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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

جلسة ماراثونية تخللتها مفاجآت ثقيلة

طرح الثقة بالجراح ..وبوشهري «تستسلم»!
بالء حسناً
بوشهري أبلت ً

¶ الطبطبائي :الوزيرة باعتنا الوهم بإخفاقها ¶ العدساني :محاسبة الجراح على التقاعس
¶ الجراح :اإلشاعات كثيرة ولم يسلم منها أحد ¶ بوشهري :لوقفتي اليوم ثمن دفعته

الغانم 20 :الجاري
التصويت على الثقة
بوزير الداخلية

محمد السندان وحمد الخلف وفهاد الشمري
استقالت ال��وزي��رة جنان بوشهري
تحت «ضربات طرح الثقة الكثيفة»،
وتكرر املشهد ،ولو بنسبة أقل ،مع
نائب رئيس مجلس ال ��وزراء وزير
ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ خ��ال��د ال� �ج ��راح،
ال��ذي ط��رح الثقة به  10ن��واب ،بعد
م �ن��اق �ش��ة االس� �ت� �ج ��واب امل� �ق ��دم م��ن
النائب ري��اض العدساني .وكانت
الجلسة أم��س ماراثونية تخللتها
مفاجآت ثقيلة.
وأس� � �ف � ��رت أم � ��س ج �ل �س��ة م �ن��اق �ش��ة
اس� � � �ت� � � �ج � � ��واب وزي � � � � � � ��رة األش � � �غ� � ��ال
واإلس �ك��ان ج�ن��ان ب��وش�ه��ري ،املقدم
م��ن ال �ن��ائ��ب ع�م��ر ال�ط�ب�ط�ب��ائ��ي ،عن
سقوط الوزيرة سياسيًا بعد تدافع
النواب نحو إع�لان طرح الثقة بها
وب �ل��وغ م�ع�ل�ن��ي ت��أي �ي��ده  24ن��ائ�ب��ًا،
األم��ر ال��ذي دفع الوزيرة إلى إعالن
استقالتها رسميًا خ�لال الجلسة،
وق��ال��ت« :أع�ل��ن استقالتي م��ن على
امل � �ن � �ص� ��ة ،وأض � �ع � �ه� ��ا ب� �ي ��د رئ �ي��س
ال ��وزراء ،ولألسف اإلص�لاح أصبح
ً
مستحيال ،ألن الشركات واملصالح
الشخصية أقوى ،فأنا أواجه نواب
املقاولني والشركات».
وأعلن رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم أنه تسلم طلبًا بطرح الثقة
من عشرة نواب وتحديد جلسة 21
ن��وف�م�ب��ر ل�ل�ت�ص��وي��ت ع�ل�ي��ه ،مشيرًا
إلى أن الجلسة قائمة لحني اإلبالغ
رسميًا باستقالة ال��وزي��رة ،واصفًا
بوشهري بأنها ابلت بالء حسنًا.
وتداول النواب أمس ورقتني لطرح
ث�ق��ة ب��ال��وزي��رة م�م�ه��ورت�ين بتوقيع
 22نائبًا.
وشهدت وقائع جلسة االستجواب
ل �غ��ة س �ي��اس �ي��ة خ �ش �ن��ة وات �ه��ام��ات
ً
وت �ش �ك �ي �ك ��ًا م � �ت � �ب� ��ادال ب �ي��ن ط��رف��ي
االستجواب «النائب والوزيرة».
وح� � �م � ��ل ال� �ط� �ب� �ط� �ب ��ائ ��ي ال� � ��وزي� � ��رة
مسؤولية تعطل امل�ش��اري��ع بسبب
س��وء إدارت �ه��ا منذ تولي منصبها
ال � ��وزاري ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن�ه��ا ت��راخ��ت
ف��ي تطبيق ال�ق��ان��ون على الجهات
امل� �ت� �ع ��اق ��دة م� ��ع امل ��ؤس� �س ��ة ال �ع��ام��ة
للرعاية السكنية وكبدت املال العام
خسائر فادحة.
وأض��اف أن من يحارب الفساد في

وزارة األش�غ��ال يخضع للتحقيق،
وال ��وزي ��رة ت�ع��رق��ل م�ش��اري��ع البنية
التحتية.
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،أك� � ��دت ب ��وش� �ه ��ري أن
النائب أخفى عن النواب إجاباتها
ع ��ن ب �ع��ض األس �ئ �ل��ة ال �ت��ي ق��دم�ه��ا،
وأن � ��ه ات �ه �م �ه��ا ب��اإل ُخ �ف��اق ف ��ي عقد
اس �ت �ش��اري أب ��رم وف �س��خ ق�ب��ل سنة
من تعيينها في الوزارة ،معتبرة أن
اتهاماته بال أدل��ة .وأملحت الوزيرة
إل� � ��ى أن � �ه� ��ا ت� ��دف� ��ع ث� �م ��ن ال �ت �ص ��دي
ل � �ل � �ش� ��رك� ��ات امل � �خ� ��ال � �ف� ��ة وح� �م ��اي ��ة
ً
امل � ��ال ال� �ع ��ام ،ووج� �ه ��ت س � ��ؤاال إل��ى
ال �ط �ب �ط �ب��ائ��ي م� �ف ��اده «ه� ��ل ينطبق
ع �ل �ي��ك ك �ل�ام ��ك ب � ��أن ع� �م ��ل ال � �ن ��واب
انتخابي ال سياسي».
وف� � ��ي اس � �ت � �ج� ��واب ال � � �ج� � ��راح ،وج ��ه
ال �ع��دس��ان��ي ات �ه��ام��ات ع ��دي ��دة إل��ى
الوزير تتعلق بملفات «املصروفات
الخاصة» وعدم التعاون مع ديوان
امل�ح��اس�ب��ة ف��ي «ق�ض�ي��ة ال�ض�ي��اف��ة»،
إل��ى جانب «غسل أم��وال باملجلس
األوملبي» ،و«الحسابات الوهمية»،
وإل �غ��اء الترقيات والتعيينات في
الوزارة ،وعدد آخر من امللفات.
وداف� � ��ع ال � �ج ��راح ف ��ي م��راف �ع �ت��ه ع��ن
ن �ف �س��ه وع � ��ن ال � � � � ��وزارة ف� ��ي ع� �ه ��ده،
وق� � ��ال إن م� ��ا ي ��دع �ي ��ه امل �س �ت �ج� ِ�وب
«م�س�ل��ك خطير ي �ع��ارض ضمانات
�ق» ،م��ؤك �دًا أن امل�ص��روف��ات
ال�ت�ح�ق�ي� ُ
الخاصة أخ ��ذت ملواجهة تحديات
أم�ن�ي��ة وزع��زع��ة األم ��ن وأم� ��ور ذات
طابع س��ري ،وأن��ه هو «من اكتشف
ال �خ �ل��ل ف ��ي ب �ن��د ال �ض �ي��اف��ة ع�ن��دم��ا
كنت وزيرًا للدفاع وأبلغت الجهات
املختصة في الوزارة ،وهناك مبالغ
لم تذكر في بند الضيافة وبإذن اهلل
سنعيدها».
يذكر أن الوزير الجراح في معرض
ردوده ع� �ل ��ى أح � � ��د امل � � �ح� � ��اور ف��ي
االس �ت �ج ��واب ق� ��ال« :إن اإلش ��اع ��ات
ك�ث�ي��رة ول��م يسلم منها أح ��د» .أم��ا
ال ��وزي ��رة ب��وش �ه��ري ف�ق��ال��ت بعدما
عرفت أعداد طارحي الثقة بها« :إن
ل��وق�ف�ت�ه��ا م��ع ال �ح��ق وال ��دول ��ة ثمنًا
تدفعه اليوم».
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قال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،إنه تسلم طلب طرح الثقة بوزير
الداخلية موقعًا من  10أعضاء .وأض��اف :تم تحديد جلسة األربعاء من
األس�ب��وع املقبل  20نوفمبر للتصويت عليه .وع��ن ط��رح الثقة بالوزيرة
ب��وش�ه��ري ،ال�ت��ي اس�ت�ق��ال��ت ،ق��ال إن ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى ط��رح ال�ث�ق��ة ب�ه��ا في
 21ال�ج��اري ،وإن رفعه من جدولها مرهون بتقديم استقالتها رسميًا.
وأض��اف :أتمنى للوزيرة التوفيق وهي أبلت ً
بالء حسنًا .والجلسة قائمة
إلى حني تسلمي رسميًا قبول استقالتها.

عليك من شعيب
ِ
ما
قالت بوشهري :وق��ف ض��دي ن��واب املقاولني واملصالح الشخصية ،فرد
عليها النائب شعيب املويزري قائال« :ما نسمح ِلك» وتوجه إليها رئيس
عليك منه».
مجلس األمة مرزوق الغانم بالقول« :كملي ما ِ

ً
مغادرة قاعة مجلس األمة
بوشهري

الجراح خالل رده على االستجواب

طارحو الثقة بالوزير
طارحو الثقة بالوزير الجراح من النواب هم :شعيب املويزري ،محمد هايف ،عبدالكريم الكندري ،محمد
املطير ،عادل الدمخي ،رياض العدساني ،بدر املال ،عبدالوهاب البابطني ،خليل أبل وعدنان عبدالصمد.

طارحو الثقة بجنان
طارحو الثقة بالوزيرة من النواب هم :بدر املال ،ثامر السويط ،خالد العتيبي ،عبدالوهاب البابطني ،إضافة
إلى عبدالكريم الكندري ،عادل الدمخي ،محمد هايف ،عبداهلل فهاد ،شعيب املويزري ورياض العدساني.
وكان النواب قد تداولوا كتابًا آخر لطرح الثقة يضم  12اسمًا ،وهم :عمر الطبطبائي ،عبداهلل الكندري ،ناصر
الدوسري ،محمد الهدية ،نايف املرداس ،الحميدي السبيعي ،مبارك الحجرف ،إضافة إلى حمدان العازمي،
مبارك الحريص ،حمود الخضير ،محمد الحويلة وماجد املطيري .كما أعلن نائبان عبر حاسبيهما في
«تويتر» عن تأييدهما لطرح الثقة ،وهما فراج العربيد وأسامة الشاهني.

النصف :جنان
مخلصة للوطن ..
نظيفة اليد

صفاء الهاشم:
إعدام
سياسي

أش � ��اد ال �ن ��ائ ��ب راك � � ��ان ال�ن�ص��ف
ب� ��ال� ��وزي� ��رة ج � �ن� ��ان ب ��وش� �ه ��ري،
معربا ع��ن اف�ت�خ��اره بما قدمته
م��ن إص�ل�اح ��ات .وق� ��ال ال�ن�ص��ف
ع� �ب ��ر ح� �س ��اب ��ه ف � ��ي «ت� ��وي � �ت� ��ر»:
«ن�ف�ت�خ��ر ب�ك��ل م��ا ق��دم�ت��ه ج�ن��ان
ب� � ��وش � � �ه� � ��ري م� � � ��ن إص �ل ��اح � � ��ات
ف � ��ي امل� ��ؤس � �س� ��ات ال � �ت� ��ي ت ��ول ��ت
م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا ،وال أدل م��ن ذل��ك
تطبيقها ال�ق��ان��ون على الكبير
قبل الصغير ،زاملتها سنوات
ف��ي امل�ج�ل��س ال �ح��ال��ي وال�س��اب��ق
فما عرفنا عنها إال نظافة اليد
واإلخالص للوطن».

انتصرت النائبة صفاء الهاشم
ل�ل��وزي��رة ب��وش�ه��ري ،وق��ال��ت لها:
«ج�ن��ان ،أن��ت كنت فريقًا وح��دك،
�واب ك��ان ق� ّ
تفنيدك االس�ت �ج� َ
�وي��ًا.
وات� �ح � َّ�دى أح � �دًا ي �ق��ول إن ج�ن��ان
ُ
ل��م ت �ب��دع» .وأض��اف��ت أن ال��وزي��رة
راحت بني الرجلني «كبش فداء».
وم� � ��ا ح� �ص ��ل إع � � � ��دام س� �ي ��اس ��ي..
حاربتموها؛ ألنها امرأة أنجزت
م ��ا ع �ج��ز ع �ن��ه ط � ��وال ال� �ش ��وارب.
وأض ��اف ��ت ،م� ّ
�وج�ه��ة ك�لام�ه��ا إل��ى
ال � � � ��وزراء :ح �ت��ى األق� ��وي� ��اء م�ن�ك��م
سيكونون يومًا ضحية اإلع��دام
السياسي.

هكذا َّ
تبدلت الموازين ..و«طارت» ّ
سرية جلسة استجواب الجراح
¶  13صوتاً حكومياً فقط أيدوا السرية مع غياب الشيخ ناصر عن الجلسة وعدم تصويت الوزيرة المستقيلة جنان بوشهري
¶ مصادر مقربة من الشيخ خالد الجراح كانت أكدت امتالكه ألغلبية مريحة مكونة من  ٣٨مؤيداً للسرية

ش �ك��ل ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى ط �ل��ب ت �ح��وي��ل جلسة
استجواب نائب رئيس مجلس ال ��وزراء وزي��ر
الداخلية الشيخ خالد الجراح إلى جلسة سرية
م �ف��اج��أة ،ال س �ي �م��ا أن ال �ع��دي��د م ��ن امل �ص��ادر
تقاطعت ف��ي األي��ام األخ�ي��رة بتأكيدها أن تلك
الجلسة ستكون سرية نظرا لحساسية امللفات

التي يمسك بزمامها ال��وزي��ر 31.مؤيدا مقابل
 31م �ع��ارض��ا ل�س��ري��ة ال�ج�ل�س��ة ،ه��و م��ا ك��ان��ت
عليه نتيجة التصويت ،األمر الذي دفع برئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم إلى دعوة اإلعالميني
ل�ل�ع��ودة ل��دخ��ول ال�ق��اع��ة ب�ع��د أن أم��ر بإخالئها
ريثما يجري التصويت على طبيعة الجلسة،

سرية أم علنية .وفسرت مصادر تلك األرق��ام
لـ سبقلا ،بالقول إن سبب سقوط طلب سرية
ال�ج�ل�س��ة ه��و ع ��دم م �ش��ارك��ة وزي� ��رة األش �غ��ال
(املستقيلة) ج�ن��ان ب��وش�ه��ري ف��ي التصويت،
حيث كانت قدمت استقالتها قبل دقائق من
ذل��ك من على منصة االستجواب ،إضافة إلى

اختراق في جدار األزمة الخليجية
ب��رزت ،أم��س ،م��ؤش��رات على ح��دوث
اخ� � �ت � ��راق ف � ��ي األزم � � � ��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة،
ت� ��راف � �ق� ��ت م � ��ع ت � �ح� ��رك� ��ات ت� �ق ��وده ��ا
ال�ك��وي��ت ف��ي ال�ف�ت��رة األخ �ي ��رة ،حيث
س �ل��م م �ب �ع��وث س �م��و أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد،
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د،
ال�ع��اه��ل ال�س�ع��ودي امل�ل��ك سلمان بن
عبدالعزيز األحد رسالة خطية.
وج� � � ��اءت ال� ��رس� ��ال� ��ة ،ب� �ع ��د أي � � ��ام م��ن

ال�ت�ف��اؤل الكويتي ب�ق��رب ح��ل األزم��ة
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ،وم �ت��راف �ق��ة م��ع سلسلة
م��ن ال ��زي ��ارات اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة،
إض� ��اف� ��ة إل� � ��ى ال� �ج� �ه ��ود األم �ي ��رك �ي ��ة
امل� �ت ��واص� �ل ��ة ،ح �ي��ث اس �ت �ق �ب��ل وزي ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة م ��اي ��ك ب��وم �ب �ي��و ،أم ��س،
وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ق �ط��ري ال�ش�ي��خ
م �ح �م��د ب ��ن ع �ب��دال��رح �م��ن ال ث��ان��ي،
بعد أي��ام من استقباله وزي��ر الدولة
السعودي للشؤون الخارجية عادل

الجبير .كما استقبل سلطان عمان
ق��اب��وس ب��ن س�ع�ي��د ،م �س��اء االث �ن�ين،
األمير خالد بن سلمان نائب وزير
الدفاع السعودي.
ي��أت��ي ذل��ك فيما أع�ل��ن ات �ح��ادا ال�ك��رة
اإلم��ارات��ي والبحريني ،مساء أمس،
امل � �ش� ��ارك� ��ة ف� ��ي «خ �ل �ي �ج��ي  »24ف��ي
الدوحة.
وأم � � � � ��س ،ق � � ��ال امل � �ح � �ل ��ل ال� �س� �ي ��اس ��ي
اإلم ��ارات ��ي ع�ب��دال�خ��ال��ق ع �ب��داهلل في

عقد معها صفقات تجارية واستثمارية سابقاً

شركات أوروبية تقاضي الرجعان
¶ تسلمه وإحضاره إلى البالد في مراحلهما األخيرة
حمد السالمة
ك �ش �ف��ت م � �ص� ��ادر م �ط �ل �ع��ة ل � �ـ سبقلا ع� ��ن وج� ��ود
خصوم آخرين غير الكويت للمدير العام ملؤسسة
ال�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ال�س��اب��ق ف�ه��د ال��رج�ع��ان،
رف�ع��وا ض��ده قضايا وسيحاكم بسببها م��ن قبل
القضاء البريطاني قبل تسليمه إلى الكويت.

وقالت املصادر إن لدى الرجعان قضايا مالية مع
شركات أوروبية وبريطانية ،عقد معها صفقات
تجارية واستثمارية في السابق ،وقد رفع ضده
العديد من القضايا وستتم محاسبته عليها في
حال ثبوت التهم املوجهة إليه.
وأوضحت املصادر أن تسلم الرجعان واحضاره
إلى الكويت أصبحا في مراحلهما االخيرة.

ت �غ��ري��دة ع �ل��ى «ت ��وي� �ت ��ر»« :أب �ش��رك��م
ب� � �ت� � �ط � ��ورات م� �ه� �م ��ة ل � �ح ��ل ال � �خ �ل�اف
الخليجي بأقرب مما تتوقعون».
وق� � ��ال� � ��ت ق� � �ن � ��اة «ب� � � ��ي إن س � �ب� ��ورت
ال� �ق� �ط ��ري ��ة» ،أم� � ��س ،إن «م �ن �ت �خ �ب��ات
خليجية تتراجع عن ع��دم املشاركة
ف� � ��ي «خ� �ل� �ي� �ج ��ي  »24امل� � � �ق � � ��ررة ف��ي
ال � � ��دوح � � ��ة» ،م� �ش� �ي ��رة إل� � ��ى اج �ت �م��اع
سيعقد ،ال �ي��وم ،إلع ��ادة ال�ق��رع��ة بني
الفرق املشاركة.

غياب النائب األول لرئيس الوزراء وزير الدفاع
الشيخ ناصر الصباح ،ليكون إجمالي األصوات
الحكومية امل��ؤي��دة للسرية  13ص��وت��ا .وكانت
مصادر مقربة من الشيخ خالد الجراح أكدت
أنه يمتلك أغلبية مريحة مكونة من  ٣٨مؤيدا
للسرية ،إال أن بعض النواب تبدلت مواقفهم مع

تحالف التوصيل
األلماني يتحايل على
«حماية المنافسة»!
سالم عبدالغفور
في ضوء ما كشفت عنه سبقلا من احتكار «التحالف
األمل��ان��ي» لسوق توصيل الطلبات ف��ي الكويت ،في
عددها الصادر بتاريخ  26سبتمبر املاضي ،والذي
ً
الق��ى تفاعال نيابيًا ورسميًا كبيرًا خ�لال األسابيع
املاضية ،اعترفت الشركتان املنضمتان في تحالف
ف��ي ك�ت��ب م��وج�ه��ة لعمالئهما ب�م�م��ارس��ة االح�ت�ك��ار
خ�ل�ال ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة وأب�ل�غ�ت��اه��م رس�م�ي��ًا نيتهما
التوقف عن تلك املمارسات.
م� ��ن ج �ه ��ة أخ� � � ��رى ،ك �ش �ف��ت م � �ص� ��ادر م �ت �ق��اط �ع��ة أن
ال�ش��رك�ت�ين ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي أك��دت��ا ف�ي��ه ال�ت��زام�ه�م��ا
ب� �ق ��رار ج� �ه ��از ح �م��اي��ة امل �ن��اف �س��ة ب ��إل �غ ��اء ال �ع �م��ول��ة
اإلضافية ،باشرتا في تقديم وعود شفهية للمطاعم
بخصومات مغرية تدور حول  ،%3تمنح للمطاعم
التي لن تعرض منتجاتها على تطبيقات منافسة،
علمًا بأن املخالفة ما زالت قائمة ولم تعدل العقود
بعد.
وأش��ارت امل�ص��ادر إل��ى أن ع��ددًا من املطاعم يتداعى
ح��ال �ي��ًا ل ��رف ��ع ش� �ك ��وى ج ��دي ��دة إل � ��ى ج� �ه ��از ح �م��اي��ة
ً
املنافسة حول تلك املمارسات ،معتبرًا ذلك تحايال
على القانون الذي يحظر االحتكار من خالل الزيادة
أو النقصان في العمولة.
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استقالة ال��وزي��رة بوشهري م��ن على املنصة،
فاالستقالة أربكت حسابات هؤالء النواب.
ي��ذك��ر أن ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م ص ��وت ض��د س��ري��ة
الجلسة ،األمر الذي رجح كفة عالنية الجلسة
برفع عدد رافضي السرية إلى  31صوتًا رغم
تعادلها مع مؤيديها.

العلوي يعود إلى أسرة ُكتاب سبقلا
ي �ع��ود ال��زم �ي��ل ط � ��ارق ال �ع �ل��وي إل��ى
كتابة مقالة أسبوعية في الصفحة
األخيرة من جريدة سبقلا اعتبارا
م��ن ال �ي ��وم ،ع�ل�م��ا ب ��أن ال �ع �ل��وي ك��ان
ك ��ات� �ب ��ا ف� ��ي سبقلا ب�ي��ن ن��وف �م �ب��ر
 2006وأب� ��ري� ��ل  ،2010ث ��م ت ��رأس
ف��ي  2011رئ��اس��ة تحرير صحيفة
الكويتية حتى .2013
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األمير متوسطا الغانم والشايع

 ..والسفير الياباني

سموه مستقبال السفير العماني

األمير وولي العهد استقبال الغانم والمحمد والشايع

الكويت وطاجيكستان :تطوير العالقات وبحث المستجدات
اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ف� ��ي ق �ص��ر
ب�ي��ان ،ص�ب��اح أم��س ،رئ�ي��س مجلس االم��ة
م��رزوق الغانم ،حيث ق��دم لسموه فيصل
الشايع بمناسبة تعيينه رئيسا لديوان
املحاسبة.
ك �م��ا اس�ت�ق�ب��ل س �م��و األم �ي ��ر ،أم ��س ،سمو
ال� �ش� �ي ��خ ن� ��اص� ��ر امل � �ح � �م� ��د ،وال� �س� �ف� �ي ��ري ��ن
العماني د .عدنان األنصاري ،والياباني
ت��اك��اش��ي أش�ي�ك��ي بمناسبة ان�ت�ه��اء فترة
عملهما في البالد.
ب ��دوره ،استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ
ن� � ��واف األح � �م� ��د ،ف ��ي ق �ص��ر ب� �ي ��ان ،ص �ب��اح
أم��س ،رئيس مجلس االم��ة م��رزوق الغانم،
حيث قدم لسموه فيصل الشايع بمناسبة
تعيينه رئيسا لديوان املحاسبة.
كما استقبل سمو ولي العهد أمس سمو
الشيخ ناصر املحمد ،وعبد اهلل املخيال
ال ��ذي أه ��دى س �م��وه ال�ن�س�خ��ة األول� ��ى من
ال �ف �ي �ل �م�ي�ن ال ��وث ��ائ� �ق� �ي�ي�ن ب� �ع� �ن ��وان «دي � ��ار
ال� �ت ��رك� �م ��ان وع�ي��ن ع �ل��ى األردن» ال �ل��ذي��ن
ي �ت �ض �م �ن��ان ج ��وان ��ب ك �ث �ي��رة ف ��ي ال� �ت ��راث
والثقافة واآلثار حيث انتجا وفقا ألحدث
أساليب اإلنتاج واإلخراج املعاصر.

تعزية بنغالدش بضحايا
تصادم قطارين

مباحثات رسمية
م � ��ن ج� ��ان� ��ب آخ � � ��ر ،ع� �ق ��د رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال� � � � � ��وزراء س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل � �ب� ��ارك
ج� �ل� �س ��ة م � �ب ��اح � �ث ��ات رس � �م � �ي ��ة ف � ��ي ق �ص��ر
ب� �ي ��ان ،أول م ��ن أم � ��س ،م ��ع رئ �ي��س وزراء

 ..ومتسلماً نسخة الفيلمين من المخيال

ولي العهد لدى لقائه ناصر المحمد

توقيع البرنامج التنفيذي
التفاقية تعاون سياحي
بين البلدين
ط��اج �ي �ك �س �ت��ان ق��اه��ر رس� ��ول زادة ،ج��رى
خاللها بحث سبل تعزيز آف��اق التعاون
في مختلف امل�ج��االت بما يخدم مصالح
ال �ب �ل��دي��ن وال �ش �ع �ب�ين ال �ص��دي �ق�ين ،ك �م��ا تم

استعراض القضايا االقليمية والدولية
ذات االه�ت�م��ام املشترك وم��واق��ف البلدين
تجاهها.
وع � �ق� ��ب امل� �ب ��اح� �ث ��ات اح� �ت� �ف ��ل ال� �ج ��ان� �ب ��ان
ب ��ال �ت ��وق �ي ��ع ع� �ل ��ى ال� �ب ��رن ��ام ��ج ال �ت �ن �ف �ي��ذي
الت�ف��اق�ي��ة ال�ت�ع��اون ف��ي امل�ج��ال السياحي،
وق ��د وق �ع��ه ع ��ن ال �ج��ان��ب ال �ك��وي �ت��ي وزي ��ر
االع� �ل��ام وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب
محمد الجبري وع��ن الجانب الطاجيكي
رئ�ي��س هيئة التنمية ال�س�ي��اح�ي��ة نعمان
عبد الغفار زادة.
واق � ��ام امل� �ب ��ارك م��أدب��ة ع �ش��اء ع �ل��ى ش��رف
نظيره الطاجيكي والوفد املرافق له.

استقباالت زاده

تعاون عسكري وأمني مع «الناتو»
أثنى مسؤول في حلف شمال االطلسي
(ن��ات��و) ،أم��س ،على تطور انشطة املركز
االقليمي لحلف شمال االطلسي (ناتو)
ومبادرة اسطنبول للتعاون في الكويت
وق � ��ال ان �ه��ا آخ � ��ذة ف ��ي ال �ت��وس��ع ل�ت�ج��ذب
جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
ج ��اء ذل ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح ادل � ��ى ب ��ه رئ�ي��س
ادارة ش � ��ؤون ال� �ش ��رق االوس � ��ط وش �م��ال
افريقيا ل��دى الحلف جيوفاني روماني،
مساء أول من امس ،على هامش انطالق
اجتماعات الحلف مع الكويت التي بدأت
في بروكسل وتختتم غدا الخميس.
واض� ��اف روم ��ان ��ي «ن� ��رى ن�م��و ن�ش��اط��ات
امل ��رك ��ز ع��ام��ا ت �ل��و االخ� ��ر وت ��وس ��ع دائ ��رة
عطائه والتي تشمل البرامج التدريبية
والندوات».
ول�ف��ت ال��ى زي��ارات��ه امل �ت �ك��ررة للمركز في

أدوات تعاون
م��ن جهته ،ق��ال رئ�ي��س ق�ط��اع املعلومات
واملتابعة االمنية في جهاز االمن الوطني
الشيخ فواز الصباح ان املركز االقليمي لـ
«ناتو» ومبادرة اسطنبول للتعاون في
الكويت هما اح��دى ادوات ال�ت�ع��اون بني
الحلف والكويت.
واض� � � ��اف «ت �م �ك �ن��ا م� ��ن ت �ط �ب �ي��ق ت�ن�ف�ي��ذ
البرامج التي نحتاجها من حلف الناتو»
في مقر املركز بالكويت.
وذك ��ر ان ج�ل�س��ات االج �ت �م��اع��ات ف��ي اول
ي��وم�ي�ن خ �ص �ص��ت ل �ل �م��راج �ع��ة ال�س�ن��وي��ة
ألداء امل��رك��ز ف��ي الكويت ،فيما يخصص
اليومان التاليان من االجتماعات لبحث

ش ��راك ��ة ال� �ك ��وي ��ت وت �ع ��اون �ه ��ا م ��ع ح�ل��ف
«ال �ن��ات��و» .واوض� ��ح ان م��راج �ع��ات مسار
ال�ت�ع��اون ب�ين الجانبني تتضمن قضايا
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ادارة االزم� ��ات وال�ت�ح��دي��ات
االم� �ن� �ي ��ة ال �ق ��ائ �م ��ة واالم � � ��ن ال �س �ي �ب��ران��ي
والدبلوم العام وغيرها.

تعزيز السالم
ب� ��دوره ،اك��د س�ف�ي��ر ال�ك��وي��ت ف��ي بلجيكا
ورئيس بعثتها ل��دى االت�ح��اد االوروب��ي
وح �ل��ف ش �م��ال االط �ل �س��ي (ن��ات��و) ج��اس��م
البديوي على اهمية املراجعة السنوية
ألداء امل��رك��ز ف��ي ال�ك��وي��ت لتحفيز رواب��ط
وتعاون مميزين بني الجانبني.
واض� � � � ��اف ال � �ب� ��دي� ��وي ان االج� �ت� �م ��اع ��ات
س �ت �ت �ن��اول ب��ال �ب �ح��ث م ��واض� �ي ��ع م��دن �ي��ة
وع �س �ك��ري��ة م �ح��ل اه �ت �م��ام دول مجلس

التعاون الخليجي وحلف «الناتو» بما
فيها مواضيع تتعلق بتقنية املعلومات
واالم ��ن السيبراني وآل �ي��ات التعامل مع
االزمات وغيرها.
وذك � ��ر ان ال �ك��وي��ت ت��ول��ي اه �م �ي��ة ك�ب�ي��رة
للعالقات مع حلف «الناتو» ،مشيرا الى
استضافتها فعاليات احياء الذكرى الـ15
ملبادرة اسطنبول للتعاون في ديسمبر
امل �ق �ب��ل ب �م �ش��ارك��ة ال � � ��دول االع � �ض� ��اء ف��ي
املبادرة وهي الى جانب الكويت البحرين
وق �ط ��ر واالم � � � ��ارات اض ��اف ��ة ال� ��ى ح �ض��ور
ال� �س� �ع ��ودي ��ة وع � �م� ��ان واالم � ��ان � ��ة ال �ع��ام��ة
ملجلس التعاون الخليجي.
وش� � � ��دد ع� �ل ��ى ان ال � �ت � �ع � ��اون ب �ي��ن دول
ال�خ�ل�ي��ج وح �ل��ف ال �ن��ات��و «ي �ه��دف ك��ذل��ك
ال��ى ت�ع��زي��ز ال �س�لام واالم ��ن ف��ي املنطقة
وفي العالم»( .كونا)

نال  13من أصل  16صوتاً

«المحاسبة» يفوز بالمركز األول
في عضوية «األرابوساي»
أعلن دي��وان املحاسبة أم��س ،ف��وزه باملركز
االول ف� ��ي ع� �ض ��وي ��ة امل� �ج� �ل ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
للمنظمة العربية لالجهزة العليا للرقابة
املالية واملحاسبة (االرابوساي) في دورته
املنعقدة في الدوحة بحصوله على  13من
أصل  16صوتًا.
ّ
وأع � ��رب ك�ب�ي��ر امل��دق �ق�ي�ن ف��ي إدارة ال��رق��اب��ة
على الجهات امللحقة للشؤون االجتماعية
وال �ع��ام��ة ف��ي ال ��دي ��وان م�ح�م��د ال�غ�ن��ام عقب
ال �ت �ص��وي��ت ع ��ن ف �خ��ر ال� ��دي� ��وان واع � �ت� ��زازه
ب�ح�ص��ول��ه ع�ل��ى ال�ث�ق��ة ال�ك�ب�ي��رة م��ن اع�ض��اء
املنظمة.

مردود إيجابي
وأض� � � ��اف ال� �غ� �ن ��ام إن ال� �ث� �ق ��ة ال� �ت ��ي ح�ص��ل
عليها ال��دي��وان م��ن أغلبية أع�ض��اء منظمة
األرابوساي انما هي انعكاس للجهود التي
يبذلها «املحاسبة» من خالل ترؤسه جميع
اللجان في املنظمة ،والتي كان لها مردود
إيجابي على جميع األج�ه��زة األع�ض��اء في
املنظمة.

تعديالت في النظام

ممثل الكويت في اجتماعات «األرابوساي»

واوض� � ��ح ان ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ن�ظ�م��ة
ّ
وافقت على تسلم ديوان املحاسبة القطري
رئ ��اس ��ة امل �ن �ظ �م��ة ال �ع��رب �ي��ة ل �ث�ل�اث س �ن��وات
م�ق�ب�ل��ة ،اض��اف��ة إل ��ى ت��زك�ي��ة ال ��دي ��وان ال�ع��ام
ثان للمنظمة.
للمحاسبة السعودي كنائب ٍ
ول �ف��ت ال ��ى ان ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة اع�ت�م��دت

م �ش��روع ج ��دول األع �م ��ال وت �ق��ري��ر املجلس
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ع� ��ن م �ت��اب �ع��ة ن� �ش ��اط امل �ن �ظ �م��ة
واإلج � ��راءات ال�ت��ي ات�خ��ذه��ا ل�ض�م��ان تنفيذ
برنامج العمل الذي أقرته الجمعية العامة
في الدورة السابقة وتقرير رئيس املجلس
التنفيذي عن الوضع املالي للمنظمة.

استقبل رئيس ال��وزراء الطاجيكي قاهر
رسول زاده في مقر إقامته بقصر بيان،
أمس ،نائب املدير العام لشؤون االستثمار
بالصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
العربية غانم الغنيمان( .كونا)

المبارك أثناء مباحثاته مع نظيره الطاجيكي

اجتماعات في بروكسل بين الجانبين لتعزيزه
ال�ك��وي��ت لتأسيس ش��راك��ات م��ع ع��دد من
الجهات بما يخدم عمل الحلف.

ب �ع��ث س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ب��رق �ي��ة ت�ع��زي��ة
إل��ى ال��رئ�ي��س ال�ب�ن�غ�لادش��ي م�ح�م��د عبد
ال� �ح� �م� �ي ��د ب� �ض� �ح ��اي ��ا ح� � � ��ادث ت� �ص ��ادم
ق � �ط� ��اري� ��ن ش � ��رق � ��ي ب � �ل� ��اده م � ��ا أس� �ف ��ر
ع� ��ن وق� � ��وع ال � �ع � �ش ��رات م� ��ن ال �ض �ح��اي��ا
وامل� � �ص � ��اب �ي��ن ،س� ��ائ �ل�ا اهلل أن ي �ت �غ �م��د
ال �ض �ح��اي��ا ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه وم �غ �ف��رت��ه
ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم
جميل الصبر وحسن ال�ع��زاء وأن يمن
على املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
وأرس��ل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف
األح �م��د ،ورئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق
ال�غ��ان��م ،ورئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء سمو
ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك ب��رق�ي��ات مماثلة.
(كونا)

وأش ��ار ال�غ�ن��ام ال��ى اق ��رار الجمعية العامة
ل�ب��رن��ام��ج ع�م��ل امل�ن�ظ�م��ة وال �ب��رن��ام��ج امل��ال��ي
لها واقرار التعديالت املدخلة على مشروع
ال �ن �ظ��ام األس ��اس ��ي ل�ل�م�ن�ظ�م��ة وال �ن �ظ��ر في
ت �ق��ري��ر ل�ج�ن��ة امل �خ �ط��ط االس �ت��رات �ي �ج��ي عن
انجازاتها منذ اعتماد هذا املخطط.
واوض � ��ح ان ه ��ذا ال �ف��وز ج ��اء ع �ل��ى ه��ام��ش
ف �ع��ال �ي��ات ال � ��دورة ال� �ـ� �ـ 13ل�ل�ج�م�ع�ي��ة ال�ع��ام��ة
للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة
ُ
املالية واملحاسبة (اراب��وس��اي) التي تعقد
في الدوحة بني  12و 14الجاري ،بحضور
الدول األعضاء في املنظمة.
وذكر ان الجمعية العامة ستستكمل اليوم
ج��دول أعمالها بتنظيم ن��دوة علمية حول
موضوع «مشاريع التطوير ل��دى األجهزة
العليا للرقابة» م��ن م�ح��وري��ن؛ األول حول
م �ش��اري��ع ال �ت �ط��وي��ر ف ��ي امل� �ج ��ال امل��ؤس �س��ي
والتنظيمي ،والثاني عن مشاريع التطوير
في املجال املهني( .كونا)

ولي عهد البحرين:
عالقاتنا أخوية مع الكويت

ولي عهد البحرين خالل استقباله ثامر الجابر

أك � ��د ول � ��ي ع �ه��د ال �ب �ح��ري��ن س �ل �م��ان ب��ن
ح �م��د أم� ��س ع �م��ق ال� �ع�ل�اق ��ات األخ ��وي ��ة
مع الكويت وم��ا يربط بني البلدين من
أواص � ��ر ت��اري �خ �ي��ة وث �ي �ق��ة م��ن ال �ت �ع��اون
والتنسيق املشترك.
وقالت وكالة االنباء البحرينية (بنا) ان
ذلك جاء خالل استقباله سفير الكويت
ل� ��دى ال �ب �ح��ري��ن ال �ش �ي��خ ث ��ام ��ر ال �ج��اب��ر
بمناسبة تعيينه سفيرا لدى بالده.
وأكد ولي عهد البحرين عمق العالقات
والتنسيق امل�ش�ت��رك ،ال�ل��ذي��ن عززتهما
املنجزات املتحققة في مختلف األصعدة
ب�ين البلدين والشعبني الشقيقني بما

يتماشى مع تطلعات العاهل البحريني
وسمو أمير البالد.
وأع � � � � � ��رب ع� � ��ن ت� �م� �ن� �ي ��ات ��ه ب ��ال� �ت ��وف� �ي ��ق
للسفير ث��ام��ر ال �ج��اب��ر ف��ي أداء مهامه
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ب �م��ا ي �س �ه��م ف ��ي ت�ع��زي��ز
الروابط املشتركة وفتح مجاالت أرحب
ل�ت��وط�ي��د ال �ع�ل�اق��ات ب �م��ا ي �ع��ود بالنفع
على البلدين والشعبني الشقيقني.
م��ن ج��ان �ب��ه ،أع ��رب ال �ج��اب��ر ع��ن ش�ك��ره
ل��ول��ي ال�ع�ه��د البحريني مل��ا ي�ب��دي��ه من
ح� ��رص واه �ت �م ��ام ل �ت �ط��وي��ر ال �ع�ل�اق��ات
ال �ث �ن ��ائ �ي ��ة ب�ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن وال �ش �ع �ب�ي�ن
الشقيقني(.كونا)

الكويت لألمم المتحدة:

إجبار إسرائيل على االنصياع
لمعاهدة حظر األسلحة النووية
اك ��دت ال �ك��وي��ت ت�م�س�ك�ه��ا ب��إخ�ل�اء منطقة
ال �ش ��رق االوس � ��ط م ��ن االس �ل �ح��ة ال �ن��ووي��ة
واس � �ل � �ح� ��ة ال� � ��دم� � ��ار ال� � �ش � ��ام � ��ل ،ل �ض �م��ان
استقرارها وحفظ االمن والسلم الدوليني.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت في الجمعية
ال � �ع ��ام ��ة ل �ل�ام� ��م امل � �ت � �ح ��دة ال � �ت� ��ي أل �ق �ت �ه��ا
السكرتير االول ج��واه��ر ال�ص�ب��اح ،خ�لال
م �ن��اق �ش��ة ب �ن��د ت �ق��ري��ر ال ��وك ��ال ��ة ال��دول �ي��ة
للطاقة الذرية مساء أول من امس.
وش ��ددت ال�ص�ب��اح ع�ل��ى اه�م�ي��ة ان�ض�م��ام
اس ��رائ� �ي ��ل ال � ��ى م� �ع ��اه ��دة ع � ��دم ان �ت �ش��ار
االس�ل�ح��ة ال�ن��ووي��ة ،السيما ان�ه��ا ال��دول��ة
ال� ��وح � �ي� ��دة غ� �ي ��ر ال � �ط� ��رف ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة،
واخ� �ض ��اع ج �م �ي��ع م �ن �ش��آت �ه��ا ال ��ى ن�ظ��ام
ال �ض �م��ان��ات ال �ش��ام �ل��ة ال �ت��اب��ع ل �ل��وك��ال��ة
الدولية للطاقة الذرية.
م��ن جهة ث��ان�ي��ة ،ج��ددت ال�ك��وي��ت موقفها
ال ��داع ��ي ال ��ى م��واص �ل��ة دع ��م وك ��ال ��ة غ��وث
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (اونروا)
الذي تجسد العام املاضي بتقديمها مبلغ

جواهر الصباح تلقي كلمة البالد

 50م�ل�ي��ون دوالر كمساهمة واس�ت�ج��اب��ة
للنقص الحاد الذي عانت منه الوكالة.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ك�ل�م��ة ال �ك��وي��ت باللجنة
الرابعة للجمعية العامة لالمم املتحدة،
ال�ت��ي ال�ق��اه��ا م�س��اء أول م��ن ام��س امللحق
الدبلوماسي احمد الدويش.
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أقصى التدابير في منفذ العبدلي ..وحماية المنشآت الحيوية

تشديد اإلجراءات األمنية إثر معلومات استخباراتية
كشف مصدر أمني أن تعليمات مشددة صدرت من
القيادات األمنية إلى جميع األجهزة العاملة في جميع
المنافذ وبصفة خاصة في العبدلي بضرورة تشديد
اإلجراءات واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر ،والتفتيش
الدقيق لكل المعدات والمواد التي تدخل إلى البالد،
وذلك بأجهزة متقدمة للغاية ،إضافة إلى التدقيق
الشامل على األشخاص أيضاً ،وذلك بهدف حماية أمن
البالد ومنع تسلل أي عناصر مشبوهة أو مواد ممنوعة
ّ
تشكل خطراً.
محمد إبراهيم
أبلغ املصدر األمني سبقلا بأن اإلج��راءات
وال�ت�ع�ل�ي�م��ات ال� �ص ��ادرة ج� ��اءت ب �ع��د تلقي
ج �ه��از أم� ��ن ال ��دول ��ة خ �ل�ال اآلون � ��ة األخ �ي��رة
معلومات من أجهزة استخبارات خارجية
ف��ي إط ��ار ت �ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات ب�ين السلطات
الكويتية ونظيرتها في دول مجاورة.
ووف��ق امل�ص��در ،ف��إن املعلومات نصت على
«ضرورة تشديد اإلجراءات األمنية للدرجة
القصوى ف��ي منفذ العبدلي ،وذل��ك بسبب
ال��وض��ع األم �ن��ي غ�ي��ر امل�س�ت�ق��ر ف��ي ال �ع��راق،
وال ��ذي ي�ل�ق��ي ب�ظ�لال��ه ع�ل��ى ال �ك��وي��ت ،فضال
عن تشديد اإلجراءات والتدابير االحترازية
في كل املنافذ ،والعمل على حماية املنشآت
الحيوية وغيرها».
ووفق املصدر ،فإن منفذ العبدلي لم يشهد
أي محاوالت إلدخال مواد أو معدات يمكن
ان تستغل في زعزعة أمن واستقرار البالد
أخ �ي �رًا ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ك��ل ه ��ذه اإلج� ��راءات

تفتيش دقيق لمنع
تسلل عناصر مشبوهة
أو ممنوعات
المنفذ آمن..
واإلجراءات تفرضها
أوضاع العراق
متابعة العناصر الخطرة
تشكل تهديداً
ّ
التي
على أمن البالد

إجراءات تفتيش مشددة في المنافذ

والتدابير نابعة من الحرص الشديد على
ح�ف��ظ األم ��ن وت �ك��ري��س االن �ض �ب��اط ،ون�ظ��را
ألهمية املنفذ وموقعه الحيوي.
وأوضح املصدر أن جميع األشخاص الذين
ي ��ري ��دون دخ� ��ول ال �ب�ل�اد ي �ج��ري ال �ت��أك��د من
ً
صالحية جوازاتهم أوال ،ومن ثم معرفة ما
اذا ك��ان ه��ذا الشخص ممنوعًا من الدخول

حبس رجل أعمال وضابط وموظف في المنافذ

«الجنايات» تقضي بحبس
المغرد الحشاش  ٥سنوات
حكمت محكمة الجنايات أمس في قضية أمن دولة املتهم فيها املغرد صقر
ال�ح�ش��اش ب��االس��اءة إل��ى ال ��ذات االم�ي��ري��ة عبر م��وق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي
«تويتر» فقضت بالحبس  ٥سنوات.
وك��ان��ت النيابة ق��د وج�ه��ت إل��ى الحشاش تهمة اإلس ��اء ة ال��ى ال��ذات
األميرية ،والطعن بمسند اإلم ��ارة ،بناء على ما نشره في حسابه،
وتم تقديم بالغ من وزارة الداخلية الى النيابة ،التي بدورها أحالته
إلى محكمة الجنايات.

المحرر القضائي
ق �ض��ت م�ح�ك�م��ة ال �ج �ن��اي��ات ب�ح�ب��س رج ��ل أع �م��ال
اشتهر بتقديم مساعدات خيرية تخللها نصب
واحتيال ،وضابط في وزارة الداخلية وموظف في
أحد املنافذ 7 ،سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة
 500دينار ،في قضية تهريب وسفر رجل األعمال
رغم صدور قرار بمنع سفره وضبطه واحضاره،

موجز أمني

أحمد العنزي

شحنة زيت زيتون ملغومة بـ 4608زجاجات خمر

زجاجات الخمور عقب ضبطها

أح�ب��ط رج ��ال ال �ج �م��ارك م�ح��اول��ة ت�ه��ري��ب  4608زج��اج��ات خمر
مستوردة مخبأة داخل حاوية مواد غذائية وصلت إلى ميناء
الشويخ.
وكان مراقب التفتيش واالستيداع في امليناء اشتبه في حاوية
وصلت البالد من دولة آسيوية قبل نحو  3أشهر ،حيث جرت
ّ
مراقبتها ،وحينما لم يتقدم أحد لتسلمها جرى إخطار مدير
إدارة املؤانئ الشمالية صالح الحربي ،الذي وجه بفتح الحاوية
بموجب القوانني الجمركية ،ليجري اكتشاف الخمور مخبأة
بني املواد الغذائية داخل كراتني ظاهرها زيت زيتون وباطنها

سموم ،حيث تبني أن هناك نحو  4608زج��اج��ات خمر مخبأة
في  384كرتونًا.
وشدد املدير العام لـ«الجمارك» ،جمال الجالوي ،على التصدي
لعمليات تهريب املواد املخدرة ،الفتًا إلى إعداد محضر ضبط
ّ
وإخ� �ط ��ار ل�لأج �ه��زة امل�خ�ت�ص��ة ف��ي ال��داخ �ل �ي��ة ل�ت�س��ل��م ال �خ �م��ور،
واتخاذ ما يلزم من إجراءات الحقة.
ّ
وثمن الجالوي يقظة العاملني في جمرك ميناء الشويخ ،مؤكدا
أن رجال الجمارك وفي كل املنافذ على أتم االستعداد ملجابهة
تهريب املواد املحظورة بأنواعها.

ً
ألفا
مواطن مطلوب بـ20

حماية المنشآت الصناعية

تمكن رج��ال أم��ن ال�ج�ه��راء م��ن ضبط م��واط��ن مطلوب في
قضية مالية بـ 20ألف دينار في منطقة كبد أول من أمس.
وق��ال مصدر أمني ان��ه خ�لال تجوال دوري��ة أمنية للحفاظ
على األمن ولضبط املطلوبني واملخالفني ،اشتبه رجال األمن
بشخص حاول االختباء داخل بقالة متنقلة لدى مشاهدته
ال��دوري��ة وع�ن��د ضبطه تبني أن��ه م��واط��ن وب��االس�ت�ع�لام عنه
اتضح أنه مطلوب بـ  20ألف دينار ،وأحيل إلى إدارة التنفيذ
املدني.
كما ألقى رج��ال أم��ن الجهراء القبض على مواطن وبرفقته
وافد عربي قرب دوار كبد ،أول من أمس ،والذوا بالفرار لدى
مشاهدتهم ال��دوري��ة ،وعند اللحاق بهم وضبطهم اتضح أن
بحوزتهم م��واد م �خ��درة ،وأح�ي�ل��وا وامل�ض�ب��وط��ات إل��ى الجهة
املختصة.

أقامت اإلدارة العامة لإلطفاء ،صباح أم��س ،ورش��ة عمل بعنوان
السالمة والوقاية من الحريق في املنشآت الصناعية لحمايتها،
وذلك بحضور نائب املدير العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبد اهلل
ومدير اتحاد الصناعات الكويتية ومالك املصانع ومجموعة من
املديرين واملراقبني من اإلطفاء والهيئة العامة للصناعة.
وتناولت ال��ورش��ة ع��دة م�ح��اور مهمة تتعلق ب��اج��راءات السالمة
في املنشآت وسبل تطويرها ،كما تم استعراض املخاطر التي
تتعرض لها ه��ذه املنشآت من الناحية التصميمية والتخزينية
واستخدام املواد الخطرة والسالمة والصيانة ملصاعد البضائع،
كما تم استعراض أبرز التعديالت التي طرأت على كود اإلطفاء
والنظام اإللكتروني الجديد لدراسة املشاريع.

ً
مخالفا لإلقامة
ضبط 33
نفذ رجال مباحث األحمدي حملة أمنية ،أول من أمس ،في
صناعية الفحيحيل أسفرت عن ضبط  33وافدا مخالفني
لقانون اإلقامة والعمل ،والبعض اآلخر يحمل إقامة خدم
م��ادة  20ويعملون داخ��ل ال�ك��راج��ات الصناعية ،وأحيلوا
إل��ى جهات االختصاص التخاذ اإلج��راء القانوني ال�لازم
بحقهم.

أم ال ،وه ��ذه اإلج � ��راءات ت�ق��وم ب�ه��ا مختلف
األجهزة العاملة في املنفذ ،خصوصًا أمن
الدولة واملباحث الجنائية وأمن املنافذ.
وأوض ��ح امل �ص��در أن التنسيق امل�خ��اب��رات��ي
مع دول الجوار يسير على أعلى املستويات
ل��رص��د وم�ت��اب�ع��ة ال�ع�ن��اص��ر ال �خ �ط��رة ال�ت��ي
ّ
ت�ش��ك��ل ت�ه��دي�دًا ع�ل��ى أم��ن ال �ب�لاد ،الف�ت��ًا إل��ى

أن ع�م�ل�ي��ة ت �ب ��ادل امل �ع �ل��وم��ات وم�ت��اب�ع�ت�ه��ا
تلقى اه�ت�م��ام��ًا ب��ال�غ��ًا م��ن األج �ه��زة األمنية
املختصة.
وأش� � ��ار امل� �ص ��در إل� ��ى أن «ال ��وض ��ع األم �ن��ي
امل�ح�ي��ط ب��ال�ك��وي��ت ال يحتمل أي ت �ه��اون أو
ت�ق�ص�ي��ر ف ��ي امل �ت��اب �ع��ة ،وم� ��ن غ �ي��ر امل �ق �ب��ول
ال�ت�غ��اض��ي ع��ن أي م�لاح�ظ��ات أم�ن�ي��ة مهما

 147مخالفة مرورية
نفذ رج��ال م��رور قسم ال�ط��رق السريعة حملة م��روري��ة على
ال�ش��اح�ن��ات وال �ح��اف�لات امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�ق��ان��ون م��ن خ�ل�ال تسيير
ال��دوري��ات ف��ي مختلف ال �ط��رق ال�س��ري�ع��ة وج ��رى ض�ب��ط 147
شاحنة مخالفة.
وأوض��ح مصدر أمني أن الحملة ارت�ك��زت على مخالفة ش��روط
األم��ن وامل�ت��ان��ة والتقيد بمسار ال�ش��اح�ن��ات ،وت��أت��ي ه��ذه الحملة
ضمن الحمالت املرورية املستمرة التي تقوم بها اإلدارة العامة
للمرور للحفاظ على سالمة مرتادي الطريق.

ك�م��ا ق�ض��ت ب�ح�ب��س امل�ت�ه��م ال��راب��ع  4س �ن��وات مع
كفالة  1000دينار وغرامة  3االف دينار لكل من
املتهمني الخامس وال�س��ادس وال�س��اب��ع .يذكر ان
رجل األعمال هرب بطريقة غير مشروعة ،تحايل
خاللها على منع السفر الواقع عليه على خلفية
ق �ض��اي��ا م �ش �ب��وه��ة ،ب�ي�ن�ه��ا غ �س��ل أم � ��وال ون�ص��ب
واحتيال وشيكات بال رصيد تجاوزت  10ماليني
دينار.

ك ��ان ��ت ب� �س� �ي� �ط ��ة» ،ن ��اف� �ي ��ًا أن ي� �ك ��ون م�ن�ف��ذ
ال �ع �ب��دل��ي م �ث��ار خ ��وف ب��ال�ن�س�ب��ة ل�لأج�ه��زة
األم�ن�ي��ة ،فهي ق ��ادرة على تأمينه بالشكل
امل�ط�ل��وب ،م��ؤك�دًا أن منفذ العبدلي وبحكم
استخدامه بشكل مكثف لشاحنات وأف��راد
ينتقلون م��ن وإل ��ى ال �ع��راق ج��رى تصنيفه
باعتباره منفذًا أمنيًا.

تحقيق في االتهامات المتبادلة
بين مواطن ورجل أمن
ذك��رت اإلدارة العامة للعالقات واإلع�لام األمني ب��وزارة الداخلية أن
اإلج ��راء ات القانونية امل�ق��ررة مستمرة لبيان مالبسات م��ا وق��ع بني
أح��د رج��ال األم��ن وب�ين م��واط��ن الستيضاح الحقائق ف��ي االتهامات
املتبادلة بني الجانبني ،بعد أن قام املواطن بتسجيل قضية باملخفر
املختص .وش��ددت اإلدارة على أن��ه ال أح��د ف��وق القانون فهو يطبق
ب�م�س�ط��رة واح� ��دة ع�ل��ى ال�ج�م�ي��ع ب�ك��ل ح��زم وان ال�ق�ض�ي��ة اآلن ف��ي يد
القضاء الكويتي.
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الجمعيات ّ
تنفست الصعداء بعد حكم «اإلدارية»:

شهد تخريج  716طالباً من جامعة الخليج

 14تعاونية تباشر افتتاح
صيدلياتها المغلقة
الصيدليات ،مضيفا ان مثل ه��ذه ال �ق��رارات تجنب
التعاونيات خسائر مالية فادحة.
واشار الى توافر مقترحات عدة عن ازمة صيدليات
ال �ت �ع��اون �ي��ات س�ب�ق��ت ص� ��دور ق� ��رار امل�ح�ك�م��ة ،بينها
اس �ت �ص��دار ت �ص��اري��ح ورخ� ��ص مل �ح��ال ب��اس��م «م ��واد
ومستحضرات تجميل» ب��دال م��ن الصيدلية ،وهو
اح��د ال�ح�ل��ول ال�ت��ي ل�ج��أت ال�ي�ه��ا ال�ت�ع��اون�ي��ات لبقاء
الوضع على ما هو عليه قبل صدور قانون الصيدلة
/30 ،2016ولضمان املحافظة على نسب املبيعات
وص ��اف ��ي االرب� � ��اح ال � ��ذي ي �ع��ود ب��ال �ن �ف��ع ال� �ع ��ام على
املساهمني.

يوسف المطيري
وعبدالرزاق المحسن
ّ
تنفست الجمعيات التعاونية الصعداء بعد صدور
ح �ك��م امل �ح �ك �م��ة اإلداري � � ��ة امل�س�ت�ع�ج�ل��ة ب��وق��ف ال �ق��رار
ال� �خ ��اص ب ��إغ�ل�اق ص �ي��دل �ي��ات ال �ج �م �ع �ي��ات ،ت�ن�ف�ي�ذًا
ل�لائ�ح��ة التنفيذية ل�ق��ان��ون ال�ص�ي��دل��ة رق��م  30لسنة
 ،2016ال� �ت ��ي ت �ش �ت��رط م �ن��ح ت��رخ �ي��ص ال �ص �ي��دل �ي��ة
ل�ص�ي��دل��ي ك��وي �ت��ي ،ح�ي��ث ب��اش��رت ن�ح��و  14جمعية
إجراءاتها نحو إعادة افتتاح أفرع صيدلياتها ،التي
أغلقت أو جرى إخالؤها تمهيدا لإلغالق.
وفي الوقت الذي تستعد فيه «التعاونيات» إلعـــادة
افتتــاح صيــدليــاتها املغـلــقة ،أكــد مصــدر مطـلــع
لـ سبقلا استحالة تطبيق الئحة قانون الصيدلة،
وت � �ن� ��ازل ال �ج �م �ع �ي��ات ع ��ن م ��دخ ��ول ي� �ق ��در ب �م�لاي�ين
الدنانير سنويًا وإع�ط��ائ��ه ملصلحة صيدلي واح��د
فقط ،وح��رم��ان املساهمني من قيمة االرب��اح املهولة
الناتجة عن بيع االدوية ومستحضرات التجميل.

أرباح مليونية

خالد الهضيبان

انتصار للمساهمني
إلى ذلك ،أكد نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية،
خالد الهضيبان ،لـ سبقلا ،ان قرار املحكمة القاضي
ب��إي�ق��اف ال �ق��رار اإلداري ال�خ��اص ب��إغ�لاق صيدليات
الجمعيات التعاونية غير املرخصة باسم صيدلي
كويتي ،أول من أم��س ،يعتبر انتصارا للمساهمني
في التعاونيات ،الذين يصل عددهم نحو  850ألف
مساهم وم�س��اه�م��ة ،كما ان��ه يحافظ على ارباحهم
السنوية قياسا بمشترياتهم من الصيدلية.
واض��اف الهضيبان ان اغلب صيدليات الجمعيات
التعاونية ،ال�ت��ي ل��م تقم ب��اس�ت�ص��دار رخ�ص��ة باسم
ص�ي��دل��ي ك��وي�ت��ي ل��م ت�غ�ل��ق ،ح�ي��ث ك��ان م��ن امل �ق��رر ان
ي�ج��ري اغ�لاق�ه��ا اع�ت�ب��ارا م��ن  16ال �ج��اري ،وذل��ك قبل
ص��دور ق��رار املحكمة ،وال��ذي ح��دد جلسة ف��ي بداية
 2020لنظر ال��دع��وى املوضوعية امل��رف��وع��ة م��ن احد
املستثمرين ،مبينا ان الالئحة التي أصدرتها وزارة
الصحة ،والخاصة بقانون الصيدلة ،ج��اءت خالية
م��ن ال� �ش ��روط واإلج� � � ��راءات ،ب �ع��د أن ق��ام��ت املحكمة
باالطالع عليها.

إعادة االفتتاح
وع��ن الصيدليات ال�ت��ي اغلقت اب��واب�ه��ا قبل ص��دور

هالل الساير :ميلوا
ً
دائما
نحو كفة الخير

الئحة «الصيدلة»
كانت س ُتفقد الجمعيات
ماليين الدنانير سنويا ً
الهضيبان
لـ سبقلا :إيقاف قرار
اإلغالق انتصار للمساهمين
ق��رار املحكمة ،ال��ذي اوق��ف اغ�لاق  14صيدلية تابعة
لجمعيات تعاونية ،رج��ح الهضيبان انها ع��اودت
اس�ت�ق�ب��ال امل��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين اع�ت�ب��ارا م��ن أول من
ام ��س ،ح�ي��ث ل��م ت�ع��د ه�ن��اك اي اع ��ذار ام ��ام ع��دم فتح
ابواب هذه الصيدليات ،مؤكدا ان هناك عقودا مبرمة
ب�ين املستثمرين والجمعيات بخصوص استثمار

م��ن ج��ان��ب آخ� ��ر ،ق ��ال م �ص��در م�ط�ل��ع ان ال�ج�م�ع�ي��ات
ال �ت �ع��اون �ي��ة ب �ح �ث��ت ال �ت �م �ل��ص م ��ن ت �ط �ب �ي��ق ق��ان��ون
الصيدلة الجديد بطريقة قانونية.
وك� �ش ��ف امل� �ص ��در ل� �ـ سبقلا ع ��ن رف� ��ض ال �ج �م �ع �ي��ات
ال �ت �ع��اون �ي��ة االس �ت �غ �ن��اء ع ��ن ن �ش��اط ال �ص �ي��دل �ي��ة في
الجمعيات مل��ا ت��دره م��ن مبالغ مالية هائلة سنويًا
لخزانة الجمعيات ،الفتا إلى ان طريقة الهروب من
تطبيق ال�ق��ان��ون تكمن ف��ي ف�ت��ح ت��رخ�ي��ص بمسمى
«مركز التجميل» ومنح رخصة الصيدلية بمساحة
أقل إلى الصيدلي الكويتي.
ولفت إل��ى ان م��دخ��ول إح��دى الجمعيات التعاونية
من نشاط الصيدلية للسنة املاضية بلغ  2.2مليون
دينار ،بصافي أرباح يقدر بـ 750الف دينار ،ونسبة
مبيعات العالجات الطبية تراوحت بني  %5إلى ،%7
بينما كانت النسبة االكبر من املبيعات وبواقع %95
ملستحضرات التجميل واملكمالت الغذائية ،لذلك فإن
الجمعيات في ح��ال فتح تراخيص مراكز التجميل
لن تفقد ارباح مبيعاتها من الصيدلية في السابق.

خفض املبيعات
وخ �ت��م امل� �ص ��در ب ��اإلش ��ارة إل ��ى ان ه �ن��اك ج�م�ع�ي��ات
تعاونية في البالد يتجاوز مدخول الصيدليات فيها
 3ماليني دينار سنويًا ،بحجم ارباح يتجاوز املليون
دي�ن��ار ،مبينًا ان املساهم في ح��ال تمكني الصيدلي
ال �ك��وي �ت��ي م��ن ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال�ص�ي��دل�ي��ة سيخسر
نسبة ارب��اح مشترياته م��ن الصيدلية ،إض��اف��ة إلى
خفض مدخول املبيعات العامة للجمعية ،وبالتالي
اح�ت�م��ال تقليل االرب ��اح السنوية ال�ت��ي ت �ت��راوح بني
الـ %7إلى .%10
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عبدالله السلطان
احتفلت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
ب �ت �خ��ري��ج  716ط��ال �ب��ا م ��ن ال � �ع ��ام ال �ج��ام �ع��ي
/20182019م ض �م��ن ال��دف �ع��ة ال��راب �ع��ة ع�ش��رة
م��ن ط�ل�ب��ة ال �ب �ك��ال��وري��وس وال��دف �ع��ة ال �ع��اش��رة
من طلبة املاجستير برعاية وحضور رئيس
مجلس إدارة جمعية ال�ه�لال األح�م��ر د .هالل
الساير.
وق � ��ال ال �س��اي��ر ل �ل �خ��ري �ج�ين وال �خ��ري �ج��ات ف��ي
كلمته :إنكم تخطون نحو عالم ج��دي��د ،حيث
تلعب التكنولوجيا املتطورة دورا كبيرا في
خلق إبداعات جديدة ومذهلة في عاملنا ،فهي
ت �ت �ن��وع ب�ي�ن ال ��ذك ��اء االص �ط �ن��اع��ي ،وال �ع��رب��ات
ذات �ي��ة ال �ق �ي��ادة ،وان �ت��رن��ت األش� �ي ��اء وأح��دث��ت
العالجات الجينية ثورة طبية في مجال عالج
م��رض ال�س��رط��ان ،كما تنوعت م�ص��ادر إنتاج
الطاقة.

عالم متغير
وأض � � ��اف ال� �س ��اي ��ر :ي ��أت ��ي دورك � � ��م ك�خ��ري�ج�ين
وخ ��ري� �ج ��ات ،ف��أن �ت��م ش �ب ��اب ف ��ي ع ��ال ��م ي�ش�ه��د
أك�ث��ر التغيرات ح��دة ف��ي النظام ال��دول��ي ال��ذي
ق��د أس ��س رك��ائ��ز األم ��ن وال �س�ل�ام م�ن��ذ ال�ح��رب
ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،وي�ت�غ�ي��ر ال�ع��ال��م م��ن حولنا
بسرعة شديدة لدرجة أننا نشهد تحوالت من
يوم آلخر.
وتابع قائال :ان املستقبل أمامكم ،وهو محمل
ب��ال �ف��رص ،ول �ك �ن��ه أي �ض��ا م �ح �ف��وف ب�ت�ه��دي��دات

للعالم الذي أصبحنا معتادين عليه اآلن ،علينا
التغير دون أن ندمر ما حولنا ،لنتأمل املقولة
الشهيرة للكاتب اإليطالي المبيدوزا في رواية
«( The Leopardاي��ل غاتو ب��اردو» أو «الفهد»):
«إذا أردن��ا أن يبقى كل شيء كما هو سيتحتم
على األشياء أن تتغير» ،وإنني على يقني بأنكم
ستميلون نحو كفة الخير ،وأنكم ستحافظون
على أفضل ما هو موجود في عاملنا.

فرص تعليمية
من جهته ،قال رئيس جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا د .ول�ي��د بوحمرا ان الجامعة
كبرت بالفعل عمرا وعددا وأكاديميا وبحثيا،
ف�ج��ام�ع�ت�ن��ا ك��ان��ت وال ت ��زال م�ش�ع�لا للمعرفة
وموطنا للتميز واإلب ��داع ،كما أنها بانتظار
ص� � ��دور امل� ��رس� ��وم ب ��امل ��واف �ق ��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ع�ل��ى
إنشاء كلية الهندسة بتخصصاتها املختلفة
وص��دور موافقة مجلس الجامعات الخاصة
ع� �ل ��ى ط � ��رح ب� ��رام� ��ج م��اج �س �ت �ي��ر ج� ��دي� ��دة ف��ي
تخصصات مختلفة.
وب�ين بوحمرا ان الجامعة تقدم فرصة فريدة
لطلبتها الستكمال الدراسات العليا والعودة
إل��ى الجامعة للتدريس فيها وه��و م��ا يشجع
الطلبة على االستفادة من هذه التجربة املهمة
في حياتهم واالستزادة من املعارف املختلفة،
ول��دي �ن��ا اآلن ك��وك�ب��ة م��ن خ��ري�ج�ي�ن��ا ي��درس��ون
رس��ال��ة ال ��دك �ت ��وراه ف��ي ك �ب��رى ال �ج��ام �ع��ات في
ال �خ��ارج ون�ن�ت�ظ��ر ب �ف��ارغ ال�ص�ب��ر ح�ص��د أول��ى
ثمار نجاحهم في العام األكاديمي .2023-2022

السعدون في ندوة «الدستور والحريات العامة»:

البعض لم يعد يؤمن بالديموقراطية
حسين الفضلي
ّ
ن� ��ظ � �م� ��ت ل� �ج� �ن ��ة ال � � ��دف � � ��اع ع��ن
الدستور وحماية املشروعية
ف ��ي ج �م �ع �ي��ة امل� �ح ��ام�ي�ن ن ��دوة
م �س��اء أول م��ن أم ��س ب�ع�ن��وان
«الدستور والحريات العامة»،
ً
ج� ��اءت ت��زام��ن��ا م ��ع االح �ت �ف��ال
ب ��ذك ��رى م � ��رور  57ع��ام��ا على
التصديق على الدستور.
وق � � ��ال رئ � �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
ال �س��اب��ق أح �م��د ال �س �ع��دون ان��ه
يسجل الفضل إلقرار الدستور
من بعد اهلل إلى الشيخ عبداهلل
السالم.
وأض � � ��اف ان ح ��ق ال� �ن ��اس ف��ي
إب � � ��داء ال � � ��رأي وامل� �ش ��ارك ��ة ب��دأ
وتأسس في الكويت منذ عام
 1921وان�ت�ق��ل ب �ص��ورة أفضل
في عام  1939من خالل مجلس
تشريعي منتخب.
وذكر السعدون انه على الرغم
من وجود مالحظات وإن كانت
شكلية على الدستور من قبل
الشيخ ع�ب��داهلل السالم إال أنه
آثر إقراره كما جاء من املجلس
التأسيسي ،مبينا ان الكويت
ك � ��ان � ��ت م� �ح� �ظ ��وظ ��ة ب �ن��وع �ي��ة
ال��رج��ال ف��ي ع ��ام  1962ال��ذي��ن
ج � � ��اؤوا م� ��ن خ �ل��ال ص �ن��ادي��ق
االقتراع وإيمانهم التام بحق
الناس في املشاركة ،وإيمانهم
بأن نستفيد من تجارب الدول
األخرى وأن نأتي باألفضل.
ول� �ف ��ت إل � ��ى ان ه� �ن ��اك غ�ض�ب��ا
ش � �ع � �ب � �ي� ��ا ب� � �س� � �ب � ��ب ال� � ��وض� � ��ع
ال�ح��ال��ي ل�ل�ب�لاد ب��دل�ي��ل تفاعل
وت � �ج� ��اوب ال � �ن� ��اس م� ��ع دع� ��وة
ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق ص��ال��ح امل�لا
ال��ى التجمع األرب�ع��اء املاضي
ف � ��ي س� ��اح� ��ة اإلرادة ،م ��ؤك ��دا
ان�ن��ا وصلنا إل��ى مرحلة بات
البعض فيها ال يؤمن إيمانا
تاما بالديموقراطية والنظام
الدستوري.
م��ن ج��ان �ب��ه ،أوض� ��ح امل�ح��ام��ي
وال �ق��اض��ي ال �س��اب��ق د.م�ح�م��د
م �ن��ور ان ال��دس �ت��ور ال�ك��وي�ت��ي
ص � � � ��در م� � �ت � ��أث � ��را ب� ��امل� ��واث � �ي� ��ق
ال �ع��امل �ي��ة ال� �ك� �ب ��رى ،وك � ��ان م��ن
ال �ط �ب �ي �ع��ي أن ت �ن �ع �ك��س ه��ذه
ً
امل� ��واث � �ي� ��ق ع� �ل� �ي ��ه ،م� �ب� �ي ��ن ��ا ان
ن� �ص ��وص ��ه ت �ض �م �ن��ت ج �م �ي��ع
ال�ح�ق��وق األس��اس �ي��ة لإلنسان
وحرياته العامة.

السعدون متحدثاً خالل الندوة | تصوير أحمد سرور
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ورشة عمل «الثقافية النسائية» تشدِّ د على مناهضة التمييز

ً
سياسيا
لولوة المال :فتح المجاالت لتمكين المرأة
استعرض «مانشيتها» في  30يونيو 2006

العبدالجادر ُيشيد باهتمام
سبقلا بقضايا المرأة

لولوة المال متحدثة

العبدالجادر والمري وأسيري وكيمب خالل الندوة | تصوير سيد سليم

حنان الزايد
خ �ل� �ص ��ت ورش� � � ��ة ال� �ع� �م ��ل ال � �ت� ��ي ن �ظ �م �ت �ه��ا
الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية،
اول من أمس ،حول «تمكني املرأة الكويتية
ب��ال �ن �ظ��م االن �ت �خ ��اب �ي ��ة ال ��دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ة»،
بالتعاون مع مفوضية االتحاد األوروب��ي،
ال� ��ى ض� � ��رورة م �ن��اه �ض��ة أش� �ك ��ال ال�ت�م�ي�ي��ز
كافة ض��د الكويتيات ،وإل�غ��اء املحاصصة
ف��ي امل �ن��اص��ب ال �ق �ي��ادي��ة وغ �ي��ره��ا .واع�ت�ب��ر
امل �ت �ح��دث��ون ف ��ي ال� ��ورش� ��ة أن ال �ك��وي �ت �ي��ات
م�ت�م�ي��زات وق� � ��ادرات ع�ل��ى اإلن �ج ��از ف��ي كل
امل� �ي ��ادي ��ن ،وي� �ج ��ب إت ��اح ��ة ال� �ف ��رص ��ة ل �ه��ن،
وتعزيز املساواة.
وأك� � � � � ��دت رئ � �ي � �س� ��ة ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة
االجتماعية النسائية لولوة املال ،ان تمكني
امل ��رأة وال��وص��ول ال��ى ال�ه��دف ال�خ��ام��س من
التنمية املستدامة  2035وتحقيق املساواة
بني الجنسني ،والقضاء على جميع اشكال
التمييز ضدها امر ضروري ،ويجب ايجاد
ال �ح �ل��ول ال �ت��ي ت �س��اع��د ع �ل��ى دخ��ول �ه��ا ال��ى
مراكز صنع القرار ،وان تفتح لها املجاالت
في املشاركة السياسية واملجتمعية.
واعربت املال عن املها بان تخرج الورشة
بتوصيات تعزز مكانة امل��رأة في املجتمع
الكويتي ومشاركاتها في جميع املجاالت.
ب� ��دوره� ��ا ،اش� � ��ارت ال �ق��ائ �م��ة ب ��األع �م ��ال في

أسيري :االختيار
الوزاري والنيابي
محاصصة وعشوائية
كيمب % 2 :نسبة
تمثيل الكويتية
في البرلمان
م� �ف ��وض� �ي ��ة االت � � �ح� � ��اد األوروب � � � � � ��ي اي ��ري� �ن ��ا
غ��واس �ي �ن �ك��و ،ان ه� �ن ��اك ع�ل�اق ��ة ق ��وي ��ة ب�ين
امل �ف��وض �ي��ة وال �ك ��وي ��ت ،ح �ي��ث ت�ش�ك��ل امل ��رأة
ن �ص��ف ت� �ع ��داد س �ك��ان ال �ع��ال��م ،اال ان ع��دد
النساء ال�لات��ي يعملن ف��ي م��راك��ز سياسية
وصنع القرار قليل.

توعية املرأة
وع� � �ق � ��دت ال� �ج� �ل� �س ��ة األول� � � � ��ى ب ��رئ ��اس ��ة

عضو الجمعية الثقافية االجتماعية
ال� �ن� �س ��ائ� �ي ��ة امل � �ه� ��ا امل � � � � ��ري ،ب� �م� �ش ��ارك ��ة
ع� �ض ��و امل� �ج� �ل ��س األع� � �ل � ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط
د .م �ح �م��د ال� �ع� �ب ��دال� �ج ��ادر ،وال �ن��اش �ط��ة
السياسية د .غدير أسيري ،والخبيرة
ف��ي ال��دي �م��وق��راط �ي��ة وح �ق��وق االن �س��ان
بريشتي كيمب.

اختيار الدخول
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،أف � ��ادت أس� �ي ��ري ب ��ان من
ي �ت��م اخ �ت �ي��اره��ن ل��دخ��ول ال �ح �ك��وم��ة أو
ّ
البرملان متميزات ،إذا ما قورن بالرجال
الذين يتم اختيارهم عبر املحاصصة
وال� �ع� �ش ��وائ� �ي ��ة وال� �ق� �ب� �ل� �ي ��ة او امل ��ذه ��ب
والطائفية ،مشيرة الى ان الجيل حاليا
أصبح واعيا ويعرف حقوقه ،ووصفت
العمل السياسي في الكويت بانه غير
منظم ،مطالبة ب��أن ي�ك��ون ه�ن��اك وعي
وتعليم للمرأة بحقوقها السياسية.
وم��ن جهتها ،ق��ال��ت كيمب ان صناعة
ال �ق��رار غ��اي��ة ف��ي األه �م �ي��ة ،م�ش�ي��رة ال��ى
ان نسبة تمثيل امل��رأة في صنع القرار
ف��ي ال�ع��ال��م متدنية ج��دا اذا م��ا قورنت
ب��ال��رج��ل ،وان ن�س�ب��ة ت�م�ث�ي��ل امل� ��رأة في
البرملان الكويتي تقدر ب �ـ %2وم��ع ذلك
ف ��ان ال �ك��وي��ت تعتبر اف �ض��ل م��ن بعض
الدول املجاورة.

إستراتيجية وطنية
ع �ل��ى ه��ام��ش ورش� ��ة ال �ع �م��ل ،ط��ال�ب��ت
ال�ن��ائ�ب��ة ال�س��اب�ق��ة االس �ت ��اذة ف��ي كلية
ال�ت��رب�ي��ة ب�ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت د .س�ل��وى
الجسار ،بان تكون هناك استراتيجية
وطنية معمول بها في جميع الجهات،
م �ش �ي��دة ب� � ��دور ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة
النسائية في تمكني املرأة خاصة في
املشاركة السياسية.

الدولة الريعية
ق � ��ال � ��ت ع � �ض� ��و امل � �ج � �ل� ��س االع � �ل� ��ى
للتخطيط والتنمية م .اشواق املضف،
ان زيادة الوعي للناخب واملرشح امر
م�ه��م ،وان الجمعية ت�م��ارس دوره��ا
في دع��م امل��رأة ،مشيرة ال��ى ان امل��رأة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي ال�س��اب��ق ك��ان��ت لديها
حقوقها السياسية وسلبت منها،
وان ال��دول��ة اص�ب�ح��ت ري�ع�ي��ة تتبنى
املواطن ،مشددة على ان الحكومة لم
تسوق مشاريعها الناجحة بشكل
جيد ،ف�لا ب��د م��ن اختيار الشخص
املناسب ،بغض النظر اذا كان رجال
او امرأة ،فنحن سواسية.

العبدالجادر مستعرضاً «مانشيت» سبقلا حول نتائج انتخابات 2006

أشاد عضو املجلس األعلى للتخطيط ،د .محمد
ال�ع�ب��دال�ج��ادر ،باهتمام سبقلا بقضايا امل��رأة،
وتسليطها الضوء على اإلنجازات التي حققتها
الكويتيات في املجاالت السياسية واالقتصادية
والثقافية وغيرها.
واس �ت �ع ��رض ال �ع �ب��دال �ج��ادر م��ان �ش �ي��ت سبقلا
بعددها الصادر يوم الجمعة ،املوافق  30يونيو
 ،2006ال��ذي سلط ال�ض��وء على تفوق امل��رأة في
االنتخابات البرملانية آنذاك.
وشددت سبقلا على ضرورة اتخاذ املزيد من
اإلجراءات لتمكني املرأة الكويتية ،وإتاحة الفرصة
ل �ه��ا ل�ت�ت�ب��وأ امل �ن��اص��ب ال �ق �ي��ادي��ة وال �ق �ض��اء على
أشكال التمييز كافة .وخالل ورشة العمل ،ذكر
العبدالجادر أن توعية املرأة بحقوقها السياسية
ودعمها من قبل الهيئات السياسية والتجمعات
املؤمنة بحقوق املرأة مطلبان مهمان ،مستعرضا
التغيرات االجتماعية والسياسية ملشاركة املرأة
الكويتية ،ونبذة تاريخية عن بداية التعليم املنظم
للمرأة وقيادتها للسيارة والبعثة األولى ،موضحا

أصوات النساء تفوَّ قت
على الرجال في 2018
ان الدستور أعطى املرأة دفعة من خالل املادة .29
وقال انه في  16مايو  ،2005وافق مجلس االمة
ع�ل��ى ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى م�ن��ح ال�ح�ق��وق السياسية
ك ��ام � �ل� ��ة ،ح� �ي ��ث ح� ��دث� ��ت م� �ت� �غ� �ي ��رات س �ي��اس �ي��ة
واجتماعية منذ ذلك العام ،وفي عام  2018تفوق
صوت املرأة على الرجل في العمليات االنتخابية،
وذلك بنسبة  %52.1مقارنة بعدد َمن صوت من
الرجال ،حيث بلغت نسبتهم  ،%47.9مشيرًا إلى
أن هناك وعودًا انتخابية عن حقوق املرأة سرعان
ما تنتهي.
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تحقيق

سبقلا تفتح ملف اقتحام المدارس واالعتداء على المعلمين والدارسين

ُ
أولياء أمور يرفعون شعار «خذ حقك بيدك»!
 4أحداث مؤسفة خالل أسبوع:

يبدو أن عدوى العنف المدرسي انتقلت من الطلبة إلى أولياء األمور،
وفي الوقت الذي تتزايد فيه المطالب بضرورة تشديد الرقابة األسرية
على األبناء وأن يكون الكبار قدوة للصغار في ضبط النفس والحكمة
والتعقل ،فضالً عن أهمية تضافر جهود اآلباء لمساعدة اإلدارات
المدرسية في ضبط سلوك األبناء ،بدال ً من كل ذلك تكررت حوادث
اقتحام بعض المواطنين للصروح التربوية ،ال للشكوى والعمل على حل
المشكالت بل لالعتداء على معلمين وطلبة.
وتواصل مسلسل «عنف الكبار» حيث شهدت بعض مدارس وزارة التربية
خصوصاً التابعة لمنطقة األحمدي التعليمية أحداثاً مؤسفة خالل األيام
الماضية ،حيث اقتحم ولي أمر إحدى المدارس ثم ضرب أحد الدارسين
في المرحلة المتوسطة على خلفية خالفات مع ابنه ،وصوال ً إلى
اقتحام مواطن وأبنائه الثالثة مدرسة أخرى وضرب معلم كويتي أمام
مرأى ومسمع الطالب واإلدارة المدرسية ،وفي منطقة أخرى فزع شاب
لشقيقه أمام إحدى المدارس وضرب أقرانه عقب مشاجرة بينهم.

هاني الحمادي
سبقت هذه الحوادث واقعة اعتداء معلم كويتي
ب��ال �ض��رب ع �ل��ى ط ��ال ��ب ب �ع��د ت�ل�اس ��ن وم� �ش ��ادات
ب �ي �ن �ه �م��ا ،ل �ك��ن ت �ظ��ل وق ��ائ ��ع ال �ف ��زع ��ة امل��ذم��وم��ة
واقتحام بعض أولياء األمور املدارس هي األبرز
واألك�ث��ر إيالمًا للجسد التربوي ،وال�لاف��ت أن كل
هذه الحوادث املؤسفة وقعت خالل  7أيام.
وسادت حالة من االستياء الشديد في األوساط
ال�ت��رب��وي��ة وامل�ت��اب�ع�ين ل�ل�ش��أن ال�ت�ع�ل�ي�م��ي بسبب
ح � ��وادث االع� �ت ��داء ال �ت��ي وق �ع��ت ج�م�ي�ع�ه��ا داخ ��ل
مدارس منتهكة جميع اللوائح والقوانني وكذلك
األعراف التربوية.

ماذا حدث؟
ح��ادث��ة االع �ت ��داء األخ �ي��رة ج ��رت أح��داث �ه��ا داخ��ل
حرم مدرسة عثمان بن مظعون املتوسطة للبنني
ال��واق�ع��ة ف��ي منطقة الصباحية ال�ت��اب�ع��ة ملنطقة
األحمدي التعليمية ،حيث ب��دأت املشكلة صباح
األحد املاضي حينما حضر ولي األمر مصطحبًا
أب �ن ��اءه ال �ط�ل�اب ال �ث�لاث��ة ال ��دارس�ي�ن ف��ي امل��درس��ة
ن �ف �س �ه��ا ،م �ت��أخ��ري��ن ع ��ن ط ��اب ��ور ال �ص �ب��اح ف�ق��ام
ُ
ُ
ُ
املشرف املختص «املعلم املعتدى عليه» بإخبار
ولي األم��ر بترك األبناء له وهو سيتولى عملية
إيصالهم بنفسه إلى صفوفهم.
واصطحب معلم الديكور الطالب معه إلى مكتب
اإلش��راف ليعطي لكل منهم إذن��ًا كتابيًا لدخول

الصف نظرًا لتأخرهم عن املوعد الطبيعي وحتى
يسمح لهم معلم الحصة بالدخول إل��ى الصف،
ومرت األمور بشكل طبيعي من دون مشاكل.
وف��ي صباح ال�ي��وم التالي «اإلث �ن�ين» حضر ولي
األم��ر نفسه م��ع أبنائه صباحًا مبديًا اعتراضه
ع�ل��ى ت�س�ج�ي��ل أب �ن��ائ��ه ف��ي دف �ت��ر ال �ت��أخ �ي��ر ،وق��ام
ب�ت��وب�ي��خ امل�ع�ل��م واإلس � ��اءة إل �ي��ه ،وم��ن ه�ن��ا ب��دأت
م �ش��ادة ك�لام�ي��ة ب�ين ال�ط��رف�ين ح�ت��ى وص�ل��ت إل��ى
ُ
اعتداء ولي األمر وأبنائه الطالب على املعلم أمام
أعني زمالئهم ومعلميهم واإلدارة املدرسية.
ُ
وب �ع��د ف��ض االش �ت �ب��اك ت��وج��ه امل �ع �ل��م إل ��ى مخفر
الصباحية لتسجيل قضية ضد املعتدين عليه،
ك �م��ا ق��ام��ت إدارة امل ��درس ��ة ب�ع�ق��د م�ج�ل��س ن�ظ��ام
وق��ررت نقل ال�ط�لاب الثالثة إل��ى م��درس��ة أخ��رى،
ً
ورف �ع��ت ت �ق��ري �رًا م�ف�ص�لا ب��ال �ح��ادث��ة إل ��ى منطقة
األحمدي التعليمية.

أحداث مؤسفة
مصدر م�س��ؤول ف��ي وزارة التربية أك��د ل�ـ سبقلا
أن السبب الرئيسي في تكرار مثل هذه الحوادث
املؤسفة داخل الحرم الجامعي هو خلل في الئحة
النظام املدرسية موضحًا أنها قديمة وعفا عليها
الزمن وتحتاج إلى تعديل وتغليظ في العقوبات.
ولفت املصدر إلى أن الالئحة أقرت منذ نحو 10
سنوات وفي ظل االنفتاح الفكري والتكنولوجي
واالخ� �ت ��راق امل�ت�ن��ام��ي ل�ل�ق��وان�ين ي�ج��ب تعديلها
ع��ن ط��ري��ق تشكيل لجنة م��ن قبل وزارة التربية

ً
ً
وطالبا
حارسا
◄ مواطن يقتحم مدرسة ..ويضرب
◄  3طالب ووالدهم يعتدون بالضرب على معلم
◄ شاب يفزع لشقيقه أمام مدرسة ويضرب طلبة
ً
طالبا عقب مشادة
معلم يضرب

◄

¶ أولياء أمور ينتهكون اللوائح والقوانين ..والعقوبات ضعيفة
¶ معلمون لمسؤولي «التربية»:
امنعوا دخول أولياء األمور إلى المدارس إال بضوابط لحمايتنا
¶ العنف يتمدد من الصغار إلى الكبار ..والجسد التربوي يتألم
¶ مسؤول تربوي :الئحة النظام المدرسية عفا عليها الزمن

ت�ض��م ال �ق �ط��اع��ات امل�ع�ن�ي��ة وات �خ��اذ ق� ��رارًا ي��راع��ي
ك��ل االع �ت �ب��ارات الحديثة ويضمن ح�ق��وق املعلم
والطالب وولي األمر وكذلك يوضح واجباتهم.
وانتقد املصدر السماح ألولياء األمور بالدخول

ال��ى ال�ح��رم امل��درس��ي ف��ي األس ��اس ،م��ؤك�دًا أن هذا
االج � ��راء امل �س �م��وح ي�ج�ل��ب ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل�ش�ك�لات
غ �ي��ر امل�ن�ت�ه�ي��ة ف ��ي امل � � ��دارس ،م�ط��ال�ب��ًا ب��اق�ت�ص��ار
دخ��ول اآلب��اء ف��ي أوق��ات م�ح��ددة وظ��روف معينة
ك��االط�م�ئ�ن��ان ع�ل��ى م�س�ت��وى اب �ن��ه أو ف��ي ح��االت
االستدعاء.
وأشار إلى أن اللوائح الحالية تهضم حق املعلم،
الذي يتحمل تكاليف وأتعاب املحاماة في حال
ت�س�ج�ي��ل ق �ض �ي��ة ض ��د امل �ع �ت��دي ع �ل �ي��ه ،م�ط��ال�ب��ًا
ب�ت��واف��ر ب��اح��ث ق��ان��ون��ي ف��ي ك��ل م��درس��ة يتولى
األمور القانونية ويدافع عن حق العاملني.

ال لالعتداء
من جانبهم ،عبر معلمون عن استيائهم بسبب
ت �ك ��رار ح � ��وادث االع� �ت ��داء ع�ل�ي�ه��م ف ��ي ال �ص��روح
ال �ت��رب��وي��ة ،م�ش�ي��ري��ن إل ��ى ان �ه��م ص �ن��اع للعقول
وم ��رب ��ون ف �ك �ي��ف ي �ق��دم ال �ب �ع��ض ع �ل��ى ض��رب�ه��م
وإهانتهم؟
وق � ��ال رئ �ي��س ق �س��م ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ف ��ي إح ��دى
م ��دارس منطقة ح��ول��ي التعليمية عبدالرحمن
ال �ج��اس��ر إن ��ه ال ي�م�ك��ن ال �ق �ب��ول ب��ال�ت�ع��دي س��واء
ب ��ال� �ق ��ول أو ال � �ض � ��رب ع� �ل ��ى امل �ع �ل �م�ي�ن وك ��ذل ��ك
املتعلمني ،وجميعها تصرفات مرفوضة تماما،
ولكن ال�س��ؤال ال��ذي يطرح نفسه ف��ي ظ��ل تكرار
مثل هذه الحوادث بمدارسنا وتتزايد يومًا بعد
ي ��وم ،م��ا ال�س�ب��ب ف��ي وص��ول�ن��ا ال��ى ه��ذا ال��وض��ع
ال �ص �ع��ب س � ��واء ف ��ي ط��ري �ق��ة ت �ع��ام��ل امل �ع �ل��م مع
تلميذه أو ولي األمر والطالب مع معلمه؟!
وأض��اف الجاسر «ال أقبل التعدي على زمالئي
في املهنة من املعلمني أي��ًا كانت جنسية املعلم
ف�ل��ه م�ك��ان�ت��ه وك��رام �ت��ه م�ص��ان��ة ،ل�ك��ن ف��ي ال��وق��ت
نفسه أرفض التعدي على الطالب من قبل بعض
امل�ع�ل�م�ين ،وال ب��د ل�ن��ا ج�م�ي�ع��ًا أن ن��أخ��ذ م��وق��ف
الحياد والتأكد مع جميع املعلومات قبل إطالق
األحكام.
وأك� � ��د ال �ج ��اس ��ر أن ال� �ل ��وائ ��ح وال � �ق ��وان �ي�ن ال �ت��ي

تنظم ع�لاق��ة الطالب باملعلم يشوبها القصور
وتحتاج إلى املراجعة وإع��ادة النظر والتطوير
فيها ،ويجب تفنيدها وتعديلها من قبل وزارة
التربية ،مشددًا في الوقت ذاته على أهمية إقرار
ق��ان��ون امل �ع �ل��م امل�س�ت�ح��ق ال� ��ذي ت��أخ��ر ل�س�ن��وات
عديدة.

عبء كبير
وذك��ر أن جميعة املعلمني عليها عبء كبير في
ه��ذا ال �ش��أن ،وي �ج��ب عليها ال �ت �ح� ُّ�رك بإيجابية
ن �ح��و إق � ��رار ال �ق��ان��ون وال ت�ك�ت�ف��ي ف �ق��ط ب ��ردود
األف �ع ��ال ب��ال�ت�غ��ري��د واالس �ت �ن �ك��ار ف��ي م �ث��ل ه��ذه
ال� �ح ��وادث ،م �ش��ددًا ع�ل��ى ض� ��رورة ت��وف�ي��ر األم��ن
ال��وظ�ي�ف��ي ل�ل�م�ع�ل��م .وط��ال��ب اإلدارات امل��درس�ي��ة
بتبيان الواجبات والقوانني التي تنظم العالقة
بني املعلم والطالب تفاديًا لوقوعه في املشكلة
وحفاظًا على حقوق الطرفني ،مطالبًا في الوقت
ذات��ه بالتعامل م��ع األم ��راض االجتماعية التي
انتشرت منها العنصرية والطبقية والطائفية
وال�ت��ي اوج ��دت انشقاقًا ب�ين ال�ط�لاب واملعلمني
واوجدت جرأة غير عادية في تعدي املتعلم على
معلمه وكذلك أولياء األمور.
واخ � �ت � �ت ��م :ي �ج ��ب ع �ل ��ى امل �ع �ل ��م أي� �ض ��ًا ال �ت �ح �ل��ي
ب��االخ�لاق ال�ت��رب��وي��ة وم��راع��اة امل��راح��ل العمرية
للطلبة ،والعمل على الحد من هذه الظاهرة عن
طريق تكاتف الجهود من قبل األسر مع جميع
الجهات املعنية واملجتمع املدني.
بدوره ،طالب معلم اللغة العربية خالد الهاجري
ب��إق��رار ق��ان��ون ح�م��اي��ة امل�ع�ل��م وات �خ��اذ إج ��راءات
عاجلة لحماية املعلمني.
أم� ��ا امل �ع �ل �م��ة ن � ��ورة ال ��رش� �ي ��دي ف ��أك ��دت أن� ��ه م��ن
املؤسف انتقال العنف من الصغار إل��ى الكبار،
م�ش��ددة على ض��رورة معالجة ه��ذا الخلل ،بعد
أن تكررت وقائع اقتحام أول�ي��اء األم��ور لبعض
امل� ��دارس ،م�ن��وه��ة ب��أن إح ��دى امل��واط �ن��ات فزعت
البنتها بعد أن تهاوشت مع زميالتها.

طالب استعان
بوالده لضرب زميله
في حلقة جديدة من وقائع العنف
ف��ي امل��ؤس�س��ات التربوية ،ف��زع ولي
أم� ��ر الب� �ن ��ه ال � ��ذي اس� �ت� �ع ��ان ب ��وال ��ده
ل� �ي� �ض ��رب زم� �ي� �ل ��ه ب� �ع ��د م� �ش ��اج ��رة
بينهما .
وروى م � �ص� ��در م �ط �ل ��ع ت �ف��اص �ي��ل
ً
ال ��واق� �ع ��ة ل � �ـ سبقلا ق� ��ائ�ل��ا :ن �ش��ب
خ �ل��اف ب�ي��ن ط ��ال� �ب�ي�ن ف� ��ي امل��رح �ل��ة
امل � �ت� ��وس � �ط� ��ة ،وم� � ��ع ن� �ه ��اي ��ة ال� � � ��دوام
املدرسي دخل مواطن إلى املدرسة
واع � �ت� ��دى ب��ال �س��ب وال � �ض� ��رب ع�ل��ى
زم�ي��ل اب�ن��ه ،وع�ن��دم��ا ح��اول ح��ارس
امل� ��درس� ��ة م �ن �ع��ه ن � ��ال ن �ص �ي �ب��ه م��ن
األل �ف��اظ ال�خ��ارج��ة وال�ت�ع��دي البدني
كذلك.
وأضاف :سيطرت االدارة املدرسية
وأول� � � �ي � � ��اء األم� � � � ��ور ع � �ل� ��ى امل� ��وق� ��ف،
ح �ي��ث ان� �ص ��رف ول� ��ي ُاألم� � ��ر ،ف�ي�م��ا
ح�ض��ر وال ��د ال�ط��ال��ب امل �ع �ت��دى عليه
واص� �ط� �ح ��ب اب� �ن ��ه ال� ��ى امل�س �ت �ش �ف��ى
وحصل على تقرير طبي ثم سجل
قضية ضد املعتدي في املخفر.
وأك � ��د امل� �ص ��در أن إدارة امل ��درس ��ة
ات �خ��ذت االج � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ضد
ال�ط��ال��ب وف��ق ال�ل��وائ��ح وال�ن�ظ��م ،حيث
عقد مجلس نظام بحق ابن املعتدي
وق ��رر ف�ص�ل��ه  3أي� ��ام ،ع �ل��ى أن يتم
نقله إلى مدرسة أخرى الحقًا ،كما
ق��ام م��دي��ر امل��درس��ة ب��إع��داد ت�ق��ري��ر
ب �ت �ف��اص �ي��ل امل �ش �ك �ل��ة ورف �ع �ه��ا ال��ى
منطقة األحمدي التعليمية.

العجمي :قانون حماية المعلمين تأخر
اس � �ت � �ن � �ك� ��رت ج� �م� �ع� �ي ��ة امل� �ع� �ل� �م�ي�ن
ح��ادث��ة االع �ت��داء ع�ل��ى أح��د املعلمني
ف ��ي م ��درس ��ة ع �ث �م��ان ب ��ن م �ظ �ع��ون
امل� �ت ��وس� �ط ��ة ب� �ن�ي�ن ،م �ط ��ال �ب ��ة وزارة
ال �ت��رب �ي��ة ب��ات �خ��اذ ج�م�ي��ع اإلج � ��راءات
ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ل�ازم��ة ب�م��ا ي�ح�ف��ظ حق
املعلم.
واكد رئيس الجمعية مطيع العجمي
في تصريح صحافي ضرورة قيام

ال�س�ل�ط�ت�ين ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
بسرعة إق��رار ق��ان��ون حماية املعلم
الذي تأخر طويال.
وخ��اط��ب ال�ع�ج�م��ي رئ �ي��س وأع �ض��اء
اللجنة التعليمية ف��ي مجلس األم��ة
ً
ق��ائ�لا :ق��ان��ون ح�م��اي��ة امل�ع�ل��م أول��وي��ة
ل ��دي� �ن ��ا ول� � ��دى امل � ��درس �ي��ن وامل � �ي� ��دان
التربوي بعد تكرار حوادث االعتداء
على املعلمني داخل أسوار املدارس.

مطيع العجمي

ال للمساس بهيبة صناع العقول
قال املعلم ،في إحدى مدارس منطقة األحمدي
التعليمية ،ماهر محفوظ إن ح��االت االعتداء
على املعلمني ت�ك��ررت بشكل ملحوظ خالل
اآلون��ة األخيرة ،وهو ما يستدعي وقفة جادة
م ��ن ق �ب��ل ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة وم �ت �خ��ذي ال �ق��رار
لحماية مربي األجيال من الجاهلني بالقوانني
والنظم واللوائح املدرسية.
وأك� ��د م �ح �ف��وظ ان ه �ن��اك ح��ال��ة م ��ن ال�غ�ض��ب
واالس �ت �ي��اء س ��ادت ال��وس��ط التعليمي بأكمله
بسبب تعرض ُمعلم أثناء تأدية عمله لالعتداء
من أحد أولياء األمور وأبنائه ،معربًا عن قلقه
من تمدد ظاهرة العنف لتهدد مكانة املدرس

ف��ي املجتمع وال�ت��ي تمثل ت�ه��دي�دًا أله��م أرك��ان
العملية التعليمية برمتها.
وقال إن هيبة صناع العقول تراجعت لألسف
وسط حالة التدليل املستمرة للطالب من قبل
أول �ي��اء األم ��ور وك��أن��ه أص�ب��ح ف��رض��ا علينا أن
ن�ت�ف��اج� ُ�أ ك��ل ي��وم ب�ح��ادث��ة م�ش��اب�ه��ة ت��زي��د من
هموم املعلم وضغوطه النفسية.
الوضع قائمًا إذا لم تتم
وأضافُ «سيظل هذا ُ
توعية املجتمع بمكانة املعلم وإع��ادة الهيبة له
السابق» ،مستدركًا «إذا ضاعت
كانت في
ُ
كما ُ
ه�ي�ب��ة امل�ع�ل��م ض ��اع امل�ج�ت�م��ع ب��أك�م�ل��ه» ،وج��دد
رفضه للمساس بهيبة صناع العقول.

ماهر محفوظ
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مجلس األمة

الكويت 07
فريق العمل :محمد السندان وفهاد الشمري  -تصوير حسني هالل

المجلس يوافق على  6رسائل واردة

ً
الشايع أدى اليمين رئيسا لديوان المحاسبة
◄ إحالة اتفاقية البنك
اآلسيوي من اللجنة
المالية إلى
«الخارجية البرلمانية»
◄ التمديد للجنة المالية
في التحقيق بمحاور
استجواب وزير المالية
والتضخم وغالء األسعار
◄ تكليف لجنة الشؤون
الخارجية متابعة قضايا
المواطنين المحكومين
بقضايا خارج الكويت
◄ تفويض مكتب المجلس
لتحديد موعد مناقشة
الجهود الحكومية
في إصالح الطرق
◄ الخالد :نوافق على
رسالة «الخارجية» ..ونرجو
التنسيق مع الحكومة
افتتح رئ�ي��س مجلس األم��ة جلسة مجلس االم��ة في
التاسعة والنصف صباحًا ،بعدما جرى رفعها نصف
ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وت�ل�ا األم �ي�ن ال �ع��ام ع�ل�ام ال �ك �ن��دري أس �م��اء ال�ح�ض��ور
وامل�ع�ت��ذري��ن ع��ن ع��دم ح�ض��ور الجلسة ال�ن��ائ��ب األول
ل��رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي ��ر ال��دف��اع ال�ش�ي��خ ناصر
الصباح ،ثم تال مرسوم استقالة وزي��ر املالية نايف
الحجرف ،وتعيني وزير الدولة للشؤون االقتصادية
مريم العقيل وزيرًا للمالية باإلضافة إلى عملها.
وص � ��ادق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ض��اب��ط ال�ج�ل�س��ة امل��اض �ي��ة،
وواف��ق على بند االح��االت ،وانتقل إل��ى بند الرسائل
الواردة والتي تضمنت  11رسالة منها خمس رسائل
شكر من سمو األمير إلى املجلس.
وقال النائب عادل الدمخي ردًا على رسائل سمو أمير
ال �ب�ل�اد ،بمناسبة خ ��روج س �م��وه س��امل��ًا م��ن ال �ع��ارض
الصحي وع��ودت��ه إل��ى أرض ال��وط��ن ،أن ال�ب�لاء يظهر
محبة ال�ن��اس للحاكم والحمد هلل ال�ع��ارض الصحي
أظ�ه��ر ال�ت�ف��اف ال�ش�ع��ب ح��ول ص��اح��ب ال�س�م��و وال�ف��رح
الكبير بعودته ساملًا ،متمنني له طول العمر والصحة
وال�س�لام��ة ،وبالنسبة لتسمية ال�ك��وي��ت م��رك��ز العمل
اإلن �س��ان��ي ف �ه��ذا ل��م ي ��أت م��ن ف� ��راغ ،ب��ل ج ��اء م��ن دع��م
الكويت للعمل الخيري واإلنساني ،وأتمنى أن يستمر
هذا العمل اإلنساني ،وان يشمل لم شمل أبنائنا من
هم داخل السجون بسبب قضايا أمن الدولة ،ومن هم
خارج الكويت ،وهذا ليس بغريب على سمو األمير.
وق��ال الدمخي :أود التوضيح بشأن تقرير األم�ط��ار،
وكنت أتمنى أن يكون هناك توضيح لعموم الشعب
ال�ك��وي�ت��ي ك��ل  4أش �ه��ر ،فالجميع ت�ض��رر م��ن األم�ط��ار
بسبب تضرر الشوارع وغيرها.

التفاف شعبي
ب ��دوره ،ق��ال النائب صالح ع��اش��ور :ندعو اهلل العلي
ال �ق��دي��ر أن ي�ح�ف��ظ س �م��وه ،وال �ك��ل ش��اه��د االس�ت�ق�ب��ال
الكبير في جلسة االفتتاح ،الذي أظهر التفاف الشعب
حول قائد اإلنسانية ،وهناك عدة رسائل مدرجة على
ج ��دول األع� �م ��ال ،م�ن�ه��ا رس��ال �ت��ان م��ن ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
املالية بشأن التمديد لعملها في قضية تحقيق محاور
االستجواب والتضخم نتيجة لعدم تعاون الحكومة
م��ع األس �ئ �ل��ة .وه �ن��ا رس��ال�ت��ي ل�لاخ��وة ال � ��وزراء اذا لم
يريدوا التعاون مع اللجنة فعليهم تقديم االستقالة،
وهذا الحل املناسب بالنسبة لهم من تجاهل الرد على
األسئلة وإال تكليف اللجنة وتمديدها كل فترة غير
مناسب للمجلس.
وك��ذل��ك اط�ل�ق��ت ع�ل��ى ال �ك��وي��ت اس ��م دول ��ة اإلن�س��ان�ي��ة،
لكننا لن نقبل بوجود مشاكل يعاني منها املواطنون،
فهناك كويتيات يعانني من اإلسكان ،وكما ان هناك
ظ�ل�م��ا ي�ق��ع ع�ل��ى «ال� �ب ��دون» ،ف�لا ش �ه��ادات م �ي�لاد ،وال
تعليم ،ولهذا نريد رفع الظلم عن هذه الفئات.
وق ��ال ال �ن��ائ��ب ع�ل��ي ال��دق �ب��اس��ي :ن�ح�م��د اهلل ون�ش�ك��ره
على ع��ودة سمو األمير ساملًا من ال�ع��ارض الصحي،
وامل �ج �ل��س ع� ّ�ب��ر ع��ن ال �ح��ب وال � ��والء وال �ع��رف��ان لسمو
األم �ي��ر خ�ل�ال جلسة االف �ت �ت��اح ،ون �ق��در ج�ه��ود األم�ي��ر
وندعو له بالتوفيق ومساعيه في طي صفحة األزمة
الخليجية ،وكل الشعب العربي يتطلع الى طي صفحة
الخالف الخليجي ،وذلك لتأمني األمن العربي ،خاصة
م��ا ي�ح��دث ف��ي ال�ش��رق األوس ��ط م��ن لبنان إل��ى اليمن،
ون��رف��ض ال �ص��واري��خ ال �ت��ي ض��رب��ت امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
السعودية .وفي السياق ذاته نحن نعيش وسط هذه
املنطقة امللتهبة ،ولدينا أح�ك��ام ص��ادرة ب��وج��ود من
تجسس وخزن السالح في الكويت.
وع �ل��ى م��ن ي ��رد ان �ت �ق��اد األداء ف �ل��ه ذل� ��ك ،ل �ك��ن ان�ت�ق��اد
األجهزة األمنية أمر مرفوض ،فنحن لسنا في منأى
ع ��ن م�ح�ي�ط�ن��ا ال �ع��رب��ي وع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة ت�ط�ب�ي��ق أن
رأسمالنا الوحدة الوطنية.

الرئيس الغانم مترئساً الجلسة

وافق مجلس األمة في جلسته العادية امس ،على  6رسائل واردة ،فيما
اطلع على  5رسائل من سمو أمير البالد.
ووافق المجلس على رسالة من وزير العدل طلب فيها تخصيص جزأين من
إحدى جلسات المجلس إلحاطة النواب بالخطوات الحكومية إلصالح الطرق
المتضررة من األمطار ،والجزء اآلخر لتطورات مشاريع اإلسكان واجراءات
متابعة الطلبات اإلسكانية ،وكلف المجلس مكتب المجلس بتحديد
الموعد.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية طلب فيها
إعادة تكليف اللجنة إعداد تقرير عن مدى سالمة استخدام خدمة شبكات
االتصال الجديدة  ،5Gعلى أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خالل
ثالثة أشهر من تاريخ الموافقة على الطلب .ووافق المجلس ايضا على
رسالة من رئيسة لجنة الشؤون المالية طلبت فيها إحالة مشروع القانون
بالموافقة على االنضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك اآلسيوي لالستثمار
في البنية التحتية إلى لجنة الشؤون الخارجية لالختصاص.
بدوره ،قال النائب عبد اهلل الرومي :كل الشكر لسمو
األمير على ه��ذه البرقيات ،والشعب ك��ان قلقا خالل
فترة العالج واطمأن الجميع على عودته ساملا ،وما
ظهر م��ن شعور ص��ادق ومخلص لهذا النظام ال��ذي
يربطنا ب��ه ك��ل ال�ح��ب وال��وف��اء ،ون �س��أل اهلل ان تكلل
ج�ه��ود س�م��وه وب��ال�ت�ع��اون م��ع ق��ادة الخليج يتحقق
النجاح والوحدة الخليجية.
إن ال �ع �م��ل ال �خ �ي��ري م �ت �ج��ذر ف ��ي ال �ك��وي��ت وأه �ل �ه��ا،
وال�ج�ه��ود الكبيرة ال�ت��ي نبذلها ف��ي م�س��اع��دة ال��دول
املنكوبة ،وأتمنى أن تتبنى الكويت فكرة تخصيص
مبلغ م��ن الجامعة العربية ل��دع��م الطلبة املتميزين
وذل� ��ك ب �ه��دف إص�ل��اح ال�ت�ع�ل�ي��م ف ��ي ال ��وط ��ن ال�ع��رب��ي
وب�م��ا فيها الكويت وذل��ك ب�ه��دف ق�ي��ادة بلدانهم في
املستقبل.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال ال�ن��ائ��ب أس��ام��ة ال �ش��اه�ين :إن تكريم
سمو األمير لنا بهذه الرسائل يدعونا الى مزيد من
الجهد ،وعلى الحكومة العمل على املنح واملساعدات
ال��رس�م�ي��ة مثلما ه��ي م �ت�ش��ددة ع�ل��ى ال�ع�م��ل األه �ل��ي،
ون��ري��د أن تذهب تبرعاتنا ال��ى دول ديموقراطية ال
دكتاتورية ،بلدان ترعى األقليات املسلمة ال كما ذهب
املليار دوالر إلى إح��دى ال��دول خالل الفترة األخيرة.
وت�ق��دم��ت ب��اق�ت��راح م��ع ال��زم�لاء بالعمل على مالحقة
املتسببني ف��ي قضية ال�ن�ص��ب ال�ع�ق��اري واس�ت��رج��اع
أموال املواطنني منهم.
مع األس��ف نحن منكوبون في الطرق ،ولهذا تحتاج
الى صيانة لها وإعادتها كما كانت.

تخاذل حكومي
من جهته ،قال النائب عبد اهلل الكندري :تعلمنا في
ال�ك��وي��ت أن امل�ش��اك��ل تظهر بسبب ت �خ��اذل الحكومة
وع ��دم جديتها ف��ي ال�ع�م��ل وأداء امل �ه��ام امل�ن��وط��ة بها
ألن�ه��ا ت�ه��م ال�ب�س�ط��اء ،وه��و ال�ع�ك��س ت�م��ام��ا ،ل��و كانت
املشكلة تهم التجار أو فئة معينة من الشعب.
وال�ل�ج�ن��ة املشكلة ل�ح��ل مشكلة ال�ن�ص��ب ال�ع�ق��اري لم
تقدم أي شيء وكأنها ذر الرماد في العيون ،وإن كانت

تهنئة أميرية
ب �ع��ث س �م��و األم� �ي ��ر ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة
إلى رئيس ديوان املحاسبة فيصل
ال �ش��اي��ع ،أع � ��رب ف �ي �ه��ا ع ��ن خ��ال��ص
ت�ه��ان�ي��ه ب�ت��ول�ي��ه م�س��ؤول�ي��ة رئ��اس��ة
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ،م�ت�م�ن�ي��ا ل ��ه كل
ال �ت��وف �ي��ق وال � �س� ��داد ل�ل�اس �ه ��ام ف��ي
خدمة الوطن العزيز ورفعة رايته.
وب �ع ��ث 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
ال ��وزراء سمو الشيخ جابر املبارك
ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
الدولة لديها القدرة على إيجاد الحل املناسب ،لكن
الحكومة غير جادة ونطالب بإحالة الوزير املسؤول
عن هذه املشكلة منذ  2015الى محكمة ال��وزراء لعدم
أداء مهام عمله .وأضاف ان وزارة األشغال لم تبتكر
أي وسيلة لحل مشكلة الطرق ،وأتمنى ان تعالج هذه
املشكلة قبل هطول األمطار.
إلى ذلك ،وافق املجلس على تفويض مكتب املجلس
ت� �ح ��دي ��د ج �ل �س��ة ع� � ��رض ت� � �ط � ��ورات إص� �ل ��اح ال� �ط ��رق
وامل �ش ��روع ��ات اإلس �ك��ان �ي��ة ،ك �م��ا واف� ��ق امل �ج �ل��س على
رس��ال��ة دراس� ��ة ش�ب�ك��ة  .5Gوأع �ل��ن وزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
الشيخ صباح الخالد موافقة الحكومة على رسالة
لجنة الخارجية البرملانية ملتابعة قضايا املحكومني
الكويتيني بالخارج ،ونتمنى التعاون في هذا األمر
لكي يكون هناك تعاون ،وفوجئنا في رسالة في وقت
متأخر من مساء أمس ،وإن كنا مرتبطني بضيف من
الخارج ولدينا رغبة في التعاون.
وواف ��ق املجلس على تمديد اللجنة امل��ال�ي��ة وتمديد
التحقيق في االستجواب السابق لوزير املالية.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها
تكليف اللجنة دراسة عدد من الموضوعات وتقديم تقرير بشأنها إلى
المجلس ،وتتعلق بمتابعة قضايا المواطنين المحكومين بقضايا خارج
الكويت ومدى توافر الرعاية القانونية لهم من قبل وزارة الخارجية
الكويتية ،وما قد يحتاجه بعضها من تدخل دبلوماسي لحلها،
واالستمرار في متابعة المستجدات على ملف قضايا النصب العقاري،
ومتابعة اللجنة موضوع تعيين الكويتيين في الوظائف اإلدارية في
البعثات الدبلوماسية بالخارج.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيسة لجنة الشؤون المالية تطلب
فيها تمديد تكليف اللجنة التحقيق في محاور استجواب وزير المالية
وذلك لمدة ثالثة أشهر ،ووافق كذلك على رسالة من رئيسة لجنة الشؤون
المالية تطلب فيها تمديد تكليف اللجنة التحقيق في نسبة ومعدل
التضخم االقتصادي وغالء أسعار السلع الغذائية واالستهالكية وذلك لمدة
ثالثة أشهر.

األسعار والتضخم
بدورها ،قالت النائبة صفاء الهاشم :ننبه الحكومة
بسرعة ال��رد بشأن زي��ادة األس�ع��ار والتضخم ألنني
الحني «حليوة» معاكم ي��ا حكومة ،وأرج��و التعاون
وما ينفع مع الحكومة ال استجواب وال غيره.
وت��دخ��ل رئ �ي��س امل �ج �ل��س ق��ائ�ل�ا :ب �خ �ص��وص تعليق
وزي��ر الخارجية س��وف نتأكد من األمانة العامة عن
سبب تأخر وصول الرسالة إليهم ،إذ يلزم عدم إدراج
ال��رس��ال��ة قبل م��رور  24س��اع��ة على تقديمها ،ث��م تال
األم�ي�ن ال �ع��ام مختصر ك�ش��ف ال �ع��رائ��ض وال�ش�ك��اوى
الواردة الى املجلس.
إل��ى ذل��ك ،ت�لا األم�ي�ن ال�ع��ام للمجلس م��رس��وم تعيني
رئيس ديوان املحاسبة فيصل الشايع ،وقال الرئيس
ال �غ��ان��م :ن�ه�ن��ئ األخ ف�ي�ص��ل ف �ه��د ال �ش��اي��ع بمنصب
رئيس ديوان املحاسبة ،ونتمنى له التوفيق ،وأعقب
ذل��ك أداء الشايع اليمني ال��دس�ت��وري��ة ،وب��ارك النواب
والوزراء للشايع.

األسئلة البرلمانية
ان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س إل ��ى ب�ن��د األس �ئ �ل��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ،وق��ال
ال �ن��ائ��ب ع �ب��داهلل ف �ه��اد :ن�ع�ي��ش ف��ي إق�ل�ي��م م�ض�ط��رب،
وهناك إهمال حكومي واضح جعل الكويت مسرحًا
ل�لإه �م��ال ف��ي م�ي�ن��اء ال ��دوح ��ة ،وذل ��ك ل �خ �ط��ورة األم��ر
وتقدمت باألسئلة إل��ى وزي��ر املالية بسبب التسيب
امل��ال��ي واإلداري ،لكن م��ا فيه إح�س��اس م��ن الحكومة
حتى أصبح منفذا للدول املجاورة ومرتعًا للتهريب
م ��ن ك ��ل األص � �ن� ��اف ح �ت��ى ش �م �ل��ت م�ل�اب ��س ع�س�ك��ري��ة
كويتية وم�خ��درات وم��واد منتهية الصالحية ،وكان
أغلبها من إي��ران ومصر وكينيا ،وبعد ه��ذا التقرير
ملاذا الحكومة ال تحرك ساكنًا؟
وأغلب ه��ذه املمنوعات يأتي على زوارق خشبية ال
يمكن رصدها بالرادارات ،فالوضع خطير واالختراق
ك�ب�ي��ر وع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة ال �ت �ح��رك ال �س��ري��ع وأح�م�ل�ه��ا

نواب للشايع :كلنا ثقة بك
ف��ي بند «م��ا يستجد م��ن اع�م��ال» ،أفسح املجلس
املجال أمام رئيس ديوان املحاسبة فيصل الشايع
الداء «اليمني القانونية».
وه�ن��أ ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال�غ��ان��م ،ال�ش��اي��ع باملنصب
«سائال اهلل ان يعينه ،وان��ا واث��ق كل الثقة انه اهل
لها».
وقال النائب عبد اهلل الرومي« :نعم الرجل فيصل
الشايع..اعرف جهدك وواث��ق انك ستكون حافظا
الموال الكويت».
أما النائبة صفاء الهاشم فقالت« :لم اؤيد ترشيح
الشايع ،لكن اؤمن بالديموقراطية ..اوصيك خيرا
ف��ي م��وظ�ف��ي دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة ف�ه�ن��اك ظ�ل��م وق��ع
عليهم».
ب��دوره ،قال النائب راكان النصف« :لن ابارك لالخ
الشايع الني اعرفه واع��رف تاريخه وكيف حارب
في ملف الرياضة وقضايا الفساد ،ونحن حاليا
نواجه اذنابهم».
وق��ال النائب أحمد الفضل« :ن�ب��ارك ل�لأخ فيصل
ع �ل��ى اخ �ت �ي ��اره ل�ل�م�ن�ص��ب وك �ل �ن��ا ث �ق��ة ف ��ي أدائ� ��ه
ومنهجه في العمل».

م��ن جهته ،ق��ال النائب خليل اب��ل« :االخ فيصل..
اصلح ال��دار وانطلق للمؤسسات التي تراقبونها
وكلنا ثقة بك» ،بينما قال النائب مبارك الحجرف:
«االخ فيصل ان��ت على «ثغر» مالي كبير ونرجو
تعزيز دور الديوان وقيادة سفينته».
ورأى النائب صالح عاشور أن «املسؤولية كبيرة،
فتاريخ الديوان يشهد على استقالليته وهناك من
يراهن على انحراف الديوان ..فالديوان ليس ادارة
حكومية بل جهة مستقلة ودوره كبير».
وق��ال النائب الحميدي السبيعي« :االم��ان��ة ثقيلة،
وهناك من يهرب من حملها وهناك من يتصدى
لحملها».
وق ��ال ال �ن��ائ��ب م �ب��ارك ال �ح��ري��ص« :ان ه ��ذا امل�ك��ان
ال��ذي تم اختيار فيصل الشايع الدارت��ه مهم جدا
والشايع خير من يتولى هذا املنصب» ،فيما قال
فيصل الشايع
ال�ن��ائ��ب محمد ال ��دالل« :ك��ل التوفيق ل�لاخ فيصل
ب � ��دوره ،ق ��ال ال �ن��ائ��ب ع�ب��د اهلل ال �ك �ن��دري« :ن �ب��ارك الشايع».
لالخ الشايع ونتمنى له مرحلة جديدة للمصلحة بدوره ،شكر فيصل الشايع الجميع ،وقال« :اشكر
العامة» ،بينما ق��ال النائب ب��در امل�لا« :ن�ب��ارك لالخ سمو أمير البالد ورئيس مجلس الوزراء على الثقة
الشايع على الثقة ونتمنى له التوفيق».
الغالية ،واتمنى ان اكون عند حسن ظن الجميع».

مجتمعة ،كل حسب اختصاصه ،وان لم تتم اإلجابة
على أسئلتي ،فاملنصة في انتظارهم.
ب� ��دوره ،ق��ال ال�ن��ائ��ب ن��اي��ف امل� ��رداس :ت�ق��دم��ت ب�س��ؤال
إل��ى وزي��ر التربية بشأن ع��دم وج��ود أج�ه��زة تكييف
ملدارس صباح األحمد ،وكانت اإلجابة عدم إدراجها
ض�م��ن ع �ق��ود ال�ص�ي��ان��ة ،وك ��ان ه �ن��اك خ�ل��ل ف��ي ال�ع��ام
املاضي ،ونشد على يد الوزير بمعاقبة املقصرين في
أداء عملهم ،وأود في ه��ذه املناسبة أن أوج��ه رسالة
إلى االخ��وة ال��وزراء بالعمل على سرعة الرد لضمان
التعاون وإال فإن أي وزير يتقاعس في الرد فإنه يدفع
بنفسه إلى منصة االستجواب.
م��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال��وه��اب ال �ب��اب �ط�ين :إن
اإلج��اب��ة ال�ت��ي وصلتني م��ن وزارة ال�ص�ح��ة ف��ي شق
ت��ؤك��د أن ال � ��وزارة ن �ف��ذت ،ف��ي ح�ي�ن ف��ي ش��ق آخ ��ر من
اإلجابة على السؤال تقول وزارة الصحة إنها لم تنفذ
وهنا ال�غ��راب��ة! أي��ن ال��رب��ط اإللكتروني وه��ل يعقل أن
يستمر امل��رض��ى ف��ي نقل امل�ل�ف��ات ب�ين املستشفيات؟
ون�ح�ت��اج إل��ى س��رع��ة العمل على ال��رب��ط اإللكتروني
ف��ي وزارة الصحة لضمان ع��دم ت�س��رب األدوي ��ة إلى
خ��ارج ال��وزارة وعلى وزي��ر الصحة الدقة والوضوح
في اإلجابة.
وقال النائب عادل الدمخي :تقدمت بسؤال إلى وزير
املالية بشأن إيقاف ع�ب��ارات النقل العام إل��ى جزيرة
فيلكا ،خاصة أنهم يعانون ،والغريب مخالفة أهل
الجزيرة بسبب إهمال الحكومة ،وكأنها تعمل على
طرد الناس من الجزيرة ،وما يحدث عيب ،وأهملتم
ال�ج��زر ب��دع��وى وج��ود م�ش��اري��ع ،ف��ي ح�ين ال ن��رى أي
مشروع تم ،وفيلكا تدل على إهمال كامل من الحكومة
للجزر الكويتية ،وجرى تكليف مريم العقيل بوزارة
املالية ،وعليها العمل على إنصاف أهل فيلكا ويجب
تيسير األمور لهم.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق��ال ص��ال��ح ع��اش��ور :ت�ق��دم��ت ب �س��ؤال إل��ى
وزير اإلعالم بشأن تعيني املوظفني غير الكويتيني في
هيئة الرياضة ،وسؤالي هذا أثبت تهرب الوزير من
اإلجابة ،وهو ما ال يتوافق مع اآللية التي كان يفترض
ال ��رد م��ن خ�لال �ه��ا ،وإذا ك ��ان ال �س��ؤال ال�ب��رمل��ان��ي يبني
الخلل في أجهزة ال��دول��ة ،واإلج��اب��ة على ه��ذا السؤال
كشف القصور ،ألن األخ ال��وزي��ر ي��رد بعدم دستورية
السؤال ،وإذا كان الوزير لديه الثقة والكفاءة واإلدارة
القادرة على العمل فيجب أن يرد على األسئلة ،ولو
كان الوزير موجودًا لكنت تقدمت باستجواب ،لكنه
استقال وترك املنصب ،وعلى االخوة الوزراء عدم ترك
األسئلة والتهرب منها ،ألننا نريد العمل على تحقيق
املصلحة العامة والحفاظ على املال العام.
وق ��ال ال�ن��ائ��ب أس��ام��ة ال �ش��اه�ين :ت�ق��دم��ت ب �س��ؤال إل��ى
وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية بشأن تعطل نظام
امل�ع�ل��وم��ات للموظفني ،وإن ك��ان��ت ال��وزي��رة مشكورة
على إجابتها ،لكن مع األسف جاءت اإلجابة بضرورة
إدراج مناقصة جديدة ،وك��أن ال��وزارة ال توجد فيها
عقود صيانة ،لكن ما زالت هناك نواقص كبيرة في
ظل حديثنا عن الربط اإللكتروني والتقدم والتطور،
ونحن ال ن��زال نعاني ،وعلى دي��وان الخدمة املدنية
ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ص�ح�ي��ح األوض � ��اع وت �ع��دي��ل األخ �ط��اء
وت �ف��ادي ال �ق �ص��ور .وردت ال�ع�ق�ي��ل وق��ال��ت :إن خدمة
األونالين معطلة حاليًا ،وجار تفادي الخلل ،وقريبًا
سيجري العمل به.
وق ��ال ال �ش��اه�ين م�ع�ق�ب��ًا :ن�ش�ك��ر األخ ��ت ال ��وزي ��رة على
اه�ت�م��ام�ه��ا ،ل�ك��ن ه��ل ي�ع�ق��ل أن ب�ي��ان��ات امل��وظ�ف�ين في
جميع ق�ط��اع��ات ال��دول��ة ت�ك��ون ف��ي ي��د ش��رك��ة خاصة،
وهنا ال بد من أن نستعني بالكوادر الوطنية حفاظًا
على السرية والخصوصية.
ف�ق��ال��ت :ال�ع�ق�ي��ل :إن ال�ن�ظ��ام اآلل ��ي امل�ع�م��ول ب��ه حاليًا
يسهل الدخول إلى البيانات ،والخدمات املتقدمة جار
العمل بها تباعًا.
الرئيس يرفع الجلسة ألداء الصالة.

 08الكويت

مجلس األمة

األربعاء  16ربيع األول  1441هـ •  13نوفمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16640

بالء حسناً
الغانم :الوزيرة أبلت ً

بوشهري :أستقيل برأس مرفوع
منصة االستجواب ،تقدّ مت وزيرة األشغال وزيرة اإلسكان جنان بوشهري ،باستقالتها من
من فوق ّ
منصبها أمس ،وذلك في نهاية مناقشة المساءلة الموجَّ هة إليها من النائب عمر الطبطبائي،
ضمن بند االستجوابات المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس العادية.
وقالت بوشهري «من على هذه المنصةُ ،أعلن تقديم استقالتي؛ ألنه مع األسف الشركات وأصحاب
النفوذ أقوى من الحق» ،مضيفة أنها تقف «برأس مرفوع في مواجهة أصحاب النفوذ» ،معربة عن
فخرها واعتزازها «بكل قرار اتخذته للحفاظ على حق الدولة».
وجرى سجال بين النائب والوزيرة ،بشأن محاور االستجواب المقدّ م اليها ،الذي أكد فيه الطبطبائي أن
وزارة األشغال أخفقت في تنفيذ خططها السنوية والمشروعات المهمة ،عالوة على فشلها في
 51مشروعاً للبنية التحتية والطرق وصيانة الصرف الصحي ،مشدّ داً على ان «عيون أهل الكويت أكبر
مستند على تقصير الوزيرة في السكن والطرق».
وردّ ت بوشهري على محاور االستجواب ،مؤكدة انها أدت دورها بأكمل وجه ،وحمت المال العام،
وساهمت في انجاز الكثير من المشاريع المحورية في البالد.
وفي ختام الجلسة ،أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم أنه لم يقدم لي طلب طرح ثان ،بل طلب
واحد ،وما ذكر في مواقع التواصل غير صحيح وعار ٍ عن الصحة.
وأوضح ان موقعي الطلب هم :خالد العتيبي وبدر المال وثامر السويط وعبدالوهاب البابطين
وعبدالله الكندري ومحمد هايف وعادل الدمخي وعبدالله فهاد وشعيب المويزري ورياض
العدساني ،مضيفاً ان هذه هي األسماء التي تقدمت بطلب طرح الثقة ،وعليه ُتخصص جلسة
خاصة بتاريخ  21نوفمبر يوم الخميس المقبل للتصويت على الطلب.
بالء حسنا ،ولكن ال بد أن ُأبلغ
ولفت إلى أن الجلسة قائمة رغم إعالن الوزيرة استقالتها ،والتي أبلت ً
رسمياً.

اس �ت��أن��ف رئ �ي��س م �ج �ل��س األم � ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م
الجلسة في  12ظهرًا باالنتقال إلى االستجوابات،
حيث ذك��ر االم�ين العام للمجلس ان االستجواب
امل�ق��دم م��ن النائب محمد هايف إل��ى وزي��ر املالية
ال�س��اب��ق ن��اي��ف ال�ح�ج��رف ،ت��م رف�ع��ه وف�ق��ًا لالئحة،
نظرًا الستقالة وزير املالية.
وت��م االن�ت�ق��ال ال��ى االس�ت�ج��واب امل�ق��دم م��ن النائب
ع �م��ر ال �ط �ب �ط �ب��ائ��ي ال� ��ى وزي� � ��رة االش� �غ ��ال وزي� ��رة
االس �ك��ان ج�ن��ان ب��و ش �ه��ري ،وامل �ك��ون م��ن خمسة
محاور.

أهل الكويت
وق ��ال ال�ن��ائ��ب ع�م��ر الطبطبائي :أن��ا أم�ث��ل ص��وت
الشعب ،ومن عجز عن سماعه أنا هنا إلسماعكم،
وهذا استجواب أهل الكويت ،وما زلنا نسمع أن
املشاريع التنموية تعمل على تطور الكويت ،لكن
وزارتي االشغال واالسكان ال تعمالن على تحقيق
االهداف ،وعندما رأى الديوان عدم جدية الوزارة
في العمل فضل تنفيذ املشاريع.
وأض ��اف :وزارة االش �غ��ال ن�ش��رت مشاريعها في
خطة مهمة وتمس املواطن بشكل مباشر كإنشاء
مستشفى لالطفال والبنية التحتية و 51مشروعا
خ ��اص ��ة ب ��ال� �ط ��رق وم� �ش ��اري ��ع ش �ب �ك��ات ال �ص��رف
ال�ص�ح��ي ،وال �س ��ؤال :ت��م ط��رح  9م�ش��اري��ع ول��م نر
منها شيئا وات��وق��ع أن ال��وزي��رة ستقول سنعمل
وسنطور في حني التقارير التي تصلها في كل
شهر تؤكد العكس.
ه �ن��اك م �ش��اري��ع م �ت��أخ��رة م��ن دون ب �ي��ان اس�ب��اب
ً
تأخير التنفيذ ،فلماذا يتم ط��رح املشاريع أصال
طاملا انتم ي��ا وزارة ال تعلمون اس�ب��اب التأخير،
وان كنت مصدقة هذا الكالم فالناس ال يصدقون،
وف � ��ي ص �ح �ي �ف��ة اج �ن �ب �ي��ة وض� �ع ��ت ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
املرتبة الخامسة باملشاريع املتأخرة ،فإلى متى
اإلصرارعلى «تلطيخ» اسم الكويت عامليًا؟
وال �غ ��ري ��ب أن ال� � � ��وزارة ق ��ام ��ت ب �م �خ��اط �ب��ة م�ك�ت��ب
استشاري تم إيقافه من قبل ،ول��م يبق أمامك إال
 5أشهر على نهاية السنة املالية ،والسؤال :متى
ت��ري��دي��ن ط��رح امل�ش��اري��ع امل �ت��أخ��رة؟ وع�ل��ى رئيس
ال ��وزراء محاسبة املقصرين ،وأن��ت سبق ان قلت
سأحاسب ،فماذا فعلت؟
ان األم� �ط ��ار ال �ت��ي س �ق�ط��ت خ �ل�ال ال �ع ��ام امل��اض��ي
ك�ش�ف��ت ع� ��ورة ال �ح �ك��وم��ة ،وخ��رج��ت ال ��وزي ��رة في
 2019/2/8وأعلنت أن الخلطة بريئة والحكومة
تعتذر ،والغريب أن الوزيرة تعلم أن الخلطة غير
بريئة بعدما أصدر املدير العام لهيئة الطرق قرارا
بتغيير خلطة االسفلت قبل تصريحها بأربعة
أيام ،أشلون؟ نبي نفهم!

فشل إداري
وأض � ��اف ال �ط �ب �ط �ب��ائ��ي :ان ال �ف �ش��ل اإلداري يعم
ال ��وزارة ف��ي عملها خ��اص��ة ان م��ن ي��ري��د ان يعمل
ُ
�ارب الفساد ُي�ح� َ�ارب،
يوضع على ال��رف وم��ن ي�ح� ِ
ف� �ه ��ل ه� � ��ذا ت �ن �ف �ي��ع ل� �ل� �م� �ق ��اول�ي�ن؟ وه� � ��ل ت �ح��ول��ت
ال � � ��وزارة إل ��ى ه�ي�ئ��ة ل �ل �م �ق��اول�ين؟ ي�م�ك��ن ال ��وزي ��رة
تستخدم العاطفة وتقول راح نعالج ،ومشاريع
الطرق كالجسور واألرص�ف��ة وال�ش��وارع مل��اذا يتم
تمديدها؟ ألن ال��وزارة وبعض مقاوليها عجزوا
عن إدارة مشروع شارع جمال عبدالناصر بقيمة
 250مليونا ول��م ينته حتى اآلن على ال��رغ��م من
ب��داي��ة امل �ش��روع ف��ي ع��ام  ،2011ف��أي��ن اإلص�ل�اح يا
ب��وص�ب��اح ،وي��ن اإلص�ل�اح؟ إج�م��ال��ي ال�ع�ق��ود التي
ستحصل على تمديد قيمتها  700مليون دينار
أح �ل��ى ت�ظ�ب�ي�ط��ة ل �ل �م �ق��اول :ان ال ��وزي ��رة ظ�ل��ت في
مشكلة األمطار ،وهل تعتقد الوزيرة أنها قادرة

على أن تضحك علينا بالتصريحات والوعود؟!
ف �ه �ن��اك دراس � ��ة ق ��ام ب �ه��ا ش �ب��اب ك��وي �ت��ي لبعض
املشاريع على ش��ارع الفحيحيل ،وال��وزي��رة قالت
آخر السنة سوف تنتهي إصالحات الطرق ،وها
نحن في نهاية السنة ول��م ينته أي مشروع ،ويا
وزيرة املفروض أن نحترمك وأنت في البيت واذا
أنتم تأكلون التمر نحن نعد النوى وراك��م ،ومنذ
ت��ول��ي ال��وزي��رة العمل ال ��وزاري أصبحت الكويت
ت�ت��راج��ع واإلط � ��ارات وال�ن��واف��ذ ت�ك�س��رت ودب��اب��ات
الغزو ما كسرت الشوارع ،والغريب من املطر اآلن
تتكسر ال�ش��وارع ،أود أن أع��رف هل شوارعنا من
بسكويت؟ وأن��ت ي��ا وزي��رة رسمت طريقا واح��دا
هو طريق الفشل وجعلت الحكومة تسير عليه،
وهناك مشروع بقيمة مليار و 300مليون دينار
لم تتم اإلشارة إليه في سؤال برملاني توجهت به
مما جعلني أص��اب بالذهول كيف تركت ال��وزارة
هذا املشروع بيد املقاول ،لكن املفاجأة ان الوزارة
ردت على سؤالي انها لم تعني مستشارين ملراقبة
املشروع ،واذا كانت الوزارة غير قادرة على إدارة
املشروع أمر غريب ،وتم تقديم لي ورقة واحدة عن
مشروع املطار ،فأصبحت الورقة قيمتها مليارا
و 300مليون دينار واختلفت التصريحات حول
م��وع��د تسليم امل �ط��ار ح�ت��ى امل�خ�ي��م ال ي ��دار بهذه
ال�ط��ري�ق��ة وع�ل��ى س�م��و رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة أن يسأل
الوزيرة متى يتم االنتهاء من مشروع املطار؟

ردود الوزيرة
وأف �س��ح امل �ج��ال ل �ل��وزي��رة ج �ن��ان ب��و ش �ه��ري ل�ل��رد
على محاور االستجواب ،فقالت :إن االستجواب
بالنسبة لي حالة فريدة ،ألن املستجوب ّ
حملني
مسؤولية قضايا قبل أن أك��ون وزي ��رة ،وقضايا
ذك��ره��ا ول��م ي��ذك��ره��ا ف��ي االس�ت�ج��واب ،وخ��رج عن
ص�ح�ي�ف��ة االس� �ت� �ج ��واب ،وس��أل �ت��زم ب �م��ا ورد في
امل �ح��اور وس��أب��دأ ،وس�ب��ق ل�لأخ عمر الطبطبائي
أن ق ��ال ف��ي امل �ج �ل��س إن ال �ن��ائ��ب ي�ص�ع��د وي�ط��رح
الثقة في االستجواب ،ألن عملنا انتخابي وليس
برملانيًا ،وهذه كانت مداخلة األخ عمر الطبطبائي
ف��ي شهر  6امل��اض��ي ،وهنا أس��أل��ه :ه��ل ه��ذا الكالم
ينطبق عليك؟ ف��أن��ت عليك أن تملك الدليل على
التقصير ،وهناك جانب آخر أخفيته ،أخي عمر،
ع��ن امل �ج �ل��س ،ول �ك��ن ل�لأس��ف ال �ش��دي��د أن صفحة
 6م��ن االس�ت�ج��واب تضمنت أن ال��وزي��رة ل��م تفعل
م��ا يحفظ حقوق ال ��وزارة تجاه امل�ق��اول�ين ،بينما
البند الثالث جاء سؤال األخ عمرعن عقد الوفرة،
وردي � ��ت ب��أن �ن��ي ع��اق �ب��ت ال �ش��رك��ة امل �ع �ن �ي��ة ،وأن ��ت
أخفيت ال��رد ع��ن املجلس وامل��واط��ن ،ول��ن أت�ه��اون
ف��ي ال �ت �ش��دد ب��ال�ع�ق��وب��ة م��ع ال �ش��رك��ات امل �ق �ص��رة،
ف �ش��رك��ة وارة وش��رك��ة ال � ��دار ك��ون�ه�م��ا ال�ش��رك�ت�ين
املعنيتني ب�م�ش��روع ال��وف��رة وأن ��ا ق�م��ت بمعاقبة
الشركتني ول��م أكتف فقط ب��ذر ال��رم��اد كما تقول،
بل خاطبت جهاز املناقصات بالشركات املخالفة
واملتعثرة في أداء عملها ،وال�ش��روط والضوابط
تقول لصاحب العمل الحق بسحب األعمال ،ولكن
م��ن أي��ن جئت أخ��ي عمر بنص يستوجب سحب
األع �م��ال ،وه�ن��ا اختلف املعنى ت�م��ام��ًا ،وألن�ن��ي ال
أذر الرماد في العيون فقد اتخذت كل اإلج��راءات
القانونية تجاه الشركات املتخاذلة ،واملقاول بدأ
بسرعة تنفيذ أعماله.
وأك ��دت ب��و ش�ه��ري أن ق ��رار س�ح��ب ال�ع�ق��د ه��و ما
يخدم سكان منطقة الوفرة أو ما حققته ال��وزارة
من نسبة إنجاز بلغت  80في املئة ،وأترك الحكم
ألعضاء املجلس.
وأوضحت أنني زودت العضو املستجوب بإجابة
ت��وض��ح ب ��األرق ��ام واألدل� � ��ة ،ول�ل�أس��ف أن ال�ع�ض��و
تعمد إخفاءها عن الشعب وأعضاء املجلس ،وهو

عمر الطبطبائي:

جنان بوشهري:

عيون أهل الكويت أكبر مستند
على تقصير الوزيرة في السكن والطرق

 70مليون دينار غرامات طبقتها وحجزت
كفاالتها على الشركات المتأخرة مشاريعها

■ الوزيرة تراخت عن تطبيق القانون
في «السكنية» وك ّبدت الدولة خسائر فادحة

■ إما أن األخ عمر لم يقرأ اإلجابة عن سؤاله وهذه
مصيبة ..أو قرأها وأخفى المعلومة عن النواب

الديوان األميري بدأ ينفذ المشاريع عندما
عجزت وزارة األشغال عن مهامها
■ من يحارب الفساد في «األشغال» يتم
التحقيق معه ..ومن يعمل «ينحط عالرف»
سلوك استخدمه في كل امل�ح��اور ،مشيرة إل��ى أن
العقد ك��ان ف��ي وق��ت ال��وزي��ر السابق ،وف��ي الوقت
ذاته اتهمني بأنني أخفقت في هذا العقد.
وأش ��ارت ال��ى أن��ه سبق أن أج��اب ال��وزي��ر السابق
ي ��اس ��ر أب� ��ل ب �ش ��أن ت��وق �ي��ع ال �ع �ق��د وف �س �خ��ه م�ن��ذ
ع��ام�ين ون �ص��ف ال �ع��ام ،واآلن ي��وج��ه إل ��ي االت �ه��ام
بأنني اخفقت ،مستندا ال��ى إجابتي ل��ه ف��ي أحد
أسئلته بأنني فسخت العقد ،رغم أنه أتاك حرفيا
ف��ي إج��اب��ة ال��وزي��ر السابق ياسر اب��ل ،التي كانت
ب�ح��وزت��ك م�ن��ذ م ��ارس  ،2018أي��ن أن��ت ل��م ت�ح��رك،
ومل � � ��اذا ح �م �ل �ت �ن��ي م �س��ؤول �ي��ة ت��وق �ي��ع واخ �ت �ي��ار
االستشاري وفسخ عقد «انتر ناشيونال» ،وكفالة
اإلنجاز لم تسيلها املؤسسة حتى فبراير ،2018
هل هو ج��زائ��ي؟ هل ه��ذا إن�ص��اف؟ وكذلك بأنني
ً
كبدت الدولة أمواال طائلة ،وأنا ال عالقة لي ،ولم
نكبد أي ف�ل��س ،وال�ع�ق��د ف�س��خ ف��ي ش�ه��ر  12لعام
 ،2016وفي يناير  2017سيلت كفالة الشركة في
ع�ه��د ال��وزي��ر ال �س��اب��ق ،وك��ذل��ك ق�م��ت أن��ا بتسييل
ك�ف��ال��ة اإلن �ج��از ،فكيف ك�ب��دن��ا امل ��ال ال �ع��ام أم ��واال،
وهو أمر يجافي الحقيقة.

خطأ دستوري
واس � �ت � �غ � ��رب � ��ت ات � �ه� ��ام � �ه� ��ا ب � ��أن � ��ي م � �ن� ��ذ ت ��ول �ي ��ت
مسؤولياتي بأنني دأب��ت على محاباة املقاولني
امل �ت �ع �ث ��ري ��ن ،م ��وض �ح ��ة أن  11م � �ق� ��اوال وم �ك �ت �ب��ا
هندسيا حرموا من مناقصات مؤسسة االسكان

في إجراء ألول مرة يحدث ،وبينت ان هناك تقريرا
دوري ��ا ك��ل  4أش �ه��ر ،ن��راج��ع ف�ي��ه ق��ائ�م��ة امل�ق��اول�ين
امل� �ح ��روم�ي�ن ل �ل �ت��أك��د م ��ن س ��ري ��ان ح��رم��ان �ه��م م��ن
م�ن��اق�ص��ات ال��دول��ة ،وه ��ذا منهجنا ف��ي محاسبة
شركات امل�ق��اوالت املتعثرة ،وحصلنا  24مليون
دينار كويتي تسييال لكفاالت لشركات متعثرة،
حتى تدرك تلك الشركات جدية الحكومة.
واس�ت�ع��رض��ت ب��وش�ه��ري ال�ك�ت��ب امل��رس�ل��ة للبنوك
بتسييل الكفاالت وأيضًا الغرامات املحصلة من
املقاولني وبلغت  70مليون دينار طبقت عليهم.
وق��ال��ت ب��وش �ه��ري ان ال�ع�ض��و امل�س�ت�ج��وب ات�خ��ذ
ت��وج �ي��ه ات� �ه ��ام ��ات م ��ن دون أدل� � ��ة م �ن �ه��اج��ا ف��ي
استجوابه ،وكل الكتب التي عرضتها قبل تولي
الوزارة في أعوام  2016و 2017و.2018
ونفت بوشهري عدم تدرج املستجوب في األسئلة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ،ول ��م أت �ل��ق أي س � ��ؤال ح ��ول م �ش��روع
امل �ط�ل�اع وع �ق��د «ك �س��وف��ا» ،ول�ل�ع�ل��م ف ��ان عمليات
الحفر تختلف عن كل املشاريع وتتطلب استخدام
امل �ت �ف �ج��رات ،وق� ��د ان� �ج ��زت ت��راخ �ي��ص اس �ت �خ��دام
املتفجرات من وزارة الداخلية والتي انتهينا منها
حتى مايو .2018
واث �ن��ت ع�ل��ى دور ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
وزي��ر الداخلية ال��ذي وج��ه بالتسريع ف��ي توفير
امل�ت�ف�ج��رات ال�لازم��ة لعمليات ال�ح�ف��ر ،منتقدة ما
أش� ��ار إل �ي��ه ال �ع �ض��و امل �س �ت �ج��وب ال� ��ذي ل��م نسمع
م �ن ��ه أي اع � �ت� ��راض ع �ل ��ى ال� �ش ��راك ��ة م ��ع ال �ش��رك��ة
ال� �ك ��وري ��ة ح �ت��ى م��دي �ن��ة س �ع��د ال� �ع� �ب ��داهلل ض�م��ن

النائب اتهمني باإلخفاق في إجراءات
عقد ّ
وقع وفسخ قبل دخولي الحكومة
■  14شركة تم حرمانها من مناقصات المؤسسة
مع التوصية بحرمانها من مناقصات الدولة
االتفاقية والعقد امل��وق��ع ودي��وان املحاسبة ال��ذي
أوص��ى ب��إزال��ة العوائق التي قامت بها املؤسسة
بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
ولفتت إلى أن العضو قدم أسئلة واخفى األجوبة
على األعضاء وعليه أن يوضح هذا األمر.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة في تمام  2.38الداء
ص �ل�اة ال �ع �ص��ر ،ث ��م اس �ت��أن �ف �ه��ا ف ��ي ال �ث��ال �ث��ة و13
دقيقة عصرًا ،واعطيت الفرصة لوزيرة االشغال
واالس � �ك ��ان ج �ن��ان ب��وش �ه��ري ل �ل��رد ع �ل��ى م �ح��اور
االستجواب.
وق � ��ال � ��ت ب ��وش � �ه ��ري ان س� � ��وء ف� �ه ��م امل �س �ت �ج��وب
ل�لاج��اب��ات ت��م وض�ع��ه ف��ي صحيفة االس�ت�ج��واب،
وه� ��ذا خ �ط��أ ك�ب�ي��ر ان ي �ت��م ال��دم��ج ب�ي�ن االج��اب��ات
الس�ئ�ل��ة مختلفة ،وظ��ن امل�س�ت�ج��وب ان االج��اب��ات
املختلفة لذات السؤال ،وقال االخ عمر الطبطبائي
ان ه�ن��اك اس�ئ�ل��ة ل��م ي�ت��م ال ��رد عليها ،ف��ي ح�ين ان
جميع االسئلة التي تم تقديمها تم االجابة عليها
جميعًا ،وات�م�ن��ى م��ن املستجوب ان ي�ق��دم ج��دوال
م�ف�ص�لا ع��ن االس �ئ �ل��ة ال �ت��ي ت �ه��رب��ت م��ن االج��اب��ة
عليها ،وه��ل يعقل ان ي�ت��م تضمني االس�ت�ج��واب
م �ح��ورا ب�ن��ي ع�ل��ى ال �ظ��ن واالع �ت �ق��اد وال�ت��رج�ي��ح،
وخ�ل�ال ت��ول��ي حقيبة االش �غ��ال ت��م ت��وق�ي��ع عشرة
عقود ،و 72عقدا تم توقيعها خالل سنتني بقيمة
 841مليون دينار.
وجهنا خطابات للشركات املعنية لتسديد اكثر
م��ن  30م�ل�ي��ون دي �ن��ار واال ف��إن ال � ��وزارة ستسيل
ال� �ك� �ف ��االت ح �ف��اظ��ًا ع �ل��ى ام � � ��وال ال � ��دول � ��ة ،وع �ل��ى

 30مليون دينار غرامة تأخير ..هدر مالي
ق � ��ال ال �ن ��ائ ��ب ع �م��ر ال �ط �ب �ط �ب��ائ��ي إن م �ش��روع
مستشفى ج��اب��ر أه ��درت ف�ي��ه وزارة امل�ق��اول�ين
ح �ت��ى أص �ب��ح ه� ��ذا امل �س �ت �ش �ف��ى م �ث ��اال ي ��درس
ف ��ي ال �ف �ش��ل واإله � �م� ��ال ح �ت��ى أص �ب �ح��ت ل��دي��ك
الترضيات على حساب امل��ال العام ،ألن غرامة
التأخير  30مليون دي�ن��ار ،وف��ي تصريح آخر
اكتشفنا أن غ��رام��ة التأخير  18مليون فأين
ذه�ب��ت ال� �ـ 12م�ل�ي��ون دي �ن��ار؟ وه�ن��ا أح��د ملفات
املسلسل الفاشل ال��ذي شهد بناء مستشفى
بأبواب صغيرة ال يمكن إدخال األجهزة الطبية
من خاللها وقامت وزارة الصحة بهدم األبواب
إلدخال املعدات الطبية.
أن م�ش��روع منطقة وف��رة اإلسكاني تأخر عن
موعد التسليم ،فماذا فعلت؟ وهل اكتفت بإنذار
ي�ت�ي��م؟ وان ك ��ان أه ��ل ال�ك��وي��ت ي�ت��أم�ل��ون بقرب

ّ
تسلم منازلهم ،وأنا أقول لهم ما راح تستلمون
ط��امل��ا ه��ال��وزي��رة م��وج��ودة .وي��ا س�م��و الرئيس
انت مرتاح ،فالناس تعاني ،وإذا كانت الوزيرة
غير ق��ادرة على التنسيق بني قراراتها ،فكيف
تستطيع التنسيق مع قرارات الدولة ،وهل يعلم
امل��واط��ن الكويتي أن امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للرعاية
السكنية ستبيع م�ن��ازل م�ش��روع جنوب سعد
العبداهلل؟ وملاذا ال تكونني صريحة مع املواطنني
وتقولني لهم ما هي حقيقة هذا املشروع ،وفي
جنوب صباح األحمد جرى توزيع املنازل على
ال��ورق فقط ،و 10آالف ام��رأة كويتية بأرقابكم
أن �ت��م ي ��ا ن � ��واب األم � ��ة ،ألن �ه��م ال ي �ع �ل �م��ون متى
يستلمون منازلهم في جنوب صباح األحمد،
لدي تقارير تؤكد أن الوزيرة تبني مدنًا منكوبة،
وال�ح��ل الوحيد لديها سحب امل�ي��اه إذا تراكمت

حتى انتشرت األمراض واألوبئة ،حتى املعالجة
الكيماوية مشكوك فيها ،والناس رايحة «قلعة
وادرين» ،وإذا ما تبون تعزون أهل الكويت ،على
األقل عزوا االسم املطلق على املدنية.
ان ه ��ذا االس �ت �ج��واب م��ا ي�ح�ت��اج ال ��ى أي دل�ي��ل،
ألن أه��ل الكويت هم من تلمس إهمال ال��وزارة،
التي تكتفي إال بإنذار فقط يوجه الى املقاولني،
ف��اإلص�لاح ما يكون بهدر أم��وال ال��دول��ة ،وأري��د
أن أع ��رف م ��اذا ت�ف�ع�ل��ون ف��ي م�ج�ل��س ال � ��وزراء،
وأي��ن تصريحاتك ي��ا س�م��و ال��رئ�ي��س ووع��ودك
بمحاسبة املقصرين ،فالفساد وصل إلى عتبة
أب��واب�ن��ا ،وال �ي��وم ال�ب�ي��وت تتساقط ع�ل��ى ال�ن��اس،
وه��ذا االستجواب ت� ّ
�درج ،وان لم يحاسب سمو
الرئيس فإنك ستحاسب إذا كان هذا مستوى
أداء وزرائك.

الجميع ان يعلم انني حريصة على البر بقسمي،
وخاطبت لجنة املناقصات بأكثر م��ن  15شركة
واذا كنت ادفع ثمن حماية املال فأنا اقف مرفوعة
ال ��راس ف��وق منصة االس�ت�ج��واب ،ألن�ن��ي حافظت
على اموال الكويت والكويتيني.

ال أستحق االستجواب
ق��ال��ت ب��وش �ه��ري ال �ي��وم اق ��ف ب �ص��ف امل��واط �ن�ين
واع� �م ��ل ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق امل �ص �ل �ح��ة ال �ع��ام��ة ،وم��ن
ح��رص��ي ع�ل��ى ع�م�ل��ي س�ي�ل��ت ك �ف��االت ال�ش��رك��ات
امل �ت��أخ��رة ف��ي ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع ب�ع��د ات �خ��اذ كل
االج� � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ف�ه��ل ح�م��اي��ة امل ��ال ال�ع��ام
واس �ت �ع��ادة ام� ��وال ال��دول��ة م��ن ال �غ �ي��ر ..تستحق
االستجواب؟!
وك�م��ا ج��اء ف��ي امل �ح��ور ال�خ��ام��س ان ال��وزي��رة لم
ت �ق��دم خ �ط��ة ع �م��ل ،ف ��ي ح�ي�ن م�ض�ب�ط��ة امل�ج�ل��س
تؤكد تقديم خطة عمل واضحة ،وعلى النائب
امل �س �ت �ج��وب ان ي �ق��دم م ��ا ي �ث �ب��ت أن �ن��ي ل ��م اق ��دم
م��ا يثبت ل�ل��دف��اع ع��ن امل ��ال ال �ع��ام ،وان ��ا اق ��ول ان
م��راف�ع�ت��ي ه��ي م��راف�ع��ة أه��ل ال �ك��وي��ت ،واع��ذرن��ي
اخ� ��وي ع �م��ر ف�ل�ي��س اس �ت �ج��واب��ك وك �م��ا سميته
باستجواب أهل الكويت.
وق ��ال ��ت ب ��وش� �ه ��ري :ك ��م ت �م �ن �ي��ت ان ي �ع �ل��ن األخ
امل �س �ت �ج��وب اس �م��اء ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ل��م ت�ع��اق��ب
واألس� �ئ� �ل ��ة ال� �ت ��ي ل ��م ن � �ج ��اوب ع �ل �ي �ه��ا ..وت �ك �ل��م
ع� ��ن م �ن �ط �ق��ة أب � ��و ح �ل �ي �ف��ة ،وق� � ��ال ان� �ه ��ا س�ل�م��ت
ل�ـ«اإلس�ك��ان» ،وه��ذا غير صحيح ،ألن الصحيح
أن األرض س �ل �م��ت إل� ��ى ال �ب �ل��دي��ة ،وب� �ن ��اء عليه
ل��م ت�س�ل��م ل�ه�ي�ئ��ة ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة .وق ��ال األخ
املستجوب إني ضللت في إجاباتي ،وهذا غير
صحيح ،فنسبة التأخير  60يومًا ،ول��م أغمض
عيني عن املال العام.
وأض��اف��ت بوشهري :أق��ف ب��رأس مرفوع ألواج��ه
استجواب املقاولني والشركات ،ال أواج��ه نواب
األم � ��ة ،ب��ل أواج � ��ه ن� ��واب امل �ق��اول�ي�ن وال �ش��رك��ات،
وفخورة بانني وقفت ضد كل تالعب املقاولني
وال�ش��رك��ات ،وف�خ��ورة بانني ل��م أظ�ل��م ال�ك�ف��اءات
وأم ��رر امل�ح�س��وب�ي��ات ،وف �خ��ورة ب��ان�ن��ي ل��م أم��ش
دف�ع��ات للشركات وامل�ق��اول�ين ،ل��ذل��ك وق�ف��ت على
منصة االستجواب ،محافظة على األمة وبررت
بقسمي ،واتساءل :هل البعض من الذين وضعوا
اسماءهم في طلب طرح الثقة ..هل هم فخورون؟
وأشكر رئيس مجلس ال��وزراء ورئيس مجلس
األم� ��ة وب �ع��ض األع� �ض ��اء ،وع �ل��ى رأس �ه��م أخ�ت��ي
صفاء ،وأعلن استقالتي من على ه��ذه املنصة،
وأض�ع�ه��ا ب�ي��د س�م��و رئ �ي��س ال � ��وزراء ،ول�لأس��ف
ل��م ي�ع��د ه�ن��اك إص�ل�اح ،ألن ال�ش��رك��ات أق ��وى من
االصالح ومن أجل املصلحة الشخصية.

الدمخي :كل وزير «يطق» الثاني ..والهاشم :جنان كبش فداء
تحدث النائبان عادل الدمخي وصفاء الهاشم
ت ��أي� �ي� �دًا وم � �ع� ��ارض ��ة ل �ل�اس � �ت � �ج ��واب ،ب� �ع ��د أن
استؤنفت الجلسة في تمام الساعة .5.35
وأعلن رئيس املجلس مرزوق الغانم أن املجلس
اتخذ ق��رارًا بأن يكون املتحدثون واح�دًا مؤيدًا،
مقابل واحد معارض.
وق��ال ال�ن��ائ��ب د .ع��ادل ال��دم�خ��ي «ل�لأس��ف ،فإن
املتكررة في وزارة األشغال استمرت،
القضايا
ّ
وس�ب��ق أن شكلنا لجنة تحقيق مشتركة بني
ل �ج �ن��ة ب��رمل��ان �ي��ة ودي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وخ��رج��ت
بتقرير مفصل ،ولكن لألسف أن التوصيات
ال�ت��ي انتهت إليها لجنة التحقيق ل��م تنفذ إلى
اآلن».
وأك��د الدمخي أن املشكلة ليست ف��ي ال��وزي��رة،
بل في الحكومة وإدارتها لألزمات ،فأين الجهة
التي تدير أي أزمة تتعرض لها البالد مثل أزمة
األم�ط��ار وال�س�ي��ول؟ ول��ذل��ك ،نجد تلك القضايا
ت �ت �ك��رر .وان �ت �ق��د ال��دم �خ��ي ال�ب�ي��روق��راط�ي��ة ال�ت��ي
دمرت كل مشاريع الدولة ،وأين معالجة تطاير
ال �ح �ص��ى؟ وال �ح �ك��وم��ة ل��م ت �ح��اس��ب ال �ش��رك��ات
املتورطة ،وملاذا لم يجر إيقافها؟
وقال الدمخي إن لجنة التحقيق البرملانية بجهد
ذات��ي ذه�ب��ت إل��ى وزارة األش �غ��ال ووق�ف��ت على
كل هذه القضايا ،لكن لم نجد أي إجراءات ولم

صفاء الهاشم

مانشيت سبقلا المبرئ لـ «خلطة االسفلت» على شاشة الوزيرة خالل االستجواب

تتخذ أي خطوات ،فمدن تنشأ من دون محطات
ص ��رف ب�س�ب��ب ق ��رار خ��اط��ئ ،وك��ذل��ك مشكلة
قطاع الصيانة في كل الوزارات وما حدث نتيجة
األم�ط��ار وآث��ار األض ��رار ،واملشكلة أن ك��ل بيت
في الكويت متضرر.
وش ��دد ال��دم�خ��ي ع�ل��ى أن��ه ال يمكن ألي عضو
م��ن األع �ض ��اء ال ��وق ��وف ض��د االس �ت �ج��واب في
ظل استياء وغضب الشعب ،وكل بيت تضرر،
وهذا عمل فريق حكومي وليس وزارة بعينها،
فالقهر ملسناه في قلوب الكويتيني ملا أطلقوا
«ب��س _ مصخت» ،ف�ط��وال  8س�ن��وات ل��م تعالج

مشكلة الطرق في البلد.
ّ
وحذر الدمخي الحكومة من استمرار املشاكل
ال �ت ��ي ت �م��س ال �ش �ع��ب م �ب ��اش ��رة ،وك� ��ل م��واط��ن
م�ت�ض��رر م�ن�ه��ا .وإذا م��ا أرادت اس �ت �ع��ادة ثقة

ال�ش�ع��ب ،فعليها ات �خ��اذ اإلج � ��راءات وامل�ع��ال�ج��ة،
وامل �ص �ي �ب��ة ال �ح �ك��وم��ة ت �ت �ب��اك��ى ع �ل��ى ص �ن��دوق
ال�ت��أم�ي�ن��ات ،وف��ي ال��وق��ت ذات ��ه ت�ه��رب ال��رج�ع��ان،
هناك تكمن املشكلة ،فالحكومة ص��راع بينها،

انتخابات وشعب و«تويتر»
وصفت النائبة صفاء الهاشم موقف بعض موقعي ط��رح الثقة ب��ال��وزي��رة بأنهم
شعروا أن املركب دنا زواله ويريدون أن يقفزوا منه ،فهناك انتخابات وشعب وتويتر
يطق!!

عادل الدمخي

كل وزير يطق الثاني بهدف وزير يريد ان يطير
وزير ،فالصراعات ضيعت بلدنا وهو امر غير
معقول او مقبول.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،اك ��دت ال�ن��ائ�ب��ة ص �ف��اء ال �ه��اش��م ان
ع��رض ال��وزي��رة ج�ن��ان بوشهري ق��وي وصلب
وانت عمود خيمة رئيسي بهذا التفنيد حتى لو
ِ
فأنت عمود قوي ،لكن
طاحت كل اعمدة الخيمة ِ
املشكلة ف��ي حكومة ال يهمها تقديم ال��وزي��رة
كبش فداء.
واك��دت الهاشم ان اع�ض��اء الحكومة ك��ل واح��د
فيهم يطق الثاني من اجل حماية وزي��ر واحد،

ولالسف هناك وزراء اضعف ولهم كفو وزارة
اذا خرجوا من هذه القاعة.
واوضحت ان الفساد السياسي هو الذي يريد
اخ � ��راج وزي � ��رة اص�ل�اح �ي��ة م ��ن اج ��ل امل �ص��ال��ح
والفساد السياسي داخل الحكومة ،واصفة ما
حصل للوزيرة جنان بوشهري اعدام سياسي،
وحوربت ألنها امرأة واستطاعت توقيف الرؤية
والفريق الواحد الذي يخلصنا من هذه املشاكل
ويكون عقال مدبرا إلدارة البلد.
وت�ح��دث��ت ال�ن��ائ�ب��ة ص�ف��اء ال�ه��اش��م (م�ع��ارض��ة)
ع��ن تفنيد ال��وزي��رة :ات�ح��دى اي واح��د بالقاعة
ب��أن��ك ل��م ت�ب��دع��ي وال�ت�ف�ن�ي��د ل�لاس�ت�ج��واب كلمة
كلمة وف��ي ذات الوقت نحيي النائب عمر على
الطرح بتالعب املناقصات واملتنفذين ووقفت
في وجوههم واملشكلة قلت الدبرة في الحكومة
فال توجد ارادة او ادارة .وقالت الهاشم ان كالم
الدمخي وهو مؤيد لالستجواب صحيح لدرجة
انني شكيت بأنه مؤيد لالستجواب ،بل الوزيرة
ردت م��ن خ�ل�ال ص�ل��ب ع�م�ل�ه��ا وع �ل��ى ال�ص��ف
االم��ام��ي ان ي�ع��وا ان�ه��م سيكونون محل جنان
«وبعضكم البس دشداشة أكبر منه».
واش��ادت بتفنيد ومرافعة ال��وزي��رة جنان التي
ستسطر بماء من الذهب وانت مثال حي على
االعدام السياسي.
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مجلس األمة

االستجواب نوقش علنياً بعد رفض «السرية»

طرح الثقة بالجراح ..األربعاء
انتهت جلسة استجواب وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ،إلى طلب بطرح الثقة في الوزير قدمه ١٠
نواب ،على أن يناقش في جلسة األربعاء المقبل ،وذلك بعد مناقشة علنية وسقوط طلب تحويل
الجلسة الى سرية.
ووقع على الطلب النواب :شعيب المويزري ومحمد هايف وعبد الكريم الكندري ومحمد المطير
المال ورياض العدساني وعادل الدمخي وعدنان عبد الصمد.
وعبد الوهاب البابطين وخليل أبل وبدر ُ
واعتبر النائب رياض العدساني أن وزير الداخلية غير مؤتمن على الوزارة ،ويستغل سلطاته أسوأ
استغالل ،مشيراً إلى أن المصروفات السرية ارتفعت وهناك مخالفات وتجاوزات والوزير غير متعاون
مع ديوان المحاسبة.
ووصف الجراح االستجواب بأنه مخالف لحكم المحكمة الدستورية وأحكام الدستور وحمل عبارات
مبهمة وكالماً غير محدد الوقائع.
وقال الجراح إن أغلب ما ورد في االستجواب أمور ليست في عهده أو قضايا شخصية أو تقارير لديوان
المحاسبة.
وشدد على أن المصروفات الخاصة مرتبطة بمخاطر اإلرهاب والمخدرات وزعزعة األمن وأمور ذات
طابع سري.

ناقش مجلس األمة امس استجواب وزير الداخلية
ال�ش�ي��خ خ��ال��د ال �ج ��راح ،امل �ق��دم م��ن ال �ن��ائ��ب ري��اض
العدساني ،ف��ي جلسة علنية ،بعد ان سقط طلب
تحويل الجلسة الى سرية املقدم من الحكومة.
وع� ��ادت ال�ج�ل�س��ة ال �س��ري��ة ال ��ى ج�ل�س��ة ع�ل�ن�ي��ة عند
الساعة .7.25
وق� � ��ال ال ��رئ �ي ��س م � � ��رزوق ال �غ ��ان ��م «ق� � ��دم ط �ل��ب م��ن
الحكومة لعقد الجلسة سرية ثم بناء عليه جرى
اخالء القاعة ملناقشة طلب السرية ،وجاءت نتيجة
التصويت  31م��ؤي�دًا مقابل  31م�ع��ارض��ا ،وبذلك
لم يحز الطلب على االغلبية املطلوبة فعادت الى
جلسة علنية.
وقال النائب رياض العدساني «ان وزير الداخلية
لم يبادر في التحقيق ببند الضيافة لتقوم لجنة
امليزانيات بإجبار الوزير على فتح امللف».
واض� � ��اف ال �ع��دس��ان��ي :إن ال� �ع ��دل م �ف �ق��ود وال �ك �ي��ل
ب�م�ك�ي��ال�ين واالن �ت �ف��اع ال�ش�خ�ص��ي ال��رخ �ي��ص ول�ن��ا
ف��ي امل�ص��روف��ات الخاصة دل�ي��ل وت��رف��ض التحجج
بالسرية وبعض املخبرين ل��م يدفعوا لهم ام��واال
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات ت�خ��ص غ�س��ل األم ��وال
ون��رى ارت �ف��اع بند امل�ص��روف��ات ك��ل سنة  5ماليني
ل �س �ن��وات م �ت �ت��ال �ي��ة ،وف ��ي ال �س �ن��ة األخ� �ي ��رة ارت �ف��ع
بأموال مضاعفة بلغت  10ماليني.
وأك��د العدساني أن ميزانية ال ��وزارة مليار و100
مليون دي�ن��ار ،ف��أي��ن ال��رق��اب��ة ف��ي رف��ع ال��وزي��ر لبند
امل �ص��روف��ات ،وس �ب��ق ان ق��دم��وا ف��وات�ي��ر م�ض��روب��ة
بشأن بند الضيافة وغير مقنعة الرتفاع التكاليف
واملصاريف.
وتابع :ووصل الحال بالوزارة أنه ال يوجد حبر في
بعض االدارات والوزير مشغول في رفع املصاريف
الخاصة رغم ان هناك  15مليونا مخصصة وعلى
ط ��وال ت��اري��خ ال� � ��وزارات ال�س�ي��ادي��ة ل��م ت��رف��ع ب�ه��ذه
الطريقة البشعة.
وب�ين العدساني ان الطريقة التي انتهجها وزي��ر
الداخلية فيها تعد على امل��ال العام لعدم التقدير
وس��وء التخطيط ،ول��ذل��ك تجب محاسبته لقيامه
بنقل  38بندا ملصلحة بند املصروفات ليرتفع 54
في املئة ،وه��و قيمة الهدر واالس��راف في ميزانية
الوزارة.
وأشار الى ان بند الضيافة في  2015 / 2014زاد 20
مليونا ،وآخر سنة زاد  9.8ماليني وفيه تعد على
االم��وال وقدموا فواتير مزورة لفنادق ،وهناك من
عوقبوا بالحبس.
وق ��ال ال�ع��دس��ان��ي ان ال��وزي��ر وف��ق م��ا ج��اء بتقرير
دي��وان املحاسبة بأنه تعنت في تزويد املستندات
ال��دال��ة وف�ي�ه��ا ع��رق�ل��ة ل �ل��دي��وان ف��ي ع�م��ل التفتيش
ل�ل�س�ج�لات ال�خ��اص��ة ب ��ال ��وزارة ،وق��د ات�خ��ذ ال��وزي��ر
ق��رارا فرديا ول��م ي��زود النيابة باالدلة رغ��م احالته
امللف.
ورف ��ض ال�ع��دس��ان��ي ت�ع�ن��ت وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة بشأن
التفتيش على مبلغ  10ماليني و 900ال��ف ليمكن
دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ،وامل �ص �ي �ب��ة ان� ��ه ي �ع �ي��ق دي� ��وان
املحاسبة ويتحجج بالسرية وبأنها ام��ور امنية،
ف �ه �ن��اك اس �ت �ب��اح��ة ل �ل �م��ال ال� �ع ��ام وع � ��دم االك� �ت ��راث
وسوء ادارة واستغالل بشع وهذا ما اكدته تقارير
الحساب الختامي مليزانية الوزارة.
وح��ذر ال�ع��دس��ان��ي م��ن م�م��ارس��ات وزارة الداخلية
الخاصة بصرف مبلغ  760الف دينار لعقد الرادار
األم� �ن ��ي ،واذا م ��ا ف �ق��دن��ا االم � ��ن ف �ق��دن��ا ك ��ل ش ��يء،
ً
متسائال :كيف تدفع أموال عقد بالكامل رغم عدم
تنفيذ العقد؟
وأكد العدساني ملاذا هيئة الفساد لم تفتح ملفات
فساد الوزير وآخرها قضيتك في الواليات املتحدة
وما تعرضت إليه من نصب؟
واض� ��اف :اذا ت��ري��د ال�ت�ع��ام��ل ال�ش�خ�ص��ي فستفتح
ال �ج��وان��ب ال�ش�خ�ص�ي��ة ل �ف �س��ادك وان� ��ت ل�س��ت ف��وق
الناس وعليك االل�ت��زام بالقانون وسبق ان نبهته
ب�م��ا ي�ج��ري ف��ي امل�ن��اف��ذ ال �ح��دودي��ة ،ول��و ل��م اه��دده
ب ��االس� �ت� �ج ��واب مل ��ا ش �ك��ل ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق ،ف�ه�ن��اك
شخص يتعامل بأموال الغسل ويتعامل مع نواب
وتتستر عليه.
ول�ف��ت ال�ع��دس��ان��ي إل��ى أن ال��وزي��ر ت��راخ��ى ف��ي أكثر

م��ن ق�ض�ي��ة ،وس �ب��ق أن أث��رن��ا ك��ل ق�ض�ي��ة وط��وف�ن��ا
م��رة ومرتني دون فائدة وعطيناك الفرصة ،لكنك
تسترت ،وال يمكن القبول بالطعن في األشخاص
حتى ال نفقد الثقة في األجهزة األمنية.
وعرض العدساني تغريدة هذا الحساب باإلساءة
إلى مجلس األمة ،وهذا الحساب يسب ويطعن منذ
ع��ام  ،2016ويدفع له  14أل��ف دي�ن��ار ،وه��ذه أسماء
النواب والوزراء الذين مدحوا وزير الداخلية ومع
ذلك طعن هذا الحساب فيهم إال وزير الداخلية لم
يطعن به.
وذك��ر العدساني أن ه��ذا ال�ح�س��اب ل��م ي�ت��رك نوابا
إال طعن فيهم ،وك��ذل��ك أغلب ال ��وزراء وك��ذل��ك طعن
في السعودية ومصر ،ولألسف وزير الداخلية لم
ي�ح��رك ساكنا ت�ج��اه ه��ذا ال�ح�س��اب ،ب��ل ه��و ال��وزي��ر
الوحيد الذي مدحه.
وتساءل :هل القيود األمنية حسب املزاج والجوانب
الشخصية لحرمان املواطنني من العمل والتنقل.

ردود الوزير
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،رد وزي � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ش �ي ��خ خ��ال��د
الجراح وق��ال :ان��ا رج��ل ام��ن وش��اء اهلل ان اك��ون في
منصب وزير الداخلية وهاجسي هو امن الكويت
وشعبها ،وان��ا متواجد ال�ي��وم كسياسي وك��وزي��ر
ف��ي ح�ك��وم��ة س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل� �ب ��ارك ،وان ��ا ال
أضيق م��ن املساءلة البرملانية وه��ذا ح��ق للنواب،
وم��ن واج�ب��ي االج��اب��ة ،وه��ذه الديموقراطية ،على
ان تكون املمارسة راقية بعيدا عن التجريح ،لكن
محور االستجواب حمل عبارات غير الئقة وحمل
تجريحا شخصيا ومخالفا لالئحة.
وأضاف الجراح :جسدنا مبدأ التعاون الذي نص
ع �ل �ي��ه ال��دس �ت��ور وت��وج �ي �ه��ات س �م��و ام �ي��ر ال �ب�لاد
واستسمح ال�ن��واب بعدم ال��رد على ك��ل م��اج��اء من
تجريح في هذا االستجواب ،واالستجواب محور
واحد متداخل في مواد عدة ،وحمل عبارات مبهمة
وك�ل�ام غ�ي��ر م �ح��دد ال��وق��ائ��ع ،وه ��و م�خ��ال��ف لحكم
املحكمة الدستورية ،ورغ��م املخالفات الدستورية
سأجيب على املحور.
وتابع :اشتمل االستجواب على قضايا في النيابة
والقضاء ،وهذه مخالفة صريحة للدستور واغلب
م��ا ورد ف��ي االس�ت�ج��واب ليس ف��ي ع�ه��دي او ام��ور
شخصية او ت�ق��اري��ر دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ،ول�ف��ت إلى
أن م��ا ت��م اج ��راؤه ه��و اج ��راء اع�ت�ي��ادي يحصل مع
ال �ج �م �ي��ع ،وم ��ا ي��دع �ي��ه امل �س �ت �ج��وب غ �ي��ر ص�ح�ي��ح،
وغ ��دا ق��د يضغط ع�ل��ى امل�ب��اح��ث لتغيير حيثيات
ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ،وان� � ��ا ال أت ��دخ ��ل ف ��ي ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات،
والعدساني يريد تغيير التحريات وهذا اذا حصل
ال يجوز.
وق��ال ال�ج��راح :بخصوص امل�ص��روف��ات اؤك��د ان ما
ذك ��ره امل�س�ت�ج��وب غ�ي��ر ص�ح�ي��ح ،وان ��ا م�س��ؤول عن
وزارة الداخلية منذ  ،2018واملصروفات الخاصة
موجودة في «الداخلية» ،وهي مرتبطة في مخاطر
االره � ��اب وامل� �خ ��درات وزع��زع��ة االم� ��ن ،وام� ��ور ذات
طابع س��ري ،واذا تريدونني ال��دخ��ول بالتفاصيل
ادخل والجلسة علنية.
وق��ال ال�ج��راح إن «م��ن خ�لال امل�ص��روف��ات الخاصة،
يتم انشاء شركات تقوم بجلب معلومات تخص
االم ��ن او م�ك��اف�ح��ة امل �خ ��درات ،ح�ي��ث تصلنا منها
معلومات وبالغات عن شحنات املخدرات وهي في
طريقها للكويت».

«الضيافة» لدى النيابة
وأض � ��اف ال� �ج ��راح :ل ��و ك �ن��ت أري� ��د ال�ط�م�ط�م��ة على
قضية ضيافة الداخلية لطمطمتها ،وه��ذه قضية
كبيرة ،وليست في عهدي ،وحولتها إلى النيابة،
وهي اآلن في عهدة القضاء ،فكيف تحاسب عليها
وأوصف بعدم التعاون وأنا من أحالها إلى النيابة
ولجنة امليزانيات لعبت دورًا كبيرًا بها ،وزودن��ا
ديوان املحاسبة بكل املستندات.
وت��اب��ع :ق�ض�ي��ة ه��ي أن م�ب�ل��غ  10.9م�لاي�ين تخص
ال �ف��وات �ي��ر ال �خ��اص��ة ب��ال �ف �ن��ادق وت �ع ��اون ��ت وزارة

رياض العدساني:

خالد الجراح:

غسل أموال في المجلس األولمبي..
لماذا تتستر على أبناء عمك؟

االستجواب تطرق إلى أمور شخصية وأخرى
ليست في عهدي ومنظورة أمام القضاء

محكومون بالنصب العقاري ُ
ه ّربوا

المستجوب استخدم مفردات غير الئقة وفيها
ِ
تجريح شخصي

إلى لندن
حسابات وهمية ُتدار
من قبل وزارة الداخلية

هاجسي أن رجال «الداخلية» يعودون
إلى أسرهم بأمان بعد أداء واجبهم

الوزير مارس مخالفات ..ولن يرهبني استغالل
أجهزة الدولة
ال��داخ�ل�ي��ة م��ع ال��دي��وان ول��م ي�ت��م ص��رف امل�ب�ل��غ وم��ا
ح ��ول ال �ف��وات �ي��ر ف �ق��ط وال م�ص�ل�ح��ة ل �ـ«ال��داخ �ل �ي��ة»
ب �ع��دم ال �ت �ع ��اون م ��ع «امل �ح ��اس �ب ��ة» ،و«ال��داخ �ل �ي��ة»
ب��دوره��ا أح��ال��ت ق�ض�ي��ة  10.9م�لاي�ين إل��ى النيابة
كبقية اجمالي مبالغ الضيافة البالغة  23مليونًا،
والقضية بالقضاء ،والقاضي يأمر ونحن نزوده
بكل ما يحتاج إليه.
وأضاف قائال «املستجوب ذكر التقاعس والتراخي
م� ��ن ق �ب �ل �ن��ا م� ��ن دون ش � ��رح او ت �ح ��دي ��د وق ��ائ ��ع،
وسأتحدث بنفس العمومية :أوال قضية الضيافة
انا من أحلتها إلى النيابة واملجلس األوملبي أيضًا،
و«ال��داخ �ل �ي��ة» ف��ي ت �ط��ور ل�ض�ب��ط ال� �ح ��دود ،وع��دد
ال�ق�ض��اي��ا ب�ل��غ  21قضية ف��ي ظ��ل  21م�س��اف��را عبر
ال�ح��دود وم��ن تحدث عنه العدساني ه��و «ال�ب��رق»
خرج من دون املرور على املنافذ والجوازات ودخل
ايضا وهناك اشخاص ضعاف نفوس».
وزاد «من يحاسب اليوم ويحاكم قبض عليهم من
قبل «ال��داخ�ل�ي��ة» ،فكيف ن��رع��ى ه��ذه الفئة؟ وكيف
أن أدل��ة البراءة لنا تنقلب إلى إدان��ة ونحن نكافح
الشائعات بكل ح��زم وآخ��ر إش��اع��ة كانت استقالة
الحكومة ،ثم وزير الداخلية سافر ،وهذه لم يسلم
منها مسؤول وانا أسب في تويتر من الصبح الى
ال�ل�ي��ل ووص �ل��ت امل�س�ب��ة أله �ل��ي وت��وج��د ح�س��اب��ات
وهمية خارج الكويت ما نقدر عليها».
ورد النائب ري��اض العدساني :منذ تولي الوزير
ال�ج��راح في عهده تم رف��ع املصروفات  25مليونا،
وه ��و اج� ��راء م�خ��ال��ف ،وه ��و ت �ج��اوز وت �م � ٍ�اد ،وبند
ال�ض�ي��اف��ة رف��ع م��ن م�ل�ي��ون�ين ال��ى  24م�ل�ي��ون��ا ،وم��ا
يحدث مخالف من خالل النقل بني البنود ملصلحة
هذا البند.
واش ��ار ال��ى ان امل�ي��زان�ي��ة م �ق��درة ،لكن ه�ن��اك صرفا
ف �ع �ل �ي��ا ..وزي� ��ر امل��ال �ي��ة مل� ��اذا ي ��واف ��ق الح �ق��ا ول�ي��س
مسبقا وهي مصاريف فيها هدر واضح؟
وب�ي�ن ان امل�لاح �ظ��ات ل��م ت �ع��ال��ج ،ب��ل زادت وي��ؤك��د
ان ت�ن��ام�ي�ه��ا ي�ب�ين ال�ت�س�ي��ب وال �ت��راخ��ي وامل �س��اس
ب��االم��وال ال�ع��ام��ة ،وع��دم االل �ت��زام ب�ق��ان��ون الشرطة
وال �ت �ن �ق�ل�ات وال� �ت ��رق� �ي ��ات خ �ي��ر دل � �ي ��ل ،الف� �ت ��ا ال��ى
ان ال ��وزي ��ر ل��م ي �ج��اوب ع �ل��ى ق �ض��اي��ا غ �س��ل ام ��وال
ب�س�ب��ب ك �س��ب ال� � � ��والءات ،ومل � ��اذا ي �ت��م ن �ق��ل ض�ب��اط
ع�م�ل��وا ب��اخ�ل�اص ،وال �ع �ق��ود امل�ل�ي��اري��ة ال تغطيها
املصروفات الخاصة ،وكل ما حدث من قضايا يرد
الوزير بأنه «موذنبه» .لدرجة ان شخصا منتحال
يطبق عقوبة السجن يمارس عمليات النصب.
وعقب الوزير خالد الجراح وحدة التحريات املالية
ت�ص��ل ال��ى امل�ع�ل��وم��ات ع��ن ط��ري��ق ال�ب�ن��وك ،وتطلب
من الوحدة اج��راء التحريات ،التي يقوم بها «امن
ال ��دول ��ة» ل�ت��وف�ي��ر امل �ع �ل��وم��ات ول �ي��س ال � � ��وزارة عن
التحريات.
وبني ان هناك  1000طالب مدة الدراسة  4سنوات،

الرويعي« :دولة الفساد أفضل من الالدولة»

واملطار الجديد ينجز بعد عامني حتى يتاح لهم
ال�ع�م��ل ف��ي امل �ط��ار وف ��ق خ�ط��ة ل��ذل��ك ت��م ق �ب��ول ه��ذا
ال �ع��دد ،الف�ت��ا ال��ى ان الشخص ال�ل��ي اقتحم املطار
ت��م التعامل معه للحفاظ على ام��ن امل�ط��ار وارواح
الناس ونحن دولة قانون.
وقال الجراح :استمرار املستجوب بالخروج على
ن �ص��وص ال��دس �ت��ور وال�ل�ائ �ح��ة وط� ��رح م��واض�ي��ع
خ ��ارج االس �ت �ج��واب اح�ت��رام��ا ل�لاط��ر ال��دس�ت��وري��ة،
م �ش �ي��را ال ��ى ان م�ل�اح �ظ��ات دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة تم
تسوية اغلبها ،وباقي  7فقط من اصل  85مالحظة
وف��ق ال�ت�ق��ري��ر ال ��دوري ل��دي��وان امل�ح��اس�ب��ة االخ�ي��ر.
 6منها احيلت للنيابة وج��ار معالجة املالحظة
االخيرة.
وب�ي�ن ال �ج��راح ان م�ب��ال��غ ال�ض�ي��اف��ة ت�م��ت احالتها
ال��ى النيابة وك��ذل��ك بالنسبة للعقود احيلت الى
النيابة ،ب�ش��أن ال�ك��ام�ي��رات ال�ح��راري��ة ،وك��ذل��ك عقد
ال��وج �ب��ات ال��ى ال�ن�ي��اب��ة ،وب��ال�ن�س�ب��ة مل�ب��ان��ي وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة امل�س�ت�خ��دم��ة ل�ج�م�ع�ي��ة ال �ش��رط��ة ي�ج��رى
معالجتها بعد حصر امل�س��اح��ة .وق��ال ال�ج��راح ان
م��ا ذك ��ره ال�ع�ض��و امل�س�ت�ج��وب م�لاح �ظ��ات ،وت�م��ت
تسوية  39واملتبقي  ،6وكلها مالحظات وليست
مخالفات ،وه�ن��اك ف��رق واض��ح ،وال ��وزارة تجتهد
لعدم وج��ود اي مخالفة ،وهناك تعاون كبير من
الجهات الرقابية وكذلك هناك مخالفة احليت الى
املحاكمات العسكرية ملعالجتها
واك��د الجراح ان ال��وزارة حريصة على رف��ع كفاءة
م �ن �ت �س �ب �ي �ه��ا ،وب��ال �ن �س �ب��ة ألن �ظ �م��ة ال � �ص ��رف ه��ي
مالحظات وليست مخالفات ،وه�ن��اك خ�لاف بني
الوزارة وجهاز املراقبني ،وقد فصلت ادارة الفتوى
والتشريع فيها ملصلحة ال��وزارة ،وهناك تعاميم
ت�ن�ظ��م ع�م�ل�ي��ات ال� �ش ��راء ،وه �ن��اك غ ��رام ��ات طبقت
بشأن العقود بلغت اكثر من  600ألف دينار.
واوض� ��ح ال �ج��راح أن ال � ��وزارة م�ل�ت��زم��ة ب��ال�ق��وان�ين
وال �ت �ع��ام �ي��م ب �ش��أن ال �ع �ق��ود ،وه �ن ��اك ش ��رك ��ات تم
ايقافها ،وكذلك قامت لجنة املناقصات بالوزارة
ب��اي �ق��اف اح ��دى ال �ش��رك��ات ،ل�ك��ن ب�ع��د ان ث�ب��ت من
خالل التحقيق عدم وجود مالحظات عليها ،لذلك
تم التعاقد معها.
واشار الى ان هناك خمس عقود تمت احالتها الى
النيابة ال�ع��ام��ة ،م��ؤك��دا ع��دم صحة م��ا ذك��ر بشأن
امل�ص��روف��ات ،وال ��وزارة محتفظة بمبالغ اك�ث��ر من
التي دفعت للشركة.
واعلن الرئيس الغانم عن تسلمه لطلب موقع من
 10اع�ض��اء لطرح الثقة ف��ي ال��وزي��ر خالد ال�ج��راح،
وعقب الوزير خالد الجراح استمتعنا باستجواب
في جلسة علنية ..أتمنى أنني وفيت في الرد عليه.
وعليه تحدد جلسة خاصة يوم  20نوفمبر.
ول�ف��ت ال��ى تأجيل جلسة ال�ي��وم (االرب �ع��اء) ،ورف��ع
الجلسة نهائيا على ان تعقد بعد اسبوعني.

مهمتي عدم تعرض البالد لخطر أمني أو إغراقها
باإلرهابيين والمخدرات

رئيس المجلس:
«طرح الثقة» ببوشهري الخميس..
ما لم يصلني كتاب رسمي باستقالتها
قال رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم في نهاية جلستي استجواب الوزيرين
انتهينا من الجلسة التي ب��دأت الساعة
جنان بوشهري وخالد ال�ج��راح :للتو
َ
 9صباحًا ،وف��ي بداية الجلسة ك��ان هناك قسم رئيس دي��وان املحاسبة أمام
املجلس ،ثم زرنا بعد ذلك سمو األمير ،وأتمنى لألخ فيصل الشايع كل التوفيق
وأن يعينه اهلل في أداء مهمته على أكمل وجه وكلي أمل أن يكون عند حسن
الظن فيه.
وأض��اف الغانم في تصريح للصحافيني :بعد االنتهاء من البنود االساسية
في الجلسة وهي الرسائل ال��واردة واالسئلة واالح��االت ،ثم تم رفع استجواب
وزير املالية من جدول االعمال وذلك لتقديمه استقالته ،وايضا نهنئه بمنصبة
الجديد أمينا عاما ملجلس التعاون الخليجي ونتمنى له التوفيق وكلي ثقه بأنه
سيمثل الكويت خير تمثيل.
وقال« :بعدها كان استجواب االخت الفاضلة جنان بوشهري وقدم  10نواب
طلب ط��رح الثقة ب�ه��ا ،وم��ا ع��دا ذل��ك م��ن طلبات ترونها ف��ي وس��ائ��ل التواصل
االجتماعي أو غيرها هي طلبات غير رسمية وغير الئحية وغير صحيحة
مع احترامي وتقديري ملن يقدم هذه الطلبات ،لكن لم تقدم لي ولو قدمت لن
أتسلمها كما ذك��رت في الجلسة ألنه وفق الالئحة طلب واح��د يجب أن يقدم
وبعد ذلك يتم التصويت عليه.
وتابع« :هناك من يتساءل ويقول ان الوزيرة اعلنت استقالتها في الجلسة،
وهذا صحيح وهذا حقها وقد بينت االسباب وراء ذلك ،ولكن بالنسبة لي ال
اتعامل إال مع الكتب الرسمية ،فإذا ابلغت رسميا من قبل الحكومة بقبول
استقالتها ،عند اذن تلغى الجلسة الخاصة املحددة ملناقشة طلب طرح الثقة
بها وامل�ح��ددة ي��وم الخميس ،واذا ل��م ابلغ رسميا قبل ذل��ك ال�ت��اري��خ ستكون
الجلسة قائمة».
وأض ��اف« :بالنسبة لالستجواب الثاني امل�ق��دم لنائب رئ�ي��س مجلس ال��وزراء
وزي��ر الداخلية قدمت الحكومة طلب سرية الجلسة وفقا للمادتني  69و70
م��ن ال�لائ�ح��ة ،وطلبت اخ�لاء ال�ق��اع��ة وت�م��ت مناقشة طلب ال�س��ري��ة ف��ي الجلسة
السرية وتم التصويت عليه ن� ً
�داء باالسم ،وكانت نتيجة التصويت  31مقابل
 ،31وب��ال�ت��ال��ي ن�ص��ف ال�ع��دد يسقط ال�ط�ل��ب ألن ال�ط�ل��ب ي�ح�ت��اج أغلبية الق��راره
وعادت الجلسة علنية ،والحمد هلل كان االستجواب راقيًا من الطرفني وانتهى
بتقديم  10نواب لطلب طرح الثقة ،واعلنت انني سأدعو لعقد جلسة خاصة
ي��وم االرب �ع��اء للتصويت على طلب ط��رح الثقة ف��ي األخ ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
الوزراء وزير الداخلية».
وق��ال« :فيما عدا ذلك وبشأن البنود التي تأخرت مثل اللجان املؤقتة ولجان
التحقيق في الجلسة الخاصة ،سأطلب بندًا اخر حتى نغطي موضوع اللجان
املؤقتة ولجان التحقيق لتبدأ عملها وال نتعطل ،خاصة ان املجلس اخذ قرارًا
انه اليوم االربعاء لن تكون هناك جلسة بعد الجلسة الطويلة التي امتدت ألكثر
من  16ساعة ،فال أعتقد أن احدا يستطيع التركيز ،وبعد ذلك سوف نستكمل
بقية املواضيع في الجلسات املقبلة».

 5نواب لتعديل قانون العمل األهلي:

بدوره ،قال النائب عودة الرويعي «معارض» أشكر العدساني ووزير الداخلية ،فالدستور
كفل لنا السرية ،وع��دم اإليمان بالسرية من االخ�ط��اء ،وعندما ترفع الحصانة فهو حق
للمجلس وليس للعضو ،وبالنسبة مليزانية الداخلية هناك  4اسماء هي ذاتها التي وافقت
على امليزانية ،ونجدهم اليوم يوقعون طرح الثقة وما يحدث من عدد  31عضوًا مع عدم
السرية لقرب االنتخابات وليس رقابة شعبية.
واشار الى ان االستجواب ذكر مالحظات وليس مخالفات وهي قابلة للمعالجة وموجودة
ف��ي ك��ل ال ��وزارات ،وك�لام عبدالكربم خطير ب��ان العدساني تعرض لتهديد ،فهذا تهديد
للمجلس واملجالس التي حمت رئيس الوزراء اليوم نجدها تريد االطاحة به ،ومن يصور
الكويت غارقة بالفساد عكس واقعها ال��ذي تتمتع به بنعم ،ونقول ان الدولة قائمة حتى
لو فيها ف�س��اد ..هل نحن نخشى على حياتنا وأوالدن��ا نخاف عليهم ال��ذه��اب مل��دارس..
ملاذا كل هذا التصوير والتضخيم ألسباب انتخابات قربت لذلك للخطاب السياسي تغير،
واع لهذه املمارسات ونحن نتحمل االذى افضل من أن ننطوي .ونرفض تحميل
فالشعب ٍ
الوضع بهذا الكم املتشائم وشخصية اإلنسان الكويتي تحتذي والبعض يحاول طمسها
ويشخصن الوضع بس مصخت لوصف الكويت بأنها دولة فاسدة واألخطاء التي ذكرت
باالستجواب ال جديد فيها .امل��وق��ف السياسي يتغير بالخطاب االنتخابي ،وعلينا ان
نحافظ على الكويت .ووزي��ر الداخلية وال��وزارة ليس فيها أخطاء متعمدة وعلينا بالطرح
العقالني.

إنهاء خدمات العامل المنقطع وشطبه
من «القوى العاملة»

رفع استجواب الحجرف
أعلن رئیس مجلس األمة مرزوق الغانم رفع االستجواب املوجه من النائب محمد هایف
إلى وزیر املالیة نایف الحجرف بصفته من جدول أعمال الجلسة إثر قبول استقالته من
الوزارة.
وتعليقا على ذلك ،قال هايف« :انتهاء استجوابي ال يعني انتهاء محاوره التي يجب على
الوزيرة الجديدة متابعتها وتعديل القوانني التي كانت ضمن االستجواب».
نقاش بين الجراح والعفاسي

اقترح  5نواب إضافة فقرة جديدة إلى قانون العمل في القطاع األهلي تنص على إنهاء خدمات
العامل املنقطع وشطبه من ملف الشركة و«القوى العاملة» بناء على طلب يتقدم به صاحب العمل
مشفوعا بما يثبت االنقطاع عن العمل .ونص االقتراح بقانون الذي تقدم به النواب صفاء الهاشم
وأحمد الفضل وصالح خورشيد وخالد الشطي ومحمد الدالل ،على أن «تضاف إلى املادة 42
من قانون العمل األهلي فقرة جديدة نصها التالي :ويترتب عن ه��ذه االستقالة إنهاء خدمات
العامل املنقطع وشطبه من امللف لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بناء على طلب يتقدم به صاحب
العمل مشفوعا بما يثبت االنقطاع عن العمل وفق شروط الفقرة السابقة ،وللهيئة إلغاء إذن عمله
اعتبارا من تاريخ االنقطاع وذلك من دون اإلخالل بالحقوق التي يكفلها هذا القانون».
ونصت املذكرة اإليضاحية في االقتراح بقانون« :تجيز املادة  42من قانون العمل األهلي لصاحب
العمل أن يعتبر العامل مستقيال حكما إذا انقطع عن العمل من دون عذر مقبول ملدة سبعة أيام
متصلة أو عشرين يوما متفرقة خالل سنة ،ولكن هذه االستقالة ال يترتب عنها أي إجراء من
قبل هيئة القوى العاملة بمبرر وجود العامل خارج البالد بالنسبة للعمالة الوافدة التي تتجاوز
مدة اجازتها القانونية ،حيث يطول سفرها ملدة تقارب الستة أشهر وتعود للبالد من دون مخالفة
مدة الغياب املسموح بها ،وان الشركات الكويتية املعنية تتضرر من هذه الوضعية ،حيث يظل
العمال املنقطعون مقيدين على ملفها لدى الهيئة وال تستطيع تعيني بدائل عنهم رغم أن القانون
في مادته  42املشار إليها يجيز اعتبارهم مستقيلني حكما».
واوضحت املذكرة ان ه��ذا االق�ت��راح «ج��اء ليقضي بإضافة فقرة جديدة إل��ى امل��ادة املشار إليها
لترتيب آث��ار على ه��ذا الغياب بهدف تفادي تعطل مصالح الشركات ،وذل��ك بالنص على إنهاء
خدمات العامل املنقطع وشطبه من ملف الشركة ل��دى القوى العاملة بناء على طلب يتقدم به
صاحب العمل مشفوعا بما يثبت االنقطاع عن العمل ،وللهيئة إلغاء إذن العمل اعتبارا من تاريخ
االنقطاع من دون اإلخالل بالحقوق التي يكفلها القانون».

 10الكويت

البلدي

طلبت إصدار تشريع الستيفاء مبالغ مالية

الشريدة :ال جدوى اقتصادية
لـ«المرافق» من إدارة دورات المياه
زكريا محمد
ك�ش�ف��ت ن��ائ �ب��ة امل ��دي ��ر ال �ع ��ام ل �ش ��ؤون ق�ط��اع
امل� �ش ��اري ��ع ف ��ي ال �ب �ل ��دي ��ة ،امل �ه �ن��دس��ة ن��ادي��ة
ال�ش��ري��دة ،ع��ن ع��دم استطاعة ش��رك��ة امل��راف��ق
ّ
ال�ع�م��وم�ي��ة ت�س��ل��م دورات م�ي��اه م��ن البلدية،
ك��ون ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة ال تسمح ل�ه��ا بذلك
لعدم توافر ج��دوى اقتصادية لتلك املرافق.
ودعت الشريدة الى إصدار التشريع املناسب
م��ن املجلس ال�ب�ل��دي ،ب�ش��أن استيفاء مبالغ
مالية نظير قيام الشركة بتشغيل وصيانة
دورات امل� �ي ��اه ال �ح��ال �ي��ة ف ��ي داخ � ��ل امل��دي �ن��ة،
أراض ج��دي��دة إلن �ش��اء دورات
وت�خ�ص�ي��ص
ٍ
مياه في جميع املحافظات.
وش � � ��ددت ع �ل��ى ت �خ �ص �ي��ص م ��واق ��ع إلن �ش��اء
دورات مياه ف��ي مشاريع م��واق��ف السيارات
ال �س �ط �ح �ي��ة ن �ظ �ي��ر اس �ت �ي �ف��اء م �ب��ال��غ م��ال�ي��ة
إلنشائها وتشغيلها بعد إص��دار التشريع،
مؤكدا أن املرحلة املقبلة بحاجة ال��ى املزيد
م� ��ن دورات امل � �ي� ��اه ال �ع �م��وم �ي��ة ف� ��ي ج�م�ي��ع
املحافظات ،خاصة في الشواطئ واألس��واق
العامة ،لخدمة جميع فئات املجتمع.
على صعيد آخر طلب مدير إدارة اإلنشاءات،
امل�ه�ن��دس أح�م��د ال �ه��اج��ري ،إض��اف��ة م�ش��روع
ت� ��وري� ��د س� � �ي � ��ارات غ ��ول ��ف مل �ن �ط �ق��ة أس� � ��واق

 40ألف دينار
لتوريد سيارات
غولف لمنطقة
أسواق المباركية
لتسهيل عملية
التنقل
نادية الشريدة

املباركية ضمن ميزانية السنة املالية 2020
 .2021وقال الهاجري إن التكاليف املالية التقديرية
 40أل ��ف دي �ن��ار ،وامل �ط �ل��وب ض�م��ن االع�ت�م��اد
امل ��ال ��ي ل �ل �س �ن��ة  2020 - 2019ه ��و  15أل��ف
دينار .وأضاف أن املشروع يهدف الى توفير
س�ي��ارات نقل كهربائية (غ��ول��ف ك��ار) لكبار
السن وذوي الهمم لتسهيل عملية التنقل بني
مواقف السيارات واملرافق العامة في منطقة

أس ��واق امل�ب��ارك�ي��ة ،وذل ��ك ن�ظ��را ال��ى التوسع
ال�ج�غ��راف��ي للمنطقة ،وح��اج��ة رواد ال�س��وق
م��ن كبار السن وأص�ح��اب الهمم والعائالت
ال ��ى وس �ي �ل��ة ت �س��اع��ده��م ع �ل��ى االن �ت �ق��ال بني
مرافق املنطقة (مواقف السيارات  -املساجد
 األسواق  -دورات املياه).وب �ّي��نّ أن م �ك��ون��ات امل � �ش ��روع ه ��ي س �ي��ارات
ك �ه��رب��ائ �ي��ة (غ ��ول ��ف ك� � ��ار) ،س��ائ��ق لتشغيل
السيارات ،ومظلة ومحطة انتظار.

هديان :حراج
للسيارات في
«السالمي»
دع � � � � � ��ا رئ � � � �ي� � � ��س ل� �ج� �ن ��ة
م �ح��اف �ظ��ة ال� �ج� �ه ��راء ف��ي
امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي ،اح�م��د
ه ��دي ��ان ،ال ��ى تخصيص
م ��وق ��ع م �ت �ك��ام��ل ل �ح��راج
ال� �س� �ي ��ارات ع �ل��ى ط��ري��ق
ً
ال �س��امل��ي ،وذل� ��ك تفعيال
ل��دور البلدية ف��ي توفير
س �ب��ل ال� ��راح� ��ة ،وت �ق��دي��م
الخدمات بشكل أفضل
ل � �ل � �م� ��واط � �ن�ي��ن ،وض� �م ��ن
خ� �ط� �ت� �ه ��ا امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة
ف��ي ت�ب�ن��ي اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ال � � �ت� � ��وس� � ��ع ال � �ع � �م� ��ران� ��ي
ل �ل �ت �ج �م �ع��ات ال �س �ك �ن �ي��ة
الجديدة.
وش � � � � ��دد ه� � ��دي� � ��ان ع �ل��ى
ض � � � � � ��رورة ت� ��وف � �ي� ��ر ك��ل
ال� �خ ��دم ��ات ب ��امل ��وق ��ع م��ن
ف� �ح ��ص ف� �ن ��ي وت �ح��وي��ل
م � �ل � �ك � �ي� ��ة ال� � � �س� � � �ي � � ��ارات،
ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى أن�ش�ط��ة
تجارية وخدمية.
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إزالة  15إعالناً عشوائياً

إنذار مساكن للعزاب في «السالمية»
عائشة علي
وجهت إدارة التدقيق واملتابعة الهندسية
ب �ف��رع م�ح��اف�ظ��ة ح��ول��ي  9إن� � ��ذارات لسكن
ع� ��زاب ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال �س��امل �ي��ة ،و 6إن � ��ذارات
ملخالفة ب�ن��اء ،وإن��ذاري��ن لتعديني مقامني
على أمالك الدولة.
وشن قسم الباعة املتجولني ،التابع إلدارة
ال�ن�ظ��اف��ة ال�ع��ام��ة وإش �غ��االت ال �ط��رق بفرع
بلدية محافظة الجهراء ،حملة على منطقة
كبد ،أسفرت عن ضبط بائعني متجولني
وت� �ح ��ري ��ر م �خ��ال �ف �ت�ي�ن ،وإل � � � ��زام ال �ب �ق ��االت
باالبتعاد  50مترًاعن الشارع العام.
وأزال ��ت ادارة ال�ن�ظ��اف��ة ال�ع��ام��ة ،بالتعاون
مع لجنة املخيمات الربيعية 4 ،مخيمات
مخالفة في منطقة الساملي.

على صعيد آخر ,قال مدير إدارة التدقيق
ومتابعة ال�خ��دم��ات البلدية ف��ي محافظة
األح� � �م � ��دي ،س �ع��د ال �ش �ي �ب��ه :إن ال� �ج ��والت
التفتيشية ال�ت��ي ق��ام بها مفتشو مراقبة
ً
املحال واإلع�لان��ات على  70محال أسفرت
ع ��ن ت �ح��ري��ر  39م �خ��ال �ف��ة إع �ل��ان ،ت�ن��وع��ت
م��ا ب�ي�ن إق��ام��ة إع�ل�ان ق�ب��ل ال �ح �ص��ول على
ترخيص ،ومخالفة اشتراطات وضوابط
الئحة املحال واإلعالنات.
وأض��اف الشيبه انه جرت إزال��ة  15إعالنًا
م��ن ال� �ش ��وارع ،م �ش �ي �رًا إل ��ى ان ل�لإع�لان��ات
العشوائية ت��داع�ي��ات خ�ط�ي��رة ،حيث انها
ت �س �ب��ب ال �ت �ل ��ف امل �ت �ع �م��د ألم �ل ��اك ال ��دول ��ة
وامل �م �ت �ل �ك��ات ال �ع��ام��ة وال �خ ��اص ��ة ،وت �ش��وه
م� �ن� �ظ ��ر امل � �ن� ��اط� ��ق وت � �س � �ب� ��ب ال� �ك� �ث� �ي ��ر م��ن
الحوادث.

ً
نشاطا
البغلي تقترح إضافة 27
في المناطق الحرفية
اقترحت العضو م .مها البغلي إض��اف��ة 27
نشاطا ج��دي��دا ضمن املناطق الحرفية في
«ال�ج�ه��راء ،الصليبية ،العارضية ،القرين»،
وذلك ألهمية هذه املناطق ،وللنقص الحاد
ف��ي األن �ش �ط��ة امل ��وج ��ودة ف��ي ق� ��رار امل�ج�ل��س
ال�ب�ل��دي ال �خ��اص ب�ت�ح��دي��د األن �ش �ط��ة ،وه��ي:

«ك ��راج ع ��ام ،معهد ص�ح��ي وص��ال��ون ،م��واد
غذائية ،حيوانات أليفة ومستلزماتها ،أثاث
ومفروشات ،ألعاب تسلية كبار ،مخبز فرن،
تصليح كهرباء السيارات وتبديل اإلطارات،
تصليح ماكينات السيارات ،تصليح جيرات
السيارات ،مقهى».

ّ
كتاب وآراء
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دستور ..1962
لم يعد صالحاً
للكويت

داهم القحطاني
ت�م� ّ�ر ذك ��رى إص ��دار ال��دس�ت��ور الكويتي
ال� �ـ ،57وال�ك��وي��ت تشهد ت�ح� ّ�والت جذرية
خ�ل�ال ال�س�ن��وات ال�ع�ش��ر األخ �ي��رة ،وه��ي
ت� �ح ��والت اي �ج��اب �ي��ة ف ��ي ن� � ��واح ،وس�ل�ب�ي��ة
�واح أخ ��رى ،لكن ال�ق��اس��م املشترك
ف��ي ن � ٍ
ّ
بينهما أنها تحدث بشكل موجع جدًا.
ال��دس �ت��ور ال �ك��وي �ت��ي ع �ن��دم��ا ص ��در ع��ام
 1962ك� ��ان ح��ال��ة م �ت �ق��دم��ة ج � � ّ�دًا ج� � ّ�دًا،
فالشعب الكويتي حصل على م��ا كان
ي�ن��اض��ل م��ن أج�ل��ه ط ��وال ع�ق��ود مضت،
ف��ي وق��ت ك��ان��ت ف�ي��ه معظم دول العالم
إما تعيش تحت حكم استعماري وإما
دكتاتوري.
هذه امليزة الكويتية كان يجب أن تصان
ع�ب��ر ب�ن��اء بقية امل��ؤس�س��ات ال�ت��ي تكفل
ص�ي��ان��ة ال��دي �م��وق��راط�ي��ة وح�م��اي�ت�ه��ا من
املخاطر الداخلية والخارجية ،ولكن هذا
األم��ر ل��م ي�ح��دث ،ف��األح��زاب السياسية،
ع �م��اد ال �ع �م��ل ال �ب��رمل��ان��ي ،ل��م ي �ش� ّ�رع لها
ق��ان��ون رغ ��م م ��رور ن�ح��و  6ع �ق��ود على
إص� ��دار ال��دس �ت��ور ،وال�ح�ك��وم��ة م��ا زال��ت
تعمل م��ن دون ث�ق��ة مسبقة تكفل لها
األداء امل�س�ت�ق��ر ك �م��ا ف��ي م�ع�ظ��م ال�ن�ظ��م
الديموقراطية.
ك�م��ا أن ال�ن�ظ��ام االن�ت�خ��اب��ي ال ��ذي يعتبر
رك �ي��زة ال �ن �ظ��ام ال�ب��رمل��ان��ي ال ي ��زال حقل
ت �ج��ارب ي �ج��ري ال �ت�لاع��ب ف�ي��ه لتشكيل
برملان غير مؤثر ،كما حصل في تعديل
ق ��ان ��ون االن �ت �خ ��اب إل� ��ى  25دائ� � ��رة ع��ام
 ،1981وكما حصل حني جرى تشريع
نظام الصوت الواحد عام .2012
إذًا ،ه��ذا ال��دس�ت��ور ال��واع��د الجميل ك��ان
م �ق��ررًا أن تتغير م � ��واده ،ب ��دءًا م��ن ع��ام
 ،1967وه� � ��و م� ��وع� ��د ان� �ت� �ه ��اء ال �ح �ظ��ر
الدستوري على التعديل.
 52عامًا مرت ولم تكن هناك أي محاولة
ج � � ��ادة وح �ق �ي �ق �ي��ة ل �ت �ن �ق �ي��ح ال ��دس� �ت ��ور
ال �ك��وي �ت��ي ،ل �ي �ك��ون م��واك �ب��ًا ل�ل�م�ت�غ� ّ�ي��رات
الجذرية التي حصلت في العالم واإلقليم
وف��ي املجتمع الكويتي نفسه ،م��ا جعل
ال� �ح� �ك ��وم ��ات امل �ت �ع ��اق �ب ��ة ت �س �ت �غ��ل ذل ��ك
بتشريع قوانني ناقضت الدستور.
املشكلة الكبرى أن التيارات السياسية
ال �ت��ي ك ��ان ي�ف�ت��رض أن ت�س�ع��ى لتغيير
م��واد الدستور ملزيد من الحريات ،ومن
ترسيخ لسلطة الشعب ،وجدناها ترفض
مجرد الحديث عن أي تنقيح للدستور،
بذريعة أن ذل��ك سيفتح الباب للحكومة
لتغيير الدستور جهة تقليص الحريات
العامة ،واملساس باملكاسب الشعبية.
وهكذا أصبحنا ندور في حلقة مفرغة،
إل��ى أن وصلنا إل��ى مرحلة لم يعد فيها
ال ��دس� �ت ��ور ال �ك��وي �ت��ي ص��ال �ح��ًا ل��زم �ن �ن��ا
الحالي.
ط��ال �ب��ت م �ن��ذ س� �ن ��وات ب �ت �ن �ق �ي��ح ش��ام��ل
ل�ل��دس�ت��ور ال�ك��وي�ت��ي ع�ب��ر الديموقراطية
التوافقية ،وم��ن دون إقصاء أو تخوين
أح� ��د ،ف�ع�ب��ر ال �ن �ق��اش��ات ال�ع�م�ي�ق��ة ،وع��ن
طريق تعزيز ال�ح��وارات العامة سنصل
كشعب وكبلد إل��ى مبادئ عامة ،تحدد
لنا الدستور األن�س��ب للكويت ،وليكون
ً
ب ��دي�ل�ا ع ��ن دس� �ت ��ور ،أص �ب��ح ب �ق�ص��وره
ّ
يشكل عثرة تعيق انطالق البلد إلى عالم
املعرفة واملعلوماتية ،وعالم ّ
تغيرت فيه
معظم املفاهيم القديمة التي ُبني عليها
دستور .1962

ألجل الله والوطن

تكفون ِّ
وصلوني!

جرة قلم

ح��زب «ال �ن��ور» امل �ص��ري ال ��ذي ي�م�ث��ل ال�ح��رك��ة السلفية االص��ول�ي��ة
املصرية ،دش��ن االس�ب��وع املاضي في القاهرة حملة للتغلب على
ّ
الزحام في الشوارع ،أطلق عليها «وصلني شكرًا»! وعلق الفتات
بتلك العبارة ببعض احياء القاهرة املزدحمة ..أحد القياديني في
الحزب صرح بالقول «إن الخدمة متوافرة كل يوم خميس ،وتقوم
على توصيل املواطنني داخ��ل األحياء مجانًا ،لرفع املعاناة عنهن
خصوصا بأوقات الذروة (أي أوقات خروج موظفي الحكومة من
أعمالهم)» .سامح بسيوني رئيس الهيئة العليا لحزب النور يقول:
ُ
«إن سياسة الحزب هي تحقيق اللحمة املجتمعية ورفع املعاناة عن
طبقات الشعب» .و«النور» كما ذكرت هو الذراع السياسية للدعوة
السلفية بمصر ول��ه  12مقعدا في مجلس ال�ن��واب ..وف��ي السابق
حل وصيفا في «برملان االخ��وان» خالل حكم الرئيس االخونجي
محمد م��رس��ي ..أح��د ال�ب��اح�ث�ين ف��ي ش ��ؤون ال �ح��رك��ات االص��ول�ي��ة
ي�ق��ول «س�ل��وك�ي��ات ح��زب ال �ن��ور ت��ؤك��د ت�ن��اق�ض��ه م��ع ن�ف�س��ه ..ففي
خ�لال السنوات الخمس املاضية انتهج (ال�ن��ور) منهج املرونة في
العمل السياسي ،لكنه حافظ في الوقت نفسه على مواقفه الدينية

املتشددة أحيانا تجاه االقباط واملرأة وقضايا التجديد» ..انتهى.
***
وسنترك اآلن سلفيي مصر ال��ى سلفيي الكويت الذين لم نر منهم
اصالحا ملموسًا أو محاربة جدية للفساد املنتشر في معظم مفاصل
الجهاز الحكومي وهيئاته التابعة ..بل إننا نرى أن البعض من اخواننا
من املنتمني إلى السلف أصبحوا جزءا من منظومة الفساد ..فنحن
تعودنا منذ الصغر أن تكون عفة اليد واللسان هي صنو لإلنسان
املتدين ..لكن األمر اختلف اآلن ،فالكثيرون من املنتمني إلى الحركة
السلفية اكتفوا بتطويل لحاهم وتقصير دشاديشهم ..وأصبح جل
همهم التضييق على خلق اهلل في حياتهم وتدخلهم غير املقبول في
أمور ال تخصهم بل تخص الحياة الشخصية للمواطنني مثل الرقابة
الصارمة على الحفالت ومنع الكتب وحتى الكالم عن أي شخص
ينتقد معتقداتهم ،مثل حادثة منع جالل الدين الرومي (املتوفى منذ
ق��رون) م��ن دخ��ول ال�ك��وي��ت ..وأمثالها الكثير التي يطالب بها ن��واب
السلف أو النواب املتزلفون املتسولون ألصوات السلف في مناطقهم!
ن��رج��ع لحكوماتنا ال��رش�ي��دة ال�ت��ي م� ّ�س�ك��ت ال�س�ل��ف م��راك��ز ووزارات

علي أحمد البغلي
Ali-albaghli@hotmail.com

حساسة مهمة ك��وزارة االوق��اف للسلف على أساس أنهم متدينون،
وال � ��وزارة أه��م م��وض��وع ل��دي�ه��ا ه��و ال �ت��دي��ن ..ل�ن��رى ال�ع�ج��ب ال�ع�ج��اب..
ف��ال�ت�ج��اوزات بهيئة ال�ق��رآن ال�ك��ري��م والوسطية وبعثة ال�ح��ج األخ�ي��رة
أصبحت ت��زك��م األن��وف أخ�ي�رًا ب��ال�ب�لاوي واإلض ��رار ب��امل��ال ال�ع��ام من
قبل بعض العاملني بتلك الوزارة .األمر الثابت بموجب تقارير ديوان
املحاسبة ،لكن أحدا لم يحاسب مرتكبيها حتى اآلن .لذلك نتمنى –
على االق��ل  -أن تقتدي الحركة السلفية الكويتية بزميلتها املصرية
بتوصيل املواطنني ملنازلهم وقت الذروة والزحام ،وسنطلق على تلك
الحملة املباركة «تكفون وصلوني»!..
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

الشعب انتخب مرزوق

محطات

ك �م��ا ت��وق �ع��ت ف� ��ي م� �ق ��ال األس � �ب� ��وع امل� ��اض� ��ي ،أن
املتجمعني في ساحة اإلرادة لن يفعلوا شيئًا تجاه
مجلسي األمة والوزراء؛ ألنهم ال يملكون أي أدوات
يمكن من خاللها تحقيق ما يريده املتواجدون في
ال�س��اح��ة .وقلت ف��ي امل�ق��ال نفسه إن م��ن سيتوجه
إل��ى م�ك��ان التجمع ل��ن يقنع الشعب ب��أه��داف��ه؛ ألنه
ال ينقصه ش ��يء ح�ت��ى ي �ت��ذم��ر؛ ل �ك��ون املتوجهني
للساحة يملكون أغلى السيارات ويتمتعون بمزايا
الدراسة والرعاية الطبية املجانية والوظائف والسكن
والحصول على قرض الزواج وبدل اإليجار وغيرها
من االمتيازات املمنوحة للمواطن ،وان التشبيه بني
م��ا ي�ح��دث ف��ي ل�ب�ن��ان وال �ع��راق ه��و بعيد ك��ل البعد
عما يحدث في الكويت ،وبالتالي ع��اد التجمع من
ساحة اإلرادة ولم يحقق أيًا من مطالبه ..حتى وإن
ك��ان ع�ن��وان بعض وس��ائ��ل اإلع�ل�ام أن املعتصمني
ب��ال�س��اح��ة ب ��اآلالف ف�ه��و ن��وع م��ن ال�ت�خ��وي��ف لكون

سوالف الديرة

الكويت 11

العدد ،وفق اإلحصاءات الرسمية ،لم يتجاوز ثالثة
آالف شخص ،بمن فيهم اإلعالميون ورجال األمن
امل ��رت ��دون ال ��زي امل��دن��ي و«ال � �ب ��دون» وال�ف�ض��ول�ي��ون
الذين حضروا لرؤية وسماع املتجمهرين الذين لم
يتحدثوا ولم يقولوا ما بداخلهم باستثناء «ارحل..
ارح � ��ل ..ي��ا م� � ��رزوق» ،وك ��أن رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
سيرتعب وي�ق��دم استقالته قبل خ��روج ه��ؤالء من
يأت بتعيني من السلطة حتى
الساحة! فمرزوق لم ِ
يخرج ب��إرادت��ه ،وإن�م��ا ت��م انتخابه م��ن قبل ناخبي
الدائرة الثانية ،كما أن انتخابه رئيسًا ملجلس األمة
جاء عن طريق نواب الدوائر الخمس؛ أي ان انتخاب
م��رزوق الغانم ج��اء ع��ن ط��ري��ق الشعب ،أي ان من
ح�ض��روا لساحة اإلرادة ه��م م��ن انتخبوا م��رزوق
ال�غ��ان��م رئ�ي�س��ًا مل�ج�ل��س األم ��ة ،ألن ك��ل ن��ائ��ب يمثل
األمة ،أي الشعب الكويتي ،وكان الواجب من ناخبي
ال��دوائ ��ر ال�خ�م��س ال��ذي��ن ص��وت��وا ملصلحة م ��رزوق

«ماصخ  -مصخت -
مصاخة»

عبدالله النجار
ً
ال �غ��ان��م م�ح��اس�ب��ة ن��واب �ه��م ب ��دال م��ن إط �ل�اق ع�ب��ارة
«ارح��ل ..ارحل ..يا مرزوق» ألكثر من ساعة مملة،
وأنا هنا ليس في موقف الدفاع عن رئيس املجلس؛
ألن له ناخبيه وداعميه ولجانه اإلعالمية والقانونية،
وإن�م��ا للتحدث بمنطق ع��ن سبب التجمع وات�ه��ام
م ��رزوق ال�غ��ان��م ف�ق��ط ب��أم��ور ال�ف�س��اد واملحسوبية
وك��أن بقية النواب وال ��وزراء ،وال نقول الجميع ،هم
مالئكة وال يخطئون أو ليس لهم يد بأمور الواسطة
واملحسوبية!

هل سنشهد ربيعاً دموياً جديداً؟

يعد الفساد والبطالة من أبرز األزمات في املنطقة
العربية ،وك��ل منهما يقود ف��ي نهاية امل�ط��اف إلى
اآلخ � ��ر ،ف��ال �ف �س��اد م �ث��ل ال �س��رط��ان ي��أك��ل ال�ط�م��وح
واألم��ل ملن يقع ضحية ل��ه ،وتصنف بعض ال��دول
العربية من أكثر الدول في العالم انتشارا للفساد
وف�ق��ا مل��ؤش��رات ال�ف�س��اد بسبب م��ن ي�ت��ول��ى زم��ام
األم��ور فيها م��ن السياسيني ال��ذي��ن ت��ول��وا السلطة
ّ
م��ن خ�لال االن�ق�لاب��ات ،ال��ذي��ن ج��ل همهم أن تتخم
جيوبهم وأرصدتهم من أم��وال ال��دول��ة وممتلكات
وم�ق��درات الشعب م��ن دون النظر لتقدم وازده��ار
البالد وتحسن مستوى املعيشة للمواطنني ،وفي
الغالب يقع الشباب فريسة لإلحباط الذي سرعان
م��ا يتحول إل��ى حالة م��ن الغضب تقودهم إل��ى ما
ال تحمد عقباه م��ن تخريب ملنشآت ال��دول��ة وقتل
األن�ف��س البريئة وإزه��اق�ه��ا م��ن الجيش والشرطة
ال� �ل ��ذي ��ن وظ �ي �ف �ت �ه �م��ا األس ��اس� �ي ��ة ح �م��اي��ة ال �ب�ل�اد
ومواطنيها ،ف��وج��ود الشباب يعتبر ث��روة قومية
ال ت �ق��در ب�ث�م��ن ألي ب �ل��د ،ول �ك��ي ت�ت�ح�ق��ق ال �ف��ائ��دة
امل��رج��وة منهم ع�ل��ى ال ��دول أن تعمل ع�ل��ى تطوير

النظم واملؤسسات فيها بشكل جيد بحيث تحقق
وتلبي االحتياجات األساسية ألبنائها ،فهم عماد
ال�ب�ل��د وال �ث ��روة الحقيقية ل ��ه ،ف�ف��ي ال �ع��راق يجري
رم��ي امل�ت�ظ��اه��ري��ن م��ن ال�ش�ب��اب ب��ال��رص��اص الحي
ف��ي ال �ش��وارع ،ويستمر رم��وز ال�ف�س��اد ف��ي البالد
بنهب خيراتها منذ اإلطاحة بالنظام السابق من
دون تحقيق متطلبات ال�ش�ع��ب ،ب��ل ع�ل��ى العكس
تدهورت أحوال الناس عما كانت عليه ،وفي لبنان
لم يكن الوقع أخف مما في غيرها من شقيقاتها
العربيات بحيث تسببت االحتجاجات إل��ى شلل
ت��ام ل�ل�ب�لاد وت��ده��ور اق�ت�ص��اده��ا وت��وق�ف��ت العجلة
فيها عن الدوران وأقفلت املدارس والبنوك أبوابها،
واسقطت حكومة الحريري ،إن هدف املتظاهرين
في ه��ذه ال��دول ليس استقالة الحكومات الفاسدة
فيها ،بل إصالح نظام الحكم إلى نظام دستوري
دي�م��وق��راط��ي ق��ائ��م ع�ل��ى ال �ع��دل ،وال�ن�ظ��ر ف��ي أم��ور
الشعب بصدق وعقالنية بعيدا عن النهب والسلب
ملقدرات البالد والعباد ،ومن السلبيات لدى بعض
امل �ت �ظ��اه��ري��ن ه��ي ت��دم �ي��ر امل��ؤس �س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة

أمين معرفي
Amin-1951@Hotmail.Com

واألهلية من دون النظر إلى ما تسببه هذه األفعال
من تدمير ملقدراتها التي هي بالنهاية ملك للشعب
وتقوم بخدمته من مدارس ومستشفيات ودوائر
ال�ح�ك��وم��ة وط ��رق وغ�ي��ره��ا ك�ث�ي��ر ،وم ��ن امل �ف��روض
ال� �ح� �ف ��اظ ع �ل �ي �ه��ا م� ��ن دون م � �س� ��اس ،ف �ه ��ل ه ��ذه
االنتفاضات ستقود إلى الهدف املنشود منها أم
ستقود ال�ع�ب��اد وال �ب�لاد إل��ى م��ا ق��ادت��ه انتفاضات
ربيع 2011؟ أو ستزول األنظمة الفاسدة وترحل
ويحل محلها ما هو أفسد منها ونظل ن��دور في
حلقة مفرغة؟
اللهم احفظ الكويت وقادتها وأهلها من كل مكروه.

تجب تلبية مطالب الشعوب
ال شك أن الجماهير التي تحركت في لبنان والعراق
مطالبة بالقضاء على الفساد اإلداري محقة ،ألنه
ق��د ط�ف��ح ل��دي�ه��ا ال�ك�ي��ل ،ال سيما أن��ه ل��م ي�ع��د ال�ف��رد
قادرا على تأمني قوت يومه إال قلة ،وذلك من خالل
تبعيتهم لزعماء الطوائف ،وأيضا بصعوبة ،وبعد
إراقة ماء وجوههم – كما بينت في املقالة السابقة،
بعنوان كسر هيبة الزعامة الطائفية – وه��ذا األمر
كان يتفاعل بني أبناء املجتمعني اللبناني والعراقي،
فأصبحا أش�ب��ه ببرميل م�ل��يء ب��ال �ب��ارود معرض
لالنفجار ،وقد جاء قرار وزير االتصاالت اللبناني
من دون ق��رار من مجلس ال��وزراء اللبناني بفرض
رس ��وم ع�ل��ى اس�ت�خ��دام ال �ـ«وات��س اب» ،إض��اف��ة إل��ى
تحمل الشعب مختلف أن ��واع ال�ض��رائ��ب ،ك��ان ذلك
أشبه بالشرارة التي أصابت برميل البارود لينفجر
الشعب عن بكرة أبيه ،فهل يا ترى جاء ذلك القرار
من الوزير من دون تقدير لعواقبه؟!
وكذلك األمر في العراق ،فإن الشعب كان يعاني من
فساد السلطة وإثرائها على حساب معيشته ،وكان

يتململ ويتحامل على نفسه ،مطالبا باإلصالحات
طوال عدة أشهر ،فخرج الشعب ثائرا ،وبعد أن بدأت
السلطة في البلدين االستجابة ملطالب املتظاهرين
املعيشية ،ب��دأ البعض م��ن املتظاهرين بالتصعيد
ب��دال م��ن التهدئة وإع�ط��اء الفرصة للسلطة لتنفيذ
خ �ط��وات اإلص�ل�اح ال�ت��ي أق��رت�ه��ا ،وب ��دأ امل�ت�ظ��اه��رون
يرفعون شعارات سياسية بدال من املعيشية ،وفي
العراق حدث بالتوازي مع ما يحدث في بيروت.
فكان األمر يحدث في نفس الوقت واألسلوب ،وقد
كانت ت��وزع بوسائل ال�ت��واص��ل االجتماعي الطرق
التي ينبغي قطعها وفق دراسة محكمة ،وقد ساعد
على ذلك بداية في لبنان املوقف السلبي لقوى األمن
الداخلي ،حيث كان نفر قليل ال يتجاوزون عشرة
أف��راد يقومون بقفل الطريق على م��رأى من القوى
األمنية ،حتى ثارت األغلبية من املواطنني املتضررين
من هذا الفعل ،فنزل الجيش للقيام بفتح الطرقات
تلبية لحاجة األغلبية ،حرصا على جريان الوضع
املعيشي واالق�ت�ص��ادي ف��ي ال��دول��ة ،م��ع العمل على

مصطفى الصراف
حماية منشآتها ،ونفس الشيء ح��دث في العراق
أيضا حتى شعار «كلهن – كلهن» رفع في العراق،
ُ
وأقفلت ال�ط��رق ،وف��ي الجنوب أغلقت ط��رق املوانئ
وطرق حقول النفط ،وتوقفت أهم موارد الدولة ،حيث
كانت تخسر ح��وال��ي عشرة ماليني دوالر يوميا،
وأمام ما أصاب الدولة ومعظم املواطنني من أضرار،
صدرت األوام��ر بفتح الطرقات املهمة للحفاظ على
عدم سقوط الدولة وانحراف الحراك عن أهدافه ،ال
سيما بعد أن استجابت السلطة للمطالب الشعبية،
ويجري العمل على تنفيذها ،لذا تجب تلبية مطالب
الشعوب والحذر من تطور االحتجاجات وخروجها
عن غايتها.

فيصل محمد بن سبت
@binsabt33

م��اص��خ ه��و اس��م ف��اع��ل للفعل م�ص��خ ،وتعني
الكلمة في اللهجة العامية الخليجية أن الشيء
قليل امل�ل��ح وال ي�س��اغ أك �ل��ه ،ول�ك�ن�ه��ا تستخدم
أي�ض��ا وب�ك�ث��رة كناية ع��ن ال�ش��يء أو الشخص
ً
ال��ذي تجاوز ح��ده ،فلم يعد مقبوال من الناس.
ل��و ن�ظ��رن��ا إل��ى دول ال�ع��ال��م امللتهبة ش��وارع�ه��ا
ب��ال �ت �ظ��اه��رات وال �ح ��رائ ��ق وال �ق �ت �ل��ى وال �ج��رح��ى
من عامة الشعب األب��ري��اء الكتشفنا أن سبب
ه�ي��اج�ه��م وخ��روج �ه��م ع �ل��ى س �ل �ط��ات ب�ل��دان�ه��م
أن األم ��ور عندهم ق��د وص�ل��ت إل��ى ح��دود غير
مقبولة و«مصخت» ،فلم يعد امل��واط��ن الغلبان
ه �ن��اك ق� ��ادرًا ع�ل��ى ال �ع �ي��ش ،رغ ��م م��ا ي�ت�م�ت��ع به
ّ
ب �ل��ده م ��ن خ� �ي ��رات وث� � ��روات ت��ذه��ب ف ��ي ج��ل�ه��ا
لجيوب الفاسدين .دول ّ
تحملت شعوبها الظلم
وال �ف �س��اد ع�ل��ى م ��دى س�ن�ين ط��وي �ل��ة ،وص�ب��رت
ع�ل��ى ح�ك��وم��ات�ه��ا ،وت�ص� ّ�رف��ات�ه��ا ف �ق��ط ،ونضع
ت�ح��ت «ف �ق��ط» خ�ط��وط��ًا ح �م��راء ك �ث �ي��رة؛ لسبب
واحد وهو أن الطبقة الكادحة فيها كانت رغم
كل الظروف قادرة على توفير لقمة العيش لها
وألفراد أسرها ،ما كان يهمهم العيش في علب
م��ن صفيح وال ع��دم ت��واف��ر امل��اء ف��ي ك��ل حني،
وال ت��واف��ر ال�ك�ه��رب��اء ط ��وال ال �ي��وم ،ف�ت�ل��ك أم��ور
ك�م��ال�ي��ة ط��امل��ا ت��واف��ر ال �غ��ذاء .ل�ك��ن ال�ف�س��اد آف��ة،
وال�ف��اس��د الجشع ال يشبع أب��دا .فهل ُيعقل أن
تجوع شعوب فنزويال واملكسيك وتشيلي رغم
ما عندها من االحتياطيات النفطية والخيرات
ال��زراع�ي��ة ،ه��ل ُيعقل أن يجوع الشعب العراقي
وي �خ��رج أف� ��راده ف��ات�ح�ين ص��دوره��م ل��رص��اص
القوات األمنية الخاصة وغيرها من امليليشيات
املسلحة وال �ع��راق خ��ام��س دول��ة ف��ي ال�ع��ال��م من
حيث االحتياطي النفطي ،هل ُيعقل أن يخرج
الشعب اللبناني بأكمله من كل الفئات ،وهذه
س��اب�ق��ة ل��م ت�ح�ص��ل م�ن��ذ زم��ن ط��وي��ل ،يتحدى
َ
السلطة بعدما ضاقت به األح��وال ،وفق َد كثير
م�ن�ه��م ال��وظ��ائ��ف وان �ع��دم��ت ب �ه��م ال� �ح ��ال ،وه��م
ي��رون حسابات السياسيني وأتباعهم تمتلئ
باملليارات واملاليني؟! ولكنه الفساد يا صاحبي
إذا استشرى في البالد ّدم��ره��ا من أساسها.
إن م��ا يحدث ف��ي ه��ذه ال��دول درس ون��ذي��ر لكل
دول � ��ة س� ��اد ال �ف �س��اد ف �ي �ه��ا ،وم� ��ا زال شعبها
شبعان ،فالشبع لن يدوم إذا دام الفساد .وفعال
«مصخت».
• ف ��ي ش �ه��ر أغ �س �ط��س  1990ن �ف��ت ال ��والي ��ات
املتحدة أنها سمحت لصدام أن يغزو الكويت،
ولكن بعد مقابلتها املشهورة مع صدام ،قالت
س�ف�ي��رة أم �ي��رك��ا ف��ي ال �ع��راق إب��ري��ل غليسبي:
«إن أميركا ال تتدخل ف��ي ال�ن��زاع��ات الحدودية
ب�ين ال ��دول» ،وتفضل ي��ا ص��دام .وبعد الهجوم
ال�ت��رك��ي على األك ��راد ف��ي س��وري��ا نفت أميركا
أنها سمحت لتركيا بالهجوم عليهم .لكن هي
ف�ق��ط سحبت ق��وات�ه��ا ،وف�ت�ح��ت ال �ط��رق للقوات
التركية ،وتفضل يا أردوغان« ..براءة».

أحمد نبيل ..وناصر العيار

ك �ث �ي��رة ه ��ي األخ� �ب ��ار ال�س�ل�ب�ي��ة ال �ت��ي ي �ب��رزه��ا إع�ل�ام �ن��ا ،ال ��ذي
يستهدف في غالبه تسليط الضوء على مكامن الخلل ،وهذا
بحسبي دور مطلوب بعيدًا عن اإلث��ارة غير املوضوعية ،لكن
األم��ر في املقابل ال يخلو من إيجابيات تهتم جريدتنا الغراء
سبقلا على وج��ه الخصوص بتسليط ال�ض��وء عليها ،وه��ذا
أم��ر محمود .وم��ن ب�ين ه��ذه اإلي�ج��اب�ي��ات خبر نشرته سبقلا
يوم األحد املوافق الثالث من نوفمبر الجاري يفيد بفوز الشاب
الكويتي ال��دك�ت��ور أح�م��د نبيل ب�ج��ائ��زة أف�ض��ل مبتكري العالم
األميركية (مبتكرون دون  35عامًا) وفق ما أعلنته مجلة جامعة
ماساتشوستس للتكنولوجيا األميركية .وهذه الجائزة ،ملن لم
يعلم ،فاز بها من قبل مؤسس كل من فيسبوك وغوغل وتويتر،
وكذلك مصمم هاتف آيفون ،والفائز بجائزة نوبل في الفيزياء

ً
نوفوسيلوف ..ك��ل ه��ؤالء ق��دم��وا للبشرية أع�م��اال أسهمت في
تشكيل الحاضر واملستقبل ..وه��ذا الشاب الكويتي يعمل في
كلية لندن اإلمبراطورية التي تعد إحدى أفضل عشر جامعات
في العالم ،وما من شك أنه مصدر فخر لنا جميعا ككويتيني،
ويعد نموذجًا لشبابنا الذين يتطلعون الى تحقيق نجاحات في
ميادين العلم ومجاالته املختلفة .واذا كان وزير الصحة الدكتور
باسل الصباح قد قدم له تهنئة مستحقة ،فإنني أرى ضرورة
تكريمه ف��ي بلده بشكل يليق بما بلغه م��ن مكانة وم��ا حققه
م��ن ط�م��وح ،وك��ذل��ك أرى ض��رورة أن ي�ق��وم ات�ح��اد طلبة جامعة
الكويت بإعداد ندوات للشباب الجامعي مع هذا الدكتور الشاب
كي يحكي تجربته ويحفز شبابنا وأوالدنا وبناتنا على االبداع،
خصوصا مع توافر االمكانات التي قد ال تتوافر للشباب في

فارس ناصر النون
كثير م��ن ب�ل��دان العالم ،وأتمنى أن يكون هناك تحرك ف��ي هذا
االتجاه.
وثمة تكريم آخر أراه مستحقًا لألخ الفاضل ناصر العيار رئيس
مجلس ادارة مبرة «خير الكويت» ،إذ تم اختيار الكويت ،ممثلة
في شخصه ،عضوة في مجلس إدارة االتحاد الدولي للمسنني
وذل��ك للمرة األول ��ى ،اذ ل��م يسبق ل��دول��ة عربية أن تمتعت بهذه

العضوية من قبل ،وعلى الجهات املعنية بالعمل الخيري عموما
وبكبار السن واملسنني خصوصا دعم هذا الرجل ومساعدته
على النجاح الذي سيعد نجاحا للكويت كدولة ،خاصة أن لدينا
تجارب جيدة في العمل اإلنساني برمته ،ال سيما تجاه املسنني،
ينبغي إبرازها عامليا لنؤكد للقاصي والداني أن لقب «الكويت
مركز عاملي لإلنسانية» لم يتأت من فراغ فضال عن لقب «قائد
اإلنسانية» املمنوح دوليًا وللمرة األولى لصاحب السمو األمير
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل ورعاه.
ولعلي في هذا املقام أقول إن علينا االهتمام بمثل هذه الكفاءات،
وهي كثيرة وهلل الحمد ،ورعايتها ودعمها ،فالكويت وان كانت
دول��ة صغيرة في مساحتها اال أنها كبيرة بقادتها وعلمائها
ورجاالتها.

اليت

األربعاء

LIGHT

12

 16ربيع األول  1441هـ •  13نوفمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16640

ALQABAS.COM

د .ناهض حمادية استشاري ورئيس قسم وحدة عالج العقم وأطفال األنابيب:

الباراسيتامول واألسبرين ..قد يس ّببان اإلجهاض وتشوّ هات للجنين
¶ هل تناوُ ل الحوامل البنادول سبب انتشار فرط النشاط؟
د .خلود البارون
ال �ب��اراس �ي �ت��ام��ول (ي �س �م��ى ت �ج��اري��ًا وم �ج��ازًا
البنادول) من أكثر العقاقير التي تعودنا على
مذاقها منذ نعومة أظفارنا .مما يعلل إيمان
الكثيرين بأنه من أكثر العقاقير أمنا وامللجأ
األول واألخير لتسكني األلم وخفض الحرارة.
ورغ ��م خ�ش�ي��ة ال �ح��وام��ل م��ن ت �ن��اول أي ن��وع
م��ن ال�ع�ق��اق�ي��ر ،ف��ان ك�ث�ي��رات منهن يتناولن
ال �ب��اراس �ي �ت��ام��ول م��ن دون ال�ت�ف�ك�ي��ر م��رت�ين.
ول �ك��ن دراس� ��ة ب��ري�ط��ان�ي��ة ك�ب�ي��رة ن �ش��رت في
سبتمبر املاضي خلصت بما ال يدعو للشك
إل��ى ض��رورة التفكير ع��دة م��رات قبل تناول
ال�ح��ام��ل ألي ع �ق��ار ،ح�ت��ى ل��و ك��ان ال�ب�ن��ادول
واألس � �ب� ��ري� ��ن .وش� � ��رح د .ن ��اه ��ض ح �م��ادي��ة
استشاري ورئيس قسم وح��دة ع�لاج العقم
وأطفال االنابيب قائال «خلصت الدراسة إلى
أن تناول الباراسيتامول بشكل منتظم (بني
األس�ب��وع  18و 32م��ن الحمل) يرفع فرصة
إص��اب��ة الجنني بمشكالت سلوكية-ذهنية،
وب�خ��اص��ة اض �ط��راب ف��رط ال�ن�ش��اط وتشتت
ال �ت��رك �ي��ز امل� �ع ��روف ب� � � �ـ .ADHDوال�ن�ص�ي�ح��ة
الطبية الحديثة تنصح بأمان تناول الحامل
جرعة منخفضة من البنادول مرة أو مرتني
يوميا بشكل عارض فقط ،وتنهى عن تناوله
بشكل دائ��م ،خصوصا خالل الفترة ما بني
األسبوع  18إلى  32من الحمل.
وف��ي حالة احتاجت الحامل لتناول مسكن
ألم بشكل منتظم لعالج ألم مزمن أو مشكلة
صحية ،فعليها مراجعة الطبيب حتى يصف
لها طريقة غير دوائية أو دواء اكثر أمانا».

بعض الفيتامينات ليست آمنة
تنصح ال�ح��ام��ل ب�ت�ف��ادي ت �ن��اول أي ن��وع من
الحبوب والعقاقير (التي ال يصفها الطبيب)
وي�ج��ب أال تستهني أب ��دا ب��أه�م�ي��ة اس�ت�ش��ارة
الطبيب ق�ب��ل ت �ن��اول اي مكمل غ��ذائ��ي حتى
لو كان طبيعيا .فحتى الفيتامينات قد تمنع
ال �ح��ام��ل م��ن ت �ن��اول �ه��ا ،الس�ي�م��ا خ�ل�ال ب��داي��ة
الحمل (األش �ه��ر ال�ث�لاث��ة األول ��ى) ألن�ه��ا فترة
حساسة جدًا وتؤثر بشكل كبير في تكون
وتطور اعضاء الجنني.
وأخ��ذ أي دواء غير آم��ن ق��د ي��ؤث��ر سلبا في
ت�ط��ورال�ح�م��ل ،وم�م�ك��ن أن ي�س�ب��ب ت�ش��وه��ات
خلقية وإس �ق��اط��ا .وبالنسبة للفيتامينات،
فاإلرشادات الحديثة تنصح بـ:
 -1تفادي تناول الفيتامينات املنحلة بالدهن
مثل فيتامني أ ود :حيث يقترن تناول جرعات
عالية منها مع خطر االجهاض والتشوهات
الجنينية.
 -2ت�ن��اول الفيتامينات امل��ذاب��ة ف��ي امل��اء مثل
فيتامني ج وفيتامينات ب (كحمض الفوليك).

د .ناهض حمادية

بعض حبوب الفيتامينات ممنوعة على الحامل

فمعدلها ف��ي الجسم ال يصل ال��ى مستوى الحامل األس�ب��ري��ن ،إال ف��ي ح��االت خاصة  34م ��ن ال �ح �م��ل .ح �ي��ث اظ� �ه ��رت ال ��دراس ��ة حاالت يوصف لها األسبرين

ّ
سمي نتيجة سرعة تخلص الكلى منها عبر
ادرار ال�ب��ول .كما اثبتت ع��دة دراس��ات فوائد
تناول حمض الفوليك لصحة الحمل والجنني،
خاصة إذا تناولتها الحامل ملدة  3أشهر قبل
الحمل.

خطر جرعة األسبرين المرتفعة
جرعة «بيبي أسبرين» تتراوح ما بني - 60
 100ملغ يوميا ،أم��ا ج��رع��ة األس�ب��ري��ن التي
تتعدى  200ملغ يوميا فتعتبر جرعة عالية
وغير آمنة على الحامل تماما.
حيث وجدت دراسة ان تناول جرعة عالية من
األس�ب��ري��ن خ�لال أول مرحلة ف��ي الحمل (من
االس �ب��وع  1ال��ى  )12ي��رف��ع خطر فقد الحمل
(االس �ق��اط) والتشوهات الجنينية .أم��ا تناول
ج��رع��ة مرتفعة م��ن األس�ب��ري��ن خ�ل�ال املرحلة
الثالثة من الحمل (األسبوع  25الى  )40فيزيد
فرصة انغالق شريان رئيسي في القلب ،نقص
أو ت��أخ��ر ن�م��و ج�س��م ال �ج �ن�ين ،ض�ع��ف تغذية
األعضاء ،حدوث نزف دماغي للجنني الخديج،
كما له عدة تأثيرات سلبية في صحة الجنني.

وقف األسبرين قبل األسبوع الـ34
ت�ف�ض��ل ال �ت��وص �ي��ات ال�ح��دي�ث��ة ع ��دم ت�ن��اول

فقط .وه��ي الحاالت التي ثبت فيها تفوق
ال �ف��ائ��دة ع�ل��ى امل �خ��اط��رة .وت��اب��ع د .ناهض
م��وض �ح��ا «ت� �ظ ��ل ال �ن �ص �ي �ح��ة ال �ط �ب �ي��ة ه��ي
بتناول جرعة اسبرين منخفضة (بيبي
اس�ب��ري��ن) للحاالت ال�ت��ي اثبتت ال��دراس��ات
ف ��ائ ��دت � �ه ��ا ف � �ق� ��ط .ول � �ل � �ت ��وض � �ي ��ح ،وح� �ت ��ى
للحاالت التي تحتاج للعالج باألسبرين،
ف �ت �ن �ص��ح ب��إي �ق��اف ت �ن��اول��ه ق �ب��ل األس �ب��وع

البريطانية بأن تناول الحامل التي تعدت
 34أسبوعًا بعض العقاقير؛ كاملضادات
االلتهابية غير الستيرويدية واألسبرين
وال� �ب ��اراس� �ي� �ت ��ام ��ول ي ��رف ��ع خ �ط��ر ان� �س ��داد
شريان رئيسي في قلب الجنني ،وبالتالي
انخفاض تروية قلبه وجسمه .كما يرفع
خ�ط��ر ن�ق��ص ال�س��ائ��ل االم�ن�ي��وس��ي املحيط
بالجنني».

بعد األربعين أو  10سنوات من الحمل
نصح د .ناهض الحامل التي تعدت عمر األربعني عاما بتناول «بيبي اسبرين» ،وقال «مع تقدم العمر ،تضعف
تروية الرحم الدموية تدريجيا ،مما يزيد فرصة االسقاط ونقص نمو الطفل ووزنه أيضا .لذا ،فتناول هذه
الحامل لالسبرين سيسهم في تحسني تغذية الرحم والجنني .والنصيحة نفسها تنطبق على من انتظرت
فترة ال تقل عن  10سنوات بني الحمل األخير والجديد».

التحسس من األسبرين
يمنع تناول االسبرين لكل من لديهم ّ
تحسس منه.
شرح د .ناهض «في السابق ،ساد اعتقاد خطأ يربط تناول االسبرين مع آثار جانبية مثل بدء
نوبات الربو وتشنج القصبات الهوائية والبلعوم .ولكن يعرف حاليا بأن هذه االعراض ليست آثارا
جانبية ،بل نتاج لرد فعل تحسسي يصيب من لديهم حساسية لألسبرين فقط».

ّ
ِّ
وتحسن المزاج
ِّ
التوتر
تقلل

مايو كلينك

دخول أشعة الشمس المكاتب..
يزيد إنتاجية الموظفين
د .خلود البارون
ب �ي �ن��ت دراس � � ��ة م ��ن م �خ �ت �ب ��رات ال �ح �ي��اة
الصحية ف��ي مركز دي�ل��وس التابع ملايو
ك �ل �ي �ن �ي��ك ،ف ��ائ ��دة وج � ��ود ن ��اف ��ذة ت�س�م��ح
للموظفني برؤية ضوء الشمس ومناظر
خارجية ،في تحسني االنتاجية واألداء
الذهني ومعدل الرضا.
ح�ي��ث ق��ام ال�ب��اح�ث��ون ف��ي ال��دراس��ة ال�ت��ي
نشرتها «دورية املباني والبيئة» بتقييم
أث� ��ر ب �ي �ئ��ة ال �ع �م��ل ف ��ي ص �ح��ة امل��وظ �ف�ي�ن
وس �ل��وك �ه��م وان �ت��اج �ي �ت �ه��م .وذل � ��ك ع�ب��ر
وض� ��ع م��وظ �ف�ي�ن م �خ �ض��رم�ين ف ��ي ب�ي�ئ��ة
ع �م��ل م ��وح ��دة ،ول �ك ��ن م ��ع ت �غ �ي��ر درج ��ة
اض��اءة النوافذ ك��ل اسبوعني ،ث��م قياس
تأثير ذلك في أدائهم الذهني والوظيفي
وال�س�ل��وك��ي .وللتفصيل ،ت�ن��وع��ت درج��ة
اإلضاءة وفق طريقة التظليل املوضوعة
أمام النوافذ ،مثل :شبكة تظليل سلكية،
غطاء تظليل أسود معتم ،تظليل ملون،
ت�ظ�ل�ي��ل دي�ن��ام�ي�ك��ي ي�ق�ل��ل س �ط��وع ض��وء
الشمس نهارا ،ثم يقل تأثيره تدريجيا
إل� ��ى أن ي �خ �ت �ف��ي ح �ت��ى ي �س �م��ح ب��دخ��ول
ضوء الشمس «ضوء غير ساطع».
وت�ب�ع��ا ل �ه��ذه ال �ت �غ �ي��رات ،ق ��اس ال�ب��اح�ث��ون
ال �ت �غ �ي��ر ف ��ي امل � �ه� ��ارات ال �ت ��ال �ي ��ة :ال� ��ذاك� ��رة،
الحماسة ،واملبادرة ،اتمام األعمال ،صحة

ال�ع�ين ،التعب واإلره ��اق ،االن��زع��اج ،التوتر،
التركيز ،درجة الرضا من بيئة العمل.
وخ �ل �ص��ت ال �ن �ت��ائ��ج إل ��ى ت �ح �س��ن دالالت
إج�ه��اد ال�ع�ين وق ��درات امل��وظ�ف�ين الذهنية

أثبتت ال��دراس��ات الطبية فائدة تناول حاالت
خ� ��اص� ��ة وخ� � �ط � ��رة م � ��ن ال � �ح� ��وام� ��ل ل �ج��رع��ة
منخفضة من االسبرين (عادة ما بني - 12
 30اسبوعا فقط) ،مثل:
 -1م� ��ن اص �ي �ب ��ت س ��اب �ق ��ا ب� �م ��رض ت�س�م��م
الحمل (عبارة عن ارتفاع ضغط الدم بشكل
ي�ه��دد ح�ي��اة ال�ح��ام��ل وح�م�ل�ه��ا) وح��دث��ت لها

م�ض��اع�ف��ات م�ث��ل م�ش�ك�لات ال�ك�ل��ى وخ ��روج
بروتني في البول.
 -2تأخر نمو الجنني في الرحم غير معروف
السبب .يعتقد بعض الخبراء بأن سبب ذلك
هو تكون جلطات في دورة املشيمة الدموية.
واالس� �ب ��ري ��ن ي��زي��د ن �ش��اط ال� � ��دورة ال��دم��وي��ة
وتغذية الجنني.
 -3إن سبق للحامل والدة طفل ناقص الوزن
( 2.5كلغ او أقل) ،أو كان حجمه صغير جدًا
مقارنة بأقرانه.
 -4ح ��دوث م ��وت م�ف��اج��ئ للجنني م��ن دون
سبب معروف طبي.
 -5امل �ص��اب��ة ب��ارت �ف��اع ض�غ��ط ال ��دم م��ن قبل
ال �ح �م��ل ،خ �ص��وص��ا ل ��و ك ��ان م��رض �ه��ا غير
مسيطر عليه.
 -6امل�ص��اب��ة ب��أم��راض ال�ك�ل��ى ،خصوصا لو
كانت من النوع الشديد .وذلك ألن األسبرين
يحسن من سيولة الدم وجريانه في االوعية
الدموية ،ويمنع تكون الجلطات الدموية التي
قد تضر الكلى .كما أن ه��ذا سيحافظ على
صحة الكلى التي ستتعرض ملجهود كبير
اثناء الحمل.
 -7امل �ص��اب��ة ب��أم��راض اض �ط��راب��ات ال�ج�ه��از
املناعي كالذئبة الحمراء والتصلب اللويحي
املتعدد.
 -8امل�ص��اب��ة بمتالزمة أج�س��ام م�ض��ادة من
ف�ئ��ة م �ض ��ادات ال�ف��وس�ف��و-ل�ي�ب�ي��د .وع� ��ادة ما
ت �ك��ون م ��ن ض �م��ن االم� � ��راض ال ��وراث �ي ��ة ال�ت��ي
يمكن اكتشافها عبر تحاليل ال��دم .وتنصح
ه��ذه ال�ح��االت بتناول مسيالت دم اق��وى من
االس�ب��ري��ن م�ث��ل م�س�ي�لات ال ��دم (ح�ق��ن تحت
الجلد).
 -9امل �ص��اب��ة ب��ال�س�ك��ري م��ن ال �ن��وع االول أو
الثاني أو سكري الحمل ايضا ،س��واء كانت
تتعالج عبر تناول الحبوب او حقن األنسولني.
 -10امل �ص��اب��ة ب��ال�س�م�ن��ة امل �ف��رط��ة ف��ي ب��داي��ة
ال�ح�م��ل (ك�ت�ل��ة ج�س��م  BMDت �س��اوي  35او
أكثر).
 -11الحامل باألجنة املتعددة ( التوائم).
 -12ال � �ح� ��ام� ��ل ن� �ت� �ي� �ج ��ة ل �ع �م �ل �ي ��ة «ط� �ف ��ل
االن��اب �ي��ب» ،ل��زي��ادة ت�ع��زي��ز ت��روي��ة وت�غ��ذي��ة
ال � ��رح � ��م ورف � � � ��ع ف � ��رص � ��ة ث � �ب � ��ات ال� �ج� �ن�ي�ن.
خصوصا ل��و كانت تعاني فشال متكررا
ألطفال األنابيب.
ب ��اإلض ��اف ��ة ال� ��ى ذل � ��ك ،ش� ��دد االس �ت �ش��اري
على ض��رورة متابعة املعالج للحامل التي
ت �ت �ن��اول األس �ب��ري��ن ب�ش�ك��ل دق �ي��ق مل��راق�ب��ة
ت �ط��ور ال �ح �م��ل وال �ج �ن�ي�ن .ف�ت�خ�ض��ع دوري ��ا
ل �ف �ح��ص ال� �ت� �ص ��وي ��ر ب ��ال� �س ��ون ��ار مل �ت��اب �ع��ة
ال �ت �ط��ور ف��ي ج �س��م ال �ج �ن�ين ،وص �ح��ة قلبه
ودماغه وكمية السائل االمنيوسي املحيط
ب��ه .وإذا الح��ظ امل�ع��ال��ج وج ��ود اي خ�ل��ل او
نقص فعليه ايقاف االسبرين فورا.

عندما كان تظليل النوافذ يسمح بدخول
أش � �ع ��ة ال� �ش� �م ��س .ك� �م ��ا زاد ش �ع��وره��م
ب��ال��رض��ا ال��وظ �ي �ف��ي وح �م��اس �ه��م ل�ل�ع�م��ل،
وقل شعورهم باإلحباط واألرهاق.

ول��وح��ظ ت�ش��اب��ه ه��ذا ال�ت��أث�ي��ر امل�ف�ي��د عند
وض ��ع ش�ب�ك��ة ت�ظ�ل�ي��ل س�ل�ك�ي��ة وال�ت�ظ�ل�ي��ل
الديناميكي ،بينما اختفى وساء الوضع
ع �ن��د وض� ��ع ال �ت �ظ �ل �ي��ل امل �ع �ت��م وال �ت �ظ �ل �ي��ل
امل� �ل ��ون .وع �ل��ق ال �ب��اح��ث د .ب��رن��ت ب ��وار،
املدير الطبي ملختبر الحياة الصحية في
مايو كلينيك قائال « تضيف نتائج هذه
ال ��دراس ��ات دالالت ج��دي��دة ت��ؤك��د ف��ائ��دة
وجود نوافذ ودخول أشعة الشمس إلى
بيئة العمل .فقد أشارت دراسات سابقة
إل��ى أن وص��ول ض��وء الشمس إل��ى بيئة
ال �ع �م��ل ي �س �ه��م ف ��ي ت �خ �ف �ي��ض م �س �ت��وى
التوتر وتحسن املزاج وانخفاض التغيب
عن العمل وحتى انخفاض عدد االخطاء
التي يقوم بها العاملون.
ونصح الدكتور املوظفني بتحسني بيئة
عملهم ،عبر التالي:
 -1وض ��ع أش� �ي ��اء ط�ب �ي�ع�ي��ة ف ��ي دي �ك��ور
امل � �ك � �ت� ��ب م � �ث� ��ل ال � �ن � �ب� ��ات� ��ات وال � �ص � �خ� ��ور
والخشب.
 -2االس�ت�م��اع إل��ى أص ��وات الطبيعة من
فترة إلى أخرى.
 -3وض��ع ص��ور ألماكن طبيعية جميلة
وم��ري �ح��ة ل�ل�ب�ص��ر م �ث��ل ص ��ور ب �ح �ي��رات
وجبال وازهار.
 -4محاولة قضاء وق��ت االس�ت��راح��ة في
الخارج.

اصفرار لون الجلد وبياض العين..
ُّ
تضخم الكبد
من أعراض

ً
ال يعد تضخم الكبد م��رض��ا ،ولكنه عالمة
على وج��ود مشكلة كامنة في الجسم ،مثل
م��رض ال�ك�ب��د أو ف�ش��ل ال�ق�ل��ب االح�ت�ق��ان��ي أو
السرطان.
يشمل ع�لاج تضخم الكبد تحديد السبب
الكامن وراء هذه الحالة والسيطرة عليه.
األعراض
يمكن أال يصاحب تضخم الكبد أي أعراض.
ع �ن��دم��ا ي�ن�ت��ج ت�ض�خ��م ال �ك �ب��د ع��ن اإلص��اب��ة
بمرض ف��ي الكبد ،فقد تصاحبه األع��راض
التالية:
 -1ألم في البطن.
 -2تعب عام.
 -3غثيان وقيء.

 -4اص � �ف� ��رار ل � ��ون ال �ج �ل ��د وب � �ي� ��اض ال �ع�ين
(الصفراء).
األسباب:
يمكن أن تؤدي العديد من األمراض والحاالت
الصحية إلى تضخم الكبد ،ومن بينها:
¶ أمراض الكبد.
¶ تليف الكبد.
¶ التهاب الكبد الفيروسي.
¶ مرض الكبد الدهني.
خلل يتسبب في تراكم بروتني غير طبيعي
في الكبد.
أورام غير سرطانية في الكبد ،بما في ذلك
ُ
الورم الوعائي والورم الغدي.
انسداد املرارة أو القنوات الصفراوية.

مايو كلينك

نصائح ألبناء ..صعب إرضاؤهم في األكل

ً
ً
موضوعا مؤملا في
إذا كانت تغذية األط�ف��ال
منزلك ،فلست وح��دك ال��ذي تعاني منه ،يقلق
العديد م��ن اآلب��اء بشأن م��ا يأكله أطفالهم أو
ما ال يأكلونه ،ومع ذلك يحصل معظم األطفال
على الكثير من شتى األطعمة واملواد الغذائية
خ�ل�ال نظامهم ال�غ��ذائ��ي ع�ل��ى م��دار األس�ب��وع.
وريثما تكتمل تفضيالت الطعام ل��دى طفلك
في صورتها النهائية ،ضع في اعتبارك هذه
النصائح للوقاية من الصراع في أوقات الطعام:
ِّ -1قدر شهية الطفل أو باألحرى افتقاره إليها
إذا لم يكن طفلك ً
جائعا ،فال ترغمه على تناول
وج �ب��ة ك��ام�ل��ة أو وج �ب��ة خ�ف�ي�ف��ة .وع �ل��ى نحو

مماثل ،ال تكافئ أو تدفع طفلك لتناول أطعمة
معينة أو تنظيف طبق الطعام خاصته.
َّ
 -2تحل بالصبر مع األطعمة الجديدة
ي�ق��وم األط �ف��ال ال�ص�غ��ار غ��ال� ً�ب��ا بلمس أو شم
األطعمة الجديدة ،حتى أنهم قد يضعون ً
قدرا
ً
ضئيال منها في أفواههم ثم يخرجونه ثانية.
 -3اجعل األمر ممتعاً
ق� ��دم ال �ب��روك �ل��ي وال � �خ � �ض ��روات األخ� � ��رى م��ع
ال� �غ� �م ��وس أو ال �ص �ل �ص��ة امل �ف �ض �ل ��ة ،وج � � ّ�رب
تقطيع األطعمة ف��ي أش�ك��ال ج��ذاب��ة ومختلفة
ب��اس �ت �خ��دام ق �ط��اع��ات ال�ف�ط��ائ��ر وق� � ّ�دم أطعمة
اإلفطار على الغداء.
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ثقافة

في «حديث اإلثنين» بمركز جابر األحمد الثقافي

سعد مصلوح :ال لغة بثراء «العربية»
محمد حنفي

ال تزال اللغة العربية
بخير ..هكذا حدثت
نفسي وأنا اشاهد
وأتابع الحضور الكبير
الذي مأل القاعة
المستديرة في مركز
الشيخ جابر األحمد
الثقافي أو كاد،
جاء هذا الجمهور
ليستمع إلى أحد
شيوخ اللغة العربية؛
أستاذ اللسانيات
بجامعة الكويت د.
سعد مصلوح ،الذي لم
يخيب ظن الجمهور
الكبير ،في الحوار
الذي أجراه معه أستاذ
اللغة العربية بجامعة
الكويت د .عبدالله
السرحان ،كان حديثا
شيقا عن العربية
وثرائها ،وعن صفحات
غير معروفة من نشأته
وعن الترجمة والشعر.
بدا جليا أننا أمام رحلة
امتزج فيها الخاص
بالعام ،قصة نفس
وقصة لغة وثقافة
لها امتدادها التراثي
العريق.

سعد مصلوح وعبدالله السرحان

البداية ما بني نشأتني :النشأة األولى والنشأة األخرى ،ع �ل��ى ح��ل م�ع�ض�ل��ة ال �ت �ع��ارض امل �ت��وه��م ب�ي�ن ال ��دراس ��ات الكتابة ف��ي م�ج��ال خ��اض فيه غ�ي��ره ،ول��ذا يعتقد أنه في طوى األقداس

ه �ك��ذا ت �ح��دث م �ص �ل��وح ع ��ن ال� �ب ��داي ��ات ،ال �ن �ش��أة األول ��ى
كانت من خالل وال��ده الراحل الشاعر وعاشق الحكمة
ع�ب��دال�ع��زي��ز م�ص�ل��وح ،ال �غ��ارق ف��ي ت ��راث ال�ع��رب�ي��ة ق��راءة
وحفظا ،الذي لم يحصل على أي شهادة رسمية ،لكنه
استطاع تعليم نفسه «اإلنكليزية» حتى أتقن ترجمة
كبار الشعراء اإلنكليز ،من ه��ذه النشأة أخ��ذ مصلوح
حب التراث والترجمة.

بين التراث والمعاصرة
النشأة األخ��رى كانت من خ�لال اس�ت��اذه في كلية دار
العلوم عبدالرحمن أيوب ،األستاذ الصارم حتى التعب،
رجل لساني وعالم بالفلسفة واملوسيقى واآلداب ،دخل
بمصلوح ع��ال��م األدب اإلن�ك�ل�ي��زي وال�ل�س��ان�ي��ات العاملية،
أش��ار مصلوح إل��ى أن ه��ات�ين النشأتني س��اع��دت��اه على
النجاة من إشكالية التراث واملعاصرة ،فلم يقع أسير
أح��ده�م��ا ،وإن�م��ا جمع بينهما ،كما س��اع��دت��ه النشأتان

اللغوية واألدبية.

التجربة الروسية
ورح��ل مصلوح بالجمهور إل��ى م��وس�ك��و ،حيث حصل
على شهادة الدكتوراه ،فتعلم اللغة الروسية الصعبة على
اللسان وف��ي الكتابة ،وأك��د مصلوح أن التجربة الروسية
علمته اإلت�ق��ان وع��دم االستعجال وامل �ب��ادئ الحاكمة في
ع�م�ل��ه ،وأن ��ه ف��ي أوج ال�ش�ي��وع�ي��ة ع ��اد ب��رأس��ه س�ل�ي�م��ا من
الخضوع مل��ا ق��رأه ف��ي ال��روس�ي��ة ،ونجا م��ن ال�غ��زو الفكري
الشيوعي ،لكنه في الوقت نفسه أشاد بالثقافة الروسية،
وما أنجزته في األدب وعلم النفس والدراسات اللغوية التي
يعرفها الغرب جيدا ويجهلها العرب.

إعراب القرآن
وأش��ار مصلوح إل��ى أن��ه تعلم م��ن ه��ذه التجربة عدم

في رواية «األخ األكبر»..

لسنا فرنس َيين تماما ً وال سور َيين
تماما ً ولسنا مهاج َرين!

قدم بعض املشروعات التي سيتوقف تاريخ اإلنجاز
عندها بالتأمل والتحليل ،مصلوح ع��دد بعض هذه
امل �ش��روع��ات ،وم�ن�ه��ا اإلع ��راب ال�ك��ام��ل ل�ل�ق��رآن الكريم
م��ع زم�ي�ل��ه د .ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ال�خ�ط�ي��ب ،وه ��ي ال�ت�ج��رب��ة
ال�ت��ي استغرقت منهما  16سنة ك��ام�ل��ة ،ك��ذل��ك فكرة
«األس� �ل ��وب� �ي ��ة اإلح� �ص ��ائ� �ي ��ة» ال� �ت ��ي أف� � ��ادت ال �ب��اح �ث�ين
األك��ادي �م �ي�ين ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ال� �ت ��راث ،وس �ل �س �ل��ة ال�ن�ح��و
العربي التي أصدرها مع الخطيب ،واعتبر مصلوح
أن م��ن أه��م م�ش��روع��ات��ه م�ج�م��وع��ة م��ن أه��م التالميذ
ال� ��ذي ع �م��ل م �ع �ه��م م ��ن ج �ن �س �ي��ات ع� ��دة ،خ��اص��ة م��ن
افريقيا وآسيا وتوقع لهم مستقبال كبيرا.
وتوقف مصلوح عند محطة الترجمة التي اعتبرها
واح��دة م��ن أه��م ال�ت�ج��ارب ف��ي حياته ،ف��أش��ار إل��ى أنه
ع �ل��م ن�ف�س��ه ال �ل �غ��ة اإلن �ك �ل �ي��زي��ة ح��د االت� �ق ��ان ،وت��رج��م
العديد من األعمال املهمة إلى العربية ،ومنحته هذه
التجربة الثرية جائزة الشيخ زاي��د في الترجمة عام
.2009

وط �م��أن م �ص �ل��وح ال �ح �ض��ور ع �ل��ى ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ،ال�ت��ي
وصفها بأنها إحدى أكثر اللغات ثراء ،مؤكدا أن بعض
اللغات تتمتع بحرية النسق ،ولغات أخرى تتمتع بحرية
االشتقاق بينما العربية تجمع بني الفضيلتني ،وأنهى
مصلوح حديث االثنني بالشعر ،حيث ألقى قصيدتني؛
ال�ث��ان�ي��ة ت �ع��ود إل��ى ع��ام  1962ي��وم ك��ان ط��ال�ب��ا ف��ي دار
ال�ع�ل��وم ،أم��ا األول ��ى ف�ق��د رث��ى ب�ه��ا ال��راح��ل خ��ال��د سعود
ال��زي��د ال��ذي وص�ف��ه ب��ال��رج��ل العظيم وأط�ل��ق عليها «في
طوى األقداس ..كلمات في امليالد الجديد لخالد سعود
الزيد»:
طهرت ثوبك من عالئق طينها وهجرت رجزا
ونضوت عنك رثيثها ولبست ثوب الفخر عزا
وقسمت قلبك للظمي ماء وللغرثان خبزا
أب �ت��اه م�ه�ج��ة وال� � ٍه أزت ب�ه��ا ال �ح �س��رات أزا
وكتيم دم��ع ن��ازف شقيت به األج�ف��ان نزًا
َّ
فلمن تساق قصائدي وأنا ِّ
واملعزى؟
املعزي

بثينة العيسى:
«تح ّرشت» روائيا ً بالرقيب

محمد أمين
نشرت جمانة الخطيب مراجعة في مجلة
ن� �ي ��وي ��ورك ت ��اي� �م ��ز ل� ��رواي� ��ة «األخ األك� �ب ��ر»
مل��اه��ر غ��وف��ن ،ال�ت��ي ت�ق��ول ان�ه��ا تكشف عن
«ال �ط��ري �ق��ة ال �ت��ي ي �ق��ود ف�ي�ه��ا س�ي��ارت�ه��م في
ض��اح �ي��ة ب��ان �ل �ي��و ال �ب��اري �س �ي��ة ،ح �ي��ث ت�ج��أر
اإلط� � � ��ارات وي� �ت ��م ت� �ج ��اوز إش � � ��ارات امل� ��رور
الحمراء وعالمات التوقف» .قد تكون هذه
ق �ص��ة م ��ن ال �ه��وام��ش ال �خ��ارج �ي��ة ل�ل�م��دي�ن��ة،
ولكنها تقع في ُصلب القضايا التي تقض
مضاجع فرنسا املعاصرة.
الشخصيات الرئيسية في الرواية ،شقيقان
ن�ل�ت�ق��ي ب�ه�م��ا ك�ش�ب��اب ،وأص�ب�ح��ا ف��ي ح��ال��ة
ض�ي��اع .ل�ق��د ن�ش��آ ف��ي ض��واح��ي امل��دي�ن��ة في
كنف والدهما املهاجر السوري ،الذي يعمل
س��ائ��ق س� �ي ��ارة أج � ��رة .إن ��ه م �س �ل��م ب��االس��م
فقط ،فهو يصف نفسه بأنه شيوعي .أما
والدتهما الفرنسية فقد توفيت.
ه � ��ذه ل �ي �س��ت ب� ��اري� ��س ال� �ح ��دي� �ث ��ة .م� �ع ��ارف
األخ��وي��ن ي��رت��دون ال�خ�لاخ�ي��ل اإلل�ك�ت��رون�ي��ة
ب�ع��د ص��دام�ه��م م��ع ال�ش��رط��ة ،وب�ع��د ال�ث��رث��رة
ع��ن األئ �م��ة امل �ت �ط��رف�ين وب �ع��د ال �ش �ك��وى من
روات� �ب� �ه ��م اآلخ � ��ذة ف ��ي االض� �م� �ح�ل�ال .ان �ه��م
يشعرون أنهم «أقل من أصفار في مجتمع
ي� �ق ��دم ال � � ��دروس ع ��ن امل � �س� ��اواة وال �ت �س��ام��ح
واالحترام».

رغبة ساذجة
يتمتع األخ األصغر بأداء أفضل من معظم
اف��راد املجموعة ،حيث حصل على وظيفة
كممرض في أحد املستشفيات ،لكنه ليس
محصنا ض��د التمييز .ويشعر ف��ي العمل
وك��أن��ه دم �ي��ة .ي �ق��ول«أع �م��ل م �س��اع �دًا ل�ن��اس
أك�ث��ر غ�ب� ً
�اء م�ن��ي ،وول��دوا ف��ي ع��ال��م مختلف
وعاملوني مثل العم ت��وم في بعض م��زارع
(ال�ع�ب�ي��د) ف��ي أالب��ام��ا» .وع�ل��ى عكس وال��ده،
ف � ��إن ه � ��ذا ال� �ش ��اب ي �ت �م �ت��ع ب �ن��زع��ة روح �ي��ة
وش �غ��وف ب��ال�ت�ع�ل��م ع��ن اإلس �ل��ام ،وأح �ي��ان��ًا
ي �ش �ع��ر ب� ��االض � �ط� ��راب .ف �ه��و ش� ��اب م�س�ل��م
يشعر أن��ه م�ح��روم م��ن حقوقه ف��ي ال�غ��رب.
ويمكنك أن تتخيل الى أين يمكن أن تذهب
األمور.
لكن قصته ليست قصة تطرف اكتسبه من
موقع يوتيوب .فلم يحلم يوما بالخالفة أو
إطالق حملة جهادية .بل لديه رغبة ساذجة
ف��ي مساعدة ال�ن��اس ال��ذي��ن يعتقد أنهم في
أمس الحاجة إليها .لذلك يغادر إلى سوريا،

عبدالله العمودي وبثينة العيسى

محمد عبدالناصر

ماهر غوفن

دون أن ينبت ببنت شفة ،والتحق بالعمل
م��ع منظمة إن�س��ان�ي��ة غ�ي��ر ح�ك��وم�ي��ة ،وال�ت��ي
ك��ان��ت م�ت��ورط��ة ف��ي ال �ح��رب أك�ث��ر م�م��ا ك��ان
ي �ع �ل ��م .وس� ��رع� ��ان م� ��ا وج � ��د ن �ف �س��ه ي�ع�م��ل
ً
ً
ميدانيا مليليشيات املتمردين التي
مسعفا
تحارب نظام بشار األسد.
في فرنسا ،جرى الضغط على شقيقه األكبر
ل�لان �خ��راط ف��ي ح ��رب م�خ�ت�ل�ف��ة .ف�ه��و س��ائ��ق
تاكسي اوب��ر ل�لأج��رة ف��ي ال��وق��ت ال��ذي أعلن
ف�ي��ه س��ائ�ق��و س �ي��ارات األج ��رة ت�م��رده��م على
تطبيقات مشاركة الركاب ،وهي الحرب التي
خسرها الجميع باستثناء أصحاب العمل.
أما والد الشابني الذي رهن تقاعده على بيع
رخصة سيارة األجرة .فقد تعرض للخذالن
م��ن ك�لا ول��دي��ه ،فاختفاء االب��ن األص�غ��ر كاد
يفكك األس� ��رة ،ل�ك��ن ع��ودت��ه إل��ى ف��رن�س��ا هي
التي قد تعرضهم جميعا للخطر.

تناقضات كثيرة
وت � �ظ� ��ل ه� ��وي� ��ة األخ � ��وي � ��ن م� �ج� �ه ��ول ��ة ح �ت��ى
ال� �ص� �ف� �ح ��ات األخ� � �ي � ��رة م� ��ن ال� �ك� �ت ��اب ح �ي��ث
يتبادالن روايتهما ،على الرغم من أن األخ
األكبر يعبر عنها بشكل أفضل .فصوته،
َ
املترجم بخبرة من قبل تينا كوفر ،ساخر
ُ
وم �ت� َ�ع��ب وال م �ب��ال .ي �ق��ول إن ن�ق��ل ال��رك��اب
إل��ى م �ط��ارات ب��اري��س ي�ش�ب��ه «ن�ق��ل ال�ع�م�لاء

الرواية

إلى القلعة ،التي لن نحتلها أب� ً�دا» .إنه قادر
على التعبير برهافة حس حقيقية ،ولكنه
قادر في كثير من األحيان على كتم غيظه
م�ث��ل ك�ث�ي��ر م��ن «ال �ش �ب��اب ال�س��اخ�ط�ين» .إن��ه
يعي طبيعة املساحة التي يشغالنها (أخوه
وه��و) .فهما ليسا فرنسيني ت�م� ً
�ام��ا ولكن
ْ
ل�ي�س��ا س��وري�ين ت �م� ً
�ام��ا .ول�ي�س��ا م�ه��اج��ري��ن،
ولكن ليسا مواطنينْ تمامًا« .إنهما غريبينْ
دون أن يعرفا السبب».
ول ��د غ��وف��ن ف��ي ن��ان��ت ،وه��و اب ��ن ال�لاج�ئ�ين،
وعمل صحافيا .ولديه موهبة املراسل في
تحقيق ال�ت��وازن ب�ين مجموعة م��ن وجهات
ال �ن �ظ��ر ح ��ول ك ��ل ش ��يء م ��ن االض �ط��راب��ات
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ف� ��ي ف ��رن� �س ��ا إل � ��ى ع�لاق �ت �ه��ا
امل�ش�ح��ون��ة ب��ال�ه�ج��رة .وي�ح�ق��ق ك�ت��اب��ه -ال��ذي
حصل على أرفع الجوائز األدبية في فرنسا
« -»Prix Goncourtي�ح�ق��ق م��ا ي�م�ك��ن أن
يفعله أف�ض��ل أن��واع ال�ت�ق��اري��ر :ال�خ��وض في
األس�ئ�ل��ة ال�ت��ي ال تقبل اإلج��اب��ات البسيطة،
مع االحتفاظ بكرامة شخصياتها.
ً
بعيدا
الرواية غنية بالتناقضات ،وتوجهها
ع��ن أراض ��ي ال �خ��راف��ات ال�ث�ق�ي�ل��ة امل�ف��روض��ة
ع�ل�ي�ن��ا ب �ح �ك��م ال ��واج ��ب .ي �ق��ول األخ األك �ب��ر
«كان أخي أكثر رجل كرهته في هذا العالم.
إنه من لحمي ودمي ،رفيق دربي ،كل شيء
بالنسبة لي ،كل ما تتخيله بالنسبة لي ،إنه
سبب وجودي».

كيف يمكن أن تقرأ الروايات وال
تقع في غرامها؟ ،عالمة استفهام
وضعتها الروائية بثينة العيسى
أمام الرقيب الذي ُيصادر الخيال
وال� �ج� �م ��ال ،ف ��ي رواي� � ��ة رم ��زي ��ة ال
تتعرف فيها على امل �ك��ان ،تأخذ
ال � �ق� ��ارئ إل� ��ى م�س�ت �ق �ب��ل غ��ام��ض
وتضع في رأسه فرضيات حول
الُ�غ��د ال�ق��ري��ب ال��ذي ستصبح فيه
املخيلة جريمة ،من دون أن تهمل
الرواية مفارقة تحول الرقيب من
شخص يلقي ب��ال��رواي��ات الحاملة
في املحرقة إل��ى عاشق وح��ارس
لها من االندثار.
رواية «حارس سطح العالم» ،آخر
إصدارات الروائية بثينة العيسى،
ال �ت��ي ح �ل��ت ض�ي�ف��ة ع �ل��ى منصة
«الفن املعاصر» أول من أمس ،في
لقاء مفتوح مع الجمهور ملناقشة
عملها ،حاورها عبداهلل العمودي
ف��ي ج�ل�س��ة تخللتها م�ن��اق�ش��ات
ُمطولة ح��ول الوضع الرقابي في
الكويت ،والتي تأتي قبل أيام قليلة
على بداية معرض الكتاب.

تجريم الخيال
تقول العيسى عن حارس سطح
العالم «روايتي جاءت لتظهر أنك
ال ت ��رى ال �ن �ظ��ام ال��رق��اب��ي م�ج��رد
تروس وآليات وإجراءات ،بقدر ما
ه��و إن�س��ان يتعامل معها ،وهنا،
كروائية ،أتساءل :ماذا لو أحببت،
كرقيب ،ما تقرأ ومنعت ما تحب؟
العمل هنا يختلف عن كل أعمالي

السابقة التي كانت تجسد عاملا
واق �ع �ي��ا وت �ع �ت �م��د ع �ل��ى م�ج�ه��ود
بحثي ك�ب�ي��ر ،بينما ف��ي رواي�ت��ي
األخ� � �ي � ��رة ت� �ح ��دث ��ت ع� ��ن ت �ج��ري��م
الخيال م��ن قبل النظام الرقابي،
ي �م�ك��ن أن أق � ��ول إن �ن��ي ت�ح��رش��ت
روائ �ي ��ًا ب��ال��رق �ي��ب ،ف��أن��ا ض��د من
يمارسون الوصاية على اآلخرين
وي � � ّ�دع � ��ون ال �ف �ض �ي �ل��ة امل ��زع ��وم ��ة
تجاههم ،وهنا جاءت روايتي التي
ل��م ت��أت ان�ت�ق��ام��ًا م��ن ال��رق �ي��ب ،بل
جاءت لتحكي عن عالم يريدوننا
فيه أن نبقى على سطح اللغة ،وأال
نتعمق في املعنى ،حتى ال نسقط
فيه».
ولكن م��اذا عن كثير من األعمال
ال �ت��ي ال ت��رت �ق��ي مل �س �ت��وى األدب،
وت� �ح� �م ��ل ت � � �ج� � ��اوزات وإس � � � ��اءات
عديدة ،وتفتقد للمعايير السليمة
في اللغة والسرد والحكي؟ كيف
سيكون املشهد بدون رقابة ،تقول
العيسى «ت��ردي اللغة أو املحتوى
األدب��ي هو مسؤولية دور النشر
وليست الرقابة ،فالدولة يجب أال

تتدخل فيما ينشر وما ال ينشر،
ف� �ه ��ذه م �ه �م��ة دور ال �ن �ش��ر ال �ت��ي
ي�ج��ب عليها أن ت��راج��ع األع �م��ال
امل �ع��روض��ة ع�ل�ي�ه��ا وت�ق�ي�م�ه��ا من
ق�ب��ل ل�ج�ن��ة م�ت�خ�ص�ص��ة ،تمهيدًا
للسماح بالنشر أو الرفض».

عن الرواية
«ح� � ��ارس س �ط��ح ال� �ع ��ال ��م» ..ل�ع�ب��ة
س� � ��ردي� � ��ة ت� � �ق � ��دم «دس � �ت� ��وب � �ي� ��ا»
أو امل ��دي� �ن ��ة ال� �ف ��اس ��دة ف� ��ي ع��ال��م
وزم � � � � � ��ان م � �ج � �ه� ��ول�ي��ن ،س �ق �ط��ت
ف �ي �ه �م��ا ال��دي �م��وق��راط �ي��ة وم�ن�ع��ت
التكنولوجيا واإلن�ت��رن��ت ،وارت��أت
ال��دول��ة أن ك��ل ال��دم��اء ال�ت��ي أريقت
كانت وراءه��ا الحريات واألح�لام
ال � �ت � ��ي ت� �غ ��ذي� �ه ��ا ق � � � � ��راءة ال �ك �ت��ب
والروايات ،وهنا كان على الرقيب
أن ي �ح��رس ال �ع��ال��م وي�ح�م�ي��ه عبر
تخليص املواطنني من مشاعرهم
امل ��ره� �ف ��ة ورغ� �ب ��ات� �ه ��م امل �ج �ن��ون��ة،
فيقوم بمنع الكتب التي تحتوي
على األفكار واملعاني.

األصل في األمور اإلباحة
مع اقتراب معرض الكتاب ،واستمرار املعركة الطويلة التي تخوضها دور
النشر مع الرقابة ،عبرت العيسى عن توقعاتها في تصريحات خاصة لـ
سبقلا :أتوقع أن معرض الكتاب القادم لن يختلف عن املعارض السابقة
خالل السنوات املاضية ،في ما يتعلق بالسياسيات الرقابية ،لكنني أتمنى
من وزارة اإلعالم على أقل تقدير ،بما أنهم يراقبون الكتب ويحجزونها ،أال
يقوموا بجوالت تفتيشية ألجنحة الناشرين خصيصا لضيوف الكويت،
ألنه أمر مسيء ومحرج ،كما أتمنى من وزارة اإلعالم أن تعمل بقاعدة أن
األصل في األمور اإلباحة ،لذلك كل كتاب لم يصدر به قرار باملنع ولم يقرأه
الرقيب يدخل إلى املعرض بدال من أن يحتجز في «قاعة  ،»8وبعدها يأتي
الرقباء لقراءة آالف العناوين لساعات طويلة تمهيدًا إلصدار قرار بالفسح
أو الرفض ،وهذه آلية غير منطقية وغير معقولة.
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لتصريفها ضمن مشتريات الوزارات والجهات الحكومية

بسبب ارتفاع مخاطر الركود العالمي

«المالية» :ميزات استثنائية
لمنتجات المشروعات الصغيرة

فوائض الكويت تتجه إلى أصول
ً
ً
عائدا
أمانا ..وأقل
أكثر

إبراهيم عبد الجواد
ك �ش �ف��ت م �ص��ادر ذات ص �ل��ة ل �ـ سبقلا ان وزارة
املالية تعمل على تعديل نظم الشراء للجهات
الحكومية بإدخال عدد من التحسينات الفنية
واإلدار ي� ��ة ب�م��ا ي�ق��ف ا م ��ام ا ل �ه��در و ت�ق�ل�ي��ل أو ج��ه
ع��دم ا ل �ك �ف��اء ة خ��ا ص��ة ف��ي ظ��ل ا ل��ز ي��ادة ا ل�ك�ب�ي��رة
ل�ل�إ ن �ف��اق ا ل �ح �ك��و م��ي ب ��ا مل ��واز ن ��ة خ �ل�ال ا ل �ع��ا م�ين
األخيرين بنسبة .%12.5
وقالت املصادر ان التعديالت منحت منتجات
أ ص� � �ح � ��اب ا مل� � �ش � ��رو ع � ��ات ا ل� �ص� �غ� �ي ��رة ع� � � ��ددا م��ن
املميزات منها تحديد نسبة  %20أفضلية عن
أسعار املنتجات املماثلة الخليجية والعاملية،
إ ض ��ا ف ��ة إ ل� ��ى إ ع� �ف ��اء أ ص� �ح ��اب ا مل� �ش ��رو ع ��ات م��ن
د ف��ع ا ل��ر س��وم ا مل �ق��ررة ل�ت�س�ل��م ا ل��و ث��ا ئ��ق ا ل�خ��ا ص��ة
باملمارسات واملناقصات.
وأ ش��ارت ا مل�ص��ادر ذا ت�ه��ا إ ل��ى أن إدارة امليزانية
ا ل�ع��ا م��ة ب ��وزارة ا مل��ا ل�ي��ة ت��درس ا ل�ت�ع��د ي�لات التي
ت��م اال ن �ت �ه��اء م�ن�ه��ا وا ل �ت��ي ت�ش�م��ل و ف �ق��ًا لتعميم
اطلعت عليه سبقلا ما يلي:
 إ ن �ش��اء و ح ��دة ا ل �ش ��راء ب��ا ل �ج �ه��ات ا ل�ح�ك��و م�ي��ة،التي تعني اإلدارة او املراقبة او القسم حسب
الهيكل التنظيمي للجهة او الوزارة التي تقوم
بالشراء.
 استحدث التعميم الجديد تعريفا لعملياتالشراء قائال انها النشاط الذي يتم بمقتضاه
ت��و ف �ي��ر ا ح �ت �ي��ا ج��ات ا ل �ج �ه��ة ا ل �ع��ا م��ة م ��ن دا خ ��ل
ا ل�ك��و ي��ت أو خ��ار ج�ه��ا م��ن األ ص �ن��اف وا ل�خ��د م��ات
وا مل�ق��اوالت بأقل األسعار وذات ج��ودة مناسبة
و م�لا ئ�م��ة مل�ق�ت�ض�ي��ات ا ل�ع�م��ل ف�ن�ي��ا وا ق�ت�ص��اد ي��ا،
وذ ل� � � ��ك ل� �ت� �م� �ك�ي�ن ا ل � �ج � �ه� ��ة ا ل � �ع� ��ا م� ��ة م � ��ن ا ل� �ق� �ي ��ام
بواجباتها وفقا ألحد طرق الشراء.
 -أ ع�ط��ي التعميم م�م�ي��زات ع��دة للمنتج املحلي

تعديالت على أنظمة
الشراء الجماعي للوزارات
والجهات الحكومية
 %20أفضلية
في األسعار عن المنتجات
الخليجية والعالمية
المماثلة
إعفاء أصحاب المشروعات
من دفع رسوم الوثائق
الخاصة بالممارسات
والمناقصات

الذي عرفه بأنه كل منتج يتم إنتاجه في دولة
ا ل�ك��و ي��ت ،ب�خ�لاف التعميم الحالي ا ل��ذي اكتفى
ب �ت �ع��ر ي��ف ا مل �ن �ت��ج ا ل��و ط �ن��ي ب��ا ن��ه ك ��ل م �ن �ت��ج ذي
منشأ وطني يتم انتاجه في احدى دول مجلس

التعاون الخليجي.
 أ ع ��اد ا ل�ت�ع�م�ي��م ت �ع��ر ي��ف ا مل �ش��روع ا ل�ص�غ�ي��ر اواملتوسط ،منوها ا ل��ى ا ن��ه ا مل�ش��روع االقتصادي
ا مل �ع �ت �م��د ك� �م� �ش ��روع ص �غ �ي��ر او م� �ت ��و س ��ط ل ��دى
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات
ا ل�ص�غ�ي��رة وا مل�ت��و س�ط��ة ،بينما ك��ان ف��ي السابق
ه��و ا مل �ش��روع اال ق�ت�ص��ادي ا ل��ذي ي�س�ت�خ��دم ع��ددا
محددا من العمالة وال يتجاوز رأسماله مبلغا
محددا.
 ا س� �ت� �ث� �ن ��ى ا ل� �ت� �ع� �م� �ي ��م أ ص� � �ح � ��اب ا مل � �ش� ��رو ع� ��اتا ل� �ص� �غ� �ي ��رة م� ��ن د ف � ��ع ا ل� ��ر س� ��وم ا مل � �ق� ��ررة ل �ت �س �ل��م
الوثائق الخاصة باملمارسات واملناقصات.
 ح��دد ا ل�ت�ع�م�ي��م ه��ا م��ش ر ب��ح  %20ل�ل�م�ن�ت�ج��اتا مل �ح �ل �ي��ة ذات ا مل� �ن� �ش ��أ ا ل� �ك ��و ي� �ت ��ي ،م� �ن ��و ه ��ا ا ل ��ى
ا ن ��ه ع �ل��ى ا ل �ج �ه��ة ا ل �ع��ا م��ة ف��ي م �م��ار س��ة ا ل �ت��ور ي��د
ا ل�ت��ر س�ي��ة ع�ل��ى ع��رض ا مل�ن�ت��ج ا مل�ح�ل��ي م�ت��ى ك��ان
مطابقا للمواصفات والشروط وكانت االسعار
ا مل � �ق� ��دم ب� �ه ��ا ال ت� ��ز ي� ��د ع� �ل ��ى ا ق� � ��ل اال س� � �ع � ��ار ع��ن
منتجات مماثلة مستوردة بنسبة .%20
وأو ض� �ح ��ت ا مل� �ص ��ادر ان «ا مل ��ا ل� �ي ��ة» ت �ع �م��ل م�ن��ذ
فترة على اد خ��ال تعديالتها على تعاميم نظم
ا ل� �ش ��راء ،ح �ي��ث ق��ا م��ت ب �ت �ك �ل �ي��ف ا ل �ب �ن��ك ا ل��دو ل��ي
ب��إ ج ��راء درا س� ��ة ت�ح�ل�ي�ل�ي��ة ش��ا م �ل��ة ل�ل�م�ش�ت��ر ي��ات
الحكومية في املوازنة العامة ،من اجل تحديد
إمكانية تحقيق وفورات في التكاليف ،ووضع
ا ل �س �ي��ا س��ات ا ل �خ ��ا ص ��ة ا ل� �ت ��ي ت �م �ك��ن م ��ن ت�ق�ل�ي��ل
أوجه عدم الكفاء ة في تلك النظم ،بكلفة 1.036
مليون دوالر.
وأ ك ��دت ان ا ل ��درا س��ة م��ن ش��أ ن �ه��ا ان ت�ع�م��ل على
ت�ح��د ي��د ن�س�ب��ة التخفيض ا مل�ت��و ق��ع للمشتريات
الحكومية من إجمالي امليزانية العامة للدولة،
خ� ��ا ص� ��ة ف � ��ي ظ � ��ل ا ل� � ��ز ي� � ��ادة ا ل� �ك� �ب� �ي ��رة ل�ل�إ ن� �ف ��اق
الحكومي ب��ا مل��واز ن��ة ،التي زادت خ�لال العامني
األخيرين بنسبة .%12.5

وعد بإلغاء زيادة العمولة ..واستبدل بها خصومات مغرية

تحالف التوصيل األلماني
يتحايل على «حماية المنافسة»!
في ضوء ما كشفت عنه
سبقلا من احتكار التحالف
األلماني لسوق توصيل
الطلبات في الكويت ،في
عددها الصادر بتاريخ 26
سبتمبر الماضي ،الذي القى
تفاعالً نيابياً ورسمياً كبيراً
خالل األسابيع الماضية،
اعترفت الشركتان في
كتب موجهة لعمالئهما
بممارسة االحتكار خالل
الفترة الماضية وأبلغتاهم
رسمياً نيتهما التوقف عن
تلك الممارسات.

مطاعم تتجهز
لتقديم شكوى
جديدة ..وتؤكد
أن الممارسات
االحتكارية ال تزال
قائمة

ت��وق�ع��ت وك��ال��ة «ف�ي�ت��ش س��ول�ي��وش�ن��ز» ت��وس��ع فائض
الحساب الجاري الكويتي من  %15من الناتج املحلي
االجمالي في  2018و %10.5في  2019الى  %12.3في
 ،2020وأشارت الى ان توقعاتها تستند الى االرتفاع
الكبير في انتاج منتجات تكرير النفط والذي سيعزز
من قيمة ال�ص��ادرات النفطية ،بالتزامن مع استمرار
خفض انتاج النفط الذي تقوده منظمة «اوبك» حتى
ن�ه��اي��ة  .2020ك�م��ا رج�ح��ت ال��وك��ال��ة ان ي ��ؤدي ارت�ف��اع
مخاطر ال��رك��ود العاملي بالكويت لتوجيه فوائضها
الخارجية الى اصول أكثر أمانا وان كانت ذات عائد
أقل.
واشارت الوكالة الى تحسن متوقع في القوة التجارية
للكويت خ�لال التسعة اشهر االول��ى من  2019والتي
تنعكس في زيادة فائض الحساب الجاري الى %12.3
من الناتج املحلي االجمالي في  ،2020وقالت ان اتساع
فائض الحساب ال�ج��اري للكويت سيجعلها تتفوق
ف��ي ال�ق��وة ال�ت�ج��اري��ة م�ق��ارن��ة بالسعودية واالم ��ارات،
حيث من املتوقع ان تضيق فوائض الحساب الجاري
فيهما خالل العام املقبل.
وأوض � �ح� ��ت ان ارت � �ف� ��اع ق �ي �م��ة ال� � �ص � ��ادرات ال�ن�ف�ط�ي��ة
سيؤدي الى زيادة فائض الحساب الجاري للكويت،
حيث ستبدأ مصافي ميناء عبد اهلل وميناء االحمدي
بتوفير  280الف برميل اضافي يوميا من املنتجات
املكررة على م��دار ع��ام  ،2020بما فيها منتجات ذات
قيمة مرتفعة مثل وقود الطائرات.
ولفتت «فيتش سوليوشنز» ال��ى ان ذل��ك ينبغي ان
ي�ع��وض ع��ن ان�خ�ف��اض اس �ع��ار خ��ام «ب��رن��ت» العاملي
وانخفاض انتاج النفط الكويتي ،نظرا المتثال البالد
الت�ف��اق خفض االن�ت��اج ال��ذي ت�ق��وده منظمة «اوب ��ك»،
متوقعة ان يتم تمديد االت�ف��اق امل��ذك��ور بعد انقضاء
موعده في مارس املقبل.
وتابعت «ان زيادة الفائض التجاري للكويت سيتأثر
بضعف نمو واردات السلع وان�خ�ف��اض التحويالت
الخارجية ،خصوصا ان اجمالي نمو الواردات تقلص
 %5.5في النصف االول من  2019على اساس سنوي،

 % 12.3فائض الحساب
الجاري الكويتي في 2020
«فيتش سوليوشنز»
تتوقع هبوط
التحويالت المالية
من الكويت إلى الخارج

ويعود ذلك بشكل رئيسي الى االنخفاض الحاد في
واردات السلع الرأسمالية».
ك� �م ��ا ت ��وق� �ع ��ت «ف� �ي� �ت ��ش س ��ول� �ي ��وش� �ن ��ز» ان ت �ه �ب��ط
ال �ت �ح��وي�لات امل��ال �ي��ة م��ن ال �ك��وي��ت ال ��ى ال �خ ��ارج خ�لال
السنة املقبلة ،خصوصا بعد زيادة تكويت الوظائف
ف��ي س��وق العمل ،مشيرة ال��ى امكانية وض��ع حواجز
اض��اف�ي��ة لتقليص ت��وظ�ي��ف االج��ان��ب مستقبال مثل
وض��ع ضرائب على التحويالت التي تتم مناقشتها
بشكل متكرر ف��ي مجلس االم��ة االم��ر ال��ذي سيبطئ
تدفقات التحويالت املالية الى خارج الكويت.
وإذ رج �ح��ت ان ي� ��ؤدي ارت �ف ��اع م �خ��اط��ر ال ��رك ��ود ال��ى
ت��وج �ي��ه ف ��ائ ��ض ال �ح �س��اب ال � �ج ��اري ال �ك��وي �ت��ي ن�ح��و
اص��ول امل�لاذ االم��ن ،اش��ارت ال��ى ان الفوائض املكونة
م��ن رق �م�ين س�ت�س�ت�م��ر ف��ي ج ��زء ك�ب�ي��ر م�ن�ه��ا بتمويل
عمليات االستحواذ االجنبية التي تقوم بها الهيئة
العامة لالستثمار ،موضحة ان زيادة مخاطر الركود
العاملي ق��د ت��ؤدي ال��ى تركيز الهيئة على االستثمار
ف ��ي ال �س �ن��دات وال � �ك ��اش ،وه ��و ات �ج ��اه اس �ت �م��ر خ�لال
االرب��اع القليلة املاضية .اال ان ذل��ك ،بحسب «فيتش
سوليشنز» ،قد يؤدي على االرجح الى تقليل تدفقات
الدخل على مدى الفصول املقبلة.

تدخل في الشريحة األولى اإلضافية لرأسمال البنك

ً
أوراقا مالية
«الوطني» يصدر
دائمة مقومة بالدوالر
أع�ل��ن بنك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي ع��ن إص ��دار أوراق مالية
دائ �م ��ة م �ق��وم��ة ب ��ال ��دوالر األم �ي��رك��ي س �ت��دخ��ل ضمن
ال �ش��ري �ح��ة األول � ��ى اإلض��اف �ي��ة ل��رأس �م��ال ال �ب �ن��ك ،مما
س� ُ�ي�ع��زز كفاية رأس امل��ال وي�س��اه��م ف��ي عملية النمو
ع �ل��ى امل � ��دى امل� �ت ��وس ��ط ،وذل � ��ك ب �ع��دم��ا اس �ت ��وف ��ى ك��ل
االج � ��راءات وال �ض��واب��ط ذات ال�ع�لاق��ة وح�ص��ول��ه على
املوافقات املطلوبة من الجهات املعنية.
وق � ��ال ال �ب �ن��ك ف ��ي اف� �ص ��اح ل �ل �ب��ورص��ة ام � ��س ،إن ه��ذا
اإلص � ��دار س�ي�ت��م م��ن خ�ل�ال ش��رك��ة «ان ب��ي ك��ي ت�ي��ر 1
فيانناسينغ  2ليمتد» ذات الغرض الخاص واملنشأة
في مركز دبي املالي العاملي.
وأوضح البنك في البيان أن توقيت اإلصدار سيعتمد
على ظروف األس��واق العاملية ،علمًا بأن جهة اإلدراج
ُ
بورصة ايرلندا ،بينما املصدر شركة «إن بي كيه تير
 1فاينانسينغ ( )2ليمتد» شركة ذات غرض خاص -
منشأة في مركز دبي املالي العاملي.
نّ
وبي البنك في بيانه للبورصة أن تصنيف اإلصدار
ُ
املشار إليه من الفئة  Baa3من قبل وكالة موديز ،أما
تصنيف الضامن فيحمل الفئة  Aa3من قبل موديز،

جهة اإلدراج بورصة
والمصدر شركة
ُ
أيرلندا..
ذات غرض خاص في مركز
دبي المالي العالمي
والفئة  A+من قبل ستاندرد آند بورز ،والفئة  AA-من
قبل وكالة فيتش.
وذكر البنك أن مديري اإلصدار هم :بنك إتش إس بي
سي ،يو بي إس أيه جي (فرع لندن) ،جي بي مورغان
سيكوريتيز ،سيتي غ��روب غلوبال م��ارك��ت ليميتد،
ستاندرد تشارتر بنك وشركة الوطني لالستثمار.
ُ
أما املنسقون العامليون لإلصدار فهم :جي بي مورغان
سيكيوريتيز ،سيتي غ��روب غلوبال ماركت ليمتيد،
ستاندرد تشارترد بنك وشركة الوطني لالستثمار.

إفصاحات
هل يتنازل «الجهاز»
عن غرامة
الـ  5.5ماليين دينار
الموقعة
على الشركتين؟

سالم عبدالغفور
ق ��ا ل ��ت ا ل� �ش ��ر ك ��ة األو ل � � ��ى ل �ع �م�ل�ا ئ �ه��ا « :ك �م��ا
تعلمون تتضمن العقود ا مل��و ح��دة املوقعة
معكم ،بندًا يفرض عليكم عمولة إضافية
ب�ن�س�ب��ة  ،%2ف��ي ح ��ال ت �ع��ا ق��د ت��م م��ع م��زود
خدمة توصيل آخر ،ونبلغكم بأننا نعتزم
م��را ج�ع��ة ع�ق��ود ن��ا ا مل��و ح��دة ،وستشمل هذه
ا مل��را ج �ع��ة ح��ذف ش��رط ا ل�ع�م��و ل��ة اإل ض��ا ف�ي��ة
.»%2
وأ ض��ا ف��ت « :ن �ع��د ح��ا ل�ي��ًا ا ل �ن �م��وذج ا ل�ج��د ي��د
ل�ل�ع�ق��د ،ا ل ��ذي س�ي�ت��م ت�ع�م�ي�م��ه ع �ل��ى ج�م�ي��ع
ش��ر ك��ا ئ �ن��ا ب �م �ج��رد إ ن � �ج� ��ازه ،ع �ل �م��ًا ب��أ ن �ن��ا
اعتبارًا من اليوم نتنازل عن شرط العمولة
البالغة  ،%2والذي لن ينطبق عليكم بعد
اآلن ،و س �ي �ت �ص��ل ب �ك��م م��د ي��ر ح �س��ا ب �ك��م ف��ي
األسابيع املقبلة بهذا الخصوص».
و ق��ا ل��ت ا ل�ش��ر ك��ة الثانية ف��ي كتابها « :ب�ن� ً
�اء
ع�ل��ى ت��و ص�ي��ة م��ن ج �ه��از ح�م��ا ي��ة ا مل�ن��ا ف�س��ة،
وباإلشارة إلى عقد االشتراك املبرم بيننا،
ي��ر ج��ى العلم ب��أ ن��ه وا ع�ت�ب��ارًا م��ن ت��ار ي��خ 10

حسام علم الدين

«كابالت» 4.3 :ماليين دينار أرباح  9أشهر
أعلنت شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية عن تحقيقها ارباحا صافية بلغت حوالي 4.3
ماليني دينار كويتي في االشهرالتسعة االول��ى من السنة الحالية بتراجع نسبته  40.77في املئة عن
الفترة املماثلة من العام املاضي وبربحية للسهم بلغت  20.9فلسا .وقالت الشركة في افصاح على موقع
البورصة انها سجلت خسائر في الربع الثالث من العام الحالي بلغت  76الف دينار بخسارة للسهم بلغت
 0.4فلس ،مرجعة هذا التراجع الى انخفاض املبيعات .وذكرت ان اجمالي موجودات الشركة بلغ في نهاية
شهر سبتمبر املاضي  191مليون دينار بارتفاع نسبته  4.5في املئة عن الفترة املماثلة من العام املاضي.

«المال» تخارج لزميلة
ن��و ف �م �ب��ر ا ل � �ج� ��اري ،ت �ع �ت �ب��ر ب �ن ��ود ا ل �خ �ص��م
ا مل �م �ن��وح ف��ي ع �ق��د اال ش� �ت ��راك ا مل �ب��رم ب�ي�ن�ن��ا
محذوفة».
م��ن جهة أ خ��رى ،كشفت م�ص��ادر متقاطعة
ان ا ل �ش��ر ك �ت�ين ف��ي ا ل��و ق��ت ا ل ��ذي أ ك��د ت��ا ف�ي��ه
ا ل �ت��زا م �ه �م��ا ب �ق��رار ج �ه��از ح �م��ا ي��ة ا مل�ن��ا ف�س��ة
ب��إ ل �غ��اء ا ل �ع �م��و ل��ة اإل ض ��ا ف� �ي ��ة ،ب��ا ش��ر ت��ا ف��ي
تقديم وعود شفهية بمنحهما خصومات
م �غ��ر ي��ة ت� ��دور ح ��ول  ،%3ت �م �ن��ح ل�ل�م�ط��ا ع��م
التي لن تعرض منتجاتها على تطبيقات
منافسة ،علمًا بأن املخالفة ما زالت قائمة
ولم تعدل العقود بعد.
وأ ش � � � � ��ارت ا مل � � �ص� � ��ادر إ ل � � ��ى أن ع� � � ��ددا م��ن
ا مل� �ط ��ا ع ��م ي� �ت ��دا ع ��ى ح ��ا ل� �ي ��ًا ل ��ر ف ��ع ش �ك��وى

ج��د ي��دة إ ل��ى ج�ه��از ح�م��ا ي��ة ا مل�ن��ا ف�س��ة ح��ول
ت� �ل ��ك ا مل � �م� ��ار س� ��ات ،م �ع �ت �ب��رة م ��ا ت �م��ار س��ه
ً
ا ل �ش��ر ك �ت��ان ت �ح��ا ي�ل�ا ع �ل��ى ا ل� �ق ��ا ن ��ون ا ل ��ذي
ي �ح �ظ��ر اال ح� �ت� �ك ��ار م ��ن خ �ل�ال ا ل� ��ز ي� ��ادة أو
النقصان في العمولة.
و ت�س��اء ل��ت ا مل �ص��ادر :ه��ل س�ي�ت�ن��ازل ج�ه��از
حماية املنافسة عن الغرامة التي فرضت
ع �ل��ى ا ل �ش��ر ك �ت�ين وا ل �ت ��ي ت �ع ��ادل ا مل �ك��ا س��ب
ا مل �ح �ق �ق��ة م ��ن م �م��ار س��ة اال ح� �ت� �ك ��ار ب �ع��د م��ا
اعترفتا رسميًا بارتكاب تلك املخالفة؟
وكانت مصادر قد قدرت الغرامات املوقعة
ع� �ل ��ى ا ل� �ش ��ر ك� �ت�ي�ن ب �ق �ي �م��ة ت �ب �ل��غ ن� �ح ��و 5.5
م�لا ي�ين د ي �ن��ار ،ت�ح�ص��ل مل�ص�ل�ح��ة ا ل�خ��ز ي�ن��ة
العامة للدولة.

قالت شركة املال لالستثمار ان احدى شركاتها الزميلة وهي شركة ديار الكويت العقارية قامت بالتخارج
من بعض استثماراتها العقارية في الربع الثاني من عام  2019وحققت خسارة قدرها  280الف دينار.
واضافت الشركة في افصاح للبورصة ان التخارج للشركة الزميلة سيظهر اثره في بيانات الشركة املالية
للربع الثالث.

«لوجستيك» تحقق
ً
أرباحا
 4.1ماليين دينار

ً
مشروعا
«سفن» تنفذ
لـ«الكهرباء»

أظ �ه��رت ال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة ل �ش��رك��ة ك��ي ج��ي إل
لوجستيك تحقيق أرب��اح بقيمة  4.18ماليني
دي� �ن ��ار ف ��ي ال �ت �س �ع��ة أش �ه ��ر األول� � ��ى م ��ن ال �ع��ام
الحالي .وقالت الشركة في افصاح للبورصة ان
الربع الثالث من العام الحالي بلغ  1.07مليون
دينار مقابل  1.5مليون دينار في الربع الثالث
من .2018

ّ
وق �ع��ت ش��رك��ة ال�ص�ن��اع��ات ال�ه�ن��دس�ي��ة الثقيلة
وبناء السفن عقد مشروع مع وزارة الكهرباء
واملاء بقيمة  5.69ماليني دينار .وقالت الشركة
ف ��ي اف� �ص ��اح ل �ل �ب ��ورص ��ة ،ام � ��س ،إن امل� �ش ��روع
ت�م��ت ت��رس�ي�ت��ه ع�ل��ى ال �ش��رك��ة ال�ت��اب�ع��ة «ال�خ�ل�ي��ج
ل�ل�إن� �ش ��اءات واألع � �م � ��ال ال �ب �ح��ري��ة وامل � �ق� ��اوالت
العامة» ،وملدة  36شهرًا.
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لتقديم إرشادات متنوعة للمبادرين

مذكرة تفاهم بين الصندوق الوطني
ومعهد الدراسات المصرفية
علي الخالدي
وق� ��ع ال� �ص� �ن ��دوق ال��وط �ن��ي ل��رع��اي��ة
وت� �ن� �م� �ي ��ة امل � �ش� ��روع� ��ات ال �ص �غ �ي��رة
واملتوسطة امس ،مذكرة تفاهم مع
معهد ال��دراس��ات املصرفية ،تهدف
ال��ى تقديم األخير دورات تدريبية
وخ� � � ��دم� � � ��ات ارش � � � ��ادي � � � ��ة م� �ت� �ن ��وع ��ة
للمبادرين.
وأش � � ��اد امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل �ل �ص �ن��دوق
الوطني بالتكليف مناف املنيفي،
ب ��دور م�ع�ه��د ال ��دراس ��ات امل�ص��رف�ي��ة
وت�س�خ�ي��ر خ�ب��رت��ه ال �ت��ي ت��زي��د على
 40ع��ام��ا ف��ي م�ج��ال أع �م��ال ال�ق�ط��اع
املصرفي واملالي في دولة الكويت
لخدمة مؤسسات الدولة والقطاع
الخاص.
وب �ي��ن أن ال� �ب ��رام ��ج ال� �ت ��ي ي �ق��دم �ه��ا
معهد الدراسات املصرفية ستسهم
ف ��ي االرت� � �ق � ��اء ب� �خ ��دم ��ات ال �ت��دري��ب
ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا ال �ص �ن��دوق ال��وط�ن��ي
ل �ل �م �ب��ادري��ن وأص � �ح� ��اب امل �ش��اري��ع
ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة ع�ب��ر تقديم
دورات وب � � � ��رام � � � ��ج ت� �خ� �ص� �ص� �ي ��ة
م�ت�ن��وع��ة االت �ج��اه��ات ،ت�ص�م��م وف��ق
ت� �ق ��دي ��ر ادارة ال �ت �ن �م �ي��ة ال �ب �ش��ري��ة
التابعة للصندوق الوطني.
وأك� � � ّ�د امل �ن �ي �ف��ي أن ت��وق �ي��ع م��ذك��رة
ال � �ت � �ع� ��اون م� ��ع امل� �ع� �ه ��د ه� ��ي ب ��داي ��ة
م � �ث � �م� ��رة ،وس � �ت � �ع� ��ود ف � ��ي ال �ن �ه��اي��ة

المنيفي والرفاعي والمضف أثناء توقيع االتفاقية

المنيفي :فائدة
ألصحاب المشاريع
الصغيرة وسوق العمل
الرفاعي:
دورات تأهيل مهني
وفني لتعزيز إمكانات
المبادرين

ب��ال �ف��ائ��دة ع �ل��ى أص �ح��اب امل �ش��اري��ع
ال � �ص � �غ � �ي� ��رة وامل � �ت� ��وس � �ط� ��ة وس � ��وق
العمل في دولة الكويت.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام مل�ع�ه��د
ال� � � ��دراس� � � ��ات امل � �ص ��رف � �ي ��ة د .ي �ع �ق ��وب
الرفاعي ،أن مذكرة التفاهم بني معهد
ال� � ��دراس� � ��ات امل� �ص ��رف� �ي ��ة وال� �ص� �ن ��دوق
ال ��وط� �ن ��ي ت� �ه ��دف ال � ��ى دع � ��م ال �ت �ع ��اون
املشترك بينهما بما يخدم املصلحة
العامة ،الفتا الى ان مثل هذه الخطوة
ت��أت��ي ف��ي إط ��ار س�ل�س�ل��ة م��ن م��ذك��رات
ال�ت�ف��اه��م ،ي�ع�ت��زم امل�ع�ه��د توقيعها مع
عدة جهات خالل الفترة املقبلة ،على
امل أن يتحقق الهدف منها بما يخدم
ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وال� �خ ��اص ��ة ف��ي

مختلف املجاالت.
وأش� � � � � ��ار ال� � � ��ى ان أب� � � � ��رز م � �ج� ��االت
ال� � �ت� � �ع � ��اون س� �ت� �ت� �م� �ث ��ل ف � ��ي ت �ن �ف �ي��ذ
ب��رام��ج االرش ��اد وال� ��دورات املهنية
امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب� ��ال � �ت� ��دري� ��ب وال� �ت ��أه� �ي ��ل
امل� � �ه� � �ن � ��ي وال� � � �ف� � � �ن � � ��ي ،واس � �ت � �ث � �م� ��ار
الكوادر الوطنية وتعزيز إمكانات
أص�ح��اب�ه��ا .ك�م��ا ستتضمن ب��رام��ج
ت ��دري �ب �ي ��ة ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �س �ي��ق
والترويج ،وذلك لتنمية االقتصاد
الوطني ونشر الوعي بمزايا العمل
ال � �خ� ��اص ،ك �م ��ا ي� �ه ��دف ال �ص �ن ��دوق
ال � ��ى ت ��وف� �ي ��ر امل� �ع� �ل ��وم ��ات وت �ق��دي��م
الدعم الفني ألصحاب املشروعات
الصغيرة واملتوسطة.

عقاريات
سليمان الدليجان
@aldilaijan
aldilaijan@hotmail.com

لماذا ارتفعت أسعار
األراضي القريبة من العاصمة؟
كانت ت��داوالت املستثمرين في السكن الخاص
تتمركز خ�لال ال�س�ن��وات األخ �ي��رة قبل املاضية
في مناطق جنوب السرة وأبو فطيرة وأخواتها
ب�ه��دف ال�ت�ط��وي��ر أو ال�ب�ي��ع ب�ع��د م��دة ق�ص�ي��رة من
شراء األرض ،لكن مع ارتفاع األسعار لوحظ أن
حمى الشراء (إن جاز التعبير) أخذت باالنتشار
الى العقارات القريبة من الدائري الرابع خصوصًا
األراضي القابلة للفرز ،وهذا يعطي إشارة لرغبة
أقلية بشراء أراض ألوالدهم وبناتهم ،أما األغلبية
ف�ه��ي تستهدف االس�ت�ث�م��ار وت�ط��وي��ر االراض ��ي
وم��ن ث��م بيعها أو تأجيرها كشقق للكويتيني،
ون�ت�ي�ج��ة ل�لإق�ب��ال ع�ل��ى ال �ش��راء ارت�ف�ع��ت أس�ع��ار
األراضي في منطقة الروضة 750م شارعني من
 650ألفا قبل سنتني الى  750-800ألف بأسعار
اليوم.
كما ارتفعت اسعار االراض��ي في النزهة 750م
– شارع واحد من  650الفا قبل سنتني الى 750-
 780الفا بأسعار اليوم ،بينما ارتفعت اراضي
ال�ـ 750م بالعديلية من  700أل��ف ال��ى ما يقارب
الـ 800الف أو أكثر للقسيمة التي تقع على شارع
واح��د .وال شك أن الحبل على ال�ج��رار والتوقف
سيبدأ مع انخفاض األس�ع��ار باملناطق السابق
ذكرها التي كان وما زال استثمار رؤوس األموال
الصغيرة هو املتحكم بأسعارها (جنوب السرة
– بوفطيرة وأخواتها) ،وعندما تبدأ هذه املناطق
تشهد انخفاضًا فى األسعار ،سنجد استقرارا
أو انخفاضا ف��ي امل�ن��اط��ق داخ��ل ال��دائ��ري ال��راب��ع
بسبب توجه أموال املضاربة إليها مرة أخرى.
لذلك ال يتوقع احد أن هناك انخفاضا باألسعار
داخل الدائري الرابع ،مع العلم أن هذا الحديث ال
يشمل بالتأكيد امل��واق��ع امل�م�ي��زة املحكومة بقلة
العرض وارتفاع الطلب.

القضية اإلسكانية ودور الصحف

266.2

101.4

10.7

مليون دينار

مليون دينار

ماليين دينار

األقساط المكتتبة

حقوق المساهمين

صافي ربح

755

59.63
ً
فلسا

مليون دينار

ربحية السهم

مجموع األصول

خالل تسعة أشهر

مجموعة الخليج للتأمين
ً
أرباحا
تحقق  10.7ماليين دينار
خالد الحسن

الحسن :النتائج تعكس نمواً
متواصالً وقدرة على حماية
األصول وحقوق المساهمين

أعلنت مجموعة الخليج للتأمني ،أم��س ،ع��ن تحقيق
ص��اف��ي رب��ح بقيمة  10.7م�لاي�ين دي �ن��ار ( 35.2مليون
دوالر) بربحية  59.63فلسا للسهم الواحد ،وذلك خالل
األشهر التسعة األول��ى من العام الحالي باملقارنة مع
ص��اف��ي رب��ح بقيمة  10.6م�لاي�ين دي �ن��ار ( 34.8مليون
دوالر) بربحية  59.2فلسا للسهم ال��واح��د ع��ن الفترة
نفسها م��ن ال�ع��ام امل��اض��ي ،وي�ع��ود سبب االرت �ف��اع في
ص��اف��ي ال��رب��ح إل ��ى ت�ح�س��ن ن�ت��ائ��ج االك �ت �ت��اب وارت �ف��اع
حصة املجموعة من نتائج الشركات التابعة .وارتفعت
ح�ق��وق املساهمني لتبلغ  101.4مليون دي�ن��ار (333.2
مليون دوالر) كما في  30سبتمبر  2019باملقارنة مع
 89.1م�ل�ي��ون دي �ن��ار ( 292.1م�ل�ي��ون دوالر) ك�م��ا ف��ي31
ديسمبر  2118بارتفاع قيمته  12.2مليون دينار (40.2
مليون دوالر) ونسبته .13.7%

االستثمار وااليرادات
بلغت القيمة ال��دف�ت��ري��ة للسهم  544فلسًا م�ق��ارن��ة مع
 498فلسًا بنهاية  2018بارتفاع نسبته  9.2في املئة.
وب�ل�غ��ت قيمة األق �س��اط املكتتبة  266.2م�ل�ي��ون دي�ن��ار
( 874.9مليون دوالر) بانخفاض طفيف نسبته  3في
املئة باملقارنة مع  274.4مليون دينار ( 901.9مليون
دوالر) عن الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ ربح االستثمار واالي��رادات األخ��رى  10.8ماليني
دي �ن��ار ( 35.4مليون دوالر) ب��امل�ق��ارن��ة م��ع  8.4ماليني
دينار كويتي ( 27.7مليون دوالر) عن الفترة نفسها
من العام املاضي بارتفاع نسبته  28في املئة .وتدعيما
ألعمال املجموعة التشغيلية وحقوق حملة وثائقها،
فقد تمت زي��ادة صافي االحتياطيات الفنية للشركة
من  150مليون دينار ( 493.1مليون دوالر) كما في 31
ديسمبر  2018إلى  158.7مليون دينار ( 521.5مليون
دوالر) كما في  30سبتمبر  2019بزيادة  5.8في املئة،
االم ��ر ال ��ذي ي �ع��زز ق ��درة ال�ش��رك��ة ع�ل��ى ت�ح�م��ل امل�خ��اط��ر
الطارئة التي قد تطرأ في املستقبل.

نمو متواصل
وارت �ف��ع م�ج�م��وع األص ��ول املجمعة خ�ل�ال ه��ذه الفترة
ل�ي�ص��ل إل ��ى  755م �ل �ي��ون دي �ن��ار ( 2.48م �ل �ي��ار دوالر)
ب��زي��ادة م�ق��داره��ا  187.8مليون دي �ن��ار ( 617.3مليون
دوالر) ونسبتها  33.1في املئة عن السنة املنتهية في
 31ديسمبر  .2018وق��ال الرئيس التنفيذي ملجموعة
الخليج للتأمني خالد سعود الحسن« :تعكس نتائج
األش� �ه ��ر ال �ت �س �ع��ة األول � � ��ى م ��ن ال� �ع ��ام ال� �ح ��ال ��ي ال �ن �م��و
املتواصل للمجموعة وقدرتها على حماية أصولها
وحقوق مساهميها ،وسعيها املستمر لتقديم أفضل
الخدمات التأمينية لعمالئها في جميع األسواق التي
نتواجد فيها وذل��ك من خ�لال استراتيجيتنا الهادفة
إلى التوسع اإلقليمي وزيادة حصتنا السوقية محليًا
وإقليميًا».

ُ
ال�ك��ل يعلم أن ه��ذه ّالقضية أش�ب�ع��ت حديثًا في
ال� ��دواوي� ��ن؛ ح �ت��ى م ��ل ال� �ن ��اس ،وم ��ن امل �ع �ل��وم أن
ُ
 %30ــــ  %35من اإليجارات تستقطع من دخل
العائالت في سبيل دفع األج��رة ،على الرغم من
دف��ع الحكومة  150دي�ن��ارًا لكل عائلة متزوجة،

لكن الظاهر أن السبب هو ارتفاع عدد الزيجات
الكويتية مقابل العرض من الشقق ،كما أن حرص
العائالت الكويتية على السكن باملناطق السكنية
ساعد على ارتفاع القيمة اإليجارية واستقرارها،
في حني لم يكن هذا العامل موجودًا بالسبعينات
والثمانيات ،وحتى التسعينات .من ناحية أخرى،
كان وما زال هناك نشاط ملحوظ من املؤسسة
العامة للرعاية السكنية في تسريع حل املشكلة،
نما الى علمي أن الرقم الحالي بلغ  94ألف طلب
إس �ك��ان��ي ،ب��ان�خ�ف��اض م�ل�ح��وظ ع�م��ا ق�ب��ل سنة،
والذي ّ
تعدى  100ألف طلب ،املالحظ أن الجرائد
اليومية املحلية ّ
تتطرق إلى قضايا كثيرة ،مثل
ال�ص�ح��ة وال�ت��وظ�ي��ف وغ �ي��ر ذل� ��ك ..إل ��خ .ف��ي حني
القضية اإلسكانية ال يوجد لها اهتمام ملحوظ.
نعود م��رة اخ��رى ال��ى دور الجرائد اليومية التي
يجب ان تدعو ال��ى ال�ت�ع��اون بعضها م��ع بعض،
لطرح حلول للمشكلة التي سوف تتعاظم أكثر
مع التجنيس وارتفاع عدد الزيجات السنوية.

دمج املكاتب العقارية

َ
ع �ل��ى ش��اك �ل��ة دم� ��ج ش ��رك ��ات ال �ت��أم�ي�ن امل��رت��ق��ب
(إن ص� َّ�ح الخبر) ودم��ج ش��رك��ات عقارية ودم��ج
ش ��رك��ات ن �ف �ط �ي��ة ..ال� ��خ ،ل ��م ن�س�م��ع ف ��ي ي ��وم من
االي��ام عن دمج مكاتب عقارية في ظل الظروف
ّ
املتغيرة .منذ بداية سوق التداول املقنن نسبيًا
بالسبعينات لم تشهد السوق العقارية إال اندماج
م�ك�ت��ب واح ��د م� َّ�ع م�ك�ت�ب�ين آخ ��ري ��ن!! ف��ي ع��ام��ي
 2015و 2016قل أداء املكاتب العقارية؛ لدرجة
ّ
اضطر إلى إنهاء
أن عددًا ال بأس به من املكاتب
أعماله وم��ع وج��ود بعض الخبرات العقارية في
هذه املكاتب ،إال أن هذه الخبرات ّ
تسربت ألماكن
أخرى ،لم تلجأ الى دمج كيانها مع مكاتب أخرى
عقارية ناجحة .البعض اضطر إل��ى البحث عن
َّ
اضطر
عمل في شركات عقارية او أسهم ،حتى
البعض الى العمل في شركات ،ليست لها عالقة
بالعقار؛ لذلك على بعض املكاتب أال تفكر في
إن�ه��اء عملهم (ف��ي ح��ال انخفاض ال �ت��داول) ،بل
ع�ل�ي�ه��ا ال�ع�م��ل ع�ل��ى دم ��ج خ�ب��رات�ه��م م��ع خ�ب��رات
اآلخرين.

مهدي :الخصخصة في الكويت
تختلف عن النماذج األخرى
ق � ��ال األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل �ل �م �ج �ل��س االع � �ل� ��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط
وال �ت �ن �م �ي��ة ،ال ��دك� �ت ��ور خ ��ال ��د م � �ه ��دي ،ان ال �ن �م��وذج
الكويتي في مجال الخصخصة يختلف عن النماذج
االقتصادية االخ ��رى ،اذ يعتمد على ش��راك��ة ثالثية
تضم املواطنني والقطاعني العام والخاص.
واض��اف مهدي ،في كلمة خ�لال ورش��ة عمل تعريفية
ب �ن �ظ��ام ال� �ش ��راك ��ة ب �ي�ن ال �ق �ط��اع�ي�ن ال� �ع ��ام وال � �خ ��اص،
ب��ال�ت�ع��اون م��ع هيئة ال�ش��راك��ة ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ف��ي مقر

االمانة امس ،ان التوجه لتعزيز الشراكة بني القطاعني
العام والخاص يأتي ضمن سياسات الخطة االنمائية.
واوض � ��ح ان ن �ج��اح��ات ك �ب �ي��رة ح�ق�ق�ت�ه��ا ال �ك��وي��ت في
ه��ذا السياق ،تمثلت في تخصيص بورصة الكويت
وانطالق مشروع شمال ال��زور بإشراك املواطنني فيه
بنسبة  50في املئة ،الفتا الى ان النموذج الكويتي في
الخصخصة يدخل املواطنني ليكونوا جزءا ال يتجزأ
من النجاحات التجارية( .كونا)
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تذبذب المحادثات األميركية -الصينية وارتفاع مخزونات الطاقة

«الوطني»:مخاوف النمو تكبح
ارتفاع النفط
ق ��ال ت �ق��ري��ر ل�ب�ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ان
أسعار النفط عادت إلى نطاقها املألوف
م��ع نهاية األس�ب��وع األول م��ن نوفمبر،
نتيجة امل �خ��اوف ح��ول ن�م��و االق�ت�ص��اد
ال �ع ��امل ��ي ،وت� �ح ��دي� �دًا ال �ت �ق��دم امل �ت��ذب��ذب
ف��ي امل �ح ��ادث��ات ال �ت �ج��اري��ة األم �ي��رك �ي��ة-
ال �ص �ي �ن �ي��ة ،وامل� � �خ � ��اوف ب� �ش ��أن زي � ��ادة
املعروض النفطي ،حيث كان آخر تداول
ل �خ ��ام ب ��رن ��ت ،ع �ن��د ن �ح��و  62.5دوالرا
للبرميل ب��ارت �ف��اع نسبته  %16.2منذ
بداية السنة وحتى اآلن ،متراجعًا عن
أع�ل��ى مستوى ل��ه خ�لال أرب�ع��ة أسابيع
ف��ي  5ن��وف �م �ب��ر ،ح�ي�ن س �ج��ل  63دوالرًا
للبرميل تقريبًا .بينما ت��م ت��داول خام
غرب تكساس عند  57.2دوالرا للبرميل،
أي ب��ارت�ف��اع نسبته  %26.1منذ بداية
السنة وحتى اآلن.
وج� � ��اء االرت� � �ف � ��اع ل �ث�ل�اث ��ة أي� � ��ام ب�ف�ض��ل
إش� ��ارات ب�ش��أن ال�ت�ق��دم ف��ي امل�ف��اوض��ات
التجارية األميركية -الصينية ،وكذلك
ب �ف �ض��ل أرق� � � ��ام ال� ��وظ� ��ائ� ��ف األم �ي��رك �ي��ة
وب� � �ي � ��ان � ��ات ال� �ت� �ص� �ن� �ي ��ع ال� � �ت � ��ي ج � ��اءت
إيجابية .ولكن بعد التقارير التي أفادت
ب��أن ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي دون��ال��د ترامب
ون�ظ�ي��ره ال�ص�ي�ن��ي ش��ي ج�ين ب�ي�ن��غ ،قد
ال يتمكنان من توقيع االتفاق التجاري
ال�ج��زئ��ي ال ��ذي ط��امل��ا سعيا إل �ي��ه ،حتى
ديسمبر املقبل ،إضافة إلى إصدار إدارة
م �ع �ل��وم��ات ال �ط��اق��ة األم �ي��رك �ي��ة ب�ي��ان��ات
تظهر أن مخزونات الخام األميركي قد
ارتفعت أكثر بكثير مما ك��ان متوقعا،
اي ب ��زي ��ادة  7.9م�لاي�ين ب��رم �ي��ل لتصل
إل��ى  446.8مليون برميل ف��ي األسبوع
املنتهي مطلع الشهر الجاري ،تراجعت
األسعار مرة أخرى.
واوض � ��ح ت �ق��ري��ر ال��وط �ن��ي ان ال�ت�ق��اري��ر
ال �ت��ي أف� � ��ادت ب� ��أن م ��ن غ �ي��ر امل ��رج ��ح أن
ت��دف��ع م�ج�م��وع��ة دول أوب ��ك وحلفائها
ن �ح��و امل ��زي ��د م ��ن خ �ف��ض اإلن� �ت ��اج ل��دى
اج �ت �م��اع �ه��ا ال � � ��وزاري امل� �ق ��رر ع �ق��ده في
دي �س �م �ب��ر امل �ق �ب��ل اس �ه �م��ت ف ��ي ت��راج��ع
ال �س��وق .وق��د ج��اء ذل��ك بعد أن توقعت
أوب � ��ك ،ب ��أن ال �ط �ل��ب ع �ل��ى ال �ن �ف��ط ع��امل�ي��ا
سينمو بقدر متواضع يبلغ  1.0مليون
ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ا ع �ل��ى امل � ��دى امل �ت��وس��ط،
بينما سيرتفع إنتاج النفط الصخري
األميركي بنسبة قوية تبلغ  40في املئة
ب�ح�ل��ول  .2025وق ��د ت��وق�ع��ت مجموعة
املنتجني تراجعا في حصتها السوقية

◄

◄

نمو الطلب العالمي على النفط

م��ن النسبة الحالية البالغة  %35إلى
 %32بحلول .2025

عودة التداول بخام برنت
عند نحو  62.5دوالراً للبرميل
بسبب مخاوف تباطؤ االقتصاد
العالمي وزيادة المعروض
ارتفاع التزام دول أوبك
وحلفائها في سبتمبر
الماضي  %230نتيجة توقف
اإلنتاج السعودي
بعد الهجوم
على منشآتها النفطية
اإلنتاج األميركي سيرتفع
 1.2مليون برميل يومياً
في  2019و 0.9مليون
في  2020ما يش ّكل %75
من تخفيضات أوبك

إنتاج أوبك  +من النفط الخام

غياب املحفزات
وذك ��ر ت�ق��ري��ر ال��وط �ن��ي ،ان ��ه ب�ع��د ع��ودة
إن� �ت ��اج ال� �خ ��ام ال �س �ع��ودي ب �س��رع��ة إل��ى
م� �س� �ت ��وي ��ات «ط� �ب� �ي� �ع� �ي ��ة» ن �س �ب �ي��ا ف��ي
أكتوبر امل��اض��ي ،بعد هجوم الطائرات
امل � �س� � ّ�ي� ��رة ع� �ل ��ى ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ف��ي
م �ن �ش��أت��ي بقيق/خريص ،ل� �ت� �ت ��راوح
أسعار النفط ضمن نطاق أفقي ضيق
معظم شهر أكتوبر .حيث اختفت االثار
املتبقية للمخاطر الجيوسياسية بعد
االستعادة الكاملة لإلنتاج السعودي.
ومع غياب املحفزات من جهة املعروض
بشكل كبير ،هيمن التوتر بشأن مسار
النمو االقتصادي العاملي مجددا.

قلق اقتصادي شامل
واوض� ��ح ال�ت�ق��ري��ر ان ك�ل�ا م��ن ص�ن��دوق
النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة،
خ �ف �ض��ا ت��وق �ع��ات �ه �م��ا ل �ن �م��و االق �ت �ص��اد
العاملي والطلب على النفط عامليًا ،على
ال�ت��وال��ي ،فقد استشهد ص�ن��دوق النقد
ال��دول��ي ب��ال�ح��واج��ز ال�ت�ج��اري��ة وارت�ف��اع

ظ � ��روف ع� ��دم ال �ي �ق�ي�ن ال �ج �ي��وس �ي��اس �ي��ة
وال �ت �ج��اري��ة ،ض �م��ن ع ��وام ��ل ت �ق��ود إل��ى
تباطؤ ع��امل��ي «م�ت��زام��ن» ،مما أدى إلى
بلوغ نسبة النمو  %3.0في  2019وهي
النسبة األبطأ منذ األزمة املالية ،2008
ول ��ذل ��ك ت ��م خ �ف��ض ال �ن �م��و االق �ت �ص��ادي
املتوقع ف��ي  2020بنسبة  %0.2ليصل
إل� ��ى  .%3.4وم� ��ن ن��اح �ي �ت �ه��ا ،خ�ف�ض��ت
الوكالة الدولية للطاقة مجددا توقعها
لنمو الطلب على النفط بمقدار  65ألف
برميل يوميًا ليبلغ نحو مليون برميل
ي��وم �ي��ًا ف��ي  ،2019وب �م �ق��دار  110آالف
ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا ل�ي�ص��ل إل ��ى  1.2مليون
ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ا ف ��ي  ،2020ب��ال��رغ��م من
أن ال��وك��ال��ة أق� � ّ�رت ب ��أن ب�ع��ض التعديل
ال� ��ذي ت��م ه ��ذه ال�س�ن��ة ك ��ان ب�س�ب��ب رف��ع
أرق��ام الطلب على الخام في  2018بعد
املراجعة في أميركا.
وقال التقرير إن معدل نمو الطلب على
النفط ف��ي  2019سيكون على األرج��ح
األضعف في ث�لاث سنوات ،األم��ر الذي
ي�ع�ك��س ت��راج �ع��ا ف��ي اس �ت �ه�لاك أوروب ��ا
والهند واليابان وكوريا وأميركا ،ولكن
االس �ت �ه�ل�اك ال�ن�ف�ط��ي ال�ص�ي�ن��ي اس�ت�م��ر
قويا.

زيادة المعروض من خارج أوبك
اش��ار التقرير الى ان األس��واق تبدو كأنها لم تكترث بشكل كبير بالهجمات
على املنشآت النفطية السعودية ،وبتأثيرات ذلك على املعروض النفطي العاملي.
ويعتبر ت��وق��ف منشأتي بقيق/خريص السبب الرئيسي ف��ي تسجيل أكبر
تراجع شهري حاد في املعروض النفطي نحو  1.5مليون برميل يوميا ألكثر
من عشر سنوات .هذا باإلضافة النخفاض االنتاج في النرويج وكندا وكذلك
بسبب املزيد من التراجع في إنتاج فنزويال.
وتابع التقرير ان��ه مع ذل��ك ،ف��إن زي��ادة معروض ال��دول من خ��ارج أوب��ك ،وال��ذي
يدعمه النمو القوي للنفط الصخري األميركي ،يهيمن على توقعات العرض،
ويساعد في التعويض عن خفض اإلنتاج الذي قامت به دول أوبك وحلفاؤها
هذه السنة .فقد بلغ إنتاج الخام األميركي مستوى مرتفعا قياسيا عند 12.6
مليون برميل يوميا في أكتوبر.
وبفضل خفض اإلن�ت��اج ال�ل�اإرادي للسعودية في سبتمبر امل��اض��ي ،ارتفع معدل
التزام دول أوبك وحلفاؤها بشكل حاد من  %120في أغسطس املاضي إلى %230
في سبتمبر املاضي ،ولم تفصح أوب��ك وشركاؤها عن املزيد من خفض اإلنتاج،
وفضلت االنتظار حتى اجتماعها الوزاري نصف السنوي في ديسمبر املقبل قبل
القيام بأية إعالنات .ولكن طاملا استمر بعض منتجي أوبك ،مثل العراق ونيجيريا،
بإنتاج ما يفوق حصتيهما ،ال يبدو أن املزيد من الخفض سيكون مرجحا.

 % 3.2عائد على حقوق المساهمين

«التجارية» تحقق
 9.5ماليين دينار في  9أشهر
اع �ل��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة ال �ش��رك��ة ال �ت �ج��اري��ة
العقارية عبد الفتاح معرفي ان الشركة حققت
أرب��اح��ا صافية بلغت ح��وال��ي  9.5ماليني دينار
ك��وي�ت��ي ف��ي االش �ه��ر ال�ت�س�ع��ة االول� ��ى م��ن السنة
ال �ح��ال �ي��ة ،م�ش�ي��را ال ��ى ان ال �ع��ائ��د ع�ل��ى متوسط
حقوق املساهمني بلغ  3.26في املئة ،في حني بلغ
العائد على رأس املال  5.31في املئة.
وأض��اف معرفي أن الشركة التجارية العقارية
اس�ت�ط��اع��ت أن ت �ع��زز مكانتها ك��واح��دة م��ن أه��م
م �ك��ون��ات ال �ن �ه �ض��ة ال �ع �م��ران �ي��ة ال �ت ��ي ت�ش�ه��ده��ا
ال�ك��وي��ت ،حيث ت��واص��ل تلك املسيرة بنجاح مع
ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى االل �ت��زام واالب �ت �ك��ار وال�ت�ط��وي��ر من
أج ��ل امل��زي��د م��ن اإلن� �ج ��ازات وال �ح �ل��ول ال�ع�ق��اري��ة
املبتكرة عبر تقديم مشروعات عقارية (سكنية
وتجارية) ذات ج��ودة عالية بإمكانها أن تحقق
املزيد من الرفاهية والتطور.
واشار معرفي الى افتتاح الشركة ملشروع «داين
زون» للمطاعم وت��أج�ي��ر  %96منه وال�ك��ائ��ن في
م�ن�ط�ق��ة ال �ف �ن �ط��اس ،وال � ��ذي ي �ت �ك��ون م��ن  26فيال
مطلة على البحر ،مبينا أن هذا املشروع يعتبر
م��ن اح��دث م�ش��اري��ع ال�ش��رك��ة ال�ت�ج��اري��ة العقارية
ويمتد على مساحة  8.300م 2وحاليا تقوم 13
فيال بممارسة نشاطها التجاري بينما تستعد
 12فيال لالفتتاح خالل االسابيع القليلة املقبلة.
ومن منطلق تحقيق أهدافها في الوقت املطلوب،
أف��اد معرفي بأنه ق��د ت��م افتتاح قاعة بوليفارد

عبد الفتاح معرفي

والتي تمتد على مساحة تقارب  2000م .2وتتكون
من قاعة أفراح فاخرة وقاعات اجتماعات مميزة،
ك�م��ا ت�ض��م غ��رف��ة خ��اص��ة ب��ال �ع��رائ��س .وق ��د الق��ت
القاعة إقباال كبيرا من الشركات واالف��راد إلقامة
م�خ�ت�ل��ف ال �ف �ع��ال �ي��ات ،وذل � ��ك ل�ت�ل�ب�ي�ت�ه��ا لجميع
اح �ت �ي��اج��ات ال �ع �م�ل�اء ب ��اإلض ��اف ��ة ال� ��ى م��وق�ع�ه��ا
االستراتيجي.
واش��ار معرفي الى أن «التجارية» تسير بخطى
ثابتة نحو تحقيق رؤيتها وأه��داف�ه��ا لتحقيق
أف �ض��ل ال�ن�ت��ائ��ج ال �ت��ي ت ��ؤدي إل ��ى ت�ع��زي��ز حقوق
مساهمي الشركة.

مجلس الطاقة بدبي ّ
يروج
لجائزة اإلمارات  2020في الكويت

ممثلو مجلس دبي للطاقة خالل المؤتمر الصحافي | تصوير أحمد سرور

أق � � ��ام امل� �ج� �ل ��س األع � �ل� ��ى ل �ل �ط��اق��ة ب ��دب ��ي ج��ول��ة
ترويجية ف��ي ال�ك��وي��ت ل �ل��دورة ال��راب�ع��ة لجائزة
اإلم� � ��ارات ل�ل�ط��اق��ة  ،2020ال �ت��ي ت�ن�ع�ق��د ب��رع��اي��ة
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي ،تحت
شعار «تعزيز االبتكار لطاقة مستدامة».
وع �ق��د امل �ج �ل��س م��ؤت �م��را ص �ح��اف �ي��ا ف ��ي م��دي�ن��ة
الكويت ،أم��س ،في إط��ار خطته الترويجية في
ال� ��دول ال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي منطقة ال �ش��رق األوس ��ط،
وال � �ه� ��ادف� ��ة إل � ��ى ج � ��ذب م ��ؤس� �س ��ات ال �ق �ط��اع�ي�ن
ال�ع��ام وال�خ��اص وامل��راك��ز البحثية واألف ��راد من
املبتكرين للمشاركة في الجائزة.
وت �ح��دث ف��ي امل��ؤت �م��ر ف�ي�ص��ل ع�ل��ي راش ��د م��دي��ر
إدارة ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال�ط��اق��ة ف��ي امل�ج�ل��س األع�ل��ى
ل�ل�ط��اق��ة ب��دب��ي ب �ح �ض��ور أع �ض��اء س �ف��ارة دول��ة
اإلمارات في الكويت وكبار املسؤولني في قطاع
ال �ط��اق��ة ف��ي ال �ك��وي��ت وم�م�ث�ل�ين م��ن ال�ج��ام�ع��ات
ومراكز البحوث واملؤسسات املعنية بتقنيات
الطاقة املتجددة.
وس �ل��ط م�م�ث�ل��و امل�ج�ل��س األع �ل��ى ل�ل�ط��اق��ة ب��دب��ي
الضوء على أهمية جائزة اإلم��ارات للطاقة في
دع��م وت�ك��ري��م أف�ض��ل م�م��ارس��ات ون�ظ��م الحفاظ
ً
ع �ل��ى ال� �ط ��اق ��ة ،وال� �ت ��ي ب �ج��ان��ب ك��ون �ه��ا ح �ل��وال
مبتكرة ،تتميز بأنها حلول منخفضة التكلفة
للطاقة البديلة واملتجددة.
واوض �ح��وا ان ال�ج��ائ��زة ت�ه��دف إل��ى استقطاب
أح � � ��دث االب� � �ت� � �ك � ��ارات وال� �ت� �ق� �ن� �ي ��ات وال� �ح� �ل ��ول
واملمارسات واألعمال الرائدة املعنية بكفاء ة

ال �ط��اق��ة وت��رش �ي��د اس �ت �ه�ل�اك ال �ط��اق��ة وامل �ي ��اه
وتعزيز انتاج الطاقة املتجددة .وتمثل منصة
دول �ي ��ة رائ � ��دة مل�خ�ت�ل��ف م��ؤس �س��ات ال�ق�ط��اع�ين
ال� �ع ��ام وال� �خ ��اص وم ��راك ��ز األب� �ح ��اث واألف � ��راد
امل �ب �ت �ك��ري��ن ل�ل�اط�ل�اع ع �ل��ى أح � ��دث ال �ت �ق �ن �ي��ات
والحلول وتكنولوجيا الطاقة ،وكذلك تبادل
ال � � ��رؤى وال � �خ � �ب� ��رات م� ��ن أج � ��ل امل� �س ��اه� �م ��ة ف��ي
ت �ط��وي��ر م �ش��اري��ع ال �ط��اق��ة وت �ط �ب �ي �ق �ه��ا ،وذل ��ك
دعمًا للجهود العاملية الهادفة إل��ى الحد من
آث��ار ال�ت�غ�ي��رات امل�ن��اخ�ي��ة وخ�ف��ض االن�ب�ع��اث��ات
الكربونية .وتمنح الجائزة العديد من جوائز
التميز ضمن فئاتها بغرض تشجيع الجميع
على املضي قدمًا في ابتكار وسائل وتقنيات
ج ��دي ��دة ف ��ي م� �ج ��ال ك� �ف ��اء ة ال �ط ��اق ��ة وت��رش �ي��د
الطاقة وانتاج الطاقة املتجددة.
وأشاد راشد بدور الكويت في هذا املجال نظرًا
مل�س��اع�ي�ه��ا ف��ي م �ج��ال إن �ت��اج ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة
م ��ن خ �ل�ال ال �ع��دي��د م ��ن امل �ش��اري��ع امل �ه �م��ة ،وه��و
م ��ا س�ي�ض�ي��ف ق �ي �م��ة ك �ب �ي��رة وداف� �ع ��ًا مل��زي��د من
املشاركات في الجائزة.
و ق� � � � � ��ال « :ف� � � ��ي ا ل� � ��و ق� � ��ت ا ل � � �ح � ��ا ل � ��ي ،ب� � � ��ات م ��ن
ا ل �ض ��روري ت�ب�ن��ي ا مل �م��ار س��ات ا ل �خ �ض��راء ف��ي
ا س�ت�ه�لاك ا ل�ط��ا ق��ة ،وا ل�ت��ي ستضمن ا ل��و ص��ول
ا ل� ��ى م �س �ت �ق �ب��ل م� �س� �ت ��دام ،و ت �م �ث��ل ا ل �ت �ق �ن �ي��ات
ا مل �ب �ت �ك��رة م �ن �ص��ة م �ه �م��ة ل �ت �ع��ز ي��ز ا ق �ت �ص��ادات
ا ل��دول ف��ي ه��ذا ا مل �ج��ال ،ك�م��ا ي�س��ا ه��م ا ل�ش�ب��اب
ب� ��دور م �ح ��وري و م �ه��م ف ��ي ت �ح �ق �ي��ق ا ل�ت�ن�م�ي��ة
املستدامة».

الليرة تواصل االنهيار بعد فشل مبادرة «عملتي قوتي»

أموال النظام السوري في «ناطحات السحاب الروسية»
■ أفراد من عائلة مخلوف اشتروا نحو  20شقة بموسكو قيمتها  40مليون دوالر
ّ
ح��ل��ق س �ع��ر ال � � ��دوالر االم �ي ��رك ��ي ام ��س،
امام الليرة السورية ،ليصل إلى أعتاب
 700ل�ي��رة ل�ل��دوالر ال��واح��د ،ف��ي انتظار
م�ب��ادرة مصرف س��وري��ا امل��رك��زي خالل
األي��ام املقبلة .وال ت��زال أس�ب��اب ارتفاع
سعر الصرف غير واضحة في ظل عدم
توافر تحركات من قبل حكومة النظام
السوري ،في حني لم تجد مبادرة رجال
األع �م��ال «عملتي ق��وت��ي» ل��دع��م الليرة
نفعًا.
ويتزامن ذلك مع كشف تحقيق أجرته
صحيفة ف��اي�ن�ن�ش��ال ت��اي�م��ز أن روس�ي��ا
تمثل وجهة مهمة لبعض األموال التي
يملكها النظام السوري .وقال الكاتبان
هنري ف��وي وك�ل��وي كورنيش إن��ه بعد
أن ه �ي �م �ن��ت ن��اط �ح��ات ال �س �ح��اب ع�ل��ى
أف ��ق م��وس �ك��و ،ت�ض��اع��ف ع��دده��ا خ�لال
السنوات األخيرة بفضل تدفق األموال

ل �ت �ت �ج��اوز ب ��ذل ��ك م �ب��ان��ي «ال �ش �ق �ي �ق��ات
ُ
السبع» ،التي ش َيدت في عهد ستالني،
والتي مثلت في السابق أط��ول املباني
في موسكو.
ووف �ق��ا ل�ل�ص�ح�ي�ف��ة ،ل��م ي�س�ب��ق الكشف
ع��ن حقيقة ض��م امل�ج�م��ع م��ا ال ي�ق��ل عن
 18شقة فاخرة اشتراها أفراد منتمون
إل ��ى ال �ع��ائ �ل��ة امل��وس �ع��ة ل �ب �ش��ار األس ��د،
بهدف االحتفاظ بعشرات امل�لاي�ين من
ال ��دوالرات خ��ارج س��وري��ا ،ال سيما في
ظل اندالع الحرب.
وذك ��ر ال�ك��ات�ب��ان أن ب�ع��ض أف ��راد عائلة
مخلوف ،بما في ذلك العديد من أبناء
ع��م األس ��د ،وب�ع��ض أق��ارب �ه��م اآلخ��ري��ن،
اش �ت��روا م��ا ال ي�ق��ل ع��ن  20ش�ق��ة بقيمة
 40مليون دوالر في موسكو عن طريق
سلسلة معقدة من الشركات والقروض،
م �م��ا ي ��وض ��ح دور روس� �ي ��ا «ك� �ح ��ارس

نقدي» للنظام .عالوة على ذلك ،يظهر
الدور الذي لعبه «مديرو أموال األسد»
ف��ي مساعدة النظام على نقل األم��وال
إلى خارج نطاق العقوبات الغربية.
وأوض �ح��ت وث��ائ��ق تسجيل املمتلكات
منذ عام  ،2013حصلت عليها مجموعة
«غ �ل��وب��ل وي �ت �ن��س» مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد،
أن أف� � ��راد األس� � ��رة وش ��رك ��اء ه ��م ال��ذي��ن
يخضع العديد منهم لعقوبات ،اقتنوا
الشقق الفاخرة في مجمع «سيتي أوف
كابيتالز» .واستخدم هؤالء في معظم
ال �ح��االت هيكل ق ��روض ي�ض��م ش��رك��ات
ل�ب�ن��ان�ي��ة خ��ارج �ي��ة ت�م�ت�ل��ك ف ��ي ال��وق��ت
الراهن هذه العقارات بصفة رسمية.
وص�ف�ق��ات ال�ع�ق��ارات تمثل دل�ي�لا ن��ادرا
على الطريقة التي ساعدت من خاللها
روسيا األفراد املفروض عليهم عقوبات
وال ��ذي ��ن س ��اع ��دوا ن �ظ��ام األس� ��د امل��دم��ر

واس�ت�ف��ادوا منه ،ف��ي نقل أصولهم من
دم�ش��ق وال�ت�ه��رب م��ن األن�ظ�م��ة الدولية
وال �س �م��اح ل�ه��م ب��ال�ل�ج��وء إل ��ى موسكو
واالس�ت�م�ت��اع ب��أن�م��اط ال�ح�ي��اة الفاخرة
أثناء احتراق سوريا.
وت� �ك� �ش ��ف ص� �ف� �ق ��ات ش � � ��راء ال� �ع� �ق ��ارات
ف��ي م��وس�ك��و ع��ن إح ��دى اآلل �ي��ات ،التي
جمعت من خاللها األس��ر الحاكمة في
سوريا ثروتها ،وسعت للحفاظ عليها،
رغ��م العقوبات ،فضال ع��ن ذل��ك ،تسلط
هذه الصفقات الضوء على الدور الذي
ل�ع�ب�ت��ه روس �ي��ا ك �م�لاذ آم ��ن ألش �خ��اص
مقربني من النظام وأموالهم.
وب� �ح� �س ��ب ت� �ق ��ري ��ر ف ��اي �ن �ن �ش ��ال ت��اي �م��ز
توضح ممتلكات مخلوف في موسكو
أن روس� �ي ��ا ت�س�ت�ف�ي��د أي �ض��ا م ��ن رغ�ب��ة
ن �خ �ب��ة دم� �ش ��ق ف ��ي وض � ��ع ال � �ث� ��روة ف��ي
الخارج .كما تبرز هذه الصفقات ،حتى

بعد فرض األسد سيطرته على البالد،
أن الطبقة الغنية ف��ي س��وري��ا م��ا زال��ت
تحوط على رهاناتها.
وم ��ن ب�ي�ن  20ش �ق��ة ،اش �ت��رت ال�ش��رك��ات
التابعة لحافظ مخلوف  13شقة ،بينما
اشترت زوجته وشقيقتها ،زوجة أخيه
األكبر رامي مخلوف ،البعض من هذه
ال� �ع� �ق ��ارات ،واق �ت �ن��ى األش � �ق� ��اء ال �ث�لاث��ة
اآلخرون لحافظ مخلوف ثالثة عقارات
إض��اف�ي��ة تتمثل ف��ي ن��اط�ح��ات سحاب
تقع في موسكو.
ُ
وي �ص �ن��ف رام � ��ي م �خ �ل��وف  -اب� ��ن خ��ال
ح��اف��ظ األس ��د وص��دي��ق طفولته  -منذ
ف �ت��رة ط��وي �ل��ة ع �ل��ى أن� ��ه رج� ��ل األع �م��ال
السوري األكثر ثراء ،وينظر إليه رجال
األع �م��ال ال�س��وري��ون على أن��ه «مصرف
عائلة األس ��د»ُ .
وسلطت عقوبات على
اب��ن ع��ائ�ل��ة م�خ�ل��وف األك �ب��ر س�ن��ا خ�لال

ع ��ام  ،2008ب �ع��دم��ا ات�ه�م�ت��ه ال�ب��رق�ي��ات
الدبلوماسية املسربة منذ ذل��ك الوقت
ب��اس�ت�خ��دام ع�لاق��ات��ه لكسب ام�ت�ي��ازات
بصفة غير نزيهة ،على خلفية تكوينه
إم�ب��راط��وري��ة تجارية ضخمة ،بما في
ذلك أكبر شبكة اتصاالت في سوريا.
ف� � ��ي امل� � �ق � ��اب � ��ل ،أع� � �ي � ��د ت� ��وج � �ي� ��ه ب �ع��ض
األم � � ��وال إل� ��ى ال �ق �ص��ر ال ��رئ ��اس ��ي وف �ق��ا
لدبلوماسيني ومحللني ،حيث اتهمت
ال �ع �ق��وب��ات ال�غ��رب�ي��ة ال �ع��دي��د م��ن أف ��راد
ع ��ائ �ل ��ة م� �خ� �ل ��وف ،ب �م ��ن ف �ي �ه��م إخ ��وت ��ه
األربعة ورج��ال أعمال آخ��رون ،بالعمل
ك��واج �ه��ات ألف� ��راد ع��ائ�ل��ة األس� ��د .وق��ال
م� �ح� �ل ��ل س� � � ��وري ف � ��ي أوروب � � � � � ��ا« :إن� �ه ��م
جميعا م��دي��رون ألم ��وال األس ��د ،حيث
يمكنهم كسب أموالهم الخاصة ،لكنهم
م� ��وج� ��ودون ب �ف �ض��ل األس � � ��د ،وي�ن�ب�غ��ي
عليهم حماية ثرواتهم».
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«بيتك» :المست  16.4مليار دينار في سبتمبر

حصة التسهيالت الشخصية
من االئتمان األعلى منذ  10سنوات
قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) في تقريره عن النشاط االئتماني ان حصة التسهيالت
االئتمانية الشخصية بلغت  42.9في المئة من اجمالي االئتمان الممنوح في سبتمبر
الماضي ،وهي اعلى حصة في  10سنوات مضت .اذ اقتربت من حاجز  16.4مليار دينار كويتي.
واضاف تقرير بيتك عن النشاط االئتماني في سبتمبر الماضي ان االئتمان الممنوح من
القطاع المصرفي الكويتي ارتفع في سبتمبر العام الحالي بنسبة  %4.2على اساس
سنوى ،فيما ارتفعت أرصدة االئتمان بأعلى نسبة في سبتمبر  2016بنحو  ،%7.2إذ اقترب
االئتمان الممنوح ألول مرة من حاجز  38.1مليار دينار في سبتمبر العام الحالي مقابل 36.6
مليار دينار في سبتمبر العام الماضي .في الوقت الذي مازالت الودائع تنمو بمعدالت
محدودة أقل من  %1على أساس سنوي.
أشار تقرير «بيتك» الى ارتفاع إجمالي
االئ �ت �م ��ان امل �م �ن��وح ب �ن �ح��و  %0.6على
أس��اس ش�ه��ري م�ق��ارن��ة م��ع  37.9مليار
دينار في أغسطس .2019
وذكر ان أرصدة التسهيالت االئتمانية
الشخصية سجلت أعلى ارتفاع سنوي
م��ن ح�ي��ث القيمة بنحو  791.1مليون
دي� �ن ��ار ،أي ب�ن�س�ب��ة  %5.1م �ق��ارن��ة مع
س�ب�ت�م�ب��ر ال� �ع ��ام ال �س��اب��ق م �ق �ت��رب��ة م��ن
ح��اج��ز  16.4مليار دي�ن��ار ف��ي سبتمبر
 ،2019والتي تمثل  %42.9من االئتمان
امل�م�ن��وح ،يليها االئ�ت�م��ان امل�م�ن��وح إلى
قطاعي ال�ع�ق��ار واإلن �ش��اء بنمو قيمته
 677.7م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ،ون�س�ب�ت��ه %6.8
الى  10.6مليارات دينار ،يليه من حيث
ق�ي�م��ة ال�ن�م��و ق �ط��اع أخ ��رى ب�ق�ي�م��ة نمو
 248.9م�ل�ي��ون دي �ن��ار أي بنسبة %9.6
حني بلغت نحو  2.8مليار دينار ،والتي
تمثل  %7.5من إجمالي االئتمان ،يليه
ق �ط��اع ال �ص �ن��اع��ة ب�ن�م��و ب �ل��غ  8م�لاي�ين
دينار ،أي بنسبة  ،%0.4متخطيًا مبلغ
م �ل �ي��اري دي �ن��ار ال� ��ذي ي�م�ث��ل  %5.3من
إجمالي االئتمان.
واوض� ��ح ان االئ �ت �م��ان امل �م �ن��وح لقطاع
ال��زراع��ة وص�ي��د األس �م��اك ارت �ف��ع ايضا
بنحو  3.7ماليني دينار أي بنسبة نمو
 ،%22ف��ي ح�ي�ن ت��راج �ع��ت ع �ل��ى أس��اس
س �ن��وي ال �ت �س �ه �ي�لات امل��وج �ه��ة ل�ق�ط��اع
النفط ال�خ��ام وال �غ��از وق�ط��اع ال�ت�ج��ارة،
وإل� ��ى وق �ط��اع امل��ؤس �س��ات امل��ال �ي��ة غير
ال�ب�ن��وك وإل ��ى ق �ط��اع ال �خ��دم��ات ال�ع��ام��ة

أيضًا ،وبلغت قيمة التراجع نحو 93.6
مليون دينار و 48.6مليون دينار و47.3
م�ل�ي��ون دي �ن��ار و 3م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،على
التوالي ،أي بنسبة تراجع بلغت %5.4
و %1.4و %4.2و %2.6على التوالي.
وبني «بيتك» ان التسهيالت االئتمانية
ال �ش �خ �ص �ي��ة ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى امل��وج �ه��ة
ل �ق �ط ��اع ��ي ال� �ع� �ق ��ار واإلن � � �ش � � ��اء ،ت�ش�ك��ل
ال�ح�ص��ة األك �ب��ر م��ن ح�ج��م التسهيالت
االئتمانية ،إذ تشكل حصة التسهيالت
االئ �ت �م��ان �ي��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة ف ��ي سبتمبر
م��ن ال �ع��ام ال�ح��ال��ي  %42.9م��ن إجمالي
االئ� �ت� �م ��ان امل� �م� �ن ��وح ،أي أع� �ل ��ى ح�ص��ة
ف��ي  10س �ن��وات م �ض��ت ،وت �ف��وق بشكل
ط�ف�ي��ف حصتها ال�ب��ال�غ��ة ن�ح��و %42.6
إلى إجمالي االئتمان في العام املاضي،
وذل��ك الرت�ف��اع إجمالي االئتمان بنحو
 ،%4.2وارت�ف��اع التسهيالت االئتمانية
الشخصية بنسبة مقاربة بلغت ،)%5.1
في حني ارتفعت حصة االئتمان املمنوح
ل �ق �ط��اع��ي ال �ع �ق ��ار واإلن � �ش � ��اء م �ع��ًا إل��ى
 %27.9من إجمالي االئتمان ،مقارنة مع
 %27.3لنفس الشهر من العام املاضي،
ب��ال �ت��ال��ي ارت� �ف� �ع ��ت ح �ص��ة ال �ق �ط��اع��ات
ال�ث�لاث��ة ال��ى  %70.9ف��ي سبتمبر 2019
مقابل  %69.8فى سبتمبر.2018
واوض � � ��ح ان ال �ت �س �ه �ي�ل�ات االئ �ت �م��ان �ي��ة
ال �ش �خ �ص �ي��ة ت �م �ث��ل ال �ت �م��وي��ل امل �م �ن��وح
ل�ل�أش� �خ ��اص ب� �غ ��رض ت �م��وي��ل أغ � ��راض
ف��ردي��ة تختلف باختالف احتياجاتهم
امل �ت �ن��وع��ة ،وي �م �ك��ن ت�ق�س�ي�م�ه��ا بحسب

 38.1مليار دينار إجمالي
رصيد التسهيالت
االئتمانية ..بزيادة
 % 4.2سنويا ً
التسهيالت الشخصية
الموجهة لشراء األوراق
المالية قفزت  % 9.2على
أساس شهري
 10.6مليارات دينار
حصة قطاعي العقار
واإلنشاء ..تمثل % 27.9
من اجمالي االئتمان
تراجع القروض الممنوحة
إلى المؤسسات المالية
غير البنوك بنسبة % 4.2
زيادة تسهيالت قطاع
النفط الخام والغاز
إلى  1.6مليار دينار..
بزيادة  % 1.9شهريا ً

حركة اجمالي التسهيالت االئتمانية خالل سبتمبر من  2015الى 2019

¶ المصدر :بنك الكويت المركزي  -بيت التمويل الكويتي ¶

خالل  9أشهر

«هيرميس» % 34 :نمو
صافي األرباح
اعلنت املجموعة املالية هيرميس عن نمو
ص��اف��ي ال��رب��ح بمعدل س�ن��وي  %34ليبلغ
 358مليون جنيه ،مع تجاوز صافي الربح
خالل األشهر التسعة من العام الجاري ما
حققته الشركة خالل العام املالي .2018
وق��ال��ت امل �ج �م��وع��ة ف��ي ب �ي��ان ص �ح��اف��ي ان
ال �ن �ت��ائ��ج ت�ع�ك��س ن �م��و اإلي� � � ��رادات واألداء
ال �ق��وي ملنصة ق�ط��اع��ي ال �ت��روي��ج وتغطية
االك �ت �ت��اب وال��وس��اط��ة ف��ي األوراق امل��ال�ي��ة
( )Sell-Sideوكذلك النمو امللحوظ بأعمال
ق �ط��اع ال �ت �م��وي��ل غ �ي��ر امل �ص��رف��ي وارت� �ف ��اع
اإلي � � ��رادات م��ن أدوات ال �خ��زان��ة وع�م�ل�ي��ات
س��وق امل ��ال خ�ل�ال ال��رب��ع ال�ث��ال��ث م��ن ال�ع��ام
الجاري.
وق� � ��ال ك ��ري ��م ع � ��وض ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
للمجموعة ان النتائج تعد م��ؤش��را قويا
على نجاح الشركة في تطوير اإلمكانات
وامل�ن�ت�ج��ات وال �خ��دم��ات ال�ت��ي تمكنها من
الحفاظ على وت�ي��رة نمو اإلي ��رادات خالل
املرحلة القادمة.
وأض� � ��اف أن دخ� ��ل األت� �ع ��اب وال �ع �م��والت
ارت� �ف ��ع ب �م �ع��دل س �ن��وي  %13ل �ي �ب �ل��غ 872
مليون جنيه خ�لال ال��رب��ع الثالث م��ن عام
 ،2019وه��و م��ا ي �ع��ادل  %74م��ن إج�م��ال��ي
إي��رادات املجموعة ،وذلك على خلفية نمو
إيرادات قطاع الوساطة في األوراق املالية
وشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر.
وقد بلغت إيرادات منصة قطاعي الترويج
وتغطية االكتتاب والوساطة في األوراق
املالية ( Sell-Side) 490مليون جنيه خالل
ال ��رب ��ع ال �ث��ال��ث م ��ن ع ��ام  ،2019وه ��و نمو

سنوي بمعدل  ،%11حيث يعكس ذلك نمو
إيرادات قطاع الوساطة في األوراق املالية
ب�ف�ض��ل ارت �ف��اع ال �ع �م��والت ب��أس��واق مصر
والسعودية وكذلك العموالت من املنتجات
املهيكلة ( ،)Structured Productsوه��و ما
ساهم ف��ي الحد م��ن أث��ر ال�ت��راج��ع النسبي
بإيرادات قطاع الترويج وتغطية االكتتاب
خالل الفترة نفسها نظرًا ملقارنته ب��األداء
االستثنائي املحقق خالل الربع الثالث من
العام املاضي.
وذك � ��ر ان إي� � � ��رادات م �ن �ص��ة ق �ط��اع��ي إدارة
األص� � ��ول واالس �ت �ث �م ��ار امل �ب��اش��ر ت��راج �ع��ت
ب �م �ع��دل س� �ن ��وي  %29ل �ت �ب �ل��غ  84م �ل �ي��ون
ج�ن�ي��ه خ�ل�ال ال��رب��ع ال �ث��ال��ث م��ن ع ��ام ،2019
ويعكس ذلك انخفاض أتعاب إدارة االصول
اإلقليمية ،إضافة إلى ثبات إي��رادات قطاع
االستثمار املباشر من دون أي تغير سنوي
خالل الفترة نفسها.
وب �ي��ن ان إي � � � ��رادات ق� �ط ��اع ال �ت �م��وي��ل غ�ي��ر
امل �ص��رف��ي واص �ل ��ت ال �ن �م��و ،ح �ي��ث ش�ه��دت
ارت�ف��اع��ًا بنسبة  %41على اس��اس سنوي
لتبلغ  299مليون جنيه خالل الربع الثالث
م��ن ع��ام  ،2019وذل��ك بفضل األداء القوي
لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر،
ال �ت��ي ح�ق�ق��ت إي� � ��رادات ب�ل�غ��ت  252م�ل�ي��ون
جنيه خالل الربع الثالث وهو معدل نمو
سنوي بلغ .%52
وب�ي�ن ان ال��رب��ع ال�ث��ال��ث م��ن ال �ع��ام ال�ج��اري
ش �ه ��د ارت � �ف� ��اع امل � �ص� ��روف� ��ات ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة
ل�ل�م�ج�م��وع��ة ب�ن�س�ب��ة س�ن��وي��ة ق��دره��ا %20
لتبلغ  721مليون جنيه.

ال�غ��رض املمنوحة ل��ه إل��ى أرب�ع��ة أن��واع.
م� �ش� �ي ��را ال � � ��ى ان ال� � �ن � ��وع األول ي �ض��م
ال �ت �س �ه �ي�لات امل �ق �س �ط��ة وت �م �ث��ل ال�ح�ج��م
األك � �ب� ��ر م� ��ن ال �ت �س �ه �ي�ل�ات االئ �ت �م��ان �ي��ة
امل �م �ن��وح��ة ل �ل��أف � ��راد ،وت �م �ن��ح ل�ت�م��وي��ل
ح� � ��اج� � ��ات غ � �ي� ��ر ت � �ج � ��اري � ��ة ع � �ل� ��ى وج� ��ه
ال� �خ� �ص ��وص ش� � ��راء أو ت��رم �ي��م ال �س �ك��ن
الخاص ،الفتا الى ان حصتها تراجعت
إل��ى  72.6%من التسهيالت الشخصية
م�ق��ارن��ة م��ع  74.2%ف��ي سبتمبر ،2018
بينما شكل النوع الثاني من حيث حجم
التمويل املوجه لشراء أوراق مالية وهي
تسهيالت شخصية تمنح بغرض شراء
أوراق م��ال�ي��ة ،وتشكل حصتها %16.9
من التسهيالت االئتمانية الشخصية،
وه� � � ��ي ن � �ف� ��س ال � �ن � �س � �ب ��ة م� � ��ن إج� �م ��ال ��ي
التسهيالت االئتمانية الشخصية في
سبتمبر .2018
أم � � � ��ا ال � � �ن� � ��وع ال� � �ث � ��ال � ��ث اي ال� �ت� �م ��وي ��ل
االس� �ت� �ه�ل�اك ��ي ف ��إن ��ه ي �ش �ك��ل  %8.1م��ن
ال �ت �س �ه �يل��ات االئ �ت �م��ان �ي��ة ال�ش�خ�ص�ي��ة
أع �ل��ى م��ن ح�ص�ت�ه��ا ال �ت��ي م�ث�ل��ت %6.6
في سبتمبر  ،2018وهي تمنح للعميل
ل �ت �م��وي��ل ح ��اج ��ات ��ه ال �ش �خ �ص �ي��ة ال �ت��ي
تغطي نفقات التعليم وال�ع�لاج وكذلك
اح �ت �ي��اج��ات��ه م ��ن ال �س �ل��ع امل �ع �م��رة .وق��د
ح��اف �ظ��ت ح �ص��ة ال� �ق ��روض ال�ش�خ�ص�ي��ة
األخ ��رى على حصتها م��ن التسهيالت
االئ �ت �م��ان �ي��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة ف ��ي سبتمبر
 2019البالغة نحو .%2.1
وبني ان التسهيالت االئتمانية املقسطة
ارتفعت إل��ى  11.9مليار دي�ن��ار بنسبة
 %2.8ع��ن حجمها ف��ي سبتمبر .2018
أم ��ا ع �ل��ى أس� ��اس ش �ه��ري ف �ق��د ارت�ف�ع��ت
ب �ن �س �ب��ة ض �ئ �ي �ل��ة  %0.1م � �ق� ��ارن� ��ة م��ع
أغسطس .2019
وذك� � � ��ر ان ال� �ت� �س� �ه� �ي�ل�ات ال �ش �خ �ص �ي��ة
املوجهة لشراء أوراق مالية ارتفعت إلى
 2.8مليار دينار بنسبة نمو  %5.1على
أس ��اس س �ن��وي ،ف�ي�م��ا ارت �ف �ع��ت بنسبة
شهرية  %9.2عند املقارنة مع  2.5مليار
دينار في أغسطس .2019
وب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل � �ل � �ق� ��روض ال �ش �خ �ص �ي��ة
االس �ت �ه�ل�اك �ي��ة ل �ت �م��وي��ل ش� � ��راء ال �س �ل��ع
امل �ع �م��رة أو ل�ت�غ�ط�ي��ة ت �ك��ال �ي��ف ال �ع�لاج
وال �ت �ع �ل �ي��م ،ب �ّي�نّ «ب �ي �ت��ك» ان االئ �ت �م��ان
امل �م �ن��وح ل �ه��ا ب �ل��غ  1.33م �ل �ي��ار دي �ن��ار
م��واص�لا تسجيل معدل زي��ادة سنوية
استثنائية للمرة الثالثة على التوالي
ب �ل �غ��ت  %30.4ع� ��ن م �ل �ي ��ار دي � �ن� ��ار ف��ي
سبتمبر  ،2018وأدنى  %0.9مقارنة مع
 1.34مليار دي�ن��ار ف��ي أغسطس .2019
وه��ي امل ��رة األول ��ى ال �ت��ي ي�ت��راج��ع فيها
خالل عام.
واش��ار ال��ى ان التسهيالت االئتمانية
املمنوحة إلى قطاعي العقار واإلنشاء
ارت� �ف� �ع ��ت  %6.8ع �ل ��ى أس � � ��اس س �ن��وي
ً
وصوال إلى  10.6مليارات دينار ،بينما
تراجعت  %0.4على أساس شهري.
وذك � � � ��ر ان ال� �ت� �س� �ه� �ي�ل�ات االئ� �ت� �م ��ان� �ي ��ة
املمنوحة إلى قطاع التجارة بلغت 3.4
مليارات دينار ،بتراجع شهرى طفيف
 %0.2مقابل أغسطس  ،2019وانخفض
 %1.4في سبتمبر .2019

ربع الشركات األلمانية
في الصين يخطط لمغادرتها
يخطط نحو ربع الشركات األملانية العاملة في الصني لنقل جزء
أو كل أعماله خ��ارج البلد اآلسيوي العمالق ،حسب ما كشفت
دراس��ة سنوية لغرفة التجارة األملانية ،مشيرة الى إلقاء العديد
من الشركات اللوم على الكلفة املرتفعة.
وكشفت الدراسة التي تقصت  526شركة أملانية عاملة في الصني ّأن
 23في املئة قررت اما سحب خطوطها اإلنتاجية من هناك او تدرس
األم ��ر .وق��د خططت ثلث ه��ذه ال�ش��رك��ات مل �غ��ادرة ال�ص�ين ف��ي شكل
كامل ،اما الشركات املتبقية فستنقل ج��زءا من أعمالها وإنتاجها
خارج أملانيا ،خصوصا إلى دول تعد تكلفة اإلنتاج فيها أقل مثل
الهند ودول جنوب شرق آسيا .وارتفعت كلفة التشغيل في الصني
مع سعي هذا البلد إلى تحقيق توازن في اقتصاده من نموذج تقوده
الصادرات واالستثمارات إلى آخر يوجهه إنفاق املستهلك.
ومن ضمن ال�ـ 104شركات التي قررت املغادرة أو تدرس األمر،
أرجع  71في املئة منهم ذلك الرتفاع كلفة اإلنتاج ،خصوصا اليد
العاملة .وألقت ثلث الشركات باللوم على بيئة السياسة العامة
ّ
غير امل�لائ�م��ة ،فيما أك��د  25ف��ي امل�ئ��ة منهم ّأن ال�ح��رب التجارية
ّ
ّ
األميركية الصينية لها تأثير .وحذرت الدراسة من أن «توقعات
قطاع األعمال تراجعت ألدنى مستوياتها في سنوات» ،مشيرة
إل��ى ّأن  25ف��ي امل�ئ��ة فقط م��ن ال�ش��رك��ات ال�ت��ي شملتها ال��دراس��ة
تتوقع الوصول أو تخطي أهدافها املخططة لهذا العام .وقالت أكثر
من ثلث الشركات ّإن جهود بكني «لتحضير امللعب» للشركات
األجنبية «غير كافية».
وق��ال السفير األملاني في بكني كليمنس فون غوتزه ّإن «التنافس
ينبغي أن يكون ع��ادال» .وتابع ّأن «الشركات األجنبية بما في ذلك
ال�ش��رك��ات األمل��ان�ي��ة وال�ش��رك��ات الصينية ي�ج��ب أن تعمل ف��ي إط��ار
متساو» .وأوض��ح ّأن الشركات األملانية «ل��م يتم إبالغها في شكل
جيد» عن مبادرة الحزام والطريق الصينية العمالقة ،ولذا لم يمكنها
االس �ت �ف��ادة م��ن ال �ق��درات االق�ت�ص��ادي��ة ل�ل�م�ش��روع .وت�ش�م��ل م�ب��ادرة
«الحزام والطريق» مشاريع عاملية ضخمة من موانئ وسكك حديد
ومجمعات صناعية تمتد في أنحاء آسيا وافريقيا والشرق األوسط
وأوروب ��ا ،والتي سيتم استثمار تريليونات ال ��دوالرات في إطارها.
وص � ّ�رح السفير ب� ّ
�أن امل �ب��ادرة «م�م��ول��ة ف��ي شكل رئيسي م��ن قبل
الصني وتنفذها شركات صينية»( .أ ف ب)

لدى استقباله رئيس وزرائها

الوزان :لتعزيز العالقات
المشتركة مع طاجيكستان

جانب من زيارة رئيس الوزراء الطاجيكي الى «الغرفة»

استقبل عبدالوهاب الوزان ،نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت،
امس ،رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان قاهر رسول زاده ،الذي يحل
ضيفا ً على دولة الكويت برفقة وفد رسمي رفيع المستوى ،حيث
رافقه الشيخ د .سالم جابر األحمد الجابر الصباح ،مستشار في ديوان
سمو رئيس مجلس الوزراء ،وحضر اللقاء نصار المطيري سفير دولة
الكويت لدى جمهورية باكستان االسالمية المحال إلى جمهورية
طاجيكستان ،وبحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من
الشركات والمؤسسات الكويتية المنتسبة للغرفة.
ّ
أكد الوزان اهتمام «الغرفة» بتعزيز العالقات
الثنائية مع جمهورية طاجيكستان ،والتي
تجمعها بالكويت عالقات تاريخية وطيدة
في مختلف املجاالت االقتصادية والتجارية.،
واش ��ار إل��ى م��وق��ف دول��ة ال�ك��وي��ت واعترافها
بسيادة واستقالل طاجيكستان ع��ام ،1991
وكانت في طليعة الدول التي أقامت عالقات
تعاون مشتركة بني البلدين الصديقني.
ول �ف��ت إل ��ى ال ��زي ��ارة ال �ت��ي ق ��ام ب�ه��ا إم ��ام علي
رح� �م ��ان رئ� �ي ��س ج �م �ه��وري��ة ط��اج �ي �ك �س �ت��ان،
والتي اثمرت إنشاء سفارة لدولة الكويت في
طاجيكستان عام .2013
وع�ل��ى الصعيد االق �ت �ص��ادي ،أوض��ح ال��وزان
ان ال �ع�ل�اق��ات أح � ��رزت ت �ق��دم��ًا ك �ب �ي �رًا ،خ��اص��ة
ب �ع��د ت��وق �ي��ع ات �ف��اق �ي��ات ك��ات �ف��اق �ي��ة تشجيع
وح �م��اي��ة االس �ت �ث �م��ار وات �ف��اق �ي��ة ف ��ي امل �ج��ال
االق �ت �ص��ادي وال �ت �ج��اري وال �ف �ن��ي ،وات�ف��اق�ي��ة
ال �ت �ع��اون ال �س �ي��اح��ي ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى تجنب
االزدواج ال�ض��ري�ب��ي ،م�ع��رب��ا ع��ن أم�ل��ه ف��ي أن
يؤدي ذلك إلى زيادة امليزان التجاري ،وكذلك
املشاريع االستثمارية املشتركة بني البلدين
الصديقني.
واق� �ت ��رح ال� � ��وزان إق ��ام ��ة م �ع��رض للمنتجات
الوطنية الطاجيكية في دولة الكويت ،مؤكدا
استعداد الغرفة لعقد هذا املعرض في مقرها.
من جانبه ،قال رئيس الوزراء الطاجيكي ،أن
ل��دى طاجيكستان أهمية اق�ت�ص��ادي��ة كبيرة
تدركها جيدًا دول مجلس التعاون الخليجي،
ومن هذا املنطلق تولي حكومة بالده اهتمامًا
بالغًا بتوطيد التعاون مع دولة الكويت ،ثم
ت�ط��رق إل��ى اق�ت�ص��اد ب�ل�اده وال �ت �ط��ورات التي
طرأت منذ استقاللها قبل  28عامًا وتجاوزها
ل �ل �ع��دي��د م ��ن ال �ع �ق �ب��ات ب ��ات� �خ ��اذ ح ��زم ��ة م��ن

 5مناطق حرة
ق��ال رئيس ال��وزراء الطاجيكي  ،قاهر رسول
زاده  ،أن ب �ل�اده ت �ق��دم  5م�ن��اط��ق اق�ت�ص��ادي��ة
ح ��رة إلق��ام��ة م�ش��اري��ع اس�ت�ث�م��اري��ة ف��ي قطاع
النفط ،الصناعات االسمنتية ،التعدين ،امل��واد
الكيماوية ،وغيرها من القطاعات ،كما ركز في
حديثة على إمكانات طاجيكستان في توليد
ال�ط��اق��ة ال�ك�ه��رم��ائ�ي��ة ،مل��ا تمتلكه م��ن م�ص��ادر
مياه وفيرة ،باإلضافة إلى جبال شاهقة بها
ش�ل�االت ضخمة ت�س��اع��د ع�ل��ى ت��ول�ي��د الطاقة
الكهرمائية بأقل التكاليف.

زاده :طاجيكستان لديها
أهمية اقتصادية كبيرة
تدركها دول الخليج
سلسلة من التسهيالت
للمستثمرين يفوق
عددها  240نوعا ً
اإلج� � ��راءات ،ال�ت��ي أدت إل��ى ن�ت��ائ��ج إي�ج��اب�ي��ة،
وح �ص ��ول ط��اج�ي�ك�س�ت��ان ع �ل��ى م�ق�ع��د ضمن
أفضل عشر دول تقدمًا فيما يتعلق بتحسني
ب�ي�ئ��ة األع� �م ��ال ،ح �ي��ث ب �ل��غ م �ع��دل ال �ن �م��و في
الناتج املحلي اإلج�م��ال��ي  ،%7.5فيما بلغت
نسبة التضخم  ،%6وبفضل ذلك نجحت في
استقطاب استثمارات اجنبية مباشرة تقدر
قيمتها بـ 7مليارت دوالر في آخر  10سنوات
ب�م�ش��اري��ع اس�ت�ث�م��اري��ة ف��ي ق�ط��اع��ات ال�ط��اق��ة،
ال�ن�ق��ل ،البنية التحتية وال �ط��رق ،اس�ت�خ��راج
امل � �ع� ��ادن وال� �ص� �ن ��اع ��ات ال �ت �ع��دي �ن �ي��ة ،امل � ��واد
الغذائية ،وكذلك القطاع املالي واملصرفي.
كما ذك��ر أن حكومة ب�ل�اده ت�ق��دم سلسلة من
ال�ت�س�ه�ي�لات ،ال�ت��ي ي�ف��وق ع��دده��ا  240ن��وع��ًا،
ع �ل��ى س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال اإلع � �ف� ��اء م ��ن ال �ض��رائ��ب
وال ��رس ��وم ال�ج�م��رك�ي��ة م��ن امل� �ع ��دات الخفيفة
مل ��دة  5س �ن��وات ،وك��ذل��ك ت�م��دي��د التسهيالت
للمستثمرين من  5إلى  10سنوات إضافية.
وف � ��ي خ� �ت ��ام ك �ل �م �ت��ه ،دع � ��ا رئ� �ي ��س ال � � ��وزراء
ال �ط��اج �ي �ك��ي ق� �ط ��اع األع � �م� ��ال ال �ك��وي �ت��ي إل��ى
االستثمار في ب�لاده وعمل ش��راك��ات ثنائية
تعزز العالقات املشتركة.
وب� � ��دوره ق ��ام ف � � ّ�روخ ه �م��رال��ي زاده ،رئ�ي��س
لجنة الدولة لالستثمار وإدارة أمالك الدولة
ب �ج �م �ه��وري��ة ط��اج �ي �ك �س �ت��ان ،ب �ت �ق��دي��م ع��رض
ت �ف �ص �ي �ل��ي ح � ��ول امل � �ن� ��اخ االس� �ت� �ث� �م ��اري ف��ي
طاجيكستان وأهم القطاعات االستراتيجية
املهمة فيها مثل الزراعة ،الصناعة ،املعادن،
السياحة والصحة.
وفي نهاية اللقاء قدم رئيس ال��وزراء شكره
ل �ن��ائ��ب رئ �ي��س وأع� �ض ��اء ال �غ��رف��ة ع �ل��ى ه��ذه
الحفاوة ف��ي االستقبال ،وق��ام بالتوقيع في
سجل كبار الزوار الخاص بالغرفة.

تزودها بتقنيات تح ُّكم متقدمة

«هانيويل» مقاول رئيسي
لعمليات األتمتة في مجمع الزور
أع �ل �ن��ت ش��رك��ة ه��ان �ي��وي��ل ،أم� ��س ،ع��ن ت��وق�ي��ع
ات�ف��اق�ي��ة م��ع ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ل�ص�ن��اع��ات
ال �ب �ت��رول �ي��ة امل �ت �ك��ام �ل��ة (ك �ي �ب �ي��ك) ،س�ت�ت��ول��ى
ب �م��وج �ب �ه��ا ش ��رك �ت �ه ��ا «ه ��ان� �ي ��وي ��ل ل �ح �ل��ول
امل�ع��ال�ج��ة» دور امل �ق��اول ال��رئ�ي�س��ي لعمليات
األتمتة في مرافق معالجة البتروكيماويات
وت�ك��ري��ر امل�ن�ت�ج��ات ال�ب�ت��رول� ّ�ي��ة ض�م��ن مجمع
الزور النفطي.
وق� ��ال� ��ت ال� �ش ��رك ��ة ف� ��ي ب� �ي ��ان ص �ح ��اف ��ي إن �ه��ا
س�ت�ت��ول��ى ب�م��وج��ب االت�ف��اق�ي��ة ت��زوي��د مجمع
ال ��زور النفطي ب�ح�ل��ول التصميم الهندسي
ال � �ش� ��ام� ��ل وال� �ت� �ق� �ن� �ي ��ات امل� �ت� �ق ��دم ��ة ل �ل �ت �ح �ك��م
بالعمليات ،م��ا سيساعد ال�ش��رك��ة الكويتية
للصناعات البترولية املتكاملة على تسريع
بدء عمليات اإلنتاج وتحقيق أهداف اإلنتاج
بطريقة أسرع وأكثر كفاءة.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي بالوكالة
ف��ي الشركة الكويتية للصناعات البترولية
املتكاملة «كيبيك» ح��ات��م العوضي ق��ول��ه إن
م��راف��ق التكرير ومعالجة البتروكيماويات
امل� �ت� �ك ��ام� �ل ��ة ض� �م ��ن م �ج �م ��ع ال � � � ��زور ال �ن �ف �ط��ي
ستسهم في إحداث نقلة نوعية على صعيد
ع �م �ل �ي��ات اإلن � �ت ��اج امل �ح �ل��ي ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،م��ا
س �ي �ض �م��ن ل �ل �ش��رك��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ل �ص �ن��اع��ات
ال�ب�ت��رول�ي��ة امل�ت�ك��ام�ل��ة تلبية ال�ط�ل��ب امل�ت��زاي��د
ع �ل��ى ال ��وق ��ود وامل �ن �ت �ج��ات ال �ب �ت��روك �ي �م��اوي��ة
داخ� ��ل ال� �ب�ل�اد .وس�ن�س�ت�ف�ي��د م ��ن دع ��م ش��رك��ة

هانيويل لتطوير م�ش��روع استراتيجي من
شأنه االرتقاء بإمكانات سوق النفط والغاز
املحلية في الكويت ،وتسريع مسيرة التنمية
االقتصادية الطويلة األج��ل ف��ي ال�ب�لاد ،عبر
تحسني وص ��ول إم� ��دادات ال��وق��ود والبنزين
لألسواق املحلية والدولية.
وك ��ان ��ت «ه��ان �ي��وي��ل» أع �ل �ن��ت ال �ع ��ام ال�ح��ال��ي
ع��ن ف��وز شركتها ال�ت��اب�ع��ة «ه��ان�ي��وي��ل ي��و أو
ب��ي» بالعقد ال��ذي طرحته «كيبيك» لتنفيذ
م � �ش� ��روع ت ��وس� �ع ��ة وإع� � � � ��ادة ت ��أه� �ي ��ل أق� �س ��ام
التكرير والبتروكيماويات في مجمع الزور
ال �ن �ف �ط��ي .وب �م��وج��ب ه ��ذا امل� �ش ��روع ،ال�ت��زم��ت
شركة «هانيويل يو أو بي» بتقييم مكونات
ّ
املجمع.
واستطاعة مرافق إنتاج البنزين في
ك �م ��ا س �ت �ق ��وم ال� �ش ��رك ��ة ب �ت��وف �ي��ر ت��راخ �ي��ص
التكنولوجيا وخ��دم��ات التصميم وامل�ع��دات
ال��رئ�ي�س�ي��ة وامل� ��واد امل�ح�ف��زة ال�ف��ائ�ق��ة ال�ت�ط� ّ�ور
وامل � � ��واد امل �م �ت� ّ�ص��ة ،وذل � ��ك ل �ل �م �س��اع��دة ع�ل��ى
ّ
إن�ت��اج ال��وق��ود النظيف االح �ت��راق ،ومركبات
ال �ب��اراك �س �ي �ل�ين وال �ب��روب �ي �ل�ي�ن ،وغ �ي��ره��ا من
البتروكيماويات.
وت�ن�ش��ط ش��رك��ة ه��ان�ي��وي��ل ف��ي دول ��ة ال�ك��وي��ت
منذ أكثر من  50عامًا ،حيث ساهمت خاللها
بدعم قطاعات الطاقة الكويتية عبر تطبيق
أح� ��دث ال �ت �ق �ن�ي��ات وح �ل ��ول األع� �م ��ال ال�ع��ال�ي��ة
ّ
املصمم خصيصًا للبيئة
الكفاءة والتدريب
املحلية.

 18اقتصاد

األربعاء  16ربيع األول  1441هـ •  13نوفمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16640

دول المنطقة تستثمر عشرات المليارات لتكون على خريطة التجارة الدولية

مشروع «الحزام والطريق»
يشعل حرب الموانئ في الخليج
شهدت منطقة الخليج العربي سلسلة من
األحداث والتطورات السريعة وغير المسبوقة خالل
السنوات العشر األخيرة ،وهي دائماً وأبداً محط
أنظار واهتمام العالم ،وذلك ألسباب عديدة ،منها
جغرافية وسياسية واقتصادية ،وأهمها النفط
والغاز.
فعلى الصعيد االقتصادي ،فهي تمتلك إمكانات
وقدرات اقتصادية هائلة ،وتش ّكل قيمة صادرات
وواردات دول مجلس التعاون الخليجي في
االقتصاد الدولي أكثر من تريليون دوالر سنوياً.
وفي  ،2013بدأت مالمح نوع جديد من الصراعات
تطفو على السطح بين الدول المطلة على
الخليج العربي وبحر العرب ،وهو صراع الهيمنة
على المالحية البحرية التجارية ،خصوصاً مع ظهور
منافسين جدد في المنطقة .تلك الحرب التي
دارت رحاها بما تسمى حرب الموانئ جعلت كل
دولة تعد عدتها وتجيش إمكاناتها في مواجهة
هذا التحدي الجديد ،خصوصاً بعد ما أعلنت الصين
عن مشروعها االستراتيجي «الحزام والطريق»
وتحالفها مع باكستان من خالل االستثمار في
ميناء جوادر المطل على بحر العرب.
يتنافس على املالحة في الخليج العربي ما يقارب  43ميناء
ما بني تجاري وصناعي وثانوي في  9دول (الكويت ،اململكة
العربية السعودية ،البحرين ،قطر ،عمان ،اإلم��ارات العربية
املتحدة ،إيران ،الهند ،باكستان)ُ ،
ويقدر حجم االستثمارات
في هذه املوانئ بني  100مليار و 150مليار دوالر حتى ،2029
وه��ذا املبلغ الضخم والعدد الكبير من املوانئ كفيالن بأن
يرسما شكل وحجم التنافس املستقبلي للمالحة البحرية
ً
في الخليج ،فضال على أن جميع املوانئ قريبة بعضها من
بعض ،ما يجعل املنافسة بينها أكثر شراسة.
وكل الدول تسعى جاهدة ألن تحجز لها موضع قدم في أهم
ممر مالحي بالعالم ،والفوز بحصة من هذه السوق العمالقة،
وتعزز موقعها االقتصادي ،وكما هو معروف من يسيطر
على املوانئ الكبرى يسيطر على التجارة الدولية .وهذا ما
جعل الدول املتنافسة تبحث عن شراكات أو تحالفات تنضم
إل�ي�ه��ا ح�ت��ى تضمن وج��وده��ا داخ ��ل إط ��ار امل�ن��اف�س��ة ،وعلى
إثرها تشكلت تحالفات دولية بني قوى املنطقة ،املحور األول
الصيني  -الباكستاني وقطر ،واملحور الثاني الهند وإيران
واإلمارات ،باإلضافة إلى دعم القطبني التقليديني :الواليات
املتحدة األميركية تدعم املحور الهندي  -اإليراني .أما القطب
اآلخر روسيا ،فتدعم الصني وباكستان ،وأيضًا هناك تقارير
إعالمية تشير إل��ى أن روسيا عرضت على إي��ران استثمار
ميناء بندر عباس اإليراني ،لكن إيران نفت ذلك.

موانئ اإلمارات
سيطرت املوانئ اإلماراتية على املالحة البحرية والتجارية
ملدة  3عقود طويلة من دون منافسة أو مزاحمة أي من الدول
القريبة في محيطها ،وتستحوذ اإلم��ارات على نحو %60
من التجارة وإع��ادة التصدير في الخليج العربي وأفريقيا
والشرق األوس��ط ،وهي موطن ألكثر من  6400شركة عاملية
من  120دولة ( .)2019ويعود تفوق اإلمارات السباب عديدة
منها موقعها الجغرافي في وسط الخليج ،وهي أول دولة
قامت ببناء ميناء وبنية تحتية وتقنية متطورة مربوطة
بمنطقة ح��رة وخطوط م��واص�لات جيدة متصلة بمطارات
وطرق ،وكذلك الطاقة االستيعابية الكبيرة للحاويات .وفي
املقابل نجد دول الخليج لم تعر أي اهتمام لهذا القطاع.

الحزام والطريق
ما إن أطلقت الصني مبادرتها وب��دأت بالخطوات العملية
ف��ي سبيل تحقيق م �ش��روع ال �ح��زام وال �ط��ري��ق ،ح�ت��ى قامت
الهند وإي ��ران ب��ات�خ��اذ خ�ط��وات استباقية ت�ج��اه امل�ش��روع،
وان�ض�م��ت ال�ي�ه��ا الح�ق��ا دول ��ة اإلم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة ،ف�ك��ل دول��ة
من هذه ال��دول لديها مخاوف كثيرة من املشروع الصيني-
الباكستاني ،وقد تعرض موانئها للخطر ،فمثال اإلمارات قد
تكون الخاسر األكبر من املشروع ،ويتزايد قلقها من ان تفقد
موقعها املالحي التجاري كنقطة ترانزيت ،أما الهند فيكمن
تخوفها ف��ي سببني ،هما :تهديد مباشر ملوانئها وفقدان
ب �ع��ض أس��واق �ه��ا ال �ت �ج��اري��ة ب��امل�ن�ط�ق��ة ،وث��ان �ي��ا ان م�ش��روع
الحزام والطريق يمر في منطقة كشمير املتنازع عليها مع
باكستان ،وسوف تكون املنطقة تحت الحماية الصينية ،أما
بالنسبة إليران فإن املشروع يهدد تجارتها مع أفغانستان،
ال �ت��ي ت�ع�ت�م��د اع �ت �م��ادا ك�ل�ي��ا ع �ل��ى م��وان �ئ �ه��ا ف ��ي واردات� �ه ��ا
وصادراتها ،وفي الوقت نفسه تطمح الن تستفيد من هذا
التحالف اقتصاديا وسياسيا وتفك عزلتها االقتصادية.

■ المؤسسة العامة للموانئ السعودية

■ العراق يعمل على مشروع

تنفذ خطة استراتيجية تتناغم مع

طموح يتمثل في ميناء الفاو

أهداف «رؤية المملكة »2030

الكبير ..لكن تمويله يقف
ً
عائقا أمام إنجازه

■ اإلمارات قلقة من مشروع
بكين ..والهند تخشى
من خضوع كشمير
للحماية الصينية

الموانئ المطلة على الخليج العربي
للحاويات

الدولة
الكويت
السعودية
البحرين
قطر
عمان
اإلمارات
العراق
إيران
باكستان
المجموع

1
2
3
4
5
6
7
8
9

حجم
االستثمار
الفعلي
في
■ نجاح مبادرة

الموانئ

الصين يهدد تجارة إيران
مع أفغانستان ويزيد حدة

** مازال المشروع متأخرا

واإلقليمية املهمة بالعالم .ويعتبر ميناء جبل علي أفضل
ميناء بحري في الشرق األوس��ط والخليج العربي والعالم
على م��دى ً 30
عاما منذ أن تم افتتاحه في  ،1979ويصنف
ب�ين أك�ب��ر ع�ش��رة م��وان��ئ ل�ل�ح��اوي��ات ف��ي ال�ع��ال��م ،وع�ل��ى م��دار
العقود املاضية تمكنت اإلم��ارات من خالله من ُّ
التربع على
عرش املالحة وخدمات املوانئ والتجارة البحرية في الشرق
األوسط والخليج العربي ،ويتبع شركة موانئ دبي العاملية
املرتبطة بـ  150ميناء حول العالم مما يساعدها في تقديم
خ��دم��ات لوجيستية مميزة وق��د حقق امليناء إي ��رادات 3.46
مليارات دوالر في النصف األول من .2019
وتستحوذ املوانئ البحرية في دولة اإلمارات على نحو %60
من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع واملتجهة إلى
دول مجلس التعاون الخليجي.
ل�ك��ن أخ �ي �رًا ل��م ت�ك��ن اإلم � ��ارات ه��ي ال�لاع��ب ال��وح�ي��د ف��ي ه��ذا
القطاع باملنطقة ،بل ظهرت ع��دة موانئ حديثة وأصبحت
منافسة لها .وم��ا يقلقها أكثر هو أن تفقد مكانتها كمركز
مالحي ت�ج��اري ،فقبل االع�لان عن مشروع ج��وادر الصيني
ال�ب��اك�س�ت��ان��ي وج ��دت ال��دوح��ة وع �م��ان نفسيهما تمتلكان
م�ق� ِّ�وم��ات تستطيعان م��ن خ�لال�ه��ا أن ي�ك��ون��ا م�ن��اف� ً�س��ا ق� ًّ
�وي��ا
لدبي ،فقام كل منهما بانشاء ميناء حديث خ��اص به على
غرار ميناء جبل علي ،وهو ميناء حمد في قطر الذي افتتح
في  2016وميناء الدقم – عمان في سنة  2013وفعال بدأت
مالمح التأثر خصوصا مع بداية األزمة الخليجية.

ميناء الدقم (عمان)
تحتل سلطنة عمان موقعا استراتيجيا مميزا على بحر
ال�ع��رب وم��دخ��ل الخليج ال�ع��رب��ي ول��دي�ه��ا شبكة م��ن امل��وان��ئ
م�م�ت��دة ع�ل��ى ط��ول ش��واط��ئ السلطنة وه��ي س�ب�ع��ة م��وان��ئ،
منها ميناء السلطان ق��اب��وس ف��ي مسقط ،وم�ي�ن��اء صاللة
بظفار ،وميناء الدقم في محافظة الوسطى ،وميناء صحار
الصناعي بشمال الباطنة ،وميناء شناص بشمال الباطنة
أيضًا ،وميناء خصب بمسندم ،ومرفأ مشنة ومصيرة.
وم��ن أه��م م��وان��ئ السلطنة ه��و ميناء ال��دق��م ويحتل موقعًا
استراتيجيًا يطل على بحر ال�ع��رب واملحيط ال�ه�ن��دي ،وله
م�ي��زة جيوسياسية تجعل منه أه��م وأك�ب��ر ميناء بمنطقة
ال �ش��رق األوس ��ط ف��ي املستقبل ال �ق��ري��ب .وض�خ��ت الحكومة
العمانية استثمارات في ميناء الدقم تقدر بـ 1.7مليار ريال
عماني ما يعادل  4.4مليارات دوالر .وتطمح سلطنة عمان
ً
من وراء خطة تطوير ميناء الدقم بأن تصبح مركزًا متكامال
للخدمات اللوجستية ومتعدد الخدمات ،وتكون موانئها
البحرية ضمن ال��دول العشر األوائ��ل ف��ي األداء اللوجستي
على املستوى الدولي بحلول عام 2040م وأن يصبح قطاع
النقل واالتصاالت ثاني مصدر للدخل القومي للبلد.

ميناء في المنطقة تتنافس
على حصص في المالحة
البحرية والتجارية..
واستثماراتها تصل
إلى  150مليار دوالر

الدولة
إيران  /الهند

500
 45مليار دوالر
 720مليون دوالر
 5مليارات دوالر
 3.3مليارات دوالر
 7.4مليارات دوالر
 5مليارات دوالر
 360مليون دوالر
 68.280مليار دوالر

الصين  /باكستان
السعودية
عمان
الكويت
قطر

هو أح��دث ميناء بالخليج العربي ،يقع في جنوب البالد،
فهو أحد أهم مشاريع البنية التحتية الكبرى التي خططت
ل�ه��ا دول ��ة ق�ط��ر إلن �ج��ازه��ا وف �ق��ا ل��رؤي��ة ق�ط��ر  2030واف�ت�ت��ح
امليناء رسميا في ديسمبر  2016كمرحلة أول��ى بتكلفة 7.4
م�ل�ي��ارات دوالر ،وق��د خصص ل��ه ميزانية  140مليار دوالر
لبناء بنية تحتية متكاملة م��ا ب�ين شبكات ال�ط��رق البرية
ً
والبحرية والجوية والسكك الحديدية على أن يصبح مركزا
ً
ً
إقليميا في املنطقة ،والذي سيساعد في تحقيق
لوجستيا
رؤي��ة قطر .ويتمتع امليناء بأحدث األنظمة والتكنولوجيا،
األمر الذي عزز قدرته التنافسية باملنطقة وتصل طاقته إلى

لدى دولة اإلم��ارات موانئ بحرية تعتبر من املراكز الدولية

الدول المتنافسة على المالحة البحرية الخليجية
عدد الموانئ

األشهر

1

إيران  /الهند

1

ميناء تشابهار

2

الصين  /باكستان

1

ميناء جوادر

3

اإلمارات

3

ميناء جبل علي  /ميناء أبوظبي /ميناء راشد

4

المملكة العربية السعودية

3

ميناء الملك عبدالعزيز – ميناء الجبيل

5

عمان

3

ميناء الدقم – صاللة – صحار

ميناء جوادر(باكستان)

6

الكويت

3

ميناء مبارك – الشويخ  -الشعيبة

7

قطر

2

ميناء حمد – ميناء الدوحة

ُيمثل هذا امليناء شراكة بني الصني وباكستان ملدة  45سنة،
وتقدر تكاليفه بـ 45مليار دوالر ،وسيربط ما بني باكستان
وإقليم شينجيانغ ،وه��و أح��د أه��م األق��ال�ي��م الصناعية في
شمال غرب الصني ،ومن خالله تكون الصني قد أمنت طريقا
آخر لضمان وص��ول بضائعها إلى جميع أنحاء العالم من
دون أي م�ع��وق��ات ،وك��ذل��ك ت�ع��زز م��رك��زه��ا ك�ق��وة اق�ت�ص��ادي��ة
كبرى.

8

العراق

1

ميناء الفاو الكبير

المجموع

17
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الواردات

الصادرات

المجموع

الصينية العربية

 95مليار دوالر

 115مليار دوالر

 220مليار دوالر

الصينية الخليجية

-

-

 150مليار دوالر

الخليجية العالمية

-

-

واحد تريليون دوالر

الموانئ السعودية

المجموع

مليون دوالر

 6ماليني حاوية نمطية بالسنة ،.كما يستقبل ميناء حمد
جميع أنواع السفن والبواخر بمختلف أحجامها وأوزانها،
ومساحته تمتد الى  26كيلومترمربع.
جاء موعد افتتاحه في الوقت املناسب بالنسبة لقطر تزامنا
األزمة.
ولقطر م��وان��ئ أخ��رى مثل ميناء ال��دوح��ة ،وه��و اق��دم ميناء
ويتسع ملليون ح��اوي��ة سنويا ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى م��وان��ئ رأس
ل�ف��ان ،ومسيعيد ،ومصب ح��ال��ول ،وال��روي��س ،التي تديرها
شركة املوانئ القطرية.
وبذلك يكون ميناء حمد املنافس األقوى واألهم بعد موانئ
عمان للموانئ لإلماراتية التي تسعى دائما للحفاظ على
هيمنتها ع�ل��ى امل�ل�اح��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،وم ��ع ال �ت��وس��ع ال�ق��وي
وال�س��ري��ع مليناء حمد وانضمامها ال��ى التحالف الصيني
الباكستاني باتت املنافسة بني دبي والدوحة شديدة ً
جدا.

ميناء تشابهار – إيران

68.2

مليار دوالر حجم االستثمار
الفعلي في موانئ المنطقة

ميناء حمد  -قطر

ميناء جبل علي  -دبي

اململكة العربية السعودية لديها  3موانئ تجارية تطل على الخليج
العربي وه��ي :ميناء امللك عبد العزيز ف��ي ال��دم��ام وميناء الجبيل
التجاري وميناء رأس الخير الصناعي ،ولكن ظلت موانئ اململكة
لسنوات طويلة بعيدة عن املنافسة ،وأداؤه��ا لم يكن يتناسب مع
حجم سوقها املحلية التي تعتبر من أكبر أسواق املنطقة مقارنة
مع أس��واق دول ال�ج��وار مع العلم أن سكانها يشكلون  %60من
إجمالي سكان الخليج ،ويعود عدم منافستها ألسباب عدة ،منها
عدم تركيزها على هذا القطاع ،ثانيًا البنية التحتية غير متكاملة
نسبيًا وإج��راءات التفتيش الجمركي طويلة نوعا ما ،إضافة إلى
عدم وجود مناطق لوجيستية قريبة من املوانئ مرتبطة بخطوط

43

الموانئ
التجارية
3
3
2
3
4
3
1
2
1
 22ميناء

الطاقة
االستيعابية
 8ماليين
 13مليونا
 200ألف
 8ماليين
 4ماليين
 37مليونا
 8.5ماليين

حجم االستثمار

البحرين

ومع انطالق املشروع تكون الصني قد رسمت قواعد جديدة
للعبة في املنطقة ككل ،وأشعلت منافسة شديدة بني الدول
املطلة على الخليج السيما اإلمارات والهند وايران.
املستفيد األك �ب��ر م��ن ه��ذا امل �ش��روع ال�ص�ي�ن��ي ه��و باكستان
حيث منطقة جوادر تقع في إقليم بالوشيستان وهو اقليم
نائ جدا وسوف يكون باملستقبل القريب أهم مركز مالحي
وت �ج��اري باملنطقة وال�ع��ال��م وس ��وف يضيف قيمة مضافة
كبيرة لالقتصاد الباكستاني وسوف يجلب لها استثمارات
أجنبية كبيرة ت�ق��در ب��امل�ل�ي��ارات وأول�ه��ا اململكة السعودية
التي أعلنت رغبتها في االستثمار بامليناء وقطر كذلك قبل
ذلك أعلنت عن رغبتها في استثمار ما قيمته  %15من قيمة
املشروع.

الدولة

مجموع
الموانئ
5
9
2
3
7
12
2
2
1
 43ميناء

** العراق

الطوق على عزلتها االقتصادية

سلطان مساعد الجزاف
باحث اقتصادي
Sultan.kw@yahoo.com

ميناء جوادر الباكستاني
من أكبر المستفيدين..
عقد شراكة مع الصين
لمدة  45عاما ً
باستثمارات تصل
إلى  45مليار دوالر
ميناء مبارك سيكون
من أكبر الموانئ
في المنطقة ..يرتبط بالسكة
الحديدية الخليجية المقرر
تنفيذها في 2023
ميناء الدقم
في عمان يمتلك ميزة
جيوسياسية تجعله
من بين أكبر الموانئ
في الشرق األوسط
بالمستقبل

م�ي�ن��اء ت�ش��اب�ه��ار ف��ي اي ��ران ال��واق��ع ف��ي والي ��ة بلوشستان
ف��ي جنوب شرقي إي��ران وق��ري��ب م��ن بحر عمان والخليج
ال �ع��رب��ي وامل �ح �ي��ط ال �ه �ن��دي وي �ب �ع��د  72ك �ي �ل��و ع ��ن م�ي�ن��اء
جوادر الباكستاني ،ويحمل ميناء تشابهار أهمية كبرى
ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ل ��دول ال �ث�ل�اث (ال �ه �ن��د وإي � ��ران وأف �غ��ان �س �ت��ان)
وس �ي �ص �ب��ح م� �س ��ارا ت �ج ��اري ��ا ج ��دي ��دا ل �ت �ب ��ادل ال �ب �ض��ائ��ع
ف �ي �م��ا ب �ي �ن �ه��ا .ف��أه �م �ي �ت��ه ب��ال �ن �س �ب��ه ل �ل �ه �ن��د ك �ب �ي��رة ي�ع�ت�ب��ر
امل�ن��اف��س مل�ي�ن��اء ج��وادر الباكستاني وم�م��را م��ا ب�ين إي��ران
وأف�غ��ان�س�ت��ان وص ��وال آلس�ي��ا ال��وس�ط��ى وال �ش��رق األوس��ط
وروس�ي��ا لتبادل البضائع وال�س�ل��ع ،أم��ا أفغانستان فهي
ت�ع�ت�م��د اع �ت �م��ادا ك�ل�ي��ا ع�ل��ى م�ي�ن��اء ت�ش��اب�ه��ار ب�ص��ادرات�ه��ا
وواردات � �ه� ��ا م��ن ال �ح �ب��وب وال � ��رز وال �س �ل��ع ال �ت��ي ت��أت��ي م��ن
ال �ه �ن��د ،وذل ��ك ب�س�ب��ب ع ��دم وج ��ود م�ن�ف��ذ ب �ح��ري ل �ه��ا فهو
األق ��رب واألق ��ل ت�ك�ل�ف��ة ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ه��ا .وف��ي س�ن��ة  2014تم
توقيع اتفاقية بني الطرفني

ميناء مبارك – الكويت
ي ��أت ��ي م �ي �ن��اء م � �ب ��ارك ال �ك �ب �ي��ر م ��ن ض �م��ن خ �ط��ة ال �ك��وي��ت
ال �ت �ن �م��وي��ة  ،2035ه��و م �ي �ن��اء ق �ي��د اإلن �ش ��اء وف ��ي م��راح�ل��ه
النهائية ،يقع ف��ي ش��رق ج��زي��رة ب��وب�ي��ان ال��واق�ع��ة شمالي
الكويت ،وتكلفة بناءه تقدر بـ 3.5مليارات دوالر ،وكان من
املفترض ان تبدأ املرحلة األولى التشغيلية في عام 2015
ول �ك��ن ل �ظ��روف س�ي��اس�ي��ة وف�ن�ي��ة ت��أخ��ر ع��ن م��وع��ده ،وم��ن
املتوقع ان يبدأ العمل التشغيلي فيه خ�لال العام املقبل.
وح �س��ب امل �خ �ط��ط امل�س�ت�ق�ب�ل��ي ل�ل�م�ي�ن��اء وم��راح �ل��ه ال�ث�لاث��ة
سيصل عدد األرصفة إلى ستني رصيفا ليكون واحدًا من
أك�ب��ر امل��وان��ئ ف��ي ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي .وس��وف ي��رت�ب��ط بسكة
القطار الخليجي املقرر إقامتها في  2023وهناك حديث
وخ �ط��ط مل��د ال�س�ك��ة إل��ى ال �ع��راق وإي� ��ران .وامل �ي �ن��اء م��رب��وط
ب�م�ن�ط�ق��ة ال�ص�ب�ي��ة ب�ش�م��ال��ي ال�ك��وي��ت ب�ج�س��ر م��ائ��ي (ج�س��ر
جابر) وط��رق سريعة أخ��رى .ويهدف امل�ش��روع إل��ى زي��ادة
ع��دد املوانئ التجارية امل��وج��ودة بالكويت كما يسهم في
جعل الكويت مركزًا تجاريًا وزي��ادة التبادل التجاري مع
دول ال �ج ��وار ،خ��اص��ة إي ��ران وال �ع ��راق واس �ت �ع��ادة دوره ��ا
كنقطة ت��ران��زي��ت .ك�م��ا تسعى ال�ك��وي��ت لتحديث موانئها
القديمة ،مثل ميناء الشويخ وميناء الشعيبة ،إضافة إلى
تطوير امل�ن��اف��ذ ال�ب��ري��ة وال�ج��وي��ة م��ن خ�لال م�ش��روع املطار
الجديد.

ميناء الفاو الكبير – العراق
مواصالت وطرق ،ما جعل الطلب ضعيفا على موانئ السعودية،
حيث غالبية ال�ش��رك��ات تفضل ميناء جبل علي بسبب الكفاءة
العالية والتقنية املتطوره وتوفر كل الخدمات ،ومن ثم تجري أعادة
تصديرها إلى بقية موانئ الخليج العربي ببواخر أصغر حجمًا.
ومنذ عام  2017تتبنى املؤسسة العامة للموانئ السعودية خطة
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ش��ام�ل��ة ت�ت�ن��اغ��م م��ع أه� ��داف «رؤي� ��ة امل�م�ل�ك��ة »2030
وبرنامج التحول الوطني  2020في قطاع املوانئ،
وعلى اثرها ،أعلنت املؤسسة العامة للموانئ السعودية عن تطوير
وتنفيذ  33مشروعا في مختلف موانئ اململكة بقيمة إجمالية 2.7
مليار ريال يعادل  750مليون دوالر.

العراق كذلك أخذ يخطط لبناء أكبر ميناء بالخليج مرتبط بمنطقة حرة
وسكة حديد وبنية تحتية من كهرباء ومنطقة حاويات ومباني خدمات.
وذلك لالستفادة من موقعه الجغرافي القريب من ايران وسوريا وتركيا،
وس��وف تكون له أهمية كبرى لالقتصاد العراقي وممرا للبضائع بني
جيرانه ،باالضافة إلى جذب االستثمارات األجنبية ،ومتوقع أن يحقق
اي��رادات مالية كبيرة لالقتصاد العراقي .وفي جنوب العراق (محافظة
البصرة) توجد أربعة موانئ تجارية وصناعية تطل على الخليج العربي
مثل أم قصر وخ��ور الزبير واملعقل وبوأفلوس ،ويتم عبر هذه املوانئ
تصدير  %80من نفط العراق.
أما ميناء الفاو الكبير املراد انشاؤه فهو يقع في جنوب محافظة البصرة

عند مصب شط العرب في الخليج العربي على مساحة  12كيلو مترا
مربعا ثم عدل املخطط إلى  54كيلو مترا مربعا ،وقامت الحكومة العراقية
بوضع حجر األساس في أبريل  2010للمرحلة األولى وفعال بدأ العمل
فيه من خالل شركات كورية وأجنبية أخرى ببناء كواسر األمواج ولكن
املشروع واجه العديد من املعوقات بسبب األوضاع السياسية الداخلية
واالقتصادية التي مر بها العراق ،فتعذر االستمرار به وأدى إلى توقفه
خالل فترات متقطعة منذ وضع حجر األساس قبل تسع سنوات .وفي
أبريل  2019أعلنت وزارة النقل العراقية أن عملية إكماله بالشكل النهائي
تحتاج إلى ثالثة مليارات دوالر .وفي حال تم توفير امليزانية للمشروع
فمن املتوقع أن يتم االنتهاء منه بناء املرحلة األولى بحلول .2022
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بورصة العقارات العالمية

إعداد :د .بلقيس دنيازاد عياشي

يعد قطاع العقارات من أهم القطاعات في االقتصاد ،نظرا للتأثير المباشر الذي يحدثه ،كما تؤثر القدرة على تحمل
أسعار العقارات واإليجارات والتغيرات في هذه األسعار تأثيراً مباشرا في ثروة المالك والمستأجرين وإنفاقهم
االستهالكي ،لذلك ال تتم متابعة تطور اإليجارات وأسعار العقارات عن كثب من قبل األسر الخاصة التي ترغب في
تغيير وضع اإلسكان أو التخطيط لالستثمار فقط ،ولكن أيضا بشكل متزايد من قبل البنوك المركزية والشركات.
هناك عالقة مهمة بين العقارات وتدفقات رأس المال من ناحية ،واالستقرار االقتصادي من ناحية أخرى ،إلى جانب
إقراض مبالغ كبيرة للشركات العقارية ،وتعتمد العديد من البنوك على ضمانات عقارية للحد من مخاطر الكثير من
قروضها المنزلية والتجارية ،وبالتالي فالعقارات بمنزلة ضمان للتمويل وعنصر مهم في االستقرار االقتصادي.
وبالنظر إلى الدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع يمكن تقديم تطور أسعار العقارات في بعض البلدان كما يلي:

األسعار «في النازل»..
لكن الخبراء ال ينصحون بالشراء

أميركا

متوسطسعر عقار جديد ..ينزل إلى  91ألف دينار كويتي
يبدو أن سوق العقارات في الواليات املتحدة
األم �ي��رك �ي��ة ب� ��دأ ي �ف �ق��د ب��ري �ق��ه ،ف �ع �ل��ى ال��رغ��م
م��ن ال�ن�ت��ائ��ج ال�ت��ي أع�ل�ن��ت عنها آخ��ر تقارير
ل � ��وزارة ال �ت �ج��ارة األم �ي��رك �ي��ة ،وال �ت��ي كشفت
أن االن �خ �ف��اض ال �ش �ه��ري ف ��ي ن �س �ب��ة أس �ع��ار
ال �ع �ق��ارات ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األم�ي��رك�ي��ة،
املسجل في شهر سبتمبر املاضي كان األكبر
منذ شهر سبتمبر عام  ،2014فان الخبراء ال
ينصحون بالشراء حاليًا.
وكشفت التقارير الصادرة من وزارة التجارة
وف ��ق  Reutersأن م�ب�ي�ع��ات امل �ن��ازل ال�ج��دي��دة
املكونة من عائلة واحدة في الواليات املتحدة
ف��ي شهر سبتمبر انخفضت بنسبة  0.7في

املئة لتصل إلى  701،000وحدة.
وكان روبرت شيلر االقتصادي الحائز جائزة
ن ��وب ��ل ف ��ي االق �ت �ص ��اد ع� ��ام  ،2013ق ��د ت��وق��ع
أن أس �ع��ار ال �ع �ق��ارات ف��ي ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
تتجه نحو االن�ه�ي��ار ،وف��ق م��ا كشفه لوكالة
«بلومبرغ» األميركية.
ويقول الخبراء في شركة  ،Fannie Maeوهي
شركة متخصصة في تمويل مقرضي الرهن
العقاري بأميركا ،إن الثقة بسوق اإلسكان في
الواليات املتحدة قد بدأت في االنخفاض ،فقد
هبط مؤشر معنويات شراء املنازل الشهري
 HPSIلشهر سبتمبر  2.3نقطة إلى  91.5بعد
أن سجل أعلى مستوى في أغسطس.

األم ��ر امل�ق�ل��ق ف��ي س ��وق ال �ع �ق��ارات األم�ي��رك�ي��ة
هو أن االنخفاض الشهري في األسعار الذي
ك��ان األك�ب��ر منذ س�ن��وات ،على ال��رغ��م م��ن قلة
العقارات املعروضة ،وهو إش��ارة إلى انهيار
سوق اإلسكان األميركي ،وفق ما يقوله موقع
 ccnاألميركي.
وأظ �ه��ر ت�ق��ري��ر وزارة ال �ت �ج��ارة ،أن متوسط
سعر بيع العقارات الجديدة خ�لال سبتمبر
املاضي كان  299.4ألف دوالر للعقار (أي أكثر
من  91ألف دينار كويتي) بانخفاض نسبته
 7.9ف��ي امل�ئ��ة ،ع��ن الشهر ال�س��اب��ق ،حيث كان
 325.2ألف دوالر( أي ما يقارب  99ألف دينار
كويتي) وبانخفاض نسبته  8.8في املئة عن

ال� �ش� �ه ��ر ن �ف �س��ه
من العام املاضي.
وع� � �ل � ��ى ال� � ��رغ� � ��م م��ن
ذل� ��ك ي� ��رى ال �خ �ب ��راء أن
م ��ن ي �م �ل �ك��ون ع � �ق ��ارات أو
ق ��ام ��وا ب �ش��رائ �ه��ا ح��دي �ث��ًا قد
يضطرون إلى خفض أسعارها
ف��ي املستقبل ال�ق��ري��ب ف��ي ح��ال ما
أردوا ب �ي �ع �ه��ا ،ل� ��ذا ي �ن �ص��ح ال �خ �ب��راء
بالتريث في الوقت الحالي وعدم الشراء،
وقد انخفضت مبيعات السكنات الجديدة
أي�ض��ًا بسبب ارت�ف��اع تكاليف البناء ونقص
األراضي والعمالة.

متوسط أسعار العقارات واإليجارات في المدن األميركية
المدينة

متوسط السعر
(د.ك)

متوسط اإليجار
الشهري(د.ك)

المدينة

متوسط السعر
(د.ك)

متوسط اإليجار
الشهري(د.ك)

المدينة

متوسط السعر
(د.ك)

متوسط اإليجار
الشهري(د.ك)

كليفالند (أوهايو)

17600
21800
26400

260
241
286

ممفيس (تينيسي)

26400
35400
44300

260
390
346

سانت بول (مينيسوتا)

67100
99700
124000

454
580
680

توليدو (أوهايو)
بوفالو (نيويورك)

بالتيمور (ماريالند)
إنديانابوليس (إنديانا)

األسعار تترنح..
على وقع ضربات
«البريكست»

بريطانيا

سعر منزل في جنوب لندن ..هبط من ً 236
ألفا إلى  229ألف دينار كويتي
ال ي��زال خ��روج بريطانيا م��ن االت �ح��اد األوروب� ��ي ي��ؤث��ر ف��ي س��وق اإلس �ك��ان ببريطانيا ،حيث
أفادت شركة االستشارات العقارية الدولية  Knight Frankهذا األسبوع بأن حالة عدم اليقني
السياسي في اململكة املتحدة ال تزال تهيمن على املعنويات في أسواق العقارات الرئيسية في
العاصمة لندن وباقي املدن البريطانية خالل األشهر األخيرة من عام  ،2019وفق ما كشف عنه
موقع  world property journalاملتخصص .ويلعب السوق لعبة االنتظار مع اقتراب آخر موعد
من «البريكست» ،حيث هبطت أسعار العقارات بنسبة  %0.2وفقًا ملوقع  ،Nationwideوامتد
التباطؤ اآلن إلى شرق  Midlandsوالجنوب الغربي والذي شهد تباطؤا في نمو أسعار املنازل.
مع انخفاض نشاط ال�س��وق ،هناك منافسة أكبر بني مقرضي الرهن العقاري ،حيث تستمر
األس�ع��ار في االنخفاض مما ي��دل على أن السوق ال يتوقع زي��ادة وشيكة في سعر األس��اس،
وتتوقع  Oxford Economicsارتفاع سعر الفائدة إلى  %1في الربع الثاني من عام  2020بموجب
سيناريو خط األس��اس ،ولكن في حالة عدم خروج بريطانيا من االتحاد األوروب��ي يعتبرون
انخفاضا بنسبة  %0.25على األرجح.

أسعار الطلب
وف � � � � ��ق ص � �ح � �ي � �ف� ��ة The
 Guardianشهدت أسعار
ال� � �ع� � �ق � ��ارات ف � ��ي امل �م �ل �ك��ة
املتحدة أدنى ارتفاع لها في
ش�ه��ر أك�ت��وب��ر م�ن��ذ األزم��ة
املالية في عام  ،2008حيث
استمرت حالة عدم اليقني
ف��ي خ ��روج ب��ري�ط��ان�ي��ا من
االتحاد األوروبي بالتأثير.
وأظ� � � �ه � � ��رت ب� � �ي � ��ان � ��ات م��ن
موقع - Rightmoveال��ذي
يعتبر أكبر ب��واب��ة عقارية
إل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ف� ��ي امل �م �ل �ك��ة
امل �ت �ح��دة -أن ب�ع��ض أج��زاء
لندن تشهد انخفاضًا في
أس �ع��ار ال�ط�ل��ب ،ف��ي بعض
ال �ح��االت ب �م �ق��دار 15000
جنيه إسترليني أو أكثر
في شهر واحد.

معدل انخفاض أسعار العقارات في لندن

سيلفر سبرينغ (ميريالند)

االنخفاض مستمر..
والعقارات
تخسر قيمتها

دبي

توقعات بتراجع أكثر في السوق بفعل المعروض ..وأسعار النفط المنخفضة
كشفت اإلحصائيات الحديثة أن سوق
العقارات في دبي مازال يتراجع منذ عام
 ،2014ويرجع ذلك ،وفق ما تؤكده وكالة
 ،AFPإلى االنخفاض الكبير في أسعار
ال�ن�ف��ط ،ح�ي��ث خ �س��رت أس �ع��ار ال�ع�ق��ارات
واإليجارات نحو ثلث قيمتها في خمس
سنوات.
وت �ش �ي��ر ت �ق��دي��رات إل ��ى أن ال �س��وق ال�ت��ي
تسهم بنحو  7في املئة بالناتج املحلي،
ق��د ت�ت��راج��ع أك�ث��ر بفعل ال �ع��رض الكبير
وأسعار النفط املنخفضة ،وفي سبتمبر
ّ
املاضي ،تدخلت سلطات اإلمارة ملحاولة
وقف تراجع السوق.
وأعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد
آل م �ك �ت��وم ت��أس �ي��س ل�ج�ن��ة «للتخطيط
ال �ع �ق��اري» ت�ع�م��ل ع�ل��ى تحقيق ال �ت��وازن
بني العرض والطلب في سوق العقارات،
وال � �ت� ��أك� ��د م� ��ن «ع � � ��دم ت � �ك� ��رار امل� �ش ��اري ��ع
ّ
ال �ع �ق��اري��ة ،وت �ج��ن��ب م�ن��اف�س��ة امل �ط��وري��ن
ال�ك�ب��ار لصغار املستثمرين م��ن القطاع
الخاص».

األداء المرن

انخفض متوسط سعر العقار في منطقة  Kingston upon Thamesجنوب غرب لندن بأكثر من  18000جنيه إسترليني
(أي ما يعادل  7آالف دينار كويتي) في شهر واحد ،أي من  605000جنيه إسترليني (أي ما يعادل  236.300دينار كويتي)
في سبتمبر إلى  587000جنيه إسترليني (أي ما يعادل  229.300دينار كويتي) في أكتوبر ،كما سجلت  Wandsworthفي
جنوب لندن انخفاضا نموذجيا في السعر قدره  16000جنيه إسترليني ،ولكن في مناطق أخرى بما في ذلك أغلى منطقة في
بريطانيا  Kensington and Chelseaاستمر متوسط األسعار في االرتفاع.

ً
كشفت مجموعة «إعمار» العقارية في دبي عن ارتفاع املبيعات وازدياد صافي األرباح بنسبة  %20مقارنة بالفترة نفسها من
العام املاضي ،رغم التباطؤ االقتصادي الذي ّأدى إلى تراجع في سوق العقارات .ووفق «إعمار» ،فإن زيادة املبيعات واألرباح هي
«بفضل األداء املرن في العقارات واملراكز التجارية وقطاع الضيافة».
ّ
 59.000وحدة سكنية في دبي واألسواق العاملية منذ عام .2002
وسلمت إعمار التي بنت برج دبي ،أعلى مباني العالم ،أكثر من
ّ
ولدى الشركة أكثر من  880.000متر مربع من األصول التي تولد إيرادات مستمرة ،و 22فندقًا ومنتجعًا تضم  4965غرفة.

االستثمار فيها جيد ..واألسعار منخفضة

تركيا

الكويتيون ّ
يفضلون الشراء في «بورصة»..

ال تزال العقارات بمنزلة استثمار موثوق به وملجأ في تركيا
للمستثمرين املحليني واألجانب ،حيث تشير التقارير التي
أعدها الخبراء في موقع  ،beytturkال��ذي يعتبر أكبر مطور
عقاري في تركيا ،إلى أن زيادة األسعار في القطاع العقاري
حقيقية وتولد ربحا كبيرا للمستثمر.
ش �ه��دت أس �ع��ار ال�ع�ق��ار ف��ي ت��رك�ي��ا أخ �ي��را ازده � ��ارا ملحوظا
نتيجة تضافر ع��دة عوامل من بينها هبوط الليرة ،وإق��رار
قانون الجنسية الجديد الذي يتيح الحصول على الجنسية
التركية عن طريق التملك العقاري بشروط محددة.
وب��ال �ن �ظ��ر إل ��ى أس �ع ��ار ال �ع �ق��ار ف ��ي اس �ط �ن �ب��ول ق �ي��اس��ا على
نظائرها في أوروب��ا ،نلمس انخفاضا ملحوظا في أسعار
فلل وع�ق��ارات إسطنبول ،األم��ر ال��ذي يجعل من تركيا بيئة
استثمارية جاذبة للمستثمرين من كل أنحاء العالم ،وذلك
وفقا للتقرير الصادر عن املوقع.
وقد ورد أن املؤشر املذكور قد ارتفع في شهر مايو لهذا العام

 2019بنسبة  %16.0مقارنة بشهرأبريل من العام املاضي،
كما ُيذكر أن تركيا سجلت أعلى مبيعات عقار لألجانب في
تاريخها محطمة رق�م��ا قياسيا ج��دي��دا ،وذل��ك ف��ي النصف
األول من العام الجاري  2019بزيادة  %9.68مقارنة بالفترة
نفسها من العام املاضي.
ه � ��ذا وك� � ��ان رئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارة ش ��رك ��ة «أت � �ي ��ش ي��اب��ي»
ل�لإن�ش��اءات أحمد أت�ي��ش ،ق��د أك��د ف��ي وق��ت سابق أن اإلقبال
على ش��راء ال�ع�ق��ارات ف��ي تركيا ارت�ف��ع أخ�ي�رًا بعد انخفاض
قيمة الليرة التركية ،السيما وسط انخفاض قيمة العقار
مقابل ال��دي�ن��ار الكويتي ،مما شكل فرصة مواتية
للراغبني في التملك بمدينة بورصة.
وأض� � ��اف أت� �ي ��ش ،أن ب ��ورص ��ة اح �ت �ل��ت م��رت�ب��ة
متقدمة على صعيد التملك ،وأن نحو  80في
امل�ئ��ة م��ن الكويتيني يتملكون فيها بغرض
السكن واإلقامة القصيرة أو طويلة األمد.

سعر المتر المربع في المدن التركية
المدينة
إسبرطة
دينزلي
آيدين

أورورا (كولورادو)

سعر م( 2د.ك)
121.5
112
111

المدينة
إزمير
اسطنبول

سعر م( 2د.ك)
163
237

؟

وهبوط الليرة أسهم في زيادة اإلقبال

ماذا عن اإليجارات

ت �ب�ين ت �ق��اري��ر م��وق��ع realty group
ال�ع�ق��اري املتخصص أن��ه يتم تحديد
معدل زيادة اإليجارات لشهر نوفمبر
 2019عن طريق اإلع�لان عن مؤشر
أسعار املستهلك  CPIلهذا الشهر،
وت �ح��دي��د م�ت��وس��ط ال ��زي ��ادة خ�لال
الـ 12شهرا السابقة.
وحيث ارتفع مؤشر أسعار املستهلك  CPIفي تركيا
ف��ي ن��وف�م�ب��ر  2019بنسبة  %2م�ق��ارن��ة بالشهر
السابق و  %10.59مقارنة بشهر ديسمبر من
العام املاضي ،ونحو  %8.55مقارنة بالشهر نفسه
من العام السابق.
وبالتالي سيتم تطبيق زيادة بنسبة  %16.81على
املستأجرين الذين سيقومون بتجديد عقود اإليجار
ف��ي نوفمبر ،وف�ق��ًا مل�ع��دل سعر املستهلك ال�ب��ال��غ 12
شهرًا.
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ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻧﻊ اﻟﻜﻮري اﻟﻌﺮﻳﻖ

ﻣﺮﻛﺒﺎت دﻓﻊ رﺑﺎﻋﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﺰاﻳﺎ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺬﻫﻠﺔ وأداء ﻓﻌّ ﺎل

»ﺷﻤﺎل اﻟﺨﻠﻴﺞ« :ﺧﺼﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻃﺮازات  SUVﻣﻦ »ﻫﻴﻮﻧﺪاي«
ﺗ ـﺤــﺖ ا ﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺎر ا ﻟ ـﺘ ـﺴــﻮ ﻳ ـﻘــﻲ » ﻟـ ـﺤـ ـﻈ ــﺎت ﻻ
ﺗ ـﻨ ـﺴــﻰ و ﻣ ـﻐ ــﺎ ﻣ ــﺮات ﺑ ــﻼ ﺣ ـ ــﺪود« ،أ ﻃ ـﻠ ـﻘــﺖ
» ﺷـ ـﻤ ــﺎل ا ﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ« ا ﳌ ــﺮ ﺣ ـﻠ ــﺔ ا ﻟ ـﺜــﺎ ﻧ ـﻴــﺔ ﻣــﻦ
ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ا ﻟـﺘــﺮو ﻳـﺠـﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻃــﺮازات ا ﻟــﺪ ﻓــﻊ
ا ﻟـ ــﺮ ﺑـ ــﺎ ﻋـ ــﻲ  SUVﻣـ ــﻦ ﻫ ـ ـﻴـ ــﻮ ﻧـ ــﺪاي ،ﺿ ـﻤــﻦ
ﻓ ـﻴــﺪ ﻳــﻮ ﺗــﺮو ﻳ ـﺠــﻲ ﻣ ـﻤـ ّـﻴــﺰ ا ﺳ ـﺘ ـﻌــﺮ ﺿــﺖ ﻓـﻴــﻪ
ا ﳌ ـ ّـﻴ ــﺰات ا ﳌ ــﺬ ﻫ ـﻠ ــﺔ ،ا ﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﺘ ـﺴــﻢ ﺑ ـﻬــﺎ ﻫــﺬه
ا ﻟـﺴـﻴــﺎرات ،ﺑــﺪءﴽ ﻣــﻦ ا ﻟـﺘـﺼـﻤـﻴــﻢ ا ﻟـﺨــﺎر ﺟــﻲ
ً
وا ﻟ ــﺪا ﺧـ ـﻠ ــﻲ ،و ﺻـ ــﻮﻻ إ ﻟ ــﻰ اﻷداء وا ﳌ ــﺰا ﻳ ــﺎ
ا ﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮ ﻟ ــﻮ ﺟ ـﻴ ــﺔ .و ﺗـ ـﺸـ ـﻤ ــﻞ ﻫ ـ ــﺬه ا ﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻠــﺔ
ً
ﻛ ــﻼ ﻣ ــﻦ ﺳـ ـﻴ ــﺎرات ﺑــﺎ ﻟ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺪ ،ﺳــﺎ ﻧ ـﺘــﺎ ﻓــﻲ،
ﺗ ـ ــﻮ ﺳ ـ ــﺎن ،ﻛ ــﺮ ﻳـ ـﺘ ــﺎ و ﻛ ـ ــﻮ ﻧ ـ ــﺎ ،وا ﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﺒ ــﺪأ
أﻗﺴﺎﻃﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ  ٩٩دﻳﻨﺎرﴽ .إﺿﺎﻓﺔ

إ ﻟــﻰ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺬﻫﻠﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻣـﺠــﺎ ﻧـﻴــﺔ ﳌــﺪة ﺳـﻨـﺘــﲔ 40000 /ﻛـﻴـﻠــﻮ ﻣـﺘــﺮ،
ﺗﺄﻣﲔ ﺿﺪ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺠﺎﻧﴼ ورﺳﻮم ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﳌﺮور ﻣﺠﺎﻧﴼ.
وﺗ ـﺘــﺰود ﺑــﺎﻟـﻴـﺴـﻴــﺪ ،ﺳ ـﻴــﺎرة اﻟ ـﻜــﺮوس أوﻓــﺮ
ﻣـ ـﺘ ــﻮﺳـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﺠـ ــﻢ ،ﺑـ ـﻤـ ـﺤ ــﺮك ﺳـ ـﻌ ــﺔ 3.8
ﻟﻴﺘﺮات ،وﺑﻘﻮة  295ﺣﺼﺎﻧﴼ .وﻫﻲ ﻣﺰودة
ً
ﺑ ـﺴ ـﺒــﻊ ﻣـ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪ .وﻣـ ـﺒـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺷــﺎﺻ ـﻴــﻪ
ﺟــﺪﻳــﺪ ﻛـﻠـﻴــﴼ ﻣـﺼـﻤـ ّـﻢ ﺧـﺼـﻴـﺼــﴼ ﻟـﻠـﻤــﺮﻛـﺒــﺎت
اﻟــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ اﳌـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪدة اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪاﻣ ــﺎت ﻣــﻊ
رﺣ ــﺎﺑ ــﺔ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ ،إﻟـ ــﻰ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ وﻣﺮوﻧﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﳌ ـ ـﻘـ ــﺎﻋـ ــﺪ .ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺗـ ـﺤـ ـﺘ ــﻮي ﺑ ــﺎﻟ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺪ ﻋ ـﻠــﻰ

ﺑــﺎﻗــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺎﻣ ـﻴــﻢ اﻷﻧ ـﻴ ـﻘــﺔ واﳌ ـﺒ ـﺘ ـﻜــﺮة،
إذ ﺗـﺘـﻤـﻴــﺰ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺧــﺎرﺟــﻲ وﺗﺸﻄﻴﺒﺎت
داﺧﻠﻴﺔ ﻓــﺎﺧــﺮة ،ﻣــﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣﻦ
ﻗ ـ ــﺪرات اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدة ﻋ ـﻠــﻰ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـﻄــﺮق وﻓــﻲ
ً
اﻷﺣ ــﻮال اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ ﻛــﺎﻓــﺔ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ اﻟﻜﻔﺎء ة
ﻓــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدة وﺗـﻘـﻨـﻴــﺎت اﻟــﺮاﺣــﺔ واﻟ ـﺴــﻼﻣــﺔ،
وﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺮﺣﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ﺗﺄﺗﻲ ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻲ ﺑﻤﺤﺮك ﺳﻌﺔ  3.5ﻟﻴﺘﺮات،
وﺑـﻘــﻮة  280ﺣـﺼــﺎﻧــﴼ ،ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟـﻘــﺪرة
اﻟ ـ ــﺬاﺗ ـ ــﻲ ودﻓ ـ ـ ــﻊ أﻣـ ــﺎﻣـ ــﻲ أوﺗ ــﻮﻣ ــﺎﺗـ ـﻴـ ـﻜ ــﻲ 7
رﻛـ ـ ـ ـ ــﺎب ،ﺗ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ــﺎز ﺳ ــﺎﻧ ـ ـﺘ ــﺎﻓ ــﻲ ﺑ ــﺎﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرﻫ ــﺎ
اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﻞ اﻟـ ــﺮاﺑـ ــﻊ اﻟـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﺿ ـﻤ ــﻦ ﻣــﺮﻛ ـﺒــﺎت
ﻫ ـﻴــﻮﻧــﺪاي اﻟــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴــﺮة اﳌ ـﺘ ـﻌــﺪدة

ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮات

ﻓﺮﻳﻖ »ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﺟﺎزو« ﻳﻔﻮز ﺑﺴﺒﺎق
»ﻓﻮﺟﻲ  6ﺳﺎﻋﺎت«
ﻧ ـﺠــﺢ ﻓــﺮﻳــﻖ »ﺟ ـ ــﺎزو ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﺒــﺎﻗــﺎت«  GRﻓﻲ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻠﻪ اﳌﺜﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
ﻣــﻮﺳــﻢ  2020 – 2019ﻣــﻦ ﺑ ـﻄــﻮﻟــﺔ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ
ﻟـﻠـﺘـﺤـﻤــﻞ  WECاﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﻨـﻈـﻤـﻬــﺎ »اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻴــﺎرات«  ،FIAوذﻟـ ــﻚ ﺑ ـﻌــﺪ أن
أﺣــﺮز اﳌﺮﻛﺰﻳﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻋﻠﻰ
أرﺿﻪ ووﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮره ﻓﻲ ﺳﺒﺎق »ﻓﻮﺟﻲ
 6ﺳ ــﺎﻋ ــﺎت« .وﻳ ـﻌــﺪ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻔــﻮز ﻋـﻠــﻰ ﺣﻠﺒﺔ
»ﻓــﻮﺟــﻲ ﺳﺒﻴﺪ واي« اﳌــﺮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺧﻼل
ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮات ،إذ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ اﻟـ
»ﻫﺎﻳﺒﺮد« اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  TS050اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ
ِ
اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ  8ﺑ ـﻘ ـﻴــﺎدة اﻟ ـﺴــﺎﺋ ـﻘــﲔ ﺳـﻴـﺒــﺎﺳـﺘـﻴــﺎن
ﺑــﻮﻳـﻤــﻲ وﻛ ــﺎزوﻛ ــﻲ ﻧــﺎﻛــﺎﺟـﻴـﻤــﺎ وﺑــﺮﻳ ـﻨــﺪون
ﻫــﺎرﺗـﻠــﻲ اﳌــﺮﻛــﺰ اﻷول ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻠﺖ ﻣﺮﻛﺒﺔ
ﺗــﻮﻳــﻮﺗــﺎ اﻟـ ـ »ﻫــﺎﻳ ـﺒـ ِـﺮد« اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ TS050
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﻤــﻞ اﻟ ــﺮﻗ ــﻢ  7ﻓ ــﻲ اﳌ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ
ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻣﺎﻳﻚ ﻛــﻮﻧــﻮاي وﻛﺎﻣﻮي
ﻛ ــﻮﺑ ــﺎﻳ ــﺎﺷ ــﻲ وﺧ ــﻮﺳ ـ ـﻴ ــﻪ ﻣ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺎ ﻟ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺰ،
ﻟﻴﺘﻌﺎدل ﻃﺎﻗﻤﺎ اﳌﺮﻛﺒﺘﲔ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻷول
ﺿﻤﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺰز
ﻓﺮﻳﻖ »ﺟــﺎزو ﻟﻠﺴﺒﺎﻗﺎت«  GRﺻﺪارﺗﻪ ﻓﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺔ اﳌﺼﻨﻌﲔ ﺑﻔﺎرق  35ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻦ أﻗﺮب
ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ.
وﻟـﻀـﻤــﺎن ﺗـﺴــﺎوي ﻓــﺮص اﻟـﻔــﻮز ﻓــﻲ ﻓﺌﺔ اﻟـ
» ،«LMP1ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﺴﺒﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ
ﻃﺮﺣﻪ ﺣﺪﻳﺜﴼ ﻫــﺬا اﳌــﻮﺳــﻢ ،واﻟــﺬي ﻳﻔﺮض
ﺟـ ً
ـﺰاء زﻣﻨﻴﴼ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺒﺎت وﻓﻘﴼ ﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻬﺎ
اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﳌـﺘـﺼــﺪرﻳــﻦ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ،
واﻟ ـ ـ ـ ــﺬي أﺻ ـ ـﺒـ ــﺢ ﺗ ــﺄﺛ ـ ـﻴ ــﺮه واﺿ ـ ـﺤ ـ ــﴼ ﺧ ــﻼل
اﻟﺪورات اﻷوﻟﻰ.
وﺑـﻌــﺪ اﺳـﺘـﺤــﻮاذﻫـﻤــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﻦ اﻷول
واﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ــﻲ ،ﻧ ـﺠ ـﺤــﺖ ﻣــﺮﻛ ـﺒ ـﺘــﺎ ﺗ ــﻮﻳ ــﻮﺗ ــﺎ اﻟ ـ ـ
»ﻫﺎﻳﺒﺮد« اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  TS050ﻟﻔﺮﻳﻖ »ﺟﺎزو
ِ
ﻟﻠﺴﺒﺎﻗﺎت«  GRﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻘﺪﻣﻬﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺘﺰاﻳﺪ .ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺤﺘﺎ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻔﺎرق اﻟﺬي
ﻳﻔﺼﻠﻬﻤﺎ ﻋــﻦ اﳌــﺮﻛ ـﺒــﺎت اﳌـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﺑﻔﻀﻞ
إﻧ ـﺠــﺎز أﺳـ ــﺮع ﻧـﻘـﻄــﺔ ﺗــﻮﻗــﻒ ﻟـﻠـﺼـﻴــﺎﻧــﺔ ﻓﻲ

ﻓﺮﻳﻖ »ﺟﺎزو ﻟﻠﺴﺒﺎﻗﺎت« ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

»ﻫﺎﻳﺒﺮد«
اﻟﺴﺒﺎق ،ﻏﻴﺮ أن ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ اﻟـ
ِ
اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎﺋـﻴــﺔ  TS050اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺤـﻤــﻞ اﻟــﺮﻗــﻢ 7
ﻟــﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﳌـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﳌــﺮﻛــﺰ اﻷول
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻔﺎرق اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ  0.4ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﻟ ـﻜــﻞ دورة ﺿ ـﻤــﻦ ﻧ ـﻈــﺎم اﻟـﺘـﻘـﻴـﻴــﺪ ﳌـﻌــﺎدﻟــﺔ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ.
وﺗـﻌـﻠـﻴـﻘــﴼ ﻋ ـﻠــﻰ ﻫ ــﺬا اﻹﻧـ ـﺠ ــﺎز ،ﻗ ــﺎل ﻳــﻮﻏــﻮ
ﻣ ـ ـﻴ ــﺎﻣ ــﻮﺗ ــﻮ ،اﳌـ ـﻤـ ـﺜ ــﻞ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻜ ـﺘــﺐ
اﻟ ـﺘ ـﻤ ـﺜ ـﻴ ـﻠــﻲ ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﺗ ــﻮﻳــﻮﺗــﺎ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻟ ـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ وآﺳ ـﻴــﺎ اﻟــﻮﺳ ـﻄــﻰ» :أود
ﺗـﻬـﻨـﺌــﺔ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ ﻋ ـﻠــﻰ اﻷداء اﳌ ـﻤ ـﻴــﺰ اﻟــﺬي
ﻗــﺪﻣــﻮه ،وﻧـﺤــﻦ إذ ﻧﺸﻌﺮ ﺑـﺴـﻌــﺎدة ﺑﺎﻟﻐﺔ
ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻫــﺬه اﻟـﻨـﺘـﻴـﺠــﺔ اﳌـﺜــﺎﻟـﻴــﺔ وﻟـﻠـﻤــﺮة
اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﳌــﻮﺳــﻢ ،ﻻﺳـﻴـﻤــﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﺗـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻘ ــﺖ ﻋ ـ ـﻠ ــﻰ ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺤـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ ﻫ ـ ـﻨ ــﺎ ﻓــﻲ
ﻣــﻮﻃ ـﻨ ـﻨــﺎ .وﻋ ـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻓ ــﺮض ﻧـﻈــﺎم
اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪ ﳌ ـ ـﻌ ــﺎدﻟ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺎت
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻨﺎ،
ﻓﻘﺪ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ وﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷداء
اﳌ ـﺘ ـﻔــﻮق ﳌــﺮﻛ ـﺒــﺎت ﺗــﻮﻳــﻮﺗــﺎ اﻟ ـ ـ »ﻫــﺎﻳ ـﺒـ ِـﺮد«
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  TS050ﻣــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﺼﺎر

اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﺤﺮزﴽ اﳌﺮﻛﺰﻳﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻌﴼ«.
وأﺿــﺎف ﻣـﻴــﺎﻣــﻮﺗــﻮ» :ﻟـﻄــﺎﳌــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺷﺮﻛﺔ
ﺗ ــﻮﻳ ــﻮﺗ ــﺎ راﺋ ـ ـ ــﺪة ﻓـ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل ﺗ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺎت اﻟ ـ ـ
»ﻫــﺎﻳ ـﺒـ ِـﺮد« اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎﺋـﻴــﺔ ﻣـﻨــﺬ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ 20
ﻋ ــﺎﻣ ــﴼ .واﻧ ـﻄــﻼﻗــﴼ ﻣ ــﻦ ﺷـﻐـﻔـﻨــﺎ واﻟ ـﺘــﺰاﻣ ـﻨــﺎ
اﻟ ــﺮاﺳ ــﺦ ﺑ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ أﻓ ـﻀــﻞ ﻣــﺮﻛ ـﺒــﺎت ﻋـﻠــﻰ
اﻹﻃــﻼق ،ﻓﻘﺪ واﺻﻠﻨﺎ ﻃــﻮال ﻫﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ
ﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ واﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎر ﻣ ــﺮﻛـ ـﺒ ــﺎﺗـ ـﻨ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ﻇــﻞ
أﻛـ ـﺜ ــﺮ اﻟ ـ ـﻈ ــﺮوف ﻗـ ـﺴ ــﺎوة وﺻـ ـﻌ ــﻮﺑ ــﺔ ،ﺑـﻤــﺎ
ﻓ ــﻲ ذﻟ ــﻚ رﻳ ــﺎﺿ ــﺎت ﺳ ـﺒــﺎﻗــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات،
وﺗﻌﺪ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺘﺤﻤﻞ  WECﺧﻴﺮ
ﺑ ــﺮﻫ ــﺎن ﻋ ـﻠــﻰ ذﻟـ ــﻚ .وﻣ ـﻤــﺎ ﻻ ﺷ ــﻚ ﻓ ـﻴــﻪ أن
ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﺗﺰودﻧﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ورؤى ﻻ
ﺗﻘﺪر ﺑﺜﻤﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪر إﻟﻬﺎم ﻟﻨﺎ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣــﺮﻛـﺒــﺎت ﺻــﺪﻳـﻘــﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺗﺠﻤﻊ
ﺑــﲔ اﻷداء اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ وﻣﺘﻌﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻴــﺎدة.
ﻛﻤﺎ أود أن أﻋــﺮب ﻋﻦ اﻣﺘﻨﺎﻧﻲ ﳌﻌﺠﺒﻴﻨﺎ
اﳌ ـﺨ ـﻠ ـﺼــﲔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴ ـﻌ ـﻬــﻢ اﳌ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ،
وﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟــﻰ دﻋـﻤـﻬــﻢ ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ
ﻫﺬا اﳌﻮﺳﻢ اﻟﻮاﻋﺪ«.

اﻻﺳـﺘـﺨــﺪاﻣــﺎت ،وﺗــﺮﺳــﻲ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة،
اﻟـﺘــﻲ ﺗــﺄﺗــﻲ ﺑـﻤــﺰاﻳــﺎ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺴـﺒــﻮﻗــﺔ ،ﻣـﻌـﻴــﺎرﴽ
ﺟﺪﻳﺪﴽ رﻓﻴﻌﴼ ﻓﻲ ﺳﻮق اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ُ
اﳌ ـﺘ ـﻌــﺪدة اﻻﺳ ـﺘ ـﺨــﺪاﻣــﺎت  ،SUVإذ ﺗ ـﻘـ ّـﺪم
ﻟـﻠـﻌـﻤــﻼء ﺗﺼﻤﻴﻤﴼ ﻣـﺘـﻤـﻴــﺰﴽ وﺑــﺎﻗــﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺎت اﳌ ـﺒ ـﺘ ـﻜ ــﺮة ،ﺑ ـﺠــﺎﻧــﺐ أﺣ ــﺪث
ﻣﺰاﻳﺎ اﻷﻣﺎن واﻟﺴﻼﻣﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺗــﻮﺳــﺎن ﺑﻤﺤﺮك ﺳﻌﺔ  2.0ﻟﻴﺘﺮ،
وﺑ ـﻘــﻮة  157ﺣ ـﺼــﺎﻧــﴼ ،ﻳـﻌـﻤــﻞ ﺑ ـﻨ ـﻈــﺎم ﻧــﺎﻗــﻞ
اﻟـﺤــﺮﻛــﺔ اﳌ ــﺰدوج ودﻓــﻊ أﻣــﺎﻣــﻲ  7ﺳــﺮﻋــﺎت،
وﻛﺮﻳﺘﺎ ﺑﻤﺤﺮك ﺳﻌﺔ  1.6ﻟﻴﺘﺮ ،وﺑﻘﻮة 157
ﺣﺼﺎﻧﴼ.
وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻛﻮﻧﺎ ﺑﻤﺤﺮك ﺳﻌﺔ  1.6و  2.0ﻟﻴﺘﺮ،

ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟـ ٨وﺣﺘﻰ اﻟـ ١١:٣٠ﺻﺒﺎﺣﺎً

»ﻣﻴﺲ اﻟﻐﺎﻧﻢ« ﻳﻄﻠﻖ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻄﻮر »ﺻﺒﺤﻴﺔ ﻣﻴﺲ«
أﻃ ـﻠــﻖ ﻣـﻄـﻌــﻢ ﻣـﻴــﺲ اﻟ ـﻐــﺎﻧــﻢ ،ﺑـﻔــﺮﻋــﻪ ﻓﻲ
ﺷ ـ ــﺎرع اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ،وﻷول ﻣ ــﺮة،
ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎﺣ ـﻴــﺔ
ﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﻓ ـ ـﻄـ ــﻮر اﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﻲ ﻟـ ـ ـ ــﺮواده
وﻣﺤﺒﻴﻪ.
وﻳ ـﻨ ـﻔــﺮد ﻣـﻴــﺲ اﻟ ـﻐــﺎﻧــﻢ ﺑـﺘــﻮﻓـﻴــﺮه أوﺳــﻊ
ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻟﻠﻔﻄﻮر اﻟﺸﺮﻗﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ
ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ »ﺻ ـﺒ ـﺤ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـﻴ ــﺲ« اﺧـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎرات
ﻋﺪﻳﺪة وﻟﺬﻳﺬة أﻳﻀﺎ ﺗﺘﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻘﺒﻼت
اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎردة ﻛـ ـ ـﻜ ـ ــﺮات اﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻨ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻜ ـﻬــﺎت
اﻟﻠﺬﻳﺬة وﺟــﺎط اﻷﺟـﺒــﺎن اﻟﻔﺎﺧﺮة ورول
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎذﻧ ـ ـﺠـ ــﺎن ﺑ ــﺎﻟ ـﺠ ـﺒ ـﻨ ــﺔ واﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻷﺻ ـ ـﻨـ ــﺎف اﻷﺧـ ـ ـ ــﺮى .أﻣ ـ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﳌ ـﻘ ـﺒــﻼت
اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺎم ﻣﻴﺲ اﻟﻐﺎﻧﻢ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ
أﻟﺬ ﻣﺄﻛﻮﻻت اﻟﺘﺮوﻳﻘﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﻬﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺺ ﺑﺎﻟﺤﻮﺳﺔ وأﻗﺮاص اﻟﻔﻼﻓﻞ
ﺑــﺎﻟ ـﻄ ـﺤ ـﻴ ـﻨــﺔ وﺟ ـﺒ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﺘــﺎ اﳌ ـﺨ ـﺒــﻮزة
ﺑﺎﻟﻔﺮن إﻟﻰ أﻃﺒﺎق اﻟﻔﻄﻮر اﳌﺤﺒﺒﺔ ﻟﺪى
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻛﺎﳌﺴﺒﺤﺔ واﻟﻘﺪﺳﻴﺔ واﻟﺒﻠﻴﻠﺔ
واﳌﻘﺎﻟﻲ اﳌﺸﻜﻠﺔ.
واﳌﻤﻴﺰ أﻳﻀﴼ ﻓﻲ ﺗﺮوﻳﻘﺔ ﻣﻴﺲ اﻟﻐﺎﻧﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻃﺒﺎق اﻟﺒﻴﺾ ،واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي
ﺗﺤﻀﻴﺮﻫﺎ وﻃﻬﻴﻬﺎ ﺑـ ١٣ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻴﺰة
ﻣــﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ ﻃ ــﺮق اﻟـﻄـﻬــﻲ ﻓــﻲ اﳌـﻄــﺎﺑــﺦ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟ ــﺰﺑ ــﻮن ،ﻧــﺬﻛــﺮ ﻣـﻨـﻬــﺎ ﺑـﻴــﺾ ﺑــﺎﻟـﻘــﺎورﻣــﺎ

ﻣﻦ ﻟﺤﻢ ﺑﻘﺮ اﻷﻧﺠﻮس اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

»ﺷﻴﻚ ﺷﺎك« ﻳﻘﺪم ﺷﺎك ﺳﺘﺎك ﺑﺮﻏﺮ

ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت واﻟﻤﻀﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
ﺷﺘﺎك ﺳﺘﺎك ﺑﺮﻏﺮ ٍ

ﻳ ـﺤــﺮص »ﺷ ـﻴــﻚ ﺷ ــﺎك« ﻋـﻠــﻰ اﳌـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻘــﺎﻟـﻴــﺪ إﻋ ــﺪاد اﻟـﺒــﺮﻏــﺮ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ،ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﳌﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻴﻪ؛ وﻟﻜﻦ ﻋﻤﻞ
اﳌﻄﻌﻢ ﻫﺬه ّ
اﳌﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ ،ﻟﻴﻘﺪم اﻟﺸﺎك ﺳﺘﺎك.
اﻟﺸﺎك ﺳﺘﺎك ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﺮﻏﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻦ ﻟﺤﻢ ﺑﻘﺮ اﻷﻧﺠﻮس اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
 ،%100واﻟ ـﺨــﺎﻟــﻲ ﻣــﻦ اﻟ ـﻬــﺮﻣــﻮﻧــﺎت واﳌ ـ ـﻀ ــﺎدات اﻟ ـﺤ ـﻴــﻮﻳــﺔ ،ﻣــﻊ ﻓﻄﺮ
ﺑﻮرﺗﻮﺑﻴﻠﻠﻮ ﺑﺎﻟﺠﱭ؛ ﻳﻌﻠﻮه ﻃﻤﺎﻃﻢ ،وﺧﺲ وﺻﻠﺼﺔ اﻟﺸﺎك اﳌﻤﻴﺰة.
وﺗﻌﻠﻴﻘﴼ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺸــﺎك ﺳـﺘــﺎك ،ﻳـﻘــﻮل ﻣــﺎرك روﺳــﺎﺗــﻲ ،ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟﻄﻬﺎة
ﻓــﻲ ﻣﻄﻌﻢ ﺷـﻴــﻚ ﺷــﺎك» :ﻛـﻴــﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺤﺴﻦ ﻣــﻦ اﻟـﺸــﺎك ﺑﺮﻏﺮ
اﻷﺳـﻄــﻮري؟ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﻔﻄﺮ اﳌﻘﺮﻣﺶ اﳌﺤﺸﻮ ﺑﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﺠﺒﻨﺔ
اﻟ ـﻜــﺮﻳ ـﻤ ـﻴــﺔ! ﻓ ـﺒــﺬﻟــﻚ ،ﻳ ـﺠ ـﻤــﻊ اﻟـ ـﺸ ــﺎك ﺳ ـﺘــﺎك ﺑ ــﲔ اﺛ ـﻨــﲔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒــﺮﻏــﺮ
ّ
ﻟﻨﻜﻮن ﺑﺮﻏﺮﴽ واﺣﺪﴽ
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ،اﻟﺸﺎك ﺑﺮﻏﺮ واﻟﺸﺮوم ﺑﺮﻏﺮ،
ﻣﻠﻴﺌﴼ ﺑﺎﻟﻄﻌﻢ اﻟﻠﺬﻳﺬ«.

وﺑﻘﻮة  157و  177ﺣﺼﺎﻧﴼ ،وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم
ﻧﺎﻗﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﳌــﺰدوج ودﻓــﻊ أﻣﺎﻣﻲ رﺑﺎﻋﻲ
 7ﺳــﺮﻋــﺎت .وﺗـﺘـﺴــﻢ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ذﻛــﻲ وأﻧـﻴــﻖ
ّ
ﺑــﻮاﺟـﻬــﺔ ذات ﻃــﻠــﺔ ﺟــﺮﻳـﺌــﺔ ﻳـﻤـ ّـﻴــﺰﻫــﺎ اﻟﺸﺒﻚ
اﻷﻣﺎﻣﻲ اﳌﺘﺘﺎﻟﻲ اﻻﻧﺤﺪار ،اﻟﺬي ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻪ
ﻫﻮﻳﺔ ﻫﻴﻮﻧﺪاي اﻟﺠﺪﻳﺪة .وﺗﺸﺒﻪ اﻟﺴﻴﺎرة
ﻛــﻮﻧــﺎ اﻟـ ـﻄ ــﺮاز ﻛــﺮﻳ ـﺘــﺎ ﺣ ـﺠ ـﻤــﴼُ ،
وﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻈــﺮ أن
ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ وﺗﺼﺒﺢ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺒﺎت
ﻫﻴﻮﻧﺪاي اﳌﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ
ُ
ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.
ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻘــﴼ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺤـ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ ،ﻗ ـ ــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ
اﻟـﺘـﺴــﻮﻳــﻖ ،ﺧ ـﻠــﺪون ﻋـﺒــﺪاﻟـﺤــﺎﻓــﻆ» :ﻳـﺴــﺮﻧــﺎ
إﻃــﻼق ﻫــﺬه اﻟـﺤـﻤـﻠــﺔ اﳌـﻤـ ّـﻴــﺰة ﻋـﻠــﻰ ﻃــﺮازات

 SUVﻣـ ــﻦ ﻫ ـ ـﻴـ ــﻮﻧـ ــﺪاي ،ﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻠ ـﻴــﻂ اﻟـ ـﻀ ــﻮء
ﻋ ـﻠــﻰ اﳌ ـ ّـﻴ ــﺰات اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﺘـﺴــﻢ ﺑ ـﻬــﺎ ﻫ ــﺬه اﻟـﻔـﺌــﺔ
ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﺎرات ،وﺗـ ـﻤـ ـﻜ ــﲔ ﻋـ ـﻤ ــﻼﺋـ ـﻨ ــﺎ ﻣــﻦ
اﻣـ ـﺘ ــﻼك اﻟـ ـﻄ ــﺮاز اﳌ ـﻔ ـﻀــﻞ ﻟــﺪﻳ ـﻬــﻢ ﺑــﺄﻗ ـﺴــﺎط
ﺳﻬﻠﺔ وﻣــﺰاﻳــﺎ ﻣــﺬﻫـﻠــﺔ .ﻫــﺬا ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻤ ـﺘــﺎع ﺑ ـ ــﺎﻷداء اﳌ ـﻤ ـﻴــﺰ واﻟ ـﺨ ـﺼــﺎﺋــﺺ
اﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗـ ـﻤـ ـﺘ ــﺎز ﺑـ ـﻬ ــﺎ ﻫ ــﺬه
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات ،ﻣـﻌــﺮﺑــﴼ ﻋــﻦ ﺛـﻘـﺘــﻪ ﻓــﻲ أداء ﻫــﺬا
اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺮاز ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺔ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪﴽ
ﻣ ــﻮاﺻ ـﻠ ــﺔ »ﺷـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ« اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ
ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﺧــﺪﻣــﺎﺗ ـﻬــﺎ وإﻃـ ــﻼق ﻋ ــﺮوض ﺗﻠﻴﻖ
ﺑ ـﻌ ـﻤــﻼء ﻫ ـﻴــﻮﻧــﺪاي وﺗ ـﻨــﺎﺳــﺐ ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎﺗـﻬــﻢ
ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ.

»ﺻﺒﺤﻴﺔ ﻣﻴﺲ«

 13ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻄﻬﻲ اﻟﺒﻴﺾ
ﻛﺎﻟﻘﻮرﻣﺎ واﻟﺸﻜﺸﻮﻛﺔ
واﻷوﻣﻠﻴﺖ
ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺒﻮزات
اﻟﺼﺎج اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﺰﻋﺘﺮ
واﻟﺤﻠﻮم واﻟﺒﺼﻞ
واﻟﻄﻤﺎﻃﻢ
وﻣ ـﻔ ــﺮﻛ ــﺔ ﺑ ـﻴــﺾ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻃــﺎ واﻟ ـﻠ ـﺤــﻢ
وﺑـ ـﻴ ــﺾ ﻣ ـﺨ ـﻔ ــﻮق ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﺒ ـﺼ ــﻞ اﳌ ـﺤ ـﻠــﻰ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻜ ــﺮاﻣـ ـﻴ ــﻞ واﻟـ ـﺸـ ـﻜـ ـﺸ ــﻮﻛ ــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴــﺮة
وأوﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﺖ ﺑــﺎﻟ ـﺠ ـﺒ ـﻨــﺔ واﻟـ ــﺪﻳـ ــﻚ اﻟ ــﺮوﻣ ــﻲ
وأوﻣﻠﻴﺖ ﻣﻊ ﺳﺠﻖ.
أﻣ ــﺎ رﻛ ــﻦ اﻟ ـﺼــﺎج ﻓــﻲ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ »ﺻـﺒـﺤـﻴــﺔ
ﻣ ـﻴ ــﺲ« ﻓ ــﻼ ﻳ ـﺨ ـﻠــﻮ أﻳ ـﻀ ــﴼ ﻣ ــﻦ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠــﺔ
وﻻ أﻟــﺬ ﻣــﻦ ﻣـﺨـﺒــﻮزات اﻟـﺼــﺎج اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ،
ﻣــﻊ أﺷـﻬــﻰ اﻹﺿــﺎﻓــﺎت ﻛــﺎﻟــﺰﻋـﺘــﺮ اﻟـﻄــﺎزج
واﻟﺤﻠﻮم واﻟﺒﻘﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺼﻞ واﻟﻄﻤﺎﻃﻢ

واﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻤــﺔ ﺑــﺎﻟـﻌـﺠــﲔ اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴــﺮة .ﻛــﻞ ذﻟــﻚ
ﻣ ــﻊ أﻃـ ـﺒ ــﺎق اﻟ ـﻔ ـﺘــﺔ ﺳـ ــﻮاء ﺑــﺎﻟ ـﺤ ـﻤــﺺ أو
ﺑﺎﻟﻔﻼﻓﻞ أو ﺑﺎﻟﺒﺎذﻧﺠﺎن واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ
ﻣﻨﻬﺎ أي ﺳﻔﺮة إﻓﻄﺎر ﺻﺒﺎﺣﻴﺔ.
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﻼﻳـ ــﺔ ﻟـ ـﻬ ــﺎ ﻧـ ـﺼـ ـﻴ ــﺐ ﻓ ـ ــﻲ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ
»ﺻﺒﺤﻴﺔ ﻣﻴﺲ« ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺘﺎرة
ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻠـ ــﻮﻳـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻠـ ــﺬﻳـ ــﺬة،
ﻛﺎﻟﻜﻨﺎﻓﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻌﻚ واﻟـﻨـﻤــﻮرة
اﻟـ ــﻮردﻳـ ــﺔ وﺣـ ـﻠ ــﻮ ﺷ ـ ــﺮوق اﳌـ ـﻴ ــﺲ ،اﻟ ــﺬي
ﻧ ـﻨ ـﺼ ــﺢ ﺑـ ـﺘـ ـﺠ ــﺮﺑـ ـﺘ ــﻪ ،واﳌـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻣـ ــﻦ أرز
ﺑــﺎﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺐ ﻣ ـﻐ ـﻄــﻰ ﺑ ـﺼ ـﻠ ـﺼــﺔ اﻟــﺰﻋ ـﻔــﺮان
واﻟﺸﻌﻴﺮﻳﺔ.
وﻣــﻊ إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟﺘﺮوﻳﻘﺔ اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ
أﺻـ ـﺒ ــﺢ ﻣـ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـﻐ ــﺎﻧ ــﻢ اﳌ ـ ـﻜـ ــﺎن اﳌ ـﺜــﺎﻟــﻲ
ﻟ ـﺒــﺪء ﻳ ــﻮم ﺳ ـﻌ ـﻴــﺪ وﻣ ـﻤ ـﺘــﻊ ﻣ ــﻊ اﻟـﻌــﺎﺋـﻠــﺔ
واﻷﺻ ــﺪﻗ ــﺎء ،ﻛ ـﻤــﺎ ﻳـﻤـﻜــﻦ ﻟـﻠـﻀـﻴــﻮف ﻣﻦ
ﻣـﺤـﺒــﻲ اﻟـﺸـﻴـﺸــﺔ اﻻﺳـﺘـﻤـﺘــﺎع ﺑـﻬــﺎ أﻳﻀﴼ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ.
اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﺗﺮوﻳﻘﺔ ﻣﻴﺲ اﻟﻐﺎﻧﻢ
ﺗﺒﺪأ ﻳﻮﻣﻴﴼ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٨:٠٠وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 ١١:٣٠ﺻـ ـﺒ ــﺎﺣ ــﴼ ﻣ ـ ــﺎ ﻋـ ـ ــﺪا ﻳـ ـ ــﻮم اﻷﺣ ـ ــﺪ
اﻹﺟﺎزة اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﻌﻢ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﻓ ـ ـﻴـ ــﻪ ،ﻳـ ـﻤـ ـﻜـ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺮف ﻋ ـ ـﻠ ــﻰ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ
»ﺻﺒﺤﻴﺔ ﻣﻴﺲ« ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎرة اﳌﻮﻗﻊ
اﻻﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ ،أو ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﺣ ـﺴــﺎﺑــﺎت
اﳌﻄﻌﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
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اقتصاد وأعمال 21
«برقان» يحتفي بتخريج دفعة
من المصرفيين الشباب

المبادرون العشرة مع فريق «زين» أمام  Mind the Bridgeفي سان فرانسيسكو
ُ

المشاركون يستعدون لتسريع مشاريعهم التقنية الناشئة في سان فرانسيسكو
ُ

وصول ُمبادري  Zain Great Ideaإلى وادي السيلكون
أعلنت «زي��ن» ،امل� ّ
�زود الرائد للخدمات
ال ��رق� �م� �ي ��ة ف� ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ،ع� ��ن وص� ��ول
ُ
امل� � �ب � ��ادري � ��ن امل� �ت ��أه� �ل�ي�ن ف � ��ي ال �ن �س �خ��ة
الخامسة من برنامج Zain Great Idea
إلى وادي السيلكون الشهير في مدينة
س��ان فرانسيسكو ب��ال��والي��ات املتحدة
األميركية ،وذلك لخوض غمار املرحلة
الثالثة ،وهي برنامج تسريع املشاريع
الناشئة ،بالتعاون مع شركة Brilliant
 Labال�ك��وي�ت�ي��ة وم��ؤس �س��ة Mind The
 Bridgeاالس �ت �ش��اري��ة ال �ع��امل �ي��ة ،ال�ت��ي
ت�س�ع��ى إل ��ى ت��وف �ي��ر ب�ي�ئ��ة ع�م�ل�ي��ة ذات
م� �ع ��اي� �ي ��ر ع ��امل� �ي ��ة ل� �ل� �ش� �ب ��اب الب� �ت� �ك ��ار
وتسريع مشاريعهم الناشئة.
وذك� ��رت ال �ش��رك��ة أن �ه��ا ق��ام��ت م��ن خ�لال
ب��رن��ام��ج  Zain Great Ideaوع �ل��ى م��دى
أرب� � �ع � ��ة م � ��واس � ��م ن ��اج� �ح ��ة ب��اح �ت �ض��ان
وت� ��دري� ��ب م� �ئ ��ات ال� �ش� �ب ��اب ال �ك��وي �ت �ي�ين
املبدعني ،ممن لديهم مشاريع صغيرة
وم �ت��وس �ط��ة ن��اج �ح��ة ح �ت��ى ه ��ذا ال �ي��وم،
وه��و البرنامج ال��ذي ُيعتبر واح �دًا من
أك �ث��ر امل� �ب ��ادرات ال �ت��ي أطلقتها ال�ش��رك��ة
ن �ج��اح��ًا ف ��ي ب �ي �ئ��ة األع � �م� ��ال ك� �ج ��زء م��ن
استراتيجيتها املتكاملة لدعم االبتكار
وريادة األعمال ،وتفتح من خالله آفاقًا
جديدة أم��ام مجتمع ري��ادة األعمال في
الكويت.
ُ
وأوض�ح��ت «زي��ن» أن امل�ب��ادري��ن قاموا
في األيام األولى من وصولهم إلى سان
فرانسيسكو باستعراض مشاريعهم
أم��ام اإلدارة العليا في مؤسسة Mind

ماركو مارينوشي خالل ورشة العمل

 ،The Bridgeوف��ي ُم ّ
قدمتهم مؤسس
ال �ش��رك��ة ورئ �ي �س �ه��ا ال�ت�ن�ف�ي��ذي م��ارك��و
م ��اري� �ن ��وش ��ي ،وال � � ��ذي ق � ��ام ب �م �ش��ارك��ة
خ �ب��رات��ه االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ف��ي م �ج��االت
ُ
اإلدارة واألع� �م ��ال م��ع امل �ب ��ادري ��ن ،ه��ذا
ب��اإلض��اف��ة ال ��ى ت�خ�ص�ي��ص ي ��وم ك��ام��ل
ُ
ق� ��ام امل� � �ب � ��ادرون م ��ن خ�ل�ال��ه ب��االل �ت �ق��اء
ّ
بمجموعة م��ن رواد األع�م��ال املحليني
ف� � ��ي س� � � ��ان ف� ��ران � �س � �ي � �س � �ك� ��و ،وق � ��ام � ��وا
ب � �م � �ش� ��ارك� ��ة خ � �ب� ��رات � �ه� ��م ال �ش �خ �ص �ي��ة
وقصص نجاحهم معهم.
ُ
وأضافت الشركة ان املبادرين النهائيني
سيمكثون في مدينة سان فرانسيسكو
(وتحديدًا وادي السيلكون – العاصمة
ال��روح�ي��ة ل��ري��ادة األع�م��ال ح��ول العالم)
مل��دة ثالثة أسابيع ،وستكون برفقتهم
مؤسسة  Mind The Bridgeاالستشارية،

التي ستقوم بأخذهم في جولة تدريبية
ّ
ُم �ك��ث �ف��ة ل�ت�ط��وي��ر وت �س��ري��ع م�ش��اري�ع�ه��م
ّ
التكنولوجية ال�ن��اش�ئ��ة ،ال�ت��ي قدموها
أم��ام لجنة التحكيم بصورتها األولية
في الكويت.
واخ� �ت� �ت� �م ��ت «زي� � � ��ن» م� ��ؤخ � �رًا امل��رح �ل��ة
ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ال �ب��رن��ام��ج ف ��ي ال �ك��وي��ت،
والتي قامت من خاللها لجنة التحكيم
باستقبال م��ا ي�ق��ارب ُ 100م�ش��ارك من
ُ
امل� �ب ��ادري ��ن ال �ط �م��وح�ي�ن ،واخ �ت �ي��ار 10
م�ش��اري��ع نهائية منهم ل�لان�ت�ق��ال بهم
إل� ��ى امل��رح �ل��ة ال �ث��ال �ث��ة ،وه� ��ي ب��رن��ام��ج
تسريع امل�ش��اري��ع الناشئة ،بالتعاون
م��ع ش��رك��ة  ،Brilliant Labوم��ؤس�س��ة
،Mind The Bridge
وب �ي �ن��ت ال �ش��رك��ة أن امل �ت��أه �ل�ين ال�ع�ش��رة
ه��م :ف�ي�ص��ل ال�ب�ص��ري ص��اح��ب م�ش��روع

 ،Mezanوي ��وس ��ف ال�ح�س�ي�ن��ي ص��اح��ب
مشروع  ،Baimsوعبدالوهاب الرفاعي
ص� ��اح� ��ب م� � �ش � ��روع  ،Cybersysوري � ��م
الفرحان صاحبة مشروع  ،CTCوروان
الصباح صاحبة مشروع ،The Capital
وم�ش��اري أم�ين صاحب مشروع Touch
 ،Pointودالل ال�ق�ط��ان صاحبة مشروع
 ،That Designsوف�ه��د ال�ب�غ�ل��ي صاحب
مشروع  ،The Wish Listوماجد الهمالن
ص� ��اح� ��ب م� � �ش � ��روع ،Blue Outdoors
وم� � �ح� � �م � ��د ال � � ��رق � � ��م ص� � ��اح� � ��ب م� � �ش � ��روع
.WellbiiON
وت � �ح � �ت� ��وي ال� �ن� �س� �خ ��ة ال� �خ ��ام� �س ��ة م��ن
ّ
ال �ب��رن��ام��ج ع�ل��ى م��رح�ل��ة ج��دي��دة ك��ل�ي��ًا،
ُ
وه��ي مرحلة التطوير امل�ش�ت��رك ،حيث
ان��ه وب�ع��د انتهاء برنامج Zain Great
ُ
 ،Ideaس� �ي� �ك ��ون ب ��إم� �ك ��ان امل� �ش ��ارك�ي�ن
النهائيني االس�ت�ف��ادة بشكل كامل من
ُ
خ �ب ��رات ف��ري��ق زي ��ن مل �س��اع��دت �ه��م على
ت�ع��زي��ز وت�ط��وي��ر مشاريعهم الناشئة
ب��أف �ض��ل ش �ك��ل م �م �ك��ن ،ح �ي��ث س�ي�ك��ون
بإمكانهم االستفادة من االستشارات
الشخصية ،والحصول على التوجيه،
ّ
واالس � �ت � �ف� ��ادة م� ��ن ال� � �ع � ��روض ،وت �ع��ل��م
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ات وغ �ي��ره��ا م��ن خ�ب��راء
«زي ��ن» ف��ي ال�ع��دي��د م��ن امل �ج��االت التي
ُ
تعتبر أس��اس�ي��ة وح�ي��وي��ة ألي ش��رك��ة،
ومنها املبيعات ،التسويق ،العالقات
العامة ،الشؤون القانونية ،الشبكات،
وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل� �ع� �ل ��وم ��ات ،وامل ��زي ��د
غيرها.

«الكويتية» ناقل رسمي
لملتقى مبادرات الشباب التطوعية
ف� � � ��ي إط� � � � � � ��ار ب � ��رن � ��ام� � �ج� � �ه � ��ا ل� �ت� �ط� �ب� �ي ��ق
إس� � �ت � ��رات� � �ي� � �ج� � �ي � ��ات� � �ه � ��ا ل � �ل � �م � �س ��ؤول � �ي ��ة
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ،رع � ��ت ش ��رك ��ة ال �خ �ط��وط
ال� �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة م �ل �ت �ق��ى م � �ب ��ادرات
ال �ش �ب��اب ال �ت �ط��وع �ي��ة واالن� �س ��ان� �ي ��ة ،في
نسخته الرابعة كناقل رسمي للحدث،
حيث استعرض امللتقى تجارب الشباب
في الوطن العربي من خالل مبادراتهم
التطوعية ،وال��ذي يهدف إل��ى دع��م اكبر
ع ��دد م ��ن امل � �ب� ��ادرات امل�ج�ت�م�ع�ي��ة إلب ��راز
دور العمل التطوعي في خدمة املجتمع
املدني.
ه��ذا وق��د ت�ق��دم للمشاركة  620فريقًا
ت�ط��وع�ي��ًا وأص �ح��اب م �ب��ادرات م��ن 16
دول��ة ع��رب�ي��ة ،وت��أه�ل��ت  310م�ب��ادرات
منها للتصفيات ال�ن�ه��ائ�ي��ة ،وم��ن ثم
تصفية امل�ش��ارك�ين ال��ى  120م�ب��ادرة،
ح�ي��ث ف��ازت  17م �ب��ادرة ب��اخ�ت�ي��ار من
ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ك �ي��م ،وث �ل ��اث م � �ب� ��ادرات
أخ� ��رى م ��ن خ �ل�ال ال� �ع ��رض ال� ��ذي ق��ام

ماضي الخميس ومشعل الشاهين يكرمان ممثل «الكويتية» يوسف الظفيري

به امل�ب��ادرون في الجلسة الصباحية
ب � � �ع � � �ن � � ��وان «ح � � �ي � � ��ات � � ��ي ف� � � ��ي ال � �ع � �م� ��ل
التطوعي».
وب� � �ه � ��ذا ال � � �ش� � ��أن ،ق � � ��ال م� ��دي� ��ر دائ � � ��رة
ال� � �ع �ل��اق � ��ات ال� � �ع � ��ام � ��ة واإلع� � � �ل� � ��ام ف��ي

ال� �خ� �ط ��وط ال� �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف��اي��ز
ال � �ع � �ن � ��زي «أت � � � ��ت رع� � ��اي� � ��ة ال� �خ� �ط ��وط
ال �ج��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة مل�ل�ت�ق��ى م �ب��ادرات
ال � �ش � �ب� ��اب ال� �ت� �ط ��وع� �ي ��ة واالن� �س ��ان� �ي ��ة
ك � �ن� ��اق� ��ل رس � � �م� � ��ي ،وذل � � � ��ك إلي� �م ��ان� �ه ��ا

وت�ق��دي��ره��ا ال�ت��ام للشباب ف��ي العالم
ال� �ع ��رب ��ي ودوره� � � ��م امل� �ه ��م ف� ��ي م �ج��ال
ال � �ت � �ط� ��وع ،ح� �ي ��ث ان ال� �ش ��رك ��ة دائ� �م ��ًا
ت�ح��رص على رع��اي��ة ودع��م وتشجيع
امل� �ش ��اري ��ع واالن� �ش� �ط ��ة وال �ف �ع��ال �ي��ات
ال� �ه ��ادف ��ة وال� � �ج � ��ادة ال� �ت ��ي ت ��ؤث ��ر ف��ي
امل�ج�ت�م��ع ،وه��و االم ��ر ال ��ذي يتماشى
م��ع سياساتها ف��ي االل�ت��زام بتطبيق
ب��رام �ج �ه��ا ل�ل�م�س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
تجاه املجتمع ،وحرصها على تعزيز
ثقافة االهتمام باملبادرات التطوعية
واالنسانية».
واخ �ت �ت��م ال �ع �ن��زي ت �ص��ري �ح��ه ب�ت��أك�ي��د
س �ع��ي ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
امل �ت��واص��ل ع �ل��ى االس �ت �م��رار ف��ي دع��م
وتشجيع تلك امل�ب��ادرات والفعاليات
ب �ش �ك ��ل ف ��اع ��ل وب� � �ن � ��اء ،وب � �م ��ا ي �خ��دم
امل�ج�ت�م��ع وي�ث�ق�ف��ه ،م�ت�م�ن�ي��ًا للقائمني
على ه��ذا امللتقى م��زي��دًا م��ن التوفيق
والسداد في النسخ القادمة.

البحث تناول االشتراطات الخاصة بالمناطق الصناعية

لقاء مشترك بين «اإلطفاء» والهيئة العامة للصناعة
بدعوة من اتحاد الصناعات الكويتية،
أق �ي��م ي ��وم اإلث �ن�ي�ن ،امل��واف��ق  11نوفمبر
 ،2019ل�ق��اء مشترك ب�ين اإلدارة العامة
ل�ل�إط �ف��اء وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ص�ن��اع��ة،
بحضور كل من نائب املدير العام لقطاع
الوقاية اللواء خالد عبداهلل فهد ،واملدير
ال� �ع ��ام الت� �ح ��اد ال �ص �ن ��اع ��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة
ه��دى البقشي ،وممثلي الهيئة العامة
ل �ل �ص �ن��اع��ة :خ ��ال ��د خ ��اط ��ر م ��دي ��ر إدارة
ال�ق�س��ائ��م ال�ص�ن��اع�ي��ة ،وم�ح�م��د املطيري
مدير إدارة السالمة الصناعية والبيئية.
حضر اللقاء العديد من ممثلي املصانع
األع� �ض ��اء ل� ��دى االت � �ح� ��اد ،ال � ��ذي ت �ن��اول
االش � �ت� ��راط� ��ات وامل� ��واص � �ف� ��ات ال �خ��اص��ة
ب��أب �ن �ي��ة م �ن��اط��ق امل � �خ� ��ازن أو امل �ن��اط��ق
«خدمية  -حرفية  -تجارية» ،واملناطق
الصناعية ،وسكن العمال في املصانع،
وف �ق��ا ل �ق��رار امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي رق ��م 430
لسنة .2018
وق� ��د اس �ت �ع��رض ال� �ل ��واء خ��ال��د ع �ب��داهلل
فهد وط��اق��م اإلدارة العامة لإلطفاء كل
اإلجراءات املطلوب توافرها في املنشآت
الصناعية ،وك��ذل��ك أب��رز امل�خ��اط��ر التي

هدى البقشي وخالد خاطر ومحمد المطيري

ت�ت�ع��رض ل�ه��ا ه��ذه امل�ن�ش��آت م��ن ناحية
ال� �ت� �ص� �م� �ي ��م وال � �ت � �خ� ��زي� ��ن واس � �ت � �خ� ��دام
امل��واد الخطرة ،كما ج��رى التأكيد على
التعديالت التي طرأت على كود اإلطفاء.
كما أكد اللواء خالد عبداهلل فهد حرص
اإلدارة ال�ع��ام��ة ل�لإط�ف��اء ع�ل��ى ع�ق��د مثل
هذه اللقاءات ،وبتوجيهات من الفريق
خالد املكراد املدير العام لالدارة العامة

ل�لاط �ف��اء ،ل�ل�ت�ع��اون م��ع ك��ل امل��ؤس�س��ات
من أجل حماية األرواح واملمتلكات من
مخاطر الحريق .كما أشار الى جاهزية
ال�ن�ظ��ام اإلل�ك�ت��رون��ي الس�ت�ق�ب��ال طلبات
امل �ش��اري��ع ودراس �ت �ه��ا ،وال �ت��ي سيجري
ت �ف �ع �ي �ل �ه��ا ب ��ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م � ��ع امل� �ك ��ات ��ب
الهندسية خالل شهر نوفمبر.
وق��د أث�ن��ت ه��دى البقشي على الجهود

احتفل بنك برقان مؤخرًا بتخريج دفعة جديدة
م�ك��ون��ة م��ن  21م �ت��درب��ًا وم �ت��درب��ة م��ن أك��ادي�م�ي��ة
بنك برقان لحديثي التخرج ،تحت إش��راف قسم
ال�ت�ع�ل�ي��م وال �ت �ط��وي��ر ،ح�ي��ث ي �ح��رص ال�ب�ن��ك على
رف ��ع م �س �ت��وى ت�م�ي��ز وأداء ال �ش �ب��اب ال�خ��ري�ج�ين
وتزويدهم بالخبرة املصرفية الالزمة.
ت��م ت��دري��ب امل��وظ �ف�ين ال �ج��دد ع�ل��ى م�ج�م��وع��ة من
ال � ��دورات ال �ت��ي س�ت��ؤه�ل�ه��م ل�لان �خ��راط ف��ي قطاع
ال�ع�م��ل امل�ص��رف��ي ب�ك��ل س�لاس��ة وس�ه��ول��ة ،وشمل
ال�ب��رن��ام��ج أس �ب��وع�ين م��ن ال �ت��دري��ب امل �ي��دان��ي في
أفرع البنك املختلفة لتمكني املوظفني الجدد من
الربط بني املادة العملية والتطبيق الواقعي أثناء
أداء عملهم ،حيث تم تعريفهم بمجموعة واسعة
من املنتجات والخدمات املصرفية التي يقدمها
البنك ،باإلضافة إل��ى التركيز على أه��م املهارات
لخدمة العمالء وذل��ك لحرص البنك ال��دائ��م على
تقديم خدمات ذات ج��ودة عالية واحترافية في
العمل لراحة ورضا العمالء ،باإلضافة الى حرص
بنك ب��رق��ان ال��دائ��م على تهيئة الشباب الكويتي
لشغل مناصب قيادية في املستقبل وه��ذا يأتي
م��ن ضمن الخطة املستقبلية لتطوير الكفاءات
الوطنية لقيادة العمل املصرفي في الكويت.
وم��ن جانبها ،صرحت مدير أول قسم التطوير

صورة جماعية للخريجين والخريجات الجدد

لمدرسة تأهيل التربية الفكرية

ً
ً
ترفيهيا
يوما
«األهلي» يرعى
لذوي االحتياجات
س ��اه ��م ال� �ب� �ن ��ك األه � �ل� ��ي ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف� ��ي رس ��م
االب�ت�س��ام��ة على وج��وه طلبة م��درس��ة تأهيل
التربية الفكرية لذوي االحتياجات الخاصة،
من خالل رعايته لليوم الترفيهي ،الذي أقيم
ي ��وم اإلث �ن�ي�ن  11ن��وف�م�ب��ر ال� �ج ��اري ،بحضور
أع� �ض ��اء إدارة ال �ت �ع �ل �ي��م ال � �خ ��اص وم ��دي ��ري
م��دارس االحتياجات الخاصة ،وعلي البغلي
م��دي��ر أول االت �ص��االت وال�ع�لاق��ات الخارجية
بالبنك األهلي الكويتي.
وق��د تضمن ال�ي��وم الترفيهي ف�ق��رات غنائية
ومسابقات متنوعة ممتعة ،وتوزيع الجوائز

بمشاركة عدد كبير من طلبة مدارس التربية
الخاصة املختلفة .وتأتي هذه املبادرة لخلق
أج � ��واء م��ن ال�ب�ه�ج��ة وال �س �ع��ادة ل ��دى الطلبة
ب�غ��رض دم�ج�ه��م م��ع أف ��راد امل�ج�ت�م��ع وإدخ ��ال
الفرح والسرور إلى قلوبهم.
ويلتزم البنك األهلي الكويتي دوم��ًا بتعزيز
دوره في املسؤولية االجتماعية ،ويشارك في
دعم ورعاية العديد من املناسبات املختلفة،
مع التركيز بشكل خ��اص على تشجيع ذوي
االح �ت �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة ع �ل��ى االن� ��دم� ��اج ف��ي
املجتمع والعيش بشكل طبيعي بني أفراده.

علي البغلي وخالد النقي وعلي ثويني مع طلبة المدرسة

ينال  12ضعف راتبه

فائز جديد في سحب الراتب
من «الخليج»
أع �ل��ن ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج ع ��ن ال �ف��ائ��ز ف ��ي ال�س�ح��ب
الشهري العاشر لحساب الراتب لهذا العام.
وق� ��د ح��ال��ف ال �ح��ظ ي��وس��ف م �ح �م��د ش�ح�ن��ان
الشحيتاوي ،حيث ف��از بجائزة نقدية تصل
قيمتها إلى  12ضعف الراتب .وأجري السحب
ف��ي امل �ق��ر ال��رئ�ي�س��ي ل�ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج ،بحضور
وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة.
يوفر عرض حساب الراتب لعام  2019لجميع
ال �ع �م�ل�اء ال �ك��وي �ت �ي�ين ال� �ج ��دد ،م �م��ن ي �ق��وم��ون
بتحويل روات�ب�ه��م إل��ى ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج ،فرصة
ال ��دخ ��ول ت�ل�ق��ائ�ي��ًا ف��ي ال �س �ح��وب��ات ال�ش�ه��ري��ة
وال� �ف ��وز ب � �ـ 12ض �ع��ف ال ��رات ��ب ،وف ��ي ال�س�ح��ب
السنوي على أكبر جائزة لحساب الراتب في
الكويت ،وهي  100ضعف الراتب.

اللواء خالد فهد يلقي كلمته

ال�ت��ي ب��ذل��ت بالتنسيق م��ع ك��ل الجهات
ذات العالقة بالقطاع الصناعي ،والتي
أث �م��رت ص ��دور ال �ق��رار وت�ع��دي�لات��ه على
ن �س �ب��ة ال �ب �ن��اء ف ��ي س �ك��ن ال� �ع� �م ��ال ،ك�م��ا
أش��ادت بالشراكة ما بني اإلدارة العامة
ل�ل�إط �ف��اء واالت� � �ح � ��اد ،وال� �ت ��ي ان�ع�ك�س��ت
إيجابا ف��ي تسهيل اإلج� ��راءات للقطاع
الصناعي.

والتعليم ال�ت��اب��ع لقطاع امل ��وارد ال�ب�ش��ري��ة ،غ��ادة
القاضي «يهتم قسم التطوير والتعليم في بنك
برقان بتعريف املتدرب على ثقافتنا املؤسسية
وال��دي�ن��ام�ي�ك�ي��ة ال �ت��ي تتميز ب��ال��روح اإلي�ج��اب�ي��ة
والعمل الجاد» .وتابعت «هذا ما يدفع املوظفني
الى الرغبة بالتميز الدائم مما ينعكس بصورة
إيجابية على عالقة املوظفني بزمالئهم وعمالء
البنك».
واختتمت حديثها «ه��دف�ن��ا ه��و تقديم الخدمة
األفضل ملجتمعنا وتفعيل بيئة داعمة للنجاح
والتطور».
تجدر اإلشارة إلى أن مجموعة بنك برقان واحدة
م��ن امل��ؤس�س��ات املالية اإلقليمية املتنوعة ،التي
تضم حاليًا أكثر من  920موظفًا في الكويت كما
تضم شبكة واسعة مكونة من  169فرعًا موزعة
بشكل استراتيجي في الكويت والشرق األوسط
وش �م ��ال أف��ري �ق �ي��ا وت��رك �ي��ا .وت�ف�ت�خ��ر امل�ج�م��وع��ة
بعقود م��ن اإلن �ج��ازات واألداء املتقدم والحائزة
جوائز من قبل اإلدارات املختلفة منذ عام .1977
ويهدف البنك إل��ى الوصول إل��ى املرحلة التالية
م ��ن ال �ن �م��و وال �ن �ج��اح م ��ن خ�ل�ال االس �ت �ث �م��ار في
مواهب وقدرات الشباب الكويتي وتأهيل أفضل
القادة في القطاع املصرفي.

ملصق يُظهر اسم الرابح الجديد

ويمنح ح�س��اب ال��رات��ب العمالء ال�ج��دد ،ممن
يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج،
ف��رص��ة ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ج��ائ��زة ن�ق��دي��ة ف��وري��ة
ق��دره��ا  100دي�ن��ار كويتي أو ق��رض م��ن دون
ف��وائ��د لغاية  10000دي�ن��ار كويتي ،ش��رط أال
ي�ق��ل ال ��رات ��ب ال� ��ذي ي �ج��ري ت�ح��وي�ل��ه إل ��ى بنك
الخليج عن  500دينار كويتي.
وب ��إم� �ك ��ان ال� �ع� �م�ل�اء ال � �ج ��دد ال� �ح� �ص ��ول ع�ل��ى
بطاقات فيزا وماستركارد االئتمانية من دون
رس ��وم س�ن��وي��ة ف��ي ال �ع��ام األول ،م��ع إمكانية
الحصول على قرض تصل قيمته إلى 70000
دينار ،وتسديده خالل مدة  15سنة ،أو قرض
اس�ت�ه�لاك��ي ت�ص��ل ق�ي�م�ت��ه إل ��ى  25000دي�ن��ار
كويتي.
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صنــدوق زاجل
للخدمــات واالتصـــاالت
صافي قيمة الوحدة  0.767دينار كويتي
كما في 2019/10/31

العائد الكلي للصندوق

العائد الكلي للصندوق

العائد الكلي للمؤشر*

منذ التأسيس

منذ بداية العام

منذ بداية العام

67.76%

6.59%

8.66%

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

* مؤشر إس أند بي الخليجي االنتقائي لالتصاالت والخدمات المتوافق مع الشريعة اإلسالمية
مؤشر قطاع الخدمات الخليجي المتوافق مع الشريعة االسالمية (متداولة  - )%10منذ التأسيس حتى ديسمبر 2018

أعضاء الهيئة االدارية :حمد سعود الحميدي  -المثنى محمد المكتوم
حمد يوسف العطار  -محمد عبدالخضر النجدي
قيمـة وحـدة االسـتثمار فـي الصنـدوق متغيـرة وقـد تخضـع للنقـص أو الزيـادة | .هـذا اإلعـالن تـم إعـداده ألغـراض ترويجية ولم يتم إغفال ذكر أي بيانات ضرورية عن الالسـتثمار بصندوق زاجل للخدمات واالتصاالت ،كما أن ما حققه الصندوق في السـابق ال يمكن االعتماد عليه بالنسـبة للنتائج المسـتقبلية.

مؤشرات بورصة الكويت

نشاط بورصة الكويت
أنهت بورصة الكويت تعامالتها لجلسة منتصف األسبوع على تباين في أداء مؤشراتها ،حيث ارتفع مؤشر السوق األول منفردا بنسبة
 ،0.04%بينما تراجع مؤشر السوق العام بنسبة  ،0.22%ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .0.9%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ
إجمالي القيمة املتداولة  21.9مليون د.ك من خالل تداول  133مليون سهم.
جاء أداء مؤشرات البورصة متباينا ،وسط انخفاض طيف في قيم وأحجام التداول بنسب بلغت  8% ،11%على التوالي مقارنة مع
الجلسة السابقة.
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على ارتفاع هامشي وسط تراجع ملحوظ في قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب بلغت
 38% ،25%على التوالي مقارنة مع الجلسة السابقة ،حيث شهدت الجلسة مزيجا من عمليات شراء انتقائية على عدد محدود من
األسهم ،وعمليات ضغوط بيعية على شريحة أخرى من األسهم ،وهو ما انعكس على املكاسب الهامشية للمؤشر .هذا وال يزال سهم
بنك الكويت الوطني يتصدر قيم تداول أسهم املؤشر مستحوذا على نحو  31%من اجمالي قيم تداول املؤشر البالغة  14.4مليون د.ك.
أغلق مؤشر السوق الرئيسي على تراجع نسبي ،وسط ارتفاع ملحوظ في قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب  7% ،39%على التوالي
مقارنة مع الجلسة السابقة ،حيث شهدت شريحة من أسهم املؤشر عمليات شراء واضحة محققة بذلك مكاسب سوقية متفاوتة ،وفي
املقابل تعرضت شريحة واسعة من األسهم إلى ضغوط بيعيةُ .يذكر أن سهم شركة أسمنت بورتالند كويت قد تصدر أسهم املؤشر من
حيث قيم وأحجام التداول ،منهيا الجلسة على خسائر سوقية حادة بلغت  ،15.8%مقفال عند سعر  951فلس للمرة األولى منذ أواخر
ديسمبر  ،2017وذلك على أثر انخفاض ارباحه للربع الثالث للعام الجاري بنسبة  75%مقارنة مع الربع املماثل ،وهو ما شكل عامال
ضاغطا على أداء املؤشر.

مؤشرات قطاعات بورصة الكويت
أغلقت كافة مؤشرات قطاعات السوق على تراجع خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،عدا قطاعي املواد األساسية والبنوك
اللذان أغلقا على ارتفاع بنسبة  0.03% ،0.3%على التوالي ،في حني جاء قطاع السلع اإلستهالكية على رأس القطاعات الخاسرة بنسبة
 ،2.4%تاله قطاع الصناعة بنسبة  ،1.3%ثم قطاع اإلتصاالت بنسبة .0.6%

(نقطة)

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

21,913,541

133,157,489

6,259.12

0.04%

p

14,435,196

28,647,555

4,698.68

-0.93%

q

7,478,345

104,509,934
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5,730.71

-0.22%

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

q

ع .س :عائد سعري

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق
املؤشر

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

1,175.03

-0.07%

q

25,736

959.31

0.32%

p

1,259,383

1,928,434

871.43

-1.33%

q

4,651,170

10,465,502

690.14

-2.40%

q

42,427

2,246,074

911.80

0.00%



-

-

985.32

-0.09%

q

48,445

829,848

1,037.61

-0.59%

q

1,272,168

4,453,730

1,316.08

0.03%

p

9,757,081

20,426,026

936.94

-0.34%

q

25,396

86,851

963.99

-0.37%

q

1,181,138

35,282,677

1,049.88

-0.26%

q

3,650,598

55,989,721

510.71

0.00%



-

-

0.0%
16.7%

0.0%

التكﻨولوﺟيا
42.0%

44.5%

26.5%

التﺄمﲔ
15.3%

البﻨوك
5.8%

نشاط السوق األول

3.3%

0.2%
0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.2%

السلﻊ اﻻستهالكية

21.2%

0.6%
0.0%
1.7%
7.9%

الﺼﻨاعة

1.1%

الﻨفﻂ و الغاز

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

440
811

نشاط السوق الرئيسي
في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة أسمنت بورتالند كويت قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت 1.7مليون د.ك
لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  951فلس متراجعا بنسبة  ،15.8%وجاء سهم شركة أعيان لإلجارة واإلستثمار باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت 1.1
مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  60.1فلس مرتفعا بنسبة  ،0.8%ثم جاء سهم شركة مجموعة عربي القابضة باملركز الثالث بقيمة تداول
بلغت  643ألف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  209فلس مرتفعا بنسبة .3%

824
835
1,315
1,610
2,341
2,432
4,745

في السوق الرئيسي احتل البنك التجاري الكويتي املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  998مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد الكويتي باملرتبة الثانية بقيمة
رأسمالية بلغت  646مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  470مليون د.ك.

مليون د.ك.

املواد األساسية
الﻨفﻂ و الغاز

شركة الﺼالﺤية العقارﻳة

212

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة

249

شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات

305

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

شركة أﺟيليتﻲ للمﺨازن العمومية

357

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

373

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

450

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

470

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

646

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,343

179

ﺑﻨﻚ ﺑرقان

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

الرعاﻳة الﺼﺤية
السلﻊ اﻻستهالكية

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق الرئيسي

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة

شركة املبانﻲ

اﻻﺗﺼاﻻت
الﺨدمات اﻻستهالكية

الﺼﻨاعة
1.4%

املواد األساسية
0.1%

التﺄمﲔ
البﻨوك

اﻻﺗﺼاﻻت

5.7%

في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,343مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي
باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت  4,745مليون د.ك ثم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,432مليون
د.ك.

العقار
0.1%

الﺨدمات اﻻستهالكية

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

العقار
0.1%

في السوق األول تصدر سهم بنك الكويت الوطني قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة
تداول بلغت  4.4مليون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  972فلس مرتفعا بنسبة  ،0.3%وجاء سهم بيت التمويل
الكويتي باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  1.5مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  680فلس مرتفعا بنسبة ،0.2%
ثم جاء سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  1.2مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند
سعر  746فلس متراجعا بنسبة 0.13%

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة

الﺨدمات املالية
5.4%

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع الخدمات املالية وقطاع العقار وقطاع البنوك املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة
 15.3% ،26.5% ،42%على التوالي.

القيمة املتداولة (د.ك)

1,448,626

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات املالية املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة
بنسبة  21.2% ،44.5%و 16.7%على التوالي.

الكمية املتداولة (سهم)

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

998

ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

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

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

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

6,342,985,853

972.0

0.3%

4,745,263,180

680.0

0.2%

800.0

1,315,492,869

746.0

-0.1%

834.0

401,222,797

750.0

0.0%

1,033.0

723.0

2,432,448,131

562.0

-0.5%

603.0

442.0

1,116,632

4,393,875

4,525,303
2,202,800
1,603,067

1,024.0

781.0
535.5

1,497,398

652.2

1,195,447
1,128,883

1,504,631
1,982,425

835,407,199

274.0

0.4%

330.0

251.0

984,085

3,591,074

2,340,738,407

265.0

0.8%

299.0

182.7

909,275

3,450,321

393,103,595

262.0

-0.4%

265.0

205.0

872,060

3,328,438

811,338,813

309.0

-0.3%

385.7

263.8

436,979

1,411,350

103,427,256

470.0

0.9%

875.0

360.0

407,859

871,489

288,120,799

267.0

-0.4%

329.8

232.7

302,539

1,133,194

376,221,780

3077.0

-2.3%

3,500.0

2,910.0

263,594

85,134

1,609,740,555

558.0

-0.4%

622.0

468.3

258,046

462,815

317,065,308

222.0

-0.5%

261.0

147.6

210,222

947,319

823,824,868

790.0

-0.5%

800.0

541.5

208,116

263,277

338,640,556

308.0

0.3%

403.0

303.0

129,233

420,293

440,115,984

220.0

0.0%

233.0

183.5

84,541

384,366

261,458,518

71.4

0.6%

99.9

63.0

33,640

475,259

172,830,921

555.0

-0.9%

645.0

401.0

2,775

5,000

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
القيمة الرأسمالية سعر اإلقفال
(فلس)
(د.ك)

نسبة
التغير

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

شركة أعيان لالجارة واالستثمار
شركة أبيار للتطوير العقاري

48,923,733

القيمة
(د.ك)

60.1

0.8%

63.5

34.1

1,115,139

18,630,806

شركة أسمنت بورتالند كويت

10,519,113

9.5

-2.1%

19.3

9.1

144,675

15,012,888

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

شركة بيت االستثمار الخليجي
شركة مجموعة املستثمرون القابضة
الشركة األولى لالستثمار

24,592,987
4,982,894
18,815,939

60.5
8.0

3.4%
9.6%

82.8
13.3

40.0
6.9

522,621
68,151

8,836,856
8,829,793

مجموعة أرزان املاليه للتمويل واالستثمار

28.9

-1.0%

43.1

28.1

133,138

4,574,880

19,028,317

23.7

-2.1%

37.8

22.6

97,090

4,028,966

شركة أجوان الخليج العقارية (ش.م.ك.ع)

3,003,000

14.3

-2.1%

21.7

11.1

55,450

3,869,879

شركة املنار للتمويل واإلجارة

16,517,996

53.5

1.1%

75.0

34.5

170,824

3,183,290

شركة مجموعة عربي القابضة

36,149,109

209.0

3.0%

250.0

60.0

643,433

3,054,419

شركة االستشارات املالية الدولية

15,710,547

58.9

0.2%

100.7

41.2

177,455

3,014,991

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

)(Sector
هو مجموعة من الشركات
التي تصنف بطبيعة
متجانسة تتيح لها
االنفصال عن بقية الشركات
والمؤسسات العاملة في
االقتصاد.

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

95,311,084

951.0

-15.8%

1,459.0

950.0

1,728,509

1,749,851

48,923,733

60.1

0.8%

63.5

34.1

1,115,139

18,630,806

شركة مجموعة عربي القابضة

36,149,109

209.0

3.0%

250.0

60.0

643,433

3,054,419

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

73,718,780

409.0

0.5%

460.0

370.0

629,669

1,539,571

شركة بيت االستثمار الخليجي

24,592,987

60.5

3.4%

82.8

40.0

522,621

8,836,856

شركة أجيال العقارية الترفيهية

37,784,880

204.0

-2.4%

224.0

123.0

330,943

1,617,528

شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت

39,544,197

242.0

-0.4%

377.0

177.0

188,873

781,170

شركة االستشارات املالية الدولية

15,710,547

58.9

0.2%

100.7

41.2

177,455

3,014,991

شركة املنار للتمويل واإلجارة

16,517,996

53.5

1.1%

75.0

34.5

170,824

3,183,290

شركة أبيار للتطوير العقاري

10,519,113

9.5

-2.1%

19.3

9.1

144,675

15,012,888

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

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

19,677,000

84.0

12.0%

88.9

55.0

107,454

1,338,096

شركة أسمنت بورتالند كويت

95,311,084

951.0

-15.8%

1,459.0

950.0

1,728,509

1,749,851

شركة مجموعة املستثمرون القابضة

4,982,894

8.0

9.6%

13.3

6.9

68,150.954

8,829,793

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

28,645,546

63.0

-10.0%

91.0

51.9

10,092

151,344

الشركة الخليجية لإلستثمار البترولي

8,386,380

18.4

7.6%

32.9

15.5

23,005

1,285,211

شركة نقل و تجارة املواشي

36,820,398

170.0

-9.1%

202.0

165.0

1,700

10,000

شركة مركز سلطان للمواد الغذائية

شركة عقار لالستثمارات العقارية

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

القطاع

الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق الرئيسي
الكمية
(سهم)

الشركة

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

26,626,124

46.0

6.5%

62.0

36.0

29,292

641,116

شركة وربة للتأمني

10,920,248

63.2

-9.1%

80.0

56.0

585

9,261

شركة السكب الكويتية

27,845,352

385.0

6.1%

614.9

360.0

1,267

3,510

شركة مجموعة الراي االعالمية

8,482,605

36.4

-9.0%

79.0

29.1

1,510

40,100

شركة الديرة القابضة

2,309,332

11.7

3.5%

24.0

10.2

2,186

193,488

شركة بيان لإلستثمار

14,135,901

36.0

-7.7%

51.0

31.6

360

10,000

شركة مجموعة السالم القابضة

8,520,737

26.6

3.5%

43.0

25.1

29,604

1,116,657

شركة أصول لالستثمار

11,311,236

72.0

-6.6%

74.5

53.4

36

503

شركة بيت االستثمار الخليجي
شركة منازل القابضة

24,592,987

60.5

3.4%

82.8

40.0

522,621

8,836,856

شركة املشاريع املتحدة للخدمات الجوية

62,510,000

380.0

-6.2%

640.0

362.0

8

20

13,773,760

32.0

3.2%

35.6

20.2

38,774

1,221,663

شركة بيت الطاقة القابضة

13,425,000

17.9

-5.3%

47.3

16.8

1,388

80,150

شركة مجموعة عربي القابضة

36,149,109

209.0

3.0%

250.0

60.0

643,433

3,054,419

شركة وربة كابيتال

6,000,000

60.0

-4.8%

135.0

58.4

0

5
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«العدل األوروبية» :وسم لمنتوجات المستوطنات
رحب أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات امس بقرار محكمة
العدل األوروبية الذي قضى بوجوب أن تذكر إسرائيل املصدر على املواد الغذائية التي يتم إنتاجها
في األراضي الفلسطينية املحتلة ،وأن توضح إن كانت من إنتاج مستوطنات .ودعا في بيان «جميع
الدول األوروبية إلى تنفيذ االلتزامات القانونية والسياسية املترتبة» على ذلك .وصدر حكم محكمة
العدل األوروبية امس .ورفضت اسرائيل «بشدة» القرار ،وقالت انه «يمثل أداة في الحملة السياسية
ضد إسرائيل ،وهدف الحكم الوحيد هو اعتماد معيار الكيل بمكيالني ضدها»( .أ ف ب)
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استهدفت قياديين في «الجهاد اإلسالمي» بدمشق وغزة

إسرائيل تعاود االغتياالت ..والمقاومة ُّ
ترد
تحليل إخباري
هل يتجه التصعيد
في غزة نحو حرب شاملة؟

إسرائيليون يخمدون النيران في سيارة بمدينة سديروت أصيبت بصاروخ أطلق من غزة | أ ف ب

القدس ــــ أحمد عبدالفتاح
اخ� �ت ��ار رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،امل�ن�ت�ه�ي��ة
واليته بنيامني نتانياهو ،ارتكاب جريمة اغتيال
م��زدوج��ة ،وف��ي وق��ت م �ت��زام��ن :األول ��ى استهدفت
م � �س� ��ؤول ال� �ج� �ن ��اح ال� �ع� �س� �ك ��ري ل� �ح ��رك ��ة ال �ج �ه��اد
االس �ل�ام� ��ي ف ��ي غ� ��زة ب� �ه ��اء أب ��وال� �ع� �ط ��ا ،وال �ث��ان �ي��ة
عضو املكتب السياسي للحركة أك��رم العجوري
ف��ي العاصمة ال�س��وري��ة (دم�ش��ق) الفتتاح حملته
االن�ت�خ��اب�ي��ة ل�خ��وض ان�ت�خ��اب��ات الكنيست للمرة
ال �ث��ال �ث��ة ،ع �ل��ى أم ��ل رف ��ع ف��رص��ه ب��ال �ف��وز وت��رم�ي��م
ُ
ُ
سمعته ،التي تطاردها تهم الفساد التي قد تنهي
حياته السياسية الى األبد.
وأع �ل �ن ��ت ح ��رك ��ة ال �ج �ه��اد ف �ج��ر أم� ��س اس �ت �ش �ه��اد
أب��وال�ع�ط��ا وزوج �ت��ه ف��ي غ ��ارة ج��وي��ة إس��رائ�ي�ل�ي��ة،
اس� �ت �ه ��دف ��ت م �ن ��زل ��ه ش � ��رق م ��دي �ن ��ة غ � � ��زة ،ون �ج ��اة
العجوري من محاولة مماثلة استهدفت منزله في
منطقة حي امل��زة في العاصمة السورية ،في حني
ُ
ُ
استشهد نجله واثنان آخران ،وأصيب  12آخرون،
على ما أعلنت مصادر سورية.
ونعت «سرايا القدس» (الجناح العسكري للجهاد
االس�لام��ي) في بيان الشهيد ابوالعطا ،وزوحته،
وال�ش�ه�ي��د م �ع��اذ أك ��رم ال �ع �ج��وري (ن �ج��ل ال�ق�ي��ادي
بالحركة) ،والشهيد عبداهلل يوسف حسن.
ونقلت تقارير صحافية عن مصدر أمني سوري
ق��ول��ه« :إن شخصني لقيا حتفهما ،وأص�ي��ب أكثر
م��ن  12آخ��ري��ن ج � ّ�راء ق�ص��ف م�ن��زل ال �ع �ج��وري في
دمشق ،ال��ذي تتهمه اسرائيل بأنه حلقة الوصل
ب�ين ال �ح��رس ال �ث��وري االي��ران��ي وس��راي��ا ال �ق��دس»،
م�ض�ي�ف��ًا :إن «ث�ل�اث��ة ص ��واري ��خ ش��دي��دة االن �ف �ج��ار
ّ
دم��رت مبنى سكنيا من ثالثة طوابق في منطقة
املزة ــــ غرب دمشق ــــ كما تضررت عشرات السيارات
واملباني القريبة».
م� ��ن ج �ه �ت��ه ،ق � ��ال ج �ي ��ش االح � �ت�ل��ال اإلس ��رائ �ي �ل ��ي
ف��ي ب �ي��ان إن ��ه اس �ت �ه��دف م�ب�ن��ى ك ��ان ي �ت��واج��د فيه
أبوالعطا في عملية مشتركة مع جهاز األمن العام
(الشاباك) ،بعد املصادقة على العملية من رئيس
الوزراء نتانياهو ووزير الجيش نفتالي بينيت.
ّ
وات�ه��م ال�ب�ي��ان أبوالعطا ب��أن��ه «ن��ف��ذ عمليا معظم
ن �ش��اط��ات ال �ح��رك��ة ف��ي غ ��زة ،وك ��ان ب�م�ن��زل��ة قنبلة
م��وق��وت��ة ،وت� � � ّ
�ورط ب�ش�ك��ل م �ب��اش��ر ف ��ي م �ح��اوالت
اس � �ت � �ه ��داف إس ��رائ � �ي ��ل وج � �ن� ��ود ال� �ج� �ي ��ش ب �ط��رق
م�خ�ت�ل�ف��ة ،وم ��ن بينها إط�ل�اق ق��ذائ��ف ص��اروخ�ي��ة
ّ
مسيرة وغيرها،
وعمليات قنص وإطالق طائرات
وهو مستعد ملجموعة واسعة من السيناريوهات

َّ
مكثفة
 5شهداء وغارات
على غزة ..وشهيدان
في دمشق
صواريخ المقاومة
تدك عمق إسرائيل..
ُّ
وطوارئ لمدة  48ساعة
الهجومية والدفاعية».
وب�ي�ن�م��ا ت � ّ
�وع ��دت ح��رك��ة ال �ج �ه��اد إس��رائ �ي��ل ب� �ـ«رد
م� � ��زل � � ��زل» ،س� � � ��ارع امل� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزاري واألم � �ن� ��ي
ّ
اإلس��رائ �ي �ل��ي امل �ص��غ��ر إل ��ى ع �ق��د اج �ت �م��اع ط ��ارئ؛
لبحث التطورات امليدانية في غزة.

صواريخ املقاومة
وف ��ي وق ��ت الح� ��ق ،أع�ل�ن��ت «س ��راي ��ا ال �ق ��دس» أن�ه��ا
قصفت مدنًا في العمق االسرائيلي بالصورايخ،
وم �ن �ه��ا م��دي �ن��ة ت ��ل أب� �ي ��ب (وس � � ��ط) ،وال �خ �ض �ي��رة
(شمال) ،وجرى رصد أكثر من خمسني صاروخًا
ُ
أطلق من القطاع باتجاه إسرائيل.
ووف � ��ق «ال� �ق� �ن ��اة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة  »12ج� ��رح أرب �ع��ة
إسرائيليني نتيجة سقوط قذيفة صاروخية في

والدة الفلسطيني زكي غنام تبكيه في مشرحة مستشفى في بيت الهيا شمالي غزة | أ ف ب

ُ
غ��ان يفنه (وس��ط إس��رائ�ي��ل) .كما أص�ي�ب��ت منازل
عدة إصابة مباشرة.
وقال املتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين« :ه� �ن ��اك ن� �ي ��ران ك �ث �ي �ف��ة» .وأض � ��اف:
«نستعد أليام عدة من القتال».
وأغلقت املدارس ،وفتحت املالجئ وسط إسرائيل
وج �ن��وب �ه��ا ،وس� ��ط ت� �ع ��زي ��زات أم �ن �ي��ة وإج � � ��راءات
استثنائية باملستوطنات واملناطق الواقعة على
عمق أربعني كيلو مترًا من قطاع غزة.
وط �ل��ب ال�ج�ي��ش م��ن امل��وظ �ف�ين (غ �ي��ر األس��اس�ي�ين)
في تل أبيب ووسط إسرائيل البقاء في منازلهم،
وكذلك املقيمني باملنطقة الحدودية مع غ��زة ،كما
أمر املدارس والجامعات بأن تبقى مغلقة ،وحظر
ّ
التجمعات العامة.
وأع�ل�ن��ت اإلذاع ��ة اإلسرائيلية ال�ع��ام��ة أن أك�ث��ر من
مليون تلميذ وطالب ّ
تغيبوا عن الدراسة.
والح �ق��ًا ،أع�ل��ن وزي ��ر ال��دف��اع اإلس��رائ�ي�ل��ي نفتالي
بينيت حالة ال�ط��وارئ مل��دة  48ساعة ف��ي الجبهة
الداخلية بكل إسرائيل.

رفع الجهوزية
وفي غزة ،أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ان
َّ
اسرائيل شنت غارات عدة شمال القطاع.
واستشهد الشاب زكي غنام ( 25عامًا) والشاب
ابراهيم احمد الضابوس ( 26عاما) في قصف
اسرائيلي استهدف مجموعة من املقاومني في
بلدة بيت الهيا (شمال قطاع غ��زة) ،بعد وقت
ق�ص�ي��ر م��ن ق �ص��ف م �م��اث��ل أدى ال ��ى اس�ت�ش�ه��اد
ال �ش��اب محمد ح �م��ودة ف��ي ق�ص��ف م�م��اث��ل على

نتانياهو :قررنا اغتياله قبل  10أيام
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو ،الثالثاء ،إن إسرائيل ليست معنية بالتصعيد العسكري
في قطاع غزة ،ولكنه أملح إلى أن التصعيد الذي بدأ عقب اغتيال القائد بسرايا القدس  -الذراع العسكرية
لحركة الجهاد اإلسالمي  -بهاء أبو العطا ،قد يستغرق وقتا ،طالبا من اإلسرائيليني «الصبر».
وقال نتانياهو في مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الدفاع اإلسرائيلية في تل أبيب «إسرائيل ال تريد
التصعيد ،لكننا سنفعل ما يلزم لحماية أنفسنا ،هذا يمكن أن يستغرق وقتا ،ويجب السماح للجيش
اإلسرائيلي بالقيام بهذه املهمة» .وأضاف «أي شخص يعتقد أن بإمكانه أن يضر بمواطنينا ويهرب هو
مخطئ ،كل من يؤذينا سوف نؤذيه» ،وكشف أن املجلس الوزاري اإلسرائيلي املصغر للشؤون األمنية
والسياسية «الكابينت» صادق باإلجماع على اغتيال أبو العطا قبل  10أيام.
من جهته ،قال رئيس أركان جيش االحتالل أفيف كوخافي في املؤتمر ذاته «ليست لدينا مصلحة في
التصعيد ،لكننا نستعد له ،وأيضا احتمال استمرار عمليات القتل املستهدف» ،في إشارة إلى االغتياالت.
بدوره ،قال رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي «الشاباك» نداف أرغمان إن توقيت اغتيال أبو العطا جاء
«ألسباب مهنية».

البلدة نفسها.
وأع �ل �ن��ت «س� ��راي� ��ا ال � �ق� ��دس» (ال� � � ��ذراع ال�ع�س�ك��ري��ة
للجهاد اإلسالمي) «رفع حالة الجهوزية».
وت�ث�ي��ر ال �ت �ط��ورات ف��ي غ ��زة م �خ��اوف م��ن اح�ت�م��ال
حصول تصعيد خطير بني إسرائيل والفصائل
ّ
املسلحة في قطاع غزة .وحركة الجهاد اإلسالمي
ه��ي ث��ان��ي أك �ب��ر ال�ف�ص��ائ��ل امل�س�ل�ح��ة ف��ي غ ��زة بعد
«حماس».
وأع �ل �ن��ت «ال �غ ��رف ��ة امل �ش �ت��رك��ة ل �ف �ص��ائ��ل امل �ق��اوم��ة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة» ف ��ي ب �ي ��ان أن ال �غ��رف��ة «ف� ��ي ح��ال��ة
استنفار وانعقاد دائم؛ لبحث سبل مزيد من الرد
املناسب على هذه الجريمة».
وق��ال عضو املكتب السياسي ف��ي ح��رك��ة الجهاد
اإلسالمي خالد البطش في كلمة له خالل تشييع
أبوالعطا« :ستبقى معركتنا مع االحتالل مفتوحة
على كل االحتماالت ،ولن نسمح لالحتالل بتغيير
قواعد االشتباك».
وت� � َّ
�وع� ��د ب � ��أن ن �ت��ان �ي��اه��و «س� �ي ��دف ��ع ث �م �ن��ًا غ��ال �ي��ًا
لجريمته» في غزة ودمشق ،مشيرا الى أن «سرايا
ال� �ق ��دس ل �ي �س��ت وح ��ده ��ا ف ��ي امل� �ع ��رك ��ة» ،وأن «ك��ل
فصائل املقاومة في خندق واحد».
وح � �م � �ل ��ت ال � ��رئ � ��اس � ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي ��ة ال� �ح� �ك ��وم ��ة
االسرائيلية «املسؤولية الكاملة وتبعات تدهور
األوض ��اع ف��ي ال�ق�ط��اع» ،وطالبت املجتمع الدولي
بإلزام الحكومة اإلسرائيلية «وقف العدوان فورًا».

رسالة إسرائيلية
في الغضون ،قالت صحيفة يديعوت أحرونوت:
«إن إس��رائ�ي��ل نقلت عبر مسؤولي االستخبارات
املصرية رسائل انها ال تريد التصعيد ،وأن الهدوء
من قطاع غزة سيقابل بهدوء من قبل إسرائيل».
وقد استدرجت جريمة اغتيال ابوالعطا ردود فعل
اسرائيلية ك�ث�ي��رة ،وك�ت��ب رئ�ي��س «أزرق/أبيض»
ُ
ب�ي�ن��ي غ��ان �ت��س ،ال� ��ذي أب �ل��غ م��ن ن�ت��ان�ي��اه��و ب�ق��رار
اغتيال ابوالعطا في «تويتر» أن« :أزرق/أبيض»
ي��دع��م أي ع �م��ل ص�ح�ي��ح م��ن أج ��ل أم ��ن إس��رائ �ي��ل،
وي �ض��ع أم� ��ن ال �س �ك��ان ف� ��وق ال �س �ي��اس��ة ال �ح��زب �ي��ة.
ّ
وليعلم أي إره��اب��ي يشكل خ�ط��را على أمننا أنه
يواجه املوت.
وأع��رب الرئيس اإلسرائيلي ،رؤوف�ين ريفلني ،عن
دعمه الغتيال أبوالعطا.
وم ��ن ج �ه �ت��ه ،أع� ��رب ع �ض��و ال�ك�ن�ي�س��ت ع��وم��ر ب��ار
ليف من حزب العمل« :عن شكوكه حيال الدوافع
الحقيقية ملصادقة نتانياهو على عملية اغتيال
أبوالعطا ،في هذا التوقيت املريب».

من هو بهاء أبو العطا الذي اغتالته إسرائيل؟
برز اسم الشهيد بهاء أبو العطا ،الذي اغتالته
ط��ائ��رات ح��رب�ي��ة إس��رائ�ي�ل�ي��ة ف�ج��ر ام ��س ،بقوة
خ�ل�ال ال �ش �ه��ور ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��اض �ي��ة ،إذ ت�ح� ّ�م�ل��ه
إسرائيل املسؤولية عن العمليات التي تنفذها
سرايا القدس ،الذراع العسكرية لحركة الجهاد
اإلسالمي.
وتقول سرايا القدس إن أبو العطا هو قائدها
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال �ش �م��ال �ي��ة ،وأح � ��د أب � ��رز أع �ض��اء
مجلسها العسكري ف��ي ق�ط��اع غ��زة ،وك��ان له
دور بارز في اإلش��راف على تنفيذ العديد من
العمليات التي خاضتها ضد العدو.

وأكدت مصادر فلسطينية ،لـ«الجزيرة نت» ،أن
أبو العطا نجا من محاوالت اغتيال إسرائيلية
عدة في السنوات املاضية ،وأصيب بجروح في
إحدى هذه املحاوالت التي استهدفته في عام
.2012
وخ�لال الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة
ف��ي ع ��ام  ،2014ن�ج��ا أب ��و ال�ع�ط��ا م��ن م�ح��اول��ة
اغتيال إسرائيلية ،حني كان نائبا لقائد املنطقة
الشمالية ف��ي س��راي��ا ال�ق��دس دان �ي��ال منصور
(أبو عبداهلل) ،الذي اغتالته إسرائيل في الثالث
من أغسطس من عام .2014

وت �ص��ف إس ��رائ �ي ��ل أب� ��و ال �ع �ط��ا ب��أن��ه «ص��ان��ع
املشكالت الذي ال يخضع ألحد» ،وبأنه «كثير
ال�ح��رك��ة وال يمكن ت��وق��ع م��ا ي��ري��د» ،وه��و على
اتصال مباشر مع األمني العام لحركة الجهاد
اإلسالمي زياد النخالة املقيم في بيروت.
وتتهم إسرائيل أبو العطا بأنه املسؤول األول
عن جميع العمليات التي نفذتها سرايا القدس
منذ ب��داي��ة ال�ع��ام ال �ج��اري ،ك��إط�لاق ال�ص��واري��خ
وال �ط��ائ��رات امل �س �ي��رة ،وع�م�ل�ي��ات ال�ق�ن��ص على
السياج األمني املحيط بقطاع غزة من الناحيتني
الشرقية والشمالية.

عمان  -سبقلا
أحبطت املخابرات األردن�ي��ة ،أخ�ي�رًا ،عمليات
نَ
ملتهمي خططا الس�ت�ه��داف عاملني
إره��اب�ي��ة
ف��ي ال�س�ف��ارت�ين األم�ي��رك�ي��ة واإلس��رائ�ي�ل�ي��ة في
ً
عمان ،فضال عن استهداف جنود أميركيني
ف��ي ق��اع��دة ع�س�ك��ري��ة ت�س�م��ى ال �ج �ف��ر (ج �ن��وب
البالد).
وبحسب الئ�ح��ة االت �ه��ام ال�ت��ي نشرتها أمس
ص�ح �ي �ف��ة ال � � ��رأي ،ف� ��إن آل �ي��ة ت�ن�ف �ي��ذ امل�ت�ه�م�ين

للعمليات اإلرهابية كانت باألسلحة النارية،
أو ال �ط �ع��ن ،أو ال ��ده ��س ب��واس �ط��ة امل��رك �ب��ات،
وجرى القبض عليهما في يوليو املاضي.
وأس �ن��دت «أم ��ن ال��دول��ة» للمتهمني جنايتي
امل� ��ؤام� ��رة ب �ق �ص��د ال �ق �ي��ام ب��أع �م��ال إره��اب �ي��ة،
والترويج ألفكار جماعة إرهابية لكل منهما.
وأش��ارت املعلومات إل��ى أن��ه خ�لال ع��ام 2015
ت��اب��ع امل �ت �ه �م��ان أخ� �ب ��ار وإص� � � ��دارات ع�ص��اب��ة
داع � � ��ش اإلره� ��اب � �ي� ��ة م� ��ن خ� �ل��ال أح� � ��د م ��واق ��ع
التواصل االجتماعي (تلغرام) ،حتى اقتنعا

قرار حرب
ويقول ناجي الظاظا ،املحلل السياسي والخبير في الشؤون
اإلسرائيلية ملوقع «عربي بوست» إن «قرار اغتيال أبو العطا
واس�ت�ه��داف العجوري ق��رار ح��رب ،ج��رى التوافق عليه بني
نتانياهو ووزي��ر الحرب الجديد نفتالي بينت ،ما يعني أن
ّ
فسيتحمل
هذه الجولة ستكون اختبارًا لبينت ،وإذا فشلت
وحده عواقبها ،وهذا ربما ما يريده نتانياهو» .ويضيف أن
«ه��ذا القرار له أبعاد سياسية ،متعلقة بخريطة التحالفات
في الحكومة ،وهو تصعيد يريده نتانياهو اآلن بشدة ،لقطع
ال�ط��ري��ق على منافسه غ��ان�ت��س ،لتشكيل حكومة أق�ل�ي��ات»،
مضيفًا أن «ه��ذه امل��واج�ه��ة ستعطي نتانياهو دف�ع��ة -كما
ي�ط�م��ح -ن�ح��و ت�ش�ك�ي��ل ح�ك��وم��ة يمينية م�ت�ط��رف��ة ق��وي��ة من
جديد».

الجيش يستعد
وي ��رى ال �ظ��اظ��ا« :أن ال�ت�ص�ع�ي��د ه ��ذه امل ��رة س�ي�ك��ون واس �ع��ًا،
على الرغم من محاوالت حكومة االحتالل إظهار عمليتها
بأنها محدودة وسريعة» .ويضيف« :قد تتطور نحو حرب
أوسع ،بسبب طبيعة التصعيد اإلسرائيلي باغتيال قيادات
املقاومة».
ف��ي سياق متصل ،أف��اد الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي
بأن «الجيش يستعد لعدد من أيام القتال» .مؤكدًا -وفق ما
نشرته اإلذاعة العبرية -أن اغتيال أبو العطا «عملية جراحية،
وليست عودة إلى سياسة االغتياالت في شكل كامل».
أما القيادي في «الجهاد اإلسالمي» خالد البطش ،فرأى أن
حركته «سترد على عملية اغتيال أبو العطا من دون النظر
ألي حسابات» ،مضيفًا« :ال خيار أمامنا سوى املواجهة ،وال
حسابات ستمنع الجهاد من الرد على االغتياالت».

مصلحة إسرائيل
تسعى إسرائيل قدر اإلمكان إلى امتصاص ردود املقاومة
في غزة ،ألنها حققت الهدف الذي تريده من اغتيال أبو العطا.
ويرى خبراء فلسطينيون أنه من املستبعد أن تعود إسرائيل
لسياسة االغتياالت املكثفة واملتواصلة ،فقد كانت ترى أن
أبو العطا «حالة خاصة جدًا كان ال بد من التعامل معها»،
لذا استعدت على ما يبدو لدفع ثمن تهور كبير على شكل
تصعيد محدود ،يشمل إطالق مئات الصواريخ على الداخل
اإلسرائيلي.
وت�ت�ف��ق األج�ن�ح��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة املختلفة وامل�ت�ص��ارع��ة على
ضرورة توجيه ضربة عسكرية نحو غزة ،إذ قال غانتس:
«س�ي�ق��وم (أزرق  -أب �ي��ض) ب��دع��م أي ن�ش��اط م�ن��اس��ب ألم��ن
إسرائيل ووضع أمن السكان فوق السياسة».

إجراء انتخابات إلنهاء األزمة السياسية

موراليس إلى المكسيك
 ..ويتعهد بالعودة
إلى بوليفيا

بهاء ابو العطا | رويترز

ً
مخططا الستهداف أميركيين وإسرائيليين
األردن :المخابرات تحبط
بأفكار تلك العصابة ،وأصبحا من املروجني
ل �ه��ا ،الع�ت�ق��اده�م��ا ب ��أن ت�ل��ك ال�ع�ص��اب��ة تطبق
أحكام الشريعة اإلسالمية ،وأنها على حق،
ول�ك�س��ب امل��زي��د م��ن امل��ؤي��دي��ن لتلك العصابة
َّ
روج � � ��ا ألف� �ك ��اره ��ا م� ��ن خ �ل��ال ال� �ح ��دي ��ث أم� ��ام
معارفهما وأصدقائهما عن إنجازات داعش،
وإرسال عدد من صور وإصدارات داعش لهم،
وت �ب��ادل امل�ت�ه�م��ان ف��ي م��ا بينهما إص� ��دارات
داع ��ش ع�ب��ر تطبيق «ت �ل �غ��رام» ،وش��اه��دان�ه��ا
أيضًا.

قد تكون إسرائيل أشعلت مواجهة كبرى ،أم��س ،باغتيال
القيادي العسكري الكبير في حركة الجهاد اإلسالمي بهاء
أب��وال�ع�ط��ا ( 42ع��ام��ًا) ،وزوج �ت��ه ،واس�ت�ه��داف�ه��ا م�ن��زل عضو
املكتب السياسي لـ«الجهاد» أكرم العجوري ،في تصعيد هو
األكبر منذ آخر حرب على غزة عام .2014
واغ�ت�ي��ال أب��و ال�ع�ط��ا ،ه��و العملية األول ��ى م�ن��ذ اغ�ت�ي��ال أحمد
ال�ج�ع�ب��ري ،ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د ال�ع��ام لكتائب ال�ق�س��ام ،ع��ام ،2012
ويأتي بعد  12جولة تصعيد نشبت بني تل أبيب واملقاومة
في غزة ،بعد آخر حرب عام  .2014ويبدو أن نتانياهو قرر
تنفيذ هذا االغتيال في هذا التوقيت بالتحديد ،بسبب دوافع
سياسية ،حيث من املتوقع أن يذهب خصمه بيني غانتس
(زعيم ائتالف أزرق  -أبيض) نحو تشكيل حكومة ضيقة،
قد تطيح بنتانياهو.

وعلى إثر متابعة املتهمني اإلصدارات العائدة
لزعيم تلك العصابة االرهابية والتي تتضمن
التحريض على تنفيذ عمليات إرهابية في
مختلف دول العالم ومن ضمنها األردن ،عقد
املتهمان ال�ع��زم ف��ي إح��دى جلساتهما خالل
ال�ع��ام امل��اض��ي على تنفيذ عمليات عسكرية
تستهدف العاملني في السفارتني األميركية
واإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة ف ��ي األردن ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل��ى
اس �ت �ه��داف ال �ج �ن��ود األم �ي��رك �ي�ين امل��وج��ودي��ن
بإحدى القواعد العسكرية في منطقة الجفر.

غ��ادر الرئيس البوليفي املستقيل إيفو موراليس
ب�ل�اده إل��ى املكسيك ،ال�ت��ي منحته ل�ج��وءًا سياسيًا،
بعدما أجبرته احتجاجات وصفها ب�ـ «االن�ق�لاب»
على املغادرة.
وف��ي تغريدة ،أم��س ،كتب موراليس« :م��ن املؤلم أن
أغادر البالد ألسباب سياسية ،لكنني سأبقى على
اتصال ...قريبا سأعود بمزيد من القوة والطاقة».
واإلث� � �ن �ي��ن ،ات� �ص ��ل م ��ورال� �ي ��س ( 60ع� ��ام� ��ا) ب��وزي��ر
ال �خ��ارج �ي��ة امل �ك �س �ي �ك��ي م��ارس �ي �ل��و إب� � � ��رارد ،ل�ط�ل��ب
ال �ل �ج��وء ،وأك� ��د إب � ��رارد أن ب �ل�اده واف �ق��ت ع�ل��ى منح
موراليس حق اللجوء.
والح�ق��ا ،نقلت ط��ائ��رة عسكرية مكسيكية الرئيس
ال� �س ��اب ��ق .وأوض� � � ��ح إب� � � � ��رارد« :وف � �ق� ��ا ل �ل �م �ع��اه��دات
الدولية ،إنه تحت حماية املكسيك ..تم إنقاذ حياته
وسالمته».
م��ن جهتها ،ت�ع� ّ�ه��دت نائبة رئ�ي��س مجلس ال�ن��واب
املعارضة جانني آنيز التي ستتولى الرئاسة املؤقتة
للبالد إجراء انتخابات إلنهاء األزمة السياسية.
ك�م��ا ت�ع� ّ�ه��د ج�ي��ش بوليفيا ب�م�س��اع��دة ال�ش��رط��ة في
ال �ت �ص��دي ألع �م��ال ع �ن��ف ،ب�ع��دم��ا ت�س�ب�ب��ت اس�ت�ق��ال��ة
الرئيس املفاجئة بفراغ في السلطة( .أ ف ب)
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الشارع يحافظ على زخمه ..وتنشيط الحركة السياسية

لبنان :الحريري يرفض تجاوز انتفاضة  17أكتوبر
¶عون طالب بـ«مساعدة عربية للنهوض باالقتصاد»
دون أي «م �س��اع��دة» أو وس��اط��ة أو ت��دخ��ل
خارجي.

بيروت -أنديرا مطر
ح��اف��ظ ال �ش ��ارع ال�ل�ب�ن��ان��ي ع �ل��ى زخ �م��ه في
ال �ي��وم ال �س��اب��ع وال �ع �ش��ري��ن ،ف��ي ت �ح��رك��ات
وم �س �ي��رات وق �ط��ع ط ��رق ��ات ،ف ��ي وق ��ت ب��رز
م��وق��ف ل��رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة م�ي�ش��ال ع��ون
أع �ل��ن ف�ي��ه أن��ه س�ت�ك��ون ل�ل�ب�ن��ان ق��ري�ب��ًا ج��دًا
حكومة تواكب اإلصالحات.
وف��ي م�ق��اب��ل زخ��م ال �ش��ارع نشطت الحركة
ال �س �ي��اس �ي��ة ،ح �ي��ث ال �ت �ق��ى ال ��رئ �ي ��س ع��ون
امل�ن�س��ق ال�خ��اص ل�لأم��م امل�ت�ح��دة ف��ي لبنان
ي��ان كوبيتش م��ع س�ف��راء مجموعة ال��دع��م
ال ��دول � �ي ��ة ،ف ��ي ح� �ض ��ور وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
جبران باسيل ،وأطلع عون الدبلوماسيني
ع �ل��ى ال��وض �ع�ين ال �س �ي��اس��ي واالق �ت �ص��ادي
وع � ��ن أس �ب��اب �ه �م��ا ال � �ج ��ذري ��ة ،ط ��ال �ب ��ًا دع ��م
املجتمع الدولي.
ودع��ا كوبيتش ب ��دوره ال�ق�ي��ادة اللبنانية
ال��ى تكليف رئ�ي��س وزراء ب �ص��ورة عاجلة
واإلسراع الى أقصى حد في عملية تشكيل
ح �ك��وم��ة ج��دي��دة م��ن ش�خ�ص�ي��ات م�ع��روف��ة
بكفاء تها ونزاهتها وتحظى بثقة الناس.
ك� ��ذل� ��ك اس� �ت� �ق� �ب ��ل ع � � ��ون ال � �س � �ف� ��راء ال� �ع ��رب
امل �ق �ي �م�ي�ن ف ��ي ل �ب �ن��ان ع �ل��ى رأس� �ه ��م س�ف�ي��ر
الكويت عبدالعال القناعي ،وعرض عليهم
االوض � ��اع ال��راه �ن��ة وال� �ت� �ط ��ورات االخ �ي��رة،
وط � ��ال � ��ب ب � �ـ «م � �س� ��اع� ��دة ال� � � � ��دول ال� �ع ��رب� �ي ��ة
للنهوض باالقتصاد اللبناني مجددا».
وتكثفت امس املشاورات لتأليف الحكومة،
ب �ع �ي��دًا ع ��ن االع� �ل ��ام ،وع �ل ��ى ك ��ل ال �خ �ط��وط
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ،إلح � � ��داث خ � ��رق ف� ��ي ال� �ج ��دار
امل� �س ��دود وال� �ت � ُّ
�وص ��ل ال� ��ى ص �ي �غ��ة ت��رض��ي
ال�ف��رق��اء وت�ف�ت��ح ال �ب��اب إلج ��راء اس�ت�ش��ارات
ه ��ذا األس� �ب ��وع ،وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق أف ��ادت
مصادر التيار الوطني الحر أن الساعات
ال� � � �ـ ٢٤امل �ق �ب �ل��ة س �ت �ك��ون ح��اس �م��ة ب��ات �ج��اه
االتفاق على ع��ودة الحريري أو طرح اسم
بديل.
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،اس �ت �غ��رب��ت م � �ص ��ادر م �ق��رب��ة
م ��ن ت �ي��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ض ��خ ب �ع��ض ال �ج �ه��ات
م �ع �ل��وم��ات ت ��وح ��ي ب ��ال� �ع ��ودة ال� ��ى ق��واع��د
ال� �ت� �م� �ث� �ي ��ل ال� �س� �ي ��اس ��ي وف � �ق� ��ًا ل �ل �ت �ش �ك �ي �ل��ة
الحكومية االخ�ي��رة او لتشكيالت مماثلة
وهو امر غير صحيح ،وأشارت الى انه من
ّ
امل�ت�ع��ذر اس�ت�ن�س��اخ ال�ت�ج��ارب ال�س��اب�ق��ة في
ظل االنتفاضة الشعبية املتواصلة ،داعية
األطراف السياسية الى التفكير بمقاربات
جديدة تحاكي املستجدات من دون إلغاء
أحد.
وأكدت أوساط ّ
مقربة من رئيس الحكومة
ُ
امل�س�ت�ق�ي��ل «ان ال��رئ �ي��س ال �ح��ري��ري ي��رف��ض
ال� �ع ��ودة ال� ��ى ت �ج��رب��ة م ��ا ق �ب��ل  17أك �ت��وب��ر

حراك متواصل

متظاهرون يقطعون الطريق في طرابلس شمالي لبنان باالطارات المشتعلة | ا ف ب

دعوات أممية
لتكليف وتأليف
سريعين..
وموفد فرنسي
في بيروت
إضراب موظفي
المصارف يتواصل
متظاهرون يلوحون باالعالم خالل تحرك امام مصرف لبنان امس | ا ف ب

وكأن شيئًا لم يحصل في الشارع منذ 27
يومًا».

مبادرة فرنسية؟
وس ��ط ه ��ذه األج � ��واء ال �ق��اص��رة ع��ن إي �ج��اد
م� �خ ��رج ،ح �ض��ر ال� ��ى ب� �ي ��روت أم� ��س امل��وف��د
ال �ف��رن �س��ي م ��دي ��ر دائ � � ��رة ال� �ش ��رق االوس� ��ط
وش � �م� ��ال� ��ي اف ��ري� �ق� �ي ��ا ك ��ري� �س� �ت ��وف ف ��ارن ��و
ل�ل�اط�ل�اع ع �ل��ى واق ��ع االح �ت �ج��اج��ات وع�ل��ى
م ��واق ��ف ال �س �ل �ط��ة م �ن �ه��ا .وك �ش �ف��ت اوس ��اط
دب � �ل ��وم ��اس � �ي ��ة ل� � �ـ «امل � ��رك � ��زي � ��ة» أن امل ��وف ��د
ال �ف��رن �س��ي ال ب ��د أن� ��ه ي �ح �م��ل م �ق �ت��رح��ًا م��ا

إلخ� ��راج ال�ب�ل��د ال �ص��دي��ق م��ن ع�ن��ق زج��اج��ة
ك �ب��اش ال�س�ل�ط��ة وال �ش �ع��ب ،ب�ع��د أن أص�ب��ح
م �ص �ي��ر ال� ��وط� ��ن ع� �ل ��ى امل � �ح� ��ك .وأوض� �ح ��ت
امل �ص��ادر أن ف��رن�س��ا ال�ق�ل�ق��ة ع�ل��ى مستقبل
لبنان ومصير «سيدر» ومؤتمرات الدعم
األخ� � � � ��رى ،ت� �ن� �ص ��ح امل � �س� ��ؤول�ي��ن ب �ت �ش �ك �ي��ل
ح�ك��وم��ة ت�ل�ب��ي أوال م�ط��ال��ب ال �ح��راك فتنال
ث �ق �ت��ه ،ي ��رأس� �ه ��ا م ��ن ي �م �ل��ك م ��ن امل �ق��وم��ات
إلن �ق ��اذ ال� �ب�ل�اد ،ع �ل��ى ان ت�ت�ك�ف��ل م ��ن خ�لال
ات�ص��االت�ه��ا ال�خ��ارج�ي��ة ب�ت�ب��دي��د ق�ل��ق ح��زب
اهلل إزاء فقدان قدرة التحكم بسياسة هذه
ّ
الحكومة من خالل الثلث املعطل وخشيته

من «مؤامرة» تستهدف سالحه.

الحراك يرفض لقاء فارنو
وبمناسبة إع�لان امل��وف��د الفرنسي رغبته
لقاء «ممثلني» عن املجتمع املدني ،أعلنت
م �ن �ظ �م��ات م �ث��ل «ب � �ي ��روت م��دي �ن �ت��ي» أن �ه��ا
اع �ت��ذرت ع��ن ت�ل�ب�ي��ة ال��دع��وة ال �ت��ي ّ
وج �ه��ت
لعدد من أعضائها انسجامًا مع إيمانها
املطلق والثابت بسيادة الدولة اللبنانية
ّ
وأن ه ��ذه ال� �ث ��ورة ه ��ي ث� ��ورة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ات
واللبنانيني حصرًا ،وانطالقًا من قناعتها
بأنها ملتزمة وق��ادرة على بناء دول��ة من

استعداداً لتظاهرة موحَّ دة اليوم دعت إليها نقابة المعلمين

العراق :اعتصامات تشل المدارس والجامعات
ا س � �ت � �ع� ��دادًا ل� �ت� �ظ ��ا ه ��رة م � � َّ
�وح � ��دة ،ا ل� �ي ��وم،
د ع��ت إ ل�ي�ه��ا ن�ق��ا ب��ة ا مل�ع�ل�م�ين ،ف��ي م�ح��او ل��ة
إل ع� � �ط � ��اء د ف � �ع � ��ة أ خ � � � ��رى ل�ل�ا ح� �ت� �ج ��ا ج ��ات
ا ل � �ت� ��ي ت �ع �ي �ش �ه��ا ا ل � �ب �ل��اد م� �ن ��ذ أ س ��ا ب� �ي ��ع،
ا مل� �ط ��ا ل� �ب ��ة ب � �ـ «إ س � �ق� ��اط ا ل � �ن � �ظ� ��ام» ،أ غ �ل �ق��ت
م �ع �ظ��م ا مل � ��دارس وا ل �ج��ا م �ع��ات ف��ي ب �غ��داد
و م � �ح ��ا ف � �ظ ��ات ج� �ن ��و ب ��ي ا ل � � �ع� � ��راق ،أ م � ��س،
وواصل طالب ومعلمون اعتصاماتهم.
وت� � � �ج � � � ّ�ددت ت� � �ظ � ��اه � ��رات ط� �ل� �ب ��ة ال� �ك� �ل� �ي ��ات
وامل� � � � ��دارس ف� ��ي ب � �غ � ��داد ،وش � �ه� ��دت س��اح��ة
التحرير توافد أعداد كبيرة من املحتجني،
ال��ذي��ن واص�ل��وا اعتصامهم لليوم التاسع
عشر على التوالي.
وف��ي س��اح��ة ال �خ�لان��ي امل�ل�ت�ه�ب��ة م�ن��ذ أي��ام،
عادت التوترات نتيجة مواجهات مع قوى
االمن ،وسقط عدد من الجرحى.
وف��ي الناصرية ،التي شهدت سقوط أربعة
ق �ت �ل��ى و 150م� �ص ��اب ��ا م� �ن ��ذ ي� ��وم�ي��ن ،ق�ط��ع
املتظاهرون جسر الزيتون على نهر الفرات،
وأغلقوا العديد من الدوائر الحكومية.
وف � ��ي ال� �ب� �ص ��رة ،واص� � ��ل ط �ل �ب��ة ال �ج��ام �ع��ات
اعتصامهم داخل الحرم الجامعي في مجمع
كليات كرمة علي ،بينما استمر آخ��رون في
التظاهر في ساحة البحرية وسط املدينة.
وف ��ي م �ي �س��ان ،دخ ��ل ع ��دد م ��ن امل�ت�ظ��اه��ري��ن
ج��ام �ع��ة امل �ح ��اف �ظ ��ة ،وت � �ظ ��اه ��روا ف �ي �ه��ا م��ن
اج ��ل إغ�ل�اق �ه��ا ،ورف� �ع ��وا الف �ت��ة ك �ت��ب عليها
«العصيان وتنظيم اعتصام ط�لاب��ي» .كما
أغلقوا قناة العراقية الرسمية.
وف��ي ذي ق ��ار ،ن�ش��رت ق ��وات أم�ن�ي��ة إضافية
قرب سجن الحوت.
وأغ � �ل ��ق امل � �ئ ��ات م ��ن امل �ت �ظ��اه��ري��ن امل� � ��دارس
واإلدارات الرسمية ،ونظموا تظاهرات ،في
الكوت والحلة والديوانية وكربالء.

دعم السيستاني
وم�ن��ح امل��رج��ع ال��دي�ن��ي ال�ش�ي�ع��ي األع �ل��ى في
البالد علي السيستاني دعما للمتظاهرين،
حني أعلن أنهم لن يعودوا إلى بيوتهم قبل
تحقيق مطالبهم املشروعة.
وف ��ي م �ح��اول��ة م �ن �ه��ا ل �ت �ك��ون ع � ّ�راب ��ة ال �ح��ل،

ميدانيًا ،تواصلت التحركات االحتجاجية
وس� � ��ط إق� � �ف � ��ال امل � � �ص � ��ارف أب� ��واب � �ه� ��ا أم � ��ام
ال��زب��ائ��ن ال �ت��زام��ا ب��اإلض��راب ال ��ذي أعلنته
ن �ق��اب��ة م��وظ �ف��ي امل � �ص� ��ارف ،ك �م��ا ال �ت��زم��ت
امل� ��دارس وال �ج��ام �ع��ات ق ��رار وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة
أك � ��رم ش �ه �ي��ب ب ��اإلق� �ف ��ال .ف ��ي امل �ق ��اب ��ل ،ق��ام
ّ
تجمع اصحاب محطات الوقود في لبنان،
ب��إق�ف��ال أب��واب ش��رك��ات تسليم امل�ح��روق��ات
ف� ��ي م� �ن ��اط ��ق م �خ �ت �ل �ف��ة ج� �ن ��وب ��ا وش � �م ��اال،
اح �ت �ج ��اج ��ا ع �ل ��ى ت �س �ل �ي �م �ه��م امل� �ح ��روق ��ات
ب � ��ال � ��دوالر ،م �ط��ال �ب�ي�ن ت �س �ل �ي �م �ه��م ب��ال �ل �ي��رة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة .ووزع � ��وا أوراق � ��ًا ك �ت��ب ع�ل�ي�ه��ا:
«بدنا بالليرة اللبنانية».
وال� �ت ��زام ��ًا ب� ��اإلض� ��راب ال� �ع ��ام ج� ��رى اق �ف��ال
ال�ع��دي��د م��ن ال �ط��رق��ات ال س�ي�م��ا ف��ي مدينة
طرابلس ،التي شهدت حركة سير خجولة،
ام��ا ف��ي ص�ي��دا ،فلم تشهد املدينة أي قطع
للطرقات ،فيما أقفلت املدارس والجامعات
أب��واب �ه��ا ك��اف��ة ،وع �م��د ع ��دد م��ن امل�ح�ت�ج�ين
ً
ل �ي�ل�ا إل� ��ى وض� ��ع م �ل �ص �ق��ات ع �ل��ى ع � ��دادات
وق��وف ال�س�ي��ارات  Park Meterملنع ال��دف��ع.
وأقفل متظاهرون شركة كهرباء صيدا.
وف��ي ب �ي��روت ،اج�ت�م��ع ع��دد م��ن ال�ن��اش�ط�ين
أم ��ام ق�ص��ر ال �ع��دل م�ق�ف�ل�ين م��داخ�ل��ه «دع�م��ًا
الستقاللية القضاء والضغط على السلطة
السياسية للبدء باالستشارات النيابية».
وش� �ه ��د م ��دخ ��ل «ب� �ي ��ت امل� �ح ��ام ��ي» ت��داف �ع��ًا
وت � �ض� ��ارب� ��ًا ب �ي��ن م� �ت� �ظ ��اه ��ري ��ن وع� � � ��دد م��ن
امل�ح��ام�ين ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�ح��اول��ون ال��دخ��ول
إلى مقر النقابة من الجهة الخلفية لقصر
ال�ع��دل ،وق��د عمد اح��د املحامني ال��ى ضرب
متظاهرة ،وتوجه الى املحتجني بالشتائم
واالشارات النابية.
وبعد البلبلة أمام بيت املحامي أعلن أمني
س ��ر ن �ق��اب��ة امل �ح��ام�ي�ن ج �م �ي��ل ق �م �ب��ري��س ان
بيت املحامي ليس مرفقا عاما وال عالقة
ل��ه ب�ق�ص��ر ال �ع��دل ب��ل ه��و ف �ق��ط ل�ل�م�ح��ام�ين
ال ��ذي ��ن ه ��م م ��ع ال � �ث � ��ورة ،م �ق ��دم ��ًا اع � �ت ��ذاره
للمتظاهرين عن اي خطأ حصل.
وفي السياق عينه ،أك��دت مصادر جمعية
املصارف بعد اجتماعها مع اتحاد نقابات
م��وظ�ف��ي امل �ص��ارف أن «امل �ص��ارف ستتابع
مع املسؤولني الظروف املؤاتية الستئناف
العمل ف��ي القطاع امل�ص��رف��ي» .م��ن جهتها،
قررت نقابات موظفي املصارف االستمرار
ب ��االض ��راب وب��ال �ت��ال��ي ب��امل �ط��ال��ب أال وه��ي
األمن للموظفني وآلية واضحة للموظفني
ك��ي ت�ت��وض��ح كيفية تعاملهم م��ع العمالء
في ظل هذه الظروف االستثنائية.

لبن العصفور..
واأللبان واألجبان
بين بري والحريري
نقل أح��د زوار بيت ال��وس��ط عن
رئيس حكومة تصريف االعمال
س �ع��د ال� �ح ��ري ��ري ،ت�ع�ل�ي�ق��ًا على
ال �ك�ل�ام امل �ن �س��وب ل�ل��رئ�ي��س نبيه
بري ف��ي ج��ري��دة «ال �ن �ه��ار» قوله
«ال��رئ �ي��س ب��ري أخ ك�ب�ي��ر ،وقلبو
الكبير م��ا بيتحمل ي�ك��ون على
عداءمعي الى األبد .وأنا بشكرو
ً
فعال على لنب العصفور مع العلم
انني متوقف ع��ن ت�ن��اول االلبان
واالج � �ب � ��ان ،وح ��ال ��ة ال �ب �ل��د ب��ده��ا
ريجيم سياسي .صداقة الرئيس
بري ومحبتو واحترامو بتتقدم
ع �ن��دي على أي اع �ت �ب ��ارات وم��ا
في شي بالدني بيحطنا بخانة
العداوة».
وكان نقل عن بري أنه ّقدم «لنب
ال�ع�ص�ف��ور» ال��ى ال �ح��ري��ري ،وأن��ه
سيكون على عداء معه الى األبد
إذا رفض تشكيل الحكومة.

برّي يرفع السرّية
المصرفية

َّ
وق��ع رئيس مجلس ال�ن��واب نبيه
ب��ري وعقيلته رن��دى أم��س ،على
رف� � ��ع ال � �س ��ري ��ة امل� �ص ��رف� �ي ��ة ع��ن
حساباتهما في الداخل والخارج،
خ�ل�ال اس�ت�ق�ب��ال��ه ال �ك��ات��ب ال�ع��دل
شادي رمال.

السنيورة :عون ينتمي
إلى عهد مضى
اش ��ار رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة االس�ب��ق
ف� ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة ال ��ى ان رئ�ي��س
الجمهورية ميشال عون ما زال
يتحدث لغة ال يفهمها الشباب
امل �ن �ت �ف��ض .وأض � ��اف ف��ي ح��دي��ث
اعالمي :الرئيس يتصرف وكأنه
ينتمي إل��ى عهد مضى ،أي إلى
ما قبل اتفاق الطائف.

«سائرون» :سنقيل عبدالمهدي
و 7وزراء األسبوع المقبل
أع �ل��ن ح�م��د اهلل ال��رك��اب��ي ،ال�ن��اط��ق
ال� ��رس � �م� ��ي ل� �ك� �ت� �ل ��ة س � � ��ائ � � ��رون ،أن
الكتلة جمعت أكثر من  50توقيعًا
م � ��ن م� �خ� �ت� �ل ��ف ال� �ك� �ت ��ل ال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة،
الستجواب رئيس الحكومة عادل
عبد املهدي.
ورج� � ��ح ال� �ن ��ائ ��ب ع� ��ن «س � ��ائ � ��رون»

س �ل�ام ه � ��ادي إق ��ال ��ة ع �ب��د امل �ه ��دي،
وس �ب �ع��ة وزراء ،االس� �ب ��وع امل�ق�ب��ل،
مبينًا أن «االس�ت�ج��واب سيناقش
استخفاف رئيس مجلس ال��وزراء
ب � � ��دم � � ��اء ال � � �ع � ��راق � � �ي �ي��ن وت� �م� �س� �ك ��ه
ب��امل�ن�ص��ب ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��رف��ض
الشعبي لبقائه».

بالونات بيضاء في سماء بغداد

طلبة ومعلمون وموظفون في قطاعات تعليمية خالل تظاهرة في مدينة كربالء أمس | أ ف ب

أوف��دت األمم املتحدة مبعوثتها إلى العراق
للقاء السيستاني ،وطرحت خريطة طريق
إلص � �ل ��اح دس� � �ت � ��وري خ �ل ��ال ث �ل�اث� ��ة أش� �ه ��ر،

وإع��ادة النظر في القانون االنتخابي خالل
أسبوعني ،واتخاذ إجراءات إضافية ملكافحة
الفساد ،ووقف قمع املتظاهرين.

ّ
تدخلتم في االنتخابات
الصدر لواشنطن :إن
فسننهي وجودكم
بعد دعوة واشنطن الحكومة العراقية إلى إج��راء انتخابات مبكرة ،حذر زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر الواليات املتحدة من «محاولة ركوب موجة االحتجاجات في العراق ،عبر دعوتها
إل��ى انتخابات مبكرة» ،م�غ� ّ�ردًا« :إننا وإن طالبنا بانتخابات مبكرة لكننا لن نسكت إن كانت
بإشراف أميركي ..ولن نسمح ألميركا بركوب موجة االحتجاجات لتحويل العراق إلى سوريا
وإل��ى ساحة ص��راع أخ��رى» .وه��دد بقوله« :وإن تدخلت (واشنطن) مرة أخ��رى فستكون نهاية
وجودها (في العراق) من خالل تظاهرات مليونية غاضبة بأمر مباشر منا».

وأق ��ر وزي ��ر ال �ع��دل ال �ع��راق��ي ف� ��اروق عثمان
ل ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي�ي�ن دول� � �ي �ي��ن م �ج �ت �م �ع�ي�ن ف��ي
امل��راج�ع��ة ال��دوري��ة ال�ش��ام�ل��ة ل�لأم��م امل�ت�ح��دة:
«ب��وق��وع ت �ج��اوزات ف��ردي��ة ..الحكومة بذلت
م�ج�ه��ودات للتحقيق بكل االع �ت��داءات ضد
امل�ح�ت�ج�ين» .وأض� ��اف« :ن��رف��ض االس�ت�خ��دام
امل � �ف� ��رط ل� �ل� �ق ��وة ك� �م ��ا ن ��رف ��ض ال� �ل� �ج ��وء إل ��ى
الرصاص الحي».
وي��أت��ي ال �ت �ح��رك األم �م��ي ل�ح��ل األزم� ��ة بعد
ّ
توصل األح��زاب السياسية في البالد إلى
ات �ف��اق ع�ل��ى ب �ق��اء ال �ن �ظ��ام ،ع�ق��ب أوام ��ر من
ق��اس��م س �ل �ي �م��ان��ي ق��ائ��د ف �ي �ل��ق ال �ق ��دس ف��ي
ال �ح��رس ال �ث��وري اإلي ��ران ��ي ،ال ��ذي ال�ت�ق��اه��م
ف� ��ي ب � �غ � ��داد ،أخ � �ي � ��رًا( .رو ي � � �ت� � ��رز ،أ ف ب،
السومرية .نيوز)

عدد من البالونات عقب إطالقها في ساحة التحرير | إنترنت

نظم املتظاهرون في ساحة التحرير حملة إلطالق بالونات بيضاء في
سماء العاصمة ،تهدف الى ايصال رسالة الى املجتمع الدولي والعالم
بسلمية التظاهرات التي تطالب بإسقاط النظام.

تظاهرة داعمة في بروكسل
تظاهر العشرات أم��ام مقر االتحاد األوروب��ي في العاصمة البلجيكية
ب��روك�س��ل ،أم��س ،احتجاجا على عمليات قتل املتظاهرين ف��ي ال�ع��راق،
ّ
ح �ي��ث ح �م �ل��وا الف �ت��ات ت��وث��ق ال �ج��رائ��م وص� ��ورًا ل �ض �ح��اي��ا ال �ت �ظ��اه��رات،
وطالبوا االتحاد االوروبي واملجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية
ّ
املحتجني.

دولي 25

األربعاء  16ربيع األول  1441هـ •  13نوفمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16640

محيط الرئيس عون وفريقه ال يعمل وفق مبادئه

روكز لـ سبقلا :الطبقة السياسية في غيبوبة
حكومة على شكل سابقتها ،وه��ذا ام��ر م��رف��وض.
ال ��واق ��ع ال� �ي ��وم ي �ف �ت��رض ت�ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة ك �ف��اءات
م��ن أش�خ��اص جريئني ونزيهني م��ن دون حصرها
بحكومة تكنوقراط .املقصود بالكفاءات أشخاص
ِّ
«طحيشني» لديهم خبرات تؤهلهم إلدارة وزاراتهم.
ول �ي ��س ص �ح �ي �ح��ًا ان أص� �ح ��اب االخ� �ت� �ص ��اص غير
ملمني بالسياسة.
م�ع�ظ��م وج ��وه ال�ح�ك��وم��ة املستقيلة ك��ان��وا ي ��دارون
بالريموت كونترول من قبل  3او  4زعماء .عندما
ي �ت �ص��ارع ه ��ؤالء ي ��دب ال �ن ��زاع ف��ي م�ج�ل��س ال� ��وزراء
وع �ن��دم��ا ي�ت�ص��ال�ح��ون ال ش ��يء ي�م�ك��ن ان ي�ق��ف في
طريقهم.
• أال ت�ف��رض تركيبة البلد الطائفية ه��ذه التركيبة

انحاز النائب شامل روكز بشكل مطلق الى االنتفاضة الشعبية التي يشهدها لبنان
منذ  17اكتوبر الماضي ،متجاوزا أي إحراج يمكن ان يتسبب به موقفه نظرا لقربه من
الرئيس ميشال عون ،نسباً ومسيرة عسكرية وسياسية .وفي محطات سابقة ،حذر روكز
مرارا بأن المواجهة آتية ال محالة في حال لم تتم االستجابة سريعا لمطالب الناس .اما
اليوم ،فلم يعد تصحيح الخلل يمكن ان يتم موضعيا ،أي من خالل اصالحات اجتماعية
واقتصادية ،فاالزمة باتت أعمق وتتطلب تغييرا في الذهنية السياسية السائدة وفي
طريقة الحكم.
يتفهم النائب روكز نقمة اللبنانيين التي ولدت من قهر بعدما شعر المواطنون
انهم غير متساوين بسبب سياسة المحاصصات في التعيينات والوظائف ،اضافة الى
ما يعانونه من اخبار الهدر والفساد والتلزيمات الهجينة التي تحصل ومن ضمنها
التوظيفات الفائضة التي قاموا بها في القطاع العام من اجل استمالة الناخبيبن قبيل
االنتخابات النيابية االخيرة في مايو  .2018ويشير روكز الى ان موازنة  2019اطفحت الكيل،
عندما اقترح بعض جهابذة السلطة اقتطاع نسبة من رواتب ذوي الدخل المحدود من
موظفي القطاع العام ومن القضاة والعسكريين المتقاعدين واالساتذة ،في مقابل
الحفاظ على مكتسباتهم في مزاريب الهدر والفساد والصناديق والكهرباء واالتصاالت.
سبقلا استطلعت آراء الجنرال النائب في االنتفاضة ومآالتها ،وفي تعامل احزاب
السلطة معها ،كما في تموضعه السياسي بعد خروجه من تكتل التيار الوطني الحر.

الحكومية؟

االستجابة ملالحظات الناس قبل انفجار الغضب.

ه��ذه ذرائ��ع .يستعملون الطائفية لتنفيذ مآربهم.
ّ
كأن يعلي أحدهم السقف مطالبًا باستعادة حقوق
املسيحيني وعندما يرتب وضعه يعتبر أن الحقوق
استعيدت .ما ن��راه اليوم في الساحات هو ما كنا
نحلم به رغم سوء االوض��اع التي نعيشها .الناس
ف��ي ال�س��اح��ات م��ن ك��ل ال �ط��وائ��ف ،م��ن ك��ل الطبقات،
يمثلون الوحدة الوطنية بأبهى ص��ورة ،من صور
الى طرابلس الى العبدة الى البقاع..
ال �ت �ح��دي ال �ي��وم ل �ي��س ف��ي اإلت� �ي ��ان ب�ح�ك��وم��ة تنفذ
اإلصالحات ،بل في الوصول إلى دولة مدنية تقتلع
مفاهيم الطائفية التي يستغلها الزعماء.
• كيف تقيم أداء السلطة منذ بدء االنتفاضة؟
ال�ط�ب�ق��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ت�ع�ي��ش ف��ي غ�ي�ب��وب��ة .وال��دل�ي��ل
كان تحديد جلسة تشريعية ملجلس النواب أمس،
ق�ب��ل أن ي��رج�ئ��وه��ا ت�ح��ت ال�ض�غ��ط ال�ش�ع�ب��ي .ه��ؤالء
نواب يمثلون األمة فمن الذي منعهم من الوصول
ال��ى امل�ج�ل��س؟ ال �ن��اس ال��ذي��ن ان�ت�خ�ب��وه��م ه��م ال��ذي��ن
منعوهم.
الطريقة ال�ت��ي ت��دار فيها عملية تشكيل الحكومة
املنتظرة تدل على ان هذه السلطة عديمة املسؤولية.
اقطاب السياسة يلعبون لعبة الوقت .يراهنون على
تعب الناس ،وعلى األمطار ،إلخراج املنتفضني من
ال�س��اح��ات .هناك ف��ارق شاسع ب�ين الشعب ووعيه
وبني املسؤولني وغفوتهم.

شكل الحكومة

مراقبة هائلة

• م��ا ش�ك��ل ال�ح�ك��وم��ة ال ��ذي ت ��راه مناسبا للمرحلة
ال ��راه� �ن ��ة ،ع �ل �م��ا ب ��ان ��ك ط��ال �ب��ت ق �ب��ل ع� ��ام ب�ح�ك��وم��ة
اختصاصيني وبفصل النيابة عن الوزارة؟

• ما موقفك من حزب اهلل وهل توافق على أن عمق
االزمة هو سالحه؟

بيروت  -أنديرا مطر
• م� �ن ��ذ ان � �ط�ل��اق االن� �ت� �ف ��اض ��ة ،ط ��ال� �ب ��ت ال �ح �ك��وم��ة
ب��االس�ت�م��اع إل ��ى ص ��وت ال �ش ��ارع ،وق �ب��ل ع ��ام ق�ل��ت لـ
سبقلا إن التظاهرات الخجولة حينها هي جرس
إن��ذار للسياسيني ،ليدركوا عمق األزم��ة االجتماعية
ُ ّ
التي تتجاوز ما ن��راه ،واآلن وقد فكت عقدة الخجل
وال �خ ��وف ،م��ا ه��و ت �ص��ورك ل�ح��ل ي �خ��رج ال �ن��اس من
الشارع؟

 ُرفع شعار بناء دولة القانون واملؤسسات يفترض
االستجابة ملطالب الناس ،وهي ليست مطالب بقدر
م��ا ه��ي ح�ق��وق�ه��م ال�ب��دي�ه�ي��ة .ال �ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة،
ف ��رص ال �ع �م��ل ،اس �ت �ع��ادة األم � ��وال امل �ن �ه��وب��ة ،ضبط
ال �ح��دود ،اإلن�م��اء امل �ت��وازن ،وال�ع��ائ��ق أم��ام تحصيل
هذه الحقوق هو الفساد في مؤسسات الدولة الذي
أنتج سياسة املحاصصات ،ما جعل البالد مزرعة
للزعماء.
ال أن �ص��ح ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ب��ال �خ��روج م��ن ال� �ش ��ارع قبل
ن�ي�ل�ه��م ح �ق��وق �ه��م ك��ام �ل��ة .وأدع ��وه ��م إل ��ى م��واص�ل��ة
اح �ت �ج��اج �ه��م ح �ت��ى ال ��وص ��ول إل� ��ى دول � ��ة ال �ق��ان��ون
بمرتكزاتها الرئيسية :الجيش واملؤسسات األمنية،
والقضاء والتربية ،وهذا ليس بحلم أبدًا ،وإال فإن
ّ
سيخسرهم كل الباقي.
ما سيقبلون به جزئيًا
• منذ سنة بدأت تتمايز عن مواقف التيار الوطني

ً
ال�ح��ر وص ��وال إل��ى خ��روج��ك م��ن تكتله ال�ن�ي��اب��ي .ما
اعتراضاتك على سياسة التيار؟

 ل �ي �س��ت م �ت �م��اي��زة .ه� �ن ��اك خ ��ط ت ��اري �خ ��ي ل�ل�ت�ي��ارالوطني ال�ح��ر ،حافظنا عليه وبقينا على مبادئه
حتى عندما كان الرئيس عون في منفاه ،وعنوانه
إرس� ��اء دول ��ة ال �ق��ان��ون وامل��ؤس �س��ات .ل�ل�أس��ف ،بعد
ع��ودة ع��ون إل��ى لبنان رأي��ت أن «محيطه» أو فريق
عمله يعمل بطريقة ال تتالءم مع هذا املبادئ .ولم
أعد أرى نفسي في هذا «املحيط» منذ االنتخابات
النيابية وح�ت��ى إق ��رار م��وازن��ة  ،2019ال�ت��ي شعرت
أنها تستهدف في بعض بنودها ضرب املرتكزات
األس��اس �ي��ة ل �ل��دول��ة :دول ��ة ق��ان��ون تعني مؤسسات
أم �ن �ي��ة ت �ح �م��ي االس� �ت� �ق ��رار ،وم ��ؤس �س ��ات ق�ض��ائ�ي��ة
فاعلة للمحاسبة .ال�ع��دال��ة اجتماعية ،واس�ت�ع��ادة
األم � � ��وال امل �ن �ه��وب��ة وم �ك��اف �ح��ة ال �ت �ه��رب ال �ض��ري �ب��ي
واس�ت��رج��اع ال��دول��ة حقوقها ف��ي األم�ل�اك البحرية..
كل ه��ذه امللفات يحكم فيها القضاء .موازنة 2019
كانت ستضرب عمل القضاء ،ولو لم نقدم طعنًا في
املجلس الدستوري إلبطاله ،لكانوا ساروا بها.
الحقا ،توقفت عن حضور اجتماعات التكتل ،ألنني

ال أنصح بالخروج من الشارع
قبل نيل الحقوق
يحاولون استنساخ حكومة
على شكل سابقتها
معظم الوزراء
كانوا يدارون بالريموت
من قبل  3أو  4زعماء
عوضا ً عن استيعاب «التيار»
للساحات راحوا يكيلون
االتهامات بالمؤامرة
يطالب أحدهم باستعادة
حقوق المسيحيين
ليرتب وضعه
العقوبات على حزب الله أثرت
بال شك في اقتصاد البلد
الرئيس لم يوفق بالتركيبة
التي جاءت نتيجة تسوية
عنوانها للمحاصصة

النائب شامل روكز متحدثاً لـ سبقلا

ل��م اس�ت�ط��ع أن أج��اري��ه ف��ي ق ��رارات ��ه ،ح�ت��ى وصلنا
ال��ى انتفاضة  17اكتوبر(تشرين اول) ال�ت��ي كانت
الفيصل في حسم قراري بالخروج من التكتل.
وعوضا عن استيعاب «التيار» للساحات وتبني
مطالب الناس راحوا يكيلون له االتهامات باملؤامرة
وباالنصياع الى أوامر األجهزة الغربية .وللتذكير
ف �ق��ط ،ف ��ان م�ط��ال��ب ال �ن��اس ف��ي ال �ش��ارع ه��ي خطنا
ال �ت��اري �خ��ي ،وخ ��ط ال��رئ �ي��س ع ��ون ،وك ��ان ب��االم�ك��ان

لست موضوع امتحان عند باسيل..
والوفاء للوطن وليس ألشخاص
في رد على كالم الوزير جبران باسيل في تظاهرة بعبدا حول ان «اهل الوفاء كثر وأهل الخيانة قالئل في
صفوفنا» .قال روكز :لست موضوع امتحان عند الوزير باسيل أو غيرهّ .
لدي مسيرة طويلة في خدمة
بلدي افتخر بها .قلت سابقا واكرر :من ال يعرفني فليسأل من هو أكبر منه عني ليخبره عن تاريخي .بكل
الحاالت موضوع الخيانة والخوف غير موجود في مسيرتي ،والوفاء يبقى ملبادئ ولشعب ولوطن وليس
ألشخاص .وأنا ال أدين بشيء الحد ال ماضيًا وال حاضرًا.
وح��ول إيصال وجهة نظره وتقييمه لالحداث الى الرئيس ع��ون ،أش��ار النائب روك��ز إلى أن ما يقوله
ليس غريبًا عن الرئيس .وأضاف{ :هذا برنامج عمله في االساس .اعتقد أن الرئيس لم يوفق بالتركيبة
السياسية التي جاءت نتيجة تسوية سياسية أثبتت الحقا أنها عنوان للمحاصصة .وهذا ما سبب
صدمة للرأي العام .فاقمها أيضا تركيب فريق وزاري مارس املحسوبيات الى اقصى الحدود ،ناهيك
عن الصراعات السياسية بني ارك��ان��ه .كل ه��ذا عرقل تحقيق ان�ج��ازات على الصعيدين االقتصادي
واالجتماعي .آمل ان تكون هذه الثورة او االنتفاضة فرصة لتغيير املسار وطريقة االداء في الوالية
الثانية من عهد الرئيس}.

مسلمو الهند إلى الدرجة الثانية
ف ��ي م �ق��ال �ه��ا ب�ص�ح�ي �ف��ة واش �ن �ط ��ن ب ��وس ��ت ب �ع �ن��وان
«املحكمة العليا في الهند تؤيد رؤية يمينية تجعل
املسلمني م��واط�ن�ين م��ن ال��درج��ة ال�ث��ان�ي��ة» ،شخصت
ال�ك��ات�ب��ة ال�ه�ن��دي��ة رن ��ا أي ��وب أح� ��وال م�س�ل�م��ي ال�ب�لاد
وقالت إنهم «على حافة الهاوية».
جاء ذلك تعليقا على ق��رار للمحكمة الهندية العليا
في التاسع من الشهر الجاري يقضي بتسليم األرض
التاريخية ملسجد ب��اب��ري للهندوس لتشييد معبد
عليه ،بعد أن هدمه قوميون هندوس عام .1992
وق��ال��ت ال�ك��ات�ب��ة إن امل�ح�ك�م��ة ح�ق�ق��ت «ن �ص��را ه��ائ�لا»
لحكومة رئ�ي��س ال � ��وزراء ال�ه�ن��دي ال�ح��ال��ي ن��اري�ن��درا
م��ودي بمنحها األرض ف��ي قلب ال�ص��دام إل��ى خصم

هندوسي.
ورصدت الكاتبة األجواء االحتفالية داخل األوساط
الهندية اليمينية بعد الحكم ،وقالت إنه في املحكمة
العليا هتف امل�ح��ام��ون «امل�ج��د ل�ل��رب رام» .كما أخذ
ك�ب�ي��ر ال�ق�ض��اة ران �ج��ان ج��وج��وي ،ال ��ذي ق ��رأ ال�ح�ك��م،
زم�لاءه لتناول العشاء في تلك الليلة في فندق تاج
مانسينغ الفاخر في دلهي.
وعلى وسائل التواصل االجتماعي ،احتفل القوميون
اليمينيون بالحكم ،ووصفه الصحافيون والكتاب
بأنه إغالق مهم لصراع استمر قرابة قرن.
أما الزعيم البارز في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم،
أل.ك��ي.أدف��ان��ي ،ال ��ذي ك��ان أح��د ق ��ادة ال�غ��وغ��اء ال��ذي��ن
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اول اس�ت�ج��اب��ة ك��ان��ت ت�ف�ت��رض اس�ت�ق��ال��ة ال�ح�ك��وم��ة
ف��ورا .حصلت متأخرة .اليوم يحاولون استنساخ

ه��دم��وا مسجد ب��اب��ري وال��ذي تسبب ف��ي واح��دة من
أكثر املذابح دموية ضد املسلمني في البالد ،فقد أعلن
ال�ن�ص��ر ع�ل��ى ش��اش��ة ال�ت�ل�ف��زي��ون ،وق ��ال «إن �ه��ا لحظة
الوفاء بالنسبة لي ألن ال��رب العظيم منحني فرصة
لتقديم مساهمتي املتواضعة للحركة الجماهيرية،
وهي األكبر منذ حركة التحرير في الهند».
وب �ح �س��ب ال �ك��ات �ب��ة ف ��إن امل�س�ل�م�ين ف ��ي ه ��ذه األج� ��واء
ب��ات��وا «ع �ل��ى ح��اف��ة ال �ه��اوي��ة» ،وت �ح��دث��ت ع��ن أج ��واء
ح ��زن وق �ل��ق س ��رت إل�ي�ه��ا ع�ب��ر ات �ص��االت تلقتها في
الواليات املتحدة في الليلة نفسها التي صدر فيها
الحكم ،حيث عبر بعض املتصلني عن مخاوفهم من
اقتحام بيوتهم من قبل املتطرفني الهندوس في حال
التصعيد.
وتتحدث الكاتبة في مقالها عن التغييرات الكبيرة
التي حدثت ف��ي الهند ف��ي العقود األخ �ي��رة ،وتشير
إلى أن عائلتها املسلمة كانت تحظى باحترام واسع
في حي مومباي ،وحيث كانت لديهم في تلك األيام
«هوية اجتماعية ،وليس هوية دينية».
وت�ق��ول إن ك��ل ش��يء تغير ف��ي ال�س��ادس م��ن ديسمبر
 1992ح�ين س��ار ح��زب ب�ه��ارات�ي��ا ج��ان��ات��ا وغ �ي��ره من
املنظمات الهندوسية اليمينية نحو مسجد بابري
لهدمه.
وبحسب الكاتبة ف��إن الحكم ال�ح��ال��ي ك��اف��أ مرتكبي
أعمال التدمير والعنف التي أودت بحياة أكثر من
ألف مسلم في عام  1992واغتصب في خضمها مئات
النساء املسلمات ،وذل��ك لالحتفال بجرائمهم وعدم
التكفير عنها.
وخ �ل �ص��ت ال �ك��ات �ب��ة إل � ��ى أن ق� � ��رار امل �ح �ك �م��ة ال�ع�ل�ي��ا
بمكافأتها الغوغاء وقادتهم بإذن لبناء معبد كبير
في املوقع املتنازع عليه وإعطائها املسلمني قطعة
أرض بعيدا عن املوقع الذي كان يوما ما رمزا كبيرا
إليمانهم ،فإن الهند اختارت أن تجعلها هي وماليني
املسلمني من «اآلخر» ،وهو ما يمهد الطريق للقومية
الهندوسية اليمينية لتحقيق حلمها في جعل الهند
«أمة هندوسية».

ه��ذا محور مختلف كليا عما يجري على االرض.
العقوبات على حزب اهلل أثرت بال شك في اقتصاد
البلد ،على النظام النقدي والتعامالت املالية مع
ال �خ��ارج ،ك�م��ا ع�ل��ى ال��ودائ��ع ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ص��ل ال��ى
لبنان .نحن تحت مراقبة هائلة من املجتمع الدولي
وم��ن النظام النقدي العاملي .ولكن بالرغم من هذا
التأثير السلبي ال يمكننا انكار أن حزب اهلل هو فئة
من املجتمع اللبناني له تمثيله النيابي والوزاري،
وحضوره في مؤسسات الدولة.
َ
• ملاذا أخاف هذا الحراك حزب اهلل؟
بداية كان انصار الحزب موجودين في الساحات،
الحقا خرج السيد (حسن) نصراهلل بخطاب ليعلن
ان امل �ح �ت �ج�ين ت �ح��رك �ه��م اج� �ه ��زة غ��رب �ي��ة .األج �ه��زة
ال� ��دول � �ي� ��ة ل �ي �س��ت ج �م �ع �ي��ات خ� �ي ��ري ��ة ل� �ت� �ه ��رع ال ��ى
مساعدتنا في حال وقوع أي أزمة .اال انها قد تعمد
ال��ى استغالل ح��دث م��ا ملصلحتها اذا سنحت لها
الفرصة .ولكن بعد مرور اكثر من  25يوما على بدء
االنتفاضة وبعد رص��دي ومتابعتي للمجموعات
ال�ت��ي ن��زل��ت ال��ى ال �ش��ارع ،اق ��ول ان��ي مطمئن لوعي
الناس ورؤيتهم ملستقبل بلدهم.
• هل تتخوف من حرب أهلية؟
ً
اب��دا .كفى ت�ه��وي�لا .هناك وع��ي شعبي ل��دى الناس
في الساحات في مقابل مسؤولية تاريخية لزعماء
السلطة عما يمكن ان تؤول اليه االوضاع.

26

«األخضر» يلتقي الوحدة السعودي بـ«آسيوية اليد»
يلتقي النادي العربي مع الوحدة السعودي في ختام منافسات املجموعة األولى في بطولة
آسيا لألندية األبطال لكرة اليد ،املقامة حاليا في كوريا الجنوبية.
وودع األخضر املنافسات بعد خسارته جميع مبارياته األرب��ع املاضية أم��ام عمان العماني
والوكرة القطري وباربار البحريني واخيرًا فوالذ االيراني.
ويسعى العربي الى تحقيق فوز معنوي أمام الفريق السعودي الذي يتطلع للتأهل لألدوار
املقبلة.
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بونياك يؤازر
ح��رص ال�ص��رب��ي ب��وري��س ب��ون�ي��اك م ��درب ال�ف��ري��ق االول لكرة
القدم بنادي كاظمة على الوجود بتدريبات االزرق مساء أول
من ام��س وذل��ك مل��ؤازرة الجهاز الفني للمنتخب والالعبني في
الفترة الحالية وبمبادرة شخصية .وتبادل املدرب االحاديث مع
الالعبني والجهاز الفني وحثهم على بذل كل الجهود لتحقيق
الفوز واملضي قدمًا على خطى املنافسة لضمان التأهل.

مؤتمر صحافي
يعقد في الثانية عشرة ظهر اليوم املؤتمر الصحافي للمباراة
وذل� ��ك ف��ي ف �ن��دق ش �ي��رات��ون ف ��ور ب��وي�ن�ت��س ب �ح �ض��ور م��درب��ي
املنتخبني والعب من كل منتخب الستعراض آخر االستعدادات
والرؤية الفنية للقاء وحظوظ كل منتخب في تحقيق الفوز.

الدخول بالمجان
ق��رر اتحاد الكرة ان يكون دخ��ول امل�ب��اراة مساء غد على
اس �ت��اد ن ��ادي ال�ك��وي��ت ب��امل�ج��ان وذل ��ك ف��ي خ�ط��وة لتحفيز
جماهير االزرق ل�ل��وج��ود بكثافة ف��ي م��درج��ات االس�ت��اد
ودعم العبي املنتخب لتحقيق فوز مريح على املنافس.

األزرق «ناوي» على تايوان!

األزرق يرفع أهبة االستعداد
تصوير | محمود الفوريكي

؟

هل يكتمل النصاب بعودة السعودية
واإلمارات والبحرين إلى «خليجي »24

عمر بركات
ذك ��رت ق�ن��اة «ب�ي�ن س �ب��ورت» ال�ق�ط��ري��ة أن ات �ح��اد ك��أس
الخليج ال�ع��رب��ي ل�ك��رة ال�ق��دم سيعقد اجتماعًا اليوم
األرب �ع��اء إلع ��ادة ت��وزي��ع م�ج�م��وع��ات ب�ط��ول��ة خليجي
 ،24ب �ع��د ت ��راج ��ع م �ن �ت �خ �ب��ات خ �ل �ي �ج �ي��ة ع ��ن ق ��راره ��ا
باالنسحاب من البطولة .وامل��ؤش��رات تدل على عودة
املنتخبات الثالثة ،السعودية واإلم ��ارات والبحرين،

ليكتمل نصاب املنتخبات الشقيقة .وك��ان��ت خمسة
منتخبات ق��د أك��دت مشاركتها سابقًا ف��ي البطولة،
التي ستحتضنها العاصمة القطرية الدوحة من 24
الشهر الجاري ،وهي الكويت وسلطنة عمان واليمن
والعراق باإلضافة إلى قطر املضيفة.
من جهة أخرى ،يختتم اليوم منتخبنا الوطني االول
لكرة القدم استعداداته لخوض لقاء الغد امام منتخب
ال �ص�ين ت��اي�ب�ي��ه (ت ��اي ��وان) ض �م��ن م��واج �ه��ات ال�ج��ول��ة

الثانية بالتصفيات اآلس�ي��وي��ة امل��وح��دة امل��ؤه�ل��ة الى
نهائيات كأس العالم  2022في قطر ،وكأس آسيا 2023
ف��ي ال �ص�ين ،ح�ي��ث يسعى امل ��درب ال��وط�ن��ي للمنتخب
ث��ام��ر ع �ن��اد ل �ل��وق��وف ع�ل��ى ال�ت�ش�ك�ي�ل��ة ال �ت��ي سيجري
االعتماد عليها ف��ي اللقاء ،اض��اف��ة ال��ى ال��وق��وف على
ال�لاع�ب�ين االرب �ع��ة ال��ذي��ن ل��ن تشملهم ق��ائ�م��ة امل �ب��اراة
الرسمية املنتظر ان يتقدم بها ال�ي��وم الجهاز الفني
لالتحاد اآلسيوي.

تغريدة سبقلا

«صديفي» ضيفة المرعب
واص � �ل� ��ت ت �م �ي �م��ة «خ �ل �ي �ج��ي
 »24ل �ك��رة ال �ق��دم «ص��دي �ف��ي»
ج��ول �ت �ه��ا ف ��ي ال �ك��وي��ت حيث
حلت ضيفة على نجم الجيل
ال � ��ذه� � �ب � ��ي ج � ��اس � ��م ي� �ع� �ق ��وب
ض �م��ن رح �ل �ت �ه��ا ف ��ي ال �ك��وي��ت
ال� �ت ��ي ت �س �ت �م��ر ح �ت��ى  15م��ن
الشهر ال�ج��اري ،و«صديفي»
ه� ��ي ت �م �ي �م��ة ال �ب �ط ��ول ��ة ال �ت��ي
س �ت �ن �ط �ل��ق ي� ��وم  24ال� �ج ��اري
وت �س �ت �م��ر ح �ت��ى  6دي�س�م�ب��ر
امل �ق �ب��ل ب �م �ش��ارك��ة م�ن�ت�خ�ب��ات
ال �ك��وي��ت وال � �ع� ��راق وس�ل�ط�ن��ة
ع �م��ان وال� �ي� �م ��ن ،إض ��اف ��ة ال��ى
التميمة «صديفي» متوسطة جاسم يعقوب والالعب السابق طواري مدلول
ق� �ط ��ر ال � ��دول � ��ة امل �س �ت �ض �ي �ف��ة،
بداخلها ل��ؤل��ؤة ،ظ�ه��وره��ا األول ف��ي ع��ام 2004
وتقام منافساتها بنظام دوري من دور واحد.
وس� ّ�ج �ل��ت ش�خ�ص�ي��ة «ص ��دي �ف ��ي» ،ال �ت��ي ت�ت� ّ
ع�ن��دم��ا اس�ت�ض��اف��ت ق�ط��ر ك��أس الخليج العربي
�زي��ن
للمرة الثالثة.
ب��أل��وان علم دول��ة قطر ،ومستوحاة م��ن محارة

ّ
تستعد لـ «خليجي »24
«كويت سبورت»
ك� �ش ��ف ع � � � ��ادل ع� � �ط � ��ااهلل م ��دي ��ر
قناة كويت سبورت الرياضية
ب � �ت � �ل � �ف� ��زي� ��ون دول � � � � ��ة ال � �ك ��وي ��ت
ع � ��ن اس � �ت � �ع � ��داد ال � �ق � �ن� ��اة ل �ن �ق��ل
منافسات كأس الخليج الرابعة
وال�ع�ش��ري��ن ،املنتظر انطالقها
ف� ��ي دول � � ��ة ق� �ط ��ر ال �ش �ق �ي �ق��ة 24
ال � � �ج� � ��اري ،ب �ش �ك ��ل ن �ت �م �ن��ى ان
ي�ل�ق��ى رض ��ا م�ت��اب�ع�ي�ه��ا ال �ك��رام
واستحسانهم.
واش � � � � � � � � ��ار ع� � � � �ط � � � ��ااهلل ال� � � � � ��ى ان
عطاالله والبرجس يطلعان على استوديوهات قناة الكاس
ادارة ال �ق �ن��اة ب � ��دأت ال�ت�ج�ه�ي��ز
واالس �ت �ع ��داد مل��واك �ب��ة ال �ح��دث ال� ��ذي ي�ح�م��ل ط��اب�ع��ا
على مدار اليوم من قطر ملواكبة كل املستجدات في
خاصا ألبناء الخليج منذ لحظة االع�لان عن اقامة
ال�ب�ط��ول��ة ،ب �ه��دف اب �ق��اء ال�ج�م��اه�ي��ر ع�ل��ى م�ق��رب��ة من
البطولة بشكل رسمي ،وذلك من خالل اعتماد خطة
اج��واء البطولة .وأش��اد عطااهلل بالدعم الالمحدود
ُ ّ
العمل وتحديد البرامج التي ستبث من العاصمة
من قبل قيادات وزارة االع�لام لقناة كويت سبورت
القطرية (ال��دوح��ة) ،وه��ي برنامج «ب�ين الشوطني»
لتقديم كل ما هو جديد ،ومواكبة حركة التطور في
ً
الجماهيري ،الذي يلقى تفاعال ومتابعة كبيرة من
البرامج الرياضية ،في ظل توجيهات وزير االعالم
متابعي كرة القدم الكويتية ،سواء من داخل البالد
وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ووكيلة
أو م��ن م�خ�ت�ل��ف ال � ��دول .واض � ��اف :إن ال �ق �ن��اة اي�ض��ا
الوزارة منيرة الهويدي ومتابعة الوكالء املساعدين
س�ت�ق��وم ب�ب��ث اس �ت��دي��و ت�ح�ل�ي�ل��ي خ ��اص ب�م�ب��اري��ات
سعود الخالدي (وكيل التلفزيون) وغالب العصيمي
ال�ب�ط��ول��ة م�ب��اش��رة م��ن اس�ت��اد خليفة ال��دول��ي ،ال��ذي
(وكيل املالية واالداري��ة) الذين يعملون على تذليل
سيستضيف م�ن��اف�س��ات م��ون��دي��ال ق�ط��ر  .2022كما
كل العقبات وتوفير كل االحتياجات لخروج الحدث
اشار الى ان القناة ستقوم ايضا ببث رسائل مباشرة
بالشكل الالئق.

وتبدو حظوظ خالد ابراهيم هي االضعف للتواجد
ف ��ي ق��ائ �م��ة ال �ل �ق��اء ف ��ي ظ ��ل اس �ت �م��رار ع�م�ل�ي��ة ت��أه�ي�ل��ه
م��ن اص��اب��ة امل ��ت ب��ه س��اب �ق��ًا ،ف�ي�م��ا ل��م ت�ت�ض��ح ال��رؤي��ة
بخصوص ال�ث�لاث��ي اآلخ��ر ال��ذي سيجري استبعاده
من القائمة.
وك � ��ان امل �ن �ت �خ��ب ق ��د واص � ��ل ت��دري �ب��ات��ه ام� ��س مكتمل
الصفوف من دون غيابات على ملعب ن��ادي الكويت
الذي سيحتضن اللقاء في السابعة من مساء غد ،حيث

قام الجهاز الفني بالتركيز على الجوانب التكتيكية
والخططية التي سيجري اعتمادها للقاء عطفًا على
دراسة املنتخب التايواني من خالل تسجيالت لقاءاته
السابقة بالتصفيات.
وت �س��ود روح اي�ج��اب�ي��ة ف��ي ص �ف��وف الع �ب��ي املنتخب
خالل التدريبات الحالية ،حيث يسعى جميع الالعبني
لبذل كل الجهود وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني لنيل
ثقته وحجز مقعد في تشكيلة املنتخب خالل اللقاء.

األزرق «ناوي» على تايوان ..الرك على النية ..والنية بروحها ما توكل خبز ..تايوان يمتلكون السرعة..
وبس! وعلينا اللعب بهدوء وعقل وفن القتناص الفرص اللي راح تكون متوفرة ..ال تصير نية األزرق
مثل فرحة أم بنت ..يعني تبي ذكر ..تولد أنثى ..وفرحتها ما تكمل ..إحنا ناطرين فرحة كاملة الدسم.
النوايا ما تسجل أهداف!
مهدي القالف ومحاولة للتسديد

األصفر رد ..في «اليد»
عاد الفريق األول لكرة اليد في نادي القادسية إلى
الظهور مجددًا على صالة الشهيد فهد األحمد
ف��ي ال��دع �ي��ة ،م�ح�ق�ق��ًا ف ��وزًا ك�ب�ي�رًا ع�ل��ى ال�ي��رم��وك
بنتيجة 22 – 31ضمن دوري ال��دم��ج ،لتعود يد
األص �ف��ر م��ن ج��دي��د ب �ع��د غ �ي��اب ل �ق��راب��ة األرب �ع��ة
مواسم منذ نوفمبر  ،2015عندما أعلن النادي
انسحابه م��ن ال�ب�ط��والت املحلية بسبب اإلي�ق��اف
الخارجي املفروض آنذاك من قبل االتحاد الدولي
للعبة ،وعلى الرغم من تحذيرات اتحاد كرة اليد
الكويتي من االنسحاب الذي سينتج عنه تسريح
العبي ال �ن��ادي ،وأحقيتهم باالنتقال إل��ى أي من
الفرق األخرى.
وش�ه��دت ص��ال��ة ال��دع�ي��ة ح�ض��ورًا جماهيريًا من
قبل محبي األص�ف��ر ال��ذي نجح ف��ي تقديم األداء
املطلوب بقيادة مدربه التونسي عدنان بلحارث،
وما يضمه من عناصر مميزة بقيادة عبدالعزيز
نجيب ومهدي القالف وناصر بوخضرا.
وف��ي ل�ق��اءات أخ��رى ،حقق الساملية ف��وزه الثاني
ع�ل��ى ال �ت��وال��ي وال� ��ذي ج ��اء ع�ل��ى ح �س��اب خيطان
بنتيجة  ،25 – 32كما فاز الجهراء على الشباب
.24 – 30

«موتوكروس الكويت»
تنطلق الجمعة
ت �ن �ط �ل��ق ب� �ع ��د غ� ��د ال �ج �م �ع��ة ب� �ط ��ول ��ة ال �ك��وي��ت
ل �ل �م��وت��وك��روس ل�ل�م��وس��م ال��ري��اض��ي - 2019
 2020ال�ت��ي ينظمها ال �ن��ادي ال��دول��ي الكويتي
ل�ل�س�ي��ارات  ،KTب��ال�ت�ع��اون م��ع ال �ن��ادي ال��دول��ي
الكويتي لرياضة السيارات وال��دراج��ات اآللية
على حلبة مدينة الكويت لرياضة املحركات.
وت�ت�ك��ون البطولة م��ن  5ج ��والت ،م��ن ضمنها
جولة عاملية بمشاركة متسابقني م��ن جميع
أن �ح��اء ال �ع��ال��م ،وت �ب��دأ ال �ج��ول��ة األول� ��ى ب�ع��د غد
الجمعة ،والجولة الثانية يوم  7ديسمبر املقبل،
والثالثة في  4يناير من العام املقبل .أما الرابعة
وه��ي ال�ج��ول��ة ال�ع��امل�ي��ة ،ف�ت�ق��ام ي��وم��ي  21و22
فبراير ،تزامنًا مع االحتفاالت بالعيد الوطني
وعيد التحرير ،فيما تقام الجولة األخيرة من
البطولة يوم  14مارس املقبل.

المزيديُ :شبهة تزوير في «العربي»
حكم عبدالمولى
أع � �ل ��ن أم� �ي��ن ال � �س ��ر ال � �ع� ��ام ل �ل �ن��ادي
ال�ع��رب��ي ف ��ؤاد امل��زي��دي ف��ي تصريح
خ ��اص ل �ـ �ـ سبقلا ان امل �ج �ل��س اب�ل��غ
الجهات املعنية وجود شبهة تزوير
في الطلبات املقدمة من  280عضوًا
ب �ش��أن ع �ق��د «ع �م��وم �ي��ة ط ��ارئ ��ة» 29
ديسمبر املقبل لطرح الثقة بمجلس
االدارة ،م� �ش� �ي ��را ال� � ��ى ان غ��ال �ب �ي��ة
الطلبات املقدمة خالية من تواقيع
اص �ح��اب �ه��ا وال ��رق ��م امل ��دن ��ي ،وه �ن��اك
فؤاد المزيدي
أس�م��اء م �ك��ررة ،وأض ��اف امل��زي��دي ان
ُ
ّ
تضمنت أسماءهم عريضة الطلبات
هناك أعضاء ممن
حضروا ال��ى ال�ن��ادي رسميا لالبالغ بعدم علمهم بذلك
فوجئوا بورود اسمائهم ،ما اضطر النادي إلى اللجوء
للنيابة الستدعاء هؤالء االعضاء للشهادة ،واكد املزيدي
ان مجلس االدارة ُ
سيرسل امللف بالكامل بعد االنتهاء
م��ن ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال��ى ال�ج�ه��ات امل �س��ؤول��ة ،ل�ت�ح��دي��د م��دى
صحته عقد «العمومية».
وق��ال امل��زي��دي ان املجلس يعكف حاليا على ع�لاج ازم��ة
الفريق االول لكرة القدم ،ودعمه فنيا بالعبني محترفني
وم�ح�ل�ي�ين ل�ل�ن�ه��وض ب��ه وت �ط��وي��ره ف��ي امل��رح�ل��ة املقبلة،

َّ
م �ش �ي��را ال� ��ى ان ه �ن ��اك م��ت �س �ع��ًا م��ن
الوقت لتحسني نتائج «األخضر».

جلسات نفسية لالعبني
من جانبه ،ق��ال مديرالفريق مبارك
ب �ل��وش��ي ان ال �ج �ه��از االداري يعقد
ّ
خ�لال فترة ت��وق��ف ال ��دوري جلسات
ع��دة مع الالعبني لتهيئتهم نفسيا
وذه �ن �ي ��ا ،وط� ��ي ص �ف �ح��ة ال�خ�س��ائ��ر
في ال��دوري املمتاز ،للعودة مجددا
ال � ��ى ط ��ري ��ق االن � �ت � �ص� ��ارات ،م �ش �ي��را
ال ��ى ث �ق��ة ب��ال�لاع �ب�ين ف��ي اس�ت�ي�ع��اب
ال� � � ��درس وال � �ظ � �ه ��ور ب �ش �ك��ل م �غ��اي��ر
خ �ل��ال امل � �ب ��اري ��ات امل �ق �ب �ل��ة ،خ��اص��ة
في مسابقتي كأسي االمير وول��ي العهد ،مشيرا الى ان
ّ
توقف الدوري جاء في توقيت مناسب ،ويعد فترة إعداد
وتجهيز مركز للجهاز الفني لرفع املعدل الفني لالعبني،
وااله �ت �م��ام ب��ال�ع��ام��ل ال �ب��دن��ي ،وال ��وق ��وف ع�ل��ى مستوى
ال�لاع�ب�ين وأدائ �ه��م ،خ�لال مشاركتهم ف��ي ك��أس االت�ح��اد
م��ع منح الفرصة لالعبني الصاعدين ف��ي امل�ش��ارك��ة ،في
ظ��ل س �ي��اس��ة ال �ن ��ادي ال��دف��ع ب��ال�ع�ن��اص��ر ال �ش��اب��ة ،حيث
ج��رى تصعيد  5الع�ب�ين ،ه��م :خالد العوضي وسليمان
ال �ع��وض��ي وح �س ��ن ح� �م ��دان وب� �ن ��در ال �س�ل�ام ��ة ،وح �س�ين
أشكناني.

«مدباج» و«هال عبد الله» يفوزان
بكأسي المرزوق واألنباء

من تكريم الفائزين

لبنان «شادين حيلهم» لمواجهة كوريا
بيروت  -سبقلا
اكتملت صفوف منتخب لبنان األول في كرة القدم
م��ع وص ��ول ال�لاع�ب�ين امل�ح�ت��رف�ين ف��ي ال �خ��ارج ال��ذي��ن
اس�ت��دع��اه��م ال�ج�ه��از ال�ف�ن��ي ل�لان �خ��راط ف��ي املعسكر
املغلق الذي دخله ظهر يوم األحد املاضي ،استعدادًا
ملباراته املرتقبة أمام منتخب كوريا الجنوبية في ١٤
الجاري على استاد مدينة كميل شمعون الرياضي
ف��ي ب �ي��روت ،ض�م��ن ال�ج��ول��ة ال��راب�ع��ة م��ن التصفيات

امل ��زدوج ��ة ل�ل�م�ج�م��وع��ة اآلس �ي��وي��ة ال �ث��ام �ن��ة امل��ؤه�ل��ة
لكأس العالم قطر  ٢٠٢٢ -و كأس آسيا الصني .٢٠٢٣
ووص��ل إل��ى ب�ي��روت صباح اإلث�ن�ين امل��اض��ي الالعب
املحترف مع نادي هايدوك سبليت الكرواتي باسل
ج��رادي ،املحترف مع ن��ادي فيسيل كوبي الياباني
جوان أومري ،املحترف في نادي مبني األملاني هالل
ال�ح�ل��وي ،املحترف ف��ي ن��ادي أي��ك سولنا السويدي
فليكس ملكي ،و املحترف في ن��ادي الخور القطري
ألكسندر ملكي.

وكان انطلق املعسكر املغلق للمنتخب اللبناني األول
ص�ب��اح األح ��د ب��ال�لاع�ب�ين امل�ح�ل�ي�ين ،وج ��رت الحصة
ال�ت��دري�ب�ي��ة األول� ��ى ع�ل��ى أرض م�ل�ع��ب ن ��ادي ال�ع�ه��د،
وواك �ب �ه��ا امل� ��درب ال��روم��ان��ي ل�ي�ف�ي��و ت�ش�ي��وب��وت��اري��و
والجهاز الفني ،حيث وقف على جهوزية الالعبني
بعد املباراة األخيرة مع سريالنكا منتصف الشهر
امل� ��اض� ��ي ،وت ��اب ��ع ت �ش �ي��وب��وت��اري��و أداء ال�ل�اع �ب�ي�ن،
ّ
وح��ف��زه��م على تقديم األف�ض��ل وال�ظ�ه��ور بالصورة
املرجوة في املباراة املرتقبة.

ُ
ت��وج ال�ج��واد «م��دب��اج» العائد إل��ى اسطبل محمد عويد
ال �ح �م��دان ب�ق�ي��ادة ال�ج��وك��ي ري ��ان ب �ك��أس امل��رح��وم خالد
يوسف املرزوق في الشوط الرابع لجياد الدرجة الثالثة
على مسافة  1600متر ،بزمن  1.43.0دقيقة ،تاله «الخثية»
للعجمي و«الفنار» للفنار ،وق��ام أمني سر ن��ادي الصيد
والفروسية الشيخ صباح فهد الناصر بتسليم الكأس
إلى اسطبل الحمدان.
وفي الشوط الثالث على مسافة  1000متر لجياد مختلط
جميع ال��درج��ات ،اقتنص الجواد «هال عبد اهلل» العائد
إل��ى اسطبل كيفان بقيادة الجوكي موحد ك��أس شركة
باب الكويت للصحافة (جريدة األنباء) بزمن  59.4ثانية.
وف ��ي ال �ش��وط األول مختلط أف� ��راس ع�ل��ى م�س��اف��ة 1200
م�ت��ر ،ج��اء ف��ي امل��رك��ز األول ال �ج��واد «ع�ي�ن ن ��ورة» العائد

إلى اسطبل السرور بقيادة الجوكي زاراتي بزمن 1.16.1
دقيقة.
ونجح الجواد «محرز» العائد إلى اسطبل الدعية بقيادة
ال�ج��وك��ي ف�ي�ص��ل ال �ف��رم��اوي ف��ي خ�ط��ف امل��رك��ز األول في
الشوط الثاني لجياد الدرجة األول��ى على مسافة 1400
متر ،بزمن  1.27.8دقيقة.
وأعرب أمني سر نادي الصيد والفروسية الشيخ صباح
فهد الناصر عن سعادته الكبيرة باملنافسة القوية بني
أك�ث��ر م��ن اسطبل للفوز ب��امل��راك��ز األول ��ى ،مشيرًا إل��ى ان
النادي يهدف إلى االرتقاء بهذه الرياضة املهمة.
وأش ��اد ال�ن��اص��ر ب��ال��دع��م امل�ق��دم م��ن أس��رة امل��رح��وم خالد
يوسف امل ��رزوق لرياضة الفروسية ،األم��ر ال��ذي يشجع
أهل الخيل على املنافسة على تحقيق األلقاب.
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«هوشة» ..وقاضية لسترلينغ
تم استبعاد جناح
مانشستر سيتي
رحيم سترلينغ من
صفوف منتخب انكلترا
لكرة القدم اثر عراكه
مع مدافع ليفربول
جو غوميز خالل
معسكر الفريق الذي
يستعد لمواجهة
مونتينيغرو في
تصفيات كأس اوروبا
.2020

وك�����ان ع���راك���ا ن��ش��ب ب�ي�ن ال�لاع��ب�ين
خ�ل�ال م���ب���اراة ال��ق��م��ة ب�ي�ن ل��ي��ف��رب��ول
وم����ان����ش����س����ت����ر س���ي���ت���ي (3ـ�������������ـ )1ف��ي
ال������دوري ،وي���ب���دو ان ع����دوى ذي��ول��ه
انتقلت الى معسكر فريق منتخب
االسود الثالثة.
وك��ش��ف��ت ص��ح��ي��ف��ة «داي���ل���ي م��اي��ل»
ان بعض افراد املنتخب االنكليزي
تدخلوا للفصل بني الالعبني بعد
«مواجهة بدنية».
واص����در االت��ح��اد االن��ك��ل��ي��زي بيانا
ق����ال ف��ي��ه م�����درب امل��ن��ت��خ��ب غ��اري��ث
س��اوث��غ��ي��ت «ات��خ��ذن��ا ال���ق���رار ب��ع��دم
االع����ت����م����اد ع���ل���ى رح����ي����م ل���ل���م���ب���اراة
ض����د م��ون��ت��ي��ن��ي��غ��رو» امل����ق����ررة غ���دا
الخميس.
واضاف املدرب «احد اهم التحديات
واح���دى اه��م ن��ق��اط ال��ق��وة بالنسبة
الينا ه��و فصل ع���داوة االن��دي��ة عن
امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي .ل�لأس��ف ،كانت
م��ش��اع��ر امل����ب����اراة (االح�������د) ال ت���زال
موجودة».
وت����اب����ع «اع����ت����ق����د ب������ان ق�����رارن�����ا ه��و
االف��ض��ل ملصلحة ال��ف��ري��ق .ام��ا االن
فمن املهم جدا وبعد ان اتخذنا هذا
القرار بموافقة جميع افراد الفريق
ان نساند الالعبني والتركيز على
مباراة الغد الخميس».
وي���ع���ت���ب���ر س���ت���رل���ي���ن���غ اح������د ن���ج���وم
منتخب انكلترا في هذه التصفيات
ب��ع��د ت��س��ج��ي��ل��ه  8اه������داف ف���ي ست
مباريات.
ي����ذك����ر ان ان���ك���ل���ت���را ال����ت����ي ت��خ��وض
مباراتها الكروية الرقم ( )1000في
ت��اري��خ��ه��ا ف��ي ح��اج��ة ال���ى ال��ت��ع��ادل
ع���ل���ى م���ل���ع���ب وي���م���ب���ل���ب���ي ل��ت��ض��م��ن
بطاقة التأهل الى النهائيات التي
ت��ق��ام ف��ي اك��ث��ر م��ن دول����ة اوروب���ي���ة،
علما أن انكلترا تستضيف الدورين
نصف النهائي والنهائي.
وعلق سترلينغ على القرار ،معربا
ع��ن اع��ت��ذاره مل��ا ب��در م��ن��ه ،وق���ال في
ه������ذا ال�����ص�����دد ع���ل���ى ح���س���اب���ه ع��ل��ى
انستغرام «انا وجو تبادلنا بعض
الكلمات لكننا حللنا االمور في ما
بيننا واصبح االمر وراءنا».
واض�����اف «ن��ح��ن ف���ي ري���اض���ة حيث
تكون املشاعر ملتهبة ولدي الجرأة
ل�ل�اع���ت���راف ب����ان م���ش���اع���ري تغلبت
على تصرفاتي».

ديشامب
يصدم زيدان
رد ديدييه ديشامب مدرب
منتخب فرنسا لكرة القدم
ع���ل���ى ال���ت���ص���ري���ح���ات ال��ت��ي
ط������ال������ب ب�����ه�����ا زي���������ن ال�����دي�����ن
زي����دان امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��ري��ال
م���دري���د اإلس���ب���ان���ي ،ب��ع��ودة
ك��ري��م بنزيمة إل���ى صفوف
منتخب «الديوك».
ف�����ق�����د ص���������رح زي�������������دان ي�����وم
ال������ج������م������ع������ة امل���������اض���������ي ف���ي
م��ؤت��م��ره ال��ص��ح��اف��ي أث��ن��اء
سؤال عن مهاجم امللكي أنه
ال يعرف بالضبط ما الذي
ي��م��ن��ع ب��ن��زي��م��ة م���ن ال��ع��ودة
ل����ل����م����ش����ارك����ة م������ع م��ن��ت��خ��ب
ب��ل�اده ،معتبرا أن مواطنه
واحد من أفضل املهاجمني
الحاليني.
وج������رى اس���ت���ب���ع���اد ال�ل�اع���ب
البالغ  31عاما عن املنتخب
ال��ف��رن��س��ي م��ن��ذ ات��ه��ام��ه في
عام  2015بمؤامرة االبتزاز
امل�������زع�������وم�������ة ض��������د زم����ي����ل����ه
السابق ماتيو فالبوينا.
وب�����ال�����رغ�����م م�����ن ت����أل����ق����ه ف��ي
ال���ل���ي���غ���ا اإلس����ب����ان����ي����ة ،ف����إن
م����درب امل��ن��ت��خ��ب ال��ف��رن��س��ي
دي�����ش�����ام�����ب أغ������ل������ق ال�����ب�����اب
م���ج���ددا ف���ي وج����ه ب��ن��زي��م��ة،
م������ؤك������دا ف������ي ت���ص���ري���ح���ات
جديدة بأنه ال مكان له مع
«الديوك».
ورد دي�����ش�����ان ف�����ي م��ؤت��م��ر
صحافي حول دف��اع زيدان
عن بنزيمة« :ليس لدي أي
مشكلة في ذل��ك ،إن��ه مدرب
ريال مدريد ومن واجبه أن
يتحدث عنه بهذا الشكل».

سترلينغ بعد عراكه مع غوميز ..وبدا األخير والجرح واضح على وجهه | إنترنت

كلوب محتار ..مع «الفار»
أق��ر األمل��ان��ي يورغن كلوب ،م��درب فريق ليفربول اإلنكليزي ،وغيره من املعنيني بكرة القدم،
بضرورة تحسني تقنية املساعدة بالفيديو في التحكيم (ف��ار) ،التي
ال تزال تثير جدال واسعا ،السيما هذا املوسم مع استخدامها
بشكل أوسع في كل البطوالت األوروبية.
وع�ل��ى ه��ام��ش م�ن�ت��دى ل�لات�ح��اد األوروب � ��ي للعبة (ي��وي�ف��ا)
في مدينة نيون السويسرية ،حضره العديد من املدربني
البارزين ،مثل الفرنسي زي��ن الدين زي��دان (ري��ال مدريد
االسباني) ،واألملاني توماس توخل (باريس سان جيرمان
الفرنسي) ،واالس�ب��ان��ي جوسيب غ��واردي��وال (مانشستر
سيتي اإلنكليزي) ،تطرق كلوب الى تقنية الفيديو التي تثير
ان�ت�ق��ادات واس �ع��ة ،منها خ�لال م �ب��اراة فريقه ض��د مانشستر
سيتي في قمة الدوري اإلنكليزي املمتاز .وقال كلوب« :من الواضح
أنها مسار يجب أن يشهد تحسينا متواصال» .وأض��اف« :يمكن أن يجري تحسينها .العديد
من األمور ال تزال تنفذ من قبل البشر ونحن لسنا (دقيقني)  100باملئة أيضا» ،متابعا «ثمة
مجال لبعض األخطاء ،أحد ال ينشد الكمال ،لكن فقط الحصول على القرار الصحيح» .لكن
اللقاء شهد جدال ومطالبات واسعة من غوارديوال باحتساب ركلة جزاء ملصلحة فريقه ،على
خلفية ملسة يد على مدافع ليفربول ترنت ألكسندر-أرنولد في الدقائق األول��ى ،سبقت بثوان
تسجيل البرازيلي فابينيو هدف افتتاح التسجيل للمضيف على ملعب أنفيلد .وكان هذا الجدل
األحدث في سلسلة مماثلة بشأن تقنية الفيديو ،التي بدأت تعتمد بشكل تدريجي خالل العامني
املاضيني ،وشكل مونديال روسيا  2018أول بطولة كبرى تعتمد فيها بشكل رسمي وكامل.
وباتت التقنية مستخدمة هذا املوسم بشكل ثابت في كل البطوالت األوروبية الكبرى.
كما أث��ارت التقنية آراء متفاوتة في عالم اللعبة ،بينما من ي��رى أنها تحد من الخطأ البشري
للحكام وتوفر عدالة القرارات ،وبني من يرى أنها لم تحقق ذلك ،بل على العكس تؤثر على مجرى
املباراة وإيقاعها( .لوزان ـــ ا.ف.ب)

سيتي..

يونايتد..

«يشق مخباته» للميركاتو

«ما الحب إال لرونالدو»

كشفت صحيفة «دايلي ميل» أن نادي مانشستر سيتي
يعتزم دخ��ول س��وق االن�ت�ق��االت الشتوية ب�ق��وة ،لضمان
بقاء النادي بني النخبة األوروبية وتعزيز فرص املنافسة
أمام ليفربول على لقب البريميرليغ .وذكرت الصحيفة
اإلنكليزية أن إدارة مانشستر سيتي قد رصدت مبلغا
يقدر بـ  100مليون جنيه إسترليني من أجل تدعيمات
ال�ش�ت��اء ،مل��واك�ب��ة ليفربول م��ع اس�ت�ه��داف ب��دائ��ل لكل من
البلجيكي فينسنت كومباني على مستوى خط الدفاع،
وصانع األلعاب االسباني ديفيد سيلفا الذي يعاني من
إصابة عضلية ومن املقرر أن يغادر الصيف املقبل.
وأض��اف��ت «داي�ل��ي ميل» أن ال�ن��ادي يستهدف البحث عن
مهاجم يكون بديال لألرجنتيني سيرجيو أغويرو في
املستقبل ال�ق��ري��ب .وخ�س��ر سيتي قبل ال�ت��وق��ف ال��دول��ي
أم��ام مضيفه ليفربول  ،1-3ليستمر الريدز في مشوار
الصدارة نحو التتويج بلقب الدوري اإلنكليزي ألول مرة
منذ عام .1990
الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي ال��ذي يحتل املركز
الرابع بجدول ترتيب الدوري اإلنكليزي بفارق نقطة عن
صاحب امل��رك��زي��ن الثاني وال�ث��ال��ث ،ق��د سيطر على لقب
البريميرليغ خالل املوسمني املاضيني.

كشفت ت�ق��اري��ر صحافية إيطالية أن مانشستر يونايتد
اإلنكليزي يفكر «بشكل ج��دي» في فتح باب التفاوض،
من أجل استعادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
إلى صفوف النادي اإلنكليزي.
وق��ال موقع «كالتشيو ميركاتو» إن إد وودوارد نائب
رئيس نادي «الشياطني » ناقش مع مجلس اإلدارة فكرة
التوقيع مع «الدون» ،البالغ من العمر  34عاما ،الذي يعيش
فترة صعبة مع يوفنتوس اإليطالي.
وتابع« :تعتقد إدارة يونايتد أن هذا هو التوقيت املثالي لفتح باب
التفاوض ،في خضم أزمة رونالدو املستمرة مع ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس».
وذك��ر «كالتشيو ميركاتو» أنه في حال اتسعت هوة الخالف بني الالعب ومدربه ،فإن
رونالدو قد يغادر الدوري اإليطالي في وقت قريب.
وع��رف رون��ال��دو التألق الالفت عندما انتقل إل��ى «أول��د ت��راف��ورد» ع��ام  2003قادما من
سبورتنغ لشبونة البرتغالي ،حيث قاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروب��ا في
 ،2008وفي العام ذاته اقتنص أول كرة ذهبية له قبل أن يرحل إلى ريال مدريد االسباني
عام .2009
وأث��ار س��اري دهشة الجماهير ف��ي مناسبتني ،األول��ى ح�ين ق��ام بتغيير رون��ال��دو أم��ام
لوكوموتيف موسكو ال��روس��ي ،والثانية بعدما ق��ام باستبداله أيضا أم��ام ميالن في
الدقيقة  ،55حيث أشرك باولو ديباال بدال منه.
ورصدت عدسات املصورين غضب رونالدو الواضح ،من االستبدال الذي لم يعتد عليه
أبدا في مسيرته ،سواء مع مانشستر يونايتد أو ريال مدريد.

 3أعوام متتالية

تكريماً لباركر

 40مليون يورو
تقود سوبر أسبانيا
إلى جدة

سان أنتونيو يسحب رقم 9

ساؤول وغايا وبوسكتيس وراموس خالل القرعة | انترنت

ستستضيف ال��س��ع��ودي��ة م��س��اب��ق��ة ك���أس ال��س��وب��ر االس��ب��ان��ي��ة ل�لأع��وام
الثالثة املقبلة ،حسب ما أعلن االت��ح��اد االسباني لكرة القدم والهيئة
العامة للرياضة في السعودية االثنني.
ومن املقرر أن تقام النسخة األولى من البطولة بمشاركة  4فرق فقط في
يناير املقبل ،وفقا للنظام الجديد ،وقد جاء اإلعالن على هامش سحب
القرعة الذي أقيم في مقر االتحاد.
وسيلعب برشلونة كبطل لليغا ،وفالنسيا كبطل ال��ك��أس وأتلتيكو
مدريد ثاني الدوري االسباني ،وريال مدريد صاحب املركز الثالث في
الفترة من  8وحتى  12يناير املقبل .وشارك في سحب القرعة سيرجيو
رام���وس ق��ائ��د ري���ال م��دري��د ،وغ��اي��ا الع��ب فالنسيا ،وبوسكيتس العب
برشلونة ،وساؤول العب أتلتيكو مدريد.

وأس���ف���رت ال��ق��رع��ة ع��ن م��واج��ه��ة ب��رش��ل��ون��ة ألتلتيكو م��دري��د ف��ي نصف
النهائي ،بينما سيواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا.
وسيلتقي ريال مدريد مع فالنسيا يوم  8يناير ،وسيخوض برشلونة
مواجهة أتلتيكو في اليوم التالي ،على أن تقام املباراة النهائية يوم 12
من الشهر ذاته.
وستقام بطولة السوبر االسباني في السعودية لثالث سنوات مقبلة،
بناء على االتفاق الذي تم بني رابطة الدوري االسباني (الليغا) والهيئة
العامة للرياضة في السعودية ،مقابل  40مليون يورو سيحصل عليها
االتحاد االسباني لكرة القدم.
ي��ذك��ر أن ال��ب��ط��ول��ة س��ت��ت��زام��ن م���ع ف��ت��رة ال��ت��وق��ف ال��ش��ت��وي��ة ل��ل��ب��ط��والت
األوروبية ،على أن تستضيفها مدينة امللك عبد اهلل الرياضية في جدة.

حظي توني باركر نجم كرة السلة الفرنسي املعتزل بتكريم مؤثر
من فريقه السابق سان أنتونيو سبيرز بعد املباراة التي خسرها
في ال��دوري االميركي للمحترفني ام��ام ممفيس غريزليز ،109-111
بسحب الرقم  9الذي كان يرتديه.
وأع��رب باركر عن امتنانه لهذه امل��ب��ادرة وق��ال «شكرًا على كل هذه
السنوات ،لقد كانت رحلة مجنونة».
وأص��ب��ح ب��ارك��ر ال�لاع��ب ال��ع��اش��ر ف��ي ت��اري��خ س��ب��ي��رز ال����ذي يسحب
قميصه لينضم ال���ى ب����روس ب��وي��ن ( ،)12ت��ي��م دن��ك��ان ( ،)21ش��ون
اي��ل��ي��وت ( ،)32ج���ورج ج��رف�ين ( ،)44م��ان��و جينوبيلي ( ،)20اف��ري
جونسون ( ،)6جوني م��ور ( ،)00ديفيد روبنسون ( )50وجيمس
سيالس (.)13
وخاض باركر  18موسما في ال��دوري األميركي للمحترفني بينها
 17مع سان أنتونيو بعد انضمامه اليه في عام  ،2001حيث قاده
الى اللقب أربع مرات
( 2003و 2005و 2007و ،)2014واختير أفضل الع��ب ف��ي نهائيات
البالي أوف عام  2007ليصبح بالتالي أول العب أوروبي ينال هذا
الشرف.
ويملك باركر الرقم القياسي في عدد التمريرات الحاسمة في تاريخ
سبيرز مع  6829تمريرة( .واشنطن  -ا.ف.ب)

أسد «ناري» يفاجئ جمهور إستوديانتس!

فوجئ مشجعو فريق إستوديانتس ال بالتا األرجنتيني
ب��أس��د ع��م�لاق م��ن «ن����ار» يقفز ع��ل��ى أرض��ي��ة امل��ل��ع��ب ،في
ع���رض بتقنية امل���ؤث���رات ال��ب��ص��ري��ة خ�ل�ال ح��ف��ل اف��ت��ت��اح
امللعب ال��ج��دي��د ل��ل��ن��ادي .واف��ت��ت��ح ن���ادي إستوديانتيس
ال ب�لات��ا م��ل��ع��ب خ���ورخ���ي ل��وي��س ه��ي��رش��ي ال��ج��دي��د ،في
مقاطعة بوينس أيرس ،بعد  11عامًا من أعمال البناء.
وف��ي فيديو م��ت��داول للحفل ،تنقل األس���د العمالق على
سطح االس��ت��اد ،قبل أن يقفز إل��ى أرضية امللعب ،بينما
تندلع بقع نيرانية على العشب حيث حطت أقدام األسد.

وبعد لحظات ،قفز األسد على ساقيه الخلفيتني وأطلق
مخالبه في استعراض للقوة ،قبل أن يهز زئيره أرجاء
امللعب ،بينما تلتهمه النيران ويختفي.
وذك����رت وس��ائ��ل إع��ل�ام محلية أن امل��ل��ع��ب ه��و األول في
العالم ،ال��ذي يحصل على شهادة التميز في التصميم،
من أجل زيادة الكفاءة للحد من استهالك الطاقة واملياه
بنسبة  20باملئة.
وج�����رت ت��س��م��ي��ة امل��ل��ع��ب ب���اس���م رئ���ي���س ال���ن���ادي ال��س��اب��ق
خورخي لويس هيرشي.

األسد فاجأ جماهير إستوديانتس

الحرارة
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البحـــــــر

حار نسبياً وتظهر بعض السحب المتفرقة
والرياح متقلبة االتجاه خفيفة إلى معتدلة
السرعة ( 6ـــ  22كلم /ساعة).

أدنى جزر

6.35 6.37 11.57 1.03
ً
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مساءً

ً
صباحا

مساءً

2.33 4.48
فجر

الصــــالة

4.54 6.10
شروق

حالة البحر :خفيف إلى معتدل الموج ( 1ـــ  4أقدام).
مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

ظهر

كالم الناس
أحمد الصراف

مبارك فهد الدويلة

د .طارق العلوي

قراءة في قانون الجهاز المركزي

حصانة ..أم ابتزاز؟!

«غينيس»..
والمرأة الصاحبة الزوجين
صدر حكم عن محكمة الجنايات قضى بحبس «مواطنة كويتية» سبع سنوات مع
الشغل والنفاذ؛ بتهمة استخراج جنسية كويتية ثانية ،بالتزوير ،باسم آخر مختلف
عن اسمها األصلي .وقامت على أساس ذلك باالقتران بزوج آخر ،محتفظة بزوجها
األول .كما حصلت على وظيفة ثانية ،إضافة إلى وظيفتها األول��ى ،وحصلت بالطبع
على مزايا مادية واجتماعية وجنسية عديدة أخرى.
قد تصدر أحكام تالية من االستئناف والتمييز تبرئ هذه املرأة ،او تخفف الحكم عنها،
ولو انني شخصيا أشك في ذلك ،لتعلق الحكم بالنفاذ؛ استنادا على وثائق ومستندات
حكومية يصعب التشكيك فيها.
لو كنت مكان الحكومة ملا ّ
ترددت في صنع تمثال لهذه املرأة ،من دون مالمح الوجه،
ووضعه في ساحة الصفاة ،امليدان األكثر سخافة في تصميمه مقارنة بأي ساحة في
قلب أي عاصمة في العالم ،ويكتب تحت التمثال التالي:
 - 1على ال��رغ��م م��ن أن النساء ف��ي الغالب أق��ل ج��رأة م��ن ال��رج��ال ف��ي ارت�ك��اب جرائم
التزييف والتزوير ،فإن هذه املرأة تجاوزت الجميع.
ّ
 - 2نجحت في إقناع ،أو شراء ذمم ،عشرات املسؤولني الذين وقعوا لها على الجنسية
الثانية ،من دون أن يرف لها جفن ،ربما لثقل جفونها املزيفة.
 - 3قامت من دون تردد باالقتران برجل آخر ،من دون خوف او وجل من أن ينكشف
أمرها .وعاشت في بيتني وحياتني مختلفتني ،ونجحت في االحتفاظ بشخصيتني،
وربما تكون إحداهما شريرة واألخرى طيبة ،مثل «د.جيكل ومستر هايد».
 - 4لم تكترث بإمكانية أن يكون لها أوالد من زوج�ين مختلفني ،وم��ا سيكون عليه
مصيرهم مستقبال.
 - 5نجحت في الحصول على وظيفتني في وطن ،ال يجد الكثير من املتعلمني الشباب
فيه وظيفة محترمة.
 - 6نجحت في االنتقال ،والتحايل على البصمة ،من وظيفة ألخرى.
من حقنا هنا أن نتساءل :كيف حدث هذا؟ وإن استطاعت امرأة ،في مجتمع ذكوري
بحت ،القيام بمثل عملية التزوير هذه فما عدد الحاالت املماثلة؟ فما قامت به هذه املرأة
بإمكان غيرها أيضا القيام به ،خاصة من الرجال ،وما أكثر الفاسدين واملفسدين
بيننا!
ّ
التمعن والتفكير في ما قامت به ه��ذه امل��رأة مرعبان بالفعل ،ودليالن صارخان
إن
على وجود ،ليس فقط ّ
مزورين ،بل أيضا من يحملون جنسيتني كويتيتني بأسماء
مختلفة ،وهذا يمكن أن يدخلنا في قائمة غينيس لألرقام القياسية كأغرب دول العالم،
في هذا املجال!

أخ �ي �رًا ،وب�ع��د ط��ول ان�ت�ظ��ار ،ت�ق��دم األخ رئيس
مجلس األمة وعدد من النواب باقتراح قانون
ل �ح��ل م�ش�ك�ل��ة ال� �ب ��دون ف ��ي ال �ك��وي��ت ،وواض ��ح
ل �ل��وه �ل��ة االول� � ��ى أن ه� ��ذا امل �ق �ت��رح ه ��و م�ق�ت��رح
الجهاز املركزي للبدون ،الذي استطاع رئيسه
أن يقنع به السلطة التنفيذية ورئيس السلطة
التشريعية! لذلك جاء هذا املقترح معتمدًا على
رك�ي��زة واح ��دة ،وه��ي امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي يقدمها
الجهاز امل��رك��زي ،وال�ت��ي على ضوئها يتحدد
من يتم تجنيسه ومن تنطبق عليه الخيارات
األخ��رى! وال�ي��وم سأتطرق ال��ى مصداقية هذا
ال �ج �ه��از ،وه ��ل امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ي��ذك��ره��ا من
الدقة بحيث تستحق االعتماد عليها؟ أم انها
اجتهادات تتدخل فيها امليول والرغبات مما
ي�ط�ع��ن ف��ي صحتها وي�ن�س��ف مصداقيتها؟
وس��أب �ن��ي ح��دي �ث��ي ع �ل��ى م�ع��اي�ش�ت��ي ل �ح��االت
م� �ح ��ددة وم �ت��اب �ع �ت��ي ل �ب �ي��ان��ات ادع � ��ى ال �ج �ه��از
صحتها!
أعلن األخ رئيس الجهاز أكثر من مرة نماذج
لحاالت معينة ،ممن ادعوا أنهم من فئة البدون
ثم تبني للجهاز أنهم يحملون جنسيات دول
اخرى! وهذا قد يكون صحيحا ،لكن كم عدد
ال�ح��االت ل��دى الجهاز التي تنطبق عليها هذه
األمثلة؟ حتى االن لم نسمع اال أرقاما ولم نر اال
الحاالت التي ذكرها باإلعالم ،وهي قليلة جدا
من البدون املسجلني
مقارنة بعشرات اآلالف ُ
بالجهاز! لذلك من الظلم أن أعمم أمثلة محدودة
على الكم الهائل من البدون الصادقني في عدم
انتمائهم ألي دول��ة اخ ��رى! بعدين أل�ي��س من
األول� ��ى س�ح��ب ك��ل ه ��ؤالء امل��دع�ي�ن ك��ذب��ًا ان�ه��م
بدون الى اإلبعاد مادام انك تملك وثائقهم أو ما
يثبت انتماءاتهم؟!
أم��ا تجربتي الشخصية م��ع الجهاز املركزي
ل �ل �ب��دون ف�ه��ي ت�ج��رب��ة م��ري��رة ،وأس�ق �ط��ت ل��دي
مصداقية العديد من املعلومات التي يقدمها
الجهاز أو تلك التي تتوافر لديه! فمرة وعند

ضيف برنامج

مراجعتي للجهاز في ملف أحد البدون قدموا
لي ورقة تثبت أن صاحب امللف عراقي! وعند
تصفحي للورقة تبني بأن فيها تشابه أسماء
وجئنا بقرائن ت��دل على ه��ذا التشابه ،لكنهم
أص � ��روا ع �ل��ى ه ��ذا ال �ت �ش��اب��ه! م ��ع ان امل��ذك��ور
مشارك مع الجيش الكويتي في الحروب التي
خاضها ف��ي السبعينات وف��ي ح��رب تحرير
الكويت! وحالة اخرى ادعوا ان لديه أخا عراقيا
م ��ن ورق� ��ة اح� �ص ��اء ق��دي �م��ة! وص��اح �ب �ن��ا ه��ذا
لديه احصاء  1965وملتحق ب��وزارة الداخلية
ف ��ي ال �س �ت �ي �ن��ات ال� ��ى ان ت �ق ��اع ��د ،وذك ��رن ��اه ��م
بكالم سمو ول��ي العهد أن ال ت��زر وازرة وزر
اخ��رى ،وأن ه��ذا ليس ب��أخ لهم بدليل أن بقية
اإلح�ص��اءات ليس له فيها ذك��ر ،وشرحنا لهم
كيف كان يتم اإلحصاء في تلك األي��ام ،حيث
ك��ان��وا أح�ي��ان��ًا يجمعون امل�ت��واج��دي��ن ف��ي ع��دة
عشيش في احصاء واح��د ،لكن الجهاز قرر
ال �غ��اء ك��ل ت��اري��خ ه��ذه ال�ع��ائ�ل��ة وخ��دم��ة وال��ده��م
ف��ي العسكرية م��ن أج��ل اح�ص��اء مبتور تمت
ق��راءت��ه ب�ش�ك��ل خ��اط��ئ! وه �ك��ذا ل��دي�ن��ا ح��االت
ع ��دي ��دة ت �ث �ب��ت أن ل �ي��س ك ��ل امل �ع �ل��وم��ات ال�ت��ي
يقدمها الجهاز يمكن أن يعتد بها ،وك��م مرة
أخبروني أن الجهاز األمني الفالني مزودهم
بورقة تثبت وجود انتماء لهذا البدون ،وعندما
تذهب لهذا الجهاز تجد املعلومة غير دقيقة،
بل وصل االمر الى أن املحكمة تحكم ببطالن
معلومة يقدمها الجهاز ،لكن الجهاز يرفض
األخذ بحكم املحكمة ويصر على موقفه ،ولعل
ه��ذا امل��وق��ف ت��م تأكيده ف��ي املقترح امل�ع��روض
اليوم على مجلس االم��ة ،حيث أعطى للجهاز
ومعلوماته حصانة تبعده ع��ن نظر السلطة
القضائية!
ه��ذا املقترح يريد أن يضع اآلالف من البدون
ويقول لهم العدو أمامكم والبحر من
في زاوية
ُ
خلفكم ،وه��ذا اسلوب مدمر في حل األزم��ات،
ولنا بإذن اهلل عودة!

على «سبقلا اإللكتروني»

الفارس علي الخرافي:
الخيل العربي مستفز ..داخل الميدان

صنعت في عام  ..1928وأمس بيعت للمرة الثانية

ساعة نادرة لـ«باتيك فيليب»
بـ 4.5ماليين دوالر

جنان الزيد

علي اليوسفي
بيعت ساعة ن��ادرة لـ«باتيك فيليب» ،ليلة أمس الثالثاء ،للمرة الثانية ،بقيمة  4.5ماليني
دوالر ،أي ما يعادل  ١٣٦٧٢٠٠دينار ،وهي من طراز« ،بيس يونيك» والتي جرى تصنيعها
بطلب خاص من رجل األعمال األميركي هينري قرافيس في سنة  1928من باتيك فيليب.
وهينري قرافيس جونيور ،رجل أعمال ،ربطته عالقة قوية مع باتيك فيليب منذ بداية القرن
العشرين ،وله العديد من الساعات املميزة الخاصة به شخصيًا من أهم وأكبر شركات الساعات.
الساعة كانت ملكًا لبنت هينري قرافيس وحفيده ،لكن في سنة  ٢٠١٢بيعت الساعة في مزاد
لجامع ساعات خاص بملغ  ٢٩٤٤٥٠٠دوالر ،أي ما يعادل  ٨٩٤٦٥٠دينارًا.

الوفيات
● اشرف محمد غلوم طالب ،زوجة العبدي
إبراهيم العنزي 60( ،عامًا) ،شيعت ،للرجال:
م���س���ج���د ال����������وزان ،م���ق���اب���ل أرض امل����ع����ارض،
م��ش��رف ،ل��ل��ن��س��اء :حسينية األن�����وار ،صباح
السالم ،ق ،5ش ،1ج ،6م ،34ت– 65000510 :
.67670660
● ص��ال��ح ن��اص��ر م��ن��ص��ور ع��ي��س��ى ال���دالل،

( 33ع��ام��ًا) ،ش��ي��ع ،ل��ل��رج��ال :م��س��ج��د اإلم���ام
الحسن ،بيان ،للنساء :حسينية أم البنني،
ال���رم���ي���ث���ي���ة ع���ل���ى ال������دائ������ري ال����خ����ام����س ،ت:
.94409299

● فاطمة عبد الرحمن عباس بن حسين،

( 78ع��ام��ًا) ،شيعت ،للرجال :مسجد النقي،
ال����دس����م����ة ،ل���ل���ن���س���اء :ح��س��ي��ن��ي��ة س���ي���د ع��ل��ي
امل��وس��وي ،بجانب حسينية معرفي ،ش��رق،
ت.50255585 – 99040140 :

● حفصة السيد إبراهيم السيد حسين

ال��رف��اع��ي 88( ،ع����ام����ًا) ،ش���ي���ع���ت ،ل���ل���رج���ال:
امل���ن���ص���وري���ة ،دي������وان ه���اش���م ال���رف���اع���ي ،ق،2
ش ،26م ،20للنساء :الشامية ،ق ،3ش ،36م،1
ت.66695666 – 99935535 :
● تيسير خليل إبراهيم ال��دوس��ري57( ،
ع��ام��ًا) ،شيع ،للرجال :خيطان ،ق ،10ش،20
م ،29للنساء :الشهداء ،ق ،4ش ،404م ،41ت:
.99902332
● غنيمة علي خليل القطان ،أرملة صالح
عبد الوهاب الطريمان 79( ،عامًا) ،شيعت،
ل��ل��رج��ال :دي���وان القطان ال��ف��واز ،ب��ي��ان ،خلف

علي الخرافي

ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل ال��ك��وي��ت��ي ،ل��ل��ن��س��اء :ال��روض��ة،
ق ،1شارع علي سليمان ابو كحيل ،م ،18ت:
.99336557 – 97226633
● معاذ فهد إسماعيل الفهد 68( ،عامًا)،
التشييع ال��ت��اس��ع��ة ص��ب��اح ال���ي���وم ،ل��ل��رج��ال:
ج��ن��وب ال��س��رة ،ال��س�لام ،ق ،2ش ،221م،103
دي���وان الفهد ،مقابل مسجد الصباح وف��رع
الجمعية ،للنساء :العدان ،ق ،7ش ،2م ،41ت:
.52225281 – 99779749
● عبد ال���رزاق عيد السهيل 50( ،ع��ام��ًا)،
ش���ي���ع ،ل���ل���رج���ال :ض��اح��ي��ة ع��ب��د اهلل امل���ب���ارك،
دي����������وان ال����س����ه����ي����ل ،ق ،2ش ،3م ،1م���ق���اب���ل
مواقفص مدرسة قتادة بن النعمان ،للنساء:
ضاحية عبد اهلل امل��ب��ارك ،ق ،5ش ،506م،39
ت.66663397 :
● مرزوق عياد معتاد الرشيدي 84( ،عامًا)،
ش����ي����ع ،ال���ص���ب���اح���ي���ة ،ق ،3ش ،6م ،290ت:
.99885351
● حسنة عوض بطي الرشيدي ،أرملة عبد
اهلل عيد العيفان 78( ،ع��ام��ًا) ،التشييع بعد
ص�ل�اة ع��ص��ر ال���ي���وم ،ال��ع��ارض��ي��ة ،ق ،2ش،6
م ،27ت.90097210 :
● طيبة ي��وس��ف ال���م���رزوق 82( ،ع����ام����ًا)،
التشييع ال��ت��اس��ع��ة ص��ب��اح ال���ي���وم ،ل��ل��رج��ال:
ال��ش��ام��ي��ة ،دي����وان امل�����رزوق ،ق ،7ش ،77م،14
للنساء :الشويخ السكنية ،ق ،1ش ،14م ،9ت:
.94447770 – 24816890
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

الفارس علي جاسم الخرافي ،ضيف برنامج من
أن��ت ف��ي األس��ب��وع ال��ث��ام��ن م��ن ان��ط�لاق البرنامج
ع���ل���ى م���ن���ص���ات «سبقلا اإلل���ك���ت���رون���ي وسبقلا
بريميوم».
«ك��ل��م��ا زاد ال��ح��ب وال��ق��رب ب�ين ال��ف��ارس وال��خ��ي��ل،
منح الخيل ال��ق��وة للفارس داخ��ل امل��ض��م��ار» ،من
ه��ن��ا ب���دأ ال���ف���ارس ع��ل��ي ال��خ��راف��ي ال���ح���وار ،فيرى
أن ال���ع�ل�اق���ة ال��ج��م��ي��ل��ة ال���ت���ي ت��رب��ط��ه م���ع ال��خ��ي��ل،
ه���ي م���ن دواف�����ع ن��ج��اح��ه م��ن��ذ ب���داي���ات���ه ف���ي سنة
 ،1997وص��وال الى اليوم بعد حصوله على عدة
ان��ج��ازات ،اخ��ره��ا حصد ال��خ��راف��ي ،ك��أول كويتي
جائزة أنوك كأفضل رياضي في البطولة املقامة
في اسيا.

يحرص الفارس ،على تدليل الخيل ،وللفرس
نصيب األسد من «الدالل» أكثر من الحصان،
ألن ا ل���ف���رس م��ن��ح��ت��ه ا ل���ق���وة وا ل��ع��ط��اء ب��ص��ورة
ك����ب����ي����رة ،إ ل�������ى ج�����ا ن�����ب ح�����ر ص�����ه ع����ل����ى ا م����ت��ل�اك
ا ل���خ���ي���ل اال ن����ك����ل����ي����زي ب�����دال م����ن ا ل����ع����ر ب����ي ،م��م��ا
يميز االنكليزي بـ «ركادة» أي الهدوء ،عكس
ا ل��خ��ي��ل ا ل���ع���ر ب���ي دا ئ���م���ا « ح���ا م���ي» أي م��ن��د ف��ع،
فمضمار قفز الحواجز صغير ،فيتطلب هنا
خيال هادئا متوازنا يدرس التفاصيل خالل
الحركة ،أما العربي فخيل «مستفز» للفارس
داخل امليدان.
تاريخ عائلة الخرافي عريق في مجال الفروسية،
وصدى اللعبة بدأ يتطور في املحافل الخارجية،
وال�����ف�����ش�����ل خ����������ارج ق������ام������وس ال������خ������راف������ي ،ن���ق���اط
تشاهدونها كاملة على سبقلا بريميوم.

مغرب

6.14 11.32

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

عصر

عشاء

في شهر فبراير ،انتشر مقطع فيديو للنائب محمد هايف جالسًا
أمام نار مشتعلة في البر ،فكان مما جادت به قريحته« :حضرنا
عند سمو األمير ،وأعلنا استعدادنا لـ «التهدئة» مع رئيس الوزراء..
مقابل التعاون في ملف «الجناسي» .وال�ي��وم أعلنها بأنه ما لم
تلتزم الحكومة بعودة الجناسي ،فليس لها أن تطالبنا بااللتزام
بالتهدئة ..والوجه من الوجه أبيض في استجوابات رئيس الوزراء
القادمة»!

***
ت�ص��ري��ح ال�ن��ائ��ب م�ح�م��د ه��اي��ف ح�ص��د ق ��درًا ك�ب�ي�رًا م��ن التأييد
والتشجيع في حينها ..لكن املشكلة أن أحدهم لم يأخذ لحظات
ليتأمل في خطورة هذا التصريح!
فهل كان املقصود في «التهدئة» ،التي وافق عليها النائب محمد
هايف وزمالؤه في املجلس ،السكوت عن مخالفات رئيس الوزراء
مقابل ع��ودة بعض «الجناسي»؟! فتلك طامة كبرى ،ألن هايف
تحول إلى «مكيافيللي» يتبنى شعار :الغاية تبرر الوسيلة!
لكننا ،رغ��م خالفنا مع بعض آراء بوعبداهلل ،نعرف جيدًا أن ال
أخالقه ..وال ّ
تدينه ..وال حتى تجمع «ثوابت األم��ة» املنتمي إليه،
يسمحون له بالسكوت عن الفساد ،مهما كان الثمن.
وما دام األم��ر ليس متعلقًا بفساد أو مخالفات لرئيس ال��وزراء،
فعالم كان وعد «التهدئة» من هايف والدمخي وفهاد وغيرهم من
النواب أمام سمو األمير؟!
سؤال أرقنا أليام عديدة ،حتى جاءت مقابلة النائب السابق مبارك
الدويلة ،التي حملت الجواب الشافي ،حني كشف عن تفاصيل ما
جرى في اللقاء« :ما سمي «صفقات» في ذلك اللقاء ،ونحن نراه
تفاهمًا مع السلطة لتحقيق مكاسب شعبية ،والحقيقة أن أكثر
املعارضة (تقريبا  18نائبًا) كانوا داخلني في هذا التوافق ،وليس
«ح��دس» فقط .وكان التفاهم على عودة الجناسي والتحرك في
«العفو» .وجاءنا الجواب بأن ال مانع من النظر في هذه األم��ور،
بشرط أن تلتزم املعارضة بإعطاء رئيس الوزراء الفرصة ليعمل
وينجز للبلد ،وإذا كان لديكم استجواب حول فساد أو مخالفة
في وزارة معينة ،فوجهوه إلى الوزير املعني ..وليس إلى رئيس
الوزراء»!
كان وقع كالم بومعاذ علينا مثل الصاعقة! فنحن نعلم أن كل
م��ن أق�س��م على ال��دس�ت��ور ،وج��ب عليه أن يلتزم بحكم املحكمة
الدستورية ال��ذي جاء فيه« :يساءل رئيس ال��وزراء عن السياسة
ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة ف�ق��ط ،أم��ا أع�م��ال ال� ��وزارات واألم ��ور الفنية فيها..
فيساءل عنها الوزير املعني»!
وها هو األخ الكريم مبارك الدويلة يوضح أن النواب اشترطوا -
لاللتزام بالدستور وبحكم املحكمة الدستورية  -أن تحقق لهم
الحكومة ..بعض املطالب الشعبية!
وعلى ال��رغ��م م��ن قناعتنا وحماسنا ملطالب «ع��ودة الجناسي»
و«العفو» ،فإن ربطها وجعلها شرطًا أساسيًا مقابل التزام النواب
بقسمهم على اح�ت��رام الدستور ،ال يعدو عن كونه «اب �ت��زازًا» ال
لبس فيه لرئيس مجلس الوزراء! فإما أن تحقق مطالبنا الشعبية،
وإال حركنا ض��دك استجوابات في أم��ور فنية ..من اختصاص
وزرائك!

***
نذكر أننا التقينا سمو الشيخ جابر املبارك ،بعد يوم من نشر
ال�ص�ح��ف مانشيت «ت�ح�ص�ين رئ�ي��س ال � ��وزراء» ،فسألنا سموه
عن حقيقة هذا الخبر .لم يخف سموه ضيقه ،وعلق قائال« :لم
أطلب حصانة من أحد وال أرغب فيها ،وعندي استعداد لتحمل
كامل املسؤولية عن أعمالي التي حددها الدستور .لكن ال ينبغي
أن يحاسب رئ�ي��س ال ��وزراء ع��ن أع�م��ال وزرائ ��ه ،وإص ��راري على
اقتصار محاسبتي ع��ن مسؤولياتي وع��ن السياسة العامة ال
يعتبر «حصانة» كما يحلو للبعض تسميتها ،وإنما يسمى..
«تطبيقًا لصحيح الدستور».
ول�ع��ل ه��ذا م��ا ح��دا بصاحب السمو أم�ي��ر ال�ب�لاد ،الشيخ صباح
األحمد ،أن يخاطب صراحة بعض أعضاء مجلس األمة واملرارة
تعتصر قلبه« :يخالفون ال��دس�ت��ور وال�ق��ان��ون ت��روي�ج��ا ملكاسب
شخصية وبطوالت وهمية تدغدغ عواطف البسطاء ،حتى وإن
أدى ذلك إلى إرب��اك األم��ور في البالد وتعطيل مصالح املواطنني
وع��رق�ل��ة ع�م��ل ال��دوائ��ر ف��ي ال �ب�ل�اد ..وإال ف�ل�م��اذا ك��ل ه��ذا السباق
املحموم إلغراق رئيس الوزراء في استجوابات ،على أمور تدخل
في اختصاص وزراء آخرين ،باملخالفة للدستور ولقرار املحكمة
الدستورية»؟!

***
نماذج من استجوابات رئيس مجلس الوزراء..
نائب يستجوب رئيس ال��وزراء« :مل��اذا لم يتم تنظيف «املناهيل»
قبل سقوط األمطار»؟
وآخ��ر يلوح باستجواب رئيس ال��وزراء« :ما هو إجراؤكم بعدما
اصطدمت طائرة مدنية بمنطاد وزارة الدفاع»؟
ث��م ي�ص��رح أح��ده��م« :م��ن ب��اب السمع وال�ط��اع��ة لصاحب السمو،
سنستمر في تقديم استجوابات لرئيس الوزراء ..حتى نسقطه»!
خوش سمع وخوش طاعة!..

أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الصحيفة االقتصادية األولى في بريطانيا

اللبنانية روال خلف رئيسة لتحرير «فايننشال تايمز» العريقة
محمد أمين

روال خلف

أصدرت صحيفة فايننشال تايمز أمس قرارا
بتعيني روال خ��ل��ف رئ��ي��س��ة ل��ل��ت��ح��ري��ر ،خلفًا
لليونيل ب���ارب���ر ،ال���ذي اس��ت��ق��ال م��ن منصبه
بعد أرب��ع��ة عشر ع��ام��ًا قضاها ف��ي منصبه،
ك���أول ام����رأة ت��ت��ول��ى ه���ذا امل��ن��ص��ب ف��ي ت��اري��خ
ال��ص��ح��ي��ف��ة االق��ت��ص��ادي��ة األول�����ى ف���ي اململكة
املتحدة.
وت��ش��غ��ل خ���ل���ف ،ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ال��ج��ن��س��ي��ة من
أص��������ول ل���ب���ن���ان���ي���ة ،م���ن���ص���ب ن����ائ����ب����ة رئ���ي���س
التحرير منذ ع��ام  ،2016وج��اء تعيينها في
إط���ار سلسلة م��ن ال��ت��غ��ي��ي��رات ع��ل��ى مستوى
امل��ن��اص��ب العليا ف��ي الصحيفة ط���وال العام
املاضي ،وبإشراف الشركة اليابانية املالكة
 NIKEIلعملية تقييم ل��ع��دد م��ن املرشحني

امل��ح��ل��ي�ين ل��ه��ذا امل��ن��ص��ب ال����ذي ت��ن��اف��س عليه
أيضا ،كل من ج��ون ثورنهيل وأليك راسيل
وروبرت شريمسلي.
وقالت خلف املولودة في العاصمة اللبنانية
(ب����ي����روت) وال��ح��اص��ل��ة ع��ل��ى امل��اج��س��ت��ي��ر في
ال���ع�ل�اق���ات ال���دول���ي���ة م���ن ج��ام��ع��ة ك��ول��وم��ب��ي��ا
ب���ن���ي���وي���ورك ل��ص��ح��ي��ف��ة غ����اردي����ان أم�����س :إن��ه
ل����ش����رف ل������ي ،وس����أم����ض����ي ف�����ي ال����ب����ن����اء ع��ل��ى
إن�������ج�������ازات ب�����ارب�����ر االس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة وأش����ع����ر
ب���االم���ت���ن���ان مل��س��اع��دت��ه ل���ي ط�����وال ال��س��ن��وات
املاضية.
ُ
وي������ذك������ر أن خ����ل����ف ال���ت���ح���ق���ت ب���ال���ع���م���ل ف��ي
الصحيفة منذ عام  1995وعملت مراسلة في
الشرق األوس��ط ثم رئيسة لشبكة املراسلني
ف��ن��ائ��ب��ة ل���رئ���ي���س ال���ت���ح���ري���ر ،ق���ب���ل أن ي��ج��ري
اختيارها أمس لتولي رئاسة التحرير.

