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كل الجهات الرقابية والقضائية تنتفض للمال العام والتحقيق في «تجاوزات صندوق الجيش»

ْ
ْ
«..ك َبرَ ت»!

¶ وكالة بلومبيرغ العالمية تتناول القضية وتداعياتها السياسية والمالية والقانونية  ..وسمعة البالد!
¶ الغانم :ال تحصين ألي شخص مهما كان مركزه ..ال نحمي فاسداً وال ندين بريئاً ولسنا طرفاً في الصراعات
محمد السندان وفهاد الشمري
ومبارك الحبيب
م��ع دخ ��ول  5ج �ه��ات رق��اب�ي��ة وق�ض��ائ�ي��ة على
خ � ��ط م� �ت ��اب� �ع ��ة ق� �ض� �ي ��ة ص� � �ن � ��دوق ال� �ج� �ي ��ش،
أك ��دت م �ص��ادر م�ع�ن�ي��ة أن ال�ق�ض�ي��ة «ك �ب��رت»
خ � �ص� ��وص� ��ًا م � ��ع ان � �ت � �ف� ��اض� ��ة ت � �ل� ��ك ال� �ج� �ه ��ات
ملتابعتها والتحقيق فيها ،وذلك من مجلس
األمة إلى ديوان املحاسبة إلى هيئة مكافحة
ً
ال�ف�س��اد ،ف�ض�لا ع��ن النيابة ال�ع��ام��ة وتحويل
القضية برمتها الحقًا إل��ى محكمة ال��وزراء.
وأك� ��د رئ �ي��س م �ج �ل��س األم� ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م
أن ��ه ات �خ��ذ اإلج� ��راء امل �ط �ل��وب م�ن��ه ف ��ور تلقيه
رس �م �ي ��ًا أول م ��ن أم � ��س ال� �س� �ب ��ت ،ك �ت ��اب ��ًا م��ن
ال�ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س ال� ��وزراء وزي ��ر ال��دف��اع
الشيخ ناصر الصباح حول نتائج التحقيق
ف��ي «ص�ن��دوق الجيش» ،موضحا أن��ه «أدرج
الكتاب على ج��دول أعمال أول جلسة مقبلة
للنظر ف��ي تكليف دي��وان املحاسبة بفحص
هذا املوضوع».
وش � ��دد ع �ل��ى أن امل �ج �ل��س ك� ��ان وس �ي �ظ��ل م��ع
إح � ��ال � ��ة أي ب �ل ��اغ ع � ��ن ش� �ب� �ه ��ات ف � �س� ��اد إل ��ى
ال� �ج� �ه ��ات ال ��رق ��اب� �ي ��ة امل� �ع� �ن� �ي ��ة ،ول � ��ن ي �ج��ري
تحصني اح��د مهما ك��ان م��رك��زه أو اس�م��ه أو
م�ك��ان�ت��ه االج�ت�م��اع�ي��ة ،ون �ح��ن ال ن��دي��ن بريئًا
وال ن�ح�م��ي ف��اس �دًا ،وال ن�ق�ب��ل أن ن�ك��ون طرفًا
ضد آخر في أي صراع ،بل نحن مع اإلصالح
ضد الفساد».
إل� ��ى ذل � ��ك ،ع �ل �م��ت سبقلا أن ال �ن ��ائ ��ب ال �ع��ام
امل �س �ت �ش��ار ض� ��رار ال �ع �س �ع��وس��ي أح� ��ال أم��س
ال � �ب�ل��اغ امل � �ق� ��دم م� ��ن ال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال ��وزراء وزي��ر ال��دف��اع ال�ش�ي��خ ناصر

الصباح ،بشأن صندوق الجيش ،ضد وزير
ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ خ��ال��د ال� �ج ��راح إل ��ى ل�ج�ن��ة
التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء،
وبالتالي أصبح اختصاص التحقيق للجنة
التحقيق بمحاكمة الوزراء.
وق � ��ال م �ص��در م �ط �ل��ع إن ال �ن��ائ��ب ال� �ع ��ام ق��رر
إحالة البالغ تطبيقًا للقانون امللزم إحالته
ِّ
خالل  48ساعة منذ لحظة تسلمه من املبلغ
إذا كان البالغ ضد وزير.
وأض� � � ��اف أن اإلج � � � ��راء ال� �ت ��ال ��ي ق � �ي ��ام ل �ج �ن��ة
التحقيق بإخطار الجراح بمضمون البالغ،
ُ
ويطلب منه الرد على البالغ في غضون شهر
أو أكثر ،كما أنه سيتم إخطار رئيس مجلس
األمة ورئيس مجلس الوزراء بالبالغ.
وذك��ر امل�ص��در أن��ه تمكن االس�ت�ع��ان��ة ب��دي��وان
امل�ح��اس�ب��ة وه�ي�ئ��ة م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ل�ت��زوي��د
اللجنة باملعلومات ،وه��ذا م��ا ستكشف عنه
األيام القليلة املقبلة.
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،أع�ل�ن��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ملكافحة
ال�ف�س��اد «ن��زاه��ة» اس�ت�ع��داده��ا لتقديم ال��دع��م
ال�ف�ن��ي ال�ل�ازم إل��ى ج�ه��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق املختصة،
ع �ب��ر ت �ل �ق��ي ك ��ل امل �ع �ل ��وم ��ات وال� �ب� �ي ��ان ��ات م��ن
ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وال� �ج� �ه ��ات ال��رق��اب �ي��ة
وم��ن امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين ب �ش��أن م��ا يتعلق
بصندوق الجيش.
وك ��ان الف �ت��ًا أم ��س ،ت �ن��اول وك��ال��ة ب�ل��وم�ب�ي��رغ
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة ل �ق �ض �ي ��ة ص� �ن ��دوق
ال �ج �ي��ش ،وت��رك �ي��زه��ا ف��ي ت �ق��ري��ر ط��وي��ل على
ات �ه ��ام ��ات ف �س��اد ت �ط��ول ش �خ �ص �ي��ات ن��اف��ذة،
كما أشارت إلى التداعيات السياسية .وهذا
ال �ت �ن��اول ال�ص�ح��اف��ي ال �ع��امل��ي ل�ل�ق�ض�ي��ة يضع
ال�ك��وي��ت م�ج��ددًا ف��ي ب��ؤرة االه�ت�م��ام الختبار
دولة القانون.

مختصر مفيد

«المال العام»
قضيتنا الكبرى
 ..وال نعبأ
بأجنداتكم
السياسية

بقية أخبار
الصفحة
األولى | ص02

قطاع الضيافة الكويتي ..يعاني
اقتصاد | ص24
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باق»
الغانم  :وفق ما أبلغني األمير «المجلس ٍ

مشاورات تشكيل الحكومة تنطلق اليوم
¶ انتظروا فترة بسيطة ..وال تلتفتوا إلى من يحاول زعزعة األوضاع
¶ سترون حكيمنا يعالج األمور لما فيه خير الشعب الكويتي ومصلحته
كشف رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم أن املشاورات الرسمية
للحكومة ال��ج��دي��دة تنطلق ال��ي��وم ،و«ك���ل امل��ط��ل��وب ان��ت��ظ��ار فترة
بسيطة جدًا من دون االلتفات إلى من يحاول زعزعة األوضاع»،
م��ش��ددًا ع��ل��ى أن «ح���ل امل��ج��ل��س ب��ي��د س��م��و األم��ي��ر وال ي��ن��ازع��ه أو
يشاركه فيه أحد» ،وقال« :وفق ما أبلغني سموه من قبل وأمس
أي��ض��ًا ،ف���إن امل���وض���وع سيقتصر ع��ل��ى تشكيل ح��ك��وم��ة ج��دي��دة،
باق بإذن اهلل».
واملجلس ٍ
ً
وت����ط����رق ال���غ���ان���م إل�����ى «ال���ق���ل���ق» ال������ذي ي���ن���ت���اب امل���واط���ن�ي�ن ق���ائ�ل�ا:
«اط��م��ئ��ن��وا ،ف���األم���ور ب���إذن اهلل ب��خ��ي��ر ،واهلل س��ب��ح��ان��ه أن��ع��م على
الكويت وشعبها بأمير حكيم وكبير يقدر األمور ويعرف كيفية
التعامل معها ،وسترون أننا وكما عهدنا دائمًا كبيرنا وأميرنا
وحكيمنا كيف سيعالج األم��ور ويحسمها ملا فيه خير الشعب
الكويتي ومصلحته».

مبارك حبيب

أخي راكان خير من يمثل الكويت

سمو األمير مستقبالً رئيس مجلس األمة | كونا

 117ألف دينار من  5ماليين

تجريد  1200معماري من لقب مهندس

«التربية» ِّ
تحصل  % 2.3فقط
من إيجارات مرافقها
هاني الحمادي
ك���ش���ف���ت م������ص������ادر م���ط���ل���ع���ة ل������ـ سبقلا
أن ت����راخ����ي وزارة ال���ت���رب���ي���ة ف����ي ج��م��ع
م��س��ت��ح��ق��ات��ه��ا م����ن ال���ج���ه���ات امل���ؤج���رة
مل��ب��ان��ي��ه��ا س���اه���م ف����ي ان���خ���ف���اض ه���ذه
اإليرادات بشكل كبير جدًا.
وك����ش����ف����ت امل�������ص�������ادر أن «ال����ت����رب����ي����ة»

ّ
حصلت ال��ع��ام امل��اض��ي نحو  117ألف
دي��ن��ار بنسبة  %2.3فقط م��ن إجمالي
اإلي������������رادات ال�����واج�����ب ت��ح��ص��ي��ل��ه��ا م��ن
الجهات الحكومية املستأجرة ملرافقها،
البالغة أكثر من  5ماليني دينار ،فيما
بلغ إجمالي اإلي��رادات عام  2017نحو
 580أل��ف دينار ،بعد أن ك��ان في 2016
أكثر من  5.2ماليني دينار.

في العدد

 KIBيربح
 12.8مليون
دينار في
 9أشهر
اقتصاد
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وأوض����ح����ت امل����ص����ادر ع��ي��ن��ه��ا أن ه��ذه
اإلي����������رادات م���ص���دره���ا ت���أج���ي���ر م���راف���ق
ال����وزارة الخالية إل��ى م���دارس خاصة،
أو ص�����االت أل���ع���اب ل��ج��ه��ات ح��ك��وم��ي��ة
ومؤسسات عامة ،الفتة إلى أن الوزارة
ع��ازم��ة على ات��خ��اذ إج����راءات قانونية
بحق الجهات التي يثبت تقاعسها في
تسديد األموال املستحقة عليها.

خالد الحطاب
فيما حذرت جمعية املهندسني مدعي املهنة من خلط األوراق ومحاوالت االلتفاف على القوانني،
كشفت على لسان رئيسها فيصل العتل ع��ن تجريد  1200م��ن املعماريني غير الكويتيني
املقيمني في البالد من لقب مهندس لعدم انطباق الشروط على شهاداتهم.
وق��ال العتل ل�ـ سبقلا :ف��ي امل�ق��اب��ل اع�ت�م��دت الجمعية ش �ه��ادات  2500مهندس م�ع�م��اري من
املقيمني بعد التدقيق.
ولفت إلى تنسيق مكثف مع الهيئة العامة للقوى العاملة لتصحيح األوضاع وفلترة الشهادات
وتنقية سوق العمل من املزيفني ،واملنتسبني زورًا للمهن الهندسية.
وأض��اف :ال يمكن مساواة املعماري بمهندس العمارة ،وذلك وفق النظام األساسي للجمعية،
الذي يميز بني بكالوريوسي العمارة والهندسة املعمارية ،فالجمعية تمنح االعتماد للحاصلني
فقط على شهادات الهندسة.
من جانبهم ،أبلغ األشخاص املتضررون سبقلا أنهم تقدموا بشكاوى أمام وزارة الشؤون
متظلمني فيها من قرار الجمعية بسحب اللقب منهم ،الفتني إلى أنها منحتهم العضوية سابقا
ثم عادت وسحبتها بال مبررات قانونية على حد قولهم.

الكويت | ص08

«بوبيان»..
ثاني أعلى
تصنيف
في
الكويت
اقتصاد 22

خامنئي «شرعن» رفع سعر البنزين ..وروحاني ربطه بالعقوبات

هبوط إضافي
في إيجارات المطاعم
هبة حماد
توقعت م��ص��ادر مطلعة ف��ي س��وق امل��ط��اع��م ن���زول اإلي���ج���ارات أكثر
ف��ي ع��ام  ،2020علما ب��أن بعض املستأجرين حاليا يطلبون سنة
مجانا وإي��ج��ارا بقيمة  15دي��ن��ارا للمتر امل��رب��ع ،م��ع ن���زوح بعض
املطاعم باتجاه العاصمة واألبراج ،هربا من بعض املجمعات التي
لم تعد مجدية إلقامة مطاعم فيها ،وتضيف مصادر هذا القطاع
أن منطقة املباركية ومجمعي األفنيوز و 360هي األكثر استقطابا
للمستثمرين في قطاع املطاعم ،وذلك بالنظر إلى إقبال الناس من
مختلف الشرائح على هذه األماكن.
أم����ا م��ج��م��ع م�����روج ،ف��ه��و األك���ث���ر ش��ع��ب��ي��ة ح��ال��ي��ا مل���ا ي��ت��م��ت��ع ب���ه من
مساحات وتنوع وملوقعه املميز ،أما في الطريق الساحلي الجنوبي
فبات العرض أكبر من الطلب ،وبالتالي هبطت اإليجارات.
إل��ى ذل��ك ،ف��إن أسعار اإلي��ج��ارات ترتكز على التكلفة والعائد ،وأن
امل��ط��اع��م ف��ئ��ات ،وال��ع��دي��د م��ن اإلي���ج���ارات يعتمد ع��ل��ى ن���وع العقار
واملوقع والطابق والزاوية.
وساهمت مجمعات املطاعم بتعزيز ه��ذا القطاع وزي��ادة حرفيته
حتى باتت املطاعم في الكويت بمواصفات عاملية.

اقتصاد | ص20

الحكومة
هي
المشكلة
والحل
الهاشم :أتبنى مبادرة بوشهري
الكويت  04بشأن تطبيق بنك الدم الكويت 05

احتجاجات إيران 36 :قتي ً
ال وألف معتقل

خالفات الحريري  -باسيل  -الصفدي تنفجر

لبنان :مرشح «الثورة» يهزم
األحزاب في «المحامين»
بيروت  -سبقلا

محرر الشؤون الدولية

ّثبتت االنتفاضة الشعبية اللبنانية حضورها على مستويات ع��دة ،متخطية في
يومها الـ 34الشارع إلى النقابات املهنية ،لتكتسب بذلك صفة الثورة الشاملة.
وفي وقت احتشد أمس اآلالف في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت
وفي ساحة النور بطرابلس تحت عنوان «أحد الشهداء» ،حققت االنتفاضة نصرا
جديدا ،تمثل بفوز مرشح «ال�ث��ورة» ملحم خلف بمنصب نقيب محامي بيروت،
في وج��ه مرشح أح��زاب السلطة (املستقبل  -ال�ق��وات  -التيار الحر -االشتراكي)
التي تكاتفت كلها ضده .وما أن أعلن فوز خلف حتى هتف املحامون «ثورة ثورة»
داخل حرم النقابة.
ورأى مراقبون أن ما ج��رى في نقابة املحامني ما هو إال بداية وسينعكس على
س��ائ��ر ال�ن�ق��اب��ات األخ ��رى ال�ت��ي ب��دأت تتحرر م��ن س�ط��وة أح ��زاب السلطة ،معربني
عن أملهم ب��أن تدفع ه��ذه النتيجة السلطة إل��ى إع��ادة النظر بتعاطيها مع مطالب
الشارع بدال من إفراغ طاقتها بقمع الحراك وشيطنة الشعب ،تمهيدا لإلبقاء على
مكتسباتها.
ح�ك��وم�ي��ا ،أع ��اد ط�ل��ب ال��وزي��ر ال�س��اب��ق م�ح�م��د ال�ص�ف��دي س�ح��ب اس�م��ه م��ن قائمة
املرشحني لتولي رئاسة حكومة جديدة ،امللف الحكومي إلى النقطة «صفر» ،وربما
«ب�ع��د ال�ص�ف��ر» ،ج� ّ�راء ب��روز ال�خ�لاف ب�ين الرئيس سعد ال�ح��ري��ري ورئ�ي��س التيار
الوطني الحر جبران باسيل إلى العلن أمس .حيث رد الحريري بعنف على اتهامات
التيار له بأنه طرح اسم الصفدي من باب امل�ن��اورة ،مشيرا إلى أن الوزير جبران
باسيل هو من أصر على اقتراح اسم الصفدي لرئاسة الحكومة .لكن الصفدي عاد
ّ
وأصدر بيانا اتهم فيه الحريري بأنه «تخطى الوعود ولم يلتزم بها».

تواصلت موجة االحتجاجات في إيران ،أمس ،ضد قرار رفع سعر البنزين ،حيث
تعاملت القوى األمنية مع املتظاهرين بقبضة حديدية ،في وقت أكد املرشد علي
خامنئي املضي في تطبيق القرار ،ورأى أن ما يجري من «أعمال شغب وتخريب
يقف وراء ه����ا األع����داء وم��ع��ارض��و ال���ث���ورة» .م��ن جهته أك��د ال��رئ��ي��س روح��ان��ي أن
«رفع أسعار البنزين جاء بعد عدم إمكانية زيادة الضرائب أو تصدير املزيد من
النفط» في إشارة إلى العقوبات األميركية.
وش���دد روح��ان��ي ع��ل��ى أن «االع���ت���راض م��ن ح��ق ال��ن��اس وأم���ر منفصل ع��ن أع��م��ال
الشغب ،ويجب أال نسمح بزعزعة أمن املواطنني».
وأش���ارت وس��ائ��ل إع�ل�ام إي��ران��ي��ة إل��ى أن م��وج��ة االح��ت��ج��اج��ات أدت إل��ى مقتل 36
شخصا واعتقال أل��ف ،وقطع خدمة اإلنترنت ع��ن كامل ال��ب�لاد .وح���ذرت وزارة
االستخبارات من أن السلطات ستتعامل بصرامة مع املخلني باألمن العام ومن
يستهدفون أمن واستقرار البالد.
ونقل موقع «إيران إنترناشيونال» عن مصدر في مستشفى مدينة كرج «وصول
أكثر من  10جثث و 17جريحا للمستشفى» ،بينما أفادت وكالة األنباء الرسمية
بمقتل شرطي ،متأثرا بجروحه ،إثر إطالق النار عليه ،السبت ،خالل مواجهات
مع متظاهرين في مدينة كرمانشاه.
وعلى الرغم من التعامل األمني ال��ص��ارم مع املحتجني ،أعلن التجار في ب��ازار
ط��ه��ران الكبير اإلض����راب ،وأغ��ل��ق��وا محالهم ،دع��م��ا للمتظاهرين ،كما تواصلت
االح��ت��ج��اج��ات ف��ي ع��دد م��ن ال��ج��ام��ع��ات ،وق���ام البعض بقطع ط��رق��ات ،ف��ي مشهد
مواجهة ،ستحدد األيام املقبلة الصورة النهائية له.
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«الجنايات» تحكم
في قضية «الداو»
 8ديسمبر
ح��ج��زت محكمة ال��ج��ن��اي��ات ،أم���س ،ب��رئ��اس��ة امل��س��ت��ش��ار محمد
املطيري ،التظلم املقدم من إدارة الفتوى والتشريع على قرار
النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية «الداو» ،املتهم فيها
قياديون وموظفون في مؤسسة البترول ،إلى جلسة  8ديسمبر
املقبل.
وفي أحداث جلسة أمس ،حضر دفاع «الفتوى» املحامي فيصل
القطان وصمم على إعادة فتح التحقيق بالقضية ،كما حضر
عن املتظلم ضدهم املحامي د .فايز الظفيري.
وق��دم دف��اع الحكومة سندات وع��ق��ودا وأوراق���ا ضخمة ،مؤكدًا
أن املتهمني ارت��ك��ب��وا أخ��ط��اء ف��ي ع��ق��د صفقة «ال�����داو» تسببت
في خسارة الدولة  2.2مليار دوالر ،وطالب بمحاسبتهم وفقا
لقانون الجزاء.

مجلس أمة | ص11

قال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم «كانت لدي مهمة رسمية
في جنيف بحضور رؤساء البرملانات في العالم ،وبسبب دور
الكويت املميز جرى اختيار البرملان الكويتي ورئيسه لتمثيل
املجموعة الجيوسياسية العربية ،وك��ان يفترض أن أسافر
ال �ي��وم (أم� ��س) ،لكني كلفت أخ��ي راك ��ان ال�ن�ص��ف ن�ي��اب��ة عني
لحضور املؤتمر الدولي ،وهو خير من يمثل البرملان الكويتي
في املحافل الدولية».

دفاع الحكومة يطالب بإعادة فتح التحقيق

صورة نشرتها وكالة صمهر تظهر احتراق حافلة خالل االحتجاجات في ايران
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ولي العهد مستقبالً الغانم

األمير مستقبال المبارك

سموه استقبل وولي العهد الغانم والمبارك

األميرُ :عمان حققت إنجازات حضارية وتنموية
اس�ت�ق�ب��ل س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ف��ي ق�ص��ر ب�ي��ان،
صباح أمس ،سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد ،ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم،
ورئيس مجلس ال ��وزراء سمو الشيخ جابر
املبارك.
م��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،ب �ع��ث س �م��و األم �ي��ر ب��رق�ي��ة
ت �ه �ن �ئ��ة إل� ��ى ال �س �ل �ط��ان ق ��اب ��وس ب ��ن س�ع�ي��د
سلطان عمان ،عبر فيها عن خالص تهانيه
وأطيب تمنياته بمناسبة الذكرى التاسعة
واألربعني للعيد الوطني للسلطنة.
وأش � � ��اد س� �م ��وه ب �م��ا ح �ق �ق �ت��ه ال �س �ل �ط �ن��ة م��ن
إن�ج��ازات حضارية ونهضة تنموية شملت
ك��اف��ة امل� �ج ��االت ،متمنيا ل�ل�س�ل�ط��ان ق��اب��وس
موفور الصحة والعافية وللسلطنة وشعبها
ال�ك��ري��م امل��زي��د م��ن ال�ت�ق��دم واالزده� ��ار ف��ي ظل

قيادته الحكيمة.
وأرس � � ��ل س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� ��واف
األحمد ،ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم،
ورئيس مجلس ال ��وزراء سمو الشيخ جابر
املبارك برقيات مماثلة.
ب ��دوره ،استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ
نواف األحمد في قصر بيان ،أمس ،رئيس
م �ج �ل��س األم� � ��ة م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ،ورئ �ي��س
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك،
ون� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء وزي� ��ر
الخارجية الشيخ ص�ب��اح ال�خ��ال��د ،ونائب
رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ال� �ش� �ي ��خ خ ��ال ��د ال� � �ج � ��راح ،ون� ��ائ� ��ب رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح( .كونا)

رسالة من األمير إلى الرئيس اليمني
سلم سفير الكويت ل��دى السعودية الشيخ
علي الخالد رسالة إلى الرئيس اليمني عبد
رب��ه م�ن�ص��ور ه ��ادي م��ن س�م��و ام�ي��ر ال�ب�لاد،
ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
الشقيقني.
وق � ��ال ال �خ��ال��د أم� ��س ان ال ��رس ��ال ��ة تضمنت
ال �ت �ه��ان��ي وال �ت �ب��ري �ك��ات ب �م �ن��اس �ب��ة ت��وق�ي��ع
«ات �ف��اق ال ��ري ��اض» ب�ي�ن ال�ح�ك��وم��ة ال�ش��رع�ي��ة
ال �ي �م �ن �ي ��ة وامل � �ج � �ل� ��س االن � �ت � �ق ��ال ��ي ال �ي �م �ن��ي
استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمني
ال �ش ��ري �ف�ي�ن امل� �ل ��ك س �ل �م ��ان ب� ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز
وبرعاية من ولي العهد نائب رئيس مجلس

الوزراء وزير الدفاع السعودي االمير محمد
بن سلمان.
وأك��د ان الكويت ستظل على ال ��دوام داعمة
وم ��ؤي ��دة ل�ل�ي�م��ن ب �م��ا ي �ع��زز وح ��دت ��ه وام �ن��ه
واس� �ت� �ق ��راره ول� ��ن ت ��دخ ��ر ج �ه ��دا ف ��ي س�ب�ي��ل
تعزيز ذل��ك ودع��م قيادته الشرعية وص��وال
الى تحقيق االمن والسالم املنشود.
م��ن جهته ،عبر ال��رئ�ي��س ه��ادي ع��ن تقديره
وام�ت�ن��ان��ه ل�ج�ه��ود ال�ك��وي��ت ودع�م�ه��ا ال��دائ��م
لليمن فذلك «ليس بجديد على االشقاء في
الكويت» ،محمال السفير الخالد نقل تحياته
لسمو امير البالد( .كونا)

تعزية
خادم الحرمين
أرس���ل س��م��و ام��ي��ر ال��ب�لاد برقية
ت����ع����زي����ة ال��������ى خ����������ادم ال����ح����رم��ي�ن
الشريفني العاهل السعودي امللك
س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��وف��اة
املغفور له بإذن اهلل تركي بن عبد
اهلل ،سائال اهلل ان يتغمده بواسع
رح��م��ت��ه وي��س��ك��ن��ه فسيح جناته
وان يلهم االس��رة املالكة الكريمة
جميل الصبر وحسن العزاء.
وب��ع��ث س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د الشيخ
ن����واف االح���م���د ،ورئ��ي��س مجلس
ال������������وزراء س���م���و ال���ش���ي���خ ج���اب���ر
املبارك برقيتني مماثلتني.

تهنئة التفيا
ب��ع��ث س��م��و أم���ي���ر ال���ب�ل�اد ب��رق��ي��ة
ت��ه��ن��ئ��ة إل�����ى رئ����ي����س ج��م��ه��وري��ة
التفيا إيغليز لفيتس بمناسبة
العيد الوطني ل��ب�لاده ،متمنيا له
م��وف��ور الصحة والعافية ولبلده
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وب��ع��ث س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د الشيخ
ن����واف األح���م���د ،ورئ��ي��س مجلس
ال������������وزراء س���م���و ال���ش���ي���خ ج���اب���ر
املبارك برقيتني مماثلتني.

المبارك مستقبالً بندر الحجار

رئيس الوزراء والخالد اجتمعا بوزيرة خارجيتها

 4اتفاقيات تعاون مع سيراليون
استقبل رئيس مجلس ال��وزراء سمو الشيخ
جابر املبارك بحضور نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد
ف ��ي ق �ص��ر ب� �ي ��ان ،أم � ��س ،وزي� � ��رة ال �خ��ارج �ي��ة
وال �ت �ع��اون ال ��دول ��ي ب�ج�م�ه��وري��ة س�ي��رال�ي��ون
ن�ب�ي�ل��ة ك ��وروم ��ا وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل �ه��ا ،حيث
نقلت تحيات رئيس بالدها جوليوس مادا
بيو إل��ى سمو أمير البالد وتهنئته بنجاح
الفحوص الطبية التي أجراها سموه.
كما استقبل املبارك بحضور وزي��رة الدولة
للشؤون االقتصادية وزيرة املالية بالوكالة

مستعدون للتعاون مع جهات التحقيق
التحقيق املختصة إعماال لالختصاصات املذكورة في قانون
رقم  2لسنة .2016
وأكد أن الهيئة مستعدة لتلقي كل املعلومات والبيانات من
الجهات الحكومية والجهات الرقابية تفعيال للمادة رقم 69
من الالئحة التنفيذية ،ومن املواطنني واملقيمني حول واقعة
سوء استغالل ما يعرف بصندوق الجيش.
ول �ف��ت إل ��ى أن ال�ه�ي�ئ��ة ل��ن ت��أل��و ج �ه �دًا ف��ي ف�ح��ص ودراس ��ة
وت �ح �ق �ي��ق ك ��ل م ��ا ي� �ق ��دم إل �ي �ه��ا م ��ن م �ع �ل��وم��ات وب �ي��ان��ات

ً
وص ��وال للحقيقة م��ع تأكيد ن��زاه��ة على ال�ت��زام�ه��ا بتوفير
ك ��ل ال �ض �م��ان��ات ل �ت��وف �ي��ر ال �س��ري��ة مل �ق��دم��ي ه ��ذه ال �ب �ي��ان��ات
واملعلومات ،مشددا على حرصها على متابعة كل ما يثار
في وسائل اإلع�لام ومنصات التواصل االجتماعي بشأن
وق��ائ��ع ال�ف�س��اد وال �ت��أك��د م��ن م��دى ج��دي�ت�ه��ا ومصداقيتها
ً
وصوال لتكوين أساس معقول لالشتباه بارتكاب الوقائع
واألخبار املنشورة واملتداولة في ظل جهودها الرامية إلى
مكافحة الفساد.

ُ
ألفا
محام 30
تغريم
ٍ

لسماع أقوال ضابط الواقعة

تأجيل قضية اختالس
 200ألف دينار في «األوقاف»
المحرر القضائي
ن�ظ��رت محكمة ال�ج�ن��اي��ات ،ام ��س ،قضية
اخ �ت�لاس��ات وزارة األوق � ��اف امل�ت�ه��م فيها
م��راق��ب ب ��ال ��وزارة وص��اح��ب ش��رك��ة وآخ��ر
واف��د ،وق��ررت تأجيلها الستدعاء ضابط
الواقعة وسؤاله في القضية.
واسندت النيابة العامة إلى املتهم األول
بصفته موظفا عاما بأن استولى على ما
يقارب  200الف دينار من خالل مناقصات

إلحدى الشركات بأن اعتمد فواتير صرف
بقيمة اعمال مناقصة مسندة إلى الشركة
التي يمثلها املتهم الثاني رغ��م علمهما
بعدم تنفيذ األعمال كاملة ،وتمكن املتهم
بذلك من حمل إدارة الشؤون املالية على
صرف املبلغ املذكور للمتهم الثاني الذي
ح��رر شيكا للمتهم الثالث وسلم بعضا
منه نقدا للمهتم األول وتمكنوا بذلك من
االستيالء على املبلغ.
وقد ارتبطت تلك الجريمة بجناية أخرى

ارت�ب��اط��ا ال يقبل ال�ت�ج��زئ��ة ،حيث إن��ه في
الزمان واملكان ارتكب املتهم الثاني تزويرا
ف��ي م �ح��ررات رسمية بقصد استعمالها
على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة،
وه ��ي ف��وات �ي��ر وم �س �ت �ن��دات ص ��رف قيمة
أعمال املناقصة واملبينة بالتحقيقات.
وف ��ي أح � ��داث ج�ل�س��ة أم� ��س ،ح �ض��ر دف��اع
املتهم األول املحامي بشار النصار واكد
ان القضية ال تزال في بدايتها وان املتهم
بريء حتى تثبت إدانته.

«اإلطفاء» :مستعدون لموسم األمطار

أيدت محكمة االستئناف أمس إدانة محام،
وقضت ب��إل��زام��ه دف��ع  30أل��ف دي�ن��ار بتهمة
اإلس��اءة إلى وكيل نيابة خالل التحقيقات
في إح��دى القضايا .وكانت النيابة العامة
أس �ن ��دت إل ��ى امل �ح��ام��ي ه ��ذه ال �ت �ه �م��ة أث �ن��اء
حضوره للتحقيق مع أحد املتهمني ،حيث
نشب خ�لاف وعلت األص��وات داخ��ل ممرات
النيابة ،ورأت املحكمة من خالل املستندات
وأوراق ال� �ق� �ض� �ي ��ة أن اإلدان� � � � � ��ة واض � �ح ��ة
وتستوجب إيقاع هذه العقوبة بحق املتهم.

نزف الطرقات يتوالى:

مصرع شخصين وإصابة 2
أحمد العنزي
لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخ��ران
إثر حادث مروري تمثل في تصادم بني  3مركبات
على طريق الجهراء باتجاه العبدلي أمس .وقال
م�ص��در أم �ن��ي :إن ب�لاغ��ًا ورد إل��ى غ��رف��ة عمليات
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ب��ال�ح��ادث ،فتوجه رج��ال امل��رور
وال �ط��وارئ الطبية إل��ى امل��وق��ع ،وع�ن��د وصولهم
ت �ب�ي�ن أن ال � �ح � ��ادث أس� �ف ��ر ع� ��ن وف � � ��اة ش�خ�ص�ين
مجهولي الهوية نتيجة اإلصابات الخطيرة التي
لحقت بهما ،فيما نقل املصابان إلى املستشفى
لتلقي العالج ،وتم استدعاء األدلة الجنائية لرفع
الجثتني وإحالتهما للطب الشرعي.

ُّ
فض ُّ
تجمع محدود
في «اإلرادة»
المكراد وقياديو اإلطفاء خالل االجتماع

عقد امل��دي��ر ال�ع��ام ل�ل�إدارة ال�ع��ام��ة لإلطفاء
ال �ف��ري��ق خ��ال��د امل �ك��راد أم ��س اج�ت�م��اع��ا مع
ق� � ��ادة وم� ��دي� ��ري ق� �ط ��اع امل� �ك ��اف� �ح ��ة ،وذل� ��ك
ل�ل��وق��وف على اس�ت�ع��دادات م��راك��ز اإلط�ف��اء
وال�ع��ام�ل�ين فيها مل��وس��م األم �ط��ار وال�ت��أك��د
من جهوزية اآلليات وامل�ع��دات ومضخات

ت�ص��ري��ف امل �ي��اه وف��ق ال�خ�ط��ط امل �ع��دة لهذا
الغرض مسبقا.
وق��دم ن��ائ��ب امل��دي��ر ال�ع��ام لقطاع املكافحة
اللواء جمال البليهيص موجزا عن الخطة
االستراتيجية للقطاع للتعامل مع املواقع
امل �ت��وق��ع وج� ��ود ت �ج �م �ع��ات مل �ي��اه األم �ط��ار

م��ري��م العقيل ف��ي ق�ص��ر ب �ي��ان ،أم ��س ،رئيس
مجموعة البنك اإلس�لام��ي للتنمية د .بندر
الحجار والوفد املرافق له بمناسبة زيارته
للبالد.

مباحثات رسمية
وكان الشيخ صباح الخالد قد اجتمع أمس
م��ع نظيرته ف��ي س�ي��رال�ي��ون نبيلة ك��وروم��ا،
وج� � ��رى ب �ح��ث م �ج �م��ل ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة
الوثيقة التي تربط البلدين وسبل تعزيزها
وت�ط��وي��ره��ا ف��ي ك��ل امل �ج��االت ،ك�م��ا ت��م بحث

أب ��رز ال �ت �ط��ورات ع�ل��ى ال�س��اح�ت�ين االقليمية
والدولية وع��دد من القضايا محل االهتمام
املشترك.
وع � �ق ��ب االج � �ت � �م� ��اع ،وق� � ��ع ال� �ج ��ان� �ب ��ان ع�ل��ى
ات �ف��اق �ي��ات ت� �ع ��اون ث �ق��اف��ي وف� �ن ��ي ،وت �ع��اون
ف��ي مجال التعليم الفني وال�ت��دري��ب املهني،
وانشاء لجنة مشتركة للتعاون بني البلدين.
ك �م ��ا ج � ��رى أي� �ض ��ا ت ��وق �ي ��ع ات �ف ��اق �ي ��ة ق ��رض
ل�ت�ط��وي��ر خ��دم��ات امل �ي��اه وال �ص��رف الصحي
واعادة تأهيل البيئة املائية ملدينة فريتاون
في سيراليون( .كونا)

أرجأ حسم الجزء الخاص بـ«الكهرباء» لمزيد من الدراسة

«نزاهة» عن «صندوق الجيش»:
قال املتحدث الرسمي باسم هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) د.
محمد بوزبر ان الهيئة تابعت ما تداولته وسائل التواصل
االجتماعي والصحف املحلية حول شبهات سوء استغالل ما
يعرف بصندوق الجيش وما أعقبه من تصريحات وبيانات
من املسؤولني ذوي الصلة واحالة الواقعة الى النائب العام.
وأض��اف بوزبر في تصريح صحافي امس :لقد عقد مجلس
األمناء امس اجتماعا لبحث سبل تطبيق القانون ،مؤكدا ان
الهيئة على استعداد تام لتقديم الدعم الفني الالزم الى جهة

الخالد مع وزيرة خارجية سيراليون

فيها وال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ج�ه��ات ال��دول��ة بهذا
ال�خ�ص��وص لتسخير إمكانيات وم�ع��دات
اإلط �ف��اء ب�م��ا ي�خ��دم�ه��ا ،وك��ذل��ك استعرض
م��راق��ب العمليات امل��رك��زي��ة امل�ق��دم مشاري
الفرس الخطط الفنية واملعلومات وما تم
تنسيقه بشأن موسم األمطار.

ف� َّ�ض رج��ال األم��ن م�س��اء أم��س ُّ
تجمعًا م�ح��دودًا
مل�ج�م��وع��ة م��ن امل��واط �ن�ين ف��ي س��اح��ة اإلرادة من
دون وق ��وع اح �ت �ك��اك��ات .وق ��ال م �ص��در أم �ن��ي إن
َّ
غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغًا عن
ّ
ّ
فتوجه رجال األمن الى املوقع ،وطالبوا
التجمع،
ال �ح �ض��ور ب ��االن �ص ��راف؛ ل �ع��دم ح�ص��ول�ه��م على
ُ َّ
ّ
ّ
التجمع بسالم
بالتجمع ،وفض
ترخيص

«المناقصات» يوافق على
ترسية عدادات المياه الذكية
محمود الزاهي
وافق الجهاز املركزي للمناقصات في
اج �ت �م��اع��ه امل�ن�ع�ق��د ب �ت��اري��خ  4نوفمبر
ال� �ج ��اري ع �ل��ى ت��وص �ي��ة ال� � ��وزارة ب�ش��أن
ترسية بند ع��دادات املياه على الشركة
ص��اح �ب��ة أق� ��ل األس� �ع ��ار ب��اج �م��ال��ي 3.7
ماليني دينار.
وبحسب م��ا نشرته ال�ج��ري��دة الرسمية
«ك��وي��ت ال �ي��وم» أم ��س ،ك ��ان ال �ج �ه��از قد
رف��ض ف��ي اجتماع سابق ترسية البند
الخاص بعدادات املياه على تلك الشركة
إال أنه عاد ووافق على طلب الوزارة.
وف��ي م��ا يخص بند املناقصة املتعلق
ب � �ع� ��دادات ال �ك �ه��رب��اء ال��ذك �ي��ة وأج �ه ��زة
الفحص الخاصة بها ،تمسك الجهاز

بموقفه السابق القاضي بتأجيل البت
في طلب وزارة الكهرباء الترسية على
ال �ش��رك��ة ص��اح �ب��ة ث��ال��ث أق� ��ل األس �ع��ار
وامل �س �ت��وف �ي��ة ل� �ل� �ش ��روط وامل ��واص� �ف ��ات
بمبلغ  10.7ماليني دينار.
وأك� � � ��د ال � �ج � �ه� ��از أن� � ��ه ب ��ان� �ت� �ظ ��ار ك �ت��اب
الح ��ق م��ن ال� � ��وزارة ي�ت�ض�م��ن ال ��رد على
مالحظاته ودراس ��ة جميع ال�ع�ط��اءات،
ك �م��ا ط��ال��ب ج�م�ي��ع امل �ن��اق �ص�ين ت�م��دي��د
ال � �ت� ��أم �ي�ن األول � � � ��ي ل �ج �م �ي��ع ال� �ش ��رك ��ات
املشاركة في املناقصة.
واع � �ت � �ب� ��رت م � �ص� ��ادر م �ط �ل �ع��ة أن ه ��ذه
املوافقة تعد مؤشرا على قرب االنتهاء
م��ن ترسية أول��ى مناقصات ال �ع��دادات
الذكية ال�ت��ى طرحتها وزارة الكهرباء
واملاء.

مكافآت موظفي «النفط»
على جدول «الخدمة المدنية»
ذك��رت نقابة العاملني في وزارة النفط،
ان مكافآت موظفي ال��وزارة ال تزال على
ج ��دول أع �م��ال م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة،
مشيرة إلى عدم دقة ما نشر في سبقلا
يوم امس.
وق ��ال ��ت ال �ن �ق��اب��ة ف ��ي ت�ع�ق�ي��ب ارس �ل �ت��ه
إل��ى سبقلا إن «ع��دم ال��رد م��ن مجلس
الخدمة املدنية ال يعني الرفض حسب
ما ج��اء بعنوانكم ،والنقابة وال��وزارة
ل��م تتلقيا اي رد م��ن مجلس الخدمة

ب��ال��رف��ض ل �ل �م �م �ي��زات امل��ال �ي��ة مل��وظ�ف��ي
وزارة ال � �ن � �ف� ��ط ،وامل� � ��وض� � ��وع م � ��ا زال
م�ط��روح��ا ع�ل��ى ج ��دول اع �م��ال املجلس
بانتظار إقرار املميزات».
واض� ��اف� ��ت ال �ن �ق��اب��ة ان� �ه ��ا ت �ش �ي��د ب ��دور
الصحافة ال�ب�ن��اءة ال ال�ه��دام��ة ،وحفاظًا
على مكتسبات وحقوق موظفي الوزارة
تعمل مع املسؤولني بالوزارة على اقرار
امل� �م� �ي ��زات امل��ال �ي��ة وه � ��ذا م ��ا ط��ال �ب��ت ب��ه
النقابة مرارًا وتكرارًا».

تحرك لعودة جلب العمالة
المنزلية من أثيوبيا ونيبال
أك��د االت�ح��اد الكويتي ألص�ح��اب مكاتب
العمالة املنزلية إمكانية اع��ادة العمالة
ال �ن �ي �ب��ال �ي��ة إل� � ��ى ال � �ب�ل��اد ب� �ع ��د س�ل�س�ل��ة
م ��ن ال �ل �ق ��اءات ال �ت��ي ج ��رت م ��ع ال �س �ف��ارة
النيبالية.
وق� � ��ال االت � �ح� ��اد ف� ��ي ب� �ي ��ان ل� ��ه أم � ��س إن
ال �س �ف��ارة أش� ��ارت إل ��ى إم�ك��ان�ي��ة تصدير
ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة إل��ى ال�ك��وي��ت ف��ي ح��ال
القيام بتوقيع مذكرة تفاهم بني البلدين.

ك �م��ا ط��ال��ب االت� �ح ��اد وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
باالستعجال في إتمام وتوقيع اتفاقية
ال�ت�ع��اون امل�ش�ت��رك ف��ي م�ج��ال االس�ت�ق��دام
م��ع الجهات املعنية ف��ي أثيوبيا ،وذل��ك
ب� �ه ��دف ف �ت��ح م �ن��اف��ذ اس� �ت� �ق ��دام ج��دي��دة
ت �س �ه��م ف� ��ي إن � �ع� ��اش ال � �ق � �ط ��اع ،وت� �خ ��دم
شريحة كبيرة من املواطنني ،الفتًا إلى
أن اتفاقيات العمل املشتركة تخدم قطاع
العمالة املنزلية في الكويت.
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رأي
عبدالله الكندري

الحكومة هي المشكلة والحل!
تعيش الكويت مرحلة حاسمة م��ن االستحقاقات الوطنية،
فبعد سنوات طويلة من اإلخفاقات املتتالية من قبل حكومات
تشكلت بنفس النهج ،لم تكن أي منها على مستوى التحديات،
ول��م تتمكن م��ن إن�ج��از م�ش��روع وط�ن��ي واح��د يعيد التفاؤل
ويبدد اليأس الذي ألقى بظالله على أبناء الوطن ،ومع تضخم
العديد من امللفات بدءًا بملف الفساد ومرورًا بتردي مستوى
الخدمات العامة ،وتزايد حالة البطالة وطوابير الوظيفة الذي
وصل فيه ما ال يقل عن  20ألف مواطن بنسبة  %6من حملة
الشهادات الجامعية ،واإلخفاق في جودة التعليم( ،وذلك من
خالل تراجع مؤشر التنافسية الذي احتلت الكويت فيه املرتبة
 95م��ن ب�ين  137دول��ة) ،والصحة العامة وتراجعها السريع
على ك��ل امل�س�ت��وي��ات ،وم��ع اس�ت�ش��راء ال��واس�ط��ة واملحسوبية
وفي
وضياع العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص بني املواطننيِ ،
ظل تسارع وتيرة التضحية بالثوابت واملكتسبات الدستورية
وال�ن�ي��ل م��ن ال�ح��ري��ات ال�ع��ام��ة وال �ح��ري��ات ال�ص�ح��اف�ي��ة وضيق

مساحة التعبير عن ال��رأي ،بات لزامًا أن تأتي حكومة بنهج
جديد وبتشكيل مختلف ،تضم ك�ف��اءات من رج��االت الدولة
املشهود لهم بالقدرة والنزاهة ،حتى يعاد االعتبار للحكومة
وتعزز مؤسسية مجلس الوزراء كسلطة فعلية «تهيمن على
شؤون الدولة» كما تقررها املادة  24من الدستور.
وهو ما نتطلع إليه ويتطلع إليه كل مخلص في الكويت ،ولن
يتحقق ذلك إال بالتشكيل الحكومي الجديد ورئاسة تتواكب
مع املرحلة الراهنة واستحقاقاتها.

حكمة تاريخية:
«مل��ا أحيط ب�م��روان الجعدي وه��و آخ��ر ملوك بني أم�ي��ة ،ق��ال:
وا لهفاه على دول��ة م��ا ن�ص��رت ،وك��ف م��ا ظ�ف��رت ،ونعمة ما
شكرت! فقال له خادمه من أغفل الصغير حتى يكبر ،والقليل
حتى يكثر ،والخفي حتى يظهر ،وأخر فعل اليوم لغد أصابه
مثل هذا».

وزير الصحة دشن مركز سلوى التخصصي:

أولوية للربط اإللكتروني بين المستشفيات والمراكز
عبد الرزاق المحسن
أك�ـ�ـ�ـ��د وزي �ـ �ـ��ر ال�ص�ـ�ح�ـ��ة ال�ش�ـ�ـ�ي�ـ��خ د.
ب��اس��ل الصباح ان ال ��وزارة تعمل
ع�ل��ى تحقيق ال��رب��ط االل�ك�ت��رون��ي
ب�ي��ن م� ��راك� ��ز ال� ��رع� ��اي� ��ة ال �ص �ح �ي��ة
االولية واملستشفيات العامة في
املرحلة املقبلة ،رغ��م ال��وق��ت ال��ذي
ق ��د ي �س �ت �غ��رق��ه ،م�ب�ي�ن��ا ان ال��رب��ط
م� ��وج� ��ود ب�ي��ن امل � ��راك � ��ز ال �ص �ح �ي��ة
وم� �ن� �ظ ��وم ��ة ال� ��رع� ��اي� ��ة ال �ص �ح �ي��ة
االولية حاليا.
واض � ��اف ال �ص �ب��اح خ�ل�ال ت��دش�ين
مركز سلوى الصحي التخصصي
ف ��ي ق �ط �ع��ة  11ام � ��س« ،ان امل��رك��ز
ال �ج��دي��د ي�ت�ض�م��ن خ��دم��ات طبية
م �ت �ف��رق��ة ،ب �ي �ن �ه��ا ع � �ي ��ادات ال �ط��ب
العام والسكر واألمومة واألشعة
وال � �س� ��ون� ��ار ل� �ل� �ح ��وام ��ل ،إض ��اف ��ة
إل��ى صيدلية متكاملة وش��ام�ل��ة،
فضال عن قسم املختبرات املجهز
ب� ��أح� ��دث ال� �ت� �ج� �ه� �ي ��زات ال �ط �ب �ي��ة،
وعيادات لالسنان».

وزير الصحة يقص شريط افتتاح المركز | تصوير أحمد سرور

ولفت ال��ى ان ال ��وزارة تعمل على
تطبيق نظام الوصفة االلكترونية
قريبا ،ويهدف ال��ى الحفاظ على
س�لام��ة وح�م��اي��ة امل��رض��ى ووق��ف
ه��در امل��ال وتجنب تكرار األدوي��ة
واالخ � �ط ��اء ال �ط �ب �ي��ة .م ��ن ج��ان �ب��ه،
اوض ��ح امل�ت�ح��دث ال��رس�م��ي باسم
وزارة الصحة د.عبد اهلل السند ان
«مراكز الرعاية الصحية االولية
هي الركيزة االساسية للمنظومة
الصحية ،كما ان  %64من املراكز
التي تفوق  100مركز تعمل حتى

م �ن �ت �ص��ف ال� �ل� �ي ��ل ،و %27م�ن�ه��ا
تعمل على م��دار ال�س��اع��ة ،و%44
تعمل بنظام الخفارة ايام العطل
واالج � � � � ��ازات ال ��رس� �م� �ي ��ة» ،م�ب�ي�ن��ا
ان  %8منها تعمل م��ن السابعة
صباحا حتى الـ 9مساء.
وأشار السند الى افتتاح مركزي
ال �ف �ن �ط��اس وال ��زل ��زل ��ة ال�ص�ح�ي�ين
ق��ري�ب��ا ،الف�ت��ا ال��ى ان��ه وب��اف�ت�ت��اح
م��رك��ز س �ل��وى ي�ب�ل��غ ع ��دد امل��راك��ز
ف��ي منطقة ح��ول��ي ال�ص�ح�ي��ة 18
مركزا.
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تب َّرع بتنفيذه الناشط يعقوب بوشهري مجاناً ..و«الصحة» لم ّ
تبت به منذ  9أشهر

لدواع إنسانية
الدم
بنك
تطبيق
اعتماد
بسرعة
مطالبات
ٍ
عبدالرزاق المحسن
ب�ع��د اج �ت �م��اع��ات وم �ب��اح �ث��ات وأخ ��ذ ورد ،دام
نحو  9أشهر ،دخلت مبادرة الناشط في مواقع
التواصل االجتماعي يعقوب بوشهري بإطالق
ت�ط�ب�ي��ق إل �ك �ت��رون��ي ل�ب�ن��ك ال� ��دم ح �ي��ز ال�ت�ن�ف�ي��ذ
ال �ق��ري��ب ،ف��ي وق� ��ت ،ان �ت �ق��د ف �ي��ه ن� ��واب وأط �ب��اء
ُّ
ون��اش�ط��ون ت��أخ��ر ال� ��وزارة ف��ي اع�ت�م��اد م�ب��ادرة
بوشهري ،رغم أنها مجانية ولن تكلف الوزارة
فلسًا واح� �دًا ،وط��ال�ب��وا وزارة الصحة بسرعة
ّ
دواع
ال�ب��ت ف��ي التطبيق واع�ت�م��اده؛ مل��ا ل��ه م��ن ّ ٍ
إنسانية ،وف��وائ��د في تسهيل عمليات التبرع
بالدم ،ووضع «داتا» معلوماتية لها.
وأع �ل �ن��ت ال�ن��ائ�ب��ة ص �ف��اء ال �ه��اش��م م��ن جهتها،
ِّ
ت �ب��ن �ي �ه��ا م� � �ب � ��ادرة ب� ��وش � �ه� ��ري ،م� ��ؤك� ��دة أن �ه��ا
س�ت�ت��واص��ل م��ع وزي ��ر ال�ص�ح��ة مل�ع��رف��ة أس�ب��اب
ُّ
تأخر الوزارة في اعتماد التطبيق.
وكشف املؤسس والشريك في شركة ديجيفي
ب��در ال�ب��در ع��ن اج�ت�م��اع سيعقد ال�ي��وم األث�ن�ين
بينه وب�ين بوشهري ومسؤولني في بنك الدم
وإدارة نظم املعلومات ف��ي وزارة الصحة ،من
أج� ��ل وض� ��ع ال �ل �م �س��ات األخ � �ي ��رة ال �ت ��ي ت�س�ب��ق
االع � �ل� ��ان ع � ��ن ت ��دش �ي�ن ال �ت �ط �ب �ي��ق ف� ��ي م ��واق ��ع
التواصل.

مجانًا للوزارة
وق��ال ال�ب��در ل�ـ سبقلا ان ف�ك��رة التطبيق كانت
ل��دى ص��اح��ب امل �ب��ادرة ي�ع�ق��وب ب��وش�ه��ري منذ
 9ش �ه ��ور ،ح �ي��ث ق ��ام ب��ال�ت�ح�ض�ي��ر ل �ه��ا بشكل
ج�ي��د ،قبل ت��واص�ل��ه م��ع ف��ري��ق فني مساند له،
وت��م ال�ت�ع��اون ب�ين ش��رك��ة ديجيفي وبوشهري
ف��ي تنفيذ م�ث��ل ه��ذا التطبيق ال �ه��ام بالنسبة
ل�ل�م�ج�ت�م��ع ال �ك��وي �ت��ي ،س�ي�م��ا ان ��ه ي�ق�ض��ي على
ع��راق �ي��ل ك�ث�ي��رة ك��ان��ت م ��وج ��ودة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
ال�س��اب�ق��ة ،فيما يتعلق بنقص ب�ع��ض فصائل
الدم.
وب�ين ال�ب��در ان��ه ت��م االت�ف��اق على تحمل نفقات
التطبيق املالية والسيرفر كامال بنسبة %70
من قبل الناشط بوشهري «صاحب امل�ب��ادرة»
واملتبرع االساسي ،و %30على شركة ديجيفي،
م�ش�ي��را ال��ى ان��ه ي�ه��دف ال��ى ت�ق��دي��ر احتياجات
البنك من فصائل ال��دم وصفائحه ،والتواصل
م � ��ع امل� ��واط � �ن�ي��ن وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن ال � ��ذي � ��ن ي �ق��وم��ون
بالتسجيل عبر التطبيق بعد وضع بياناتهم

ِّ
سيوفر
البدر لـ سبقلا:
احتياجات المرضى من
الدم في زمن قياسي

حمد الخلف

يضمن تسجيل بيانات
المتب ّرعين ويبلغهم
باالحتياجات فوريا ً
يعقوب بوشهري

االس ��اس� �ي ��ة ،ك��ال �ع �م��ر وال � � ��وزن وف �ص �ي �ل��ة ال ��دم
وغ�ي��ره��ا م��ن امل�ع�ل��وم��ات ذات ال�ع�لاق��ة بالتبرع
بالدم.

أهداف التطبيق
وع��ن أب��رز أه��داف التطبيق ،أوض��ح البدر أنها
تتمحور حول سرعة توفير احتياجات املرضى
م ��ن ال � ��دم ،س�ي�م��ا ال ��ذي ��ن ي �ت �ع��رض��ون ل �ح��وادث
او ن��زي��ف وغ �ي��ره ،خ��اص��ة ان ال��وس��ائ��ل املتبعة
الحالية والنشر عبر مواقع التواصل ملناشدات
التبرع ،قد يؤخر وصول الدم بصورة سريعة
ل�ل�م��ري��ض ،م�ب�ي�ن��ا ان ال�ت�ط�ب�ي��ق س�ي�س��اه��م في
سرعة وصول الدم والصفائح للمرضى وانقاذ
ح�ي��ات�ه��م ،دون ان ت�ت�ح�م��ل وزارة ال�ص�ح��ة اي
رسوم تذكر.
وذك� � ��ر ان ت �ح ��دي��د ال � � ��وزن ض �م ��ن امل �ع �ل��وم��ات
األس��اس �ي��ة م�ه��م ج ��دا ف��ي ال�ت�ط�ب�ي��ق ،ح�ي��ث ان��ه
وم��ن اش�ت��راط��ات ال�ت�ب��رع وج��ود اوزان محددة
للمتبرعني ،كما انه وفي حال تبرع اي مواطن
ومقيم ال يقبل ال�ن�ظ��ام ال��داخ�ل��ي للتطبيق اي
تبرع آخر منه اال بعد مرور  3أشهر من تبرعه،
ف �ض�ل�ا ع ��ن ع� ��دم ارس � � ��ال اي م �س �ج��ات ن�ص�ي��ة
للمتبرع خالل هذه املدة.

سرعة التبرع
وبني البدر ان التطبيق يمنح املتبرعني نقاطا
ع��ن ك��ل ت �ب��رع ب ��ال ��دم ،ب�ح�ي��ث ي �ت��م ج�م�ع�ه��ا كل
فترة واستبدالها بهدايا رمزية او خصومات
م��ن ب�ع��ض امل �ح��ال ال�ت�ج��اري��ة ب�ع��د ف �ت��رة ،وه��و

سنتحمل %30
ّ
وبوشهري 70%
من كلفة التطبيق
وتدشينه بعد
 3أشهر
الوسائل المتبعة
حاليا ً كمناشدات التب ّرع
ّ
تؤخر وصول الدم
قد
سريعا ً للمريض
منح المتب ّرعين
نقاطا ً ُتستبدل بها
هدايا أو خصومات من
بعض المحال
ُّ
لتأخر تدشين التطبيق
مبرراته ..كإجراء الدراسات
ومتابعة التجارب الدولية
المماثلة

بدر البدر

موضوع قيد البحث وال��دراس��ة حاليا ،مشيرا
ال��ى ان ت��دش�ين التطبيق سيكون بعد اعتماد
االجراءات الالزمة له من قبل مسؤولي بنك الدم
وادارة نظم املعلومات بوزارة الصحة.
وح ��ول ال �ش��رائ��ح ال �ت��ي ي�س�ت�ه��دف�ه��ا ال�ت�ط�ب�ي��ق،
ق ��ال ال �ب��در ان ��ه ي�س�ت�ه��دف ع �م��وم س �ك��ان ال�ب�لاد
ال��ذي��ن ي �ص��ل ت �ع��داده��م إل ��ى ن �ح��و  4.5م�لاي�ين
مواطن ومقيم ،كما انه يقبل التبرع من جميع
ال �ج �ن �س �ي��ات ب �ل�ا اس �ت �ث �ن ��اء ،م��رج �ح��ا ان ي�ت��م
تدشينه بعد مرور  3أشهر من اعتماده رسميا
م��ن خ�ل�ال وزارة ال �ص �ح��ة ،م��ؤك��دا ان ��ه يعتمد
بشكل اس��اس��ي على املتبرعني ال��ذي��ن يقومون
بتسجيل بياناتهم فيه ،لضمان سرعة وصول
الدم .للمرضى واملصابني في اي مستشفى.

أسباب التأخير
وعن السبب وراء تأخير تطبيقه ،قال البدر ان
للتأخير م�ب��ررات��ه ،ك��إج��راء ال��دراس��ات ال�لازم��ة
قبيل تدشني التطبيق ،واالطالع على التجارب
املماثلة ل��ه ف��ي ب�ل��دان اخ ��رى ،لضمان تطبيقه
بصورة شاملة دون اي سلبيات تذكر.
واك ��د ال �ب��در ان��ه ف��ي ح��ال االن �ت �ه��اء م��ن تدشني
تطبيق بنك ال��دم ف��ي «االب�س�ت��ور» ،فانه يمكن
تنفيذ تطبيقات طبية اخ��رى ف��ي تخصصات
متفرقة ووفق احتياجات املواطنني لها ،وبعد
االج �ت �م��اع م��ع م�س��ؤول��ي وزارة ال�ص�ح��ة ،فهي
ج �ه��ة االخ �ت �ص ��اص ال �ت ��ي ي �ج��ب االس �ت �ئ �ن��اس
ب � ��راي م �س��ؤول �ي �ه��ا ،ف �ض�لا ع ��ن وج � ��ود ال�ب�ن�ي��ة
التكنولوجية املناسبة لهم.

موظفو «التأهيل» لـ سبقلا:

كلمة حق

ّ
علقنا االعتصام ..لعدم
تعطيل معامالت المعاقين

المستشار عادل بطرس
a.botrosfarag@gmail.com

األحكام الغيابية ()١
يوجب املشرع  -س��واء في مصر
أو في الكويت  -على املتهم بجناية
حضور جميع إجراءات املحاكمة،
فكل من القانونني يعتبر حضور
امل �ت �ه��م ب �ش �خ �ص��ه ام � ��ام م�ح�ك�م��ة
ال � �ج � �ن� ��اي� ��ات م � �ب � ��دأ ال اس� �ت� �ث� �ن ��اء
ع�ل�ي��ه ،وي�ع�ت�ب��ر ال �ح �ض��ور ب��وك�ي��ل
محظورًا ،ولهذا نصت املادة ٣٨٨
م��ن ق��ان ��ون االج � � ��راءات ال�ج�ن��ائ�ي��ة
املصري على أنه« :ال يجوز ألحد
أن ي�ح�ض��ر أم ��ام امل�ح�ك�م��ة ل�ي��داف��ع
أو ي� �ن ��وب ع� ��ن امل� �ت� �ه ��م ال� �غ ��ائ ��ب»،
كما تنص امل��ادة  ١٢١م��ن قانون
االج� ��راءات وامل�ح��اك�م��ات الجزائية
الكويتي على أن��ه« :يجب حضور
املتهم بنفسه في جميع إج��راءات
املحاكمة» ،وتنص امل��ادة  ١٢٢من
القانون ذات��ه على أن��ه «اذا تخلف
امل �ت �ه��م ع ��ن ال �ح �ض��ور ب�ن�ف�س��ه أو
بوكيل عنه في االحوال التي يجوز
فيها ذلك ،فعلى املحكمة أن تتأكد
من أنه أعلن إعالنًا صحيحًا في
م��وع��د م �ن��اس��ب ،ول �ه��ا أن ت��ؤج��ل
ن�ظ��ر ال��دع��وى ال ��ى ج�ل�س��ة أخ ��رى،
وتأمر بإعادة إعالنه .فإذا تأكدت
م ��ن أن امل �ت �ه��م ي �ص��ر ع �ل��ى ع��دم
الحضور بغير ع��ذر مقبول ،ولم
تر ضرورة إلصدار أمر بالقبض
ع�ل�ي��ه ف��ي وق��ت م�ن��اس��ب ،ف�ل�ه��ا أن
تأمر بنظر الدعوى في غيبته وأن
تصدر حكمًا غيابيًا فيها».
وم��ؤدى ه��ذه النصوص أن��ه إذا لم
يحضر املتهم في جناية إجراءات
محاكمته ،تصدر املحكمة ضده
ح�ك�م��ًا غ �ي��اب �ي��ًا .وت �ك �م��ن امل�ش�ك�ل��ة
ف��ي أن ه��ذا ال�ح�ك��م ال�غ�ي��اب��ي ،رغ��م
أن� � ��ه ي � �ص� ��در ف � ��ي غ� �ي� �ب ��ة امل� �ت� �ه ��م،
ح�ي��ث ال تسمع أق��وال��ه وال يحقق
دف ��اع ��ه ،ك �م��ا ي �خ �ض��ع إلج� � ��راءات
خ � ��اص � ��ة وس � ��ري � �ع � ��ة ال ت� �ت ��واف ��ر
ف�ي�ه��ا ال �ض �م��ان��ات ال �ت��ي ت�ص��اح��ب
امل� �ح ��اك� �م ��ة ع � � ��ادة أم � � ��ام م �ح��اك��م
الجنايات ،فإنه تترتب عليه آث��ار
خطيرة ،فاذا كان صادرًا باإلدانة،
ي� �ت ��رت ��ب ع� �ل ��ى ص� � � ��دوره ح ��رم ��ان
املتهم من التصرف في ام��وال��ه أو
إدارتها ،أو أن يرفع دعوى باسمه،
وي �ص �ب��ح ال �ح �ك��م س �ي �ف��ًا م�ص�ل�ت��ًا
ع �ل��ى رق �ب �ت��ه ،ف �ي �ظ��ل م� �ط ��اردًا في
ال �ب �ل��د ال� ��ذي ص ��در ف �ي��ه ال �ح �ك��م أو
ف��ي أي ب�ل��د آخ��ر ينتقل ال �ي��ه ،فال
ي�س�ت�ط�ي��ع أن ي�ت�خ�ل��ص م �ن��ه ب��أي

الهاشمّ :
أتبنى مبادرة بوشهري

ط��ري��ق م ��ن ال� �ط ��رق ،إال إذا ط�ع��ن
عليه ب��امل�ع��ارض��ة أو االس�ت�ئ�ن��اف،
وال ت� �ق� �ب ��ل م � �ن� ��ه امل� � �ع � ��ارض � ��ة أو
االس �ت �ئ �ن��اف اال اذا ق �ب��ض ع�ل�ي��ه
وأودع ال� �س� �ج ��ن ،ب� ��ل إن م �ي �ع��اد
امل �ع��ارض��ة أواالس �ت �ئ �ن��اف ال ي�ب��دأ
اال من تاريخ القبض عليه (م��ادة
.)١٨٨
وق � � ��د ك � � ��ان ق � ��ان � ��ون االج� � � � � ��راءات
ً
الجنائية امل�ص��ري أك�ث��ر تفصيال
في هذا الخصوص ،فكانت املادة
 ٣٩٥م �ن��ه ت �ن��ص ع �ل��ى أن� � ��ه« :اذا
حضر املحكوم عليه في غيبته أو
قبض عليه قبل س�ق��وط العقوبة
ب� �م� �ض ��ي امل � � � � ��دة ،ي� � �ح � ��دد رئ� �ي ��س
محكمة االستئناف أق��رب جلسة
لنظر الدعوى ،ويعرض املقبوض
ع �ل �ي��ه م �ح �ب��وس��ًا ب �ه ��ذه ال �ج �ل �س��ة،
وللمحكمة أن تأمر ب��االف��راج عنه
أو حبسه احتياطيًا حتى االنتهاء
من نظر الدعوى».
وع �ل��ى ذل ��ك ف ��إن م��ن ص ��در حكم
في غيبته ،ال يحق له أن يعترض
عليه أو ان يطلب اع��ادة محاكمته
محاكمة عادلة تسمع فيها أقواله
وي� �ح� �ق ��ق ف �ي �ه��ا دف� ��اع� ��ه  -م �ه �م��ا
ك��ان ل��دي��ه م��ن دف��اع أو دف��وع  -إال
إذا ام �ت �ث��ل ل�ل�ح�ك��م وس �ل��م نفسه
للسلطات املختصة للقبض عليه،
وح � �ض� ��ر ال� �ج� �ل� �س ��ة ال � �ت� ��ي ت �ح��دد
إلع ��ادة محاكمته محبوسًا على
ذم ��ة ال�ق�ض�ي��ة ح�ت��ى االن �ت �ه��اء من
ن� �ظ ��ره ��ا ،وه � ��ي إج� � � � ��راءات ب��ال �غ��ة
ال �ق �س��وة ،ال أظ ��ن أن أح � �دًا يمكن
أن يستسلم لها بسهولة ،خاصة
اذا ك ��ان واث� �ق ��ًا م ��ن ب ��راءت ��ه ،فهو
ال ي �ض �م��ن أن اع � � ��ادة امل �ح��اك �م��ة
ستنتهي ملصلحته ،فمن ي��دري��ه،
ق��د ي �ص��در ح�ك��م آخ��ر يستشعر
فيه الظلم ،أو على األقل يستطيل
ن �ظ��ر ال� ��دع� ��وى مل � ��دد ط ��وي� �ل ��ة ،ف�لا
يستطيع ان يحصل على البراءة
اال ب�ع��د ان ي�ق�ض��ي زه ��رة شبابه
في الحبس.
وال ي�ق�ت�ص��ر أث ��ر ه ��ذه االج � ��راءات
على األذى ال��ذي يصيب املحكوم
عليه وح��ده ،ببقائه طريدًا للعدالة
ملدة قد تطول الى عشرات السنني،
أو ب �ح��رم��ان��ه م��ن ف��رص��ة إلث �ب��ات
ب � ��راءت � ��ه ق� ��د ي � �ك� ��ون ي �س �ت �ح �ق �ه��ا،
وانما يمتد أثره الى املجتمع ذاته.
(وللحديث بقية)...

خالد الحطاب
جدد موظفو ادارة التأهيل املهني في الهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون ذوي االع��اق��ة ب �ف��رع الساملية
وجنوب الصباحية مطالبهم بإقرار البدالت،
وأم � �ه � �ل� ��وا ال� �ه� �ي� �ئ ��ة  48س� ��اع� ��ة وإال ال � �ع� ��ودة
لالعتصام ووق��ف العمل ،على غ��رار م��ا حدث
امس.
وأب� � � �ل � � ��غ امل� � ��وظ � � �ف� � ��ون سبقلا ع� � �ل � ��ى ه ��ام ��ش
اعتصامهم ال��ذي استمر لدقائق فقط صباح
أم� ��س ،أن �ه��م ح �ص �ل��وا ع �ل��ى وع� ��ود م��ن اإلدارة
إليصال الرسالة املطلوبة بصرف بدل العدوى
والخطر واستمرار صرف بدل النوبة وغيرها
من املطالبات إلى املدير العام للهيئة.
وأض � ��اف � ��وا أن� �ه ��م ت �ل �ق ��وا وع � � ��ودا ب �ن �ق��ل األم� ��ر
إل � ��ى امل ��دي ��ر ال � �ع ��ام وم � ��ن ث ��م اب� �ل��اغ امل��وظ �ف�ين
باملستجدات ب��دال م��ن وق��ف العمل واإلض ��رار
باملراجعني من ذوي االحتياجات الخاصة.
وأش��اروا ال��ى أنهم نظرا ولرغبتهم في ايجاد
ح �ل��ول ل�ل�م��وظ�ف�ين واس �ت �م��رار ال �ع �م��ل م�ن�ح��وا
ال �ه �ي �ئ��ة امل �ه �ل��ة امل �ط �ل��وب��ة وال� �ت ��ي ت�ن�ت�ه��ي ي��وم
ال �ث�لاث��اء ع�ل��ى أن ي �ع ��اودوا االع �ت �ص��ام ووق��ف
العمل ف��ي ح��ال ت��م رف��ض طلباتهم القانونية
التي حصلوا على وعود فيها قبل عامني.
وك ��ان م��ن ال�لاف��ت خ�ل�ال االع �ت �ص��ام ال ��ذي دع��ا
إليه املوظفون امس ،انتظار احد املسؤولني في
اإلدارة وسائل اإلعالم في خارج املقر إلبالغهم
ب �ع��دم وج ��ود اي اع �ت��راض م��ن امل��وظ�ف�ين على
العمل أو البدالت.

«الغوص» ينتشل
ّ 60
طن ًا من النفايات
نجح فريق الغوص التابع للمبرة التطوعية
ف � ��ي إزال � � � ��ة  60ط� �ن ��ا م � ��ن امل� �خ� �ل� �ف ��ات امل �ل ��وث ��ة
للساحة الجنوبية ملجمع ال�ك��وت ف��ي منطقة
ال �ف�ح�ي�ح�ي��ل ،وال� �ت ��ي اح� �ت ��وت ع �ل��ى م�ج�م��وع��ة
كبيرة من السكراب واالخشاب وشباك الصيد
وال�س�ي��ارات املهملة وغيرها من املظاهر غير
الحضارية.
وبعد  6أي��ام عمل نجح الفريق بالتعاون مع
 4جهات هي هيئة البيئة ،ومؤسسة املوانئ،
ول �ج �ن��ة اإلزاالت ال �ت��اب �ع��ة ل� � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة،
وبلدية الكويت في تنظيف الشاطئ ،وكشف
رئ �ي��س ال �ف��ري��ق ول �ي��د ال �ف��اض��ل ل �ـ سبقلا عن
اس �ت �ك �م��ال ازال� � ��ة ك �ي �ل��و ون �ص��ف ال �ك �ي �ل��و متر
مربع من املخلفات التي كانت تغطي الساحة
الجنوبية القريبة من ساحل الكوت في منطقة
الفحيحيل.
واض � ��اف ال �ف��اض��ل ان امل �خ �ل �ف��ات ك��ان��ت ت�ل��وث
امل �ن �ط �ق��ة واح� � �ت � ��وت ع� �ل ��ى «ث �ل��اج � ��ات ق��دي �م��ة
وسيارات وطراريد اضافة إلى قراقير وشباك»
وت��واج��دت في املوقع  6ج��راف��ات و 8سيارات
نقل إل��ى جانب اكثر م��ن  20عامال ومتطوعا
للقيام باملهمة وإزالة التلوث من املنطقة.

ِّ
أع �ل �ن��ت ال �ن��ائ �ب��ة ص �ف ��اء ال �ه��اش��م ت�ب��ن�ي�ه��ا
م � �ب � ��ادرة ال� �ن ��اش ��ط ف� ��ي م� ��واق� ��ع ال �ت ��واص ��ل
االجتماعي يعقوب بوشهري ،بشأن عمل
تطبيق خاص ببنك الدم مجاناُ ،يسهم في
ُّ
التبرع وجعله أسرع وأكثر
مسألة تسهيل
فعالية.
واستغربت الهاشم في تصريح لــ سبقلا
عدم ّ
بت ال��وزارة في املبادرة املقدمة منذ 9
أشهر حتى اآلن ،رغم أنها مجانية ،مؤكدة
أن �ه��ا م� �ب ��ادرة م �م �ت��ازة وت �ح �م��ل ك �ث �ي �رًا من
املنفعة للمواطن والبلد ،بشكل عام.
وأش � � � ��ادت ال� �ه ��اش ��م ب �ش �خ �ص �ي��ة ال �ن��اش��ط
ي �ع� �ق ��وب ب ��وش � �ه ��ري ،ص ��اح ��ب امل� � �ب � ��ادرات
اإليجابية والفاعلة في املجتمع ،من خالل
وسائل التواصل االجتماعي ،مشيرة الى
ان ب��وش �ه��ري ع �ن��دم��ا وص ��ل ال ��ى م�س�ت��وى
م �ت �ق� ّ�دم م��ن ال �ش �ه��رة ق ��ام ب�ت��وج�ي��ه رس��ائ��ل
للمجتمع ،وقوفًا عند املسؤولية املجتمعية
ّ
امللقاة على عاتق املشاهير وامل��ؤث��ري��ن في
«التواصل االجتماعي».
وتابعت الهاشم« :كثير من املواطنني عانوا

صفاء الهاشم

م��ن م �س��أل��ة ع ��دم ت��واف��ر ال �ق��در ال �ك��اف��ي من
مخزون بنك الدم» ،مضيفة «وأنا شخصيا
ع��ان �ي��ت م ��ن ه� ��ذا االم � ��ر ع �ن��دم��ا اح �ت��اج��ت
أخ� �ت ��ي ل �ن �ق��ل ال� � ��دم ول � ��م ن �ج��د ف�ص�ي�ل�ت�ه��ا،
واضطررت إلى اللجوء الى»تويتر«وبقية
ب��رام��ج ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي للبحث عن
م �ت �ب � ّ�رع�ي�ن» .وخ �ت �م��ت ب��أن �ه��ا س �ت �ت��واص��ل
م��ع وزي ��ر ال�ص�ح��ة لبحث أس �ب��اب ع��دم بت
الوزارة في هذه املبادرة حتى اآلن.

ُ
الدين:يسرع إنقاذ المرضى
شمس
اع�ت�ب��ر اس �ت �ش��اري ط��ب ال�ج�ل��د وال�ل�ي��زر
وال �ش �ع��ر ال��دك �ت��ور ع �م��ر ش �م��س ال��دي��ن
أن ال �ت �ي �س �ي��ر ع �ل ��ى امل� ��رض� ��ى وت �ق��دي��م
الخدمات لهم غاية ،تسعى إليها وزارة
الصحة.
وقال شمس الدين لـ سبقلا :إن اعتماد
تطبيق لبنك ال ��دم ُ
سيسهم بالتأكيد
في تسهيل الخدمات على املرضى من
ّ
واملتبرعني من جهة أخرى.
جهة،
وأض��اف إن حاجة املرضى للدم تكون
أح �ي��ان��ا م��اس��ة وع��اج �ل��ة إلن �ق��اذه��م من
املوت ،وهو ما قد يحققه وجود تطبيق
إل�ك�ت��رون��ي يسهم ف��ي س��رع��ة ال��وص��ول
إلى املتبرعني.

عمر شمس الدين

 06إعالن
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العتل لـ سبقلا :سحب لقب مهندس
من  1200معماري غير كويتي
خالد الحطاب
أعلن رئيس جمعية املهندسني ،م .فيصل العتل،
ع���ن ت��ج��ري��د  1200م���ن امل��ع��م��اري�ين امل��ق��ي��م�ين في
البالد من «لقب مهندس» ،لعدم انطباق الشروط
عليهم .وفي املقابل ،اعتمدت الجمعية شهادات
 2500م��ه��ن��دس م���ع���م���اري م���ن امل��ق��ي��م�ين ،ال��ذي��ن
تنطبق عليهم الشروط.
وأوض���ح العتل ل��ـ سبقلا أن��ه ال يمكن م��س��اواة
امل��ع��م��اري ب��م��ه��ن��دس ال��ع��م��ارة ،وذل����ك وف���ق نص
ال���ن���ظ���ام األس����اس����ي ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ،ال�����ذي ي��م��ي��ز بني
ب��ك��ال��وري��وس��ي ال��ع��م��ارة وال��ه��ن��دس��ة امل��ع��م��اري��ة،
مبينًا أن الجمعية تمنح لقب مهندس للحاصلني
ع��ل��ى ب��ك��ال��وري��وس ه��ن��دس��ة ،ب��ي��ن��م��ا ت��م��ن��ح لقب
م��ع��م��اري ل��ل��ح��اص��ل ع��ل��ى ب��ك��ال��وري��وس ع��م��ارة.
وتطرق العتل إلى موقف الجمعية إزاء محاولة
ع���دد م��ن امل��ع��م��اري�ين غ��ي��ر ال��ك��وي��ت��ي�ين ال��ح��ص��ول
ً
على لقب مهندس ،قائال« :كل االحترام والتقدير

 ..والمتضررون لـ سبقلا:

َّ
تقدمنا بشكاوى
أمام «الشؤون»
أك� ��د ب �ع��ض امل �ع �م ��اري�ي�ن امل �س �ح��وب��ة
أل� �ق ��اب� �ه ��م ال� �ه� �ن ��دس� �ي ��ة م � ��ن ج �م �ع �ي��ة
املهندسني أنهم حصلوا على عضوية
مدى الحياة من قبل الجمعية كعضو
هندسي ،إال أن��ه م��ؤخ��را ج��رى تغيير
م �س �م �ي��ات �ه��م ب� �ع ��د خ � �ب � ��رات ع �م �ل �ي��ة
تجاوزت  15عاما.
وأض � ��اف � ��وا ل� �ـ سبقلا أن� �ه ��م ت �ق��دم��وا
ب � �ش � �ك ��واه ��م إل � � ��ى وزارة ال � �ش� ��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ق��وى
العاملة ،الفتني إلى أن شكوى الشؤون
ج ��رى ت��وج�ي�ه�ه��ا إل ��ى وك �ي��ل ال � ��وزراة،
وحملت التأكيدات على استحقاقهم
لقب مهندس نتيجة املؤهل الدراسي
الذي يحملونه.
وأش ��اروا في شكواهم ،التي حصلت
سبقلا على نسخة منها ،الى أن املادة
رقم  4من القرار الصادر في ،2006
ب �ش��أن ع�ض��وي��ة ج�م�ع�ي��ة امل�ه�ن��دس�ين،
عرف العضو املنتسب بالحاصل على
بكالوريوس ف��ي الهندسة او العمارة
من الجامعة املعترف بها.
وأوض �ح��وا أن الكثير منهم خريجو
كليات الفنون ،ومعتمدون كمهندسني
م��رخ�ص�ين ل ��دى ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة،
وم �س �ج �ل��ون ف ��ي س� �ج�ل�ات وم �ل �ف��ات
العضوية بالجمعية.

للزمالء ،والكثير منهم خريجو كليات الفنون
الجميلة ،ونعتز بعضويتهم في الجمعية ،لكن
اللقب والتصنيف يتمان وف��ق معايير عاملية،
إذ ان خريجي العمارة والتخصصات املعمارية
م��ن كليات هندسة ال��ع��م��ارة لهم جهات اعتماد
عاملية أخ��رى ،ففي ال��والي��ات املتحدة األميركية
يجري التقييم واالعتماد بالتعاون مع ،NAAB
وفي دول االتحاد األورب��ي  ،EAAEوفي اململكة
املتحدة قائمة الـ.REIBA
وزاد :إن م��ن��ح ل��ق��ب م��ه��ن��دس ل��ل��م��ع��م��اري�ين فيه
تجاوز ألنظمة وقرارات مزاولة املهنة الهندسية،
ال��ت��ي ت��م��ي��ز ب�ي�ن امل���ع���م���اري وم��ه��ن��دس ال��ع��م��ارة،
ولكل منهما مسؤولياته وواج��ب��ات��ه ف��ي العمل
ال��ه��ن��دس��ي ،ون���ق���وم ب��ال��ت��ع��اون م���ع ه��ي��ئ��ة ال��ق��وى
العاملة ،ومنذ مارس  ،2018بتصحيح األوضاع
الخاطئة فيما يتعلق بمزاولة املهنة الهندسية
أو امل���ه���ن ال���ت���ي ت����ن����درج ت��ح��ت��ه��ا ،الف���ت���ا ال�����ى أن
ال��ج��م��ع��ي��ة ت��ق��وم ح��ال��ي��ا ب���اإلع���داد ل��ن��ظ��ام خ��اص

الع���ت���م���اد م����زاول����ي امل���ه���ن ال��ه��ن��دس��ي��ة امل���س���ان���دة،
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة وامل���ؤس���س���ات
األكاديمية في جامعة الكويت والهيئة العامة
ل���ل���ت���ع���ل���ي���م ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي وال�����ت�����دري�����ب وأص����ح����اب
االختصاص.
وأك���د أن الجمعية ،وح��رص��ا منها ع��ل��ى حسن
ال����ت����ع����اون م����ع ال���ن���ق���اب���ات وال���ه���ي���ئ���ات ال��ع��رب��ي��ة
وال���ع���امل���ي���ة ،رح���ب���ت ب��ل��ق��اء امل���ع���م���اري�ي�ن ،وال��ت��ق��ت
ع����ددًا م��ن��ه��م ،وأوض��ح��ن��ا ل��ه��م ج��ه��ودن��ا ملنحهم
اللقب املهني ،ال��ذي يستحقونه ،وأن��ه ال يجوز
خ��ل��ط االم�����ور امل��ه��ن��ي��ة وش�����روط م��ن��ح ال��ع��ض��وي��ة
ب��ال��ج��م��ع��ي��ة ،راف���ض���ا م��ح��اول��ة خ��ل��ط األم�����ور من
ق��ب��ل ب��ع��ض م��دع��ي امل��ه��ن��ي��ة وع����دم ال��ت��ف��ري��ق بني
معماري ومهندس ع��م��ارة .ول��ف��ت إل��ى أن هناك
أل���ف م��ه��ن��دس ك��وي��ت��ي ي��ح��ب��ذون ل��ق��ب م��ع��م��اري،
منهم  600حاصلون على لقب مهندس ،لنيلهم
ش��ه��ادات م��ن ك��ل��ي��ات ال��ه��ن��دس��ة امل��ع��م��اي��ة ،بينما
 400منهم حصلوا على لقب معماري فقط،
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نفذ معهد الكويت لألبحاث العلمية
في  9نوفمبر الجاري على أرض
موقعه في الشويخ ،أول تجربة في
الكويت لرصف طريق باستخدام
تقنية االسفلت المطاطي.
وتعتمد التقنية الجديدة على
خلط االسفلت الصخري بمادة
المطاط والمأخوذة من بقايا
إطارات السيارات التالفة أو القديمة
التي بدأ استعمالها على الطرق
السريعة في والية أريزونا األميركية
خالل الستينات من القرن الماضي
لسماكتها العالية وقدرتها الهائلة
على امتصاص الضوضاء الناتجة عن
الحركة المرورية في تلك الطرق.

مواصفات طريق األسفلت المطاطي

فرق العمل في األسفلت المطاطي

األسفلت المطاطي

قفزة نوعية نحو تفعيل شبكة الطرق الخضراء
أع ��رب ��ت امل ��دي ��رة ال �ع��ام��ة مل�ع�ه��د ال �ك��وي��ت ل�لأب�ح��اث
العلمية د .سميرة أح�م��د السيد عمر ع��ن خالص
سعادتها بهذا اإلنجاز املتميز الذي يسلط الضوء
على دور املعهد ف��ي املساهمة ف��ي تحقيق أه��داف
التنمية االق�ت�ص��ادي��ة وال�ص�ن��اع�ي��ة ،وتمنت لفريق
البحث ك��ل التوفيق وال�ن�ج��اح ،وأك��دت على ال�ت��زام
امل �ع �ه��د ب ��دع ��م م �ش��اري��ع األب � �ح ��اث امل �ت �ع �ل �ق��ة ب�ن�ق��ل
وتطويع التكنولوجيات املتقدمة في مجال الرصف
وت�ص�م�ي��م ال� �ط ��رق ،وال �ت��ي م��ن ش��أن �ه��ا رف ��ع ك �ف��اءة
شبكة املواصالت والنقل البرية ،تماشيا مع خطط
التنمية وتحقيقا للرؤية اإلستراتيجية السامية
لصاحب السمو أمير البالد في جعل الكويت مركزا
ماليا وتجاريا «كويت جديدة  ،»2035من خالل رفع
م��ؤش��رات التنافسية العاملية وال�ت��ي يشكل وج��ود
«بنية تحتية متطورة» إحدى أهم ركائزها.
وتوجهت عمر بالشكر والتقدير ألع�ض��اء اللجنة
االستشارية الفنية ل ��وزارة األش�غ��ال العامة الذين
ح�ض��روا ليشهدوا تقنية ال��رص��ف ال�ج��دي��دة ،تلبية
لدعوة فريق البحث ،مؤكدة سعي املعهد إلى تبني
دراسة تقنيات مشاريع التشييد والبنى التحتية،
خ ��اص ��ة ت �ل��ك ال� �ت ��ي ت ��دع ��م م� �م ��ارس ��ات االس �ت ��دام ��ة
والتعافي البيئي والحفاظ على امل��وارد الطبيعية
واستغالل املخلفات كموارد بديلة.
من جهته ،استعرض املدير التنفيذي ملركز أبحاث
ال �ط��اق��ة وال �ب �ن��اء ،د .أس��ام��ة ال �ص��اي��غ ،م��ع أع �ض��اء
اللجنة االس�ت�ش��اري��ة خ�ط��ط ال�ع�م��ل ال�ت��ي تتطلبها
املرحلة الحالية لالستفادة م��ن ال�خ�ب��رات العلمية
والفنية ل��دى جميع األط ��راف ،لتقديم أفضل سبل
ال��دع��م فيما يتعلق بتصميم ال �ط��رق وف�ح��وص��ات
ض�ب��ط ال �ج��ودة وت�ق�ي�ي��م أداء م�خ�ت�ب��رات االع�ت�م��اد،
وك �ف��اءة ال �ج��ودة ل��دى م�ص��ان��ع االس�ف�ل��ت املعتمدة
لتنفيذ أعمال الرصف والصيانة ،طبقا للمواصفات
العاملية واملحلية.
ون ��اق ��ش د .ال �ص��اي��غ م ��ع أع �ض ��اء ال�ل�ج�ن��ة ال�خ�ط��ط
املستقبلية املتوسطة والبعيدة األم��د التي تعنى
ب�ت�ط��وي��ر أب �ح��اث م� ��واد ال��رص��ف مل �ح��اك��اة ال�ج��دي��د
منها وتطويع ما يتالءم مع أجواء البيئة املحلية،
ويخدم متطلبات شبكة الطرق والنقل.
من جانبها ،ذكرت مديرة برنامج التشييد واملواد،
والباحثة العلمية في املشروع م .سعاد البحر ،أن
تطبيق مشروع االسفلت املطاطي يعد قفزة نوعية
ن�ح��و ت�ف�ع�ي��ل ش�ب�ك��ة ال �ط��رق ال �خ �ض��راء ل�ب�ن��اء بيئة
صحية وبنية تحتية مستدامة ،حيث تؤثر تقنية
الرصف بخلطات االسفلت املحسن باملطاط تأثيرا
إيجابيا على خ��واص البيتومني وج��ودة الخلطة
االسفلتية وتحسن كفاءة وأداء الطرق.
وأوضحت أن تقنية االسفلت املطاطي تعد احدى
التقنيات املبتكرة التي يمكن استخدامها كحلول
هندسية للتخلص من نفايات اإلطارات التالفة.
وذك��را البحر ان فريق البحث املختص تبنى فكرة
م �ش��روع االس�ف�ل��ت امل�ط��اط��ي منذ ع��ام  ،2012مل��ا له
م��ن أهمية اق�ت�ص��ادي��ة ،إذ يعتبر م��ن أه��م مشاريع
تطوير الخلطات األسفلتية لرصف الطرق السريعة

■ بناء بيئة وبنية تحتية مستدامتين في الكويت

الطريق مرصوفاً باالسفلت المطاطي

اجتماع المعهد باللجنة االستشارية وشركة الخليج المتحدة لالنشاء

سميرة السيد عمر

سعاد البحر

البحر :إضافة المطاط
يضمن جودة الخلطة
األسفلتية وتحسين
كفاءة الطرق
القضاء على تطاير الحصى
والتشققات
والعيوب الشائعة
الصايغ :االستفادة من
الخبرات العلمية بالتعاون
مع اللجنة االستشارية

صالح زعرب

وال� �ط ��رق ال��داخ �ل �ي��ة ل�ل�م�س��اه�م��ة ف ��ي ال �ق �ض��اء على
الكثير من مشاكل الرصف كتطاير الحصى وظهور
ال�ش��روخ والتشققات ومشاكل االن��زالق واألخ��ادي��د
ونزف البيتومني من الخلطة االسفلتية ،وتقليص
انتقال الضوضاء.
وق ��ال ��ت ال �ب �ح��ر ان امل� �ش ��روع ي�ع�ت�ب��ر خ �ط��وة مهمة
ت� �ج ��اه ت �ش �ج �ي��ع م� �م ��ارس ��ات االس � �ت ��دام ��ة ل�ت�غ�ي�ي��ر
وت�ط��وي��ع سلوكيات املجتمع ف��ي تحقيق ال�ت��وازن
ال�ب�ي�ئ��ي وت��رس�ي��خ ث�ق��اف��ة ت��دوي��ر امل�خ�ل�ف��ات وإع ��ادة
استخدامها .ويركز على أهمية العمل بشكل وثيق
بني القطاعني الحكومي والخاص.
وأض��اف��ت :ل�ق��د ح��رص امل�ع�ه��د ع�ل��ى دع ��وة الجهات
الحكومية ممثلة ب ��وزارة ال��دف��اع ووزارة األش�غ��ال
ال �ع��ام��ة وج��ام �ع��ة ال �ك ��وي ��ت ،ل�ت�ب�ن��ي ت �ل��ك امل� �ب ��ادرة
وتعزيز مشاريع االستدامة من خالل املشاركة في
ه ��ذا امل �ش ��روع ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ح ��رص امل�ع�ه��د على
ال�ت�ع��اون م��ع ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ،حيث ك��ان ملساهمة
شركة الخليج املتحدة لإلنشاء ،دور فعال وبارز في
بدء املرحلة الثانية واألهم من املشروع وهي تنفيذ
الطريق التجريبي باالسفلت املطاطي ،والعزم على
تقييم تقنية الرصف وأداء الطريق.

أسامة الصايغ

وع ��ن ت�ق�ن�ي��ة االس �ف �ل��ت امل �ط��اط��ي ،أش ��اد أع�ض��اء
اللجنة االستشارية الفنية لوزارة األشغال بدور
املعهد البارز في تبني مشاريع بحثية ودراسات
ذات م � � ��ردود اق� �ت� �ص ��ادي وب �ي �ئ ��ي وم �ج �ت �م �ع��ي
ل��دع��م م �م��ارس��ات االس �ت ��دام ��ة وت �غ �ي�ي��ر ال�ن�ظ��رة
امل�ن�ه�ج�ي��ة ف��ي ال �ت �ع��ام��ل م��ع ال �ن �ف��اي��ات لتطوير
ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة ،وأك � ��دوا ع�ل��ى ض� ��رورة تحفيز
جميع ال�ج�ه��ات الحكومية الت�ب��اع نفس النهج
بالتعاون م��ع معهد الكويت لألبحاث العلمية
لتطوير ونقل وتطويع التكنولوجيات املبتكرة
التي م��ن شأنها دع��م صناعة التشييد والبناء
واالس� �ت� �ف ��ادة م��ن ت��دوي��ر امل �خ �ل �ف��ات ال�ص�ن��اع�ي��ة
كمورد اقتصادي جيد لسد النقص في امل��وارد
األول �ي��ة .ك�م��ا أك ��دت اللجنة ع�ل��ى ض ��رورة رص��د
نتائج وفحوصات الخلطات التجريبية للطريق
امل �ن �ف��ذ ف ��ي امل �ع �ه��د وج� �م ��ع وت �ح �ل �ي��ل ال �ن �ت��ائ��ج
لالستفادة منها في صياغة التوصيات لوضع
امل��واص�ف��ات ال�ع��ام��ة وات �خ��اذ اإلج� ��راءات ال�لازم��ة
لتطبيق واس�ت�خ��دام تقنية ال��رص��ف باالسفلت
املعدل بحبيبات املطاط ،في حال ثبت نجاحها
ومالءمة تطبيقها.

رصف طريق االسفلت المطاطي

أعضاء اللجنة الفنية االستشارية
تضم اللجنة الفنية االستشارية لوزارة األشغال مجموعة من الكوادر هم:
● د .محمد عبدالرحيم الياقوت (أس�ت��اذ مساعد ،كلية الهندسة والبترول ــــ
جامعة الكويت).
● د .ص�لاح إلياس زع��رب (مستشار علمي ،برنامج التشييد وامل��واد ــــ معهد
الكويت لألبحاث العلمية).
● م .ح�س��ن ع�ب��دال��رح�م��ن ال�ق�ب�ن��دي (م��راق��ب ض�ب��ط ال �ج��ودة ،ه�ن��دس��ة امل�ن�ش��آت
العسكرية ــــ وزارة الدفاع).
● م .نايف عبدالرحمن العثمان (رئيس فريق التفتيش ،الجهاز االستشاري
للوزير ــــ وزارة األشغال العامة).

كمية اإلطارات المستعملة في رصف الطرق

تجرية الخلطة في المصنع قبل تنفيذ الطريق التجريبي في موقعه بالشويخ

صورة جماعية للمدير العام للمعهد بمعية فريق المشروع واللجنة االستشارية والشركة

ً
ً
مربعا ..والتجربة قيد التقييم
مترا
زعرب :رصفنا 3550
¶ هندسة المنشآت العسكرية ومختبراتها التابعة لــ «الدفاع» تدعم المشروع

ذك � ��ر ال �ب ��اح ��ث ال ��رئ �ي �س ��ي ،م ��دي ��ر امل� �ش ��روع،
املستشار العلمي لبرنامج التشييد وامل��واد،
د.ص�ل�اح إل�ي��اس زع��رب أن فشل أداء الطرق
األسفلتية املنتشرة على الكثير م��ن الطرق
ال��داخ �ل �ي��ة وال��رئ �ي �س��ة ال �س��ري �ع��ة ف��ي ال �ك��وي��ت،
أث��ار الحاجة إل��ى تقديم بدائل ج��دي��دة ،تتمتع
ب��ال�ق��درة ع�ل��ى ح��ل م�ش��اك��ل ال�ت��ده��ور ال��ذري��ع،
وت� �ح � ّ�س ��ن خ � � ��واص ال� �خ� �ل� �ط ��ات األس �ف �ل �ت �ي��ة
التقليدية املستخدمة في رصف الطرق.
وأوض ��ح أن ه��ذه ال��دراس��ة ت�ه��دف ال��ى تقييم
األس�ف�ل��ت امل �ع� ّ�دل ب��امل�ط��اط امل �ع��اد ت��دوي��ره من
إط � � ��ارات امل ��رك �ب ��ات ال �ت��ال �ف��ة ورص � ��ف ط��ري��ق
ت�ج��ري�ب��ي ن�م�ط��ي بتقنية األس�ف�ل��ت امل�ط��اط��ي،

للبحث ف��ي م��دى فعالية اس�ت�خ��دام الخلطات
األس�ف�ل�ت�ي��ة ال �س��اخ �ن��ة امل �ط��اط �ي��ة ف��ي تشييد
ال�ط��رق تحت أح�م��ال م��روري��ة عالية وظ��روف
بيئية ق��اس�ي��ة؛ مل�ع��رف��ة م��دى م�لاءم�ت�ه��ا بديال
فعاال للخلطات التقليدية ،مشيرا الى أن تقنية
األس �ف �ل��ت امل �ط��اط��ي ج ��رى ت�ب�ن�ي�ه��ا ف��ي كثير
من دول العالم ،خاصة في ال��والي��ات املتحدة
ُ
استخدامها.
األميركية ،وأصبح شائعًا

مراحل املشروع

وق� َّ�دم د .زع��رب شرحًا ع��ن امل��راح��ل التي مر
بها املشروع منذ بدايته كفكرة ،والصعوبات
ّ
واملعوقات الفنية واإلدارية التي واجهها فريق

البحث واس�ت�ط��اع تذليلها بالجهد وامل�ث��اب��رة،
وبالدعم السخي ،الذي قدمته هندسة املنشآت
العسكرية ومختبراتها التابعة لوزارة الدفاع،
للمشروع وللعاملني فيه ،حيث جرى االتفاق
على تنفيذ املرحلة الثانية من امل�ش��روع مرة
أخرى على طريق تجريبي ،اختير بالتنسيق
مع هندسة املنشآت وبدعم من وكيل وزارة
ال��دف��اع ،الشيخ أحمد املنصور ،ليكون ضمن
منطقة الحركة امل��روري��ة ذات األحمال العالية
ف��ي منطقة ص�ب�ح��ان ،ل��دراس��ة ك �ف��اءة خلطة
األسفلت املطاطية في ظروف أشد قسوة من
تلك التي تحيط بطريق األسفلت املطاطي في
معهد األبحاث في منطقة الشويخ.

وأوض � ��ح د .زع� ��رب أن امل� �ش ��روع دخ ��ل حيز
ال�ت�ن�ف�ي��ذ ،م��ن خ�ل�ال إن �ج��از ط��ري��ق تجريبي،
ب�م�س��اح��ة  3550م �ت �رًا م��رب�ع��ًا ض�م��ن ح��دود
الطرق التابعة ملباني معهد الكويت لألبحاث
العلمية ،وجرى تقسيم الطريق التجريبي إلى
 3قطاعات ،كالتالي:
 - 1املقطع األول بطول  140متراّ ،
مكونًا من
خلطة أسفلتية  Type IIIج��رى تصميمها
بطريقة الــ .SuperPave
 - 2املقطع الثاني بطول  100متر ،مكونًا من
خ�ل�ط��ة أسفلتية  Type IIIامل �ع� ّ�دل��ة ب��إض��اف��ة
ّ
حبيبات صلبة مصنعة من خليط من املطاط
املعاد تدويره من إط��ارات السيارات Crumb

 Rubberوالبيتومني .60/70pen
 - 3املقطع الثالث بطول  210أم�ت��ار ،يحتوي
ع� �ل ��ى خ �ل �ط��ة أس �ف �ل �ت �ي��ة  Type IIIج ��رى
تصميمها بطريقة املارشال ّ
املعدل بالبوليمر.
وذكر د .زعرب أنه جرى في املرحلة السابقة
عمل التصاميم والفحوص املخبرية لجميع
ال �خ �ل �ط ��ات ،واألخ � � ��ذ ب �ع�ي�ن االع� �ت� �ب ��ار أح ��دث
املواصفات الكويتية ملواد الطرق.
وأضاف :جرى االحتفاظ ّ
بعينات من األسفلت
الساخن أثناء التنفيذ ،كما جرى أخذ عينات
اس �ط ��وان �ي ��ة م ��ن ك ��ل م �ق �ط��ع ب �ع��د ال ��رص ��ف.
وسيقوم فريق معهد األبحاث في وقت الحق
ب ��إج ��راء ب �ع��ض ال �ف �ح��وص ال �ـ �ـ ،SuperPave

وتشمل فحوص الكثافة والفراغات ومقاومة
األحمال العالية عند ّ
التعرض للحرارة العالية،
وت��أث �ي��ر امل ��اء ف��ي خ ��واص ال�خ�ل�ط��ة واإلج �ه��اد
الناتج عن األحمال املتكررة الطويلة األمد.
وع��ن م��راق�ب��ة األداء ،ق��ال د .زع ��رب :سيقوم
ف��ري��ق امل �ش��روع ،ولفترة ال تقل ع��ن سنتني،
ب��رص��د وم �ق��ارن��ة أداء امل �ق��اط��ع ال�ت�ج��ري�ب�ي��ة
ّ
والتعرض لألحمال
الثالثة مع م��رور الزمن
وال �ع��وام��ل ال �ج��وي��ة ف��ي م��ا ّي�ت�ع�ل��ق ب�م�ق��اوم��ة
الخلطات األسفلتية للتشققات و«التخدد»
وتقييم أي ت�غ� ّ�ي��رات ف��ي ص�لاب��ة ك��ل مقطع،
ب��االس�ت�ع��ان��ة ب�ج�ه��از ال �ـ �ـ Falling Weight
.Deflectometer
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«ال ندين بريئاً ..وال نحمي فاسداً»

الغانم« :صندوق الجيش» ..في أول جلسة
أك��د رئ�ي��س مجلس األم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م أن��ه
اتخذ االج��راء املطلوب منه فور تلقيه رسميا
كتابا من النائب االول لرئيس ال��وزراء وزير
ال��دف��اع ال�ش�ي��خ ن��اص��ر ال�ص�ب��اح ح ��ول نتائج
التحقيق في «صندوق الجيش» ،مشددا على
أن املجلس كان وسيظل مع إحالة اي بالغ عن
شبهات فساد إل��ى الجهات الرقابية املعنية،
ولن يجري تحصني احد مهما كان مركزه أو
اسمه أو مكانته االجتماعية.
وقال الرئيس الغانم في تصريح للصحافيني
أم ��س :أح ��اول ال ��رد ك��ل ي��وم أح ��د ،وك�م��ا ج��رت
ال �ع��ادة ،ع�ل��ى اس�ت�ف�س��ارات�ك��م ،وس��أوض��ح في
البداية بكل شفافية كل ما أثير ح��ول البالغ
املقدم من النائب االول لرئيس ال��وزراء وزير
ال��دف��اع الشيخ ن��اص��ر ال�ص�ب��اح ،حيث تلقيت
ات � �ص� ��اال م� ��ن ال� �ن ��ائ ��ب األول ع �ن ��د ال �ت��اس �ع��ة
وال � �ن � �ص ��ف م � ��ن م � �س� ��اء ال �خ �م �ي ��س امل� ��اض� ��ي،
وابلغني عن البالغ الذي أحاله فعال صبيحة
ال �ي��وم ن �ف �س��ه ،وش� ��رح ل��ي وج �ه��ة ن �ظ��ره ،كما
أرس ��ل ل��ي م�ل�ف��ات وأوراق� � ��ا م��ن خ�ل�ال امل�ك��امل��ة
تتعلق بالبالغ املقدم إلى النيابة العامة.
وأضاف «يوم السبت (أول من أمس) تحدثت
م ��ع ال �ش �ي��خ ن��اص��ر وط �ل �ب��ت م �ن��ه م�خ��اط�ب�ت��ي
رسميا وإرسال هذه األوراق ،ليتمكن املجلس
من اتخاذ االج��راءات املطلوبة منه بإحالتها
إل ��ى ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة ،وب��ال �ف �ع��ل أرس� ��ل لي
كتابا مؤرخا بتاريخ السبت وجاء فيه «أضع
ب�ي�ن ي� ��دي م �ع��ال �ي �ك��م خ�ل�اص��ة ال �ن �ت��ائ��ج ال�ت��ي
انتهت إليها لجنة التحقيق املشكلة بموجب
ال�ق��راري��ن ال��وزاري�ين وال�خ��اص��ة بالتدقيق في
شبهات فساد مالي ومخالفات مالية وقعت
في صندوق الجيش ،حيث انتهت اللجنة إلى
وج ��ود ش�ب�ه��ات وق��رائ��ن ب�ف�س��اد م��ال��ي وس��وء
تصرف ،مثمنا دوركم املعهود في دعم جهات
االختصاص الرقابية وحرصكم على الحفاظ
ع �ل��ى امل� ��ال ال� �ع ��ام ،وه ��و االم� ��ر ال� ��ذي ع��اه��دن��ا
أنفسنا منذ أول ي��وم م��ن تولينا املسؤولية
ال ��وزاري ��ة ع �ل��ى ال �ع �م��ل ب��ه مل �ح��ارب��ة ك��ل أوج��ه
الفساد وسوء االدارة في وطننا العزيز».
وق��ال ال�غ��ان��م «ال �ي��وم (أم ��س) وق�ع��ت على هذا
الكتاب بإدراجه على جدول أعمال أول جلسة
م�ق�ب�ل��ة ،ل�ل�ن�ظ��ر ف��ي ت�ك�ل�ي��ف دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة
بفحص ه��ذا امل��وض��وع عمال بنص امل��ادة 25
من القانون  1964 / 30الخاص بإنشاء ديوان
املحاسبة».

دولة املؤسسات
وذكر الغانم ان «من حاول االدعاء والتدليس
ب��أن امل�س�ت�ن��دات وص�ل��ت رئ�ي��س امل�ج�ل��س منذ
ف�ت��رة ط��وي�ل��ة ،وأن امل�ج�ل��س ل��م يتخذ االج��راء
املطلوب ،وربما يقصدون أن رئيس املجلس
لم يتخذ االج��راء ،أق��ول لهم ان ه��ذا املوضوع
ت��م إب�لاغ��ي ب��ه الخميس  14نوفمبر ويشكر
الشيخ ناصر على ذلك».
وأوضح «اننا في املجلس وأنا كرئيس ونائب
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إلى «المحاسبة»

األمور طيبة بوجود
الحكيم الكبير..
وسمو األمير أبلغني
باق
أن المجلس ٍ
المجلس مع إحالة
أي بالغ رسمي عن
«شبهات فساد»
إلى جهات االختصاص
نعتز بأننا في دولة
مؤسسات ال تحمي
فاسداً أو ظالما ً
مهما كان منصبه
لسنا مع طرف ضد
آخر ..نحترم الجميع
ونقف على مسافة
واحدة منهم
النائب األول أرسل إلي
ملفات عن البالغ..
وأبلغته بضرورة
مخاطبتي رسميا ً
محاربة الفساد
تتطلب تحديد الوقائع
واألدلة ..ال إطالق
شعارات عامة
أعرف أن هناك قلقاً..
أقول للجميع:
اطمئنوا ..فالله
يحمي هذا البلد

الغانم خالل حديثه أمس | تصوير حسني هالل

كنا وسنظل م��ع إح��ال��ة اي ب�لاغ ع��ن شبهات
فساد إلى الجهات الرقابية املعنية ،وفي عام
 2014تم فتح ديوان املحاسبة لتلقي شكاوى
امل��واط �ن�ين ع��ن ش�ب�ه��ات ال �ف�س��اد ألن م�ح��ارب��ة
ال �ف �س ��اد ت �ت �ط �ل��ب ت �ح��دي��د ال ��وق ��ائ ��ع وت �ق��دي��م
االدلة واملستندات ،فنحن في دولة مؤسسات
وم�ح��ارب��ة ال�ف�س��اد ليست بتعميم ال�ف�س��اد أو
إطالق شعارات عامة بل بتحديد هذه الوقائع،
وبالتالي أؤكد كرئيس وعضو وبعد التشاور
مع غالبية االعضاء ،فإن أي بالغ يتم تقديمه
ستتم إحالته إلى الجهات الرقابية ،ولن يتم
تحصني اح��د مهما ك��ان م��رك��زه أو اس�م��ه أو
مكانته االجتماعية ،ونحن ال ندين بريئا وال
نحمي فاسدا ،فالجهات الرقابية والقضائية
هي من تحدد حقيقة هذا األمر من عدمه ،وكل
إنسان يتحمل مسؤوليات تصرفاته ،فالبينة
على من ادعى بتقديم كل ما يدلل على ادعائه،
وامل�خ�ط��ئ يتحمل م�س��ؤول�ي��ة خ�ط�ئ��ه ،وه�ك��ذا
تسير دول��ة امل��ؤس�س��ات م��ن دون ال��دخ��ول في
صراعات أخرى».
وأك��د أن «األغلبية من األعضاء  -وليس الكل
 ال ت �ق �ب��ل أن ت �ك��ون ط��رف��ًا ض ��د آخ� ��ر ف ��ي أيصراع ،بل نحن مع اإلصالح ضد الفساد ،وأي
ش�ب�ه��ات ف�س��اد ت�ح��ال إل��ى ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة
كالنيابة ودي��وان املحاسبة ،ومهما بلغ عدد
ال �ب�ل�اغ��ات ف�س�ت�ج��ري إح��ال�ت�ه��ا إل ��ى ال�ج�ه��ات
املعنية ،وبهذه الطريقة ُيحارب الفساد».
وق ��ال« :ن�ح�ت��رم ال�ج�م�ي��ع ،ون�ق��ف ع�ل��ى مسافة
واحدة من الجميع ،ولسنا مع طرف ضد آخر،
ولسنا م��ع أن نظلم أي ب��ريء ،وال حماية أي
مخطئ ،كما أننا لسنا قضاة ،فلدينا جهات
رقابية وقضاء هما ما يحددان األمر».

ركزوا على ما يهم البلد

حكومة جديدة

ردا على س��ؤال ،أوضح الرئيس م��رزوق الغانم ان مسمى رئيس مجلس
االمة لم يكن موجودا في البروفايل الخاص بحسابه في تويتر كي يتم
رفعه ،وتساءل الغانم« :هل هذه هي القصة؟ وهل الرئيس سيغادر في
إجازة خاصة أم ال؟» مضيفا« :حاولوا مسح فوبيا مرزوق من رؤوسكم
حتى ال تضيعوا وقتكم في أمور لن تؤثر في شخصيا ،وركزوا على ما
يهم البلد».

قال الغانم ،في رد على سؤال حول ما اذا كانت
االم� ��ور س�ت�ت��وق��ف ع�ن��د اس�ت�ق��ال��ة ال�ح�ك��وم��ة ول��ن
تذهب ابعد من ذل��ك؟« :أؤك��د ما قلته في السابق
من أن حل املجلس بيد سمو االمير وال ينازعه
أو ي�ش��ارك��ه ف�ي��ه أح ��د ،ووف �ق��ا مل��ا أبلغني سموه
من قبل وال�ي��وم أيضا ف��إن امل��وض��وع سيقتصر
على تشكيل حكومة جديدة واملجلس باق بإذن
اهلل ح�ت��ى االن �ت �خ��اب��ات امل�ق�ب�ل��ة امل�ف�ت��رض��ة نهاية
ال�ع��ام امل�ق�ب��ل ،أو إذا ق��رر س�م��وه غير ذل��ك ،فهذه
ص�لاح �ي��ات س �م��وه ال ي �ج��وز ال �ت��دخ��ل ب�ه��ا وأي
تصريحات أخرى تبقى اجتهادات وربما أمنيات
لدى البعض  ،فهناك من يتمنى الحل وهناك من
يتمنى غير ذلك».

االنتقاد الراقي
ع��ن االن�ت�ق��اد امل��وج��ه للمجلس بالتقصير ف��ي دوره ال��رق��اب��ي ،ق��ال ال�غ��ان��م« :لكل
شخص الحق في اب��داء وجهة نظره ،وفي النهاية نحن ن��ؤدي دورن��ا ،ومن حق
املواطن االنتقاد بأسلوب راق وتقويم وتصحيح أي قصور قد يحدث».

اطمئنوا وال تقلقوا
وت� �ط ��رق ال �غ��ان��م إل� ��ى «ال �ق �ل��ق ال � ��ذي ي�ن�ت��اب
امل��واط�ن�ين» ،وق ��ال« :اطمئنوا ف��األم��ور ب��إذن
اهلل بخير ،وه��و سبحانه يحمي ه��ذا البلد
ب�ف�ع��ل ال �خ �ي��ر ال� ��ذي ي �ق��وم ب��ه أب� �ن ��اؤه ،واهلل
س �ب �ح ��ان ��ه أن � �ع ��م ع� �ل ��ى ال� �ك ��وي ��ت وش �ع �ب �ه��ا
ب��أم�ي��ر ح�ك�ي��م وك�ب�ي��ر ي �ق��در األم� ��ور وي�ع��رف
كيفية التعامل معها ،وغ�دًا تبدأ املشاورات
الرسمية ،وكل املطلوب انتظار فترة بسيطة
جدًا من دون االلتفات إلى من يحاول زعزعة
األوض��اع ،وسترون أننا وكما عهدنا دائمًا
ك�ب�ي��رن��ا وأم �ي��رن��ا وح�ك�ي�م�ن��ا ك�ي��ف سيعالج
األم� ��ور وي�ح�س�م�ه��ا مل��ا ف�ي��ه خ�ي��ر ومصلحة
الشعب الكويتي ،وال يحيق املكر السيئ إال
بأهله ،وكل من يمكر أو مكر بالكويت رأيتم
نتائج مكره ،ويجب أن نفخر بأننا في دولة
مؤسسات ،ونتعامل مع األمور كما تتعامل
دول املؤسسات ،ال تحمي أحدًا بغض النظر
ع��ن اس�م��ه ،وال نظلم أح �دًا بغض النظر عن
اسمه أيضًا».
وردًا ع �ل��ى س� ��ؤال إن ك��ان��ت األم � ��ور تتجه

إل� ��ى االن � �ف� ��راج ،ق� ��ال ال �غ��ان��م «إن ش� ��اء اهلل
ماكو إال الخير ،وما دامت هذه األمور بيد
الحكيم الكبير ،فاألمور طيبة وإلى انفراج،
وستتحقون من صحة كالمي قريبًا».
وبسؤاله عن مغادرته في إج��ازة خاصة ،قال
الرئيس الغانم «أنا في الصيف لم أخرج في
إجازة خاصة رغم حاجتي إليها ،فكيف أخرج
اآلن؟ وأن��ا أس��ال م��ن يبثون ه��ذه األخ �ب��ار ما
هو همكم؟ هل البلد أم م��رزوق؟ هل خرج في
إجازة أو لم يخرج؟».
وأض� � ��اف «ك ��ان ��ت ل� ��دي م �ه �م��ة رس �م �ي��ة في
ج �ن �ي��ف ب �ح �ض��ور رؤس � ��اء ال �ب��رمل��ان��ات في
ال�ع��ال��م ،وبسبب دور الكويت املميز جرى
اختيار البرملان الكويتي ورئيسه لتمثيل
املجموعة الجيوسياسية العربية ،وك��ان
يفترض أن أسافر اليوم (أمس) لكني كلفت
األخ راك� ��ان ال�ن�ص��ف ن�ي��اب��ة ع�ن��ي لحضور
امل ��ؤت� �م ��ر ال � ��دول � ��ي ،وه � ��و خ� �ي ��ر م� ��ن ي�م�ث��ل
البرملان الكويتي في املحافل الدولية ،كما
أن وج ��ودي ف��ي ال�ك��وي��ت ض ��رورة لحضور
امل � �ش� ��اورات ال �ت��ي س �ت �ج��ري ب� ��دءًا م��ن ال�غ��د
(اليوم)».

ق��دم  10ن��واب طلبًا ال��ى امل�ج�ل��س ،يقتضي
ت �ك �ل �ي��ف دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة إع � � ��داد ت �ق��ري��ر
ي �ت� �ض �م ��ن ن � �ت ��ائ ��ج ال � �ف � �ح ��ص وامل� ��راج � �ع� ��ة
وامل��راق �ب��ة وال�ت�ح�ق�ي��ق ،ف��ي ك��ل م��ا ي �ث��ار من
شبهة ت�ج��اوز ،ف��ي م��ا يتعلق بالتعامالت
ال��داخ�ل�ي��ة وال�خ��ارج�ي��ة ل�ص�ن��دوق الجيش،
وجميع م��ا يثار م��ن شبهات تتعلق بعقد
ص �ف �ق��ة ش � ��راء ط ��ائ ��رات ال � �ـ«ي� ��ورو ف��اي �ت��ر».
وذك ��ر م�ق��دم��و ال�ط�ل��ب م��ا ي�ل��ي ف��ي طلبهم:
«ن �ظ �رًا الح�ت�م��ال�ي��ة ت ��واف ��ر ش�ب�ه��ة م�خ��ال�ف��ة
ال� �ق ��وان�ي�ن امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ح �م��اي��ة امل � ��ال ال �ع ��ام،
نتقدم بطلب تكليف ديوان املحاسبة إعداد
تقرير متضمنًا نتائج الفحص واملراجعة
وامل��راق �ب��ة والتحقيق ع�ل��ى ك��ل م��ا ي�ث��ار من
شبهة التجاوز ،في ما يتعلق بالتعامالت
ال��داخ �ل �ي��ة وال �خ��ارج �ي��ة ل �ص �ن��دوق الجيش
وكل ما يثار من شبهة التجاوزات املتعلقة
بعقد صفقة شراء طائرات «يورو فايتر».
وأض � ��اف � ��وا أن ال �ط �ل��ب «ل �ل �ت��أك��د م ��ن م��دى
ال � �ت� ��زام وزارة ال� ��دف� ��اع وال �ج �ي ��ش ب��ال�ن�ظ��م
وال �ق��وان�ي�ن ذات ال�ص�ل��ة ب��امل�ي��زان�ي��ة امل��ال�ي��ة
واآلل� �ي ��ات وال �ق �ن��وات واإلج � � ��راءات وال�ن�ظ��م
امل ��ال � �ي ��ة وال � � � �ق� � � ��رارات اإلداري � � � � � ��ة امل �ع �ت �م��دة
وطريقة الصرف واستحقاقها واألغ��راض
امل�خ�ص�ص��ة م��ن أج �ل �ه��ا ،وإلظ� �ه ��ار م �ح��اور
الخلل واملالحظات واملخالفات إن وجدت،
كما يتطلب أن يتم التحقيق في التجاوزات
امل �ث ��ارة ب �ش��أن امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�ق��وان�ين وال�ن�ظ��م
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ح �م��اي��ة امل � ��ال ال � �ع� ��ام» .وذك � ��روا
أن «ل ��دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ك��اف��ة ال�ص�لاح�ي��ات
ل�ف�ح��ص وم��راج �ع��ة أي وث��ائ��ق او ب�ي��ان��ات
أو أم��ر آخ��ر ي��راه ال��دي��وان يساعد ويساهم
ف ��ي ع�م�ل�ي��ة امل��راج �ع��ة وال �ت��دق �ي��ق وف�ح��ص
السجالت والرقابة عليها في شأن التقرير
امل �ط �ل��وب ،ع�ل��ى أن ي��رف��ع ال ��دي ��وان ال�ت�ق��ري��ر
ملجلس األم ��ة ف��ي م��دة ال ت�ت�ج��اوز شهرين
م��ن ت��اري��خ التكليف» .ومقدمو الطلب ،هم
النواب :محمد الدالل ،صفاء الهاشم ،أسامة
الشاهني ،عمر الطبطبائي ،أحمد الفضل،
خليل أبل ،خالد الشطي ،رياض العدساني،
عبداهلل الكندري وعادل الدمخي.

 12الكويت

البلدي

ليصبح بمساحة  3كلم 2في جنوب «ميناء عبدالله»

«البلدية» :توسعة موقع تخزين الصلبوخ
وافقت «البلدية» على طلب الهيئة العامة للصناعة
بشأن توسعة موقع تخزين الصلبوخ الكائن جنوب
منطقة ميناء عبدالله ،وذلك بإضافة مساحة تبلغ
 2.06كيلومتر مربع ،وذلك إلى مساحة الموقع
البالغة واحد كيلومتر مربع ،المخصص لتخزين
الصلبوخ بموجب قرار رئيس المجلس البلدي المتخذ
بتاريخ  30يوليو  ،1997لتصبح مساحته اإلجمالية
بعد التوسعة  3.06كلم ،2الستغالله لنشاط تخزين
الصلبوخ.
زكريا محمد
اشترطت البلدية التنسيق م��ع وزارات
ال � �خ� ��دم� ��ات واالل � � �ت � � ��زام ب��اش �ت��راط��ات �ه��ا
ق�ب��ل ال�ت�ن�ف�ي��ذ .وع �ل��ى أن تتحمل الجهة
املنفذة تكاليف نقل وحماية الخدمات
ان ل��زم األم��ر ،وأن تتولى الهيئة العامة
ل �ل �ص �ن��اع��ة ت �ج �ه �ي��ز م �خ �ط��ط ت�ن�ظ�ي�م��ي
للموقع يشمل «قسائم تخزين الصلبوخ
 شبكة الطرق وخدمات البنية التحتيةال�لازم��ة لخدمة امل��وق��ع» ،بالتنسيق مع
وزارات ال� �خ ��دم ��ات ،وت �ق��دي �م��ه ل�ل�ب�ل��دي��ة
العتماده من قبل الجهاز الفني للبلدية.
ودع��ت إل��ى استحداث طريق ي��ؤدي إلى
املوقع من طريق ميناء عبداهلل ــ الوفرة،
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ط��رق
والنقل ال�ب��ري ووزارات ال�خ��دم��ات ،على
أن تتحمل ال�ج�ه��ة امل�ن�ف��ذة تكاليف نقل
وحماية الخدمات ان لزم األمر.

مواقف السيارات
وأقرت البلدية إلغاء قرار املجلس البلدي

ال �ص��ادر ف��ي  11م��اي��و  2009بخصوص
امل ��واف �ق ��ة ع �ل��ى ال �ت �ب��رع ل �ل��دول��ة بتنفيذ
مبنى مواقف السيارات املتعدد األدوار
الكائن بالقطعة  1بمنطقة املرقاب داخل
املدينة من إحدى الشركات.
وواف� �ق ��ت ع �ل��ى ت�خ�ص�ي��ص م��وق��ع مبنى
م ��واق ��ف ال� �س� �ي ��ارات ل �ل �ب �ل��دي��ة ،وإدراج � ��ه
ض�م��ن خ�ط��ة إدارة االن �ش��اءات لتنفيذه،
ش��ري�ط��ة أن ت�ك��ون م��واق��ف ع��ام��ة لخدمة
املنطقة ،وي�ت�ك��ون املبنى م��ن «س��رداب�ين
وأرض� � ��ي وخ �م �س��ة أدوار م� �ت� �ك ��ررة ،م��ع
مواقف سيارات مظللة بالسطح» ،على
أن ي�ج��ري تسليم امل�ب�ن��ى ح��ال االن�ت�ه��اء

السماح لمجمع كليات
«التطبيقي» في
الجهراء بارتفاع 48م
إلغاء تبرع لتنفيذ
موقف سيارات
«المرقاب»
م��ن تنفيذه ل� ��وزارة امل��ال�ي��ة ،واب� ��رام عقد
ب �خ �ص��وص إدارة وص �ي ��ان ��ة وت�ش�غ�ي��ل
مبنى مواقف السيارات املتعدد األدوار
بعد تنفيذه ،وان يجري تحديد رس��وم
الوقوف ومدة اإلدارة.
واشترطت البلدية ان يجري استخدام
التكنولوجيا الحديثة في إدارة مواقف
السيارات ،بحيث تشمل وال تقتصر على
اآلتي:
 األجهزة الحديثة الخاصة بقراءة فترةالدخول والخروج من مواقف السيارات
وح� �س ��اب ال �ت �ك �ل �ف��ة آل� �ي ��ًا ،وذل � ��ك ل�ت�ق�ل�ي��ل
فترات االنتظار الخاصة بسحب التذكرة

 ..وتحتفل باليوم الوطني لسلطنة ُعمان
تشارك البلدية سلطنة عمان الشقيقة
اح �ت �ف��االت �ه��ا ب��ال �ي��وم ال��وط �ن��ي ال�ت��اس��ع
واألرب �ع�ين ،ال��ذي ي�ص��ادف ال�ي��وم ،وذل��ك
برفع أعالمها في أسواق املباركية.
وأع��دت البلدية برنامجًا ،بالتعاون مع
وزارة اإلع �ل ��ام ،ي�ت�ض�م��ن ال �ع��دي��د من

األن �ش �ط��ة وال �ف �ع��ال �ي��ات ،م�ن�ه��ا ح�ض��ور
فرق شعبية إلحياء هذه املناسبة ،وبث
األغاني الوطنية ،وتوزيع أعالم سلطنة
عمان على رواد ال�س��وق ،كما سيقوم
تلفزيون الكويت ببث مباشرمن ساحة
كشك الشيخ مبارك.

ع�ن��د ال ��دخ ��ول ،أو ح�س��ب ف �ت��رة ال��وق��وف
داخل املوقف عند الخروج.
 اس �ت �خ ��دام ال �ت �ق �ن �ي��ات ال �خ��اص��ة ال�ت��يت ��وف ��ر ب� �ي ��ان ف� �ت ��رات وق � ��وف ال �س �ي ��ارات
داخ��ل امل��وق��ف (إدارة امل�ع�ل��وم��ات) ،وذل��ك
الس� �ت� �خ ��دام� �ه ��ا ف� ��ي دراس� � � � ��ات ال �ب �ل��دي��ة
املستقبلية.
ـ ت��وف�ي��ر ن �ظ��ام س�ي�ط��رة وت�ح�ك��م م��رك��زي
للمواقف.
ودعت إلى عدم املطالبة بعد التخصيص
باستعماالت ت�ج��اري��ة أو مكاتب أو أي
استعمال آخ��ر بعد التنفيذ ،وان يجري
تقديم املخططات التصميمية النهائية
ّ
العتمادها خ�لال سنة م��ن ت��اري��خ تسلم
املوقع ،وان يجري البدء بالتنفيذ خالل
 3س �ن��وات م��ن ت��اري��خ اص� ��دار ال��رخ��ص،
وإال اعتبر القرار الغيًا.
وقررت البلدية املوافقة على طلب الهيئة
ال �ع��ام��ة للتعليم ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب
ب � �ش� ��أن إن� � �ش � ��اء م� �ب� �ن ��ى م� �ج� �م ��ع ك �ل �ي��ات
ومعاهد ضمن حدود محافظة الجهراء
(ج �ن��وب ال �ع �ي��ون) ،امل�خ�ص��ص بموجب
ق ��رار امل�ج�ل��س ال �ب �ل��دي (أرض� ��ي وخ�م��س
ط��واب��ق) ،ش��ري�ط��ة االل �ت��زام ب��أال يتعدى
االرت � �ف� ��اع ال � � �ـ 48م �ت �رًا وف� ��ق اش �ت��راط��ات
الهيئة العامة للطيران املدني.
وواف � �ق� ��ت ال �ب �ل ��دي ��ة ع �ل ��ى ط �ل ��ب وزارة
ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة ت�غ�ي�ي��ر ن�ش��اط
امل �ب �ن��ى اإلداري ل�ج�م�ع�ي��ة ال�ف�ح�ي�ح�ي��ل
ال �ت �ع��اون �ي��ة ض �م��ن م ��رك ��ز ال �ض��اح �ي��ة،
قطعة  ،2إل��ى ن�ش��اط ت �ج��اري بمنطقة
ال� �ف� �ح� �ي� �ح� �ي ��ل ،وامل � �خ � �ص� ��ص ب �م��وج��ب
ق��رار املجلس ال�ب�ل��دي ف��ي  12ديسمبر
ً
 1983شريطة ع��دم املطالبة مستقبال
بتخصيص موقع إداري.

 136ألف دينار
غرامة «تشوين»
قال مدير إدارة السالمة
ب ��اإلن ��اب ��ة ب� �ف ��رع ب �ل��دي��ة
م� � �ح � ��اف� � �ظ � ��ة األح� � � �م � � ��دي
م .خ ��ال ��د ال �ع �ت �ي �ب��ي ،ان
ال � �ج� ��ول� ��ة ال � �ت� ��ي ن �ف��ذه��ا
املفتشون على املصانع
وال� � �ش � ��رك � ��ات ب��امل �ن �ط �ق��ة
ال� �ب ��ري ��ة ج � �ن ��وب ال� �ب�ل�اد
ل� �ل� �ت ��أك ��د م � ��ن ص�ل�اح �ي��ة
ت� � ��راخ � � �ي� � ��ص ال � �س�ل��ام� ��ة
وال� �ت� �ش ��وي� �ن ��ات أس �ف��رت
عن تحرير مخالفة تبلغ
غرامتها  136ألف دينار
الستغالل أراض��ي أمالك
ال��دول��ة بعمل تشوينات
م ��ن دون ت��رخ �ي��ص م��ن
قبل البلدية.
وأض � � ��اف ال �ع �ت �ي �ب��ي أن��ه
ت ��م ت��وج �ي��ه  12ت�ن�ب�ي�ه��ا
ش �م �ل ��ت ت � �ع ��دي ��ات ع �ل��ى
أم � �ل ��اك ال � ��دول � ��ة وإل � �ق� ��اء
أن � � �ق� � ��اض ال � �ب � �ن� ��اء أم � ��ام
امل �ن��ازل ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن��ه
سيتم تكثيف الحمالت
خ�لال االي��ام املقبلة على
الشركات واملصانع التي
تستغل أمالك الدولة من
دون وجه حق.

إزالة المقاهي
العشوائية
عائشة العبدالله
واص��ل الفريق الرقابي
ب�ق�س��م إزال � ��ة امل �خ��ال �ف��ات
ف � � ��ي ب � �ل� ��دي� ��ة م� �ح ��اف� �ظ ��ة
الفروانية عمليات إزال��ة
امل � �ق� ��اه� ��ي ال� �ع� �ش ��وائ� �ي ��ة
امل � � �ق� � ��ام� � ��ة ع� � �ل � ��ى أم � �ل ��اك
ال ��دول ��ة ،وإغ�ل��اق امل�ح��ال
غير املرخصة في منطقة
جليب الشيوخ.
وقام مركز سلوى التابع
إلدارة ال �ن �ظ��اف��ة ال�ع��ام��ة
وإش�غ��االت ال�ط��رق بفرع
ب �ل��دي��ة م�ح��اف�ظ��ة ح��ول��ي
ب�ح�م�ل��ة ع �ل��ى ال �س �ي��ارات
املهملة ،التي أسفرت عن
رفع  15سيارة مهملة.

تأخير الردود
على االقتراحات
دع��ا العضو عبدالسالم
ال � ��رن � ��دي إل� � ��ى م �ن��اق �ش��ة
أسباب تأخر الردود من
ال�ج�ه��از ال�ت�ن�ف�ي��ذي على
امل �ق �ت��رح��ات امل �ق��دم��ة من
أعضاء املجلس البلدي.
وق� � � � � � ��ال ال � � � � ��رن � � � � ��دي ،ف ��ي
خ� � � �ط � � ��اب وج� � � �ه � � ��ه إل� � ��ى
رئ�ي��س املجلس البلدي،
ان ب� �ع ��ض امل� �ق� �ت ��رح ��ات
امل � �ق� ��دم� ��ة م � ��ن األع � �ض� ��اء
م� ��ر ع �ل �ي �ه��ا أك� �ث ��ر م� ��ن 9
أش� �ه ��ر ،وق� ��د ي ��ؤث ��ر ذل��ك
على تعطيل حركة سير
العمل وتنفيذ املشاريع
وخدمة املواطنني.
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«العاصمة» حفظت إطالق اسم
سلوى الصباح على فرع «الصم»
مشعل السالمة
وافقت لجنة محافظة العاصمة في املجلس البلدي
فى اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة العضو د.
حسن كمال على اقتراح العضو عبد السالم الرندي
ب�ش��أن تنظيم وتخطيط م��واق��ف ال�س�ي��ارات املقابلة
للمجمع ال �ت �ج��اري وامل �ط��اع��م وم�ب�ن��ى ح�ك��وم��ي في
القطعة رقم  3بمنطقة غرناطة .وقال كمال ان اللجنة
حفظت الطلب املقدم من النادي الكويتي الرياضي
للصم بشأن إطالق اسم املغفور لها الشيخة سلوى
الصباح على فرع النادي الكويتي الرياضي للصم
بمنطقة الفيحاء ليكون مقرا لفتيات الصم.
وتبحث اللجنة القانونية وامل��ال�ي��ة ف��ي اجتماعها
ال�ي��وم برئاسة العضو حمد امل��دل��ج م�ش��روع الئحة

ال�ن�ظ��اف��ة ال �ع��ام��ة ون �ق��ل ال�ن�ف��اي��ات واق �ت��راح��ا ب��وق��ف
املخالفات املوجهة الى اصحاب العربات واملركبات
املتنقلة وم �ش��روع الئ�ح��ة إش �غ��االت ال �ط��رق العامة
وامل�ي��ادي��ن واألرص�ف��ة وال�س��اح��ات العامة ،ومشروع
ال�ق��رار ال ��وزاري بشأن الئحة تنظيم الجنائز ونقل
املوتى وال��دف��ن واإلش��راف على املقابر .على صعيد
اخ��ر ،تستعرض لجنة ش��ؤون البيئة في اجتماعها
غدًا الثالثاء برئاسة م .مها البغلي طلبا بمناقشة
م �س �ت��وى ال �ن �ظ��اف��ة ف��ي ج�م�ي��ع امل �ح��اف �ظ��ات وك �ف��اءة
الشركات واقتراح مرادم النفايات الصلبة املنتشرة
بمناطق الكويت.
وتناقش اللجنة اقتراح بشأن اشتراط زراعة اشجار
تتحمل البيئة الصحراوية الكويتية عند الترخيص
للمخيمات الربيعية املوسمية.

خريطة طريق لمشاريع البنى التحتية
عائشة علي
ي�ق�ي��م م�ع�ه��د ال�ك��وي��ت ل�لأب�ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة ي ��وم غد
(ال� �ث�ل�اث ��اء) ورش � ��ة ع �م��ل «إع � � ��داد خ��ري �ط��ة ط��ري��ق
مل�ش��اري��ع ال�ب�ن��ى التحتية واإلن �ش ��اءات املستدامة
املستقبلية في دولة الكويت» .وقد أشادت املديرة
العامة للمعهد ،د .سميرة السيد عمر ،في خطاب
وجهته ال��ى البلدية ،ب��دوره��ا الفاعل ف��ي متابعة
وت�ن�ف�ي��ذ خ�ط��ط وم �ش��اري��ع ال�ت�ن�م�ي��ة ،خ��اص��ة تلك
املتعلقة بقطاع البنية التحتية والبناء ،والتي لها
ال��دور الكبير في تحسني مكانة دول��ة الكويت في

التنافسية العاملية وتحقيق رؤي��ة ال��دول��ة ف��ي أن
تكون مركزا ماليا وتجاريا.
وق��ال��ت إن ��ه ان �ط�لاق��ا م��ن ت �ل��ك ال �خ �ط��ط ال�ت�ن�م��وي��ة
ال�ط�م��وح��ة ل�ك��وي��ت ج��دي��دة  ،2035ي��ود امل�ع�ه��د أن
ي�ن�س��ق م��ع امل��ؤس �س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ذات ال�ع�لاق��ة،
والتي من ضمنها البلدية ،في إعداد خريطة طريق
تشمل سياسة عامة واستراتيجية عمل ،للوصول
إل��ى األه��داف املنشودة من مشاريع تطوير املدن
ال �ج��دي��دة وبنيتها ال�ت�ح�ت�ي��ة ،إذ ان اإلط ��ار ال�ع��ام
لتلك الخريطة يتضمن برنامجًا لتنسيق الجهود
املبذولة من قبل مؤسسات الدولة ذات العالقة.
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الكويت 13

القضاء واألمن

المنتحرون في الكويت:

إنقاذ  15شخصاً

 70رج ً
ال و 10نساء في  10أشهر

■  %70منهم شباب بين  19و  45عاماً
■ آسيويان انتحرا شنقاً في مسكنهما بتوقيت واحد
محمد إبراهيم
ازدادت ح � ��االت االن �ت �ح ��ار ف ��ي اآلون� � ��ة األخ � �ي ��رة ب �ص��ورة
ملحوظة ،وتعددت األسباب التي تدفع املنتحر الى اإلقبال
على االنتحار ،حيث كشفت مصادر أمنية أن  80شخصًا
أنهوا حياتهم منذ بداية العام الجاري وحتى أمس األول،
بينهم  5مواطنني ،والبقية أغلبهم من جاليات آسيوية.
وقالت املصادر لـ سبقلا إن من بني الحاالت املنتحرة 70
للذكور ،و 10لإلناث ،وأكثر من  %70هم من فئة الشباب،
ّ
ال��ذي��ن ت�ت��راوح أع�م��اره��م ب�ين 19و 45ع��ام��ًا ،وت��وزع��وا على
جميع املحافظات.
ووفق املصادر ،فإن نحو  42شخصًا من بني املنتحرين من
الجالية الهندية ،و 7بنغاليني ،و 5نيباليني ،و 5مواطنني،
و 4س �ي�لان �ي�ين ،و 4ف�ل�ب�ي�ن�ي�ين ،و 2م��ن ف �ئ��ة غ �ي��ر م �ح��ددي
الجنسية ،والبقية من جنسيات عربية وأفريقية.
وأك ��دت امل �ص��ادر ان م �ع��دالت االن �ت �ح��ار ف��ي ال�ك��وي��ت ب��دأت
تشهد ارت�ف��اع��ًا م�ق��ارن��ة ب��ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة ،الف�ت��ة إل��ى أن
البالد أصبحت ضمن قائمة الدول التي ترتفع فيها حاالت
االنتحار ،مقارنة بعدد سكانها.
وأكدت املصادر ان االنتحار مشكلة ال يمكن الحد منها ،ألن
دوافعها ثقافية ودينية وليست مادية يمكن استشعارها،
واشارت الى ان القيادات األمنية ال تغفل هذا الجانب املهم،
وت�ح��اول دائ�م��ا رص��د ه��ذه ال�ظ��اه��رة والبحث
عن اسبابها ،ال سيما من الجانب الجنائي.
وكشفت امل �ص��ادر ان بعض ح��االت االنتحار
ف �ي �ه��ا ش �ب �ه��ة ج �ن��ائ �ي��ة ،ح �ي��ث ت ��ؤك ��د ب�ع��ض
ً
سن
وات
سجنا للمح ّرض على االنتحار
التحريات واملعلومات في النهاية انها جرائم
قتل ،وليست ح��االت انتحار كما يعلن عنها
أكد مصدر
قانوني أن هناك عشرات القضايا التي جرى تداولها
في البداية.
ف
�
�ي
امل
حاكم
الكويتية ،وال�خ��اص��ة بقضايا ال�ش��روع باالنتحار،
االنتحار
خلفيات
�ادر
�
ص
�
مل
ا
�ت
�
ع
�
ج
وبينما أر
مشي
ر
ًا
في
ا
لوقت
نفسه إلى أن العديد منها ينتهي بالبراءة ،فيما
إل��ى م�ش�ك�لات أس��ري��ة واق�ت�ص��ادي��ة ونفسية
يدان البعض اآلخر.
وض �ع ��ف ال� � � ��وازع ال ��دي� �ن ��ي ،اش � � ��ارت إل � ��ى أن
ولفت امل�ص�
�در إل��ى أن القانون الكويتي ينص على أن «ك��ل من
ح� ّ
�ر
ض
أو
«ال�ش�ن��ق» ه��و الطريقة األك�ث��ر شيوعًا حتى
ساعد
أو
اتفق
م
�
�ع
ش
خص
على
اال
ن
�
ت
�
ح
�
�ار ،فانتحر،
يعاقب بمدة
ال
تت
�ال ،ث��م ت�ن��اول
جاوز
ثالث
سنوات
سجنًا
وب
اآلن ،ي�ل�ي��ه ال�ق�ف��ز م��ن م �ك��ان ع� � ٍ
غرامة
ال
تت
جاوز
جرعات كبيرة من األدوي��ة أو امل��واد السامة،
 3آالف روبية أو بإحدى هاتني العقوبتني».
ً
وص��وال إلى وسائل أخ��رى ،كالحرق ،وقطع
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75

أﻋﺪاد
اﻟﻤﻨﺘﺤﺮﻳﻦ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
ﺧﻼل 5
ﺳﻨﻮات

80
 10أﺷﻬﺮ ﻣﻦ

شرايني اليد.
ال ��ى ذل ��ك ،وف ��ي واق �ع��ة ان �ت �ح��ار غ��ري �ب��ة ،أق ��دم م�ق�ي�م��ان من
الجنسية ال�ن�ي�ب��ال�ي��ة ع�ل��ى االن �ت �ح��ار ش�ن�ق��ًا ف��ي مسكنهما
بمنطقة املهبولة أول من أمس.
وق��ال مصدر أمني :إن بالغًا ورد إلى غرفة عمليات وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ب��وج��ود ح��ال�ت��ي ان�ت�ح��ار ف��ي مسكن واح ��د وف��ي
التوقيت نفسه ،فتوجه رج��ال األم��ن واملباحث وال�ط��وارئ
الطبية الى املوقع ،وبعد استصدار اإلذن القانوني الالزم
ق��ام��وا ب��ال��دخ��ول ال ��ى امل �س �ك��ن ،وع� �ث ��روا ع �ل��ى ال�ش�خ�ص�ين

استشاري نفسي:

مقيمون تتحطم أحالمهم في الثراء فينتحرون
علم االجتماع :الظروف األسرية والفقر قد يدفعان إليه
الشعور بالظلم
أ ش � � ��ار د .ك� ��ا ظ� ��م أ ب � ��ل إ ل � ��ى أن
ا ن� �ت� �ح ��ار ا ل� �ع ��ا م� �ل�ي�ن ف ��ي ا مل� �ن ��ازل
ق ��د ي �ك��ون ب �س �ب��ب س ��وء ت �ع��ا م��ل
األ س� � ��رة ا ل� �ت ��ي ي �ع �م �ل��ون ل��د ي �ه��ا،
و ق ��د ي �س��يء ص��ا ح��ب ا مل �ن ��زل أو
ص ��ا ح ��ب ا ل� �ع� �م ��ل إ ل � ��ى ا ل �ع��ا م �ل�ي�ن
ل��د ي��ه و ي �ض �ط �ه��د ه��م ،األ م ��ر ا ل��ذي
ي��د ف �ع �ه��م ل �ق �ت��ل أ ن �ف �س �ه��م ب�س�ب��ب
ش�ع��ور ه��م ب��ا ل�ظ�ل��م.
كاظم أبل

يسرا الخشاب
ق��ال االس�ت�ش��اري النفسي د .كاظم أب��ل،
أن األف� ��راد ي�ل�ج��ؤون ل�لان�ت�ح��ار حينما
يصابون باالكتئاب الشديد ويصلون
إل� � � ��ى م� ��رح � �ل� ��ة م� � ��ن ال � � �ي� � ��أس ت �ج �ع �ل �ه��م
يستسلمون ويرفضون الحياة بسبب
عدم وجود خيارات أخرى ،فهم يجدون
أن املوت هو طريق الخالص أو الحل من
املشاكل التي يواجهونها في حياتهم.
وأض � � ��اف أب � ��ل ل � �ـ سبقلا أن األوض� � ��اع
ال �س �ي �ئ��ة ال� �ت ��ي ي �ع �ي �ش �ه��ا ال� �ف ��رد ت ��ؤدي
إل ��ى ال�ت�ف�ك�ي��ر ف��ي االن �ت �ح��ار ،م��ؤك �دًا أن
االن� �ت� �ح ��ار ظ� ��اه� ��رة ع��امل �ي ��ة ف� ��ي ج�م�ي��ع
ال ��دول ،وأن انتحار غير الكويتيني قد
يكون بسبب هضم حقوقهم ومرورهم
ب�ض�غ��وط نفسية بسبب ال�غ��رب��ة وع��دم
قدرتهم على الوصول إلى أهدافهم.
وأض� � � ��اف أن ب� �ع ��ض األف � � � ��راد م� ��ن غ�ي��ر
الكويتيني ق��د ي�م��رون بمشاكل نفسية
ب� �س� �ب ��ب أن � �ه� ��م ج � � � � ��اؤوا إل � � ��ى ال� �ك ��وي ��ت
لتحقيق أحالمهم لكن إن لم يستطيعوا
ال ��وص ��ول إل ��ى ال��رف��اه �ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة
امل�ت��وق�ع��ة ي�ش�ع��رون ب��اإلح�ب��اط الشديد
ومن ثم يفكرون في االنتحار أو التوجه
للجرائم ،الفتًا إل��ى أن األس��ر الكويتية
ق��د ال ت �ص��رح وال ت�ب�ل��غ ع��ن م �ح��اوالت
أبنائها لالنتحار.
وذك � � ��ر أن � ��ه ب � ��دراس � ��ة ح ��ال ��ة امل ��راه� �ق�ي�ن
واملراهقات الذين يفكرون في االنتحار
ن �ج��د أن أس ��ره ��م ت �ع��ان��ي م ��ن ال�ت�ص��دع
وال�ت�ف�ك��ك أو م�ش��اك��ل ال�ع�ن��ف وال �ض��رب،
كما أن األف��راد الذين يواجهون مشاكل
أس� ��ري� ��ة وامل� �ض� �ط� �ه ��دي ��ن أك � �ث ��ر ع��رض��ة

هيفاء الكندري

للتفكير في االنتحار وانهاء حياتهم.
وأش��ار أب��ل إل��ى أن التشخيص الدقيق
ألسباب الشروع في االنتحار ضروري،
إض ��اف ��ة إل� ��ى م �ع��رف��ة ال �ح��ال��ة ال�ن�ف�س�ي��ة
واألوض� ��اع االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ت��ي ي�م��ر بها
ال � �ف� ��رد ك� ��ي ي �س �ت �ط �ي��ع االخ �ت �ص ��اص ��ي
ال �ن �ف �س��ي ت� �ق ��دي ��م امل � �س� ��اع� ��دة وإخ � � ��راج
الفرد من الحالة التي أدت للتفكير في
االنتحار.
م� ��ن ج ��ان �ب �ه ��ا ،اع� �ت� �ب ��رت أس � �ت � ��اذة ع�ل��م
االج �ت �م ��اع د .ه �ي �ف��اء ال �ك �ن ��دري أن من
أب� ��رز ال ��دواف ��ع االج �ت �م��اع �ي��ة ل�لان�ت�ح��ار
بشكل ع��ام االكتئاب ودخ��ول ال�ف��رد في
حالة حزن شديد ملدة أع��وام وال يجري
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال �ح ��ال ��ة ،م �ش �ي��رة إل� ��ى أن
االن �ت �ح��ار ي�ك��ون ف��ي م��رح�ل��ة ال�لاش�ع��ور
ألن االنسان بفطرته يرغب في املحافظة
على حياته.
وأضافت الكندري أن الظروف البيئية
امل �ح �ي �ط��ة ب��ال �ف��رد ك ��ال �ظ ��روف األس��ري��ة
ق��د تتسبب ف��ي االن�ت�ح��ار ،وترتبط بها
ع ��وام��ل ال �ف �ق��ر وال� �ح ��رم ��ان ،س� ��واء أك��ان
م��ادي��ًا أم ع��اط �ف �ي��ًا ،إض��اف��ة إل ��ى ف �ق��دان
ش�خ��ص ع��زي��ز أو ال�ب�ط��ال��ة وق �ل��ة ال��دع��م
االج�ت�م��اع��ي داخ ��ل األس� ��رة وه��و غياب
االع�ت�م��اد امل ��ادي أو العاطفي م��ن أف��راد
العائلة.
ول�ف�ت��ت ال�ك�ن��دري إل��ى أن ب�ع��ض ح��االت
االكتئاب التي قد يمر بها بعض األفراد
قد ال يشعر بها األشخاص املحيطون،
ل�ك��ن ي�م�ك��ن م�ع��رف�ت�ه��ا م��ن خ�ل�ال مؤشر
التشاؤم الذي يظهر من خالل التحدث
إل � �ي � �ه ��م ،ك� �م ��ا ق � ��د ي � �ك� ��ون ع� � ��دم ال ��رض ��ا
ب��ال�ق�ض��اء وال �ق��در م��ن األس �ب��اب امل��ؤدي��ة
لالكتئاب.

رسائل االنتحار
يتخذ بعض الشباب من البرامج
ا ل �ت ��ي ت �ت �ي��ح ار س � ��ال ر س ��ا ئ ��ل وال
ت�ك�ش��ف ه��و ي��ة ا مل��ر س��ل ك�ب��ر ن��ا م��ج
« ص ��را ح ��ة» م �ن �ص��ة ل�ل�ت�ع�ب�ي��ر ع��ن
م�ش��ا ك �ل�ه��م ا ل�ن �ف�س �ي��ة و ت�ف�ك�ي��ر ه��م
ف ��ي اال ن� �ت� �ح ��ار ،إذ ي��ر س��ل ب�ع��ض
ط �ل �ب��ة ا ل �ج��ا م �ع��ة إ ل ��ى ا ل �ح �س��ا ب��ات
ا ل�ج��ا م�ع�ي��ة ع�ل��ى م��وا ق��ع ا ل�ت��وا ص��ل
رسائل يعترفون فيها برغبتهم
ف ��ي ا ن� �ه ��اء ح �ي��ا ت �ه��م ،و غ ��ا ل �ب ��ًا م��ا
ت � �ك� ��ون م � � �ب� � ��ررات ا ل� �ت� �ف� �ك� �ي ��ر ف��ي
اال ن �ت �ح��ار ه��ي ا مل �ش��ا ك��ل األ س��ر ي��ة
التي يمر بها الطلبة.

المعدالت طبيعية
و ص � � �ف� � ��ت م � � � �ص � � ��ادر م � �س � ��ؤو ل � ��ة
م� �ع ��دالت اال ن� �ت� �ح ��ار ف ��ي ا ل �ك��و ي��ت
ب ��أ ن� �ه ��ا ف� ��ي ا ل� � �ح � ��دود ا ل �ط �ب �ي �ع �ي��ة
م �ق��ار ن��ة ب �ع��دد ا ل �س �ك��ان ،م�ش�ي��رة
إ ل ��ى أن ا ل �س �ع��ود ي��ة ش �ه��دت 787
حالة انتحار في عام  2010وفقًا
للبيانات الرسمية.
و ل �ف �ت��ت ا مل �ص��ادر إ ل ��ى ان اإل ق ��دام
ع� �ل ��ى ق� �ت ��ل ا ل� �ن� �ف ��س ك� ��ار ث� ��ة ب �ك��ل
م� ��ا ت �ح �م �ل��ه ا ل� �ك� �ل� �م ��ة م� ��ن م� �ع ��ان،
و ي �ج��ب ت�ض��ا ف��ر ا ل�ج�ه��ود مل�ع��ا ل�ج��ة
أي دوا ف� ��ع ل�لا ن �ت �ح��ار ل ��دى ب�ع��ض
األ ش � �خ� ��اص ،ال س �ي �م��ا ا مل �خ �ت �ل�ين
ن�ف�س�ي��ًا ا ل��ذ ي��ن ت �ت��زا ي��د ا ح �ت �م��االت
إ ق ��دا م� �ه ��م ع� �ل ��ى إ ن � �ه� ��اء ح �ي��ا ت �ه��م
أكثر من غيرهم.
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معلقني في السقف ،كل منهما بواسطة حبل محكم الغلق
على الرقبة ،وبتوقيع الكشف الطبي عليهما تبني أنهما
لفظا أنفاسهما األخيرة في اللحظة نفسها تقريبًا ،فجرى
انتداب رجال األدلة الجنائية لرفع الجثتني وإحالتهما إلى
الطب الشرعي.
واض � ��اف امل �ص ��در ان رج � ��ال إدارة ال �ب �ح��ث وال �ت �ح��ري في
م�ح��اف�ظ��ة األح �م��دى ف�ت�ح��وا تحقيقًا م��وس�ع��ًا ف��ي القضية
لبحث الدوافع واألسباب ،وسجلت قضية جنائية بمخفر
الفنطاس.

قال مصدر أمني :إن األجهزة األمنية
وف ��رق اإلط �ف��اء أن �ق��ذت  15شخصا
ح ��اول ��وا االن� �ت� �ح ��ار ب �ط ��رق م�خ�ت�ل�ف��ة
ع�ل��ى م ��دار األش �ه��ر امل��اض �ي��ة ،داع�ي��ة
إل��ى ّ
تحرك عاجل للجهات الرسمية
واأله � �ل � �ي� ��ة مل �ع ��ال �ج ��ة ه� � ��ذه ال �ق �ض �ي��ة
الخطيرة.

انتحار «على الهواء»
أك��د م�ص��در أم�ن��ي أن بعض وسائل
ال � �ت� ��واص� ��ل االج � �ت � �م ��اع ��ي وامل � ��واق � ��ع
املشبوهة ساهمت ف��ي زي��ادة أع��داد
امل�ن�ت�ح��ري��ن ،خ�ص��وص��ًا ف��ي أوس ��اط
امل��راه�ق�ين واألح� ��داث ،مشيرًا إل��ى أن
بعض ال��دول شهدت ح��االت انتحار
«ع�ل��ى ال �ه��واء م�ب��اش��رة» ،حيث يقدم
امل�ن�ت�ح��ر ع�ل��ى ت�ص��وي��ر ع�م�ل�ي��ة قتله
لنفسه وبثها عبر حسابه ،وفي ذلك
تشجيع لآلخرين على االنتحار.

مفارقات ومواقف غريبة
ال تخلو محاوالت االنتحار من مواقف
غريبة وم�ف��ارق��ات ،حيث أبلغ مصدر
أمني سبقلا أن غرفة عمليات وزارة
الداخلية تلقت بالغًا من أحد املواطنني
ب ��أن خ��ادم �ت �ي��ه اآلس �ي��وي �ت�ين ت �ه��ددان
باالنتحار بإلقاء نفسيهما من أعلى
املنزل.
واض��اف املصدر «نجح رجال األمن
واإلط � �ف� ��اء ف ��ي إق �ن��اع �ه �م��ا ب��ال �ع��دول
ع ��ن االن� �ت� �ح ��ار ب �ع��د ت �ح �ق �ي��ق ب�ع��ض
م �ط��ال �ب �ه �م��ا ،وأح� �ي� �ل� �ت ��ا إل � ��ى ج �ه��ات
االختصاص».
و ل � � �ف� � ��ت ا مل � � � �ص � � ��در إ ل� � � � ��ى أن أ ح � ��د
األشخاص املختلني نفسيًا ال يمر
شهر إال ويهدد أسرته باالنتحار،
ف �ي �ض �ط��ر وا ل� � ��ده إ ل� ��ى إ ب �ل��اغ غ��ر ف��ة
ا ل �ع �م �ل �ي��ات ،ف �ي �ت �ح��رك ر ج ��ال األ م��ن
واإل ط �ف��اء إ ل��ى م �ن��زل األ س ��رة ح�ت��ى
ي� �ت ��م إ ق � �ن ��ا ع ��ه ب� ��ا ل � �ع� ��دول ع� ��ن ق �ت��ل
ن �ف �س��ه و ي� �ت ��م ذ ل� ��ك ب �ع��د م� �ح ��اوالت
وشد وجذ ومتاعب.

 14اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻹﺛﻨﻴﻦ  ٢١رﺑﻴﻊ اﻷول  ١٨òÍò¬ò١٤٤١ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ١٦٦٤٤òXYz6òÍò٤٨ò¬6òb6òÍò٢٠١٩

اﻟﺒﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح

ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ت 24812822 :وﺟﻤﻴﻊ أرﻗﺎم ﺑﺪاﻟﺔ  داﺧﻠﻲòÍò391 - 390 - 389 :ﻓﺎﻛﺲòÍò24838884 :ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲmedianation@alqabas.com.kw :

ﻣﻨﺎﺷﺪة
إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ:

ﺷﻜﻮى

دﻋﻮة
إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ:

ﻛﻼم اﻟﺒﺎب

إﻟﻰ وﻛﻴﻞ اﻟﻤﺮور:

ﻣﻘﻴﻢ ﻳﻨﺎﺷﺪﻛﻢ اﺳﺘﺨﺮاج
اﻟﺘﺤﺎق ﺑﻌﺎﺋﻞ ﻟﺰوﺟﺘﻪ

ﱢ
وﻓﺮوا أدوﻳﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎت

ﻟﻤﺎذا ﺗﻌﻘﺪون اﻷﻣﻮر
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ؟

اﻧـ ـ ــﺎ ﻣ ـﻘ ـﻴ ــﻢ اردﻧـ ـ ـ ــﻲ وﻣ ــﻦ
ﻣـ ــﻮاﻟ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ ﻋـ ــﺎم
 1976وواﻟ ــﺪي ﻗــﺪم ﻟﻬﺬا
اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻄﻴﺐ ﻋــﺎم ،1961
اﻋـ ــﺎﻧـ ــﻲ إﻋـ ــﺎﻗـ ــﺔ ﺳ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ
ﻣ ـ ـﻨـ ــﺬ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻐ ـ ــﺮ ،واﻋ ـ ـﻤـ ــﻞ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح
ﺑـ ــﺮاﺗـ ــﺐ ﺷـ ـﻬ ــﺮي ﻣـ ـﻘ ــﺪاره
 400دﻳـ ـﻨ ــﺎر وارﻏـ ـ ــﺐ ﻓــﻲ
اﺣـ ـﻀ ــﺎر زوﺟـ ـﺘ ــﻲ -اﻟ ـﺘ ـﺤــﺎق ﺑ ـﻌــﺎﺋــﻞ -وﻟ ـﻜــﻦ
ﺷ ـ ـ ــﺮط اﻟـ ـ ــﺮاﺗـ ـ ــﺐ ﻳ ـ ـﻘـ ــﻒ ﺣـ ــﺎﺋ ـ ــﻼ دون ذﻟ ـ ــﻚ،
ﻓــﺎﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻳ ـﺸ ـﺘــﺮط ان ﻳ ـﻜــﻮن راﺗـ ــﺐ اﻟ ــﺰوج
 500دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ،واﻣ ـ ـ ــﺎم ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮط ﻓــﺎﻧ ـﻨــﻲ
اﻧﺎﺷﺪ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺮاح
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﺣﺘﻰ اﺳﺘﻄﻴﻊ
اﺣﻀﺎر زوﺟﺘﻲ ﻟﻠﺒﻼد.

ﻗ ـﺒــﻞ اﻳ ـ ــﺎم ﻛ ـﻨــﺖ اﻗـ ــﻒ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪور ﻟـﺘـﺴـﻠــﻢ أدوﻳ ـ ــﺔ ﻣﻦ
ﺻـﻴــﺪﻟـﻴــﺔ اﳌـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ اﻻﻣ ـﻴ ــﺮي ،وﻻﺣ ـﻈــﺖ وﺟــﻮد
اﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﺟﺎؤوا ﻟﺘﺴﻠﻢ اﻻدوﻳﺔ
اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﻢ ﺷﻬﺮﻳﺎ ،ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ اﺻﺤﺎب اﻣﺮاض
ﻣﺰﻣﻨﺔ ،ﻓﻬﻮﻻء ﻟﻢ ﻳﺄﺗﻮا ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺐ اﳌﻌﺎﻟﺞ،
ﺑــﻞ ﺟــﺎؤوا ﻟﺘﺴﻠﻢ ادوﻳــﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﺜﻼ ،واﻟـﺴــﺆال
ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺼﺒﺎح
اﳌ ـﻄــﺮوح :اﻳــﻦ اﻟــﺮﺑــﻂ اﻻﻟـﻜـﺘــﺮوﻧــﻲ ﺑــﲔ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎت
اﳌـﺴـﺘـﺸـﻔـﻴــﺎت وﺻ ـﻴــﺪﻟ ـﻴــﺎت اﳌ ـﺴ ـﺘــﻮﺻ ـﻔــﺎت ﻟﻴﺘﻢ
اﻋﻄﺎء اﳌﺮﻳﺾ ادوﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ ﻣﻨﻄﻘﺘﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ »ﺑﻬﺪﻟﺔ« اﳌﺴﻜﲔ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻤــﺮ ،واﻟ ــﺬي ﻳــﺄﺗــﻲ ﻣــﻦ اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻟﺘﺴﻠﻢ
اﻟــﺪواء ﻣﻦ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ،واذا ﻛﺎن اﻟﺮﺑﻂ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﻫﺰ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﻤﻜﻦ إﻋـﻄــﺎء اﳌــﺮﻳــﺾ ﻧﺴﺨﺔ ﻣــﻦ وﺻـﻔــﺔ اﻻدوﻳ ــﺔ ،وﻳــﺬﻫــﺐ ﺑﻬﺎ
اﻟﻰ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮﺻﻒ ﻓﻲ اﳌﻮﻋﺪ اﳌﺤﺪد ﻟﺘﺴﻠﻢ اﻻدوﻳــﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﻪ،
ﻓﻬﻞ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ وزﻳــﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻬﺬا اﻻﻗﺘﺮاح رﺣﻤﺔ ﺑﺎﺻﺤﺎب اﻻﻣــﺮاض
اﳌﺰﻣﻨﺔ؟.

أﺣﻀﺮت ﺳﺎﺋﻘﴼ ﺑﻔﻴﺰا ،وﺗﺴﻠﻤﺖ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ،
وذﻫﺒﺖ اﻟﻰ اﳌﺮور ﻻﺳﺘﺨﺮاج إﺟﺎزة ﻗﻴﺎدة ﻟﻪ ،ﺣﻴﺚ
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪى اﻟﺴﺎﺋﻖ إﺟﺎزة ﻗﻴﺎدة ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن
ﻋﻠﻰ ﻛﻔﻴﻞ آﺧﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ اﻟﺒﻼد واﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻟﺪﻳﻨﺎ ،إذ اﻧﺘﻬﺖ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻻﺟﺎزة ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﲔ اﺛﻨﺎء
وﺟــﻮده ﻓﻲ ﺑﻠﺪه ،واﻟﻐﺮﻳﺐ واﻟﻌﺠﻴﺐ ﻓﻲ اﻻﻣــﺮ ان
ﺟﻤﺎل اﻟﺼﺎﻳﻎ
اﳌــﺮور ﻃﻠﺒﻮا ﻣﻨﻲ اﻟﺒﺪء ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﺳﺘﺨﺮاج
اﺟــﺎزة ﻗـﻴــﺎدة ﺟــﺪﻳــﺪة ،ﻛﺄﻧﻪ أول ﻣــﺮة ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺒﻼد،
وﻫﺬا ﻣﻌﻨﺎه اﻟﺬﻫﺎب اﻟﻰ ﺳﻔﺎرة اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻻﻋﺘﻤﺎد
إﺟ ــﺎزة ﻗـﻴــﺎدﺗــﻪ اﻟـﻬـﻨــﺪﻳــﺔ ،ﺛــﻢ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ،ﺛــﻢ اﺟ ــﺮاء اﺧﺘﺒﺎر
ﻗﻴﺎدة ﺟﺪﻳﺪ .واﻟﺴﺆال اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻮﻛﻴﻞ اﳌﺮور اﻟﻠﻮاء ﺟﻤﺎل اﻟﺼﺎﻳﻎ :ﻣﺎ داﻣﺖ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺑﺄﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮاج إﺟﺎزة ﻗﻴﺎدة ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﳌﺎذا ﻛﻞ ﻫﺬا
اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻓــﻲ اﺟ ــﺮاءات اﻧـﺠــﺰت ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﺘﺘﻢ »ﺑﻬﺪﻟﺔ« اﳌــﻮاﻃــﻦ ﻓــﻲ اﺣﻀﺎر
اوراق ﺟﺪﻳﺪة ﻣــﻮﺟــﻮدة أﺻــﻼ ﻟﺪﻳﻜﻢ؟ واﻟــﻰ ﻣﺘﻰ ﻫــﺬا اﻟــﺮوﺗــﲔ ﻓﻲ اﻧﺠﺎز
اﳌﻌﺎﻣﻼت؟

ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ
ﺳﺎﻋﺪوﻧﻲ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ
ﻣـﻨــﺬ  10ﺳ ـﻨــﻮات واﻧ ــﺎ اﻋــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ آﻻم ﻓــﻲ اﻟــﺮﻛـﺒـﺘــﲔ واﺣ ـﺘــﺎج اﻟــﻰ
ﺗــﺮﻛـﻴــﺐ ﻣـﻔــﺎﺻــﻞ ،وﺗـﻜــﺎﻟـﻴــﻒ ﺗــﺮﻛـﻴــﺐ اﳌﻔﺼﻠﲔ ﺗﺒﻠﻎ اﻟـﻔــﻲ دﻳـﻨــﺎر،
وﻟـﻴــﺲ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻄﻠﻮب ﻛــﻮﻧــﻲ رﺑــﺔ ﻣـﻨــﺰل وﻻ
اﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟ ـﺤــﺮﻛــﺔ ،وﻟ ـﻬــﺬا اﻧــﺎﺷــﺪ اﻫــﻞ اﻟـﺨـﻴــﺮ واﺻ ـﺤــﺎب اﻻﻳ ــﺎدي
اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﺘﻲ اﻣﻠﻜﻬﺎ واﷲ اﳌﺴﺘﻌﺎن.

ﺳﺎﻋﺪوﻧﺎ ﻳﺎ أﻫﻞ اﻟﺨﻴﺮ
اﻧﺎ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ »اﻟﺒﺪون« اﻋﻴﻞ اﺳﺮة ﻛﺒﻴﺮة وﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺮاﻛﻤﺖ
ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻳﺠﺎرات اﻟﺸﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﻜﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ دﻳﻮن ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻟﻠﻐﻴﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻛﻨﺖ اﻗﺘﺮض ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺑﻨﺎﺋﻲ،
وﺣﺎﻟﻴﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﻬﺪدون ﺑﺎﻟﻄﺮد ﻣﻦ اﻟﺸﻘﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻧﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻻﻳﺠﺎر
اﳌـﺴـﺘـﺤـﻘــﺔ ،ﻟــﺬا اﻧــﺎﺷــﺪ اﻫــﻞ اﻟـﺨـﻴــﺮ واﺻ ـﺤــﺎب اﻻﻳـ ــﺎدي اﻟﺒﻴﻀﺎء
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن واﷲ اﳌﺴﺘﻌﺎن.

ﻣﻨﺎﺷﺪة ﻣﻦ أم وأﺑﻨﺎﺋﻬﺎ
اﻧــﺎ ارﻣ ـﻠــﺔ وام ﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﺑ ـﻨــﺎء ،ﻟــﺪي وﺻــﻞ اﻣــﺎﻧــﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  3اﻻف
دﻳﻨﺎر ،ﺣﻴﺚ اﻗﺘﺮﺿﺖ اﳌﺒﻠﻎ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎر اﳌﻠﺤﻖ اﻟﺬي ﻧﺴﻜﻦ
ﻓـﻴــﻪ وﻛــﺬﻟــﻚ رﺳ ــﻮم ﺑ ــﺎص ﻣـ ــﺪارس اﻻوﻻد ،ﻓـﻨـﺤــﻦ ﻧـﻌـﻴــﺶ ﻋﻠﻰ
اﷲ ﺛــﻢ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴــﺎﻋــﺪة اﻫــﻞ اﻟـﺨـﻴــﺮ ﻓــﻲ ﺗــﺪﺑـﻴــﺮ اﻣــﻮرﻧــﺎ ،وﻣــﻦ ﻳــﺮد
اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻓﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﺰوﻳﺪه ﺑﻮﺻﻞ اﻻﻣﺎﻧﺔ ،واﷲ ﻳﺤﺐ
اﳌﺤﺴﻨﲔ.

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﺠﺎوﺑﺖ
ﻣﻊ أﻫﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻬﺒﻮﻟﺔ
ﻓ ـ ــﻲ ﻋـ ـ ــﺪد ﺳـ ــﺎﺑـ ــﻖ ﻧـ ـﺸ ــﺮﻧ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺒ ــﺎب
اﳌ ـﻔ ـﺘــﻮح ﺻـ ــﻮرا ﻟ ـﺘ ـﻜــﺪس اﻟ ـﻘ ـﻤــﺎﻣــﺔ ﻓﻲ
ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﳌـ ـﻬـ ـﺒ ــﻮﻟ ــﺔ ﻗ ـﻄ ـﻌــﺔ  ،3وﻃ ــﺎﻟ ــﺐ
اﻻﻫ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ ﺑ ـﺴــﺮﻋــﺔ ازاﻟ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻣﻦ
اﳌــﻮﻗــﻊ ،وﻗ ــﺪ ﺑـﻌــﺚ اﻻﻫــﺎﻟــﻲ ﺑــﺎﻟـﺼــﻮرة
اﳌ ـﻨ ـﺸــﻮرة واﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ــﺪل ﻋـﻠــﻰ اﺳـﺘـﺠــﺎﺑــﺔ
اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ وازاﻟـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻤــﺎﻣــﺔ ،وﻧ ـﺤــﻦ
ﺑــﺪورﻧــﺎ ﻧـﺸـﻜــﺮ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ
ﻣﻊ ﺷﻜﺎوى اﻟﻨﺎس.

إزاﻟﺔ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ

ﻳﻌﺠﺒﻨﻲ
دﻻل ﺣـﻤــﺪ ،ﻣــﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺻ ــﺪار اﻟـﻔــﻮري
ﻓــﻲ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت اﳌــﺪﻧ ـﻴــﺔ،
ﻋ ـﻠــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﺎﻟ ـﻬــﺎ اﻟـ ــﺮاﻗـ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮاﺟ ـﻌــﲔ،
وﺣــﺮﺻـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ إﻧ ـﺠــﺎز ﻣـﻌــﺎﻣــﻼت ﻛﺒﺎر
اﻟﺴﻦ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻻﻗﻰ
اﺳﺘﺤﺴﺎن ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻓﺄﻛﺜﺮ
اﷲ ﻣﻦ أﻣﺜﺎﻟﻬﺎ.

ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ اﻟ ـﻌ ـﺘ ـﻴ ـﺒــﻲ ،رﺋ ـﻴ ــﺲ ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ
ﻣــﺪﻳ ـﻨــﺔ ﺻ ـﺒــﺎح اﻻﺣ ـﻤــﺪ اﻟـﺘـﻌــﺎوﻧـﻴــﺔ،
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺎﺻﺎت ﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻹﻳﺼﺎﻟﻬﻦ اﻟــﻰ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ،
وﻻ ﻧ ـﻨ ـﺴــﻰ اﻟ ـ ــﺪور اﳌ ـﻤ ـﻴــﺰ ﳌـﺸــﺮﻓــﺔ
اﻟـ ـﺒ ــﺎﺻ ــﺎت ﻫ ــﺪﻳ ــﺮ ﻛـ ــﺮم ﻓ ــﻲ ﺧــﺪﻣــﺔ
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ،ﻓﺄﻛﺜﺮ اﷲ ﻣﻦ أﻣﺜﺎﻟﻬﻤﺎ.

اﻟ ـﻌ ـﻘ ـﻴــﺪ ﺳــﺎﻣــﻲ اﻟ ـﻔ ـﻠ ـﻴــﺞ ﻣــﺪﻳــﺮ ﻗﺴﻢ
اﳌـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓــﻲ ادارة ﻣﻜﺘﺐ
ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء وزﻳــﺮ
اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ ،ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــﻪ اﻟ ــﺮاﻗ ــﻲ ﻣﻊ
اﳌ ــﺮاﺟ ـ ـﻌ ــﲔ وﺣـ ــﺮﺻـ ــﻪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم
ﺑﻮاﺟﺒﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﻜﻞ اﻣﺎﻧﺔ واﺧﻼص
ﻓﺒﺎرك اﷲ ﻓﻴﻪ.

أﺣﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ
medianation@alqabas.com.kw

ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﻮﻳﺘﻨﺎ
ﻣﻬﻤﺎ اﺷﺘﺪت اﻷﻣﻮر ،وزاد ﺣﺠﻢ اﻟﺨﻼف ،ﻓﻲ رﺑﻮع وﻃﻦ اﳌﺤﺒﺔ،
ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﻄﺮف أو ذاك ،وﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪة ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻛﻤﺤﺒﲔ ﻟﻜﻞ ذرة
ﻣﻦ ذرات ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻐﺎﻟﻲ ،ﺳﻨﻈﻞ اﻟﺤﺼﻦ اﻟﺤﺼﲔ ،واﻟــﺪرع
اﳌﻨﻴﻊ ﻓﻲ وﺟﻪ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﺘﻮﺗﺮ ،وﻋﺸﺎق »اﻟﻮاﺗﺴﺎﺑﺎت«
اﳌﺴﻴﺌﺔ ﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺮﺟﺎﻻﺗﻬﺎ اﻷﺧﻴﺎر ،ﻣﻦ ﺷﻴﻮخ وﺳﻮاﻫﻢ
ﻣــﻦ اﳌــﻮاﻃـﻨــﺎت واﳌــﻮاﻃـﻨــﲔ اﳌﺤﺒﲔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ،وﻟــﺮاﻋــﻲ ﻧﻬﻀﺘﻬﺎ
وﻗﺎﺋﺪﻫﺎ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ اﻟﺼﺒﺎح،
ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،وﻋﻤﻴﺪ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،اﻟﺬي رﺳﻢ
أﺟـﻤــﻞ اﻟﺨﻄﻂ واﻷﻣـﻨـﻴــﺎت ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻏـ ٍـﺪ ﻛﻮﻳﺘﻲ راﺋــﻊ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻻ
ﺗﺸﻮﺑﻪ ﺷﺎﺋﺒﺔ ،وﻻ ﻳﺸﻮه ﺻﻮرﺗﻪ ﻓﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻄﺮف اﻟﻜﺎره أو ذاك.
إن اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ وﻫــﻲ ﺗﻤﺮ ﺑـﻬــﺬه اﻟ ـﻈــﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻟﻌﻠﻬﺎ ﺳﺤﺎﺑﺔ
ﺻﻴﻒ ﻋﺎﺑﺮة ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺆﻣﻦ أﻳﻤﺎ إﻳﻤﺎن ،ﺑﺄن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻄﻴﺐ اﳌﻌﻄﺎء
ﻗﺎدر وﻣﺘﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻀﻤﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ أي ﻗﺮار
أو ﺗﻮﺟﻪ ،ﻳﺠﺮي ﺗﺪاوﻟﻪ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﺘﻲ
ﻣﻊ ﺷﺪﻳﺪ اﻷﺳــﻒ ،ﻳﺤﺎول اﻟﺒﻌﺾ اﳌﺮﻳﺾ دق أﺳﺎﻓﲔ اﻟﻔﺮﻗﺔ،
دوﻧﻤﺎ دﻟﻴﻞ ﻳﺆﻛﺪ ﺻﺪق ﻣﺎ ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ إﻳﻘﺎﻓﻪ
ﻋﻨﺪ ﺣﺪه وﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.
إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺿﺒﻂ اﻟـﻨـﻔــﺲ ،وﺗﺤﻜﻴﻢ اﻟـﻌـﻘــﻞ ،واﻟ ـﺨــﻮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻐﺎﻟﻲ ﻣﻦ أي ﻃﺎرئ ،ﻻ ﺳﻤﺢ اﷲ ،أﻣﻮر ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ،وﺑﻌﻴﺪﴽ
ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﳌــﺰاﻳــﺪات و»اﻟﻜﻼم اﻟﻔﺎﺿﻲ« اﻟــﺬي ﻳﺠﻴﺪ ﻧﻔﺮ ﻏﻴﺮ
ﻣﺤﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ وﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻧﺸﺮه ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ،
وﺗﻮﺟﻬﺎت ﻻ وﻃﻨﻴﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ اﻟﻬﺪم ﻻ اﻟﺒﻨﺎء!
ﻧﺤﻦ ﻛﺸﻌﺐ ﻣﺤﺐ ﻟﺬرات ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻐﺎﻟﻲ ،ﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﺄي ﺣﺎل
ﻣﻦ اﻷﺣــﻮال ،أن ﻳﺪق اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻜﺎره أﺳﺎﻓﲔ اﻟﺒﻐﻀﺎء واﻟﻔﺮﻗﺔ،
وﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺮك اﻷﻣــﻮر واﳌﺴﺎﺋﻞ واﻟـﻘــﺮارات ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ،
أﻳﻤﺎ ﻗﺪرة ،ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ وﻓﻲ وﻗﺘﻪ ،ﻓﺮﺟﺎﻻت اﻟﻮﻃﻦ أﻗﺪر
ﻣﻦ ﺳﻮاﻫﻢ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺪم ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ وﺑﺄﻓﻀﻞ
اﻷﻣﻮر ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ أﻫﻞ اﻟﺪﻳﺮة اﻟﻜﺮام ،ﻣﻤﻦ
ﺑﻐﺪ ﻛﻮﻳﺘﻲ أﺟﻤﻞ ﻟﻬﻢ وﻷﻓﺮاد أﺳﺮﻫﻢ ،وﺣﺘﻰ ﻳﻌﻢ اﻷﻣﻦ
ﻳﺄﻣﻠﻮن ٍ
واﻷﻣﺎن رﺑﻮع اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﺗﺴﻮد اﳌﺤﺒﺔ أرﺟﺎء دﻳﺮة اﳌﺤﺒﲔ ،اﻟﺘﻲ
ﻟﻢ ﺗﻘﺼﺮ ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ﺑﺤﻘﻨﺎ ،وﻗﺪ آن أوان رد اﻟﺠﻤﻴﻞ ،ﻛﻞ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻄﺎءاﺗﻪ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ،وﻣﻨﺬ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻋﻄﺎء
اﻟﺨﺒﺰ ﻟﺨﺒﺎزه ،وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺒﻌﺾ ﺑﺤﺸﺮ أﻧﻔﺴﻬﻢ اﳌﺮﻳﻀﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺼﻬﻢ وﻻ ﻳﻌﻨﻴﻬﻢ ،ﻟﺘﺒﻘﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺷﺎﻣﺨﺔ ﺑﺤﻜﺎﻣﻬﺎ
ورﺟــﺎﻻﺗـﻬــﺎ وأﺑﻨﺎﺋﻬﺎ اﳌﺤﺒﲔ ،وإﻧـﻨــﺎ ﻟﻌﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺗــﺎﻣــﺔ ﺑــﺄن ﻏﺪﻧﺎ
ﺳﻴﻜﻮن أﺟﻤﻞ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻨﺎ ،وﺳﻨﻨﻌﻢ ﺟﻤﻴﻌﴼ ﺑﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﳌﺤﺒﺔ
اﻟﺬي ﺳﻴﺮﺳﻤﻪ ﻋﺎزف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وواﺿﻊ ﺧﻄﻮط اﳌﺤﺒﺔ ،ﺷﻴﺨﻨﺎ
وﺣﺒﻴﺒﻨﺎ وأﺑﻮﻧﺎ اﻟﻌﻮد ،ﺑﻮﺻﺒﺎح» ،اﷲ ﻳﻄﻮل ﺑﻌﻤﺮه وﻳﺨﻠﻴﻪ ﻟﻨﺎ
ذﺧﺮﴽ وﺳﻨﺪﴽ« ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام.
***

• آﺧﺮ اﻟﻜﻼم

ﻛﻮﻳﺖ اﻟﺨﻴﺮ واﳌﺤﺒﺔ  +ﻇﺮوف ﻃﺎرﺋﺔ  +ﺣﻜﻤﺔ وﺛﺒﺎت واﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻌﻘﻞ = ﻏﺪ ﺟﻤﻴﻞ ووﻃﻦ أﺟﻤﻞ.
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الوزارة
ليست ملكاً
شخصياً لك

داهم القحطاني
األزم � � � ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة ل� ��ن ت �ن �ت �ه��ي م� ��ا ل��م
ي�ك��ن ه�ن��اك ت��رس�ي��خ حقيقي مل�ف�ه��وم دول��ة
املؤسسات بحيث تكون املؤسسة أكبر من
الفرد.
في الكويت ،ولألسف ،هناك مفهوم خاطئ
ج��دا يتمثل ف��ي ق�ي��ام ال��وزي��ر أو امل�س��ؤول
ب �ع �م��ل م ��ا ي� �ش ��اء ف ��ي وزارت� � � ��ه أو ه�ي�ئ�ت��ه
الحكومية وكأنها ملك شخصي له ،رغم أن
القانون ال يتيح له ذل��ك ،لكنه ال يعجز عن
إيجاد الخبراء القانونيني الذين يجدون له
التخريجات الكثيرة.
ف ��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ال ي�م�ك��ن ل�ل��رئ�ي��س
األم� �ي ��رك ��ي ت �غ �ي �ي��ر اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وزارة
الدفاع أو الخارجية إال عبر اتباع إج��راءات
منصوص عليها في القانون ال تتيح ألي
رئيس إح��داث تغيير رئيسي إال بموافقة
م�س��ؤول��ي ه��ذه ال �ج �ه��ات ،وه��م امل�س��ؤول��ون
ال��ذي��ن ال ي��وظ�ف�ه��م ال��رئ �ي��س وال يستطيع
فصلهم.
ف� ��ي إس ��رائ� �ي ��ل وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ف�ت�ح��ت
تحقيقات عدة مع رؤساء الوزراء وهم في
السلطة ،ول��م يستطع وزي��ر الداخلية ،وهو
املعني من رئيس الوزراء ،منع هذا التحقيق،
وذل ��ك ألن ال �ق��ان��ون ي�ت�ي��ح مل�س��ؤول��ي وزارة
الداخلية التحقيق م��ع أي م�س��ؤول يشتبه
في قيامه بعمليات فساد.
الكويت من حيث الشكل دول��ة مؤسسات،
ول�ك��ن ال�ج�ه��ات الحكومية ل��م ت�ق��م بجهود
أكبر لترسيخ هذا املفهوم ،كما أن مجلس
األم ��ة ل��م ي �ص��در ت�ش��ري�ع��ات ت�س��د النقص
وت �م �ن��ع أي م� �س ��ؤول م ��ن ت��وج �ي��ه وزارت � ��ه
لتخدم مصالحه.
ربما تكون الخطوة األول��ى إص��دار قانون
ينظم عمل ال ��وزارات ويحدد مهام ال��وزراء
وامل �س��ؤول�ين ،ويقيدهم ف��ي ح��ال ت�ج��اوزوا
املحددات الرئيسية للجهات التي يديرونها
ما لم يتم ذلك عبر آليات محددة سلفًا تتم
فيها امل��وازن��ة ب�ين ال��رأي السياسي وال��رأي
الفني.
بالطبع هناك من سيحارب هذا الفكر في
إدارة ال��وزارات والهيئات العامة ،ألن��ه يريد
أن ت �ك��ون ال � ��وزارة ملكية خ��اص��ة ب��ه يعني
فيها م��ن يعني ويجعلها وسيلة لتحقيق
أه��داف��ه ال�خ��اص��ة ،وه��و األم��ر ال��ذي نشهده
ح��ال�ي��ا وب�ش�ك��ل ي��وم��ي ،ف��أح �ك��ام ال�ق�ض��اء
اإلداري في هذا الصدد عديدة ،حيث تقوم
بإبطال قرارات إدارية ظاملة ،لكنه إبطال قد
ال يشفي غليل املوظف املظلوم ألن الحكم
النهائي يصدر عادة بعد سنوات طويلة من
وقوع الظلم.
ترسيخ دولة املؤسسات سيطور من األداء
ال�ح�ك��وم��ي ،وسيجعل امل��وظ�ف�ين يشعرون
أنهم يعملون في الدولة وليسوا مجرد أتباع
لدى الوزير أو املسؤول يتحكم فيهم وفي
مستقبلهم الوظيفي كيفما يشاء.
إذن األزم� ��ات ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت لها
أسباب عديدة من أهمها غياب مفهوم دولة
املؤسسات حتى من بعض ال ��وزراء الذين
ي �ج �ي��دون ال �ح��دي��ث ،وي��رف �ع��ون ال �ش �ع��ارات
ال �ح��دي �ث��ة ل �ك �ن �ه��م وع� �ن ��د ل �ح �ظ��ة ال�ح�ق�ي�ق��ة
نجدهم مجرد وزراء تقليديني يعتقدون أن
الوزارات مسجلة باسمهم.

جرة قلم

الكويت 15

ّ
كتاب وآراء

انتقائية بغيضة!

إحدى القارئات العزيزات اتصلت بي طالبة عرض مظاهر تقصير
وانتقائية حكومية مجتمعية لم يألفها مجتمعنا من قبل أن تغزوه
أمواج التجنيس السياسي والتزوير وشيوع الرأي األصولي املتزمت.
ً
ت �ق��ول ال �ق��ارئ��ة إن �ه��ا ح �ض��رت ح �ف�ل�ا غ �ن��ائ �ي��ًا ف ��ي م �ع �ل��م ال �ك��وي��ت
الحضاري الجديد مركز جابر األحمد وكانت الحفلة ومطربوها
ألغان قديمة عشقناها في الستينيات
مجدين مبدعني في غنائهم
ٍ
والسبعينيات من القرن املاضي.
أح��د الحضور ك��ان في منتصف العمر ط��رب لألغاني ،فقام هازًا
كتفيه مما زاد جو الحفلة بهجة وحبورًا ،لكن ما نغص علينا -تقول
�وان نفاجئ بشباب ال نعرف دوره��م ،يأمرون
السيدة -أنه خالل ث� ٍ
الرجل بالجلوس ساكنًا؟!
***
ً
القارئة تقول :بعد ذلك بفترة حضرت حفال غنائيًا شبابيًا بحديقة
الشهيد بصحبة أحد أحفادي ،وكان معظم الحضور من املراهقني
والشباب ،تقول إنها فوجئت بشباب يحيطون بالجالسني يرتدون
َّ
املالبس الوطنية الكاشفة عن ذراعيهم «املعضلة» ..بعدها بفترة قام
اثنان من الشباب الذين استخفهم الطرب بهز أكتافهما ،وإذ بنا نرى

َّ
الشباب «املعضلني» يصلون إليهما بسرعة البرق ويجلسونهما
بقسوة ويهددونهما بالطرد من الحفلة إن أعادا القيام والرقص؟!
***
يقابل ذلك التزمت والتشدد غير املبرر تقول تلك السيدةُّ :
تسيب
وفوضى شوارعية لم َنر لها مثيل ال في كويت األمس وال في أي
بلد متحضر أو نصف أو ربع متحضر! فأغلب ق��ادة السيارات
مواطنون ومقيمون يحترمون السرعة املحددة للقيادة عند املرور
على ال�ك��ام�ي��رات ال�ت��ي ي��راه��ا وي�ع��رف موقعها ال�ق��اص��ي وال��دان��ي!
استخدام الهواتف النقالة اللعينة من قبل ق��ادة السيارات أصبح
أمرًا مألوفًا ،ألن شرطة مرور الشوارع تقوم به أيضًا! السيارات
تقاد مساء وأنوارها الخلفية أو األمامية مطفأة – أي محترقة –
تحتاج إل��ى تبديل ،لكن شرطة ال�ش��وارع يظهر أنها لم توقف أي
شخص يسير من دون أنوار والدليل رؤيتنا لهؤالء كل مساء في
شوارعنا الداخلية والخارجية!! إشارات ممنوع الوقوف أو السير
بسرعة أكثر من  45كم بالساعة على حارة األمان أصبحت في
خبر ك��ان ..أصحاب ال��دراج��ات النارية التي كثرت في شوارعنا
بفضل شركات التوصيل ،يعتقدون أن قوانني امل��رور ال تنطبق

بوعبدالله ..بيض الله وجهك
التعميم ظاهرة غير جيدة ،وإن كنا ننتقد األداء الحكومي،
فهذا ال يعني أننا نقصد جميع الوزراء.
أكتب ال�ي��وم ع��ن معالي النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء
وزي��ر ال��دف��اع ،ال��ذي ال تربطني ب��ه أي عالقة مباشرة أو غير
م �ب��اش��رة ،ألق ��ول إن م��ؤش��رات ن��واي��ا اإلص�ل��اح ل��دي��ه ج�ي��دة،
فالرجل ح��اول محاوالت حقيقية ملحاربة املفسدين في كل
املواقع التي أشرف عليها ،والنقاش حول النتيجة التي وصل
إليها صعب ومعقد ،ويحتاج إلى حبر من نوع خاص.
ول�ك��ن ل�ن�ت��رك امل��اض��ي ون��رك��ز ع�ل��ى ال�ح��اض��ر ل�ك��ي ن�ق��ول إن
إحالته إلى بعض القضايا املعلقة في وزارة الدفاع مع إدراكه
أن األسماء املوجودة في امللفات من العيار الثقيل ،تحسب له
ال عليه ،بغض النظر عن تحليل النوايا ومن ليست لديه أي
مخاوف ممن وردت أسماؤهم في القضية فليذهب إلى النائب
العام مرفوع الرأس ليأخذ حقه من القضاء.

من الذاكرة

سلطة الفساد الخفية!
ي�ن�ب�غ��ي ع ��دم ال �ج��زع م��ن األص � ��وات امل �ط��ال �ب��ة ب��ال�ش�ف��اف�ي��ة
وال �ع��دال��ة وال �ت �ص��دي ل �ل �ف �س��اد ،ف�س�ل�ط��ة ال �ف �س��اد الخفية
تنحصر بيد من يملك القرار ،سواء كان فردا او مجموعة،
ملصلحة التنفيع والتنفع بطرق غير مشروعة على حساب
املصلحة العامة واملال العام تحديدًا.
فالكويت منذ الغزو العراقي شهدت «سرقة العصر» في
استثماراتها االسبانية من قبل متنفذين وذوي سلطة
القرار من مواطنني كويتيني وآخرين اجانب ،ومن ثم دخل
البلد في قضية الناقالت ،وتال ذلك التكسب غير املشروع
وال �ت �ع��دي ع�ل��ى ام ��وال ال�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ،اي ام��وال
املتقاعدين م��ن قبل امل��دي��ر ال�ع��ام االس�ب��ق فهد الرجعان،
الهارب من العدالة حتى اليوم!
بعدها ،شهدنا قضيتي الداو كيميكال وضيافة الداخلية
وعمليات استثمارية مشبوهة ،منها قضية رق��م 2139
لعام  2016حصر اموال عامة ،فيما ما زال هناك العديد
من القضايا االخرى قيد التحقيق والنظر من قبل املحكمة.
واجهت الحكومة مؤشر مدركات الفساد ملنظمة الشفافية
الدولية وكذلك تراجع الكويت بحسب مؤشرات التنافسية
العاملية باجترار نفس ردود الفعل الشكلية!
ه ��ذا ال ي�ع�ن��ي ان ه ��ذه ال�ق�ض��اي��ا وح��ده��ا ال �ت��ي ن��واج�ه�ه��ا
كشعب ،وانما هناك العديد من قضايا املال العام االخرى،
التي تم حفظها بسبب ثغرات في ارحام العقود الحكومية
وغياب ادلة االدانة!
لو كان لدينا مؤشرات مهنية لقياس عدم الرضا والقبول
ل��دى الشعب ،لوجدنا ان الشعب الكويتي مغلوب على
امره وغير راض على اداء الحكومة ومجلس االمة ايضا،
وينبغي على السلطتني تقبل هذا الواقع برحابة الصدر
اذا ك ��ان ف �ع�لا ال �ش �ع��ب ش��ري �ك��ا ب ��اإلص�ل�اح و«م �ص��در
السلطات».
من املخالفات التي وثقها ديوان املحاسبة لعام / 2014 2015
حول ميزانية الهيئة العامة لالستثمار «في ما يخص الفريق

خالد أحمد الطراح
القانوني املكلف بمتابعة قضايا التجاوزات التي حدثت في
االستثمارات االسبانية وذلك بصرف مكافآت دون وجه حق»!
وط��ال��ب ال��دي��وان ب�ـ«اس�ت��رداد ك��ل املبالغ» التي ت��م صرفها
ألعضاء الفريق القانوني في ادارة الفتوى والتشريع ،وهي
االدارة املكلفة بالدفاع عن الخزانة العامة من دون مقابل
اضافي ،بخالف الرواتب املجزية جدا ،والى حد علمي حتى
اليوم لم تسترد هذه املبالغ حتى بعد خضوع املخالفات
لتحقيق لجنة حماية االموال العامة بمجلس االمة!
ه��ذا دليل واح��د على غياب العمل املؤسسي ف��ي جهاز
قانوني للدولة يفترض ان يكون اول املتعاونني مع ديوان
املحاسبة ودعمه!
ثمة مفردات وردت على لسان الحكومة وممثلي االمة حول
اجتثاث منابع الفساد ،وهو برهان آخر على وجود جذور
للفساد في مفاصل الدولة ،ولكن تحولت هذه املفردات الى
مجرد حديث انشائي عام دون اي افعال!
يجب على الحكومة واملجلس االع�ت��راف بالتقصير على
حساب املال العام ،فالشعب عبر عن قناعاته دون خجل او
وجل ،بعد ان اصبحت لدينا بيئة حاضنة للفساد وانقلب
امليزان نحو «السلطة املطلقة مفسدة مطلقة».
ل��دي�ن��ا ن�م��و م�ل�ح��وظ ل�غ�ي��اب ال�ع�م��ل امل��ؤس�س��ي ،فمثال ثمة
م�خ��ال�ف��ات ف��ي إدارة ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع ودي� ��وان الخدمة
املدنية ايضا ،ولكن يبدو اننا نحلم باملستحيل!
سلطة الفساد تشمل ك��ل ط��رف وم�ص��در فساد ف��ي كل
املجاالت.
***
ف ��ات ع �ل��ى ال ��وزي ��ر ان ��س ال �ص��ال��ح اخ �ي��را ت��وج �ي��ه ال�ش�ك��ر
للنيابة العامة ودورها املحوري في قضية الرجعان ،فكل
املستندات بيد النيابة العامة اساسًا!

يعقوب عبدالعزيز الصانع
@ylawfirm

تخوض اليوم القوائم االنتخابية لجمعية املحامني االنتخابات بطابع تسوده
الديموقراطية كما لها من خصوصية ،حيث املنافسة دوما تكون بني مجلس
اإلدارة ،ال��ذي يقود الجمعية خ�لال عامني نقابيني ،وقائمة منافسة تحاول
الوصول الى مجلس اإلدارة ،وقلما نجد قائمة ثالثة أو مرشحني مستقلني
لشدة املنافسة التي تعتمد غالبا على العالقات الشخصية القوية للمرشحني،
لكن في األعوام األخيرة أصبح االنضمام للقوائم االنتخابية منظمًا بشكل
أكبر ،وعادة تطرح برامج انتخابية وتعقد ندوات ولقاءات ،وأبرزها املؤتمرات
ال�ت��ي يتم فيها التعرف على املرشحني ب�ص��ورة دعائية وإع�لام�ي��ة ،ونعزو
لغياب املرأة املحامية من الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ،والسبب األول عدم
تنظيم املحاميات بتشكيل قوة ضاغطة تفرض املحاميات كمرشحات ،وكان
في السابق العدد أقل كجموع املحامني ،لكن اليوم وصلت أعداد من يحق لهم
التصويت إل��ى ما يقارب  ،4000بسبب شطب من لم يجدد قيده وهويته،
فاملنافسة قوية بسبب تواتر الرغبة في االلتزام بنجاح التسعة أعضاء ،وكانت
االنتخابات األخيرة تفوقت قائمة املحامي بنجاح  8من عناصر القائمة بعد
سنوات من املجالس املختلطة بأغلبية عادية!..
من القضايا التي يجب االلتفات إليها هي استمرار الهجمة على تعديالت
قانون املحاماة الجديد بسبب تأخر نشره كما قلنا مسبقا ،نظرا لتكليف
اللجنة التشريعية إع��ادة صياغة الفقرات للمادة  12من القانون ذات��ه حول
الجمع واملنع بني مهنة املحاماة وغيرها من الوظائف ،كعضوية مجلسي
األمة والبلدي ،واستمر الحديث عن بقية التعديالت رغم أنها تحقق ما يصبو
إليه املنتقدون ،واتضح أن الكثير ينتقد من أجل التأثير االنتخابي ولم ير
أو يقرأ بنفسه نصوص امل��واد املعدلة ،وم��ن جانب آخ��ر هناك سنة حميدة
رغم انزعاجي منها أول ما قيدت في املهنة أن القائمة املنافسة في الجمعية
العمومية تطلب قفل باب النقاش وإقرار التقريرين اإلداري واملالي حتى تبدأ
عملية التصويت مبكرًا من دون تشكيك بالذمة املالية ،لكن حاليا اختلفت
الطبيعة ربما ،فبتنا نشاهد في مواقع التواصل حملة الستقطاب العطف
والجذب بشن حمالت ال تليق بمستوى الزمالء والزميالت ،كما أن ميثاق
املهنة يجب االلتزام به دومًا وليس فقط لالنتخابات!..
وح��ول اس�ت�ع��داد مجلس إدارة جمعية املحامني ل�ه��ذا ال�ع��رس ب�ين املحامني
واملحاميات ،أفاد بدوره أمني السر األستاذ حمود الردعان بأنه تم استفياء
جميع الجهود والتجهيزات لعقد الجمعية العمومية والخدمات أثناء التصويت
طوال اليوم ،ونخوض هذه االنتخابات بعد عامني نقابيني من اإلنجازات التي
تحتم علينا استكمال املسيرة ،فاالنتخابات يوم ،وزمالتنا دوم.
أخيرًا ،هناك انتقاد أيضًا مليثاق الشرف بأنه يمنع توجيه النقد إلى مجلس
اإلدارة ،والصحيح هو عدم اإلساءة لكيان ومكانة جمعية املحامني ،وسوف
أك��ون أول من ينتقد مجلس اإلدارة في ح��ال إخفاقه أو ع��دم تطبيق قانون
تنظيم املهنة على الجميع ،وشكرًا.

عال!
لنصل إلى مستوى جودة تعليم ٍ

سعدنا كثيرًا عندما بدأ العمل في الجامعة الجديدة (الشدادية)..
وب �ه��رن��ا ب��ال�ف�خ��ام��ة امل �ع �م��اري��ة ال �ت��ي ج ��اد ب �ه��ا أب� ��دع امل�ه�ن��دس�ين
وامل�ع�م��اري�ين ..وك��ان��ت الفرحة ع��ارم��ة ب��أن تحقق ال�ح�ل��م ..ورأينا
أف��واج��ًا م��ن طلبتنا يلتحقون ب�ك�ل�ي��ات�ه��ا ..ول�ك��ن فرحتنا بحق
عندما يجودون حقًا في التعليم ..فالجميع يعلم أن التعليم العالي
تنقصه جودة التعليم ..وهذا ما نحتاجه من تطور في الجامعات
أكثر من التطور املعماري ..لنصبو إلى مستوى الجامعات العاملية
املرموقة التي فخرها يكمن في تحقيقها معايير جودة التعليم.
لو نظرنا إلى ترتيب الكويت في مؤشر جودة التعليم في نشرة
امل�ن�ت��دى االق�ت�ص��ادي ال�ع��امل��ي  WEFم��ؤش��ر التعليم وال�ت��دري��ب،
ً
ال��ذي ُينشر ف��ي ك��ل ع��ام ،وي�ض��م  137دول��ة ح��ول ال�ع��ال��م ،وفقا
ل�ج��ودة ال�ن�ظ��ام التعليمي وامل��ؤس�س��ات والبنية التحتية والبيئة
واالقتصاد الكلي والصحة األساسية ،والتعليم ،وكفاءة أسواق
املنتجات األساسية ،وك�ف��اءة س��وق العمل ،وتطوير س��وق رأس
امل��ال ،واإلع ��داد التكنولوجي ،وحجم ال�س��وق ،وتطوير األع�م��ال،
واالبتكار ..لوجدنا في إطار املنافسة أن الكويت غائبة مثلها مثل
بعض الدول العربية الغائبة عن التصنيفات ،كسوريا والعراق..

ويستند امل��ؤش��ر إل��ى سلسلة م��ن املعايير ،وه��ي التعليم :ال��ذي
يقيس معدل االلتحاق بالتعليم العالي والثانوي ،ونوعية التعليم،
ال ��ذي ي�ق�ي��س ج ��ودة ن �ظ��ام ال�ت�ع�ل�ي��م ،ون��وع�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي��م ال��ري��اض��ي
والعلمي ،وجودة إدارة املدارس واملؤسسات التعليمية ،باإلضافة
إل ��ى ال �ت��دري��ب ال��وظ�ي�ف��ي ال ��ذي ي�ق�ي��س :ت��واف��ر خ��دم��ات ال�ت��دري��ب
املتخصصة املحلية وحجم تدريب املوظفني.
أم ��ا م�س�ت��وى ال �ك��وي��ت ف��ي م �ج��ال ال�ت�ع�ل�ي��م ،ف�ق��د ك�ش��ف ت�ق��ري��ر
ال�ت�ن��اف�س�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة  2018 – 2017أن ج ��ودة ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
والتدريب في الكويت قد تم تخفيضها إلى املرتبة  ،95من بني
 137دولة بعد احتاللها املركز  94في عام  ،2017 – 2016وبقيت
في املركز األخير في الخليج ،في حني تم تصنيف دولة اإلمارات
العربية املتحدة في املرتبة  36عامليًا ،حيث تحتل قطر املرتبة 37
عامليًا ،وتحتل اململكة العربية السعودية املرتبة ُ ،43
وعمان املرتبة
 71عامليًا..
في حني تعتمد الدولة على كليات إدارة األعمال لتحقيق رؤية
الكويت  ،2035وتحول البالد إلى مركز مالي جذاب لالستثمار،
سجلت الكويت انخفاضا في جودة كليات إدارة األعمال ،حيث

عليهم ،وشرطة الشوارع واملرور في الغالب؛ ال أرى ..ال أسمع ..ال
أتكلم!
وال�ه�م��وم ال�ش��وارع�ي��ة ب��ال��دوس ع�ل��ى ال�ق��وان�ين امل��روري��ة وغ�ي��ره��ا،
أصبحت أك�ث��ر م��ن ال�ه��م على القلب وع�ل��ى امل�س��ؤول�ين محاسبة
رؤساء قطاعاتها وإيقاع أقصى عقوبة عليهم ،فهذه هي األمور
التي تهم ويحتك بها املواطن واملقيم يوميًا ،وليس محاور آخر
اس�ت�ج��واب ه��زي��ل مل�ع��ال��ي وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال�ح��ال��ي ،ول��ذل��ك نتمنى
أن ت��زول االنتقائية الحكومية البغيضة في التشدد في تطبيق
م �ع �ت �ق��دات ل�ل�ب�ع��ض وال �ت �س��اه��ل ف��ي ت�ط�ب�ي��ق ق��وان�ي�ن ن�ح�ت��ك بها
كمواطنني ومقيمني ليل نهار.
وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم.

انتخابات
جمعية
المحامين

قيس األسطى
يبقى أننا ننتظر من معاليه أن يفصح عما وصل إليه التحقيق
في ملف اليورو فايتر ،وأنا على يقني أن بوعبد اهلل لديه النية
والجرأة للكشف عن كل املعلومات التي ستصل إليه ،أيًا كانت
األسماء املوجودة بامللف.
ب��اخ�ت�ص��ار ،شيخ ن��اص��ر مهما سيكون موقعك ف��ي الفترة
املقبلة ،أتمنى أن تعلم أنك ربحت شيئًا أكبر من الكراسي أال
وهو احترام أغلبية أهل الكويت ومحبتهم ،ان لم يكن جميعهم.
فهل وصلت الرسالة؟ ..آمل ذلك.

علي أحمد البغلي

د .أحمد حسين الفيلكاوي
@Drahmadkw

وص�ل��ت إل��ى م��رك��ز  111على مستوى جميع أن�ح��اء ال�ع��ال��م ،في
حني احتلت امل��راك��ز  92و 86و 87في السنوات الثالث املاضية
على التوالي..
في الحقيقة مستوى جودة تعليم صادم يثير الجدل ..ويجعلنا
أم ��ام الكثير م��ن ال �ت �س��اؤالت ..وت�ح��دي��ات أك �ب��ر ..م ��اذا ينقصنا
ليكون لدينا مستوى جودة تعليم عال كما ال��دول األخ��رى؟ أين
التعليم العالي عن ه��ذا االنخفاض واملستوى ال��ذي يلحق العار
بجامعاتنا ..ونحن في صدد بداية العمل في الجامعة الجديدة
التي تتميز بفخامة معمارية يطول وصفها؟ ..ولكن نحتاج إلى
جودة تعليم أيها املسؤولون في التعليم العالي ..فجودوا علينا
بها كما تجودون في االنفاق على املعمار الفخم.

اليت

اإلثنين
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د .جاسم محمد الفيلكاوي :عالج جديد سيصل قريباً ..ليعيد لألعصاب والشرايين صحتها

البالزما والمشيمة ..عالجات حديثة للقدم السكرية
د .خلود البارون
عدم السيطرة على داء السكر سيؤدي مع مرور الوقت إلى
تدهور صحة جميع األعضاء ،مثل الشرايني والقلب والكلى
واالعصاب والعني وحتى القدم .وتسمى مضاعفات السكر
التي تصيب القدم بأمراض القدم السكرية.
وش ��رح د.ج��اس��م محمد ال�ف�ي�ل�ك��اوي ،اس�ت�ش��اري ج��راح��ة
العظام والكسور وعالج القدم السكرية ،بأن مرض السكر
يؤثر في صحة القدم عبر عدة عوامل ،هي:
 ي�س�ب��ب ت ��ده ��ورًا وت��دم �ي �رًا ل�ص�ح��ة االع �ص ��اب ال�ط��رف�ي��ة،فيتالشى احساس املصاب بقدمه (يفقد الشعور باأللم
وال �ح��رارة) ت�م��ام��ا ،م��ا يعلل ع��دم ش�ع��ور امل�ص��اب ب��أي ألم
او ح ��رارة ع�ن��دم��ا ي ��دوس ع�ل��ى م�س�م��ار او ن��ار او يصاب
بالكسور.
¶ تدهور صحة الشرايني وضعف تروية القدم الدموية،
الى ان تتوقف لتسبب موت بعض مناطق القدم واالصابة
بالغرغرينا .وقد تسبب سقوط اظافر القدم لتخلف ورائها
جرحا مفتوحا يسمح بدخول الجراثيم واالصابة بالتهاب
الجلد والعظام.
¶ بطء التئام الجروح وضعف مقاومة الجسم لاللتهاب،
نظرا ال��ى انخفاض التروية الدموية وق��وة الجهاز املناعي
وع��وام��ل اخ��رى يعاني منها امل�ص��اب بالسكر .ل��ذا ،تطول
فترة ّعالج القرح ويرتفع خطر حدوث املضاعفات.
ترقق عظام القدم (والكسور أحيانا) سيؤدي الى ّ
تغير
¶
بنية وشكل القدم ،مثل :تقوس االصابع وبروزها بشكل
واض��ح ،ب��روز عظام باطن القدم او انحنائها ال��ى الجوانب
بشكل غ�ي��ر طبيعي .ونتيجة ل�ع��دم ت��وزي��ع ال�ح�م��ل وثقل
الجسم بشكل متساو على باطن القدم ،سيزداد الضغط
على بعض املناطق وبالتالي تكون القروح.

تنميل القدم ..وعالجه الجديد
يشتكي بعض املصابني بالسكري م��ن الشعور بتنميل
ال�ق��دم ،وق��د ت��راف�ق��ه ال�ح��رق��ة أي�ض��ا .وي��رج��ع ذل��ك غالبا إلى
تذبذب اتزان سكر الدم ،وبدء تدهور صحة أعصاب القدم.
وتعد هذه أول مرحلة في سلسلة تدهور صحة اعصاب
وش��راي�ين ال�ق��دم .ولكن الدكتور بشر ب��وج��ود ع�لاج فعال
م�ض��اد ل�ه��ذه امل�ض��اع�ف��ات ،ق��ائ�لا« :س�ي�ج��ري ت��وف�ي��ر دواء
روس ��ي ح��دي��ث ق��ري�ب��ا ب�ع��د ح�ص��ول��ه ع�ل��ى م��واف�ق��ة وزارة

الصحة في الكويت .وميزة هذا ال��دواء هو انه يساعد على
اح�ي��اء وترميم األع�ص��اب حتى تستعيد صحتها كامال،
كما يعيد فتح شرايني القدم املغلقة».

سبب تكوُّ ن القروح
وح ��ول مسببات االص��اب��ة ب�ق��روح ال�ق��دم ال�س�ك��ري��ة ،ش��رح
د.ج��اس��م ق��ائ�لا« :ي �ع��زى ذل��ك ال��ى ال�ت�غ� ّ�ي��ر ف��ي ديناميكية
ال �ق��دم ،بعد ان تغير شكل عظامها ،مما ادى ال��ى توزيع
الثقل والحمل بشكل غير متساو على باطن القدم ،وزيادة
ال�ض�غ��ط ع�ل��ى ب�ع��ض امل �ن��اط��ق .وك �ث��رة ال�ض�غ��ط ع�ل��ى ه��ذه
املناطق سيؤدي الى دعك العظام في الجلد ،وبالتالي تكون
القروح .وفي حاالت اخرى ،يكون سبب تكون القروح هو
االصابات والحوادث مثل دخول شيء حاد في اسفل القدم
او اصطدامه بشيء ما وقدمه عارية».

عالج القروح

د .جاسم محمد الفيلكاوي

وتابع الدكتور« :لكل نوع من القروح العالج املناسب لها.
وبشكل عام ،أهم عامل هو التنظيف الجيد وتعقيم الجرح
والغيارات العالجية» .وأفضل شخصيًا عالجها بالعسل
والخياطة ملنع دخول الجراثيم وتحفيز التئامها .كما تتوفر

عالجات حديثة اثبتت فعاليتها ،مثل:
¶ غ�ش��اء املشيمة :ع�ب��ارة ع��ن غ�ش��اء ي��ؤخ��ذ م��ن مشيمة
املواليد الغنية بالخاليا الجذعية ليوضع على منطقة القرح
حتى يحفز التئامها .وي�ج��ري طلبه وش ��راؤه م��ن خ��ارج
الكويت.
¶ حقن البالزما :تسحب عينة من الدم لتستخلص منها
م�ع��ام�لات ال�ن�م��و ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،ث��م ي�ج��ري حقنها ف��ي ال�ق��رح
والجروح لتحفيز التئامها.
عال من االكسجني
تركيز
على
¶ حقن االوزون :تحتوي
ٍ
الثالثي تعطى في الوريد .وهي مفيدة جدا لعالج االلتهابات
وقتل البكتيريا ،حيث تعد بديلة للمضادات الحيوية.

ما األوستومايالتس؟
االس �ت��وم��اي�ل�ات��س  osteomyelitisه ��و ال �ت �ه��اب ال�ع�ظ��ام
ال�ب�ك�ت�ي��ري ،وم �ص��دره غ��ال�ب��ا ه��و تغلغل ب�ك�ت�ي��ري��ا ج��روح
وق��روح القدم العميقة لتصل الى العظام فتسبب التهابها
وهشاشتها وس�ه��ول��ة تكسرها .وأض ��اف ال��دك�ت��ور« :هو
م��رض نشط يؤثر على صحة العظام وبنيتها .وم��ن اهم
اعراضه هو تورم االصبع او القدم املصابة ليصبح لونها
أحمر ملتهبا وترتفع درجة حرارتها .ويتأكد التشخيص
عبر نتائج العينة النسيجية والتصوير باألشعة السينية
والرنني املغناطيسي.

متى يتخذ قرار البتر؟

ً
ش��رح الدكتور جاسم أن البتر يظل عالجًا فعاال وملزمًا
ل�ب�ع��ض ال � �ح ��االت .وق � ��ال« :ل �ع�ل�اج ح �ص��ى امل� � ��رارة ي�ج��ري
استئصال املرارة بالكامل ،واالستئصال هو نوع من البتر.
ولكن الخوف من بتر اإلصبع سببه هو انه يخص عضوًا
مرئيًا ونعتمد عليه اث�ن��اء ال�ح��رك��ة .بيد أن��ه أم��ر ض��روري
لعالج بعض الحاالت ،بل وإلنقاذ أرواح بعض املصابني»،
مثل:
¶ اس��وداد إصبع القدم (أو األصابع) وجفافه الشديد ،ما
ي��دل على م��وت��ه .ف��إن ل��م يبتر ه��ذا اإلص�ب��ع ،فسيسقط مع
مرور الوقت.
¶ اص��اب��ة عظم اإلص�ب��ع بالتهاب نشط وش��دي��د ،ومعاناة
املريض من اآلالم ،بحيث ال تمكن السيطرة عليه عبر اي
عالج آخر.

إرشادات للحفاظ على قدم
المصاب بالسكري
¶ الحرص على عالج داء السكر جيدًا للحفاظ على
اتزان معدل سكر الدم.
¶ فحص القدم يوميًا سواء من قبل املريض او من
يتولى رعايته .وأث�ن��اء الفحص يجب البحث عن أي
تغير في لونها او مشاكل في االظافر او وجود جرح
او إفرازات وغيرها.
¶ الحرص على ترطيب القدم جيدا لتفادي الجفاف.
ف��ال�ج�ف��اف ال �ش��دي��د ي�س�ب��ب ت�ش�ق��ق ال �ق��دم وص�لاب��ة
(ت �ك �ل��س) ال �ج �ل��د ،م �م��ا ي� ��ؤدي ب � ��دوره ال ��ى االص��اب��ة
بالجروح وااللتهابات ومسمار اللحم.
¶ عند االص��اب��ة ب�ج��رح ،ف��أول م��ا يجب عليك عمله
ه��و تنظيف ال�ق��دم ب��امل��اء ،ث��م قصد الطبيب مباشرة
ل�لإس��راع في عالجه .فكلما ب��دأ العالج ب��اك��را ،كانت
النتيجة افضل.
¶ ينصح بلبس ج��وارب قطنية (تمتص ال��رط��وب��ة)،
وبيضاء (تكشف النزف واالفرازات) ،وخفيفة ايضا
(لتفادي رطوبة القدم) ،وذلك للحفاظ عليها من االذية
والبرودة.
¶ لبس ح��ذاء ذي مقاس وشكل مناسب للقدم .ألن
ل�ب��س ال �ح��ذاء ال�ض�ي��ق سيضغط ع�ل��ى ام��اك��ن معينة
ف��ي ال�ق��دم ،وي ��ؤدي ال��ى ت�ك��ون ال �ق��روح .بينما يترتب
ع�ل��ى ل�ب��س ال �ح��ذاء ال��واس��ع ان ��زالق ال �ق��دم ف��ي داخ�ل��ه،
وبالتالي احتكاك جلد القدم ب��ه ،وتكون التسلخات
والقروح ايضا .لذا ،ينصح املصاب بقصد الشركات
املتخصصة في تفصيل االحذية الطبية حتى تأخذ
مقاساته وتفصل حذاء مناسبًا لقدمه.
¶ مريض السكري أكثر عرضة لإلصابة بفطريات
ال �ق��دم (خ��اص��ة ب�ين االص ��اب ��ع) ،ألن ال�ف�ط��ري��ات تحب
ال�س�ك��ر وامل �ك��ان ال��داف��ئ وال��رط��ب .ول �ت �ف��ادي االص��اب��ة
ب��ال�ف�ط��ري��ات ،ي�ج��ب ال �ح��رص ع�ل��ى ج�ف��اف�ه��ا وفحص
املنطقة الواقعة بني اصابع الرجل وتجفيفها بمنشفة
او منديل.
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اليت 17

منوعات

كشفت عن تصوير «على األقل» و«مكانك مبين»

ثان من ألبوم «الحنين»
نوال :أغنيتان مصرية ولبنانية في جزء ٍ
¶ مطربون ُكثر ..حاولوا خطف «الراية البيضا»
محمد علي

بقدر حب الجمهور
لها وشغفها بتلبية
طلباتهم لتكون على
تواصل دائم معهم بقدر
بعدها عن وسائل اإلعالم
المحلية ،قيثارة الخليج
نوال طال غيابها عن
مختلف وسائل اإلعالم ،ال
سيما في الكويت حتى
مع أي إصدار جديد لها قد
تكتفي بتصريح مختصر
عقب حفل او على
هامش فاعلية ما ،هكذا
كان الحال ال سيما خالل
السنوات العشر األخيرة
إلى أن جاء عام 2019
ليعلن خروج القيثارة
من عباءة «روتانا» لتنضم
إلى «ون برودكشن» وما
صاحب هذه النقلة من
تغير كبير في استراتيجية
نوال في التعامل مع
اإلعالم واإلعالن ،ال سيما
انها على بعد خطوة
من طرح ألبومها الجديد
«الحنين» الذي جاء
بالتزامن مع حفل ضخم
في مركز الشيخ جابر
األحمد الثقافي ليكون
بمنزلة حفل إطالق
أللبوم نوال بمشاركة
جمهورها.

حرصت ن��وال على لقاء بعض ممثلي وس��ائ��ل اإلع�لام
املحلية على ه��ام��ش بروفاتها النهائية م��س��اء أول من
أم��س بمركز جابر األحمد الثقافي لترد على اسئلتنا
برحابة صدر ،بدت نوال سعيدة نشيطة حرصت على
تبادل التحية مع جميع من حضر ،بينما تحيطها نظرات
شقيقتها نجاة التي تدير األمور بحرفية في حني يقف
آخ����ر ال������رواق زوج���ه���ا امل��ل��ح��ن م��ش��ع��ل ال���ع���روج يرمقها
بنظرات حانية ،نوال بخبرة السنوات ردت على الجميع
حتى بعض تلك األسئلة املفخخة حول رأيها في خالف
أح�ل�ام وأص��ال��ة خ��ص��وص��ًا ان ن���وال ص��دي��ق��ة مشتركة،
قالت القيثارة بهدوء «سوء فهم ..وإن شاء اهلل يزول».

استراتيجية شركتي».
وكشفت أن املرحلة املقبلة ستشهد نشاطا كبيرا على
مستوى الحفالت الجماهيرية ،مؤكدة مشاركتها في
مهرجان ليالي فبراير بالتزامن مع األعياد الوطنية.

تصوير الكليب
وحول اختيار أغنية «الرايا البيضا» لتصويرها بطريقة
الفيديو كليب تحت إدارة املخرج أحمد الخلف ،أوضحت
ن�����وال «األغ���ن���ي���ة رائ���ع���ة ع��ن��دم��ا س��م��ع��ت��ه��ا ل��ل��م��رة األول����ى
اح��ب��ب��ت��ه��ا وخ��ط��ف��ت��ه��ا خ��ص��وص��ا أن��ه��ا ك��ان��ت ف���ي دائ���رة
اهتمام العديد م��ن املطربني ولكن هلل الحمد اقتنيتها،
كلماتها مميزة وألحانها عذبة وسعدت بمشاركة حصة
اللوغاني وحمد قلم في الكليب ملا يتمتعان به من محبة
الجمهور ،كما أن حمد صديق مقرب م��ن أس��رت��ي ،اما
أح��م��د ال��خ��ل��ف ك��م��خ��رج ف��ه��و م��ب��دع ول���ه ب��ص��م��ات ،ول��دي��ه
رؤية مميزة ،السيما انه مخرج سينمائي في األساس،
سعيدة باألغنية وبردة الفعل التي واكبت عرض الكليب.

حنين إلى من؟
«الحنني» إلى من؟ س��ؤال حملناه إلى ن��وال في مستهل
حديثها لتقول« :الحنني للجمهور ،حنيني لهم وحنينهم
لي وحنني ابنتي ،وكم الحنني الذي يشهده األلبوم الذي
يتضمن  12أغنية متنوعة ما بني الكالسيكي والشبابي
والشعبي واللون الرومانسي الذي اعتاد الجمهور َّ
علي
فيه ،جميع األغنيات باللهجة الخليجية وال أخفيكم سرا
كنت أتطلع أن يتضمن األل��ب��وم أغنية مصرية وأخ��رى
لبنانية ،لكن تأجلت ال��ف��ك��رة للجزء ال��ث��ان��ي م��ن األل��ب��وم
املتوقع ان يأتي في وقت الحق».
وحول بصمة زوجها امللحن املخضرم مشعل العروج،
ق���ال���ت ن�����وال «م��ش��ع��ل ل���ه ب��ص��م��ات ج��ل��ي��ة ف���ي ك���ل ش��يء
بحياتي سواء األلبوم أو الحفلة «أمسية الحنني» ،ولديه
في األل��ب��وم لحنان ،كما ان��ه يتولى مهمة اإلش���راف على
جميع أعمالي ،حتى من قبل ارتباطنا كان له دور كبير
في مشاريعي الفنية ،إلى جانب الدكتورة نجاة شقيقتي
وامل��اي��س��ت��رو ف��ه��د ال���ح���داد وامل���خ���رج اح��م��د ال��خ��ل��ف ق��وام
فريقي ال��ذي يعمل على م��دار الساعة منذ ثالثة أشهر
لنصل إلى هذا اليوم.

زخم إعالمي
وق��ال��ت ال��ق��ي��ث��ارة ع��ن ال��زخ��م اإلع�ل�ام���ي وال��دع��ائ��ي ال��ذي
ي��واك��ب ط���رح األل���ب���وم ب��ال��ت��زام��ن م��ع ان��ض��م��ام��ه��ا لشركة
جديدة «ون برودكشن» وخروجها من عباءة «روتانا»
ال اري��د ان أظلم روتانا بيننا عشرة عمر على م��دار 23
عاما ،جميعهم بمكانة اشقاء لي وروتانا بمنزلة منزلي،
إل��ى اآلن إذا ما احتجت لشيء اهاتف سالم الهندي او
األمير الوليد بن طالل واجد كل الترحاب والدعم ،ولكن
ربما طريقة تسويق «ون برودكشن» مختلفة ومميزة

أصالة وأحالم
جانب من لقاء نوال مع بعض ممثلي وسائل اإلعالم المحلية على هامش «بروفاتها» النهائية أول أمس

وصلت للجمهور بشكل جيد ،الجميع سعيد بما يحدث
وانا أولهم وكلمات الشكر لن توفيهم حقهم.
وأعربت نوال عن سعادتها بنفاد تذاكر حفلها بمركز

الشيخ جابر األحمد الثقافي ،ال��ذي ج��اء باسم «أمسية
الحنني» وأثنت النجمة املخضرمة على االهتمام الدعائي
من قبل شركات عدة بالحفل ،وخصت بالذكر شركتها

الوليدة «كادينزا» ،التي دشنتها قبل فترة قصيرة ،وقالت
ان��ه��ا ت��رح��ب ب��دع��م أي م��وه��ب��ة وأوض���ح���ت «الش���ك أنني
ارحب بدعم أي موهبة ولكن هذا األمر ليس من ضمن

 12أغنية في األلبوم الجديد
ي��ت��ض��م��ن أل���ب���وم ن�����وال  12أغ��ن��ي��ة م��ت��ن��وع��ة ت��وث��ق
ت��ع��اون��ه��ا م���ع ن��خ��ب��ة م���ن م��ب��دع��ي ال��ك��ل��م��ة وال��ل��ح��ن
خليجيًا ،وجاءت أغنيات األلبوم على النحو التالي:
¶ «على األقل» من كلمات رحاب وألحان األنني
وتوزيع بدر كرم.
¶ «من قاصد» من كلمات قوس وألحان ياسر
بوعلي وتوزيع زيد نديم.
¶ «عناد فيك» من كلمات خالد العوضي ومن
ألحان ناصر الصالح وتوزيع مدحت خميس.
¶ «ي��اب��و ال�س�ب��اب» م��ن كلمات ع��ب��داهلل امللحم

وألحان يزيد الخالد وتوزيع مشاري اليتيم.
¶ «م�ك��ان��ك م�ب�ين» م��ن كلمات ع��ب��داهلل وأل��ح��ان
م���ش���ع���ل ال�����ع�����روج وت�����وزي�����ع ج���ي���ه���ون ج��ل��ي��ك��ت��ان
وإسماعيل تونش بالك.
¶ «بكرة خير» من كلمات خالد العوضي ومن
ألحان أحمد برهان وتوزيع هشام السركان.
¶ «على ف��رق��اك» م��ن كلمات رح��ب وم��ن ألحان
ف��ي��ص��ل ال���ق���اس���م وت����وزي����ع ق��وق��س��ل وإس��م��اع��ي��ل
تونش بالك.
¶ «م��ا تسوى غ�لا» م��ن كلمات تركي وألحان

طارق محمد وتوزيع عصام الشرايطي.
¶ «ع �م��ري ق�ص�ي��ر» م��ن ك��ل��م��ات ق���وس وأل��ح��ان
ياسر بوعلي وتوزيع مشاري اليتيم.
¶ «ال �س �ه��ر» م���ن ك��ل��م��ات ب���در ب���ن عبداملحسن
وأل������ح������ان م���ش���ع���ل ال������ع������روج وت������وزي������ع ج���ي���ه���ون
وإسماعيل تونش بالك.
¶ «بس أحبك» من كلمات العالية وألحان يسار
بوعلي وتوزيع مشاري اليتيم.
¶ «الرايا البيضا» من كلمات واحد ومن ألحان
أحمد الهرمي وتوزيع خالد عز.

وكشفت ن��وال أنها ص ّ��ورت أيضًا أغنيتي «على األق��ل»
و«مكانك مبني» ولكن بصورة مختلفة تمامًا عن «الرايا
البيضا» ،على أن يجري طرحهما الحقًا.
وتوجهت ن��وال بالشكر إل��ى الفنانات ال�لات��ي حرصن
ع���ل���ى ت��ه��ن��ئ��ت��ه��ا ب����األل����ب����وم ،ال س��ي��م��ا أص����ال����ة وأح���ل��ام،
وق��ال��ت «أن����ا ع��ل��ى ت��واص��ل م��س��ت��م��ر م��ع��ه��م��ا ب��ع��ي��دًا عن
امليديا وم��واق��ع ال��ت��واص��ل ،وت��ح��رص��ان على االطمئنان
ع��ل��ى أخ��ب��اري وم��ع��رف��ة ج��دي��دي ،فهما م��ق��رب��ت��ان على
ال��ص��ع��ي��د اإلن��س��ان��ي» ،وش����ددت ع��ل��ى أن ع�لاق��ت��ه��ا بكل
واح��دة لها خصوصيتها ،وأنها ال تتدخل في ما أثير
من مشكالت بينهما ،وقالت «سوء فهم وإن شاء اهلل
يزول».

مواقع التواصل
وألن مواقع التواصل االجتماعي أصبحت تحتل مساحة
كبيرة من اهتمامات الجمهور والفنانني على حد سواء،
بل إنها أصبحت منبرًا مهمًا للتواصل ،سألنا نوال عن
عالقتها بمواقع التواصل ،فقالت إنها خجولة ومداخلتها
أو رده��ا على ما يصل إليها يكون في أضيق الحدود،
وأن��ه��ا تترك مهمة ال��ت��واص��ل لشركتها أو شقيقتها أو
ً
زوجها ،فضال عن جمهورها.

 18اليت
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ثقافة

استحضرت ماضي الكويت البحري ضمن فعاليات مركز «جابر الثقافي»

«جلنار وطائر النار» ..مغامرة على سفينة التاريخ
حافظ الشمري

رحلة شائقة من الماضي الجميل بعبقه
وإرثه ،ما بين األسفار واألهوال و«اليامال»،
تشق عباب البحر ،بحثا عن الرزق واألمل
والحلم ،مشاهد واستكشافات وحوارات
ماتعة.
خمسون دقيقة من الفرجة المسرحية
اآلسرة للطفل في مسرحية الدمى
والعرائس «جلنار وطائر النار» التي قدمت
عرضا جماهيريا على خشبة مسرح
االستوديو بمركز الشيخ جابر األحمد
الثقافي بحضور جماهيري الفت من األطفال
الصغار ،الذين عايشوا واستمتعتوا بعرض
مسرحي هادف وجميل فيه كافة عناصر
التشويق واإلبهار المسرحي.
العرض من إنتاج «الطاقة اإلبداعية» ،قصة وتأليف
الكاتبة هدى الشوا ،إخراج د .نبيل بهجت ،شارك
ف��ي ت�ج�س�ي��د ال�ش�خ�ص�ي��ات :ف ��رح ال�ح�ج�ل��ي ،علي
أبوزيد ،مصطفى الصباغ ،عبد اهلل الهويدي ،بدر
دش �ت��ي ،ف��ال�ين ف �خ��ري ،ع�م��ر س��رع��اوي ،صناعة
ال��دم��ى ن��وره��ان ت��رف��اوي ،ال�ت��أل�ي��ف امل��وس�ي�ق��ي د.
ألفريد جميل ،غناء سارة رشاد وعدنان بالعيس،
التنسيق املوسيقي محمد عبد الغني ،الديكور د.
إبراهيم سالم وياسر بالط.

حلم جلنار
قصة العمل تناولت بلغة درامية شخصية األميرة
جلنار التي جسدتها املمثلة ف��رح الحجلي ،التي
تعيش ف��ي ق�ص��ر ال�ع�ج��ائ��ب ف��ي ج��زي��رة زنجبار
على ساحل شرق أفريقيا ،حيث تشاهد وترصد
وت �س�ت �م�ت��ع ب ��رؤي ��ة ال �س �ف��ن وامل� ��راك� ��ب ال�خ�ش�ب�ي��ة
التجارية اآلتية من الكويت ،وفي هذه األثناء تحلم
بالقيام برحلة مشوقة بمصاحبة صديقها «طائر
النار» بهدف إعادة الريش الجميل إليه والتخلص
من الخوف والهلع لديه ،بالتالي يقومان معا بتلك
الرحلة املشوقة بهدف البحث عن الخلطة السحرية
للدواء في جزيرة بعيدة.
تتابع األميرة جلنار برفقة صديقها «طائر النار»
ال��رح�ل��ة الك�ت�ش��اف ال�س�ف��ن ال�ش��راع�ي��ة والخشبية
ال �ت �ج��اري��ة ال �ت��ي ت��رس��و ف ��ي زن �ج �ب��ار ق ��ادم ��ة من
الكويت ،وهي تحمل الكثير من البضائع ،وتشارك
جلنار باملغامرة في اإلبهار وقيادة السفن.

الدواء العجيب
يحكي «طائر النار» قصة تعرضه لحادث حريق
ف��ي ال�غ��اب��ة م�م��ا جعله يفقد ري �ش��ه ،وي �ب��دأ رحلة

جانب من العرض

على الضعف ،عشق السفر والترحال ،وترسيخ
ع� ��دة ق �ي��م إي �ج��اي �ب��ة م �ث��ل ال� �ص ��داق ��ة وم �س��اع��دة
اآلخرين.

حمل العمل رسائل
وأهدافا ً للنشء
من بينها أهمية
الصداقة في حياتنا

تراث بحري
م �ع ��ان وم � �ف� ��ردات اس �ت �م��دت ع �ب �ق �ه��ا م ��ن ت��اري��خ
الكويت البحري بينها خشب «الشندل» ،إضافة
إل��ى ال�ت�ع��ري��ف ب�ط��اق��م السفينة م�ث��ل «ال �ن��وخ��ذة»،
«املجدم» ،كذلك املفاهيم ومفردات التراث البحري
ال �س��ائ��دة آن � ��ذاك ،وص �ن��اع��ة ال �س �ف��ن ،واس �ت �خ��راج
اللؤلؤ ،واستخدام عبارات مثل «ش��دوا السارية»
في مواجهة عباب البحر ،إلى جانب مشاهد عودة
البحارة إلى الكويت ،مقاومة أهوال وأعصار الرياح
في البحر ،كما تضمن رصدا وتعريفا في الحياة
البحرية آن��ذاك ف��ي امل�لاح��ة وال�ت�ج��ارة ف��ي الكويت
والخليج العربي.

هدى الشوا :تجربة
حية اعتمدت على أداء
المحركين والفرجة
الدرامية
الحضور مستغرقين في متابعة العرض المدهش

البحث عن دواء عجيب مستخلص من ثمار البحر
ف��ي ج��زي��رة ب�ع�ي��دة بقلب امل�ح�ي��ط ب��رف�ق��ة األم�ي��رة
جلنار التي تسعد كثيرا ملشاهدة رحالت السفن
وهي تمر في جزيرة زنجبار التي تحمل البضائع
وتتجه بها إلى الكويت ،وتقوم «جلنار» باالقتراب
م��ن اح� ��دى ال �س �ف��ن ل�ك�ن�ه��ا ت�س�ق��ط ف��ي ص �ن��دوق
ال�ب�ض��ائ��ع ،وي�ش��اه��ده��ا صديقها «ب�ل�ب��ل» ويخبر
أم�ي��ر زنجبار بما ح��دث ،وال ��ذي يطلب املسارعة
ف��ي تقديم النجدة لألميرة والعمل على إعادتها
لقصرها بأقصى سرعة.

«ط ��ائ ��ر ال� �ن ��ار» وه ��ي ت �ق��ود ال �س �ف �ي �ن��ة ب�ع��دم��ا
تعرضت إل��ى ري��اح وأم��واج ش��دي��دة ،وتساهم
ف� ��ي إن � �ق� ��اذ ال� �ب� �ح ��ارة ع �ل ��ى ظ �ه ��ر ال �س �ف �ي �ن��ة،
وت�س�ت�ع�ين ب�ك�ت��اب رب��ان ال�س�ف�ي�ن��ة «ال�ن��وخ��ذة»
إلى جانب استخدام اتجاهات البوصلة ،كما
ت �ت��وص��ل إل ��ى م �ك��ان ال� � ��دواء ل �ص��دي �ق �ه��ا ل��دى
ش �ج��رة ال �ب �ح��ار ،ل �ت��واص��ل رح�ل�ت�ه��ا ال�ش��ائ�ق��ة
ح �ت��ى ت �ع��ود إل ��ى ق �ص��ره��ا وج ��زي ��رة زن�ج�ب��ار
ب �ع��دم��ا اس �ت �ط��اع��ت اس �ت �ك �ش��اف إم �ك��ان��ات �ه��ا
واستخدامها في تحقيق أحالمها.

قيادة السفينة

رحالت الكويت

ت �ج��د ج �ل �ن��ار ن �ف �س �ه��ا ب �م �ص��اح �ب��ة ص��دي�ق�ه��ا

العرض لم يكن مسرحا للعرائس والدمى ،لكنه

بينهم لينين والقذافي وصدام حسين
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بورتريهاً لطغاة القرن العشرين

سليمة لبال
ألول م ��رة ،ج ��رى ج�م��ع ب��ورت��ري �ه��ات أس ��وأ طغاة
القرن العشرين في كتاب واحد .كان ّ
التحدي غير
مسبوق ،لكن ِل َم التركيز على هذه الفترة بالذات؟
كتب أوليفييه غيز املشرف على الكتاب ،وصاحب
مؤلف «اختفاء جوزيف مينغل» ،الفائز بجائزة
رونودو« :إن الطغاة لم يسبق أن تكاثروا بالشكل
الذي تكاثروا وفقه في القرن األخير؛ لذلك اهتم هذا
الكتاب ،الذي شاركت فيه أقالم عدة باستعراض
حياة  22من طغاة القرن املاضي».
وك �ت��اب «ق ��رن ال �ط �غ��اة» ،ال ��ذي ص ��در م��ؤخ��را عن
ّ
يتضمن عمال ج�ب��ارا ومفيدا
م�ن�ش��ورات ب�ي��ران،
ّ
للغاية ،ذل��ك أن��ه يرسم ويفصل النقاط املشتركة
بني الطغاة ،كما يساعد في فهم عاملنا ،وهو ليس
ّ
بموسوعة ،وإنما دراسة تحليلية ،فككت شيفرة
الطغاة ،وكتبت بطريقة جيدة ّ
جدًا.
كيف يبقى الطاغية في الحكم؟
ت �ض �م��ن ال �ك �ت��اب ب��ورت �ي��ري �ه��ات ع ��ن ال �ك �ث �ي��ر من
ال �ط �غ ��اة؛ ب �ي �ن �ه��م م��وس��ول �ي �ن��ي وس �ت��ال�ي�ن وه�ت�ل��ر
وفرانكو وبيتان وكيم وتيتو ودوفالييه وكاسترو
وبينوشيه ،وصدام حسني ،لكنه بدأ باستعراض
ستيفان ك��ورت��وا لشخصية لينني ،تحت عنوان
«نبي الشمولية» ،وانتهى ببورتريه ع��ن الثنائي
األسد ،حافظ األب ( 1930ــــ  )2000وبشار االبن
( 54ع��ام��ًا) ،ال ��ذي ال ي ��زال ع�ل��ى رأس ال�ح�ك��م في
سوريا.
هذا البورتريه املزدوج كتبه برنار باجولي ،الرئيس
امل��دي��ر ال�س��اب��ق ل�لاس�ت�خ�ب��ارات ال�ف��رن�س�ي��ة ،مؤلف
«ال �ش �م��س ل��ن ت �ش��رق أب � �دًا ف��ي ال� �ش ��رق» ،ي��وض��ح
بشكل دق�ي��ق م��ا ال ��ذي يصنع ط��اغ�ي��ة ،وم��ا ال��ذي
يدفعه إلى البقاء في الحكم.
وك�ت��ب ب��اج��ول��ي ع��ن ب�ش��ار األس ��د «أن ��ه امل�س��ؤول
الرئيسي ع��ن ه��ذه ال�ك��ارث��ة ،وه��ذه ال�ح��رب االهلية
التي أدت الى مقتل نصف مليون شخص ،وفرار
ثلث السكان ،ون��زوح ثلث آخر الى مناطق أخرى

ح�م��ل اس�ت�ح�ض��ارا ل�ل�ت��راث ال�ب�ح��ري واألن�ش�ط��ة
ال �ب �ح��ري��ة ال �ق��دي �م��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ،وال �ت��وق��ف ع��ن
األس�ف��ار وال��رح�لات املوسمية ال�ت��ي ك��ان��ت سمة
ال �ب �ح��ارة آن � ��ذاك ف��ي ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري م��ا ب�ين
م��وان��ئ الخليج العربي جنوب الجزيرة العربية
وص ��وال إل ��ى زن �ج �ب��ار ف��ي ش ��رق أف��ري �ق �ي��ا ،إل��ى
ج ��ان ��ب اس� �ت� �خ ��دام أن � � ��واع م �ت �ع ��ددة م ��ن ال��دم��ى
والخيال.

رؤية إبداعية
قدمت الكاتبة الشوا نصا ذا رؤية إبداعية خاطبت
ف�ي��ه عقلية ال�ط�ف��ل ب��ذك��اء ،م�ع�ت�م��دة ع�ل��ى بساطة
الطرح وقيمة املحتوى ،فيما استخدم املخرج نبيل

ب�ه�ج��ت أدوات� ��ه ف��ي ال�ت�ع��اط��ي م��ع ح��رك��ة ال�ع��رائ��س
والدمى واملوسيقى والصوت واإلضاءة والديكور،
إضافة إل��ى أن العرض تضمن أشكاال من املتعة
الشائقة م��ن حيث األف�ك��ار امل�ط��روح��ة وال�ح��وارات
واملوسيقى واألغاني املحببة للطفل.

قيم تربوية
حمل العمل ع��دة رس��ائ��ل وأه ��داف وق�ي��م تربوية
للنشء ،بينها أهمية الصداقة في حياتنا ،العمل
على اكتشاف الذات وتنمية القدرات ،أهمية اتخاذ
ال �ق ��رار امل �ن��اس��ب ل ��دى اإلن �س ��ان وال �ت��ري��ث وع��دم
االستعجال ،عدم اليأس واالستسالم واملحاولة،
وكسر حاجز الخوف ،واستخدام العقل بالتغلب

الشوا :مغامرة جميلة
ف��ور انتهاء ال�ع��رض تحدثت الكاتبة ه��دى الشوا
ع ��ن ت �ل��ك ال �ت �ج��رب��ة ق��ائ �ل��ة« :ك� ��ان ال �ع �م��ل م�غ��ام��رة
جميلة بالنسبة ل��ي ،خ��اص��ة ان م�س��رح العرائس
ال ��ذي اع�ت�م��دن��اه ه��و امل �س��رح امل�ك�ش��وف ف��ي رؤي��ة
امل �ح��رك�ي�ن ب �ك��ام��ل ه �ي �ئ��ات �ه��م ،ح �ي��ث ي �ت��م ت�غ�ي�ي��ر
املشاهد املسرحية تلقائيا أمام الجمهور ،واعتمد
العرض على االداء الحي وبشكل مباشر وليس
«ال� �ب�ل�اي ب � ��اك» ،إل ��ى ج��ان��ب ع ��دم االع �ت �م��اد على
الوسائط اإللكترونية أو «البروجكتور» ،بل على
أداء امل�ح��رك�ين وال�ف��رج��ة ال��درام �ي��ة ،ب��ال�ت��ال��ي كانت
التجربة أكثر تعقيدا م��ن تجربة خيال الظل في
مسرحية «فيل في املدينة» ،واحتاجت جهدا أكبر
في اإلخراج والتنفيذ».

العيسى والسنعوسي
في القائمة الطويلة
لـ«زايد للكتاب»
محمد عبد الناصر

لينين من الشخصيات التي تناولها الكتاب

داخل البالد» .وتابع« :االسد لم يتردد في استخدام
ال �س�لاح ال�ك�ي�م��اوي ض��د ش�ع�ب��ه ورم ��ي ال�ب��رام�ي��ل
ّ
املتفجرة على مناطق ّ
املتمردين وسجن عشرات
اآلالف من املعارضني ،الذين أعدم الكثير منهم ،في
حني مات عدد آخر تحت وطأة التعذيب».

هؤالء الطغاة شيئا او شيئا كبيرا ..لقد كانوا إما
مهمشني واما ّ
فاشلني حاملني وإما ّ
مشوشني واما
ّ
عسكريني محبطني واما أشخاصا فوتوا فرصا
في حياتهم ،لكنهم يبدأون باالنتقام كلما ساقهم
القدر الى السلطة ..الطغاة دوما يبرزون ويظهرون
في الفوضى وأثناء الصراعات والثورات واألزمات
االقتصادية».

وطريقة عمل الطاغية بسيطة جدا ،لكنها مرعبة،
يختصرها اوليفييه غيز في قوله «يقوم الطاغية
ف��ورا ب��وأد املعارضة وف��رض رق��اب��ة على وسائل
االعالم واملفكرين وبإبعاد املعارضني ،او تشديد
ال�خ�ن��اق عليهم ،وف��ي أس��وأ ال�ح��االت تعذيبهم ثم
اغتيالهم ،كما يستخرج ملفات ارتباطهم حتى
ي�ت�ج� ّ�س��س ع �ل��ى امل �ج �ت �م��ع ،وي �ش �ج��ع ال �ن��اس على
استنكار أفعالهم وسلوكياتهم ،كما يراقب القائد
األع �ل��ى م��ن ي��راق�ب��ون ال��وض��ع ملصلحته ،ح�ت��ى ال
يفوته أي شيء.
ل �ك��ن ك �ي��ف ت �ج��ري ص �ن��اع��ة ال �ط �غ��اة؟ ه �ن��ا أي�ض��ا
نجد ع��وام��ل مشتركة ،حتى وإن كانت ك��ل حالة
فريدة من نوعها .ويتابع غيز« :في األصل لم يكن

صراع البقاء

فاشلون حالمون

ينطبق ه��ذا ال��وص��ف على غالبية الطغاة وبينهم
ال �ق ��ذاف ��ي ،ال� ��ذي خ� ّ�ص��ه ال �ك��ات��ب ف��ان �س��ان ه��وغ��و
ببورتريه تحت عنوان «القذافي البدوي» ،وموبوتو
ال ��ذي ك�ت��ب ج��ان بيير النجيلييه ب��ورت�ي��ري��ه عنه
تحت عنوان «مفترس الزائير» ،باالضافة الى تيتو
الذي نشأ طفال مضطربا ألب مدمن على شرب
الكحول ،وتعلم امليكانيك والحدادة.
ك��ل فصل م��ن ف�ص��ول ه��ذا ال�ك�ت��اب ُي �ش� ّ�رح حياة
طاغية ف��ي السلطة ،م��ن فترة الطفولة ال��ى الجوع
ثم السلطة والخيانات إلى الصراع ،من أجل البقاء
واالستمرار في الحكم.

ليست ه��ي امل��رة األول��ى التي يتم فيها
ترشيح أعمال الروائي الكويتي سعود
السنعوسي لقائمة ترشيحات جائزة
زاي� � ��د ل �ل �ك �ت��اب ،ف �ق��د ج� � ��اءت ض�م�ن�ه��ا
رواي �ت��ا «ف �ئ��ران أم��ي ح �ص��ة» و«ح �م��ام
ال� � ��دار» ف ��ي دورت �ي��ن س��اب �ق �ت�ين ،ل�ت�ح��ل
أخيرا رواية «ناقة صالحة» في القائمة
الطويلة لجائزة زاي��د للكتاب بدورتها
الرابعة عشرة في فرع املؤلف الشاب.
ب��دوره��ا ،حلت الروائية بثينة العيسى
ض �م��ن ال �ق��ائ �م��ة ال �ط��وي �ل��ة ف ��رع امل��ؤل��ف
ال� �ش ��اب ع ��ن رواي� �ت� �ه ��ا «ك� ��ل األش� �ي ��اء»
الصادرة عام  ،2016وهي املرة الثانية
ال �ت��ي ت�ح�ظ��ى ف�ي�ه��ا ال�ع�ي�س��ى ب��ال�ت��رش��ح
على قائمة الجائزة .وأع��رب��ت صاحبة
«ك ��ل األش� �ي ��اء» ع �ب��ر م��وق��ع ال �ت��واص��ل
االج �ت �م��اع��ي «ت��وي �ت��ر» ع ��ن س �ع��ادت �ه��ا
لوصول روايتها للقائمة ،ومشاركتها
سعود السنعوسي في ذلك.
وسجلت الكويت حضورها ب�ق��وة في
ال � ��دورة األخ �ي��رة ل �ج��ائ��زة ال �ش �ي��خ زاي��د
ل �ل �ك �ت��اب ب �ع��دم��ا ت� ��وج ال �ك��ات��ب ح�س�ين
امل �ط��وع ب��ال�ج��ائ��زة ف��رع ال�ط�ف��ل ل��رواي�ت��ه
«أح �ل��م أن أك ��ون خ�ل�اط أس �م �ن��ت» ،كما
ُ
حل كتاب كويتيون آخرون في دورات
س��اب�ق��ة ف��ي ف��روع مختلفة م��ن ال��رواي��ة
مثل ال��روائ��ي طالب الرفاعي والروائية
لطيفة بطي ،والكاتب خالد النصراهلل.
وت �ت �ض �م��ن ال �ق��ائ �م��ة ال �ط��وي �ل��ة ل�ل�م��ؤل��ف
ً
الشاب  11عمال ،ج��رت تصفيتها من
 498م �ش��ارك��ة ت�ل�ق�ت�ه��ا ال �ج��ائ��زة ل�ه��ذا

سعود السنعوسي

بثينة العيسى

ال �ف��رع ،وت��أت��ي أع �م��ال ال�ق��ائ�م��ة الطويلة
ملؤلفني ش�ب��اب م��ن  6دول عربية هي:
اإلم� ��ارات ،ال�س�ع��ودي��ة ،ال�ك��وي��ت ،مصر،
ال� � �ع � ��راق ،وس �ل �ط �ن ��ة ُع� � �م � ��ان .وح �س��ب
ب � �ي ��ان ص� �ح ��اف ��ي ل� �ل� �ج ��ائ ��زة ،ت �ش �ت �م��ل
القائمة الطويلة لهذا الفرع على سبعة
ن �ص��وص أدب� �ي ��ة ،وع �م �ل�ين ع �ل��ى ش�ك��ل
أط ��روح ��ات ع �ل �م �ي��ة ،وع �م��ل واح� ��د ع��ن
ال �ف �ن ��ون وال � ��دراس � ��ات ال �ن �ق��دي��ة وع �م��ل
شعري واحد.

وج � ��ائ � ��زة زاي� � ��د ل �ل �ك �ت��اب ه� ��ي ج ��ائ ��زة
ُ
مستقلة ،تمنح كل سنة لصناع الثقافة،
وامل �ف �ك��ري��ن ،وامل �ب ��دع�ي�ن ،وال �ن��اش��ري��ن،
وال� � �ش� � �ب � ��اب ،ع � ��ن م� �س ��اه� �م ��ات� �ه ��م ف��ي
مجاالت التنمية ،والتأليف ،والترجمة
في العلوم اإلنسانية .تأسست الجائزة
ع��ام  2007ب��دع��م ورع��اي��ة م��ن «دائ ��رة
ال�ث�ق��اف��ة وال�س�ي��اح��ة  -أب��وظ �ب��ي» وتبلغ
القيمة اإلج�م��ال�ي��ة ل�ه��ا  7م�لاي�ين دره��م
إماراتي.
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صن ــدوق الوطني ــة االس ــتثماري

العائد الكلي للصندوق العائد الكلي للصندوق

صافي قيمة الوحدة  0.636دينار كويتي
كما في 2019/10/31
أعضاء الهيئة اإلدارية :حمد سعود الحميدي  -المثنى محمد المكتوم
حمد يوسف العطار  -محمد عبدالخضر النجدي

مدير الصندوق:
شركة االستثمارات الوطنية
شــرق ،شــارع جابــر المبــارك،
قطعــة  ،7دوار الصبــاح،
مجمــع الخليجيــة ،الــدور 10

العائد الكلي للمؤشر*

منذ التأسيس

منذ بداية العام

منذ بداية العام

243.38%

11.29%

12.56%

2226 6666
يمكنكم الحصول على نسخة
من النظام األساسي والتقارير
المالية للصندوق عن طريق:
www.nic.com.kw

* مؤشر بورصة الكويت  -السوق العام

قيمـة وحـدة االسـتثمار فـي الصنـدوق متغيـرة وقـد تخضـع للنقـص أو الزيـادة | .هـذا اإلعـالن تـم إعـداده ألغـراض ترويجيـة ولـم يتـم إغفـال ذكـر أي بيانـات ضروريـة عـن الالسـتثمار بصنـدوق الوطنية االسـتثماري ،كما أن مـا حققه الصنـدوق في السـابق ال يمكن االعتمـاد عليه بالنسـبة للنتائج المسـتقبلية.

مؤشرات بورصة الكويت

نشاط بورصة الكويت
أنهت بورصة الكويت تعامالتها لجلسة بداية األسبوع على ارتفاع جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة
 ،0.12%ومؤشر السوق األول بنسبة  ،0.13%وكذلك مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .0.1%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ إجمالي
القيمة املتداولة  16.5مليون د.ك من خالل تداول  131مليون سهم.
جاء أداء مؤشرات البورصة ايجابيا بشكل متواضع ،وسط ارتفاع طفيف في قيم التداول بنسبة  ،8%وانخفاض أحجام التداول بنسبة
 19%مقارنة مع الجلسة السابقة.
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على صعود طفيف وسط استقرار نسبي في قيم تداول املؤشر مقارنة مع الجلسة
السابقة ،حيث ال تزال عمليات الشراء اإلنتقائي موجودة على عدد محدود من األسهم ،وكذلك عمليات ضغوط بيعية على شريحة أخرى.
ُيذكر أن سهم بنك وربة شهد نشاطا ايجابيا ملحوظا ،منهيا الجلسة على مكاسب بنحو  0.8%ومقفال عند مستوى  266فلس للمرة
األولى منذ منتصف ديسمبر .2014
أغلق مؤشر السوق الرئيسي على صعود طفيف ،وسط تراجع في أحجام تداول املؤشر بنسبة  32%مقارنة مع الجلسة السابقة ،حيث
ال تزال عمليات الشراء اإلنتقائي وكذلك املضاربي تتنقل من شريحة إلى أخرى من أسهم املؤشر محققة بذلك مكاسب سوقية واضحة،
وسط استمرار الشهية املضاربية ،األمر الذي انعكس على استحواذ قيم تداول املؤشر على  46%تقريبا من قيم تداول السوق البالغة
 16.5مليون د.كُ .،يذكر أن سهم شركة مجموعة عربي القابضة ال يزال يواصل تحقيق مكاسب سوقية واضحة منهيا الجلسة على
مكاسب بنحو  10.1%ومقفال عند مستوى سعري جديد خالل ال  52أسبوعا املاضية عند  251فلس ،كما شهد سهم شركة الصفاة
للطاقة انشاطا ايجابيا أيضا منهيا الجلسة على مكاسب بنحو  15%عند سعر  19.9فلس.

مؤشرات قطاعات بورصة الكويت
أغلقت أغلب مؤشرات قطاعات السوق على ارتفاع خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،حيث جاء قطاع الخدمات اإلستهالكية
على رأس القطاعات الرابحة بنسبة  ،1.3%تاله قطاع النفط والغاز بنسبة  ،1.1%في حني تراجع قطاع التأمني بنسبة  0.3%ثم قطاع
اإلتصاالت بنسبة .0.2%

(نقطة)

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

p

16,452,061

130,504,979

8,949,252

21,510,984

7,502,809

108,993,995
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5,736.22

0.12%

6,262.50

0.13%

p

4,708.72

0.09%

p

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

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق
املؤشر

القطاع
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نسبة التغير

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

1,190.29

1.12%

p

62,136

964.29

0.07%

p

344,396

675,416

874.64

0.27%

p

1,167,706

9,874,015

706.69

1.01%

p

22,499

1,073,829

911.80

0.00%



-

-

987.34

1.34%

p

57,333

993,068

1,039.71

-0.24%

q

691,711

8,210,366

1,315.87

0.08%

p

8,313,290

19,777,858

938.20

-0.29%

q

6,110

104,732

958.47

0.07%

p

1,164,445

32,334,315

1,055.77

0.37%

p

4,622,434

54,131,906

510.71

0.00%



-

-

0.0%
28.1%

0.0%

التكﻨولوﺟيا
41.5%

50.5%

24.8%

التﺄمﲔ
15.2%

البﻨوك
4.2%

نشاط السوق األول

6.3%

0.3%
0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.1%

السلﻊ اﻻستهالكية

2.1%

0.0%
0.8%
7.6%

املواد األساسية

2.6%

الﻨفﻂ و الغاز

442

نشاط السوق الرئيسي
في السوق الرئيسي تصدر سهم البنك التجاري الكويتي قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  1.5مليون د.ك لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا على استقرار عند سعر  500فلس ،وجاء سهم شركة مجموعة عربي القابضة باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  1.3مليون د.ك لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  251فلس مرتفعا بنسبة  ،10.1%ثم جاء سهم شركة أعيان لإلجارة واإلستثمار باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  1.2مليون
د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  63.2فلس مرتفعا بنسبة .0.6%

814
826

شركة املبانﻲ

835

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

1,312
1,606
2,290
2,440
4,758

في السوق الرئيسي احتل البنك التجاري الكويتي املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  996مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد الكويتي باملرتبة الثانية بقيمة
رأسمالية بلغت  642مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  468مليون د.ك.

مليون د.ك.

املواد األساسية
الﻨفﻂ و الغاز

176

شركة أسمﻨﺖ الكوﻳﺖ

210

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة

251

شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات

305

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

شركة أﺟيليتﻲ للمﺨازن العمومية

357

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

370

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

443

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

468

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

642

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,354

الرعاﻳة الﺼﺤية
السلﻊ اﻻستهالكية

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق الرئيسي

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة
ﺑﻨﻚ ﺑرقان

الﺨدمات اﻻستهالكية

الﺼﻨاعة
0.5%

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

اﻻﺗﺼاﻻت
0.8%

الﺼﻨاعة

0.4%

التﺄمﲔ
البﻨوك

اﻻﺗﺼاﻻت

7.1%

في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,345مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي
باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت  4,758مليون د.ك ثم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,440مليون
د.ك.

العقار
0.1%

الﺨدمات اﻻستهالكية

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

العقار
0.0%

في السوق األول تصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة
تداول بلغت  1.7مليون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا على استقرار عند سعر  682فلس ،وجاء سهم بنك الكويت الوطني
باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  1.68مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  974فلس مرتفعا بنسبة  ،0.6%ثم جاء
سهم بنك وربة باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  1مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  266فلس مرتفعا بنسبة
0.8%

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة

الﺨدمات املالية
7.1%

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع الخدمات املالية وقطاع العقار وقطاع البنوك املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة
 15.2% ،24.8% ،41.5%على التوالي.

القيمة املتداولة (د.ك)

3,329,474

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع الخدمات املالية وقطاع الصناعة املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة
بنسبة  28.1% ،50.5%و 7.1%على التوالي.

الكمية املتداولة (سهم)

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

996

ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

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

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

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

4,757,965,636

682.0

0.0%

800.0

535.5

1,743,219

2,564,884

6,354,362,254

974.0

0.6%

1,024.0

782.9

1,682,729

1,735,346

399,000,000

266.0

0.8%

265.0

205.0

1,025,664

3,890,487

835,187,044

274.0

-0.4%

330.0

251.0

801,176

2,932,620

2,290,217,702

262.0

-0.8%

299.0

182.7

771,269

2,933,695

2,440,461,225

564.0

0.0%

603.0

442.0

530,225

940,836

825,692,847

792.0

0.6%

800.0

541.5

471,142

595,587

285,887,231

265.0

-0.4%

329.8

235.6

428,585

1,622,718

1,311,620,335

744.0

0.3%

834.0

652.2

415,365

560,479

316,981,752

222.0

0.5%

261.0

147.6

280,532

1,273,972

397,373,303

743.0

-0.3%

1,033.0

723.0

226,691

302,715

442,000,000

221.0

1.4%

233.0

183.5

133,063

606,944

348,444,047

317.0

1.0%

403.0

303.0

117,632

372,501

813,750,000

310.0

0.0%

385.7

263.8

110,080

355,126

1,606,432,259

557.0

-0.2%

622.0

468.3

89,238

160,154

373,066,714

3052.0

-0.2%

3,500.0

2,910.0

54,904

17,949

258,114,990

70.0

-1.4%

99.0

63.0

41,242

588,989

102,300,000

465.0

0.2%

875.0

360.0

23,664

50,890

175,898,625

565.0

0.0%

645.0

401.0

2,834

5,092

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
الشركة

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

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

نسبة
التغير

التحليل األساسي
(Fundamental
)Analysis
هو تحليل شركة ما من حيث
مؤشراتها الرئيسية كاألصول
والربحية والكفاءة اإلدارية
إضافة إلى دراسة المقومات
الرئيسية للقطاع الذي تنتمي
إليه الشركة مع األخذ بعين
االعتبار جميع المتغيرات
االقتصادية والمالية المؤثرة
على نشاطها الحالي
والمستقبلي ،األمر الذي من
شانه ان يساعد في تحديد
السعر االمثل والعادل لسهم
الشركة.

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

شركة أعيان لالجارة واالستثمار
شركة أبيار للتطوير العقاري

51,447,253

63.2

0.6%

63.5

34.1

1,223,114

19,461,379

البنك التجاري الكويتي

996,028,000

500.0

0.0%

650.0

427.3

1,463,989

2,927,977

10,519,113

9.5

3.3%

19.3

9.1

112,976

12,093,060

شركة مجموعة عربي القابضة

43,413,523

251.0

10.1%

250.0

60.0

1,265,938

5,319,172

شركة مجموعة املستثمرون القابضة
شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة
شركة املعدات القابضة

8.1
17.9

0.0%
-3.8%

13.3
21.4

6.9
10.2

60,981
132,522

7,740,388
7,229,033

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

51,447,253

63.2

0.6%

63.5

34.1

1,223,114

19,461,379

شركة نور لالستثمار املالي

55,363,810

134.0

4.7%

141.0

57.2

470,513

3,514,462

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

23,743,349

90.0

1.1%

108.0

27.5

223,598

2,599,768

شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية

100,347,166

478.0

0.4%

504.0

346.0

151,212

315,985

5,045,180
15,614,915
3,082,640

شركة مجموعة عربي القابضة

22.6

2.7%

31.8

15.3

142,074

6,313,207

43,413,523

251.0

10.1%

250.0

60.0

1,265,938

5,319,172

مجموعة أرزان املاليه للتمويل واالستثمار

18,707,164

23.3

-0.9%

37.8

22.6

110,291

4,785,350

شركة نور لالستثمار املالي

55,363,810

134.0

4.7%

141.0

57.2

470,513

3,514,462

الشركة العاملية للمدن العقارية

2,620,000

26.2

4.0%

32.4

14.5

81,682

3,160,207

996,028,000

500.0

0.0%

650.0

427.3

1,463,989

2,927,977

البنك التجاري الكويتي

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

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

نسبة
التغير

شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت

39,707,603

243.0

-0.4%

353.0

177.0

147,051

606,875

شركة املعدات القابضة

3,082,640

22.6

2.7%

31.8

15.3

142,074

6,313,207

شركة بيت االستثمار الخليجي

24,796,235

61.0

-0.8%

82.8

40.0

137,024

2,257,856

شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة

15,614,915

17.9

-3.8%

21.4

10.2

132,522

7,229,033

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

15,750,000

21.0

17.3%

47.3

16.8

15,594

827,000

شركة دار الثريا العقارية

16,994,000

116.0

-9.4%

198.0

110.0

2

15

شركة الصفاة للطاقة القابضة

3,980,000

19.9

15.0%

34.0

16.0

19,417.685

1,042,472

الشركة الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت

20,058,394

200.0

-8.7%

259.0

189.0

4,006

19,400

شركة مجموعة عربي القابضة

43,413,523

251.0

10.1%

250.0

60.0

1,265,938

5,319,172

شركة وربة للتأمني

11,058,479

64.0

-7.8%

80.0

56.0

5,110

79,732

الشركة الوطنية الدولية القابضة

13,446,405

62.0

8.6%

81.4

51.1

7

110

شركة السكب الكويتية

26,398,840

365.0

-5.2%

614.9

360.0

73

200

شركة املشاريع املتحدة للخدمات الجوية

70,241,500

427.0

6.8%

640.0

362.0

10,438

25,026

شركة بيان لإلستثمار

14,567,831

37.1

-4.4%

51.0

31.6

21

560

38,986,304

180.0

5.9%

202.0

165.0

3,728

20,560

شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة

15,614,915

17.9

-3.8%

21.4

10.2

132,522

7,229,033

الشركة الوطنية للرماية

2,773,889

9.9

5.3%

18.0

8.6

1,836

199,094

شركة وربة كابيتال

6,100,000

61.0

-3.2%

135.0

58.4

11,469

189,344

55,363,810

134.0

4.7%

141.0

57.2

470,513

3,514,462

شركة الشارقة لألسمنت و التنمية الصناعية (ش.م.ع)

45,236,471

54.0

-2.7%

87.0

53.0

39,300

720,000

الشركة العربية العقارية

13,052,032

25.6

-2.7%

35.1

23.0

8,803

343,000

شركة االستشارات املالية الدولية

15,017,043

56.3

-2.6%

98.5

41.2

59,204

1,048,212

شركة بيت الطاقة القابضة

شركة نقل و تجارة املواشي

شركة نور لالستثمار املالي
الشركة العاملية للمدن العقارية

2,620,000

26.2

4.0%

32.4

14.5

81,682

3,160,207

شركة مركز سلطان للمواد الغذائية

28,941,439

50.0

3.5%

62.0

36.0

43,059

865,341
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منطقة الفيحاء
أرض فضاء400
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شارع واحد  -داخلي

A L H I S B A . C O M

القيمة التقديرية للعقار كما في نوفمبر 2019

KD 419,000
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تشهد بعض مجمعات المطاعم
واقعاً مؤلماً في هذه األيام
إثر تدني مستويات اإليجارات
في عدة مناطق وتسجيلها
مستويات سعرية غير مسبوقة
نتيجة عوامل عدة ،أبرزها زيادة
نسب الشواغر واحتدام المنافسة
بين المطاعم وتراجع اقبال
الزوار بسبب التغيير الحاصل في
سلوكيات التسوق عند الناس
والتحول من النمط التقليدي
الى االلكتروني ،خصوصا في
مجال المأكوالت حيث باتت
التطبيقات الذكية أداة ووسيلة
سهلة ومفضلة لدى الكثيرين،
االمر الذي انعكس سلباً على
أصحاب المطاعم ودفعهم
إلجراء مفاوضات جدية مع مالك
المجمعات بغية تخفيض االيجارات
او حتى تقديم حوافز مجانية
وصلت في بعض المجمعات الى
تقديم ايجار مجاني لمدة سنة
وتخفيض القيمة االيجارية للمتر
المربع الى حوالي  15ديناراً.
في المقابل ،يكافح أصحاب
المجمعات للحفاظ على نسب
إشغال مرتفعة ،خصوصاً من
فئة المطاعم والعالمات الخاصة
بالمأكوالت ،سواء كانت محلية
أو عالمية ،ألن وجود المطاعم
في المجمعات يزيد من جاذبية
وإقبال الزوار وينعكس ايجاباً على
الحركة التجارية بشكل عام داخل
المجمع.
ومع تزايد اعداد المطاعم
وتشابه أنشطتها اشتدت
حدة المنافسة ،ما ادى الى
انسحاب عدد من المستأجرين
وعدم تجديد عقودهم ،كما ان
انعدام الرؤية لدى بعض المالك
والمستأجرين على حد سواء
لم يسهم في االستقطاب،
كما ان ما يشهده واقع الشريط
الساحلي الجنوبي من نزول
في االسعار وهروب بعض
المستأجرين للتأجير بشكل
مستقل بعيداً عن المجمعات،
جميعها مؤشرات ال تبشر
بالخير لتوقعات  .2020سبقلا
استطلعت آراء الخبراء ..وفيما يلي
المزيد من التفاصيل:

4

عوامل

ع � � ��دد ال� �خ� �ب� �ي ��ر ال� � �ع� � �ق � ��اري ح ��ام ��د
ال�س�ه�ي��ل  4ع��وام��ل رئ�ي�س�ي��ة تحدد
أس�ع��ار التأجير ف��ي ق�ط��اع املطاعم
والكافيهات على الشكل التالي:

1

 نوعية وجودة المستأجرينالمستهدفين.

2

 حجم المساحاتالمخصصة للمطاعم
والكافيهات.

3

 مميزات المواقعالمخصصة للمطاعم.

4

 -قوة جذب المشروع.

مطاعم العشاء
الفاخرة ..تعاني
رص � ��د خ �ب �ي��ر م �ت �خ� ّ�ص��ص ف��ي
ق�ط��اع ال�ض�ي��اف��ة ت�ب��اط�ؤًا ش��دي�دًا
في مطاعم العشاء الفاخرة في
ال�ب�لاد «.»Dining restaurant
وق� ��ال إن م�لاك �ه��ا ي �ع��ان��ون م��ن
ضعف االقبال عليها ،وبالتالي
عدم تحقيقها األهداف املرجوة،
س ��واء ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ع��ائ��دات
واالرب � � � � � ��اح او ع� �ل ��ى م �س �ت��وى
االن�ت�ش��ار وال�ت��وس��ع .واستغرب
املصدر نجاح هذه التجربة في
ال��دول املجاورة ،مثل السعودية
واالم� � � ��ارات ،وال �ب �ح��ري��ن ،وع ��دم
اإلقبال عليها في الكويت.

المجمعات يراعون أوضاع السوق ويقدمون تسهيالت للحفاظ على المستأجرين
ّ
ُمالك

إيجارات المطاعم..
في هبوط مستمر
■ تحوُّ ل نمط التسوُّ ق من تقليدي إلى إلكتروني انعكس سلباً على المجمعات
المجمعات ساهمت في تعزيز المطاعم المحلية التي أصبحت بمواصفات عالمية
ّ
■
■ ُّ
توقعات  2020تشير إلى تضاعف المساحات ونزول أسعار اإليجارات ..أكثر
■ «األفنيوز» و«المباركية» و« ..»360األكثر إقباال ً وجذباً حالياً بسبب تنوُّ ع األنشطة

واقع أليم
ق ��ال ال�س�ه�ي��ل إن واق� ��ع ح ��ال ب �ع��ض م�ج� ّ�م�ع��ات
امل�ط��اع��م م��ؤس��ف ل�ل�غ��اي��ة ،ف��أص�ب��ح ك�ث�ي��ر منهم
«ي �ت��رج��ون» أص �ح��اب امل�ط��اع��م للتأجير وه�ن��اك
ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل�ج�م�ع��ات ال �ج��دي��دة ال ت ��زال خالية
ب ��ان �ت �ظ ��ار م �س �ت ��أج ��ري ��ن ،ن ��اه �ي ��ك ع� ��ن م �ع��دل
االخ�لاء ال��ذي يشهد زي��ادة ،الى درج��ة ان بعض
امل�س�ت��أج��ري��ن اس�ت�غ�ل��وا امل��وق��ف ،وط��ال�ب��وا امل�لاك
وأص �ح ��اب امل �ج� ّ�م �ع��ات ب��ال�ح�ص��ول ع�ل��ى بعض
املميزات ،كإعطائهم سنة باملجان ،واعتماد قيمة
ايجارية ال تتجاوز  15دينارًا للمتر ..هذا الواقع
األل �ي��م ح��دث ب��ال�ف�ع��ل ،وان�ت�ه��ى امل �ط��اف بموافقة
باملؤجر.

«هبة»
الشويخ الصناعية
رصد خبير عقاري «هبة» من املستثمرين على
منطقة ال�ش��وي��خ ال�ص�ن��اع�ي��ة ،وق ��ال :ه�ن��اك رؤي��ة
تفاؤلية ل��دى البعض على مستقبل العمل في
ه��ذه املنطقة ،وه�ن��اك اي�ض��ا ع��دد م��ن املجمعات
الجديدة قيد االنشاء والجاهزة لالفتتاح ،وتصل
اس�ع��ار االي �ج��ارات فيها ال��ى  40دي �ن��ارا للمتر.
واضاف :باعتقادي ان املستفيد االكبر سيكون
امل �س �ت �ث �م��ر امل ��ؤس ��س «ال� �ق ��دي ��م» م ��ن اص �ح��اب
املطاعم ،وليس الجدد ،وذل��ك بسبب ما شهدته
املنطقة من ارتفاع في االسعار.

َّ
تتصدر اإلقبال
العاصمة
أش��ار مصدر ع�ق��اري م��وث��وق ال��ى ان املجمعات
الواقعة في العاصمة ال تزال تتمتع بأعلى اقبال
م��ن قبل ال ��زوار ،خصوصًا س��وق امل�ب��ارك�ي��ة ملا
تحتويه على انشطة تجارية وترفيهية متنوعة
تجتذب الزوار واملواطنني ،كما انها اصبحت ّ
مقرًا
للكثير من املطاعم واملحال الشهيرة واملرغوبة
لدى فئة الشباب .كما ان هناك بعض ّ
املجمعات؛
كاالفنيوز و 360ومروج ،جميعها تتمتع بإقبال
جماهيري كبير بسبب ّ
تنوع أنشطتها.

وأض��اف :لم يعد خفيًا ان وتيرة اسعار االي�ج��ارات في نزول
مستمر ،وب��دأ ذل��ك منذ ح��دوث االزم��ة املالية ،باالضافة الى
عدة عوامل منها اكتظاظ السوق باملطاعم والتي لم يتمتع
اص�ح��اب�ه��ا ب��دراس��ة خ�ط��ة واض �ح��ة ذات رؤي ��ة ب�ع�ي��دة امل��دى
ملواجهة التحديات .وباتت هناك ض��رورة الصحاب املطاعم
ب� ��أن ي ��درس ��وا ج �ي��دا م� ��دى اح �ت �ي��اج ال� �س ��وق م ��ن خ��دم��ات�ه��م
واختيار موقع يعطي اضافة للمطعم باالضافة الى مراعاة
املساحات املطلوبة للمشروع والتمتع بتصميم متميز .وذات
االمر ينطبق على املالك واصحاب املجمعات.

هبة حماد
أوض��ح ن��ائ��ب ال��رئ�ي��س التنفيذي لشركة التنمية العقارية،
ال � ��ذراع ال�ع�ق��اري��ة مل�ج�م��وع��ة ب��وخ�م�س�ين ال�ق��اب�ض��ة ،سليمان
املضيان ،ان موضوع عقارات املطاعم يقسم الى عدة شرائح
تشمل مطاعم العشاء ومطاعم املقاهي والكافتيريا ومحال
ال �ح �ل��وي��ات وامل �ع �ج �ن��ات ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى م �ح��ال امل��رط �ب��ات
والعصائر .ووفقًا إلحصائية وزارة التجارة والصناعة ،فإن
عدد املطاعم في الكويت بلغ  110آالف مطعم ،وإذا ما قورن
حجمها بتعداد السكان من املواطنني فإن ذلك يعني مطعمًا
لكل  12مواطنًاّ .أم��ا لو قسمت على التعداد الكلي للسكان،
ف��إن ذل��ك يعني مطعمًا لكل  40شخصًا .إل��ى جانب أن هناك
ً
أعماال تجارية «منزلية» تتم مزاولتها بشكل غير مرخص
وي��روج لها ع��ن طريق وس��ائ��ل التواصل االجتماعي ،وه��ذه
املطاعم ال يقل حجمها عن  5آالف عمل تجاري حر .وبالتالي
ً
سنالحظ أن هناك كمًا هائال من املطاعم في السوق املحلية.

طفرة مطاعم
وأض ��اف امل�ض�ي��ان :ال ب��د م��ن تحديد األس �ع��ار وف��ق املعايير
املتبعة عامليًا ،بحيث أن يتم تقييم األسعار بشكل مختلف
ً
وفقًا لفئة نشاط املطعم .فمثال في ما يتعلق باملطاعم الراقية،
يجب تحديد سعر اإليجار بني 10ف��ي املئة و 25في املئة من
العائد ،وذل��ك لضمان تحقيق ال��رب��حّ .أم��ا املقاهي فيجب أن
ت�ت��راوح قيمتها اإلي�ج��اري��ة ب�ين  9ف��ي املئة و 30ف��ي املئة من
ال �ع��ائ��د ،ف ��إذا ت �ج��اوزت ه ��ذا ال �ح��د ،ف ��إن ال �ت �ج��ارة ق��د تعاني
وف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة ق��د ال تنجح ف��ي تحقيق ال��رب�ح�ي��ة .وتابع
ّ
«أم��ا املطاعم التقليدية التي تعد األكثر انتشارًا في السوق
املحلية ،فيجب ان تتراوح أسعار إيجاراتها بني  7في املئة
و 30في املئة .وف��ي ما يتعلق بمحال العصائر ف��إن قيمتها
اإليجارية ال يجب أن تفوق  20في املئة.
وب�ين امل�ض�ي��ان أن ه��ذه املعايير واألس �ع��ار ليست متواجدة
على صعيد املطاعم في السوق املحلية ،ألن األس�ع��ار باتت
ترتكز على املوقع ونوع العقار واملجمع والزاوية لدرجة أنه
ب��ات ب��اإلم�ك��ان مالحظة إي �ج��ارات ملطاعم ف��ي ال�ط��اب��ق نفسه
ً
وب��أس�ع��ار متفاوتة .وبالتالي ب��دال م��ن التركيز على النوع
والنشاط التجاري فإن عمليات التسعير اإليجاري للمطاعم
يتم تحديدها استنادًا إلى املوقع.
وأش��ار املضيان إل��ى أن توزيع املطاعم مقسم على أكثر من
ً
منطقة ،فمثال هناك مساحة تأجيرية بحدود  100ألف متر
للمطاعم الواقعة على الشريط الساحلي ابتداء من األب��راج
وانتهاء بمجمع الكوت .كما يشتمل هذا االمتداد على 420
ً
محال مقسمة ما بني مطعم ومقهى ومحال حلويات.
وأوض � ��ح امل �ض �ي��ان «اذا ق�م�ن��ا ب�ت�ق�س�ي��م امل �ن��اط��ق ال ��ى اج ��زاء
بجعل الشريط الساحلي م��ن االب��راج وحتى املسيلة الجزء
(أ) وم��ن املسيلة وحتى الكوت الجزء (ب) ،نالحظ ان هناك
اع��داد املطاعم في الجزأين متساوية نوعا ما بحيث يشمل
كل منهما على نحو  200مطعم ،اال ان الكثافة وعدد االقبال
يتفاوت حيث ان الكثافة االكبر تقع في الجزء (أ) وامتدادا
ل�ل�ع��اص�م��ة» .وف��ي م��ا يتعلق ب��االس �ع��ار ،ذك��ر امل�ض�ي��ان انها
تبدأ من  20دينارًا وتصل الى  60دينارا في بعض املناطق.
فمثال اسعار االيجارات في املجمعات يتم تصنيفها حسب
 3فئات من املطاعم .وهناك فئة مطاعم الوجبات السريعة،
وفئة مطاعم العشاء ،وفئة املقاهي ،وت�ت��راوح اس�ع��ار املتر
للمقاهي واملطاعم على حد سواء بني  35و 40دينارًا للمتر.
اما مطاعم الوجبات السريعة فان اسعارها تتفاوت مابني
 55و 80دينارًا للمتر وذلك لصغر احجامها.
وب��ال�ن�س�ب��ة ألس �ع��ار م�ط��اع��م ال� �ش ��وارع أف ��اد امل �ض �ي��ان :يتم

املساحات تزيد واألسعار تتراجع

حامد السهيل

سليمان المضيان

المضيان:
 110آالف مطعم في الكويت ..بمعدل
مطعم لكل  12مواطناً!

السهيل:
مطاعم طالبت بسنة مجاناً وتخفيض
اإليجار إلى  15ديناراً للمتر ..والمالك استجابوا

تحديد أسعار إيجارات المطاعم
يجب أن يرتكز إلى التكلفة والعوائد

توجه للتأجير في العاصمة واألبراج هرباً
من الواقع «المؤلم» لمجمعات المطاعم

المطاعم «فئات» وتقييم أسعارها ال بد أن
يتوافق مع المعايير العالمية

انعدام التنوّ ع في أنشطة طريق الساحل
الجنوبي رفع العرض وقتل األسعار

تحديد القيمة االيجارية لها اعتمادا على التكلفة والعائد،
اال ان االسعار تساوت خاصة للمطاعم الكائنة على االراضي
املمنوحة م��ن الحكومة وال�ت��اب�ع��ة الم�ل�اك ال��دول��ة واالراض ��ي
ال �خ��اص��ة .وت �ت��راوح اس �ع��ار االي �ج ��ارات ف��ي ك��ل م��ن ال�ش��وي��خ
وال�س��امل�ي��ة وال�ع��اص�م��ة ب�ين  30و 40دي �ن��ارًا للمتر وتعتمد
األس �ع��ار ع�ل��ى ح�س��ب ال�ط��اب��ق ان ك��ان س ��رداب أو أرض ��ي أو
ميزانني.

ع �ل��ى ج �م �ع �ي��ات ت �ع��اون �ي��ة ال �ت��ي ع� ��ادة م ��ا ت �ك��ون م�ص�ح��وب��ة
بعدد من املساحات ملحال تجارية ،ناهيك عن مناطق اخرى
تخصص للمطاعم وبالتالي ف��ان ت��واف��ر ه��ذه املناطق ع��ادة
ما يؤثر في االسعار النها تعرض بأسعار أقل ومنافسة في
السوق .وبني املضيان ان االيجارات االعلى عادة تتواجد في
املجمعات التجارية الفخمة التي تتمتع بكثافة اإلقبال عليها
إضافة الى ما تشهده منطقة الجهراء من أسعار عالية.
من جهته ،قال الخبير العقاري حامد السهيل ان املجمعات
التقليدية تمر بظروف صعبة خاصة في ما يتعلق بايجارات
امل �ط��اع��م ،الن ��ه ل��م ي�ع��د ه �ن��اك اق �ب��ال او رغ �ب��ة س ��واء م��ن قبل
املستثمرين وحتى ال��زوار كما كان الوضع في السابق .كما
أن النظام التقليدي «للفود ك��ورت» لم يعد جاذبًا لشريحة
املطاعم ذات األسماء املميزة.
اال ان ال�س�ل�ب�ي��ة ب ��دأت ب��ال�ظ�ه��ور ع�ن��دم��ا ازدادت اع� ��داد ه��ذه
املطاعم بشكل كبير ،خاصة ل��دى تجمعها وانحشارها في
نفس املجمع وممارستها لنفس النشاط ،االم��ر ال��ذي ساهم
ف��ي ت �ض��ارب م�ص��ال�ح�ه��ا وان �ق �ل��ب ع�ل��ى االس� �ع ��ار ،وادى ال��ى
خروج البعض من املنافسة والتأثير في السوق بسلبية.

توقعات األسعار
وعند سؤاله اذا اسعار االيجارات في صعود او ن��زول قال:
االس �ع��ار ل�ي�س��ت ف��ي ص �ع��ود ب��ل بعضها مستقر وبعضها
االخ ��ر ي�ش�ه��د ن ��زوال خ��اص��ة ف��ي امل�ن��اط��ق ال�ج�ن��وب�ي��ة نتيجة
زيادة العرض على الشريط الساحلي .اما مناطق كالعاصمة
وح��ول��ي ف�ل�ا ت ��زال االس �ع��ار ف�ي�ه��ا م�ت�م��اس�ك��ة .وف ��ي ال�ج�ه��راء
تشهد ارتفاعا ملحوظًا نتيجة شح العرض ،وقلة املجمعات
واملناطق التجارية كما ان نسبة التطوير فيها شبه معدومة.
وت��وق��ع امل �ض �ي��ان اح�ت�م��ال�ي��ة ه �ب��وط االس �ع��ار خ�ل�ال امل��رح�ل��ة
املقبلة ،مشيرًا ال��ى املناطق السكنية الجديدة تشتمل

مستقبل واعد في المنطقة الشمالية
أكد املضيان ان املنطقة الشمالية هي املستقبل الواعد ،وذلك ملا تشهده من تطور ودعم من قبل
القطاعني العام وال�خ��اص ،موضحا ان الكويت تعمل حاليًا على التوسع من خ�لال تطوير هذه
املناطق ،ومنها املطالع وسعد العبداهلل وغيرهما ،باالضافة الى مشروع جامعة الشدادية الذي
سيضم اعدادا كبيرة من الطالب ،وبالتالي فان هذه املناطق ستحظى بخدمات جديدية ،وسيتم
تنشيط وتوفير االعمال التجارية فيها خالل الفترة املقبلة ،االم��ر ال��ذي قد يرفع اسعارها على
عكس ما تشهده املناطق الجنوبية في الوقت الراهن والتي تشبعت باملطاعم واملجمعات.

م ��ن ج �ه �ت��ه ،ب�ّي��نّ م �ص ��در ع� �ق ��اري م� �س ��ؤول أن أس� �ع ��ار امل �ت��ر
التأجيري ف��ي بعض املجمعات تبلغ نحو  21دي�ن��ارًا ،الفتًا
إل��ى أن�ه��ا ك��ان��ت ب�ح��دود  26دي�ن��ارًا ف��ي  ،2015ب��اإلض��اف��ة إلى
أن املساحات التي توافرت آن��ذاك كانت بحدود  70ألف متر.
وتراوح معدل اإلشغال بني  97في املئة و 98في املئةّ ،أما اليوم
فإن املساحات تضاعفت وبلغت  155ألف متر ،بنسبة إشغال
وصلت إلى  70في املئة ،وبمعدل سعر بلغ  21.5دينارًا للمتر.
وبينّ املصدر أن املؤشرات غير مبشرة وهي في نزول ،متوقعًا
أن تزيد املساحات املتاحة إل��ى  176أل��ف متر في ع��ام ،2020
مبينًا أن هذه التوقعات مبنية على ما تشهده السوق حاليًا
من معدالت في العرض فاقت الطلب بشكل ساحق.
وأش � ��ار إل� ��ى أن ال �ط��ري��ق ال �س��اح �ل��ي ،خ �ص��وص��ًا ال �ج �ن��وب��ي،
ساهم بشكل كبير في هبوط األس�ع��ار ،وذل��ك نتيجة انعدام
التنوع في األنشطة ،حيث إن ما ينص عليه القانون في ما
يتعلق باالستثمار في أنشطة أخ��رى كالفنادق مثال ،وجده
ال�ع��دي��د م��ن امل�س�ت�ث�م��ري��ن أم� �رًا ص�ع��ب اإلن �ج��از ،ك�م��ا أن��ه غير
مشجع ،وبالتالي دفعهم للتوجه إلى االستثمار في املطاعم
واملقاهي لسهولة إج��راءات�ه��ا .إال أن كثرة أع��داده��ا وان�ع��دام
تنوع األنشطة ع��ززا املنافسة كما دفعا بالجمهور للتوجه
إلى أماكن أخ��رى تتوافر فيها مختلف األنشطة كاملجمعات
التجارية ،األمر الذي أجبر املستثمرين على االنسحاب ،وحد
من تحفيز االستثمارات الجديدة للدخول في هذه األماكن،
مؤكدًا على أهمية إعادة النظر في القانون وتطويره.

العرض فاق الطلب

من ناحية اخرى ،بينّ مصدر عقاري ان سعر املتر (للمطاعم)
في بعض املجمعات التجارية يتراوح بني  ٢٢و ٢٧دينارا .اما
املناطق االخرى كتأجير املحالت في العقارات االستثمارية،
فانه يعتمد على املوقع وتتراوح االسعار ملحل بمساحة ٤٠
ّ
مترا تقريبا بني  ١٢٥٠و ١٥٠٠دينار .وفي ما يتعلق باملطاعم
الواقعة على الشريط الساحلي ،ف��ان اغلبية املشاريع تتبع
امل �ش��روع��ات ال�س�ي��اح�ي��ة ،وع � ��ادة ت �ك��ون م�ن��اق�ص��ات ب�ش��روط
م �ع �ي �ن��ة .واوض � ��ح امل� �ص ��در :ك ��ان ال �ط �ل��ب ف ��ي ال �س��اب��ق ي�ف��وق
العرض ،واستمر هذا االم��ر لعدة سنوات ،ما ادى الى زيادة
في اسعار االيجارات .اال انه في االونة االخيرة انعكس االمر،
وبات العرض اكثر من الطلب ،وجاء ذلك نتيجة لكثرة اعداد
مجمعات املطاعم الجديدة ،والتي طرحت لاليجار ،االمر الذي
ادى الى ركود في حركة الطلب وانعكس اخيرا بنزول اسعار
االيجارات .ذلك باالضافة الى دخول مناطق منافسة جديدة
مثل «العارضية الحرفية  -ابو فطيرة الحرفية» ،والتي شملت
مطاعم ومقاهي جديدة ،وبالتالي ساهمت بشكل كبير في
التأثير سلبا على سوق املطاعم واسعار االيجارات .وفي ما
ّ
ّ
يتعلق بااليجارات االعلى سعرا علق قائال :حاليا االيجارات
متساوية ،وال يوجد فرق كبير بينها .اعتقد ان مشروع مروج
يشهد اقباال كبيرا من قبل الجمهور لكبر املساحة ولتنوع
االنشطة وملوقعه املميز.
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خالل  9أشهر

بلغت  728.9مليون دينار

ً
أرباحا صافية
 KIBيحقق  12.8مليون دينار
¶ الجراح %17 :نمو حجم األصول ..والمحفظة التمويلية بلغت  1.75مليار دينار
¶ بوخمسين« :فيتش» ثبتت تصنيف البنك االئتماني الطويل األجل عند A +
أع �ل��ن ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��دول��ي  KIBع��ن نتائج
أعماله لفترة التسعة أشهر األولى من ،2019
وكشف الشيخ محمد ج��راح الصباح رئيس
مجلس إدارة البنك عن تحقيق أرباح صافية
ع��ائ��دة ع�ل��ى امل�س��اه�م�ين بقيمة  12.8مليون
دينار تقريبًا وبربحية  13.18فلسا للسهم،
بينما سجل اج�م��ال��ي اإلي� ��رادات التشغيلية
 51.8مليون دينار تقريبًا.
أظ �ه��رت ال �ن �ت��ائ��ج ن �م��و أص� ��ول  KIBبـنحو
ً
 353م �ل �ي��ون دي �ن ��ار وب�ن�س�ب��ة  %17وص ��وال
إل��ى  2.43م�ل�ي��ار دي �ن��ار م�ق��ارن��ة بـنحو 2.08
مليار دي�ن��ار تقريبًا ف��ي نهاية الفترة ذاتها
من العام امل��اض��ي ،حيث ج��اءت ه��ذه الزيادة
نتيجة ن�م��و ح�ج��م محفظة ال�ت�م��وي��ل بنحو
ً
 205ماليني دينار وص��وال  1.75مليار دينار
تقريبًا مقارنة مع  1.54مليار دينار في نهاية
الفترة ذاتها من العام املاضي محققة بذلك
ن�م�وًا بنسبة  .%13م��ن ج��ان��ب آخ��ر ،ارتفعت
ح�س��اب��ات امل��ودع�ين بنحو  73م�ل�ي��ون دي�ن��ار
ً
وبنسبة  %6تقريبًا وص��وال إلى  1.38مليار
دينار تقريبًا مقارنة مع  1.30مليار دينار في
نهاية الفترة ذاتها من العام املاضي.
وأض ��اف ال �ج��راح أن ن�س��ب ال�ت��وزي�ع��ات على
ح �س��اب��ات امل ��ودع�ي�ن س�ج�ل��ت ع ��ائ ��دا س�ن��وي��ا
لوديعة البشرى («ث�لاث سنوات») بالدينار
الكويتي ليبلغ  %3.7ولوديعة أرزاق بنسبة
 %3.5بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
م��ن جانب آخ��ر ،بلغ صافي العائد السنوي
ل �ح �س��اب ال �ت��وف �ي��ر االس �ت �ث �م ��اري ب��ال��دي �ن��ار
الكويتي  %2.1بنهاية الربع الثالث من العام
ً
ال �ح��ال��ي ،ف�ض�لا ع��ن أن ت��وزي��ع األرب� ��اح على
حساب التوفير االستثماري يتم بشكل ربع
س�ن��وي وال ��ذي يعكس أداء ال�ب�ن��ك .ه��ذا وق��د
تم إي��داع األرب��اح في حسابات املودعني فور
إعالن النتائج املالية.
أوضح الجراح أن  KIBيحقق املزيد من النمو

محمد الجراح

ع��ام��ًا ب�ع��د ع��ام وذل ��ك ب�ف�ض��ل استراتيجيته
التي يمضي في تطبيقها ،والتي تهدف إلى
تعزيز الطريقة التي يتعامل بها مع العمالء
إلى جانب تلبية احتياجاتهم املتغيرة ،وذلك
م��ن خ�ل�ال ت�ب�ن��ي أح ��دث ال�ت�ق�ن�ي��ات وال�ح�ل��ول
ال��رق�م�ي��ة ال�ت��ي يمكن ال��وص��ول إل�ي�ه��ا ف��ي أي
وق ��ت وم ��ن أي م �ك��ان ،م��ؤك �دًا أن ه ��ذا ال�ن�م��و
ي �س��اع��د  KIBع �ل��ى م��واص �ل��ة ت�ن�ف�ي��ذ أه��داف��ه
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال��رام �ي��ة إل��ى ت�ع��زي��ز وت��أك�ي��د
م�ك��ان�ت��ه ك�م�ص��رف إس�ل�ام��ي رائ� ��د ،إذ لطاملا
ح �ظ��ي ب��ال �ث �ق��ة وال �س �م �ع��ة ال �ط �ي �ب��ة ل�س�ج�ل��ه
ال�ح��اف��ل وم��رك��زه امل��ال��ي امل�ت�ين وف��رص النمو
التي يتمتع بها.
م � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ،أف� � � ��اد ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
اإلدارة الرئيس التنفيذي لـ  KIBرائ��د جواد
بوخمسني ان إصدار البنك لصكوك الشريحة
األول� � ��ى م ��ن رأس امل � ��ال ب�ق�ي�م��ة  300م�ل�ي��ون
دوالر خ�لال ال��رب��ع الثاني م��ن ع��ام  ،2019قد

ان�ع�ك��س ع�ل��ى نسبة م�ع��دل ك�ف��اي��ة رأس امل��ال
لتبلغ  %20ومعدل الرفع املالي  %12.7كما
في  30سبتمبر  .2019وأشار بوخمسني الى
أن وك��ال��ة التصنيف العاملية فيتش ،إح��دى
وكاالت التصنيف االئتماني املتخصصة في
العالم ،قد قامت بتثبيت التصنيف االئتماني
طويل األجل  Long-term IDRلـ  KIBعند +A
وكذلك تثبيت القدرة الذاتية  VRللبنك عند
 -bbم��ع ن �ظ��رة مستقبلية «م �س �ت �ق��رة» وف�ق��ا
لتقريرها الصادر بتاريخ  30سبتمبر .2019
إن النظرة املستقبلية املستقرة لـ  KIBتعكس
ال �ن �ظ��رة امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ل�ل�ت�ص�ن�ي��ف االئ�ت�م��ان��ي
ال� �س� �ي ��ادي ل ��دول ��ة ال� �ك ��وي ��ت .م ��ؤك� �دًا أن ه��ذا
التصنيف االئتماني األخ�ي��ر يعكس املكانة
امل�م�ي��زة ل�ـ  KIBوي�س�ل��ط ال �ض��وء ع�ل��ى املتانة
املالية وسالمة االستراتيجية لديه.
واخ �ت �ت��م ب��وخ �م �س�ين ح��دي �ث��ه ق ��ائ�ل�ا« :خ�ل�ال
ال �س �ن��وات األخ � �ي ��رة ،ح �ص��د  KIBم�ج�م��وع��ة
ك �ب �ي��رة م ��ن ال� �ج ��وائ ��ز امل �ح �ل �ي��ة واإلق �ل �ي �م �ي��ة
وال� �ع ��امل� �ي ��ة امل� �ت� �م� �ي ��زة ،وال � �ت� ��ي ت� �ض ��اف إل ��ى
سجله الحافل بالنجاحات املشرفة .وتشمل
أح��دث ه��ذه اإلن �ج��ازات حصوله على جائزة
«أف�ض��ل بنك إس�لام��ي ف��ي ال�ك��وي��ت» وج��ائ��زة
«أف�ض��ل ب�ن��ك إس�لام��ي ف��ي ال�خ�ل�ي��ج» ،وأي�ض��ا
ج��ائ��زة «ال �ت �م� ّ�ي��ز ف��ي امل �ن �ت �ج��ات وال �خ��دم��ات
امل �ص ��رف �ي ��ة اإلس �ل�ام � �ي� ��ة» م� ��ن ق �ب ��ل االت� �ح ��اد
الدولي للمصرفيني العرب ،وجائزة «أفضل
بنك في استقطاب العمالء في الكويت» من
مؤسسة «سي بي أي فايننشال» .وباإلضافة
ال ��ى ذل� ��ك ،ح�ص��ل  KIBع �ل��ى ج��ائ��زة «أف �ض��ل
ع�ل�ام��ة ت �ج��اري��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت» م ��ن م��ؤس�س��ة
«س��ي ب��ي أي ف��اي�ن�ن�ش��ال» .ك�م��ا ح�ص��ل أيضًا
على ج��ائ��زة «أف�ض��ل بنك متوافق م��ع أحكام
ال �ش��ري �ع��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة ف ��ي ال� �ش ��رق األوس� ��ط
وشمال أفريقيا» من مجلة كابيتال فاينانس
انترناشونال».

مؤشرات ذات داللة

%6

نمو الودائع

%20

معدل كفاية
رأس المال

%12.7

معدل الرفع
المالي

عوائد سنوية

%3.5

لوديعة أرزاق
بالدينار

%3.7

لوديعة ال ُبشرى
( 3سنوات)

%2.1

لحساب التوفير
االستثماري

اإلمارات تصدرت القائمة في الربع الثالث

ً
خليجيا
«المركز» :الكويت الثانية
بصفقات االندماج واالستحواذ
ذكر تقرير صادر عن إدارة
الخدمات المصرفية
االستثمارية في المركز
المالي الكويتي (المركز)
أن القطاع الصناعي
تصدر قائمة
اإلماراتي ّ
كبرى صفقات االندماج
واالستحواذ في
دول مجلس التعاون
الخليجي في الربع
الثالث من عام ،2019
حيث استحوذت شركة
موانئ دبي العالمية
على  100%من شركة
توباز للطاقة والمالحة
بقيمة إجمالية تساوي
 1.1مليار دوالر.

 %3ارتفاعا ً في عدد
الصفقات ..والكويت
تسجل أعلى زيادة
 %30نسبة
المستحوذين األجانب
في الربع الثالث
القطاع المالي
يسجل أكبر ارتفاع
في مستوى النشاط
المستحوذون
الكويتيون
والسعوديون
استهدفوا بلدهم
األم ..واإلماراتيون
توجهوا إلى الخارج

وأض � ��اف ت �ق��ري��ر «امل ��رك ��ز» أن امل�س�ت�ث�م��ري��ن
ال � �ك ��وي � �ت � �ي �ي�ن وال� � �س� � �ع � ��ودي �ي��ن ت� �ق ��اس� �م ��وا
الصفقات الكبرى املتبقية بالتساوي فيما
بينهم .ومن بني الصفقات التي استهدفها
امل�س�ت�ث�م��رون ال �س �ع��ودي��ون ك ��ان اس�ت�ح��واذ
ش��رك��ة أرام�ك��و على حصة ب��واق��ع  50%في
ش��رك��ة (ش ��ل ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة للتكرير
امل �ح��دودة) ،وه��ي م�ش��روع مشترك أنشأته
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ش��رك��ة روي � ��ال دات � ��ش ش��ل.
وبذلك تكون شركة أرام�ك��و قد استحوذت
على الحصة املتبقية باستثمار تقدر قيمته
بنحو  631مليون دوالر ،لتصبح هي املالك
الوحيد للمصفاة .أما الصفقة الثانية التي
تمت في اململكة العربية السعودية فكانت
من نصيب شركة (فواز عبد العزيز الحكير
وشركاه) ،حيث استحوذت على  100%من
حصص شركة (االتحاد املبتكر املحدودة)
م �ق��اب��ل  91م �ل �ي��ون دوالر .وع �ل ��ى ص�ع�ي��د
ال �ص �ف �ق��ات ال �ت��ي اس�ت�ه��دف�ه��ا امل�س�ت�ث�م��رون
الكويتيون ،فكان أهمها اس�ت�ح��واذ شركة
(ال �غ��ان��م ال �ت �ج��اري��ة) ع �ل��ى  16%م��ن أس�ه��م
(ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار) ف ��ي (ب �ن��ك
ال �خ �ل �ي��ج) م �ق��اب��ل  504م�ل�اي�ي�ن دوالر .أم��ا
الصفقة ال�ك�ب��رى ال�ث��ان�ي��ة ال�ت��ي استهدفها
املستثمرون الكويتيون فكانت استحواذ
ش��رك��ة (ال �ق��ري��ن ل �ل �ب �ت��روك �ي �م��اوي��ات) على
ح� �ص ��ة ب� ��واق� ��ع  60%ف� ��ي ش ��رك ��ة (ج ��اس ��م
ل�ل�ن�ق�ل�ي��ات وامل �ن ��اول ��ة) م �ق��اب��ل  138م�ل�ي��ون
دوالر.
ووفقًا لتقرير «امل��رك��ز» ،شهد ع��دد صفقات
االن��دم��اج واالس�ت�ح��واذ ال�ت��ي تمت ف��ي دول
مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا بنسبة
 3%ف ��ي ال ��رب ��ع ال �ث��ال��ث م ��ن  2019م �ق��ارن��ة
ب��ال �ف �ت��رة ذات �ه ��ا م��ن ال �ع ��ام امل ��اض ��ي .وع�ل��ى
صعيد املنطقة ،سجلت الكويت أعلى زيادة
ف ��ي ع ��دد ال �ص �ف �ق��ات ال �ت��ي ت �م��ت ف ��ي ال��رب��ع
الثالث من  2019قياسًا بالربع الثاني من

 ،2019بينما سجلت السعودية أعلى زيادة
مقارنة بالفترة ذاتها من العام املاضي.

الكيانات املستهدفة
نفذت كيانات االستحواذ الخليجية معظم
ال�ص�ف�ق��ات ال �ت��ي ت�م��ت ف��ي ال��رب �ع�ين ال�ث��ان��ي
وال �ث��ال��ث م��ن  ،.2019ح�ي��ث م�ث�ل��ت  67%من
إج �م��ال��ي ع ��دد ال�ص�ف�ق��ات ال �ت��ي ت�م��ت خ�لال
الربع الثالث من  ،2019بينما كانت نسبة
املستحوذين األجانب  .30%وتجدر اإلشارة
إلى أن نسبة الـ  3%املتبقية تمثل صفقات
ل��م ت �ت��واف��ر ف�ي�ه��ا م �ع �ل��وم��ات ع��ن ال �ش��رك��ات
امل �س �ت �ح��وذة .ك�م��ا ش �ه��دت ال �س��وق ات�ج��اه��ا
مماثال خالل الربع الثاني من  ،2019حيث
مثلت كيانات االستحواذ الخليجية %77
من إجمالي عدد الصفقات التي تمت ،بينما
كانت نسبة املستحوذين األجانب .%23
ول�ف��ت تقرير «امل��رك��ز» إل��ى اخ�ت�لاف أه��داف
امل �س �ت �ح��وذي��ن ال �خ �ل �ي �ج �ي�ين ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب �ص �ف �ق��ات االن� ��دم� ��اج واالس � �ت � �ح ��واذ خ�ل�ال
الربع الثالث من عام  ،2019حيث استهدف
امل �س �ت �ح��وذون ال �ك��وي �ت �ي��ون وال �س �ع��ودي��ون
ّ
االس �ت �ث �م��ار ف ��ي ب �ل��ده��م األم .ب�ي�ن�م��ا ف��ض��ل
امل �س �ت �ح ��وذون اإلم ��ارات � �ي ��ون االت � �ج ��اه إل��ى
االستثمار خارج دول املنطقة ،مع استثمار
ف ��ي ن �س��ب أق � ��ل ف ��ي ب �ل��ده��م األم .ف �ي �م��ا ل��م
ّ
ي�ن��ف��ذ امل�س�ت�ح��وذون ال�ع�م��ان�ي��ون أي صفقة
اس �ت �ح��واذ ف��ي امل�ن�ط�ق��ة أو خ��ارج �ه��ا خ�لال
ّ
ال� ��رب� ��ع ال� �ث ��ال ��ث م� ��ن  ،2019ف� ��ي ح�ي��ن ن��ف��ذ
امل �س �ت �ح��وذون ال �ق �ط��ري��ون وال �ب �ح��ري �ن �ي��ون
صفقة استحواذ واح��دة فقط خ�لال الفترة
ذاتها.

املستثمرون األجانب
خالل الربع الثالث من  ،2019شهدت السوق
ن�م� ً�وا ب��واق��ع  %29ف��ي ع��دد الصفقات التي
تمت من قبل املستثمرين األج��ان��ب مقارنة

ب��ال��رب��ع ال �ث��ان��ي م��ن  2019وال ��رب ��ع ال�ث��ال��ث
م��ن  .2018وف��ي ال�س��اب��ق ،ك��ان املستثمرون
األج��ان��ب ي�س�ت�ح��وذون ع ��ادة ع�ل��ى ش��رك��ات
ف��ي اإلم � ��ارات ،ح�س��ب م��ا ه��و م�ب�ين م��ن ع��دد
ال�ص�ف�ق��ات ال�ت��ي ت�م��ت ف��ي اإلم� ��ارات مقارنة
ب��ال��دول األخ ��رى ف��ي دول مجلس ال�ت�ع��اون
ال �خ �ل �ي �ج��ي .واس� �ت� �م ��ر ه � ��ذا االت � �ج� ��اه ع�ل��ى
م��دار الربع الثالث ،حيث استهدفت معظم
الصفقات التي ج��رت ش��رك��ات ف��ي اإلم��ارات
( .)%78بينما اشتملت الصفقات املتبقية
ع �ل��ى م �س �ت �ث �م��ري��ن ق �ط��ري�ي�ن وس� �ع ��ودي�ي�ن،
وت�م�ث��ل ك��ل صفقة منها  %11م��ن إجمالي
ال�ص�ف�ق��ات ال�ت��ي ت�م��ت .وب�ع��د س�ن��ة م��ن ع��دم
ال �ن �ش ��اط ،اس �ت �ط��اع��ت ق �ط��ر م ��ؤخ � ً�را ج��ذب
م �س �ت �ث �م��ري��ن أج � ��ان � ��ب ،ب �ي �ن �م��ا ل� ��م ت�س�ج��ل
الكويت والبحرين ُ
وعمان أي نشاط خالل
الربع الثالث.
وش� �ه ��دت ال �ق �ط��اع��ات امل��ال �ي��ة وال�ص�ن��اع�ي��ة
واالس �ت �ه�لاك �ي��ة وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل�ع�ل��وم��ات
أعلى مستوى من النشاط في الربع الثالث
م��ن  ،2019حيث مثلت جميعها م��ا نسبته
 %60من إجمالي عدد الصفقات التي تمت.
وس �ج ��ل ال �ق �ط ��اع امل ��ال ��ي أك �ب ��ر ارت � �ف� ��اع ف��ي
م�س�ت��وى ال�ن�ش��اط م�ق��ارن��ة ب��ال��رب��ع ال�س��اب��ق.
وب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل ��ك ،ل��م ي��وج��د ن�ش��اط في
ال�ق�ط��اع االس�ت�ه�لاك��ي خ�لال ال��رب��ع السابق،
رغ ��م أن ��ه ي�ع�ت�ب��ر م��ن أح ��د ال �ق �ط��اع��ات ال�ت��ي
حققت مستوى عال من النشاط خالل الربع
الثالث من .2019
وب�ل��غ إجمالي ع��دد الصفقات املعلن عنها
في نهاية الربع الثالث  12صفقة ،مسجلة
ت��راج �ع��ا ف��ي ال �ن �ش��اط ب��واق��ع  %45م�ق��ارن��ة
ب��ال��رب��ع ال�ث��ان��ي م��ن  .2019وتضمنت %60
تقريبا م��ن الصفقات التي تمت خ�لال هذا
ال ��رب ��ع ش ��رك ��ات م ��ن اإلم � � ��ارات ،ف ��ي ح�ي�ن أن
نسبة الـ %40املتبقية تعزى إلى النشاط في
السعودية والكويت.

أكبر  5صفقات اندماج واستحواذ من حيث القيمة المعلن عنها*  -الربع الثالث 2019
الشركة
المستهدفة

مقر الشركة
المستهدفة

الشركة المستحوذة

مقر الشركة
المستحوذة

حصة
االستحواذ

قيمة الصفقة
(مليون دوالر
أميركي)

الموقف
الحالي

شركة توباز للطاقة
والمالحة المحدودة

اإلمارات

شركة موانئ دبي
العالمية

اإلمارات

100

1.079

تمت

شركة مصفاة
ارامكو السعودية

السعودية

أرامكو السعودية

السعودية

50

631

تمت

بنك الخليج

الكويت

شركة الغانم
التجارية

الكويت

16

504

تمت

شركة جاسم
للنقليات والمناولة

الكويت

شركة القرين
للبتروكيماويات

الكويت

60

138

تمت

شركة االتحاد
المبتكر

السعودية

شركة فواز عبد العزيز
الحكير وشركاه

السعودية

100

91

تمت

المصدر :ستاندرد أند بورز كابيتال أي كيو ،أسواق المال الخليجية ،الصحف المحلية ،تحليالت «المركز»
بناء على الصفقات التي تم اإلفصاح عن كل معلوماتها األساسية
* اختيرت أكبر الصفقات ً

 %7.7نمو أرباح  9بنوك في  9أشهر
تامر حماد
سجلت ن�ت��ائ��ج  9ب�ن��وك ع��ن ف�ت��رة األشهرالتسعة
االول��ى من العام الجاري  2019قفزة ايجابية في
األرب��اح ،حيث ارتفعت االرب��اح االجمالية بنسبة
 %7.7ال��ى  728.9مليون دي�ن��ار مقارنة م��ع 677.1
مليون دينار في الفترة نفسها من عام  ،2018علما
ب��أن البنك االه�ل��ي الكويتي ل��م يعلن ع��ن ارب��اح��ه
بعد.
واح �ت ��ل ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي امل ��رك ��ز االول بني
ال �ب �ن��وك امل�ح�ل�ي��ة األك �ث ��ر ،اذ ح �ق��ق  302.2م�ل�ي��ون
دينار بالشهور التسعة االولى ،واستحوذ على ما
نسبته  %41.5من اجمالي االرباح املصرفية يليه
بيت التمويل الكويتي الذي احتل املركز الثاني ،اذ
حقق ارباحًا بلغت  190.5مليون دينار واستحوذ

«الوطني» في الصدارة مستحوذاً
على  %41.5من إجمالي األرباح
يليه «بيتك» بـ %26.1
بنك وربة يسجل أعلى نسبة
نمو بـ %49.3
على ما نسبته  %26.1من اجمالي االرب��اح ،فيما
سجل بنك ورب��ة اعلى نسبة نمو ف��ي االرب ��اح ،اذ
بلغت  %49.3يليه بيتك ثم بوبيان.

مقارنة أرباح  9بنوك في الشهور التسعة األولى من 2019
بالفترة نفسها من 2018
البنك

 9أشهر 2019

 9أشهر 2018

نسبة التغيير

الوطني

302.2

272.4

%10.9

بيتك

190.5

169.1

%12.7

برقان

67.5

71

()%5

الخليج

37

42.6

()13.1

األهلي المتحد

45.2

43

%5.1

التجاري

16.6

15.2

%9.2

بوبيان

45

40.3

%12

KIB

12.8

15.4

()%16.8

وربة

12.1

8.1

%49.3

اإلجمالي

728.9

677.1

%7.7

رأي قانوني
عبدالرزاق عبدالله
abdulrazzaq@arazzaqlaw.com

العالمة التجارية وأهميتها
ُ
العالمة التجارية ( )brandتعبر ع��ن مصطلح أو
رم��ز أو إش��ارة أو تصميم أو مزيج منها ،وتهدف
إلى التعرف على السلع والخدمات بحيث يضعها
التاجر أو الصانع على املنتجات التي يقوم ببيعها
أو صنعها لتميزها عن غيرها مما يبيعه غيره من
املنافسني .وتعتبر العالمة التجارية بمنزلة الهوية
الحقيقية ملنتجات أي شركة في السوق ،كما تلعب
تلك الهوية دورًا أساسيًا للمستهلك؛ لكونها الرابطة
بينه وبني السلعة.
وت�ن�ق�س��م ال �ع�لام��ة إل ��ى ث�لاث��ة اق �س��ام (ت �ج��اري��ة –
ص�ن��اع�ي��ة – خ��دم �ي��ة) ،ول�ل�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة أهمية
كبيرة ،حيث إنها توفر الحماية للمنتج واستئثار
االن �ت �ف��اع ب �ه��ا مل��ال �ك �ه��ا ،ك �م��ا أن �ه��ا ع��ام��ل م �ه��م في
التسويق والتسهيل على املستهلك ف��ي التسوق
وعدم الخلط بني السلع وتحديد املصدر ،وتقضي
على املنافسة غير املشروعة مثل التقليد والتزوير،
ك �م��ا أن �ه��ا ت�م�ث��ل أه �م �ي��ة ألي م �ش��روع ت �ج��اري أو
خدمي ،كما أن بعض العالمات التجارية الشهيرة
تفوق قيمتها أصول شركات مجتمعة.
ون �ظ �رًا مل��ا للعالمة ال�ت�ج��اري��ة م��ن أه�م�ي��ة ،أص��درت
دول ��ة ال �ك��وي��ت ال�ت�ش��ري��ع ب �ش��أن ح�م��اي��ة ال�ع�لام��ات

ال �ت �ج��اري��ة ،وك ��ان آخ��ره��ا ال �ق��ان��ون رق ��م  13لسنة
 ،2015ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ق��ان��ون (ن �ظ��ام) ال�ع�لام��ات
ال�ت�ج��اري��ة ل ��دول مجلس ال�ت�ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ،ال��ذي
جاء بتعريف وماهية العالمة التجارية وإج��راءات
ت�س�ج�ي�ل�ه��ا وم� ��ا ي �ص��اح��ب ه� ��ذه اإلج� � � � ��راءات م��ن
اع�ت��راض��ات م��ن أص�ح��اب املصلحة والطعون على
التسجيل وال�ش�ط��ب وخ�لاف��ه ب��ال�لائ�ح��ة التنفيذية
للقانون ،كما يبني حقوق مالك العالمة ،ونص على
الحماية للعالمة من االستعمال من دون وجه حق
أو التزوير أو التقليد وخالفه.
وح� ��دد ال �ع �ق��وب��ات ع �ل��ى م ��ن ي�س�ت�ع�م��ل ال �ع�لام��ات
التجارية باملخالفة للقانون بالحبس والغرامة مع
مضاعفة العقوبة في حال العودة مع نشر الحكم،
وإلسباغ الحماية للعالمة التجارية في دولة الكويت
يجب على مالك العالمة اتباع اإلجراءات املنصوص
عليها ف��ي ال �ق��ان��ون؛ إج� ��راءات تسجيلها لضمان
حفظ حقوقه ،كما يجب على املستخدم استعمال
ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة األص�ل�ي��ة وب ��إذن مالكها ،توقيًا
للعقوبات املنصوص عليها ف��ي ال�ق��ان��ون م��ع حق
امل��ال��ك ف��ي التعويض بحسبان ان العالمة تخضع
ألحكام قانون امللكية الفكرية.

لدعم قطاع خدمات النفط والغاز في الكويت

«أبيكورب» تستحوذ على %24
ّ
من«الخريف المتحدة»
أعلنت الشركة العربية لالستثمارات البترولية
(اب� �ي� �ك ��ورب) ع ��ن أول اس �ت �ث �م��ار م �ب��اش��ر ل �ه��ا في
ال �ك��وي��ت ،وذل ��ك ب��اس�ت�ح��واذه��ا ع�ل��ى ح�ص��ة تبلغ
ُ
نسبتها  ٪24من أسهم شركة «الخ َر ِّيف املتحدة
ال �ق��اب �ض��ة» وم �ش��روع �ه��ا امل �ش �ت��رك  ،GC-16وه��ي
م��ن الشركات املتخصصة ف��ي الكويت ف��ي مجال
خدمات النفط والغاز وإدارة املرافق النفطية.
وستدخل ابيكورب في شراكة مع كل من «شركة
�ري��ف ل�ل�ب�ت��رول» ال�ت��اب�ع��ة مل�ج�م��وع��ة ال�خ� ِّ
ال �خ� ِّ
�ري��ف
وم�ق��ره��ا امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة و«ال�ش��رك��ة
املتحدة للمشروعات النفطية» ومقرها الكويت
ال �ل �ت�ي�ن ت �م �ل �ك��ان ح �ص �ص��ًا ف ��ي ش ��رك ��ة ال �خ��ري��ف
املتحدة القابضة.
وقال الرئيس التنفيذي البيكورب الدكتور أحمد
ع �ل��ي ع �ت �ي �ق��ة« :ي �س��رن��ا اإلع �ل ��ان ع ��ن أول ص�ف�ق��ة
اس�ت�ث�م��ار م�ب��اش��ر الب �ي �ك��ورب ف��ي دول ��ة ال�ك��وي��ت،
إحدى الدول األعضاء لدينا .ونأمل أن نسهم في
تعزيز ق ��درات إن�ت��اج ومعالجة النفط وتشجيع
امل��زي��د م��ن االس �ت �ث �م��ارات ف��ي دول ��ة ال �ك��وي��ت ،بما
ي ��واك ��ب رؤي � ��ة ال �ك ��وي ��ت االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل�ق�ط��اع
ال �ط��اق��ة ع �ل��ى امل� ��دى ال �ب �ع �ي��د .ون�ت�ط�ل��ع م��ن خ�لال
العمل الوثيق مع شركائنا إلى تعزيز آفاق النمو
املستقبلية لشركة الخريف املتحدة القابضة».
وأردف ع�ت�ي�ق��ة« :ل�ط��امل��ا ك��ان��ت اب �ي �ك��ورب شريكًا
ل��دول��ة الكويت ف��ي االس�ت�ث�م��ارات الخارجية ،بما
ف��ي ذل��ك اس�ت�ث�م��ارات ف��ي ك��ل م��ن ُع�م��ان وفيتنام.
وه��ذا االستثمار االستراتيجي إنما يؤكد ثقتنا
العالية بمدى صالبة قطاع خدمات النفط والغاز
ال �ك��وي �ت��ي ،ون �ح��ن ع ��ازم ��ون ع �ل��ى م��واص �ل��ة دع��م
م�س��اه�م��ة ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ال �ك��وي �ت��ي ف��ي م�ج��ال
الطاقة بنطاقه األوسع».
م ��ن ج ��ان �ب ��ه ،ق � ��ال رئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارة ش��رك��ة

�ري��ف ل�ل�ب�ت��رول وم�ج�م��وع��ة ال �خ� ِّ
ال �خ� ِّ
�ري��ف الشيخ
ِّ
س �ع��د ب ��ن ع �ب��د اهلل ال� �خ ��ري ��ف« :ه � ��ذا االس �ت �ث �م��ار
ي�ع�ك��س ث�ق��ة ش��رك��ائ�ن��ا ب��إم�ك��ان��ات ن�م��و مجموعة
ِّ
الخريف ،وقدرتنا على تطوير وتشغيل شركات
ناجحة مثل الخريف املتحدة القابضة .ويسعدنا
أن ن��رح��ب ب�ش��رك��ة اب �ي �ك��ورب ك�ش��ري��ك ذي سجل
حافل في تحقيق قيمة أفضل ودفع عجلة النمو،
ونتطلع الستكشاف مزيد من فرص التعاون في
املستقبل القريب».
وق � � ��ال ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ل �ل �ش ��رك ��ة امل �ت �ح��دة
ل�ل�م�ش��روع��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة م�ه�ي�م��ن ع�ل��ي ب�ه�ب�ه��ان��ي:
«إن ق�ط��اع ال�ط��اق��ة ف��ي ال�ك��وي��ت يتطور بخطوات
م �ت �س��ارع��ة ل �ي��واك��ب ال �ت��وج �ه��ات االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
امل �ن �ش��ودة ل �ق �ط��اع ال �ن �ف��ط ال �ك��وي �ت��ي ل �ع��ام ،2040
وذل ��ك ع�ب��ر م�ح��وري��ن ي�ت�م�ث�لان ف��ي ال�ح�ف��اظ على
مستوى اإلن�ت��اج الحالي والسعي نحو تحقيق
زيادة نوعية في الطاقة اإلنتاجية .وتوفر شركة
الخريف املتحدة القابضة في الكويت ،وهي احد
اس�ت�ث�م��ارات�ن��ا االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ،خ��دم��ات أساسية
ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى م �س �ت��وي��ات إن �ت��اج ال �ن �ف��ط وال �غ��از
وت �ع��زي��زه��ا ،ك�م��ا أن �ه��ا إح ��دى أه ��م ال �ش��رك��ات في
ّ
الخريف
قطاع النفط والغاز في الكويت» .وتتمتع
املتحدة القابضة بسجل تجاري وتشغيلي حافل
بالنجاح ،وهي إحدى الشركات الرائدة في توفير
ح �ل��ول ال��رف��ع االص �ط �ن��اع��ي ،ال س�ي�م��ا امل�ض�خ��ات
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ال �غ��اط �س��ة ،وه� ��ي ت �ق ��دم خ��دم��ات �ه��ا
ل �ش��رك��ة ن �ف��ط ال� �ك ��وي ��ت وال �ع �م �ل �ي��ات امل �ش �ت��رك��ة.
ً
وع�لاوة على ذل��ك ،قامت الشركة أيضًا بالتوسع
لتشمل أنشطتها إنشاء وتملك وتشغيل منشآت
اإلنتاج املختلفة ،مثل مرافق اإلنتاج املبكر GC-
 16ومشاريع الضخ الحراري التجريبية واسعة
النطاق  LSTPللمعالجة املبكرة وحقن البخار.
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طلبت من هيئة االستثمار تعديل نظامها األساسي

«إدارة المرافق» تخطط الستغالل
فوائض مالية بـ 20.5مليون دينار
تامر حماد
خ��اط �ب��ت ش��رك��ة إدارة امل ��راف ��ق ال�ع�م��وم�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة
العامة لالستثمار بشأن تعديل نظامها األساسي،
حتى يتسنى لها استثمار فوائضها املالية التي
تقدر بــ  20.5مليون دينار ،وق��ال مصدر موثوق لـ
سبقلا إن ال�ش��رك��ة تسعى إل��ى االس�ت�غ�لال األم�ث��ل
للفوائض املالية ،بهدف تعظيم عوائدها ،علمًا بأن
شركة إدارة املرافق هي إحدى الشركات الحكومية
التابعة للهيئة العامة لالستثمار بنسبة .%100
وأك� � ّ�د امل �ص��در أن ال �ع��دي��د م��ن ال �ج �ه��ات الحكومية
ت ��واج ��ه ص �ع��وب��ة ف ��ي االس � �ت � �ف ��ادة م ��ن ف��وائ �ض �ه��ا
املالية ،ومقيدة إم��ا باللوائح التنظيمية للجهات
الحكومية ،وام��ا بافتقارها إل��ى أداة استثمارية
متخصصة وخ�ب�ي��رة ف��ي إدارة ال�ف��وائ��ض وزي ��ادة
عوائدها االستثمارية.
وأوض��ح امل�ص��در أن الشركة لديها ف��وائ��ض مالية
متراكمة تقدر بــ  20.5مليون دينار مستثمرة في
ودائ��ع ثابتة ولم تقم باستغاللها لتحقيق عوائد
مالية أف�ض��ل ،مضيفًا أن ه��ذه ال�ف��وائ��ض تمثل ما
نسبته  %78.4من إجمالي أصول الشركة.
م ��ن ج��ان��ب آخ� ��ر ،ذك ��ر امل� �ص ��در أن ت��أج �ي��ر امل��دي �ن��ة
العمالية في مدينة الشدادية يتطلب فترة من  3إلى

خاطبت «المالية» مرات عديدة
الستعادة مستحقات نظير
عقود منذ  11عاما ً
تأجير المدينة العمالية
في «الشدادية»
يتطلب  5 - 3سنوات لتحقيق
نسبة إشغال %100
 5سنوات للوصول إلى نسبة اشغال كاملة ،%100
وأن تسلم املدينة جاء بناء على توجيهات مجلس
ال ��وزراء ب �ض��رورة اإلس ��راع ف��ي تسليمها للشركة،
بهدف إدارتها وتشغيلها في إطار تحقيق التوجه
العام للدولة وإنجاز املشاريع التنموية في أسرع
وقت.

وأش ��ار امل�ص��در إل��ى أن إدارة ال�ش��رك��ة ت�ق��وم ب��إدارة
امل��دي�ن��ة ال�ع�م��ال�ي��ة وتشغيلها وص�ي��ان�ت�ه��ا مل��دة 20
ع��ام��ًا ،ت �ب��دأ م��ن  3أك�ت��وب��ر  2016وح �ت��ى  2أك�ت��وب��ر
.2036
وت �ت�ك��ون امل��دي �ن��ة ال�ع�م��ال�ي��ة م��ن  23م�ب�ن��ى سكنيًا،
يشتمل ك��ل منها على  4أدوار ،وتبلغ مساحتها
 4376م �ت �رًا م��رب�ع��ًا ،وامل �س��اح��ة اإلج�م��ال�ي��ة لجميع
املباني  100648مترًا مربعًا ،وتبلغ مساحة املوقع
 100أل��ف متر مربع بقيمة إي�ج��اري��ة سنوية تبلغ
 300أل ��ف دي �ن ��ار ب ��واق ��ع  3دن��ان �ي��ر ل�ل�م�ت��ر امل��رب��ع،
وي �ج ��ري س� ��داد امل �ب �ل��غ م �ق��دم��ًا ع �ل��ى دف �ع��ة واح ��دة
اعتبارًا من  1أبريل من كل عام ،موضحًا أنه جرى
تأجير  10مبان حتى تاريخ  31ديسمبر  2018من
إجمالي  23مبنى وبنسبة إشغال  ،%43.5ما أدى
إلى نقص إيرادات املدينة العمالية.
ً
وت��اب��ع امل�ص��در ق��ائ�لا« :ق��ام��ت ش��رك��ة إدارة امل��راف��ق
ال�ع�م��وم�ي��ة أك �ث��ر م��ن م��رة بمخاطبة وزارة امل��ال�ي��ة
ملطالبتها باملبالغ املستحقة على ال� ��وزارة نظير
ال �ع �ق��ود وال�ت�ك�ل�ي�ف��ات ،وك ��ان آخ��ره��ا ف��ي  4ف�ب��راي��ر
 ،»2019الفتًا إلى أن املبالغ املذكورة تتضمن مطالبة
الشركة ال��وزارة عن إدارة وتشغيل كل من عقارات
«سوق الوطنية» و«سوق الوطية» و«الخيمة مول»
رغم استحقاق بعضها منذ أكثر من  11عامًا.

عند مستوى  Aمن «ستاندرد آند بورز»

«بوبيان» يحصد ثاني
أعلىتصنيف ائتماني في الكويت
¶ الماجد :نجني ثمار عمل السنوات الماضية
ق ��ال ب �ن��ك ب��وب �ي��ان أم ��س إن ��ه أض � ��اف إن� �ج ��ازًا ج ��دي� �دًا إل��ى
إن�ج��ازات��ه ،ال�ت��ي دأب على تحقيقها ف��ي األع ��وام األخ�ي��رة،
من خ�لال قيام وكالة ستاندرد آن��د ب��ورز العاملية ،بتأكيد
التصنيف االئتماني الطويل األج��ل للبنك عند مستوى
 Aمع نظرة مستقبلية مستقرة؛ ليكون بذلك ثاني أعلى
تصنيف ائتماني بني البنوك املحلية.
أب��رزت ال��وك��ال��ة ف��ي م�ب��ررات منحها البنك ه��ذا التصنيف
ان «ب��وب �ي��ان» ي �ع��د خ��ام��س أك �ب��ر ب �ن��ك ف��ي ال �ك��وي��ت ،وأن��ه
يتمتع بعالمة تجارية قوية على مستوى خدمات األفراد،
باإلضافة إلى مركزه السوقي الجيد ورسملته القوية جنبًا
إلى جنب مع ربحيته الجيدة.
وق � ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
للبنك عادل املاجد« :مع مثل هذه التقديرات املميزة فإننا
أصبحنا نجني ثمار عمل واجتهاد على م��دار السنوات
املاضية ،حققنا خاللها الكثير من القفزات والطفرات في
جميع مؤشراتنا املالية ،ال سيما الحصص السوقية في
مختلف القطاعات».
ّ
وأضاف«:بجهد الجميع تمكنا من رفع الحصة السوقية
من التمويل بصفة عامة إلى حوالي  ،%9في حني ارتفعت
حصة بنك بوبيان من تمويل األف��راد تحديدًا إلى حوالي
 %12الى جانب تحقيق معدالت نمو متميزة في املحفظة
االئتمانية للشركات ،وصلت إلى .%16
وك��ان بنك بوبيان ق��د أعلن ع��ن تحقيقه أرب��اح��ًا صافية
حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي ،بلغت  45مليون
دينار ،بنسبة نمو  ،%12مقارنة بالفترة نفسها من العام
امل��اض��ي ،وب��رب�ح�ي��ة س�ه��م  15.25ف�ل�س��ًا ،م�ق��ارن��ة ب�ـ�ـ�ـ14.20
فلسًا».
وشهدت جميع مؤشرات البنك الرئيسية نموًا ملحوظًا
حتى سبتمبر  ،2019حيث ارت�ف��ع إج�م��ال��ي األص ��ول إلى
 5م�ل�ي��ارات دي�ن��ار بنسبة ن�م��و ق��دره��ا  %18ك�م��ا ارتفعت
اإليرادات التشغيلية لتصل إلى  109ماليني دينار بنسبة
نمو قدرها  ،%4إضافة إلى زي��ادة ودائ��ع العمالء إلى 4.1
مليارات دينار بنمو نسبته .%14
وارتفع إجمالي قيمة حقوق امللكية في البنك ليصل إلى
 567مليون دينار مقارنة مع  396مليون دينار إلى جانب
ارتفاع محفظة التمويل إلى 3.6مليارات دينار بنسبة نمو
 %14إلى جانب االرتفاع املتواصل لقاعدة عمالء البنك.

عادل الماجد

رفعنا حصتنا من التمويل
ِّ
ونحقق نموّ اً متم ّيزاً
إلى %9
المساهمون والعمالء
والموارد البشرية أساس
َّ
المحققة
اإلنجازات
 15عامًا
وأش ��ار امل��اج��د إل��ى أن تقييم س�ت��ان��درد ان��د ب��ورز العاملية
يأتي مواكبًا ملناسبة هامة وهي االحتفال بمرور  15عامًا
على تأسيس البنك وم��رور  10س�ن��وات كاملة على البدء
في تنفيذ استراتيجية التحول التي انطلقت في عام 2009

وأثمرت وصولنا إلى هذه املرتبة من التفوق.
وأض��اف «ال يسعني إال ان اق��دم الشكر والتهنئة لجميع
امل�س��اه�م�ين وال �ع �م�لاء إل��ى ج��ان��ب م��واردن��ا ال�ب�ش��ري��ة التي
كان لها الفضل في ما تحقق من إنجازات هامة طوال هذه
املسيرة».
وشهد ع��ام  2019تميزًا خاصًا لبنك بوبيان حيث تمكن
من حصد العديد من الجوائز ابرزها أفضل بنك إسالمي
في العالم في الخدمات الرقمية من غلوبل فاينانس إلى
جانب جائزة أفضل بنك إسالمي في الشرق األوس��ط في
الخدمات املصرفية الرقمية ،اضافة إلى اربع جوائز أخرى،
هي جائزة افضل بنك إسالمي في الكويت في الخدمات
املصرفية الرقمية ،وجائزة افضل تطبيق للهواتف الذكية،
وج��ائ��زة ال�ب�ن��ك االك �ث��ر اب�ت�ك��ارًا واب��داع��ًا ،وج��ائ��زة األف�ض��ل
إبداعًا في تقنيات .I MAL
كما ف��از البنك بجائزة أفضل مبادرة إنسانية اجتماعية
على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ملبادرة نور
بوبيان التي تعمل على إعادة البصر لآلالف في افريقيا،
إلى جانب حصوله على جائزة مجلس التعاون الخليجي
كأفضل مؤسسة في الكويت لتوطني العمالة.
واستمر البنك في تحقيق إنجازاته على املستوى املحلي،
مضيفًا ملسيرة نجاحه ال�ت��ي ب��دأه��ا قبل س�ن��وات إن�ج��ازا
ج��دي��دا بحصوله للعام الثاني على ال�ت��وال��ي على جائزة
أف �ض��ل ب�ن��ك إس�ل�ام��ي ف��ي ال �ك��وي��ت م��ن م��ؤس�س��ة ذا بانكر
العاملية ،نتيجة م��ا حققه م��ن نمو ف��ي مختلف مؤشراته
املالية ونمو حصصه السوقية.
واص ��ل ب�ن��ك ب��وب�ي��ان ت��رب�ع��ه ع�ل��ى ق�م��ة خ��دم��ة ال�ع�م�لاء في
ال �ك��وي��ت م��ن خ�ل�ال ح�ص��ول��ه ع�ل��ى ج��ائ��زت�ين م��ن مؤسسة
سيرفس هيرو العاملية املتخصصة بقياس مستوى رضاء
العمالء ،وهما جائزة املركز األول في خدمة العمالء على
مستوى جميع القطاعات االقتصادية ف��ي الكويت وذل��ك
للمرة الرابعة ،إضافة ال��ى جائزة أفضل بنك إسالمي في
خدمة العمالء للعام التاسع على التوالي منذ عام .2010
واختتم امل��اج��د تصريحه م��ؤك�دًا «ان مثل ه��ذه التقديرات
العاملية تلقي على عاتقنا ك ��إدارة امل��زي��د م��ن املسؤوليات
ب��ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى م�س�ت��وي��ات ال�خ��دم��ة امل�م�ي��زة ال�ت��ي نقدمها
ل�ل�ع�م�لاء» ،م��ؤك��دا ان اإلب � ��داع واالب �ت �ك��ار وخ��دم��ة ال�ع�م�لاء
املميزة طريق البنك للمحافظة على نجاحاته».

بحضور السفيرة ماري ساسدوبي

«الغرفة» تستقبل عضو«الشيوخ» الفرنسي
اس �ت �ق �ب��ل امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �غ��رف��ة ت �ج��ارة
وص �ن��اع��ة ال �ك��وي��ت رب � ��اح ال� ��رب� ��اح ،في
ً
م�ك�ت�ب��ه أم � ��س ،ك �ل�ا م ��ن ع �ض��و مجلس
ال �ش �ي��وخ ال �ف��رن �س��ي أول�ي�ف�ي�ي��ر ك��ادي��ك،
وس� �ف� �ي ��رة ف��رن �س��ا ل � ��دى ال � �ب �ل�اد م� ��اري
ساسدوبي.
ف� � ��ي ب� � ��داي� � ��ة ال� � �ل� � �ق � ��اءَّ ،
رح� � � � ��ب ال � ��رب � ��اح
بالضيوفّ ،
وقدم نبذة حول دور الغرفة
ومساهماتها ف��ي االقتصاد الكويتي،
ك� �م ��ا أش� � � ��اد ب ��ال � �ع�ل�اق ��ات ال �ت��اري �خ �ي ��ة
وامل � �ش � �ت� ��رك� ��ة ال � �ت � ��ي ت� �ج� �م ��ع ال� �ب� �ل ��دي ��ن
ال �ص��دي �ق�ي�ن ،م ��ؤك� �دًا اس �ت �ع��داد ال �غ��رف��ة
ل �ح��ث أص � �ح� ��اب األع � �م� ��ال ع �ل��ى إق��ام��ة
ال �ش��راك��ات االس �ت �ث �م��اري��ة ف��ي مختلف
القطاعات االقتصادية ،وتهيئة السبل
ل�ل�م�س�ت�ث�م��ري��ن ،وك��ذل��ك ت �ب��ادل زي ��ارات
الوفود التجارية ،ما لها من أهمية في
الترويج للفرص االستثمارية املتاحة

رباح الرباح مرحّ باً بعضو مجلس الشيوخ الفرنسي أوليفيير كاديك

في فرنسا.
وأع� � ��رب ع ��ن اس �ت �ع ��داد ال �غ��رف��ة ت�ق��دي��م
خ��دم��ات�ه��ا ل �ل��وف��ود ال �ت �ج��اري��ة وت��وف�ي��ر
ال � � �ف � ��رص � ��ة ألص� � � �ح � � ��اب األع � � � �م� � � ��ال م��ن
ج�م�ه��وري��ة ف��رن�س��ا ل�لال�ت�ق��اء بنظرائهم
الكويتيني.

م ��ن ج �ه �ت��ه ،ع� ّ�ب��ر ك ��ادي ��ك ع ��ن س �ع��ادت��ه
ب��زي��ارة ال�غ��رف��ة؛ إذ إن زي��ارت��ه الكويت
ت ��أت ��ي ف� ��ي إط � � ��ار ب� �ح ��ث س� �ب ��ل ت �ع��زي��ز
ال� � �ع �ل��اق � ��ات االق � �ت � �ص � ��ادي � ��ة امل� �ش� �ت ��رك ��ة
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،واالط� �ل ��اع ع �ل��ى أح� ��وال
املقيمني الفرنسيني ف��ي ال�ك��وي��ت ،كما

أوض��ح اهتمامه بدفع عجلة العالقات
ال�ت�ج��اري��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ال�ص��دي�ق�ين في
شتى القطاعات.
وأك��د ح��رص الحكومة الفرنسية على
توطيد العالقات االقتصادية الثنائية.
من جانبها ،أعربت السفيرة الفرنسية
م� ��اري س��اس��دوب��ي ع ��ن ارت �ي��اح �ه��ا من
التواصل القائم بني الغرفة والسفارة
وأن �ه��ا ت��ول��ي اه�ت�م��ام��ا ب��ال�غ��ا للتعاون
ف��ي ك��ل م��ا م��ن ش��أن��ه ت�ن�م�ي��ة ال�ع�لاق��ات
االقتصادية الثنائية وتيسير األعمال
التجارية بني أصحاب األعمال من كال
البلدين.
وأعرب الضيوف عن خالص امتنانهم
وت �ق��دي��ره ��م ل �غ��رف��ة ت� �ج ��ارة وص �ن��اع��ة
ال �ك��وي��ت ع �ل��ى ت �ع��اون �ه��ا ال� ��دائ� ��م ،وم��ا
ت �ق� ّ�دم��ه م��ن خ��دم��ات ل�ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون
الثنائي.

أكبر عملية إحالة في تاريخ «الهيئة»

ً
إشرافيا
«الصناعة»35 :
إلى التقاعد ..مطلع العام المقبل
علي الخالدي

ك�ش�ف��ت م �ص��ادر م�ع�ن�ي��ة ل �ـ سبقلا أن الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ص �ن��اع��ة ع �ل��ى م ��وع ��د م �ط �ل��ع ع��ام
 2020م ��ع أك�ب��رع�م�ل�ي��ة إح � ��االت ال ��ى ال�ت�ق��اع��د
ف��ي ت��اري �خ �ه��ا ،خ�ص��وص��ًا أص �ح��اب امل�ن��اص��ب
االش ��راف� �ي ��ة ،م��وض �ح��ة ان ال �ع��اش��ر م��ن ي�ن��اي��ر
امل�ق�ب��ل س�ي�ك��ون ي��وم ال�ع�م��ل األخ �ي��ر ألك�ث��ر من
 35م��وظ�ف��ا ،أغلبهم رؤس ��اء أق�س��ام وم��دي��رون
بخدمات ،تراوحت بني  31و 34عامًا ،وانطبقت
ِّ
ع�ل�ي�ه��م ق� � ��رارات «ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة» امل�ت�ع��ل�ق��ة
ب��ال�ت�ق��اع��د ،س ��واء م��ن ن��اح�ي��ة م��دة ال�خ��دم��ة أو
العمر الذي تجاوز  55عاما.
ول�ف�ت��ت ال ��ى ان ف��ي م�ق��اب��ل ذل ��ك ،ع�م�ل��ت هيئة
ال �ص �ن��اع��ة ،م�م�ث�ل��ة ب�م��دي��ره��ا ال �ع��ام امل�ه�ن��دس
ع�ب��دال�ك��ري��م ت�ق��ي خ�ل�ال ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة ،على
تأهيل ع��دد كبير م��ن ال �ك��وادر الوطنية لسد
ال �ش��واغ��ر ال �ت��ي س�ت�خ�ل�ف�ه��ا ع�م�ل�ي��ات اإلح��ال��ة
ال��ى ال�ت�ق��اع��د ،خ�ص��وص��ا ان ال �ع��دد كبير ج��دا
بالنسبة الى إجمالي موظفي هيئة الصناعية،
مؤكدة أن الهيئة تزخر بكوادر وطنية لديها
الخبرة الكافية واملهنية املطولة لسد الشواغر
الجديدة.
وأوضحت ان استقالة الحكومة التي ّ
تقدمت
بها قبل أيام لن تؤثر في عملية االحاالت الى
التقاعد ،على اعتبار ان القرار ج��رى توقيعه
قبل استقالة الحكومة ،كما ان هناك شهرين
على األقل امام تنفيذه.
واك��دت ان��ه ال ت�ع��ارض ف��ي ق��رار اإلح ��االت الى
ّ
ال �ت �ق��اع��د م ��ع ال�ت�ع�م�ي��م امل �ت��وق ��ع ص � ��دوره من
ديوان الخدمة املدنية بخصوص إيقاف شغل
ال��وظ��ائ��ف اإلش��راف�ي��ة ف��ي ال�ج�ه��ات الحكومية
وال�ه�ي�ئ��ات وامل��ؤس �س��ات ال�ع��ام��ة ح�ت��ى ت��اري��خ
تشكيل الحكومة الجديدة.
ام��ا ب��ال�ن�س��ة ال��ى م�ن��اص��ب ن ��واب امل��دي��ر ال�ع��ام
ال�ت��ي انتهت مراسيمهم ،فقالت امل �ص��ادر انه

أغلبهم أصحاب مناصب
إشرافية ..قضى بعضهم
 34عاما ً في الخدمة
انطبقت عليهم قرارات
«الخدمة المدنية» لمدة
الخدمة أو العمر
استحداث قطاع جديد تحت
مسمى «المدن الصناعية»
يرأسه قيادي
ف��ي ال��وق��ت ال �ح��ال��ي ه �ن��اك ق �ي��ادي��ون منتهية
مراسيمهم منذ أكثر من سنتني ،وما زالوا على
رأس عملهم ،مبينة ان القيادات التي انتهت
مدد مراسيمهم مستمرون في أعمالهم ،طاملا
يجر صدور مراسيم جديدة بتعيني بدالء
لم
ِ
عنهم ،أو التجديد لهم.
وعلى ذات صلة ،كشفت مصادر ذات صلة عن
ع��زم هيئة الصناعة اس�ت�ح��داث ق�ط��اع جديد
تحت مسمى «املدن الصناعية» يرأسه قيادي،
ّ
م�ت��وق �ع��ة ان ي �ج��ري ت�ج�ه�ي��ز ال �ق �ط��اع ال�ج��دي��د
خالل النصف األول من عام .2020
وب� ّ�ي�ن��ت امل �ص��ادر ان اس �ت �ح��داث ق�ط��اع للمدن
الصناعية يأتي لتنفيذ رؤي��ة الكويت ،2035
وسيكون هو املشرف على املناطق الصناعية
امل�ت�ك��ام�ل��ة امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة وخ��دم��ات �ه��ا ،وت�ط��وي��ر
املناطق الحالية.

الزمامي استقال من «الصناعة»
علمت سبقلا أن نائب املدير العام لقطاع التنمية والتراخيص الصناعية في هيئة الصناعة،
عبداهلل الزمامي ّ
تقدم باستقالته قبل أسابيع.
واعتبر مصدر في «الصناعة» أن استقالة الزمامي خسارة كبيرة للقطاع الصناعي بشكل
عام ،إذ ُيعتبر أحد أهم القيادات التي مرت في تاريخ هيئة الصناعة ،التي تأسست وباشرت
أعمالها بشكلها الحالي مطلع عام .1997
وأوض ��ح أن ال��زم��ام��ي عمل خ�لال ف�ت��رة خدمته على تأسيس وت�ط��وي��ر الكثير م��ن اإلدارات
والقطاعات في الهيئة ،باإلضافة إلى مساهمته في إيجاد آليات تسهيل بيئة األعمال الخاصة
باملستثمرين الصناعيني.

ريادة
إيمان الموسوي
مستشارة ريادة األعمال وابتكار نماذج العمل
انستغرام@dr.emsa :
contact@emanalmousawi.com

كيف تضع في ً
ال في الثالجة؟
كانت أحجية مسلية ،تلك التي كنا نتحدى
ب �ه��ا ب�ع�ض�ن��ا أي � ��ام امل� ��درس� ��ة« ،ك �ي��ف نضع
ال�ف�ي��ل ف��ي ال�ث�لاج��ة ب �ث�لاث خ� �ط ��وات؟» ،ك��ان
الجواب عبارة عن عملية بسيطة ،نفتح باب
الثالجة ،ونضع الفيل ،ثم نغلق باب الثالجة.
ونستطرد بلغز آخ��ر« ،كيف نضع ال��زراف��ة
في الثالجة بأربع خطوات؟».
وال �ج��واب :نفتح ب��اب ال�ث�لاج��ة ،ن�خ��رج الفيل،
وندخل الزرافة ،ثم نغلق باب الثالجة!
ال�ي��وم يبرز س��ؤال مشابه إل��ى ح��د كبير أال
وهو« :كيف نحول الفكرة ملشروع ناجح؟»،
ويأتي ج��واب معلمي ومدربي اإلدارة :نقيم
ال �ف��رص امل ��وج ��ودة ف��ي ال �ف �ك��رة ،ون �ع��د خطة
عمل ودراسة جدوى ،تتبعها خطة تسويق،
ث��م ن�ح�ص��ل ع �ل��ى ال �ت �م��وي��ل ال �ل��ازم ،ون�ج�م��ع
املصادر وننظمها ،ثم ننفذ الخطة ،ونوظف
امل ��وظ� �ف�ي�ن ،ون ��دي ��ر امل � �ش� ��روع ،ث ��م ن �ن �م �ي��ه أو
نتخارج منه.
وك�م��ا أن��ه م��ن ال�ص�ع��ب ب��ل املستحيل غالبًا
أن يدخل فيل في ثالجة من دون مصاعب
أو ع��راق �ي��ل ،وإن ك ��ان األم� ��ر م�ن�ط�ق�ي��ًا ،ف��إن
املشاريع ال تسير خططها بشكل سلسل
يؤدي للنجاح ،أو لربما تأخذ وقتًا أطول ،أو
تواجه صعوبات وعقبات عديدة.

تحويل الفكرة ملشروع مربح
ال ي ��وج ��د ج � � ��واب م� �ح ��دد ل � �س� ��ؤال مل � � ��اذا ال
نستطيع تحويل األفكار بسهولة إلى أعمال
ناجحة؟ ولكن هناك تفسير منطقي يشمل
أغلب الحاالت التي تعثرت في تحويل الفكرة
الواعدة إلى مشروع مربح ،وهو أن الطريقة
التي نتعامل بها لحل هذه املشكلة مصممة
لعالم مختلف عن عاملنا اليوم!
فكل ما نعرفه عن إنشاء املشاريع الصغيرة
أو االبتكارية م��ن أدب�ي��ات وع�ل��وم أع� ّ�د لزمن
م�خ�ت�ل��ف وس �ي��اق م�خ�ت�ل��ف ،ك��ان��ت ت �س��وده
ث��ورة صناعية وشركات عمالقة لها تاريخ
وب�ي��ان��ات يمكن االع�ت�م��اد عليها ف��ي التنبؤ
والتحليل.
أم��ا ف��ي ع��ال��م م�ت�س��ارع ف��ي التغيير كالذي
ن� �ع� �ي� �ش ��ه ،ي� �ش� �ه ��د ث � � � ��ورة ف � ��ي امل� �ع� �ل ��وم ��ات
والتكنولوجيا ،ويتميز بدرجة عالية من عدم
اليقني نحتاج حتمًا ألدوات وأساليب تختلف
عما تعلمناه في امل��دارس التي تتبع مناهج

صممت لتناسب حقبة قديمة من الزمن.

املمارسة ال التخطيط
ع�ن��دم��ا ن �ت��درب ع�ل��ى ري ��ادة األع �م��ال ،فنحن
ب� ��أم� ��س ال � �ح ��اج ��ة إل� � ��ى م �ن �ه �ج �ي��ات ي �م �ك��ن
ممارستها لتقليل مخاطر البيئة الضبابية
التي تحيط باملشروع الناشئ ،بمعنى أنك
تبدأ مشروعك وال تعلم يقينًا ما هو مصير
ه��ذا امل�ش��روع مهما قمت ب��إع��داد ال��دراس��ات
وجمع املعلومات عنه ،فهي غالبًا ما تكون
منتهية الصالحية عند تنفيذ مشروعك،
وأغلب ما يتم وضعه في خطط العمل ال يدل
على الواقع.
وف��ي مثل ه��ذا ال��وض��ع ،ف��إن التدريب الفعال
يصمم بناء على اتخاذ مواقف وأفعال ذكية
تجعل انتقال الفكرة م��ن ال��ورق��ة إل��ى العالم
الواقعي سريعًا وعمليا ،باستخدام أساليب
مبنية على ال�ت�ك��رار والتعلم وال�ت�ع��دي��ل ،وال
يعني ذل��ك نجاح جميع األف �ك��ار ،ب��ل تسهل
أساليب ريادة األعمال من اصطياد األفكار
الفاسدة بسرعة إلعدامها ،والتحول لألفكار
التي أثبتت جدوى وربحية نموذج عملها.

مميزات منهجية املمارسة
ت �م �ك �ن��ك امل �ن �ه �ج �ي��ة امل �ب �ن �ي��ة ع �ل��ى امل �م��ارس��ة
والتجربة م��ن التحرك السريع وإن ل��م تكن
متأكدًا مما يجب البدء به ،فال يوجد شيء
اس �م��ه ب ��داي ��ة ص�ح�ي�ح��ة ك �م��ا ف ��ي امل�ن�ه�ج�ي��ة
امل �ع �ت �م��دة ع �ل��ى ال �ت �ن �ب��ؤ وال �ت �ح �ل �ي��ل ووض ��ع
ال�خ�ط��ط ،ف�ف��ي منهجية ال��ري��ادة أن��ت تجرب
ً
األش�ي��اء ب��دال من أن تدرسها ،وتقوم بفعل
أم��ور كنت تعتقد أن��ك لن تتمكن من فعلها
ب��أق��ل التكاليف امل�ت��اح��ة ،لتتعلم م��ن ت�ك��رار
املحاوالت التي نجحت بالفعل ،وتعجل من
ف �ش��ل األف� �ك ��ار ال �ت��ي ال ت�ص�ل��ح لتستبدلها
م �ب �ك �رًا ،وك ��ي ت�ن�م��ي م �ه��ارات��ك ف��ي تصميم
ال�ت�ج��ارب للعديد م��ن األف �ك��ار دف�ع��ة واح��دة
لتعرف أيًا منها يحمل براهني على جدواها،
م�ن�ه�ج�ي��ات ري� ��ادة األع �م��ال وأدوات� �ه ��ا تدمج
كل ما تعلمته من تجاربك السابقة لتطور
فكرتك م��ن خ�لال إج� ��راءات صغيرة تحدد
لك مسارك نحو الهدف وتركز على السؤال
األه��م :م��اذا سأفعل في الخطوة القادمة كي
أصل لهدفي؟
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تحصل على  24مليار دوالر على أقل تقدير

 % 1.5من «أرامكو» ..أكبر اكتتاب بالعالم
طفرة إقراض

أعلنت شركة أرامكو السعودية امس عزمها بيع  1.5في المئة
من أسهمها بناء على نطاق سعري للسهم الواحد بين  8و8.5
ستحصل  24مليار دوالر على األقل من
ّ
دوالرات ،بما يعني أ ّنها
عملية البيع التاريخية.
وتملك «أرامكو»  200مليار سهم ،ما يعني أن قيمتها تحدّ دت بين
 1.6و 1.7تريليون دوالر ،وهو أقل من عتبة تريليوني دوالر ،التي كان
ّ
يتطلع إليها ولي العهد األمير محمد بن سلمان .لكن يجعلها اكبر
طرح عام أولي في العالم.

ُيعد حجر الزاوية
في عملية اإلصالح
المسمى
ّ
االقتصادي
«رؤية »2030
النطاق السعري
إلدراجها حدَّ د
تقييمها بحدود 1.6
إلى  1.7تريليون دوالر
تملك  200مليار سهم
وتخطط لتوزيع  75مليار
دوالر أرباح العام المقبل
االكتتاب يستمر
حتى  28نوفمبر الجاري
لألفراد وحتى  4ديسمبر
للشركات
ال تنوي تسويق
الطرح األولي في الخارج
وال جوالت ترويجية
عالمية
داو جونز وفوتسي
قد تسرعان ضمها
إلى مؤشراتهما
بعد اإلدراج
السعر النهائي للسهم
في  5ديسمبر والتداول
الفعلي في «تداول»
بعد ذلك بأيام

س�ت�ت�ف��وق ارام �ك��و ف��ي ح��ال��ة التسعير عند
س�ق��ف ال�س�ع��ر االس �ت��رش��ادي ،ب �ف��ارق طفيف
ع �ل��ى ال�ح�ص�ي�ل��ة ال �ق �ي��اس �ي��ة ال �ت��ي جمعتها
شركة علي بابا الصينية العمالقة للتجارة
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ف��ي ط��رح�ه��ا األول� ��ي ب�ب��ورص��ة
نيويورك في .2014
وبدأت امس فترة االكتتاب ،على أن تستمر
حتى ال��راب��ع م��ن ديسمبراملقبل للمكتتبني
من فئة الشركات واملؤسسات ،بينما تنتهي
فترة اكتتاب األفراد في  28نوفمبر الحالي.
ح�ي��ث ستبيع ارام �ك��و ن�ح��و ث�لاث��ة م�ل�ي��ارات
سهم،
ّ
وستحدد الشركة في الخامس من ديسمبر
السعر النهائي للسهم الواحد ،على أن يبدأ
ال �ت��داول الفعلي ف��ي ال�س��وق امل��ال�ي��ة املحلية
بعد ذلك بأيام.
ّ
وكانت أرامكو قالت في وقت سابق إن نسبة
اك�ت�ت��اب األف ��راد يمكن أن تصل إل��ى  0.5في
امل �ئ��ة م��ن ال�ن�س�ب��ة االج �م��ال �ي��ة ل�لأس�ه��م ال�ت��ي
ت�ن��وي ب�ي�ع�ه��ا ،وال �ت��ي ح� ّ�ددت �ه��ا األح ��د ب �ـ1.5
ف��ي امل �ئ��ة .وق��د ي�ك��ون ه��ذا أك�ب��ر اك�ت�ت��اب ع��ام
في التاريخ إذا ما تخطت قيمته عتبة الـ25
مليار دوالر التي ّ
حصلتها مجموعة علي
بابا سنة  .2014وبناء على السعر النهائي،
ّ
تحصل أرام �ك��و م��ا ب�ين  24و25.6
يمكن أن
مليار دوالر.
وك � ��ان م ��ن امل �ت��وق��ع أن ت �ب �ي��ع أرام� �ك ��و  5في
املئة من أسهمها في السوق املالية املحلية
ّ
وب��ورص��ة أج�ن�ب�ي��ة ،لكنها أع�ل�ن��ت أخ �ي��را أن
ّ
خطط الطرح خارج السعودية مؤجلة .ويعد
االك �ت �ت��اب ال �ع��ام ألرام �ك��و ح�ج��ر ال��زاوي��ة في
ّ
املسمى «رؤية
برنامج اإلصالح االقتصادي
 .»2030ويسعى امل�س��ؤول��ون إل��ى استقطاب
عشرات مليارات الدوالرات لتمويل مشاريع
ضخمة ضمن هذا البرنامج الطموح.
وق � ��ال � ��ت وك � ��ال � ��ة «س� � �ت � ��ان � ��درد آن � � ��د ب � � ��ورز»
ّ
للتصنيف االئتماني أمس إن األم��وال التي
تجمعها ال�ش��رك��ة م��ن االك�ت�ت��اب «ق��د يجري
استخدامها ل��دع��م مشاريع النمو الطويلة
األمد في اململكة» .وحاولت الجهات املعنية
تحفيز ال �س��وق امل�ح�ل�ي��ة ع�ل��ى االك �ت �ت��اب في
الشركة قبل عملية الطرح ،وذلك عبر دعوة
العائالت الثرية إلى شراء حصص.
وأع �ل �ن��ت أرام �ك��و ع��ن م�ك��ام��ن ال �ق��وة وأي�ض��ا
املخاطر املحدقة باالكتتاب ،ضمن متطلب
قانوني نشرته في نشرة اإلص��دار الخاصة
ب��ال�ط��رح االول� ��ي .ف��ي وق��ت واج �ه��ت شكوكا
م ��ن ق �ب��ل امل �س �ت �ث �م��ري��ن ال ��دول �ي�ي�ن ف ��ي ل�ن��دن
ون� �ي ��وي ��ورك ح �ي ��ال ال �ش �ف��اف �ي��ة ال �ت ��ي ت�ح�ك��م
الشركة وإدارتها.
وأص� � ��درت ال �ش��رك��ة ال �ش �ه��ر امل ��اض ��ي ن�ت��ائ��ج
أدائ� �ه ��ا ل�لأش �ه��ر ال�ت�س�ع��ة االول � ��ى م��ن ال �ع��ام
ّ
ّ
ال�ح��ال��ي ،قائلة إن�ه��ا حققت أرب��اح��ا صافية
ّ
ب�ق�ي�م��ة  68م �ل �ي��ار دوالر .ف ��ي وق� ��ت ح��ق�ق��ت
أرباحا صافية بلغت  111مليار دوالر العام
امل��اض��ي ،لتتفوق على أك�ب��ر خمس شركات

ق � ��ال م� �ص ��در م �ص ��رف ��ي ان � ��ه س�ي�ح��ق
ل �ل �م �س �ت �ث �م��ري��ن األف� � � ��راد ال �س �ع��ودي�ي�ن
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى س �ه��م م �ج��ان��ي واح ��د
ع��ن ك��ل ع�ش��رة أس�ه��م ي�ش�ت��رون�ه��ا إذا
احتفظوا بأسهمهم لفترة  180يوما
ع�ل��ى األق ��ل .وم��ن امل�ت��وق��ع م�ش��ارك��ة ما
يصل إلى خمسة ماليني شخص.
واض� � � � ��اف إن ع� � �ش � ��رات اآلالف م��ن
ال �س �ع��ودي�ين ي�س�ع��ون ال ��ى االس�ت�ث�م��ار
ن �ي ��اب ��ة ع� ��ن ج �م �ي��ع م� ��ن ي �ع��ول��ون �ه��م -
ك �ط��ري �ق��ة ل ��زي ��ادة ع� ��دد األس� �ه ��م ال �ت��ي
يمكنهم ش ��راؤه ��ا .اذ ت �س��وق ال�ب�ن��وك
ال �س �ع��ودي��ة أي� �ض ��ا ق ��روض ��ا ل�ل�ع�م�لاء
للمساعدة في تمويل استثماراتهم ،مع
توسع البعض في اإلق��راض إلى أربعة
أمثال السقف املعتاد ،حسب مصدرين
ماليني موضحني ان البنوك قادرة على
زي��ادة الحد األق�ص��ى ،ألنها ستحتفظ
باألسهم نيابة عن العمالء كضمان.

ً
شرعا..
االستثمار جائز

إدراج «أرامكو» يقتصر على السوق المحلية (تداول) وللمواطنين السعوديين والخليجيين | أ ف ب

نفطية عاملية ،وبلغت عائداتها  356مليار
دوالر .وت �ق � ّ�در أرام �ك ��و اح�ت�ي��اط�ي��ات النفط
امل �ث �ب �ت��ة ال �س �ع��ودي��ة ب � � �ـ 227م �ل �ي��ار ب��رم �ي��ل،
واحتياطيات من الهيدروكربون بـ 257مليار
برميل.

ال ترويج خارجيًا
وق��ال��ت ث�لاث��ة م �ص��ادر مطلعة إن أرام �ك��و ال
ت�ن��وي ت�س��وي��ق ال �ط��رح األول ��ي ف��ي ال �خ��ارج،
ب�م��ا يشير إل��ى أن��ه ل��ن ت�ك��ون ه�ن��اك ج��والت
ترويجية عاملية .وقال أحد املصادر الثالثة
«س �ي �ض��ع ذل ��ك ع ��بء ال�ص�ف�ق��ة ع �ل��ى ال�ب�ن��وك
املحلية واإلقليمية».
وأض� � � � � ��اف آخ� � � ��ر «ي � �ع � �ن� ��ي ه� � � ��ذا أن م �ع �ظ��م
امل �س �ت �ث �م��ري��ن س� �ي� �ش ��ارك ��ون ك�م�س�ت�ث�م��ري��ن
أجانب مؤهلني في الصفقة السعودية».

وتعتبر ارام�ك��و أع�ل��ى ال�ش��رك��ات ربحية في
ال �ع��ال��م ،وت�خ�ط��ط ل �ت��وزي��ع  75م�ل�ي��ار دوالر
ال� �ع ��ام امل �ق �ب��ل ،أي أع �ل��ى م ��ن خ �م �س��ة أم �ث��ال
توزيعات أبل األعلى بدورها من توزيعات
أي ش��رك��ة م��درج��ة على س�ت��ان��درد آن��د ب��ورز
.500
وي�ع�ن��ي إدراج أرام �ك��و م��زي��دا م��ن االزدح ��ام
ف��ي أس ��واق األس �ه��م ن�ه��اي��ة ال �ع��ام ،إذ تتلقى
علي ب��اب��ا حاليا طلبات االك�ت�ت��اب ل�ل�إدراج
ف��ي ه��ون��غ ك��ون��غ وي �ت��وق��ع أن ت�ج�م��ع شركة
التجارة اإللكترونية  13.4مليار دوالر.
وي��أت��ي إدراج ال ��ري ��اض ب�ع��دم��ا ت �ب��ددت في
ال�ع��ام امل��اض��ي اآلم��ال ف��ي ط��رح أول��ي لنسبة
خ�م�س��ة ف��ي امل�ئ��ة م��ن ال�ش��رك��ة ف��ي ب��ورص��ات
محلية ودول �ي��ة وس��ط ج��دل ب�ش��أن التقييم
ومكان اإلدراج الخارجي.

ُّ
التملك في «جوهرة التاج»
ب��دأت ش��رك��ة النفط الوطنية العمالقة أرام �ك��و السعودية بيع أسهمها ،ال��ذي
طال انتظاره ،وسبق أن تأجل م��رارا ،عارضة على املستثمرين األف��راد ومن
املؤسسات حصة في الشركة األعلى ربحية في العالم من خ�لال إدراج في
بورصة الرياض تداول.
وبوسع السعوديني التواقني لتملك قطعة من أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم
الشراء عبر اإلنترنت ،أو التوجه إلى البنوك املحلية ،التي مددت ساعات العمل لتلبية
الطلب الكبير املتوقع خالل عملية البيع ،التي تستمر حتى  28نوفمبر .وسيباع ما
يصل إلى  0.5في املئة من أرامكو إلى املستثمرين األفراد ،أي نحو  8.5مليارات دوالر
من األسهم ،في الطرح األولي ،الذي تقدر قيمة الشركة بني  1.6و 1.7تريليون دوالر.
وألسابيع ،أخذت اللوحات اإلعالنية على جوانب الطرق وفي مراكز التسوق تمهد
ل�ل�إدراج ،صائحة «أرام�ك��و السعودية ،قريبا على ت��داول» .وعلى وسائل التواصل
االج�ت�م��اع��ي وف��ي امل�ق��اه��ي وخ�ل�ال ال�ج�ل�س��ات ال�ع��ائ�ل�ي��ة ،هيمن ال �ط��رح األول ��ي على
النقاشات.
يقول طبيب األسنان في الرياض ،عبد اهلل الفقيه :إنه بدأ االدخار فور أن أعلن ولي
العهد األم�ي��ر محمد ب��ن سلمان ع��ن خطط ال�ط��رح األول��ي قبل نحو أرب��ع سنوات.
واض��اف« :سأستثمر في الشركة للمدى الطويل ..سأحصل على أسهم مجانية،
وسأشتري مزيدا من األسهم باألرباح .إنها فرصة ال تتكرر».
ال��ى ذل��ك ،تتناقض حملة التسويق املكثفة تلك م��ع بيع أسهم ضخمة أخ��رى هذا
الشهر ،حيث اإلدراج الثانوي لعمالق التجزئة الصيني «علي بابا» في هونغ كونغ،
املدينة التي تجتاحها االحتجاجات .وم��ن غير املتوقع أن تقوم علي بابا بحملة
إعالنية ملا سيصبح أول إدراج بال ورق في هونغ كونغ( .رويترز)

وق��ال��ت أرام �ك��و إن ال �ج��دول ال��زم�ن��ي للطرح
األول � � � � ��ي ت� ��أج� ��ل ب � �ع ��دم ��ا ب � � � ��دأت إج � � � � ��راءات
االس � �ت � �ح � ��واذ ع� �ل ��ى  70ف � ��ي امل � �ئ� ��ة ب �ص��ان��ع
ال� �ب� �ت ��روك� �ي� �م ��اوي ��ات ال � �ش ��رك ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة
للصناعات األساسية (سابك).

«ستاندرد آند بورز داو جونز»
و«فوتسي راسل»
وف ��ي س �ي��اق م�ت�ص��ل ،اب�ل�غ��ت س �ت��ان��درد آن��د
ب ��ورز داو ج��ون��ز وف��وت�س��ي راس ��ل مل��ؤش��رات
األس � � ��واق ع �م�ل�اء ه� ��ذا األس � �ب� ��وع أن �ه �م��ا ق��د
ت � �س� ��رع� ��ان ض � ��م أرام � � �ك� � ��و ال � �س � �ع ��ودي ��ة إل ��ى
مؤشراتهما بعد إدراج الشركة في ديسمبر،
بينما م��ن امل�ق��رر بيع ج��زء كبير م��ن الطرح
للمستثمرين األفراد ،فإن التوقيت والحجم
ُ
ال� ��ذي س��ت �ض��اف ب��ه ال �ش��رك��ة إل ��ى م��ؤش��رات
عاملية سيؤثران على طلب شراء األسهم من
مديري األموال في الخارج.

جوالت عاملية
من جهة أخ��رى ،قالت ثالثة مصادر مطلعة
إن أرامكو ال تنوي تسويق الطرح األولي في
ال�خ��ارج ،بما يشير إل��ى أن��ه ل��ن تكون هناك
جوالت ترويجية عاملية .وقال أحد املصادر
ان ذل��ك سيضع ع��بء الصفقة على البنوك
املحلية واإلقليمية.
وأض� � � � � ��اف آخ� � � ��ر «ي � �ع � �ن� ��ي ه� � � ��ذا أن م �ع �ظ��م
امل �س �ت �ث �م��ري��ن س� �ي� �ش ��ارك ��ون ك�م�س�ت�ث�م��ري��ن
أجانب مؤهلني في الصفقة السعودية».
وت��وق��ع محللون م��ن ب�ن��وك تعمل ببورصة
ال � ��ري � ��اض ن �ط ��اق ��ا واس � �ع� ��ا م� ��ن ال �ت �ق ��دي ��رات
ألرامكو دار بني  1.2و 2.3تريليون دوالر.
وتعتبر أرام�ك��و أع�ل��ى ال�ش��رك��ات ربحية في
العالم وتخطط لتوزيع  75مليار دوالر العام
املقبل ،أي أعلى من خمسة أمثال توزيعات
أب��ل األعلى بدورها من توزيعات أي شركة
مدرجة على ستاندرد اند بورز .500
ويعني إدراج أرامكو مزيدا من االزدح��ام
في أس��واق األسهم نهاية العام ،إذ تتلقى
علي بابا حاليا طلبات االكتتاب إلدراج
في هونغ كونغ ،ويتوقع أن تجمع شركة
ال�ت�ج��ارة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة  13.4م�ل�ي��ار دوالر.
(رويترز وأ ف ب)

ق � � ��ال ع� �ض ��و ب �ه �ي �ئ ��ة ك � �ب� ��ار ال �ع �ل �م ��اء
ال�س�ع��ودي��ة ،الشيخ ع�ب��داهلل املطلق ،في
ب��رن��ام��ج إذاع ��ي أس�ب��وع��ي ي��وم أول من
أم��س :إن االستثمار ف��ي أرام�ك��و جائز
شرعًا .اضاف الشيخ املطلق ،في إجابته
على اح��د املتصلني« :ان (أرام �ك��و) من
أع �م��دة االق �ت �ص��اد ف��ي امل�م�ل�ك��ة ..أعتقد
حتى املشايخ ونحن سنشارك فيها».
وت�ح��ث ال�ح�ك��وم��ة ال�س�ع��ودي�ين األث��ري��اء
ع �ل��ى االس �ت �ث �م ��ار ف ��ي ال� �ط ��رح األول � ��ي
ب ��اس� �ت� �خ ��دام ال �س �ي ��ول��ة امل �ح �ت �ف��ظ ب�ه��ا
ف� ��ي ال � � �خ � ��ارج ،إذ ي �ن �ظ��ر س� �ع ��ودي ��ون
ك �ث �ي��رون إل ��ى األم� ��ر ك �ف��رص��ة إلظ �ه��ار
م��دى وطنيتهم عقب ه�ج��وم سبتمبر
املاضي على منشأتني ألرامكو ،والذي
استهدف قلب صناعة الطاقة باململكة.
وك ��ان ��ت واش� �ن� �ط ��ن وال � ��ري � ��اض ال�ق�ي�ت��ا
باللوم على املنافس اإلقليمي إيران في
الهجمات ،التي أوقفت مؤقتًا أكثر من
خمسة باملئة من املعروض العاملي .في
وقت تنفي طهران أي دور لها.
وق��ال الكاتب السعودي أن��ور أب��و العال
في تغريدة حديثة« :االكتتاب في أرامكو
واجب وطني ملن استطاع إليه سبيال».
ف��ي ح�ين وص��ف مشعل ال��ذاي��دي على
ت��وي �ت��ر ك��ذل��ك م �س��اع��ي األم �ي��ر محمد
ل �ط��رح أرام �ك ��و ل�لاك �ت �ت��اب ال �ع��ام ب��أن�ه��ا
ح �ج��ر ال � ��زاوي � ��ة ل �ب��رن��ام��ج إص�ل�اح ��ي،
يستهدف الحد م��ن اعتماد االقتصاد
ع�ل��ى ال�ن�ف��ط ،وب��أن�ه��ا «ح ��رب ض��روس»
ينبغي أن يدعمها السعوديون.
ل �ك��ن ح �ت��ى ب �ع��ض ال �س �ع��ودي�ي�ن ،ال��ذي��ن
ي��رون أن الحكومة مخطئة في تخليها
عن السيطرة على الشركة ولو جزئيا،
ي �ج ��دون ف ��ي ف��رص��ة ت�م�ل��ك أس �ه��م في
أرام�ك��و إغ��راء تصعب مقاومته .حيث
ي�ق��ول أب��و م�ح�س��ن ،ال ��ذي يعمل سائق
سيارة مع أوبر« ،أرامكو رابحة رابحة..
س��أش�ت��ري ألن امل�ك��اس��ب ك�ب�ي��رة ،لكن
ال أح� ��د راض ع ��ن االك� �ت� �ت ��اب وال ع��ن
ب �ي��ع أرام � �ك� ��و ،خ �ص��وص��ا ل�ل�أج��ان��ب».
(رويترز)

جميعها قانونية عبر استغالل كثير من الثغرات
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قدرة األغنياء
على اإلنفاق بكثافة
على شركات المحاسبة
الشركات الوهمية
لخلق حسابات خاسرة
تقلل من الضرائب
التبرعات «الموجهة»
إلعداد دراسات تخدم
استثماراتهم
 %1من األميركيين
ينفقون على
المحاسبة ما ينفقه
 %60من األميركيين
مجتمعين

إب��ان األزم��ة املالية العاملية في ع��ام ،2009
أدل � ��ى امل �س �ت �ث �م��ر ال �ش �ه �ي��ر واري� � ��ن ب��اف�ي��ت
بتصريح مثير ،بإعالنه دفع ضرائب تقل
«ف ��ي ال �ن �س �ب��ة» ع��ن س�ك��رت�ي��رت��ه ال �خ��اص��ة،
وذلك بفعل استغالل الكثير من «الثغرات»
ال�ت��ي تسمح ل�لأغ�ن�ي��اء ب��ال�ت�ه��رب م��ن دف��ع
ال �ض ��رائ ��ب؛ م �ث �ي �رًا ع��اص �ف��ة ح�ي�ن�ه��ا ح��ول
عدالة النظم الضريبية.

املحاسبون
ال �ك��ات �ب��ان إي �م��ان��وي��ل س��اي��ز ،األس �ت ��اذ في
جامعة «كاليفورنيا» ،وغابريال زوكمان،
االق� � �ت� � �ص � ��ادي امل� �ت� �خ� �ص ��ص ف � ��ي ش � ��ؤون
ال�ض��رائ��ب ،ق� ّ�دم��ا م��ؤخ�رًا كتابيهما «زه��و
غ �ي��اب ال� �ع ��دال ��ة :ك �ي��ف ي �ت �ف��ادى األغ �ن �ي��اء
الضرائب؟ وكيف ندفعهم لإليفاء بها؟»،
ف��ي م�ح��اول��ة ل�لإج��اب��ة ع��ن ال �ت �س��اؤل ال��ذي
ط��رح�ت��ه ت�ص��ري�ح��ات ب��اف�ي��ت م�ن��ذ ع�ق��د من
الزمان.
وي �ك �ش ��ف ال� �ك� �ت ��اب ع� ��ن إي � �ف� ��اء أغ� �ن ��ى 400
أميركي بنسب ضرائب تقل عن تلك ،التي
يفي بها أغنى مليون شخص في بالد العم
سام «في النسبة» ،ويصل البعض إلى حد
دفع مبالغ تقل عن تلك التي يدفعها حتى
بعض األميركيني من غير األغنياء.
ولعل العامل األول ،الذي يساعد فاحشي
ال � � �ث� � ��راء ع� �ل ��ى ت�ل��اف� ��ي اإلي � � �ف� � ��اء ب��ال �ن �س��ب
ال�ع��ال�ي��ة املستحقة عليهم م��ن ال�ض��رائ��ب،

المحاسبون أداة أساسية لألثرياء للته ُّرب الضريبي

قدرتهم على اإلنفاق بكثافة على شركات
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ،ح �ي ��ث ي �ن �ف��ق أغ� �ن ��ى  %1م��ن
األم �ي��رك �ي�ي�ن ع �ل��ى ش ��رك ��ات امل �ح��اس �ب��ة ما
يفوق  %60من األميركيني مجتمعني ،بما
ي��ؤك��د ق��درت�ه��م ع�ل��ى االس�ت�ع��ان��ة باألفضل
في هذا املجال.
ويتبع املحاسبون العديد من الخدع في
ه ��ذا اإلط� � ��ار ،ول �ع��ل أه �م �ه��ا وض ��ع م �ق��رات
ال �ش��رك��ات ال �ت��ي يمتلكها ف��اح�ش��و ال �ث��راء
فيما ي�ع��رف ب �ـ«م�ل�اذات ال �ض��رائ��ب» ،وم��ن
ب�ي�ن�ه��ا ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ج��زر ال�ص�غ�ي��رة مثل
البهاما ،وبعض الدول األكبر مثل أيرلندا.

الشركات الوهمية
ويتخلص األغنياء من نسبة كبيرة للغاية
م ��ن ال �ض��رائ��ب امل�س�ت�ح�ق��ة ب�س�ب��ب م �ث��ل ه��ذا
ال�ت�ك�ن�ي��ك ،وت �ص��ل ال�ن�س�ب��ة إل ��ى  %30ـ �ـ %50
م��ن ال �ض��رائ��ب امل�س�ت�ح�ق��ة عليهم ف��ي بعض
ال�ح��االت ،ال سيما في حالة فاحشي الثراء،
ال��ذي��ن ي�م�ت�ل�ك��ون ال �ع��دي��د م��ن ال �ش��رك��ات ،أو
يشتركون بنسب فيها بشكل مباشر أو من
خالل األسهم.
ك �م��ا ي�ث�ي��ر ال �ك �ت��اب اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة اس �ت �خ��دام
الشركات الوهمية ك��أداة استخدمها الكثير

من رجال األعمال األغنياء ،وأبرزها االدعاءات
ال �ت��ي ث� ��ارت ح ��ول رج ��ل األع� �م ��ال ال� �ب ��ارز في
ال�ح��زب الجمهوري ميت روم�ن��ي باستخدام
شركة وهمية من أجل خلق حسابات وهمية
خاسرة تقلل من الضرائب عليه.
ك�م��ا ي�ت�ب��ع ك�ث�ي��ر م��ن األث ��ري ��اء استراتيجية
«ال � �ق � ��روض» م ��ن أج� ��ل ت�ل�اف ��ي أه� ��م ض��ري�ب��ة
ت��واج��ه فاحشي ال�ث��راء ،وه��ي ضريبة أرب��اح
رأس املال ،والتي يجري فرضها تلقائيًا على
بيع بعض املمتلكات القيمة ،مثل األسهم،
وتعمل ك��رادع للمستثمرين الذين يقومون
بصرفها.
وتتمثل إح��دى ال�ط��رق «امل��اك��رة» والشائعة
ل�ل�ت�ه��رب م��ن ض��ري �ب��ة أرب � ��اح رأس امل� ��ال في
االق� �ت ��راض م��ن أح ��د ال �ب �ن��وك االس �ت �ث �م��اري��ة،
ح�ي��ث ت �ك��ون األس �ه��م ض�م��ان��ة ب�ع��د خ �ي��ارات
ال �ش ��راء ،ال �ت��ي ت �ح��دد س�ع��ره��ا ب�س�ع��ر ث��اب��ت،
حيث يسمح ه��ذا للمقترض بتجنب فرض
ضريبة على أرباح رأس املال.
فضرائب رأس املال تستوجب توافر األصول
اً
في متناول الشخص بدل من توافرها كرهن
ل��دى أح��د البنوك ،بينما يستمتع املقترض
ب �ق��رض غ��ال�ب��ا م��ا ي �ك��ون م�ن�خ�ف��ض ال�ف��ائ��دة
بسبب ض�م��ان��ة ق��وي��ة ل�ل�غ��اي��ة ل��ه ،ب�م��ا يدفع
البنوك بالترحيب بمنحه القروض.

التبرعات
وت �م �ت��د أس ��ال� �ي ��ب ال� �ت� �ه ��رب م ��ن ال �ض��رائ��ب

ل�ت�ش�م��ل اس �ت �غل��ال ال �ت �ب��رع��ات «امل��وج �ه��ة»،
حيث يمنح رجال األعمال تبرعات باملاليني
للمنظمات ال�ب�ح�ث�ي��ة وال �ج��ام �ع��ات ،بهدف
إع� � ��داد دراس � � ��ات وإق � � ��رار ب ��رام ��ج تعليمية
ب�ع�ي�ن�ه��ا ،وغ��ال �ب��ا م ��ا ت �ك��ون ت �ل��ك ال �ب��رام��ج
واألب �ح ��اث ل�خ��دم��ة امل �ج��االت االس�ت�ث�م��اري��ة
التي يعمل بها األثرياء وليس غيرها ،بما
يجعلها في واقع األمر استثمارًا «متنكرًا»
في هيئة تبرع.
أم��ا من على صعيد الحل ،فعلى الرغم من
وع ��د رئ �ي��س ال� � ��وزراء ال �ب��ري �ط��ان��ي األس �ب��ق
ط��ون��ي ب�ل�ي��ر ،وال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي األس�ب��ق
بيل كلينتون بتجنب ه��روب األث��ري��اء من
ال �ض��رائ�بن ف��إن ذل��ك ل��م يتحقق ع�ل��ى أرض
ال� ��واق� ��ع ،ب ��ل ازدادت ق � ��درة األث� ��ري� ��اء ع�ل��ى
ال�ت�ه��رب م��ن ال �ض��رائ��ب ف��ي ن�ه��اي��ة ع�ه��د كل
منهما.
والسبب وراء ذل��ك أن الكثير من األساليب
التي يستخدمها األثرياء للتهرب من دفع
الضرائب هي «قانونية تمامًا» ،حيث يجعل
استهدافها من دون إثبات «النية للتالعب»
ً
مستحيال ،وهو يستلزم تغييرات تشريعية
لاً
ك��ام�ل��ة ،ف�ض� ع��ن ض ��رورة إق ��رار ق��در أكبر
م��ن ال�ت�ع��اون ب�ين ال��دول ف��ي مجال مكافحة
تحركات رؤوس األم��وال «املشبوهة» ،بما
ي �ح��د م ��ن اس �ت �غ�ل�ال ح ��ري ��ة ت �ح ��رك رؤوس
األموال ليخدم مصالح القلة في تجنب دفع
ما يستحق عليهم من ضرائب(ارقام)
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نقص عروض الترفيه يحد من تدفق الزوار

ً
ضغوطا جديدة
قطاع الضيافة الكويتي يواجه
تعرضت سوق الضيافة في الكويت لضغوط على مدار االثني عشر
شهرا الماضية ،رغم التزام الحكومة باالستثمار في المشاريع المختلفة
لتحقيق «رؤية الكويت  ،»2035حسب موقع «هوتلرميدل إيست».
ونظرا ألهمية قطاع السياحة ،فإن مساهمته بشكل مباشر في إجمالي
الناتج المحلي بلغت  973.2مليون دينار بواقع  %2.8في عام 2017
مي مأمون

وفقا لبيانات مجلس السفر والسياحة العامليُ ،يتوقع
ارتفاع القطاع بنسبة  %4.8في املتوسط خالل الفترة من
 2018إلى  2028ليصل إلى 1.68مليون دينار أو  %3من
إجمالي الناتج املحلي في .2028
وتماشيًا مع االستثمار في البنية التحتية واملشاريع من
املتوقع زيادة عدد الغرف الفندقية في الكويت ،بإضافة
1478غ��رف��ة م��ن خ�لال إن�ش��اء  11فندقا على م��دار األع��وام
األرب�ع��ة املقبلة ،بمعدل نمو سنوي مركب نسبته %6.7
ً
اعتبارا من  2020إلى .2023
وي �ش �م��ل ذل ��ك ب �ع��ض ال �ع�ل�ام��ات ال �ت �ج��اري��ة ال �ك �ب��رى مثل
والدورف أستوريا  200غرفة ،وغراند حياة  360وهلتون
غاردن إن  400غرفة.
من جهته ،ق��ال كبير املستشارين في شركة «ت��ي آر أي»
ف�ي�ل�ي��ب ف �ي��رك��وي��س ،إن ال �ب ��طء وال �ث �ب��ات ي �ع ��دان ش �ع��ارا
ألصحاب الفنادق الكويتية ،على الرغم من أنها األصغر
ً
م� �ق ��ارن ��ة ب �ب �ع��ض ج �ي��ران �ه��ا ف ��ي دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي.

ف��ي ه��ذا اإلط ��ار ك�ش��ف ف�ي��رك��وس ،ع��ن ان�خ�ف��اض إي ��رادات
الغرف املتوافرة بنسبة  %15.3على مدى  12شهرا حتى
أغ�س�ط��س امل��اض��ي ،ل�ي�ص��ل إل ��ى  104.2دوالرات للغرفة
ال��واح��دة ،ع��ازي��ا ه��ذا االنخفاض إل��ى التراجع ف��ي معدل
اإلشغال  .%5.3وقال فيركويس« :إن انخفاض اإلي��رادات
وارتفاع تكاليف التشغيل ،تأثرا في املقام األول بتكاليف
ً
اليد العاملة بواقع  2.9 +نقطة مئوية ،وأدى ذلك أيضا
إل��ى ان�خ�ف��اض م�ل�ح��وظ ف��ي م�س�ت��وي��ات رب�ح�ي��ة ال�ف�ن��ادق
ب��ال�ك��وي��ت ،وه��و م��ا يشير إل��ى ان�خ�ف��اض إج�م��ال��ي الربح
التشغيلي لكل غرفة متاحة بنسبة  %20.6م��ن 102.70
دوالر في  2018إلى  81.60دوالرا في .»2019
وأض ��اف«:ي �م �ث ��ل ال �ش ��رق األوس � ��ط وب �ش �ك��ل خ ��اص دول
الخليج أه��م م�ص��در ل�س��وق ال�ف�ن��ادق ف��ي الكويت بمزيج
م��ن رج� ��ال األع� �م ��ال وال �س �ي��اح ال �ق��ادم�ي�ن م��ن ال�س�ع��ودي��ة
والبحرين».
وأش��ار فيركويس إل��ى أن السعودية ،ال ت��زال أكبر سوقا
ُم ّ
صدرة لصناعة السياحة والضيافة إلى الكويت لقربها،
إلى جانب توافر مجموعة خيارات من الترفيه في البالد
مقارنة بالسعودية ،غير أنه من املتوقع أن يتغير هذا مع

¶ توقعات بإنشاء  11فندقا ً جديداً خالل  4أعوام
¶ السعودية أكبر مصدر لصناعة السياحة
والضيافة إلى الكويت
تطور املشهد الترفيهي في اململكة ،بعد افتتاحها دور
ُ
السينما األول خالل العام الحالي  2019وصاحبته إقامة
الحفالت املوسيقية ،وغيرها م��ن القطاعات الترفيهية
ً
املتوقع إقامتها مستقبال.
وت��اب��ع ب��ال �ق��ول« :م ��ن امل�ح�ت�م��ل أن ي ��ؤدي ن�ق��ص ع��روض
الترفيه في الكويت وتوسيعها في الدول املجاورة ،مثل
السعودية ،إلى الحد من تدفق الزوار ،متوقعا أن يصبح
ق�ط��اع ال �ف �ن��ادق ف��ي ال�ك��وي��ت أك�ث��ر اع �ت �م��ادا ع�ل��ى سياحة
الشركات والحكومة والسياحة ذات االهتمام الخاص في
السنوات املقبلة».

إفصاحات

تراجع الطلب من السعودية
قال نائب الرئيس األول للعمليات والتطوير في منطقة الشرق األوسط لشركة سويس إن بل
هوتيل إنترناشيونال ،لوران فوفينيل ،على الرغم من أن مستويات إشغال الفنادق اإلجمالية
واإلي ��رادات السنوية امل�ت�ك��ررة كانت تحت الضغط ،إال أن أداء ال�س��وق املحلية ك��ان أفضل من
بعض الدول املجاورة.
ولفت إلى أن التخفيضات األخيرة في اإلنفاق العام وتراجع الطلب من السعودية خالل عطالت
نهاية األسبوع كان له تأثيرا سلبيا على القطاع.

 %2.3نمو متوقع في الخليج

«إيفا» %121 :قفزة في أرباح الربع الثالث «مركز سلطان»:
أع�ل�ن��ت ش��رك��ة االس�ت�ش��ارات امل��ال�ي��ة ال��دول�ي��ة الثالث بلغت  2.8مليون دينار ،في حني بلغ مليون دينار أرباح  9أشهر

القابضة (إي�ف��ا) ع��ن تحقيق أرب��اح صافية
بلغت  2.03مليون دي�ن��ار ف��ي ال��رب��ع الثالث
من العام الحالي بربحية  8.17فلوس للسهم
ب��ارت�ف��اع نسبته  121.97ف��ي امل�ئ��ة مقارنة
بالفترة املماثلة من العام املاضي.
وقالت الشركة في إفصاح لبورصة الكويت
إن إجمالي اإلي� ��رادات التشغيلية ف��ي الربع

صافي األرباح التشغيلية  1.5مليون دينار.
وب� ّ�ي�ن��ت ال�ش��رك��ة أن ال�خ�س��ائ��ر ف��ي األش�ه��ر
التسعة األول��ى من  2019انخفضت 62.79
ف��ي امل �ئ��ة م�ق��ارن��ة ب��األش�ه��ر ال�ت�س�ع��ة األول��ى
م��ن  ،2018لتسجل  4.2م�لاي�ين دي�ن��ار من
خ �س��ائ��ر ق ��دره ��ا  11.3م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار في
األشهر التسعة األولى من العام املاضي.

أعلنت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية عن تحقيق أرباح صافية بلغت 1.06
مليون دينار في األشهر التسعة األول��ى من العام الحالي بربحية  1.890فلس
للسهم مقارنة بأرباح بلغت  4.8ماليني دينار في األشهر التسعة األولى من عام
 .2018وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة الكويت أن أرباح الربع الثالث من
العام الحالي بلغت  920.9ألف دينار بارتفاع نسبته  96.7في املئة عن األرباح
ّ
املسجلة خالل الفترة املماثلة من عام  2018بربحية سهم بلغت  1.63فلس.

«المزايا» :خطط لرفع اإلنتاجية
والتشغيل في المنطقة

«الوطني» :ارتفاع أصول المالذ اآلمن بدعم المخاوف العالمية

التباطؤ يصيب االقتصادات الكبرى
¶ ال جديد حول الهدنة التجارية ..وضغوط تضخمية في أميركا

قال التقرير األسبوعي لبنك الكويت الوطني« :على الرغم من هدوء المناخ الجيوسياسي
في اآلونة األخيرة إلى حد كبير وذلك بفضل تحسن آفاق أزمة الحرب التجارية وتقلص
تحقق انفصال صعب للمملكة المتحدة عن االتحاد األوروبي ،إال أن الطلب على أصول
المالذ اآلمن قد شهد نموا ملحوظا خالل األسبوع الماضي على خلفية المخاوف
المتعلقة بالنمو العالمي وخلو األفق من أي مستجدات على صعيد المفاوضات التجارية
بين الواليات المتحدة والصين بما ساهم في تفاقم تلك المخاوف».
أضاف التقرير« :بالكاد تمكنت االقتصادات
البريطانية واألملانية من تجنب الدخول في
ح��ال��ة رك ��ود ،ك�م��ا س�ج��ل االق�ت�ص��اد الياباني
ن �م� ً�وا بنسبة  %0.2ع�ل��ى أس ��اس س �ن��وي في
ً
الربع الثالث من العام ،منخفضا من  %1.8في
الربع السابق ،كذلك جاءت البيانات الصينية
مخيبة ل�لآم��ال ه��ي األخ��رى بعد اإلع�ل�ان عن
ضعف مبيعات التجزئة واإلنتاج الصناعي
وبيانات االستثمار أكثر مما كان متوقعًا.
وبالنظر إلى أصول املالذ اآلمن نلحظ ارتفاع
ال �ف��رن��ك ال �س��وي �س��ري ب�ن�س�ب��ة  %0.79م�ق��اب��ل
ال��دوالر على أساس أسبوعي ،كما شهد الني
ً
ال�ي��اب��ان��ي ً
أداء م �م��اث�لا ،ح�ي��ث ارت �ف��ع بنسبة
 .%0.43أم��ا ع�ل��ى ص�ع�ي��د ال�س�ل��ع ،ف�ق��د ارت�ف��ع
امل�ع��دن األص�ف��ر (ال��ذه��ب) بنسبة  %0.58على
م ��دار األي� ��ام ال�خ�م�س��ة امل��اض �ي��ة .وف ��ي ال��وق��ت
ال ��ذي ش �ه��دت أص ��ول امل�ل�اذ اآلم ��ن ارت �ف��اع��ات
ج �ي��دة ت��راج �ع��ت ال �ع �م�لات امل��رت�ب�ط��ة ب�ت�ج��ارة
السلع .وتراجع ال��دوالر األسترالي على مدار
األس�ب��وع وفقد نسبة  %0.55من قيمته أمام
الدوالر .ويرى «الوطني» أنه كان من الواضح
أن اإلقبال على املخاطر قد انحسر األسبوع
املاضي بما تسبب في تراجع عوائد السندات
ال �ح �ك��وم �ي��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ،ح �ي��ث ش �ه��د ع��ائ��د
سندات الخزانة األميركية ألج��ل  10سنوات
انخفاضا هائال ي��وم الخميس امل��اض��ي ،بلغ
ح��وال��ي  6نقاط أس��اس وص��وال إل��ى مستوى
 ،%1.82أي أق ��ل ب��واق��ع  15ن�ق�ط��ة أس ��اس من

هدوء في األسواق بسبب الهدنة التجارية المحتملة

أعلى مستوياته التي سجلها مؤخرًا.
وم� ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،ت �ج��اه �ل��ت وول س�ت��ري��ت
ت �ل��ك امل� �خ ��اوف إل ��ى ح��د ك�ب�ي��ر وه ��و م��ا ظهر
في استقرار م��ؤش��رات داو جونز وستاندرد
أن��د ب��ورز  500بالقرب من أعلى مستوياتها
القياسية.
وتعرض الدوالر األميركي مجددا لضغوط

بيعية م�ع�ت��دل��ة إل��ى ح��د م��ا ،وك ��ان ل�ت��راج��ع
عائدات سندات الخزانة األميركية وارتفاع
ك � ��ل م � ��ن ال �ج �ن �ي ��ه اإلس� �ت ��رل� �ي� �ن ��ي وال� �ف ��رن ��ك
ال �س��وي �س��ري وال�ي�ن ال �ي��اب��ان��ي دور ف��ي دف��ع
ال � � ��دوالر ن �ح��و االن� �خ� �ف ��اض ،وك � ��ان ال � ��دوالر
األم �ي��رك��ي ق��د ف�ق��د ات�ج��اه��ه ال�ت�ص��اع��دي في
ال �ن �ص��ف ال �ث��ان��ي م ��ن األس � �ب ��وع اس �ت �ج��اب��ة

ضعف البيانات البريطانية
أشار «الوطني» إلى تجنب االقتصاد البريطاني ركودًا فنيًا في الربع الثالث وبلغ معدل النمو  %0.3مقابل  -%-0.2في الربع الثاني،
حيث يجري تعريف الركود الفني على أنه عبارة عن فصلني متتاليني من االنكماش وتحقيق نمو بالسالب .وعلى الرغم من تجنب
الركود ،فقد أصبح النمو االقتصادي بطيئًا بشكل غير مريح .أما على صعيد النمو االقتصادي على أساس سنوي ،فتباطأ نمو الناتج
املحلي اإلجمالي في الربع الثالث إلى  %1مقابل  ،%1.3فيما يعد أدنى مستويات الزخم التي يشهدها منذ عام  .2010وأشارت البيانات
الشهرية للناتج املحلي اإلجمالي إلى تقلص معدالت النمو للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر في ظل تباطؤ الزخم بشكل واضح
مع اقترابنا من نهاية العام .ومن الواضح أن هناك ضعفًا في العوامل األساسية للنمو ،في حني يتوقع البنك املركزي ضعف األداء في
الربع الرابع ،حيث الحظ البنك املركزي تزايد املؤشرات الدالة على تراجع الطلب على التوظيف بالتزامن مع انخفاض فرص العمل في
األشهر الثالثة األخيرة مع توقعات تشير إلى تراجع نمو الرواتب قريبًا .أما على صعيد سوق العمل ،فقد كان قطاع التوظيف هو أبرز
مكتب اإلحصاءات الوطنية خالل
ما في االقتصاد البريطاني منذ استفتاء انفصال اململكة املتحدة عن االتحاد األوروبي .إال ان بيانات
ّ
األسبوع املاضي قد أكدت أن سوق العمل فقدت زخمها في الربع الثالث على خلفية حالة عدم اليقني املتعلقة بانفصال اململكة املتحدة
عن االتحاد األوروبي ،حيث تراجعت أعداد التوظيف الجديدة بواقع  58ألف موظف مقارنة باألشهر الثالثة السابقة.

لظهور امل�خ��اوف التجارية ف��ي ظ��ل الغياب
التام ألي تطورات جديدة.
أف ��اد ت�ق��ري��ر «ال��وط �ن��ي» أن ب�ي��ان��ات التضخم
ال� �ش� �ه ��ري ��ة ف � ��ي ال� � ��والي� � ��ات امل � �ت � �ح ��دة ج � ��اءت
م�ف��اج�ئ��ة الت �خ��اذه��ا ات �ج��اه��ا ص �ع��ودي��ا وإن
كان معدل النمو السنوي شهد ثباتًا نسبيًا،
ح �ي��ث ت �س��ارع��ت وت �ي��رة ن �م��و م��ؤش��ر أس �ع��ار
املستهلكني األميركي بشكل طفيف في شهر
أك �ت��وب��ر م��ن  %1.7ع �ل��ى أس� ��اس س �ن��وي إل��ى
 %1.8على أس��اس سنوي ،في حني انخفض
معدل التضخم األساسي من  %2.4إلى .%2.3
وتعد بيانات مؤشر أسعار املستهلكني أقل
بكثير باملقارنة بمستويات ال��ذروة املسجلة
خ�لال ال�ع��ام امل��اض��ي التي بلغت ح��وال��ي .%3
ح�ي��ث ارت �ف��ع م�ق�ي��اس ال�ت�ض�خ��م امل�ف�ض��ل ل��دى
ب �ن��ك االح �ت �ي��اط��ي ال �ف ��درال ��ي (م ��ؤش ��ر أس �ع��ار
اإلن� �ف ��اق االس �ت �ه�ل�اك ال �ش �خ �ص��ي األس ��اس ��ي)
بنسبة  %1.7على أساس سنوي في سبتمبر،
والذي جاء أقل من مستواه املستهدف البالغ
 %2للعام الحالي.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال رئ �ي��س م�ج�ل��س االح�ت�ي��اط��ي
ال� �ف ��درال ��ي ج� �ي ��روم ب � ��اول ف ��ي ش �ه��ادت��ه أم ��ام
ال �ك��ون �غ��رس أن� ��ه م ��ن غ �ي��ر امل ��رج ��ح ان ي �ق��وم
االحتياطي الفدرالي بتغيير أسعار الفائدة
ق��ري �ب��ًا ط ��امل ��ا ب �ق��ي االق� �ت� �ص ��اد ع �ل��ى م �س��اره
الحالي.
ف��ي أوروب� ��ا ج��اء األداء االق �ت �ص��ادي ضعيف
جدًا وإن لم يدخل في حالة ركود تمكن اقوى
االق �ت �ص��ادات األوروب �ي��ة (أمل��ان�ي��ا) ب��ال�ك��اد من
تجنب االنزالق في حالة من الركود في الربع
الثالث بفضل نمو الناتج املحلي اإلجمالي
بنسبة  %0.1ع�ل��ى أس ��اس رب��ع س �ن��وي .وق��د
أدى هذا النمو إلى ارتفاع املعدل السنوي إلى
 0.5،%مقابل  %0.3في الربع الثاني .وتتمثل
األخبار اإليجابية في تمكن أملانيا من تجنب
ال��رك��ود فنيًا م�ج��ددًا .وب�خ�لاف ذل��ك ،يبدو أن
االق �ت �ص��اد ف��ي وض ��ع ض�ع�ي��ف ح�ي��ث اس�ت�م��ر
رك ��ود ال �ق �ط��اع ال�ص�ن��اع��ي ف��ي ال��رب��ع ال�ث��ال��ث.
ول�ح�س��ن ال �ح��ظ ،ت�م�ك��ن ق �ط��اع ال �خ��دم��ات من
تعزيز األداء االقتصادي.
أظ� �ه ��رت أح � ��دث امل� ��ؤش� ��رات دالالت م�ب��دئ�ي��ة
تدعو للتفاؤل بأن االقتصاد األملاني يقترب
م��ن أس ��وأ ن�ق�ط��ة وال �ت��ي ي�م�ك��ن أن ي �ب��دأ منها
ف��ي االرت�ف��اع تدريجيًا ف��ي ال�ع��ام  .2020حيث
ج��اءت أح��دث تقارير مسح  ZEWوالبيانات
املتعلقة بالتجارة وطلبيات املصانع أفضل
م��ن املتوقع .وك��ان مؤشر م��دي��ري املشتريات
الصناعي العاملي قد بلغ أدنى مستوياته في
يوليو بما يعزز ان تراجع القطاع الصناعي
العاملي بدأت تهدأ وتيرته .إال ان تحسن تدفق
ال�ب�ي��ان��ات ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ي��ورو ل��م ي�ك��ن كافيًا
ل�ت�ش�ج�ي��ع ال �ي ��ورو ع�ل��ى االرت� �ف ��اع ف��ي ال��وق��ت
الحالي.

برامج التحفيز تحرك نشاط القطاع الخاص

أش��ار التقرير العقاري األسبوعي لشركة املزايا
القابضة إل��ى ات�ج��اه الخطط واالستراتيجيات
امل �ت��وس �ط��ة وال �ط��وي �ل��ة األج� ��ل ف��ي دول امل�ن�ط�ق��ة،
نحو رفع قيمة التشغيل االقتصادية ،وتحسني
ّ
مستقرة
ال�ك�ف��اءة اإلن�ت��اج�ي��ة ،وخ�ل��ق ف��رص عمل
على كل األنشطة واملجاالت االقتصادية.
وذك� � ��ر ال �ت �ق��ري��ر أن � ��ه ب� ��االط�ل��اع ع �ل��ى ال �ب �ي��ان��ات
املتداولة نجد أن ه��ذه االستراتيجيات ،نجحت
ف��ي تحقيق ن�ت��ائ��ج إي�ج��اب�ي��ة؛ إذ ت �ج��اوزت قيمة
ال �ت �ش �غ �ي��ل ل� ��دى ع� ��دد م ��ن ال �ق �ط��اع��ات ال �ح �ي��وي��ة
نسبة  %100خاصة قطاعات الطاقة والسياحة
والعقار .وأش��ارت شركة املزايا إلى أن النتائج
جاءت متجاوزة الخطط واألهداف على مختلف
ال �ق �ط��اع��ات االق �ت �ص��ادي��ة؛ إذ اس �ت �ط��اع ع ��دد من
اقتصادات دول املنطقة الوصول إلى قاعدة من
اإلنجازات الشاملة ،التي باتت قادرة على تأمني
وخلق فرصة عمل جديدة في كل الظروف املالية
واالق �ت �ص��ادي��ة .وي��أت��ي ذل��ك ن�ظ��را ال��ى اس�ت�م��رار
ُّ
التوسع وطرح املشاريع الجديدة ،وهيمنة حالة
االس �ت �ع��داد ال �ت��ي ت�ظ�ه��ره��ا ال �ج �ه��ات الحكومية
وال�خ��اص��ة على ك��ل املستويات ل�ج��ذب املشاريع
االق �ت �ص��ادي��ة امل �ت �ن� ّ�وع��ة ،واالس �ت �ف��ادة م��ن جميع
ال� �ت� �ط ��ورات ال �ت��ي ي�س�ج�ل�ه��ا االق �ت �ص ��اد ال �ع��امل��ي
والقطاعات االقتصادية التشغيلية املختلفة.
وقالت «امل��زاي��ا» إن تحقيق أعلى نسب تشغيل،
وق � ��درات ع�ل��ى خ�ل��ق ف ��رص ع�م��ل ج��دي��دة ترتبط
ب�ق��درة االق�ت�ص��ادات الكبرى واالق�ت�ص��اد العاملي
ع�ل��ى تحقيق ن�س��ب ال�ن�م��و امل�س�ت�ه��دف��ة ،ال�ت��ي من
املتوقع أن تصل إل��ى  %3في نهاية عامي 2019
ً
و ،2020التي تقل قليال عن معدل النمو املحقق
في نهاية العام املنصرم بنسبة .%3.1
وأك� � ��دت «امل� ��زاي� ��ا» أن م� �ع ��دالت ال �ن �م��و امل�ت��وق�ع��ة
ل�ل�اق� �ت� �ص ��ادات ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة س �ت �ص��ل إل � ��ى %2.3
م ��ع ن �ه��اي��ة ال �ع ��ام ال �ح��ال��ي ،ف ��ي ح�ي�ن ت��أت��ي ه��ذه
ّ
ّ
التوسعية التي
التوقعات مدعومة بامليزانيات
جرى اعتمادها للعام ذاته ،في حني إنها وصلت
أعلى مستوياتها في اململكة العربية السعودية
بـ 1.1تريليون ريال.
ورأى ت� �ق ��ري ��ر «امل � � ��زاي � � ��ا» أن ب� ��رام� ��ج ال �ت �ح �ف �ي��ز
االقتصادي ذات العالقة بأنشطة القطاع الخاص،
بجانب اس�ت�م��رار أنشطة االس�ت�ث�م��ار ف��ي البنية
التحتية ،ستعمل على دعم نمو القطاعات غير
النفطية ،وتؤدي في النهاية إلى استحداث كثير
من فرص االستثمار ،وفرص العمل الجديدة.
وف��ي اإلط��ار ،أوضحت «امل��زاي��ا» أن كل املؤشرات
ّ
ترجح ّ
تحسن وتيرة نمو القطاعات غير النفطية
ل ��دى دول امل�ن�ط�ق��ة خ�ل�ال ال �ع��ام ال �ح��ال��ي ،ب��واق��ع

 ،%3.3وبنسبة  %3.5ف��ي ع��ام  ،2020األم��ر ال��ذي
من شأنه أن يرفع من معدالت التشغيل والطلب
على العمالة امل��اه��رة م��ن ج��دي��د .وأردف��ت امل��زاي��ا،
أن مؤشرات األداء للشركات العاملة لدى أسواق
ً
املنطقة تبدو متداخلة تارة ومتكاملة تارة أخرى
أمام تطورات وتحديات األسواق القائمة.

أسواق املنطقة
وت �ع��زز األرب� ��اح امل�ح�ق�ق��ة ه��ذا امل �ف �ه��وم ،إذ ارت�ف��ع
إج �م��ال��ي األرب � ��اح امل�ج�م�ع��ة ل �ـ  45ش��رك��ة م��درج��ة
لدى أسواق اإلمارات من كل القطاعات ما يشكل
 49.2مليار دره��م خ�لال الشهور التسعة األول��ى
م��ن ال�ع��ام ال�ح��ال��ي ،وبنسبة نمو بلغت %17.77
م�ق��ارن��ة م��ع ال�ف�ت��رة ذات�ه��ا م��ن ال�ع��ام امل��اض��ي ،في
حني استطاعت الشركات املدرجة في السعودية
ت�ح�ق�ي��ق أرب � ��اح ب�ق�ي�م��ة  64.7م �ل �ي��ار ري� ��ال خ�لال
الفترة ذاتها.
وأوض �ح��ت امل��زاي��ا أن ارت �ف��اع أس �ع��ار ال�ن�ف��ط عن
مستوياتها املتدنية التي سجلتها في عام ،2014
والسنوات الالحقة ك��ان له تأثير كبير ومباشر
على خفض وتيرة النشاط االقتصادي.
وشكل االرت �ف��اع املسجل على األس�ع��ار منذ عام
 ،2017واس�ت�ق��راره��ا ع�ن��د م�س�ت��وي��ات أق��ل بقليل
من األسعار املستهدفة من قبل املنتجني ،تحديًا
ك��ان ل��ه تأثير مباشر وإي�ج��اب��ي على رف��ع حركة
التوظيف على مستوى اقتصادات املنطقة.
وت �ح��دث ت�ق��ري��ر امل��زاي��ا ع��ن ال�ن�م��و امل�س�ج��ل على
أع � ��داد ال �س �ك��ان ل ��دى دول امل �ن �ط �ق��ة ،ال� ��ذي شكل
ً
عامال رئيسيًا في زي��ادة حجم املشاريع وفرص
االستثمار والتوظيف املسجلة ،كما ساهم في
ذلك أيضًا التسهيالت االستثمارية التي تقدمها
اقتصاديات دول املنطقة ،ومكنتها من أن تصبح
مقرًا للكثير من الشركات العاملية.
على سبيل املثال فإن إمارة دبي وحدها شهدت
ن�م�وًا ف��ي أع ��داد ال�س�ك��ان وص��ل إل��ى  %6.1حتى
نهاية الربع الثاني من العام الجاري ،ليصل عدد
السكان إل��ى  3.272م�لاي�ين نسمة ،فيما سجلت
امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة زي� � ��ادة ف ��ي أع� ��داد
السكان في النصف األول من العام الجاري بلغت
 34مليون نسمة ،بنسبة نمو وصلت إلى .%3.5
ً
وم ��ع ت��وق �ع��ات ب��ارت �ف��اع أع� ��داد ال �س �ك��ان وص ��وال
إل��ى  37مليون نسمة ،س�ي��ؤدي ذل��ك إل��ى إط�لاق
ك��م ه��ائ��ل م��ن امل �ش��روع��ات ال �ك �ب��رى ف��ي مختلف
مناطق اململكة العربية السعودية بحسب املزايا،
فيما جاءت املؤشرات موازية لدى سلطنة عمان
ل�ي�ن�م��و ع ��دد ال �س �ك��ان  ،%5.8وذات ال �ش��يء ل��دى
مملكة البحرين في الفترة ذاتها.
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فازت بالمراكز األولى في المزادات العالمية

وليد الصقعبي
ساعات الستيل تأخذ نصيب
األسد في بورصة أثمن
الساعات في العالم ،وهي
تعتبر من أفضل االستثمارات
في السوق حالياً ،حيث جرى
تحطيم الرقم القياسي
ألغلى ساعة في العالم،
وذلك في مزاد Only Watch
في تاريخ  9نوفمبر 2019
بمبلغ  31مليون دوالر ،بذلك
تخطت شركة باتيك فيليب
الرقم القياسي ألغلى ساعة
يد بالعالم المسجل سابقا
باسم شركة «رولكس» التي
امتلكت الرقم القياسي
لمدة حوالي سنتين ،بعد أن
جرى بيع ساعة «بول نيومان
دايتونا» بقيمة  5.4ماليين
د.ك في مزاد كان بتاريخ
أكتوبر .2017

ساعات «الستيل»..
أفضل استثمار في السوق
بول نيومان ،هو أحد أكثر النجوم شهرة في السينما في العالم،
وأصبح نجمًا مرة أخرى في دار مزاد «فيليبس» في نيويورك،
جرى عرض ساعته« ،رولكس دايتونا» تم تصنيعها سنة 1968
ف��ي امل ��زاد وبيعها م�ق��اب��ل  15.5م�ل�ي��ون دوالر أي م��ا ي �ق��ارب 5.4
ماليني دينار كويتي ،وبذلك ُحطم الرقم القياسي السابق الذي
ك��ان مسجال لساعة باتيك فيليب  Ref. 1518بمبلغ  11مليون
دوالر ،أي ما يقارب  3.3ماليني د.ك.
أم ��ا س��اع��ة ب��ات��ك ف�ي�ل�ي��ب «غ ��ران ��د م��اس�ت��ر ج��اي��م» ف�ق��د ف��اق��ت كل
التوقعات برقم قياسي خرافي قد يصمد لسنوات طويلة ،حيث
بلغ املبلغ  9ماليني و 447ألف دينار كويتي ضمن مزاد «اونلي
واتش» الخيري.
تتميز س��اع��ة «ب��ات��ك فيليب غ��ران��د م��اس�ت��ر ج��اي��م» بالتعقيدات

مقارنة بين ثالث ساعات رياضية ..عالمية

الجميلة ،والتي تعتبر من اصعب التعقيدات في عالم الساعات
مثل :مينت ربيتر ،الليل والنهار ،توقيت ث��ان ،السنة الكبيسة،
اليوم ،التاريخ ،الشهر وغيرها من التعقيدات ،حيث يبلغ عدد
التعقيدات في الساعة  20تعقيدة ،كذلك تعتبر هذهُ الساعة أول
ساعة «غراند ماستر جايم» بمعدن الستيل ،حيث نحتت عبارة
 The Only Oneفي قرص الساعة الداخلي ،وذلك مؤشر من شركة
«باتك فيليب» لتميز هذه الساعة بمعدن الستيل الفريد.
الجدير بالذكر هو أن مزاد «أونلي واتش» هو مزاد خيري يقام
كل سنتني في سويسرا ،بمشاركة أهم وأفضل شركات الساعات
في العالم في تقديم ساعة يونيك بيس ،مصممة خصيصا لهذا
املزاد ،ولن تنتج مرة اخرى ،ويتم التبرع بااليرادات ملصلحة دعم
أبحاث مرض الحثل العضلي.

المنافسة في سوق الساعات الرياضية تحتدم بين ثالث من أهم الشركات في العالم
وهي« :باتك فيليب» و«أوديمار بيغيه» و«فاشيرون كونستانتين» .ونقدم لكم مقارنة
بين  3ساعات من الشركات الثالث العالمية:

NAUTILUS - 57111/A

Oversees

Royal Oak

من «باتيك فيليب»

من «فاشيرون كونستانتين»

من «أوديمار بيغيه»

سعر
البوتيك

 9500د.ك

سعر السوق الرمادي
في الكويت

جسدت  Nautilusالساعات
ال��ري��اض�ي��ة األن�ي�ق��ة منذ عام
 1976ب �ش �ك �ل �ه ��ا امل �ث �م��ن
امل� �س� �ت ��دي ��ر ل �ل��إط � ��ار ح ��ول
زجاج الساعة ،والبناء البارع
ل �ل �ك��وة ب ��داخ �ل �ه ��ا ،وامل �ي �ن��اء
املنقوش بشكل أفقي .وبعد
 40ع��ام��ا ،ت �ض��م م�ج�م��وع��ة
رائ� �ع ��ة م ��ن امل � ��ودي �ل��ات ،ف��ي
ال � �ف� ��والذ وال� ��ذه� ��ب ال� � ��وردي
وال ��ذه ��ب األب �ي��ض أو خليط
من درجتني لونيتني لتواكب
أك�ث��ر أن �م��اط ال�ح�ي��اة نشاطا
بشكل راق ال يضاهى.

 22000د.ك

ال��������ح��������ج��������م:

 40مم

ال�����س�����م�����اك�����ة:

 8.3مم

ال�������م�������ح�������رك :اوتوماتيك

ق��ط��ع ال��م��ح��رك:

212

ع��دد المجوهرات:

30

احتياط��ي الطاقة:

 45ساعة

مقاومة ال��م��اء:

 120مترا

سنة ال��م��ودي��ل:

1976

سعر
البوتيك
ت�ج� ّ�س��د «أوڤ� ّ�رس �ي��ز» روح
ال �س �ف��ر وك� � ��ل م ��ا ت�ح�م�ل��ه
معانّ ،إن هذا االنفتاح
من ٍ
ع�ل��ى ال �ع��ال��م امل� �ت ��وارث عن
«ف��رن �س��وا ك��ون�س�ت��ان�ت�ين»
متجذر في صميم فلسفة
«ڤ��اش��رون كونستانتني»
م �ن��ذ ن �ش��أت �ه��ا .ه � ��ذا ّ
وإن
س � ��اع � ��ات «أوڤ � ��رس � � �ي � ��ز»،
ّ
املصممة وفقا لروح األناقة
ّ
ال�ي��وم�ي��ة وال�ع�م�ل��ي��ة بفضل
آل � �ي� ��ة أس� ��ورت � �ه� ��ا ال �ق��اب �ل��ة
للتغيير وأقفالها املريحة،
رفيق املسافر املثالي.

 6400د.ك

سعر السوق الرمادي
في الكويت

سعر
البوتيك

 5100د.ك

ال���������ح���������ج���������م:

 41مم

ال�����س�����م�����اك�����ة:

 11مم

ال��������م��������ح��������رك :اوتوماتيك

ق��ط��ع ال��م��ح��رك:

172

عدد المجوهرات:

37

احتياطي الطاقة 60 :ساعة

م��ق��اوم��ة ال��م��اء:

 150مترا

س��ن��ة ال��م��ودي��ل:

1977

 5900د.ك

سعر السوق الرمادي
في الكويت

ق��دم��ت دار «اودي� �م ��ار
ب� �ي� �غ� �ي ��ه» أول س ��اع ��ة
«روي � ��ال أوك» Royal
 Oakع � � � ��ام ،1972
وك� � ��ان� � ��ت أول س ��اع ��ة
ري � � ��اض� � � �ي � � ��ة ف� � ��اخ� � ��رة
ش� ��دي� ��دة ال� �ن� �ح ��ول ف��ي
ال� ��وق� ��ت ن �ف �س��ه ،وم �ن��ذ
ذل��ك ال��وق��ت ت��واظ��ب في
رح �ل��ة اإلب� ��داع وتتفنن
في تقديم أحدث نماذج
ال � � �س� � ��اع� � ��ات امل � � � � ��زودة
ب � �ت � �ع � �ق � �ي� ��دات ف ��ائ� �ق ��ة
الجودة.

 8500د.ك

ال��������ح��������ج��������م:

 41مم

ال�����س�����م�����اك�����ة:

 10.4مم

ال�������م�������ح�������رك :اوتوماتيك

ق��ط��ع ال��م��ح��رك:

257

عدد المجوهرات:

32

احتياطي الطاقة:

 70ساعة

م��ق��اوم��ة ال��م��اء:

 50مترا

س��ن��ة ال��م��ودي��ل:

1972

أسعارها بين  120و 8500دينار كويتي

ساعات يرتديها كبار الرؤساء التنفيذيين في العالم
محمد مراح
الساعة التي يرتديها أي شخص في معصمه قد
تكون دليالً على ذوقه وتفكيره ،وثقافته ورقيه،
فهي رمز لألناقة والجاذبية تحديداً عند الرجال،
كما أنها أصبحت من اإلكسسوارات المهمة
واألساسية لدى كثير من األشخاص.
فبعد أن كانت ساعة اليد عبارة عن إكسسوار غير

1

تيم كوك..
شركة Apple

2

مهم تحولت ،وفق خبراء الموضة ،إلى إكسسوار ال
تكتمل الموضة واألزياء إال بوجوده ،ومن مجرد أداة
لمعرفة الوقت ،إلى عالم له رموزه وتصميماته
وجاذبيته ،لذلك فإن أناقة الرجل وجاذبيته تبدآن
من ساعة يده ،لما لها من تأثير ساحر في ّ
طلته،
وتكوين االنطباع عن شخصيته بين المحيطين به،
ومن النظرة األولى ،السيما أن الكثير من الرجال
يسعون لشراء أفخمها وأغالها كي ُيظهروا
راندال ستيفنسون
شركة AT&T

الساعة:

Apple Watch

الساعة:

الثمن:

ً
دينارا
122

الثمن:

6

مايكل كوربات
شركة Citigroup

الساعة:
الثمن:

Jaeger LeCoultre Master
Perpetual Calendar Q149242A

ً
دينارا
5955

7

TAG Heuer Kirium
CL111A

ً
دينارا
866

أكيو تويودا
شركة Toyota

الساعة:
الثمن:

Patek Philippe
Calatrava 5119G

ً
دينارا
6890

3

أناقتهم ،حتى وإن كان استخدامها يتوقف على
معرفة الوقت فقط.
ويحرص الرؤساء التنفيذيون لكبار شركات العالم،
وأكبر العقول االقتصادية التي مكنتهم من
الحصول على أموال طائلة ،على جاذبيتهم
وأناقتهم التي تتجلى بشكل أكبر من خالل
الساعات التي يقومون بارتدائها.

ساتيا ناديال
شركة Microsoft

4

وتختلف أذواق هؤالء الرؤساء التنفيذيين عندما
يتعلق األمر بالساعات ،فمنهم من يرغب في
الساعات الرياضية ،بينما يختار آخرون الساعات
الكالسيكية ،التي تتعدد أنواعها وأثمانها ،ونرصد
لكم عددا من الرؤساء التنفيذيين الكبار والساعات
التي ظهروا وهم يرتدونها ،وفق ما نشرته
 Business Insiderنقال عن فريق من خبراء شركة
Crown & Caliber

دارا خسروشي
شركة Uber

5

جيف بيزوس
شركة Amazon

الساعة:

Breitling Colt
Automatic

الساعة:

Chopard Mille
Miglia 16/8997

الساعة:

Ulysse Nardin Dual
Time 233-88-7

الثمن:

 1100دينار

الثمن:

 2066دينارا

الثمن:

 3920دينارا

8

جيف وينر
شركة LinkedIn

9

جيفري إميلت
شركة General Electric

الساعة:

Audemars Piguet
Royal Oak

الساعة:

الثمن:

 8507دنانير

الثمن:

Breitling
Chronospace M78365

ً
دينارا
1857

10

جون واتسون
شركة Chevron

الساعة:
الثمن:

Breitling
Aerospace E79362

ً
دينارا
1330
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خالل السحب الذي س ُيقام في يناير المقبل

بحضور مزيد الحربي

«الوطني» يمنح عمالء «الشباب»
فرصة الفوز «بهوندا» HR-V
يسعى بنك الكويت الوطني باستمرار
إل��ى مكافأة عمالء باقة ال�ش�ب��اب ،وذل��ك
من خالل تقديم مجموعة من العروض
وامل��زاي��ا االستثنائية والحصرية التي
ت �ت �م��اش��ى م ��ع اه �ت �م��ام��ات �ه��م وت ��واك ��ب
أسلوب حياتهم ،ومن هذا املنطلق عمد
ال �ب �ن��ك إل� ��ى إط �ل��اق م �ن��ذ ب �ض �ع��ة أش�ه��ر
حملة مخصصة لهم تؤهلهم للحصول
على فرصة رب��ح س�ي��ارة ه��ون��دا ،HR-V
وذل � ��ك ع �ن��د اس �ت �خ ��دام ب��رن��ام��ج خ��دم��ة
الوطني عبر املوبايل.
وس�ت�ك��ون أم ��ام ع�م�لاء ال�ش�ب��اب فرصة
واحدة للفوز بسيارة هوندا  HR-Vفي
السحب ال��ذي سيجري في شهر يناير
 ،2020وذل��ك مقابل كل عملية مصرفية
ت�ت��م م��ن خ�ل�ال ب��رن��ام��ج خ��دم��ة الوطني
ع� �ب ��ر امل ��وب ��اي ��ل أو ع� �ن ��د ت� �ح ��دي ��ث رق ��م
الهاتف النقال والبريد اإللكتروني عبر
ال �ب��رن��ام��ج .بينما س�ت�ك��ون أم ��ام عمالء
ب��اق��ة الشباب ممن يحولون مكافآتهم
ال �ط�لاب �ي��ة إل ��ى ال �ب �ن��ك ف��رص �ت��ان ل�ل�ف��وز
خ�ل�ال س�ح��ب ش�ه��ر ي�ن��اي��ر  ،2020وذل��ك
م �ق��اب��ل ك��ل ع�م�ل�ي��ة م�ص��رف�ي��ة م��ن خ�لال
برنامج خدمة الوطني عبر املوبايل أو
عند تحديث رقم الهاتف النقال والبريد
اإللكتروني.
وتصل فرص الربح إلى  15فرصة كحد
أق �ص��ى ف ��ي ال �ش �ه��ر ،وذل � ��ك ع �ب��ر إج� ��راء
أي م�ع��ام�لات مصرفية أو تحديث رقم
ال �ه��ات��ف ال �ن �ق��ال وال �ب��ري��د اإلل �ك �ت��رون��ي
م��ن خ�ل�ال ب��رن��ام��ج خ��دم��ة ال��وط�ن��ي عبر
املوبايل.
وت �ع �ق �ي �ب��ًا ع �ل��ى ه� ��ذه ال �ح �م �ل��ة امل �م �ي��زة،
أع� �ل ��ن ع �ل ��ي ح �س�ي�ن امل� ��دي� ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي
ف � ��ي م� �ج� �م ��وع ��ة ال � �خ� ��دم� ��ات امل �ص��رف �ي��ة
ال�ش�خ�ص�ي��ة ف��ي ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط�ن��ي
ً
قائال« :نحرص في بنك الكويت الوطني
دوم� ��ًا ع �ل��ى م �ن��ح ع �م�ل�اء ب��اق��ة ال�ش�ب��اب

ً
فرعا
 VIVAتفتتح
في مبنى الركاب T1

علي حسين

ملصق الحملة الجديدة من «الوطني»

ح�م�لات استثنائية تلبي اهتماماتهم
وتطلعاتهم ،ول�ل��دخ��ول ف��ي السحب ما
ع �ل��ى ال �ع �م�ل�اء إال ت�ح�م�ي��ل واس �ت �خ��دام
خدمة الوطني عبر املوبايل».
وأض � ��اف ح �س�ين «ل �ق��د أردن � ��ا م��ن خ�لال
ه��ذه الحملة تشجيع ال�ع�م�لاء الشباب
على اس�ت�خ��دام برنامج خدمة الوطني
عبر املوبايل الذي يوفر لهم الكثير من
الراحة والسهولة ،حيث يمنحهم ميزة
القيام بالعديد من املعامالت املصرفية
بكل سرعة ومن دون الحاجة إلى زيارة
ال �ف��رع .ك�م��ا يمنحهم ال�ب��رن��ام��ج طريقة
سهلة وسريعة إلدارة حسابهم البنكي
في أي وقت ومن أي مكان».
وت� ��اب� ��ع« :ن �ع �م��ل ب �ش �ك��ل م �س �ت �م��ر ع�ل��ى

ت �ط��وي��ر ب��رن��ام��ج خ��دم��ة ال��وط �ن��ي عبر
املوبايل ليتماشى مع متطلبات الشباب
وحياتهم العصرية السريعة ،كما أننا
نعد العمالء الشباب بتقديم املزيد من
الحمالت املميزة واالستثنائية».
ال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ه� ��ذا ه ��و ال�س�ح��ب
ال �ث ��ان ��ي ل �ع �م�ل�اء ب ��اق ��ة ال� �ش� �ب ��اب ،ح�ي��ث
ج� � ��رى س ��اب� �ق ��ًا ال� �س� �ح ��ب ع� �ل ��ى س� �ي ��ارة
هوندا سيفيك بمواصفات كاملة خالل
فعاليات سحب الوطني الكبير في 27
سبتمبر املاضي.
وي� �ق ��دم ب��رن��ام��ج خ ��دم ��ة ال��وط �ن��ي ع�ب��ر
امل��وب��اي��ل ط��ري �ق��ة س�ه�ل��ة وآم �ن��ة ل�ل�ق�ي��ام
بالعديد من املهام بالكثير من السهولة،
وم �ن �ه��ا ف �ت��ح ح �س ��اب ج ��دي ��د ،وال �ت �ق��دم

ب�ط�ل��ب ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ق� ��رض ،وزي� ��ادة
ال �ح��د االئ�ت�م��ان��ي ل�ل�ب�ط��اق��ة االئ�ت�م��ان�ي��ة،
وخ� ��دم� ��ات دف � ��ع م� �ت� �ط ��ورة م �ث��ل خ��دم��ة
امل��دف��وع��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ل�ل�ت�س��وق ل��دى
جهات متعددة وخدمة الوطني للدفع
السريع لتسلم األموال أو سداد الفواتير
أو ح�ت��ى ت�س��دي��د م�ب�ل��غ م�س�ت�ح��ق ألح��د
األص��دق��اء ،وإدارة الحساب والبطاقات
االئتمانية أثناء السفر ،واالط�لاع على
امل� �ع ��ام�ل�ات ال� �ت ��ي ت �م��ت ع �ل��ى ال �ح �س��اب
وال�ب�ط��اق��ات االئتمانية ،واالط�ل�اع على
م�ج�م��وع ن �ق��اط م��اي�ل��ز ال��وط �ن��ي ون�ق��اط
م�ك��اف��آت ال��وط�ن��ي ،وتفعيل الحسابات
امل �ج �م��دة ،وإن� �ش ��اء اس �ت �ق �ط��اع ش �ه��ري،
وتحديد مواقع ف��روع الوطني ومواقع
أجهزة الوطني للسحب اآلل��ي وأجهزة
ً
اإلي� � � ��داع ال �ن �ق ��دي ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،ف �ض�لا
ع��ن ت�ق��دي��م ط�ل��ب ك�ش��ف ح �س��اب ودف�ت��ر
شيكات ،وغيرها من األمور التي تجعل
ب��رن��ام��ج خ��دم��ة ال��وط �ن��ي ع�ب��ر امل��وب��اي��ل
خ �ي ��ر ص ��دي ��ق داخ� � ��ل ال� �ك ��وي ��ت وأث� �ن ��اء
السفر.

باإلضافة إلى الفائز بحملة «راتبك وفوقه كاش»

«التجاري» يكشف عن الرابح في «النجمة»
ق ��ام ال �ب �ن��ك ال �ت �ج��اري ب ��إج ��راء ال�س�ح��ب
األس � �ب� ��وع� ��ي ع � �ل ��ى«ح � �س ��اب ال �ن �ج �م��ة»
وحملة «راتبك وفوقه كاش» ،وقد جرى
إج � ��راء ال �س �ح��ب ب �ح�ض��ور م�م�ث��ل وزارة
التجارة والصناعة عبداهلل الحربي.
وج� � ��اءت ن �ت��ائ��ج ال �س �ح��ب ع �ل��ى ال�ن�ح��و
ال � � �ت� � ��ال� � ��ي :س� � �ح � ��ب ح � � �س� � ��اب ال� �ن� �ج� �م ��ة
األس�ب��وع��ي ج��ائ��زة بقيمة  5000دي�ن��ار
كويتي كانت من نصيب عبداهلل مرشد
املرشد.
ال �س �ح ��ب األس� �ب ��وع ��ي ل �ح �م �ل��ة «رات� �ب ��ك
وفوقه كاش» جائزة بقيمة  1000دينار
كويتي كانت م��ن نصيب غ�ي��داء جاسم
السبتي.
وق ��د أوض� ��ح ال �ب �ن��ك أن ج ��وائ ��ز ح�س��اب
النجمة أصبحت مميزة بحجم مبالغ
الجوائز املقدمة ،باإلضافة إلى تنوعها
ط � ��وال ال �س �ن��ة ،وت �ت �ض �م��ن ال �س �ح��وب��ات
ج��ائ��زة أس�ب��وع�ي��ة بقيمة  5000دي �ن��ار،
وشهرية بقيمة  20000دينار ،وجائزة
ن �ص��ف س �ن��وي��ة ق ��دره ��ا ن �ص��ف م�ل�ي��ون
دي �ن��ار ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى أك�ب��ر ج��ائ��زة في
العالم مرتبطة بحساب مصرفي والتي
ح�ص�ـ��ل ال�ب�ن��ك ب�م��وج�ب�ه��ا ع�ل��ى ش�ه�ـ��ادة
غ�ي�ن�ي��س ل�ل�أرق ��ام ال�ق�ي��اس�ي��ة وال�ب��ال�غ�ـ��ة
مليونًا ونصف املليون دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل
ل��دخ��ول ال�س�ح��وب��ات وال �ف��وز بالجوائز
ال �ق �ي �م��ة ،ك �ش��ف ال �ب �ن��ك أن� ��ه ي �م �ك��ن ف�ت��ح
حساب النجمة فقط بإيداع  100دينار

ملصق سحب حساب النجمة

ك��وي�ت��ي ،وي�ج��ب أن ي�ك��ون ف��ي الحساب
م �ب �ل��غ ال ي �ق��ل ع ��ن  500دي� �ن ��ار ل��دخ��ول
جميع السحوبات على كل الجوائز التي
يقدمها الحساب .ويحصل العميل على
بطاقة سحب آل��ي ويستطيع الحصول
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على بطاقة ائتمان بضمان الحساب.
أم� ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ح �م �ل��ة «رات � �ب� ��ك وف��وق��ه
ك��اش» واملوجهة للموظفني الكويتيني
وال ��واف ��دي ��ن ف ��ي ال �ق �ط��اع�ي�ن ال �ح �ك��وم��ي
والخاص وكذلك املتقاعدين واملستمرة

حتى  31ديسمبر  ،2019فأوضح البنك
أن � ��ه ب��اس �ت �ط��اع��ة أي م ��وظ ��ف ك��وي �ت��ي
راتبه يزيد على  500دينار سواء جرى
تعيينه حديثًا أو ف��ي الخدمة الفعلية
م��ن س �ن�ين ال �ق �ي��ام ب�ت�ح��وي��ل رات �ب��ه إل��ى
البنك واالستفادة من مزايا هذه الحملة
وال �ح �ص��ول ع �ل��ى ه��دي��ة ن �ق��دي��ة ف��وري��ة
مضمونة بقيمة  250دي �ن��ارًا أو ق��رض
م��ن دون ف��ائ��دة بقيمة خمسة أضعاف
ال ��رات ��ب وب �ح��د أق �ص��ى  10000دي �ن��ار،
ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ال� ��دخ� ��ول ت �ل �ق��ائ �ي��ًا ف��ي
ال�س�ح��ب األس�ب��وع��ي ع�ل��ى ج��ائ��زة 1000
دي�ن��ار .أم��ا بالنسبة للعمالء الوافدين
الذين يندرجون تحت حساب الخدمات
املصرفية الشخصية Premier Banking
وامل�خ�ص��ص ل�ل��روات��ب م��ن  1700دي�ن��ار،
ف �س��وف ي�ت�م�ك�ن��ون م ��ن ال �ح �ص��ول على
هدية نقدية فورية ،ه��ذا باإلضافة إلى
املتقاعدين الذين يحصلون على معاش
ت �ق ��اع ��دي ق � ��دره  1000دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي،
فبمجرد تحويل معاشهم التقاعدي إلى
البنك التجاري فسيحصلون على هدية
ف ��وري ��ة ب�ق�ي�م��ة  150دي� �ن ��ارًا ،وال ��دخ ��ول
ت�ل�ق��ائ�ي��ًا ف��ي ال �س �ح��ب األس �ب��وع��ي على
ج��ائ��زة م �ق��داره��ا  1000دي �ن��ار ك��وي�ت��ي،
واالستفادة من مزايا هذه الحملة التي
ج� ��رى ت�ص�م�ي�م�ه��ا خ �ص �ي �ص��ًا ب �ص��ورة
تناسب املوظفني الكويتيني والوافدين
ال � �ع� ��ام � �ل�ي��ن ف� � ��ي ال � �ق � �ط� ��اع�ي��ن ال � �خ� ��اص
والحكومي واملتقاعدين.

اف�ت�ت�ح��ت ش��رك��ة االت� �ص ��االت ال �ك��وي �ت �ي��ة ،VIVA
الرائدة في تمكني التحول الرقمي وتقديم خدمات
ومنصات مبتكرة للعمالء في الكويت ،وإح��دى
شركات مجموعة  ،STCفرعها في مطار الكويت
ال��دول��ي في مبنى  T1بحلته الجديدة ،بحضور
الرئيس التنفيذي ل�ـ VIVAمزيد الحربي ونائب
رئيس شركة املشاريع املتحدة  UPACحمد مال
اهلل ومديرين تنفيذيني ،ويأتي افتتاح هذا الفرع
ت�ح��ت م�ظ�ل��ة اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �ت��وس��ع ال �ج��دي��دة لـ
 VIVAالتي تتميز بآخر ابتكارات خدمة العمالء.
ي�ت�م�ي��ز ال �ف��رع ب��أح��دث ح �ل��ول  VIVAل�ل�خ��دم��ات
الرقمية والترفيه م��ن خ�لال ف��رع  VIVAالرقمي
وم �ح �ط��ة  5Gال �ت �ج��ري �ب �ي��ة وم �ن �ط �ق��ة م�خ�ص�ص��ة
لأللعاب .وسيوفر هذا الفرع أيضًا خدمة لجميع
امل�س��اف��ري��ن ،ح�ي��ث س�ي��وج��د م��وظ�ف��و  VIVAعلى
مدار الساعة طيلة أيام األسبوع ملساعدة العمالء

والرد على استفساراتهم.
وي�ع�ي��د ف��رع  VIVAال��رق�م��ي ت�ع��ري��ف دور ال�ف��رع
ف��ي العصر ال��رق�م��ي ال��ذي يضع تجربة العمالء
ض �م��ن أول ��وي ��ات ��ه وي �ل �ب��ي رغ� �ب ��ات ال �ت �ح ��ول م��ن
ع�ق�ل�ي��ة امل �ع��ام�لات إل ��ى ت�ل��ك ال �ت��ي ت�ض��ع خ��دم��ات
ً
ّ
العمالء والخدمات االستشارية أوال .إن��ه يمكن
 VIVAمن تقديم تجربة حقيقية مع القدرة على
ال��دم��ج ب�ين ال�ف��رع التقليدي والتقنية املتقدمة،
حيث ي�ق��دم ال�ع��دي��د م��ن ال�خ��دم��ات ال�ت��ي تتضمن
االس �ت �ع�لام ع��ن ال��رص �ي��د ،وإع� ��ادة تعبئة ال�خ��ط،
ودف��ع ال�ف��وات�ي��ر ،واس�ت�ب��دال ال�ش��ري�ح��ة .م��ن خالل
ت�ط�ب�ي��ق ه ��ذه ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ص��رف�ي��ة ال��رق�م�ي��ة
ذات القيمة املضافة ،سوف تطلق  VIVAتجربة
عمالء حقيقية بسهولة وي�س��ر ،وت�ح��ول الفروع
التقليدية إلى فروع مجهزة بالكامل من الناحية
التكنولوجية.

قص شريط افتتاح الفرع الجديد

«وربة» يعلن الرابحين
في «السنبلة»
ي �ع �ل��ن ب �ن��ك ورب� ��ة س �ح��ب ال�س�ن�ب�ل��ة األس �ب��وع��ي
ال �ث��ال��ث واألرب �ع�ي�ن وس �ح��ب ال�س�ن�ب�ل��ة ل�لأط�ف��ال
الثامن ف��ي تمام الساعة ال�ح��ادي��ة عشرة ظهرًا
من يوم الخميس .وقد تم اإلعالن عن الفائزين
ال�خ�م�س��ة ب �ح �ض��ور م�م�ث��ل ع��ن وزارة ال �ت �ج��ارة
والصناعة وموظفي بنك وربة.
وب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى ال�ع�م�لاء ال��ذي��ن ح��ال�ف�ه��م ال�ح��ظ

خ�ل�ال س�ح��ب ال�س�ن�ب�ل��ة ال�ث��ال��ث واألرب �ع�ي�ن ،فقد
ت��وج  5راب�ح�ين م��ن عمالء بنك ورب��ة حصل كل
م �ن �ه��م ع �ل��ى  1000دي �ن ��ار ك��وي �ت��ي وه� ��م :اح�م��د
م� �ب ��ارك ع �ب��د ال ��رح �م ��ن م � �ب� ��ارك ،ق �ت �ي �ب��ة م�ح�م��د
ع�ب��د ال�ل�ط�ي��ف ال �خ��ال��دي ،خ��ال��د ص��ال��ح اب��راه�ي��م
الشعبان ،مريم راشد شديد الصنيدح ،ومنير
بهار ثقل العتيبي.

لدراسة الهيكل الوظيفي

وفد «تعاونية مشرف»
في ضيافة «العلوم اإلدارية»
ف � � � � � ��ي خ� � � � � �ط � � � � ��وة ت� � � �ه � � ��دف
إل � � � ��ى ال � �ت � �ط � ��وي � ��ر ال� � ��دائ� � ��م
ف � � ��ي امل � � �ج � ��ال �ي��ن اإلداري
وال� � ��وظ � � �ي � � �ف� � ��ي ب �ج �م �ع �ي ��ة
م�ش��رف ال�ت�ع��اون�ي��ة ،قامت
ال �ج �م �ع �ي��ة م�م�ث�ل��ة بعضو
م� �ج� �ل ��س اإلدارة رئ� �ي ��س
ال�ل�ج�ن��ة اإلداري � � ��ة وامل��ال �ي��ة
امل � �ه � �ن � ��دس أن� � � � ��ور ح �ب �ي��ب
غ �ض �ن �ف��ري وامل ��دي ��ر ال �ع��ام
ع��ادل ال�س��ري��ع ب��زي��ارة إلى
ج ��ام� �ع ��ة ال � �ك � ��وي � ��ت ،ك �ل �ي��ة
أنور غضنفري ومحمد زينل
ال� �ع� �ل ��وم اإلداري � � � � ��ة (م ��رك ��ز
ال �ت �م �ي��ز ف ��ي األداء) ،ح �ي��ث ع �ق��دت ال�ج�م�ع�ي��ة وأك� � � ��د امل � �ه � �ن� ��دس أن� � � ��ور غ� �ض� �ن� �ف ��ري ح ��رص
ات�ف��اق��ا م��ع امل��رك��ز ي�ه��دف إل��ى دراس ��ة الهيكل الجمعية ال��دائ��م ع�ل��ى ال�ت�ط��وي��ر املستمر في
الوظيفي والنظم اإلداري ��ة للجمعية وتقديم القطاعني اإلداري والوظيفي واهتمام إدارة
خ ��دم ��ات اس �ت �ش ��اري ��ة ل �ت �ط��وي��ر ن �ظ��م ال �ع �م��ل الجمعية بتطوير العنصر البشري للحفاظ
ووضع مؤشرات قياس األداء ل�لإدارات وذلك ع�ل��ى امل�س�ت��وى ال�ح��ال��ي وال��وص��ول ل�لأه��داف
بحضور الدكتور محمد إبراهيم زينل القائم امل��رج��وة ف��ي إط��ار االستراتيجية املوضوعة
بأعمال عميد كلية العلوم اإلدارية.
للسنوات املقبلة.

تواصل إرث والدها وقيادة التطوّ ر المنقطع النظير للدار

كورالي شاريول ُتبدع في صناعة الساعات والمجوهرات واإلكسسوارات
ت� ّ
�أس�س��ت ش��اري��ول ف��ي جنيف ف��ي ع��ام ١٩٨٣
ل� �ت� �ت� �ح � ّ�ول إل � ��ى ع�ل�ام ��ة راق � �ي� ��ة ت �ص �ن��ع أروع
ال � �س ��اع ��ات وامل � �ج� ��وه� ��رات واالك� � �س� � �س � ��وارات.
وتستند منتجاتها إلى مفهوم ّ
مميز :السلك.
وي��روي رم��ز الهوية ه��ذا ،ال��ذي رأى النور في
املجموعة األولى للعالمة في عام  ،١٩٨٣تأثير
الحضارة الكلتية في منتجات شاريول التي
ُ
تعتبر عمل صاغة
حقيقيا ف��ي العصر ال�ح��دي��ث .ونجد العالمة
ال�ي��وم ف��ي أكثر م��ن  ٦٠ب�ل�دًا ،م��ع شبكة دولية
ّ
تتكون من  ٣٨٠٠نقطة بيع و ٣٠٠رك��ن و٢٨٥
متجر شاريول.
ّ
مبنية على
شاريول هي عالمة عاملية مرموقة
ال �ت��راث .وس�ع��ت ال ��دار ،منذ بداياتها ف��ي عام
 ،١٩٨٣إل��ى تقديم منتجات ف��ري��دة التصميم
ومختلفة بطبيعتها.

مواصلة مسيرة األب

كورالي شاريول خالل زيارتها األخيرة لبوتيك شاريول في «األفنيوز»

ّ
إن اب � ��داع أل �ك �س��ان��در وأس �ل��وب��ه وت�ص��ام�ي�م��ه
وق��درت��ه ال�ت��ي ال ت�ض��اه��ى ع�ل��ى ال�ح�ف��اظ على
ال �ع�لاق��ات اإلن�س��ان�ي��ة ت�ج�ع��ل م��ن ه ��ذا األخ�ي��ر
ع�ن�ص�رًا أس��اس�ي��ًا ل�ق�ي��ادة مستقبل ش��اري��ول.
وب �ص �ف �ت ��ه امل� ��دي� ��ر ال� �ف� �ن ��ي وامل � ��دي � ��ر ال �ج��دي��د

كورالي شاريول

من إكسسوارات شاريول

ل �ل �ت��راخ �ي��ص ،س�ي�ع�م��ل أل �ك �س��ان��در ج�ن�ب��ًا إل��ى
ج �ن��ب م ��ع أخ� �ت ��ه ك� ��ورال� ��ي وأع � �ض� ��اء ال �ف��ري��ق
ّ
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ف��ي ك��ل م��ن م�ق� ّ�ر ج�ن�ي��ف الرئيسي
وفرع هونغ كونغ.
وأع� ّ�ده ترحاله وعمله الوثيق مع وال��ده على
م � ��دار ال� �س� �ن ��وات ال �ع �ش��ر امل ��اض �ي ��ة ف ��ي آس �ي��ا
وال� �ش ��رق األوس � ��ط ل �ت��ول��ي م�ه�م��ة اق �ت �ف��اء أث��ر

وال ��ده .إذ ق��اد جميع التوجيهات اإلب��داع�ي��ة،
م��ن التصاميم األول �ي��ة إل��ى م �ب��ادرات تطوير
التراخيص العاملية .وتضع ق��درة ألكساندر
ال �ف��ري��دة ع�ل��ى ال�ج�م��ع ب�ين ال�ح�ن�ك��ة ال�ت�ج��اري��ة
واملسيرة الفنية هذا األخير في وضع مثالي
ل �ت��وج �ي��ه ال �ج �م��ال �ي��ة األص� �ل� �ي ��ة وامل �ت �ن��اس �ق��ة
للعالمة.

س � �ي ��دة ت ��رم ��ز إل� � ��ى ش � ��اري � ��ول ت �ح �م��ل رؤي� � ��ة،
وت�ت�ح� ّ�دى امل�ص��اع��ب ،وال تحصر نفسها في
األحالم القابلة للتحقيق.
ّ
ب �ع��د ت �ق��ل��ده��ا م �ن �ص��ب ال��رئ �ي �س��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
ّ
م ��ؤخ� �رًا ،وك �م��دي��رة إب��داع �ي��ة م�ن��ذ ع ��ام ،٢٠٠٢
ّ
كرست كورالي شاريول بول نفسها ملواصلة
ّ
إرث وال��ده��ا وق�ي��ادة التطور املنقطع النظير
ل��دار ش��اري��ول .وتعتبر ق� ّ�وة دف��ع نسائية في
ّ
عالم صناعة الساعات ،حيث تسخر
ّ
متعدد الثقافات لتوسيع
إبداعاتها وذوقها
رؤي � � ��ة وأس� � �ل � ��وب وأن� �ش� �ط ��ة ال� �ش ��رك ��ة خ� ��ارج
املسارات املألوفة على غرار والدها.
وتجسد كورالي جميع أوجه ّ
ّ
سيدة شاريول
ُ
ّ
املتعددة وت��درج ه��ذه الخصائص األساسية
في مجموعات املجوهرات االستثنائية الـ٢٤
التي ّ
صممتها .وه��ي تقيم حاليًا في جنيف
م��ع أس��رت�ه��ا وت��واص��ل اق�ت�ف��اء أث��ر وال��ده��ا من
مكاتب امل�ق� ّ�ر الرئيسي ال�س��وي�س��ري للشركة،
وت �س��اف��ر ب��ان�ت�ظ��ام إل ��ى ج�م�ي��ع أن �ح��اء ال�ع��ال��م
لتنقل رؤية العالمة بصفتها ّ
سيدة شاريول
الرمزية.
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اقتصاد وأعمال 27

بحضور ضاهر والشمري وممثلي «الداخلية» والرعاة

جائزة نقدية بـ 250ديناراً

تتويج الفائزين في ماراثون بنك الخليج 642

«بيتك» 10 :فائزين
في «اربح مع حسابي»

ب� �ع ��د ال � �ن � �ج� ��اح ال � �ب� ��اه� ��ر ال� � � ��ذي ش �ه��ده
«ماراثون بنك الخليج  ،»642إحدى أهم
ال�ف�ع��ال�ي��ات ال��ري��اض�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة في
البالد ،نظم البنك حفل تكريم الفائزين
ب��امل��راك��ز الثالثة األول��ى ع��ن ك��ل فئة في
امل� ��اراث� ��ون ،وذل� ��ك ف��ي ح��دي �ق��ة ال�ش�ه�ي��د،
ب� �ح� �ض ��ور ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ل�ب�ن��ك
الخليج أن �ط��وان ض��اه��ر ،وامل��دي��ر العام
لهيئة الرياضة حمود فليطح الشمري،
إل � ��ى ج ��ان ��ب م �م �ث �ل��ي وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
والجهات الراعية.
وتضمن الحفل ع��رض��ا ممتعا لفيديو
تناول مقتطفات من السباق ،تلته كلمة
من املدير العام لشركة برو فيجن إلدارة
الفعاليات الرياضية أح�م��د امل��اج��د ،ثم
اس�ت�ع��راض رائ��ع أداه أط�ف��ال مشاركون
في نادي جمنازيا .وبعد ذلك تم تكريم
ال �ف��ائ��زي��ن ب��امل��راك��ز ال �ث�لاث��ة األول � ��ى في
ك��ل م��ن ال �ف �ئ��ات األرب � ��ع ،وه ��ي س �ب��اق 5
كيلومترات العائلي للمشي أو الجري،
وسباق الجري ملسافة  10كيلومترات،
وس � �ب� ��اق ن �ص��ف م � ��اراث � ��ون مل �س��اف��ة 21
ك�ي�ل��وم�ت��را ،وامل� ��اراث� ��ون ال �ك��ام��ل ملسافة
 42ك �ي �ل��وم �ت��را .واخ �ت �ت��م ال �ح �ف��ل بكلمة
م��ن ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ب�ن��ك الخليج،
أنطوان ضاهر ،الذي شكر ّ
وكرم جميع
الرعاة والداعمني للماراثون.
وق ��ال م�س��اع��د امل��دي��ر ال �ع��ام ل�لات�ص��االت

أع�ل��ن بيت التمويل الكويتي (ب�ي�ت��ك) ع��ن الفائزين
بالسحب الثالث لحملة «اربح مع حسابي» للشباب
ال�ت��ي تمنح ال�ع�م�لاء ف��رص��ة ال�ف��وز ب �ـ 3س�ي��ارت Jeep
 Wrangler Sportخ�ل�ال ف�ت��رة الحملة و 120ج��ائ��زة
نقدية بقيمة  250دينارًا لـ 10فائزين شهريًا.
والفائزون العشرة هم :عائشة عيد العازمى ،عثمان
عبدالرزاق حسني ،انفال سعود املطيري ،عمر احمد
ع��واد ،منيرة خالد السنافي ،ان��وار ط�لال العتيبي،
ن��وره جلوي العجمي ،ري��م ه��ادي الحسيني ،مريم
م �ن �ص��ور ال �ع �ج �م��ي ،ن� ��وف م �ح �م��د ال �ش �م ��ري ،ح�ي��ث
ف��از ك��ل منهم ب�ج��ائ��زة ن�ق��دي��ة قيمتها  250دي �ن��ارًا،
وج��رى السحب تحت اش��راف ممثل وزارة التجارة
والصناعة.
وي��أت��ي إط�ل�اق ه ��ذه ال�ح�م�ل��ة ب�م�م�ي��زات�ه��ا االض��اف�ي��ة
ض�م��ن اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة «ب �ي �ت��ك» ب��االه�ت�م��ام بعمالئه،
حيث يقدم البنك مميزات مختلفة لعمالء برنامج

«حسابي» من حمالت خاصة وخصومات وجوائز
ومكافآت حصرية.
وبمجرد تحويل املكافأة االجتماعية على برنامج
ح �س��اب��ي ،ي��دخ��ل ال �ع �م�لاء ب��ال�س�ح��ب ال �ش �ه��ري على
جائزة قيمتها  250دينارًا كويتيًا شهريًا ،باالضافة
ال ��ى  3س �ح��وب��ات ع�ل��ى  3س �ي��ارات Jeep Wrangler
 Sportخالل فترة الحملة.
وم��ن أه��م امل��زاي��ا التي يتم تقديمها ضمن برنامج
«ح �س��اب��ي» ل �ل �ش �ب��اب ه ��ي ح �ص��ول ع �م�ل�اء ش��ري�ح��ة
ال �ش �ب ��اب ع �ل��ى ب �ط��اق��ة «ح� �س ��اب ��ي» ل �ل �س �ح��ب اآلل ��ي
( )ATMذات تصميم شبابي مميز ،باإلضافة إلى
تمكينهم من الحصول على بطاقة «حسابي» مسبقة
ال��دف��ع وف��ق ال�ض��واب��ط االئتمانية ل�ـ «ب�ي�ت��ك» ،والتي
يمكن استخدامها تماما مثل البطاقة االئتمانية
لحجوزات الفنادق والطيران عامليا وعبر االنترنت،
واستخدامها في أجهزة الدفع في املحال التجارية.

تكريم الفائزين في الماراثون

الخارجية في بنك الخليج ،أحمد األمير:
«اختتمنا اليوم فعاليات «ماراثون بنك
الخليج  »642بنجاح غير مسبوق على
جميع املستويات .فقد شارك معنا هذا
ال�ع��ام أك�ث��ر م��ن  9300م��ن أك�ث��ر م��ن 100
جنسية مختلفة ،منهم أكثر م��ن 2200
شخص من خارج الكويت ،وهو مدعاة

للفخر بأن يكون بنك الخليج خلف هذه
الفعالية التي تضع الكويت على خريطة
ال �ف �ع��ال �ي��ات ال��ري��اض �ي��ة ال��دول �ي��ة ،حيث
حظي السباق باعتماد االتحاد الدولي
لسباقات املاراثون وسباقات املسافات
واالتحاد الدولي أللعاب القوى ،إضافة
إلى أنه من أكبر الفعاليات االجتماعية

ف ��ي ال �ك ��وي ��ت .ن��دي��ن ب��ال �ف �ض��ل ل �ك��ل من
س��اه��م ب�ت�ن�ظ�ي��م ه ��ذا ال �ي��وم ع �ل��ى أك�م��ل
وجه ،ونخص بالشكر وزارتي الداخلية
وال� �ص� �ح ��ة ،وب� �ل ��دي ��ة ال� �ك ��وي ��ت ،وه �ي �ئ��ة
ال ��ري ��اض ��ة ،وج �م �ي��ع امل �ت �ط��وع�ين ال��ذي��ن
ن �ث��ق ب �ت �ع��اون �ه��م ال ��دائ ��م ،ون�ت�ط�ل��ع إل��ى
مشاركتهم نجاحا آخر العام املقبل».

«المتحد» يحصد جائزة
أفضل بنك للمسؤولية المجتمعية
ح �ص��د ال �ب �ن��ك األه� �ل ��ي امل �ت �ح��د ج��ائ��زة
أفضل بنك للمسؤولية املجتمعية لعام
 2019في الكويت من قبل مؤسسة «سي
ب��ي آي ف��اي�ن�ن�ش��ال» ال �ن��اش��رة مل�ج�ل��ة ذا
بانكر ميدل إيست املرموقة وذلك تقديرًا
مل � �ب ��ادرات ��ه امل �ت �م �ي��زة واس �ت��رات �ي �ج �ي �ت��ه
الهادفة إلى االرتقاء وتنمية املجتمع.
وق ��د ج ��اء ح�ص��د ال�ب�ن��ك ل �ه��ذه ال�ج��ائ��زة
اس �ت �ن��ادا إل ��ى ع �م��ق إدراك� � ��ه ل�ل�م�ف��اه�ي��م
ال � �ش ��ام � �ل ��ة ل� �ل� �م� �س ��ؤول� �ي ��ة امل �ج �ت �م �ع �ي��ة
وال � � �ح � � ��رص ع � �ل� ��ى ال � �ق � �ي� ��ام ب � �ه� ��ا وف� �ق ��ا
ل�ل�س�ي��اس��ات ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى رؤي ��ة البنك
وآليات العمل املناسبة والحرص على
أن ي �ك��ون ل �ب��رام �ج��ه امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ت��أث�ي��ر
طويل املدى على تحسني واقع املجتمع
الكويتي ،ووج��ود فريق من املختصني
إل��ى جانب طاقم م��ن املتطوعني يقفون
وراء ال �ن �ج��اح ال�ك�ب�ي��ر ل�ت�ن�ف�ي��ذ امل��راح��ل
ال��رئ �ي �س �ي��ة م ��ن ال �ب��رن��ام��ج امل�ج�ت�م�ع��ي،
وال ��دور امل �ح��وري للبنك األه�ل��ي املتحد
ف ��ي ال �ت �ص��دي ل �ل �ت �ح��دي��ات امل�ج�ت�م�ع�ي��ة
وال� � �ت� � �ف � ��اع � ��ل م � � ��ع ق� � �ض � ��اي � ��ا امل� �ج� �ت� �م ��ع
وامل �ش �ك�ل�ات ال �ت��ي ت��واج �ه��ه ،ف �ض�لا عن

طارق محمود وسحر دشتي في حفل تكريم فريق المسؤولية االجتماعية

ال�ن�ه��ج ال�ص�ح�ي��ح ال ��ذي ي��واص�ل��ه البنك
ن� �ح ��و ت� �ح ��دي ��ث م� �ف ��اه� �ي ��م امل� �س ��ؤول� �ي ��ة
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة واس � �ت � �ق ��راء االح �ت �ي��اج��ات
واالت�ج��اه��ات املستقبلية لتعزيز دوره
م��ن خ�ل�ال االل� �ت ��زام امل �ت��واص��ل ،وم ��ن ثم
إدراج م �ب��ادرات امل�س��ؤول�ي��ة املجتمعية
ض�م��ن استراتيجيته ون �م��وذج أعماله
باعتبارها جزءا رئيسيا منها.
وفي تعليقه على الفوز بهذه الجائزة،

ق��ال ط ��ارق م�ح�م��ود ال��رئ�ي��س التنفيذى
ب��ال��وك��ال��ة للبنك األه �ل��ي امل�ت�ح��د :يمثل
ال �ع �م��ل امل �ج �ت �م �ع��ي وال �ت �ط��وع��ي اح ��دى
أول��وي��ات ال�ب�ن��ك األه �ل��ي امل�ت�ح��د وج ��زءًا
م��ن ث�ق��اف�ت��ه امل��ؤس �س��ات �ي��ة ،ول ��ذا نعتبر
أن ن � �ج� ��اح ب ��رن ��ام� �ج� �ن ��ا ل �ل �م �س��ؤول �ي��ة
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ال ي �ق��ل أه �م �ي��ة ع ��ن ن �ج��اح
أع �م��ال �ن��ا امل �ص��رف �ي��ة ال �ت��ي ح�ق�ق�ن��ا فيها
مكانة رائ��دة .وال شك أن حصول البنك

على هذه الجائزة املرموقة يعد تأكيدا
ل�ن�ج��اح ب��رن��ام�ج��ه امل�ت�م�ي��ز للمسؤولية
املجتمعية ،مما يضعنا أمام مسؤولية
أك�ب��ر تستوجب منا مضاعفة الجهود
ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال وت�ك�ث�ي�ف�ه��ا للمحافظة
على هذا اإلنجاز.
ومن جانبها ،أفادت سحر دشتي املديرة
العامة لحماية العمالء ورئيسة فريق
امل�س��ؤول�ي��ة املجتمعية ب��ال�ب�ن��ك األه�ل��ي
امل �ت �ح��د :ق ��ام ال �ب �ن��ك ب��اخ �ت �ي��ار م �ح��وري
ال�ش�ب��اب وال�ب�ي�ئ��ة ل�ي�ك��ون��ا أه ��م ال��رك��ائ��ز
األس� ��اس � �ي� ��ة ف� ��ي ب ��رن ��ام ��ج امل �س ��ؤول �ي ��ة
املجتمعية وذل��ك تماشيا وت��واف�ق��ا مع
رؤية والدنا صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
حفظه اهلل ورع��اه لكويت جديدة ،2035
حيث ان لكل ف��رد في املجتمع دورا من
ن��اح�ي��ة امل�س��ؤول�ي��ة املجتمعية لكونها
ش � ��راك � ��ة ت �ت �ط �ل��ب م� �س ��اه� �م ��ة وت �ك ��ات ��ف
مختلف األطراف ذات العالقة .ومن هذا
املنطلق نعمل م��ن خ�لال نهج مستدام
طويل املدى إلطالق مبادرات مجتمعية
مختلفة ذات تأثير إيجابي وملموس.

«فورسيزونز برج الشايع» ..أفضل وجهة
للعافية في الكويت
يمكن للمقيمني وال��زوار في الكويت من
ال��راغ �ب�ي�ن ف��ي االع �ت �ن��اء ب�ص�ح�ت�ه��م اآلن
الحصول على مجموعة ال تضاهى من
املعالجات العاملية التي يقدمها فندق
ف��ورس �ي��زون��ز ال �ك��وي��ت ب ��رج ال �ش��اي��ع ،إذ
ي �ق��دم س�ب��ا ال �ف �ن��دق امل �ع ��روف مجموعة
شاملة من املرافق والخدمات في وجهة
رائ�ع��ة تمنح الضيوف ش�ع��ورًا بالراحة
واالنتعاش والتجدد.
ق � � ��ام ب �ت �ص �م �ي ��م ال � �س � �ب� ��ا ش � ��رك � ��ة ي ��اب ��و
بوشلبيرج العاملية ،وتتميز ديكوراته
ال ��داخ �ل �ي ��ة ب ��األن ��اق ��ة وال � ��رق � ��ي ،وي �ب �ع��ث
ش� �ع ��ورًا ب ��ال� �ه ��دوء وال �س �ك �ي �ن��ة ب�م�ج��رد
ال� ��دخ� ��ول إل� �ي ��ه .ي �ض��م ال �س �ب��ا  10غ��رف
ُ
م �ع��ال �ج��ة خ ��اص ��ة ن � ّ�س� �ق ��ت ب �ع �ن��اي��ة م��ع
اختيار أث��اث ف��اخ��ر ،ويتميز بالجدران
امل�ن�ح�ن�ي��ة واألل � � ��وان ال �ه��ادئ��ة ال�ل�ط�ي�ف��ة،
ً
ف �ض�لا ع��ن ال �ن��واف��ذ ال��زج��اج�ي��ة الكبيرة
ال �ت��ي ت�م�ت��د م��ن األرض ل�ل�س�ق��ف وال�ت��ي
ت �س �م��ح ل� �ض ��وء ال �ن �ه ��ار ال �ط �ب �ي �ع��ي ب��أن
يغمر امل �ك��ان ،م��ع ت��واف��ر س�ت��ائ��ر ُمعتمة
ل� �ل� �ض� �ي ��وف ال� ��راغ � �ب�ي��ن ف � ��ي امل � ��زي � ��د م��ن
الخصوصية والهدوء.
وت �ش �م��ل غ� ��رف امل �ع��ال �ج��ة ج �ن��اح�ي�ن م��ع
أح � ��واض اس �ت �ح �م��ام ،وج �ن��اح��ا ل�ل�ع�لاج
ب��ال �ح �م��ام ال ��رم� �ل ��ي ،وج� �ن ��اح ح �م ��ام م��ن
ماركو ماركو مع جدران منحنية معززة
ب �ت ��درج ��ات خ�ف�ي�ف��ة م ��ن ال� �ل ��ون ال�ن�ي�ل��ي.
وي �ض��م ال �س �ب��ا غ��رف �ت��ي ت �ب��دي��ل م�لاب��س
م �ن �ف �ص �ل �ت�ين واح � � ��دة ل� �ل ��رج ��ال وأخ � ��رى
للسيدات ،وتم تجهيز كل منهما بغرفة
ساونا وغرفة بخار وحوض دوامة.
وت �ع �ل �ي �ق��ًا ع� �ل ��ى ذل � � ��ك ،ق� ��ال� ��ت م �ي �ل �ي �س��ا
رودريغز مديرة سبا فندق فورسيزونز
ال �ك��وي��ت ب ��رج ال �ش��اي��ع« :ج� ��رى تصميم
ال �س �ب��ا ل �ي��وف��ر ل�ض�ي��وف�ن��ا م�ل��اذًا م�ث��ال�ي��ًا
ه��ادئ��ًا ،وال��ذي يمنحهم ال��راح��ة الكاملة
م��ن ض�غ��وط ال�ح�ي��اة .يتمثل ه��دف�ن��ا في
م�ن��ح ال�ض�ي��وف االس �ت��رخ��اء ال�ك��ام��ل من
خ�ل�ال م�ج�م��وع��ة ف��ري��دة م��ن امل�ع��ال�ج��ات
امل �ن �ت �ق��اة ب �ع �ن��اي��ة وال� �ت ��ي ت �م �ن��ح ن�ت��ائ��ج
سريعة للضيوف».
وي�ق��دم السبا قائمة معالجات متنوعة

عن مشروعي «الكوت» و«»360

 3جوائز لـ«تمدين»
من مجلس مراكز التسوق
حصدت «مجموعة التمدين»،
ال ��رائ ��دة ف ��ي ت �ط��وي��ر امل �ش��اري��ع
امل� �ت� �ع ��ددة االس� �ت� �خ ��دام ��ات ف��ي
دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ،ث �ل��اث ج��وائ��ز
م��رم��وق��ة ع��ن «ال� �ك ��وت» و«360
ك� � ��وي� � ��ت» ،وذل � � � ��ك ض� �م ��ن ح �ف��ل
جوائز مؤتمر البيع بالتجزئة
امل�ن�ظ��م م��ن ق�ب��ل م�ج�ل��س م��راك��ز
ال �ت �س��وق ف ��ي ال� �ش ��رق األوس� ��ط
وش �م ��ال أف��ري �ق �ي��ا  ،2019ال ��ذي
اس �ت �ض��اف �ت��ه دب� ��ي ف ��ي أك �ت��وي��ر
امل � � ��اض � � ��ي .وت� � ��أت� � ��ي ال � �ج� ��وائ� ��ز
ت � �ق� ��دي � �رًا مل � �س � �ت ��وي ��ات ال �ت �م �ي��ز
جانب من تسلم الجائزة
واالب �ت �ك��ار ال �ت��ي ت �ف��رد ب �ه��ا كل
من «ال�ك��وت» و« 360كويت» في مجاالت مختلفة األك�ث��ر استخدامًا مثل «ال��وات��س اب» و«فيسبوك
تشمل التسويق ووس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االجتماعي م��اس �ن �ج��ر» و«وي � ��ب ت� �ش ��ات» ،وذل� ��ك ل�لإج��اب��ة عن
والتكنولوجيا وتجربة العمالء.
ك��ل االس�ت�ف�س��ارات وت�ك��وي��ن ص��ورة ع��ن العالمات
ُ
وخالل الحفل ،الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون التجارية والخدمات املتوافرة في امل��ول .ويتفوق
بمركز دبي املالي العاملي ،حقق « 360كويت» ،أول «نوف» ،الذي ُيعد االبتكار األول من نوعه في دولة
وجهة متعددة االس�ت�خ��دام للرياضة ،والتجزئة ،ال�ك��وي��ت ،على أي مساعد إل�ك�ت��رون��ي آخ��ر يعتمد
وال�ت��رف�ي��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،ج��ائ��زت�ين ذهبيتني ضمن على إع��ادة تشغيل النصوص فقط ،حيث يمتلك
فئتي «تجربة خدمة العمالء» و«اإلع�لام الرقمي/ شخصية طريفة وتفاعلية تحاكي ال��دردش��ة مع
االج� �ت� �م ��اع ��ي» .وق� ��د ح �ق��ق امل �س��اع��د اإلل �ك �ت��رون��ي مساعد شخصي بشري ودود .واستمرارًا لجهوده
«ن � ��وف» ذه �ب �ي��ة «ت �ج��رب��ة خ��دم��ة ال �ع �م�ل�اء» ك��ون��ه في تعزيز استخدام التكنولوجيا املتقدمة ،حصد
م �ن �ص��ة ذك� � ��اء اص �ط �ن��اع��ي ث �ن��ائ �ي��ة ال �ل �غ��ة ي�م�ك��ن « 360ك��وي��ت» ذه�ب�ي��ة أخ ��رى ض�م��ن ف�ئ��ة «اإلع�ل�ام
ل �ل��زوار ال�ت�ف��اع��ل معها م��ن خ�ل�ال ب��رام��ج امل�ح��ادث��ة الرقمي  /االجتماعي» .

«هواوي» تعقد
ملتقى نهاية العام

النادي الصحي

باستخدام مستحضرات عالمة ،MCCM
وسوداشي ،وبيولوجيك روشيرش ،إلى
جانب مجموعة مختارة من العالجات
املصممة خصيصًا لتلبية احتياجات
الضيوف على ّ
تنوعها ،والذين بإمكانهم
أي�ض��ًا االس �ت �ف��ادة م��ن م�ج�م��وع��ة شاملة
من تجارب التدليك ،بما في ذلك تدليك
األنسجة العميقة ،واملعالجة العطرية،

صورة حملة «اربح مع حسابي»

والتدليك التايلندي ،واملعالجة بالحجر
الساخن ،وتدليك القدم االنعكاسي.
باإلضافة إلى معالجات السبا العاملية
املستوى ،يمكن للضيوف الذين يرغبون
ف ��ي امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ل �ي��اق �ت �ه��م ال �ب��دن �ي��ة
م �م��ارس��ة ال ��ري ��اض ��ة ف ��ي م ��رك ��ز ال �ل �ي��اق��ة
ال �ب��دن �ي��ة امل� � ��زود ب ��أح ��دث ال �ت �ج �ه �ي��زات،
وال� � ��ذي ي �م �ت��د ع �ل��ى م �س��اح��ة  923م�ت�رًا

رحلة في عالم الصحة والرفاهية مع مرافق السبا

مربعًا ،ويضم أحدث املعدات الرياضية،
واألث� �ق ��ال ال� �ح ��رة ،وم �س��اح��ة مخصصة
لليوغا واللياقة البدنية ،باإلضافة على
ص ��ال ��ة ري��اض �ي��ة م �خ �ص �ص��ة ل �ل �س �ي��دات
ف�ق��ط .وي�م�ك��ن للضيوف ال��ذي��ن يسعون
لبدء رحلتهم إلى الصحة حجز دروس
ش �خ �ص �ي��ة م� ��ع م� ��درب�ي��ن م�ت�خ�ص�ص�ين
ف��ي ال�ف�ن��دق ،ال��ذي��ن س�ي�ق��وم��ون ب��دوره��م
ب � � ��إع � � ��داد ب� ��رن� ��ام� ��ج ش� �خ� �ص ��ي م �ص �م��م
ملساعدة الضيوف على تحقيق أهدافهم
في عالم اللياقة البدنية.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ه��ون��ور ب ��وزاس م��درب
اللياقة البدنية ف��ي ف�ن��دق فورسيزونز
ال �ك��وي��ت ب� ��رج ال �ش ��اي ��ع« :ي �س �ع��دن��ي أن��ا
وزم�ل�ائ��ي أن ن�س��اع��د ض�ي��وف�ن��ا وتقديم
امل� �ش ��ورة ل �ه��م وف �ق��ًا مل �س �ت��وي��ات ال�ل�ي��اق��ة
ال �ب��دن �ي��ة وق ��درات� �ه ��م ال� �ف ��ردي ��ة ،ووض ��ع
ت �م��اري��ن ت �ن��اس��ب ك ��ل م �ن �ه��م ك �ج ��زء م��ن
ال �ن �ه��ج ال � ��ذي ن�ت�ب�ع��ه ف ��ي ف��ورس �ي��زون��ز
ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى ص �ح��ة ض �ي��وف �ن��ا .من
الرائع أن نكون ضمن برنامج رحالتهم،
ونحن على اس�ت�ع��داد ملساعدتهم دوم��ًا
ل �ك��ي ي �ع �ي �ش��وا ح� �ي ��اة ص �ح �ي��ة م�م�ت�ل�ئ��ة
بالنشاط والعافية».

ّ
نظمت مجموعة ه��واوي ألع�م��ال املستهلكني في
الكويت ملتقى إعالميًا أقيم مساء يوم األربعاء13 ،
نوفمبر  ،2019في فندق ومنتجع جميرا شاطئ
امل�س�ي�ل��ة ،ش�ه��د ت��واج��د أب ��رز شخصيات املجتمع
اإلعالمي .وتضمنت قائمة الضيوف الحاضرين
ع��ددًا من رؤس��اء التحرير والصحافيني ومقدمي
البرامج التلفزيونية ،إلى جانب مشاهير وسائل
التواصل االجتماعي.
واستهل جيسون جيانغ ،املدير العام ملجموعة
هواوي ألعمال املستهلكني في الكويت ،فعاليات
األمسية بإلقاء كلمته ،ورحب خاللها بالضيوف
املتواجدين؛ حيث ق��ال« :باتت أمسيات امللتقى
اإلع�ل�ام ��ي واح� ��دة م��ن أب ��رز ف �ع��ال �ي��ات ال �ت��واص��ل
ً
وأك � �ث� ��ره� ��ا ت ��رق� �ب ��ًا وت� �ف� �ض� �ي�ل�ا ع� �ل ��ى أج �ن ��دت �ن ��ا
السنوية .وه��ا نحن نجتمع مع مزيج فريد من
ال�ش�خ�ص�ي��ات امل��رم��وق��ة ذات ال�ت��أث�ي��ر ال�ف�ع��ال من
م �خ �ت �ل��ف ق� �ن ��وات االت� �ص ��ال ت �ح��ت س �ق��ف واح� ��د.
واليوم ،نحتفل سويًا باإلنجازات الرائعة التي
ت �م �ك �ن��ا م ��ن ت �ح �ق �ي �ق �ه��ا ،ون �غ �ت �ن��م ه� ��ذه ال �ف��رص��ة
للتعبير عن شكرنا العميق لكل إعالمي ساهم
في نقل رسالتنا إلى عمالئنا واملجتمع عمومًا،
وب��ال�ت��ال��ي دع�م�ن��ا لتسليط ال �ض��وء ع�ل��ى رس��ال��ة
شركة هواوي ورؤيتها وقيمها».
وم ��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ج �م��ال أب ��و ال� ��رب ،امل��دي��ر األول

جيسون جيانغ

لتسويق امل�ن�ت�ج��ات« :م��ن امل�ه��م للغاية أن نسلط
الضوء على التفوق الدائم ملنتجات شركة هواوي
ع�ل��ى منافسيها خ�ل�ال ال�ع�ق��ود ال�ث�لاث��ة امل��اض�ي��ة،
وذل� ��ك إل ��ى ج��ان��ب م��ا ت�ت�م�ي��ز ب��ه م��ن اب �ت �ك��ار غير
م�ح��دود .وف��ي ال��واق��ع ،نحن نشعر بسعادة بالغة
ت �ج��اه م �س �ت��وي��ات ال��وع��ي امل��رت �ف �ع��ة ب�م�ن�ت�ج��ات�ن��ا؛
إذ ي �ح��رص امل�س�ت�ه�ل�ك��ون ف��ي دول ��ة ال �ك��وي��ت على
م��واك �ب��ة أح� ��دث امل �ن �ت �ج��ات وال �ت �ق �ن �ي��ات م��ن خ�لال
الدعم اإلعالمي ،الذي سمح لنا ببناء هذه العالقة
الوطيدة معهم».

28

ً
نائبا يطالبون باستجواب روحاني
60
تقدم  60نائبًا إيرانيًا بطلب استجواب للرئيس حسن روحاني ،على خلفية االحتجاجات التي
عمت عشرات املدن.
من جهته ،أكد روحاني أنه أصدر األوامر للجهات املعنية «لدفع املساعدات املالية للمتضررين
من رفع أسعار الوقود ،اليوم» .وأضاف أن «الحكومة اختارت رفع أسعار الوقود من بني خيارات
شملت زيادة الضرائب وزيادة تصدير النفط» ،مضيفًا« :لو لم نرفع سعر البنزين لعادت إيران
الستيراده خالل عامني».
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القتلى إلى  ..36واعتقال  ..1000وقطع اإلنترنت

ّ
ّ
األمنية
يتحدون القبضة
إيران :المتظاهرون
محرر الشؤون الدولية

«نستطيع إعادة اإلنترنت لهم»

بعد تظاهرات عارمة ملدة يومني ،ضد قرار رفع
أسعار البنزين ،ال��ذي اتخذته الحكومة أخيرًا،
واصل املحتجون اإليرانيون تظاهراتهم ،أمس،
ب�ي�ن�م��ا رد ال �ن �ظ��ام ب�ق�ب�ض��ة ح��دي��دي��ة ،م�ع�ت�ب�رًا
التظاهرات «مؤامرة من األعداء» ،في وقت دخل
املرشد علي خامنئي على الخط ،مؤكدا املضي
في تطبيق قرار رفع سعر الوقود .وفي ما يلي
آخر التطورات.

ّ
المحتجين
واشنطن تؤكد دعم
أع��اد وزي��ر الخارجية األميركي مايك بومبيو أم��س نشر
تغريد ٍة ،نشرها قبل عام ونصف العام ،على «تويتر» ،في
شأن إيرانّ ،
جدد فيها دعم بالده للمتظاهرين اإليرانيني.
ُ
وذك ��ر ب��وم�ب�ي��و ف��ي ت�غ��ري��دت��ه ال �ج��دي��دة أن ب �ل�اده تنصت
للشعب اإليراني ،وتقف إلى جانبه.
وع�ل��ى خلفية ق��رار سلطات إي ��ران قطع خ��دم��ة اإلن�ت��رن��ت،
ذك��رت الناطقة باسم وزارة الخارجية األميركية مورغان
أورت ��اغ ��وس« :ت�ق��ف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة إل��ى ج��ان��ب الشعب
اإليراني ،الذي طال أمد معاناته ،في الوقت الذي يحتج فيه
على أح��دث املظالم م��ن ن�ظ��ام السلطة ال�ف��اس��د .إن�ن��ا ندين
م�ح��اول��ة ق�ط��ع اإلن �ت��رن��ت .ات��رك��وه��م ي�ت�ح��دث��وا!» .ك�م��ا َّ
وج��ه
السفير األم�ي��رك��ي ل��دى أمل��ان�ي��ا ري�ت�ش��ارد غرينيل تحديا
مثيرا إل��ى حكومة طهران« :نملك ق��درة تقنية على إع��ادة
اإلنترنت إلى شعب إي��ران ،وضمان عدم تأثره بأي قيود
حكومية .على أوروبا وأميركا تحقيق ذلك معًا».

إلى أين وصل الحراك؟
التحق بازار طهران الكبير ،وهو السوق املركزية
التاريخية ،بالحراك ،حيث أعلن التجار إضرابا
ع ��ام ��ا ،وأغ �ل �ق��وا م �ح��ال �ه��م ،دع �م��ا ل �ل �ت �ظ��اه��رات.
وأظ�ه��رت لقطات م�ص��ورة تداولها رواد مواقع
التواصل االجتماعي العديد من املحال املغلقة،
بينما ت�ج�م��ع ع��دد م��ن امل�ت�ظ��اه��ري��ن ف��ي جانب
منه ،وقد أحاطت بهم قوات األمن.
ويكتسب البازار الكبير في إيران أهمية تجارية
كبيرة ،وك��ان رم��زا الحتجاجات كبيرة اندلعت
ع ��ام  2018ب�س�ب��ب ال �غ�ل�اء ،ل�ك�ن�ه��ا ت �ط��ورت إل��ى
هتافات تطالب برحيل النظام.
وذك��رت وكالة أنباء فارس أن االحتجاجات في
أصفهان ألحقت أضرارا بـ 60حافلة ،مشيرة إلى
توقف الخدمة في  5محطات مترو.
وأش��ارت مصادر إيرانية معارضة إل��ى إض��رام
ال �ن��ار ف��ي م�ص��رف مسكن بمدينة ش�ه��ري��ار في
ط �ه��ران ،وت�ظ��اه��ر محتجني ع�ل��ى ط��ري��ق اإلم��ام
علي.
وف��ي مدينة ش�ي��راز ،انطلقت تظاهرة حاشدة،
وهتف املتظاهرون« :املوت لخامنئي».

قيادي كردي إيراني لـ سبقلا:
محتجون يشعلون الحرائق في منطقة شريف آباد في شيراز |وكالة مهر

مسعود محمد

خامنئي يؤيد رفع أسعار
الوقود ويتهم «األعداء
والثورة المضادة»

القتلى إلى 36
أعلنت وسائل إع�لام إيرانية مقتل  36وإصابة
ع�ش��رات آخ��ري��ن ،ج��راء إط�لاق ق��وات األم��ن النار
على املحتجني في أصفهان.
وك��ان م��وق��ع «إي ��ران إن�ت��رن��اش�ي��ون��ال» نقل على
«تويتر» عن مصدر في مستشفى مدينة كرج
اإليرانية «وصول أكثر من  10جثث و 17جريحًا
للمستشفى».
والجمعة ،أف��اد الحاكم املؤقت ملدينة سيرجان
بمقتل شخص في االحتجاجات ،بينما تحدثت
مواقع محلية عن سقوط ثالثة قتلى في مدينة
ُ
خ ّرمشهر.
وأف��ادت وكالة األنباء الرسمية بمقتل شرطي،
متأثرا بجروحه ،إثر إطالق النار عليه ،السبت،
خ�ل��ال م ��واج� �ه ��ات م ��ع م �ت �ظ��اه��ري��ن ف ��ي م��دي�ن��ة
كرمانشاه.

حملة اعتقاالت
وذكرت «فارس» أن االحتجاجات التي انطلقت
الجمعة شملت  100منطقة ،مردفة أن السلطات
اعتقلت نحو ألف متظاهر في غضون اليومني
املاضيني.
ً
وقالت الوكالة  -نقال عن تقرير لجهة أمنية  -إن
«ع��دد املتظاهرين منذ ليل الجمعة وص��ل إلى

الشعب يرفض هدر ثرواته
على مغامرات النظام الخارجية

إضراب بازار طهران..
واستمرار قطع الطرقات
والتظاهرات
 ..وتظاهرة حاشدة شهدتها مدينة شيراز أول من أمس

 87400ش�خ��ص ( 82200رج��ل و 5200ام� ��رأة)».
وأض � ��اف � ��ت« :ج� � ��زء م �ه��م م� ��ن امل �ح �ت �ج�ي�ن ك��ان��وا
ب �ع �ي��دي��ن ع ��ن م ��راك ��ز ال �ش �غ��ب وأع� �م ��ال ال �ع �ن��ف،
وأرس� � ��ل ل �ل �ع��دي��د م �ن �ه��م رس ��ائ ��ل ت �ح��ذي��ري��ة من
األجهزة األمنية».

ّ
االستخبارات تحذر

من جهتها ،أشارت وزارة االستخبارات إلى أنها
ّ
ّ
املحركة لالحتجاجات،
تعرفت على العناصر
وستتخذ اإلجراءات الالزمة ضدها .وأضافت أن
«األعداء الذين ّ
يعولون على هذه االحتجاجات
لن ينالوا إال اليأس وخيبة األم��ل» ،مشيرة إلى
أن �ه��ا «س�ت�ت�ع��ام��ل ب�ص��رام��ة م��ع امل�خ�ل�ين ب��األم��ن
العام ومن يستهدفون أمن واستقرار البالد».
ب��دوره ،أكد أمني املجلس األعلى لألمن القومي

علي شمخاني ض�ل��وع مجموعات م��ن منظمة
م �ج��اه��دي خ �ل��ق ،و«أع � ��داء ال� �ث ��ورة» ،ف��ي أع�م��ال
ال �ش �غ��ب ال� �ت ��ي ش �ه��دت �ه��ا امل� � ��دن اإلي� ��ران � �ي� ��ة ف��ي
اليومني األخيرين.
وخ� �ل ��ال ك �ل �م��ة ل� ��ه ف� ��ي ج �ل �س��ة م �غ �ل �ق��ة مل�ج�ل��س
ال�ش��ورى ،ق��ال« :ه�ن��اك مجموعات م��ن املنافقني
(منظمة مجاهدي خلق) وأعداء الثورة ،هاجموا
ق��وات األم��ن اإليرانية خ�لال اليومني املاضيني،
والبعض منهم كان يحمل أسلحة حربية».

قطع اإلنترنت
بدورها ،أفادت وزارة االتصاالت بأنها تسلمت
قرارا من مجلس األمن القومي يفيد بقطع شبكة
اإلنترنت ملدة  24ساعة في كل أنحاء البالد.
ون �ق �ل��ت وك ��ال ��ة إي �س �ن��ا ع ��ن م� �س ��ؤول ف ��ي وزارة

االتصاالت« :ما زلنا نجري اتصاالت مع مجلس
األمن القومي إلعادة خدمة اإلنترنت في أسرع
وق ��ت» .وأض ��اف أن ق�ط��ع خ��دم��ة اإلن �ت��رن��ت ج��اء
ألسباب أمنية وليست فنية ،ومن غير املعروف
متى ستجري إعادتها.

تعليق املرشد
ف��ي غ�ض��ون ذل ��كّ ،أي ��د خامنئي ق ��رار رف��ع سعر
ّ
البنزين ،متهمًا «الثورة املضادة وأعداء إيران»
بزعزعة استقرار بالده« :هذا القرار جعل بعض
الناس يشعرون بقلق من دون شك ،ولكن أعمال
ال�ت�خ��ري��ب وإش �ع��ال ال�ح��رائ��ق ي�ق��وم ب�ه��ا مثيرو
الشغب وليس شعبنا .الثورة املضادة وأع��داء
إي��ران يدعمون دائمًا أعمال التخريب وانتهاك
القانون ويواصلون فعل ذلك».

معارك عنيفة على محور الكبانة بريف الالذقية

مقتل  9مدنيين
في ضربات روسية على إدلب
شهد محور الكبانة بريف الالذقية شمالي سوريا ،معارك
عنيفة بني الفصائل املقاتلة وقوات النظام ،في محاوالت
ج��دي��دة م��ن األخ �ي��ر الق�ت�ح��ام امل�ن�ط�ق��ة وت �ص��دت الفصائل
ملحاولتي التقدم ،وسط غارات مكثفة من الطيران الحربي
ال ��روس ��ي .وت�م�ك�ن��ت ال�ف�ص��ائ��ل م��ن ت��دم�ي��ر دب��اب �ت�ين وق�ت��ل
وإصابة عدد من عناصر النظام في املنطقة .وقالت جبهة
النصرة ،املصنفة إره��اب�ي��ة ،ان مقاتليها تمكنوا م��ن قتل
سبعة وإصابة ثمانية آخرين من قوات النظام.
وتزامنت املعارك في ريف الالذقية ،مع قصف جوي روسي
وم��روح��ي ع�ل��ى األح �ي��اء ال�س�ك�ن�ي��ة ف��ي م�ن��اط��ق امل�ع��ارض��ة
بريفي إدلب الشرقي والجنوبي ،ما أسفر عن مقتل تسعة
مدنيني وإصابة آخرين في قرية املالجة وأطراف سراقب،
بحسب الدفاع املدني السوري.
وت �ع��د ال �ك �ب��ان��ة امل ��دخ ��ل ال �غ��رب��ي مل�ح��اف�ظ��ة إدل� ��ب وت�م�ت��از
ب�ت�ض��اري�س�ه��ا ال�ج�ب�ل�ي��ة ال �ع��ال �ي��ة ،وت�ك�ش��ف م�ن��اط��ق جسر
الشغور وسهل الغاب وريف إدلب الجنوبي.
ف��ي ش��أن منفصل ،ق��ال��ت م�ص��ادر ف��ي محافظة دي��ر ال��زور
إن امل�ي�ل�ي�ش�ي��ات اإلي��ران �ي��ة ،ال �ت��ي ت�ت�ب��ع ل�ل�ح��رس ال �ث��وري،
افتتحت معسكرات تدريب جديدة في املحافظة ،وقدمت
للملتحقني ُ
ُ
امتيازات عديدة،
الجدد من الشباب السوريني
ٍ
بينها منحهم بطاقة أمنية وأمواال ،وتعهدا بعدم مالحقة
أج �ه��زة أم��ن ال�ن�ظ��ام مل��ن ه��و م�ط�ل��وب ل�ه��ا .إل��ى ذل ��ك ،دع��ت
اإلدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا ،النظام السوري
إل��ى تطوير لغة ال�ح��وار وال�ت��واف��ق ،وأك��دت أنها ال تسعى
إلى تقسيم سوريا وليس لديها النية لذلك .وقالت دائرة
العالقات الخارجية لإلدارة الذاتية في بيان نشرته وكالة
«هاوار» التابعة لها« :نحن كمكونات شمال وشرق سوريا
لم يكن لدينا أي هدف لتقسيم سوريا .األقوال واالتهامات

عناصر من «الخوذ البيضاء» ينتشلون ضحايا من تحت الركام في قرية المالجة | ا ف ب

الحرس الثوري يفعّ ل معسكرات
تدريب ..ويغري شباب دير الزور

التي تطلق ضدنا ،والتي تدعي سعينا لتقسيم سوريا،
غير صحيحة وبعيدة عن الواقعية ونحن قطعنا الطريق
أمام محاوالت تقسيم سوريا ،ومنذ سنوات نحارب القوى
االحتاللية ومرتزقة داعش والنصرة لحماية تراب ووحدة
س��وري��ا» ،مبدية اس�ت�ع��داده��ا للحوار م��ع جميع األط��راف
للوصول إلى الحل السياسي( .وكاالت)

وصف عبداهلل مهتدي سكرتير حزب كومله الكردستاني
اإليراني املعارض ما يجري في إي��ران حاليا بأنه «لحظة
من لحظات الوحدة الوطنية ،اجتمع كل الطيف اإليراني على
رف��ض إذالل��ه ،وإهانته ،ون��زل ال��ى ال�ش��ارع ليدافع عن لقمة
عيشه ،فتصاعدت حدة االحتجاجات في عدة مدن إيرانية
السبت على قرار رفع أسعار الوقود ،ووقعت اشتباكات مع
قوات األمن في عدة مناطق».
واش� ��ار م�ه�ت��دي ف��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ سبقلا ال��ى ان «ال�ش�ع��ب
االيراني تحدى (املرشد االعلى علي) خامنئي ،ورد عليه
في الشارع ودعا الى إسقاطه ،ولم تكن ردة الفعل متوقعة
من قبل النظام ،فأصيب باإلرباك ،فحقق التحرك الشعبي
أول إنجاز معنوي له» .وعن االوضاع في كردستان ايران
قال سكرتير حزب كومله ان «أحزاب الجبهة الكردستانية
اإليرانية ستصعد تحركاتها تدريجيا ،وت��درس امكانية
ال��دع��وة ال��ى إض ��راب ع��ام ف��ي ك��ل ك��ردس�ت��ان ،وص��وال الى
العصيان املدني».
واض ��اف «ن�ت��واص��ل م��ع بقية أط ��راف امل�ع��ارض��ة اإلي��ران�ي��ة
لنوحد خطواتنا».
واكد ان «هناك توافقا عاما على عدم السماح بمس لقمة
عيش املواطن اإلي��ران��ي ،ورفضا لفكرة ه��در ث��روات إي��ران
على مغامرات النظام في ال�خ��ارج ،فمن غير املقبول ترك
الشعب اإلي��ران��ي يعاني من الفقر في الوقت ال��ذي يتبجح
أم�ي�ن ع ��ام ح ��زب اهلل ال�ل�ب�ن��ان��ي أن أك �ل��ه وش��رب��ه وس�لاح��ه
وروات � � ��ب ع �ن��اص��ر ح��زب��ه ك �ل �ه��ا م ��ن إي � � ��ران ،ه ��ل ت�ف��رض
الضرائب على ف�ق��راء إي ��ران ،ليعيش ن�ص��راهلل ف��ي لبنان،
والحوثي في اليمن ،والحشد في العراق ببحبوحة ،وإلنقاذ
النظام السوري الذي قتل شعبه ،هذا لم يعد مقبوال».

ترامب محبط من نتانياهو وقرر االبتعاد عنه

الطريق يقصر باتجاه
انتخابات ثالثة في إسرائيل
القدس  -أحمد عبد الفتاح
يسابق بني غانتس زعيم كتلة «ازرق/
اب � �ي� ��ض» ال� ��زم� ��ن ،ق �ب��ل ن� �ف ��اد ال �ي��وم�ي�ن
امل �ت �ب �ق �ي�ين ع �ل��ى امل� � ��دة ال� �ت ��ي ي�م�ن�ح�ه��ا
ل � ��ه ال � �ق� ��ان� ��ون االس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ل �ت �ش �ك �ي��ل
الحكومة ،بينما تبدو جميع املؤشرات
ان حظوظه في النجاح ليست بأفضل
م��ن سلفه رئ�ي��س ال� ��وزراء االس��رائ�ي�ل��ي
امل�ن�ت�ه�ي��ة والي �ت ��ه ب �ن �ي��ام�ين ن�ت��ان�ي��اه��و
ال��ذي يخوض حملة تهويل باالخطار
االم�ن�ي��ة امل�ح��دق��ة ب��اس��رائ�ي��ل لتجييش
الرأي العام ،في مواجهة احتمال لجوء
غ��ان �ت��س ال � ��ى ت �ش �ك �ي��ل ح �ك��وم��ة اق �ل �ي��ة
ب��دع��م م��ن ال�ق��ائ�م��ة ال�ع��رب�ي��ة امل�ش�ت��رك��ة،
وه� � ��و م � ��ا ي� � �ح � ��اول غ ��ان� �ت ��س ت �ج �ن �ب��ه،
ألن دع � ��م ال� � �ن � ��واب ال � �ع� ��رب ل �ح �ك��وم �ت��ه
سيطعن بإسرائيليتها ،وينتقص من
يهوديتها.
وك �ش �ف��ت االذاع � � ��ة االس��رائ �ي �ل �ي��ة ام��س
ع ��ن ان غ��ان �ت��س ي�س�ع��ى ال ��ى اس�ت�م��ال��ة
مجموعة مؤلفة من خمسة إلى سبعة
أع� �ض ��اء ك �ن �ي �س��ت م ��ن ح� ��زب ال �ل �ي �ك��ود،
بهدف إقناعهم باالنشقاق عن حزبهم
واالنضمام إلى حكومته من أجل عدم
ال��ذه��اب ال��ى ان�ت�خ��اب��ات ج��دي��دة باتت
الطريق اليها اقصر من اي وقت مضى.
ون�ق�ل��ت االذاع� ��ة ع��ن م �ص��ادر سياسية

م � �ق� ��رب� ��ة م� � ��ن ن � �ت� ��ان � �ي� ��اه� ��و ق� ��ول � �ه� ��ا إن
م� �س� �ت� �ش ��اري األخ � �ي� ��ر ط� �ل� �ب ��وا م� �ن ��ه أن
يعمل باتجاه اجراء انتخابات جديدة
ل�ل�ك�ن�ي�س��ت ،ألن خ �ط��وة ك �ه��ذه ستمنح
ن�ت��ان�ي��اه��و وق �ت��ا ط��وي�لا آخ ��ر مل��واج�ه��ة
ملفات الفساد املوجهة ضده.

«يائسة وخائبة األمل»
ف� � � ��ي ال� � � �غ� � � �ض � � ��ون ،ق � � � � ��ال م� � �س � ��ؤول � ��ون
س �ي��اس �ي��ون إس��رائ �ي �ل �ي��ون ان اإلدارة
األم �ي ��رك �ي ��ة «ي ��ائ� �س ��ة وخ ��ائ� �ب ��ة االم� ��ل»
م ��ن األزم � ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي إس��رائ �ي��ل،
ألن�ه��ا ت�ح��ول دون اع�لان إدارة دون��ال��د
ترامب عن القسم السياسي من «صفقة
القرن».
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»
ام��س ع��ن ه��ؤالء امل�س��ؤول�ين ق��ول�ه��م :إن
«األم� �ي ��رك� �ي�ي�ن م �ح �ب �ط��ون وغ��اض �ب��ون
م� ��ن ال� ��وض� ��ع ف� ��ي إس� ��رائ � �ي� ��ل .ب� �م ��ا ف��ي
ذل ��ك ال��رئ �ي��س دون��ال��د ت��رام��ب ن�ف�س��ه»،
واض ��اف ��وا« :ان �ه��م ت �ح��دث��وا م��ع ت��رام��ب
حيث اعرب عن خيبة امله بسبب فشل
نتانياهو ،وتحدث عنه بشكل سلبي».
ول �ف �ت��وا ال ��ى أن ت ��رام ��ب ق ��رر االب �ت �ع��اد
ع��ن ن�ت��ان�ي��اه��و ب�ع��د ف�ش�ل��ه ف��ي تشكيل
الحكومة ف��ي اع�ق��اب ج��ول��ة انتخابات
الكنيست األول��ى ،وع��دم مساعدته في
ال �ج��ول��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ن االن �ت �خ��اب��ات ألن
ترامب ال يحب الخاسرين.
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لبنان :الثورة من الشارع إلى النقابات

■ مستقل يفوز بـ«نقيب المحامين» في وجه كل أحزاب السلطة
بيروت ـــــ أنديرا مطر

ف ��ي ال� �ي ��وم األول م ��ن ش �ه��ره��ا ال �ث��ان��ي ،ث� ّ�ب�ت��ت
االنتفاضة الشعبية اللبنانية حضورها على
مستويات عدة ،وتخطت الشارع إلى النقابات
املهنية ،لتكتسب بذلك صفة ال�ث��ورة الشاملة.
وت� ��واص � �ل� ��ت ام� � ��س االح � �ت � �ج� ��اج� ��ات ،ب��أش �ك��ال
ّ
متنوعة ،ضد الطبقة السياسية ،التي
ومظاهر
تحاول بشتى الوسائل شيطنتها وتخوينها،
بالقمع ت ��ارة ،وبفبركة ال�ت�ق��اري��ر حولها ت��ارة
أخ � � ��رى ،ع �ل��ى غ� � ��رار م ��ا ح �ص��ل م ��ع «ب��وس �ط��ة
ال �ث��ورة» ،ال�ت��ي انطلقت م��ن ال�ش�م��ال ،وتوقفت
ف��ي ص�ي��دا ،ومنعت م��ن دخ��ول مدينتي صور
والنبطية ،بسبب ج��دل وم��زاع��م ع��ن تمويلها
وادارتها من قبل السفارة األميركية.
وأم� � ��س ،اح �ت �ش��د اآلالف ف ��ي س��اح �ت��ي ري ��اض
الصلح وال�ش�ه��داء وس��ط ب �ي��روت ،وف��ي ساحة
النور بطرابلس ،تحت عنوان «أحد الشهداء»،
ت�ك��ري�م��ًا ل �ش �ه��داء ال� �ث ��ورة ال ��ذي ��ن س �ق �ط��وا منذ
ان�ط�لاق�ه��ا .ف��ي وق��ت حققت االن�ت�ف��اض��ة نصرا
جديدا ،عبر فوز مرشح «ال�ث��ورة» ملحم خلف
بمنصب نقيب محامي بيروت ،في وجه مرشح
أح � ��زاب ال �س �ل �ط��ة (امل �س �ت �ق �ب��ل ،ال � �ق ��وات ،ال�ت�ي��ار
الحر ،حركة امل ،حزب اهلل ،واالشتراكي) التي
تكاتفت كلها ض��ده .ولطاملا شكلت انتخابات
ن�ق��اب��ة امل �ح��ام�ين ف��ي ب �ي��روت ن �م��وذج��ا لنبض
ّ
وتوجهات ال��رأي العام ،فما ان اعلنت
الشارع
ف��وز خلف حتى هتف املحامون «ث��ورة ث��ورة»
داخ� ��ل ح ��رم ال �ن �ق��اب��ة ،ف��ي ح�ي�ن ت� ّ
�وج��ه النقيب
الجديد بكلمة ّ
حيا فيها «عشاق الديموقراطية
التي تتحلى بها النقابة التي كانت وال ت��زال
ال �ح �ص ��ن امل �ن �ي ��ع ل �ل �ح��ري��ة ال� �ع ��ام ��ة ول �ح �ق��وق
ال �ن��اس ،م��ؤك��دا ان�ه��ا س�ت�ك��ون ال�ح�ج��ر األس��اس
لتقوم الدولة العادلة» .وطالب خلف بتطبيق
الدستور وحماية املتظاهرين ،معتبرًا ان هذا
حق ّ
مقدس وحماية الحقوق والحريات هي من
صلب رسالة املحاماة.
ول �ع ��ل ن �ت �ي �ج��ة ان �ت �خ��اب��ات ن �ق��اب��ات امل �ح��ام�ين
ّ
تشكل بداية الستفاقة السلطة واعترافها بأن
م��ا ي�ج��ري ف��ي ال �ب�لاد ه��و ث ��ورة ،ول�ي��س مجرد
رق ��ص وس �ه ��رات ن ��ار ف��ي ال� �ش ��وارع ،فالسلطة
خالل شهر لم تقدم على اي خطوة لنزع فتيل
التفجير ،ال ب��ل ت�ح��اول ب��أق�ص��ى طاقتها قمع
الحراك وشيطنة الشعب ،تمهيدا لإلبقاء على
مكتسابتها من املحاصصة والفساد.

مراوحة في التكليف
ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال �س �ي��اس��ي ،أع ��اد ط�ل��ب ال��وزي��ر
السابق محمد الصفدي سحب اسمه من قائمة
املرشحني لتولي رئاسة حكومة جديدة ،امللف
ال�ح�ك��وم��ي إل��ى ال�ن�ق�ط��ة «ص �ف��ر» ،ورب �م��ا «بعد
الصفر»ّ ،
جراء بروز الخالف بني الرئيس سعد
الحريري ورج��ل «العهد» القوي رئيس التيار
الوطني الحر جبران باسيل إل��ى العلن أمس.
حيث اص��در املكتب االعالمي للحريري بيانًا،
قال فيه إنه «منذ ان طلب الصفدي سحب اسمه
كمرشح لتشكيل الحكومة ،يمعن التيار الحر
في تحميل الحريري مسؤولية هذا االنسحاب،
ب�ح�ج��ة ت��راج �ع��ه ع��ن وع� ��ود م�ق�ط��وع��ة ل�ل��وزي��ر
ال �ص �ف��دي ،وب�ت�ه�م��ة أن ه ��ذا ال�ت��رش�ي��ح ل��م يكن
إال م �ن��اورة م��زع��وم��ة لحصر ام�ك��ان�ي��ة تشكيل

النقيب بعد الفوز

الحكومة بشخص الحريري ،وازاء هذا التمادي
في طرح وقائع كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة،
وج ��ب ت��وض�ي��ح أن م��راج �ع��ة ب �ي��ان االن�س�ح��اب
للصفدي كافية لتظهر الحقائق ،وان باسيل
هو من اقترح وب��إص��رار مرتني اس��م الصفدي،
وه ��و م��ا س ��ارع ال �ح��ري��ري إل ��ى اب� ��داء م��واف�ق�ت��ه
عليه ،بعد أن كانت اقتراحات الحريري بأسماء
م��ن امل�ج�ت�م��ع امل ��دن ��ي ،وع �ل��ى رأس �ه��ا ال�ق��اض��ي
نواف سالم ،قد قوبلت بالرفض املتكرر أيضا».
وأكد البيان أن «الحريري ال يناور ،وال يبحث
عن حصر امكانية تشكيل الحكومة بشخصه،
ال بل إنه كان أول من ب��ادر إلى ترشيح أسماء
بديلة ،وكان واضحا منذ اليوم األول الستقالة
الحكومة أنه إذا تمت تسميته فإنه لن يشكل إال
حكومة اختصاصيني».
وق � ��ال ب �ي��ان ال �ح��ري��ري إن «س �ي��اس��ة امل� �ن ��اورة
والتسريبات وم�ح��اول��ة تسجيل ال�ن�ق��اط التي
ينتهجها التيار الوطني الحر هي سياسة غير
مسؤولة ،مقارنة باألزمة الوطنية الكبرى ،التي
يجتازها بلدنا ،وهو لو قام بمراجعة حقيقية
ل� �ك ��ان ك ��ف ع ��ن ان �ت �ه ��اج م �ث��ل ه � ��ذه ال �س �ي��اس��ة
ال �ع��دي �م��ة امل� �س ��ؤول� �ي ��ة وم � �ح ��اوالت ��ه امل �ت �ك��ررة
للتسلل ال��ى التشكيالت ال�ح�ك��وم�ي��ة ،ولكانت
ّ
الحكومة قد تشكلت».
والح �ق��ا رد ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر ع �ل��ى ب�ي��ان
ّ
وتحرك من اجل
الحريري قائال ان التيار بادر
االسراع في ّ
سد الفجوة التي ّ
سببتها استقالة
ال�ح��ري��ري على ح�ين غفلة ووض�ع��ت البلد في
امل� �ج� �ه ��ول ،وألج � ��ل ال �ت �س��ري��ع ف ��ي ب� ��دء ع�م�ل�ي��ة
االن� �ق ��اذ ،ق� � ّ�دم ك��ل ال�ت�س�ه�ي�لات امل�ت�م�ث�ل��ة ب�ع��دم
رفضه ألي اسم طرحه الحريري وعدم تمسكه
لاّ ّ
ب��أي اس��م م��ن جهته، ا ان��ه اصبح واض�ح��ًا ان
سياسة الحريري ال تقوم فقط على مبدأ «أنا أو
ً
ال أحد» على رأس الحكومة بل زاد عليها مبدأ
«أنا وال احد» غيري في الحكومة بإصراره على
أن يترأس حكومة اختصاصيني.
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الحريري يهاجم باسيل:
سياسة غير مسؤولة
وتمادٍ بطرح وقائع كاذبة
قائد الجيش:
إقفال الطريق أمر غير
مسموح به
إطالة أمد الفراغ

ّ
وإزاء ه ��ذا ال�ت�ص��ل��ب ب��امل��واق��ف م��ن ال�ط��رف�ين،
ي �م �ك��ن ال � �ق� ��ول ان ل �ب �ن ��ان ع �ل ��ى أب � � ��واب أزم� ��ة
حكومية ،ت�ن��ذر بإطالة أم��د ال�ف��راغ على وقع
وض��ع خطير اق�ت�ص��ادي��ا وام�ن�ي��ا وسياسيا،
ق��ارب االنهيار ال�ت��ام .وم��ع تفاقم التعقيدات،
كشفت مصادر نيابية أن الخيارات تضيق،
وي�ص�ع��ب ال�ع�ث��ور ع�ل��ى ن�ق��اط مشتركة ّ
تلبي
مطالب الشارع املنتفض والسلطة السياسية
معًا ،وتوضح هذه املصادر ان أول الغيث في

هذا املسار يكمن في دعوة رئيس الجمهورية
ال ��ى اس �ت �ش��ارات ن �ي��اب �ي��ة .ف ��إن ج ��رى ت�ح��دي��د
م��وع��د ق��ري��ب ل �ه��ذه االس �ت �ش ��ارات ق��د ت�ت�ع��زز
فرضية القبول بحكومة تكنوقراط ،برئاسة
ال � �ح� ��ري� ��ري ،ب � � ��دأت أوس � ��اط � ��ه ت� �س ��وق ب��أن �ه��ا
«ستكون مشروطة بستة اشهر تنجز خاللها
االص�ل�اح ��ات امل�ت�ف��ق ع�ل�ي�ه��ا ،وت �ت��ول��ى تنفيذ
مقررات مؤتمر سيدر».
وال تغفل ه��ذه امل �ص��ادر دخ ��ول ع��ام��ل جديد
ال ي �م �ك��ن ال �ت �غ��اض��ي ع ��ن اث � ��ره ع �ل��ى امل�ش�ه��د
ال �ل �ب �ن��ان��ي ش ��ارع ��ا وح� �ك ��وم ��ة ،وه� ��و م��رت�ب��ط
بتطورات االحتجاجات التي تشهدها املدن
اإليرانية التي ستكون لها ارت��دادات إقليمية
في حال تصاعدت وتطورت.
غ�ي��ر ان ال�ع�ق��دة األش ��د ب � ��روزًا ،وف ��ق امل �ص��ادر
عينها ،تتمثل في قدرة الحراك الشعبي على
خلق حالة ارب��اك داخ��ل ال�ق��وى الرئيسية في
ال�س�ل�ط��ة ،أع ��ادت إح �ي��اء االن�ق�س��ام السياسي
بني فريقي  8و 14آذار ،الذي ساهمت أحداث
املنطقة منذ  2010في خلط أوراق��ه وأسهمت
ال�ت�س��وي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ب�ين ال �ح��ري��ري ورئ�ي��س
ال �ج �م�ه��وري��ة م �ي �ش��ال ع ��ون ف��ي إل �غ��ائ��ه ك�ل�ي��ا.
ف ��االح� ��زاب ال��رئ �ي �س �ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت م��ؤس�س��ة
ّ
تتوحد ف��ي موقفها ال��داع��ي الى
لـــ « 14آذار»
تشكيل حكومة تكنوقراط ،في مقابل إع��ادة
الحديث لدى الفريق املقابل عن نيات ّ
مبيتة

الصفدي :الحريري لم يلتزم بوعوده لي
رد الوزير السابق محمد الصفدي على بيان رئيس حكومة تصريف االعمال سعد الحريري ،وقال انه اراد أن يكون بيان انسحابه من
الترشح لرئاسة الحكومة بيانا يجمع وال يفرق .واض��اف «شكرت الحريري على تسميتي لتشكيل الحكومة ،ولم أود أن أذكر تفاصيل
املفاوضات بيني وبينه ،فإذا بي أفاجأ ببيان صادر من املكتب اإلعالمي للحريري يتضمن تفنيدا ملا صدر مني وذلك في إطار االستخدام
ّ
السياسي ،وهنا أود أن أؤكد أن املرحلة صعبة ومفصلية وخطيرة وتتطلب منا التكاتف والتضامن ووضع الخالفات السياسية جانبا،
وانطالقا من هذا االمر تخطيت الوعود التي على أساسها قبلت أن أسمى لرئاسة الحكومة والتي كان الحريري قطعها لي لكنه لم يلتزم بها
ّ
ألسباب ما زلت أجهلها ،فما كان مني إال أن أعلنت انسحابي».

متظاهرة امس في طرابلس | انترنت

تستهدف سالح «حزب اهلل» بدعم من جهات
دول � �ي� ��ة ،وب ��ال� �ت ��زام ��ن م� ��ع س �ل��اح ال �ع �ق��وب��ات
األميركية املصلت على ايران و«حزب اهلل».

ال مصارف اليوم
وأم� ��س ،ق ��ال رئ �ي��س ات �ح��اد ن �ق��اب��ات موظفي
امل � � �ص � � ��ارف :إن إض� � � � ��راب م ��وظ� �ف ��ي ال� �ب� �ن ��وك
سيستمر ال�ي��وم .وك��ان االت�ح��اد ب��دأ اإلض��راب
يوم الثالثاء املاضي ،بسبب مخاوف تتعلق
ب ��ال� �س�ل�ام ��ة؛ إذ ي �ط ��ال ��ب امل � ��ودع � ��ون ب�س�ح��ب
أموالهم بعد أن فرضت البنوك قيودا جديدة.
ف��ي وق��ت ي��رى م��راق�ب��ون ان االق �ف��ال أب�ع��د من
ذل��ك ،وان��ه مرتبط ارت�ب��اط��ا وثيقا باالنهيار
التام ،واالقفال هو لتأجيل هذا االنهيار.

الجيش أنقذ لبنان
إل � ��ى ذل� � ��ك ،وب� �ع ��د ان� �ت� �ش ��ار إش� ��اع� ��ات ط��ال �ت��ه
ّ
السبت ،تقول انه قيد االقامة الجبرية ،تفقد
قائد الجيش العماد ج��وزاف ع��ون الوحدات
ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي ب �ي��روت وج �ب��ل ل�ب�ن��ان وأش��اد
بجهود العسكريني ،وال��وع��ي ال��ذي أظ�ه��روه
ف� ��ي ت �ع��اط �ي �ه��م م� ��ع األح � � � � ��داث ،م ��وض �ح ��ا ان
ّ
ال �ج �ي��ش ي �ن��ف��ذ ح��ال �ي��ًا م �ه� ّ�م��ة ح �ف��ظ أم� ��ن في
ّ
ال��داخ��ل ام��ام شعبه وأه�ل��ه ،وأن��ه م�س��ؤول عن
أم ��ن امل�ت�ظ��اه��ري��ن وب��اق��ي امل��واط �ن�ي�ن ،م�ج��ددًا
التأكيد أن اقفال الطريق أمر غير مسموح به،
ّ
التنقل ّ
مقدسة في املواثيق الدولية.
وأن حرية
وأض ��اف ق��ائ��د ال�ج�ي��ش :إن ال�ت��وق�ي�ف��ات التي
ّ
حصلت م��ؤخ �رًا شملت ع�ن��اص��ر عملت على
إحداث شغبّ ،
وعبر عن بالغ أسفه الستشهاد
ٍ
الشاب عالء أبوفخر ،مشددًا على أن القضية
أص�ب�ح��ت ب�ي��د ال �ق �ض��اء ،داع �ي��ًا ال ��ى االب�ت�ع��اد
عن اإلشاعات التي تهدف الى تضليل الرأي
العام وإحداث شرخ بني املواطنني واملؤسسة
ال �ع �س �ك��ري��ة ،م��ؤك �دًا أن ال �ت��اري��خ س�ي�ش�ه��د أن
الجيش اللبناني أنقذ لبنان.

واشنطن :سليماني يقمع التظاهرات ..وسنعاقب مسؤولين عراقيين إذا تورطوا

العراق :اإلضراب يعيد الزخم إلى االحتجاجات
ش � � � � � ��ارك اآلالف م � � ��ن ط � �ل � ��اب امل � � � � � ��دارس
والجامعات وموظفي الدوائر الحكومية،
أم� � ��س ،ف� ��ي اإلض � � � ��راب ال � �ع� ��ام ع� ��ن ال �ع �م��ل
ف ��ي ال � �ع ��راق ،دع �م��ا مل �ط��ال��ب امل�ت�ظ��اه��ري��ن
باستقالة الحكومة وحل البرملان وإجراء
انتخابات مبكرة في البالد.
وبرز امس موقف الفت من البيت األبيض
اذ اك��د ل�ق�ن��اة ال�ع��رب�ي��ة ان ��ه :ل��ن ن �ت��ردد في
فرض عقوبات على مسؤولني عراقيني إذا
تورطوا بالعنف ،مشيرا الى انه رصد قتل
متظاهرين من قبل قناصة.
واض��اف « :نعرف أن قاسم سليماني من
يقمع التظاهرات في العراق»
وقال شهود عيان امس إن اآلالف خرجوا
إل� � ��ى ال � � �ش� � ��وارع ف � ��ي ب� � �غ � ��داد ،وع� � � ��دد م��ن
املحافظات ،لتأييد مطالب املتظاهرين،
م� ّ
�رح� �ب�ي�ن ب � �ع� ��ودة ال� ��زخ� ��م إل� � ��ى ال � �ح� ��راك
الشعبي املتواصل حتى «إسقاط النظام».
وأع � � ��اد ن �ش �ط��اء ع �ل��ى م� ��واق� ��ع ال �ت��واص��ل
االج �ت �م ��اع ��ي ت �ف �ع �ي��ل ه ��اش� �ت ��اغ #م ��اك ��و_
وط� � ��ن_م� � ��اك� � ��و_دوام (ال ي ��وج ��د وط � ��ن ال
يوجد دوام) استجابة لدعوات اإلضراب.
وأكدوا أن مجرد إعالن اإلضراب العام هو
ان�ت�ص��ار مل�ط��ال��ب امل�ت�ظ��اه��ري��ن ،ح�ت��ى وإن
ك��ان إض��راب��ا طوعيا ،أو إي�ق��اف العمل أو
التجمع أم��ام األبنية الحكومية ،من دون
الوصول إلى ساحات التظاهر أو الخروج
إلى الشوارع.
وب�ه��ذه االن��دف��اع��ة الجديدة للحراك ،يرى
م �ت��اب �ع��ون ل �ل �ش��أن ال� �ع ��راق ��ي أن م��راه �ن��ة
السلطة على ال��وق��ت لتالشي ال �ح��راك لن

ويرفض عبد املهدي االستقالة ،ويشترط
أن ت �ت��واف��ق ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة أوال على
بديل ل��ه ،م�ح��ذرا م��ن أن ع��دم وج��ود بديل
«سلس وس��ري��ع» ،سيترك مصير العراق
للمجهول.

تنجح ،الفتني إل��ى أن عزيمة املتظاهرين
قوية لالستمرار ،وعلى الحكومة التعامل
ّ
بجدية مع مطالبهم ،ألنه من املستبعد أن
يتراجعوا.

الصورة في بغداد

مقتل مدني وإصابة عنصر

ووسط بغداد ،وصل املئات من املحتجني
إل��ى ج�س��ر األح� ��رار ع�ل��ى ن�ه��ر دج �ل��ة ،بعد
اشتباكات مع قوات األمن ،التي تراجعت
من املنطقة املحيطة بالجسر ،بينما لوح
املتظاهرون بالعصيان امل��دن��ي إل��ى حني
رحيل الحكومة وكل املسؤولني الفاسدين.
وأصيب العشرات من املتظاهرين بحاالت
اخ �ت �ن��اق إث ��ر اس�ت�ن�ش��اق�ه��م ال �غ��از املسيل
للدموع الذي أطلقته قوات األمن تجاههم.

عطلة رسمية
وش �ه��دت امل�ح��اف�ظ��ات الجنوبية ان�ت�ش��ارا
أمنيا كثيفا منذ الصباح ،وأغلقت الطرق
وال � �ج � �س� ��ور ،مل �ن ��ع ت ��دف ��ق امل� �ش ��ارك�ي�ن ف��ي
اإلضراب إلى ساحات التظاهر.
وأعلنت محافظات بابل وواسط وميسان
وذي ق��ار ي��وم أم��س عطلة رس�م�ي��ة ،على
خ �ل �ف �ي��ة اإلع � �ل� ��ان ع� ��ن اإلض� � � � ��راب ال � �ع� ��ام،
حيث أغلقت امل�ح��ال ال�ت�ج��اري��ة وامل ��دارس
واملؤسسات الحكومية أبوابها ،باستثناء
قطاع الصحة ،تضامنا مع املحتجني في
ساحات االعتصام.
وان �ض��م ط�ل�ب��ة امل � ��دارس وال �ج��ام �ع��ات في
النجف لإلضراب وتوجهوا إلى ساحات
التظاهر.

طالبات مدارس يهتفن بشعارات أثناء مشاركتهن في اإلضراب العام في بغداد أمس | رويترز

مقتل مدني في الرمادي
واختطاف ثالثة محامين
في بغداد وميسان
وق� � ��ال راف� � ��د ال �ج �م ��ال ��ي أح � ��د م �ت �ظ��اه��ري
م� �ح ��اف� �ظ ��ة ال� �ن� �ج ��ف إن «ج� �م� �ي ��ع امل� �ح ��ال
ال �ت �ج��اري��ة وس ��ط م��دي �ن��ة ال �ن �ج��ف أغ�ل�ق��ت
أب��واب �ه��ا ال �ي��وم وخ ��ط أص �ح��اب �ه��ا عليها
نحن متضامنون مع املحتجني».

في غضون ذلك ،أفاد قائممقام الحبانية
ف��ي م�ح��اف�ظ��ة األن �ب��ار ع�ل��ي ال��دل�ي�م��ي ب��أن
ُ
م��دن�ي��ًا ق �ت��ل وأص �ي��ب ع�ن�ص��ر ف��ي الحشد
الشعبي جراء «حادث غير مقصود» بعد
ان� ��دالع م �ش��ادة ك�لام�ي��ة ش��رق��ي ال��رم��ادي.
ُ
وأض� � ��اف« :ن� �ق ��ل ال �ق��ات��ل وس ��ط إج � ��راءات
أم �ن �ي��ة م �ش��ددة إل ��ى أح ��د امل ��راك ��ز األم�ن�ي��ة
للتحقيق معه ملعرفة املزيد من التفاصيل
ح��ول ال �ح��ادث» ،مبينًا أن «ال�ح��ادث ليس
مقصودًا».

البصرة تشارك

اختطاف ثالثة محامني

كما شهدت محافظة البصرة قطع العديد
من الطرق الرئيسة في املحافظة.
وق� ��ال ع �ب��د ال�ل�ط�ي��ف إن «غ��ال �ب �ي��ة ال �ط��رق
ال��رئ�ي�س��ة وس��ط ال�ب�ص��رة أغ�ل�ق��ت م��ن قبل
املحتجني ،وهناك موظفون انضموا إلى
االحتجاجات معلنني اإلض��راب العام عن
الدوام».
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر املاضي
احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل
ح�ك��وم��ة ع ��ادل ع�ب��د امل �ه��دي ،ال�ت��ي تتولى
ال �س �ل �ط��ة م �ن��ذ أك �ث��ر م ��ن ع � ��ام .وم �ن��ذ ذل��ك
ً
الوقت ،سقط  335قتيال و 15ألف جريح.

إل ��ى ذل� ��ك ،ك �ش��ف م �ص��در ام �ن��ي اخ�ت�ط��اف
ث �ل�اث� ��ة م� �ح ��ام�ي�ن ف� ��ي ب � �غ� ��داد وم� �ي� �س ��ان،
موضحًا« :تم اختطاف املحامي والناشط
امل��دن��ي ع �ب��د ال �ك��ري��م ال �ع �م �ي��ري الخميس
امل� ��اض� ��ي ض� �م ��ن م �ن �ط �ق��ة ال� �ب� �ل ��دي ��ات ف��ي
ب �غ��داد» .واض ��اف« :ت��م اختطاف املحامي
وال � �ن� ��اش� ��ط ع� �ل ��ي ال � �س� ��اع� ��دي ،االس � �ب� ��وع
امل � � ��اض � � ��ي ،م� � ��ن م � �ن� ��زل� ��ه ،ض � �م� ��ن م �ن �ط �ق��ة
الثعالبة» ،م��ردف��ًا« :ت��م اختطاف املحامي
والناشط علي جاسب حطاب من مدينة
العمارة مركز محافظة ميسان»( .أ ف ب،
رويترز ،السومرية .نيوز)

إنجازات شهر
من عمر االنتفاضة
في محصلة ملا حققته ه��ذه االنتفاضة
بعد شهر على انطالقها ،يمكن إحصاء
إنجازات ليست بالقليلة .وان كانت أهداف
املحتجني ال�ك�ب��رى ،اي تشكيل حكومة
اختصاصيني تكنوقراط ّ
تعد النتخابات
مبكرة وتستعيد االموال املنهوبة ،ال تزال
متعثرة بفعل تعنت الطبقة السياسية
ال��راف�ض��ة للمس بـ«مكتسباتها» ،اال ان
ما تحقق يؤسس ملرحلة مقبلة لن تشبه
حتمًا ما قبل  17اكتوبر .2019
يكفي ان االنتفاضة اخرجت اللبنانيني
من عباءة األحزاب واالنتماءت والوالءات
امل��ذه �ب �ي��ة وال �ط��ائ �ف �ي��ة ،ووح��دت �ه��م تحت
ال �ع �ل��م ال �ل �ب �ن��ان��ي وح � � ��ده .ك �م��ا ان ه��ذه
االحتجاجات هي التي اسقطت الضرائب
عنهم في املوازنة التي احالتها الحكومة
املستقيلة إل��ى مجلس ال �ن��واب ،وحركت
ملفات قضائية كانت نائمة في االدراج،
واج�ب��رت قطاعات رسمية على التخلي
عن تقاضي الفواتير بالدوالر.
ول �ع��ل اب� ��رز االن �ت �ص ��ارات ت�م�ث�ل��ت ب��دف��ع
ال ��رئ� �ي ��س ال� �ح ��ري ��ري ل �ت �ق��دي��م اس �ت �ق��ال��ة
حكومته ،واحباط عقد تشريعية جلسة
مل�ج�ل��س ال� �ن ��واب ك��ان��ت م �ق ��ررة ال �ث�لاث��اء
امل��اض��ي لتمرير ق��ان��ون العفو ال�ع��ام بعد
ان ّلوح املنتفضون باضراب عام وبقطع
ال �ط��رق امل��ؤدي ��ة ال ��ى ال �ب��رمل��ان .واس�ه�م��ت
ال�ن�ش��اط��ات الطالبية املتنوعة ضمن ما
ع��رف بثورة الطالب على االض��اءة على
مكامن الهدر في الدولة.

وفاة عدنان
الباجه جي

عدنان الباجه جي

أف��اد مصدر مطلع ،أم��س ،ب��وف��اة السياسي
العراقي عدنان الباجه جي في أبو ظبي.
وق ��ال امل �ص��در ف��ي ح��دي��ث مل��وق��ع السومرية
نيوز إن الباجه جي «توفي في أبو ظبي عن
عمر  96عامًا» .وأضاف أنه «سيوارى الثرى،
اليوم ،في أبو ظبي».
وولد الباجه جي في بغداد عام  ،1923وهو
نجل السياسي البارز في عهد امللكية مزاحم
الباجه جي ،الذي كان رئيس الوزراء العراقي
خالل الحرب في فلسطني عام .1947
ُع� نّ�ّي� ال�ب��اج��ه ج��ي س�ف�ي�رًا ل�ل�ع��راق ف��ي األم��م
املتحدة إب��ان ث��ورة  14يوليو  1958بقيادة
عبدالكريم ق��اس��م ،ث��م وزي �رًا للخارجية في
عهد عبدالسالم عارف ،وخدم خالل الحرب
مع إسرائيل في .1967
ك��ان الباجه ج��ي خ��ارج ال�ع��راق عندما أط��اح
ال�ب�ع�ث�ي��ون ب�ح�ك��م ع �ب��دال��رح �م��ن ع� ��ارف في
ان �ق�لاب ي��ول�ي��و  ،1968وارت� ��أى ع��دم ال�ع��ودة
وق ��رر ال�ع�م��ل م��ع امل�ع��ارض��ة ال�ع��راق�ي��ة ،حيث
كان عضوًا بارزًا فيها ،والتحق بحكومة أبو
ظبي للعمل فيها ،وحضر اجتماع التوقيع
على دستور إقامة اإلمارات العربية املتحدة
وإعالن استقالل الدولة.
وبعد  ،2003جرى تعيني الباجه جي عضوًا
ّ
ف��ي م�ج�ل��س ال �ح �ك��م ،ال� ��ذي ت �ش��ك��ل ب�ت��اري��خ
 12ي��ول �ي��و م��ن ال �ع ��ام ذات � ��ه ،وم �ن��ح امل�ج�ل��س
صالحيات جزئية في إدارة شؤون العراق.
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تحكيم كويتي لمواجهة هونغ كونغ وكمبوديا
غادر البالد أمس طاقم التحكيم املكون من علي محمود ومساعديه حمود السهلي
وعباس غلوم أشكناني ،والحكم الرابع أحمد العلي ،إلى هونغ كونغ ،وذلك إلدارة
مباراة هونغ كونغ وكمبوديا ،في إطار الجولة الخامسة للتصفيات املؤهلة لكأس
العالم  2022في قطر ،وكأس آسيا  2023في الصني.
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«األزرق» ونيبال..

البناي :الجميع جاهز

«الوعد باكر»

أك�ـ�ـ�ـ��د رئيـــس اللجنـة الطـبـيـة ف�ـ��ي اتحـاد
ال �ك �ـ ��رة د .ع �ب��دامل �ج �ي��د ال �ب �ن ��اي ج �ه��وزي��ة
جميع الالعبني للمشاركة أم��ام نيبال في
تصفيات آسيا املشتركة.
وأض��اف د .البناي أن الجهاز الطبي تابع
جميع الالعبني قبل وأثناء التدريب األول
ل�ل�م�ن�ت�خ��ب ف��ي ب ��وت ��ان ،وذل� ��ك ل�لاط�م�ئ�ن��ان
على قدرتهم ف��ي التكيف م��ع األج ��واء في
العاصمة تيمفو ،متمنيًا أن يقدم األزرق
أفضل ما لديه من أجل مواصلة مشواره
بنجاح في التصفيات.

عوض يشيد
بالتزام الالعبين
اش��اد فهد ع��وض م��دي��ر املنتخب الوطني
بالتزام العبي االزرق بالتعليمات االداري��ة
خالل الفترة الحالية سواء خالل املعسكر
ال�ت��دري�ب��ي ال��داخ�ل��ي ال��ذي اق�ي��م قبل م�ب��اراة
الصني تايبيه او منذ ال��وص��ول ال��ى بوتان
ملواجهة نيبال.
واش ��ار ع�
�وض
ا
ل
�
�ى
ان
ه
�
�ذه
ال ��روح تعكس
م��دى رغ�ب��ة الجميع ف��ي تحقيق املستوى
املطلوب والجهوزية البدنية والفنية على
اعلى مستوى لخدمة االزرق وهو ما ليس
بغريب على الالعبني.

أجواء تنافسية
العبو األزرق خالل التدريبات في بوتان

عمر بركات
ي �س �ع��ى ال� �ي ��وم ث ��ام ��ر ع� �ن ��اد م � ��درب م�ن�ت�خ�ب�ن��ا
ال ��وط� �ن ��ي االول ل� �ك ��رة ال � �ق� ��دم ل� �ل ��وق ��وف ع �ل��ى
ال �ت �ش �ك �ي��ل االس� ��اس� ��ي ل � �ل ��ازرق ،م� ��ن ال�ل�اع �ب�ي�ن
ال��ذي��ن س�ي�ت��م االع �ت �م��اد ع�ل�ي�ه��م ف��ي ل �ق��اء ال�غ��د
ام��ام نيبال وامل �ق��ررة اق��ام�ت��ه ف��ي ب��وت��ان ضمن

ال �ت �ص �ف �ي��ات االس �ي��وي��ة امل ��وح ��دة امل��ؤه �ل��ة ال��ى
ن�ه��ائ�ي��ات ك��أس ال�ع��ال��م  2022ف��ي ق�ط��ر وك��أس
اسيا  2023في الصني.
ويتجه عناد الى الدفع بالتشكيلة التي انهى
ب�ه��ا ل�ق��اء ال�ص�ين ت��اي�ب�ي��ه ف��ي ال�ج��ول��ة املاضية
مع انطالقة مباراة غد مع ابقاء يوسف ناصر
كمهاجم اساسي فيما قد يتم االعتماد عليه
رف �ق��ة ش�ب�ي��ب ال �خ��ال��دي وب ��در امل �ط��وع كمثلث

ه �ج��وم��ي ،ب��االض��اف��ة ال ��ى االدوار ال�ه�ج��وم�ي��ة
ل�ظ�ه�ي��ري ال �ج �ن��ب ،ح�ي��ث ق��د ي �ك��ون ه �ن��اك دور
غ� ��دًا ل �س �ل �ط��ان ص �ل �ب��وخ ف ��ي ال� �ج ��ان ��ب االي �م��ن
ب��االض��اف��ة ال��ى عبد اهلل البريكي ف��ي الناحية
اليسرى.
وسيتم االبقاء على عناصر الوسط في وجود
فهد االنصاري ودخول رضا هاني باالضافة
الى تثبيت الخط الخلفي للمنتخب.

؟!

باقر دشتي
@baqerdasht

الكويتيون عجيبون!

وذك� � � � ��رت م� � �ص � ��ادر أن ن � ��ادي � ��ي ال� �ع ��رب ��ي
وال� �ق ��ادس� �ي ��ة ه �م��ا م ��ن ي� �ت� �ص ��دران س �ب��اق
م�ح��اول��ة ض��م ال�ص�ي�ف��ي ( 33ع��ام��ا) وال��ذي
لعب ف��ي ص�ف��وف ال�س�م��اوي خ�لال االع��وام
ال �ث �م��ان �ي��ة امل ��اض� �ي ��ة ،وم� �ث ��ل اي� �ض ��ًا ان��دي��ة
س� �ك ��ودا ال �ق �ب��رص��ي وال� �ظ� �ف ��رة اإلم� ��ارات� ��ي
والشباب السعودي وبدأ مسيرته الكروية
مع نادي شباب األردن.
عدي الصيفي في لقاء سابق أمام كاظمة

العربي القطري بط ً
ال لـ«آسيوية اليد»
أح��رز ن��ادي ال�ع��رب��ي ال�ق�ط��ري بطولة
األن ��دي ��ة اآلس �ي��وي��ة ل �ك��رة ال �ي��د ،عقب
ف� � ��وزه ف� ��ي امل� � �ب � ��اراة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ع�ل��ى
نظيره الوحدة السعودي بنتيجة 21
ـــ  19أمس (األحد) ،في ختام البطولة
التي استضافتها ك��وري��ا الجنوبية
وامل ��ؤه� �ل ��ة ل �ب �ط��ول��ة ال �ع��ال��م ل�لأن��دي��ة
(سوبر غلوب).
وتمكن فريق العربي القطري م��ن قلب
ت��أخ��ره ف��ي ال �ش��وط األول  10ـ �ـ  11ال��ى
انتصار حاسم في الشوط الثاني ،حيث
تقدم  17ــ  ،14ثم حسم اللقاء ملصلحته
بفارق هدفني بنتيجة  21ـــ .19
واحتل نادي الكويت املركز السادس
ف� ��ي ال� �ب� �ط ��ول ��ة ،ب �ي �ن �م��ا أح� � ��رز ن� ��ادي
ال �ع ��رب ��ي ال �ك��وي �ت��ي ،امل ��رك ��ز ال �ع��اش��ر
واألخ � � �ي� � ��ر ب� �ع ��د خ � �س� ��ارت� ��ه ل �ج �م �ي��ع
م�ب��اري��ات��ه ف��ي امل�ج�م��وع��ة وم�ب��اري��ات
الترضية.

«عندما تكون هناك إرادة فهناك سبيل للنجاح»..
ه��ذه الحكمة تنطبق على أكثر األل�ع��اب الفردية في
ال�ك��وي��ت ،حتى خ�لال ف�ت��رة اإلي�ق��اف وب�ع��ده��ا ،ف��أول
ميدالية ذهبية أوملبية حققناها أثناء اإليقاف ،كما
حققنا عدة إنجازات رياضية أثناء اإليقاف بمجهود
فردي من الالعبني أنفسهم ،من دون تغطية إعالمية
الئقة أو سند م��ال��ي! وه��ا نحن عدنا ننشد الهولو
بعد اإلي�ق��اف بتحقيق أبطالنا ع��دة ب�ط��والت فردية
في شتى األلعاب على املستوى اإلقليمي والعربي
واآلسيوي وحتى الدولي.
وه��ا ق��د ع��دن��ا لتنظيم ال �ب �ط��والت ال �ف��ردي��ة ف��ي ع��دة
م �ج��االت ،ك��ال�ب��ول�ي�ن��غ وب �ط��ول��ة ال �س �ي��دات الخليجية
وغيرهما م��ن أنشطة األل �ع��اب ال�ف��ردي��ة والجماعية
بنجاح باهر« ..بس» من دون تغطية إعالمية الئقة!
ٍ
ح�ين ي��أت��ي اآلن «ن �ف��ر» م�ث��ل الهيئة ال�ع��ام��ة للرياضة
واللجنة األوملبية لالستعانة باللجنة األوملبية الدولية
وال�ل�ج��ان ال�ع��امل�ي��ة واالت �ح ��ادات ال��دول �ي��ة ،ل��وض��ع آل�ي��ات
جديدة للحركة الرياضية وفق معايير علمية يمكن ان
تصل بنا لالحتراف وتحقيق إنجازات أوملبية وعاملية،
فلماذا هذا التكالب على إفشال خططها التنموية؟!
م��ا ال يعرفه البعض أن ميزانية الهيئة  89مليون
ُ
دي � �ن� ��ار ف� �ق ��ط؛  18م �ل �ي��ون��ًا م �ن �ه��ا ت � �ص� ��رف ع�ل��ى

الرياضيني ،ربعها يصرف على األل�ع��اب الفردية!
مع انها هي التي تحقق اإلنجازات .وللعلم فقط ،إن
م��ا يصرف على األب�ح��اث وال��دراس��ات أق��ل م��ن %1
م��ن ميزانيتها! ل��ذا أق�ت��رح أن ت��وج��ه ك��ل ال��دراس��ات
واألبحاث وامليزانيات إلى األلعاب الفردية ،خصوصًا
مع والدة مشروع اللجنة األوملبية مع وزارة التربية.
فعلى سبيل املثال يمكن تخصيص مليون دينار
لنادي الرماية للمحافظة على ذهبية الرماية ،وهذا
ينسحب على جميع األل�ع��اب الفردية التي ما زالت
تحقق نتائج ال ب��أس بها على امل�س�ت��وى اإلقليمي
والدولي واألوملبي .أما األلعاب الجماعية فال بد من
تحويلها إلى االحتراف وفق تصور الهيئة واللجنة
األوملبية القادمة وقوانني مجلس األمة التي تتماشى
مع تصور الهيئات الرياضية ،وأتمنى أن تطبق على
جميع األلعاب الجماعية.
تهقون ما زال لدينا إرادة أو حتى إدارة؟!
وم��ا نـيل الـمـطـالب بالتمنـي ولـكـن تــؤخـذ الـدنـيا
غالبـا..
ه ��ام ��ش :ن � �ب ��ارك ل ��دول ��ة ق �ط��ر اك� �ت� �م ��ال ال �ع �ق��د
ال�خ�ل�ي�ج��ي ،م��ع ت�م�ن�ي��ات�ن��ا ب ��أن ت �س��ود ال ��روح
ال ��ري ��اض� �ي ��ة ب�ي��ن ال �ج �م �ي ��ع وت � �خ� ��رج ال � � ��دورة
بمستوى فني متميز.

القادسية يسعى لتجديد عقد سومايال
يسعى امل �س��ؤول��ون ب �ن��ادي ال�ق��ادس�ي��ة ال��ى تجديد
التعاقد مبكرا مع املحترف الغاني رشيد سومايال
مل��وس��م اخ��ر ،خ��اص��ة ان ع�ق��ده ال��رس�م��ي ينتهي في
يونيو من العام املقبل ،وذل��ك بعد ان ت��رددت انباء

كلغ وتحت  68كلغ وتحت  76كلغ وفوق 76
كلغ) و«قتال» (جماعي ناشئني وشباب) في
اليوم األخير من البطولة.
من جانبه ،أب��دى رئيس مجلس إدارة اتحاد
ال�ك��رات�ي��ه محمد ال�ج��اس��م ت�ف��اؤل��ه ف��ي ارت�ف��اع
امل �س �ت��وى ال �ف �ن��ي ل�ل�اع �ب�ي�ن خ�ل��ال ال �ب �ط��ول��ة،
وظ�ه��ور أك�ث��ر م��ن نجم ب ��ارز ،م��ن املمكن ان
ي�س�ت�ف�ي��د م �ن��ه امل�ن�ت�خ��ب ف��ي االس�ت�ح�ق��اق��ات
امل �ق �ب �ل��ة .وط �ل��ب ال �ج��اس��م م��ن ال�لاع �ب�ين ب��ذل
الجهد واللعب ب��ال��روح الرياضية واملنافسة
الجادة على امليداليات ّ
امللونة ،حتى يعكسوا
مدى ّ
تطور لعبة الكراتيه في الكويت.

عن تلقيه عروضا مغرية من اندية محلية وخليجية
وتركية .ويذكر ان سومايال سبق وان احترف في
عدة اندية ابرزها الغرافة القطري وسرفينازفيزدا
الصربي وصن داونز الجنوب افريقي.

طريق صعب لـ«األبيض» في «آسيا»

تتويج العربي القطري في البطولة

انطالق كراتيه الناشئين والشباب
انطلقت على صالة اتحاد الكراتيه بالساملية
ب�ط��ول��ة االت �ح��اد ال�ث��ان�ي��ة للناشئني وال�ش�ب��اب
للموسم ال��ري��اض��ي  2019ـــــ  ،2020وال�ت��ي
تستمر حتى السبت املقبل؛ بمشاركة كبيرة
من نجوم اللعبة في األندية الــ 11املشاركة في
مسابقات االتحاد.
وت �ش �م��ل م �ن��اف �س��ات ال �ب �ط��ول��ة ع �ل��ى «ك��ات��ا»
(ف� ��ردي ن��اش�ئ�ين) و«ك ��ات ��ا» (ف� ��ردي ش�ب��اب)
و«كاتا» (جماعي) و«قتال» (فردي ناشئني)
ف ��ي أوزان ت �ح��ت  52و 57و 63و 70ك�ل��غ،
و«ق �ت ��ال» (ف� ��ردي ن��اش�ئ�ين ـ�ـ�ـ�ـ ف ��وق  70كلغ)
و«ق �ت��ال» (ف ��ردي ش�ب��اب تحت  55كلغ و61

ت �ق��ام امل � �ب� ��اراة ف ��ي ال �ث��ان �ي��ة ع �ش��رة ظ �ه��ر غد
ب��ال �ت��وق �ي ��ت امل� �ح� �ل ��ي ،وذل � � ��ك وف� �ق ��ًا ل� �ج ��دول
املباريات الصادر من االتحاد االسيوي ،وفي
ظل فارق التوقيت املحلي مع توقيت بوتان
الذي يصل الى  3ساعات.

مجرد رأي

الصيفي..
وين يشتي
ال ي � ��زال م �ص �ي��ر امل �ح �ت��رف األردن � � ��ي ع��دي
ً
الصيفي مجهوال بعد وصوله ال��ى طريق
مسدود مع ناديه الساملية بسبب املشاكل
املتصاعدة بينهما خ�لال األش�ه��ر القليلة
املاضية ،وفور تسرب الخبر بدأت األندية
املحلية بمحاولة ج��س نبض ال�لاع��ب من
أجل ضمه خالل فترة االنتقاالت الشتوية
«يعني وين يشتي؟»

ً
ظهرا
المباراة 12

تسود اج��واء تنافسية مميزة ب�ين العبي
املنتخب ف��ي التدريبات اليومية بعاصمة
ب��وت��ان ،حيث يسعى الجميع لبذل ك��ل ما
ل��دي��ه م��ن ج �ه��ود ل�ن�ي��ل ث�ق��ة ال�ج�ه��از الفني
وحجز مكان في تشكيلة املنتخب خالل
اللقاء ومن ثم الدخول في حسابات املدرب
خ�ل�ال م �ن��اف �س��ات ك ��أس ال �خ �ل�ي��ج ال��راب �ع��ة
والعشرين «خليجي .»24

4

مواجهات في كأس االتحاد

تستكمل اليوم مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس االتحاد لكرة القدم ،حيث يلتقي
ضمن املجموعة الثانية الكويت مع الساحل على استاد نادي التضامن في الساعة 4.05
مساء ،ويواجه العربي نظيره برقان على استاد علي صباح السالم ،ويلتقي الساملية مع
التضامن على استاد عبد اهلل الخليفة الساعة  5.25مساء ،ويتواجه الشباب مع خيطان
على ملعب نادي الساحل في الساعة  7.30مساء.

بطوالت الجمباز اليوم
تنطلق اليوم في صالة النادي العربي أولى بطوالت االتحاد الكويتي للجمباز في املوسم
الرياضي الجديد  2020 – 2019بمشاركة  186العبًا يمثلون  8أندية ،سيتنافسون
في مختلف امل��راح��ل العمرية (األش�ب��ال والناشئني والشباب والسن العامة) على ان
تختتم البطولة غدًا الثالثاء بتتويج الفائزين.

سحبت أم��س ق��رع��ة تصفيات دوري أب �ط��ال آسيا
ل �ك��رة ال �ق��دم ل�ل�م��وس��م امل�ق�ب��ل ف��ي ك��واالمل �ب��ور ،حيث
ستشهد مشاركة نادي الكويت بطل الدوري.
وج� � ��اءت ال �ق��رع��ة ص �ع �ب��ة ع �ل��ى «األب� � �ي � ��ض» ،ال ��ذي
وضعته في املباراة األولى أمام الفيصلي األردني،
وسيلتقيان في العاصمة األردنية عمان ،وفي حال
تجاوز خصمه سيواجه نادي االستقالل اإليراني

ف��ي ط �ه��ران ،وال�ف��ائ��ز منهما سيذهب ال��ى ال��دوح��ة
ملواجهة الريان القطري ،وهي املرحلة النهائية من
الدور التمهيدي ،ويبلغ الفائز في تلك املباراة دور
املجموعات في البطولة.
وف��ي ح��ال فشل «األب�ي��ض» في تخطي امللحق فإنه
سيشارك تلقائيًا في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي
برفقة نادي القادسية.

خالص العزاء إلى أسعد البنوان
َّ
يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء من رئيس مجلس إدارة نادي كاظمة أسعد البنوان؛ لوفاة والده.
َّ
تغمد اهلل تعالى الفقيد بواسع رحمته ،وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
َّ
َّ َ
ُ
َ
اجعون».
ِ«إنا هلل ِ
وإنا ِإليهِ ر ِ
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عالمية

غينتير

«الريدز»

تخلى عن مبابي
وراح لسانشو

يسجل على طريقة

ماجر

كلوب كان ينوي التعاقد مع مبابي

غينتير يسجل بالكعب | ا.ف.ب

فاجأ النجم ماتياس غينتير مدافع منتخب
أمل��ان�ي��ا ،الجميع ،بعدما تمكن م��ن تسجيل
ه� � ��دف ع� ��امل� ��ي ف� ��ي ش � �ب� ��اك ض �ي �ف��ه م�ن�ت�خ��ب
بيالروسيا في امل�ب��اراة املثيرة التي جمعت
بينهما على ملعب «بروسيا ب��ارك» ،ضمن

منافسات التصفيات املؤهلة لبطولة «يورو
 ،»2020والتي انتهت بفوز أملانيا برباعية
ن �ظ �ي �ف��ة .ون� �ظ� �رًا ل �ص �ع��وب��ة ال��وض �ع �ي��ة ال�ت��ي
ك� ��ان ف �ي �ه��ا امل� ��داف� ��ع ،ق� ��رر م��ات �ي��اس غينتير
إب��راز مهارته الفنية الكروية ،وأرس��ل الكرة

ف��ي ش�ب��اك ح��ارس ب�ي�لاروس�ي��ا ،على طريقة
أس� �ط ��ورة ال �ك��رة ال �ج��زائ��ري��ة ون � ��ادي ب��ورت��و
البرتغالي السابق رابح ماجر ،بكعب قدمه
ف��ي ال��دق �ي �ق��ة  ،41ف��ي ش �ب��اك ب��اي��رن م�ي��ون��خ
األمل ��ان ��ي ،ف��ي ن �ه��ائ��ي دوري أب �ط��ال أوروب� ��ا

 .1987وسط فرحة كبيرة من الجماهير ،لكن
اإلع��ادة التلفزيونية للهدف أثبتت وج��وده
في منطقة التسلل ومع ذلك احتسب الحكم
الهدف في النهاية ،نظرًا لعدم اعتماد تقنية
«الفار» في التصفيات.

قالت تقارير إعالمية إن ليفربول صرف النظر عن فكرة
التعاقد م��ع الفرنسي كيليان م�ب��اب��ي ،مشيرة إل��ى أن
إدارة النادي اإلنكليزي ق��ررت التركيز على الع��ب آخر
يمكن «عمليا» استقدامه.
وذكرت صحيفة «مترو» ،نقال عن تقارير أسبانية ،أن
اسم مبابي كان قبل أيام ،مطروحا بقوة بني مسؤولي
ليفربول ،مضيفة أن «ال��ري��دز» تخلى ع��ن ه��ذه الفكرة
وبات يستهدف العب دورتموند ،جادون سانشو.
وك��ان م��درب ليفربول ،يورغن كلوب ،اعترف ،في وقت
س��اب��ق ،أن فريقه سيكون سعيدا بالتوقيع م��ع النجم
الفرنسي الشاب ،البالغ من العمر  20عاما.
وسبق للمدرب األملاني أن التقى أفرادا من أسرة الالعب
ال��دول��ي ال�ف��رن�س��ي ف��ي م�ح��اول��ة إلق�ن��اع��ه ب��ال�ت�ع��اق��د مع
ليفربول ،لكنه فضل البقاء في بلده األصلي.
وأوض � ��ح امل �ص��در أن س��ان �ش��و م��راق��ب م��ن ال �ع��دي��د من
األندية أبرزها مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،وهو ما
سيجعل ليفربول يدخل على خط املفاوضات في أقرب
وقت (يناير املقبل).
وتابع أن كلوب ال يريد أن يضيع فرصة التوقيع مع
ن �ج��م دورت �م��ون��د ،ال� ��ذي ق ��رر ب��ال�ف�ع��ل م �غ ��ادرة ال�ف��ري��ق
بحلول نهاية املوسم الجاري.

كورتني:
صالح
ي
أثر عل ّ
بوياتا مرتديا قميص

ثورغ

ان وإدين هازارد يحتف

 23وسروال  | !4انترنت

األخوان ه

الن بهدف األخير | رويترز

بوياتا توهق!

منتخب ب�ل�اده ض��د مضيفه
ب��وي��ات��ا ،ال�ج�دل ف��ي م�ب��اراة
أث �ار البلجيكي دي�دري��ك
 ،20بعد أن ارتدى بالخطأ
ات املؤهلة ألمم أوروبا 20
منتخب روسيا في التصفي
ي ،قميص زميله باتشوابي
دقائق أخرى من الشوط الثان
وط كامل ،وتسع
خالل ش ٍ
كليزي ،دون أن ينتبه أحد.
ص رقم  23وعليه اسم زميله
مهاجم تشلسي اإلن
يك االسكتلندي بوياتا ،بقمي
وظهر العب فريق سيلت
�ي الرقم  ،4ول��م يلحظ أحد
�روال يحمل رقمه األس��اس�
باتشوابي ،مع ارت��دائ��ه ل�س�
مر الشوط الثاني ،بعد أن
من ع
الخطأ قبل أن يتم كشف األم��ر في الدقيقة  54طأ وارتداء قميصه األصلي
لالعب فرصة لتصحيح الخ
تم تدارك املوقف ومنح ا
رقم .4

بنزيمة:
حسافة يا الجزائر
أن�ه��ى رئ�ي��س ات�ح��اد ال�ك��رة الفرنسي ،نويل
لوغريت ،آم��ال نجم ري��ال مدريد األسباني
كريم بنزيمة ،في العودة إلى تمثيل منتخب
«ال��دي��وك» ،حيث أكد في تصريحاتّ ،
خص
بها قناة «أرمسي سبورت» ،أن الهيئة التي
يترأسها أخ��ذت القرار النهائي بخصوص
هذه القضية.
وج��اء ق��رار ل��وغ��ري��ت بعد ات�ف��اق��ه م��ع املدير
الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب،
ب��إب �ع��اده ع��ن ال�ت�ش�ك�ي�ل��ة رغ ��م ت��أل �ق��ه بشكل
كبير مع «امللكي» خ�لال ه��ذا امل��وس��م ،حيث
ّ
لن يتمكن من اللعب مع املنتخب الفرنسي
ً
مستقبال ،أو على األق��ل في ظل وج��ود هذا
الثنائي.
لكن الالعب ذا األصول الجزائريةّ ،
رد بشكل
ن � ��اري ع �ل��ى ت �ص��ري �ح��ات ل ��وغ ��ري ��ت ،وك �ت��ب
بنزيمة عبر حسابه على «تويتر»«:نويل،
ك �ن ��ت أع �ت �ق ��د أن � ��ك ال ت �ت ��دخ ��ل ف� ��ي ق� � ��رارات
امل��درب ،ولكن أنا ،فقط أنا ،من سيضع حدًا
ملسيرتي الدولية ..إذا اعتقدت أنني انتهيت،
اتركني ألعب ألحد املنتخبات التي يمكنني
تمثيلها ،وسنعرف».
وبدا تصريح بنزيمة ّ
ليقربه من االنضمام
مل �ن �ت �خ��ب ال � �ج� ��زائ� ��ر ،ف� ��ي ح � ��ال س �م �ح��ت ل��ه
ال �ق��وان�ين ال�خ��اص��ة ب��االت �ح��اد ال��دول��ي لكرة
ّ
القدم «فيفا» بذلك ،ال سيما أنه صرح مرارًا
على ندمه لعدم اللعب لصفوف «محاربي
ال�ص�ح��راء» ،وارت ��دى ف��ي كثير م��ن اللقطات
زي امل�ن�ت�خ��ب ال �ع��رب��ي ،ون �ش��ر ص ��وره على
م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ،ف��ي ال��وق��ت
ال� ��ذي ي�ب�ت�ع��د ف �ي��ه ص��اح��ب ال� � �ـ 31ع��ام��ًا عن
ص�ف��وف ب�ط��ل ال�ع��ال��م ،م�ن��ذ ديسمبر ،2015
بسبب قضية التشهير الخاصة بزميله في
املنتخب ماتيو فالبوينا.
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س� � �ت� � �ح� � �ق � ��ق
ك � ��ورت� � �ن � ��ي
س��وي�ت�م��ان
ك� � � � � � � �ي � � � � � � ��رك،
م � � �ه� � ��اج � � �م� � ��ة
نادي ليفربول،
ح �ل��م ط�ف��ول�ت�ه��ا
ع �ن��دم��ا ت��واج ��ه،
ب ��رف� �ق ��ة ن ��ادي� �ه ��ا،
إي �ف��رت��ون ف��ي م �ب��اراة
دي� � � ��رب� � � ��ي م ��دي � �ن ��ة
«م �ي��رس �ي �س��اي��د»،
ال� � � � � � � � ��ذي س� � �ي� � �ق � ��ام
األح� � � ��د امل� �ق� �ب ��ل ف��ي
كورتني
م� �ل� �ع ��ب «ه ��ال � �ت ��ون
سويتمان
س� �ت ��ادي ��وم» ،ضمن
م� � �ب � ��اري � ��ات األس� � �ب � ��وع
السادس من الدوري اإلنكليزي للسيدات.
وأوض � �ح� ��ت ك ��ورت �ن ��ي س��وي �ت �م��ان ك �ي��رك،
ال �ب��ال �غ��ة م ��ن ال �ع �م��ر  29ع ��ام ��ًا ،أن �ه��ا ت��ري��د
التألق برفقة «الريدز» في مباراة الديربي
ال�ت��ي يتوقع أن يحضرها  20أل��ف مشجع
للمواجهة التاريخية ضد إيفرتون ،كما كانت
ع�ل�ي��ه ال �ح��ال م��ع ت��أل��ق ال�ن�ج��م امل �ص��ري م�ح�م��د ص�لاح،
مهاجم ليفربول ،بعدما تأثرت به عندما شاهدته أمام
تشلسي في املوسم املاضي.
وق ��ال ��ت ك �ي ��رك ،ن�ج�م��ة ن� ��ادي ل �ي �ف��رب��ول ل �ل �س �ي��دات ،في
ت�ص��ري�ح��ات نقلتها ص�ح�ي�ف��ة «ذا ص ��ن» ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة:
«ل �ق��د ت�ن�ق�ل��ت مل �ش��اه��دة ال �ع��دي��د م��ن م �ب��اري��ات ال��رج��ال،
أتذكر هدف محمد صالح ضد تشلسي ،الذي أثر علي
وأصاب الجماهير بالجنون».

كأس ديفيز..

«سحرية»
ّ
رك � � � � � � ��زت ص �ح �ي �ف ��ة
آس ف ��ي ن�س�خ�ت�ه��ا
األس � �ب� ��ان � �ي� ��ة ،ع �ب��ر
غ�ل�اف � �ه ��ا ال� ��ورق� ��ي
الرئيسي ،الصادر
أمس ،على انطالق
منافسات بطولة
كأس ديفيز لفرق
التنس بنظامها
ال � �ج ��دي ��د ل �ل �م��رة
األول � � � � ��ى ال � �ي � ��وم،
ح � � �ي � ��ث ع � � �ن � ��وان
«ك� � � � ��أس دي� �ف� �ي ��ز
س� � �ح � ��ري � ��ة» ف��ي
غالف صحيفة آس
ال � � � �ع� � � ��اص � � � �م� � � ��ة
األسبانية (م��دري��د) ،وتستمر
حتى  24نوفمبر ال�ج��اري ،ول��ن تشهد مشاركة النجم
أل�ك�س�ن��در زف �ي��ري��ف ض�م��ن ال �ف��ري��ق األمل ��ان ��ي ب �ن��اء على
رغبته ،وذلك بعد أن انتقد النظام الجديد للبطولة.
وفي النسخ السابقة ،كانت منافسات كأس ديفيز تقام
ف��ي مختلف ال ��دول ح��ول ال�ع��ال��م ،وذل��ك م��ن أدوار ع��دة،
يقام كل منها على مدار ثالثة أيام ،ولكن النظام الجديد
يقضي بإقامة منافساتها خالل أسبوع واحد.
وتشهد كل مواجهة في كأس ديفيز مباراتني (فردي)،
ومباراة واحدة (زوج��ي) ،على أن يتأهل الفريق الفائز
إلى الدور التالي.
بنزيمة مستاء من تصريح لوغريت | انترنت
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الطقس

16

الصغرى

21

الكبرى

الرطوبة

أعلى مد

%72

البحـــــــر

غائم جزئياً إلى غائم مع فرصة ألمطار متفرقة
تكون رعدية أحياناً والرياح شمالية شرقية خفيفة
إلى معتدلة السرعة ( 15ـــ  40كلم /ساعة).

أدنى جزر

9.46 9.40 4.59 1.57
ً
صباحا

مساءً

ً
صباحا

مساءً

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

2.32 4.51
فجر

الصــــالة

عصر

4.52 6.13
شروق

مغرب

6.12 11.33
ظهر

عشاء

خماسيات

كالم الناس

عبدالله بشارة

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

كلمة أخيرة..
من أجل الوطن والتاريخ

يعتقد أكثر امل��واط�ن�ين تشاؤمًا أن الكويت خسرت وزي��رة فاضلة وإداري��ة
مستقيمة ومميزة ،ولكن الواقع أن الخسارة كانت أكبر من ذلك.
فقد خسرت الكويت شيئًا من براءتها .خسرت فضيلة حسن الظن باآلخر.
فقدت الكثير من تقاليدها السياسية ،واألمانة في التعامل التي حاول اآلباء
األولون ترسيخها .فقدت االنتصار للضعيف بوجه القوي ،وخسرت نعمة
قول الحق في كل الظروف.
ستتذكر الحياة السياسية في القادم من السنني مرحلة ما قبل استجواب
جنان بوشهري ،وما بعدها .فما قامت به هذه السيدة من دور في املحافظة
على املال العام ،وما تعرضت إليه من هجوم بسبب ذلك من نصف أعضاء
مجلس األم��ة تقريبا فتح العيون وال�ع�ق��ول وجعلها تكتشف أن اإلص�لاح
مستحيل.
تصدت الوزيرة لنواب شركات مقاوالت وأصحاب مكاتب كبيرة ،ومؤسسات
إعالمية ضخمة ،وأصحاب مصالح ومتنفذين ،وبعضهم غاطس لركبه في
الشأن الديني السياسي ،ومع كل مظاهر التدين التي بدت عليهم إال أنهم
ل��م ي�ت��وان��وا ف��ي التعدي على امل��ال ال�ع��ام وب��ذل الكثير للتخلص م��ن ال��وزي��رة
التي كشفت فسادهم وأوقفت مصالحهم ،وقامت بما لم يقم بمثله كل من
سبقوها ،وألول مرة في تاريخ الكويت.
وقالت الوزيرة جنان بوشهري في كلمتها األخيرة :أقف برأس مرفوع أمام
اس�ت�ج��واب امل�ق��اول�ين وال �ش��رك��ات ،ف�خ��ورة بكل ق��رار ات�خ��ذت��ه لحماية ال��دول��ة
وامل ��ال ال�ع��ام ،وف�خ��ورة ان بعض م��ن وق��ع ط��رح الثقة ه��م م��ن ال��ذي��ن ل��م أوق��ع
معامالتهم للتعيينات أو رف��ع اي�ق��اف ش��رك��ة م��وق��وف��ة ،ول��م أواف ��ق لتسيير
دفعات لشركاتهم .وقفت مع املال العام والدولة ،وهما كانا ثمن طرح الثقة،
وأعلن استقالتي وأضعها في يد رئيس ال��وزراء ،وأقول ان االصالح اصبح
مستحيال والشركات في عبداهلل السالم أقوى من االصالح ومصلحة الوطن.
وقالت انها واجهتهم في املجلس ،ونظرت في وجوههم ،ورأت في بعضهم
من مثلوا أدوات باعت الوطن من أجل مصالحها.
***
ومن أجل الوطن والتاريخ نعلن أن النواب األفاضل التالية أسماؤهم هم الذين
وقعوا على كتاب طرح الثقة بالوزيرة جنان بوشهري:
بدر املال ،ثامر السويط ،خالد العتيبي ،عمر البابطني ،عبدالكريم الكندري،
ع �ب��داهلل ف �ه��اد ،ع ��ادل ال��دم �خ��ي ،م�ح�م��د ه��اي��ف ،ري ��اض ال �ع��دس��ان��ي ،شعيب
املويزري ،عبداهلل الكندري ،ناصر الدوسري ،محمد الهدية ،نايف املرداس،
محمد الحويلة ،الحميدي السبيعي ،مبارك الحجرف ،حمدان العازمي ،مبارك
الحريص ،حمود عبداهلل وماجد املطيري.
***
يجري األستاذ إبراهيم فرغلي حوارا في «منصة الفن املعاصر» مع الكاتب
أحمد الصراف ،حول روايته «عبداللطيف األرمني» ،الساعة  7:30مساء اليوم
في مجمع «كويت ديزاين» ،مقابل مبنى جوازات الشويخ.
كما سيتم توقيع نسخ روايته الجديدة « 72ساعة في حياة برهان».
ألي استفسار .94430079

مايو كلينك
تصحيح الجلد بالليزر ..يقلل من ظهور
الخطوط الدقيقة في الوجه
تصحيح الجلد بالليزر هو عملية من عمليات تجديد سطح الجلدُ ،يستخدم
فيها الليزر لتحسني مظهر الجلد أو لعالج عيوب الوجه .ويمكن إجراء تصحيح
الجلد بالليزر باستخدام نوعني من الليزر:
 - 1ال�ل�ي��زر املستخدم ف��ي إزال ��ة آث��ار ال �ج��روح (ال�ل�ي��زر م��ع التقشير) ،ال��ذي يزيل
الطبقات الرقيقة من الجلد.
 - 2الليزر املستخدم في غير إزالة آثار الجروح (الليزر من دون تقشير) الذي يحفز
نمو الكوالجني ويشد طبقة الجلد السفلية .وعلى الرغم من أن تصحيح الجلد
بالليزر من دون تقشير يتميز بقلة التدخل الجراحي ،ويحتاج وقتًا أقل للتعافي،
فإنه أقل فاعلية من تصحيح الجلد بالليزر مع التقشير.
ويمكن لتصحيح الجلد بالليزر أن يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة في الوجه.

النوم
المدن يعرف
من ع��اش ح��رب ُ
وال���ب���ش���ر ي����ت����أزم وي���ن���ه���ار
ول��و غفا لحظه وث���ار ص��اروخ
ب���ال���ج��� ّن���ه إح���ن���ا وال ب��ال��ن��ار
عِ � ّ
��ق���ال���ن���ا ص�������اروا م��ج��ان��ي��ن

دوي القنابل ي��س��رق النوم
ويسهر مثل ما يسهر البوم
ميت ك��أن م��ن قبره ويقوم
وال ب��ع��دن��ا أح���ي���اء ل��ل��ي��وم؟
ومقتولنا وقاتلنا ..مهزوم!!
كريم العراقي

أصبح ضمن أكثر المبتكرين قدرة على تغيير العالم

أحمد نبيل :اسمي سيكون بجوار مؤسسي
«تويتر» و«غوغل» ..وشركة تسال
هاني سيف الدين
حصل الدكتور أحمد نبيل على جائزة «مبتكرون دون
ُ
 »35للشرق األوس��ط وشمال أفريقيا ،التي تمنح ألكثر
امل�ب�ت�ك��ري��ن ق ��درة ع�ل��ى ت�غ�ي�ي��ر ال �ع��ال��م ،م��ن م�ج�ل��ة معهد
ماساشوستس للتكنولوجيا ،وهي أفضل جامعة تقنية
في العالم ،علما بأن مؤسسي  Twitterو PayPalو Teslaو
 Facebookو Googleفازوا سابقا بالجائزة ذاتها.
وق��ال الدكتور أحمد نبيل في تصريح خاص لـ سبقلا
ع�ق��ب تكريمه ب�ه��ذه ال �ج��ائ��زة« :امل �ش��وار ل�ه��ذا االخ �ت��راع
وال��وص��ول إل��ى ه��ذه النتيجة ي�ح�ت��اج��ان ج �ه �دًا ك�ب�ي�رًا.
وأثناء العمليات الجراحية تستخدم كاميرا لكي نرى
ت�ج��وي��ف ال �ب �ط��ن .ه ��ذه ال �ك��ام �ي��را ت�ت�س��خ ب�ش�ك��ل م�ت�ك��رر،
وال �ط��ري �ق��ة ال ��وح �ي ��دة ل�ت�ن�ظ�ي�ف�ه��ا ه ��ي إخ� � ��راج امل �ن �ظ��ار
وت �ن �ظ �ي �ف��ه ،وت �س �ت �غ��رق امل� ��رة ال ��واح ��دة ن �ح��و دق�ي�ق�ت�ين.
وتمكن م��ن اخ �ت��راع غ�لاف ي�ج��ري تركيبه على املنظار
يقوم بتنظيف العدسة تلقائيا كل  0.4ثانية».
وك� � ��ان� � ��ت أع � �ل � �ن� ��ت م� �ج� �ل ��ة ج� ��ام � �ع� ��ة م ��اس ��اش ��وس� �ت ��س
للتكنولوجيا في الواليات املتحدة األميركية  MITعن

أحمد نبيل

انضمام نبيل لقائمة الفائزين بجائزة أفضل مبتكري
ال�ع��ال��م م��ن أص��ول عربية ل�ه��ذا ال �ع��ام ،وذل��ك الس�ت�م��راره
في العمل على صنع تقنية متطورة تسهم في تحسني
ال ��رؤي ��ة خ�ل�ال ال�ع�م�ل�ي��ات ال �ج��راح �ي��ة ،وال �ت ��ي ي�م�ك��ن أن
يستفيد منها أكثر من  ١٥مليون مريض سنويا ،علما
بأن الجائزة تسمى «مبتكرون دون  ،»٣٥وتمنح ألكثر
املبتكرين قدرة على تغيير العالم.

ساعات «الستيل» ..أفضل استثمار في السوق
وليد الصقعبي
ساعات الستيل تأخذ نصيب األسد في بورصة أثمن الساعات في العالم ،وهي تعتبر من
أفضل االستثمارات في السوق حاليًا ،حيث تم تحطيم الرقم القياسي ألغلى ساعة في
العالم ،وذل��ك في م��زاد  Only Watchفي تاريخ  9نوفمبر  2019بمبلغ  31مليون دوالر،
بذلك تخطت شركة «باتيك فيليب» الرقم القياسي ألغلى ساعة يد بالعالم املسجل سابقا
باسم شركة «رولكس» التي امتلكت الرقم القياسي ملدة تتراوح سنتني ،بعد أن تم بيع
ساعة «ب��ول نيومان دايتونا» بقيمة  5.4ماليني د.ك في م��زاد ك��ان بتاريخ شهر أكتوبر
.2017
وبول نيومان ،هو أحد أكثر النجوم شهرة في السينما في العالم ،وأصبح نجمًا مرة أخرى
في دار مزاد «فيليبس» في نيويورك ،جرى عرض ساعته« ،رولكس دايتونا» ُصنعت سنة
 1968في املزاد وبيعت مقابل  15.5مليون دوالر ،أي ما يقارب  5.4ماليني دينار كويتي ،وبذلك
جرى تحطيم الرقم القياسي السابق الذي كان مسجال لساعة باتيك فيليب Ref.
 1518بمبلغ  11مليون دوالر ،أي ما يقارب  3.3ماليني د.ك.
بورصة الساعات | ص25

مؤسس «زارا» يبني إمبراطوريته
ِّ
الثانية ..في قطاع العقارات
إسالم شكري
م� ��ن م� �ق ��ر «أم � � � � � ��ازون» ف� ��ي س� �ي ��ات ��ل إل � ��ى امل �ت��اج��ر
واملكاتب الفاخرة في لندن وباريس ونيويورك،
ي��وظ��ف امل�ل�ي��اردي��ر األس�ب��ان��ي أم��ان�س�ي��و أورت�ي�غ��ا
م��ؤس��س إم �ب��راط��وري��ة امل��وض��ة زارا ،أرب��اح��ه من
خ�لال االستثمار في العقارات ،مشيدًا ـــ أحيانا ـــ
ّ
املشيدة من منافسيه ،وفق ما ذكر موقع
باملنشآت
فرانس برس.
ك ��ان ��ت آخ� ��ر ع �م �ل �ي��ة ش � ��راء ب ��داي ��ة ن��وف �م �ب��ر ،ح�ين
اس�ت�ح��وذت ش��رك�ت��ه ب��ون�ت�ي�غ��ادي��ا إنفرسيونيس
ّ
على مجمع مكاتب تشغله «فيسبوك» في سياتل،
مقابل  415مليون دوالر .وقبلها بأشهر ،اشترى
مبنى «تروي بلوك» في املدينة نفسها ،وهو يضم
جزءًا من مقر أمازون ،في مقابل  740مليون دوالر.
وف� ��ي امل �ح� ّ�ص �ل��ة ،ن ��اه ��زت ق �ي �م��ة ال� �ع� �ق ��ارات ،ال�ت��ي
ي�م�ل�ك�ه��ا م �ل��ك «امل ��وض ��ة ال �س��ري �ع��ة» ن �ه��اي��ة ال �ع��ام

املاضي ملياري يورو ،وفق آخر البيانات املتوافرة
م��ن مجموعته ال�ع�ق��اري��ة ال�ق��اب�ض��ة (بونتيغاديا
إنفرسيونس).
وتعيد «بونتيغاديا» استثمار القسم األكبر من
أرباح «زارا» التي بلغت  1.6مليار يورو في 2019
ف��ي ق �ط��اع ال �ع �ق��ارات ،ع�ل��ى م��ا أف ��اد ن��اط��ق ب��اس��م
املجموعة القابضة وكالة فرانس برس.
وقد انسحب هذا املستثمر ( 83عامًا) وغير املحب
للظهور اإلعالمي ،من اإلدارة التنفيذية ملجموعته
(إنديتكس) ،التي تملك ثماني عالمات تجارية،
بينها «زارا وماسيمو دوت��ي» ،لكنه ال يزال يملك
 %59من أسهمها.

الوفيات
● موضي محمد مناع المطيري ،أرم �ل��ة م�ج�ب��ل اب��ن
صحني املطيري 77( ،عامًا) ،شيعت ،للرجال :العزاء في
املقبرة فقط ،للنساء :النسيم ،ق ،1ش ،5م 466أزرق،4
ت.66600422 :
● محمود خليل علي دش��ت��ي 62( ،ع� ��ام� ��ًا) ،ش �ي��ع،
للرجال :الرميثية ،حسينية عقيلة الطالبني ،للنساء:
الرميثية ،ق ،2ش ،22م ،6ت.69000900 :
● مريم محمد حسن ،أرملة ،يوسف إبراهيم السلمان،
( 83ع��ام��ًا) ،ش�ي�ع��ت ،ل �ل��رج��ال :ال �س��رة ،ق ،1ش ،8م،39
للنساء :السالم ،ق ،7ش ،716م ،53ت.99659111 :
● اق��ري��ه حمير م��ب��ارك ال��رش��ي��دي ،أرم � �ل ��ة م �ح �ب��وب
ح �ت��روش أب��ا ال�ع��ري��ف ال��رش �ي��دي 83( ،ع��ام��ًا) ،شيعت،
للرجال :الفردوس ،ق ،6ج ،13م ،51للنساء :الفردوس،
ق ،6ج ،10م ،22ت.60306565 :
● فاطمة إبراهيم عبدالرحمن الكندري ،أرملة علي
محمد أح�م��د ال �ك �ن��دري 93( ،ع��ام��ًا) ،ش�ي�ع��ت ،ل�ل��رج��ال:

الشعب ،ديوان الكنادرة ،للنساء :الرقة ،ق ،3ش ،6م،24
ت.23941495 :
● خالد ناصر علي 43( ،ع��ام��ًا) ،ش�ي��ع ،ل �ل��رج��ال :ب�ي��ان،
مسجد اإلمام الحسن ،للنساء :بيان ،ق ،7ش األول ،ج،9
م ،33ت.25396969 - 99571353 :
● علي حسين علي حسين 75( ،عامًا) ،شيع ،للرجال:
ال �ق��ري��ن ،ق ،1ش ،39م ،2ل�ل�ن�س��اء :ج��اب��ر األح �م��د ،ق،7
ش ،748م ،1360ت.97820117 – 66144481 :
● مشعل علي شريده العازمي 16( ،ع��ام��ًا) ،شيع،
للرجال :الصباحية ،ق ،1ش ،7م ،323للنساء :الظهر،
ق ،3ش ،3ج ،2م ،9ت.50644560 :
● فهد محمد الذروه الهاجري 80( ،عامًا) ،التشييع
التاسعة صباح اليوم في مقبرة صبحان ،الفحيحيل،
ق ،4ش ،2م ،152ت.97632874 – 51165119 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

النظام السوري..
بال شرعية وبال حياء
ف ��ي خ �ط ��وة غ �ي��ر م �س �ب��وق��ة ،أص � ��در وزراء خ��ارج �ي��ة ك��ل
م��ن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،وف��رن�س��ا ،وأمل��ان�ي��ا ،واململكة العربية
السعودية ،وم�ص��ر ،واألردن ،بيانًا مشتركًا ب��دأوه بتحية
مجهود األمني العام لألمم املتحدة إلطالقه بداية عمل اللجنة
الدستورية السورية ،التي بدأت عملها يوم االثنني الرابع من
شهر نوفمبر الجاري ،وأك��د البيان أن هذه الخطوة تشكل
م��رح�ل��ة اي�ج��اب�ي��ة م�ن�ت�ظ��رة م�ن��ذ ف �ت��رة ط��وي�ل��ة ،وه��ي تتطلب
ً
أفعاال وتعهدات قوية لكي تنجح ،ويدعو الوزراء الستة لخلق
مناخ آمن وحيادي يسمح لسوريا بتنظيم انتخابات حرة
ومنتظمة تحت رعاية األم��م املتحدة ،وأنها خطوة لتطبيق
امل�ب��ادئ التي جسدها ق��رار مجلس األم��ن رق��م  2254الذي
يؤكد مشاركة جميع السوريني ،بمن فيهم النساء ،مع تأكيد
ضرورة وقف فوري الطالق النار في كل سوريا ،واالصرار
على أن الحل الوحيد هو الحل السياسي.
هذا البيان من ثالث دول عربية مؤثرة ،وث�لاث دول كبرى
ع�ل��ى امل �س��رح ال�س�ي��اس��ي ال�ع��امل��ي ،ات �خ��ذت ال �ق��رار الجماعي
ملجلس األمن قاعدة شرعية وسياسية النطالقها ،مع قناعة
عاملية راسخة بأن مأساة سوريا في إصرار نظامها على
االستمرار في املواجهة واالحتماء بالعنف ،واالستناد على
القتل والتدمير وتخويف الشعب السوري بغياب البديل.
َ
فقد نظام األقلية الفئوية السورية جميع مظاهرالقبول من
شعب سوريا بجميع مكوناته ،بعد أن أدرك عجز النظام عن
توفير ش��روط الحياة ،وإخفاقه في تحقيق أم��ن اجتماعي
وتطور اقتصادي وتقبل اقليمي ،مع خ��روج على الثوابت
التي جسدها ميثاق األمم املتحدة في التعايش بني األنظمة،
فقد جند النظام ك��ل امكاناته العسكرية ملواجهة الشعب
ال �س��وري ال ��ذي أع�ل��ن ال�ع�ص�ي��ان ،وع�ب��ر ع��ن إرادة بالرفض
ال �ج�م��اع��ي ل�ن�ظ��ام ب �ش��ار األس� ��د وح��زب��ه ال �ط��ائ �ف��ي ،ف�ك��ان��ت
حرب أهلية خسر فيها النظام القبول الشعبي بعد اتساع
امل�ع��ارض��ة وإص��راره��ا على استبداله ،ونجحت املعارضة،
لكن االستنجاد بالدب ال��روس��ي ليسهم في تقويض ثورة
األحرار بدل املوقف ،ونجحت دبابات روسيا بإبقاء األسد
لفترة ما..
ن�ج��ح م�ج�ل��س األم ��ن ب ��إص ��دار ال��وص �ف��ة ال�لائ �ق��ة ل�لأوض��اع
داخ��ل س��وري��ا بحق الشعب ف��ي اخ�ت�ي��ارات��ه ،دون تخويف،
ً
ب��دال م��ن ح��ق ال�ق��وة وطغيان االس�ت�ب��داد ،مستذكرًا ق��رارات
ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع��ام��ة ال �ت��ي ت�ن��ص ع�ل��ى ح��ق ال�ت��دخ��ل االن�س��ان��ي
ض��د أي نظام يلجأ إل��ى ال�ق��وة والعنف لفرض إرادت ��ه على
إرادة شعبه ،ومنحت تلك القرارات املجتمع الدولي للتدخل
لحماية الشعب من االبادة ،حدث ذلك في حاالت تولت فيها
املنظمات االقليمية السياسية مسؤولية التخلص من أنظمة
االضطهاد ،وكانت املجموعة األفريقية أكثر األعضاء التزامًا
بهذا التوجه..
ات �خ��ذت ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ق ��رارًا ب��إب�ع��اد ال�ن�ظ��ام ال �س��وري عن
ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ،األم� ��ر ال� ��ذي أس �ه��م ك �ث �ي �رًا ف��ي تحقيق
ال��رف��ض ال��دول��ي ل�ح�ك��ام دم �ش��ق ،وع ��زز أم��ل امل �ع��ارض��ة في
ق��رب نهاية ال�ن�ظ��ام الفاشستي ال��ذي همه ال�ب�ق��اء ف��ي تحد
بشع ل�ل�ارادة السورية الجماعية وف��ي استخفاف باملوقف
ال�ع��امل��ي ،وباستصغار ال�ب�ي��ان��ات وال �ق��رارات ال�ت��ي يصدرها
مجلس األمن ،وبتحقير لآلمال العريقة التي يحملها الشعب
السوري ملستقبله.
ع��ان��ت س��وري��ا ف��ي تاريخها ال�ح��دي��ث م��ن ت��دخ�لات الجيش
ومن تعاسة األحزاب التي عجزت عن الوصول إلى الصيغة
املناسبة للنهوض بالشعب السوري ،فجميع األح��زاب ،من
البعث والقوميني واملاركسيني والهالل الخصيب كلها تبنت
أيديولوجيات ومسارات بعيدة عن حقائق الشعب السوري،
ال ��ذي ي��ري��د أن ي�ج�س��د إرادت � ��ه ف��ي دس �ت��ور م�ت�ط��ور يجمع
السوريني ويمنحهم األمل ويقوي وحدتهم ويعزز مكانتهم،
ويعبئ طاقاتهم امل�ش�ه��ورة للبناء وتوظيف مهاراتهم في
التجارة واالب��داع في بناء مؤسسات اقتصادية ،مع انفتاح
تجاري وف��ق قواعد السوق ،وط� ّ�ي ملف الشعارات الفارغة
واغ �ل��اق م �ك��ات��ب ال�ت�ث�ق�ي��ف ال �ح��زب��ي ووض� ��ع ن �ه��اي��ة لحكم
املخابرات ،والتوجه للتوسع في الزراعة والخدمات..
ف �ف��ي س ��وري ��ا ط ��اق ��ات ض �خ �م��ة ب �ش �ع��ب ن �ش��ط وم �ت �ح �ف��ز،
ومساحات واسعة وامكانات عظيمة لم تستغل ألن الدولة
لم تهدأ والشعب لم يستقر والنظام لم يرسخ واالستقرار
ضاع..
أكبر خراب ضرب سوريا في وجدانها كانت تلك التدخالت
العسكرية التي بدأها حسني الزعيم ،ثم تلقفها حزب البعث
واسهمت فيها جميع التجمعات السياسية ،وأدخلت سوريا
في لعبة االنقالبات بني األطراف التي تتصور بأحقيتها في
الحكم ،وكلها عجزت عن تقديم صيغة تتناسب مع توجهات
الشعب ،ألن ه��ذه األح��زاب وال�ق�ي��ادات س��ارت للوصول إلى
تمنيات في وح��دة عربية فيها سوء التوقيت وغابت عنها
الصيغة الجاذبة المكانات الشعب السوري.
جاء نظام األسد بانقالب على نظام آخر كان وليد انقالب
وهكذا تاريخ سوريا ،كان فصل سيادة القانون في سوريا
قصيرا جدًا ،وكان السياسيون يتسابقون على احراجات
الخصوم ،واغراءات دول الجوار ،واالستسالم لسحر املسار
ال �ع��روب��ي ،ك��ل ه��ذه التشكيالت ال ت�لائ��م ال�ت�ك��وي��ن الفكري
والنفسي لشعب سوريا ،فاتجه إلى الحيادية السلبية.
ال بد من ضغط جماعي من ال��دول العربية يعززاملوقف
ال��دول��ي ،ي�ت�م�ث��ل ف��ي امل�ق��اط�ع��ة ول�ي��س االع �ت��راف ،ف��ي دع��م
ال �ص �ي �غ��ة ال �ت��ي ت �ب �ن��اه��ا م �ج �ل��س األم � ��ن ،رح �م��ة ب��ال�ش�ع��ب
ال �س��وري ودع �م��ًا ل�ن�ض��ال��ه وت�ح�ق�ي�ق��ًا ل��رغ �ب��ات��ه ،دون ذل��ك
ستظل ساحة سوريا مملوءة بالحدة وال��دم��ار مع توتر
اقليمي يؤذي الجميع..
ال يملك ال�ن�ظ��ام ال �س��وري ذرة م��ن ال�ح��ق ل�لاس�ت�م��رار فعاث
ب�ط�ش��ًا ب�ش�ع�ب��ه وت��واص��ل ب��ال�ت�خ��وي��ف واالع ��دام ��ات وظ�ل�ام
السجون ،وعندما اقترب الشعب من النصر ،وأدرك النظام
ق��رب ال�ن�ه��اي��ة ،ج ��اءت دب��اب��ات االس �ع��اف ال��روس�ي��ة ل�لان�ق��اذ،
فيستنجد ب��األج�ن�ب��ي الخ �ض��اع ال�ش�ع��ب ل�ك��ي يعيش على
رماح جنود روسيا ويجاهر بالتبعية ويتفاخر بها ،ويدب
فيه األمل باالسعاف العربي لكي يعود إلى الجامعة ،بعد كل
هذه االهانات التاريخية التي وجهها الحكم السوري ملقام
جامعة الدول العربية..
ال يمكن تحقيق أم��ن اقليمي ب��وج��ود أنظمة تحمل ال�ع��داء
لشعوبها ،وال يعيش االس�ت�ق��رار ف��ي دول��ة رئيسها رهينة
الرادة اآلخرين ،وتبقى سوريا مفتاحًا للوصول إلى فصل
جديد في قلب العالم العربي برسم خريطة غير التي نراها
اآلن.

