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 %100نسبة التكويت في هيئة الشراكة و«طباعة القرآن» و«تنمية المجتمع»

المقيمون في  3جهات حكومية «صفر»
■ أعدادهم تتركز في  89قطاعاً ..وأغلبهم في «التربية» و«الصحة»
كشفت إحصائيات حديثة للهيئة العامة للمعلومات المدنية
أن  3جهات حكومية خلت من العمالة المقيمة خالل ،2019
وهي :هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،والهيئة
العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية
وعلومها ،ومركز تنمية المجتمع التابع لوزارة الشؤون.

الهيئات واإلدارات

خالد الحطاب
أظ � �ه� ��رت اإلح � �ص ��ائ � �ي ��ات ،ال� �ت ��ي ح�ص�ل��ت
ع �ل �ي �ه��ا سبقلا ،أن أع � � ��داد امل �ق �ي �م�ين ف��ي
جهات ال��دول��ة تراجعت م��ن  127ألفًا إلى
 123ألفًا؛ أي بنسبة  3.3في املئة خالل عام
.2019
ووج ��ود م��وظ��ف واح ��د م��ن امل�ق�ي�م�ين في
مكتب ارت �ب��اط امل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة ،وآخ��ر
في املجلس البلدي ،و 3مقيمني في سوق
ال �ك��وي��ت ل� �ل��أوراق امل��ال �ي��ة ،و 8ف��ي ج�ه��از
خ��دم��ة امل��واط �ن�ي�ن وت�ق�ي�ي��م أداء ال�ج�ه��ات
الحكومية.
وأوضحت بيانات العاملني في الوزارات
واملؤسسات الحكومية أن  89جهة يتركز
ف�ي�ه��ا امل�ق�ي�م��ون ب��أع��داد م�ت�ف��اوت�ـ��ة ،حيث
ي�ع�م��ل ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون ذوي
االعاقة  531مقيمًا يمثلون  35في املئة من
إج�م��ال��ي العمالة فيها ،ف��ي ح�ين سجلت
شركة املطاحن  4425مقيمًا ،مقارنة بـ145
ك��وي�ت�ي��ا ف �ق��ط ،وف ��ي ش��رك��ة ن�ف��ط ال�ك��وي��ت
يعمل  2000مقيم من أصل  10089موظفًا.

كويتيو السفارات
ولم يكن نصيب الكويتيني في السفارات
داخ��ل ال�ب�لاد مرتفعا ،حيث بلغ اجمالي
ع��دد الوظائف املمنوحة لها واملنظمات
ال��دول �ي��ة  2422وظ�ي�ف��ة منها  2417لغير
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن و  62ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة ال��دول �ي��ة
للصليب االح�م��ر و 160ف��ي شركة الزيت
ال �ع��رب �ي��ة امل � �ح� ��دودة ،اض ��اف ��ة إل ��ى وج ��ود
 5953م �ق �ي �م��ًا ف � ��ي م ��ؤس� �س ��ة ال �خ �ط ��وط
الجوية الكويتية من اصل  6835موظفا.

وجود خجول
للكويتيين في
السفارات والمنظمات
الدولية
 4جهات حكومية
تستحوذ على
العدد األكبر
من غير الكويتيين
 1201في مجلس
الوزراء و 330في
«األمة» و 450في
«السكنية» و 10في
الصندوق الكويتي
«الصحة» في الصدارة
بـ 33926موظفا ً
مقيماً ..تليها
«التربية» بـ27545

وف � ��ي م ��ؤس� �س ��ة ال� �ت� �ق ��دم ال �ع �ل �م��ي ب�ي�ن��ت
االحصائيات وجود  278مقيمًا من أصل
 384م��وظ �ف��ًا ي�ع�م�ل��ون ف �ي �ه��ا ،ال ��ى ج��ان��ب
تسجيل  4028مقيمًا ف��ي وزارة االوق��اف
و 1201موظف م��ن املقيمني ل��دى مجلس
الوزراء و 586في وزارة الشؤون و 330في
مجلس االمة.

األقل عددًا
وبحسب اإلحصائيات ،وج��دت العمالة
املقيمة بشكل بسيط في بعض الجهات
الحكومية وه��ي «وزارة النفط بإجمالي
 7اف ��راد ،ومقيم واح��د ف��ي امل��رك��ز العربي

ل �ل �ت �ق �ن �ي��ات ال� �ت ��رب ��وي ��ة ،و 11ف� ��ي م�ع�ه��د
ال� �ت ��دري ��ب امل� �ه� �ن ��ي ،و 23ف ��ي ال �ص �ن��دوق
ال ��وط� �ن ��ي ل ��رع ��اي ��ة وت �ن �م �ي��ة امل� �ش ��روع ��ات
الصغيرة واملتوسطة».
وبلغ إجمالي عدد املقيمني املسجلني في
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
ال�ع��رب�ي��ة  10م��وظ �ف�ين ،ف�ي�م��ا ه �ن��اك مقيم
واح � ��د ف �ق��ط ف ��ي االدارة ال �ع��ام��ة مل�ن�ط�ق��ة
الشعيبة.

ً
«الصحة» أوال

وعن املقيمني العاملني في وزارات الدولة،
س �ج �ل��ت وزارة ال �ص �ح��ة ال � �ع� ��دد األع �ل��ى

ب � � �ـ 33926م��وظ �ف��ًا ،ت�ل�ت�ه��ا وزارة ال�ت��رب�ي��ة
ب � � � �ـ 27545م��وظ �ف��ًا ،و«ال � ��دف � ��اع» ب � � �ـ17990
شخصًا ثم «الداخلية» بـ 7284مقيمًا.
ويعمل في وزارة املواصالت  108مقيمني،
وف��ي «ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة»  116مقيمًا،
وي�ع�م��ل ف��ي وزارة امل��ال �ي��ة  148شخصًا،
وف� ��ي «ال� �خ ��ارج� �ي ��ة» ي �ع �م��ل  347م��وظ�ف��ا
مقيما ،وارتفع العدد في املؤسسة العامة
للرعاية السكنية إلى  450مقيمًا.
وسجلت وزارة االشغال  515مقيما ،ويعمل
في الديوان األميري  839مقيمًا ،و 1066في
وزارة االع�ل��ام و 1138ف��ي «ال� �ع ��دل» ،وف��ي
وزارة الكهرباء واملاء  1177مقيمًا.

وس �ج �ل��ت أع � � ��داد امل �ق �ي �م��ن ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ات
ً
الحكومية حضورا خجوال مقارنة بأعداد
ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة امل�س�ج�ل��ة ف�ي�ه��ا ،حيث
س�ج�ل��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة
 66مقيما ف�ق��ط ،م��ا يشكل  3ف��ي امل�ئ��ة من
إجمالي العمالة املسجلة فيها ،و 24في
ج �ه��از ح �م��اي��ة امل �ن��اف �س��ة و 44ف ��ي هيئة
مكافحة ال�ف�س��اد و 74ف��ي الهيئة العامة
للغذاء والتغذية.
وس � �ج� ��ل وج� � ��وده� � ��م ف � ��ي ه� �ي� �ئ ��ة أس � � ��واق
امل ��ال ب �ـ 64واف� ��دا ،و 35ف��ي هيئة تشجيع
االس�ت�ث�م��ار امل �ب��اش��ر ،و 63ف��ي «ال�ن��اق�لات
ال �ك��وي �ت �ي��ة» ،و 38ف ��ي «االم � ��ن ال��وط �ن��ي»،
و 419في دي��وان سمو ول��ي العهد ،و112
في هيئة االستثمار و 151في بنك الكويت
امل��رك��زي و 37ف��ي بنك االئتمان و 171في
مؤسسة املوانئ.
وف ��ي «ال �ب �ت��رول ال��وط �ن �ي��ة» ب �ل��غ اج�م��ال��ي
املقيمن  69وفي مؤسسة البترول الوطنية
 ،185وف � � ��ي «ص � �ن� ��اع� ��ات ال� �ك� �ي� �م ��اوي ��ات
ال �ب �ت��رول �ي��ة»  ،68وف� ��ي ال �ج �ه��از امل��رك��زي
لتكنولوجيا املعلومات  ،28وفي «التعليم
ال�ع��ال��ي»  ،105وف��ي ام��ان��ة االوق� ��اف ،180
وفي هيئة تقدير التعويضات .22
ّأم � � ��ا ف� ��ي ه �ي �ئ��ة ال �ب �ي �ئ ��ة ف �ب �ل��غ اج �م��ال��ي
الوافدين  67وافدا و 23في هيئة الصناعة
و 307ف��ي «ال ��زراع ��ة وال �ث��روة السمكية»،
و  1073ف��ي «ال�ح��رس ال��وط�ن��ي» ،و 48في
«االطفاء» و 408في «الشباب والرياضة».
وكان من نصيب االدارة العامة للطيران
املدني  59مقيمًا ،و 140في «املعلومات
املدنية» و 714في معهد االب�ح��اث ،و65
ف��ي «ش ��ؤون ال �ق �ص��ر» ،و 143ف��ي دي��وان
ال �خ��دم��ة ،و 190ف ��ي دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة،
و 930ف� ��ي ب �ل��دي��ة ال� �ك ��وي ��ت ،و 130ف��ي
ال�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ،و 62ف��ي بيت
الزكاة ،و 2072في جامعة الكويت و330
في «التطبيقي».

ً
عاما
أكبر معمرة كويتية تجاوزت 119
الكويتيون أط��ول عمرًا من املقيمني ،وأكبر
معمرة ف��ي ال�ب�لاد م��واط�ن��ة ت�ج��اوز عمرها
 119عامًا.
هذا ما كشفت عنه إحصائية رسمية حديثة
ص� � ��ادرة ع ��ن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ع�ل��وم��ات
امل��دن �ي��ة ب �ن ��اء ع �ل��ى آخ� ��ر م��وق��ف ل�ت�ح��دي��ث
البيانات في يونيو .2019
وأظ� �ه ��رت ال �ب �ي��ان��ات أن أع �م��ار ال�ك��وي�ت�ي�ين
رج ��اال ون �س� ً
�اء ه��ي األع �ل��ى م�ق��ارن��ة بأعمار
امل� �ق� �ي� �م�ي�ن ف� � ��ي ال� � � �ب� �ل ��اد ،ف� � ��ي ح� �ي��ن ك ��ان ��ت

الكويتيات األط ��ول ع�م��را ،وت �ب��وأن امل��رات��ب
العشر األعلى من حيث العمر ،حيث جاءت
ف��ي امل��رت�ب��ة ال �ع��اش��رة ك��وي�ت�ي��ة ع�م��ره��ا 109
أعوام.
أما عن املواطنني الرجال فكان األعلى فيهم
 115عاما وأق��ل املعمرين فيهم  103أع��وام،
في حني ت��راوح��ت اعمارهم بني  104و110
اعوام ،وجاء ثانيا رجل بعمر الـ  114عاما.
أما عن أعمار املعمرين من املقيمني فكانت
ال �ن �س��اء ك��ذل��ك االع �ل��ى ع �م��را ،ح�ي��ث ج��اءت

في املراكز األول��ى معمرة بـ  118عاما ومن
ثم  115عاما في املركز الثاني وثالثا 113
عاما ،واستمرت بالنزول وصوال إلى املركز
العاشر بـ  106أعوام.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ك��ان��ت اع �م��ار ال��رج��ال املقيمني
األقل ،حيث كان في املركز األول معمر بعمر
الـ  113عاما ،ومن ثم  112عاما و 111عاما
ف��ي امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ،وع��اش��را معمر بعمر الـ
 100عام ،وكانت االعمار في املراتب االخرى
تتراوح بني  102إلى  108أعوام.

 5آالف دينار غرامة
بحق مخالفين لقانون الصيد

األحمد وفريق البيئة في جزيرة بوبيان

رص � ��دت ف� ��رق ال �ت �ف �ت �ي��ش ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة
العامة للبيئة ،أمس ،مقيمني من الجنسيات
اآلس �ي��وي��ة اث �ن��اء ق�ي��ام�ه��م ب�ص�ي��د األس �م��اك
داخ��ل ج��ون الكويت باستخدام ع��دة صيد
مخالفة.
وحررت فرق التفتيش مخالفة وفقا للمادة
 108من قانون حماية البيئة والتي تحظر
الصيد في ج��ون الكويت باعتباره منطقة
ذات طبيعة خ��اص��ة أو ممارسة أي نشاط
ضار بيئيا ،حيث تصل الغرامة املالية إلى
 5آالف دينار أو الحبس ملدة سنة.
ك�م��ا ن �ف��ذت ال�ه�ي�ئ��ة ح�م�ل��ة تفتيشية في
اح��دى ال�ع�ي��ادات ف��ي محافظة الفروانية
وس��وق م��رك��زي ،حيث ت��م رص��د ع��دد من
امل �خ��ال �ف��ات ال �ت��ي ت�ت�ع�ل��ق ب��االش �ت��راط��ات
ال�ه�ن��دس�ي��ة ،ال��ى ج��ان��ب رص��د مخالفات
أخ � ��رى ع �ل��ى م �ج �م��وع��ة م ��ن امل �ط��اع��م في
م �ح��اف �ظ��ة ح��ول��ي ت�س�ب�ب��ت ف ��ي ط �ف��ح في
ال�ص��رف الصحي بسبب تجمع ال��زي��وت
الناتجة م��ن املطاعم ف��ي شبكة الصرف

ال�ص�ح��ي ،وت��م تحرير ع��دد م��ن محاضر
امل �خ��ال �ف��ات وف ��ق امل � ��ادة  18م��ن ال �ق��ان��ون
للمطاعم املخالفة.

زراعة بوبيان
في سياق بيئي آخ��ر ،نفذت الهيئة العامة
ل�ل�ب�ي�ئ��ة ح�م�ل��ة زراع � ��ة اش �ج��ار امل��ان �ج��روف
وال � � �ق � ��رم ف � ��ي ج � ��زي � ��رة ب� ��وب � �ي� ��ان ب �ح �ض��ور
وم �ش��ارك��ة امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ع �ب��د اهلل األح �م��د
بالتعاون مع خفر السواحل.
وق ��ال األح �م��د ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي على
هامش الحملة ،انها امل��رة االول��ى التي يتم
زراع��ة هذا النوع من النباتات على جزيرة
ب��وب �ي��ان ،ف��ي ح�ي�ن أن ال �ه��دف م��ن ال��زراع��ة
زي��ادة الغطاء االخضر في الكويت وزي��ادة
التنوع االحيائي.
ب� � � ��دوره ،ق � ��ال ن ��ائ ��ب امل ��دي ��ر ال � �ع ��ام ل �ق �ط��اع
ال� �ش ��ؤون ال �ف �ن �ي��ة د .ع �ب��د اهلل ال� ��زي� ��دان ،ان
الحملة شملت زراعة  500شتلة من نباتات
القرم في الجزيرة وذلك استكماال للحمالت

ال �ت��ي ت �ق��وم ف �ي �ه��ا ال �ه �ي �ئ��ة ل ��زي ��ادة ال��رق �ع��ة
الخضراء وإعادة تأهيل املناطق الساحلية
في بلدنا الحبيب الكويت.
وأضاف أن االنواع هذه من النباتات تعمل
 3مرات أكثر من النباتات االخرى في تقليل
نسبة ثاني اكسيد الكربون وزي��ادة نسبة
االكسجني.

املياه الراكدة

ك �م ��ا ع� �ق ��دت ن ��ائ �ب ��ة امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل �ق �ط��اع
ش��ؤون الرقابة البيئية م .سميرة الكندري
اجتماعا ملناقشة مشكلة تجمع امل�ي��اه في
م��دي�ن��ة ص �ب��اح االح �م��د السكنية بحضور
ج� �ه ��ات ال� ��دول� ��ة امل �ع �ن �ي��ة :وزارة األش� �غ ��ال
العامة ،الهيئة العامة للطرق والنقل البري،
املؤسسة العامة للرعاية السكنية ،الهيئة
العامة لشؤون ال��زراع��ة وال�ث��روة السمكية،
شركة نفط الكويت ،وذلك بناء على قرارات
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ف��ي االس �ت �ع �ج��ال بتنفيذ
الحلول ملشكلة تجمع املياه.
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قضية اليوم

«الوطني
 مصر»يحقق
 1.66مليار
جنيه أرباحاً

ماراثون
بنك الخليج
ِّ
يحقق
رقماً
قياسياً

 32صفحة •  100فلس

النفوس ..يجب أن تهدأ!

في سابقة تاريخية على دول��ة الكويت،
ب� َّ�ث ال�ت�ل�ف��زي��ون ال��رس�م��ي ليلة الخميس
امل� ��اض� ��ي خ � �ب � �رًا ص� ��ادم� ��ًا ع� ��ن إح ��ال ��ة
شبهات فساد ف��ي «ص�ن��دوق الجيش»،
ثم تسربت معلومات عن وثائق خطيرة،
ت�ت�ح��دث ع��ن ق�ض��اي��ا ف�س��اد م��رع�ب��ة في
حقبة وزير الدفاع األسبق.
وف� ��ي ال� �ي ��وم ال �ت ��ال ��ي ان �ف �ج ��رت وس��ائ��ل
ال�ت��واص��ل ب��رس��ائ��ل وت�غ��ري��دات ملواطنني
أب��دوا غضبهم من حجم تلك الشبهات
ال�ح�س��اس��ة وامل �ث �ي��رة ،ال �ت��ي ت�ت�ح��دث عن
ت �ح��وي�لات م�ل�ي��ون�ي��ة ض �خ �م��ة ،وأس �م��اء
أشخاص بأعينهم ،مستقاة من وثائق
م��ذي �ل��ة ب �ت��وق �ي��ع ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س
مجلس الوزراء.

وليس مفاجئًا لو قلنا اليوم إن الشارع
السياسي عاد ليفتح ملف صراع األسرة،
وهذا ما نفاه الشيخ ناصر الصباح في
بيانه ،ث��م أك��ده الشيخ خالد ال�ج��راح في
بيان آخر ،وهذا ال يهمنا اآلن ،فاألسرة
أدرى بأمورها تحت قيادة وحكمة سمو
األمير حفظه اهلل ورعاه.
ب �ي��د أن م ��ا ي�ه�م�ن��ا ال �ي ��وم ه ��و قضيتنا
الكبرى« :املال العام» ،والحفاظ عليه من
ك�ي��د ال �ف��اس��دي��ن ،أي��ًا ك��ان��وا ،ش�ي��وخ��ًا أو
مواطنني؛ فتلك دولة القانون واملؤسسات
التي عرفناها ،ونفخر بها ،ولن نتخلى
عنها مهما كلف الثمن.
ن�ع��م ،إن�ن��ا ن��درك جميعًا أن�ن��ا نمر اليوم
في الكويت بظرف سياسي استثنائي

دق� �ي ��ق ،ي �ش �ه��د دور االن �ع �ق��اد األخ �ي��ر،
الذي يتطلب من السياسيني رفع سقف
الخطاب إلى أعلى مستوياته ،كما نعلم
جيدًا أن الجميع ينتظرون تسمية رئيس
ال� ��وزراء ال�ج��دي��د ال��ذي سيتفضل سمو
األمير بتكليفه خالل األيام املقبلة.
ت�ل��ك م�ع�ط�ي��ات ت�ح�ت��م ،ب�لا ش��ك ،اح �ت��دام
املشهد السياسي على صفيح ملتهب،
ل�ك�ن��ه ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ال ي�ع�ط��ي الحق
أب� �دًا ف��ي ت��أج�ي��ل إح��ال��ة ق�ض��اي��ا الفساد
والتعدي على «امل��ال العام» إلى جهاتها
املختصة؛ إل��ى النيابة العامة وقضائنا
النزيه الذي نعتز به؛ فالحفاظ على املال
العام قضيتنا الكبرى كما قلنا سلفًا.
وح �س �ن��ًا ،ف�ع��ل ال�ش�ي��خ ن��اص��ر ال�ص�ب��اح

ب��إح��ال�ت�ه��ا إل ��ى ال �ن �ي��اب��ة ،ف�ث�ق�ت�ن��ا مطلقة
بقضائنا الشامخ ،ال��ذي أص��در أحكامًا
تاريخية منذ نشأة دولة املؤسسات في
الكويت.
اليوم ،وبعد أن جرى تسليم امللف برمته
إل��ى النيابة ال�ع��ام��ة ،فليس علينا سوى
ان �ت �ظ��ار ق ��راره ��ا ،واح� �ت ��رام إج��راءات �ه��ا،
ودع�م�ه��ا ف��ي حسم ه��ذا امل�ل��ف الخطير،
وعدم ممارسة الضغوط السياسية التي
ال تسمن وال تغني من جوع.
فللنيابة الحق الوحيد في توجيه التهم
واإلح��ال��ة إل��ى امل�ح�ك�م��ة ،أو حفظها ،وال
ن �م �ل��ك ن �ح��ن امل ��واط� �ن�ي�ن س� ��وى اح� �ت ��رام
قراراتها.
وإل ��ى ذل��ك ال �ح�ين ،ف��إن�ن��ا ن�ط��ال��ب الجميع

بضبط ال�ن�ف��س ،والحكمة ،وم�خ��اف��ة اهلل
ب��ال �ك��وي��ت ..وإذ إن �ن��ا ن �خ��ص ب�ك�لام�ن��ا
ه��ذا أب�ن��اء األس ��رة ال �ك��رام ،ال��ذي��ن أحبهم
الكويتيون حبًا صادقًا ،وقطعوا معهم
عهدًا أبديًا ..كما نذكرهم بمقولة والدنا
وقائدنا حفظه اهلل ورعاه« :نحن نعيش
ف��ي ب�ل��د م �ح �س��ود» ..ك�م��ا ال ي�غ�ي��ب عن
ال �ب��ال أن�ن��ا نعيش وس��ط إق�ل�ي��م مجنون
على وشك االنفجار.
ل � � ��ذا ،ف �ل �ن �ت��رك امل� � ��زاي� � ��دات ال �س �ي��اس �ي��ة،
وال �ص��راع��ات الضيقة ج��ان�ب��ًا ،ولننتظر
ق � � ��رار ال� �ق� �ض ��اء ال� �ش ��ام ��خ وإن� �ص ��اف ��ه.
ولنحتكم ال �ي��وم بأنفسنا ال��ى ال �ه��دوء،
والصبر ،والنفوس الهادئة.

سبقلا

«صندوق الجيش» ..معركة بيانات وبيانات مضادة:

تسريبات صادمة ..وتداعيات خطرة!
الجراح:

ناصر الصباح:

¶ التجاوزات تبلغ  240مليون دينار ..واستقالة
الحكومة لتجنب عدم االلتزام بقسمها
¶ خاطبت المبارك والجراح لتبرير عمليات
التحويل الضخمة ..وال إجابات تزيل الشك
¶ اعتذرت عن عدم حضور جلسات مجلس
الوزراء لحين تقديم الردود على االستفسارات
¶ ال أقبل تشكيل لجنة تحقيق تحت مظلة
من وردت أسماؤهم في التجاوزات والشبهات

ت �ح��ول��ت ق �ض �ي��ة «ص � �ن� ��دوق ال �ج �ي ��ش» إل��ى
ساحة معركة بيانات وتبادل اتهامات على
خلفية م�ص��روف��ات ب� �ـ 240م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،إذ
ص��درت أم��س ف��ي ه��ذه القضية ب�ي��ان��ات من
ال �ن��ائ��ب األول وزي� ��ر ال ��دف ��اع ال �ش �ي��خ ن��اص��ر
الصباح ،ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية الشيخ خالد الجراح ،بعدما انشغل
الرأي العام طيلة نهاية األسبوع بتسريبات
وصفت على أكثر من صعيد ول��دى شرائح
م �خ �ت �ل �ف��ة ب��أن �ه��ا «ص� ��ادم� ��ة وخ� �ط ��رة وغ �ي��ر
مسبوقة».
واع�ت�ب��ر الشيخ ن��اص��ر ال�ص�ب��اح «أن السبب
الرئيس لتقديم استقالة الحكومة هو تجنب
ال�ح�ك��وم��ة ع ��دم االل �ت ��زام بقسمها م��ن خ�لال
تقديمها لإلجابات ح��ول ما ج��رى توجيهه

م ��ن اس� �ت� �ف� �س ��ارات واس �ت �ي �ض ��اح ��ات ل�س�م��و
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،ح ��ول ال �ت �ج��اوزات
التي جرت في صندوق الجيش والحسابات
املرتبطة به».
وقال الصباح في بيان «إن التجاوزات املالية
ّ
تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة
ب��امل��ال ال�ع��ام ت�ج��اوزت مبالغها  240مليون
دي �ن��ار ،وج��رى توجيه ع��دة مخاطبات منذ
شهر يونيو املاضي إلى سمو رئيس مجلس
ال� ��وزراء وإل��ى ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
وزير الداخلية ،الستيضاح الحقيقة بشكل
ك��ام��ل وت�ب��ري��ر عمليات ال�ت�ح��وي��ل الضخمة
التي تمت في شبهة هذه التجاوزات ،وذلك
التخاذ القرارات الصائبة ،إال أنه لم تردنا أي
إجابات تزيل الشك وشبهة الجرائم .وعليه،

¶ مستعد للمثول أمام القضاء إلثبات براءتي
أمام القيادة السياسية والشعب
¶ المبارك وجه بإجراء التحقيقات الالزمة
فور علمه باحتمالية وجود الشبهات
¶ أحكام القضاء عنوان الحقيقة ال األوراق
المفبركة المس ّربة بحمالت منظمة
¶ لماذا تعمد إخفاء الحقيقة الكاملة؟..
والتوقيت يثبت تطلعات ال تنطلي على الشعب

ّ
عبرنا عن اعتذارنا عن عدم حضور جلسات
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء إل� ��ى ح�ي�ن ت �ق��دي��م ال � ��ردود
املطلوبة حول ما قدمناه من استفسارات».
وأض� � ��اف «إن األم � ��ر ازداد ت �ع �ق �ي �دًا ع�ن��دم��ا
جاءنا الرد من سمو رئيس الوزراء بتشكيل
لجنة تحقيق خ��اص��ة يترأسها لبحث تلك
ال �ت �ج��اوزات ،ول�ك��ن م��ن الطبيعي وف��ي مثل
هذه املواقف ال يمكن لنا تقبل فكرة تشكيل

مختصر مفيد
دعم كامل إلجراءات
النيابة ..حتى النهاية

ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق ي �ك ��ون ع �م �ل �ه��ا ت �ح��ت م�ظ�ل��ة
م��ن تكون أس�م��اؤه��م ق��د وردت ف��ي مثل تلك
ال�ت�ج��اوزات ،فهو إج��راء يضعنا جميعًا في
موضع الشبهات ومخالفة أحكام القانون».
ف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،أع� �ل ��ن ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال��وزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح
أم��س أن��ه على أت��م االس�ت�ع��داد للمثول أم��ام
القضاء الكويتي العادل إلثبات براءته أمام
ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة وال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي في
م��ا ي�ث��ار ب�ش��أن ت �ج��اوزات ص �ن��دوق الجيش
وحساباته.
وشكر الجراح ،في بيان ،سمو رئيس مجلس
ال� � ��وزراء ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك ل�ق�ي��ام��ه ف��ور
علمه باحتمالية وج ��ود ش�ب�ه��ات بتوجيه
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال � ��وزراء وزي ��ر ال��دف��اع

مساع إلقامة الوحدة االقتصادية 2025
«الغرفة»:
ٍ
ق��ال��ت غ��رف��ة ت �ج��ارة وص�ن��اع��ة ال�ك��وي��ت انها
ش� ��ارك� ��ت ف� ��ي أع � �م� ��ال ال� �ل� �ق ��اء ال� �ت� �ش ��اوري
الدوري ،الذي جمع وزراء التجارة ورؤساء
االت � �ح ��ادات وغ� ��رف دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي يوم األربعاء املاضي في مسقط.
واوض�ح��ت الغرفة ف��ي ب�ي��ان ،ام��س ،ان اللقاء
ي��أت��ي ت �ع��زي �زًا ل�ل�ش��راك��ة م��ع ال �ق �ط��اع ال�خ��اص
التي وجه بها املجلس األعلى لألمانة العامة
ل��دول مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية،
ف��ي دورت ��ه ال�س��ادس��ة وال�ث�لاث�ين املنعقدة في
ال ��ري ��اض ،وذل� ��ك م ��ن خ �ل�ال االس� �ت� �م ��رار في
ترتيب اللقاءات التشاورية الدورية بني لجنة
التعاون التجاري ورؤس��اء ال�غ��رف التجارية

بدول املجلس ،ورفع ما يتم التوصل إليه في
هذه اللقاءات إلى املجلس الوزاري.
وذك ��ر ب �ي��ان ال�غ��رف��ة ان ال�ل�ق��اء س�ل��ط ال�ض��وء
ع �ل��ى ال �ع��دي��د م ��ن امل ��وض ��وع ��ات امل �ه �م��ة ذات
ال �ص �ل��ة ب��ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ال�خ�ل�ي�ج��ي ،وال �ت��ي
ك��ان م��ن أهمها :القيود غير الجمركية التي
يعانيها القطاع الخاص الخليجي كالقرارات
ال �ص��ادرة م��ن ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�غ��ذاء وال� ��دواء
باململكة العربية السعودية ،بشأن آليات فسح
إرساليات األغذية التجارية املبردة واملجمدة
والدواء واألجهزة الطبية إلى اململكة.
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جانب من اللقاء التشاوري

«تظاهرات البنزين» تشعل إيران
اشتعلت إي��ران ،أم��س ،بالتظاهرات ،على خلفية
ق ��رار ت�ق�ن�ين ت��وزي��ع ال�ب�ن��زي��ن ورف ��ع س �ع��ره ،في
ان �ع �ك��اس مل ��دى غ�ض��ب امل��واط �ن�ين ن�ت�ي�ج��ة زي ��ادة
أعبائهم ،إضافة إلى ضغوط العقوبات االميركية.
وب ��دأت ال�ت�ظ��اه��رات ،الجمعة ،بشكل أق��ل زخمًا،
لكنها اتسعت ،أمس ،لتشمل  53مدينة ،وازدادت
ت��وت�رًا بعد س�ق��وط  9قتلى وع �ش��رات الجرحى
برصاص قوات االمن.
وأح � � ��رق م �ت �ظ ��اه ��رون ص � ��ورة امل ��رش ��د االع �ل��ى
ع�ل��ي خامنئي ف��ي إس�ل�ام ش�ه��ر ،ق��رب ط�ه��ران،
وردد آخ��رون في العاصمة «امل��وت للدكتاتور».،
كما أح��رق محتجون م��رك�زًا للباسيج .وج��رى
إض ��رام ال �ن��ار ف��ي م�ص��رف بمدينة رب ��اط كريم
جنوبي طهران ،كما أضرم متظاهرون النار في

«املصرف الوطني» بمدينة بهبهان ،هاتفني« :ال
غزة ال لبنان ..روحي فداء إيران».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ق��ام��ت ال �س �ل �ط��ات ب�ق�ط��ع اإلن �ت��رن��ت
وبحملة اعتقاالت واسعة .ووصف املدعي العام،
م �ح �م��د ج �ع �ف��ر م �ن �ظ��ري ،االح �ت �ج��اج��ات ب��أن�ه��ا
«أعمال شغب» ،مهددًا بمواجهة املحتجني.
وأكدت السلطات املضي في تطبيق القرار املتعلق
بالبنزين ،حيث أكد الرئيس حسن روحاني أن
ه��دف الخطة «إيجاد العدالة االجتماعية لستني
مليون إيراني من محدودي الدخل».
وق �ب��ل أي� ��ام ،اع �ت��رف روح��ان��ي  -ل�ل�م��رة األول� ��ى -
بفشل ب�لاده ف��ي مواجهة العقوبات األميركية،
مبينًا أن حظر تصدير النفط يحرم ب�لاده من
أكثر من  90في املئة من مصادر دخلها.
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منصور الشمري
صندوق الجيش هو مشروع تنموي اجتماعي ،أنشئ
ف��ي وزارة ال ��دف ��اع ،ب �ه��دف ت�ق��دي��م خ��دم��ات اج�ت�م��اع�ي��ة
إن�س��ان�ي��ة مل�ن�ت�س�ب��ي ال� � ��وزارة ،ب ��دءًا م��ن ت�ق��دي��م ق��روض
للمنتسبني ال��ى امل��ؤس�س��ة العسكرية ،ب�م�ق��دار  4آالف
دينار للضباط ،وألفني وخمسمئة دينار لضباط الصف
واألف � ��راد ،وإق��ام��ة امل�ن��اس�ب��ات االج�ت�م��اع�ي��ة والعسكرية
واملساهمة بها ،ابتداء من االحتفاالت الوطنية وتكريم
ذوي الشهداء في الجيش.
وهناك ميزانية مالية مخصصة لهذا الصندوق تخصم
م��ن م�ي��زان�ي��ة وزارة ال��دف��اع ،إذ تخصص ل��ه س�ن��وي��ًا 5
ماليني دينار ،لدعم تلك األنشطة االجتماعية .وقد جرى
وض��ع آل�ي��ات للتوقيع وال�ص��رف وإع�ط��اء التفويض في
ذلك بالتوقيع وإع��داد الحسابات والفواتير ورفعها الى
الجهات املحاسبية في الدولة.
وم ��ع ال��زم��ن ج ��رى إن �ش��اء ص �ن��ادي��ق خ��ارج �ي��ة ت��اب�ع��ة
لصندوق الجيش ف��ي بعض ال��دول املهمة كبريطانيا،
لدعم عمل الصندوق من أجل رفد العمل العسكري مع
تلك الدول ،وجرت زيادة املوازنة بالصندوق الى الضعف،
وعلى مدى السنوات ،وبزيادة رأسمال الصندوق ،كان
ُيجري دعم زيارات املسؤولني العسكريني الى تلك الدول.
وأعطيت صالحيات الصرف من تلك الصناديق لوزير
الدفاع أو من يفوضه للصرف ،على أن ترفع الحسابات
وزارة الدفاع قبل إغالق الحساب الختامي للوزارة
الى ً
مرفقة بها أذونات الصرف والفواتير.

متهم بارتكابه رجل أعمال مشهور

نصب عقاري جديد
بـ  20مليون دينار
المحرر القضائي

 9قتلى ..وإحراق صور خامنئي ومركز باسيج

محرر الشؤون الدولية

إلجراء التحقيقات الالزمة ،مضيفًا «فأحكام
القضاء الشامخ هي عنوان الحقيقة ،وليس
م��ا ي�ج��ري ت�س��ري�ب��ه م��ن أوراق م�ف�ب��رك��ة عبر
ال �ح �م�ل�ات امل �ن �ظ �م��ة ف ��ي وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل
االجتماعي».
وذك��ر «م��ن غير املستغرب م��ن وزي��ر ال��دف��اع
إحالة املوضوع إلى النيابة العامة وتسريبه
ل �ل �ك �ت��ب ال� �س ��ري ��ة ال � �ص � ��ادرة م� �ن ��ه ،وت �ع �م��ده
إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي
وف��ي ه��ذا ال�ت��وق�ي��ت ب��ال��ذات وب�ع��د استقالة
الحكومة ،وهو ما يثبت األهداف والتطلعات
السياسية التي يبتغيها ،وال تنطلي على
أهل الكويت وال تغيب عن فطنتهم».

ً
اجتماعيا
صندوق كان هدفه
ً
إنسانيا ..ثم ّ
تطور األمر

«الخدمة المدنية»

رفض منح ميزات مالية
لموظفي «النفط»
حمد الخلف
ك �ش��ف وزي � ��ر ال �ن �ف��ط وزي � ��ر ال �ك �ه��رب��اء
وامل� ��اء خ��ال��د ال �ف��اض��ل ،ووزي� ��ر ش��ؤون
مجلس األمة فهد العفاسي ،أن ديوان
الخدمة املدنية لم يرد على مطالبهما
ب�ش��أن منح م�ك��اف��آت ملوظفي الجهات
التي يشرفان عليها ،وذلك في ردهما
ع�ل��ى س��ؤال�ي�ن ق��دم�ه�م��ا ال �ن��ائ��ب خليل
ال �ص��ال��ح .وأوض� ��ح ال�ف��اض��ل أن وزارة
النفط خاطبت دي��وان الخدمة املدنية
 3م ��رات خ�ل�ال س �ن��وات 2018 - 2017
  2019ب �ش��أن ص ��رف م �م �ي��زات ماليةووظيفية ملوظفي وزارة النفط ،إال أن

ديوان الخدمة لم يرد على أي منها.
وب نّ�ّي� الفاضل أن��ه كانت هناك مكافأة
م��ال �ي��ة ت� �ص ��رف مل��وظ �ف��ي ال �ن �ف��ط م��رة
واحدة خالل السنة خالل األعوام 2014
  ،2016 - 2015إال أن��ه ج��رى إيقافهاولم تصرف منذ ذلك الوقت.
م � ��ن ج � �ه � �ت ��ه ،أوض � � � ��ح وزي � � � ��ر ال� ��دول� ��ة
لشؤون مجلس األمة وزير العدل فهد
العفاسي أن��ه ك��ان��ت ه�ن��اك مخاطبات
قديمة ف��ي ه��ذا ال�ش��أن منذ ع��ام 2016
مل �ن��ح امل��وظ �ف�ي�ن م� �ي ��زات م��ال �ي��ة أس ��وة
بما هو معمول به في األم��ان��ة العامة
ملجلس ال��وزراء ،ولكن لم يبت في تلك
الطلبات حتى اآلن.

كشف م�ص��در مطلع ع��ن قضية نصب عقاري
ج ��دي ��دة ،ل �ع �ق��ارات وه �م �ي��ة ب�ق�ي�م��ة  20م�ل�ي��ون
دي �ن��ار ،ستحقق ف�ي�ه��ا وزارة ال��داخ�ل�ي��ة خ�لال
األيام القليلة املقبلة ،ومتهم فيها رجل أعمال
كويتي مشهور.
وأوض �ح��ت امل �ص��ادر أن املتهم أب��رم ات�ف��اق��ًا مع
شخص خليجي بتبادل عقارات ،ووقع عقودا
يمنح بموجبها الشخص الخليجي عقارات
ف��ي ال �ك��وي��ت ،ع�ل��ى أن يمنحه األخ �ي��ر ع�ق��ارات
مملوكة له في بلده .وأضافت أن رجل األعمال

كيف نجحت نوال
في تسويق
ألبوم «الحنين»
بذكاء؟
اليت

15

الكويتي وبعد االت�ف��اق وتوقيع العقود التي
تملك بموجبها عقارات في الدولة الخليجية،
ق ��ام ب�م�ن��ح ال�خ�ل�ي�ج��ي ع� �ق ��ارات م��ن ب�ي�ن�ه��ا 14
م ��زرع ��ة وع � �م� ��ارات س �ك �ن �ي��ة ،ل �ك��ن ت �ب�ي�ن ف�ي�م��ا
بعد أن�ه��ا ليست باسمه وبعضها ي�ع��ود إلى
ملكية بنوك محلية (م��ره��ون��ة) مما يستحيل
تحويلها ،وبالتالي ق��دم الضحية الخليجي
ب�ل�اغ ��ًا إل� ��ى وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ب�ع�م�ل�ي��ة ت �ب��ادل
عقارات وهمية.
ول �ف��ت امل �ص��در إل ��ى أن ��ه م��ن امل �ت��وق��ع اس�ت��دع��اء
املتهم أو ص��دور أم��ر بضبطه وإح�ض��اره بناء
على هذه القضية.
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«المهندسين» و«التطبيقي»:

شراكة استراتيجية
لدعم الكوادر الكويتية

المضف متوسطاً العتل والعتيبي

أع�ل�ن��ت جمعية امل�ه�ن��دس�ين ع��ن ش��راك��ة اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة م��ع الهيئة
ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي وال �ت��دري��ب ،ستتضمن مجموعة من
املشاريع التي تخدم القطاع املهني واملهندسني الشباب ومنتسبي
الهيئة والجمعية على حد سواء.
ج��اء ذل��ك ف��ي خ�ت��ام ل�ق��اء ع�ق��ده رئ�ي��س الجمعية امل�ه�ن��دس فيصل
العتل م��ع امل��دي��ر ال�ع��ام للهيئة د .علي املضف بحضور أم�ين سر
الجمعية املهندس فهد العتيبي ،حيث أكد املضف حرص الهيئة
على حل كل املشاكل التي يمكن أن تواجه املهندسني العاملني في
الهيئة أو تعيق مسيرة العمل املشترك بني الجهتني.
وق��ال أم�ين س��ر الجمعية املهندس فهد العتيبي ف��ي ختام اللقاء
إننا ّ
نثمن سرعة تجاوب املضف مع مطالب الجمعية والعمل على
إنصاف الكوادر الهندسية الكويتية بالهيئة ،وحرصه على أن تقوم
الجمعية بواجبها إزاء املهندس الكويتي ف��ي الهيئة وخارجها،
مضيفًا أن ه��ذا الترحيب م��ن د .املضف سيلقى تعاونا كبيرا من
قبلنا الرتقاء باملهنة الهندسية.
وأوض � ��ح ال�ع�ت�ي�ب��ي أن ��ه ج ��رى االت� �ف ��اق خ �ل�ال ال �ل �ق��اء ع �ل��ى ش��راك��ة
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ب�ين الجمعية وال�ه�ي�ئ��ة ،مضيفا ان�ن��ا سنطلق معا
م �ج �م��وع��ة م ��ن امل �ش��اري��ع امل �ش �ت��رك��ة ،وف ��ي م�ق��دم�ت�ه��ا ال �ت �ع��اون في
م�ج��ال اعتماد اص�ح��اب امل�ه��ن الهندسية غير الكويتيني ،واط�لاق
ب��رام��ج ت��دري��ب خاصة ستقوم بها الجمعية بالتعاون م��ع الهيئة
خ�لال�ه��ا ب�ت��دري��ب وت��أه�ي��ل امل�ه�ن��دس�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين وف �ق��ا ملتطلبات
ديوان الخدمة املدنية للتعيني والتوظيف في القطاعني الحكومي
والخاص في آن معا.
وزاد ق��ائ�لا :ان�ن��ا خ�ل�ال ال�ف�ت��رة املقبلة س�ن�ت�ع��اون وب�ش�ك��ل مباشر
البرام مذكرة تعاون الطالق مؤتمرات وورش عمل اقليمية ودولية
متخصصة في مختلف التخصصات الهندسية ،خاصة امليكانيكية
والكهربائية ،مشيرا الى اننا سنعمل معا على رفع مستوى املهنة
الهندسية واالرتقاء باداء الكوادر الكويتية مهنيا وفنيا.

يعقد مساء الغد

لقاء مفتوح للفضالة
في اتحاد المكاتب الهندسية

بدر السلمان

صالح الفضالة

ي �س �ت �ض �ي��ف ات� � �ح � ��اد امل� �ك ��ات ��ب
الهندسية وال��دور االستشارية
ال � �ك � ��وي � �ت � �ي � ��ة ف� � � ��ي ال� � �س � ��ادس � ��ة
والنصف من مساء غد االثنني
 18ال� � �ج � ��اري ،رئ� �ي ��س ال �ج �ه��از
امل � � ��رك � � ��زي مل � �ع� ��ال � �ج� ��ة أوض � � � ��اع
املقيمني ب�ص��ورة غير قانونية
ص � ��ال � ��ح ال � �ف � �ض� ��ال� ��ة ،ف � ��ي ل� �ق ��اء
م�ف�ت��وح ل �ش��رح ج �ه��ود ال�ج�ه��از
ب� �م� �ق ��ر االت � � �ح� � ��اد ف � ��ي ج �م �ع �ي��ة
املهندسني الكويتية.
ودع � ��ا رئ� �ي ��س ات� �ح ��اد امل �ك��ات��ب
الهندسية وال��دور االستشارية
الكويتية املهندس بدر السلمان
الى املشاركة والحضور واثراء
ال� � �ح � ��وار ل�ل��اط�ل��اع ع� �ل ��ى واق� ��ع
جهود الجهاز وتطورات العمل
وامل � �ن ��اق � �ش ��ات ال � �ت ��ي ش �ه��دت �ه��ا
أروقة املجتمع والدولة ملناقشة
قضية «البدون» والوقوف على
حقيقة املشكلة من أبعاد أخرى.

أمطار متوقعة
على بعض
المناطق
توقعت ادارة االرص��اد الجوية
ام� � � � ��س ،ان ت� �ت� �ك ��اث ��ر ال �س �ح ��ب
املنخفضة واملتوسطة يتخللها
ب � �ع � ��ض ال � �س � �ح � ��ب ال� ��رك� ��ام � �ي� ��ة
اح � �ي � ��ان � ��ا ،م � ��ع ف � � ��رص الم� �ط ��ار
م �ت �ف��رق��ة خ�ف�ي�ف��ة ال� �ش ��دة ت�ك��ون
رع � ��دي � ��ة اح � �ي� ��ان� ��ا ع� �ل ��ى ب �ع��ض
املناطق وبخاصة الجزر.
وق��ال م��راق��ب التنبؤات الجوية
في االدارة عبدالعزيز القراوي،
ان ف � � ��رص االم � � �ط� � ��ار س � �ت� ��زداد
ت��دري�ج�ي��ا خ�ل�ال س��اع��ات الليل
وم � � ��ع ال� � �س � ��اع � ��ات االول � � � � ��ى م��ن
ال� �ي ��وم االح� � ��د ،ب �ح �ي��ث ت�س�ت�م��ر
ف��رص االمطار الرعدية وتكون
متفاوتة ال�ش��دة م��ا ب�ين خفيفة
وم �ت��وس �ط��ة ،واح� �ي ��ان ��ا غ��زي��رة
على املناطق الساحلية والجزر.
وذكر القراوي ان نشاط الرياح
سيزداد خالل س�ق��وط االم�ط��ار
ل � �ت � �ص� ��ل س � ��رع � �ت � �ه � ��ا ال � � � � ��ى 55
كيلومترا في الساعة ،ما يؤدي
ال��ى ارت�ف��اع االم��واج واضطراب
حالة البحر وانخفاض الرؤية
احيانا.
وتوقع استمرار فرص االمطار
املتفرقة غدا االثنني ،وبخاصة
ع� � �ل � ��ى امل � � �ن � ��اط � ��ق ال� �س ��اح� �ل� �ي ��ة
وال � �ج � �ن� ��وب � �ي� ��ة ،ع � �ل� ��ى ان ت � �ق� ��ل
ال� � �س� � �ح � ��ب وف� � � � � ��رص االم � � �ط� � ��ار
تدريجيا مع بداية يوم الثالثاء،
داع�ي��ا املواطنني واملقيمني الى
توخي الحذر خالل هذة الفترة،
والس �ي �م��ا ع �ن��د ارت� �ي ��اد ال�ب�ح��ر.
(كونا)

من الماللة
موضي المفتاح

احقرها!!
اح�ق��ره��ا ،بالكويتي يعني اس�ف�ه��ا ،بمعنى ال تعطها
ً
ّ
ب��اال ،بالعربي «طنشها» .جاءني اتصال من صديقة
لي في السعودية قبل عدة ّايام ،وبعد السالم والسؤال
وج�ه��ت ل�ه��ا س ��ؤاال :ه��ل ارت �ب��ط أح��د أب�ن��ائ��ك؟ أج��اب��ت:
اتمنى ان يوفقهم اهلل ببنات حالل ويكون زواج العمر،
ابني الكبير خطب مرتني ولالسف فك االرتباط لعدم
وج� ��ود ن�ص�ي��ب .أج�ب�ت �ه��ا :اهلل ي�س�ه��ل األم � ��ور وي�ج��د
مبتغاه .قالت :يا اختي عندنا هنا حاالت الطالق كثيرة
ولالسف االسباب تافهة ج��دا ..أتصدقني يا موضي
انني قبل شهرين أو ثالثة حضرت حفل زفاف وقد
ك��ان ع�ل��ى م�س�ت��وى ع��ال ب�ك��ل ت�ج�ه�ي��زات��ه ،بمعنى ان��ه
كلف كثيرا ..ومنذ فترة ،التقيت مع العروس وامها في
احد املجمعات ،وبعد السالم والسؤال وجهت نظري
للعروس وسألتها :كيف حالها مع الزواج؟ نظرت إلي
باستغراب :أي زواج؟ خبرك عتيق .باستغراب أجبتها:
ألست العروس التي حضرنا عرسها؟ قالت :بلى .اذا
ملاذا االستغراب عند سؤالك عن زوج��ك؟ أجابت :لقد
انفصلت ع�ن��ه ،ل��م يستمر زواج �ن��ا اك�ث��ر م��ن ش�ه��ر..
وال�س�ب��ب ان��ه يعشق ال�ف��ازل�ين .ب��اس�ت�غ��راب :تقصدين
الدهن؟ قالت :نعم ،انه من كثر ما يدهن وجهه ويديه
به صار ملصقا وحاولت إقناعه باالستغناء عنه بال
فائدة ،ولهذا استغنيت أنا عنه.
أجبتها :حتى عندنا هناك بعض أسباب سخيفة جدا
للطالق .قالت :أتعرفني اننا نعاني في الخليج املشاكل
نفسها ،أنا صرت اعتذر عن حفالت الزفاف بسبب
كثرة الطالق ..ندعو اللهم اجعله زواج العمر .أجبتها:

قد يكون جزء من هذه األسباب أننا نعد ابناءنا على
االتكالية وعدم املسؤولية وتحمل اعباء الحياة ،ألننا
ن��وف��ر لهم ك��ل أم��ور ح�ي��ات�ه��م ..ل�ه��ذا يعتبرون ال��زواج
وناسة وسفرة وحب وغ��زل فقط ..وال ّ
نعدهم لحياة
ذات م�س��ؤول�ي��ة ف�ي�ه��ا م��ن امل�ت��اع��ب م�ث��ل م��ا ف�ي�ه��ا من
ال��ون��اس��ة ..هناك ميزانية عليهم تحملها وان الحياة
مشاركة .عندما كنت اعمل كنت اسمع احد الزمالء
عندما تتصل به احدى بناته وتطلب طلبا كماليا منه
يقول لها احقريها ..تجرأت وسألته :من َالتي تحقرها؟
اجاب :تحقر نفسها ..أنا عندي بنات ولم يرزقني اهلل
بولد ..وكما ترين ،اهلل انعم علي واستطيع توفير كل
ما يخطر في بالهن ..لكنني ال افعل ذلك حينما يطلنب،
أط �ل��ب م�ن�ه��ن ان ي�ح�ق��رن أن�ف�س�ه��ن ألن ه��ذه ال�ح��اج��ة
غير مهمة ،وانا اشتريها لكن في الوقت الذي أحدده
وليس في الوقت ال��ذي يطلبنه ..أتعرفني مل��اذا؟ ألنني
اح��اول ان أعدهن لحياة زوجية قادمة ..أنا أستطيع..
لكن من يرتبط بهن قد ال تستطيع ظروفه تلبية هذه
الطلبات في التو والساعة ،وبهذا تبدأ املشاكل ..لهذا
عليها ان تحقر نفسها وتطنشها عندما تطلب الطلب
الذي خطر في بالها .حقيقة أعجبني ،كم أسرة تدرب
ابناءها وتعدهم لحياة زوجية تتغلب على مشاكلها.
ومضة:
ال �ح �ق��ران ل�ي��س مل�ت�ط�ل�ب��ات ال�ن�ف��س ف��ي ال�ح�ي��اة
ال��زوج �ي��ة ،ب��ل ال �ح �ق��ران ل�ك��ل م��ا ي��واج�ه�ن��ا من
صعوبات ..علينا ان نتأنى في اتخاذ القرار..
الن الحياة تصقلنا عندما نتجاوز مشاكلها.
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لقطة جماعية للمشاركين في الحملة

العيسى مشاركا في زرع إحدى الشتالت

بمبادرة لفريق «األيادي الخضراء» بالتعاون مع «التربية» وجمعية الفيحاء

زراعة ألف شتلة خالل  90دقيقة

ّ
نقلل درجات حرارة البالد
■ عيسى العيسى :بالتشجير
«تحب الكويت ..ازرع شجرة» ..تحت هذا الشعار ،تضافرت جهود
كوكبة من أبناء الكويت ،فانطلقوا في عقد منظوم يعملون
بكل همة ونشاط من أجل تخضيرها.
وفي مبادرة للتشجيع على التشجير ،وتحويل الكويت
الى واحة خضراء ،قام فريق «األيادي الخضراء» بزراعة 1000
شتلة خالل  90دقيقة في مدرسة عبدالله الجار الله
المتوسطة للبنين.
هاني سيف الدين
قال الناشط البيئي د.عيسى العيسى :لدينا
ح�ل��م ب��أن ي�ق��وم ك��ل ش�خ��ص ب��زراع��ة شجرة
واح ��دة ف��ي ال�س�ن��ة ،ول��و ق��ام ك��ل واح��د بذلك
في حديقة منزله أو أمامه ،أو فوق سطحه
أو بالقرب منه ،فسنغير الكويت ،ونقلل من
درجة حرارتها ،ونزيد فرص هطول األمطار
ون��زي��د نسبة االوك�س�ج�ين ونقلل م��ن نسبة
ثاني أكسيد الكربون في الهواء.

عودة إلى األرض
ال�ع�ي�س��ى ال� ��ذي أط �ل��ق ش �ع��ار «ال� �ع ��ودة إل��ى

األرض» م ��ن أج� ��ل ت �ح �س�ين ال� �ح� �ي ��اة ،ل�ي��س
على أرض ال�ك��وي��ت ف�ق��ط ،ب��ل على مستوى
كوكب األرض ،أكد أن زراعة األشجار تسهم
ف��ي ت�ح�س�ين ط�ق��س ال �ب�لاد ال �ح��ار مل��ا ت�ف��رزه
األش �ج��ار م��ن م�ي��اه ع�ب��ر أوراق �ه��ا م�م��ا يبرد
األج��واء .وأضاف ان هذا العمل هو نوع من
رد الجميل للكويت ،عبر محاولة تقليل ما
نسببه من مشكالت تضر بالبيئة وتسيء
إليها.
ووج��ه العيسى الشكر ال��ى م��درس��ة عبداهلل
ال � �ج ��اراهلل ،ال �ت��ي أت��اح��ت ل �ن��ا ال �ف��رص��ة لكي
ن �ق��وم ب��زراع��ة ال �ش �ت�لات ع�ب��ر ت��وف�ي��ر امل �ي��اه،
التي في نمو هذه األشجار التي ستمنحنا

نموذج كويتي
أحلم بأن يقوم كل
شخص في الكويت
بزراعة شجرة في السنة
عملنا نوع
من رد الجميل للكويت
بتقليل المشكالت
المض ّرة بالبيئة
السعيدان:
شراكة جميلة
بين «التربية»
وتعاونية الفيحاء
في زراعة الشتالت

سامية السعيدان

خالد الطريجي

األوكسجني وتقلل التلوث في الهواء.

وساعدتنا في الزراعة عبر مشاركة عدد من
الطلبة في أنشطة الزراعة ،السيما في أيام
الجمع والسبت.
ف ��ي ال� �س� �ي ��اق ،ش �ك��ر رئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارة
جمعية الفيحاء التعاونية خالد الطريجي
وزارة التربية على موافقتها على استغالل
امل ��درس ��ة ل �خ��دم��ة األه ��ال ��ي م ��ن أج ��ل ال�ق�ي��ام
بزراعة الشتالت بالتعاون مع فريق األيادي
الخضراء التطوعي والجمعية.

شراكة جميلة
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ق��ال��ت رئ �ي �س��ة ف��ري��ق األي� ��ادي
الخضراء د .سامية السعيدان إن هذا العمل
ج��رى بشراكة جميلة ب�ين جمعية الفيحاء
التعاونية التي زودتنا بـ 200شتلة بتونيا
م��ع ت��وف �ي��ر ع��ام��ل ل�ل�م�س��اع��دة ف��ي ال ��زراع ��ة،
وب�ين وزارة التربية ال�ت��ي ه�ي��أت لنا املكان

عيسى العيسى

ك ��ان الف �ت��ًا ال�ج�ه��د ال ��ذي ب��ذل��ه ال�ن��اش��ط
البيئي د .عيسى العيسى ،الذي حرص
على التعاون مع املشاركني وب��ث روح
الحماس في املتطوعني ،وكان نموذجًا
ل�ل�ش�ب��اب ال �ك��وي �ت��ي ف��ي ال �ح��رص على
ن �ش��ر ال ��وع ��ي ب�ي�ن امل� �ش ��ارك�ي�ن ب �ش��أن
قضايا املحافظة على البيئة.

خدمات وتسهيالت للركاب من مواقف السيارات حتى صعود الطائرة

 ..T4إنجاز فريد يخدم مسافري «الكويتية»
إنجاز فريد ..صرح معماري متميز..
خدمات تلبي االحتياجات ..هذا ما
كشفته جولة سبقلا على مبنى
الركاب  T4في مطار الكويت الدولي
الذي ما ان تبادر بالدخول فيه حتى
تالحظ كل الخدمات والتسهيالت
التي تقدم بدءاً من مواقف
السيارات ومرورا بتحميل حقائب
المسافرين وصوال الى دخول الممر
العلوي ومن ثم االتجاه الى قاعتي
المغادرين والقادمين.
المبنى الذي ُتشرف على تشغيله
شركة انشن الكورية بالتعاون مع
اإلدارة العامة للطيران المدني
واألجهزة العاملة االخرى أصبح
مثاال لسرعة انجاز متطلبات السفر
من دخول قاعة وزن االمتعة وكثرة
أجهزة الكونترات وفرق العمل التي
تعمل على مدار الساعة لتوجيه
وإرشاد المسافرين.
مبنى  T4الذي اصبح ايضاً بيتا لشركة
الخطوط الجوية الكويتية ،الطائر
االزرق الذي عاني االمرين طوال
العقود الماضية ،لكن بعد تحديث
اسطوله وتوافر الرعاية الحكومية
اصبح الناقل الوطني رافداً جديداً
لإلنجاز ،بل واستحوذ على موقع
الريادة والتم ُّيز في دقة المواعيد
وتسهيل إجراءات المسافرين ،فيما
يوفر المبنى الخدمات المتنوعة
للركاب من مطاعم وكافيهات
ومصارف وخدمات نقل المسافرين
وغيرها من المحال التجارية.
سبقلا استطلعت آراء عدد من
المسافرين الذين أشادوا بجودة
الخدمات وسرعة إنجاز معامالت
السفر ،مؤكدين أن فترة انتظارهم
منذ نزولهم من مدرج الطائرة
وحتى خروجهم من أجهزة ختم
الجوازات ال تستغرق سوى 15
دقيقة ،فيما اعترض البعض على
ُّ
تسلم الحقائب مطالبين
التأخير في
المسؤولين بتكثيف الجهود
لتالفي هذه المالحظة.

ً
يوميا
 91رحلة

اس�ت�ط��اع��ت ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة من
خالل مبنى  T4خالل عامه األول من تسيير
 91رحلة ذه��اب��ًا وإي��اب��ًا يوميا بإجمالي بلغ
 33أل��ف رح�ل��ة م��ن دون اح�ت�س��اب ال��رح�لات
ً
اإلض��اف�ي��ة امل��وس�م�ي��ة ،ف�ض�لا ع��ن احتضانه
 4.5ماليني راكب خالل عام.

 500آلية

 T4صرح معماري | تصوير مصطفى نجم

محمد المصلح
وقال عبداهلل السنافي« :لم ألحظ اي عقبات
اع� �ت ��رض ��ت ط ��ري �ق ��ي م �ن ��ذ دخ� ��ول� ��ي م��واق ��ف
السيارات التي كانت متوافرة وسط عمالة
ً
كبيرة لنقل أمتعتي من السيارة وصوال إلى
قاعة وزن االمتعة».
وأض��اف السنافي« :هذه ليست املرة األولى
التي اسافر عبر مبنى  ،T4وفي كل مرة اجد
ه �ن��اك ت�ح�س�ي�ن��ات ج��دي��دة ع �ل��ى امل �ب �ن��ى من
توافر الخدمات واملطاعم والبنوك ،إضافة
ال ��ى غ �ي��اب م�ظ��اه��ر ط��واب �ي��ر االزدح � ��ام ام��ام
الكونترات كما جرت العادة سابقًا في مبنى
مطار الكويت الدولي الرئيسي».

وأش ��ار ال��ى ان ه�ن��اك ب�ع��ض امل�لاح �ظ��ات التي
ُّ
يجب أن تؤخذ في الحسبان وهي تأخير تسلم
ً
ال �ح �ق��ائ��ب ،ف �ض�لا ع��ن غ�ل�اء ت�س�ع�ي��ره م��واق��ف
السيارات مقارنة باملباني األخرى في املطار.

صرح متميز
بدورها ،قالت بدرية سالم إن املبنى الجديد
يعد صرحًا متميزًا ،في ظل توافر الخدمات
املقدمة للجمهور ،مضيفة أن توافر سيارات
الغولف خففت على كبار السن عناء املشي
وذل ��ك لبعد امل�س��اف��ة ب�ين م��واق��ف ال�س�ي��ارات
وقاعة املغادرين.
من ناحيته ،قال سلمان الخالدي إن «املبنى
عزز من سرعة انجاز معامالت السفر التي

االزدحامات الموسمية
تالشت ..ورضا من
المسافرين
عشرات الكاونترات
في قاعة المغادرين
للتوجيه واإلرشاد

كانت تستغرق في املبنى القديم وقتا أطول،
مضيفًا ان االزدح ��ام ��ات امل��وس�م�ي��ة تالشت
وأصبح هناك رض��ا أكبر عن أداء العاملني
في الطيران املدني».
وح� ��ول ال �خ��دم��ات امل �ق��دم��ة ل�ل�ج�م�ه��ور ،اف��اد
الخالدي ان جميع الخدمات متوافرة ب��دءًا
ً
ب��امل�ط��اع��م وال�ك��اف�ي�ه��ات وص� ��وال ال ��ى شحن
الهواتف النقالة من خالل كراسي الجلوس
للمسافرين.
وأش ��اد زي��د ال�ه��ام�ل��ي ب��ال�ن��اق��ل ال��وط�ن��ي في
م�ب�ن��ى  T4وم ��ا أح��دث��ه م��ن ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة في
تسهيل اجراءات السفر ،مؤكدًا ان ما يشهده
امل �ب �ن��ى ال �ج��دي��د م��ن خ��دم��ات م�ت�ن��وع��ة يعد
عالمة للريادة والتقدم.

سيارات «الغولف» لخدمة
كبار السن ..وتوافر
المطاعم والبنوك
مسافرون لـ سبقلا:
«الكويتية» أثبتت
كفاءتها بااللتزام
بالمواعيد
عامل في خدمة المسافرين

عربات نقل الركاب

تبلغ عدد املعدات األرضية التي تستخدم
ف� ��ي امل� �ب� �ن ��ى م� ��ن ق� �ب ��ل ال� �خ� �ط ��وط ال �ج��وي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة  500م �ع��دة ذات م �ح��رك ،حيث
ت�ع�م��ل ع �ل��ى أح� ��دث ال � �ط� ��رازات ف��ي ال �ع��ال��م،
منها ب��اص��ات ف��اخ��رة لنقل رك��اب الدرجة
السياحية ودرجة رجال األعمال وسيارات
ليموزين وآليات مجهزة لنقل املرضى من
امل�س��اف��ري��ن وذوي االح �ت �ي��اج��ات ال�خ��اص��ة
وم � �ع� ��دات ل�ل�اس� �ت� �خ ��دام ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة ف��ي
الخدمات األرضية.

ً
كاونترا
50
ي�ت�م�ي��ز م�ب�ن��ى  T4ب �م��واق��ف ت�ت�س��ع ل � �ـ1800
سيارة ،فضال عن  50كاونترًا لوزن األمتعة
و 4س �ي ��ور ح��دي �ث��ة ل �ن �ق��ل االم �ت �ع��ة وص��ال��ة
ترانزيت وسوق حرة وقاعات للدرجة األولى،
فيما حرصت اإلدارة العامة للطيران املدني
وال �ش��رك��ة امل�ش�غ�ل��ة ع�ل��ى ض�ب��ط ال �ج��ودة من
خالل قياس رضا العمالء بصفة دورية من
اجل تطوير الخدمات.
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ناصر الصباح :ال نقبل لجنة تحقيق
مظلتها من وردت أسماؤهم بالتجاوزات

الجراح :مستعد للمثول أمام القضاء
لكشف حقائق أخفاها النائب األول

أوضح النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وزي � ��ر ال ��دف ��اع ال �ش �ي��خ ن��اص��ر ال �ص �ب��اح أن��ه
ال ص �ح��ة مل ��ا ي �ث��ار ع ��ن وج � ��ود أي خ�لاف��ات
شخصية بينه وبني إخوانه أعضاء مجلس
الوزراء.
وبني الشيخ ناصر الصباح في تصريحات
نقلتها مديرية التوجيه املعنوي والعالقات
ال �ع��ام��ة ف��ي ال �ج �ي��ش ،أم� ��س ،أن م��ا ذك ��ر من
أسباب لتقديم الحكومة الستقالتها وهي
الرغبة ف��ي إع��ادة ترتيب الفريق الحكومي
ل� ��م ي� �ص ��ب ع�ي��ن ال �ح �ق �ي �ق��ة ،ب� ��ل إن ال �س �ب��ب
ال��رئ �ي �س��ي ل� ��دواف� ��ع ت �ق��دي��م االس �ت �ق ��ال ��ة ه��و
تجنب الحكومة االلتزام بقسمها من خالل
تقديمها لإلجابات حول ما جرى توجيهه
م ��ن اس� �ت� �ف� �س ��ارات واس �ت �ي �ض��اح��ات ل�س�م��و
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ح ��ول ال �ت �ج��اوزات
التي جرت في صندوق الجيش والحسابات
املرتبطة به.

أعلن نائب رئيس مجلس ال ��وزراء وزي��ر
الداخلية الشيخ خالد الجراح ،أمس ،أنه
على أتم االستعداد للمثول امام القضاء
ال �ك��وي �ت��ي ال� �ع ��ادل إلث� �ب ��ات ب ��راء ت ��ه ام ��ام
القيادة السياسية والشعب الكويتي في
ما يثار بشأن تجاوزات صندوق الجيش
وحساباته.
ج��اء ذل��ك ف��ي ب�ي��ان تلقته سبقلا ف��ي ما
يلي نصه:
ق� ��ال ت �ع��ال ��ى :اع � ��وذ ب� ��اهلل م ��ن ال �ش �ي �ط��ان
الرجيم..
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ُ
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َ
ْ
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َ
اد ِمني)
فتص ِبحوا على ما فعلتم ن ِ
صدق اهلل العظيم
ل �ق��د آمل �ن��ي م ��ا ت ��م ت �س��ري �ب��ه وت ��داول ��ه في
وس� � ��ائ� � ��ل ال� � �ت � ��واص � ��ل االج � �ت � �م� ��اع� ��ي م��ن
ات �ه��ام��ات ف�ي�ه��ا امل �س ��اس ب ��ي وب��أس��رت��ي
وطعن في ذمتي املالية من دون دليل او
ب��ره��ان ،وه��ذه ليست من ع��ادات وأطباع
أهل الكويت األوفياء ،حيث لم نجبل في
الكويت على توجيه األحكام واملواقف من
دون برهان امتثاال لنهي املولى عز وجل
في اآلية الكريمة.
ان ص�ن��دوق الجيش وح�س��اب��ات الجيش
ق��د ت��م ان �ش��اؤه��ا م �ن��ذ ت��أس �ي��س ال�ج�ي��ش
ال�ك��وي�ت��ي ،ول�ه��ا اغ ��راض تختص باالمن
الوطني للبالد ،وقد اشرف عليها وزراء
الدفاع املتوالون منذ تأسيسها ،وهنا أود
التأكيد انني حينما كنت اتولى حقيبة
وزارة الدفاع لم اغير االهداف واالغراض
التي انشئ لها الصندوق والحسابات،
ول � ��م اخ ��رج� �ه ��ا ع ��ن ال� �ن �ش ��اط امل �ن �ش��أ م��ن
أج� �ل ��ه ،ك �م��ا اود ان اش �ك ��ر س �م��و رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر امل �ب ��ارك
ل �ق �ي��ام��ه ف� ��ور ع �ل �م��ه ب��اح �ت �م��ال �ي��ة وج ��ود
ش�ب�ه��ات ب�ت��وج�ي��ه ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال ��وزراء وزي��ر ال��دف��اع الج��راء التحقيقات
الالزمة في الشبهات حماية للمال العام
ومل�ح��اس�ب��ة امل �ق �ص��ري��ن ،ان وج� ��دت ،وان��ا

تجاوزات مالية
وت ��اب ��ع ال �ش �ي��خ ن ��اص ��ر ال �ص �ب ��اح :اس �ت �ن��ادا
مل��ا س�ب��ق ذك� ��ره ،ف ��إن م��ا ج ��رى اك�ت�ش��اف��ه من
ت � �ج� ��اوزات م��ال �ي��ة ق ��د وق �ع ��ت ف ��ي ص �ن��دوق
ال�ج�ي��ش خ�ل�ال ال�ف�ت��رة ال �ت��ي س�ب�ق��ت تولينا
ل�ح�ق�ي�ب��ة وزارة ال ��دف ��اع ،وال �ت ��ي ت�ش�ي��ر إل��ى
مخالفات وشبهة جرائم متعلقة باملال العام،
والتي تجاوزت مبالغها  240مليون دينار
حتى وقتنا الحالي ،وم��ع تعدد الخطابات
ال��رس�م�ي��ة امل��وج�ه��ة ل �ل��وزارة م��ن ق�ب��ل دي��وان
املحاسبة ،وكذلك االستفسارات املقدمة من
بعض األخ��وة ال�ن��واب الذين ح��اول البعض
منهم ممن تعرف مواقفه الداعمة للحكومة
بالتلميح بمساءلتي فيما يتعلق بالعديد
من تلك التجاوزات وكأنها جرت بموافقتي
وق� �ب ��ول ��ي وأث � �ن� ��اء ف� �ت ��رة ت �س �ل �م��ي ل�ح�ق�ي�ب��ة
الوزارة.
وأوض��ح قائال :الجدير بالذكر أنه قد جرى
ت��وج�ي��ه ع ��دة م�خ��اط�ب��ات م�ن��ذ ش�ه��ر يونيو
امل��اض��ي إل ��ى س�م��و رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
وإل� ��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وزي ��ر
الداخلية ،الستيضاح الحقيقة بشكل كامل
وت�ب��ري��ر ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ح��وي��ل ال�ض�خ�م��ة التي
ج� ��رت ف ��ي ش �ب �ه��ة ه� ��ذه ال � �ت � �ج ��اوزات ،وذل ��ك
الت �خ��اذ ال �ق ��رارات ال�ص��ائ�ب��ة ال��واج��ب العمل
ب� �ه ��ا ،إال أن� ��ه ل ��م ت ��ردن ��ا أي إج� ��اب� ��ات ت��زي��ل
ال �ش��ك وش�ب�ه��ة ج��رائ��م امل ��ال ال �ع��ام املرتبطة
ب �ت �ل��ك ال � �ت � �ج� ��اوزات ف� ��ي ص � �ن� ��دوق ال �ج �ي��ش
وال �ح �س��اب��ات امل��رت �ب �ط��ة ب��ه وال � ��ذي يختص
ب� �ت� �ق ��دي ��م امل� � �س � ��اع � ��دات مل �ن �ت �س �ب��ي ال �ج �ي��ش
الكويتي ،وعليه قمنا بتقديم خطاب لسمو
ال��رئ�ي��س ف��ي وق��ت س��اب��ق ع�ب��رن��ا م��ن خالله
اع�ت��ذارن��ا ع��ن ع��دم حضور جلسات مجلس

إحالة تجاوزات
صندوق الجيش
إلى النائب العام
حفاظا ً على حرمة
المال العام وإلعالء
شأن العدالة
تقديم الحكومة
الستقالتها
لتجنب االلتزام
بقسمها وعدم
تقديم إجابات
على االستفسارات
عن تجاوزات الصندوق

ناصر الصباح

ال ��وزراء لحني تقديم ال��ردود املطلوبة حول
ما قدمناه من استفسارات.

التجاوزات قبل أن
أتولى الوزارة..
وال خالف بيني وبين
أعضاء مجلس الوزراء

لجنة تحقيق
ومضى الشيخ ناصر الصباح قائال :ولقد
ج ��اء ن ��ا ال� � ��رد م ��ؤخ � �رًا وت� �ح ��دي� �دًا ف ��ي ش�ه��ر
ن��وف�م�ب��ر ال� �ج ��اري دون ت �ق��دي��م أي م �ب��ررات
واض �ح��ة ح��ول م��ا أث��رن��اه م��ن ت �س��اؤالت ،بل
إن األم ��ر ازداد ت�ع�ق�ي�دًا ع�ن��دم��ا ج��اء ن��ا ال��رد
م��ن س �م��وه بتشكيل ل�ج�ن��ة تحقيق خاصة
يترأسها لبحث تلك التجاوزات.
ولكن من الطبيعي وفي مثل هذه املواقف
ال ي �م �ك��ن ل �ن��ا ت �ق �ب��ل ف� �ك ��رة ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
ت �ح �ق �ي��ق ي� �ك ��ون ع �م �ل �ه��ا ت �ح��ت م �ظ �ل��ة م��ن
ت �ك��ون أس �م��اؤه��م ق��د وردت ف��ي م �ث��ل تلك
التجاوزات ،فهو إجراء يضعنا جميعًا في
موضع الشبهات ومخالفة أحكام القانون،
ال� ��ذي ه��و ال �ح��د ال �ف��اص��ل ب�ي�ن�ن��ا وب�ي�ن أي
أحكام يجري النظر في مضمونها من قبل
الجهات املختصة.
ً
وبناء عليه وحفاظا على حرمة امل��ال العام
وإلع �ل��اء ش ��أن ال �ع��دال��ة وت �ع��زي��ز م�ك��ان�ت�ه��ا،
ف�ق��د ات�خ��ذن��ا ق ��رار ت�ح��وي��ل ه��ذه ال�ت�ج��اوزات
واملعنيني بها إلى النائب العام ،وهو اإلجراء
ال � ��ذي ي �ج��ب ع �ل �ي �ن��ا ال �ق �ب ��ول ب� ��ه ،وال ��رض ��ى
بأحكام القضاء الذي يظلنا جميعًا ،وإظهارًا
منا ل��روح التعاون فقد ج��رى إط�لاع رئيس
مجلس األمة على تفاصيل هذه التجاوزات
واإلجراءات املتبعة من قبلنا في هذا الشأن،
م�ل�ت��زم�ين بقسمنا أم ��ام اهلل وس �م��و األم�ي��ر
حفظه اهلل ورعاه وممثلي األمة.

وجهت مخاطبات
منذ يونيو الماضي
لرئيس الوزراء
ووزير الداخلية
الستيضاح الحقيقة
وتبرير عمليات
التحويل الضخمة
ولم تردنا إجابات
خاطبت رئيس الوزراء
باعتذارنا عن عدم
حضور جلسات مجلس
الوزراء إلى حين
تقديم الردود على
استفساراتنا

ندوة «إنقاذ وطن» في ديوان المال:

لتعيين رئيس وزراء جديد
بنهج إصالحي

المشاركون في ندوة «إنقاذ وطن» بديوان المال | تصوير أحمد سرور

أج �م��ع امل� �ش ��ارك ��ون ف ��ي ن � ��دوة «إن� �ق ��اذ وط� ��ن»،
التي أقيمت الليلة املاضية في دي��وان النائب
السابق صالح املال ،على ضرورة توافر رئيس
وزراء جديد بنهج إصالحي جديد.
وق��ال د .محمد العجمي ان مطالبنا واضحة
ف� ��ي م �ج �م��وع��ة «ب � �ي� ��ان وط� � � ��ن» ،وت �ت �م �ث��ل ف��ي
املطالبة برئيس وزراء جديد واختيار وتعيني
الوزراء وفقا للمعايير الفنية ،وإصالح النظام
االنتخابي ،وال��دع��وة ال��ى ح��وار وطني يجمع
ك ��ل اط� �ي ��اف امل �ج �ت �م��ع وف� ��ق ت� �س ��ارع االح � ��داث
السياسية ألجل حاضر ومستقبل الوطن.
واض ��اف ان ال�ش�ع��ب ي�ج��ب ان ت �ك��ون ل��ه كلمة
فيما يجري.
م��ن جهته ،ق��ال د .س��اج��د العبدلي :م��ن يتابع
«ب �ي��ان وط ��ن» ي ��رى ت �س��ارع االح � ��داث ويشعر
ب �ف��داح��ة ال �خ �ط��ر وت �ه��دي��د ح��اض��ر ومستقبل
الوطن ،واملسألة ليست سوء ادارة او سرقات،
وليست مسألة انهيار البنية التحتية ،ونحن
نشاهد لحظة بلحظة «درة الخليج» اصبحت
اض� �ح ��وك ��ة ،وال �ت �ع �ل �ي��م وص� ��ل م ��راح ��ل ب��ال�غ��ة
ال �س��وء ،ون �ح��ن ن�ت�ح��دث ع��ن ط��ري�ق��ة منتهجة

صندوق الجيش ليس
سوى رأس جبل الجليد

لتدمير مستقبل ال��وط��ن ،وإذا ك��ان البعض ال
ْ
ينظر للكويت على ان�ه��ا مصيره ال��دائ��م ،ف��إن
غ��رق البلد غرقنا جميعا ،ونحن لسنا طالب
ش�ه��رة او دواع ��ي انتخابية وان �م��ا استشعار
الخطر على هذا البلد.
وح ��ول م��ا ي�ث��ار ب�ش��أن ص �ن��دوق ال�ج�ي��ش ،ق��ال
العبدلي ما هو إال رأس جبل الجليد ،ونحن
ن ��رى ان ه �ن��اك ام� ��ورا اك �ب��ر م��ن ذل ��ك ،واض��اع��ة
م�ئ��ات امل�لاي�ين ك��أن�ه��ا ع�ش��رة دن��ان�ي��ر ،وال اح��د
ي�ك�ت��رث ،ون�ح��ن نستغرب ذل��ك ممن ف��ي موقع
املسؤولية .وذكر ان هناك سوء ادارة مبرمجا
ل�ل�ب�ل��د ،وح ��ان ال��وق��ت ل�ن�ق��ول ك �ف��ى ،وي �ج��ب ان

عجمان «الرابعة» أجروا تشاوريتهم
أجرت قبيلة العجمان في الدائرة الرابعة أمس ،انتخاباتها التشاورية وسط مشاركة تعتبر
األعلى في نسبة الحضور بني قبائل الدائرة.
وحسب مصدر مطلع ،فإن نسبة الحضور تجاوزت الـ ،85%إذ شارك نحو  3044من أصل
 .3572ويتنافس في تشاورية العجمان  7مرشحني ،أبرزهم النائب الحالي مبارك الحجرف،
وفالح العتل .وكانت صناديق االقتراع قد فتحت منذ الثامنة صباح أمس حتى  8:30مساء.

ن�ت�ح��رك ون �ح��ن نستشعر ان ال �ك��وي��ت م�ه��ددة
وجودا وبقاء ،ولذلك ظهرنا في «بيان وطن»،
ومستمرون في حراكنا.
ام��ا ال�ك��ات�ب��ة اي �م��ان ح�ي��ات ف�ق��ال��ت ن�ح��ن نتكلم
عن مجموعة «بيان وط��ن» ،ورغ��م االختالفات
ب�ي�ن�ن��ا دع��ون��ا ن��رك��ز ع�ل��ى ال �ف �س��اد امل�س�ت�ش��ري
في ال��وط��ن ،وكلنا شاهدنا الغصة في ساحة
االرادة م��ن ك��ل امل��واط�ن�ين .ان م��ؤس�س��ات البلد
امل�ن��وط بها حفظ أم�ن��ه عليها شبهات فساد،
وه�ن��اك إدان ��ات ،ون�ت�س��اءل :وي��ن راي�ح�ين؟ الى
اين نتجه؟ وال يمكن ان يكون هناك اي اصالح
وتنمية اذا لم ُيوقف نزيف الفساد ،والب��د من
اح �ت��رام ال��دس�ت��ور وامل��واث �ي��ق ال��دول �ي��ة ،ويجب
ان تكون هناك مصالحة وطنية شاملة دون
اس�ت�ث�ن��اء او ت�م�ي�ي��ز ،وامل��وض��وع ل�ي��س تغيير
وج ��وه ،وح�ك��وم��ة ت ��روح وأخ ��رى ت��أت��ي ،والب��د
من التخلص من نظام املحاصصة والواسطة
واملحسوبية وال�ت��وص�ي��ات ،وك��ذل��ك الصفقات
التي اثقلت كاهل هذا البلد.
وختم ال�ن��دوة د .ساجد العبدلي بقوله :نحن
نستشعر ازم ��ة وج ��ود ،وال�ح�ش��ود ف��ي ساحة
االرادة م�ن��ذ اي ��ام إلي �ص��ال رس��ال��ة ب��أن ال�ن��اس
ي �ئ �ن��ون ،وال ي�م�ك��ن ان ت �ج��د دول� ��ة م�ن�ح�ن�ي��ات
التنمية فيها تنهار س��وي��ًا ،ونحن نتكلم عن
ش ��يء ب �س �ي��ط ،ف��ال �ش��وارع ع �ج��زوا ع��ن ال�ق�ي��ام
ب��إص�لاح�ه��ا ،وم��ع ذل��ك ي�م��ر ت�ص��ري��ح ال��وزي��رة
االخيرة ،واتهام البرملان من دون ان يستوقفها
أح � ��د ،ون �ح ��ن وص �ل �ن��ا ال� ��ى ح ��ال ��ة م ��ن ال�ت�ب�ل��د
الشعوري تجاه الفساد.

آلمني المتداول
من اتهامات فيها
مساس بي وبأسرتي
وطعن في ذمتي
المالية بال دليل أو برهان
لم أغ ّير أهداف الصندوق
وحساباته ولم أخرجه عن
المنشأ من أجله
النشاط ُ

خالد الجراح

على اتم االستعداد للمثول امام القضاء
ال �ك��وي �ت��ي ال � �ع� ��ادل ألث �ب ��ت ب� ��راء ت� ��ي ام ��ام
ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة وال �ش �ع��ب ال�ك��وي�ت��ي
ال �ع �ظ �ي��م ،ف��أح �ك��ام ال �ق �ض��اء ال �ش��ام��خ هي
عنوان الحقيقة وليس ما يتم تسريبه من
أوراق مفبركة عبر الحمالت املنظمة في
وس��ائ��ل التواصل االجتماعي ،وم��ن غير
املستغرب م��ن االخ نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع بإحالة املوضوع الى
النيابة العامة وتسريبه للكتب السرية
ال �ص��ادرة م�ن��ه ،وت�ع�م��ده إخ �ف��اء الحقيقة
ال �ك��ام �ل��ة ع��ن ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ال سيما
ال� � ��ردود ال � � ��واردة ل ��ه وف ��ي ه ��ذا ال�ت��وق�ي��ت
ب ��ال ��ذات وب �ع��د اس �ت �ق��ال��ة ال �ح �ك��وم��ة رغ��م
ادع��ائ��ه بعلمه بالشبهات م�ن��ذ اك�ث��ر من
س �ب �ع��ة اش� �ه ��ر وه� ��و م ��ا ي �ث �ب��ت االه � ��داف
والتطلعات السياسية التي يبتغيها وال
تنطلي على اه��ل ال�ك��وي��ت وال تغيب عن
فطنتهم.

أشكر رئيس مجلس
الوزراء لتوجيهه للنائب
األول إلجراء التحقيقات
الالزمة في الشبهات
حماية للمال العام
ومحاسبة المقصرين..
إن وجدت
ما ُيس ّرب أوراق مفبركة
عبر حمالت منظمة
في وسائل التواصل
غير مستغرب
من وزير الدفاع إحالة
الموضوع إلى النيابة
وتسريبه للكتب السرية
الصادرة منه
في هذا الوقت
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استحداث إدارة للتدقيق البيئي

د .عبدالله البدر لـ سبقلا:

تطبيق «الوصفة اإللكترونية»
لن ّ
ً
ً
واحدا
فلسا
يكلف الدولة
■ الكويت أول دولة في المنطقة تط ّبق النظام
المحرر المحلي
بينما تستعد وزارة الصحة لتطبيق نظام الوصفة
اإللكترونية في مستشفياتها ومراكزها الطبية ،كشف
وكيل ال ��وزارة املساعد ل�ش��ؤون األدوي ��ة والتجهيزات
ال�ط�ب�ي��ة د .ع �ب��داهلل ال �ب��در ل �ـ سبقلا ،أن ت�ط�ب�ي��ق ه��ذا
النظام لن يكلف الدولة فلسًا واحدًا.
وقال البدر إن الكويت هي أول دولة في املنطقة تطبق
هذا النظام ،الذي تعود فكرته إلى وزير الصحة الشيخ
باسل الصباح شخصيًا ،وهو متحمس لها منذ شهر
مارس  ،2018أو قبلها ،مشيرا إلى أنه يتابع آخر ما تم
في ه��ذا امل�ش��روع يوميا وأوال ف��أوال ،وم�ش��ددا على أن
النظام سيشكل نقلة في الخدمات الصحية بالبالد.
وأوض ��ح أن��ه ت��م تطبيق النظام تجريبيًا ف��ي مركزي
صباح األحمد للقلب ،والراشد للحساسية ،وقد أثبت
ن�ج��اح��ًا وف�ع��ال�ي��ة ف��ي تحقيق األه� ��داف امل �ت��وخ��اة من
تطبيقه.
وب�ي�ن ال �ب��در أن ال�ش��رك��ة امل �س��ؤول��ة ع��ن تنفيذ تطبيق
ال��وص �ف��ة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة م�ن�ح��ت ال� � ��وزارة م ��دة  6أش�ه��ر
مجانية لتجريب النظام ،مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل

الوزير صاحب الفكرة
ومتبنيها منذ مارس 2018

حاليًا على إت�م��ام أخ��ذ موافقة الجهات الرقابية في
ال �بل��اد م��ن أج ��ل ات �م��ام ال�ت�ع��اق��د م��ع ال �ش��رك��ة وت��وق�ي��ع
العقد.
وعن مجانية النظام رغم التعاقد مع شركة لتنفيذه،
قال البدر إن رسوم النظام تعد رسوما رمزية وزهيدة
ج�دًا ،وسيتم تحصيلها من قبل الشركة عند إص��دار
الكارت الصحي للمريض.
وب�ش��أن كيفية عمل ال�ن�ظ��ام ،ب�ين ال�ب��در أن ك��ل مريض
سيمنح بطاقة ممغنطة تتضمن كل بياناته ،وسيتم
تقديمها عند كل مراجعة طبية ،حيث سيتم تحديث
م�ع�ل��وم��ات�ه��ا وف ��ق رأي ال�ط�ب�ي��ب وال �ع�ل�اج��ات امل �ق��ررة
للمريض التي يتم تسجيلها في ملفه الصحي.

د.عبدالله البدر

«دسمان» احتفل باليوم العالمي للمرض

الدويري لــ سبقلا:
 400ألف مصاب بالسكري في البالد
عبدالرزاق المحسن

متوسطاً أطباء معهد دسمان | تصوير سيد سليم
ِّ
الدويري

ك � �ش ��ف م � ��دي � ��ر م� �ع� �ه ��د دس � �م ��ان
للسكري ،الذي أنشأته مؤسسة
ّ
للتقدم العلمي د.قيس
الكويت
ال ��دوي ��ري ان م �ع��دالت االص��اب��ة
ب��ال �س �ك��ري ف��ي ال �ب�ل�اد للنوعني
االول وال �ث��ان��ي ف��ي ت��زاي��د ،وف��ق
اخ ��ر االح �ص��ائ �ي��ات ،االم ��ر ال��ذي
يتطلب جهودا توعوية اضافية
م��ن قبل املعهد وال �ج��والت التي
ّ
ت �ن��ف��ذه��ا ال �ف��رق ال �ت��اب �ع��ة ل��ه في
اكثر من موقع.
ج ��اء ذل ��ك ف��ي ت �ص��ري �ح��ات على
ّ
ه��ام��ش االح �ت �ف��ال ،ال� ��ذي ن��ظ�م��ه
امل � �ع � �ه� ��د ال � �خ � �م � �ي� ��س ،اح� �ت� �ف ��اال
ب �ي��وم ال�س�ك��ر ال �ع��امل��ي ،وتضمن
فعالية ت��وع��وي��ة للسنة الثالثة
ع�ش��رة على ال�ت��وال��ي ،كما شهد
الكثير م��ن األن�ش�ط��ة الترفيهية
وال �ت �ث �ق �ي �ف �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت �ض� ّ�م �ن��ت
ف �ح��وص��ًا ط �ب �ي��ة ،واس� �ت� �ش ��ارات
ط� �ب� �ي ��ة وغ� � ��ذائ � � �ي� � ��ة ،وع � ��روض � ��ًا
ل�لأط �ف��ال ،وب�ح�ض��ور ن�ح��و 400
ش �خ ��ص م� ��ن م ��رض ��ى ال �س �ك��ري
وغيرهم.
وأض��اف ال��دوي��ري لــ سبقلا :إن
إجمالي املصابني بالسكري في
البالد يتجاوز  400ألف مواطن
ومقيم ،مبينا ان جهود املعهد
ل� ��م ت �ت ��وق ��ف ف� ��ي ال� �ت ��واص ��ل م��ع
شرائح املجتمع ،حيث ان هناك
م � �ب� ��ادرات آت �ي��ة ل�ل�م�ع�ه��د مطلع
العام املقبل ،تستهدف التواصل
مع شرائح اخ��رى خ��ارج املعهد؛
ككبار السن واألطفال.

مشاريع بحثية
ول �ف��ت ال ��دوي ��ري ال ��ى ان امل�ع�ه��د
ّ
ينفذ  73مشروعا بحثيا يهدف
ال� ��ى ال �ت� ّ
�وص��ل الس� �ب ��اب ح ��دوث
ال � �س � �ك ��ري وامل� ��رح � �ل� ��ة ال �س��اب �ق��ة
ل�ل�اص��اب��ة ،ف �ض�لا ع��ن م �ب��ادرات
ستجري على مرضى مصابني
ب ��أم ��راض م��رت �ب �ط��ة ب��ال �س �ك��ري،
ك� �م ��رض ��ى ال � �ع � �ي� ��ون واألوع� � �ي � ��ة
الدموية والشرايني.
وأش� � � � � ��ار ال� � � ��ى أن ال � � �ه� � ��دف م��ن
االحتفالية ه��و تسليط الضوء
على هذا املرض وايصال رسالة
ت��وع��وي��ة ل�ل�م��رض��ى وتعليمهم
أس ��ال �ي ��ب وم � �ه� ��ارات ال �ت �ع��اي��ش
السلمي مع هذا املرض ،وعوامل
أخ �ط��اره وك�ي�ف�ي��ة ال��وق��اي��ة منه،
م�ب�ي�ن��ا ان ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا ي�ت�م��اش��ى
م � � ��ع رس � � ��ال � � ��ة م � �ع � �ه ��د دس � �م� ��ان
ال�ت��ي تتمثل ف��ي م�ك��اف�ح��ة وب��اء
ال �س �ك��ري ف��ي ال� �ب�ل�اد ،م��ن خ�لال
أب� � �ح � ��اث ال � �س � �ك� ��ري وال� ��وق� ��اي� ��ة
املتكاملة وال�ت��دري��ب والتثقيف
والعالج.
وأكد الدويري حرص املعهد على
إط�لاق برامجه التوعوية ،حيث
إن ه �ن��اك ك�ث�ي��ري��ن ف��ي املجتمع
ال ي�ع�ل�م��ون إص��اب�ت�ه��م ب��امل��رض،
ك �م��ا ان ه �ن��اك ب��رام��ج تعليمية
ل� �ل� �م� �ع� �ه ��د م � � ّ
�وج� � �ه � ��ة ل�ل�أط� �ف ��ال
ّ
توضح أع��راض مرض السكري،
فضال عن برامج تدريبية للكبار
ع��ن كيفية أخ��ذ اإلب��ر بأنفسهم،
إض ��اف ��ة ال� ��ى ب ��رام ��ج ت�ع�ل�ي��م عن
ط � ��رق اإلس� �ع ��اف ��ات األول � �ي� ��ة ف��ي

ّ
التعرض للغيبوبة ،وشرح
حال
ع � ��ن أه� �م� �ي ��ة ال� �ل� �ي ��اق ��ة ال �ب��دن �ي��ة
وتقديم معلومات حول االشعة
التشخيصية وغيرها الكثير.

استحدث وزير الصحة د .باسل الصباح إدارة جديدة تسمى «إدارة التدقيق البيئي»،
تتبع وكيل الوزارة مباشرة ،وتختص بمتابعة األداء البيئي والتأكد من تطبيق أحكام
القانون رقم  42لسنة  2014بشأن حماية البيئة ،ولوائحه التنفيذية في جميع قطاعات
الوزارة املختلفة ،والجهات ذات الصلة بعمل وزارة الصحة.
من جانب آخر ،اعلنت رئيسة قسم النساء والوالدة في مستشفى العدان د .عبير الذايدي،
عن اجراء  10عمليات جراحية لعالج السلس البولي النسائي ،وترميم ارتخاء عضالت
الحوض والنواسير النسائية ،مشيرة الى تعاون مع املستشفى الجامعي في ميالنو
بايطاليا قريبا ،لتقديم االس�ت�ش��ارات الطبية وارس ��ال االط�ب��اء ال ��زوار ف��ي تخصصات
النساء والوالدة ،فضال عن عمل برنامج لتدريب االطباء.
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شؤون الديرة

«الديوان» لـ«التربية» :التزموا ضوابط شغل الوظائف اإلشرافية

َّ
موظ ً
فا بالمخالفة
تكليف 620
لقوانين «الخدمة المدنية»

الـتأهيل المهني اليوم
خالد الحطاب

ً
يوما للرد
30

هاني الحمادي
أك��د دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة أن  6ق�ط��اع��ات ف��ي وزارة
التربية أص ��درت ف��ي ال�ف�ت��رة م��ن يناير إل��ى سبتمبر
املاضي ،قرارات خاصة بالتكليف باألعمال اإلضافية
ملئات املوظفني ،باملخالفة للوائح وق��وان�ين ال��دي��وان
ومجلس الخدمة املدنية.
وذك ��ر ال ��دي ��وان ف��ي ك�ت��اب��ه إل ��ى وك �ي��ل ال�ت��رب�ي��ة ،ال��ذي
ح �ص �ل��ت سبقلا ع �ل��ى ن �س �خ��ة م� �ن ��ه ،ان ال �ق �ط��اع��ات
وه��ي التعليم ال�ع��ام وال �خ��اص وال�ب�ح��وث وامل�ن��اه��ج،
والتنمية التربوية ،واملنشآت والتخطيط ،واملالية،
اص��درت ق��رارات تكليف ألكثر من  620موظفًا ،وذلك
باملخالفة ل�ق��رارت الخدمة املدنية وم��ن دون اعتماد
وكيل وزارة التربية د.سعود الحربي.
واض � ��اف :إن ع�م�ل�ي��ات امل��راج �ع��ة وال �ت��دق �ي��ق م��ن قبل
مراقبي شؤون التوظف لبعض القرارات الصادرة عن
الوزارة أظهرت عدم التزام الوزارة أحكام قرار مجلس
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة  25لسنة  2006ب�ش��أن ش��روط شغل
الوظائف اإلشرافية ب��ال��وزارات واإلدارات الحكومية
والهيئات وامل��ؤس�س��ات العامة التي تسري بشأنها
أحكام القانون ونظام الخدمة املدنية وتعديالته.
ّ
وشدد الديوان على أن «التربية» لم تلتزم كذلك قرار
م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة رق��م  12ل�س�ن��ة  2012بشأن
ال�ت�ع��وي��ض ع��ن ال�ت�ك�ل�ي��ف ب��ال�ع�م��ل اإلض��اف��ي ون�ظ��ام
النوبة وتعديالته ،وال��ذي اشترط أن يكون التكليف
بالعمل اإلضافي بقرار من وكيل وزارة التربية وليس
الوكالء املساعدين.

وظائف إشرافية
وأوضح الديوان أنه يجوز إسناد الوظيفة اإلشرافية
«امل �ش �غ��ول��ة ب��ال�ف�ع��ل إل ��ى م��وظ��ف ب�ص�ف��ة م��ؤق �ت��ة ،في
ح ��ال ��ة غ �ي ��اب ش��اغ �ل �ي �ه��ا ألي س �ب��ب م ��ؤق ��ت ،ول �ح�ين
عودته ،وذلك عن طريق الندب ،إال أنه في حال ما إذا
كانت هذه الوظيفة اإلشرافية شاغرة فإنها تخضع
للضوابط وال�ش��روط ال ��واردة ب�ق��رار مجلس الخدمة
املدنية رقم  25لسنة 2006؛ إذ ال يجوز الندب إليها،
س��واء ن��دب��ا كليا ،أو ب��اإلض��اف��ة إل��ى العمل األص�ل��ي،
إال ب�ع��د ت��واف��ر ك��ل ال �ش��روط ال � ��واردة ب��ال �ق��رار امل�ش��ار
إل� �ي ��ه ،وك ��ذل ��ك ال� �ش ��روط اإلض ��اف �ي ��ة ال �ت��ي وض�ع�ت�ه��ا
ال��وزارة؛ منها شرطا اإلع�لان عن الوظيفة اإلشرافية

طلب ديوان الخدمة املدنية من وزارة
التربية ال��رد على املخالفات ال��واردة
�ات ال �ت��ي س�ج�ل�ه��ا م��راق�ب��و
وامل�ل�اح �ظ� ّ
شؤون التوظف خالل  30يومًا.
وش � ّ�دد ال��دي��وان ع�ل��ى ض ��رورة ال�ت��زام
ال � ��وزارة امل� ��ادة  87م��ن ن �ظ��ام ال�خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة وال �ت��ي ن�ص��ت «ع �ل��ى ال�ج�ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �خ��اض �ع��ة ل �ه��ذا ال �ن �ظ��ام
أن ت �م��د دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة بكل
ّ
تسهل
ال �ب �ي��ان��ات ال �ت��ي ي�ط�ل�ب�ه��ا ،وان
مل �ن��دوب �ي��ه االط� �ل ��اع ع �ل��ى ال �س �ج�لات
واألوراق وامل� �ل� �ف ��ات وغ� �ي ��ره ��ا م�م��ا
تقتضيه ممارسة اختصاصته ،كما
يجب عليها أن ت��رد على مالحظات
ال � ��دي � ��وان ف ��ي أي ش � ��أن م ��ن ش ��ؤون
التوظف خالل ثالثني يومًا من تاريخ
ورودها إليها».

¶ تكليف الشواغر يجب أن يكون على المستوى الوظيفي
¶  6قطاعات ت َّتخذ قرارات ..بال اعتماد وكيل الوزارة!
واجتياز املقابلة الشخصية.
وأض� ��اف :وت�س�ي�ي��را للعمل أي �ض��ًا ،ف��إن��ه ي�ج��وز ن��دب
أح��د املوظفني ّ
املثبتني على وظيفة إشرافية للعمل
ف ��ي وظ �ي �ف��ة إش��راف �ي��ة ش ��اغ ��رة ف ��ي امل �س �ت��وى ن�ف�س��ه،
إضافة الى عمله مؤقتا ،أي باملستوى اإلشرافي ذاته
للوظيفة اإلشرافية األصلية ،وفقًا ألحكام القانون،
ولكن أصدرت القطاعات قرارات إدارية مخالفة لذلك.

القرارات املخالفة
وأش � ��ار ال ��دي ��وان إل ��ى ب �ع��ض ال� �ح ��االت م��ن ال� �ق ��رارات
امل�خ��ال�ف��ة ،منها ق��رار م��وظ��ف يشغل وظيفة «رئيس
ق�س��م ت�ق��وي��م التحصيل ال ��دراس ��ي» ،ل�ل�ق�ي��ام ب��أع�م��ال
م ��راق ��ب ال �ق �ي��اس وال �ت �ق��وي��م ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال �ع ��ام ب�ق�ط��اع
البحوث التربوية واملناهج ،وكذلك تكليف موظفة

تشغل وظيفة مراقب الشؤون التعليمية للمرحلتني
امل�ت��وس�ط��ة وال �ث��ان��وي��ة ،ل�ل�ق�ي��ام ب��أع �م��ال م��دي��ر إدارة
التنسيق واملتابعة بقطاع التعليم العام.
وب�ّي�نّ ال��دي��وان أن ه��ذه ال��وظ��ائ��ف اإلش��راف�ي��ة ش��اغ��رة،
وكان يتعينّ على الوزارة االستناد إلى قرارات مجلس
الخدمة املدنية والشروط اإلضافية املقررة عند ندب
املذكورين أع�لاه لتلك الوظائف ،مع موافاة مراقبي
ش��ؤون التوظف بنسخة من مشاريع ق��رارات الندب
قبل ال�ب��ت فيها أو إص��داره��ا للتأكد م��ن مطابقتها
للقواعد القانونية املعمول بها ،تمهيدًا إلصدارها،
ً
وذل ��ك ع�م�لا ب�ك�ت��اب ال��دي��وان ب�ش��أن ال��رق��اب��ة املسبقة
ع�ل��ى ق ��رارات ش�غ��ل ال��وظ��ائ��ف اإلش��راف�ي��ة م��ع م��راع��اة
عدم ج��واز استعمال لفظ «تكلیف» ،لكونه ليس من
وسائل شغل الوظائف املنصوص عليها بالقانون.

ً
موظفا في
اعتصام 375

بوعركي:
توقيع القرارات الالحقة
من وكيل التربية
ش� � � ّ�ددت ال��وك �ي �ل��ة امل �س ��اع ��دة ل �ل �ش��ؤون
اإلداري � � � � ��ة ف� ��ي وزارة ال� �ت ��رب� �ي ��ة رج� ��اء
بوعركي على جميع الوكالء املساعدين
ب��ال�ق�ط��اع��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ض� ��رورة توقيع
ق� ��رارات التكليف ب��األع �م��ال اإلض��اف�ي��ة
ال �ت��ي ت �ص��در الح �ق��ًا م��ن وك �ي��ل وزارة
التربية.
واش ��ارت ف��ي كتاب رسمي ـــــ حصلت
سبقلا عليه ـــــ إلى أنه في حال وجود
ق ��رار ت�ف��وي��ض م��ن ال��وك�ي��ل إل��ى أي من
الوكالء املساعدين من الضرورة تزويد
ال �ق �ط��اع اإلداري ب ��ه ح �ت��ى ي�ت�س�ن��ى له
ال��رد على دي��وان الخدمة املدنية بشأن
املالحظات الواردة.

يدخل اليوم االحد ما يقارب  375موظفا ،منهم  134موظفا
م��ن ذوي االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة ،ف��ي إدارة التأهيل املهني
للمعاقني التابعني للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة في
اعتصام جزئي بسبب عدم صرف بدل نوبة.
وأعلن موظفون لـ سبقلا ،عن دخولهم في اعتصام تحقيق
مطالبهم التي وعدوا بها عند نقلهم من وزارة الشؤون إلى
الهيئة ف��ي ع��ام  ،2017ح�ي��ث س�ي�ق��وم��ون ال �ي��وم بالحضور
إل��ى مقر العمل والتوقيع والبصمة ول��ن يتابعوا وينفذوا
األعمال الخاصة بهم نظرا لوقوع الظلم عليهم وعدم التزام
املسؤولني سواء في وزارة الشؤون وهيئة اإلعاقة ،بصرف
بدل العدوى.
وأضافوا أنهم نقلوا إلى هيئة اإلعاقة من وزارة الشؤون قبل
عامني ووعدوا حينها «شفهيا» بعدم التعرض لرواتبهم أو
بدالتهم وصرف مميزات مالية لهم نظرا النهم يعملون من
الثامنة صباحا وحتى  3عصرا ،الفتني إلى أن خدمة الكثير
منهم ت�ج��اوزت  23عاما إال أن ال�خ�ط��وات اإلداري ��ة الحالية
ستقوم بإيقاف صرف بدل النوبة عنهم ابتداء من ديسمبر
املقبل.
وأش��اروا الى أن اإلدارة تحاول اغ��راء املوظفني بصرف بند
اضافي على الراتب مقابل عدم املطالبة بصرف بدل العدوى
والخطر ،إال أن اإلضافي مرتبط بميزانية الهيئة وال يكون
بصفة شهرية ،مما دعا املوظفني لرفض الصرف واالصرار
على موقفهم في صرف البدالت.

مديرة «اإلعاقة»
تنفي وقف بدل النوبة
نفت املديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة
د .شفيقة العوضي ما يتردد عبر بعض مواقع التواصل
االجتماعي بشأن ايقاف بدل النوبة عن موظفي الهيئة.
واكدت العوضي في تصريح صحافي ان هذه املعلومات
عارية تماما عن الصحة ،مشيرة الى انه من غير املعقول
ايقاف ب��دل النوبة عن موظفني يقومون برعاية االبناء
م��ن ذوي االع��اق��ة ف��ي إدارات دور ال��رع��اي��ة ال�ع��ام�ل�ين في
مجمعات دور الرعاية ذات العالقة املباشرة مع النزالء
س� ��واء ك ��ان ذل ��ك ف��ي م�ج�م��ع ال��رع��اي��ة ب��ال�ص�ل�ي�ب�خ��ات او
الصباحية.
وأه��اب��ت ال�ع��وض��ي ب�م��وظ�ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ع��دم االل �ت �ف��ات ال��ى
م��روج��ي االش��اع��ات ،داع �ي��ة الجميع ال��ى ال�ح�ص��ول على
م �ع �ل��وم��ات �ه��م ب �ش��أن ال �ع �م��ل ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة م ��ن م �ص��ادره��ا
الرسمية وع��ن طريق تصريحات املسؤولني ف��ي الهيئة
او م ��ن م��وق��ع ال �ه �ي �ئ��ة ال��رس �م��ي ع �ل��ى م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
االجتماعي.

«للحفاظ على مؤشرات الكويت الدولية»

الخطة الخمسية الجديدة بيئية بامتياز
أميرة بن طرف
كشفت مصادر مطلعة ان املالمح
االول� �ي ��ة ألغ �ل��ب م �ش��اري��ع ال�خ�ط��ة
التنموية الخمسية الثالثة  2020ـــ
 ،2025خاصة تلك املتعلقة باملدن
السكانية ،راعت الجوانب البيئية
والحفاظ على التنوع البيولوجي
ف ��ي ال � �ب�ل��اد ،وذل� � ��ك ح �ف��اظ��ا ع�ل��ى
م� ��ؤش� ��رات ال �ك ��وي ��ت ال ��دول� �ي ��ة ف��ي
ه � ��ذا ال� �ج ��ان ��ب .وب �ي �ن��ت امل� �ص ��ادر
ان ال �ت �ق��اري��ر ال�ت�ن�م��وي��ة ك��ان��ت قد
أوص � ��ت ب � �ض ��رورة ادخ� � ��ال ال�ب�ع��د
ال�ب�ي�ئ��ي ف��ي ت �ح��دي��د أم��اك��ن امل��دن
السكانية الجديدة ،حتى ال تؤثر
على املناطق الرعوية وتؤدي الى
تقليصها أو تدهورها.
وف��ي السياق ،فقد بينت املصادر
ان ت �ق��اري��ر ت �ن �م��وي��ة متخصصة
أوص��ت بضرورة معالجة أسباب
ان �خ �ف��اض م ��ؤش ��ر ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى
ال�ت�ن��وع ال�ب�ي��ول��وج��ي للكويت في
ع ��ام  ،2018م �ق��ارن��ة ب �ع��ام ،2014
ح � �ي� ��ث ح� �ص� �ل ��ت ال� � �ك � ��وي � ��ت ع �ل��ى
الترتيب  51من اصل  180دولة في
 ،2018بعد ان ك��ان��ت باملرتبة 25
من اصل  178دولة عام .2014
ورأت ال � �ت � �ق� ��اري� ��ر ان االه � � � ��داف
والسياسات في الخطة االنمائية
ال�س��اب�ق��ة  2015ـ�ـ�ـ  ،2020الخاصة
بالحفاظ على التنوع البيولوجي
كانت شاملة وتغطي العديد من
ال �ج��وان��ب ،ل��ذا اق�ت��رح��ت ال�ت�ق��اري��ر
االل�ت��زام بها في الخطة االنمائية
ال �ث��ال �ث��ة  2020ـ �ـ �ـ  .2025وأوص ��ت
ال�ت�ق��اري��ر ب��إق��ام��ة م �ش��روع ال�ح��زام
األخ�ض��ر ل�ل��زراع��ة التجميلية في
ال �ش��وارع ال��رئ�ي�س�ي��ة ،وع�ل��ى ط��ول
ال� �ح ��دود ال �ش �م��ال �ي��ة ،ل�ل�م�س��اه�م��ة
ف��ي تحسني ج ��ودة ال �ه��واء ،حيث
يالحظ توافر املياه ال�لازم��ة لتلك
ال � ��زراع � ��ات ،ف �ض�لا ع ��ن ال�ت��وص�ي��ة
ب � �ح � �م �ل�ات ت� ��وع� ��وي� ��ة ل �ل �م �ج �ت �م��ع
ح��ول ط��رق ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى التنوع
ال�ب�ي��ول��وج��ي ل�ل�ن�ب��ات��ات وال�ط�ي��ور
الخاصة واملهاجرة للكويت.

النفوق والتسريب
وأوص � � ��ت ك ��ذل ��ك ب � �ض� ��رورة ب�ح��ث
أس� � �ب � ��اب ت� � �ك � ��رار ظ � ��اه � ��رة ن �ف ��وق
األس �م��اك وم�ع��ال�ج��ة أس �ب��اب��ه ،مع
تشكيل وحدة طوارئ من الجهات
امل �خ �ت �ل� �ف ��ة مل� �ج ��اب� �ه ��ة أي ص ��رف
«صحي أو صناعي» أو انسكابات
«ن �ف �ط �ي��ة أو ن�ت �ي�ج��ة م � ��رور س�ف��ن
ال�ش�ح��ن» ال�ت��ي ت�ح��دث ف��ي البيئة

ال �ب �ح��ري ��ة ،ف �ض�ل�ا ع ��ن ال �ت��وص �ي��ة
بإعادة صياغة نص املادة 108من
ق��ان��ون ح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة ل�ت�ع� ّ�ب��ر عن
منع صيد ك��ل الكائنات البحرية
ف��ي م�ن��اط��ق رأس الصبية ورأس
العجوزة فقط ،مع تنظيم الصيد
في باقي مناطق جون الكويت.

ورأت ال �ت �ق��اري��ر ض � ��رورة تغيير
آلية الضبطية القضائية املتعلقة
ب��ال �ت �ع��دي��ات ع �ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة ال�ب��ري��ة
وال � �س� ��اح � �ل � �ي� ��ة ،ل � �ض � �م ��ان س ��رع ��ة
ت�ن�ف�ي��ذ ال�ض�ب�ط�ي��ة أس� ��وة ب�س��رع��ة
ت�ن�ف�ي��ذ ال�ض�ب�ط�ي��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة في
م�خ��ال�ف��ات امل �خ �ي �م��ات ،داع �ي��ة ال��ى

م ��زي ��د م ��ن ال �ج �ه��ود مل �ن��ع ال�ص�ي��د
وال � ��رع � ��ي ال � �ج� ��ائ� ��ري� ��ن ،م � ��ع ع �م��ل
توعية ألض��راره�م��ا على ال�ت��وازن
األي � �ك� ��ول� ��وج� ��ي داخ� � � ��ل ال� �ك ��وي ��ت،
وتشديد العقوبات على عمليات
الصيد الجائر وتهريب الصقور
عبر الحدود.

األحد  20ربيع األول  1441هـ  17 -نوفمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16643
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تخزين السيارات الجديدة

ترشيح أمين مساعد

مواقع المركبات التجارية

اقترحت إدارة التنظيم العمراني على إدارة املخطط الهيكلي تخصيص مساحة مليون متر
مربع ،بجانب املوقع املقترح لحراج السيارات على طريق الساملي ،كموقع تخزين للسيارات
الجديدة.

ع�ل�م��ت سبقلا ان وز ي ��ر ا ل�ب�ل��د ي��ة ف�ه��د ا ل�ش�ع�ل��ة ق��ام ب�ت��ر ش�ي��ح أ ح��د م��د ي��ري
اإلدارات ف��ي ا ل �ج �ه��از ا ل �ت �ن �ف �ي��ذي مل �ن �ص��ب أ م�ي�ن ع ��ام م �س��ا ع��د ف��ي ا مل�ج�ل��س
البلدي.

وج�ه��ت غ��رف��ة ت �ج��ارة وص�ن��اع��ة ال�ك��وي��ت اس�ت�ف�س��ارًا ال��ى ال�ب�ل��دي��ة ح��ول م��واق��ع امل��رك�ب��ات
ال �ت �ج��اري��ة امل�ت�ن�ق�ل��ة وال �ج �ه��ات امل �س��ؤول��ة ع��ن ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا ورق��اب��ة ن�ش��اط�ه��ا وآل �ي��ة حجز
مواقعها.

«العزاب» باقون ..حتى إنشاء المدن العمالية

تنظيف «الجليب» من مخالفاتها ..الثالثاء

األسواق العشوائية | تصوير حسني هالل

زكريا محمد
ت��دخ��ل «ال �ب �ل��دي��ة» وع� ��دد م ��ن ال �ج �ه��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ب� �ع ��د غ� ��د (ال� � �ث �ل��اث � ��اء) ف��ي
ع�م�ل�ي��ة ت �ح� ٍّ�د ،ل�ل�ق�ض��اء ع�ل��ى امل�خ��ال�ف��ات
وال � � � �ت � � � �ج� � � ��اوزات ف� � ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة ج �ل �ي��ب
الشيوخ.
وك� ��ان� ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال � ��وزاري � ��ة امل �ش �ت��رك��ة
مل�ت��اب�ع��ة األوض� ��اع ال�ق��ائ�م��ة ف��ي منطقة
ج�ل�ي��ب ال �ش �ي��وخ ق��د ع �ق��دت اج�ت�م��اع��ات

طفح المجاري

ع ��دة ،وق��ام��ت ب�ع��دد م��ن ال��زي��ارات على
امل� �ن� �ط� �ق ��ة؛ ل �ل��اط �ل��اع ع� �ل ��ى امل� �خ ��ال� �ف ��ات
والتعديات واملشاكل التي تعاني منها
امل�ن�ط�ق��ة ،ح�ي��ث ق ��ررت ال�ج�ه��ات املعنية
ات� � �خ � ��اذ اإلج � � � � � ��راء ات امل� �ن ��اس� �ب ��ة ت �ج��اه
املخالفات املوجودة.
وع �ل �م��ت سبقلا ان ال �ل �ج �ن��ة ك ��ان ��ت ق��د
ح� ّ�ددت اليوم (األح��د) للبدء في عملية
ت �ن �ظ �ي��ف امل �ن �ط �ق��ة م ��ن امل� �خ ��ال� �ف ��ات ،إال
ّ
أنها ق��ررت تأجيلها بسبب التوقعات

ب �ه �ط��ول األم� �ط ��ار ال� �ي ��وم ال� ��ى ب �ع��د غ��د
(الثالثاء).
وكشفت م�ص��ادر مطلعة أن «البلدية»
س� �ي� �ك ��ون دوره� � � ��ا ف� ��ي ال� �ح� �م� �ل ��ة ،ال �ت��ي
س �ت �ق��وم ب �ه��ا ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة ،إغ�ل�اق
ّ
امل �ح��ال غ�ي��ر امل��رخ �ص��ة واالس �ت �ع �م��االت
امل �خ��ال �ف��ة داخ ��ل امل� �ن ��ازل؛ م �ث��ل امل�ط��اب��خ
وامل � � �ص� � ��ان� � ��ع وال� � � � �ح � � � ��دادة واألس� � � � � ��واق
العشوائية.
وأوض �ح��ت امل �ص��ادر أن ال�ل�ج�ن��ة ق��ررت

طوارئ «العاصمة» َّ
جهزت ط َّراداً لمواجهة األمطار

العنزي :تسكير المناهيل سببه
َّ
مخلفات العلب واألكياس البالستيكية

ط ّراد اإلنقاذ

عائشة علي
أع�ل��ن رئ�ي��س ف��ري��ق ط ��وارئ ب�ل��دي��ة ال�ع��اص�م��ة زي��د
ال�ع�ن��زي ع��ن االس �ت �ع��داد مل��وس��م األم �ط��ار بتجهيز
ّ
ّ
باملعدات الالزمة ملواجهة
طراد  9أقدام ،وتجهيزه
األم�ط��ار ،في ح��ال ارتفاع منسوب املياه لتنظيف
مناهيل ال�ش��وارع ،وذل��ك بعد رص��د العام املاضي
أماكن ّ
تجمعات املياه.
وأض ��اف ال�ع�ن��زي ان��ه ج��رت معرفة أب��رز األس�ب��اب
ّ
التي ِّ
تسبب تسكيراملناهيل؛ منها ّ
تجمع مخلفات

األشجاروالعلب واألكياس البالستيكية وغيرها
ّ
من املخلفات ،مشيرًا إلى ضرورة فتح تلك املناهيل
ّ
ل�ك��ي ت�س��ه��ل عملية ت�ص��ري��ف م�ي��اه األم �ط��ار ،بعد
تحديث نقاط املناهيل بإحداثيات من مخططات
ّ
قام بها الفريق ،لكي يسهل التنقل والحركة لها،
ُ
ع��ن ط��ري��ق ال �ط� ّ�راد امل� َ�ع� ّ�د لكسب ال��وق��ت ،والحفاظ
على سالمة العاملني.
وأك��د ال�ع�ن��زي اس�ت�ع��داد ف��ري��ق ال �ط��وارئ للتعاون
م��ع ال�ج�ه��ات ذات االخ �ت �ص��اص إلدارة وم��واج�ه��ة
ّ
واملعدات ،واإلمكانيات.
الكوارث بالعاملني

ضمن الضاحية الرابعة

أفرع لـ«التعاونيات»
في صباح األحمد السكنية
زكريا صالح
أح � ��ال ن ��ائ ��ب امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل� �ش ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط
وال� �ت� �ص� �م� �ي ��م ف� ��ي امل ��ؤس � �س ��ة ال � �ع ��ام ��ة ل �ل��رع��اي��ة
السكنية م .ناصر خريبط ،طلب وزارة الشؤون
االجتماعية اص��دار التراخيص ال�لازم��ة لألفرع

 D1 - D3 - D4 - D5ف��ي م��دي�ن��ة ص�ب��اح األح�م��د
السكنية إلى البلدية.
ودعا خريبط إلى العمل وفق املخطط التنظيمي
ل �ل �ض��اح �ي��ة ال ��راب� �ع ��ة ( Dس��اب �ق��ًا) وامل ��وض ��ح ب��ه
مواقع مجموعة املحال (أف��رع الجمعيات) وفق
ما تم تنفيذه على الطبيعة.

«الزراعة» وافقت على تطوير
حديقة وهران
عائشة العبدالله
أك��د رئ�ي��س مجلس اإلدارة  -امل��دي��ر ال�ع��ام  -ف��ي الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد
ال �ي��وس��ف ف��ي خ �ط��اب وج �ه��ه إل ��ى ال�ب�ل��دي��ة ع��ن م��واف�ق��ة
الهيئة على الطلب املقدم من فريق التطوير التطوعي
لتطوير حديقة وهران في منطقة الشامية.
وك��ان فريق التطوير التطوعي ق��د دع��ا الهيئة العامة

ل �ش��ؤون ال��زراع��ة وال �ث��روة السمكية إل��ى امل��واف �ق��ة على
إح�ي��اء ال�ح��دائ��ق ال�ع��ام��ة ،وم��ن ضمنها حديقة وه��ران،
الستقطاب أهالي املنطقة وطالب املدارس ،وتكون خدمة
مجتمعية وثقافية من خالل عمل محميات للنباتات،
ونظام السقف «برجوال» غير مغلقة بمساحة إجمالية
 3آالف متر مربع ،إضافة إل��ى عمل ممرات ومزروعات
وألعاب لألطفال إلع��ادة ال��روح للحديقة ،مؤكدًا أن هذا
العمل يصب في مصلحة الكويت وتجميلها.

تأجيل إخالء العزاب من املنطقة لحني
إيجاد املواقع البديلة؛ كاملدن العمالية
وغ� � �ي � ��ره � ��ا ،م � �ش � �ي ��رة ال � � ��ى أن ال �ح �م �ل��ة
س�ت�ش�م��ل إزال ��ة ال �ت �ع��دي��ات وامل�خ��ال�ف��ات
على أمالك الدولة وتنظيف املنطقة.
وب� َّ�ي�ن��ت أن ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة األخ ��رى ـــــ
كوزارتي الداخلية واألشغال ــــــ ستقوم
كل جهة بالعمل وفق اختصاصها.
ع� �ل ��ى ص� �ع� �ي ��د آخ� � � ��ر ،أك� � ��د م� � ��دي� � ��رادارة
ال� �ن� �ظ ��اف ��ة ال� �ع ��ام ��ة واش� � �غ � ��االت ال� �ط ��رق

بفرع بلدية محافظة ال�ف��روان�ي��ة ،سعد
ال� �خ ��ري� �ن ��ج ،ان � ��ه ت� ��م وض � ��ع خ� �ط ��ة ع�م��ل
تضمنت دمج جميع النوبات باملراكز
للعمل ف��ي منطقة جليب ال�ش�ي��وخ ،من
أج ��ل ال �ق �ض��اء ع �ل��ى امل �خ��ال �ف��ات وإزال� ��ة
املخلفات املوجودة.
وق��ال الخرينج ان��ه ج��رى تغيير موعد
دخ� � ��ول امل� �ك ��اب ��س ل ��رف ��ع امل �خ �ل �ف��ات ف��ي
امل �ن �ط �ق��ة ،ح �ي��ث ادخ� �ل ��ت امل� �ك ��اب ��س م��ن
ال� �س ��اع ��ة  8ص� �ب ��اح ��ا وح � �ت� ��ى ال �س ��اع ��ة

 2ظ � �ه� ��را ل � �ظ� ��روف امل� �ن� �ط� �ق ��ة ،وت ��وف� �ي ��ر
ح��اوي��ات ح�ج��م  240ل�ي�ت��را ل�ك��ل وح��دة
سكنية بمنطقة الحساوي وتدعيمها
بحاويات  1100ليتر.
ون � ��اش � ��د ق ��اط � �ن ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة ال � �ت � �ع ��اون
م� ��ع م �ف �ت �ش��ي ادارة ال� �ن� �ظ ��اف ��ة ال �ع��ام��ة
واشغاالت الطرق ،للحفاظ على نظافة
امل �ن �ط �ق��ة وال �ق �ض��اء ع �ل��ى ك ��ل م ��ا ي�ش��وه
امل� �ن� �ظ ��رال� �ع ��ام ،م ��ن أج� ��ل امل� �س ��اع ��دة ف��ي
االرتقاء بمستوى النظافة.
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مجلس األمة

دعوات نيابية لتحقيقات موسعة
في قضية صندوق الجيش
ت �ب��اي �ن��ت ردود ال �ف �ع��ل ال �ن �ي��اب �ي��ة ب�ش��أن
قضية «صندوق الدفاع»،بني من يطالب
ب �ح ��ل م �ج �ل��س االم � � ��ة واي � �ج � ��اد ح �ك��وم��ة
ج��دي��دة ب��رئ �ي��س ون �ه��ج ج��دي��دي��ن وب�ين
ب �ق��اء امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي وال �ق �ي��ام ب ��دوره
ال��رق��اب��ي بالتنسيق م��ع ال�ن�ي��اب��ة العامة
وديوان املحاسبة.
من جانبه ،أكد النائب ثامر السويط أن
األنباء املتداولة حول اتهامات بالفساد
ألط� � ��راف ح �ك��وم �ي��ة أن� �ب ��اء م �ف��زع��ة أله��ل
ال�ك��وي��ت ،وت�م��س ك��رام��ة ال��وط��ن وأم��وال��ه
العامة ومستقبل أجياله ،وتشكل أكبر
إهانة لنا إن تجاوزنا عنها وتساهلنا
م � ��ع م ��رت� �ك� �ب� �ي� �ه ��ا ،ل � � ��ذا أدع� � � ��و ال� �ج� �ه ��ات
القانونية والرقابية لتولي مسؤوليتها
التاريخية والتحقق منها والتحقيق مع
أصحابها.

محاربة الفساد
ب� ��دوره اع�ت�ب��ر ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ه��اي��ف أن
حل مجلس األم��ة ب��ات مستحقا إليجاد
مجلس ق��ادر على التحقيق وك�ش��ف ما
ي �ج��ري ت��داول��ه م��ن إي ��داع ��ات ج��دي��دة قد
ت�ك��ون مليارية فهي أك�ب��ر م��ن ق��درة هذا
املجلس وتركيبة أعضائه كما أن على
ه�ي�ئ��ة ال �ف �س��اد وال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة تفعيل
دوره � �م� ��ا ك ��ام�ل�ا ف� ��ي م� �ح ��ارب ��ة ال �ف �س��اد
وكشف الحقائق دون أي تباطؤ أوتردد،
فالكويت أكبر من الجميع.
من جهته ،أكد النائب عبداهلل فهاد أن ما
يثار من اتهامات وشبهات في صندوق
ال� �ج� �ي ��ش خ� �ط� �ي ��ر ب� �ح ��ق األم� � � ��ة وي �م��س
أم ��وال� �ه ��ا ال �ع��ام��ة وم �س �ت �ق �ب��ل أج �ي��ال �ه��ا،
وجريمة كبرى إذا جرى التجاوز عنها،
وأم ��ام ال�ن�ي��اب��ة وه�ي�ئ��ة م�ك��اف�ح��ة الفساد

يستطيع مواجهة الفساد».
ب��دوره ،اعتبر النائب خالد العتيبي أن
ص �ن��دوق ال �ج �ي��ش م��ا ه��و إال واح� ��د من
ص�ن��ادي��ق س ��وداء ت�ح�ت��اج ض�م��ائ��ر حية
لكشف أس��راره��ا ،م��ؤك��دا أن للمال العام
ح��رم��ة ،ي�ج��ب أن ي �ح��ال ك��ل م��ن ي�ت�ط��اول
عليه للعدالة ،أمامنا مسؤولية سياسية
ت��دف �ع �ن��ا ب� �ض ��رورة امل �ط��ال �ب��ة بتنصيب
رئيس وزراء جديد يأتينا بنهج جديد.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق��ال ال�ن��ائ��ب ب��در امل�ل�ا «اؤك��د
التزامي السابق بعدم التعاون مع سمو
الرئيس وزاد التزامي تأكيدا ومصداقية
بعد ما جرى تداوله في ظل عدم القيام
ب�ن�ف�ي��ه ،وإن م�س��ؤول�ي��ة ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
وه� �ي� �ئ ��ة م �ك ��اف �ح ��ة ال� �ف� �س ��اد م �س��ؤول �ي��ة
تاريخية واستحقاق وطني في حماية
وصون املال العام.

محمد هايف

ثامر السويط

ودي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة م�س��ؤول�ي��ة تاريخية
ووطنية بالتحقيق فيها بشفافية.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق ��ال ال�ن��ائ��ب ع ��ادل ال��دم�خ��ي
بعد فضيحة صندوق الجيش والتطرق
إل� � ��ى أس� � �م � ��اء رئ � �ي� ��س ال � � � � � ��وزراء ووزي� � ��ر
الداخلية بشكل رسمي ،أصبح مطلبنا
امل� �ت� �ك ��رر ب��رئ �ي��س ج ��دي ��د ون� �ه ��ج ج��دي��د
مستحقا ،وهذا كله نتاج الفترة السابقة
م��ن م �ح��ارب��ة امل�ص�ل�ح�ين وال �س �ك��وت عن
القبيضة واملنتفعني في املجلس لحماية
الفاسدين.
م��ن ناحيته ،اعتبر النائب عبدالوهاب
البابطني أنالكويت أمام قضية إيداعات
ج ��دي ��دة ب �ب �ش��اع��ة أك �ب ��ر ،ول ��ن ن��واج�ه�ه��ا
إال بمثل م��ا واجهها ال�ن��واب السابقون
وال �ح��ال �ي��ون ال �ش ��رف ��اء ،م �ش ��ددا ع �ل��ى أن
مسؤولية النيابة وهيئة مكافحة الفساد
االنتصار ألموال الشعب بقضية ،مؤكدا

أن ع ��ودة رئ�ي��س ال� ��وزراء ملنصبه تعني
مواجهته سياسيًا وشعبيًا.
ب � � ��دوره ،ق� ��ال ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ال� � ��داللان ب��دوره ،ق��ال النائب الحميدي السبيعي
ص ��ح م ��ا ي �ج��ري ت ��داول ��ه م ��ن م�ع�ل��وم��ات «امللف ب��ال�ك��ام��ل ب��أي��دي ال�ن�ي��اب��ة العامة
بشأن ت�ج��اوزات في مالية وزارة الدفاع والذي ننتظر منها سرعة فتح التحقيق
وال �ج �ي��ش ،ف ��إن ه ��ذا االم ��ر يتطلب دورا وك ��ذل ��ك ع �ل��ى رئ �ي ��س دي� � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ملجلس االمة ومسؤولية كبيرة دستورية السيد فيصل الشايع أن يثبت أن��ه أهل
وقانونية امام جهات التحقيق كالنيابة للثقة والسير قدمًا نحو كشف الحقيقة
العامة وهيئة مكافحة الفساد ودي��وان ك��ام �ل��ة ل �ل �ش �ع��ب ،وس �ت �ظ��ل ه� ��ذه ق�ض�ي��ة
املحاسبة للتعامل الجاد مع ما يثار من النواب الشرفاء ملحاربة الفساد وضرب
أوكاره أينما كانوا».
معلومات تتعلق باملال العام.
م � ��ن ن� ��اح � �ي � �ت� ��ه ،ق � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب ع � �ب� ��داهلل من جهته ،قال النائب رياض العدساني
ال �ك �ن��دري «ع�ل�ي�ن��ا اإلع �ل��ان ع��ن م�ح��ارب��ة «فيما يتعلق بصندوق الجيش وإحالته
ال �ف �س��اد وح �م��اي��ة امل ��ال ال �ع��ام ،وأن نبدأ إل� ��ى ال �ن �ي��اب��ة ف �ق��د أك� ��د ال �ن ��ائ ��ب ري ��اض
بأصحاب (بشوت الصف األول) وإن كان ال �ع��دس��ان��ي أن� ��ه ي �ت �ط �ل��ب اس �ت �ك �م��ال ك��ل
املسؤولون عن الجهات الرقابية عاجزين اإلج��راءات القانونية ح��ول ملفات جرى
عن كشف تلك التجاوزات الخطيرة على التحقيق فيها بوزارة الدفاع تتعلق في
امل��ال العام ،فعليهم التنحي وتركها ملن عقود التسليح ومنها (يوروفايتر)».

كشف الحقيقة

األحد  20ربيع األول  1441هـ  17 -نوفمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16643

رداً على سؤالين قدمهما خليل الصالح

الفاضل والعفاسي :طلبنا مميزات
مالية للموظفين ..و«الديوان» لم يرد
حمد الخلف
ك�ش��ف وزي ��ر ال�ن�ف��ط وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل��اء
خالد الفاضل ،ووزير شؤون مجلس األمة
فهد ال�ع�ف��اس��ي ،أن دي ��وان ال�خ��دم��ة املدنية
لم يرد على مطالبهما بشأن منح مكافآت
مل��وظ �ف��ي ال �ج �ه��ات ال �ت��ي ي �ش��رف��ان ع�ل�ي�ه��ا،
وذل � ��ك ف ��ي رده� �م ��ا ع �ل��ى س ��ؤال�ي�ن ق��دم�ه�م��ا
النائب خليل الصالح.
ب � ��دوره ،أوض� ��ح ال �ف��اض��ل أن وزارة النفط
خ��اط �ب��ت دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة  3م��رات
خ�لال سنوات  2019 - 2018 - 2017بشأن
ص��رف م�م�ي��زات م��ال�ي��ة ووظ�ي�ف�ي��ة ملوظفي
وزارة النفط ،إال أن دي��وان الخدمة املدنية
لم يرد على أي منها.
نّ
وبي الفاضل أنه كانت هناك مكافأة مالية
ت�ص��رف مل��وظ�ف��ي ال�ن�ف��ط م��رة واح ��دة خ�لال
السنة خالل األع��وام ،2016 - 2015 - 2014
إال أنه جرى إيقافها ولم تصرف منذ ذلك
الوقت.
ول�ف��ت إل��ى أن��ه بالنسبة ملؤسسة البترول
ال �ك��وي �ت �ي��ة ،ف �ل �ي �س��ت ه� �ن ��اك أي م �ط��ال �ب��ات
ب� ��زي� ��ادة ال � ��روات � ��ب أو م �ن��ح م� ��زاي� ��ا م��ال �ي��ة
إضافية.
أم��ا ف��ي م��ا يخص وزارة الكهرباء ،فأشار
ال �ف��اض��ل إل ��ى أن ال� � ��وزارة ط��ال �ب��ت  4م��رات
بصرف مكافآت تشجيعية لبعض موظفي
ال� ��وزارة ب ��إدارة ال�ص�ي��ان��ة ألج �ه��زة التحكم
بمراكز املراقبة والتحكم ،ومكافآت مالية
ل�ل�ف��رق ال��ري��اض �ي��ة ال�ح��اص�ل��ة ع�ل��ى امل��راك��ز
األول � ��ى ،وم �ك��اف��آت م��ال �ي��ة مل �ش��روع ق��ان��ون
إن �ش��اء امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�ك�ه��رب��اء وامل ��اء،
إض��اف��ة إل��ى إع ��ادة ص��رف امل�ك��اف��آت امل�ق��ررة

للمهندسني وشاغلي الوظائف ذات الطابع
الهندسي للكويتيني العاملني بمحطات
القوى الكهرباء ،إال أن الديوان رفض أحد
طلبات ،وما زالت هناك  3طلبات معروضة
أمامه.
وب �ش��أن االس �ت �ق��االت امل�ق��دم��ة م��ن املوظفني
منذ ع��ام  2016حتى نهاية  ،2018أوض��ح
ال �ف��اض��ل أن إج �م��ال��ي اس �ت �ق��االت امل��وظ�ف�ين
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ف � ��ي وزارة ال� �ن� �ف ��ط ب� �ل ��غ 37
اس�ت�ق��ال��ة اع�ت�ي��ادي��ة م��ن دون ذك��ر أس�ب��اب،
وف��ي وزارة الكهرباء بلغ ع��دد االستقاالت
 1022استقالة ب�ن��اء على طلب مقدميها،
وف ��ي م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت �ي��ة بلغت
االستقاالت خالل هذه الفترة  19استقالة.

مجلس األمة
م��ن ج �ه �ت��ه ،أوض� ��ح وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
مجلس األمة وزير العدل فهد العفاسي أن
مكتب وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس األم��ة
سبق أن خاطب دي��وان الخدمة املدنية في
ش�ه��ر أب��ري��ل  2019ل�ت�ح��وي��ل ب��دل التمثيل
املمنوح ملوظفي املكتب إلى ميزة مالية ،ثم
خ��اط��ب ال��دي��وان ف��ي شهر أغسطس 2019
مل �ن��ح م �ك��اف��أة م��ال �ي��ة وم �ك��اف��أة تشجيعية
ملوظفي املكتب من الكويتيني.
نّ
وبي أنه كانت هناك مخاطبات قديمة في
ه��ذا ال �ش��أن م�ن��ذ ع��ام  2016مل�ن��ح املوظفني
ميزات مالية أسوة بما هو معمول به في
األم��ان��ة ال�ع��ام��ة ملجلس ال � ��وزراء ،ول�ك��ن لم
يبت في تلك الطلبات حتى اآلن.
وأش ��ار العفاسي إل��ى أن ع��دد االستقاالت
من وزارة مجلس األمة منذ عام  2016حتى
 2018بلغ  17استقالة غير مسببة.
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حوار كيميائي

تبرعات أهل
الكويت ..تاريخ
ومسؤولية

د .حمد محمد المطر
ُ
ال تذكر الكويت إال ُويذكر دورها وريادتها في العمل

ال�خ�ي��ري اإلن �س��ان��ي ،وه��و م��ا جعلها تحظى بانتباه
العالم ،كونها من أكثر ال��دول واملجتمعات مبادرة في
مساعدة املنكوبني ،األمر الذي دفع األمم املتحدة عام
 2014إلى اختيارها مركزًا للعمل اإلنساني وتسمية
سمو األمير قائدًا للعمل اإلنساني.
لم يكن ه��ذا املركز ال��ذي احتلته الكويت وليد اللحظة
وال نتيجة املساهمات الحديثة فقط ،ب��ل ك��ان نتيجة
ت��اري��خ ط��وي��ل م��ن العمل ال�خ�ي��ري امل�ت�ج��ذر ف��ي طبيعة
شعبها ،فقد كانت الكويت من الدول القليلة التي بدأت
نهضتها عن طريق العمل الخيري ،فبنت أول مدرسة
نظامية عام  1911بمساهمة تطوعية من أهلها ،وفي
ع��ام  1913تأسست أول جمعية خيرية في الكويت،
وافتتحت بتبرعات أهل الخير أول مستوصف للرعاية
الصحية املجانية وأول مكتبة عامة ،وأول صف ملحو
األمية ،قبل أن تتطور هذه التبرعات وتمتد إلى أنحاء
العالم.
ق��د يظن البعض أن العمل الخيري ف��ي الكويت ُمنتج
ح��زب��ي ت �ق��وم ب��ه ب�ع��ض ج�م�ع�ي��ات ال�ن�ف��ع ال �ع��ام ب��دع��م
حركي سياسي لبعض التيارات الفكرية ،وه��ؤالء ال
يعرفون تاريخ الكويت ،وال يدركون لألسف أن العمل
الخيري قديم قدم الكويت ،ال بل منذ الخالفة العثمانية،
ف�ف��ي ع ��ام  1910ت �ب��رع ال�ك��وي�ت�ي��ون ل�ض�ح��اي��ا ح��ري��ق
إس�ط�ن�ب��ول ،وف��ي ع��ام  1911ت�ب��رع��وا ل��دع��م امل�ج�ه��ود
ال�ح��رب��ي ل�ل��دول��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة ،وف��ي ال �ع��ام ن�ف�س��ه 1911
ساهمت تبرعاتهم في إنشاء كلية الدعوة واإلرش��اد
بالقاهرة ،كما ساهموا في إنشاء الجمعية الخيرية في
دمشق ،ودعموا الجمعية الخيرية اإلسالمية باملدينة
امل�ن��ورة ،وس��اه��م الكويتيون ف��ي بناء أول مسجد في
لندن عام  ،1917وكانت تبرعاتهم سخية لفلسطني،
ف�ف��ي ع��ام  1921ج�م�ع��وا ال�ت�ب��رع��ات إلع �م��ار املسجد
األقصى ،وأس��س مجموعة من أبناء الشعب الكويتي
ع��ام  1936أول لجنة مل�ن��اص��رة ال�ش�ع��ب الفلسطيني
وج�م�ع��وا التبرعات ل�ل�ث��ورة الفلسطينية ،وك��ذل��ك عام
 1947ملساعدة الالجئني الفلسطينيني ،وتكرر األمر
م��ع ال �ث��ورة ال�ج��زائ��ري��ة ف��ي ع��ام  ،1954وك��ون��وا لجنة
شعبية لجمع ال�ت�ب��رع��ات للشعب ال�ج��زائ��ري ف��ي عام
 ،1957وكل ذلك غيض من فيض.
وف��ي خمسينيات ال�ق��رن امل��اض��ي ،وبعد إن�ت��اج النفط،
دخ�ل��ت ال�ك��وي��ت ك��دول��ة ب��اب العمل ال�خ�ي��ري م��ن أوس��ع
أب��واب��ه ،وق��دم��ت م�س��اع��دات ع��دي��دة ل�ل��دول ال�ع��رب�ي��ة ،ثم
أط� ��رت ال �ع �م��ل ال �خ �ي��ري ال �ح �ك��وم��ي م��ن خ�ل�ال إن �ش��اء
ال�ص�ن��دوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية في
عام  - 1961عام االستقالل  -وساهم هذا الصندوق
ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن ال �ب �ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ل �ل��دول
العربية والدول النامية ،من تمويل شوارع وجسور إلى
جامعات ومستشفيات إلى مساعدات اقتصادية ،وفي
ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين تطور العمل
الخيري وامتد إلى مؤسسات املجتمع املدني ،ورافق
ذلك على املستوى الحكومي تأسيس بيت الزكاة عام
 ،1982واألمانة العامة لألوقاف عام  ،1993ثم تطور
العمل ال�خ�ي��ري الكويتي شعبيًا م��ن خ�لال جمعيات
النفع ال�ع��ام بما يتناسب م��ع حاجة الشعوب العربية
للعون نتيجة الحروب والكوارث التي ابتليت بها.
العمل الخيري الكويتي متواصل منذ أكثر من قرن
ول��م ينحرف ي��وم��ًا ،وه��و ال�ي��وم ي�ق��وم ب ��دوره ال��ري��ادي
ب��إش��راف وزارة الخارجية ،محترم عامليًا ويشهد له
ال�ق��اص��ي وال��دان��ي بالنظافة والتنظيم بسبب الرقابة
والشفافية ،وأصبح سمة كويتية يجب الحفاظ عليها،
ألنه ببساطة أحد مكونات هويتنا الوطنية التي نفتخر
بها أمام العالم.
***
ّ
« »Catalystمادة حفازة:
تبرعات  +تاريخ = هوية ال جمعية

جرة قلم

الكويت 13

ّ
كتاب وآراء

استجواب مسرح العرائس!

ض��ج ال�ن��اس ب��ال�ش�ك��وى م��ن س��وء أداء مجلسنا ال�ح��ال��ي وال�ف��ري��ق
الحكومي املقابل ،ليطوقنا الفشل وال�ت��ردي أينما نولي وجوهنا،
وحيث إننا ال نتدخل وليس لنا أي قول في تعيني الفريق الحكومي
من وزرائه الى وكالئه ومديريه ورؤساء وأعضاء الهيئات والدواوين
والجهات املستقلة التي لم نر ملعظمها أي عمل ملموس ايجابي في
مجتمعنا ..لذلك فنحن نضع آمالنا على من انتخبناهم للتشريع
وال��رق��اب��ة على األداء الحكومي ف��ي انتشالنا م��ن تلك ال �ه��وة ..لكن
وترد في االداء البرملاني – مع
املخيب لآلمال ما نراه من سوء ادارة ٍ
االسف  -يوما بعد آخر..
وآخر ما أتحفنا به املجلس هو استجواباه – املشكوك بدوافعهما
– ل��وزي��ري الداخلية واألش�غ��ال ..فالواضح من ط��رح االستجوابني
شخصانيتهما واإلحساس بأن أحدا أو جهات خارج املجلس تقف
وراءهما وتدفع لطرحهما..
فوزير الداخلية «يشق ويخيط» بأمور كثيرة ال تعد وال تحصى
بحياة ك��ل املواطنني واملقيمني بمن فيهم األع�ض��اء ال��ذي��ن يقفون
على عتبة االنتخابات القادمة ،واملتوقع أن تعفينا تلك االنتخابات
من أكثر من وج��ه في ه��ذا املجلس العبء على التشريع والرقابة.
والنائب املستجوب لوزير الداخلية ذك��ر بعظمة لسانه وه��و يلوح
بذلك االستجواب الهزيل بأن الوزير لم يطع طلبه في تغيير محضر
املباحث ال��ذي أثبت خطأه – أي النائب – ف��ي شكوى أح��د النواب

السابقني عليه! وهو أمر يصيبنا بالذهول ألنه من املفترض بالنائب
أن يستجوب الوزير ان فعل ذلك ..أما بقية محاور االستجواب فهي
محاور باهتة باردة على شكل املحور الذي ذكرناه.
***
نرجع الستجواب وزي��رة االس�ك��ان ،التي لم يمض على توليها
ك��رس��ي ال � ��وزارة أك �ث��ر م��ن س �ن��ة ،ف �ك��ان اس�ت�ج��واب�ه��ا مؤسسا
على أخ�ط��اء م��ن سبقها م��ن وزراء! أم��ا محاسبتها على عدم
اص�لاح م��ا خربته أم�ط��ار نوفمبر  2018فهي ل��م تقصر ،فقد
وضعت الشركات واملكاتب االستشارية الهندسية التي أهملت
أعمالها على الرغم من قبضها ملاليني امل��ال العام في القوائم
ُ
ال �س��وداء ،وه��ذا م��ا أث��ار ال�ن��ائ��ب امل�س�ت�ج��وب وم�ع��ه م��ؤي��دو طرح
الثقة بها ..فكما يبدو ،الشركات الكبرى بمصالحها املليارية
هي التي تتحكم بقرارات السلطة التنفيذية هذه األي��ام ..وكذلك
املنتمون لألحزاب االصولية الكبيرة وباألخص «االخوان» الذين
فقد أحدهم مصدر رزق وفير عندما تم استبعاده من القوائم
امل�ع�ت�م��دة ..ف �ه��ؤالء ه��م م��ن أث� ��اروا وح��رض��وا ال �ن��واب ع�ل��ى تلك
الوزيرة املجتهدة التي أصابت وفندت كما قال العضو الشاب
أحمد الفضل كل فاصلة وعالمة استفهام وش� ّ�دة وضمة في
ذلك االستجواب املغرض ،ومع ذلك لم تنج تلك الوزيرة الشابة
النظيفة اليد والسمعة من التعرض لالغتيال السياسي بطرح

علي أحمد البغلي
الثقة فيها من قبل حوالي  20نائبا وفي نفس الجلسة ،مع أن
طرح الثقة كان يجب أن يتم بعد جلسة االستماع لالستجواب
ب��أس�ب��وع ..لكننا م��اذا ن�ق��ول وب�ع��ض ن��واب�ن��ا ي ��دارون كما ت��دار
العرائس وشخصيات مسرح العرائس التي ت��دار بخيوط من
أشخاص ال نراهم على خشبة املسرح ،وهذا ما نظنه حدث في
جلسة استجواب الوزيرة بو شهري!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
هامش:
«لي حبتك عيني ما ضامك الدهر» ..وهذا كان نوع التعامل الحكومي
مع استجواب وزير ماليتها نايف الحجرف ـ الذي أهدته منصبا لم
يحلم به «كأمني عام ملجلس التعاون الخليجي» ،وبذلك سقط عنه
االستجواب كوزير مالية كورقة شجرة في يوم خريف بارد ..بينما
ظلت متفرجة على ما ح��دث باستجواب ال��وزي��رة بو شهري التي
قدم طرح الثقة بها كثير من النواب املعروفني أنهم بجيب الحكومة!

في وداع
ناصر الساير

يوسف مبارك المباركي

عبدالوهاب العوضي

قال وقلت
قال :أميركية أسلمت.
صالح وم�ب��ارك وح��اف��ظ ....أبعد ذل��ك تسأل هذا
قلت :وعربية ألحدت.
السؤال؟!
قال :الثقافة تعني الطرب والغناء والرقص.
قال :والحل؟!
قلت :والتدين يعني اإلرهاب والتطرف.
قلت :من اعتز بغير اهلل ذل ..لن يصلح حال األمة
ق ��ال :ي�ت��م ال�ق�ب��ض ع�ل��ى ال �ع �ش��رات م��ن امل�ه��رب�ين إال بعقيدتها وأخالقها وسموها وحريتها ..اعط
ومعهم كل أنواع املخدرات واملمنوعات.
األمة حريتها وأطلق يديها وانظر ماذا تفعل.
قلت :براءة لضعف األدلة.
ق ��ال :ه��ل ي��رض��ى ع�ن��ا ال �غ��رب اذا أع�ط�ي�ن��ا األم��ة
قال :انتشار املخدرات في املدارس.
حريتنا؟
قلت :عند البعض املخدرات وال التدين.
ق� �ل ��ت :ح��ري �ت �ه��ا م �ع �ن��اه��ا ن �ه �ض �ت �ه��ا ون �م��وه��ا
قال :إلى هذه الدرجة يكرهون الدين؟
وتقدمها ،لذا فسيحاربنا الغرب ويسلط علينا
قلت :إنه عقبة أمام مصالحهم.
اب� �ن ��اء ج �ل��دت �ن��ا ت �ح��ت غ �ط��اء م �ح��ارب��ة االره � ��اب
قال :ملاذا أمتنا ضحكت من جهلها األمم؟
وال��رج�ع�ي��ة والتخلف وال �ت �ط��رف ..فللغرب اتباع
قلت :انظر بتمعن للواقع العربي تعرف السبب ،وعمالء يقومون باملهمة.
وه��ل تسبب ال�ق��ذاف��ي وب��ن علي وع�ل��ي عبد اهلل قال :غطاء الرأس للراهبة حرية دينية.

أ .د .عبدالله محمد الشيخ
ق�ل��ت :غ�ط��اء ال��رأس للمرأة املسلمة غ�ط��اء للعقل
والتفكير والتخلف ،هكذا يقولون.
قال :اللحية عند الغرب ..حرية شخصية.
ق�ل��ت :وال�ل�ح�ي��ة ع�ن��دن��ا ع �ن��وان التخلف وال�ت��زم��ت
والتصنيف ،هكذا يقولون.
قال :يقولون مناهجنا تشجع على اإلرهاب.
قلت :ماذا عن مناهج الصهاينة؟ ..قتل العرب بدم
بارد قربى إلى اهلل تعالى ،كما يقولون.

ديوان المحاسبة والردود المتجهمة
النقد املتجهم ال��ذي وجهه «مصدر تربوي» إلى
تقرير ديوان املحاسبة عن وزارة التربية لن يكون
األخير وه��و ليس األول ،اذ سبق لجهات أخرى
ف��ي ف�ت��رات ماضية أن وجهت النقد ف��ي مسائل
أكثر حساسية .وبغض النظر عن مدى صواب
النقد ودقته ،فإنه يدل على رداءة خطوط االتصال
بينهما ،مما يمكن استيعابه ل��و انتهج ال��دي��وان
س �ي��اس��ة اق��ام��ة ح �ل �ق��ات ن�ق��اش�ي��ة أو أي صيغة
اتصال أخ��رى تحضرها كل جهة معنية في ما
يخصها بعد اع��داد امل�س��ودة النهائية للتقارير،
ما سينعكس ايجابا على عمل املفتشني ،ويؤكد
على الهدف املشترك في تحقيق املصلحة العامة.
وف��ي املقابل ن�ت�س��اءل :مل��اذا ل��م تلجأ ال ��وزارة الى
ارس� ��ال ن�ق��ده��ا م �ب��اش��رة ال ��ى ال ��دي ��وان م��ا دام��ت
مقتنعة بوجاهة ما ورد فيه؟ وملاذا لم ينشر على
لسان شخص مسؤول؟!
وال ش��ك ف��ي أن ق ��راءة م�ح��اي��دة لتقارير ال��دي��وان
س��وف تكشف ع��ن ق�ص��ور م��ا ه�ن��ا وه �ن��اك في
أداء معديها ن��ات��ج ع��ن ع��دم إمل��ام ك��اف باملراجع
ال�ق��ان��ون�ي��ة واالداري � ��ة والتنظيمية وت�ح��دي�ث��ات�ه��ا،

وال��وق��ائ��ع امل�س�ت�ج��دة ال �ت��ي ت�ب�ن��ى ع�ل��ى أس��اس�ه��ا
امل�ل�اح �ظ��ات ،أو غ �ي��اب ب�ع�ض�ه��ا ع��ن امل �ف �ت��ش ،أو
ع ��دم ب��ذل��ه ال �ج �ه��د ال �ك��اف��ي ف��ي اس �ت �ي �ف��اء جميع
جوانبها ،وهي أمور تمكن معالجتها من خالل
تنمية وتطوير القدرات وتحديث آليات التواصل
م��ع الجهات املرجعية وتقييم مسؤولي ال��دي��وان
لحجم ال�ع��بء امللقى على كاهل املفتشني وأث��ره
في تحقيق األداء املستهدف.
ول �ن��ا ف��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق أن ن �ت �س��اءل ع�م��ا تحقق
من استراتيجية ال��دي��وان الرابعة 2020 - 2016
واملنتظر انتهاء تنفيذها أول أبريل املقبل ،خاصة
أنها تشتمل على محورين ذوي صلة مباشرة
بحديثنا هنا في ما يخص دعم القدرات املهنية
للعاملني وت�ط��وي��ر وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل وتشجيع
وزيادة املعرفة والخبرات بما تتضمنه من أهداف
م �ح��ددة وم��ؤش��رات ق �ي��اس .وه ��ذه ف��ي مجملها
يجب أن تلمس جميع األطراف املعنية انعكاسها
على املخرج النهائي للديوان املتمثل تحديدًا في
التقارير السنوية ال�ص��ادرة عنه ،وه��و أم��ر يكاد
ال يلحظ على م��دار ال�س�ن��وات لضآلته ب��ل تكاد

عبدالحميد علي عبد المنعم
aa2monem@hotmail.com

صياغته وتبويبه وأسلوب ردوده أن تكون شبه
ث��اب�ت��ة م�ن��ذ س �ن��وات ط��وي�ل��ة .وال �ت��زام��ا باملصلحة
ال �ع��ام��ة ،ف ��ان ه ��ذا ي�ح�ت��م ادارة ح ��وار م��وس��ع مع
جميع تلك األط ��راف عند م��راج�ع��ة نتائج تنفيذ
االستراتيجية واالعداد لالستراتيجية الخامسة.
ان كل ما ذكرناه هنا ال ينال من تقديرنا لقيادات
ال ��دي ��وان وم�ف�ت�ش�ي��ه ول�ل�ج�ه��د امل �ش �ه��ود وال� ��دور
الكبير واألساسي واملهم واملطلوب الذي يبذله في
صيانة املال العام ،والفارق الكبير الذي حققه في
السنوات األخ�ي��رة في تطوير أدوات��ه وم�ص��ادره،
وإضفاء الشفافية على أعماله والتي أتاحت لكل
مهتم أو صاحب مصلحة فرصة املراجعة وابداء
الرأي.

ف�ق��دت الكويت ي��وم الخميس (امل��واف��ق ١٤
نوفمبر َ )٢٠١٩
أحد أبرز رجالها العاملني
ً
ف��ي خدمتها ف��ي ميادين ع��دة ،رج�لا كان
مثاال للتاجر والسياسي النقي ،من نخبة
أض �ح��ت أق �ل �ي��ة ف��ي ع��امل �ن��ا ال� �ي ��وم .وي��ؤك��د
ه��ذا امل�ح�ط��ات ال�ت��ال�ي��ة امل�ض�ي�ئ��ة؛ ف�ف��ي ع��ام
 1954اشترى سيارتني ،وزار اليابان في
السنة الالحقة وحصل على وكالة تويوتا
ل �ل �س �ي��ارات ،ول �ي �ص �ب��ح ب �ع��د ذل ��ك وك�ي�ل�ه��ا
امل��ؤت �م��ن ف ��ي ال �ك��وي��ت وال� �ش ��رق األوس� ��ط،
وانطلق في مشواره حتى وصلت تجارته
ب��ال �س �ي��ارات إل��ى م��ا وص �ل��ت إل �ي��ه ،بفضل
اهلل ت�ع��ال��ى ،ث��م بفضل ج�ه��ده الشخصي،
وت ��واص� �ل ��ت أك� �ث ��ر م ��ن س �ت�ي�ن ع ��ام ��ًا ،ق��ام
خ�لال�ه��ا بتأسيس الكثير م��ن ال�ش��رك��ات،
ون�ش��ط بوصفه ع�ض�وًا ف��ي غ��رف��ة تجارة
وصناعة ال�ك��وي��ت .وج ��اءت مشاركته في
ال �ح �ي��اة ال �س �ي��اس �ي��ة ،ع �ب��ر ع �ض��وي �ت��ه في
مجلس األم��ة (ال�ف�ص��ل التشريعي الثالث
ـ�ـ�ـ�ـ  )1971ل�ت�ض�ي��ف إل ��ى م�س�ي��رت��ه نقطة
ب � ��ارزة ،ال ت�ن�س��ى ،ح�ين ش ��ارك ف��ي إق ��رار
قوانني تأميم النفط وقوانني مهمة أخرى،
باإلضافة إل��ى نشاطه ّ
الفعال ،عضوًا في
جمعيات النفع العام.
وأص �ب �ح��ت م��زرع �ت��ه ف ��ي م��دي �ن��ة ال��زل �ف��ى
باململكة العربية السعودية ،التي اشتراها
بعد تحرير الكويت من الغزو الغاشم ،مثال
يحتذى في بناء املزارع ،فهناك ّ
شيد مبنى
ّ
جميال ب��ارت �ف��اع  40م �ت �رًا ،ك��ان متنفسًا
ل�ل�أص��دق��اء ،وم ��ا زال ي�ح�م��ل ال�ك�ث�ي��ر من
ال��ذك��ري��ات ،ف��إل��ى ه��ذه امل��زرع��ة كنا نسافر
معه مرتني في السنة ،وال أنسى الرحالت
التي رافقت فيها الساير ،رحمه اهلل ،طيلة
أكثر من خمسة عشر عامًا إلى ذلك املكان،
وآخرها في  24سبتمبر .2013
ه��ذه املسيرة ،بما تركته من أث��ر سياسي
واج�ت�م��اع��ي واق �ت �ص��ادي وش�خ�ص��ي على
ص�ع�ي��د ال �ع�ل�اق��ات م��ع األه� ��ل واألص ��دق ��اء
يعلو بها إلى مرتبة ،ندر من وصل إليها،
ال ت�ف�ي�ه��ا ح �ق �ه��ا ال �ك �ل �م��ات م �ه �م��ا ك �ث��رت،
ول�ك��ن ال نملك إال أن ن �ق��ول ،ون�ح��ن نفقد
ه��ذه الشخصية ال�ن��ادرة «إن��ا هلل وإن��ا إليه
راج � �ع� ��ون» ،ون �س ��أل اهلل ت �ع��ال��ى أن ُي�ل�ه��م
أسرته وآل الساير الكرام وأحباءه الصبر
والسلوان ،وإننا على فراقك يا أبا مبارك
ملحزونون.

وزارة التعليم العالي ضد التعليم العالي!
نعم ،وزارة التعليم العالي ضد التعليم العالي ..تقولون كيف؟!
ن�ج�ي��ب :ع�ن��دم��ا أص ��در ال�س�ي��د ال��وزي��ر ق� ��رارا ي�م�ن��ع بموجبه
م��واص�ل��ة ال��راغ �ب�ين م��ن ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ح�ك��وم��ي من
م��واص�ل��ة دراس�ت�ه��م العليا ون�ي��ل درج��ة ال��دك �ت��وراه وذل��ك من
الجامعات األجنبية املعترف بها من قبل التعليم العالي ،مع
العلم ب��أن مصاريف ال��دراس��ة يتكفلها ال��دارس نفسه وعلى
نفقته الخاصة .وبعد هذا القرار أص��در السيد الوزير قرارا
آخر شمل بموجبه العاملني كذلك في القطاع الخاص ،الذين
ل�ي�س��ت ل�ه��م أي ع�لاق��ة م��ع ال�ح�ك��وم��ة ،ب��اع�ت�ق��ادي ب��أن هذين
القرارين جائران بحق التعليم والشباب الراغبني في مواصلة
تعليمهم العالي ،واللذين لم نجد لهما مثيال في أي دولة من

دول العالم ،وفي الوقت نفسه فهذان القراران يتعديان على
روح الدستور الكويتي ال��ذي ينص بأحد فصوله على حق
التعليم لجميع املواطنني الكويتيني ،ونبينا صلى اهلل عليه
وسلم كذلك يقول اطلب العلم من املهد إلى اللحد ،صدق نبينا
الكريم ،وزي��ادة في التحدي في ذل��ك ال�ق��راري��ن ،حتى لو أراد
الشباب مواصلة دراستهم وحصلوا على درجة الدكتوراه من
أي جامعة من الجامعات املعترف بها ،فإن الوزارة لن تعادل
لهم شهاداتهم!
يا حكومتنا الرشيدة إن األمم ال ترقى إال بالعلم وبأبنائها
امل �ت �ع �ل �م�ين .ن �ح��ن اآلن ن�ع�ي��ش ف ��ي ع �ص��ر ال� �ث ��ورات ال�ع�ل�م�ي��ة
والتكنولوجيا العلمية الحديثة والعلم يتطور في كل يوم ،وإن

يعقوب يوسف العمر
جميع دول العالم تتسابق في هذا امليدان وكسب العلماء إلى
جانبها ،حيث تقوم بتيسير الدراسات والبحوث لهم ،وهذا
ما تقوم به جميع دول العالم ،وم��ع األس��ف الشديد إال نحن
نبدو عكس ذل��ك! علمًا ب��أن جميع الجامعات امل��وج��ودة في
البالد بما فيها جامعة الكويت ال تعطي درجة الدكتوراه إال

في صفة محدودة جدًا للدارسني فيها ،والغريب في األمر أن
الوزارة تطلب دكاترة في تخصصات مختلفة من دول عربية
وأجنبية في كل عام.
م ��رة أخ ��رى ن �ق��ول ال ت��رق��ى األم� ��م وال �ش �ع��وب إال بالتعليم،
خصوصًا التعليم العالي ،وإذا غاب العلم والتعليم فإن الجهل
يأتي والجهل ه��و ال��ذي يدمر ال��دول وال�ش�ع��وب ،ون�ق��ول مرة
أخرى التطاول على مواد الدستور واملساس بمواده هذا أمر
م��رف��وض تماما ،يرفضه ك��ل م��واط��ن على أرض�ن��ا الحبيبة،
واآلن ن�ط�ل��ب م��ن ح�ك��وم�ت�ن��ا ال��رش �ي��دة إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر بهذين
القرارين املحبطني لوقوفهما حجر عثرة أمام طموح شبابنا
الساعني لرفعة الكويت بالثقافة والعلم.

اليت
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ّ
بهن
بنات حواء في خطر! ..أمراض القلب تفتك
وبحث الباحثون عن االرت�ب��اط��ات املحتملة بني الحالة الصحية للقلب واملهن املختلفة
في مجموعة تضم أكثر من  65ألف سيدة بمتوسط عمر  63عاما ،ممن تعرضن
النقطاع الطمث.
وكجزء من أبحاثهم ،صنف الباحثون املشاركات وفقا لقياسات
ص�ح��ة ال�ق�ل��ب واألوع �ي��ة ال��دم��وي��ة ف��ي  ،AHAواس�ت�ن��دت املقاييس
إل��ى ع��وام��ل نمط ال�ح�ي��اة ،مثل ح��ال��ة ال�ت��دخ�ين ،وال ��وزن ،والنشاط
البدني ،والتغذية ،إضافة إل��ى عوامل الخطر الصحية ،بما في
ذلك الكوليسترول الكلي ،وضغط الدم ،ونسبة السكر في الدم.
كما أخذ فريق البحث في االعتبار  20من املهن األكثر شيوعا
بني املشاركات.

مي السكري
من املحتمل أن تؤثر بعض املهن على صحة قلب اإلناث
بشكل أكثر سلبية من غيرها ،لكن ما هي تلك املهن؟
سؤال توصلت الى اإلجابة عنه بعض الدراسات الحديثة
التي حذرت من بعض املهن وتأثيرها على صحة املرأة،
تلك املهن التي قد تتسبب في تعرض السيدات لإلصابة
ب �م �ش��اك��ل ف ��ي ال �ق �ل��ب واألوع � �ي� ��ة ال ��دم ��وي ��ة ،وم� ��ن ب�ي�ن ه��ذه
الوظائف مهنة التمريض.
وبينما يعلم ال�ب��اح�ث��ون أن ال�ع��دي��د م��ن ع��وام��ل ن�م��ط الحياة
يمكن أن ت��زي��د م��ن خطر اإلص��اب��ة ب��أم��راض القلب -ب�م��ا في
ذل��ك اتباع نظام غذائي غير صحي ،ونقص النشاط البدني،
والتدخني -هناك عامل خطر واحد ال يحظى بنفس القدر من
االهتمام الذي قد يستحقه ،وهو مهنة الشخص.
وبحسب ما ذك��ره موقع « »Medical news todayالبريطاني،
ف��إن العديد من ال��دراس��ات الحديثة أظهرت أن��ه من املمكن ربط
م�ه�ن��ة ال �ش �خ��ص ب��زي��ادة خ �ط��ر اإلص��اب��ة ب��أم��راض ال �ق �ل��ب أو
غيرها من مشاكل القلب واألوعية الدموية.
على سبيل امل�ث��ال ،وج��دت إح��دى ال��دراس��ات ال�ت��ي أج��راه��ا
ال�ب��اح�ث��ون ع�ل��ى م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ي��اب��ان�ي�ين أن األف ��راد ال��ذي��ن
يشغلون مناصب إدارية ،يواجهون مخاطر أكبر لإلصابة
بأمراض القلب.
وم��ع ذل��ك ،تشير م��راك��ز السيطرة على األم��راض والوقاية
منها ( )CDCإلى أنه ال ي��زال من غير الواضح كيف يمكن
ل�ع��وام��ل ال�خ�ط��ر امل�ه�ن��ي أن ت�س��اه��م ف��ي م�ش��اك��ل ال�ق�ل��ب ،وأن�ه��ا
تشجع على إجراء مزيد من البحوث في هذا املجال.
ووف �ق��ا لجمعية ال�ق�ل��ب األم �ي��رك �ي��ة ،ف��إن أم ��راض ال�ق�ل��ب واألوع �ي��ة
الدموية هي القاتل رق��م واح��د للنساء ،ما تسبب في وف��اة واح��دة من
كل ثالث حاالت وفاة كل عام بمعدل امرأة واحدة تقريبا كل دقيقة.

العامالت في مجال الصحة
وحسبما نقل املوقع عن باحثني بجامعة دريكسيل في والية بنسلفانيا ،فإن العامالت
في مجال الصحة من املمرضات واملعاونات الصحيات ،وعامالت الرعاية االجتماعية،
هن أكثر عرضة ملشاكل صحة القلب واألوعية الدموية ،إضافة إلى مهن أخرى.

هل العسل أفضل
من أدوية عالج السعال؟
د .خلود البارون
ال� �ش ��اي وش� � ��راب ال �ل �ي �م��ون م ��ع ال�ع�س��ل
ال ��داف ��ئ م��ن ال �ع�ل�اج��ات ال�ش�ع�ب�ي��ة ال�ت��ي
تعودنا عليها لتخفيف التهابات الحلق
وال �س �ع ��ال .ل �ك��ن دراس � ��ة ح��دي�ث��ة
أظهرت أن تناول العسل وحده
قد يكون كافيًا لهذا الغرض.
ً
فقد أع�ط��ى ب��اح�ث��ون أط�ف��اال
ف� ��ي ع� �م ��ر ع ��ام �ي�ن وأك � �ب ��ر،
م� ��ن امل� �ص ��اب�ي�ن ب��ال �ت �ه��اب��ات
في الجهاز التنفسي العلوي ،ملعقتي عسل صغيرتني قبل النوم،
واكتشفوا أن ذلك أسهم في تقليل عدد مرات سعالهم الليلي ّ
وحسن
جودة نومهم أيضًا.
دراس��ة أخ��رى أظهرت أن فعالية العسل في ع�لاج السعال مشابهة
ل�ف�ع��ال�ي��ة أدوي� ��ة ت�ث�ب�ي��ط ال �س �ع��ال ال �ت��ي ت�ح�ت��وي ع�ل��ى م��رك��ب يسمى
.dextromethorphan
ّ
وف ��ي م �ق��ال ن�ش��رت��ه م�ح�ل��ة «ك�ت�ي�ن��غ أي� ��دج ه�ي�ل��ث» ع��ل��ق د .جايمس
ً
ستكلبيرغ البروفيسور في طب األط�ف��ال ،قائال إن «ت�ن��اول العسل
الطبيعي كبديل عن أي عقار مثبط للسعال من العادات املفيدة .لكن
نتيجة إل��ى وج��ود حالة ن��ادرة من التسمم الغذائي التي تحدث عند
وج��ود مكونات غير مرغوب فيها في العسل ،ينصح بعدم تقديم
العسل لألطفال األصغر من عمر سنة .كما تجب اإلش��ارة إل��ى أن
السعال ليس عرضًا سيئًا ،بل هو ردة فعل طبيعية للجسم تساهم
في تنظيف الرئة واملمرات الهوائية من املخاط والجراثيم (البلغم)».

خطورة السقوط أثناء الحمل
د .خلود البارون
ج� �س ��م امل� � � ��رأة م �ص �م��م ل �ح �م��اي��ة
ال� � �ج� � �ن �ي��ن ال� � � � � ��ذي ي � �ن � �م� ��و ف ��ي
أح�ش��ائ�ه��ا ،ف �ج��دار ال��رح��م
ال� �س� �م� �ي ��ك وال � �ع � �ض �ل�ات
ال �ق��وي��ة امل�ح�ي�ط��ة بالبطن
وال � �ح� ��وض ت �ح��اف��ظ ع�ل��ى
ص �ح��ة ال �ج �ن�ين وب �ق��ائ��ه ف��ي
الرحم.
يعمل ال�س��ائ��ل األم�ن�ي��وس��ي املحيط
ب��ال�ج�ن�ين ك��وس��ادة م �ض��ادة ل�ل�ص��دم��ات،
بيد أن السقوط يعتبر من الحوادث ال��واردة أثناء الحمل ،ويمكن
أن يصبح ضارًا للجنني في بعض الحاالت.
ن�ظ��را إل��ى ان��دس��اس (اخ�ت�ب��اء) ال��رح��م خلف ع�ظ��ام ال�ح��وض خالل
األسابيع األولى من الحمل ،فالوقوع أو السقوط خالل هذه الفترة
ال يمثل ع��ادة مشكلة كبيرة ،لكن يمكن أن يكون ض��ارًا للحامل
وجنينها إن ح��دث خ�لال امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة للحمل وب��داي��ة الثالثة،
خصوصا لو سقطت الحامل على بطنها ،ففي هذه الحالة يمكن
أن يؤدي ذلك إلى بدء تقلصات الوالدة وفقدان السائل األمنيوسي
وانفصال املشيمة ع��ن ج��دار ال��رح��م ،وال�ن��زف ،وم��رور دم الجنني
إلى جسم الحامل.
ي�ن�ص��ح ال �خ �ب��راء ال �ح��ام��ل ال �ت��ي س�ق�ط��ت ف��ي األش �ه��ر األول� ��ى بقصد
املمرضة أو الطبيب ل��وص��ف السقوط واألع ��راض ال�ت��ي ش�ع��رت بها
بعده ،لكن إذا حدث السقوط خالل األشهر االربعة األخيرة من فترة
الحمل فعليها قصد غرف الطوارئ للتأكد من صحة الجنني والحمل.

اإلناث وضعف صحة القلب
وق��د الح��ظ ال�ب��اح�ث��ون أن م��ا ي �ق��رب م��ن  %13م��ن اإلن ��اث في
م�ج�م��وع��ة ال��دراس��ة ي�ع��ان�ين م��ن ض�ع��ف ص�ح��ة ال�ق�ل��ب واألوع �ي��ة
ً
ال��دم��وي��ة ،ووج ��د ال�ب��اح�ث��ون أي��ض��ا وج ��ود ارت �ب��اط ب�ين وظ��ائ��ف
م�ح��ددة وزي��ادة خطر اإلص��اب��ة بمشاكل صحة القلب ل��دى ه��ؤالء
ال�ن�س��اء .وب�ش�ك��ل أك�ث��ر ت�ح��دي��دا ،ك��ان��ت ال�ن�س��اء ال�لائ��ي ي��ؤدي��ن عمال
اجتماعيا أكثر عرضة بنسبة  %36للتعرض ملشاكل في صحة
القلب مقارنة بأولئك في املهن األخرى.
ك �م��ا أظ� �ه ��رت ال �ن �ت��ائ��ج ان ال �ن �س��اء ال �ع��ام�ل�ات ف ��ي م �ج��ال
ال��رع��اي��ة الصحية ك� َّ�ن أكثر عرضة بنسبة  %16لضعف
ص �ح��ة ال �ق �ل��ب ،خ��اص��ة ال �ع ��ام�ل�ات ف ��ي م �ج��اال ال �ت �م��ري��ض
والطب النفسي واملساعدات الصحيات في املنزل ،وكانت
امل �م��رض��ات أك �ث��ر ع��رض��ة ب �ن �س �ب��ة  %14مل �ش��اك��ل ال�ق�ل��ب
واألوعية الدموية.
وم��ع ذل��ك ،وج��د ال�ف��ري��ق أي�ض��ا وج��ود ع�لاق��ة ب�ين بعض املهن
وتقليل مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

¶ دراسات ِّ
تحذر من تأثير
بعض المهن على صحة النساء

سماسرة العقارات
وبالتالي ،فإن سمسارات العقارات ووكيالت املبيعات لديهن مخاطر أقل بنسبة %24
من مشاكل في القلب من تلك التي في مجاالت العمل األخرى ،في حني أن املساعدات
اإلداريات لديهن خطر أقل بنسبة  %11من مشاكل القلب واألوعية الدموية.
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 7عالمات وأعراض..
ال تتجاهلها
يتطلب ألم الصدر والفقدان املفاجئ للرؤية أو التحدث وألم البطن الحاد
رع��اي��ة طبية ف��وري��ة ،ولكن م��اذا ع��ن امل��زي��د م��ن ع�لام��ات الخطر الخفية؟
قد يكون من الصعب معرفة ما يجب فعله .في ما يلي قائمة من سبع
عالمات وأعراض تستحق االهتمام:
 .1فقدان الوزن مجهول السبب
إن فقدان الوزن من دون مجهود قد يبدو حلما ،ولكن في الواقع قد يشير
ذلك إلى وجود مشكلة صحية.
 .2حمى متواصلة أو شديدة
ليس بالضرورة أن تشير الحمى إلى وجود إنذار .يبدو أن الحمى تؤدي
ُ
دورا رئيسيا في مكافحة العدوى .قد تشير الحمى املتواصلة إلى وجود
عدوى خفية ،والتي قد تكون أي حالة من عدوى املسالك البولية إلى السل.
في بعض الحاالت ،تتسبب الحاالت السرطانية.
ُاتصل بالطبيب إذا بلغت درجة حرارتك  39.4درجة مئوية أو أعلى أو إذا
أصبت بحمى ألكثر من ثالثة أيام.
 .3ضيق التنفس
ق��د يشير ض�ي��ق ال�ن�ف��س إل��ى وج ��ود مشكلة صحية ك��ام�ن��ة .ق��د يكون
ضيق النفس بسبب ممارسة الرياضة الشاقة ودرجات الحرارة الشديدة
والسمنة املفرطة واملرتفعات العالية .وبعيدا عن هذه األمثلة ،فقد يكون
ضيق النفس عالمة على مشكلة طبية.
 .4تغيرات غير مبررة في عادات التب ُّرز
يختلف تعريف حركات املعدة الطبيعية بشكل كبير .استشر الطبيب
إذ الحظت تغيرات غير طبيعية أو غير مبررة ملا يعتبر طبيعيا بالنسبة
لك ،مثل:
براز دموي أو أسود أو بلون القطران.
اإلسهال أو اإلمساك املتواصل.

حاجة ملحة غير مبررة إلى التبرز.
قد تشير التغيرات في ع��ادات اإلخ��راج
إل � ��ى وج� � ��ود ع� � ��دوى ب �ك �ت �ي��ري��ة – م�ث��ل
الكامبيلوباكتر أو السلمونيال – أو عدوى فيروسية أو طفيلية .وتشمل
األسباب األخرى مرض تهيج األمعاء وسرطان القولون.
 .5االرتباك أو التغيرات الشخصية
احصل على رعاية طبية إذا كنت تعاني بشكل مفاجئ مما يلي:
ضعف مهارات التفكير.
صعوبة بالتركيز أو التوازن أو تحويل االنتباه.
التغيرات السلوكية.
قد تكون هذه التغيرات جراء العديد من املشكالت ،بما في ذلك العدوى أو
ضعف التغذية أو الحاالت الصحية العقلية أو األدوية.
 .6الشعور باالمتالء بعد تناول القليل من الطعام
إذا شعرت بهذا االمتالء أسرع من املعتاد بشكل مستمر أو بعد تناول
طعام أقل من املعتاد ،فيجب زيارة الطبيب ليفحصك .كما أن هذا الشعور،
واملعروف بالتخمة املبكرة ،يصاحبه الغثيان أو القيء أو انتفاخ أو فقدان
ب��ال��وزن .إذا ك��ان األم��ر ك��ذل��ك ،فتأكد م��ن إخ�ب��ار الطبيب بهذه العالمات
واألعراض أيضا.
وتشمل األسباب املحتملة للتخمة املبكرة مرض ارتجاع املريء املعدي،
واملعروف ع��ادة باسم  ،GERDوالقرحة الهضمية .في بعض الحاالت،
ق��د ت�ك��ون ه�ن��اك مشكلة خطيرة بمنزلة ع��ام��ل ل�لإص��اب��ة ،مثل سرطان
البنكرياس.
 .7األضواء الوامضة
ُ
أحيانًا تشير البقع الساطعة أو الضوء الوامض إل��ى اإلصابة بالصداع
ُ
النصفي .ف��ي ح��االت أخ��رى ،ق��د تشير األض��واء الوامضة املفاجئة إلى
انفصال الشبكية .يمكن للرعاية الطبية الفورية املساعدة على الوقاية
من فقد البصر الدائم.
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ما األسباب الشائعة أللم الظهر في العمل؟
سواء أكان ألم الظهر خفيفًا أم حادًا طاعنًا ،فمن املمكن أن يجعل من
الصعب عليك أداء عملك .ل�س��وء ال�ح��ظ ،تتطلب ال�ع��دي��د م��ن الوظائف
إج �ه��اد ال �ظ �ه��ر ،وم ��ن ب�ي�ن ه ��ذه ال��وظ��ائ��ف ال �ت �م��ري��ض وأع �م ��ال ال�ب�ن��اء
وامل�ص��ان��ع .حتى العمل املكتبي ال��روت�ي�ن��ي يمكن أن يسبب أو يفاقم
ألم الظهر .تعرف على أسباب ألم الظهر وما يمكنك فعله للوقاية منه.
يمكن أن تسهم العديد من العوامل في حدوث ألم الظهر في العمل .على
سبيل املثال:
¶ القوة
قد تحدث إصابة عند بذل قوة مفرطة على الظهر مثلما يحدث عند رفع
أو تحريك األجسام الثقيلة.
¶ التكرار
يمكن أن يؤدي تكرار حركات معينة إلى تعب العضالت أو إصابتها.
¶ وضعية الجسم
إن إرخ��اء الجسم يزيد من انحناء الظهر عن الطبيعي بإفراط ،وهذا قد
يؤدي إلى تعب العضالت وإصابتها.

توجد بالطبع حاالت طبية وعوامل نمط حياة معينة ،يمكنها أن تسهم في
ألم الظهر ،مثل السمنة ووضعية النوم والحالة البدنية الضعيفة والتدخني
والضغوط.

تحسن خصوبة
الطماطم ِّ
الرجل بنسبة تصل إلى %50
د .والء حافظ
ن � �ش ��رت ص �ح �ي �ف��ة «ال ��دي� �ل ��ي
ميل» البريطانية تقريرا عن
نتائج دراس��ة ق��ام بها فريق
ب �ح �ث��ي ف ��ي ج��ام �ع��ة ش�ي�ف�ي�ل��د
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،ح ��ول ت��أث�ي��ر ت�ن��اول
معجون الطماطم (صلصة الطماطم/
الطماطم املطبوخة) ف��ي الصحة اإلنجابية للرجال.
ً
وقد شملت الدراسة  56رجال أصحاء ،تتراوح أعمارهم بني  19و  30عاما،
ُوجد أن أكثر من نصفهم لديهم حيوانات منوية سيئة النوعية.
أظهرت الدراسة أن تناول ما يعادل ملعقتني كبيرتني من صلصة الطماطم
يوميا ُيحسن نوعية الحيوانات املنوية لدى الرجل ،وذلك بسبب وجود مادة
«ال�ل�ي�ك��وب�ين» بكثرة ف��ي ق�ش��رة ال�ط�م��اط��م ،وه��ي م��ادة فعالة تعمل كمضاد
لألكسدة وتسهم في مقاومة األم��راض؛ كهشاشة العظام ،وبعض أمراض
القلب ،كما تقلل من خطر اإلصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجل.
م��ن امل �ع��روف أن ال �خ �ض��روات تخسر الكثير م��ن قيمتها ال�غ��ذائ�ي��ة الجيدة
واملفيدة للجسم عند طبخها ،ولكن األمر يختلف بالنسبة ملادة «الليكوبني»
امل�ض��ادة لألكسدة ،حيث يمكنها أن ت�ق��اوم درج��ات ال�ح��رارة دون أن تفقد
قيمتها ،وبالتالي عند الطبخ تفقد الطماطم كميات كبيرة من السوائل ،بينما
يزداد تركيز مادة الليكوبني فيها ،إذ انها ال تتبخر عند الطهي ،وتبلغ نسبة
الليكوبني في الطماطم النيئة  3غ لكل  100غ ،أما عند طهيها فترتفع النسبة
إلى  22غ.
أوض��ح القائمون على الدراسة أنهم قاموا
بصنع م��ادة الليكوبني ف��ي شكل أق��راص
دوائ�ي��ة لتسهيل اس�ت�ه�لاك امل ��ادة ،وطلبوا
من الرجال املشاركني في الدراسة تناول
مادة
األق ��راص م��رت�ين يوميا م��ع ك��وب م��ن امل��اء
مل��دة ثالثة أشهر .وتعادل كمية الليكوبني «الليكوبين»
التي يتناولها الرجال من خالل األق�
�راص في قشرتها
ت�ن��اول خمس علب م��ن صلصة الطماطم
يوميا.
تعمل كمضاد
وينصح الفريق البحثي بضرورة اإلكثار
لألكسدة
من تناول الطماطم املطبوخة التي يتزايد
تركيز م��ادة الليكوبني فيها ،وال�ت��ي تمنع
تلف الحيوانات املنوية وتحسن نوعيتها.
وعلى صعيد آخر ،أشار التقرير إلى حدوث أزمة في خصوبة الرجال داخل
بريطانيا ،التي شهدت انخفاضا في متوسط عدد الحيوانات املنوية بنحو
 ،%60وه��ذا يعني أن واح��دا م��ن ك��ل ستة رج��ال متزوجني غير ق��ادر على
اإلنجاب ،كما أن  %40إلى  %50من مشكالت عدم اإلنجاب ترجع ملشكلة
في الرجل ،وقد ترجع أسباب ذلك إلى اإلكثار من تناول الوجبات السريعة،
وارتداء مالبس داخلية ضيقة ،والتدخني ،وزيادة الوزن.
وتوصيفًا للنسب امل��ذك��ورة أع�ل�اه ،فإنها تشير إل��ى ح��ال��ة «ق�ل��ة الحيوانات
ُ
املنوية» ،والتي تعرف طبيًا باسم  Oligozoospermiaوتحدث عندما يكون
لدى الرجل أقل من  15مليونا من الحيوانات املنوية لكل ملليلتر من السائل
املنوي ،األمر الذي يجعل من الصعوبة أن يحدث حمل طبيعي.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار ،أوض�ح��ت هيئة الخدمات الصحية الوطنية ف��ي بريطانيا
 NHSأن أمراض ال��ذك��ورة ،بما ف��ي ذل��ك انخفاض ع��دد ال�ح�ي��وان��ات املنوية،
وج��ودة الحيوانات املنوية أصبحت شائعة ج��دا ب�ين ال��رج��ال ،فمن ب�ين كل
ثالثة أزواج يواجه شخص واحد صعوبة في اإلنجاب .وقد ترجع املشكالت
املتعلقة بالحيوانات املنوية إلى أسباب متعددة من بينها؛ اختالالت هرمونية،
أو مشكالت وراث�ي��ة ،أو ضمور ق�ن��وات الحيوانات املنوية نتيجة ع��دوى أو
ال�خ�ض��وع ل�ج��راح��ة أو إص��اب��ة ،أو دوال ��ي ال�خ�ص�ي��ة( ،وه ��ي وري ��د متضخم
داخل كيس الخصية يؤثر في إنتاج الحيوانات املنوية) ،أو حدوث التهابات
تناسلية ،أو اإلفراط في استهالك املشروبات الكحولية ،أو التدخني وتعاطي
املخدرات ،أو آثار بعض األدوية.
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منوعات

وينك يا مال مرشد؟!!
ش��ي اخ�لاق�ي��ا ،ألن ال ��وزارة اللي يشتغلون فيها
ويمثلونها اسمها وزارة التربية والتعليم ،يعني
التربية واالخ�ل�اق ،قبل ال يبدون يعلمون األلف
والباء.
بس الواحد شيقول آه من بطنى واه من اظهري
ل�لأس��ف ان مهنة ال�ت��دري��س ص��ارت مهنة مل��ن ال
مهنة له مع كامل احترامي وتقديري للمعلمني
اللي ينحطون على ال�ج��رح يبرى وال�ل��ي يعطون
م��ن ق�ل��وب�ه��م وص�ح�ت�ه��م ووق �ت �ه��م م�ث��ل األس �ت��اذ
ح �م��زة ،اهلل ي�س�ل�م��ه ،وغ �ي��ره م��ن األس��ام��ي ال�ل��ي
نفتخر فيها ،بس استاذ حمزة وربعه من اللي
يخافون ربهم بالكويت واهلها وعيالها قلة قليلة
مل��ا ن�ي��ي ن�ق��ارن�ه��م ببعض م��درس�ين ال �ع��ازه اللي
نشوفهم هاأليام نقول يا حسرتنا على مسيرة
التعليم بوطن النهار الغالي ،ألن اللي نشوفه من
مسلسالت ال�س��ب وال �ض��رب وال�ت��وب�ي��خ واإله��ان��ة
اللي يتعرض لها الطلبة على يد بعض املدرسني
اللي اتوقع انهم يحتاجون ع�لاج نفسي سريع،
شي مو طبيعي وشي مو املفترض انه يحدث في
ديرة مثل الكويت.
ب��س ارد واق ��ول ان م�خ��رج��ات التعليم امل�ت��ردي��ة
ف��ي ال �ك��وي��ت ووج� ��ود ال��واس �ط��ة وح ��ب ال�خ�ش��وم
وعدم املراقبة من غالبية املسؤولني واملختصني
اه��م اللي وصلوا مسيرة التعليم لهذا املستوى،
واألك�ي��د ان��ي م��ا اع�م��م ب��س ال�ل��ي نشوفه ك��ل يوم
بوسائل التواصل االجتماعي من مقاطع اهانات
وسخرية وتصوير من غير اذن لحرمات الطلبة
والتعليقات السخيفة عليهم يدل ان األمر تحول
من مجرد فعل ف��ردي ال��ى ظاهرة ل��زوم ان الكل
يتصدى لها ألن املتضرر فيها عيالنا.

روابي البناي
ي ��ا ص �ب ��اح ال� �س� �ع ��ادة وال� �ح ��ب ع �ل �ي �ك��م ج�م�ي�ع��ا،
ص�ب��اح ال�ج��و ال�ل��ي ي�ش��رح القلب وي�س��ر الخاطر،
ي��ا ص�ب��اح ق�ع��دة ق�ه��اوي املباركية الشرحة اللي
ب ��دت ت�ن�ت��رس ه��األي��ام م��ن ت �ع��دل ال �ج��و ،ص�ب��اح
الحليب املهيل والعقيلي الناطع اللي عقبه امليزان
بيخترع وبيصرخ من قمة راسه ويقول «ياللهول
انقذوني» صباح العافية والخير والسعادة اللي
عساها ما تفارقكم يارب..
ع�ل��ى ط ��اري امل�ب��ارك�ي��ة وق�ب��ل ال اب ��دي بسالفتي
معاكم اليوم أحب اشكر بنك بوبيان على الفعالية
الشرحة الونيسة الناطعة اللي سووها الويك اند
اللي طاف بساحة الصفاة وخلونا نتذوق ما لذ
وط��اب من أكل بالد الفرنجة بس بنكهة كويتية
شبابية خ��اص��ة م�م�ي��زة ،ك��ون ان يمعة الصفاة
السنوية ال�ل��ي س��واه��ا بنك ب��وب�ي��ان تعتبر يمعة
كويتية شبابية كلها اس��ام��ي مميزه م��ن خيرة
شبابنا اللي نفتخر فيهم وبمشاريعهم ،وطبعا
ه��ذا مو غريب وال يديد على بنك بوبيان واللي
فيه.
امل�ه��م ن��رد ح��ق سالفتنا ال�ي��وم وال�ل��ي ات��وق��ع انها
حارتكم مثل ماهي حارتني وخلت ثالث شيبات
يطلعون براسي من كثر ماني محترة ومندقة
ج �ب��دي ،األك �ي��د ان ث�ل�اث ارب��اع �ك��م ش��اف مقطع
الفيديو لواحد املفترض انه يكون مدرس ومعلم
وم ��رب ��ي اج �ي ��ال واه � ��و ي �ه ��اوش ط��ال��ب ف ��ي سن
املراهقة بأحد مدارس وطني الغالي ،والوكاد انكم
كلكم شفتوا ردة فعل الطالب اللي مفروض ان
يحترم امل��درس ويعتبره مثل اعلى وق��دوة وابوه
الثاني في امل��درس��ة ولغة ال�ح��وار كلش ملش مو
املفترض انها تكون بهالطريقة وال بهاألسلوب ،ما تدري أنا منو؟!
بس املثل يقول اذا عرف السبب بطل العجب وال
وأن� ��ا أط ��ال ��ع ال �ف �ي��دي��و ال �خ ��اص ب �م��رب��ي األج �ي��ال
شرايكم؟
وال�ط��ال��ب امل��راه��ق ،أيقنت وت��أك��دت أن م��رض «ما
ّ
ت�ع��رف�ن��ي أن ��ا م �ن��و» اس�ت�ف�ح��ل وت �م��ك��ن ج� �دًا من
هذا بال عقاب وأبوه!!!
أبناء وطني الغالي ..اهلل يكافينا الشر ويكشف
ال �ل��ي اع��رف��ه وال �ل��ي ات��وق��ع ك��ل واح ��د ع �ن��ده عقل ض��ره��م إن ش ��اء اهلل ،ألن م��رب��ي األج� �ي ��ال في
يتفق معاي عليه ان اللي يعمل بمجال التعليم ،مقطع الفيديو كان يقول للطالب املراهق «شوف
وبمعنى ادق واص��ح اللي ينال ش��رف ان يكون تستهبل على املدرسة كلها إال أن��ا ..تعرفني أنا
معلم وم��رب��ي اج�ي��ال يعتمد عليها ال��وط��ن ،الزم م�ن��و؟» ،الصراحة ح��وار ف��ي قمة اإلب��داع والرقي
تتوفر فيه ص�ف��ات وس�م��ات خ��اص��ة تميزه عنا واألخالق؛ يعني ما ني فاهمة شنو الرسالة اللي
كلنا ،ك��ون ان ه��ذا الشخص مؤتمن على عقل يبي يوصلها مربي األجيال القادمة واهو يتكلم
وفكر وشخصيات عيالنا اللي احنا نستودعهم بكل اريحية جدام الطلبة واهم ميتني من الخوف
ك��ل ي ��وم ال�ص�ب��ح ع�ن��د ه ��امل ��درس او ه��امل��درس��ة ،منه واهو يهني الطالب املراهق ويقول ما تعرفني
غير ان ه��امل��درس وه��امل��درس��ة اه��م األس��اس في انا منو؟
ب�ن��اء شخصية ه��ال�ط��ال��ب وف �ك��رة ون�ه�ج��ة وحبه هل املفروض ان يعرفك ألن��ك ما ش��اء اهلل عليك
ل�ل�ح�ي��اة ول��وط �ن��ه ،ف��امل �ف��روض ان ه��امل��درس اللي واي��د ق��دوة حسنة وامل �ف��روض ان��ه يصير ُربعك
اه ��و ق ��دوة ح�س�ن��ة ل�ل�ط�ل�ب��ة ،ي�ف�ت��رض ان ��ه يتمتع مو كلك؟ وال املفروض ان يعرفك انت منو ألنك
ب�ص�ف��ات خ��اص��ة اه�ل�ت��ه ان ي�ك��ون م��رب��ي اج�ي��ال وايد زين وواي��د مآثرك طيبة وتحتويه وتحتوي
غ �ي��ر ال �س �م��ات األك��ادي �م �ي��ة ال �خ��ارق��ة ي��ا اهلل من رب �ع��ه ال �ط �ل �ب��ة؟ وال امل� �ف ��روض ان ي �ع��رف��ك ألن��ك
فضلك اللي يتمتعون فيها بعض املدرسني في مدرس مهاوشجي ومن ربع ال تخز ال امردغك؟
م ��دارس وط�ن��ي ال�غ��ال��ي ،امل �ف��روض ان�ه��م يكونون ب��ال�ض�ب��ك ودي اع ��رف ش �ل��ون تبينا ان�ع��رف��ك يا
مؤهلني نفسيا وثقافيا وتربويا واخالقيا وأهم حضرة املعلم الفاضل؟

فيها فالنة وعالنة من بنات ابليس وال تتهاوشني
مع رفيجتج على اس��اس انج اسماعيلوه الحول
اللي تحرشوا برفيجته وان الغيره ذابحتج ،كل
ال�ل��ي ن�ب�ي��ه م�ن�ك��م اش��وي��ة اح �س��اس ب��امل�س��ؤول�ي��ة،
واشوية احساس بالكويت اللي تنطر منكم الوايد
علشان تبنون وات�ع�م��رون اللي اه��دم��وه حرامية
الكبتات.

دكتور حامد مع التحية!

ال �ص��راح��ة واي ��د ف�ش�ل��ة وواي� ��د ع�ي��ب وواي� ��د شي
م�خ�ج��ل وم �خ��زي وي�ض�ي��ق ال�خ�ل��ق ال �ح��وار ال�ل��ي
دار ب�ين مربي األج�ي��ال القادمة اللي بينهضون
ب��ال�ك��وي��ت وبخطتها الخمسية وب�ح��ول��ون�ه��ا ال��ى
مركز مالي عاملي وبيخلون مدينة الحرير تطفح
من دود القز اللي فيها من كثر ماهي شي مو
طبيعي.

غلطان ومشلوعة عينك!
وال�ح�ين عقب م��ا خلص دور مربي األج�ي��ال اهلل
يحفظه وان ش��اء اهلل م��ا اع��رف اه��و منهو ،خل
نلتفت على الطالب اللي الغلط راك�ب��ه م��ن راس��ه
ليمن س��اس��ه ،اي��ه نعم الطالب غلطان امل�ف��روض

حتى لو هاملدرس استفزه وغلط عليه ما يقول
أي كلمة بذيئة ألن هالكالم م��و صحيح ينقال
باملدرسة وال غيرها ،ادري ان��ك معصب وادري
ان املدرس غلط عليك وفشلك جدام ربعك ،وادري
ان��ك اح�ت��ري��ت ان ع�ب��ود وخ �ل��ود وس �ل��وم الب��دي��ن
ورا امل��درس وقاعدين يتشمتون فيك ،ب��س انت
محترم وان��ت م��ؤدب وان��ت طالع م��ن بيت تعبان
على تربيتك مو املفروض انك تقول مثل هالكالم
ح��ق امل � ��درس ،امل �ف��روض ان ��ك ت �ه��ده وت� ��روح حق
م��دي��ر امل ��درس ��ة وت�خ�ل�ي��ه ي�ت�ص��رف م��ع امل ��درس،
ترى املدرسني مو كلهم مثل اللي ما نعرفه منو،
املدرسني فيهم ناس ينحطون على الجرح يبرى
سنعني راقيني فاهمني يعتبرونكم مثل عيالهم،
واملفروض علينا كلنا نحترمهم ونقدرهم ،فهذا

طلب خ��اص عفيه غيروا نظرة البعض املوزينة
ف�ي�ك��م ،غ�ي��روا ف�ك��رة ان ال�ط��ال��ب ال�ك��وي�ت��ي م��و كل
همه انه يفش تواير مدرس موعاجبه شكله ،وال
يربي زلفه ليمن حنجه ،ويستعرض بعضالته
ويقول حق صلوح وحمود نطروني بالهده ،وال
يتفلسف ويصير ف��ري��د ش��وق��ي زم��ان��ه ويدخن
ب�ع��اي��ر امل��درس��ة ي�ع�ن��ي ان ��ا ال �ل��ي ب��اي�ع�ه��ا ،ونفس
الكالم حق بناتنا بالثانوية ال يصير همج الوحيد
واألوح��د اتقصرين مريولج االستعراض بالهده
وال يكون في قاموسج مقرر اشلون تتقصعني
واتعوين حلجج وانتي اتكلمني املدرسة وتقولني
«ويع ويع شنو هذا
امبيه ،وكلش مو زين وال وصي عليه الدختر انج
تتخمرين بالحمامات اتلطني حبوب اتقص عليج

ك�لام��ي راح ي�ك��ون ل�لأب اوال وال��وزي��ر ثانيا االخ
ال��دك�ت��ور ح��ام��د ال�ع��ازم��ي ال�ل��ي ان��ا واث�ق��ة ان شاء
اهلل ان رغ�ب�ت��ه واي ��د ج��ام�ح��ة ف��ي ت�ع��دي��ل «ال�ه��رم
املتكوكس» اللي صار له اسنني وابنني امحندب
م��ن ال��دي�س��ك ال�ل��ي ف�ي��ه ،وم��ا نفع م�ع��اه ال اب��ر وال
ع�ل�اج ط�ب�ي�ع��ي ،وات��وق��ع ان ��ه ال��وزي��ر الزم يعجل
بعملية ت�ع��دي��ل ال��دي�س��ك ح��ق ه��رم�ن��ا التعليمي،
علشان الناس تذكره بالخير ويتسجل بسجله
الوزاري انجاز محد اسبقه فيه.
فأتمنى منك يا معالي الوزير انك مع فريقك اللي
يخاف اهلل بالكويت واهلها ان شاء اهلل حطيتوا
خطة اتعدل هرمنا اللي ماخذ كتر ومحد قادر
يعدله ،اتمنى منك يا معالي ال��وزي��ر ان��ك اتجابل
واتعاين بنفسك امل��دارس والجامعة ،وما تعتمد
ع�ل��ى ال �ل��ي ي�ق��ول��ون��ه ال �ل��ي ت�ح�ت��ك ،ات�م�ن��ى م�ن��ك يا
معالي ال��وزي��ر ان��ك نقيت امل��درس�ين وامل��درس��ات
واملشرفني واملشرفات نقوه علشان يكونون كفو
انهم يدرسون ويراعون اعيالنا ،ألن وهلل الحمد
ما ينقصنا شيء يخلينا ما نقيم افضل الدورات
التدريبية ،سواء التعليمية او التربوية او النفسية،
وما ينقصنا شيء علشان ما نستقدم مدرسني
على اعلى مستوى من املهنية واالخالق والتربية،
ألنه لألسف الشديد التعليم اليوم بالكويت أصبح
وظ�ي�ف��ة ول�ي��س م�ه�ن��ة ،وه ��ذا م��ا ت��ؤك��ده القصص
والبالوي ومقاطع الفيديو اليومية اللي نشوفها
وال �ل ��ي ت�ص�ي��ر ب��ده��ال �ي��ز امل � � ��دارس ،م ��ن ان�ت�ش��ار
ل�ل�م�خ��درات وال �ح �ب��وب وزي � ��ادة ن�س�ب��ة امل�ت�ح��ول�ين
جنسيًا ،هذا غير الطامة الكبرى من االعتداءات
الجنسية اللي تقوم بها بعض العمالة الرخيصة
ال �ق��ذرة ال �ل��ي ي�ت��م اس�ت�ق��دام�ه��ا ب�س�ب��ب رخصها
ووضعها بني فلذات اكبادنا من دون ال حسيب
وال رق �ي��ب .فأتمنى منك ي��ا معالي ال��وزي��ر انك
اتحمر العني واتحاسب وتفصل الشني وتكافئ
وترقي الزين ،وان��ك تقضي على سوس الفساد
اللي نخر ب��وزارة التربية صار له اسنني وابنني،
ألن هذا تعليم وبناء مجتمع ما ينفع فيه شغل
خشمك اذنك ،وال شغل املهادنة ،سواء كان طالب
أو معلم ،وكيل أو مدير مدرسة ،مدير منطقة أو
وكيل وزارة ،علشان ج��ذي اب��ي اذك��رك من باب
ان ال��ذك��رى تنفع املؤمنني ،ت��را ال�ق��رار بإييدك يا
دك �ت��ور ،ف��إم��ا ان ��ك ت�ص�ن��ع ج�ي��ل م�ح�ت��رم متعلم
راق��ي ،او تساهم بجيل بعضه منحرف فاسد،
وان ��ت واي ��د ت ��دري ان ��ه اح �ن��ا م��و ن��اق�ص�ين جيل
بعضه فاسد ،اللي عندنا امكفينا وطافح.

قادت حملة إعالمية مبتكرة ..واستعانت بمشاهير السوشيال ميديا

؟

كيف نجحت نوال في تسويق ألبوم «الحنين» بذكاء
¶ تطرحه في حفل غنائي اليوم ..بعد خروجها من عباءة روتانا
جمال العدواني
ت�ص��درت «ق�ي�ث��ارة الخليج» النجمة ن��وال أع�ل��ى «ت��رن��د» في
ال �خ �ل �ي��ج ،ب �ع��د م��ا ك�ش�ف��ت ع��ن ج ��زء م �م��ا ي�ح�م�ل��ه ال�ب��وم�ه��ا
ال�غ�ن��ائ��ي ال�ج��دي��د «ال�ح�ن�ين» م��ن م�ف��اج��آت ،وال ��ذي سيطرح
غ��دا اإلثنني رسميا عبر املتاجر املوسيقية وف��ي األس��واق
الخليجية وال�ع��رب�ي��ة ،بعد إح�ي��اء حفلتها الغنائية امل�ق��ررة
لها اليوم األح��د ،بمركز جابر األحمد الثقافي .استطاعت
نوال ان تكون حديث الشارع الكويتي على مدى عدة أيام،
وذلك بعد ما تمكنت من التغلب علي بعض العقبات التي
كانت تعرقل إطاللتها الغنائية بشكل ملحوظ .تظهر نوال
في «لوك» مختلف وفق الصور التي نشرتها ،وحازت بها
«الترند».

وانضمامها لشركة «وان بروداكشن» في أول تعاون بينهما
والذي ستتولى توزيعه وانتاجه.
ش�ع��رت أن ��وال ب��ان�ه��ا ف��ي ال�س�ن��وات األخ �ي��رة داخ��ل روت��ان��ا ال
تحظى ب��اه�ت�م��ام واض ��ح وق ��وي مل��وه�ب�ت�ه��ا ،ول��م ي�ع��د بقاؤها
بمستوى الطموح ،فقررت «الخلع الفني» بينها وبني روتانا،
والبحث عن شركة بديلة تعيد توهجها ورونقها من جديد،
غ�ي��ر أن �ه��ا م��ات��زال م�س�ت�م��رة م��ع روت��ان��ا ع�ب��ر امل �ش��ارك��ة في
الحفالت الغنائية واملهرجانات.

مهمة جديدة

ه��ذا األل �ب��وم ي�ش�ه��د م�ف��اج��آت ع ��دة ،م��ن أه�م�ه��ا أن��ه على
ن�ف�ق�ت�ه��ا ال �خ��اص��ة ،ح �ي��ث رص� ��دت ل ��ه م �ي��زان �ي��ة ض�خ�م��ة
تجاوزت ميزانية األلبوم السابق ،وأعطت مهمة التوزيع
للشركة الجديدة في الكويت وعاملنا العربي.
خ�ط�ف��ت ن �ج��اة ،االخ ��ت ال �ك �ب��رى ل�ل�ف�ن��ان��ة ن ��وال ال�ك��وي�ت�ي��ة
األن �ظ��ار ،وذل��ك بعد ال�ظ�ه��ور األول لها برفقة شقيقتها
على مواقع التواصل ،حيث ذك��رت ان هذا األلبوم واكب
ط��رح��ه ح�م�ل��ة دع��ائ�ي��ة ض�خ�م��ة وب�ش�ك��ل م ��دروس ،شمل
اعالنات في الشوارع والسوشيال ميديا.
واكبت نوال الثورة التكنولوجية للمرة األولى في تسويق

الراية البيضاء
ن��وال رق��م صعب ف��ي األغنية الخليجية ،حيث تمكنت ط��وال
مشوارها الغنائي الطويل ،من ان تكون في الصدارة وتحافظ
على توهجها وتربعها على عرش االغنية الخليجية ،وبالرغم
من أنها تعرضت الي هزات قوية كادت تسقطها لكن بذكائها
وخبرتها الكبيرة تجاوزت العقبات.
كانت هناك خطة تسويقية مدروسة ضخمة بقيادة شقيقتها
د .نجاة مديرة أعمالها من اجل طرح ألبومها الغنائي.
طرحت نوال أغنية «الراية البيضاء» على طريقة الفيديو كليب،
عبر القناة الرسمية لها على موقع «يوتيوب» وعبر منصات
ال �ع��رض امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ب�م��ا ف�ي�ه��ا م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
والفضائيات.
وي��أت��ي ط��رح�ه��ا ل �ـ«ال �ك �ل �ي��ب» ،ت��زام �ن��ا م��ع أل�ب��وم�ه��ا ال�ج��دي��د
«ال �ح �ن�ين» ،ال ��ذي ي�ح�ظ��ى ب��اه�ت�م��ام إع�لام��ي ك�ب�ي��ر خليجيا
وعربيا ،خصوصا مع حالة النشاط التي تعيشها ،والتي
كان آخرها إحياء حفل «ليلة البدر» ضمن فعاليات موسم
ال��ري��اض ف��ي امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة .وأغ �ن �ي��ة «ال��راي��ة
البيضاء» من كلمات واحد ،وألحان أحمد الهرمي ،وإخراج
أح �م��د ال �خ �ل��ف ،ال ��ذي س�ب��ق أن ت �ع��اون م��ع ن ��وال ف��ي كليب
«قضى عمري» ،وحقق ردود أفعال واسعة .ويشهد «الراية
البيضاء» ظهور بعض الشخصيات املعروفة إعالميا لدى
ال�ج�م�ه��ور ،للمرة األول��ى ي�خ��وض��ون تجربة التمثيل منهم
حمد العلي الشهير بـ «حمد قلم» ،واملذيعة حصة اللوغاني
وت��م ت�ص��وي��ر ال�ك�ل�ي��ب ف��ي اس�ط�ن�ب��ول ع�ل��ى م��دى 14س��اع��ة
متواصلة تقريبا.

الخروج من «روتانا»
راه �ن��ت ن ��وال ب��إط�لال��ة س�ت�ك��ون مختلفة ش�ك�لا وم�ض�م��ون��ا،
فبعد س �ن��وات ط��وي�ل��ة م��ن اح�ت�ك��ار موهبتها قضتها تحت
مظلة شركة «روتانا» على مدى  23عاما ،طرحت من خاللها
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أل �ب��وم �ه��ا ،وج �ن��دت ش��رك��ات ك �ب��رى ت�ع�م��ل ب��ال�س��وش�ي��ال
م�ي��دي��ا ح�ت��ى ي�ك��ون ل�ه��ا ح�ض��ور م�م�ي��ز .ك��ذل��ك اس�ت�غ��رب
ج �م �ه��وره��ا ل �ل �م��رة األول� ��ى م��ن أن ص ��ور ن� ��وال ت�ت�ص��در
ل��وح��ات كبيرة ف��ي ش��وارع الكويت تعلن ع��ن ق��رب طرح
ألبومها ،وهذا الشيء لم نعهده في ألبوماتها السابقة.
ت�ن�ش��ط ن ��وال وب�ش�ك��ل م�ل�ح��وظ ع�ل��ى م�س�ت��وى إح�ي��ائ�ه��ا
ال �ح �ف�لات ال�غ�ن��ائ�ي��ة ،ح�ي��ث ج��دول �ه��ا ل �ه��ذا ال�ش�ه��ر ي��زخ��ر
ب ��ال �ع ��دي ��د م� ��ن ال� �ح� �ف�ل�ات س� � ��واء ف� ��ي امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
السعودية ،او مشاركتها اليوم في مركز جابر األحمد
الثقافي.
فعلى مدى ثالثة أيام ،قامت نوال بعمل بروفات مكثفة
م��ع ف��رق�ت�ه��ا ،خ�ص��وص��ا أن�ه��ا امل��رة األول ��ى ال�ت��ي تخوض
انتاج حفل غنائي على حسابها الشخصي ،بمشاركة
زوجها امللحن مشعل العروج ،حيث سبق للفنانة احالم
اتخاذ هذه الخطوة منذ اكثر من عامني في مركز جابر
األحمد الثقافي ،وحققت صدى قويا.

ترويج ذكي

حمد قلم مشاركاً في الكليب مع المذيعة حصة اللوغاني

حمد قلم لـ سبقلا :كل عناصر النجاح متوافرة
حول تفاصيل كليب «الراية البيضاء» ،صرح النجم حمد العلي لـ سبقلا ،أن االقتراح بمشاركته جاء بمبادرة من
نوال ،وقال «لم أستوعب الطلب في بادئ األمر ،ولم أصدق الخبر ،وقلت لها أنا معك دون تفكير ..ألني من عشاق
صوت نوال ،ولها مواقف معي لن أنساها ،أهم موقف كان في السنة األولى لبرنامجي (حمد شو) ،عندما طلبت
منها أن تكون ضيفة معي من دون معرفتي شخصيا ،ولم تتردد ،بل وافقت ودعمتني» وتابع {أحببت العمل في
هذا الكليب عندما عرفت ان كاتب األغنية «واحد» ،وأحببتها أكثر عندما علمت بأن ملحنها أحمد الهرمي ،كذلك
شدتني أكثر رؤية املخرج أحمد خلف فوجدت كل عناصر النجاح متوافرة لهذا العمل ،لم أفكر يوما بأن أكون بطل
«كليب» ،لكن الفكرة اعجبتني رغم بساطتها} .وأضاف «أنا من اتصلت باملذيعة حصة اللوغاني لكي تشاركني
ف��ي ه��ذا الكليب ،وه��ي مثلي واف�ق��ت دون ت��ردد ،سافرنا إل��ى اسطنبول حيث استغرق التصوير م��دة  14ساعة
متواصلة تقريبا ،وبقينا لساعات بني الضحك والوناسة واألجواء الحلوة» ،وقال قلم «سعيد بقوة رد فعل الجمهور
الكويتي والسعودي والخليجي بعد ما أصبح كليب الراية البيضاء «ترند» عند عرض البرومو» .وحول تكرار تجربة
«الكليب» مع مطرب آخر قال «سوف أكرر التجربة فقط مع أم حنني ألنها فنانة غير».

في خطوة تحسب لها ،استعانت بنجم السوشيال ميديا
حمد العلي ،واستطاعت ان تستثمر حضوره القوي عبر
«س �ن��اب ش ��ات» ،وع��رض��ت ع�ل�ي��ه ان ي�ك��ون ن�ج��م «كليبها»
الجديد ألغنية «ال��راي��ة البيضاء» ،حيث كانت ضيفته في
برنامجه «حمد ش��و» وترجمت الصداقة بينهما إل��ى هذا
العمل الفني الذي كان برفقة املذيعة حصة اللوغاني ،حيث
وضع املخرج سيناريو يتماشى مع اجواء األغنية.
سبق لنوال ان تعاونت مع الفنانني في «كليباتها» السابقة،
ل�ك��ن ل�ل�م��رة األول ��ى تستثمر ن�ج��وم ال�س��وش�ي��ال م�ي��دي��ا في
خ��دم��ة وت��روي��ج أع�م��ال�ه��ا ال�ف�ن�ي��ة ،وه��ذا يعتبر ذك��اء يسهم
بشكل اكبر في خدمة هذا «الكليب» وترويجه.
ومن ضمن الحملة املدروسة التي وضعت في ترويج البوم
«حنني» وج��ود تعاون بشكل كبير مع شركة االتصاالت
{زي� ��ن} ف��ي ب��ث ب�ع��ض امل �ق��اط��ع ،وه ��ذا ال �ت �ع��اون اس �ه��م في
معرفة مقاطع االغنيات قبل طرحها باألسواق.
ول �ل �م��رة األول � ��ى ف ��ي م �ش ��واره ��ا ال �ف �ن��ي ،اع �ت �م��دت ب�ش�ك��ل
شخصي على انتاج وتنفيذ اغنيات ألبومها ،الذي رصدت
ل��ه ميزانية ضخمة حتى يظهر ب�ه��ذه ال �ص��ورة ،حيث قام
زوج �ه��ا م�ش�ع��ل ال �ع ��روج ب�م�ه�م��ة ت�ل�ح�ين ب �ع��ض االغ �ن �ي��ات
وأشرف على تنفيذ األلبوم.
جهزت ن��وال مجموعة متنوعة من أغانيها ،منها الجديد
وال�ق��دي��م حيث ستغني اكثر م��ن  16أغنية ب��أل��وان واج��واء
مختلفة .

 616ألف مشاهدة
حقق فيديو كليب الراية البيضاء مشاهدات قياسية ،حيث
بلغت  616ألفًا في يومني فقط.
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«التايم» البريطانية رصدتها

أفضل  100كتاب في عام 2019
عمرو حسني
رصدت مجلة التايم البريطانية قائمة ألفضل 100
كتاب للقراءة في عام  ،2019وهذه الكتب هي اآلتي:

أوالً :كتب واقعية
« -1كل هذا ممكن أن يكون لك» للكاتب جيمي اتنبرج
ّ
ّ
ويتطرق للحب
يتحدث الكتاب عن أب ّدمر حياة ابنته
والفوضى في عائلتها.
« -2الحمد هلل» لكاتبه نيل زنك
ّ
يتطرق الكتاب إلى أح��داث  11سبتمبر واالنتخابات
الرئاسية في أميركا عام  ،2016ولكن برؤية جديدة.
« -3البط نيو برت» للكاتبة لوسي إليمان
ّ
وتتحدث القصة عن صناعة الوعي في أميركا.
« -4البيت الهولندي» للكاتبة آنا باتشيت
تتحدث ال��رواي��ة ع��ن حياة عائلة ه��اج��رت إل��ى هولندا
والصعوبات التي واجهتها هناك.
« -5يمكن أن تجدني» للكاتب آندريا آيسامان
ويتناول الكتاب قصة حب تقع في الريف اإليطالي.
« -6فليشمان ف��ي ورط ��ة» للكاتب ت��اف��ي بروديسير
آنكير
ويتحدث الكتاب عن انفصال زوجني وتأثير ذلك في
الزوج.
« -7ف� �ت ��اة وام � � ��رأة واآلخ � ��ري � ��ن» ل �ل �ك��ات��ب ب��رن��اردي��ن
إيفاريستو
ي�ح�ك��ي ال �ك �ت��اب ع��ن ال �ن �ظ��رة ال�ط�ب�ق�ي��ة ت �ج��اه ف �ت��اة في
الجامعة باململكة املتحدة.
« -8أرشيف األطفال املفقود» للكاتبة فاليريا لويسيلي
ي �ح �ك��ي ً ال �ك �ت� ً�اب ق �ص��ة ك��ات �ب��ة ك��ان��ت ت �ت �ط� ّ�وع للعمل
مترجمة فورية لألطفال غير املسجلني ،الذين يريدون
الحصول على حق اللجوء واملشكالت التي تواجههم
وتعامل الواليات املتحدة معهم.
« -9الرجل الذي شاهد كل شيء» للكاتب ديبورا ليفي
ج��رى ترشيح ه��ذا الكتاب لجائزة البوكر القصيرة
ل �ع��ام  ،2019وي �ت �ح��دث ع��ن ح��ادث �ت�ين ل�ب�ط�ل��ة القصة
وتأثيرها في حياتها.
« -10معجزة كريك» للكاتبة أنيا كيم
يتحدث الكتاب عن حريق غامض في والية فرجينيا
األميركية للمهاجرين الكوريني ،وكشف غموض هذا
الحادث.
« -11معظم األشياء امليتة» للكاتب كريستيان إرنيت
يتحدث الكاتب عن تعامل سيدة بشكل غريب مع جثة
ابنها.
« -12ذا نيكل بويز» للكاتب كولسون وايتهيد
يتحدث الكتاب عن قصة أطفال سود في اإلصالحيات
وحياتهم.
« -13ناس عادية» للكاتبة سالي روني
ي ��دور ال�ك�ت��اب ح��ول ال�ت�غ� ُّ�ي��رات ال�ح��ادث��ة ف��ي ال�ع�لاق��ات
اإلنسانية.
« -14ال يوجد شيء لتراه» للكاتب كيفني ويلسن
« -15أوليف مرة أخرى» للكاتبة إليزابيث ستروت
« -16الحياة رائعة لفترة وجيزة على األرض» للكاتب
أويشن فونج
« -17أميركيون آخرون» للكاتبة ليلى ليالمي
يتحدث الكتاب عن املهاجرين في أميركا والحياة التي
يعيشونها.
« -18باستي» للكاتبة نيكول دينيس بن
ّ
يتطرق الكتاب إل��ى حياة ام��راة س�م��راء ،ه��اج��رت إلى
الواليات املتحدة األميركية.
« - 19كويني» للكاتب كانديس كارتي ويليامز
ّ
يتحدث عن قصة نجاح مهاجرة أفريقية في بريطانيا.
« - 20احمرار في العظام» للكاتبة جاكلني وودسون،
ويتحدث عن تجربة حمل في فترة املراهقة للبطلة،
وكيف استطاعت التنسيق بني رغبتها في أن تكون
أمًا وطموحها الخاص.
« - 21ال�ب�ح��ث ع��ن سيلفي ل��ي» للكاتب ج��ان ج��وك،
ويتناول قصة هجرة أسرة من هونغ كونغ إلى أميركا
ووفاة أحد أفرادها ولغز اكتشاف هذا القتل.
« - 22ن��ادي العشاء» للكاتبة الرا ويلياميز ،ويتناول
الكتاب الحركات النسوية وتطورها.
« - 23املراجعني» للكاتبة مارغريت سيكتون.
« - 24ملك الظل» للكاتبة م��ازا منغيستي ،ويتحدث
الكتاب عن العنف ضد املرأة في الحرب العاملية الثانية.
« – 25مدرسة توبيكا» للكاتب بني ليرنر.
« 26تمرين الثقة» للكاتبة سوزان تشوي.
« - 27التفوق» للكاتب تشيا تشيا لي ،ويتحدث عن
أسرة تايوانية هاجرت الى أميركا وواجهت صعوبات
كثيرة هناك.
« - 28ح��دي��ث النساء» للكاتبة مريم ت��وي��ز ،ويتحدث
الكتاب عن مكافحة النساء ضد االغتصاب الذي كان

يتم ضدهن في دولة بوليفيا.

رابعا :قصص قصيرة وشعر

سادسا :كتب تاريخية وسياسية

ثانيا :الكتب المثيرة

« -51كل شيء بالداخل» إلدويد دانتكات.
« -52زفير» لتيد تشيانغ.
« -53كثير» لبريان واشنطن ،ويتناول الكتاب العنصرية
في أميركا.
« -54األسود السحري» ملورغان باركر.
« -55أوكالس» للصينية سالي ون ماو.
« -56غني لها» اليميل هيبمل.
« -57العادات» لغريغو بروان.

« - 72إديسون» إلدمود موريس ،ويتناول الكتاب قصة
املخترع توماس إديسون.
« - 73التعليم املثالي» لسامنتا باور ،ويتحدث عن تطور
التعليم في الواليات املتحدة األميركية.
« - 74أم �ي ��رك ��ا األص �ل �ي��ة م ��ن ع� ��ام  1890إل� ��ى ال��وق��ت
الحاضر» لديفيد ترير ،ويتحدث عن حياة الهنود الحمر
في أميركا ،والتطورات التي حدثت لتظهر أكبر قوة في
العالم.
 - 75ق�ص��ة «منتصف ال�ل�ي��ل ف��ي ت�ش�ي��رن��وب��ل :ق�ص��ة ال
توصف ألكبر كارثة نووية في العالم» آلدم هيجنبوثام،
وتتحدث القصة عن حادث تشرنوبل.
ّ
« - 76ع��ن ت��دخ�لات روس�ي��ا ف��ي االنتخابات األميركية
 ،»2016لروبرت مولر.
« - 77األماكن واألسماء :في الحرب والثورة والعودة»،
إلليوت أركمان
يتناول الكاتب ،عبر خمس جوالت من مشاة البحرية في
العراق وأفغانستان ،قصص الحروب.
 « - 78ح� �ج ��ارة ا ل �ط ��ر ي ��ق :إ ع � ��ادة اإل ع� �م ��ار ،ا ل �ت �ف��وق
األبيض ،وصعود جيم كرو» لهنري لويس جيتس
جونيور
ّ
ّ
يتطرق الكتاب إل��ى تحكمات الشرطة الكونفدرالية في
املجتمع األميركي.
« - 79بيان املهاجرين ..هذه أرضنا».
يتحدث الكتاب عن عالقة أميركا بالهنود الحمر.
« - 80تحذير» ملجهولني
ي�ت�ح��دث ال �ك �ت��اب ع��ن أس� ��رار دون��ال��د ت��رام��ب ف��ي البيت
األبيض.

« – 29ال � �ج� ��اس� ��وس األم � �ي� ��رك� ��ي» ل �ل �ك��ات��ب ل ��وري ��ن
ويلكنسون ،ويتحدث الكتاب عن صناعة التجسس
في أميركا منتصف القرن العشرين.
« - 30الفهد األسود» و«الذئب األحمر» للكاتب مارلون
جيمس ويتحدث عن األساطير األفريقية.
« - 31أرنب» للكاتبة منى عوض.
« - 32السلسلة» الدريان ماكينتي.
« - 33املزرعة» لجوني راموس ،ويتحدث عن ثالث من
القضايا التي تقسم أميركا :العرق والطبقة والهجرة
« - 34إن الند» لـ «تي أوربت».
« - 35االحتياج» للكاتبة هيلني فيليبس.
« -36البيت التاسع» للكاتبة لي باردوغو ،ويتحدث عن
حياة الشباب في الجامعة.
« -37االنجراف القديم» للكاتب ناموالي سيربيل.
« -38أوركسترا األقليات» للكاتب تشيوزي أوبيما.
« -39كوشيتي» للكاتب سلمان رشدي.
« -40العودة» لبليك كرواتش.
« -41نجم البحر» اليرين مورغنستيرن.
« -42الوصايا» ملارغريت أتوود.
« -43راقص املياه» للكاتب تا نيهيسي كوتس.
« -44حيث تنتهي األسباب» للكاتب يوان لي.

ثالثا :كتب األدب المترجم
« -45رأس املال» لروبرت ميناسي جيمي بولوك.
« -46حلم ال�ص�ين» للكاتب م��ا ج�ي��ان ،ال�ع��اب��رة .فلورا
درو.
« -47ق�ي��ادة محراثك ال�خ��اص ب��ك على عظام املوتى»
ألولغا توكشوك ،بكتابة أنتونيا لويد جونز.
« -48عندما يحل املساء في كاراكس» لكارينا ساينز
بورجو إليزابيث براير.
« -49شرطة الذاكرة» ليوكو اوغ��اوا ستيفن سنايدر،
ويتحدث ع��ن القمع ف��ي ال�ي��اب��ان ف��ي أربعينات القرن
املاضي.
« -50س �ت��ال �ن �غ��راد» ل�ف��اس�ي�ل��ي غ��روس �م��ان ،روب ��رت
تشاندلر ،إليزابيث تشاندلر ،ويحكي أح��داث معركة
ستالنغراد.

خامسا :كتب المقاالت
« -58م � �ق� ��االت ع ��ن ان� �ف� �ص ��ام ال �ش �خ �ص �ي��ة» الزم ��ي
ون ��غ ،ي��رص��د ال �ك �ت��اب ف��ي  13م �ق��اال م ��رض ان�ف�ص��ام
الشخصية.
« -59بنات األعزاء ،قصص حميمة وأسرار» لعلي ونج،
ويتحدث الكاتب عن عالقته بالبنات والسيدات على مدار
حياته.
« -60م ��ذك ��رات ف��ي امل �ح��ادث��ة» مل �ي��را ي�ع�ق��وب ،وي�ت�ح��دث
الكتاب عن صهر الرئيس األميركي دونالد ترامب.
« -61ك�ي��ف ن �ح��ارب م��ن أج��ل ح�ي��ات�ن��ا» لسعيد ج��ون��ز،
ويتحدث الكتاب عن العنصرية ضد السمر.
« -62في بيت األحالم» لكارمن ماريا ماتشادو.
« -63مرة أخرى شاهدنا النجوم» لجيسون غرين.
« -64ع�ل��ى ال�ق�م��ة» ل�ج��ون��اث��ان ف��ان ن�ي��س ،وي�ت�ح��دث عن
قصة نجاح شركة نتفلكس.
« -65مصادر احترام الذات» لطوني موريسون ،ويتحدث
عن إبداعات الكاتبة الفائزة بنوبل توني موريسون.
« -66ري � ��اض � ��ات ال �ب �ق ��اء ع �ل��ى ال� �ح� �ي ��اة» مل �ي �ت �ش��ل س.
جاكسون ،ويتحدث الكتاب عن تحايل أس��رة أميركية
سمراء من أجل الحصول على حياة كريمة.
« -67نحيف» لتريسي كوتم.
« -68خدعة املرآة» لجيا تولينتينو ،ويتحدث عن تأثيرات
الرأسمالية السلبية والعوملة.
« -69ال�ف�ن��اء» آلن ب��وي��ر ،ويتحدث ع��ن الكاتبة آن بوير
وتجربتها مع سرطان الثدي.
« -70م ��ذك ��رات ال �ح �ي��اة وامل � ��وت» ل�ج��ول��ي ي�ي��ب ول�ي��ام��ز،
ويحكي قصة حقيقية لطفلة م��ن فيتنام ه��اج��رت إلى
أميركا للعالج وكيف تغيرت حياتها.
« - 71البيت األصفر» لسارة بروم.

أول فيلم «للكبار فقط» يتخطى الحاجز

«الجوكر»..
يدخل التاريخ بـ«مليار دوالر»
أحمد بدر
ب�ع��دم��ا ت�خ�ط��ت إي ��رادات ��ه ال�ع��امل�ي��ة م�ب�ل��غ امل�ل�ي��ار
دوالر ،دخل فيلم «الجوكر» التاريخ ،كأول فيلم
من تصنيفه «الكبار فقط» يحقق هذا الرقم.
ووف � � ��ق م� �ج� �ل ��ة «ف� � ��ورب� � ��س» األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ،ف ��إن
الفيلم ،ال��ذي لعب فيه ي��واك�ين فينيكس ،ال��دور
ال��رئ�ي�س��ي ،وال��ذي ب��دأ ع��رض��ه منذ أق��ل م��ن 45

ي��وم��ا ،وت�ح��دي��دا ف��ي  4أك�ت��وب��ر امل��اض��ي ،تمكن
من تحقيق  20ضعفا مليزانية إنتاجه ،التي لم
تتجاوز  60مليون دوالر.
وأك ��دت امل�ج�ل��ة أن «ال �ج��وك��ر» ه��و األع�ل��ى ربحا
ع � �ل ��ى اإلط� � �ل� ��اق ب �ي��ن األف� � �ل� ��ام امل � � ��أخ � � ��وذة م��ن
ش �خ �ص �ي��ات ال �ك �ت��ب امل � �ص� ��ورة ،إال أن ال�ف�ي�ل��م
السابع ه��ذا ال�ع��ام ،ال��ذي يصل لحاجز املليار،
لكنه أيضا أول فيلم ال ينتمي إلى أفالم ديزني

أو مارفيل ،كان بإمكانه تحقيق هذه العائدات.
وتنافس ال�ج��وك��ر ،على ال�ص��دارة م��ع الجزءين
األول والثاني من فيلم «ديدبول» ،اللذين حققا
إيرادات بلغت  785مليون دوالر و 783مليون
دوالر على التوالي ،بينما أرجع خبراء السبب
في تحطيم الفيلم لألرقام القياسية ،العتماده
على الشخصية الرئيسية ،ب��دال م��ن االعتماد
على املؤثرات وغيرها من الحيل.

سابعاً :كتب المجتمع والعلم
« - 81عصر رأسمالية املراقبة :الكفاح من أجل مستقبل
بشري في الحدود الجديدة للسلطة» لشوشانا زوبوف
يتحدث الكتاب ع��ن تأثيرات الرأسمالية املعاصرة في
األفراد.
« - 82اإلنترنت :فهم قواعد اللغة الجديدة» لجريتشن
مكولوتش.
ّ - 83
«التنوع ،وشركة :الوعد الفاشل بمليارات الدوالرات»
لباميل نيوورك
يتحدث عن اإلخفاقات التي يواجهها االقتصاد االميركي.

 - 84كتاب «امل��دع��ي الكبير :املهمة السرية التي ّ
غيرت
فهمنا للجنون» لسوزانا كاهالن
يتحدث الكتاب عن تجرية حقيقية ملرض خاص باملناعة.
« - 85ك �ي��ف ت �ك��ون ض��د ال�ع�ن�ص��ري��ة» إلب��راه �ي��م إك��س
كنيدي
يتحدث الكتاب عن العنصرية وطرق مواجهتها.
ً
« - 86كيف ال تفعل شيئا» لجيني أوديل
« - 87كيف تحتمل ضغينة :من االستياء إلى الرضا»
لصوفيا حنة
يتحدث عن تحويل الطاقة السلبية إلى إيجابية وتحقيق
نجاحات ،من خالل هذا األمر املهم.
ّ
التحدث إلى شخص ما» للوري
« - 88ربما يجب عليك
غوتليب
يتحدث الكتاب عن العالج النفسي والسريري للمرضى.
ّ
« - 89كيف يمكن تمكني املرأة من تغيير العالم؟» مليليندا
جيتس
يتحدث الكتاب عن تأثير تمكني املرأة في املجتمع.
« - 90ب��ورت��ري��ه ذات� ��ي ب��األب �ي��ض واألس� � ��ود» ل�ت��وم��اس
شاتيرون ويليامز
يتحدث الكتاب عن العنصرية.
« - 91األرض غير الصالحة للسكن» لديفيد واالس ويلز
ي�ت�ح� ّ�دث ال�ك�ت��اب ع��ن ح �ي��اة األش �خ��اص ب�ع��د استعمار
أراضيهم.
« - 92ثالثة سيدات» لليزا تادو
ّ
يتحدث عن طبيعة األنثي ،من خالل قصة  3سيدات في
الواليات املتحدة األميركية.
« - 93رحلة في العمق» لروبرت ماكفالرين
يتحدث الكتاب عن اكتشاف اإلنسان للعصر الجليدي.

ثامناً :كتب الجريمة والصحافة
« - 94امسك واقتل» لرونان فراو
« - 95ساعات الخوف» لكازي كيب
« - 96اعرف اسمي» لتشانيل ميلر
« - 97صديقتي آنا» لراشال ويليامز
« - 98ال تقل شيئًا» لباتريك كافي
« - 99هي قالت» لجودي كانتر ووميجان توي
« - 100أشياء لم ّ
أتحدث عنها عندما كنت بنتًا» لجيني
فانسجو
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أسبوع السوق بلمحة
األسهـم :معلومات رئيسية
السهم

سعر اإلغالق

أسبوعيا
%

شهريا
%

سنويا ً
%

مكرر
الربحية

السوقية/
الدفترية

الربحية

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

الوطنية لالتصاالت المتنقلة

747

)(0.4

0.3

4.6

10.0

0.7

6.8

58

68

373

االتصاالت الكويتية

716

-

)(4.7

)(10.5

8.0

1.8

5.6

20

37

357

القرين لصناعة الكيماويات البترولية

314

1.9

2.3

)(12.8

7.2

0.8

5.2

152

435

341

الصناعات الوطنية القابضة

221

1.8

-

46.9

13.2

0.9

5.1

596

3,289

317

1,220

-

-

1.7

47.3

8.3

0.6

-

-

305

بنك الكويت الدولي

266

)(1.1

0.4

4.8

13.9

0.7

4.0

400

1,380

287

أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات

260

)(1.9

)(3.7

)(25.5

16.6

0.8

3.8

20

62

248

1,020

)(1.4

)(6.3

39.7

14.5

5.1

3.4

110

103

208

الصالحية العقارية

333

)(3.5

)(2.1

0.9

10.6

1.2

5.7

2

15

178

إسمنت الكويت

240

)(3.6

)(2.0

)(36.7

30.3

0.8

6.2

4

13

177

ميزان القابضة

565

1.1

4.8

13.0

20.8

1.6

2.9

16

25

173

التجارية العقارية

93

0.1

1.6

1.1

12.4

0.6

5.4

6

50

166

االمتياز لالستثمار

125

)(0.8

-

)(6.7

4.6

0.6

6.4

45

317

142

التقنية المتقدمة

900

-

-

)(10.0

29.8

2.3

1.7

-

-

135

التمدين العقارية

280

-

-

)(20.0

15.2

0.6

3.6

2

4

121

الوطنية العقارية

80

)(1.6

)(2.9

)(3.3

10.1

0.4

-

74

784

120

الخليج للتأمين

615

-

)(0.8

)(6.1

8.2

1.2

5.9

-

-

115

1,150

-

6.0

25.0

9.0

3.2

6.1

3

2

115

التمدين لالستثمار

324

0.3

0.3

15.7

11.0

0.4

3.7

0

0

112

التسهيالت التجارية

201

-

)(0.5

14.9

7.5

0.6

8.5

29

151

107

المتكاملة القابضة

464

3.8

3.1

)(44.8

8.9

1.6

8.7

410

705

101

إسمنت بورتالند الكويت

989

)(11.5

)(10.1

)(13.1

9.5

1.4

10.1

494

412

99

األهلية للتأمين

430

-

0.2

0.7

8.8

0.8

8.1

11

25

86

الكوت للمشاريع الصناعية

850

-

-

1.2

14.1

2.8

5.9

-

-

86

السينما الكويتية الوطنية

840

)(1.2

2.4

)(21.4

10.0

1.0

6.0

21

37

85

هيومن سوفت القابضة

عيادة الميدان لخدمات طب الفم واألسنان

طيران الجزيرة

الوطنية للخدمات البترولية

347
284

3,059

)(2.9

)(1.0

)(6.7

10.6

5.3

6.0

113

31

375

385
265

بنك وربة

264

0.4

2.7

25.7

34.5

1.4

-

1,060

3,553

394

799
543

بوبيان للبتروكيماويات

745

)(1.3

0.7

)(23.6

34.1

1.5

6.7

791

862

398

15

13.0

ﺷﻬﺮﻳﺎ %

)(0.5

22.1

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

-5

23.8

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

6.4

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)ﺷﻬﺮﻳﺎً(

▲

االتصاالت المتنقلة (زين)

2,440

%0.5

هيومن سوفت القابضة

بنك بوبيان

1,618

%0.7

إسمنت بورتالند الكويت

99

%-11.5

بنك الخليج

841

%3.0

األرجان العالمية العقارية

36

%-22.2

بنك الخليج

% 1.46

بيت التمويل الكويتي

% 4.27

% 7.55

% 3.28

بنك الكويت الدولي

% 6.33

% 4.75

%-1.58

بنك برقان

% 3.17

% 4.55

% 1.38

بنك بوبيان

% 1.55

% 3.55

% 2.00

بنك وربة

% 0.94

% 3.40

% 2.46

البنك األهلي المتحد

% 0.28

% 0.58

% 0.30

البنك التجاري الكويتي

% 0.23

% 0.32

% 0.09

البنك األهلي الكويتي

% 0.10

% 0.10

% 0.00
المصدر :بورصة الكويت

2,317

%-1.1
%-9.9

أسهم الشركات القيادية في سوق المال
الكويتي – نسبة السعر إلى األرباح

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)أﺳﺒﻮﻋﻴﺎً(

1.0x

▲

6.2

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)أﺳﺒﻮﻋﻴﺎً(

0.9x

اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)ﺷﻬﺮﻳﺎً(

▲

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)أﺳﺒﻮﻋﻴﺎً(

1.1x

اﻟﺴﻮق اﻷول

28

15

16

15

15

13 11

14 9

15 11

17 13

21 14

اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ

ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن

ﻣﺒﺎﻧﻲ

11

13

ﻣﻜﺮر اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ

المصدر :رويترز؛

اﻟﺒﻨﻚ
ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

17 14

32 26

أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ

ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن

زﻳﻦ

أدﻧﻰ ﺳﻌﺮ ﻓﻲ  52أﺳﺒﻮع

تنويه :البيانات حتى  13نوفمبر 2019

16

11

13 10

أﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻓﻲ  52أﺳﺒﻮع

ريم العقارية

10.0x
5.4x
5.3x

بنك الكويت الوطني
مباني

المشاريع المتحدة للخدمات الجوية
بيت االستثمار الخليجي

30

20

"نظرا ً للوزن المخصص للكويت من قبل مؤشر مورغان ستانلي العالمي ،نرجّح أن
تبلغ التدفقات الداخلة من المستثمرين الخاملين نحو  1.8مليار دوالر ،وهو ما يعد
أقل من توقعات بورصة الكويت والتي رجحت  2.8مليار دوالر".

15
10

18 15

ﺑﻨﻚ
ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ

"نرى أن االكتتاب العام األولي لبورصة الكويت يسير بشكل جيد .وأنا متأكد بنسبة
 %100من أنه ستتم تغطيته عدة مرات".

محمد العصيمي ،الرئيس التنفيذي باألصالة لبورصة الكويت

25

24 17

بوبيان للبتروكيماويات

1.8x
1.6x
1.5x

آراء الخبراء والمحللين
35

19

السوق الرئيسي

القيمة السوقية التغير األسبوعي
%
(مليون دينار)

375

% 11.10

17.6

األسهم الرائجة

%-2.9

% 9.64

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)ﺷﻬﺮﻳﺎً(

اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم

بيت التمويل الكويتي

بنك الكويت الوطني

اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

اﻟﺴﻮق اﻷول

15.7

4,750

% 9.44

)(0.8

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

%1.5

% 14.72

0

اتجاهات السيولة

القابضة المصرية الكويتية

% 5.28

0.8

)(0.9

اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم

447

أسهم بنوك

1.4

ﺳﻨﻮﻳﺎ %

بنك الكويت الوطني

2018

أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ %

0.9

0.4

6,347

2019

10

5

%3.4

الملكية %

20

19.0

البينك األهلي المتحد (البحرين)

نسبة الملكية األجنبية %
 13نوفمبر
 9أغسطس

أﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻓﻲ  52أﺳﺒﻮع

أداء بورصة الكويت

السوق األول

القيمة السوقية التغير األسبوعي
%
(مليون دينار)

التغير في مستويات

زﻳﻦ

-

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

ملكيات البنوك

أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ

أدﻧﻰ ﺳﻌﺮ ﻓﻲ  52أﺳﺒﻮع

ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن

ﺑﻨﻚ
ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ

200

تنويه :البيانات حتى  13نوفمبر 2019

األسهم الرابحة والخاسرة خالل األسبوع
السهم

252

مشاريع الكويت القابضة

218

)(1.4

)(0.5

5.7

16.3

0.8

5.4

139

689

438

327

القابضة المصرية الكويتية

445

)(9.9

)(9.9

36.9

14.3

2.9

3.4

0

0

447

432

البنك األهلي الكويتي

289

0.7

)(0.3

)(2.0

11.1

0.7

4.8

57

280

471

650

البنك األهلي المتحد (الكويت)

312

0.6

)(0.6

10.3

11.6

1.1

4.6

83

272

646

المصدر :رويترز؛

670

بنك برقان

310

)(0.3

-

17.1

13.2

0.9

3.7

476

1,402

814

اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ

823

مباني

787

0.9

1.9

37.7

14.7

1.8

1.4

563

690

821

اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ

ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن

ﻣﺒﺎﻧﻲ

اﻟﺒﻨﻚ
ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

471

بنك الخليج

275

3.0

4.6

9.1

15.6

1.3

3.6

1,839

6,348

841

276
607

البنك التجاري الكويتي

500

-

)(1.0

10.0

15.2

1.4

3.6

6

9

996

291

600
400

443

أجيليتي للمخازن العمومية

742

0.3

)(1.1

6.4

15.2

1.2

1.8

1,176

1,329

1,310

561

500
310

564

599

بنك بوبيان

558

0.7

)(0.7

11.1

28.1

2.5

1.3

216

358

1,618

788

743

681

538

البنك األهلي المتحد (البحرين)

264

)(1.1

)(1.5

42.4

11.0

1.6

5.2

1,494

4,789

2,317

973

800

795

االتصاالت المتنقلة (زين)

564

0.5

-

25.8

11.5

1.9

5.3

985

1,732

2,440

1,000

785

بيت التمويل الكويتي

682

1.5

)(0.3

22.8

19.1

2.4

2.7

2,309

3,123

4,750

1,200

1,017

بنك الكويت الوطني

968

3.4

2.9

21.9

16.3

1.8

3.4

7,230

6,143

6,347

أسهم الشركات القيادية في سوق المال الكويتي –
أعلى سعر  /أدنى سعر في  52أسبوع
(بالفلس الكويتي)

5
-

معهد التمويل الدولي

"سيظل النفط فرصة جاذبة للمستثمرين خالل العقود القادمة".

شركة بي إتش بي

18

منطقة الخالدية
أرض فضاء  750م

2

شارع واحد  -داخلي

القيمة التقديرية للعقار كما في أكتوبر 2019

KD 674,000

األحد  20ربيع األول  1441هـ  17 -نوفمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد alqabas.com . 16643

متمولون محليون يرغبون في االكتتاب ..الذي ينطلق اليوم

شركات كويتية تتلقى خطابات مشاركة في طرح «أرامكو»
أفادت مصادر ذات صلة لـ سبقلا أن شركات استثمارية كبرى في الكويت تلقت
أخيراً خطابات مشاركة من مديري االكتتاب العالميين للمساهمة في اكتتاب
أرامكو ،المزمع طرحة اليوم (األحد) ،علماً أن هيئة االستثمار كانت قد تلقت
خطاباً من قبل لنفس الغرض.

¶ شروط المديرين العالميين للمدعوين
ال تنطبق إال على شركة كويتية أو اثنتين
¶ بنوك وشركات استثمار غير مدعوة تؤمن
آليات لضمان المساهمة لها ولعمالئها

وأشارت المصادر إلى أن اختيار شركات استثمارية من الكويت للمشاركة في
االكتتاب إلى جانب هيئة االستثمار ،جاء وفقاً لشروط صعبة تكاد ال تنطبق إال
على شركة أو شركتين في الكويت على أقصى تقدير.
وأفادت بأن المديرين العالميين وضعوا شروطاً لمشاركة مؤسسات من القطاع
الخاص أبرزها أن تكون الشركة كبيرة تدير حجما كبيرا من األصول وأدارت صفقات
كبرى محلياً وعالمياً ،ولديها قاعدة عمالء ضخمة ،خصوصاً من أصحاب الثروات،
وأن تكون ذات عالقات قوية مع القطاع النفطي ،باعتبار «أرامكو» شركة نفطية.
سالم عبدالغفور
كشفت مصادر لـ سبقلا تلقي بعض البنوك والشركات
امل��ح��ل��ي��ة ط��ل��ب��ات م��ت��ع��ددة ،م���ن ع��م�لاء  VIPوت���ج���ار ك��ب��ار
لديهم الرغبة للمشاركة في االكتتاب ،منوهة الى أن تلك
الجهات لديها آليات بديلة لتلبية رغبات عمالئها ،حتى
في حالة عدم تلقيها خطابات للمشاركة في االكتتاب من
املديرين العامليني.
وك��ان��ت سبقلا ق��د نشرت األس��ب��وع امل��اض��ي أن املشاركة
ف���ي اك��ت��ت��اب «أرام����ك����و» ال��س��ع��ودي��ة م��ح��ل ب��ح��ث ودراس����ة
م��ن ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ن��وك وش��رك��ات االس��ت��ث��م��ار الكويتية،
ل��ك��ن ال���ق���رار ال��ن��ه��ائ��ي م��ؤج��ل ل��ح�ين ال��ك��ش��ف ع���ن ال��ن��ط��اق
السعري للسهم ،وأن ق��رار املضي قدمًا في االكتتاب من
عدمه ،يعتمد على سعر السهم ،في ظل التباين الكبير
ب�ي�ن امل���ؤس���س���ات ال��ع��امل��ي��ة ف���ي ت��ق��ي��ي��م ال��ق��ي��م��ة ال��س��وق��ي��ة
ً
لشركة أرام��ك��و ،فضال عن ما إذا كانت هناك فترة حظر
على ت��داول السهم بعد االدراج ،والتي يرجح ارتباطها
باملستثمرين السعوديني فقط.
وعادت املصادر للقول «ان قرار مشاركة هيئة االستثمار
في االكتتاب قد ال يخضع لالعتبارات االقتصادية فقط
وم��ع��اي��ي��ر ال��ع��وائ��د امل���رج���وة م��ن امل��ش��ارك��ة ف��ي االك��ت��ت��اب،
ن��ظ��رًا ل��ل��ع�لاق��ات ال��وط��ي��دة ال��ت��ي ت��رب��ط ال��ب��ل��دي��ن سياسيًا
واقتصاديًا واجتماعيًا».
وفي الوقت الذي أكدت فيه نجاح اكتتاب «ارامكو» حتى
ق��ب��ل أن ي��ب��دأ ،ل��ف��ت��ت امل���ص���ادر إل���ى أن ب��ع��ض ال��ص��ن��ادي��ق
ال���س���ي���ادي���ة ال���ع���امل���ي���ة ال���ك���ب���رى ق����د ت��ح��ج��م ع����ن امل���ش���ارك���ة
الع��ت��ب��ارات تتعلق بمستويات الشفافية ف��ي املنطقة ،ال
سيما من الجهات والشركات الحكومية ،كما قد تحجم
صناديق عربية ألسباب سياسية.
وقالت املصادر ان بعض البنوك ستحاول االستفادة من
تلك الفرصة االستثمارية ،س��واء باالكتتاب املباشر ،أو
من خالل تمويل األفراد والشركات الراغبة في االكتتاب،
باعتبار سهم «أرام��ك��و» فرصة استثمارية واع��دة ألكبر
شركة نفطية في العالم.

بورصة الكويت
م��ن جانب آخ��ر ،أب��دت م��ص��ادر استثمارية قلقها م��ن أن
يسحب االكتتاب في أسهم «أرام��ك��و» ج��زءا من السيولة
املتداولة في بورصة الكويت ،وأن يتسبب ادراجها على
مؤشر «ستاندر أن ب���ورز» و«ف��وت��س��ي» و MSCIبحسب
ال��س��ي��ول��ة امل��ت��وق��ع ت��وج��ي��ه��ا ال���ى ب���ورص���ة ال��ك��وي��ت خ�لال
األشهر املقبلة املدرجة.
في املقابل ،أك��دت مصادر رقابية ثقتها ب��أن التأثير لن
ي��ك��ون كبيرًا ،خصوصًا أن امل��ؤش��رات العاملية ت��أخ��ذ في
ال��ح��س��ب��ان ن��س��ب��ة األس���ه���م امل���درج���ة ف��ق��ط ،ول��ي��س القيمة
السوقية لشركة مثل «أرام��ك��و» ،وال��ت��ي ت��ت��راوح قيمتها

مشاركة
«هيئة االستثمار»
في االكتتاب
قد ال تخضع لمعايير
اقتصادية فقط
صناديق عالمية
ربما ال تشارك العتبارات
سياسية أو أمور تتعلق
بالشفافية
«رويترز» :المؤشرات
العالمية تتسابق
على إدراج «أرامكو»
ولو باستثناءات

ال��س��وق��ي��ة م���ا ب�ي�ن  1.5وت��ري��ل��ي��ون��ي دوالر ،وب��ال��ت��ال��ي ال
توجد مخاوف من تأثير إدراجها على مستوى السيولة
املوجهة إلى بورصة الكويت.
وقالت املصادر ان إدراج «أرامكو» النفطية في السعودية
قد يحرك املياه الراكدة في الكويت التي أعلنت حكوماتها
ن��واي��ا سابقة إلدراج ش��رك��ات نفطية دون ظ��ه��ور خطط
لتنفيذ ذلك.

املؤشرات العاملية
ع���ل���ى ص��ع��ي��د م���ت���ص���ل ،أظ����ه����رت وث����ائ����ق اط���ل���ع���ت ع��ل��ي��ه��ا
«روي��ت��رز» أن س��ت��ان��درد آن��د ب���ورز داو ج��ون��ز و«فوتسي
راس���ل مل���ؤش���رات األس�����واق» أب��ل��غ��ت��ا ع��م�لاء ه���ذا األس��ب��وع
أنهما قد تسرعان ضم أرامكوالسعودية إلى مؤشراتهما
بنهاية ديسمبر املقبل.
كما من املحتمل أن تسرع إم.إس.س�����ي.آي ،والتي يجري
ُ
تتبعها أو تستخدم كمؤشر من جانب صناديق تمتلك

مصادر رقابية :ال انعكاسات
سلبية على مستويات يعزز مركز أصول الحكومة
السيولة الموجهة
 :S&Pالطرح يرفع معدل نمو االقتصاد السعودي
لبورصة الكويت
زخم «أرامكو»
قد يحرك المياه الراكدة
في ملف إدراج شركات
نفطية في الكويت

قالت «ستاندرد اند بورز» للتصنيفات االئتمانية إن إدراج أرامكو السعودية الوشيك في سوق األسهم املحلية
قد يساعد على تقوية صافي مركز أصول الحكومة ،وإن حصيلة الطرح يمكن أن ترفع معدل النمو االقتصادي
للمملكة في املدى الطويل.
وقالت ستاندرد ان��د ب��ورز في مذكرة «الجانب األكبر من حصيلة األم��وال سيؤول إل��ى الحكومة أو صندوق
االستثمارات العامة ،ما قد يعزز صافي مركز األصول املالية القوي بالفعل للبلد ،والبالغ  %72.7من الناتج املحلي
اإلجمالي ،مضيفة «في حالة استغاللها استغالال مثمرًا ،فإننا نعتقد أن األصول قد تساعد أيضًا في صيانة
طاقة النمو على مدى أفق تصنيفنا املمتد لثالث سنوات».
وتصنف ستاندرد اند بورز السعودية عند A-/A-2مع نظرة مستقبلية مستقرة ،وقالت الوكالة إن التصنيف
تكبحه عوامل مثل املخاطر الجيوسياسية العالية ومستويات العجز املالي الكبيرة ونقص الشفافية في كل من
اإلطار املؤسسي واإلفصاح عن األصول الحكومية( .رويترز)

تحسباً لتقلبات األسواق العالمية

«المالية» ُت ِّ
حذر الجهات الحكومية:
ال تدخلوا في استثمارات غير آمنة
وفي ما يلي توصيات «المالية» ومالحظاتها على مشروع ميزانية بنك
االئتمان للسنة المالية :2021 / 2020

إبراهيم عبدالجواد
مع تحقيق بعض الجهات الحكومية
خسائر كبيرة في استثماراتها،
دعت وزارة المالية عدداً من الجهات
الحكومية إلى ضرورة توخي الحيطة
والحذر من الدخول في استثمارات
غير آمنة وذلك في ظل تقلبات
االقتصاد العالمي.
أشارت مصادر ذات صلة إلى أن التحذير يأتي
في ظل ما كشفت عنه نتائج األداء االستثماري
ل��ع��دد م��ن ال��ج��ه��ات وت��ح��ق��ي��ق بعضها خسائر
(محققة أو غير محققة) ،وهو ما أرجعته هذه
الجهات إل��ى أوض��اع ال��س��وق ،وان��ه بعد عامني
م���ن االرت���ف���اع ف���ي األس�����واق ت���ده���ورت األس����واق
العاملية في الربع األخير من عام  2018ألسباب
عدة.
وع��ل��ى صعيد متصل ،دع��ت وزارة امل��ال��ي��ة إلى
ض����رورة أخ���ذ ب��ن��ك االئ��ت��م��ان ال��ك��وي��ت��ي الحيطة
والحذر من الدخول في استثمارات غير آمنة،
وطالبت بحل إشكالية تدني نسب االنجاز في
مشاريع البنك التي وصلت نسبتها خالل العام
امل��ال��ي ال��ف��ائ��ت وال���رب���ع ال��س��ن��وي ال��ث��ان��ي للعام
الحالي إلى .% 1

أص����وال ب��ت��ري��ل��ي��ون��ات ال������دوالرات ف��ي أن��ح��اء ال��ع��ال��م ،ضم
ُ
ال��ش��رك��ات امل��درج��ة ح��دي��ث��ا ،لكنها امتنعت ع��ن التعقيب
بشأن أرامكو.
ومن املقرر أن تدشن أرامكو السعودية اململوكة للدولة،
أكثر الشركات ربحية في العالم ،عملية بيع أسهم اليوم،
بهدف جمع ما يتراوح بني  20و 40مليار دوالر في طرح
عام أولي محلي في أوائل ديسمبر.
وبينما من املقرر بيع جزء كبير من الطرح للمستثمرين
األف������راد ،ف���إن ت��وق��ي��ت ض��م ال��ش��رك��ة إل���ى م���ؤش���رات عاملية
والحصة التي ستمثلها بها سيؤثران على طلب شراء
األس��ه��م م��ن م��دي��ري األم�����وال ف��ي ال���خ���ارج ،ع��ل��ى األخ��ص
ح��ال��ي��ا ف���ي ض���وء أن ال��س��ع��ودي��ة ح��ص��ل��ت ع��ل��ى تصنيف
«سوق ناشئة».
وبدأت فوتسي راسل وستاندرد آند بورز داو جونز في
ضم أسهم سعودية إلى مؤشراتهما لألسواق الناشئة في
مارس ،بينما أضافت إم.إس.س��ي.آي بورصة السعودية،
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ضرورة العمل على تنمية اإليرادات الذاتية وتنويع مصادر الدخل في ظل ما حدده قانون إنشاء البنك ،مع االلتزام
بضرورة توخي الحيطة والحذر من الدخول في استثمارات غير مأمونة وذلك في ظل تقلبات االقتصاد العاملي
وفقًا لقانون إنشاء البنك.
تأكيد ض��رورة استغالل الوظائف الشاغرة للكويتيني لتفادي قدر اإلمكان االنحراف بني املخصصات الفعلية
واملقدرة الذي يظهر في نهاية السنة املالية ،مع مراعاة االلتزام بما نصت عليه املادة الـ 17الواردة بتعميم رقم  6لسنة
 2018بشأن إعداد تقديرات ميزانيات املؤسسات املستقلة والتعليمات والقواعد الواجب إتباعها ،وكذلك لتفادي
مالحظات ديوان املحاسبة الواردة بتقريره عن نتائج الفحص واملراجعة لحساب بنك االئتمان الكويتي عن السنة
املالية .2019 / 2018
ضرورة عدم صرف األعمال اإلضافية إال لألعمال املستحقة التي تنطبق عليها شروط وضوابط العمل اإلضافي.
تأكيد االلتزام بالصرف من االعتمادات املالية التي يرد عليها تحفظ مشروط لصرفها بعد تحقق الشروط الواردة
بها وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء على أن تجري موافاة وزارة املالية باإلجراءات املتخذة لتالفي التحفظ املشروط،
وكذلك لتفادي مالحظة ديوان املحاسبة في تقريره.
ضرورة استمرارية التنسيق املتواصل مع املؤسسة العامة للرعاية السكنية حول آخر املستجدات التي قد تطرأ
بشأن الخطة اإلسكانية.
ضرورة إعادة النظر في تقدير املبلغ املقدر إلنشاء وإنجاز فرع العقيلة مع األخذ في االعتبار القدرة التنفيذية
للبنك في تقديره للصرف على املشاريع وتحري الدقة مع وضع ج��دول زمني يراعي كل االعتبارات والظروف
والقدرة التنفيذية للبنك إلنشاء تلك املشاريع وتوزيع تكلفتها على السنوات املالية ،علمًا ان نسب االنجاز وفقًا
لنتائج أعمال البنك عن السنة املالية الفائتة قد بلغت  % 1وكذلك عن نتائج الربع السنوي الثاني عن السنة املالية
.2020 / 2019

وهي األكبر في املنطقة ،إلى مؤشرها لألسواق الناشئة
في أغسطس املاضي بوزن قدره .%2.8
وفي إيجاز للعمالء ،قالت ستاندرد آند بورز داو جونز
إنها ستعتبر «أرامكو» كبيرة بما يكفي ،لتسريع ضمها
إل���ى م��ؤش��رات��ه��ا ال��ق��ي��اس��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ،اس��ت��ن��ادا إل���ى الحد
األدنى للرأسمال السوقي املعدل في ضوء التداول الحر
عند ما ال يقل عن ملياري دوالر.
وعادة ما ُيطلب من الشركات ضمان إتاحة ما ال يقل عن
 %10م��ن أسهمها ل��ل��ت��داول م��ن ج��ان��ب املستثمرين ،لكن
بينما لن تفي «أرام��ك��و» بهذا املستوى ،قالت ستاندرد
آند بورز إنها قد تقوم باستثناء.
وق���ال���ت ف���ي م���ذك���رة ل��ل��ع��م�لاء أول م����ن أم����س «ب���ن���اء على
اإلع�لان��ات األول��ي��ة ال��ص��ادرة ع��ن أرام��ك��و ال��س��ع��ودي��ة ،فإن
ّ
نسبة محدودة للغاية من إجمالي أسهم الشركة ستشكل
ج���زءا م��ن ال��ط��رح ال��ع��ام األول���ي ،وم��ن املتوقع أن تقل عن
الحد املوصوف أعاله».

استثناء أرامكو
وأضافت «لجنة املؤشرات استعرضت هذه الحالة وقررت
أنه ،بالنظر إلى الحجم والسيولة املتوقعني لهذا الطرح
ال��ع��ام األول����ي ،سيجري استثناء أرام��ك��و ال��س��ع��ودي��ة من
قاعدة اإلتاحة الخارجية إذا لبت جميع معايير املؤشر
األخ��رى ،لتسريع ضم الطرح العام األول��ي إلى املؤشرات
القياسية العاملية لستاندرد آند بورز داو جونز».
وقالت فوتسي راسل ،في إخطار اطلعت عليه «رويترز»
بتاريخ  11نوفمبر ال��ج��اري ،إنها ربما تضم «أرام��ك��و»
ف��ي عملية إع����ادة ت��ح��دي��د أوزان بنهاية دي��س��م��ب��ر ،فيما
من املقرر اتخاذ القرار بعد ما ال يقل عن خمسة أيام من
إدراجها.
وأض��اف��ت أنها تعتزم إخ��ط��ار ال��س��وق بالتطورات بشأن
ما إذا كانت «أرامكو» ستحظى بتسريع لالنضمام بعد
الرابع من ديسمبر.

بقيمة تتجاوز  42.5مليون دينار

مزاد لمصلحة مجموعة األوراق
 11ديسمبر المقبل
تامر حماد
تم تحديد ي��وم االرب��ع��اء  11ديسمبر  2019إلقامة
مزاد علني ملصلحة مجموعة االوراق املالية بقيمة
ت��ت��ج��اوز  42.5م��ل��ي��ون دي���ن���ار ع��ل��ى ع��ق��ار ي��ق��ع في
منطقة الفنيطيس وهو عبارة عن قصر يقع على
الشريط الساحلي على البحر مباشرة ومساحته
 65879م ويوجد به عدة مبان ومساحات مزروعة
وخ�ل�اف���ه م��س��اح��ات م���زروع���ة وم���س���اح���ات محمية
تقريبًا (ع���دد  7ب��ي��وت محمية  -زراع���ة خ��ض��روات
وورق���ي���ات وس��ق��االت ع��ل��ى ال��ب��ح��ر) ،وت��م��ت معاينة
الفلل م��ن ال��خ��ارج داخ��ل محيط القصر ،وق��د تبني
ب����ش����ه����ادة االوص����������اف امل�����ؤرخ�����ة ف����ي 2019/6/18
املالحظات التالية:
سكن خ��اص ن��ظ��ام ال��ش��ري��ط الساحلي يتكون من
ال��داخ��ل م��ن ث�لاث ف��ل��ل ،فيال رق��م  1ع��ب��ارة ع��ن بيت
وم�لاح��ق��ه وب��ي��وت ال��خ��دم وك���راج ل��ل��س��ي��ارات وع��دة
ش����ب����رات ،ف��ي�لا رق����م  2ع���ب���ارة ع���ن ب��ي��ت ودي���وان���ي���ة
وش���ب���رة وم��ل��ع��ب ل��ل��ك��رة وم��ط��ب��خ وس���ك���ن ل��ل��ع��م��ال
وم���وق���ف ل��ل��س��ي��ارات ،ف��ي�لا رق����م  3ع���ب���ارة ع���ن بيت
وسكن للعمال وبدالة وكراج للسيارات وشبرة.
(مالحظة :مبنى واحد هو املرخص وباقي املباني
ال توجد بها رخص)
ام����ا ب��خ��ص��وص ش�����روط امل�����زاد ف��ه��و ي���ب���دأ ب��ال��ث��م��ن
االساسي  42.57مليون دينار ويشترط للمشاركة
ف����ي امل�������زاد س������داد خ���م���س ذل�����ك ال���ث���م���ن ع���ل���ى االق����ل

بموجب شيك مصدق من البنك املسحوب عليه او
بموجب خ��ط��اب ض��م��ان م��ن اح��د ال��ب��ن��وك ملصلحة
ادارة التنفيذ بوزارة العدل ،ويجب على من يعتمد
القاضي عطاءه ان يودع حال انعقاد جلسة البيع
ك��ام��ل ال��ث��م��ن ال����ذي اع��ت��م��د وامل���ص���روف���ات ورس����وم
ال��ت��س��ج��ي��ل ،واذا اودع امل���زاي���د ال��ث��م��ن ف���ي الجلسة
ال��ت��ال��ي��ة ح��ك��م ب��رس��و امل����زاد ع��ل��ي��ه ،اال اذا ت��ق��دم في
ه���ذا ال��ج��ل��س��ة م��ن ي��ق��ب��ل ال���ش���راء م��ع زي����ادة ال��ع��ش��ر،
مصحوبا بإيداع كامل ثمن املزاد ،ففي هذه الحالة
ت��ع��اد امل��زاي��دة ف��ي نفس الجلسة على اس���اس هذا
الثمن ،واذا لم يقم املزايد االول بإيداع الثمن كامال
في الجلسة التالية ولم يتقدم احد للزيادة بالعشر
ت��ع��اد امل��زاي��دة ف���ورًا على ذم��ت��ه على أس���اس الثمن
ال���ذي ك��ان ق��در رس��ا ب��ه عليه ف��ي الجلسة السابقة
وال يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب
ب���إي���داع ك��ام��ل ق��ي��م��ت��ه ،وي��ل��زم امل���زاي���د امل��ت��خ��ل��ف بما
ينقص من ثمن العقار ويتحمل الراسي عليه املزاد
ف��ي جميع ال��ح��االت رس���وم ن��ق��ل وتسجيل امللكية
ومصروفات إج��راء التنفيذ ومقدارها  200دينار
وأت���ع���اب امل���ح���ام���اة وال���خ���ب���رة وم���ص���اري���ف اإلع��ل�ان
والنشر عن البيع في الصحف اليومية.
ويحظر على جميع الشركات واملؤسسات الفردية
امل����ش����ارك����ة ف����ي امل��������زاد ع���ل���ى ال���ق���س���ائ���م أو ال���ب���ي���وت
ً
املخصصة ألغ��راض السكن الخاص عمال بأحكام
امل��ادة  230من قانون الشركات التجارية املضافة
بالقانون رقم  9لسنة .2008
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في  9أشهر ..بزيادة % 13.8

ً
أرباحا
«الوطني  -مصر» يحقق  1.66مليار جنيه
¶ النمو القياسي يؤكد نجاح إستراتيجية البنك الطويلة األجل لالستثمار في مصر
َّ
حقق بنك الكويت الوطني ـــــ مصر ،عضو مجموعة بنك الكويت الوطني ،أرباحاً صافية قدرها 1.66
مليار جنيه مصري (ما يعادل  30مليون دينار) في األشهر التسعة األولى من عام  ،2019مقارنة بـ 1.46
مليار جنيه مصري (ما يعادل  25مليون دينار) في الفترة نفسها من العام الماضي ،بنمو بلغ .%13.8
نمت حقوق المساهمين بواقع  ،%29.7لتبلغ  7.54مليارات جنيه ،كما في نهاية سبتمبر ،2019
مقارنة بـ  5.81مليارات جنيه في نهاية سبتمبر من عام  .2018كما ارتفعت ودائع العمالء اإلجمالية
خالل هذه الفترة ،بواقع  ،%8.2لتبلغ  56.15مليار جنيه بنهاية سبتمبر  ،2019مقارنة بــ 51.90مليار
جنيه في نهاية سبتمبر من عام  ،2018كذلك ارتفع صافي إيرادات النشاط خالل هذه الفترة بواقع
 %11.4على أساس سنوي ،ليبلغ  2.84مليار جنيه خالل األشهر التسعة األولى من عام  ،2019مقارنة
بــ 2.55مليار جنيه خالل الفترة نفسها من عام .2018

السوق المصرية من أهم
أسواق النمو الرئيسية
للمجموعة لما تتمتع
به من فرص نمو واعدة

قالت نائبة الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك
ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي رئ�ي �س��ة م�ج�ل��س إدارة بنك
الكويت الوطني ـــــ مصر شيخة البحر « :يؤكد
ّ
ال�ن�م��و ال �ق��وي ال� ��ذي ي�ح��ق�ق��ه ال��وط �ن��ي  -مصر
ن �ج��اح ال �ب �ن��ك ف��ي ت �ع��زي��ز م��وق �ع��ه ف ��ي ال �س��وق
املصرية ،والذي يمثل إحدى أهم أسواق النمو
الرئيسية ملجموعة بنك الكويت الوطني ،نظرًا
إل��ى م��ا تتمتع ب��ه ه��ذه ال�س��وق م��ن ف��رص نمو
واع��دة وآف��اق إيجابية ،حيث تصل مساهمته
إلى قرابة ثلث مساهمة الفروع الخارجية في
أرباح املجموعة».
وأش� � � � ��ارت ال� �ب� �ح ��ر إل� � ��ى أن ال� �ن� �ت ��ائ ��ج امل��ال �ي��ة
القياسية لبنك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي ـــــ مصر في
األش �ه ��ر ال �ت �س �ع��ة األول � ��ى م ��ن ع ��ام  2019ك��ان
أغلبها أرب��اح��ًا تشغيلية ،م��ا ي��ؤك��د اس�ت�ق��رار
ال��وض��ع االق�ت�ص��ادي ،ويعكس ال��رؤي��ة الثاقبة
الس � �ت � �ث � �م� ��ارات امل� �ج� �م ��وع ��ة االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة
والطويلة األجل في السوق املصرية.

نسعى لتحقيق نمو قياسي
بقطاع األفراد ومواصلة
االنتشار الجغرافي
بكل المحافظات

وأض ��اف ��ت ال �ب �ح��ر« :ن �س �ع��ى إل ��ى ن �ق��ل خ �ب��رات
م �ج �م��وع��ة ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ف ��ي م�ج��ال
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل��ال �ي��ة إل ��ى ال �س��وق امل �ص��ري��ة،
لالستفادة م��ن ال�ف��رص االستثمارية ،والنمو
ال �ه��ائ��ل ال� ��ذي ت �ش �ه��ده ك �ب��رى أس � ��واق املنطقة
م � ��ن ح� �ي ��ث ع� � ��دد ال � �س � �ك� ��ان ،وذل� � � ��ك ف � ��ي إط � ��ار
ُّ
للتحول الرقمي واستهدافنا
إستراتيجيتنا

شيخة البحر

البحر:

االستفادة من خبرات
المجموعة بمجال
التكنولوجيا ِّ
تعزز
من قوة البنك التنافسية
في مصر

ُّ
التحول الرقمي

تحسني مستوى تكامل املنتجات ب�ين البنك
واملجموعة األم ،وبما يزيد من القوة التنافسية
ِّ
للبنك ،ويعزز مكانته بالسوق املصرية».
وأوضحت البحر أن الوطني – مصر يعد من
أهم الركائز األساسية الستراتيجية املجموعة
للتنوع ،ولهذا يسعى البنك إلى توسيع نطاق
عمله بما يحقق انتشارًا جغرافيًا كبيرًا وذلك
ب��ال �ت��زام��ن م��ع ال �ت��وس��ع ب �ك��ل أن �ش �ط��ة األع �م��ال
م ��ن خ �ل�ال ال �ت��رك �ي��ز ف ��ي ال ��وق ��ت ال �ح��ال��ي على
ت�ح�ق�ي��ق ن �م��و ق �ي��اس��ي ف��ي ق �ط��اع األف� � ��راد إل��ى
جانب الحفاظ على ريادة البنك بقطاع تمويل
الشركات.
وأكدت البحر أن االقتصاد املصري بدأ مرحلة
جني ثمار برنامج اإلصالح االقتصادي والذي
طبقته الحكومة بنجاح كبير على مدار ثالث
سنوات أحرزت خاللها العديد من اإلصالحات
االق�ت�ص��ادي��ة وامل��ال�ي��ة ،وال�ت��ي أدت إل��ى تحسن
واض��ح بمؤشرات االقتصاد الكلي ،والشمول
امل��ال��ي ،وه ��و م��ا ت��ؤك��ده ش �ه��ادات امل��ؤس�س��ات
الدولية.

عمليات ائتمانية
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة
العضو املنتدب لبنك الكويت الوطني  -مصر
ي��اس��ر ال�ط�ي��ب ان ال�ب�ن��ك م�س�ت�م��ر ك�م��ا أظ�ه��رت
نتائج التسعة أشهر األول��ى من العام الحالي
ف ��ي م��واص �ل��ة أدائ � ��ه ال �ق ��وي م�ح�ق�ق��ًا ن �م��وا في

ح َّذرت من انتشار االحتيال المالي عبر دعوات ِّ
مضللة للربح السريع

«هيئة أسواق المال»:
خطوات لالستثمار اآلمن
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دع� � � � ��ت ه � �ي � �ئ� ��ة أس � � � � � � ��واق امل� � � � � ��ال ج� �م� �ه ��ور
املستثمرين واملتعاملني بأنشطة األوراق
املالية واملهتمني بدخول عالم االستثمار
ب �ش �ت��ى ص� � ��وره وم� �ج ��االت ��ه إل � ��ى ض � ��رورة
ت��وخ��ي أق �ص��ى درج � ��ات ال�ح�ي�ط��ة وال �ح��ذر
إزاء ق �ي��ام أش �خ��اص وش��رك��ات وه�م�ي��ة أو
مجهولة وجهات غير مرخصة باستخدام
وس � ��ائ � ��ل االت � � �ص� � ��ال امل� � �ت � ��اح � ��ة ،ال س �ي �م��ا
امل ��واق ��ع اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ووس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل
االج � �ت � �م � ��اع � ��ي واالت� � � � �ص � � � ��االت ال� �ه ��ات� �ف� �ي ��ة
وال ��رس ��ائ ��ل ال �ن �ص �ي��ة ال �ق �ص �ي��رة وغ �ي��ره��ا
ل �ل �ت��روي��ج ل �خ��دم��ات اس �ت �ش��اري��ة واإلع �ل�ان
عن منتجات استثمارية ومالية مشبوهة
وع ��ال� �ي ��ة امل� �خ ��اط ��ر ،دون ال� �ح� �ص ��ول ع�ل��ى
ال�ت��راخ�ي��ص ال�لازم��ة أو خضوعها لرقابة
جهات رسمية.
وأوض� �ح ��ت «ال �ه �ي �ئ��ة» ف��ي ب �ي��ان ص�ح��اف��ي
ت �ل �ق��ت سبقلا ن �س �خ��ة م �ن��ه ،أن ذل ��ك ي��أت��ي
ان �ط�ل�اق��ا م ��ن دوره� � ��ا ال �ت ��وع ��وي وت �ن �ف �ي��ذا
ألحد أهدافها الرئيسية ال��واردة في املادة
ال �ث��ال �ث��ة م ��ن ق ��ان ��ون إن �ش��ائ �ه��ا ،وت �ح��دي��دا
ال �ف �ق��رة ال �س��اب �ع��ة م �ن �ه��ا ال �ت��ي ت �ن��ص على
«توعية الجمهور بنشاط األوراق املالية
وامل�ن��اف��ع وامل�خ��اط��ر واالل �ت��زام��ات املرتبطة
باالستثمار ف��ي األوراق املالية وتشجيع
تنميته».
وأض� ��اف� ��ت أن ت �ل��ك ال �ج �ه ��ات ت� �ق ��وم ب�ن�ش��ر
إعالنات زائفة ودعوات مضللة لالستثمار
في املعادن أو السلع أو النفط أو التداول
في األوراق املالية في البورصة املحلية أو
في بورصات خارجية ،أو العمالت الرقمية
التي سبق للهيئة أن حذرت من تعامالتها
نظرا لعدم خضوعها لجهات تنظيمية أو
رقابية تقدم الحماية املطلوبة للمتعاملني
فيها.
وتؤكد هيئة األسواق للجمهور ،أن دعوات
االستثمارات اآلمنة املضمونة الواردة من
تلك الجهات وما تعد به من دخل إضافي
وعوائد مذهلة وأرباح سريعة خالل أوقات
قياسية ال ت�ت��واف��ق ب�ح��ال م��ن األح ��وال مع
ق��واع��د االستثمار الصحيح وأدوات ��ه ،وال
ت �خ��رج ع ��ن ن �ط��اق م �م��ارس��ات «االح �ت �ي��ال
امل ��ال ��ي» ال� �ه ��ادف ��ة ل �س �ل��ب أم� � ��وال اآلخ ��ري ��ن
ع �ل��ى ح ��د س � ��واء واس� �ت� �ن ��زاف م��دخ��رات �ه��م
بطرق غير مشروعة ،خاصة أن بعض تلك
ال �ج �ه��ات ي��رف��ق ع �ب ��ارات ال ��دع ��وة ال �ج��ذاب��ة
باسم الهيئة أو شعارها بطريقة مخالفة
للقانون إليهام الجمهور بالحصول على
الترخيص ال�ل�ازم ،ويمثل ح��اف�زًا إضافيًا
ل��ه لتلبية تلك ال��دع��وات وال��وق��وع ضحية
عمليات النصب واالحتيال املالي واسعة
االنتشار إلكترونيًا في الوقت الراهن.

أشخاص وشركات
وهمية يروِّ جون عبر
منصات التواصل
لمنتجات مشبوهة
عالية المخاطر
وان �ط�ل�اق��ًا م �م��ا س �ب��ق ،ف� ��إن ه �ي �ئ��ة أس� ��واق
امل ��ال ت�ح��ث ك��ل ال��راغ �ب�ين ف��ي دخ ��ول ع��ال��م
االس � �ت � �ث � �م ��ار أي� � ��ا ك� � ��ان م� �ج ��ال ��ه إل� � ��ى ع ��دم
االن� �س� �ي ��اق وراء ال� ��دع� ��وات امل �ض �ل �ل��ة آن �ف��ة
الذكر ،وضرورة بذل العناية الواجبة قبل
اتخاذ قرارهم االستثماري.
وت �ل�ف��ت «ال �ه �ي �ئ��ة» ان �ت �ب��اه امل�ت�ع��ام�ل�ين إل��ى
ضرورة التقيد بما يلي:

1

 ال � �ت ��واص ��ل م� ��ع ه �ي �ئ��ة أس� � � ��واق امل� ��الوغ �ي��ره��ا م ��ن ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة امل�ح�ل�ي��ة
(وزارة ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ،بنك الكويت
امل��رك��زي) قبل ال��دخ��ول في أي��ة استثمارات
أو ت �ع��ام�لات م��ال�ي��ة ل�ل�ت�ح�ق��ق م��ن ح�ص��ول
ال �ج �ه��ات امل ��روج ��ة ل �ه��ا ع �ل��ى ال �ت��راخ �ي��ص
ال�ل�ازم ��ة ،وك ��ذل ��ك م��وث��وق �ي��ة ت �ل��ك ال�ج�ه��ات
وق��ان��ون �ي��ة ال �ت �ع��ام��ل م�ع�ه��ا وت��واف �ق �ه��ا مع
القوانني املطبقة.

2

 ال� �ح ��ذر م ��ن ك ��ل اإلع �ل��ان � ��ات امل��ري �ب��ةودع� ��وات االس�ت�ث�م��ار امل�ش�ب��وه��ة ،ال سيما
تلك التي تعد بمضاعفة األرب��اح األكيدة
وزي� � � � ��ادة ال � ��دخ � ��ول ،واالن � �ض � �م� ��ام ل �ن �خ �ب��ة
األثرياء.

3

 ع��دم االكتفاء بادعاء بعض الجهاتامل ��روج ��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار وت �ق��دي��م ال �خ��دم��ات
ال � �ح � �ص� ��ول ع� �ل ��ى ال � �ت ��راخ � �ي ��ص ل �ت �ض �ل �ي��ل
الجمهور وتسويق منتجاتها وأنشطتها
غير املرخصة ،وذلك من خالل التواصل مع
الهيئة أو مراجعة قائمة الجهات املرخصة
ع �ل��ى م��وق �ع �ه��ا اإلل �ك �ت��رون��ي ،وال �ت��أك��د من
سريان مفعول تلك التراخيص ،أو مراجعة
ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة األخ � ��رى ل�ل�ت�ح�ق��ق م��ن
سالمة وض��ع الجهات املسوقة وقانونية
التعامل معها.

4

 عدم التفاعل مع االتصاالت وتجاهلاإلعالنات والرسائل النصية واإللكترونية
م �ج �ه��ول��ة امل � �ص ��در ،أو ت �ل��ك ال �ت ��ي ي��رف��ض

م��روج �ه��ا ع ��رض امل �س �ت �ن��دات امل �ط �ل��وب��ة ،ال
سيما بيانات الترخيص ،أو في حال عدم
العثور عليها في قوائم الجهات واألنشطة
امل��رخ �ص��ة ف��ي م��وق��ع ال�ه�ي�ئ��ة اإلل �ك �ت��رون��ي،
أو ع��دم خضوعها لرقابة أي م��ن الجهات
الرقابية األخرى.

5

 ال� �ت ��وج ��ه ل �ل �ج �ه��ات ال ��رق ��اب� �ي ��ة ال �ت��يتتبع لها ال�ش��رك��ة امل��روج��ة امل�ن�ش��أة خ��ارج
دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت وال � �ت� ��أك� ��د م� ��ن ح �ص��ول �ه��ا
ع �ل��ى ال �ت��رخ �ي��ص امل� �ط� �ل ��وب ،وال� �ت ��أك ��د م��ن
ت��واف��ق تشريعاتها الناظمة م��ع القوانني
والتشريعات الكويتية النافذة.

6

 التأكد م��ن حقيقة الكيان القانونيل�ل�ج�ه��ة امل��روج��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ب�م��ا ف��ي ذل��ك
ع �ق��د ت��أس �ي �س �ه��ا وت��رخ �ي �ص �ه��ا وس�ج�ل�ه��ا
ال � �ت � �ج� ��اري ون� �ظ ��ام� �ه ��ا األس � ��اس � ��ي وم� ��دى
اش� �ت� �م ��ال ��ه ع� �ل ��ى امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال� �ض ��روري ��ة
التخاذ القرار االستثماري.

7

 االط� � �ل� ��اع ع� �ل ��ى األداء ال� �ت ��اري� �خ ��يللجهة امل��روج��ة وك��ذل��ك ن�ش��رة االستثمار
أو االك �ت �ت��اب امل �ع��روض��ة ،ال س�ي�م��ا أص��ول
االس �ت �ث �م��ار وق� �ن ��وات ��ه وال �ت �ق ��اري ��ر امل��ال �ي��ة
واألدوات االس�ت�ث�م��اري��ة وطبيعة املخاطر
امل��رت �ب �ط��ة ب �ه��ا ،وم ��دى ت�ق�ب�ل�ه��ا ،وال �ع��وائ��د
املتوقعة.

8

 االس � �ت � �ع� ��ان� ��ة ب� � � ��ذوي ال � �خ � �ب� ��رة م��نامل �خ �ت �ص�ي�ن ق ��ان ��ون �ي ��ًا واس� �ت� �ث� �م ��اري ��ًا ق�ب��ل
االس �ت �ث �م��ار ف��ي ح ��ال ع ��دم ت��واف��ر ال�خ�ب��رة
واملعرفة املطلوبتني.

9

 طلب نسخة من العقد املزمع إبرامهم��ع ال�ج�ه��ة امل��روج��ة مل�ع��رف��ة ش ��روط العقد
وأح� �ك ��ام ��ه وك ��ذل ��ك م ��ا ي��رت �ب��ه م ��ن ح �ق��وق
وواج � �ب� ��ات ب �ش �ك��ل م �س �ب��ق ق �ب��ل ال �ت��وق �ي��ع،
وض � � ��رورة ت �ج �ن��ب ال �ك �ش��ف ع ��ن ال �ب �ي��ان��ات
الشخصية واملصرفية قبل ذل��ك أو القيام
ب��ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى أي� ��ة م �س �ت �ن��دات ت�ت�ض�م��ن
ب� �ي ��ان ��ات غ� �ي ��ر واض � �ح� ��ة أو ن � �م� ��اذج غ �ي��ر
م �ك �ت �م �ل��ة ،وال � �ت� ��أك� ��د م� ��ن ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى
نسخة العقد بعد التوقيع وكل املستندات
الالزمة.

10

 ال �ت��واص��ل امل�س�ت�م��ر م��ع ال�ش��رك��اتال � �ت ��ي ج� � ��رى ال� �ت� �ع ��اق ��د م� �ع� �ه ��ا ،وم �ت��اب �ع��ة
أوض ��اع� �ه ��ا وب �ي ��ان ��ات �ه ��ا امل ��ال� �ي ��ة ،ووض� ��ع
االستثمار املتفق عليه وتطوراته والتزود
بكشوف األرصدة الخاصة به بشكل دوري
مستمر.

معظم مؤشراته املالية ،وذلك بفضل السياسة
ال�ح�ك�ي�م��ة ال �ت��ي ي�ن�ت�ه�ج�ه��ا ال�ب�ن��ك ك�ع�ض��و في
م �ج �م��وع��ة ب �ن��ك ال �ك ��وي ��ت ال ��وط� �ن ��ي ،ون�ت�ي�ج��ة
مل��ا ي�ت�ب�ن��اه م��ن ن �م��وذج أع �م��ال ح�ص�ي��ف يقوم
باألساس على تنويع وموازنة مصادر الدخل
ومحفظة القروض من ناحية ،وتقديم الحلول
ال �ت �م��وي �ل �ي��ة األك� �ث ��ر م ��رون ��ة وط � ��رح امل�ن�ت�ج��ات
امل �ص��رف �ي��ة امل �ب �ت �ك��رة ال �ت��ي ت �ل �ب��ي اح �ت �ي��اج��ات
ال �ع �م�لاء ال�ف�ع�ل�ي��ة وال �ت��ي ت�س�ت�ن��د إل ��ى دراس ��ة
دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية أخرى ،هذا
ً
فضال عما يتمتع ب��ه البنك م��ن متانة مركزه
املالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة
وث��راء فريق عمل البنك ال��ذي يتميز بخبرات
مصرفية واسعة.
وأض � ��اف ال �ط �ي��ب أن أغ �ل��ب أرب � ��اح ال��وط �ن��ي -
مصر تأتي من العمليات االئتمانية مع قطاع
الشركات ،حيث تضم محفظة البنك االئتمانية
تنوعًا كبيرًا في الشركات التي يتعامل معها،
وه� ��و م ��ا ي �م �ث��ل ان �ع �ك��اس��ًا ل �ت �ن��وع االق �ت �ص��اد
املصري ،الفتًا إلى أن البنك يسعى من جانب
اخ ��ر إل ��ى ت �ع��زي��ز م��وق �ع��ه ف��ي ق �ط��اع ال�ت�ج��زئ��ة
املصرفية خ�لال الفترة القادمة وأن��ه ق��د خطا
في سبيل ذل��ك خطوات جيدة ج�دًا بما يقدمه
من خدمات ومنتجات متطورة لألفراد والتي
تناسب متطلبات مختلف شرائح العمالء.
وذك� ��ر ال �ط �ي��ب أن ال �ب �ن��ك ل��دي��ه اآلن ش�ب�ك��ة من
الفروع املصرفية تبلغ  50فرعًا تنتشر بأفضل

امل� ��واق� ��ع ال �ح �ي��وي��ة ف ��ي م �خ �ت �ل��ف امل �ح��اف �ظ��ات
وامل� � ��دن امل �ص��ري��ة م �ن �ه��ا :ال� �ق ��اه ��رة ،وال �ج �ي��زة،
واإلس� �ك� �ن ��دري ��ة ،وال ��دل� �ت ��ا ،وس �ي �ن ��اء ،وال �ب �ح��ر
األح �م��ر ،وال�ص�ع�ي��د ،وامل�ن��اط��ق الصناعية في
م��دي�ن�ت��ي ال �س��ادس م��ن أك �ت��وب��ر وال �ع��اش��ر من
رم �ض��ان .ك�م��ا ي�ع��د م��ن ال�ب�ن��وك القليلة داخ��ل
السوق املصرية التي لديها ترخيص إسالمي
ب �ج��ان��ب ال �ت��رخ �ي��ص ال �ت �ق �ل �ي��دي ،ح �ي��ث ي��وج��د
ل��دي��ه ف ��رع ��ان إس�ل�ام �ي��ان أح��ده �م��ا ب��ال �ق��اه��رة
واآلخ ��ر ب�م��دي�ن��ة اإلس�ك�ن��دري��ة وه��و أم��ر يتيح
للبنك تقديم املنتجات املتوافقة مع الشريعة
اإلسالمية باإلضافة إلى املنتجات التقليدية.
يمتلك بنك الكويت الوطني شبكة كبيرة من
م��اك�ي�ن��ات ال �ص��راف اآلل ��ي ال �ت��ي ت�ن�ت�ش��ر ب��أه��م
املناطق بالجمهورية لخدمة عمالئه على مدار
ً
 24ساعة ،هذا فضال عن العديد من الخدمات
اإللكترونية وال�ت��ي ت�ه��دف إل��ى تقديم تجربة
مصرفية فريدة من نوعها للعمالء وتتيح لهم
إنجاز العديد من معامالتهم املصرفية أينما
كانوا ومتى أرادوا دون الحاجة للتوجه إلى
البنك في كل معاملة .يشار إلى أن بنك الكويت
ال��وط�ن��ي ال ��ذي ت��أس��س ف��ي ع ��ام  1952ك��أع��رق
وأق ��دم ب�ن��ك وط�ن��ي وم��ؤس�س��ة م��ال�ي��ة ف��ي دول��ة
ال �ك��وي��ت وم�ن�ط�ق��ة ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي ،ه��و أح��د
أك�ب��ر وأب ��رز ال�ب�ن��وك ال�ع��رب�ي��ة ،ويتمتع بأعلى
ال�ت�ص�ن�ي�ف��ات االئ �ت �م��ان �ي��ة ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق
األوس ��ط ب��إج�م��اع وك ��االت التصنيف العاملية
موديز وستاندرد آند بورز وفيتش ،التي أكدت
ع�ل��ى م�ت��ان��ة م��ؤش��رات��ه امل��ال�ي��ة وج ��ودة أص��ول��ه
امل��رت �ف �ع��ة ورس �م �ل �ت��ه ال �ق��وي��ة وخ� �ب ��رة ج �ه��ازه
اإلداري ووضوح رؤيته االستراتيجية وتوافر
قاعدة تمويل مستقرة لديه .كما يحتفظ بنك
الكويت الوطني بموقعه املتقدم بني أكثر 50
بنكا أمانا في العالم للمرة الرابعة عشرة على
التوالي .ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني
اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تصل
إل��ى أك�ث��ر م��ن  150ف��رع��ًا وش��رك��ة تابعة تغطي
أرب��ع ق��ارات ح��ول ال�ع��ال��م ،وتنتشر ف��ي ك��ل من
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األم�ي��رك�ي��ة وأوروب � ��ا ودول
ال �خ �ل �ي��ج وم �ن �ط �ق��ة ال� �ش ��رق األوس � ��ط وال �ص�ين
وسنغافورة.

ياسر الطيب

الطيب:
البنك يواصل أداءه القوي
ِّ
محققا ً معدالت
نمو مرتفعة في معظم
مؤشراته المالية
حقوق المساهمين نمت
 %29.7إلى  7.54مليارات جنيه
وودائع العمالء قفزت %8.2
إلى  56.15مليار جنيه
محفظة البنك االئتمانية
تضم تنوّ عا ً كبيراً
ّ
في قطاع الشركات
ما يمثل انعكاسا ً
لقوة االقتصاد المصري
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لقاء تشاوري ّ
ضم وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص الخليجي في مسقط

مساع إلقامة الوحدة االقتصادية 2025
«الغرفة»:
ٍ
ق ��ال� ��ت غ ��رف� ��ة ت � �ج� ��ارة وص� �ن ��اع ��ة ال �ك��وي��ت
ان�ه��ا ش��ارك��ت ف��ي أع �م��ال ال�ل�ق��اء ال�ت�ش��اوري
الدوري ،الذي جمع وزراء التجارة ورؤساء
االت � �ح ��ادات وغ� ��رف دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي يوم األربعاء املاضي في مسقط.
واوضحت الغرفة في بيان ،امس ،ان اللقاء
يأتي تعزيزًا للشراكة م��ع القطاع الخاص
ال �ت��ي وج� ��ه ب �ه��ا امل �ج �ل��س األع� �ل ��ى ل�لأم��ان��ة
العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج
ال �ع��رب �ي��ة ،ف��ي دورت� ��ه ال �س��ادس��ة وال�ث�لاث�ين
امل �ن �ع �ق��دة ف ��ي ال � ��ري � ��اض ،وذل� � ��ك م ��ن خ�ل�ال
االستمرار في ترتيب اللقاءات التشاورية
ال � ��دوري � ��ة ب �ي�ن ل �ج �ن��ة ال� �ت� �ع ��اون ال �ت �ج ��اري
ورؤس ��اء ال�غ��رف ال�ت�ج��اري��ة ب��دول املجلس،
ورفع ما يتم التوصل إليه في هذه اللقاءات
إلى املجلس الوزاري.
وذك��ر ب�ي��ان ال�غ��رف��ة ان ال�ل�ق��اء سلط الضوء
ع�ل��ى ال �ع��دي��د م��ن امل��وض��وع��ات امل�ه�م��ة ذات
الصلة بالقطاع الخاص الخليجي ،والتي
ك� ��ان م ��ن أه �م �ه��ا :ال �ق �ي��ود غ �ي��ر ال�ج�م��رك�ي��ة
ال�ت��ي يعانيها ال�ق�ط��اع ال �خ��اص الخليجي
كالقرارات الصادرة من الهيئة العامة للغذاء
والدواء باململكة العربية السعودية ،بشأن
آل �ي��ات ف�س��ح إرس��ال �ي��ات األغ��ذي��ة التجارية
املبردة واملجمدة والدواء واألجهزة الطبية
إلى اململكة.
م ��ع ت��أك �ي��د أه �م �ي��ة دور ه �ي �ئ��ة ال�ت�ق�ي�ي��س

النقاشات
تناولت القيود غير
الجمركية التي يعانيها
القطاع الخاص
تأكيد دور هيئة
التفتيش الخليجية
في اعتماد المواصفات
والمقاييس
جانب من اللقاء التشاوري بين لجنة التعاون التجاري ورؤساء الغرف بدول مجلس التعاون

الوزراء أبدوا
استعدادهم للتعاون
والتنسيق والتكامل
المشترك
بين دول الخليج

لتطوير فريق العمل وتعزيز األنشطة التمويلية

 :KIBالمباركي نائب المدير
العام لـ «المصرفية التجارية»
أع �ل��ن ب�ن��ك ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي ( )KIBع��ن تعيني
ه�ش��ام امل�ب��ارك��ي ف��ي منصب ن��ائ��ب امل��دي��ر العام
ل�ل�إدارة املصرفية التجارية  -رئيس الخدمات
امل �ص��رف �ي��ة ال �ت �ج��اري��ة امل �ح �ل �ي��ة ،وه� ��و ح��اص��ل
ع�ل��ى ش �ه��ادة ال�ب�ك��ال��وري��وس ف��ي إدارة األع�م��ال
ت�خ�ص��ص ال �ت �م��وي��ل م��ن ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت ،إل��ى
جانب الكثير من الشهادات العلمية وال��دورات
التدريبية م��ن مؤسسات أكاديمية وجامعات
معتمدة دوليًا.
وق��ال البنك إن��ه من املقرر أن يقوم املباركي من
خ�لال منصبه ال�ج��دي��د ب��اإلش��راف على تطوير
ف ��ري ��ق ال �ع �م��ل وت� �ع ��زي ��ز ال� �خ ��دم ��ات امل �ص��رف �ي��ة
ال �ت �ج��اري��ة واألن �ش �ط��ة ال�ت�م��وي�ل�ي��ة وامل �ن �ت �ج��ات
امل �ت �ع��ددة امل �ق��دم��ة ل�ع�م�لاء ال�ب�ن��ك م��ن ال�ش��رك��ات
امل �ح �ل �ي��ة .وذك� ��ر أن ��ه ي�س�ع��ى دائ �م ��ًا الس�ت�ق�ط��اب
أف �ض��ل ال �خ �ب��رات وال �ك �ف��اءات ال��وط�ن�ي��ة العالية
امل�س�ت��وى ف��ي ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي ،وم��ن هنا جاء
ت �ع �ي�ي�ن امل� �ب ��ارك ��ي ف ��ي ه � ��ذا امل �ن �ص��ب مل �ه��ارات��ه
وقدراته العملية وخبرته املهنية الواسعة ،التي
ت�م�ت��د ألك �ث��ر م��ن  19ع��ام��ًا ف��ي م �ج��ال ال�خ��دم��ات
املصرفية التجارية وتمويل الشركات واألفراد،
إلى جانب ّ
تميزه بالصيرفة اإلسالمية.
ّ
وأوضح أن املباركي يمتلك خبرة واسعة أهلته
لشغل الكثير من املناصب القيادية العليا في
ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي ،وم �ن �ه��ا ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام
ل �ت �م��وي��ل ال �ع �ق��ار امل �ح �ل��ي ف ��ي «ب �ي ��ت ال �ت �م��وي��ل
ال� �ك ��وي� �ت ��ي» ،وامل� ��دي� ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي – امل �ج �م��وع��ة

هشام المباركي

املصرفية للشركات في بنك بوبيان ،علمًا بأنه
َ
ب��دأ م�س�ي��رت��ه امل�ه�ن�ي��ة ف��ي امل �ج��ال ذات ��ه م�س��ؤول
ائتمان في البنك األهلي املتحد.
ٍ
وأعرب البنك عن افتخاره بانضمام املباركي ،ملا
يتمتع به من خبرة عملية عريقة ،لكونه قياديًا
ب��ارزًا ،وق��د ج��اء تعيينه تطبيقًا الستراتيجية
البنك ال�ه��ادف��ة إل��ى استقطاب امل ��وارد البشرية
ذات ال�ك�ف��اءات ال�ع��ال�ي��ة لشغل امل�ن��اص��ب العليا
ف��ي ال �ب �ن��ك ،م��ا ُي�س�ه��م ف��ي ت�ع��زي��ز م�ت��ان��ة البنك
كمؤسسة مصرفية إسالمية رائدة.

«التجارة» تضيف  5أنشطة
تجارية جديدة للتصنيف الموحد
تامر حماد
ق ��ررت وزارة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة إض��اف��ة
 5أنشطة تجارية ضمن ال�ح��دود املعمول
بها في الدليل املوحد لتصنيف األنشطة
االق�ت�ص��ادي��ة ب��دول مجلس ال�ت�ع��اون ل��دول
ال �خ �ل �ي��ج ،وامل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي امل� ��ادة
الثالثة من ال�ق��رار اإلداري رق��م  1128لسنة
 2019وفقا للقرار ال ��وزاري رق��م  416لسنة
.2019
واألنشطة التي تمت إضافتها هي:
 - 1التدريب على الدراجات الهوائية لغير

األماكن العامة.
 - 2م�ش�غ��ل ج��وي ع�ل��ى أن ت�ك��ون ا ل�ج�ه��ة
ا ل��ر ق��ا ب�ي��ة ه��ي اإلدارة ا ل�ع��ا م��ة ل�ل�ط�ي��ران
ا مل��د ن��ي.
 - 3ت��أج �ي��ر ال� �ط ��ائ ��رات ال �خ��اص��ة ل�ل�أف ��راد
وال�ش��رك��ات على أن ت�ك��ون الجهة الرقابية
هي اإلدارة العامة للطيران املدني.
 - 4ت �ص �ف �ي��ة ال ��ذه ��ب ب� �ع� �ي ��ارات م�خ�ت�ل�ف��ة
وت� � �ك � ��ون ت� �ح ��ت رق � ��اب � ��ة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
للصناعة وتدخل ضمن ج��دول األنشطة
املستحدثة.
 - 5تشكيل ال��ذه��ب وال�ح�ل��ي وامل �ج��وه��رات
ويكون تحت رقابة الهيئة العامة للصناعة.

 75فلساً ربحية متوقعة لسهم «عربي»

 52مليون دينار أرباح مستشفيات
ً
سنويا
الضمان الصحي المتوقعة
تامر محمود
ق� � ��ال م � �ص� ��در م �ط �ل ��ع ل � �ـ سبقلا ،إن ش��رك��ة
م �ج �م��وع��ة ع ��رب ��ي ال �ق��اب �ض��ة س �ت �ك��ون أك �ب��ر
امل� �س� �ت� �ف� �ي ��دي ��ن م � ��ن ت �ش �غ �ي ��ل م �س �ت �ش �ف �ي��ات
ال � �ض � �م� ��ان ال � �ص � �ح� ��ي ،م� �ت ��وق� �ع ��ًا أن ت �ص��ل
ربحيتها إلى  75فلسًا للسهم سنويًا نظير
ح �ص �ت �ه��ا ال �ب��ال �غ��ة  %26م ��ن م�س�ت�ش�ف�ي��ات
الضمان الصحي.
وتوقع أن تحقق ربحًا صافيًا قد يصل إلى 52
مليون دينار سنويًا ،موضحا أن مصاريف
ال �ت �ش �غ �ي��ل ل� �ش ��رك ��ة م �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ض �م��ان
الصحي تصل إل��ى  182مليون دي�ن��ار ،حيث

يصل ع��دد ال��واف��دي��ن ال��ذي��ن ي�ن��درج��ون تحت
غطاء التأمني الصحي إلى مليونني ،وسيقوم
كل وافد بدفع رسوم تأمني صحي مقررة وفقًا
للقانون عند تشغيل املنظومة ،التي تتضمن
ال �ف �ح��وص��ات واألش �ع ��ة وال� �ع�ل�اج ،ت�ب�ل��غ 130
دينارًا وبذلك ستحصل الشركة  260مليون
دينار سنويًا .وأشار إلى أن القانون لم يحدد
الجهة التي ستتولى تقديم الرعاية الصحية
ل �ل��زائ��ري��ن ال��واف��دي��ن ع�ق��ب ت�ش�غ�ي��ل منظومة
ضمان ،مبينا أن االلتحاق بعائل يعتمد على
موقف الشركة املسجل عليها الشخص ،الفتًا
إلى أن هناك خطة إعالمية سيجري اإلعالن
ع�ن�ه��ا ف��ي وق �ت �ه��ا ل�ت��وع�ي��ة امل��راج �ع�ي�ن ب��آل�ي��ة
التأمني الصحي والعالج.

ال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة ف� � ��ي اع� � �ت� � �م � ��اد امل � ��واص� � �ف � ��ات
واملقاييس للمنتجات الخليجية ،باإلضافة
إل ��ى اع �ت �م��اد ش �ه��ادة امل�ن�ش��أ اإلل�ك�ت��رون�ي��ة،
وتعزيز القيمة الخليجية املضافة من خالل
دعم املنتجات الوطنية وإعطائها األولوية،
كما تمت مناقشة إيجاد آليات تنظم عمل
التجارة اإللكترونية بني دول املجلس.
واش � ��ارال� � �ب� � �ي � ��ان ال � � ��ى ان ال� � � � � � ��وزراء اب � � ��دوا
استعدادهم وترحيبهم الكبير في بذل سبل

ال �ت �ع��اون م��ع ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ال�خ�ل�ي�ج��ي،
ل �ل �ت �ن �س �ي��ق وال �ت �ك ��ام ��ل امل� �ش� �ت ��رك ب �ي�ن دول
امل�ج�ل��س ف��ي ج�م�ي��ع امل �ج��االت االق�ت�ص��ادي��ة
على وجه الخصوص ،سعيًا إلقامة الوحدة
االق�ت�ص��ادي��ة امل�ن�ش��ودة ب�ح�ل��ول ع��ام ،2025
ك �م��ا أع ��رب ��وا ع ��ن س �ع��ادت �ه��م ف ��ي ع �ق��د ه��ذا
اللقاء املهم ،مؤكدين أهمية االستمرار على
هذا النهج لتوطيد التعاون املشترك ،على
أن يعقد هذا اللقاء بشكل دوري ومستمر.

واض��اف ب�ي��ان الغرفة ان اللقاء التشاوري
ترأسه الدكتور علي بن مسعود السنيدي
وزي��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة بسلطنة عمان،
ب�ح�ض��ور عبداللطيف ب��ن راش ��د ال��زي��ان��ي-
أمني عام مجلس التعاون الخليجي ووزراء
التجارة بدول مجلس التعاون ،مشيرا الى
ان وف��د ات�ح��اد غ��رف دول مجلس التعاون
الخليجي ك��ان برئاسة الدكتور سامي بن
ع �ب��داهلل ال �ع �ب �ي��دي -ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س

ات �ح��اد ال �غ��رف الخليجية ورئ�ي��س مجلس
ال � �غ ��رف ال� �س� �ع ��ودي ��ة ،وب �م �ش ��ارك ��ة رؤس � ��اء
االتحادات والغرف الخليجية.
وذك � ��ر ال �ب �ي��ان ان غ��رف��ة ت� �ج ��ارة وص �ن��اع��ة
الكويت تمثلت بمشاركة مصعب النصف
عضو مجلس إدارة ال�غ��رف��ة ،وع�م��اد الزيد
مساعد املدير العام بالغرفة ،ومها الغانم
رئيسة قسم ف��ي إدارة ال�ع�لاق��ات التجارية
بالغرفة.

تنطلق أعماله  8ديسمبر المقبل برعاية البنك المركزي

القطان :مؤتمر شورى يتطلع إلقرار
ً
شرعيا
منتجات مطابقة
أع� �ل� �ن ��ت ش� ��رك� ��ة ش � � ��ورى ل�ل�اس� �ت� �ش ��ارات
ال �ش��رع �ي��ة ع ��ن اس �ت �ك �م��ال اس �ت �ع��دادات �ه��ا
لتنظيم مؤتمر ش��ورى الفقهي الثامن،
ال� � ��ذي س �ي �ع �ق��د ت �ح��ت رع� ��اي� ��ة وح �ض��ور
الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ
بنك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي ف��ي ال�ف�ت��رة م��ن - 8
 9ديسمبر املقبل بفندق الفور سيزون،
وبمشاركة دولية من أبرز علماء الشريعة
وخ � �ب� ��راء ال �ص �ن��اع��ة امل ��ال� �ي ��ة اإلس�ل�ام �ي��ة
واملجامع الفقهية واملجالس الشرعية.
وق��ال الشيخ عبد الستار القطان املدير
العام للشركة ان القيمة املضافة ملؤتمر
ش��ورى الفقهي تكمن في تجاوز أهدافه
م �ج��رد ف �ت��ح امل� �ج ��ال ل �ت��أص �ي��ل م�ن�ت�ج��ات
ال �ت �م��وي��ل اإلس�ل�ام ��ي واالب �ت �ك ��ار ل�ت�ق��دي��م
منتجات جيدة؛ حيث يتطلع املؤتمر إلى
إقرار منتجات تتمتع باملرونة والسهولة
في التعامل مع العمالء ،وهو ما يتطلب
م ��ن ع �ل �م��اء ال �ش��ري �ع��ة وخ �ب��رائ �ه��ا إث� ��راء
ال �ن �ق��اش ح ��ول ال �ت �ط��وي��ر االب �ت �ك��اري في
صناعة الخدمات املالية اإلسالمية.

وذك � � � � ��ر ال� � �ق� � �ط � ��ان أن
م��ن خ�لال م��ا يصدره
رع � � � � � � ��اي � � � � � � ��ة ب� � �ن � ��ك
م � � � � � � ��ن ق� � � � � � � � � � � ��رارات
ال � � � � � � �ك� � � � � � ��وي� � � � � � ��ت
وت� � �ع� � �ل� � �ي� � �م � ��ات
امل � � � � � � ��رك � � � � � � ��زي
رق��اب�ي��ة يذكر
ل � �ل � �م� ��ؤت � �م� ��ر
م �ن �ه ��ا ع �ل��ى
ف ��ي دورت� ��ه
س � � � � �ب � � � � �ي � � � ��ل
ال� � �ث � ��ام� � �ن � ��ة
امل� � � � � � � �ث � � � � � � ��ال
ت� � � �ع� � � �ك � � ��س
ت �ع �ل �ي �م��ات
االه � �ت � �م � ��ام
ح � � ��وك� � � �م � � ��ة
وال � ��رع � ��اي � ��ة
ال� � �ت � ��دق� � �ي � ��ق
ال �ت��ي تلقاها
وال � � � ��رق � � � ��اب � � � ��ة
ال� � � �ص� � � �ن � � ��اع � � ��ة
ال�ش��رع�ي��ة التي
امل� � �ص � ��رف� � �ي � ��ة ف ��ي
تعد األولى عامليا
ال� � � � � �ك � � � � ��وي � � � � ��ت ،وم� � � ��ن
في هذا الشأن فضال
شورى
ض � � �م � � �ن � � �ه� � ��ا ال � � �ص � � �ن� � ��اع� � ��ة
ع ��ن ال �ب��رام��ج ال�ت��دري�ب�ي��ة
امل �ص��رف �ي��ة اإلس�ل�ام �ي��ة ،ك �م��ا ت�ب��رز
املتخصصة وتنظيم املؤتمرات
ج �ه��ود ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي ف ��ي حث ال�ع��امل�ي��ة ح��ول امل��ال�ي��ة اإلس�لام�ي��ة وسبل
الصناعة املصرفية االسالمية على مزيد تطويرها.
م��ن ال�ت�ط��ور وال ��ري ��ادة ،وال�ت�ح�ل��ي ب��رؤي��ة وأوض� � � ��ح ال� �ش� �ي ��خ ال� �ق� �ط ��ان ان امل��ؤت �م��ر
بعيدة ونظرة مستقبلية لترسيخ ريادة س� �ي� �ن ��اق ��ش ج �م �ل ��ة م � ��ن أب � � ��رز م �ن �ت �ج��ات
ال�ك��وي��ت ف��ي ال�ع�م��ل امل�ص��رف��ي اإلس�لام��ي ال �ت �م��وي��ل اإلس�ل�ام ��ي ع �ل��ى م� ��دى ي��وم�ين

متتاليني م��ن خ�ل�ال ث�ل�اث ج�ل�س��ات عمل
تتناول بالبحث والدراسة املوسعة منتج
امل �ش��ارك��ة امل �ت �ن��اق �ص��ة ل �ت �م��وي��ل األص ��ول
ال �ث��اب �ت��ة ،وال �ت �ك �ي �ي��ف ال �ف �ق �ه��ي ل�لأس �ه��م،
وال��دخ��ول بعقود البيع أو اإلج��ارة التي
ت �ف��رض ف�ي�ه��ا غ ��رام ��ة ت��أخ �ي��ر ،وال يقبل
الطرف املشروط له حذفها.
ي ��ذك ��ر أن ش ��رك ��ة ش� � ��ورى ع� �ق ��دت س�ب�ع��ة
م ��ؤت� �م ��رات ف �ق �ه �ي��ة ،ح �ش ��دت ف �ي �ه��ا ك �ب��ار
العلماء والفقهاء ح��ول العالم ( 40عاملا
وف�ق�ي�ه��ًا م��ن خ� ��ارج ال �ك��وي��ت) وش��ارك �ه��ا
ف ��ي ت�ن�ظ�ي�م��ه أب� ��رز امل��ؤس �س��ات ال��داع �م��ة
ل �ل �ص �ن��اع��ة امل ��ال� �ي ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة ك��ال�ب �ن��ك
اإلس �ل�ام ��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة وه �ي �ئ��ة امل �ح��اس �ب��ة
واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية،
حتى ب��ات مؤتمر ش��ورى الفقهي عالمة
م �م �ي��زة ل ��دول ��ة ال� �ك ��وي ��ت ف ��ي امل �ص��رف �ي��ة
اإلس�لام�ي��ة ،وص��در ع��ن مؤتمراتها أكثر
م ��ن  20ق � � ��رارا ت �ب �ن��ت امل �ج ��ام ��ع ال�ف�ق�ه�ي��ة
واملجالس الشرعية بعضها ،وساهمت
في تطوير منتجات التمويل اإلسالمي.

للوصول إلى بيئة عمرانية مستدامة

«مشاريع التكنولوجيا» :تأهيل كويتيين
لتصميم المباني الخضراء
عقدت الشركة الوطنية ملشاريع التكنولوجيا
 NTECبالتعاون مع املنظمة الخليجية للبحث
والتطوير «جورد» ورشة عمل ،ملدة أربعة أيام،
استضافها معهد الكويت لألبحاث العلمية،
لصقل خبرات املهنيني والباحثني في الكويت،
وتأهيلهم ف��ي تصميم وإن �ش��اء امل�ب��ان��ي ،وفقًا
ل�ل�م�ن�ظ��وم��ة ال�ع��امل�ي��ة لتقييم االس �ت��دام��ة «ج��ي
ساس» ،وذلك تواكبًا مع توجه الكويت لتطوير
بيئة معمارية مستدامة.
وشارك في الورشة عدد كبير من االستشاريني
واملقاولني وأصحاب املشاريع وشركات إدارة
املشاريع وأعضاء هيئة التدريس في الكويت،
حيث قدمت ورش��ة العمل األدوات واألساليب
وال�خ�ب��رات ال�لازم��ة لتمكني املهنيني م��ن إتمام
م ��راح ��ل ال �ت �ص �م �ي��م وت �ق �ي �ي��م وإدارة امل �ش ��روع
ليحصلوا على اعتماد شهادات «جي ساس»،
إذ ي �ع �ت �ب��ر ح �ض ��ور ورش � ��ة ع �م��ل «ج� ��ي س��اس
ل�ل�ت�ص�م�ي��م واإلن� � �ش � ��اء»  D&B GSASم�ط�ل�ب��ًا
إل��زام �ي��ًا ل �ي �ج��ري االع �ت �م��اد امل �ه �ن��ي ف ��ي م�ج��ال
امل �م��ارس��ات ال�خ�ض��راء وف��ق امل�ن�ظ��وم��ة العاملية
لتقييم االستدامة «جي ساس».
ومع استمرار ارتفاع أع��داد املشاريع املتوافقة
م��ع «ج��ي س��اس» ف��ي ال�ك��وي��ت ،ف��إن املؤسسات
وال �ش��رك��ات ت�ب�ح��ث ح��ال �ي��ًا ب�ش�ك��ل م �ت��زاي��د عن
األش� �خ ��اص ال �ح��اص �ل�ين ع �ل��ى رخ �ص��ة «م�ه�ن��ي
معتمد في مجال املمارسات الخضراء» ،حيث
إن وج� � ��ود ص �ف��ة «م �ه �ن��ي م �ع �ت �م��د ف ��ي م �ج��ال
امل �م��ارس��ات ال �خ �ض��راء وف ��ق ج��ي س ��اس» على
منت املخطط الهندسي يساعد املؤسسات لكي
تصبح من مقدمي خدمات «جي ساس».
وق � ��ال ال��دك �ت��ور ي��وس��ف ال �ح��ر رئ �ي��س مجلس
ادارة امل�ن�ظ�م��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ل�ل�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر
«ج��ورد»« :لقد كرس خبراء املنظمة الخليجية

اعتماد مهني للمهندسين الكويتيين في مجال الممارسات الخضراء

الحر :أنظمة االستدامة المطورة
لم تعالج بشكل كامل التحديات
الخاصة بمنطقتنا
ميرزا :تعزيز االستدامة يتماشى
مع خطة التنمية الوطنية
لرؤية الكويت 2035
جهودهم في علوم وبحوث االستدامة ،وقاموا
بتحليل قطاع االنشاءات والعقارات من منظور
االس �ت��دام��ة ،وخ �ل �ص��وا إل ��ى أن م�ن�ط�ق��ة ال�ش��رق
األوس� � ��ط وش� �م ��ال أف��ري �ق �ي��ا ك��ان��ت ت�ف�ت�ق��ر إل��ى
نظام يلبي خصائصها الثقافية واالقتصادية
والبيئية الفريدة ،لذا فقد كان األساس املنطقي

وراء ت� �ط ��وي ��ر «ج � ��ي س � � ��اس» ه� ��و أن أن �ظ �م��ة
االستدامة املطورة في أنحاء متفرقة من العالم
ل ��م ت �ع��ال��ج ب�ش�ك��ل ك��ام��ل ت �ح��دي��ات االس �ت��دام��ة
الخاصة بمنطقتنا».
وأض ��اف ال�ح��ر :ت��وف��ر «ج��ي س��اس» الكثير من
امل ��زاي ��ا غ �ي��ر امل �ت��واف��رة ف��ي أي ن �ظ��ام اس �ت��دام��ة
آخ��ر ،لتلبية التحديات امللحة التي تتميز بها
امل�ن�ط�ق��ة ،م�ث��ل ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ال�ه��وي��ة املعمارية
للمنطقة ،وتعزيز الحلول اإلب��داع�ي��ة ملواجهة
ال �ت �ح��دي��ات األخ � ��رى م �ث��ل ن� ��درة امل �ي��اه ون�ق��ص
امل��واد األولية غير الهيدروكربونية ،باإلضافة
الى إن منظومة «جي ساس» مرنة بشكل كاف
لتعالج جميع التحديات البيئية واالجتماعية
واالقتصادية التي نواجهها في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا.
م� � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه ،ق� � � ��ال امل� � �ه� � �ن � ��دس أن� � � ��س م � �ي� ��رزا
ال��رئ�ي��س التنفيذي للشركة الوطنية ملشاريع
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا« :ال ش ��ك ف ��ي أن ن �ش��ر امل �ع��رف��ة
لتعزيز االستدامة يتماشى مع خطة التنمية
الوطنية لرؤية الكويت ( 2035كويت جديدة)،

ل��ذا أدع��و املهنيني وامل��ؤس�س��ات إل��ى أخ��ذ زم��ام
امل �ب��ادرة ف��ي معالجة القضايا االستراتيجية
ّ
امل�ت�ع��ل�ق��ة ب��ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى امل � ��وارد ال�ط�ب�ي�ع��ة في
الكويت ،وتخفيف بصمتنا الكربونية ،وخفض
التلوث البيئي ،وضمان جودة البيئة» ،مشيرا
الى ان الشركة هي شركة تابعة للهيئة العامة
ل�لاس �ت �ث �م��ار ،وت �ع �م��ل م ��ع امل�ن�ظ�م��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
كمركز معتمد لـ«جي س��اس» في الكويت منذ
ّ
أن وقع الجانبان مذكرة تفاهم في أبريل ،2019
والتي بموجبها نتعاون مع املنظمة الخليجية
من أجل بيئة عمرانية مستدامة في الكويت.
ه��ذا ،وق��د تضمن ب��رن��ام��ج ورش��ة العمل زي��ارة
ملوقع مشروع سكني مستدام بعنوان «نموذج
ب �ي ��ت س �ك �ن��ي ص ��دي ��ق ل �ل �ب �ي �ئ��ة» ال� � ��ذي ن �ف��ذت��ه
«ال��وط�ن�ي��ة مل�ش��اري��ع التكنولوجيا» ف��ي مدينة
ج��اب��ر األح�م��د ،بالتعاون م��ع امل��ؤس�س��ة العامة
للرعاية السكنية في الكويت ،حيث تم تشييد
فيال وفقًا ملعايير «جي ساس» ،كنموذج أولي
ملشاريع اإلسكان املستقبلية التي تخطط لها
الحكومة للمواطنني الكويتيني.

األحد  20ربيع األول  1441هـ  17 -نوفمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16643

اقتصاد 21
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contact@abdullah.com.kw

نقطة التحول ()٢-١
إن ال� � �ث� � �غ � ��رات ال � �ت� ��ي ن �ل �م �س �ه��ا ف��ي
بعض التشريعات ب��دس�ت��ور ب�لادن��ا،
وامل �م��ارس��ات ال�ت �ج��اوزي��ة ال�ت��ي تعدت
ح� ��دود األع� � ��راف ال �ع��ام��ة ،ت�ج�ع��ل من
ارتفاع مرتبة الفرد في الهرم اإلداري
م��ؤش��را على أم��ر ال شبهة فيه ،وهو
توسع دائرة نفوذه وسلطته ،ويترتب
على ذلك توسع نفوذ من هم أدنى منه
في هذا الهرم.
وإن ك �ن��ا ن ��ؤك ��د ه �ن��ا ع �م��ق ال �ض��رر
ال � ��ذي ت�ل�ح�ق��ه م �ث��ل ه� ��ذه امل �م��ارس��ات
ف��ي املصلحة ال�ع��ام��ة ،وأن تكلفة هذا
التخاذل واملمارسات التجاوزية ،التي
ت �ع��دت ح � ��دود األع� � ��راف ب�ت�ش��وي�ه�ه��ا
للمبادئ الصحيحة وطمسها لهوية
العدالة ومالمح املساواة ،باهظة الثمن.
وإن كانت الغاية تبرر الوسيلة ،فال
م� �ب ��رر ل �ت �ل��ك امل� �م ��ارس ��ات وال ج ��دال
ف ��ي أص� ��ل م �ق �ص��ده��ا ،ك ��ون غ��اي�ت�ه��ا
وهدفها األول هو تثبيت مرتبة الفرد،
أو رف �ع �ه��ا ف ��ي ه� ��ذا ال� �ه ��رم اإلداري.
ويعود أصل تكونها ،ويمكن تفسير
ت�ص��رف��ات�ه��ا م��ن ان �ع �ك��اس ت�ح��ال�ف��ات
ج �م��اع �ي��ة ب�ي��ن أف � � � ��راد ذوي م ��رات ��ب
مختلفة تعمل ليسطع نجم أهدافها
امل �ش �ت ��رك ��ة ،س��اع �ي��ة إل � ��ى ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا
ب� �غ ��رض رف � ��ع م �س �ت��واه��ا امل �ع �ي �ش��ي،
وزي ��ادة ق��وة تغلغلها و«ت�غ��ول�ه��ا» في
النفوذ والسلطة.
وامل �س��وغ ال��ذي تعلق عليه ه��ذه الفئة
م �ن �ط��ق أف �ع ��ال �ه ��ا وت �ص ��رف ��ات �ه ��ا ف��ي
ه� ��ذا ال� �ه ��رم اإلداري– وف� ��ق آرائ� �ه ��م
الشخصية– يعود لشراسة املنافسة
وال� �ص ��راع ف��ي ال �ق �ت��ال ،س�ع�ي��ا للبقاء
ت �ح��ت ظ�ل�ال ه ��ذه امل �ظ �ل��ة ال �ت��ي تكفل
لهم كسب الغنائم وتحقيق أكبر قدر
ممكن من الفائدة الذاتية.
تلك املمارسات قادت املوقف بالتأثير

بشكل سلبي ف��ي امل�ج�ت�م��ع ،عاكسة
ص ��ورت �ه ��ا ال �ب �ش �ع��ة ع �ل��ى اق �ت �ص��اده
وسياسته وثقافته ،متفاقمة كلما زاد
تأثيرها السلبي نظرا لطبيعة حالها
ال �ع��ودي��ة .وب �ن��اء ع�ل�ي��ه ،ف��إن السياسة
الكويتية ف��ي ال��داخ��ل أصبحت أق��رب
إل��ى ما يسمى بـ«شاي الضحى»؛ إذ
أصبح الشغل الشاغل لكل سياسي
ه� ��و ت ��أي �ي ��د أو ن �ق ��د ك� ��ل م� ��ا ي �ص��رح
ب ��ه أي س �ي��اس��ي آخ� ��ر ف ��ي ال �س��اح��ة،
ف �ت��راه م�ت��أه�ب��ًا الت �خ��اذ م��وق�ف��ه ت�ج��اه
مختلف ال�ق�ض��اي��ا امل �ت��داول��ة ،إم��ا عن
ط��ري��ق ارت �ج��ال ف��ي ب��رام��ج ال�ت��واص��ل
االجتماعي ،أو من خالل عقد مؤتمر
صحافي ،أو توجيه سؤال برملاني ،أو
استجواب لطرف حكومي.
ف�ه��ل ل �ـ �ح��زاوي «ش� ��اي ال �ض �ح��ى» أي
ن �ي��ة أو ت��أث �ي��ر ف ��ي إح � ��داث اإلص �ل�اح
ال �ح �ق �ي �ق��ي؟ أم أن �ه��ا أداة اس�ت�غ�لال�ي��ة
ل�ل�ارت� �ق ��اء س �ي��اس �ي��ا ف ��ي ه� ��ذا ال �ه��رم
اإلداري م ��ن خ�ل�ال ت �ع��اط��ي ق�ض��اي��ا
البسطاء في هذا الهرم والتسلق بها
لنيل مبتغى راويها؟ أما بسطاء الهرم
ف�ه��م ل�ي�س��وا أف �ض��ل م��ن السياسيني
فيه! إذ ه��م أيضا يسلطون نفوذهم
على بسطاء آخرين بغرض الضغط
ع� �ل ��ى ه� � � ��ؤالء ال� �س� �ي ��اس� �ي�ي�ن ل �ت �ب �ن��ي
ق �ض��اي��ا غ �ي��ر م �س �ت �ح �ق��ة ،وذل � ��ك م��ن
أج��ل الحصول على أكبر ق��در ممكن
مما يتم توزيعه م��ن ري��ع ال�ص��ادرات
النفطية.
وال ب��د أن ينتج ع��ن ك��ل تلك األف�ع��ال
ردود أف�ع��ال تشعل فتيل اإلحساس
ب��ال �ظ �ل��م ل� ��دى ك ��ل م ��واط ��ن .وم � ��رادي
ب��امل��واط��ن هنا ك��ل ف��رد م��ن أف��راد هذا
الهرم اإلداري ،مهما ارتفع أو انخفض
في رتبته .وف��ي كل مرتبة يتسلسل
ع ��دد م��ن امل �ن��اف �س�ين ،ي � ��زدادون كلما

انخفضت امل��رت�ب��ة ،تبعا ل��ذل��ك ي��زداد
معدل الشعور بالظلم بشكل طردي
كلما انخفضت املرتبة .وعلى الرغم
من ذلك ،حتى األفراد الذين يشغلون
امل ��رات ��ب ال �ع �ل �ي��ا م ��ن ال� �ه ��رم ي�ن�ت��اب�ه��م
ال�ش�ع��ور بالظلم ك��ذل��ك ،ه��ذا الشعور
ال��ذي يترجم عجزهم أم��ام التحديات
التي تدفعهم ملزيد من العجز ،وتحول
ب�ه��م دون ت�ث�ب�ي��ت ه ��ذا ال �ه��رم وك�ف��ال��ة
رصانته ومتانته .وال ش��ك ف��ي أنهم
لن يشعروا بشعور مماثل كهذا لوال
تأثيره املباشر على ضعف رتبهم في
ذلك الهرم.
ما كان لشعور الظلم هذا ،إال أن يجعل
ك��ل ف��رد م��ن أف ��راد ه��ذا ال �ه��رم يقاتل
وفقا لصالبته ،ورباطة جأشه ،وحدة
مخلبه تحت ضوء إمكاناته وفرصه
امل �ت��واف��رة .ف�س�ي��ف امل ��واط ��ن البسيط
مثلوم ج��راء ارت �ف��اع م�ع��دل إي�ج��ارات
الشقق السكنية في املناطق الداخلية،
إذ إن طموح املواطن ال يتخطى الحلم
ب��وظ�ي�ف��ة ح�ك��وم�ي��ة ال ت�س�ت��دع��ي منه
س ��وى أن ي�س�ج��ل دخ��ول��ه وخ��روج��ه
يوميا منها ،من دون إنتاجية تذكر،
أو إض��اف��ة ذات قيمة ،ليتفرغ ب��دوره
ملتابعة م�ش��روع��ه ال�ت�ج��اري ال�خ��اص،
وب��ذل��ك ي�ح�ص��ل ع�ل��ى رات ��ب حكومي
ومدخول شهري آخر .وعلى الجانب
اآلخ ��ر ،ف��إن م��ن ه��و ف��ي مرتبة أعلى،
ممن يملك ع�ق��ارات اقتناها بأسعار
ع��ال �ي��ة ف ��ي وق ��ت م �ض��ى ،ق ��د يسعى
ج ��اه ��دا مل �ن��ع ت �ح��ري��ر أراض سكنية
ك� ��ي ال ي �ن �خ �ف��ض م� �ع ��دل إي � �ج� ��ارات
عقاره التي قد يسكنها ذل��ك املواطن
البسيط .وخذ ذلك كمثال عابر تقاس
عليه شتى أم��ور الحياة ف��ي املجتمع
الكويتي( ..يتبع األحد املقبل).
«من سلسلة كويت االستدامة»

 22اقتصاد

األحد  20ربيع األول  1441هـ  17 -نوفمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16643

عقد مؤتمر المحللين للربع الثالث

ً
نموا في 2019
«برقان»% 8 :
أك��د نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك
برقان والرئيس التنفيذي لبرقان الكويت
رائ � ��د ع �ب��د اهلل ال �ه �ق �ه��ق ،أن ن �ت��ائ��ج ال��رب��ع
الثالث من عام  2019كانت واحدة من أفضل
نتائج األرب��اع السنوية الثالثة للبنك على
االط�ل�اق ،حيث حقق البنك أرب��اح��ًا صافية
بلغت  22.7مليون دينار ،بنمو  %10.7على
أس ��اس س �ن��وي .وأض ��اف رائ ��د أن النتائج
املالية لفترة التسعة أشهر األولى من 2019
كانت تتسم بالصالبة والقوة ،حيث بلغت
إيرادات املجموعة  178.3مليون دينار ،كما
بلغ صافي الدخل للمجموعة  67.5مليون
دينار.
ونقل بيان للبنك عن رائد بالقول إن محفظة
القروض لديه شهدت نموا ملحوظا لتبلغ
 4.2مليارات دينار ،في حني شهد إجمالي
ال � ��ودائ � ��ع ارت� �ف ��اع ��ا ل �ي �س �ج��ل  4.0م �ل �ي��ارات
دينار كما في  30سبتمبر  .2019والجدير
ب��ال��ذك��ر أن بنك ب��رق��ان ق��د اس�ت�ط��اع تحقيق
ه��ذه ال�ن�ت��ائ��ج ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ادراج نتائج
الشركات التابعة له عن فترة ثمانية أشهر
ً
فقط بدال من فترة التسعة أشهر التي اعتاد
البنك إدراجها على مدار الفترات السابقة.
وبينّ رائد أن «بنك برقان» اتبع استراتيجية
ن�م��و ان�ت�ق��ائ�ي��ة م��ع ال�ت��رك�ي��ز ب�ش�ك��ل رئيسي
ع�ل��ى ن�م��و األع �م��ال ال�ت�ج��اري��ة ف��ي ال�ك��وي��ت،
وت �ب �ن��ي م �ن �ه �ج �ي��ة ش ��دي ��دة ال � �ح ��ذر ف ��ي م��ا
يتعلق بأنشطة ال�ب�ن��وك ال�ت��اب�ع��ة ،وه��و ما
يعكس بشكل واض��ح التدابير االستباقية
التي ينتهجها البنك إلدارة التحديات التي
ت�ش�ه��ده��ا ب�ع��ض األس� ��واق ال �ت��ي ت�ع�م��ل بها
البنوك التابعة .وقال رائد« :إنه بمقدورنا
أن نري أن الكويت حققت نموًا بواقع %7.7
مقارنة بانخفاض نسبته  %4.8ع��ن نفس
ال�ف�ت��رة م��ن ال �ع��ام ال �س��اب��ق .وع �ل��ى مستوى
امل�ج�م��وع��ة ،ت��م ت�ح�ق�ي��ق م �ع��دل ن�م��و بنسبة
 %1.5خ�لال ه��ذه السنة مقارنة بانخفاض
مقداره  %6.6السنة املاضية».
كما أن الحفاظ على هوامش ربح مستقرة
ك��ان أح��د ال�ع��وام��ل الرئيسية األخ ��رى التي
قام بنك برقان بالتركيز عليها ،خالل فترة

نافين راجاناال

رائد الهقهق

يواصل تحقيق األداء
الفعال مدفوعا ً
بنمو أنشطة أعماله
في الكويت
وضع البنك مريح
للغاية من حيث
مستويات رأس المال
والسيولة
التسعة أشهر م��ن ع��ام  ،2019حافظ البنك
على هوامش الربح الخاصة به عند نفس
م�س�ت��وي��ات ال�س�ن��ة امل��اض�ي��ة ع�ل��ى ال��رغ��م من
ارتفاع تكاليف التمويل في الكويت.
وأضاف بقوله« :على مستوى املجموعة ،إن

ه��وام��ش ال��رب��ح عند نفس املستوى تقريبًا
بواقع  %2.8في ه��ذه السنة مقارنة بنسبة
 %2.9للعام امل��اض��ي» ،فيما صافي هامش
ال��رب��ح م��ن ال�ف��وائ��د  NIMللمجموعة البالغ
 %2.8يمثل احدى أعلى النسب في الكويت،
وق ��د ك ��ان ب �م �ق��دور «ب ��رق ��ان» ال �ح �ف��اظ على
م�س�ت��وي��ات ه��وام��ش ال��رب��ح ه��ذه ع�ل��ى م��دار
السنوات القليلة املاضية.
من جهته ،أفاد رئيس االستراتيجية وإدارة
رأس امل ��ال للمجموعة ن��اف�ين راج ��ان ��اال ،أن
البنك يواصل تحقيق الكفاءة التشغيلية،
وأن امل�ص��روف��ات التشغيلية على مستوى
املجموعة والكويت تعتبر أق��ل من الفترات
ال�س��اب�ق��ة ،كما أن بنك ب��رق��ان سجل أرب��اح��ًا
تشغيلية بقيمة  103.6م�لاي�ين دي �ن��ار عن
فترة التسعة أشهر األولى من عام .2019
وجرى تخفيض تكلفة االئتمان لبنك برقان
بصورة كبيرة لتصل إلى نسبة  %0.8خالل
ف�ت��رة التسعة أش�ه��ر األول ��ى م��ن ع��ام ،2019
مقارنة بنسبة  %1.4ع��ن ذات الفترة خالل
السنة املاضية.
وس�ل��ط رائ ��د ال �ض��وء ع�ل��ى إط ��ار ع�م��ل إدارة
امل �خ��اط��ر ال �ف �ع��ال ل ��دى ب�ن��ك ب��رق��ان ب��ال�ق��ول:

«خ�لال فترة التسعة أشهر األول��ى م��ن عام
 ،2019س�ج�ل��ت تكلفة االئ �ت �م��ان ل�ل�ك��وي��ت 6
ماليني دينار ،وبلغ إجمالي تكلفة االئتمان
للمجموعة  26مليون دينار ،وباملقارنة ،فان
تكلفة االئتمان في الكويت بلغت  15مليون
دينار السنة املاضية ،وبلغ إجمالي تكلفة
االئ �ت �م��ان  45م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،م�م��ا أدى ال��ى
تحقيق انخفاض في تكلفة االئتمان بنسبة
 %43على أساس سنوي».
وأض ��اف« :ل�ق��د ساهمت التحسينات التي
شهدتها جميع ه��ذه ال�ج��وان��ب ف��ي تحقيق
ص ��اف ��ي دخ� ��ل ق� ��وي ل �ف �ت��رة ال �ت �س �ع��ة أش�ه��ر
األول � ��ى م��ن ع ��ام  ،2019وم ��ن ح �ي��ث ص��اف��ي
ال��دخ��ل للمجموعة ،ل�ق��د حققنا  67مليون
دي�ن��ار خ�لال ه��ذه السنة ،مقارنة بمبلغ 71
مليون دينارللسنة املاضية».
وع ��زا رائ ��د ه��ذا االن�خ�ف��اض بشكل رئيسي
إلى إقفال البيانات املالية للشركات التابعة
امل �ج �م �ع��ة ل �ي �ك ��ون م �ب �ك ��را ب� �م ��دة ش �ه��ر ع��ن
ال�ب�ي��ان��ات امل��ال�ي��ة ل�ب�ن��ك ب��رق��ان ،ح�ي��ث شهد
ص��اف��ي ال��دخ��ل ألنشطة ال�ك��وي��ت ن�م��وا قويا
م��ن  51مليون دي�ن��ار إل��ى  67مليونا« ،كما
ارتفع صافي الدخل ألنشطة الكويت بشكل
ملحوظ بنسبة  ،»%32مؤكدا أن وضع بنك
ب��رق��ان م��ري��ح ل�ل�غ��اي��ة م��ن ح�ي��ث م�س�ت��وي��ات
رأس املال والسيولة.
وق��ال نافني «لقد واص��ل بنك ب��رق��ان رحلته
ف ��ي أن ي �ك��ون م��ؤس �س��ة ذات ك �ف��اءة ف ��ي ما
ي�ت�ع�ل��ق ب ��رأس امل� ��ال .وب�ل�غ��ت ن�س�ب��ة ح�ق��وق
امللكية  CET1لدينا حاليًا  .%11وفي نهاية
ال �س �ن��ة ،م��ن امل �ت��وق��ع أن ت�ب�ل��غ ه ��ذه النسبة
 .»%11.5وع ��ن م �س �ت��وي��ات ال �س �ي��ول��ة ،لفت
إل��ى أن «ب��رق��ان» واص��ل تحقيق مستويات
مريحة لنسب السيولة على املديني القصير
والطويل األجل.
وف� � ��ي امل �س �ت �ق �ب ��ل ،س �ي �س �ت �م��ر ب� �ن ��ك ب ��رق ��ان
ب ��ال� �ت� �ف ��اؤل ب �ش �ك��ل ع � ��ام ب� �ش ��أن آف � � ��اق ن�م��و
االق�ت�ص��اد الكويتي ،وق��ال رائ��د «إن هدفنا
هذا العام في الكويت كان يتمثل في تحقيق
نمو بنسبتي  %7إلى  %8وقد تحقق ذلك،
وسيظل هو ذات الهدف خالل العام املقبل».

يستمر عامين ..ويشمل 11متفوِّ قاً من الشباب الكويتي

«بيتك» :برنامج لتأهيل قياديي
التكنولوجيا والصيرفة الرقمية
أع �ل��ن «ب �ي��ت ال �ت �م��وي��ل ال �ك��وي �ت��ي» (ب �ي �ت��ك)
إط �ل��اق ب��رن��ام��ج ت��دري �ب��ي م �ت �م� ّ�ي��ز وف ��ري ��د،
ل �ت��أه �ي��ل وت ��دري ��ب ق �ي��ادي��ي امل �س �ت �ق �ب��ل ف��ي
م �ج��ال ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال �ص �ي��رف��ة ال��رق�م�ي��ة
وامل � �ن � �ت � �ج� ��ات وال � � �ت � � �ط� � ��ورات ال� �ت� �ق� �ن� �ي ��ة ف��ي
م�ج��ال  ،Fintechبما ينسجم م��ع ّ
توجهات
ّ
ويعبرعن اهتماماته
«ب�ي�ت��ك» املستقبلية،
ونجاحاته املتعددة بهذا الجانب ،ويخدم
الخطط واالستراتيجيات لتعزيز الرقمنة
ف��ي مختلف أن�ش�ط�ت��ه وأع �م��ال��ه ،ح�ي��ث يعد
العنصر البشري ركيزة كل تطوير وأساس
ال�ن�ج��اح؛ ول��ذل��ك ج��اء اخ�ت�ي��ار امل�ت� ّ
�درب�ين من
ّ
ب�ي�ن ن�خ�ب��ة م��ن اب� ��رز ال�ك��وي�ت�ي�ين امل�ت�ف��وق�ين
وأوئ��ل ّ
الخريجني ف��ي اق�س��ام التكنولوجيا
بالجامعات املحلية والدولية.
وي �ع��د ال �ب��رن��ام��ج ،ال ��ذي ي�ش�م��ل  11متفوقًا
م �م �ي �زًا م ��ن ال �ش �ب ��اب ال �ك ��وي �ت ��ي ،االول م��ن
ن ��وع ��ه ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى ال� �ق� �ط ��اع امل �ص��رف��ي
ب ��ال �خ �ل �ي ��ج وال � � �ش� � ��رق االوس � � � � ��ط ،ون �س �خ��ة
م�ت�ط��ورة ون�ق�ل��ة غ�ي��ر مسبوقة ف��ي م�ش��روع
«فرصة» التدريبي؛ إذ يستمر نحوعامني،
م�ت�ض�م�ن��ا أك �ث��ر م��ن  30ب��رن��ام�ج��ًا ت��دري�ب�ي��ا
وورشة عمل على أحدث وافضل ما وصلت
ال�ي��ه تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات وتطبيقاتها
ف��ي امل �ج��ال امل �ص��رف��ي ،ب�م��ا ف��ي ذل ��ك ال��ذك��اء
االص � �ط � �ن� ��اع� ��ي وال� � �ب� � �ل � ��وك ت � �ش �ي�ن واالم � � ��ن
ال�س�ي�ب��ران��ي وال��روب��وت امل�ص��رف��ي وغ�ي��ره��ا،
مع زي��ارات ميدانية أله��م وكبرى الشركات
وامل ��ؤس �س ��ات امل�ع �ن �ي��ة ب��ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا في
ال �ع ��ال ��م ،م ��ن خ�ل��ال زي� � ��ارة ّ
رواد ال�ص�ن��اع��ة
الرقمية ف��ي «وادي السيلكون» بالواليات
امل� � �ت� � �ح � ��دة؛ م � �ث � ��ل« :غ� � ��وغ� � ��ل» و«ام � � � � � � ��ازون»
و«اوراك � � � � � � � ��ل» ،وزي � � � � ��ارة م� �خ� �ت� �ب ��رات ك �ب��رى
ّ
املتقدمة في دراس��ات
الجامعات االميركية
ال �ت �ح� ّ�ول ال��رق�م��ي م�ث��ل ج��ام�ع��ة ب�ي��رك�ل��ي في
ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا ،ال �ت��ي ستشمل امل �ت� ّ
�درب�ين في
دورة متخصصة ملدة  10أيام.
ويتخلل البرنامج تدريب ميداني في ادارات
ّ
للتعرف على
«بيتك» ووحداته الخارجية،
التطبيقات التقنية ف��ي مختلف االس ��واق،
خ��اص��ة «ب�ي�ت��ك  -ت��رك�ي��ا» ال��ذي ق�ط��ع شوطا
ك�ب�ي��را ف��ي ت�ط�ب�ي��ق ال�ك�ث�ي��ر م��ن االب �ت �ك��ارات

مقابل  40ديناراً شهرياً

حجز مواقع العربات المتنقلة
ً
ابتداء من اليوم
الكترونيا..
ً
علي الخالدي
ك�ش�ف��ت م �ص��ادر م�ع�ن�ي��ة ل �ـ سبقلا أن امل ��واق ��ع ال � �ـ400
التي جرى تجهيزها خصوصًا كنقاط بيع للعربات
ً
امل�ت�ن�ق�ل��ة ق��اب �ل��ة ل �ل��زي��ادة م�س�ت�ق�ب�لا ،إذ ت�ع�م��ل وزارة
ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ع�ل��ى ت�ح��ري��ر م��واق��ع ج��دي��دة مع
عدد من الجهات الحكومية واألهلية تصل إلى ضعف
الرقم الحالي.
وكانت وزارة التجارة قد اعلنت امس اط�لاق خدمة
حجز م��واق��ع ال�ع��رب��ات املتنقلة الكترونيا بغية دعم
أص � �ح ��اب ال ��رخ ��ص م ��ن امل � �ب ��ادري ��ن وت �ح �س�ي�ن ب�ي�ئ��ة
اعمالهم بما يتناسب مع تطورات سوق العمل.
ّ
وبينت املصادر لـ سبقلا  ،أن املواقع الحالية ستتركز
في الشريط الساحلي والواجهات البحرية ،ومواقع
األندية الرياضية املنتشرة في البالد ،باإلضافة إلى
الحدائق العامة ،ومواقع جمعيات النفع العام.
واف��ادت بأن ايجار املوقع سيكون بمبلغ رمزي تقدر
قيمته ب� �ـ 40دي �ن��ارا ش�ه��ري��ًا ،م��ؤك��دة ان عملية حجز
املواقع الخاصة بالعربات املتنقلة ستكون من خالل
نظام آلي من دون اي تدخل للعنصر البشري نهائيا،
بهدف العدالة بني اصحاب العربات املتنقلة.
ع�ل��ى ذات ص �ل��ة ،اع�ل�ن��ت وزارة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
أمس عن اطالق خدمة حجز مواقع العربات املتنقلة
إلكترونيًا ،وذل��ك ضمن الخطط التي تقودها وزارة
التجارة والصناعة لدعم أصحاب الرخص املبادرين
وت�ح�س�ين بيئة أع�م��ال�ه��م ب�م��ا ي�ت�ن��اس��ب م��ع ت�ط��ورات
سوق العمل.
وب�ي�ن��ت ال� ��وزارة أن�ه��ا ان�ت�ه��ت م��ن إع ��داد ق��ائ�م��ة أول�ي��ة
تتضمن  400م��وق��ف ألص�ح��اب ال�ع��رب��ات املتنقلة في
الفترة األخ�ي��رة ،وذل��ك بالتوافق ب�ين ال ��وزارة وقطاع
التنظيم في البلدية واإلدارة العامة للمرور والجهات
ذات الصلة.
وأوضحت أن ذلك يشمل العديد من األماكن ،مثل
م��وا ق��ف ا ل�ح��دا ئ��ق ا ل�ع��ا م��ة ا ل�ت��ا ب�ع��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة ا ل�ع��ا م��ة
ل �ل��زرا ع��ة وا ل �ث��روة ا ل�س�م�ك�ي��ة ،وا ل��وا ج �ه��ة ا ل�ب�ح��ر ي��ة
ا ل�ت��ا ب�ع��ة ل�ش��ر ك��ة ا مل�ش��رو ع��ات ا ل�س�ي��ا ح�ي��ة ،و م��وا ق��ف
ً
األ ن��د ي��ة ا ل�ت��ا ب�ع��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة ا ل�ع��ا م��ة ل�ل��ر ي��ا ض��ة ،ف�ض�لا
عن ا مل��وا ق��ف الخارجية في بعض جمعيات النفع
العام.
و ق��ا ل��ت ا ل � ��وزارة ان ا ل �ع �م��ل ج ��ار ع �ل��ى ز ي� ��ادة ع��دد

يالئم التحوُّ ل الرقمي
وتوجّ هاته ..لبناء أجيال
تقود التطور السريع
للرقمنة المصرفية
يتضمن زيارات لمختبرات
الشركات العالمية ودورات
في أهم جامعات
الواليات المتحدة
 30برنامجا ً تدريبيا ً وورشة
عمل وتدويراً بين بنوك
المجموعة لمعرفة أنماط
تكنولوجية متعددة
التقنية ،وي�ق� ّ�دم منتجات وخ��دم��ات عديدة
ب �م �س �ت��وى ت �ق �ن��ي رف� �ي ��ع ،وق� ��د ن� ��ال ال�ك�ث�ي��ر
م��ن ال�ج��وائ��ز ع�ل��ى ج �ه��وده ف��ي ه��ذا امل�ج��ال،
وم��ن ب�ين ال �ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة ال�ت��ي سيكون
ل �ل �م �ت��درب�ين ف ��رص ��ة زي ��ارت� �ه ��ا ،م �ق��ر ش��رك��ة
مايكروسوفت العاملية في سياتل ،باالضافة
ال � ��ى زي � � � ��ارات ال � ��ى «ف� �ي� �س� �ب ��وك» و«ت� �س�ل�ا»

و«أب � ��ل» وغ �ي��ره��ا م��ن ال �ع�ل�ام��ات ال�ت�ج��اري��ة
العاملية املشهورة الرائدة في مجال التقنية
والخدمات االلكترونية .وأكد رئيس املوارد
البشرية للمجموعة ف��ي «ب�ي�ت��ك» فريدريك
كارستنز ف��ي كلمته للمتدربني أن «بيتك»
ي �ه �ت��م ب �ت ��دري ��ب وت �ط��وي��رم��وظ �ف �ي��ه ب�ش�ك��ل
اساس ودائم ،خاصة من القدرات الكويتية،
خصوصًا م��ن ال�ش�ب��اب ،وم��ن هنا ج��اء هذا
البرنامج املميز والفريد الذي يالئم مرحلة
ال �ت �ح� ّ�ول ال��رق �م��ي ال �ت��ي ي�ع�ي�ش�ه��ا «ب �ي �ت��ك»،
م�ع��رب��ا ع��ن ف �خ��ره واع� �ت ��زازه ب �ه��ذه النخبة
م ��ن امل �ت��درب�ي�ن األع �ل�ي�ن ت�ح�ق�ي�ق��ًا ل �ل��درج��ات
العلمية ،واألك �ث��ر ت�ف� ّ�وق��ًا ب�ين ن�ظ��رائ�ه��م ،ما
ّ
يؤهلهم لتحقيق أعلى ال��درج��ات ايضا في
حياتهم الوظيفية ف��ي «ب�ي�ت��ك» ،بمزيد من
ّ
وتحمل املسؤولية ،وتطوير
الجهد والعطاء
ق��درات �ه��م ال��ذات �ي��ة ،ووض ��ع إم�ك��ان�ي��ات�ه��م في
خ��دم��ة «ب �ي �ت��ك» وع �م�لائ��ه .وق ��ال ان ال�ه��دف
االس �ت ��رات �ي �ج ��ي ل �ل �ع �م �ل �ي��ة ال �ت��دري �ب �ي��ة ف��ي
«ب �ي �ت��ك» ه��و االن �ت �ق��ال ب� ��أداء امل��وظ �ف�ين ال��ى
املستوى العاملي ال��ذي يواكب عمل «بيتك»
ف ��ي اس � ��واق ع ��دة ح ��ول ال� �ع ��ام ،وت��زوي��ده��م
ّ
بتطور النظم
بالخبرات واملهارات واملعرفة
امل �ص��رف �ي��ة واع � �م ��ال ال �ب �ن��وك وامل��ؤس �س��ات
املالية بمفهومها ال��واس��ع ،بما يمثله ذلك
م��ن اث ��راء ل�خ�ب��رة امل��وظ��ف وت�ط��وي��ر مهني،
وإعالء للروح القيادية لدى الشاب الكويتي،
معربا عن ثقته بقدرة املتدربني على تحقيق
أق�ص��ى اس�ت�ف��ادة م��ن ال�ب��رن��ام��ج ،والحصول

ّ
على اعلى درج��ات املعرفة بشقيها العملي
والنظري .وقال مدير تنفيذي ادارة املواهب
ف��ي «ب�ي�ت��ك» ع�م��اد م ��رزى إن «ب�ي�ت��ك» أطلق
ال �ب��رن��ام��ج ال �ت��دري �ب��ي ،اخ � ��ذا ف ��ي االع �ت �ب��ار
املهارات الجيدة والتفوق العلمي امللحوظ
ل �ل �م �ت ��درب�ي�ن ،ول �ك ��ون �ه ��م م� ��ن ال� �ش� �ب ��اب ،م��ا
يوفر فرصة بناء قيادات شابة ق��ادرة على
التعامل مع ت�ط��ورات املستقبل وتحدياته،
ّ
التغير السريع في مجال توظيف
وأبرزها
ال �ت �ق �ن �ي��ة ال �ح��دي �ث��ة ف ��ي ال� �خ ��دم ��ات امل��ال �ي��ة
وامل�ص��رف�ي��ة ،ال�ت��ي أصبحت ع��ام�لا اساسيا
وحجر الزاوية في نمو البنوك واملؤسسات
امل��ال �ي��ة ح� ��ول ال �ع ��ال ��م ،م ��ا ج �ع��ل امل�ن�ت�ج��ات
والخدمات التقنية من أبرز وأهم متطلبات
ّ
العمالء واحتياجاتهم ،نظرا الى ما توفره
من وقت وجهد وديمومة في الحصول على
ال�خ��دم��ة ع�ل��ى م ��دار ال �س��اع��ة ،وب�م�س�ت��وي��ات
ّ
متقدمة من الدقة والسرعة واالمان.
وأضاف :إن البرنامج الذي ينفرد به «بيتك»،
ّ
ّ
للمتدربني التخاذ مسار
يمثل فرصة كبيرة
وظيفي واض��ح ومناسب لقدراتهم ،لكونه
ي �ح �م��ل ف� ��رص ال �ت �ط��وي��رامل �س �ت �م��ر ل �ل �ق��درات
وال�ط��اق��ات االب��داع�ي��ة وتنمية امل��واه��ب ،بما
ي�ت�ض�م�ن��ه م��ن دراس � ��ات ن�ظ��ري��ة وت��دري �ب��ات
ع�م�ل�ي��ة ،وزي � ��ارات م�ي��دان�ي��ة ،ب�غ��رض توفير
ف� ��رص� ��ة االح � �ت � �ك � ��اك ب �م �خ �ت �ل��ف ال� �خ� �ب ��رات
ّ
واألس � � ��واق ،م�ت��وق�ع��ا ان ي�ص�ب��ح ال�ب��رن��ام��ج
مسارًا تدريبيًا تحتذيه الكثير من الشركات
والبنوك الكبرى على مستوى املنطقة.

حتى نهاية الربع الثالث

ً
أرباحا
«الوطنية العقارية» تحقق  9.5ماليين دينار
أع �ل �ن��ت ال �ش��رك��ة ال��وط �ن �ي��ة ال �ع �ق��اري��ة ع ��ن تحقيقها
ص��اف��ي أرب � ��اح ب�ل�غ��ت  9.5م�ل�اي�ي�ن دي� �ن ��ار  ،ف ��ي حني
بلغت ربحية السهم  6.97فلوس للسهم الواحد خالل
االشهر التسعة االولى من العام الحالي .واضافت ان
اإلي��رادات التشغيلية لهذه الفترة بلغت  11.7مليون
دينار  ،بينما بلغت األرب��اح قبل الفوائد والضرائب
واالس �ت �ه�ل�اك واإلط� �ف ��اء  17م�ل�ي��ون دي �ن��ار  .ف��ي حني

بلغ إجمالي أص��ول الشركة  467.4مليون دي�ن��ار في
نهاية سبتمبر امل��اض��ي .وق��ال ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
إدارة ال�ش��رك��ة وال��رئ�ي��س التنفيذي ،فيصل العيسى
«ان ال�ش��رك��ة ت��واص��ل تنفيذ استراتيجيتها الرامية
إل� ��ى ت �ع��زي��ز وض �ع �ه��ا ال �ن �ق ��دي ،م ��ن خ �ل�ال تخفيض
م �س �ت��وى دي��ون �ه��ا ال� ��ى أق� ��ل م ��ن  100م �ل �ي��ون دي �ن��ار
وتقليل املصاريف الى الحد األدنى ،مع التركيز على

تحسني أداء أصولها التشغيلية وتطوير مشروعيها
ال�ض�خ�م�ين :مجمع ري��م م��ول ف��ي أب��وظ�ب��ي وم�ش��روع
غراند هايتس مصر».
وأض��اف ان الشركة أح��رزت تقدما في عملية تطوير
مجمع ري��م م��ول ف��ي أب��و ظ�ب��ي ،وال ��ذي يعد م��ن أكبر
مشاريع التجزئة والتسلية وتناول الطعام والترفيه،
حيث يضم أكثر من  450متجرًا.

تتوزع على الواجهات البحرية
واألندية والحدائق وجمعيات
النفع العام
الحجز وفق نظام آلي..
وال تدخل للعنصر البشري فيه
وال للواسطات
ا مل��وا ق��ع خ�ل�ال ا ل �ف �ت��رة ا مل �ق �ب �ل��ة ،ب �ع��د ا ل�ت�ن�س�ي��ق م��ع
ا ل �ج �ه��ات ا مل �ع �ن �ي��ة ،م ��ؤ ك ��دة أ ن �ه��ا ح� ��ددت خ �ط��وات
م� �ب� �س� �ط ��ة ل � �ح � �ج ��ز م� � ��وا ق� � ��ع ا ل � � �ع � ��ر ب � ��ات ا مل� �ت� �ن� �ق� �ل ��ة
إلكترونيًا ،تتمثل في:
 -١ال��دخ��ول إل��ى م��وق��ع م��رك��ز الكويت لألعمال www.
.kbc.gov.kw
 -٢اختيار «خدمات املركبات التجارية املتنقلة».
 -٣اختيار «حجز مواقع العربات املتنقلة».
 -٤وض ��ع ال��رق��م امل ��رك ��زي ل�ل�ت��رخ�ي��ص وال ��رق ��م امل��دن��ي
للمدير.
 -٥اختيار املكان.
 -٦الدفع عن طريق .k-net
وأش ��ارت ال��ى ان��ه يكفي للمبادر ال��دخ��ول إل��ى النظام
اآلل� � ��ي ل � � � ��وزارة ال� �ت� �ج ��ارة ل �ت �س �ج �ي��ل ال� ��رق� ��م امل ��رك ��زي
للترخيص والبطاقة املدنية للمدير من أجل الحصول
على املوقف الخاص به ،مشيرة إلى أن النظام اآللي
يسمح لكل م�ب��ادر ب��ال��وق��وف مل��دة أرب�ع��ة أس��اب�ي��ع في
املوقع مقابل رس��وم بسيطة ،من أجل إتاحة الفرصة
ألكبر ع��دد منهم لالستفادة وزي��ادة ال��دخ��ل للشباب
الكويتي.

لزيادة التواصل االجتماعي بين الموظفين

«التجارة» :استئجار مخيم ربيعي
بـ 60ألف دينار
إبراهيم عبدالجواد
طالبت وزارة التجارة والصناعة موافقة وزارة
امل��ال�ي��ة ع�ل��ى ط��رح م�م��ارس��ة خ��اص��ة باستئجار
م�خ�ي��م رب�ي�ع��ي خ��اص ب �ه��ا ،بقيمة ت�ق��دي��ري��ة 60
أل��ف دي �ن��ار ،وذل��ك لفترة  4أش�ه��ر ،ب�ه��دف زي��ادة
التواصل االجتماعي بني موظفيها.
وأشارت «التجارة» ،في طلبها من وزارة املالية،
إل� ��ى أن امل �خ �ي��م ال��رب �ي �ع��ي م ��ن ش ��أن ��ه أن ي �خ��دم
وي�س�ت�ق�ط��ب م��وظ�ف�ي�ه��ا ،م��ع إم �ك��ان �ي��ة أن ي�خ��دم

ّ
ينضم لروّ اد الصناعة الرقمية في «وادي السيلكون»
البرنامج

الوقوف لمدة  4أسابيع
للعربة ..ويعاد تدوير المواقع
لفترة مماثلة

ال�ج�ه��ات ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا ف��ي ح ��ال ت��واف��ر األم��اك��ن،
مشيرة إل��ى ت��واف��ر ميزانية تسمح ب��ذل��ك ضمن
موازنة  2019ـــ .2020
وق��ال��ت :ان لجنة ال�ش��راء ب��ال��وزارة واف�ق��ت على
طرح املمارسة ،شريطة أخذ موافقة «املالية»،
األم� ��ر ال� ��ذي ي��دع��و إل ��ى م��واف �ق �ت �ه��ا ع �ل��ى ط��رح
امل �ش ��روع ،ح�ت��ى ت�ت�م�ك��ن م��ن اس�ت�ك�م��ال ال ��دورة
املستندية الخاصة بطرح املشروع والترسية
وال �ت �ع��اق��د م��ع امل� �م ��ارس ال �ف��ائ��ز وف �ق��ًا ل�ق��ان��ون
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء رق� ��م  49ل �س �ن��ة  2016ب �ش��أن
املناقصات العامة.

تواصل تطوير مشروع صباح السالم

«األرجان» 124 :ألف دينار
أرباح  9أشهر
أع �ل��ن ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ش��رك��ة األرج � ��ان ال�ع��امل�ي��ة
العقارية امل�ه�ن��دس خ��ال��د امل�ش�ع��ان أن ال�ش��رك��ة حققت
أرب��اح��ًا صافية بلغت  124أل��ف دينار بربحية بلغت
 0.49فلس للسهم ال��واح��د في األشهرالتسعة األول��ى
م��ن ال �ع��ام ال �ح��ال��ي م �ق��ارن��ة ب � �ـ 185أل ��ف دي�ن��ارل�ل�ف�ت��رة
نفسها م��ن ع��ام  ،2018ع��ازي��ا االن�خ�ف��اض ف��ي صافي
األرب��اح إلى تطبيق الشركة املعيار الدولي للتقارير
املالية رق��م  16على جميع عقود اإليجار اعتبارًا من
مطلع العام الحالي.
وأوض ��ح أن��ه ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ارت �ف��اع إج�م��ال��ي ال��رب��ح
التشغيلي للشركة بمبلغ  492ألف دينار كويتي ،فإن
صافي األرب��اح انخفض بمبلغ  61ألف دينار بسبب
قيام الشركة بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية
رقم  16اعتبارا من مطلع العام الحالي على كل عقود
اإليجار بصفة الشركة كمستأجر ،والذي نتج عنه ما
يلي:
 ان�خ�ف��اض م�ص��اري��ف التشغيل بمبلغ  1.35مليوندينار وارتفاع مصاريف التمويل بمبلغ  1.72مليون
دينار كويتي ،ما أدى إلى انخفاض صافي ربح الفترة
املنتهية في  30سبتمبر  2019بمبلغ  367ألف دينار.
 زي��ادة قيمة م��وج��ودات الشركة بمبلغ  55.4مليوندينار وزي��ادة مطلوباتها بمبلغ  55.2مليون دينار
كويتي حتى  30سبتمبر  2019وذلك مقارنة بالسنة
املنتهية في  31ديسمبر .2018
وع��ن امل �ش��اري��ع ف��ي ال �ك��وي��ت ،ق��ال امل�ش�ع��ان إن نسبة
إش �غ ��ال م��رك��ز أرج � ��ان ل�ل�أع �م��ال ال �ك��ائ��ن ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
التجارية ّ
الحرة بالكويت بلغت  87في املئة ،في حني
وصلت نسبة االش�غ��ال ف��ي م�ش��روع «أرج��ان�ي��ا» ال��ذي
يقع في منطقة الشويخ التجارية النامية الى  100في
املئة .واضاف ان مشروع «أرجان البدع» حافظ على
نتائجه اإليجابية ،في حني وقعت الشركة عقد شراكة
مع شركة «فاميد» النمساوية الرائدة عامليًا في إدارة
وت�ش�غ�ي��ل م��راف��ق ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة واالس�ت�ش�ف��ائ�ي��ة
العالجية.
وأش��ارإل��ى أن الشركة شرعت ف��ي تجهيز املستشفى
التخصصي للعالج الطبيعي ضمن مشروع «أرجان

خالد المشعان

س�ك��وي��ر» ال ��ذي ي�ق��ع ف��ي منطقة ال�س��امل�ي��ة ،وامل�خ�ط��ط
افتتاحه في الربع األول من العام املقبل وتشغيله من
قبل شركة «فاميد».
وت��واص��ل ش��رك��ة األرج� ��ان ال�ع��امل�ي��ة ال�ع�ق��اري��ة تطوير
م �ش��روع ج��دي��د ف��ي منطقة ص�ب��اح ال�س��ال��م ،سيشمل
م �س��اح��ات ت��رف�ي�ه�ي��ة وري��اض �ي��ة وت�ع�ل�ي�م�ي��ة مصممة
لتنظيم األنشطة العائلية في بيئة ممتعة ومريحة.
ك�م��ا ت��أه�ل��ت ش��رك��ة األرج � ��ان ل�ت�ق��دي��م ع ��روض ل�ث�لاث
ف��رص استثمارية جديدة طرحتها املؤسسة العامة
للرعاية السكنية ،ضمن نظام الشراكة بني القطاعني
العام والخاص .اما بالنسبة إلى العمليات في سلطنة
ُعمان ،فقال املشعان إن الشركة حققت تقدمًا ملحوظًا
في عملية تطوير املشروعني املتعددي االستخدامات
في سلطنة عمان ،وهما مشروعا تالل القرم والواحة
وذلك وفق الخطة الزمنية املرسومة مسبقًا.
وواص�ل��ت الشركة أيضًا عملية تطوير مشروع قرية
البستان الذي يضم  44فيال سكنية تقع في العاصمة
مسقط على بعد  300مترًا فقط من شاطئ البستان.
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ملياردير واحد في الكويت !
 2153في العالم ..معظمهم في أميركا والصين

مي مأمون

حلت الكويت خامس دولة لديها ملياردير واحد ضمن
قائمة موقع «بزنس إنسايدر» ،حيث جاء رجل األعمال
قتيبة الغانم في الترتيب الخامس بثروة إجمالية تبلغ
 1.4مليار دوالر ،بعد الجزائر وأنغوال وجورجيا ،وايسالند.
وبينما بلغ عدد المليارديرات في العالم  2153خالل
عام  ،2019يتركز معظمهم في دول مثل الواليات
المتحدة األميركية والصين وألمانيا وروسيا والمملكة
المتحدة ،وتعد أميركا موطناً لنحو  705من أصحاب
المليارات األكبر عدداً تليها الصين بـ  ،285وألمانيا بـ 146
مليارديراً ،إال أن بعض الدول ليس لديها سوى ملياردير
واحد فقط!
في السياق عينه ،قام «بزنس إنسايدر» بالبحث عن
الدول صاحبة الملياردير الواحد ،مستعينة في ذلك
بمجلة فوربس األميركية ،مع مقارنة ثروة كل ملياردير
بناء على بيانات من
بالناتج المحلي اإلجمالي للبالدً ،
البنك الدولي.
وعلى سبيل المثال تساوي ثروة الملياردير الوحيد
في إمارة ليختنشتاين ،التي تقع في أوروبا الوسطى،
ما يقرب من نصف الناتج المحلي اإلجمالي للبلد
بأكمله ،فيما أغنى رجل في إسواتيني (سوازيالند
سابقاً) تزيد ثروته بنحو  600مليون دوالر على الناتج
المحلي اإلجمالي لبالده.
وفي ما يلي قائمة بـ  9دولة لديها ملياردير واحد
بينها الكويت:

 - 1الجزائر -يسعد ربراب:
لديه 3.8 :مليارات دوالر
نسبة ثروته من الناتج املحلي للدولة%2.1 :
مصدرها :القطاع الغذائي
ربراب هو مؤسس والرئيس التنفيذي ألكبر شركة جزائرية
خ��اص��ة «سيفيتال» تمتلك أك�ب��ر معامل تكرير السكر في
ال��دول��ة ،وتمتلك الشركة أي�ض��ًا مصنعًا للصلب اإليطالي
وشركة تصنيع آالت فرنسية وشركة تنقية مياه أملانية.

 - 2أنغوال  -إيزابل دوس سانتوس:
لديها 2.2 :مليار دوالر
نسبتها من الناتج املحلي للدولة%2 :
مصدرها :االستثمارات
دوس س��ان �ت��وس ه��ي االب �ن��ة ال �ك �ب��رى ل��رئ �ي��س أن �غ��وال
السابق ،خوسيه إدواردو دوس سانتوس ،ال��ذي ترك
منصبه في ع��ام  .2017ووفقًا ل�ـ»ف��ورب��س» ،استحوذت
دوس سانتوس على حصص في شركات أنغولية مثل
البنوك وشركة اتصاالت خالل فترة رئاسة والدها.

 - 3جورجيا  -بيدزينا ايفانيشفيلي:
قيمة ثروته اإلجمالية 4.9 :مليارات دوالر
نسبتها من الناتج املحلي للدولة%30.2 :
مصدرها :االستثمارات
جمع ايفانيشفيلي ث��روت��ه ف��ي روس�ي��ا م��ن الصناعات
املعدنية واملصرفية قبل أن يعود إلى جورجيا في عام
 ،2013وش�غ��ل منصب رئ�ي��س وزراء ج��ورج�ي��ا مل��دة 13
شهرًا بني عامي  2012و.2013

 - 4إيسالند  -بورجولفور ثور
بورجولفسون:
لديه 2.2 :مليار دوالر
نسبة ثروته من الناتج املحلي للدولة%8.5 :

وتمتلك أف��رع��ًا ف��ي  25دول��ة .ودك�ت��ور أدول��ف شنيدر –
جد زيلر  -اشترى الشركة في عام .1948

ثروة أحدهم تقارب نصف الناتج
 - 7نيبال  -بنأود شادوري:
المحلي اإلجمالي لبلد بأكمله!
مصدرها :االستثمارات
بدأ بورجولفور ثور بورجولفسون تكوين ثروته في
ق �ط��اع ال�ب�ي��رة ال��روس��ي ،وق ��ام ب��امل�ش��ارك��ة ف��ي تأسيس
مصنع الجعة «برافوا» وإنشاء عالمة البيرة التجارية
«بوتشخاروف».
واس �ت �ث �م��ر ف ��ي ش ��رك ��ات ات� �ص ��االت ش�ي�ل�ي��ة وب��ول �ن��دي��ة
والعمالت اإللكترونية والشركات الناشئة ومن ضمنها
«زويفت» و«بيمأب» و«ديليفرو».

 - 5الكويت  -قتيبة الغانم:
قيمة ثروته اإلجمالية 1.4 :مليار دوالر
نسبتها من الناتج املحلي للدولة%0.9 :
مصدرها :متنوع
ي�ت��رأس ال�غ��ان��م مجلس إدارة ش��رك��ة ص�ن��اع��ات الغانم،
املؤسسة التي أنشأها وال��ده في الثالثينات من القرن
امل ��اض ��ي ،وت �ع �م��ل ال �ش��رك��ة ف ��ي ب �ي��ع س � �ي ��ارات ج �ن��رال
م��وت��ورز وف ��ورد ف��ي ال�ك��وي��ت وتمتلك أن�ش�ط��ة تجارية
أخ��رى بما فيها سلسلة مطاعم «وي�ن��دي» ف��ي منطقة
الشرق األوسط.

 - 6ليختنشتاين  -كريستوفر زيلر:
قيمة ثروته اإلجمالية 3 :مليارات دوالر
نسبة ثروته من الناتج املحلي للدولة%48.2 :
مصدر ثروته :منتجات طب األسنان
زي�ل��ر ه��و ال��رئ�ي��س التنفيذي ال�س��اب��ق وع�ض��و مجلس
اإلدارة ال�ح��ال��ي لشركة «اف��وك�لار فيفادينت أي��ه جي»

لديه 1.7 :مليار دوالر
نسبة ثروته من الناتج املحلي للدولة%5.9 :
مصدرها :متنوع
يمتلك شادوري حصة مؤثرة في مجموعة «سي جي»
العاملية ،املشهورة بإنتاج عالمة النودلز الشهيرة «واي
واي» ويمتلك  30فندقًا ويدير  55أخرى ،ويساعده في
إدارة الشركة ولداه االثنان.

 - 8البرتغال  -ماريا فرناندا أموريم:
لديها 4.9 :مليارات دوالر
نسبة ثروتها من الناتج املحلي للدولة%2 :
مصدرها :االستثمارات والطاقة
تزوجت من أمريكو أموريم وبعد وفاته في عام ،2017
ورث� ��ت ه��ي وب�ن��ات�ه��ا ال �ث�ل�اث ث��روت��ه ال �ت��ي ت�ك��ون��ت من
ت�ج��ارة العائلة ف��ي الفلني واالس�ت�ث�م��ارات العاملية في
الطاقة والبنوك.

 - 9قطر  -فيصل بن قاسم آل ثاني:
لديه 1.2 :مليار دوالر
نسبة ثروته من الناتج املحلي للدولة%0.6 :
مصدرها :متنوع والفنادق
يعتبر آل ث��ان��ي ،م��ؤس��س ورئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة
شركة الفيصل القابضة ،إح��دى أكبر املجموعات
ال �ق �ط��ري��ة ال �ت��ي ت�م�ت�ل��ك أك �ث��ر م ��ن  20ف �ن��دق��ًا ح��ول
العالم ،ومن ضمنها «سان ريجيس» في واشنطن
وميامي و«دبليو» في لندن .وتمتلك شركته حصة
األغلبية في شركة «أع�م��ال» التي تبيع املنتجات
الطبية والدوائية وتمتلك عقارات في قطر.

«كي.جي.إل لالستثمار» دفعت قيمة مساهمتها في صندوق الموانئ

المطيرات :ال تجاوزات في صفقة
بيع مشروع الفلبين
علق الوكيل القانوني ملجموعة شركات ك��ي.ج��ي.إل ،بدر
امل�ط�ي��رات ،على م��ا أثير ف��ي مؤتمر امل��دي��ر ال�ع��ام ملؤسسة
املوانئ األسبوع املاضي ،وقال إنه من غير املتصور تكرار
إث ��ارة م��واض�ي��ع م�ن�ظ��ورة أم ��ام ال�ق�ض��اء ال�ك��وي�ت��ي بهدف
التشويش وتأليب الرأي العام.
وت ��اب ��ع امل� �ط� �ي ��رات :ت ��أس ��س ص� �ن ��دوق امل� ��وان� ��ئ ف ��ي ج��زر
ال�ك��اي�م��ن ف��ي ع��ام  ،2007وب��اش��ر أع�م��ال��ه ح�س��ب ال�ق��واع��د
وال�ق��وان�ين املعمول بها ه�ن��اك ،وك��ذل��ك طبقًا للمستندات
القانونية ونشرة االكتتاب والعقود املرتبطة بها والتي
م�ن�ح��ت ال �ص�لاح �ي��ات امل�ن��اس�ب��ة إلدارة ال �ص �ن��دوق ألج��ل
إدارت��ه ،مشيرًا إلى أن الصندوق ال يخضع بأي حال من
األح ��وال للقوانني الكويتية ،حيث استثمرت املؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية الكويتية ف��ي ع��ام 2007
م�ب�ل��غ  40م�ل�ي��ون دوالر ب��ال �ص �ن��دوق ،وك��ذل��ك استثمرت
مؤسسة املوانئ الكويتية خالل  2010و 2013ما مجموعه
 85مليون دوالر ،أي أن إجمالي مساهمات املؤسستني
الحكوميتني بلغ  125مليون دوالر.
وأك ��د امل �ط �ي��رات ان ال �ك �ي��ان ال�ق��ان��ون��ي وامل��ال��ي ل�ص�ن��دوق
امل��وان��ئ وم��دي��ر ال�ص�ن��دوق وم��دي��ر االستثمار املؤسسني
ف��ي ج��زر الكايمن والخاضعني لقوانينها يختلف كليًا
عن الكيان القانوني واملالي لشركة كي جي إل لالستثمار
الكويتية ،حيث ان��ه طبقًا لنشرة االك�ت�ت��اب ومستندات
الصندوق ف��إن شركة كي جي إل لالستثمار هي مسوق
لصندوق امل��وان��ئ «ج��زر الكايمن» داخ��ل ال�ك��وي��ت ،وذل��ك
بموجب م��واف�ق��ات ورخ��ص منحت لها م��ن بنك الكويت
املركزي ووزارة التجارة والصناعة.
واس�ت�غ��رب امل�ط�ي��رات ال�ق��ول ان مؤسسة امل��وان��ئ فوجئت
ً
بأنها تسلمت أمواال من شركات أخرى ،بخالف شركة كي
جي إل لالستثمار ،حيث ان الثابت في نشرة االكتتاب،
وبعلم جميع املساهمني ،أن شركة ب��ورت لينك ج��ي بي
ليمتد هي الشريك العام لصندوق املوانئ ،وكذلك ملكية
صندوق املوانئ لشركة كالرك جيب واي ،عالوة على ذلك

فإن عقد اكتتاب مؤسسة املوانئ في الصندوق وفق املواد
 1و 2و ،7نص على تحويل املؤسسة قيمة مساهمتها إلى
حساب «صندوق املوانئ» وليس لحساب شركة كي جي
ال لالستثمار ،وان نشرة االكتتاب وغيرها من الوثائق
القانونية ال�خ��اص��ة ب��ال�ص�ن��دوق ه��ي ملزمة للمؤسسة.
وت �س��اءل امل�ط�ي��رات :مل��اذا يتعمد امل��دي��ر ال�ع��ام للمؤسسة
تحريف الحقائق؟!
ام ��ا ب �خ �ص��وص م�ب�ل��غ ال � � �ـ 496م �ل �ي��ون دوالر ال �ت��ي ج��رى
تجميدها لفترة  15شهرا في دبي ،فإنها كانت متحصالت
بيع آخ��ر اس�ت�ث�م��ارات ال�ص�ن��دوق ف��ي الفلبني ف��ي نوفمبر
 ،2017حيث جرى تحويلها لدبي ليقوم الصندوق بالوفاء
بالتزاماته التعاقدية ومصاريفه وسداد قروضه وتوزيع
صافي التخارج على املساهمني .ولكن بسبب االتهامات
التي طالت مديرين تنفيذيني في الصندوق ،وكثرة ما اثير
عن الصندوق في االعالم ووسائل التواصل االجتماعي،
امر النائب العام بإمارة دبي بتجميد االموال وشكل لجنة
للتحقيق في االم��وال وماهيتها ومصدرها ،حيث قامت
اللجنة بالتحقق من جميع الوثائق واملعلومات وعقود
ال�ب�ي��ع وال �ش��راء وك��ذل��ك اس�ت��دع��ت ممثلني ع��ن ال�ص�ن��دوق
للتحقيق معهم ،ومخاطبتهم للجهات املعنية في الفلبني
وال �ك��وي��ت وك��ذل��ك ال�ب�ن��وك ال�ع��امل�ي��ة ال�ت��ي م��ول��ت الصفقة.
واك ��دت اللجنة ف��ي تقريرها النهائي ان ملكية امل�ش��روع
عائدة للصندوق ،وكذلك اكدت ان مبلغ التحويل مطابع
ملبلغ البيع .وعليه ابلغت النيابة العامة في دبي نتائج
تحقيقاتها للنيابة ال�ع��ام��ة ف��ي ال�ك��وي��ت ال�ت��ي ق��ام��ت هي
االخ��رى بمراجعة الصفقة والتحقق منها ،حيث انتهى
االم��ر بتوجيه طلب من املستشار النائب العام الكويتي
الى النيابة العامة في دبي لالفراج عن االم��وال ليتسنى
ل�ل�ص�ن��دوق ال��وف��اء ب�ك��ل ال�ت��زام��ات��ه واج� ��راء ال �ت��وزي��ع على
املساهمني ،وهو ما جرى بالفعل.
ووض � ��ح امل �ط �ي��رات ان ال ��دف ��اع ع ��ن امل �ت �ه �م�ين ف ��ي دع ��وى
صندوق املوانئ قدم الى املحكمة ما يثبت اجراء التدقيق

ال�ن��اف��ي للجهالة لعملية ب�ي��ع اس�ت�ث�م��ار م �ش��روع مدينة
صباح االح�م��د اللوجستية  -الفلبني  -وان�ه��ا ج��رت بعد
اط�ل�اع ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ع�ل��ى ك��ل ال��وث��ائ��ق وامل�س�ت�ن��دات
املؤيدة لذلك البيع املوجودة لدى النيابة العامة في دبي
والكويت ،الشيء الذي ينفي صحة ما يروج له.
واضاف املطيرات ان ملف دعوى صندوق املوانئ اشتمل
على م��ا يفيد س��داد ش��رك��ة ك��ي ج��ي ال لالستثمار قيمة
مساهمتها ف��ي ال�ص�ن��دوق م��ن خ�ل�ال ت��أك�ي��د ال�ع��دي��د من
ج �ه��ات ال��رق��اب��ة وال �ت��دق �ي��ق امل�خ�ت�ص��ة ع�ل��ى ذل ��ك ،وان ��ه ال
توجد ثمة تجاوزات بشأن القرض املمنوح من صندوق
املوانئ إلحدى الشركات ،اذ انه جرى وفق نشرة اكتتاب
ال�ص�ن��دوق وه��ذا م��ا اك��د عليه الحكم ال�ص��ادر ف��ي دع��وى
صندوق املوانئ.
ام ��ا ب�خ�ص��وص ش��ق االدان� ��ة وف ��ق ح�ك��م دع ��وى ص�ن��دوق
امل��وان��ئ ،ف��إن هناك بيانا كامال نشره الصندوق في ذات
ال �خ �ص��وص ،ح�ي��ث اك ��د ال �ب �ي��ان ان ه ��ذا ال�ح�ك��م ه��و حكم
اب�ت��دائ��ي ،وه��و حكم مرجح اإلل�غ��اء للعديد م��ن االسباب
القانونية ال�ت��ي سيجري الطعن بموجبها على الحكم
امام محكمة االستئناف.
وخ�ت��ام��ا اع ��رب امل�ط�ي��رات ع��ن ب��ال��غ اس�ف��ه مل��ا ي�ح��دث بعد
ح �ص��ول م�س��اه�م��ي ال �ص �ن��دوق ع �ل��ى ق�ي�م��ة م�س��اه�م�ت�ه��م
وارب ��اح هائلة ،متجاهلني حقيقة م��ا واج�ه��ه الصندوق
م ��ن ظ� � ��روف ص �ع �ب��ة ش �ه��دت �ه��ا االزم � � ��ة امل ��ال �ي ��ة ال �ع��امل �ي��ة
وازم � ��ات اخ ��رى م ��رت ب�ه��ا امل�ن�ط�ق��ة ،ح�ي��ث ت�م�ك�ن��ت ادارة
ص �ن��دوق امل ��وان ��ئ م��ن ت �ج��اوز ج�م�ي��ع ال �ظ ��روف وح�ق�ق��ت
ن�ج��اح��ا ب��اه��را ،ع�ل��ى ع�ك��س اداء ال�ع��دي��د م��ن ال�ص�ن��ادي��ق
االستثمارية االخ��رى التي ساهمت بها جهات حكومية
ومنيت بخسائر فادحة دون ان توجه اليها اتهامات او
ان تثار حولها ضجة اعالمية كتلك الهجمة الشرسة التي
شهدها صندوق املوانئ ،فاالمثلة على تلك الصناديق
الخاسرة كثيرة ،والتي باتت تطالعنا بها الصحف بني
الحني واآلخر.

الشال
 % 5.6تراجع رصيد الدين العام

فرق متوسط الفائدة على ودائع
العمالء ال يزال لمصلحة الدينار
ت �ط��رق ت�ق��ري��ر «ال� �ش ��ال» االس �ب��وع��ي ال��ى
نشرة بنك الكويت املركزي اإلحصائية
النقدية لشهر سبتمبر  2019وق��ال إن
رصيد إجمالي أدوات الدين العام -بما
ف �ي�ه��ا س� �ن ��دات وع �م �ل �ي��ات ال � �ت� � ُّ
�ورق منذ
أبريل  2016-قد انخفض بما قيمته 600
مليون دي�ن��ار كويتي مقارنة بمستواه
في نهاية يونيو  ،2019ليصبح 2.372
مليار دي�ن��ار ف��ي نهاية سبتمبر ،2019
أي م ��ا ن �س �ب �ت��ه ن �ح��و  % 5.6م ��ن ح�ج��م
الناتج املحلي اإلج�م��ال��ي اإلس�م��ي لعام
 2018البالغ نحو  42.475مليار دينار.
وبلغ متوسط أسعار الفائدة «العائد»
على أدوات الدين العام ملدة سنة 3.250
 ،%ملدة سنتني  ،% 3.375ملدة  3سنوات
 ،% 3.375ملدة  5سنوات  ،% 3.500ملدة 7
سنوات  % 3.625وملدة  10سنوات 3.875
 .%وتستأثر البنوك املحلية بما نسبته
 % 100م��ن إجمالي أدوات ال��دي��ن العام
( % 100في نهاية يونيو .)2019
وتشير النشرة ،إلى أن إجمالي الودائع
لدى البنوك املحلية قد بلغ نحو 43.414
مليار دينار ،وهو ما يمثل نحو % 62.1
م��ن إجمالي مطلوبات البنوك املحلية،
ب��ان �خ �ف��اض ب �ل��غ ن �ح��و  610.3م�لاي�ين
دي�ن��ار عما ك��ان عليه ف��ي نهاية يونيو
 ،2019أي بنسبة انخفاض رب��ع سنوي
ب�ل�غ��ت ن�ح��و  % 1.4 -نتيجة ان�خ�ف��اض
قيمة ودائ��ع القطاع الخاص بنحو 644

مليون دينار.
أم� � ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة إل� � ��ى م� �ت ��وس ��ط أس� �ع ��ار
ال�ف��ائ��دة على ودائ ��ع ال�ع�م�لاء ألج��ل بكل
من الدينار الكويتي وال��دوالر األميركي
في نهاية سبتمبر  2019مقارنة بنهاية
ي��ون�ي��و  ،2019ف�ت��ذك��ر ال�ن�ش��رة أن ال�ف��رق
في متوسط أسعار الفائدة على ودائع
ال �ع �م�لاء ألج ��ل م� ��ازال مل�ص�ل�ح��ة ال��دي�ن��ار
ال �ك��وي �ت��ي ف� ��ي ن �ه��اي��ة ال �ف �ت��رت�ي�ن وذل� ��ك
ل�ت�خ�ف�ي��ض ال �ف��درال��ي األم �ي��رك��ي أس �ع��ار
الفائدة األس��اس على ال��دوالر األميركي
ب�ن�ح��و  0.50ن�ق�ط��ة م�ئ��وي��ة خ�ل�ال ال��رب��ع
ال�ث��ال��ث م��ن ال �ع��ام ال�ح��ال��ي ،إذ ب�ل��غ نحو
 1.015نقطة لودائع شهر واح��د ،ونحو
 0.968ن �ق �ط��ة ل ��ودائ ��ع  3أش� �ه ��ر ،ون�ح��و
 0.998ن �ق �ط��ة ل ��ودائ ��ع  6أش� �ه ��ر ،ون�ح��و
 1.019نقطة لودائع  12شهرًا .بينما كان
ذلك الفرق في نهاية يونيو  2019نحو
 0.764نقطة لودائع شهر واح��د ،ونحو
 0.727ن �ق �ط��ة ل ��ودائ ��ع  3أش� �ه ��ر ،ون�ح��و
 0.738ن �ق �ط��ة ل ��ودائ ��ع  6أش� �ه ��ر ،ون�ح��و
 0.742ن �ق �ط��ة ل ��ودائ ��ع  12ش� �ه� �رًا .وب�ل��غ
املتوسط الشهري لسعر صرف الدينار
ال �ك��وي �ت��ي م �ق��اب��ل ال � ��دوالر ف��ي سبتمبر
 2019ن �ح��و  303.760ف� �ل ��وس ك��وي�ت�ي��ة
لكل دوالر أميركي ،بارتفاع طفيف بلغ
نحو  % 0.09مقارنة باملتوسط الشهري
ليونيو  2019عندما بلغ نحو 303.494
فلوس كويتي لكل دوالر.

تداوالت السكن الخاص هبطت  % 23.2في أكتوبر

ُ % 6.7
تراجع متوقع لسيولة
العقار في 2019
أش ��ار ت�ق��ري��ر «ال �ش��ال» األس �ب��وع��ي إل��ى
ان� �خ� �ف ��اض س �ي��ول��ة س� ��وق ال� �ع� �ق ��ار ف��ي
أكتوبر  2019مقارنة بسيولة سبتمبر
 ،2019ح� �ي� �ـ ��ث ب� �ل� �غ ��ت ج� �م� �ل ��ة ق �ي �م �ـ �ـ��ة
ت �ـ �ـ��داوالت ال�ع�ق�ـ�ـ��ود وال��وك �ـ �ـ��االت لشهــر
أكتوبـر نحو  223.4مليون دينار ،وهي
ق�ي�م��ة أدن ��ى ب�م��ا ن�س�ب�ت��ه  % 32.1 -عن
مستوى سيولة سبتمبر  2019البالغة
نحو  328.9مليون دي�ن��ار ،وأدن��ى بما
ن�س�ب�ت��ه  % 27.1 -م �ق��ارن��ة م��ع س�ي��ول��ة
أك�ت��وب��ر  ،2018ع�ن��دم��ا بلغت السيولة
آنذاك نحو  306.5ماليني دينار.
وت ��وزع ��ت ت� � ��داوالت أك �ت��وب��ر  2019م��ا
ب�ين نحو  210.5م�لاي�ين دي�ن��ار ع�ق��ودًا،
ون� �ح ��و  12.9م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار وك � ��االت.
وب�ل��غ الصفقات العقارية ل�ه��ذا الشهر
 441صفقة ،توزعت ما بني  416عقودًا
و 25وك� � � � � ��االت .وح� � �ص � ��دت م �ح��اف �ظ��ة
األح � �م� ��دي أع� �ل ��ى ع � ��دد م� ��ن ال �ص �ف �ق��ات
ب � �ـ 137ص�ف�ق��ة وم�م�ث�ل��ة ب�ن�ح��و % 31.1
م��ن إج�م��ال��ي ع��دد الصفقات العقارية،
ت�ل�ي�ه��ا م�ح��اف�ظ��ة م �ب��ارك ال�ك�ب�ي��ر ب� �ـ105
ص�ف�ق��ة وت�م�ث��ل ن�ح��و  ،% 23.8ف��ي حني
ح�ظ�ي��ت م�ح��اف�ظ��ة ال �ج �ه��راء ع�ل��ى أدن��ى
ع��دد م��ن ال�ص�ف�ق��ات ب �ـ 28صفقة ممثلة
بنحو .% 6.3

وب�ل�غ��ت ق�ي�م��ة ت� ��داوالت ن �ش��اط السكن
ال �خ��اص ن�ح��و  112.4م�ل�ي�ـ�ـ�ـ��ون دي�ن�ـ�ـ��ار،
م�ن�خ�ف�ض�ـ�ـ��ة ب�ن�ح�ـ�ـ��و  % 23.2 -م�ق��ارن��ة
م��ع سبتمبر  2019عندما بلغت نحو
 146.5مليون دينار ،في حني ارتفعت
ن�س�ب��ة م�س��اه�م�ت�ه��ا إل ��ى ن �ح��و % 50.3
من جملة قيمة تداوالت العقار مقارنة
بما نسبته  % 44.5في سبتمبر .2019
وع �ن��د م�ق��ارن��ة ج�م�ل��ة ق�ي�م��ة ال �ت��داوالت
العقارية منذ بداية العام الحالي حتى
ن�ه��اي��ة ش�ه��ر أك �ت��وب��ر  2019بمثيلتها
م ��ن ع� ��ام  ،2018ي�ل�اح ��ظ ارت� �ف ��اع ��ًا ف��ي
إج�م��ال��ي س�ي��ول��ة ال�س��وق ال�ع�ق��اري��ة من
ن �ح��و  2.815م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار إل� ��ى ن�ح��و
 2.823م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار ،أي ب �م��ا ن�س�ب�ت��ه
 .% 0.3وف� ��ي ح� ��ال اس� �ت� �م ��رار س �ي��ول��ة
ال � �س� ��وق خ �ل��ال م� ��ا ت �ب �ق��ى م� ��ن ال �س �ن��ة
«ش�ه��ران» عند املستوى ذات��ه ،فسوف
ت�ب�ل��غ ق�ي�م��ة ت � ��داوالت ال �س��وق «ع �ق��ودًا
ووكاالت» نحو  3.388مليارات دينار،
وه��ي أدن ��ى ب�م��ا ق�ي�م�ت��ه  243.7مليون
دي� �ن ��ار ع ��ن م �ج �م��وع ال �س �ن��ة امل��اض �ي��ة،
أي ان�خ�ف��اض بما نسبته  % 6.7 -عن
مستوى عام  ،2018حيث بلغ إجمالي
قيمة ت ��داوالت ع��ام  2018ن�ح��و 3.631
مليارات دينار.

خالل  9أشهر

ارتفاع جميع مؤشرات
ربحية «التجاري»
ّ
ح� ��ل� ��ل «ال � � �ش� � ��ال» ن� �ت ��ائ ��ج أع � �م� ��ال ال �ب �ن��ك
ال� �ت� �ج ��اري ال �ك��وي �ت��ي ل �ل �ش �ه��ور ال�ت�س�ع��ة
األول��ى من العام الحالي التي تشير إلى
أن البنك حقق صافي أرباح  -بعد خصم
ال �ض��رائ��ب  -ب�ل�غ��ت ن �ح��و  16.67م�ل�ي��ون
دينار ،مقارنة بنحو  15.25مليون دينار
خ�ل�ال ال�ف�ت��رة نفسها م��ن ع��ام  ،2018أي
إن البنك سجل ارتفاعـًا فـي ربحيتـه بلـغ
نحـو  1.42مليون دينار أو نحو .% 9.4
وقال «ال �ش��ال» :ي�ع��زى ه��ذا االرت �ف��اع في
م�س�ت��وى األرب� ��اح ال�ص��اف�ي��ة ،إل��ى ارت�ف��اع
إج�م��ال��ي اإلي � ��رادات التشغيلية باملطلق
ب �ق �ي �م��ة أع� �ل ��ى م ��ن ارت � �ف� ��اع امل� �ص ��روف ��ات
ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة .وع �ل �ي��ه ،ح �ق��ق ال�ب�ن��ك رب�ح��ًا
تشغيليًا  -قبل خصم املخصصات -بلغ
نحو  85مليون دينار ،مرتفعًا بنحو 3.5
ماليني دينار أو ما نسبته  ،4.3%مقارنة
م� ��ع ن �ح��و  81.5م �ل �ي��ون دي � �ن� ��ار ل �ل �ف �ت��رة
املماثلة من العام الفائت.
وفي التفاصيل ،ارتفعت جملة اإليرادات
ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ب�ن�ح��و  8.09م�ل�اي�ي�ن دي �ن��ار
ً
أو م��ا نسبته  ،% 7.1وص ��وال إل��ى نحو
 122.24م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار م �ق ��ارن ��ة ب�ن�ح��و
 114.16مليون دينار للفترة نفسها من
ع��ام  .2018وت�ح�ق��ق ذل��ك نتيجة ارت�ف��اع
بند صافي إي��رادات الفوائد بنحو 3.54
ً
ماليني دينار كويتي ،وص��وال إل��ى نحو
 73.66م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي م �ق��ارن��ة

ب �ن �ح��و  70.12م �ل �ي ��ون دي � �ن� ��ار ك��وي �ت��ي.
وارتفع أيضًا ،بند أتعاب وعموالت وبند
إي��رادات تشغيل أخ��رى بما مجمله 3.94
ماليني دينار.
وت�ش�ي��ر ن�ت��ائ��ج تحليل ال�ب�ي��ان��ات املالية
امل�ح�س��وب��ة ع�ل��ى أس ��اس س �ن��وي ،إل ��ى أن
معظم مؤشرات ربحية البنك قد سجلت
ارتفاعًا مقارنة مع الفترة نفسها من عام
 .2018إذ سجل مؤشر العائد على معدل
ح �ق��وق امل�س��اه�م�ين ال �خ��اص بمساهمي
ال�ب�ن��ك ( )ROEارت �ف��اع��ًا طفيفًا إل��ى نحو
 % 3.1مقارنة بنحو  .% 3وارتفع مؤشر
ال� �ع ��ائ ��د ع �ل��ى م� �ع ��دل م � ��وج � ��ودات ال �ب �ن��ك
( )ROAارت�ف��اع��ًا طفيفًا أي�ض��ًا ،ح�ين بلغ
نحو  % 0.48قياسًا بنحو  .% 0.47بينما
ً
انخفض قليال مؤشر العائد على معدل
رأس� �م ��ال ال �ب �ن��ك ( )ROCح�ي�ن ب �ل��غ نحو
 % 11.7قياسًا بنحو  .% 11.8وارتفعت
ربحية السهم (EPS) إلى  8.4فلس مقابل
 7.7فلوس للفترة نفسها من عام .2018
وب �ل��غ م��ؤش��ر م�ض��اع��ف ال �س �ع��ر /ربحية
السهم ( )P/Eنحو  44.6ضعفًا مقارنة
بـ 49.2ضعفًا (أي تحسن) ،نتيجة ارتفاع
رب �ح �ي��ة ال �س �ه��م ب �ن �س �ب��ة  % 9.1م �ق��اب��ل
ان �خ �ف��اض س�ع��ر ال�س�ه��م ب�ن�ح��و  % 1عن
مستواهما في  30سبتمبر  ،2018وبلغ
مؤشر مضاعف السعر /القيمة الدفترية
(P/B) نحو  1.4مرة بعد أن كان  1.1مرة.
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المتسابقون والمتسابقات عند خط البداية| تصوير محمد خلف

انطلق أمس بمشاركة  9300متسابق ومتسابقة من مختلف األعمار والجنسيات

ً
ً
قياسيا
رقما
ماراثون بنك الخليج  642يحقق
حكم عبدالمولى
انطلق صباح امس ماراثون
بنك الخليج الكويت ،642
بحضور ومشاركة محافظ بنك
الكويت المركزي الدكتور محمد
الهاشل ،والرئيس التنفيذي
لبنك الخليج أنطوان ضاهر،
وقيادات البنك التنفيذية ،في
مقدمة المتسابقين عند خط
االنطالق ،كما شارك ما يزيد
على  9300متسابق ومتسابقة،
منهم  2200يمثلون أكثر من
 100جنسية ،فضال عن مشاركة
عدائين عالميين .وأكثر من 300
متطوع للتنظيم.
محمد الهاشل وأنطوان ضاهر وقيادات البنك قبل انطالق السباق

بدأ املاراثون في تمام السابعة والنصف من
صباح امس من جسر سوق شرق ،في اجواء
رياضية تحلت بروح املنافسة والحماس بني
املتسابقني واملتسابقات .وتضمن املاراثون
أربع فئات للسباقات املفتوحة ّ
للعدائني من
جميع الفئات العمرية وال �ق��درات الجسدية
املختلفة ،وهي سباق  5كيلومترات للعائالت
(امل �ش��ي وال� ��رك� ��ض) ،س �ب��اق  10ك�ي�ل��وم�ت��رات
م��ن س��وق ش��رق ل�لأش�خ��اص األك �ث��ر تمرسًا،
وس� � �ب � ��اق ن � �ص ��ف امل� � � ��اراث� � � ��ون ب� �م� �س ��اف ��ة 21
ك �ي �ل��وم �ت �رًا ل �ل �ع��دائ�ي�ن امل �ح �ت ��رف�ي�ن ،وس �ب��اق
امل��اراث��ون الكامل األول من نوعه في الكويت
مل �س��اف��ة  42ك �ي �ل��وم �ت �رًا .ي �ب��دأ م �س��ار ال�س�ب��اق
وينتهي في سوق شرق ،على طريق الخليج
العربي ،م��رورًا بمعالم الكويت البارزة مثل:
م��رك��ز الشيخ ج��اب��ر االح�م��د الثقافي وس��وق
املباركية ،وقصر السيف وأبراج الكويت.
وه ��ذا ال �ع��ام ،ج��دد ب�ن��ك الخليج ال�ت��زام��ه مع
جمعية ال �ه�لال األح �م��ر ال�ك��وي�ت��ي ف��ي تقديم
امل �س��اع��دة امل ��ادي ��ة ل�ل�م��رض��ى غ �ي��ر ال �ق��ادري��ن
ع �ل��ى دف� ��ع ت �ك��ال �ي��ف ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة ف��ي
ال �ك��وي��ت .وس�ي�ت��م اس �ت �خ��دام ه ��ذا ال��دع��م من
ق �ب��ل ج�م�ع�ي��ة ال� �ه�ل�ال األح� �م ��ر ال �ك��وي �ت��ي في
توفير األج�ه��زة الطبية مثل :دع��ام��ات القلب
وأجهزة القوقعة وسماعات األذن والكراسي
املتحركة الكهربائية ،إل��ى ج��ان��ب بطاريات
القلب ،حيث يلتزم بنك الخليج بعدة محاور
ضمن مسؤوليته االجتماعية ،بهدف تنمية
امل�ج�ت�م��ع ال ��ذي ن�ع�ي��ش ف �ي��ه .وي�ع�م��ل سنويا
على دعم املؤسسات واملبادرات املحلية التي

مشاركة األشقاء من مملكة البحرين

ت�س�ع��ى ل�ت�ش�ج�ي��ع ش �ب��اب ال �ك��وي��ت ،وت�م�ك�ين
املرأة ،واالستدامة ،وتعزيز الصحة واللياقة
البدنية ،وتعمل على املحافظة على التراث
الكويتي.
وانطلق السباق السنوي هذا العام بالتعاون
م ��ع ش ��رك ��ة ب � ��رو ف �ي �ج��ن إلدارة ال �ف �ع��ال �ي��ات
الرياضية للعام الخامس .وتكون «ماراثون
ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج  »642م ��ن أرب � ��ع ف �ئ ��ات ك��ان��ت
م �ف �ت��وح��ة ل �ج �م �ي��ع امل �ش �ت��رك�ي�ن م ��ن م�خ�ت�ل��ف
امل � �س � �ت ��وي ��ات ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة ،وه� � ��ي س � �ب� ��اق 5
ك �ي �ل��وم �ت��رات ال �ع��ائ �ل��ي ل �ل �م �ش��ي أو ال �ج ��ري،
وس � �ب ��اق ال � �ج ��ري مل �س��اف��ة  10ك �ي �ل��وم �ت��رات،
وسباق نصف ماراثون ملسافة  21كيلومترا،
واملاراثون الكامل ملسافة  42كيلومترا.
ك �م��ا ي�ت�م�ي��ز «م� ��اراث� ��ون ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج »642
ب �ك��ون��ه امل � ��اراث � ��ون ال ��وح �ي ��د ال �ح ��اص ��ل ع�ل��ى
تصنيف أب ��وت دب�ل�ي��و أم أم AbbottWMM
ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت .ت �ص �ن �ي��ف أب � ��وت دب �ل �ي��و أم أم
 AbbottWMهو نظام تصنيف عاملي لنتائج
املاراثون حسب الفئة العمرية ،حيث يحصل
امل�ت�س��اب�ق��ون امل �ش��ارك��ون ف��ي «م ��اراث ��ون بنك
ً
الخليج  »642لعام  2019على النقاط وفقا
ل �ع �م��ره��م ووق� � ��ت وص ��ول �ه ��م ل �خ��ط ال �ن �ه��اي��ة
وجنسهم ،بما يتماشى مع الفئات العمرية
التالية للرجال والنساء50- ،45-49 ،40-44 :
.80+ ،75-79 ،70-74 ،65-69 ،60-64 ،55-59 ،54
ً
وش � ��ارك ف ��ي ال �س �ب��اق  450م��وظ��ف��ا م ��ن بنك
ال �خ �ل �ي��ج ،إض ��اف ��ة إل ��ى م��وظ �ف��ي ال �ع��دي��د من
ال � �ش� ��رك� ��ات ال � �ت� ��ي ت �ش �ج��ع م��وظ �ف �ي �ه��ا ع�ل��ى
املشاركة في الفعاليات الصحة والرياضية

محافظ البنك المركزي وإدارة وموظفو بنك الخليج

سبورتس ،وإنترسبورت .كما ضم املعرض
حوارات وجلسات نقاشية متعلقة بالصحة
واالس �ت �ع��داد ال��ري��اض��ي ،إل��ى ج��ان��ب أنشطة
أخرى للمشاركني الذين استلموا مستلزمات
السباق من املعرض أيضا.

أحمد األمير

المتسابقون يمرون أمام المبنى الرئيسي لبنك الخليج

أحمد األمير:
جهود جبارة توّ جت بنجاح
غير مسبوق للسباق
 2200مشارك أجنبي
وعربي ..من ضمنهم
عداؤون عالميون

مشاركة نسائية كبيرة

مثل :شركة صناعات الغانم ،شركة اليسرة،
أيكيا ،شركة الفطيم ،فت ج��روب ،Fit Group
جري وولف  ،Grey Wolfشركة وكالة الخليج،
ف��ان �ت��اس��ي وورل � ��د  ،Fantasy Worldش��رك��ة
التميمي ،كاسيو  ،Casioليميتلس ،Limitless
فلير فتنس  ،Flare Fitnessفيتاليتي ،Vitality
ش� ��رك� ��ة امل � �ش � ��روع � ��ات ال� �س� �ي ��اح� �ي ��ة ،ج ��ارم ��ن
 ،Garminوالجريوي.
ونظم بنك الخليج كذلك معرضا للماراثون
ح��ول الصحة واللياقة البدنية قبل انطالق
ال�س�ب��اق مل��دة ث�لاث��ة أي ��ام ف��ي أرض امل�ع��ارض
ال � ��دول � �ي � ��ة ف � ��ي م � �ش� ��رف  -ص� ��ال� ��ة رق � � ��م .4A
وت�ض�م�ن��ت ق��ائ �م��ة رع� ��اة م �ع��رض «م ��اراث ��ون
بنك الخليج  »642هذا العام شركة الخطوط
الجوية الكويتية ،لنكولن الغانم ،اكستريم

واع � ��رب أح �م��د األم �ي��ر م �س��اع��د امل��دي��ر ال �ع��ام
ل�ل�ات� �ص ��االت ال �خ ��ارج �ي ��ة ف ��ي ب �ن��ك ال�خ�ل�ي��ج
ع��ن س �ع��ادت��ه ال�ب��ال�غ��ه ب�ن�ج��اح غ�ي��ر مسبوق
مل ��اراث ��ون ال �خ �ل �ي��ج ف ��ي ن�س�خ�ت��ه ه ��ذا ال �ع��ام،
وال� �ت ��ي ح �ق �ق��ت رق �م ��ا ق �ي��اس��ا ت� �ج ��اوز 9300
متسابق ومتسابقة ،منهم جنسيات مختلفة
ل��دول العالم ،مما يؤكد اهميته س��واء داخل
الكويت او خارجها ،مشيرا الى ان الهدف من
تنظيم ه��ذا السباق هو ح��رص بنك الخليج
على تغيير نمط افراد املجتمع بعد ان الحظ
ال�ج�م�ي��ع ارت �ف��اع ال�س�م�ن��ة وام� ��راض السكري
والتوعية بخطورة هذه االمراض واملساهمة
في العالج من خالل الرياضة.
وق� ّ�دم أح�م��د األم�ي��ر الشكر والتقدير ال��ى كل
ش �خ��ص س��اه��م ف ��ي ان �ج ��اح ه ��ذه ال�ف�ع��ال�ي��ة،
ويخص بالذكر وزارات الداخلية والصحة
واالعالم والهيئة العامة للرياضة والبلدية،
وال � ��رع � ��اة ع �ل��ى ج� �ه ��وده ��م ،وامل �س ��اه �م ��ة ف��ي
ان�ج��اح ه��ذا امل��اراث��ون فضال ع��ن ج�ه��ود 300
متطوع ساهموا ف��ي مساعدة وتنظيم هذا
ال �ح��دث ال �ع��امل��ي ،ال ��ذي ي�ع��د س�ب��اق��ًا تأهيليًا
ألك�ب��ر سباقات امل��اراث��ون��ات العاملية ،مؤكدا
ان االع��داد لهذا السباق ك��ان في شهر ابريل

من كل األعمار شاركوا ..بمن فيهم األطفال

امل ��اض ��ي وب �ج �ه ��ود غ �ي��ر م �س �ب��وق��ة ت�ح�س��ب
لفريق عمل جماعي والشراكة االستراتيجية
التي تجمعنا مع شركة بروجني منذ خمس
سنوات لتنظيم هذه الفعاليات.

آراء املتنافسني واملتنافسات
أع � � ��رب امل �ت �س ��اب ��ق ع � �ب� ��داهلل ال ��رش � �ي ��دي ع��ن
سعادته البالغة في املشاركة في امل��اراث��ون
ف ��ي ف �ئ��ة  10ك �ي �ل��و م� �ت ��رات ،م �ش �ي��را ال� ��ى ان
املتسابق يحتاج ال��ى ف�ت��رة ت��دري��ب طويلة
ل�ك��ى ي�ح�ص��د اح ��د امل��راك��ز االول� ��ى ،ف��ي حني
ق ��ال ��ت ش �ه��د ع �ب��دال �ع��زي��ز إن� �ه ��ا س �ب �ق��ت ان
ً
شاركت في امل��اراث��ون اكثر من م��رة ،مشيدة
بالتنظيم الناجح .واكد خالد محمد الحمد
ان م� ��اراث� ��ون ال �خ �ل �ي��ج ي �ع��د ت �ح �ف �ي��زا ق��وي��ا
وداف �ع��ا للمشاركة فيه س��واء للرياضي او
غير رياضي من اجل املحافظة على الصحة
ال �ع��ام��ة ،ف��ي ح�ي�ن ق��ال��ت ن ��وف ال �ك �ن��دري ان
ماراثون الخليج نجح في تشجيع الفتيات
في االقبال على املشاركة ،بغض النظر عن
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى امل �ي��دال �ي��ات ،وان �ه��ا تحرص
ع �ل��ى امل �ش��ارك��ة ف �ي��ه س �ن��وي��ًا ،واش � ��ارت هيا
عبداهلل الى انها فوجئت بهذا العدد الكبير
في املشاركة من الجنسيات املختلفة ،والتي
ج � ��اءت خ �ص �ي �ص��ا م ��ن ال � �خ� ��ارج ،م ��ا ي��ؤك��د
الشهرة والسمعة الدولية التي يحظى بها
ماراثون بنك الخليجّ .
ووجه املتسابق احمد
سليمان الشكر والتقدير ال��ى بنك الخليج
على التنظيم الرائع ،الفتًا الى ان املاراثون
كان ناجحًا من جميع النواحي.
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تطبيق نظام سلسلة اإلمداد  4.0بهدف تقليل التكاليف وزيادة توفير المنتجات

«كي جي إل» تعتمد الرقمنة في كل جوانب عملياتها
ق��ال��ت ش��رك��ة «ك��ي ج��ي ال» ان��ه بمجرد م��ا تم
التحكم في الرقمنة في كل العمليات التجارية
التي يتم القيام بها حاليًا ،أصبح من الواضح
أكثر من أي وقت مضى أن الدور سيأتي على
صناعة الخدمات اللوجستية .وذكر  %94من
الشركات الرائدة في مجال سلسلة اإلمداد أن
ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي س��وف يجعل إدارة سلسلة
اإلم ��داد مختلفة تمامًا .وق��د ق�ف��زت الشركات
ق �ف��زات ن��وع�ي��ة واح ��دة ت�ل��و األخ ��رى م��ن خ�لال
التجارب لتجعل العمليات أكثر بساطة وأكثر
س�لاس��ة ،وك��ذل��ك ف��ي م�ج��ال تطوير الخدمات
ون� �م ��اذج األع� �م ��ال وت �ق �ل �ي��ل ت��أث �ي��ر ال �ف �ج��وات
امل��وج��ودة ف��ي امل��واه��ب ع��ن ط��ري��ق رق�م�ن��ة كل
جانب من جوانب العمليات والتطوير ،وهذا
م��ا ق��ام��ت ب��ه ش��رك��ة راب�ط��ة ال�ك��وي��ت والخليج
القابضة  ،KGLوهي تسعى جاهدة لتطبيق
ال��رق �م �ن��ة ع �ل��ى ن �ط��اق واس� ��ع م ��ن أج ��ل تقليل
التكاليف وزيادة توفير املنتجات ،األمر الذي
س�ي�ك�ش��ف ع��ن ال �ع��دي��د م��ن األس � ��واق امل�ت��اح��ة
والفرص التجارية التي لم يتم اكتشافها بعد.
وتعمل الرقمنة على تغيير بيئة تفاعالت
العمالء من البداية إل��ى النهاية ،وق��د اح��رزت
تقدمًا ف��ي ال�ت�ط��ورات التكنولوجية الجديدة
لسالسل اإلم ��داد بمعدل واح ��دة ف��ي ك��ل م��رة.
وسلطت الشركة الضوء على تكامل سالسل
اإلمداد مع التكنولوجيا الحديثة واملمارسات
التجارية املستدامة .وأه��م ميزة ف��ي سلسلة
اإلمداد  4.0في شركة رابطة الكويت والخليج
القابضة ( )KGLه��ي ت�ط��ور س�لاس��ل اإلم��داد
التقليدية وتحولها إل��ى نظام بيئي يشتمل
ع �ل��ى س�ل�س�ل��ة إم � ��داد م��رن��ة وم�ت�ص�ل��ة وذك �ي��ة
ومبسطة.

الروبوتات الحديثة
وعندما ال ت�ك��ون س�لاس��ل اإلم ��داد آل�ي��ة فإنها
ت �ك��ون رت �ي �ب��ة وم �ع �ق��دة .ول �ك��ن ع �ن��دم��ا ت��دع��م
الروبوتات املتطورة والذكاء الصناعي ()AI
س�لاس��ل اإلم ��داد فإنها تتطور لتصبح أكثر
ً
اتساقا وسالسة وأكثر تقدمًا وربحية .وتتم
برمجة الروبوتات املتطورة لتحل محل فرق
العمل البشرية ألداء املهام بشكل أكثر كفاءة
خاصة في الحاالت التي تتجاوز فيها املهام
مستويات السالمة البشرية ،ويحتاج األم��ر
إل ��ى ت�ق��دي��م ال��روب��وت��ات ل�ك��ي ت �ك��ون ف��ي وج��ه
ً
امل ��دف ��ع ب� ��دال ع �ن �ه��ا .وق ��د ذك ��ر أح ��د ال �ت �ق��اري��ر
أن  %4ف�ق��ط م��ن امل�ن�ظ�م��ات ت�س�ت�خ��دم ال��ذك��اء
االصطناعي في سالسل إمدادها.
ويتم استخدالم الذكاء االصطناعي ()AI
في شركة رابطة الكويت والخليج القابضة

الروبوتات المتطورة
هي مكمن
القوة الجديدة
استخدام «بيغ داتا»
لتحسين وتبسيط
عملية اختيار الموردين
الخدمات اللوجستية
سابقا ً اتسمت بالتبذير
ما تسبب في دمار البيئة
واألعمال التجارية
ل �ل �ح��د م ��ن ال �ت��دخ��ل ال �ب �ش��ري ال � ��ذي ي��أت��ي
م��ن ج��ان��ب ال �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة وأت �م �ت��ة م�ه��ام
التخزين والتصنيع الرتيب مع املساعدة
ال �ب �ش��ري��ة ل� �ل ��روب ��وت ��ات( )PRAواس �ت �ع��ادة
البيانات الضخمة لتنفيذ إدارة سالسل
األم � ��داد ( ،)SCMواق �ت �ص��اد وق ��ت ال�ع�م��ال
لتحسني املهام اإلنتاجية التي تعزز رضا
العمالء.

اختيار املوردين
وفي بحث قامت به شركة فوربس فورسايتس
ذك ��ر  %50م��ن امل�ج�ي�ب�ين أن ال �ت �ق��دم ال� ��ذي تم
إح��رازه في التكنولوجيا قد أثر تأثيرًا كبيرًا
ع�ل��ى ال �ج��وان��ب ال�ل��وج�س�ت�ي��ة ل �ه��ذه ال�ش��رك��ات
وعلى سالسل اإلم��داد وعمليات النقل فيها.
وتقوم البيانات الكبيرة  Big Dataبتبسيط
عملية اختيار املوردين وبذلك نكون متأكدين
من أننا نعمل مع امل��وردي��ن املناسبني .ويعد
تجميع البيانات الكبيرة العنصر األساسي
والعامل األكبر في زيادة الثروة التي تحققها
سلسلة اإلم��داد من خالل الرقمنة .ول��وال ذلك
لكانت عملية اختيار املوردين بأكملها عملية
طويلة مليئة باألخطاء الناتجة عن العالقات
السلبية واالتصال عبر القنوات غير املباشرة.
فالبيانات الكبيرة تقوم بالحيلولة دون خلط
األوراق م �م��ا ي �ج �ع��ل ع�م�ل�ي��ة االخ �ت �ي��ار أك�ث��ر
فعالية.

جانب من عمل الخدمات اللوجستية

التمكني الرقمي في التوريد
يسهل التمكني الرقمي من االبتكار والتعاون
م ��ن خ�ل�ال خ �ل��ق أرض �ي ��ة ل �ت��وض �ي��ح األه� ��داف
وال �ق �ي��م ع �ل��ى امل��وق��ع ن�ف�س��ه وب �ش �ك��ل م�ن�ت�ظ��م.
وب �م �ق��دور ش��رك��ة راب� �ط ��ة ال �ك��وي��ت وال�خ�ل�ي��ج
ال�ق��اب�ض��ة ( )KGLأن تضمن إدارة ال�ع�لاق��ات
بصورة جيدة ،وهي واثقة من أنها ستحول
دون فقدان تبادل البيانات بني انظمة قواعد
البيانات مما يعزز من التواصل الذي سيؤدي
بدوره إلى التعاون ثم االبتكار.

االستدامة ..مفاجأة قادمة

ً
تمثل رقمنة سلسلة اإلم��داد مستقبال واع�دًا،
ولكن هل تعتبر االستدامة ً
جزء ا من املستقبل
الواعد الذي نرجوه؟ فسالسل اإلمداد العادية
ال �خ��اص��ة ب �ش��رك��ات االس �ت �ه�ل�اك ت�ت�س�ب��ب في
تكاليف اجتماعية وبيئية تفوق عملياتها ،إذ
ان تأثير انبعاثات الغاز املسببة لالحتباس
ال �ح��راري ف��ي ه��ذه ال�ش��رك��ات ي��زي��د ع�ل��ى %80
ويزيد تأثيرها الضار على  %90على الهواء
وال� �ب ��ر وال �ب �ح ��ر وال� �ت� �ن ��وع ال �ب �ي �ئ��ي وامل � � ��وارد
الجيولوجية .وبمقدور الشركات أن تقلل من
هذه التكاليف إلى حد كبير ببساطة من خالل
التركيز على تطوير س�لاس��ل إم��داده��ا .فلقد
اك�ت�س�ب��ت اس �ت��دام��ة سلسلة اإلم� ��داد اهتماما
متزايدا من املنظمات على نطاق عاملي نظرًا ألن

تطبيق سلسلة الرقمنة الجديدة

الطرق التي تعمل بها الخدمات اللوجستية
كانت فيما مضى مليئة بالتبذير واالستغالل
م�م��ا ك��اد أن يتسبب ف��ي ال��دم��ار ل�ي��س للبيئة
وح��ده��ا ب��ل أيضا لألعمال التجارية نفسها.
وللحيلولة دون ذلك فقد اتخذت شركة رابطة
ال �ك��وي��ت وال �خ �ل �ي��ج ال �ق��اب �ض��ة ( )KGLامل �س��ار
ً
األخضر مبدأ ال تحيد عنه.
ك � �م ��ا ي� �ت� �س ��م ال � �ش � �ح ��ن ال � �ت � �ع� ��اون� ��ي ب� �ق ��درت ��ه
ع �ل��ى اس� �ت� �خ ��دام ط � ��رق ال �ش �ح��ن وال �ن �ق ��ل ب�ين
امل�ن�ظ�م��ات م��ن خ�ل�ال ح�ش��د امل � ��وارد ووس��ائ��ل
ال�ن�ق��ل ب�ع�ض�ه��ا م��ع ب �ع��ض .وم ��ن خ�ل�ال جمع
بيانات ن�ظ��ام تحديد امل��واق��ع العاملي ()GPS
تستطيع خ��وارزم �ي��ات الشحن ال�ت�ع��اون��ي أن
تسجل وتجمع وتحدد نقاط الشحن والنقل
الخاصة بمؤسسات الشحن التي تظل واعية
باستمرار ب��امل��وق��ف البيئي تمشيا م��ع طرق
الشحن والنقل والتكاليف الحديثة.
واخ � �ي � �رًا ف� ��ان ال �ت �ع �ل��م ال �ع �م �ي��ق امل� �ع ��زز ه��و
الخالصة األساسية للتعلم اآلل��ي ال��ذي يتم
م ��ن خ�ل�ال��ه ت ��دري ��ب ال� �خ ��وارزم� �ي ��ات الت �خ��اذ
القرارات الرشيدة .ويتم ذلك من خالل تقديم
سلسلة من ردود الفعل اإليجابية للروبوت
ل �ك��ي ي �س �ت �ع�ين ب �ه��ا ف ��ي ع �م �ل��ه .وم� ��ن خ�ل�ال
ال �ت �ع��زي��ز اإلي �ج��اب��ي ي �ت��م ت��وج �ي��ه ال ��روب ��وت
ً
بحيث ي��راج��ع وي�ع��دل تحركاته مسبقا من
أجل تكرار الحركات املفيدة ألعمالنا وحدها
دون غيرها.

مخازن الشركة تعمل وفق أحدث األنظمة العالمية
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جوائز «أفضل عشر سيارات وفقاً لتجربة المستخدمين»

ً
ً
مرموقا
تكريما
«هيونداي باليسيد» العائلية تنال

مركبة باليسيد فسيحة ورحبة من الداخل

ح� ��از ال� �ط ��راز ه �ي ��ون ��داي ب��ال �ي �س �ي��د ،ال ��ذي
أط �ل �ق �ت��ه ش ��رك ��ة ه� �ي ��ون ��داي م� ��ؤخ � �رًا ،ع�ل��ى
ال� �ت� �ك ��ري ��م ض� �م ��ن ج � ��وائ � ��ز «أف� � �ض � ��ل ع �ش��ر
س � �ي� ��ارات وف� �ق ��ًا ل �ت �ج��رب��ة امل �س �ت �خ��دم�ي�ن»،
وذلك خالل مؤتمر «جوائز السيارات وفقًا
ل �ت �ج��ارب امل �س �ت �خ��دم�ين» Wards 10 Best
 User Experiencesال �س �ن��وي ،ال� ��ذي أق�ي��م
م��ؤخ�رًا ف��ي ميتشاغن ب��ال��والي��ات املتحدة
األميركية.
وأكدت النتائج التي فاز بموجبها الطراز
باليسيد ،أن��ه ب��األخ��ذ باالعتبار ردة فعل
امل �س �ت �خ��دمي��ن ب� �ن ��اء ع �ل��ى ت �ج��رب �ت �ه��م ف��إن
التصميم الداخلي واالبتكارات الهندسية
ال�ت��ي ت��وف��ره��ا ب��ال�ي�س�ي��د ،ال تعيد تعريف
مفهوم الراحة واملالءمة فحسب ،بل تبدع
مفهومًا جديدًا للتصميم الداخلي الفسيح
في السيارات العائلية.
وت ��م ت �ك��ري��م ال� �ط ��راز ه �ي��ون��داي ب��ال�ي�س�ي��د
نظرًا ملا يبرزه التصميم من مدى سهولة
اس �ت �خ��دام ال�ت�ق�ن�ي��ات ال �خ��اص��ة ب�م�س��اع��دة

ال �س��ائ��ق ف��ي ال �ق �ي��ادة ،إل ��ى ج��ان��ب سهولة
ال��وص��ول ل�ل�م�ع�ل��وم��ات وخ �ي��ارات الترفيه
امل �ت �ع��ددة ،ع�ب��ر امل��زاي��ا التقنية ال�ت��ي تضم
شاشة عرض بقياس  10إنشات ،وشحنا
الس � �ل � �ك � �ي ��ا ،وس � �ب � �ع ��ة م � � �خ � ��ارج «ي � � ��و إس
ب ��ي» ،وم� ��راوح التكييف للصف الخلفي،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى فتحات التكييف السقفية
امل �ب �ت �ك��رة ،م �م��ا ي�ت �ي��ح س �ه��ول��ة ك �ب �ي��رة في
التعامل مع السيارة للسائق والركاب على
حد سواء.
وأشار سانغ يوب لي ،نائب أول للرئيس،
ورئ�ي��س م��رك��ز تصميم ه�ي��ون��داي العاملي
ل � ��دى ش ��رك ��ة ه� �ي ��ون ��داي م� ��وت� ��ور ،إل � ��ى أن
تصميم هيونداي باليسيد اليبرز جانب
الفخامة في سيارات  SUVالكبيرة وحسب،
إن �م ��ا ه ��و ت�ص�م�ي��م ق ��ائ � ٌ�م ب ��األس ��اس ع�ل��ى
امل�ن�ظ��ور الحقيقي للعمالء وتوجهاتهم،
من خالل خطوات عمل متأنية واعتبارات
دق�ي�ق��ة لنتمكن م��ن إض��اف��ة قيمة حقيقية
لعمالئنا.

وت � � ّ�م ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى امل ��زاي ��ا ال �ت ��ي ت�ح�ظ��ى
بتقدير العائالت ،مثل وجود سبعة منافذ
 USBم��وزع��ة ف��ي ص�ف��وف املقاعد الثالثة،
ً
و 16ح� ��ام �ل�ا ل �ل��أك � ��واب .وي �ش �ت �م��ل ن �ظ��ام
الصوت على وظيفة اتصال داخلي Driver
ّ
 ،Talkتمكن السائق م��ن التحدث املباشر
ب�ه��دوء م��ع ال��رك��اب ف��ي الصفوف الخلفية،
واختيار نمط «الهادئ» الذي يقوم بإيقاف
ت �ش �غ �ي��ل ال �س �م ��اع ��ات ال �خ �ل �ف �ي��ة ،ف ��ي ح�ين
يتيح للسائق وال��راك��ب األم��ام��ي مواصلة
االس�ت�م��اع إل��ى ال �ص��وت .وت��أت��ي باليسيد
بفتحات تهوية ذات تصميم مبتكر لتتيح
انسياب ال�ه��واء ب�ه��دوء وم��رون��ة عالية من
أجل ضمان أجواء مريحة لجميع الركاب.
وت� �ض � ّ�م ال �ه �ي �ئ��ة األم ��ام� �ي ��ة ف ��ي امل �ق �ص��ورة
ش ��اش ��ة ال� �ن� �ظ ��ام�ي�ن ال� �ص ��وت ��ي وامل �ل�اح ��ي
ال �ع��ام �ل��ة ب��ال �ل �م��س ،وال� �ت ��ي ت ��أت ��ي ب�ه�ي�ئ��ة
ع��ري�ض��ة ب�ق�ي��اس  10.25ب��وص��ات .ويمكن
توصيل جهازين باملركبة في وق��ت واحد
ع �ب ��ر ال� �ب� �ل ��وت ��وث ،ف �ي �م��ا ت �ت �ك��ام��ل أن �ظ �م��ة

املعلومات والترفيه مع النظامني Android
 Autoو ،Apple CarPlayوهناك لوحة شحن
السلكي إلمداد األجهزة املحمولة املتوافقة
مع تقنية الشحن الالسلكي ،بالطاقة.
ّ
ّ
وي �ح��ل زر تغيير ال �ت��روس ب��ال�س�ل��ك محل
عصا تغيير ال �ت��روس التقليدية م��ن أجل
ت��وس�ع��ة امل�س��اح��ة امل�ت��اح��ة ف��ي ال�ك��ون�س��ول
الوسطي .ويعمل جهاز ال�ع��رض العلوي،
في املقدمة ،على عرض معلومات القيادة
امل� �ه� �م ��ة ،ك��ال �س��رع��ة وإرش � � � � ��ادات امل�ل�اح ��ة،
ع �ل��ى ال ��زج ��اج األم ��ام ��ي ع �ل��ى ام� �ت ��داد خط
نظر السائق لضمان تركيزه ال��دائ��م على
الطريق.
وت� �ح� �ت ��وي امل ��رك� �ب ��ة ال � �ج ��دي ��دة ع �ل ��ى س��ت
وسائد هوائية قياسية؛ اثنتان أماميتان،
واث �ن �ت��ان ع �ل��ى ك ��ل م ��ن ال �ج��ان �ب�ين .وت��أت��ي
باليسيد ّ
مزودة بعدد من تقنيات السالمة
امل �ع �ي��اري��ة امل �ت �ق��دم��ة ال �ت��ي ت �ش �م��ل أن�ظ�م��ة
م� �ت� �ط � ّ�ورة مل �س��اع��دة ال �س��ائ��ق ض �م��ن ب��اق��ة
تقنيات السالمة «سمارت سينس».

«صناعات الغانم» تشارك
في مؤتمر اتحاد الطلبة  -الواليات المتحدة
ت� �ش ��ارك ص �ن��اع��ات ال �غ ��ان ��م ،إح � ��دى أك �ب��ر ال �ش��رك��ات
الخاصة في املنطقة ،في املؤتمر السنوي السادس
والثالثني التحاد طلبة الكويت فرع الواليات املتحدة
األميركية ،املزمع انعقاده في مدينة سان دييغو في
والي��ة كاليفورنيا األميركية ،وذل��ك م��ن  28نوفمبر
الجاري وحتى  1ديسمبر ،تحت رعاية سمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك الصباح.
ويحمل املؤتمر ه��ذا العام شعار «جيل بناء لوطن
م �ع �ط��اء »،وي �ض��م ب��رن��ام��ج امل��ؤت�م��ر ع��دة م�ح��اض��رات
وح� �ل� �ق ��ات ن �ق��اش �ي��ة ف ��ي ع � ��دة م ��واض� �ي ��ع ب � � ��ارزة ف��ي
الشارع الكويتي ،بحضور نخبة من املتحدثني ،مثل
ناشطة حقوق اإلنسان والصحافية أروى الوقيان،
واإلعالمي املميز عمار تقي ،ونجم الكويت األوملبي
ف �ه �ي��د ال��دي �ح��ان��ي ،وامل � �ب� ��ادر ال �ك��وي �ت��ي ع �ب��دال �ع��زي��ز
اللوغاني الشريك املؤسس لشركة «طلبات» واملدير
التنفيذي ملشروع  ،Flowardوالوكيل املساعد لشؤون
الدعم الفني والتخطيط في وزارة التجارة والصناعة

ناصر املطوع ،والشريك املؤسس ألكاديمية Coded
أح �م��د م �ع��رف��ي ،إض��اف��ة إل ��ى ح �ض��ور وزي� ��ر ال�ت��رب�ي��ة
األسبق عضو مجلس األمة السابق أحمد املليفي.
وتعد هذه املشاركة الثانية عشرة لصناعات الغانم
في هذا املؤتمر ،وذلك ضمن إطار جهودها للتركيز
على دعم التعليم واالستثمار في الكوادر والطاقات

الوطنية .وتماشيًا مع مساعيها املستمرة الحتضان
ال �ك �ف��اءات ال��وط�ن�ي��ة ال �ش��اب��ة ،ت�ق�ي��م ال�ش��رك��ة معرضًا
وظيفيًا على هامش املؤتمر ،بحضور إدارة امل��وارد
ال�ب�ش��ري��ة ،وذل ��ك ل�لإج��اب��ة ع�ل��ى اس�ت�ف�س��ارات الطلبة
حول الفرص الوظيفية والتدريبية التي توفرها في
مختلف قطاعاتها املختلفة.

«السالم» يشارك في المؤتمر الجراحي الكويتي
رع ��ى مستشفى ال �سل��ام ال��دول��ي امل��ؤت�م��ر
ال �ج��راح��ي ال�ك��وي�ت��ي ،ال ��ذي تضمن إق��ام��ة
املؤتمر السنوي السابع ألم��راض الثدي
وال �ج��راح��ة الترميمية ال��ورم�ي��ة ومؤتمر
ال �ج��راح��ة ال �ع��ام��ة ،إض ��اف ��ة ال� ��ى اج �ت �م��اع
جمعية الجراحني الكويتية.
وش� � ��ارك م�س�ت�ش�ف��ى ال� �س�ل�ام ال ��دول ��ي ف��ي
فعاليات املؤتمر الذي استمر ملدة خمسة
أيام خالل الفترة من  12حتى  16نوفمبر
ال �ج��اري ،ب��رع��اي��ة وزي ��ر ال�ص�ح��ة ال��دك�ت��ور
ال�ش�ي��خ ب��اس��ل ال�ص�ب��اح ف��ي م��رك��ز الشيخ
جابر األحمد الثقافي.
ووف� ��ر ج �ن��اح م�س�ت�ش�ف��ى ال �س�ل�ام ال��دول��ي
امل�ش��ارك ف��ي املؤتمر الفحوصات الطبية
لرواد املؤتمر طوال أيامه الخمسة ،والتي
ت �ض �م �ن��ت ف �ح ��وص ��ات ال �ض �غ��ط وال �س �ك��ر
وبعض الفحوصات األولية ،حيث افتتحه
رئيس املؤتمر استشاري الجراحة العامة
وجراحة األورام دكتور عبداهلل بهبهاني
بحضور ممثل وزير الصحة.
هذا ،ويولي املستشفى أهمية لرعاية مثل
هذه التجمعات الطبية الكبرى التي تفتح

ممثل وزير الصحة يتوسط د .عبدالله بهبهاني (يمين الصورة) ود .سلمان

م �ج��االت واس �ع��ة أم ��ام ال �خ �ب��راء واألط �ب��اء
الجراحني في الكويت للتعرف على أحدث
سبل العالج والوقاية املتبعة في العالم.
وي �ن �ط �ل��ق ذل� ��ك م ��ن ق �ن��اع��ة راس� �خ ��ة ل��دى
القائمني على مستشفى ال�س�لام ال��دول��ي
ب��اس�ت�م��رار دوره االج�ت�م��اع��ي ف��ي تطوير

الوعي الصحي لدى الجمهور بكل فئاته،
وي � �ح ��رص امل �س �ت �ش �ف��ى ف ��ي ه � ��ذا ال �ص��دد
ع�ل��ى سبيل امل �ث��ال ع�ل��ى اس�ت�م��رار حملته
السنوية للتوعية والفحص املبكر ألورام
ال �ث��دي ،مل��ا ي��زي��د ع�ل��ى  10س �ن��وات ،ووف��ر
ل ��ذل ��ك أح� � ��دث ال �ت �ق �ن �ي��ات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة

والخبرات البشرية املتميزة.
ويتطلع املستشفى الستمرار جهوده في
ه ��ذا اإلط� ��ار وت ��واص ��ل ح�م�لات��ه امل�س��ان��دة
لجهود وزارة الصحة في مكافحة انتشار
هذه األورام والحد من نسب اإلصابة بها.
وي��ؤك��د املستشفى ف��ي جميع الفعاليات
واألن �ش �ط��ة ال �ت��ي ي �ش��ارك ف�ي�ه��ا ب��ال��رع��اي��ة
ع�ل��ى أن «ن �ج��اح ج �ه��ود ت�ط��وي��ر ال�ب��رام��ج
العالجية والوقائية املتخصصة ينطلق
م � ��ن ق � ��اع � ��دة أس ��اس � �ي ��ة ت � �ح� ��وي خ�ل�اص��ة
امل�م��ارس��ة وم��ا ت�ق��دم��ه ال�ت�ج��ارب البحثية
م��ن إس �ه��ام��ات ت �ح��د م��ن ان �ت �ش��ار األورام
واألم ��راض الشائعة ف��ي املجتمع» .وثمن
املستشفى ف��ي ه��ذا ال�ص��دد ج�ه��ود وزارة
الصحة بالتعاون مع جمعية الجراحني
ال �ك��وي �ت �ي��ة وب� �ق� �ي ��ة ال� �ج� �ه ��ات امل �ت �ع��اون��ة
لحرصها على دوري��ة إق��ام��ة ه��ذا املؤتمر
املتميز ليكون نافذة مستمرة نطل منها
ع �ل��ى أح� ��دث ال �ط��رق واألس��ال �ي��ب ال�ط�ب�ي��ة
ال �ع��امل �ي��ة ل �ل �ع�لاج وال� �ج ��راح ��ة ،ف �ض�لا عن
اس �ت �ع��راض ج��دي��د األب �ح��اث وال ��دراس ��ات
الخاصة بهذا املوضوع.

في «مروج»  ٨فبراير ٢٠٢٠

«كواليتي نت» تفتح باب التسجيل في سباق األطفال
أعلنت شركة «كواليتي نت» عن البدء في فتح باب التسجيل ألكبر سباق
رياضي في الكويت سيقام  ٨فبراير  ٢٠٢٠في مجمع مروج.
وأوض�ح��ت الشركة أن��ه ت��م فتح ب��اب التسجيل ألول�ي��اء األم��ور لتسجيل
أطفالهم في اكبر سباق رياضي لألطفال بمشاركة أكثر من  ١٠٠٠طفل
من الفئة العمرية من عمر سنتني وحتى  ١٢سنة ومن جنسيات مختلفة.
وأشارت الشركة إلى أن الهدف من هذا السباق هو دعم رسالة الصحة
وال��ري��اض��ة ،وه ��ي اح ��دى أه ��م م� �ب ��ادرات ال �ش��رك��ة ف��ي إط ��ار امل�س��ؤول�ي��ة
االج�ت�م��اع�ي��ة ،ح�ي��ث ي�ع��د امل ��اراث ��ون رس��ال��ة للجميع ب �ض��رورة ممارسة
الرياضة تجنبا لألمراض.
وذكرت «كواليتي نت» أنها تساهم في دعم األنشطة الرياضية الهادفة
ال��ى تعزيز أن�م��اط الحياة الصحية انطالقا م��ن املسؤولية االجتماعية
املشتركة مع مؤسسات القطاع الخاص ،وتقوم الشركة برعاية مجموعة
أبطال الكويت في مختلف األلعاب ،وأفادت الشركة أن السباق الذي يقام
للعام الرابع على التوالي سيتضمن العديد من الفقرات واألنشطة التي
سيتفاعل معها االطفال وأولياء األم��ور ،علما بانه سيتم التبرع بريعه
ملصلحة جهات خيرية غير ربحية.

جانب من سباق العام الفائت

األحد  20ربيع األول  1441هـ  17 -نوفمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16643

تطرقت إلى أهمية الكشف المبكر

«األهلي» ّ
ينظم حلقة
نقاشية عن مرض السكري
بمناسبة ال�ي��وم العاملي للسكري ،وحرصًا
منه على إبراز وتأكيد أهمية الكشف املبكر
ع ��ن م � ��رض ال� �س� �ك ��ري ،أق� � ��ام ال �ب �ن��ك األه �ل��ي
الكويتي أخ�ي�رًا جلسات نقاشية وتوعوية
ّ
بمقره الرئيسي ف��ي ال�ك��وي��ت .وقد
ملوظفيه
ت�خ�ل��ل ه ��ذه ال �ج �ل �س��ات ت�ن�ظ�ي��م س�ل�س�ل��ة من
ال�ف�ع��ال�ي��ات واألن �ش �ط��ة التفاعلية لتشجيع
النقاش وتبادل الرؤى لزيادة الوعي بمرض
السكري.
وفي هذا الصدد ،قامت دالل النخيالن ،من
ش��رك��ة دالل إم �ب��اك��ت ل �خ��دم��ات اس �ت �ش��ارات
التغذية ،وهي شركة محلية رائدة ،بتسليط
الضوء على أهمية التغذية واللياقة البدنية
ً
ُ ّ
ب��اع �ت �ب��اره��ا ت �ش��ك��ل ع ��ام�ل�ا م �ه �م��ًا ل�ل��وق��اي��ة
م��ن م ��رض ال �س �ك��ري .ك�م��ا ش ��ارك امل��وظ�ف��ون
ف��ي ج�ل�س��ات ال�ت��وع�ي��ة امل�ع��رف�ي��ة والتفاعلية
ل �ت �ش �ج �ي��ع امل ��وظ �ف�ي�ن ع �ل��ى ات� �ب ��اع ال� �ع ��ادات

الصحية للمساعدة في مكافحة املرض.
وق� � ��د ت �خ �ل ��ل ال � �ح� ��دث إط � �ل ��اق س �ل �س �ل��ة م��ن
األل �ع ��اب ال�ت�ف��اع�ل�ي��ة واألن �ش �ط��ة التنافسية
وتقديم املكافآت ،ما أتاح للموظفني فرصة
االستمتاع بيوم حافل ب��امل��رح والتعلم في
آن م �ع��ًا .وب �ه��دف ال�ت�ش�ج�ي��ع ع�ل��ى اك�ت�ش��اف
هذا امل��رض ،جرى تقديم خصومات خاصة
للموظفني على تكاليف فحص السكري لدى
شركة دالل إمباكت ومستشفى رويال حياة.
وي ��ول ��ي ال �ب �ن��ك األه� �ل ��ي ال �ك��وي �ت��ي اه�ت�م��ام��ًا
ك�ب�ي�رًا ب�ص�ح��ة م��وظ�ف�ي��ه ،وذل ��ك ان�ط�لاق��ًا من
يقينه ال��راس��خ ب��أن ال �ك��وادر ال�ب�ش��ري��ة التي
ت�ن�ع��م ب��ال�ص�ح��ة وال �س �ع��ادة ت�ح�ق��ق ال�ن�ج��اح
ل �ل �م��ؤس �س��ة .وم � ��ن خ �ل��ال إط �ل��اق م� �ب ��ادرات
لتعزيز صحة ورفاهية املوظفني ،يستثمر
البنك األهلي الكويتي في م��وارده البشرية،
وهي أصول ال تقدر بثمن.

مشاركون ومشاركات في الحلقة النقاشية

 850جائزة سنوياً

«المتحد» يعلن الفائزين
في سحب «الحصاد اإلسالمي»
أع �ل��ن ال�ب�ن��ك األه �ل��ي املتحد
في الثالث عشر من نوفمبر
الجاري أسماء الرابحني في
ال� �س� �ح ��ب األس � �ب ��وع� ��ي ع�ل��ى
ج��وائ��ز الحصاد اإلس�لام��ي،
ح � � � �س� � � ��اب ال � � �س � � �ح� � ��ب ع� �ل ��ى
الجوائز اإلسالمي األول في
الكويت ،وال��ذي استطاع أن
يعيد رس��م حياة اآلالف من
الرابحني من سعداء الحظ،
ح �ي��ث ي �ق ��دم ل �ع �م�لائ��ه أك �ب��ر
ع ��دد م��ن ف ��رص ل�ل�ف��وز على
مدار العام من خالل ما يزيد
على  850جائزة سنويا.
وق� � � ��د أس� � �ف � ��ر ال � �س � �ح� ��ب ع��ن
ح� � �ص � ��ول ع � � �ب� � ��داهلل ص ��ال ��ح
ال � �ش � �م � ��ري ع � �ل� ��ى ال � �ج� ��ائ� ��زة
األس �ب��وع �ي��ة ال �ك �ب��رى بقيمة
 10000دينار كويتي.
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ح �ص��ول 20
ف � ��ائ� � �زًا ع� �ل ��ى  1000دي� �ن ��ار
ك ��وي� �ت ��ي ل� �ك ��ل راب � � � ��ح وه � ��م:
م � �ع � �ص� ��وم� ��ة ع � �ب ��دال ��رح � �ي ��م
ال � � � �ص � � � �ف� � � ��ار ،ع � � � � � � ��ادل س� �ع ��د
ال�ص�لاح��ات ،م�م��دوح ملبس
العنزي ،شفاء عباس حسني،
ملياء محمد ع�ب��داهلل األمير،
ف��اط�م��ة م �ب��ارك أب ��و ط�ي�ب��ان،
ف� �ه ��د ع� � �ب � ��داهلل ال� �ص ��وي� �ل ��ح،
ح�م��زة ع�ب��اس ال�ق�لاف ،ورث��ة

ملصق سحب «الحصاد اإلسالمي»

ب ��رج ��س ح� �م ��ود ال �ب ��رج ��س،
ن� � �ب� � �ي � ��ل زك� � � � � ��ي ال � �ع � �ي � �س � ��ى،
ب �ل �ق �ي �س �ي��ا أي� � � ��وب ي ��وس ��ف،
شيخة عبدالعزيز املزيني،
ح�ص��ة دل �ي��ل ش �م��روخ ،ج��اك
اوسب فيو مجيان ،صديقة
م�ح�م��د ع �ل��ي ،روض ��ة حميد
عبدالحسني ،سلمان محمد
أح � � �م � � ��د ،ع � � �ب � � ��داهلل ي ��وس ��ف
م �ط��ر ،ع�ب��دال�ش�ه�ي��د ع �ب��داهلل
حسن ،فتحية حسن صالح
العلواني.
وب � �ه� ��ذه امل� �ن ��اس� �ب ��ة ،ي �ت �ق��دم

ال� � �ب� � �ن � ��ك األه � � � �ل� � � ��ي امل � �ت � �ح ��د
ب�خ��ال��ص ال�ت�ه�ن�ئ��ة لعمالئه
ال��راب �ح�ي�ن ،م��ؤك��دا أن ه�ن��اك
ال � �ع ��دي ��د م � ��ن ف� � ��رص ال� �ف ��وز
الكبرى ما زالت بانتظارهم.
ي �ت��م إج � ��راء ال �س �ح��وب��ات كل
ي � � ��وم أرب � � �ع� � ��اء ف � ��ي األه � �ل ��ي
امل � � �ت � � �ح � � ��د ب � � ��ال � � �ك � � ��وي � � ��ت أو
ب��ال�ب�ح��ري��ن ب �ن��اء ع�ل��ى خطة
ال�س�ح��ب ،وف��ي أي ��ام األع�ي��اد
أو ال �ع �ط�لات ال��رس �م �ي��ة يتم
تأجيل السحب ليوم العمل
التالي.

 20نوفمبر بمركز الدوحة للمعارض

استكمال حجوزات %95
من معرض العطور العربية
ص ��رح ��ت ب ��اس �م ��ة ي ��وس ��ف ال ��ده� �ي ��م امل ��دي ��رة
التنفيذية للتسويق وامل�ب�ي�ع��ات ل��دى شركة
م �ع��رض ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي« :ب ��ان ��ه اس�ت�ك�م��اال
لنجاحات معرض الكويت ال��دول��ي املتتالية
ف��ي تنظيم معارضها ال�ع��ري�ق��ة ،وع�ل��ى ضوء
ه � ��ذه ال �ن �ت ��ائ ��ج اإلي� �ج ��اب� �ي ��ة ،ق� � ��ررت ال �ش��رك��ة
ال �ت��وس��ع ف ��ي ه� ��ذا ال �ن �ش��اط خ � ��ارج ال �ك��وي��ت،
حيث تتوالى االستعدادات النطالق معرض
العطور وأدوات التجميل الدولي بدولة قطر،
ال��ذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت
ال��دول��ي  -امل�ن�ظ��م ال��رس �م��ي األول ل�ل�م�ع��ارض
ب��دول��ة ال�ك��وي��ت ب��ال�ت�ع��اون م��ع ش��رك��ة اتيكس
إن �ت��رن��اش��ون��ال ( )Attexل�ت�ن�ظ�ي��م امل �ع��ارض
 خ �ل��ال ال� �ف� �ت ��رة م� ��ن  20ح �ت ��ى  26ن��وف �م �ب��ر 2019ال �ج��اري ف��ي م��رك��ز ال��دوح��ة للمعارض
واملؤتمرات  -قطر».
وأش ��ارت ال��ى ان��ه ق��د ج��رى استكمال تغطية
 %95م��ن امل �س��اح��ات ال�ت��أج�ي��ري��ة املخصصة
ل � �ل � �ع ��ارض �ي�ن امل� � �ش � ��ارك �ي��ن ب � �م ��رك ��ز ال � ��دوح � ��ة
للمعارض البالغة مساحتها  5000متر مربع،
حيث يشارك في املعرض حشد من الشركات
ت �م �ث��ل وك �ل ��اء ع� �ط ��ور مل �ص ��ان ��ع وم ��ؤس �س ��ات
م�ح�ل�ي��ة وإق �ل �ي �م �ي��ة ووك� �ل��اء م ��ارك ��ات ع��امل�ي��ة
ف��اخ��رة وش �ه �ي��رة ،ال��ذي��ن ج� ��اؤوا ليتنافسوا
فيما بينهم لتقديم نخبة م��ن أرق��ي نفائس
منتجاتهم ذات امل��ارك��ات العاملية م��ن الطيب
والعطور والبخور ومستحضرات التجميل.

باسمة الدهيم

وأش��ادت الدهيم بكم الشركات الكبيرة ذات
الوكاالت العاملية املشاركة في املعرض خاصة
م��ن ال �ك��وي��ت ،م��ؤك��دة ع�ل��ى أن ن�س�ب��ة االق �ب��ال
واملشاركة تمثل عارضني دوليني ومحليني،
كما ثمنت الدور اإليجابي للجهات الرسمية
ال�ق�ط��ري��ة وف��ي م��رك��ز ال��دوح��ة ل�ل�م�ع��ارض من
خالل مبادرتهم بتسهيل خطوات العارضني
املشاركني من الخارج.
واخ �ت �ت �م ��ت ح��دي �ث �ه��ا م �ع ��رب ��ة ع� ��ن ش �ك��ره��ا
وام� �ت� �ن ��ان� �ه ��ا وت� �ق ��دي ��ره ��ا ل �ج �م �ي��ع ال �ج �ه��ات
والشركات الكويتية املحلية والقطرية ،الفتة
ال ��ى ح ��رص ش��رك��ة م �ع��رض ال �ك��وي��ت ال��دول��ي
وال �ت��زام �ه��ا امل �ط �ل��ق ب �ح �س��ن ت�ن�ظ�ي��م ورع��اي��ة
معارضها وإنجاح فعالياتها لتظهر بشكل
الئق ومشرف أمام عمالئها ورواد معارضها.
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رجوي للشباب :ادعموا المتظاهرين
دعت زعيمة املعارضة اإليرانية في الخارج مريم رجوي في تغريدة على موقع
تويتر «جميع الشباب إلى دعم املتظاهرين» ،موجهة تحية إلى «املواطنني في
مدن مشهد وشيراز وكرج وسرجان واألهواز وغيرها من املدن في خوزستان،
ال��ذي��ن ان �ت �ف �ض��وا ل�لاح �ت �ج��اج ع �ل��ى زي� ��ادة س �ع��ر ال �ب �ن��زي��ن وه ��م ي �ه �ت �ف��ون امل��وت
للدكتاتور واملوت لروحاني».

األحد  20ربيع األول  1441هـ  17 -نوفمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد alqabas.com . 16643

إحراق سيارات الشرطة في مدينة شيراز جنوب غربي إيران

شرطة مكافحة الشغب تف ّرق محتجين على طريق سريع في طهران أمس| أ.ف.ب

مواجهات بين قوات األمن والمتظاهرين في مدينة نيسابور

 9قتلى ..وإحراق مصارف ومركز باسيج ..رفضاً لرفع سعر البنزين

ّ
تتأجج ..وغضبة الشارع تتواصل
تظاهرات إيران
محرر الشؤون الدولية

َ
منفذين
العراق يغلق

ل �ل �ي��وم ال �ث��ان��ي ع �ل��ى ال �ت ��وال ��ي ،ت��واص �ل��ت
االحتجاجات ف��ي إي ��ران ،ض��د ق��رار تقنني
ت ��وزي ��ع ال ��وق ��ود ورف � ��ع س �ع ��ره ،وات�س�ع��ت
لتشمل ع�ش��رات امل ��دن ،بينما ارت�ف��ع عدد
ال�ق�ت�ل��ى إل ��ى ت �س �ع��ة ،إض��اف��ة إل ��ى س�ق��وط
ع � �ش � ��رات امل� �ح� �ت� �ج�ي�ن ،ف � ��ي وق� � ��ت ت� �ح � ّ�دت
ال �س �ل �ط��ات ال� �ش ��ارع ،م��ؤك��دة م�ض� ّ�ي�ه��ا في
تطبيق القرار .وفي ما يلي أبرز التطورات
وأسباب اندالع االحتجاجات.

ذك � ��رت ه �ي �ئ��ة امل �ن��اف��ذ ال� �ح ��دودي ��ة ال� �ع ��راق� �ي ��ة ،أم ��س،
ان �ه��ا اغ �ل �ق��ت م�ن�ف��ذي��ن ح ��دودي�ي�ن م��ع اي � ��ران بسبب
االح �ت �ج��اج��ات .واض ��اف ��ت ال�ه�ي�ئ��ة أن ال� �ع ��راق اوق��ف
ح��رك��ة امل�س��اف��ري��ن ب��ات�ج��اه اي ��ران عبر منفذ الشيب
في محافظة ميسان ،بعد ساعات من اجراء مشابه
ع �ن��د م�ن�ف��ذ ال �ش�لام �ج��ة ف ��ي ال �ب �ص��رة ،م��وض �ح��ة ان
«ذل��ك جاء بناء على طلب السلطات االيرانية بسبب
االحتجاجات في الجانب االيراني».

ّ
التطورات؟
ما آخر

وفقًا لقناة «در» الناطقة بالفارسية عبر
اإلن �ت��رن��ت ،ع� ّ�م��ت ال �ت �ظ��اه��رات  53م��دي�ن��ة،
أم� � ��س ،ووق � �ع ��ت م ��واج� �ه ��ات م ��ع ال� �ق ��وات
األمنية التي هاجمت الحشود في طهران،
واطلقت ال��رص��اص ال�ح��ي ض��د املحتجني
ف��ي م��دي�ن��ة س ��اوة ج �ن��وب غ��رب��ي ط �ه��ران،
ب �ي �ن �م��ا ذك� � ��رت وس ��ائ ��ل إع� �ل��ام أن � ��ه ج��رى
إض� ��رام ال �ن��ار ف��ي م �ص��رف ب�م��دي�ن��ة رب��اط
كريم جنوبي طهران.
كما أحرق متظاهرون مركزًا للباسيج في
طهران .وقطع متظاهرون في ميناء ديلم،
امل�ط��ل على الخليج ال�ع��رب��ي ،الطريق بني
َ
محافظتي األه ��واز وب��وش�ه��ر ،بينما بث
ناشطون مقاطع فيديو تظهر املتظاهرين
في شيراز يهتفون« :املدفع والدبابة وكل
األسلحة لم تعد تخيفنا».
وف ��ي م��دي �ن��ة ب �ه �ب �ه��ان ،أض� ��رم م�ح�ت�ج��ون
ال �ن ��ار ف ��ي «امل� �ص ��رف ال ��وط �ن ��ي» ،وف ��ق ما
أف��ادت م��واق��ع إيرانية معارضة .وهتفوا:
«ال غزة ال لبنان ..روحي فداء إيران».

قتلى األهواز
وف� ��ي األه � � � ��واز ،أف � ��اد ن ��اش �ط ��ون ب ��إح ��راق
املحتجني مبنى للبلدية ،واشتباكهم مع
قوات األمن في مدينة املحمرة ،وتدميرهم
م�ح�ط��ة غ ��از ال �خ��راس��ان��ي ،م �م��ا أدى إل��ى
سقوط  4متظاهرين ،بينهم طفل يدعى
علي غ��زالوي التميمي ،باإلضافة إلى 13
جريحا ،برصاص قوات األمن.
وال�ج�م�ع��ة ،ع�ق��ب اإلع �ل�ان ع��ن ق ��رار زي ��ادة
س�ع��ر ال�ب�ن��زي��ن ،ان�ط�ل�ق��ت ال �ش ��رارة األول ��ى

إحراق صورة لخامنئي
وهتافات ضده

النار تلتهم المصرف الوطني بمدينة بهبهان جنوب غربي إيران | انترنت

ل� �ل� �ت� �ظ ��اه ��رات ،ووق � �ع� ��ت اش� �ت� �ب ��اك ��ات ب�ين
امل� �ت� �ظ ��اه ��ري ��ن وق � � � ��وات األم� � � ��ن ف � ��ي ث�ل�اث
م� ��دن ع �ل��ى األق � � ��ل ،ه ��ي م �ش �ه��د واأله � � ��واز
وسيرجان ،التي شهدت سقوط قتيل.
ونقلت وكالة األنباء الطالبية (إسنا) شبه
ال��رس�م�ي��ة ع��ن ح��اك��م س �ي��رج��ان ب��اإلن��اب��ة،
م �ح �م��د آب� � ��ادي« :ل�ل�أس ��ف ق �ت��ل ش �خ��ص»،
مؤكدًا أنه «مدني».

السلطة تتحدى الشارع
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن اس�ت�م��رار االحتجاجات،
ال�س�ب��ت ،ف��إن ال�س�ل�ط��ات أك ��دت امل�ض��ي في
ت �ط �ب �ي��ق خ �ط ��ة ت �ق �ن�ي�ن ت� ��وزي� ��ع ال �ب �ن��زي��ن
ورف� ��ع س� �ع ��ره .وخ�ل��ال اج �ت �م��اع امل�ج�ل��س
االق �ت �ص��ادي األع �ل��ى ،ال ��ذي ع�ق��د بحضور
الرئيس حسن روحاني ورؤساء السلطات
الثالث ،أوضح املجتمعون أن هدف الخطة
«إيجاد العدالة االجتماعية لستني مليون

المحتجون يهتفون:
«ال غزة ال لبنان..
روحي فداء إيران»
حملة اعتقاالت واسعة
وقطع لإلنترنت وتهديد
للمتظاهرين
جهانغيري :إيران ليست
العراق وال لبنان والسفارة
األميركية أغلقت منذ سنوات

إيراني من محدودي الدخل».
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،دع � ��ا رئ� �ي ��س ال � �ب ��رمل ��ان ع�ل��ي
الري�ج��ان��ي ف��ي االج�ت�م��اع جميع األج�ه��زة
الحكومية إلى التعاون إلنجاح الخطة.
كما أك��د ن��ائ��ب رئ�ي��س السلطة القضائية
أن أج �ه ��زة ال �ق �ض��اء س �ت �ت �ع��اون ب��ال�ك��ام��ل
لتطبيق الخطة.

تهديد املحتجني
م��ن ج�ه�ت��ه ،وص ��ف امل��دع��ي ال �ع��ام ،محمد
ج �ع �ف��ر م� �ن� �ظ ��ري ،االح� �ت� �ج ��اج ��ات ب��أن �ه��ا
«أع� � � �م � � ��ال ش � � �غ� � ��ب» ،م � � �ه� � ��ددًا ب� �م ��واج� �ه ��ة
امل�ح�ت�ج�ين« :س�ن�ت�ص��دى ب �ح��زم للمخلني
باألمن والنظام العام».
ب � � � ��دوره ،أف� � ��اد ن ��ائ ��ب ال ��رئ� �ي ��س اإلي ��ران ��ي
إس �ح��اق ج�ه��ان�غ�ي��ري ب ��أن «إي � ��ران ليست
ال �ع��راق وال ل�ب�ن��ان ،وال �س �ف��ارة األم�ي��رك�ي��ة
أغلقت منذ سنوات».

وأف��اد ناشطون ب��أن اإلن�ت��رن��ت انخفضت
س ��رع� �ت ��ه ف� ��ي م �ع �ظ��م امل � �ن� ��اط� ��ق ،أو ق�ط��ع
بالكامل في املناطق امللتهبة ،خاصة في
مدن األه��واز ،الفتني إلى قيام قوات االمن
بحملة اعتقاالت واسعة.

كيف ّبرر روحاني القرار؟

وردا على تظاهرات الجمعة ،رد روحاني،
ب �ق��ول��ه إن «ق � ��رار ت�ق�ن�ين ت ��وزي��ع ال�ب�ن��زي��ن
وزي � � � � ��ادة س � �ع ��ره ي� �ص� �ب ��ان ف� ��ي م�ص�ل�ح��ة
الشعب وطبقات املجتمع الفقيرة» .وخالل
اج �ت �م��اع ل �ل �ح �ك��وم��ة ،أوض � ��ح أن «زي � ��ادة
ال �س �ع��ر ت �ت �ي��ح م �س��اع��دة ف �ئ ��ات امل�ج�ت�م��ع
التي تواجه صعوبات ،أي  75في املئة من
ال �س �ك��ان» .وأض� ��اف« :ي�ن�ب�غ��ي أال يتصور
أحد أن الحكومة تقوم بذلك ،ألنها تواجه
ص �ع��وب��ات اق �ت �ص��ادي��ة ،ل ��ن ي��ذه��ب ري ��ال
واحد إلى الخزينة العامة».

صورة خامنئي وقد اشتعلت في إسالم شهر أمس| إنترنت

أحرق متظاهرون صورة املرشد اإليراني علي خامنئي في
إسالم شهر ،التي تبعد  12كليومترا عن العاصمة طهران.
كما ت��داول��ت مواقع التواصل االجتماعي فيديو لتظاهرة
على أوتوستراد حكيم في طهران ،حيث ردد املحتجون
شعار «املوت للدكتاتور» ،في إشارة إلى خامنئي.

المتظاهرون يحوزون منطقة جديدة ..وقتيل بانفجار «التحرير»

شرطة باريس تطلق قنابل الغاز لتفريق المحتجين

احتجاجات بغداد تستعيد زخمها

«السترات الصفراء» إلى الشارع
لمرور عام على انطالق حراكها

س�ي�ط��ر امل �ح �ت �ج��ون ال �ع��راق �ي��ون ،أم ��س،
ع�ل��ى ج ��زء م��ن ج�س��ر رئ �ي��س ف��ي ب�غ��داد
(ال �س �ن��ك) ،ك��ان��ت ق ��وات األم ��ن أب�ع��دت�ه��م
عنه قبل أسبوع.
ك �م��ا س �ي �ط��ر امل� �ت� �ظ ��اه ��رون أي� �ض ��ا ع�ل��ى
م� �ب� �ن ��ى م� ��رت � �ف� ��ع ي � �ط� ��ل ع � �ل� ��ى ال� �ج� �س ��ر،
ليبسطوا بذلك سيطرتهم على منطقة
جديدة وسط العاصمة العراقية ،بعدما
بدا أن االحتجاجات فقدت زخمها.
وأع �ل �ن��ت خ �ل �ي��ة اإلع �ل ��ام األم� �ن ��ي م�ق�ت��ل
ش� �خ ��ص واح � � ��د واص � ��اب � ��ة  16آخ ��ري ��ن
بجروح مختلفة في االنفجار الذي وقع
في ساحة التحرير وس��ط بغداد مساء
الجمعة .وذكرت ان العبوة التي انفجرت
كانت مزروعة اسفل حافلة قرب ساحة
ال �ت �ح��ري��ر ،وت�س�ب�ب��ت ب �م �ص��رع شخص
واحد واصابة  16اخرين بجراح.
وت��زام��ن انفجار «التحرير» مع انفجار
م �ش��اب��ه ف ��ي س ��اح ��ة ال �ح �ب ��وب ��ي ،م�ع�ق��ل
املحتجني ف��ي مدينة الناصرية ،كبرى
م��دن محافظة ذي ق��ار ،جنوبي ال�ب�لاد،
ال� � � ��ذي ت� �س� �ب ��ب ب� ��اص� ��اب� ��ة  11ش �خ �ص��ا
بجروح.

ف�ت��ح م�ي�ن��اء أم ق�ص��ر ف��ي ال �ب �ص��رة ،بعد
التفاوض مع املتظاهرين ،الذين منعوا
في وقت سابق الشاحنات من دخوله.
وف��ي وق��ت سابق الجمعة ،ذك��رت وكالة
األن �ب��اء ال �ع��راق �ي��ة أن ال�ع�م��ل ف��ي امل�ي�ن��اء
يجري بشكل اعتيادي وطبيعي ،بعد أن
أغلق املحتجون بوابة امليناء لساعات
ليل الخميس.

اغتيال رستم

المتظاهرون يحطمون الجدران الخرسانية التي أقامتها قوات األمن إلغالق جسر
السنك المؤدي إلى المناطق الحكومية في المنطقة الخضراء أمس | أ ب

واالنفجار الذي شهدته ساحة التحرير
ه��و األول م��ن نوعه ال��ذي ي��ودي بحياة
متظاهرين منذ اندالع االحتجاجات في
العراق في موجتها االولى في االول من
اكتوبر امل��اض��ي ،م��رورا بالثانية ف��ي الـ
 25من الشهر نفسه ،إذ سبق أن سجلت
العديد من انفجارات العبوات الصوتية

لكن من دون وقوع خسائر بشرية.

تطورات البصرة
وفي محافظة البصرة ،أغلق محتجون
ب��واب��ة حقل مجنون النفطي ،مطالبني
بتوظيفهم.
وأك � � ��د امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل� �ل� �م ��وان ��ئ إع � ��ادة

ف� ��ي س� �ي ��اق م� �ت� �ص ��ل ،وض� �م ��ن س�ل�س�ل��ة
عمليات ال�ق�ت��ل وال�خ�ط��ف ال�ت��ي ط��اول��ت
ع �ل��ى م � ��دى األي � � ��ام امل ��اض� �ي ��ة ع� � ��ددًا م��ن
الناشطني واإلعالميني ،أقدم مسلحون
مجهولون على اغتيال الناشط العراقي
ال��داع��م ل�ل�ت�ظ��اه��رات ،ع��دن��ان رس �ت��م ،في
منطقة الحرية ،في بغداد.
ون �ع��ى اب ��ن ع ��دن ��ان وال� � ��ده ،ك��ات �ب��ًا على
ص�ف�ح�ت��ه ع �ل��ى م��وق��ع ف �ي �س �ب��وك م�س��اء
الجمعة« :والدي أمسى شهيدًا من أجل
ال��وط��ن ال ��ذي ك ��ان ي�ح�ل��م ب��رؤي�ت��ه ساملًا
م�ن�ع�م��ًا»( .أ ف ب ،روي �ت��رز ،ال�س��وم��ري��ة.
نيوز)

نزل متظاهرون من «السترات
الصفراء» إلى الشوارع مجددا
ف ��ي ف��رن �س ��ا ،أم � ��س ،ع �ل��ى أم��ل
اس � �ت � �ن � �ه� ��اض زخ � � ��م ح ��راك� �ه ��م
االجتماعي غير املسبوق بعد
ع ��ام ع�ل��ى ان �ط�لاق��ه اح�ت�ج��اج��ا
على ضريبة على املحروقات،
وتصاعده ليهز والية الرئيس
إي �م��ان��وي��ل م� ��اك� ��رون .ف �ف��ي 17
ن��وف�م�ب��ر  2018ن ��زل  282أل��ف
ش � �خ� ��ص إل � � ��ى ال� � � �ش � � ��وارع ف��ي
فرنسا مرتدين سترات صفراء
استجابة لنداء على فيسبوك،
ف��ي ت�ح��رك خ��ارج ع��ن أي إط��ار
س � �ي� ��اس� ��ي أو ن � �ق� ��اب� ��ي اح� �ت ��ل
م�ئ��ات امل�س�ت��دي��رات ال�ت��ي ترمز
إل��ى ض��واح��ي امل��دن الفرنسية
حيث يعاني الناس من تراجع
قدرتهم الشرائية.
وم� � ��ع ت �ن �ظ �ي��م ه� � ��ذا «ال� �ف� �ص ��ل
ال �ـ »53من االحتجاجات أمس،

متظاهر بقناع الجوكر الشهير يحمل الفتة وخلفه نيران مشتعلة وسط باريس امس | ا ف ب

انتشرت دع��وات إل��ى التظاهر
ف ��ي ج �م �ي��ع أن� �ح ��اء ف��رن �س��ا إذ
ُ
أعلن عن أكثر من  270تحركا
ون � � ��زل آالف األش � �خ � ��اص إل ��ى
ش ��وارع ب��اري��س ،حيث أطلقت
الشرطة الغاز املسيل للدموع
ف � � ��ي ش � � �م � ��ال غ � � � ��رب وج � �ن� ��وب
العاصمة لصد املحتجني .وفي

س��اح��ة ب�ل�اس دي �ت��ال��ي جنوب
باريس أشعل محتجون النار
ف��ي ص�ن��ادي��ق ق�م��ام��ة وأط�ل�ق��وا
مقذوفات على شرطة مكافحة
الشغب بينما ك��ان��وا يضعون
املتاريس.
وق��ال��ت ال�ش��رط��ة إن�ه��ا اعتقلت
 33شخصا( .ا ف ب ،رويترز)
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مصدر دبلوماسي لـ سبقلا:

عوائق ُو ِضعت أمام مشاريع «الصندوق الكويتي» لكهرباء لبنان
سبقلا  -خاص
أك � ��د م� �ص ��در دب� �ل ��وم ��اس ��ي ص� �ح ��ة م� ��ا ي �ج��ري
ت��داول��ه ف��ي لبنان ع��ن ان��ه ج��رى وض��ع معوقات
ام��ام عرض سابق للصندوق الكويتي للتنمية
وتنفيذ مشاريع
االق�ت�ص��ادي��ة العربية لتمويل ُ
ب �ن��اء م�ع��ام��ل إلن �ت��اج ال �ك �ه��رب��اء ق � ّ�دم ال��ى وزارة
ال �ط��اق��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف��ي ع��ام  ،2010ع�ن��دم��ا ك��ان
وزي ��ره ��ا آن � ��ذاك وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ح��ال��ي ف��ي
حكومة تصريف االعمال جبران باسيل.
وق� ��ال امل �ص��در ف��ي ت �ص��ري��ح خ ��اص ل �ـ سبقلا
ان «االن�ط�ب��اع الكويتي حينها ك��ان واض�ح��ا ان
ه �ن��اك ع��وائ��ق م�ت�ع�م��دة م��ن ق �ب��ل ال�ق�ي�م�ين على

وزارة الطاقة اللبنانية امام تنفيذ املشروع من
ق�ب��ل ال�ص�ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي وامل��ؤس�س��ات العربية
بشروط ميسرة».
وك��ان ه��ذا امل��وض��وع ق��د اع�ي��د ط��رح��ه ف��ي لبنان
م ��ؤخ ��را ،ح �ي��ث غ ��رد رئ �ي��س ال� �ح ��زب ال�ت�ق��دم��ي
االشتراكي وليد جنبالط قبل ايام قائال «على
ح��د علمي أت��ت ش��رك��ات م�ت�ع��ددة م��ن أج��ل حل
م�ش�ك�ل��ة ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان إل ��ى ج��ان��ب ال �ص �ن��دوق
الكويتي لكنهم واجهتهم قضية العموالت ومن
ورائهم».
وسبق ان تقدم النائب السابق بطرس حرب في
عام  2011باستجواب إلى الحكومة عن اسباب
رف�ض�ه��ا «ع ��رض ال �ص �ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي لتمويل

م� �ش ��روع إن� �ت ��اج ال� � � �ـ 700م� �ي� �غ ��اوات ع �ل��ى رغ��م
ال�ت��وف�ي��ر ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي سيستفيد م�ن��ه ل�ب�ن��ان».
واشار حرب حينها الى أن وزير الطاقة واملياه
ج �ب��ران ب��اس�ي��ل رف��ض ع��رض ت�م��وي��ل امل�ش��روع
م��ن ال�ص�ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي ،رغ��م أن ق�ب��ول ع��رض
ال�ص�ن��دوق الكويتي ي��وف��ر على الخزينة وعلى
اللبنانيني ع�ش��رات ماليني ال ��دوالرات ،باعتبار
أن ف��وائ��د ق ��روض ه��ذا ال �ص �ن��دوق م�ت��دن�ي��ة ج��دا
ال ت �ت �ج��اوز  2ف��ي امل �ئ��ة ،ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ت��دف��ع
ال�خ��زي�ن��ة ل�ق��اء ت��وف�ي��ر االع�ت�م��اد إل��ى دف��ع ف��وائ��د
ت �ص��ل إل ��ى  7ف��ي امل �ئ��ة ،وب��اع �ت �ب��ار أن ق��روض
ال� �ص� �ن ��دوق ال �ك��وي �ت��ي ت �ق �س��ط ع �ل��ى م ��ا ي �ف��وق
العشرين سنة ،مع فترة سماح ،بينما قروض

ال��دول��ة م��ن ال�س��وق تقسط على خمس سنوات
وال فترة سماح فيها.
واش ��ار ح��رب ال��ى أن ق �ب��ول ع ��روض ص�ن��ادي��ق
التنمية العربية ي�ف��رض على ال��دول��ة املقترضة
أن تقبل ب��رق��اب��ة ع�ل��ى امل�ن��اق�ص��ات وع�ل��ى دفتر
الشروط وعلى تنفيذ املشروع ،ضمانا لحسن
اس� �ت� �خ ��دام ال � �ق� ��روض امل �م �ن��وح��ة والح �ت��رام �ه��ا
لألصول القانونية والفنية.
واع � ��اد ح ��رب ال �ت��ذك �ي��ر ق �ب��ل ف �ت��رة ب��امل��وض��وع،
مشيرا ال��ى ان ال��داف��ع لرفض ع��رض الصندوق
ّ
ّ
بالتفرد والتحكم بتلزيم
الكويتي «كان الرغبة
املشاريع وتنفيذها بعيدًا عن أي رقابة دولية
جدية».

لبنان :االنتفاضة دخلت شهرها الثاني ..وال استشارات قريبة

وكان النائب السابق في كتلة «املستقبل» جان
اوغ��اس �ب �ي��ان ق��د ق��ال ف��يُ م�ق��اب�ل��ة م��ع ت�ل�ف��زي��ون
املستقبل عام  2012إنه قدم عرض لبناء معمل
للطاقة الكهربائية في لبنان رفضه وزير الطاقة
ج�ب��ران باسيل .وق��ال اوغاسبيان ان صندوق
ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ك��وي�ت��ي ق��دم ال �ع��رض ش��رط ال��وق��وف
على دفاتر الشروط واملناقصات ،فرد باسيل:
لست بحاجة الى معامل ،نريد استئجار بواخر
ت��ول��د ال�ط��اق��ة ..وإذا شئتم تقديم ال��دع��م فليكن
دعمكم للموازنة العامة.
واستنتج اوغاسبيان حينها ان باسيل وتياره
السياسي يريدان عقد صفقات للحصول على
عموالت.

إسرائيل تستأنف قصف غزة

حظوظ الصفدي تراجعت ..وعودة إلى الصفر

الئحة اتهام ستقدم ضد
نتانياهو بالفساد وتلقي الرشى

بيروت  -أنديرا مطر

القدس  -أحمد عبدالفتاح

دخلت االنتفاضة الشعبية اللبنانية شهرها الثاني
على وقع استمرار الشارع بتحركاته باشكال وأوجه
مختلفة ،كان آخرها امس جولة لـ«بوسطة الثورة»
ً
على امتداد الوطن ،فبعد ان ه��دأت الساحات قليال
بفعل ق��رار فتح ال�ط��رق��ات ب��أوام��ر م��ن ق�ي��ادات أمنية
وس�ي��اس�ي��ة ،وب�ف�ع��ل االم �ط��ار ال�غ��زي��رة ال�ت��ي شهدها
ل�ب�ن��ان ب ��دءا م��ن ي ��وم ال�ج�م�ع��ة ،وال �ت��ي ك��ان��ت كفيلة
ب��دوره��ا ب��إق�ف��ال ط��رق��ات غ��رق��ت ب��امل�ي��اه ج ��راء رداءة
البنى التحتية للتصريف نتيجة الفساد الكبير ،إال
أن االنتفاضة اب�ت��دع��ت مظاهر احتجاجية جديدة
ترمز في مجملها الى ترسيخ الوحدة الوطنية.
فبعد السلسلة البشرية قبل اسبوعني تحت عنوان
«إي � ��د ب ��إي ��د م ��ن ال �ش �م ��ال إل� ��ى ال� �ج� �ن ��وب» ،ان�ط�ل�ق��ت
«بوسطة الثورة» التي ابتكرها عدد من الناشطني
م��ن ع �ك��ار ال ��ى ك��ل ال��وط��ن وم� ��رت ع�ل��ى ك��ل س��اح��ات
االح� �ت� �ج ��اج ،م ��ن س ��اح ��ة ال� �ن ��ور ف ��ي ط ��راب �ل ��س إل��ى
البترون وجبيل ،ف��زوق مصبح وج��ل الديب ثم إلى
ساحة ساسني في األشرفية وجسر الرينغ وساحة
الشهداء في بيروت ،لتصل الى خلدة وتضع «اكليل
الثورة» في املكان الذي استشهد فيه عالء أبو فخر.
والحقا اكملت بوسطة الثورة جولتها جنوبا إلى
الناعمة وب��رج��ا ،والح�ق��ا سمح لها ب��ال��وص��ول إلى
صيدا عاصمة الجنوب وبوابته ،وذلك بعد «خشية
من أمر خطير» دفع القوى األمنية إلى توقيفها عند
حاجز الرملية قبل ان يعود ويواكبها باتجاه ملعب
صيدا البلدي عند جسر نهر األولي.
وج� � ��اءت خ �ط��وة ال �ج �ي��ش ب �ع��د ان ظ �ه��رت اص� ��وات
م�ن��ددة بفكرة ال�ب��وس�ط��ة ،واتهمتها بأنها صنيعة
اميركية هدفها اث��ارة الفتنة وال��رج��وع بلبنان إلى
حقبة ب��وس�ط��ة ع�ين ال��رم��ان��ة ع��ام  1975ال�ت��ي كانت
ش ��رارة ال�ح��رب األه�ل�ي��ة آن ��ذاك ،اض��اف��ة إل��ى ممارسة
قوى سياسية تعتبر قوى االمر الواقع في الجنوب،
ضغوطا على املنتفضني في ساحة ايليا في صيدا
وساحتي صور والنبطية لعدم استقبالها.

ك �ش �ف��ت م� �ص ��ادر ف ��ي ح ��زب ال �ل �ي �ك��ود ع ��ن ت�ل�ق�ي�ه��ا
معلومات تفيد بأن املستشار القضائي للحكومة
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة أف�ي�ح��اي مندلبليت ي�ع�ت��زم اإلع�لان
ع ��ن ت �ق��دي��م الئ �ح��ة ات� �ه ��ام ض ��د رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة
بنيامني نتانياهو ف��ي قضايا ف�س��اد ،بعد ثالثة
أي� ��ام ،أو ف��ي م��وع��د أق �ص��اه ق �ب��ل ان �ع �ق��اد م��ؤت�م��ر
النيابة العامة في مدينة إيالت ،في  26من الشهر
الجاري.
ون�ق�ل��ت ص�ح�ي�ف��ة ه��آرت��س ،أم ��س ،ع��ن م�ص��ادرف��ي
ال �ل �ي �ك��ود ،ق��ول �ه��ا إن «ال� �ح ��زب ب� ��دأ ب��االس �ت �ع��داد
ملواجهة تقديم الئحة اتهام ضد نتانياهو».
وأض ��اف ��ت ال�ص�ح�ي �ف��ة أن ال �ل �ي �ك��ود ي �ن��وي خ��وض
معركة على الرأي العام في إسرائيل ،في محاولة
مل �ن��ع ت �ع��ال��ي م �ط��ال��ب ب �خ��روج ن �ت��ان �ي��اه��و إل ��ى ما
ي �س �م��ى ب��ال �ق��ان��ون اإلس��رائ �ي �ل��ي ف �ت��رة «ت� �ع ��ذر» ال
يستطيع خاللها القيام بمهام رئ�ي��س الحكومة
بسبب تقديم الئحة اتهام مباشرة.
ويخطط الليكود إلى تنظيم تظاهرة ،بالتعاون
مع منظمة اليمني العنصرية «إم تيرتسو» ،قرب
بيت مندلبليت ،مساء غد اإلثنني ،إال أن الشرطة
ل��م ت�ع��ط موافقتها ع�ل��ى ال�ت�ظ��اه��رة ،ألن�ه��ا تسمح
بالتظاهر في الحي ال��ذي يسكنه مندلبليت ،في
أيام الثالثاء والسبت فقط.
وق� ��ال امل��دي��ر ال �ع��ام مل�ن�ظ�م��ة «إم ت �ي��رت �س��و» َم �ت��ان
ّ
ب �ي �ل��غ «أي ش �خ ��ص ت� �ع ��ز ع �ل �ي��ه ال��دي �م��وق��راط �ي��ة
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ع�ل�ي��ه أن ي �ن �ح��از ف��ي ه ��ذا ال�ت��وق�ي��ت
إل��ى اليمني ال��ذي يتزعمه نتانياهو» ،معتبرًا أن
التحقيقات الجنائية ضد نتانياهو في شبهات
فساد «مطعون فيها» ،مضيفًا أن اتهام نتانياهو
هو «فساد أخالقي».
وف ��ي س �ي��اق م�ن�ف�ص��ل ،اس �ت��أن��ف ج �ي��ش االح �ت�لال
اإلس��رائ �ي �ل� ّ�ي ،ف�ج��ر أم��س ،غ��ارات��ه ع�ل��ى م��واق��ع في
ّ
ق�ط��اع غ��زة ت��اب�ع��ة ل�ح��رك��ة «ح �م��اس» ،ب�ع��د إط�لاق
قذيفتني نحو مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل،
ّ
القبة
الليلة قبل املاضية ،اعترضتهما منظومة
ال �ح��دي� ّ
�دي��ة .وق ��ال ج�ي��ش االح �ت�لال ف��ي تغريدتني
ّ
على «تويتر» إن املواقع التي استهدفها في قطاع
غ��زة ت��اب�ع��ة ل �ـ «ح �م��اس» ،وه �م��ا م�ع�س�ك��ر وم�ج�م��ع
ع �س �ك��ري�ي�ن ت ��اب� �ع ��ان ل� �ل� �ق ��وة ال� �ب� �ح ��ري ��ة ل �ل �ح��رك��ة،
ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى «ب �ن �ي��ة ت �ح �ت �ي��ة ت �ح��ت أرض� � ّ�ي� ��ة»،
ً
م�ح�م�لا «ح �م��اس» م �س��ؤول� ّ�ي��ة «ك��ل م��ا ي �ج��ري في
القطاع وينطلق منه».
وت �ع �ت �ب��ر ه � ��ذه امل� � ��رة األول � � ��ى ال� �ت ��ي ي� �ج ��ري ف�ي�ه��ا
اس �ت �ه��داف م��واق��ع «ح �م��اس» م�ن��ذ ب��دء التصعيد
اإلسرائيلي في القطاع في أعقاب اغتيال القيادي
بالجهاد اإلسالمي بهاء أبو العطا.
ّ
وذك ��ر ج�ي��ش االح �ت�ل�ال أن ص��اروخ�ي�ن أطلقتهما
«ح� �م ��اس» م ��ن ق �ط��اع غ ��زة ب��ات �ج��اه م�س�ت��وط�ن��ات
ال �غ�لاف ج��رى اع�ت��راض�ه�م��ا ف�ج��ر ال�س�ب��ت م��ن قبل
القبة الحديدية.

احتراق الصفدي
س�ي��اس�ي��ا ،ي�ب��دو ان ال�ت�س��وي��ة ال �ت��ي ق�ض��ت بتسمية
ال��وزي��ر وال�ن��ائ��ب ال�س��اب��ق محمد ال�ص�ف��دي لتشكيل
الحكومة العتيدة ،قد لفظت أنفاسها األخيرة قبل ان
تولد .اف��ادت مصادر مطلعة على اج��واء االتصاالت
ال �ج��اري��ة لتشكيل ال�ح�ك��وم��ة ان ت �ط��ورات ال�س��اع��ات
االخيرة اع��ادت االم��ور ال��ى املربع األول او باالحرى
ال ��ى ن�ق�ط��ة ال �ص �ف��ر .واش � ��ارت ال ��ى ان ح ��زب اهلل اك��د
للمعنيني انه يفضل ع��ودة الرئيس سعد الحريري
ال� ��ذي م��ا زال م�ت�م�س�ك��ا ب�ح�ك��وم��ة ت �ك �ن��وق��راط تلبي
تطلعات الشعب ،وهو ما ابلغه منذ خمسة ايام الى
الرئيس ميشال عون.
وب �ح �س ��ب امل �ع �ط �ي ��ات األخ� � �ي � ��رة ي� �ب ��دو ان ح �ظ��وظ
ال�ص�ف��دي ت��راج�ع��ت ب�ع��د «اح� ��راق» اس�م��ه شعبيا ،ال
سيما ف��ي ط��راب�ل��س مسقط رأس ��ه ،وذل ��ك ب�ع��د بيان
رؤس��اء الحكومات السابقني ،نجيب ميقاتي وتمام
سالم وفؤاد السنيورة الذين اكدوا في بيان مقتضب
ع �ل��ى م��وق�ف�ه��م األس ��اس ��ي ب ��إع ��ادة ت�س�م�ي��ة ال��رئ�ي��س
ال�ح��ري��ري لتشكيل ال�ح�ك��وم��ة ال�ج��دي��دة ط��ال�ب�ين من
القوى السياسية تسهيل مهمته في ذلك.
وب�ن��اء على ه��ذه املعطيات ،أف��ادت م�ص��ادر إعالمية
مقربة من القصر الجمهوري ب��أن الرئيس ع��ون لن
يوجه دعوة لالستشارات النيابية امللزمة خالل هذا
األس �ب��وع .وأن امل�س��اع��ي ال�ح��ال�ي��ة تتجه ال��ى تفعيل
حكومة تصريف االع �م��ال ريثما يتم ال�ت��وص��ل الى
إيجاد مخرج ألزمة التكليف .وكان وزير الخارجية
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قد اعلن
ال�ج�م�ع��ة وب �ط��ري �ق��ة م�خ��ال�ف��ة ل �ل��دس �ت��ور ان ي ��وم غد
االثنني سيشهد بدء االستشارات ،وذلك بعد سلسلة
ات�ص��االت واجتماعات بني كل من ع��ون والحريري،

بوسطة الثورة على جسر الرينغ

«بوسطة الثورة» جابت لبنان
من شماله إلى جنوبه
الحريري مصمم على
«التكنوقراط» ..وعون يمنحه
فرصة لـ«التكنوسياسية»
«المردة» لحكومة بعيدة عن
الشخصنة والبطوالت الوهمية
أنصار أحزاب السلطة في صيدا تظاهروا رفضاً لبوسطة الثورة

ال ��ى ج��ان��ب ك��ل م��ن ح �س�ين ال�خ�ل �ي��ل ،م �ع��اون األم�ي�ن
العام لحزب اهلل ،والوزير علي حسن خليل املعاون
السياسي لرئيس مجلس ال�ن��واب .وأك��د باسيل ان
ه�ن��اك ات�ف��اق��ا ع�ل��ى تسمية ال�ص�ف��دي .اع�ل�ان باسيل
موعد االستشارات النيابية وتسمية الرئيس ،اثارا
اس�ت�ي��اء .اذ اعتبر مرجع حكومي سابق ان باسيل
«تقصد» كل كلمة قالها .فهو أراد التوجه برسالة
الى حلفائه وخصومه معا ،بأال يزال صاحب الكلمة
الفصل ف��ي ك��ل اس�ت�ح�ق��اق ،وأن االح�ت�ج��اج��ات التي
ص��ورت��ه اول ال �ف��اس��دي��ن ل��م ول ��ن ت��ؤث��ر ف��ي ن �ف��وذه.
وت� �س ��اءل امل ��رج ��ع :ك �ي��ف ي�م�ك��ن ل ��وزي ��ر خ��ارج �ي��ة ان
ي �ص��ادر ق� ��رار رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ب�ت�ح��دي��د م��وع��د
االس �ت �ش��ارات ،وص�لاح�ي��ة رئ��اس��ة ال � ��وزراء بتحديد
شكل الحكومة مسبقا ،وكذلك مصادرة آراء النواب
م ��ن خ �ل��ال ت �س �م �ي��ة رئ� �ي ��س ل �ل �ح �ك��وم��ة ق �ب��ل اج � ��راء

االستشارات ،ولو شكليا؟
م �ص��ادر م��واك �ب��ة أب �ل �غ��ت امل��رك��زي��ة ان ف��ري��ق رئ�ي��س
ال �ج �م �ه��وري��ة ي ��رغ ��ب ب ��اع� �ط ��اء ال ��رئ� �ي ��س ال �ح��ري��ري
«ال�ف��رص��ة األخ �ي��رة» ل�ل�ع��ودة ال��ى رئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة،
لذلك تؤخر موعد االستشارات النيابية امللزمة الى
ّ
الساعات املقبلة ،عله يحسم خياره في اتجاه هذه
ال �ع��ودة .واض��اف��ت امل �ص��ادر ان «ال�ف��رص��ة املمنوحة
للحريري مرتبطة الى حد بعيد بتراجعه عن اصراره
على حكومة التكنوقراط وق�ب��ول��ه ب�ت��رؤس حكومة
تكنو -سياسية كما يريدها الثنائي الشيعي والتيار
الوطني الحر ،ال تقل مشاركة االختصاصيني فيها
عن الثلثني ليبقى الثلث من السياسيني املخضرمني
ال�ع��ائ��دي��ن ال ��ى م�ق��اع��ده��م ال�ح�ك��وم�ي��ة ام �ث��ال ج�ب��ران
باسيل ومحمد فنيش ووائل ابو فاعور وعلي حسن
خليل ،رغ��م خ��رق مثل ه��ذا االق �ت��راح امل �ط��روح بقوة

راغب عالمةّ :
كنا نتمنى أن يقود ابن سلمان الثورة في لبنان
ً
شكر الفنان راغب عالمة خالل احيائه حفال ضمن «موسم الرياض» ،اململكة العربية السعودية على
دعمها الدائم للبنان والعالم العربي ،وقال إن خير السعودية موجود في كل العالم .وتحدث عن الثورة في
ّ
لبنان فقال« :نحن اليوم في لبنان نعيش حركة وثورة شباب وصبايا ضد الفساد ،وكنا نتمنى دائمًا أن
يكون شخص مثل األمير محمد بن سلمان قائد الثورة على هذا الفساد ،لكن الشبان في لبنان يقومون
بهذا ال��دور حتى يعود لبنان كما السابق» .وأدى عالمة خ�لال الحفل أغنية «راج��ع راج��ع يتعمر راجع
لبنان» وقدم أيضًا النشيد الوطني اللبناني.
ً
ّ
ورد عالمة على سؤال االنتقادات التي توجه للفنانني بأنهم يحيون الحفالت بدال من التواجد مع الناس
في الثورة ،قال« :نحن كفنانني لدينا دور كبير ،ووقوفي وغنائي على أرض الرياض وضعت قضية لبنان
أمام العالم ومن يريد التفلسف فليتفلسف».

مبدأ الفصل بني النياية وال��وزارة باستثناء الحالة
الخاصة التي يتمتع بها الوزير فنيش ممثل حزب
اهلل في الحكومة والثابت في عضويتها من جانب
ال� �ح ��زب ،وه ��ي ح��ال��ة ت �س��او ب�ي�ن ف�ن�ي��ش وال �ص �ف��دي
املقترح لتكليفه مهمة التأليف من دون غيرهما من
العائدين الى هذه التركيبة .النائب السابق مصطفى
علوش قال ان الحريري أصر على حكومة تكنوقراط،
وح � ��ول ت �س �م �ي��ة ال� �ص� �ف ��دي ،ش� ��دد ع �ل��ى أن� ��ه «ي �ج��ب
الذهاب الى االستشارات وعندها نرى ماذا يحصل
وما اذا كان تيار «املستقبل» سيسمي الصفدي» .من
جهته ،أعلن رئيس الحكومة االسبق فؤاد السنيورة
ان ما جرى منذ استقالة حكومة سعد الحريري ،كان
التفافًا على االس�ت�ش��ارات النيابية امللزمة وخالفًا
للدستور ،وذلك بإجراء مشاورات جانبية ،وفي ذلك
افتئات على صالحيات الرئيس املكلف.

«املردة» تخرج عن صمتها
ب� ��دوره ،دع��ا ال�ن��ائ��ب ط��ون��ي ف��رن�ج�ي��ة ال��ى «االس ��راع
في تشكيل الحكومة بعيدا عن منطق الشخصانية
التي مارسها البعض في السابق وال يزال يمارسها
حتى اآلن» ،في اش��ارة إل��ى باسيل ،مؤكدا «ان كتلة
املردة تتبلغ موعد االستشارات النيابية عبر القصر
ُ
ال �ج �م �ه��وري ،ول �ي��س ع �ب��ر االع �ل��ام ،وع �ن��دم��ا ت��دع��ى
إل� ��ى االس� �ت� �ش ��ارات ب �ش �ك��ل رس �م��ي ع �ن��ده��ا ستعلن
ع��ن موقفها ال��ذي ي��رض��ي ضمير ن��واب�ه��ا» .وطالب
ف��رن�ج�ي��ة ب��اس �ت �ش��ارات ن�ي��اب�ي��ة ب��أق��رب وق ��ت ممكن،
آم�لا بتشكيل حكومة تتماشى م��ع مطالب الناس
وتتماهى مع دقة املرحلة الحالية.

تخفيض التصنيف يزيد المصاعب  ..والمصارف تفتح أبوابها قريباً

االقتصاد ال يحتمل 3 ..مليارات دوالر خسائر في شهر!
في انتظار إيجاد مخرج سياسي وشعبي يتيح
والدة ال�ح�ك��وم��ة امل�ن�ت�ظ��رة ،ت�ت�ف��اق��م األزم� ��ة امل��ال�ي��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة ال�ت��ي تعبر عنها ق�ط��اع��ات حيوية
ورئ�ي�س�ي��ة ك��ال�ق�ط��اع االس�ت�ش�ف��ائ��ي ،ف��ي ظ��ل شلل
تام على كل املستويات يهدد في حال استمر الى
تحويل لبنان الى دولة فاشلة.
وف��ي ه��ذا االط ��ار أش��ار الخبير االق�ت�ص��ادي وليد

ابو سليمان الى ان «الناتج املحلي في لبنان يبلغ
 56م�ل�ي��ار دوالر وع�ل��ى م��دى  30ي��وم��ا م�ن��ذ ب��دء
ال �ح��راك حصل شلل شبه ت��ام وخ�س��رن��ا بحدود
 120مليون دوالر في اليوم الواحد ،أي حوالي 3
مليارات دوالر في الشهر» .وأوض��ح ابو سليمان
ان ت��راج��ع تصنيف  3م�ص��ارف لبنانية يعني ان
امل �ص��ارف مكشوفة على ال��دي��ن املحلي وف��ي ظل

التعثر من الطبيعي ان يتم تخفيض تصنيفها.
وزاد املصاعب املالية م��ع اع�لان وك��ال��ة ستاندرد
آند ب��ورز جلوبال للتصنيفات االئتمانية الجمعة
انها خفضت تصنيف لبنان االئتماني السيادي
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ع�م�لات األج�ن�ب�ي��ة وامل�ح�ل�ي��ة على
امل��دى البعيد والقريب من ( )B-/Bإل��ى  ccc/cمع
ن�ظ��رة مستقبلية سلبية .وب�ع��د إق�ف��ال امل�ص��ارف

أبوابها الكثر من أسبوع ،كشفت املديرية العامة
لقوى األم��ن الداخلي عن اتخاذ تدابير امنية امام
امل� �ص ��ارف ل�ح�م��اي�ت�ه��ا ،ت �ج��اوب��ا م��ع أح ��د مطلبي
موظفي املصارف الذين أعلنوا اضرابهم الثالثاء
ّ
الفائت ،رافضني فكه قبل تحقيق مطلبيهما من
توفير الحماية األمنية الكافية .واشارت املعلومات
الى اتجاه لفتح املصارف يوم االثنني او الثالثاء.

ي ينشر جنوده
الجيش الصين ّ
لتنظيف شوارع هونغ كونغ
أع� �ل ��ن ج �ي��ش ال �ت �ح��ري��ر ال �ش �ع �ب��ي ال �ص �ي �ن��ي أن� ��ه ت��م
ن �ش��ر ج� �ن ��وده مل ��دة ق �ص �ي��رة ف ��ي ه��ون��غ ك��ون��غ ام��س
ّ
للمساعدة على تنظيف املخلفات واملتاريس التي
تركها املتظاهرون املطالبون بالديموقراطية .وأفاد
الجيش في منشور على موقع «ويبو» بأن «جنودًا
من ثكنة لجيش التحرير الشعبي في هونغ كونغ
س ��اع ��دوا ال �س �ك��ان ع �ل��ى ت�ن�ظ�ي��ف ال � �ش� ��وارع ون��ال��وا
إشادة من السكان» .ونزل مؤيدو الحكومة في هونغ
كونغ امس إلى شوارع املدينة بعد أسبوع عمل في
ّ
تسبب بها ن��اش�ط��ون م��داف�ع��ون عن
ال�ف��وض��ى ال�ت��ي
ال��دي�م��وق��راط�ي��ة إلح ��داث اض �ط��راب كبير ف��ي املدينة
واستنزاف الشرطة.
وأدت حملة «انتشروا في كل مكان» إلقامة حواجز
على الطرق والتخريب في أرجاء املركز املالي العاملي
الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي إلى إغالق أجزاء كبيرة
م��ن شبكة ال �ق �ط��ارات ،كما أج�ب��رت امل ��دارس وم��راك��ز
التسوق على إغالق أبوابها.
ول� � ّ�وح امل�ح�ت�ج��ون ب��أع�ل�ام ال �ص�ين والف �ت ��ات م��ؤي��دة
ل�ب�ك�ين ،ك�م��ا ّ
رددوا ه �ت��اف��ات م�ن�ه��ا «ن��دع��م ال�ش��رط��ة
لفرض القانون رسميا» ،و«صراصير هونغ كونغ،
ق �م��ام��ة ع� �ص ��رن ��ا ،ف ��ي ت �ه �ك��م ع �ل��ى أح� ��د ال� �ش� �ع ��ارات
ال��رئ �ي �س �ي��ة ل �ل �ح��رك��ة امل��داف �ع��ة ع ��ن ال��دي �م��وق��راط �ي��ة»
«فلتستعيد هونغ كونغ ،ثورة عصرنا».
وال �ت �ق��ط امل �ت �ظ��اه��رون ص � ��ورًا م ��ع ش��رط��ة م�ك��اف�ح��ة
الشغب املتمركزة في املكان(.ا ف ب)
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فهد الصباح يرحب باكتمال «خليجي »24
رحب رئيس اللجنة األوملبية الكويتية ،الشيخ فهد الصباح ،باكتمال عقد خليجي  ،24املقرر
إقامته في دولة قطر الشقيقة خالل الفترة من  26الجاري وحتى  8ديسمبر املقبل ،مثمنًا قرار
األشقاء في السعودية واإلم��ارات ومملكة البحرين باملشاركة في هذا الحدث الخليجي املميز،
الذي يؤكد لحمة دول مجلس التعاون الخليجي ،وحرص الجميع على أن تظل األسرة الرياضية
الخليجية مترابطة وق ��ادرة على تحقيق آم��ال وط�م��وح��ات أب�ن��اء دول مجلس ال�ت�ع��اون ل��دول
الخليج العربي.
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استمروا يا أبطال
استمروا يا أبطال األزرق ،وابذلوا كل الجهود استعداداً لفوز جديد وكبير تنتظره جماهيركم الكبيرة،
الكل وياكم والقلوب معاكم والفوز حليفكم ..والتأهل فالكم.
لننتبه إلى أن منتخبنا الوطني لكرة القدم ،كما غيره من المنتخبات ،يشقى ويتعب ويجتهد..
تصوروا وفد األزرق غادر بعد مباراة تايوان ،وفي الثالثة فجر الجمعة ،إلى الهند ،ومن هناك إلى بوتان
ليواجه نيبال« ..ترى شغلة» ..سفر وترحال ..وحافالت تنقل ..وتغيير وقت وجو..الله يعين شباب األزرق
والعبيه.

تواصل االستعدادات لنيبال

عناد فخور بالالعبين

البريكي يلحق بالفاضل

الشكر للناجم

ي��واص��ل منتخبنا الوطني األول لكرة ال�ق��دم تدريباته اس�ت�ع��دادًا للقاء
ن�ي�ب��ال ب�ع��د غ��د ال �ث�لاث��اء ،ض�م��ن ال�ج��ول��ة ال�س��ادس��ة باملجموعة الثانية
بالتصفيات اآلسيوية املوحدة املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022
ف��ي قطر وك��أس آسيا  2023ف��ي ال�ص�ين .وك��ان األزرق ق��د وص��ل إلى
مملكة بوتان ،التي تستضيف املواجهة بعد قرار االتحاد اآلسيوي نقل
اللقاء إلى هناك لعدم صالحية املالعب في نيبال إلقامة املباراة ،وبناء
على طلب اتحاد الكرة الكويتي.

أعرب مدرب األزرق الوطني ثامر عناد عن فخره بالعبي املنتخب ،بعد أدائهم املميز
في لقاء الصني تايبيه الذي واكب الفوز بنتيجة كبيرة ،مشيرًا إلى أنه سعى خالل
اللقاء إلى تحقيق التنظيم الدفاعي املطلوب ال��ذي كان له ال��دور املهم في األريحية
الهجومية وتحقيق ال�ف��وز الكبير .وأش��ار ع�ن��اد إل��ى أن��ه سيسعى م��ع العبيه إلى
مواصلة العمل الفني الجاد خالل األيام الحالية لحصد املزيد من النقاط أمام منتخب
نيبال ،الفتًا إلى أنه من املهم في هذه املراحل حصد النقاط للحفاظ على حظوظ
املنتخب في التأهل إلى النهائيات اآلسيوية في ظل نتائج املجموعات األخرى.

انضم عبداهلل البريكي العب األزرق إلى قائمة الغيابات
في مباراة نيبال ،حيث كان قد سبقه العب فريق نادي
الكويت ط�لال الفاضل ،ال��ذي خ��رج م��ن م�ب��اراة الصني
تايبيه م�ص��اب��ًا ،ليتم اس�ت�ب�ع��اده م��ن وف��د األزرق إل��ى
بوتان.
وكان البريكي قد تعرض لوعكة صحية خالل اليوم األول
لوصول املنتخب إلى بوتان.

توجه الشيخ أحمد اليوسف رئيس وفد
امل�ن�ت�خ��ب إل��ى ب��وت��ان ب��ال�ش�ك��ر إل��ى سفير
ال�ك��وي��ت ل��دى ال�ه�ن��د ج��اس��م ال�ن��اج��م ،وذل��ك
بعد استقباله وفد منتخب الكويت الوطني
األول ل� �ك ��رة ال � �ق ��دم وت �س �ه �ي��ل إج � � ��راءات
م �غ��ادرت��ه إل ��ى ب��وت��ان اس �ت �ع��دادًا مل��واج�ه��ة
منتخب نيبال.

التاريخ في صفنا
تشهد «خليجي  ،»24المباراة المنتظرة ،بين
الكويت والسعودية ،وهي المباراة رقم 21
في تاريخ مواجهات البطولة بينهما.
ويقف التاريخ في صف األزرق ،حيث استطاع
الفوز في  8مباريات ،مقابل  5مباريات انتهت
لمصلحة األخضر ،في حين انتهت  7لقاءات
بينهما بالتعادل.
وعلى صعيد األهداف ،استطاع األزرق زيارة
ً
هدفا
الشباك السعودية  26مرة ،مقابل 18
أسكنها العبو األخضر في الشباك الكويتية.
وفيما يلي نتائج المواجهات السابقة بين
الفريقين في كأس الخليج ،وعددها 20
مواجهة:

جدول البطولة

خليجي  :1فاز املنتخب الكويتي (املباراة االفتتاحية)
.3/1
خليجي  :2تعادل املنتخبان (املباراة االفتتاحية) .2/2
خليجي  :3فاز املنتخب الكويتي .4/0
خليجي  :4فاز املنتخب الكويتي .3/1
خليجي  :5تعادل املنتخبان .0/0
خليجي  :6فاز املنتخب الكويتي .1/0
خليجي  :7تعادل املنتخبان .1/1
خليجي  :8فاز املنتخب الكويتي (املباراة االفتتاحية)
.3/1
خليجي  :9تعادل املنتخبان .0/0
خليجي  :10لم يشارك املنتخب السعودي بالبطولة.
خليجي  :11فاز املنتخب السعودي أخيرا .2/1
خليجي  :12فاز املنتخب السعودي مجددا .2/0
خليجي  :13فاز املنتخب الكويتي .1/0

تغريدة سبقلا
خ �ل �ي �ج��ي  :14ف� � ��از امل� �ن� �ت� �خ ��ب ال � �س � �ع� ��ودي (امل� � �ب � ��اراة
االفتتاحية) .2/1
خليجي  :15ت�ع��ادل املنتخبان (امل �ب��اراة االفتتاحية)
.1/1
خليجي  :16تعادل املنتخبان .1/1
خليجي  :17فاز املنتخب الكويتي (املباراة االفتتاحية)
.2/1
يلتق املنتخبان.
خليجي  :18لم
ِ
يلتق املنتخبان.
خليجي  :19لم
ِ
خليجي  :20التقيا في مواجهتني( ،املباراة االفتتاحية)
ت�ع��ادال  0/0ف��ي ال��دور األول ،وف��ازت الكويت  1/0في
املباراة النهائية.
خليجي  :21فاز املنتخب الكويتي .1/0
يلتق املنتخبان.
خليجي  :22لم
ِ
خليجي  :23فاز املنتخب السعودي .2/1

إحنا والسعودية أحباب في كل ش��يء واهلل يديم هاملحبة ..بس كرويًا «م��و خ��وش» ..بينا
ما صنع الحداد ..كالسيكو «ن��ار وش��رار» ..ونحن اآلن على أعتاب أكبر البطوالت انتظارًا
واهتمامًا «خليجي  ..»24تعرفون ماذا تعني دورة الخليج لنا ..وأمر اهلل شق القربة.
راح نبلش مع السعودية ..وأكثر من مرة إذا ابتدينا مع األخضر الشقيق ..نحتضن الكأس..
وإن شاء اهلل األزرق يرفع الراس.

«الرماية» سعيد ببطاقتي
أولمبياد طوكيو 2020

منتخب لبنان يواصل
استعداداته لكوريا الشمالية
بيروت  -سبقلا

حمود فليطح وعبيد العصيمي و دعيج العتيبي مع أبطال الرماية

ع��اد منتخب ل�ب�ن��ان األول ل�ك��رة ال �ق��دم إل��ى
م�ع�س�ك��ره ال�ت�ح�ض�ي��ري امل �غ �ل��ق ،اس �ت �ع��دادًا
ل �ل �ق ��اء ن �ظ �ي ��ره ال � �ك � ��وري ال �ش �م ��ال ��ي م �س��اء
ال� �ث�ل�اث ��اء امل �ق �ب��ل  ١ال � �ج� ��اري ع �ل��ى اس �ت��اد
م��دي�ن��ة ك�م�ي��ل ش�م�ع��ون ف��ي ب �ي ��روت ،ضمن
الجولة الخامسة من التصفيات املزدوجة
للمجموعة اآلسيوية الثامنة املؤهلة لكأس
ال�ع��ال��م «ق�ط��ر  »٢٠٢٢وك��أس آس�ي��ا «ال�ص�ين
.»٢٠٢٣
النتيجة اإلي�ج��اب�ي��ة ال�ت��ي حققها منتخب
األرز ف��ي امل��رح�ل��ة ال�س��اب�ق��ة ،وخطفه لنقطة
ث�م�ي�ن��ة م ��ن أن �ي ��اب ض�ي�ف��ه م�ن�ت�خ��ب ك��وري��ا
ال �ج �ن��وب �ي��ة (م �ح ��ارب ��ي ال �ت��اي �غ��وك) ب�ع��دم��ا
تعادال سلبًا في املباراة املغلقة التي جرت
بينهما الخميس املاضي في بيروت ،رفعت
م�ع�ن��وي��ات��ه ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر وع� ��ززت آم��ال��ه في
التأهل إلى األدوار املتقدمة في التصفيات،
خصوصًا اآلسيوية منها ،واحتالله املركز
الثاني ف��ي املجموعة الثامنة خلف كوريا
الجنوبية برصيد  ٧نقاط.
وب�ع��د اس�ت��راح��ة قصيرة ل��م ت�ت�ج��اوز ال �ـ٢٤
س��اع��ة ،ع ��اد امل�ن�ت�خ��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي للتجمع،
وانتظم الالعبون الـ ٢٣ملواصلة معسكرهم
التدريبي املغلق على أرض ملعبي النجمة
وال �ع �ه��د ف��ي ح�ص��ص م�ك�ث�ف��ة (ص�ب��اح�ي��ة و
مسائية) ،م��ع إمكانية ال�ت��درب على ملعب
املباراة الرسمي بحسب الظروف.

ع��اد إل��ى ال�ب�لاد وف��د ال��رم��اي��ة الكويتي ال��ذي ش��ارك
في البطولة اآلسيوية الرابعة عشرة للرماية مظفرًا
بتأهل اثنني من الرماة األبطال إلى أوملبياد طوكيو
 ،2020إلى جانب الفوز بعشر ميداليات ملونة أكدت
ريادة الرماية الكويتية إقليميًا وقاريًا ودوليًا.
وك� � ��ان ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال ال� ��وف� ��د ،ال� � ��ذي ي ��رأس ��ه ع�ب�ي��د
ال �ع �ص �ي �م��ي األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل�ل�ات� �ح ��ادي ��ن ال �ك��وي �ت��ي
والعربي للرماية ،كل من املدير العام للهيئة العامة
للرياضة الدكتور حمود فليطح ورئيس االتحادين
الكويتي والعربي واألمني العام لالتحاد اآلسيوي
للرماية املهندس دعيج العتيبي وعدد من مسؤولي
الهيئة العامة للرياضة واتحاد الرماية وحشد من
محبي رياضة الرماية الكويتية.
من جهته ،أك��د رئيس االتحادين الكويت والعربي
للرماية املهندس دعيج العتيبي أن مجلس إدارة
ات �ح��اد ال��رم��اي��ة ال�ك��وي�ت��ي سعيد بتحقيق ال��رم��اي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ب�ط��اق�ت�ين تأهيليتني ألومل �ب �ي��اد طوكيو

 ،2020بعد تحقيق تأهيلني سابقني ،وهنأ األبطال
عبدالرحمن الفيحان وم�ن�ص��ور ال��رش�ي��دي وط�لال
ال��رش �ي��دي وس� �ع ��ود ال �ك �ن��دري ع �ل��ى ه ��ذا اإلن� �ج ��از.
وأض ��اف «ان �ن��ا س �ع��داء بنتائج ال��رج��ال وال�س�ي��دات
وك��ذل��ك ال�ن�ت��ائ��ج ال�ط�ي�ب��ة ال �ت��ي ح�ق�ق�ه��ا ال�ن��اش�ئ��ون،
سواء في التراب أو السكيت».
م ��ن ج��ان �ب��ه ،أوض � ��ح امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة
للرياضة د .حمود فليطح أن نادي الرماية كعادته
يشرف دول��ة الكويت ف��ي املحافل ال��دول�ي��ة ،ونتقدم
بالشكر الجزيل للمهندس دعيج العتيبي ومجلس
إدارة ن ��ادي ال��رم��اي��ة وال �ج �ه��ازي��ن ال�ف�ن��ي واإلداري
والرماة األبطال الذين شرفونا بالحصول على اربع
بطاقات تأهيلية ألوملبياد طوكيو  2020وه��ذا في
الحقيقة كان وعد وأوفوا به.
وأضاف أن هذا ما يدل على أننا في الطريق السليم
برياضة الرماية ونتوقع الحصول على ميداليات
في األوملبياد القادم باسم دولة الكويت.

معسكر مغلق لمنتخب الشباب
بدأ منتخب الشباب لكرة القدم مرحلة استعداداته
النهائية للتصفيات املؤهلة الى كأس اسيا واملقرر
إقامتها في اوزبكستان العام املقبل بدخوله معسكرا
م�غ�ل�ق��ًا ان�ط�ل��ق ام ��س ،وي�س�ت�م��ر ح�ت��ى ال �ث�لاث��اء وه��و
موعد املغادرة الى سلطنة عمان ،حيث من املقرر أن
تجري التصفيات التي تضم ال��ى جانب االزرق كال

من العراق وفلسطني وباكستان باإلضافة الى عمان
املستضيفة .وتنطلق التصفيات  23ال�ج��اري ،بعد
تأجيلها ،وتغيير مكان إقامتها من العراق إلى عمان
ً
نظرا للظروف األمنية هناك .ويقود تدريبات االزرق
املدرب الكرواتي دينكو ،حيث أجرى الفريق تدريباته
امس على امللعب الفرعي الستاد جابر الدولي.

 30رياضة

عالمية

يعيش أسطورة كرة القدم
العالمية والبرتغالية ،كريستيانو
رونالدو« ،أزمة غير معلنة» مع
مدربه في نادي يوفنتوس
اإليطالي ،ماوريسيو ساري،
كان الالعب قد أبدى تذمراً
حيث
وغضباً واضحاً ،من استبداله في
آخر لقاءين للفريق ،ضد كل من
لكوموتيف موسكو الروسي
في دوري األبطال ،ثم ميالن في
الكالتشيو.
ووفق صحيفة «ذا صن»
البريطانية ،فإن هناك 5
احتماالت بين أوروبا وخارجها،
قد تكون مستقبالً لرونالدو في
حالة قرر مغادرة نادي يوفنتوس
نهاية الموسم الحالي ،من
بينها احتمال العودة إلى نادييه
السابقين وهما مانشستر
يونايتد اإلنكليزي وريال مدريد
األسباني الذي عاش فيه أفضل
لحظاته الكروية.
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أندية
«تبي ..الدون»

إنتر ميامي

يعد أول ن��اد مرشح لضم كريستيانو ،ه��و ن��ادي إنتر ميامي
األميركي ،فصاروخ «ماديرا» قد يقبل عرض مالك النادي ديفيد
بيكهام ،ال��ذي يرغب ف��ي ض��م نجوم ال�ك��رة العاملية إل��ى فريقه،
خصوصًا أن إقناعه ل��رون��ال��دو ل��ن ي�ك��ون صعبًا ن�ظ��را للعالقة
املتينة ال�ت��ي تجمعهما ،إض��اف��ة إل��ى رغ�ب��ة األخ �ي��ر ف��ي خ��وض
تجربة ج��دي��دة بعيدًا ع��ن أوروب ��ا ال�ت��ي حقق فيها ال�ع��دي��د من
اإلنجازات.

مانشستر يونايتد

 5أندية تسعى
إلى خطف
رونالدو بعد أزمته
مع يوفنتوس

أم ��ا ال �خ �ي��ار ال �ث��ان��ي ال ��ذي س�ي�ك��ون أم ��ام «ال� � ��دون» ،ف�ه��و ن��ادي��ه
األسبق مانشستر يونايتد االنكليزي ،فمالك النادي لديهم كل
السبل إلق�ن��اع «ال ��دون» بالعودة إل��ى «أول �ت��راف��ورد» ،م��ن بينها
توافر األم��وال وكذلك الشعبية ،والحب الذي يحظى به الالعب
هناك ،إضافة إل��ى رغبة املدير الفني أوليه غونار سولسكاير
في تدعيم خط الهجوم الذي يشهد نقصًا منذ مغادرة الثنائي
لوكاكو وسانشيز نحو إنتر ميالن اإليطالي.

ريال مدريد
وي� �ب ��دو االح� �ت� �م ��ال ال �ث��ال ��ث ص �ع �ب��ًا ج � �دًا إال أن ال ش��يء

م
ي
س
ي
ل
ت
ي
ت
ي
:

مستحيال ،لكن يبقى نادي ريال مدريد هو اآلخر ُيعاني
منذ رحيل كريستيانو رون��ال��دو ،ال��ذي رس��م تاريخًا مع
ال�ن��ادي «امللكي» لم يفلح لحد اللحظة أي الع��ب في ملء
ف��راغ��ه ،على غ��رار البلجيكي أي��دي��ن ه ��ازارد ال��ذي م��ا زال
يبحث عن نفسه في «سانتياغو بيرنابيو».

سان جيرمان
يتجه عمالق ال�ك��رة الفرنسية إل��ى ف�ق��دان خ��دم��ات نجمه
املتألق كيليان مبابي ،ومنه سيهدف عمالق بطل فرنسا
إل ��ى ال�ت�ع��اق��د م��ع ن�ج��م ي�م�لأ ال �ف��راغ ال ��ذي س�ي�ت��رك��ه بطل
ال �ع��ال��م ،ول �ه��ذا م��ن غ�ي��ر امل�س�ت�ب�ع��د أن ت��دخ��ل إدارة س��ان
ج�ي��رم��ان س�ب��اق ض��م كريستيانو ،ال ��ذي ،ب��ال�خ�ب��رة التي
يمتلكها ،لديه القدرة على قيادة «النادي الباريسي» نحو
النجاح األوروبي.

الدوري الصيني
أم ��ام ال��وج �ه��ة ال�خ��ام�س��ة امل�ح�ت�م�ل��ة ل��رون��ال��دو ،ف��ي ح��ال��ة
م�غ��ادرة ن��ادي يوفنتوس وف��ق صحيفة «ذا ص��ن» دائمًا،
فهي الدوري الصيني ،ولو أن األمر سيكون صعبًا إال أن
اإلغراءات املالية من املمكن أن تلعب دورًا في إحداث هذه
الصفقة.

مانشيني ..تاريخي
دخل املدير الفني للمنتخب اإليطالي ،روبرتو مانشيني،
ت��اري��خ ك��رة ال�ق��دم اإلي�ط��ال�ي��ة ك��أول م��درب ع�ل��ى اإلط�ل�اق
يحرز  10انتصارات متتالية ما بني رسمية وودي��ة مع
منتخب «اآلزوري» .وتفوق مانشيني على الرقم السابق
املسجل باسم فيتوريو بوتزو خالل عامي  1938و،1939
علما بأن تلك الفترة شهدت فوز منتخب إيطاليا بلقب
كأس العالم .1938
وحقق منتخب إيطاليا فوزه العاشر تواليا بعد الفوز
خ��ارج ملعبه على البوسنة والهرسك بثالثية نظيفة،

اسكت!

م�ح�ق�ق��ا ال �ع�لام��ة ال�ك��ام�ل��ة ب �ـ  27ن�ق�ط��ة ب�ع��د ف ��وزه ف��ي 9
مباريات متتالية في تصفيات يورو .2020
وعادل «اآلزوري» ،تحت قيادة مانشيني ،الرقم القياسي
املسجل ب�ـ  9ان�ت�ص��ارات خ�لال سنة واح ��دة ،وه��و الرقم
ال ��ذي ت�ح�ق��ق م��ن ق�ب��ل ف��ي أع� ��وام  1990و 1994و2000
و ،2003وفقا ملوقع «فوتبول إيطاليا».
ويمكن ملانشيني تحطيم هذا الرقم أيضا في حال الفوز
ف��ي امل�ب��اراة الختامية للتصفيات ،وال�ت��ي ستستضيف
فيها إيطاليا غدا االثنني منتخب أرمينيا.

صافرات ويمبلي ضد غوميز

ميسي يشير بيده تجاه المدرب تيتي

س ��رق ال �ن �ج��م األرج �ن �ت �ي �ن��ي ،ل�ي��ون�ي��ل م�ي�س��ي،
األض� � � ��واء خ�ل��ال م � �ب� ��اراة ال� �س ��وب ��ر ك�لاس�ي�ك��و
الودية ،أمام البرازيل ،على ملعب جامعة امللك
سعود ،والتي انتهت بفوز راقصي «التانغو»
بهدف دون رد.
وال �ت �ق �ط��ت إح � ��دى ال� �ك ��ام� �ي ��رات ،م �ي �س��ي وه��و
يوجه إشارة لخارج امللعب تجاه تيتي مدرب

 ..ويقول له اصمت

ال�ب��رازي��ل ب��أن يصمت ،عقب اع�ت��راض األخير
على احتساب ركلة الجزاء ملصلحة األرجنتني،
ومطالبته بحصول ميسي على بطاقة صفراء
الدعائه التعرض لعرقلة.
وقال املدير الفني للسامبا عقب نهاية املباراة
«ط �ل �ب��ت م ��ن ال �ح �ك��م أن ي�م�ن��ح م�ي�س��ي ب�ط��اق��ة
ص � �ف� ��راء ،ل �ك��ن ل �ي��ون �ي��ل ن �ظ��ر إل � ��ي وط��ال �ب �ن��ي

ً
وديا فقط أمام البرازيل
 ..ويسجل
ح��اف��ظ األرجنتيني ليونيل ميسي على ماء
وج�ه��ه أم ��ام منتخب ال �ب��رازي��ل ،ب�ع��دم��ا سجل
ه��دف ال�ف��وز على «السيليساو» خ�لال مباراة
ودية جمعت بينهما ،أول من أمس (الجمعة)،
في العاصمة السعودية الرياض.
وو ص � ��ل ق ��ا ئ ��د ا مل �ن �ت �خ��ب األر ج �ن �ت �ي �ن��ي إ ل��ى
ه��د ف��ه ا ل �خ��ا م��س ف��ي ش �ب��اك ا ل �ب��راز ي��ل ،ل�ك��ن
ك��ل أ ه��دا ف��ه أ م��ام «ا ل�س�ي�ل�ي�س��او» ج��اء ت ف��ي
مباريات ودية.

وخ ��اض م�ي�س��ي  11م �ب��اراة ض��د ال �ب��رازي��ل5 ،
م �ن �ه��ا ف ��ي م��واج �ه��ات رس �م �ي��ة و 6أخ � ��رى في
وديات.
وخ�ل�ال امل �ب��اري��ات ال��رس�م�ي��ة ،ف�ش��ل ميسي في
ص�ي��د ش �ب��اك امل�ن�ت�خ��ب ال �ب��رازي �ل��ي ب��أي ه��دف،
لكنه سجل  5أهداف خالل  6وديات.
ول � ��م ي � �ت� ��ذوق م �ي �س��ي ط� �ع ��م االن � �ت � �ص� ��ار ع�ل��ى
البرازيل سوى  4مرات ،بينما تفوق األخير بـ6
انتصارات وتعادل املنتخبان مرة وحيدة.

ساقط
بالبلنتيات
ع��اد ال�ن�ج��م غ��اب��ري�ي��ل خ�ي�س��وس ،مهاجم
م �ن �ت �خ��ب ال� �ب ��رازي ��ل ون � � ��ادي م��ان�ش�س�ت��ر
سيتي اإلنكليزي ،إلى إضاعة ركلة جزاء
جديدة ،بعدما فشل في وضعها بشباك
حارس منتخب األرجنتني.
واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ملصلحة
م�ن�ت�خ��ب ال �ب��رازي��ل ،ل�ي�ن�ب��ري ل�ه��ا امل�ه��اج��م
ال �ش��اب خ�ي�س��وس ،ال ��ذي س��دده��ا بشكل
غ��ري��ب إل ��ى خ� ��ارج امل �ل �ع��ب ،ف�ي�م��ا ارت �م��ى
ح��ارس األرج�ن�ت�ين ف��ي الناحية األخ��رى،
وس��ط ح�ي��رة امل�ه��اج��م ورف��اق��ه م��ن ضياع
هدف محقق.
وب�ح�س��ب شبكة «س �ك��واك��ا» البريطانية
ل�لإح�ص��ائ�ي��ات ،ف��إن غ��اب��ري�ي��ل خيسوس
س� ّ�ج��ل رق �م��ًا س�ي�ئ��ًا ف��ي إض��اع��ة رك�ل�ات
ال �ج��زاء خ�ل�ال ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة ،س ��واء مع
م�ن�ت�خ��ب ال �ب��رازي��ل أو ن� ��ادي مانشستر
سيتي ،بواقع خمس ركالت ضائعة ،فيما
ّ
سجل أربع مرات فقط من أصل .9

بالصمت ،فطلبت منه أن يصمت هو وليس
أنا».
وأض ��اف «ال أود التعليق ع�ل��ى ه��ذه ال��واق�ع��ة
أك �ث��ر م��ن ذل ��ك ،ه ��ذه امل �ب��اري��ات ت�ح�ت��اج دائ�م��ا
لحكم قوي».
وأك��د تيتي «ميسي يستحق ال�ح�ص��ول على
بطاقة صفراء ،كنت محقا في الشكوى».

أرقام ×

أرقام

• أول هزيمة ل�ل�ب��رازي��ل ف��ي أي
م �ب��اراة ت�ق��ام ف��ي ال�س�ع��ودي��ة (7
م� �ب ��اري ��ات س ��اب� �ق ��ة ل� ��م ت�خ�س��ر
خ�ل�ال� �ه ��ا ال � �ب� ��رازي� ��ل ق� �ب ��ل ه ��ذه
املباراة).

لقي م��داف��ع ليفربول ،ج��و غوميز ،دع��م م��درب املنتخب
اإلن�ك�ل�ي��زي ،غ��اري��ث س��اوث�غ�ي��ت ،والع �ب�ين آخ��ري��ن منهم
رحيم سترلينغ ،بعد ص��اف��رات االستهجان التي قابله
بها املشجعون خ�لال م �ب��اراة مونتينيغرو ،الخميس،
ض �م��ن ت �ص �ف �ي��ات ك ��أس أوروب � � ��ا  2020ف ��ي ك ��رة ال �ق��دم،
وتحميله مسؤولية إبعاد سترلينغ عن اللقاء.
وقوبل غوميز بالصافرات لدى دخوله بديال في الشوط
الثاني للمباراة.
وقال ساوثغيت بعد املباراة ،إنه ال يفهم األسباب التي
دفعت املشجعني للتعامل مع غوميز بهذا الشكل ،مشددا
على ان «أي العب في املنتخب اإلنكليزي يجب أال يكون
عرضة لصافرات االستهجان على اإلطالق».

وتابع «نحن فريق ،وجو لم يرتكب أي خطأ ،لقد سبق
لي أن أوضحت هذا األمر ..هو ورحيم مقربان جدا وكل
أفراد املنتخب مقربون بعضهم من بعض ،لذا ال نريد أن
نرى أي شخص يتعرض لهذا النوع من املعاملة».
وب��ادر سترلينغ سريعا بعد املباراة للتعبير عن دعمه
لزميله في املنتخب ،إذ توجه عبر حسابه على «تويتر»
ال��ى «ك��ل مشجعي منتخب ان�ك�ل�ت��را» ب��ال�ق��ول «ك ��ان من
الصعب علي أن أرى زميلي يقابل بصافرات االستهجان
بسبب أمر أنا أتحمل مسؤوليته ..جو لم يرتكب أي خطأ
وبالنسبة إلي رؤية شخص مثله ..يعمل بجهد السيما
بعد أسبوع صعب بالنسبة إليه ،يتعرض للصافرات
عندما دخل أرض امللعب هذه الليلة ،كان أمرا خطأ».

 ..منذ  30ع ً
اما
أضاف روبرتو مورينو ،املدرب الحالي للماتادور،
ّ
 5اسماء جديدة الى قوائم الالعبني ،الذين مثلوا
امل��ات��ادور على م��ر م�ش��ارك��ات��ه ،حيث ادخ��ل ك��ل من
أوناي نونييز ،وبابلو سارابيا ،جيرارد مورينو،
ب ��او ت��وري��س ،ودان� ��ي أومل� ��و ،وك ��ان األخ �ي ��ران هما
األحدث انضمامًا في لقاء أسبانيا أمام مالطا في

قادش ،التي انتهت بفوز كبير لألسبان  7ــ صفر.
ت��وري��س وأومل� ��و ص�ن�ع��ا ال �ت��اري��خ ب��ال�ت�س�ج�ي��ل في
املباراة االولى لهما بقميص املاتادور ،في سابقة
ل ��م ت �ح��دث م �ن��ذ  30ع ��ام ��ًا ،ح�ي�ن�م��ا س �ج��ل ك ��ل من
فيرناندو وخوانيتو أمام املجر في الخامس عشر
من نوفمبر عام .1989

• األرج �ن �ت�ين خ��اض��ت امل �ب��اراة
التاسعة لها في السعودية عبر
ال�ت��اري��خ (ف ��ازت ف��ي  5مباريات
ب� �ه ��ذه امل � � �ب � ��اراة ،وت� �ع ��ادل ��ت ف��ي
اثنتني ،وهزمت في اثنتني).
• البرازيل لم تنجح في الفوز
خالل  5مباريات كاملة عقب
التتويج ببطولة كوبا أميركا،
حققت  4تعادالت وهزيمة.
• األرجنتني تحقق انتصارها
رق��م  40ع�ل��ى ال �ب��رازي��ل ف��ي كل
املنافسات ،لكن السامبا ال تزال
لهم الكلمة الطولى في املواجهات
املباشرة ،برصيد  46انتصارا
مقابل  25تعادال بني املنتخبني.

خيسوس خائب بعد إهداره ركلة جزاء| إنترنت

• ليونيل ميسي يسجل الهدف
رقم  69له مع منتخب األرجنتني
وي�ع��زز رق�م��ه ه��داف��ًا لـ «التانغو»
ع �ب��ر ال� �ت ��اري ��خ ،وال� �خ ��ام ��س ف��ي
شباك املنتخب البرازيلي.

داني أولمو يسجل في مرمى مالطا| رويترز

كاسياس يسخر
عبر الحارس العمالق إيكر كاسياس عن شكوكه بشأن
ّ
نزاهة الجوائز الفردية في كرة القدم حاليا ،وعلق بشكل
ساخر على احتماالت فوز كريستيانو رونالدو ،زميله
السابق في ري��ال م��دري��د ،بجائزة الكرة الذهبية والتي
ستقام في  2ديسمبر املقبل .وكتب قائد اسبانيا السابق
على تويتر« :فان دايك أفضل العب في أوروبا ،وميسي
أف�ض��ل الع��ب ل��دى ال�ف�ي�ف��ا ،ورون ��ال ��دو «ي�س�ت�ح��ق» ال�ك��رة

الذهبية».
وأض��اف ح��ارس ب��ورت��و البرتغالي ال�ح��ال��ي« :أعتقد أن
معايير منح ال�ج��وائ��ز ال�ف��ردي��ة ف��ي ك��رة ال�ق��دم حاليا ال
تعرف الكثير من املنطق .أليس كذلك؟».
وأث��ارت التغريدة الكثير من ردود الفعل بني املتابعني،
واختلف الجميع بني أحقية ميسي وفان دايك ورونالدو
بالجوائز هذا العام.

الحرارة

األحد
 20ربيع األول  1441هـ  17 -نوفمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد  • 16643الكويت
تصدرها شركة دار سبقلا للصحافة والطباعة والنشر ،الكويت ص.ب  21800الصفاة • الرمز البريدي  13078برقياً :سبقلا
فاكس • 24816941 :البدالة ٤/22/24812819 :خطوط • التحرير • 24812823 :االشتراكات24844578 - 1807111 :
االعالن 24842818 :و • 24834310المطابع التجارية • 201/24812822 :االنترنتEMAIL: INFO@ALQABAS.COM.KW • :

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

الطقس

14

الصغرى

24

الكبرى

الرطوبة

%35

غير مستق ّر ،والرياح جنوبية شرقية ،معتدلة إلى
نشطة السرعة ( 20ـــ  50كلم /ساعة) ،مثيرة للغبار،
مع فرصة ألمطار متف ِّرقة ،تكون رعدية أحياناً.

أعلى مد
البحـــــــر

ً
صباحا

مساءً

ً
صباحا

مساءً

زاوية حادة
بدر خالد البحر

إقبال األحمد

القضاء األملاني ملجرد أن حزبه ،وليس هو ،قبل تبرعات لم
يفصح عنها من االتحاد الديموقراطي املسيحي .أما رئيس
وزراء فرنسا جاك شيراك الذي كان عمدة لباريس ،وتلقى
تعليمه ف��ي ن��ورم��ال ل�ل�ادارة وف��ي جامعة ه��ارف��رد ،وحكم
ألربع دورات في حقبتني مختلفتني ،فقد اتهم بسوء إدارة
املال العام وحكم عليه بالسجن لسنتني مع وقف النفاذ عام
 ،2011وتم إجباره على الحضور لقاعة املحكمة رغم سوء
حالته الصحية .وف��ي إس��رائ�ي��ل ،الديموقراطية الحقيقية
ف��ي منطقتنا ،فقد سجنت رئيس وزرائ �ه��ا أي�ه��ود أومل��رت
الحاصل على بكالويوس بالحقوق وآخر بعلم النفس ،بعد
إدانته بتلقي رش��وة ،ملدة سنة ونصف ،خرج منها بحالة
صحية مزرية.
إن استقالة الحكومات في تلك ال��دول تعني تغييرًا جذريًا
في الوجوه والسياسات وإحداث التغيير ومحاربة الفساد.
أم��ا ال ��دول ال�ت��ي تعتمد ديموقراطياتها على املحاصصة
والفئوية والطائفية واالستيالء على امل��ال العام ،وبعضها
تدخالت خارجية كما يحدث اآلن في لبنان ،فال أحد يعول
على االستقالة والتغيير الحكومي ألنها ستعود كما كانت
بوجه آخر ألنها مكبلة بأيديولوجية غير قابلة للحل.
إننا وإن كنا ال نعول أيضًا على التعديل الحكومي املرتقب
إال إذا ك��ان ج��ذري��ًا ،فإننا ن��أم��ل بالتغيير ف��ي أه��م حقيبة
وزارية ،التي إذا ما وضعت على مسارها الصحيح ،فإنها
كفيلة ببناء جيل ق��ادر على دف��ع عجلة التنمية ومحاربة
الفساد ،أي تعديل حقيبة التربية.
***
إن أصبت فمن اهلل وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.

شيخة العثمان تبتكر ح ً
ال لمواجهة
ِّ
ّ
تهدد العالم
صحية
أزمة

كمنصة للرعاية الصحية المنزلية
ّ
¶ قدّ مت تطبيقاً إلكترونياً ُيستخدم

أحمد الحافظ

شروق

مغرب

6.12 11.33
ظهر

عشاء

iqbalalahmed0@yahoo.com

وليس بجنان
طلب طرح الثقة الذي ّ
تقدم به بعض أعضاء مجلس األمة ضد الوزيرة
جنان بوشهري ،لم يكن ضدها كشخص ،ولكنه كان طرح ثقة بالقيم
واإلخالص والكفاءة ونظافة العمل واحترام املسؤولية ..واألقوى من ذلك
كله طرح الثقة بحب الوطن واإلخالص له.
سيدتان كانتا قامتني في جلسة هذا االستجواب:
ّ
ال��وزي��رة جنان بوشهري ،التي وقفت بقوة وف��ن��دت بمهنية ووض��وح،
مستندة إل��ى الحقائق وال��وث��ائ��ق ،والنائبة صفاء الهاشم ،التي أطلقت
ّ
بقوتها امل�ع�ه��ودة ض��د م��ن ت�ع��رف ه��ي أن�ه��م س�ب��ب ما
ك�لام��ًا م��وج�ه��ًا َّ
حصل ،بعد أن وقع هذا العدد الكبير من النواب على طلب طرح الثقة،
رغم قوة ردود الوزيرة بوشهري وتفنيدها كل كلمة ،وسطر ورد في
صحيفة االستجواب.
ً
ناقصات عقل ودين..عادة ما يطلقها كثيرون على النساء تقليال من
ق��دره��ن وق��درت�ه��ن ،لكنني ول�لأس��ف ال�ش��دي��د وج��دت بالقاعة ف��ي تلك
الساعات بعض الرجال ناقصي ضمير وذمة.
جنان وصفاء« ..برافو» ،فقد أثبتما في تلك الجلسة أنكما «نساء» عن
عشرات الرجال ،بل مئات الرجال ،وبعضهم داخلوا قاعة عبداهلل السالم.
ال أدري إلى أين نحن ذاهبون وإلى أي هاوية نحن منقلبون؟
ّ
ألول مرة أتابع استجوابًا لساعات متأخرة من الليل؛ حرصًا مني على
أن ي�ك��ون رأي��ي موضوعيًا ،ول�ي��س مبنيًا على م��ا سمعت ،وع�ل��ى رأي
غيري ووجهة نظره.
ما حصل لألخت جنان بوشهري ك��ان إع�لان إع��دام للمبادئ والعمل
املخلص والتفاني وحب الوطن.
عندما تعلن األخ��ت ج�ن��ان ،وع�ل��ى منصة االس�ت�ج��واب ،وأم��ام أعضاء
الحكومة برئيسها وأعضاء البرملان برئيسه ،وأمام الصحافة واإلعالم
ً
والحاضرين من الشعب ..أن اإلصالح أصبح مستحيال ،وأن االستجواب
ك��ان استجواب مقاولني وش��رك��ات ،وليس استجواب ن��واب ،فاعلم أن
السجاد األحمر زاد طوله ورونقه ليمشي عليه الفساد واملفسدون..
وحبل املشنقة علق للضمير الحي ونظافة اليد وحب الوطن.
هل هناك عرض وراء الكواليس ،هل هناك ضرب خفي ،هل هناك نوايا
خفية ،هل هناك لعبة ،هل هناك ..وهل هناك؟!
كلها ت�س��اؤالت واردة وقابلة للتصديق ،ولكن َم��ن الضحية ف��ي هذه
الكارثة؟ صدقوني ومن قلب يعشق هذا الوطن ويذوب ّ
حبًا في ترابه..
ٍ
إن ض�ح�ي��ة م��ا ح�ص��ل ف��ي ه��ذا االس �ت �ج��واب ل�ي�س��ت ج �ن��ان ب��وش� ّه��ري
بشخصيتها االعتبارية ..ال ،الضحية هو الوطن ال��ذي ب��ات متعطشًا
ملن يرأف بحاله ،ويوصل له أصحاب الضمائر الحية وأصحاب األيادي
النظيفة املحبة له بكل ما يعنيه هذا الحب من معنى ..واألهم من هذا كله
ّ
ويتمسك بهم بيديه وأسنانه.
يحافظ عليهم ويدافع عنهم
شكرًا جنان ،فقد أبدعت ولم يخسرك مجلس ال��وزراء ،ولكن خسرك
الوطن كما خسر كثيرين قبلك لنفس األسباب.

«ريتشارد ميل» تطلق Tourbillon
بسعر  295ألف دينار
الصحية امل�ن��زل�ي��ة؛ وع�ل�ي��ه ف��إن الفئة
املستفيدة م��ن ه��ذا امل�ش��روع ستكون
كبيرة.
وأردف � � ��ت ان ال �ف �ك��رة ت �ب �ل��ورت خ�ل�ال
ح� �ض ��وره ��ا امل ��ؤت � �م ��رات ال �ط �ب �ي��ة ف��ي
م �خ �ت �ل��ف دول ال � �ع� ��ال� ��م ،وب � �ع ��د ذل ��ك
ّ
ق��ام مستشفى ف��ي ن �ي��وي��ورك بتبني
امل �ش��روع ،ف��ي خ�ط��وة م�ف��اج�ئ��ة ،حيث
إن��ه من امل�ع��روف عن النظام الصحي
أن��ه رتيب وال يقبل األف�ك��ار الجديدة
ب� �س� �ه ��ول ��ة ،ل� �ك ��ن ف � ��ي ال � ��وق � ��ت ن �ف �س��ه
ً
ً
ّ
تبينّ أن ف��ي ن�ي��وي��ورك بيئة حاضنة
ّ
لالبتكارات ،وال يتأخرون في قبولها،

َ
�ظ��ي ب��اع �ت��راف
ك �م��ا أن م �ش��روع �ه��ا ح� ِ
ج� ��ام � �ع� ��ات ع ��امل� �ي ��ة و«ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة»
األم �ي ��رك �ي ��ة .وأش � � ��ارت ال �ع �ث �م��ان إل��ى
أن امل�ج�ل��ة ع�م��ره��ا ح��وال��ي  100ع��ام،
وب� � � � � ��دأت م � �ن� ��ذ ع� � � ��ام  1998ب ��وض ��ع
ّ
سيغيرون
قائمة للمبتكرين ،ال��ذي��ن
امل� � �ج � ��االت امل �خ �ت �ل �ف ��ة ،أو ي �ب �ت �ك��رون
م� �ج ��االت ج ��دي ��دة ،وس �ب��ق أن ك� َّ�رم��ت
م � ِّ
�ؤس ��س م� �ح � ِّ�رك ال �ب �ح��ث (.)google
وأه��دت العثمان ال�ف��وز لسمو األمير
وسمو ولي عهده ،مؤكدة أن اإلنجاز
ُي �ح �س��ب أي �ض��ًا ل �ل �ك��وي��ت؛ ف �ه��ي ال�ت��ي
أوصلت أبناءها إلى أعلى املراتب.

نيبال :علم كويتي عمالق يثير استهجان السكان
حسام علم الدين

وينقل املوقع عن صفحة «نخبة مغامري هماليا» على فيسبوك أن
مجموعة املغامرين ضمت أيضًا إيطاليني في صفوفها ،وأنها كانت
قد وصلت بامان إل��ى مدينة «لوكال» وذهبت فيما بعد ال��ى مدينة
«فاكدينغ» لقضاء ليلة فيها.

وأك��د صانع األف�لام واملغامر ايلي سيكالي ،ال��ذي كان قد وصل إلى
قمة الجبل ذاته ،أنه رأى املغامرين الكويتيني قبل أيام في معسكر،
وهم يحملون العلم العمالق املكون من  6أجزاء تمهيدًا لوضعه على
قمة الجبل.
من جهتها ،قالت ميرا اشاريا مسؤولة قسم تسلق الجبال في وزارة
السياحة النيبالية :ل��م يكن لدينا أي إذن بوضع علم عمالق على
قمة جبل «اب��ا دابلم» ،نحقق في األم��ر وفي حال تبني أن املغامرين
انتهكوا القوانني سنتحرك.
وامتألت مواقع التواصل االجتماعي بانتقادات تتعلق برفع العلم،
وقال املواطن النيبالي الكبا شيربا على «تويتر» :على الفريق الذي
قام بوضع هذا العلم أن يزيله فورًا ،وعلى السلطات اتخاذ اإلجراءات
الالزمة بحق الشركة التي نظمت تلك الرحلة ،كما يجب حظر هذا
الفريق املغامر من دخول النيبال مجددًا.

كيف تختار نظارتك الشمسية؟
األش �ع ��ة ف ��وق ال�ب�ن�ف�س�ج�ي��ة «أ» و«ب» .ال ت�ش�ت� ِ�ر
النظارات الشمسية التي ال توفر تفاصيل بشأن
حمايتها م��ن األش�ع��ة ف��وق البنفسجية .تذكر أن
ال�ل��ون ودرج��ة التظليل التي توفرهما النظارات
الشمسية ليس لهما عالقة ب�ق��درة النظارة على
ح�ج��ب األش �ع��ة ف ��وق ال�ب�ن�ف�س�ج�ي��ة .ك��ذل��ك ،اب�ح��ث
عن النظارات الشمسية املحيطة بالوجه أو التي
تناسب مقاس الوجه بشكل كبير ذات العدسات
العريضة ،التي تعمل على حماية العني من جميع
الزوايا.
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ستنتج منها  30ساعة فقط

على قمة جبل «ابا دبلم»

أثار رفع علم كويتي عمالق على قمة جبل شاهق في النيبال استياء
بعض السكان على مواقع التواصل االجتماعي هذا األسبوع ،بينما
أعلنت الحكومة أنها تحقق في األمر.
وقال موقع «نيبالي تايمز» إن مغامرين كويتيني رفعوا علم بالدهم
وه��و األكبر في العالم «بطول  100متر وع��رض  30مترًا ووزن 150
كيلوغرامًا» على قمة جبل «اب��ا دابلم» التي يبلغ ارتفاعه أكثر من
 6800م �ت��ر .وأش� ��ار امل��وق��ع إل ��ى أن ��ه ت�م�ك��ن رؤي ��ة ال�ع�ل��م ع��ن ب�ع��د 12
كيلومترًا من الجبال املقابلة ،وفي البداية كان يعتقد بعض السكان
أنه علم مشابه لعلم إيطاليا ،لكن بعد البحث تبني أن كويتيني كانوا
يحاولون تحطيم رقمًا قياسيًا من خالل رفع أكبر علم لبالدهم على
قمة الجبل الشاهق ،فيما لم يخف املغامرون الكويتيون هذا األمر.

عصر

طرح الثقة بالقيم..

ي باعتراف جامعات عالمية»
«مشروعي حَ ِ
ظ َ

ف� ��ي إن � �ج� ��از ك ��وي� �ت ��ي ،ف � � ��ازت ش�ي�خ��ة
العثمان بمنافسات «مبتكرون دون
 35عامًا» ،التي تنظمها مجلة «إم إي
ت��ي» الشهيرة ،وال�ت��ي ت�ك� ِّ�رم املبدعني
القادرين على تغيير املستقبل.
وقالت العثمان في تصريح لـ سبقلا:
إن م�ش��روع�ه��ا ال �ف��ائ��ز ه��و ع �ب��ارة عن
ّ
كمنصة
تطبيق إلكتروني يستخدم
للرعاية الصحية املنزلية ،حيث يعد
وسيلة ت��واص��ل ب�ين امل��ري��ض ـــــ ال��ذي
ّ
يتلقى رعاية صحية منزلية ــــ وأهله،
فيكون مثل وسيلة تواصل اجتماعي
بينهم .وأضافت :إن املشروع ُيحاكي
مشكلة عاملية في العالم األول ،ومن
ّ
املتوقع وصولها إلى العاملني الثاني
والثالث ،بعد حوالي  30عامًا ،وذلك
وف ��ق ال �ت �ص��ري �ح��ات ال��رس �م �ي��ة ل�لأم��م
املتحدة ،والتي نادت بحلول مبتكرة
لها.
وأوضحت العثمان أن األزمة املقبلة
ه� ��ي زي � � � ��ادة ال� �ض� �غ ��ط ع� �ل ��ى ال �ن �ظ��ام
ال �ص �ح ��ي ح � ��ول ال � �ع ��ال ��م ،وب��ال �ت��ال��ي
ال� � �ت � � ُّ
�وج � ��ه س � �ي � �ك ��ون ن � �ح ��و ال ��رع ��اي ��ة

الصــــالة

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

رنة قلم

في بالد العالم الديموقراطية تستقيل حكومات وتتشكل
أخرى ،ويتفق ائتالف سياسي وينحل آخر ،وقد يستقيل
رئيس وزراء وحده أو ربما وزير بمفرده ،فتتم الدعوة إلى
االنتخابات .كل ما نشاهده مما قد يبدو زوبعات سياسية
ما هي إال نظم ديموقراطية تؤمن بحرية الرأي يسود فيها
القانون ،حتى على أكبر رأس ،ولديها حدود واضحة بني
امللكية العامة والخاصة ،فال يمكن للحافي أن يملك قصرًا
في ليله ظلماء ،وال أن يقترف من خزينة الدولة ويضعها
في كبت أمه.
لن نرجع إل��ى ال��وراء كثيرًا ،فخالل  2019فقط استقالت
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في مايو التي استقال
قبلها ديفيد كاميرون ،وحتى يوليو كان مجموع ال��وزراء
الفرنسيني ال��ذي��ن استقالوا أح��د عشر وزي �رًا تحت والي��ة
م��اك��رون ،وف��ي أغسطس استقال رئيس ال��وزراء اإليطالي
جوزيبي كونتي .أم��ا ف��ي م��ارس ،فقد استقالت الحكومة
الفنلندية ،وف��ي مايو أيضا أعلنت ف��ي النمسا انتخابات
مبكرة بعد استقالة وزيرة واحدة.
ولو رجعنا ألسباب هذه االستقاالت ،لوجدناها اعترافات
بعدم القدرة على تنفيذ وعود قطعها الرئيس على نفسه
أو فشل في إصالح قطاعات مهمة كاالقتصاد أو التعليم
أو الصحة أو األم��ن أو الهجرة ،في حكومات تلبي مطالب
الشعوب .إن الرؤساء في تلك األنظمة الديموقراطية سواء
خ�ل�ال والي�ت�ه��م أو ب�ع��د استقالتهم ي�ظ�ل��ون ت�ح��ت املجهر،
فأعظم وأشهر قائد أوروب��ي في النصف الثاني من القرن
العشرين هلومت كول ،الذي درس القانون في فرانكفورت
وت��اري��خ ال�ع�ل��وم السياسية بجامعة ه��اي��دل�ب��رغَ ،م�ث��ل أم��ام

فجر

حالة البحر :معتدل إلى عالي الموج ( 3ـــ  7أقدام).

تعديل حقيبة التربية

كتب عبد النبي الشعلة في البالد البحرينية/ 3 ،11
/:2019
إن ال �ع��رب ال�ش�ي�ع��ة ت�ع��زز إدراك �ه��م اآلن ب��أن النظام
اإلي� ��ران� ��ي ل �ي��س م��ؤه�ل�ا وال م �خ��وال أو ق� � ��ادرا على
حمايتهم والدفاع عنهم ،هذا إذا افترضنا جزافا أنهم
ف��ي حاجة إل��ى حماية أو دف��اع .وب��أن ال��دول العربية
التي تدخلت فيها إيران لنصرة وحماية الشيعة فيها
أصبح وضعهم أكثر صعوبة ،ويكفينا أن ننظر اآلن
لحالهم في العراق كمثال واحد فقط ،هذا غير وضع
ماليني ال�ع��رب الشيعة ف��ي غ�ي��ره ،دع عنك ف��ي إي��ران
نفسها.
وبعيدا عن ادعاء هذا النظام بالقدسية الدينية ،وبغض
النظر عن حسن نواياه أو سوئها ،فإن النظام الحاكم
في إيران يبقى نظاما سياسيا ال يختلف عن غيره
في وضع مصالحه الوطنية والقومية قبل أي شيء
وفوق أي اعتبار ،ومن يعتقد خالف ذلك فهو واهم.
وع�ل��ى ه��ذا األس ��اس ،فالنظام ال�ح��اك��م ف��ي إي ��ران لن
يكترث أو يلتفت إلى العرب الشيعة في البالد العربية
إال في حدود ما يصب في وعاء خططه ومشاريعه
ومصالحه وأه��داف��ه الوطنية ،املشروعة منها وغير
املشروعة ،ولهذا ال نرى أي اهتمام منه مثال بشيعة
أذربيجان ،الذين تتجاوز نسبتهم  %70من السكان،
أو ش�ي�ع��ة ب��اك�س�ت��ان ،م �ق��ارن��ة ب��ان�ش�غ��ال��ه واه�ت�م��ام��ه
املنصب على الشيعة العرب وحمل «ه��م» حمايتهم
وال��دف��اع عنهم دون تفويض أو دع��وة؛ وذل��ك لغرض
واضح وهو محاولة استقطابهم واستدراجهم ،لكي
تصبح هذه الدول ضمن «مناطق نفوذهم» ،والنظام
اإلي��ران��ي ي�ك��رر ذل��ك ب�ص��راح��ة مستخدما مختلف
الشعارات .وسبق أن كشف آية اهلل أحمد علم الهدى،
إم ��ام ج��ام��ع م��دي�ن��ة م�ش�ه��د ،وع�ض��و مجلس خ�ب��راء
القيادة ،الطموح اإليراني بالقول« :إيران اليوم ليست
فقط إي ��ران ،وليست م�ح��دودة ب��ال�ح��دود الجغرافية.
ال�ي��وم الحشد الشعبي ف��ي ال �ع��راق ه��و إي ��ران ،حزب
اهلل ف��ي ل�ب�ن��ان ه��و إي ��ران ،أن �ص��ار اهلل ف��ي ال�ي�م��ن هم
إيران ،الجبهة الوطنية في سوريا هي إيران ،الجهاد
اإلسالمي وحماس في فلسطني هما إيران ،جميعهم
باتوا إيران ،لم تعد إيران فقط نحن!» انتهى االقتباس.
من كل ذلك نرى أن من املفترض أن يعرف الشيعة
ال �ع��رب ،وغ �ي��ره��م ،أن ال �ن �ظ��ام ال �ح��اك��م ف��ي إي� ��ران لن
يتردد في أي لحظة عن استخدامهم كورقة للمزايدة
وامل� �ق ��اي� �ض ��ة ،وس �ي �ت �خ �ل��ى ع �ن �ه��م ع �ن��دم��ا ت�ق�ت�ض��ي
مصلحته ذل��ك ،وه��ذا هو التصرف الطبيعي ال��ذي ال
يجب االستغراب منه ،فللدول مصالحها.
فأساس مطالبات متظاهري شعبي العراق ولبنان
ي �ج��ب أال ي �ش �ك��ل ق �ل �ق��ا إلي � � ��ران ،ف� �ه ��ؤالء ي �ط��ال �ب��ون
بتحسني ظروف معيشتهم ،والقضاء على الفساد.
وإن كانت إي��ران تحب مصلحة الشيعة ف��إن عليها
الوقوف مع مطالبهم ،وليس ضدها.
ل�ق��د ت��دخ�ل��ت إي� ��ران ،ب��اع�ت��راف�ه��ا ،ف��ي ل�ب�ن��ان وال �ع��راق
وال�ي�م��ن ،ف�ه��ل أص�ب��ح وض��ع الشيعة ف��ي ه��ذه ال��دول
أفضل؟ ربما استفادوا شيئا ما ،ولكن غالبية الدعم
املادي واملعنوي واملكاسب واملزايا ذهبت للسياسيني،
وأهل الحكم ،ولم يستفد منها الشيعي العادي شيئا
تقريبا!
وفي لقاء جمعنا والسفير اإليراني في الكويت ،من
خالل لقاء نظمته رابطة الصداقة الكويتية اإليرانية،
اب��دي�ن��ا ل�س�ع��ادة ال�س�ف�ي��ر م�خ��اوف�ن��ا ،وك�ي��ف ان على
إي� ��ران ،ال�غ�ن�ي��ة ب�ك��ل ش ��يء ،أن ت��رك��ز ج�ه��وده��ا على
الداخل اإليراني ،وتترك الدول العربية وشأنها ،فهذه
لديها ما يكفيها من مصائب ومشاكل ،وال حاجة
لها للمزيد.

ي�م�ك��ن ل�لأش �ع��ة ف ��وق ال�ب�ن�ف�س�ج�ي��ة ال� �ص ��ادرة من
الشمس أن تضر ليس فقط جلد ال�ج�ف��ون ولكن
يمكن أن تضر أيضا بالقرنية والعدسات واألجزاء
األخرى من العني .كذلك ،يرتبط التعرض لألشعة
ف ��وق ال�ب�ن�ف�س�ج�ي��ة ب �ح ��دوث ب �ع��ض أن � ��واع امل �ي��اه
البيضاء واحتمالية حدوث التنكس البقعي.
ع �ن��د اخ �ت �ي��ار ال� �ن� �ظ ��ارات ال �ش �م �س �ي��ة ،اب �ح��ث عن
تفاصيل الحماية م��ن األش�ع��ة ف��وق البنفسجية
امل � ��وج � ��ودة ع �ل��ى م �ل �ص��ق امل� �ن� �ت ��ج .اخ� �ت ��ر ن �ظ��ارة
ال �ش �م��س ال �ت��ي ت �ح �ج��ب  99إل� ��ى  100ب��امل �ئ��ة من

9.01 8.59 4.07 1.20

bdralbhr@yahoo.com

شيعة
المنطقة وإيران

مايو كلينك

أدنى جزر

2.32 4.51

وليد الصقعبي
أطلقت شركة ريتشارد ميل للساعات
إص � � � ��دارًا ج� ��دي � �دًا م� � �ح � ��دودًا م��ن
ساعتها ال�ج��دي��دة ،التي قالت
ّ
ّ
إنها ستمثل شخصية املغني
الشهير فاريل ويليامز ،والتي
لم يزد عدد قطعها على  ٣٠ساعة،
ب�ل�غ��ت ق�ي�م��ة ال ��واح ��دة م�ن�ه��ا  ٩٦٩أل��ف
دوالر؛ أي م ��ا ي �ع ��ادل  ٢٩٥أل ��ف دي �ن��ار
كويتي.
وح��رص��ت ال �ش��رك��ة ع�ل��ى أن ت �ك��ون ال�س��اع��ة،
التي حملت اس��م «ت��ورب�ي��ون» واخ�ت��ار فاريل
ت �ص �م �ي �م �ه��ا ،م� �س� �ت ��وح ��اة م � ��ن ش� �ك ��ل ك��وك��ب
املريخ ،بسبب إعجاب الفنان األميركي الشهير
بالكوكب ،واعتقاده أن مستقبل البشرية سيكون مرتبطًا به.
ّ
متخيلة لرائد فضاء ،يقف على سطح كوكب
وشكل الساعة عبارة عن صور
املريخ املعروف باللون األحمر ،وينظر إلى األرض ،في حني تنعكس صورة
الكوكب مع األرض على قناعه.
وتتميز الساعة بجسم من معدن كاربون والسيراميك ،واحتياطي للطاقة
ي�ص��ل ل�غ��اي��ة  ٥٢س��اع��ة ،ف��ي ح�ين ج��رى ت��زي�ين ب��دل��ة رائ ��د ال�ف�ض��اء البيضاء،
ّ
باستخدام فرشاة خاصة جرى تطويرها لرسم جسور يدويا ،وهي مصنعة
من معدن التيتانيوم الصلب .أم��ا القناع ،فهو مصنوع من ال��ذه��ب ،وجرى
نحته ورسمه يدويًا.
وب��ال �ن �س �ب��ة ال� ��ى ال� �ج ��زء األزرق ف ��ي ال �س ��اع ��ة ف �ق��د ج� ��رى اس� �ت� �خ ��دام زج ��اج
«أفينتورين» األزرق ،إلعطاء طابع الفضاء في الساعة ،بحيث تمكن رؤيته
من األمام والخلف.

الوفيات
● أمينة محمد كلندر علي 75( ،ع��ام��ًا) ،شيعت ،للرجال:
دي��وان ال�ك�ن��ادرة ،الشعب ،للنساء :ال�س��رة ،ق ،1ش ،14م ،27ت:
.25317473 – 99226637
● عائشة علي خليفة العميري ،ارم�ل��ة إب��راه�ي��م عبداهلل
ال�ه�ن�ي��دي 80( ،ع��ام��ًا) ،شيعت ،ل�ل��رج��ال :العديلية ،ق ،2ش،21
م ،10دي ��وان ال�ع�م�ي��ري ،ل�ل�ن�س��اء :ال�ع��دي�ل�ي��ة ،ق ،3ش ��ارع عيسى
ال �ع �س �ع��وس��ي ،ع �ل��ى ال ��دائ ��ري ال ��راب ��ع ،م ،26ت– 99737644 :
.99004095
● فهد عبدالرحمن محمد البناي 59( ،ع��ام��ًا) ،التشييع
بعد صالة عصر اليوم ،للرجال :العديلية ،ق ،1ش��ارع عبداهلل
الهاجري ،م ،17للنساء :الزهراء ،ق ،5ش ،502م ،13ت98884210 :
– .66617935
● غلوم عبدالله قاسم 90( ،ع��ام��ًا) ،التشييع التاسعة
ص �ب��اح ال �ي��وم ،ل �ل��رج��ال :ال �ج��اب��ري��ة ،حسينية ال �ب �ل��وش ،ق،11
ش ،108للنساء :حسينية أم البنني ،الرميثية ،ت.99614271 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»
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