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مؤسسة البترول تعتمد اإلجراءات

اإلنتاج من «المقسومة»
ديسمبر المقبل
سعد الشيتي
علمت سبقلا م��ن م�ص��ادر مطلعة
أن م��ؤس �س��ة ال� �ب� �ت ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة
اع �ت �م��دت إج� � ��راءات ع ��ودة اإلن �ت��اج
في املنطقة املقسومة ،بعد توقيع
ال �ب��روت��وك��ول ال �خ��اص ب��االت�ف��اق�ي��ة
بني الجانبني الكويتي والسعودي،
ال � � ��ذي ك ��ان ��ت سبقلا ق� ��د ان� �ف ��ردت
بنشره تحت عنوان «تثبيت اتفاق
املقسومة في األمم املتحدة» في 20
الشهر املاضي.
وق��ال��ت امل �ص��ادر ذات �ه��ا إن اإلن�ت��اج
الفعلي للمنطقة املقسومة سيبدأ

خ�لال شهر ديسمبر املقبل ،الفتة
إل� ��ى أن ال �ش��رك��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة لنفط
ال �خ �ل �ي��ج ان �ت �ه��ت م� ��ن إج ��راءات� �ه ��ا
ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ل � �ع� ��ودة اإلن � �ت� ��اج ف��ي
حقلي الخفجي والوفرة املشتركني
األس � �ب� ��وع امل� ��اض� ��ي ،ب �ع��د اع �ت �م��اد
م�ج�ل��س إدارت� �ه ��ا ع �ق��ود ال�ص�ي��ان��ة
ال � �ت� ��ي ي �ت �ط �ل �ب �ه��ا ح � �ق ��ل ال � ��وف � ��رة.
وأصدر الرئيس التنفيذي للشركة
ب� ��ال� ��وك� ��ال� ��ة ع � � �ب� � ��داهلل ال �س �م �ي �ط��ي
ق ��رارًا ب�س��رع��ة ال�ع�م��ل ع�ل��ى تشغيل
املسار الخاص بمركز النويصيب
ال� �ح ��دودي ل�ل�ع��ام�ل�ين ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
املقسومة بالخفجي.

دركال في حقل نفطي
أكدت شركة نفط الكويت أن الهيئة
العامة للصناعة َّ
خصصت موقع
درك� � ��ال ف ��ي ح �ق��ل ن �ف ��ط .وح�ص�ل��ت
سبقلا على كتاب رسميّ ،
وجهته
الشركة إل��ى الجهات املعنية ،جاء
فيه ما يلي:
نفيدكم علمًا بأنه أثناء قيام شركة
ن �ف��ط ال� �ك ��وي ��ت ب ��أع� �م ��ال ال�ت�ن�ق�ي��ب
ال �خ��اص��ة ب �ه��ا ف ��ي ح �ق��ل ك�ح�ل��ول��ة
(غ��رب املطالع) نّ
تبي وج��ود دركال
ف ��ي م��وق��ع ال �ح �ق��ل ،ال� ��ذي ي�ح�ت��وي
ع �ل��ى ال �ك �ث �ي��ر م ��ن اآلب� � ��ار ال�ن�ف�ط�ي��ة
امل� �ن� �ت� �ج ��ة وال� � �خ � ��دم � ��ات ال� �ح ��ال� �ي ��ة
واملستقبلية ،ح�ي��ث ق��ام��ت الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ص �ن��اع��ة ب�ت�خ�ص�ي��ص

موقع الدركال لشركة أوالد متعب
ع �ب �ي��د امل �ط �ي��ري ل �ل �ت �ج��ارة ال �ع��ام��ة
وامل� � �ق � ��اوالت ،ع �ل �م��ًا ب ��أن ��ه ل ��م ي �ج� ِ�ر
ال�ت�ن��ازل ع��ن امل��وق��ع م��ن قبل شركة
نفط الكويت.
وكانت الشركة رفضت تخصيص
موقع الدركال عبر اللجنة الفرعية
للمرافق والخدمات العامة ،وجرى
تخصيص موقع بديل ،كما تؤكد
الشركة أن امل��وق��ع الحالي يقع في
حقول شركة النفط التي تحتوي
على الكثير م��ن اآلب ��ار والخدمات
ال�ح��ال�ي��ة وامل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ،وال يمكن
ت �خ �ص �ي �ص��ه ك� �م ��وق ��ع درك � � � ��ال م��ن
الهيئة العامة للصناعة.

ليس بينها عقد واحد جاهز للتوقيع!

ً
مشروعا
«األشغال»123 :
على الورق!
محمود الزاهي
كشفت إحصائية حديثة ل��وزارة األشغال وج��ود تأخر شديد في مشاريع ال��وزارة
وهيئة ال�ط��رق ال ��واردة ف��ي الخطة السنوية ،التي يفترض طرحها خ�لال ال�ع��ام املالي
الحالي ضمن الباب الرابع في امليزانية ،ولم توقع حتى اآلن.
ووفق اإلحصائية ،فإن لدى الوزارة  123مشروعًا ضمن خطتها للعام املالي الحالي،
بينها  20مشروعًا تتبع هيئة الطرق ،و 103مشاريع تخص الوزارة؛ منها  47مشروعًا
لقطاع الصيانة ،و 23للهندسة الصحية ،و 24لقطاع الهندسة اإلنشائية ،و 9مشاريع
لقطاع املشاريع الكبرى.
ورغم مرور  7أشهر من العام ًاملالي ،فإن توزيع تلك املشاريع على املراحل املختلفة
التي تمر بها املناقصات وص��وال إل��ى توقيع العقد ،وع��دده��ا  9م��راح��ل ،تظهر بطئًا
شديدًا من قبل ال��وزارة ،فهناك  57مشروعًا هي في أول��ى امل��راح��ل ،وه��ي مرحلة ما
قبل ورود املستندات من القطاع الفني ،و 44في ثاني املراحل وهي اإلعداد والتجهيز
للطرح.
الكويت | ص04

بقية أخبار
الصفحة األولى

| 02

 28صفحة •  100فلس

تحذير من مساوئ طرح أمالك الدولة
اقتصاد | 16
في مزادات
األحد
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حكم الفت لمحكمة التمييز:

ال تحيلوا «أصحاب الخبرة» إلى التقاعد
مبارك حبيب
أرس��ت محكمة التمييز مبدأ ج��دي�دًا ف��ي م��ا يخص تقاعد موظفي
الدولة ،يؤكد أن أهل الخبرات ال يحالون إلى التقاعد خاصة إذا لم
يكملوا في العمل  30سنة.
وأك��دت املحكمة ف��ي ال��دع��وى ،التي ألغت فيها ق��رار وزارة الصحة
ب��إح��ال��ة رئ�ي�س��ة ت�م��ري��ض إل ��ى ال�ت�ق��اع��د وأل ��زم ��ت ال� � ��وزارة إع��ادت�ه��ا
إل��ى العمل« ،إن استبقاء الخبرات أول��ى م��ن سياسة اإلح�ل�ال التي

¶ ف��ي اإلحالة انحراف بالس��لطة ومجانب��ة المصلحة العامة
¶ بقاء أهل الخبرات في عملهم أولى من سياس��ة اإلحالل
تنتهجها جهة اإلدارة ألنه يحقق املصلحة العامة بالدرجة األولى».
َّ
وب��ي �ن��ت ف��ي ح�ي�ث�ي��ات�ه��ا ،ال �ت��ي ح�ص�ل��ت ال �ق �ب��س ع �ل��ى ن�س�خ��ة منها
أن املصلحة ال�ع��ام��ة ه��ي ال�ت��ي تحكم ف��ي أح�ق�ي��ة إل��زام�ي��ة املوظفني

بالتقاعد من عدمه ،فأهل الخبرة ال ُيهدرون ويعودون إلى العمل.
وشددت املحكمة على أن املصلحة العامة امللحة تقتضي ،في الوقت
ال��راه��ن ،املحافظة على ال�خ�ب��رات املتميزة ف��ي العمل وع��دم هدرها

بل استبقاؤها ،بما فيها الخبرة التي تحملها الطاعنة على قرار
إحالتها إل��ى التقاعد – حتى ال ينحدر أداء ال�خ��دم��ات ،ول�ك��ي يتم
نقل هذه الخبرات ممن يحملها إلى الدماء الجديدة ،بما يرفع من
شأن مرفق الصحة العامة ،األمر الذي يعيب القرار الصادر بإحالة
الطاعنة إلى التقاعد بعيب االنحراف بالسلطة ومجانبة املصلحة
العامة مما يتعني معه القضاء بإلغائه.

قضا ءوأمن | ص07

سليماني فرض رأيه على الكتل الشيعية ..ومكتب السيستاني :ال عالقة لنا باالتفاق

فض التظاهرات العراقية على الطريقة اإليرانية
محرر الشؤون الدولية

ان�ت�ه�ج��ت ال �ق��وات األم �ن� ّ�ي��ة ف��ي ال �ع��راق ،أم ��س ،ط��ري��ق ال �ق��وة إلن�ه��اء
التظاهرات ،بعد اتفاق غالبية القوى السياسية على اإلبقاء على
السلطة الحالية ،ورئ�ي��س وزرائ �ه��ا ع��ادل ع�ب��دامل�ه��دي ،واستيعاب
الحراك الشعبي عبر خطوات إلجراء تعديالت دستورية ومحاربة
الفساد.
وذكرت مصادر أن هذا االتفاق  -الذي عارضه تحالف النصر فقط
 ج��اء نتيجة ضغوط ط�ه��ران ،ول�ق��اء قاسم سليماني ،قائد فيلقالقدس بالحرس ال�ث��وري ،قبل أي��ام ،زعيم التيار ال�ص��دري مقتدى
ال�ص��در ،ونجل السيد علي السيستاني ،حيث ج��رى ال�ت��واف��ق بني
ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة الشيعية ع�ل��ى ت��رم�ي��م ال�ب�ي��ت ال�ش�ي�ع��ي ،وإب �ق��اء
ع�ب��دامل�ه��دي رئ�ي�س��ا ل �ل ��وزراء ،وف��ض ال�ت�ظ��اه��رات ول��و ب��ال �ق��وة ،كما
تعاملت طهران مع متظاهريها سابقا.
وان�ع�ك��س االت �ف��اق ف��ي ال �ش��ارع م��واج�ه��ات عنيفة ،ح�ي��ث اس�ت�ع��ادت
ال �ق��وى االم�ن�ي��ة  3ج�س��ور ف��ي ب �غ��داد ،وف��رق��ت محتجني ف��ي ساحة
الخالني ،مما أسفر عن سقوط  6قتلى وعشرات الجرحى ،إضافة
إلى إحراقها خيام معتصمني في البصرة ،وكربالء ،وسط استمرار
انقطاع اإلنترنت.
ل�ك��ن مكتب امل��رج��ع ال�ش�ي�ع��ي األع �ل��ى ع�ل��ي السيستاني س ��ارع إل��ى
ً
نفي عالقته أو موافقته على االتفاق ،قائال« :العالقة لنا باالتفاق
املزعوم».
ً
ب� ��دوره ،واص ��ل ع�ب��دامل�ه��دي وع ��وده ب��أن��ه س�ي�ج��ري ت�ع��دي�لا وزاري ��ًا
مهمًا استجابة ملطالب املتظاهرين ،وسيواصل التحقيق بقضايا
ّ
املتعمد لفض االحتجاجات،
الشهداء والجرحى .وما بني نهج القوة
ووعود السلطة التي لم تعد تقنع الشارعّ ،يرى مراقبون أن املواجهة
قريبة جدا ،وأن الوضع في العراق بات مرشحًا لالنفجار.

دولي | ص25

ومحصنة أمنياً
َّ
الجارالله :سفارتنا في بغداد تعمل

عودة بعثة البالد في البصرة ..
بسبب صعوبة األوضاع
حمد السالمة
ع��اد القنصل الكويتي في البصرة وأع�ض��اء البعثة الدبلوماسية هناك إلى
ال�ب�لاد ،عقب استدعائهم م��ن وزارة الخارجية؛ نظرًا إل��ى صعوبة األوض��اع
في املنطقة.
وق��ال ن��ائ��ب وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة خ��ال��د ال �ج��اراهلل لــ سبقلا :إن البعثة ستعاود
عملها عقب استقرار األوض��اع واستتبابها ،مؤكدًا أن القنصلية لم تغلق،
واملوظفون املحليون يعملون بها حاليًا.
وأض��اف ال �ج��اراهلل :إن ال�س�ف��ارة الكويتية ف��ي ب�غ��داد ت�م��ارس عملها بشكل
يجر استدعاء أي من أعضائها؛ ألنها تقع في املنطقة الخضراء
طبيعي ،ولم ِ
ُامل َّ
حصنة أمنيًا.

في العدد

اندماجات
واستحواذات
في سوق
التأمين
اقتصاد

15

«الشال»:
حسناً فعل
بنك الكويت
المركزي
18
اقتصاد

مراقبون وصفوا شراءه بالقرار الشجاع

ً
قريبا ..الجرعة الخامسة
من أغلى دواء في العالم
هاني سيف الدين

ُّ
بينما تستعد وزارة الصحة لتسلم الجرعة الخامسة م��ن عقار «زول�ج�ي�ن��زم��ا» ،األغ�ل��ى في
ُّ َّ
ّ
العالم ،ال��ذي يعالج م��رض ضمور العضالت الشوكي ،ويتعرض له األطفال ال��رض��ع ،وصف
مراقبون قرار الوزارة باإلقدام على شراء العقار بـ«الجريء والشجاع» ،إذ يتمنون أن يجدوا
مثله في بقية وزارات الدولة.
وبينوا أن ق��رار «ال�ص�ح��ة» ،م��ع م�ح��دودي��ة ع��دد األط�ف��ال امل��رض��ى ف��ي ال�ب�لاد ،ال��ذي ال يتجاوز
 5ح��االت ،يعكس حرص قياديي ال��وزارة على صحة أبناء الكويت واملحافظة على سالمتهم
في كل الظروف.
وفي حني كشف وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية ،د .عبداهلل البدر،
لـ سبقلا ،أنه ستجري إعادة تقييم لنجاح فاعلية الدواء بعد  3أشهر ،أعلن رئيس قسم الصيدلة
في مستشفى العدان ،حسني العنزي ،أن سعر الجرعة الواحدة من العقار بلغ  2.25مليون دوالر.

الكويت | ص05

سبقلا تنشر
المذكرة اإليضاحية
لقانون المنطقة
االقتصادية
الشمالية
20
اقتصاد

مختصر مفيد
قرار وزارة الصحة
توفير أغلى دواء في
العالم لعدد محدود
من المرضى األطفال،
قرار شجاع ،ويعكس
حرصا ً على سالمة
أبناء الكويت
والمحافظة على
صحتهم ..فال شيء
يساوي فلذات أكبادنا
وسالمتهم.

تقنية
جديدة
لعالج مرضى
 ALSوالـ MS
12
اليت

موظفون يتالعبون في تفعيلها ..والرقابة «غائبة»

عمليات احتيال تطول الطوابع اإللكترونية
إبراهيم عبد الجواد
كشف تقرير لديوان املحاسبة عن انخفاض معدل تفعيل الطوابع االلكترونية الى
نحو  %55من إجمالي الطوابع الصادرة خالل الفترة املمتدة من  1يناير 2017
حتى  30سبتمبر  ،2018ما يفتح الباب أمام عمليات احتيال كبيرة ناتجة عن
إمكانية قيام بعض املوظفني بتعديل برنامج التفعيل والتالعب به في ظل غياب
الرقابة .وأشار تقرير الديوان الى ان وزارة املالية ال تملك أدوات تخولها اكتشاف
أية تالعبات في نظام إصدار الطوابعّ .
أكد التقرير أن الحساب الختامي لإلدارة
املالية للدولة أظهر تحقيق حصيلة بيع الطوابع املالية خالل العام الفائت مبلغ
 5.3ماليني دينار رغم أن الحصيلة قبل تطبيق الطوابع اآللية كانت تتجاوز 80
مليون دينار ،كاشفًا عن عدد من املالحظات منها تقاعس الجهات الحكومية في
التفعيل واستمرار وزارتي الصحة ،والخارجية في استخدام الطوابع الورقية رغم
إلغاء العمل بها ،وتكاسل املوظفني عن استكمال اجراءات التفعيل ،االمر الذي زاد
من نسبة األموال املهدرة ،باالضافة الى اكتشاف حاالت تزوير للطوابع املالية في
وزارة الصحة واحالتها للتحقيق.
اقتصاد | ص14

إضراب «الطيران المدني»
مستمر رغم إقرار البدالت
محمد المصلح
لم يفلح إعالن مدير اإلدارة العامة للطيران املدني
يوسف ال�ف��وزان عن ص��دور ق��رار من قبل مجلس
الخدمة املدنية الخميس املاضي يقضي بتوحيد
البدالت وساعات العمل لجميع العاملني بنظام
النوبة ،في فت ع��زم نقابة العاملني في الطيران
امل��دن��ي ع�ل��ى اإلض� ��راب امل �ق��رر تنفيذه مل��دة ساعة
تبدأ في العاشرة صباح غد االثنني ،يتم خاللها
تعطيل املطار ،وستزيد إلى ساعتني األربعاء ما
لم يتم اقرار البدل املوحد لجميع املوظفني.

الكويت | ص08
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ه َّنأ ملك كمبوديا بالعيد الوطني لبالده

المريشد والدارمي
عضوين في «الدستورية»

األمير َّ
عزى الرئيس
اإليراني بضحايا الزلزال

بعث سمو أمير البالد برقية تعزية إلى الرئيس اإليراني
د.حسن روحاني ،عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق
م ��واس ��ات ��ه ل ��ه وألس � ��ر ض �ح��اي��ا ال� ��زل� ��زال ،ال � ��ذي ض��رب
ضواحي مدينة ميانة شمالي غرب بالده ،سائال اهلل أن
يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته،
وأن يمن على املصابني بسرعة الشفاء والعافية ،آمال أن
يتمكن املسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه
الكارثة الطبيعية.

أحمد العنزي
تنشر الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الذي
ي �ص��در ال �ي��وم (األح � ��د) ،م��رس��وم��ًا ي�ح�م��ل رق��م  273لسنة
 2019ويقضي بتعيني وكيل محكمة التمييز املستشار
ص��ال��ح امل��ري�ش��د ،ووك �ي��ل محكمة االس�ت�ئ�ن��اف املستشار
ع �ب��دال��رح �م��ن ال ��دارم ��ي ع �ض��وي��ن أص �ل �ي�ين ف ��ي امل�ح�ك�م��ة
الدستورية ،وذلك باإلضافة إلى عملهما األصلي.

من جهة ثانية ،بعث سمو األمير برقية تهنئة إلى ملك
كمبوديا ن��ورودوم سيهاموني بمناسبة العيد الوطني
ل� �ب�ل�اده ،م�ت�م�ن�ي��ا ل��ه م��وف��ور ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة ول�ب�ل��ده
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وأرس� ��ل س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح �م��د،
ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم � ��ة م� � ��رزوق ال �غ ��ان ��م ،ورئ �ي��س
مجلس ال��وزراء سمو الشيخ جابر املبارك برقيات
مماثلة( .كونا)

تعيين  4أعضاء
في مجلس «الشباب»
عبدالله السلطان

على رأس وفد تجاري واستثماري وسياحي

ً
غدا
رئيس وزراء طاجيكستان في البالد
■ زبيدوف :توقيع اتفاقيات جديدة خالل الزيارة
غنام الغنام
يبدأ رئيس وزراء طاجيكستان قاهر رسولزاده
غ ��دا االث �ن�ي�ن زي� ��ارة رس�م�ي��ة إل ��ى ال �ب�ل�اد تستمر
يومني على رأس وفد رفيع املستوى يضم وزراء
االقتصاد والتجارة واالستثمار والسياحة.
وق ��ال السفير الطاجيكي زب�ي��د اهلل زب �ي��دوف في
ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي إن رس��ول��زاده سيلتقي خ�لال
الزيارة سمو امير البالد وسمو ولي العهد ،كما
سيلتقي رئيس مجلس االمة ،فضال عن مباحثات
سيجريها مع رئيس ال��وزراء سمو الشيخ جابر
امل � �ب� ��ارك ون ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ،ك �م��ا س�ي�ل�ت�ق��ي امل �س��ؤول�ي�ن ف��ي غ��رف��ة
ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��دوق ال �ك��وي �ت��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ،حيث
س �ي �ق��ام م �ع��رض اق �ت �ص��ادي ط��اج �ي �ك��ي ف ��ي غ��رف��ة
التجارة.
وأض ��اف زب �ي��دوف ع�ل��ى ه��ام��ش اح�ت�ف��ال س�ف��ارة
بالده بالذكرى الـ 25لقبول الدستور أول من أمس

زيبدالله زبيدوف

ان ه��ذه ه��ي ال��زي��ارة االول��ى لرئيس ال ��وزراء الى
الكويت لتعزيز وتطوير العالقات االقتصادية
وخصوصا الجانب السياحي ،حيث استقبلت

طاجيكستان هذا العام نحو مليوني سائح من
مختلف دول العالم.

استثماريًا واع �دًا يتم إي�ج��اده ف��ي ال�ب�لاد لجلب
االستثمارات.

تطوير العالقات

إلغاء التأشيرة

واك� � ��د ان ال � ��زي � ��ارة س �ت �س �ه��م ك �ث �ي �رًا ف ��ي ت�ن�م�ي��ة
ال�ع�لاق��ات االق�ت�ص��ادي��ة وال�ت�ج��اري��ة ب�ين بلدينا،
م �ش �ي��را إل ��ى وج� ��ود  18ات �ف��اق �ي��ة م��وق �ع��ة بينها
وه �ن��اك ات�ف��اق�ي��ات اخ ��رى س�ت��وق��ع خ�ل�ال ال��زي��ارة
ك��ات�ف��اق�ي��ة ال �ت �ع��اون ب�ين وك��ال�ت��ي ان �ب��اء البلدين
واتفاقية ت��وأم��ة ب�ين محافظة االح�م��دي ووالي��ة
الخطالن الطاجيكية.
وعما تقدمه حكومة بالده من تسهيالت ومميزات
الستقطاب املستثمرين وخاصة الكويتيني اجاب
زبيدوف بأن بالده تمتلك ثروات طبيعية ضخمة
م��ن شأنها أن تجعل ال�ب�لاد قبلة للمستثمرين،
وتعمل حكومة طاجيكستان حاليًا على اتخاذ
خطوات الزمة لجلب االستثمارات األجنبية إلى
مختلف قطاعات اقتصاد البالد ،علمًا بأن مناخًا

وك�ش��ف زب �ي��دوف ع��ن ن�ي��ة ح�ك��وم��ة ب�ل�اده الل�غ��اء
ت��أش�ي��رة ال��دخ��ول للكويتيني ك �م �ب��ادرة اح��ادي��ة
الجانب لتنشيط وج��ذب ال�س�ي��اح ،الف�ت��ا ال��ى ان
الحصول على التأشيرة يتم في ساعات سواء
للمواطينني او املقيمني.
وخ�ت��م ب��أن ب�ين طاجيكستان وال�ك��وي��ت اتفاقية
إلع� �ف ��اء ال �ت��أش �ي��رات ل� �ل� �ج ��وازات ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
وال �خ��اص��ة ،أم ��ا امل ��واط ��ن ال �ك��وي �ت��ي ال� �ع ��ادي فال
ي ��واج ��ه أي م�ش�ك�ل��ة ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى ال �ت��أش �ي��رة
ال �ط��اج �ي �ك �ي��ة ،إذ ي�م�ك�ن��ه ال �ح �ص��ول ع�ل�ي�ه��ا عند
وص� � ��ول م� �ط ��ار ال �ع��اص �م��ة دوش� �ن� �ب ��ه م �ب��اش��رة،
فضال عن إمكانية الحصول عليها أونالين عبر
امل��وق��ع اإلل�ك�ت��رون��ي إلدارة ال�خ��دم��ات القنصلية
الطاجيكية.

مبارك الدعيج:

تعاون إعالمي مع أسبانيا
بحث رئيس مجلس اإلدارة املدير العام
لوكالة األنباء الكويتية (كونا) الشيخ
مبارك الدعيج مع رئيس وكالة األنباء
األسبانية (اف��ي) فيرناندو غاريا ،سبل
إن �ش��اء أرض�ي��ة للتعاون ب�ين الوكالتني
بما فيه مصلحة البلدين.
وأك ��د ال��دع�ي��ج اه�ت�م��ام «ك��ون��ا» بتعزيز
ال � �ع �ل�اق� ��ات ال� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة م� ��ع امل ��ؤس� �س ��ات
اإلع �ل�ام � �ي� ��ة ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف دول ال �ع��ال��م
وإنشاء شراكات تسهم في دعم العالقات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة م��ع ال�ك��وي��ت وت��رس�ي�خ�ه��ا بما
ي� �خ ��دم أه� � � ��داف ال� �س� �ي ��اس ��ة ال �خ��ارج �ي��ة
الكويتية الحكيمة.
ولفت الى ان االجتماع مع رئيس «افي»
وامل� �س ��ؤول�ي�ن ف ��ي ال��وك��ال��ة وض ��ع حجر
األس��اس ل��دف��ع ال�ت�ع��اون ب�ين الوكالتني،
مشيرا الى ان الطرفني اتفقا على السير
قدما نحو تفعيل التعاون املشترك بما
يعود بالخير على شعبي البلدين.
ووجه دعوة لرئيس وكالة «افي» لزيارة

الدعيج مع رئيس وكالة األنباء األسبانية

الكويت واالط�ل�اع على سير العمل في
«ك��ون��ا» وادارات �ه��ا وامل�ح�ت��وى االع�لام��ي
وال� �خ ��دم ��ات االخ� �ب ��اري ��ة ال� �ت ��ي ت�ق��دم�ه��ا

ل �ع �م�ل�ائ �ه��ا ن� �ح ��و م� ��زي� ��د م � ��ن ال �ت �ف��اه��م
وال �ت �ق ��ارب وم ��د ج �س��ور ال �ت��واص��ل بني
الجانبني(.كونا)

تحظى باهتمام رسمي وشعبي

رومانيا :حريصون على متابعة
قضية المفقود البغلي
أك ��د رئ �ي��س م�ج �ل��س ال �ش �ي��وخ ال��روم��ان��ي
تيودور ميليشكانو حرص السلطات في
بالده على متابعة قضية املواطن الكويتي
محمد البغلي املفقود منذ عام .2015
وع �ق��ب اج �ت �م��اع ،ع �ق��ده م�ي�ل�ي�ش�ك��ان��و مع
سفير الكويت لدى رومانيا طالل الهاجري
في مقر مجلس الشيوخ الروماني أول من

أم��س ،ق��ال ال�ه��اج��ري :إن االجتماع تناول
آخر مستجدات قضية البغلي ،مشيرا الى
انه دعا الى بذل املزيد من الجهود ملعرفة
م� �ص� �ي ��ره ،ال س �ي �م��ا ان ال �ق �ض �ي��ة ت�ح�ظ��ى
ب��اه�ت�م��ام كبير ع�ل��ى امل�س�ت��وي�ين الرسمي
والشعبي في الكويت.
وق��ال الهاجري ان املسؤولني الرومانيني

ح��ري �ص ��ون ع �ل��ى م �ت��اب �ع��ة ه� ��ذه ال�ق�ض�ي��ة
االنسانية ،وكشف مالبساتها.
واش� ��ار ال��ى ان��ه ج��رى اي �ض��ا خ�ل�ال ال�ل�ق��اء
ب �ح��ث ت �ع��زي��ز اوج� ��ه ال �ت �ع��اون ال �ب��رمل��ان��ي،
وت � �ب� ��ادل زي � � ��ارة ال� ��وف� ��ود ال �ب��رمل��ان �ي��ة ب�ين
ال� �ب� �ل ��دي ��ن ،الف� �ت ��ا ال � ��ى رغ �ب �ت ��ه ف� ��ي زي � ��ارة
الكويت( .كونا)

 10ماليين دينار لتمويل
طريق في موريتانيا
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية توقيعه
اتفاقية ب��األح��رف األول��ى لتمويل طريق بطول  140كيلومترًا
في موريتانيا بقيمة مقترحة تبلغ  10ماليني دينار ،بفائدة
قدرها  1.5في املئة.
ووقع االتفاقية نائب املدير العام للصندوق مروان الغانم ووزير
االقتصاد والصناعة املوريتاني الشيخ الكبير موالي الطاهر.
وأشاد الغانم بعد التوقيع بعمق العالقات بني البلدين ،مبينًا
أن موريتانيا ساهمت ب��دور كبير خالل السنوات املاضية في
تطوير بنيتها التحتية وتعزيز اقتصادها والنهوض به فضال
عن دفع عجلة التنمية.

صدر مرسوم بتعيني  4أعضاء في مجلس إدارة الهيئة
العامة للشباب من ذوي الخبرة واالختصاص.
ونص املرسوم ال��ذي تنشره الجريدة الرسمية «الكويت
ال�ي��وم» في عددها ال��ذي يصدر اليوم األح��د على تعيني
كل من :ظافر الشريف ،وأحمد األنصاري ،وعيد العتيبي،
ومحمد الياسني ،أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة
للشباب ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.

ً
سفيرا في أنغوال
أسعد البحر
حسين الفضلي
عني سفير الكويت في جمهورية الغابون أسعد البحر
باإلضافة إلى عمله سفيرًا للبالد لدى جمهورية أنغوال.
وج��اء تعيني البحر وف��ق امل��رس��وم رق��م  278لسنة 2019
الذي تنشره الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها
الذي يصدر اليوم (األحد).

«الخارجية» :سياسة داخلية
لمواجهة خطر اإلرهاب
َّ
شدد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون
ال��دول��ي ناصر الصبيح على أن وزارة الخارجية بشكل
خ��اص ،وجميع امل��ؤس�س��ات وال�ج�ه��ات الحكومية بشكل
ع � ��ام ،ب ��ذل ��ت ج� �ه ��ودا م �ض �ن �ي��ة؛ ب �غ �ي��ة ت �ح �ص�ين ال�ج�ب�ه��ة
الداخلية والحفاظ على سمعة الكويت الخارجية من اي
ّ
شائبة تتعلق باالرهاب.
وق ��ال ال�ص�ب�ي��ح أول م��ن أم ��س ،ع�ل��ى ه��ام��ش م�ش��ارك�ت��ه في
اعمال املؤتمر الدولي ملكافحة تمويل اإلره��اب :ان الكويت
تسعى ،مع نظرائها ح��ول العالم ،ال��ى ان تكون سياستها
ّ
التوجه الدولي في مجال مكافحة اإلرهاب.
الداخلية تواكب
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ليس من بينها عقد واحد جاهز للتوقيع

ً
مشروعا في «األشغال» على الورق ..فقط!
123
■ التأخير ينسف خطة العام المالي الحالي
محمود الزاهي
ك� �ش� �ف ��ت إح � �ص� ��ائ � �ي� ��ة ح� ��دي � �ث� ��ة ص � � ��ادرة
ّ
ع� ��ن وزارة األش� � �غ � ��ال ع� ��ن ت� ��أخ� ��ر ك�ب�ي��ر
ف ��ي م �ش��اري��ع ال � � ��وزارة وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للطرق والنقل البري ال��واردة في الخطة
السنوية ،وال�ت��ى يفترض طرحها خالل
العام املالي الحالي ضمن الباب الرابع.
وأظهرت اإلحصائية  123مشروعا لدى
«األش �غ ��ال» ض�م��ن خطتها ل�ل�ع��ام امل��ال��ي
ال �ح��ال��ي ،م��ن بينها  20م �ش��روع��ا ،تتبع
ه �ي �ئ��ة ال � �ط� ��رق ،و 103م �ش ��اري ��ع ت�خ��ص
ال � � � � � ��وزارة؛ م �ن �ه��ا  47م� �ش ��روع ��ًا ل �ق �ط��اع
ال�ص�ي��ان��ة و 23للهندسة ال�ص�ح�ي��ة و24
ل �ق �ط��اع ال �ه �ن��دس��ة اإلن �ش��ائ��ة و 9ل�ق�ط��اع
املشاريع الكبرى ،وجميعها ال تزال «على
ُ
الورق فقط» ،حيث لم تطرح حتى اآلن.
ورغ� ��م م� ��رور  7أش �ه��ر م��ن ال �ع��ام امل��ال��ي،
ف��إن ت��وزي��ع ت�ل��ك امل �ش��اري��ع ع�ل��ى امل��راح��ل
املختلفة التي تمر بها املناقصات وصوال
إل ��ى ت��وق�ي��ع ال �ع �ق��د ،وع ��دده ��ا  9م��راح��ل،
تظهر بطئا ش��دي��دا م��ن قبل ال� ��وزارة؛ إذ
ّ
ه �ن��اك  57م �ش��روع��ا ت �ش��ك��ل ن�س�ب��ة %46
ف��ي أول ��ى امل��راح��ل ،وه��ي م��رح�ل��ة م��ا قبل
ورود املستندات من القطاع الفني و44
م�ش��روع��ًا بنسبة ت �ف��وق  %35ف��ي ثانية
املراحل ،وهي اإلعداد والتجهيز للطرح.

مشاريع الطرق
ال�ل�اف ��ت أن م �ش��اري��ع ه �ن��دس��ة ال�ص�ي��ان��ة
ّ
وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ط��رق ت �ش��ك��ل نسبة
ك� �ب� �ي ��رة م � ��ن امل � �ش� ��اري� ��ع امل � � ��وج � � ��ودة ف��ي
امل��رح �ل �ت�ي�ن األول� � ��ى وال �ث ��ان �ي ��ة؛ إذ ي�ب�ل��غ
إجمالي مشاريع الجهتني  49مشروعًا
من إجمالي  101مشروع ،وهو ما يعكس
ّ
ال �ت ��أخ ��ر ال �ش��دي��د ف ��ي ن��وع �ي��ة امل �ش��اري��ع
امل��رت�ب�ط��ة ب��ال �ط��رق ،س ��واء ع�ل��ى مستوى
ع�م�ل�ي��ات ال �ص �ي��ان��ة أو ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع
ال �ج��دي��دة ،واألخ� �ي ��رة ان�خ�ف�ض��ت وت �ي��رة
طرحها بشدة ،أو تكاد تكون توقفت منذ
رحيل املدير العام السابق للهيئة أحمد
الحصان.
وفي باقي املراحل ،أوضحت اإلحصائية
 10م �ش��اري��ع ف ��ي م��رح �ل��ة ط �ل��ب اإلع �ل�ان

ً
دفعة
مشاريع الطرق تحتاج

%82

من المناقصات
في مراحل اإلعداد
والتجهيز
مشروع وحيد قيد
الدراسة الفنية..
وال مناقصات معروضة
على «المحاسبة»

20

مشروعا ً لهيئة الطرق
في المراحل األولية

م��ن الجهاز امل��رك��زي للمناقصات ،منها
 9ت�خ��ص ه�ن��دس��ة ال �ص �ي��ان��ة ،و ك��ذل��ك 4
م�ش��اري��ع ف��ي مرحلة اإلع�ل�ان ع��ن الطرح
املسبق ،و 6مشاريع في خامسة املراحل،
وهي مرحلة اإلعالن عن الطرح.
وعلى مستوى املراحل الحاسمة ،وأوالها
م��رح �ل��ة ال� ��دراس� ��ة ال �ف �ن �ي��ة ،ال� �ت ��ي ت�ع�ن��ي
بدراسة العروض املقدمة ألي مناقصة من
قبل لجنة فنية تشكلها ال��وزارة ،تمهيدا
لرفع التوصية الخاصة بالترسية على
أف �ض��ل امل�ن��اق�ص�ين إل ��ى ال�ج�ه��از امل��رك��زي
للمناقصات ،فقد أوضحت اإلحصائية
وج ��ود م �ش��روع وح �ي��د ف��ي ت�ل��ك امل��رح�ل��ة
يخص قطاع هندسة الصيانة ،أما باقي
القطاعات الفنية ،بما فيها هيئة الطرق،
فحصيلتها «صفر».
أم� ��ا م��رح �ل��ة ال �ت��رس �ي��ة األول � �ي� ��ة ف�ي��وج��د
ب �ه��ا ك��ذل��ك م �ش ��روع وح �ي��د ي�ت�ب��ع ق�ط��اع
الصيانة ،في حني خلت مرحلة العرض
ع�ل��ى دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة م��ن أي م�ش��اري��ع
تتبع ال� ��وزارة أو ال�ه�ي�ئ��ة ،وك��ذل��ك ال�ح��ال
بالنسبة الى املرحلة األخيرة والخاصة
بتجهيز املناقصة لتوقيع العقد.

13

ً
مشروعا
لم ُتطرح

ل� �ف� �ت ��ت اإلح � �ص� ��ائ � �ي� ��ة ال � � ��ى 13
م�ش��روع��ا أخ ��رى تتبع ال� ��وزارة
ُ
ل��م ت �ط��رح ،وت��زي��د قيمتها على
 75أل��ف دي �ن��ار ،ولكنها تخص
ال� �ب ��اب�ي�ن ال� �ث ��ان ��ي وال � �ث� ��ال� ��ث م��ن
امل� �ي ��زان� �ي ��ة؛ ب ��واق ��ع  6م �ش��اري��ع
ل�ق�ط��اع التخطيط وال�ت�ن�م�ي��ة و5
ل �ل �ش��ؤون امل��ال �ي��ة واإلداري � � ��ة و2
للمركز الحكومي.
وأش� � ��ارت اإلح �ص��ائ �ي��ة إل� ��ى أن
أغلب تلك املشاريع ـــــ كذلك ،في
امل ��راح ��ل األول � ��ى م��ن ال�ت�ج�ه�ي��ز،
ب ��اس� �ت� �ث� �ن ��اء م� � �ش � ��روع وح� �ي ��د
ف��ي م��رح�ل��ة ال ��دراس ��ة ال�ف�ن�ي��ة ـــــ
ي�ت�ب��ع ق �ط��اع امل ��رك ��ز ال�ح�ك��وم��ي
للفحوص وضبط الجودة.

الكويت 05
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تقرير إخباري

قرار «الصحة» الشجاع بشراء أغلى عقار بالعالم في الميزان:

غالء الدواء ..من غالء المواطنين
ط �ف �ل��ة إل ��ى ال� �خ ��ارج ،ك ��ان م��ن
امل �ق��رر أن تتلقى ع�لاج�ه��ا في
الواليات املتحدة.

المحرر المحلي
ي �م� �ث ��ل ق � � ��رار وزارة ال �ص �ح��ة
ب�ت��وف�ي��ر دواء «زول�ج�ي�ن��زم��ا»
األغ � � �ل� � ��ى ف� � ��ي ال� � �ع � ��ال � ��م ل� �ع ��دد
م �ح��دود م��ن األط �ف��ال امل��رض��ى
ف� ��ي ال � �ب�ل��اد ،م ��وق� �ف ��ًا ش �ج��اع��ًا
وجريئًا م��ن قياديي ال��وزارة،
ي�ع�ك��س ال �ح��رص ع �ل��ى صحة
أبناء الكويت واملحافظة على
سالمتهم في كل الظروف.

ملصلحة الترشيد
وي ��أت ��ي ال � �ق� ��رار م �ن �س �ج �م��ًا م��ع
س � �ي� ��اس� ��ة ال� � �ت � ��رش� � �ي � ��د ،ال� �ت ��ي
ت �ل �ت��زم �ه��ا ال �ح �ك��وم��ة ،رغ� ��م أن
ال ��دواء ه��و األغ�ل��ى ف��ي العالم،
وت� � �ع � ��د ال� � �ك � ��وي � ��ت أول دول� � ��ة
ع��رب�ي��ة ت �س �ت��ورده ،ويستخدم
العقار في عالج مرض ضمور
ال � �ع � �ض �ل�ات ال � �ش� ��وك� ��ي ،ال � ��ذي
يتعرض له األطفال الرضع.
وبحسب م��ا أك��د وك�ي��ل وزارة
ال � �ص � �ح� ��ة امل � �س� ��اع� ��د ل � �ش� ��ؤون
ال��رق��اب��ة ال��دوائ�ي��ة وال�غ��ذائ�ي��ة،
د .ع� �ب ��داهلل ال� �ب ��در ،ف� ��إن دواء

تقييم للنجاح

وقف إرسال طفلة
إلى الواليات
المتحدة أثناء
التعاقد على الدواء
البدر :إعادة تقييم
لنجاح فعالية
العقار بعد  3أشهر
د .عبدالله البدر

مراقبون يتمنون
شجاعة قرارات
«الصحة»
في بقية الوزارات

«زول �ج �ي �ن��زم��ا» س�ي�س��اه��م في
وقف إرسال الحاالت املرضية
امل�ص��اب��ة ب��امل��رض ل�ل�ع�لاج في
ال �خ��ارج ،وه��و م��ا ك��ان يكلف
الدولة مبالغ طائلة.
وع � � �ل � � �م� � ��ت سبقلا ف� � � ��ي ه� � ��ذا
ال � � �ص� � ��دد أن� � � ��ه ج� � � � ��رى ،أث � �ن� ��اء
ال� �ت� �ع ��اق ��د م� ��ن ال � � � � ��وزارة ع �ل��ى
استيراد العالج ،وقف إرسال

وب� �ح� �س ��ب ال� ��دك � �ت� ��ور ال � �ب� ��در،
ف� ��إن� ��ه س � �ت � �ج ��ري ب � �ع ��د ث�ل�اث ��ة
أش �ه��ر م��ن إع �ط��اء ح�ق��ن ع�لاج
«زول �ج �ي �ن��زم��ا» إع� ��ادة تقييم
ل� �ن� �ج ��اح ف �ع��ال �ي��ة ال � � � ��دواء ف��ي
العالج.
ول� � �ع � ��ل أه � � ��م م � ��ا ي� �م� �ي ��ز ق � ��رار
«ال � �ص � �ح� ��ة» ب ��اس� �ت� �ي ��راد ذل ��ك
ال � � � ��دواء ه� ��و ع � ��دم ادخ � � ��ار أي
ج�ه��د أو أي أم ��وال ف��ي سبيل
أن ينعم أبناء الكويت برعاية
ص �ح �ي��ة م� �م� �ي ��زة ،ق� ��د ت �ت �ف��وق
فيها الكويت على نظيراتها
من دول املنطقة.
ووص � � � � � ��ف م � � ��راق� � � �ب � � ��ون ق� � � ��رار
«ال � �ص � �ح� ��ة» ب ��اس� �ت� �ي ��راد ه ��ذا
ال � � � � � � � ��دواء ب� � ��أن� � ��ه ن� � �م � ��وذج � ��ي،
وي� � � �ع� � � �ك � � ��س اه� � � �ت� � � �م � � ��ام � � ��ا م ��ن
امل � � �س� � ��ؤول� �ي��ن ف � � ��ي ال � � � � � � ��وزارة،
ي�ت�م�ن��ون أن ي�ل�اق��وا اه�ت�م��ام��ا
م�ث�ل��ه ف��ي ب�ق�ي��ة وزارة ال��دول��ة
األخرى.

ما مرض ضمور العضالت الشوكي؟
ضمور العضالت الشوكي هو مرض وراثي ،يصيب أعصاب األطفال ،التي تظهر من الحبل الشوكي املوجود في العمود
الفقري لدى األطفال بعد الوالدة ،ويظهر على شكل ضمور عضالت األطراف مع ارتخاء شديد في العضالت ،ويجعل
ّ
هذا املرض العضالت في أجسام املصابني أضعف ،وهو يجعل األطفال املصابني به يواجهون مشاكل تنفسية ومشاكل
في البلع.
ويمثل عقار «زولجينزما» قفزة متقدمة جدا في عالج هذا املرض ،خاصة أنه يعطى على هيئة حقنة ملرة واحدة للطفل
دون عمر السنتني ،على عكس األدوية السابقة ،التي كانت تعطى ألكثر من مرة ،وعلى فترات زمنية طويلة.

َّ
تتسلم الجرعة الخامسة
الكويت
ً
قريبا
من دواء «زولجينزما»..
من تاريخ ال��وص��ول ،ويقوم
الدواء باستبدال جني سليم
ب��ال �ج�ي�ن ال� �ت ��ال ��ف امل� �س ��ؤول
ّ
ع��ن إن�ت��اج ال�ب��روت�ين امل�غ��ذي
ل �ل �ع �ض�ل�ات امل� �س ��ؤول ��ة ع��ن
النخاع الشوكي من دون أي
أعراض جانبية.
نسبة اإلصابة

هاني سيف الدين

تستعد وزارة الصحة إلى
ُّ
ت �س��ل��م ال �ج ��رع ��ة ال �خ��ام �س��ة
م ��ن ع �ق ��ار «زول �ج �ي �ن��زم��ا»،
ال ��ذي ي�ع��ال��ج م��رض ضمور
ال� � � �ع� � � �ض� �ل ��ات ال � � �ش� � ��وك� � ��ي،
وي � � �ت � � �ع� � � ّ�رض ل� � ��ه األط� � �ف � ��ال
ُّ َّ
الرضع.
وأعلن رئيس قسم الصيدلة
ف� � ��ي م� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ال� � �ع � ��دان
ح �س�ي�ن ال� �ع� �ن ��زي أن س�ع��ر
ال�ج��رع��ة ال��واح��دة ب�ل��غ 2.25
مليون دوالر.
عالج حالتني
وأضاف« :وصول أغلى دواء
ف ��ي ال �ع��ال��م ال� �خ ��اص ب�ع�لاج
ح� ��االت ض �م��ور ال�ع�ض�لات
ال� �ش ��وك ��ي إل � ��ى م�س�ت�ش�ف��ى
ال� �ع ��دان ل �ع�ل�اج ح��ال �ت�ين عن
�ار حاليا
طريق الحقن ،وج� ٍ
اعتماد حالة أخرى ستصل
ج��رع �ت �ه��ا ال� �ش� �ه ��ر امل �ق �ب��ل،
مشيرًا إل��ى أن ال�ك��وي��ت هي
أول دول � � ��ة ت � �ق� ��وم ب �ت��وف �ي��ر
العالج بعد الواليات املتحدة

حسين العنزي

األميركية وأوروبا».
وب � �ّي ��نّ أن ال � � � � ��دواء ي �خ �ض��ع
ل� �ك� �ث� �ي ��ر م� � ��ن اإلج � � � � � � ��راءات؛
ب��داي��ة م��ن ال��وص��ول م��ن بلد
امل �ن �ش��أ (ال� ��والي� ��ات امل�ت�ح��دة
األم�ي��رك�ي��ة) وح�ت��ى إعطائه
ل� �ل� �م ��ري ��ض ،وي� �ص ��ل ع �ق��ار
«زول� �ج� �ي� �ن ��زم ��ا» ف ��ي درج ��ة
ح ��رارة  60 -درج ��ة مئوية،
وي �ج��ري إع �ط��اؤه للمريض
ف��ي م��دة أق�ص��اه��ا  15يومًا

وأشار رئيس قسم الصيدلة
ف� � ��ي م� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ال� � �ع � ��دان
حسني العنزي إلى أن نسبة
اإلص� ��اب� ��ة ب� �م ��رض ض �م��ور
العضالت الشوكي هي حالة
واح� ��دة م��ن ك��ل  500ط�ف��ل،
أعمارهم دون السنتني.
ُي � ��ذك � ��ر أن إدارة األدوي� � � ��ة
واألغ � � � � ��ذي � � � � ��ة األم� � �ي � ��رك� � �ي � ��ة
ق� � � ��د واف � � � �ق� � � ��ت ف� � � ��ي ش� �ه ��ر
م� ��اي� ��و امل � ��اض � ��ي ع� �ل ��ى ب �ي��ع
الـ «زولجينزما» بــ 2.1مليون
دوالر؛ ليصبح أغ �ل��ى دواء
في العالم ،ويعطى هذا الدواء
ّ
ملرة واحدة ،ويتوقع أن تبلغ
قيمة املبيعات العاملية لدواء
«زول �ج �ي �ن��زم��ا»  2.6م�ل�ي��ار
دوالر في عام .2022
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الكويت 07

القضاء واألمن

«التمييز» أكدت أن بقاءهم أولى من سياسة اإلحالل:

شرباكة

أهل الخبرات ..ال ُيحالون للتقاعد
مبارك حبيب
حسمت محكمة التمييز موضوع اإلحاالت
ل�ل�ت�ق��اع��د مل��ن ل��م ي�ك�م��ل  30س �ن��ة ف��ي ال�ع�م��ل،
وأكدت في واحدة من القضايا التي فصلت
فيها بحكم نهائي ،ان املصلحة العامة هي
ال �ت��ي ت �ح �ك��م ف ��ي أح �ق �ي��ة إل��زام �ي��ة امل��وظ �ف�ين
بالتقاعد من عدمه ،مستدركة :أهل الخبرة
ال ُيهدرون ويعودون للعمل.
وأك ��دت «ال�ت�م�ي�ي��ز» ف��ي ال��دع��وى ال�ت��ي ألغت
ف �ي �ه��ا ق� ��رار وزارة ال �ص �ح��ة ب��إح��ال��ة رئ�ي�س��ة

تمريض للتقاعد ،وإلزامها بإعادتها للعمل
«ان اس �ت �ب �ق��اء ال �خ �ب��رات أول� ��ى م ��ن س�ي��اس��ة
االح �ل�ال ال �ت��ي ت�ن�ت�ه�ج�ه��ا ج �ه��ة اإلدارة ألن��ه
يحقق املصلحة العامة بالدرجة األولى».
واض � ��اف � ��ت امل �ح �ك �م��ة ف� ��ي ح �ي �ث �ي��ات �ه��ا ال �ت��ي
حصلت سبقلا على نسخة منها :ان��ه وإن
كانت اإلدارة تستقل بمناسبة اصدار القرار
اإلداري م��ن ع��دم��ه ب�م��راع��اة ظ��روف إص��داره
ووزن املالبسات املحيطة به إال أنه يجب أن
ي�ك��ون ال�ب��اع��ث ع�ل�ي��ه اب�ت�غ��اء م�ص�ل�ح��ة ع��ام��ة
وإال شابه عيب إساء ة استعمال السلطة.
ول � �ف � �ت� ��ت امل� �ح� �ك� �م ��ة إل � � ��ى ان ع � �ي� ��ب إس � � ��اء ة

اس �ت �ع �م��ال ال �س �ل �ط��ة واالن � �ح� ��راف ب �ه��ا ال ��ذي
ي�ب��رر ال �غ��اء ال �ق��رار اإلداري ه��و م��ن العيوب
القصدية ف��ي السلوك فيلزم أن تكون جهة
اإلدارة ق��د ت�ن�ك�ب��ت امل �ص �ل �ح��ة ال �ع��ام��ة ال�ت��ي
يجب أن يتغياها القرار اإلداري وأن تكون
ق ��د أص� � ��درت ال � �ق� ��رار ب �ب��اع��ث ال ي �م��ت ل�ت�ل��ك
املصلحة بصلة.
وأوض �ح��ت امل�ح�ك�م��ة ان ال�ق�ض��اء اإلداري له
ال �ح��ق ف��ي ب�ح��ث ال��وق��ائ��ع ال �ت��ي ب�ن��ي عليها
ال�ق��رار بقصد التحقق من مطابقته أو عدم
م�ط��اب�ق�ت��ه ل �ل �ق��ان��ون وأث ��ر ذل ��ك ف��ي ال�ن�ت�ي�ج��ة
التي انتهى إليها.

«الجنايات» أودعته القفص في أول جلسة محاكمة
ف ��ي أول ج �ل �س��ة م �ح��اك �م��ة ،ق � ��ررت م�ح�ك�م��ة
ال � �ج � �ن ��اي ��ات ب� ��رئ� ��اس� ��ة امل� �س� �ت� �ش ��ار ع� �ب ��داهلل
العثمان حجز دك�ت��ور مشهور ف��ي عمليات
ال �ت �ج �م �ي��ل ف ��ي ق �ض �ي��ة ال� �ت� �ح ��رش ب��ال �ن �س��اء
داخل عيادته.
ورف�ض��ت املحكمة إط�لاق س��راح املتهم بعد
اط�ل�اع� �ه ��ا ع �ل ��ى م �ل ��ف ال �ق �ض �ي��ة وت �ح ��ري ��ات
امل �ب��اح��ث ال �ت��ي أك� ��دت أن �ه��ا ت �ح �ص �ل��ت ع�ل��ى
ت�ص��وي��ر ف�ي��دي��و م��ن داخ ��ل ع �ي��ادة ال��دك�ت��ور،

واش ��ار امل �ص��در إل��ى ان ه�ن��اك ق�ض�ي��ة أخ��رى
س �ت �ن �ظ��ره��ا امل� �ح ��اك ��م خ �ل��ال األي � � ��ام امل �ق �ب �ل��ة
ألح��د ال��دك��ات��رة ف��ي ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت بتهمة
التحرش ب��إح��دى الطالبات ،م��ؤك��دا أن مثل
ه� ��ذه ال �ق �ض��اي��ا ي �ج��ب أن ي ��وض ��ع ل �ه��ا ح��د،
خصوصًا أنه كان هناك حياء وتحرج كبير
م��ن ال�ت�ح��دث عنها ،لكن يجب أن يتم تفهم
األم��ر ،ومعاقبة الدكاترة الذين هم مرضى
نفسيون باألصح.

ً
ً
شرطيا
سجنا لمواطن أهان
 3أشهر
المحرر األمني
قضت محكمة الجنح بحبس مواطن  3اشهر
م��ع ال�ش�غ��ل وال �ن �ف��اذ بتهمة إه��ان��ة «ش��رط��ي»
واالعتداء عليه ،خالل تأديته وظيفته ،وأحالت
الدعوى الى املحكمة املدنية املختصة.

وتتلخص ال��واق�ع��ة فيما ق ��رره امل�ج�ن��ي عليه
أن� ��ه اث� �ن ��اء ت��أدي �ت��ه وظ �ي �ف �ت��ه امل �ك �ل��ف ب �ه��ا في
تأمني أح��د املساجد ،تبني ل��ه ان املتهم يقوم
باالنحراف عليه بمركبته وق��ام بعرقلة عمل
رج� ��ال االم � ��ن ،ف �ج��رى اس �ت �ي �ق��اف��ه وط �ل��ب منه
ه��وي�ت��ه ف��رف��ض ،وق� ��اوم رج ��ل االم ��ن واع �ت��دى
عليه بالضرب بدفعه بقوة على الصدر ،كما

وش��ددت املحكمة ع�ل��ى ان املصلحة العامة
امل �ل �ح��ة – ت �ق �ت �ض��ي – ف ��ي ال ��وق ��ت ال ��راه ��ن –
املحافظة على الخبرات املتميزة في العمل
وع ��دم ه��دره��ا ب��ل اس �ت �ب �ق��اؤه��ا – ب �م��ا فيها
ال �خ �ب��رة ال �ت��ي ت�ح�م�ل�ه��ا ال �ط��اع �ن��ة – ح �ت��ى ال
ينحدر أداء ال�خ��دم��ات ،ول�ك��ي يتم نقل هذه
الخبرات ممن يحملها إلى الدماء الجديدة
ب�م��ا ي��رف��ع م��ن ش��أن م��رف��ق ال�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة،
األم� ��ر ال� ��ذي ي�ع�ي��ب ال� �ق ��رار ال� �ص ��ادر ب��إح��ال��ة
ال �ط��اع �ن��ة إل � ��ى ال �ت �ق��اع��د ب �ع �ي��ب االن � �ح ��راف
ب��ال�س�ل�ط��ة وم�ج��ان�ب��ة امل�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة مما
يتعني معه القضاء بإلغائه.

سرقة تحت التهديد

حجز طبيب مشهور يتحرش بالنساء!
وات � �ض� ��ح ب ��ال� �ف� �ع ��ل أن ال� �ش ��اك� �ي ��ة ت �ع��رض��ت
ُ
ملضايقات تدين املتهم.
وق� ��ال م �ص��در م�ط�ل��ع ل �ـ سبقلا إن م �ث��ل ه��ذه
التصرفات خطيرة جدًا ،وعلى جميع النساء
الالئي يتعرضن ألي نوع من أنواع التحرش
أو االب� �ت ��زاز ال �ل �ج��وء ل �ت �ق��دي��م ش �ك��وى ألن�ه��ا
ب��ذل��ك ت�ح�م��ي ال�ن�س��اء م��ن أص �ح��اب ال�ن�ف��وس
الضعيفة ،خصوصًا م��ن يحملون شهادات
عليا ولهم سمعة في مجال عملهم.

يوسف الشهاب

قام بالتلفظ بالسب والقذف.
وحضر املحامي زيد الخباز عن رجل االمن
واك ��د أن م��وك�ل��ه ك��ان ي ��ؤدي وظ�ي�ف�ت��ه ،إال ان
امل�ت�ه��م ح ��اول ع��رق�ل��ة ال�س�ي��ر وارت �ك��ب ال�ج��رم
امل�س�ن��د ال�ي��ه وأث�ب��ت ذل��ك م��ن خ�لال التقارير
ال�ط�ب�ي��ة ال�ت��ي ب�ي�ن��ت االص��اب��ات ال�ت��ي لحقت
بموكله.

تقدم  6مقيمني من الجنسية البنغالية ببالغ
إلى مخفر النعيم يفيدون فيه بسرقة أموالهم
م ��ن ق �ب��ل ث�ل�اث ��ة ل �ص ��وص ف ��ي ش �ق��ة ب�م�ن�ط�ق��ة
النعيم أول من أمس.
وروى مصدر أمني أن املبلغني أف��ادوا لرجال
األم��ن أن�ه��م ف��وج�ئ��وا ب��دخ��ول ث�لاث��ة أشخاص
مجهولي الهوية عليهم وسرقوا أموالهم من
جيوبهم تحت التهديد وت��واروا عن األنظار،
وزودوا األم �ن �ي�ين ب ��أوص ��اف ال �ج �ن��اة وج��رى
تكليف رج��ال امل�ب��اح��ث بمزيد م��ن التحريات
لضبطهم.

رماية بالذخيرة الحية
في المياه اإلقليمية
أع�ل�ن��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ان االدارة ال �ع��ام��ة لخفر
السواحل ستنفذ يومي االثنني والثالثاء املقبلني
رماية بالذخيرة الحية في املياه اإلقليمية بالقرب
من جزيرتي «قاروه» و«ام املرادم».
وأوض �ح ��ت ف��ي ب �ي��ان ص�ح��اف��ي ام ��س ،ان ال��رم��اي��ة
ستبدأ من  8صباحا حتى  3عصرا ،محذرة جميع
رواد ال�ب�ح��ر م��ن ع��دم االق �ت��راب م��ن م��وق��ع ال��رم��اي��ة
خالل الفترة الزمنية املذكورة ،مشيرة الى أن جميع
الدوريات البحرية سوف تقوم بمنع كل من يحاول
االقتراب وذلك من أجل سالمة الجميع( .كونا)

تجنيس األجنبية
من البعل الكويتي
قبل كم سنة على ما أعانتني فيه الذاكرة ،التي ال تزال ،وهلل الحمد،
ح��اض��رة ،ق��ول��وا م��ا ش��اء اهلل ،دح��رج� ُ�ت ف��وق ه��ذه السطور قضية
تجنيس ال��زوج��ة األجنبية من كويتي ،بعد خمس س�ن��وات ،وكان
موقفي املتواضع حينها رفع الفيتو واملعارضة الالمحدودة ملبدأ
ه��ذا التجنيس ،لعدة أس�ب��اب :منها الحفاظ على الهوية الكويتية
والتركيبة السكانية ،ثم وهذا األهم ان الزوجة األجنبية اآلسيوية ،أو
األوروبية ،من بعل كويتي ال تجيد اللغة العربية ،وال أقول اللهجة
الكويتية ،ألن ذلك حلم ال يتحقق ولذا فإن هذه الزوجة التي ال تعرف
األلف والباء ،من العربية وتحصل على الجنسية الكويتية مخالفة
للدستور في منحها هذه الجنسية ،ألن دستورنا الذي نطنطن فيه
ليل نهار يخبرنا ب��أن الكويت دول��ة عربية ولغتها العربية ،ومثل
هذا التجنيس فيه مخالفة للدستور الكويتي الذي علينا احترامه
واألخذ فيه.
األمر اآلخر ،وهذا مهم أيضًا ،أن الحكومة وحتى الحكومات السابقة
يعرفون كمية املشاكل الزوجية ،وح��االت الطالق التي حدثت بني
البعل الكويتي وزوجته غير الكويتية ،وال��ذي انتهى باالنفصال،
وبالتالي بقاء هذه املطلقة في الطابق الثاني من البيت اإلسكاني مع
زوجها الجديد الوافد من بالدها ،بينما البعل الكويتي في الطابق
األول ،ويلتقون جميعهم ف��ي ال��دخ��ول وال �خ��روج م��ن ب��اب واح��د.
األمر اآلخر أن هذه الزوجة ،التي أصبحت بقدرة قادر بعد خمس
سنوات من الزواج بالكويتي ودخولها في جنة الجنسية الكويتية
بامتيازاتها ،وجدت لها بعد الطالق تجارة حرة ،من خالل العمل
في استخراج التأشيرات تحت كفالتها مقابل مبالغ مالية ،والزوج
القديم ال حول له وال قوة ،وهو الذي سعى الى تجنيسها.
ال��زواج قسمة ونصيب ،هذا ال خالف فيه وال عليه ،واإلنسان حر
ف��ي اخ�ت�ي��ار رفيقة ال ��درب ،ك��ل ه��ذا على ال�ع�ين وال ��رأس ،لكن حني
يكون البعض سهل االص�ط�ي��اد ،ورق�ي��ق القلب يمكن أن تضحك
عليه انسانة من خارج جلدته االجتماعية وتصطاده في شباكها،
زواجًا مبروكًا من اجل امتيازات الجنسية ،ال ُحبًا بالبعل ،ثم تأتي
املشاكل واملنازعات بعد أن تكون الجنسية الكويتية في جيبها.
قرار مجلس ال��وزراء برفع تجنيس الزوجة غير الكويتية بعد 18
ً
سنة م��ن ال ��زواج ب��دال م��ن خمس س�ن��وات ل��م يحل املشكلة ،ومل��اذا
ً
أصال التجنيس ،أليس باالمكان االكتفاء بالجواز ،وبقية الخدمات
ال�ت��ي تحصل عليها الكويتية بنت بطنها ال كويتية ال�ي��وم ،وهل
نحن يا حكومة في حاجة الى شعب آسيوي جديد ،وملاذا ال يكون
التجنيس لألبناء فقط وهم يتبعون ولي األمر.
يا حكومة فكونا من التجنيس ،بس يكفي ،ارحموا الكويت على
االقل ،قالوها من زمان« :حالت الثوب رقعته منه وفيه».

تزايد ضحايا الحوادث المرورية يستلزم وقفة عاجلة

 10قتلى في حرب الشوارع خالل  72ساعة
مصرع  5مواطنين وإصابة  5مرافقين لهم في طريق الزور
 12بالغاً عن حوادث دهس خالل  3أيام
 %74من ضحايا الحوادث المرورية شباب
تواصل مسلسل نزف الشوارع والطرقات ،ولم تكد تمر  72ساعة على الحادث ،الذي راح ضحيته  5مقيمين
من الجنسية المصرية على طريق الملك فهد ،لقي امس  5مواطنين مصرعهم ،وأصيب خمسة آخرون
في العشرينات من العمر على طريق الزور ،في حادث جديد مروع .وأبلغ مصدر أمني سبقلا أن المواطنين
العشرة كانوا يستقلون سيارة من نوع وانيت ،وبسبب السرعة فقد قائدها السيطرة فاصطدمت السيارة
باإلشارة الضوئية وبسياج حديدي إلحدى الشركات ،ثم انقلبت لمرات عدة.

من المسؤول؟

أحمد العنزي
وأض � � � ��اف امل � �ص � ��در ف� � ��ور ت �ل �ق ��ي غ��رف��ة
ع� �م� �ل� �ي ��ات وزارة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ب�ل�اغ ��ًا
بالحادث هرعت على الفور الدوريات
األمنية وسيارات اإلسعاف إلى املوقع،
واكتشف فنيو الطوارئ الطبية وفاة 5
مواطنني نتيجة اإلص��اب��ات الخطيرة
ال �ت��ي ل�ح�ق��ت ب �ه��م ،ف�ي�م��ا ن�ق��ل الخمسة
اآلخ� � � � � � ��رون إل� � � ��ى م� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ال� � �ع � ��دان
وأدخ �ل��وا على ال�ف��ور العناية الفائقة،
ووص�ف��ت ح��ال��ة اث�ن�ين منهم بالحرجة
للغاية ،وج��رى اس�ت��دع��اء رج��ال األدل��ة
الجنائية لرفع الجثث وإحالتهم إلى
الطب الشرعي.
وأش ��ارت امل �ص��ادر إل��ى أن امل��واط�ن�ين
ال� �ع� �ش ��رة ك � ��ان خ �م �س ��ة م �ن �ه ��م داخ� ��ل
«ك � ��اب� � �ي� � �ن � ��ة ال � � �س � � �ي� � ��ارة ال� � ��وان � � �ي� � ��ت»،
وال �خ �م �س��ة اآلخ� � ��رون ف ��ي ال �ص �ن��دوق
م��ن ال�خ�ل��ف ،وع�ن��دم��ا ح��دث ال�ت�ص��ادم
واالن � �ق �ل�اب وم� ��ع ال �س��رع��ة ال �ش��دي��دة،
أص� �ي� �ب ��وا ب� �ك� �س ��ور وج� � � ��روح ب��ال �غ��ة،
ووص�ف��ت امل�ص��ادر ال�ح��ادث ب��أن��ه كان
صعبًا للغاية ومروعا.

نزف متكرر
إل� ��ى ذل � ��ك ،ح � ��ذرت م� �ص ��ادر أم �ن �ي��ة من
ت��زاي��د ال�ح��وادث امل��روع��ة خ�لال األشهر
ال �ث�ل�اث��ة امل��اض �ي��ة ،م�ب�ي�ن��ة أن ال �س��رع��ة
ال ��زائ ��دة واالس �ت �ه �ت��ار وع� ��دم االن �ت �ب��اه
أث �ن��اء ال�ق�ي��ادة م��ن أب ��رز مسببات ه��ذه
ال� � �ح � ��وادث ،ال� �ت ��ي ت �ش �ه��ده��ا ال �ط��رق��ات
وبصفة يومية تقريبًا.

الوانيت الذي كان يستقله المواطنون «محطماً»

الحوادث القاتلة إلى متى؟

ولفتت إلى أن تجاوز اإلشارة الحمراء
من املخالفات القاتلة ،غير أن القانون
وحده ال يكفي للحد من نزف الطرقات
ويجب نشر التوعية املرورية وتعزيز
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ث �ق��اف��ة ال� �ق� �ي ��ادة اآلم� �ن ��ة وال �ت �خ �ل��ي عن
االس �ت �ه �ت��ار ،ال ��ذي ي�ت�س�ب��ب ف��ي حصد
األرواح.
وبينت املصار أن نحو  %74من ضحايا

معدالت كسر
اإلشارة الحمراء
والسرعة الزائدة
واستخدام النقال
تزايدت

مخالفة مرورية في يوم

أسفرت حمالت اإلدارة العامة للمرور عن تسجيل  425مخالفة متنوعة أول من امس.
وجاءت حصيلة املخالفات املسجلة في محافظة العاصمة وتحديدا على طريق الدائري الثاني هي األعلى ،بنحو  425مخالفة متنوعة
بسبب عرقلة حركة السير ومخالفة اشتراطات األمن والسالمة .كما نفذت دوريات املرور حملة على مركبات بيع املأكوالت والبقاالت
املتوقفة بشكل خطأ مما تسبب في إعاقة حركة السير في األحمدي ومبارك الكبير والجهراء ،حيث جرى تسجيل  24مخالفة
مرورية متنوعة وإبعاد املركبات عن الطريق ملسافة آمنة ،وتحرير  109مخالفات مرورية للشاحنات املخالفة على الطرقات.
إل��ى ذل��ك ،نفذ رج��ال مخفر شرطة الخيران أول من أم��س حملة أمنية أسفرت عن ضبط  8دراج��ات نارية استخدمت في أعمال
االستهتار والرعونة وجرى حجزها باملخفر لحني اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقها.

ال �ح��وادث امل��روري��ة م��ن ال�ش�ب��اب ،الذين
ي� �ق ��ودون ال� �س� �ي ��ارات ب �س��رع��ة ش��دي��دة
فضال ع��ن اس�ت�خ��دام ال�ه��وات��ف النقالة
أثناء القيادة مما يفقدهم التركيز ومن
ث��م ت �ح��دث امل �خ��ال �ف��ات ال�ج�س�ي�م��ة مثل
تجاوز اإلش��ارة الضوئية واالصطدام
واالنقالبات.
ولفتت املصادر إلى أن الوضع املروري
ف��ي ال �ب�ل�اد ي�ح�ت��اج إل ��ى وق �ف��ة ع��اج�ل��ة،
م� �ش ��ددة ع �ل��ى ان ت �ك��ري��س االن �ض �ب��اط
وال �ح��د م��ن ن ��زف ال� �ش ��وارع وال �ط��رق��ات
ل� �ي ��س م� �س ��ؤول� �ي ��ة وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
ب �م �ف��رده��ا ،والب � ��د م ��ن ت �ض��اف��ر ج�ه��ود
ج� �ه ��ات ال� ��دول� ��ة امل �ع �ن �ي��ة وم��ؤس �س��ات
امل� �ج� �ت� �م ��ع امل � ��دن � ��ي ووس � ��ائ � ��ل اإلع �ل ��ام
ل�ل�ت��وع�ي��ة ب��ال �ق��وان�ين وت �ع��زي��ز ال��وع��ي
املروري لدى الشباب وغيرهم.
وتطرقت املصادر إلى حوادث الدهس
التي تزايدت معدالتها بصورة كبيرة،
ح�ي��ث تلقت غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات ن�ح��و 12
ب�ل�اغ��ًا ب �س �ب��ب ده� ��س أش� �خ ��اص خ�لال
األيام الثالثة املاضية.
م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،ل �ق��ي ع��ام��ل م �ص��ري
م �ص��رع��ه ت �ف�ح �م��ًا ب �ع��د رف� ��ع األن �ق��اض
التي خلفها حريق في شركة لألسمنت
ب��ال�ع�ب��دل��ي ح�ي��ث ك ��ان م�ق��ر ع�م�ل��ه فجر
أمس.

تساءلت امل�ص��ادر ع��ن السبب في
ت ��زاي ��د ض �ح��اي��ا ن� ��زف ال �ط��رق��ات،
مشيرة إلى أن كل جهة تلقي بكرة
املسؤولية في ملعب األخرى ،لكن
ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ت�ظ��ل األزم ��ة امل��روري��ة
ق �ض �ي��ة م�ج�ت�م�ع�ي��ة وع �ل��ى جميع
ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ال�ت�ك��ات��ف لحلها
والحد من ضحايا الحوادث.

الطيران العمودي
أف � � � � ��ادت م � � �ص� � ��ادر أم � �ن � �ي� ��ة ب� ��أن
االس �ت �ع��ان��ة ب��ال �ط �ي��ران ال �ع �م��ودي
س� � ��اه� � ��م ف � � ��ي إن� � � �ق � � ��اذ األرواح
ب� �ص ��ورة ك �ب �ي ��رة ،ح �ي��ث ي �ج��ري
ن� �ق ��ل امل � �ص ��اب �ي�ن ف � ��ي ال � �ح � ��وادث
امل ��روري ��ة ف��ي زم ��ن ق �ي��اس��ي إل��ى
املستشفيات ،ومن ثم يخضعون
إلى العالج العاجل.

استهتار ورعونة
ي �ش �ك ��و أه � ��ال � ��ي ب� �ع ��ض امل �ن ��اط ��ق
م� ��ن ت� ��زاي� ��د امل �س �ت �ه �ت��ري��ن ال ��ذي ��ن
ي � �س � �ت � �ع� ��رض� ��ون ب � �س � �ي� ��ارات � �ه� ��م
وي � �ع� ��رض� ��ون األرواح ل �ل �خ �ط��ر،
خ� �ص ��وص ��ا ف� ��ي ع � �ط �ل�ات ن �ه��اي��ة
األس�ب��وع ،ويكثر ذل��ك في الجهراء
وع �ل��ى ط��ري �ق��ي ال� � ��زور وال �س��امل��ي
وغيرهما.
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موسع في الواقعة ..والعقاب سيطول المخطئ
َّ
تحقيق

«التربية» عن اعتداء معلم على طالب:

خروج عن المألوف

أثارت واقعة اعتداء معلم على طالب في مدرسة
م �ت��وس �ط��ة ب �ع��د م� �ش � ّ
�ادة ب �ي �ن �ه �م��ا ،ردود أف �ع��ال
واس �ع��ة أم ��س ،ع�ق��ب ان �ت �ش��ار م�ق�ط��ع ف�ي��دي��و عبر
مواقع التواصل االجتماعي.
وب��دأت الواقعة بسجال دار بني املعلم والطالب
في الدور األرضي باملدرسة أثناء حصة التربية
ال��ري��اض�ي��ة ،ح�ي��ث َّ
وب ��خ امل�ع�ل��م ال�ط��ال��ب ،وسحبه
م��ن يديه ّ
فسبه األخ�ي��ر ،األم��ر ال��ذي قابله املعلم
ب �غ �ض��ب ش� ��دي� ��د ،وس� �ح ��ب ال� �ط ��ال ��ب م� ��ن ال � ��درج
وضربه ،في حني حاول معلم آخر فض املشاجرة.
وأثارت الواقعة ردود أفعال متباينة في وسائل
ال� �ت ��واص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ،م ��ا ب�ي�ن م �ت �ع��اط��ف م��ع
ال �ط ��ال ��ب ،وم �ن �ت �ق��دا ل �ت �ص� ّ�رف��ات امل �ع �ل��م وت �ع��دي��ه
بالضرب داخل الصرح التعليمي ،وما بني منتقد
ّ
للسلوك الخطأ الصادر عن الطالب وتلفظه على
معلمه بألفاظ نابية.

تحقيق َّ
موسع

م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،أع �ل �ن��ت وزارة ال �ت��رب �ي��ة أن ال��وزي��ر
د.ح ��ام ��د ال �ع ��ازم ��ي ّ
وج � ��ه ب �س��رع��ة ف �ت��ح تحقيق
ّ
موسع بالحادث الذي انتشر عبر مقطع مصور
ع�ل��ى وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي م��ن اع �ت��داء
معلم على ط��ال��ب ،راف�ض��ا أي ت�ه��اون ف��ي تطبيق
اللوائح والنظم القانونية.
وش � ّ�ددت ال� ��وزارة ف��ي ب�ي��ان لها على رفضها أي
اع �ت ��داء ع�ل��ى ال�ط�ل�ب��ة داخ� ��ل امل ��راف ��ق التعليمية،
مؤكدة في الوقت نفسه حرصها في الحفاظ على
س�لام��ة ال �ط�ل�اب وال �ط��ال �ب��ات وح�م��اي�ت�ه��م م��ن أي
أض ��رار ق��د تلحق ب�ه��م ،مشيرة إل��ى أن مثل هذه
ال �ح ��وادث تعتبر خ��روج��ا ع��ن امل��أل��وف وح ��االت
استثنائية مرفوضة أيضا.
ودعت «التربية» جميع العاملني إلى االبتعاد
ع��ن ه ��ذه ال �ت �ص� ّ�رف��ات وال �ح��رص ع �ل��ى م�ح��ارب��ة
امل� �ظ ��اه ��ر ال �س �ل �ب �ي��ة ،إي� �م ��ان ��ًا وت� �ق ��دي ��رًا ل� �ل ��دور

انتهاء أولى تصفيات
«التطبيقات الصناعية»
ال �ت ��رب ��وي وال �ت �ع �ل �ي �م��ي وال ��وط� �ن ��ي ،م ��ع أه�م�ي��ة
تكاتف كل الجهود للحفاظ على أمن املتعلمني
وسالمتهم.
إل � ��ى ذل � � ��ك ،أوض � � ��ح م� �ص ��در ت� ��رب� ��وي ل �ـ �ـ �ـ سبقلا
أن اإلج� � ��راء ات امل�ت�ب�ع��ة ف��ي م �ث��ل ه ��ذه ال �ح��وادث

ً
ستطول ك�لا من الطالب واملعلم ،حيث سيحال
األول ال��ى مجلس ن�ظ��ام ف��ي امل��درس��ة ملحاسبته
ّ
ع�ل��ى األل �ف��اظ ال �ت��ي ت�ل��ف��ظ ب�ه��ا ع�ل��ى م�ع�ل�م��ه ،في
ح�ين سيحال املعلم إل��ى ال�ش��ؤون القانونية في
امل�ن�ط�ق��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة الت �خ��اذ اإلج� ��راء ال�ق��ان��ون��ي
ب�ح�ق��ه ،وال ��ذي ي �ت��راوح ب�ين ع�ق��وب��ة ال�خ�ص��م من
ال ��رات ��ب أو إح��ال �ت��ه إل ��ى اإلدارة ال �ق��ان��ون �ي��ة ف��ي
ال � ��وزارة ،وال �ت��ي ت�ت�خ��ذ ع �ق��وب��ات أك �ب��ر ،إذا ثبت
على املعلم استخدامه أسلوب الضرب.

املسابقة املدرسية
م��ن ج��ان��ب أخ ��ر ،أع�ل��ن مكتب املنظمة العاملية

تمديد الجدول الزمني لــ«رخصة المعلم»
أميرة بن طرف
ف ��ي ال ��وق ��ت ال � ��ذي دع� ��ت ف �ي��ه أوس� � ��اط م�ع�ن�ي��ة
بضرورة تأهيل املعلمني وتزويدهم بأساليب
ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل�س�ت��وي��ات املختلفة م��ن الطلبة،
ق�ب��ل ب��دء ال �ت��دري��س ،أش ��ارت م �ص��ادر مطلعة
ال� ��ى ال� �ت � ّ
�وج ��ه ن �ح��و زي � � ��ادة امل � �ق� ��ررات امل�ع�ن�ي��ة
بأساليب التعامل مع الطلبة ،ومهارات التربية
الحديثة ،في كليات إع��داد املعلم في الجامعة
و«التطبيقي».
ولفتت املصادر إلى تعاون مستمر بني وزارة
التربية والقطاعات املعنية بتطوير التعليم ،وكل
م��ن جامعة الكويت و«التطبيقي» ،تهدف الى
االط�لاع املستمر على البرامج وامل�ق��ررات التي
تمنح للطلبة في كليات اعداد املعلم ،مشيرة الى
النية لتكثيف املقررات التي من شأنها ّ
مدهم
باالساليب واملهارات التربوية الحديثة للتعامل
مع الطلبة .ورأت املصادر ان مسؤولية تأهيل
امل�ع�ل�م�ين ال ت�ق�ت�ص��ر ع�ل��ى م �ه��ارات ال�ت��دري��س

فقط ،بل على مهارات التواصل والتعامل مع
الطلبة ،خاصة انهم في مراحل عمرية مختلفة،
من الطفولة حتى املراهقة والشباب.
ّ
التوجه إلع��داد معايير
وأش��ارت امل�ص��ادر ال��ى
خاصة باملعلم وإصدار دليل يتضمنها ،فضال
ّ
تصور شامل لتطوير برامج إلعداد
عن اعداد
املعلمني قبل الخدمة وأثناءها لكل املراحل ،وفق
ما نصت عليه االستراتيجية الشاملة للتعليم
العام التي قدمتها ال��وزارة إلى املجلس االعلى
للتخطيط والتنمية واملجلس االعلى للتعليم.
وعلى صعيد ذي صلة ،كشفت املصادر عن
تمديد الجدول الزمني ملشروع رخصة املعلم
ملدة  4سنوات ،حيث سينتهي في عام ،2024
بعد ان كان من املقرر االنتهاء منه عام ،2020
مستغربة اع ��ادة ال�ج��دول��ة الزمنية للمشروع،
خاصة ان��ه حقق نسبة انجاز مرتفعة ،بلغت
 %71حتى اآلن ،ف��ي ح�ين ه�ن��اك ت� ّ
�وج��ه لربط
الرخصة بالكادر املالي للمعلمني ،بحيث يكون
صرف الكادر مقرونًا بالحصول عليها.

الستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا
(م �ل �س��ت) ل �ق��ارة آس �ي��ا ب��ال �ك��وي��ت ،االن �ت �ه��اء من
التصفيات األول ��ى ملسابقة ال�ك��وي��ت املدرسية
الـ 14في التطبيقات الصناعية للعام الدراسي
الجاري بمشاركة  38مدرسة.
وأك ��د امل��دي��ر اإلق�ل�ي�م��ي ل�ـ«م�ل�س��ت آس �ي��ا» داود
األحمد ،امس ،ان املسابقة التي ينظمها املكتب
للعام ال� �ـ 14على ال�ت��وال��ي ب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارة
التربية ،انطلقت منافسات تصفياتها األول��ى
ب�م�ش��ارك��ة  114ط��ال�ب��ًا و 38معلمًا يمثلون 38
مدرسة من مدارس الوزارة.
واض��اف األحمد ان مشروع التصفيات األولى
هو «ماكينة قص الحشائش الصديقة للبيئة»،
ف�ي�م��ا س �ي �ك��ون م �ش��روع ال�ت�ص�ف�ي��ات ال�ن�ه��ائ�ي��ة
للمسابقة ف��ي م �ج��ال ال �ت �م��دي��دات الكهربائية
التي تجري يوم  11مارس املقبل ليتم اإلعالن
ع ��ن ب �ط��ل ال �ك ��وي ��ت ف ��ي م �س��اب �ق��ة ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات
الصناعية.
ول �ف��ت ال ��ى ان ذل ��ك ي��أت��ي ض �م��ن خ �ط��ة مكتبة
امل �ن �ظ �م��ة ال �ع��امل �ي��ة «م� �ل� �س ��ت» ل�ل�اس �ت �م ��رار ف��ي
الكشف عن املواهب الطالبية وتنمية القدرات
ودع� � ��م ال � �ن� ��شء ف� ��ي م� �ج ��ال ال �ع �م��ل ال �ص �ن��اع��ي
والتقني ملا له من أكبر األثر في التوجيه املهني
ل �ل �ش �ب��اب م�س�ت�ق�ب�لا ل�ل�ت�خ�ص��ص ف ��ي م �ج��االت
العلوم والصناعة والتكنولوجيا.
وأوض��ح ان��ه تم وض��ع ش��روط إط��اري��ة الختيار
امل��دارس واملدربني والطلبة ،مبينا ان املسابقة
ه��ذا ال �ع��ام تتضمن ارب ��ع م��راح��ل م��ا ب�ين فنية
وت �ن��اف �س �ي��ة وص� � ��وال ل �ل �م �ن��اف �س��ات ال �ن �ه��ائ �ي��ة
لالعالن عن املدارس التي تحصد املراكز الثالثة
األولى.
وت��أس�س��ت منظمة ملست العاملية ع��ام ،1987
وت �س �ت �ه��دف ت�ش�ج�ي��ع ال �ش �ب��اب ع �ل��ى م�م��ارس��ة
ال�ب��رام��ج واألن�ش�ط��ة العلمية ف��ي أوق ��ات ال�ف��راغ
واملساهمة في نشر الثقافة العلمية من خالل
اش� ��راك ال �ط�ل�اب ف��ي ب��رام��ج ع�ل�م�ي��ة وتطبيقية
هادفة( .كونا)

رئيس جراحة المسالك البولية في «األميري» لـ سبقلا:

العالج في الكويت ُيضاهي العالمي
حمد السالمة
م �ث��ل اس� �ت� �ش ��اري ورئ� �ي ��س وح� � ��دة ج��راح��ة
امل� �س ��ال ��ك ال� �ب ��ول� �ي ��ة ب �م �س �ت �ش �ف��ى األم � �ي� ��ري
ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ال� �ت ��رك ��ي ال� �ب�ل�اد ف ��ي م��ؤت�م��ر
ق ��ول ��دن ب ��ري ��دج ال ��دول ��ي ال� �س ��ادس امل�ن�ع�ق��د
ب�ج�م�ه��وري��ة ال �ص�ين م��ؤخ �رًا ف��ي مستشفى
كونمنج ال�ج��ام�ع��ي ،ح�ي��ث أل�ق��ى محاضرة
عن مناظير الكلى.
ك �م��ا ش � ��ارك ال �ت��رك��ي ف ��ي دورات ت��دري �ب �ي��ة
وإج ��راء عمليات املناظير امل��رن��ة للكلى في
مستشفى كونمنج ال�ج��ام�ع��ي ،اض��اف��ة الى
تدريب عدد من األطباء على إجراء عمليات
املناظير املرنة للكلى واش��رف على حلقات
نقاشية عديدة.

التقنيات املتطورة
واك��د التركي ل�ـ سبقلا أن مستوى العالج
وال�ت�ش�خ�ي��ص ف��ي ال �ب�لاد الم ��راض املسالك
البولية يضاهي املستوى العاملي ،ولدينا
اف�ض��ل التقنيات امل �ت �ط��ورة ،ح�ي��ث شاركنا
بتقديم ورش واجرينا عملية في حصوات
الكلى في بث مباشر.
وع � ��ن أك� �ث ��ر ح� � ��االت امل� �س ��ال ��ك ال �ب��ول �ي��ة ف��ي
ال� �ب�ل�اد ش �ي��وع��ا ،اك� ��د ال �ت��رك��ي ان ع�م�ل�ي��ات
الحصوات هي االكثر ،حيث تبلغ نسبتها
من  60الى  %70بينما تأتي باقي العمليات
الضطرابات التبول للجنسني والبروستاتا
واالورام.
ول �ف��ت ان ه� ��ذه االم � � ��راض ش��ائ �ع��ة وم �ع��دل
انتشارها في الكويت كباقي جميع ال��دول
وال ي��وج��د ه�ن��اك ارت �ف��اع باستثناء ح��االت
الحصوات.

التركي متوسطاً الفريق الطبي لدى زيارته الصين

ّ
الصناعيان أنقذا  200شخص
القلب والرئة
أعلنت رئيسة قسم التخدير والعناية املركزة بمستشفى العدان د.هدى
الفودري أمس انه منذ تطبيق خدمة «اإليكمو» في الكويت جرى إنقاذ
أكثر من  200شخص.
وق��ال��ت ال �ف��ودري إن ه��ذه ال�خ��دم��ة ال�ج��دي��دة معنية بتوفير قلب ورئ��ة
ّ
صناعيني ملرضى حاالت الفشل الشديد في الجهاز التنفسي والفشل
الشديد في جهاز القلب ،مبينة ان بدايات هذه الخدمة تعود لعام 2012
وتوسع استخدامها كخدمة منظمة مع طاقم مدرب في العناية بداية
عام .2017
وأضافت انه وألهمية هذه الخدمة أقيم أخيرا تحت رعاية وزير الصحة
الشيخ د.باسل الصباح ملتقى الكويت األول لدعم الحياة خارج الجسم

«التعليم العالي»
وافقت على زيادة
مخصصات المبتعثين
اع � � � � �ل � � � ��ن أم� � � �ي � � ��ن س� ��ر
االت � � � �ح � � ��اد ال ��وط � �ن ��ي
ل�ط�ل�ب��ة ال �ك��وي��ت ف��رع
ال � � ��والي � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
األم� � � �ي � � ��رك� � � �ي � � ��ة ع� �ل ��ي
الغانم موافقة وزارة
التعليم العالي على
م �ط��ال �ب��ات االت� �ح ��اد،
ب��زي��ادة املخصصات
امل� � � ��ال � � � �ي� � � ��ة ل� �ل� �ط� �ل� �ب ��ة
املبتعثني.
وك� �ش ��ف ال� �غ ��ان ��م ف��ي
ت � �ص� ��ري� ��ح ص �ح ��اف ��ي
ان «التعليم العالي»
وجهت كتابا رسميا
علي مرزوق الغانم
ل� � ��وزارة امل��ال �ي��ة ب�ه��ذا
الشأن ،آخذين باالعتبار مقترحات املالحق الثقافية واتحاد
الطلبة على أن يتم ت��زوي��د وزارة املالية بها ح��ال االنتهاء
منها.
واك��د ان اص��رار الطلبة والطالبات والتفافهم حول االتحاد
ك��ان داف �ع��ا ل�ه��ذا ال�ت�ق��دم ،م�م��ا ج�ع��ل امل�ط��ال�ب��ات ف��ي مسارها
الصحيح نحو اقرارها.

جانب من المنافسات الطالبية في مسابقة التطبيقات الصناعية

هاني الحمادي

أمين اتحاد طلبتنا في أميركا علي الغانم:

(االيكمو) برئاستها؛ وذلك لتسليط الضوء على هذه الخدمة املهمة،
التي ُت ّ
قدم في قسم العناية املركزة.
وأوضحت ان هذا امللتقى شهد محاضرات وورش عمل خاصة بهذه
الخدمة والتقنية الحديثة املعنية بإنقاذ الحياة ،والتي تستخدم ملرضى
الفشل الحاد في الجهاز التنفسي والقلبي عن طريق توفير جهاز رئة
وقلب صناعي خ��ارج��ي يجري توصيله بجسم امل��ري��ض ع��ن طريق
قسطرات دقيقة.
وأشارت إلى أن هذا امللتقى ضم مجموعة من األطباء الزوار من اململكة
املتحدة وبلجيكا وس��وي�س��را ،ب��اإلض��اف��ة ال��ى حضور رئيس منظمة
األلسو العاملية ملنطقة جنوب غرب آسيا وأفريقيا( .كونا)

«الطيران المدني»:
َّ
وحدنا البدالت..
و«النقابة» :اإلضراب مستمر
محمد المصلح
رغ��م إع�ل�ان امل��دي��ر ال�ع��ام ل�ل�إدارة ال�ع��ام��ة للطيران امل��دن��ي ،م.
ي��وس��ف ال �ف��وزان ،ح��ل األزم ��ة وص ��دور ق ��رار م��ن ق�ب��ل مجلس
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ي�ق�ض��ي ب�ت��وح�ي��د ال �ب��دالت وس��اع��ات العمل
ل�ج�م�ي��ع ال �ع��ام �ل�ين ب �ن �ظ��ام ال �ن ��وب ��ة ،ك �ش��ف م �ص��در م �س��ؤول
ف��ي ن�ق��اب��ة ال�ع��ام�ل�ين ل �ـ سبقلا ع��ن اس�ت�م��رار االض� ��راب ،ال��ذي
سبق االع�لان عنه ،فمطلبهم هو إق��رار البدل املوحد لجميع
املوظفني ،مؤكدا ان النقابة لم تتسلم اي مخاطبات رسمية
حول إقرار البدالت.
وكشف مدير االدارة يوسف الفوزان امس ،ان مجلس الخدمة
املدنية اصدر الخميس املاضي قرارا يقضي بتوحيد البدالت
وس��اع��ات العمل لجميع العاملني بنظام النوبة ف��ي اإلدارة
العامة للطيران املدني.
وأوض ��ح ال �ف��وزان ان ق ��رار مجلس ال�خ��دم��ة ال�ج��دي��د (رق ��م 32
ل�س�ن��ة  )2019ي �ح��دد ص��رف ب ��دالت ن��وب��ة ج��دي��دة للمراقبني
الجويني العاملني في برج املراقبة والرادار.
وب نّ�ّي� ان نظام العمل للمراقبني ،ال��ذي��ن ك��ان��وا ف��ي السابق ال
يتقاضون ب��دالت للنوبة ،سيكون  8ساعات صباحية ،ثم 8
مسائية ،ثم  8ساعات ليلية ،يعقبها يوما راحة.
وذك ��ر ال �ف��وزان أن ن�ظ��ام ال�ع�م��ل للعاملني ف��ي م�ط��ار الكويت
الدولي سيكون  8ساعات صباحية ،ثم  8ساعات مسائية،
ثم  8ساعات ليلية ،يعقبها يوم راحة ،بدال من  24ساعة عمل
تعقبها  48ساعة راحة.
وذكر ان هذا النظام «سيوفر استقرارا للموظفني ووضوحا
في ساعات العمل املطلوبة لكل موظف ،وسيضفي مزيدا من
التنظيم في تحديد املسؤوليات لكل نوبة ،ويمنح الفرصة
لتركيز اكثر على تقديم الخدمات املميزة للركاب في مطار
الكويت الدولي».

مطالبة بالتعاون مع باحثي
مسح الدخل واإلنفاق
أك ��دت ال��وك�ي�ل��ة امل �س��اع��دة ل�ق�ط��اع ال�ع�م��ل اإلح �ص��ائ��ي منية
القبندي أن اإلدارة املركزية لإلحصاء ب��دأت بتنفيذ مسح
ال��دخ��ل واإلن� �ف ��اق األس� ��ري /2020 ،2019ال ��ذي ي �ه��دف إل��ى
ال�ت�ع��رف ع�ل��ى أن �م��اط إن �ف��اق األس ��ر ودخ�ل�ه��ا ح�ت��ى يتمكن
صانعو ال�ق��رار من وض��ع تصور دقيق ملستويات املعيشة
ف��ي امل�ج�ت�م��ع وأث ��ر ال �ع��وام��ل ال��دي�م��وغ��راف�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
واالقتصادية عليها.
وقالت القبندي انه اعتبارا ملا يكتسيه هذا املسح من أهمية
بالغة ومصلحة وطنية ،تدعو اإلدارة املركزية لإلحصاء
األس��ر م��ن امل��واط�ن�ين واملقيمني إل��ى ال�ت�ع��اون م��ع الباحثني
امليدانيني ،فإنجاح مسح الدخل واإلنفاق يتركز أساسا على
قبول األس��ر التعامل مع الباحثني وتزويدهم باملعلومات
الصحيحة والدقيقة ،مطالبا بالتعاون النجاز املسح.
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مجلس األمة

اللجنة تجتمع اليوم بحضور أنس الصالح

«الميزانيات» تستعجل ّ
ملفات
ُ
والعهد
سوق العمل

فهاد الشمري
ت� �ن ��اق ��ش ل �ج �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال� �ح� �س ��اب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ال� � �ي � ��وم (األح � � � ��د)
ُ
اإلجراءات الحكومية وامللفات التي طرحت
ف ��ي اج �ت �م��اع ال �ل �ج �ن��ة م ��ع رئ �ي ��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء سمو الشيخ جابر امل�ب��ارك ف��ي 12
ّ
م ��ارس امل��اض��ي ،وال� ��ذي ش��ك�ل��ت ع�ل��ى إث��ره
ّ
ل �ج �ن��ة ح �ك��وم �ي��ة م �ص��غ��رة ب��رئ��اس��ة وزي ��ر
املالية السابق نايف الحجرف ،للنظر في
ملفات مهمة أث�ي��رت ف��ي االج�ت�م��اع؛ كملف
اح�ت�ي��اج��ات س��وق ال�ع�م��ل وح �س��اب ال� ُ�ع�ه��د
واالموال املحتجزة.
وك �ش �ف��ت م � �ص� ��ادر ن �ي��اب �ي��ة ل � �ـ سبقلا ع��ن
ت� ّ
�وج��ه ال�ل�ج�ن��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف��ي اج�ت�م��اع�ه��ا
ال�ي��وم ،للطلب من الفريق الحكومي ،الذي
سيحضر االجتماع ،برئاسة نائب رئيس

الهدية لـ سبقلا:

الحكومة مسؤولة
عن إهمال ملف «البدون»
محمد السندان
أك� ��د ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ال �ه��دي��ة ،م�س��ؤول�ي��ة
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف� ��ي ح� �س ��م ق �ض �ي��ة امل �ق �ي �م�ين
ب � � �ص� � ��ورة غ � �ي� ��ر ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة (ال � � � �ب� � � ��دون)،
وت �ص �ح �ي��ح وض �ع �ه��م ،ب �ع��د أن أه�م�ل�ت�ه��ا
لعقود طويلة.
وقال الهدية لـ سبقلا :ان قضية «البدون»
ب��ال �غ��ة ال �ت �ع �ق �ي��د ،وال ي �م �ك��ن ب� �ح ��ال م��ن
االحوال تركها من دون معالجة او تعليق
معالجتها الى اجل غير مسمى ،ال سيما
ان اث ��اره� ��ا االج �ت �م��اع �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة

جانب من اجتماع سابق للجنة الميزانيات | أرشيفية

الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
أن � ��س ال� �ص ��ال ��ح ،ال �ك �ش��ف ع ��ن االج � � � ��راءات
الحكومية امل�ت�خ��ذة ع�ق��ب اج�ت�م��اع اللجنة
م��ع امل �ب ��ارك ق�ب��ل  8أش �ه��ر ،وآل �ي��ة معالجة
ال �ح �ك��وم��ة ل�ل�م�ل�ف��ات ال �ت��ي س�ج�ل��ت عليها
اللجنة مالحظات.
وأك � ��دت امل� �ص ��ادر أن ال�ل�ج�ن��ة س�ت�ط�ل��ب من
ال �ح �ك��وم��ة ت�ف�ع�ي��ل ع �م��ل ال�ل�ج�ن��ة ال ��وزاري ��ة
ّ
امل �ص��غ��رة وض� � ��رورة ت �ق��دي��م امل ��ذك ��رة ال�ت��ي
وع� � � ��دت ب� �ه ��ا ع� �ق ��ب االج� � �ت� � �م � ��اع ،ت �م �ه �ي �دًا
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الس �ت �ك �م��ال االج � � ��راءات امل �ت �خ��ذة ب �ش��أن ما
سيرد في املذكرة اإليضاحية من معلومات.
وأف � � ��ادت ب� ��أن م ��ن امل �ل �ف��ات امل �ت �ف��ق عليها
لتوفير صيغة حكومية ملعالجة القصور
ف �ي �ه��ا :اح �ت �ي��اج��ات س ��وق ال �ع �م��ل ورب�ط�ه��ا
ب � �م� �خ ��رج ��ات ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ،وال � �ت � �ش� ��اب� ��ك ف��ي
الجهات الحكومية املنظمة لسوق العمل،
وتضخم حساب العهد والديون املستحقة
للحكومة واألرباح املحتجزة لدى الجهات
الحكومية ،التي لم تورد لالحتياطي العام.

اجتماعات األحد
تجتمع لجنة الشؤون املالية واالقتصادية البرملانية اليوم (األح��د) للنظر في مناقشة
مجموعة من االقتراحات بقوانني ،بحضور وزي��رة الدولة للشؤون االقتصادية مريم
العقيل وممثلي ديوان الخدمة املدنية ،إضافة إلى اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة
واإلرشاد؛ ملناقشة االقتراحات برغبة املحالة إلى اللجنة ،وما يستجد من أعمال.

واالم �ن �ي��ة ت� ��زداد ي��وم��ا ب�ع��د ي ��وم وب��ات��ت
تشكل خطرا على امن واستقرار البلد.
وحمل الهدية الحكومة «مسؤولية وضع
ح ��ل ج � ��ذري ل �ق �ض�ي��ة ت �س��يء ال� ��ى سمعة
ال�ك��وي��ت» ،م��ؤك��دا ان االوض ��اع االقليمية
من حولنا «تتطلب العمل الجاد الغالق
م� �ل ��ف ه� � ��ذه ال� �ق� �ض� �ي ��ة ح� �ت ��ى ال ت �س �ت �غ��ل
لالضرار بمصالح البالد العليا».
وح��ذر م��ن «اس�ت�م��رار االه �م��ال الحكومي
ل�ل�ق�ض�ي��ة امل ��ؤرق ��ة أله ��ل ال �ك��وي��ت داخ�ل�ي��ا
وخارجيا» ،مطالبا بدراستها من جميع
جوانبها لوضع الحل الجذري لها.

محمد الهدية

المال يسأل وزير النفط:

َم ْن ساعدكم في إعداد
الموازنة والخطة الخمسية؟
طلب النائب بدر املال من وزير النفط وزير
الكهرباء واملاء خالد الفاضل تزويده بعدد
الشركات منذ سنة  2006وحتى اآلن التي
قامت بعمل دراسات لتقدير حجم احتياطي
النفط والغاز في حقل برقان وجميع أنحاء
الكويت؟ وبيان اسماء وقيمة كل عقد مبرم
لكل شريحة على حدة ،ومتى تم تأهيل هذه
ال�ش��رك��ات لعمل ه��ذه ال��دراس��ات؟ وم��ن كان
ص��اح��ب ال �ق��رار ال�ن�ه��ائ��ي ف��ي امل��واف �ق��ة على
تأهيل هذه الشركات؟
وط �ل��ب امل�ل��ا ك ��ذل ��ك ،ف ��ي س � ��ؤال وج �ه��ه إل��ى
الفاضل ،تزويده بنسخ عن جميع محاضر
االج � �ت � �م � ��اع وق � � ��ت م� �ن ��اق� �ش ��ة أي م � ��ن ه ��ذه
ال��دراس��ات ،وم��ا ال��دراس��ة التي تم اعتمادها
واس �ت �ع �م ��ال ن �ت��ائ �ج �ه��ا ف ��ي ع �م��ل امل ��وازن ��ة
والخطة الخمسية منذ  2006وحتى اآلن؟
وسأل أيضًا عن الدراسة املعتمدة عند تقرير
امل��وازن��ة وال�خ�ط��ة الخمسية إلن �ت��اج النفط

وال�غ��از؟ والشركات التي أع��دت ال��دراس��ة أو
س��اع��دت ش��رك��ة نفط ال�ك��وي��ت ف��ي إع��داده��ا؟
واآللية التي تم االعتماد عليها في تأهيل
كل من ه��ذه الشركات؟ وق��ال امل�لا في سؤال
آخر للفاضل :ما الدراسة التي تم االعتماد
ع�ل�ي�ه��ا ع�ن��د إع � ��داد ال�خ�ط��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
للشركة أو ملؤسسة البترول وما الجهة التي
اع�ت�م��دت�ه��ا؟ وه��ل ق��ام��ت ال �ش��رك��ات العاملية
العاملة مع «نفط الكويت» بعمل دراسات أو
تقارير حول القدرة اإلنتاجية الفعلية لكل
حقل نفطي للشركة؟
وط� �ل ��ب ت � ��زوي � ��ده ب �ن �س �خ��ة م� ��ن ال � ��دراس � ��ات
املتعلقة ب��ال�ن�ف��ط ال�ث�ق�ي��ل ال �ت��ي ت��م عرضها
على لجنة القيادة في الشركة أو في مجلس
إدارة الشركة أو ت��م عرضها (أو إرسالها)
للرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول أو ما
ت��م ع��رض��ه ع�ل��ى مجلس إدارة امل��ؤس�س��ة أو
املجلس األعلى للبترول؟

مدرسة لتأهيل
قيادات الدولة
اق �ت��رح ال�ن��ائ��ب ن��اص��ر ال ��دوس��ري «ت��دش�ين
امل� � ��درس� � ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل� �ت ��أه� �ي ��ل ال� �ش� �ب ��اب
للمناصب القيادية والتنفيذية» ،على أن
ت�س�ت�ع�ين ب��أس��ات��ذة م�ت�خ� ّ�ص�ص�ين ب��ال��دول
امل�ت�ق��دم��ة ف��ي ج�م�ي��ع امل� �ج ��االت ،ع�ل��ى غ��رار
امل��درس��ة الفرنسية للتدريب ال�ت��ي أنشئت
ّ
وتخرج فيها الكثير من قيادات
عام ١٩٤٥
الدولة الفرنسية.
وذكر الدوسري ان مهمة املدرسة الكويتية
ّ
تتمثل في «تخريج دفعات شبابية وطنية
بوعي سياسي واقتصادي وإداري لقيادة
امل� �ن ��اص ��ب ال �ع �ل �ي��ا ف� ��ي ال � ��دول � ��ة ،وت ��دري ��ب
ال �ق �ي��ادات ال�ح��ال�ي��ة وامل��ؤه�ل�ين م��ن موظفي
ّ
الحكومة من الكويتيني لتأهيلهم للترقي
إلى املناصب العليا في جهاتهم».
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البلدي

تلف أرضيات «المباركية»

تعديالت الموقع اإللكتروني

تسديد دفعة «األبحاث»

ورشة نظام الشراكة

اشتكت نائبة املدير العام لشؤون قطاع املشاريع ،م .نادية
الشريدة ،من قيام بعض املركبات الخاصة بصعود أرصفة
أس � ��واق امل �ب��ارك �ي��ة ال �ت��راث �ي��ة ،ق�ط�ع��ة  ،8وال �ت �س �ب��ب ف ��ي تلف
األرضيات وعرقلة مرور املشاة.

وجه نائب املدير العام لشــــؤون قطـــاع التطويـر والتـدريــب ،م.
سعد املحيلبي ،خطابا ال��ى رؤس��اء القطاعات بشأن مراجعة
محتوى موقع البلدية اإللكتروني على شبكة اإلنترنت ،داعيًا
ُ
الى موافاته بأي تعديالت أو إضافات تجرى على املحتوى.

ألزمت إدارة الفتوى والتشريع البلدية بدفع  35ألف دينار
كدفعة أخيرة ملصلحة معهد الكويت لألبحاث ،والخاصة
بعقد إع��داد دراس��ة تنفيذ م�ش��روع إن�ش��اء مختبر البلدية
املركزي ملراقبة وتطوير نظام السحب وتحليل العينات.

تقيم األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ورشة عمل
تعريفية خاصة بنظام الشراكة بني القطاعني العام والخاص ،حيث
سيجري خاللها إلقاء الضوء على أهمية هذا النظام ومدى استفادة
دولة الكويت من مزاياه ،في مقر األمانة.

اللنقاوي دعا إلى حماية خطوط المياه

شبكات كهربائية
تتعارض مع الطريق اإلقليمي
زكريا محمد
وجه وكيل وزارة الكهرباء املساعد في وزارة
ال�ك�ه��رب��اء ،م .ج��اس��م ال�ل�ن�ق��اوي ،خ�ط��اب��ا ال��ى
األمني العام ملجلس ال��وزراء ،بشأن العوائق
التي تعترض الطريقني اإلقليميني الشمالي
والجنوبي ،ومسار السكة الحديدية.
وق��ال اللنقاوي إن ما يخص قطاع شبكات
ال �ت��وزي��ع ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ،ف�ق��د أف ��اد ان ��ه ت��وج��د
خدمات قائمة ،وال مانع من ترحيلها بعد
تخصيص مسارات جديدة ،وتضمني قيمة
ترحيل هذه الخدمات في عقود املشروع.
وأض��اف ان قطاع شبكات النقل الكهربائية
أف� ��اد ب��أن��ه ت��وج��د خ ��دم ��ات خ��اص��ة ب� ��وزارة
الكهرباء وامل��اء ،منها املستقبلية والقائمة،
ب �م��ا ي �ت �ط �ل��ب م��واص �ل��ة ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ن ق�ب��ل
الهيئة العامة للطرق والنقل ال�ب��ري ،بشأن
التعارضات والتقاطعات التي تتعارض مع
الطريقني اإلقليميني الشمالي والجنوبي،
ومسار السكة الحديدية ،وذلك حسب الكتب
املتبادلة.
نّ
وبي اللنقاوي ان ما يخص قطاع مشاريع
امل� �ي ��اه ب �ش��أن ب �ي��ان خ ��دم ��ات خ �ط��وط امل �ي��اه
ال��رئ�ي�س�ي��ة وال �ف��رع �ي��ة وش �ب �ك��ات آب� ��ار امل�ي��اه
ال� �ج ��وف� �ي ��ة ،ف ��إن ��ه ي ��وج ��د ت� ��داخ� ��ل وت �ق��اط��ع
ب�ين م �س��ار ال�ط��ري�ق�ين اإلق�ل�ي�م�ي�ين الشمالي

وال �ج �ن��وب��ي وم �س ��ار ال �س �ك��ة ال �ح��دي��دي��ة مع
خدمات املياه القائمة واملستقبلية.
وطلب اإليعاز ملستشار عقد مشروع السكك
الحديدية لعقد اجتماع تنسيقي مع وزارة
ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء  -ق �ط ��اع م �ش��اري��ع امل �ي ��اه،
ل ��دراس ��ة وت �ض �م�ين خ��دم��ات امل �ي��اه ال �ج��اري
تنفيذها ،وامل�ت��وق��ع تنفيذها ،متمنيا عمل
ال �ح �م��اي��ات ال �ل�ازم� ��ة ل �ل �خ �ط��وط ال��رئ �ي �س �ي��ة
وال�ف��رع�ي��ة ،م��ع ض ��رورة التنسيق م��ع إدارة
املياه الجوفية.
وش ��دد ال �ل �ن �ق��اوي ع�ل��ى ت�ض�م�ين مخططات
خدمات املياه املرفقة في مستندات مشروع
ال �س �ك��ك ال �ح��دي��دي��ة ،وال �ط �ل��ب م ��ن م�س�ت�ش��ار
وم � �ق� ��اول ال �ع �ق ��د ت �ق ��دي ��م م �خ �ط �ط��ات ع��ام��ة
وت �ف �ص �ي �ل �ي��ة ،ت� ��وض� ��ح ت� �ق ��اط ��ع وت � �ع� ��ارض
وط ��رق ال�ع�ب��ور امل�ق�ت��رح��ة للسكك الحديدية
م� ��ع خ� ��دم� ��ات امل � �ي� ��اه ،ل �ض �م��ان اس �ت �م��راري��ة
أع�م��ال التشغيل والصيانة لخدمات املياه
القائمة واملستقبلية ،وتقديم ج��دول زمني
ل�ت�ن�ف�ي��ذ خ �ط��ة ال �س �ك��ة ال �ح��دي��دي��ة وخ��دم��ات
املياه املتعارضة مع املشروع ،وكميات املياه
املطلوب تغذيتها ملحطات السكة الحديدية،
ونقاط الربط املقترحة ،بالتنسيق مع وزاة
الكهرباء وامل��اء ،علما بأنه ق��د ج��رى تزويد
الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل�ط��رق وال�ن�ق��ل ال �ب��ري بتلك
املتطلبات.

العتيبي :إحالة  8معامالت
إلى «التنسيقية»
زكريا صالح
ّ
وج � ��ه رئ �ي��س امل �ج �ل��س ال� �ب �ل ��دي ،أس ��ام ��ة ال�ع�ت�ي�ب��ي،
خ �ط��اب��ًا إل� ��ى وزي � ��ر ال �ب �ل��دي��ة ي �ح �ت��وي ع �ل��ى كشف
بثماني معامالت ل��م يجر البت فيها ل��دى الجهاز
التنفيذي ،داع�ي��ًا إلحالتها إل��ى اللجنة التنسيقية
لدراسة ومتابعة املعامالت من الجهات واملؤسسات
الحكومية.
وأوض� � ��ح أن ال �ط �ل �ب��ات ت �خ��ص م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول
الكويتية بشأن تخصيص جزء من املبنى اإلداري
للمؤسسة كمنطقة خ��دم��ات ،وطلب مكتب االنماء
االج �ت �م��اع��ي ح� ��ول األرض امل �خ �ص �ص��ة ل�ل�م�ك�ت��ب
الواقعة بمنطقة مبارك العبداهلل ،قطعة .7
وأض ��اف أن اإلدارة ال�ع��ام��ة ل�ل�ط�ي��ران امل��دن��ي تطلب
ت��زوي��د «م�ب�ن��ى ال�خ�ط��وط ال��وط�ن�ي��ة س��اب�ق��ًا» مكاتب
إداري��ة بالتيار الكهربائي واملياه ،وكذلك استحداث
مداخل ومخارج من الدائري السابع لخدمة منطقة
م �ش��روع تصميم وإن �ش��اء امل ��درج ال�ج��دي��د وإع ��ادة
إنشاء املدرج الشرقي.
نّ
وبي أن هناك طلبًا لوزارة الدفاع بشأن تخصيص
موقع للوزارة لقيادة القوة الجوية بمنطقة صبحان،
فيما تطلب الهيئة العامة للبيئة إع��ادة تخصيص
م�ب�ن��ى م��رك��ز ال �ب ��دع ال �ب �ح��ري ف ��ي ش��اط��ئ أن�ج�ف��ة،
وطلب دع��م للمبادرة الوطنية «تخلص رقمي آمن
لبيئة م�س�ت��دام��ة» ،م�ش�ي�رًا ال��ى ط�ل��ب الهيئة العامة
للصناعة إنشاء محطات معالجة للصرف الصحي
والصناعي بمنطقة صبحان الصناعية.

البلدية بدأت خطتها في إصالح
أوضاع «جليب الشيوخ»

مصادرة البضائع المعروضة في األسواق العشوائية

عائشة علي
كشف مصدر م�س��ؤول ف��ي اللجنة ال��وزاري��ة املشتركة
ملتابعة االوض ��اع القائمة ف��ي منطقة جليب الشيوخ
ع��ن ال�ق�ي��ام بحملة ش��ام�ل��ة ي��وم األح ��د امل�ق�ب��ل ،ت�ش��ارك
فيها جميع الوزارات واملؤسسات والهيئات الحكومية
املعنية في املنطقة إلزالة التجاوزات والتعديات على
أمالك الدولة وإغالق املحال غير املرخصة.
وأك� ��د امل �ص��در ج��دي��ة ه ��ذه ال �ج �ه��ات وم ��ن ضمنها
البلدية التي بدأت خطتها بإصالح أوضاع املنطقة
م��ن خ�لال إزال��ة املخالفات ،التي ستسغرق حوالي

 3أش�ه��ر ،مشيرًا إل��ى أن ال�ج�ه��ات امل�ش��ارك��ة ستقوم
ح�س��ب اخ�ت�ص��اص�ه��ا ب��ال�ع�م��ل ع�ل��ى إص�ل�اح الخلل
وإعادة تحسني الخدمات.
وكثفت الفرق الرقابية في إدارت��ي النظافة العامة
والتدقيق وخ��دم��ات البلدية بفرع بلدية محافظة
ال �ف��روان �ي��ة وف��ري��ق ال� �ط ��وارئ امل ��رك ��زي وب�م�س��ان��دة
أمنية حمالتها خ�لال اليومني املاضيني بمداهمة
االسواق العشوائية فى منطقة جليب الشيوخ ورفع
املخلفات.
ووضع الفريق الرقابى بفريق طوارئ الفروانية 25
ملصق إنذارعلى مظالت مقامة علي ام�لاك الدولة
تمهيدا إلزالتها بمجرد انتهاء املدة القانونية.
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جرة قلم

حوار كيميائي

«معادلة
الشهادات»..
نفق مظلم

الكويت 11

ّ
كتاب وآراء

إلى متى نحتل آخر المراكز؟!

ب�ف�ض��ل م�ع�ظ��م م�ش��رع�ي�ن��ا امل�ح��اف�ظ�ين وب �ع��ض وزرائ �ن ��ا ال�خ��ان�ع�ين،
أص�ب�ح�ن��ا ن�ح�ت��ل آخ��ر امل��راك��ز ف��ي ن ��واح ك�ث�ي��رة ،اق�ت�ص��ادي��ة وم��ال�ي��ة
وتجارية وثقافية..
آخر أخبارنا الثقافية في العهد الثقافي الزاهر الحالي بقيادة وزير
االع�ل�ام ال�ش��اب ال��ذي اع�ت��رض عندما ك��ان نائبًا على دع��وة ون��دوة
الفيلسوف «جالل الدين الرومي» املتوفى منذ قرون!! تبعها منذ أيام
بايقاف الرخصة التجارية إلحدى الشركات ملدة  3أشهر إلقامتها
ح�ف�لا مل�ط��رب�ين ع��راق �ي�ين م �ش �ه��وري��ن ..وم �ن��ع اق��ام��ة ح�ف�ل��ة ملطربني
كوريني شباب ،ه��ذا يحدث في الكويت صل على النبي ونحن في
العقدين األولني للقرن الـ  ،21لكن هؤالء الذين ذكرتهم أرجعونا لعدة
قرون مضت.
***
ما أث��ار حنقي على ما وص��ل اليه بلدي من أح��وال متردية وفساد
منتشر كانتشار ال�ن��ار ف��ي الهشيم ،عند اط�لاع��ي على م��ا أعلنته

منظمة االمم املتحدة للتربية والثقافة والفنون (اليونيسكو) بإدراج
س��ت م��دن عربية ج��دي��دة ضمن شبكة اليونيسكو للمدن املبدعة.
وتمنيت قبل قراءة القائمة أن تكون مدينة الكويت من ضمنها ،لكن
سرعان ما خ��اب ظني ..وتضمنت القائمة الدولية التي اتخذت من
االب��داع أس��اس��ا لتطورها ف��ي م�ج��االت املوسيقى والفنون والحرف
الشعبية والتصميم والسينما واألدب والفنون االعالمية وفن الطهي..
وجاء في بيان املنظمة بمناسبة اليوم العاملي للمدن املبدعة أن قائمة
اليونيسكو ستضم بيروت اللبنانية والسليمانية العراقية بصفتهما
مدينتي األدب .ورام اهلل الفلسطينية والصويرة املغربية بصفتهما
مدينتي املوسيقى ،وكذلك مدينة املحرق البحرينية عن فئة التصميم،
والشارقة باإلمارات العربية املتحدة بصفتها مدينة الخزف والفنون
الشعبية ،وبلغ اجمالي عدد املدن املدرجة  66بحسب بيان املنظمة
ال ��ذي ن�ش��رت��ه ع�ل��ى م��وق�ع�ه��ا ،وش�م�ل��ت امل ��دن امل�ب��دع��ة ال �ج��دي��دة مدنًا
أوروبية وأخرى من الهند والصني والبرازيل واستراليا ودول أخرى..

علي أحمد البغلي
وب�ع��د االط�ل�اع ع�ل��ى امل ��دن ال�ع��رب�ي��ة ال �ف��ائ��زة ،رث�ي��ت ألح��وال�ن��ا وقلبي
يعتصره األل��م ،فنحن ال ينقصنا امل��ال وال العقول املبدعة لكي ال
ً
ننضم لقائمة تلك املدن ،التي ضمت دوال تعاني من مشاكل سياسية
واقتصادية شتى ،بعكسنا نحن يا من نعيش بنعمة أموال البترول
ونفحاته علينا من تعليم وعالج وتموين مجاني ،ومرتبات للمعاقني
ّ
وربات البيوت والفقارى واملساكني ..الخ ،وطن في اذني تساؤل مرير:
الى متى سنظل في املراكز «التلش» ..أي األخيرة ؟!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

د .حمد محمد المطر
بعيدًا عن املثالب الدستورية في قانون معادلة
الشهادات الذي أقره مجلس األمة ،وهي كثيرة،
فقد تسبب هذا القانون في زلزال إداري حقيقي،
ل�ي��س ف�ق��ط ل�ط��ال�ب��ي ال��وظ�ي�ف��ة ال�ع��ام��ة وإج� ��راءات
ال�ت��وظ�ي��ف وت �ع��ام��ل امل��ؤس �س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة مع
ترشيحات دي��وان الخدمة املدنية التي أصبحت
م��وق��وف��ة بانتظار اع�ت�م��اد ال �ش �ه��ادات ،ب��ل حتى
للقطاع الخاص ومؤسساته.
والغريب والعجيب في األمر أن القانون اشترط
معادلة شهادات جامعة الكويت والهيئة العامة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي ق �ب��ل ت��وظ �ي �ف �ه��م ،ب�م�ع�ن��ى
أن م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة ال ت �ع �ت��رف ب�ج��ام�ع�ت�ه��ا
وش �ه��ادات �ه��ا وت �ط��ال��ب ب�م�ع��ادل�ت�ه��ا ،وه ��ي ح��ال��ة
فريدة من نوعها تجعل خريج جامعة الكويت
يتوقف توظيفه سنة أو أكثر بانتظار االعتراف
بشهادته من خالل لجنة معادلة الشهادات في
وزارة التعليم العالي!
ومما زاد الطني بلة التطبيق الرجعي للقانون
ب��إل��زام ك��ل ال�ج�ه��ات بفحص م��ؤه�لات العاملني
لديها من الكويتيني والوافدين منذ عام ٢٠٠٨
وال�ب��ال��غ ع��دده��م أك�ث��ر م��ن  ٧٠أل��ف م��وظ��ف وفق
تقدير بعض الجهات ،وإذا اعتبرنا أن معادلة
ال �ش �ه��ادة ت�س�ت�غ��رق س�ن��ة أو أك �ث��ر ،ك�م��ا ج��رت
العادة ،فستتضح الكارثة التي سببها القانون
من دون أي دراسة للواقع وأي مراعاة للمصلحة
العامة ،عدا أن تطبيقه بأثر رجعي ال يستقيم،
ف �ه �ن��اك م ��ن اك �ت �س �ب��وا خ� �ب ��رات خ��اص��ة بحكم
وظ��ائ�ف�ه��م ،وامل �ئ��ات م�ن�ه��م ي�ع�م�ل��ون ف��ي ال�ق�ط��اع
ال�ن�ف�ط��ي ب�م��وج��ب خ�ب��رات�ه��م ول �ي��س ش�ه��ادات�ه��م
فقط ،ع��دا ع��ن مؤسسات القطاع ال�خ��اص التي
تنظر إل��ى الخبرات في كثير من األح�ي��ان أكثر
مما تنظر إلى الشهادات األكاديمية.
ً
سبب القانون غير امل��دروس شلال حقيقيًا في
ال�ق�ط��اع ال�ص�ح��ي بشقيه ال�ح�ك��وم��ي وال �خ��اص،
ف �ه��ل ي �ع �ق��ل إي� �ق ��اف ت �ع �ي�ين ط �ب �ي��ب ك��وي �ت��ي تم
ابتعاثه عن طريق وزارة التعليم العالي بانتظار
معادلة شهادته؟ أما مؤسسات القطاع الخاص
ال �ص �ح �ي��ة ،ف� �ح ��دث وال ح� � ��رج ،أول � �ه ��ا ت��وق �ي��ف
م� �ع ��ام�ل�ات ال� �ت ��راخ� �ي ��ص ال �ص �ح �ي��ة ألص �ح ��اب
الشهادات غير املعادلة بشكل مفاجئ ،وثانيها
إيقاف تعيني أطباء وممرضني تم التعاقد معهم
وم��ا يستتبع ذل��ك م��ن أض��رار قانونية ،كما أن
لدى بعض املؤسسات تعاقدات مع أطباء وصلوا
إلى الكويت ملباشرة عملهم فتم توقيف تعيينهم
إل��ى حني معادلة شهاداتهم ،كما أوقفت وزارة
الصحة استقدام األطباء الزائرين لحني صدور
ال�لائ�ح��ة التنفيذية ل�ل�ق��ان��ون ،وك��ذل��ك ال �ح��ال في
وزارة التربية ال�ت��ي تعاقدت م��ع ع��دد كبير من
امل�ع�ل�م�ين ،ووص ��ل ع��دد منهم إل��ى ال �ب�لاد إال أن
دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ط�ل��ب م�ع��ادل��ة ال�ش�ه��ادات
ّ
ً
أوال ،األم��ر ال��ذي يستغرق ش�ه��ورا مما يعطل
إنهاء اجراءاتهم.
وهناك عدد من خريجي الجامعات الخاصة التي
كانت وزارة التعليم العالي تعترف بشهاداتها،
ث��م أل�غ��ت االع �ت��راف ب�ه��ا ..فكيف ستتم معادلة
شهادات هؤالء؟
ببساطة ،شكل القانون قنبلة موقوتة تم إلقاؤها
ً
م��ن دون أي دراس��ة ملفاعيلها ،فأحدثت زل��زاال
ً
ً
وش�ل�لا ف��وق م��ا تعانيه أص�ل�ا م��ن شلل إداري
وتنموي.
***
ّ
 Catalystمادة حفازة:
مقايضات  +قوانني ال تقرأ = معادلة الشهادات

عتبي
على!..

رحمك الله ..يا أبا عبدِ الله
رحمك اهلل أخي الحبيب عيسى.
َ
تمر األي��ام لتكتمل أسابيع ..وال تزال
أن��ت تنقصني أي�ه��ا ال�ح�ب�ي��ب ،ح��ائ��رة
ال أص��دق أن��ك ص� َ
�رت مثل ه��ذه األي��ام
تمضي وال تعود!
ل �ي� َ�ت ِش� �ع ��ري ،ك �ي��ف اخ�ت�ط�ف��ك ط��ائ��ر
امل��وت فكأنما انتزع قطعة من القلب،
وت ��رك ال�ع�ق��ل م��ذه��وال ،ول ��وال اإلي �م��ان
ُ
صدقت أنني يمكن
بالعزيز املقتدر ملا
أن أس�ت��وع��ب ف��راق��ك امل�ف�ج��ع ،أو أنني
أتعايش م��ع حقيقة اب�ت�ع��ادك األب��دي،
ً
َ ُّ
وأنني لن أراك ثانية..إذ ينشق الفؤاد
تذكرت أن إرادة اهلل التي ال َّ
ُ
راد
كلما
ُ
لها قضت بأن تمتد قبضة املنون إليك
ً
لتتركنا ،نحن أح �ب� َ
�اءك ،نتطلع يمنة
ً
وي� �س ��رة ،ن�ب�ح��ث ع�ن��ك ك��أن�م��ا تركتنا
َ
�رة ،ثم سرعان
كما كنت تفعل كل م� ٍ
م ��ا س �ت �ع��ود ..ل�ك�ن��ك ه ��ذه امل� ��رة غ�ب��تَ
َ
فأسرفت في الغياب ،إال أنك وسط هذا
ال�غ�ي��اب امل��ؤل��م ت ��زداد ح�ض��ورا وب�ق��اءً،
كأنك تعلم َ
وأنت في عليائك كم نحن
نحتاج إليك ،ونفتقر إلى وجودك!
أخي الحبيب أبا عبداهلل ،رحمك اهلل،
َ
ً
أخا عاديا ،بل َ
حياة
كنت طاقة
لم تكن
ٍ
�اح ط��ري��ق وش � � َ
وم �ص �ب� َ
�راع س�ف�ي�ن� ٍ�ة...
َ
كنت األكثر حنانا رغم صغر سنك،
ك �ن� َ�ت ب ��ارا ب��وال��دي��ك ،رف�ي�ق��ا ب��إخ��وت��ك،
ج��ام�ع��ا ل�ق�ل��وب األح� �ب ��ة ..ك �ن� َ�ت ت�ن� ِ�ظ� ُ�م
ِع �ق��دن��ا ج�م�ي�ع��ا ،ف�ن�ل�ت��ف ح��ول��ك كما

ي �ح��وم ال� �ف ��راش ح� ��ول ال� �ن ��ور ،وك�ن��ت
توزع علينا بسمتك الجميلة لتنساب
فينا ن�ه��را م��ن ال�س�ع��ادة ،تجعل الكل
ّ
 ص� �غ ��ارا وك � �ب� ��ارا  -ي �ت �ع��ل �ق��ون ب��كحاضرا ،ويفتقدونك حني تغيب ولو
قليال ،ويتطلعون إلى عودتك سريعا
ك� ��ي ت �ن �ت �ش �ل �ه��م م� ��ن زح� �م ��ة ال �ح �ي��اة
وث��رث��رة ال��واق��ع ،لتعيد جمعهم حولك
في لحظات إنسانية دافئة لن ننساها
أبدا مهما طال بنا الزمن!
أخ��ي الحبيب أب��ا ع�ب��داهلل ،رحمك اهلل،
ً
فقد ات�خ��ذت م��ن املحبة رس��ال��ة ،ومن
ال �ت �س��ام��ح م��ع ال�ج�م�ي��ع م�ن�ه�ج��ا ،وم��ن
ُ
الصدق خلقا ،وم��ن البساطة أسلوب
ح� � �ي � ��اة ...ع� �ش � ُ�ت م �ع��ك ح �ي��ات��ي ب�ك��ل
م��راح �ل �ه��ا ،ام �ت��زج��ت ب�ي�ن�ن��ا األح �ل�ام
ب��اإلح �ب��اط��ات ،وال �ب �س �م��ات ب��ال��دم��وع،
ُ
وج�م�ع�ت�ن��ا م �ع��ا م ��واق ��ف وم�ن��اس�ب��ات
وأح� ��داث ...وه��ا ه��و شريط الذكريات
ي�م��ر س��ري�ع��ا خ��اط �ف��ا ،ك��أن�م��ا ال�ح�ي��اة
ب �ط ��ول �ه ��ا م � �ح� � ُ�ض ب � ��ره � � ٍ�ة ،ل �ت��ده �م �ن��ا
ُ
الحقيقة املحتومة برحيلك املتعجل،
َّ
تطل َ
عت إلى
وكأنك برقيك األخ�لاق��ي،
َ
وطمحت
عالم آخر أفضل من عاملنا،
إل � ��ى َس �ك �ي �ن��ة ال� �س� �م ��اء ِع� ��وض� ��ا ع��ن
ضجيج األرض!
أخ� ��ي ع �ي �س��ى ..ه ��ل ح �ق��ا رح� �ل � َ�ت ي��ا
َ
ذهبت عنه
أخي ،وال يزال مكانك الذي
شاغرا – .أنك ال تزال حاضرا بروحك

عبد العزيز محمد العنجري
أ .د .معصومة أحمد
ابراهيم
Dr.masoumah@gmail.com

ت��رف��رف ف��ي امل�ك��ان ،وتبث ف��ي أنحائه
املحبة والبهجة كعادتك الدائمة.
أخي الحبيب ...فارقتنا مبكرا فتركتَ
ف ��ي ق �ل��ب ك��ل م �ن��ا ج��رح��ا ال ي�ن��دم��ل،
ووجعا ال يكف ،واحتياجا ال يعالجه
أحد ُ
غيرك ...قلوبنا حزينة لرحيلك يا
أخي الصديق ،لكن عزاءنا في إيماننا
بقضاء الحكيم العليم سبحانه ،وأنك
ً
ستظل بيننا ش �ج��رة وارف ��ة ال�ظ�لال،
ون �ج �م��ا م�ض�ي�ئ��ا  -ول� ��و م ��ن ب �ع �ي��د -
ً
ون� �س� �م ��ة ح� �ن ��ان ت �خ �ف��ف م ��ن ه�ج�ي��ر
أيامنا.
رح�م��ك اهلل أب��ا ع�ب��داهلل ب�ق��در حنيني
إل�ي��ك وش��وق��ي إل��ى لقائك .اللهم أبدله
دارا خ�ي��را م��ن داره ،وأه�ل�ا خ�ي��را من
أهله ،وارزق��ه ال�ف��ردوس األع�ل��ى .اللهم
ِّ
صبرنا على فقده ،واجمعه مع والديه
تحت ظل عرشك ،يوم ال ظل إال ظلك،
م��ع األن �ب �ي��اء وال �ص��دي �ق�ين وال �ش �ه��داء
ُ
وحسن أولئك رفيقا.
والصالحني،

الضوابط اإلعالمية حق لألطفال
ت� �س ��اءل ن ��ائ ��ب م �ح �ت��رم ع ��ن ت�ف�ع�ي��ل
ال � �ع � �ق� ��وب� ��ات ب� � �ش � ��أن م � � � ��واد ت �ت �ع �ل��ق
ب ��اإلس ��اءة ل�لأط �ف��ال وف �ق��ا لنصوص
ق� ��ان� ��ون ح� �ق ��وق ال �ط �ف��ل ،21/2015
ب �م��ا ي�ش�م��ل ج�م�ي��ع أن � ��واع اإلس � ��اءات
البدنية والنفسية والجنسية ،إضافة
لإلهمال بحسب تعريف القانون لكل
منها ،ثم أتبع سؤاله باقتراح برغبة،
فحواه مطالبة وزير الشؤون بضبط
التعامل اإلعالمي مع الطفل تنظيميًا،
مستهدفًا عدم كشف الهوية عمومًا،
وخ � �ص� ��وص� ��ًا ف � ��ي ك � ��ل م � ��ا ي �ت �ع �ل��ق
بشريحة األطفال مجهولي الوالدين.
ون�ع�ت�ق��د أن ن�ف��س امل�ق�ت��رح ي�م�ك��ن أن
ي��وج��ه ل��وزي��ر اإلع�ل��ام أي �ض��ا ف��ي ما
ي �خ��ص ع �م��وم األط� �ف ��ال ول �ي��س فقط
ن� ��زالء دور ال��رع��اي��ة ،وه ��ي ال �ش��رائ��ح
التي يسأل عنها وزير الشؤون عادة.
ب ��ل ان م� � ��واد ال� �ق ��ان ��ون ذات ال �ص �ل��ة
بحاجة ال��ى مراجعة لتتناول بشكل
صريح وليس ضمنيا ،كما قد يفهم
من نصوص بعض موادها ،ضوابط
نشر كل ما يتعلق باالطفال ،وليس
فقط وقائع االساءات بأنواعها ،ومن
ذل��ك م��ا ت�ن��اول��ه تحقيق سبقلا منذ
أيام تحت عنوان «عمل خير ..ال جرح

ل �ك��رام��ات امل �ح �ت��اج�ين» ،ع�ن��دم��ا أل�ق��ى
الضوء على الضوابط التي تلتزم بها
طوعا ،أو رضوخا لتعليمات اداري��ة،
الجمعيات ال�خ�ي��ري��ة ف��ي ال�ك��وي��ت في
عدم نشر صور من تقدم لهم املعونة
ف��ي ال��داخ��ل ،وع ��دم وض��ع أي اش��ارة
ت �ش �ي��ر ال� ��ى ذل� ��ك ع �ل��ى أي م ��ن م ��واد
االع��ان��ة ،مثل الحقائب امل��درس�ي��ة ،اال
أن االلتزام بذلك ال يتحقق في حاالت
غير قليلة خارج مجتمعنا الصغير،
أعني خ��ارج الكويت ،وه��و ما تؤكده
ال� � �ص � ��ور ال � �ت� ��ي ت� �ن� �ش ��ر دائ� � �م � ��ا ع��ن
األنشطة الخيرية ف��ي ال�خ��ارج .األم��ر
ال��ذي دع��ا ال��دك�ت��ورة الفاضلة هيفاء
السنعوسي م�ش�ك��ورة ال��ى التحذير
منه في مقالة لها بعنوان «شاهدوني
أتصدق».
وبهذه املناسبة ،نشير الى أن منظمة
األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)
اهتمت بهذا الجانب لتأثيره املحتمل
ع�ل��ى ن�ف�س�ي��ة األط �ف��ال ومستقبلهم
وإم� � � � �ك � � � ��ان ت � �ع � ��رض � �ه � ��م ل� �ل� �ت ��أن� �ي ��ب
وال �س �خ��ري��ة واألذى ب�س�ب�ب��ه ،ع�ن��دم��ا
أصدرت دليال ارشاديا أعده فريقها
االعالمي بعنوان «املبادئ األخالقية
املتبعة في اع��داد التقارير االعالمية

عبدالحميد علي
عبدالمنعم
aa2monem@hotmail.com

ح��ول األط �ف��ال» ،www.unicef.org
واملقصود هنا األطفال الالجئون في
ح ��االت ال �ط��وارئ وم��ا ي�ش��اب�ه�ه��ا في
مناطق الفقر املدقع ،وهو مجال عمل
املنظمة ،اال أن الدليل يمكن أن يطبق
بعد مالءمته بالشكل املناسب على
جميع األطفال في أي مكان.
ن��أم��ل أن ت�ت�ب�ن��ى اح� ��دى م��ؤس �س��ات
املجتمع املدني املعنية لدينا االهتمام
ب��ادارة ح��وار ح��ول ه��ذا األم��ر ،تكون
نتيجته استحداث م��ادة أو أكثر في
ق ��ان ��ون ح �ق��وق ال �ط �ف��ل ت �ت �ن��اول ه��ذه
امل �س��أل��ة ص ��راح ��ة ،وص �ي��اغ��ة م�ي�ث��اق
ش ��رف ت��دع��ى ال ��ى ت��وق�ي�ع��ه مختلف
وس ��ائ ��ل االع� �ل��ام م �ط �ب��وع��ة وم��رئ �ي��ة
وال �ك �ت��رون �ي��ة ب��رع��اي��ة وزارة االع�ل�ام
وبمتابعة الحقة منها.

ال أذك��ر سنة واح��دة مرت على الكويت منذ االستقالل
ال تنطبق عليها مقولة «ال��وض��ع اإلقليمي م �ت��أزم» ،أو
«لنلتفت ملا يحدث من حولنا باملنطقة» وغيرهما من
عبارات عايشناها كما عاشها آباؤنا ،وأيضا اجدادنا
من قبلنا..
هذا هو محيطنا وهذه كويتنا ..فهل اداء الحكومة اآلن
يختلف عن ادائها قبل شهر او  ٣سنوات او  ١٠سنوات..
العناوين نفسها ومستوى االستياء نفسه والشعارات
نفسها ولم يتغير شيء!..
ع�ت�ب��ي ع� �ل ��ى ..امل �ع��ارض��ة ال�ل�ح�ظ�ي��ة امل �ق��رون��ة ب��ال�ن�ف��س
ً
القصير ،التي ال يمكنها أن تخلق حلوال مستدامة .فال
يوجد حتى اآلن أي مشروع شعبي إصالحي مدروس
ذي دعم ذاتي وإدارة حصيفة يضمنان له الديمومة.
فالقصور نفسه الذي تعاني منه الحكومة ،يعاني منه
«كل» تجمع معارض..
عتبي على..أصحاب الفكر املستنير والرأي الصادق من
العقالء ،الذين تنازلوا عن دوره��م في تحمل التضحية
ّ
للمصلحة العامة..وتجنبوا الشأن السياسي وتحفظوا
على إب ��داء آرائ �ه��م ..خ��وف��ا م��ن أن يطولهم تجريح من
«ص �غ��ار ال�ع�ق��ول وك �ب��ار ال �خ �ص��وم» ..الذين ي�ف�س��رون
ً
اتهاما شخصيًا ،وي��رون «تبيان مكامن العلة»
«النقد»
أنه انتقاص من قدر املسؤول.
عتبي على ..حكومة ال يوجد ضمن جيشها العرمرم
مسؤول واحد يستطيع الدخول في نقاش مفتوح يدافع
فيه ع��ن أداء الحكومة؟ فنراها ب�لا استحياء تستعني
بمن هم خارج الحكومة للدفاع عنها وعن سياساتها!..
أي ح�ك��وم��ة ال ت�م�ل��ك س ��وى ال �ق ��درة ع�ل��ى ال�ت�ع�ب�ي��ر عن
االستياء ،وإبداء االمتعاض ،هي حكومة تحتاج «نفضة
صحيحة» ،لكن هذه النفضة اذا أردناها ان تكون ذات
قيمة فيجب ان تكون بعيدة عن ذر الرماد في العيون..
فال إصالح حقيقيًا يأتي بالصدام والشتم والتظاهرات
واالعتصامات ..ففي الوثبات الكبرى ال يجوز انتظار
م� �ع� �ج ��زات ..ألن اإلص� �ل��اح ي �ح �ت��اج أوال إل� ��ى تخطيط
صحيح ،ومن ثم إلى عمل وجهد وتضحيات حقيقية
يتحمل ويالتها الصبور..
ّ
عتبي ع�ل��ى ..ال�ت��راج��ع امل�خ��ي��ب ل�لآم��ال ألداء الكثير من
النواب ،حتى أولئك الذين كان ناخبوهم يتوسمون بهم
املزيد والكثير ،وقعوا في فخ األنانية وحب الذات وهوس
املكاسب االنتخابية ال��ذي أنساهم وع��وده��م وأعماهم
لألسف.
عتبي ع�ل��ى ..أول�ئ��ك ال��ذي��ن ال يمنحون ال�ف��رص��ة للجيل
ال�ج��دي��د إلث �ب��ات م�ه��ارت��ه وخ��دم��ة ب�ل��ده بحجب ال�ف��رص
عنه ..عن آفة الشللية املغروسة في معظم أعمدة الدولة،
فاملبادر بأي مجال يجد نفسه محاصرًا من مجموعات
تسعى ال��ى قتل كل ما فيه من روح إيجابية ،وتعامله
وك��أن��ه مغتصب اح �ت��ل أرض� �ه ��ا ..أو ت�ك��ال��ب ع�ل��ى أخ��ذ
خيراتها.
عتبي على ..أشياء كثيرة وكثيرة ..فنحن نحتاج الى
ان نعي أهمية «القوة الناعمة» التي تسعى الى إصالح
تدريجي واقعي ممنهج ،إصالح يحاول ان يتعامل مع
الجزء املضيء بالحكومة مهما خفت نوره ،إصالح يرى
الواقع وليس التنظير ..إصالح يرانا اخوة مقصرين ال
أعداء متناحرين.
أترك للناس الحكم على األفعال ،وهلل وحده الحكم على
النوايا.
واهلل الحافظ واملستعان.

خواطر
 - 1العالم كله ف��ي ح��راك وت �ف��اؤل واض �ط��راب ،ون�ح��ن في
ص� ��راع ب��رمل��ان��ي م��ع ال �ح �ك��وم��ة ..ن �ك��اد ن�ض�ع��ف م��ؤس�س��ة
التأمينات ون��راوح مكاننا تنمويًا ..ونكاد ندخل في نفق
ج��اه�ل�ي��ة وق�ب�ل�ي��ة ط��ائ�ف�ي��ة ع�ن�ص��ري��ة س�ت�ح�ص��د األخ�ض��ر
وال�ي��اب��س لنعض بعدها أص��اب��ع ال �ن��دم ..ابحثوا ع��ن ال��دواء
اآلن وليس غ��دا ..جهز ال��دواء قبل ال��داء ..كونوا مستعدين
لألسوأ ..املنطقة تغلي وتكاد تنفجر ،والبعض منا يريد أن
ينهب ،والبعض اآلخر يريد النصب حتى ولد على خراب
البصرة.
 - 2يجب ت�ش�ك�ي��ل وح ��دة خ��اص��ة ف��ي ال�ج�ي��ش ال�ك��وي�ت��ي،

مهمتها الدفع اإللكتروني عن االختراق والهجوم لالختراق
عند الحاجة ..التحكم اإللكتروني قد يكون اهم من الدبابة
ال�ت��ي بسهولة ف��ي ح��ال اخ �ت��راق ج�ه��ازه��ا تصبح عندها
خ��ردة ..نحتاج إل��ى عقول نابغة في عالم الكمبيوتر ،وإال
فقد نجد أسلحتنا خ��ارج مجال التغطية ..والجندي الذي
تعبنا على تدريبه ال فائدة منه.
 - 3مسكينة هذه اللجان الخيرية ..شبابها يبذلون الغالي
وال��رخ �ي��ص ف��ي س�ب�ي��ل اإلغ ��اث ��ة وامل� �س ��اع ��دات واإلس �ك��ان
والصحة والتعليم للمحتاجني في ال��داخ��ل وال�خ��ارج ،ومع
ذل ��ك ل��م ت�س�ل��م م��ن االت �ه��ام امل�ب�ط��ن م��ن ب�ع��ض العلمانيني

أ .د .عبدالله محمد الشيخ
والليبراليني ..املتطوع يذهب الى غزة للمساعدة أو ألفريقيا
أو لجنوب شرق آسيا او تركيا او حتى الحدود مع سوريا
للمساعدة ..هذا ما يقوم به شباب هذه اللجان ..نافسوهم
واس�ح�ب��وا ال�ب�س��اط م��ن ت�ح��ت أق��دام�ه��م او ت�ق��دم��وا بقائمة
االتهام مع األدلة عليها ..أو أكرموهم بصمتكم.

 - 4الطاقة االستيعابية لجامعة الكويت قبل االنتقال الى
ال �ش��دادي��ة  40ال��ف ط��ال��ب ..وال�ط��اق��ة االستيعابية لجامعة
الكويت بعد االنتقال إلى الشدادية  40الف طالب ..ال طبنا
وال غدا الشر ،كان املفروض أن تكون الطاقة بعد االنتقال
 100ألف.
قد ح��ان األوان أن نوقف القبول في بعض التخصصات
التي لم تعد سوق العمل تحتاج إليها ..ومن يتخصص في
ه��ذه التخصصات ،فالدولة غير ملزمة بتعيينه .معقولة
ع��دد امل��درس�ين الكويتيني ف��ي تخصص الفيزياء أق��ل من
عشرة ،وتخصص االجتماعيات باملئات؟!
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« »NurOwnتساعد بإبقاء الخاليا العصبية حية ..والعمل عليها في المرحلة الثالثة واألخيرة

تقنية جديدة لعالج مرض الـ  ALSوالـ MS
■ تعتمد على إدخال الخاليا الجذعية في الحبل الشوكي إلبطاء تطور المرض
أول «تطبيق» يتتبع تقدم
ً
قريبا
المرض القاتل..

د .والء حافظ
يعاني األش�خ��اص امل�ص��اب��ون ب�م��رض التصلب
العصبي امل�ت�ع��دد ،هبوطا تدريجيا ف��ي وظيفة
العضالت وقوتها ،حيث تموت الخاليا العصبية
الحركية التي تتحكم بحركة العضالت .وفي
أحدث دراسات عالجية يتم عالج مرضى ALS
بواسطة الخاليا الجذعية ،وفقًا لدراسات أولية
وت�ج��ارب سريرية في املرحلة الثالثة واألخيرة
تقوم بها شركة  ،BrainStorm_cellاألميركية
التي تكرس جهودها لهزيمة األمراض التنكسية
العصبية املنهكة باستخدام تقنية ، NurOwn
وه��و ع�لاج استقصائي طورته الشركة ،لعالج
م��رض��ى ال�ت�ص�ل��ب ال �ج��ان �ب��ي ال �ض �م��وري ALS
وال �ت �ص �ل��ب ال �ع �ص �ب��ي امل �ت �ع��دد امل� �ع ��روف ب��اس��م
« »MSع��ن ط��ري��ق ح�ق��ن العضلة ب �م��ادة MSC
لتسمى الطريقة العضلية ،أو بطريقة  IMالحقن
ف��ي ال�ق�ن��اة ال�ش��وك�ي��ة ،وه��و م��ا يسمى األس�ل��وب
الداخلي أو.IT
وتستخلص مادة  MSCمن املريض نفسه ،وهي

الخاليا «السليفة» التي لديها القدرة على تمييز إبطاء موت الخاليا العصبية

أنواع الخاليا املختلفة.
وت�ه��دف ه��ذه التقنية إل��ى م�س��اع��دة ه��ذه الخاليا
العصبية ف��ي ال�ب�ق��اء على قيد ال�ح�ي��اة م��ن خالل
م �ح��ارب��ة عملية ال�ت�ن�ك��س ال�ع�ص�ب��ي ال �ت��ي تسبب
أعراض املرض.

إدخال الخاليا الجذعية
في الحبل الشوكي
ووفقا ملا نشره موقع ALS NEWS TODAY
تعتمد التقنية على إدخ��ال الخاليا الجذعية في
الحبل الشوكي ليسمح باستعادة بنيته بشكل
جزئي وإبطاء تطور املرض.
فتحل م�ك��ان ال�خ�لاي��ا ال�ح��رك�ي��ة العصبية امليتة.
م��ن خ�لال حقن واح��د م��ن ال�خ�لاي��ا الجذعية في
الحيز تحت الطبقة العنكبوتية ،ولوحظ تحسن
ح��ال��ة امل��ري��ض ب�ن�س�ب��ة  %88م��ن ال� �ح ��االت ال�ت��ي
تمت مراقبتها خالل  3أشهر وبنسبة  %73من
الحاالت عند املتابعة ملدة  6أشهر.

اكتشاف مادة قاتلة تستوطن
الرئتين عند تدخين الـ vape
أحمد بدر
ب � ��دأت م ��ؤخ ��را ح �م�ل�ات ق ��وي ��ة ض ��د م�ن�ت�ج��ات
التدخني اإللكترونية ،وف��ي مقدمتها «الفيب»،
والتي وجهت إليها اتهامات بالتسبب في مقتل
 39شخصا.
ولكن ما هي األسباب املباشرة التي جعلت من
الفيب سالحا قاتال؟
ال �س �ل �ط��ات ال �ف��درال �ي��ة اس �ت �خ��دم��ت مصطلحا
ج��دي��دا لوصف امل��رض الغامض ال��ذي يصيب
م �س �ت �خ��دم��ي «ف � �ي ��ب» ،وه � ��و :خ�ل��ات ف�ي�ت��ام�ين
 ،Eوه��ي م ��ادة كيميائية م��وج��ودة ف��ي بعض
م�ن�ت�ج��ات  ،vapingال �ت��ي ث�ب��ت أن �ه��ا ت�ب�ق��ى في
ال��رئ �ت�ي�ن ل �ف �ت��رة ط��وي �ل��ة ،وف� ��ق م ��ا ذك� ��ر «ت �ي��ك
كرانش».
وبحسب املوقع ،فإن هذا املرض قد أودى بحياة
 39شخصا على األق ��ل ،فيما ت��م اإلب�ل�اغ عن
أكثر من  2000حالة من كل الواليات األميركية
م��ا ع��دا والي��ة أالس�ك��ا ،بينما ال توجد نصائح
ح��ال�ي��ا س��وى ض ��رورة ال�ت��وق��ف ع��ن اس�ت�خ��دام

التدخني البخاري.
ون�ق��ل امل��وق��ع ع��ن املحققني ف��ي ح��االت ال��وف��اة،
م��ن م��راك��ز السيطرة على األم ��راض وال��وق��اي��ة
منها ،أن هذه امل��ادة كانت مشكلة محتملة في
وقت مبكر ،ولكن االختبارات األخيرة فقط هي
التي أثبتت وجودها كمشتبه به حسن النية،
حيث تم إرس��ال عينات مأخوذة من رئتي 29
ضحية ،وتم العثور على خالت فيتامني  Eفي
كل منهم.
وق��ال��ت آن ش��وت�ش��ات ،ن��ائ�ب��ة م��دي��ر أول مركز
السيطرة على األم��راض ،أن هذه النتائج تقدم
ً
دليال مباشرًا على تورط خالت فيتامني «،»E
ب��اع�ت�ب��اره��ا ال�س�ب��ب ال��رئ�ي�س��ي ل�لإص��اب��ة داخ��ل
ال��رئ�ت�ين ،موضحة أن األب �ح��اث أثبتت أن��ه عند
استنشاق خالت فيتامني  ، Eفقد تتداخل مع
وظائف الرئة الطبيعية.
وأوض ��ح امل��وق��ع أن��ه ت��م تحديد م��واد كيميائية
أخ ��رى يحتمل أن ت�ك��ون خ�ط��رة ف��ي منتجات
 vapeعند تسخينها ،بما في ذلك العديد من
املواد ربما لم يتوقعها صانعو املادة.

فإنها
وع�ن��د الحقن العضلي للخاليا ال�ج��ذع�ي��ةَّ ،
تشكل وتستعيد ال��رواب��ط مع العضالت املعطلة،
مما يؤدي إلى إبطاء موت الخاليا العصبية ،وكذلك
تطوير العوامل التي تدعم الخاليا العصبية.

نتائج تبعث على التفاؤل
وق��د أظـهـرت ال��دراس�ـ��ات أن��ه إث��ر العـالج بالخاليا
الجذعية ،ينخفض معدل السعة الحيوية املزمنة
من  %5.1إلى .%1.2
ُويعد السبب الرئيسي لوفاة مرضى  ALSالفشل
التنفسي ال��ذي يتطور بعد شلل عضالت الجهاز
التنفسي .ولذلك فإن نتائج االختبار هذه تبعث على
التفاؤل وتسمح لنا باألمل في زيادة متوسط العمر
املتوقع للمرضى املصابني بمرض  ALSوالـ .MS
ون� �ش ��رت ال �ن �ت��ائ��ج ف ��ي امل �ج �ل��ة ال �ع �ل �م �ي��ة JAMA
 ، Neurologyواق�ت��رح��ت أن ال �ع�لاج آم��ن وجيد
التحمل ،مع مالحظة آثار جانبية خفيفة ومؤقتة

فقط .عالوة على ذلك ،الحظ الباحثون تحسنا في
مقياس التصنيف الوظيفي  ALSاملعدل والقدرة
الحيوية القسرية في املرضى بعد ال�ع�لاج .هذه
املقاييس تقيم تطور  ALSمن حيث قدرة املرضى
على القيام بأنشطة الحياة اليومية ،وظائف الرئة.
وقامت شركة  BrainStormبالتحقق من صحة
عملية الحفظ بالتبريد لخاليا  ،NurOwnالتي
تحافظ على ال�خ�لاي��ا الجذعية السرطانية التي
يتم حصادها من املرضى عن طريق تجميدها
ف��ي النيتروجني ال�س��ائ��ل .ه��ذا يمنع امل��رض��ى من
ال �خ �ض��وع إلج� � � ��راءات ح �ص ��اد م �ت �ك��ررة إلن �ت��اج
جرعات إضافية من خاليا .NurOwn
على الرغم من كل االبتكارات الحديثة لعالج
م��رض التصلب الجانبي ال�ض�م��وري ،تبقى
التوقعات غير مواتية .املرضى الذين يعانون
م��رض  ALSيعيشون م��ن  2إل��ى  6س�ن��وات.
ي�م�ك��ن ل�ل�ع�لاج ب��ال�خ�لاي��ا ال�ج��ذع�ي��ة أن يمدد
هذه الفترة من  9إلى  18شهرًا .ولكن لم يتم
تسجيل ح��ال��ة واح ��دة م��ؤك��دة ل�ع�لاج م��رض
التصلب الجانبي الضموري حتى اآلن.

ق��دم��ت جمعية  ALSاألم�ي��رك�ي��ة غير الربحية منحة  300ألف
دوالر ملؤسسة  ،ALS Never Surrender Foundationلتقديم
تطبيق تكنولوجيا «النقاط الدقيقة» ،ف��ي ت�ج��ارب أب�ح��اث تقدم
ملرضى التصلب العصبي الضموري القاتل.
وي�ط�ل��ق ع�ل��ى التطبيق اس��م ،ALS iNVOLVE / eNGAGE
الذي يتيح للمرضى تتبع جودة التحكم في العضالت ،والكالم،
والتنفس ،وأكثر من  80مقياسًا لنطاق الحركة .وسيمنح هذا
التتبع الباحثني قاعدة بيانات أكثر شمولية ودق��ة في أع��راض
تقدم مرض  ،ALSوهو مرض الخاليا العصبية الحركية األكثر
شيوعا .MND
ويقول نيك فريدمان ،الرئيس التنفيذي لشركة ،ALS eNGAGE
في تصريح نشره موقع « :ALS NEWS TODAYمن خالل
ه��ذا التمويل ،س�ن��رى ال��دور ال��ذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا
في املراقبة الذاتية للمريض عن بعد .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن
للتطبيق تنبيه فرق الدعم السريري للتصرف بشكل استباقي
الح�ت�ي��اج��ات م��رض��اه��م م��ع تغير أع��راض�ه��م .وس�ت�ت��واف��ر أيضا
بيانات مهمة للباحثني الذين يحاولون تحديد االتجاهات لتقييم
تأثير عالجات .MND / ALS
من املتوقع أن تبدأ الرقابة ه��ذا الشهر في خمسة مراكز طبية
ت��اب �ع��ة ل �ـ  :ALSل�ت�ش�م��ل ال ��دراس ��ات  50م��ري �ض��ًا م��ن مختلف
األع �م��ار واألج �ن��اس وامل�ن��اط��ق .وسيعمل التطبيق على منصة
 Claris FileMakerلالبتكار ف��ي م�ك��ان ال�ع�م��ل .ب��ال�ت�ع��اون مع
ش��رك��ة  Google AIو  IBM Watsonو  Appleلتساعد في
تحليالت بيانات القياس الفيزيائية ،بينما ستقوم شركة Aural
 Analyticsبإجراء تقييمات الكالم والتنفس.
وأض��اف فريدمان« :يمكن للباحثني اآلن جمع  116000نقطة
ب�ي��ان��ات ل�ك��ل م��ري��ض م��ن التشخيص ح�ت��ى امل ��وت ،ع�ل��ى عكس
التقنيات األخ��رى التي تجمع  240نقطة فقط من البيانات لكل
مريض لنفس الفترة الزمنية ،ومن خالل زيادة مشاركة البيانات
على نطاق عاملي كبير ،نهدف إلى االستفادة من بيانات تقدم
دقيقة وقابلة للقياس لدعم نهج عاملي لتحديد االتجاهات في
أبحاث تقدم  .ALSنعتقد أن هذا سيؤدي في النهاية إلى تطوير
واكتشاف عالج لـ .»ALS

 250ألف مريض في العالم
وذك � ��رت م��ؤس �س��ة ALS Never Surrender Foundation
خطتها للحصول على إذن م��ن إدارة ال�غ��ذاء وال ��دواء األميركية
للسماح باستخدام التطبيق كجهاز طبي .ومن شأن املوافقة أن
تجعل  iNVOLVE / eNGAGEمتاحا لحوالي  35000مريض
 ALSفي الواليات املتحدة ،وأكثر من  250ألف مريض في جميع
أنحاء العالم.

مايو كلينك
«الفيروس» قد ينتقل من المرأة الحامل إلى جنينها عبر الدم

 7أعراض للحصبة األلمانية ..تظهر بعد اإلصابة بأسبوعين
ً
الحصبة األملانية ،وتسمى أيضا بالحميراء
أو ح �ص �ب��ة األي� � � ��ام ال � �ث �ل�اث ��ة ،ه� ��ي ع� ��دوى
فيروسية معدية ت�ع��رف م��ن خ�لال الطفح
ال�ج�ل��دي األح�م��ر امل�م�ي��ز .وليست الحصبة
األملانية كالحصبة العادية على الرغم من
اشتراكهما ف��ي بعض خصائص امل��رض،
بما في ذلك الطفح الجلدي األحمر .غير أنه
تتم اإلص��اب��ة بالحصبة األملانية من خالل
معديا وال ً
فيروس مختلف ليس ً
قويا في
الغالب كالفيروس املسبب للحصبة العادية.
ويعتبر لقاح الحصبة والنكاف والحصبة
األمل��ان �ي��ة ( ،)MMRال � ��ذي ي �ع �ط��ى ع ��ادة
ً
لألطفال ،ف�ع��اال للغاية ف��ي منع اإلصابة
بالحصبة األملانية.

األعراض:
تبدو عالمات وأعراض الحصبة األملانية

خ �ف �ي �ف��ة غ ��ال � ً�ب ��ا ح �ت��ى ي� �ك ��اد ي� �ك ��ون م��ن
الصعب مالحظتها خاصة لدى األطفال.
وال ت�ظ�ه��ر أع� ��راض وع�ل�ام ��ات الحصبة
األمل��ان�ي��ة ع��ادة إال بعد ف�ت��رة ت �ت��راوح بني
أس�ب��وع�ين وث�لاث��ة أس��اب�ي��ع م��ن اإلص��اب��ة
ب��ال �ف �ي��روس .وع� ��ادة م��ا ت�س�ت�م��ر ح��وال��ي
يومني إلى ثالثة أيام وقد تتضمن ما يلي:
 - 1ح�م��ى خ�ف�ي�ف��ة ت �ك��ون درج ��ة ح ��رارة
املصاب فيها  38.9درجة مئوية أو أقل.
 - 2الصداع
 - 3رشح األنف أو انسدادها
 - 4التهاب العني واحمرارها
 - 5تضخم وأل��م بالغدد الليمفاوية في
ق��اع��دة ال�ج�م�ج�م��ة وال� �ج ��زء ال�خ�ل�ف��ي من
الرقبة وخلف األذنني
 - 6طفح وردي دقيق يبدأ بالظهور على

ال��وج��ه ث��م ينتشر بسرعة إل��ى ال�ج��ذع ثم
الذراعني والساقني ،قبل أن يختفي بنفس
التسلسل
 - 7ألم باملفاصل ،خاصة لدى الفتيات.

األسباب:
س�ب��ب اإلص��اب��ة ب��ال�ح�ص�ب��ة األمل��ان �ي��ة هو
ان� �ت� �ق ��ال ف � �ي� ��روس م� ��ن ش� �خ ��ص آلخ� ��ر.
يمكن أن ينتشر هذا الفيروس عند قيام
شخص مصاب بالسعال أو العطس ،أو
ع��ن ط��ري��ق االت �ص��ال امل�ب��اش��ر ب��إف��رازات
الجهاز التنفسي لشخص مصاب ،مثل
ً
املخاط .ويمكن أيضا أن ينتقل من املرأة
ال�ح��ام��ل إل��ى جنينها ع�ب��ر م�ج��رى ال��دم.
وي� �ك ��ون ال �ش �خ��ص امل� �ص ��اب ب��ال�ح�ص�ب��ة
ً
األمل��ان �ي��ة ن��اق�ل�ا ل �ل �ع��دوى ط� ��وال  10أي��ام
ق�ب��ل ظ �ه��ور ال�ط�ف��ح ال �ج�ل��دي وح �ت��ى بعد

اختفاء الطفح الجلدي بحوالي أسبوع أو
أسبوعني .وبذلك يمكن أن ينقل الشخص
املصاب املرض قبل معرفته باإلصابة.

مايو كلينك

تمزق األربطة والتورم ..من أعراض «الماء على الركبة»
امل ��اء ع�ل��ى ال��رك�ب��ة ه��و مصطلح ع��ام يعني
ت��راك��م السوائل ال��زائ��دة ف��ي مفصل الركبة
أو حوله .وقد يشير الطبيب إلى هذه الحالة
ً
ارتشاحا في مفصل الركبة أو
باعتبارها
ً
اختصارا باملصطلح (ارتشاح الركبة).
قد يحدث امل��اء على الركبة نتيجة صدمة،
أو بسبب اإلصابات الناتجة عن اإلفراط في
ال�ت��دري��ب ،أو بسبب م��رض أو حالة كامنة.
ولتحديد سبب وجود املاء على الركبة ،قد
ي�ح�ت��اج ال�ط�ب�ي��ب ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ع�ي�ن��ة من
السائل الختبار وجود التهاب أو مرض أو

إصابة.
ً
تساعد إزالة بعض السائل أيضا في تقليل
األل��م والتيبس املصاحب لوجود امل��اء على
ال��رك �ب��ة .وب �ع��د أن ي �ح��دد ال�ط�ب�ي��ب ال�س�ب��ب
الكامن وراء امل��اء على ال��رك�ب��ة ،ف��إن��ه يمكن
بدء العالج املناسب.
ت�ش�م��ل ع�ل�ام ��ات وأع� � ��راض امل� ��اء على
الركبة عادة ما يلي:
ال� �ت ��ورم :ق ��د ي�ن�ت�ف��خ ال �ل �ح��م امل ��وج ��ود ح��ول
الرضفة بشكل ملحوظ.
التيبس :عندما يحتوي مفصل الركبة على

سوائل زائدة ،فقد ال تتمكن من ثني ساقك
فردها بالكامل.
أو
ً
األلم :وفقا لسبب تراكم السوائل ،قد تشعر
بألم شديد في الركبة لدرجة أنه يستحيل
ً
أن تحمل وزنا عليها.

األسباب
يمكن أن يرجع السبب في حدوث املاء على
ال��رك�ب��ة إل��ى أن ��واع مختلفة م��ن امل�ش�ك�لات،
ت � �ت� ��راوح ب �ي�ن اإلص � ��اب � ��ات ال��رض �ح �ي��ة إل��ى
األمراض والحاالت املرضية.

يمكن أن يتسبب تلف أي جزء من الركبة
ف��ي ت��راك��م ال �س��وائ��ل ال ��زائ ��دة ف��ي امل�ف�ص��ل
مما يسبب الشعور ب��األل��م .وتشمل أمثلة
اإلص ��اب ��ات ال��رض�ح�ي��ة ال �ت��ي ت�س�ب��ب ت��راك��م
السوائل في مفصل الركبة وحوله ما يلي:
كسر العظام.
تمزق الغضروف املفصلي.
تمزق األربطة.
اإلص� ��اب� ��ة ال �ن��ات �ج��ة ع ��ن اإلف� � � ��راط ف��ي
التدريب.
األمراض والحاالت الصحية.
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منوعات

في أمسية طربية حملت نسائم لبنان إلى «مركز جابر الثقافي»

مروان خوري يشدو« :رح غني الليلة»
حافظ الشمري

الالفت أن الحفل كان يفترض له أن يقام على
م ��دار ي��وم�ين متتاليني ،ل�ك��ن ب�ن��اء ع�ل��ى رغبة
الجمهور والطلبات املتزايدة على الحفل فقد
دفع القائمني على مركز الشيخ جابر األحمد
الثقافي لالتفاق مع مروان خوري للغناء في
حفل غنائي ثالث ليلة السبت.
اس�ت�ه�ل��ت ال�ف��رق��ة امل��وس�ي�ق�ي��ة ال�ح�ف��ل بتقديم
ال �ك ��ورال ت�ح�ي��ة ل�ل�ح�ض��ور ال�ج�م��اه�ي��ري عبر
مقطوعتني غنائيتني للفنانة ف�ي��روز األول��ى
«ن �س��م ع�ل�ي�ن��ا ال� �ه ��وى» واألخ� � ��رى «س��أل��ون��ي
الناس عنك يا حبيبي».

شجن الموسيقى
العذب والصوت الرائق
كانا قصة الليلة
الجميلة التي أحياها
الفنان مروان خوري
الخميس الماضي على
النغم الساحر
خشبة مسرح الشيخ
جابر العلي ضمن
لم يهدأ خ��وري ط��وال الحفل ،فبدا شعلة من
النشاط وال�ح��رك��ة ،وعندما غنى استطاع أن
فعاليات الموسم
يمزج بحرفية بني األغنية السريعة واألغنية
الثقافي الثالث لمركز
الرومانسية الهادئة ،وعندما جلس أم��ام آلة
الشيخ جابر األحمد
«البيانو» ،تلك اآللة الرصينة بصوتها العميق
ومساحاته الرحبة التي طاملا جلس إليها كبار
الثقافي ،بحضور
امل�ط��رب�ين ال�ع��امل�ي�ين ،أض �ف��ى ج��وا كالسيكيا
جماهيري كبير من كل
وق ��ورا يكسر ع��ال��م الصخب وال�س��رع��ة ال��ذي
نعيشه.
الجنسيات واألعمار.
قصة قادمة من
حوار جماهيري
بيروت الفن والجمال،
ق��دم خ��وري التحية للجمهور قائال« :سعيد
امتدت لها األيادي
أكون معكم هذه الليلة ،وأشكر القائمني على
مركز جابر الثقافي وكل من ساهم في هذا
المصفقة بالترحاب،
الحفل ،وتحية لكم من قلب بيروت ،وللكويت
واآلذان المشوقة
ف ��ي ك ��ل ب� �ي ��ت» ،ك �م��ا أن� ��ه ت �ح ��دث ل �ج �م �ه��وره
للسماع ،والعيون
بعفوية وتلقائية من القلب إلى القلب وسألهم
بمتابعة التعبير الصادق ع��ن جنسياتهم العربية م��ن مصر وسوريا
وال� �ع ��راق وس ��ط اب �ت �س��ام��ة ل ��م ت �ف��ارق��ه ط ��وال
والتفاعل بين الفنان
الحفل.
في أكثر من أغنية حرص خوري على إشراك
وفريق العازفين .،هو
الجمهور معه بالغناء ،فكان التجاوب سريعا
أول حفل غنائي لخوري وم�ت�ن��اغ�م��ا ،وغ�ن��ى م�ع��ه ب��ان�س�ج��ام «ب�ت�م��ون»
ال�ت��ي ردد ك�ل�م��ات مقطعها األول ،وبخبرته
في الكويت ،حيث
الطويلة بالتعامل مع تلك النوعية من الحفالت
وضع ثقله الطربي ما
الجماهيرية استطاع خ��وري أن يرضي كل
بين الغناء الرومانسي
األذواق ،وخ��اط��ب خ��وري جمهوره ق��ائ�لا :إن
من األغاني التي قدمتها ،وكانت بالنسبة لي
والسريع ،وقدراته
تجربة رائعة ،مقدمة مسلسل «ل��و» .ومن ثم
الفائقة في العزف
فقد قدمها عازفا ومغنيا بإحساس طربي
رفيع.
على آلة «البيانو»..
ليزداد السحر والتفاعل «كل القصايد»
والطرب إلى خاتمة
ق��دم خ��وري عبر برنامج الحفل ،ال��ذي فصل
الحفل.
ب�ين ف�ق��رت�ي��ه اس �ت��راح��ة ق�ص�ي��رة ،ال�ع��دي��د من

جمع خوري بين العزف والغناء األصيل في ليلة طربية ساحرة

األغ��ان��ي ال��راس �خ��ة ف��ي ذاك� ��رة ج �م �ه��وره بني
العزف والغناء وأنغام ألحانه ،وفي البداية غنى
«خذني معك» ،وأتبعها بأغنية «يارب» بلونها
ال �ط��رب��ي ح��ام �ل��ة اب�ت�س��ام�ت��ه وف��رح��ة خطفت
القلوب واألبصار ،ومن األغاني الرومانسية

ق��دم خ��وري «رح غني الليلة» ،وبعدها غنى
ع �ل��ى ال �ت��وال��ي «ت ��م ال �ن �ص �ي��ب» و«ق �ل �ب��ي دق»،
مستعرضا مهاراته عازفا ومغنيا خصوصا
في أغنية «كل القصايد» التي تردد كلماتها:
«ه��ودي األغاني غرامي سنني /ه��ودي دموع

ونغم وحنني».
وصدح صوت خوري في أغنية «أكبر أناني»،
وم� ��ن ث ��م ق� ��دم ت �ت��ر م �ق��دم��ة م�س �ل�س��ل «ل� ��و»،
وأعقبها «خايف أق��ول» من روائ��ع املوسيقار
ال��راح��ل محمد ع�ب��دال��وه��اب ،واختتم الوصلة

حضور قوي
انطلق الجزء الثاني من برنامج الحفل ،فأطل خوري مجددا ،ليكمل رحلة الطرب في هذه الليلة التي تحمل نسائم لبنان ،حريصا على
التنوع بني الوصلة واألخرى وفق الطابع واإليقاع ،وقدم مجموعة متنوعة من األغاني املستمدة من مسيرته الفنية الطويلة من ألحانه
وهي على التوالي «معقول»« ،تعبانة منك»« ،مش عم بتروحي من بالي»« ،مرت سنة»« ،الدلعونا»« ،قصر الشوق»« ،بعدك يا هوى»،
«علقتني»« ،يا بتكون لئلي»« ،إنت ومعي»« ،مغرم».

األخ�ي��رة م��ن البرنامج بأغنية «بتمون» التي
ت �ج��اوب م�ع�ه��ا ج �م �ه��ور ال �ح �ض��ور م��رددي��ن
كلماتها ،وبعدها كانت االستراحة القصيرة.

الفرقة الموسيقية
ص��اح��ب خ� ��وري م ��ن ف��رق �ت��ه امل��وس�ي�ق�ي��ة
م ��ع امل��اي �س �ت��رو م �ح �م��ود ال �ع �ي��د ك ��ل م��ن
ال �ع��ازف�ي�ن :ع�ل��ى آل ��ة ال �ك �م��ان اي �ه��اب زه�ي��ر
جمال ومحمد البرفت ،والغيتار جوزيف
م ��راد ،وال�ق��ان��ون ص��ادق م�لاع��ب ،والبيس
فادي بندلي ،والطبلة زياد جبور ،واإليقاع
احمد عبدالهادي الجراح ،والدرامز باتريك
اس � �ط � �ف ��ان ،وال� � � ��رق ب �ل��ال س� �ي ��ف ال ��دي ��ن،
وال� �ك ��ورال ج�ل�ال ب��وس �ي��ك وف � ��ادي خليل
وسمير كرم.

سبقلا جالت في ملتقى المبادرات الشبابية التطوعية

طرح كتابه الجديد في الشارقة

أفكار كويتية وعربية لخدمة اإلنسانية

علي نجم:
أكتب بخيال فتاة!

في أجواء حماسية مفعمة باألمل والشغف ،انطلقت
في البالد أمس الدورة الرابعة من ملتقى المبادرات
الشبابية التطوعية واإلنسانية بمشاركة  120مبادرة من
 16دولة عربية ،واستعرض الشباب المشاركون لجمهور
المعرض أفكارهم وأحالمهم وخططهم في دعم

مجتمعهم المدني في مختلف المجاالت عبر أنشطتهم
التطوعية المتنوعة .سبقلا جالت في معرض ملتقى
الشباب العربي المبادر ،وتعرفت على أفكارهم ،في
ظل جذب المبادرات الكويتية التطوعية للجمهور ،وتنوع
المبادرات العربية بأفكارها المختلفة وغير التقليدية.

محمد عبد الناصر
مبادرة فريق «الصم» هي مبادرة كويتية
ت��أس�س��ت ع��ام  ،2018وت �ه��دف إل��ى إن�ه��اء
حالة العزلة لألشخاص املصابني بالصم
والبكم ،ودمجهم في املجتمع وتمكينهم.
وق��ال��ت زه ��راء التميمي مؤسسة امل�ب��ادرة
ل� �ـ سبقلا :إن ف��ري �ق �ه��م ال �ت �ط��وع��ي ي�ق��وم
بتعليم املتكلمني لغة اإلش��ارة ليتواصلوا
م��ع األص ��م ،كما ن�ق��وم بجمعهم ودمجهم
بعضهم مع بعض لتعزيز التواصل بينهم،
ونهدف إلى أن تتحول لغة اإلشارة إلى لغة
رس�م�ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ،وأال ي�ح�ت��اج األص��م
ل�لاع�ت�م��اد ع�ل��ى أي م�ت��رج��م ل�ي�ت��واص��ل مع
اآلخرين.

علي نجم في ندوته بمعرض الشارقة

الشارقة  -أحمد ناصر

حملة «غد»
«ه��ون �ه��ا وت �ه ��ون» ،ب �ه��ذا ال �ش �ع��ار تتشكل
رسالة حملة غد الكويتية التي تهدف إلى
مساعدة األشخاص املصابني بمشكالت
ن�ف�س�ي��ة ،ل�ي�ت�ج�ن�ب��وا خ �ط��ر االن �ت �ح ��ار ،من
خ�ل�ال دع�م�ه��م وم�س��ان��دت�ه��م ع�ب��ر ال�ع��دي��د
م ��ن األن �ش �ط ��ة ب ��رع ��اي ��ة ال �ح �م �ل��ة ال��وط �ن �ي��ة
للوقاية من إي��ذاء النفس .وقالت الدكتورة
منى دشتي مؤسسة امل �ب��ادرة ل�ـ سبقلا:
إن الحملة ت�ه��دف إل��ى تعليم العاملني في
وزارة الصحة كيفية التعامل م��ع ح��االت
إي� ��ذاء ال�ن�ف��س واالن �ت �ح��ار ع�ب��ر ال�ع��دي��د من
الدورات ،كما نوجه الجمهور العام واإلعالم
ح��ول كيفية التعامل معهم وم��ا هي اللغة
املستخدمة التي تناسبهم ،كما نهدف إلى
م �س��اع��دة األش �خ��اص ال��ذي��ن ي �ع��ان��ون من
ض �غ��وط ح�ي��ات�ي��ة ون�ف�س�ي��ة ل�ل�ت�خ�ل��ص من
طاقتهم السلبية ونظرتهم التشاؤمية عبر
أساليب صحية وعلمية.

«ارسم بسمة»
ح � �م � �ل� ��ة ك � ��وي� � �ت� � �ي � ��ة ت� � � �ج � � ��وب ال � � � �ش� � � ��وارع

فريق أصدقاء الصم | تصوير محمود الفوريكي

واملستشفيات والبيوت ،وتمد يدها لترسم
ال�ب�س�م��ة ف��ي وج� ��وه ال� �ن ��اس ،ل�ت�ن�ش��ر روح
ال �ت �ف��اؤل واإلي�ج��اب�ي��ة ف��ي امل�ج�ت�م��ع .وق��ال��ت
مؤسسة امل�ب��ادرة بيبي األي��وب لـ سبقلا:
أري��د أن أج�ع��ل ال�ن��اس س�ع��داء ومبتسمني
ومتفائلني ،عبر مد يد العطاء ومساعدة كل
محتاج من خ�لال فاعليات تطوعية نقوم
بخاللها بزيارة املسنني وامل��رض��ى ،ودعم
ال�ع�م��ال وت�ق��دي��م ال��دع��م ل�لأس��ر امل�ت�ع�س��رة،
وتقديم كسوة الشتاء للمحتاجني وغيرها
من األنشطة بسواعد وعطاء أبناء الكويت.

ُ
«القلم»
م�ب��ادرة مصرية ثقافية ت��رم��ي إل��ى تعليم
ً
مشاعا بني الناس،
فن الخط العربي وجعله

وق� ��ال م��ؤس��س امل� �ب ��ادرة م�ح�م��د وه � ��دان لـ
سبقلا :ال�خ��ط ال�ع��رب��ي ج��زء م��ن ثقافتنا
وه��وي�ت�ن��ا ال �ع��رب �ي��ة ،ل��ذل��ك ن �ق��وم م��ن خ�لال
مبادراتنا بتقديم ورش تدريبية ومعارض
ون��دوات حوله لتعليم فنون الخط العربي
وإعادة إحيائه من جديد.

«الترجمان»
م � �ب� ��ادرة س �ع��ودي��ة ت �س �ل��ط ال� �ض ��وء ع�ل��ى
أهمية تعلم الترجمة وال�ت��وس��ع فيها من
خ�ل�ال إق ��ام ��ة دورات دوري � ��ة ح ��ول كيف
نبدأ ،وملاذا الترجمة مهمة في هذا العصر،
وقالت مؤسسة املبادرة حنان الشهراني
ل �ـ سبقلا :ل��دي�ن��ا ق �ص��ور ك�ب�ي��ر ج � ً�دا في
ال�ت��رج�م��ة ب��ال�ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،ف��ي ظ��ل ث��ورة

معلومات ال تصلنا بسبب ع��دم إجادتنا
ل �ه��ذا ال �ف��ن ،ل��ذل��ك ب��دأن��ا ن��دف��ع ال �ط�لاب إل��ى
مزيد من االهتمام والتعلم بفن الترجمة
من اإلنكليزية إلى العربية.

الفدرالية لمحاربة األمية
تحد كبير يقوده شاب مغربي عبر مبادرة
ت �ه��دف إل ��ى ال �ح��د م��ن األم �ي��ة ف��ي املجتمع
املغربي ،وقال مؤسس املبادرة عادل خرفا
ل� �ـ سبقلا :ن� �ح ��ارب األم� �ي ��ة ال �ت��ي وص�ل��ت
ل �ـ  %30ب��امل �غ��رب ف��ي امل �ن��اط��ق ال�ح�ض��ري��ة
والقروية ،عبر تقديم برامج تعليمية ملحو
األم �ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة ألن�ش�ط��ة أخ ��رى م��وازي��ة
اس�ت�ط��اع��ت أن ت �خ��دم  5000ش�خ��ص في
ثالث سنوات.

اس �ت �ض��اف م �ع��رض ك �ت��اب ال �ش ��ارق ��ة امل��ذي��ع
ال�ك��وي�ت��ي ع�ل��ي ن�ج��م ،وم�ن��ذ ب��داي��ة ال �ح��وار ق��ال
بكل ثقة« :اإلذاعة لم تفقد قيمتها في الساحة
اإلع�ل�ام �ي��ة ،ول ��ن ت�خ�ت�ف��ي إال ع�ن��دم��ا تختفي
السيارات وتحل مكانها املركبات الفضائية».
ك��ان ه��ذا ال��رأي انطالقة ح��وار ساخن بينه
وبني من حضر لقاءه من جمهوره هنا في
الشارقة ،خاصة أن كتابه الجديد يتحدث
عن بدايته في عالم اإلذاعة واإلع�لام ،وليس
كما اعتاد منه جمهوره أن يخوض في عالم
الرومانسيات ،وكشف نجم عن جانب من
شخصيته ح�ي�ن ق ��ال« :ك��ان��ت اإلذاع � ��ة هي
الوسيلة الوحيدة التي أستطيع أن أعبر عن
ما أشعر به وأعيشه».

تواصل
ي�ص�ع��ب دائ �م��ا أن ت�ت�ع��رف ع�ل��ى شخصية
تتغير باستمرار ،هذا رأيي الشخصي في
علي نجم االعالمي ،فهو يتنقل من عالم إلى
آخر في اإلع�لام ،ولكن يجب أن أعترف أنه
نجح في تكوين جمهور يسافر وراءه أينما
ذه��ب ،ه��ذا ش��يء ج��دي��د ف��ي ع��ال��م التواصل
االج �ت �م��اع��ي ..ب��إم�ك��ان ال�ج�م�ه��ور ال�ت��واص��ل
معه عبر ال�ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة ،ول�ك��ن الحضور
ال��ذي��ن م�ل�أوا ال�ق��اع��ة ن�ق�ل��وا شيئا مختلفا،

لديهم االس�ت�ع��داد ملتابعته أينما ك��ان ،أمر
يثلج الصدر.
ق ��ال ن �ج��م« :ك �ن��ت أج ��د ص�ع��وب��ة ف��ي عملي
كمذيع ،كنت أتحدث عن العالقات واملواقف
الواقعية ،وهو األمر الذي كان يواجه انتقادا
كبيرًا خ��اص��ة م��ن ال��رج��ال» وأش ��ار إل��ى أنه
ي�ت�ل�ق��ى ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال ��رس ��ائ ��ل وال �ق �ص��ص
م ��ن أش � �خ ��اص ي �ط �ل �ب��ون ال �ن �ص �ي �ح��ة ل�ح��ل
مشكالتهم إال أن��ه ل��م ي�ك��ن يستطيع ال��رد
ع �ل �ي �ه��م ،ب� ��ل أح� �ي ��ان ��ا ي� �ق ��دم وج� �ه ��ة ن �ظ��ره
الشخصية من واقع تجربته ،وذلك ألنه ليس
خبير تنمية اجتماعية أو مختصًا ،مؤكدًا
أن ��ه ي �ق��دم رس ��ائ ��ل واق �ع �ي��ة ول �ي��س رس��ائ��ل
إيجابية.

مذكرات فتاة خيالية
وح� ��ول ك �ت��اب��ه ال �ج��دي��د «خ �ي ��ال» ق ��ال ن�ج��م:
«ال�ك�ت��اب ع �ب��ارة ع��ن م��ذك��رات ف�ت��اة خيالية
ول�ي�س��ت واق �ع �ي��ة ،ت ��دون ي��وم�ي��ات�ه��ا ب�ع��د كل
م ��وق ��ف أو ف �ك ��رة أو ش �ع ��ور ت �ت �ع��رض ل��ه،
الكتاب لم يذكر اسم الفتاة أو عمرها ،أو إن
كانت عاملة أو طالبة ،بل تركت ذلك ملخيلة
القارئ».
وت��اب��ع« :كتبته على ل�س��ان ام ��رأة ،وج��اءن��ي
اإللهام منها نتيجة أربعة مواقف تعرضت
لها» وهي خيبة ظن جعلته يحزن ويضحك
ُويصدم ..ثم يكتب.
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بعض الموظفين يتالعبون ببرنامج تفعيلها ..في ظل غياب الرقابة

احتيال في الطوابع اإللكترونية
أشار تقرير لديوان المحاسبة حول نظام تحصيل الرسوم عن
الخدمات الحكومية باستخدام الطوابع المالية اإللكترونية إلى
انخفاض معدل تفعيل الطوابع حيث تم تفعيل نحو  % 55من
إجمالي الطوابع الصادرة ،ما يفتح الباب أمام عمليات احتيال
كبيرة نتيجة إمكان قيام بعض الموظفين بتعديل برنامج
التفعيل والتالعب بتقارير إصدار الطوابع اإللكترونية بحيث
تتضمن عدداً أقل للطوابع الصادرة من العدد الفعلي للتي
جرى إصدارها ،ومن ثم إيداع مبالغ مالية للحكومة اقل من
المبالغ التي جرى تحصيلها بشكل فعلي ،مشيراً إلى أن الوضع
يم ِّ
كن وزارة المالية من اكتشاف أي تالعبات في نظام
الحالي ال َ
إصدار الطوابع.
إبراهيم عبدالجواد
أفاد تقرير ديوان املحاسبة أن الحساب الختامي
لإلدارة املالية للدولة اظهر تحقيق حصيلة بيع
ال �ط��واب��ع امل��ال �ي��ة خ�ل�ال ال �ع��ام ال �ف��ائ��ت م�ب�ل��غ 5.3
م�لاي�ين دي �ن��ار ،رغ ��م أن ال�ح�ص�ي�ل��ة ق�ب��ل تطبيق
ال �ط��واب��ع اآلل �ي��ة ت�ت�ج��اوز  80م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،في
حي��ن ب�ل�غ��ت ح�ص�ي�ل��ة اإلي� � ��رادات امل�ت�ن��وع��ة مبلغ
يزيد على  204ماليني دينار ما يؤكد عدم قيام
الجهات الحكومية بإثبات املتحصالت حسب
نوع اإليراد املصاحب لها.
وأض ��اف ال�ت�ق��ري��ر :بلغ إج�م��ال��ي ال�ط��واب��ع املالية
االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة امل� � �ص � ��درة خ �ل ��ال ال � �ف � �ت ��رة م � ��ن 1
ي �ن��اي��ر 2017وح�ت��ى ن�ه��اي��ة سبتمبر  2018ع��دد
 36.7مليون طابع بقيمة  211مليون دينار ،في
حني بلغ ع��دد الطوابع املفعلة منها ف��ي الفترة
ذاتها  20مليون طابع فقط بقيمة  148.5مليون
دي �ن��ار بنسبة تفعيل بلغت  % 55م��ن إجمالي
ال �ط��واب��ع امل� �ص ��درة ون �ح��و  % 70م ��ن ق�ي�م�ت�ه��ا،
وأك � ��دت ان �خ �ف��اض ن �س �ب��ة ت�ف�ع�ي��ل ال �ط��واب��ع في
بعض الجهات الحكومية لنسبة تصل الى % 1
فقط كما في جامعة الكويت.
وأشار التقرير إلى هدر في تحصيل أموال الدولة
م�ق��اب��ل امل�ع��ام�لات ال�ت��ي ي�ت��م تنفيذها لصعوبة
إمكان التحقق من إنجاز املعاملة والتدقيق في
عدد الطوابع التي جرى استخدامها ،إضافة إلى
ظهور مخاطر إعادة استخدام الطابع مرة أخرى
حيث أظهر الفحص وج��ود طوابع تم تفعيلها
أكثر من مرة.
وك�ش��ف التقرير ع��ن ظ�ه��ور ع��دد م��ن املالحظات
كالتالي:
 – 1ضعف التنسيق بني وزارة املالية والجهاز
امل��رك��زي ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات ف�ي�م��ا يخص
التعاقد مع الشركة امل��زودة للخدمة ،حيث أفاد
الجهاز املركزي بأنه لم يجرالرجوع إليه بشأن
م��ا ج ��رى ت�ض�م�ي�ن��ه ب��االت�ف��اق�ي��ة م��ن اش �ت��راط��ات
تتعلق باختصاصاته ومهامه.
 – 2ع ��دم ت�ض�م��ن االت �ف��اق �ي��ة امل �ب��رم��ة ب�ي�ن وزارة
امل��ال�ي��ة وال �ش��رك��ة أي إج � ��راءات أو م�ع��اي�ي��ر فنية
متعلقة بنظم املعلومات ،للتدقيق على أنظمة
ال �ش��رك��ة أو ب �ي��ان��ات ال �ن �ظ��ام امل �س �ت �خ��دم ل�ل��دف��ع
أو ال �ط��اب��ع اإلل �ك �ت��رون��ي ،ح�ي��ث ت��وج��د ض��واب��ط
إج��رائ �ي��ة للتدقيق ع�ل��ى ال�ع�م�ل�ي��ات امل��ال�ي��ة فقط
الخاصة بالجهات الحكومية.
 – 3ل��م ي�ت�ب�ين ق�ي��ام وزارة امل��ال�ي��ة بالتحقق من
ال �ت��زام ال �ش��رك��ة بتنفيذ أع �م��ال ح�م��اي��ة الشبكة
ال��داخ�ل�ي��ة م��ن االخ �ت��راق��ات وض �م��ان ك �ف��اءة أداء
البرامج واألدوات في معالجة الثغرات األمنية
الخاصة بالشركة.
 – 4عدم كفاية املعايير واإلجراءات واألطر الفنية
املتعلقة بأعمال نظم املعلومات لتغطية طبيعة
أع �م��ال االت �ف��اق �ي��ة م�م��ا ق��د ي�ت��رت��ب ع�ل�ي��ه ال�ع��دي��د
م��ن امل�خ��اط��ر وال�ق�ص��ور ف��ي تنفيذ أع�م��ال العقد
وتقديم الخدمات املطلوبة.
 – 5ع ��دم م �ق��درة وزارة امل��ال �ي��ة ف��ي ال�ت�ح�ق��ق من
س�لام��ة إج ��راءات ال�ش��رك��ة املتعلقة ب��أع�م��ال نظم
املعلومات من حفظ البيانات وتشغيل النظام،
وامل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى األم ��ن وال �س��ري��ة ،واس�ت�م��راري��ة
األع �م��ال واالس �ت �ع��ادة م��ن ال �ك��وارث ،وذل ��ك لعدم
تضمني االتفاقية أي شروط تمكنها من التحقق

 36.7مليون طابع بقيمة 211
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أكدت وزارة الصحة أنه للقضاء على هذه المالحظات يجب اتباع
التالي:

1

2

تراجع معدل التفعيل

أرصدة الطوابع
وب�ش��أن أرص ��دة ال�ط��واب��ع امل��ال�ي��ة ،أش��ار التقرير
إلى:
 ع ��دم ال� �ت ��زام ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ةب�ت�ن�ف�ي��ذ م ��ا ورد ف ��ي ال �ت �ع�م �ي��م ب �ش��أن ال �ق��واع��د
واإلج� � � ��راءات امل�ن�ظ�م��ة ل�ت�ط�ب�ي��ق ن �ظ��ام ال �ط��واب��ع
امل��ال �ي��ة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة ،م ��ا أدى إل��ى
ت �ض �خ ��م رص � �ي� ��د امل � �ب� ��ال� ��غ امل� � �ع �ل��اة ل �ح �س��اب��ات
ال �خ �ص��وم  -م �ب��ال��غ م �ح� ّ�ص �ل��ة ل �ج �ه��ات أخ � ��رى -

مليون دينار!!..

عالمة مائية للطابع

م��ن س�لام��ة اإلج � � ��راءات ال��داخ �ل �ي��ة ب�ش�ك��ل دوري
للشركة ،والتزامها بالحد األدنى املقبول ملعايير
تنفيذ أعمال االتفاقية املتعلقة بنظم املعلومات،
مما قد يتسبب بتوقف نظم الدفع اإللكتروني
وإص ��دار وتفعيل ال�ط��اب��ع اإلل�ك�ت��رون��ي ف��ي ح��ال
وقوع الكوارث أو توقف أنظمة الشركة.
 – 6عدم توافر أي إجراءات لوزارة املالية للتحقق
بشكل دوري م��ن اإلج� ��راءات ال��داخ�ل�ي��ة للشركة،
لضمان عدم إجراء أي تغيير على برامج إصدار
وتفعيل الطوابع اإللكترونية بشكل غير مصرح
ب��ه ،م�م��ا ق��د ت�ت��رت��ب عليه م�خ��اط��ر ض�ي��اع أم��وال
ال��دول��ة ف��ي ح��ال ك��ان��ت ه�ن��اك أع �م��ال اح�ت�ي��ال أو
خطأ في برنامج التشغيل ألجهزة الدفع الذاتي.
وق��ال «ال��دي��وان» :حيث ان��ه م��ع ان�خ�ف��اض معدل
تفعيل الطوابع الصادرة من أجهزة الدفع الذاتي
بنسبة نحو  %55فقط م��ن ال�ط��واب��ع ال �ص��ادرة،
وف � ��ي ح � ��ال ق� �ي ��ام م �ج �م��وع��ة م��وظ �ف�ي�ن ب��أع �م��ال
اح �ت �ي��ال م��ن خ�ل�ال ت �ع��دي��ل ال �ب��رن��ام��ج ل�ل�ت�لاع��ب
ب�ت�ق��اري��ر إص ��دار ال�ط��واب��ع اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ألج�ه��زة
الدفع الذاتي ،بحيث تتضمن عددًا أقل للطوابع
ال� �ص ��ادرة م��ن أج �ه��زة ال��دف��ع ال ��ذات ��ي ع��ن ال �ع��دد
الفعلي ،ومن ثم إيداع مبالغ مالية في الحساب
البنكي ل��وزارة املالية أقل من املبالغ التي جرى
تحصيلها بشكل فعلي ،ف��إن��ه ال يمكن ل�ل��وزارة
التحقق من العدد الصحيح للطوابع وقيمتها
إال في حالة تفعيل جميع الطوابع ،التي صدرت
من أجهزة الدفع الذاتي ،حيث انه سيكون عدد
الطوابع املفعلة أكثر من عدد الطوابع الصادرة
في التقارير التي جرى التالعب بها.
 – 7ع ��دم م �ق��درة وزارة امل��ال �ي��ة ف��ي ال�ت�ح�ق��ق من
سالمة اإلج ��راءات الداخلية للشركة ملنع اطالع
أش�خ��اص غير مصرح لهم على بيانات إص��دار
وت�ف�ع�ي��ل ال �ط��واب��ع وال �ت �ق��اري��ر أو االط �ل��اع على
ال �ش �ف��رة امل �ص��دري��ة  ،Source Codeال �ت��ي ت��م من
خاللها تطوير برنامج الدفع اإللكتروني لغياب
اإلج ��راءات ال��دوري��ة للتحقق م��ن ذل��ك ،حيث انه
ل��م تتضمن االتفاقية م��واد تتيح ل��وزارة املالية
االط�ل�اع على أنظمة املتابعة أو ملفات توثيق
حركة املستخدمني على قاعدة البيانات الخاصة
بأنظمة الشركة.
 – 8عدم العناية الكافية عند تعديل بعض مواد
االتفاقية عام  ،2018مما ترتب عليه منح الوزارة
ال �ش��رك��ة ف �ت ��رة س �م ��اح مل� ��دة س � ��داد م�ت�ح�ص�لات
ال �ط��اب��ع اإلل �ك �ت��رون��ي م��ن أج �ه��زة ال��دف��ع ال��ذات��ي
لعشرة أيام من دون مبرر لذلك ،علمًا بأن الشركة
ك��ان��ت ت�ت��راخ��ى ف��ي س��داده��ا ق�ب��ل ذل��ك مل��دة ستة
أي��ام باملخالفة لنصوص العقد بالسداد يوميًا
ً
أوال بأول.

مليون دينار..

إضافة أوراق ذات عالمة مائية للطابع داخل الماكينة،
وعند إصداره يكون مفعالً وصادراً باسم الجهة
المستفيدة ،حيث تكون مدمجة بأجهزة اإلصدار ،مما
يظهر للمراجع على شاشة األجهزة قائمة بأسماء
الجهات ،ويجري اختيار الجهة المطلوب استخدام الطابع
بها قبل طباعة الطابع.
إصدار بطاقات مسبقة الدفع ُتعرف على أجهزة إصدار
الطوابع اإللكترونية عن طريق الكي نت للتعامل مع
األنظمة اآللية في الجهات الحكومية ،بحيث يخرج الطابع
مع المعاملة.

¶ تفعيل  % 55من إجمالي الطوابع المالية ..واستخدام بعضها أكثر من مرة
¶ المبالغ المتحصلة تقل بكثير عن قيمة الطوابع المصدرة
¶ «الصحة» و«الخارجية» مستمرتان في استخدام الطوابع الورقية رغم إلغائها
¶ هدر في تحصيل أموال المعامالت لصعوبة إمكان التحقق من إنجازها
¶ تقاعس الموظفين عن استكمال إجراءات التفعيل يزيد الهدر
¶ كشف حاالت تزوير في «الصحة» ..وإحالتها إلى الشؤون القانونية
¶ ضعف كفاءة نظام تسجيل الطوابع المالية اإللكترونية في «الداخلية»
سنويًا بسجالت وزارة املالية ،حيث بلغ رصيد
الحساب في /31/12 2018نحو  69مليون د.ك
بنسبة تضخم ،وخالل أقل من ست سنوات عن

السنة األول��ى لتطبيق النظام /2013 2014نحو
سبعة وتسعني ضعفًا.
 -اس�ت�م��رار بعض وزارات ال��دول��ة ف��ي استخدام

سهولة التزوير
◄

رصد التقرير عدم قيام وزارة الصحة بإجراء املوازنة اليومية للطوابع املالية االلكترونية للمطابقة مع
االيرادات املحصلة وبررت الوزارة ذلك لبعد املراكز الخارجية التابعة للوزارة وعدم وجود انظمة آلية
تساعد على موازنة الطوابع املصدرة إضافة لعدم توافر مراسلني ملوافاة الوزارة باملوازنات املطلوبة
بشكل يومي او اسبوعي من املراكز الخارجية.

◄

عدم توافر نظام آلي خاص لدى الوزارة يبني عدد املعامالت والفئات املالية املستحقة عنها واملبالغ التي
يتم سدادها عند شراء الطابع االلكتروني ،حيث ان النظام الوحيد املتوافر في الوزارة هو نظام شركة
كي نت الذي يبني فقط الطوابع املفعلة.

◄

آلية التفعيل تزيد من مهام العمل وال تسهل إج��راءات املعاملة مقارنة بالطابع الورقي ال��ذي يجري
لصقه على املعاملة واتالفه فقط ،حيث يتعذر اكتشاف تفعيل الطابع اآللي من عدمه بالعني املجردة
خاصة في ظل تكاسل املوظفني عن استكمال اجراءات التفعيل طبقا لتعاميم وزارة املالية.

◄

اكدت الوزارة سهولة تزوير الطوابع املالية االلكترونية لعدم توافر عالمة مائية اضافة الى عدم قيام
املوظفني بتفعيل الطوابع ،كما اكدت حاالت تزوير للطابع املالي االلكتروني وقد تم ضبطها واحالتها
إلدارة الشؤون القانونية ومن ثم احالتها لجهة االختصاص.

◄

عدم توافر نظام تدقيق داخلي بالوزارة ملتابعة اعمال متحصالت الطوابع املالية االلكترونية حيث
يقتصر دور الوزارة فقط في متابعة متحصالت االيرادات باالعتماد على بيانات الشركة.

◄

عدم تطبيق مفهوم املوظف الشامل بالوزارة حيث لم يتم توفيره بجميع املواقع.

ن �ظ��ام ال �ط��اب��ع امل��ال��ي ال ��ورق ��ي ب��امل�خ��ال�ف��ة ل �ق��رار
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ،إال أن��ه ت �ب�ّي�نّ اس �ت �م��رار ك��ل من
وزارة ال�ص�ح��ة ووزارة ال �خ��ارج �ي��ة ب��اس�ت�خ��دام
ال �ط��اب��ع امل ��ال ��ي ال ��ورق ��ي ل�ت�ح�ص�ي��ل رس � ��وم ع��ن
خ��دم��ات �ه��ا امل�خ �ت �ل �ف��ة ،رغ ��م ت �ش��دي��د ال� �ق ��رار على
ال�ت��وق��ف ع��ن اس�ت�خ��دام��ه ،ب��دءًا م��ن السنة املالية
/2017 ،2018ح �ي��ث أظ �ه��ر ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ل �ل��دول��ة ف ��ي /31/3 2018رص� �ي� �دًا ف ��ي ح �س��اب
الطوابع املالية الورقية بكل م��ن وزارة الصحة
بقيمة بلغت  270ألف دينار ،ووزارة الخارجية
بقيمة ،بلغت  1.9مليون دينار.
 ع � � ��دم ق � �ي� ��ام ال � �ج � �ه� ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ب ��إث� �ب ��اتامل �ت �ح �ص�ل�ات م ��ن ال� �ط ��واب ��ع امل ��ال� �ي ��ة ،وف� ��ق ن��وع
اإليراد املحقق ،وقيدها ضمن حصيلة اإليرادات
امل�ت�ن� ّ�وع��ة ،حيث ظ�ه��رت حصلة ال�ط��واب��ع املالية
ب��ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي ل�ل��دول��ة س�ن��ة /20172018
بمبلغ  5.3م�لاي�ين دي �ن��ار ،ف��ي ح�ين ان املحصل
(امل �ف �ع��ل) خ �ل�ال ال �س �ن��ة ذات �ه ��ا ن �ح��و  85م�ل�ي��ون
دينار ،وفقًا لبيانات شركة .Knet
 ع ��دم ال� �ت ��زام ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ةب�ق��واع��د وإج� ��راءات تعميم وزارة امل��ال�ي��ة ،بشأن
لصق الطابع على املعاملة بعد اكتمال إجراءاتها
وت �م��ري��ره ع�ل��ى ج �ه��از ق ��ارئ ال�ب�ي��ان��ات أدى إل��ى
تراكم رصيد مبالغ الطوابع املالية اإللكترونية
امل �ب��اع��ة وغ �ي��ر امل�ف�ع�ل��ة ب��ال�ج�ه��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة ،ما
ت �ت��رت��ب ع �ل �ي��ه م �خ��اط��ر ع � ��دم س� � ��داد ال �ت �ع��ري �ف��ة

ً
�ا مل � ّ
�زود
ال�ص�ح�ي�ح��ة ل�ل�ع�م�ل�ي��ات ال �ت��ي ت �م��ت ف �ع�ل
الخدمة أو اع��ادة اس�ت�خ��دام الطابع م��رة أخ��رى،
حيث إنه وطبقًا للتعميم الصادر يتعينّ على كل
الجهات الحكومية قبل إثبات هذه املتحصالت
القيام بمطابقة متحصالت الطوابع اإللكترونية
م��ع ع��دد العمليات املفعلة التي ج��رت م��ع م��زود
ال�خ��دم��ة ،وذل��ك تأكيدًا على تفعيل ك��ل الطوابع
ُ
اإللكترونية املصدرة وتحويلها من حالة فعالة
إلى مستخدمة ،عن طريق أجهزة متوافرة بنقاط
البيع ومرتبطة بجهاز ق��ارئ البيانات لضمان
عدم استخدام الطابع مرة أخرى.
 انخفاض معدل التفعيل من إجمالي الطوابعُ
املالية اإللكترونية امل�ص��درة ،حيث بلغ إجمالي
ُ
الطوابع املالية اإللكترونية املصدرة خالل الفترة
من  1يناير  2017حتى  30سبتمبر  2018حوالي
 36.7مليون طابع ،بقيمة بلغت  210.98ماليني
دي�ن��ار ،ف��ي ح�ين بلغ ع��دد الطوابع املفعلة منها
ف��ي ال �ف �ت��رة ذات �ه��ا  20م�ل�ي��ون ط��اب��ع ب�ل�غ��ت 148
مليون دينار ،بنسبة تفعيل بلغت نحو  %55من
ُ
إجمالي عدد الطوابع املصدرة ،ونحو  %70من
قيمتها.
 عدم دقة وتوافر املعلومات املتكاملة ببياناتالنظام الخاص بالشركة املتعاقدة بما يضعف
ُ
م ��ن ال��رق��اب��ة ع �ل��ى ال �ط��واب��ع امل� �ص ��درة وامل�ف�ع�ل��ة
ومتابعة العمليات بدقة.
 ع� ��دم م �ط��اب �ق��ة ع� ��دد وق �ي �م��ة ال� �ط ��واب ��ع امل��ال �ي��ةاالل�ك�ت��رون�ي��ة امل �ص��درة وامل�ف�ع�ل��ة ط�ب�ق��ا للنتائج
املستخلصة من تحليل بيانات الشركة امل��زودة
ل�ل�خ��دم��ة وب �ي��ان��ات ال �ط��واب��ع امل �ص��درة املتسلمة
من وزارة املالية عن الفترة من ابريل  2017حتى
مارس .2018

وزارة الداخلية
ض �ع��ف ك �ف��اءة ن �ظ��ام ت�س�ج�ي��ل ال �ط��واب��ع امل��ال�ي��ة
اإللكترونية ب��وزارة الداخلية وبما ال يمكن من
ال�ح�ص��ر وال�ت�س�ج�ي��ل ال��دق�ي��ق ملستحقات وزارة
ال �ص �ح��ة ع ��ن ال �ط ��واب ��ع امل��ال �ي��ة ال �ت��ي تحصلها
ال��وزارة ملصلحتها عن رسوم الضمان الصحي،
ح �ي ��ث ت �ك �ت �ف��ي ال � � � � ��وزارة ب��امل �ح��اس �ب��ة ع� ��ن ه ��ذه
امل �س �ت �ح �ق��ات ب �م �ع��ادل��ة ح �س��اب �ي��ة إج �م��ال �ي��ة وال
ي��وج��د م��ا ي��ؤك��د م��دى دق��ة ه��ذه امل�ع��ادل��ة ،كما ان
ال��وزارة تقوم بعمل مقاصة حسابية ما بني ما
ق��درت��ه مستحقًا ل ��وزارة الصحة وم��ا ت��م س��داده
من عمولة للشركة املزودة للخدمة مقابل تقديم
خدمات الدفع اإللكتروني

توصيات لتفادي مخاطر مرتفعة
أورد تقرير ديوان املحاسبة عددا من التوصيات أهمها:

1

ضرورة التنسيق بني وزارة املالية والجهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات
لوضع خطة زمنية م��دروس��ة لتطوير االنظمة اآللية بالجهات الحكومية
ومتابعة تنفيذها واع��داد تقارير بشأن متابعة تنفيذها واق�ت��راح عالج
معوقات تنفيذها مع تزويد ديوان املحاسبة دوريًا بنسخ منها.

2

العمل على دراس ��ة امل�ع��وق��ات اإلداري� ��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة وامل��ؤس�س�ي��ة التي
تعرقل إتمام الربط اإللكتروني واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحول
امل�ت�ك��ام��ل ل�ك��ل ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة مل�ن�ظ��وم��ة التحصيل اإلل�ك�ت��رون��ي
للخدمات الحكومية.

3

ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحث الجهات الحكومية على دراسة
لوائحها الداخلية وإج��راء التعديالت وإص��دار القرارات املطلوبة إللحاق
كل خدماتها التي تستحق ال��دول��ة عنها رسوما إل��ى خدمات حكومية
إلكترونية معاملتية ومتصلة بالجهات ذات الصلة.

4

ض��رورة بحث ودراس��ة اسباب ضعف التنسيق وع��دم استعانة وزارة
املالية بالجهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات رغم النص على مرجعية
االطر واملعايير واالنماط الخاصة به ونظم الحماية للشبكة الداخلية من
االختراقات ضمن بنود االتفاقية مع الشركة املزودة للخدمة ،واتخاذ ما
يلزم من اجراءات ملعالجتها.

5

العمل على تدارك عدم تضمن االتفاقية االشتراطات واملعايير
الفنية ال�ت��ي تسمح ل ��وزارة امل��ال�ي��ة بالتحقق بشكل دوري من
إجراءات الشركة املزودة للخدمة لحفظ البيانات وتشغيل النظام
واملحافظة على األمن والسرية واستمرارية االعمال واالستعادة
من الكوارث او ضمانات عدم التعديل على النظام بشكل غير
مصرح به ،واالكتفاء بتضمينها فقط بضوابط إجرائية للتدقيق
على العمليات املالية الخاصة بالجهات الحكومية ،وموافاتنا
بأسباب ذلك.

6

ض��رورة مراجعة االتفاقية املوقعة مع الشركة امل��زودة للخدمة
وت ��دارك ع��دم تضمينها م��واد تتيح ل ��وزارة املالية االط�ل�اع على
انظمة املتابعة أو ملفات توثيق حركة املستخدمني على قاعدة
البيانات الخاصة بأنظمة الشركة امل��زودة للخدمة للتحقق من
سالمة اإلجراءات الداخلية ملنع اطالع اشخاص غير مصرح لهم
على بيانات االصدار والتفعيل والتقارير او االطالع على الشفرة
املصدرية.

7

ض��رورة ح��ث وتوجيه املسؤولني ببعض الجهات الحكومية
على االهتمام الكافي بالبدء في تطوير خدماتها إلكترونيًا
ومدى أهمية ذلك في التحول للحكومة االلكترونية كتوجه عام
للدولة.

8

ضرورة تطوير أنظمة الجهات الحكومية اآللية للتكامل ،واالستفادة من تنوع قنوات
الدفع املتكاملة آليًا ،بخالف أجهزة الخدمة الذاتية املعتمدة على العنصر البشري
بمنظومة الطوابع املالية اإللكترونية الحكومية ،للقضاء على تنامي ظاهرة تضخم
أرصدة الطوابع املالية غير املفعلة سنويًا ،والتحول الفعلي والحقيقي الى منظومة
آلية في تحصيل إي��رادات الدولة ،والتخلص التدريجي من أجهزة الكيوسك إلى ان
ُ
تلغى كليًا.

9

العمل على مراجعة وزارة املالية آللية التعامل ،ومناقلة وتسجيل ومشاركة البيانات
مع الشركة امل��زودة للخدمة ،للقضاء على مخاطر ع��دم مطابقة البيانات املسجلة
لديها وبيانات الشركة ،وإحكامًا للرقابة على إيرادات الدولة.

10

ضرورة مبادرة وزارة املالية ،بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي تتحصل على
إي ��رادات م��ن تقديم ال�خ��دم��ات الحكومية وتضمنها بحسابها الختامي بحساب
اإليرادات املتنوعة ،الستحداث البنود املختصة حسب نوع اإليراد ،إظهارًا إليرادات
الدولة على حقيقتها.

11

دراس��ة استحداث وإتاحة فئات الطوابع حسب قيمة رسوم الخدمات الشاملة
لكل معاملة عن الخدمات ،التي تقدمها الجهات الحكومية ،وبما ييسر على
املتعاملني مع هذه الخدمات الحصول على طابع واحد لكل معاملة ،وتخفيض
ً
قيمة العمولة املسددة للشركة املزودة للخدمة ،بدال من استخدام أكثر من طابع
للمعاملة الواحدة.

12

دراس� ��ة أس �ب��اب ع ��دم ال �ت��زام وزارة ال�ص�ح��ة ب�ك��ل ال�ق��واع��د
واإلج � ��راءات ال �ص��ادرة بتعاميم وزارة امل��ال�ي��ة م��ن تطبيق
مفهوم املوظف الشامل ،وإعادة النظر في الدورة املستندية،
وتبسيط اإلج��راءات في جميع املواقع الخدمية التابعة لها،
والعمل على تالفيها.

13

ض��رورة ال�ت��زام الجهات الحكومية بتسجيل كل البيانات
املطلوبة لتنفيذ وتسجيل املعامالت بمنظومة التحصيل
ل��رس��وم ال�خ��دم��ات الحكومية بكل دق��ة ،وح�س��ب البيانات
ال�ص�ح�ي�ح��ة ،وع� ��دم ت�س��اه�ل�ه��ا ف��ي إل � ��زام م��وظ�ف�ي�ه��ا ب��ذل��ك
وم �ح��اس �ب��ة امل �ت �ه��اون�ين إح �ك��ام��ًا ل �ل��رق��اب��ة ع �ل��ى ال �خ��دم��ات
املقدمة منها ،وللقضاء على ظاهرة تدني نسبة املعامالت
ذات ال�ب�ي��ان��ات الصحيحة وامل�ت�ك��ام�ل��ة ،وال�ت��ي ل��م تتعد ثلث
املعامالت.

14

دراسة أسباب عدم توافر النظم اآللية ،والنقص في املوارد
البشرية املعاونة بوزارة الصحة ،وبما يساعد على االلتزام
بكامل القواعد واإلجراءات املنصوص عليها بتعاميم وزارة
املالية ،خاصة في ظل تعقد إج��راءات تفعيل الطابع اآللي
عن الطابع املالي الورقي وتراخي وتكاسل موظفي الوزارة
والعمل على تالفيها.
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حوكمة القطاع تجذب االستثمار األجنبي وتخلق فرص عمل للمواطنين

«بيكر تلي» تتوقع انسحابات واندماجات في سوق التأمين
خلص تقرير صادر عن شركة بيكر تلي لالستشارات ،المتخصصة في
تقديم خدمات األعمال االكتوارية لقطاع التأمين ،إلى أن عام 2019
شهد نقلة نوعية في التشريعات والقرارات الوزارية المنظمة لسوق
التأمين في الكويت ،ولكنها ليست نهاية المطاف ،بل هي خطوات
مهمة سوف يتبعها بالتأكيد المزيد من التشريعات الالحقة ،التي
من شأنها االرتقاء بمستوى أداء شركات التأمين ،ليواكب التطورات
الرقابية على المستوى اإلقليمي والدولي ،خصوصاً بعد خروج وحدة
تنظيم التأمين إلى النور.

بيان أداء قطاع التأمين خالل السنوات الثالث الماضية

حزمة تحديات تواجه القطاع..
«التجارة» تصدت لبعضها
والباقي بانتظار وحدة
تنظيم التأمين
تفاؤل بنجاح الوحدة
في انتشال السوق من
أزماتها ..ومؤشرات تشكيل
مجلس اإلدارة مبشرة

وأكد التقرير ،الذي صدر بعنوان «حوكمة التأمين في الكويت» ،على
أهمية دور وحدة تنظيم التأمين كجهة مستقلة ،تخضع إلشراف وزير
التجارة والصناعة ،في إعادة صياغة النشاط في الكويت ،لما تمثله
من أهمية في استقرار بيئة األعمال ،وتنظيم قطاع التأمين بالشكل
الكافي خالل السنوات المقبلة.
أش ��ار ت�ق��ري��ر {ب�ي�ك��ر ت�ل��ي} إل��ى أن ق�ط��اع التأمني
يسهم ف��ي ت��وف�ي��ر األدوات وامل�ن�ت�ج��ات واآلل �ي��ات
التي تستخدمها الوحدات االقتصادية من أفراد
وشركات إلدارة املخاطر الخاصة بها ،وذلك من
خ�ل�ال ت�ح��وي��ل ج��زء م��ن امل�خ��اط��ر ال�ت��ي تواجهها
تلك ال��وح��دات إل��ى ش��رك��ات ال�ت��أم�ين ،حيث يقلل
م ��ن أوج� ��ه ع ��دم ال �ي �ق�ين ال �ت��ي ي��واج �ه �ه��ا األف� ��راد
وال �ش��رك��ات ف��ي ك��ل خ �ط��وة م��ن دورات حياتهم
االقتصادية.
وأض � ��اف :ي �ق��وم أي �ض��ا ق �ط��اع ال �ت��أم�ين بتجميع
األموال واملدخرات عن طريق أقساط التأمني من
حملة الوثائق ،ليتم استثمارها في بناء أصول
تسهم ف��ي نمو االق�ت�ص��اد ،وك��ذل��ك التخفيف من
الخسائر ال�ت��ي تتكبدها امل��ؤس�س��ات ،بما يعزز
االس�ت�ق��رار امل��ال��ي وأنشطة ال�ت�ج��ارة ،التي ت��ؤدي
إلى نمو وتنمية اقتصادية مستدامة.

تحديات وفرص
وأش � ��ار ال �ت �ق��ري��ر إل ��ى ع ��دد م��ن ال �ت �ح��دي��ات ال�ت��ي
ش�ه��دت�ه��ا س ��وق ق �ط��اع ال �ت��أم�ين خ�ل�ال ال�س�ن��وات
املاضية ،وتحتاج إلى إع��ادة صياغة ،وإن كانت
وزارة التجارة قد أخذت على عاتقها في األشهر
األخ�ي��رة مهمة التصدي للبعض منها ،وتتمثل
تلك التحديات في ما يلي:
 ب �ع��ض ال �ش ��رك ��ات أف ��رط ��ت ف ��ي إص � ��دار وث��ائ��قال �ت��أم�ي�ن ،م��ن دون ت �ك��وي��ن امل �خ �ص �ص��ات الفنية
ال �ق��ادرة ع�ل��ى االل �ت��زام ب��ال�ت�ع��وي��ض ع��ن املخاطر
امل��ؤم��ن عليها ،م��ا أدى إل��ى تعثر ال�ب�ع��ض منها
وال �ك �ث �ي��ر م ��ن االن� �ك� �ش ��اف ��ات ف ��ي امل� ��راك� ��ز امل��ال �ي��ة
للشركات.
 ن��درة الخبراء االكتواريني في شركات التأمنياملتوسطة والصغيرة ،والذين يتولون مسؤولية
ت�س�ع�ي��ر خ��دم��ات وم �ن �ت �ج��ات ال �ت��أم�ي�ن ،وت�ك��وي��ن
املخصصات الفنية.
 ظ��ل ع ��دد ش��رك��ات ال�ت��أم�ين ف��ي ال�ك��وي��ت ع�ن��د 4شركات فقط على مدى  40عامًا خالل الفترة من
ع��ام  1960إل��ى ع��ام  2000ث��م ق�ف��ز إل��ى  39شركة
بزيادة  35شركة منذ عام  2000إلى اليوم ،بنمو
 ،%875وهو ما يعزي إليه البعض جزء كبير من
أزمات السوق ،مطالبًا بضرورة وقف التراخيص،
بل وخروج عدد كبير من تلك الشركات ،وهو ما
نراه توجها مناقضا تمامًا آلليات السوق الحرة،
والتي تقول أن العملة الجيدة تطرد الرديئة ،إذ
نعتقد أن ال�س�ب��ب الحقيقي ف��ي م�ع��ان��اة ال�س��وق
ه��و ال�ض�ع��ف ال��رق��اب��ي ع�ل��ى ق �ط��اع م��ال��ي معقد،
أكبر بكثير من إمكانيات موظفي إدارة التأمني
ً
ف��ي وزارة ال �ت �ج��ارة ،ف�ض�لا ع��ن امل �م��ارس��ات غير
السليمة لبعض مسؤولي شركات القطاع.
 م ��ن ض �م��ن ال �ت �ح ��دي ��ات ع � ��دم ت� �ن ��وع وان �ت �ش��ارم �ن �ت �ج��ات ت��أم�ي�ن�ي��ة ت ��واك ��ب م�ت�ط�ل�ب��ات ال �س��وق،
وتدعم االستقرار املالي وتسهم في نمو التجارة،
ك �م��ا ه ��و م �ت��وق��ع ،اذ ش �ه��دت ال �ف �ت��رات ال�س��اب�ق��ة
التركيز على فرعني فقط من فروع التأمني ،وهما
ال �س �ي ��ارات وال �ت��أم�ي�ن ال �ص �ح��ي ،ال� �ل ��ذان ي�م�ث�لان
نحو ثالثة أرب��اع نشاط معظم الشركات ،وكلها

م�م��ارس��ات ل��م تكن لتحدث ف��ي ظ��ل وج��ود هيئة
رقابية متخصصة والخبير اإلكتواري ،وكالهما
دخل حيز التنفيذ أو أوشك على ذلك.
 تظل وثيقة التأمني ضد الغير ،املحدد سعرهام��ن ال��دول��ة ب��واق��ع  19دي �ن��ارا ،أح��د أب ��رز مشاكل
ق �ط��اع ال �ت��أم�ي�ن ،ف��ي ظ��ل إق � ��دام ب�ع��ض ال�ش��رك��ات
على ح��رق األس �ع��ار ،أي بيعها بأسعار متدنية
لتجميع أك�ب��ر ق��در ممكن م��ن «ال �ك��اش» ،وصلت
ف��ي ب�ع��ض األح �ي��ان ب�س�ع��ر ال�ج�م�ل��ة إل ��ى أق ��ل من
 5دن��ان�ي��ر ل�ل��وث�ي�ق��ة ،وف ��ي امل�ق��اب��ل ت �ص��در أح�ك��ام
قضائية بالتعويض تصل إل��ى ع�ش��رات وربما
مئات اآلالف ،األم��ر ال��ذي يستدعي إع��ادة النظر
ف ��ي س �ع��ر ال��وث �ي �ق��ة ،خ �ص��وص��ًا أن األس � �ع ��ار ل��م
تتغير منذ سنوات طويلة ،وهو ما جعل بعض
ال �ش��رك��ات ت �ت �ه��رب م��ن س� ��داد ال ��رس ��وم ال��واج �ب��ة
لوزارة التجارة ،وأخرى تتالعب في عدد الوثائق
امل �ص��درة ،كما ت��رك��ز ن�ش��اط بعض ال�ش��رك��ات في
ق �ط��اع ال �س �ي��ارات دون ب��اق��ي ق �ط��اع��ات ال�ت��أم�ين،
م��ا يعد م��ؤش�رًا خطيرًا ويعتقد إن تفعيل م��ادة
ال�ص�ل��ح امل �ب��اش��ر ف��ي ق��ان��ون امل� ��رور ق��د ف��اق��م من
مشاكل بعض الشركات مع العمالء ،بعد أن بات
عليها الدفع خالل أسبوعني دون انتظار أحكام
القضاء.
 ف��ي ظ��ل ت�ل��ك األج � ��واء ،وارت �ك ��از امل�ن��اف�س��ة علىال�س�ع��ر ف�ق��ط ،استفحلت أزم ��ة االس � �ت ��ردادات ،إذ
ت �ت �ش��ارك ب �ع��ض ش ��رك ��ات ال �ق �ط��اع ف ��ي األق �س��اط
التأمينية املتعلقة ب��ال�ح��دود م��ن خ�لال اتفاقات
ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��ا ،ت �ق��وم ب�م��وج�ب�ه��ا ب�ع��ض ال�ش��رك��ات
ب �م �ه��ام ت �س �ل��م ه � ��ذه األق � �س� ��اط وت �س �ل �ي �م �ه��ا إل��ى
ال� �ش ��رك ��ة امل � �ص� ��درة ل �ل��وث �ي �ق��ة ،ل �ك �ن �ه��ا ال ت �ل �ت��زم
باالتفاق بتسليم األقساط إلى الشركات الزميلة
ف��ي حينها ،فتتراكم ه��ذه املبالغ وع�ج��زت لجنة
االس� � �ت � ��ردادات ف ��ي ات �ح ��اد ش ��رك ��ات ال �ت��أم�ي�ن عن
حلحلتها.
 ورغ ��م ك��ل ت�ل��ك ال �ت �ح��دي��ات ،ف ��إن ه �ن��اك ال�ع��دي��دم ��ن ال� �ف ��رص ال �ن��ات �ج��ة م ��ن إج � � � ��راءات ال �ح��وك �م��ة
وال�ت�ش��ري�ع��ات وال �ق��وان�ين ،ال�ت��ي ي�ت��وق��ع أن يكون
لها مردود إيجابي على االقتصاد الكويتي ،عبر
خ�ل��ق ال�ع��دي��د م��ن ف ��رص ال�ع�م��ل ،وت�ط��وي��ر س��وق
ال�ت��أم�ين ل�ي��واك��ب التغيرات اإلقليمية والعاملية،
من خالل خلق القيمة املضافة وتعزيز االستقرار
املالي وتنويع أدوات إدارة املخاطر ،بما يزيد ثقة
املستثمرين في النظام املالي وي��ؤدي إل��ى جذب
املزيد من االستثمارات األجنبية باعتبارها أحد
ال�ع�ن��اص��ر األس��اس �ي��ة ف��ي خ�ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة  2020ــ
.2035

الحوكمة وإعادة الهيكلة
وقال التقرير :بناء على التحديات السابقة ،وفي
سبيل إع ��ادة الهيكلة التنظيمية والتشريعية
ج��اء ال�ق��رار ال��وزاري رق��م  215لسنة  ،2019بشأن
تنظيم مهنة خبير اك �ت��واري ،وال �ق��رار رق��م 227
لسنة  2019بإلزام شركات التأمني بتعيني خبير
اك �ت��واري ل�ك��ل أن ��واع ال �ت��أم�ين ،ش��ري�ط��ة أن يكون
الخبير مسجال لدى وزارة التجارة والصناعة أو

أنواع شركات التأمين

الوحدة أمام تحديين :ترسيخ
سلطتها وتجاوز أخطاء بدايات
الهيئات الرقابية الحديثة
تحتاج إلى فريق على قدر عال
من المهنية ..يختلف كليا ً عما
كان عليه الحال في «التجارة»

أنواع شركات التأمين في الكويت

شركات أخرى لتحقيق التكامل فيما بينها.
وق��ال :تبقى التحديات قائمة أم��ام وح��دة تنظيم
ال �ت��أم�ين ال �ج��دي��دة ،س ��واء ف��ي ت��رس�ي��خ سلطتها
كجهة رق��اب�ي��ة م�ت�ج��اوزة أخ�ط��اء ال�ب��داي��ات ،التي
وق �ع ��ت ف �ي �ه��ا ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة ال �ت ��ي أن�ش�ئ��ت
حديثًا ،ما تسبب في تأخير جني ثمار أعمالها،
السيما أن الوحدة الجديدة سيكون أمامها عقبة
تشكيل فريق على ق��در ع��ال من املهنية ،يختلف
كليًا ع��ن م��ا ك��ان قائمًا ف��ي إدارة التأمني ب��وزارة
التجارة ،وقادرًا على مواجهة تحديات وتالعبات
ت��رس�خ��ت ف��ي ال �س��وق ع�ل��ى م��دى س �ن��وات ،س��واء
بتجميل امل�ي��زان�ي��ات أو عبر ال��وف��اء باملتطلبات
ً
ال��رق��اب�ي��ة ش �ك�لا ف �ق��ط ،م��ن خ�ل�ال ال�ح�ص��ول على
أخ�ت��ام م��ن ج�ه��ة م��رخ�ص��ة دون ع�م��ل ف�ع�ل��ي ،مما
يبقي املخاطر قائمة.

أداء قطاع التأمني

مكتب مراقب حسابات ،ممن لديهم الخبرة في
أع�م��ال التأمني م��ع ع��دم ج��واز الجمع ب�ين العمل
كمراقب حسابات وممارسة األعمال اإلكتوارية
لذات العميل في نفس الوقت ،وهو ما يعد عالجًا
ح�ك�ي�م��ًا إلش �ك��ال �ي��ة ش ��ح امل�ت�خ�ص�ص�ين ف ��ي ه��ذه
املهنة ،حيث ال يوجد في الكويت سوى  8خبراء
اكتواريني بينهم كويتي واحد.
وأض � � � ��اف :أدت ت �ل ��ك ال �ت �ش ��ري �ع ��ات إل � ��ى ظ �ه��ور
وظ��ائ��ف إل��زام �ي��ة ج��دي��دة ف��ي س ��وق ال �ت��أم�ين ،إذ
ب ��ات ع�ل�ي�ه��ا االس�ت�ع��ان��ة ب�خ�ب�ي��ر اك �ت ��واري س��واء
ً
ش�خ��ص أو ش��رك��ة ت��دق�ي��ق م�ح��اس�ب��ي ،ف�ض�لا عن
تعيني م��راق��ب ال�ت��زام كويتي الجنسية ،وف�ق��ا ملا
ن��ص عليه ال�ق��رار ال ��وزاري رق��م  243لسنة ،2019
وبالرغم من أن تلك الوظائف تساهم في ضمان
االل�ت��زام بكل التشريعات ،وت�ع��زز إدارة املخاطر
داخل شركات التأمني ،وكذلك توفير فرص عمل
ج��دي��دة ل�ل�م��واط�ن�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين ،ف��إن�ه��ا تكاليف
مالية جديدة قد تلقي بظاللها على نتائج بعض
الشركات على املدى القريب ،وإن كانت تصب في
مصلحتها وسالمة املنافسة على املدى الطويل.

ول �ف ��ت إل� ��ى أن ق ��ان ��ون ال �ت ��أم�ي�ن ال �ج ��دي��د وض��ع
اشتراطات واضحة ملتطلبات رأس املال لشركات
التأمني ،إذ دأبت بعض الشركات خالل السنوات
امل��اض�ي��ة ع�ل��ى ت�ق��دي��م خ��دم��ات ت��أم�ي�ن�ي��ة تتنافى
تمامًا مع األنشطة املرخصة ورأس املال املطلوب
رق��اب�ي��ًا ،ح�ي��ث ن�ص��ت امل ��ادة رق��م  23م��ن ال�ق��ان��ون
الجديد على تحديد رأس�م��ال لكل نشاط بواقع
 5م�ل�اي�ي�ن دي� �ن ��ار ل �ل �ش��رك��ة ال �ت ��ي ت � � ��زاول ن �ش��اط
تأمينات ال�ح�ي��اة ،و 10م�لاي�ين مل��زاول��ة تأمينات
ال�ح�ي��اة والتأمينات ال�ع��ام��ة وامل�س��ؤول�ي��ات ،و15
مليونا للشركة التي تزاول أنشطة إعادة الـتأمني
ال �ت �ق �ل �ي��دي أو ال �ت �ك��اف �ل��ي ،وف ��ي ج �م�ي��ع األح � ��وال
ي�ج��ب أن ي��دف��ع رأس امل ��ال امل�ص��در ب��ال�ك��ام��ل عند
التأسيس ،ويجوز زيادة الحد األدنى لرأس املال
املصدر بقرار من الوحدة.
ون � ��وه ال �ت �ق��ري��ر إل� ��ى أن� ��ه ب��ال �ن �ظ��ر ل�لاش �ت��راط��ات
ال� �ج ��دي ��دة ،وف� ��ي ظ ��ل ظ � ��روف ال �ق �ط ��اع ال �ح��ال �ي��ة
وض �ع��ف اإلي� � ��رادات ن�ت�ي�ج��ة امل �م��ارس��ات ال �ض��ارة
ال � �ت ��ي ش� �ه ��ده ��ا ،ق� ��د ت �ض �ط��ر ب� �ع ��ض ال� �ش ��رك ��ات
الصغيرة إما للخروج من السوق أو االندماج مع

على صعيد متصل ،أش��ار التقرير إل��ى أن عدد
شركات التأمني في دولة الكويت يبلغ حاليًا 39
شركة ،منها  29شركة وطنية و 10شركة عربية
وأجنبية ،وأن الشركات الوطنية منقسمة إلى 14
شركة تكافلية  15شركة تقليدية .علمًا أن هناك
 8ش��رك��ات ت��أم�ين م��درج��ة ف��ي ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت،
منها  6شركات تأمني تقليدية وشركتان للتأمني
ال�ت�ك��اف�ل��ي ،وال �ت��ي ت�ح�ظ��ى ب�م��زاي��ا تفضيلية من
القطاع النفطي ،الذي يشترط اإلدراج في بورصة
ال �ك��وي��ت ك��أح��د ال� �ش ��روط ل�ل�ت�ع��ام��ل م ��ع ش��رك��ات
التأمني.
ووف� �ق ��ًا إلح �ص��ائ �ي��ات رس �م �ي��ة ف ��إن ح �ج��م س��وق
ال�ت��أم�ين ف��ي ال �ك��وي��ت ح�ق��ق ن �م �وًا م�ت��وال�ي��ًا خ�لال
السنوات الثالث املاضية ،ليبلغ  9مليارات دينار
ف��ي ع��ام  2016ون�ح��و  11.6مليار دي�ن��ار ف��ي عام
 2017وما قيمة  13.1مليار في عام  .2018بمعدل
نمو سنوي مركب وقدرة  %21سنويًا.
وحققت األقساط املكتتبة خالل السنوات األربع
املاضية نموًا ملحوظًا بواقع  449مليون دينار
في  ،2018مقارنة مع  435مليونًا في  2017ونحو
 347مليونًا في  ،2016وحوالي  323مليون دينار
في  .2015وبلغ حجم التعويضات املدفوعة من
قبل شركات القطاع  314مليون دينار في 2018
مقابل  326مليونًا في  2017ونحو  222مليونًا
في  2016ونحو  213مليونًا في عام .2015
وسجلت التعويضات تحت التسوية نموًا هي
األخرى ،لتستقر عند  247مليون دينار في ،2018
ونحو  237مليونًا في  ،2017وحوالي  222مليونًا
في  ،2016ونحو  188مليون دينار في .2015

اشتراطات رأس المال
نصت المادة رقم « »23من القانون رقم  125لسنة  2019بشأن تنظيم التأمين على ما يلي:
مع عدم اإلخالل بأحكام قانون الشركات المشار إليه ،تتخذ شركة التأمين وإعادة التأمين شكل الشركة المساهمة،
ويجب أال يقل رأس المال المصدر عن اآلتي:
◄ الشركة التي تزاول تأمينات الحياة مبلغ خمسة ماليين دينار.

طبقاً للمادة رقم ( )1من القانون رقم  125لسنة  2019بشأن تنظيم التأمين،
فإن الشركات المرخص لها تشمل الشركات التالية:
 - 1شركات التأمين
 - 2شركات إعادة التأمين
 - 3شركات التأمين التكافلي
 - 4شركات إعادة التأمين التكافلي
 - 5فروع شركات التأمين األجنبية
 - 6مجمعات التأمين وإعادة التأمين

◄

الشركة التي تزاول التأمينات العامة والمسؤوليات مبلغ خمسة ماليين دينار.

◄

الشركة التي تزاول تأمينات الحياة والتأمينات العامة والمسؤوليات مبلغ عشرة ماليين دينار.

◄

الشركة التي تزاول أنشطة إعادة التأمين التقليدي أو التكافلي مبلغ خمسة عشر مليون دينار.

وفي جميع األحوال يجب أن يدفع رأس المال المصدر بالكامل عند التأسيس .وتجوز زيادة الحد األدنى لرأس المال المصدر
بقرار من الوحدة.

هل تجبر على االستعانة
بموظفي التأمين
في «التجارة» أم تنشئ
هيكالً إداريا ً بكوادر جديدة؟
توقيع مذكرات تفاهم فوراً
مع الجهات الرقابية األخرى
لفك تشابك االختصاصات
واالستفادة من خبراتها
الوقت ضيق ..انقضى نصف
المهلة المحددة بستة أشهر
إلنجاز الالئحة التنفيذية
دعم مساعي القطاع الرامية
إلى إقناع الحكومة بالتأمين
على منشآتها غير النفطية
هل ستنتهج الوحدة أسلوب
«البتر» لعالج أمراض القطاع
المهل لتغير النهج؟
أم منح ُ
عدد الشركات قفز  875%منذ
عام  ..2000وغالبيتها تمارس
نشاطين فقط :السيارات
والتأمين الصحي!
األزمة لم تكن في عدد
الشركات المبالغ فيه فقط
لكن في ضعف الرقابة
والممارسات غير السليمة
إفراط شديد في إصدار الوثائق
دون مخصصات كافية ..وتجاهل
كبير لدور الخبير االكتواري
تسعير وثيقة التأمين ضد الغير
يحتاج إلى إعادة نظر ..القيمة
 19ديناراً واألحكام بمئات اآلالف!
االستعانة بشركات التدقيق
للقيام بدور االكتواري عالج
حكيم لشح الخبراء ..يوجد 8
فقط بينهم كويتي واحد
في ظل االشتراطات الجديدة
قد تضطر بعض الشركات
إلى الخروج من السوق
أو االندماج مع غيرها
أزمة االستردادات قنبلة
موقوتة كفيلة بتفجير القطاع
وينصح باالستعانة بتجارب
الدول المجاورة
اتحاد التأمين لم ينجح
في الوفاء بدوره في رعاية
مصالح األعضاء وتنظيمها
والدفاع عن حقوقهم

محاذير ومتطلبات

وضع��ت «بيك��ر تل��ي» ع��دة محاذير ومتطلب��ات يج��ب التركيز عليه��ا خ�لال الفت��رة المقبلة ،وه��ي كالتالي:

1

2

يبدو تشكيل مجلس إدارة وحدة تنظيم التأمني ،كما تواترت األخبار ،على
ق��در ع��ال من التجانس والتنوع في الخبرات ما بني رئيس من ذوي الخبرة
والكفاءة في قطاع التأمني ،ونائبه الذي يتسلح بسنوات من الخبرة في الشركة
الكويتية للمقاصة ،وإح��دى أكبر شركات االستثمار والتمويل املدرجة ،و3
ً
أعضاء من الكفاءات املشهود لها أكاديميًا ومهنيًا ،فضال عن ممثلي بنك
الكويت امل��رك��زي ووزارة التجارة والصناعة ،ولكن أم��ام ه��ذا الفريق مهامًا
جسامًا :أوالها الخروج بالئحة تنفيذية تأخذ في حسبانها ظروف السوق
املتردية ،والطموحات الكبيرة الرامية إلى النهوض بالقطاع ،ال سيما أنه قد
انقضى أكثر من  3أشهر من املهلة املحددة بستة أشهر إلنجاز الالئحة ،من
تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
نصت املادة  91من قانون تنظيم التأمني على إلغاء كل األحكام التي تخالف نص
القانون ،وإلغاء القانون  24لسنة  ،1961ما يعني عمليًا إلغاء كل القرارات الوزارية
الصادرة بشأن قطاع التأمني ،والتي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة على عجل
النتشال السوق في األشهر األخيرة قبل إق��رار القانون الجديد ،ما يتطلب من
الوحدة الوليدة إيجاد البدائل ضمن الالئحة التنفيذية الجديدة.

3

4

إذا ل ��م ت�م�ت�ل��ك وح � ��دة ت�ن�ظ�ي��م ال �ت��أم�ي�ن ال �خ �ب��رات
االكتوارية العالية الكفاءة ،فإن عمليات التسعير
غ �ي��ر ال �ف �ن �ي��ة س�ت�ب�ق��ى ه��اج �س��ًا ق��ائ �م��ًا ،ف ��ي ظ��ل
االح �ت �م ��االت ب ��أن ت ��واص ��ل ب �ع��ض ال �ش��رك��ات ما
اع� �ت ��ادت ع�ل�ي��ه م��ن م �م��ارس��ات س��اب �ق��ة ،وه ��و ما
يفتح ال�ب��اب أم��ام إشكالية ليست معلومة حتى
اآلن كيفية التعامل معها ،وه��ي ه��ل ستستعني
الوحدة بموظفي إدارة التأمني في وزارة التجارة،
أم ستقوم بإنشاء هيكل إداري بكوادر جديدة؟
ع �ل��ى وح � ��دة ال �ت��أم�ي�ن ال� �ش ��روع ف � ��ورًا ف ��ي ت��وق�ي��ع
اتفاقيات وم��ذك��رات تفاهم م��ع ال�ج�ه��ات الرقابية
األخ � ��رى ،خ�ص��وص��ًا وزارة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
وهيئة أسواق املال وبنك الكويت املركزي وغيرها،
ً
أوال :ل�لاس �ت �ف��ادة م��ن خ�ب��رات�ه��ا ال��رق��اب �ي��ة ،ث��ان�ي��ًا:
للتنسيق معها بشأن أداء القطاع.

5

6
7

يجب التركيز على تعزيز ثقافة الحوكمة في قطاع التأمني ،حيث ما
زال التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر والحوكمة من املمارسات التي
تعتبر تجميلية في العديد من الشركات ،وهو ما ّ
شجع العديد من
الشركات على حرق األسعار ،اعتقادًا منها بأن الخسائر لن تظهر
محاسبيًا ،وهو ما جعل مستقبلها مهددًا.
السؤال الذي يبحث عن إجابة :هل ستعتمد الوحدة الجديدة نموذج
عمل يعتمد على البتر ،بمعنى ما تنطبق عليها اشتراطات القانون
من الشركات تبقى ،ومن دون ذلك تخرج ،أم ستعتمد أسلوبًا آخر
ً
يقوم على العالج وإتاحة الفرصة لتغير النهج وص��وال للتوافق مع
القانون؟
ت�ش�ي��ر امل �م��ارس��ات ال�س��اب�ق��ة إل ��ى أن ال �ع��دي��د م��ن ال �ش��رك��ات ج��رى
تأسيسها وفقًا لدراسات جدوى «مسلوقة» ،والبعض منها منسوخ
م��ن ش��رك��ة س��اب�ق��ة ،وه��ذا م��ا يجب أن يتوقف ت�م��ام��ًا ،حفاظًا على
سالمة املنافسة في السوق.

8
9
10

ضرورة إيجاد آلية حديثة لحسم ملف االستردادات والتسويات
ما بني شركات التأمني ،باعتباره قنبلة موقوتة كفيلة بتفجير
القطاع من داخله ،وينصح باالستعانة بتجارب الدول املجاورة في
هذا املجال.
دع��م مساعي ش��رك��ات القطاع ،القائمة منذ س�ن��وات ،الرامية إلى
إق�ن��اع الحكومة بالتأمني على منشآتها غير النفطية ،بما يرفد
القطاع بإيرادات جديدة مستدامة ،ويضمن حماية تأمينية ملنشآت
الدولة في حال الكوارث واألخطار ال قدر اهلل.
لم ينجح االت�ح��اد الكويتي للتأمني ال��ذي تأسس في  26يونيو
 ،2006ب�ه��دف رع��اي��ة وتنظيم م�ص��ال��ح األع �ض��اء وال��دف��اع عن
حقوقهم في الوفاء ب��دوره ،نتيجة عدم انضمام عدد كبير من
ال�ش��رك��ات إل��ى االت�ح��اد وضعف االش�ت��راك��ات السنوية ،كما لم
يرد نص في قانون التأمني الجديد يلزم الشركات باالنضمام
لالتحاد كما كان يطلب.
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«البلدية» :تسهيل بيئة األعمال ومساعدة مختلف شرائح المستثمرين
زكريا محمد

أحمد المنفوحي

شهدت «البلدية» خالل السنوات األربع األخيرة تطوّ راً
في أسلوب عملها ،من خالل إدخال المكننة والعمل
اإللكتروني ،الذي أصبح مشهودا في أغلب المعامالت
التي تدخل ضمن اختصاصها ،من أجل التسهيل على
المراجعين والمواطنين وأصحاب األعمال المستثمرين
الذين أصبحوا يعتبرون هذا الجهاز من األجهزة
المتقدّ مة في البالد.

تفاعالً مع قضية أمالك
الدولة التي أثارتها سبقلا
األسبوع الماضي ،والتي
على إثرها تم عقد العديد
من االجتماعات الحكومية
للخروج بحل ناجع لهذه
المشكلة  ،واستمراراً
مع هذا التفاعل ،تلقت
سبقلا العديد من
المراسالت واالتصاالت
طوال األسبوع الماضي،
من فعاليات اقتصادية
ومستثمرين ،بل حتى من
رواد ألسواق الديرة ..لكن
األكثرية منها كانت تتعلق
بجزء من القضية المثارة،
وهو سؤال استباقي
لمصير هوية المجمعات
التجارية في وسط الحي
التجاري الحيوي بقلب
العاصمة الكويت ،بعد
المزادات المترقبة عليها،
وما مصير المستثمرين
وأصحاب المشاريع والمحال
التجارية؟

ق� ��ال ع� ��دد م ��ن أص� �ح ��اب امل �ش ��اري ��ع إن ج �ه��از
البلدية كان ُي َع ّد من أصعب الجهات الحكومية
ّ
م ��ن ح �ي��ث اإلدارة ،ح �ي��ث ت ��ول ��ى م�س��ؤول�ي�ت��ه
وزراء وم ��دي ��رون ع��ام �ل��ون ع ��دة ،وف ��ي ف�ت��رات
ً
زم�ن�ي��ة ق�ص�ي��رة ،ك��ان بعضهم م �ث��اال للنزاهة
واألمانة والعمل الدؤوب .ولكن ،بسبب تداخل
اختصاصاته وتعديل قانونه بفترات زمنية
قصيرة َ
فقد بعض هؤالء املسؤولني السيطرة
ع�ل��ى إدارة ه ��ذا امل��رف��ق ال �ح �ي��وي ف��ي ال �ب�لاد،
وال� � ��ذي ُي �ع �ت �ب��ر ع �ص��ب ال � � � ��وزارات وال �ج �ه��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ب�س�ب��ب اخ�ت�ص��اص��ات��ه املتشابكة
م��ع أغ �ل��ب ال� � ��وزارات وامل��ؤس �س��ات الحكومية
ِّ
األخ � ��رى ،ال �ت��ي ك ��ان ب�ع�ض�ه��ا ي�ع��ل��ق أخ �ط��اءه
ّ
وتأخره في إنجاز مشاريعه على «البلدية»،
باعتبارها كانت «الطوفة الهبيطة» ،وفق ما
قاله مصدر بلدي.
وأض��اف املصدر :ال أحد يستطيع نسيان أنه
في فترة من الفترات كان جهاز البلدية مثاال
ُ
للفساد اإلداري وامل��ال��ي والتعقيد .وت�ض��رب

ب��ه األم �ث��ال ع�ل��ى ال�ف�س��اد ال ��ذي ع�ش�ع��ش فيه،
وأصبح «ال��داخ��ل إليه مفقودًا ،وال�خ��ارج منه
م ��ول ��ودًا» ،ن�ت�ي�ج��ة ال �ض �ي��اع ال ��ذي ع��اش��ه ه��ذا
الجهاز في تلك الفترة ،نتيجة عدم استطاعة
امل ��راج ��ع أو امل�س�ت�ث�م��ر إن �ج��از ع�م�ل��ه م��ن دون
واس� �ط ��ة أو دف� ��ع رش � ��وة أو ان ي�ن�ت�ظ��ر ف�ت��رة
طويلة من أجل الحصول على مبتغاه ،وإنهاء
معاملته.

بداية اإلنجاز
وأكد مصدر آخر أن املدير العام لــ«البلدية»
املهندس أحمد املنفوحي استطاع ،وبعد
ت��رش �ي��ح م��ن وزي� ��ر ال �ب�ل��دي��ة آن � ��ذاك عيسى
ال� �ك� �ن ��دري وح� �ص ��ول ��ه ع �ل��ى ث �ق��ة ال �ق �ي��ادة
السياسية لتولي إدارة هذا املرفق الحيوي
ق�ب��ل أرب ��ع س �ن��وات ت�ق��ري�ب��ا ،أن ي �ح� ّ�ول ه��ذا
ال �ج �ه��از ،ال ��ذي ي�ع�ت�ب��ر م �ث��اال ل�ل�ف�س��اد ال��ى
مثال لتقديم األعمال وتسهيل اإلج��راءات
وإن �ج��از امل�ع��ام�لات إل�ك�ت��رون�ي��ا ،ف��ي سبيل
ال �ع �م��ل ع �ل��ى ال ��وص ��ول ال� ��ى ال� �ه ��دف ال ��ذي
ُ
ينشده سمو أمير البالد ،بتحويل الكويت

الكرة في ملعب
الحكومة

تحذير

الى مركز مالي وتجاري.
وأض � � ��اف امل � �ص� ��در :ت��اب �ع �ن��ا ق �ب��ل  3س �ن��وات
اس�ت�ض��اف��ة سبقلا امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ـ«ال�ب�ل��دي��ة»
امل �ه �ن ��دس أح� �م ��د امل �ن �ف ��وح ��ي ،ال� � ��ذي ف��اج��أن��ا
ب�ت�ص��ري��ح ،ق ��ال ف �ي��ه« :إن ل��م أس�ت�ط��ع إص�ل�اح
البلدية فسأستقيل» .وك��ان املتابع يعتقد أن
املنفوحي ّ
تسرع وقتها بهذا الحديث ،إال أن
األي ��ام أث�ب�ت��ت ت�ح��ري��ك امل �ي��اه ال��راك��دة بجميع
قطاعات «البلدية» ،التي كانت توصف بــ«عش
ال��دب��اب�ي��ر» ،وكشفه ع��ن امل�ش��اري��ع ال�ت��ي كانت
حبيسة األدراج لينفض عنها الغبار ،ويبدأ
بتطبيق ب��رن��ام��ج ال�ت��راخ�ي��ص اإلل�ك�ت��رون�ي��ة،
وي �ت �ح� ّ�ول ب�ع��ده��ا ال ��ى األرش �ف��ة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة
للملفات ،ثم بدأ دور مشاريع التطوير؛ كسوق
امل�ب��ارك�ي��ة ،وب�ع��ده��ا امل�ش��اري��ع الشبابية ،مثل
ب ��راي ��ح س��ال��م ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال �س��امل �ي��ة ،وس ��وق
إنجاز في منطقة الري.

بيئة األعمال
وأوض��ح أنه على الرغم من بعض السلبيات،
فإن «البلدية» استطاعت تحسني بيئة األعمال

يقول مصدر قانوني :طاملا ال�ك��رة اآلن ف��ي ملعب الحكومة ممثلة ب��وزارة املالية
وبلدية الكويت في ما يخص م��زادات أسواق الديرة املرتقبة ،فعليها ان تبحث عن
مخرج يحافظ على جاذبية املكان ،ويحصن ارزاق املستثمرين ،وكذلك املحافظة
على املال العام ،قبل ان تكون الكلمة للمستثمر الجديد الذي من الطبيعي لن يكون
مهتمًا اال بتعويض األموال التي دفعها في املزايدة للفوز بحق االنتفاع إلدارة املجمع
التجاري املطروح.

مستثمرون ومستهلكون ومستأجرون:

من مساوئ
طرح مزادات إلدارة أسواق
وعقارات تاريخية
منطقة تراثية
يجب عدم العبث
بها

علي الخالدي
ن�ق��ل ال�ع��دي��د م��ن امل�ت�ع��اق��دي��ن م��ع ال�ش��رك��ات التي
ت��دي��ر املجمعات ال��واق�ع��ة وس��ط ال�ح��ي التجاري
مخاوفهم إلى سبقلا ،إذ من املتوقع في املستقبل
ان يكون مصيرهم شبيهًا ملصير أصحاب محال
«أسواق تدار اآلن من شركات فازت بها باملزاد»،
حيث قام املتعاقد الجديد برفع القيمة اإليجارية
للمحال بأسعار مضاعفة على ما كنت عليه في
ال �س��اب��ق ،م�م��ا س��اه��م ف��ي ظ �ه��ور غ�ض��ب شعبي
ك�ب�ي��ر ت �ض��ام �ن��ًا م ��ع ال �ت��اري��خ ال �ج �م �ي��ل ل�ل�م�ك��ان،
ورفضًا للفوضى التي عمت بسبب إضراب عدد
م��ن أص �ح��اب امل �ح��ال ال��راف �ض�ين ل��زي��ادة األج ��رة
عليهم.
يقول أحد املستثمرين :من املتوقع مع طرح هذه
املجمعات التجارية مستقبال في م��زادات علنية
سيكون األثر الكبير على املستهلك واملستأجر،
ف��امل��ال��ك ال �س��اب��ق اوح �ت ��ى ال �ج��دي��د ف ��ي ح ��ال تم
ع�م��ل م��زاي��دة وف ��از ف�ي�ه��ا أي��ا ك��ان س�ي�ق��وم برفع
اإلي �ج��ارات ،على اعتبار ان املستثمر دف��ع قيمة
كبيرة مقابل الفوز فيها ،مما يترتب عليه رفع
اإلي �ج ��ارات بالتبعية ب��أرق��ام م�ض��اع�ف��ة ،وعليه
سيقوم املستثمرون برفع األسعار على الزبائن،
أو ترك املكان ملؤجر آخر قد ال يكون لديه نشاط
يواكب املحال ذات الطابع الشعبي ،على اعتبار
ان ت�ل��ك امل�ه��ن ل�ه��ا خ�ص��وص�ي�ت�ه��ا ،اذ ان غالبية
املحال ذات النشاط والحرف الشعبية متوارثة
من األجداد الى اآلباء وصوال لألبناء.

مشاريع صغيرة قد تتدمر
وع�ل��ى ذات ص�ل��ة ي�ق��ول اح��د أص �ح��اب امل�ش��اري��ع
الصغيرة ان��ه يتخذ لشركته الصغيرة مقرا في
اح��د املجمعات اململوكة للدولة وال�ت��ي يديرها
القطاع الخاص في العاصمة التجارية ،وأضاف:
من خ�لال الشركة امل��دي��رة قمت استئجار مكتب
مناسب بقيمة بسيطة جدا يتناسب مع طبيعة
ت� �ج ��ارت ��ي ،وت �ع �ت �ب��ر اإلي� � �ج � ��ارات ال �ت ��ي ت�ق��دم�ه��ا
ال�ش��رك��ات امل �ط��ورة مناسبة ج ��دا ،وه ��ذه القيمة
االيجارية املنخفضة تعتبر تشجيعًا للمشاريع
الشبابية الكويتية الصغيرة ،كما انها تعتبر
دعمًا من الدولة لهم من خالل الشركات املديرة
واملطورة لهذه املجمعات التجارية.
وأش ��ار ال��ى ان��ه إذا ط��رح��ت ه��ذه امل�ج�م�ع��ات في
م � � ��زادات ع �ل �ن �ي��ة ب��ال �ت��أك �ي��د س �ي �ت��م رف� ��ع أس �ع��ار
اإلي � �ج ��ارات ع �ل��ى األق� ��ل  %300وه� ��ذا االم� ��ر فيه
«خ��راب بيوت» بالنسبة لعدد كبير من الشباب
ال�ك��وي�ت��ي ال ��ذي ل��دي��ه م�ك�ت��ب اوم �ح��ل ت �ج��اري أو
م�ط�ع��م ي �م��ارس ف�ي��ه ن�ش��اط��ه ال �ت �ج��اري ف��ي ه��ذه
األماكن ،اذ ان األرب��اح التي يتم تحقيقها اليوم،
سيتم تحويلها لدفع هامش الفرق الجديد من
اإلي� �ج ��ارات ،م�م��ا س�ي�ت��رت��ب ع�ل�ي��ه إغ�ل�اق ت�ج��ارة
البعض وبالتالي تسريح العمالة وانتكاسات
أخرى.
وأض� ��اف :ح�ت��ى ل��و ص�م��د ال�ب�ع��ض واض �ط��ر ال��ى
رف��ع أس�ع��ار منتجاته او خدماته على عمالئه،
بالتأكيد ل��ن يكون االم��ر سهال ،على اعتبار ان
السوق فيها منافسة شرسة والخيارات كبيرة
للعمالء ،اذ ان العميل على استعداد ان يتخلى

ّ
بشهادة البنك ال��دول��ي ،ال��ذي صنفها أفضل
مؤسسة حكومية تطورا محليا ،ومن األربع
ُ
األول �ي��ات عامليا ،وه��ي ل��م تكن أرق��ام��ًا ،وإنما
أفعال ،وحتى املواطن والتاجر واملقاول ملسوا
ّ
ّ
والتطور ،من خ�لال مراجعتهم
التحسن
ه��ذا
اإلدارات املختلفة.
وب �ّي�نّ امل �ص��در أن اص �ح��اب امل �ش��اري��ع ع� ّ�ب��روا
ف��ي أك�ث��ر م��ن م��وق��ف ع��ن م��دى امل�س��اع��دة التي
ي �ح �ص �ل��ون ع �ل �ي �ه��ا م ��ن امل ��دي ��ر ال � �ع ��ام أح �م��د
ُّ
التقدم الحاصل في
املنفوحي .وكذلك ملسوا
جهاز البلدية ،وكيف أصبح العمل من خالل
ت�س�ه�ي��ل إج ��راءات� �ه ��م ،خ �ص��وص��ا ل�ل�م�ش��اري��ع
ال�ك�ب��رى أو امل��رت�ب�ط��ة م��ع ال�ج�ه��ات الحكومية
األخ � � ��رى؛ ك��امل �ش��اري��ع ال �ت��ي ت �ط��رح �ه��ا وزارة
امل��ال�ي��ة ،ممثلة ف��ي إدارة أم�ل�اك ال��دول��ة ،التي
تقوم «البلدية» بالتعاون لتوفير متطلباتها،
إال أنها غير مسؤولة ع��ن طرحها ب��امل��زادات،
خصوصا مزادات بعض األسواق التي ترتفع
بها األسعار ،وتعود بذلك على املؤجرين ،ثم
املستهلكني الذين سيدفعون الثمن بالنهاية؛
الرتفاع قيمة االستثمار بأسعار مضاعفة.

ي�ش��دد أح��د رج��ال االع �م��ال على
ض��رورة تحصني منطقة أسواق
الكويت الحيوية في قلب العاصمة
من أي تغيير ،حفاظًا على التراث
في ه��ذه املنطقة ،بل يجب أيضا
تسجيل ه��ذه امل�ب��ان��ي ف��ي سجل
التراث العاملي مثلما فعلت شركة
إدارة امل��واف��ق العمومية الكويتية
عندما تقدمت بطلب الى املجلس
األع�ل��ى للثقافة والفنون واآلداب
بتسجيل ساحة الصفاة والسوق
امل��رك��زي للذهب ف��ي سجل لجنة
ال� �ت ��راث ال �ع��امل��ي ال �ت��اب �ع��ة ملنظمة
األم � ��م امل �ت �ح��دة ل �ل �ت��رب �ي��ة وال �ع �ل��م
والثقافة (اليونيسكو).

تصوير حسني هالل

عن التعامل مع نقطة البيع او مقدم الخدمة الذي
يرفع األسعار عليه.

اإليجارات الحالية مناسبة
وأك � � ��د ان ال� �ق �ي ��م اإلي � �ج� ��اري� ��ة ال �ح ��ال �ي ��ة ألم�ل��اك
ال��دول��ة ال�ت��ي ي��دي��ره��ا ال�ق�ط��اع ال�خ��اص تتناسب
م ��ع االن �ش �ط ��ة ال �ت �ج ��اري ��ة امل � ��وج � ��ودة وال ��وض ��ع
االقتصادي في الكويت ،ومن الحصافة التفاوض
مع املستثمر الحالي على قيمة إيجارية معقولة
ت�ت�ن��اس��ب م��ع امل �ع �م��ول ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�أس��واق ذات
الطبيعة التراثية أو الشعبية ،وبالتالي يتحقق
ال �ه��دف ال ��ذي ت��ري��ده ال��دول��ة م��ن زي� ��ادة دخ�ل�ه��ا،
وال يتأثر ال�س��وق تحت ص��دم��ة ال��رف��ع الفاحش
امل�ت��وق��ع ل�لاي �ج��ارات ،وال�ت��ي س�ت��ؤدي حتما ال��ى
هجر رواد احدى اقدم أسواق الخليج.

الدول تحافظ على تراثها
ت �ق��ول ش�خ�ص�ي��ة اق �ت �ص��ادي��ة م�ع�ن�ي��ة ان ��ه ي��ؤي��د
التطوير ف��ي العاصمة الكويت ،لكن املجمعات
واألس��واق التجارية القديمة يجب عدم املساس
ب �ه��ا ،اذ أص �ب�ح��ت ن��وع��ا م��ن أن � ��واع اإلرث ،وأي
عملية تطوير بهدف وحيد هو جني امل��ال أكثر
ق��د تفقدها رون�ق�ه��ا واص��ال�ت�ه��ا ،م�ش�ي��رة ال��ى ان
دول ال �ع��ال��م امل�ت�ح�ض��رة ت �ص��رف م �ئ��ات امل�لاي�ين
ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى ت��راث �ه��ا وم �ع��امل �ه��ا ال�س�ي��اح�ي��ة
وامل �ه��ن ال �ح��رف �ي��ة ال�ب�س�ي�ط��ة ال �ت��ي ق��ام��ت عليها
تجارة الدولة في السابق ،لكن في الكويت تسير
األم � ��ور ب�ش�ك��ل ع �ك �س��ي ،اذ ت��رك��ت ال ��دول ��ة م�ئ��ات
األراض��ي املهملة والضائعة على امتداد الدولة،

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

الحل البديل إبقاء العقود مع أصحابها مع وضع سعر مقبول لالستثمار
تجدر المحافظة على «تراثية» تلك األسواق والمجمعات والعقارات القديمة
على الدولة البحث عن أموال من لجم الهدر ومكافحة الفساد ..ال من إيجارات األسواق
ألسواق الديرة خصوصية ال تنفع معها عقود ال ّ
هم لها سوى جني فتات المال
ً
ً
حتما
كلفة إضافية على المستهلكين
المزادات ترفع األسعار واإليجارات ..ما ينعكس
أصحاب مشاريع صغيرة يخافون من قطع أرزاقهم ..البسيطة
ّ
تغير الوجه التاريخي لوسط الحي التجاري الحيوي
المزادات
مهن وحرف متوارثة من األجداد معرّضة لالندثار

وتنوى ط��رح تراثها في م��زادات علنية يدخلها
امل�ض��ارب��ون العقاريون حتى تنشب م��ن ورائها
حرب رفع أسعار للمتر التأجيري ،خصوصًا ان
بعض املضاربني العقاريني املتربصني ملثل هذه
العقارات العتيدة ال يمتلك الخبرة الكافية إلدارة
مرفق تجاري ،وكل هدفه املال ومضاعفة أرباحه.

الترويج السياحي للدولة
وس ��أل ��ت م �ص ��ادر م�ع�ن�ي��ة ع �م��ا ت��ري��د ال�ح�ك��وم��ة

م ��ن أس � ��واق ت��راث �ي��ة ق��دي �م��ة؟ ه ��ي أس ��اس ��ا ت�ق��وم
بالترويج للدولة وتسهم في تنشيط االقتصاد
املحلى خصوصًا فيما يخص م�ح��ال التجزئة
البسيطة التي يمتلكها مواطنون وأسر كويتية
ً
بعضهم ورثها عن أجداده ..وبدال من البحث عن
طريقة ل��زي��ادة دخ��ل ال��دول��ة بطرق بديلة أخ��رى،
نجدها تبحث عن مليونني أو ثالثة سنويًا من
هذه املجمعات دون االكتراث باإلنعكاسات التي
سوف تأتي من ورائها.

وأك ��دت ض ��رورة ان ت �ق��وم ال�ح�ك��وم��ة باملحافظة
على امل�ح��ال التراثية والحرفية البسيطة التي
تعتبر ه��وي��ة ت��ارخ�ي��ة ل��دول��ة ال �ك��وي��ت ،وم�ع��ال��م
ت ��راث �ي ��ة س �ي��اح �ي��ة ت �ع �ت �ب��ر ق �ب �ل��ة ل �ل ��زائ ��ري ��ن م��ن
املواطنني واملقيمني ،أو حتى زائ��ري ال��دول��ة من
مواطني دول مجلس التعاون والوفود األجنبية
والعربية.
وشددت على ان الحكومة يجب عليها ان تبحث
عن مكامن الهدر والفساد في العقود واألوام��ر

عتب خليجي
نابع من محبةٍ
على إرث الكويت
ي� �ق ��ول م� �ص ��در م� �ت ��اب ��ع :ل �ي��رج��ع
امل� �ع� �ن� �ي ��ون ب� ��أم�ل��اك ال � ��دول � ��ة ال ��ى
الصحف املحلية ومواقع التواصل
االج�ت�م��اع��ي خ�لال ازم��ة اض��راب
املؤجرين في في احدى األسواق
التي فازت بها شركة باملزاد ،كان
هناك غضب شعبي ،على اغالق
املحال ،بل ان العتب أيضا وصل
لنا من خارج الكويت ،خصوصا
من قبل اخوننا في دول مجلس
التعاون ،اذ ق��ام ع��دد كبير منهم
بامتداح املنطقة التجارية الحيوية
في قلب العاصمة ،ويطالب عدم
امل� �س ��اس ب� �ه ��ا ،ألن� �ه ��ا ق �ب �ل��ة ل�ه��م
عند زيارتهم للكويت ،ومتنفس
ي�س�ت�ش�ع��رون ف�ي��ه ع�ب��ق امل��اض��ي
وب �س��اط��ة ال �ح��اض��ر ال�خ��ال �ي��ة من
تكلف وبهرجة.
التغييرية وغيرها من املجاالت التي يرتع فيها
ال �ف �س��اد ،ول �ي��س ال�ب�ح��ث ع��ن ط ��رق ل�ق�ط��ع ارزاق
أص�ح��اب امل�ح��ال البسيطة وال�ع�م��ل على ان��دث��ار
مهن قديمة تعبر عن تاريخ الدولة.
وقالت :األمر في الكويت غريب ..إذ تقوم الدولة
ب �ض��خ م �ئ��ات امل�ل�اي�ي�ن إلح �ي ��اء م �ش ��روع امل��دي�ن��ة
الترفيهة وهو بال شك معلم سياحي مهم ،لكن
ف��ي امل�ق��اب��ل ت�س�ع��ى ل�ق�ت��ل م�ع��ال��م ت��ارخ�ي��ة أخ��رى
منتجة على أرض الواقع.
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فهد الشمالن

افتتاح فندق  The8-The House of Originalsفي يناير المقبل

عبر شركة تابعة وبقيمة  32.7مليون دينار

ً
فندقا في دبي
«عقارات الكويت» تشتري
اع�ل�ن��ت ش��رك��ة ع �ق��ارات ال�ك��وي��ت ام ��س ع��ن ق �ي��ام إح��دى
ش��رك��ات�ه��ا ال�ت��اب�ع��ة ب��دول��ة اإلم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة
بتوقيع عقد شراء فندق The8-The House of Originals
ف��ي دب��ي ال�ت��اب��ع ملجموعة  sbeال�ش�ه�ي��رة ،واألول لهذه
العالمة التجارية في منطقة الخليج والشرق االوسط،
بصفقة قيمتها  395مليون دره��م ام��ارات��ي م��ا يعادل
 32.7مليون دينار كويتي.
وق��ال ن��ائ��ب ال��رئ�ي��س – إدارة االس�ت�ث�م��ار واالس�ت�ح��واذ
ف ��ي ال �ش��رك��ة ف �ه��د ال �ش �م�ل�ان ان ش � ��راء ال �ف �ن��دق ت��وس��ع
جديد ألعمالنا في املنطقة واضافة حديثــة ملحفظتنــــا
العقاريـــة الدولية ،مبينا ان الشركة رأت فرصة ممتازة
لالستثمار فاقتنصتها ال سيما ان قطاع الفنادق في
دبي من أفضل القطاعات االستثمارية وذلك لجاذبية
االمارة للسياح من شتى انحاء العالم وللبنية التحتية
املمتازة التي تم تطويرها خالل العشر سنوات املاضية.

واض��اف الشمالن أن فنادق دبي تحتفظ بأعلى نسبة
إش �غ��ال ع�ل��ى م�س�ت��وى أس� ��واق امل�ن�ط�ق��ة ،ح�ي��ث ت �ت��راوح
نسبة االشغال بني  77%للفنادق الداخلية وصوال الى
 84%للفنادق الشاطئية ،متوقعًا أن يكون معدل العائد
الداخلي للفندق بني  16%و ».17%متوقعا افتتاحه في
يناير .2020
وبني ان فندق  The8-The House of Originalsهو جزء
م��ن م �ش��روع  The8امل �ت �ع��دد االس �ت �خ��دام وال ��واق ��ع على
جزيرة النخلة جميرا ويتميز تصميم الفندق باألناقة
املعمارية املستوحاة من عناصر املوضة ونمط الحياة
في ميامي ساوث بيتش متوقعًا أن يكون الفندق عامل
ج��ذب للسياح م��ن جميع ان�ح��اء العالم ممن يعشقون
اإلبداع واألناقة والرفاهية والفخامة.
واوض � � ��ح ان ال� �ف� �ن ��دق ي �ض��م ش �ق �ق��ا ف �ن��دق �ي��ة وم ��راف ��ق
متنوعة على غرار تلك التي في املنتجعات بما في ذلك

ال��ري��اض��ات امل��ائ�ي��ة ،وص��ال��ة األل �ع��اب ،وم�لاع��ب التنس،
ومطعم شاطئي ،وكبائن شاطئية ومناطق مخصصة
للشواء واالح�ت�ف��االت .ويشكل املكان ومفهوم املنتجع
ل�ض�ي��وف��ه واح� ��ة ل �ل��راح��ة ال�ن�ف�س�ي��ة وال �ج �س��دي��ة ،حيث
تمتزج ال��راح��ة مع التطور بسالسة في تصميم فريد.
يصل ع��دد وح��دات امل�ش��روع ال��ى  162وح��دة ذات غرفة
ن��وم واح ��دة أو ال�غ��رف�ت�ين أو ث�ل�اث م�ف��روش��ة ومجهزة
إضافة إلى جناح رئيسي فريد من نوعه.
واش� � ��ار ال� ��ى ان ال �ش��رك��ة ت �ع �م��ل وف� ��ق خ �ط��ة م ��دروس ��ة
وضعها مجلس اإلدارة لتعزيز وتطوير أصول الشركة،
وال �ت��وس��ع ف��ي االس �ت �ث �م��ار ف��ي األص� ��ول امل� ��درة للدخل
داخل وخارج الكويت ،األمر الذي يعود على مساهمي
الشركة بالفائدة .وسنعمل مستقبال على استكشاف
ف��رص استثمارية عقارية اخ��رى تسمح لنا بالتوسع
جغرافيا وتنويع أصول الشركة العقارية.

أكتوبر الماضي

ً
تدبيرا
«التجارة»85 :
ً
احترازيا ضد شركات مخالفة
أعلنت وزارة التجارة والصناعة
ام � ��س أن إدارة م �ك��اف �ح��ة غ�س��ل
األم��وال وتمويل اإلره��اب التابعة
لها أص��درت  85تدبيرًا احترازيًا
على الشركات املخالفة الخاضعة
ألحكام القانون ( )2013/106في .
وأض��اف��ت «ال�ت�ج��ارة» أن التدابير
تضمنت توجيه إن��ذارات كتابية
ل � �ـ 29ش��رك��ة ع �ق��اري��ة و 3ش��رك��ات
ص��راف��ة و 7ش��رك��ات م �ج��وه��رات،
وأمرًا بإلزام  23شركة عقارية و5
ش ��رك ��ات ص ��راف ��ة وش ��رك ��ة ت��أم�ين
و 14ش ��رك ��ة م �ج ��وه ��رات ب��ات �ب��اع
إج� � � ��راءات م� �ح ��ددة ل �ت �ت��واف��ق م��ع
القانون.
ولفتت إلى إصدارها أمرًا بتقديم

تقارير لثالث شركات عقارية.
وذك� � � � � ��رت أن «غ� � �س � ��ل األم� � � � � ��وال»
استكملت إج��راءات�ه��ا قبل اتخاذ
اإلدارات املتخصصة في ال��وزارة
إج� � � ��راءات ال �ت��رخ �ي��ص ل �ن �ح��و 76
طلب تأسيس خ�لال الشهر ذات��ه،
منها  66شركة عقارية و 8شركات
مجوهرات وشركتا صرافة.
وأش� � ��ارت إل ��ى أن اإلدارة ح��دث��ت
أي � �ض ��ًا ب� �ي ��ان ��ات  112ت��رخ �ي �ص��ًا
موزعة على  71شركة عقارية و40
شركة مجوهرات وشركة صرافة،
ف��ي ح�ين اع�ت�م��دت تأكيد بيانات
 70مراقبًا ل �ـ 60شركة عقارية و8
ش��رك��ة م�ج��وه��رات وش��رك��ة تأمني
وشركة صرافة.

%0.5
لألفراد
من طرح
«أرامكو»
قالت ثالثة مصادر
لـ «رويترز» إن شركة
أرام� �ك ��و ال �س �ع��ودي��ة
تبحث بيع ما يصل
إلى  0.5في املئة من
ال � �ش� ��رك� ��ة ال �ن �ف �ط �ي��ة
الحكومية العمالقة
ملستثمرين أفراد في
الطرح العام األول��ي
املزمع ألسهمها.
ول��م تكشف الشركة
ب� � � �ع � � ��د ع � � � � ��ن ح � �ج� ��م
ط � � ��رح� � � �ه � � ��ا ال� � � �ع � � ��ام
األول � � ��ي أو ال�ن�س�ب��ة
التي سيتم طرحها
م ��ن أس �ه��م ال �ش��رك��ة،
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن أن
م � �ص� ��ادر ق ��ال ��ت م��ن
قبل إنها قد تتراوح
ب�ي�ن واح� ��د ف��ي امل�ئ��ة
واث� � �ن �ي��ن ف � ��ي امل� �ئ ��ة.
وامتنعت «أرام�ك��و»
عن التعليق.
وك � � � � � ��ان � � � � � ��ت ه � �ي � �ئ� ��ة
ال� � � � �س � � � ��وق امل � ��ال� � �ي � ��ة
ال� �س� �ع ��ودي ��ة واف �ق��ت
األح ��د امل��اض��ي على
طلب ش��رك��ة أرام�ك��و
ت� � �س� � �ج� � �ي� � �ل� � �ه � ��ا ف� ��ي
ال �ب��ورص��ة امل�ح�ل�ي��ة،
ف � � � ��ي أول خ� � �ط � ��وة
رس � �م � �ي� ��ة ق � �ب� ��ل ب �ي��ع
جزء من أكبر شركة
ن �ف �ط �ي��ة ف� ��ي ال �ع��ال��م
ع� �ب ��ر ب � ��دء ت ��داول� �ه ��ا
ف��ي ال�س��وق املحلية.
(رويترز)

ان «الكوكبة» املعنية بالتأثير في االدارة الداخلية للدولة،
بمفهومها الذي تقدم شرحه في املحاور السابقة ،هي
حلقة الوصل التي تربط بني دخل ال�ص��ادرات النفطية
ودخل القوى العاملة داخل حدود الدولة .وكون الكفاءة
ف��ي ال�ق�ط��اع النفطي ،ال��ذي تشكل ق��واه البشرية ج��زءا
صغيرًا من اجمالي القوى البشرية لجميع القطاعات،
ه��ي م��ا ي��ؤث��ر ف��ي اج �م��ال��ي دخ ��ل ال� �ص ��ادرات النفطية
ب�ص��ورة ح�ص��ري��ة ،ف��إن ان �ع��دام ال�ك�ف��اءة ف��ي القطاعات
االخ � ��رى ل ��ن ي �ش �ك��ل اي «ت �ه��دي��د» ع �ل��ى دخ ��ل ال �ق��وى
البشرية في القطاع النفطي او بقية القطاعات املتعلقة
بدخل الصادرات النفطية.
ان�ع��دام ه��ذا «التهديد» صنع ثقافة تأسست وتأصلت
خ�ل�ال ال�س�ب�ع�ين ع��ام��ا امل��اض �ي��ة ،م�ن��ذ ب ��وادر اك�ت�ش��اف
النفط .فالقيادي ف��ي ال�ق��وى البشرية ،اي��ا ك��ان موقعه،
ط��امل��ا ك��ان خ ��ارج ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ،ل��ن ي�ج��د اي تهديد
اقتصادي يمس راتبه الشهري وان قصر في عمله ،او
قصر من هم ادنى منه رتبة في عملهم ،او حتى من هم
اعلى منه .والسبب في ذلك يكمن وراء عدم اعتماد دخل
الصادرات النفطية على ادائهم في العمل ،او ما يسمى
بالكفاءة االنتاجية .وان كان عرضة الن يواجه تهديدا -
اداريا  -ناتجا عن قائد مهني اعلى منه رتبة ،وحريص
على اكمال مهام ادارت��ه على اكمل وج��ه ،فهذه العقود
صنعت تلك البيئة ال�ط��اردة لهؤالء الذين قد يوجهون
ت�ه��دي��دات اداري� ��ة لعديمي ال �ك �ف��اءة ،وال�س�ب��ب ه��و تبدل
ال�ط�ب��اع املجتمعية وس�ب��ل ال�ت��راب��ط ب�ين ف�ئ��ات املجتمع.
فما ك��ان لتلك الثقافة اال ان تولد «العلة» االقتصادية
االساسية  -ف��ي نطاق االقتصاد الكلي  -التي خلقت
جميع مشكالت االقتصاد الجزئي سالفة الذكر .فالعلة
(ع ��دم اع�ت�م��اد ري ��ع ال� �ص ��ادرات ال�ن�ف�ط�ي��ة ع�ل��ى ال�ك�ف��اءة
االنتاجية) جديرة بتبديل صفات العالقة بني اطياف
املجتمع ،على الصعيد املهني ال��ذي ينعكس اجتماعيا
وثقافيا بصورة سلبية.
على هذا الصعيد املهني واالداري ،وتبعا لكون الكفاءة
االن�ت��اج�ي��ة ال تعد مطلبا ل�لاس�ت�م��راري��ة او االرت �ق��اء او
ثبات املنصب من اعلى منصب في «الكوكبة» سالفة
الذكر ال��ى منصب رئاسة مجلس ال��وزراء وحتى ادنى
مسمى وظيفي في اي وزارة وما يتخللها من مناصب،
فقد اصبحت امل ��واالة وامل�ص��ال��ح املشتركة ه��ي املطلب
الجديد الذي يستحوذ به املرء على التقدير واملواالة ،بل
ويحقق من خالله فائدته الذاتية بشكل غريزي طاملا لم
تتعارض مأخوذاته مع القانون ،الذي يستباح وتتبدل
لوائحه متلونة مع احتضان هذه الثقافة عديمة املبدأ.
ومع التعود واالعتياد ،شيئا فشيئا تعدى االمر حدود

االنتفاع الشخصي ،واصبح امل��رء مهيأ بطبيعة حاله
للتقصير ف��ي عمله م��ن ب��اب ال�ت�خ��اذل وال�ت�ق��اع��س في
انهاء اعمال االمة وااللتفات ملصالحها ،لهثا خلف هدف
ث��ان��وي يبتغي منه الحصول على امتنان ط��رف ثالث
يضمن له تحقيق مصالح شخصية في قطاع او مجال
اخر .ونظرا الى ان هذه املعضلة تعد مسألة عودية ،فما
كان لهذه الثقافة االداري��ة اال ان تتكتل متمحورة حول
نفسها ،ص��ان�ع��ة اج �ي��اال واط�ي��اف��ا م�ق�ص��رة ف��ي ادائ�ه��ا
املهني ،متكيفة مع قناعة تقديم منافعها ومصالحها
ال��ذات�ي��ة على ح�س��اب الجميع بما فيها ال��وط��ن .وكلما
ك�ب��ر ه ��ذا ال�ت�م�ح��ور ال ��ذي ي�غ�ف��ل ع��ن امل �ب��ادئ ويهمش
االم��ان��ة املهنية ضاربا باياها ع��رض الحائط انخفض
اداء القطاعات ف��ي ال��دول��ة تبعا ل��ذل��ك ،وت�ض��رر ك��ل من
يعمل داخل حدود الدولة من تردي الخدمات ،بمن فيهم
املتسببون في حبك هذه العقدة وهندسة هذا التمحور.
حينها تعلو االصوات صارخة بالتذمر ،وتطول قائمة
الشكاوى نتيجة ما يواجهه االف��راد من خدمات دون
مستوى املتوقع.
تلك العلة لم تقصر في القيام بواجبها على اكمل وجه،
اذ ان�ه��ا اس�س��ت ه��رم��ا اداري� ��ا مبنيا ع�ل��ى اس��س غير
صحية في مختلف النواحي االقتصادية والسياسية
واالجتماعية والثقافية والدينية .فيما تفاوتت نسبة
الفائدة واالنتفاع الشخصية ما بني شخص واخر بناء
على موقع الشخص في هذا الهرم ،فكلما ارتفع موقعه
فيه ازدادت قدرته في الحصول على اكبر قدر ممكن
مما يتم تجزئته من ريع الصادرات النفطية ،التي تصب
في اعلى الهرم .والجدير بالذكر ان ثبات هذا الهرم وقوة
متانته يعتمد اعتمادا كليا على من هم في املواقع الدنيا
منه ،واي خلخلة او زعزعة تجاه ثقتهم بمن هم فوقهم
يشكل قوة فتاكة قد تتسبب في هدم هذا الهرم االداري.
ووفقا لكل هذه التداعيات ،نتجت االستراتيجية املتبعة
في وقتنا الحالي ،التي يدار فيها هذا الهرم وفقا ملا تم
التعارف عليه ،وبما تهدف اليه من تفرقة وتفكيك اي
اتحاد ملن هم ادنى مرتبة ،والذين يضعون تركيزهم في
حصر سلبيات من يعلونهم مرتبة او اكثر .وتطبيق تلك
االستراتيجية يتطلب مناقضة الرأي السديد برأي اخر
يتوازى معه ،من خالل تعيني قيادي راضخ .وهذا الرأي
االخر قد ال يكون متاحًا ومهيأ في نفس املرتبة في وقت
الحاجة اليه ،وبناء على هذه الظروف يتم استقطاب هذا
القيادي بمعايير قانونية ،لكنها غير مقبولة في قاموس
االعراف واالخالق العامة ،نظرا لقصور التشريع.
{من سلسلة كويت االستدامة/املحور الثالث}
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الشال

■ ُيحسب له أنه اتخذ قرارات صعبة حين خالف
اتجاهات الفائدة على الدوالر

ً
حسنا فعل
بنك الكويت
المركزي

■استخدم وسائل وأدوات أخرى للحفاظ على
جاذبية الدينار ..ثبت في ما بعد صوابها
ت �ن��اول ت �ق��ر ي��ر ا ل �ش��ال اال ق �ت �ص��ادي األ س �ب��و ع��ي
أ س� �ع ��ار ا ل� �ف ��ا ئ ��دة و ق � ��ال :ق� ��رر ا ل �ب �ن��ك ا ل �ف ��درا ل ��ي
األ م �ي��ر ك��ي  -ا مل��ر ك��زي  -ب �ت��ار ي��خ 30/10/2019
خ �ف��ض س �ع��ر ا ل� �ف ��ا ئ ��دة األ س � ��اس ع �ل��ى ا ل � ��دوالر
األميركي بربع النقطة املئوية ليصبح ،%1.75
و ه ��و ث��ا ل��ث ت �خ �ف �ي��ض م �ن��ذ ب��د ئ��ه ا ل �خ �ف��ض ف��ي
 ،31/07/2019أي ثالثة تخفيضات خالل ثالثة
شهور فقط ،و ف��ي ذ ل��ك دال ل��ة قوية على ارتفاع
مستوى قلق الفيدرالي األ م�ي��ر ك��ي ح��ول النمو
اال ق �ت �ص��ادي .و م ��ازال ا ل��ر ئ �ي��س األ م �ي��ر ك��ي ي��ر ي��د
م��ا ه��و أكثر م��ن ا ل�ف��درا ل��ي ،ربما ألن انتخابات
ا ل�ع��ام ا ل�ق��ادم س��وف ت�ت��أ ث��ر ن�ت��ا ئ�ج�ه��ا ك�ث�ي��رًا في
ح��ا ل��ة اال ق �ت �ص��اد األ م �ي��ر ك��ي ح�ي �ن�ه��ا ب �م��ا ي��د ف��ع
ا ل��ر ئ �ي��س إ ل ��ى ا مل �ط��ا ل �ب��ة ب �خ �ف��ض أ ك �ب��ر وأ س ��رع
أل س� �ع ��ار ا ل� �ف ��ا ئ ��دة ،و ل �ك ��ن ا ل� �ف ��درا ل ��ي األ م �ي��ر ك��ي
يعتقد ب��أن و ض��ع االقتصاد األميركي مطمئن
ف ��ي ح � ��دود اإل ج � � � ��راء ات ا ل� �ت ��ي ي� �ت� �خ ��ذ ه ��ا .و م ��ن
م��ؤ ش��رات ار ت �ف��اع ح��ا ل��ة ع��دم ا ل�ي�ق�ين ح��ول أداء
اال ق �ت �ص��اد ا ل �ع��ا مل��ي ،ق �ي��ام ا ل �ف��درا ل��ي األ م �ي��ر ك��ي
برفع سعر الفائدة  9م��رات منذ 16/12/2015
و ح �ت��ى  ،19/12/2018ث ��م ث �ب��ا ت �ه��ا ع �ل��ى م��دى
 7ش� �ه ��ور ف� ��ي ع � ��ام  ،2019ل �ي �ت �ب��ع ذ ل � ��ك ث�ل�ا ث��ة
تخفيضات في الشهور الثالثة التالية.
و ح �ت��ى إ ج ��راء ا ل �خ �ف��ض األ خ �ي��ر ل�س�ع��ر ا ل�ف��ا ئ��دة
األ س� ��اس ع �ل��ى ا ل� ��دوالر األ م �ي��ر ك��ي ،خ��ا ل��ف ب�ن��ك
ا ل� �ك ��و ي ��ت ا مل� ��ر ك� ��زي ح ��ر ك ��ة س �ع ��ر ا ل� �ف ��ا ئ ��دة ع �ل��ى
ا ل��دوالر األميركي  7م��رات من أ ص��ل  11تغييرا
م �ن��ذ  ،16/12/2015ر غ ��م ا ل �ض �غ��وط ا ل�س �ل �ب�ي��ة
القوية على جاذبية وتوطني الدينار الكويتي.
و ب �ع��د ت�ق�ل��ص ا ل�ه��ا م��ش ف��ي س�ع��ر ا ل �ف��ا ئ��دة ع�ل��ى

سياسة «المركزي» النقدية حافظت على جاذبية الدينار وتوطينه

إلى  4.1مليارات دينار

موجودات «المتحد» ترتفع %5.2
ع ��ن ن �ت��ائ��ج ال �ب �ن��ك األه �ل ��ي امل �ت �ح��د ك �م��ا ف ��ي  30سبتمبر
 2019قال الشال :أعلن البنك األهلي املتحد نتائج أعماله
للشهور التسعة األول��ى م��ن ال�ع��ام ال�ح��ال��ي ،وأش ��ارت هذه
النتائج إلى تحقيقه صافي أرباح (بعد خصم الضرائب)
بلغ نحو  45.24مليون دينار كويتي ،بارتفاع مقداره 2.21
مليون دي�ن��ار كويتي أي م��ا نسبته  ،%5.1مقارنـة بنحو
 43.03مليون دينار كويتي ،للفترة نفسها من عام .2018
وتحقق ذلـك نتيجة انخفاض إجمالي املخصصات بنحو
 16.27مليون دينار كويتي أو بنسبة  %81.3وجاءت هذه
األرباح الصافية ،على الرغم من انخفاض صافي اإليرادات
التشغيلية وارتفاع إجمالي املصروفات التشغيلية .وعليه،
انخفض الربح التشغيلي للبنك بنحو  13.96مليون دينار
ً
كويتي أو ما نسبته  %21.5وصوال إلى نحو  51.08مليون
دينار كويتي ،مقارنة بنحو  65.04مليون دينار كويتي.
وف��ي التفاصيل ،انخفض إج�م��ال��ي اإلي� ��رادات التشغيلية
ب�ن�ح��و  11.64م�ل�ي��ون دي �ن��ار ك��وي �ت��ي ،أي ب�ن�س�ب��ة ،%12.6
ً
وصوال إلى نحو  80.67مليون دينار كويتي مقارنة بنحو
 92.31مليون دينار كويتي .وتحقق ذلك نتيجة انخفاض
بند ص��اف��ي إي ��رادات التمويل بنحو  12.17مليون دينار
ً
ك��وي �ت��ي ،وص� ��وال إل ��ى ن�ح��و  64.33م�ل�ي��ون دي �ن��ار كويتي
م�ق��ارن��ة بنحو  76.50مليون دي�ن��ار ك��وي�ت��ي .بينما ارتفع
بند صافي ربح بيع استثمارات عقارية بنحو  1.12مليون
دينار كويتي ،ليصل إلى  1.29مليون دينار كويتي مقارنة
مع  174ألف دينار كويتي.
ومن جهة أخرى ،ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك
بنحو  2.32مليون دينار كويتي أو ما نسبته  ،%8.5لتصل
إلى نحو  29.58مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 27.26
مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام  ،2018وتحقق
ذلك نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفني وبند اإلستهالك
بما مجمله  2.71مليون دينار كويتي ،بينما انخفض بند

مصروفات تشغيل أخ��رى بنحو  390أل��ف دي�ن��ار كويتي.
وانخفضت جملة املخصصات بنحو  16.27مليون دينار
كويتي أو ما نسبته  %81.3كما أسلفنا ،عندما بلغت نحو
 3.75م�لاي�ين دي �ن��ار ك��وي�ت��ي م�ق��ارن��ة بنحو  20.02مليون
دينار كويتي .وعليه ،ارتفع هامش صافي الربح حني بلغ
نحو  %56.1من جملة إيرادات التشغيل ،بعد أن بلغ نحو
 %46.6خالل الفترة املماثلة من عام .2018
وب �ل��غ إج �م��ال��ي م ��وج ��ودات ال�ب�ن��ك ن�ح��و  4.118م�ل�ي��ارات
دينار كويتي بارتفاع بلغت نسبته  %5.2أو ما قيمته
 204.1ماليني دينار كويتي ،مقارنة بنحو  3.914مليارات
دي�ن��ار كويتي بنهاية ع��ام  ،2018وارت�ف��ع بنحو  %5أو
نحو  194.3مليون دينار كويتي عند املقارنة بإجمالي
املوجودات للفترة نفسها من عام  2018عندما بلغ نحو
 3.923مليارات دينار كويتي .وسجل بند مديني تمويل
ارتفاعًا بلغ ق��دره  150.6مليون دي�ن��ار كويتي ونسبته
 %5.4ليصل إلى نحو  2.951مليار دينار كويتي (%71.7
م ��ن إج �م��ال��ي امل� ��وج� ��ودات) م �ق��اب��ل  2.800م �ل �ي��ار دي �ن��ار
كويتي ( %71.5من إجمالي امل��وج��ودات) كما في نهاية
ديسمبر  ،2018وارتفع بنحو  91.7مليون دينار كويتي
أو ما نسبته  %3.2عند مقارنته بالفترة نفسها من عام
 2018حني بلغ آنذاك ما قيمته  2.859مليار دينار كويتي
( 72.9%من إجمالي امل��وج��ودات) .وبلغت نسبة مديني
تمويل إلى إجمالي الودائع نحو  %83.8مقارنة بنحو
 .%85.3وارتفع أيضًا ،بند ودائع لدى بنوك أخرى بنحو
 105.4ماليني دينار كويتي حني بلغ نحو  440.2مليون
دي �ن ��ار ك��وي �ت��ي ( %10.7م ��ن إج �م��ال��ي امل � ��وج � ��ودات) ،أي
بنسبة ارتفاع بلغت نحو  %31.5مقارنة مع نحو 334.8
مليون دينار كويتي ( %8.6من إجمالي املوجودات) في
نهاية العام السابق ،وارتفع بنحو  159.2مليون دينار
كويتي أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو  ،%56.6حيث بلغ

ح�ي�ن�ه��ا ن �ح��و  281.1م �ل �ي��ون دي �ن��ار ك��وي �ت��ي ( %7.2م��ن
إجمالي امل��وج��ودات) عند امل�ق��ارن��ة م��ع الفترة ذات�ه��ا من
العام الفائت.
وتشير األرق��ام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب
ح �ق��وق امل�ل�ك�ي��ة) ق��د س�ج�ل��ت ارت �ف��اع��ًا ب�ل�غ��ت قيمته 187.4
مليون دينار كويتي أي ما نسبته  %5.5لتصل إلى نحو
 3.610مليارات دينار كويتي ،مقارنة بنحو  3.422مليارات
دي �ن��ار ك��وي�ت��ي ب�ن�ه��اي��ة ع ��ام  ،2018وارت �ف �ع��ت ب�ن�ح��و 174
مليون دينار كويتي أو بنحو  %5.1عند املقارنة بما كان
عليه ذلك اإلجمالي ،بالفترة نفسها من العام الفائت حني
بلغت آن ��ذاك نحو  3.436م�ل�ي��ارات دي�ن��ار ك��وي�ت��ي .وبلغت
نسبة إج�م��ال��ي امل�ط�ل��وب��ات إل��ى إج�م��ال��ي امل��وج��ودات نحو
 %87.7مقارنة بنحو .%87.6
وتشير نتائج تحليل م��ؤش��رات الربحية محسوبة على
أس��اس سنوي ،إل��ى أن م��ؤش��رات ربحية البنك قد سجلت
ً
أداء مختلطًا مقارنة م��ع الفترة نفسها م��ن ع��ام  ،2018إذ
ً
ان�خ�ف��ض ق�ل�ي�لا م��ؤش��ر ال �ع��ائ��د ع�ل��ى م �ع��دل أص ��ول البنك
( )ROAإل��ى نحو  %1.50قياسًا بنحو  .%1.51وانخفض
ً
قليال أي�ض��ًا ،مؤشر العائد على معدل حقوق املساهمني
الخاص بمساهمي البنك ( )ROEإلى نحو  %13.7مقارنة
ً
بنحو  %13.8بينما ارتفع قليال مؤشر العائد على معدل
رأسمال البنك ( )ROCإلى نحو  %30مقارنة بنحو %29.9
وارتفعت ربحية السهم ( )EPSإلى نحو  23.5فلسا مقابل
 22.3فلسا .وبلغ مؤشر مضاعف السعر /ربحية السهم
( )P/Eن�ح��و  10اض �ع��اف م�ق��ارن��ة م��ع  9.8اض �ع��اف ،وذل��ك
نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم بنسبة  %7.6مقابل
ارت�ف��اع أق��ل في ربحية السهم ال��واح��د ( )EPSبنحو %5.4
مقارنة مع مستواهما في  30سبتمبر  .2018وبلغ مؤشر
مضاعف السعر /القيمة الدفترية ( )P/Bنحو  1.3مرة بعد
أن كان  1.2مرة.

«التمدين» تستعرض مشروع الخيران
«هايبرد أوتليت مول»

أول مشروع في المنطقة يدمج بين تسوّ ق «األوتليت» وخيارات الترفيه

ال� �ب� �ح ��ري ��ة وال� ��واق � �ع� ��ة ف� ��ي ج � �ن ��وب دول� ��ة
الكويت ،حيث يشمل  70ألف متر مربع من
مساحات التجزئة ،كما يكشف امل�ش��روع
عن تصاميم داخلية استثنائية تتضمن
ت�ش�ك�ي�ل��ة م��ن امل �ح��ال ال �ت �ج��اري��ة امل�ت�ن��وع��ة
والتجارب الترفيهية التي تحاكي الزبون
ال�ع�ص��ري وتستجيب لطلباته امل�ت��زاي��دة
للحصول على كل ما هو جديد ومختلف
وب�ش�ك��ل خ��اص م��ا ه��و ذو قيمة مضافة،
ح �ي��ث ي �ق ��دم م� �ش ��روع ال� �خ� �ي ��ران ل��زب��ائ �ن��ه
أكثر م��ن  300محل ت�ج��اري وخ�ي��ارات من

ا ل��دوالر األ م�ي��ر ك��ي إ ل��ى أد ن��ى م�س�ت��و ي��ا ت��ه و ع�ن��د
نصف نقطة مئوية حتى  ،19/12/2018ارتفع
ذ ل� ��ك ا ل �ه ��ا م ��ش إ ل� ��ى ن �ق �ط��ة م �ئ��و ي��ة ك��ا م �ل��ة ب�ع��د
تخفيضني للفدرالي آخرهما في 18/09/2019
بما دعم جاذبية الدينار الكويتي ،وعليه تبع
ب �ن��ك ا ل �ك ��و ي ��ت ا مل ��ر ك ��زي ا ل �خ �ف��ض األ خ� �ي ��ر ع�ل��ى
س�ع��ر ا ل �ف��ا ئ��دة األ س ��اس و خ �ف��ض س�ع��ر ا ل�خ�ص��م
ع �ل��ى ا ل��د ي �ن��ار ا ل �ك��و ي �ت �ـ��ي م �ـ��ن  %3إ ل �ـ��ى ،%2.75
ليبقى الهامش ملصلحة
ا ل ��د ي �ن ��ار ا ل �ك��و ي �ت��ي ث��ا ب �ت��ًا ع �ن��د ن �ق �ط��ة م �ئ��و ي��ة
ك ��ا م� �ل ��ة .و ت� ��و ط�ي��ن ا ل� ��د ي � �ن� ��ار ا ل� �ك ��و ي� �ت ��ي ه ��دف
أساسي لبنك الكويت املركزي نتيجة ضعف
ت ��أ ث� �ي ��ر أداة س� �ع ��ر ا ل � �ف ��ا ئ ��دة ف� ��ي ح ��ر ك ��ة ن �م��و
اال ق �ت �ص��اد ا مل�ح�ل��ي أو ف��ي ك�ب��ح ا ل�ت�ض�خ��م ،ألن
عالقة النمو أو التضخم باإلئتمان املصرفي
ضعيفة .
و ي� �ح� �س ��ب ل� �ب� �ن ��ك ا ل� �ك ��و ي ��ت ا مل � ��ر ك � ��زي أن ا ت �خ��ذ
ق ��رارات ص�ع�ب��ة ح�ين خ��ا ل��ف ا ت �ج��ا ه��ات ا ل�ف��ا ئ��دة
ع �ل��ى ا ل� ��دوالر األ م �ي��ر ك��ي خ�لا ف��ًا مل �ع �ظ��م ا ل �ب �ن��وك
ا مل� ��ر ك� ��ز ي� ��ة ف � ��ي اإل ق � �ل � �ي� ��م ،وا س � �ت � �خ� ��دم و س ��ا ئ ��ل
وأدوات أ خ��رى ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ج��اذ ب�ي��ة ا ل��د ي�ن��ار
ا ل� �ك ��و ي� �ت ��ي ،و ث� �ب ��ت ف �ي �م��ا ب �ع ��د ص ��وا ب� �ه ��ا .و م ��ع
ت��و ق�ع��ات سلبية ح��ول ن�م��و اال ق�ت�ص��اد ا ل�ع��ا مل��ي،
يذهب بعضها إلى ترجيح حدوث كساد أسوة
ب��أز م�ت��ي ع��ام  1929و ع��ام  2008وإن ك�ن��ا لسنا
م��ع م�ث��ل ت�ل��ك ا ل �ت��و ق �ع��ات ،ي�ب�ق��ى م��ن ا مل��ر ج��ح أن
ي �س �ت �م��ر ا ل � �ف� ��درا ل� ��ي األ م � �ي ��ر ك ��ي ب �خ �ف��ض س �ع��ر
ا ل�ف��ا ئ��دة األ س ��اس ،و م�ع��ه ب�ن��ك ا ل�ك��و ي��ت ا مل��ر ك��زي
في حدود االحتفاظ بهامش ا لـ  %1بني فائدة
ا لعملتني .

الكويت بال هوية تنموية
حلل الشال أرقام الناتج املحلي اإلجمالي
و ق� ��ال :ن �ش��رت اإلدارة ا مل��ر ك��ز ي��ة ل�لإ ح�ص��اء
أر ق��ام ا ل�ن��ا ت��ج ا مل�ح�ل��ي اإل ج�م��ا ل��ي ب��األ س�ع��ار
الثابتة للربع الثاني من عام  ،2019وتكمن
أهمية قراء ة تلك األرقام في بعدين ،األول
ه��و م�ت��ا ب�ع��ة ت �ط��ور ه��ا ،ب�م�ع�ن��ى ن�م��و ه��ا أي
ت��و س��ع اال ق �ت �ص��اد أو ا ن �ك �م��ا ش��ه ،وا ل �ث��ا ن��ي،
ق��راء ة التطور ضمن مكونات ذ ل��ك الناتج
ل ��رؤ ي ��ة م �ن��ا ح��ي ا ل� �ق ��وة أو ا ل �ض �ع��ف ف �ي�ه��ا،
ولعل األهم ،متابعة أثر السياسات العامة
في إصالح اختالالته الهيكلية.
ت �ل��ك األر ق � � ��ام ب ��األ س� �ع ��ار ا ل �ث��ا ب �ت��ة -ا ل �ن �م��و
الحقيقي -ت�ق��در ب��أن ن�م��وًا موجبًا بحدود
 0.4%قد تحقق ما بني الربع الثاني لعام
 ،2018والربع الثاني لعام  ،2019بينما ما
تحقق كان نموًا سالبًا وبحدود  -1.3%ما
ب�ين ا ل��ر ب��ع األول وا ل��ر ب��ع ا ل�ث��ا ن��ي م��ن ا ل�ع��ام
ا ل �ج��اري ب�س�ب��ب ا ن �ك �م��اش ا ل �ق �ط��ا ع��ات غ�ي��ر
ا ل �ن �ف �ط �ي��ة ب �ن �ح��و  .-2.6%وا ل �ن �م��و ا مل��و ج��ب
م��ا ب�ي�ن ا ل��ر ب��ع ا ل �ث��ا ن��ي ل �ع��ام  2018وا ل��ر ب��ع
ا ل � �ث� ��ا ن� ��ي ل � �ع� ��ام  ،2019ج� � ��اء ف � ��ي م �ع �ظ �م��ه
م ��ن ت �ف��وق ن �م��و ا ل �ق �ط��ا ع��ات غ �ي��ر ا ل�ن�ف�ط�ي��ة
ا ل �ت��ي ح�ق�ق��ت ت��و س�ع��ًا ب�ن�ح��و  ،1.4%بينما
انخفض معدل النمو العام إلى  0.4%كما
ذكرنا بسبب سلبية مساهمة قطاع النفط
في ذلك النمو والذي حقق إنكماشًا بنحو
.-0.4%
م � ��ا ال ي � �ب� ��دو ص� �ح� �ي ��ًا ،ه � ��و أن س� �ي ��ا س ��ات
اال س �ت��دا م��ة اال ق �ت �ص��اد ي��ة  -ت �ن��و ي��ع م �ص��ادر
الدخل -املعلن عنها في كل خطط التنمية

َّ
يتحقق شيء
لم
من سياسات تنويع
مصادر الدخل
و ف� ��ي ك ��ل ب� �ي ��ا ن ��ات ا ل �ح �ك ��و م ��ة ،ل ��م ي�ت�ح�ق��ق
م�ن�ه��ا ش ��يء ،وا ل��وا ق��ع أن ا ل�خ�ل��ل ا ل�ه�ي�ك�ل�ـ��ي
اإل ن�ت��ا ج�ـ��ي ،و م��ؤ ش��ره هيمنة ق�ط��اع النفط
ع �ل��ى م �ك��و ن��ات ا ل �ن��ا ت��ج ا مل �ح �ل��ي اإل ج �م��ا ل��ي،
مستمر كما الحظنا م��ن أ ث��ره الطاغي في
األر ق��ام املنشورة حديثًا .فمساهمة قطاع
ا ل�ن�ف��ط ب��األ س�ع��ار ا ل�ث��ا ب�ت��ة ال ت��زال أ ع�ل��ى من
نصف حجم ا ل�ن��ا ت��ج اإل ج�م��ا ل��ي ،فقد كانت
ب � �ح� ��دود  54.1%ف� ��ي ا ل� ��ر ب� ��ع ا ل� �ث ��ا ن ��ي م��ن
ع ��ام  ،2018وأ ص �ب �ح��ت  53.7%ف ��ي ا ل��ر ب��ع
ا ل�ث��ا ن��ي م��ن ع��ام  ،2019أي أن مساهمة كل
ا ل �ق �ط��ا ع��ات األ خ� ��رى ف��ي ا ل��ر ب��ع ا ل �ث��ا ن��ي م��ن
ع ��ام  2019ب�ل�غ��ت  ،46.3%و ه ��ي م�س��ا ه�م��ة
غ�ي��ر م�س�ت��دا م��ة وإ ن �م��ا م��د ع��و م��ة ب �ش��دة من
َ
ق� �ط ��اع ا ل� �ن� �ف ��ط .و ل� ��م ت �ت �خ��ط م �س��ا ه �م��ة أي
م��ن ا ل�ق�ط��ا ع��ات األ خ ��رى م�س�ت��وى  ،11%ما
يعني أن البلد بال هوية تنموية ،وأقربها
إ ل��ى ب �ل��وغ ن�س�ب��ة  ،11%ك��ان ق �ط��اع اإلدارة
ا ل �ع��ا م��ة وا ل ��د ف ��اع وا ل �ض �م��ان اال ج �ت �م��ا ع��ي،
و م�س��ا ه�م�ت��ه ب�ح��دود  ،10.9%وال ع�لا ق��ة له
بأي نهج تنموي.

إلى أكثر من  600ألف برميل يومياً

في مؤتمر البيع بالتجزئة

اع�ل�ن��ت م�ج�م��وع��ة ال�ت�م��دي��ن ع��ن تقديمها
مل �ف �ه��وم «ال �ه��اي �ب��رد أوت �ل �ي��ت» ف��ي م��ؤت�م��ر
ال �ب �ي��ع ب��ال �ت �ج��زئ��ة امل� �ق ��ام ف ��ي دب � ��ي ،ال ��ذي
ي �ن �ظ �م��ه م �ج �ل��س م� ��راك� ��ز ت� �س ��وق ال �ش ��رق
األوس��ط  2019من خالل مشروع الخيران
«ه��اي �ب��رد أوت �ل �ي��ت م � ��ول» ،ال� ��ذي س�ي�ك��ون
أول وج�ه��ة ف��ي املنطقة ت��دم��ج ب�ين تسوق
«األوت �ل �ي��ت» وخ �ي��ارات ال�ت��رف�ي��ه امل�ت�ع��ددة
بأسلوب حياة عصري.
واضافت الشركة ان مشروع الخيران يقوم
ع�ل��ى خ�م�س��ة أس ��س ت�م��ت م�ن��اق�ش�ت�ه��ا في
حلقة ح��واري��ة ح��ول م��وض��وع «مستقبل
األوت� � �ل� � �ي � ��ت م � � � ��ول» وال � � �ت � ��ي ش � � � ��ارك ب �ه��ا
الرئيس التنفيذي لشركة التمدين إلدارة
املجمعات – التابعة ملجموعة التمدين -
أفجيت ياداف.
ون �ق��ل ب �ي��ان ال �ش��رك��ة ع��ن ي � ��اداف ق��ول��ه ان
م�ش��روع الخيران «هايبرد أوتليت م��ول»
ي �ق��دم ق�ي�م��ة م�ث��ال�ي��ة ل�ل�ت�س��وق ب��اإلض��اف��ة
لتجارب طعام فريدة ومتعددة ومكونات
ت ��رف� �ي ��ه م � �ب � �ه� ��رة ،ب � ��اإلض � ��اف � ��ة ل �ب ��رن ��ام ��ج
ح��اف��ل ع�ل��ى م ��دار ال�س�ن��ة يتضمن أنشطة
متنوعة تشمل اقامة املعارض والعروض
والفعاليات.
واوض � ��ح ان ال �خ �ي��ران «ه��اي �ب��رد أوت�ل�ي��ت
م ��ول» ي�م�ت��د ع�ل��ى م�س��اح��ة  350أل ��ف متر
م ��رب ��ع ف ��ي ق �ل��ب م��دي �ن��ة ص� �ب ��اح األح �م��د
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امل �ط��اع��م وال �ك��اف �ي �ه��ات امل �ت �ع��ددة وم��راك��ز
ترفيه عائلية وأخ��رى شبابية ذات طابع
تكنولوجي.
وذك��ر ان املشروع يتميز بوجود خيارات
متعددة للترفيه الخارجي ،حيث سيتمكن
ال ��زوار م��ن االس�ت�م�ت��اع باملناظر البحرية
امل �م �ي��زة ال �ت ��ي ي��وف��ره��ا م �م �ش��ى امل ��رس ��ى،
وال ��ذي يمتد ع�ل��ى م�س��اف��ة  1.25كيلومتر
ب��اط�لال�ت��ه ال �ف��ري��دة ع�ل��ى أك �ب��ر م��رس��ى في
الكويت والذي يتسع ألكثر من  900قارب.
ً
وب�ي�ن ان امل�م�ش��ى يمتد وص ��وال للحدائق

امل ��ائ� �ي ��ة ،وه� ��ي أح� ��د امل� ��راف� ��ق ال �ت ��ي ت�م�ي��ز
مشروع الخيران ،حيث ستتضمن نوافير
مائية ومسرح خارجي تميزه الفعاليات
االستعراضية املتنوعة فضال عن توفير
املشروع أكثر من  3700موقف للسيارات
ل�ي��ؤم��ن ل��زب��ائ�ن��ه ال�س�ه��ول��ة وال��راح��ة أث�ن��اء
تجربة التسوق.
وق��ال��ت ال�ش��رك��ة ان امل �ش��روع ح�ص��ل على
ردود فعل ايجابية كبيرة من املختصني
وامل � �س � �ت � �ث � �م� ��ري� ��ن ف � � ��ي م � ��ؤت� � �م � ��ر ال� �ب� �ي ��ع
ب��ال�ت�ج��زئ��ة ل��دى ت�ع��رف�ه��م ع�ل��ى ال�ت�ج��ارب
وال� �خ� �ي ��ارات امل �ت �ن��وع��ة ال �ت��ي س�ي�ق��دم�ه��ا
امل�ش��روع لزبائنه م��ن ال�ك��وي��ت واملنطقة،
وب��اع �ت �ب��اره ك��ذل��ك أول م �ش��روع ه��اي�ب��رد
أوتليت ف��ي املنطقة ت��م تصميمه بشكل
م�ب�ت�ك��ر ل �ي��وف��ر االح �ت �ي��اج��ات األس��اس �ي��ة
للمجتمع العصري.
ي ��ذك ��ر أن م �ج �م��وع��ة ال �ت �م��دي��ن ل �ه��ا دور
ف �ع��ال ف ��ي ق �ط��اع��ي ال �ت �ج��زئ��ة وال �س �ي��اح��ة
ف ��ي دول� ��ة ال �ك��وي��ت م �ث��ل ت �ط��وي��ر م �ش��روع
ال� �ك ��وت ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ت �ط��وي��ر م �ش��روع
م �ج �م��ع ال �ش �ي��خ ج��اب��ر ال �ع �ب ��داهلل ال �ج��اب��ر
الصباح ال��دول��ي للتنس ،وال��ذي يعد من
أهم مشاريع الشراكة بني القطاعني العام
وال �خ��اص ،حيث سيتضمن رب��ط املجمع
بمول  360الذي يعد واحدًا من أبرز مراكز
التسوق في البالد.

«البترول الكويتية»:
زيادة صادرات النفط إلى الصين
كشف نائب العضو املنتدب للتسویق العاملي بمؤسسة
البترول الكویتیة الشیخ خالد الصباح امس ان املؤسسة
تعتزم زی��ادة ص��ادرات�ه��ا م��ن النفط ال�خ��ام ال��ى الصنی الى
اكثر من  600الف برمیل یومیا بحلول عام .2020
وق ��ال ال�ش�ی��خ خ��ال��د ف��ي ك�ل�م��ة أل�ق��اه��ا اث �ن��اء م�ش��ارك�ت��ه في
فعالیات معرض الصنی الدولي الثاني ل�ل��واردات املنعقد
في مدینة شنغهاي ان حجم صادرات الكویت للصنی من
الغاز املسال ارتفع بشكل كبیر لیصل الى أكثر من ملیوني
طن سنویا ما یمثل حوالي نسبة  40في املئة من إجمالي
صادرات املؤسسة.
واض ��اف ان ال�ك��وی��ت ممثلة بمؤسسة ال�ب�ت��رول الكویتیة
تعتبر الصنی احد الشركاء االستراتیجینی الرئیسینی لها،
مشیرا الى عالقات التعاون والشراكة التي تجمع املؤسسة
بالشركة الصینیة للبتروكیماویات (مجموعة سینوبك)،
وهي احد اهم شركاء املؤسسة في الصنی في مجال الطاقة.
وذكر ان ص��ادرات الكویت النفطیة نمت بفضل شراكاتها
م��ع ال�ص�ین والس�ی�م��ا م��ع (مجموعة سینوبك) وذل��ك بعد
اف �ت �ت��اح م�ك�ت��ب امل��ؤس �س��ة ال�ت�م�ث�ی�ل��ي ف��ي ب�ك�ین ع ��ام ،2005
معتبرا ان التفاهم وال��دع��م املتبادلنی ب�ین الجانبنی هما
مفتاح نجاح هذه الشراكة.
وأوضح ان تعاون مؤسسة البترول الكویتیة مع مجموعة
(س �ی �ن��وب��ك) ال �ص �ی �ن �ی��ة ی �ش �م��ل ق �ط��اع��ات ص �ن��اع��ة ال�ن�ف��ط
ك�ع�م�ل�ی��ات اس �ت �خ��راج ال �ن �ف��ط وال�ع�م�ل �ی��ات امل�ص��اح �ب��ة لها
والتكریر وتصدیر النفط ومشتقاته والتسویق اضافة الى
تطویر االعمال واالستثمار بما في ذلك املشاریع املشتركة
املستقبلیة.
واع�ت�ب��ر ف��ي ه��ذا ال�س�ی��اق ان ه��ذا ال�ت�ع��اون ب�ین الجانبنی
«واعد» وسیسهم في ازدهار الكویت والصنی معا سنوات
عدیدة.

صادرات المؤسسة من الغاز
المسال إلى بكين ارتفعت
مليوني طن سنويا ً
واكد ان الكویت تعمل على املحافظة على استقرار اسواق
ال�ن�ف��ط ال�ع��امل�ی��ة ل��دع��م ن�م��و االق�ت�ص��اد ال�ع��امل��ي ،اذ ت��واص��ل
مؤسسة ال�ب�ت��رول الكویتیة ت��زوی��د تلك االس ��واق بالنفط
الخام ومنتجاته املختلفة وبخاصة الصنی.
وحول استراتیجیة املؤسسة لعام  2040بنی الشیخ خالد
ان تلك االستراتیجیة تتمثل في زی��ادة ال�ق��درة االنتاجیة
من النفط الخام محلیا بما في ذلك (املنطقة املقسومة مع
السعودیة) الى  4مالینی برمیل یومیا وانتاج  2.5ملیار
قدم مكعبة من الغاز الطبیعي غیر املصاحب بحلول ذلك
العام.
واك ��د س�ع��ي امل��ؤس �س��ة ال ��ى ال��وص��ول ب��ال�ط��اق��ة ال�ت�ك��ری��ری��ة
للنفط محلیا ال��ى  1.4ملیون برمیل یومیا بحلول عام
 2021الى جانب االستثمار في مصاف عاملیة بما یضمن
افضل العائدات للنفط الكویتي.
وع� ��ن امل� �ش ��اری ��ع ال �ن �ف �ط �ی��ة ال �ك �ب ��رى ال� �ت ��ي ت� �ق ��وم ع�ل�ی�ه��ا
مؤسسة البترول الكویتیة قال الشیخ خالد ان مشروع
ال��وق��ود ال�ب�ی�ئ��ي ی�ع��د م��ن ت�ل��ك امل�ش��اری��ع ،وذل��ك م��ن خ�لال
تطویر ودم��ج امل�ص��اف��ي املحلیة الحالیة لضمان انتاج
منتجات عالیة الجودة ومتطابقة مع املعاییر البیئیة
العاملیة(.كونا)

اقتصاد 19
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األولى من نوعها في الكويت

«بيتك» يطرح «فيزا إنفينيت» المعدنية
لعمالء الخدمات الخاصة

■ المجحمِّ :
توفر المزيد من المكافآت ومزايا تناسب مستخدميها خالل السفر والتسوّ ق

ط��رح «ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل ال�ك��وي�ت��ي» (ب�ي�ت��ك)،
كأول بنك في الكويت ،بطاقة فيزا إنفينيت
االئ� �ت� �م ��ان� �ي ��ة ذات االص � � � � ��دار ال �ح �ص ��ري
ب �ت �ص �م �ي �م �ه��ا امل � �ع� ��دن� ��ي ل� �ع� �م ��وم ع �م�ل�اء
ال �خ��دم��ات امل��ال �ي��ة ال �خ��اص��ة ف��ي «ب �ي �ت��ك»،
بعد ان ج��رى طرحها بصفة استثنائية،
ً
اح �ت �ف��اال ب �م ��رور  40ع��ام��ًا ع �ل��ى ت��أس�ي��س
«ب �ي �ت ��ك» ع �ل��ى ع� �م�ل�اء ال� �خ ��دم ��ات امل��ال �ي��ة
ال�خ��اص��ة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة ال�ق��ري�ب��ة امل��اض�ي��ة،
حيث تتمتع البطاقة بمزايا استثنائية،
وتؤكد اهتمام «بيتك» بالعميل والحرص
ع �ل��ى م �ك��اف��أت��ه ،واالس� �ت� �م ��رار ف ��ي اب �ت �ك��ار
مجموعة ّ
متنوعة من الخدمات واملنتجات
املصرفية تالئم احتياجاته وتعزز مكانة
«بيتك» الرائدة عامليا.
وق � � ��ال امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل� �ل� �خ ��دم ��ات امل��ال �ي��ة
ال �خ��اص��ة ف ��ي «ب �ي �ت��ك» ع� �ب ��داهلل امل �ج �ح��م:
إن ب �ط ��اق ��ة ف� �ي ��زا إن �ف �ي �ن �ي��ت االئ �ت �م��ان �ي��ة
تعتبر أف�ض��ل منتج م�ق� ّ�دم م��ن ف�ي��زا جرى
ت �ص �م �ي �م��ه ح� �ص ��ري ��ا ل� �ع� �م�ل�اء ال� �خ ��دم ��ات

عبدالله المجحم

املالية الخاصة ،تتيح لهم تجربة فريدة
ورائ �ع ��ة ل�لاس�ت�م�ت��اع ب�ع��ال��م م��ن امل�ك��اف��آت
ال �ح �ص��ري��ة وال �س �ف��ر وامل �ط��اع��م ال �ف��اخ��رة،

وت � �ج� ��ارب ال �ت �س ��وق األك� �ث ��ر اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة،
وغ�ي��ره��ا ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل��زاي��ا األخ ��رى التي
ج� ��رى اخ �ت �ي��اره��ا ب �ع �ن��اي��ة ،وم �ن �ه��ا ع�ل��ى
سبيل املثال ،آلية الدفع بالبطاقة عن بعد
وغيرها ،التي ُص ّم َمت خصيصا لتناسب
ّ
أسلوب حياتهم وتطلعاتهم بشكل أفضل،
مشيرا الى انه جرى طرحها لجميع عمالء
ال �خ��دم��ات امل��ال�ي��ة ال �خ��اص��ة ،ب�ع��د ان تأكد
االق �ب ��ال ع�ل�ي�ه��ا ،ومل ��س ال�ج�م�ي��ع م��زاي��اه��ا
وخدماتها املتميزة ،وأاهميتها كعنصر
منافس وفريد على مستوى السوق.
وأضاف املجحم إن البطاقة توفر إمكانية
دخ ��ول ح��ام�ل�ه��ا وم ��راف ��ق واح ��د ال ��ى ع��دد
كبير من قاعات التشريفات في املطارات
حول العالم ،وخدمة املساعدة الشخصية
العاملية (الكونسيرج) مجانًا ،باإلضافة
إل��ى شبكة الدعم الدولية الخاصة بفيزا،
للمساعدة في حاالت الطوارئ الطبية مع
ّ
التحدث بلغة العميل ،وع��روض
إمكانية
استثنائية لحجوزات الفنادق عبر موقع

 ،Agoda.comوع� � ��روض ع �ل��ى م�ج�م��وع��ة
ف� �ي ��زا ل �ل �ف �ن��ادق ال �ف �خ �م��ة ،وال �خ �ص��وم��ات
ع�ل��ى خ��دم��ات االس�ت�ق�ب��ال وال�ت��رح�ي��ب في
مجموعة م�خ�ت��ارة م��ن امل �ط��ارات العاملية،
وال� � ��دخ� � ��ول إل� � ��ى ص � � ��االت Global Blue
ف��ي م��واق��ع ب � ��ارزة ف��ي أوروب� � ��ا الس �ت��رداد
مبالغ ضريبة القيمة امل�ض��اف��ة والتأمني
ع�ل��ى ال�س�ف��ر ل��رح�لات م �ت �ع��ددة ،وخ��دم��ات
مساعدة العمالء العاملية وغيرها الكثير
من املميزات الحصرية التي تقدمها بطاقة
فيزا انفينيت.
وقال ان بطاقة «فيزا انفينيت» االئتمانية
ُ
ت �م �ن��ح م �ج��ان��ا ل �ع �م�لاء ال �خ��دم��ات امل��ال�ي��ة
ال �خ��اص��ة ،ح�ي��ث ت �س��ري ص�لاح�ي�ت�ه��ا مل��دة
 3س � �ن� ��وات ي� �ج ��ري ت� �ج ��دي ��ده ��ا ت �ل �ق��ائ �ي��ا
ب �ع��د ان �ت �ه��اء امل� � ��دة ،م� �ش ��ددًا ع �ل��ى أه�م�ي��ة
امل �ض��ي ق��دم��ا ف��ي االس �ت �ف��ادة م�م��ا ت�ق��دم��ه
التكنولوجيا الحديثة لتوظيفه في زيادة
الكفاءة وتطوير أسلوب وآلية العمل بما
يحافظ على ريادة وتميز «بيتك».

شاركت في المؤتمر المهني بالقاهرة

«المحاسبين والمراجعين» :لتطبيق التكنولوجيا
المالية في المحاسبة
قال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية
املحاسبني واملراجعني الكويتية راشد
الهطالني ان التكنولوجيا املالية أداة
م�ه�م��ة ل�ق�ط��اع��ات االع �م��ال ،الس�ي�م��ا ان
تطبيقها وتطويرها يحققان تطويرا
وت �ن �م �ي��ة ال �ع �ن �ص��ر ال� �ب� �ش ��ري ،م��ؤك��دا
حرص الجمعية على تطوير املعارف
وامل � � �ه� � ��ارات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
املعلومات في مهنة املحاسبة.
واض � � � � ��اف ال � �ه � �ط �ل�ان� ��ي ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح
صحافي بمناسبة مشاركة الجمعية
ف��ي املؤتمر املهني ال��ذي نظمه اتحاد

املحاسبني واملراجعني العرب بالقاهرة
في  26أكتوبر  ،2019الذي حمل عنوان:
«مهنة املحاسبة وامل��راج �ع��ة :التحول
ال��رق �م��ي ..امل�ع��اي�ي��ر ال��دول �ي��ة للتقارير
امل��ال �ي��ة» ان ال�ج�م�ع�ي��ة ح��ري �ص��ة على
ت� �ب ��ادل ال� �خ� �ب ��رات وامل� �ع ��رف ��ة وت �ع��زي��ز
ال � �ع �ل�اق� ��ات امل �ه �ن �ي��ة ب�ي��ن امل �ح��اس �ب�ي�ن
العرب.
وذك� � ��ر ان امل ��ؤت� �م ��ر ن ��اق ��ش ع� � ��ددًا م��ن
املوضوعات املهمة تمثلت في :التحول
ال ��رق� �م ��ي وال � �ش � �م ��ول امل � ��ال � ��ي ..ال ��واق ��ع
والتحديات ،أه��م اإلص��دارات الحديثة

ف��ي املعايير ال��دول�ي��ة للتقارير املالية
( ،)IFRSح��رك��ة امل �ن �ظ �م��ات وال��رق��اب��ة
الداخلية :الواقع والتحديات ومهارات
القيادة ووضوح األهداف :الطريق إلى
النجاح الشخصي واملهني.
وأش � ��ار إل ��ى أن ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل��ال�ي��ة
أصبحت من بني األدوات املهمة التي
ت�ح��رص العديد م��ن قطاعات األع�م��ال
في مختلف املجاالت لتطبيقها لتنفيذ
وت�ح�ق�ي��ق اس�ت��رات�ي�ج�ي�ت�ه��ا وأه��داف �ه��ا
امل� �ت� �ن ��وع ��ة ال � �ت� ��ي ت� �س� �ت� �ه ��دف ت �ط��وي��ر
وتنمية عنصرها البشري.

راشد الهطالني

َّ
حذرت ترويجها وإعادة نشرها

«كي جي إل» :إجراءات قانونية
ضد مثيري اإلشاعات بوسائل التواصل
اعلن املحامي بدر املطيرات الوكيل القانوني
ملجموعة ش��رك��ات ك��ي ج��ي ال ( )KGLاتخاذه
االج � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ب�ح��ق م��روج��ي األخ�ب��ار
الكاذبة عن موكليه عبر معلومات وتغريدات
واخ� �ب ��ار م�ظ�ل�ل��ة وم �غ �ل��وط��ة ت �ش �ك��ل ت�ش��وي�ه��ا
ل �ل �س �م �ع��ة ال� �ت� �ج ��اري ��ة ل �ل �م �ج �م��وع��ة وم�ل�اك �ه��ا
وموظفيها وإس� ��اءة لعالمتها ال�ت�ج��اري��ة في
شبكات التواصل االجتماعي ،ومنها «الواتس
اب» ،ف��ي م �ح��اوالت منهم إلي �ه��ام ال ��رأي ال�ع��ام
بأخبار ال صحة لها ومخالفة للواقع.
واك� � ��د امل� �ط� �ي ��رات أن � ��ه ت� ��م ات � �خ� ��اذ اإلج � � � ��راءات
ال �ق��ان��ون �ي��ة ب �ح��ق م ��روج ��ي االخ� �ب ��ار ال �ك��اذب��ة،
وسيقدم اليوم بالغات عن جميع مستخدمي
ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،ال��ذي��ن ت��م رص��ده��م في
اق� �ت ��راف ن �ش��ر ت �ل��ك األخ� �ب ��ار واإلش� ��اع� ��ات إل��ى
إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية ومالحقة
امل �س��ؤول�ي�ن ع �ن �ه��ا ،وت�ق��دي�م�ه��م ل �ل �ع��دال��ة لنيل
جزاء ما اقترفوه من أفعال معاقب عليها وفقًا
لقانون هيئة االت �ص��االت رق��م  37لسنة 2014
وت�ع��دي�لات��ه وق��ان��ون ج��رائ��م تقنية املعلومات
رقم  63لسنة .2015
ك �م ��ا ح � ��ذر م �س �ت �خ��دم��ي م �ن �ص ��ات ال �ت ��واص ��ل
االج�ت�م��اع��ي ب��أخ��ذ الحيطة وال �ح��ذر م��ن نسخ
ه��ذه ال��رس��ائ��ل واالن �ج��راف بعملية ترويجها
واالن� � �خ � ��داع ب �م �ح �ت��واه��ا دون ت� �ح ��ري ال��دق��ة
واالش � �ت� ��راك ف ��ي ج��ري �م��ة ،الس �ي �م��ا أن م ��ا يتم
ترديده وتداوله عار عن الصحة.
وختم املطيرات على لسان موكليه بأن حرية

بدر المطيرات

التعبير جزء اساسي من الديموقراطية التي
ت��ؤم��ن ب �ه��ا امل �ج �م��وع��ة وم�ل�اك �ه��ا ،إال ان ه��ذه
الحرية مشروطة بعدم اإلض��رار باآلخرين أو
املساس بسمعتهم ،حيث يعاقب قانون الجزاء
وق��ان��ون تنظيم االع�لام االلكتروني والجرائم
االلكترونية وقانون تنظيم االتصاالت وتقنية
امل�ع�ل��وم��ات ،وق��ان��ون املطبوعات والنشر هذه
األف �ع��ال ق��ان��ون��ًا وي�ج��رم�ه��ا .آم�ل�ا م��ن الجميع
ت� �ح ��ري ال� ��دق� ��ة ف �ي �م��ا ي �ت��م ن� �ش ��ره واس� �ت� �ع ��داد
إدارة االت� �ص ��االت ب��امل �ج �م��وع��ة ال� ��رد ع �ل��ى أي
اس �ت �ف �س ��ارات ع �ب��ر م��واق �ع �ه��ا ال��رس �م �ي��ة ع�ل��ى
شبكات التواصل االجتماعي.

وأدلة ِّ
ّ
توثق تزوير محاضر
..
في إط��ار متابعة الشكوى ،التي ّ
تقدمت بها
شركة كي جي إل للمناولة الى النيابة العامة
ب �خ �ص��وص ت ��زوي ��ر م �ح��اض��ر ت�ن�ف�ي��ذ اخ�ل�اء
األرض امل �خ �ص �ص��ة ل �ه��ا م ��ن ق �ب��ل م��ؤس�س��ة
امل ��وان ��ئ ال�ك��وي�ت�ي��ة ب�م�ن�ط�ق��ة م �ي �ن��اء ع �ب��داهلل
الصناعية ،أك��د محامو «ك��ي ج��ي إل» أنهم
ت �ق� ّ�دم��وا ل�ل�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ب�م�س�ت�ن��دات وأدل ��ة
إضافية توثق تزوير تلك املحاضر ،وتثبت
عدم مطابقتها للحقيقة ،وأنهم على ثقة بأن
ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة تسعى إل��ى ك�ش��ف الحقائق
وت�ح�ق�ي��ق ال �ش �ك��وى ب �س �م��اع إف � ��ادات ش�ه��ود
ال��واق �ع��ة ال��ذي��ن ت �ق� ّ�دم��ت ب��إف��ادات �ه��م امل��وث�ق��ة

لدى كاتب العدل وبإحالة تسجيل كاميرات
املراقبة األمنية الى الجهات الفنية املختصة
لتفريغها طبقًا لإلجراءات القانونية املتبعة
لدى النيابة العامة ،خاصة أن التزوير واضح
ال لبس فيه ،وأن��ه يتعينّ على جهات اإلدارة
أن ت�ن��أى بنفسها ع��ن حماية أي مخطئ أو
م�خ��ال��ف ل �ل �ق��ان��ون ،وع�ل�ي�ه��ا أن ت �ت �ع��اون في
ً
تقديمه ل�ل�ع��دال��ة ،وأك� ��دوا أي��ض��ا ثقتهم ب��أن
النيابة العامة تعمل بكل شفافية في اطار
جهودها ملكافحة الفساد والجرائم بمختلف
أنواعها ،وأن الجميع مهما كانت مراكزهم
سواسية أمام القانون.

 20اقتصاد
أحالت الحكومة أخيراً مشروع
المنطقة االقتصادية الشمالية إلى
مجلس األمة ،ويأخذ المشروع صفة
االستعجال واألولوية لمناقشته
تمهيداً القراره ..وفي ما يلي المذكرة
االيضاحية للمشروع كما حصلت عليها
سبقلا:
تطرقت المذكرة االيضاحية إلى أنه
في اطار ما تقضي به المادة الـ20
من الدستور من ان االقتصاد الوطني
أساسه العدالة االجتماعية ،وقوامه
التعاون العادل بين الناشطين العام
والخاص ،وهدفه تحقيق التنمية
االقتصادية وزيادة اإلنتاج ورفع
مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء
للمواطنين ،ولما كانت االنطالقة
الحقيقية لالقتصاد الكويتي التي
تحقق التنمية المستدامة لن تتحقق
إال بجذب مزيد من االستثمارات ورؤوس
األموال المحلية واألجنبية ،ومع
التطور الهائل في حجم االستثمارات
الخارجية المباشرة بين البلدان
مع مطلع حقبة الثمانينات ،لجأت
معظم الدول إلى نموذج المناطق
االقتصادية الخاصة وسن التشريعات
الوطنية لتنظيم هذه المناطق على
أقاليمها ،باعتبارها شريانا ً حيويا ً
القتصادها تلجأ إليه ألسباب متعددة،
منها مضاعفة مكانتها التنافسية
بين دول العالم ،وتوفير فرص العمل
لتخفيف أعباء البطالة بين مواطنيها،
وجذب االستثمار األجنبي المباشر
كوسيلة لتحفيز نقل التكنولوجيا
وكمشجع للشركات المحلية ،وخلق
فرص العمل وزيادة الصادرات ،وتمهيد
الطريق لالصالحات االقتصادية على
الصعيد الوطني ،اعتماداً على بيئة
األعمال الحرة التي تخلقها طبيعة
العمل في هذه المناطق.
أوضحت امل��ذك��رة االيضاحية انه تماشيًا مع ذل��ك صدر
املرسوم رقم  240لسنة  2012بإنشاء جهاز تطوير مدينة
ال �ح��ري��ر (ال �ص �ب �ي��ة) وج ��زي ��رة ب��وب �ي��ان ،ت�ب�ي�ن��ت ال�ح��اج��ة
امل��اس��ة إل��ى اص ��دار تشريع ج��دي��د متكامل ينظم املنطقة
االق �ت �ص��ادي��ة ب��اع �ت �ب��اره��ا إح� ��دى امل�ت�ط �ل �ب��ات األس��اس �ي��ة
الستكمال املنظومة االقتصادية في ال��دول��ة ،وفتح آفاق
جديدة لالستثمار في كل املجاالت الصناعية والسياحية
والتجارية والسكنية ،وم��ن ث��م فقد ج��رى إع��داد مشروع
ال �ق��ان��ون امل��اث��ل ب�ح�س��ب ال�ت�ق�س�ي��م امل�ن�ه�ج��ي ل�ت�ش��ري�ع��ات
املناطق االقتصادية الخاصة في اثنتني وخمسني مادة:
تناولت املادة  1تعريفات ألهم الكلمات والعبارات الواردة
في القانون ،وإنشأت املادة  2املنطقة االقتصادية وحددت
مساحتها وفق ال��وارد في املخطط امللحق بالقانون ،كما
أجازت إضافة مساحات أخرى لها أو إلحاق ميناء بحري
أو جوي أو بري لها وذلك بمرسوم.
ً
ونصت امل��ذك��رة على أن اع�م��اال ملبدأ وح��دة أراض��ي دول��ة
الكويت وباعتبارها املنطقة االقتصادية ج��زءًا ال يتجزأ
منها ،أك��دت امل ��ادة  3على أن ت�ك��ون املنطقة االقتصادية
ت �ح��ت ال �س �ي��ادة ال �ك��ام �ل��ة ل �ل��دول��ة وت �خ �ض��ع ل�لات�ف��اق�ي��ات
واملعاهدات التي تكون طرفًا فيها ،وأجازت للمنطقة ابرام
ات�ف��اق��ات وم��ذك��رات تفاهم وت �ع��اون م��ع ال�ج�ه��ات وامل��راك��ز
ال��دول �ي��ة امل �م��اث �ل��ة ،ب �ش��رط أال ت �ت �ع��ارض ه ��ذه االت �ف��اق��ات
واملذكرات.
مع االتفاقيات واملعاهدات التي تكون الدولة طرفًا فيها،
وبينت املادة  4الهدف من إنشاء املنطقة االقتصادية ،وهو
تحقيق تنمية شاملة مستدامة على املساحة املخصصة
لها وتعظيم االس�ت�ف��ادة م��ن موقعها ال�ج�غ��راف��ي املتميز
شمال الخليج العربي في ج��ذب كل أن��واع االستثمارات
التقليدية وغير التقليدية للمنطقة في جميع املجاالت
ال�ص�ن��اع�ي��ة وال�ت�ج��اري��ة وال�خ��دم�ي��ة وال�س�ي��اح�ي��ة وامل��ال�ي��ة
وغيرها مما يخلق التنوع االق�ت�ص��ادي املطلوب ويزيد
ح �ص��ة ال ��دول ��ة ف��ي ال �ت �ج��ارة ال �ع��امل �ي��ة وي��دع��م االس �ت �ق��رار
االقتصادي ويجعلها مركزًا إقليميًا مهمًا ورائدًا لألعمال
وللسياحة وللمعيشة للمواطنني وغيرهم ،واشارت املادة
 5ال��ى ان دخ��ول االش�خ��اص واالدوات وامل�ع��دات للمنطقة
االقتصادية أو السكن فيها يخضع للشروط واإلجراءات
التي تحددها الالئحة التنفيذية.

األمن واألمان
وتأكيدًا على أهمية األم��ن واألم��ان داخ��ل املنطقة ،أناطت
امل��ادة  6ب��وزارة الداخلية بالتنسيق مع املؤسسة ،إنشاء
وح� ��دة خ��اص��ة أو اك �ث��ر ت �ت��ول��ى أع �م��ال ال �ح �م��اي��ة وح�ف��ظ
األمن في املنطقة ،وذلك وفق وفي حدود ما هو مقرر في
القانون والئحته التنفيذية وأي قرارات أو لوائح صادرة
ع��ن املؤسسة ،وبما ينسجم تحديدًا م��ع طبيعة املنطقة
االقتصادية وخصوصية املشروعات العاملة فيها ،كما
أناطت بها املادة املذكورة كذلك ،وبالتنسيق مع املؤسسة
أي �ض��ًا ،ت�ق��دي��م خ��دم��ات س�م��ات دخ ��ول امل�ن�ط�ق��ة وال �خ��روج
منها واإلقامة فيها لكل املستثمرين والعاملني فيها من
غير الكويتيني وفق الضوابط واإلج��راءات التي تحددها
الالئحة التنفيذية.
وب �ي �ن��ت امل� � ��ادة  7ط��ري �ق��ة ح �ص��ول امل� �ش ��روع ��ات ال�ع��ام�ل��ة
داخ��ل املنطقة على األراض��ي وال�ع�ق��ارات ال�لازم��ة ملباشرة
انشطتها ،وذلك عن طريق ترخيص يصدر عن املؤسسة
بمقابل انتفاع ال يتجاوز تسعني عامًا ،كما اجازت املادة
أن ي �ك��ون االن �ت �ف��اع ب �ج��زء م��ن ه ��ذه االراض � ��ي وال �ع �ق��ارات
بمقابل رم��زي أو م��ن دون م�ق��اب��ل مل��دة ال ت�ت�ج��اوز ستني
ع��ام��ًا ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ج��دي��د مل ��دد أخ � ��رى ،واض ��اف ��ت امل � ��ادة أن

األحد  13ربيع األول  1441هـ  10 -نوفمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16637

خصوصية المنطقة
واستقالليتها
ت� � ��أك � � �ي � � �دًا ع� � �ل � ��ى خ � �ص� ��وص � �ي� ��ة امل� �ن� �ط� �ق ��ة
واس �ت �ق�لال �ي �ت �ه��ا ،ن �ص��ت امل � ��ادة  49ع �ل��ى أن
قانون إنشاء املنطقة االقتصادية الشمالية
هو قانون خ��اص ،وأن��ه ال يعمل في املنطقة
ب��أي ن��ص يتعارض م��ع أحكامه ،كما أك��دت
امل��ادة ف��ي الفقرة الثانية منها أن املؤسسة
هي الجهة املنوط بها تنفيذ كل التشريعات
النافذة في الدولة داخل املنطقة االقتصادية،
وذل � ��ك ل �ح�ين ص � ��دور ال �ل��وائ��ح امل �ن �ظ �م��ة لكل
املسائل املالية واإلداري ��ة والفنية والخدمات
واألنشطة وغيرها التي سيجري تطبيقها
داخ��ل املنطقة االق�ت�ص��ادي��ة ،بعد ص��دوره��ا
بدل التشريعات النافذة في الدولة.
وقرر املادة  50من القانون أن املؤسسة ،بعد
إن �ش��ائ �ه��ا ،س ��وف ت�ح��ل م�ح��ل ج �ه��از تطوير
م��دي�ن��ة ال �ح��ري��ر (ال �ص �ب �ي��ة) وج��زي��رة ب��وب�ي��ان
وس �ت��ؤول إل�ي�ه��ا م��ا ل�ه��ذا ال�ج�ه��از م��ن حقوق
وم��ا عليه م��ن ال�ت��زام��ات .وق��ررت امل��ادة  51أن
تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار
من الوزير املختص بناء على اقتراح مجلس
اإلدارة ،خالل سنة من تاريخ صدور مرسوم
بتعيني مجلس اإلدارة ،كما ح��ددت امل��ادة 52
تاريخ العمل بهذا القانون من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

األوساط االقتصادية تترقب تطورات المشروع ..وتعوّ ل على انعكاساته على االقتصاد الوطني

سبقلا تنشر المذكرة اإليضاحية
لمشروع المنطقة الشمالية
¶ «الداخلية» منوطة بإنشاء وحدة خاصة أو أكثر تتولى أعمال الحماية وحفظ األمن
¶ مؤسسة عامة مستقلة مسؤولة عن تطبيق القوانين واللوائح في المشروع
الالئحة التنفيذية سوق تتضمن شروط واج��راءات هذه
التراخيص وحاالت وقفها او الغائها.
وت �ح �ق �ي �ق��ًا مل �ت �ط �ل �ب��ات امل � ��رون � ��ة اإلداري � � � � ��ة وال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة
واالس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ،ال� �ت ��ي ي �ج ��ب أن ت �ت �م �ت��ع ب �ه ��ا امل �ن �ط �ق��ة
االقتصادية من اجل تحقيق اهدافها التي حددها القانون
بعيدًا عن التشريعات النافذة في الدولة ،إال ما استثنى
م�ن�ه��ا ص��راح��ة ف��ي ال �ق��ان��ون وك��ذل��ك ب�ع�ي�دًا ع��ن ال�ج�ه��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وإج��راءات �ه��ا املطبقة ف��ي ال��دول��ة ،إال م��ا نص
صراحة في القانون على اختصاصها ،فقد اشتملت املواد
من  8الى  10على املواد املنشئة للمؤسسة العامة للمنطقة
االقتصادية الشمالية ،حيث قررت املادة  8إنشاء مؤسسة
ع��ام��ة م�س�ت�ق�ل��ة ت� ��دار ع �ل��ى األس� ��س االق �ت �ص��ادي��ة تتمتع
بالشخصية االعتبارية يكون مقرها داخل املنطقة ،وتتبع
الوزير املختص كما نصت امل��ادة  9على ان املؤسسة هي
الجهة املناط بها تطبيق هذا القانون وكذلك وضع اللوائح
التي تنظم كل األم��ور الخاصة باملنطقة االقتصادية بما
يشمل األم��ور املالية واإلداري ��ة والفنية وال�خ��دم��ات التي
تقدمها امل��ؤس�س��ة ،وك��ذل��ك تنظيم امل�ش��روع��ات واألنشطة
ً
العاملة فيها .وقد نصت املادة صراحة في فقرتها الثانية
على استثناء بعض الجهات الحكومية من األصل املذكور
في الفقرة األولى ،وقد وردت الجهات على سبيل التحديد
وه��ي وزارات ال��داخ�ل�ي��ة وال �خ��ارج �ي��ة وال��دف��اع وال �ح��رس
الوطني ومؤسسة البترول الكويتية في ما يتعلق بمجال
االستكشاف وتطوير إنتاج النفط.

تخطي املعوقات
ورغبة في تخطي املعوقات اإلداري��ة واإلجرائية التي قد
تؤثر ف��ي نمو حجم االستثمار ف��ي املنطقة االقتصادية
وإف � �س� ��اح امل � �ج ��ال مل� �ش ��ارك ��ة رأس امل� � ��ال ال ��وط� �ن ��ي ال �ع��ام
والخاص مع رؤوس األم��وال األجنبية ،فقد ع��ددت امل��ادة
 10اخ �ت �ص��اص��ات امل ��ؤس �س ��ة ،وأج � � ��ازت ل �ه��ا أن ت��ؤس��س
ب�م�ف��رده��ا أو ت �ش��ارك ف��ي ت��أس�ي��س أو ت�س��اه��م ف��ي رؤوس
أم� ��وال ش��رك��ات خ��اص��ة ب�ن�ش��اط امل�ن�ط�ق��ة االق �ت �ص��ادي��ة أو
تتصل ب��أغ��راض�ه��ا أو ت�س��اع��د ع�ل��ى تحقيقها .وتماشيًا
ّ
املشرع
مع الفكر الحديث في اإلدارة الحرة ،وحرصًا من
على عدم إثقال الجهاز اإلداري للمؤسسة بعدد كبير من
املوظفني ،وكذلك االستفادة من مهنية وخ�ب��رات القطاع
الخاص في تقديم بعض الخدمات الخاصة ،أجازت املادة
 11مل�ج�ل��س إدارة امل��ؤس�س��ة إس �ن��اد أع �م��ال ت�ق��دي��م بعض
الخدمات الخاصة باملنطقة لشركات الخدمات .وأنشأت
امل��ادة  12إدارة قانونية خاصة باملؤسسة .وأعطت املادة
 13ملوظفي املؤسسة ،ال��ذي��ن يصدر بتحديدهم ق��رار من
الوزير املختص ً
بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة ،صفة
الضبطية القضائية.

رأس املال
كما ق��ررت امل��ادة  14أن ي�ك��ون للمؤسسة رأس�م��ال قيمته
مئة مليون دينار كويتي قابلة للزيادة .كما أك��دت املادة
في الفقرة الثانية منها ان املؤسسة جهاز الدولة املسؤول
عن األراضي واملنشآت داخل املنطقة وتعتبر من األموال
اململوكة للدولة ملكية خاصة.
ونظمت امل��ادة  15السياسة النقدية والرقابة على النقد
وتنظيم املهنة املصرفية وتأسيس البنوك ف��ي املنطقة،
وأجازت املادة  16للمؤسسة إصدار السندات وأي أدوات
دين أخرى ،والحصول على القروض والتسهيالت املالية
من البنوك املحلية والدولية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وعددت املادة  19موارد املؤسسة املالية كما فصلت طريقة
تكوين االحتياطيات املالية اإلجبارية واالختيارية.

يحق للمؤسسة إسناد مشاريع
لشركات الخدمات لالستفادة
من خبرة القطاع الخاص
تملك صالحية إصدار سندات
والحصول على قروض
من بنوك محلية ودولية
ميزانيتها مستقلة ..وتخضع
للرقابة الالحقة لديوان المحاسبة
مجلس أمناء خاص للمؤسسة
من  7أعضاءُ ..يع َّين بمرسوم
ال يجوز الحجز على أموال أي من
مشروعات المنطقة أو تأميمها أو
تجميدها إال بحكم قضائي نهائي
الئحة خاصة بأعمال االستيراد
والتصدير داخل حدود المنطقة
إنشاء مركز دولي لتسوية
المنازعات بالطرق البديلة..
تنظم أعماله الالئحة التنفيذية
ميزانية مستقلة
ّ
وبينت املادة  18بأن تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد
وفقًا للقواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية ،وأن يكون
لها حساب أو أكثر ل��دى البنوك داخ��ل ال��دول��ة وخارجها،
وأناطت بالالئحة التنفيذية تحديد القواعد واإلج��راءات

املالية إلدارة أموالها وكيفية مراقبة حساباتهاّ .
وبينت
امل��ادة  19األحكام الخاصة برقابة دي��وان املحاسبة ،وذلك
بخضوع املؤسسة
للرقابة الالحقة للديوان دون الرقابة املسبقة ،كما نصت
ً
صراحة على عدم خضوع املؤسسة لرقابة جهاز املراقبني
امل��ال�ي�ين .كما بينت امل ��ادة  20أح�ك��ام امل�ش��ارك��ة املجتمعية
للمؤسسة ،وأكدت املادة  21على التزام املؤسسة بتطبيق
قواعد النزاهة والشفافية والحوكمة في كل أعمالها وعلى
وج ��وب إف �ص��اح امل��ؤس�س��ة ع��ن اإلج � ��راءات وال �ق ��رارات التي
تتخذها لتحقيق أهدافها وسياساتها وكيفية نشرها .كما
ق��ررت امل��ادة  22ب��أن يصدر مجلس اإلدارة تقريرا سنويا
عن نشاط املؤسسة وسائر أعمالها يتم رفعه الى الوزير
املختص ومنه ملجلس الوزراء.

حرية كاملة للمؤسسة
ومل��ا ك��ان��ت ال�ح��ري��ة ال�ك��ام�ل��ة ل�ل�م��ؤس�س��ة ف��ي إدارة املنطقة
هي الركيزة األساسية التي تنطلق منها ،وك��ان أح��د أهم
امل �ح��اور ال �ت��ي تعتمد عليها امل��ؤس�س��ة ف��ي إدارة املنطقة
ه��ي القضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على
تراخيص املشروعات وتوفير مناخ ج��اذب لالستثمارات
األجنبية من خالل منظومة إداري��ة متطورة تواكب أحدث
مثيالتها الدولية ،فقد فصل القانون في امل��واد  23إلى 30
هيكل املؤسسة التنظيمي ال��ذي ينقسم الى مجلس أمناء
ومجلس إدارة وإدارة تنفيذية وأفراد القانون مواد لكيفية
تشكيل وت�ع�ي�ين ك��ل منهم واخ�ت�ص��اص��ات�ه��م .ح�ي��ث بينت
املادة  23أن مجلس أمناء املؤسسة يتكون من سبعة أعضاء
ي�ت��م تعيينهم م��ن خ�ل�ال إص� ��دار م��رس��وم ب��ذل��ك ،وح ��ددت
امل��ادة االشتراطات املطلوب توافرها في أعضائه ووجوب
اختيارهم م��ن ب�ين أف�ض��ل الشخصيات املحلية وال��دول�ي��ة
التي تتمتع بسمعة طيبة وخبرة عاملية في مجاالت العمل
باملنطقة .ونظمت امل��ادة  24اختصاصات مجلس األمناء
وأناطت به رسم السياسات والتوجهات والخطط العامة
للمنطقة في إط��ار خطة التنمية الشاملة للدولة ،ووضع
حلول ملعوقات االستثمار ،وتهيئة مناخ االستثمار وبيئة
األع�م��ال وتبسيط وتيسير إج��راءات االستثمار ،وتحديد
األن�ش�ط��ة وامل �ش��روع��ات ال�ت��ي ل�ه��ا األول��وي��ة ف��ي ااس�ت�ث�م��ار،
ووض��ع خطة للترويج لالستثمار فيها .وبينت امل��ادة 25
من القانون القواعد املتعلقة بانعقاد اجتماعات مجلس
األمناء.

تشكيل مجلس اإلدارة
ونصت امل��ادة  26على تشكيل مجلس إدارة املؤسسة من
خالل إصدار مرسوم بذلك ،وتمتع أعضائه باالشتراطات
ذاتها الواجب توافرها في أعضاء مجلس األمناء ،على أن

وسائل فض المنازعات
تناولت املواد من  43إلى  48من قانون املنطقة االقتصادية الشمالية الوسائل البديلة لفض املنازعات ،حيث نصت املادة
 43على إنشاء مركز دولي لتسوية املنازعات بالطرق البديلة ،وقررت أن تنظم الالئحة التنفيذية طريقة أداء أعماله ،وكذلك
تحديد قواعد التوفيق والتحكيم وغيرها من آليات وإجراءات .كما حددت املادة  44اختصاص املركزّ ،
وبينت املادة 45
القانون الواجب التطبيق على املنازعات املنظورة أمام «املركز» .ونصت املادة  46من القانون على إجراءات اثبات واعتماد
اتفاقات الصلح التي ّ
يتوصل إليها «املركز» وكيفية إسباغ قوة السند التنفيذي عليها .وانطالقًا من ض��رورة مواكبة
التطور التكنولوجي في العالم وما يؤدي إليه من سرعة انعقاد الجلسات واتخاذ القرار فقد أجازت املادة  47من القانون
إتمام إجراءات التوفيق أو التحكيم داخل املركز بطرق آليات وتكنولوجية ،وباستخدام وسائل االتصال الحديثة من دون
حاجة اللتقاء طرفي النزاع وهيئة التوفيق أو املحكمني في مكان محدد .وختامًا ملواد القانون املعنية بالوسائل البديلة
لفض النزاعات ،أكدت املادة  48أن حكم التحكيم الصادر عن مركز التسوية ملزم ألطرافه ،ويعزز حجية األمر املقضي،
وتكون له القوة التنفيذية ذاتها ،كما لو كان حكمًا قضائيًا بعد املصادقة عليه من املحكمة.

يتفرغ كل من رئيس املجلس ونائبه والرئيس التنفيذي
ت�ف��رغ��ا ت��ام��ا مل�ب��اش��رة م�ه��ام أع�م��ال�ه��م ،وق ��ررت ب��أن يتولى
رئيس املجلس رئاسة املؤسسة ،ويمثلها أمام الغير وأمام
القضاء ،ويحل نائب الرئيس محله في حالة غيابه ،ويجوز
للرئيس تفويضه في بعض اختصاصاته ،وبينت امل��ادة
 27ال�ق��واع��د املتعلقة بانعقاد اجتماعات مجلس اإلدارة،
وكيفية إص��دار قراراته بحيث ال يجوز لعضو املجلس أن
يشارك في املداوالت أو التصويت في حالة معروضة على
املجلس يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
كما عددت املادة  28اختصاصات املجلس باعتباره السلطة
العليا املسؤولة عن أعمال وشؤون املؤسسة وتصريف كل
ام��وره��ا ،ول��ه م�م��ارس��ة جميع االخ�ت�ص��اص��ات ال� ��واردة في
ه��ذا ال�ق��ان��ون ول��وائ��ح وق� ��رارات املنطقة االق�ت�ص��ادي��ة وف��ي
ك��ل التشريعات ال�ن��اف��ذة ف��ي ال��دول��ة ف��ي م��ا يتعلق بنشاط
املنطقة.
وبينت امل��ادة  29اختصاصات ومهام الرئيس التنفيذي،
وأناطت به تصريف جميع شؤون املؤسسة تحت اشراف
مجلس االدارة واالش��راف على ش��ؤون العاملني والشؤون
املالية واالداري ��ة والفنية وفقًا لالختصاصات امل�ق��ررة في
ه��ذا القانون وف��ي ل��وائ��ح وق ��رارات املؤسسة والتشريعات
النافذة في املنطقة االقتصادية ،وتنفيذ ق��رارات املجلس،
وذل ��ك ب�م�ع��اون��ة ع��دد ك��اف م��ن ال �خ �ب��راء واالخ�ت�ص��اص�ي�ين
وامل��وظ �ف�ي�ن ،وق � ��ررت أن ي �ك��ون ل�ل��رئ�ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ن��ائ��ب
أو أك �ث��ر ي �ص��در ب�ت�ع�ي�ي�ن�ه��م وت �ح��دي��د م�ع��ام�ل�ت�ه��م امل��ال�ي��ة
واختصاصاتهم قرار من مجلس االدارة بناء على اقتراح
م�ج�ل��س األم� �ن ��اء مل ��دة ارب� ��ع س �ن��وات ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ج��دي��د مل��رة
واحدة ،ويشترط فيهم ذات الشروط الخاصة به.

منع تعارض املصالح
وت�ح�ق�ي�ق��ًا مل �ب ��ادئ ال �ش �ف��اف �ي��ة وال �ح��وك �م��ة وم �ن��ع ت �ع��ارض
امل �ص��ال��ح ،ح �ظ��رت امل ��ادة  30ع�ل��ى اع �ض��اء م�ج�ل��س االم �ن��اء
واعضاء مجلس االدارة والرئيس التنفيذي ونوابه اثناء
عملهم باملؤسسة ،مباشرة اي نشاط تجاري أو استثماري
ي�ت�ص��ل ب ��أي م��ن اع �م��ال او خ��دم��ات امل�ن�ط�ق��ة االق�ت�ص��ادي��ة
ب �ط��ري��ق م �ب��اش��ر أو غ �ي��ر م �ب��اش��ر أو ب ��أس �م ��اء ال �غ �ي��ر أو
باملساهمة مع آخرين أفرادًا كانوا أم شركات ،أو ان يجمعوا
ب�ين عملهم والعضوية ف��ي مجلس إدارة أي شركة داخ��ل
املنطقة او لها عالقة بها ،ونظرًا لكون رئيس مجلس اإلدارة
ونائبه والرئيس التنفيذي ون��واب��ه متفرغني تفرغًا تامًا
إلدارة املؤسسة ،فقد حظرت عليهم أثناء عملهم باملؤسسة
ان يتولوا أي وظائف عامة أو خاصة ،أو أن ي��زاول��وا ولو
ً
بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عمال صناعيًا أو تجاريًا.
وحرصًا على تهيئة املناخ املناسب لقيام منطقة اقتصادية
وم��ال �ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة ف ��ي ال ��دول ��ة ت �ت �م��اش��ى واالح �ت �ي��اج��ات
االقليمية والدولية لهذا النوع من النشاط ،وتساعد على
توفير فرص الستثمار االموال املحلية والعربية والدولية
في هذه املنطقة ،تضمن القانون مجموعة من املواد التي
تنص على مزايا وضمانات مقررة للمشروعات املقامة
داخل املنطقة االقتصادية ،حيث اسبغت املادة  31الحماية
القانونية على هذه املشروعات من خالل النص على عدم
ج��واز تأميمها أو ف��رض الحراسة عليها أو الحجز على
اموالها أو التحفظ عليها وتجميدها أو مصادرتها بغير
ح�ك��م ق�ض��ائ��ي ن�ه��ائ��ي ،وأل��زم��ت ال��دول��ة ب��اح �ت��رام وإن�ف��اذ
ال�ع�ق��ود وال�ت�ص��رف��ات ال�ت��ي ت�ب��رم�ه��ا امل��ؤس �س��ة .وت�ن��اول��ت
املادة  32عدم خضوع املنطقة واملشروعات العاملة فيها
ألي نوع من أنواع الضرائب والرسوم أو أي استحقاقات
او التزامات مالية اخرى منصوص عليها في التشريعات
النافذة في الدولة.

استقالل إداري ..وزيادة ضمانات للمستثمرين
قالت املذكرة االيضاحية انه لزيادة الضمانات والحوافز التي تقدمها
املنطقة لتشجيع االس�ت�ث�م��ار وح�م��اي��ة املستثمرين ،ق��ررت امل ��ادة 33
أن ت�ت��ول��ى امل�ش��روع��ات ال�ع��ام��ة ف��ي املنطقة االق�ت�ص��ادي��ة وح��ده��ا دون
غيرها تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها ،كما ق��ررت امل��ادة  34أن
يجري إعفاء البضائع واآلالت واألدوات ال��واردة للمنطقة االقتصادية
وامل� �ص ��درة م�ن�ه��ا م��ن ال ��رس ��وم ال �ج �م��رك �ي��ة .وزي� � ��ادة ف ��ي ال�ض�م��ان��ات
امل �ق��ررة للمستثمرين ح�ظ��رت امل ��ادة  35إل �غ��اء أو إي �ق��اف ت��راخ�ي��ص
االنتفاع باألراضي والعقارات الصادرة للمشروعات العاملة باملنطقة
االقتصادية ،إال في حالة مخالفة شروط الترخيصّ ،
وبينت املادة 36

حقوق املستثمر بشأن إنشاء وإقامة املشروع وتمويله من الخارج من
دون قيود ،والحصول على أرباحه وتحويلها للخارج بحرية.
وترسيخًا ملبدأ االستقالل اإلداري التام للمنطقة االقتصادية عن جميع
الجهات الحكومية ،قررت املادة  37أن يكون للمنطقة نظام خاص لإلدارة
الجمركية ،ي�ص��در ب�ق��رار م��ن مجلس اإلدارة .وب� ّ�ي�ن��ت امل ��ادة  38أحكام
عالقات العمل والتأمينات االجتماعية ،وأن��اط��ت بمجلس اإلدارة وضع
نظام خاص لعالقات العمل وآخر للتأمينات االجتماعية في املنطقة.
وتقديرًا ألهمية ترسيخ مبدأ املساواة بني جميع املستثمرين في املنطقة
االقتصادية من دون تفرقة بني الكويتيني وغيرهم من األجانب ،أجازت

امل ��ادة  39لغير الكويتي بصفة منفردة أو ب��االش�ت��راك م��ع غ�ي��ره من
الكويتيني أو األجانب الحق في االشتغال بالتجارة وأعمال املقاوالت
وفتح املحال التجارية والصناعية وغيرها في املنطقة.
ون �ص��ت امل� ��ادة  40ع�ل��ى أن ت �ك��ون ل�ل�م�ن�ط�ق��ة الئ �ح��ة خ��اص��ة ب��أع�م��ال
االستيراد والتصدير داخل حدودها ،تصدر بقرار من مجلس اإلدارة،
كما حظرت املادة  41مزاولة أي مهنة أو حرفة في املنطقة االقتصادية،
إال بعد الحصول على تصريح من املؤسسة طبقًا للشروط واإلجراءات
والرسوم التي تحددها الالئحة التنفيذية.
ّ
وملا كان أحد أهم العوامل في تحسني مناخ االستثمار يتعلق بتطوير

املنظومة القضائية في املنطقة االقتصادية بما يتفق مع الطبيعة الخاصة
ل�ل�م�ش��روع��ات امل�ق��ام��ة ف��ي ه��ذه امل�ن�ط�ق��ة ،وت �ع��دد جنسيات املستثمرين
العاملني فيها ،ويؤدي إلى سرعة الفصل في املنازعات والدعاوى الخاصة
بها ،فقد تناولت املادة  42التنظيم القضائي في املنطقة ،حيث قررت أن
يستمر العمل بقوانني الدولة املنظمة للتقاضي داخل املنطقة االقتصادية
ل�ح�ين ص ��دور ق��ان��ون ينظم ال�ت�ق��اض��ي داخ ��ل املنطقة االق�ت�ص��ادي��ة ،بما
يتوافق مع أنظمة التقاضي املعمول بها في املناطق االقتصادية املشابهة،
وتلتزم املؤسسة تقديم مشروع قانون في ه��ذا ال�ش��أن ،خ�لال ع��ام من
تاريخ صدور مرسوم بتعيني مجلس إدارة املؤسسة.
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أسبوع السوق بلمحة
األسهـم :معلومات رئيسية
السهم

سعر اإلغالق

أسبوعيا
%

شهريا
%

سنويا ً
%

مكرر
الربحية

السوقية/
الدفترية

الربحية

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

بنك الكويت الوطني

936

)(0.6

)(0.6

17.7

15.6

1.7

3.6

1,492

2,258

6,081

بيت التمويل الكويتي

672

)(1.8

)(1.8

21.0

18.8

2.3

2.7

2,207

4,143

4,675

االتصاالت المتنقلة (زين)

562

)(0.5

)(0.5

25.2

11.7

2.0

5.4

976

2,099

2,423

البنك األهلي المتحد (البحرين)

267

-

-

44.5

11.1

1.6

5.2

695

3,184

2,336

بنك بوبيان

554

)(1.4

)(1.4

10.3

27.7

2.5

1.3

197

469

1,595

أجيليتي للمخازن العمومية

740

)(1.2

)(1.2

6.3

15.1

1.2

1.8

438

810

1,301

البنك التجاري الكويتي

500

)(1.0

)(1.0

10.0

15.2

1.4

3.6

21

34

1,000

مباني

780

1.0

1.0

36.4

14.5

1.8

1.5

382

596

809

بنك برقان

311

0.3

0.3

17.5

13.1

0.9

3.7

531

1,600

806

بنك الخليج

267

1.1

1.1

5.6

14.9

1.2

3.8

776

6,231

805

البنك األهلي المتحد (الكويت)

310

)(1.3

)(1.3

9.6

11.4

1.1

4.6

62

174

637

البنك األهلي الكويتي

287

)(0.3

)(0.3

)(2.0

10.8

0.7

4.9

104

352

462

مشاريع الكويت القابضة

221

-

-

6.2

12.1

0.8

5.4

82

323

442

القابضة المصرية الكويتية

494

-

-

52.0

14.0

2.8

3.1

-

-

438

بوبيان للبتروكيماويات

755

2.0

2.0

)(22.6

34.4

1.5

6.7

409

477

401

بنك وربة

263

2.3

2.3

25.2

34.3

1.4

-

479

1,927

392

3,149

0.6

0.6

)(5.2

10.7

5.4

5.9

228

86

380

الوطنية لالتصاالت المتنقلة

750

-

-

4.3

10.2

0.7

6.7

17

19

378

االتصاالت الكويتية

716

)(3.6

)(3.6

)(9.5

8.1

1.8

5.5

124

155

363

القرين لصناعة الكيماويات البترولية

308

-

-

)(14.7

7.1

0.8

5.2

167

583

339

الصناعات الوطنية القابضة

217

)(1.4

)(1.4

44.9

8.0

0.8

5.2

246

1,190

311

1,220

-

-

1.7

47.3

8.3

0.6

-

-

305

بنك الكويت الدولي

269

1.9

1.9

6.4

14.0

0.7

3.9

175

1,139

289

أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات

265

)(1.9

)(1.9

)(24.1

17.0

0.8

3.8

33

116

252

طيران الجزيرة

1,035

)(5.4

)(5.4

41.1

18.0

6.6

3.4

291

265

206

إسمنت الكويت

249

1.6

1.6

)(34.3

30.6

0.9

6.1

8

34

179

الصالحية العقارية

345

-

-

3.0

10.4

1.1

5.9

8

19

174

ميزان القابضة

559

3.7

3.7

11.8

20.5

1.5

2.9

8

14

170

التجارية العقارية

93

)(1.0

)(1.0

)(1.5

12.1

0.6

5.5

27

247

162

االمتياز لالستثمار

126

0.8

0.8

)(6.0

4.7

0.6

6.3

62

503

143

التقنية المتقدمة

900

-

-

)(10.0

29.8

2.3

1.7

-

-

135

التمدين العقارية

280

-

-

)(20.0

15.2

0.6

3.6

4

11

121

الوطنية العقارية

81

)(1.2

)(1.2

)(1.6

10.1

0.4

-

49

723

120

الخليج للتأمين

615

)(0.8

)(0.8

)(6.1

8.2

1.2

5.9

0

0

115

الوطنية للخدمات البترولية

1,150

6.0

6.0

25.0

9.0

3.2

6.1

2

2

115

إسمنت بورتالند الكويت

1,118

1.6

1.6

)(1.8

10.7

1.6

8.9

41

58

112

التمدين لالستثمار

323

-

-

15.4

11.6

0.5

3.7

-

0

111

التسهيالت التجارية

201

)(0.5

)(0.5

14.9

7.6

0.6

8.5

37

150

108

المتكاملة القابضة

447

)(0.7

)(0.7

)(46.8

8.8

1.5

8.9

86

176

99

األهلية للتأمين

430

0.2

0.2

0.7

8.5

0.8

8.2

-

-

86

الكوت للمشاريع الصناعية

850

-

-

1.2

13.9

2.9

5.9

-

-

86

السينما الكويتية الوطنية

850

3.7

3.7

)(20.5

9.6

1.0

6.2

7

7

82

هيومن سوفت القابضة

عيادة الميدان لخدمات طب الفم واألسنان

مبادلة مخاطر االئتمان لخمس سنوات (بالنقاط
األساسية) – دول مجلس التعاون الخليجي
400
347

2018

294

294

250
203

200
127135

ُﻋﻤﺎن

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

اﻟﻜﻮﻳﺖ

20

15

10

أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ %

0.1
)(0.3

)(0.7

)(0.7

)(0.9

)(0.3

0
)(0.9

ﺳﻨﻮﻳﺎ %

-5

اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم

اﻟﺴﻮق اﻷول

اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

اتجاهات السيولة
20.9

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

18.9

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

14.7

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

12.4

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

6.3

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)ﺷﻬﺮﻳﺎً(

▲

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)ﺷﻬﺮﻳﺎً(

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)أﺳﺒﻮﻋﻴﺎً(

0.9x

▲

اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم

6.5

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)أﺳﺒﻮﻋﻴﺎً(

1.0x

اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)ﺷﻬﺮﻳﺎً(

▲

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)أﺳﺒﻮﻋﻴﺎً(

0.8x

اﻟﺴﻮق اﻷول

األسهم الرائجة

بوبيان للبتروكيماويات

401

%2.0

بنك بوبيان

1,595

%-1.4

بنك وربة

392

%2.3

أجيليتي للمخازن العمومية

1,301

%-1.2

المجموعة التعليمية القابضة

104

%31.6

االتصاالت الكويتية

363

%-3.6

نمو الودائع في القطاع الخاص الكويتي
(مقارنة سنوية)

 6نوفمبر

بنك الكويت الوطني

% 9.44

% 14.76

% 5.32

بنك الخليج

% 1.46

% 10.95

% 9.49

بيت التمويل الكويتي

% 4.27

% 7.58

% 3.31

4%

بنك الكويت الدولي

% 6.33

% 4.75

%-1.58

3%

بنك برقان

% 3.17

% 4.54

% 1.37

بنك بوبيان

% 1.55

% 3.57

% 2.02

بنك وربة

% 0.94

% 3.25

% 2.31

البنك األهلي المتحد

% 0.28

% 0.62

% 0.34

البنك التجاري الكويتي

% 0.23

% 0.32

% 0.09

البنك األهلي الكويتي

% 0.10

% 0.11

% 0.01

7%
6%
5%

2%
1%
0%

-0.5%

-1%
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻣﺎﻳﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

أﺑﺮﻳﻞ

ﻣﺎرس

ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

دﻳﺴﻤﺒﺮ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻣﺎﻳﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

أﺑﺮﻳﻞ

ﻣﺎرس

ﻳﻨﺎﻳﺮ

المصدر :بنك الكويت المركزي

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

2019

مباني
بوبيان للبتروكيماويات
بنك الخليج
البريق القابضة
المجموعة التعليمية القابضة
برقان لحفر اآلبار

1.4x
1.2x
1.0x
10.0x
8.7x
8.3x

آراء الخبراء والمحللين

التغير في مستويات

2018

السوق الرئيسي

بنك الخليج

805

%1.1

بيت التمويل الكويتي

4,675

%-1.8

السوق األول

مباني

المصدر :بورصة الكويت

-

5

809

أسهم بنوك

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺷﻬﺮﻳﺎ %

%1.0

2018

ﻗﻄﺮ

أﺑﻮﻇﺒﻲ

50

11.7

بنك الكويت الوطني

2019

71

45

45

16.9

القيمة السوقية التغير األسبوعي
%
(مليون دينار)

السهم

الملكية %

دﺑﻲ

81
46

70

64

100

أداء بورصة الكويت

6,081

نسبة الملكية
 9أغسطس

100

المصدر :رويترز؛ بيانات  6نوفمبر 2019

%-0.6

األجنبية %

150

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

القيمة السوقية التغير األسبوعي
%
(مليون دينار)

ملكيات البنوك

ﺣﺎﻟﻴﺎ ً

300

األسهم الرابحة والخاسرة خالل األسبوع
السهم

350

"شهد النشاط الكويتي غير النفطي انتعاشا ً كبيرا ً بسبب الموازنة الحكومية المتوسعة
والسياسة النقدية التيسيرية".

تقرير إرنست ويونغ عن االكتتابات العامة في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

"يظهر من نتائج النصف األول من العام  2019استمرار تحقيق الكويت لفائض مالي.
ونتوقع أن تسجل ميزانيات دول الخليج عجزا ً بنحو  1إلى  %2من الناتج المحلي
اإلجمالي هذا العام ،على افتراض أن سعر خام برنت سيبلغ  65دوالرا للبرميل".

وكالة فيتش للتصنيف االئتماني

"بالنظر إلى الموازنات وأسعار النفط ،سيكون على حكومات دول الخليج تطبيق
ضرائب جديدة ولكنها لن تطبق مرة واحدة .ففي الكويت على سبيل المثال دار
الحديث حول ضريبة الشركات ولكن التطبيق في نهاية المطاف سيكون لضريبة الدخل".

د .رشيد القناعي ،الشريك المدير في كي بي إم جي الكويت

 22اقتصاد وأعمال

BUSINESS

يعقد برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء  28الجاري

راع بالتيني لمؤتمر اتحاد
«زين» ٍ
طلبة الكويت في الواليات المتحدة
أع �ل �ن��ت زي � ��ن امل � � � � ّ
�زود ال� ��رائ� ��د ل �ل �خ��دم��ات
ال ��رق� �م� �ي ��ة ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ع � ��ن رع ��اي �ت �ه ��ا
البالتينية للمؤتمر ال�س�ن��وي ال�س��ادس
وال � �ث�ل��اث�ي��ن ل �ل�ات � �ح ��اد ال ��وط � �ن ��ي ل �ط �ل �ب��ة
الكويت  -فرع الواليات املتحدة األميركية
ٌ ّ
لوطن معطاء»،
تحت شعار «جيل بناء..
ٍ
والذي سينعقد في الفترة من  28نوفمبر
ُ
الجاري إلى  1ديسمبر املقبل في مدينة
س ��ان دي�ي�غ��و ت�ح��ت رع��اي��ة س�م��و رئ�ي��س
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر م �ب��ارك
الحمد الصباح.
وأع � ��رب � ��ت ال� �ش ��رك ��ة ف� ��ي ب� �ي ��ان ص �ح��اف��ي
ع��ن ف�خ��ره��ا ب�ك��ون�ه��ا ال ��راع ��ي ال�ب�لات�ي�ن��ي
ُ
للمؤتمر ،ال��ذي تعتبر داعمًا رئيسيًا له
ً ّ
على مدى  16عامًا ،خاصة أن هذا املؤتمر
ّل�اّ
ّ
ال �ط� ب��ي املتميز ُي�ش��ك��ل التجمع األك�ب��ر
للطلبة الكويتيني الدارسني في الخارج،
ويأتي دعم زين في إطار استراتيجيتها
ل �ل �م �س��ؤول �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة واالس �ت��دام��ة
ات �ج��اه ق�ط��اع��ي ال�ش�ب��اب وال�ت�ع�ل�ي��م ،وم��ن
م�ن�ط�ل��ق إي�م��ان�ه��ا ب��أه�م�ي��ة ال �ت��واص��ل مع
أبناء الكويت من طالب العلم في الخارج.
وبينت «زين» أنها ستقوم وكعادتها كل

ع��ام بإضافة بصمة مميزة للمؤتمر من
خالل ُمشاركتها في العديد من األنشطة
وال �ف �ع��ال �ي��ات ع �ل��ى ه��ام��ش امل��ؤت �م��ر ،من
ضمنها رعايتها للندوة الرياضية التي
ستشهد ت��واج��د ال�ع��دي��د م��ن الرياضيني
الكويتيني املتميزين ،وتنظيم منافسات
بطولة زين لكرة القدم للطلبة في أجواء
ري��اض �ي��ة ح�م��اس�ي��ة ،وت�ن�ظ�ي�م�ه��ا ل��ورش��ة
ح� ��ول ت �س��ري��ع امل �ش��اري��ع ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة
ال � �ن ��اش � �ئ ��ة س �ت �س �ت �ض �ي��ف م � ��ن خ�ل�ال �ه��ا
مجموعة م��ن الشخصيات الناجحة في
عالم ريادة األعمال.
وأض ��اف ��ت ال �ش��رك��ة أن �ه ��ا س �ت �ق��وم أي �ض��ًا
ُ
باملشاركة ف��ي تكريم الطلبة والطالبات
امل �ت �ف��وق�ين األوائ� � ��ل م ��ن ال �ك��وي �ت �ي�ين على

ُ
مستوى الواليات املتحدة ،كما ستشارك
ُ
ف� ��ي امل � �ع� ��رض امل� �خ� �ص ��ص ل� �ل ��رع ��اة ع�ل��ى
ه��ام��ش أع �م��ال امل��ؤت �م��ر ،وذل ��ك م��ن خ�لال
ُ
ج �ن��اح �ه��ا ال � �خ� ��اص ال � � ��ذي س� ��ت � �ق� � ّ�دم م��ن
خالله ع��روض��ًا خاصة للطلبة وفرصها
ال ��وظ �ي �ف �ي ��ة ل �ل �خ ��ري �ج�ي�ن ،واس� �ت� �ع ��راض
ت�ج��رب�ت�ه��ا ال ��رائ ��دة ف��ي ع��ال��م االت �ص��االت
ل �ل �ط �ل �ب��ة وال � �ط� ��ال � �ب� ��ات ،ه � ��ذا ب ��اإلض ��اف ��ة
إل ��ى ال �ع��دي��د م��ن امل �ف��اج��آت ال �ت��ي أع��دت�ه��ا
خصيصًا لزوار املؤتمر.
وذكرت «زين» أن املؤتمر سيشهد تنظيم
العديد من األنشطة املميزة ،منها ورشة
«فونورزما» لصناعة الهوية الكاريزمية
ف ��ي وس ��ائ ��ل ال �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي من
خ�ل�ال األج �ه��زة ال��ذك �ي��ة ،وورش� ��ة تطوير

ال� � ��ذات ل �ل �ط��ال �ب��ات ،ون� � ��دوة اق �ت �ص��ادي��ة،
ك�م��ا سيستضيف امل��ؤت�م��ر ن �ج��وم إذاع��ة
نبض الكويت 88.8اف ام ،وحفل غنائي
م��ن تقديم ف��رق��ة ميامي الكويتية ،وهي
األنشطة التي ستشهد تواجد مجموعة
ك� �ب� �ي ��رة م� ��ن اإلع �ل�ام � �ي �ي�ن وال �س �ي��اس �ي�ي�ن
وال�ن��اش�ط�ين االج�ت�م��اع�ي�ين وال��ري��اض�ي�ين
وغيرهم.
وأش��ارت الشركة إلى أن املؤتمر يكتسب
ّ
تجمع
أهمية خ��اص��ة ك��ون��ه ُيعتبر أك�ب��ر
ك ��وي� �ت ��ي خ� � � ��ارج ال� � �ب �ل��اد ح� � ��ول ال� �ع ��ال ��م،
وي�س�ت�ق�ب��ل ط�ل�ب��ة وط��ال �ب��ات ال �ك��وي��ت من
جميع أنحاء الواليات املتحدة ،ويجمعهم
بالعديد من الشخصيات الوطنية التي
تزور الواليات املتحدة خصيصًا ملشاركة
خبراتهم وتجاربهم من مختلف املجاالت
مع الطلبة الحاضرين ،كما يعتبر تجمعًا
ثقافيًا ف��ري�دًا م��ن ن��وع��ه ،مل��ا يتميز ب��ه من
مستوى ع��ال من الحس الوطني .ويقوم
االت �ح��اد ال��وط �ن��ي ل�ط�ل�ب��ة ال �ك��وي��ت  -ف��رع
ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح ��دة األم �ي ��رك �ي ��ة ب �خ��دم��ة
م ��ا ي � �ق ��ارب  14000ط ��ال ��ب وط ��ال� �ب ��ة م��ن
الكويتيني الدارسني في أميركا.

«األهلي» يشارك في اليوم الوطني
للتضامن مع ذوي االحتياجات

علي البغلي يتوسط إدارة مدرسة هوب لالحتياجات الخاصة وعدداً من الضيوف

تعزيزاً للتعاون بين الكويت والمملكة المتحدة بمجال التعليم

 KCSTتستضيف
مؤتمر األمن السيبراني
ب��ال �ت �ع��اون م��ع ح �ك��وم��ة امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة وال�ه�ي�ئ��ة
العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات  CITRAوكلية
الكويت للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الكويت،
تستضيف ك�ل�ي��ة ال�ك��وي��ت ل�ل�ع�ل��وم والتكنولوجيا
امل��ؤت �م��ر األول للتعليم وال �ب �ح��ث ف��ي م �ج��ال األم��ن
السيبراني  2019في  11و 12من نوفمبر الجاري.
سيركز املؤتمر على مجالني رئيسيني ذوي اهتمام
م �ش �ت��رك وس �ي �ه��دف إل ��ى زي � ��ادة ال �ت �ع��اون ال�ب�ح�ث��ي
الثنائي ب�ين اململكة املتحدة وال�ك��وي��ت ،باإلضافة
إل��ى تشجيع زي ��ادة ال�ب��رام��ج التعليمية ف��ي مجال
األمن السيبراني.
وف��ي املناسبة نائب السفير البريطاني تيم ف��اوز:
«ي �س��ر امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي اس�ت�ض��اف��ة
امل ��ؤت� �م ��ر األول ال � � ��ذي ي �ج �م��ع ب�ي��ن خ � �ب� ��راء األم� ��ن
السيبراني البريطانيني والكويتيني .تواجه كل من
ً
يوميا تهديدات إلكترونية
اململكة املتحدة والكويت
م� �ت� �ع ��ددة .ل �ه��ذا ت �ع��د ح �م��اي��ة ال �ه �ي��اك��ل األس��اس �ي��ة
الحيوية وبياناتنا الخاصة أح��د أكبر التحديات
في عصرنا .لقد تم تصنيف بريطانيا باستمرار
كواحدة من أكثر دول العالم ريادة في مجال األمن
السيبراني .لكن التهديد ال��ذي نواجهه حاليًا هو
تهديد عاملي يتطلب شراكة عاملية .لذلك يسعدني
أن تعمل ك��ل م��ن ال�ك��وي��ت وامل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة س� ً
�وي��ا
لتدريب األش�خ��اص املوهوبني ليصبحوا األفضل
في العالم في مكافحة التهديدات السيبرانية».
سيجمع املؤتمر بني متحدثني من القطاع الرسمي
واألك ��ادي� �م ��ي وال �ت �ج��اري امل�ت�خ�ص�ص�ين ف��ي م�ج��ال
األم ��ن ال�س�ي�ب��ران��ي م��ن ال �ك��وي��ت وامل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة.
وسيتيح فرصة للمؤسسات البحثية ال��رائ��دة في
اململكة املتحدة في مجال األمن السيبراني العمل مع
مزودي التعليم الكويتيني ،مع التركيز على هندسة
ال�ك�م�ب�ي��وت��ر م �ث��ل ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وك �ل �ي��ة ال�ك��وي��ت
للعلوم والتكنولوجيا ( )KCSTواألكاديميني الذين
لديهم خلفية في مجال األمن السيبراني.
قال سفير اململكة املتحدة لألمن السيبراني هنري
بيرسون« :يسعدني أن تتاح لي الفرصة للتحدث
ف� ��ي م��ؤت �م��ر ال �ت �ع �ل �ي��م وال� �ب� �ح ��ث ف� ��ي م� �ج ��ال األم� ��ن
ال �س �ي �ب��ران��ي ،وم �ش��ارك��ة ال �ن �ه��ج امل �ت �ب��ع ف��ي اململكة
املتحدة لتعليم األم��ن السيبراني والبحث في هذا
امل�ج��ال .إننا نتطلع إل��ى ت�ع��اون أق��وى م��ن أي وقت
مضى بني اململكة املتحدة والكويت»
وصرح القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول
في جامعة الكويت الدكتور رائ��د بورسلي« :يأتي
ه ��ذا ال �ت �ع��اون امل �ب��ارك — واالس �ت �ض��اف��ة امل�ش�ك��ورة

م��ن ق�ب��لكلية ال�ك��وي��ت ل�ل�ع�ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا —
تماشيا مع رسالة الجامعة في ما يتعلق بخدمة
املجتمع من خ�لال أنشطة تسهم في زي��ادة الوعي
ال�س�ي�ب��ران��ي ل ��دى ع�ن��اص��ر امل�ج�ت�م��ع امل�خ�ت�ل�ف��ة .كما
تدعم هذه اللقاء ات واالستضافات لخبراء عامليني
جهود الباحثني وأعضاء هيئة التدريس ،في كلية
الهندسة والبترول بجامعة الكويت كما في كلية
الكويت للعلوم والتكنولوجيا ،ف��ي أوج��ه البحث
العلمي ذات ال�ص�ل��ة .وف��ي امل �ق��ام االول تسهم هذه
النشاطات ،كما نأمل ،في بلورة املفاهيم الحديثة
لدى أبناؤنا الطلبة في ما يتعلق باألمن اإللكتروني
والسيبراني ،ملا له من تأثير مباشر في ما يقومون
به من مشاريع لخدمة العلم واإلنسانية ال بد لها
ً
حاليا.
من مراعاة هذا الجانب ،وهو ما يتم بالفعل
وق � � � ��د ص � � � ��رح رئ � � �ي� � ��س ك � �ل � �ي� ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت ل� �ل� �ع� �ل ��وم
والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعني:
«يسر كلية الكويت العلوم والتكنولوجيا استضافة
املؤتمر األول لألمن السيبراني بني الكويت واململكة
امل�ت�ح��دة ال ��ذي ت��م تنظيمه ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�س�ف��ارة
البريطانية واملجلس الثقافي البريطاني والهيئة
ال �ع��ام��ة ل�لات �ص��االت وت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات وج��ام�ع��ة
الكويت».
يعد األم��ن السيبراني موضوعا رئيسيا للبرامج
التي تقدمها كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا
التي تتمحور حول التكنولوجيا املتقدمة ،وكذلك
جزء مهم من االبحاث التي تقوم بها كلية الكويت
ل�ل�ع�ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال �ت��ي ت�ع�م��ل ح��ال�ي��ًا على
م �ش��روع ك�ب�ي��ر ح ��ول األم� ��ن ال �س �ي �ب��ران��ي ب��دع��م من
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
سيتيح امل��ؤت�م��ر ال�ف��رص��ة للباحثني وال �خ �ب��راء من
اململكة املتحدة والكويت لتبادل الخبرات وإقامة
رواب ��ط م��ن ش��أن�ه��ا أن ت ��ؤدي إل��ى م�ش��اري��ع بحثية
ً
ً
مشتركة .كما أظهر تنظيم املؤتمر تعاونا ممتازا
ب�ي�ن ج�م�ي��ع األط� � ��راف ،ون��أم��ل أن ت�س�ه��م ف��ي زي ��ادة
الوعي بمخاطر األمن السيبراني وتطوير الخبرات
املتعلقة بها في الكويت.

رع� � ��ى ال� �ب� �ن ��ك األه � �ل � ��ي ال� �ك ��وي� �ت ��ي ح� �ف ��ل اف �ت �ت ��اح
ال �ي��وم ال��وط�ن��ي للتضامن م��ع امل�ع��اق�ين وم�ع��رض
امل� � ��دارس امل �ش��ارك��ة ف �ي��ه ،ال� ��ذي أق �ي��م ف ��ي م��درس��ة
هوب لالحتياجات الخاصة ،وذل��ك انسجاما مع
استراتيجيته ال��داع �م��ة ل�ل�م�ب��ادرات وال�ف�ع��ال�ي��ات
التي تخدم املجتمع وأف ��راده .وج��رى تنظيم هذا
الحدث بالتعاون مع الجمعية الكويتية ملتابعة
قضايا املعاقني ،وذلك يوم  5نوفمبر في مدرسة
ّ
ه��وب ،وال��ذي مثل ب��داي��ة لسلسلة م��ن الفعاليات
املقرر إقامتها على مدار الشهر.
وق � ��د ش� ��ارك� ��ت أك� �ث ��ر م� ��ن  25م� ��درس� ��ة م� ��ن ذوي
االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة ف��ي امل �ع��رض ال ��ذي شهد
عرض أعمال الطلبة الفنية والحرفية بهدف إبراز
ّ
إبداعاتهم ،كما وزع��ت امل��دارس املشاركة كتيبات
ع ��ن ط� ��رق ال �ت ��دري ��س وامل �ن ��اه ��ج ال �خ��اص��ة ب ��ذوي
اإلعاقة .وتأتي رعاية البنك األهلي الكويتي لهذه
الفعالية ح��رص��ًا وال�ت��زام��ًا منه بتعزيز دوره في
املسؤولية االجتماعية وإيمانه بأن هذا التشجيع
والدعم ملثل هذه املبادرات من شأنه إحداث تغيير
إي�ج��اب��ي ف��ي املجتمعات ولتسليط ال �ض��وء على
أبنائنا من ذوي االحتياجات الخاصة.

«المحاسبة» يشارك
في برنامج «قادة
األمن السيبراني»
ت �ف �ع �ي�ل�ا مل � �ش� ��ارك� ��ة دي� � � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف� ��ي األن� �ش� �ط ��ة وال �ف �ع��ال �ي��ات
التطويرية شارك محلل مبرمج رئيسي
ب ��إدارة تقنية املعلومات ط�لال املطيري
ف ��ي ال �ب��رن��ام��ج ال �ت��دري �ب��ي «ق� � ��ادة األم ��ن
السيبراني» ،الذي عقد باململكة املتحدة
خ�ل��ال ال �ف �ت ��رة م ��ن  6أك �ت ��وب ��ر وح� �ت ��ى 1
نوفمبر .2019
وق� ��ال امل �ط �ي��ري ان ال �ب��رن��ام��ج اس�ت�ه��دف
ت��أس �ي��س ج �ي��ل م� ��ن ال � �ق� ��ادة امل �ح �ت��رف�ين
والفنيني القادرين على تطوير البرامج
املناسبة لحماية أنظمة املعلومات في
ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي وامل��ال��ي ف��ي ال�ك��وي��ت،
وذل � ��ك وف� ��ق أح � ��دث ال �ت �ق �ن �ي��ات وأف �ض��ل
امل �م��ارس��ات امل�س�ت�خ��دم��ة ف��ي م �ج��ال أم��ن
املعلومات.
وأض� ��اف أن ال�ب��رن��ام��ج س��اه��م ف��ي صقل
م � �ه ��ارات امل� �ش ��ارك�ي�ن وت �ع��زي��ز ق��درات �ه��م
للعمل على الرفع من كفاءتهم اإلنتاجية
والتطوير من قدراتهم العملية في هذا
امل� �ج ��ال ،ك �م��ا أن م �ح �ت��وى ال �ب��رن��ام��ج تم
ت�ص�م�ي�م��ه ﺑﻤا ي �ت �ن��اس��ب م ��ع م�ت�ط�ل�ب��ات
ال� �ق� �ط ��اع امل� �ص ��رف ��ي وامل � ��ال � ��ي ف� ��ي دول� ��ة
ال� � �ك � ��وي � ��ت ،وت� �خ� �ل� �ل ��ه ب � ��رام � ��ج ال �ت �ع �ل �ي��م
اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ،وامل� �ح ��اك ��اة وم �ح��اض��رات
ع�م�ل�ي��ة ،ك�م��ا ت�ض�م��ن ال�ب��رن��ام��ج م�ش��روع
عمل للمتدربني.
وأف� ��اد امل�ط�ي��ري ب��أن ال�ب��رن��ام��ج ه��و أح��د
امل �ش��اري��ع امل�ه�م��ة واالس�ت��رات�ي�ج�ي��ة التي
ُ
تعقد بالتعاون بني بنك الكويت املركزي
وال �ب �ن��وك ال�ك��وي�ت�ي��ة وم�ع�ه��د ال ��دراس ��ات
املصرفية والتي تسعى لتطوير الكوادر
ال��وط�ن�ي��ة وت��أه�ي�ل�ه��ا ،ح�ت��ى ت�ك��ون ق��ادرة
ع �ل��ى ال �ع �م��ل ب �ح��رف �ي��ة وم � �ه� ��ارة ع��ال �ي��ة،
لتعزيز حصانة القطاع املالي واملصرفي
والقطاعات املختلفة األخرى.
وأشار إلى أن البرنامج ألقى الضوء على
كيفية م��واج �ه��ة ال�ه�ج�م��ات السيبرانية
التي تستهدف البنى التحتية الحرجة
والبيانات الحساسة ،وبناء الحكومات
وامل� ��ؤس � �س� ��ات الس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ات األم� ��ن
ال �س �ي �ب��ران��ي ض �م��ن ه�ي�ك�ل�ه��ا التنظيمي
بشكل يعزز من مستويات االعتماد على
ال � ��ذات ل ��دى امل��ؤس �س��ات وق��درت �ه��ا على
الصمود في وجه الهجمات السيبرانية.
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«الخليج» يجري سحب
ً
غدا
حساب الراتب
ي � �ج� ��ري ب� �ن ��ك ال� �خ� �ل� �ي ��ج غ� � � � ً�دا ال �س �ح��ب
ال � �ش � �ه ��ري ال � �ع ��اش ��ر ل� �ح� �س ��اب ال� ��رات� ��ب
ل�ه��ذا ال �ع��ام ،ف��ي امل�ق��ر ال��رئ�ي�س��ي للبنك،
وب �ح �ض��ور وإش � ��راف م�م�ث��ل م��ن وزارة
التجارة والصناعة ،وذلك لتحديد فائز
شهر أكتوبر بجائزة تصل قيمتها إلى
 12ضعف الراتب.
وبهذه املناسبة ،قال مساعد املدير العام
لالتصاالت الخارجية في بنك الخليج،
أحمد األمير« :تعرفنا حتى اليوم على
ت �س �ع��ة ف��ائ��زي��ن م �ح �ظ��وظ�ين م ��ن خ�لال
س �ح��وب��ات ح �س��اب ال ��رات ��ب ال �ش �ه��ري��ة،
ونحن متحمسون للتعرف على الفائز
ال �ع��اش��ر ل �ه��ذا ال� �ع ��ام .وب��اإلض��اف��ة إل��ى
ال �ف��وز ب �ج��ائ��زة ت �ص��ل ق�ي�م�ت�ه��ا إل ��ى 12
ضعف الراتب ،يقدم حساب الراتب من
بنك الخليج العديد من املميزات القيمة
ل �ل �ع �م�لاء ،م �ث��ل ال �س �ح��وب��ات ال�ش�ه��ري��ة
وال �س �ن��وي��ة ال �ت ��ي ي ��دخ ��ل ال �ع �م�ل�اء لها
ً
تلقائيا ،كما يمكنهم التقديم للحصول
ع�ل��ى ق ��روض م��ن دون ف��وائ��د ،وه��داي��ا
نقدية ،وإع �ف��اء ات م��ن ال��رس��وم ،واملزيد
من الجوائز طوال العام».
ويوفر عرض حساب الراتب لعام 2019
إل��ى جميع ال�ع�م�لاء الكويتيني ال�ج��دد
م�م��ن ي �ق��وم��ون ب�ت�ح��وي��ل روات �ب �ه��م إل��ى
ً
تلقائيا
ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج ،ف��رص��ة ال��دخ��ول
ف��ي السحوبات الشهرية وال�ف��وز ب�ـ 12
ضعف ال��رات��ب ،وف��ي السحب السنوي
ع�ل��ى أك �ب��ر ج��ائ��زة ل�ح�س��اب ال��رات��ب في

أحمد االٔمير

الكويت وهي  100ضعف الراتب.
ي�م�ن��ح ح �س��اب ال ��رات ��ب ال �ع �م�لاء ال�ج��دد
ممن يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك
الخليج ف��رص��ة ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ج��ائ��زة
نقدية فورية قدرها  100دينار كويتي
أو ق��رض م��ن دون ف��وائ��د لغاية 10000
َ
دينار كويتي ،شرط أال يقل الراتب الذي
يتم تحويله إل��ى بنك الخليج عن 500
دينار كويتي.
وبإمكان العمالء الجدد الحصول على
بطاقات فيزا وماستركارد االئتمانية
من دون رسوم سنوية في العام األول،
مع إمكانية الحصول على قرض تصل
ق�ي�م�ت��ه إل� ��ى  70000دي� �ن ��ار وت �س��دي��ده
خالل مدة  15سنة ،أو قرض استهالكي
تصل قيمته إلى  25000دينار كويتي.

ملصق سحب حساب الراتب

السحب األسبوعي للحملة

«المتحد» يعلن الفائزين
بجوائز الحصاد اإلسالمي
أع �ل��ن ال �ب �ن��ك األه �ل��ي امل �ت �ح��د ف��ي ال �س��ادس
م��ن نوفمبر ال �ج��اري أس �م��اء ال��راب�ح�ين في
السحب األس�ب��وع��ي على ج��وائ��ز الحصاد
اإلس�ل�ام��ي ،ح�س��اب ال�س�ح��ب ع�ل��ى ال�ج��وائ��ز
اإلسالمي األول في الكويت ،والذى استطاع
أن يعيد رسم حياة اآلالف من الرابحني من
سعداء الحظ ،حيث يقدم لعمالئه أكبر عدد
من ف��رص للفوز على م��دار العام من خالل
ما يزيد على  850جائزة سنويًا.
وق ��د أس �ف��ر ال �س �ح��ب ع ��ن ح �ص��ول عبد

ملصق الحملة

ح� �س�ي�ن ع� �ب ��د ه� ��ري� ��ش ع� �ل ��ى ال� �ج ��ائ ��زة
األسبوعية الكبرى بقيمة  10000دينار
كويتي.
ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى ح� �ص ��ول  20ف ��ائ ��زا ع�ل��ى
 1000دينار لكل رابح وهم :جميلة مبارك
ال ��دي �ح ��ان ��ي ،ع �ل��ي ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ق��وس��ي،
خ��ال��د ع ��ادل ال�ع��رب�ي��د ،محمد ع�ب��دال�ه��ادي
ال � � � ��وزان ،ع �ل��ي ع �ي �س��ى ح� �س�ي�ن ،زي � ��د ف�ه��د
عبدالرحمن الزيد ،امل عيد علي الشريكة،
إس �م��اع �ي��ل ص ��ال ��ح ح� �س ��ن ،م �ن �ي��ف ن��اص��ر
املطيري ،محمد حسني
ح � ��ات � ��م ،س � � � ��اره ض� �ي ��اء
ال �ش��اف �ع��ي ،ع�ب��دال�ع��زي��ز
س��ال��م ال� ��راش� ��د ،محمد
عبدالرسول الحلواجي،
س� �ي ��د س� �ل� �م ��ان ج �ع �ف��ر،
رم� ��زي ال �ع��ري��ض ،رم�ل��ة
عبدالرضا حسني ،نوال
ع �ب ��دال �ح �س�ي�ن ص ��ال ��ح،
ع� � �ب � ��اس ح � �س� ��ن ع� �ل ��ي،
أح� �م ��د ق �م �ب��ر ع� �ب ��داهلل،
محمد ابراهيم أحمد.
وب�ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ،تقدم
ال �ب �ن��ك األه� �ل ��ي امل�ت�ح��د
ب � � �خ� � ��ال� � ��ص ال� �ت � �ه � �ن � �ئ ��ة
ل� �ع� �م�ل�ائ ��ه ال � ��راب � �ح �ي��ن،
مؤكدا أن هناك العديد
من فرص الفوز الكبرى
ما زالت بانتظارهم.

«وربة» يعلن الرابحين
في سحوبات «السنبلة»
أع� �ل ��ن ب �ن��ك ورب� � ��ة -ال� �ب� �ن ��ك األف � �ض� ��ل ف��ي
ال �خ��دم��ات امل �ص��رف �ي��ة ل �ق �ط��اع ال �ش��رك��ات
والخدمات املصرفية لقطاع االستثمار
ف� ��ي دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت  -س �ح ��ب ال �س �ن �ب �ل��ة
االس �ب��وع��ي ال �ث��ان��ي واألرب� �ع�ي�ن وس�ح��ب
ال �س �ن �ب �ل��ة ل�ل�أط� �ف ��ال ال� �ث ��ام ��ن ف� ��ي ت �م��ام
ال �س��اع��ة ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة ظ �ه �رًا م��ن ي��وم
ال� �خ� �م� �ي ��س؛ ه� � ��ذا وق� � ��د ت� ��م اإلع� �ل� ��ان ع��ن
ال�ف��ائ��زي��ن ال�خ�م�س��ة ب�ح�ض��ور م�م�ث��ل عن
وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك
وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم الحظ
خالل سحب السنبلة الثاني واألربعني،
فقد توج  5رابحني من عمالء بنك وربة
حصل كل منهم على  1000دينار كويتي
وهم :منيرة عبد اللطيف محمد العنزي،
م�ب��ارك محمد م�ب��ارك ال��دوس��ري ،محمد

فهد سالمة الزعبي ،سرور عايض سرور
العتيبي ،وعبيد سعد عبيد الهاجري.
وال� �ج ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر أن � ��ه وألول م � ��رة ت��م
إض��اف��ة ح �س��اب ال�س�ن�ب�ل��ة ل�لأط �ف��ال إل��ى
سحوبات السنبلة ،وهو حساب توفير
ل �ل�أط � �ف� ��ال ي �ت �م �ي��ز ب � �ع� ��وائ� ��د ت �ن��اف �س �ي��ة
وسحوبات شهرية على جوائز مبتكرة
للصغار ،وقد توج  3فائزين هذا الشهر،
الرابح األول برحلة شاملة أفراد األسرة
واإلق��ام��ة ف��ي ف�ن��دق  La Pitaال�ك��ائ��ن في
دب� ��ي ب ��ارك ��س ع �ب��دال �ع��زي��زع �ب��داهلل فهد
ال�ع��وي�ه��ان ال �ع �ن��زي ،وال��راب��ح ب��ال�ج��ائ��زة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة ه � ��و ض� ��ام� ��ر ض� ��اح� ��ي ص��ال��ح
ال�ش�م��ري وه��ي ع �ب��ارة ع��ن اش �ت��راك سنة
ف��ي ن��ادي فلكس وال�ف��ائ��زة الثالثة رن��اد
فيصل نهار املطيري باشتراك ملدة سنة
في أحد النوادي املشاركة.
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اقتصاد وأعمال 23

سيارات

افتتحت شركة علي
الغانم وأوالده للسيارات
معرض جيلي الجديد ،وهو
عبارة عن منشأة مبيعات
وخدمات وقطع غيار جديدة
بالكامل مخصصة حصريا ً
لعالمة جيلي في الكويت.
ويأتي إطالق المعرض عقب
عملية التوقيع التي جرت
مؤخراً على اتفاقية بين
شركة علي الغانم وأوالده
للسيارات ومجموعة جيلي
أوتو العالمية لتكون الموزع
الرسمي لطرازات جيلي في
الكويت.
سيارة جيلي كول راي لحظة الكشف عنها|تصوير جمال المنشاوي

كشفت عن سيارة «جيلي كول راي» الرياضية بتقنياتها المذهلة في حفل االفتتاح

ً
ً
جديدا لعالمة جيلي في منطقة الري
معرضا
«علي الغانم» تدشن
¶ فهد الغانم :نضم عالمة تجارية مم ّيزة للسيارات االقتصادية الستكمال محفظتنا الحالية

فهد علي الغانم

محمد ثنيان الغانم
ّ
علي

بشير سليمان
حضر حفل افتتاح معرض جيلي الجديد في الكويت،
ال � ��ذي ي �ق��ع ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال � ��ري ن �خ �ب��ة م �م �ي��زة م ��ن ك�ب��ار
ّ
محمد
الشخصيات وال��رس�م�ي�ين ،ون��ذك��ر م�ن�ه��م ،ع�ل��ي
ثنيان ال�غ��ان��م ،رئ�ي��س غ��رف��ة ت�ج��ارة وص�ن��اع��ة الكويت
ولي مينغ قانغ ،سفير الصني لدى الكويت ،و فهد علي
محمد ثنيان ال�غ��ان��م ،الرئيس التنفيذي لشركة علي
ال�غ��ان��م وأوالده للسيارات وأل�ي�ك��س ن��ان ،امل��دي��ر العام
لشركة جيلي أوتو العاملية ،والسيد لي ،رئيس معهد
البحوث والتطوير في جيلي ،وكزو تاو ،مساعد املدير
العام لشركة جيلي أوتو العاملية.

فهد الغانم
وقال فهد علي الغانم ،الرئيس التنفيذي لشركة علي
الغانم وأوالده للسيارات ،في كلمة له خالل الفعالية:
«ي�س�ع��دن��ا وي �ش� ّ�رف �ن��ا أن ن�ن�ط�ل��ق ف��ي ه ��ذه ال��رح �ل��ة مع
ّ
ج�ي�ل��ي .فشركتنا ت�ع�ت��ز ب�ث�لاث�ين س�ن��ة م��ن ال�خ�ب��رة في
قطاع السيارات الفاخرة ،وبالتالي ك��ان من الطبيعي
نضم عالمة تجارية ّ
ّ
مميزة للسيارات
بالنسبة لنا أن
االقتصادية الستكمال محفظتنا الحالية .على مدى
السنني ،نجحت شركتنا بترسيخ مكانتها م� ّ�رة تلو
األخرى ،من خالل تقديم أعلى املستويات على صعيد
خ��دم��ة ال�ع�م�لاء وس��وف نسعى بالتأكيد إل��ى تحقيق
ه��ذا الوعد مع عمالء جيلي في الكويت .نفتتح اليوم
املعرض الجديد املخصص لعالمة جيلي ،وهو منشأة
ّ
ّ
والتطور ،وما هو إال الخطوة األولى
قمة في الحداثة
ّ
لتقديم تجربة استثنائية لعمالء جيلي .يتميز املعرض
الجديد بمساحة رحبة مخصصة لعرض السيارات،
مجهزة بأحدث ّ
ّ
املعدات واألدوات إضافة
وورشة عمل
إلى قسم مخصص لقطع الغيار من أجل الحرص على
أن تكون القطع متوافرة بشكل دائم».
وب�م�ن��اس�ب��ة اف �ت �ت��اح امل �ع��رض ال �ج��دي��د ،ت��م تخصيص
ص��ال��ة ال �ع��رض ل�س�ي��ارة «ج�ي�ل��ي ك��ول راي» ال�ج��دي��دة،
وه��ي أح ��دث ط ��راز ل��دى ال�ش��رك��ة ض�م��ن ف�ئ��ة ال�س�ي��ارات
ّ
تتميز بها
ال��ري��اض�ي��ة ،وت�ض� ّ�م أف�ض��ل التقنيات ال�ت��ي
ج�ي�ل��ي م ��ن ن��اح �ي��ة راح� ��ة ال ��رك ��اب وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا دع��م

صالة العرض الجديدة الخاصة بعالمة «جيلي»

قص شريط االفتتاح (من اليمين) يوسف القطامي ولي شينهاي وفهد الغانم ونان شانغ ليانغ وحمد طالب العنجري وكزو تاو

السائق التي نذكر منها كاميرا الرؤية الشاملة ،والركن
ّ
املحرك عن بعد.
التلقائي ،وتشغيل

كزو تاو
وتعليقًا على الكشف عن السيارة الجديدة ،ق��ال كزو
ّ
ت��او« :ن��رى أن شراكتنا مع شركة علي الغانم وأوالده
ل�ل�س�ي��ارات ش��راك��ة ن��اج�ح��ة ج �دًا ،إذ تنتهج الشركتان
الفلسفة ذاتها .فانطالقًا من حاجات املستخدم ،نبتكر
ت�ج��رب��ة ال �ق �ي��ادة األروع ل�ع�م�لائ�ن��ا .وي�ظ�ه��ر ذل ��ك األم��ر
بشكل واضح في الطراز األحدث من جيلي الذي كشفنا
عنه ال �ي��وم ،أي ط��راز ك��ول راي ،وه��و س�ي��ارة رياضية

متوسطة الحجم تجمع ما بني التكنولوجيا والذكاء
والسالمة ،وقد تم تطويرها بناء على طلبات العمالء
ح ��ول ال �ع��ال��م م��ع األخ ��ذ ب�ع�ين االع �ت �ب��ار ب�ي�ئ��ة املنطقة
ّ
ال�ق��اس�ي��ة .وف��ي املستقبل ،نتطلع إل��ى ط��رح مجموعة
ج��ذاب��ة م��ن املنتجات ف��ي س��وق ال�ش��رق األوس��ط تلبية
ّ
ويتم تطوير هذه املنتجات
لحاجات العمالء املختلفة.
ب �ن � ً
�اء ع �ل��ى ث�ل�اث��ة أس ��س ه ��ي ال �ت �ك�ن��ول��وج�ي��ا وال ��ذك ��اء
ّ
والسالمة .ويمكن للعمالء توقع الكثير من جيلي في
ّ
الكويت ،وأتطلع قدمًا إلى مشاركتكم املزيد من األخبار
في املستقبل القريب».
ّ
وت �ح �ف �ي �زًا ل �ل �ع �م�لاء امل �ح �ت �م �ل�ين ،ي �ح �ص��ل ك� ��ل شخص

يشتري س�ي��ارة جيلي على كفالة مل� ّ�دة  15سنة ،وهي
ّ
خطوة تؤكد الثقة الكبيرة لدى جيلي أوتو وشريكها
ف��ي ال �ك��وي��ت ش��رك��ة ع �ل��ي ال �غ��ان��م وأوالده ل�ل�س�ي��ارات
بمتانة منتجاتها .ويحصل العمالء الجدد أيضًا على
خدمة مجانية ّ
ملدة  3سنوات.
أص�ب�ح��ت س �ي��ارة جيلي ك��ول راي ُم�ت��اح��ة ال �ي��وم أم��ام
ال� �ع� �م�ل�اء .ل �ت��رت �ي��ب م ��وع ��د ل �ت �ج��رب��ة ق �ي��ادت �ه��ا ،ي�م�ك��ن
التواصل مع معرض جيلي أوتو الجديد لشركة علي
الغانم وأوالده للسيارات على الرقم  1832222أو عبر
امل��وق��ع اإلل�ك�ت��رون��ي  www.geely.com.kwللحجز عبر
اإلنترنت.

كزو تاو:
مركبة «كول راي»
تجمع بين التكنولوجيا
والذكاء والسالمة
قسم مخصص
لقطع الغيار بهدف
توافرها بشكل دائم
منشأة مبيعات
وخدمات وقطع غيار جديدة
مخصصة حصريا ً
لسيارات جيلي
تسويق سيارات
جيلي الصينية
مع كفالة لمدة  15سنة
وصيانة مجانية
 3سنوات

الحضور الكثيف خالل حفل االفتتاح

طراز كول راي باللون األبيض
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جعجع لبومبيو :الشعب اللبناني ال يحتاج مساعدة
توجه رئيس حزب «القوات اللبنانية»سمير جعجع ،في تصريح عبر وسائل التواصل االجتماعي
ً
إلى وزير الخارجية األميركيمايك بومبيو ،قائال« :مع الشكر الجزيل مستر بومبيو ولكنالشعب
اللبناني «م�ك�ف��ي وم��وف��ي» ول�ي��س ب�ح��اج��ة إل��ى امل�س��اع��دة م��ن أج��ل ال �خ��روج م��ن أزم�ت��ه املعيشية،
االجتماعية واالقتصادية».
وكان مايك بومبيو قال في تصريح« :يجب علينا مساعدة شعوب العراق ولبنان على التخلص
من النفوذ اإليراني وتحقيق تطلعاتهم».
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اجتماع مالي في القصر الجمهوري :ال داعي للهلع

لبنان ..االنهيار يتسارع على كل المستويات
¶ المحروقات تنفد ..واستمرار مشكلة الدوالر ..وتحذير دولي
بيروت  -سبقلا
بلغ ال��وض��ع االق�ت�ص��ادي وامل��ال��ي ف��ي لبنان ح��دودًا غير
مسبوقة من الدقة والهشاشة .الناس قلقون ومربكون
وخ��ائ �ف��ون ،يتهافتون ع�ل��ى امل �ص��ارف م�ح��اول�ين سحب
ّ
أموالهم ،من دون جدوى .القطاعات كلها ،من االستشفاء
ال � ��ى ال� ��وق� ��ود ال � ��ى األف� � � ��ران ال � ��ى االت � �ص � ��االت وب �ط��اق��ات
«ت �ش ��ري ��ج» ال �ه ��وات ��ف امل �ح �م��ول��ة ،ت� �ن ��ازع ب �س �ب��ب غ�ي��اب
االعتمادات وفقدان الدوالر ،والهيئات االقتصادية ّ
تلوح
ب��اض��راب وشيك يقفل اب��واب املتاجر وامل�ح��ال واملطاعم
ّ
ّ
كلها ،لعدم قدرتها على تسديد رواتب موظفيها.
وأغ�ل�ق��ت م�ح�ط��ات وق ��ود ع��دة ام��س أب��واب �ه��ا م��ع انتهاء
امل � �خ� ��زون ل��دي �ه��ا وص� �ع ��وب ��ة ال � �ق� ��درة ع �ل��ى ال � �ش� ��راء م��ن
املستوردين ب��ال��دوالر األميركي وس��ط وض��ع اقتصادي
م� �ت ��أزم واس� �ت� �م ��رار ال �ت �ح� ُّ�رك��ات ال �ش �ع �ب �ي��ة ض ��د ال�ط�ب�ق��ة
السياسية.
وكشفت الشركات املوزعة للمحروقات في لبنان ،أمس،
عن نفاد الوقود في  60في املئة من املحطات بالبالد.
وق��ال ممثل ال�ش��رك��ات ،ف��ادي أب��و ش�ق��را إن الكمية التي
ف��ي األس � ��واق ت�ك�ف��ي ل�ي��وم�ين ف �ق��ط ،خ�ص��وص��ًا أن لبنان
أمام عطلة نهاية األسبوع .واعتبر أن املشكلة األساسية
تكمن ف��ي أن «ال�ش��رك��ات ل��ن تتمكن م��ن استيراد كميات
جديدة ،بسبب رفض املصارف فتح اعتمادات بالدوالر،
ُ
وفق اآللية التي اتفق عليها مع مصرف لبنان املركزي».
وأف��اد مصور لـ«فرانس ب��رس» عن إغ�لاق محطات عدة
في بيروت أبوابها بعد انتهاء مخزون البنزين لديها.
وق��ال رئيس نقابة أص�ح��اب املحطات سامي البراكس:
«نحن طلبنا أن ندفع مئة في املئة بالليرة اللبنانية ()..
ً
إذا لم يجدوا (املسؤولون واملصرف املركزي) حال حتى
يوم الثالثاء ،سنضطر الى أن نوقف استيراد املشتقات
النفطية ون�غ�ل��ق امل�ح�ط��ات ك��اف��ة ون�ج�ل��س ف��ي بيوتنا».
وبدأت أزمة محطات الوقود في شهر سبتمبر مع تذمر
أصحابها من صعوبة الحصول على الدوالرات لتسديد
فواتيرهم للمستوردين .ويدفع املستهلكون ألصحاب
محطات الوقود في لبنان بالليرة اللبنانية لكن يتعينّ
عليهم الدفع بالدوالر للمستوردين واملوزعني.

تهديدات
في األثناء يواجه العاملون بالبنوك سبابًا وتهديدات
من زبائن غاضبني من قيود على السحب من أرصدتهم.
ومنذ أن أع��ادت البنوك فتح أبوابها قبل أسبوع وهي
ت �س �ع��ى ل �ت �ف��ادي ه � ��روب رؤوس األم � � ��وال ب �م �ن��ع معظم
ال �ت �ح��وي�لات ال �ن �ق��دي��ة إل ��ى ال� �خ ��ارج وف� ��رض ق �ي��ود على

متظاهرون يؤدون «الدبكة» وسط بيروت أمس | أ ف ب

السحوبات بالعملة الصعبة رغ��م أن امل�ص��رف امل��رك��زي
لم يعلن عن أي قيود رسمية على رؤوس األموال .وأدت
ال �خ �ط��وات ال �ت��ي ات �خ��ذت �ه��ا ال �ب �ن��وك إل ��ى ت �ه��دي��دات ضد
العاملني فيها .وقال جورج الحاج رئيس اتحاد نقابات
موظفي املصارف« :هناك زبائن يحملون أسلحة دخلوا
إل ��ى ب �ن��وك ،وح� ��راس األم ��ن خ �ش��وا ال �ت �ح��دث إل�ي�ه��م ألن��ه
عندما يكون هناك أشخاص في مثل هذه الحالة فإنك ال
تدري كيف سيتصرف الناس».
وأضاف أن موظفي البنوك يدرسون الدخول في إضراب،
وأن ال��وض��ع ح��رج ج �دًا و«زم�ل�اؤن��ا ال يمكنهم مواصلة
العمل في ظل الظروف الحالية» .وعبر مصرفي بارز عن
ً
القلق من أن إضرابًا محتمال للموظفني قد يرغم البنوك
على إغالق أبوابها بدءًا من الثالثاء.
ل�ك��ن ح��اك��م م �ص��رف ل�ب�ن��ان ري ��اض س�لام��ة ق ��ال ام ��س ان
املصارف ستفتح ابوابها الثالثاء بشكل طبيعي.

الحسابات ال��دوالري��ة ه��ذا األس�ب��وع ،وف��ق ما ق��ال زبائن
وموظفون مصرفيون.
وذك� ��ر زب ��ائ ��ن أن ب�ن�ك��ًا واح� � �دًا ع �ل��ى األق� ��ل خ �ف��ض ال�ح��د
األقصى لبطاقات االئتمان من عشرة آالف دوالر إلى ألف
هذا األسبوع .وقال مصرفي آخر« :أي شيء يمس سيولة
البنوك يجري تقييده».
وأبلغ بنك أحد زبائنه أن الحد األقصى للسحب األسبوعي
البالغ  2500دوالر جرى خفضه إلى  1500دوالر.

مشكلة الدوالر
وق��ال مصدران في السوق إن ال��دوالر بلغ  1860ليرة أو
أكثر امس مقارنة بــ  1740ليرة الخميس ،في حني يبلغ
السعر الرسمي  1507.5ليرات.
وخفضت بعض البنوك الحد األقصى للسحوبات من

ويقول نقيب املستشفيات سليمان هارون إن املستشفيات
«س �ت �ق��وم ب�ت�ح��رك ل �ي��وم واح ��د ت �ح��ذي��ري ن �ه��ار الجمعة
املقبل ،بالتوقف عن استقبال املرضى باستثناء الحاالت
الطارئة ومرضى غسل الكلى وال�ع�لاج الكيميائي» في
ح ��ال ل��م ت�س�ت�ج��ب امل �ص ��ارف ل�ط�ل�ب�ه��ا ب�ت�س�ه�ي��ل تحويل
األموال بالدوالر لشراء مستلزمات طبية.
وام��ام هول األزم��ة استضاف رئيس الجمهورية العماد
ميشال ع��ون ف��ي قصر بعبدا أم��س اجتماعًا ماليًا ضم

فوضى في األسواق وارتفاع أسعار السلع
تسود حالة من الفوضى في األسواق اللبنانية وسط ارتفاع أسعار سلع أساسية واشكاالت شهدتها املصارف،
في حني لم ّ
تحرك السلطات ساكنًا منذ استقالة الحكومة قبل عشرة أيام.
وتسود حالة من الخوف بني املواطنني غير القادرين على تحصيل ما يريدون من ودائعهم املصرفية مع تشديد
املصارف إجراءات الحد من بيع الدوالر والخشية من زيادة ارتفاع أسعار املواد الغذائية .وبات التجار الكبار غير
بدورهم باألسعار ،وفق ما يقول رئيس جمعية
القادرين على الحصول على الدوالرات من املصارف يتالعبون ّ
املستهلك غير الحكومية زهير برو لــ«فرانس برس» .ويوضح «نتلقى الكثير من الشكاوى أن البلد في مرحلة
فوضى باألسعار» ،مشيرًا إلى أن «التجار الكبار يطلبون من التجار الصغار أن يدفعوا لهم بالدوالر ،وإن وافقوا
على الليرة اللبنانية فيفعلوا ذلك بسعر الصرف الذي يناسبهم»( .أ.ف.ب)

يتمسكان به ..وبنتائج االنتخابات
ّ
«حزب الله» و«أمل»

الحريري يرفض تجاوز مفاعيل
انتفاضة  17أكتوبر

¶ تح ُّرك فرنسي باتجاه لبنان :حكومة جامعة ال ُتقصي أحداً

بيروت  -أنديرا مطر
م��ع ب�ل��وغ ال��وض�ع�ين السياسي واالق�ت�ص��ادي ح ��دودا غير
م�س�ب��وق��ة م��ن االس �ت �ع �ص��اء وال� �ح ��راج ��ة ،وف ��ي ظ��ل ق�ص��ور
السلطة السياسية عن إيجاد الحلول أو عن وضع خريطة
طريق تطمئن الشارع اللبناني املنتفض منذ نحو شهر
احتجاجا على تردي أوضاعه املعيشية ،بدا ان األيام املقبلة
ستشهد تحركا دوليا باتجاه لبنان ،يهدف الى مساعدته
على الخروج من أزماته ومنع انزالقه الى االنهيار الشامل.
وف��ي ه��ذا االط��ار ،يصل ال��ى بيروت خ�لال الساعات املقبلة
م��دي��ر دائ � ��رة ش �م��ال اف��ري�ق�ي��ا وال �ش ��رق االوس � ��ط ف��ي وزارة
ً
الخارجية الفرنسية كريستوف فرنو حامال رسالة واضحة
ل �ل �م �س��ؤول�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ت�ح�ث�ه��م ع �ل��ى «ت �ش �ك �ي��ل ح�ك��وم��ة
ب��أس��رع م��ا يمكن» وان تكون «حكومة جامعة ال تعزل أي
طرف ضمن التركيبة اللبنانية» .علما ان الزيارة املرتقبة
س�ب�ق�ت�ه��ا ات �ص ��االت ف��رن�س�ي��ة رف�ي�ع��ة امل �س �ت��وى م��ع الع�ب�ين
اقليميني ودوليني مؤثرين على ق��رارات القوى السياسية
الوازنة والسيما حزب اهلل.
وتتقاطع امل�ب��ادرة الفرنسية ال�ج��دي��دة م��ع نصائح دولية
تلقاها لبنان منذ ان��دالع االحتجاجات في تأكيدها على
تالزم املسارين السياسي واالقتصادي في أي حل.
وع �ل��ى م�س�ت��وى االزم� ��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة ،ل��م ت�س�ف��ر االت �ص��االت
واللقاءات املتواصلة بني رئيس الجمهورية ميشال عون
ورئيس حكومة تصريف األعمال سعد الحريري عن توافق
حول شكل وطبيعة الحكومة املقبلة .وبعد مرور أسبوعني
على استقالة الحكومة ال ي��زال ال��رئ�ي��س ع��ون يتريث في
ال��دع��وة ال��ى اج��راء االس�ت�ش��ارات النيابية امللزمة لتسمية
رئيس حكومة جديد.
م �ص��ادر م �ق��رب��ة م��ن ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ك�ش�ف��ت ان ال �ح��ري��ري
سيحسم م��وق�ف��ه ب�ت��ول��ي ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��دة أو االع �ت��ذار
واالن �س �ح��اب م��ن ال�ح�ي��اة السياسية ل�ف�ت��رة م�ح��ددة قريبا
ج��دا .وأوض�ح��ت امل�ص��ادر عينها ان ج��و اللقاء األخ�ي��ر مع
رئيس الجمهورية لم يخرج بنتائج مشجعة بسبب تباين
عميق في رؤية الطرفني .فالحريري يرفض بصورة مطلقة
اس �ت �ي�لاد ح�ك��وم��ة ج��دي��دة ع�ل��ى ص ��ورة وم �ث��ال ال�ح�ك��وم��ة
السابقة ،أي ال تأخذ في حساباتها انتفاضة  17اكتوبر

محطة محروقات أغلقت أمام الزبائن في بيروت أمس | أ ف ب

وم��ا ف��رض�ت��ه م��ن م �ع��ادالت ج��دي��دة ع�ل��ى ال��واق��ع اللبناني.
وكررت املصادر تصور الحريري للخروج من املأزق الراهن
ويتمثل بتشكيل حكومة انقاذية من شخصيات «نظيفة»
وغير مستفزة للشعب اللبناني وللمجتمع ال��دول��ي على
ح��د س ��واء .غ�ي��ر ان��ه ي�ص�ط��دم بتصلب م��ن ال �ط��رف املقابل
الذي يتعامل بخفة الفتة مع انتفاضة اللبنانيني الى حد
ان��ه يتعاطى مع امللف الحكومي وك��أن ال ش��يء يجري في
ال �ش��ارع ،فيصر على تمسكه ب ��وزارات معينة او يشترط
تسمية مقربني منه لتولي وزارات أخرى.
وفيما يتمسك رئيس املجلس النيابي نبيه ب��ري وكذلك
حزب اهلل بتسمية الحريري ،تلفت املصادر الى ان أولوية
الحريري ليست ال�ع��ودة ال��ى ال�س��راي الحكومي بل فرملة
االن �ه �ي��ار امل��ال��ي ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي ت �ت��وال��ى «ب �ش��ائ��ره» ،وع�ل��ى
الجميع تسهيل مهمته وإال فليتحملوا املسؤولية.
م �ي��دان �ي��ا ،ت�س�ت�م��ر االن �ت �ف��اض��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ل �ل �ي��وم ال�خ��ام��س
والعشرين ب��أوج��ه وأش�ك��ال متنوعة .فبعد ان كانت تتمثل
ب �ت �ظ��اه��رات ض�خ�م��ة ف��ي س��اح��ات امل� ��دن ،ان�ت�ق�ل��ت ف��ي األي ��ام
االخيرة الى حراك طالبي عم مختلف مناطق لبنان ،بالتوازي
مع تنظيم اعتصامات امام املرافق واملؤسسات العامة.

المفتي يدعو إلى تشكيل
حكومة من أصحاب الكفاءة
دع��ا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف
دري ��ان ،ام��س ،إل��ى تشكيل حكومة إن�ق��اذ وط�ن��ي من
أصحاب الكفاءة دون تأخير.
وف��ي رس��ال��ة وج�ه�ه��ا دري ��ان بمناسبة ذك ��رى امل��ول��د
النبوي الشريف ،شدد على ضرورة تشكيل حكومة
م��ن أص�ح��اب ال�ك�ف��اءة واالخ�ت�ص��اص ،وتنفيذ ال��ورق��ة
اإلص�ل�اح �ي��ة ال �ت��ي أع��ده��ا رئ �ي��س ح �ك��وم��ة ت�ص��ري��ف
األعمال سعد الحريري.
دريان دعا في كلمته ،إلى «تنحية السياسة عن امليدان
وأن يتم تخليتها ألص�ح��اب ال�ك�ف��اءة واالخ�ت�ص��اص،
لتغني حياتهم وتحافظ على كراماتهم وتعمر بلدهم».
ويطالب املتظاهرون ال��ذي��ن ب��ات��وا يحاصرون املرافق
العامة ً
يوميا في البالد ،بتشكيل حكومة اختصاص
م��ن غ �ي��ر ال �س �ي��اس �ي�ين ،ل �ت��دي��ر ش� ��ؤون ال� �ب�ل�اد ،وت �ع��دّ
النتخابات نيابية مبكرة( .األناضول)

ح��اك��م م �ص��رف ل�ب�ن��ان ري� ��اض س�لام��ة ورئ �ي��س جمعية
املصارف سليم صفير ،وأعضاء مجلس إدارة الجمعية،
لعرض الواقع الراهن والسبل الكفيلة بمعالجته.
وبعد التداول في األوضاع املالية والنقدية الراهنة ،تقرر
ما يلي:
ً
أوال  -تكليف وزي��ري املالية واالقتصاد وحاكم مصرف
لبنان ورئيس جمعية املصارف متابعة األوضاع النقدية
واملصرفية ،على أن يتم إصدار بيانات توضيحية منعًا
ألي ال�ت�ب��اس��ات أو أخ�ب��ار غ�ي��ر صحيحة ،كلما اقتضت
الحاجة.
ث��ان�ي��ًا :ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى أن ام ��وال امل��ودع�ين م�ح�ف��وظ��ة ،وأن
ما يحصل هو مسألة ال عالقة لها باملالءة وبالتالي ال
داعي للهلع.
ث��ال�ث��ًا :ال�ط�ل��ب إل��ى ح��اك��م م�ص��رف ل�ب�ن��ان االس �ت �م��رار في
ات �خ��اذ ال�ت��داب�ي��ر ال�لازم��ة للمحافظة ع�ل��ى س�لام��ة النقد
واالس � �ت � �ق� ��رار االق � �ت � �ص� ��ادي وس �ل�ام� ��ة أوض� � � ��اع ال �ن �ظ��ام
املصرفي.
راب �ع��ًا :ال�ط�ل��ب إل��ى ح��اك��م م�ص��رف ل�ب�ن��ان ،ب��ال�ت�ع��اون مع
جمعية امل�ص��ارف ،تيسير الحاجات ال�لازم��ة للمودعني
وال س �ي �م��ا م �ن �ه��م ص� �غ ��ار امل� ��ودع�ي��ن ،ل �ل �م �ح��اف �ظ��ة ع�ل��ى
أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية».
وقالت مصادر سياسية مراقبة لوكالة االنباء «املركزية»
إن ه��ذه اللقاءات تهدف ال��ى ايجاد حلول ألزم��ة ال��دوالر
م��ن جهة ومل�ح��اول��ة ال�خ��روج بصيغ تساعد ف��ي تسهيل
أم� ��ور ال �ق �ط��اع��ات ال �ح �ي��وي��ة ال �ت��ي ت��رف��ع ال �ص ��وت بفعل
الشح في العملة الخضراء من جهة ثانية .غير أن هذه
الحلول ليست إال «مراهم» مؤقتة تصيب ج��زءًا صغيرًا
من «مضاعفات» األزم��ة األساسية وعوارضها ،تضيف
املصادر .أما املطلوب لوقف الفوضى الحاصلة ،بشكل
ح�ق�ي�ق��ي وف �ع �ل��ي ،ف �ه��و ج��راح��ة «س �ي��اس �ي��ة» س��ري �ع��ة ،ال
«اقتصادية» ،وعنينا هنا تشكيل حكومة جديدة .أما ما
دون ذلك ،فليس إال حقن بنج.

البنك الدولي
وح ��ث امل��دي��ر اإلق �ل �ي �م��ي ل�ل�ب�ن��ك ال ��دول ��ي س � ��اروج ك��وم��ار
ج � ��اه ،ال �ج �م �ع��ة ،ل �ب �ن��ان ع �ل��ى ت �ش �ك �ي��ل ح �ك��وم��ة ج��دي��دة
«خ�لال أس �ب��وع» ،ملنع امل��زي��د م��ن ال�ت��ده��ور وف�ق��دان الثقة
باقتصادها .وقال كومار جاه ،لوكالة «أسوشيتد برس»
إن «البنك ال��دول��ي ،الح��ظ في األسابيع األخيرة مخاطر
متزايدة على االستقرار االقتصادي واملالي في لبنان».
وأض� ��اف« :ن�ح��ن ق�ل�ق��ون ل�ل�غ��اي��ة م��ن ت��داع �ي��ات ذل��ك على
ال �ف �ق ��راء ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ،وال �ط �ب �ق��ة ال ��وس �ط ��ى ،وامل �ش��اري��ع
االقتصادية».

رشا اليمين بتعيين بينيت وزيراً للدفاع

نتانياهو يقترح إجراء انتخابات
على منصب رئيس الوزراء
القدس  -أحمد عبدالفتاح
يواصل رئيس ال ��وزراء االسرائيليي نيامني
نتانياهو خ��وض معركة بقائه بعناد ،رغم
فشله امل�ت�ك��رر ف��ي تشكيل ال�ح�ك��وم��ة ،ووض��ع
ال�ع��راق�ي��ل ام ��ام م�ن��اف�س��ه زع �ي��م ك�ت�ل��ة «ازرق/
اب�ي��ض» بني غانتس املكلف حاليًا بتأليف
ال�ح�ك��وم��ة ،م��ن خ�ل�ال تمتني وتصليب حلفه
مع اح��زاب اليمني القومي والديني ،وتقديم
الرشا لهم للبقاء على والئهم له ،واستخدام
جمهورهم االنتخابي لدعمه في ح��ال جرت
ان �ت �خ��اب��ات ع��ام��ة ل �ل �م��رة ال �ث��ال �ث��ة ،أو اج ��راء
انتخابات «م �ب��ارزة» بينه وب�ين غانتس من
دون حل الكنيست ،اي اجراء انتخابات على
م �ن �ص��ب رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ف �ق��ط ،خ��اص��ة أن
استطالعات الرأي تظهر تفوقه على غانتس
في حال جرت املنافسة بينهما على منصب
رئاسة الحكومة.
وكشفت تقارير صحافية اسرائيلية عن ان
نتانياهو أبلغ رئيس حزب «شاس» الديني،
أرييه درع��ي ،أن بإمكانه دف��ع اقتراحه بشأن
انتخابات لرئيس الحكومة للكنيست ،حيث
يتوقع أن يحظى هذا االقتراح بتأييد أغلبية
في الكنيست ،خاصة في أعقاب إعالن رئيس
ح��زب «اسرائيل بيتينا» ،افيغدور ليبرمان،
عن تأييده للمقترح.
وك � ��ان درع � ��ي اق� �ت ��رح اج� � ��راء ان �ت �خ��اب��ات بني
ن �ت��ان �ي��اه��و وغ ��ان� �ت ��س ،ك �م �خ��رج م ��ن امل � ��أزق
ال� �س� �ي ��اس ��ي ال � ��راه � ��ن وع� � � ��دم ت� �م� �ك ��ن أي م��ن
املعسكرين من تشكيل حكومة.
ب � � � � � ��دوره ،ق � � ��ال غ� ��ان � �ت� ��س ،ف � ��ي ض � � ��وء ت �ع �ث��ر
امل �ف��اوض��ات ب�ين كتلته وب�ي�ن ال�ل�ي�ك��ود ،فإنه
يدرس «بدائل أخرى لتشكيل الحكومة ،إذا لم
تثمر املفاوضات مع الليكود» .وأشار غانتس
ع�ل��ى صفحته ف��ي «ف�ي�س�ب��وك» أن��ه «بطبيعة
ال�ح��ال ،هناك أم��ور تجري في الغرف املغلقة
وليس باإلمكان إعطاء تفاصيل حولها في
هذه املرحلة ،لكننا سنفعل كل شيء من أجل
تشكيل حكومة ومنع اجراء انتخابات أخرى

مكلفة وزائدة».
وات �ه ��م غ��ان �ت��س ال �ل �ي �ك��ود ب��أن��ه ل �ي��س معنيًا
ب��ال�ت��وص��ل إل��ى ات �ف��اق حقيقي ح��ول تشكيل
ح �ك��وم��ة وح � ��دة ،وأن ن �ت��ان �ي��اه��و ي �ص��ر على
قيادة الدولة إلى انتخابات ثالثة للكنيست.
من جانبه ،رد نتانياهو متهما غانتس بأنه
«يجر إسرائيل إلى انتخابات ال ضرورة لها،
ف��ي ال��وق��ت ال� ��ذي ت�ح�ت��اج ف�ي��ه إس��رائ �ي��ل إل��ى
حكومة وح��دة ق��وي��ة ض��د إي ��ران ال�ت��ي تشكل
خطرًا على وجودنا».
واض��اف نتانياهو أن «غانتس يستخدم أي
ذريعة حتى ال يشكل الحكومة التي يريدها
االس��رائ�ي�ل�ي��ون ،وه��ي حكومة وح��دة قومية.
وعلى الرغم من موافقة الليكود على تنازالت
كثيرة من أج��ل تشكيل حكومة ،ف��إن غانتس
ليس مستعدًا للتباحث في خطة الرئيس».
اما بخصوص الرشوة الجديدة التي قدمها
ن�ت��ان�ي��اه��و ل�ت�ك�ت��ل ال �ي �م�ين ،ف�ق��د ق ��رر اول من
امس ،تعيني عضو الكنيست نفتالي بينيت،
من حزب «اليمني الجديد» ،وزيرًا للدفاع على
ال��رغ��م م��ن أن حكومته ه��ي حكومة تصريف
اع �م��ال .وس�ي�ط��رح ه��ذا التعيني ف��ي اجتماع
الحكومة اليوم.
ووف �ق��ًا ل�ب�ي��ان ص ��در ع��ن ح ��زب ال�ل�ي�ك��ود ،ف��إن
ب�ي�ن�ي��ت واف� ��ق ع �ل��ى ت�ع�ي�ين ش �خ��ص آخ ��ر في
امل �ن �ص��ب ف��ي ح ��ال ت�ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة ج��دي��دة،
مضيفًا« :أن نتانياهو وبينيت ات�ف�ق��ا على
تشكيل كتلة مشتركة لحزبي الليكود واليمني
الجديد خالل والية الكنيست الحالية ،الذي
يمثل ب�ث�لاث��ة أع �ض��اء ،ه��م :بينيت وأييليت
شاكيد ومتان كهانا».
واعترف الوزير تساحي هنيغبي من الليكود
ان تعيني بينيت وزي� �رًا ل�ل��دف��اع ت��م الس�ب��اب
س �ي��اس �ي��ة ،ك��اش �ف��ًا ع ��ن ان ه ��ذا ال� �ق ��رار ات�خ��ذ
تفاديًا لتفكك كتلة اليمني ،وتقديم ما يغري
ب�ي�ن�ي��ت ف��ي ال �ب �ق��اء ف �ي �ه��ا ،الف �ت��ًا ال ��ى أن ل��دى
بنيت املؤهالت األساسية لتولي هذا املنصب
أكثر مما ك��ان ل��دى ال��وزي��ر السابق افغديور
ليبرمان.
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سليماني ضغط لتنفيذ السيناريو اإليراني  ..وجَ ْمع البيت الشيعي

العراق :بدء إنهاء االحتجاجات ..بالقوة
مكتب السيستاني:
ً
طرفا في
لسنا
االتفاق المزعوم

محرر الشؤون الدولية
ّ
األمنية العراقية ،أمس ،في إنهاء التظاهرات
شرعت القوات
وف��ض االعتصامات ب��ال�ق��وة ،مدعومة بالقوى السياسية،
ال�ت��ي ات�ف�ق��ت ع�ل��ى اإلب �ق��اء ع�ل��ى ال�س�ل�ط��ة ال�ح��ال�ي��ة ،وإرض ��اء
امل �ح �ت �ج�ين ع �ب��ر ت �ع��دي�ل�ات دس �ت ��وري ��ة وخ� �ط ��وات مل �ح��ارب��ة
الفساد.
وان �ع �ك ��س االت � �ف� ��اق ال �ج ��دي ��د ف ��ي ج �ل �س��ة ل �ل �ب��رمل��ان ب�ح�ث��ت
ت �ع��دي�لات دس �ت��وري��ة ،وف ��ي م��واج �ه��ات ف��ي ال� �ش ��ارع ،خ�لال
محاولة استعادة الجسور والساحات من املتظاهرين .وفي
ما يلي أبرز التطورات:

ق� ��ال م� �ص ��در ف ��ي م �ك �ت��ب امل��رج��ع
ال�ش�ي�ع��ي األع �ل��ى ف��ي ال �ع��راق علي
ال �س �ي �س �ت��ان��ي« :ل �س �ن��ا ط ��رف ��ا ف��ي
االتفاق املزعوم على بقاء الحكومة
وإنهاء االحتجاجات».
ورأت مصادر أن هذا اإلعالن الذي
يتزامن مع حملة فض التظاهرات
بالقوة يشير إلى تحذير املرجعية
م ��ن إم �ك ��ان زج ط �ه ��ران ب��اس�م�ه��ا
ف��ي االت �ف��اق للتغطية ع�ل��ى أع�م��ال
القتل ال�ت��ي ت�ق��وم بها ميليشيات،
وصفتها بغداد بـ «املنحرفة» ضد
املتظاهرين .وقتل أكثر م��ن 300
شخص وإص��اب��ة  15أل�ف��ًا آخرين
منذ ب��دء االح�ت�ج��اج��ات املناهضة
ل �ل �ح �ك��وم��ة ف ��ي أك �ت��وب��ر امل ��اض ��ي.
(السومرية .نيوز)

متى حدث االتفاق؟
ك��ان قائد فيلق القدس في الحرس ال�ث��وري اإلي��ران��ي قاسم
سليماني التقى قبل أيام زعيم التيار الصدري في العراق
م�ق�ت��دى ال �ص��در وم�ح�م��د رض��ا ال�س�ي�س�ت��ان��ي (ن �ج��ل امل��رج��ع
ال�ش�ي�ع��ي األع �ل��ى ف��ي ال �ع��راق ع�ل��ي ال�س�ي�س�ت��ان��ي) ،ح�ي��ث تم
االتفاق على اإلبقاء على رئيس ال��وزراء العراقي عادل عبد
املهدي ،واستيعاب الحراك بتعديالت دستورية ومحاربة
للفساد.
وبعدما كان في وضع حرج بداية ،أصبح عبد املهدي محط
إجماع بني أحزاب السلطة وسياسييها ،وعاد أولئك الذين
ك��ان��وا ي�ط��ال�ب��ون ب��رح�ي�ل��ه ع��ن دع��وات �ه��م ،خ�ص��وص��ًا بسبب
الضغوط السياسية من إيران وحلفائها في بغداد.
وي�ب��دو أن ه�ن��اك توجهًا قديمًا م�ت�ج��ددًا إل��ى إع ��ادة ترميم
البيت الشيعي على أن يكون بمنزلة تحالف وطني.
لفتت مصادر سياسية إلى أن االتفاق بني األطراف املعنية
«بما فيها سائرون والحكمة» رفضه طرف واحد هو تحالف
«ال�ن�ص��ر» بزعامة رئ�ي��س ال ��وزراء السابق ح�ي��در العبادي،
الذي رأى أن الحل الوحيد لألزمة هو رحيل عبد املهدي.
ُ
وبدأت ترجمة االتفاق ،أمس ،خالل جلسة برملانية خ ّصصت
لعمل اللجان على التعديالت الدستورية.

كيف انعكس؟
م��ع ب��دء رص ال�ص�ف��وف س�ي��اس�ي��ًا ،ب ��دأت ت��رج�م��ت م��ا طلبه
سليماني على األرض ،وباالستعانة بقنابل الغاز اإليرانية
وامل�س�ل�ح�ين امل��دع��وم�ين م��ن ط �ه��ران ،ب ��دأت ال �ق��وات األم�ن�ي��ة
تتقدم في الشارع ،لتنفيذ السيناريو االيراني في التعامل
م��ع االح �ت �ج��اج��ات ،وت�م�ك�ن��ت م��ن اس �ت �ع��ادة ال�س�ي�ط��رة على

متظاهرون يشعلون النيران خالل مواجهات مع قوات األمن في بغداد ..وفي اإلطار إسعاف جريح | رويترز

مقتل  9وجرح العشرات
في مواجهات ببغداد والبصرة
القوى السياسية تعود لتدعم
عبدالمهدي ..واألخير يعد
بتعديل وزاري

ثالثة جسور ،هي الجمهورية ،الذي يصل التحرير باملنطقة
الخضراء ،التي تضم مقار حكومية ،والسنك واألحرار.
وق��ال أحد املتظاهرين على جسر السنك« :أيقظتنا القوات
األم �ن �ي��ة ع �ن��د ال �ث��ان �ي��ة ف� �ج� �رًا ..أط �ل �ق��وا ال �ق �ن��اب��ل ال�ص��وت�ي��ة
وصرخوا بنا هيا تعالوا اعبروا .األمور ليست جيدة لكننا
باقون حتى إيجاد حل».
وخالل محاولة القوات األمنية إبعاد املحتجني في منطقة
َ
ج �س��ر ال �س �ن��ك و ال� �ش ��ارع ال ��واص ��ل ب�ي�ن س��اح��ت��ي ال�خ�لان��ي
وال �ت �ح��ري��ر ف ��ي ب� �غ ��داد ،ق �ت��ل  6م �ت �ظ��اه��ري��ن ،أرب� �ع ��ة منهم
بالرصاص الحي ،كما أصيب اكثر من .100
وإل � ��ى أق �ص ��ى ال �ج �ن ��وب ،ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ال �ب �ص��رة ال�غ�ن�ي��ة
بالنفط ،استخدمت القوات األمنية الرصاص الحي ضد
املتظاهرين املتوجهني إلى مبنى مجلس املحافظة ،وأسفر

إيران :ضخ الغاز في «فوردو» جرى بنجاح
كمالوندي :اليوم
سنصب األساس
ّ
إلنشاء المرحلة
الثانية من محطة
بوشهر الكهروذرية
كمالوندي متحدثاً في منشأة فوردو أمس | رويترز

ال �ي��وران �ي��وم ف��ي ف ��وردو خ�ل�ال األع ��وام
ّ
الـ 15املقبلة ،لكننا تخلينا عن ذلك في
اط��ار الخطوة الرابعة التي اتخذناها
ق �ب��ل أي � ��ام» .واوض � ��ح ان «ه� ��ذه ليست
الخطوة االخ �ي��رة ،وبالتأكيد سيكون
هناك الكثير من الخطوات في املجال
التقني».

وح� � � � ��ول ح � �ج� ��م م � � �خ� � ��زون اي� � � � � ��ران م��ن
اليورانيوم املخصب ،ق��ال كمالوندي:
«ل ��دي� �ن ��ا ح ��ال� �ي ��ا  500ك� �ي� �ل ��وغ ��رام م��ن
ال � �ي� ��وران � �ي� ��وم ،وه � � ��ذه ال �ك �م �ي��ة ت � ��زداد
ّ
يتحول هذا
يوما بعد آخ��ر ،وامل�ه��م ان
املخزون الى وقود ملفاعالتنا النووية».
م��ن جهة اخ ��رى ،اش��ار ك�م��ال��ون��دي الى

خالل زيارتها األولى للمغرب

قروية تثير جد ً
ال بتقبيل يد إيفانكا

قيام بالده اليوم بصب االساس إلنشاء
امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن م �ح �ط��ة ب��وش�ه��ر
الكهروذرية .وقال ان «انشاء املحطة قد
يستغرق عامني او اكثر بسبب طبيعة
ال�ع�م��ل ،لكننا نسعى إلك�م��ال امل�ش��روع
حتى عام  2025وربطه بالشبكة العامة
للطاقة الكهربائية في البالد»( .أ.ف.ب)

بعد تم ُّرد وحدات من الشرطة في  3مدن

رئيس بوليفيا ِّ
يندد بـ «انقالب»
ّ
البوليفية ،الجمعة ،ف��ي م��دن سوكري
ت�م� ّ�ردت وح��دات م��ن الشرطة
وسانتا كروز وكوتشابامبا ،وامتنعت عن االمتثال ألوامر قيادتها،
ُ
ال�ت��ي تطلب قمع ت�ظ��اه��رات ،ت �ع��ارض إع ��ادة ان�ت�خ��اب ال��رئ�ي��س ايفو
موراليس.
وف��از موراليس  -صاحب أط��ول فترة رئاسة في أميركا الالتينية -
بوالية رابعة ،في انتخابات أجريت ،الشهر املاضي ،لكن بعد توقف
فرز األصوات في  20أكتوبر ،من دون تفسير ،ملدة يوم تقريبا ،أثيرت
مزاعم بحدوث تزوير ،واجتاحت اضطرابات دامية هذه الدولة.
ّ
ون��ظ��م م�ح�ت�ج��ون م �س �ي��رات ،وان �ض��م أف� ��راد م��ن ال �ش��رط��ة ف��ي بعض
ال �ح��االت للمحتجني ،م��ا ي��زي��د م��ن ال�ض�غ��وط ع�ل��ى ال��رئ �ي��س ،وس��ط
مواجهة مستمرة منذ أسابيع.

حاالت فردية
عائشة تق ّبل يد إيفانكا

ً
أث� � ��ارت ق ��روي ��ة ج � ��دال واس� �ع ��ًا ب�ت�ق�ب�ي��ل ي��د
إي�ف��ان�ك��ا ،اب�ن��ة ال��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي دون��ال��د
ترامب ،خالل زيارتها املغرب.
ً
وبالرغم من أن البعض رأى املبادرة حفاوة
في املناطق القروية بإيفانكا ،فإن آخرون
ً
اعتبروها خضوعًا وتذلال.
وخرجت السيدة املغربية عائشة الرقيب
(  59ع ��ام ��ا) ل �ت��وض��ح م ��ا ع �ن �ت��ه ت �ح��دي �دًا،
ق��ائ�ل��ة إن�ه��ا ال ت��رى «تقبيل ال�ي��د عيبًا وال
حرامًا ،بل تعبيرًا عن االحترام الذي علمنا
إي��اه آب��اؤن��ا» ،وم��ن شيم ترحيب املغاربة
ب��ال �ض �ي��ف .وق ��ال ��ت إن إي �ف��ان �ك��ا أه��دت �ه��ا
وس��ام��ًا شرفيًا ه��ي و 5ن�س��اء أخ��ري��ات ،ما

دف �ع �ه��ا ل�ل�إع�ل�ان ع ��ن أن �ه��ا ون �س ��اء ال�ق��ري��ة
س�ي�ع �م �ل��ن ع �ل��ى إن� �ش ��اء ج �م �ع �ي��ة ن�س��ائ�ي��ة
خاصة بتربية البقر ،لتحقيق هدف زيارة
إيفانكا بـ«التمكني االقتصادي للمرأة في
دول شمال أفريقيا».
وأض ��اف ��ت ع��ائ �ش��ة أن إي �ف��ان �ك��ا «ف��اج��أت�ه��ا
حني أقبلت وعانقتهاّ ،
فردت على املبادرة
بأحسن منها وق� ّ�ب�ل��ت ي��ده��ا؛ ألن ه��ذه من
ع ��ادات ب�ن��ات أب �ن��اء ال�ب��ادي��ة ال��ذي��ن ي��ردون
ع �ل��ى ال �ع �ن��اي��ة ب��أف �ض��ل م �ن �ه ��ا» .ون �ش��رت
إي�ف��ان�ك��ا ال �ص��ورة ،وك�ت�ب��ت« :ك�ن��ت سعيدة
جدًا بلقاء ه��ؤالء النساء القويات اللواتي
ّ
أصبح بإمكانهن امتالك األرض»( .أ.ف.ب)

وعود عبد املهدي

ً
بدوره ،أفاد عبد املهدي بأنه سيجري تعديال وزاريًا مهمًا
استجابة ملطالب املتظاهرين ،مبينًا أنه سيواصل التحقيق
ف��ي ق�ض��اي��ا ال �ش �ه��داء وال �ج��رح��ى ب��ال �ت �ظ��اه��رات وم�ح��اك�م��ة
املتورطني جنائيًا.
وأضاف ان الحراك «فرصة ثمينة إلجراء اصالحات جذرية
ملكافحة الفساد ،واخرى وزاري��ة وخدمية» .وذكر أن «هناك
خطوات عدة إلصالح النظام االنتخابي واملفوضية سيتم
طرحها خالل االيام القليلة املقبلة» .وعن قطع االنترنت ،قال
إن السلطات مرغمة احيانًا على تقييد «االنترنت» عندما
ترى انه يستخدم للترويج للعنف والكراهية.

ك� �ت ��ب زع� �ي ��م ال� �ت� �ي ��ار ال� �ص ��دري
م�ق�ت��دى ال �ص��در ،أم ��س ،ت�غ��ري��دة
ج��دي��دة ف��ي ش ��أن األوض � ��اع في
ال�ع��راق ،ق��ال فيها« :كفاكم قمعًا
ل � �ص ��وت اإلص� � �ل � ��اح ..ارح � � ��ل ي��ا
فاسد».
وت�ش�ه��د ال�ع��اص�م��ة ب �غ��داد وع��دد
من املحافظات ،منذ مطلع أكتوبر
امل ��اض ��ي ،اح �ت �ج��اج��ات ح��اش��دة
تطالب بـ«الحقوق املشروعة».

ّ
سينفذون أعماال ً تهدّ د األمن»
«كانوا

بعد تشغيل  1044جهازاً للطرد المركزي
أع �ل �ن��ت إي� � � ��ران ،أم� � ��س ،ن� �ج ��اح ع�م�ل�ي��ة
ت� �ش� �غ� �ي ��ل أج � � �ه� � ��زة ال � � �ط� � ��رد امل � ��رك � ��زي
ل �ت �خ �ص �ي��ب ال� �ي ��وران� �ي ��وم ف ��ي م �ن �ش��أة
ف� � � ��وردو ،ف ��ي اط� � ��ار ال �خ �ط ��وة ال��راب �ع��ة
لخفض ّ
تعهداتها ال��واردة في االتفاق
النووي.
وق� ��ال ال �ن��اط��ق ب��اس��م م�ن�ظ�م��ة ال�ط��اق��ة
ال ��ذري ��ة االي��ران �ي��ة ب �ه��روز ك�م��ال��ون��دي،
م� ��ن م ��وق ��ع ف � � � ��وردو ،ج �ن ��وب ��ي ط �ه ��ران
إن� ��ه «ج � ��رى إن� �ج ��از ع �م �ل �ي��ة ض ��خ غ��از
(ي� � ��و.إف )6.ف��ي اج �ه��زة ال �ط��رد امل��رك��زي
املوجودة في فوردو ،وستقوم الوكالة
ال ��دول� �ي ��ة ب ��أخ ��ذ ع� ّ�ي �ن��ات م ��ن امل �ن �ت��ج».
واش��ار الى ان مفتشي الوكالة الدولية
للطاقة سيقومون اليوم باختبار عينة
م��ن ت�خ�ص�ي��ب ال �ي��وران �ي��وم امل�ن�ت��ج في
ه ��ذه امل �ن �ش��أة ال �ت��ي «اس �ت �ع��ادت ج��زءا
كبيرا» من نشاطها.
واض � � ��اف ك� �م ��ال ��ون ��دي« :ت �خ �ل �ي �ن��ا ع��ن
ال�ب�ن��د  44ف��ي االت �ف��اق ال� �ن ��ووي ،حيث
ك � ��ان م ��ن امل� �ق ��رر أال ن� �ق ��وم ب�ت�خ�ص�ي��ب

ذلك عن مقتل ثالثة أشخاص وسقوط عشرات الجرحى.

الصدر:
ً
قمعا
كفاكم
لصوت اإلصالح

ونفى قائد الشرطة الوطنية ووزي��ر ال��دف��اع ح��دوث ّ
تمرد واس��ع في
جهاز الشرطة ،لكنهما أقرا بوجود حاالت فردية .وقال وزير الدفاع
خافيير زاباليتا« :نحن على يقني بأن الشرطة ستواصل االضطالع
بمهامها املنصوص عليها في الدستور لحماية الشعب» .وأضاف:
إن على الناس االلتزام بالهدوء ،مشيرا إلى عدم وجود خطط لتعبئة
الجيش.
وذك ��ر ق��ائ��د ال�ش��رط��ة ال��وط�ن�ي��ة أن ال �ق��وات ف��ي أن �ح��اء ال �ب�لاد ستقوم
بمهامها للمحافظة على األمن والنظام.

الرئيس ّ
يندد

بدورهّ ،
ندد موراليس باالنقالب «الجاري» ،وعلى أثر اجتماع طارئ،
َّ
ق ��ال« :أي �ه��ا األخ ��وات واألخ� ��وة ،إن دي�م��وق��راط� ّ�ي�ت�ن��ا ف��ي خ�ط��ر بسبب
االن �ق�ل�اب ال� �ج ��اري ،ال ��ذي ق��ام��ت ب��ه م�ج�م��وع��ات ع�ن�ي�ف��ة ض��د ال�ن�ظ��ام
الدستوري .إننا ندين أمام املجتمع الدولي هذا الهجوم على سيادة
القانون»(.رويترز)

البحرين :اعتقال مرتبطين
بإرهابيين في الخارج
أع �ل �ن��ت ال �ب �ح��ري��ن ،أم � ��س ،ت��وق �ي��ف أش� �خ ��اص لهم
ارت� �ب ��اط ��ات ب� �ـ«إره ��اب� �ي�ي�ن ف ��ي ال� � �خ � ��ارج» ،وك ��ان ��وا
يعتزمون تنفيذ «أعمال تهدد السلم واألمن».
ووف��ق ما نقلت وكالة األنباء البحرينية الرسمية
(ب �ن ��ا) ف��إن��ه «ت ��م ت�ن�ف�ي��ذ ع�م�ل�ي��ة أم �ن �ي��ة اس�ت�ب��اق�ي��ة
ب ��ال �ت �ع ��اون وال �ت �ن �س �ي��ق ب �ي�ن األج � �ه� ��زة األم� �ن� �ي ��ة».
وأوض�ح��ت أن��ه «ت��م القبض على ع��دد (ل��م تحدده)

م��ن ال �ع �ن��اص��ر ال��ذي��ن ت�ب�ين ارت �ب��اط �ه��م ب��إره��اب�ي�ين
في ال�خ��ارج» .وتحدثت أن ه��ؤالء «العناصر كانوا
يعتزمون تنفيذ أعمال من شأنها اإلض��رار باألمن
ال ��داخ� �ل ��ي وت �ه ��دي ��د ال �س �ل��م األه� �ل ��ي خ�ل��ال ال �ف �ت��رة
املقبلة» .وقالت إن «اإلدارة العامة للمباحث واألدلة
الجنائية ،باشرت استكمال اإلج ��راءات القانونية
املقررة حيال املقبوض عليهم»( .بنا)

الرئيس يسخر :إنه ال شيء ..تافه

تاسع أغنى رجل في أميركا
يستعد لمنافسة ترامب
ق� ��دم م��اي �ك��ل ب �ل��وم �ب��رغ ،ال �ع �م ��دة ال �س ��اب ��ق مل��دي�ن��ة
ن� �ي ��وي ��ورك ،أم� � ��س ،أوراق ت��رش �ح��ه ل�لان �ت �خ��اب��ات
التمهيدية للحزب الديموقراطي ،ب��والي��ة أالب��ام��ا،
ق�ب��ل ان �ت �ه��اء امل��وع��د ال �ن �ه��ائ��ي ،األم� ��ر ال� ��ذي ي��وح��ي
ب�ج��دي�ت��ه ف��ي ش ��أن ال �ت��رش��ح الن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس��ة
األميركية.
وتم إدراج بلومبرغ  -تاسع أغنى رجل في الواليات
امل �ت �ح��دة  -ب�ي�ن امل��رش �ح�ين ال��دي �م��وق��راط �ي�ين ال��ذي��ن
تأهلوا لالنتخابات التمهيدية املقررة في  3مارس
امل �ق �ب��ل ب��ال��والي��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة ،وف ��ق م��ا ق ��ال ال �ح��زب
الديموقراطي في أالباما على موقعه اإللكتروني.
ُي� ��ذك� ��ر أن أالب � ��ام � ��ا ل ��دي� �ه ��ا م ��وع ��د ن� �ه ��ائ ��ي م�ب�ك��ر
ل �ل �م��رش �ح�ين ل �ل �ت �ق��دم ب � � ��أوراق ت��رش �ح �ه��م م ��ن أج��ل
التأهل للمشاركة في انتخابات الحزب التمهيدية
لخوض انتخابات الرئاسة.
وكان بلومبرغ قال في وقت مبكر من العام الجاري
إنه لن يخوض انتخابات الرئاسة ،لكنه ترك الباب
مفتوحا أمام إمكانية ترشحه وذلك في بيان صدر،
الخميس ،عبر تغريدة ملستشاره السياسي هوارد
وول�ف�س��ون ،ال��ذي أوض��ح أن بلومبرغ قلق م��ن أنه
ال يوجد أح��د في السباق االنتخابي داخ��ل التيار
الديموقراطي يمكنه هزيمة الرئيس الحالي في
االنتخابات الرئاسية العام املقبل.

بلومبرغ متحدثاً في نيويورك مايو الماضي | رويترز

م ��ن ج ��ان �ب ��ه ،س �خ��ر ال ��رئ �ي ��س دون� ��ال� ��د ت ��رام ��ب م��ن
بلومبرغ ،ووصفه بأنه «ليس لديه السحر ليحقق
ن�ت�ي�ج��ة ج �ي��دة» .وق ��ال ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين خ ��ارج البيت
األبيض« :أن��ا أع��رف مايكل ،إن��ه ال ش��يء ..ال يوجد
ّ
أحد أفضل منافسته أكثر من مايكل التافه».
وأعرب عن اعتقاده بأن حملة بلومبرغ ستضر على
األرج��ح جو بايدن نائب الرئيس السابق املرشح
األوف��ر حظا للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي
الذي يترشح كشخصية معتدلة( .أ ف ب)

الرئيس البرازيلي لمواطنيه:
ال تكترثوا بلوال «الحقير»
دع � ��ا ال ��رئ� �ي ��س ال� �ب ��رازي� �ل ��ي ج ��اي �ي ��ر ب ��ول �س ��ون ��ارو
مواطنيه «امل�ح�ب�ين للحرية» إل��ى ع��دم االك �ت��راث بـ
«ال�ح�ق�ي��ر» ل��وال ،ال��رئ�ي��س ال�ي�س��اري ال�س��اب��ق ،ال��ذي
خرج من السجن مساء الجمعة.
وف ��ي أول ت�ع�ل�ي��ق ل��ه ع�ل��ى اإلف � ��راج ع��ن ل ��وال ،ال��ذي
أدان الحكومة البرازيلية الحالية فور خروجه من
ّ
السجن ،قال بولسونارو عبر «تويتر» إن لوال «حر
مؤقتًا ،ولكنه مدان» ،في إشارة إلى عقوبة السجن
في حق لوال على خلفية قضية فساد.

ّ
وح �ك��م ع�ل��ى ل ��وال ف��ي ق�ض�ي��ة ف �س��اد ،ول �ك��ن��ه خ��رج،
الجمعة ،من السجن بعد تمضيته  19شهرًا داخله،
وذلك بفضل قرار صدر عن املحكمة العليا شمل 5
آالف سجني.
وق��ال الرئيس البرازيلي اليميني املتطرف« :إننا
ن�م�ث��ل غ��ال �ب �ي��ة ،ن �ح��ن م�ح�ب��ي ال �ح��ري��ة وال �خ �ي��ر .ال
ّ
يمكننا ارت �ك��اب أخ �ط��اء» ،مضيفًا أن��ه «ح�ين يفقد
ّ
الجنود قيادتهم ووجهتهم ،فإنهم يطلقون النار
في كل اتجاه ،بما ذلك على اصدقائهم»( .أ ف ب)
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النصر يفسخ عقد «سوما»
قرر مجلس إدارة نادي النصر ،بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق االول لكرة القدم بالنادي،
ّ
التوصل الى اتفاق تسوية بني الطرفني ،وعطفًا
فسخ عقد املحترف الغيني سوما نابي ،بعد
على عدم ظهور الالعب باملستوى املطلوب منذ بداية املوسم.
وتسعى ادارة النادي الى انهاء عقد املحترف البرازيلي اندرسون ،في ظل عدم ظهوره بالشكل
املالئم ايضًا؛ ليبقى في صفوف الفريق الثالثي روبن وتيسير الجاسم ،وسيد ضياء.
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استدعاء صلبوخ والزنكي

اليوسف اختتم زيارته
لـ «اآلسيوي»

ّ
«األزرق» دشن تدريباته
ً
استعدادا لـ«تايوان»
عمر بركات

ّ
دشن امس منتخبنا الوطني االول لكرة القدم تدريباته
اس �ت �ع��دادًا ل �خ��وض ل�ق��اء ي��ه امل�ق�ب�ل�ين ض�م��ن التصفيات
االس�ي��وي��ة امل��وح��دة امل��ؤه�ل��ة ال��ى ن�ه��ائ�ي��ات ك��أس العالم
 2022ف��ي ق �ط��ر وك� ��أس اس �ي��ا  2023ف��ي ال �ص�ي�ن ،حيث
يلتقي االزرق مع نظيره التايواني  14ال�ج��اري ،ويليه
مواجهة نيبال  19ال�ج��اري ،قبل ان يتجه املنتخب الى
العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة بمنافسات كأس
الخليج الرابعة والعشرين «خليجي  »24التي ستنطلق
في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وك� ��ان امل � ��درب ال��وط �ن��ي ث��ام��ر ع �ن��اد م� ��درب امل�ن�ت�خ��ب قد
اعلن مساء أول من امس قائمة العبي املنتخب للقاءين
املقبلني بالتصفيات ومن ثم كأس الخليج ،وضمت كال
من حميد القالف ،سليمان عبدالغفور ،وحسني كنكوني
لحراسة املرمى ،وفهد الهاجري ،فهد حمود ،حمد حربي،
خالد ابراهيم ،شريدة الشريدة ،عامر املعتوق ،ضاري
سعيد ،سلطان صلبوخ ،سامي الصانع ،طالل الفاضل،

بدر املطوع ،فهد االنصاري ،احمد الظفيري ،رضا هاني،
سلطان العنزي ،عبداهلل ماوي ،عبداهلل البريكي ،فيصل
زايد ،مبارك الفنيني ،عمر الحبيتر ،فيصل عجب ،احمد
الزنكي ،يوسف ناصر ،وشبيب الخالدي.
وش�ه��دت القائمة ع��ودة خ��ال��د اب��راه�ي��م للمشاركة مجددًا
باالضافة الى فيصل زايد اللذين غابا عن مواجهة االردن
بالتصفيات ب��داع��ي االص��اب��ة ،بينما ت��م انضمام الثنائي
احمد الزنكي وسلطان صلبوخ للمنتخب في الفترة املقبلة
ب�ع��د ت��أل�ق�ه�م��ا ال��واض��ح ف��ي م�ن��اف�س��ات دوري ف�ي�ف��ا خ�لال
الفترة السابقة.
وع�ق��ب ن�ه��اي��ة ال�ح�ص��ة ال�ت��دري�ب�ي��ة ام��س دخ��ل املنتخب
ف��ي معسكر ت��دري�ب��ي ف��ي ف�ن��دق ش �ي��رات��ون ،وذل ��ك بحثًا
عن املزيد من اج��واء التركيز بني صفوف الالعبني في
املرحلة الحالية ،في ظل مساعي الجهاز الفني للمنتخب
ل�ت�ج�ه�ي��ز ال�لاع �ب�ين ع �ل��ى ال �ن �ح��و امل �ط �ل��وب ،س� ��واء فنيًا
او بدنيًا وذهنيًا للقاءين املهمني اللذين يخوضهما
املنتخب بهدف واحد وهو الفوز لضمان االستمرار في
اجواء املنافسة على التأهل للنهائيات املونديالية.

اليوسف مع بن ابراهيم
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األبيض يبتعد
بصدارة «فيفا»

المحمد :الكويت أبهرت العالم
بتنظيم بطوالت البولينغ
أع � ��رب رئ� �ي ��س االت� �ح ��ادي ��ن ال� ��دول� ��ي واآلس � �ي� ��وي ورئ �ي��س
ن��ادي البولينغ الشيخ ط�لال املحمد ع��ن ارتياحه لنجاح
البطوالت الثالث التي احتضنها مركز الكويت للعبة في
الساملية ،على مدار  19يومًا ،كانت فيه البالد محط أنظار
عشاق ومتابعي البولينغ في العالم.
وق ��ال امل�ح�م��د إن ن�ه��ائ��ي ال� ��دورة ال�ع��امل�ي��ة ودورة ال�ك��وي��ت
ال��دول �ي��ة امل �ف �ت��وح��ة ال �ث��ال �ث��ة ع �ش��رة وال �ب �ط��ول��ة اآلس �ي��وي��ة
ال �خ��ام �س��ة وال �ع �ش��ري��ن ،ش�ك�ل��ت ح�ل�ق��ة م�ت�ك��ام�ل��ة وسلسلة
م�ت�ت��اب�ع��ة م ��ن ال �ن �ج��اح ،ب��ره �ن��ت ع �ل��ى أن ال �ك��وي��ت ق� ��ادرة
بإمكاناتها وسواعد ابنائها على احتضان اقوى االحداث
الدولية ،سعيًا منها ألن تصبح مركزًا عامليًا للعبة ،وهو
الهدف الذي وضعه نادي البولينغ منذ سنوات ،ومنذ أن
تسلم مركزه الذي يعد األفضل في الشرق األوسط.
وثمن املحمد رع��اي��ة سمو رئيس مجلس ال ��وزراء الشيخ
جابر املبارك للبطولة اآلسيوية ،مشددًا على ان دعم سموه
للبولينغ كان له اكبر االثر في تقدم اللعبة وتحفيز ابنائها
على العطاء وتحقيق االنجازات.
واض ��اف ان ه��ذه املسابقات ال �ث�لاث ،تعد توطئة لحدثني
مهمني تنتظرهما ال �ب�لاد وه�م��ا بطولتا ال�ع��ال��م للفردي
ع��ام  2020وامل�ج�م�ع��ة  ،2021وه�م��ا س�ت�ق��ام��ان ف��ي الكويت
للمرة االول��ى ،كما ح��دث مع البطولة اآلسيوية الخامسة
والعشرين التي لقيت إشادة من قبل الجميع ،بمدى جودة
التنظيم وارتفاع مستوى املنافسة بني  27دولة مشاركة.
واش��اد املحمد بالفائدة الكبيرة التي عكستها البطوالت
املذكورة على مستوى الالعبني الكويتيني واحتكاكهم مع
اقوى ابطال العالم وآسيا وأعتى املصنفني الدوليني ،حيث
ف��رض��وا أنفسهم ف��ي امل�س��اب�ق��ة ال �ق��اري��ة ،ب��إح��رازه��م فضية

ال �ث�لاث��ي ع�ب��ر خ��ال��د ال��دب �ي��ان وج��اس��م ال�ص�ق��ر ومصطفى
املوسوي.
كما لفت الى الفائدة الكبيرة التي جنتها سيدات الكويت
ال�لات��ي سجلن اول ظ�ه��ور دول ��ي ل�ه��ن م��ن خ�ل�ال البطولة
اآلسيوية ،ضمن مشروع اعداد منتخب نسائي للمستقبل.
ونوه بجهود اللجان العاملة في البطوالت الثالث دون كلل
او ملل منذ  20أكتوبر املاضي ،واشار الى انها كانت اللبنة
األساسية في النجاح الذي جاء بسواعد ابناء الكويت.
وش �ك��ر امل�ح�م��د ال��دع��م ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي ل�ق�ي�ت��ه ال �ب �ط��والت من
قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة األوملبية الكويتية
ووسائل اإلعالم ،وكلها أعطت دفعة كبيرة لنادي البولينغ
في إخراج تلك األحداث بأفضل صورة من ناحية التنظيم
واملستوى الفني.
وك� ��ان «األس � �ط� ��ورة اإلن �ك �ل �ي��زي��ة» ب �ط��ل ال �ع��ال��م ع ��ام 2013
وأوروب � ��ا  2010و 2012و 2013دوم�ي�ن�ي��ك ب��اري��ت وبطلة
ال� �ع ��ال ��م ل �ل �ش �ب��اب  2010واألم� �ي ��رك� �ي� �ت�ي�ن  2012و2018
الكولومبية ماريا رودريغيز فرضتا أنفسهما ،الخميس
امل��اض��ي ،نجمتني لنهائي ال��دورة العاملية للبولينغ التي
أقيمت على م��دار ي��وم واح��د ف��ي م��رك��ز الكويت للعبة في
الساملية ال�ي��وم ،بمشاركة  12بطال عامليا ومصنفا رفيع
املستوى من الجنسني من مختلف انحاء العالم.
وحقق باريت لقبه الثاني في غضون يومني فقط ،بعد ان
ظفر بذهبية دورة الكويت الدولية املفتوحة.
ونال النجم اإلنكليزي جائزة قدرها  12500دوالر أميركي
لصاحب املركز االول في هذه البطولة التي يبلغ مجموع
جوائزها  32500دوالر ،حيث تغلب على االيسلندي آرنار
يونسون صاحب الفضية ( )276-232في املباراة النهائية.

اخ �ت �ت��م رئ �ي��س م�ج�ل��س ادارة ات �ح��اد ال �ك��رة ال �ش �ي��خ اح�م��د
ال�ي��وس��ف زي��ارت��ه ال��ى ال�ع��اص�م��ة امل��ال�ي��زي��ة ك��واالمل �ب��ور مقر
االتحاد االسيوي لكرة القدم ،حيث عقد اليوسف اجتماعات
م��ع رئ�ي��س االت �ح��اد االس �ي��وي ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ب��ن اب��راه�ي��م
واالمني العام وندسور جون ملناقشة نقل مباراة االزرق امام
نيبال بالتصفيات االسيوية الى دولة اخرى ،وقد استجاب
«اآلس �ي��وي» لطلب االت�ح��اد ح��ال استيفاء جميع ال�ش��روط
التنظيمية ومنها البث التلفزيوني واملالعب والفنادق.

ابتعد الفريق األول لكرة القدم بنادي الكويت بصدارة
ترتيب دوري فيفا لكرة القدم ،وذلك بفوزه مساء أول من
أم��س على العربي بثالثة أه��داف لالشيء في املواجهة
التي جمعتهما في ختام الجولة السادسة من منافسات
ال�ب�ط��ول��ة ،ليصل رص�ي��د األب�ي��ض ال��ى  14نقطة منفردًا
باملركز االول بفارق  4نقاط عن القادسية صاحب املركز
الثاني ،فيما يبقى رصيد األخضر على سابقه نقطتني
في املركز االخير متساويًا مع اليرموك صاحب املركز
التاسع بفارق األهداف عن العربي.
وجاء ت ثالثية االبيض عن طريق كل من يوسف ناصر
( 4و )18وجمعة سعيد (.)90
من جانبه ،طالب عبدالعزيز عاشور جماهير األخضر
بالصبر على الفريق وادارة النادي خالل الفترة املقبلة،
وذلك لتصحيح االوضاع ومحاولة الخروج من الكبوة
الحالية التي يعيشها األخ�ض��ر ،مؤكدًا على أن الفريق
ي �ح �ت��اج إل ��ى ق��راب��ة  3س �ن��وات ل �ل �ع��ودة م �ج��ددًا الج ��واء
املنافسة على الصدارة.
وأش��ار عاشور إل��ى أن إدارة ال�ن��ادي ستجري تغييرات
كبيرة في صفوف الفريق خالل فترة االنتقاالت الشتوية
امل�ق�ب�ل��ة ،خ�ص��وص��ًا ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�لاع�ب�ين امل�ح�ت��رف�ين،
حيث سيتم اس�ت�ب��دال ث�لاث��ة م��ن أص��ل خمس محترفني
يمتلكهم الفريق حاليًا.
وتعليقًا على تصريحات قائد الفريق علي مقصيد في
وقت سابق ،أكد عاشور ان هذه التصريحات ربما كانت
نتيجة تأثر ال�لاع��ب بما يعانيه الفريق م��ن ت��راج��ع في
املستوى وفي ظل حبه للكيان العرباوي.
كما أعلن عن استمرار البوسني داركو مدرب الفريق في
مهمته حتى نهاية املوسم.
يذكر ان القادسية كان قد تعادل مع الساملية بهدف لكل
منهما في الجولة ذاتها ،كما تعادل كاظمة مع النصر
بنفس النتيجة.

المحمد مع األبطال

تواصل فعاليات الحملة الترويجية لـ«خليجي »24

العمادي :تفاعل مميز للجماهير مع «صديفي»
تتواصل فعاليات الحملة الترويجية لكأس
الخليج الرابعة والعشرين ،املقرر انطالقها
في قطر  24الجاري ،ويحتضن منافساتها
استاد خليفة الدولي املخصص الستضافة
م �ن��اف �س��ات ك� ��أس ال �ع ��ال ��م  2022ف ��ي ق �ط��ر،
وتستمر الحملة خالل الفترة من  7الى 15
من الشهر الجاري بالبالد.
وي �ب �ل��غ م �ج �م��وع ج��وائ��ز ال �ب �ط��ول��ة ق��راب��ة 8
ماليني دوالر ،س��واء للمنتخبات املشاركة
كافة ،او املنتخبني صاحبي املركزين االول
والثاني ،اللذين سيحصالن على مكافآت
متميزة.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ك�ش��ف س�ع��ود ال �ع �م��ادي ،ممثل
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث بالجولة
الترويجية ،عن جوائز مميزة للمنتخبات
امل � � �ش � ��ارك � ��ة ف� � ��ي «خ � �ل � �ي � �ج ��ي  ،»24س� � ��واء
للمنتخبات املشاركة او صاحبي املركزين
االول وال �ث��ان��ي ،م��ؤك �دًا ان ال �ب �ط��ول��ة ت��أت��ي
لتتواصل املنافسات الخليجية التي عادة
ما تكون وسط اجواء مميزة.
واش � ��ار ال �ع �م��ادي ال ��ى ان اخ �ت �ي��ار ال�ك��وي��ت
النطالقة الحملة الترويجية لكأس الخليج
ي��أت��ي للمكانة ال�ك�ب�ي��رة للكويت ل��دى قطر
ع� �ل ��ى وج� � ��ه ال � �خ � �ص ��وص وج� �م� �ي ��ع ال� � ��دول
الخليجية ،ب��االض��اف��ة ال��ى ال�ت��اري��خ الكبير
لدولة الكويت في مشاركاتها بالبطولة.
واش � ��اد ال �ع �م��ادي ب��ال �ت �ف��اع��ل ال�ج�م��اه�ي��ري

م��ع ال �ح �م �ل��ة ،م��ن خ�ل�ال ح ��رص ال�ج�م��اه�ي��ر
الكويتية على التقاط الصور التذكارية مع
تميمة البطولة ،باالضافة الى تواجد النجم
الكبير ب��در املطوع للمشاركة في فعاليات
الحملة الترويجية ،مما كان له دور مهم في
جذب الجماهير في ظل قيمة الالعب.
كما أعلن عن بدء توافر تذاكر البطولة في
الكويت ضمن الحملة الترويجية ،بدءًا من
ي ��وم ام� ��س ،م��ؤك �دًا ان ه ��ذه ال �خ �ط��وة ت��أت��ي

العمادي والمطوع

ل�ت�س�ه�ي��ل االم � ��ر ع �ل��ى ال �ج �م �ه��ور ال�ك��وي�ت��ي
للحصول على ت��ذاك��ر امل�ب��اري��ات والتواجد
في مدرجات استاد خليفة الدولي.
وعن توقعاته لسير املنافسات في البطولة،
اك ��د ال �ع �م��ادي ان «خ�ل�ي�ج��ي  »24ستحظى
بمنافسة ق��وي��ة وم�س�ت��وي��ات فنية متميزة
في ظل قوة املنتخبات املشاركة ،مؤكدًا انه
ي�ت��وق��ع ان ي�ن�ح�ص��ر ال�ل�ق��ب ب�ي�ن املنتخبني
القطري والكويتي.

املطوع :أهمية كبيرة
من جانبه ،اعرب نجم منتخبنا الوطني بدر
امل�ط��وع ع��ن س�ع��ادت��ه ب��امل�ش��ارك��ة ف��ي الحملة
ال�ت��روي�ج�ي��ة ل �ك��أس ال�خ�ل�ي��ج ،ال�ب�ط��ول��ة التي
تعني الكثير للجمهور الخليجي بوجه عام،
والجماهير الكويتية على وجه الخصوص،
في ظل كون االزرق صاحب الرقم االكبر في
حصد لقبها.

تفاعل جماهيري مع «صديفي»

ودعا املطوع الجمهور الكويتي الى التفاعل
مع الحملة الترويجية للبطولة ،والتي تشهد
العديد من الفعاليات املميزة ،باالضافة الى
توفير اللجنة املنظمة العليا للبطولة لتذاكر
امل� �ب ��اري ��ات خ �ل�ال ال �ح �م �ل��ة ،وه� ��و م ��ا يسهل
الكثير من االمور على جماهيرنا الكويتية.
واستحدثت اللجنة املنظمة العليا للبطولة،
التي تقام بمشاركة خمسة منتخبات هي:
قطر ،الكويتُ ،عمان ،العراق ،واليمن ،اقامة

ح� �م�ل�ات ت��روي �ج �ي��ة ل �ل �م �ن��اف �س��ات ب�ص�ح�ب��ة
تميمة البطولة «صديفي» بمختلف البلدان
امل �ش��ارك��ة ،ع �ل��ى ان ت �ك��ون ان �ط�لاق��ة الحملة
الترويجية من الكويت تقديرًا لتاريخ البالد
في البطولة ،لكونها الدولة االكثر تتويجًا
باللقب الذي يحمل طابعًا خاصًا ألبناء دول
الخليج.
وكانت الحملة قد انطلقت قبل ايام بالتواجد
ف��ي مجمع غيت م��ول ،وم��ن ث��م االف�ن�ي��وز في
يومها االول ،قبل ان تتجه في اليوم الثاني
ال��ى م��اري�ن��ا م��ول ،وم��ن ث��م ام��س ال��ى مجمع
م��روج ،على ان تتواصل ال�ي��وم بلقاء طالب
مدرسة دسمان.
ً
والق � � ��ت ال �ح �م �ل��ة اق � �ب � ��اال م� �ت ��زاي� �دًا م� ��ن ق�ب��ل
ال �ج �م��اه �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي��ة ورواد امل �ج �م �ع��ات
امل��ذك��ورة ف��ي ظ��ل ت��رق��ب ال�ج�م�ه��ور الكويتي
ل� ��رؤي� ��ة م �ن �ت �خ �ب �ن��ا ال ��وط� �ن ��ي ف� ��ي ال �ب �ط��ول��ة
امل � �ه � �م ��ة ،وح � � ��رص ال �ج �م �ي ��ع ع� �ل ��ى ال �ت �ق ��اط
ال � �ص� ��ور ال� �ت ��ذك ��اري ��ة م� ��ع ت �م �ي �م��ة ال �ب �ط��ول��ة
«ص��دي �ف��ي» ،ال �ت��ي ت�ت� ّ
�زي��ن ب��أل��وان ع�ل��م دول��ة
ق� �ط ��ر ،وم� �س� �ت ��وح ��اة م ��ن م � �ح ��ارة ب��داخ �ل �ه��ا
لؤلؤة ،ظهورها األول في عام  ،2004عندما
استضافت قطر كأس الخليج العربي للمرة
الثالثة .وق��د زارت تميمة البطولة ع��ددًا من
املدارس واألماكن العامة في الدوحة.

(ع .ب)
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عالمية

يا تفوت ..يا تموت!

ص � ��دام ،ه��و ل �ق��اء ع��اب��ر ،ه��ي م �ب��اراة كسر
ه��و ِ
ع�ظ��ام ..الحقيقة ه��ي ك��ل ش��يء ،مواجهة ن��ار..
فيها ث��أر ..قد تلحق بأي من الفريقني الدمار.
اليوم يستضيف ليفربول على ملعبه الصعب
وأرضه الفوالذية في السابعة والنصف مساء
ال �ي��وم خ�ص�م��ه ال �ل ��دود وح��ام��ل ل�ق��ب ال ��دوري
اإلن �ك �ل �ي��زي م��ان�ش�س�ت��ر س �ي �ت��ي ..ح�ق�ي�ق��ة هي
مباراة صعبة ومواجهة حارقة ينطبق عليها
ق��ول «ي��ا ت �ف��وت ..ي��ا ت �م��وت» ،أي ي��ا تفلت من
املحرقة أو تحترق .ويدخل ليفربول ،الباحث
ع��ن لقبه األول ف��ي بطولة إنكلترا لكرة القدم
منذ ث�لاث��ة ع�ق��ود ،م�ب��اراة فاصلة على ملعبه
اليوم ،ضد بطل املوسمني املاضيني مانشستر
سيتي ،آمال في استغالل نقص الخط الدفاعي
لألخير ،لتحقيق فوز يعزز به صدارته.
وس� �ي� �غ� �ي ��ب ع � ��ن «س � �ي � �ت� ��ي» ح � � � ��ارس م ��رم ��اه
األس� ��اس� ��ي ال� �ب ��رازي� �ل ��ي اي � ��درس � ��ون امل� �ص ��اب،
لينضم إل��ى امل��داف��ع الفرنسي ايمريك الب��ورت
ال�غ��ائ��ب ل�ف�ت��رة م�ط��ول��ة ،بينما يجهد الظهير
الفرنسي بنجامان مندي الستعادة مستواه
بعدما أبعدته اإلص��اب��ة لفترات مطولة خالل
املوسمني املاضيني.
منذ لقبه األخ�ي��ر ف��ي ال ��دوري اإلن�ك�ل�ي��زي عام
 ،1990اخ�ت�ب��ر ل�ي�ف��رب��ول ال�ع��دي��د م��ن املحطات
ال �ت��ي ب ��دت ف�ي�ه��ا ك ��أس ال�ب�ط��ول��ة ف��ي م�ت�ن��اول
الع�ب�ي��ه ،قبل ان ت�ج��ري ال��ري��اح على عكس ما
تشتهي سفن ملعب انفيلد.
لكن امللعب األسطوري في كرة القدم ،سيكون
ع �ل��ى م��وع��د م��ع م��وق �ع��ة ف��ي امل��رح �ل��ة ال�ث��ان�ي��ة
ع �ش��رة م ��ن ال � � ��دوري امل �م �ت ��از ،ي��أم��ل امل�ض�ي��ف
ب�ق�ي��ادة م��درب��ه االمل��ان��ي ي��ورغ��ن ك�ل��وب ،ف��ي ان
يخرج منها بتوسيع الفارق البالغ ست نقاط

ح��ال�ي��ا ( 31م�ق��اب��ل  ،)25ع��ن م �ط��ارده ب�ق�ي��ادة
االسباني جوسيب غوارديوال.
وستحضر أم��ام ليفربول ومشجعيه ،ذاك��رة
امل ��وس ��م امل ��اض ��ي ال � ��ذي ش �ه��د ج �م��ع ف��ري�ق�ه��م
ً
رص �ي �دًا م��ذه�لا م��ن ال�ن�ق��اط ( 97ن�ق�ط��ة) ،دون
ان يكفي ملنحهم لقبًا ط��ال انتظاره ،إذ انهوا
الدوري بفارق نقطة واحدة فقط خلف سيتي.
وت�ل�ق��ى ل�ي�ف��رب��ول ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي خ�س��ارة
وحيدة في الدوري ،كانت بضيافة فريق مدينة
مانشستر  1/2في الثالث من يناير  .2019وال
ت��زال ه��ذه الخسارة االخ�ي��رة لـ«ليفربول» في
الدوري املحلي منذ ذلك الحني.
ف��ي انفليد ،ي�ب��دو ليفربول فريقًا مستعصيًا
ع�ل��ى ال �خ �س��ارة .س�ق��وط��ه األخ �ي��ر ف��ي ال ��دوري
اإلن�ك�ل�ي��زي على ه��ذا امللعب ي�ع��ود إل��ى أبريل
.2017
لكن «س�ي�ت��ي» ليس فريقًا سيئًا ب ��دوره ،فهو
أح��رز لقب ال��دوري املمتاز مرتني تواليًا ،وفي
 2017/2018تلقى خسارة على يد «ليفربول»
 ،4 - 3كانت األولى له في املوسم ،تلتها أخرى
يتيمة أمام الغريم اآلخر مانشستر يونايتد.
الفارق ه��ذا املوسم ،أن عثرات «سيتي» تبدو
أكبر مما كانت عليه في املوسمني املاضيني.
ب�ع��دم��ا أن�ه��ى امل��وس��م امل��اض��ي ب��أرب�ع��ة ه��زائ��م،
تلقى «سيتي» نصف عددها حتى اآلن (أمام
نوريتش سيتي وولفرهامبتون) في املباريات
الـ  11األولى فقط (من أصل  38مرحلة يتألف
منها الدوري).
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ال ي��زال ليفربول ال�ف��ري��ق الوحيد
الذي لم يتلق أي خسارة في إنكلترا ،مع عشرة
انتصارات وتعادل واحد قبل املرحلة الثانية
عشرة( .لندن – أ .ف .ب)

المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

التوقيت

القناة

الدوري اإلنكليزي (المرحلة الثانية عشرة)
مانشستر يونايتد × برايتون
ولفرهامبتون × أستون فيال
ليفربول × مانشستر سيتي

مساء
5.00
ً
مساء
5.00
ً
مساء
7.30
ً

beIN SPORTS HD 2
beIN SPORTS HD 12
beIN SPORTS HD 2

الدوري األسباني (المرحلة الثالثة عشرة)
ريال مايوركا × فياريال

 2.00ظهرا

beIN SPORTS HD 3

أتلتيكو مدريد × إسبانيول

مساء
4.00
ً
مساء
6.00
ً
مساء
8.30
ً

beIN SPORTS HD 3

أتلتيك بلباو × ليفانتي
خيتافي × أوساسونا

مساء
11.00
ريال بيتيس × إشبيلية
ً
الدوري اإليطالي (المرحلة الثانية عشرة)
التسيو × ليتشي
أودينيزي × سبال
سامبدوريا × أتالنتا
بارما × روما

مساء
5.00
ً
مساء
5.00
ً
مساء
5.00
ً
مساء
8.00
ً

beIN SPORTS HD 3
beIN SPORTS HD 3
beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS HD 7
beIN SPORTS HD 4
beIN SPORTS HD 4

مساء
10.45
يوفنتوس × ميالن
ً
الدوري األلماني (المرحلة الحادية عشرة)
مساء
5.30
فولفسبورغ × باير ليفركوزن
ً
مساء
8.00
فرايبورغ × اينتراخت فرانكفورت
ً
الدوري الفرنسي (المرحلة الثالثة عشرة)

beIN SPORTS HD 5

رين × أميان
مارسيليا × ليون

ليفربول وسيتي ليسا أعظم أندية إنكلترا!
تفوق الفريقين مرتبط ببقاء
اثنين من أفضل المدربين
في العالم اآلن
كراهية الفريقين
لمانشستر يونايتد تجعل
المنافسة بينهما باردة!

بوب بيزلي وبريان كلوف هل يعيد التاريخ نفسه مع كلوب وغوارديوال ؟

محمد أمين
كتب املحرر الرياضي
في صحيفة غارديان البريطانية،
ً
ب ��ول وي �ل �س��ون ،ت�ح�ل�ي�لا ح ��ول ل �ق��اء ال�ق�م��ة ب�ي�ن فريقي
م��ان�ش�س�ت��ر س�ي�ت��ي ول �ي �ف��رب��ول وال �ع�لاق��ة ب�ي�ن امل��درب�ين
غ��واردي��وال وكلوب واملنافسة بني الفريقني ،معتبرًا أن
هذه الحقبة من تفوق هذين الفريقني هي فترة عابرة
نْ
من تاريخ كرة القدم اإلنكليزية ،وهي مرتبطة
باملدربي
وسوف تنتهي برحيلهما.
وأض� ��اف أن م��ن ال �ض �
�روري
إ
ل
�
ق
�
�اء
ن
�
ظ
�
�رة
ع
�
ل
�
�ى
ج��دول
ال��دوري اآلن أو امل��وس��م امل��اض��ي ،ملعرفة سبب أهمية
امل �ب��اري��ات ب�ين ل�ي�ف��رب��ول وم��ان�ش�س�ت��ر س�ي�ت��ي بالنظر
الى السباق املحموم بينهما على اللقب .لقد حدثت
م �م��اح �ك��ات ب�ي�ن م ��درب ��ي ال �ف��ري �ق�ين ح ��ول االت �ه��ام��ات
ل �ب �ع��ض ال�ل�اع �ب�ي�ن ب ��ادع ��اء ال �ت �ع��رض ل �ل �ع��ب ال�خ�ش��ن
وارت �ك��اب امل�خ��ال�ف��ات ال�ت�ك�ت�ي�ك�ي��ة .وس ��وف ي�ك��ون ل��دى
القليل م��ن جمهور ال�ل�ق��اء على ملعب آنفيلد ال�ي��وم،
شك في أن أحد الفريقني سيتوج باللقب هذا املوسم،
ول �ك� ً�ن ه �ن��اك ال �ك �ث �ي��ر م ��ن األس� �ب ��اب وي �ب ��دو أن ه�ن��اك
ت��رددا في قبول فكرة أن امل�ب��اراة بني هذين الفريقني
ه��ي األك�ب��ر ف��ي منافسات ك��رة ال�ق��دم اإلنكليزية لدى
ال �خ �ب � ً�راء .وأش � ��ار ال ��ى ان ��ه رب �م��ا ي �ك��ون األم� ��ر األك �ث��ر
وض��وح��ا ،أنها ليست املنافسة األك�ب��ر ف��ي ك��رة القدم
اإلن�ك�ل�ي��زي��ة .فحتى عندما أش��ار البعض على م��درب
ل �ي �ف��رب��ول ك �ل��وب ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي إل ��ى أن م �ب��اراة
ف��ري �ق��ه ض ��د س �ي �ت��ي رب� �م ��ا ت �ض��اه��ي أه �م �ي��ة م �ع��ارك
ليفربول القديمة مع يونايتد ،استهزأ كلوب بالفكرة.
ليس األم��ر أن كلوب يشعر ب��أن املنافسة م��ع يونايتد

حماسية بشكل استثنائي ،فخالل الفترة التي قضاها
ً
في إنكلترا ،لم يضطر أبدا إلى مواجهة تهديد كبير من
أولد ترافورد ،بل ألنه مثل أي شخص آخر ،يشك في ان
سيتي وليفربول قد قطعا مسافة كافية لتبوؤ مكانة
في طليعة ثقافة كرة القدم في هذا البلد.

تمويل خارجي

فليفربول لم يفز بلقب الدوري منذ ً 30
عاما ،وفي هذه
الظروف ،يشعر كلوب بالحرج لالدعاء أن فريقه يحتل
موقع ال�ص��دارة ف��ي أي ش��يء .وك��ان سيتي ه��و الفريق
الذي فاز ببطولتني للدوري ال تشوبهما شائبة ،وتمكن
ف��ي امل��وس��م امل��اض ��ي ،م��ن ج�م��ع م�ئ��ة ن�ق�ط��ة .ول �ك��ن قبل
وصول التمويل لهذا النادي ،من الخارج ،ظل بعيدًا عن
األلقاب لسنوات طويلة ،ناهيك عن هبوطه الى الدرجة
الثالثة ذات يوم.
ل ��ذا ،ف ��إن ه ��ذه ال�ه�ي�م�ن��ة ل�ل�ف��ري�ق�ين ه��ي ت �ط��ور ج��دي��د
وط ��ارئ ًف��ي ال ��دوري اإلن�ك�ل�ي��زي امل�م�ت��از ،وإن أح��دًا ال
يعلم تماما كم ستستمر .واعتبر ويلسون أن األمور
ط�ي�ب��ة ب�ين ك �ل��وب وغ ��واردي ��وال ،ح�ي��ث ع �ب��را أك �ث��ر من
م ��رة ع��ن اإلع �ج��اب امل �ت �ب��ادل ،وي �ص��دق ال �ش��يء نفسه
ع�ل��ى ج�م�ه��وري ال�ف��ري�ق�ين .ال ي��وج��د ت��اري��خ ح��اف��ل من
ال�ح�ق��د أو ال �ع��داوة ب�ين م�ش�ج�ع��ي ل�ي�ف��رب��ول وس�ي�ت��ي،
حتى على الرغم من املواجهة الصعبة بني الفريقني
ف��ي دوري أب �ط��ال أوروب� ��ا ف��ي أن�ف�ي�ل��د ق�ب��ل م��وس�م�ين.
ومن الواضح ان كرههما املشترك ملانشستر يونايتد
أك �ب��ر م��ن ع ��دم ال�ث�ق��ة ال �س��ائ��دة ب�ي�ن�ه�م��ا .أم ��ا إذا بقي
الفريقان على القمة لفترة أط��ول ،وإذا بقي املدربان
كلوب وغوارديوال في موقعيهما ملواسم عديدة ،فإن

امل�ن��اف�س��ة ب�ي�ن ال�ف��ري�ق�ين األف �ض��ل ف��ي ال �ب�ل�اد اآلن ،قد
تتحول إلى حرب.

مرحلة مؤقتة

وقال انه ليس من املتوقع أن يستمر غوارديوال تحديدًا
ع �ل��ى رأس م��ان �ش �س �ت��ر س �ي �ت��ي ،ف �ه��و م � �ع ��روف ب �ع��دم
االستقرار وحب التنقل بني األندية األوروبية .والفكرة
السائدة حاليًا ،أن سيتي وليفربول قد حققا مستويات
ال�ت�م�ي��ز ال�ح��ال�ي��ة بفضل اث�ن�ين م��ن أف�ض��ل امل��درب�ي�ن في
العالم اآلن ،وأن ه��ذه املرحلة من ك��رة القدم اإلنكليزية
قد تكون مؤقتة.
وم ��ن دون ال �ن �ظ��ر إل ��ى امل �س �ت �ق �ب��ل ال �ب �ع �ي��د ،ل �ي��س م��ن
ال �س �ه��ل أن ن ��رى ك �ي��ف س�ي�ت�م�ك��ن س�ي�ت��ي أو ل�ي�ف��رب��ول
نْ
من
املحافظة على مستواهما الراهن في ظل
مدربي
نْ
مختلفي
.
لنفترض
أن
سيتي
سيفوز بدوري األبطال
هذا املوسم،
وليفربول سينال لقب ال��دوري .لقد كان
لاً
ه��ذا س�ي�ن��ار
ي
�
�و
م
�
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�
ق
�
�و
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�
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ا
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ً
كذلك اآلن .ونظرا إلحباطات سيتي في أوروب��ا على
مدى السنوات املاضية ورغبة ليفربول العارمة للفوز
بالدوري ،فسيكون كال الناديني راضيني للغاية عن
م �ث��ل ه ��ذه ال �ن �ت �ي �ج��ة .وق ��د ي �ف��وز س�ي�ت��ي أو ل�ي�ف��رب��ول
ب��ال�ب�ط��ول�ت�ين ،أو ينتهي بهما امل�ط��اف ب��واح��دة أو ال
شيء على اإلطالق.
لقد ف��از ب��وب
بيزلي
ا
ل
�
لا
ع
�
�ب
وا
مل
�
�درب
ل
�
ن
�
�ادي ليفربول
باللقب
األورو
ب
�
�ي
ع
�
�ام
78
و
ب
�
�أول
بطولة
ل
�
ل
�
�دوري
عام
 ،79في حني ف��از بريان كلوف مع نوتنغهام فوريست
ُببطولة ال��دوري عام  78وببطولة أوروب��ا عام  ،79فهل
يعيد التاريخ نفسه؟

beIN SPORTS HD 1

beIN SPORTS HD 4

مساء
5.00
ً
مساء
11.00
ً

كلوب يدرك ذلك ..فماذا عن غوارديوال؟!

beIN SPORTS HD 5
beIN SPORTS HD 6
beIN SPORTS HD 6

يوفنتوس × ميالن ..طاحنة
سيكون بانتظار يوفنتوس ( ح��ا م��ل اللقب ف��ي ا مل��وا س��م
ا ل �ث �م��ا ن �ي��ة األ خ � �ي� ��رة) ا خ �ت �ب��ار ج ��د ي ��د ،ع �ن��د م��ا ي�س�ت�ق�ب��ل
م�ي�لان ا ل�ي��وم ،ضمن املرحلة الثانية ع�ش��رة م��ن ا ل��دوري
اإليطالي لكرة القدم.
ويخوض يوفنتوس املباراة منتشيًا بتأهله املبكر إلى
ا ل��دور ث�م��ن ا ل�ن�ه��ا ئ��ي مل�س��ا ب�ق��ة دوري أ ب �ط��ال أورو ب ��ا عن
املجموعة الرابعة ،بعد فوزه على مضيفه لوكوموتيف
م��و س �ك��و ا ل ��رو س ��ي  ،2/1ق �ب��ل ج��و ل �ت�ي�ن م ��ن ن �ه��ا ي��ة دور
املجموعات.

و ي� ��د خ� ��ل ي ��و ف� �ن� �ت ��وس ا مل� � �ب � ��اراة و ه � ��و ع� �ل ��ى ق� �م ��ة ال ئ �ح��ة
الترتيب برصيد  29نقطة ،ب�ف��ارق  16نقطة ع��ن ضيفه
الذي يقبع في وسط الالئحة في املركز الحادي عشر.
و ل��ن تكون ا مل�ب��اراة سهلة على يوفنتوس ،ال سيما أنه
ب ��ات ي �ع��ا ن��ي ف ��ي ا ل �ف �ت��رة األ خ� �ي ��رة ق �ب��ل ح �س��م ا ل�ن�ت�ي�ج��ة
و ك ��ا ن ��ت آ خ ��ر ه ��ا ا مل � �ب� ��اراة أ م � ��ام ل��و ك��و م��و ت �ي��ف إذ س�ج��ل
ا ل �ب��راز ي �ل��ي دو غ �ل�اس ك��و س �ت��ا ه ��دف ا ل �ف��وز ف��ي ا ل��د ق�ي�ق��ة
الثالثة من الوقت بدل الضائع.
ولم يخف مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري عدم رضاه

على اداء العبيه ف��ي امل �ب��اراة ،وق��ال «ال يمكنني أن أك��ون
راض �ي��ا ت�م��ام��ا ع��ن امل �ب��اراة ،ل��م ن�ت�ف��اع��ل ب��ال�ش�ك��ل امل�ن��اس��ب
عندما تركنا مساحة كبيرة ملنافسينا ،وأنا لست سعيدا
ب��ذل��ك ،ألن الع�ب�ي�ن��ا ك��ان��وا غ��ال�ب��ا ف��ي ال�ن�ص��ف ال�ث��ان��ي من
امللعب ،ولم تتح لنا فرصة استعادة الكرة بسرعة».
و ت� �خ� �ت� �ت ��م ا ل� � �ي � ��وم ا مل� ��ر ح � �ل� ��ة ب � �م � �ب� ��ار ي� ��ات ك� ��ا ل � �ي� ��اري م��ع
ف �ي��ور ن �ت �ي �ن��ا ،وال ت �س �ي��و م ��ع ل �ي �ت �ش��ي ،و س �م �ب��دور ي��ا م��ع
أ ت ��اال ن� �ت ��ا ،وأود ي� �ن� �ي ��زي م ��ع س� �ب ��ال ،و ب ��ار م ��ا م ��ع رو م� ��ا.
(روما-ا.ف.ب)
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حار والرياح شمالية غربية إلى جنوبية

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

شرقية ،السرعة ( 28 - 06كلم  /ساعة).

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

كالم الناس

زاوية حادة

رنة قلم

أحمد الصراف

بدر خالد البحر

إقبال األحمد

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

وسام الشرف والشجاعة
لسيدة فاضلة
قطعت خالل سنوات قاربت الستني ،مئات آالف الكيلومترات على
طرقات الكويت ،وبالتالي أستطيع الكتابة من واقع خبرة ومعاناة
تزايدت مع تزايد وتيرة السرقات والحرمنة وخ��راب الذمم سنة
بعد أخرى حتى بلغت ذروتها في السنوات العشر األخيرة.
بإمكاني الشهادة ،بضمير مطمئن ،والقول إن وضع الطرق في
بيد أمينة منذ أن تسلمت السيدة جنان بوشهري
الكويت أصبح ٍ
وقبلت تحديًا
تقريبًا،
أشهر
عشرة
قبل
�ال
�
غ
�
زم��ام وزارة األش
َ
رف��ض ك��ل م��ن سبقها ف��ي ال�ث�لاث�ين سنة امل��اض�ي��ة ق�ب��ول��ه ،حتى
وصل الوضع إلى ما وصل إليه مع موجة أمطار السنة املاضية
التي عرت الوضع بشكل مخجل وبينت كم الفساد املستشري.
وحدها الوزيرة جنان بوشهري قررت مقارعة الخطوب والدخول
إلى عش دبابير الشركات الفاسدة وإصالح وضع طال السكوت
عنه ،وهنا أك��رر للمرة العاشرة ،لصاحب كل فكر مشكك ،بأن
نلتق غير مرة
ال عالقة تربطني بالوزيرة ،من أي نوع كان ،ولم ِ
واحدة مصادفة ،ولم تقدم لي أي خدمة ،ال بطلب مني وال بعرض
منها ،ولم تبلط مترًا أو ت��ردم حفرة أم��ام بيتي أو حول مكتبي،
وامل �ع �ل��وم��ات ال�ت��ال�ي��ة ال �ت��ي ح�ص�ل��ت عليها ل�ي�س��ت م�ن�ه��ا ،ب��ل من
مصادري ومن الصحف.
بعد ان تسلمت الوزيرة عبء وزارة االشغال قبل أقل من سنة ،في
خضم الهاوية التي كانت بها ،قامت بإصدار تعليماتها بوقف أي
أعمال سفلتة طرق أو إجراء أي إصالحات ،ولم يكن ذلك ممكنًا
ً
أصال ،بعد أن قامت بوقف عمل كل مصانع األسفلت ،وتجميد
كل عقود الطرق الجديدة ،إلع��ادة النظر في كامل الوضع ،بغية
وضع ضوابط جودة جديدة ودائمة يمكن العمل بموجبها حاليًا
ً
ومستقبال.
ً
استعانت أوال بقطر ،التي سبقت كل دول املنطقة في خبراتها
وما وضعته من قواعد بناء طرق صارمة ،وحضر للبالد بالفعل
وفد تقني ودرس الحالة ووضع توصيات عملت الوزارة بموجبها
وعلى إثرها باشر مسؤولوها االجتماع باتحاد مقاولي الطرق
وات�ح��اد منتجي الصلبوخ ،والتنسيق بينهما ،وتحديد نوعية
الصلبوخ الصالحة ،وتأهيل مصانع االسفلت املحلية التي يرجى
الخير منها ،وإغالق كامل للميئوس منها .وبدأت تأهيل طواقم
املصانع الصالحة وك��وادره��ا ،بالتزامن مع إع��ادة تأهيل الطاقم
الفني وأطقم الرقابة واإلشراف في الوزارة .كما أعيد النظر كليًا
ف��ي م�ك��ون��ات وزن ك��ل م ��ادة تستخدم ف��ي األس�ف�ل��ت ،وك��ل ذل��ك
استغرق بضعة أشهر ،وسهرًا وتعبًا من جميع املخلصني في
وزارة أصبح فيها املخلص من القلة.
كما تضمنت الخطة رفع كفاءة شركات املقاوالت التي لم تخضع
للوقف ،وإي�ق��اف ع��دد كبير منها .كما ط��ال ال��وق��ف ،في الجانب
اإلس�ك��ان��ي ،مكتبني اس�ت�ش��اري�ين ،وك��ل ه��ذا فتح أب ��واب الجحيم
على الوزيرة ،لكنها قاومت واستطاعت أن تثبت أنها كانت طوال
الوقت على حق ،وبدأنا مؤخرًا نرى نتيجة صبر املخلصني عليها
ً
حيث ظهرت تباشير ط��رق جيدة لم يعهد الكثيرون مثيال لها
منذ عقود.
نتمنى بقاء الوزيرة جنان بوشهري في أي تعديل وزاري قادم،
إن حصل قريبًا ..وحتى لو طالها التغيير باالنتقال لوزارة أخرى
أو خ��رج��ت م��ن ال� ��وزارة ،فإنها على ث�ق��ة ،حسب اع�ت�ق��ادي ومن
مصادري ،بأنها وضعت أسس بناء الطرق ومواصفاتها بحيث
ً
يصعب جدًا عدم التقيد بها مستقبال .وسيكون وكيل ال��وزارة،
امل�ه�ن��دس إس�م��اع�ي��ل ال�ف�ي�ل�ك��اوي ،ال�ح��ري��ص ع�ل��ى ال�ت�م� ُّ�س��ك بهذه
املواصفات الدقيقة التي كلفت املال العام الكثير ،الحارس األمني
ً
عليها مستقبال ،ك��ي ال تعود خفافيش ال�خ��راب ثانية للتسلل
لقطاع مقاوالت الطرق.
أحيي شجاعة ه��ذه السيدة وإخالصها وقدرتها العجيبة على
م �ق��اوم��ة ك��ل ال �ض �غ��وط ال �ت��ي ت �ع��رض��ت ل �ه��ا م��ن ب �ع��ض أع �ض��اء
مجلسي األمة والوزراء ،هذا غير ذباب وسائل التواصل.
السيدة الوزيرة تستحق وسامًا على جهودها ،ومحاربتها الفاسد
ً
واملفسد ،وليس استجوابًا مرتجال .وبالتالي من حقنا الشك في
وقوف بعض املتضررين من قراراتها وراء االستجواب ..شكرًا.

bdralbhr@yahoo.com

الخطر بتزوير الجنسية ..وال يوجد «بدون»
عندما ت�ك��ون لدينا مشكلة متعلقة بحقوق اإلن�س��ان
فنحن نخشى ال�ع��ال��م األول ،وح�ت��ى نقيس إج��راءات�ن��ا
دعونا نقارنها بإجراءات املقيمني بصورة غير قانونية
بالدولة األول��ى على العالم األول ،الواليات املتحدة التي
تمارس قوانني صارمة تصل لإلبعاد القسري ملن ال
يملك أوراقًا رسمية كاملة ،وتشديدًا لالجراءات أصدرت
بموجبه بروتوكول «ببليك تشارج» ال يسمح ملن يعتمد
بمعيشته على مساعدات الدولة من البقاء بأميركا.
وعندنا نشاهد سباقًا محمومًا بمجلس األمة للمقيمني
ب�ص��ورة غير ق��ان��ون�ي��ة ،اص�ط�لاح��ًا «ال �ب��دون» ،إلص��دار
قانون يعالج أوضاعهم بشكل نهائي نأمل أال يسير
على عجالة ف��ي ظ��ل اإلن �ج��ازات الرائعة التي يقوم بها
ال �س �ي��د ص��ال��ح ال �ف �ض��ال��ة وامل� �س ��ؤول ��ون م �ع��ه ب��ال�ج�ه��از
املركزي ملعالجة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية،
من خالل تقديم التسهيالت والخدمات بموجب قانون
 409/2011ليحقق الجهاز الكثير لهذه الفئة بمهنية
وإنسانية ستؤدي بالنهاية لتحويلهم «ملقيمني بصورة
قانونية» عبارة نضع تحتها ستني ألف خط.
ف��إذا م��ا أخ��ذن��ا ق�ط��اع التعليم وف��ق اح �ص��اءات الجهاز
 2018/2019لوجدنا أن عدد الطلبة باملدارس الحكومية
قد بلغ  13682حتى الثانوية العامة ،و 1265بجامعة
الكويت و 1995بالتطبيقي ،و 1168بالجامعات والكليات
ال�خ��اص��ة ،ف��ي ح�ين أن ال�ص�ن��دوق ال�خ�ي��ري للتعليم قد
أن�ف��ق ق��راب��ة  5.48م�لاي�ين دي�ن��ار ل�ل��رس��وم وال�ك�ت��ب .أما
بالنسبة للوظائف الحكومية فهناك  2066موظفًا ،وفي
مؤسسسة البترول أكثر من  500يحصلون على جميع
مميزات الكويتيني ،كما أن هناك قرابة الثمانمئة يعملون
بالجمعيات التعاونية ،وال يفوتنا ذك��ر التحاق قرابة
ثالثة آالف شخص ف��ي الجيش الكويتي ،ومساعدات
بيت ال��زك��اة ال�ت��ي ت�ف��وق  16مليون دي�ن��ار والجمعيات
الخيرية بقرابة  5.6ماليني دينار كويتي.
لقد ذهب الجهاز املركزي ألبعد من هذا ،فأصبح العالج
باملستشفيات الحكومية ورع��اي��ة املعاقني والخدمات

ال�ت�م��وي�ن�ي��ة م�م��اث�ل��ة ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين .أم ��ا امل �ف��اج��أة ف�ه��ي أن
ال��دول��ة تتكفل ب�ن�ف�ق��ات ال �ع�لاج ب��ال �خ��ارج للعسكريني
منهم وزوج ��ات الكويتيني ،وتطبق القانون 1959/15
ال��ذي جنس بعد الغزو وحتى  2018أكثر من  17ألف
شخص.
وعليه فإنه ال يمكن االستعجال بقانون يهدر إنجازات
ال �ج �ه��از امل� ��رك� ��زي ال �ت ��ي ت �س �ي��ر وف� ��ق خ� �ط ��وات ث��اب�ت��ة
وم��دروس��ة وت��ؤدي في نهاية املطاف للحل ،استعجال
في الحقيقة كان صادمًا عندما دعينا االسبوع املاضي
ل�ن��دوة مجموعة الثمانني م��ن االخ ع��ادل ال ��زواوي ،حني
اس�ت�ض��اف ال��دك �ت��ور ن ��واف ال�ي��اس�ين ال ��ذي ف�ن��د مثالب
القانون املقدم من جمعية املحامني ملجلس األمة والذي
ال يمكن قبوله بأي شكل من االشكال.
إن رسالتنا للمهتمني بحل قضية إخ��وان�ن��ا املقيمني
بصورة غير قانونية أن الخطر ال يكمن في هؤالء بل
بتزوير الجنسية ال��ذي يهدد النسيج والهوية الوطنية،
ون��ذك��ر بمشهد ال�ن��ائ�ب��ة ص�ف��اء ال�ه��اش��م وه��ي تصرخ
ب�ح��رق��ة ب��وج��ه وزي ��ر داخ�ل�ي��ة س��اب��ق «ل �ي��ش م��ا حققت
ب�ت��زوي��ر ال�ج�ن�س�ي��ة؟» ح�ين ت��م س�ج��ن سبعة أش�خ��اص
مل��دة عشر سنوات لتزويرهم بيانات  62858جنسية،
وت�ص��ري�ح��ات أخ ��رى ألع ��داد امل��زوري��ن ب��أض�ع��اف ذل��ك
الرقم ،فتزوير الجنسية هي الكارثة التي تحتاج تحركًا
سريعًا من قبل مجلس األمة.
اما وقد قلنا ما سلف ،نأتي اآلن للمفاجئة املدوية التي
ربما لم يتوقف عندها أحد في تصريح السيد صالح
الفضالة في قناة املجلس في ديسمبر  ،2018حني قال:
« %90من البدون يمشي بهوية مكتوب فيها جنسيته
األصلية من بلده» ،أي إن هؤالء مقيمون بصورة غير
قانونية يجب تعديل أوضاعهم كبقية الوافدين ،بمعنى
آخر ال «بدون» في الكويت!

***
إن أصبت فمن اهلل وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
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قانون «البدون»..
والنوايا الطيبة
مقترح القانون الذي قدمه رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم
مع بعض أعضاء مجلس االم��ة بنظري الشخصي هو العصا التي
ستوقف دحرجة كرة ثلج قضية البدون ومنع تضخمها مع كل يوم
يمر علينا دون حلها.
بغض النظر عن كل املالحظات التي سنقولها وسيقولها آخرون عن
مواد وبنود هذا املقترح ..فهو بنظري الشخصي أفضل بكثير من
ترك املوضوع عائمًا تتراكم تداعياته يوما بعد يوم دون حل.
انا ال اقول إن التصورات واملقترحات كاملة مئة باملئة «وهو ما شدد
باالعتبار كل االحتماالت التي يمكن
عليه الغانم» لكن يجب أن تؤخذ
ُ
أن ترد بهذه القضية ..لكنه أفضل ما قدم حتى اآلن لعالج قضية طال
الكويت منها من اساءات واتهامات محليًا وخارجيًا الشيء الكثير.
املقترح ربما غير كامل وعليه مالحظات ..لكن من يقصد مصلحة
ال��وط��ن يتحدث ع��ن مالحظاته بقصد اإلص�ل�اح ..ال ب��داف��ع االنتقام
والهجوم ..وهو ما ال يجب التعامل معه وتضييع الوقت عليه.
أتمنى من السيد م��رزوق الغانم وم��ن معه من اعضاء مجلس االمة
تشكيل فريق لتلقي كل املالحظات ذات النوايا الحسنة بخصوص
هذا املقترح بهدف عالج أي قصور فيه ،ومن ثم التعامل مع كل هذه
املالحظات بما يصب في مصلحة عالج هذه القضية.
معالجة قضية البدون أو املقيمني بصورة غير قانونية يجب أال يتم
التعامل معها من أي زاوية ضيقة.
استمعوا ال��ى ك��ل امل�لاح�ظ��ات اإليجابية وادرس��وه��ا وأع�ط��وا املقترح
بعض الوقت قبل طرحه للتصويت ..حتى يتقلص الظلم وينكمش
االستغالل ويعاد الحق ألصحابه املستحقني فقط.
ش�ك�رًا لكل م��واط��ن وف��ي أي م��وق��ع ك��ان ..يضع ال��وط��ن نصب عينيه
ويبذل جهدًا لطرح حلول لقضايا تسيء للكويت ومن يعيش على
أرضها بنوايا وطنية بحتة بعيدة عن املصالح االنتخابية والشخصية
الضيقة ..ويكون مفتوحًا على اآلخرين بمالحظاتهم وجهودهم.
أتمنى أال ي�ت��ردد أي م��واط��ن مخلص ب��إب��داء أي مالحظات على هذا
املقترح الذي أعتبره مقترحًا وطنيًا «يسعي» لعالج قضية إنسانية
ورثناها بسبب سوء تقدير لم يكن لنا يد فيه.

نرجس الصفار لـ سبقلا:
ّ
التطوع علمني أننا «سواسية»
محمد عبدالناصر
ب�ي�ن م �ئ��ات امل �ت �ط� ّ�وع�ين ال �ش �ب��اب ف��ي امل�ل�ت�ق��ى ال�ع��رب��ي
ل �ل �م �ب��ادرات ال �ش �ب��اب �ي��ة ،مل ��ع ط �ي��ف ط�ف�ل��ة ص �غ �ي��رة في
العاشرة من عمرها ،وهي تجاور املتطوعني الشباب،
ّ
لتعبر وتحكي عن نفسها ،من خالل
وتقف مبتسمة
مشاركتها م��ع فريق «نهضة الكويت» التطوعي ،ما
ج��ذب األن �ظ��ار ن�ح��وه��ا ل�ك��ون�ه��ا أص�غ��ر امل �ش��ارك�ين في
املعرض.
وقالت الطفلة نرجس الصفار لـ سبقلا« :أحب العمل
س��اع��دة ل�ل�آخ��ري��ن؛ ألن ذل��ك
ال �ت �ط��وع��ي وت �ق��دي��م ي��د امل � ً
يشعرني بالسعادة» ،معربة عن أنها تنوي أن تعمل
في املجال التطوعي طوال حياتها.
وأضافت الصفار ببراءة األطفال« :أتطوع ،عشان اهلل
يعطيني األجر».
ّ
ول�ك��ن ،م��اذا علمها العمل ال�ت�ط��وع��ي؟ س��ؤال واجهته
الطفلة ال�ت��ي ت��درس ف��ي امل��رح�ل��ة االب�ت��دائ�ي��ة بكل ثقة،
ّ
«التطوع جعلني أدرك أننا جميعا سواسية ،وال
قائلة:
ً
فروق بيننا أبدًا ،وأن علينا مساعدة بعضنا دائما».

ً
مجددا
شرائط الكاسيت ..تعود
بدأت أشرطة الكاسيت تعود إلى الحياة ،مع تزايد اتجاه عدد كبير من الفنانني
أو ال�ش��رك��ات إل��ى إص ��دار أل�ب��وم��ات�ه��م ع�ل��ى أش��رط��ة ال�ك��اس�ي��ت ال�ش�ه�ي��رة ،حيث
ُ
سيصدر فنانون بارزون ،من بينهم كولدبالي ،وروبي ويليامز ،ووليام باين،
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َّ
تتسلم رواتب من موظفيها!
في مفارقة غريبة ..شركات
أحمد الحافظ
م��ن الطبيعي وامل�ن�ط�ق��ي أن ي�ق��وم ص��اح��ب العمل
بدفع رواتب ملوظفيه ،لكن هناك عمالة أجنبية في
الكويت ُيجبرون على دفع رواتب ألرباب العمل!
ف ��ي ب �ع��ض األس � � � ��واق ،رص � ��دت سبقلا ع � ��ددًا م��ن
العمالة اآلسيوية يقومون بتوصيل العربانات
من الكاشير إلى سيارات زبائن السوق ،لتحميل
املشتريات والحصول مقابل ذل��ك على بقشيش،
غالبًا يكون على شكل «خ��ردة» ،تتراوح كل منها
بني  50فلسًا ،وتصل في حاالت نادرة إلى نصف
دينار أو دينار.
الغريب في األمر أن هؤالء العمالة هم من يدفعون
ال��رات��ب ل�ص��اح��ب ال �ع �م��ل ،وذل ��ك ألن األخ �ي��ر على
يقني بأن العامل يحصل على مبالغ كبيرة بسبب

البقشيش الذي يحصل عليه!
يقول محمد ،وه��و عامل من الجنسية البنغالية
إن��ه يدفع شهريا  60دي�ن��ارًا لجهة عمله ،وبواقع
دي �ن��اري��ن ي��وم �ي��ًا ،ف�ي�ح�ص��ل ه��و ع�ل��ى ال �ب��اق��ي من
البقشيش ،وإن ه��ذا األم��ر ينطبق على املئات من
زمالئه في املهنة نفسها.
وي�ع�م��ل محمد ف��ي ال��وظ�ي�ف��ة م�ن��ذ ع��ام�ين تقريبا،
راض إلى حد ما ،لكنه يفكر في االنتقال
ويقول إنه
ٍ
ال��ى وظ�ي�ف��ة أخ ��رى ب�ع��د س�ن��ة ،وذل ��ك وف �ق��ا للعقد
الذي يجمعه مع كفيله الحالي الذي يمتد لثالث
سنوات.
محمد وغيره الكثير يعملون في اكثر من شركة
ُ
ت� �م ��ارس ه� ��ذا ال �ن �ش ��اط ،وه� ��و ق��ائ��م ع �ل��ى ت��زوي��د
ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة و األس � ��واق امل ��وازي ��ة لها
بعمال مناولة ،وفق عقود طويلة.

التهاب الشريان ذي الخاليا العمالقة ..يسبب الصداع

التهاب الشريان ذي الخاليا العمالقة هو التهاب
ُي �ص �ي��ب ب �ط��ان��ة ال �ش ��راي�ي�ن ال ��دم ��وي ��ة – األوع �ي��ة
ال��دم��وي��ة ال �ت��ي ت�ح�م��ل ال� ��دم ال �غ �ن��ي ب��األك�س�ج�ين
م��ن ال�ق�ل��ب إل��ى بقية ال�ج�س��م .وغ��ال� ً�ب��ا ،ي��ؤث��ر ه��ذا
املرض على شرايني الرأس ،خاصة تلك املوجودة
ف��ي ال �ص��دغ .ول �ه��ذا ال�س�ب��بُ ،ي�ط�ل��ق ع�ل��ى التهاب
الشريان ذي الخاليا العمالقة في بعض األحيان
اسم التهاب الشريان الصدغي أو التهاب شرايني
ال ِق ْحف.
ويتسبب التهاب الشريان ذي الخاليا العمالقة
ف��ي كثير م��ن األح �ي��ان ب��ال�ص��داع ،وأل��م ف��ي الفك،

فجر

عصر
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وتشوش ال��رؤي��ة أو ازدواج �ه��ا .كما ُيعد العمى،
وعلى نحو أق��ل ت�ك� ً
�رارا ،السكتة الدماغية أخطر
امل �ض ��اع �ف ��ات ال� �ت ��ي ق ��د ت� �ح ��دث ن �ت �ي �ج��ة ال �ت �ه��اب
الشريان ذي الخاليا العمالقة.
ُ
وي �ع �ت �ب��ر ع �ل�اج ال �ت �ه��اب ال ��ش ��ري ��ان ذي ال �خ�لاي��ا
ال�ع�م�لاق��ة بشكل ع��اج��ل أم � ً�را ب��ال��غ األه�م�ي��ة ملنع
التلف الدائم لألنسجة وفقدان الرؤية .وعادة ما
ُ
تخفف أدوية الستيرويدات القشرية من أعراض
التهاب الشريان ذي الخاليا العمالقة وق��د تقي
من فقدان الرؤية .وفي الغالب ،ستشعر بالتحسن
في غضون أيام من بدء العالج.

ألبومات جديدة ستظهر في «الكريسماس» هذا العام .وفق ماذكرت الغارديان.
ّ
ّ
تتوقع ،جمعية عالمات التسجيالت أن عشاق املوسيقى ،وكثير منهم أقل من
 25عامًا ،سيقومون بشراء  100ألف شريط في عام  ،2019أي ضعف رقم ،2018
آخر مرة جرى فيها تحقيق هذا العدد ،كانت عام  ،2004عندما كانت ألبومات
 Scissor Sistersو Keaneاألكثر مبيعًا.
وقالت كارين إيمانويل ،الرئيسة التنفيذية ملجموعة  ،Key Productionومقرها
ً
م��ان�ش�س�ت��ر ،ال �ت��ي ت�ص�ن��ع أش ��رط ��ة ،وك��ذل��ك« ،ف�ي�ن�ي��ل» وأق ��راص ��ًا م��دم�ج��ة إن�ه��ا
ّ
استغربت عودة انتاج هذه الشرائط ،وقالت :لم نتوقف عن إنتاجها أبدا ،لكن
الطلب عليها تراجع.
ج��رى ب�ي��ع ح��وال��ي  36أل��ف ش��ري��ط ف��ي امل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة ب�ح�ل��ول ي��ون�ي��و ،وفقًا
لبيانات جمعية عالمات التسجيالت وشركة الرسوم البيانية الرسمية.
ّ
يتوقع تجار التجزئة اآلن أن يكون ألبوم هدية عيد امليالد لروبي ويليامز من بني
أكثر الشرائط مبيعا لهذا العام ،إضافة إلى عروض جديدة من كولدبالي ،وبيك.
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