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اقتصاد | ص18
جارية للعمالء

الخميس

 17ربيع األول  1441هـ •  14نوفمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد  • 16641الكويت

رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

أسعار النفط
مهددة باالنهيار..
اقتصاد | ص15
أكثر

 28صفحة •  100فلس

تعديل حكومي مقبل يشمل  3إلى  4وزراء

الجراح ..أغلبية ثقة مريحة
حمد السالمة ومحمد السندان وفهاد الشمري
أك� � ��دت م � �ص� ��ادر ح �ك��وم �ي��ة أن خ� �ي ��ار ع ��دم
ال�ت�ع��اون غير م�ط��روح على ط��اول��ة مجلس
ال � ��وزراء ح��ال�ي��ًا ،وأن ال�ح�ك��وم��ة تعمل على
توجه الدخول لجلسة التصويت على طرح
الثقة بوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
وأوض �ح��ت امل �ص��ادر أن ال�ح�ك��وم��ة ت��رى في
الوقت الراهن أن موقف الوزير الجراح من
تفنيد االستجواب ال غبار عليه ،علمًا بأن
املستجوب.
هناك محاور مبهمة من قبل
ِ
ولفتت إلى أن الحكومة حريصة كل الحرص
على تجاوز أي مفاجآت أو مساومات عند
دخول الجلسة ،مشيرة إلى أن هناك أطرافًا
تسعى إلى تصفية حساباتها ضد الوزير
امل �س �ت �ج� َ�وب ،ل�ك�ن�ه��ا ل��ن ت��ؤث��ر ف��ي أي ق��رار
حكومي سيتخذ ،وأن ل��دى ال��وزي��ر أغلبية
مريحة للحصول على الثقة مجددًا.
وختمت بأن «حسبة» الحكومة لألصوات
املؤيدة للوزير الجراح قيد اإلحصاء ،وأنها
مطمئنة إلى األرقام املتوافرة حاليًا ،لكنها
تحتاج إلى التريث مع وجود مواقف نيابية
متأرجحة .وعلمت سبقلا أن هناك نقاشًا
حول تعديل حكومي يشمل 3إلى  4وزراء.
إل��ى ذل ��ك ،خلقت أج ��واء جلسة اس�ت�ج��واب
َ
وزيري األشغال والداخلية؛ جنان بوشهري
والشيخ خالد الجراح ،أول من أمس ،حالة
م ��ن االرت� �ب ��اك وال��ده �ش��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة ،ب��دت
ّ
وتصرفاتهم ،مدفوعة
على وج��وه ال��وزراء
ب�ـ 5عوامل رئيسة ،كاآلتي :اكتمال ّ
مؤيدي
ط��رح الثقة بالوزيرة جنان بوشهري قبل
انتهاء جلسة استجوابها ،وس�ق��وط طلب
ت�ح��وي��ل جلسة اس�ت�ج��واب وزي ��ر الداخلية
ّ
تصدع
خ��ال��د ال �ج��راح إل��ى ال�س� ّ�ري��ة ،وب ��روز
في املوقف الحكومي في أول اختبار رقابي
االنعقاد الرابع ،وردات الفعل اآلنية
في دور ّ
غير املتوقعة التي برزت بني النواب بشأن

لمصلحة أقاربها

مختصر مفيد

قيادات نفطية سابقة
تتدخل في التعيينات

دولة الالفساد
يجب أن تكون الكويت

سعد الشيتي

استجواب الجراح ّ
ردًا على ما وصلت اليه
حال استجواب بوشهري ،وعمق املخاوف
ُّ
التشدد النيابي اإلضافي عند مناقشة
من
ينّ
االستجوابات املرتقبة؛ إذ تب أن الحكومة
تحتاج إستراتيجية غير التي اعتمدتها،
أو أوح � � ��ت ب ��أن� �ه ��ا ل ��دي� �ه ��ا ،ل �ل �ت �ع��ام��ل م��ع
االستجوابات.
على صعيد متصل ،بلغ عدد ّ
مؤيدي طرح
الثقة بنائب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء وزي��ر
ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ خ��ال��د ال �ج��راح  13نائبًا
بشكل رس�م��ي ،إض��اف��ة إل��ى  3ق��د ينضمون
إل �ي �ه��م ،م �ق��اب��ل  17ن��ائ �ب��ًا ت��أك��د ت�ج��دي��ده��م
الثقة بالوزير .وذك��رت مصادر متابعة أن
ّ
املؤشرات األولية ِّ
ترجح عبور الجراح جلسة
التصويت على طرح الثقة بأغلبية نيابية،
مع إمكانية ارتفاع أعداد ّ
مؤيدي طرح الثقة
إلى  16نائبًا ،في ظل حديث النواب املتزايد
عن الصراع الحكومي ــــ الحكومي ،وتأثيره
في أجواء االستجوابات.
وأش ��ارت امل �ص��ادر إل��ى أن خريطة امل��واق��ف
ُ
ال�ن�ه��ائ�ي��ة س��ت �ح� َّ�دد ف��ي ج�ل�س��ة ال�ت�ص��وي��ت
املقرر عقدها األرب�ع��اء املقبل ،الفتة إل��ى أن
ت� ُ
�أرج��ح مواقف بعض ال�ن��واب أرب��ك حسبة
الحكومة.

مجلس أمة | ص09

ق��ال��ت م�ص��ادر نفطية مطلعة ان ه�ن��اك ح��ال��ة من
االس�ت�غ��راب تسود العاملني ف��ي القطاع النفطي،
ن�ت�ي�ج��ة ل �ت��دخ�ل�ات أع� �ض ��اء س��اب �ق�ين ف ��ي مجلس
إدارة مؤسسة البترول ،لترقية ابنائهم وأقربائهم
وامل �ح �س��وب�ي�ن ع �ل �ي �ه��م ،م �م��ا ي��ؤث��ر ف ��ي م�ص��داق�ي��ة
ال �ق �ط ��اع وم� �ب ��دأ ت �ك��اف��ؤ ال� �ف ��رص ب�ي�ن ال �ع��ام �ل�ي�ن.
وأش ��ارت امل �ص��ادر نفسها ل �ـ سبقلا ال��ى ان حالة
ال�ت��ذم��ر ج��اءت نتيجة لتوجيه نتائج مفاضالت
شغل منصب مدير في مؤسسة البترول ،ومدير
الصحة وال�س�لام��ة ف��ي ش��رك��ة «ك�ي�ب�ي��ك» ،ملصلحة
ابن عضو مجلس إدارة سابق في املؤسسة وقريب
اخ��ر له في الوقت نفسه .وتابعت :قريبا القيادي
ال �س��اب��ق امل��رش �ح��ان ل�ش�غ��ل امل�ن�ص�ب�ين ال�ش��اغ��ري��ن
ان�ت�ق�لا ح��دي�ث��ا ل�ج�ه�ت��ي ع�م�ل�ي�ه�م��ا .ك�م��ا ان ه�ن��اك
عضوا اخ��ر في مجلس إدارة املؤسسة عمل على
ت��رق�ي��ة اب��ن شقيقته ل�ش�غ��ل م�ن�ص��ب ن��ائ��ب رئيس
ت�ن�ف�ي��ذي ،وت��رق�ي��ة زوج اب�ن�ت��ه م��دي �رًا ف��ي عمليات
الخفجي املشتركة قادما من شركة نفط الخليج،
حيث تعد هذه سابقة بدخول احد املرشحني من
خ ��ارج ال�ع�م�ل�ي��ات امل �ش �ت��رك��ة .واض��اف��ت ان ��ه خ�لال
ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة ت�م��ت ت��رق�ي��ة ق��ري��ب ل��رئ�ي��س لجنة
اخ�ت�ي��ار ال �ق �ي��ادي�ين ،وك��ذل��ك ت��م ت�ع�ي�ين اب ��ن عضو
مجلس إدارة س��اب��ق باملؤسسة م��دي�رًا ف��ي شركة
البترول الوطنية.

عدد من الوزراء خالل استجوابي بوشهري والجراح | تصوير حسني هالل

الفضالة :صراع حكومي على الكراسي

يوسف الفضالة

أعلن النائب يوسف الفضالة أمس ،تأييد طرح الثقة بالجراح «ألمور ال عالقة لها
َ
استجوابي َ
وزيري الداخلية واألشغال
بما ورد في استجوابه» ،مؤكدا أن «جلسة
َّ
أكدت أن الصراع داخل الحكومة قائم ،ويجب أن يتوقف».
وأ ض��اف الفضالة « :ص��راع ا ل�ك��را س��ي أ خ��ذ ف��ي الظهور للعلن ،ويجب وضع
ّ
حد له؛ ألن املجلس ال يمكن أن يستمر باستمرار هذا الصراع».

باستخدام «آي كالود»

«الصحة» :بدء تطبيق الوصفة اإللكترونية
اق �ت��رب م �ش��روع «ال��وص �ف��ة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة» من
التطبيق في وزارة الصحة ،مع إعالن وزيرها
ال �ش �ي��خ د.ب� ��اس� ��ل ال �ص �ب��اح أم� ��س أن امل��رح �ل��ة
التجريبية من تطبيق تلك الوصفة في مركزي
ص�ب��اح األح �م��د للقلب وال��راش��د للحساسية،
ج��اءت محققة ل�لأه��داف املنشودة من تطبيق
النظام ،وأب��رزه��ا حماية امل��رض��ى ،ووق��ف هدر
امل� ��ال ال �ع ��ام ،وم �ن��ع ت �ك��رار األدوي � ��ة واألخ �ط��اء
الطبية.
وق��ال الصباح في تصريح صحافي ان «نظام
ال��وص �ف��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة ال ��ذي س�ي�ع�ت�م��د قريبا
سيعتمد ع�ل��ى تطبيق  icloudت��اب��ع ل �ل��وزارة
عبر تطبيق الكتروني ألجهزة الهواتف «اللوح
االلكتروني  ،»Tabletsحيث يقرأ الهوية الذكية
«البطاقة املدنية» ،ويتم صرف العالج املناسب

للمريض».
وأوض ��ح ان «م��راح��ل تشغيل ال�ن�ظ��ام ستكون
كخطوة أولى في جميع املستشفيات واملراكز
ال �ح �ك��وم �ي��ة ،ث ��م ت�ش�غ�ي�ل��ه ك �خ �ط��وة الح �ق��ة في
مرافق القطاع الخاص والربط بني القطاعني».
م��ن ج�ه��ة ث��ان �ي��ة ،ن�ف��ت وزارة ال�ص�ح��ة تفشي
ف �ي ��روس االن �ف �ل��ون��زا ف ��ي م�س�ت�ش�ف��ى ال �ع ��دان،
م ��ؤك ��دة أن � ��ه ال ان �ت �ش ��ار وب ��ائ� �ي ��ًا ،وال � �ح ��االت
املسجلة ضمن املعدالت املتوقعة أثناء تقلبات
ال �ج��و وت�غ�ي�ي��ر ال �ف �ص��ول ،ع�ل�م��ا ب ��أن األدوي� ��ة
م� �ت ��واف ��رة ف ��ي ال �ص �ي ��دل �ي ��ات وامل� �س� �ت ��ودع ��ات
ال�ت��اب�ع��ة ل� ��وزارة ال�ص�ح��ة ،ع�ل��ى ش�ك��ل أق��راص
للكبار وشراب لألطفال.

الكويت | ص06

ٌ
ثان بوقف نفاذ قرار «الصحة»
حكم قضائي ٍ

ً
مجددا
«التعاونيات» تنتصر
ضد قرار إغالق الصيدليات
عبدالرزاق المحسن
عشية تنفيذ ق��رار وزارة الصحة اليوم
ال�ق��اض��ي ب��إغ�لاق صيدليات الجمعيات
ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة ،امل �خ��ال �ف��ة ل�ل�ائ �ح��ة ق��ان��ون
ال �ص �ي��دل��ة رق � ��م  30ل �س �ن��ة  ،2016ال �ت��ي
ت �ش �ت��رط أن ي �ك��ون ت��رخ �ي��ص ال�ص�ي��دل�ي��ة
باسم صيدلي كويتي ،حققت التعاونيات
انتصارا جديدا ضد قرار اإلغالق.
وبعد حكم املحكمة اإلداري��ة املستعجلة
ب��إل�غ��اء ال �ق��رار أول م��ن أم��س ،ص��در حكم
جديد أم��س م��ن املحكمة اإلداري ��ة بوقف

بهم نرفع الرأس

نفاذ قرار وزارة الصحة القاضي بإغالق
ال �ص �ي��دل �ي��ات امل �خ��ال �ف��ة ل�ل�ائ �ح��ة ق��ان��ون
الصيدلة.
وي��أت��ي ذل��ك ف��ي وق��ت أج ��رت ف�ي��ه سبقلا
جولة على عدد من الصيدليات ،ورصدت
ت� �ح ��رك ��ات م� �س ��ؤول ��ي ال �ج �م �ع �ي��ات ب�ع��د
صدور الحكمني ملصلحتهم ،إذ أكدوا أن
الحكمني يتعلقان بحاالت فردية ،وأنهم
س�ي��واص�ل��ون رف��ع ال��دع��اوى ض��د ال �ق��رار،
حتى ينالوا حكمًا نهائيًا نافذًا.

تحقيق | ص07

رياضة | ص24

أسرار موظفي
«التربية» عرضة
للضياع ..أو اإلفشاء
المحرر المحلي
ك �ش��ف م �ص ��در ت ��رب ��وي ع ��ن وج � ��ود م�ل�ف��ات
وم �س �ت �ن��دات م�ه�م��ة ب��ال�ج�م�ل��ة ،ت�ح�م��ل ب�ي��ان��ات
وم �ع �ل��وم��ات ي �ف �ت��رض أن ت �ت �س��م ب��ال �س��ري��ة،
وت� �خ ��ص م ��وظ �ف�ي�ن وم � �س ��ؤول �ي�ن ف� ��ي وزارة
التربية ،مهددة بالتلف والضياع؛ بسبب عدم
ح�ف�ظ�ه��ا ف��ي م �ك��ان آم ��ن وت��رك �ه��ا ف��ي امل�ب�ن��ى
القديم رغم انتقال ال��وزارة إلى املبنى الجديد
منذ قرابة العام.
وأك��د امل�ص��در ل�ـ سبقلا أن دي ��وان املحاسبة
ّ
حذر الوزارة في وقت سابق من عدم التزامها
بالتوجيهات واملعايير الخاصة باشتراطات
حفظ املستندات وتجهيز أماكنها ،مشيرًا إلى
مآخذ شابت نظام املحفوظات في «التربية».
وذك � � ��ر أن ال � � � � ��وزارة ل� ��م ت �ح �ف��ظ ال� �ع ��دي ��د م��ن
االس �ت �م��ارات ب��امل�ل�ف��ات وت��رك�ت�ه��ا ع�ل��ى األرض
واألرفف ،كما أن بعضها يعود إلى عام 2015
  2016من دون حفظ ،مما قد يعرضها للتلفوالضياع.
وب�ين املصدرعينه أن «ال�ت��رب�ي��ة» ت��رى أن ترك
املستندات يعود لظروف مبنى ال��وزارة القديم
وعدم وجود مساحات كافية به ،ما اضطرها
إلى التخزين وفق املساحات املتوافرة فيه .أما
في ما يخص التخزين في املبنى الجديد فإن
األماكن محدودة جدًا ،األمر الذي أجبر اإلدارات
املعنية على حفظ املستندات القديمة في املبنى
القديم بمنطقة الشويخ إلى حني تأهيل املخزن
الخاص بها في منطقة صبحان.

اتفاقية تاريخية بين
«طيران الجزيرة» وأبوظبي
اقتصاد | ص16

اقتصاد | ص14
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ولي العهد مستقبال رئيس مجلس الوزراء

 ..وخالد الجراح

 ..وصباح الخالد

َّ
تلقى تهنئة من جولي باييت حاكم عام كندا

األمير :تفجير كابول عمل إرهابي شنيع
■ ولي العهد استقبل المبارك والخالد والجراح ومسؤوال ً أميركياً
ب �ع��ث س �م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ب��رق �ي��ة ت �ع��زي��ة ال��ى
ال ��رئ� �ي ��س األف� �غ ��ان ��ي م �ح �م��د اش� � ��رف غ �ن��ي،
ب �ض �ح��اي��ا ال �ت �ف �ج �ي��ر االره� ��اب� ��ي ال � ��ذي وق��ع
بالقرب من مقر وزارة الداخلية في العاصمة
االفغانية كابول ،واسفر عن سقوط عدد من
الضحايا واملصابني.
وأع ��رب سمو األم�ي��ر ع��ن استنكار الكويت
وادانتها الشديدة لهذا العمل الشنيع ،الذي
استهدف ارواح االب��ري��اء االمنني ،مؤكدا في
الوقت نفسه موقف الكويت الرافض لالرهاب
بكل اشكاله وص��وره ،سائال اهلل ان يتغمد
ال�ض�ح��اي��ا ب��واس��ع رح�م�ت��ه وم�غ�ف��رت��ه ،وي�م� ّ�ن
على املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
وأرسل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد،
ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيس
مجلس ال ��وزراء سمو الشيخ ج��اب��ر امل�ب��ارك
برقيات تهنئة مماثلة.

رسالة تهنئة
من جهة ثانية ،تلقى سمو األمير رسالة
تهنئة من جولي باييت حاكم عام كندا،
أ ع��ر ب��ت فيها ع��ن خ��ا ل��ص تهانيها بعودة
س �م��وه إ ل��ى أرض ا ل��و ط��ن ب�ع��د ا س�ت�ك�م��ال

ا ل�ف�ح��و ص��ات الطبية ا ل�ت��ي تكللت ،بفضل
اهلل ت �ع��ا ل��ى و م �ن �ت��ه ،ب��ا ل �ت��و ف �ي��ق وا ل �ن �ج��اح،
م�ت�م�ن�ي��ة ل �س �م��وه م��و ف��ور ا ل �ص �ح��ة و ت �م��ام
العافية.
وقد بعث سموه إليها رسالة شكر جوابية،
ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما أعربت
ع �ن��ه م ��ن ت �ه��ان وط �ي��ب امل �ش��اع��ر وت�م�ن�ي��ات
صادقة ،متمنيا لها موفور الصحة والعافية
ولبلدها الصديق كل الرقي والنماء.

ولي العهد
من جهته ،استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن��واف األحمد ،في قصر بيان صباح أمس،
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء س�م��و ال�ش�ي��خ جابر
امل�ب��ارك ،ونائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ،ون��ائ��ب
رئيس مجلس ال��وزراء وزير الداخلية الشيخ
خالد الجراح.
ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل س �م��وه أم ��س رئ �ي��س األرك ��ان
العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر،
وق��ائ��د ق �ي��ادة ال� �ق ��وات األم �ي��رك �ي��ة ال��وس�ط��ى
الفريق أول كينيث ماكينزي والوفد املرافق
له ،بمناسبة زيارته للبالد( .كونا)

سالم العلي استقبل الجاسم
استقبل رئيس الحرس
ال��وط �ن��ي س �م��و ال�ش�ي��خ
س� ��ال� ��م ال� �ع� �ل ��ي رئ �ي��س
مجلس ادارة الخطوط
ال � � �ج� � ��وي� � ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
يوسف الجاسم ،حيث
ق � ��دم ل� �س� �م ��وه ب��اس �م��ه
ون � �ي� ��اب� ��ة ع � ��ن م �ج �ل��س
ادارة ال�ش��رك��ة واالدارة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ف�ي�ه��ا ،هدية
ت � ��ذك � ��اري � ��ة ب �م �ن��اس �ب��ة
م � ��رور  65ع ��ام ��ًا ع�ل��ى
ت � ��أس� � �ي � ��س ال � �خ � �ط� ��وط
الجوية الكويتية.
وه �ن ��أ ال �ع �ل��ي ال �ج��اس��م
وكل العاملني بالكويتية
بهذه املناسبة ،مشيدا
بالتقدم امللموس ال��ذي
يشهده الناقل الوطني
ب� � �ق� � �ي � ��ادت � ��ه ،م �ت �م �ن �ي��ا
ل�ل�م��ؤس�س��ة امل��زي ��د من
التقدم واالزده��ار تحت
راي��ة سمو ام�ي��ر البالد
وسمو ولي العهد.

ِّ
متسلماً هدية تذكارية من الجاسم
سالم العلي

رئيس الوزراء الطاجيكي
اختتم زيارته للبالد

ولي العهد أثناء لقائه قائد قيادة القوات األميركية الوسطى

ناصر الصباح:
تعزيز التعاون مع أميركا والصين
بحث النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير
ال��دف��اع الشيخ ناصر ال�ص�ب��اح ،أم��س ،م��ع نائب
وزي��ر التجارة الصيني تشيان كه مينغ سبل
تعزيز مجاالت التعاون املشترك.
وذك� ��رت وزارة ال��دف��اع ف��ي ب �ي��ان ص�ح��اف��ي ان
اللقاء شهد ت�ب��ادل األح��ادي��ث ال��ودي��ة ومناقشة
أهم األمور واملوضوعات ذات االهتمام املشترك
وسبل تعزيزها واالطالع على مدى االستفادة
م��ن األف �ك��ار وال �خ �ب��رات ال�ص�ي�ن�ي��ة ف��ي مجالي
التنمية والتطوير بمختلف املشاريع التي تتطلع
الكويت لتنفيذها ضمن رؤي��ة «ك��وي��ت جديدة
 .»2035واش� ��ار ال�ب�ي��ان ال ��ى ان ال�ش�ي��خ ناصر
ال�ص�ب��اح ب�ح��ث ف��ي وق��ت الح��ق أم��س م��ع قائد
ق�ي��ادة ال�ق��وات األميركية ال��وس�ط��ى ال�ف��ري��ق أول
كينيث ماكينزي مجاالت التعاون املشترك بني
الجانبني وسبل تعزيزها.
ونقل البيان عن الشيخ ناصر الصباح اشادته
ب�ع�م��ق ال �ع�لاق��ات ال��وط �ي��دة ال �ت��ي ت��رب��ط ال�ك��وي��ت
وال � ��والي � ��ات امل �ت �ح ��دة االم �ي ��رك �ي ��ة وت �ع��اون �ه �م��ا
امل�ش�ت��رك على مختلف األص�ع��دة واملستويات
ال سيما املتعلقة بالشؤون العسكرية( .كونا)

■ االستفادة من رؤية بكين في تنفيذ «كويت »2035

ناصر الصباح خالل لقائه نائب وزير التجارة الصيني

الكويت لمجلس األمن:

إنشاء مراكز إلعادة تأهيل اإلرهابيين

زاده لدى مغادرته البالد وفي وداعه سالم الجابر

غ��ادر رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان
قاهر رس��ول زاده وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه البالد
أم��س ب�ع��د زي ��ارة رس�م�ي��ة اس�ت�غ��رق��ت ثالثة
أيام.
وك��ان ف��ي وداع ��ه على أرض م�ط��ار الكويت
الدولي املستشار في دي��وان رئيس مجلس
ال��وزراء رئيس بعثة الشرف املرافقة الشيخ

د .س ��ال ��م ال� �ج ��اب ��ر ،وس �ف �ي��ر ال� �ك ��وي ��ت ل��دى
ب��اك�س�ت��ان امل �ح��ال ال��ى طاجيكستان نصار
املطيري.
وك � ��ان زاده ق ��د ق� ��ام ف ��ي وق� ��ت س ��اب ��ق ،أول
م ��ن أم � ��س ،ب ��زي ��ارة م ��رك ��ز ع� �ب ��داهلل ال �س��ال��م
الثقافي واط�ل��ع على مرافقه واه��م البرامج
والفعاليات التي يقدمها( .كونا)

اكدت الكويت اهمية دور املؤسسات الحكومية
ف��ي ان �ش��اء م��راك��ز إلع � ��ادة ال �ت��أه�ي��ل واالدم � ��اج
الص� �ح ��اب ال �ف �ك��ر امل �ت �ط ��رف ،وال� �ت� �ع ��اون فيما
بينها وم�س��اع��دة منتسبيها م��ن خ�لال تبادل
امل�ع�ل��وم��ات االم�ن�ي��ة وال��وق��ائ�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
وتطبيق القواعد الدولية في هذا املجال.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت ،التي القاها مساء
أول من امس ،السكرتير الثاني بشار املويزري
ب�ج�ل�س��ة م�ج�ل��س االم� ��ن ب�ص�ي�غ��ة (اري � ��ا) ح��ول
تحدي التطرف في السجون.
وق � ��ال امل� ��وي� ��زري ان «ال �س �ج ��ون وامل��ؤس �س��ات
االص�ل�اح� �ي ��ة ت �ع��د م ��ن اه � ��م ال� �ح ��واض ��ن ال �ت��ي
ت��ؤدي دورا ب��ارزا في انتشار ظاهرة االره��اب
وال�ت�ط��رف العنيف ب�ين امل�س��اج�ين ،خصوصا
ف��ي ت�ل��ك ال �س �ج��ون ال �ت��ي ي ��ودع ب�ه��ا اش�خ��اص
م �ت �ه �م��ون او م �ح �ك��وم��ون ف ��ي ق �ض��اي��ا اره ��اب
واشخاص عائدون من بؤر النزاع».

تحديات كثيرة
واض ��اف امل ��وي ��زري «ف ��ي ظ��ل ه ��ذه ال�ت�ح��دي��ات،
فانه يجب ان يكون هناك مؤسسات اصالحية

تقليص الفرص
المتاحة لإلرهابيين
الجتذاب مج َّندين جدد

بشار المويزري ُملقياً كلمة الكويت

ل��دي�ه��ا ب��رام��ج ت�ق��وم ع�ل��ى اع ��ادة ت��أه�ي��ل ودم��ج
امل �ئ��ات م��ن ه� ��ؤالء ال�س�ج�ن��اء ف��ي امل�ج�ت�م��ع ،او
تقليص الفرص املتاحة لالرهابيني الجتذاب
م�ج�ن��دي��ن ج ��دد ،ول �ض �م��ان ع ��دم ت �ك��رار ظ�ه��ور
اش�خ��اص يحملون الفكر امل�ت�ط��رف على غ��رار
ع��دد من ق��ادة واف��راد ما يسمى تنظيم الدولة
االسالمية (داعش)».

السجون من أهم
الحواضن لنشر اإلرهاب
بين النزالء
متابعة تأهيل
السجناء بعد اإلفراج
عنهم لتج ُّنب
عودتهم للخطأ

واوض � ��ح ان ص ��اح��ب ال �ف �ك��ر امل �ت �ط��رف وج��د
ال �ب �ي �ئ��ة ال �خ �ص �ب��ة اث �ن ��اء ف �ت��رة س �ج �ن��ه ل�ن�ش��ر
اف �ك��اره امل�ت�ط��رف��ة او ت�ج�ن�ي��ده ،وع�ل�ي��ه اصبح
م ��ن امل �ه��م ان ت �ح��اف��ظ ال � ��دول االع� �ض ��اء ع�ل��ى
متابعة تأهيل ه��ذه الفئة حتى بعد االف��راج
عنها ،لتجنب عودتها الى االجرام او تأثرها
ب��ال �ف �ك��ر امل �ت �ط��رف م� �ج ��ددا م ��ن خ �ل�ال ب��رام��ج
تأهيلية شاملة.
وافاد املويزري بان الكويت انشأت مركز السالم
التأهيلي املختص بتقديم التوجيه واالصالح
لكل من تأثروا بالفكر املتطرف ،حيث يخضع
كل منتسبيه الى برنامج تأهيلي يطبق على
املوقوفني بصورة علمية سليمة من قبل فريق
م�ت�ك��ام��ل م��ن االخ�ت�ص��اص�ي�ين م��ن ع��دة جهات
حكومية.
وختم بأن البرنامج يتضمن رعاية الحقة حتى
بعد اطالق سراح النزالء ،بهدف االستمرار في
تلك الرعاية للحيلولة دون حصول انتكاسة
ل ��دى امل �ف��رج ع�ن�ه��م ل�ض�م��ان اس �ت �م��راره��م على
السلوك املستقيم واملعتدل حتى يكون للفرد
دور مؤثر وفعال في املجتمع(.كونا)
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ورشة «الثقافية النسائية» تناقش مشاركة المرأة في االتحادات الطالبية:

«من الكويت نبدأ» ينطلق  26الجاري

العمل النقابي مصنع قياديات المستقبل

الياسين :ربط الشباب
بتاريخ اآلباء المؤسسين

التميمي لـ سبقلا:
الديموقراطية
ال تكتمل إال بالمرأة

حنان الزايد
ت��واص�ل��ت ف�ع��ال�ي��ات ورش ��ة ع�م��ل الجمعية
ال �ث �ق��اف �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ن �س��ائ �ي��ة ح��ول
«تمكني املرأة الكويتية بالنظم االنتخابية
ال��دي �م��وق��راط �ي��ة» ب��ال �ت �ع��اون م��ع مفوضية
االت � �ح� ��اد األوروب� � � � ��ي ،ورك � � ��زت ف ��ي ي��وم�ه��ا
ال� �ث ��ان ��ي ام � ��س ع� �ل ��ى م� �ش ��ارك ��ة امل � � � ��رأة ف��ي
ان�ت�خ��اب��ات االت �ح ��ادات ال�ط�لاب�ي��ة بجامعة
الكويت.
وع �ق��دت الجلسة ال�ث��ان�ي��ة ب��رئ��اس��ة عضوة
ال �ج �م �ع �ي��ة ش��ري �ف��ة ال �خ �م �ي��س وب �م �ش��ارك��ة
ال� �ج ��ازي ال �س �ع �ي��دي ،وه ��ي ط��ال �ب��ة ح�ق��وق
ونائبة الرئيس لشؤون الطالبات باالتحاد
الوطني لطلبة جامعة الكويت ،إضافة إلى
أمني عام القائمة األكاديمية في كلية الطب
م �ن �ي��رة ال �ي��اس�ي�ن وامل �ت �ح��دث��ة ع ��ن االت �ح��اد
األوروب ��ي وال�ن��اش�ط��ة الحقوقية بريجيت
كيمب.
وخ � �ل � �ص� ��ت ال� �ج� �ل� �س ��ة إل � � ��ى أن ال� �ف� �ت� �ي ��ات
ال�ك��وي�ت�ي��ات م�ت�ف��وق��ات ف��ي ال�ع�م��ل النقابي
ال�ج��ام�ع��ي ،م�ش�ي��رات إل��ى أن الكثير منهن
مؤهالت ليصبحن قياديات في املستقبل
وم� ��ن خ�ل��ال ال �ع �م��ل ال �ن �ق��اب��ي ف ��ي امل��رح �ل��ة
الجامعية ينطلقن للمشاركة السياسية.
وق��ال��ت ال �ج��ازي ال�س�ع�ي��دي :ع�ن��دم��ا تقلدت
م �ن �ص��ب ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س ات� �ح ��اد ال �ط �ل �ب��ة ل��م
أنظر ال��ى الطالب حسب جنسه ،فالجميع
س��واس �ي��ة وال ي��وج��د ت�ف��رق��ة م��ا ب�ي�ن ام ��رأة
أو رج��ل ،فالتصنيف ف��ي ج��ام�ع��ة الكويت
ال ي�ق��وم ح�س��ب ال�ج�ن��س ول�ك��ن التخصص
ال �ع �ل �م��ي األك ��ادي� �م ��ي وال ��دل� �ي ��ل أن ال�ع�م��ل
النقابي ف��ي جامعة الكويت م��وج��ود منذ
ت��أس�ي��س ال�ج��ام�ع��ة ول�ي��س ع�م�لا سياسيا
اس�ت�ح��دث م��ؤخ��را ،ودور امل ��رأة ف��ي العمل
النقابي م��واز تماما ل��دور الرجل ،بل على
ال �ع �ك��س ن �ج��د أن ال �ط��ال �ب��ات ت �ف��وق��ن على
الرجال خبرة في العمل النقابي حتى أنهن
ي�ق��دم��ن دورات ت��وع��وي��ة ن�ق��اب�ي��ة ف��ي ف�ت��رة
وجودهن
وأض��اف��ت ال�ج��ازي عندما كنت أق��دم كتابا
وأت � ��وج � ��ه ال� � ��ى م ��دي ��ر ال� �ج ��ام� �ع ��ة ل �ت��وف �ي��ر
اح�ت�ي��اج��ات وم�س�ت�ل��زم��ات ال�ط�ل�ب��ة ال أق��ول
ال�ط��ال�ب��ة أو ال �ط��ال��ب ول �ك��ن أت �ح��دث ب��اس��م
الجميع.
وأف ��ادت أن االت �ح��اد ل��ه ص��دى ودور كبير

جانب من ورشة العمل في «الثقافية النسائية» | تصوير سيد سليم

الفتيات يتفوقن في
العمل النقابي الجامعي
الجازي :ال فرق بين
رجل وامرأة إال بالعلم
والتفوق
نتطلع إلى تولي
الكويتيات منصب القضاء
الياسين :الرغبة تقود
الدارسين إلى المشاركة
واإليجابية

لولوة المال في مقدمة الحضور

ف��ي ال �ج��ام �ع��ة ،ف�ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ق��ائ�م��ة
االئ�ت�لاف�ي��ة لديهم  8000ص��وت واملستقلة
 5000وهذا يعتبر عدد ا كبيرا من األصوات
في الجامعة .ورأت الجازي أن القوانني في
الكويت قد تكون منصفة للمرأة في أمور،
ولكن ال تعطيها حقوقها كاملة ،متمنية
أن تتولى امل��رأة الكويتية منصب القضاء
قريبًا ،مجددة التأكيد على انه ال فرق بني
رجل وامرأة إال بالعمل والتفوق.

دعم ومساندة
ب��دوره��ا ،ق��ال��ت م�ن�ي��رة ال�ي��اس�ين :ال ب��د من
وج��ود الرغبة ل��دى الطالب أو الطالبة في
اإلي �ج��اب �ي��ة وامل �ش ��ارك ��ة وم �م��ارس��ة ال�ع�م��ل
النقابي ،واملوازنة مع الدراسة ،إلى جانب
الدعم اإلداري من الجامعة وجمعية الكلية
التي تعمل ب��دوره��ا على مساعدة الطلبة
وتنظيم دورات وورش تدريسية للطلبة
املستجدين وتوفير املواد العلمية التي من
شأنها خدمة الطلبة.

وح��ول آلية التصويت بطلبة كلية الطب،
أوض �ح��ت ال�ي��اس�ين أن��ه ال ي��وج��د ل��دي�ن��ا ما
يسمى بالتزكية ،فبالنسبة لي أنا أمني عام
منتخب م��ن داخ ��ل ال�ق��ائ�م��ة ،م��وض�ح��ة أن��ه
لدينا قواعد من ط�لاب وطالبات ندعوهم
إلى جمعية عمومية اعتيادية يجري فيها
ف �ت��ح ب� ��اب ال �ت ��رش ��ح ،وي �ط �ب��ق ف �ي �ه��ا ن�ظ��ام
ال�ك��وت��ا ،والشخص ال��ذي ي��رغ��ب بالترشح
ل �ل �ق��ائ �م��ة ف ��ي ح � ��ال ف� � ��وزه ي �ت �س �ل��م م �ق �ع �دًا
ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ة ،وال� �ع ��دد ي �ك��ون  13ع �ض �وًا،
واألغ�ل�ب�ي��ة ف��ي الجمعية ط��ال�ب��ات ،بمعنى
أنه حتى لو جرى إزالة تطبيق الكوتا ،فإنه
ال تزال نسبة التمثيل في أعضاء الجمعية
يغلب عليها العنصر النسائي.
وأض ��اف ��ت :أي ط��ال �ب��ة ت �ت �ب��وأ م�ن�ص�ب��ًا في
ال�ج�م�ع�ي��ة ت �ك��ون م�ن�ت�خ�ب��ة ،وق �ب��ل سنتني
ج� ��رى ف �ت��ح ب� ��اب ال �ت ��رش ��ح مل �ن �ص��ب ن��ائ��ب
رئيس للشؤون الخارجية ،ورفعت يدي أنا
مع عضو آخر ،وحصل التصويت ،وجرى
انتخابي بأغلبية املصوتني.

قال عضو رابطة الشباب الكويتي
رائد التميمي إن النساء هن نصف
املجتمع وتمكينهن ضرورة.
وذك� � ��ر ال �ت �م �ي �م��ي ل � �ـ سبقلا :إن
امل �س �ي��رة ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ن��اق�ص��ة
م��ن غير تمكني ال�ن�س��اء ،الفتًا إلى
أن ال �ك��وي �ت �ي��ات ح �ق �ق��ن إن� �ج ��ازات
وم ��وج ��ودات ب�م��ا ل��دي�ه��ن م��ن فكر
وج� �ه ��د ي� �ف ��وق ��ان أح� �ي ��ان ��ًا ق � ��درات
الرجل ،وهذا الوجود يجعلنا نفخر
بالحقوق اإلنسانية للمرأة ،وأنها
ف��ي االت� �ج ��اه ال�ص�ح�ي��ح ح �ت��ى وإن
كانت بطيئة.
وأردف :رائع جدًا أن نجد املرأة تريد
ال ��وص ��ول إل ��ى امل �ن��اص��ب ال��ري��ادي��ة
وال �ب��رمل��ان �ي��ة ع��ن ط��ري��ق االن �ت �خ��اب
ول�ي��س ب�ن�ظ��ام ال�ك��وت��ا ،وه ��ذا يعني
الثقة التامة بنفسها وبفكرها.

حراك شبابي
تحدثت بيرجيت كيمب ع��ن دور
الشباب في العالم في عملية صنع
القرار ودورهم ّ
الفعال في املجتمع
وال � �ح� ��راك ال �س �ي��اس��ي ،م ��ؤك ��دة أن
 %16م ��ن س �ك��ان ال �ع��ال��م ه ��م من
الشباب ،وفي الكويت فإن الشباب
م��ن عمر  21يحق لهم التصويت،
وم��ن ع�م��ر  30ي�ح��ق ل�ه��م ال�ت��رش��ح
لالنتخابات.
ولفتت إلى أن كل دولة مجبرة على
دعم الشباب بطرق مختلفة بحسب
ال ��دس� �ت ��ور امل �ع �م��ول ب �ه��ا ل�ض�م��ان
تنميتها امل�س�ت��دام��ة ،م�ش��ددة على
أن ال�ش�ب��اب ه��م ال�ش��ري�ح��ة ال�ف� ّ�ع��ال��ة
النشطة في كل أنحاء العالم والذين
ق ��د ي �ت �خ��ذون م ��ن ال� �ح ��راك ط��ري�ق��ة
لتوصيل أصواتهم ،باإلضافة إلى
طرق أخرى ،مثل وسائل التواصل
االج �ت �م ��اع ��ي ،وات� � �ح � ��ادات ال �ط �ل �ب��ة،
ومنظمات املجتمع املدني ،وغيرها.

المتحدِّ ثون في المؤتمر الصحافي | تصوير محمود الفوريكي

محمد شمس الدين
أعلنت اللجنة املنظمة للمؤتمر ال��وط�ن��ي «م��ن الكويت
نبدأ وإلى الكويت ننتهي» عن فعاليات دورتها السابعة
ُ
ع�ش��رة ل�ع��ام  ،2019ال�ت��ي ستعقد ي��وم ال �ـ 26ال �ج��اري ،في
امل ��ؤت� �م ��ر ال �ص �ح��اف��ي امل �ن �ع �ق��د أم� � ��س ،ف ��ي م �ق��ر ج�م�ع�ي��ة
املحامني الكويتية.
وذكر رئيس املؤتمر املحامي يوسف الياسني أن شعار
ّ
مستمد من مقولة سمو أمير البالد «إن الكويت
املؤتمر
ه��ي ال��وط��ن وال��وج��ود وال�ب�ق��اء واالس �ت �م��رار ،وع�ل�ي�ن��ا أن
ن�ك��ون قلبًا واح �دًا ف��ي ال �س� ّ�راء وال �ض� ّ�راء» ،مشيرًا إل��ى أن
املؤتمر يسعى إلي�ج��اد استراتيجيات وآل�ي��ات تنفيذية
وت�ط�ب�ي�ق�ي��ة ل �ل��رب��ط ب�ي�ن ن �ه��ج اآلب � ��اء واألج � � ��داد ف ��ي نبذ
ال�ف�س��اد ال�ق�ي�م��ي واألخ�ل�اق��ي وال�س�ل��وك��ي ب�ش�ت��ى ص��وره،
وب�ين سلوكيات وق�ي��م األب �ن��اء ،وذل��ك اس�ت��رش��ادًا ب��اآلب��اء
ّ
املؤسسني لوطن أسس التألق للكويت بني دول العالم.
وبينّ الياسني القيمة الرئيسة والرسالة األخالقية التي
ً
ي�ط�ل�ق�ه��ا امل��ؤت �م��ر ه ��ذا ال �ع��ام ق ��ائ�ل�ا :ألن امل��ؤت �م��ر وط�ن��ي
ك��وي�ت��ي ي �ك� ّ�رم س�ن��وي��ًا نخبة م��ن خ�ي��رة أب �ن��اء ال��وط��ن في
ش �ت��ى م �ج��االت ال �ع �م��ل ال��وط �ن��ي وال �خ �ي��ري ،ف ��إن رس��ال��ة
امل��ؤت�م��ر وأه��داف��ه وغ��اي��ات��ه وقيمته مستمدة م��ن ع��ادات
وت�ق��ال�ي��د ذل��ك امل�ج�ت�م��ع امل�ت�م��اس��ك ،وأن امل��ؤت�م��ر س�ي�ك� ّ�رم
ع �ش��رة رم ��وز م��ن ال�ن �خ��ب ال��وط �ن �ي��ة ،م�ث�ن�ي��ًا ع�ل��ى ح��رص
وس��ائ��ل اإلع�لام على تغطية فعاليات املؤتمر ،م��ا يعزز
عمق ال��دور ال��وط�ن��ي واألب �ع��اد املجتمعية ال�ت��ي يؤديها
املؤتمر.

 10مكرَّمين لعطاءاتهم الخيرية
ذك��ر رئيس املؤتمر املحامي يوسف الياسني أسماء العشرة
ّ
ّ
والتطوعي
املكرمني ودورهم املهم في تأسيس العمل الخيري
والوطني ومساندته ،وه��م :املرحومة الشيخة فريحة األحمد،
د.عبدالرحمن العوضي ،املرحوم إبراهيم الشطي ،املرحومة
دولة عبداهلل النوري ،املرحوم عبداهلل الشرهان ،املرحوم أحمد
املحميد ،املرحوم محمد املال ،املرحوم جاسم الوزان ،املرحوم
فهد الحساوي ،واملرحوم أحمد العبدالجليل.
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ّ
ً
مستحقة
ديونا
 334ألف دينار
لـ«أمانة الوزراء» على موظفيها
حمد الخلف
كشف نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الدولة
لشؤون مجلس ال��وزراء أنس الصالح أن الديون
امل �س �ت �ح �ق��ة ل�ل�أم ��ان ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
وال �ج �ه��ات ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا ب�ل�غ��ت  334أل ��ف دي �ن��ار،
مؤكدا أنه «ال تقديرات لديون معدومة».
وبني الصالح في رده على سؤال برملاني للنائب

خليل الصالح أن تلك ال��دي��ون امل��رص��ودة ناتجة
ع��ن ت��أخ �ي��رات وان �ق �ط��اع��ات ع��ن ال �ع �م��ل مل��وظ�ف��ي
أم��ان��ة م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وال �ج �ه��ات ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا،
م��وض �ح��ا أن امل �ع �ن �ي�ين ي �ت��اب �ع��ون ت �ل��ك ال ��دي ��ون
واستقطاعها من رواتب املوظفني أوال بأوال على
دفعات شهرية ،وفق اللوائح والنظم املعمول بها
لعدم تراكمها.
وذك � � ��ر أن ال � ��دي � ��ون امل �س �ت �ح �ق��ة إلدارة ال �ف �ت��وى

شرباكة
يوسف الشهاب

دور انعقاد ..للواسطات!

وال� �ت� �ش ��ري ��ع ت �ب �ل��غ  85أل � ��ف دي � �ن� ��ار ،ع � �ب� ��ارة ع��ن
م� ��دي� ��ون � �ي� ��ات ع � �ل� ��ى ب � �ع� ��ض امل � ��وظ� � �ف �ي��ن ،وج� � ��ار
تحصيلها خصما من رواتبهم شهريا بالقيمة
امل�س�م��وح بخصمها ق��ان��ون��ا ،وف��ق تعميم وزارة
امل��ال�ي��ة ب�ه��ذا ال �ش��أن ،الف�ت��ا إل��ى ع��دم ت��واف��ر دي��ون
معدومة أو يصعب تحصيلها ،مبينا أن الديون
املستحقة لإلدارة العامة لإلطفاء حتى تاريخ 30
سبتمبر املاضي بلغت  912ألف دينار.

أنس الصالح

العوضي في ندوة «الكويت في مفترق طرق»:

دولة الرفاه يجب أن تنتهي
عبد الله السلطان
أكد الكاتب الصحافي واملحاضر في كلية الدراسات
ال�ت�ج��اري��ة م�ح�م��د ال�ع��وض��ي أن ال ��زي ��ادة امل�ت�س��ارع��ة
لسكان ال�ك��وي��ت نتيجة ع��وام��ل دينية واجتماعية
قد تساهم في مشكلة اقتصادية ،موضحا أن لديه
ال�ع��دي��د م��ن ال�ه��واج��س ب��أن ال�ك��وي��ت أص�ب�ح��ت على
م �ف �ت��رق ط ��رق ف��ي ح ��ال اس �ت �م��رت ال �ح �ك��وم��ة بنفس
النهج الحالي لدولة الرفاه الريعي محملني األجيال
القادمة فواتير تكاليفها مستقبال.
وح� ��ذر ال �ع��وض��ي خ�ل�ال ح��دي �ث��ه ف��ي ن� ��دوة ب�ع�ن��وان
«ال� �ك ��وي ��ت ف ��ي م �ف �ت��رق ط � � ��رق ..دراس � � ��ة اق �ت �ص��ادي��ة
إح �ص��ائ �ي��ة» ن�ظ�م�ت�ه��ا ال�ل�ج�ن��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ف��ي راب�ط��ة
أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية أول من
أم ��س ،م��ن اع�ت�م��اد ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ��اص على
االنفاق الحكومي ،حيث اصبح االقتصاد الكويتي
م�ع�ل�ق��ا ،ف�ع�ن��دم��ا تنخفض أس �ع��ار ال�ن�ف��ط تنخفض
ال�ن�ف�ق��ات ال �ع��ام��ة وت �ت��وق��ف ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ن�م�ي��ة ،وع�ن��د
ارتفاع سعره تتسارع معدالت اإلنفاق والتحويالت.
وت��اب��ع ق��ائ�ل�ا :ب��ال�ت��ال��ي ي �ك��ون االق �ت �ص��اد بقطاعيه
الحكومي والخاص رهينا بمتقلبات اإلنفاق العام
وح��ال��ة س��وق النفط ،وأن ه��ذا ال��وض��ع ال يمكن فيه
ت�خ�ط�ي��ط أو ت�ن�ف�ي��ذ أي ب��رن��ام��ج إص�ل�اح��ي هيكلي
حقيقي ،فإما أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لبناء
مستقبل ج��دي��د ل�لأج �ي��ال ال �ق��ادم��ة ،وإم ��ا م��واج�ه��ة
أزمات اقتصادية يصعب حلها آنذاك.

 4محاور
وط��رح العوضي ف��ي محاضرته  4م�ح��اور رئيسية
وه � ��ي «ال � ��واق � ��ع االق� �ت� �ص ��ادي وال ��دي� �م ��وغ ��راف ��ي ف��ي
الكويت ،مستقبل دولة الرفاه في الكويت ،مستقبل
ال�ن�ف��ط ك�م�ص��در رئ�ي�س��ي ل�ل�ط��اق��ة ،خ��ارط��ة ال�ط��ري��ق
امل �ط �ل��وب��ة ل�لاق �ت �ص��اد ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي ح�ق�ب��ة م ��ا بعد
النفط».
وع� ��ن امل� �ح ��ور األول «واق � ��ع االق �ت �ص��اد ال �ك��وي �ت��ي»،
ق��ال ال�ع��وض��ي إن ه�ن��اك م��ن س�ب�ق��وه م��ن سياسيني
واقتصاديني وعدد من البيوت االستشارية العاملية
ف��ي ت �ن��اول ال�ت�ح��دي��ات ال �ق��ادم��ة ،ف�ق��د س�ب��ق أن ح��ذر
تقرير طوني بلير من مستقبل نموذج دولة الرفاه
ال��ذي تتبعه ال�ك��وي��ت منذ االس�ت�ق�لال وال�ق��ائ��م على
الرعاية االجتماعية التامة للمواطن من املهد إلى
اللحد ،حيث أشار التقرير إلى أن االقتصاد الكويتي
يواجه مخاطر حقيقية هيكلية تتمثل في االعتماد
على مصدر وحيد ناضب للدخل وهو النفط.

تحد
أكبر ٍ
وخ �ل��ال ط��رح��ه ل �ل �م �ح��ور ال �ث��ان��ي «م �س �ت �ق �ب��ل دول ��ة

العوضي متحدثاً خالل الندوة

لتوفير
 600ألف وظيفة خالل
الـ 20سنة المقبلة
نمط التنمية قائم على
استنفاد الثروة النفطية

ال��رف��اه ف��ي ال �ك��وي��ت» ،أش ��ار ال �ع��وض��ي ال ��ى أن أكبر
تحد سيواجه االق�ت�ص��اد الكويتي خ�لال العشرين
سنة املقبلة هو القدرة على توفير  600ألف وظيفة
ل �ل �ق��ادم�ين ال� ��ى س� ��وق ال �ع �م��ل م ��ن امل ��واط �ن�ي�ن خ�لال
ال�ع�ش��ري��ن س�ن��ة امل�ق�ب�ل��ة ،ألن ه��ذا ال �ع��دد ي�ف��وق ع��دد
املواطنني الكويتيني العاملني بالقطاعني الحكومي
والخاص حاليا.
وب �ي��ن ال �ع ��وض ��ي أن إح �ص ��ائ �ي ��ات ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للمعلومات املدنية أش��ارت إل��ى أن أع��داد املواطنني
ال �ع��ام �لي��ن ب��ال �ق �ط��اع ال �ح �ك��وم��ي ن �ه��اي��ة ع� ��ام 2018
تبلغ نحو  335أل��ف مواطن بنسبة  %84من جملة
ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة واع� ��داد امل��واط �ن�ين ال�ع��ام�ل�ين في
ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ن�ح��و  63أل �ف��ا ب�ن�س�ب��ة  ،%16وإذا
استمرت الحكومة في سياسة توظيف الخريجني

خريطة الطريق
تحدث محمد العوضي في املحور الرابع عن «خارطة الطريق املطلوبة لالقتصاد الكويتي في حقبة
ما بعد النفط» ،قائال :ليس أمام الكويت سوى طريق واحد وهو إعادة تعريف دولة الرفاه بالشكل
َ
الذي ُيف ِّعل دور املواطنة كما أراده الدستور في املادتني  20و 21اللتني تدعوان إلى اإلنتاجية والتنمية
االقتصادية وحسن استغالل موارد الدولة لتأسيس اقتصاد جديد متنوع قائم على املعرفة ويعمل
على استغالل رأس املال البشري وتحويله إلى قاعدة إنتاجية للسلع والخدمات ،من خالل تطوير
منظومة التعليم العام ،والتعليم العالي ،والتركيز على التخصصات الحرفية والفنية ،واالهتمام
بتوجيه الشباب نحو االبتكار في قطاع األعمال ،والتركيز أكثر على القطاعات غير النفطية من
خالل تنشيط قطاع الصناعة وخاصة الخفيفة منها والحرفية.

الجدد في القطاع الحكومي ،فسيكون العدد املتوقع
للموظفني الكويتيني العاملني في القطاع الحكومي
 640ألفا بعد  20سنة مما يتطلب مضاعفة الهيئات
وال ��وزارات الحكومية حتى تستوعب ه��ذه األع��داد
القادمة إلى العمل.

مستقبل النفط
وف��ي امل �ح��ور ال�ث��ال��ث ،ت�ح��دث ال�ع��وض��ي ع��ن «النفط
ومستقبله ك�م�ص��در رئ�ي�س��ي ل�ل�ط��اق��ة» ،وق ��ال :منذ
ت �س��رب  240ال ��ف ب��رم �ي��ل م��ن ال �ن �ف��ط ع �ل��ى ش��واط��ئ
أالس �ك��ا االم �ي��رك �ي��ة ع ��ام  1989وت�س�ب�ب�ه��ا ف��ي أك�ب��ر
عملية تلوث بحري ف��ي حينه ،وال �ح��وادث البيئية
املماثلة مثل تعمد تسريب النفط الكويتي من قبل
القوات العراقية الغازية أثناء حرب تحرير الكويت
واشعالها آلبار النفط الكويتية ،فقد اصبحت قضية
ح�م��اي��ة البيئة م��ن أول��وي��ات كثير م��ن السياسيني
واملشرعني وجماعات الضغط في العالم الصناعي،
ول �ف �ت��ت األن� �ظ ��ار إل ��ى اإلدع � � ��اءات ال �خ��اص��ة بتأثير
النفط أو ال��وق��ود األح �ف��وري على امل�ش��اك��ل البيئية
امل �ت �م �ث �ل��ة ف ��ي ال �ت �ل��وث ال� �ج ��وي وان �ب �ع ��اث ال� �غ ��ازات
امل�ت�س�ب�ب��ة ف��ي إض �ع��اف ط�ب�ق��ة األوزون ف��ي ال�غ�لاف
ال �ج��وي ،وك��ذل��ك ظ�ه��ور ظ��اه��رة األم �ط��ار الحمضية
والتأثيرات البيئية املباشرة التي يسببها النفط في
أماكن إنتاجه ،األمر الذي توجهت فيه التشريعات
واالتفاقيات الدولية نحو اج��راء خفض كبير على
تركيز ثاني أكسيد الكربون ف��ي ال�ج��و ،األم��ر ال��ذي
أدى لوضع قيود في املنتجات النفطية.

موجز أمني

خذوها على ب�لاط ،وأن شئتم هاكم إياها «ك��اش» ،فنواب املصالح
ومناديب الواسطات لن يقدموا أي شيء في دور االنعقاد ه��ذا ،ال
تستغربوا ،وجزاهم اهلل كل خير إن أعطوا الضوء األخضر باملوافقة
على القانون الخاص في «غير محددي الجنسية» ،والحل النهائي
لقضية أخذت من عقود الزمان ما أخذت ،ولو كان لتلك القضية رأس
وشعر لشاب الشعر وترهل الجسم وم�لأت التجاعيد الوجه ،ومع
هذا إتيان القانون إياه متأخرًا خير ألف مرة من غيابه ما دام يحفظ
الهوية الكويتية واملجتمع الكويتي من دخ��ول إن��اس ال يستحقون
االنتماء ال لألرض وال للمجتمع.
نواب «معالي الوزير وقع لنا هاملعاملة» خالل جلسات املجلس أو
في االستراحة ،لن تكون مشاريع القوانني أو اجتماعات اللجان ذات
أهمية لهم في دور هذا االنعقاد ،ألنهم في رحلة الذهاب أو القفال..
بعد أرب��ع سنوات ما رأينا فيها إال القليل القليل من اإلن�ج��از ،هذا
ً
إذا قلنا هناك إنجاز ،فقد كان معظمهم مشغوال بالواسطات غير
القانونية ،تعيينات وترقيات ومناصب ألناس ال يستحقونها ،وكل
مؤهالتهم أنهم مفاتيح وق�ف��ول للسيد ال�ن��ائ��ب ،وم�م��ارس��ات كلها
ف�س��اد ف��ي أج�ه��زة ال��دول��ة م��ن ع�لاج ف��ي ال �خ��ارج ف��ي غير موضعه،
وتنقالت ما أنزل اهلل بها من سلطان ،وتهديدات باالستجواب لعدم
تمرير املعاملة ،وبقية األمور التي ال تحتاج إلى تفسير أو ذكر أكثر
مما هي معروفة ،وبالنهاية ال نقول سوى الشرهة على الوزراء الذين
شجعوا ه��ذه النوعية من ال�ن��واب على كسر القوانني وال�ل��وائ��ح ،وال
عزاء لإلصالح ،وال ملن ال يعرف الواسطة من املوظفني املخلصني،
الذين يعملون بصدق من الضمير.
هذا االنعقاد األخير ملجلس األمة ،وبعده شوف شغلك يا نائب اليوم
ومرشح الغد ،ابدأ بزراعتك من خالل التقرب للناخب الذي ما عرفته
ط��وال السنوات املاضية وال حتى تجيبه بالهاتف .فالصورة اليوم
غيرها باألمس ،وهو األمر الذي دفع بعض مناديب الواسطات إلى
فتح مكاتب لخدمة الناخبني طوال  24ساعة ،على طريقة الصيدليات
امل�ن��اوب��ة الستقبال ال��واس�ط��ات واع�ت�م��اد عند معالي ال��وزي��ر بخرق
ال�ق��وان�ين ب��وس��ائ��ل ع��دي��دة ت�ب��رره��ا غ��اي��ة كسب ال�ص��وت االنتخابي
القادم ،والعودة من جديد إلى أحضان قاعة عبداهلل السالم.
وال�س��ؤال األه��م في معامالت مكاتب بيوت بعض ال�ن��واب :هل هذه
امل �ع��ام�لات ق��ان��ون�ي��ة ،ف ��إن ك��ان��ت ك��ذل��ك ف��إن�ه��ا ال ت�ح�ت��اج إل ��ى ن��ائ��ب
للواسطة ،واذا كان فيها عوار فال يجوز اعتمادها ،ومع ذلك اعتمدها
ال��وزي��ر إلس �ك��ات ص��وت ال�ن��ائ��ب ع�ن��ه ،ف��إن ه��ذا ال��وزي��ر ال يستحق
املنصب ومشارك بالفساد مع النائب ،وهنا ال نقول سوى أعان اهلل
الكويت على أمثال هؤالء ،وزيرًا كان أو نائبًا ،فكالهما أقسم على
احترام القوانني والدستور ورعاية مصالح الشعب .هذا باللسان،
لكن العمل بعيد عن ذلك ،وحسبي اهلل ونعم الوكيل.
هناك ن��واب ووزراء يشرفون ال�ك��رس��ي ،وف��ي املقابل هناك مثلهم
يكون الكرسي سببًا في وجاهتهم وهذه مشكلة؟!
***
نغزة
إذا أردت أن تعرف النائب الحقيقي ودوره باملجلس فما عليك سوى
النظر إلى حال بيته ورصيده قبل أن يكون نائبًا ،وبعد جلوسه على
كرسي املجلس ،صحيح يرزق من يشاء ..والبركة بصوت الناخب..
طال عمرك.

«رشايدة الرابعة» يتفقون
على «التشاورية»
يوسف المطيري
انتهى اجتماع قبيلة الرشايدة في ديوان املسيلم أمس إلى االتفاق على
آل�ي��ة اج ��راء انتخاباتهم ال�ت�ش��اوري��ة ،ل�ل��وص��ول إل��ى اخ�ت�ي��ار  4مرشحني
لتمثيلهم ف��ي ال��دائ��رة ال��راب�ع��ة ،م��ن أص��ل  17مرشحًا ،على أن يكون لكل
ن��اخ��ب ف ��ي ال �ت �ش��اوري��ة ص� ��وت واح � ��د .ووف � ��ق امل� �ص ��ادر ف� ��إن االج �ت �م��اع
ح�ض��ره  18شخصية تعتزم الترشح لالنتخابات املقبلة ،م��ن ضمنهم
ال�ن��واب الحاليون األرب ��ع وه��م شعيب امل��وي��زري ،علي ال��دق�ب��اس��ي ،ف��راج
العربيد ،سعد الخنفور .وقالت املصادر إن بعض املرشحني لن يلتزموا
االنتخابات التشاورية وسيخوضنها بالرئيسية ،ومنهم النائب الحالي
شعيب املويزري ،وفهد البصمان ،وجسار الجسار .إلى ذلك ،تعتزم قبيلة
العجمان في الدائرة الرابعة إجراء تشاوريتها مطلع األسبوع املقبل.

أحمد العنزي

 45ألف دينار حصيلة مزادين
أجرت اإلدارة العامة للجمارك
م��زادي��ن علنيني ف��ي بيت امل��ال
ب��ال �ص �ل �ي �ب �ي��ة ،وب� �ل� �غ ��ت ق�ي�م��ة
البضائع املباعة بهما 45475
دينارًا كويتيًا.
وع � � �ل� � ��ى ال � � �ت � � �ت� � ��اب� � ��ع ،وخ � �ل ��ال
امل� � ��زادي� � ��ن ،ج� � ��رى إل � �غ� ��اء ب�ي��ع
 1621كرز سجائر و 7حاويات
ّ
ف �ح��م ح �ج��ري ل �ت��دن��ي ال�س�ع��ر،
وجاء هذا اإلجراء انطالقًا من
حرص لجنة املزاد على تقييم
البضائع بشكل تقريبي بعد
االس�ت�ف�س��ار عنها ف��ي ال�س��وق
امل� �ح� �ل� �ي ��ة م � ��ن ج� �ه ��ة ال� �س� �ع ��ر،
ح � �ف� ��اظ� ��ًا ع � �ل� ��ى امل� � � � ��ال ال� � �ع � ��ام.
وبيعت في املزاد األول بضائع
م �ن� ّ�وع��ة؛ ع� �ب ��ارة ع� ��ن« :أم �ت �ع��ة
ش� �خ� �ص� �ي ��ة ،ع � ��رب � ��ات أط � �ف� ��ال،

سرقة محطة
كهرباء
ت� �ق ��دم م ��واط ��ن إل � ��ى م �خ �ف��ر ش��رط��ة
ً
ال� �ص ��دي ��ق؛ ب �ص �ف �ت��ه م �م �ث�ل�ا ل � ��وزارة
ال�ك�ه��رب��اء ،وأب�ل��غ ع��ن ت�ع��رض محطة
ت�ح��وي��ل ك�ه��رب��اء ث��ان��وي��ة ف��ي منطقة
ال � �ص ��دي ��ق إل� � ��ى ال � �س ��رق ��ة م � ��ن ق �ب��ل
مجهول .وقال مصدر أمني :إن املبلغ
أف��اد ف��ي ش�ك��واه أن اللص تمكن من
سرقة « 14كيبل نحاسي».،

البضائع بالمزاد العلني

إك� � � �س� � � �س � � ��وارات ،ون� � � �ظ � � ��ارات»
بمبلغ  4375دي�ن��ارًا ،أم��ا مزاد
األرب � � �ع� � ��اء امل � ��اض � ��ي ،ف �ب �ي �ع��ت

ف �ي��ه ب �ض��ائ��ع م� �ن � ّ�وع ��ة ع �ب��ارة
ع��ن« :أج �ه��زة إن� ��ذار ،ك��ام�ي��رات
مراقبة ،ورسيفرات».

محاولة انتحار
ُ
نقل واف��د هندي «أربعيني» إل��ى مستشفى مبارك الكبير ،إثر
محاولته االنتحار في دورة مياه بالقرب من جمعية الساملية أول
من أمس.
وق� ��ال م �ص��در أم �ن��ي إن ب�لاغ��ًا ورد إل ��ى غ��رف��ة ع�م�ل�ي��ات وزارة
ً
الداخلية يفيد بوجود وافد هندي يقوم بقطع شريان يده ،محاوال
االنتحار ،وهرعت على الفور دورية أمنية وفنيو «الطوارئ الطبية»
بأخذ آلة حادة
إلى موقع الحادث ،وعند وصولهم قام رجال األمن
ّ
منه ،وجرى إسعافه إلى مستشفى مبارك الكبير لتلقي العالج
الالزم ،وسجلت قضية محاولة انتحار ،وسيجري التحقيق مع
الهندي ،ريثما تسمح حالته لصحية.

«السكنية» توزع
 153قسيمة
ت� � � ��وزع امل� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل ��رع ��اي ��ة
ال �س �ك �ن �ي��ة ال��دف �ع��ة ال ��راب �ع ��ة م ��ن ق�ط��اع
(إن  )11ضمن القسائم الحكومية في
مشروع (جنوب مدينة صباح االحمد)
م �ت �ض �م �ن��ة  153ق� �س� �ي� �م ��ة ألص� �ح ��اب
الطلبات املخصصة لهم قسائم حتى
تاريخ الرابع من شهر فبراير .2016
ودع� � � ��ت امل� ��ؤس � �س� ��ة ام � � ��س امل ��واط� �ن�ي�ن
امل� �خ� �ص� �ص ��ة ل� �ه ��م ق� �س ��ائ ��م ح �ك��وم �ي��ة
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة امل ��ذك ��ورة إل ��ى مراجعتها
ل � �ت� ��وزي� ��ع ال � �ب � �ط� ��اق� ��ات ي � ��وم� ��ي األح � ��د
واالث �ن�ي�ن امل�ق�ب�ل�ين مصطحبني معهم
ال �ب �ط��اق��ة امل��دن �ي��ة وق � ��رار التخصيص
لتسلم بطاقة القرعة.
واوض� � �ح � ��ت ان ب� �ط ��اق ��ات االح� �ت� �ي ��اط
س � �ت ��وزع ي ��وم ��ي ال� �ث�ل�اث ��اء واألرب � �ع� ��اء
امل �ق �ب �ل�ين ،م�ب�ي�ن��ة أن م ��ن ي�ت�خ�ل��ف عن
تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خالل
األي � � ��ام امل � �ح� ��ددة س �ي �ج��ري اس �ت �ب �ع��اد
اس �م��ه وادخ � ��ال االس� ��م ال� ��ذي ي�ل�ي��ه في
التخصيص.
ك �م��ا دع ��ت امل��واط �ن�ين امل�خ�ص�ص��ة لهم
قسائم حكومية ف��ي تلك القطعة ولم
ت � ��رد أس� �م ��اؤه ��م ض� �م ��ن ه � ��ذا ال �ك �ش��ف
إل��ى مراجعة املؤسسة الثالثاء املقبل
مصطحبني م�ع�ه��م ق ��رار التخصيص
والبطاقة املدنية للدخول ضمن قائمة
االحتياط.
وي �ض��م امل �ش��روع ن�ح��و  25أل ��ف وح��دة
سكنية بمساحة  400متر م��رب��ع لكل
منها ،إضافة إلى الخدمات األساسية
وامل � �ب� ��ان� ��ي ال � �ع� ��ام� ��ة ،م� �ن� �ه ��ا امل� � � ��دارس
وامل� ��راك� ��ز ال �ص �ح �ي��ة وم� ��راك� ��ز االط� �ف ��اء
وم��راك��ز الضاحية وف ��روع الجمعيات
التعاونية واملساجد( .كونا)
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الكويت 05

شؤون الديرة

المدارس ..أزمة تلد أخرى والحلول شبه غائبة
«أزمة تلد أزمة،
ومشكالت تتجدد» ،هذا
الوصف ينطبق تماما ً
على الواقع المدرسي
اآلن ،فبعد أن تكررت
األحداث في محيط
المدارس وداخلها،
والتي تنوعت بين
العنف واقتحام بعض
أولياء األمور لضرب
معلمين ودارسين،
بجانب الهوشات التي
تزايدت معدالتها ،عادت
حوادث الدهس واعمال
االستهتار بالسيارات
مجدداً ،وشهدت إحدى
مدارس جليب الشيوخ
واحدة منها أول من
امس ،لكن األخطر من
ذلك المخاوف التي
عبر عنها أولياء أمور
ومسؤولو مدارس،
مؤكدين أن نقص
تواجد الدوريات األمنية
والمرورية يزيد الحوادث.
هاني الحمادي
تعيش أغلب اإلدارات املدرسية حالة من
ال�ق�ل��ق ي��وم�ي��ا ق�ب�ي��ل ب ��دء ال � ��دوام امل��درس��ي
ص �ب��اح��ا ،وك��ذل��ك أث �ن��اء ان �ص��راف ال�ط�لاب
وال � � �ط � ��ال � � �ب � ��ات خ � �ش � �ي� ��ة وق � � � � ��وع ح � � � ��وادث
للمتعلمني ،خاصة في ظل معاناة املدارس
من االزدحام املروري وعرقلة حركة السير
أمامها.
وق ��ال م�س��ؤول��و إدارات م��درس�ي��ة ل �ـ سبقلا:
في كثير من األحيان نستعني برجال املرور
ودوري � � � ��ات االم � ��ن ال� �ع ��ام ل �ف��ك االخ �ت �ن��اق��ات
امل��روري��ة ام��ام امل��درس��ة كحل م��ؤق��ت ملشكلة
قائمة تتجدد صباحا وم��ع ان�ت�ه��اء ال��دوام
املدرسي.

حوادث متكررة
ول��وح��ظ ف��ي اآلون��ة االخ�ي��رة وق��وع ع��دد من
ال �ح��وادث امل��روري��ة وح� ��االت ده��س ألط�ف��ال
ص�غ��ار ف��ي ع�م��ر ال��زه��ور ،م�م��ا ي��ؤك��د وج��ود
خطر قائم على كل املتعلمني ،وما الحوادث
اال إن ��ذار للتحرك ال�ج��دي م��ن قبل الجهات
املعنية لتالفي ال�ك��وارث وحفاظا على أمن
وسالمة ابنائنا الطلبة.
م� �ص ��در ت ��رب ��وي ش � ��دد ع �ل��ى ض � � ��رورة ع�ق��د
اج� �ت� �م ��اع ع ��اج ��ل ب�ي��ن وزارت� � � � ��ي ال��داخ �ل �ي ��ة
وال �ت��رب �ي��ة ل �ب �ح��ث امل �ش �ك �ل��ة وإي� �ج ��اد ح�ل��ول
واق �ع �ي��ة ل �ه��ا م��ن م�ن�ط�ل��ق األم ��ان ��ة ال��وط�ن�ي��ة
املكلفني بها ،مؤكدا ان هناك طلبة وطالبات
ف ��ي خ �ط��ر ي ��وم ��ي ،الس �ي �م��ا ف ��ي ظ ��ل وج ��ود
قائدي مركبات متهورين وآخرين يجهلون
ق��واع��د امل � ��رور وي �ك �س��رون أب �ج��دي��ات االم��ن
والسالمة.

مسؤولون تربويون لـ سبقلا:
■ المستهترون «صداع» وخطر على الصغار
■ ال نملك أي صالحيات خارج حدود المؤسسة التعليمية
■ حماية الطلبة مسؤولية «التربية» و«الداخلية»
■ خطة وطنية للتوعية
بمكانة المدارس ودعم رسالتها التربوية
مساندة الرسالة التربوية للمدارس واجبة

أين التوعية؟
وطالب املصدر بتكثيف الحمالت التوعوية
امل� ��روري� ��ة ع �ل��ى م � ��دار ال� �ع ��ام ل �ت �ك��ون امل � ��دارس
اك�ث��ر أم�ن��ا وم��ن أج��ل تحسني أوض ��اع امل��راف��ق
التعليمية التي تعاني من ارتفاع احتماالت
ح � � ��وادث ال �س �ي��ر ف �ي �ه��ا .واق � �ت� ��رح امل� �ص ��در أن
تتضمن الحملة توزيع كتيب توعوي لجميع
امل ��دارس يتضمن إرش ��ادات م��روري��ة وتوعية
ل�ل�ط�لاب وأول �ي��اء األم ��ور او ت�ك��وي��ن جماعات
للمرور داخل املدارس تكون مهمتها الحفاظ
على االمن والسالمة املرورية.
من جهته ،قال مدير مدرسة صباح األحمد
الثانوية بنني يوسف بوسكندر ان سالمة
الطلبة اولوية وتتحمل مسؤوليتها التربية
وال��داخ �ل �ي��ة وك��ذل��ك اول �ي ��اء االم � ��ور ،وي�ج��ب
ت �ض��اف��ر ج �م �ي��ع ال �ج �ه��ود ل �ت��وف �ي��ر ع�ن��اص��ر
االطمنئان للمتعلمني.
واكد بوسكندر ان وزارة التربية ممثلة في

اإلدارات امل��درس �ي��ة ال ت�م�ل��ك أي ص�لاح�ي��ات
خ��ارج ح��دود ال�ح��رم امل��درس��ي ،ول��ذل��ك يجب
ان تتولى الداخلية مسؤولية حماية الطلبة
من املخاطر املرورية امام كل مدرسة.
وأضاف بوسكندر :رغم عدم وجود صالحيات
ل �ن��ا اال ان �ن ��ا ن �ض �ط��ر ألن ن �ت��دخ��ل ف ��ي ب�ع��ض
االح �ي ��ان ح�ف��اظ��ا ع�ل��ى س�لام��ة ال �ط�ل�اب خ��ارج
املدرسة ،ألن الزحام وقت خروج الطالب يكون
مشكلة املشاكل لكل مدرسة رغم تعدد املخارج.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،ق��ال��ت ال�ب��اح�ث��ة االج�ت�م��اع�ي��ة في
اح��دى م��دارس منطقة العاصمة دينا صفوت
إن ه�ن��اك س�ل��وك�ي��ات ع��دي��دة ي�ق��وم ب�ه��ا اول�ي��اء
األم� ��ور ت�ع��د م�خ��ال�ف��ات م��روري��ة واض �ح��ة مثل
الدخول من باب الخروج والعكس مما يتسبب
في وق��وع الكثير من الحوادث الى جانب عدم
احترام تعليمات أمن املدرسة.

الرسالة التربوية
وأش� � � ��ارت ال � ��ى وج� � ��ود ض �غ��ط ك �ث �ي��ف ع�ل��ى

ّ
معلم
النيابة حجزت مواطناً وابنيه العتدائهم على

فرقة مباحث في محيط المدارس
محمد إبراهيم
كشفت م�ص��ادر أمنية ع��ن تشكيل فرقة
من رج��ال مباحث امل��رور؛ مهمتها مراقبة
املستهترين واملتجاوزي القوانني املرورية
أم ��ام امل � ��دارس ،وض�ب�ط�ه��م ،وإح��ال�ت�ه��م ال��ى
نظارة املرور وحجزهم.
وقالت املصادر إن قطاع املرور والعمليات
رصد الكثير من التجاوزات أم��ام امل��دارس
خالل اآلون��ة األخيرة ،األمر الذي استدعى
ت �ش �ك �ي��ل ف ��رق ��ة خ ��اص ��ة ل �ض �ب��ط ال��وض��ع
لحماية الطلبة.
املروري في محيط املدارسّ ،
وأك��دت امل�ص��ادر أن الفرقة املكلفة مراقبة
م �ح �ي��ط امل � � ��دارس ص � ��درت ل �ه��م ت�ع�ل�ي�م��ات
ُّ
م� �ش � ّ�ددة وواض� �ح ��ة وص��ري �ح��ة ب��ال�ت��دخ��ل

املباشر والسريع والحاسم في التعامل مع
املستهترين ،الذين ُي ِّ
عرضون أرواح الطلبة
للخطر.
وأوض � �ح� ��ت امل � �ص� ��ادر أن رج� � ��ال امل � ��رور
رص��دوا كثيرًا من السلوكيات الخطأ التي
يقوم بها اولياء االم��ور أمام امل��دارس؛ مثل
الصعود على األرصفة باملركبات والدخول
َّ
يتسبب
من باب الخروج ،والعكس ،ما قد
ف��ي وق ��وع كثير م��ن ال �ح��وادث ،ال��ى جانب
عدم احترام تعليمات أمن املدرسة.
وأشارت املصادر إلى أن السالمة املرورية
ّ
يتحمل
م �س��ؤول �ي��ة م �ش �ت��رك��ة؛ ف�ل�ا ب��د أن
الجميع مسؤوليته ،بدءًا من إدارة املدرسة،
ال��ى األه��ال��ي ،ال��ى الطلبة ،اض��اف��ة ال��ى االم��ن
املوجود داخل املدرسة ،وكذلك ادارة املرور
التي عليها العبء األكبر.

اعتداء جديد ..ولي أمر أهان وكيل مدرسة
ت�ق��دم م��واط��ن يعمل وك�ي�لا م�س��اع��دا في
اح��دى امل ��دارس ب�ب�لاغ ال��ى مخفر شرطة
ال�ج�ه��راء ،وأب�ل��غ ع��ن تعرضه لإلهانة من
قبل ولي أمر أحد الطلبة أول من أمس.
وق ��ال م �ص��در أم �ن��ي :إن امل�ب�ل��غ أف� ��اد في
ش�ك��واه ب��أن ول��ي أم��ر أح��د الطلبة اقتحم
مكتبه ووجه له سيال من السباب ،وعندما

ح ��اول اس�ت�ط�لاع األم ��ر م�ن��ه ل��م يستجب
املشكو في حقه ،وواصل شتائمهّ ،
وزود
ُ
امل�ب�ل��غ رج ��ال األم ��ن ب�ب�ي��ان��ات ول��ي األم��ر،
وج��ار استدعاؤه ح��ول الشكوى املقدمة
ضده.
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،ح �ج��زت ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
أم ��س ول ��ي األم� ��ر واب �ن �ي��ه ل�ت�ع��دي�ه��م على

 %70الحد األدنى لـ«العلمي» و %78لـ«األدبي»

الجامعة :بدء االلتحاق بالفصل
الثاني  11ديسمبر
أع�ل��ن عميد القبول والتسجيل ف��ي جامعة
ال �ك��وي��ت د.ع� �ل ��ي امل �ط �ي��ري ع ��ن ب� ��دء ع�م�ل�ي��ة
ت� �ق ��دي ��م ط� �ل� �ب ��ات االل � �ت � �ح� ��اق ف� ��ي ال �ج��ام �ع��ة
إلكترونيًا للفصل الدراسي الثاني ،بالنسبة
ال ��ى ال�ط�ل�ب��ة امل�س�ت��وف�ين ش ��روط ال�ق�ب��ول من
ال�ك��وي�ت�ي�ين وأب� �ن ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ات وم��واط �ن��ي
دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون وامل �ق �ي �م�ين ب �ص��ورة
غير قانونية ،وليسوا من أبناء الكويتيات،
ال�خ��ري�ج��ي ال�ن�ظ��ام امل� ّ
�وح��د وامل�ع�ه��د الديني
وامل� � � ��دارس األم �ي ��رك �ي ��ة ،وك ��ذل ��ك ال �خ��ري �ج��ي
ّ
واملتوقع ُّ
تخرجهم فيها
املدارس اإلنكليزية،
(ل�خ��ري�ج��ي م ��دارس ال�ك��وي��ت ف �ق��ط) ،اع�ت�ب��ارا
م��ن  7دي�س�م�ب��ر امل�ق�ب��ل وح �ت��ى األرب� �ع ��اء 11
ديسمبر.
واضاف املطيري :إن الطلبة الذين من فئات
ال �ق �ب ��ول األخ � � ��رى ي �م �ك �ن �ه��م ت �ق��دي��م ط �ل �ب��ات
االل� �ت� �ح ��اق ف ��ي ص ��ال ��ة ال �ق �ب��ول وال�ت�س�ج�ي��ل
بالشويخ ،خالل الفترة من  9لغاية ديسمبر،
أث�ن��اء س��اع��ات ال ��دوام ال��رس�م��ي ،كما ه��و في
الخطة الزمنية املذكورة في الجدول.
واوض� � ��ح أن ال� �ح ��دود ال��دن �ي��ا ل �ل �ق �ب��ول في
جميع كليات الجامعة بالنسبة الى الطلبة
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن وأب � �ن� ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ات امل �ط� ّ�ب �ق��ة
للفصل الدراسي الثاني هي املعدل املكافئ
ل �ك��ل ت �خ� ّ�ص��ص ،وال� � ��ذي ي �ح �س��ب ف ��ي ض��وء
ن �ت ��ائ ��ج اخ � �ت � �ب� ��ارات ال� � �ق � ��درات األك ��ادي �م �ي ��ة
ونسبة ال�ش�ه��ادة الثانوية للطالب ،بشرط
ح� �ص ��ول ال �ط ��ال ��ب امل� �ت� �ق � ّ�دم ل �ل �ج��ام �ع��ة ع�ل��ى
نسبة في الشهادة الثانوية ال تقل عن %70
للقسم ال�ع�ل�م��ي و %78للقسم األدب� ��ي ،ع��دا

امل��درس��ة ،وال�ك��ل ي�ت�س��ارع ف��ي ان�ه��اء مهمته،
س��واء ك��ان ف��ي توصيل الطالب صباحا او
خ�لال االن �ص��راف ،وبالطبع ك��ل ه��ذا يسبب
رب �ك��ة ام � ��ام امل � � ��دارس ت �ب��ذل ف �ي �ه��ا االدارات
امل��درس �ي��ة ج �ه��دا ك �ب �ي��را ي�س�ت�ن��زف ط��اق�ت�ه��ا
احيانا.
وأك� � ��دت أن ول� ��ي االم � ��ر ل ��ه دور ك �ب �ي��ر ل�ح��ل
امل�ش�ك�ل��ة م��ن خ�ل�ال اح �ت��رام��ه ل�ق��واع��د امل��رور
داخل املدارس وخارجها.
وتمنت وج��ود دوري ��ة م��روري��ة ام��ام كل
م��درس��ة أوق ��ات دخ��ول وخ ��روج الطالب
ليراها اول�ي��اء االم��ور وق��ائ��دو املركبات
وت� �ك ��ون رادع � � ��ا ألي م �س �ت �ه �ت��ر او غ�ي��ر
منتبه.
وش ��دد م �س��ؤول��ون ت��رب��وي��ون ع�ل��ى ض��رورة
إقرار خطة وطنية للتوعية بمكانة املدارس
وت �ع��زي��ز اح �ت��رام �ه��ا ،وت �ض��اف��ر ج �ه��ود ك��ل
أركان املجتمع في معاونتها ألداء رسالتها
التربوية كما يجب.

لمنع أعمال االستهتار وضبط المخالفين

ّ
تخصصات كلية العلوم ،التي يكون القبول
ف �ي �ه��ا وف �ق ��ًا ل �ن �س �ب��ة ال �ط��ال��ب ف ��ي ال �ش �ه��ادة
الثانوية.
وذك��ر املطيري أن جميع اختبارات القدرات
س �ي �ج��ري ت �ق��دي �م �ه��ا ث�ل��اث م � ��رات م�خ�ت�ل�ف��ة
خ�ل�ال ال �ع ��ام ال �ج��ام �ع��ي ال �ح��ال��ي ،وس�ي�ق��وم
مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم
وال� � �ق � �ي � ��اس ب� � ��اإلع �ل ��ان ع � ��ن ت� � ��واري� � ��خ ه ��ذه
االختبارات.
وأض��اف إن��ه ف��ي ح��ال ع��دم إمكانية الطالب
دخ � � ��ول ال� �ن� �ظ ��ام ل �ت �ق��دي��م ط� �ل ��ب االل� �ت� �ح ��اق
سيظهر ل��ه راب ��ط ال�ك�ت��رون��ي ي�ن�ق��ل ال�ط��ال��ب
م��ن خ�لال��ه إل��ى إرش ��ادات وتعليمات ،يجب
ات �ب��اع �ه��ا ،وع �ل��ى ال �ط��ال��ب ب �ع��د ي��وم��ي عمل
الدخول مرة أخرى إلى نظام تقديم طلبات
االل�ت�ح��اق االل�ك�ت��رون��ي للتأكد م��ن إمكانية
ت �ق��دي��م ط �ل��ب االل� �ت� �ح ��اق .ع �ل �م��ا ب � ��أن ق �ب��ول
الطالب ف��ي الجامعة م�ش��روط بصحة هذه
البيانات.

ّ
مؤجل قبولهم

وأف � � ��اد ب� ��أن ال �ط �ل �ب��ة ال ��ذي ��ن ج� ��رى ق�ب��ول�ه��م
ُ
للفصل الدراسي الثاني ،وأعلنت أسماؤهم
وت �خ� ّ�ص �ص��ات �ه��م م ��ع ن �ت��ائ��ج ق �ب��ول ال�ف�ص��ل
ُّ
األول ُ
سي َ
عتمد قبولهم وتسلم املستندات
الثبوتية منهم ،التي تؤكد صحة البيانات
التي جرى قبولهم على أساسها ،وذلك من
 15ال ��ى  23دي�س�م�ب��ر امل �ق �ب��ل ،وف �ق��ًا مل��واع�ي��د
م � �ح� ��ددة ،س �ي �ج ��ري إرس ��ال� �ه ��ا إل �ي �ه ��م ع�ب��ر
هواتفهم النقالة امل��ذك��ورة ضمن بياناتهم

مل ��راج� �ع ��ة ص ��ال ��ة ال� �ق� �ب ��ول وال �ت �س �ج �ي��ل ف��ي
ال� �ش ��وي ��خ ،ل �ت �ق��دي��م امل �س �ت �ن ��دات امل �ط �ل��وب��ة،
وت �س �ج �ي ��ل امل � � �ق� � ��ررات ال � ��دراس � �ي � ��ة ل �ل �ف �ص��ل
الدراسي الثاني.
وأش � ��ار إل ��ى أن ه �ن��اك ن �س �ب��ًا دن �ي��ا م �ح��ددة
ل�ل�ط�ل�ب��ة ذوي االح �ت �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة م��ن
الكويتيني وأب �ن��اء ال�ك��وي�ت�ي��ات املستوفيني
ش��روط ال�ق�ب��ول امل�ن�ص��وص عليها ،تقل عن
ال�ح��دود الدنيا للقبول في الجامعة ،وهذه
ال� �ح ��دود ه ��ي  %65ل�ل�ق�س��م ال�ع�ل�م��ي و%72
للقسم األدبي.

طلبة «اإلنكليزية»
وأف � ��اد ب��أن��ه ع �ل��ى ط�ل�ب��ة م � ��دارس ال �ث��ان��وي��ة
ّ
ّ
تخرجهم تقديم طلبات
اإلنكليزية املتوقع
االل � �ت � �ح� ��اق ب ��ال �ج ��ام �ع ��ة ال� �ك� �ت ��رون� �ي ��ا خ�ل�ال
املواعيد امل�ح��ددة ،وم��ن ث��م تقديم نتائجهم
ال�ن�ه��ائ�ي��ة إل ��ى ع �م��ادة ال �ق �ب��ول وال�ت�س�ج�ي��ل
خالل يومي عمل من تاريخ إعالن نتائجهم،
ّ
تخصصاتهم بالجامعة
حتى يمكن تحديد
واس�ت�ك�م��ال إج � ��راءات تسجيلهم ف��ي ض��وء
النسب الدنيا للقبول في الجامعة.
وأضاف املطيري إنه يمكن للطلبة املستوفني
شروط التحويل من جامعات أخرى وكليات
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
م��راج�ع��ة ع �م��ادة ال�ق�ب��ول وال�ت�س�ج�ي��ل ،خ�لال
ت�ق��دي��م ط�ل��ب االل �ت �ح��اق ب��ال�ج��ام�ع��ة للفصل
َ
ال��دراس��ي ال�ث��ان��ي ،مصطحبني معهم كشف
�ات م �ع �ت �م �دًا وامل� �س� �ت� �ن ��دات ال �ث �ب��وت �ي��ة
درج� � � � ٍ
املطلوبة.

معلم داخ��ل إح��دى امل��دارس في محافظة
األحمدي.
وك � � ��ان م �س �ت �خ��دم��و م� ��واق� ��ع ال� �ت ��واص ��ل
االج�ت�م��اع��ي ق��د ت��داول��وا ف�ي��دي��و م�ص��ورا
أظ�ه��ر واق�ع��ة االع �ت��داء ،وت�ب�ين الح�ق��ًا أنها
ب �س �ب��ب خ �ل��اف ع �ل��ى ت �س �ج �ي��ل ال �ط��ال��ب
ضمن املتأخرين.

دورية أمنية في محيط المدارس

تنويع مسارات التعليم بما يتوافق مع خطة التنمية

تعليم تقني وصناعي وتجاري
ً
قريبا
في الثانويات..
أميرة بن طرف
ك �ش �ف��ت م� �ص ��ادر م �ط �ل �ع��ة ع ��ن ال �ت��وج��ه
ل �ل �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى امل� �ش ��اري ��ع ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
ف��ي خ�ط��ة التنمية امل�ق�ب�ل��ة ،م�ت��وق�ع��ة ان
يتم ال�ب��دء ف��ي تطبيق تنويع م�س��ارات
ال �ت �ع �ل �ي��م ال � �ث� ��ان� ��وي ،ل �ي �ش �م��ل ال �ت �ق �ن��ي
وال� �ص� �ن ��اع ��ي وال � �ت � �ج� ��اري ال � ��ى ج��ان��ب
القسمني االدبي والعلمي الحاليني ،في
غضون عام.
وق ��ال ��ت امل � �ص� ��ادر ان ت �ن��وي��ع م� �س ��ارات
التعليم الثانوي ،يعتبر احد اهم اهداف
رك �ي��زة رأس �م��ال ب �ش��ري اب ��داع ��ي ،حيث
ادرج ال �ت��وج��ه ف ��ي م� �ش ��روع امل�ن�ظ��وم��ة
امل �ت �ك��ام �ل��ة الص �ل��اح ال �ت �ع �ل �ي��م ،وامل �ق ��رر
االن�ت�ه��اء منه ع��ام  ،2020حيث وصلت
نسبة االن �ج��از ف�ي��ه وف�ق��ا الخ��ر تقارير
املتابعة .%69
وب �ي �ن��ت امل � �ص� ��ادر ان االم� ��ان� ��ة ال �ع��ام��ة
ل� �ل� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط وال� � �ت� � �ن� � �م� � �ي � ��ة ،ت � ��واص � ��ل
اجتماعاتها م��ع القطاعات التعليمية
للوقوف على اخ��ر مستجدات مشروع
امل�ن�ظ��وم��ة امل�ت�ك��ام�ل��ة الص�ل�اح التعليم،
ح �ي ��ث ق ��دم ��ت ال� �ق� �ط ��اع ��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
ت�ق��اري��ر ح��ول ت�ص��ورات�ه��ا ل�ب��دء تطبيق
املشاريع الفرعية ضمن املنظومة.
ول �ف �ت��ت إل� ��ى أن ال �خ �ط��ة ت �ح �ت��وي على
مشاريع متنوعة منها :تطوير املناهج

توفير
الكوادر الوطنية
للمشاريع الجديدة
تأهيل فنيين
وصناعيين وحرفيين
حملة
إلى جانب َ
الشهادات الجامعية
ال� ��دراس � �ي� ��ة ،ص �ق��ل م � �ه� ��ارات امل �ع �ل �م�ين،
تطوير اإلدارات ال�ت��رب��وي��ة وامل��درس�ي��ة،
وم � �ش� ��روع ت �ن��وي��ع م � �س� ��ارات ال�ت�ع�ل�ي��م
ال� �ث ��ان ��وي ب �م ��ا ي� �ت ��واف ��ق م� ��ع امل �ع��اي �ي��ر
ال� �ع ��امل� �ي ��ة وال� � � � ��ذي ي � �ه� ��دف ال � � ��ى ت �ع ��دد
م�س��ارات التعليم ف��ي املرحلة الثانوية
م��ن القسمني العلمي واألدب��ي ليضاف
ل�ه�م��ا ال �ص �ن��اع��ي وال �ت �ق �ن��ي وال �ت �ج��اري
مما يوسع دائرة الخيارات امام الطالب
الثانوي لالختيار وفقا مليوله.
مسارات جديدة

ول�ف�ت��ت امل �ص��ادر ال��ى ان ه�ن��اك ت�ص��ورا
مبدئيا الدراج املسارات الجديدة ضمن
التعليم الثانوي ،بالتدريج في مدارس
م�ح��ددة ف��ي املناطق التعليمية ،بينما
ستتم االستعانة بأساتذة متخصصني
ف��ي امل �س��اري��ن ،ح�ي��ث ي�م�ك��ن االس�ت�ع��ان��ة
ب �م��درب�ين م��ن ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب ،او ف�ت��ح امل�ج��ال
ل �ت �ع �ي�ين خ��ري �ج��ي ال �ب �ك ��ال ��وري ��وس م��ن
التخصصات االداري ��ة والتكنولوجية
وكذلك التخصصات الصناعية للعمل
كمدرسني ضمن هذه املسارات.
واش� � � ��ارت امل � �ص� ��ادر ال � ��ى ان ف �ت��ح ه��ذه
امل �س��ارات للتعليم ال �ث��ان��وي ،م��ن شأنه
االس �ه��ام ف��ي ت��وف�ي��ر ال� �ك ��وادر ال��وط�ن�ي��ة
ال �ل��ازم � ��ة ل �ل �ع �م��ل ف � ��ي م � �ش ��اري ��ع خ �ط��ة
ال�ت�ن�م�ي��ة ،وال �ت��ي تتطلب ت��وف�ي��ر فنيني
وصناعيني وحرفيني ،الى جانب حملة
ال �ش �ه��ادات ال �ج��ام �ع �ي��ة ،ح �ي��ث س�ي�ك��ون
خ ��ري ��ج ه � ��ذه امل� � �س � ��ارات م �ه �ي��أ ل�ل�ع�م��ل
م �ب��اش��رة ب �ع��د ال �ت �خ��رج م ��ن ال �ث��ان��وي��ة
ف ��ي م� �ج ��ال ت �خ �ص �ص��ه ،ب �ي �ن �م��ا ي�م�ك�ن��ه
ك��ذل��ك اك �م ��ال دراس ��ات ��ه ال �ج��ام �ع �ي��ة في
ذات امل �س ��ار ،ف�ض�لا ع��ن ان ادراج ه��ذه
املسارات ،سيعمل على فتح فرص عمل
ج��دي��دة لخريجي بعض التخصصات
م� ��ن ال� �ب� �ك ��ال ��وري ��وس ل �ل �ع �م��ل م��درس�ي�ن
ضمن كوادر وزارة التربية.
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ُّ
التدخل
المستورد ُيغرق السوق ..وعلى «التجارة»

الفريح لــ سبقلا :منتجو البيض
الكويتي يتكبَّدون خسائر
عبدالرزاق المحسن
ّ
شدد الخبير الزراعي محمد الفريح على ضرورة
ّ
تدخل وزارة التجارة والصناعة إليقاف الخسائر
ال �ت��ي ي �ت �ع� ّ�رض ل�ه��ا م�ن�ت�ج��و ال �ب �ي��ض ،م��ن م ��زارع
وش��رك��ات وط�ن�ي��ة ،ب��ات��ت تبيع منتجاتها بسعر
ال�ت�ك�ل�ف��ة أو اق��ل أح�ي��ان��ا ف��ي ال �ش �ب��رات واألس ��واق
والجمعيات التعاونية ،مبينًا ان سعر الكرتون
ك��ان يباع للجمعيات التعاونية ب�ـ 10دنانير ،اال
أن��ه وص��ل م��ؤخ��را ال��ى  4أو  5دنانير ،االم��ر ال��ذي
يضع مصالح املنتجني في ّ
مهب الريح.
وأض��اف الفريح ل�ـ سبقلا :إن ال��دواج��ن والبيض
ي �ع �ت �ب��ران اف �ض��ل م �ح� ّ�ول ل �ل �ب��روت�ين م��ن االع�ل�اف
ّ
النباتية ،مبينا ان البيض يغطي كل االحتياجات
َّ
ال �ب��روت �ي �ن �ي��ة ل �ل �م��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ي�ن ُ
وي � �ص ��در
الفائض منه الى دول الجوار ،حيث يالحظ مؤخرا
انخفاض اسعاره محليا بسبب منع بعض الدول
دخول البيض الكويتي ألسباب ّ
متفرقة ،والسماح
ب��اس �ت �ي��راده م��ن  4دول ،ه ��ي :ت��رك �ي��ا ،أوك��ران �ي��ا،
األردن ،والسعودية ،بأسعار رخيصة.
واشار الفريح الى انه ال قانون لحماية الصناعة
ف��ي ال �ب�ل�اد ،ف��ي ح�ي�ن ي�س�م��ح ب��اس �ت �ي��راد ال�ب�ي��ض
ومنتجات االغذية االخرى من دون اي اشتراطات،
م��وض�ح��ا ان «ال �ت �ج��ارة» م�ن�ح��ت ف �ت��رة ص�لاح�ي��ة،
ت�ع�ت�ب��ر ض�ع��ف ال�ص�لاح�ي��ة امل �ق ��ررة ب��امل��واص�ف��ات
الكويتية والخليجية ،حيث يجب ان ُت َّ
طبق شروط
ع��ام��ة ع �ل��ى ج�م�ي��ع امل �ن �ت �ج��ات ال �غ��ذائ �ي��ة ال � ��واردة
م��ن ال �خ��ارج ،أس ��وة ب��ال�ت��ي وضعتها ال�س�ع��ودي��ة،
وتطبيق نفس املواصفات واالشتراطات.
واق �ت��رح أن ي �ك��ون ال�ب�ي��ض امل �س �ت��ورد م�ق��دم��ا فيه
كشف كامل ملطابقة املرزعة املنتجة للمواصفات
الخليجية ،وتحديد انتهاء الصالحية للمستورد
ب��أق��ل م ��ن  30ي��وم��ا ع ��ن ال �ص�لاح �ي��ة امل �ط� ّ�ب �ق��ة في
ال �ك ��وي ��ت ،م � �ش � ّ�ددا ع �ل��ى اه �م �ي��ة ت� �ع ��اون م�ن�ت�ج��ي
ال �ب �ي��ض ف ��ي ت �ح��دي��د االس � �ع ��ار وط � ��رق ال �ت��وزي��ع
ً
ل �ت �ف��ادي امل �ص��اري��ف ال�ب��اه�ظ��ة ،ف �ض�لا ع��ن توفير
النقل الجماعي ملنتجاتهم.

استقرار األسعار

وطالب الفريح بإنشاء مركز ّ
موحد لتعبئة وفرز
ال�ب�ي��ض وان �ش��اء مصنع الن �ت��اج ال�ب�ي��ض السائل
وب �ي �ع��ه ب�ش�ك��ل ط� ��ازج او م �ج� ّ�م��د؛ ب �ه��دف ت �ف��ادي
االن �ت��اج ال �ف��ائ��ض ،ك�م��ا ان ��ه ي�ع�ت�ب��ر م�خ��رج��ًا لحل
مسألة انخفاض االس�ع��ار للبيض املحلي ،ال��ذي

محمد الفريح

ُيباع في الجمعيات واألسواق
الموازية بأقل من التكلفة
سعر الكرتون انخفض
من  10إلى  4دنانير!
ب��ات ُي �ب��اع بسعر كلفته ع�ل��ى امل� ��زارع او الشركة
املنتجة.
وذكر انه ّ
تقدم باقتراح الى شركة مطاحن الدقيق
ب��أن تقوم باستيراد جماعي مل��ادة الصويا التي
ّ
ت�ش��ك��ل ن�ح��و  %30م��ن خلطة ال�ع�ل��ف ،إض��اف��ة ال��ى
الشراء بشكل سائب من مصادر عاملية من اميركا
واالرج�ن�ت�ين ،ب��دال م��ن امل�ص��در الوحيد ل�ه��ا ،وهو
الهند ،الذي يستورد منها على شكل أكياس ،ما
ي��زي��د م��ن كلفته على منتجي البيض وال��دواج��ن
املحلية.
وبينّ الفريح ان االمن الغذائي في البالد يعتمد
على الدواجن واملواشي واالبقار النتاج البروتني
ّ
املهم لصحة اإلنسانّ ،
مشددا على اهمية تدخل
الجهات املعنية الستقرار اسعار البيض املحلي
وع� ��دم ب�ي�ع��ه ب��أق��ل م ��ن س �ع��ر ال �ت �ك �ل �ف��ة ،ح �ت��ى ال
ّ
يضطر أص�ح��اب امل ��زارع الصغيرة إل��ى التخلي
عن اإلنتاج.

ستطبق في جميع المستشفيات والمراكز الصحية ..والحقاً في «الخاص»

الصباح :آلية لتعميم الوصفة
ً
قريبا
اإللكترونية
ف� ��ي إط � � ��ار ال� �ج� �ه ��ود امل � �ب� ��ذول� ��ة ل �ح �م��اي��ة
امل��رض��ى ،ووق ��ف ه��در امل ��ال ال �ع��ام ،كشف
وزي ��ر ال�ص�ح��ة ال�ش�ي��خ د .ب��اس��ل الصباح
ع��ن آل �ي��ة لتطبيق ال��وص�ف��ة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة
في مرافق وزارة الصحة قريبا ،مؤكدا ان
امل��رح�ل��ة التجريبية م��ن تطبيق الوصفة
في مركزي صباح األحمد للقلب والراشد
ل �ل �ح �س��اس �ي��ة ج� � � ��اءت م �ح �ق �ق��ة ل �ج �م �ي��ع
األهداف املنشودة من تطبيق النظام.
وأك� � � ��د ال� � ��وزي� � ��ر ال � �ص � �ب� ��اح ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي ،امس ،ان «تطبيق نظام الوصفة
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ي�ح�ق��ق ع� ��ددا م ��ن االه� ��داف
وامل� � �م� � �ي � ��زات ،أب � ��رزه � ��ا ح� �م ��اي ��ة وس�ل�ام ��ة
امل��رض��ى ،وق��ف ه��در امل��ال ال �ع��ام ،وتجنب
تكرار االدوي��ة واالخ�ط��اء الطبية ،ووضع
ال�ض��واب��ط الس�ت�خ��راج ال��وص�ف��ة ،وس��رع��ة
وكفاءة ص��رف ال��دواء للمريض ،ومعرفة
معدل االستهالك واملخزون االستراتيجي
في الصيدليات واملخازن».
وأوضح ان «أبرز ميزات النظام أيضا ما
يتيحه م��ن سهولة تحديد الصالحيات
لصرف ال��دواء من قبل أهل االختصاص،
وس� �ه ��ول ��ة ح� �س ��اب ال� �ج ��رع ��ة ب �خ �ص��وص
العمر ووزن املريض ،ومعرفة االحصائية
ال� �خ ��اص ��ة ب �ع �م��ل االط� � �ب � ��اء وال �ص �ي ��ادل ��ة
واألدوي � � � � � ��ة ال � �ت� ��ي ي� �ت ��م ص� ��رف � �ه� ��ا ،وم �ن��ع
وال �ح��د م��ن االدوي� ��ة امل�غ�ش��وش��ة وامل�ه��رب��ة
والوصفات املزورة».

تطبيق إلكتروني
وأوض � � ��ح ال �ص �ب ��اح ان «ن� �ظ ��ام ال��وص �ف��ة

قائمة محددة
ت�ط��رق د .ب��اس��ل ال�ص�ب��اح إل��ى امل��زاي��ا التي
ي �ح �ق �ق �ه��ا ن� �ظ ��ام ال ��وص� �ف ��ة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة،
مشيرًا إلى أنه يمكن األطباء من الحصول
على قائمة م�ح��ددة ب��االدوي��ة على حسب
ت�خ�ص��ص ك��ل م�ن�ه��م ،وت �ك��رار ال��وص�ف��ات
ال�ط�ب�ي��ة الص �ح��اب االم � ��راض امل��زم �ن��ة مل��دة
ش �ه��ري��ن ك �ح��د أدن� ��ى وس �ت��ة أش �ه��ر كحد
أقصى قبل اع��ادة الفحص ،كما يقتصر
استخدام النظام على االط�ب��اء والصيادلة
وامل � ��رض � ��ى امل �س �ج �ل�ي�ن ف� �ق ��ط ف� ��ي وزارة
الصحة.

النظام يحافظ
على سالمة المرضى
ويمنع تكرار األدوية
واألخطاء الطبية
سرعة وكفاءة وحماية
للخصوصية
االعتماد على تطبيق
 icloudالتابع للوزارة

باسل الصباح

النظام يتيح االتصال
بمعلومات التفاعالت
الدوائية
االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة س �ي �ع �ت �م��د ع� �ل ��ى ت�ط�ب�ي��ق
 icloudتابع ل��وزارة الصحة عبر تطبيق
ال� �ك� �ت ��رون ��ي ألج � �ه� ��زة ال� �ه ��وات ��ف «ال� �ل ��وح
االلكتروني  ،»Tabletsحيث يقرأ الهوية
ال��ذك �ي��ة ال �ب �ط��اق��ة امل ��دن� �ي ��ة ،وي �ت ��م ص��رف
العالج املناسب للمريض».
وب �ي��ن ان «ال � �ن � �ظ ��ام ي ��رس ��ل ت �ن �ب �ي �ه��ات
 Dashboardلجميع امل�ن�ص��ات ،وسيتم
ارس� � ��ال رس ��ال ��ة ق �ص �ي��رة وأخ� � ��رى ع�ب��ر

البريد االلكتروني للمريض والطبيب
ب �م��ا ي �م �ك��ن م ��ن ال �ح �ف ��اظ ع �ل��ى س�لام��ة
امل � ��ري � ��ض ع � ��ن ط� ��ري� ��ق ت� �ق ��دي ��م ال� � � ��دواء
امل �ن ��اس ��ب ف ��ي ظ ��ل م ��ا ي �ت �ي �ح��ه ال �ن �ظ��ام
م��ن االت �ص��ال بقائمة االدوي ��ة الخاصة
بنظام معلومات التفاعالت الدوائية،
ورب � �ط� ��ه م� ��ع االن� �ظ� �م ��ة االخ� � � ��رى س� ��واء
ف ��ي امل �س �ت �ش�ف�ي��ات أو امل ��راك ��ز أو ادارة
امل� � �س� � �ت � ��ودع � ��ات ال � �ط � �ب � �ي� ��ة ،وال � �س � �م� ��اح
لألطباء بتسجيل ال��دواء الحالي الذي
يستخدمه امل��ري��ض كخطوة أول��ى قبل
إضافة وصفة طبية جديدة ،بما يمكن
م ��ن ت�ق�ل�ي��ل ع ��دد ال��وص �ف��ات ب �ن��اء على
االس �ت �خ��دام ال �ح��ال��ي ل�ل�أدوي ��ة م��ن قبل
املرضى».

سرية وخصوصية
أش��ار ال�ص�ب��اح ال��ى م��ا ي��وف��ره ال�ن�ظ��ام من
ضمان السرية التامة لحماية خصوصية
امل��ري��ض ،وال��ى أخ��ذ فريق االع ��داد للنظام
ب �ع�ي�ن االع � �ت� �ب ��ار م� ��ن وج � � ��ود دع � ��م ف�ن��ي
مستمر لصيانته ووض��ع خطة للطوارئ
تحسبا لحدوث اي مشاكل في النظام قد
تكون خارجة عن االرادة.

مراحل التشغيل
أوضح الوزير الصباح ان «مراحل تشغيل
النظام ستكون كخطوة أول��ى ف��ي جميع
املستشفيات واملراكز الحكومية ،ومن ثم
تشغيله كخطوة الحقة في مرافق القطاع
الخاص والربط بني القطاعني».

ال انتشار لفيروس اإلنفلونزا
ن�ف��ت وزارة ال�ص�ح��ة األخ �ب��ار امل�ت��داول��ة
ح ��ول ت�ف�ش��ي ف �ي��روس اإلن �ف �ل��ون��زا في
مستشفى العدان.
وأك��دت ال��وزارة في بيان لها ،أم��س ،أنه
ال يوجد أي انتشار وب��ائ��ي ،وال�ح��االت
ّ
املسجلة تدخل ضمن املعدالت املتوقعة

خ �ل�ال ف �ت��رة ت �ق �ل �ب��ات ال �ج��و وال�ت�غ�ي�ي��ر
ب�ين ال�ف�ص��ول ،م�ش�ي��رة إل��ى أن األدوي ��ة
متوافرة في الصيدليات واملستودعات
ال �ت��اب �ع��ة ل� � ��وزارة ال �ص �ح��ة ،ع �ل��ى شكل
أقراص وكذلك شراب لألطفال.
وأشارت إلى توافر التطعيم الواقي من

اإلنفلونزا املوسمية في مراكز الصحة
ال��وق��ائ�ي��ة وم��راك��ز التطعيم ف��ي جميع
م �ح��اف �ظ��ات ال� �ب�ل�اد ،ون �ن �ص��ح ب��ات �خ��اذ
التطعيم الكتساب املناعة الواقية ضد
اإلنفلونزا املوسمية.
وق��ال��ت ال � ��وزارة إن �ه��ا ت�ت��اب��ع ع�ل��ى م��دار

ال� �س ��اع ��ة ،م ��ن خ �ل��ال ن� �ظ ��ام ال �ت��رص��د
ال��وب��ائ��ي ،األع � ��داد وامل� �ع ��دالت امل�س� ّ�ج�ل��ة
ل�ل�إن �ف �ل��ون��زا امل��وس �م �ي��ة ،وغ �ي��ره��ا م��ن
األم��راض السارية ،وذل��ك ضمن برامج
الترصد والوقاية من األم��راض بقطاع
الصحة العامة.

حلقة نقاشية بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية:

تأهيل كوادر كويتية من الفيزيائيين
ب�م�ن��اس�ب��ة ال �ي��وم ال �ع��امل��ي ل�ل�ف�ي��زي��اء الطبية
نظمت رابطة الكويت للفيزياء الطبية حلقة
نقاشية مع خبراء من الوكالة الدولية للطاقة
الذرية من اململكة املتحدة واململكة العربية
ال �س �ع��ودي��ة وس� �ن �غ ��اف ��ورة وج � ��رى ال �ت �ط��رق
فيها للصعوبات وال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي تواجه
هذا التخصص ،وكيفية العمل على تطوير
تخصص ال�ف�ي��زي��اء ال�ط�ب�ي��ة وت��أه�ي��ل ك��وادر
محلية من الفيزيائيني في هذا املجال للعمل
ب�ك�ف��اءة ف��ي املستشفيات وامل��راك��ز الصحية
وكذلك املراكز األكاديمية والبحثية.
كما ج��رت مناقشة أهمية التعليم املستمر
ل �ل �ف �ي��زي��ائ�ين ل�ل�ارت� �ق ��اء ب��امل �س �ت��وى امل �ه �ن��ي،
إض� ��اف� ��ة ال � ��ى أه �م �ي ��ة االع� � �ت � ��راف ال��وظ �ي �ف��ي
للفيزيائي الطبي ووضع مسميات ووصف

«دسمان»:
برامج للوقاية
من «السكري»
أعلن مدير العالقات العامة
واالع� �ل ��ام ب �م �ع �ه��د دس �م��ان
ل �ل �س �ك��ري ط� � ��ارق ال �ع ��ري ��ان
ع ��ن ت �ن �ظ �ي��م امل� �ع� �ه ��د ،ال ��ذي
أن �ش��أت��ه م��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت
ل �ل �ت �ق� ّ�دم ال �ع �ل �م��ي ،اح �ت �ف��اال
للسنة ال�ث��ال�ث��ة ع�ش��رة على
ال � �ت� ��وال� ��ي ،ب �م �ن��اس �ب��ة ي ��وم
السكر العاملي ،مساء اليوم،
م��وض�ح��ا أن االح �ت �ف��ال هو
ع� � �ب � ��ارة ع � ��ن ي � � ��وم م �ف �ت��وح
حافـل بالكثير من االنشـطة
ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة وال �ت �ث �ق �ي �ف �ي��ة،
ك � �م � ��ا ي� �ت� �ض� �م ��ن ف� �ح ��وص ��ًا
ط�ب�ي��ة ،واس �ت �ش��ارات طبية
وغذائية ،فضال عن عروض
وانشطـة ترفيهية ومسـلية
للعائالت وه��داي��ا وج��وائ��ز
ب��رع��اي��ة م��ن «ب�ي��ت التمويل
الكويتي».
وأض � � � � � � ��اف ال� � � �ع � � ��ري � � ��ان ف ��ي
تصريح صحافي ام��س :إن
ال �ج �ه��ات ال�ص�ح�ي��ة املعنية
باملرض في مختلف أنحاء
ال � �ع� ��ال� ��م ت� �ش� �ت ��رك ف � ��ي م �ث��ل
ه��ذا ال�ي��وم بتنظيم انشطة
وف� �ع ��ال� �ي ��ات ل �ل �ت��وع �ي��ة م��ن
أخ� � �ط � ��ار م� � ��رض ال� �س� �ك ��ري،
الف� � �ت � ��ا إل � � ��ى أن امل � �ع � �ه� ��د ال
ي � ��أل � ��و ج� � �ه � ��دا ف� � ��ي ال� �ع� �م ��ل
ع�ل��ى تنفيذ رس��ال�ت��ه ،وه��ي
«مكافحة وباء السكري في
ال �ك��وي��ت ،م��ن خ�ل�ال أب�ح��اث
السكري والوقاية املتكاملة
وال � � �ت� � ��دري� � ��ب وال� �ت� �ث� �ق� �ي ��ف،
والعالج».

المشاركون في الحلقة النقاشية

وظ �ي �ف��ي م�ع�ت�م��د ل �ل �ف �ي��زي��اء ال �ط �ب �ي��ة ،أس ��وة
باملعمول به في دول املنطقة وعامليا.
وجرى التطرق الى تفاصيل برامج التدريب
اإلكلينيكي وب��رن��ام��ج ال��زم��ال��ة ف��ي الفيزياء
الطبية املعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة
الذرية في دليل التدريب اإلكلينيكي رقم .50

وج ��رت مناقشة التنظيم وال�ه�ي�ك��ل اإلداري
لخدمات الفيزياء الطبية ف��ي املستشفيات
واملراكز الصحية في الدول املجاورة واآللية
امل�ن��اس�ب��ة لتقديم خ��دم��ات ال�ف�ي��زي��اء الطبية
ألق �س��ام األش �ع��ة ،وال �ط��ب ال �ن ��ووي ،وال �ع�لاج
اإلشعاعي.
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صيدلية جمعية قرطبة تواصل عملها

سبقلا استطلعت أوضاعها بعد توالي أحكام القضاء لمصلحتها

ً
مجددا في وجه اإلغالق
صيدليات الجمعيات تنتصر
ال تزال فصول قضية إغالق الصيدليات
في الجمعيات التعاونية تتوالى ،اذ صدر
حكم جديد ثان أمس من المحكمة
اإلدارية ،بوقف تنفيذ قرار وزارة الصحة
بإغالق صيدليات الجمعيات.
وتباينت آراء «التعاونيات» بين تنفيذ
القرار السابق القاضي بوقف العمل
في الصيدليات وتسليمها للصيادلة
المواطنين اعتباراً من اليوم الخميس،
وبين ضرورة الحصول على حكم قضائي
نهائي الستئناف العمل.
وقضت المحكمة اإلدارية بوقف نفاذ
قرار وزارة الصحة بإلزام الجمعيات
التعاونية بفتح صيدلية شريطة ان يكون
الترخيص باسم صيدلي كويتي في
دعوى المحامين بدر البدر وهنادي
الفريح ومحمد مرشد العتيبي
بصفتهم وكالء عن شركة
متخصصة في الصيدليات.

جمعية الصيدلة:
احترام أحكام القضاء
وحماية الحقوق

بحث عن الوصفة المطلوبة

عبدالرزاق المحسن
فيما أعلنت جمعية الصيادلة ان قرار
املحكمة يختص بقرار اإلغالق لحاالت
ف� ��ردي� ��ة م� ��ن ص� �ي ��دل� �ي ��ات امل �س �ت �ث �م��ري��ن
أص �ح��اب ال ��دع ��وى امل �ق��ام��ة ،ك�م��ا ان ��ه ال
ي �س��ري ع �ل��ى س��ائ��ر ال �ص �ي��دل �ي��ات ،وال
يمس القانون املعني بتنظيم تراخيص
صيدليات الجمعيات التعاونية ،أكد
ت �ع��اون �ي��ون ل �ـ سبقلا ان �ه��م يحترمون
كلمة ال�ق�ض��اء ال �ع��ادل ال ��ذي ي�ص��ب في
امل �ص �ل �ح��ة ال� �ع ��ام ��ة ،م �ش �ي��ري��ن ال � ��ى ان
ب�ع�ض�ه��م ل �ج��أ ل�ل�م�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة
م� ��ن خ �ل��ال ط� �ع ��ن ات � �ح� ��اد ال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية على القانون.

بالغ آخر
ول� �ف ��ت ت �ع ��اون �ي��ون آخ � � ��رون ال� ��ى ان �ه��م
س�ي�ت�ق��دم��ون ب�ب�لاغ آخ��ر ل��دى املحكمة
االداري � � � � � � ��ة ،ل� �ض� �م ��ان ال � �ح � �ص� ��ول ع �ل��ى
اي اح � �ك� ��ام م� ��ؤي� ��دة ل ��وق ��ف ال� �ق ��ان ��ون،
اس ��وة ب��ال �ق��رار ال �ص��ادر مل�ص�ل�ح��ة اح��د
املستثمرين ،فيما تتجه التعاونيات
الى اغالق صيدلياتها تنفيذا للقانون،
ول �ح�ي�ن ص � ��دور اح� �ك ��ام م ��ؤي ��دة ل��وق��ف
تنفيذه.

حكم جديد لـ«اإلدارية»
بوقف قرار الصحة
سباق للحصول على أحكام
مماثلة وال إغالق
لـ 6صيدليات في  4جمعيات

وأعلن رئيس جمعية مشرف التعاونية
عبدالرحمن القديري عن ص��دور حكم
م ��ن م�ح�ك�م��ة ال �ت �م �ي �ي��ز االداري � � ��ة ام ��س،
ي �ق �ض��ي ب��وق��ف ت�ن�ف�ي��ذ ق � � ��رارات اغ�ل�اق
 6ص� �ي ��دل� �ي ��ات ف� ��ي ج �م �ع �ي��ات م �ش��رف
وغ��رب م�ش��رف ،وال��روض��ة ،والعديلية،
وال� ��زه� ��راء ،ل �ع��دم ت �ع��دي��ل ت��راخ�ي�ص�ه��ا
وص � � � ��دور ك � ��ل م� �ن� �ه ��ا ب� ��اس� ��م ص �ي��دل��ي
كويتي ،وف�ق��ًا ألح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م 30
ل�ع��ام  ،2016مبينًا ان ال�ص�ي��دل�ي��ات لن
تغلق بعد صدور الحكم في مصلحتها.

بعضها تغلق أبوابها مؤقتاً
اعتباراً من اليوم

إغالق مؤقت

مشرف :لن نغلق
بعد صدور الحكم النهائي

من جانبه ،أكد رئيس جمعية الشامية
والشويخ التعاونية صالح الذياب انه
ي �ق��ف م��ع اي اح �ك��ام ق�ض��ائ�ي��ة ص ��ادرة

الشامية والشويخ :اإلغالق
اليوم وننتظر األحكام
أبوحليفة :آخر عمل
لصيدليتنا اليوم
النعيم :سنطبق األحكام
حال صدورها

إلى الصيدلية

م��ن ال �ق �ض��اء ال�ك��وي�ت��ي ال� �ع ��ادل ،مبينا
ان الجمعية ستضطر ال��ى رف��ع دعوى
وم�ط��ال�ب��ة ب��وق��ف تنفيذ ال �ق��ان��ون ام��ام
املحكمة االداري��ة ،بعدما قدمت دعوى
مماثلة امام «الدستورية» ،مشيرا الى
ان الصيدلية التابعة للجمعية سيكون
آخر عمل لها اليوم ،بانتظار صدور اي
احكام تتعلق بوقف القانون.

كلمة القضاء
م��ن ج��ان �ب��ه ،اش ��ار رئ �ي��س ج�م�ع�ي��ة اب��و
حليفة م�ن�ص��ور ال �ب��داح ال��ى ان جميع
م�ن�ت�س�ب��ي ال�ج�م�ع�ي��ة ي �ح �ت��رم��ون كلمة
ال �ق �ض��اء ال� �ع ��ادل وم ��ا ي �ص��در م �ن��ه من
قرارات واحكام ،موضحا ان الصيدلية
ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�ج�م�ع�ي��ة س �ي �ج��ري اغ�لاق�ه��ا

لماذا االعتراض؟
اصدرت جمعيات تعاونية بيانا بينت فيه اسباب اعتراضها على القانون  30لسنة
 ،2016مشيرة الى انه في حال تطبيقه سيحرم املساهم من وج��ود اسعار تعاونية
مخفضة ،كما ان ال�ع��ائ��د على مشترياته سيصل ال��ى  ،%10فضال ع��ن انخفاض
مبيعات الجمعية بشكل عام ،وبالتالي قلة االرب��اح ،مشيرة الى ان اغالق الصيدليات
التعاونية سيؤدي الى ارتفاع اسعار املواد واالجهزة واملستلزمات الطبية والتجميلية
بالبالد.

األحكام القضائية توخت حماية األدوية من التلف

بعد انتهاء عمل يوم الخميس وحتى
اشعار آخر ،مضيفا ان االغالق سيكون
مؤقتا لحني صدور احكام تدعم موقف
الجمعية في رفض قانون الصيدلة.
ب � � ��دوره ،ذك� ��ر رئ� �ي ��س ج �م �ع �ي��ة ال�ن�ع�ي��م
ال �ت �ع��اون �ي��ة ع� �ب ��دال ��رزاق ال �ظ �ف �ي��ري ان
الجمعية فيها ص�ي��دل�ي�ت��ان ،اح��داه�م��ا
مستغلة من قبل شركة ،واخرى بإدارة
ص �ي ��دل ��ي ك ��وي� �ت ��ي ،م �ب �ي �ن��ا ان االول � ��ى
سيجري اعادة طرحها على الصيادلة
الكويتيني من خالل جمعية الصيدلية،
م� � ��ا ل� � ��م ت� � �ص � ��در اي اح � � �ك� � ��ام خ ��اص ��ة
بقانون الصيدلة ملصلحة الجمعيات
ال �ت �ع��اون �ي��ة ،م ��ؤك ��دا اح �ت��رام��ه لجميع
االحكام القضائية وتطبيقها.

ال إغالق
واش� � � � � ��ار رئ� � �ي � ��س ج� �م� �ع� �ي ��ة ال � ��رح � ��اب
التعاونية راشد سعود الرشيدي الى
ان صيدلية الجمعية لن تغلق ابوابها
امام املساهمني وسكان املنطقة ،وذلك
ب �ن ��اء ع �ل��ى ال �ح �ك��م ال � �ص� ��ادر ل�ل�ق�ض��اء
املستعجل ،للمستثمر ل��دى الجمعية
في الصيدلية قبل اي��ام ،لحني الفصل
ف��ي م��وض��وع ال��دع��وى ،م��ؤك��دا حرصه
ع�ل��ى ت�ط�ب�ي��ق ك��ل االح �ك��ام القضائية
واحترام القرارات.

ش � � ��ددت ج �م �ع �ي��ة ال� �ص� �ي ��دل ��ة ع �ل��ى
«اح � �ت� ��رام � �ه� ��ا ألح� � �ك � ��ام وق� � � � ��رارات
ال �س �ل �ط��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة ف� ��ي ال� �ب�ل�اد،
م�ب�ي�ن��ة أن ق� ��رار امل �ح �ك �م��ة ي�خ�ت��ص
ب �ق��رار اإلغ�ل�اق ل �ح��االت ف��ردي��ة من
ص �ي��دل �ي��ات امل�س�ت�ث�م��ري��ن أص �ح��اب
ال��دع��وى امل�ق��ام��ة ،كما ان��ه ال يسري
على س��ائ��ر ال�ص�ي��دل�ي��ات ،وأن ق��رار
املحكمة ال يمس القانون /302016
املعني بتنظيم تراخيص صيدليات
الجمعيات التعاونية».
واش� � ��ارت ال�ج�م�ع�ي��ة ال ��ى ت�م�س�ك�ه��ا
ب � �ح � �ق� ��وق ال � �ص � �ي� ��ادل� ��ة امل �ك �ت �س �ب��ة
وف ��ق ال �ق��ان��ون /30 2016ال �خ��اص
بتنظيم منح تراخيص الصيدليات،
مؤكدة التزامها باملطالب الخاصة
ب��اس�ت�ك�م��ال ت�ط�ب�ي�ق��ه ،ح �ت��ى ت�ك��ون
ج�م�ي��ع ص �ي��دل �ي��ات ال �ق �ط��اع األه �ل��ي
ب �م��ا ف �ي �ه��ا ص �ي��دل �ي��ات ال�ج�م�ع�ي��ات
التعاونية باسم صيدلي كويتي.
ودع� � ��ت «ال� �ص� �ي ��دل ��ة» ال � ��ى ت �ض��اف��ر
ال� �ج� �ه ��ود م ��ن أج � ��ل ال� �ح� �ف ��اظ ع�ل��ى
حقوق الصيادلة املهنية املشروعة
وف��ق م��ا ق��رره ق��ان��ون م��زاول��ة مهنة
الصيدلة ،فضال عن املشاركة في
ت �ح��رك��ات ال�ج�م�ع�ي��ة خ�ل�ال امل��رح�ل��ة
ال �ح��ال �ي��ة ،م��ن خ�ل�ال ت�ش�ك�ي��ل هيئة
دف��اع تضم مجموعة م��ن املحامني
امل �ت �م �ي��زي��ن دف� ��اع� ��ًا ع� ��ن ال� �ق ��ان ��ون،
وال� �ت ��وج ��ه إل � ��ى ال� �ق� �ض ��اء ال �ك��وي �ت��ي
لحفظ حقوق الصيادلة في امتالك
رخ� � ��ص ف� �ت ��ح ال� �ص� �ي ��دل� �ي ��ات وف ��ق
ال� �ق ��ان ��ون /30 ،2016اض ��اف ��ة ال��ى
االجتماع مع أعضاء مجلس األمة
املتقدمني باقتراح تعديل القانون.

مناقشة التعديالت
أش��ادت الجمعية الكويتية لحماية
املستهلك بطلب استعجال مناقشة
االق� �ت ��راح ��ات ب �ش��أن ت �ع��دي��ل امل ��ادة
رقم  2لعام  1996من القانون رقم
 28ب �ش��أن تنظيم م�ه�ن��ة الصيدلة
وت��داول االدوي ��ة ،وذل��ك على خلفية
ت�ب��اي��ن ردود االف �ع��ال فيما يتعلق
ببنود القانون ،خاصة فيما يتعلق
بملكية الصيدليات في الجمعيات
التعاونية.

ترتيب األدوية

ّ
وقعت اتفاقية مع األمم المتحدة لتنمية األعمال

«البيئة» :مراقبة موسم التخييم ورصد المخالفين
خالد الحطاب
وقعت الهيئة العامة للبيئة مذكرة تعاون
أم ��س ،م��ع ب��رن��ام��ج األم ��م امل �ت �ح��دة للبيئة
(ال�ي��ون�ي��ب) ،وذل ��ك ف��ي ع��دد م��ن القضايا
املتعلقة بالشأن البيئي.
وق ��ال م��دي��ر ع ��ام ال�ه�ي�ئ��ة ال�ش�ي��خ ع�ب��داهلل
األحمد أن املذكرة مدتها عامان يمكن أن

تجدد الحقا ،مبينا أنها تشمل التعاون
ف ��ي أم � ��ور ع� ��دة م ��ن ب �ي �ن �ه��ا ت �غ �ي��ر امل �ن��اخ
والتصحر والقضايا البيئية املشتركة.
وأضاف االحمد في تصريح على هامش
الفعالية قائال «سنقوم باجتماعات مكثفة
وسنعزز ال �ق��درات وزي ��ادة ال��وع��ي البيئي
م ��ن خ�ل�ال دورات م �ش �ت��رك��ة ،وس�ن�ع�م��ل
على انشاء مركز اقليمي للمناخ ،وانشاء

جهاز مساند للعمل البيئي في الدولة ،مما
سيسهم بشكل ايجابي في تنمية العمل
البيئي».
ول � �ف ��ت إل� � ��ى أن امل � ��ذك � ��رة س �ت �س �ف��ر ع��ن
مشاريع متعلقة بتغير امل�ن��اخ ومكافحة
التصحر والتعامل م��ع النفايات وزي��ادة
ال �غ �ط��اء األخ �ض��ر وزي � ��ادة ال��وع��ي البيئي
في املجتمع ،فعملنا لن يؤتي ثماره كما

نرغب إذا كان املجتمع غير جاهز».

موسم التخييم
وف��ي م��ا يتعلق بموسم التخييم ،أش��ار
األح �م��د إل ��ى أن ه �ن��اك ت �ع��اون��ا م��ع بلدية
ال�ك��وي��ت لتحديد امل��واق��ع ،ح�ي��ث يستطيع
الراغب الدخول واختيار املوقع الذي يرغب
فيه ،وبعد االنتهاء سيقوم فريق الهيئة

بالكشف ع�ل��ى ه��ذه امل��واق��ع ،وال�ت��أك��د من
ال �ت��زام أص�ح��اب املخيمات ب��االش�ت��راط��ات
البيئية.
وتابع :نأمل من الجميع التعاون في عدم
اقتالع النباتات أو صب الخرسانة في البر
أو عمل س��وات��ر ت��راب�ي��ة ،وه��ذا ملصلحتنا
وم�ص�ل�ح��ة أج �ي��ال �ن��ا امل �ق �ب �ل��ة ،ون�ت�م�ن��ى أن
نخرج من موسم التخييم بأقل األضرار.

األحمد والمسؤول األممي عقب توقيع االتفاقية
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البلدي

ضمن ورشة مواقع المخيمات الربيعية في «الجهراء»

تخفيض قيمة تأمين المخيم
من  300إلى  100دينار
مشعل السالمة
طالب رئيس لجنة محافظة الجهراء في املجلس
ال�ب�ل��دي أح�م��د ه��دي��ان ،بتعديل ال�ب�ن��د رق��م  12من
قرار اللجنة املكلفة القيام باختصاصات املجلس
البلدي ،ليكون التأمني الخاص بطلب اقامة مخيم
ً
ربيعي  100دينار فقط بدال من  300دينار لكل ألف
مترمربع وأق��ل ،على ان يتم استردادها بعد إزالة
املخيم والتأكد من نظافة املوقع.
وقال هديان خالل ورشة العمل الخاصة بمناقشة
مواقع املخيمات الربيعية في محافظة الجهراء ،ان
اللجنة اوص��ت ب��زي��ادة النقاط األمنية والخدمية
لحفظ ال�ن�ظ��ام واآلداب ال�ع��ام��ة ،وال�ت��ي تتكون من

زيادة النقاط األمنية
والخدمية لحفظ النظام
واآلداب العامة
(البلدية -الداخلية -اإلط �ف��اء -ال�ص�ح��ة) ،واالل�ت��زام
بقرار املجلس البلدي وإقامة املخيمات الربيعية
خالل الفترة املسموح بها فقط ،والتي تبدأ من 15
نوفمبر الحالي وحتى  15مارس .2020

واستغرب هديان من غياب الهيئة العامة للبيئة
ع ��ن ح �ض��ور ال ��ورش ��ة ،خ �ص��وص��ًا ان دوره � ��ا ك��ان
م�ه�م��ًا وح �س��اس��ًا ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن ال�ل�ج�ن��ة اوص��ت
بإضافة مواقع تخييم جديدة خلف محطتي وقود
منطقتي النسيم والعيون وجنوب سعد العبداهلل،
على أن يتم تخصيصها لكبار السن والعائالت.
وق� � ��ال ان ال �ل �ج �ن��ة اوص� � ��ت ب �ت �خ �ص �ي��ص م ��واق ��ع
ألص �ح��اب امل �ش��اري��ع ال �ص �غ �ي��رة ،وت��وف �ي��ر ح��اوي��ة
ق �م��ام��ة ل �ك��ل م �خ �ي��م ع �ل��ى ان ت �ص��رف م��ع إص ��دار
ال� � �ت � ��رخ� � �ي � ��ص ،وت � �خ � �ص � �ي� ��ص أك� � �ث � ��ر م� � ��ن م ��وق ��ع
للجمعيات التعاونية ل��زي��ادة التنافس بينهم،
بما يصب في مصلحة املواطن وعدم احتكار أي
جمعية ملوقع محدد.

واصلت إدارة التدقيق واملتابعة الهندسية
بفرع بلدية محافظة العاصمة حملتها على
س �ك��ن ال� �ع ��زاب ف��ي م �ن��اط��ق ال �س �ك��ن ال �خ��اص،
والتي أسفرت عن إنذار  15عقارا.
وق � � � ��ال رئ� � �ي � ��س ق � �س� ��م م� �ت ��اب� �ع ��ة امل� �خ ��ال� �ف ��ات
ال �ه �ن��دس �ي��ة ب��ال �ت �ك �ل �ي��ف ع� �ب ��داهلل ال� �ق�ل�اف ان
الحمالت التي نفذها املفتشون ك��ان هدفها
ال�ك�ش��ف ع�ل��ى ال�ش�ك��اوى ال ��واردة ،م�ش�ي��رًا إل��ى
أن��ه ت��م ق�ط��ع ال�ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي ع��ن  4م�ن��ازل

في الفحيحيل والجهراء الحرفية وشرق األحمدي

الحمود :توطين ورش لتصنيع
الذهب وتصليحه
زكريا محمد
دع��ا رئ�ي��س مجلس إدارة الهيئة ال�ع��ام��ة للبيئة،
املدير العام ،الشيخ عبداهلل الحمود ،الى تخصيص
مناطق حرفية لورش تصنيع وتصليح الذهب.
وق� ��ال ال �ح �م��ود ،ف��ي خ �ط��اب وج �ه��ه ال ��ى ال�ب�ل��دي��ة،
ان��ه تطبيقا ل �ق��رار امل�ج�ل��س األع �ل��ى للبيئة بشأن
ت�ك�ل�ي��ف ال �ب �ل��دي��ة ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع ال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
للبيئة بتخصيص مناطق حرفية لورش تصنيع
وت�ص�ل�ي��ح ال��ذه��ب ،ب�م��ا ي�ت��واف��ق م��ع االش �ت��راط��ات
البيئية ،على أن تكون أس��واق الذهب في منطقة
املباركية للعرض والبيع فقط.
وأض� ��اف ال �ح �م��ود أن اإلدارة امل�ع�ن�ي��ة ف��ي الهيئة

ال �ع��ام��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة ق��ام��ت ب ��دراس ��ة االق � �ت� ��راح امل �ق��دم
ل�ل�م�ج�ل��س األع� �ل ��ى ل�ل�ب�ي�ئ��ة ف ��ي اج �ت �م��اع��ه ،ب�ش��أن
املناطق الحرفية املقترحة لتوطني ن�ش��اط ورش
تصنيع وتصليح ال��ذه��ب ،وعليه ت��رى الهيئة أن
يجري التالي:
 ت��وط�ين ن�ش��اط ورش تصنيع وتصليح الذهبفي املناطق التالية« :الفحيحيل الحرفية  -شرق
األحمدي  -الجهراء الحرفية» ،مع ضرورة مراعاة
مجاوراتها في حال التوطني.
 ت��وط�ي�ن ن �ش��اط ت�ص�ن�ي��ع وت �ص �ل �ي��ح ال ��ذه ��ب فيم �ن �ط �ق��ة أب� ��و ف �ط �ي��رة ال �ح��رف �ي��ة ،ب� �ش ��رط االل� �ت ��زام
ب �ت��وط �ي �ن �ه��ا ف� ��ي ال �ق �س ��ائ ��م امل �خ �ص �ص��ة ل �ل �ق �ط��اع
الهندسي ومواد البناء.

استفسر عن عقد «المخلفات اإلنشائية» في رجم خشمان

المعجل :هل المرادم
تخضع لالشتراطات البيئية؟

قطع التيار الكهربائي
عن  4عقارات للعزاب
وإخ�ل�اء  3ع �ق��ارات م��ن ال �ع��زاب ،وت��وج�ي��ه 11
خ�ط��اب��ا للبحث وال�ت�ح��ري الس�ت�ك�م��ال جميع
االج� � ��راء ات ال �ق��ان��ون �ي��ة ،م �ش �ي��رًا إل ��ى ت��وج�ي��ه
 6ان� ��ذارات مل�خ��ال�ف��ات ه�ن��دس�ي��ة ل �ع �ق��ارات في
م�ن�ط�ق��ة ش �م��ال غ ��رب ال �ص �ل �ي �ب �خ��ات ،ت�ن��وع��ت
م ��ا ب�ي�ن إض ��اف ��ة دور راب� � ��ع ،وع � ��دم االل� �ت ��زام
ب � ��االرت � ��دادات ،وال �ب �ن ��اء م ��ن دون ت��رخ �ي��ص،
ورص ��د  3م��واق��ع م �ق��ام��ة ع �ل��ى أم�ل�اك ال��دول��ة
تمهيدًا إلزالتها.
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قطع التيارعن أحد المنازل |البلدية

وج� ��ه ال �ع �ض��و ع �ب��د ال �ع ��زي ��ز امل �ع �ج��ل س � ��ؤاال ع��ن
الشركة التي تدير م��ردم املخلفات اإلنشائية في
رجم خشمان.
وتساءل املعجل عن مدة العقد الحالي ومتى بدأ
العقد مع الشركة ومتى ينتهي العقد؟ وم��ن هو
املسؤول عن طرح العقد السابق للشركة؟ والجهة
املسؤولة عن الطرح املستقبلي بعد انقضاء املدة
القانونية في الطرح الحالي؟
واستفسر ع��ن قيمة العقد ال�ح��ال��ي؟ وه��ل ت��م عن
ط��ري��ق امل ��زاي ��دات أو امل �ن��اق �ص��ات؟ وم ��ا ه��ي امل��دة
املحددة للطرح بني العقد القديم والعقد الجديد
وآلية اإلعالن عن الطرح؟ وهل يوجد أي مخالفات

على الشركة الحالية؟ وهل هي شركة واحدة التي
تدير املردم أو أكثر من شركة؟
وق��ال املعجل :هل توجد أي مخالفات أو قضايا
أو غ��رام��ات على الشركة املنفذة سابقا وحاليا؟
وهل توجد قضايا مرفوعة من قبل البلدية على
الشركة الحالية؟ وه��ل ص��درت أي أحكام نهائية
ملصلحة البلدية أو ألي جهة حكومية أخرى على
ذلك املستثمر؟
وت �س ��اءل امل �ع �ج��ل :ه��ل ت��م ت�ن�ف�ي��ذ األح �ك ��ام ودف��ع
الغرامات إن وجدت؟ وهل املرادم الحالية تخضع
لالشتراطات البيئية؟ وهل العقد الجديد سيكون
بنظام املناقصات أو املزايدات؟
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الكويت 09

مجلس األمة

الحكومة تتحوَّ ط من تأرجُ ح المواقف

أغلبية مريحة لـ«ثقة» الجراح
محمد السندان وفهاد الشمري
بلغ عدد مؤيدي طرح الثقة في
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية الشيخ خالد الجراح
 13نائباً ،مقابل  17نائبا ً تأكد
تجديدهم الثقة في الوزير.
وذكرت مصادر أن المؤشرات
األولية ترجح عبور الجراح جلسة
التصويت على طرح الثقة
بأغلبية نيابية مع إمكانية
ارتفاع أعداد مؤيدي طرح الثقة
إلى  16نائباً.
وأشارت المصادر إلى أن خريطة
المواقف النهائية ستحدد
في جلسة التصويت المقرر
عقدها األربعاء المقبل ،الفتة
إلى تأرجح مواقف بعض النواب
من طرح الثقة وهو ما يدفع
الحكومة إلى التحوط.
وأعرب نواب عن ضجرهم مما
سماه بعضهم «حالة عدم
ّ
التضامن» الذي تعاني منه
الحكومة ،ومن «ممارسات
نيابية» ّ
غطى
تنم عن «فسادٍ ُم ّ
بعناوين اإلصالح»!

أع �ل��ن ال �ن��ائ��ب ي��وس��ف ال �ف �ض��ال��ة ت��أي�ي��ده
ط� � ��رح ال� �ث� �ق ��ة ب � ��وزي � ��ر ال� ��داخ � �ل � �ي ��ة خ ��ال ��د
ال� �ج ��راح ،م �ش �ي��را إل ��ى أن «ال� �ص ��راع ب�ين
أط � ��راف ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة ب �ل��غ م � ��داه ،وب ��دأ
يؤثر ف��ي مجلس األم��ة» ،مطالبا بـ «حل
الحكومة قاطبة؛ ألن�ه��ا غير ق��ادرة على
إدارة البلد».
وقال الفضالة في مؤتمر صحافي أمس:
شهدنا جلسة أول من أمس التي استمرت
إل � ��ى م �ن �ت �ص��ف ال� �ل� �ي ��ل ،وع� �ل ��ى ج��دول �ه��ا
اس �ت �ج��واب��ا وزي � ��رة األش� �غ ��ال واإلس �ك ��ان
جنان بوشهري ووزير الداخلية الشيخ
خ��ال��د ال �ج��راح ،وأث�ن��اء الجلسة وبعدها
اعلنت املواقف وكان الالفت بروز صراع
بني أعضاء في الحكومة ،وعموما نحن
نشهد بنظافة ي��د ال��وزي��رة ،ولكن تأييد
طرح الثقة بها لم يكن مرتبطا بأدائها،
ب��ل ب��اس�ت�ج��واب وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ،م��ؤك��دا
أن «األم � � ��ر ي �س �ت��وج��ب ع �ل �ي �ن��ا أن ن �ق��ف
ون �ق��ول ال�ح�ق�ي�ق��ة ل�ل�ش�ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ،أن
ال �ص��راع ال�ح��ال��ي ب�ين ال�ح�ك��وم��ة ال يمكن
أن يستمر».
وأضاف :نؤيد استقالة الوزيرة ،لكن من
ال��واض��ح ان ص��راع��ا ع�ل��ى ال �ك��راس��ي ب��دأ
ي�ظ�ه��ر ل�ل�ع�ل��ن ،م�ت��وج�ه��ا م��ن م �ق��ام سمو
األم�ي��ر ق��ائ�لا «ي��ا ط��وي��ل ال�ع�م��ر؛ ال�ص��راع
ال �ح��اص��ل ال ي �م �ك��ن أن ي �س �ت �م��ر ،وي �ج��ب
وض��ع ح��د ل��ه ،ف�ب�ه��ذا ال�ش�ك��ل ال يمكن ان
يستمر مجلس األم��ة ،ف��ال�ص��راع واض��ح
ل �ل �ك��وي �ت �ي�ين ك� ��اف� ��ة» ،م �ت �م �ن �ي��ا م ��ن س�م��و
األمير «حل الحكومة وعدم عودة طرفي

يوسف الفضالة

¶ الفضالة :صراع حكومي
على الكراسي

¶ الفضل :سأطرح الثقة
بوزير الداخلية

ال� �ص ��راع م� �ج ��ددا ،ف��ال �ح �ك��وم��ة ب��أس��ره��ا
يجب أال ترجع ،ألن الوزراء بدأوا يجرون
امل�ج�ل��س ال��ى ال �ص��راع ،وق��د ح��اول��ت ع��دم
ال �ت �ص��ري��ح ،ل �ك��ن ي �ج��ب ت��وض �ي��ح ج�م�ي��ع
النقاط» ،مشددا على ان «وزير الداخلية
ل��م ي��وف��ق ،لكن الحكومة يجب ان ترحل
كلها ألنها غير ق��ادرة على ادارة البلد،

وتجر املجلس معها».

اإلجابة األخيرة لها عن سؤال وجَّ هه مستجوبها الطبطبائي

بوشهري :إلنشاء خزانات
لتجميع مياه األمطار
حمد الخلف
ل �ع �ب��ت ال� �ص ��دف ��ة دورًا الف� �ت ��ًا ل�ل�ان �ت �ب ��اه ،إذ
جمعت مرة أخرى بني وزيرة األشغال وزيرة
اإلس � �ك ��ان ج �ن ��ان ب��وش �ه��ري وال� �ن ��ائ ��ب ع�م��ر
الطبطبائي الذي دفعها استجوابه لها إلى
تقديم استقالتها م��ن منصبها ،وه��ي على
منصة االستجواب أول من أمس.
وفي التفاصيل ،شاءت األقدار أن يكون آخر
رد ل�ل��وزي��رة املستقيلة على س��ؤال برملاني
وص��ل إل��ى مجلس األم��ة في  10ال�ج��اري ،أي
قبل ي��وم�ين م��ن ت��اري��خ اس�ت�ج��واب�ه��ا ،إجابة
ع �ل��ى س � ��ؤال م ��ن ال �ط �ب �ط �ب��ائ��ي ،ب �ش ��أن آل �ي��ة
تعامل «األشغال» مع مياه األمطار وكيفية
االستفادة منها.
وكشفت بوشهري في إجابتها ،التي حصلت
سبقلا ع �ل��ى ن�س�خ��ة م �ن �ه��ا ،أن «األش� �غ ��ال»
تعكف على دراس��ة إمكانية إنشاء خزانات
تجميع لالستفادة من مياه األمطارّ ،
مبينة
أن ال��وزارة تتكفل في الوقت الحالي بإنشاء
شبكات لتصريف مياه األمطار من املناطق
السكنية وتحويلها إلى البحر ،كما تتكفل
أي �ض��ًا ب��اس �ت �ق �ب��ال م �ي��اه ال� �ص ��رف ال�ص�ح��ي
م��ن امل�ن��اط��ق السكنية وامل �ب��ان��ي الحكومية
وال �خ��اص��ة ،وي �ج��ري ض�خ�ه��ا إل ��ى ع ��دد من
م�ح�ط��ات ال�ت�ن�ق�ي��ة ف��ي م�ح��اف�ظ��ات مختلفة،
وتجري معالجة تلك املياه معالجة ثالثية
أو رب��اع �ي��ة ،الف �ت��ة إل ��ى أن امل�ع��ال�ج��ة ثالثيًا
يجري ضخها في شبكة للري إلى خزانات
ت ��اب� �ع ��ة ل �ه �ي �ئ��ة ل � ��زراع � ��ة وب� �ع ��ض ال �ج �ه��ات

جنان بوشهري

الحكومية األخ� ��رى ،م�ث��ل «أرض امل �ع��ارض،
امل��رك��ز العلمي ،ن��ادي الغولف» لالستخدام
ف ��ي أع� �م ��ال ال �ت �خ �ض �ي��ر وال �ت �ش �ج �ي��ر م�ق��اب��ل
تحصيل رس��وم للمياه املستخدمة ،بينما
املياه املعالجة رباعيًا ،فيجري ضخها من
م��رك��ز ال �ت �ح �ك��م ب��ال�ص�ل�ي�ب�ي��ة إل� ��ى منطقتي
الوفرة والعبدلي الزراعيتني لالستخدام في
ري املنتجات الزراعية.

«صباح األحمد»

ّ
وف ��ي م��ا ي�ت�ع��ل��ق ب�م��دي�ن��ة ص �ب��اح األح �م��د

وح � �م� ��اي � �ت � �ه� ��ا م� � ��ن ال� � �س� � �ي � ��ول واألم � � �ط� � ��ار
املتوقعة ،ذك��رت بوشهري أن��ه إل��ى جانب
إع� ��داد خ �ط��ة ل �ل �ط��وارئ ب �ه��ذا ال �ش��أن ،ف��إن
ً
ه �ن��اك ح� �ل ��وال م��ؤق �ت��ة واح� �ت ��رازي ��ة ت�ع�م��ل
اللجنة التنفيذية العليا ملتابعة تداعيات
م�ش�ك�ل��ة س �ق��وط األم� �ط ��ار وال �س �ي��ول ع�ل��ى
إن �ف��اذه��ا ،وت �ض��م ال�ل�ج�ن��ة ف��ي عضويتها
ج�م�ي��ع ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ذات ال�ص�ل��ة،
ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف م��ن آث ��ار ال �س �ي��ول ف��ي امل��دي�ن��ة،
إل� ��ى ج ��ان ��ب ع� ��دد م ��ن ال �خ �ط��ط وض�ع�ت�ه��ا
الوزارة.
وأوضحت أن من تلك الخطط «استحداث
ب� �ح� �ي ��رات ت �ج �م �ي��ع خ� � ��ارج امل �ن �ط �ق��ة ع�ل��ى
م � �س� ��ارات ال �س �ي ��ول امل� ��ؤث� ��رة ع �ل��ى م��دي �ن��ة
ص� �ب ��اح األح � �م� ��د ،وإن � �ش� ��اء س ��وات� ��ر غ ��رب
وج� � �ن � ��وب امل� �ن� �ط� �ق ��ة ل� �ت� �ح ��وي ��ل م � �س� ��ارات
ال �س �ي��ول ب �ع �ي��دًا ع ��ن امل �ن �ط �ق��ة امل�ن�خ�ف�ض��ة
ال �ت��ي ت�ت�ج�م��ع ف�ي�ه��ا امل �ي��اه ش��رق امل�ن�ط�ق��ة،
وذل � � ��ك إل � ��ى ح�ي��ن االن � �ت � �ه� ��اء م� ��ن ال �ح �ل��ول
ال��دائ �م��ة ل�ح�م��اي��ة امل��دي �ن��ة ،وذل ��ك بتنفيذ
م �ج��رور رئ�ي�س��ي ل�ت�ص��ري��ف ش�ب�ك��ة ص��رف
م�ي��اه األم�ط��ار لجميع امل�ن��اط��ق الجنوبية
في البالد ،ومنها مدينة صباح األحمد».
وأش� � � � ��ارت إل� � ��ى أن ه� � ��ذا امل� � �ج � ��رور «ج� ��ار
ت �ص �م �ي �م��ه ح ��ال� �ي ��ًا ،م� ��ن ق� �ب ��ل اس� �ت� �ش ��اري
االت �ف ��اق �ي ��ة ال �خ ��اص ��ة ب� ��دراس� ��ة وت �ص �م �ي��م
وإع��داد املستندات التعاقدية ،واإلش��راف
ع �ل��ى ال �ت �ن �ف �ي��ذ وال �ص �ي ��ان ��ة ل �ن �ظ��م ص��رف
األم �ط ��ار ل�ل�م�ن��اط��ق ال �ح �ض��ري��ة ال�ش�م��ال�ي��ة
والجنوبية والغربية في البالد».

العفاسي في رد على سؤال برلماني:

«العدل» غير مسؤولة
عن تأخير صرف مكافآت القضاة
المحرر البرلماني
ك �ش��ف وزي ��ر ال �ع��دل وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون
م �ج �ل��س االم� ��ة ف �ه��د ال �ع �ف��اس��ي ،أن ت��أخ�ي��ر
ص��رف امل�ك��اف��آت وال�ب��دالت امل�ق��ررة للقضاة
وأعضاء النيابة ليس مسؤولية «العدل»،
بل ناتج بسبب آلية الصرف املعتمدة بني
املجلس األع�ل��ى للقضاء ودي��وان الخدمة،
م�ش�ي��را ال��ى م�ع��ال�ج��ة ذل��ك م��ن خ�ل�ال وض��ع
الئ�ح��ة ف��ي نوفمبر  2017م��ن قبل «األع�ل��ى
للقضاء» بالتنسيق مع ديوان الخدمة.
وب �ي ��ن ال� �ع� �ف ��اس ��ي ف � ��ي رده ع� �ل ��ى س � ��ؤال
ب ��رمل ��ان ��ي ل� �ل� �ن ��ائ ��ب ري � � ��اض ال� �ع ��دس ��ان ��ي،
ان ال� �ب ��دالت وامل� �ك ��اف ��آت امل� �ق ��ررة ألع �ض��اء
ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة تنقسم إل��ى  4أن��واع،
االول م �ن �ه��ا ب � � ��دالت وم � �ك� ��اف� ��آت ش �ه��ري��ة
ب� �ق ��وة ال� �ق ��ان ��ون ت� �ص ��رف ض �م��ن م� �ف ��ردات
الراتب مثل ب��دل تفرغ ،العالوة الخاصة،
ال�ع�لاوة القضائية الخاصة ،ب��دل طبيعة
ع �م��ل ،م �ك��اف��أة ش �ه��ري��ة م �ق��اب��ل ال �خ��دم��ات
املمتازة ،بدل سكن وبدل سيارة ،وجميع
ه ��ذه ال� �ب ��دالت وامل �ك ��اف ��آت ج ��زء ال ي�ت�ج��زأ

م ��ن ال� ��رات� ��ب ال� �ش� �ه ��ري ألع� �ض ��اء ال �س �ل �ط��ة
القضائية.
وأض ��اف ان ال�ن��وع ال�ث��ان��ي منها يتمثل في
مكافآت وب��دالت مقررة لهم في حال ندبهم
ل�ع�م��ل آخ ��ر ج �ن��ب ع�م�ل�ه��م األص� �ل ��ي ،وك��ان��ت
تتطلب موافقة «االعلى للقضاء» والعرض
على مجلس الخدمة املدنية إلقرارها ،وعمل
االرتباطات املالية للصرف ثم صدور القرار
الخاص محددا به قيمة املبلغ املستحق لكل
عضو من االعضاء املنتدبني ،مما يؤدي إلى
ت��أخ�ي��ر ال �ص��رف ،دون تقصير م��ن ال� ��وزارة،
وق��د استمر العمل ب�ه��ذه االل�ي��ة حتى 2017
تاريخ صدور الالئحة املذكورة ،والتي قضت
بتقسيم املكافآت إلى شهرية وسنوية.
ول �ف��ت إل��ى أن ال �ن��وع ال �ث��ال��ث م��ن امل�ك��اف��آت
ه ��ي ال �ت��ي ي �ط �ل��ب ص��رف �ه��ا ل��رج��ل ال �ق �ض��اء
او ع �ض ��و ال �ن �ي ��اب ��ة ب �ع ��د أدائ � � ��ه ع �م�ل�ا م��ن
االع �م��ال غ�ي��ر امل��درج��ة ف��ي الئ�ح��ة امل�ك��اف��آت
املقررة للندب ،والرابع من املكافآت يتمثل
ف��ي ال �ب��دل ال �ن �ق��دي امل �ق��رر ل��رج��ال ال�ق�ض��اء
وأع� �ض ��اء ال �ن �ي��اب��ة ،ع��ن اس �ت �ب��دال االج� ��ازة
الدورية خالل العطلة القضائية.

أحمد الفضل

 5نواب يستعجلون
مناقشة تنظيم
مهنة الصيدلة
ق � ّ�دم ال� �ن ��واب :ع �ب��داهلل ال �ك �ن��دري ومحمد
ال��دالل وثامر الظفيري وعمر الطبطائي،
ونايف املرادس ،طلب استعجال مناقشة
االقتراحات بقانون ،بشأن تعديل املادة 2
من القانون  28لسنة  ،1996بشأن تنظيم
مهنة الصيدلة وتداول األدوية.
ودع� ��ا ال� �ن ��واب إل ��ى اس �ت �ع �ج��ال م�ن��اق�ش��ة
املقترح ّ
املقدم من النائب عبداهلل الكندري،
ّ
واالق� � �ت � ��راح ال �ث ��ان ��ي امل � �ق� ��دم م ��ن ال� �ن ��واب:
ال �ح �م �ي��دي ال �س �ب �ي �ع��ي وث ��ام ��ر ال�ظ�ف�ي��ري
وعبدالوهاب البابطني وعمر الطبطبائي
وم��اج��د امل�ط�ي��ري ،وامل��درج��ة ع�ل��ى ج��دول
أعمال اللجنة التشريعية.
ّ
وطالبوا بمناقشة كل املواضيع املتعلقة
بتنظيم مهنة الصيدلة وت ��داول األدوي ��ة،
وع��رض �ه��ا ع �ل��ى م�ج�ل��س األم� ��ة ف ��ي أول
جلسة مقبلة.

الكويت ..لم تربح
ب� � � ��دوره ،أع� �ل ��ن ال� �ن ��ائ ��ب أح� �م ��د ال �ف �ض��ل،
ت ��أي � �ي ��ده ل� �ط� �ل ��ب ط� � ��رح ال� �ث� �ق ��ة ب ��ال ��وزي ��ر
ال � �ج� ��راح «ل � �ع� ��دم رض� � ��اي وال اق �ت �ن��اع��ي
بالردود التي قدمها خالل االستجواب،

متمنيا له كل التوفيق سواء طرحت به
ال �ث �ق��ة او اس �ت �ق��ال» ،م�ب�ي�ن��ا ف��ي ت�ص��ري��ح
للصحافيني أمس :ان استجواب الجراح
بدأ يلمع في ذهني قبل  985يوما ،حني
تقدمت بسؤال الى الوزير عن الحسابات
الوهمية ،وكانت اجابته مبهمة».
وأوضح الفضل ان «اول مواجهه علنية لي
مع وزي��ر الداخلية ،كانت حني ارسلت له
رسالة تضمنت الحسابات الوهمية ،وهو
موثق بالتسجيالت ،لكن لم يتغير شيء».
وك �ش ��ف ع ��ن ع� ��دم م��واف �ق �ت��ه ع �ل��ى س��ري��ة
اس � �ت � �ج� ��واب ال� � �ج � ��راح «الن � �ن � ��ي اول م��ن
ت �ق��دم ب��رس��ال��ة ع�ل�ن�ي��ة ب�خ�ص��وص بعض
امل�ل�ف��ات ،ول�ه��ذا م��ن غ�ي��ر امل�ع�ق��ول القبول
بسرية االستجواب».
وب �خ �ص��وص ال ��وزي ��رة ج �ن��ان ،ق ��ال ان�ه��ا
«ردت ع�ل��ى م �ح��اور االس �ت �ج��واب بشكل
م��وض��وع��ي ودون ت �ج��ن ،ل �ك �ن��ي اس �ت��أت
م��ن ال �ن��واب ال��ذي��ن اع�ل�ن��وا ع��دم وق��وف�ه��م
م�ع�ه��ا» ،م�ش�ي��را ال��ى ان م��ا ح��دث لجنان
«ان� �ت� �ص ��ار م ��ؤق ��ت ل �ل �ش ��رك ��ات ال �ف ��اس ��دة
وامل�ق��اول�ين الفاسدين ،ومليون ف��ي املئة
ل ��م ي �ك��ن ه� ��ذا ه� ��دف امل �س �ت �ج��وب ،ل�ك�ن�ه��ا
ن �ت �ي �ج��ة االس � �ت � �ج� ��واب ،ف ��ال ��راب ��ح االك �ب��ر
ليس الكويت وال املال العام بل الشركات
الفاسدة».
وق � ��ال« :ه �ن ��اك ن� ��واب ي ��ري ��دون ال�ت�غ�ط�ي��ة
على وزي��ر يقبل التضحية ب��وزي��ر آخ��ر،
وه ��ذا م�ن�ط��ق ال أف �ه �م��ه ،ف��ال �ب��ريء ب��ريء
وم� ��ن ت �ث �ب��ت ع �ل �ي��ه اإلدان� � ��ة ف �ه��و م � ��دان»،
م��ؤك��دا ان ه��ذا ال�ن�ه��ج «س �ي��دف��ع ل�ع��زوف

ال� ��وزراء اص �ح��اب ال �خ �ب��رات وامل�ص�ل�ح�ين
عن العمل الوزاري».

نواب «املقاوالت»
وفي هذا السياق ،أكد النائب خالد الشطي
أن تداعيات استجواب بوشهري «تعيد إلى
األذهان املقولة الخالدة التي تقول :احذر من
الفاسد عندما يتقمص شخصية املصلح»،
موضحًا أن ال��وزي��رة «دف�ع��ت ثمن اإلص�لاح
م ��ن خ�ل��ال ن � ��واب ف ��اس ��دي ��ن واس �ت �ج��واب��ات
وإجراءات ال يرجى منها إال استمرار الفساد
تحت عناوين اإلصالح».
وأش��ار الشطي ف��ي تصريح للصحافيني،
أمس ،إلى أن «الحديث عن فساد الحكومة
واض��ح وب�ين ،ولكن م��اذا نفعل مع الفساد
ال �ن �ي��اب��ي؟ ال � ��ذي ان �ك �ش��ف وس �ق �ط��ت ورق ��ة
ال� �ت ��وت ع �ن��ه ت �ح��ت ق �ب��ة ال� �ب ��رمل ��ان أول م��ن
أمس».
وقال إن شقيق أحد النواب ،الذين طرحوا
الثقة بالوزيرة ،يملك شركة ،وأراد النائب
م��ن ال��وزي��رة إع��ادة الكفالة لشركة شقيقه
بأكثر من مليون دينار في عقد ال يتجاوز
ال� �ـ 650أل��ف دي�ن��ار ُس�ح��ب م�ن��ه ل�ع��دم إت�م��ام
وإنجاز أحد املشاريع التي طبقت الوزيرة
ال� �ق ��ان ��ون ع �ل �ي��ه ،وه� ��و ن� ��وع م ��ن االب � �ت ��زاز،
«وإذا ل��م تستجيبي ف�س�ن�ط��رح ال�ث�ق��ة ب��ك،
وه ��ي م �ف��ارق��ة ال ت �ح��دث إال ف��ي ال �ك��وي��ت»،
ً
م�ت�س��ائ�لا« :أي��ن ال�ع��دال��ة ف��ي ه��ذه امل�س��أل��ة؟
ف��امل�ع��ادل��ة ل��م ت�ع��د ن ��واب م�ع��ارض��ة ون��واب
ح� �ك ��وم ��ة ،ب� ��ل ص � � ��ارت ن � � ��واب إص� �ل ��اح ف��ي
مواجهة نواب فساد»!
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ّ
كتاب وآراء
جرة قلم

الله يغ ّير علينا؟!

ن��ردد دائما بببغاوية عبارة «اهلل ال يغير علينا»..
وه��ي تعبر ع��ن رض��ان��ا ال �ت��ام ع��ن ال��وض��ع السيئ
ال��ذي نعيشه بمختلف األص�ع��دة ،م��ن ع��دم تطبيق
القوانني وعلى عينك يا تاجر (يكفي في هذا انتهاك
قوانني امل��رور جهارا ونهارا وشرطة امل��رور تتفرج
كأن األمر ال يعنيها!) ..والفساد والرشى والقرارات
العشوائية ،الى التعيينات البراشوتية بتنصيب من
ال يستحق وظيفة كاتب في ادارة حكومية ملنصب
يعادل وكيل وزارة ..والقائمة السوداء تطول ونحن
ن�ل��وك�ه��ا ك��ال�ع�ل�ك��ة ف��ي م�ج��ال�س�ن��ا ،وف ��ي م�ك��امل��ات�ن��ا
الهاتفية وف��ي مقاالتنا ،وحتى في أحالمنا ..ومع
ذل��ك ي�ص� ّ�ر ال�ب�ع��ض م�ن��ا ع�ل��ى ت��ردي��د ع �ب��ارة اهلل ال
ي�غ�ي��ر ع�ل�ي�ن��ا ،وك��أن�ن��ا ن �ق��ول ون�ت��وس��ل م�ن�ك��م أن ال
تغيروه علينا ..أي أننا تأقلمنا مع الفساد والبالوي
وت �ع��اي �ش �ن��ا م �ع �ه��ا وارت �ض �ي �ن��اه��ا ل �ن��ا وألوالدن � � ��ا
وأحفادنا من بعدنا؟!

ً
حكوميا أننا
أح��د أوج��ه الفساد وس��وء ادارة البلد
س�ل�م�ن��ا ال �خ �ي��ط وامل �خ �ي��ط ل��دع��اة ال �ت��زم��ت وال �ع��ودة
لعصور ال�ظ�لام والتعصب ،وه��و م��ا ت�ع��ودوا عليه،
وتحض عليه أفكارهم التي لفظها العالم من أقصاه
ألق �ص��اه ،ع�ن��دم��ا ش��اه��د أف �ع��ال وم�ن�ك��رات ال�ق��اع��دة
ّ
وداع��ش وب��وك��و ح��رام وم��ن ل��ف لفهم ،وش�م��ل ذلك
حتى الشقيقة الكبرى اململكة العربية السعودية،
التي غيرت خالل سنتني أو اقل ما زرعه هؤالء في
مجتمع الشقيقة لعقود وقرون مضت ،بأفكار وآراء
وقرارات نيرة.
***
ن �ع ��ود ل �ل �ك��وي��ت االن ..ف �ق��د ب �ح��ت أص ��وات� �ن ��ا ب�ع��د
ت �ح��ري��ر ب�ل�ادن ��ا م ��ن ن �ي��ر وإج� � ��رام ال� �ج ��ار ال �ع��رب��ي
املسلم ،وطالبنا على االقل بتكريم من تحرر بلدنا
بقراراتهم وقوانينهم وأرواح شبابهم ،وتمثل ذلك
بأوضح وجه في الرئيس األميركي الراحل جورج

رأي وموقف

األخبار الصادقة
ومصادرها

عبد المحسن يوسف جمال
ajamal2@hotmail.com

في تبدل كبير من حيث اتجاه أغلبية
ال �ن��اس مل�ع��رف��ة االخ �ب��ار ال�ص��ادق��ة من
االخ �ب��ار امل�ل�ف�ق��ة ،ه��و ات �ج��اه املتابعني
الى وسائل التكنولوحيا الحديثة بدال
من وسائل االخبار التقليدية السابقة
وهي الصحف والفضائيات.
جاء ذلك في دراسة للكاتب االميركي
م��اي �ك��ل ج �ي �ن��وف �ي��س ،ض�م�ن�ه��ا ك�ت��اب��ه
ال�ج��دي��د «ك�ي��ف يحكم ت��رام��ب» How
 ،Trump Governsحيث يرى الشباب
ب ��األخ ��ص ان �ه��م وم ��ن خ �ل�ال وس��ائ��ل
االت � �ص� ��ال ال �ح��دي �ث��ة وك �ث��اف �ت �ه��ا غ�ي��ر
امل �ح��دودة ب��ات��وا ي�م�ي��زون ب�ين االخ�ب��ار
امل��زي �ف��ة ال �ت��ي ت�ب�ث�ه��ا وس��ائ��ل االع�ل�ام
التقليدية وما يتابعونه هم بأنفسهم
في الوسائل الحديثة ،خصوصًا انها
متتابعة وتصدر أوال فأول وعلى مدار
الساعة ،ما يجعل الوسائل االعالمية
التقليدية عاجزة عن مالحقتها.
كما ان وس��ائ��ل االت �ص��ال الحديثة من
انتاج الشباب انفسهم ،حيث يتبادلونها
م ��ع اص��دق��ائ �ه��م ب�ش�ك��ل م�س�ت�م��ر ليال
ونهارا وبنفس وقت صدورها تقريبا،
م��دع��وم��ة ب��ال �ص��ور وال �ف �ي��دي��وه��ات من
مكان الحدث مباشرة.
وي �ض��رب م�ث�لا ف��ي ف�ت��رة االن�ت�خ��اب��ات
االميركية االخ�ي��رة كيف ان الناخبني
ال��دي�م��وق��راط�ي�ين ك��ان��وا ي�ع�ت�م��دون في
السابق على وسائل االعالم التقليدية
بنسبة  ٦٤%عام  ،١٩٩٧والتي نزلت
ال��ى  ،٥١%بينما ن��زل��ت ثقة الناخبني
الجمهوريني بها من  ٤١%الى ،١٤%
وجاء ذلك كله ملصلحة الرئيس ترامب.
ول �ع��ل ذل� ��ك االم � ��ر ي�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى دول
ع��دي��دة ف��ي ه��ذا العالم الفسيح ،حيث
يتجه الناس بدرجة كبيرة الى االعتماد
على وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل الحديثة التي
ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى ال �ش �ب��اب ان �ف�س �ه��م ب��دال
م��ن االع �ت �م��اد ع�ل��ى وس��ائ��ل االت�ص��ال
التقليدية والتي تكتب من خالل قناعة
اص �ح��اب �ه��ا أح �ي ��ان ��ا ول� �ي ��س ان �ص��اف��ا
للحقيقة.
ه � � ��ذا ال � �ت � �ح� ��ول ف � ��ي م � � � ��زاج ال � �ش� ��ارع
ال �س �ي��اس��ي ال �ع��امل��ي وب ��االخ ��ص جيل
ال �ش �ب��اب ي �ج��ب ان ي� ��درس ف��ي ع��امل�ن��ا
ال �ع��رب��ي م ��ن خ�ل��ال ب �ح ��وث م �ي��دان �ي��ة
واك��ادي�م�ي��ة حديثة ملعرفة التوجهات
ّ
ال �ج��دي��دة ال �ت��ي س�ت�ش��ك��ل ال�س�ي��اس��ات
املستقبلية للجيل ال �ق��ادم ،وال ��ذي بدأ
ينظر ال��ى امل��واق��ف السياسية الدولية
ب�غ�ي��ر امل �ن �ظ��ار ال �ق��دي��م ال� ��ذي م��ا زال��ت
تعتمد عليه بعض الحكومات وجهات
الرصد الدولية املتحيزة.
وب �ن �ف��س ال ��وق ��ت ،ف ��ان ال �ش �ب��اب ال�ع��امل��ي
ب ��دأ ي�م�ي��ز أي �ض��ا ب�ين وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل
الحديثة الصادقة واملصطنعة ،لذلك ليس
غريبا ان نجد الشباب في واد ،ووسائل
االعالم التقليدية في واد آخر.
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ب� ��وش األب ،وم ��ارغ ��ري ��ت ت��ات �ش��ر رئ �ي �س��ة وزراء
امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ،وط��ال�ب�ن��ا ب��إط�لاق أس�م��ائ�ه��م على
أح��د ش��وارع�ن��ا ال�ك�ب�ي��رة ..الن بلدنا ت�ح��رر بفضل
من اهلل تعالى وهمة هؤالء القادة على األخص ،وال
ننسى في ذلك قادة الخليج العربي الذين ساندونا..
فاعترض الظالميون ورضخت الحكومة لألسف
لهم! مع أنها– أي الحكومة– تطلق أسماء لم نسمع
بها مطلقا وغير معروفة على شوارعنا ومناطقنا
الداخلية والخارجية.
س�ب��ب ك�ت��اب�ت��ي ه��ذا امل �ق��ال ه��و اط�لاع��ي ع�ل��ى خبر
يفيد ب��أن السلطات في الشقيقة االم��ارات العربية
امل �ت �ح��دة (اب� ��و ظ �ب��ي) اط �ل �ق��ت اس ��م امل ��رح ��وم ج��اك
ش �ي��راك ال��رئ�ي��س ال�ف��رن�س��ي ال�س��اب��ق ع�ل��ى ال �ش��ارع
الذي يقع فيه متحف اللوفر االماراتي ،امتنانا لقرار
الراحل شيراك بافتتاح فرع لذلك املتحف العريق في
الشقيقة االم��ارات .وهو خبر نهديه ملتخذي القرار

«بس_مصخت» ..مبادرة وطنية مدنية
س�ج��ل ت��اري��خ ال�ك��وي��ت ال�ح��دي��ث ،م�س��اء األرب �ع��اء
 6نوفمبر  ،2019م�ب��ادرة وطنية مدنية بعنوان
«بس_مصخت» ،وه��و تعبير شعبي ع��ن وضع
ً
سياسي عام يلخص تساؤال الى متى؟
إل��ى م�ت��ى؟ ون�ح��ن كشعب نشهد وض�ع��ًا ي��زداد
سوءًا وتراجعًا بسباق مع الثواني!
جمعت «بس_مصخت» كل الصدور التي ضاقت،
والعقول التي فقدت الصبر ،بوقفة احتجاجية،
من أجل الكويت وطنًا وشعبًا والنظام الدستوري.
فاملبادرة ول��دت على لسان مواطن واح��د ،لكنها
ج �م �ع��ت ك ��ل أط � �ي ��اف وف � �ئ ��ات ال� �ش� �ع ��ب ،ن�ت�ي�ج��ة
تالقي آراء ومواقف شعب محب لوطنه ونظامه
ال��دي �م��وق��راط��ي ،ك�م��ا وث ��ق دس �ت��ور ال��دول��ة العقد
االج �ت �م��اع��ي وال �س �ي��اس��ي ب�ي�ن ال�ش�ع��ب واألس ��رة
الحاكمة ،أسرة الصباح الكرام.
أط�ل��ق امل �ب��ادرة امل��واط��ن وال �ن��ائ��ب ال�س��اب��ق صالح
امل�لا في لحظة تمعن دقيقة في وضعنا الحالي
وما آلت اليه الظروف من تدهور مفزع على كل
امل�س�ت��وي��ات ،معبرًا ع��ن م��وق��ف ليس شخصيًا،
وإن �م��ا تعبير ع�م��ا ي �ج��ول ف��ي ال �خ��واط��ر ف��ي كل
أنحاء الكويت من شمالها حتى جنوبها.
احتضن صالح املال ،وهو صاحب موقف مقاطع
للنظام االنتخابي الحالي أي نظام الصوت الواحد،
املبادرة ،كاسرًا حاجز الصمت األسمنتي على ما
تشهده حلبة الحكومة ومجلس األمة من صراع
وسباق محموم كما يبدو نحو أجندات خاصة

ال �ح �ك��وم��ة ف��ي ال �س �ن��وات األخ� �ي ��رة م��ن ان �ح��راف
البعض في املسار السياسي يضاعف املسؤولية
ع�ل�ي�ن��ا ك �م��واط �ن�ين ف��ي ال �ش��راك��ة ال�ج�م��اع�ي��ة في
ت�ص�ح�ي��ح امل �س ��ار ،ال س�ي�م��ا ب��ال��وق��وف ض��د أي
مساس بدستور الدولة.
ينبغي أن تظل املبادرة ضمن اإلطار املدني ضد
الفساد ،فليس املأمول سوى أن تتسع الصدور
لها وتحتضنها ،كما احتضن الحاكم واملحكوم
م�ن��ذ ن �ش��أة ال �ك��وي��ت ت �ح��دي��ات س�ي��اس�ي��ة عميقة
وتضحيات بشرية أيضًا ،حتى صدور دستور
.1962
مبادرة «بس_مصخت» ،نأمل أن تنتقل أهدافها
الوطنية من بيت إلى آخر ،وبمشاركة ال تستثني
أح �دًا ،فجميع أع�ض��اء السلطتني ه��م م��واط�ن��ون،
ونأمل أن يكونوا شركاء في مبادرة ليس هدفها
التخوين أو التجريح ،وإنما جمع الشتات الكويتي
ضد الفساد وحول دستور الدولة.
أش �ك��ر األخ ص��ال��ح امل�ل�ا ع�ل��ى ال�ت�ع�ب�ي��ر ال �ص��ادق
ملبادرة تحاكي واقعًا ُمرًا ،واملسؤولية تقع اليوم
ع�ل�ي�ن��ا ج�م�ي�ع��ًا ك�ش�ع��ب م �ح��ب ل��وط �ن��ه ف ��ي دع��م
مبادرة «بس_مصخت» بالتوافق واالتفاق ضد
الفساد ومن أجل «مستقبل واعد بال فساد».
#بس_مصخت

د .النفيسي ..والعنصرية الكويتية األكاديمية!
أتابع أحيانًا حلقات برنامج «الصندوق األسود»
ع �ل��ى ق �ن��اة «ج ��ري ��دة سبقلا االل �ك �ت��رون �ي��ة» من
ت�ق��دي��م اإلع�ل�ام��ي ع �م��ار ت�ق��ي ،وذل ��ك ف��ي ل�ق��اءات��ه
م��ع ال��دك�ت��ور ع�ب��داهلل النفيسي ،رغ��م أن�ن��ي لست
من املؤيدين الف�ك��اره ،وال من املتابعني ألخباره
السياسية ،وال علم لي بمدى صدقها ومقاربتها
للواقع ،إال انني أردت معرفة م��ا ي��دور ف��ي ذهن
ه��ذه الشخصية ال�ك��وي�ت�ي��ة وم��ا م��دى معرفتها
وعالقتها بتاريخ الدول املجاورة ،التي تقع الكويت
في دوائ��ر اهتماماتها ،وم��ا أث��ار اهتمامي ولفت
نظري ان��ه ذك��ر في اح��د تلك اللقاءات التاريخية
ان «الكويتيني ع�ن�ص��ري��ون ..وع�ن��دم��ا «تحكهم»
تظهر عليهم البدائية (وأعتقد يقصد بها امليول
نحو الطائفية والبداوة والحضر) ،وال عالقة لذلك
ّ
باملدنية املتعلقة بتطور البشر واملنشآت».
ّ
ً
ل �ق��د ت��وق �ف��ت ط ��وي�ل�ا ع �ن��د ه ��ذا ال � ��رأي وت�ع� ّ�م�ق��ت

بعد السالم

الحكومي في بلد (اهلل ال يغير علينا) ...االم��ارات
اط�ل�ق��وا اس��م ش��ارع ب��اس��م ش�ي��راك ألن��ه واف��ق على
فتح ف��رع ملتحف فرنسي عريق في بلدهم ..وأنتم
ترفضون حتى االن اط�لاق أس�م��اء ب��وش وتاتشر
على أحد شوارعنا في الكويت ،وهم من أعادوا لنا
بلدنا الغالي من يد أشقائنا الغزاة األنذال؟!
لذلك نقول وبملء فمنا «اهلل يغير علينا» «اهلل يغير
علينا» ..وباألخص أمثال تلك العقليات!!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

خالد أحمد الطراح

تحت المجهر

ب��ال�ت�ف�ك�ي��ر ف �ي��ه ،وأح� ّ�س �س��ت ب �ن��اء ع�ل��ى خبرتي
التي تمتد إلى ما يقارب أربعة عقود باألوضاع
األكاديمية بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتعليم ان د.النفيسي قد صدق في
ه��ذا ال �ق��ول ،وان ��ا ه�ن��ا اق�ص��د ف��ي م�ج��ال خبرتي
الشخصية باملؤسسات التعليمية ..فدائما عند
تشكيل اللجان في األقسام العلمية او في الكلية
وإدارة الهيئة تجد حرصًا كبيرًا واهتماما شديدا
باختيار اعضاء اللجان ،بحيث يشكلون صورة
َّ
مصغرة عن املجتمع الكويتي ،فال بد ان يضم
تشكيل ال�ل�ج�ن��ة (خ��اص��ة ال�ب�ع�ث��ات والتعيينات
والترقيات) اعضاء هيئة تدريس من جميع فئات
وط��وائ��ف املجتمع الكويتي (ال�ح�ض��ري ،ال�ب��دوي،
السني والشيعي) حتى ت�ج��ري ترضية جميع
ه��ذه الفئات وال تثير ق��رارات اللجنة شكوكا او
اعتراضا عند اختيار اسماء املبعوثني او الذين

Ali-albaghli@hotmail.com

التنمر ضد الطلبة..
إلى أين؟

من الذاكرة

للبعض ،وجامعة للبعض اآلخر ،قد تغتال يومًا
النظام الدستوري لتصبح آف��ة الفساد أكبر من
الدستور والقانون!
«ب��س_م�ص�خ��ت» أص�ب�ح��ت م �ب��ادرة م��دن�ي��ة ملكًا
للشعب الكويتي بكل أط�ي��اف��ه ،ب�ه��دف التصدي
ً
ل�ل�ف�س��اد ص��وت��ًا وف �ع�ل�ا س�ل�م�ي��ًا ،ف��ال�ف�س��اد ب��ات
سرطانًا خبيثًا في جسد الوطن الواحد!
ص�ح�ي��ح ت�ق��ع امل �س��ؤول �ي��ة ب��ال��درج��ة األول� ��ى على
السلطتني التشريعية وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ف��ي اجتثاث
منابع الفساد ،ولكن هذا ال يعني تبرئة ساحتنا
كشعب ،فنحن ش��رك��اء ف��ي املسؤولية ف��ي حال
استمر السكوت عن أصوات صبيانية وشيطنة
سياسية تستهدف الدستور واملذكرة التفسيرية،
التي ال تحتمل اللبس أو االجتهاد.
ن �ح��ن ك �ش �ع��ب أي �ض��ًا م �س ��اءل ��ون أم � ��ام ال �ت��اري��خ
ومكتسبات ديموقراطية حققها األجداد واآلباء
أي� �ض ��ًا ووض� �ع� �ه ��ا أم ��ان ��ة ف ��ي أع � �ن ��اق أص �ح��اب
ال�ض�م��ائ��ر ال�ح�ي��ة وح�ف��ره��ا ف��ي وج ��دان الشعب،
ال ��ذي ق��دم م�لاح��م م��ن ال �ب �ط��والت داخ ��ل الكويت
وخارجها إبان الغزو العراقي للكويت وااللتفاف
حول القيادة الشرعية.
فالسلطتان تعاملتا مع سرطان الفساد وكأنه
ورم حميد أو وع�ك��ة صحية ط��ارئ��ة يستوجب
ه��ذا امل��رض فقط ال�ص�ب��ر ،وه��و ن�ك��ران للحقيقة
وتجاهل للواقع.
لعل ما شهدناه في ساحتي مجلس األمة وكذلك

علي أحمد البغلي

أ.د .بهيجة بهبهاني
ج ��رى ت�ع�ي�ي�ن�ه��م او ت��رق�ي�ت�ه��م ل �ل��درج��ة ال�ع�ل�م�ي��ة
العليا! وتتجه أصابع االتهام نحو رئيس اللجنة
اذا ك��ان مثال يتبع ملذهب ما ودع��ا مسؤوال من
نفس مذهبه لحضور اللجنة في توضيح املقترح
امل �ق��دم م �ن��ه! ف�ع�لا ك�م��ا ذك ��ر د.ال�ن�ف�ي�س��ي ه�ن��اك
ن��وع م��ن العنصرية تمتد ب�ج��ذوره��ا عميقا في
نفوسنا ،وال يتطلب اخراجها وابراز انيابها ،اال
ان نواجه ملن يتعرض لنا في الدين او االص��ل..
كما ذكر د.النفيسي بانه للتعيني في أي منصب
ب��ال��دول��ة فإنه ال يهم شهادتك وال خبرتك ،فقط
عليك ان تذكر «انت ابن من؟» فهذا شرط التعيني
باملناصب ..لالسف ذكر د.النفيسي حقيقة ما
في نفوس غالبيتنا ،ولألسف صدق.

د .حليمة إبراهيم الفيلكاوي
haleemahkuwait@hotmail.com

الحظنا في اآلونة األخيرة ازدياد عدد الطلبة املعنفني،
ول�ل�أس��ف ع�ل��ى ي��د امل�ع�ل�م�ين ال��ذي��ن ي�ع�ت�ب��رون م��رب��ي
األجيال ،ظاهرة تزداد يوما بعد يوم ،لذلك أصبح لزاما
علينا أن نتعرف على أسباب هذه الظاهرة حتى ّ
نحد
منها ونضع الحلول املناسبة لها.
ق��د ت�ك��ون أس�ب��اب��ا أس��ري��ة أو نفسية وذات تأثير في
شخصية املعلم ،فاألسباب األسرية هي الظروف التي
يتعايش معها داخ��ل منزله ،أو مشاكل يتعرض لها
مع زوجته ،مما يجعله يكتم غضبه في نفسه ،ليفرغ
طاقته السلبية أثناء وج��وده مع الطلبة في املدرسة،
فيضربهم أو يشتمهم بغرض ّ
رد االعتبار لنفسه ،أو
كسب احترام اآلخرين له بتخويفهم منه.
أما األسباب النفسية ،فهي مهمة جدا وتظهر في عدم
استقرار املعلم نفسيا ،والذي ّ
يعد مؤثرًا خطيرًا جدًا،
وع��ادة ت��راف��ق ذل��ك مجموعة م��ن ال �ع��وارض النفسية،
كالتوتر والقلق واالكتئاب ،أو الشعور بعدم االرتياح
لعدم ميله وحبه لهذه املهنة ،وانما الجانب املادي هو
ال�س�ب��ب وراء دخ��ول��ه مهنة التعليم ،وه ��ذا م��ا يسبب
مشاكل في التعامل مع الطلبة بصورة عامة واملراهق
بصورة خاصة وخطيرة ،من ع��دم ق��درة املعلم على
التعامل مع الشخصيات املختلفة ،وع��دم فهم املعلم
للخصائص العمرية لهذه املرحلة ،فيتم تفسير قوة
شخصية الطالب ومحاولة اثبات وجوده على أنها نوع
من أنواع التنمر ،فيقوم بكبت وكسر هذه الشخصية
ال تنميتها بالشكل الصحيح.
إن إدارة امل��درس��ة لها دور ف�ع��ال ف��ي ال�ح��د م��ن هذه
الظاهرة ،فال بد من وقفة حازمة ،فيجب وضع قواعد
وإج ��راءات عقابية م�ح��ددة وواض�ح��ة ض��د املتنمرين
وع ��دم ال �ت �ه��اون ،ف�ل�ف��ت ال�ن�ظ��ر ال ي�ج��دي ن�ف�ع��ا طبعا،
ف�لا ب��د م��ن االب �ع��اد م��ن امل��درس��ة أو التحويل ل�ل�إدارة
القانونية للتحقيق.
وبال شك ،فإن وزارة التربية لها دور كبير في الحد
م��ن ه��ذه ال�ظ��اه��رة ال�لاإن�س��ان�ي��ة ت�ج��اه أب�ن��ائ�ن��ا الطلبة،
يبدأ الدور من حسن اختيار املعلم ،وذلك بإخضاعه
ل�ب��رن��ام��ج ت��دري�ب��ي ف �ع��ال ي�ت�ك��ون م��ن دورات ت��رب��وي��ة
نفسية اجتماعية قبل أن تكون تعليمية ،وهذه الدورات
ضرورية واجبارية ،ونجاحه فيها سبب لخوضه مهنة
التعليم ،وع�م��ل اخ�ت�ب��ارات نفسية اجتماعية للمعلم
ملعرفة م��دى ميله وق��درت��ه على التعامل م��ع امل��واق��ف،
ومدى ضبطه لغضبه وقدرته على التحكم بمشاعره
ف��ي امل��واق��ف امل�خ�ت�ل�ف��ة ،م��ع ت�ش��دي��د امل��راق �ب��ة واليقظة
التربوية للرصد املبكر لحاالت التنمر .ووضع قانون
يوضح حقوق جميع األط��راف وواجباتهم وض��رورة
ال �ت��زام امل�ع�ل��م ب��ه وال�ت��وق�ي��ع ع�ل�ي��ه .وال ننسى تشديد
العقوبة لكل من يخالف ذلك بعيدا عن املحسوبية.

التاجر األسوة ()150

التاجر عبد المحسن عبد الله عبد العزيز المرشد مثال يحتذى في صلة الرحم
ال ش��ك ف��ي أن املجتمع ال��ذي ي�ح��رص أف ��راده على التواصل
والتراحم يكون حصنًا منيعًا ،وقلعـة ص��ام��دة ،وتنشأ عن
ذلك أسر متماسكة.
وصلة َّ
الرحم من اإليمان والتقوى ومن أعظم وسائل القرب
ِ
من اهلل سبحانه.
حديثنا ف��ي ه��ذا امل�ق��ال ع��ن العم عبد املحسن عبد اهلل عبد
العزيز املرشد (أبي براك) رحمة اهلل عليه ،حيث كان الراحل –
رحمه اهلل  -شخصية متميزة من تجار الكويت الذين يحتذى
بهم في أخالقهم وشهامتهم وفزعتهم في مساندة أقربائهم
ومساعدتهم ابتغاء وجه اهلل الكريم من دون انتظار املقابل،
ف�ك��ان محبًا أله�ل��ه حريصًا على صلتهم ووده ��م ودعمهم
ً
ً
والوقوف إلى جانبهم في األفراح واألت��راح ،وفعال كان مثاال
يحتذى للتاجر األسوة في كويت املاضي.
عمل ف��ي ال�ت�ج��ارة ،وف�ت��ح اهلل عليه م��ن أوس��ع أب��واب الخير،
ورزق��ه رزق��ا طيبًا وف�ي�رًا ،بعدما تعرض لعدة ك�ب��وات ،فكان
ي��درك جيدًا أن الصبر مفتاح الفرج ،وأن بعد العسر يسرًا،
فما أعظم أن يجود اهلل تعالى عليك فتجود على أقربائك،
وهكذا كان يفعل العم عبد املحسن املرشد مع أقربائه ،فكان
يجود على ذويه مما رزقه اهلل تعالى؛ يقول نفر من أهله :كنا
نفرح إذا رج��ع أب��و ب��راك إل��ى الكويت ،حيث ك��ان ي��وزع علينا

املصروف األسبوعي.
ول�ق��د ك��ان ف��ي ال�س�ت�ي�ن��ات وال�س�ب�ع�ي�ن��ات م��ن ال �ق��رن امل��اض��ي
دائ��م التعهد ألب�ن��اء عمومته ال��ذي��ن ك��ان حالهم امل ��ادي ليس
مرتفعًا ،فكثيرًا ما كان يتعهدهم باملساعدات لفك ديونهم
أو إلعطائهم مساعدات في بناء بيوتهم أو تزويج أبنائهم أو
املساهمة في الحاجات املهمة وامللمة.
وك ��ان أب��و ب ��راك ح��ري�ص��ًا ع�ل��ى ح�ض��ور االج �ت �م��اع السنوي
لعائلة املرشد في ال��ري��اض ،حيث ي��روي أح��د وجهاء العائلة
في الرياض ألحمد نجل التاجر عبد املحسن املرشد  -رحمه
اهلل  -أثناء استقبالهم له في حفل االستقبال السنوي ،أنه قد
أشار إلى جميع الجالسني من أبناء العائلة وقال لهم بصوت
ع��ال مرتفع وأم ��ام الجميع :إن ك��ل ه��ؤالء ي��ا أح�م��د يدينون
بالفضل لوالدك  -رحمه اهلل ،فقد ساعدهم جميعًا ،ولم يثبت
أن أح� �دًا م��ن ال�ج��ال�س�ين ص�ح��ح ه��ذه امل�ع�ل��وم��ة أو ع��ارض�ه��ا،
فكانوا يصدقون على ذلك.
ف��ي ي��وم م��ن األي��ام ك��ان التاجر عبد املحسن امل��رش��د يتفقد
أحد أبناء عمومته واألكبر منه سنًا ،وهو في ما بعد أصبح
ع�م�ي�دًا للعائلة ،ول�ك��ن ل��م ي�ج��ده ف��ي منطقة «ع ��ودة س��دي��ر»،
فقالوا له :لقد انتقل ابن عمك إلى الرياض ،فتوجه أبو براك
على الفور إلى الرياض وسأل وتحرى عن ابن عمه ،فوجده

د .عبد المحسن الجار الله الخرافي
ajalkharafy@gmail.com
www.ajalkharafy.com

يعيش وزوجه وأبناءه في منزل متواضع وصغير جدًا مكون
من غرفة واحدة يعيش فيها هو وزوجه وأبناؤه ،فلما سأله
أبو ب��راك عن هذا الوضع واستنكر عليه ذلك ألنه لم يخبره
بهذه الحال ،فقال ابن عمه :واهلل ماذا أعمل؟ كان هذا هروبًا
م��ن «ال��دي��ان��ة» ،وه ��ذه لفظة كويتية تعني «ال��دائ �ن�ين» ،وك��ان
يعمل تاجر خ�ض��روات ،فتأثر أب��و ب��راك ل��ذل��ك ،وت��أل��م كثيرًا،
خصوصًا أن أح��د أبناء عمومته ،وه��و أح��د وجهاء العائلة،
قد وصلت به الحال إل��ى ذل��ك ،وك��ان متعففًا ال يسأل أح�دًا،
فقرر أبو براك مساعدته ،فترك ابن عمه وعاد إلى زيارته بعد
يومني ،وك��ان قد استأجر له بيتًا كبيرًا واسعًا يليق بعميد
عائلة املرشد ودفع له قيمة اإليجار ،حتى استطاع ابن عمه
أن يقف على قدميه مرة أخرى ويخرج من كبوته وعمل في
تجارة الخضار وكذلك العقار ،فاشترى بيتًا ملكًا له ثم باعه
واشترى غيره حتى فتح اهلل على ابن عمه فتحسنت أحواله
وحقق مكاسب طيبة.

ول��م ي�ك��ن ال�ع��م ع�ب��د امل�ح�س��ن امل��رش��د ي�س��اع��د رج ��ال العائلة
فقط ،بل ك��ان حريصًا على مساعدة نسائها أيضًا ،فكان
يكرم نساء عائلته ممن يأتني من اململكة العربية السعودية
إل ��ى ال �ك��وي��ت ،للتبضع م��ن أس� ��واق ال �ك��وي��ت ال �ت��ي ك��ان��ت في
ال�خ�م�س�ي�ن��ات وال�س�ت�ي�ن��ات أس��واق��ًا رائ �ج��ة وك��ان��ت امل �ص��درة
ل�ل�ج��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة ون�ج��د وامل�ن�ط�ق��ة ك�ل�ه��ا ،وك ��ان أه��ل اململكة
يأتون إلى الكويت لشراء البضائع منها.
فإذا جاءت نساء العائلة إلى الكويت كن يذهنب إلى بيت العم
عبد املحسن امل��رش��د ،وك��ان يستقبلهن أح�س��ن استقبال،
وي��رح��ب ب�ه��ن أج �م��ل ت��رح�ي��ب ،وق �ب��ل أن ي��ذه�بن إل ��ى أس ��واق
الكويت يضع في أيديهن مبالغ مالية ،كن يفرحن بها فرحًا
شديدًا وذلك برًا بهن وشهامة منه تجاه نساء عائلته.
وانطالقًا من مثل هذه القيم الطيبة في صلة األرح��ام ،نشأ
كثير من صناديق العائالت التي يشارك فيها تجار الكويت
إخ��وان �ه��م وأب �ن��اء ع�م��وم�ت�ه��م ف��ي امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة الشقيقة،
وب��ال�ت�ح��دي��د ف��ي منطقة ن �ج��د ،وم ��ن خ�ل�ال ه ��ذه ال�ص�ن��ادي��ق
يرعون فيها املريض وطالب العلم واملسافر في بعثة أو املقبل
على الزواج واملتعفف أو الذي يسافر لطلب العالج ،وهذه كلها
امتدادات لهذا التميز والتواصل االجتماعي.
رحمه اهلل رحمة واسعة ،وأسكنه فسيح جناته.

اليت
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يمكن إشباع احتياجات المتقاعد النفسية بزيادة نشاطاته االجتماعية والبدنية والفكرية

التقاعد المبكر ..قد يطيل سنوات عمرك
وان�ت�ق��ادا وتصيدا لألخطاء .كما أظ�ه��رت دراس��ة أن
املوظفني ك��ان��وا أكثر ات��زان��ا نفسيا وعاطفيا خالل
السنوات األول��ى التي سبقت التقاعد وفي اول سنة
تبعته .بيد أن الوضع اختلف اثناء السنوات الخمس
ال �ت��ي ت�ب�ع�ت�ه��ا ،ليلحظ م ��رور ك�ث�ي��ر م��ن امل�ت�ق��اع��دي��ن
بأزمات نفسية (كأزمة منتصف العمر) وشعورهم
ب��ان�خ�ف��اض ال�ق�ي�م��ة ال�ش�خ�ص�ي��ة واالح �ب��اط وح��دوث
تغيرات شخصية تسبب مشكالت اس��ري��ة ونفور
االص��دق��اء .ونصح أح��د الباحثني «مثلما اع��ددت ملا
ستقوم به اثناء مرحلة الشباب من عمل ،فمن املهم
ان تعد خطة ملا ستقوم به بعد التقاعد .ف��إدراك أن
التقاعد هو مرحلة جديدة في حياتك سيجعلك اكثر
تقبال واستعدادا ملا سيرافقها من تغيرات».

د .خلود البارون
خ�ل�ص��ت دراس� ��ة م��ن ج��ام�ع��ة أم �س �ت��ردام ونشرتها
مجلة الصحة واالقتصاد ،إلى أن التقاعد املبكر قد
يكون السبب في زيادة سنوات عمرك .حيث وجدت
ب��أن ال��رج��ال ال��ذي��ن ت�ق��اع��دوا ع��ن العمل ف��ي عمر 54
عاما كانوا اق��ل عرضة بمعدل  %42للوفاة املبكرة
بخمس س �ن��وات م�ق��ارن��ة ب�م��ن اس�ت�م��روا ف��ي العمل.
وك ��أن ال�ت�ق��اع��د امل�ب�ك��ر اض ��اف  5س �ن��وات إل��ى معدل
أعمارهم .كما لوحظ انخفاض فرصة وفاة املتقاعد
إث��ر الجلطة وأم ��راض القلب مقارنة بغير املتقاعد.
ب��اإلض��اف��ة ال��ى ذل ��ك ،أث�ب�ت��ت دراس ��ة تحليلية كبيرة
ش��ارك فيها باحثون من ع��دة دول بينها بريطانيا
وأمل��ان�ي��ا ،أن سبع س�ن��وات م��ن التقاعد املبكر كفيلة
بخفض فرصة االصابة بأمراض خطرة كالسكري
وام��راض القلب بمعدل  ،%20وأرج��ع الباحثون هذا
التأثير االيجابي للتقاعد الى عاملني:
 1التقاعد ي�ح��ررك م��ن مسؤوليات العمل وق�ي��وده،م�م��ا ي�س�م��ح ل��ك ب�م��زي��د م��ن ال��وق��ت ل�ل�ن��وم وال�ت�م��ري��ن
ورع� ��اي� ��ة ص �ح �ت��ك وق� �ص ��د ال �ط �ب �ي��ب ف� ��ور ش �ع��ورك
بأعراض غريبة.
 2ال�ع�م��ل ي�س�ب��ب ال �ت��وت��ر واالج� �ه ��اد ال�ن�ف�س��ي ،ممايزيد بدوره من فرصة االصابة بارتفاع ضغط الدم
واالكتئاب وأمراض مزمنة وقاتلة.

إشباع االحتياجات خارج العمل
ي �م �ك ��ن اش � �ب � ��اع اح� �ت� �ي ��اج ��ات امل� �ت� �ق ��اع ��د ال �ن �ف �س �ي��ة
واالجتماعية خارج بيئة العمل ،عبر زيادة نشاطاته
االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ب��دن �ي��ة وال �ف �ك��ري��ة .م�م��ا ي�ع�ل��ل نصح
املتقاعد باالنضمام الى جمعيات النفع العام والقيام

للحفاظ على االستقرار المادي

بأعمال تطوعية ،فذلك سيعود عليه بفوائد كثيرة
(للمتقاعد وامل�ج�ت�م��ع) .واك��دت ع��دة دراس ��ات أهمية
اس�ت�م��رار املتقاعد ف��ي زي��ادة مستواه الثقافي عبر
ال �ق ��راءة وح �ض��ور ال � ��دورات وامل �ح��اض��رات ومتابعة
الحفظ .وعلقت د .جاكلني جايمس ،نائب مدير مركز
تقدم العمر والعمل في جامعة بوسطن الطبية ،قائلة
«كنا نعتقد ب��أن ح��ل الكلمات املتقاطعة ه��و افضل
ط��ري �ق��ة ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى ق��درات �ن��ا ال��ذه �ن �ي��ة ،ول �ك��ن ما
اكتشفناه هو أن االم��ر يتطلب اكثر من ذل��ك .فبيئة
العمل وبيئة الدراسة تحفزان تطور القدرات الذهنية
بطريقة مستمرة وم�ت�ط��ورة .ل��ذا ،بعد التقاعد ب��ادر
وت�ش�ج��ع للقيام ب��أم��ور ت�ت�ح��دى فيها دم��اغ��ك؛ مثل

أعراض قلبية ..قد تكون
ً
مؤشرا على اإلصابة بالسرطان

د .خلود البارون

تنظيف اليد بالماء والصابون..
أفضل من المعقم!
غسل اليد ب��امل��اء والصابون
ب� �ش� �ك ��ل ج � �ي ��د ه � ��و أف �ض ��ل
طريقة لحماية نفسك خالل
م� ��وس� ��م اإلص� � ��اب� � ��ة ب ��ال� �ب ��رد
واالنفلونزا.
ووف � � ��ق وص� � ��ف د .رون ��ال ��د
ن� �ي ��وم ��ان ،اس� �ت� �ش ��اري ط��ب
ال�ع��ائ�ل��ة ف��ي مستشفى بني
ال �ط �ب��ي ف ��ي والي� ��ة ه�ي��رش��ي،
فطريقة غسل اليد الصحيحة تتضمن دعك اليد ملدة  30دقيقة على
األق��ل مع ضمان انتشار رغ��وة الصابون على كامل اليد ووصولها
إل��ى ثنايا األظافر وتحتها .وش��رح قائال« :م��ا يفعله الصابون اثناء
ال��دع��ك ه��و ت�ح��ري��ر ك��ل األوس� ��اخ وال �ج��راث �ي��م امللتصقة ب�س�ط��ح اليد
لتلتصق برغوة الصابون .وعند شطف اليد باملاء ستتساقط جميع
هذه األوساخ والجراثيم .مما يدل على أن غسل الوجه في ذات الرغوة
التي استخدمت لدعك اليد سلوك خاطئ .وال يهم درجة ح��رارة املاء
ب�ق��در أهمية كمية ال��وق��ت ال��ذي قضيته وان��ت ت��دع��ك ي��دك وتغسلها
ب��امل��اء .أم��ا في حالة وج��ودك في موضع ال يوفر لك امل��اء والصابون
فينصح بتنظيف ال�ي��د ع�ب��ر اس �ت �خ��دام س��ائ��ل مطهر ي�ح�ت��وي على
تركيز  60ـــ  %95م��ن ال�ك�ح��ول .لكن ت��ذك��ر ب��أن تعقيم ال�ي��د بسائل
التعقيم الكحولي ليس بديال لغسل اليد ابدا» .وأشار الدكتور الى أن
ادع��اء الدعايات التجارية بأن سوائل تعقيم اليد قد تقتل  %99من
البكتيريا والجراثيم صحيح ،ولكنه لألسف لن يقوم بإزالتها من اليد
أو يتمكن من قتل الفيروسات والبكتيريا السوبر .كما يجب االنتباه
الى تفاوت فعالية كل سائل تعقيم عن اآلخر بحسب تركيز الكحول
ون��وع مركباته .ونظرا الى احتواء املعقم على كحول ،شدد الدكتور
على ضرورة تخزينه في مكان بعيد عن متناول االطفال واستخدامه
تحت اشراف ولي االمر فقط.

(خ  .و)

قد يسبب تغيرات شخصية
قيمت عدة دراس��ات تأثير التقاعد في صحة الرجل
النفسية ،وأظهرت عالقته بحدوث تغيرات شخصية
ونفسية .ويعزي الباحثون ذلك الى ما يرافق التقاعد
م��ن تغير سريع ومفاجئ ف��ي اس�ل��وب الحياة .ففي
دراسة اميركية ،وجد باحثون دالالت ايجابية خالل
أول سنة للتقاعد .حيث اصبح املتقاعدون فجأة اكثر
انفتاحا وم��رون��ة .بيد أن ه��ذا التغير ت�لاش��ى ببطء
خالل السنوات الخمس التالية ،ليصبحوا اكثر انغالقا

الخالصة
التوقف عن العمل سيرافقه بعض الخسارة ،ولكنه
اي �ض��ا س�ي�ع�ط�ي��ك م �س��اح��ة أك �ب��ر ل �ل��راح��ة وال �ن �ش��اط
االجتماعي واالهتمام بالصحة والعائلة .وتذكر بأن
ال�ت�م�ت��ع بشخصية اي�ج��اب�ي��ة وق �ض��اء وق �ت��ك بشكل
نشيط وحكيم قد يكون سببا لزيادة سنوات حياتك.

ب��اإلض��اف��ة ال ��ى االس �ت �ق��رار امل� ��ادي ال��ذي
ي��راف��ق تسلم رات��ب ك��ام��ل ،فهناك ايضا
فوائد صحية كثيرة لتشجيع مواصلة
العمل وتأخير التقاعد .فالنصيحة التي
يلتزم بها أطباء اليابان هي «ال تتقاعد
الى ان يصل عمرك الى  100عام».
وذل��ك ألن البقاء في بيئة العمل يحافظ
على نشاط دماغك وبدنك .كما ان العمل
ض�م��ن ب�ي�ئ��ة م�ت�ع��اون��ة وودودة سيوفر
الدعم النفسي االجتماعي ،ويقلل شعور
كبير السن بالعزلة والوحدة .فقد أثبتت
ال� ��دراس� ��ات ارت� �ب ��اط ال �ش �ع��ور ب��ال��وح��دة
م��ع ت��ده��ور ال�ص�ح��ة ال�ن�ف�س�ي��ة وال��ذه�ن�ي��ة
وال �ب ��دن �ي ��ة ،وت �ض��اع��ف خ �ط��ر االص ��اب ��ة
ب��أم��راض ال�خ��رف وال�ق�ل��ب وح�ت��ى ال��وف��اة
امل �ب �ك��رة .ح�ي��ث ت�م��د ال��وظ�ي�ف��ة صاحبها
بشعور االنتماء واالهمية وتعطي اهدافا
ملواصلة الحياة ،وجميعها مشاعر تعزز
صحة القلب والحالة النفسية والذهنية.

خبيرة تغذية ّ
تحذر من مخاطرها الصحية

ماذا يحدث للجسم عند مقاطعة األلبان
واللحوم والمأكوالت البحرية؟
مي السكري

أش��ارت دراس��ة نشرتها ال��دوري��ة األوروب�ي��ة «الطب الوقائي ألم��راض
ال�ق�ل��ب» إل��ى أن اخ �ت�لاالت ميكروسكوبية تصيب األوع �ي��ة ال��دم��وي��ة
لها دالالت ترفع خطر اإلص��اب��ة بالسرطان .حيث ق��ام باحثون من
مستشفى مايو كلينيك بمتابعة نحو  500مصاب بأمراض القلب
والشرايني مل��دة  12سنة عبر قياس صحة وك�ف��اءة عمل شرايينهم
بفحص تداخلي يسمى reactive hyperemia peripheral arterial
.tonometry
وخلصت النتيجة إلى أن عرضًا مبدئيًا ألمراض القلب ،وهو نوع من
االختالالت الوعائية امليكروسكوبية ،يمكن استخدامه كمؤشر لخطر
ً
اإلص��اب��ة ب��ال�س��رط��ان مستقبال .واالخ �ت�لال امل�ق�ص��ود ه��و انخفاض
كفاءة انقباض وانبساط شرايني القلب الصغيرة ،األمر الذي يؤدي
الى انخفاض تروية القلب وكمية األوكسجني الواصلة إليه.
وه��ي حالة ع��ادة ما تسبق اإلص��اب��ة الفعلية ب��أم��راض القلب بمدة 5
سنوات تقريبًا .ودلت نتائج الدراسة إلى ارتفاع تشخيص إصابة من
لديهم هذا الخلل بورم سرطاني إلى نحو  %10مقارنة بمن خلو منه.
وك��ان��ت ه��ذه ال�ع�لاق��ة أك�ث��ر وض��وح��ًا ف��ي ال��رج��ال امل�ص��ابّ�ين ب��أم��راض
ارتفاع ضغط الدم وشرايني القلب والسمنة والتدخني .وعلق الباحث د.
ً
أمير ليرمان استشاري أمراض القلب في مايو كلينيك قائال« :كشفت
الدراسة إمكانية استخدام خلل في األوعية الدموية كمؤشر لقابلية
ً
اإلصابة بالسرطان مستقبال .لذا ،ينصح أطباء القلب باالنتباه الى أن
اختالالت صحة الشرايني ليست دالل��ة على مخاطر القلب فقط ،بل
ومخاطر السرطان أيضًا».

حفظ القرآن وتعلم لغة جديدة او تقنية جديدة».

ال�ت�ق��اع��د يقلل امل��دخ��ول ال�ش�ه��ري ،وه��ي تضحية ال
يتمكن الجميع م��ن القيام بها حتى ل��و وص�ل��وا الى
سن تجبرهم على التقاعد .ل��ذا ،ينصح الخبراء كل
م��ن ي �ح��اول ال�ت�ق��اع��د ف��ي س��ن م�ب�ك��رة ب�ب��دء التوفير
جيدا منذ س�ن��وات الشباب ،واالستثمار ف��ي مجال
ي��در عليهم امل��ال مستقبال (ك �ش��راء ع�ق��ار او محل
للتأجير).

نصيحة يابانية:
ال تتقاعد حتى تصل
إلى  100سنة

ق��د يلجأ كثير م��ن األش�خ��اص إل��ى ح��ذف منتج
غ��ذائ��ي م�ع�ين م��ن ق��ائ�م��ة ن�ظ��ام�ه��م ال �غ��ذائ��ي ،وق��د
يعمد آخ��رون إل��ى االمتناع ع��ن استهالك بعض
املواد الغذائية واتباع حميات معينة ،في محاولة
م�ن�ه��م لتحسني صحتهم أو خ �س��ارة ال ��وزن او
لتقليل ال��ده��ون وت�ج�ن��ب األم�ل�اح واالب �ت �ع��اد عن
ال �س �ك��ري��ات ،م��ن دون ال�ب�ح��ث ع��ن ب��دائ��ل أخ��رى
تحميهم م��ن األض ��رار الصحية ال�ت��ي ق��د تنجم
نتيجة مقاطعة بعض املواد الغذائية مثل منتجات
األلبان او اللحوم الحمراء أو املأكوالت البحرية.
فنجد العديد من األشخاص يعانون نقصًا في
م�س�ت��وى ال�ع�ن��اص��ر ال�غ��ذائ�ي��ة األس��اس �ي��ة ،س��واء
م��ن الفيتامينات او امل �ع��ادن ،وآخ ��رون يصابون
بضعف املناعة وهشاشة العظام وحب الشباب
ن�ت�ي�ج��ة ات �ب��اع ح�م�ي��ات غ��ذائ �ي��ة م�ع�ي�ن��ة ،وه ��و ما
ح��ذرت منه اختصاصية التغذية س��وزي باريل،
من سدني.
وأش��ارت ب��اري��ل ف��ي مدونتها التي نقلتها عنها
صحيفة «ال��دي�ل��ي م�ي��ل» ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،إل��ى تخلي
بعض األش�خ��اص ع��ن مجموعات غذائية مهمة
بما في ذلك املأكوالت البحرية واللحوم الحمراء
ومنتجات األل�ب��ان ،ويتبعون نظام Paleo Diet
وهو من أقدم الحميات املعروفة ،فهو أشبه بنظام
العصر ال�ح�ج��ري ،وق��د تمت مقارنة العديد من
ُ
الحميات به واستند إليه العتباره النظام األقدم
في العالم.
وب�ي�ن��ت أن ه ��ذا ال �ن �ظ��ام ي��رت�ك��ز ب�ش�ك��ل أس��اس��ي
على لحوم الحيوانات التي تتغذى على العشب
والسمك وثمار البحر والبيض واملكسرات النيئة
وال�ب��ذور والخضار والفاكهة وال��زي��وت الصحية،
وال �ت��ي ب�م��وج�ب�ه��ا ق��د ي�ف�ق��د ال�ج�س��م ال �ع��دي��د من
العناصر الغذائية املهمة مثل الكالسيوم وغيرها.
ون�ب�ه��ت ب��اري��ل م��ن امل �خ��اط��ر ال�ص�ح�ي��ة ال �ت��ي قد
ت�ت��رت��ب نتيجة ال�ت��وق��ف ع��ن ت �ن��اول ب�ع��ض امل��واد
الغذائية ،داعية إلى ضرورة إيجاد مصادر بديلة

مايو كلينك

اللحوم البيضاء والدواجن

أو استبدال الطعام املحظور بشي آخ��ر لضمان
حصول الجسم على كل الفوائد والحفاظ على
الصحة على املدى البعيد.

واوضحت باريل ان اللحوم البيضاء ،بما في ذلك
ال��دج��اج وال��دي��ك ال��روم��ي ،ليست كثيفة العناصر
ال�غ��ذائ�ي��ة مثل ال�ل�ح��وم ال�ح�م��راء ،ولكنها تحتوي
على م�ص��ادر حيوية م��ن ال�ب��روت�ين وفيتامني ب
 6والسيلينيوم وفيتامني ب  12وال�ت��ي نحتاج
ج�م�ي�ع��ا إل ��ى ع�م�ل�ه��ا .وب �ي �ن��ت أن ن �ق��ص ال�ج�س��م
بفيتامني  ،B6ي ��ؤدي إل��ى االص��اب��ة ب�ف�ق��ر ال��دم،
وهو عدد قليل ً
جدا من خاليا الدم  -مما يصيب
الجسم بالتعب وال�ض�ع��ف ،كما أن ال�ت��وق��ف عن
تناول الدواجن واللحوم البيضاء يمكن أن يؤدي
إل��ى االص��اب��ة بفقدان ال��وزن وض�ع��ف العضالت
والخمول ،داعية إلى تناول املصادر البديلة مثل
البيض و /أو منتجات األلبان.

منتجات األلبان
حذرت باريل من أن التخلي عن الحليب وأطعمة
األلبان األخرى ال يعني فقط حرمان الجسم من
الكالسيوم الحيوي ،ولكن من العناصر الغذائية
املهمة األخ��رى مثل املغنيسيوم وفيتامني ب 12
وال�ف��وس�ف��ور وال�ب��روت�ين وفيتامني د وفيتامني أ
أيضا.
وبينت أنه يمكن أن يؤدي نقص فيتامني ب 12
إل��ى فشل في الكبد والكلى وأم��راض القلب ،في
ح�ين أن نقص املغنيسيوم يمكن أن ي��ؤدي إلى
هشاشة العظام.
وق��ال��ت ب��اري��ل «ب �م��ا أن م�ن�ت�ج��ات األل� �ب ��ان تعد
مصدرا طبيعيا غنيا بالكالسيوم ،فمن الصعب
ج��دا على البالغني الحصول على 1000 - 800
م �ل��غ م ��ن ال �ك��ال �س �ي��وم ال � ��ذي ي �ح �ت��اج��ون��ه ي��وم�ي��ا
للحصول على عظام صحية دون أي منتجات
ألبان في النظام الغذائي».
وأمل�ح��ت إل��ى أن التخلص م��ن منتجات األل�ب��ان
يمكن أن ي��ؤدي إل��ى هشاشة العظام ،ناصحة
ب �ت �ن��اول م �ص��ادر ب��دي �ل��ة م �ث��ل ح�ل�ي��ب ال �ل��وز أو
ال �ح �ب��وب ال �ت ��ي ت �ح �ت��وي ع �ل��ى ال �ك��ال �س �ي��وم أو
مكمالت الكالسيوم للتأكد من حصول الجسم
ع�ل��ى  1000 - 800م�ل��غ م��ن ال�ك��ال�س�ي��وم ال�ت��ي
يحتاجها الجسم يوميا.

اللحوم الحمراء
ذك ��رت ب��اري��ل أن��ه ق��د ي�ك��ون ه�ن��اك أي ع��دد من
األسباب التي تجعل األشخاص يختارون عدم
إدراج ال �ل �ح��وم ال �ح �م��راء ف��ي ن�ظ��ام�ه��م ال �غ��ذائ��ي،
لكن القيام بذلك يعني التخلص من أح��د «أغنى
مصادر الحديد الطبيعية».

البيض
وزادت بالقول «بينما تحتوي اللحوم البيضاء
وال�ب�ي��ض وال�ك��ول�ي�ج�ين وال �خ �ض��ار ال��ورق �ي��ة على
الحديد
بعض الحديد ،ف��إن الحقيقة هي أن ه��ذا
ً
يتم امتصاصه بشكل ضعيف نسبيًا مقارنة
بالحديد املوجود في اللحوم الحمراء.
وق��ال��ت إن ان �خ �ف��اض م �س �ت��وى ال �ح��دي��د يمكن
أن ي��ؤدي إل��ى ال�ش�ع��ور بالتعب وض�ي��ق التنفس
وامل �ن��اع��ة امل�ن�خ�ف�ض��ة .ب�ي�ن�م��ا ي�ت��أق�ل��م ال�ن�ب��ات�ي��ون
م��ع م ��رور ال��وق��ت وي�ص�ب�ح��ون أك�ث��ر ف��اع�ل�ي��ة في
امتصاص الحديد م��ن األطعمة النباتية ،فإنهم
يميلون إل��ى أن يكونوا أولئك الذين يستهلكون
ً
ال�ل�ح��وم ال�ح�م��راء أح�ي��ان��ا أك�ث��ر ع��رض��ة لالصابة
باالمراض السالفة الذكر.
وذك��رت ب��اري��ل أن��ه ف��ي ح��ال التخلي ع��ن اللحوم
الحمراء ،يحتاج الجسم البحث عن األطعمة الغنية
بالحديد في كل وجبة خفيفة ،حتى يحصل على
الكمية اليومية املطلوبة و البالغة  18ملغ يوميا.
واستعرضت قائمة باألطعمة الغنية بالحديد
وال �ت��ي ال ي�م�ك��ن اس�ت�ب��دال�ه��ا ب��ال�ل�ح��وم :ال�ت��وف��و،
ال� �ت� �م ��ب ،ال � �ع� ��دس ،ج � ��وز ال � �ب� ��رازي� ��ل ،ال �ك ��اج ��و،

السبانخ ،البطاطا ،والفطر.

المأكوالت البحرية واألسماك
وبالحديث عن امل��أك��والت البحرية وامل�ح��ار ،رأت
باريل أنها« ،جيدة للغاية» ومفيدة للجسم كونها
غنية بالبروتني و باملغذيات كما أنها منخفضة
ال �س �ع ��رات ال� �ح ��راري ��ة ن �س �ب �ي��ًا ،م �ش �ي��رة إل� ��ى أن
املغذيات الرئيسية التي يفتقدها الجسم في حال
ع��دم ت�ن��اول األس �م��اك ه��ي ال��ده��ون ال�ت��ي تحتوي
على أوميغا  3والزنك.
كما لفتت إلى أن األسماك الزيتية ،بما في ذلك
سمك السلمون والسردين والتونة الطازجة ،تعد
واح��دة من عدد قليل ج� ً�دا من األطعمة الطبيعية
حيث يمكن العثور على أوميغا  ،3بينما يمتلئ
املحار وبلح البحر واملحار بالزنك.
وقالت باريل «الزنك ضروري إلنتاج الهرمونات
ووظ�ي�ف��ة امل�ن��اع��ة وال�ج�ل��د ال�ج�ي��د ،مبينة أن نقص
الزنك يؤدي الى االصابة بحب الشباب أو ضعف
الجهاز املناعي».

صحة المرأة..

اتخذي سبل الوقاية من أخطر التهديدات
يمكن الوقاية م��ن العديد م��ن املخاطر األساسية على صحة امل��رأة – إذا
علمت الكيفية .فاألسباب الرئيسية للوفاة بني النساء البالغات تتضمن
ِ
أم��راض القلب والسكتة الدماغية والسرطان وأم��راض الجهاز التنفسي
السفلي املزمنة ،وذل��ك وفقا إلحصائيات مراكز مكافحة األم��راض
وتوصيات الوقاية منها.
نفسك في التحدث مع الطبيب عن عوامل
لحماية
تتمثل أول خطوة
ِ
خطورة هذه الحاالت ،ثم تجب محاولة تقليل تلك املخاطر بجدية.
ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ال �ح��االت امل��رض�ي��ة امل��زم�ن��ة وع�م��ل الفحوصات
املوصى بها:
إذا كنت تعانني من مشكالت صحية ،مثل ارتفاع الكوليسترول
أو ضغط دم مرتفع أو م��رض السكر ،وال�ت��ي تزيد م��ن خطورة
إصابتك بمرض القلب والسكتة الدماغية ،فاتبعي توصيات
ِ
ال�ع�لاج التي يقترحها الطبيب .ت��أك��دي أيضا
من استشارة الطبيب بشأن الوقت الذي يتعني

فيه إجراء فحوصات التصوير الشعاعي للثدي وفحوصات الكشف عن
السرطان األخرى.

انتهجي نمط حياة صحيا ً
بينما ال تستطيعني التخلص م��ن ع��وام��ل ال�خ�ط��ورة م�ث��ل ال�ت��اري��خ
العائلي للمرض ،إال أن��ه يمكن السيطرة على العديد من عوامل
الخطورة األخ��رى مل��رض القلب والسكتة الدماغية والسرطان،
على سبيل املثال:
 -1ابتعدي عن التدخني
 -2اتبعي نظاما غذائيا صحيا.
 -3حافظي على وزن صحي للجسم.
 -4مارسي األنشطة البدنية.
 -5تعاملي مع ضغوط الحياة.

كشفت باريل عن أن التخلص من البيض -الذي
يندرج ضمن فئة منتجات األلبان -وعدم تضمينه
ضمن النظام الغذائي له تأثير سلبي في الصحة،
الف �ت��ة إل ��ى أن ال�ب�ي��ض ي�ع��د غ ��ذاء م�غ��ذي��ا للغاية
حيث يحتوي على أكثر من  20من الفيتامينات
وامل�ع��ادن األساسية ،بما في ذل��ك البروتني عالي
الجودة والدهون الجيدة والفيتامينات  Aو .»E
ورأت أن��ه يمكن الحصول على الكثير من هذه
ال�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات وامل� �ع ��ادن م ��ن األط �ع �م��ة األخ� ��رى،
ول�ك��ن االستثناء ال��وح�ي��د ه��و السيلينيوم ،وهو
«م � �ض ��ادات األك� �س ��دة ال �ق��وي��ة ال �ت��ي ت�ل�ع��ب دورًا
رئيسيًا في صحة الخاليا وتوجد في عدد قليل
جدًا من األطعمة بما في ذلك البيض واملكسرات
البرازيلية ،مبينة أن تناول بيضة واحدة يساعد
على توفير ربع متطلبات السيلينيوم اليومية».
وزادت ب��ال �ق��ول :ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ال�ع�ق��م وض�ع��ف
ال �ع �ض�لات وف �ق ��دان ال�ش�ع��ر وال �ض �ب��اب ال�ع�ق�ل��ي،
يمكن أن ي��ؤدي السيلينيوم إل��ى ضعف الجهاز
املناعي.

مايو كلينك
طريقة جديدة لالستمتاع
بالفاكهة الطازجة
إذا ك�ن��ت ت��رغ��ب ف��ي طريقة
جديدة لالستمتاع بالفاكهة
ال �ط ��ازج ��ة ،ف��ات �ب��ع ال �خ �ط��وات
التالية:
 -1اب � � ��دأ ب ��وض ��ع األس � �ي ��اخ
الخشبية ف��ي امل ��اء ،وانقعها
ف �ي ��ه مل � ��دة  10دق� ��ائ� ��ق ع�ل��ى
األقل.
 -2ضع مكعبات الفاكهة ،مثل الشمام ،أو األناناس ،أو املانجو أو التفاح ،على
األسياخ.
 -3ضع األسياخ على الصفيحة املعدنية بالفرن ،ثم انثر السكر البني فوقها.
 -4قم بشيها حتى تتصاعد منها فقاعات ،ملدة دقيقتني تقريبًا على كل جانب.
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سبقلا حاورتها حول روايتها األولى «حدائقهن المعلقة»

د .نجمة إدريس:
التوجهات النسوية في كتابة الرواية ..اس ُتهلكت
¶ ع ��ادة م��ا يتماهى ال�ك��ات��ب م��ع ش�خ�ص�ي��ات��ه ،وق��د
تسكنه تلك الشخصيات أث�ن��اء وب�ع��د االن�ت�ه��اء من
الرواية .في هذا السياق ،ما أقرب الشخصيات إلى
نفسك؟

محمد حنفي
د .ن�ج�م��ة إدري� ��س واح� ��دة م��ن أك �ث��ر األس �م ��اء ع�م�ق��ا في
الواقع الثقافي الكويتي ،تنتقل إدريس بني الشعر والنقد
والترجمة والرواية برشاقة العارف الواثق من أدواته ،وهي
ك�م��ا وص�ف�ه��ا د .خليقة ال��وق �ي��ان «ن�ج�م��ة ف��ي ك��ل مجال
تكتب فيه» ،سبقلا حاورتها حول عملها الروائي األول
«حدائقهن املعلقة» ،ومأزق كتابة الرواية بأقالم نسوية.

انتقلت من محطة الشعر إلى
¶ في اآلونة األخيرة
ِ
الرواية من خالل عملك الروائي األول «حدائقهن
ّ
املعلقة» الصادر عن دار اآلداب ،ملاذا الرواية؟

أعتقد بأن لكل حالة من حاالت الكتابة ً
وعاء يناسبها،
فللشعر وعاء ،وللرواية وعاء آخر ،وللمقال وعاء ثالث،
وهذه األوعية تسمى باألجناس األدبية ،لكن بعيدًا عن
ال�ت�ج�ن�ي��س أرى ب � ّ
�أن م��ا ي�ه� ّ�م ح�ين ال�ك�ت��اب��ة ه��و ال�ص��دق
ف��ي التعامل م��ع خامة الكتابة ،ح�ين ت��أخ��ذك قسرًا إلى
ّ
الوعاء الذي يليق بها ،أو الوعاء الذي تستطيع أن ًتشف
ّ
من خالله ،كما يشف الكأس عن الشراب ،وإجابة عن
ّ
ال �س ��ؤال ،أق ��ول ب��أن��ه م��ا ك ��ان ي�م�ك��ن ل��ي أن أك �ت��ب ن� ّ�ص
«حدائقهن املعلقة» من دون أن أذهب نحو الرواية ،فهي
الوعاء األنسب ّ
للم شمل األفكار التي كانت تختمر في
ذهني منذ أمد طويل ،إلى أن انتهت إلى هذا الشكل.

شخصيات من لحم ودم
¶ كيف ولدت الفكرة في رواية «حدائقهن املعلقة»؟
وكيف كانت ردود الفعل تجاهها؟

ال �ف �ك��رة ل ��م ت��ول��د م ��ن ف � ��راغ ،ألن ه �ن��اك م �خ��زون��ًا م��ن
ال�ت�ج��ارب ي�ت�م� ّ
�اس وي �ت��وازى م��ع ش�خ��وص ال��رواي��ة ،كما
هو الحال عند كل كاتب ،الخيال في هذه الرواية يأتي
بنسب ضئيلة ،ألن�ن��ي ع��اي�ش��ت وع��اص��رت معظم تلك
الشخصيات ،وأحببتها بصدق ،فسكنتني والزمتني
ط ��وال رح �ل��ة ال �ك �ت��اب��ة .إن �ه��ا ش�خ�ص�ي��ات م��ن ل�ح��م ودم
إذا ص� ّ�ح التعبير ،ومتماهية م��ع م��ن ن��راه��م ف��ي ال��واق��ع
امل�ع�ي��ش .ث��م ي��أت��ي ف��ن ال�س��رد ليضفي على العمل تلك
ال �غ�لال��ة م��ن ال �ج��دة وال��ده �ش��ة ،وي �ع �ي��د ال �ش �خ��وص إل��ى
م�س��رح الحياة بما يملك م��ن أدوات التخييل ،وال�ق��درة
على إعادة اإلنتاج بصورة أخرى.
أما ردود األفعال إزاء الرواية ،فلعل أحبها إلى نفسي ما
يصلني من قارئات وق� ّ�راء مجهولني ،يؤكدون لي بأنهم
وجدوا أنفسهم فيما قرأوا ،أو وجدوا أشباهًا لشخصيات
الرواية في من حولهم من مقربني وأصدقاء .وهنا أشعر
بأنني حققت الغاية من الكتابة ،وهي صنع ذلك الجسر
الحميم م��ن ال�ع�لاق��ات النفسية وال��وج��دان�ي��ة م��ع ال�ق��ارئ،
والعبور نحوه بلغة مشتركة وأليفة.

في المهجر
ّ
¶ ف��ي رواي��ة «حدائقهن املعلقة» ترصدين عالقات
شائكة عن الصداقة في املهجر ،وعن الحب والغربة،

نجمة إدريس في ضيافة الملتقى الثقافي مع الدكتور خليفة الوقيان وطالب الرفاعي

وعن األمنيات التي تتأرجح بني ُ
الحلم واالنكسار،
ّ
إلى أي مدى استطاعت الشخصيات أن تمثل هذه
الوجوه من العالقات اإلنسانية؟

العالقات بني الشخصيات في املهجر ،وهي مدينة لندن،
ل��م ت�ك��ن مقتصرة ع�ل��ى تحقيق ش��رط الحبكة ال��درام�ي��ة
ف�ق��ط ،وإن �م��ا ك��ان��ت أش�ب��ه ب��ال�ق��در ال ��ذي ال م�ف� ّ�ر م�ن��ه ،تلك
ال�ش�خ�ص�ي��ات وج� ��دت ن�ف�س�ه��ا ف��ي ب��وت �ق��ة م��ن امل�ص��ال��ح
املشتركة ،ومن الصداقات التي ّ
تتأسس على مهل ،ومن
االلتمام ال�ق��دري ال��ذي يجذب بعضه بعضًا كنثار ب��رادة
ً
الحديد حول مغناطيس ،صانعًا شكال من أشكال الحياة
ّ
الثرية بال افتعال أو تصنع .وماذا يمكن أن تكون ثيمات
ْ
هذه الحياة ،سوى الصداقة والحب والغربة ،وسوى غزل
األحالم وتحري األماني التي قد تأتي وقد ال تأتي ،رغم
الكدح والصبر وأوجاع االنتظارات.

نساء مغتربات
¶ حضرت نون النسوة في الراوية بشكل الفت؟ هل
هو انحياز للشخصيات النسائية خصوصا؟

أع �ت �ق��د ب ��أن ال�ش�خ�ص�ي��ات ال�ن�س��ائ�ي��ة ه��ي ال �ت��ي ف��رض��ت
وجودها في املشهد ال��روائ��ي قسرًا ،ولعل تجربة الغربة
للنساء تظل من االختبارات األش��د وط��أة ،كون
بالنسبة ّ
املرأة أكثر تعلقًا بمسألة األمن النفسي واالمتداد األسري
وال��رغ�ب��ة ف��ي االن�ت�م��اء إل��ى كيان أو حضن ،بينما الرجل
منذور للفضاء والترحال والرغبة باالنبتاتّ .وهذا ربما
يحيلنا إل��ى دالل��ة ال�ع�ن��وان ف��ي «حدائقهن املعلقة» ،وإل��ى
حدائق بابل التي تشير إل��ى «األع�ج��وب��ة» و«ال �ف��رادة» من
جهة ،وإل��ى كونها أشبه باألسطورة والخيال الحالم من

شخصيات ال��رواي��ة من
جهة أخ��رى ،وهكذا كانت أح�لام ّ
النساء املغتربات ،أشبه بحدائق «معلقة» بحبال تتأرجح،
ت�ج��ود أح�ي��ان��ًا ببعض ال�ث�م��ار ال��دان�ي��ة ،وأح�ي��ان��ًا تظل قيد
االنتظار أو االستحالة.

مسرات وخيبات
¶ حتى ّ
نقرب الصورة في واقع الرواية ،هل باإلمكان
التعريف بشخصياتها عن قرب؟

اخ�ت� ُ
�رت مجموعة م��ن ال�ع��رب (رج��اال ون�س��اء ،وإن كان
نصيب النساء أكثر) ،ممن دفعتهم الظروف أو الطموح
إلى اختيار مدينة لندن مغتربًا ومهجرًا ،طلبًا للحرية
أو ال��رزق أو العلم ،وكانت الشخصيات ّ
متنوعة بتنوع
البلدان التي تنتمي لها بالجذور ،فسهام ّ
نحاس أردنية،
وس �م �ي �ح��ة ون �ج��وى م �ص��ري �ت��ان ،وف ��اي ��زة ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة،
وهشام س��وري ،وياسر عراقي ،وأروى يمنية ،ومنال

مأزق المرأة الشاعرة
لك كتاب بعنوان «م��أزق امل��رأة الشاعرة» ،هل تعتقدين أن هناك م��آزق أخ��رى إزاء كتابة الرواية
¶ ِ
بأقالم نسوية؟

ّ
ُ
وقفت في كتاب «مأزق املرأة الشاعرة» عند اإلشكاالت التي تصفد أجنحة املرأة الشاعرة ،كالظرف االجتماعي،
والثقافة امل��وروث��ة ،وسطوة اللغة الذكورية ،واشتراطات القصيدة في امل��وروث األدب��ي ..إل��خ .أم��ا كتابة الرواية
فأعتقد بأنها تحتاج من امل��رأة إلى املزيد من الجدية في مقاربة ّ
الهم اإلنساني ،وإل��ى محاورة التاريخ ،وإلى
ً
َ
َ
االمتياح من مصادر املعرفة والثقافة .متمنية عليها أال تطيل الوقوف كثيرًا عند شرك الذاتية ،واإليروتيكية،
ُ
وميلودراما العواطف ،إذ أرى أن هذه التوجهات النسوية في الرواية قد استهلكت ودالت دولتها.

صراع على رفاته بين سويسرا وأيرلندا «الرأسمالية»

جيمس جويس ..المنفي حيا ً وميتا ً
محمد أمين
عندما توفي جيمس جويس ف��ي زي��ورخ ف��ي ع��ام ،1941
ات�ص��ل السفير األي��رل�ن��دي ف��ي س��وي�س��را ب��وزي��ر ال�ش��ؤون
ً
الخارجية في دبلن إلبالغه بالخبر .فرد السكرتير قائال
«ي��رج��ى إرس ��ال التفاصيل ح��ول وف��اة ج��وي��س .وه��ل من
املمكن معرفة إن كان توفي كاثوليكيا أم ال؟ انقل تعاطفنا
مع زوجته واشرح لها عدم قدرتنا على حضور الجنازة».
وهكذا ،لم يحضر أي ممثل رسمي عن الدولة األيرلندية،
م��راس��م دف��ن أح��د أه��م الشخصيات الثقافية ف��ي ال�ق��رن،
وال�ش�خ�ص�ي��ة ال�ت��ي رب�م��ا ت�ك��ون األك �ث��ر ش�ه��رة ف��ي ت��اري��خ
إي��رل�ن��دا ،كما يقول م��ارك اوكونيل ف��ي صحيفة اوب��زرف��ر
البريطانية.
ك��ان��ت ع�لاق��ة ج��وي��س ب �ب�ل�اده م �ت��وت��رة .ف�ق��د غ ��ادر ب�ل�اده
«مطرودا» أو «منفيا» ،كما كان يحلو له توصيف ما حدث
على يد املؤسسة الروحية التي كانت تقمع كل من حاول
التفكير خ��ارج األط��ر التي وضعتها هذه املؤسسة .غادر
ج��وي��س ب�ل�اده ال��ى غير رج�ع��ة ف��ي أوائ ��ل العشرينات من
ُ
ع�م��ره .صحيح ان رواي�ت��ه األش�ه��ر «يوليسيس» ل��م تمنع
ً
رسميا ،في ايرلندا ،ولكن لم يكن أي صاحب مكتبة ليجرؤ
على عرضها في مكتبته .ومع ذلك ،لم تغب ايرلندا عموما،
ودبلن خصوصًا ،أبدًا عن أعماله األدبية .وعندما سئل في
نهاية حياته عما إذا كان سيفكر في العودة إلى ايرلندا،
أجاب« :وهل غادرتها أبدًا؟»

الدافع الحقيقي
ُ
هذا السؤال عن العودة ،ط��رح أخيرا مرة أخ��رى ،من قبل
اث�ن�ين م��ن مستشاري مدينة دب�ل��ن ،هما دي��رم��وت السي
وب � ��ادي م �ك��ارت��ان ،ال� �ل ��ذان اق �ت��رح��ا إع � ��ادة رف� ��ات ج��وي��س
لدفنها في مسقط رأس��ه بمناسبة ال��ذك��رى املئوية لنشر
«يوليسيس» التي تصادف عام  .2022ال يوجد دليل على
أن جويس نفسه أبدى رغبته في أن يدفن في بالده ،لكن
أع�ض��اء املجلس اس�ت�ش�ه��دوا ب�م�ح��اوالت أرم�ل�ت��ه ن��ورا في
أواخر األربعينات من القرن املاضي إلعادة رفاته إلى دبلن.
يقول السي «إن الفائدة من ذلك هي أنك تحترم آخر رغبات
زوج��ة ج��وي��س» .لكن اح�ت��رام رغ�ب��ات ن��ورا جويس ليست
الدافع الحقيقي وراء ذلك ،كما أشار سام سلوت ،الباحث
في ارث جويس ،في صحيفة ايرلندا تايمز أخيرا ،بل ان
الدافع الحقيقي هو ق��ول الس��ي «أعتقد أن��ه ش��يء سيلقى
التقدير من عشاق جويس .وال أعتقد أنه سيعود على أحد
بالضرر ،بل سيكون أمرًا جيدًا».
هناك مفارقة مفزعة في هذه الفكرة برمتها .لم يستطع

ّ
مسيان كويتية .وهكذا تأتي الخلفية الثقافية والبيئية
ً
متكأ أساسيًا لفهم الشخصية وتوجهاتها وماضيها.
ف��ي س�ي��اق ال�ق� ّ�ص تتقاطع ه��ذه ال��وج��وه لتصنع شبكة
ب��ان��ورام�ي��ة م��ن ال�ع�لاق��ات اإلن�س��ان�ي��ة امل�ت��أرج�ح��ة م��ا بني
ّ
واملسرات واألوجاع.
األحالم والخيبات،
ل�ك��ن ي�ب�ق��ى ل�ك��ل ش�خ�ص�ي��ة م�ل�م�ح�ه��ا وج��ذره��ا ول��ون�ه��ا
اإلن�س��ان��ي ال �خ��اص ،ول�ه��ا م�س��اح��ة م�ت�ف� ّ�ردة تسمح لها
ب��ال �ت �م� ّ�دد وال �ن �م� ّ�و ع �ب��ر س �ي��اق ال� �ق � ّ�ص .أم ��ا م ��ا ي�خ� ّ�ص
ال �ح �ك ��اي ��ة ،ف �ل �ك��ل ش �خ �ص �ي��ة ح �ك��اي �ت �ه��ا ال� �ت ��ي ت �ت �م� ّ�دد
وت �ت �ش �ع��ب ف ��ي م��اض��ي ال �ش �خ �ص �ي��ة وح ��اض ��ره ��ا ،إل��ى
أن ت �ص� ّ�ب ف��ي ال�ن�ه��ر األك �ب��ر ال ��ذي ج�م��ع ه��ذه ال�ث�ل��ة من
األص��دق��اء وع�ج�ن�ه��م م�ع��ًا ت�ح��ت واق��ع ظ��رف��ي وم�ك��ان��ي،
وفي زمن ّ
يمتد خالل عقدي الثمانينات والتسعينات
م��ن ال�ق��رن امل�ن�ص��رم ،م��رورًا إل��ى اللحظة ال��راه�ن��ة .لذلك
ً
ي �م �ك��ن اع �ت �ب��ار ال ��زم ��ن وص� �ي ��رورت ��ه ب �ط�ل�ا م ��ن أب �ط��ال
الرواية ،وثيمة أساسية فيها.

أستطيع أن أق ��ول ب��أن شخصية «س �ه��ام ن� ّ�ح��اس» هي
ُ
اشتغلت عليها من منطلق
األقرب إلى نفسي .ويبدو أنني
الحب لهذه النوعية من الناس .إنها تلك املرأة التي تجتمع
فيها املغامرة والتجريب والجرأة ،من دون أن تفتقد ذلك
السمت من الرصانة والرؤية الثاقبة ،التي تكون متأصلة
ف��ي تكوينها العقلي وال��وج��دان��ي .صحيح ّأن التحديات
ً
تأخذها يمينًا وشماال ،وخالل هذه التحديات تنمو روحها
في سياقها اإلنساني والروائي ،لكن يظل جوهرها مكينًا
وراس �خ��ًا .خ��رج��ت س�ه��ام م��ن بلدتها ال�ص�غ�ي��رة (إرب ��د)
منذ مطلع صباها ،إلى الكويت ثم لندن ،لتكتشف ذاتها
في العمل ال��دؤوب ورحلة تكوين ال��ذات ،تلك الرحلة التي
استغرقت سنوات طويلة من العمر ،ورغم تحديات الرحلة
ومسراتها وخيباتها ،ظلت سهام تمتلك في جوهرها تلك
الرؤية الثاقبة ،وذلك السمت األصيل ،تحارب بهما غثاثات
الحياة ونواقصها ،تاركة األمور تأخذ مساراتها من دون
ُ
ضغينة أو ندم .وحني كانت الصديقات من حولها ينؤن
ّ
العصية ،كانت
تحت وطأة الخيبات والحب العاثر واآلمال
سهام تبدو كصخرة شامخة ودافئةّ ،
تلم الشمل وترمم
ّ
املتصدعة وتفيض بأمومة مغدقة ال ينقطع دفقها.
القلوب
ورغم أن الحياة لم تكافئ «سهام» بما تستحق ،فانها لم
ُ
بال ولم تنكسر ،وبقيت منتمية للجوهر واألصل.
ت ِ

شروط فنية
¶ تلك كانت بضعة من تفاصيل الحكاية .ولكن ما
األدوات الفنية التي أعانتك على بسط هذه الحكاية
وكتابتها؟ وهل تعتقدين أنه ما تزال هناك شروط
فنية لكتابة الرواية؟

أؤم ��ن ج �دًا ب�م�ق��ول��ة «ال�ل�اق��اع��دة ه��ي ال �ق��اع��دة ال��ذه�ب�ي��ة».
ً
فضاء مفتوحًا بال حدود
بمعنى أن تقنيات الكتابة تظل
وال ش��روط ،ليس في ال��رواي��ة فقط ،وإنما في كل الفنون
اإلب��داع�ي��ة .ول��وال ه��ذه الحرية املطلقة مل��ا أمكن أن يتجدد
املشهد اإلبداعي في عمومه .لكن يبقى شرط وحيد ،وهو
َ
�ادرًا على صنع
أن ت�ك��ون مقنعًا أو مثيرًا للدهشة أو ق � ّ
املعلقة» استعملتُ
ذائقة لدى املتلقي .في رواية «حدائقهن
تقنية املراسلة الحديثة عبر اإليميل بني الصديقتني منال
م�س� ّ�ي��ان املقيمة ف��ي ال�ك��وي��ت و ًس�ه��ام ن� ّ�ح��اس املقيمة في
ّ
ومرويًا عنها في الوقت
لندن .وجعلت كال منهما راوي��ة
نفسه ،كأنهما شخصيتان ف��ي فضاءين م�ت��وازي�ين ،أو
شخصيتان خ��ارج النص وداخله في الوقت عينه .كذلك
ّ
وظ�ف��ت تقنية ت�ق��اط��ع األزم �ن��ة م�ع� ّ�ول��ة ع�ل��ى يقظة ال�ق��ارئ
ُ
ونباهته ،حاولت أيضًا أن يكون األسلوب رائقًا مهادنًا،
ّ
من دون إثارات جامحة أو تنكب طرق ملتوية ال تضيف
شيئًا إلى روح ّ
النص .ولعل الكاتب في النهاية ال يستطيع
ّ
إال أن ي�م�ث��ل ن�ف�س��ه وأس �ل��وب��ه ورؤي �ت ��ه ،م�ه�م��ا ح ��اول أن
يتنصل من ذلك.

«غراميات» خابيير مارياس..
لعبة الحب والسرد

خابيير مارياس

مهاب نصر

جيمس جويس

ج��وي��س العيش وال العمل ف��ي اي��رل�ن��دا ف��ي ع�ص��ره ،حيث
كانت املؤسسة الثيوقراطية تخنق الحريات؛ س��واء كانت
فكرية أو جنسية أو وجودية .فقد كتب ستيفن ديدالوس
في رواي�ت��ه بعنوان «ص��ورة الفنان ال�ش��اب» يتساءل «هل
تعرف ما هي أيرلندا؟ انها الخنزيرة العجوز التي تأكل
وليدها».

دليل دامغ
وبعد قرن من نشر يوليسيس ،أصبحت الرأسمالية -التي
حلت محل الكاثوليكية كأنها دين رسمي إليرلندا -ترى
قيمة جويس وقيمة اعماله ،وقد أخذ املكانة التي يستحقها
في تاريخ ايرلندا .وأصبحت الخنزيرة العجوز ترغب في
استعادة رفات ابنها.
وال يبدو أن األمر قريب الحدوث .فقد أوضح فريتز
س�ي�ن ،م��دي��ر م��ؤس�س��ة ج�ي�م��س ج��وي��س ف��ي زي ��ورخ،
أن ��ه ف��ي غ �ي��اب أي دل �ي��ل دام ��غ ع �ل��ى أن ج��وي��س ك��ان
يرغب في ان ُيدفن في ايرلندا ،فال يوجد دافع كبير
لتخلي سويسرا عن رفاته «أعتقد أنه ستكون هناك
م�ع��ارض��ة ل�ه��ذه ال�خ�ط��وة ،ألن ض��ري��ح ج��وي��س يعتبر
م��ن مناطق ال�ج��ذب السياحي الرئيسية ف��ي املدينة.
ك�م��ا أن أي خ�ط��ة ل�ن�ق��ل رف��ات��ه ي�ج��ب أن ت�ت��م امل��واف�ق��ة

ً
عليها أوال من قبل ستيفن جويس ،حفيد الكاتب».

فخ سياحي
وإذا وافق مجلس مدينة دبلن على القرار بطريقة أو بأخرى،
ثم أقنع الحكومة األيرلندية باستعادة رف��اة جويس ،وإذا
نجحت الحكومة األيرلندية في اقناع السلطات السويسرية
ب��ال�ف�ك��رة ،ف�م��ا ال ��ذي س�ي�ح��دث؟ ض��ري��ح ج��وي��س ف��ي دبلن
سيكون أشبه بفخ سياحي ،حيث يأتي السياح ليفاجأوا
بمدينة ميتة وممتلئة باملشردين واملتسولني .فلن تنجح
دبلن في تقديم نفسها باعتبارها قبلة أدبية ،بينما هي
في الواقع أرض قاحلة ثقافيا؛ حيث يتم اغالق مساحات
اإلب��داع إلفساح املجال أمام املزيد من الفنادق التي يعجز
الفنانون من دخولها بسبب األسعار الفاحشة.
م��ا س�ي�ح��دث ه��و أن ض��ري��ح ج��وي��س ُ سيجلب امل��زي��د من
السياح إلى مدينة ،لو كان حيًا اليوم ،ألجبر على مغادرتها
ألنه لن يستطيع تحمل تكاليف العيش فيها.
وال�ح�ق�ي�ق��ة ،أن ن�ق��ل رف��اة ج��وي��س م��ن زي ��ورخ ودف�ن�ه��ا في
دبلن سيكون في حد ذاته ،خطوة ال معنى لها .لقد أصبح
جويس جزءًا من تراث هذه املدينة .وفي كل األح��وال ،فإن
ً
مكان دفن رف��ات جويس هو أمر رم��زي تمامًا ،وب��دال من
ذلك على األيرلنديني االهتمام بإرثه األدبي ،وهذا هو املهم.

أف � �ك� ��ار ..أف � �ك� ��ار ،ال ق� ��وة ال� �س ��رد ال � ��ذي ي�ص��ف
واق�ع��ا ،وال ال�ب��راع��ة ف��ي رس��م الشخصيات ،وال
ت�ب�ين ت�ح��والت ال��زم��ن وأث��ره��ا ف��ي ح�ي��اة ال�ن��اس،
ال ال�ح��وارات وال األح��داث هي ما يشكل عصب
العمل الروائي .هكذا تقريبا
ت� �ق ��ول ل �ن ��ا رواي � � ��ة خ��اب �ي �ي��ر
مارياس التي ترجمت أخيرا
إل��ى ال�ع��رب�ي��ة ع�ل��ى ي��د صالح
ع �ل �م��ان��ي ،وأص ��درت� �ه ��ا دار
ال �ت �ن��وي��ر .ن �ع��م ه �ن��اك ق�ص��ة،
ل � �ك� ��ن س� � ��رع� � ��ان م� � ��ا ن �ت �ب�ي�ن
ع��رض �ي �ت �ه��ا إزاء ال �ت �ح �ل �ي��ل
وال �ف �ح��ص .ي��داخ �ل �ن��ا ال �ش��ك
ف��ي ك��ل ال�ت�ف��اص�ي��ل ،وال�ق�ل��ق
ب � �ش ��أن ك� ��ل اع � � �ت � ��راف :أه ��و
الحقيقة أم الزيف واالدعاء؟
زوج� � � ��ان م� �ث ��ال� �ي ��ان ،أو ك�م��ا
تسميهما «ماريا» بطلة الرواية والساردة الوحيدة
فيها «الثنائي الكامل» .رجل أعمال وام��رأة تعمل
ب��ال�ت��دري��س ف��ي ال�ج��ام�ع��ة ،تلتقيهما ال �س��اردة كل
صباح في كافيه متواضع .فجأة يتعرض الزوج
لحادث اغتيال م��روع ،ويتحطم الحلم ال��ذي كانت
تراقبه ماريا من بعيد.
م��اري��ا ال �ت��ي ت�ع�م��ل ب ��دار ن �ش��ر ،ت�ت�ع��رض خاللها
ألح�لام الكتاب وأوهامهم ،تتورط بدرجة ما في
عالقة مع صديق املقتول ،والذي يتبني من خالل

أح��داث ال��رواي��ة أن��ه ه��و م��ن اغ�ت��ال صديقه األثير،
وه ��و أي �ض��ا ال��واق��ع ف��ي غ ��رام زوج ��ة ال��راح��ل في
صمت.
بالتلصص والرغبة اإلنسانية في معرفة الحقيقة،
تكشف ماريا السر .لكن في حوار مطول يطرح
عليها القاتل رواية أخرى وكـأنها سبب إنساني
للقتل .ذل��ك أن صديقه م��ن طلب
منه إن�ه��اء حياته بعد أن أصيب
ب � �س� ��رط� ��ان ن � � � � ��ادر ،ورغ � � � ��ب ف��ي
االن� �ت� �ح ��ار م ��ن دون أن ي�ت�م�ك��ن
من ذل��ك .ضعف بشري بطبيعة
الحال .لكن هل القصة حقيقية؟
هل يسرد روبيريث هذه الرواية
ع� �ل ��ى س� �م ��ع م � ��اري � ��ا إلب� �ع ��اده ��ا
ع��ن إدان �ت��ه أو ع ��دم إب�ل�اغ زوج��ة
الصديق امل�غ��دور حتى ال تفسد
خططه املستقبلية.
م��اري��ا مفتونة ب�ه��ذا ال��رج��ل ،تقع
ف� ��ي ب �ل �ب �ل��ة ش� ��دي� ��دة ب�ي��ن ال �ح��ب
والغيرة وسطوة الحقيقة.
من خالل السرد الوصفي الدقيق ،الذي يستعني
فيه خابيير مارياس بأعمال روائية أقدم يتقاطع
نصه معها ،يؤكد امل��ؤل��ف على نسبية الحقيقة،
كما يقدم تأمال خاصا جدا عن املوت ،وإشكاليا
أيضا .ولكن األه��م هو أن��ه يقول لنا نحن القراء،
ال تتوقعوا أن تكون األح��داث حقيقية ،ليس املهم
الحدث أو الشخصية ،بل ما يلهمنا إياه من أفكار
ومن طرق في الحياة.
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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 قبل نهاية األسبوع على ارتفاع جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث ارتفع مؤشر السوق العام
بنسبة  ،0.2%ومؤشر السوق األول بنسبة  ،0.14%ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .0.35%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ إجمالي
القيمة املتداولة  17.6مليون د.ك من خالل تداول  110مليون سهم.
جاء أداء مؤشرات البورصة ايجابيا بشكل طفيف ،وسط انخفاض في قيم وأحجام التداول بنسب بلغت  18% ،20%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
 27% ،22%على التوالي مقارنة مع الجلسة السابقة ،حيث شهدت الجلسة مزيجا من عمليات شراء انتقائية على شريحة من األسهم،
وعمليات ضغوط بيعية على شريحة أخرى من األسهم ،كما أن تراجع سهم الشركة املتكاملة القابضة بنسبة  2.3%شكل عامال
ضاغطا على أداء املؤشر ،وهو ما انعكس على املكاسب الهامشية له بنهاية الجلسة .هذا وال يزال سهم بنك الكويت الوطني يتصدر قيم
تداول أسهم املؤشر مستحوذا على نحو  47%من اجمالي قيم تداول أسهم املؤشر البالغة  11.3مليون د.ك.
أغلق مؤشر السوق الرئيسي على ارتفاع طفيف ،وسط تراجع في قيم وأحجام تداول املؤشر بنسبة  15%لكل منهما مقارنة مع الجلسة
السابقة ،حيث امتدت عمليات الشراء اإلنتقائي وكذلك املضاربي إلى شريحة واسعة من أسهم املؤشر محققة بذلك مكاسب سوقية
واضحة ،وفي املقابل تعرض عدد محدود من األسهم إلى ضغوط بيعيةُ .يذكر أن سهم شركة املدينة للتمويل وافستثمار شهدت زخما
شرائيا كبيرا منهيا الجلسة على مكاسب سوقية بلغت  11.6%عند سعر  16.4فلس ،كما شهد سهم مجموعة عربي قابضة نشاطا
ايجابيا أيضا منهيا الجلسة على مكاسب بنحو  4.8%عند سعر  219فلس.
.

مؤشرات قطاعات بورصة الكويت
أغلقت كافة مؤشرات قطاعات السوق على ارتفاع خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،عدا قطاع املواد األساسية الذي أغلق
على تراجع بنسبة  ،0.1%حيث جاء قطاع السلع اإلستهالكية على رأس القطاعات الرابحة بنسبة  ،0.4%تاله قطاع الخدمات املالية بنسبة
 ،0.38%ثم قطاع اإلتصاالت بنسبة .0.3%

(نقطة)

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

p

17,602,363

109,673,536

11,254,203

20,908,231

6,348,161

88,765,305
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نسبة التغير

5,741.99

0.20%

6,268.04

0.14%

p

4,715.07

0.35%

p

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

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق
املؤشر

القطاع
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نسبة التغير

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

1,176.80

0.15%

p

73,433

3,396,090

958.72

-0.06%

q

193,228

440,089

872.54

0.13%

p

3,364,569

9,045,081

692.99

0.41%

p

60,123

3,354,773

911.80

0.00%



-

-

985.50

0.02%

p

130,824

1,881,707

1,040.50

0.28%

p

547,523

3,840,395

1,318.77

0.20%

p

8,960,716

15,706,047

937.69

0.08%

p

33,282

96,299

964.49

0.05%

p

911,589

30,152,451

1,053.83

0.38%

p

3,327,078

41,760,604

510.71

0.00%



-

-

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  19.1% ،50.9%و 18.9%على التوالي.

0.0%
18.9%

0.0%

التكﻨولوﺟيا
38.1%

50.9%

27.5%

التﺄمﲔ
14.3%

البﻨوك
3.1%

نشاط السوق األول

3.5%

0.7%
0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.3%

السلﻊ اﻻستهالكية

1.7%
0.0%
3.1%

الﺼﻨاعة
1.1%
0.4%

الﻨفﻂ و الغاز

مليون د.ك.

3.1%

نشاط السوق الرئيسي
في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت
 1.2د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  412فلس مرتفعا بنسبة  ،0.7%وجاء سهم شركة مجموعة عربي القابضة باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت
 860ألف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  219فلس مرتفعا بنسبة  ،4.8%ثم جاء سهم شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية باملركز الثالث
بقيمة تداول بلغت  731ألف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  471فلس متراجعا بنسبة .0.4%

814

ﺑﻨﻚ ﺑرقان

822
841

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

1,310
1,618
2,317
2,440
4,751

في السوق الرئيسي احتل البنك التجاري الكويتي املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  996مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد الكويتي باملرتبة الثانية بقيمة
رأسمالية بلغت  646مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  471مليون د.ك.

مليون د.ك.

املواد األساسية
الﻨفﻂ و الغاز

178

شركة الﺼالﺤية العقارﻳة

208

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة

248

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)

447

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

471

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

646

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,348

الرعاﻳة الﺼﺤية
السلﻊ اﻻستهالكية

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق الرئيسي

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة

شركة املبانﻲ

الﺨدمات اﻻستهالكية

الﺼﻨاعة
0.4%

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق األول
438

اﻻﺗﺼاﻻت

8.2%

املواد األساسية

التﺄمﲔ
البﻨوك

اﻻﺗﺼاﻻت

19.1%

في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,348مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي
باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت  4,751مليون د.ك ثم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,440مليون
د.ك.

العقار
0.1%

الﺨدمات اﻻستهالكية

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

العقار
0.2%

في السوق األول تصدر سهم بنك الكويت الوطني قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة
تداول بلغت  5.3مليون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  973فلس مرتفعا بنسبة  ،0.1%وجاء سهم بيت التمويل
الكويتي باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  1.3مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  681فلس مرتفعا بنسبة ،0.2%
ثم جاء سهم بنك وربة باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  678ألف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  263فلس مرتفعا
بنسبة 0.4%

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة

الﺨدمات املالية
5.2%

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع الخدمات املالية وقطاع العقار وقطاع البنوك املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة
 14.3% ،27.5% ،38.1%على التوالي.

القيمة املتداولة (د.ك)

الكمية املتداولة (سهم)

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

996

ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

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

6,347,838,268

973.0

0.1%

1,024.0

781.0

شركة أجوان الخليج العقارية (ش.م.ك.ع)
شركة مجموعة املستثمرون القابضة

5,251,154

5,404,608

4,750,989,147

681.0

0.2%

800.0

535.5

1,347,306

1,982,165

394,500,000

263.0

0.4%

265.0

205.0

677,979

2,586,891

841,283,300

276.0

0.7%

330.0

251.0

558,909

2,033,478

1,309,857,405

743.0

-0.4%

834.0

652.2

490,883

659,371

2,440,461,225

564.0

0.4%

603.0

442.0

424,283

752,042

2,317,153,491

266.0

0.4%

299.0

182.7

338,495

1,271,850

316,981,752

222.0

0.0%

261.0

147.6

333,940

1,510,996

286,966,050

266.0

-0.4%

329.8

232.7

328,390

1,236,548

100,980,000

459.0

-2.3%

875.0

360.0

257,850

562,314

813,750,000

310.0

0.3%

385.7

263.8

227,558

736,453

438,000,000

219.0

-0.5%

233.0

183.5

220,677

1,009,013

821,522,682

788.0

-0.3%

800.0

541.5

214,264

272,473

1,617,968,577

561.0

0.5%

622.0

468.3

200,212

358,032

375,511,450

3072.0

-0.2%

3,500.0

2,910.0

186,459

60,664

398,442,949

745.0

-0.7%

1,033.0

723.0

97,700

130,580

340,749,699

310.0

0.7%

403.0

303.0

95,528

309,509

259,266,537

70.8

-0.8%

99.9

63.0

2,149

30,373

173,408,025

557.0

0.4%

645.0

401.0

467
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الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
الشركة

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

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

نسبة
التغير

االستثمار المالي
(Financial
)Investment
عملية توظيف األصول
النقدية والعينية لشراء
أوراق مالية مثل األسهم
والسندات أو اإليداع لدى
المؤسسات المصرفية بهدف
الحصول على عائد مالي
يتمثل بالفائدة المدفوعة
على الودائع والسندات
أو األرباح الموزعة لحاملي
األسهم بما في ذلك األرباح
الرأسمالية.

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

3,024,000

14.4

0.7%

21.7

11.1

161,442

11,187,587

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

74,259,505

412.0

0.7%

460.0

370.0

1,185,847

2,878,929

5,107,466

8.2

2.5%

13.3

6.9

80,119

9,616,561

شركة مجموعة عربي القابضة

37,878,731

219.0

4.8%

250.0

60.0

860,148

3,985,373

شركة مجموعة السالم القابضة
شركة املدينة للتمويل واالستثمار
شركة املدار للتمويل واالستثمار

9,032,438
6,675,870
28,872,268

28.5
16.4
135.0

7.1%
11.6%

43.0
26.7

25.1
13.6

163,120
79,087

5,871,707
4,947,212

شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية

98,877,647

471.0

-0.4%

504.0

346.0

731,043

1,567,011

شركة مجموعة عربي القابضة

4.7%

180.0

86.0

559,835

4,179,662

شركة املدار للتمويل واالستثمار

28,872,268

135.0

4.7%

180.0

86.0

559,835

4,179,662

37,878,731

219.0

4.8%

250.0

60.0

860,148

3,985,373

1,901,519

17.4

1.8%

شركة دانة الصفاة الغذائية

31.1

16.3

58,802

3,348,902

شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة

15,004,276

17.2

1.2%

21.4

10.2

51,032

2,989,448

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

74,259,505

412.0

0.7%

460.0

370.0

1,185,847

2,878,929

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

49,574,964

60.9

1.3%

63.5

34.1

169,067

2,801,234

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي
الشركة

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

نسبة
التغير

شركة أسمنت بورتالند كويت

99,219,740

990.0

4.1%

1,459.0

950.0

284,119

289,046

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

23,611,442

89.5

9.2%

108.0

27.5

189,078

2,175,988

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

49,574,964

60.9

1.3%

63.5

34.1

169,067

2,801,234

شركة مجموعة السالم القابضة

9,032,438

28.5

7.1%

43.0

25.1

163,120

5,871,707

شركة أجوان الخليج العقارية (ش.م.ك.ع)

3,024,000

14.4

0.7%

21.7

11.1

161,442

11,187,587

شركة نور لالستثمار املالي

52,884,833

128.0

2.4%

141.0

57.2

130,718

1,032,583

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

شركة تصنيف وتحصيل األموال

4,092,000

24.8

-9.8%

36.5

12.9

37

1,500

شركة عمار للتمويل واالجاره

7,300,000

36.5

-8.8%

66.0

25.1

11,345

300,000

16.4

-6.3%

34.0

16.0

15,164

936,056

41.0

-4.7%

87.3

35.0

21

500

-3.5%

84.5

38.0

33,926

885,726

35.6

20.2

16,127

520,000

28,650,265

73.0

15.9%

91.0

51.9

94

1,296

6,675,870

16.4

11.6%

26.7

13.6

79,086.524

4,947,212

شركة مجموعة الراي االعالمية

9,298,240

39.9

9.6%

79.0

29.1

640

17,471

شركة الصفاة للطاقة القابضة

3,280,000

شركة وثاق للتأمني التكافلي

3,142,125

28.5

9.6%

44.9

25.5

86

3,000

شركة أموال الدولية لالستثمار

7,402,601

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

23,611,442

89.5

9.2%

108.0

27.5

189,078

2,175,988

يونيكاب لالستثمار و التمويل

9,224,478

38.5

شركة مركز سلطان للمواد الغذائية

28,941,439

50.0

8.7%

62.0

36.0

75,455

1,547,202

شركة منازل القابضة

13,386,373

31.1

-2.8%

شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة (ش.م.ع).
شركة املدينة للتمويل واالستثمار

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

شركة بيان لإلستثمار

15,235,360

38.8

7.8%

51.0

31.6

39

1,000

208,000,000

1040.0

-1.8%

1,110.0

700.0

34,062

32,752

شركة املعدات القابضة
شركة مجموعة السالم القابضة

2,455,200

18.0

7.1%

31.8

15.3

13,852

779,355

شركة مجموعة االمتياز االستثمارية

141,702,169

125.0

-1.6%

147.0

106.0

20,190

160,297

9,032,438

28.5

7.1%

43.0

25.1

163,120

5,871,707

شركة االستشارات املالية الدولية

15,470,488

58.0

-1.5%

100.7

41.2

123,129

2,113,707

66,458,000

404.0

6.3%

640.0

362.0

9

22

19,442,750

83.0

-1.2%

88.9

55.0

13,927

166,583

شركة املشاريع املتحدة للخدمات الجوية

شركة طيران الجزيرة
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القيمة التقديرية للعقار كما في أكتوبر 2019

KD 674,000

الخميس  17ربيع األول  1441هـ •  14نوفمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد alqabas.com . 16641

القطاع بال رقيب« ..التجارة» رفعت يدها ..و«الوحدة» غائبة

«االكتواري» يخلق أزمة في سوق التأمين
■ شركات تطلب تفسيراً للمادة  91من قانون التأمين الجديد وتوضيحاً بالالئحة التنفيذية المرتقبة
بدال ً من أن يحل أزمات ،خلق الخبير االكتواري أزمة جديدة في
قطاع التأمين الكويتي ،إذ دخل عدد من الشركات في إشكالية
قانونية نشأت عن تعيينها لخبراء اكتواريين تنفيذا لقرار صادر
عن وزارة التجارة في شهر مايو الماضي ،في حين ألغى قانون
تنظيم التأمين الجديد القانون السابق وكل القرارات الصادرة على
أساسه ،وهنا يكمن اللغز!

سالم عبدالغفور
كشفت مصادر مسؤولة أن بعض الشركات
طلبت رسميًا من وزارة التجارة توضيحًا
للمادة  91من قانون تنظيم التأمني رقم 125
لسنة  ،2019فيما يتعلق بمدى انطباقها
على القرار رقم  227لسنة  ،2019بشأن إلزام
شركات التأمني بتعيني خبير اكتواري ،اذ
تنص املادة حرفيًا على انه «يلغى كل حكم
يتعارض مع أحكام هذا القانون كما يلغى
القانون رقم  24لسنة .»1961
وأش � ��ارت امل �ص��ادر ال ��ى أن ال �ق��رار ال� ��وزاري
لسنة  ،2019ب�ش��أن إل ��زام ش��رك��ات التأمني
بتعيني خبير اكتواري لكل أن��واع التأمني،
ص��در اس�ت�ن��ادًا إل��ى ق��ان��ون ال�ت��أم�ين رق��م 24
لسنة  ،1961م��ا يترتب عليه ال�غ��اء ال�ق��رار،
ن �ظ �رًا إل ��ى أن ��ه ص ��در اس �ت �ن��ادًا إل ��ى ق��ان��ون
م �ل �غ��ى ،ع�ل�م��ًا أن ال� �ق ��رار ص ��در ف��ي  5م��اي��و
امل��اض��ي ،وت��م العمل بموجبه في  1يوليو،
في حني صدر قانون التأمني الجديد في 1
سبتمبر ،وقضى بإلغاء القانون السابق.
وذك��رت أن ه��ذا األم��ر خلق تضاربًا ولغطًا
ف ��ي س ��وق ال �ت��أم�ين ح ��ول ال� �ق ��رار ال� � ��وزاري،
مطالبة ال ��وزارة ب�ض��رورة إص��دار توضيح
لتلك امل��ادة ،والعمل على إزال��ة ه��ذا اللبس
في مواد الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم
ال�ت��أم�ين ال �ج��دي��د ،امل�ع�ن��ي ب��وض�ع�ه��ا وح��دة
التأمني املنتظرة.
ع �ل��ى ص �ع �ي��د م �ت �ص��ل ،أوض� �ح ��ت م �ص��ادر
في قطاع التأمني أن ال�ق��رار ال ��وزاري ترتب
عليه ت�ع��اق��دات أب��رم��ت م��ع خ�ب��راء ومكاتب
ت��دق �ي��ق ت �ك �ب��د ال� �ش ��رك ��ات آالف ال��دن��ان �ي��ر،
ف��ي وق ��ت ت�ع��ان��ي ف�ي��ه معظمها م��ن أزم ��ات
م��ال�ي��ة ط��اح�ن��ة ،ال �ت��زام��ًا وت�ط�ب�ي�ق��ًا ل �ق��رارات
وزارة التجارة ،خصوصًا بعد أن «حمرت»
ال � ��وزارة عينها ب �ق��رارات االي �ق��اف األخ�ي��رة
لبعض الشركات.
وأوض� �ح ��ت امل� �ص ��ادر أن ال �ت �ق��ري��ر ال �ص��ادر

ع��ن شركة «بيكرتلي» ح��ول حوكمة قطاع
التأمني مؤخرًا ،أشار الى تلك االشكالية ،في
حني أن املادة  90من قانون تنظيم التأمني
ال �ج��دي��د ن �ص��ت ع �ل��ى أن ��ه «ي �س �ت �م��ر ال�ع�م��ل
باللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ هذا
القانون وبما ال يتعارض مع أحكامه» وهو
م��ا ي�ف�س��ره ق��ان��ون�ي��ون ب��أن األح �ك��ام امللغاة
فقط هي املتعارضة مع القانون.
وت� �س ��اء ل ��ت امل � �ص� ��ادر :ك �ي��ف ل �ل �ق��ان��ون أن
يلغى ف��ي م��ادة ويستثنى م��ن االل�غ��اء في
م��ادة أخ��رى؟ وم��ا ه��و م�ف�ه��وم ال�ت�ع��ارض؟
م �ش �ي��رة إل ��ى أن ت �ل��ك ال �ت �ف �س �ي��رات خ�ل�ق��ت
لغطًا في السوق يتطلب توضيحًا سريعًا
م��ن وزارة ال �ت �ج��ارة ،ف��ي ظ��ل ع��دم ص��دور
م� ��رس� ��وم ت �ش �ك �ي��ل م �ج �ل��س إدارة وح� ��دة
التأمني إلى اليوم.
وأش� � ��ارت امل� �ص ��ادر إل ��ى أن ق �ط��اع ال�ت��أم�ين
يعيش حاليًا ب�لا رق�ي��ب تقريبًا ،اذ تخلت
وزارة التجارة عن دورها كليًا ،منذ صدور
قانون التأمني الجديد الذي نقل صالحيات
إدارة التأمني إل��ى وح��دة التأمني الجديدة،
في حني لم يصدر مرسوم تشكيل مجلس
إدارت �ه��ا إل��ى ت��اري �خ��ه ،ورب �م��ا تستمر تلك
ال�ح��ال��ة ب�ع��د ص ��دور امل��رس��وم ل�ح�ين إن�ج��از
الالئحة التنفيذية.
من جهة أخرى ،كشفت إحصائية صادرة
عن وزارة التجارة والصناعة عن وجود 9
خبراء اكتواريني في الكويت ك��ان يعتقد
إلى وقت قريب أن بينهم «كويتيًا» ،فيما
ل��م ي�ث�ب��ت ل �ـ سبقلا ذل��ك ب�ع��د ال�ت�ح��ري عن
ج�ن�س�ي��ات�ه��م ،م��ا ي��رج��ح أن دول ��ة ال�ك��وي��ت
ال �ت��ي ي �ص��ل ع ��دد س �ك��ان �ه��ا إل ��ى ن �ح��و 1.4
مليون نسمة ليس بينهم خبير اكتواري
واحد.
وأش � � � ��ارت اإلح� �ص ��ائ� �ي ��ة ال � ��ى أن ال� �خ� �ب ��راء
التسعة يعملون ملصلحة شركات «األهلية»
و«الخليج» و«الكويت» و«عناية» للتأمني
و«ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة» و«األم� �ي ��رك� �ي ��ة» و«وث� � ��اق»
ً
ل �ل �ت��أم�ين ال �ت �ك��اف �ل��ي ف� �ض�ل�ا ع ��ن امل��ؤس �س��ة

لغط وحيرة بين
الشركات ..المادة
 91ألغت قرار وزير
التجارة بشأن تعيين
االكتواريين
أم ال

الكويت دولة بعدد
سكان  1.4مليون
نسمة ال يوجد
فيها خبير اكتواري
واحد ..رغم أزمات
«التأمينات»!

؟

تخبط حكومي..
إلغاء قسم التأمين
في العلوم
اإلدارية..
وإلزام الشركات
بتعيين خبراء
مع ضوابط
صارمة للقيد

لماذا ال تقتفي
«التأمينات»
أثر «المركزي»
و«هيئة االستثمار»
في بناء خبرات
وكوادر
رفيعة
المستوى

!

العامة للتأمينات ،وذل��ك ال��ى وق��ت ص��دور
اإلحصائية.
واس �ت �غ��رب��ت امل� �ص ��ادر م ��ن ع �ج��ز امل��ؤس�س��ة
العامة للتأمينات االجتماعية التي تدير
استثمارات مليارية وعانت من واقعة فساد

؟!

م��دوي��ة ،وت �م��ر ب��أزم��ات نتيجة ق �ص��ور في
عمليات قياس املخاطر ،عن تمويل بعثات
ل �ش �ب��اب ك��وي�ت�ي�ين م ��ن ذوي ال �ك �ف ��اءات في
ال�ت��أم�ين أو املتخصصني ف��ي ال��ري��اض�ي��ات،
للحصول على شهادات الخبير االكتواري

حذار من شركات التدقيق
ح ��ذرت م �ص��ادر م��ن أن اال س �ت �ع��ا ن��ة ب �ش��ر ك��ات ا ل�ت��د ق�ي��ق ل�ل�ق�ي��ام ب ��دور ا ل�خ�ب�ي��ر
اال ك� �ت ��واري س�ل�اح ذو ح��د ي��ن ،ب�م�ع�ن��ى أ ن ��ه ي �م �ث��ل ا ل �ب��د ي��ل ا مل �ت��اح ف��ي ظ��ل ش��ح
الخبراء اال ك�ت��وار ي�ين ،لكن في املقابل هناك ممارسات سابقة و ت��ار ي��خ طويل
لبعض تلك الشركات عامليًا ومحليًا في تجميل امليزانيات والتالعب باألرقام
وفقًا لهوى العميل ،فيما ظهرت س��وق س��وداء للحصول على اعتماد بعض
الشركات مقابل ألف دينار!

وتأهيل كوادر وطنية في مختلف األنشطة
ال �ت��أم �ي �ن �ي��ة ،ع �ل��ى غ � ��رار م ��ا ي �ق ��وم ب ��ه ب�ن��ك
الكويت املركزي في تأهيل ك��وادر وقيادات
م� �ص ��رف� �ي ��ة ،وك � ��ذل � ��ك م �ث �ل �م��ا ت �ف �ع ��ل ه �ي �ئ��ة
االستثمار ف��ي تنشئة خ�ب��رات استثمارية
على مستوى رفيع.
وأضافت املصادر أن عملية صناعة خبير
اكتواري تحتاج ما بني  5و 7سنوات ،وتصل
النفقات املالية الالزمة إلعداده إلى عشرات
اآلالف من الدنانير ،مستغربة من القرارات
االرت�ج��ال�ي��ة ال�ت��ي تتخذها ال�ح�ك��وم��ة ،ففى
الوقت الذي ألغت فيه قسم التأمني من كلية
العلوم االدارية منذ سنوات ،تلزم الشركات
ب�ت�ع�ي�ين خ �ب �ي��ر اك � �ت� ��واري وت �ض��ع ش��روط��ًا
صارمة لقيده.
وق� ��ال� ��ت «إن م� ��ن ب �ي�ن ال� �ض ��واب ��ط امل��رع �ي��ة

ال �ح �ص��ول ع �ل��ى درج� ��ة رف �ي��ق أو زم �ي��ل من
معهد الخبراء االكتواريني بلندن أو أدنبرة،
أو جمعية الخبراء االكتواريني في الواليات
امل �ت �ح��دة األم �ي ��رك �ي ��ة ،أو ج��ام �ع��ة م�ع�ت��رف
بها ت�ق��دم ش�ه��ادات م�ع��ادل��ة لنفس ال��درج��ة
ال�ع�ل�م�ي��ة ،اض��اف��ة ال��ى وج ��ود خ�ب��رة ال تقل
عن ثالث سنوات .وأال يكون قد صدر ضده
ح�ك��م م�خ��ل ب��ال�ش��رف أو األم ��ان ��ة ،أو أشهر
إفالسه ما لم ي��رد إليه اعتباره ،وأن يكون
قد عمل في مجال التأمني في شركة تأمني
مل��دة ال ت�ق��ل ع��ن  10س �ن��وات ،وأن ي�ك��ون قد
م��ارس وظيفة استشارات في شركة تأمني
مدة ال تقل عن  3سنوات» ،مشيرة الى انها
س�ت�ع�م��ل ع �ل��ى م��راج �ع��ة ال �خ �ب��راء امل�ق�ي��دي��ن
ل��دي �ه��ا ل �ل �ت��أك��د م ��ن اس �ت �ي �ف��ائ �ه��م ل �ل �ش��روط
الجديدة.

«ستاندرد آند بورز» ِّ
تحذر:

المحسوبية ُمجدَّ داً في القطاع

ِّ
تهدد
الحرب التجارية
التصنيفات السيادية العالمية

قيادات نفطية سابقة
ّ
تجير الشواغر القيادية ألبنائها وأقاربها

حسام علم الدين
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف
ّ
االئتماني ان التوترات التجارية العميقة
ّ
بني اميركا والصني قد تهدد التصنيفات
السيادية العاملية ،بما يتجاوز تأثيرها
املباشر في البلدين العمالقني.
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة ف��ي منشور مقتضب على
موقعها االلكتروني أمس :إن بعض الدول
ق��د ت�س�ت�ف�ي��د م��ن ال�ت��أث�ي��ر امل �ب��اش��ر ل�ل�ن��زاع
ال�ت�ج��اري ب�ين واش�ن�ط��ن وب�ك�ين ،م��ن خالل
جذب مزيد من االستثمارات ،إال أن التأثير
السلبي الناجم ع��ن انخفاض االستثمار
العاملي والتجارة ونمو الناتج املحلي قد

يكون اكبر.
و ل �ف��ت م �ح �ل��ل اال ئ �ت �م��ان ف��ي « س �ت��ا ن��درد
آ ن ��د ب� ��ورز» ج��ود ي��ب م��و خ��ر ج��ي ا ل ��ى ان
ا ل� �ن ��زا ع ��ات ب�ي�ن ا م �ي ��ر ك ��ا وا ل� �ص�ي�ن ح��ول
ا ل �ت �ج��ارة وا ل �ت �ك �ن��و ل��و ج �ي��ا واال س �ت �ث �م��ار
و غ� �ي ��ر ه ��ا ت �س� ّ�ب �ب��ت ف ��ي م ��ز ي ��د م ��ن ع ��دم
ا ل�ي�ق�ين ل�لا ق�ت�ص��اد ا ل�ع��ا مل��ي ،م��ا ي�ق�ل��ل من
فرص نموه.
وأض� � � � ��اف :ان ال � �ت ��داع � �ي ��ات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
وال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة امل �ح �ت �م �ل��ة ل� �ل� �ت ��وت ��رات ب�ين
البلدين قد تؤدي الى انخفاض تصنيفات
س�ي��ادي��ة ف��ي ب �ل��دان اخ� ��رى ،ف��ي ظ��ل غياب
ردود س �ي��اس �ي��ة م �ن��اس �ب��ة ،وف � ��ي ال��وق��ت
املناسب.

سعد الشيتي
ك �ش �ف��ت م � �ص ��ادر ن �ف �ط �ي��ة م ��وث ��وق ��ة ع ��ن ح ��ال ��ة م ��ن ال �غ �ض��ب
واالح�ت�ق��ان ،تسود حاليًا ب�ين العاملني ف��ي القطاع النفطي،
ّ
ن �ت �ي �ج��ة ت ��دخ �ل�ات ق ��وي ��ة ألع� �ض ��اء س��اب �ق�ي�ن ب �م �ج �ل��س إدارة
املؤسسة للتأثير في أصحاب القرار بالقطاع ،وذل��ك لترقية
أبنائهم وأقربائهم واملحسوبني عليهم.
وق ��ال ��ت امل� �ص ��ادر إن م �ث��ل ه ��ذه امل �م ��ارس ��ات ت��ؤث��ر س�ل�ب��ًا في
مصداقية القطاع ومبدأ تكافؤ الفرص بني العاملني فيه.
ُّ
التذمر السائدة
وأشارت املصادر ذاتها ،لــ سبقلا ،إلى ان حالة
بني عاملني بالقطاع النفطي ،ج��اءت نتيجة لتوجيه نتائج

قلق من ممارسات ِّ
تؤثر سلبا ً
في مصداقية القطاع ومبدأ تكافؤ
الفرص بين العاملين
م �ف��اض�لات ش�غ��ل م�ن�ص��ب م��دي��ر ب�م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول وم��دي��ر
الصحة والسالمة في «كيبيك» ،ملصلحة اب��ن عضو مجلس
إدارة سابق باملؤسسة وقريب آخر له في الوقت نفسه.

ّ
وت��اب �ع��ت امل �ص ��ادر« :ق��ري� َ�ب��ا» ال �ق �ي��ادي ال �س��اب��ق امل��رش �ح��ان
َ
ل �ش �غ��ل امل �ن �ص �ب�ين ال �ش��اغ��ري��ن ان �ت �ق�ل�ا ح��دي �ث��ًا ال� ��ى ج�ه��ت��ي
ً
عملهما ،وهناك َم��ن هم أفضل وأكفأ وأكثر خبرة منهما.
وأف��ادت امل�ص��ادر :كما أن هناك عضوًا آخ��ر بمجلس إدارة
املؤسسة عمل على ترقية ابن شقيقته لشغل منصب نائب
رئ �ي��س ت �ن �ف �ي��ذي ،وت��رق �ي��ة زوج اب �ن �ت��ه م��دي �رًا ف��ي ع�م�ل�ي��ات
ُ
الخفجي امل�ش�ت��رك��ة ،ق��ادم��ًا م��ن «ن�ف��ط ال�خ�ل�ي��ج» ،ح�ي��ث ت�ع� ّ�د
ه��ذه س��اب�ق��ة ب��دخ��ول اح��د امل��رش�ح�ين م��ن خ ��ارج العمليات
امل �ش �ت��رك��ة .وأش � ��ارت ال ��ى ان ��ه ج ��رت خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل��اض�ي��ة
ترقية قريب لرئيس لجنة اختيار القياديني ،وكذلك جرى
ت�ع�ي�ين اب ��ن ع�ض��و م�ج�ل��س إدارة س��اب��ق ب��امل��ؤس�س��ة م��دي�رًا
بشركة البترول الوطنية.

إفصاحات
«فيتش» :نظرة مستقرة لـ«برقان  -تركيا»

 % 2.1ارتفاع أرباح «األولى للتأمين»

«المتكاملة» 7 :ماليين دينار أرباح  9أشهر

قال بنك برقان ،ا م��س ،ان وكالة فيتش للتصنيف االئتماني انها قامت بتعديل
النظرة املستقبلية لعشرين بنكا تركيا بما فيها بنك برقان تركيا من سلبية
الى مستقرة.
وا ض��اف ا ل�ب�ن��ك ف��ي ا ف�ص��اح ل�ب��ور ص��ة ا ل�ك��و ي��ت ان فيتش ثبتت ق��در ت��ه ع�ل��ى ا ل��و ف��اء
ب��ا ل�ت��زا م��ا ت��ه ط��و ي�ل��ة اال ج��ل م��ن ا ل�ع�م�لات اال ج�ن�ب�ي��ة ع�ن��د « »+Bو ت�ع��د ي��ل ا ل�ن�ظ��رة من
سلبية الى مستقرة كما ثبتت تصنيف قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته طويلة
االجل من العمالت املحلية عند « »-BBوتعدل النظرة املستقبلية من سلبية الى
مستقر ة .
واوضح البيان ان وكالة فيتش تقوم بتعديل النظرة املستقبلية لعشرين بنكا تركيا بماف
فيها بنك برقان تركيا الى مستقرة بما يعكس التغير بالتصنيف السيادي لتركيا ،مبينا
ان التصنيف الجديد يعكس انخفاض املخاطر فيما يتعلق بالقدرة السيادية على دعم
البنوك وانخفاض احتمال التدهور الحاد على امل��دى القريب بشأن التمويل الخارجي
لتركيا وبناء عليه تدخل الحكومة في النظام املصرفي.

أعلنت شركة االولى للتأمني التكافلي عن ارتفاع ارباحها بنسبة  2.13في املئة في االشهر
التسعة االولى من السنة الحالية مقارنة بالفترة املماثلة من عام  2018لتبلغ  828الف دينار
بربحية قدرها  7.75فلوس للسهم وقالت الشركة في افصاح للبورصة ان ارب��اح الربع
الثالث هبطت  80في املئة مقارنة بالفترة املماثلة من عام  2018مسجلة  10آالف دينار.

اعلنت الشركة املتكاملة القابضة عن تحقيق ارباح بلغت نحو  7ماليني دينار كويتي في
األشهر التسعة املنتهية بنهاية سبتمبر املاضي بربحية  31.870فلسا للسهم .متراجعة
بنسبة  50في املئة عن الفترة املماثلة من عام .2018
وقالت الشركة في افصاح لبورصة الكويت ان ارباح الربع الثالث بلغت  2.9مليون دينار
كويتي بربحية  13.600فلسا للسهم بانخفاض نسبته  26في املئة مقارنة بالربع الثالث
من .2018
وع��زت الشركة انخفاض صافي الربح في الفترة امل��ذك��ورة ال��ى انخفاض االي��رادات
نتيجة االنخفاض في معدالت تأجير املعدات والحفاظ على القوى العاملة واملعدات
ف��ي امل�س�ت��وى الطبيعي للطلب تحسبا للطلب ف��ي املستقبل .ف�ض�لا ع��ن زي��ادة في
مخصص خسائر القيمة البالغة  228الف دينار كويتي في هذا الربع ،وفقا ملعايير
التقارير املالية رقم .9
واوضحت ان مصاريف االستهالك بسبب التغير في العمل االنتاجي للمعدات انخفض
بمقدار  1.5مليون دينار كويتي جرى ادراجها في هذا الربع عن الربعني السابقني.

«نور» :االندماج ال يلغي اإلدراج
قالت شركة نور لالستثمار املالي ان مقترح اندماجها مع شركة تابعة غير مدرجة لن يتضمن
بأي حال الغاء ادراج الشركة في بورصة الكويت .واضافت الشركة في افصاح للبورصة امس
،ان��ه س��وف يجري تقديم افصاح مكمل بعد اجتماع مجلس االدارة في املوعد ال�ح��دد .وكانت
الشركة قد اعلنت في افصاح سابق عن تحديد اجتماع ملجلس اداراتها ملاقشة مقترح االندماج
هذا.

اقتصاد 15

الخميس  17ربيع األول  1441هـ •  14نوفمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16641

دون الـ 50دوالراً للبرميل في !2020

أسعار النفط مهددة باالنهيار ..أكثر
تراجعت أسعار النفط ،أمس ،مع انحسار
توقعات إبرام اتفاق تجارة بين الصين
والواليات المتحدة ،مما يلقي بظالله
على آفاق االقتصاد العالمي والطلب
على الطاقة.
وقال الرئيس األميركي دونالد ترامب
الثالثاء الماضي إن البلدين يقتربان من
وضع اللمسات النهائية على االتفاق
التجاري ،لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن
موعد أو مكان توقيع االتفاق ،مما
أصاب المستثمرين بخيبة أمل.
ان�خ�ف�ض��ت ال �ع �ق��ود اآلج �ل��ة ل �خ��ام ب��رن��ت ب�ح�ل��ول ال �س��اع��ة 0758
بتوقيت غرينتش أمس 32 ،سنتا أو  0.5ف��ي امل�ئ��ة إل��ى 61.74
دوالرًا للبرميل .ون��زل خ��ام غ��رب تكساس الوسيط  26سنتا أو
 0.5في املئة إلى  56.54دوالرا للبرميل.
وت�ت��وق��ع وك��ال��ة ال�ط��اق��ة ال��دول�ي��ة أن يتباطأ الطلب ال�ع��امل��ي على
النفط بعد عام  2025مما يضغط أيضا على السوق.
وكشف مسح أول��ي لرويترز الثالثاء املاضي أن��ه من املتوقع أن
م�خ��زون��ات ال�خ��ام األم�ي��رك�ي��ة زادت ف��ي األس �ب��وع امل��اض��ي لثالث
أسبوع على التوالي ،بينما من املرجح أن مخزونات املنتجات
املكررة تراجعت.
وم��ن امل�ق��رر أن يعلن معهد ال�ب�ت��رول األم�ي��رك��ي بياناته ألح��دث
أسبوع ،بينما تصدر إدارة معلومات الطاقة األميركية تقريرها
األسبوعي اليوم الخميس.
وم ��ع اق �ت��راب م��وع��د اج�ت�م��اع�ه��ا امل �ق��رر ال�ش�ه��ر ال� �ق ��ادم ،ال ت�ب��دي
«أوب� ��ك» وش��رك��اؤه��ا ح�م��اس��ا ك�ب�ي��را الت �خ��اذ إج� ��راءات ق��وي��ة من
شأنها دع��م أس�ع��ار النفط ،وه��و م��ا ق��د يفتح امل�ج��ال أم��ام وف��رة
املعروض لقيادة السوق إلى انهيار جديد في أوائل العام املقبل
بحسب رؤية بعض املحللني.
م��ع ذل��ك ،ادع��ت ت�ق��اري��ر إع�لام�ي��ة ف��ي أك�ت��وب��ر أن منظمة البلدان
املصدرة للنفط ستنظر في تعميق خفض اإلنتاج عندما تجتمع
ف��ي ديسمبر م��ع حلفائها ،رغ��م أن بعض ال�ب�ل��دان غير ملتزمة
بالتخفيضات الحالية.
وي �ق �ص��د ب �ـ«ال �ب �ع��ض» ه �ن��ا ال� �ع ��راق ون �ي �ج �ي��ري��ا ،إذ ال ت�ل�ت��زم��ان
بالحصص املخصصة لهما ،ومع ذلك فإن املنظمة ككل نجحت
في تخطي املستوى اإلجمالي للتخفيضات بفضل التزام بقية
األعضاء بالحصص املقررة عليهم ،في حني خفضت السعودية
إنتاجها بأكثر من املقرر.
وه �ن��اك خ ��وف م��ن ع ��دم رغ �ب��ة ال �ب �ل��دان ف��ي ت�ع�م�ي��ق تخفيضات
اإلنتاج إال في حال تكثيف العراق ونيجيريا امتثالهما لالتفاق،
ل��ذا م��ن امل�ق��رر نظر األع�ض��اء ف��ي توصيات اللجنة الفنية بشأن
ع ��دم ال �ت��زام ال�ب�ل��دي��ن ب�ج��ان��ب ف ��رص خ�ف��ض اإلم� � ��دادات ل�ت�ف��ادي
السيناريوهات السيئة.

التوقعات
 يقول محللو «م��ورغ��ان ستانلي» إن احتمال زي��ادة املعروضخالل العام القادم تتزايد بشدة ،ولم يبق أمام «أوبك» إال زيادة
خفض إنتاجها ،أو سيكون عليها التعامل مع انخفاض األسعار،
والتسبب في تباطؤ نشاط النفط الصخري الذي «يساهم» في
موازنة السوق حاليا.
 لكن «وول ستريت جورنال» نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن«أوبك» قد تحتاج إلى تقييم الطلب على النفط خالل الربع األول،
وأن روسيا أخبرت املنظمة سرا أنها تريد الحفاظ على حصتها
من الخفض عند املستوى الحالي حتى نهاية مارس املقبل.
 م��ن امل�ت��وق��ع ت��زاي��د إم� ��دادات ال�ن�ف��ط م��ن خ ��ارج «أوب ��ك» بوتيرةت�ع��ادل مثلي وت�ي��رة نمو الطلب خ�لال ال�ع��ام امل�ق�ب��ل ،م��ع ضعف
النمو الذي يحد من االستهالك في ظل نمو اإلنتاج في الواليات
املتحدة والنرويج والبرازيل.
 مع ذل��ك ،فعلى امل��دى املتوسط ،تشير توقعات «أوب��ك» نفسهاإل��ى أن�ه��ا ستضطر إل��ى خفض اإلن�ت��اج بشكل ح��اد م��رة أخ��رى،
بعدما قالت في تقرير لها إن الطلب على إمداداتها سيتراجع
بمقدار  1.1مليون برميل يوميا خ�لال العام املقبل مقارنة بما
كان عليه في عام .2019

ضغوط
 تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن «أوبك» تضخ حاليانحو  1.5مليون برميل يوميا أكثر مما ستحتاج إليه خالل العام
املقبل ،وبالتالي فإنها تخاطر بالتسبب في فائض كبير.
 في حني ق��ال األم�ين العام ملنظمة «أوب��ك» محمد باركيندو إناملنظمة وشركاءها على استعداد للقيام بكل ما يتطلبه األمر
ملنع انهيار آخر ،يقول مندوبون إن أكبر املنتجني في التحالف ال
يدفعون نحو املزيد من التخفيضات.
 ما يزيد الضغوط على «أوبك» النمو املستمر في إنتاج النفطاألميركي الذي بلغ  12.6مليون برميل يوميا ،ارتفاعا من 11.7
مليون برميل يوميا ف��ي ب��داي��ة ال �ع��ام ،ول�ك��ن ت�ح��رك��ات املنظمة
لتعويض ه��ذه ال��زي��ادة ق��د يعني إف�س��اح امل��زي��د م��ن امل�ج��ال أم��ام
األعمال الصخرية.
ّ
 انخفاض األسعار املحتمل سيشكل ضغطًا على املنتجني فيالواليات املتحدة ،الذين تباطأت أعمالهم بالفعل إلى حد كبير
بسبب األس �ع��ار املنخفضة نسبيًا ،ويعتقد محللو «م��ورغ��ان
ستانلي» أن عمليات الحفر ال�ص�خ��ري ف��ي أم�ي��رك��ا ق��د تتراجع

■ «أوبك» أمام معضلة
ص��ع��ب��ة ف��ي ديسمبر:

؟

هل تزيد خفض
اإلنتاج
■ إمدادات كبيرة
من خارج «أوبك»..
و«الصخري»

وكالة الطاقة:

نمو الطلب
سيتباطأ
أكثر
ً
اعتبارا من

2025

في ذروته
■ العراق ونيجيريا
يضخان بأقصى
طاقتهما اإلنتاجية
بنسبة  %20إذا تجنبت «أوبك» التخفيضات اإلضافية.

األسعار
 وف�ق��ا مل�ص��رف «م��ورغ��ان س�ت��ان�ل��ي» ،ق��د ت�ت��راج��ع أس�ع��ار النفطالخام التي تتداول قرب  62دوالرا حاليا في لندن بنسبة %30
إل ��ى  45دوالرا ل�ل�ب��رم�ي��ل إذا ل��م ت�ع�ل��ن امل�ن�ظ�م��ة وح �ل �ف��اؤه��ا عن
تخفيضات أكبر في اإلنتاج ،فيما يتوقع «سيتي غروب» و«بي
إن بي باريبا» انخفاضا إلى  50دوالرا.
 ه ��ذا م��ن ش��أن��ه تكثيف ال�ض�غ��ط ع�ل��ى ب�ع��ض أع �ض��اء املنظمةمثل فنزويال وإي��ران والعراق التي تعاني من أزم��ات اقتصادية
واض� �ط ��راب ��ات س �ي��اس �ي��ة ب��ال �ف �ع��ل ،ك �م��ا أن� ��ه س�ي�م�ت��د ع �ب��ر بقية
الصناعة ،ليصل إلى طفرة النفط الصخري التي جعلت الواليات
املتحدة أكبر منتج في العالم.
 لكن إذا صحت التوقعات املتفائلة بشأن االقتصاد العاملي في ،2020فربما يكون الحفاظ على املستوى الحالي للتخفيضات
ه��و ال �ق��رار ال�ص�ح�ي��ح ،وق��د أش ��ار ب��ارك�ي�ن��دو ،األس �ب��وع امل��اض��ي،
إل ��ى أن ال �ض �غ��وط ع�ل��ى امل�ن�ظ�م��ة ت�ن�ح�س��ر ب�ف�ع��ل ت�ح�س��ن اآلف ��اق
االقتصادية وهدوء املخاوف االقتصادية.
 حتى اآلن ال تبدو هناك إش��ارات صريحة ،وإلضفاء مزيد منال�ي�ق�ين ح��ول م�س��ار ال �س��وق ف��ي ال �ع��ام ال �ق��ادم ،سيبقى الجميع
ف��ي ح��ال��ة ت��رق��ب الج�ت�م��اع املنظمة ال��ذي يعقد على م��دار يومي
الخامس والسادس من ديسمبر املقبل ،ملعرفة قرارها النهائي
بشأن سياسة خفض اإلنتاج ومستوياتها الحالية.
ق��ال��ت وك��ال��ة ال�ط��اق��ة ال��دول �ي��ة ام ��س األرب �ع ��اء إن م��ن امل�ت��وق��ع أن
ي�ت�ب��اط��أ ال�ط�ل��ب ال�ع��امل��ي ع�ل��ى ال�ن�ف��ط اع �ت �ب��ارا م��ن  2025ف��ي ظل
تحسن كفاءة الوقود وزي��ادة استخدام املركبات التي تعمل عن
طريق الشحن بالكهرباء ،لكن من غير املرجح أن يصل للذروة في
غضون العقدين املقبلني.
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة ،ال �ت��ي ت�ت�خ��ذ م��ن ب��اري��س م �ق �رًا وت �ق��دم امل �ش��ورة
لحكومات الغرب بشأن سياسات الطاقة ،في تقريرها السنوي
آلف ��اق ال�ط��اق��ة ال�ع��امل�ي��ة للفترة ح�ت��ى  2040إن ن�م��و ال�ط�ل��ب على
الطاقة سيواصل ال��زي��ادة على ال��رغ��م م��ن أن��ه سيسجل تباطؤا
ملحوظا في العقد الذي يبدأ في .2030
وترى الوكالة في توقعاتها األساسية ،التي تجمع بني سياسات
ال�ط��اق��ة واأله� ��داف امل�ع�ل�ن��ة ،أن ي��رت�ف��ع ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال�ن�ف��ط بنحو
م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا ف��ي امل�ت��وس��ط س�ن��وي��ا ح�ت��ى  2025م��ن 97
مليون برميل يوميا في .2018
وتتوقع الوكالة زي��ادة الطلب بمقدار  0.1مليون برميل يوميا
في املتوسط سنويا خالل العقد الذي يبدأ  2030ليصل إلى 106
ماليني برميل يوميا في .2040

تباطؤ واضح
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة «ه�ن��اك تباطؤ ملموس بعد  ،2025لكن ه��ذا ال
يؤدي إلى ذروة مؤكدة في استخدام النفط» ،مشيرة إلى زيادة
ال�ط�ل��ب م��ن ال �ش��اح �ن��ات وق �ط��اع��ات ال�ش�ح��ن ال �ب �ح��ري وال �ط �ي��ران
والبتروكيماويات.
غير أن استخدام النفط في سيارات الركاب من املتوقع أن يحقق
ذروة ف��ي أواخ ��ر العقد ال��ذي ي�ب��دأ  2020م��ع ت�ح��ول ال��رك��اب إلى
السيارات الكهربائية.
وتتوقع الوكالة أن يكون هناك نحو  330مليون سيارة كهربائية
على الطريق بحلول  2040ارتفاعا من  300مليون متوقعة في
تقرير ال�ع��ام امل��اض��ي ،وه��ذا سيزيح نحو أرب�ع��ة م�لاي�ين برميل

هدنة تجارية محتملة
تزيح «غيمة قاتمة» عن سوق النفط
ق��ال األم�ين العام ملنظمة أوب��ك محمد باركيندو ،أم��س ،إن إب��رام
اتفاق تجارة بني ال��والي��ات املتحدة والصني سيدعم االقتصاد
العاملي ،وسيساعد ف��ي إزاح��ة «غيمة قاتمة» تخيم على سوق
النفط.
وقال باركيندو إنه من السابق ألوانه مناقشة نتائج محادثات
من املقرر عقدها في فيينا في ديسمبر ،في حني من املتوقع أن
ت�ن��اق��ش منظمة أوب ��ك وح�ل�ف��اؤه��ا ،ال�ت�ح��ال��ف امل �ع��روف ب��أوب��ك،+
سياسة اإلنتاج .ويضغط نزاع تجاري بني واشنطن وبكني على
ّ
ويقوض أفق الطلب على النفط .وأملح الطرفان
االقتصاد العاملي،
مرارا إلى قرب التوصل إلى صفقة ،لكن لم يجر بعد إتمام ذلك.
وأض��اف« :نحن واث�ق��ون من إمكانية التوصل إل��ى ات�ف��اق ،وهذا
االتفاق سيكون إيجابيا جدًا لالقتصاد العاملي».
وتجتمع أوبك وحلفاؤها يومي الخامس والسادس من ديسمبر

الفاضل :تسخير قدراتنا التكنولوجية
للحد من التهديدات اإللكترونية

املقبل ملناقشة سياسة اإلنتاج والتخفيضات البالغة  1.2مليون
ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ًا ،ال�ق��ائ�م��ة م�ن��ذ ي�ن��اي��ر ب �ه��دف دع ��م أس �ع��ار ال �خ��ام.
ويسري أجل االتفاق حتى مارس .2020
وق��ال باركيندو إن��ه م��ن املبكر للغاية ال�ق��ول م��ا إذا كانت هناك
حاجة إلى مزيد من التخفيضات أم ال ،مضيفا أن أوبك وحلفاءها
بحاجة إلى مواصلة العمل معا للتكيف مع الضبابية في السوق.
وق ��ال وزي ��ر ال�ط��اق��ة اإلم��ارات��ي سهيل امل��زروع��ي إن ال�ع�م��ل ال��ذي
تقوم به «أوبك »+منع حدوث تقلبات كبيرة في العرض والطلب
ف��ي س ��وق ال �ن �ف��ط .وأض� ��اف أن اح�ت�ي��اط�ي��ات دول ��ة اإلم � ��ارات من
خ��ام م��رب��ان ،ال��ذي ستستخدمه شركة بترول أبوظبي الوطنية
(أدن ��وك) ف��ي ع�ق��وده��ا اآلج�ل��ة ال�ج��دي��دة للنفط ،ستستمر لفترة
طويلة ،وستساهم في جعل مربان خامًا قياسيًا في املستقبل.
(رويترز)

يوميا من استخدام النفط مقارنة مع  3.3ماليني برميل يوميا
في توقعات سابقة.
ومن املنتظر أن تكون أكبر زي��ادة في إنتاج النفط في الواليات
املتحدة أكبر منتج عاملي في الوقت ال��راه��ن إضافة إل��ى العراق
والبرازيل.
وتتوقع الوكالة أن يرتفع إنتاج الخام األميركي إلى  11مليون
برميل يوميا في  2035من ستة ماليني برميل يوميا في .2018
ومن املتوقع أن تتراجع حصة منظمة البلدان املصدرة للبترول
(أوبك) في إنتاج النفط إلى  47في املئة خالل معظم العقد املقبل
وهو مستوى لم ُيسجل منذ الثمانينات( .رويترز – أرقام)

أك��د وزي��ر النفط وزي��ر الكهرباء وامل��اء الكويتي الدكتور خالد الفاضل
ضرورة تسخير كل القدرات التكنولوجية وتأهيل وتحسني قدرة املوارد
البشرية على التعامل م��ع قضايا األم��ن السيبراني للحد م��ن املخاطر
االلكترونية.
وق��ال الفاضل ف��ي كلمته خ�لال افتتاح املؤتمر الخليجي الثاني لألمن
السيبراني الذي يقام برعاية سمو الشيخ جابر املبارك الحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء ويستمر يومني ،ان تهديدات الجرائم اإللكترونية
باتت ال تقتصر على األفراد واملؤسسات انما أصبحت تهدد أمن الدولة
وسالمة مرافقها واقتصادها.
واوض��ح ان الجرائم االلكترونية باتت تشكل الهاجس األكبر لكثير من
دول العالم ،الفتا إلى أن هناك أنماطا جديدة ومتطورة من االختراقات
كل يوم ما يستوجب التعامل معها بجدية للتوصل إلى الحلول وتطوير
القدرات وإعداد الخطط الوقائية للتصدي لها.
واضاف ان الحكومة الكويتية أولت األهمية القصوى لهذا األمر ملا يمثله
من خطورة بالغة على أمن الوطن واملواطن ،فجاءت أولى مبادراتها في
االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني وال�ت��ي رسمت منظومة أمن
سيبراني وطني شامل وحددت لتنفيذها خارطة طريق متكاملة تتطلب
عمال جادا وجهدا مكثفا ومتواصال خالل السنوات الثالث املقبلة.
وب�ين ان الحكومة تعد إلن�ش��اء م��رك��ز وط�ن��ي ل�لأم��ن السيبراني لتعزيز
أمن البنية التحتية ويقدم خدماته لكل مؤسسات الدولة لبناء وتعزيز
قدراتهم الدفاعية وإدارة األزمات االلكترونية.
واف ��اد ان��ه نتيجة ل�ت�ل��ك امل� �ب ��ادرات ح�ق�ق��ت ال�ك��وي��ت ت�ق��دم��ا م�ل�ح��وظ��ا في
تصنيف مؤشر األمن السيبراني العاملي والذي ارتفع بمعدل  72مركزا،
مؤكدا ثقته الكاملة في أن هذه الجهود ستتواصل لتحقيق تميز أكبر
خالل األعوام املقبلة.
واش ��ار ال��ى االع�ت�م��اد امل�ت��زاي��د ع�ل��ى االن�ت��رن��ت وتكنولوجيا املعلومات
ووس ��ائ ��ل االت� �ص ��االت ،م��وض�ح��ا ان ه ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ات ال�ح��دي�ث��ة أصبحت
م �ص �ح��وب��ة ب ��امل �خ ��اط ��ر ال � �ع ��دي ��دة ووس� �ي� �ل ��ة الرت � �ك � ��اب ال � �ج ��رائ ��م ب�ح��ق
مستخدميها سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات وإلحاق الضرر بهم.
من جانبها ،اك��دت رئيسة الجمعية الكويتية ألمن املعلومات الدكتورة
ص �ف��اء زم ��ان اه�م�ي��ة خ�ل��ق ث�ق��اف��ة صحيحة الس �ت �خ��دام وس��ائ��ل التقنية
والشبكات االجتماعية املختلفة وتوسيع نطاق املعرفة واملهارات بهدف
تطوير الفكر وتحسني االستخدام لالفراد واملؤسسات.
وش ��ددت زم ��ان ع�ل��ى ض ��رورة ب�ن��اء ق��اع��دة ام�ن�ي��ة للكويت ف��ي الخريطة
العاملية م��ن خ�لال امل��ؤش��ر االم�ن��ي وعمل ش��راك��ات واتفاقيات دول�ي��ة مع
الهيئات ذات الصلة.
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«الغرفة» بحثت التعاون المشترك

الوزان :لتطوير العالقات
التجارية مع جزر القمر

الوزان مقدما درعا تذكارية للوزيرة عثمان

استقبل عبد الوهاب ال��وزان نائب رئيس غرفة
تجارة وصناعة الكويت ،امس بمبنى الغرفة –
وزيرة الصحة والتضامن والحماية االجتماعية
وتعزيز املساواة بني الجنسني لجمهورية جزر
ال�ق�م��ر امل�ت�ح��دة ل��وب ي��اك��وت��ي ع�ث�م��ان وال��دك�ت��ور
ال �ع��ارف س�ي��د ح�س��ن – سفير ال�ج�م�ه��وري��ة ل��دى
دولة الكويت بحضور رباح الرباح املدير العام
للغرفة.
وت� �ط ��رق ال � � ��وزان ال� ��ى ال �ع�ل�اق ��ات ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
امل �م �ي��زة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �ش �ق �ي �ق�ين ،م ��ؤك� �دًا على
أهمية ب��ذل م��زي��د م��ن الجهود لتطوير وتنمية
ال� �ع�ل�اق ��ات امل �ش �ت ��رك ��ة ،وذل � ��ك م ��ن خ �ل��ال ت �ب��ادل
زي��ارة الوفود التجارية واالقتصادية ،للتعرف
عن كثب على الفرص االستثمارية املتاحة في
الجمهورية ،وإطالع قطاع األعمال الكويتي على
النظم وال�ق��وان�ين االق�ت�ص��ادي��ة امل�ع�م��ول بها في
الجمهورية والتي من شأنها تسهيل إج��راءات

املستثمر الكويتي.
من جانبها ،تقدمت عثمان بالشكر للغرفة على
حسن االستقبال ،مثمنة الجهود الكبيرة التي
تبذلها في سبيل تطوير العالقات االقتصادية
ً
بني البلدين ،مؤكدة على حرصها والوفد املرافق
ع�ل��ى االط�ل��اع وال �ت �ع��رف ع�ل��ى م��رئ �ي��ات ال�ق�ط��اع
الخاص الكويتي.
وأع ��رب ��ت ع ��ن رغ �ب �ت �ه��ا ف ��ي ت �ش �ج �ي��ع امل�س�ت�ث�م��ر
ال�ك��وي�ت��ي ل�ل�ت�ع��رف ع�ل��ى ال �ف��رص االس�ت�ث�م��اري��ة
املتاحة في الجمهورية ،متمنية مشاركة كويتية
ف ��ي م��ؤت �م��ر امل��ان �ح�ي�ن ل �ج �م �ه��وري��ة ج� ��زر ال�ق�م��ر
والذي يضم  60مشروعا في قطاعات السياحة –
التجارة – املواصالت – الطاقة – الصحة – الغذاء،
خالل الفترة  3 – 2ديسمبر املقبل في العاصمة
ال�ف��رن�س�ي��ة ب��اري��س ،وذك ل�ل��دخ��ول ف��ي ش��راك��ات
استراتيجية مع نظرائهم في الجمهورية وفتح
آفاق اقتصادية جديدة بني البلدين الشقيقني.

خاطبت «البلدية»  :التطبيق في 2020

«الغرفة» تدعو إلى اعتماد
شهادة االنتساب اإللكترونية
ط �ل �ب��ت غ ��رف ��ة ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة م ��ن ب�ل��دي��ة
الكويت ،اعتماد شهادة االنتساب اإللكترونية
ل�لأع�ض��اء ال��راغ�ب�ين ف��ي االن�ض�م��ام إل�ي�ه��ا ،وذل��ك
ابتداء من مطلع .2020
وق ��ال ��ت «ال� �غ ��رف ��ة» ف ��ي م��راس �ل��ة ل �ـ «ال �ب �ل��دي��ة»:
ان� �ط�ل�اق ��ًا م� ��ن ح � ��رص «ال � �غ� ��رف� ��ة» ال� ��دائ� ��م ع�ل��ى
ت � �ط� ��وي� ��ر خ� ��دم� ��ات � �ه� ��ا وت � �ح � �س� �ي� �ن� �ه ��ا ،ووف� � � ��اء
للمتطلبات ال��دول�ي��ة ال�خ��اص��ة بتحسني بيئة
األعمال التي تقتضي تمكني أصحاب العالقة
م��ن ان �ج��از م�ع��ام�لات�ه��م آل �ي��ًا ،م��ن دون ال�ح��اج��ة
إلى الحضور الشخصي ملقار ودوائر الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وال�خ��اص��ة م�ت��ى م��ا سمحت النظم
واللوائح بذلك ،وفي ضوء ما سبق ،ستضيف
«الغرفة» خدمات إلكترونية جديدة إلى جانب
ال�خ��دم��ات ال�ت��ي اع �ت��ادت ع�ل��ى ت�ق��دي�م�ه��ا ،حيث
س �ت �ت �ي��ح ل �ل��راغ �ب�ين ب��االن �ض �م��ام ل�ع�ض��وي�ت�ه��ا،

وس �ت �م �ك��ن أع� �ض ��اء ه ��ا ال �ح��ال �ي�ي�ن م ��ن ت �ج��دي��د
العضوية السنوية .وم��ا يترتب على ذل��ك من
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ش� �ه ��ادة ال �ت �س �ج �ي��ل ال �س �ن��وي��ة
(االن � �ت � �س� ��اب) آل � �ي� ��ًا ،ل � ��ذا ت ��أم ��ل «ال � �غ� ��رف� ��ة» م��ن
جهتكم اعتماد شهادة االنتساب اإللكترونية
ال�ج��دي��دة (م��رف��ق طيه ن�م��وذج منها) ،ب��دءًا من
مطلع العام الجديد  2020وستتوافر في هذه
الشهادة الحماية الفنية الالزمة ،مع التنويه
ب� ��أن ال �غ��رف��ة اع� �ت ��ادت ف ��ي ال �س �ن ��وات األخ �ي��رة
ع �ل��ى ت �ج��دي��د ال �ع �ض��وي��ة ال �س �ن��وي��ة وت �ص��دي��ق
اع�ت�م��ادات ال�ت��واق�ي��ع ال�خ��اص��ة ب��ال�ع��ام الجديد
بدءًا من شهر ديسمبر من كل عام.
وتؤكد «الغرفة» في الوقت ذاته أن هذا التطوير
يبقي على وج��وب اط�لاع البلدية على النسخة
األص� �ل� �ي ��ة م� ��ن اع� �ت� �م ��اد ال� �ت ��وق� �ي ��ع ال � � ��ذي ت �ق��وم
باملصادقة عليه لكل جهة على حدة.

قبيل التوسع في األسواق الدولية

جعفر« :جست كلين»
ً
مدنا سعودية
تضيف إلى شبكتها

خالل منتدى الحكومة اإللكترونية

األذينة :لجنة إلعداد الخطة
الوطنية لتكنولوجيا المعلومات
ق ��ال رئ �ي��س م�ج�ل��س االدارة وال��رئ�ي��س
التنفيذي للهيئة ال�ع��ام��ة ل�لات�ص��االت
وت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل��وم��ات م .س��ال��م االذي �ن��ة
ان��ه ج��رى تشكيل لجنة إلع��داد الخطة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة وس � �ي� ��اس� ��ات ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
املعلومات بمشاركة ع��دد من الجهات
الحكومية.
ج ��اء ذل ��ك ف ��ي ك�ل�م��ة ل�ل�اذي �ن��ة ،أول من
ام� � � ��س ،ف � ��ي ح� �ف ��ل ان� � �ط �ل��اق ف �ع��ال �ي��ات
ال ��دورة السابعة م��ن منتدى الحكومة
االل � �ك � �ت ��رون � �ي ��ة ،ال � � ��ذي ت �ن �ظ �م��ه ش��رك��ة
ن� ��وف إك �س �ب��و « ،»NoufEXPOممثال
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ال�ش�ي��خ ج��اب��ر
امل �ب ��ارك راع� ��ي ال�ح�ف��ل وح�م�ل��ت ع�ن��وان
«االتجاهات الحديثة للحكومة الذكية»
وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية.
واض��اف األذينة أن دور اللجنة يتمثل
ف��ي االط�ل��اع ع��ن ك�ث��ب ع�م��ا ت�ب��ذل��ه تلك
الجهات من جهود حثيثة وما تواجهه
م � ��ن ت � �ح� ��دي� ��ات ت� �ع� �ي ��ق م � ��ن ت� �ق ��دم� �ه ��ا،
ولتنظيم الجهود املبذولة ،ما يساهم
في تحقيق تطلعات الكويت ،في ضوء
اإلطار العام الستراتيجية الدولة.
وب�ي�ن أن ال�ل�ج�ن��ة أخ ��ذت ع�ل��ى عاتقها،
اع� ��داد خ�ط��ط وس �ي��اس��ات تكنولوجيا
امل �ع �ل��وم��ات ع �ل��ى امل �س �ت ��وى ال��وط �ن��ي،
واع� �ت �م ��اد اق � �ت ��راح ال �خ �ط��ط وال �ب��رام��ج
وت�ح��دي�ث�ه��ا ،امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ الخطة
الوطنية ،والعمل على تحقيق اه��داف
تكنولوجيا املعلومات في ضوء اإلطار
العام الستراتيجية الدولة.
واشار االذينة الى أنه جرت االستعانة
ب �ل �ج �ن��ة ف �ن �ي��ة ل �ت �ق��دي��م ال� ��دع� ��م ل�ل�ج�ن��ة
امل��ذك��ورة والتوجيه االستراتيجي من
خ�ل��ال ال �ت �ن �ف �ي��ذ ال �س �ل �ي��م ل �ج �ه��ود ف��رق
ف �ن �ي��ة م �ت �خ �ص �ص��ة ،ل �ت��وج �ه �ه��ا ن�ح��و
الرؤية واالهداف ،ولتعمل على تطوير
امل� � �ج � ��االت االس� ��اس � �ي� ��ة ل �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
املعلومات ،وه��ي تطوير إط��ار حوكمة
ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ،واع � � � ��داد
استراتيجية وطنية ومؤشرات قياس
لتكنولوجيا املعلومات.
م� ��ن ج ��ان �ب �ه ��ا ،اك� � ��دت امل� ��دي� ��رة ال �ع��ام��ة
الجهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات
ه �ي��ا ال ��ودع ��ان ��ي ع �ل��ى أه �م �ي��ة ت�ط��وي��ر
ال� �ق ��درات واج � � ��راءات ال�ع�م��ل ب��ال�ج�ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ،ب �م��ا ي �م �ك��ن م ��ن ال��وص��ول
ب��ال�خ��دم��ات الحكومية ال��ى مستويات
أفضل ،تضاهي ما وصلت اليه ال��دول
املتقدمة ،فقيادات الدولة العليا تنتظر

األذينة والمرزوق والودعاني خالل المنتدى

تكنولوجيا المعلومات:
تطوير قدرات الجهات
الحكومية للوصول
إلى خدمات أفضل
المرزوق :لالنتقال
ببرامج الحكومة
اإللكترونية بالبالد
إلى مراحل أكثر تقدما ً

م � ��ن امل � �س� ��ؤول�ي��ن ال � �ت � �ق� ��دم وال� �ت� �ط ��وي ��ر
والنمو.
ب��دوره ،ق��ال امل��دي��ر ال�ع��ام لشركة «ن��وف
إك�س�ب��و» ي��وس��ف امل � ��رزوق« :ان ال ��دورة
ال�ح��ال�ي��ة للمنتدى ت�ج� ّ�س��د اس�ت�م��راري��ة
ن �ت �ج ��ت ع � ��ن ال � � � ��دور اإلي � �ج� ��اب� ��ي ال � ��ذي
ي �ق��وم ب��امل �س��اه �م��ة ف ��ي ت �ط��وي��ر ب��رام��ج
ال�ح�ك��وم��ة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ب��ال�ك��وي��ت ،ول��م
يكن للمنتدى أن يقوم بهذا الدور لوال
الرعاية الكريمة التي يلقاها من سمو
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ال�ش�ي��خ ج��اب��ر
املبارك».
وأض� � � � ��اف امل � � � � � ��رزوق« :ي� �ع� �ك ��س ش �ع��ار

املنتدى ،االتجاهات الحديثة للحكومة
الذكية ،آمالنا وتطلعاتنا جميعًا في
ان �ت �ق��ال ب��رام��ج ال�ح�ك��وم��ة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة
ب��ال�ك��وي��ت إل��ى م��راح��ل أك�ث��ر ت�ق��دم��ًا في
س �ل ��م ت �ط �ب �ي��ق ال� �خ ��دم ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
الذكية».
وأش � ��ار إل ��ى ان أه ��م م��ا ي�م�ي��ز امل�ن�ت��دى
ه� ��ذا ال � �ع ��ام ،ه ��و إق ��ام ��ة ورش� �ت ��ي ع�م��ل
م�ت�خ�ص�ص�ت�ين ت �ت �ن��اوالن م��وض��وع�ين
م�ه�م�ين ع �ل��ى ص�ع�ي��د إن �ج ��از وت�ط��وي��ر
ال � �خ� ��دم� ��ات ال �ح �ك ��وم �ي ��ة وغ� �ي ��ره ��ا م��ن
املشاريع.

 4محاور أساسية
من جانبه قال مدير القطاع الحكومي
في شركة مايكروسوفت علي حداد إن
رؤي ��ة ال�ش��رك��ة للتحول ال��رق�م��ي تتركز
على  4عناصر رئيسية ه��ي التواصل
م��ع ال�ج�م�ه��ور م��ن خ�ل�ال ت��وف�ي��ر أح��دث
االجهزة الذكية والعنصر الثاني توفير
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ل�ل�أش �خ��اص وال �ث��ال��ث
االس� �ت� �ث� �م ��ار ب��ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ب �ط��رق
م�خ�ت�ل�ف��ة وال �ع �ن �ص��ر ال ��راب ��ع واالخ �ي ��ر
تحسني جودة الخدمات املقدمة.
وذك��ر ح��داد ان هناك  3محاور تساعد
على تسريع حركة التحول الرقمي في
ال�ع��ال��م وه ��ي :أوال ،دور ال�ق�ي��ادي�ين في
تسريع عجلة التحول الرقمي ،ثانيا،
دور ال�ح�ك��وم��ة ،واخ �ي��را كيفية تطوير
املهارات الرقمية للحكومات.
وق� � � � ��ال ان ال � �س � �ح� ��اب� ��ة االل � �ك � �ت ��رون � �ي ��ة

وال �ت �خ��زي��ن ال �س �ح��اب��ي اص �ب��ح ال�ش�غ��ل
الشاغل لجميع الهيئات واملؤسسات
ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى ال � �ع ��ال ��م ح ��ال � �ي ��ا ،ل�ك��ن
وض��ع الضوابط للتحكم في السحابة
وال �ح �ف��اظ ع�ل��ى س��ري��ة امل �ع �ل��وم��ات هو
االمر الهام الذي يؤرق الجهات ،مبينا
ان هيئة االت �ص��االت ف��ي الكويت تقوم
حاليا بعمل حماية وسيطرة وتنظيم
لعمل السحابة وتسريعها.

كويت جديدة
ب� � � � � ��دوره ،ق � � ��ال امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام ل �ش��رك��ة
تكنومانجمنت محمود عرفة« :سنقدم
ُ
خالل هذا املنتدى ورش��ة
عمل متابعةِ
ِ
االستراتيجيات وقياس األداء ،والتي
ي��أت��ي م��وض��وع �ه��ا ف ��ي ض� ��وء ال �ت��وج��ه
العاملي لتحقيق أه��داف األم��م املتحدة
ال �س �ب �ع��ة ع �ش��ر ل �ل �ت �ن �م �ي��ة امل �س �ت��دام��ة،
إض ��اف ��ة إل ��ى ج �ه��ود ال �ك��وي��ت امل�ت�م�ث�ل��ة
في رؤية صاحب السمو األمير الشيخ
ص�ب��اح األح �م��د ،ب��وض��ع رؤي ��ة الكويت
ُ
�ت ج��دي��دة
 2035ال �ت��ي ت ��ؤس ��س ل �ك��وي� ٍ
�ال
ت �ض �م��ن م �س �ت �ق �ب� ِ�ل ورف ��اه� �ي ��ةِ األج� �ي � ِ
القادمة».
وأض� � � � ��اف ع � ��رف � ��ه« :ب � � �ن� � � ً
�اء ع� �ل ��ى رؤي � ��ة
وت ��وج� �ي� �ه ��ات ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم �ي��ر
ال� �ب�ل�اد ،ق��ام��ت ال �ع��دي��د م ��ن م��ؤس�س��ات
ال ��دول ��ة ،ال �ح �ك��وم �ي��ةِ م�ن�ه��ا وال �خ��اص��ة،
بإطالق خططها االستراتيجية ونشر
ثقافة التفكير والتنفيذ االستراتيجي
للموائمة مع رؤية الكويت .»2035

الجلسة األولى
حملت الجلسة االول��ى من منتدى الحكومة االلكترونية
عنوان «التقنيات املساعدة في تطوير الحكومة الذكية»،
وادارها خبير تكنولوجيا املعلومات د .انور الحربي.
وح��اض��ر ف�ي�ه��ا ك��ل م��ن رئ �ي �س��ة ق �س��م ال �ش �ب �ك��ات وام��ن
املعلومات بمركز نظم املعلومات في بنك االئتمان الكويتي
وف ��اء ك��اظ��م ،وم��دي��ر ح�ل��ول االع �م��ال بعمليات زي��روك��س
ل�ل�ش��رق االوس ��ط حلمي أب��و ض�ه�ي��ر ،و م .اس��ام��ة عبدو
مهندس نظم رئيسي -في فورتينت الشرق االوسط.واشارت كاظم الى كيفية التحول من بنك حكومي نمطي
ال��ى بنك س�م��ارت ي��واك��ب العصر التكنولوجي م��ن خالل
تبنيه استراتيجية واضحة لتطوير التكنولوجيا.
وب�ي�ن��ت ان م��ن ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي واج�ه�ه��ا ال�ب�ن��ك ان البنى

التحتية ل��م تكن مؤهلة للتحول ال��رق�م��ي ،م��ا جعل البنك
يغير اجهزته واصبح لديه مركز معلومات وحصل البنك
على شهادات االيزو.
وق��ال��ت ان م��ن امل�ع��وق��ات اي�ض��ا ال�ت��ي واج�ه��ت البنك نظام
االق� ��راض ال ��ذي ك��ان ي �ج��ري ب�ط��ري�ق��ة ق��دي�م��ة ول��م ي��واك��ب
التطور ،مشيرة الى ان البنك يقدم خدمات لعدد كبير من
املواطنني يوميا.
م��ن جانبه ق��ال مدير حلول االع�م��ال بعمليات زيروكس
ل�ل�ش��رق االوس ��ط حلمي أب��و ضهير ان زي��روك��س تقدم
خدمات مكتبية ذكية وآمنة ،مشيرا الى ان الشركة تهدف
الى تحسني بيئة العمل لزيادة االنتاجية.
وقال ان الشركة ال تنتج طابعات فقط ،ولكنها تهتم ايضا

باملستندات االلكترونية او الورقية.
ول�ف��ت أب��و ضهير ال��ى ان مستوى ال�خ��دم��ات امل�ق��دم��ة من
القطاع العام اقل من املقدمة من القطاع الخاص ،مشيرا
الى ان القطاع العام في حال بدأ في التحول الرقمي فإنه
يواجه تحديات فيما يخص امن املعلومات وكذلك تقديم
الخدمات الكبر عدد من املراجعني.
بدوره تحدث م .اسامة عبدو -مهندس نظم رئيسي -في
فورتينت الشرق االوسط عن آخر التحديات التي تخص
الشبكة العريضة  WANوالتحول الرقمي الذي طرأ عليها
وادى ال��ى خ��روج املعلومات على السحابة االلكترونية،
مشيرا ال��ى ان ه�ن��اك طريقة لتسريع الشبكة العريضة
وذلك عبر الشبكة العريضة املعرفة برمجيا.

ثالث رحالت أسبوعياً بدءاً من  5ديسمبر

ً
ً
ّ
مباشرا إلى العين
خطا
تسير
«الجزيرة»
مي مأمون
جعفر واألخوان العنزي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «جست كلني» محمد جعفر ،إن عرض االكتتاب األولي
العام هو الهدف األسمى الذي تتطلع إليه شركته ليدعم توسعها عبر منطقة الخليج
ً
وصوال إلى األسواق الدولية.
وأ ض ��اف ف��ي ب �ي��ان ص �ح��ا ف��ي أن ا ل �ش��ر ك��ة ،ا ل �ت��ي ا ن�ط�ل�ق��ت ق �ب��ل ث�ل�اث س �ن��وات
ل�ت�ع�م��ل ع�ل��ى ت �ح� ّ�و ل أ ع �م��ال ق�ط��اع ا مل�غ��ا س��ل ف��ي ا مل�ن�ط�ق��ة و ن�ق�ل��ه إ ل��ى ا مل�ن�ص��ات
اإل ل�ك�ت��رو ن�ي��ة ،ع�م�ل��ت ل�ل�ت� ّ�و ع�ل��ى ت��و س�ع��ة ع�م�ل�ي��ا ت�ه��ا ف��ي ا ل�س�ع��ود ي��ة ل�ت�م�ت��د م��ن
ا مل �ن �ط �ق��ة ا ل �ش��ر ق �ي��ة إ ل ��ى ج ��دة ،م��و ض �ح��ا ان ا ل �ش��ر ك��ة ،ا ل �ت��ي م �ق��ر ه��ا ا ل �ك��و ي��ت،
س�ت�ض�ي��ف إ ل��ى ش �ب �ك �ت �ه��ا ،ا ل �ت��ي ت �ض��م اإل م ��ارات وا ل �ب �ح��ر ي��ن ،م��د ن��ا س �ع��ود ي��ة
واوال ه��ا ا ل��ر ي��اض خ�لال األ ش�ه��ر ا ل�ق�ل�ي�ل��ة ا مل�ق�ب�ل��ة ق�ب��ل اال ن �ط�لاق ف��ي األ س��واق
ا ل��دو ل�ي��ة ا ل�ع��ام ا مل�ق�ب��ل.
وتابع جعفر« :يوفر قطاع املغاسل في دول الخليج العربية فرصًا واعدة للغاية بقيمة
ً
حصريا عبر
 3مليارات دوالر ،وكانت خطتنا منذ البداية هي تحويله إلى قطاع يعمل
شبكة اإلنترنت».
وأضاف« :قبل عام من اليوم كنا متواجدين في الكويت فقط ،وشهدنا منذ ذلك الحني
توسعًا ملموسًا ،فيما نعمل ّ
جادين لتحديث منتجنا وتهيئته لدخول مدن جديدة في
األسواق العاملية .كما أننا نعمل بجهد من أجل الوصول إلى عرض اكتتاب أولي عام،
ونسعى إلى تحقيق النمو لشركتنا لتصل إلى مستويات تجعل منه حقيقة ممكنة».
تجدر اإلشارة إلى أن «جست كلني» تأسست عام  2016على يد الشقيقني الكويتيني
نوري وعذبي العنزي ،لتتيح للعمالء إمكانية الحصول على خدمات الغسيل من خالل
تطبيق سهل االستخدام يربطهم بمئات املغاسل.

أعلنت شركة طيران الجزيرة الكويتية
في مؤتمر صحافي أقيم أمس ،عن بدء
تسيير ثالث رحالت مباشرة أسبوعية
بني الكويت والعني في إم��ارة أبوظبي،
ب ��دع ��م م ��ن دائ� � ��رة ال �ث �ق��اف��ة وال �س �ي��اح��ة
– أب ��وظ� �ب ��ي .وق ��ال ��ت ال �ش��رك��ة ان ه��ذه
ال �خ �ط��وة ت��أت��ي م��ع االرت� �ف ��اع امل�ل�ح��وظ
ال��ذي شهدته أبوظبي خ�لال السنوات
األخ�ي��رة ف��ي م�ع��دالت السياح القادمني
م��ن ال �ك��وي��ت ،الس�ي�م��ا ب�ين ع��ام��ي 2018
و ،2019ح �ي��ث ُس �ج �ل��ت زي � ��ادة بنسبة
 26.3ف��ي امل �ئ��ة ف��ي ع ��دد ن ��زالء ال�ف�ن��ادق
م��ن ال�ك��وي��ت .ب��اإلض��اف��ة إل��ى استضافة
أكثر من  25000نزيل كويتي من يناير
إلى سبتمبر  2019بمتوسط مدة إقامة
حوالي  3أيام لكل ضيف.
واض��اف��ت ال�ش��رك��ة ان��ه م��ن خ�لال إنشاء
رح�لات مباشرة ج��دي��دة ،تتطلع دائ��رة
ال� �ث� �ق ��اف ��ة وال � �س � �ي ��اح ��ة -أب ��وظ� �ب ��ي إل ��ى
ت�ش�ج�ي��ع امل �س��اف��ري��ن م��ن ال �ك��وي��ت على
زي��ارة مدينة ال�ع�ين ف��ي خ�ط��وة لتعزيز
السياحة ف��ي مختلف مناطق عاصمة
دولة اإلمارات العربية املتحدة.
بدوره ،قال املدير اإلقليمي ملنطقة الشرق
األوس � ��ط وأف��ري �ق �ي��ا ف��ي دائ � ��رة ال�ث�ق��اف��ة
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وال�س�ي��اح��ة -أب��وظ�ب��ي نبيل ال��زرع��ون��ي
ً
«تعتبر ه��ذه الصفقة فصال جديدًا في
السياحة بني الكويت وأبوظبي .إن قرب
املسافة والعالقات الثقافية املتينة التي
تجمع بني البلدين تجعلها واح��دة من
أهم األسواق بالنسبة لنا في أبوظبي.
ك �م��ا ن� ��ود أن ن �ت��وج��ه ب��ال �ش �ك��ر ل�ش��رك��ة
ط�ي��ران الجزيرة الكويتية على عملهم
ال� � � � ��دؤوب وت� �ع ��اون� �ه ��م خ� �ل��ال األش� �ه ��ر

امل��اض�ي��ة إلن �ج��اح ه��ذا امل �ش��روع ال��رائ��د،
وسنستكمل العمل معًا ف��ي املستقبل
ل�ت�ح�ف�ي��ز امل �س��اف��ري��ن ال �ك��وي �ت �ي�ين ع�ل��ى
اك �ت �ش��اف ج ��وه ��رة اإلم� � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة
املتحدة وهي العني ،عن طريق الرحالت
املباشرة الجديدة».
وأضاف الزرعوني «بمناظرها الخالبة
وت��راث�ه��ا ال�غ�ن��ي وطبيعتها ال�س��اح��رة،
إننا على يقني أن العني وجهة مثالية

لإلجازات العائلية والرحالت الثقافية.
يمكن ل ��زوار ال�ع�ين االستمتاع باملشي
ملسافات طويلة في الطبيعة ومشاهدة
امل � �ع� ��ال� ��م ال� �س� �ي ��اح� �ي ��ة وزي � � � � ��ارة ب �ع��ض
عجائب الهندسة املعمارية األق��دم في
ال �ع��ال��م واك� �ت� �ش ��اف ال � �ت ��راث اإلم ��ارات ��ي
ال�ف��ري��د .ف�س��واء ك��ان��وا م��ن املستكشفني
أو امل �غ��ام��ري��ن أو ال �ع��ائ�ل�ات أو محبي
الثقافة ،فإننا نؤمن ب��أن العني ترضي
مختلف األذواق».
م��ن ن��ا ح�ي�ت��ه ،ق��ال أ ن ��درو ورد ،ن��ا ئ��ب
ا ل��ر ئ �ي��س ل �ش��ؤون ا ل�ت�س��و ي��ق وا مل�ن�ت��ج
ف��ي ط�ي��ران ا ل�ج��ز ي��رة « ن�ح��ن ف�خ��ورون
ج� � ��دًا ب � �ب� ��دء ت� �س� �ي� �ي ��ر ر ح �ل�ا ت � �ن� ��ا إ ل ��ى
و ج � �ه � �ت � �ن ��ا ا ل � �ث� ��ا ن � �ي� ��ة ف� � ��ي اإل م � � � � ��ارات
ا ل �ع��ر ب �ي��ة ا مل �ت �ح��دة ل �ن��و ف��ر ل �ع �م�لا ئ �ن��ا
م� ��ز ي� ��دًا م� ��ن ا ل � �خ � �ي� ��ارات ال س �ت �ك �ش��اف
ا ل � �ج� ��وا ه� ��ر ا مل� �خ� �ف� �ي ��ة ف � ��ي م �ن �ط �ق �ت �ن��ا
واال س� �ت� �م� �ت ��اع ب� �ه ��ا .ن �ح��ن م �ل �ت��ز م��ون
ف� ��ي ط � �ي� ��ران ا ل � �ج ��ز ي ��رة ب ��ر ب ��ط ر ك� ��اب
ع � �ب� ��ر ش� �ب� �ك ��ة و ج � �ه� ��ا ت � �ن� ��ا ب ��و ج� �ه ��ات
جديدة ،وذ ل��ك بالحرص على توفير
م� �ن� �ت ��ج ت� �ن ��ا ف� �س ��ي و خ� ��د م� ��ة م ��و ث ��و ق ��ة
ط��وال ر ح�ل�ت�ه��م م��ع ط �ي��ران ا ل�ج��ز ي��رة.
ن �ت �ط �ل��ع إ ل� ��ى إ ط �ل��اق أول ر ح� �ل ��ة ل �ن��ا
إ ل��ى م �ط��ار ا ل �ع�ين ا ل��دو ل��ي ب��دءًا م��ن 8
د ي�س�م�ب��ر وذ ل ��ك ب��وا ق��ع ث�ل�اث ر ح�لات
أسبوعية».
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شارك بيت التمويل
الكويتي (بيتك) في
منتدى التعاون المالي
الدولي الثاني ،2019
الذي استضافته الصين
في العاشر من نوفمبر
الجاري ،ضمن فعاليات
معرض الصين الدولي
الثاني للواردات في
مدينة شنغهاي.
ويحظى المنتدى
باهتمام كبير من الرئيس
الصيني شي جينبينغ
ومسؤولين في حكومة
بالده ،وشخصيات
كبيرة من أنحاء العالم،
والشركات العالمية،
والمؤسسات المالية
األجنبية والصينية ،فيما
يشارك فيه رؤساء عدد
من الوفود الرسمیة،
وخبراء الصناعة المالیة،
وممثلو أكثر من 500
شركة عالمیة ،من 155
دولة ومنطقة و26
منظمة دولیة.
ب� �ح ��ث م� �ن� �ت ��دى ال � �ت � �ع� ��اون امل � ��ال � ��ي ال� ��دول� ��ي
الصيني ع ��ددًا م��ن امل��وض��وع��ات والقضایا
ّ
امل�ت�ع��ل�ق��ة ب��ات �ج��اه��ات ال�ت�ن�م�ی��ة املستقبلیة
لالقتصاد العاملي ،مثل «التعاون الدولي في
م�ج��ال االب�ت�ك��ار امل��ال��ي» ،و«ت�ط��وی��ر االبتكار
ف��ي ال�ت�م��وی��ل ال��رق �م��ي» و«ب �ن��وك املستقبل»
و«التقدم في تمویل العلوم والتكنولوجیا».
وت � ��رأس وف ��د «ب �ي �ت��ك» ،ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
للمجموعة ،م��ازن سعد ال�ن��اه��ض ،ورئيس
ال�خ��زان��ة للمجموعة عبد ال��وه��اب ال��رش��ود،
ورئيس االستراتيجية للمجموعة املهندس
فهد املخيزيم.
وت��أت��ي م�ش��ارك��ة «ب�ي�ت��ك» ف��ي إط��ار التواجد
ال� � �ف� � �ع � ��ال ف� � ��ي امل � �ن � ��اس � �ب � ��ات وال � �ف � �ع ��ال � �ي ��ات
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال� �ك� �ب ��رى وت � �ب� ��ادل ال �خ �ب��رات
وامل �ع ��رف ��ة م ��ع امل ��ؤس �س ��ات امل��ال �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة
ال�ك�ب��رى ،ومناقشة القضايا وامل��وض��وع��ات
محل االهتمام في القطاع املصرفي.
وال �ت �ق��ى وف ��د «ب �ي �ت��ك» ع ��ددًا م��ن امل�س��ؤول�ين
الصينيني في القطاع املصرفي والتجاري
لبحث سبل التعاون وتعزيز تبادل املعرفة
وال�خ�ب��رات وت��وث�ي��ق ال�ع�لاق��ات االقتصادية
والتجارية بني الجانبني.
وق � ��ال ال �ن��اه��ض خ �ل�ال ك �ل �م��ة أل �ق��اه��ا أث �ن��اء
الجلسة األول��ى ف��ي منتدى ال�ت�ع��اون املالي
الدولي الثاني إن الكويت والصني تربطهما
ع�لاق��ة وث�ي�ق��ة وش��راك��ة اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ق��وي��ة،
شهدت خ�لال سنوات ازده��ارًا في النواحي
ال �س �ي��اس �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة واالس �ت �ث �م��اري��ة
والتجارية إضافة إلى الثقافية.
وأضاف أن الشراكة بني البلدين تلعب دورًا
ب � ��ارزًا ف ��ي ت ��واف ��ق رؤي� ��ة ال �ك��وي��ت  2035مع

خالل مشاركته في منتدى التعاون المالي الدولي الصيني

ماض بالتحول
الناهض« :بيتك»
ٍ
إلى أفضل بنك رقمي في الشرق األوسط
■ أكثر من  500شركة ومؤسسة شاركت في معرض الصين الدولي الثاني للواردات
المنتدى ناقش اتجاهات
التنمیة المستقبلیة
لالقتصاد العالمي..
واالبتكار المالي
مشاركة «بيتك» تأتي في
إطار الحضور الفعّ ال في
الفعاليات االقتصادية
العالمية الكبرى
وفد «بيتك» بحث التعاون
مع المسؤولين الصينيين
في القطاعين المصرفي
والتجاري
الشراكة بين الكويت
والصين انعكست
إيجابا ً على الجانبين
االقتصادي والتجاري
البنوك الصينية بإمكانها
االستفادة من خبرة
مجموعة «بيتك»
«بيتك» يواكب أحدث
التقنيات المالية ويدرك
تماما ً أهمية الشراكات
مع شركات التكنولوجيا
دمج الحلول المبتكرة
والتكنولوجيا المصرفية
في العمليات التشغيلية
لـ«بيتك» وإطالق مبادرات
التحول الرقمي

أثناء تكريم الناهض

جانب من مشاركة «بيتك»

م�ب��ادرة ال�ح��زام وال�ط��ري��ق الصينية ،مشيرًا
إلى زيارة صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص�ب��اح أح�م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح إل��ى الصني
ف��ي ي��ول�ي��و  ،2018ح�ي��ث ل�ع�ب��ت دورًا مهمًا
ف��ي تطوير ال�ع�لاق��ات الكويتية  -الصينية
وت��أس�ي��س ش��راك��ة استراتيجية م��ن شأنها
فتح آفاق جديدة بني البلدين.
وذك � ��ر ال �ن��اه��ض أن ال �ش��راك ��ة ب�ي�ن ال �ك��وي��ت
وال �ص�ي�ن ان�ع�ك�س��ت إي �ج��اب��ًا ع�ل��ى ال�ج��ان�ب�ين
االق� �ت� �ص ��ادي وال� �ت� �ج ��اري ب �ي �ن �ه �م��ا ،إذ ب�ل��غ
مجموع امل�ش��روع��ات ال�ت��ي نفذتها شركات
صينية ف��ي الكويت ع��ام  2018ح��وال��ي 120
مشروعا ،قيمتها تزيد على  21مليار دوالر.
وح � ��ول ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ت �ج��اري��ة ب�ي�ن ال �ك��وي��ت
والصني ،ذك��ر الناهض أن األرق��ام الرسمية
األخيرة تشير إلى أن حجم التبادل التجاري
ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن وص ��ل إل ��ى ح��وال��ي  19مليار
دوالر ف��ي ال �ع��ام امل��اض��ي ،ب��ارت �ف��اع س�ن��وي
نسبته  .%55وتتصدر الصني حاليًا املرتبة
األول ��ى كأكبر م�ص��در للكويت وث��ان��ي أكبر
مستورد من الكويت ،في حني تعتبر الصني
أك �ب��ر ش��ري��ك ت �ج��اري غ �ي��ر ن�ف�ط��ي ل�ل�ك��وي��ت.
عالوة على ذلك ،تعتبر الكويت تاسع أكبر
مصدر للواردات النفطية للصني.

«ف� ��ي ح�ي�ن ت �ع �ت �ب��ر ال �ص�ي�ن م��وط �ن��ًا ل�ب�ع��ض
أك �ب ��ر ش ��رك ��ات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ف ��ي ال �ع��ال��م،
وباعتبارها عمالقًا تقنيًا ،أود اإلشارة إلى
أن «بيتك» قادر على االستفادة من الخبرات
الصينية في هذا املجال».
واس �ت �ع��رض ال �خ��دم��ات ال��رق �م �ي��ة امل�ت�ق��دم��ة
ً
ال �ت��ي ي��وف��ره��ا «ب �ي �ت��ك» ،ق ��ائ�ل�ا إن «ب�ي�ت��ك»
يستثمر بقوة في مجال التكنولوجيا املالية
واالعتماد على االبتكار من خ�لال الشراكة
م��ع ش��رك��ات التكنولوجيا املالية «فينتك»،
التي تعد جزءًا من استثمارات شركة «بيتك
كابيتال» لالستثمار ،ال ��ذراع االستثمارية
ملجموعة «بيتك».
وأض � ��اف ال �ن��اه��ض أن «ب �ي �ت��ك» ي�ع�ت�م��د في
ع�م�ل�ي��ات��ه ع �ل��ى ال ��ذك ��اء االص �ط �ن��اع��ي ،وف�ق��ًا
ألعلى مستويات األم��ان والجودة والكفاءة
ً
امل �ه �ن �ي��ة ،ف� �ض�ل�ا ع� ��ن أن � ��ه ك � ��ان س � ّ�ب ��اق ��ًا ف��ي
االس�ت�ف��ادة م��ن «ب�ل��وك ت�ش�ين» ،عبر تطبيق
هذه التقنية في خدمة التحويالت الفورية
ع �ب��ر ال� �ح ��دود م ��ن خ�ل��ال اس� �ت� �خ ��دام ش�ب�ك��ة
ري� �ب ��ل  ،Rippleم �ش� �ي� �رًا إل � ��ى أن م� ��ا س�ب��ق
ي��ؤك��د أن «ب �ي �ت��ك» ي��واك��ب أح ��دث التقنيات
امل��ال �ي��ة وي � ��درك ت �م��ام��ًا أه �م �ي��ة ال �ت �ك �ي��ف مع
التغيير وبناء الشراكات مع كبرى شركات
التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم ،سواء
ف��ي ال �ص�ين أو آس �ي��ا أو ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
األميركية ،أو أوروبا.
ولفت إلى أن «بيتك» أطلق أول فرع ذكي آلي
بالكامل يعمل  24ساعة ف��ي الكويت تحت
مسمى  ،KFHGoال ��ذي يظهر م��دى ح��رص
البنك على توفير أحدث الوسائل واملنتجات
ذات ال �ج��ودة ال�ع��ال�ي��ة ،واأله� ��م م��ن ه ��ذا هو

منافع متبادلة
ل �ف��ت ال �ن��اه��ض ف��ي ك�ل�م�ت��ه إل ��ى أن ��ه ف��ي ظل
التقارب بني الصني والكويت ،يمكن للقطاع
امل �ص��رف��ي ال �ك��وي �ت��ي االس �ت �ف ��ادة م ��ن زي ��ادة
ع��دد الشركات الصينية التي تفوز بعقود
امل� �ش ��روع ��ات ال �ض �خ �م��ة ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،م�ث��ل
ت �ط��وي��ر امل� ��دن ال �ج ��دي ��دة ،وم� �ش ��روع م��دي�ن��ة

الناهض متحدثاً في المنتدى

الحرير ،وغير ذلك الكثير من املشروعات.
وأض � � � � ��اف أن ال � �ب � �ن� ��وك ق� � ��د ت �س �ت �ف �ي ��د م��ن
تأسيس ق�ن��وات ت��واص��ل ملناقشة التقنيات
واإلجراءات االستراتيجية.
وقال الناهض إن البنوك الصينية بإمكانها
االستفادة من خبرات مؤسسات مالية قوية
مثل «بيتك» ،عالوة على أن البنوك الصينية
ق��د ت�س�ت�ف�ي��د م��ن ال��دع��م االس �ت��رات �ي �ج��ي في
التطوير ال�ت�ج��اري على امل��دى البعيد على
مستوى البنوك والبلدين.

ريادة وتكنولوجيا
ع�ل��ى صعيد ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،ق��ال ال�ن��اه��ض:

ديوان المحاسبة رصد مخالفاتها ..وعاب على أدائها

 4.4ماليين دينار خسائر
استثمارات «الوطنية لمشاريع التكنولوجيا»
تامر حماد
ت � �ك � �ب� ��دت ال� � �ش � ��رك � ��ة ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة مل� �ش ��اري ��ع
التكنولوجيا خسائر بقيمة مليوني دينار
ف��ي  ،2018بتراجع  %270مقارنة بنتائج
 ،2017وه �ب �ط��ت االي � � � � ��رادات ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة
ب�ن�س�ب��ة  %20.9ع ��ن اي� � � ��رادات ع� ��ام ،2017
بسبب زي��ادة تكلفة الخدمات التي بلغت
 6.93م�لاي�ين دي �ن��ار ،ف��ي ح�ين ان اج�م��ال��ي
االيرادات لعام  2018بلغ  6.6ماليني دينار.
واش � � � ��ار ت� �ق ��ري ��ر ل � ��دي � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ال ��ى
ان ال� �ش ��رك ��ة ت �ك �ب��دت خ �س��ائ ��ر ف� ��ي ب�ع��ض
استثماراتها بكامل القيمة تجاوزت 4.43
ماليني دينار ،كما رصد الديوان في بعض
م�لاح�ظ��ات��ه ان ال�ش��رك��ة خ�ص�ص��ت  25أل��ف
دينار مكافآت ألعضاء مجلس االدارة على
الرغم من عدم تحقيق أرباح.
وذك� � � ��ر «ال� � � ��دي� � � ��وان» ان ال � �ش ��رك ��ة ت �ك �ب��دت
خسائر بلغت  1.22مليون دي�ن��ار نتيجة
بيع اسهم عاملية وش��رك��ة خليجية ،حيث
ب ��اع ��ت ال� �ش ��رك ��ة اس �ت �ث �م��اره��ا ف ��ي ك ��ل م��ن
الشركة العاملية والشركة الخليجية بقيمة
 500.6ال��ف دينار و 144.3ال��ف دينار على
التوالي .وفي ما يلي ابرز مالحظات ديوان
املحاسبة على اداء الشركة:
* ب �ي��ع اس �ت �ث �م��ار ال �ش��رك��ة ال �ع��امل �ي��ة ،حيث
ساهمت الشركة بتاريخ  22سبتمبر ،2009
في الشركة العاملية ب�ـ 5ماليني دوالر ،بما
ي�ع��ادل  1.4مليون دي�ن��ار ،ب��واق��ع  5ماليني
سهم ،ما يمثل ما نسبته  1.15من رأس املال
امل �ش��روع ال�ب��ال��غ  474م�ل�ي��ون دوالر ،وذل��ك
لتنفيذ مشروع الكابل البحري الدولي.
* بيع استثمار الشركة الخليجية ،حيث
س��اه �م��ت ال �ش��رك��ة ب �ت��اري��خ  29اغ�س�ط��س
 ،2001بمبلغ  12.5مليون دوالر ،بما يعادل

خصصت  25ألف دينار
مكافآت ألعضاء مجلس
اإلدارة رغم تكبدها مليوني
دينار خسائر في 2018
تخالف القانون عبر
تنازلها عن عقود
وتلزيمها بالباطن
انحرافات جوهرية بين
المبالغ التقديرية والفعلية
إلجمالي إيرادات شركاتها
التابعة ومصروفاتها

 4.1ماليني دينار ،بعدد  41.8مليون سهم
بنسبة  %47.5م��ن اس�ه��م ش��رك��ة خليجية
م�ت�خ�ص�ص��ة ف ��ي ت��وف �ي��ر خ ��دم ��ات Multi-
 protocol Label Switchingف��ي ال�ك��وي��ت
ودول مجلس التعاون الخليجي والربط
مع بقية العالم.
* ع� ��دم اح� �ك ��ام ال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى خ �ط��ة ع�م��ل
ال �ش��رك��ة ال �ع��امل �ي��ة ،م �م��ا ادى ال ��ى ت�ك�ب��ده��ا
خسائر تشغيلية كبيرة وانخفاض قيمة

ال�س�ه��م ف��ي /26/6 2016ل�ت�ص��ل ال ��ى 0.55
دوالر اميركي.
* ع��دم ات �خ��اذ االج � ��راءات ال�ل�ازم��ة لتقييم
االستثمار اوال ب��أول ،ووض��ع اسس وآلية
ال �ت �خ��ارج م �ن��ه ،خ��اص��ة ان� ��ه م �ن��ذ ال �ب��داي��ة
ي�ت�ك�ب��د خ �س��ائ��ر ك �ب �ي��رة ن�ت�ي�ج��ة الن �ح��راف
الشركة العاملية عن خطة عملها.
* ع��دم ات�خ��اذ اإلج ��راءات ال�لازم��ة لالسراع
ب ��ال �ت �خ ��ارج م ��ن االس �ت �ث �م ��ار ف ��ي ال �ش��رك��ة
الخليجية على الرغم من تكبدها خسائر
كبيرة منذ بداية تفعيل الخدمة.
* تكبد الشركة خسائر تجاوزت  4ماليني
دينار نتيجة بيع استثمارها في الشركة
الخليجية.

مالحظات على العقود
* ع �ق��د م �ش ��روع ال �ن �ظ��ام امل �ت �ك��ام��ل ل �ل �م��وارد
البشرية في مجلس األم��ة ،فالشركة لم تقم
ب��إع��داد دراس ��ة ج ��دوى اق�ت�ص��ادي��ة لألعمال
املطلوب تنفيذها في العقد ،ما قد يؤدي إلى
عدم احتساب إيرادات وتكاليف هذه األعمال
ب �ط��ري �ق��ة ص �ح �ي �ح��ة .وك ��ذل ��ك ع � ��دم ت�ح�ق�ي��ق
األهداف املرجوة من تنفيذ تلك األعمال.
* ع �ق��د دع ��م االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة واالت �ص ��االت
ل � ��وزارة ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة ح �ي��ث ش��اب
ت�ن�ف�ي��ذ ه� ��ذا ال �ع �ق��د ت��دن��ي ن �س �ب��ة االن �ج��از
ل�لأع �م��ال امل �ن �ف��ذة ال �ت��ي ب�ل�غ��ت  %65حتى
ت��اري�خ��ه ،األم��ر ال��ذي ق��د ي��ؤدي إل��ى تحمل
ال �ش��رك��ة ألع �ب ��اء وغ ��رام ��ات م��ال �ي��ة نتيجة
التأخر ف��ي االن�ج��از بمقدار  50دي�ن��ارًا عن
ك��ل ي��وم تأخير وب�م��ا ال يتجاوز  %10من
القيمة اإلجمالية.
ول�ف��ت تقرير ال��دي��وان إل��ى وج��ود تقصير
ف� ��ي ن �ظ ��م ال ��رق ��اب ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ب��ال �ش��رك��ة،
ح �ي��ث ل ��م ي �ج��د وج � ��ود س �ج��ل ل �ل �م��وردي��ن

ب��ال �ش��رك��ة ،ح �ي��ث ي �ت��م ال �ت �ع��اق��د م�ع�ه��م عن
ط��ري��ق االت � �ص� ��االت أو امل� ��راس�ل��ات ،م ��ا قد
يؤدي إلى عدم اختيار الشركات املناسبة
للقيام باألعمال والخدمات األمر الذي قد
يستوجب ض��رورة تأهيل بعض املوردين
من الناحيتني الفنية واملالية.
وع��دم وج��ود الئحة للمناقصات تتضمن
إج � � ��راءات ت�ن�ظ��م ج�م�ي��ع ال �ت �ع��اق��دات ال�ت��ي
تجريها الشركة م��ع الغير وك��ذل��ك تحديد
ال�ش��روط املرتبطة بها وكيفية البت فيها
وطرق الشراء.
رص��د «ال��دي��وان» ان�ح��راف��ات ج��وه��ري��ة بني
امل� �ب ��ال ��غ ال �ت �ق��دي��ري��ة وال �ف �ع �ل �ي��ة إلج �م��ال��ي
إي � � � ��رادات وم� �ص ��روف ��ات ب �ع��ض ال �ش��رك��ات
ال � �ت� ��اب � �ع� ��ة ،ال� � �ت � ��ي م� �ن� �ه ��ا ش � ��رك � ��ة ت ��اب �ع ��ة
متخصصة بتطوير البرمجيات والتدريب
وش ��رك ��ة ت��اب �ع��ة ل �ل �خ��دم��ات االس �ت �ش��اري��ة
وش��رك��ة محلية للعلوم الحياتية وشركة
محلية قابضة.
ك�م��ا ت�ك�ب��دت ال�ش��رك��ة خ�س��ائ��ر غ�ي��ر محققة
ت � � �ج� � ��اوزت  3.6م�ل �اي�ي��ن دي� � �ن � ��ار ن �ت �ي �ج��ة
ن �ق��ص اس �ت �ث �م��ارات �ه��ا ف ��ي ب �ع��ض األس �ه��م
والصناديق امل��درج��ة بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل كما في /30/09.2018
أش� � ��ار ال � ��دي � ��وان إل � ��ى ت � �ن ��ازل ال� �ش ��رك ��ة ع��ن
بعض العقود وتعاقدها م��ن الباطن قبل
حصولها على امل��واف�ق��ة الكتابية املسبقة
من الطرف اآلخ��ر باملخالفة ألحكام بعض
م ��واد ت�ل��ك ال�ع�ق��ود وط�ل��ب ال��دي��وان م�ج��ددًا
ض� ��رورة ح �ص��ول ال �ش��رك��ة ع�ل��ى امل��واف �ق��ات
ال �ل�ازم ��ة ل �ل �ع �ق��ود امل �ب��رم��ة م ��ع م��ؤس �س��ات
ال� ��دول� ��ة ل �ل �ت �ع��اق��د م ��ن ال �ب ��اط ��ن وال �ت �ن ��ازل
لشركاتها التابعة وذل��ك لتالفي املساءلة
ال �ق��ان��ون �ي��ة ن�ت�ي�ج��ة االخ �ل��ال ب��أح �ك��ام تلك
العقود.

أن «ب �ي �ت��ك» ك ��ان م��ن ال�س�ب��اق�ين ف��ي تطبيق
خدمة التحويالت الفورية عبر الحدود عن
طريق شبكة ريبل  ،RippleNetمما وضعه
في مقدمة املؤسسات املالية على مستوى
املنطقة م��ن حيث االب�ت�ك��ار واالس�ت�ف��ادة من
تكنولوجيا بلوك تشني في تعزيز النمو.

استراتيجية ناجحة
ومضى الناهض بالقول إن «بيتك» ،أحد
أكبر بنوك منطقة الشرق األوسط ،يعتمد
ف��ي اس�ت��رات�ي�ج�ي�ت��ه ال�ن��اج�ح��ة ع�ل��ى أع�ل��ى
املعايير العاملية وأفضلها ،بما ف��ي ذلك
التنافس ف��ي بيئة دائ�م��ة التطور ،ودم��ج
الحلول املبتكرة والتكنولوجيا املصرفية
ف � ��ي ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة ،وإط �ل ��اق
م�ب��ادرات التحول الرقمي وإع��ادة ترتيب
امل�ن�ت�ج��ات وال �خ��دم��ات ب�م��ا ي�ت�ن��اس��ب مع
احتياجات وطبيعة القطاعات التشغيلية
الرئيسية.
وأض � � � ��اف« :ي� �ط� �م ��ح «ب� �ي� �ت ��ك» إل � ��ى ت�ط�ب�ي��ق
ال��روب��وت��ات ف��ي جميع عملياته املصرفية
ُ
وامل �ض��ي ق� ُ�دم��ًا ن�ح��و أف �ض��ل ب�ن��ك رق �م��ي في
ال �ش��رق األوس � ��ط ،س� ��واء ف��ي األن �ظ �م��ة ال�ت��ي
ي �س �ت �خ��دم �ه��ا أو ال� �خ ��دم ��ات ال� �ت ��ي ي�ق��دم�ه��ا
ل � �ل � �ع � �م �ل�اء .ل � ��ذل � ��ك ،ي� �ت� �ط� �ل ��ع «ب � �ي � �ت� ��ك» إل� ��ى
اس �ت �ك �ش��اف ال �ف ��رص امل �م �ك �ن��ة ل �ل �ت �ع��اون مع
الصني في مجال التكنولوجيا املصرفية».
وف � ��ي خ� �ت ��ام ح ��دي� �ث ��ه ،ع � ّ�ب ��ر ال� �ن ��اه ��ض ع��ن
ش�ك��ره للمنظمني ،مشيرًا إل��ى أن مثل هذه
الفعاليات قد تساعد في استكشاف املزيد
م��ن ال�ف��رص ب�ين الصني وال ��دول العربية ،ال
سيما الكويت.

«األوقاف» :حريصون على تالفي
مالحظات ديوان المحاسبة
ج ��اء ن ��ا م ��ن األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�أوق ��اف
م��ا ي �ل��ي :ط��ال�ع�ت�ن��ا ج��ري��دة سبقلا في
عددها الصادر يوم االثنني املوافق 11
ن��وف�م�ب��ر  2019ب�خ�ب��ر ع �ن��وان��ه «ت�ق��ري��ر
يرصد تقاعسًا في استثمار عقاراتها..
األوقاف :أراض فضاء غير مستغلة منذ
 50عامًا».
وق � ��ال � ��ت «األوق � � � � � � ��اف» ف � ��ي ب� �ي ��ان� �ه ��ا ان
امل�لاح �ظ��ات امل��ذك��ورة ف��ي ال�خ�ب��ر ق��د تم
إدراج� �ه ��ا ف��ي ت �ق��ري��ر دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة
للسنة املالية  2019/2018وقد تم الرد
من قبل االمانة على جميع املالحظات
باملستندات املؤيدة لجميع اإلج��راءات
املتخذة على كل مالحظة ،حيث قامت
األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�اوق ��اف ب ��اإلج ��راءات
ال�ل�ازم ��ة ،ح�ي��ث ع�ق��ب دي� ��وان املحاسبة
ع �ل��ى أغ �ل��ب ال � ��ردود ب��ال�ت��أك�ي��د ع �ل��ى ما
ق ��ام ��ت ب� ��ه األم� ��ان� ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل�اوق� ��اف،

وان تستمر بمعالجة ال��وض��ع الحالي
حسب ما أفادت به األمانة واالستمرار
بالتنفيذ.
واض � � ��اف ال� �ب� �ي ��ان :ن � ��ود ال �ت��أك �ي��د ع�ل��ى
ح��رص ال ام��ان��ة ال�ع��ام��ة ل�لاوق��اف على
اتخاذ جميع االجراءات الالزمة لتالفي
املالحظات ،ونؤكد على حرص االمانة
ومتابعتها املستمرة للعقارات واموال
ال��وق��ف واستثمارها وادارت �ه��ا بأفضل
ال�س�ب��ل وب �م��ا ي�ح�ق��ق م�ص�ل�ح��ة ال��وق��ف،
وتابع البيان :نود التأكيد على ان عقد
االي �ج��ار امل��ذك��ور مل�ن��زل ال�ق��ري��ن بإيجار
س �ن��وي  60دي� �ن ��ارا ت��م اب ��رام ��ه ف��ي ع��ام
 ،2002قبل تسلم االمانة العامة للعقار
وقبل تعيني االمانة ناظرا للعقار ،ولم
تكن االمانة طرفا في عقد االيجار وتم
اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة فور
تسلم العقار.

نظمه اتحاد الشركات االستثمارية

برنامج تدريبي
عن تحليل القوائم المالية
ن �ظ��م م��رك��ز دراس� � ��ات االس �ت �ث �م��ار ل��دى
ات� �ح ��اد ش ��رك ��ات االس �ت �ث �م��ار ب��رن��ام�ج��ا
تدريبيا بعنوان Financial Statements
 Analysisوذلك خالل الفترة من 13 – 11
نوفمبر الجاري.
وق� � ��ال� � ��ت ف� � � � ��دوى دروي � � � � � ��ش – م� ��دي� ��رة
ال��دع��م ال�ف�ن��ي ب��االت�ح��اد وم��دي��رة امل��رك��ز
ب ��ال ��وك ��ال ��ة ان ه � ��ذا ال� �ب ��رن ��ام ��ج ال �ف �ن��ي
تناول قراءة وفهم بنود القوائم املالية
ل�غ��اي��ات تحليلها ف��ي ات �خ��اذ ال �ق��رارات
االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ،وال �ت� �ع ��ري ��ف ب�ع�ن��اص��ر
القوائم املالية بما فيها تحديد القيمة
العادلة طبقًا ملا جاء في املعيار لإلبالغ

امل��ال��ي  ،IFRS13وتحقق اإلي� ��رادات من
العقود مع العمالء  IFRS 15واالعتراف
وال �ق �ي��اس ل �ل ��أدوات امل��ال �ي��ة ()IFRS 9
.)(IFRS16
واش� � ��ارت ال ��ى ان ��ه ت ��م خ�ل�ال ال�ب��رن��ام��ج
دراسة أهم األساليب املتبعة في تحليل
ال� �ق ��وائ ��م امل ��ال� �ي ��ة وم �ن��اق �ش��ة م� �ح ��ددات
التحليل املالي ،واشتملت على تحليل
قوائم مالية لعدد من الشركات العاملة
في دولة الكويت.
وح�ض��ر البرنامج ع��دد م��ن املؤسسات
وال � �ش � ��رك � ��ات امل ��ال � �ي ��ة واالس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة
وهيئات حكومية.
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ابتداء من 2020
يتيح للعمالء فتح حسابات جارية
ً

«غوغل» يقتحم القطاع المصرفي عبر «كاتش»
فواز نزيه
ك�ش��ف م��وق��ع س��ي ان ب��ي س��ي ،أم ��س ،أن محرك
ال� �ب� �ح ��ث ال� �ع� �م�ل�اق «غ � ��وغ � ��ل» ي� �ع� �ت ��زم ال �س �م��اح
ل�ع�م�لائ��ه بفتح ح�س��اب��ات م�ص��رف�ي��ة ج��اري��ة في
ال�ع��ام امل�ق�ب��ل ،ف��ي خ�ط��وة تقنية كبيرة للشركة
تجعلها تقتحم القطاع املصرفي بقوة وتعتبر
أجرأ محاوالت شركات التكنولوجيا في مجال
األعمال املصرفية.
وأوض�ح��ت «غ��وغ��ل» أن امل�ش��روع ال��ذي ستطلقه
يحمل اس��م «ك��ات��ش» ،وي ��دار م��ن قبل مجموعة
س �ي �ت��ي غ � ��روب وس �ت��ان �ف��ورد ف� �ي ��درال ك��ري��دي��ت
ي��ون �ي��ون ،الف �ت��ة ال ��ى ان ال �ن �ش��اط��ات امل�ص��رف�ي��ة
السابقة ملحرك البحث اقتصرت على منصات
بطاقات االئتمان واملدفوعات.
وي �ع �ت �ب��ر م� �ش ��روع «ك ��ات ��ش» أح � ��دث م �ح ��اوالت

ش� ��رك� ��ات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال � �ق� ��ادم� ��ة م� ��ن وادي
السيليكون لوضع يدها على ج��زء من القطاع
امل �ص��رف��ي ال� �ع ��امل ��ي ،ح �ي��ث س�ب�ق�ت�ه��ا م �ح��اوالت
لشركتي «أب��ل» و«فيسبوك» اللتني واجهتهما
ال �ع��دي��د م��ن ال �ص �ع��وب��ات ،خ�ص��وص��ا م��ع ت��زاي��د
ال� �ش� �ك ��وك ح � ��ول ق� �ي ��ام ش ��رك ��ات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
بتقديم معلومات شخصية عن عمالئها.
واك��د اح��د ال��رؤس��اء التنفيذيني في «غ��وغ��ل» ان
الشركة ال تنوي بيع قاعادة بيانات عمالئها،
م��وض �ح��ا «ان� � ��ه ع �ن��د زي � � ��ادة ع � ��دد االش� �خ ��اص
املستفيدين من التكنولوجيا واالنترنت تكون
غوغل قد قامت بعمل جيد».
ول�ع��دة س�ن��وات كانت البنوك قلقة م��ن منافسة
ش ��رك ��ات ال �خ��دم��ات امل��ال �ي��ة ال�ت�ق�ن�ي��ة ال�ص�غ�ي��رة
«ف �ي �ن �ت��ك» ،ل �ك��ن ات �ض��ح ف��ي م��ا ب �ع��د ان عمالقة
التكنولوجيا ،كشركة غوغل وامازون ،املسلحة

البنوك كانت تخشى منافسة
شركات «فينتك» الصغيرة..
فأتت المخاوف من عمالق
وادي السيليكون
المشروع يدار من محرك
البحث ومجموعة سيتي
غروب و«ستانفورد فيدرال
كريدت يونيون»

ال تقتصر على الكسل أو التراخي

هذه أسباب تقاعسنا
عن إنجاز أعمالنا في مواعيدها

بعالقات مع مئات ماليني العمالء قد تكون أكبر
تهديد لهذه البنوك.
وف ��ي ال �ع��ام امل��اض��ي ق��ال��ت ش��رك��ة ام � ��ازون ان�ه��ا
ت� �ج ��ري م � �ف� ��اوض� ��ات م� ��ع «ج � ��ي ب� ��ي م� ��ورغ� ��ان»
ب�خ�ص��وص ان �ش��اء ح �س��اب��ات ج ��اري ��ة ،ف��ي حني
اطلقت شركة اب��ل بطاقة ائتمانية ملستخدمي
ه��ات�ف�ه��ا ه ��ذا ال �ع ��ام ب��ال �ت �ع��اون م ��ع «غ��ول��دم��ان
س��اس �ك��س» ،ب�ي�ن�م��ا اع �ل �ن��ت ش��رك��ة «اوب� � ��ر» عن
تقديمها خدمات مالية الشهر املاضي.
وكانت «فيسبوك» قد أعلنت الثالثاء املاضي،
ع��ن ن�ظ��ام م��دف��وع��ات ج��دي��د ون�ظ��ام ت��راس��ل عبر
شبكتها.
وش �ه��د ب��روت��وك��ول ال �ت �ع��اون امل��وق��ع ب�ين «أب ��ل»
و«غولدمان» بعض التوترات ،بعد ان قال عمالق
االتصاالت انه انشأ البطاقة االئتمانية الخاصة
به من دون اي مساعدة من البنوك ،اضافة الى

!

¶ خبراء النفس يرجحون أن يكون السبب ما يعرف بـ«خداع التخطيط»
يتقاعس كثيرون في شتى أرجاء
العالم عن إتمام األعمال الموكلة
إليهم في المواعيد المحددة لها.
لكن هل من سبيل يفضي إلى عالج
أسباب هذا التقاعس؟
قال الكاتب البريطاني دوغالس آدامز:
«أحب المواعيد النهائية ،وأحب تأثيرها
الذي أشعر به عندما تقترب».
يتفهم معظمنا هذا الشعور عندما
يمر الوقت دون إنجاز ما كلفنا به
من أعمال ،وعلى الرغم من كون
تقاعسنا هذا ال يفضي إلى مشكالت
كبيرة تمس األمة ،إال أن انقضاء
الموعد النهائي دون إنجاز العمل
على صعيد السياسة الدولية يضع
كثيرا السياسيين في مواقف حرجة،
كما حدث في حالة دار أوبرا سيدني
الشهيرة التي كلفت الحكومة
األسترالية بإنشائها عام  1958وكان
من المتوقع االنتهاء منها عام ،1963
لكن مرت عشر سنوات قبل افتتاحها
في عام  ،1973ناهيك عن التكاليف
اإلضافية الهائلة التي لم تكن في
الحسبان.
م��ن األم �ث �ل��ة ال� �ب ��ارزة ال �ي��وم م �ش��روع ج �س��ر ه��ون��غ ك��ون��غ-
ت�ش��وه��اي-م��اك��او ،وم�ط��ار فيلي ب��ران��ت ف��ي ب��رل�ين ،وسكك
ح��دي��د «إت��ش إس »2البريطانية ف��ائ�ق��ة ال�س��رع��ة امل�ت��أخ��رة
سبع سنوات عن املوعد املحدد إلنجازها.
لكن ما السبب في عدم االلتزام بالوقت املحدد؟
ال يمكن إرج��اع السبب فقط إل��ى الكسل أو التراخي ،ففي
كثير من األحيان يعمل القائمون على املشروعات بأقصى
إنتاجية ،ويرجح خبراء النفس أن يكون السبب ما يعرف
ب �ـ«خ��داع ال�ت�خ�ط�ي��ط» .ويتسبب ذل��ك ف��ي خ�ف��ض تقديرنا
لعنصر الوقت ال�لازم إلتمام مشروع ما وتكون النتيجة
عدم االلتزام باملوعد الذي حددناه ألنفسنا.
وس��واء تعلق األم��ر ب��إدارة مشروع ضخم أو مجرد ترميم
منزل فمن شأن فهم فكرة «خداع التخطيط» أن يساعد في
تحقيق الهدف في وقته املحدد.

اسباب نفسية
ك ��ان أول م��ن ت �ح��دث ع��ن م�ف�ه��وم «خ� ��داع ال�ت�خ�ط�ي��ط» هو
دان �ي��ال ك��ان�ي�م��ان ،ال�خ�ب�ي��ر ال�ن�ف�س��ي واالق �ت �ص��ادي الحائز
جائزة نوبل ،ومعاونه آيموس تفيرسكي في سبعينيات
القرن املاضي ،وق��د الحظا ما اعتاد زمالؤهما على فعله
وأدهشهما تقدير ال��زم�لاء باستمرار م��دة انتهاء مشروع
ما بأقل من الحقيقة ،حتى بعد مقارنة املواعيد النهائية
ملشروعات مماثلة سابقة لم يتعلموا منها الخطأ السابق.
وتؤكد دراس��ات شيوع «خداع التخطيط» بشكل كبير ،إذ
ُرص��د شيوع املفهوم في امل��دارس والجامعات بني الطلبة
وأعضاء التدريس على حد سواء.
ففي مجال تكنولوجيا املعلومات تشير دراس��ات إل��ى أن
ُ
أقل من ثلث املشروعات تنتهي في مهلتها األصلية .وفي
مجاالت البحث الصناعي والتصميم تستغرق املشروعات
نحو ثالث مرات ونصف ضعف الوقت املتوقع.
ّ
كما الح��ظ آدام ��ز أن األم��ر أك�ث��ر ان�ت�ش��ارًا ف��ي ح��ال��ة الكتاب
واملؤلفني ،فقد أشارت تقديرات غير رسمية إلى أن ما يصل
إلى  90في املئة من محترفي الكتابة يتأخرون في تسليم
مؤلفاتهم .وقد يساعدنا فهم «خداع التخطيط» في إدراك
السبب وراء تقاعس كثيرين عن تقديم ملفاتهم الضريبية
ع��ام��ًا ب �ع��د ع � ��ام ،ب�ي�ن�م��ا ي �ت��رك ك �ث �ي��رون ش � ��راء ال �ح��اج��ات
املطلوبة حتى اللحظة األخيرة وقد تفوتهم الفرصة.
وف��ي ج�م�ي��ع ال �ح��االت ،ال ي�ب��دو أن ال�ش�خ��ص يستفيد من
إخ �ف��اق امل��اض��ي م��ن أج ��ل ت�ح�س�ين ف ��رص ال ��وف ��اء ب��امل�ه�ل��ة
املحددة في املستقبل.

ان �ت �ق��ادات ط��ال��ت ال�ب�ط��اق��ة م��ن ج�ه��ة ان�ح�ي��ازه��ا
للرجال في حدود االئتمان .اما العملة الرقمية
ل�ش��رك��ة فيسبوك «ل�ي�ب��را» ف�ق��د ش�ه��دت تراجعا
ك�ب�ي��را م��ن ق�ب��ل ال��داع �م�ين ل�ه��ا ب�س�ب��ب امل �خ��اوف
التنظيمية والرقابية.
م� � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه ،ق� � � ��ال امل � � �ش� � ��رع ف� � ��ي ال� �ك ��ون� �غ ��رس
األم �ي��رك��ي امل�ع�ن��ي ب��ال �ش��رك��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة وح��اك��م
والي��ة فيرجينيا السابق م��ارك وارن ��ر«ان قلقنا
ال��رئ�ي�س��ي ،س��واء م��ن عملة فيسبوك او اق�ت��راح
غ��وغ��ل ،ي�ت�م�ث��ل ف��ي ان ع �م�لاق��ي ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
ي ��دخ�ل�ان م� �ج ��االت ج ��دي ��دة ق �ب��ل وض� ��ع ق��واع��د
ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة رس� �م� �ي ��ة» ،م �ض �ي �ف��ا ان � ��ه «ف � ��ي ح ��ال
دخولهما في هذا املجال فمن املستحيل العودة
الى الوراء».
يشار الى أن «غوغل» ستقوم بترويج الحسابات
الجارية باالسم املالي «كاتش» وليس باسمها.

انهيار الثقة بالنظام المالي
يعمق األزمة في لبنان
تكافح أس��رة الطالبة اللبنانية فاطمة جابر
لسداد قروض متعددة حصلت عليها بفوائد
ع��ال�ي��ة ،وق��د ب ��دأت تفقد ال�ث�ق��ة ب��ال�ن�ظ��ام امل��ال��ي
ال��ذي ظ��ل لفترة طويلة م��ن رك��ائ��ز االس�ت�ق��رار،
لكنها أصبحت تعتقد اآلن مثل قطاع كبير من
اللبنانيني أن النظام انهار بعد االحتجاجات
ال �ت��ي أرغ �م��ت رئ �ي��س ال � � ��وزراء ال�ل�ب�ن��ان��ي على
االستقالة.
وي�ع�م��ل ف �ق��دان ال�ث�ق��ة ع�ل��ى ت��آك��ل ال�س�ي��ول��ة في
ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي ،األم ��ر ال ��ذي ي��زي��د امل�خ��اوف
أال تتمكن البنوك من مساعدة الحكومة على
تمويل العجز املرتفع في امل��وازن��ة وف��ي ميزان
امل�ع��ام�لات ال�ج��اري��ة .ويحمل لبنان واح��دا من
أث�ق��ل أع �ب��اء ال��دي��ن ف��ي ال�ع��ال��م ،إذ ي �ع��ادل دينه
ال �ع��ام ن�ح��و  150ف��ي امل �ئ��ة م��ن ال �ن��ات��ج املحلي
اإلجمالي.
ق��ال��ت ف��اط �م��ة  22 -ع��ام��ًا  -وه ��ي ت� �ش ��ارك في
االح �ت �ج��اج��ات م ��ع م �ج �م��وع��ة ص �غ �ي��رة خ ��ارج
م�ص��رف ل�ب�ن��ان امل��رك��زي ف��ي ال�ع��اص�م��ة ب�ي��روت
«ن �ح �ت��اج ت�غ�ي�ي��ر ال �ن �ظ��ام ألن ك��ل واح� ��د عليه
ق��رض ع�ل��ى األق ��ل م��ن ال�ب�ن��ك وأس �ع��ار ال�ف��ائ��دة
ع��ال �ي��ة ج� ��دا وال ن�س�ت�ط�ي��ع دف �ع �ه ��ا» .وي�ت�ع�ين
سداد القروض الدوالرية بالعملة ذاتها ،وهو
أمر صعب بصفة خاصة بسبب نقص العملة
الصعبة في لبنان .وسيعاني أي مقترض من
ضائقة مالية ،إذ توضح امل��واق��ع االلكترونية
للبنوك الكبرى أن الفائدة السنوية على بعض
القروض تبلغ نحو  27في املئة.
وس �ع��ى ح��اك��م م �ص��رف ل�ب�ن��ان ري ��اض س�لام��ة،
للتخفيف م��ن ح��دة امل�خ��اوف االث�ن�ين املاضي،
فقال إن البنك لديه احتياطي قابل لالستخدام
من العملة األجنبية يبلغ  30مليار دوالر ،وأن
إج�م��ال��ي اح�ت�ي��اط�ي��ات��ه يبلغ  38م�ل�ي��ار دوالر،
مشيرًا إلى اتخاذ البنك عدة خطوات لحماية
امل ��ودع �ي�ن ب �ض �م��ان ع� ��دم ان �ه �ي��ار أي ب �ن��ك م��ن
البنوك ،وأنه سيسعى لخفض أسعار الفائدة
من خالل إدارة السيولة ،غير أن فرض قيود من
جانب البنوك على سحب الدوالر والتحويالت
الخارجية أخفق في استعادة الثقة.

مؤشرات مقلقة

عوامل عامة كثيرة يصعب
التكهن بها تؤدي إلى عدم
الوفاء بالوقت المحدد
الحل يكمن بوضع خطط
واقعية يجب التركيز فيها
على التجارب السابقة

ال��راه��ن وإغ �ف��ال ت �ج��ارب امل��اض��ي ق��د يجعالنا نخطئ من
جديد.
وقد تتفاقم تلك النزعة باقترانها بما يعرف بـ«االستدالل
امل��دف��وع» ،ع�ن��دم��ا ي��رك��ز امل ��رء ع�ل��ى أدل ��ة ت�ب��رر أه��داف��ه عند
اتخاذ القرار .فمن مصلحتنا ،مثال ،أن نعتقد في إمكانية
إتمام مشروع بسرعة وبجهد أق��ل على نحو يدفعنا إلى
تجاهل دالئل أخرى قد تشير إلى تأخره عن الوقت املتوقع.
وربما نقنع أنفسنا بأن كل الواردات املطلوبة ستصل في
موعدها من دون تأخير هذه امل��رة ،أو لن تتكرر مشكالت
النقل التي أعاقتنا املرة السابقة ،بل كانت حالة استثنائية.
وم��رج��ع ذل��ك أننا نريد أن نشعر بالثقة ب��أن مشروعا ما
سيسير هذه املرة بسالسة أكثر.
ويقول كيفني توماس من جامعة بورنموث البريطانية:
ّ
«ق��د ي�ت�ع��ل��ق األم ��ر ب��ال��رغ�ب��ة ف��ي ال�ت�ن��اف��س ل�ل�ح�ص��ول على
ّ
تعاقدات ،ومن ثم ينخفض تقدير التكاليف املتعلقة بخطة
مشروع ما».
وليس من الضروري أن يكون الشخص الذي يقع في مغبة
ذلك يخدع نفسه أو اآلخرين عمدًا.

التركيز الزائد على أدق التفاصيل
وإغفال تجارب الماضي يجعالنا
نخطئ مجدداً

نوايا التنفيذ

وثمة نظرية تقول إن خداع التخطيط ينشأ عموما نتيجة
نزوعنا إل��ى التركيز على تفاصيل دقيقة ملشهد م��ا بدال
م��ن ال �ص��ورة ال�ك�ل�ي��ة ،وه��و م��ا يصفه ك��ان�ي�م��ان ب�ـ«ال�ن�ظ��رة
ّ
م ��ن ال� ��داخ� ��ل» .وب��وص �ف��ي م ��ن ال �ك��ت��اب ال ��ذي ��ن ال ي�ع�م�ل��ون
ب��دوام منتظم ،أح��دد موعدا ملقال ما وأب��دا في البحث عن
األش �خ��اص امل �ط �ل��وب ال �ت �ح��دث إل�ي�ه��م وال �ص �ح��ف ال�لازم��ة
مطالعتها واألم��اك��ن ال��واج�ب��ة زي��ارت �ه��ا ،ون �ظ��را الخ�ت�لاف
هذه العوامل من مقال آلخر ،فقد ال أرى انسحاب تجاربي
السابقة على ما أباشره حاليا من عمل.
وتكمن املشكلة في أن عوامل عامة كثيرة يصعب التكهن
بها ق��د ت��ؤدي إل��ى ع��دم ال��وف��اء باملوعد امل�ح��دد ،م��ن بينها
عامل التشتت بسبب مهام أخ��رى أو صعوبات التنقل أو
ص�ع��وب��ة ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ال � ��واردات امل�ط�ل��وب��ة ،أو اإلص��اب��ة
بمرض ،وجميعها عوامل تسهم في حدوث التأخير.
وق��د تتسبب ه��ذه ال�ص�ع��وب��ات ف��ي ع��دم ال��وف��اء باملواعيد
املحددة ،ولو أدركنا ذلك فلربما تفادينا حدوث تلك األمور
ف��ي املستقبل .فالتركيز ال��زائ��د على أدق تفاصيل العمل

وي �ف �ض��ي ف �ه��م «خ� � ��داع ال �ت �خ �ط �ي��ط» إل� ��ى م �ع��رف��ة ال�س�ب��ب
وراء اإلخ �ف��اق ال�ش��دي��د امل�ص��اح��ب ألف�ض��ل م �ح��اوالت إدارة
ُ
الوقت ،ففي دراسة عام  2003طلب من مجموعة من طالب
الجامعات الكنديني وضع خطط تفصيلية ألداء مهام مثل
االنتهاء من عملية التسوق بمناسبة عيد امليالد.
وبخالف املتوقع كانت تقديراتهم أق��ل من ال��واق��ع مقارنة
بالذين لم يخططوا أصال للقيام باملهمة .وكانت املشكلة
ه��ي اس�ت�م��راره��م ف��ي التركيز على دق��ائ��ق األم ��ور ب��دال من
مراعاة العوامل التي قد ال يمكن التكهن بها والتحديات
ال�ت��ي ق��د ت�ط��رأ وت�ح��ول دون تمكنهم م��ن إن�ج��از امل�ه��ام في
موعدها ،أي أن خططهم التفصيلية منحتهم شعورا زائفا
بإمكان أداء املهمة في موعدها.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها كاثرين ميلكمان من جامعة
بنسيلفانيا ،وليزلي جون من كلية هارفارد لألعمال ،أن
تحديد «نوايا التنفيذ» قد يقلل من تأخير العمل ويزيد
فرص إتمام الخطط في موعدها املحدد.
ويبدو الحل بسيطا ،لكن األبحاث تشير إلى فاعليته ،ولو
التزمنا به فلن تضيع علينا فرصة إنجاز أعمالنا والوفاء
بوعودنا ،بل سيتحقق كل عمل في وقته الصحيح( .أرقام)

إل��ى ذل��ك ،ي�ق��ول مصرفيون إن ودائ ��ع العمالء
واصلت التراجع ،ومن املقدر أنها انخفضت بما
ال يقل عن ثمانية مليارات دوالر منذ أغسطس
املاضي وفقا لتقدير جابريس إي��رادي��ان كبير
االقتصاديني ملنطقة ال�ش��رق األوس��ط وشمال
أفريقيا بمعهد التمويل الدولي .وقال جياس
ج��وك�ن��ت م��ن ج�ي��ه.ب��ي م��ورغ��ان سيكيوريتيز
إن االح�ت�ي��اط�ي��ات مرتفعة ب�م��ا يكفي لضمان
الحفاظ على رب��ط العملة اللبنانية ب��ال��دوالر.
غير أنه ال تزال هناك بعض املؤشرات املقلقة.
وق� ��ال م �ص��رف��ي دول� ��ي ط �ل��ب ع ��دم ال �ك �ش��ف عن
ه��وي �ت��ه ل �ح �س��اس �ي��ة ال ��وض ��ع «ص ��اف ��ي م��رك��ز
البنوك بالعمالت األجنبية يتناقص بسرعة».
وأض��اف «ه��ذا النهج الخاص حسب الظروف
من فرض قيود على رأس املال وتآكل الحاجز
الواقي ل��رأس امل��ال يعني أن البنوك لن تتمكن
م��ن ج ��ذب ودائ� ��ع أو خ �ط��وط ائ �ت �م��ان وم ��ن ثم
ستقل قدرتها شيئا فشيئا على تمويل عجز
امل �ع��ام�ل�ات ال �ج��اري��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة ،األم � ��ر ال ��ذي

مصرفيون:
ودائع العمالء تتراجع
 8مليارات دوالر
السيولة تتآكل ..ومخاوف
من فشل المصارف
في مساعدة الحكومة
على تمويل العجز
البنوك لن تتمكن
من جذب ودائع أو خطوط
ائتمان جديدة
في المستقبل
مصرفي بريطاني:
ال شخص عاقالً أو طبيعيا ً
يحول أمواله إلى لبنان
في الظروف الراهنة
ي �ف��رض ض�غ��وط��ا ع�ل��ى اح�ت�ي��اط�ي��ات امل�ص��رف
املركزي».
وتراجعت ثقة اللبنانيني في املهجر ،ويقول
م�ص��رف�ي��ون إن ال�ت��دف�ق��ات امل��ال�ي��ة ال�ت��ي تعثرت
منذ سجلت ذروت �ه��ا ف��ي  2014تناقصت مرة
أخ��رى ف��ي األس��اب�ي��ع األخ �ي��رة بسبب مخاوف
من حدوث انهيار اقتصادي .وقال هاني سالم
الذي يحمل الجنسيتني البريطانية واللبنانية
ويعمل في بريطانيا مستشارا بالقطاع املالي
«ال ي��وج��د ش�خ��ص ع��اق��ل أو طبيعي سيحول
أمواله إلى لبنان في الظروف الراهنة».
وك��ان��ت ال�ت��دف�ق��ات امل��ال�ي��ة م��ن ال �خ��ارج بمنزلة
ش��ري��ان ح�ي��اة للبنوك والحكومة فيما سبق.
غير أن عملية تحويل السيولة ال��دوالري��ة من
ال �ب �ن��وك إل ��ى امل �ص ��رف امل ��رك ��زي ل �س��د ال�ف�ج��وة
ال�ت�م��وي�ل�ي��ة ل ��دى ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ع�م�ل�ي��ة تسمى
«الهندسة املالية» انهارت أيضا.
وق��ال سالمة إن من ال�ض��روري إدارة السيولة،
وإن بإمكان البنوك االقتراض بالدوالر بفائدة
 20ف� ��ي امل� �ئ ��ة ل �ت��أم�ي�ن اح� �ت� �ي ��اج ��ات امل ��ودع�ي�ن
ب �ش��رط ع� ��دم ت �ح��وي��ل ه� ��ذه األم � � ��وال ل �ل �خ��ارج.
وأش � ��ار االق �ت �ص��ادي ب�ب�ن��ك غ��ول��دم��ان س��اك��س
االستثماري ف��اروق سوسة ،إل��ى أن استخدام
ال�ب�ن��وك إلج � ��راءات استثنائية لتقليل سحب
النقد األجنبي إل��ى ال�خ��ارج وت��أن��ي السلطات
التنظيمية سيسمحان ب�م��واص�ل��ة ال�ع�م��ل في
ً
ظ��ل ال� �ظ ��روف ال��راه �ن��ة .م�ض�ي��ف��ا «م ��ا دام ه��ذا
ه��و ال �ح��ال ستظل ال�ب�ن��وك ق ��ادرة ع�ل��ى ال��وف��اء
بالتزاماتها»( .رويترز)

«المركزي الصيني» :لم نصدر
أي عمالت رقمية بعد
ن �ف��ى ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ال �ص �ي �ن��ي إص � � ��داره أي
عمالت رقمية ،أو سماحه ألي منصة بتداول
ً
مثل ه��ذه األص ��ول ،ق��ائ�لا إن��ه ال ي��زال ي��درس
ويختبر عملته الخاصة ،وإن الجدول الزمني
الذي يجري تداوله حاليًا غير دقيق.
وت �س �ع��ى ال �ص�ي�ن خ �ل�ال ع�م�ل�ه��ا ع �ل��ى إط�ل�اق
عملة رق�م�ي��ة إل��ى ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ال �ت��وازن بني
ع� ��دم رغ �ب ��ة األف � � ��راد ب��ال �ك �ش��ف ع ��ن ه��وي�ت�ه��م
أثناء تعامالتهم املالية ،وبني السيطرة على
معلوماتهم من أجل مكافحة الجرائم املالية،
بحسب البنك املركزي.
وأوض��ح املدير العام ملعهد العمالت الرقمية

التابع لبنك الصني الشعبي مو تشانغ تشون
أن ب�ل�اده ت��ري��د ت�ح�ق�ي��ق ال� �ت ��وازن ب�ي�ن إخ�ف��اء
ه��وي��ة مستخدمي العملة ال��رق�م�ي��ة ،وات�ج��اه
ال��دول��ة للتحكم ف��ي املعلومات الخاصة بهم
عند إطالق عملتها الرقمية الخاصة بها.
وأض � � ��اف أن م �س �ت �خ��دم��ي ال �ع �م �ل��ة ال��رق �م �ي��ة
ي�ط��ال�ب��ون ب�ش�ك��ل م�س�ت�م��ر ب �ع��دم ال�ك�ش��ف عن
ه��وي�ت�ه��م أث �ن��اء إج� ��راء ال �ت �ع��ام�لات ،ول �ه��ذا ال
ت �س �ع��ى ال �ح �ك��وم��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة إل� ��ى ال�س�ي�ط��رة
ال �ت��ام��ة ع �ل��ى م�ع�ل��وم��ات�ه��م ،ول�ك�ن�ه��ا ستصل
إل��ى حل وس��ط بني األمرين من أج��ل مكافحة
جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب( .أرقام)
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خالل مشاركتها في فعاليات المنتدى الدولي للتعاون المالي الصيني

الرميح« :التجاري» يواصل تقديم خدماته الرقمية المتطورة
¶  40شركة صينية تشارك في إنجاز  120مشروعا ً كويتيا ً بـ 21.5مليار دوالر
شارك البنك التجاري في فعاليات
المنتدى الدولي للتعاون المالي
الدولي الثاني الذي انطلق
في مدينة شنغهاي الصينية
بمشاركة الكويت بصفتها «ضيف
شرف المنتدى» .وقد جاءت
أعمال المنتدى تحت عنوان
«االنفتاح واالبتكار من أجل تعاون
متبادل المنفعة».
وقد حظي المنتدى ،الذي يأتي
ضمن فعاليات معرض الصين
الدولي الثاني للواردات ،بمشاركة
عدد من الوفود الرسمية وخبراء
الصناعة المالية وممثلي أكثر من
 500شركة عالمية.
مثلت البنك التجاري الكويتي في
فعاليات المنتدى سحرعبدالعزيز
الرميح نائبة رئيس الجهاز
التنفيذي لقطاعي الخدمات
المصرفية للشركات والخدمات
المصرفية الدولية ،وكذلك
عبدالله العوضي المدير األول
لقطاع الخدمات المصرفية
الدولية.

مشاركة سحر الرميح في المنتدى

سحر الرميح وعبدالله العوضي أثناء مشاركتهما في المنتدى

تحدثت سحر الرميح في كلمة موجزة عن نشأة وتاريخ
ال�ع�لاق��ات ال�ت�ج��اري��ة الكويتية الصينية ال�ت��ي ت�ع��ود إل��ى
ب��داي��ة سبعينيات ال�ق��رن امل��اض��ي ،والتطور السريع ال��ذي
شهدته تلك العالقات التجارية وحجم التبادل التجاري
بني الكويت والصني في ظل رغبة الدولتني في بناء منصة
للتعاون املالي وتعزيز التنمية لألسواق املالية الدولية،
الفتة في هذا الصدد إلى أن الكويت كانت من أولى الدول
التي قامت بتوقيع اتفاقية تعاون مع الصني تحت مبادرة
الحزام والطريق.
وتابعت الرميح إن حجم التبادل التجاري الثنائي بني
الكويت والصني قد بلغ  18.7مليار دوالر في ع��ام ،2018
مرتفعًا بنحو  %55.1مقارنة بعام  2017في ظل استحواذ
الصني على نسبة  %18م��ن ص ��ادرات الكويت و %16من
واردات الكويت .وكشفت الرميح أن الصني تستورد 23.3

مليون طن من النفط الخام عن طريق الكويت ،وأن هناك
 40ش��رك��ة ص�ي�ن�ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ت �ش��ارك ف��ي إن �ج��از 120
م�ش��روع��ًا كويتيًا ت�ق��در قيمتها بنحو  21.5مليار دوالر
أميركي.
ه ��ذا ،وق��د ت�ح��دث��ت ال��رم�ي��ح ع��ن ال�ب�ن��ك ال�ت�ج��اري الكويتي
ودوره ال ��رائ ��د ف ��ي ت �ق��دي��م ال ��دع ��م وال �ت �م��وي��ل ل�ل�م�ش��اري��ع
التنموية ومشاريع البنية التحتية في الكويت ،كونه ثاني
أق��دم البنوك الكويتية تأسيسًا ،وأح��د امل�ص��ارف ال��رائ��دة
ف��ي ال�ك��وي��ت ،مل��ا ي�ق��دم��ه م��ن منتجات وخ��دم��ات مصرفية
م�ت�ط��ورة تلبي اح�ت�ي��اج��ات ش��ري�ح��ة واس�ع��ة م��ن ال�ع�م�لاء،
مؤكدة في هذا الشأن على الخدمات الرقمية املتطورة التي
يقدمها التجاري لعمالئه ،ومنها خدمة  T-Payاألولى من
نوعها في الكويت ،باإلضافة إلى الخدمات املصرفية التي
يقدمها ال�ت�ج��اري للشركات وع�لاق��ات ال�ت��راس��ل املصرفي

مساهمة كبيرة لـ«التجاري»
في تمويل مشاريع البنية
التحتية في الكويت
من خدماتنا  T-Payو«التراسل
المصرفي» مع مجموعة من
البنوك الدولية في الصين

تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء

راع بالتيني ُ
لمنتدى الحكومة اإللكترونية
«زين» ٍ

األذينة ُمكرماً الخشتي على رعاية «زين» بحضور المرزوق والودعاني

أع� � �ل� � �ن � ��ت زي� � � � ��ن امل � � � � � � � � ّ
�زود ال� � ��رائ� � ��د
ل �ل �خ��دم��ات ال��رق �م �ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت،
ُ
ع��ن رع��اي�ت�ه��ا ال�ب�لات�ي�ن�ي��ة مل�ن�ت��دى
ال�ح�ك��وم��ة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة وامل�ع��رض
التكنولوجي املصاحب له للسنة
ال� �ث ��ال� �ث ��ة ع� �ل ��ى ال � �ت� ��وال� ��ي ،وال � ��ذي
ُ ّ
ت� �ن ��ظ ��م ن �س �خ �ت��ه ال �س��اب �ع��ة ش��رك��ة
 NoufEXPOوال� �ج� �ه ��از امل ��رك ��زي
ل �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل� �ع� �ل ��وم ��ات ت�ح��ت
ش � �ع� ��ار «االت� � �ج � ��اه � ��ات ال� �ح ��دي� �ث ��ة
ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة ال� ��ذك � �ي � ��ة» ف � ��ي ف� �ن ��دق
ك� � ��راون ب �ل��ازا ف ��ي ال �ف �ت ��رة م ��ن 12
ح�ت��ى  14ن��وف�م�ب��ر ال �ج��اري ،تحت
رع � � ��اي � � ��ة س� � �م � ��و رئ � � �ي� � ��س م �ج �ل��س

ال� � � � � ��وزراء ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر م� �ب ��ارك
الحمد الصباح.
وأوض� � � �ح � � ��ت ال� � �ش � ��رك � ��ة أن ح �ف��ل
االفتتاح قد شهد حضور العديد
من الشخصيات رفيعة املستوى،
ف��ي م�ق��دم�ت�ه��ا ُم �م �ث��ل ن��ائ��ب س�م��و
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء وزي � ��ر
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال � ��وزراء
ورئ � �ي� ��س م �ج �ل��س إدارة ال �ج �ه��از
امل��رك��زي لتكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات
أن� ��س ال� �ص ��ال ��ح ،ورئ� �ي ��س م�ج�ل��س
اإلدارة الرئيس التنفيذي للهيئة
ال� � �ع � ��ام � ��ة ل� �ل��ات � � �ص� � ��االت وت� �ق� �ن� �ي ��ة
املعلومات املهندس سالم األذينة،

واملدير العام لشركة NoufEXPO
ُ ّ
نظمة ُ
للمنتدى يوسف املرزوق،
امل
وال � ��رئ� � �ي � ��س ال � �ت � �ن � �ف � �ي ��ذي ل� �ش ��رك ��ة
زي� ��ن ال� �ك ��وي ��ت إي� �م ��ان ال� ��روض� ��ان،
وامل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �ل �ج �ه��از امل ��رك ��زي
ل �ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ا امل� �ع� �ل ��وم ��ات ه �ي��ا
ال��ودع��ان��ي ،وال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
للعالقات واالت �ص��االت ف��ي شركة
زي� � ��ن ال � �ك� ��وي� ��ت ول � �ي� ��د ال� �خ� �ش� �ت ��ي،
ب��اإلض��اف��ة ملجموعة م��ن القيادات
ُ
وال� � �خ� � �ب � ��راء وامل� �ت� �خ� �ص� �ص�ي�ن م��ن
القطاعني العام والخاص.
وبينت زين أن رعايتها البالتينية
ل �ف �ع��ال �ي��ات ه � ��ذا امل� �ن� �ت ��دى ل�ل�س�ن��ة

ال � �ث� ��ال � �ث� ��ة .وأض� � ��اف� � ��ت ال � �ش� ��رك� ��ة أن
امل �ن �ت��دى ي�ش�ه��د ه ��ذا ال �ع��ام تنظيم
ورش� � � �ت � � ��ي ع� � �م � ��ل م �ت �خ �ص �ص �ت�ي�ن
ل� � �ل� � �ح� � �ض � ��ور ،األول� � � � � � � ��ى ب� � �ع� � �ن � ��وان
«ال� ��ذك� ��اء االص �ط �ن��اع��ي :ال�ت�ق�ن�ي��ات
وتطبيقات عملية» ال�ت��ي ُت ّ
قدمها
ّ
لتعرف القائمني
شركة Microsoft
ع�ل��ى تخطيط وت �ط��وي��ر ال�خ��دم��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ال��ذك �ي��ة ع �ل��ى ت�ق�ن�ي��ات
ال � ��ذك � ��اء االص� �ط� �ن ��اع ��ي ،وال �ث��ان �ي��ة
بعنوان «متابعة االستراتيجيات
وق � � �ي � ��اس األداء» امل� ��وج � �ه� ��ة إل� ��ى
ال� �ج� �ه ��ات واإلدارات ف� ��ي ك� ��ل م��ن
القطاعني العام والخاص.

تحت رعاية وحضور الروضان في قاعة الراية

 Ooredooتنظم مؤتمر «بزنس تو ديجيتال»  21الجاري
أع� �ل� �ن ��ت  Ooredooال � �ك� ��وي� ��ت ،أول
ش��رك��ة ات� �ص ��االت ت �ق��دم ال �خ��دم��ات
ال ��رق� �م� �ي ��ة امل� �ب� �ت� �ك ��رة ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت،
ع ��ن ت �ن �ظ �ي��م م��ؤت �م��ر Business to
 Digitalللعام الثاني على التوالي
ت� � �ح � ��ت رع � � ��اي � � ��ة وح� � � �ض � � ��ور وزي � � ��ر
ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة وزي ��ر ال��دول��ة
لشؤون الخدمات خالد الروضان،
وال� �ت ��ي س �ت �ع �ق��د ول �ث ��ان ��ي م� ��رة ف��ي
ال�ك��وي��ت ي��وم الخميس امل��واف��ق 21
ن��وف �م �ب��ر ب �ح �ض��ور ع� ��دد م ��ن ك �ب��ار
الشخصيات في البالد والشركات
ال � ��رائ � ��دة ف� ��ي م� �ج ��ال ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات واالت � � � �ص� � � ��االت .ت �ق ��ام
ف�ع��ال�ي��ات امل��ؤت�م��ر ف��ي ق��اع��ة ال��راي��ة
ومل��دة ي��وم ع�ل��ى ف�ت��رت�ين ،صباحية
وم � �س� ��ائ � �ي� ��ة .ي� ��أت� ��ي ه � � ��ذا امل ��ؤت� �م ��ر
ل� �ي� �ش� �ك ��ل خ� � �ط � ��وة رئ � �ي � �س � �ي� ��ة ع �ل��ى
م �س �ي��رة ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي ل �ش��رك��ة
 Ooredooفي الكويت.
ي� �ق ��ام ه� ��ذا امل ��ؤت �م ��ر ت �ح��ت إش� ��راف
ف��ري��ق ق�ط��اع ال�ش��رك��ات ف��ي الشركة
 Ooredoo BusinessوFASTtelco

 ،Businessال �ش��رك��ة امل �م �ل��وك��ة م��ن
قبل  Ooredooويهدف إلى تسليط
ال � � �ض� � ��وء ع � �ل� ��ى أه� � � ��م اإلن� � � �ج � � ��ازات
ال �ت ��ي ت ��م ت �ح �ق �ي �ق �ه��ا واالع �ل ��ان ع��ن
م �ش��اري��ع ال �ش��رك��ة امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ف��ي
ق� �ط ��اع ال � �ش� ��رك� ��ات .ك �م ��ا س�ي�ت�خ�ل��ل
امل ��ؤت� �م ��ر ع � ��دة ج� �ل �س ��ات وع � ��روض
م��ن ش��رك��ات م�ت�خ�ص�ص��ة ستسلط

الضوء على التحديات واملتغيرات
ال �ت��ي ش �ه��ده��ا ق �ط��اع ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
امل � �ع � �ل ��وم ��ات واالت� � � �ص � � ��االت س � ��واء
ك ��ان ��ت ت �ق �ن �ي��ة أو ق �ض��اي��ا ح �ي��وي��ة
م �ت �ع �ل �ق��ة ب � ��األم � ��ن ال� �س� �ي� �ب ��ران ��ي –
.Cyber Security
وس �ي �ت �ض �م��ن امل ��ؤت� �م ��ر م� �ش ��ارك ��ات
م� � ��ن ش� � ��رك� � ��ات رائ � � � � ��دة ف� � ��ي م� �ج ��ال
ت� � � �ك� � � �ن � � ��ول � � ��وج� � � �ي � � ��ا امل� � � �ع� � � �ل � � ��وم � � ��ات
واالت �ص��االت م��ن بينها  Huaweiو
 Hewlett Packardو Fortinet
و Dell EMCو  Ciscoو ،Ericsson
ح �ي��ث س�ي�ت��م ط ��رح ق �ض��اي��ا معنية
ب�م�س�ت�ق�ب��ل ق �ط��اع ال �ش��رك��ات وأب ��رز
أه��داف املرحلة املقبلة من التحول
ال��رق �م��ي وك ��ذل ��ك م ��زاي ��ا ال �خ��دم��ات

ال� �س� �ح ��اب� �ي ��ة وم � ��راك � ��ز امل� �ع� �ل ��وم ��ات
ع� �ل� ��اوة ع � �ل ��ى ت� �ح� �ل� �ي ��ل ال� �ب� �ي ��ان ��ات
ال��رق �م �ي��ة ون� �ظ ��م امل� �ع� �ل ��وم ��ات .ك�م��ا
وس� � �ي� � �ق � ��ام م� � �ع � ��رض خ� � � ��اص ع �ل��ى
ه��ام��ش امل��ؤت �م��ر وال � ��ذي س �ي �ش��ارك
ف � �ي� ��ه ش � ��رك � ��اء  Ooredooل� �ع ��رض
خ� ��دم� ��ات � �ه� ��م وم� �ن� �ت� �ج ��ات� �ه ��م خ �ل�ال
املؤتمر.
وس� �ي� �ش� �ه ��د امل� ��ؤت � �م� ��ر ح� ��دث� ��ا م �م �ي��زا
ف ��ي ال� �ف� �ت ��رة امل �س ��ائ �ي ��ة ،ح �ي��ث س�ي�ت��م
Kuwait App Market
إطالق
ف � ��ي ع� ��ام� ��ه ال � �ث� ��ان� ��ي ع � �ل ��ى ال � �ت ��وال ��ي
وال� ��ذي س�ي�ح�ت�ض��ن إب ��داع ��ات ش�ب��اب
ال �ك��وي��ت م��ن ال��ذي��ن ق��ام��وا ب�ت�ص�م�ي��م
ت �ط �ب �ي �ق ��ات م� �م� �ي ��زة والق � � ��ت ن �ج��اح��ا
م �ن �ق �ط��ع ال �ن �ظ �ي��ر وس �ي �ش �م��ل ال �ع��دي��د
من مطوري التطبيقات الذكية .يقام
ه ��ذا ال �ح��دث م��ن ال �س��اع��ة  4:30حتى
 8:30م�س��اء .وت�ت��واف��ق ه��ذه الفعالية
م � ��ع إس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ال � �ش� ��رك� ��ة ل ��دع ��م
ال� �ش� �ب ��اب م ��ن خ �ل��ال ت �ن �ظ �ي��م ال �س��وق
الكويتية للتطبيقات التي تضم أبرز
التطبيقات الشبابية املحلية.

املتميزة التي يحتفظ بها البنك مع مجموعة من البنوك
الدولية في الصني والعديد من الدول األخرى.
وت� �ن ��اول ��ت ال��رم �ي��ح أف� ��ق ال� �ت� �ع ��اون االس �ت��رات �ي �ج��ي ال ��ذي
ينتظر ال�ع�لاق��ات العربية  -الصينية ف��ي ظ��ل ال�ت�ط��ورات
التكنولوجية الكبيرة التي تشهدها الصني في مجاالت
ال ��روب ��وت وال ��ذك ��اء االص �ط �ن��اع��ي وغ �ي��ره��ا م ��ن امل �ج��االت
األخ � ��رى ،ك��اش�ف��ة ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد ع��ن م �ش��اري��ع ال�ش��راك��ة
ب�ي�ن ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة وال� �ج ��ان ��ب ال �ص �ي �ن��ي ف ��ي م �ج��االت
التكنولوجية والصناعة وغيرها م��ن امل�ج��االت األخ��رى،
ومختتمة حديثها بالتوجه بالشكر إل��ى سفير الكويت
ل� ��دى ال �ص�ي�ن س �م �ي��ح ح� �ي ��ات ،وم ��دي ��ر م �ك �ت��ب االس �ت �ث �م��ار
ال�ك��وي�ت��ي ف��ي شنغهاي ع �ب��دال��رزاق ال�ب�ع�ي�ج��ان ،وامللحقة
الدبلوماسية بالسفارة عايشة العتيبي ،على جهودهم
املتميزة في إنجاح فعاليات املنتدى.

ضمن برنامج Easy Pay

«الخليج» :خصم للعمالء
حتى  %12مع طيران اإلمارات
أع �ل ��ن ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج ام� ��س ع ��ن ت �ق��دي��م خ �ص��وم��ات
تصل إلى  %12مع طيران اإلم��ارات على الحجوزات
اإللكترونية عند استخدام رمز الخصم،KWGBK17 :
ال��ذي ان�ض��م م��ؤخ��را إل��ى ش��رك��اء ب��رن��ام��ج Easy Pay
األول من نوعه في الكويت ،الذين يزيد عددهم على
 100ش��ري��ك ت �س��وق .وي�ت�ي��ح ال�ب��رن��ام��ج ل�ل�ع�م�لاء من
حاملي بطاقات بنك الخليج االئتمانية شراء السلع
والخدمات من املحال التجارية املشاركة وتقسيط
قيمة مشترياتهم من دون أي فوائد أو رس��وم على
املعاملة.
وم� ��ع ه� ��ذا ال �خ �ص��م ال �ج ��دي ��د م ��ن ط� �ي ��ران اإلم � � ��ارات
ل �ب��رن��ام��ج  ،Easy Payف �ق��د أص �ب��ح ب��إم �ك��ان ال�ع�م�لاء
االستمتاع بخصم يصل إل��ى  ،%12ب��اإلض��اف��ة إلى
االستمتاع بجدول دفع مرن يمتد لفترة مطولة عند
شراء تذاكر السفر ،من دون أية فوائد أو رسوم على
امل�ع��ام�ل��ة .وت�ع��د ط �ي��ران اإلم� ��ارات أك�ب��ر ن��اق�ل��ة جوية
ّ
وتسير  6رح�لات يوميًا انطالقًا
دول�ي��ة ف��ي ال�ع��ال��م،
م��ن الكويت إل��ى دب��ي ،ومنها إل��ى مختلف محطات
شبكة خطوطها العاملية ،التي تغطي أكثر من 150
م��دي �ن��ة ف��ي  86دول� ��ة ع �ب��ر ال� �ق ��ارات ال �س��ت .وت�ش�غ��ل
طيران اإلم��ارات أكبر أسطول في العالم من طائرات
اإلي��رب��اص  A380والبوينغ  ،777م��ا ي��وف��ر للعمالء
ال��راح��ة ف��ي أح��دث وأك�ف��أ ط��ائ��رات الجسم العريض.
وقد بدأت طيران اإلم��ارات اعتبارًا من مطلع يونيو
 2019تشغيل أحدث طائراتها من طراز بوينغ 777-
 300ERذات التصميم ال��داخ �ل��ي ال�ج��دي��د وامل ��زودة
بأجنحة خاصة مغلقة بالكامل في ال��درج��ة األول��ى
توفر خصوصية تامة.
وح��ول ذل��ك ،ق��ال مساعد املدير العام لالتصاالت
الخارجية في بنك الخليج ،أحمد األمير« :مع هذا
الخصم الجديد من طيران اإلمارات أصبح السفر
أكثر سهولة ويسر بالنسبة لحاملي بطاقات بنك
الخليج االئتمانية .فاليوم أصبح بإمكانهم السفر
إلى أكثر من  150وجهة والدفع حسب جدول مرن،
م��ن دون ف��وائ��د أو رس ��وم ع�ل��ى امل�ع��ام�ل��ة .نفتخر
ف��ي بنك الخليج بالتزامنا ب��االب�ت�ك��ار ،وبقدرتنا
على توسيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا بشكل
مستمر ،وت��وف�ي��ر وس��ائ��ل مبتكرة إلث ��راء الحياة
اليومية للعمالء».
ي�م�ك��ن اآلن ل�ل�ع�م�لاء ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ت��ذاك��ر ط �ي��ران
اإلم��ارات مع برنامج  ،Easy Payوال��دف��ع عبر جدول
م��رن يمتد ل�ف�ت��رة  12ش �ه��را ،م��ن دون أي��ة ف��وائ��د أو
رس ��وم ع�ل��ى امل�ع��ام�ل��ة ع�ن��د إت �م��ام عملية ال �ش��راء من
املوقع اإللكتروني لطيران اإلم��ارات www.emirates.
 .com/kwوتتم العملية بغاية السهولة ،حيث يتعني

أحمد االٔمير

على العميل تحديد خيار الدفع ببرنامج Easy Pay
م��ن قائمة االخ �ت �ي��ارات ال�ت��ي ستظهر بعد أن يضع
العميل بيانات بطاقته االئتمانية من بنك الخليج،
دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات أو زيارة البنك.
بعد ذل��ك ،سيتم تلقائيا تحويل العملية إل��ى Easy
 Payوت�ق�س�ي��م س�ع��ر ال �ت��ذاك��ر إل��ى دف �ع��ات متساوية
تدفع ملدة  12شهرا .فعلى سبيل املثال ،سيتم تقسيم
سعر الرحلة من الكويت إلى لندن والتي تبلغ 240
دينارا كويتيا إلى  12دفة متساوية قيمة كل منها
 20دينارا كويتيا .كما يمكن للعمالء االستفادة من
عدة خدمات على بطاقاتهم االئتمانية من Easy Pay
في نفس الوقت.
ص �م��م ب �ن��ك ال�خ�ل�ي��ج خ��اص �ي��ة  Easy Payم��ع األخ��ذ
باالعتبار ال�ت��زام��ه ف��ي تلبية احتياجات وتطلعات
عمالئه وخيارات التسوق املفضلة لديهم وذل��ك من
خالل اختيار املحال التجارية املشاركة بعناية فائقة.
يتم تسجيل أي معاملة في برنامج  Easy Payبكل
سهولة م��ن خ�لال منافذ البيع املخصصة وامل�ح��ال
ال �ت �ج��اري��ة امل �ش��ارك��ة ف��ي ال �خ��دم��ة ،ح �ي��ث ال ي�ح�ت��اج
العمالء إلى تقديم أي مستندات إضافية أو االتصال
بالبنك لتحويل املعاملة إل��ى خدمة  ،Easy Payكل
ما على العميل القيام به هو االستفسار عن توافر
هذه الخاصية قبل إتمام عملية الشراء ،بحيث يقوم
أمني الصندوق في املحال املشاركة بإجراء معاملة
البطاقة االئتمانية على الجهاز املخصص لبرنامج
 Easy Payوالتي يتم تحويلها تلقائيًا إلى .Easy Pay
بإمكان العمالء االستفادة من أكثر من عملية Easy
 Payفي الوقت نفسه على بطاقاتهم االئتمانية.

إمكانية تقسيط قيمة تذكرة السفر من دون فوائد لمدة  12شهراً

 20اقتصاد وأعمال

BUSINESS

ضمن مبادرة «أحلم أن أكون»

«الوطني» ّ
يحقق حلم آسيا في ُّ
تعلم الطهي
يواصل بنك الكويت الوطني تحقيق
أ ح�ل�ام األ ط �ف��ال ا مل �ص��ا ب�ين ب��ا ل�س��ر ط��ان
ض� �م ��ن م� �ب ��ادر ت ��ه «أ ح � �ل� ��م أن أ ك� � ��ون»،
و ف��ي ه��ذا اإل ط ��ار ق��ام ا ل�ب �ن��ك ب�ت�ن�ظ�ي��م
ي��وم خ��اص ل�ل�ط�ف�ل��ة آ س �ي��ا س�ي��د ا ل�ت��ي
ت �ت �ل �ق��ى ع�ل�ا ج �ه��ا ف ��ي م �س �ت �ش �ف��ى ب�ن��ك
الكويت الوطني ل�لأ ط�ف��ال ،بالتعاون
م ��ع  ،cooking Clubوذ ل � ��ك ت �ح �ق �ي �ق��ًا
لرغبتها في صناعة الحلويات.
و ق ��د ق��ا م��ت آ س �ي��ا ب��إ ع��داد ح�ل��و ي��ا ت�ه��ا
ا مل�ف�ض�ل��ة ب�م�س��ا ع��دة ط �ه��اة م�ح�ت��ر ف�ين،
ك�م��ا تعلمت تحضير أ ص�ن��اف حلوى
ع ��ا مل� �ي ��ة ،و ت� �ع ��ر ف ��ت ع �ل ��ى ا ل� �ع ��د ي ��د م��ن
أ س � � � � ��رار ا مل � �ط � �ب� ��خ ا ل� � �ن � ��ا ج � ��ح ،و ت� �ل� �ق ��ت
ن �ص��ا ئ��ح ل �ح �م��ا ي��ة ص�ح�ت�ه��ا م��ن خ�لال
مراعاة معايير النظافة لتصبح أكثر
ثقة بقدرتها على القيام بعملها.
و ف� � � ��ي ت � �ع � �ل � �ي � �ق � �ه ��ا ،ق � ��ا ل � ��ت م � �س� ��ؤو ل� ��ة
ا ل� �ع�ل�ا ق ��ات ا ل �ع ��ا م ��ة ف ��ي ب �ن��ك ا ل �ك��و ي��ت
ا ل ��و ط� �ن ��ي ج� � ��وان ا ل �ع �ب��دا ل �ج �ل �ي��ل «إن
آ س � �ي� ��ا ت� �خ� �ض ��ع ح ��ا ل � �ي ��ًا ل � �ل � �ع �ل�اج ف��ي
م �س �ت �ش �ف��ى ب� �ن ��ك ا ل� �ك ��و ي ��ت ا ل ��و ط� �ن ��ي،
و ه� � ��ذه ا ل ��ر ح� �ل ��ة ا ل � �ت ��ي ت� �ج� �ت ��از ه ��ا ق��د
ت �ك ��ون ط��و ي �ل��ة ،ل ��ذ ل ��ك ف �ن �ح��ن ن �ح��اول
م��ن خ�ل�ال ت�ن�ظ�ي��م ه��ذا ا ل �ي��وم ا ل�ح��ا ف��ل
م ��ع ن � ��ادي ا ل �ط �ه ��ي ت �ح �ق �ي��ق ر غ �ب �ت �ه��ا
و م� �ن� �ح� �ه ��ا ا ل � �ح� ��ا ف� ��ز ا ل � � ��ذي س �ي �م��د ه��ا
بالقوة ملواصلة رحلة العالج».
وأ ك� � ��دت ا ل �ع �ب��دا ل �ج �ل �ي��ل أن cooking
 clubق��دم ل �ن��ا ا م �ك��ا ن��ا ت��ه م �ش �ك��ورًا م��ن

الطفلة آسيا سيد خالل استعدادها لتحضير حلوياتها المفضلة

أ ج � ��ل ت �ح �ق �ي��ق ح� �ل ��م آ س � �ي� ��ا ،و ف � ��ي ك��ل
م� ��رة ن �ح �ق��ق أ م �ن �ي��ة أل ط �ف��ا ل �ن��ا ي� ��زداد
إ ص � ��رار ن � ��ا ع� �ل ��ى ت �ح �ق �ي��ق ا مل� ��ز ي� ��د م��ن
األ م � ��ا ن � ��ي واأل ح� � �ل� ��ام ،أل ن � ��ه م� ��ن خ�ل�ال
ع �م �ل �ن��ا م ��ع األ ط � �ف ��ال ع ��ن ك �ث��ب ن ��درك
أ ه �م �ي��ة أ ث� ��ر م �س��ا ع��د ت �ه��م ف ��ي د ع �م �ه��م
معنويًا وصحيًا.
وأض � ��اف � ��ت ال �ع �ب��دال �ج �ل �ي��ل «ن� �ح ��ن ف��ي
مبادرتنا نستثمر في كل ما من شأنه
إس�ع��اد األط �ف��ال ،ون�ت�ط�ل��ع إل��ى ل�ق��اء ات

م �ق �ب �ل��ة م ��ع أط� �ف ��ال ج� ��دد ع �ل��ى أم� ��ل أن
ن �س �ه��م ب ��إض ��اف ��ة ك ��ل م ��ا ه ��و إي �ج��اب��ي
ل�ه��م وم�س��اع��دت�ه��م ع�ل��ى تخطي امل��رض
ً
ل �ي �ش��رق��وا م ��ن ج ��دي ��د أط� �ف ��اال أص �ح��اء
وس�ع��داء .نحن ن��أم��ل ب��أن تتحول هذه
امل �ب��ادرة إل��ى ع�م��ل اج�ت�م��اع��ي م�س�ت��دام
على مستوى املجتمع».
ت �ج��در اإلش ��ارة إل��ى أن م �ب��ادرة «أح�ل��م
أن أك� ��ون» ت��م إط�لاق �ه��ا ف��ي ع ��ام 2014
ل� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق أح� � �ل� ��ام األط� � � �ف � � ��ال م ��رض ��ى

ال� �س ��رط ��ان .وك � ��ان ال �ح �ل��م ه ��و ت�ح�س�ين
طبيعة الحياة النفسية التي يعيشها
امل��رض��ى ودف �ع �ه��م ل�ل�ت�ف�ك�ي��ر ب��إي�ج��اب�ي��ة
ت � �ج� ��اه م ��رض� �ه ��م وش � �ح� ��ن ع��زي �م �ت �ه��م.
وي �ه��دف ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي إل��ى أن
ت �خ �ل��ق ه ��ذه امل� �ب ��ادرة م �ف �ه��وم��ًا ج��دي��دًا
في العمل االجتماعي ،يتجاوز مفهوم
العمل الخيري باتجاه عمل اجتماعي
م � �س � �ت� ��دام ي� �س� �ع ��ى إلش� � � � ��راك امل �ج �ت �م��ع
بأكمله.
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في اليوم العالمي للسكري

«بوبيان» و«بلو سيركل»
ينظمان حملة «أكيد يفرق»
ي �ن �ظ��م ب �ن��ك ب ��وب �ي ��ان ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع ال �ف��ري��ق
التطوعي بلو سيركل  BLUE CIRCLEوشركة
االدوي � ��ة ال �ع��امل �ي��ة أس�ن�س�ي��ا «ك��ون �ت��ور» حملة
ت �ح��ت ش �ع��ار «أك �ي ��د ي �ف ��رق» ب�م�ن��اس�ب��ة ال �ي��وم
العاملي للسكري والتي تتضمن مجموعة من
الفعاليات لجميع اف��راد العائلة وت�ه��دف إلى
تركيز الضوء على مدى أهمية وجود الهوية
ال�ط�ب�ي��ة ل�لأش �خ��اص امل �ص��اب�ين ب��ال�س�ك��ري في
الكويت.
وق � ��ال � ��ت امل � �س � ��ؤول � ��ة ف � ��ي إدارة االت� � �ص � ��االت
وال �ع�ل�اق��ات امل��ؤس �س �ي��ة ف��ي ال �ب �ن��ك ف��ي مجبل
املطوع ان الحملة يستضيفها مجمع االفنيوز
يومي الجمعة والسبت املقبلني 15
و 16نوفمبر  ،2019حيث تتضمن فحوصات
واستشارات طبية خاصة بحاالت السكري.
واض��اف��ت ان فعاليات الحملة تتضمن ايضا
اس �ت �ط�ل�اع ��ا ل � �ل� ��رأي ل �ج �م �ي��ع زوار االف �ن �ي ��وز
ح��ول رأي �ه��م ف��ي ف �ك��رة وج ��ود ال�ه��وي��ة الطبية
ل�ل�اش� �خ ��اص امل� �ص ��اب�ي�ن ب ��ال �س �ك ��ري وم � ��ن ث��م
تعميمها ع�ل��ى ب�ق�ي��ة ال �ح��االت امل��رض�ي��ة التي

تستدعي اسعافات أولية.
وق��ال��ت امل �ط��وع ان م �ش��ارك��ة ب��وب �ي��ان م��ع بلو
سيركل تأتي بعد النجاح ال��ذي حققته حملة
ال �ع ��ام امل ��اض ��ي وال �ت ��ي ت ��م م ��ن خ�لال �ه��ا إج ��راء
فحوصات طبية للسكري على اكثر من 5500
شخص ممن زاروا االفنيوز.
من جانبها ،قالت مؤسسة فريق بلو سيركل
التطوعي مريم االستاد ان الهدف من تنظيم
ه��ذه الحملة ه��و ن�ش��ر ال�ت��وع�ي��ة ب�م��دى أهمية
الهوية الطبية ،حيث انه في الحاالت الطارئة
فإنها وبما تحتويه من معلومات عن الشخص
تساعد في تفادي األخطاء الطبية وتختصر
وقت التشخيص ألخذ العالج املناسب.
من جانبها ،قالت عضوة الفريق التطوعي بلو
سيركل منيرة العوضي ان هناك العديد من
الرسائل التي تسعى الحملة لتوصيلها ،في
مقدمتها أن السكري يعتبر حالة وليس مرضًا
طاملا استطاع الشخص املصاب التحكم فيه،
وأن��ه ل��ن يعيق الشخص م��ن أن يعيش حياة
طبيعية وتحقيق جميع أحالمه.

بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري

«األهلي» :خصومات للعمالء في «رويال حياة»
اح �ت �ف��ل ال �ب �ن��ك األه� �ل ��ي ال �ك��وي �ت��ي ه��ذا
الشهر باليوم العاملي ملرضى السكري،
ب��ال�ت�ع��اون م��ع مستشفى روي ��ال حياة،
ح� �ي ��ث ي � �ق� ��دم ال� �ب� �ن ��ك ل �ع �م�ل�ائ ��ه ال � �ك� ��رام
مجموعة م��ن الخصومات على جميع
أن � � ��واع ال � �ع �ل�اج وامل� �ن� �ت� �ج ��ات ال �خ��اص��ة
ب� �م ��رض ال� �س� �ك ��ري ح �ت��ى  31دي �س�م �ب��ر
.2019
ويستطيع عمالء البنك الحصول على
خ�ص��وم��ات ت�ص��ل إل ��ى  30ف��ي امل �ئ��ة من
ت�ك��ال�ي��ف ال �ع�ل�اج ف��ي مستشفى روي ��ال
ح �ي��اة ع�ن��د ال��دف��ع ب��اس�ت�خ��دام ب�ط��اق��ات
السحب اآللي أو بطاقات االئتمان للبنك
األهلي الكويتي .كما أن بإمكانهم أيضًا
ش ��راء ب��اق��ة م�ص�غ��رة الخ �ت �ب��ارات م��رض
ال �س �ك��ري ف��ي م�س�ت�ش�ف��ى روي � ��ال ح �ي��اة،
وال� �ت ��ي ت �ح �ت��وي ع �ل��ى اخ �ت �ب��ار ال�س�ك��ر

ف��ي ال ��دم أث �ن��اء ال �ص �ي��ام ،تحليل نسبة
الهيموجلوبني  HbA1Cوتحليل الزالل
فقط مقابل  22دي�ن��ارا كويتيا ،أو باقة
ال �س �ك��ري ال�ك��ام�ل��ة ال �ت��ي ت�ش�م��ل اخ�ت�ب��ار
السكر ف��ي ال��دم أث�ن��اء الصيام وتحليل
نسبة الهيموجلوبني  HbA1Cوتحليل
ال � ��زالل وف �ح��ص ال� ��دم ال �ك��ام��ل وف�ح��ص

ال��ده��ون وال �ف �ح��ص ال �ك �ل��وي م�ق��اب��ل 60
دينارا كويتيا.
وت �ح �ت �ف��ل م �ن �ظ �م��ة ال �ص �ح ��ة ال �ع��امل �ي��ة
باليوم العاملي ملرضى السكري بتاريخ
 14نوفمبر من كل عام ،ويحرص البنك
األه �ل��ي ال�ك��وي�ت��ي ع�ل��ى اس �ت �غ�لال ه��ذه
الفرصة لتسليط الضوء على التوعية

ب�م��رض ال�س�ك��ري وال �ع�لاج��ات الفعالة
ل� �ه ��ذا امل� � � ��رض .وق � ��د أص� �ب ��ح ال �س �ك��ري
قضية رئيسية في الكويت ،حيث تقدر
نسبة املصابني الذين يعانون من آثار
وم�ض��اع�ف��ات ه��ذا امل��رض م��ن البالغني
في الكويت بحوالي  15في املئة .وإذا
ل ��م ت �ت��م م �ع��ال �ج��ة داء ال �س �ك��ري بشكل
فعال ،فمن املمكن أن يؤدي إلى نوبات
وذب �ح��ات ص��دري��ة واإلص��اب��ة بالعمى
وال �ف �ش��ل ال �ك �ل��وي ،وق ��د ي� ��ؤدي إه �م��ال
ال � �ع �ل�اج إل � ��ى ب �ت��ر األط� � � ��راف ال�س�ف�ل�ي��ة
للمريض.
ويلتزم البنك األهلي الكويتي برفاهية
املجتمع الكويتي ويعتبر دعمه لليوم
ال� �ع ��امل ��ي مل ��رض ��ى ال� �س� �ك ��ري ج � � ��زءا م��ن
ب��رن��ام �ج��ه امل �س �ت �م��ر ل �خ��دم��ة امل�ج�ت�م��ع
لتعزيز أسلوب حياة أفضل.

تمنح خيارات تخصيص أكبر ومزيداً من االتصال وتنوّ ع االستخدامات

 GMCتستعرض تشكيلتها القوية لـ2020
في معرض دبي للسيارات

فريق بلو سيركل التطوعي

من  11حتى  14نوفمبر

«الكوت للمشاريع»
تشارك في «أديبك»
ش��ارك��ت ش��رك��ة ال�ك��وت للمشاريع الصناعية
في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
(أدي� �ب ��ك) ،ال ��ذي ع�ق��د ف��ي أب ��و ظ �ب��ي ،اإلم� ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ف��ي ال�ف�ت��رة م��ن  11ح�ت��ى 14
نوفمبر .2019
ش ��رك ��ة ال� �ك ��وت ل �ل �م �ش��اري��ع ال �ص �ن��اع �ي��ة ه��ي
الشركة املصنعة األول��ى وامل��ورد مل��ادة الكلور
القلوي ومشتقاتها ،في دول مجلس التعاون
الخليجي وم�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق األوس ��ط وش�م��ال
أفريقيا وخارجها.
ول� �ق ��د ش� ��ارك� ��ت ال � �ش ��رك ��ات ال �ت ��اب �ع ��ة ل �ش��رك��ة
ال �ك ��وت ل �ل �م �ش��اري��ع ال �ص �ن��اع �ي��ة ،وه ��ي ش��رك��ة
املياه الكيميائية النظيفة في إم��ارة ابوظبي،

وشركة الكوت لإلمداد ونقل البضائع ،وشركة
الكوت للمواد البتروكيماوية ،وشركة امل��واد
امل �ت �ك��ام �ل��ة ل �ل �ت �ج��ارة ال �ع��ام��ة ،ش��رك��ة ص �ف��وان
للتقنيات البيئية والكيميائية ،شركة سيسكو
التجارية في عرض منتجاتها وخدماتها في
املعرض .وتم تزويد زوار املعرض بمعلومات
مفصلة عن الشركة األم وشركاتها التابعة.
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل��ك ،عقد ف��ري��ق ش��رك��ة الكوت
للمشاريع الصناعية برئاسة نائب الرئيس
ال�ت�ن�ف�ي��ذي -ال�ت�س��وي��ق وامل�ب�ي�ع��ات ،ع�ب��دال�ق��ادر
ال�ف��ري��ج ع��دة اج�ت�م��اع��ات خ�ل�ال أي ��ام امل�ع��رض
ملناقشة تطوير ال�ت�ع��اون م��ع ش��رك��اء األع�م��ال
اإلقليميني والعمالء الجدد.

جناح الشركة في المعرض

ديوان المحاسبة يشارك
في مؤتمر اليوروساي
دانييال ديسوزا متحدثة خالل مشاركة «جي إم سي» في المعرض

ك� �ش� �ف ��ت «ج� � � ��ي ام س� � � ��ي» ام� � � � ��س ،ع��ن
تشكيلتها امل �ش��ارك��ة ف��ي م �ع��رض دب��ي
ال��دول��ي للسيارات  ،2019وال�ت��ي تعتبر
األك � �ث� ��ر ج � � ��رأة ع� �ل ��ى اإلط � �ل � ��اق .ت�ت�م�ت��ع
ت�ش�ك�ي�ل��ة ج ��ي ام س ��ي  2020ال �ج��دي��دة
ب� �ت� �ن ��وع االس � �ت � �خ� ��دام� ��ات وب� �م ��زي ��د م��ن
تقنيات االتصال ،وأحدث االكسسوارات
وخ � �ي� ��ارات ال �ت �خ �ص �ي��ص ،ل �ت��ذه��ل زوار
املعرض من جوانب عديدة.
وفي هذا السياق ،قالت دانييال ديسوزا،
مدير عالمة جي ام سي الشرق األوس��ط
«نقدم خ�لال مشاركتنا في معرض دبي
ال��دول��ي للسيارات ل�ه��ذا ال�ع��ام التشكيلة
األكثر جرأة وقدرات على اإلطالق ،لنوفر
ل� �ق ��اع ��دة ع� �م�ل�اء ج� ��ي ام س� ��ي مل �ح ��ة ع��ن
مستقبل عالمتنا .توفر تشكيلتنا لعام
 2020لعمالئنا في الشرق األوسط تنوعًا
أك�ث��ر م��ن أي وق��ت م�ض��ى ،م��ع مستويات
ج� � ��دي� � ��دة م� � ��ن خ� � � �ي � � ��ارات ال �ت �خ �ص �ي ��ص
واالكسسوارات التي يمكن االختيار من
ب�ي�ن�ه��ا .وس � ��واء ل �ل �ق �ي��ادة ع �ل��ى ال �ط��رق��ات
ال ��وع ��رة أو ل�لاس�ت�م�ت��اع ب��رح�ل��ة بسيطة
في الخارج ،سيجد العمالء الطراز الذي
يتناسب تمامًا مع أسلوب حياتهم».

تعتبر تشكيلة جي ام سي سييرا املعاد
تصميمها ،التعبير األك�ث��ر ج��رأة على
اإلط�ل�اق لـ«البيك آب» كامل الحجم من
جي ام سي ،واملتوافر بطرازين حصريني
للمنطقة هما سييرا  ،Elevationوسييرا
 AT4باملقصورة العادية.
ي�ع� ّ�ب��ر تصميم س�ي�ي��را ب �ق� ّ�وة ع��ن امل��زاي��ا
العالية للتصميم وال �ق��درات وتقنيات
االت �ص��االت امل �ت �ط� ّ�ورة .وي�ض�م��ن ج��ي ام
س ��ي س �ي �ي��را  2020ت��رك �ي �ب��ة ف ��ري ��دة من
ال �ق��درات الحقيقية على ال�ط��رق الوعرة
وامل � �ع � �ب� ��دة ،إل � ��ى ج ��ان ��ب م �ظ �ه��ر ج� ��ريء
ي � �ع� ��ززه ال � ��رف � ��راف ال �ج��ان �ب��ي امل �ن �ح��وت
وغطاء املحرك الطويل ،لحضور الفت ال
مثيل له على الطرقات.
وي �ت��واف��ر ب �ي ��ك_أب ج��ي إم س��ي س�ي�ي��را
بهياكل مختلفة للمقصورة ،ويتكون
م��ن ط� ��رازات  ،SLEو ،SLTودي �ن��ال��ي ،و
 ،Elevationو .AT4وت��م تصميم ط��راز
 AT4األول م ��ن ن��وع��ه ل �ل �ع �م�لاء ال��ذي��ن
ي �ت �م �ت �ع��ون ب ��أس� �ل ��وب ح� �ي ��اة ن� �ش ��ط ،إذ
يجمع ب�ين ال �ق��درات ال��ذك�ي��ة والتقنيات
امل �ب �ت �ك��رة م ��ع ق� � ��درات ال ت �ض��اه��ى على
ال �ط��رق��ات ال��وع��رة .إن��ه مصمم للعمالء

ال� ��ذي� ��ن ي ��رغ� �ب ��ون ب �ح �ض��ور ق � ��وي ع�ل��ى
ال �ط��ري��ق وب��ال �ق��درة ع�ل��ى امل� �ن ��اورة على
الطرقات غير املعبدة .تعزز عالمة AT4
ج��وه��ر س �ي �ي��را م ��ن ح �ي��ث ال � �ق ��درات مع
ملسات رياضية مميزة للغاية.
ك�م��ا ج��رت ت��رق�ي��ة خ �ي��ارات س�ي�ي��را لعام
 2020من االك�س�س��وارات الخارجية إلى
االب �ت �ك ��ارات ال�ت�ق�ن�ي��ة ،وي �م �ك��ن للعمالء
ال�ي��وم االس�ت�ف��ادة م��ن مجموعة واسعة
من الخيارات التي تمكنهم من إضفاء
طابع شخصي على شاحنتهم وتعزيز
وظائفها العملية وتنوع استخداماتها
في آن معًا.
ت �ن �ض��م أك � ��ادي � ��ا  2020ال � �ج� ��دي� ��دة إل ��ى
تشكيلة ج��ي ام س��ي الجريئة املشاركة
ف ��ي م �ع��رض دب� ��ي ال ��دول ��ي ل �ل �س �ي��ارات.
وت� �ع ��د أك� ��ادي� ��ا ال� �ج ��دي ��دة ك �ل �ي��ا س �ي��ارة
ك � � ��روس أوف � � ��ر ذك� �ي ��ة ت ��رت� �ق ��ي ب �ت �ج��رب��ة
ال�س��ائ��ق وال��رك��اب م��ن جميع ال�ج��وان��ب،
بما تحمله من تحسينات تقنية تتوافر
بني يدي السائق أو تحت غطاء املحرك.
ًل�اً
وتتضمن تشكيلة أك��ادي��ا ك� م��ن SLE
و SLTوط��راز  AT4الجديد ً
كليا ،وفئة
دي�ن��ال��ي ال�ت��ي تعتبر أب��رز ط ��رازات جي

ام س��ي ،م��ع ت��رت�ي�ب��ات ج�ل��وس م�ت��واف��رة
لخمسة أو ستة أو سبعة رك ��اب ،وفق
الطراز.
تتميز س �ي��ارة أك��ادي��ا ال �ج��دي��دة بشبك
أمامي جديد ،وواجهة أمامية وخلفية
جديدتني وإض ��اءة ج��ي ام س��ي املميزة
على شكل حرف  .Cكما تتميز السيارة
ّ
املطورة بمحرك توربيني جديد يوسع
خ � �ي ��ارات ن �ظ��ام ال ��دف ��ع ل �ع �م�ل�اء أك��ادي ��ا
ً
ويضيف ُب ً
جديدا لألداء.
عدا
ك�م��ا ت��وس��ع ف�ئ��ة أك��ادي��ا  AT4ال�ج��دي��دة
كليًا نطاق أحدث العالمات الفرعية من
ج��ي ام س��ي .وتضفي ملسات التصميم
ال �ج��ري �ئ��ة ،م �ث��ل ال �ش �ب��ك األس� � ��ود ال ��ذي
يزدان بعناصر من الكروم ،على أكاديا
مظهرا قويا مستوحى من القيادة على
ال �ط��رق��ات ال ��وع ��رة .وي��أت��ي ه ��ذا ال �ط��راز
ال �ج��دي��د ك�ل�ي��ا م��ع م �ح��رك  V-6ق�ي��اس��ي
بسعة  3.6ليترات ،ينتج قوة تبلغ 310
احصنة ،وع��زم دوران يبلغ  367نيوتن
للمتر ( 271رط�ل�ا ل �ل �ق��دم) ،ون �ظ��ام دف��ع
م�ت��واص��ل  AWDبمقبض م ��زدوج .كما
يتمتع بعجالت فريدة من نوعها مقاس
 17بوصة.

ش � ��ارك وف� ��د م ��ن دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب�م��ؤت�م��ر
ال� �ي ��وروس ��اي ال ��راب ��ع ل �ل �ش �ب��اب (YES) The
 Young EUROSAI 2019ت� �ح ��ت ع� �ن ��وان
«املالءمة» والذي عقد خالل الفترة من  4حتى
 7نوفمبر  2019ف��ي ل�ن��دن  -اململكة املتحدة،
ضمن نشاطات فريق ملتقى ديوان املحاسبة
للشباب الثاني .2019
وم �ث��ل وف ��د ال ��دي ��وان امل �ش ��ارك ك��ل م��ن م��دق�ق��ة
م�ش��ارك��ة ف��ي إدارة ال��رق��اب��ة املسبقة للشؤون
االجتماعية بشاير بن سالمة ،مدقق مساعد
إدارة ال��رق��اب��ة املسبقة ل�ل�ش��ؤون االجتماعية
ع �ل��ي ال� �ع ��ازم ��ي ،م��دق �ق��ة م �س��اع��دة ف ��ي إدارة
ال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى ال �ج �ه ��ات امل �س �ت �ق �ل��ة ل �ل �ش��ؤون
املالية واالستثمارية زهراء بهبهاني ،منسقة

ممثلو «ديوان المحاسبة» في المؤتمر

ت�ع��وي�ض��ات إدارة ال �ش ��ؤون اإلداري� � ��ة فاطمة
العنزي.
وق ��ال ��ت م��دق �ق��ة م �ش��ارك��ة ف ��ي إدارة ال��رق��اب��ة
امل �س �ب �ق��ة ل �ل �ش��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة ب �ش��اي��ر ب��ن
س�لام��ة ان وف ��د دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة اس�ت�ع��رض
خ �ل�ال م �ش��ارك �ت��ه ب��امل��ؤت �م��ر اح� ��د ال �ت �ح��دي��ات
التي تواجه املدقق واملتمثل بالتطور السريع
ف��ي مجال تكنولوجيا املعلومات وامل�ج��االت
ال�ع�ل�م�ي��ة األخ � ��رى وت��وض �ي��ح ك�ي�ف�ي��ة التغلب
على ه��ذه ال�ت�ح��دي��ات م��ن خ�لال امل�ش��ارك��ة في
البرامج التدريبية وتسخير امل��وارد املتاحة
لرفع كفاءة املوظفني والتعليم املهني املستمر
امل�ت�ب��ع ض�م��ن ال�خ�ط��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ل��دي��وان
املحاسبة الكويتي.
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لبت سبقلا دعوة شركة بورشه
االلمانية لتجربة قيادة سيارة
بورشه تايكان الكهربائية ،وبدأت
تجربة القيادة من العاصمة
االلمانية برلين مرورا بمدينة
دريسدن شرق المانيا وحتى مدينة
شتوتغارت المقر الرئيسي لشركة
بورشه في اختبار وصلت مسافته
حوالي  600كلم .
تعتبر تايكان الرياضية رباعية األبواب
الصالون نموذجا ً فريداً وتوافر أداء
بورشه المعهود مع وسائل اتصال
متكاملة ومالءمة لالستخدام
اليومي .في الوقت ذاته ،ترسي
طرق اإلنتاج بالغة التقدم
وتجهيزات سيارة تايكان معايير
جديدة على مستوى االستدامة
والتقنيات الرقمية.

التصميم يحمل سمات بورشه األساسية
بورشه تايكان تم اختبارها من أوسلو حتى شتوتغارت مروراً بمدن أوروبية عدة

سبقلا اختبرت طراز تايكان مسافة  600كلم من برلين حتى شتوتغارت

بورشه تقتحم عالم المركبات الكهربائية
السيارة بالشحنة الواحدة.

بشير سليمان  -ألمانيا
ال� � �ط � ��رازان ت��اي �ك��ان ت ��ورب ��و إس وت��اي �ك��ان
ت ��ورب ��و أول ط ��رازي ��ن ُي �ط��رح��ان ف ��ي ال�ف�ئ��ة
ال� �ج ��دي ��دة .وق� ��د ُج� �ه ��ز ال� � �ط � ��رازان ب��أح��دث
التقنيات ال�ت��ي ت��أت��ي ضمن ن�ظ��ام بورشة
لألداء الكهربائي ،وهما من أقوى الطرازات
ف��ي م�ج�م��وع��ة امل �ن �ت �ج��ات ال �ح��ال �ي��ة ل�ش��رك��ة
تصنيع السيارات الرياضية.
وس �ت �ت �ب �ع �ه��ا ط � � � ��رازات أق � ��ل ق � ��وة م� ��ن ه��ذه
ال�س�ي��ارات ذات ال��دف��ع ال��رب��اع��ي ه��ذا ال�ع��ام.
وستكون بورشه تايكان كروس توريزمو
أول ال� � � �ط � � ��رازات ال � �ت� ��ي ت � �ض� ��اف إل� � ��ى ف �ئ��ة
ال� �ط ��رازات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة .ي��ذك��ر أن ��ه بحلول
ع��ام  ،2022ستكون ب��ورش��ه ق��د استثمرت
أك �ث��ر م��ن  6م �ل �ي��ارات ي ��ورو ف��ي ال �س �ي��ارات
الكهربائية.
ت��ول��د ت��ورب��و إس م��ن ت��اي �ك��ان األع �ل��ى في
ف �ئ �ت �ه��ا ق� ��وة أك� �ث ��ر ت �ف��وق��ًا ت �ص��ل إل� ��ى 761
حصانا ( 560كيلو واطا) مع تقنية التحكم
ِّ
ف��ي االن �ط�ل�اق ،ف�ي�م��ا ت��ول��د ن�س�خ��ة ت��اي�ك��ان
ً
ت��ورب��و ق ��وة ت�ص��ل إل��ى  680ح�ص��ان��ا (500
ك�ي�ل��و واط) .ت �ت �س��ارع ت��اي �ك��ان ت��ورب��و إس
م��ن ال�س�ك��ون إل ��ى 100ك��م/ال �س��اع��ة ف��ي 2.8
ث��ان�ي��ة ،بينما ت�ت�س��ارع ت��اي�ك��ان ت��ورب��و من
السكون إلى 100كم/الساعة في  3.2ثوان.
وت�ت�م�ي��ز ت��ورب��و إس ب �ق��درت �ه��ا ع �ل��ى قطع
مسافة تصل إلى  412كيلومترا بالشحنة
الواحدة ،فيما تقطع سيارة تايكان توربو
بالشحنة ال��واح��دة مسافة  450كيلومترا
(وف�ق��ا الخ�ت�ب��ار املعايير العاملية امل��وح��دة
ل �ل �س �ي��ارات ال �خ �ف �ي �ف��ة ف ��ي ك ��ل ال �ح��ال �ت�ي�ن).
وتبلغ ال�س��رع��ة ال�ق�ص��وى لسيارتي الدفع
الرباعي  260كم/الساعة.
تايكان هي أول سيارة بنظام يعمل بجهد
ً
 800ف��ول��ت ب� ��دال م ��ن ال �ن �ظ��ام ال� ��ذي يعمل
ب�ج�ه��د  400ف��ول��ت امل �ع �ت��اد ف��ي ال �س �ي��ارات
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة؛ م ��ا ي �م �ن��ح س��ائ �ق��ي ت��اي �ك��ان

أنظمة التحكم في الشاسيه

الصانع األلماني
يستثمر أكثر من 6
مليارات يورو في
السيارات الكهربائية
أول سيارة بنظام يعمل
بجهد  800فولت بدالً
من  400فولت المعتاد
في المركبات الكهربائية
تستغرق البطارية 22
دقيقة للوصول من 5
إلى  %80من الشحن
تصميم فريد للمقصورة
مع مجموعة من
شاشات العرض الكبيرة
شبكة مركزية إلدارة
أنظمة التحكم
في الشاسيه ..محركا
دفع مبتكران وناقل
الحركة بسرعتين

بعد سيرها مسافة تزيد على  350كلم يجري شحنها بالكهرباء

م �ي��زة خ��اص��ة ع�ل��ى ال �ط��ري��ق؛ ف�ف��ي غضون
خمس دقائق ،يمكن إعادة شحن البطارية
بطاقة تكفي لقطع مسافة  100كيلو متر
(وف �ق��ًا الخ�ت�ب��ار امل�ع��اي�ي��ر ال�ع��امل�ي��ة امل��وح��دة
ل �ل �س �ي��ارات ال �خ �ف �ي �ف��ة) ب��اس �ت �خ��دام ال�ت�ي��ار
امل �ب��اش��ر م��ن ش�ب�ك��ة ش �ح��ن ع��ال �ي��ة ال �ط��اق��ة.
تستغرق ال�ب�ط��اري��ة  22.5دقيقة للوصول
من  5إلى  80باملئة من الشحن في ظروف
ال �ش �ح��ن امل �ث ��ال �ي ��ة ،وت� �ص ��ل ق � ��درة ال �ش �ح��ن
القصوى  270كيلو واط .كما يبلغ إجمالي
سعة بطارية بورشه فائقة األداء  93.4كيلو
واط ساعة .يستطيع سائقو تايكان شحن
س �ي��ارات �ه��م ح �ت��ى  11ك �ي �ل��و واط ب��ال�ت�ي��ار

املتردد في منازلهم.

البصمة املميزة لتصميمات بورشه
ت �ع��د ت��اي �ك��ان ب�ف�ض��ل ت�ص�م�ي�م�ه��ا البسيط
ال�ت�ق�ل�ي��دي ب��داي��ة ع �ه� ٍ�د ج��دي��د .ف��ي ال��وق��ت
ذات��ه ،تحتفظ السيارة ببصمة تصميمات
بورشه التي ال تخطئها العني .من األم��ام،
تبدو السيارة عريضة ومسطحة إل��ى حد
واض��ح م��ع أجنحة ب�ب��روز مرتفع .تستمد
السيارة شكلها العام من تصميم السقف
الرياضي املنزلق إلى الخلف حتى مؤخرة
ال � �س � �ي� ��ارة .ك �م ��ا ت �ع ��د األج � � � ��زاء ال �ج��ان �ب �ي��ة
املنحوتة سمة مميزة لتصميم ال�س�ي��ارة.

أم��ا ال�ش�ك��ل ال�خ��ارج��ي األن �ي��ق للمقصورة،
وال��دع��ام��ة  Cال�خ�ل�ف�ي��ة امل �س �ح��وب��ة ،وخ�ط��ا
الجناحني البارزين اللذين يبرزان مؤخرة
ال � �س � �ي� ��ارة إل� � ��ى ح � ��د واض � � � ��ح ،ف �ج �م �ي �ع �ه��ا
س� �م ��ات م� �ع� �ه ��ودة ف� ��ي ت �ص �م �ي��م س� �ي ��ارات
عالمة بورشه التجارية .يشمل التصميم
الخارجي للسيارة أيضًا عناصر مبتكرة
م �ث��ل ال �ش �ك��ل ال ��زج ��اج ��ي ل �ش �ع��ار ب ��ورش ��ه،
ال ��ذي ُأ ِّ
دم� ��ج ف��ي ل ��وح امل�ص��اب�ي��ح الخلفية.
ومع قيمة معامل السحب التي تبلغ ،0.22
يسهم الشكل البسيط املحسن من ناحية
الديناميكية الهوائية في خفض استهالك
الطاقة ،ومن ثم زيادة املسافة التي تقطعها

ت �س �ت �ع�ين ب� ��ورش� ��ه ب �ن �ظ��ام ت �ح �ك��م م��رك��زي
ل�ل�ت�ح�ك��م ف ��ي أن �ظ �م��ة ال �ت �ح �ك��م ف ��ي ش��اس�ي��ه
س �ي ��ارة ت��اي �ك��ان؛ ي�ع�م��ل ن �ظ��ام ب ��ورش ��ه 4D
امل� �ت� �ك ��ام ��ل ل �ل �ت �ح �ك��م ف � ��ي ال� �ش ��اس� �ي ��ه ع �ل��ى
تحليل جميع أنظمة التحكم في الشاسيه
وم��زام�ن�ت�ه��ا ف��ي ال��وق��ت ال�ف�ع�ل��ي .وتتضمن
أنظمة التحكم في الشاسيه نظام التعليق
الهوائي املتكيف بتقنية ثالثية الحجرات،
والذي يشمل نظاما إلكترونيا للتحكم في
التخميد ضمن نظام بورشه النشط إلدارة
التعليق ،والنظام الكهروميكانيكي للتحكم
ف ��ي ث� �ب ��ات ال � � � ��دوران ض �م��ن ن� �ظ ��ام ب��ورش��ه
سبورت للتحكم الديناميكي في الشاسيه،
وال��ذي يشمل نظام بورشه ب�لاس لتوجيه
عزم ال��دوران .ويعد نظام التحكم في الدفع
الرباعي م��ع املحركني الكهربائيني ونظام
ارت�ج��اع الطاقة مزايا فريدة من نوعها؛ إذ
ت �ف��وق ال �ط��اق��ة االرت �ج��اع �ي��ة امل�ح�ت�م�ل��ة .وق��د
أثبتت اختبارات القيادة أنه عند االستخدام
ال� �ي ��وم ��ي ،ي� �ق ��وم امل� �ح ��رك ��ان ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ان
ب �ح��وال��ي  90%م��ن ال�ك�ب��ح م��ن دون تفعيل
مكابح العجالت الهيدروليكية.
ال ت �خ �ت �ل��ف م� �ج� �م ��وع ��ة أن� � �م � ��اط ال� �ق� �ي ��ادة
امل�خ�ت�ل�ف��ة ف��ي س �ي��ارة ت��اي �ك��ان ع��ن امل�ف�ه��وم
األساسي لسلسلة ط��رازات بورشه ،لكنها
مدعومة بإعدادات خاصة تعزز االستخدام
األمثل للدفع الكهربائي الخالص .تتوافر
السيارة بأربعة أنماط قيادة هي« :راينج»
و«نورمال» و«سبورت» و«سبورت بالس».
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل ��ك ،يمكن إض��اف��ة أنظمة
ف��ردي��ة ب�ح�س��ب ال �ح��اج��ة ف��ي ن�م��ط ال�ق�ي��ادة
الفردي «إنديفيديوال».
س � ُ�ي� �ع � �ل ��ن ع� � ��ن ت� � ��واف� � ��ر ط� � � � � ��رازي ت ��اي� �ك ��ان
وأس �ع��اره �م��ا ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق األوس ��ط
وأفريقيا في النصف األول من عام .2020

محركا دفع مبتكران

 20دقيقة من الشحن تمأل البطارية بنسبة % 80

ت��أت��ي سيارتا تايكان ت��ورب��و وت��اي�ك��ان ت��ورب��و إس بمحركني كهربائيني فائقا
ال�ك�ف��اءة ،أحدهما على امل�ح��ور األم��ام��ي واآلخ��ر على امل�ح��ور الخلفي ،مما يمنح
ال�س�ي��ارة ق��وة دف��ع رب��اع�ي��ة .وت�ع��زز اآلل�ت��ان املتزامنتان الفائقتا األداء والعاليتا
الكفاءة املسافة التي تقطعها السيارة بالشحنة الواحدة وق��وة الدفع املستمرة.
كما تم دمج كل من املحرك الكهربائي ،وناقل الحركة ،واملحول الذي يتم التحكم
به بموجات النبض في وحدة حركة مدمجة .وتتميز هذه الوحدات بأعلى كثافة
طاقة (بالكيلو واط لكل لتر من مساحة التركيب ) بني جميع مجموعات الحركة
الكهربائية املتوافرة في السوق اليوم .وتتيح هذه التقنية زيادة عنصر النحاس
في الجزء الساكن من املحرك ،مما يؤدي إلى زيادة االستطاعة والعزم مع الحفاظ
على حجم امل�ك��ون��ات كما ه��ي .يعد ن��اق��ل ال�ح��رك��ة الثنائي ال�س��رع��ة املثبت على
املحور الخلفي أحد ابتكارات بورشه؛ حيث تعطي السرعة األولى للسيارة قوة
تسارع كبيرة من حالة السكون ،في حني تضمن السرعة الثانية مع مدى نقل
التروس الطويل كفاءة عالية وانخفاض استهالك الطاقة .وينطبق ذلك أيضًا على
السرعات العالية جدًا.

تصميم فريد للمقصورة
يعتبر رك��ن القيادة نقلة جديدة ببنيته الواضحة
وت�ص�م�ي�م��ه ال �ج��دي��د ب��ال �ك��ام��ل .ف �ل��وح��ة ال� �ع ��دادات
املنحنية القائمة بذاتها تمثل أعلى نقطة في لوحة
العدادات لتركز بشكل كامل على

المقصورة الداخلية وجديدها
 3شاشات تعمل باللمس

السائق .تم الدمج بني شاشة عرض نظام املعلومات
وال �ت��رف �ي��ه ق �ي��اس  10.9ب��وص��ة وش��اش��ة ال�ع��رض
ال �خ��اص��ة ب�م�ق�ع��د ال ��راك ��ب وال �ت ��ي ت��أت��ي كتجهيز
�وح
اخ �ت �ي��اري ف��ي خ��ط واح� ��د ل�ت�ص�ب�ح��ا أش �ب��ه ب �ل� ٍ
أسود زجاجي .وقد أعيد تصميم جميع واجهات
املستخدم ف��ي س�ي��ارة تايكان.

ُ ِّ
ك �م��ا ق��ل��ص ع ��دد أدوات ال�ت�ح�ك��م ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة مثل
حد كبير ،وقد حلت محلها
املفاتيح واألزرار إلى ٍ
أنظمة تحكم ذكية سهلة االستخدام  -باستخدام
تقنية التشغيل باللمس أو وظيفة التحكم الصوتي،
الذي يستجيب لعبارة «.»Hey Porsche
ت �ع��د س� �ي ��ارة ت ��اي� �ك ��ان أول س� �ي ��ارة م ��ن ب��ورش��ه
ب�م�ق�ص��ورة خ��ال�ي��ة م��ن ال�ج�ل��د؛ فجميع تجهيزات
امل �ق �ص ��ورة م �ص �ن��وع��ة م ��ن م � ��واد م �ب �ت �ك��رة م�ع��اد
تدويرها ،مما يبرز مفهوم االستدامة ال��ذي تقوم
عليه السيارة الكهربائية .يتيح «حيز األق ��دام» –
املساحات الفارغة في مساحة األرجل في مؤخرة
ال �س �ي��ارة  -ل �ل��رك��اب ف��ي ال �خ �ل��ف ج �ل��وس��ًا م��ري�ح��ًا
ويضمن االرتفاع املنخفض للسيارة املعهود في
السيارات الرياضية .تتوافر السيارة بصندوقي
أمتعة؛ حيث تبلغ سعة حجرة األمتعة األمامية 81
لترا ،فيما يبلغ حجم صندوق األمتعة الخلفي 366
لترا.

الزميل بشير سليمان خالل تجربة القيادة في قرية هوف شرقي
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تظاهرات في درعا ..وقتلى للنظام السوري
شهدت قرى وبلدات ريف درعا جنوبي سوريا تحركات جديدة ،خالل الساعات املاضية ،تجسدت في
هجوم على حاجز لقوات النظام السوري تزامنًا مع تظاهرات هتفت ضد النظام .وهاجم مجهولون
حاجزا للمخابرات الجوية بني بلدتي غرز وام املياذن ،ما أسفر عن مقتل ثالثة عناصر بينهم ضابط
برتبة نقيب .وتزامن ذلك مع خروج تظاهرات ،في ريف درعا الغربي .في سياق آخر ،دخل رتل تركي
إل��ى مدينة إدل��ب م��ن معبر كفرلوسني ال �ح��دودي ،تزامنا م��ع اس�ت�م��رار ال�ط��ائ��رات ال��روس�ي��ة قصفها
على قرى وبلدات ريف املدينة ،وتوجه قسم منه صوب نقطة املراقبة في قرية الصرمان بريف إدلب
الشرقي .أما القسم اآلخر فتوجه إلى نقطة املراقبة في قرية معرحطاط بريف إدلب الجنوبي.
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ال مؤشرات حول الحكومة ..وبعبدا «هدف» الثوار بعد سقوط شهيد

لبنان في مهب االنزالق
إلى الفوضى
 دحض تسريبات عن اعتذار
الحريري ..واتجاه لتحديد
االستشارات
 عون للمنتفضين :إذا ما
في عندكم «أوادم» بالدولة..
هاجروا
 بري ِّ
يحذر من الفراغ السياسي:
البلد في قعر الهاوية
 مواجهات في جل الديب..
وتحريك الشارع المقابل
بيروت  -أنديرا مطر
«ل�ب�ن��ان ف��ي مهب ال��ري��ح» ،واق�ع��ًا ال م �ج��ازًا .فتطورات
اليومني السابقني اتخذت منحى دراماتيكيًا متصاعدًا
في أعقاب حدثني أججا االحتجاجات وأع��ادا الثوار
ال��ى ال�ط��رق��ات وال �س��اح��ات :ح ��وار رئ�ي��س الجمهورية
ميشال ع��ون ،واس�ت�ش�ه��اد ال�ش��اب ع�لاء أب��وف�خ��ر على
ي��د عنصر م��ن ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي .ف��ي ح�ين أن الحكم
يتجه إلى أزم��ة سياسية خطيرة مع استعداد رئيس
حكومة تصريف األعمال سعد الحريري إلى االعتذار
ع��ن تشكيل اي حكومة ال تلبي تطلعات ال�ش��ارع ،في
ما يلوح العهد الرئاسي مدعومًا بحزب اهلل بتشكيل
حكومة م��ن ل��ون واح��د سيكون لها ت��داع�ي��ات كارثية
على البلد ،ال سيما مع بدء ظهور شارع السلطة مقابل
شارع الثورة.
كلمة ال��رئ�ي��س ع��ون ال�ت��ي ت��وج��ه ب�ه��ا ال��ى اللبنانيني
ع �ل��ى م �ش��ارف إت �م��ام االن �ت �ف��اض��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة السلمية
شهرها األول ،لم تالمس مطالب ال�ش��ارع ،ول��م تحمل
في مضمونها ما يطمئنهم ويعيدهم الى منازلهم ،بل
رأوا فيها استفزازا واضحا لهم .ولم يكد عون ينهي
ح � ��واره ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي ح �ت��ى ان �ت �ف��ض ال �ش ��ارع م �ج��ددًا،
راف �ض��ًا وم �ن��ددًا ب�م��واق�ف��ه ،ال سيما ق��ول��ه« :اذا م��ا في
عندهم اوادم في الدولة يروحوا يهاجروا».
ب�ي��د ان ال�ت�ط��ور األخ �ط��ر تمثل ف��ي مقتل ال �ش��اب ع�لاء
ابوفخر على ي��د عنصر ف��ي استخبارات الجيش اثر
تالسن بني متظاهرين وعناصر عسكرية على خلفية
ق�ط��ع ال�ط��ري��ق ف��ي خ�ل��دة «ج �ن��وب ب �ي��روت» ،ف�ق��د اج��ج
ال�ش��ارع وع�م��ده ب��ال��دم ،ليتحول ال�ش��اب أيقونة ،تزين
ص ��وره ش ��وارع م��دن ل�ب�ن��ان م��ن ال�ج�ن��وب ال��ى الشمال
والبقاع.
وبعد ليلة سوداء ،عاود املحتجون قطع الطرقات من

متظاهرون على طريق القصر الجمهوري يعترضون
على كالم الرئيس عون | ا ب

متظاهرة ترفع علم لبنان على طريق جل الديب السريع المقطوع شمالي بيروت | ا ب

الشمال الى الجنوب مرورا ببيروت فالبقاع والجبل،
باالطارات واملستوعبات واألتربة واالجساد ،واستفاق
اللبنانيون على غضب ع��ارم وتصميم على مواصلة
االنتفاضة حتى تحقيق األه��داف .وقال أحدهم« :هذا
شهيد ل�ب�ن��ان ..شهيد ال �ث��ورة ..ودم��ه برقبة ك��ل واح��د
قاعد على الكرسي من رئيس الجمهورية ونازل ..نحن
اليوم في عصيان مدني ممنوع حدا يمر».
قسم من املتظاهرين توجه الى بعبدا حيث تجمعوا
على طريق القصر الجمهوري الذي أقفلت جميع املنافذ
امل��ؤدي��ة إليه ب��األس�لاك الشائكة واآلل �ي��ات العسكرية.
والح� �ق ��ًا ن �ق��ل أح� ��د ال �ض �ب��اط ف ��ي ال �ق �ص��ر رس ��ال ��ة ال��ى

املحتجني م��ن ال��رئ�ي��س ع��ون ي��دع��وه��م فيها لتشكيل
ّ
وف� ��د م ��ن ع� �ش ��رة أش� �خ ��اص ل �ل �ق��ائ��ه ل �ك��ن �ه��م رف� �ض ��وا.
وعمد املتظاهرون ال��ى القرع على الحديد احتجاجًا
ع�ل��ى ع ��دم س �م��اع ال��رئ �ي��س ل �ص��وت ال �ن��اس امل�ط��ال�ب�ين
بحكومة مستقلة .وك��ان��وا يهتفون« :الشعب يطالب
وال يفاوض».
وشهدت بعض املناطق إشكاالت خطيرة ال سيما في
منطقة جل الديب التي كان املحتجون فيها يقطعون
ال�ط��ري��ق الرئيسية ع�ن��دم��ا ن��زل��ت مجموعة مناهضة
للحراك حاملة الجنازير والعصي والسكاكني وبدأت
باالعتداء على املحتجني .وسجل اط�لاق ن��ار من قبل

متظاهرون يعتلون
لوحات ارشادية
على طريق القصر
الجمهوري في
بعبدا | ا ف ب

الجميع في مأزق
تقول مصادر مطلعة لـ سبقلا إن الجميع في مأزق؛ ألن التيار الوطني الحر وحلفاءه يدركون أن حكومة
من دون سعد الحريري تعني دفع البلد إلى االنهيار في ظل أزمة اقتصادية وانهيار مالي لم يعد بحاجة
إلى تجميل ،فيما الحريري يبدو أقرب إلى تحقيق مطلب الحراك تحرره من عبء التسويات التي أبرمها
مرغمًا .وفي مطلق األحوال ،تقول املصادر إن االنتفاضة لن تتوقف بل قد تتوسع إذا انضم إليها تيار
املستقبل والحزب التقدمي االشتراكي ،وهذا األمر دونه مخاطر على لبنان وعلى االنتفاضة.

تحول «أيقونة» على امتداد األراضي اللبنانية

شهيد الثورة يسقط أمام ناظري ابنه
أوق� � ��دت دم � ��اء ال� �ش ��اب ع�ل��اء أب��وف �خ��ر،
ال��زوج واألب لثالثة أطفال ،الثورة من
ج��دي��د .أب��وف �خ��ر ،أول ش �ه��داء ال �ث��ورة،
ال� ��ذي «ه � ��وى» ع �ل��ى أرض خ �ل��دة أم��ام
أع �ي��ن اب� �ن ��ه وزوج � �ت � ��ه ،ارت� �ف ��ع س��ري �ع��ًا
«أي� � �ق � ��ون � ��ة» ع � �ل ��ى ام � � �ت� � ��داد األراض � � � ��ي
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ف�ح�م��ل ال �ث��وار ص� ��وره ،من
طرابلس الى جبيل فالزوق وجل الديب
وص��وال ال��ى الشيفروليه وص�ي��دا (،)...
معاهدين اياه االستمرار في النضال،
حتى تحقيق ما استشهد ألجله.
وف��ي ان�ت�ظ��ار التحقيقات ال�ت��ي أعلنت
ق�ي��ادة الجيش انها باشرتها بإشارة
ال�ق�ض��اء املختص – ف��ي اع�ق��اب البيان
ال ��ذي أص��درت��ه وج ��اء ف�ي��ه «ت��م توقيف
ال� �ع� �س� �ك ��ري م �ط �ل��ق ال � �ن� ��ار ف� ��ي خ� �ل ��دة،
موضحة انه «أثناء مرور آلية عسكرية
ت��اب �ع��ة ل�ل�ج�ي��ش ف ��ي امل �ح �ل��ة ،ص��ادف��ت
مجموعة م��ن املتظاهرين تقوم بقطع
ال �ط��ري��ق ف�ح�ص��ل ت�ل�اس��ن وت ��داف ��ع مع
العسكريني مما اضطر أح��د العناصر
إلى إطالق النار لتفريقهم ما أدى إلى
إصابة أحد األش�خ��اص» .وه��ذا البيان
ن��اق�ض��ه كليا ش�ه��ود ال�ع�ي��ان مطالبني
بكشف الحقائق ومحاسبة القاتل.
وفيما عمدت بعض الجهات الحزبية
وال�س�ي��اس�ي��ة إل��ى اس�ت�غ�لال دم ��اء ع�لاء
وت ��وظ �ي �ف �ه ��ا ف� ��ي ت ��ره� �ي ��ب وت �خ��وي��ف
املنتفضني ،لم تستبعد بعض املصادر
ف��رض �ي��ة ان ت �ك��ون ال �ح ��ادث ��ة م�ط�ل��وب��ة
ل �ت �ع �م �ي��م ال� ��رع� ��ب ف� ��ي ن� �ف ��وس ال� �ث ��وار
ّ
وترهيبهم ،علهم يرتدعون ويخرجون
من الشوارع.
وق � ��ال � ��ت امل� � �ص � ��ادر ل � �ـ«امل � ��رك � ��زي � ��ة» إن ��ه
ب �ع��دم��ا ل ��م ت �ن �ف��ع ال ��وع ��ود ال�س�ي��اس�ي��ة

عنصر من مخابرات الجيش يعتدي على متظاهرين
على الطريق إلى القصر الجمهوري أمس | ا ف ب

شقيقة ابو فخر تغمض عيني ابنه كي
ال يشاهد اباه مضرجا بالدماء

واالق �ت �ص��ادي��ة وال � �غ� ��ارات «ال �ح��زب �ي��ة»
ال �ت��ي ن �ف��ذت وس ��ط ال�ع��اص�م��ة وقبلها
م ��واك ��ب ال� ��دراج� ��ات االس� �ت� �ف ��زازي ��ة ،قد
ي �ك��ون ال �ب �ع��ض ق ��رر ال �ل �ج��وء ال ��ى لغة
«ال� � � ��دم» وال� �ق� �ت ��ل ،إلخ ��اف ��ة امل�ن�ت�ف�ض�ين
وإب�لاغ�ه��م ان امل��واج�ه��ة دخ�ل��ت مرحلة
جديدة ول��ن تكون بعد اليوم «نزهة»،
وال �ت �ظ��اه��ر وق �ط��ع ال �ط��رق��ات ل ��ن ي�م��را
بسهولة وقد تكون كلفتهما عالية.
ال � �ث � ��وار زف � � ��وا ع �ل��اء ش �ه �ي �دًا ل �ل �ث ��ورة،
ون�ع��وه باسم الشعب اللبناني داع�ين
ال��ى املشاركة ف��ي مأتم شعبي يقام له
ف��ي س��اح��ة ال�ش�ه��داء ف��ي ب�ي��روت اليوم
الخميس ،ليقترن اسمه باسم شهداء
لبنان ولينضم الى شهيد الثورة األول
حسني العطار.

جدارية الشهيد
ط ��راب� �ل ��س ،ال �ت ��ي ل ��م ت�ت�ع�ب�ه��ا ال� �ث ��ورة،
اه�ت��زت ل��دى سماعها خبر استشهاد
ابو فخر .وقد س��ارع عدد من الفنانني
ال �ت �ش �ك �ي �ل �ي�ين ال � ��ى رس � ��م ج� ��داري� ��ة ف��ي

ثوار طرابلس رسموا «جدارية» للشهيد عالء أبو فخر

س ��اح ��ة ع �ب��دال �ح �م �ي��د ك ��رام ��ي (ال� �ن ��ور)
تحمل ص��ورة الشهيد وذل��ك تحية من
ساحة ال�ث��ورة ال��ى من ق��دم دم��اءه فداء
لهذه الثورة .كما تجمع عدد كبير من
أبناء طرابلس أم��ام الجدارية ووقفوا
دق ��ائ ��ق ص �م��ت ح � � ��دادًا ع �ل��ى ال �ش �ه �ي��د
ع�ل�اء أب��وف �خ��ر ،وأه� ��دوا ل��روح��ه س��ورة
الفاتحة.
وف � � ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة ال� �ش� �ي� �ف ��رول� �ي ��ه وض� ��ع
امل�ت�ظ��اه��رون اكليل ورد ع��ن روح��ه في
س ��اح ��ة االع� �ت� �ص ��ام .وف � ��ي ج �ب �ي��ل ك�م��ا
ف ��ي ع �ك��ار رف �ع��ت ص ��ور ال �ش�ه �ي��د على
الطرقات وفي الساحات.

جنبالط يهدئ مناصريه
ب ��دوره ،سعى رئيس ال�ح��زب التقدمي
االش�ت��راك��ي ول�ي��د جنبالط إل��ى تهدئة

مناصريه في مدينة شويفات والجبل،
معتبرًا ان أفضل تكريم لشهيد الثورة
اللبنانية وشهيد ال�ح��زب االش�ت��راك��ي
ع�لاء ابوفخر ه��و ف��ي مواصلة الثورة
السلمية بعيدا عن أي توتر او هيجان
او ف� �ئ ��وي ��ة ح ��زب� �ي ��ة ض� �ي� �ق ��ة .ع �ل �م��ًا ان
اب��وف�خ��ر ينتمي إل ��ى ال �ح��زب وي�ت��ول��ى
مسؤولية حزبية ،لكنه في الوقت نفسه
ينتمي إلى الحراك املدني ،وقد ترشح
إل ��ى االن �ت �خ��اب��ات امل�ح�ل�ي��ة ف��ي مدينته
على لوائح الحراك وفاز منفردًا.
ب � � � ��دوره ،ت� �ق ��دم رئ� �ي ��س ح � ��زب ال� �ق ��وات
اللبنانية سمير جعجع بالتعازي من
ذوي الشهيد ،وطالب القضاء املختص
بالقيام بكل التحقيقات الالزمة وإنزال
أش��د العقوبات بمن يظهره التحقيق
ً
مذنبًا ومسؤوال.

احد مناصري التيار الوطني الحر في املنطقة.

ّ
يصعد
الحكم

وع�ل��ى وق��ع ال�ت�ط��ورات امل�ي��دان�ي��ة ت��واص�ل��ت زي ��ارة املوفد
الفرنسي كريستوف فارنو االستكشافية ،فيما استمر
ال �ت �خ �ب��ط ال �س �ي��اس��ي ع �ل��ى ح ��ال ��ه ،ب ��ل ب� ��دا ان م�ن�س��وب��ه
ارت �ف��ع ف��ي م��ا ب ��دا ان ه �ن��اك ازم ��ة ف��ي تشكيل الحكومة
ع�ك�س�ت�ه��ا ت �س��ري �ب��ات امل � �ص ��ادر امل �ت �ض ��ارب ��ة ،ف �ف��ي ح�ين
رج �ح��ت م �ص��ادر ح ��زب اهلل اإلع�لام �ي��ة أن ي�ت�ج��ه رئ�ي��س
ال�ح�ك��وم��ة س�ع��د ال �ح��ري��ري إل ��ى االع �ت ��ذار ع��ن التشكيل،
استغربت أوس��اط الحريري مما يشاع عن اع�ت��ذاره عن
التكليف ،موضحة أن��ه لم يكلف ليعتذر ،وبأنه يتطلع
إلى الدعوة لالستشارات النيابية امللزمة بأسرع وقت.
وقالت املصادر إن الحريري أبلغ حزب اهلل وحركة أمل
ّ
بتمسكه بحكومة اختصاصيني فقط ،معتبرة أن هدف
التسريبات ممارسة الضغط على الحريري لحمله على
الرضوخ للشروط التي يحاول بعض القوى السياسية
فرضها عليه.
وقالت قناة املنار التابعة لحزب اهلل إنه بناء على امكان
اعتذار الحريري ستتكثف االتصاالت لالتفاق معه على
مرشح لتكليفه.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،ق��ال��ت م �ص��ادر ف��ي ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال�ح��ر
لقناة ال �ـ otvأن األف��ق م�س��دود تمامًا أم��ام الحل وهناك
ت �ب��اع��د ب�ي�ن وج �ه �ت��ي ن �ظ��ر ع ��ون وال �ح ��ري ��ري ،ف��األخ�ي��ر
ع �ن��د م��وق �ف��ه ب � �ض� ��رورة ت��أل �ي��ف ح �ك��وم��ة م ��ن أص �ح��اب
الكفاءة واالختصاص تتولى تنفيذ أجندة اقتصادية
م �ح��ددة تتضمن ورق ��ة ال�ح�ك��وم��ة االق�ت�ص��ادي��ة وبعض
ال�ع�ن��اوي��ن االص�لاح �ي��ة خ�ل�ال م ��دة  ٦اش �ه��ر ،ف�ي�م��ا ع��ون
ومحيطه يصران على حكومة مختلطة من السياسيني
والتكنوقراطقريبة بمواصفاتها من الحكومة املستقيلة.
ف ��ي وق ��ت دع ��ا رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� �ن ��واب ن �ب �ي��ه ب ��ري إل��ى

الحفاظ على االنتظام العام وتجديده املطالبة باالسراع
بتأليف حكومة جديدة وبتحمل الجميع مسؤولياتهم
وصيانة السلم االه�ل��ي وال��وح��دة ال��داخ�ل�ي��ة ،م�ح��ذرًا من
ال��وق��وع ف��ي ال�ف��راغ السياسي .وق��ال« :أعتبر أن املرحلة
ال��راه�ن��ة تستدعي تحمل امل�س��ؤول�ي��ة للجميع النتشال
الوطن من قعر هاوية إن حصلت لن يسلم من تداعياتها
أحد على االطالق».

«يروحوا يهاجروا»
رئ�ي��س الجمهورية ميشال ع��ون أب�ل��غ امل��وف��د الفرنسي
ال� �ت ��زام ال �ح �ك��وم��ة ال �ع �ت �ي��دة ت�ن�ف�ي��ذ ال ��ورق ��ة االص�لاح �ي��ة
ومكافحة الفساد ومالحقة سارقي امل��ال العام بعد رفع
الحصانة عنهم .ولفت عون الى ان التحركات الشعبية
ال�ق��ائ�م��ة ح��ال�ي��ًا رف �ع��ت ش �ع��ارات اص�لاح �ي��ة ه��ي نفسها
التي التزم رئيس الجمهورية تحقيقها ،مشيرًا ال��ى ان
الحوار مع قيادات من الحراك ال يزال متعذرا ،وأكد عون
خياره بأن تكون الحكومة الجديدة مؤلفة من سياسيني
وت �ك �ن��وق��راط ل�ت��أم�ين ال�ت�غ�ط�ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ل�ازم ��ة كي
تتمكن من نيل ثقة الكتل النيابية اضافة الى ثقة الشعب.
وأوض��ح عون حقيقة االوض��اع االقتصادية التي تزداد
ترديًا نتيجة التظاهرات ،حسب تعبيره .لكنه اعتبر ان
بدء التنقيب عن النفط والغاز في خالل الشهرين املقبلني
سوف يساعد على تحسن الوضع تدريجيًا.
وك ��ان ع��ون ق��ال ف��ي وق��ت م�ت��أخ��ر م��ن م�س��اء ال�ث�لاث��اء إن
لبنان يواجه «نكبة» إذا لم يعد املحتجون إلى ديارهم.
ُ
وأدل ��ى ع��ون بتصريح ف�س��ر على ن�ط��اق واس��ع على أنه
يخبر املحتجني الذين ال تعجبهم طريقة إدارة البالد أن
يغادروها إذ قال« :لم َأر أبدًا عبر التاريخ ،كالذي يحصل
ال�ي��وم ،حيث خ�لاف من دون ح��وار .فهل هناك ث��ورة من
دون قائد؟ ..إذا لم يكن هناك عندهم أوادم في هذه الدولة
يروحوا يهاجروا وما رح يوصلوا للسلطة».

السيسي يبحث في اإلمارات
مبادرة الكويت لحل األزمة مع قطر
القاهرة  -خالد زهران
وص��ل ال��رئ�ي��س امل�ص��ري عبدالفتاح السيسي ،أم��س،
إل��ى أب��وظ�ب��ي ،ف��ي زي ��ارة ت�س�ت�غ��رق ي��وم�ين ،وك ��ان في
استقباله ول��ي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زاي��د،
وبحث الزعيمان ال�ع�لاق��ات وال�ت�ع��اون االستراتيجي
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن .وك �ش��ف م �ص��در دب�ل��وم��اس��ي م �ص��ري لـ
سبقلا أن ملف مبادرة الكويت لحل أزمة املقاطعة مع
قطر مطروح ضمن املناقشات ،مشيرًا إلى أنه لم ُيتخذ
قرار بشأن املصالحة ،ولكن تجري دراسة األمر.
وتابع املصدر إنه ستجري أيضًا مناقشة امللف اليمني
وآخر التطورات فيه ،حيث يجري العمل بالتنسيق مع
السعودية للوصول إلى تسوية عاجلة في اليمن.
وأك ��د امل �ص��درأن م��ن ب�ين امل�ل�ف��ات امل �ط��روح��ة م��واج�ه��ة
التنظيمات اإلرهابية والعائدين من سوريا والعراق،
ح �ي��ث س �ي �ج��ري االت� �ف ��اق ع �ل��ى آل �ي��ة ع��رب �ي��ة ل�ت��وح�ي��د
ال �ج �ه ��ود مل �ك��اف �ح��ة اإلره� � � ��اب خ �ل��ال امل ��رح �ل ��ة امل�ق�ب�ل��ة
ومواجهة التنظيمات اإلرهابية.

ابن زايد مستقبالً السيسي | وام

اتهم جهات نافذة في إيران بإهدار مليارات الدوالرات

روحاني :فشلنا بمواجهة العقوبات
للمرة األولى ،أقر الرئيس اإليراني حسن روحاني
بفشل الحكومة في مواجهة العقوبات االقتصادية
األميركية املفروضة على ب�لاده بسبب برنامجها
النووي.
وخالل حديث تلفزيوني ،الثالثاء ،في مدينة كرمان،
قال روحاني إن البالد تمر بظروف اقتصادية صعبة
ل��م ت�ش�ه��ده��ا م �ن��ذ أرب �ع�ي�ن ع��ام��ا ب�س�ب��ب ال�ع�ق��وب��ات
األميركية التي فرضت حظرا على تصدير النفط،
ً
م �ت �س��ائ�لا« :ك �ي��ف ن��دي��ر ال �ب�ل�اد ون �ح��ن ن��واج��ه أزم��ة
تصدير وبيع النفط؟» .وتابع«:نحن اآلن بحاجة إلى
العملة الصعبة لتأمني متطلبات البالد ومتطلبات
الحكومة أيضا» ،مبينًا أن  70في املئة من ميزانية

الحكومة ت��ؤم��ن م��ن إي ��رادات بيع النفط وال �ـ  30في
املئة األخرى من الرسوم الجمركية والضرائب.
وك �ش ��ف روح ��ان ��ي أن ح �ج��م إي� � � ��رادات ن �ف��ط إي� ��ران
ال �س �ن��وي��ة ت�ب�ل��غ  60م �ل �ي��ار دوالر ،م�ض�ي�ف��ًا« :ن�ح��ن
ب�ح��اج��ة إل��ى  60م�ل�ي��ار دوالر الس�ت�ي��راد متطلبات
ال�ب�لاد م��ن ال �خ��ارج ،وال نمتلك منها اآلن إال ج��زءًا
ً
قليال جدًا جدًا»
واتهم روحاني جهات نافذة في إيران  -لم ّ
يسمها -
بإهدار مليارات الدوالرات من أموال الشعب ،منتقدا
ف��ي ال��وق��ت ذات��ه رئيس السلطة القضائية الجديد
إبراهيم رئيسي على عدم قدرته على كشف ملفات
الفساد العمالقة( .فارس ،إرنا)
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نتانياهو يحاول ج َّر غانتس إلى حكومة أقلية ..ويح ِّيد «حماس»

العدوان يتواصل على غزة 23 ..شهيداً
القدس  -احمد عبد الفتاح
ف��ي ال �ي��وم ال�ث��ان��ي ل �ل �ع��دوان االس��رائ�ي�ل��ي على
قطاع غ��زة ،تكشفت مقاصد رئيس الحكومة
االس��رائ�ي�ل�ي��ة ب�ن�ي��ام�ين ن�ت��ان�ي��اه��و ع��ن اه��داف��ه
السياسية التي يرمي الى تحقيقها في معركة
بقائه على قيد الحياة السياسية.
ووف ��ق م �ص��ادر اس��رائ �ي �ل �ي��ة ،ف ��إن اح ��د اه ��داف
نتانياهو م��ن التصعيد ال��راه��ن ،ه��و ج��ر بني
غانتس زعيم «ازرق/ابيض» من ارنبة انفه الى
حكومة وح��دة وطنية ب��ذري�ع��ة ت�ع��رض االم��ن
االسرائيلي الى خطر داهم ،يرأسها بالتناوب،
ع �ل��ى ان ي �ك��ون ه��و ف��ي ال �ف �ت��رة االول� � ��ى ،االم��ر
الذي قد يمنحه فرصة النجاة من الذهاب الى
السجن بتهم فساد ،مضيفة انه بتعيني زعيم
حزب «ال��ى اليمن» نفتالي بينت وزي�رًا مؤقتًا
ل�ل��دف��اع ض�م��ن ع��دم دخ��ول��ه ف��ي اي صفقة مع
غ��ان�ت��س ،ال��ذي يسعى ال��ى تشكيل الحكومة،
وب��ال �ت��ال��ي اف� �ش ��ال م �س��اع �ي��ه ووض� �ع ��ه ق�ب��ال��ة
خيارين :اما حكومة وحدة بشروط نتانياهو،
او تحميله مسؤولية ال��ذه��اب ال��ى انتخابات
عامة للمرة الثالثة في اقل من عام.

العدوان يتواصل
وفي امليدان ،تواصل امس العدوان االسرائيلي
ع �ل��ى ق �ط��اع غ� ��زة ،ح �ي��ث ارت �ف��ع ع ��دد ال �ش �ه��داء
الفلسطينيني ال��ذي��ن س�ق�ط��وا ج ��راء ال �غ��ارات
االس��رائ �ي �ل �ي��ة إل� ��ى  ،23وأص� �ي ��ب  50آخ� ��رون
ب �ج��راح .وق��ال��ت وزارة ال�ص�ح��ة الفلسطينية
ف��ي غ��زة ان  13فلسطينيا اس�ت�ش�ه��دوا ،حتى
س��اع��ات ظهر ام��س األرب �ع��اء ،ف��ي غ ��ارات على
عدة مناطق في القطاع ،انضموا الى  10اخرين
استشهدوا الثالثاء.
ون �ع��ت ح��رك��ة ال �ج �ه��اد االس�ل�ام��ي ام ��س خ��ال��د
ف ��راج ( 38ع��ام��ًا) ال�ق��ائ��د امل �ي��دان��ي ف��ي ذراع �ه��ا

رجل يحمل جثة الصبي أمير عياد الذي استشهد بغارة إسرائيلية على غزة | أ ف ب

ال�ع�س�ك��ري��ة «س ��راي ��ا ال �ق ��دس» ال� ��ذي استشهد
ج��راء غ��ارة اسرائيلية على ارض زراع �ي��ة في
منطقة املغراقة شرقي غزة.
ب��امل �ق��اب��ل ،ق��ال��ت ح��رك��ة «ال �ج �ه��اد اإلس�ل�ام ��ي»،
إن�ه��ا س�ت��واص��ل إط�ل�اق ال�ق��ذائ��ف ال�ص��اروخ�ي��ة
ب��ات �ج��اه إس��رائ �ي��ل ،وج ��اء ف��ي ب �ي��ان ص ��در عن
ذراع � �ه ��ا ال �ع �س �ك��ري��ة «س ��راي ��ا ال � �ق� ��دس» ،أن �ه��ا
«ت��ؤك��د ب��أن ردن��ا سيستمر ،وأن الحساب مع
ال�ع��دو الصهيوني م��ا زال مفتوحا للرد على
ال�ج��ري�م��ة» .ووف�ق��ا للبيان ،ف��إن س��راي��ا القدس
أطلقت ص��واري��خ باتجاه القدس والخضيرة،
جنوب حيفا ،وتل أبيب ردًا على اغتيال القائد
الكبير بهاء أبو العطا ومحاولة اغتيال القائد
الكبير أكرم العجوري في سوريا.
وذك ��ر م��وق��ع صحيفة «ج �ي��روزال �ي��م ب��وس��ت»،
أن رشقة صاروخية ضربت إسرائيل انطلقت
من قطاع غزة ،وأن صافرات اإلن��ذار دوت بعد

حامالت جنود مد ّرعة إسرائيلية قرب الحدود مع القطاع | أ ف ب

ِّ
تهدد باغتيال األمين العام لـ«الجهاد»
إسرائيل
َّ
َّ
وج�ه��ت إسرائيل تحذيرًا مبطنًا لحركة الجهاد اإلس�لام��ي؛ باستهداف أمينها ال�ع��ام زي��اد
النخالة وقادتها اآلخرين ،ما لم توقف إطالق الصواريخ.
ونقل موقع «روت��ر نت» العبري عن مصادر رسمية قولها إنه جرى توجيه رسالة عاجلة
لـ«الجهاد اإلسالمي» ،مفادها بأنه «إذا استمر إطالق الصواريخ فسوف نغتال األمني العام
زياد النخالة وقادة آخرين».
إط�ل�اق ص��واري��خ ب��ات�ج��اه املجمعات السكنية
الحدودية مع غزة ومنطقة سهل يهودا وبيت
شيمش.
في الغضون ،شدد نتانياهو على ان إسرائيل
ال ت��ري��د ال�ت�ص�ع�ي��د ،ول�ك�ن�ه��ا س�ت�ض��رب ح��رك��ة
«ال � �ج � �ه ��اد االس �ل��ام � ��ي» ب�ل��ا رح � �م� ��ة ،وس� �ت ��رد
على أي اع �ت��داء .واض��اف ف��ي كلمة ألقاها في
مستهل جلسة خاصة للحكومة عقدت امس:

«ان الجهاد االس�لام��ي تخطئ اذا م��ا اعتقدت
ان الرشقات الصاروخية او اي�ق��اع اإلص��اب��ات
ُ
بنا ستضعفنا» .مهددًا« :ان��ه يجدر باملنظمة
ال�ج�ه��اد االس�لام��ي «االره��اب �ي��ة» ان ت��درك ذلك
قبل فوات األوان».
وب��دوره ،ق��ال ال��وزي��ر اوفير اوكينس ان حركة
«ح �م��اس» ل��م ت�ت��دخ��ل ف��ي امل��واج �ه��ة ال�ح��ال�ي��ة،
م � �ح � ��ذرا ال � �ج � �ه ��اد االس �ل��ام � ��ي م � ��ن اس� �ت� �م ��رار

ال� �ض ��رب ��ات امل ��ؤمل ��ة امل ��وج �ه ��ة ال �ي �ه ��ا .وه� ��و م��ا
اك��ده الناطق بلسان جيش االح�ت�لال الجنرال
هيداي زيلبرمان ردا على سؤال حول احتمال
ً
انضمام حماس الى املعركة قائال« :ان موقف
حماس حساس وهش ،وانه ال يريد ان يتكهن
بنواياها» .مشيرا مع ذلك «انها لم تتدخل في
القتال حتى االن».
وكشف اكونيس ان حزب «ازرق/اب�ي��ض» كان
على وش��ك تشكيل حكومة ضيقة تستند الى
دعم القائمة العربية املشتركة ،ولكن التصعيد
ال��راه��ن اض�ع��ف ه��ذا االح �ت �م��ال .بينما كشفت
صحيفة اسرائيل اليوم املقربة من نتانياهو
ان ق �ي��ادة «ازرق/اب� �ي ��ض» ب ��دأت تبحث جديًا
القبول ب��اق�ت��راح رئيس ال��دول��ة رؤوف�ي�ن رفلني
ال �ق��اض��ي ب�ت�ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة وح� ��دة رئ��اس�ت�ه��ا
ب��ال�ت�ن��اوب ت�ب��دأ بنتانياهو مل��دة ع��ام�ين ،وفي
حال احالة نتانياهو الى القضاء بتهم الفساد،

تظاهرات مليونية الجمعة ..ورفض لـ«حكومة الق ّناصين»

العراق :معتصمو «التحرير» يصدرون
«البيان رقم »2

¶ الصدر يدعو الموظفين وأئمة الجمعة والصامتين إلى االلتحاق بالحراك

ع��اد املتظاهرون ،أم��س ،في بغداد ومدن
جنوبي العراق ،إلى الساحات ،مدعومني
بالطالب ونقابة املعلمني ،التي تواصل
إضرابها .وأصدر املعتصمون في ساحة
ال �ت �ح��ري��ر وس � ��ط ب � �غ ��داد ب �ي��ان��ًا أس �م��وه
«ال �ب �ي ��ان رق� ��م  ،»2دع � ��وا م ��ن خ�ل�ال ��ه ال��ى
تظاهرة مليونية« ،الجمعة» املقبل ،وجاء
ف�ي��ه «ل�ت�ك��ن ت�ظ��اه��رات�ن��ا مليونية عراقية
ُ
ُّ
ب��اس��م #ج�م�ع��ة_ال�ص�م��ود ،ت� ّ�س� ِ�م��ع ك ��ل من
ال ُي� ِ�ري��د أن َي�س�م��ع ص��وت ال�ش�ع��ب ،حتى
تنتصر إرادتنا».
ّ
وأضاف املعتصمون« :حكومة القناصني
أثبتت منذ مطلع أك�ت��وب��ر وح�ت��ى يومنا
ه ��ذا ،أن�ه��ا ليست ج��دي��رة ب��ال�ث�ق��ة ،مثلما
هي ليست جديرة بقيادة العراق وشعبه،
ف �ي �ك �ف ��ي َع � � ّ�ج � ��زه � ��ا ع � ��ن ك � �ش ��ف ه ��وي ��ات
ّ
القناصني والقتلة» .وأوضح البيان« :قد
ال ت�ع�ل��م ب�ع�ث��ة األم� ��م امل �ت �ح��دة أن ت�م� ّ�س��ك
ال �ف��اس��دي��ن ب �ح �ك��وم��ة ع � ��ادل ع �ب��دامل �ه��دي
م��ا ه��و إال دل �ي��ل دام� ��غ ع�ل��ى اط�م�ئ�ن��ان�ه��م
ُ
وقناعتهم ب�ع��دم ق��درت��هِ  ،أو ع��دم رغبتهِ ،
بإجراء إصالحات حقيقية جذرية».
وف� ��ي م��دي �ن��ة ال �ب �ص ��رة ،ع� ��اد  800ط��ال��ب
وم� � � ّ�درس إل ��ى امل �خ �ي��م امل �ق ��ام خ � ��ارج مقر
ّ
مجلس املحافظة ،بعدما فضته ال�ق��وات
األمنية نهاية األسبوع املاضي.وخرجت
ت�ظ��اه��رات كبيرة ف��ي مدينتي الديوانية
والناصرية ،مع إقفال شبه تام للمدارس
والدوائر الرسمية.

دعم الصدر

وفي ما ّ
عده «مناصرة» منه للمتظاهرين،
ّ
وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
ً
ً
دعوة لتنفيذ خطوات ثالث ،قائال« :أوال:
على الشرفاء في البرملان العمل على إقرار
اإلصالحات الجذرية ..وإن لم يستطيعوا

الذي مارست طهران ضغوطا إلبقائه ،قال
ال�ص��در« :على الحكومة اإلذع ��ان لصوت
الشعب املنتفض من البصرة الى بغداد،
وأن تتنازل ع��ن عرشها العاجي ،فلسنا
بحاجة إلى قائد الضرورة ،بل الى حاكم
ي �ع��دل ب�ي�ن اف � ��راد ال �ش �ع��ب وي �ه �ت��م ب��أم��ور
شعبة قبل حزبه وكتلته ومناصريه او
حتى دينه وعقيدته او عرقه».
وط ��ال ��ب ال� �ص ��در «ال � �ث� � ّ�وار ب��إب �ع��اد شبح
ال�ت��دخ��ل ال�خ��ارج��ي األم�ي��رك��ي وغ �ي��ره ،بل
وح�ت��ى بعض الناشطني القابعني خلف
ال �ك �ي �ب��ورد ،ال��ذي��ن ت�ت�ح��رك أن��ام�ل�ه��م وف��ق
أج �ن��دات استعمارية أميركية وغ�ي��ره��ا..
كما على ال�ث��وار ع��دم التعرض للبعثات
ال ��دب �ل ��وم ��اس �ي ��ة وس� � �ف � ��ارات ال� � � ��دول غ�ي��ر
امل�ح�ت�ل��ة ول��و ب��ال�ه�ت��اف��ات ف��ذل��ك ل�ي��س من
شيمنا».

تحرك لحل األزمة

متظاهرون يحملون أعالماً عراقية في ميدان التحرير ببغداد أمس | أ ف ب

ف�لا معنى لبقائهم ف��ي البرملان مكتوفي
األيدي» ،مردفًا« :اإلصالحات التي قدمها
ال�ب��رمل��ان ك��اذب��ة ووه�م�ي��ة إلس�ك��ات صوت
الثائرين».
وخ� �ل��ال ت� �غ ��ري ��دات ع �ل��ى ح �س ��اب ��ه ،ت��اب��ع
ال �ص��در« :ث��ان�ي��ًا :ع�ل��ى امل��وظ�ف�ين ال�ش��رف��اء
م � �س� ��ان� ��دة إخ� ��وت � �ه� ��م ال � � �ث� � ��وار ب� ��إض� ��راب
ش��ام��ل ول��و ل�ي��وم واح��د .ثالثًا :على أئمة
ال�ج�م�ع��ة ف��ي ك��ل امل �ح��اف �ظ��ات ان ي �ق��ودوا
ت� �ظ ��اه ��رة س �ل �م �ي��ة مل� �س ��ان ��دة ال � �ث� ��وار ك��ي

تتحقق اإلص�لاح��ات بصورة جدية وبال
تسويف».

بارزاني في بغداد..
وبالسخارت في
البرلمان ضمن
مسعى لحل األزمة

الطبقة الصامتة
ودعا الصدر «الطبقة الشعبية الصامتة
إلى أن تحدد مصيرها من خالل مساندة
ال�ث��وار ،ول��و بكلمة طيبة» ،م��ؤك�دًا« :إنها
ف��رص��ة ع�ظ�ي�م��ة ل �ت �ج��دي��د ال ��وج ��وه شلع
قلع».
وع��ن رئ �ي��س ال � ��وزراء ع ��ادل ع�ب��د امل �ه��دي،

وف ��ي م�س�ع��ى ل�ح��ل األزم � ��ة ،ال�ت�ق��ى رئيس
إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني
عبد امل �ه��دي ،ورئ�ي��س الجمهورية برهم
ص��ال��ح ،ورئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ن��واب محمد
ال �ح �ل �ب��وس��ي ،ال � ��ذي رأس الح �ق ��ًا ج�ل�س��ة
ل �ل �ب ��رمل ��ان ،ن��اق �ش��ت م �ط��ال��ب امل �ح �ت �ج�ين،
بحضور رئيسة بعثة األم��م املتحدة في
ال �ع ��راق (ي��ون��ام��ي) ج�ي�ن�ين ب�لاس �خ��ارت،
ال � �ت ��ي أط� �ل� �ع ��ت ال� � �ن � ��واب ع� �ل ��ى ت �ف��اص �ي��ل
لقائها املرجع الشيعي علي السيستاني،
واملوقف األممي من أحداث العراق.
وأع� � �ل� � �ن � ��ت ب �ل��اس � � �خ � ��ارت ب � �ع� ��د ل �ق ��ائ �ه ��ا
ال �س �ي �س �ت��ان��ي ،اإلث � �ن �ي�ن ،ف ��ي ال �ن �ج��ف ،أن
املرجع الديني أق��ر خريطة الطريق التي
عرضتها منظمة االمم املتحدة ،وتتضمن
م��راج�ع��ة ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ات ف��ي غضون
أسبوعني( .رويترز ،أ ف ب)

بأغلبية  123صوتاً

ً
رئيسا لمجلس النواب التونسي
الغنوشي
ُ
انتخب راش��د الغنوشي زعيم ح��زب النهصة ،أم��س ،خالل
ال�ج�ل�س��ة االف�ت�ت��اح�ي��ة ل�ل�ب��رمل��ان ال �ج��دي��د ف��ي ت��ون��س،رئ�ي�س��ًا
ملجلس نواب الشعب ،للمدة النيابية .2024 - 2019
وت�ن��اف��س ع�ل��ى منصب رئ�ي��س ال �ب��رمل��ان ك��ل م��ن الغنوشي،
وغ��ازي الشواشي القيادي في حزب التيار ،وعبير موسى
وه��ي م��ن م��ؤي��دي ن�ظ��ام الرئيس ال��راح��ل زي��ن العابدين بن
علي ،ومروان فلفل.

ون ��ال ال�غ�ن��وش��ي  123ص��وت��ًا م��ن ج�م�ل��ة  217ف��ي ح�ين ح��از
الشواشي على  45صوتا وفلفال على  18صوتا وموسى
على  21صوتا.
وك ��ان ح��زب��ا ال�ت�ي��ار وال�ش�ع��ب «ال�ن�ه�ض��ة» اش�ت��رط��ا م��واف�ق��ة
«النهضة» على مرشح من خارجها لرئاسة الحكومة حتى
تدعم الغنوشي رئيسًا للبرملان ،بينما رأت «النهضة» أنه
ً
يجب أوال دعم الغنوشي قبل الحديث عن رئيس الحكومة.

ّ
ومثل ح��زب «قلب تونس» ال��ذي يرأسه قطب اإلع�لام نبيل
ال�ق��روي ،خصما رئيسًا لـ «النهضة» ف��ي انتخابات الشهر
املاضي.
لكن ق��د يتحالف «ق�ل��ب ت��ون��س» م��ع «النهضة» ف��ي تكوين
الحكومة املقبلة ،على الرغم من أن «النهضة» قالت سابقًا
إنها ال يمكنها التحالف معه بسبب شبهات فساد لبعض
قياداته( .رويترز)

يصبح غانتس قائمًا باعمال رئيس الحكومة،
ومن ثم يتوالها في السنتني االخيرتني.
ونقلت القناة  13التلفزيونية االسرائيلية عن
مستشار األم��ن القومي اإلسرائيلي مثير بن
ش�ب��ات ،ان��ه أب�ل��غ ال ��وزراء ف��ي اجتماع املجلس
ال � ��وزاري امل�ص�غ��ر (ال�ك��اب�ي�ن�ي��ت) أن «ح �م��اس»
بعثت برسالة إلى إسرائيل عبر مصر بأنها ال
ترغب في التصعيد في قطاع غزة.
وأردف � � � ��ت أن «ب � ��ن ش� �ب ��ات ق � ��ال ل� � �ل � ��وزراء إن ��ه
ب�ع��د ج �ن��ازة أب��و ال�ع�ط��ا ب��دأ ال�ج��ان��ب امل�ص��ري
محادثات مع «حماس» و«الجهاد اإلسالمي»
ف��ي محاولة لتهدئة ال��وض��ع ،مضيفًا «رسالة
ح �م��اس ج ��اءت ردا ع�ل��ى ن�ف��س ال��رس��ال��ة التي
بعثتها إسرائيل عبر مصر في الصباح الباكر
مباشرة بعد تصفية ابو العطا والتي حذرتها
فيها من مغبة مشاركة «الجهاد االسالمي في
موجة التصعيد الراهنة».

موراليس يندّ د بـ«أشنع
انقالب في التاريخ»
الجيش البوليفي يعترف
بآنيز رئيسة للبالد
أعلنت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ البوليفي
جانني آنيز نفسها رئيسة انتقالية للبالد ،أمس ،بينما
س ��ارع ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق إي �ف��و م��ورال �ي��س ال ��ى ال�ت�ن��دي��د
بـ«انقالب» من منفاه في املكسيك.
وخالل جلسة للبرملان ،لم يكتمل فيها النصاب ،تحدثت
آنيز عن «ض��رورة خلق جو سالم اجتماعي» في البالد
ال �ت��ي ت�ش�ه��د أزم� ��ة س �ي��اس �ي��ة خ �ط��رة م �ن��ذ االن �ت �خ��اب��ات
الرئاسية في نهاية أكتوبر.
ووف��ق ال��دس�ت��ور ،ف��إن آن�ي��ز تتولى ال��رئ��اس��ة ،بعد نائب
َ
ورئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب في
الرئيس
الكونغرس ،الذين استقالوا جميعا مع موراليس.
وعلى الرغم من أن جلسة مجلس النواب للمصادقة على
استقالة موراليس ،األح��د ،وتأكيد تعيني آنيز البالغة
 52عاما رئيسة انتقالية لم يكتمل نصابها ،فان النائبة
الثانية لرئيس مجلس الشيوخ أعلنت نفسها رئيسة
بالوكالة .وأع��رب��ت عن أملها بـ«الدعوة النتخابات في
أقرب وقت ممكن».
وتوجهت آنيز فورا الى مقر الحكومة ،حيث أدت اليمني،
بينما صادقت املحكمة الدستورية على هذا االنتخاب.
وسارعت الى عقد اجتماعات مع قادة الجيش والشرطة.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ن��دد ال��رئ�ي��س ال�ب��ول�ي�ف��ي ال�س��اب��ق م��ن منفاه
ف��ي امل�ك�س�ي��ك ال�ت��ي وص�ل�ه��ا ،ال �ث�لاث��اء ،ب �ـ«أش �ن��ع ان�ق�لاب
في التاريخ» .ووع��د بمواصلة «النضال» ،قائال ان��ه لن
يتوقف عن «ممارسة السياسة»( .رويترز)

استبعاد «اليمين المتطرف»
رغم تقدمه في االنتخابات

«االشتراكي» و«اليسار
الراديكالي» لتشكيل
حكومة أسبانية ائتالفية
بعد تصدر االشتراكيني نتائج االنتخابات التشريعية
ّ
األسبانية ،وق��ع بيدرو سانشيز القائم بأعمال رئيس
ال � ��وزراء ،وب��اب�ل��و إغ�ل�ي�س�ي��اس ،زع�ي��م ح��زب ب��ودي�م��وس
اليساري الراديكالي ،اتفاقا أوليا ،لتشكيل ما يطلقان
ع �ل �ي��ه اس� ��م ح �ك��وم��ة ائ �ت�لاف �ي��ة «ت �ق��دم �ي��ة» س�ت�س�ت�م��ر 4
سنوات.
غير أن مقاعد الحزبني مجتمعة ليست كافية لضمان
أغلبية برملانية ،وسيحتاجان الدعم من أح��زاب أخرى،
لتشكيل مثل هذه الحكومة.
وأع� �ل ��ن س��ان �ش �ي��ز أن االت � �ف� ��اق م �ف �ت��وح أم� � ��ام األح� � ��زاب
السياسية األخ��رى في البالد ،وأن الهدف هو الحصول
كاف في البرملان لتشكيل حكومة.
على دعم ٍ
وشهدت االنتخابات تقدمًا الفتًا لليمني املتطرف ،حيث
أصبح ح��زب فوكس ثالث ق��وة ف��ي ال�ب��رمل��ان ،ورف��ع عدد
مقاعده بنحو الضعف م��ن  24إل��ى  52مقعدًا ،ف��ي حني
تراجع بوديموس من  42إلى  35مقعدًا.
وت �ع��ان��ي أس�ب��ان�ي��ا ع ��دم اس �ت �ق��رار ال�ح�ك��وم��ات م�ن��ذ ع��ام
 ،2015حينما ُولدت أحزاب جديدة من رحم األزمة املالية
بعد عقود تناوب فيها االشتراكيون والحزب الشعبي
املحافظ على السلطة( .أ ف ب)

24

موعدا السوبر والدوري مرتبطان بـ «المنتخب»
أعلن عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة رئيس لجنة املسابقات فهد الهمالن ان تعديل موعدي
اقامة كأس السوبر املقررة في  12ديسمبر واستئناف دوري فيفا املمتاز في  14ديسمبر مرتبط
بنتائج منتخبنا الوطني في دورة خليجي  24بعد تأجيل موعد انطالقها ال��ى  26الجاري
وحتى  8ديسمبر املقبل ،موضحا انه في حالة خروج االزرق مبكرا من البطولة فلن يطرأ اي
تغيير في موعدي السوبر والدوري ،اما في حالة استمرار االزرق ووصوله الى املربع الذهبي
فان من املؤكد تغيير موعدي املسابقتني.
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بهم نرفع الراس

أخبار َّ
ضراء ..احاطت بخليجي  24أحبطت املحبني ..وأحزنت املهتمني واملتابعني ..وخيم الصمت على املشاركني ..وكنا نشعر ونتحسس
أن فتنة األشقاء ..عرس ألي شيطان ..في أي مكان ..ولكن هيهات ..خليجي  24ستشد عضدها باإلخوة واألسرة ومجتمع العائلة الخليجية
على طاولة الرياضة لغة السالم ..جادة وطريق العودة لاللتحام ..فرحون نحن ..منتشون وسعداء واالرض ترقص فرحًا من تحتنا.
والقلم يهتز طربا بيدنا ..فور االعالن الرسمي بالتحاق السعودية واالمارات والبحرين بأشقائهم واخوانهم ..الكويت والعراق وعمان
واليمن وأهل كرم الضيافة قطر ..هكذا زينة االخاء ..هم ُعدة في البالء ..ومعونة على حوادث األيام ونوائب الدهر ..اآلن لم شمل اإلخوان
يرفع الراس ..فإننا بهم وبجمعهم نرفع الراس.

بوحمود

خليجنا ..واحد
أق� � � � ّ�ر االت� � �ح � ��اد ال �خ �ل �ي �ج��ي ل �ك��رة
ال � �ق� ��دم ،أم� � ��س ،إق ��ام ��ة م �ن��اف �س��ات
ك��أس الخليج الرابعة والعشرين
«خ� �ل� �ي� �ج ��ي  »24ب � �م � �ش ��ارك ��ة ك��ل
املنتخبات الخليجية ،باإلضافة
إل ��ى ال� �ع ��راق وال �ي �م��ن ،وذل� ��ك بعد
ع� � � ��دول م� �ن� �ت� �خ� �ب ��ات ال� �س� �ع ��ودي ��ة
واإلم � � � ��ارات وال �ب �ح��ري��ن ع ��ن ق ��رار
س��اب��ق ب ��االع� �ت ��ذار ،ل �ي �ص��ل ب��ذل��ك
عدد الدول املشاركة إلى  8دول من
دون غياب أي من أعضاء االتحاد.
ي� � ��ذك� � ��ر أن ال � �ن � �س � �خ� ��ة ال � ��راب� � �ع � ��ة
والعشرين من البطولة هي األولى
ال �ت��ي ت �ق��ام ت �ح��ت م�ظ�ل��ة االت �ح��اد
الخليجي ،وذل��ك بعد إق ��راره في
وقت سابق.
من جانبه ،أشار جاسم الرميحي
األم�ي�ن ال �ع��ام ل�لات�ح��اد الخليجي

إل ��ى أن ق� ��رار امل�ن�ت�خ�ب��ات ال�ث�لاث��ة
ب��امل �ش��ارك��ة إن �م��ا ي �ع �ك��س ح��رص
ال �ج �م �ي��ع ع �ل��ى امل �ش ��ارك ��ة ف ��ي ظل
أهميتها لدى الجميع.
وت� �م� �ن ��ى ال ��رم� �ي� �ح ��ي أن ي �ح��ال��ف
ال� �ب� �ط ��ول ��ة ال � �ن � �ج� ��اح امل � ��أم � ��ول مل��ا
ت �ح �م �ل ��ه م � ��ن ط� ��اب� ��ع خ � � ��اص ب�ين
أبناء الخليج ،مؤكدًا أن البطولة
دائ � �م ��ًا م ��ا ت �ش �ه��د ت �ن��اف �س��ًا ق��وي��ًا
ب�ي�ن امل�ن�ت�خ�ب��ات امل �ش��ارك��ة للظفر
باللقب الخاص.
وأش ��ار الرميحي إل��ى أن ال��دوح��ة
ج ��اه ��زة ل�ل�ت�ع��دي��ل ال� ��ذي ط ��رأ في
الفترة املاضية مع إعالن مشاركة
املنتخبات ال�ث�لاث��ة ،الف�ت��ًا إل��ى أن
الجميع يترقب استمرار الظهور
ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي امل� �م� �ي ��ز ل� �ق� �ط ��ر ب �ع��د
نجاحات كبيرة في أوقات سابقة.

قرعة جديدة
يقيم اليوم االتحاد الخليجي مراسم القرعة الجديدة للبطولة بعد اكتمال عدد املنتخبات املشاركة،
حيث سيجري تقسيم املنتخبات الثمانية إلى مجموعتني ،بعد أن جرى اعتماد إقامة املباريات في
وقت سابق بنظام الدوري من دور واحد في ظل مشاركة خمسة منتخبات.

بيانات المشاركة
وكانت اتحادات الكرة في كل من السعودية والبحرين واإلمارات قد أصدرت تباعًا بيانات رسمية
أشارت خاللها إلى املشاركة في البطولة بعد تكرار الدعوة من قبل االتحاد الخليجي.

ترحاب جماهيري
القى ق��رار املنتخبات الثالثة بالعودة إلى املشاركة في البطولة فرحة وترحابًا كبيرين من قبل
جماهير كرة القدم الخليجية ،وهو ما وضح من خالل التغريدات بمواقع التواصل االجتماعي
عقب اإلعالن الرسمي.

تعديل بداية البطولة
وكان االتحاد الخليجي قد أعلن ،أمس ،عن تعديل موعد انطالق املنافسات ليكون في السادس
ً
والعشرين من الشهر الجاري بدال من الرابع والعشرين منه ،وهو املوعد السابق ،لتستمر حتى
الثامن من ديسمبر املقبل.

اليوسف :اكتمال العقد الخليجي
يثلج الصدر
اع��رب رئ�ي��س االت�ح��اد الكويتي لكرة
ال �ق��دم ال�ش�ي��ح اح�م��د ال�ي��وس��ف عن
س� �ع ��ادت ��ه ب ��اك �ت� �م ��ال ع� �ق ��د دول
ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي امل �ش��ارك��ة في
ب� �ط ��ول ��ة خ �ل �ي �ج��ي  ٢٤امل ��زم ��ع
ان �ط�لاق �ه��ا ال �ش �ه��ر ال� �ج ��اري في
ال��دوح��ة ،وذل ��ك ع�ق��ب اع�ل�ان كل
م��ن االش �ق��اء ف��ي اململكة العربية
ال �س �ع��ودي��ة واالم� � � ��ارات وال �ب �ح��ري��ن
املشاركة في البطولة.
وش � ��دد ال �ي��وس��ف ع �ل��ى ان اك �ت �م��ال ال�ع�ق��د
الخليجي يثلج ال�ص��در ،كونه يكرس عمق االواص��ر
التي تجمع ابناء املنظومة الخليجية ،ق��ادة وشعوبا،
ويعزز من نجاح البطولة التي اضفى عليها االعالن
السعودي واالماراتي والبحريني نجاحا آخر قبل ان
تبدأ.
وقال اليوسف ان استمرارية البطولة ونجاحها لم يكن
لها ان تتحقق لوال القيادة الحكيمة لحكام دول الخليج
الذين يعطون هذه البطولة اهمية خاصة ويحرصون

في التصفيات اآلسيوية

ِّ
ل
« ..خ ي بالك» من تايوان!

ع�ل��ى ان�ج��اح�ه��ا ودي�م��وم�ت�ه��ا ،كونها
سمة مميزة البناء املنطقة ،فشكرا
لقادة دول الخليج على حكمتهم
وح ��رص� �ه ��م ع� �ل ��ى ل� ��م ال �ش �م��ل
الخليجي ووحدته.
واض ��اف ال�ي��وس��ف ان صاحب
ال�س�م��و ام�ي��ر ال �ب�لاد حفظه اهلل
ك��ان وم��ا زال م��ن اك�ب��ر الداعمني
وال� �ح ��ري� �ص�ي�ن ع� �ل ��ى اس� �ت� �م ��راري ��ة
ال �ب �ط��ول��ة وق ��د ك ��ان ل�ت��وج�ي�ه��ات��ه االث��ر
االك �ب ��ر ف ��ي ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى اق ��ام ��ة ال �ب �ط��ول��ة،
خاصة في االوقات الصعبة التي تحتاج لتكاتف ابناء
املنطقة ،وهو امر ليس بمستغرب على امير االنسانية
ال��ذي ما زال يولي ملف لم الشمل الخليجي االولوية
القصوى.
واختتم اليوسف متمنيا ان تكون بطولة خليجي ٢٤
ب��ادرة ايجابية للم الشمل الخليجي وتعزيز مكانته
ووحدته في ظل القيادة الحكيمة لقادة الدول الخليجية
وملا فيه مصلحة ورفعة شعوب املنطقة.

«صافرة»
ماليزية
يقود لقاء اليوم طاقم تحكيم ماليزي،
ّ
يتكون من يعقوب محمد امير (حكم
اول) ومساعديه محمد يسري وزين
العابدين محمد معزي ،والحكم الرابع
علي رزالن جوفري.

ي�خ��وض ال�ي��وم منتخبنا ال��وط�ن��ي األول لكرة
القدم ً
لقاء ّ
مهمًا ،يجمعه مع نظيره التايواني
ض�م��ن ال�ج��ول��ة ال�خ��ام�س��ة باملجموعة الثانية،
ّ
ّ
املوحدة املؤهلة إلى
من التصفيات اآلسيوية
ن�ه��ائ�ي��ات ك��أس ال�ع��ال��م  2022ف��ي ق�ط��ر وك��أس
آسيا  2023في الصني ،حيث يسعى «األزرق»
ال��ى ال�ع��ودة ال��ى طريق االن�ت�ص��ارات؛ بتحقيق
فوزه الثاني منذ بداية التصفيات ،حيث كان
ق��د ف ��از ف��ي م�س�ت�ه��ل م �ش��وار ال�ت�ص�ف�ي��ات على
ّ
نيبال بسبعة أه��داف لال ش��يء ،قبل ان يتلقى
خ �س ��ارة م ��ن امل �ن �ت �خ��ب االس �ت ��رال ��ي ب�ـ�ـ«ث�لاث�ي��ة
نظيفة» ،ومن ثم يتعادل مع االردن على ارض
األخير سلبًا.
ّ
ويتطلع املدرب الوطني ثامر عناد الى تحقيق
ّ
فوزه االول بقيادة «األزرق» ،حيث كان قد تسلم
املهمة قبل مباراة األردن بعد انهاء التعاقد مع
الكرواتي روميو ج��وزاك؛ لينجح في الحصول
على نقطة اول��ى م��ن نظيره األردن ��ي بالتعادل
السلبي في الجولة السابقة.
وي�ن�ت�ظ��ر ان ي�ع�ت�م��د ال �ي��وم ع �ن��اد ع�ل��ى تشكيلة
م �ت��وازن��ة ب�ين ال��دف��اع وال �ه �ج��وم ،ك�م��ا ق��د تكون
ال�ف��رص��ة م�ه� ّ�ي��أة للدفع ببعض ال�ع�ن��اص��ر ،التي
ل��م ت �ش��ارك ف��ي ال �ل �ق��اءات ال�س��اب�ق��ة ،م�ث��ل شبيب
ال � �خ� ��ال� ��دي ،ال � � ��ذي ب � ��رز ب� �ق ��وة ف� ��ي ال �ت ��دري �ب ��ات
االخ �ي��رة ،ب��االض��اف��ة ال��ى ع�م��ر الحبيتر (ج�ن��اح
اي �س��ر) ،ع�ل�اوة ع�ل��ى ام�ك��ان�ي��ة س�ل�ط��ان صلبوخ
ال��واف��د الجديد لقائمة امل��درب ،وال��ذي سيطلب
ّ
م ��ن ك ��ل الع � ��ب أن «ي� �خ ��ل ��ي ب ��ال ��ه» م ��ن خ�ص�م��ه
الساعي الى تحقيق انتصاره األول.

بطاقة المباراة
المنتخبان
الكويت × تايوان

عناد :جاهزون ..وأثق بالالعبني
أكد ّ
مدرب منتخبنا الوطني جهوزية منتخبنا
ال��وط �ن��ي ب��دن �ي��ًا ون�ف�س�ي��ًا ل �خ��وض ل �ق��اء ال �ي��وم،
ّ
مشيرًا الى ان «االزرق» يتطلع الى تحقيق الفوز،
وحصد نقاط املواجهة لضمان االستمرار في
املنافسة على املراكز االولى باملجموعة.
وأع��رب امل� ّ
�درب عن ثقته الكاملة بجميع العبيه
ل�ت�ح�ق�ي��ق امل �ه �م��ة ب �ن �ج��اح وت �ق��دي��م األداء ال��ذي
تنتظره جماهيرهم الكبيرة.

التوقيت
ساء
السابعة م ً
النكاستر :نبحث عن الفوز األول
أك��د اإلنكليزي لويس النكاستر م� ّ
�درب تايوان
وصول العبيه ألفضل حاالت الجهوزية الفنية
ف��ي ال�ف�ت��رة ال�ح��ال�ي��ة ،مشيرًا ال��ى ان ت��رك�ي��زه مع

ّ
ينصب حاليًا على تحقيق الفوز االول
الالعبني
ملنتخب تايوان بالتصفيات.
ك�م��ا أش ��ار ال ��ى ان ��ه ي�م�ت�ل��ك امل �ع �ل��وم��ات ال�ك��اف�ي��ة
ع��ن منتخبنا الوطني ،م��ن خ�لال م��واط��ن القوة
والضعف بالتشكيلة.

حمود ُيطالب بالدعم الجماهيري
ط��ال��ب ف �ه��د ح �م��ود ،الع ��ب م�ن�ت�خ�ب�ن��ا ال��وط �ن��ي،
ال�ج�م��اه�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي��ة ب �ض��رورة م� ��ؤازرة العبي
«األزرق» في م�ب��اراة ال�ي��وم ،لتحفيزهم وتقديم

كل ما لديهم في الفترة الحالية.
واش��ار ح�م��ود ال��ى ان الع�ب��ي «األزرق» ي��درك��ون
اه�م�ي��ة ال�ف��وز ف��ي ه��ذه امل��واج�ه��ة ،م��ؤك�دًا تركيز
الجميع خالل املعسكر التدريبي ،للوصول الى
اعلى معدالت االستعداد.

الملعب
استاد نادي الكويت
ً
* الدخول
مجانا
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غوارديوال..
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يروح واال ما يروح
أش ��ارت وس��ائ��ل إع�ل�ام ري��اض�ي��ة إل��ى إمكانية رح�ي��ل امل��درب
االس �ب��ان��ي ب�ي��ب غ ��واردي ��وال ع��ن ت��دري��ب م��ان�ش�س�ت��ر سيتي
بنهاية املوسم الجاري ،وفق ما قاله املدرب الكاتالوني إنه
ال يمانع التدريب في الدوري اإليطالي.
ونقلت شبكة سكاي سبورتس البريطانية تصريحات عن
غوارديوال ّ
عبر خاللها عن استعداده للتدريب في إيطاليا،
مؤكدًا إعجابه بـ«الكالتشو»وتقديره ل��ه .وق��ال غ��واردي��وال
«التدريب في إيطاليا؟ لم ال؟ هذا وارد ج�دًا» .وارتبط اسم
غوارديوال طوال الصيف املاضي بتدريب فريق يوفنتوس،
خلفًا للمدرب اإليطالي ماسيمليانو أليغري ،الذي رحل عن
تدريب «البيانكونيري» بنهاية املوسم املاضي ،ولكن خرج
غ��واردي��وال ف��ي أكثر م��ن م��رة لينفي ه��ذه االش��اع��ات ويؤكد
استمراره مع مانشستر سيتي.

شد حبل
بين يوفنتوس ورونالدو
ّ
عبر كريستيانو رونالدو عن غضبه
من مدربه ماوريتسيو ساري ،بسبب
اس�ت�ب��دال��ه ف��ي م �ب��ارات�ين متتاليتني،
م��ا دف ��ع إدارة ن ��ادي ي��وف�ن�ت��وس إل��ى
التفكير ف��ي اإلج ��راءات التي يمكنها
اتخاذها بحق النجم البرتغالي ،بعد
مغادرة امللعب ورفضه الجلوس على
مقاعد البدالء.
وك �ش �ف��ت ص�ح�ي�ف��ة «ال غ��ازي �ت��ا دي�ل��و
س� � � �ب � � ��ورت» اإلي� � �ط � ��ال� � �ي � ��ة ،أن ن� � ��ادي
يوفنتوس ال يريد تضخيم املشكلة،
رغ � ��م ت � �ك ��رار ك��ري �س �ت �ي��ان��و رون ��ال ��دو
لتصرفه ،لذلك لن يفرض غرامة على
ه��داف��ه ال�ب��رت�غ��ال��ي ،م��ا ج�ع��ل زم�ل�اءه
ي�ن�ت�ظ��رون م�ن��ه ت�ق��دي��م االع �ت��ذار بعد
ّ
ف� �ت ��رة ال �ت ��وق ��ف ال ��دول� �ي ��ة ،ف �ي �م��ا ق��ل��ل
س��اري م��ن ش��أن األم ��ر ،وت��رك لنجمه
قرار التصالح مع رفاقه.
وق ��ررت إدارة ن ��ادي ي��وف�ن�ت��وس عقد
اج �ت �م��اع غ �ي��ر رس �م ��ي م ��ع رون ��ال ��دو
ب� �ح� �ض ��ور ب ��اف ��ل ن �ي��دف �ي ��د ل�ت�ل�ط�ي��ف
األجواء ،واالحتفاظ باألجواء الهادئة
داخل الفريق ،وتحدث نيدفيد بالفعل
م��ع خ��ورخ��ي م �ي �ن��دي��ز ،وك �ي��ل أع�م��ال
البرتغالي من أجل التهدئة.

بنزيمة :بالحجامة تعافيت
تعد فترة التوقف الدولي بالنسبة لالعبي
امل�ن�ت�خ�ب��ات ع�ب�ئ��ًا ب��دن�ي��ًا وذه�ن�ي��ًا إض��اف�ي��ًا،
ح�ي��ث ي �خ��رج��ون م��ن أن��دي�ت�ه��م لينخرطوا
م � �ب ��اش ��رة ف � ��ي م� �ع� �س� �ك ��رات امل �ن �ت �خ �ب��ات
اس�ت�ع��دادًا للمباريات ال��دول�ي��ة ،م��ن دون أن
ينعموا بفترة راحة.
لكن األم��ر مختلف بالنسبة إلى نجم ريال
ُمدريد األسباني كريم بنزيمة ،حيث إنه ال
يستدعى منذ سنوات للمنتخب الفرنسي
بسبب خالف شخصي مع زميل سابق.
لذلك استغل هداف ال��دوري األسباني فترة
التوقف الدولي ،التي تمتد
إلى ما يقترب من األسبوعني ،للحصول على عالج
غير تقليدي .ونشر بن
زيمة ( 31عاما) على حسابه بموقع «انستغرام» ،صورا
تظهر تلقيه عالجا بالحجامة.
والحجامة عالج تقليدي
قديم يقوم على وضع أكواب ساخنة فوق الظهر من أجل
في
إحداث فتحات دقيقة ال
جلد ،بغرض سحب الدم املختلط بالسموم والشوائب.
واستعان بنزيمة ،الفرنسي
الجزائري األصل ،باملعالج الشهير جيفري سمادجا،
ثم نشر
صورة بعد تلقيه العالج ،وأرفقها بتعليق «تعافيت».

باليوم والساعة

تأكيد موعد
«كالسيكو األرض»

راموس وميسي في «كالسيكو» سابق

أك��دت راب�ط��ة ال ��دوري األس�ب��ان��ي ل�ك��رة ال�ق��دم (ال�ل�ي�غ��ا) أن كالسيكو الكرة
األسبانية بني برشلونة وريال مدريد ّ
املؤجل من املرحلة العاشرة باملسابقة
سيقام يوم  18ديسمبر املقبل.
وح � ّ�ددت ال��راب�ط��ة الساعة الثامنة م�س��اء (ال� �ـ 10بالتوقيت املحلي) موعدًا
للمباراة التي ستقام في ملعب «كامب نو».
وك��ان االت �ح��اد األس�ب��ان��ي أع�ل��ن ت��أج�ي��ل «ك�لاس�ي�ك��و األرض» ،ال ��ذي كانت
مقررة إقامته في  26أكتوبر من العام املاضي؛ بسبب اضطرابات سياسية
وأمنية ،شهدها إقليم كتالونيا في وقت إقامة املباراة.

مصر وكينيا ..بدون صالح
تنطلق اليوم مشاركات المنتخبات العربية في التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس األمم
االفريقية  2021في كرة القدم التي تستضيفها الكاميرون ،بمواجهة مصر لضيفتها كينيا ،بينما
تأمل الجزائر حاملة اللقب بتحقيق انطالقة قوية على حساب زامبيا.
ي��أم��ل منتخب ال�ف��راع�ن��ة ف��ي ت�ع��وي��ض خ�ي�ب��ة ال �خ��روج
املبكر من النسخة األخيرة التي استضافها في صيف
 ،2019حني سقط عند عتبة الدور ثمن النهائي.
ويبحث مدرب الفريق حسام البدري عن انطالقة قوية
في بداية رحلته التدريبية مع املنتخب األول على رغم
العثرات التي تخللت املعسكر ملواجهتي كينيا وجزر
القمر ف��ي  14ال �ج��اري و 18م�ن��ه ،بعدما ق��رر استبعاد
سبعة العبني من نادي بيراميدز لعدم التزامهم بموعد
االلتحاق.
ك�م��ا ي�غ�ي��ب ع��ن ال �ف��ري��ق م�ح�م��د ص�ل�اح ن�ج��م ل�ي�ف��رب��ول
اإلن �ك �ل �ي��زي ،وال � ��ذي ع��ان��ى م ��ن إص ��اب ��ة ع �ل��ى م�س�ت��وى
ال�ك��اح��ل ف��ي م �ب��اراة ف��ري�ق��ه ض��د مانشستر سيتي في
الدوري اإلنكليزي.

لم َ
يحظ راكيتيتش بفرصة المشاركة «أساس ّياً» هذا الموسم ..إال في مباراة واحدة أمام غرناطة

ك� �ش ��ف ال� �ن� �ج ��م ال � �ك� ��روات� ��ي ل � �ن� ��اديب��رش �ل��ون � ة
األسباني إيفان راكيتيتش عن حزنه الشديد
بسبب جلوسه املستمر على دكة البدالء ،تحت
ق �ي��ادة امل� � ّ
�درب إي��رن�س�ت��و ف��ال�ف�ي��ردي ف��ي الفترة
األخيرة.
وت � �ح� ��دث راك �ي �ت �ي �ت��ش ع � ّ�م ��ا ي� �ح ��دث م� �ع ��ه ف��ي
ال �ن��ادي ال�ك�ت��ال��ون��ي ،خ�لال مقابلة ف��ي برنامج
ً
«يونيبرسو» ،قائال« :أن��ا أشعر بما تشعر به
طفلتي الصغيرة عندما نأخذ منها لعبتها،
إنها تبكي وتشعر بحزن بسبب ذلك».
ّ
وأض��اف« :نفس الشعور ي��راودن��ي ،أشعر ب��أن

الكرة قد ُسرقت مني».
كما كشف راكيتيتش عن موقفه من فالفيردي،
بقوله« :يعجبني الكشف عن مشاعري ،وعندما
أريد البكاء ال توجد لدي أي مشكلة في القيام
بهذا ،أيضًا في حالة االحتفال .وقبل أي شيء،
ّ
أتفهم وأحترم قرار املدرب ،أو النادي ،ولكنني
ّ
قدمت الكثير هنا خالل  5سنوات».
وت � ��اب � ��ع ال � � �ك � ��روات � ��ي« :أري� � � � ��د االس� � �ت� � �م � ��رار ف��ي
االستمتاع هنا ،ه��ذا أه��م ش��يء بالنسبة إل� ّ�ي.
عمري  31عامًا ،وليس  ،38أشعر أني في أفضل
مستوى».

ّ
«معصب» من الشائعات
سواريز
أب � � ��دى ل ��وي ��س س� � ��واري� � ��ز ،م� �ه ��اج ��م ب��رش �ل��ون��ة
األسباني ،انزعاجه من املعلومات التي ظهرت
بعد إصابته األخ�ي��رة ف��ي س��اق��ه اليمنى ،على
الرغم من جهل الصحافة بالتقارير الرسمية
حول مدى اإلصابة.
وغاب لويس سواريز عن التشكيلة األساسية
في املباراة األخيرة ضد سيلتا فيغو في الجولة
الثانية عشرة من الدوري األسباني ،حيث دخل
في ربع الساعة األخير من زمن الشوط الثاني.
وق � � � ��ال س� � ��واري� � ��ز ف � ��ي م� �ق ��اب� �ل ��ة م � ��ع ص �ح �ي �ف��ة
«آف��اس�ي��ون» األوروغ��وان �ي��ة« :لحسن ال�ح��ظ أنا

الجزائر × زامبيا
يستضيف املنتخب ال�ج��زائ��ري امل�ت��وج بطال للنسخة
األخ� �ي ��رة زام �ب �ي��ا ف ��ي م��دي �ن��ة ب �ل �ي��دة ض �م��ن م�ن��اف�س��ات
امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ام�ن��ة وه ��و م��رش��ح ف ��وق ال �ع��ادة الح ��راز
النقاط الثالث في مستهل مشواره في التصفيات.
ويقود املنتخب الثالثي الهجومي املؤلف من رياض
م �ح��رز واس� �ل��ام س �ل �ي �م��ان��ي ال � ��ذي ي �ت��أل��ق ف ��ي ص�ف��وف
موناكو الفرنسي وبغداد بونجاح هداف السد القطري.
(ا.ف.ب)

راكيتيتش :سرقوني!

تريزيغيه يقود مصر في غياب صالح

بحالة جيدة للغاية ،ما يجب أن أوضحه هو
أن هناك الكثير من األشخاص الذين يعرفون
ال �ط��ب أو األط� �ب ��اء ،ألن �ه��م ق��ام��وا بتشخيصي
ب �ش��يء ل ��م ي �ق �ل��ه أح� ��د أع� �ض ��اء ال �ف��ري��ق ال�ط�ب��ي
بالنادي».
واش � �ت � �ك ��ى ال �ل��اع � ��ب م � ��ن األك� � ��اذي� � ��ب واض � � ��اف:
«ال �ص �ح��اف��ة ك�ش�ف��ت أن �ن��ي ت �ع��رض��ت ل�لإص��اب��ة
ن�ف�س�ه��ا ال �ت��ي ح��دث��ت ف��ي امل ��رة األخ �ي��رة ألن�ن��ي
كنت أعاني من األلم الشديد على جانب أرضية
امللعب ،لكن ال عالقة لي بما ورد أعاله ،اتضح
أنهم أخطأوا بكل ما قالوه عني».
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صفقة مدريد

«الحلم»

مليون يورو
م� �ج ��ددا ي �ظ �ه��ر اس� ��م ري � ��ال م ��دري ��د م �ق��رون��ا ب��ال�ن�ج��م
الفرنسي كيليان مبابي الع��ب ب��اري��س س��ان جيرمان ،لكن
األمر هذه املرة يتجاوز كل التوقعات واألرقام أيضا.
ون�ق�ل��ت صحيفة «ل��و ب��اري��زي��ان» ع��ن «ك��ال�ت�ش�ي��و م�ي��رك��ات��و» أن
العمالق األسباني يدرس تقديم عرض مذهل بقيمة  400مليون
يورو لتخليص املهاجم الفرنسي البالغ من العمر  20عاما من
ارتباطه مع سان جيرمان.
وهذه الخطوة ،ستتجاوز ،إن تمت ،وبشكل كبير ،قيمة االنتقال
القياسي في تاريخ كرة القدم التي دفعها باريس سان جيرمان
لضم البرازيلي نيمار من برشلونة مقابل نحو  222مليون يورو
ع��ام  ،2017وف��ي امل��واق��ع أن�ه��ا ستكون بقيمة الضعف للصفقة
األغلى بالعالم.
وارت �ب��ط اس��م مبابي ط��وي�لا ب��االن�ت�ق��ال إل��ى ال ��دوري االس�ب��ان��ي،
وت�ح��دي��دا إل��ى ري��ال م��دري��د ،وذل��ك حتى قبل انتقاله إل��ى سان
جيرمان ،حني انفجرت موهبته مع موناكو ،والسيما في دوري
أبطال أوروبا.
وكان مبابي الهدف الرئيسي لريال مدريد خالل فترة االنتقاالت
الصيفية ،حني حاول مدرب الفريق زين الدين زي��دان ،التوصل
إلى تسوية لالستغناء عن الويلزي غاريث بيل ،من أجل جلب
عدد من الالعبني ،أبرزهم هداف يعرف الطريق إلى املرمى.
وت �ش �ي��ر ال �ص �ح��ف األوروب� � �ي � ��ة إل� ��ى أن ف� ��رص إت� �م ��ام ال�ص�ف�ق��ة
الحلم ت ��زداد بسبب اه�ت�م��ام س��ان ج�ي��رم��ان بنجم ري��ال مدريد
فينيسيوس جونيور.
وت��أل��ق ال�ل�اع��ب ال �ب��رازي �ل��ي ف��ي «س��ان�ت�ي��اغ��و ب��رن��اب �ي��و» امل��وس��م
امل��اض��ي ،لكنه ي�ك��اف��ح ح��ال�ي��ا ل�ل�ت��واج��د ف��ي امل�ل�ع��ب ت�ح��ت ق�ي��ادة
زيدان.
ووفقا ملوقع «دياريو سبورت» يريد ليوناردو ،املدير الرياضي
لسان جيرمان ،تأمني صفقة انتقال ملواطنه اليافع ،مما قد يزيد
من فرص إتمام صفقة مبابي لتكون الصفقة األغلى في تاريخ
كرة القدم وبفارق هائل.

العنصرية

َّ
«وقفت»

سيلفا
برنادو سيلفا

أع � �ل� ��ن االت� � �ح � ��اد اإلن� �ك� �ل� �ي ��زي ل �ك��رة
القدم عن عقوبة النجم البرتغالي
ب� � ��رن� � ��اردو س� �ي� �ل� �ف ��ا ،وال � �ت� ��ي ك��ان��ت
التقارير الصحافية تؤكد وجودها
ب �س �ب��ب ال� �ت� �غ ��ري ��دة ال � �ت� ��ي ن �ش��ره��ا
م ��ن ق �ب��ل ،وال� �ت ��ي ك ��ان ف�ي�ه��ا بعض
العنصرية.
وكان سيلفا قد نشر تغريدة ،فيها

بعض امل��زاح م��ع زميله ف��ي الفريق
بينجامني ميندي ،صاحب البشرة
السمراء ،والتي كان فيها مالمح من
العنصرية في سبتمبر املاضي.
وق��د منح االت�ح��اد اإلنكليزي ُمهلة
لبيرناردو سيلفا للرد على ما قام
به ،ولكن البرتغالي لم يرد على تلك
االتهامات ُليعاقب.

فيا ودّ ع الكرة
أعلن دافيد فيا ،الهداف التاريخي للمنتخب االسباني لكرة القدم ،قراره
اعتزال اللعبة نهائيا قبل نهاية العام الحالي ،بعد مسيرة مظفرة رفع
خاللها كأس العالم وك��أس أوروب��ا ودوري األبطال .وأوض��ح املهاجم
البالغ من العمر  37عاما ،وال��ذي يدافع حاليا عن أل��وان ن��ادي فيسل
ك��وب��ي ال�ي��اب��ان��ي ،أن��ه سيضع ف��ي خ�ت��ام امل��وس��م ال�ح��ال��ي ح��دا ملسيرة
امتدت  19عاما ،تنقل خاللها بني أندية اسبانية عدة أبرزها برشلونة
وأتلتيكو م��دري��د وفالنسيا .كما خ��اض فيا  98م�ب��اراة م��ع املنتخب
االسباني سجل خاللها  59هدفا ،وهو رقم قياسي.

مكالمة هاتفية
منعت اغتيال تشيالفيرت
قال املهاجم السابق ملنتخب كولومبيا
ف��اوس�ت�ي�ن��و أس �ب��ري��ا إن ��ه ت �ع نّ�ّي� عليه
إق� �ن ��اع ق��ات��ل م �ح �ت��رف ب �ع��دم اغ �ت �ي��ال
ال� �ح ��ارس ال �ش �ه �ي��ر ال �س��اب��ق ملنتخب
باراغواي خوسيه لويس تشيالفيرت
بعد مواجهة بني املنتخبني في مباراة
بتصفيات كأس العالم لكرة القدم عام
.1997
ّ
وف ��ي ف�ي�ل��م وث��ائ �ق��ي ب��ث�ت��ه ق �ن��اة تيلي
باسيفيكو التلفزيونية الكولومبية،
قال أسبريا إن القاتل املحترف اتصل
ب �غ��رف �ت��ه ف ��ي ال �ف �ن��دق ب �ع��د ط � ��رده هو

وتشيالفيرت في مباراة بالتصفيات
في أسونسيون انتهت بفوز باراغواي
.1 / 2
وط�ل��ب ال�ق��ات��ل ــــ ال ��ذي ل�ق��ي حتفه في
ّ
ّ
باملخدرات
�ار متعل ٍق
تبادل إلط�لاق ن� ٍ
ع��ام  2004ــــ اإلذن م��ن أس�ب��ري��ا ليقتل
تشيالفيرت ،لكن املهاجم الكولومبي
رفض.
ورد أس� �ب ��ري ��ا ع� �ل ��ى ال � �ق� ��ات� ��ل ،ق ��ائ�ل�ا:
ّ
ستدمر كرة القدم
«م��اذا؟ هل ُجننت؟
الكولومبية ،ال يمكنك أن تفعل ذل��ك!
ما يحدث في امللعب يبقى في امللعب».

ِ ..من أجل التأهل
يسعى منتخبا فرنسا وإنكلترا إلى حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا  2020في كرة القدم ،عندما
يستضيفان مولدافيا ومونتينيغرو تواليا ،بينما يأمل حامل اللقب البرتغال في تعزيز حظوظه عندما يستقبل
بدوره ليتوانيا اليوم ،ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات.

فرنسا × مولدافيا
ت �ح �ت��ل ف��رن �س��ا امل ��رك ��ز ال� �ث ��ان ��ي ف��ي
الجموعة الثامنة ،برصيد  19نقطة
ب��ال �ت �س��اوي م ��ع ت��رك �ي��ا امل �ت �ص��درة،
وب � �ف� ��ارق امل��واج �ه �ت�ي�ن امل �ب��اش��رت�ين
بينهما ،قبل أن تستقبل مولدافيا،
ل�ت�ع��ود وت�ح��ل ضيفة ع�ل��ى ألبانيا
بعد ثالثة أيام في الجولة األخيرة.
وي �ح �ت��اج امل �ن �ت �خ��ب ال �ف��رن �س��ي إل��ى
نقطتني لضمان تأهله الى نهائيات
البطولة.
وم� � ��ن امل � �ت ��وق ��ع أن ي �ع �ت �م��د م � ��درب
فرنسا ديدييه ديشان على تشكيلة
هجومية ،مع امكانية رؤية الرباعي
كيليان مبابي وأن �ط��وان غريزمان
وك �ي �ن �غ �س �ل��ي ك� ��وم� ��ان وأول �ي �ف �ي �ي��ه
ج �ي ��رو م �ع��ا ف ��ي م �ل �ع��ب اس� �ت ��اد دو
فرانس في ضاحية سان دوني.
وي�ت��ذي��ل منتخب م��ول��داف�ي��ا ترتيب
املجموعة خلف أندورا ( 3نقاط لكل
منهما) ،وتلقت شباكه  22هدفا في
ثماني مباريات ،كما خسر بثالثية
نظيفة أم��ام منتخب «ال��دي��وك» في
مباراة الذهاب.

إنكلترا × مونتينيغرو
وف � � ��ي امل � �ج � �م� ��وع� ��ة األول � � � � � ��ى ،ي ��أم ��ل
م �ن �ت �خ��ب ان� �ك� �ل� �ت ��را ف� ��ي أن ي�ح�ت�ف��ل
ب �م �ب��ارات��ه ال �ك ��روي ��ة ال � �ـ  1000أم ��ام
نظيره املونتينيغري بالفوز عليه
في ملعب ويمبلي في لندن ،أو على
أق��ل تقدير ال�خ��روج بتعادل لحجز
بطاقة التأهل إلى النهائيات.
ويتصدر منتخب «األسود الثالثة»
مجموعته برصيد  15نقطة وبفارق
ث �ل�اث ن �ق��اط ع ��ن وص �ي �ف��ه منتخب
ت�ش�ي�ك�ي��ا ،ال ��ذي أل �ح��ق ب��ه خ�س��ارت��ه
األول ��ى ف��ي ه��ذه التصفيات ()1/2
في الجولة السابعة.

االعتماد على كريستيانو
وت �ط �م��ح ال �ب��رت �غ��ال ح��ام �ل��ة ال�ل�ق��ب
وب �ط �ل��ة دوري األم � � ��م ،إل� ��ى ت �ع��زي��ز
ف��رص �ه��ا ب��ال �ت��أه��ل إل ��ى ال�ن�ه��ائ�ي��ات

ماتيو فندوزي (لليسار) يمر من أوليفييه جيرو في تدريبات فرنسا

عندما تستضيف ليتوانيا متذيلة
ال� �ت ��رت� �ي ��ب ب �ن �ق �ط��ة وح � �ي� ��دة ض�م��ن
منافسات املجموعة الثانية.
وي �ح �ت��ل رف � ��اق ال �ن �ج��م ال �ب��رت �غ��ال��ي
كريستيانو رونالدو املركز الثاني
ف ��ي امل �ج �م��وع��ة ب��رص �ي��د  11ن�ق�ط��ة،
ب �ف��ارق ن�ق�ط��ة ع��ن م�ن�ت�خ��ب صربيا
الثالث ( 10نقاط) ،علما أن املنتخب
األوك� � � � ��ران� � � � ��ي امل� � �ت� � �ص � ��در ب ��رص� �ي ��د
 19ن �ق �ط��ة ك � ��ان ض �م��ن ت��أه �ل��ه إل��ى
النهائيات بالفوز على البرتغال في
املرحلة السابقة.
وي � �ح � �ت� ��اج امل� �ن� �ت� �خ ��ب ال� �ب ��رت� �غ ��ال ��ي
ل �ض �م��ان ت��أه �ل��ه ف ��ي ه � ��ذه ال �ج��ول��ة
للفوز على ضيفه الليتواني ،مقابل
ع��دم ف��وز املنتخب الصربي الثالث
( 10نقاط) على ضيفه لوكمسبورغ
الذي يلتقيه في اليوم ذاته.

المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

القناة

التوقيت

التصفيات المؤهلة ليورو 2020
تركيا × أيسلندا

مساء
8.00
ً

beIN SPORTS HD 1

تشيكيا × كوسوفو

مساء
10.45
ً

beIN SPORTS HD 12

انكلترا × مونتينيغرو

مساء
10.45
ً

beIN SPORTS HD 3

البرتغال × ليتوانيا

مساء
10.45
ً

beIN SPORTS HD 4

صربيا × لوكسمبرغ

مساء
10.45
ً

beIN SPORTS HD 5

ألبانيا × أندورا

مساء
10.45
ً

beIN Sports HD 13

فرنسا × مولدافيا

مساء
10.45
ً

beIN SPORTS HD 1

الحرارة
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الصغرى
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الكبرى

الرطوبة
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تتكاثر السحب تدريجياً مع فرصة ألمطار خفيفة
متفرقة في وقت الحق ،الرياح متقلبة االتجاه إلى
جنوبية شرقية ،السرعة ( 26 - 06كلم  /ساعة).

البحـــــــر

أعلى مد

أدنى جزر

1.46

7.08 7.10

ً
صباحا

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

محنة وطن
ّ
شكل الطلب الحكومي من أنظف وأش��رف وأفضل وزي��رة
شغلت األشغال واإلسكان في تاريخ الوزارتني ،مع االحترام
لبعض م��ن سبقوها ،باالستقالة م��ن منصبها ،مضطرة،
ّ
شكل صدمة لكل صاحب عقل وضمير ال ي��زال في قلبه
الكثير من الحب واإلخ�لاص لهذا الوطن الصغير والجميل
الذي أصبح أغلبية سياسييه يعيثون فيه فسادًا.
قالت السيدة جنان بوشهري ،في ختام مرافعتها ورده��ا
على من طلبوا طرح الثقة بها....« :أقف اليوم ورأسي مرفوع،
ألواجه استجواب املقاولني والشركات ،وأواجه نواب املقاولني
والشركات .وأنا فخورة .فقد رفضت طلبات من نواب لرفع
الحظر عن شركات موقوفة.»!!.....
تضمنته كلمتها م��ن ات�ه��ام صريح لهم إال أنه
وم��ع ك��ل م��ا ّ
ال أحد ممن وقعوا على طلب طرح الثقة بها اعترض على
ً
ّ
كالمها ،أو وصفه حتى باملبالغة ،بل شكل السكوت قبوال
ملا قالت واعترافًا بصحته.
لقد تكالبت عليها سكاكني أعدائها بعد أن شعروا بخذالن
ال�ح�ك��وم��ة ل�ه��ا ،وع ��دم ممانعتها ف��ي التضحية ب�ه��ا مقابل
حماية الوزير اآلخر من السقوط.
ً
لقد غردت باألمس قائال« :أنا أيضًا أضم صوتي لطارحي
الثقة ب��ال��وزي��رة جنان ألنها فشلت ف��ي السرقة ،ول��م تنجح
ف��ي قبض ال��رش��ى ،ول��م توفق ف��ي طلب ال�ع�م��والت م��ن كبار
مقاولي الطرق واإلسكان ،ولم تتعلم كيف تشتري الضمائر
الرخيصة بمقاولة هنا أو بيت وتوظيف هناك»!!
كما ّ
غردت مباركًا كل أصحاب املكاتب الهندسية وشركات
امل�ق��اوالت انتهاء «وضعهم» بخروج أش��رف وأنظف وزي��رة
مرت على وزارتي األشغال واإلسكان ،مع االحترام لكل من
سبقوها!!
وقلت :رحلت باالستقالة من حافظت على املال العام ،فليهنأ
من قد يلهفه بعدها.
اس�ت�ق��ال��ت م��ن رف�ض��ت ال��رض��وخ ل�ل�ش��رك��ات ال �ف��اس��دة ،لكي
ال ت �ع��ود وت�ع�ي��ث ف��ي ال�ب�ل��د ف �س��ادًا ف ��وق ف �س��اده .دف�ع��وه��ا
ألن تستقيل لتكون عبرة مل��ن سيأتي بعدها ،ويتعلم من
ً
تجربتها أال يكون فاضال وال شريفًا!!.

فهد الحبيب ..نجم كويتي
يسطع في سماء هوليوود
أحمد الحافظ
عندما تذهب إلى السينما ملشاهدة أفالم عاملية من إنتاج
م��دي �ن��ة ه��ول �ي��وود ال �ش �ه �ي��رة ،ف��إن��ك ق ��د ت �ج��د اس ��م ال �ش��اب
ال �ك��وي �ت��ي ف �ه��د ال �ح �ب �ي��ب ض �م��ن ط ��اق ��م ال �ع �م��ل ف ��ي ن�ه��اي��ة
الفيلم ،أفالم تصدرت شباك التذاكر وعمل فيها مخرجون
وممثلون وش��رك��ات م��ن ال ��وزن الثقيل ،ليس ف��ي ال��والي��ات
املتحدة فحسب ،بل في العالم أجمع.
فهد الحبيب شاب كويتي تألق نجمه في سماء هوليوود،
حيث ش��ارك ف��ي ال�ع��دي��د م��ن األف�ل�ام ،آخ��ره��ا «ماليفسنت»
للممثلة أنجلينا ج��ول��ي ،حيث ك��ان ل��ه دور ب��ارز ف��ي قسم
التأثير البصري ،وهو من أهم األدوار في الفيلم الذي ذاع
صيته.
ً
ومجموع أعمال الحبيب وصل إلى  16عمال فنيًا ،تنوعت
فيها أدواره م��ا ب�ين التأثير البصري ،والتحرير ،ومنتج،
وم�س��اع��د ان �ت��اج ،وم�س��اع��د م��ا بعد االن �ت��اج ،وأدوار أخ��رى
مختلفة ومتفرقة.
ومن أبرز أعمال الحبيب فيلم «قراصنة الكاريبي» الذي تم
الكشف عنه ف��ي ع��ام  ،2017وه��و م��ن بطولة املمثل البارز
ج��ون��ي دي ��ب ،ول�ل�ف�ي�ل��م س�ل�س�ل��ة ت��اري�خ�ي��ة ول �ه��ا معجبون
كثر ح��ول العالم ،وترتكز أه��م مشاهد الفيلم على التأثير
البصري ،مهنة ابن الكويت فهد الحبيب.
وم ��ن أع �م��ال��ه امل �ه �م��ة أي �ض��ا ق �ي��ام��ه ب � ��دور رئ �ي��س ال�ت��أث�ي��ر
ال�ب�ص��ري ف��ي فيلم  Unbrokenللمخرجة أنجلينا جولي،
وهو من األفالم الناجحة وتدور أحداثه حول قصة حقيقية.

فهد الحبيب

«حبيب الملح» يبحث عن شريك لسداد ديونه

مليار دوالر ..قيمة مطاعم «نصرت ستيك»
إسالم شكري

***
س�ي��ذك��ر ت��اري��خ ال�ك��وي��ت ص��دق وش�ج��اع��ة ه��ذه ال�س�ي��دة في
ّ
الدفاع عن مصالح الدولة واملال العام .وسيشكل استجوابها
نقطة فاصلة ،فقد تالشى من بعده شعور األمل الذي كان
يكتنف أفئدة الكثيرين بإصالح قادم.
كما استمتعت شخصيًا في الكتابة عنها ،بتجرد تام ،وعن
منجزاتها ،ولست نادمًا على أي كلمة حق قلتها عنها ،ألنها
كانت تمثل األمل لكل مواطن صالح وشريف أمام ذئاب املال
العام وسراق األحالم وبائعي الوطن.
ً
كما ك� ّ�رس استجوابها عرفًا سيبقى ط��وي�لا ،وال��ذي تمثل
في ضرورة قيام أي وزير أشغال قادم ،أو غيره ،بالتركيز
على إرض��اء النواب وتمرير معامالتهم وتوظيف أقاربهم،
ولتذهب مصلحة الوطن إلى حيث ألقت أم عمرو رحالها.
الشيف التركي نصرت

ذكرت صحيفة بيزنس تايمز أن مالكي
سلسلة م�ط��اع��م ن�ص��رت ستيك ه��اوس
ال�ت��رك�ي��ة ال�ف��اخ��رة ي��درس��ون ب�ي��ع حصة
في الشركة ،التي تشتهر عامليًا بمطاعم
ال �ش �ي��ف ال �ت ��رك ��ي «ن� �ص ��رت غ��وش �ك �ي��ه»
حبيب امل�ل��ح ،والشهير ب�ـ «رش��ة امللح»
الغريبة.
وأش� � � � ��ارت «ب� �ي ��زن ��س ت ��اي� �م ��ز» إل� � ��ى أن
م �ص ��ادر م �ط �ل �ع��ة ،ق��ال��ت إن امل �ل �ي��اردي��ر
ال�ت��رك��ي ف�ي��ري��ت ش��اه�ي�ن��ك ،وامل��ؤس�س�ين
امل �ش �ت��رك�ين ن �ص��رت ج��وك �س��ي وم �ي �ث��اد
إردم ،ق��د يبيعون ح�ص��ة م��دم�ج��ة لفرد
أو مجموعة من املستثمرين من سلسلة
املطاعم األشهر عامليًا.
وكشفت الصحيفة عن أن هناك اهتمامًا
ق� ��وي� ��ًا م � ��ن ق� �ب ��ل م �س �ت �ث �م��ري��ن دول� �ي�ي�ن

بالشراء ،ولفتت إلى أن هناك مستشارًا
م ��ال� �ي ��ًا س� �ي� �ق ��وم ب �ت �ق �ي �ي��م ال � �ع � �ط� ��اءات
املحتملة.
ً
ووف��ق��ا مل�ص��ادر مطلعة على مناقشات
املبيعات ،قد يصل تقييم سلسلة Nusr-
 Etكمؤسسة قائمة ب��ذات�ه��ا إل��ى مليار
دوالر أميركي أو أكثر.
تأسست شركة «نصر إي��ت» ع��ام 2010
ف��ي إس�ط�ن�ب��ول م��ن ق�ب��ل ال �ج��زار التركي
ن � �ص� ��رت غ ��وك� �ش� �ي ��ه ،وت � ��دي � ��ر ال� �ش ��رك ��ة
م �ط��اع��م ل� �ح ��وم وب ��رغ ��ر ف ��ي ن �ي��وي��ورك
وميامي ودب��ي وفي جزيرة ميكونوس
اليونانية.
ح �ق �ق��ت ال �ش��رك��ة أرب� � ً
�اح� ��ا ق �ب��ل ال �ف��وائ��د
وال �ض ��رائ ��ب واإله �ل ��اك ب�ل�غ��ت ن �ح��و 70
مليون دوالر أميركي هذا العام ،وتكافح
م ��ن أج� ��ل س � ��داد دي��ون �ه��ا م ��ن ال �ع �م�لات
األجنبية.

«النغ آند زونا» تطلق ..Odysseus
ساعتها الرياضية األولى
أعلنت «الن��غ آن��د زون��ا» ع��ن ساعتها الرياضية األول��ى املصنوعة من
الستيل ،باسم  ،Odysseusكساعة تمثل فئة جديدة لشركة A. Lange
 & Söhneالعريقة ،وكذلك لهواة هذه الشركة ،ووصل ثمن الساعة إلى
 8750دينارًا كويتيًا.
وتتميز الساعة بقطرها  40.5ملم من معدن الستيل ،وسماكة  11.1ملم،
وكذلك بأنها أول ساعة  Langeمع تاج لولبي ومقاوم للماء حتى 120
مترًا .على الجانب االيمن من العلبة ،هناك دافعان لضبط عرض التاريخ
الكبير والعرض اليومي ،ما يضيف تعقيدًا كبيرًا إلى آلية الساعة.
وه��ذا بسبب رغبة الشركة ف��ي جعل الشاشتني سخيتني ف��ي الحجم،
كما هو الحال مع شاشات  Langeذات التاريخ الكبير للغاية وجميع
شاشات العرض الالحقة.

مايو كلينك
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كلمة ورد غطاها
د .موضي عبدالعزيز الحمود

وماذا عن زمالئكم
أيها السادة؟!
تقدم خمسة من نوابنا األفاضل ُمؤخرًا بمقترح إضافة مادة جديدة إلى
القانون رقم  31لسنة  1970واملعدل لبعض أحكام قانون الجزاء رقم
 ،61وك��ان جوهر املقترح معاقبة كل موظف ع��ام تضخمت حساباته
املصرفية أو ممتلكاته ال�ع�ق��اري��ة دون سبب م�ش��روع بالحبس مل��دة ال
تتجاوز عشر س�ن��وات وب�غ��رام��ة مالية ال تقل ع��ن عشرين أل��ف دينار
كويتي وال تزيد على مئة ألف.
مقترح جميل ومطلوب لحماية الوظائف العامة من االستغالل الشخصي
والتكسب غير امل�ش��روع من الوظيفة العامة كأحد أوج��ه الفساد ،الذي
فاحت روائ�ح��ه وت�م��ددت مساحته حتى أصبح هناك تسعيرة شائعة
إلنجاز بعض املعامالت سواء على شكل عطايا أو هدايا لبعض املفتشني
ولتفتح األدراج املغلقة وحتى يتم دهن
واملوظفني لتسهل دروب املعاملة ُ
تروس اآللة الحكومية البيروقراطية امل َع ِطلة.
وال ن�ن�س��ى ب��ال�ط�ب��ع ال �ع �م��والت وال �ه �ب��ات ال�ك�ب�ي��رة وال �ت��ي ت��رت�ف��ع قيمتها
ومقدارها مع ارتفاع مركز منصــب املســـؤول ..أمر يشتكي منه الجميع
ّ
إال من امتلك الواسطة أو النفوذ ،فهؤالء تمكنهم العصا السحرية من
ُ
تذليل كل العقبات ،وبسطوة واسطتهم قد تكسر كل القوانني واملمنوعات.
املهم جزى اهلل خيرًا من تقدم باملقترح ولو أنه قد أتى في الوقت الضائع
الجموع التي تنادت بالتحرك في ساحة اإلرادة ضد
وربما تحت ضغط ً
الفساد ..وال أعتقد أمانة أن��ه سيأتي الوقت إلق��رار ذل��ك املقترح ،فأجندة
املجلس مزدحمة وما تبقى من عمر املجلس ال يكفي حتى لعرضه ..ولكن
االنتخابات على األبواب ..وهذا القانون ورقة انتخابية جيدة ملن قدمه.
ولكن نسألكم أيها السادة بعد الشكر على مبادرتكم ..ماذا عن زمالئكم
ال�ن��واب؟! وه��ل هناك من مقترح يتناول تلك الحسابات التي تضخمت
لدى زمالء يجاورونك في كرسي املجلس؟! وهل هناك من نية للتساؤل
ع��ن تلك الصفقات ال�ت��ي أعلنت على امل�لأ ب��امل�لاي�ين؟! وع��ن زم�ل�اء لكم
ي�ف��وزون باملناقصات وال�ع�ق��ود الحكومية ج�ه��ارًا ن�ه��ارًا لشركاتهم أو
شركات أبنائهم وأقربائهم من الدرجة األولى؟! أال يستحق هذا الفساد
التشريعي واملقايضات واالبتزاز النيابي وقفة جادة من قبلكم ومن قبل
املخلصني في املجلس وإن قل ع��دده��م؟! أال يجرؤ أحدكم أو بعضكم
على مساءلة من تبدلت أح��وال��ه وارتفعت عماراته وممتلكاته؟ أم أنكم
تخشون من سطوة ه��ؤالء؟ وتحسبون حساب القادم من األص��وات؟!
مجرد سؤال!!..
أيها السادة ..الفساد له لون واحد وطبيعة واحدة ،سواء اقترفه موظف
مدمر!! بل
بسيط أو مسؤول متنفـــذ أو نائـــب مشـــرع ..وله أثر واح��د
ُ
ربما ك��ان خطر الفساد التشريعي أبلغ وأك�ث��ر دم��ارًا للوطن ولحمتــه
وأرك��ان�ـ�ـ��ه ..فأكملوا إحسانكم وليتقدم منكم م��ن يخاف اهلل ف��ي وطنه
بمقترح آخر ضد فساد النواب ..ولعل الوقت يسعهم ويسعف الجادين
في اإلص�لاح إلنقاذ منهج ديموقراطي بدأ يتالشى ..وممارسة وطنية
قوضت أركانها ..واهلل املوفق.

غطينا يا جنان
كشفت جلسة استجواب وزي��رة األشغال السيدة جنان بوشهري ،أن
لاّش �ع��ار ال�ت�ض��ام��ن ال�ح�ك��وم��ي واإلص �ل��اح ه��و ش �ع��ار ل�لاس�ت�ه�لاك ليس
إ !! وعلى ك��ل وزي��ر أن يفتش ع��ن مقومات اس�ت�م��راره وح��ده ،وأولها
مهادنة ال�ن��واب وتجنب تحريك مياه بحيرة الفساد ال��راك��دة ،ألنها من
املؤكد ستبتلعه وحده ،واملتفرجون كثر وأولهم الزمالء الوزراء ..وال عزاء
للوزيرات!! وغطينا يا جنان.

ق��ال��ت شبكة «س��ي إن إن» اإلخ�ب��اري��ة األم�ي��رك�ي��ة ،إن أح��د مستخدمي تطبيق
«فيسبوك» تمكن من كشف ثغرة خطيرة في هواتف «آيفون» ،يمكن من خاللها
للشركة أن تستخدم التطبيق في فتح كاميرا الهاتف في السر خالل الليل.
وتمكن جوشوا مادوكس ،من تأكيد حقيقة الثغرة ،حسب «سي إن إن» ،من
خالل عرض فيديو قام بتصويره خالل استخدامه لتطبيق «فيسبوك» ،والذي
ك�ش��ف م��ن خ�لال��ه ط��ري�ق��ة يمكن بواسطتها ف�ت��ح ال�ك��ام�ي��را الخلفية الخاصة
بالهاتف .وقال مادوكس في تغريدة على حسابه في «تويتر» إنه وجد مشكلة
تتعلق بالخصوصية واألم ��ان ف��ي م��وق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي «فيسبوك»،
فحينما يكون التطبيق مفتوحا ،فإن استخدام الكاميرا يكون متاحا ،ما جعله
يعثر على ثغرة تسمح برؤية الكاميرا وهي تعمل حتى أثناء تصفح صاحب
الهاتف لألخبار.

وأش � ��ار م��وق��ع «ب �ي��زن��س إن �س��اي��در»
إلى أن أحد االختالفات الطفيفة في
ت�ج��رب��ة امل �س �ت �خ��دم ،ه��و أن «دي��زن��ي
بلس» ال يبدأ تشغيل عنوان تلقائيا
إذا بقيت عليه ألكثر من بضع ثوان،
وهو ما يفعله «نتفليكس».
ف � ��ي ع ��ام� �ه ��ا األول ،س� �ي� �ك ��ون ل ��دى
«دي ��زن ��ي ب �ل��س»  500ف �ي �ل��م و7500
ح�ل�ق��ة ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ،م �ق��ارن��ة ب��أرب�ع��ة
آالف فيلم ل �ـ «نتفليكس» و 47أل��ف

كيف تحافظين على هدوئك..
أثناء بكاء طفلك؟

ق��د ي�ك��ون ال�ط�ف��ل ال�ب��اك��ي ب�ح��اج��ة إل��ى ال��رض��اع��ة أو
التجشؤ ،أو تغيير وضعه أو مالبسه .ومن املحتمل
أن ي �ك��ون ال ��وق ��ت ق ��د ح� ��ان ألخ� ��ذ غ �ف��وة أو تغيير
وضعيته أو جلوسه على الكرسي ال�ه��زاز .أو ربما
يحتاج الطفل الباكي إلى قليل أو مزيد من االهتمام.
عندما ال تتوقف الدموع ..وبدا طفلك بحال جيدة،
ولكن استمر في البكاء ،فابذلي ما في وسعك كي
تكوني هادئة .فقد يزداد البكاء سوءًا عندما تكونني
متوترة أو منزعجة.
يمكنك تجربة ما
لكي تظلي مسيطرة على املوقف،
ِ
يلي:

6.11

4.54

أحمد بدر

إسالم محمد

سعرها يصل إلى  8750ديناراً

الصــــالة

عصر

ثغرة خطيرة في «فيسبوك»..
تفتح كاميرا الهاتف لي ً
ال

« Disney +أم ..»Netflix
ميزات ُ
«ت ّ
صعب» االختيار!
توسعت دائرة حيرة عشاق سوق بث
املحتوى املرئي عبر اإلنترنت ،وذلك
بعد أن اقتحمت سوق خدمات البث
«دي ��زن ��ي ب �ل��س» ،وت� �ح ��اول ال�خ��دم��ة
الجديدة جذب املشتركني إليها ،عبر
امل �ي��زات ال�ت��ي ق��د تهز ع��رش عمالقة
ال�ب��ث ال��رق�م��ي «ن�ت�ف�ل�ي�ك��س» ،ويبقى
ال � �س� ��ؤال األص � �ع� ��ب أم� � ��ام امل �ش �ت ��رك،
اخ �ت��ار دي��زن��ي ب�ل��س أم نتفليكس؟
ق ��د ن �س��اع��دك ف ��ي اإلج ��اب ��ة ع ��ن ه��ذا
السؤال عبر عرض بعض من ميزات
ومقارنات بني عوامل رئيسية بكلتا
الخدمتني ملساعدتك في التحديد:
تكلف ديزني بلس اشتراكًا ق��دره 7
دوالرات شهريا ،وسيسمح حساب
واح � ��د ل � �ـ 4ش ��اش ��ات م �ت��زام �ن��ة ب�ب��ث
ُ
املحتوى ،بينما تكلف «نتفليكس»
 9دوالرات شهريا ،أو م��ا يصل إلى
 16دوالرا في الشهر لـ 4شاشات في
آن واحد.

مساءً

فجر

حالة البحر :خفيف إلى معتدل الموج ( 1ـــ  3أقدام).
مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

شارك في أفالم مع جولي وديب وكروز وستيلر

كالم الناس

ً
صباحا

2.32 4.49

طفلك منك وغني له أو تكلمي معه بهدوء.
ِ
- 1المحافظة على هدوء الطفل .ق ّربي
وكرري كلمة أو عبارة هادئة مثل« :أنت بخير».
 - 2تجربة تدليك الرضيع .إن تدليك الطفل برفق قد يقلل من البكاء ويعزز من االسترخاء.
- 3ممارسة األنشطة البدنية .حسبما تسمح حالة الطقس ،ضعي طفلك في عربة
األطفال وتجولي به.
مكان آمن مثل
طفلك في
ِ
كنت وحيدة ،فضعي
ِ
- 4الحصول على فترة استراحة .إذا
ٍ
المهد أو السرير الخاص به.
ّ
-5
التحلي بالواقعية .ذكري نفسك بأنك لن تفشلي مع طفلك إذا لم تستطيعي
إيقاف نوبة البكاء.

ح �ل �ق��ة ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ،ول �ك��ن «دي��زن��ي
ب�ل��س» ق��د تتفوق ب�ع��روض مرغوب
بها كثيرًا ،مثل « »Toy Storyو«The
 »Little Mermaidو«،»Avengers
وك� �ل� �ه ��ا م� � ��وج� � ��ودة ع� �ل ��ى «دي� ��زن� ��ي
ب� �ل ��س» ول� �ك ��ن غ �ي��ر م� ��وج� ��ودة ع�ل��ى
«نتفليكس» ،ويمكن تجربة خدمة
«دي��زن��ي ب�ل��س» مل��دة  7أي ��ام مجانا،
بينما «نتفليكس» تصل امل��دة إلى
ً 30
يوما.

الوفيات
● راش��د عبدالعزيز جاسم بن

سالمة 65( ،عامًا) ،شيع ،للرجال:
عبداهلل املبارك ،ق ،5ش ،525م،16
للنساء :الشويخ ،ق ،2شارع احمد
ال � �ف� ��وزان ،م ،32ت– 99053993 :
.66580625 – 99098098
● شمة عايد الغريب العازمي،

أرم �ل��ة ف��رح��ان ع�ي��د ال �غ��ري��ب88( ،
ع��ام��ًا) ،شيعت ،للرجال وللنساء:
سلوى ،ق ،8شارع سالم الحريص،
م ،26ت.66920482 – 50120090 :
● مرزوق سعود سعد النومس،

( 54عامًا) ،شيع ،للرجال :الخيمة
بمنطقة س �ع��دال �ع �ب��داهلل ،بجانب
م �س �ج ��د رق � �ي� ��ة امل� ��زي � �ن� ��ي ،م �ق��اب��ل
ال � � ��دائ � � ��ري ال � � � �س � � ��ادس ،ل� �ل� �ن� �س ��اء:
الجهراء ،القصر ،ق 4ب ،ش ،5م،13
ت.66114331 – 65545567 :
● م���وض���ي اب���راه���ي���م س��ال��م
المسيطير ،أرم� �ل ��ة م �ح �م��د فهد

ال � �ب � �ط� ��ي 81( ،ع� � ��ام� � ��ًا) ،ش �ي �ع��ت،
ل � � � �ل � � ��رج � � ��ال :ب� � ��امل � � �ق � � �ب� � ��رة ف � � �ق� � ��ط -
الصليبخات ،للنساء :الخالدية،
ق ،4ش ،48م ،8العزاء اليوم فقط،
ت.90077770 – 96643616 :
● ش���ارع دليميك ط��ل��ق عجير

ال��ع��ازم��ي 76( ،ع � ��ام � ��ًا) ،ش �ي��ع،
ص � �ب � ��اح ال� � �س � ��ال � ��م ،ق ،13ش � ��ارع
الثاني ،ج ،10م ،22ت.67000853 :

● فيصل عبداللطيف عبدالله

الحسن 28( ،عامًا) ،شيع ،للرجال:
ج� ��اب� ��ر ال � �ع � �ل� ��ي ،ق ،7ش ،5م،13
ل�ل�ن�س��اء :ال��رق��ة ،ق ،4ش ��ارع ال��رق��ة،
م ،109ت.55242252 – 69099979 :

● جواد محمد خليل الخميس،

( 71ع� � � ��ام� � � ��ًا) ،ش � � �ي � ��ع ،ل � �ل � ��رج � ��ال:
امل �ن �ص��وري��ة ،ح�س�ي�ن�ي��ة امل �ش �م��وم،
للنساء :بيان ،ق ،8شارع األول ،ج،6
م ،45ت.97836689 :
● رب��اب صالح عبدالحسين72( ،
ع��ام��ًا) ،التشييع ال�ت��اس�ع��ة صباح
ال�ي��وم ،ل�ل��رج��ال :حسينية األوح��د،
امل�ن�ص��وري��ة ،للنساء :الشعب ،ق،6
ش ��ارع ال��زب �ي��ر ب��ن ال� �ع ��وام ،م ،5ت:
.99081800
● سليمة شعبان عبدالواحد،

زوجة مرزوق علي فايز الكريديس،
( 69ع� � ��ام� � ��ًا) ،ش� �ي� �ع ��ت ،ل� �ل ��رج ��ال:
ال � �ج � �ه� ��راء ال� �ق ��دي� �م ��ة ،ق ،1ش� ��ارع
ع�ب��داهلل ب��ن ج��دع��ان ،م ،21للنساء:
الجهراء القديمة ،ق ،1ش ،3ج ،6م،5
ت.98089849 – 97401110 :
● عدنان علي سليمان الشرجي،

( 55ع ��ام ��ًا) ،ال�ت�ش�ي�ي��ع ب �ع��د ص�لاة
عصر ال�ي��وم ،ل�ل��رج��ال :حطني ،ق،4
ش ،412م ،8للنساء :ال��زه��راء ،ق،5
ش ،516م ،7ت.99080355 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»
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األخيرة
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