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بقية أخبار
الصفحة
األولى

الغانم عن المبارك:
راق لسموه على تبرئة ساحته
¶ إصرار ٍ
أمام القضاء قبل أن يتولى
أي مسؤولية تنفيذية
¶ من الواجب شكر سموه على ما قدمه خالل
فترة رئاسته مجلس الوزراء
الحدث اليوم | ص06
الثالثاء
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أحداث جسيمة بإدارة حكيمة

إنها دولة المؤسسات..

¶ إعفاء الشيخين من منصبيهما ..والمبارك يعتذر ¶ الغانم :مشاورات جديدة مع سمو األمير اليوم أو غداً
ك� ��ان أم� ��س ي��وم��ًا اس �ت �ث�ن��ائ �ي��ًا ف ��ي ت��اري��خ
ال�ك��وي��ت ،تخللته أح ��داث غير ع��ادي��ة ،بل
ف ��ري ��دة م ��ن ن��وع �ه��ا س �ي��اس �ي��ًا ،وم� ��ع ذل��ك
م �ض��ى ال� �ي ��وم ب �ك��ل ي �س��ر وس ��اس ��ة وف�ق��ًا
ملعايير دولة القانون واملؤسسات ،ووفقًا
ل �ت �ط �ب �ي��ق ت �ل��ك امل �ع��اي �ي��ر وال� �ق ��واع ��د ب�ك��ل
شفافية.
وك ��ان ��ت امل �ع �ل��وم��ات ت �ت��دف��ق إل ��ى ال�ش�ع��ب
ً
ً
الكويتي أوال ب��أول ،ولم يترك ذلك مجاال
ألي ت� ��أوي� ��ل ،ول � ��م ت �ح �ج��ب أي م �ع �ل��وم��ة
أس��اس �ي��ة ع �ل��ى م � ��دار ي� ��وم أم� ��س ال �ف��ري��د
بكثافة أحداثه.
وأك� � ��دت م� �ص ��ادر م �ت��اب �ع��ة أن ذل� ��ك ل�ي��س
غريبًا على حكمة سمو األم�ي��ر ،وال على
آليات دولة القانون واملؤسسات ،مضيفة
ً
«أن ب��ث األخ �ب��ار أوال ب ��أول أث�ل��ج ص��دور
امل��واط�ن��ني وجعلهم أك�ث��ر إي�م��ان��ًا بكيفية
قيادة الباد وتطبيق القوانني واألعراف
فيها».
وأوق� ��ف اإلع� ��ان ع��ن إع �ف��اء وزي ��ر ال��دف��اع
ال �ش �ي��خ ن ��اص ��ر ص� �ب ��اح األح � �م� ��د ووزي � ��ر
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال� �ش� �ي ��خ خ� ��ال� ��د ال� � �ج � ��راح م��ن
منصبيهما س�ي��ل التكهنات ع��ن مصير

الشيخني ،أعقبه م��رس��وم أم�ي��ري ب��إع��ادة
تكليف سمو الشيخ جابر املبارك برئاسة
ُ
ال� � � � ��وزراء ،إل� ��ى أن أع� �ل ��ن اع � �ت� ��ذار امل� �ب ��ارك
ع ��ن ت� � ��رؤس ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ك� �ت ��اب م��ذي��ل
ً
ب ��األس� �ب ��اب ق� ��ائ� ��ا« :ي� �ح ��ول ب �ي �ن��ي وب��ني
قبول أمركم السامي ما عجت به وسائل
اإلع � � ��ام وال� �ت ��واص ��ل م ��ن اف� � �ت � ��راء ات ب�ه��ا
شبهة مساس ّ
بذمتي وأخاقي وإخالي
بالقسم العظيم ،وهي أكاذيب ال صلة لها
ب��ال�ح�ق�ي�ق��ة ص� ��ادرة ب�ك��ل أس ��ف ع��ن زم�ي��ل
تربطني به رابطة أخوة».
وأع� � � ��رب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم � � ��ة م � ��رزوق
الغانم عن تقديره وتفهمه العتذار سمو
الشيخ جابر املبارك عن تشكيل الحكومة
الجديدة ،واصفًا إياه بأنه خطوة جديرة
ب��ال �ث �ن��اء وس��اب �ق��ة م �ح �م��ودة ،وم�خ��اط�ب��ًا
املبارك بالقول« :كفيت ووفيت».
وردًا على سؤال صحافي حول اإلجراء ات
التي ستتخذ ،قال الغانم« :ستكون هناك
م�ش��اورات ج��دي��دة وتكليف رئيس وزراء
ج��دي��د ،وأت��وق��ع أن ت�ج��ري دع��وت�ن��ا اليوم
أو غ� �دًا ،وت �ج��رى امل� �ش ��اورات م��ع صاحب
السمو».

ً
ً
قويا
مرشحا
صباح الخالد
لرئاسة الوزراء

¶ أكاذيب ال صلة لها بالحقيقة صادرة
بكل أسف عن زميل تربطني به رابطة أخوة
¶ يحول بيني وبين تنفيذ أمركم السامي

 3إعفاءات في تاريخ الكويت

 18نوفمبر ..لحظة بلحظة
يوسف المطيري

وأخالقي وإخاللي بالقسم العظيم
الحدث اليوم | ص05

ً
سياسيا
الوزير الصالح ..القوي

أنس« ..خال الحكم»

 11:20بث إعالن استقبال سمو االمير لرئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،وسمو
الشيخ ناصر املحمد.
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 12:26أمرأميري ب�إعادة تكليف سمو الشيخ جابر املبارك رئيسًا للوزراء.

 12:36عبر «تويتر» أعلن النائب عبدالوهاب البابطني استجواب الشيخ جابر املبارك.
 12:50املبارك يرفع كتابا الى املقام السامي يعتذر عن االستمرار في منصبه.
 12:54االعالن عن إلقاء سمو األمير كلمة إلى أبنائه املواطنني في تمام السابعة
مساء.
 1:42األمير يستقبل املبارك الذي قدم بدوره كتاب االعتذار.
 1:54رئيس مجلس األمة يدلي بتصريح يشيد فيه باملبارك ،معتبرا خطوته جديرة
باالحترام وسابقة ..وأضاف :ستكون هناك مشاورات جديدة حول املنصب.
 2:26نشرت «كونا» النص الحرفي ملقابلة سمو امير البالد بسمو الشيخ جابر املبارك.
 2:41أذاعت قناة املجلس التلفزيونية مقابلة سمو االمير مع املبارك.

قضية صندوق الجيش
¶ الملف محل متابعتي شخصيا ً ولدى
القضاء ..ويجب الكف عن تناوله إعالميا ً
¶ ساءني التراشق وتبادل االتهامات
اللذان يرفضهما الدين وتقاليد أهل الكويت
¶ اللجوء إلى القضاء مكفول في مواجهة
شبهات الفساد والتجاوز على المال العام
¶ حرصي دائم على الحفاظ على األموال
العامة والتزام حماية حرمتها
¶ القضاء يغني عن تبادل االتهام
في ساحة اإلعالم

¶ الكويت دولة مؤسسات..
والمتهم بريء حتى تثبت إدانته

نصائح
¶ قفوا صفا ً واحداً في وجه من يحاول
العبث بأمن المجتمع وشق وحدته
¶ إيماني راسخ بقدرة أهل الكويت على
العبور بسفينة العز إلى بر األمان
¶ ابتعدوا عن افتعال التجمعات التي
َ
ستغل في غير أهدافها
ُت

تحذيرات
¶ ال تطلقوا األحكام بال دليل ..و«الظن ال يغني من الحق شيئاً»
¶ حرية الرأي ال تعني السماح بما يهدد البالد واستقرارها
¶ لن نسمح بالدخول في متاهة الفوضى والعبث المدمرين
¶ على ثقة بأنكم جميعاً تدركون خطورة المرحلة في المنطقة
الحدث اليوم | ص06-03

ً
ً
سمعا وطاعة
مغردا:
الغانم

 4:00تداول خبر في وسائل التواصل عن تكليف الشيخ ناصررئيسًا للوزراء.

 4:24اعالن نفي رسمي لخبر تعيني الشيخ ناصر الصباح رئيسا للوزراء.
 6:19وزارة الداخلية تحذر من نشر اي اخبار غير مؤكدة تضع ناشرها تحت
طائلة املسؤولية.
 7:00سمو األمير يوجه كلمة إلى الشعب الكويتي.
 7:08إطالق {هاشتاغ} بعنوان سمعًا وطاعة يا صاحب السمو على {تويتر}.

األمير :ال حماية لفاسد
..ولن يفلت المعتدي

¶ لن يفلت من العقاب أي شخص
مهما كانت مكانته وصفته
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بعد انتهاء خطاب سمو األمير ،مساء أمسّ ،
غرد رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،في تويتر
بالقول «سمعًا وطاعة يا صاحب السمو» .وتحولت عبارة الغانم إلى {هاشتاغ ترند} سريعا.

شهدت الحكومة األخيرة  5استقاالت كانت ل�وزراء« :النفط» بخيت الرشيدي ،و«مجلس
األمة» عادل الجاراهلل ،و«األشغال» حسام الرومي ،و«الشؤون» هند الصبيح ،و«املالية»
نايف الحجرف.
كما شهدت تعيني  4وزراء؛ ه��م :مريم العقيل ،وسعد ال�خ��راز ،وفهد الشعلة ،وخالد
الفاضل.
وسجلت حالتي إعفاء من املنصب لوزيري الدفاع الشيخ ناصر الصباح ،والداخلية
الشيخ خالد الجراح.

 12:30تناقلت وس��ائ��ل التواصل االجتماعي خبر تكليف صباح الخالد وأن��س
الصالح بوزارتي الدفاع والداخلية.

 4:10إزال��ة الحواجز من ساحة االرادة والتي كانت قد وضعتها وزارة الداخلية
إلغالق الساحة مساء أول من امس.

شفافية إعالمية على مستوى الحدث
 ..والبورصة تصعد
ق�ط�ع��ت ال�ش�ف��اف�ي��ة ،واالح �ت��راف �ي��ة ال�ع��ال�ي��ة ال �ل �ت��ان م��ارس�ه�م��ا اإلع� ��الم ال�ح�ك��وم��ي
والرسمي ،طريق التأويالت ،في ظل األحداث السياسية االستثنائية التي ّ
تمر بها
البالد .فكان التباع نهج مواكبة التطورات إعالميًا األثر الكبير في ّ
بث الطمأنينة
بالنفوس وخلق مناخ من الشفافية ،انعكس ّ
جليًا على أرض الواقع.
وتكرس ذل��ك النهج منذ نشر ن� ّ
َّ
�ص استقالة رئيس الحكومة ،ثم إع��الن صدور
ّ
رسميًا،
األم��ر األميري بإعادة تكليفه .والحقًا ،نشر نص كتاب اعتذار املبارك
ّ
املصور خ��الل لقاء سمو أمير البالد مع سمو الشيخ جابر
وأعقبه ب� ّ�ث املقطع
املبارك.
ّ
وخالفًا ملا هو معروف في وق��ت األزم��ات ،ف��إن البورصة لم تتأثر سلبًا ً ،إال أن
تكريس دولة املؤسسات ونهج الشفافية في إعالن األحداث بتفاصيلها أوال فأول
انعكسا استقرارًا وارتفاعًا في م��ؤش��رات س��وق الكويت ل��أوراق املالية ،ورغم
حساسية املشهد فإن املكسب الكبير هو ثقة َّ
تجددت بدولة املؤسسات.

إعفاءان ..و 5استقاالت  ..و 4تعيينات

 12:10إعالن صدور أمر أميري بإعفاء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد
ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من منصبيهما.

 3:18لجنة التحقيق في محكمة الوزراء تأمر بحظر النشر وجعل التحقيق سريًا
في بالغ وزير الدفاع بشأن صندوق الجيش.

أنت أكبر من الكرسي

أسباب اعتذار المبارك عن رئاسة الوزراء:

¶ في اول حكومة للشيخ ناصر املحمد التي شكلت في  9فبراير  ،2006تم تعيني
عبد اهلل املعتوق وزيرا للعدل واالوقاف ،واستمر إلى الحكومة الثالثة عندما جرى
اعفاؤه من منصبه في  28اكتوبر .2007
¶ شارك وزير الداخلية خالد الجراح في الحكومة الخامسة للمبارك في  4اغسطس
 2013نائبًا ل�رئيس مجلس ال ��وزراء ووزي��را للدفاع ،وأع�ف��ي م��ن منصبه ف��ي 18
نوفمبر .2019
¶ دخ��ل الشيخ ناصر الصباح ،في الحكومة السابعة واالخ�ي��رة للمبارك ،والتي
شكلت في  11ديسمبر  ،2017وأعفي من منصبه بناء على أمر أميري.

لم يكن ي��وم االثنني  18نوفمبر  ،2019يومًا عاديًا في تاريخ الكويت السياسي ،اذ
سيبقى يسلسل أح��داث��ه الكثيفة ف��ي ذاك ��رة ال�ت��اري��خ ،ب��ل سيكون أرش�ي�ف��ًا ومرجعًا
لألجيال املقبلة.
ماذا حدث؟
نشرت سبقلا في عددها الصادر صباح أمس أن سمو األمير سيجري املشاورات
التقليدية لتشكيل الحكومة.

األمير للمبارك :يؤسفنا اعتذارك..
أجرى سمو األمير الشيخ صباح األحمد لقاء مع سمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ جابر املبارك ظهر أمس ،وجاء نص اللقاء كالتالي:
األ م �ي��ر « :ع�ل��ى ك��ل ح��ال أوال ي��ؤ س�ف�ن��ا ان ت�ع�ت��ذر ب�ه��ذا ا مل��و ض��وع ،و ف��ي
نفس الوقت يجب ان تعرف انك أنت أكبر من الكرسي وأقوى من كل
شي».
وأضاف سموه« :انت جابر املبارك اللي كلنا نجله ونحترمه ،بارك اهلل
فيك ،وخل األمور تطلع على حقيقتها ،خل الناس تشوف».
املبارك« :ما قدر اهلل شاء يا طويل العمر ،كان هدفي اني اخدم سموك».
سمو األمير« :خدمت واهلل خدمت ،وتحملت البالوي ،جزاك اهلل خير».
املبارك« :املهم سموك وسمو ولي العهد ان شاء اهلل هم اللي باقيني».
(كونا)

ما عجَّ ت به وسائل اإلعالم والتواصل من افتراءات
بذمتي
¶ افتراءات بها شبهة مساس ّ

 11:36انفردت سبقلا بنشر خبر بعنوان صباح الخالد مرشحًا قويًا لرئاسة
الوزراء اذا اعتذر سمو الشيخ جابر املبارك.

| ص02
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ضجت وسائل التواصل برسائل تحمل روح الدعابة ،تجاه نائب رئيس الوزراء
أنس الصالح ،حني صدر مرسوم بتعيينه وزيرًا للداخلية رغم انه بالوكالة.
وإذ تكمل سبقلا جرعة الدعابة مع الوزير الصالح ،وتطلق عليه لقب «خال الحكم»،
نسبة إلى لعبة الورق «الكوت بوسته» ،حيث إن «خال الحكم» ،تعتبر الورقة القوية
في «الجنجفة» ،التي تستطيع أن تأكل جميع خصومها وقتما أرادت.
ورغم أن الوزير الصالح معروف بدبلوماسيته الشديدة في مناوراته السياسية،
فإنه كان قويًا في حسمها ،وطوى الكثير من امللفات الحساسة للبالد ،خاصة
االق�ت�ص��ادي��ة م�ن�ه��ا ،فحصد م��ن خ��الل ن�ج��اح��ات��ه ث�ق��ة ال�ق�ي��ادة السياسية طيلة
السنوات املاضية.
وت��درج ال��وزي��ر الصالح منذ فبراير  ٢٠١٢عندما ك��ان وزي �رًا للتجارة في ثاني
حكومات الشيخ جابر املبارك ،حتى أصبح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء في آخر
ً
حكومات الشيخ جابر ..وربما نائبًا أوال «شعبيًا» لرئيس مجلس الوزراء الجديد.

سبات عميق!

مختصر مفيد

ف� ��ي ه � ��ذه األح � � � ��داث وت� �س ��ارع
وت�ي��رت�ه��ا ،ك��ان��ت آخ��ر ت�غ��ري��دة
ملركز التواصل الحكومي في
 2019 / 11 / 14أي ق �ب��ل 4
أيام!
أي إن امل��رك��ز غ��اب ع��ن السمع
ف ��ي وق� ��ت ك��ان��ت ف �ي��ه ال �ك��وي��ت
بأمس الحاجة لخدماته!

مركز التواصل
ينام عندما
يفيق الجميع!

سابقة حظر النشر ..وأبرز الحاالت
ِّ
التحقيق الدائمة ،الخاصة بمحاكمة الوزراء ،منع النشر في قضية
يمثل قرار لجنة
ً
ص�ن��دوق الجيش س��اب�ق��ة تحصل للمرة األول ��ى؛ إذ ك��ان��ت ق ��رارات منع النشر في
القضايا تصدر دائمًا عن النائب العام.
وفي ما يلي أبرز قرارات النائب العام بحظر النشر:
ُّ
التجسس
  5مايو  2010النائب العام حامد العثمان يحظر النشر في قضية شبكةاإليرانية.
  24مايو  2010قرار بحظر نشر أي معلومات عن قضية الكاتب محمد الجاسماملتهم بقضايا أمن دولة.
  11أبريل  2014قرار النائب العام ضرار العسعوسي بحظر النشر في قضية بالغالتسجيل ،أو ما ُسمي «شريط الفتنة».
  9أغسطس  2017أصدر النائب العام ضرار العسعوسي قرارًا بحظر النشر فيقضية «خلية العبدلي».

الغانم عن المبارك:
راق لسموه على تبرئة ساحته
¶ إصرار ٍ

أمام القضاء قبل أن يتولى
أي مسؤولية تنفيذية
¶ من الواجب شكر سموه على ما قدمه خالل
فترة رئاسته مجلس الوزراء
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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 32صفحة •  100فلس

أحداث جسيمة بإدارة حكيمة

إنها دولة المؤسسات..

¶ إعفاء الشيخين من منصبيهما ..والمبارك يعتذر ¶ الغانم :مشاورات جديدة مع سمو األمير اليوم أو غداً
ك ��ان أم ��س ي��وم��ًا اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ًا ف ��ي ت��اري��خ
ال�ك��وي��ت ،تخللته أح ��داث غير ع��ادي��ة ،بل
ف ��ري ��دة م ��ن ن��وع �ه��ا س �ي��اس �ي��ًا ،وم� ��ع ذل��ك
م �ض��ى ال� �ي ��وم ب �ك��ل ي �س��ر وس�ل�اس ��ة وف�ق��ًا
ملعايير دولة القانون واملؤسسات ،ووفقًا
ل�ت �ط �ب �ي��ق ت �ل��ك امل �ع��اي �ي��ر وال� �ق ��واع ��د ب�ك��ل
شفافية.
وك ��ان��ت امل �ع �ل��وم��ات ت �ت��دف��ق إل ��ى ال�ش�ع��ب
ً
ً
الكويتي أوال ب��أول ،ولم يترك ذلك مجاال
ألي ت� ��أوي� ��ل ،ول � ��م ت �ح �ج��ب أي م �ع �ل��وم��ة
أس��اس �ي��ة ع �ل��ى م � ��دار ي� ��وم أم� ��س ال �ف��ري��د
بكثافة أحداثه.
وأك� � ��دت م� �ص ��ادر م �ت��اب �ع��ة أن ذل� ��ك ل�ي��س
غريبًا على حكمة سمو األم�ي��ر ،وال على
آليات دولة القانون واملؤسسات ،مضيفة
ً
«أن ب��ث األخ �ب��ار أوال ب ��أول أث�ل��ج ص��دور
امل��واط�ن�ين وجعلهم أك�ث��ر إي�م��ان��ًا بكيفية
قيادة البالد وتطبيق القوانني واألعراف
فيها».
وأوق� ��ف اإلع �ل�ان ع��ن إع �ف��اء وزي ��ر ال��دف��اع
ال �ش �ي��خ ن ��اص ��ر ص� �ب ��اح األح � �م� ��د ووزي � ��ر
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال� �ش� �ي ��خ خ� ��ال� ��د ال� � �ج � ��راح م��ن
منصبيهما س�ي��ل التكهنات ع��ن مصير

الشيخني ،أعقبه م��رس��وم أم�ي��ري ب��إع��ادة
تكليف سمو الشيخ جابر املبارك برئاسة
ُ
ال � � � ��وزراء ،إل� ��ى أن أع� �ل ��ن اع � �ت� ��ذار امل� �ب ��ارك
ع ��ن ت � ��رؤس ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ك� �ت ��اب م��ذي��ل
ً
ب ��األس� �ب ��اب ق� ��ائ �ل�ا« :ي� �ح ��ول ب �ي �ن��ي وب�ي�ن
قبول أمركم السامي ما عجت به وسائل
اإلع� �ل ��ام وال� �ت ��واص ��ل م ��ن اف� � �ت � ��راءات ب�ه��ا
شبهة مساس ّ
بذمتي وأخالقي وإخاللي
بالقسم العظيم ،وهي أكاذيب ال صلة لها
ب��ال�ح�ق�ي�ق��ة ص� ��ادرة ب�ك��ل أس ��ف ع��ن زم�ي��ل
تربطني به رابطة أخوة».
وأع� � � ��رب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم � � ��ة م � ��رزوق
الغانم عن تقديره وتفهمه العتذار سمو
الشيخ جابر املبارك عن تشكيل الحكومة
الجديدة ،واصفًا إياه بأنه خطوة جديرة
ب��ال �ث �ن��اء وس��اب �ق��ة م �ح �م��ودة ،وم�خ��اط�ب��ًا
املبارك بالقول« :كفيت ووفيت».
وردًا على سؤال صحافي حول اإلجراءات
التي ستتخذ ،قال الغانم« :ستكون هناك
م�ش��اورات ج��دي��دة وتكليف رئيس وزراء
ج��دي��د ،وأت��وق��ع أن ت�ج��ري دع��وت�ن��ا اليوم
أو غ� �دًا ،وت �ج��رى امل� �ش ��اورات م��ع صاحب
السمو».

ً
ً
قويا
مرشحا
صباح الخالد
لرئاسة الوزراء

¶ أكاذيب ال صلة لها بالحقيقة صادرة
بكل أسف عن زميل تربطني به رابطة أخوة
¶ يحول بيني وبين تنفيذ أمركم السامي
ما عجَّ ت به وسائل اإلعالم والتواصل من افتراءات
بذمتي
¶ افتراءات بها شبهة مساس ّ
وأخالقي وإخاللي بالقسم العظيم

¶ في اول حكومة للشيخ ناصر املحمد التي شكلت في  9فبراير  ،2006تم تعيني
عبد اهلل املعتوق وزيرا للعدل واالوقاف ،واستمر إلى الحكومة الثالثة عندما جرى
اعفاؤه من منصبه في  28اكتوبر .2007
¶ شارك وزير الداخلية خالد الجراح في الحكومة الخامسة للمبارك في  4اغسطس
 2013نائبًا لـرئيس مجلس ال ��وزراء ووزي��را للدفاع ،وأع�ف��ي م��ن منصبه ف��ي 18
نوفمبر .2019
¶ دخ��ل الشيخ ناصر الصباح ،في الحكومة السابعة واالخ�ي��رة للمبارك ،والتي
شكلت في  11ديسمبر  ،2017وأعفي من منصبه بناء على أمر أميري.

يوسف المطيري
لم يكن ي��وم االثنني  18نوفمبر  ،2019يومًا عاديًا في تاريخ الكويت السياسي ،اذ
سيبقى يسلسل أح��داث��ه الكثيفة ف��ي ذاك ��رة ال�ت��اري��خ ،ب��ل سيكون أرش�ي�ف��ًا ومرجعًا
لألجيال املقبلة.
ماذا حدث؟
نشرت سبقلا في عددها الصادر صباح أمس أن سمو األمير سيجري املشاورات
التقليدية لتشكيل الحكومة.
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ً
سياسيا
الوزير الصالح ..القوي

أنس« ..خال الحكم»

 11:20بث إعالن استقبال سمو االمير لرئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،وسمو
الشيخ ناصر املحمد.
 11:36انفردت سبقلا بنشر خبر بعنوان صباح الخالد مرشحًا قويًا لرئاسة
الوزراء اذا اعتذر سمو الشيخ جابر املبارك.

 12:30تناقلت وس��ائ��ل التواصل االجتماعي خبر تكليف صباح الخالد وأن��س
الصالح بوزارتي الدفاع والداخلية.
 12:36عبر «تويتر» أعلن النائب عبدالوهاب البابطني استجواب الشيخ جابر املبارك.
 12:50املبارك يرفع كتابا الى املقام السامي يعتذر عن االستمرار في منصبه.
 12:54االعالن عن إلقاء سمو األمير كلمة إلى أبنائه املواطنني في تمام السابعة
مساء.
 1:42األمير يستقبل املبارك الذي قدم بدوره كتاب االعتذار.
 1:54رئيس مجلس األمة يدلي بتصريح يشيد فيه باملبارك ،معتبرا خطوته جديرة
باالحترام وسابقة ..وأضاف :ستكون هناك مشاورات جديدة حول املنصب.
 2:26نشرت «كونا» النص الحرفي ملقابلة سمو امير البالد بسمو الشيخ جابر املبارك.
 2:41أذاعت قناة املجلس التلفزيونية مقابلة سمو االمير مع املبارك.

 4:10إزال��ة الحواجز من ساحة االرادة والتي كانت قد وضعتها وزارة الداخلية
إلغالق الساحة مساء أول من امس.
 4:24اعالن نفي رسمي لخبر تعيني الشيخ ناصر الصباح رئيسا للوزراء.
 6:19وزارة الداخلية تحذر من نشر اي اخبار غير مؤكدة تضع ناشرها تحت
طائلة املسؤولية.
 7:00سمو األمير يوجه كلمة إلى الشعب الكويتي.
 7:08إطالق {هاشتاغ} بعنوان سمعًا وطاعة يا صاحب السمو على {تويتر}.

ق�ط�ع��ت ال�ش�ف��اف�ي��ة ،واالح �ت��راف �ي��ة ال�ع��ال�ي��ة ال �ل �ت��ان م��ارس�ه�م��ا اإلع�ل��ام ال�ح�ك��وم��ي
والرسمي ،طريق التأويالت ،في ظل األحداث السياسية االستثنائية التي ّ
تمر بها
البالد .فكان التباع نهج مواكبة التطورات إعالميًا األثر الكبير في ّ
بث الطمأنينة
بالنفوس وخلق مناخ من الشفافية ،انعكس ّ
جليًا على أرض الواقع.
َّ
وتكرس ذل��ك النهج منذ نشر ن� ّ�ص استقالة رئيس الحكومة ،ثم إع�لان صدور
ّ
األم��ر األميري بإعادة تكليفه .والحقًا ،نشر نص كتاب اعتذار املبارك رسميًا،
ّ
املصور خ�لال لقاء سمو أمير البالد مع سمو الشيخ جابر
وأعقبه ب� ّ�ث املقطع
املبارك.
ّ
وخالفًا ملا هو معروف في وق��ت األزم��ات ،ف��إن البورصة لم تتأثر سلبًا ً ،إال أن
تكريس دولة املؤسسات ونهج الشفافية في إعالن األحداث بتفاصيلها أوال فأول
انعكسا استقرارًا وارتفاعًا في م��ؤش��رات س��وق الكويت ل�ل�أوراق املالية ،ورغم
حساسية املشهد فإن املكسب الكبير هو ثقة َّ
تجددت بدولة املؤسسات.

شهدت الحكومة األخيرة  5استقاالت كانت لـوزراء« :النفط» بخيت الرشيدي ،و«مجلس
األمة» عادل الجاراهلل ،و«األشغال» حسام الرومي ،و«الشؤون» هند الصبيح ،و«املالية»
نايف الحجرف.
كما شهدت تعيني  4وزراء؛ ه��م :مريم العقيل ،وسعد ال�خ��راز ،وفهد الشعلة ،وخالد
الفاضل.
وسجلت حالتي إعفاء من املنصب لوزيري الدفاع الشيخ ناصر الصباح ،والداخلية
الشيخ خالد الجراح.

 12:26أمرأميري بـإعادة تكليف سمو الشيخ جابر املبارك رئيسًا للوزراء.

 4:00تداول خبر في وسائل التواصل عن تكليف الشيخ ناصررئيسًا للوزراء.

شفافية إعالمية على مستوى الحدث
 ..والبورصة تصعد

إعفاءان ..و 5استقاالت  ..و 4تعيينات

 12:10إعالن صدور أمر أميري بإعفاء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد
ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من منصبيهما.

 3:18لجنة التحقيق في محكمة الوزراء تأمر بحظر النشر وجعل التحقيق سريًا
في بالغ وزير الدفاع بشأن صندوق الجيش.

أجرى سمو األمير الشيخ صباح األحمد لقاء مع سمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ جابر املبارك ظهر أمس ،وجاء نص اللقاء كالتالي:
األم �ي��ر« :ع�ل��ى ك��ل ح��ال أوال ي��ؤس�ف�ن��ا ان ت�ع�ت��ذر ب�ه��ذا امل��و ض��وع ،وف��ي
نفس الوقت يجب ان تعرف انك أنت أكبر من الكرسي وأقوى من كل
شي».
وأضاف سموه« :انت جابر املبارك اللي كلنا نجله ونحترمه ،بارك اهلل
فيك ،وخل األمور تطلع على حقيقتها ،خل الناس تشوف».
املبارك« :ما قدر اهلل شاء يا طويل العمر ،كان هدفي اني اخدم سموك».
سمو األمير« :خدمت واهلل خدمت ،وتحملت البالوي ،جزاك اهلل خير».
املبارك« :املهم سموك وسمو ولي العهد ان شاء اهلل هم اللي باقيني».
(كونا)

أسباب اعتذار المبارك عن رئاسة الوزراء:

 3إعفاءات في تاريخ الكويت

 18نوفمبر ..لحظة بلحظة

األمير للمبارك :يؤسفنا اعتذارك..
أنت أكبر من الكرسي

ضجت وسائل التواصل برسائل تحمل روح الدعابة ،تجاه نائب رئيس الوزراء
أنس الصالح ،حني صدر مرسوم بتعيينه وزيرًا للداخلية رغم انه بالوكالة.
وإذ تكمل سبقلا جرعة الدعابة مع الوزير الصالح ،وتطلق عليه لقب «خال الحكم»،
نسبة إلى لعبة الورق «الكوت بوسته» ،حيث إن «خال الحكم» ،تعتبر الورقة القوية
في «الجنجفة» ،التي تستطيع أن تأكل جميع خصومها وقتما أرادت.
ورغم أن الوزير الصالح معروف بدبلوماسيته الشديدة في مناوراته السياسية،
فإنه كان قويًا في حسمها ،وطوى الكثير من امللفات الحساسة للبالد ،خاصة
االق�ت�ص��ادي��ة م�ن�ه��ا ،فحصد م��ن خل��ال ن�ج��اح��ات��ه ث�ق��ة ال�ق�ي��ادة السياسية طيلة
السنوات املاضية.
وت��درج ال��وزي��ر الصالح منذ فبراير  ٢٠١٢عندما ك��ان وزي �رًا للتجارة في ثاني
حكومات الشيخ جابر املبارك ،حتى أصبح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء في آخر
ً
حكومات الشيخ جابر ..وربما نائبًا أوال «شعبيًا» لرئيس مجلس الوزراء الجديد.

سبات عميق!

مختصر مفيد

ف� ��ي ه � ��ذه األح � � � ��داث وت� �س ��ارع
وت�ي��رت�ه��ا ،ك��ان��ت آخ��ر ت�غ��ري��دة
ملركز التواصل الحكومي في
 2019 / 11 / 14أي ق �ب��ل 4
أيام!
أي إن امل��رك��ز غ��اب ع��ن السمع
ف ��ي وق� ��ت ك��ان��ت ف �ي��ه ال �ك��وي��ت
بأمس الحاجة لخدماته!

مركز التواصل
ينام عندما
يفيق الجميع!

سابقة حظر النشر ..وأبرز الحاالت
ِّ
التحقيق الدائمة ،الخاصة بمحاكمة الوزراء ،منع النشر في قضية
يمثل قرار لجنة
ً
ص�ن��دوق الجيش س��اب�ق��ة تحصل للمرة األول ��ى؛ إذ ك��ان��ت ق ��رارات منع النشر في
القضايا تصدر دائمًا عن النائب العام.
وفي ما يلي أبرز قرارات النائب العام بحظر النشر:
ُّ
التجسس
  5مايو  2010النائب العام حامد العثمان يحظر النشر في قضية شبكةاإليرانية.
  24مايو  2010قرار بحظر نشر أي معلومات عن قضية الكاتب محمد الجاسماملتهم بقضايا أمن دولة.
  11أبريل  2014قرار النائب العام ضرار العسعوسي بحظر النشر في قضية بالغالتسجيل ،أو ما ُسمي «شريط الفتنة».
  9أغسطس  2017أصدر النائب العام ضرار العسعوسي قرارًا بحظر النشر فيقضية «خلية العبدلي».

الثالثاء  22ربيع األول  1441هـ •  19نوفمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16645

الحدث اليوم

الكويت 03

سموه َّ
حذر من العبث والفوضى ..ودعا إلى الحكمة والتريث

األمير :لن يفلت فاسد من العقاب
◄ ال تتيحوا الفرصة
لمن يريد بالكويت
ً
سوءا

◄ ساءني وآلمني
التراشق اإلعالمي
وتبادل اإلساءات
واالتهامات

◄ إيماننا راسخ بقدرة
أهل الكويت
على العبور
بسفينة الوطن
إلى بر األمان

◄ حريصون على
الحفاظ على األموال
العامة ..وملتزمون
حماية حرمتها
معتد
ٍ
◄ محاسبة أي
على المال العام
مهما كانت صفته
أو مكانته
◄ نحن في دولة
دستور وقانون
تكفل للجميع حق
اللجوء إلى القضاء
لدرء الشبهات

األمير ُملقياً كلمته إلى أبنائه المواطنين

■ مجتمعنا ي��رف��ض اإلس����اءة إل���ى ك��رام��ات ال��ن��اس

◄ ال تطلقوا األحكام
بال دليل ..واعتبروا
من تجارب غيركم

■ حريص��ون على حرية الرأي والتعبير ..لكنها
ال تعن��ي الس��ماح بتهدي��د أم��ن الوط��ن
المدمر
ّ
والدخول في متاهة العبث

■ أملن��ا في التش��كيل الحكوم��ي الجديد
معالج��ة قضايان��ا الجوهري��ة وتحقي��ق
طموحات المواطنين

■ تحقيق اإلنجازات يس��توجب التعاون الجاد
بين السلطتين والمؤسسات واألفراد

ُّ
■ ابتع��دوا ع��ن
التجمعات التي قد ُتس��تغلّ
في غير أهدافها

َ
نعمتي األم��ن والرخاء في بلدنا
■ نحمد الله على

بحكمته المعهودة في قراءة المشهد ووضع النقاط على الحروف ،حذر
سمو أمير البالد من خطورة المرحلة ،التي تعيشها منطقتنا وما تقتضيه
من وعي ويقظة.
ودعا سموه في كلمة وجهها إلى المواطنين ،أمس ،إلى وحدة الصف
والكلمة ،وتجسيد المسؤولية الوطنية.
وقال سموه :ساءني وآلمني تبادل اإلساءات واالتهامات عبر وسائل
التواصل ،داعيا الجميع إلى التريث وعدم إطالق األحكام بال إثبات ،وعدم
الخوض في أي أمر محل خالف ،طالما كان منظورا أمام قضائنا النزيه.
وشدد سموه على الحرص الدائم على الحفاظ على المال العام وحماية
حرمته ،قائال :لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته أو صفته
إذا ثبت تعديه.
وبينما شدد على حرصه على حرية الرأي والتعبير ،أكد سموه أن ذلك ال
يعني السماح بما يهدد أمن البالد ،والدخول في الفوضى والعبث المدمر.
وأوضح سموه ان الكويت دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع
حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال
العام.
وأكد ان القضاء الكويتي مشهود له باالستقاللية والنزاهة وهو موضع
تقدير واعتزاز من الجميع ،االمر الذي يغني عن تبادل االتهام في ساحة
االعالم ،بل هو السبيل االجدى لتحقيق غاية االصالح.
استهل سمو أمير البالد كلمته إلى أبنائه
املواطنني ،بقوله تعالى« :واذكروا نعمة اهلل
عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة
يعظكم به».
وقال سموه :نحمد اهلل تبارك وتعالى على
ما تفضل به على وطننا وعلينا من كريم
ال�ن �ع��م وع �ل��ى رأس �ه��ا ن�ع�م��ة االم� ��ن واالم� ��ان
والرخاء والتي تستوجب منا دوما الحمد
والشكر والثناء واالمتنان.

االجتماعي وت�ب��ادل االس ��اءات واالت�ه��ام��ات
التي يرفضها ديننا الحنيف وما توارثناه
من قيم وتقاليد اهل الكويت الكرام.
وأكد سموه بالقول :نحمد اهلل أننا في دولة
دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع
ح��ق ال�ل�ج��وء للقضاء ف��ي م��واج�ه��ة شبهات
ال�ف�س��اد او ال �ت �ج��اوز ع�ل��ى امل ��ال ال �ع��ام وه��و
ق�ض��اء م�ش�ه��ود ل��ه باالستقاللية وال�ن��زاه��ة
وموضع تقدير واع�ت��زاز الجميع ،وه��و امر
يغني عن تبادل االتهام في ساحة االعالم،
ب ��ل ه ��و ال �س �ب �ي��ل االج � � ��دى ل �ت �ح �ق �ي��ق غ��اي��ة
االصالح.

وع�ب��ر س�م��و األم �ي��ر ع��ن أس�ف��ه م��ن األح ��داث
األخيرة قائال :لقد ساءني وآملني في ظل ما
تشهده املنطقة من احداث وتطورات ان نرى
هذا التراشق في وسائل االعالم والتواصل

نقاط على الحروف

تراشق

◄ األمر ِّ
برمته
منظور أمام القضاء
والملف سيكون
محل متابعتي
ً
شخصيا

ووض��ع سموه النقاط على الحروف بشأن

سفينة العز
عبر سمو أمير البالد عن ثقته بتجاوز هذه املرحلة ،وايمانه الراسخ بقدرة اهل
الكويت على العبور بسفينة العز والخير الى بر االمان وتحقيق املستقبل الزاهر
لوطنهم بعون اهلل وتوفيقه.

قضاؤنا شامخ ..ومستقل ..ونزيه
دعا سمو األمير إلى انتظار حكم قضائنا الشامخ املشهود له باالستقالل واألمانة
والنزاهة ،الذي سيأخذ طريقه إلى التنفيذ الجاد حال صدوره.

القرآن في البدء والختام
كما بدأ سمو األمير كلمته إلى أبنائه املواطنني بآية من كتاب اهلل ،ختمها سموه
بقوله تعالى« :ان الظن ال يغني من الحق شيئا واهلل عليم بما يفعلون».

م��ا ي��دور ف��ي ال�س��اح��ة ،قائال ف��ي ه��ذا الشأن
نود ان نبني ما يلي:
اوال :نؤكد حرصنا الدائم على الحفاظ على
االم� ��وال ال�ع��ام��ة وال�ت��زام �ن��ا ب��واج��ب حماية
ح��رم �ت �ه��ا ون ��ؤك ��د ك ��ذل ��ك ان� ��ه ل ��ن ي �ف �ل��ت م��ن
العقاب اي شخص مهما ك��ان��ت مكانته او
صفته تثبت ادانته بجرم االعتداء على املال
العام ،فال حماية لفاسد وسيكون هذا امللف
محل متابعتي شخصيا.
ثانيا :ان الكويت دول��ة مؤسسات وسيادة
ال�ق��ان��ون ،ينص دستورها على «ان الناس
س ��واس� �ي ��ة ف� ��ي ال� �ك ��رام ��ة االن� �س ��ان� �ي ��ة ،وه��م
م � �ت � �س� ��اوون ل� � ��دى ال � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ال �ح �ق ��وق
والواجبات العامة» وان املتهم ب��ريء حتى
تثبت ادانته.
ث��ال �ث��ا :مل ��ا ك ��ان ه ��ذا امل ��وض ��وع اآلن ب��رم�ت��ه
منظور لدى القضاء فيجب الكف عن تناوله
ف��ي وس��ائ��ل االع�ل�ام انتظارا لحكم قضائنا
ال�ش��ام��خ امل�ش�ه��ود ل��ه ب��االس�ت�ق�لال واالم��ان��ة
والنزاهة والذي سيأخذ طريقة الى التنفيذ
الجاد حال صدوره.
رابعا :ندعو الجميع الى الحكمة والتروي
واالل�ت��زام بقيم واخ�لاق مجتمعنا الكويتي
ال �ح��ري��ص ع �ل��ى ع ��دم االس� � ��اءة ال ��ى سمعة
الناس وكرامتهم وعدم اطالق االحكام دون
دليل او برهان.

حرية الرأي
وت��اب��ع س�م��وه :وإذ ن��ؤك��د ايماننا ال�ص��ادق
بحرية ال ��رأي والتعبير ،ف��إن ذل��ك ال يعني
اب � ��دا ان ن �س �م��ح ب �م��ا ق ��د ي �ه��دد ام� ��ن ال �ب�لاد
واستقرارها والدخول في متاهة الفوضى
والعبث امل��دم��ر ،وه��ي تجربة مؤملة عاشها
الشعب الكويتي وعانى مرارتها وقساوتها.
ودع � ��ا س �م��وه اخ ��وان ��ه واب � �ن ��اءه امل��واط �ن�ين
ال ��ى االن �ت �ب��اه ال ��ى م�ص�ل�ح��ة وط�ن�ن��ا ال�ع��زي��ز
وص�ي��ان��ة ام�ن��ه واس �ت �ق��راره وال��وق��وف صفا
واح� ��دا ف��ي وج ��ه م��ن ي �ح��اول ال�ع�ب��ث بأمنه
وشق وحدته الوطنية واالبتعاد عن افتعال
التجمعات التي قد تستغل في غير اهدافها
وتقود الى مظاهر الفوضى وتتيح الفرصة
مل��ن ي��ري��د بالكويت س��وءا وعلينا ان نأخذ
العبرة من تجارب الغير.

طموحات المواطنين
وخ �ت��م س �م��وه ك�ل�م�ت��ه ب ��ال �ق ��ول :ان ام��ام �ن��ا
م��ن االس�ت�ح�ق��اق��ات م��ا يستوجب االه�ت�م��ام
لتحقيق ط�م��وح��ات امل��واط�ن�ين ف��ي االرت�ق��اء
ب��وط�ن�ه��م وت�ن�م�ي�ت��ه ،ول �ن��ا وط �ي��د االم ��ل في
ال�ت�ش�ك�ي��ل ال �ج��دي��د ل�ل�ح�ك��وم��ة ف��ي ال�ت�ص��دي
ملعالجة قضايانا الجوهرية وكل ما يمس
م �ص��ال��ح امل ��واط� �ن�ي�ن وه �م��وم �ه��م وت�ح�ق�ي��ق
االن �ج ��از امل �ن �ش��ود ،م��ا ي�س�ت��وج��ب ال�ت�ع��اون
ال � � �ج � ��اد ب �ي��ن م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة وال� �ح� �ك ��وم ��ة
واملواطنني ،مؤسسات واف��رادا ،وانني على
ثقة ت��ام��ة بأنكم جميعا م��درك��ون لخطورة
املرحلة التي تعيشها منطقتنا وما تقتضيه
من وعي ويقظة وحرص على وحدة الصف
والكلمة وتجسيد املسؤولية الوطنية.

◄ انتبهوا
إلى مصلحة وطننا
وصيانة أمنه
واستقراره
◄ قفوا ّ
ً
واحدا
صف ًا
في وجه من يحاول
ّ
شق وحدتنا الوطنية
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الحدث اليوم

األمير َّ
كلف الخالد والصالح القيام بمهامهما في تصريف العاجل

إعفاء وزيرَي الدفاع والداخلية من منصبيهما
اس�ت�ق�ب��ل س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ف��ي ق �ص��ر ب�ي��ان
ص �ب��اح أم ��س ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،رئ �ي��س مجلس
األم ��ة م ��رزوق ال �غ��ان��م ،وس�م��و ال�ش�ي��خ ناصر
امل �ح �م��د ،رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ال �س��اب��ق،
وذلك في إطار املشاورات التقليدية الجارية
لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأص� � ��در س �م��و األم� �ي ��ر أم� � �رًا ب��إع �ف��اء ك ��ل م��ن
ال�ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر
الدفاع الشيخ ناصر الصباح ،ونائب رئيس
مجلس ال��وزراء وزي��ر الداخلية الشيخ خالد
ال � �ج� ��راح م ��ن ت �ص��ري��ف ال �ع��اج��ل م ��ن ش ��ؤون
منصب كل منهما.
وك� �ل ��ف س �م��و األم� �ي ��ر ك�ل�ا م ��ن ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ووزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ
صباح الخالد ،باإلضافة إلى عمله ،تصريف
ال �ع��اج��ل م ��ن ش� ��ؤون وزارة ال ��دف ��اع ،ون��ائ��ب
رئيس مجلس ال ��وزراء وزي��ر ال��دول��ة لشؤون
مجلس ال��وزراء أنس الصالح ،باإلضافة إلى
ع �م �ل��ه ،ت �ص��ري��ف ال �ع��اج��ل م��ن ش� ��ؤون وزارة
الداخلية( .كونا)

األمير مستقبالً الغانم

 ..وناصر المحمد

استقباالت ولي العهد
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في قصر بيان ،أمس ،سمو الشيخ ناصر املحمد ،والشيخ
د .إبراهيم الدعيج.
من جهة ثانية ،يشمل سمو ولي العهد برعايته ،املؤتمر الدولي السابع ألبحاث وتطوير الطاقة الذي
تنظمه كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت ،اليوم وغدا األربعاء ،وقد أناب سموه وزير التربية
وزير التعليم العالي د .حامد العازمي لحضور االفتتاح في التاسعة من صباح اليوم في قاعة املؤتمرات
بمركز الشيخ جابر األحمد الثقافي( .كونا)

ولي العهد أثناء لقائه إبراهيم الدعيج

الغانم استقبل
رئيس البنك
اإلسالمي للتنمية
اس �ت �ق �ب��ل رئ � �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ف��ي مكتبه ،أم��س،
رئيس مجموعة البنك اإلسالمي
للتنمية د .ب �ن��در ح �ج��ار وال��وف��د
املرافق له بمناسبة زيارته للبالد.
من جهة ثانية ،بعث الغانم ،أمس،
برقيتي تهنئة إلى كل من رئيسة
البرملان  -ساييما ف��ي جمهورية
التفيا أن ��ارا م��ورن�ي�ي��س ،ورئيس
املجلس الوطني في إمارة موناكو
ستيفان فاليري بمناسبة العيد
الوطني لبلديهما( .كونا)

مطالب لـ«المنبر»
طرح املنبر الديموقراطي الكويتي
ورق� � � ��ة ام� � ��س ب � �ع � �ن� ��وان «امل �ش �ه ��د
السياسي الكويتي بعد استقالة
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ..اح � � ��داث وم� �ط ��ال ��ب»،
ت �ض �م �ن��ت س � ��ردا ل �ت �ف��اص �ي��ل اخ��ر
االحداث في املشهد السياسي.
ووض � � � ��ع امل � �ن � �ب� ��ر م� �ج� �م ��وع ��ة م��ن
امل �ط��ال��ب ال �س �ي��اس �ي��ة وال�ش�ع�ب�ي��ة
ال �ت��ي ي� ��رى ض� � ��رورة ت�ب�ن�ي�ه��ا ف��ي
املرحلة الراهنة بال تأخير وهي:
 - 1ان ي�ك��ون تشكيل الحكومات
ق ��ائ � �م ��ا ع � �ل ��ى م� �ن� �ه ��ج اص �ل�اح ��ي
ج��دي��د ،ورؤي ��ة لكويت املستقبل،
ال شعارات عامة من دون برنامج
عملي ،واصالح االدارة الحكومية
م��ن خ�ل�ال ت�ب�ن��ي ب��رام��ج ت�ن�م��وي��ة
إلع ��ادة امل �س��ار ال�ك��وي�ت��ي لوضعه
الصحيح والطبيعي ،وان ينحى
التشكيل الحكومي نحن مفهوم
«شعبية الوزارة».
 - 2وقف الفساد ودعم التحركات
االي �ج��اب �ي��ة ل�ل�ت�ص��دي ل ��ه ،ووق ��ف
ال� �ه ��در ال� �ع ��ام ل �ل �ف��وائ��ض امل��ال �ي��ة
ال �ت��ي ت��ذه��ب ل�غ�ي��ر م�س�ت�ح�ق�ي�ه��ا،
واح ��ال ��ة امل �ت �ج ��اوزي ��ن ع �ل��ى امل ��ال
العام لجهات االختصاص وعدم
التستر عليهم ،واسترداد االموال
املنهوبة.
 - 3ض� � � � � ��رورة ت � �ع� ��دي� ��ل ال� �ن� �ظ ��ام
االنتخابي الحالي.
 - 4ل �ق��د ادى ال � �ح� ��راك ال �ش �ع �ب��ي
ال�س��اب��ق  2011 - 2009ال��ى وضع
غير مريح ،ما يعني ضرورة خلق
ارض � �ي� ��ة وب �ي �ئ ��ة ت �ص��ال �ح �ي��ة ب�ين
مختلف االطراف.
 - 5إل� �غ ��اء ك ��ل ال� �ق ��وان�ي�ن امل �ق �ي��دة
للحريات العامة.
 - 6ط� � � � ��رح ب� � ��رن� � ��ام� � ��ج ت� �ن� �م ��وي
اقتصادي م�ت��وازن لفتح مجاالت
اكبر لتوسيع موارد الدولة املالية
م ��ن دون االع �ت �م ��اد ع �ل��ى م�ص��در
ريعي وحيد ناضب.

ال َّ
صحة لتعيين ناصر الصباح
ً
رئيسا لمجلس الوزراء
نفت وكالة األنباء الكويتية (كونا) قطعيًا صحة ما جرى تداوله على وسائل
ّ
ُ
التواصل االجتماعي أمس ،من بثها خبرًا نسب إليها حول «أمر أميري بتعيني
الشيخ ناصر صباح األحمد الصباح رئيسًا ملجلس الوزراء».
وقالت الوكالة في هذا الصدد إنها لم تبث قطعيا أي خبر بهذا الشأن ،مشيرة
ال��ى ان ال��ذي نشر ه��ذا الخبر ال يتبع لها وال يمثلها ،م�ش��ددة ف��ي ال��وق��ت ذات��ه
ّ
تحري الدقة في ت��داول ونقل املعلومات واالخبار وعدم االلتفات
على ض��رورة
الى االخبار املجهولة املصدر والحرص على استقاء املعلومات من مصادرها
الصحيحة والرسمية.
وأكدت الوكالة احتفاظها بحقها القانوني في مساء لة اي جهة او شخص أمام
القضاء الكويتي يثبت وقوفه وراء هذا الخبر غير الصحيح.
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الكويت 05

الحدث اليوم

األمير أثناء استقباله المبارك ..بحضور ولي العهد

«كلنا ّ
نجلك ونحترمك ..وخلّ األمور تطلع على حقيقتها ..وخلّ الناس تشوف»

األمير للمبارك :أنت أكبر من الكرسي
وتحملت البالوي فجزاك الله خيراً
َ
ّ
خدمت والله..
¶

استقبل سمو أمير البالد بحضور سمو ولي العهد
ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د ف��ي ق�ص��ر ب �ي��ان أم ��س رئ�ي��س
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك.
وكان سمو األمير قد أصدر أمرًا أمس بتعيني املبارك
رئ �ي �س��ًا مل�ج�ل��س ال � � ��وزراء وي �ك �ل��ف ب �ت��رش �ي��ح أع �ض��اء
الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على سمو األمير
إلصدار مرسوم تعيينهم.
وبعد ص��دور األم��ر األميري بتعيينه رئيسًا ملجلس
ال ��وزراء وتكليفه بترشيح أع�ض��اء ال ��وزارة الجديدة
رفع سمو الشيخ جابر املبارك كتابًا إلى سمو األمير
باالعتذار عن التعيني.

ويشهد اهلل على أني طوال مدة خدمتي قد اجتهدت
ف��ي ب��ذل ق�ص��ارى جهدي ونفسي م��ن أج��ل النهوض
بواجبات منصبي ،واض�ع��ًا نصب عيني دائ� ً�م��ا ثقة
ً
جميعا في
سموكم الغالية وتطلعات أه��ل الكويت
ت�ح�ق�ي��ق رف �ع��ة ال��وط��ن وازده� � ��اره وح �م��اي��ة م�ق��درات��ه
ومصالحه وأمواله.
وإذ أج��دد لسموكم خ��ال��ص التقدير واالع �ت��زاز بما
حظيت به من ثقة سموكم وتوجيهاتكم السديدة في
أي منصب كلفتموني ب��ه ،م��ؤك�دًا أن��ي كنت وسأظل
ً
ً
مخلصا لوطني الغالي ولسموكم  -حفظكم
جنديا
اهلل ورعاكم.
وأسأل اهلل سبحانه أن يوفقكم برعايته وعنايته وأن
يسدد ً
دائما خطاكم وأن يحفظ كويتنا الغالية من
كل سوء.

نص االعتذار
وقال املبارك في نص كتابه إلى سمو األمير:
تلقيت بيد التقدير أمر سموكم املؤرخ  18من نوفمبر
 2019ب�ت�ع�ي�ي�ن��ي م � �ج � ً
�ددا رئ �ي� ً�س��ا مل �ج �ل��س ال� � ��وزراء
وتكليفي بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة ،وهي ثقة
أعتز بها وتعني لي الكثير ،أرفع ملقام سموكم عنها
ك��ل الشكر والتقدير ،وك��م كنت أتمنى تنفيذ أمركم
ً
ال�س��ام��ي اس�ت�ك�م��اال ل�ل�ج�ه��ود ال �ت��ي ب��ذل��ت ف��ي خدمة
الكويت الغالية وأهلها.
إال أن��ه ي��ا ص��اح��ب ال�س�م��و ي�ح��ول بيني وب�ي�ن تنفيذ
أمركم السامي هذا ما عجت به وسائل االعالم ومواقع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي م��ن اف� �ت ��راءات وادع� � ��اءات بها
شبهة مساس بذمتي وإخاللي بالقسم العظيم الذي
أقسمته مرارًا أمام اهلل ثم أمام سموكم وأمام مجلس
األم ��ة امل��وق��ر وأه ��ل ال�ك��وي��ت جميعًا ،وه��ي أك��اذي��ب ال
وأخ
صلة لها بالحقيقة ص��ادرة بكل أس��ف عن زميل ٍ
تربطني به زمالة ورابطة أخوة وصداقة امتدت ألكثر

حوار متبادل

ُّ
تسلمه كتاب االعتذار من المبارك
األمير لدى

من أربعني ً
عاما ،ناهيك عما ينطوي عليه تصرفه من
تداعيات بالغة الخطورة على مختلف األص�ع��دة ،ال
سيما أننا في دولة القانون واملؤسسات.

براءة ذمة
أما وقد أصبح األمر بني يدي قضائنا العادل النزيه

ال� ��ذي ي�ح�ظ��ى ب��اح �ت��رام �ن��ا وت �ق��دي��رن��ا ج�م�ي�ع��ًا ،ف��إن��ه
ً
احتراما لثقة سموكم الغالية وتقديرًا ألهل الكويت
ً
ال �ك��رام أج��د م��ن ال��واج��ب ع�ل��ي أوال أن أث�ب��ت ب��راء ت��ي
وب � � ��راءة ذم �ت��ي وإخ�ل�اص ��ي ف ��ي خ��دم��ة وط �ن��ي وم��ا
يستلزمه ذلك من أن أرفع ملقام سموكم االعتذار عن
هذا التعيني راجيًا تفضلكم بقبوله.

وخالل االستقبال بحضور سمو ولي العهد ،أجرى
سمو أمير البالد لقاء مع املبارك جاء في نصه:
ً
�ال أوال يؤسفنا أن تعتذر بهذا
● األمير :على كل ح� ٍ
املوضوع وفي الوقت نفسه يجب أن تعرف أنك أكبر
من الكرسي وأقوى من كل شيء« ،أنت جابر املبارك
اللي كلنا نجله ونحترمه ،بارك اهلل فيك ،وخل األمور
تطلع على حقيقتها ..خل الناس تشوف».
● املبارك :إن شاء اهلل ما قدر اهلل شاء يا طويل العمر
كان هدفي أني أخدم سموكم.
● األم �ي��ر« :خ��دم��ت واهلل خ��دم��ت وت�ح�م�ل��ت ال �ب�لاوي
جزاك اهلل خير».
● املبارك« :املهم سموك وسمو ولي العهد إن شاء اهلل
هم اللي باقيني إن شاء اهلل».

ً
وزيرا في عهد المحمد ..و 57مع المبارك
 14حكومة في  8سنوات53 :
يوسف المطيري

ب�ع��د ت�ق��دي��م ال�ح�ك��وم��ة اس�ت�ق��ال�ت�ه��ا األس �ب��وع
املاضي ،والتطورات السياسية التي شهدتها
ال �ب�ل�اد أم� ��س ،ي �ت��رق��ب ال �ج �م �ي��ع ب ��دء ال �ق �ي��ادة
ال�س�ي��اس�ي��ة امل� �ش ��اورات ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ،وم ��ن ثم
تسمية سمو رئيس وزراء لتكليفه بالوزارة
الجديدة.
ووف� ��ق رص ��د سبقلا م �ن��ذ ع ��ام  2006حتى
ً
 ،2019فإن الكويت مرت بـ  14تشكيال وزاريًا،
نصيب رئاسة رئيس مجلس ال��وزراء السابق
سمو الشيخ ناصر املحمد منها  7تشكيالت
وزارية ،والـ  7األخرى امتدت من نوفمبر 2011

حتى ي��وم الخميس  14ال�ج��اري برئاسة سمو
ّ
الشيخ ج��اب��ر امل �ب��ارك ال��ذي ش��ك��ل ه��و اآلخ��ر 7
حكومات.
وللمقارنة بني الحكومتني ،فإن حكومات الشيخ
ناصر املحمد املمتدة من فبراير  2006حتى
نوفمبر  2011ش��ارك فيها  53وزي �رًا ،منهم 9
وزراء من الشيوخ ،بينما ش��ارك في حكومات
الشيخ جابر املبارك  57وزيرًا ،منهم  11وزيرًا
من أبناء األسرة.
وفي نظرة سريعة لحكومات املبارك ومواعيد
االس�ت�ق��ال��ة وإع ��ادة التكليف وص ��دور مرسوم
التشكيل ،فإن الفترات التي يتقدم فيها املبارك
ب��االس �ت �ق��ال��ة ي �ع �ق �ب��ه ب �ي ��وم أو ي ��وم�ي�ن ص ��دور

مرسوم إع��ادة تكليفه ،ومن ثم فترة أسبوعني
على األكثر لتسمية الحكومة الجديدة وصدور
مرسوم تشكيلها.
وت �ع��د أط� ��ول ف �ت��رة الس�ت�ق��ال��ة ح�ك��وم��ة امل �ب��ارك
وم ��ن ث��م إع� ��ادة ال�ت�ك�ل�ي��ف ك��ان��ت ف��ي ال�ح�ك��وم��ة
الثالثة ،حيث قدم املبارك استقالته إلى القيادة
السياسية في يوم األحد  ،2012 / 7 / 1وصدر
مرسوم إعادة التكليف نهاية األسبوع وتحديدًا
يوم الخميس .2012 / 7 / 5
كما تعد أطول فترة لتشكيل حكومة كانت في
آخ��ر حكومة ،إذ ج��رى ص��دور م��رس��وم إع��ادة
التكليف ف��ي  ،2017 / 11 / 1وم��ن ث��م ص��در
مرسوم تشكيل الحكومة في .2017 / 12 / 11

وزراء في عهد المحمد

وزراء في عهد المبارك

من  9فبراير  2006إلى  28نوفمبر 2011

من  13ديسمبر  2011إلى  18نوفمبر 2019

جابر المبارك
محمد الصباح
محمد ضيف الله شرار
أحمد العبدالله
أحمد الفهد
إسماعيل الشطي
أنس الرشيد
بدر الحميضي
بدر الحميـــــدي
عادل الطبطبائي
عبدالله المعتوق
عبدالله المحيلبي
علي الجراح
معصومة المبارك
يوسف الزلزلة
محمد السنعوسي
صباح الخالد
عبدالهادى الصالح
فالح الهاجري
فيصل الحجي
شريدة المعوشرجي
عبدالواحد العوضي
محمد العليم
موسى الصراف
نورية الصبيح
جابر الخالد

جمال الشهاب
عبدالله الطويل
مصطفى الشمالي
أحمد باقر
بدر الدويلة
حسين الحريتي
عبدالرحمن الغنيم
علي البراك
فاضل صفر
موضي الحمود
روضان الروضان
نبيل بن سالمة
راشد الحماد
أحمد الهارون
بدر الشريعان
محمد البصيري
محمد العفاسي
هالل الساير
أحمد الحمود
علي الراشد
أحمد المليفي
أماني بورسلي
سالم األذينة
سامي النصف
محمد النومس
حمد جابر العلي

أحمد الحمود
صباح الخالد
مصطفى الشمالي
فاضل صفر
محمد البصيري
أحمد المليفي
أماني بورسلي
سالم األذينة
محمد النومس
حمد جابر العلي
أحمد الخالد
أحمد الرجيب
جمال شهاب
شعيب المويزري
علي العبيدي
عبدالعزيزاإلبراهيم
محمد العبدالله المبارك
نايف الحجرف
هاني حسين
أنس الصالح
روال دشتي
ذكرى الرشيدي
سلمان الصباح
شريدة المعوشرجي
محمد الهيفي
محمد الخالد
خالد الجراح
هند الصبيح
ياسر أبل

بدر العيسى
د .يوسف العلي
أحمد الجسار
جمال الحربي
خالد الروضان
عبدالرحمن المطوع
عصام المرزوق
فالح العزب
محمد الفارس
محمد الجبري
نايف العجمي
سالم الصباح
عيسى الكندري
عبدالمحسن المدعج
علي العمير
يعقوب الصانع
ناصر الصباح
فهد الشعلة
خالد الفاضل
مريم العقيل
باسل الصباح
فهد العفاسي
سعد الخراز
د .جنان بوشهري
حامد العازمي
بخيت الرشيدي
عادل الجارالله
حسام الرومي

رئيس الوزراء معتذراً عن التعيين:
¶ يحول بيني وبين تنفيذ
أمركم السامي ما عجَّ ت به
وسائل اإلعالم من افتراءات
وادعاءات بها شبهة مساس
بذمتي
¶ أكاذيب صادرة بكل أسف
وأخ تربطني به زمالة
عن زميل ٍ
ورابطة اخوة وصداقة امتدت
ألكثر من أربعين عاما ً
¶ تص ّرفه ينطوي على تداعيات
بالغة الخطورة على مختلف
األصعدة ..ونحن في دولة
القانون والمؤسسات
¶ األمر بين يدي قضائنا العادل
النزيه ..واحتراما ً لثقة سموكم
علي
وتقديراً ألهل الكويت
ّ
إثبات براءتي وبراءة ذمتي
وإخالصي في خدمة وطني
ُ
اجتهدت طوال مدة خدمتي
¶
من أجل النهوض بواجبات
منصبي واضعا ً نصب عيني دائما ً
ثقة سموكم الغالية وتطلعات
أهل الكويت
¶ سأظل جنديا ً مخلصا ً لوطني
الغالي ولسموكم
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«سمعاً وطاعة لسمو األمير»

ّ
ّ
الغانم للمبارك :اعتذارك جدير بالثناء ..كفيت ووفيت
¶ ستكون هناك مشاورات جديدة اليوم أو غداً ..لتكليف رئيس وزراء جديد

أعرب رئيس مجلس األمة م��رزوق الغانم
عن تقديره وتفهمه العتذار سمو الشيخ
ج� ��اب� ��ر امل� � �ب � ��ارك ع� ��ن ت �ش �ك �ي��ل ال �ح �ك��وم��ة
ال� �ج ��دي ��دة ،واص� �ف ��ًا إي ��اه ��ا ب��أن �ه��ا خ�ط��وة
جديرة بالثناء وسابقة محمودة.
وق � � � ��ال ال� ��رئ � �ي� ��س ال � �غ� ��ان� ��م ف � ��ي ت �ص��ري��ح
للصحافيني أم��س« :أق ��در تماما وأتفهم
ج�ي��دا اع �ت��ذار سمو الشيخ ج��اب��ر امل�ب��ارك
ع��ن تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة،
وه� ��ي خ �ط��وة ج ��دي ��رة ب��ال �ث �ن��اء وس��اب �ق��ة
محمودة ب��ان يعتذر مسؤول ،خصوصا
ف � ��ي م� �ن �ص ��ب م� �ه ��م وح� � �س � ��اس ك ��رئ ��اس ��ة
ال��وزراء عن التكليف بهدف إبراء ساحته
أمام القضاء الشامخ والعادل».
وأض��اف ان من الواجب شكر سموه على
م ��ا ق ��دم ��ه خ �ل��ال ف� �ت ��رة رئ ��اس �ت ��ه م�ج�ل��س
ال� � � ��وزراء «ون �ش �ك��ر ل �س �م��وه ه� ��ذا امل��وق��ف
الراقي بإصراره على تبرئة ساحته أمام
ال �ق �ض��اء ق �ب��ل أن ي �ت��ول��ى أي م �س��ؤول �ي��ة
تنفيذية».
وق ��ال «ت�ع��ام�ل��ت م��ع س �م��وه ف��ي امل�ج�ل��س،
وأقول له شكرا يا بوصباح كفيت ووفيت،
وأتمنى لك الخير والتوفيق».
وردًا على سؤال صحافي حول اإلجراءات
التي ستتخذ في حال قبول اعتذار سمو
الشيخ جابر املبارك عن رئاسة الحكومة
ال �ج ��دي ��دة ،ق ��ال ال �غ��ان��م« :س �ت �ك��ون ه�ن��اك
م�ش��اورات ج��دي��دة وتكليف رئيس وزراء
ج ��دي ��د ،وأت ��وق ��ع أن ت �ت��م دع��وت �ن��ا ال �ي��وم
أو غ ��دا وت �ج��رى امل� �ش ��اورات م��ع ص��اح��ب
السمو».
وع�ق��ب خ�ط��اب س�م��و األم �ي��ر م�س��اء أم��س،
ً
غ� ّ�رد ال�غ��ان��م ف��ي «ت��وي�ت��ر» ،ق��ائ�لا« :سمعًا
وطاعة يا صاحب السمو».

برنامج إصالحي
م � ��ن ج� �ه ��ة ث� ��ان � �ي� ��ة ،دع � � ��ا ال � �ن� ��ائ� ��ب ري � ��اض
ال �ع��دس��ان��ي ،رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة امل �ق �ب��ل ،ال��ى
«تشكيل حكومة قادرة على العطاء وتنفيذ
تطلعات الشعب ومعالجة امللفات الحيوية
وإعداد برنامج إصالحي شامل».

العقيل ردّ اً على سؤال برلماني:
الفضل :المبارك
نظيف الذمة..
َّ
ويترفع عن الرذائل
قوالً وفعالً

دراسة إلعادة تسعير السلع
حمد الخلف

العدساني :نطالب
رئيس الحكومة
الجديدة ببرنامج
إصالحي شامل
الغانم متحدثاً إلى الصحافيين أمس | تصوير حسني هالل

وقال العدساني في بيان صحافي أمس،
«أس � �ج� ��ل ت� �ق ��دي ��ري واح � �ت� ��رام� ��ي ل �س �م��وه
ول�ل��وزراء ،فأساس اختالفنا هو األداء ال
الشخوص ،وإن قيامنا بواجبنا من خالل
تفعيل األدوات الدستورية كان من منطلق
اس �ت �ش �ع ��ارن ��ا ب �ع �ظ��م امل� �س ��ؤول� �ي ��ة وث �ق��ل
األم��ان��ة وحجم القضايا واالستحقاقات
الوطنية».

طبع الكرام
م ��ن ج �ه �ت��ه ،وج ��ه ال �ن��ائ��ب أح �م��د ال�ف�ض��ل
ت�ح�ي��ة إل ��ى امل� �ب ��ارك ،وق � ��ال« :ك ��ل ال�ت�ق��دي��ر
واالحترام لسمو الشيخ جابر املبارك بعد
اعتذاره من سمو األمير عن تولي رئاسة
مجلس ال ��وزراء للفترة املقبلة ،رغ��م عدم
ورود اس�م��ه ض�م��ن األس �م��اء ال � ��واردة في

البابطين :ال تعتذر
ّ
علق النائب عبدالوهاب البابطني على اعتذار سمو الشيخ جابر املبارك عن
تعيينه رئيسا للحكومة وتكليفه ترشيح أع�ض��اء ال ��وزارة ال�ج��دي��دة أم��س،
بقوله« :رسالتي إلى رئيس ال��وزراء :ال تعتذر عن التكليف ،واصعد منصة
استجوابك بجلسة علنية».
وكان البابطني قد هدد في وقت سابق باستجواب املبارك اذا ما تم تكليفه
بتشكيل حكومة جديدة.

البالغ املقدم من قبل وزير الدفاع السابق
الشيخ ناصر الصباح».
وأض ��اف ال�ف�ض��ل ف��ي ت�ص��ري��ح أم ��س« :ق��د
ن �ت �ف��ق أو ن �خ �ت �ل��ف ف ��ي ت �ق �ي �ي �م �ن��ا ل �ف �ت��رة
تولي سمو الشيخ جابر املبارك للسلطة
التنفيذية ،لكن ما ال يساورنا شك فيه هو
نظافة ذمته املالية ،وترفعه ع��ن ال��رذائ��ل
م ��ن أق� � ��وال وأف � �ع� ��ال ،ول� ��م ن �س �ت �غ��رب أب ��دا
اخ�ت�ي��اره االب�ت�ع��اد ص��ون��ا لسمعته حتى
ي �ق��ول ال�ق�ض��اء ك�ل�م�ت��ه ،ف �ه��ذا ط�ب��ع ال �ك��رام
ال ��ذي ��ن ال ي �ق �ب �ل��ون أن ي ��دن ��س س�م�ع�ت�ه��م
شراذم وصعاليك التواصل االجتماعي».
وق � ��ال« :ل �ق��د ت �ش��رف��ت ش�خ�ص�ي��ًا ب��ال�ت�ع��ام��ل
م��ع سموكم وك�ن��ا ش��اه��دي��ن على حرصكم
وتحملكم لكثير م��ن األذى والضغط وفي
ك�ث�ي��ر م��ن االح �ي��ان االف� �ت ��راء ،ون�ش�ه��د على
تعاملكم ال��راق��ي م��ع ال�ج�م�ي��ع ف��ي مختلف
ال � �ظ ��روف ،وت �ك �ف �ي��ك ي ��ا ب ��و ص �ب��اح ك�ل�م��ات
سمو األمير في حقك ،فقد أوجز سموه فيك
وأبلغ ،شكرا سمو الشيخ جابر املبارك».

موجز نيابي
النصف
إلى جنيف
ي � � � �ش� � � ��ارك وك� � � �ي � � ��ل ال� �ش� �ع� �ب ��ة
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ال � �ن� ��ائ� ��ب راك� � ��ان
النصف ،في أعمال االجتماع
التحضيري الثاني ل��رؤس��اء
ال� �ب ��رمل ��ان ��ات ال ��دول� �ي ��ة امل �ق��رر
ع� � �ق � ��ده ف� � ��ي م� ��دي � �ن� ��ة ج �ن �ي��ف
السويسرية.
وك��ان النصف قد توجه فجر
أم��س ال��ى ج�ن�ي��ف للمشاركة
ف��ي االج �ت �م��اع ال ��ذي سيعقد
ي � ��وم � ��ي  18و 19ن ��وف� �م� �ب ��ر
الجاري.

«تضارُب»
االمتحانات
أع��رب النائب ع��ودة الرويعي
ع � ��ن ان � ��زع � ��اج � ��ه م � �م� ��ا س� �م ��اه
«ال � � �ت � � �ض� � ��ارب امل � � ��زع � � ��ج» ف��ي
ج� � � � ��دول ام � �ت � �ح� ��ان� ��ات ط �ل �ب��ة
املراحل الدراسية والجامعية
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وق ��ال ف��ي ت�غ��ري��دة
ع �ل��ى ح �س��اب��ه ف ��ي «ت��وي �ت��ر»،
م � �خ� ��اط � �ب� ��ا وزي � � � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة
وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال � �ع� ��ال� ��ي ح ��ام ��د
ال �ع��ازم��ي أم� ��س« :االخ وزي��ر
ال�ت��رب�ي��ة م��ع ال�ت�ق��دي��ر؛ اج ��ازة
م �ن �ت �ص��ف ال� �س� �ن ��ة ل �ل �م��راح��ل
امل � �خ � �ت � �ل � �ف ��ة وف � � � ��ق ال� �ت� �ق ��وي ��م
ال �س �ن��وي  ٢٠٢٠-٢٠١٩ت �ب��دأ
 ١٩يناير وتنتهي  ٣٠يناير
 ،٢٠٢٠وال� � � ��دراس� � � ��ة ل �ط �ل �ب��ة
الجامعة والتطبيقي تبدأ ١٩
يناير  ..٢٠٢٠هل يعقل ذلك؟!
املطلوب ح��ل ل�ه��ذا التضارب
امل� ��زع� ��ج ل �ل �ج �م �ي��ع م� ��ن ط�ل�ب��ة
وأولياء أمور».

«كوتا» لجنسيات
المعلمين
واف� �ق ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
البرملانية على اقتراح النائب
ع� �م ��ر ال �ط �ب �ط �ب ��ائ ��ي ،ب��وض��ع
«ك� � � ��وت� � � ��ا» ع� � �ل � ��ى ج� �ن� �س� �ي ��ات
املعلمني ف��ي م��راح��ل التعليم
العام لضمان تنوع الخبرات
ال �ع �ل �م �ي��ة وإلث � � � ��راء ال �ع �م �ل �ي��ة
التعليمية.
واع �ت �م��دت ال�ل�ج�ن��ة أن ت�ك��ون
االس� �ت� �ع ��ان ��ة ب��امل �ع �ل �م�ي�ن م��ن
ال � ��دول األع� �ل ��ى ت��رت �ي �ب��ا وف�ق��ا
ملؤشرات جودة التعليم.

كشفت وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية وزيرة
املالية بالوكالة م��ري��م العقيل ع��ن االن�ت�ه��اء من
إع��داد دراس��ة إلع��ادة تسعير السلع والخدمات
ال �ع��ام��ة ،ال سيما ال�ت��ي تتطلب دع��وم��ًا ،للعمل
على توجيه الدعم إلى مستحقيه.
وأع�ل�ن��ت العقيل ف��ي رده ��ا ع�ل��ى س ��ؤال برملاني
ل�ل�ن��ائ��ب ع �م��ر ال�ط�ب�ط�ب��ائ��ي ب �ش��أن خ �ب��ر سبقلا
ع ��ن ال �س �ح��ب م ��ن االح �ت �ي��اط��ي ل �ت �م��وي��ل ال�ع�ج��ز
ال �ش �ه��ري مل �ي��زان �ي��ة ال ��دول ��ة أن ال � � ��وزارة رف�ض��ت
التقديرات األولية ملشروع ميزانية السنة املالية
 2021 - 2020امل�ق��دم��ة م��ن ال�ج�ه��ات الحكومية،
نظرًا للتضخم الكبير في االعتمادات املطلوبة
للمصروفات.
وأكدت أن معالجة األمر تطلبت عقد ورش عمل
ملراجعة تلك التقديرات بالتفصيل بالتنسيق
بني وزارة املالية وجميع الجهات املعنية ،وذلك
ض �م��ن ج �ه��ود وزارة امل��ال �ي��ة امل �ت �خ��ذة إلص�ل�اح
العجز الذي تواجهه الدولة.
ول �ف �ت��ت ال �ع �ق �ي��ل إل� ��ى أن� ��ه ي �ج ��ري ال �ل �ج��وء إل��ى
االقتراض إذا تبني أن تكلفة االقتراض تقل عن
تكلفة ال�س�ح��ب م��ن االح�ت�ي��اط��ي ال �ع��ام املترتبة
على تسييل بعض أصوله املستثمرة ،بناء على
دراسات جدوى في هذا الشأنّ ،
مبينة أن اإلنفاق
الرأسمالي املخصص للمشاريع نحو  %17من
إجمالي مصروفات امليزانية لتحقيق التنمية
االقتصادية.
ّ
وبينت العقيل أنه تم بعد ذلك البدء في إعداد
ميزانية متوسطة املدى وتحديد أسقف لإلنفاق
ابتداء من السنة املالية  ،2019 - 2018كما جرى
عقد ل �ق��اءات م��ع امل�س��ؤول�ين امل��ال�ي�ين ف��ي جميع
الجهات الحكومية لحثهم على تقديم تقديرات
امل�ي��زان�ي��ات ع�ل��ى ن�ح��و واق �ع��ي ي��واك��ب ال�ظ��روف

مريم العقيل

«المالية» رفضت تقديرات
الجهات لميزانياتها
ُّ
«التضخم الكبير»
بسبب
الحالية والقدرات التنفيذية للجهات الحكومية.
وأشارت إلى أنه من ضمن الجهود التي قامت
ب �ه��ا ال �ح �ك��وم��ة إلص �ل��اح ال �ع �ج��ز ه ��و إص� ��دار
القانون رقم  20لسنة  2016في شأن تحديد
تعريفة وح��دت��ي الكهرباء وامل ��اء (باستثناء
ال�س�ك��ن ال� �خ ��اص) ،ك�م��ا ج ��رى ت�ع��دي��ل أس�ع��ار
البنزين وال��دي��زل بهدف ترشيد االستهالك،
وبالتالي ترشيد اإلنفاق الالزم لتوفير السلع
والخدمات العامة.

العازمي ردّ اً على الطبطبائي:

 2.5مليار دينار ميزانية التدريب
في «األبحاث»
المحرر البرلماني
كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د .حامد
العازمي ،أن ميزانية الدورات التدريبية في معهد
الكويت لالبحاث العلمية بلغت نحو  2.5مليار
دينار خالل آخر  5سنوات (من  2015 - 2014إلى
.)2019 - 2018
وبينّ العازمي في رده على سؤال برملاني للنائب
ع �م��ر ال �ط �ب �ط �ب��ائ��ي ،أن امل� �ي ��زان� �ي ��ة امل �ع �ت �م��دة م��ن
ه ��ذه امل�ي��زان�ي��ة وامل�خ�ص�ص��ة ل �ل ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة
الخارجية للمعهد بلغت  1.8مليار خ�لال الفترة
امل� �ح ��ددة ،م�ش�ي��را إل ��ى أن ك��ل م��رك��ز وق �ط��اع ي�ق��دم
احتياجات موظفيه التدريبية سنويا ال��ى إدارة
املوارد البشرية .وذكر أن امليزانية املخصصة لبند
امل�ه�م��ات العلمية وامل��ؤت �م��رات ف��ي امل�ع�ه��د للفترة
ذاتها بلغت  1.3مليار دينار ،منها  43ألف دينار
فقط للمؤتمرات الرسمية.
ول �ف��ت إل ��ى أن ال �ف �ئ��ات ال��وظ�ي�ف�ي��ة ال �ت��ي ل��م يسبق
لها الترشح للدورات التدريبية الخارجية حسب
الالئحة املعتمدة ه��ي :سكرتير اول ب��درج��ة – 10
مساعد إداري ب��درج��ة  – 10مساعد إداري اول –
مساعد إداري رئيسي ،وأن هذه الفئات الوظيفية
ي �ت��م ت��رش�ي�ح�ه��ا ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي دورات ت��دري�ب�ي��ة
داخلية تحقيقا ملبدأ تكافؤ الفرص.
وع ��ن أس �ب��اب اس �ت �ب��دال االس� �م ��اء امل��رش �ح��ة ل �ل��دورات
ال�ت��دري�ب�ي��ة ال �خ��ارج �ي��ة ،أوض ��ح ال �ع��ازم��ي أن معايير
وض��واب��ط ال�ت��رش�ي��ح ل �ل��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة ال�خ��ارج�ي��ة

عمر الطبطبائي

ت�ن��ص ع�ل��ى «ق �ب��ول ح ��االت االس �ت �ب��دال ف��ي ال�خ�ط��ة في
ح��االت ضيقة ج��دا ،وب�ع��د ت��واف��ر امل �ب��ررات املقنعة مع
إم�ك��ان�ي��ة اإلض��اف��ة ب�ع��د ال�ت��أك��د م��ن ت��واف��ر امل�ي��زان�ي��ة»،
مشيرا إلى أن الحاالت التي يمكن فيها قبول االستبدال
ه ��ي اوال ح �ص ��ول أح� ��د االس � �م ��اء امل ��درج ��ة ف ��ي خ�ط��ة
التدريب الخارجية على بعثة دراسية ،ثانيا استقالة
امل��وظ��ف امل ��درج ف��ي خ�ط��ة ال�ت��دري��ب ال�خ��ارج�ي��ة ،ثالثا
ظروف خاصة تمنع املوظف املدرج في خطة التدريب
ال �خ��ارج��ي م��ن ال�س�ف��ر ،راب �ع��ا وج ��ود ح��اج��ة تدريبية
بالنسبة للمركز او القطاع تستدعي ايفاد موظف بدل
املوظف املدرج في خطة التدريب الخارجي.

الدالل :توفير وظائف ُتناسب
ذوي االحتياجات
ق��دم ال�ن��ائ��ب م�ح�م��د ال ��دالل  3اق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة،
ل �ت��وف �ي��ر ف� ��رص وظ �ي �ف �ي��ة ت �ت �ن��اس��ب م ��ع ط�ب�ي�ع��ة
شريحة ذوي االحتياجات الخاصة من أصحاب
الهمم ،وبما يحقق أدوارا إيجابية ف��ي دمجهم
باملجتمع.
ون��ص االق�ت��راح األول على م��ا يلي« :ق�ي��ام وزارة
ال� �ص� �ح ��ة ب ��دع� ��م ت ��وظ� �ي ��ف ذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات
ال �خ��اص��ة ف��ي ق �ط��اع��ات ال� � ��وزارة ،وك��ذل��ك بتبني
ودع ��م ال�خ�ط��وات ال�ت��ي ي�ق��وم ب�ه��ا ك��ل م��ن الهيئة
ال�ع��ام��ة ل�ش��ؤون اإلع��اق��ة ومعهد ال�ب�ن��اء البشري
وجمعية املنابر القرآنية لتوفير فرص وظيفية
ف��ي املستشفيات وال �ع �ي��ادات وامل��راك��ز الصحية
العاملة في القطاع الخاص في وظائف وأعمال
تتناسب مع طبيعة تلك الشريحة».
أم��ا االق�ت��راح الثاني فقد نص على« :قيام وزارة
اإلع �ل��ام وم ��ن خ �ل�ال امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة
وال �ف �ن��ون واآلداب وامل�ك�ت�ب��ة ال��وط�ن�ي��ة (امل�ك�ت�ب��ات
العامة) في املناطق السكنية بدعم الخطوات التي

يقوم بها كل من الهيئة العامة لشؤون اإلعاقة
ومعهد البناء البشري وجمعية املنابر القرآنية
ل �ت��وف �ي��ر ف� ��رص وظ �ي �ف �ي��ة ف ��ي امل �ك �ت �ب��ات ال �ع��ام��ة
وفي غيرها من الوظائف التي يتولى شؤونها
امل �ج �ل��س ال ��وط �ن ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة وال� �ف� �ن ��ون واآلداب
وال�ج�ه��ات التابعة ل ��وزارة اإلع�ل�ام وف��ي وظائف
وأعمال تتناسب مع طبيعة تلك الشريحة».
الى ذلك ،نص االقتراح الثالث على« :قيام وزارة
التربية والتعليم بتوظيف ذوي االحتياجات
الخاصة في قطاعات ال��وزارة وكذلك ومن خالل
املجلس األعلى للجامعات وكذلك قطاع التعليم
ال�خ��اص بدعم الخطوات التي يقوم بها ك��ل من
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون اإلع��اق��ة وم�ع�ه��د ال�ب�ن��اء
البشري وجمعية املنابر القرآنية لتوفير فرص
وظ �ي �ف �ي��ة ف ��ي ال �ج ��ام �ع ��ات ال� �خ ��اص ��ة وامل � � ��دارس
ال�خ��اص��ة وامل��راك��ز التعليمية ال�خ��اص��ة لتوفير
فرص وظيفية تتناسب مع طبيعة شريحة ذوي
االحتياجات الخاصة من أصحاب الهمم».
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األمير مستقبالً وزير خارجية موريتانيا

 ..وسفير كازاخستان

 ..وسفير ألمانيا

ّ
َّ
وتلقى رسالة من رئيس موريتانيا
تسلم أوراق  5سفراء

األمير :عالقات وطيدة تربطنا بالمغرب
تسلم سمو أمير البالد ،أم��س ،أوراق اعتماد  5سفراء
جدد لبالدهم في الكويت ،هم دولت تازابيك يمبردييف
سفيرا لكازاخستان ،وستيفن موبس سفيرا ألملانيا،
وكريسنب توغا م��اف��ودزا سفيرا لزيمبابوي ،وكارلو
بالدوتشي سفيرا إليطاليا ،وكونستانتني جغينطي
سفيرا لجورجيا.
من جهة ثانية ،استقبل سمو األم�ي��ر ،في قصر بيان،

أم ��س ،ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال � ��وزراء وزي ��ر الخارجية
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ،ووزي � ��ر ال� �ش ��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة
وال �ت �ع ��اون وامل��وري �ت��ان �ي�ي�ن ب��ال �خ��ارج إس �م��اع �ي��ل ول��د
ال�ش�ي��خ أح �م��د ،ال ��ذي ن�ق��ل ل�س�م��وه رس��ال��ة ش�ف��وي��ة من
الرئيس املوريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تتعلق
ب��ال�ع�لاق��ات الثنائية ال�ت��ي تجمع ال�ب�ل��دي��ن والشعبني
الشقيقني وسبل تعزيزها وتنميتها في املجاالت كافة.

سموه مستقبالً سفير جورجيا

تعزية اإلمارات

َّ
عزى سمو أمير البالد الرئيس اإلماراتي
خليفة بن زايد ،بوفاة ممثل رئيس الدولة
ً
س�ل�ط��ان ب��ن زاي� ��د ،س��ائ�ل�ا اهلل ت�ع��ال��ى أن
ّ
يتغمده ب��واس��ع رحمته ،ويسكنه فسيح
جناته ،وأن ُيلهم األسرة الحاكمة الكريمة
جميل الصبر ُ
وحسن العزاء.
كما بعث سموه برقية تعزية مماثلة إلى
ول ��ي ع �ه��د أ ّب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب ال �ق��ائ��د األع �ل��ى
للقوات املسلحة اإلماراتية محمد بن زايد.

تهنئة من رئيس قبرص
تلقى سمو أمير ال�ب�لاد ،أم��س ،رسالة تهنئة
م ��ن رئ� �ي ��س ج �م �ه��وري��ة ق� �ب ��رص ن�ي�ك�ک��وس
أن��اس �ت��اس �ي��ادي��س ب �ع��ودة س �م��وه إل ��ى أرض
ال��وط��ن ال �ع��زي��ز ب�ع��د اس�ت�ك�م��ال ال�ف�ح��وص��ات
الطبية التي تكللت بفضل اهلل تعالى ومنته
بالتوفيق وال�ن�ج��اح ،متمنيا ل�س�م��وه م��وف��ور
ال�ص�ح��ة وت �م��ام ال�ع��اف�ي��ة وأن يحقق للكويت
امل��زي��د م��ن التقدم واالزده ��ار ف��ي ظ��ل قيادته
الحكيمة.
وبعث سمو األمير إليه برسالة شكر جوابية
ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما أعرب
ع �ن��ه م ��ن ت �ه ��ان وم �ش��اع��ر ط �ي �ب��ة وت �م �ن �ي��ات
ص��ادق��ة ،متمنيا له موفور الصحة والعافية
ولبلده الصديق كل الرقي والنماء( .كونا)

رئيس ليتوانيا:
ِّ
نقدر دور األمير
قدم سفير الكويت لدى أملانيا نجيب البدر
اوراق اعتماده لرئيس جمهورية ليتوانيا
غ �ي �ت��ان��اس ن ��وس �ي ��دا س �ف �ي��را غ �ي��ر م�ق�ي��م
للكويت في العاصمة فيلينيوس.
واع� ��رب ال��رئ�ي��س ال�ل�ي�ت��وان��ي خ�ل�ال ال�ل�ق��اء،
أول من أمس ،عن تقديره لدور سمو امير
ال�ب�لاد ت�ج��اه ال�ع��دي��د م��ن القضايا الدولية
واالقليمية وسعادته بالتطور الذي تشهده
العالقات الثنائية بني بالده والكويت.

الخالد بحث المستجدات
مع نظيره الموريتاني
اجتمع ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء وزي��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد ،ام��س ،مع
نظيره املوريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد
ف��ي قصر ب�ي��ان ،وت �ن��اول االج�ت�م��اع مجمل
العالقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين
الشقيقني وسبل تعزيزها وتطويرها في
ك��اف��ة امل �ج ��االت ،ك�م��ا ت��م اس �ت �ع��راض أوج��ه
التعاون القائمة ب�ين البلدين على مختلف
امل�س�ت��وي��ات .كما ت��م خ�لال االج�ت�م��اع بحث
آخ��ر املستجدات على الساحتني االقليمية
والدولية والتطورات التي تشهدها املنطقة
إضافة الى مناقشة عدد من القضايا محل
االهتمام املشترك( .كونا)

م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،ب�ع��ث س�م��و األم �ي��ر ب��رق�ي��ة تهنئة إل��ى
العاهل املغربي امللك محمد السادس بمناسبة ذكرى
عيد استقالل بالده.
وأش� � ��اد س �م��و األم� �ي ��ر ب �م��ا ح �ق �ق �ت��ه امل �م �ل �ك��ة امل �غ��رب �ي��ة
م��ن ن�ه�ض��ة ت�ن�م��وي��ة ب� ��ارزة ش�م�ل��ت م�خ�ت�ل��ف امل �ج��االت
وبالعالقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين
والشعبني الشقيقني ،متمنيا للعاهل املغربي موفور

 ..وسفير زيمبابوي

«محكمة الوزراء» 24 ..عاماً وعشرات البالغات

«صندوق الجيش»:
التحقيق سرِّي والنشر ممنوع
مبارك حبيب
أص� ��در رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ال��دائ �م��ة
ال �خ��اص��ة ب�م�ح��اك�م��ة ال � � ��وزراء امل�س�ت�ش��ار
أس��ام��ة البابطني ق ��رارًا بسرية التحقيق
وح� � �ظ � ��ر ال � �ن � �ش� ��ر ف� � ��ي ب � �ل ��اغ «ص� � �ن � ��دوق
الجيش».
وقالت لجنة التحقيق في بيان أمس «انه
بمناسبة ورود ال�ب�لاغ امل�ق��دم م��ن النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،
ون�ظ�رًا ال��ى أن ت��داول مضمون ال�ب�لاغ في
ج �م �ي��ع وس� ��ائ� ��ل ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي
حول موضوع البالغ ،من شأنه أن يمس
باملصلحة القومية والوطنية ومصلحة
ً
التحقيق وإع �م��اال لنص امل ��ادة  2/75من
قانون محاكمة ال��وزراء املعدلة بالقانون
رق��م  3ل�س�ن��ة  ،2012وال �ف �ق��رة ال�ث��ان�ي��ة من
امل ��ادة ال�ث��ال�ث��ة م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  88لسنة
 1995في شأن محاكمة الوزراء ،فقد أمرت
لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة
ال� � ��وزراء ب�ج�ع��ل ال�ت�ح�ق�ي��ق س��ري��ًا ف��ي ه��ذا

ال� �ب�ل�اغ ،ك �م��ا ح �ظ��رت ن �ش��ر أي اخ� �ب ��ار أو
بيانات عنه بكل وسائل اإلع�لام املقروءة
واملرئية واملسموعة وبكل برامج التواصل
اإلخباري واالجتماعي بشبكة اإلنترنت.
ويذكر انه بدأ اقتراح إنشاء قانون محكمة
الوزراء من خالل مشروع قانون تقدم به 5
نواب سنة  1995وهم :احمد باقر ،عبداهلل
الرومي ،مبارك الدويلة ،عبداهلل النيباري،
وعدنان عبدالصمد ،وقد ُحدد بـ  27مادة.
وق��د وافقت الحكومة آن��ذاك على مشروع
ال�ق��ان��ون بعد إق ��راره ف��ي م��داول�ت��ه األول��ى.
وك ��ان ��ت أول� � ��ى ال �ق �ض��اي��ا ال� �ت ��ي ن �ظ��رت�ه��ا
املحكمة في شهر نوفمبر من العام ذاته
بعد إق��رار القانون ،هي القضية الخاصة
بالناقالت ،حيث قضت محكمة الجنايات
ال �ت��ي ت�ن�ظ��ر ف ��ي ال �ق �ض �ي��ة ب��إح��ال��ة أوراق
امل �ت �ه��م ال �خ��ام��س (وزي � ��ر ال �ن �ف��ط وامل��ال �ي��ة
األس� � �ب � ��ق) إل � ��ى م �ح �ك �م��ة خ ��اص ��ة ش�ك�ل��ت
بموجب قانون محاكمة الوزراء.
ونظرت لجنة التحقيق بمحاكمة الوزراء
عشرات البالغات منذ إنشائها.

الخبيزي في احتفال السفارة البلجيكية:

ال مالحظات من االتحاد
األوروبي حول «البدون»
غنام الغنام
شدد مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا
ول�ي��د الخبيزي على التعامل بشفافية في
ك��ل ال�ق�ض��اي��ا واألح� ��داث ،ن��اف�ي��ًا تلقي ال�ب�لاد
أي اس�ت�ف�س��ارات أو م�لاح�ظ��ات م��ن االت�ح��اد
األوروبي فيما يتعلق بملف البدون ،مشيرًا
إلى أن جميع ملفاتنا واضحة في العلن.
وق��ال الخبيزي خ�لال مشاركته ف��ي احتفال
السفارة البلجيكية بمناسبة يوم امللك أول
م��ن ام��س :إن م��رور  55ع��ام��ا على العالقات
امل �ش �ت��رك��ة ،ف��رص��ة مل��زي��د م ��ن ال�ت�ن�س�ي��ق في
القضايا ،مضيفا ان البلد االوروبي يحتضن
امل�ن�ت�ج��ات الكويتية ال�ب�ت��رول�ي��ة وم��ن خالله
ي �ج��ري ت �س��وي��ق ال �ب �ن��زي��ن وال ��دي ��زل ووق ��ود
الطائرات ،اضافة الى االستثمارات املباشرة.
وذك��ر ان الحكومة البلجيكية كانت تتطلع
ل� ��زي� ��ارة س �م��و االم� �ي ��ر ال� �ت ��ي ت��أج �ل��ت ل �ع��دة
اسباب ،ونعمل حاليا على جدولة الزيارة.

التبادل التجاري
وافاد الخبيزي بأننا نعمل على زيادة حجم
التبادل التجاري بني البلدين الذي بلغ نحو

 74م�ل�ي��ون دي �ن��ار ف��ي ع��ام  2018وال يشمل
املشتقات النفطية ،ونتطلع الى زيادة حجم
االس �ت �ث �م��ارات ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي ب�ل�ج�ي�ك��ا ال�ت��ي
تبلغ  823مليون دوالر ،مشيدا ف��ي الوقت
نفسه بالتعاون النفطي ،حيث تمتلك شركة
البترول الكويتية  404محطات وقود هناك،
مشيرا إل��ى  5اتفاقيات موقعة بني البلدين
اض��اف��ة ال��ى  3م��ذك��رات ت�ف��اه��م ونتطلع إل��ى
املزيد.

إيجابية وممتازة
من جانبه قال السفير البلجيكي لدى البالد
بيت هيربات ان العالقات املشتركة إيجابية
وم�م�ت��ازة وت�ت�س��م بالعمق وال �ق��وة وامل�ت��ان��ة
ف ��ي إط � ��ار م ��ن ال �ث �ق��ة واالح� � �ت � ��رام امل �ت �ب ��ادل،
وف��ي مجملها ع�لاق��ات تاريخية ومتطورة
ع �ل��ى ج �م �ي��ع األص� �ع ��دة وم �خ �ت �ل��ف م �ج��االت
التعاون وتحظى برعاية خاصة من القيادة
السياسية في البلدين.
واعتبر أن الديبلوماسية الكويتية عريقة
وم �ت �م �ي ��زة ،م ��ؤك ��دا أن ال� �ك ��وي ��ت أح � ��د أب ��رز
ال�ل�اع� �ب�ي�ن األس ��اس� �ي�ي�ن ف� ��ي دع � ��م اس �ت �ق ��رار
املنطقة.

الصحة والعافية ول�ب�لاده وشعبها الكريم ك��ل الرقي
واالزدهار.
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،ب�ع��ث س�م��و األم �ي��ر ب��رق�ي��ة تهنئة إل��ى
رئ�ي��س جمهورية سريالنكا غ��اوت��اب��اي��ا راجاباكکسا
بمناسبة فوزه في االنتخابات الرئاسية ،متمنيا له كل
التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعالقات
الطيبة بني الكويت وبالده املزيد من التطور والنماء.

 ..وسفير إيطاليا

كما هنأ سمو األمير ،أمس ،أمير موناكو ألبرت الثاني
بمناسبة ال�ع�ي��د ال��وط�ن��ي إلم ��ارة م��ون��اك��و متمنيا له
موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم
واالزدهار.
وأرسل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس
مجلس األم��ة م��رزوق الغانم ،ورئيس مجلس ال��وزراء
سمو الشيخ جابر املبارك برقيات مماثلة( .كونا)
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محب للناس ومن يشبهونه ّ
قلة في العالم
ّ
بومبيو :سموه

ي للحكمة والرحمة
األمم المتحدة :األمير رمز ح ٌّ
■غوتيرس :الشخصية الوحيدة التي اعترفت بها المنظمة «زعيماً إنسان ّياً عالم ّياً»

اش��اد السكرتير ال�ع��ام ل�لأم��م املتحدة
ان �ط��ون �ي ��و غ ��وت� �ي ��رس ب� � ��دور ال �ك��وي��ت
ف ��ي امل� �ج ��ال االن� �س ��ان ��ي واص� �ف ��ا س�م��و
أم �ي��ر ال �ب�لاد ب��أن��ه «رم ��ز ح��ي للحكمة
والرحمة».
ج ��اء ذل ��ك ف��ي ك�ل�م��ة أل �ق��اه��ا غ��وت�ي��رس
خ �ل ��ال م � �ش ��ارك � �ت ��ه ف � ��ي ح� �ف ��ل س� �ن ��وي
اقامته املؤسسة الكويتية  -األميركية
ب �م �ق��ر س� �ف ��ارة ال �ك��وي��ت ف ��ي واش �ن �ط��ن
ب� �ح� �ض ��ور ن ��ائ ��ب ال ��رئ� �ي ��س األم� �ي ��رك ��ي
م ��اي ��ك ب �ن��س وق��ري �ن �ت��ه ك ��اري ��ن ب �ن��س،
إض ��اف ��ة إل� ��ى ك� �ب ��ار م �س ��ؤول ��ي اإلدارة
األميركية واألمم املتحدة.
وت� �ح ��دث غ��وت �ي��رس ف ��ي ك �ل �م �ت��ه خ�لال
الحفل السنوي للمؤسسة عن جهود
ال� �ك ��وي ��ت مل ��د ي ��د ال� �ع ��ون ل �ل �م �ح �ت��اج�ين
والعطاء اإلنساني الذي تقدمه لهم.
وأع��رب ع��ن إعجابه بالكويت ،مشيرا
إلى أن سمو األمير «رمز حي للحكمة
وال��رح�م��ة ..كونه الشخصية الوحيدة
ف ��ي ال �ع��ال��م ال �ت��ي اع �ت��رف��ت ب �ه��ا األم ��م
املتحدة كزعيم إنساني عاملي».

جائزة بومبيو
وش�ه��د ال�ح�ف��ل تسلم وزي��ر الخارجية
األم� � �ي � ��رك � ��ي م� ��اي� ��ك ب ��وم� �ب� �ي ��و ج� ��ائ� ��زة
إن �س��ان �ي��ة م ��ن امل ��ؤس� �س ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة -
األم�ي��رك�ي��ة ت�ق��دي��را الل�ت��زام��ه «بحماية
وت� �ع ��زي ��ز ال � �س�ل��ام ف� ��ي ج �م �ي��ع أن� �ح ��اء
العالم».
وأش � � � ��اد ب ��وم� �ب� �ي ��و ب � � � ��دوره ب� �ع�ل�اق ��ات
بالده مع الكويت واصفا إياها بأنها
«خ� ��اص� ��ة ج� � ��دا» م� ��ؤك� ��دا أن ال��رئ �ي��س
دون ��ال ��د ت ��رام ��ب وس� �م ��و أم� �ي ��ر ال �ب�ل�اد
«ي �ق��دران» ه��ذه ال��رواب��ط ال�ت��ي «ت�ع��ود
بالنفع» على العالم أجمع.
وأث�ن��ى ف��ي خ�ط��اب أل�ق��اه أث�ن��اء تسلمه
ال �ج��ائ��زة ت �ق��دي��را الل �ت��زام��ه «ب�ح�م��اي��ة
وت� �ع ��زي ��ز ال � �س�ل��ام ف� ��ي ج �م �ي��ع أن� �ح ��اء
العالم» على سخاء الكويت في املجال
اإلن �س��ان��ي ق��ائ�ل�ا «إن� ��ه م ��ن امل �ط �ل��ق أن
ال �س �خ��اء ف ��ي م �س��اع��دة ال�ل�اج �ئ�ي�ن ف��ي

غوتيرس متوسطاً نائب الرئيس األميركي وبومبيو وسالم الصباح

دول م� �ث ��ل األردن ول� �ب� �ن ��ان وال � �ع� ��راق
ي� �ج� �ع ��ل ال � �ك� ��وي� ��ت م � �ث� ��اال ي� �ح� �ت ��ذى ب��ه
أم��ام ال��دول األخ��رى ف��ي جميع أن�ح��اء
العالم».
وأك� � � � � � ��د ب � � � � ��أن ال� � � �ك � � ��وي � � ��ت ال ت� �ك� �ت� �ف ��ي
ب �ت �خ �ص �ي��ص ال � ��دع � ��م امل � ��ال � ��ي ف �ح �س��ب
«وإن� �م ��ا ت �ع �ق��د م ��ؤت �م ��رات ف ��ي م�س�ع��ى
إل��ى حمل اآلخ��ري��ن على املساهمة في
هذه القضايا املهمة ..إنهم يحشدون
اآلخ� ��ري� ��ن ف ��ي أرق � ��ى ت �ق��ال �ي��د ل �ل �ق �ي��ادة
العاملية».

تجربة مدهشة
ك � �م� ��ا س � �ل� ��ط ب ��وم� �ب� �ي ��و ال� � �ض � ��وء ع �ل��ى
ال �ع �م��ل اإلن �س��ان��ي ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة
ف��ي م�خ�ت�ل��ف أن �ح��اء ال �ع��ال��م ق��ائ�لا «إن
األم� �ي ��رك� �ي�ي�ن ي� �م ��اث� �ل ��ون ال� �ع� �م ��ل ال� ��ذي
ن �ق��وم ب��ه م��ع أص��دق��ائ �ن��ا م��ن ال �ك��وي��ت
في جميع أنحاء العالم ..إن ما تؤديه
أم�ي��رك��ا ه��و م��ا تفعله ال �ك��وي��ت ..وه��ذا
ما سنواصل القيام به».

وأل �ق��ى ال �ض��وء ع�ل��ى زي��ارت��ه ال �ت��ي ق��ام
ب �ه��ا ل �ل �ك��وي��ت ف ��ي م� ��ارس ق��ائ�ل�ا «ل �ق��د
ك��ان��ت ت �ج��رب��ة م��ده �ش��ة» ،م �ش �ي��را إل��ى
أن ��ه أج� ��رى «م� �ح ��ادث ��ات رائ� �ع ��ة» ح��ول
ع�لاق��ات ال�ب�ل��دي��ن وال��وص��ول ب�ه��ا إل��ى
ت�ح�ق�ي��ق األه� ��داف «ن �ي��اب��ة ع��ن ب�ل��دي�ن��ا
وال� � �ش � ��رق األوس � � ��ط ال �ك �ب �ي ��ر وال� �ع ��ال ��م
معا».
وأض � � ��اف «ن� �ح ��ن ن �ع �ل��م أن زع �ي �م �ي �ن��ا
ي� �ق ��دران ه ��ذه ال �ع�ل�اق��ات وأن �ه ��ا ت�ع��ود
ب ��ال� �ن� �ف ��ع ع� �ل ��ى ال � �ع� ��ال� ��م ح� �ي ��ث إن �ه �م��ا
يعمالن معا من أجل العالم».

تاريخ طويل
وأش ��اد ب��وم�ب�ي��و ب��ال�ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة
ب�ي�ن ب �ل��اده وال� �ك ��وي ��ت ق ��ائ�ل�ا «ل �ه��ذي��ن
ال �ب �ل��دي��ن ت ��اري ��خ ط��وي��ل م �ع��ا وت��اري��خ
خاص أيضا».
وق ��ال «إن ال �ع �م��ل ال ��ذي ق�م�ن��ا ب��ه م�ع��ا
ف��ي مطلع حقبة التسعينيات أم��ر لن
ي �ن �س��اه أي م ��ن ال �ش �ع �ب�ي�ن ..وال �ش �ع��ب

بومبيو وعقيلته مع سفير البالد في واشنطن وعقيلته

ال�ك��وي�ت��ي ينظر إي�ج��اب�ي��ا ت�ج��اه شعب
الواليات املتحدة».
وش � ��دد ع �ل��ى أن «س �م ��و األم� �ي ��ر ي �ق��وم
بالعمل اإلن�س��ان��ي ب��داف��ع ال�ح��ب تجاه
ال� � �ن � ��اس وال� � �ع � ��ال � ��م ..ان ل� � ��دى س� �م ��وه
ال � �ت� ��زام� ��ا ع �م �ي �ق��ا أظ � �ه� ��ره ع� �ل ��ى م� ��دار
س� � �ن � ��وات ع � ��دي � ��دة وال ي� ��وج� ��د س� ��وى
القليل يشبهونه في العالم ..وأميركا
تشكره والعالم يجب أن يشكره على
ذلك».
م��ن ج��ان �ب��ه ،أك ��د س �ف �ي��ر ال �ك��وي��ت ل��دى
ال � � ��والي � � ��ات امل � �ت � �ح� ��دة ال � �ش � �ي� ��خ س ��ال ��م
الصباح أن الكويت «فخورة بأن تكون
داع� �م ��ا ق��دي �م��ا ل �ل �م �ف��وض �ي��ة ال �س��ام �ي��ة
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني».
وأ ل�ق��ى ا ل�ض��وء ع�ل��ى ا ل��دور اإل ن�س��ا ن��ي
ل �ل �ك��و ي��ت ق ��ا ئ�ل�ا إن ا ل� �ك ��و ي ��ت «را ئ � ��دة
ونشطة في العمل اإلنساني وتعمل
كنموذج يحتذى به بالنسبة للدول
األ خ � � � ��رى ف � ��ي ن� �ش ��ا ط� �ه ��ا ا ل � �خ � �ي� ��ري».
(كونا)

ً
تعقيدا
أكثر المشاهد
ألقت قرينة سفير الكويت ف��ي واشنطن الشيخة ريما الصباح ال�ض��وء على أزم��ة
الالجئني في العالم قائلة «لألسف نشهد اآلن أعلى مستويات النزوح على اإلطالق
حيث تم إجبار  70.8مليون شخص حول العالم على الفرار من ديارهم عن طريق
العنف والحرب واالضطهاد».
وفي معرض تسليمها الجائزة اإلنسانية لوزير الخارجية األميركي أشارت إلى أنه
«في مواجهة واح��د من أكثر املشاهد تعقيدا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية في
التاريخ فقد مكنت قيادته املتزنة والحازمة الواليات املتحدة من التقدم في مجموعة
من القضايا الحرجة».

سخاء كبير
أع��رب نائب الرئيس األميركي مايك بنس ع��ن سعادته ب��أن يكون وقرينته ضمن
حضور الحفل السنوي للمؤسسة الكويتية األميركية الذي وصفه بأنه أصبح بمنزلة
«تقليد عائلي» .وشكر بنس «ال�ق��ادة املذهلني» الذين أب��دوا سخاء كبيرا في مد يد
العون للمحتاجني في العالم ،مشيدا بدور املؤسسة الكويتية  -األميركية في املجال
االنساني ،مؤكدا أن «ما قدمته خالل السنوات الـ 13املاضية أمر الفت للنظر».

انتخابات «المحامين»:

منافسة ساخنة ..و %85نسبة التصويت
المحرر القضائي
ش� � �ه � ��دت ان � �ت � �خ � ��اب � ��ات ج� �م� �ع� �ي ��ة امل� �ح ��ام�ي�ن
ام ��س أج � ��واء ت�ن��اف�س�ي��ة ك �ب �ي��رة ب�ي�ن قائمتي
«امل � �ح� ��ام� ��ي» ،ال� �ت ��ي ت �م �ث��ل م �ج �ل��س اإلدارة
ال �ح��ال��ي ،وق��ائ �م��ة «امل �ح ��ام�ي�ن» وه ��ي ق��ائ�م��ة
جديدة برئاسة رياض الصانع.
وبلغت نسبة التصويت من أعضاء الجمعية
أكثر من  %85وفق املراقبني لالنتخابات.
ورغ��م أن ه��ذه االنتخابات تتكرر كل عامني،

ج ��اءت ه��ذه امل ��رة مختلفة ن �ظ��را مل��ا شهدته
خالل الـ 48ساعة التي سبقت موعد التصويت
من إساءات متداولة عبر تسجيالت صوتية،
والتي أثارت حفيظة القائمتني مما اعتبرها
ال�ب�ع��ض م�ف�ب��رك��ة ،ف�ي�م��ا أك ��د ال�ب�ع��ض اآلخ��ر
وض��وح ص��وت قائلها املسيء بحق القائمة
األخرى مما زاد حدة التوتر.
ورغم هذا الغبار ،سارت العملية االنتخابية
وف��ق األط��ر القانونية ،وكانت أشبه بأجواء
انتخابات مجلس األمة ،حيث شهدت تواجد
رج� � ��ال ال ��داخ �ل �ي ��ة ل �ت �ن �ظ �ي��م ح ��رك ��ة ال ��دخ ��ول
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عدوية الدغيشم:
عرس ديموقراطي رائع
اع� � � �ت� � � �ب � � ��رت ع� � �ض � ��وة
مجلس إدارة جمعية
امل � � �ح� � ��ام �ي ��ن س� ��اب � �ق� ��ًا
ع��دوي��ة ال��دغ�ي�ش��م ،أن
ان� �ت� �خ ��اب ��ات ج�م�ع�ي��ة
امل� � � � �ح � � � ��ام � �ي� ��ن ع � � ��رس
دي� �م ��وق ��راط ��ي رائ � ��ع،
م �ش �ي��رة إل ��ى أن ه��ذا
ال � �ت � �ن� ��اف� ��س اع� �ت ��دن ��ا
ع � � �ل � � �ي� � ��ه الن � � �ت � � �خ� � ��اب
م�ج�ل��س إدارة ج��دي��د
ل � � �ل � � �ع� � ��ام ال� � �ن� � �ق � ��اب � ��ي
.2019/2021
عدوية الدغيشم
و ب � �ي � �ن� ��ت ا ل ��د غ� �ي� �ش ��م
ف��ي ت �ص��ر ي��ح ص �ح��ا ف��ي أن ه��ذه اال ن �ت �خ��ا ب��ات ج��رت ف��ي
أ ج��واء أ خ��و ي��ة وأ س��ر ي��ة ،و ف��ي ظ��ل عملية د ي�م��و ق��را ط�ي��ة
منظمة ،وبإقبال ع��دد كبير من املحامني واملحاميات
للتصويت بني قائمتي املحامي واملحامني ،وجميعهم
ت��ر ب�ط�ه��م أوا ص��ر ا ل��ز م��ا ل��ة واأل خ ��وة وا مل�ح�ب��ة وا ل��ر س��ا ل��ة
السامية.
وث�م�ن��ت ال��دغ�ي�ش��م ال�ج�ه��ود ال�ك�ب�ي��رة ال �ت��ي ب��ذل�ه��ا مجلس
اإلدارة ال�س��اب��ق ل�ل�ع��ام ال�ن�ق��اب��ي  2019 - 2017وم ��ا قدمه
م��ن أج��ل مهنة امل�ح��ام��اة ،وم��ن ذل��ك :إن�ش��اء مبنى املحامي
للتقاضي ،وي�ض��م أغلبية خ��دم��ات وزارة ال�ع��دل ،وإن�ش��اء
معهد املحاماة للدراسات القانونية ،إضافة إلى املعرض
ال�ق��ان��ون��ي ال�ث�ق��اف��ي ،فضال ع��ن ان�ض�م��ام جمعية املحامني
لعضوية  5منظمات دول�ي��ة وات �ح��ادات ،وتوقيع اتفاقية
ت �ع��اون ب�ين معهد ال�ك��وي��ت للمحاماة وم�ع�ه��د ال��دراس��ات
القضائية.
وتمنت الدغيشم ملجلس اإلدارة املنتخب التوفيق في ما
ينتظره من عمل ملهنة املحاماة ولوطننا العزيز تحت راية
سمو أمير البالد.

وال� � �خ � ��روج ل� �ل� ��إدالء ب� � ��األص� � ��وات ،ك �م ��ا ك ��ان
ال�ح�ض��ور كثيفًا م��ن ال�ج�ن�س�ين ،إض��اف��ة إل��ى
توزيع املشروبات والوجبات خارج الجمعية
وباملواقف على الحاضرين لالقتراع ،فضال
ع ��ن ت��وف �ي��ر س �م��اع��ات ف ��ي س��اح��ة ال�ج�م�ع�ي��ة
وال � �ت� ��ي ك ��ان ��ت ت� �ب ��ث ت� �ص ��ري� �ح ��ات م�س�ج�ل��ة
ألعضاء القائمتني .وفي الوقت الذي شهدت
فيه قائمة «املحامي» دخول  3وجوه جديدة
م��ن أص��ل  9أع �ض��اء ،ف��إن ق��ائ�م��ة «امل�ح��ام�ين»
كانت شبه جديدة بالكامل ،حيث إن جميع
أعضائها لم يسبق لهم الترشيح.

تسجيالت مسيئة
و َّترت األجواء..
وكادت تفسد المشهد
سباق بين قائمتين للحصول
على أعلى األصوات
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سبقلا رصدت قلة المراجعين في مرور العاصمة ومجمع األفنيوز

الرخص اإللكترونية في يومها األول:
التقنية تهزم الورق
 9خطوات

أحمد العنزي
دش� �ن ��ت وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة أم � ��س خ��دم��ة
ت �ج��دي��د رخ� ��ص ال� �س ��وق ب � �ن � �ظ ��امOnline
 ،serviceوذلك من خالل املوقع اإللكتروني
للوزارة.
وك�ش�ف��ت ج��ول��ة سبقلا ف��ي أروق� ��ة إدارة
م � � � ��رور م� �ح ��اف� �ظ ��ة ال � �ع ��اص � �م ��ة وم �ج �م��ع
األف �ن �ي��وز أم ��س ،ع��ن ق�ل��ة ع��دد امل��راج�ع�ين
ع�ل��ى أج �ه��زة ال�خ��دم��ة ال��ذات�ي��ة ف��ي ال��وق��ت
ال ��ذي ك ��ان ف�ي��ه امل��وظ �ف��ون ي�ع�م�ل��ون على
إرشاد املواطنني واملقيمني حول إجراءات
ت�ج��دي��د رخ ��ص ال �ق �ي��ادة وح ��ل امل�ش�ك�لات
التي تعترضهم.
وأوض � � � ��ح م � �ص ��در م �ط �ل��ع أن امل��ؤس �س��ة
األم �ن �ي��ة ت �ب��دي اه�ت�م��ام��ا ك�ب�ي�رًا بتطوير
خدماتها اإللكترونية املقدمة للمواطنني
واملقيمني بهدف تسهيل انجاز املعامالت
التي تخدم قطاعات عريضة في املجتمع،
م��ؤك��دا أن وزارة ال��داخ �ل �ي��ة م�ق�ب�ل��ة على
مرحلة جديدة في التطور والتوسع في
استخدام أحدث التقنيات اإللكترونية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل على
إدخ��ال العديد من النظم التقنية ملواكبة
عملية اس�ت�ث�م��ار ه��ذه التكنولوجيا في
ال �ت �ط��ور ال �س��ري��ع ال� ��ذي ي �ش �ه��ده ال �ع��ال��م،
م�ب�ي�ن��ا أن ل�ت�ل��ك ال�ن�ظ��م األث ��ر ال�ك�ب�ي��ر في
تقليص ال ��دورة املستندية للمخاطبات
األمنية وتقليص عامل الوقت والجهد.
وذكر املصدر أن املؤسسة األمنية تعتبر
م��ن أول األج�ه��زة الحكومية ال�ت��ي عملت
على تطبيق نظام الحكومة اإللكترونية
في العديد من خدمات القطاعات األمنية
والتي شملت أهم الخدمات التي تقدمها

ً
مجددا
فتح ساحة اإلرادة

تتلخص خطوات تجديد
الرخصة الكترونيا ً في ما يلي:

الصايغ يعاين الرخصة الجديدة ألحد المراجعين في مجمع األفنيوز

للمواطنني واملقيمني تخفيفًا للعبء عن
كاهل إدارات الداخلية من جانب ،ولسرعة
إن �ج��از امل�ع��ام�لات م��ن ن��اح�ي��ة أخ ��رى لكل
امل��راج �ع�ين م��ن م��واط �ن�ين وم�ق�ي�م�ين على
حد سواء.
وت��اب��ع أن��ه سيتم تجديد رخ��ص السوق
ال �ك �ت��رون �ي��ًا ك �م��رح �ل��ة أول � ��ى م ��ع إض��اف��ة
ً
خ��دم��ات أخ ��رى م�س�ت�ق�ب�لا ،ك��إص��دار ب��دل
ف��اق��د وت ��ال ��ف وإص � � ��دار ج��دي��د وإص � ��دار
استمارة من دون الحاجة إل��ى الحضور
إلدارات امل � � ��رور إال ف ��ي ال � �ح� ��االت ال �ت��ي
تحتاج إلى تدقيق من قبل املكتب الفني
التابع لقطاع املرور والعمليات.

م��ن جانبهم ،أش��اد ع��دد م��ن امل��راج�ع�ين،
بالتقنيات ال�ج��دي��دة ال�ت��ي ت�ه��زم ال ��دورة
املستندية وتوفر الوقت والجهد.
وق��ال حمدان الظفيري إن خدمة تجديد
رخ � � ��ص ال � �ق � �ي � ��ادة ال � �ك � �ت ��رون � �ي ��ا ت �ق �ض��ي
ع �ل��ى ال ��روت�ي�ن وال ��زح ��ام وت �س �ه��ل إن �ج��از
املعامالت بعيدا عن الزحمة في الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة .م��ن ج�ه�ت��ه ،أش ��اد أب��و ن��واف
وه��و م��ن ك�ب��ار ال�س��ن ب�ه��ذه الخدمة التي
تسهل إن�ه��اء إج��راء معامالتهم بصورة
س��ري�ع��ة ب�ع�ي��دا ع��ن ال�ت��أخ�ي��ر واالن �ت �ظ��ار،
معتبرًا أن ه��ذه الخطوة تحسب ل��وزارة
الداخلية في بلد متطور مثل الكويت.

الصايغ يتابع العمل
حرص الوكيل املساعد لشؤون العمليات واملرور اللواء جمال الصايغ على متابعة سير العمل
على األجهزة الجديدة املوضوعة في مجمع األفنيوز للتسهيل على املراجعني ،والتعرف على
ً
أي معوقات تواجههم من أجل تالفيها مستقبال.

1

الدخول على موقع وزارة
الداخلية واتباع التعليمات.

2

اختيار لغة االستخدام.

3

إدخال البطاقة المدنية على
القارئ.

4

إدخال اسم المستخدم
وكلمة السر الخاصة بحسابه.

5
6

الضغط على المتابعة.
إدخال رخصة السوق
القديمة.

7

معاينة بيانات رخصة السوق
الجديدة.

8

الضغط على طباعة وسحب
البطاقة المدنية.

9

التقاط رخصة السوق
الجديدة بما فيها إمكانية
تغيير الصورة.

مصرع شخص
في حادث مروري
ل � � �ق� � ��ي ش � � �خ� � ��ص م � �ص� ��رع� ��ه
وأصيب  3أشخاص آخرين
ف ��ي ان� �ق�ل�اب وت� �ص ��ادم على
ط � ��ري � ��ق ال� � � ��دائ� � � ��ري ال � ��راب � ��ع
باتجاه الجهراء ،ما أدى الى
إعاقة حركة السير.
ودع � � � ��ت وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
قائدي املركبات إلى االنتباه
وع � � ��دم اس � �ت � �خ ��دام ال �ط��ري��ق
الذي شهد الحادث وتغيير
اتجاههم إن أمكن والتعاون
مع رجال األمن.

البحث عن أسد
هارب!
ت� �ك� �ث ��ف األج � � �ه� � ��زة األم� �ن� �ي ��ة
ج � � �ه� � ��وده� � ��ا ل � �ض � �ب� ��ط أس � ��د
ه� ��ارب .وق ��ال م �ص��در أم�ن��ي:
إن م � ��واط� � �ن � ��ًا أب� � �ل � ��غ غ ��رف ��ة
ع �م �ل �ي��ات وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ع � ��ن م� �ش ��اه ��دت ��ه أس� � � ��دا ف��ي
ال � �ف� ��ردوس ،ف��ان �ط �ل��ق رج ��ال
األم� ��ن ال ��ى امل ��وق ��ع ،وأف � ��ادوا
بأنهم رصدوا آثار خطواته
ب��ات�ج��اه منطقة الصليبية،
مشيرين الى أن البحث جار
ع� �ن ��ه ف� ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة ،وج� ��رى
اتخاذ اإلجراءات االحترازية
لحماية األهالي منه.

«القوى العاملة»
تطور خطتها
ق��ال��ت ن��ائ �ب��ة امل ��دي ��ر ال �ع��ام
ل� �ل� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط وال � �ت � �ط� ��وي� ��ر
اإلداري ف ��ي ه �ي �ئ��ة ال �ق��وى
العاملة إي�م��ان االن�ص��اري،
ان الهيئة تسعى ألن تكون
األول� � � ��ى ف� ��ي م� �ج ��ال وض ��ع
ال � �خ � �ط� ��ة اإلس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة
بمشاركة جميع املوظفني
لتحقيق األهداف.
وأك � � � ��دت األن � � �ص� � ��اري ع �ل��ى
ه � � ��ام � � ��ش ورش � � � � � ��ة ال � �ع � �م� ��ل
ال�ت��ي ع�ق��دت أم��س ملديرين
وم ��راق� �ب�ي�ن ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة أن
ال � �خ � �ط� ��ة االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة
 2020-2025ت � �ه� ��دف إل ��ى
رف � � � ��ع م� � �س� � �ت � ��وى خ � ��دم � ��ات
ال �ه �ي �ئ��ة ب �م��ا ي �ت �ن��اس��ب م��ع
اخ�ت�ص��اص��ات�ه��ا وم�ه��ام�ه��ا
ال� �ت ��ي أن �ش �ئ��ت م ��ن أج �ل �ه��ا،
م�ب�ي�ن��ة أن ال ��ورش ��ة ج��اء ت
ل� �ل� �ت� �ع ��رف ع� �ل ��ى م� �ق ��وم ��ات
ال � �خ � �ط� ��ة االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة
م � �ث ��ل ال� � ��رؤي� � ��ة وال� ��رس� ��ال� ��ة
والقيم واملحاور واألهداف
وال �س �ي��اس��ات واإلج � ��راء ات
وال� � � �ب � � ��رام � � ��ج وامل� � �ش � ��اري � ��ع
وتحديد متطلبات النجاح
ل �ل �خ �ط��ط االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
م � �ث� ��ل امل � � � � � � ��وارد وال � �ف� ��ري� ��ق
وال � � � � �ب � � � � �ن� � � � ��اء امل � � ��ؤس � � �س � � ��ي
وال� � �ت� � �ن� � �ف� � �ي � ��ذ وامل� � �ت � ��اب� � �ع � ��ة
وال� � � � ��رق� � � � ��اب� � � � ��ة واالب� � � � � � � � � ��داع
والحوافز.

دورية مرور في ساحة اإلرادة عقب فتحها | تصوير مصطفى نجم الدين

محمد إبراهيم
ع ��ادت وزارة ال��داخ�ل�ي��ة أم ��س ،ورف �ع��ت ال�ح��واج��ز
األمنية التي وضعتها في محيط ساحة اإلرادة
أول من أمس .

وقال مصدر أمني :إن مديرية أمن العاصمة تلقت
تعليمات برفع الحواجز األمنية من محيط ساحة
اإلرادة ،ف �ت��وج �ه��ت ال �ق ��وة األم �ن �ي��ة امل�ك �ل �ف��ة ب��رف��ع
الحواجز مساء أمس ،وأعادت فتح ساحة اإلرادة
بعد إغالق استمر يوم واحد فقط.
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براءة الطفولة ُترهقها مياه الصرف الصحي!

منزل آيل للسقوط

مبنى أغلقته «البلدية»

سبقلا جالت في المنطقة عشية بدء أعمال اللجنة الحكومية

«الجليب»
تعتزم الجهات الحكومية
اليوم (الثالثاء) بدء
حملتها في تنظيف
منطقة جليب الشيوخ
وإزالة كل مظاهر
المخالفات والتجاوزات،
التي سبق أن أعلنت عن
إعطاء مهلة للمخالفين
حتى  16الجاري.
سبقلا جالت في
المنطقة عشية بدء
اللجنة الوزارية المشتركة
أعمالها؛ لمتابعة
األوضاع القائمة في
منطقة الجليب ،والتي
أجَّ لت حملتها بسبب
ُّ
توقعات هطول األمطار،
حيث جاءت الجوالت
داخل القطع السكنية،
التي تشهد مخالفات
وتعدّ يات بيئية وسكنية
وتجارية عدة.

َّ
مخلفات | تصوير محمد خلف
بؤرة

خالد الحطاب
وك � � � � ��ان أث � � � ��ر ال� � �ج� � �ه � ��ود ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة
واضحًا في منطقة الجليب ،ال سيما
القطعتني الثالثة والرابعة املعروفتني
ب�ـ�ـ «ال�ح�س��اوي» ،وال�ل�ت�ين تكثر فيهما
البيوت الحكومية أو السكن الخاص،
م �ق��ارن��ة ب��ال��وض��ع ال � ��ذي ك��ان��ت ع�ل�ي��ه
ّ
الشوارع واألزقة واملخالفات سابقًا.
وي �م �ك��ن ال� �ق ��ول إن «ال �ب �ل��دي��ة» أزال ��ت
أط� � �ن � ��ان � ��ًا م � � ��ن ال� � �ن� � �ف � ��اي � ��ات وج � � � � � ّ�ددت
الحاويات في بعض الشوارع ،إضافة
إل � ��ى اخ� �ت� �ف ��اء االس � � � ��واق ال �ع �ش��وائ �ي��ة
وت�خ�ص�ي��ص م��دي��ري��ة أم ��ن ال �ف��روان �ي��ة
دوريات إسناد ثابتة في مواقع عدة.
لكن ،وعلى الرغم من نجاح «البلدية»
ف � ��ي ت� �ن� �ظ� �ي ��ف ال � �ن � �ف� ��اي� ��ات امل� �ت ��راك� �م ��ة
ب� �ن� �س� �ب ��ة أك � �ث� ��ر م � ��ن  %70م � ��ن داخ � ��ل
ال �ح��اوي��ات ،ف��إن ب �ق��اء ال�ن�ف��اي��ات ال�ت��ي
ّ
تغطي الشوارع والبراحات وتراكمها
ب �ش �ك��ل ع� �ش ��وائ ��ي ي� �ح� �ت ��اج ��ان ج �ي �ش��ًا
م��ن العمالة ل�ل��دخ��ول ورف�ع�ه��ا ي� ّ
�دوي��ًا،
إض��اف��ة إل��ى إزال ��ة ت��راك��م األت��رب��ة التي
ّ
تغطي مياه الصرف الصحي للقضاء
ع�ل��ى ال��روائ��ح وغ�ي��ره��ا م��ن التعديات
التي تؤثر في صحة السكان واملنظر
العام.

تقصير «األشغال»
ال ��زائ ��ر ل� �ش ��وارع ال �ح �س��اوي ي�ع�ل��م أن

«البلدية» َّ
نظفت بعض
الحاويات« ..والصرف»
ُيغرِق الشوارع

إعالنات اإليجار
ُ
ما زالت بعض البيوت السكنية الخاصة تعلن عن توافر غرف سكنية
أو ش �ق��ق ل�لإ ي �ج��ار ب �م �س��ا ح��ات م �ت �ن� ّ�و َّع��ة وأ س �ع��ار م�خ�ت�ل�ف��ة ،ح �ي��ث ل�ف��ت
القاطنون من ا ل�ع��زاب إ ل��ى أنهم لم ُيبلغوا من ُم�لاك السكن او املكاتب
بأن هناك طلبًا باإلخالء من املوقع.

الدوريات منعت الباعة
من إعادة نشاط أسواق
عشوائية

إغالق املحال

ل
إغالق مئات المحا ّ
بالشمع األحمر
«األشغال» م َّتهمة
بالتقصير في أعمال
البنية التحتية
ّ
وزارة األش� �غ ��ال ح��ق �ق��ت ن �ج��اح��ا ف��ي
شفط ،أو تنشيف ِب� َ�رك مياه الصرف
الصحي ،إال أن هناك تقصيرا كبيرا
وواضحا في أعمال البنية التحتية،

ال� �ح ��ي ال �س �ك �ن��ي امل�ل�اص ��ق ب��امل �ن �ط �ق��ة
امل� �ع ��روف ��ة ب ��اس ��م ش� � ��ارع ال� �ح ��رام� �ي ��ة،
ح �ي��ث إن ام � �ت� ��داد ال� �ص ��رف ال �ص �ح��ي
داخ �ل �ه��ا وب ��ال� �ش ��وارع امل� �ج ��اورة ب�ل��غ
م � ��داه ،وان ب �ع��ض ال �س �ك��ان اب �ت��دع��وا
ب �ع��ض االخ �ت��راع��ات إلب �ع��اد ال �ص��رف
ع� ��ن م� �ن ��ازل� �ه ��م ،وان ي� �س� �ت� �م ��روا ف��ي
ّ
الصب بعيدا عن مداخلهم.
وفرش بعض آخر من السكان االرض
ب��ال �س �ج��اد ل �ت �غ �ط �ي��ة ال �ح �ف ��ر ،اض��اف��ة
إل ��ى ق �ي��ام آخ ��ري ��ن ب�ت�غ�ط�ي��ة ال �ص��رف
الصحي فيها لتمكينهم من الخروج
م� ��ن دون ال � ��وق � ��وع ف �ي �ه��ا او اض � ��رار
مالبسهم وتوسيخها.

تأجير الغرف مستمر

حيث إن الشوارع الرئيسة والفرعية
ت � �ع� ��ان� ��ي م � ��ن ت� ��دم � �ي ��ر واس� � � ��ع وح� �ف ��ر
ك �ب �ي��رة ،وي �ك ��اد ال ت��وج��د ن��اح �ي��ة ف��ي
تلك ال�ش��وارع إال وتعاني م��ن تدمير

واسع وكبير.
كما أن كثيرًا م��ن تلك ال�ش��وارع فيها
ت �س��ري��ب م��ن م �ي��اه ال �ص��رف ال�ص�ح��ي
بشكل واضح؛ لوجود خلل ،ال سيما

وت� �ب�ّي�نّ ق� �ي ��ام «ال� �ب� �ل ��دي ��ة» ب �ج �ه��د ف��ي
إغ�ل�اق م �ئ��ات امل �ح��ال ال �ت �ج��اري��ة ،كما
ك ��ان واض� �ح ��ا وض ��ع ال �ش �م��ع األح �م��ر
ع �ل��ى ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ب �ق��االت واألس � ��واق
ّ
ال� � �ت� � �ج � ��اري � ��ة و«ج � � � � � � � � ��زاري» ال � �ل � �ح� ��وم
واملطاعم.
ّ
ول � � ��م ي� �ت� �م ��ك ��ن اص� � �ح � ��اب ال� �ب� �س� �ط ��ات
ال� �ع� �ش ��وائ� �ي ��ة ،ف� ��ي س � ��وق ال� �ح ��رام� �ي ��ة
أو ال� �س ��وق ال �خ �ل �ف �ي��ة مل ��رك ��ز ال �ب �ن��وك
وال� �س ��وق ف ��ي وس� ��ط ال� �ح� �س ��اوي ،م��ن
ال � �ع� ��ودة إل � ��ى م �ن��اط �ق �ه��م ،ن� �ظ ��رًا إل ��ى
قيام مديرية أمن الفروانية بوضوع
دوري� � � ��ات إس � �ن� ��اد ث ��اب� �ت ��ة ع� �ل ��ى م� ��دار
ال�س��اع��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة مل�ن��ع أي مظاهر
سلبية .

وكيل الداخلية يقود حملة
أمنية غير مسبوقة
محمد إبراهيم
أبلغت مصادر أمنية مطلعة سبقلا أن وزارة
الداخلية أتمت استعدادتها للمشاركة في الحملة
التي تنطلق ال�ي��وم على منطقة جليب الشيوخ
بمشاركة الجهات األخرى املختصة.
وقالت املصادر إن وكيل وزارة الداخلية الفريق
عصام النهام ت��رأس أم��س اجتماعًا أمنيًا ضم
ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د ل �ش��ؤون األم ��ن ال �ع��ام ال�ف��ري��ق
ف�ي�ص��ل ال� �ن ��واف ،وع� ��ددًا م��ن ال �ق �ي��ادات األم�ن�ي��ة
لبحث خ�ط��ة ال�ع�م��ل م��ن أج��ل إح �ك��ام السيطرة
األم �ن �ي��ة ع �ل��ى امل �ن �ط �ق��ة ،وم �ح��اص��رة امل�خ��ال�ف�ين
والخارجني على القانون .واضافت املصادر ان
مديرية أمن الفروانية ستكون لها اليد العليا في
ملف جليب ال�ش�ي��وخ بحكم معرفتها الدقيقة
ً
وصلتها باملنطقة ،مشيرة إلى أن الحملة األمنية
سيشارك فيها قوة من رجال املباحث ،والنجدة،
وامل ��رور .ولفتت امل�ص��ادر ال��ى ان الفريق النهام
سيشارك في الحملة ،وسيترأس القوة األمنية
الكبرى وغير املسبوقة على منطقة الجليب.
واشارت املصادر الى ان التعليمات التي صدرت
للقوة املشاركة واضحة وصريحة وتنص على
ضرورة فرض األمن وتطبيق القانون بمسطرة
واح ��دة ع�ل��ى ال�ج�م�ي��ع ،وإح��ال��ة جميع املخالفني
املضبوطني الى جهة االختصاص.

«البيئة» ُ
ستخالف «األشغال»
كشفت الجولة عن تقصير في معالجة الصرف
الصحي داخل املنطقة ،وبالتالي أدى إلى ُّ
تسرب
امل �ي ��اه غ �ي��ر امل �ع��ال �ج��ة م ��ن داخ� ��ل امل �ن��اه �ي��ل إل��ى
خ��ارج�ه��ا ،وص ��وال إل��ى م�ج��اري��ر م�ي��اه األم�ط��ار
ّ
تصب في مجرور الغزالي وغيرها ،وصوال
التي
إلى جون الكويت ،ما سيضع وزارة االشغال في
موقف محرج أمام فرق التفتيش التابعة للهيئة
العامة للبيئة ،التي ستقوم بواجبها في رصد
املخالفات وتحويلها إلى النيابة.

اختفاء سوق الحرامية

مقهى في الهواء الطلق

دورية في ساحة األسواق العشوائية

ل��م ي�ك��ن ل�س��وق ال�ح��رام�ي��ة امل �ع��روف ف��ي منطقة
الجليب وج��ود خ�لال اليومني املاضيني ،وال��ذي
ك ��ان ي�ع�ت�ب��ر امل � ��زار األول ل �ف��رق ال�ت�ف�ي�ت��ش في
«ال �ب �ل��دي��ة» وم�خ�ف��ر ال�ج�ل�ي��ب ،ل��رص��د امل�خ��ال�ف�ين
والتعديات البيئية.
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شدد المتحدثون في ندوة «تمكين
المرأة ..وما وصلت إليه» التي أقامتها
السفارة اإلماراتية لدى البالد ،أول
من امس ،بالتعاون مع الجمعية
الثقافية االجتماعية النسائية ،على
أن القيادات النسائية أحرزت تقدما ً
كبيراً في المجاالت التي تولتها.
وأشار المتحدثون إلى ضرورة إتاحة
المزيد من الفرص للنساء الخليجيات
وتمكينهن من صنع القرار ،الفتين
إلى أن التمييز بين الجنسين معول
هدم للتنمية ويتنافى مع روح العصر
والنهضة المنشودة.

«رن الجرس ع البيت..
أمي راحت الكويت»

السفير اإلماراتي ولولوة المال يتوسطان الحمود والصقير والهاملي واللمكي والغانم وعبدالله وسليمان | تصوير سيد سليم

أعربت الشاعرة اإلماراتية ورئيسة مجلس إدارة «ليوا للبترول
واالستثمار» د .ميثاء الهاملي عن امتنانها ملنظمي الندوة ،مؤكدة
أن املجتمع اإلماراتي ال يختلف عن املجتمعات الخليجية وأغلبنا
قبائل ممتدة ومتواصلة ،لذلك نحن نشترك تقريبا في العادات
والتقاليد والفكر ،وأن��ا بنت الطفرة في أبوظبي لقبيلة بني ياس
ولي الشرف ،فاملرأة لدينا دائما يطلقون عليها لقب عماد البيت
ُ
واستحالة أن تنادى بأم العيال ولكن تنادى باسمها نسبة الى
وال��ده��ا مثل بنت سعيد ،فتربينا في مجتمع يعتز ب��امل��رأة ولها
أول��وي��ة واح �ت��رام .وأث�ن��ت الهاملي على دور ال�ك��وي��ت ق��ائ�ل��ة :نحن
نشأنا على املناهج الكويتية وفضل الكويت ال ينسى في التربية
والتعليم واإلعالم ،وال زلت أستذكر عندما كنا أطفاال كنا ننشد
أغنية عند بداية املدرسة بعد اإلجازة وهي «رن الجرس ع البيت..
أم��ي راح ��ت ال�ك��وي��ت وي��اب��ت ل��ي ص�ح��ن ش��وك�ل�ي��ت» تخيلوا رب��ط
الكويت حتى بالشيء املحبب للطفل.

ندوة تمكين المرأة في «الثقافية النسائية»:

التمييز بين الجنسين معول هدم للتنمية
حنان الزايد
ق ��ال ال�س�ف�ي��ر اإلم ��ارات ��ي ص�ق��ر ال��ري�س��ي إن
ب�ل�اده ت��ؤم��ن ب ��أن امل� ��رأة ه��ي ك��ل امل�ج�ت�م��ع،
ف� �ه ��ي أس� � � ��اس ن �ه �ض �ت��ه وس � �ب� ��ب ت �ق ��دم ��ه،
واستطاعت امل��رأة اإلماراتية أن تصل إلى
أع �ل��ى امل ��راك ��ز ال��وظ �ي �ف �ي��ة وم ��واق ��ع ات �خ��اذ
القرار ،مع املحافظة على هويتها وثقافتها
بفضل تميز مسيرتها في جميع جوانب
العمل االجتماعي واستفادتها من الفرص
املتاحة في املشاركة في التنمية املستدامة
جنبًا إلى جنب مع أخيها الرجل.
وأض��اف الريسي :كانت اإلم��ارات وال تزال
سباقة في اح�ت��رام امل��رأة وتوفير حقوقها
بالكامل ،حتى أضحت تنافس أهم الدول
املتقدمة في املساواة بني الجنسني ،فمنذ
ُ
قيام الدولة ،لم تأل القيادة الرشيدة جهدا
ّ
ً
ووقتًا وم��اال إال وسخرته لخدمة املواطن
اإلماراتي بشكل عام ،واملرأة بشكل خاص،
وذلك لم يأت من فراغ ،وإنما َ
نتج عن عمل
ِ
ال�ش�ي�خ��ة ف��اط�م��ة ب�ن��ت م �ب��ارك أم اإلم� ��ارات
منذ ب��داي��ة سبعينات ال�ق��رن امل��اض��ي التي
عملت على توحيد جهود املرأة في جميع
إم� ��ارات ال��دول��ة ف��ي منظومة واح ��دة وه��و
االت �ح��اد النسائي ال�ع��ام ال��ذي ت��أس��س في

السفير اإلماراتي :إقرار
الحقوق وتكريس المساواة
موضي الحمود :بعض
التيارات تقف ضد الكويتيات
اللمكي :ترسيخ تكافؤ
الفرص في المناصب
موضي الصقير خالل مداخلتها

 28أغسطس من ع��ام  ،1975ليكون املمثل
الرسمي للمرأة.
وأردف :ب �ف �ض��ل اهلل أص� �ب� �ح ��ت امل� � ��رأة

اإلم��ارات �ي��ة ت�ت�ب��وأ ال �ي��وم أع�ل��ى املناصب
ف��ي ج�م�ي��ع امل� �ج ��االت ،وت �س �ه��م بفعالية
ف��ي ق �ي��ادة م �س �ي��رة ال�ت�ن�م�ي��ة وال�ت�ط��وي��ر

وال �ت �ح��دي��ث ،م ��ن خ �ل�ال م �ش��ارك �ت �ه��ا في
السلطات ال�س�ي��ادي��ة ال �ث�لاث ،التنفيذية
وال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق �ض��ائ �ي��ة ،وم�خ�ت�ل��ف

المال :تذليل العقبات أمام النساء
أشادت رئيسة الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية لولوة املال بالتعاون املشترك مع دولة االمارات العربية املتحدة ،وهذا نشاط يحسب
للسفارة .وأضافت املال لـ سبقلا :لقد استعرضت املتحدثات وضع املرأة اإلماراتية وأساليب تمكينها ،وقارن ذلك بوضع املرأة الكويتية ،كما
استعرضن الصعوبات واملعوقات التي تعيق املرأة للوصول الى مراكز صنع القرار  ،مشيرة إلى تواصل الجهود لتذليل العقبات أمام النساء.

املواقع القيادية في الدولة.
وأش � ��ار ال ��ى أن ك��ل م��ا وص �ل��ت إل �ي��ه امل ��رأة
اإلم ��ارات �ي ��ة ك ��ان ب �م �ب��ارك��ة م��ن امل �غ �ف��ور له
بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
مؤسس وباني نهضة اإلمارات.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،أش � ��ارت ال ��وزي ��رة ال�س��اب�ق��ة
د .موضي الحمود الى ان بعض التيارات
ت�ق��ف ض��د ال�ك��وي�ت�ي��ات ،م�ب�ي�ن��ة ان تمكني
امل � ��رأة ف ��ي ب �ع��ض األح� �ي ��ان ي �ك��ون م�ج��رد
ش� �ع ��ار ت��رف �ع��ه ب �ع��ض امل ��ؤس � �س ��ات ،ل�ك��ن
ه� �ن ��اك ف � �ج� ��وة ،ون � �س� ��اء ال� �ك ��وي ��ت ق�ط�ع��ن
شوطا طويال جدا في املسيرة التعليمية
والخبرات الحياتية ،مبينة أن الكويتيات
ي �ش �ك �ل ��ن ن� �س� �ب ��ة  %77ف � ��ي امل ��ؤس � �س ��ات
التعليمية ،غير أن هذه النسبة ال تنعكس
في تشكيلها للمراكز القيادية ،رغم أنها
خاضت نفس الظروف مع أخيها الرجل،
فاملرأة الكويتية استشهدت كما استشهد
الرجل ودافعت كما دافع الرجل.
م� ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،أش� � � ��ادت أح� �ل ��ام ال �ل �م �ك��ي
ب� ��دور ال �ق �ي��ادة ال �ت��ي ل ��واله ��ا مل ��ا وص�ل��ت
امل� ��رأة اإلم��ارات �ي��ة ال ��ى م��ا ه��ي ع�ل�ي��ه اآلن،
م �ش ��ددة ع �ل��ى أن ب�ل�اده ��ا ت��رس��خ ت�ك��اف��ؤ
ال�ف��رص بالنسبة للوظائف ف��ي مختلف
القطاعات.

إشادة إماراتية
بدور لولوة القطامي
ذك � ��رت ال��رئ �ي �س��ة ال �ف �خ��ري��ة ل �ـ«ف��ري��ق س� �ف ��راء ال �س �ع��ادة
ال�ت�ط��وع��ي» ،وع�ض��وة املكتب التنفيذي ل�ـ«ال�ج�ن��ة الوطنية
األومل� �ب� �ي ��ة» ،وع �ض ��وة م�ج�ل��س إدارة «ج �م �ع �ي��ة اإلم � ��ارات
للتالسيميا» ع��زة سليمان أن��ه من أج��ل تمكني امل��رأة في
أي بقعة ف��ي العالم ف�لا ب��د م��ن وج��ود الرغبة السياسية
ال �ص��ادق��ة ،وق ��د ح�ظ�ي�ن��ا ب �ه��ذه ال��رغ �ب��ة م�ن��ذ والدة ات�ح��اد
اإلمارات.
وأضافت :لقد أسند الشيخ زايد رحمه اهلل القيادة في هذا
ال�ش��أن ال��ى الشيخة فاطمة بنت م�ب��ارك رئيسة االت�ح��اد
النسائي العام رئيسة املجلس األعلى لألمومة والطفولة
الرئيسة األعلى ملؤسسة التنمية األسرية (أم اإلم��ارات)،
وهي الداعم واملمكن األكبر البنة اإلم��ارات ،وهي أول من
طالب بالتعليم وكانت القدوة والنموذج لنا.
وأضافت سليمان :كما ال ننسى فضل النماذج الكويتية
والخليجية ،وق��د طلبت مني اح��دى قريباتي أن أوص��ل
س�لام��ي ال��ى «ل��ول��وة القطامي» ال�ت��ي ك��ان لها الفضل في
تأسيس جمعية النهضة النسائية ف��ي دب��ي م��ع النساء
اإلماراتيات في تلك الفترة ،وكان لهن نشاط مشترك منذ
القدم.

 12الكويت
دولة تستحِ ُّق الحرية

سعاد فهد المعجل
يستغرب ُ
بعض األخ��وة العرب األس�ب� َ
�اب التي تدفع املواطن
ال �ك��وي �ت��ي إل ��ى ال �ت� ُّ
�ذم��ر وال �ش �ك ��وى ،وأح �ي��ان��ًا ال ��ى ال�ت�ظ��اه��ر
واالحتجاج! فاملواطن الكويتي ،كما يرونه ،محظوظ ..تتوافر
�وق ،ق��د ال يملكها أغلب
ل��ه ك��ل االح�ت�ي��اج��ات ،ويتمتع ب�ح�ق� ٍ
املواطنني العرب ..فهو مكفول تعليميًا ..وصحيًا ..وسكنيًا..
ّ
يتمتع بحق االنتخاب والترشح واالعتراض ،ويحق له إبداء
ً
رأيه كتابة وقوال في شتى املحافل.
ما يغفله االخوة هنا حقيقة أن ما يحظى به املواطن الكويتي
من حقوق وحريات ومكتسبات لم ت��أت كهبة من السماء،
وإن �م��ا دف��ع ال�ك��وي�ت�ي��ون ثمنها ع�ب��ر ت��اري�خ�ه��م ،وم��ن حقهم
ّ
محتجني ومعترضني على املحاوالت الدؤوبة
اليوم أن يقفوا
إلجهاض مثل هذه الحقوق وتفريغها من جوهرها!
ف�ف��ي ع�ش��ري�ن��ات ال �ق��رن امل��اض��ي ..ك��ان ال�ن�ظ��ام السياسي
ّ
ف��ي الكويت بسيطًا وغير معقد ..أس��اس��ه ال� ُ�ع��رف السائد..
واإلس �ل��ام ك �ش��ري �ع��ة ،ح �ت��ى ول� ��دت أول م �ع��ارض��ة ف��ي ع��ام
 1910والذي شهد هجرة تجار اللؤلؤ الذين جاهروا حينها
بعدائهم لإلنكليز في تلك الحقبة ..وذلك قبل أن يبعث الشيخ
مبارك ابنه سالم ليقنع التجار املهاجرين بالعودة ،ثم بدأت
تداعيات الحراك ضد االحتالل البريطاني في املنطقة تتسلل
إلى النسيج السياسي في الكويت ،حيث طرح بعض التجار
ّ
في عام  1921فكرة قيام مجلس يتألف من  6شخصيات
للعمل كمستشارين للحاكم ..وليتمخص عن ذل��ك تكوين
أول مجلس ش��ورى في الكويت ..ثم ج��اء ع��ام  ،1938أو ما
ّ
يسمى «س�ن��ة امل �ج �ل��س» ،ح�ين ح�ص��ل ال� ِّ�ص��دام ال ��ذي خلف
جرحى وقتلى ..وتفاصيل ما حدث في عام  1938متوافرة
ملن يريد االستزادة على كل املواقع االلكترونية.
خ�لاص��ة ال�ق��ول أن م��ا حققه الكويتيون ل��م يكن ب�ن��اء على
رغبة أميركية بفرض نظام ديموقراطي ف��ي ال�ك��وي��ت ..وال
جاء بمنحة إنكليزية لدعم حرية الرأي والتعبير ،وإنما جاء
كل ه��ذا بفعل مخاض سياسي عبرت به الكويت وأهلها..
وهو ما يحرص األبناء اليوم على الذود عنه ..حني يخرجون
محتجني على أداء املجلس ..أو على فساد بعض املؤسسات
في الدولة ..أو على انتهاك األموال والثروات العامة والحريات.
الكويت دولة ثرية ماليًا ،صغيرة جغرافيًا وسكانيًا ..ومن
الطبيعي أن يتوافر للمواطن فيها مستوى معيشي ع��ال،
ل�ك��ن ال �ف �س��اد ال ��ذي ب ��دأ ي�ن�خ��ر ف��ي ج�ن�ب��ات ال �ك��وي��ت أص�ب��ح
ي �ه� ّ�دد ،وبشكل م�ب��اش��ر ،ك��ل املكتسبات ال�ت��ي ّ
ورث �ه��ا اآلب��اء
امل� ِّ
�ؤس �س��ون ..وم ��ن ه�ن��ا ي �ك��ون اح �ت �ج��اج ال�ك��وي�ت��ي م �ب��ررًا..
حني يستاء من التعليم الذي يتدهور ،على الرغم من أرقام
امليزانية امل��رص��ودة ل��ه ..أو حني يتساءل عن أم��وال الصحة
والعالج التي أصبح أغلبها يذهب كترضيات لبعض النواب
على شكل كوبونات عالج في الخارج ..يختلط فيها صاحب
الحاجة الفعلية للعالج ..بمن ال يستحق.
من حق املواطن أن ُيطالب بإعادة الدور للمؤسسة التشريعية
وديموقراطية اآلباء املؤسسني والتي جعلت العالم يحترمنا
إبان فترة الغزو ،ويعتبرنا دولة تستحق الحرية!
اح �ت �ج��اج امل ��واط ��ن ال �ك��وي �ت��ي ال �ي��وم ل �ي��س ن��وع��ًا م��ن ال �ت��رف
السياسي ..وإنما خ��وف وص��ون لحقوق تداولتها األجيال
منذ القرن املاضي.

قضايا الديرة

انحراف
بعض النواب
محمد غريب حاتم
مجلس األمة في دولة الكويت هو السلطة التشريعية ،ومهمته
الرقابة واملحاسبة والتشريع للقوانني حسب نصوص دستور
 ،1962ال��ذي قدمه الشعب إل��ى أمير ال�ب�لاد ولألجيال القادمة،
ولتتحول الكويت إلى دولة مؤسسات ودولة مدنية تسير حسب
العالم املتطور ،وهذا حلم املرحوم الشيخ عبداهلل السالم.
ولتنظيم السلطات الثالث اآلن وبعد ستني سنة ،صار مجلس
األم� ��ة ي�ت�ف��رج ع�ل��ى م �ح ��اوالت ت�خ��ري��ب ل�ل�ب�ل��د وت��وق��ف ال�ت�ن�م�ي��ة،
والتشريع غالبًا ما صار طريقًا ألخذ املال العام وتوزيعه كهبات..
وكانت البداية كفاالت وأراض��ي ،واآلن ربما صار يتخذ أشكاال
م�ت�ن��وع��ة ..ل��درج��ة ي��دخ��ل بعض األع �ض��اء وخ�ل�ال سنة يتحول
أحدهم إلى مليونير ،ويملك شركات ومناقصات ،ويملك قصرا،
وفيه س��رداب للخدمات في كل ال ��وزارات ،وأقصد أن املواطن ال
يحصل على حقه أو وظيفة أو ترقية إال ع��ن طريق ن��ائ��ب؛ بل
إن بعض النواب تجدهم في كل الوزارات يرقون فالنا ويعينون
وكيل وزارة وحتى رئيس قسم ..حتى وصلت الحال الى التدخل
ب ��درج ��ات ال�ط�ل�ب��ة وف ��ي غ��رف��ة خ��اص��ة ب��امل�س�ت�ش�ف�ي��ات وال �ع�لاج
بالخارج ،وكل ذلك من مال الدولة العام وأموال األجيال القادمة.
أخ�ي�رًا ،نتمنى م��ن املخلصني عقد مؤتمر ع��ام وطني لدراسة
ال �خ �ل��ل ال� ��ذي وص ��ل ال ��ى أغ �ل��ب م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة ك�م��ؤس�س��ة
التأمينات االجتماعية ،ونخشى على مؤسسة البترول الكويتية،
التي هي العمود الفقري القتصادنا ،إن دخل عليها هذا النوع
من أعضاء مجلس األم��ة ،فسنرى فيها التعيينات البراشوتية
بالواسطات.
أي عملية لتنظيف املسار هي إنقاذ لألجيال الكويتية القادمة.

ّ
كتاب وآراء
جرة قلم
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أصبحنا كلنا في الفساد سوا!

نشرت سبقلا في  17نوفمبر الجاري تقريرًا خاصًا عن وجه
من أوجه الفساد الذي أشعل االنتفاضة الشعبية اللبنانية ،وهو
أم��ر يعرفه القاصي وال��دان��ي ،لكن نظام املحاصصة وزعماء
الطوائف واقتسام وتوزيع الغنائم كانوا يحولون دون نشره
في السابق ،الن معظم من في الحكم هناك ..إما مشارك به أو
قد أعطي غنيمة مشابهة له أق��ل أو أكثر ،فالجميع كما يقول
اخواننا املصريون «دافنينه سوا»!
التقرير يقول ان الصندوق الكويتي للتنمية عرض على وزارة
الطاقة اللبنانية عام  2010تمويل وتنفيذ مشاريع بناء معامل
إلن�ت��اج ال�ك�ه��رب��اء عندما ك��ان وزي��ره��ا آن ��ذاك وزي��ر الخارجية
الحالي جبران باسيل ،صهر الجنرال عون رئيس الجمهورية
ال�ح��ال��ي ،وامل��اس��ك اآلن ك��ل زم��ام أم��ور – أي باسيل – رئاسة
الجمهورية وقراراتها وكذلك كتلة عون السياسية.
ومعروف منذ عشرات السنني ،أي أثناء وبعد الحرب األهلية،
وح�ت��ى اآلن ،ي�ع��ان��ي أه��ل ل�ب�ن��ان م��ن ان�ق�ط��اع منتظم للكهرباء
يوميا ،واملحظوظ من يكون لديه مولد كهربائي خاص يعمل
عند انقطاع تيار الكهرباء الحكومية ،ولم ينصلح هذا الوضع
منذ عشرات السنني حتى اآلن.
لكن اذا عرف السبب بطل العجب ..فالصندوق الكويتي للتنمية
ع��رض على باسيل م�ش��روع ان�ت��اج  700م�ي�غ��اوات ،وك��ان من
ش ��أن ال �ع��رض ال�ت��وف�ي��ر ع�ل��ى خ��زي�ن��ة ل�ب�ن��ان ع �ش��رات امل�لاي�ين
م��ن ال� ��دوالرات ،على أس��اس أن ف��وائ��د ق��روض ذل��ك الصندوق

متدنية جدا ال تتجاوز  2في املئة ،في الوقت الذي تضطر فيه
الخزينة لقاء توفير االعتماد ال��ى دف��ع فوائد تصل ال��ى  7في
املئة ..وباعتبار أن قروض الصندوق الكويتي تقسط على ما
يفوق ال �ـ 20عاما فترة مع فترة س�م��اح ..وعلى الرغم من ذلك
العرض السخي من الصندوق الكويتي ألشقائنا في لبنان ،فان
جبران باسيل رفض ذلك العرض ..والسبب يرجع كما يقول
النائب السابق بطرس حرب الى أن الصندوق الكويتي يشترط
أن يفرض رقابة على الدولة املقترضة على املناقصات ودفتر
الشروط وتنفيذ املشروع ضمانا لحسن استخدام القروض
املمنوحة والحترامها لألصول القانونية والفنية ..وإذا عرف
السبب بطل ال�ع�ج��ب ..فباسيل فضل استئجار ب��واخ��ر تولد
ال�ط��اق��ة ..النائب السابق ف��ي كتلة املستقبل ج��ان أوغاسبيان
ذك��ره��ا ح�ين ق��ال ان ب��اس�ي��ل وت �ي��اره ال�س�ي��اس��ي ي��ري��دان عقد
الصفقات  ....وليد جنبالط صرح مؤخرا بأنه «أت��ت شركات
متعددة م��ن أج��ل ح��ل مشكلة الكهرباء ال��ى جانب الصندوق
الكويتي للتنمية ،لكن واجهتها قضية العموالت ومن وراءها»..
انتهى.
***
ونحن اكتشفنا منذ مدة أننا لسنا أفضل من أشقائنا اللبنانيني
في فشل حكوماتهم وأغلب مسؤوليهم التنفيذيني في ادارة
البلد ادارة حكيمة لفسادهم وخ��راب ذممهم ..لكن ما نختلف
عنه مع أهل لبنان ،أنه على الرغم من كل السرقات والعموالت

علي أحمد البغلي
املليارية التي تحمل على املال العام ،فإننا بعد لم نحس بذلك،
الن مدخولنا من النفط واالحتياطيات املتناقصة غطى حتى
اآلن ذلك الفساد املستشري على أكثر من مجال وأينما نولي
وج��وه �ن��ا ..ف ��اذا م��ا أث ��ار األخ ال�ف��اض��ل ال�ش�ي��خ ن��اص��ر صباح
األحمد مشكورًا ما حصل في «صندوق الجيش» فنحن نقف
قلبا وقالبا معه ،متمنني أن يلي ذلك عموالت ومناقصات الدولة
ومشترياتها ومصاريفها املقدرة باملليارات ،والتي دخلت في
بطن وخزائن وحسابات بنوك وعقارات تبييض أموال بعض
مسؤولينا في السلطتني التنفيذية والتشريعية .وذل��ك حتى
نبني كويت مستقبل نظيف ،متمنني اال تتحقق نبوءة سفيرة
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال�س��اب�ق��ة ف��ي ال�ك��وي��ت دي �ب��ورا ج��ون��ز ف��ي أن
الكويت لن تبقى الى عام ( 2020ان شاء اهلل فال اهلل وال فالها)!
ونعلنها مع االسف أننا ولبنان والعراق وكثيرا من الدول العربية
وغير العربية التي يضرب فيها الفساد أطنابه« ..أصبحنا كلنا
في الفساد سوا»!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

عبدالوهاب العوضي

مدونة مسافر

ومضات الحرية

تورنتويات ()3
بلديتنا وبلديتهم

ما الذي تغ َّير؟!
إيمان جوهر حيات
emanjhayat750@gmail.com
@the0truth

«ال �ش ��رك ��ات أق� ��وى م ��ن اإلص �ل ��اح ،وامل �ص��ال��ح
االن�ت�خ��اب�ي��ة وامل �ص��ال��ح الشخصية أق ��وى من
اإلصالح وأقوى من مصلحة الوطن!».
بغض النظر عن تأخر التصريح أعاله الخطير
وامل � �س ��يء ل �ل �ب��رمل��ان وال� � ��ذي أدل � ��ت ب ��ه وزي� ��رة
األشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون االسكان
جنان بوشهري بعد االس�ت�ج��واب ف��ي تاريخ
 ،2019 / 11 / 12وقد سبقها وزامنها العديد
من النواب الذين صرحوا بمثل ذلك وأكثر ،إال
أنه ما زال هذا املجلس مستمرا…
اس�ت�ق��ال��ة ال�ح�ك��وم��ة ب�ع��د ال �ت��وج��ه ل �ط��رح الثقة
ب��وزي��ر ال��داخ �ل �ي��ة ،وت �ص��در ق�ض�ي��ة ص �ن��دوق
ال�ج�ي��ش ال �ت��ي ت�ف�ج��رت ق�ب��ل أي ��ام ك��ل وس��ائ��ل
التواصل االجتماعي!
واتساءل :هل من مزيد؟! وما الذي تغير؟
لم يتغير ش��يء يذكر ،ه��ذا النهج م��وروث في
ثقافتنا ومتأصل في أغلب العقول ،فاألغلبية
ت�ب�ح��ث ع ��ن م�ص��ال�ح�ه��ا ال �خ��اص��ة وال ت�ب��ال��ي
باملصلحة العامة للمجتمع والبلد ،وال تكترث
بمصير أجيال قادمة ،وال حتى تفهم معنى
املواطنة والوطن ،املهم ان تنعم هي بخير دون
االكتراث بالغير! «سيل ما يبلك ما يهمك»…
وان تتحصل على أكبر قدر من املنافع تطبيقا
ملثل «من سبق لبق» ،ولكن الناس وعوا.
استقالة الحكومة الكويتية ال تعني شيئا في
حقيقة األم��ر من دون تغيير النهج أو النظام
الذي لم يعد صالحا لالستخدام في هذا الزمن.
وبقاء املجلس الحالي رغم كل االتهامات التي
وجهت له ،وآخرها التصريح أعاله ،الذي جرى
تداوله ونشره عبر أغلب وسائل اإلع�لام من
دون أن ي �خ��رج م �س��ؤول لتفنيد وت �ب��ري��ر ما
قيل من قبل الوزيرة! هو إساءة بحق الشعب
وإس� ��اءة مل�ص��داق�ي��ة وش�ف��اف�ي��ة امل�ج�ل��س اللتني
أصبحتا عند الغالبية على املحك.

عدنان عبدالله العثمان
@AdnanAlothman

اح�ت�ج��اج «ب��س م�ص�خ��ت» ف��ي س��اح��ة اإلرادة
كان رسالة شعبية واضحة تعبر عن الغضب
واالس �ت �ي��اء .رغ��م ت�ع�م��د ال�ب�ع��ض ت�ش��وي��ه ذل��ك
وتبيانه انه مؤامرة وغيره من األم��ور املعتاد
ط��رح�ه��ا ل�ل�ت�م�ل��ص م��ن امل �س��ؤول �ي��ة وم��واج�ه��ة
الفشل.
ف� � �ق � ��دان ال � �ث � �ق ��ة ب ��امل ��ؤس� �س� �ت�ي�ن ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
والتشريعية ه��و نذير خطر ،وه��و سبب من
اس �ب��اب ان�ه�ي��ار اغ�ل��ب ال ��دول ال�ت��ي م��ن حولنا
والتي عانت من الصراعات الحكومية األنانية
املتفردة في القرار.
إص�ل�اح ال�ب�ل��د ي�ح�ت��اج ال��ى رغ �ب��ة ص��ادق��ة من
ق�ب��ل اإلدارة بتطبيق ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ،ولخطة
م� ��دروس� ��ة وواض � �ح� ��ة امل �ع��ال��م ول �ه ��ا ب��رن��ام��ج
زم� �ن ��ي م� �ح ��دد م ��راق ��ب وم� �ح ��اس ��ب ،ت�ح�ظ��ى
بثقة الشعب ومتوافقة م��ع التغيير والتطور
غير قابلة للمهادنات وامل�س��اوم��ات م��ع قوى
اإلسالم السياسي وبعض التيارات السياسية
امل�ت�ل��ون��ة ،ح�ي��ث اس �ت �ف��ادت االدارة الحكومية
وب�ع��ض املتنفذين فيها لبسط الهيمنة على
املجتمع ،ويحتاج لكفاءات وطنية متخصصة
وم�خ�ل�ص��ة ،ومل�ص��ال�ح��ة ش��ام�ل��ة ،واأله ��م نحن
بحاجة ملنهج تعليمي متطور يعلم وال يلقن،
ويسرد اخفاقات املاضي وليس فقط إنجازاته
ليكون عبرة يتعلم ويتعظ منها النشء.
ويقول املثل «البحــــر لـــه ناس لفيحـة ..يعرفون
التوح من اليره ..مب كل من تاح سريحـة ..قال
هذا خيط ّ
وبايـــــره»..
ي � �ع � �ن� ��ي «ل � � �ك � � ��ل ص � �ن � �ع� ��ة وم� � �ه� � �ن � ��ة أه � �ل � �ه ��ا
وم�ت�خ�ص�ص�ي�ن�ه��ا»« ..وم ��و ك��ل م�س��ك الخيط
صار حداق».
آن األوان لتغيير هذا النهج البدائي الذي غايته
ش��راء ال ��والءات وتحصني ال�ك��راس��ي« ،وت��رس
املخابي».

نكمل اليوم مقارنتنا بني الكويت وكندا بالحديث عن بلديتنا وبلديتهم .وترى
م��و ك��ل ش��ي ع�ن��دن��ا س�ي��ئ .فللعلم إص ��دار ت��رخ�ي��ص ب�ن��اء ه�ن��اك ي��أخ��ذ على
األقل سنتني بينما عندنا تراخيص البناء للفلل تأخذ أسبوعا إلى شهر ،أما
االستثناءات لنظام البناء والتغيير من السكني إلى التجاري أو العكس عندنا،
فمن اختصاص املجلس البلدي ،أما هناك فاألمر يحتاج إلى موافقات ما لها
أول وال تال ،يعني الشغلة تصير لكن عامل الوقت قاتل .وأعود إلى استثناءات
البناء عندنا ،خصوصا في الفلل ،وأنقل لكم تجربة حية أخبرني بها صديق
عنده «قسيمتان متجاورتان» ويبي يبني ڤلتني له وألبنائه ،فطلب منه املهندس
أخذ موافقة من املدير العام للبلدية على التصميم ،فسألته «ليش عندك ما هو
مخالف للقانون؟» .فأجاب ب�ـ«ال» ،فاقترحت عليه الذهاب إلى مكتب هندسي
آخر ونسأله ،وفعال ذهبت معه وكان جواب املهندس صاعقا ،ونقال عنه« :إن
األفضل نعمل كروكي وتاخذه ملكتب السيد املدير العام العتماد التصميم».
وما أطول عليكم صاحبنا أخذ الكروكي من املهندس وعليه املالحظات املطلوب
استثناؤها ،وهي بواقع األمر ال تخالف القانون ،وبعثها مع مندوبه إلى مكتب
املدير العام وأخذوا منه املعاملة ورقم تلفونه .وفعال بعد كم يوم اتصلوا على
املندوب وعطوه املعاملة مع بعض املالحظات التي يجب االلتزام بها .وخلوني
هني أش��رح لكم اللي ص��ار حسب علمي وفهمي امل�ت��واض��ع لهذا األم��ر ،فكل
تصميم هندسي يتطلب أحيانا بعض املرونة ،ويوم كانت املرونة بيد موظفي
البلدية وقع العديد من التجاوزات من بعضهم ،ما حدا حصرها بمكتب املدير
العام ،وصار معلوما للمكاتب الهندسية هذا اإلجراء ،فقبل ال يدخلون املعاملة
على النت وتتأخر نتيجة شك املهندسني هناك بنوايا املواطن بتحويل الفيال
إلى شقق بعد التيار ،ص��اروا يحولون املواطن إلى مكتب املدير العام .ونظرا
للحجم الكبير من املعامالت ومراجعة املواطنني أنيطت املهمة إلى مهندسني
«قد يتبعون مكتب املدير العام مباشرة» وهناك تدرس املعاملة معماريا وتنحط
عليها املوافقة أوالرفض أو ما بني ذلك وذاك ويجري توقيعها .وبعدها تقدم
املعاملة للبلدية مع تلك املوافقات وتخلص بأيام .الصراحة ما قدرت أوصل إلى
قناعة بنظام الكنديني اللي ياخذ منك سنوات إلصدار رخصة ،وكذلك سهولة
الرخصة ومساعدة املعنيني للمواطنني والتي يقابلها تفنن بعض املواطنني
ولألسف في مخالفة القانون وتحويل مناطقنا إل��ى ع�م��ارات .ونصيحة من
القلب إل��ى املعني ب��األم��ر :قانون البناء وق��ان��ون اإلي�ج��ار ما راح يخدمونك في
رسالتك ورؤيتك اإلصالحية ،وإذا تحب مر على ضواحي الكويت وراح تشوف
بعينك شنو صاير هناك من مخالفات صارخة! وما أقول إال اهلل يعينك ويعني
هالبلد.
ونختم باملقال القادم بمقارنة لنظام السمسرة العقارية بني كندا والكويت.
وتسلمون.
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رأي وموقف

سياسة
بال سياسيين

عبدالمحسن يوسف جمال
م� ��ا ح� � ��دث ف� ��ي م �ج �ل��س األم � � ��ة أخ � �ي � �رًا ه��و
م �ح ��اس �ب ��ة امل �ص �ل �ح�ي�ن ع� �ل ��ى إص�ل�اح� �ه ��م،
وعقابهم على ما لم يفعلوه ،وإخراجهم من
منصبهم ،وملا يقضوا به سنة واحدة؛ ألنهم
ب ��دأوا بمحاسبة املخطئني وامل�ع�ت��دي��ن على
املال العام.
ال ��وزي ��رة ج �ن��ان م �ح �س��ن رم� �ض ��ان ،وزي ��رة
األش � �غ� ��ال ال� �ع ��ام ��ة وزي � � ��رة ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
َّ
اإلس� �ك ��ان ،ت�س��ل�م��ت م�ن�ص�ب�ه��ا ب �ع��د ح��ادث��ة
األم � �ط � ��ار األخ� � �ي � ��رة ،وم � ��ا ي� �ع ��رف ب �ت �ط��اي��ر
الحصى في شوارع الكويت ،وكان املطلوب
ّ
ولكن
منها إص�لاح «م��ا أف�س��ده اآلخ ��رون»،
ه ��ؤالء اآلخ��ري��ن ل��م ي�ت��رك��وه��ا تكمل عملها
اإلص�ل�اح��ي ،ب��ل ت�ك��ال�ب��وا ع�ل�ي�ه��ا ليبعدوها
ّ
بسرعة عن عملها ،وملا تكمل سنة اإلصالح
التي بدأتها.
استجواب الوزيرة كان غريبًا والفتًا للنظر
لكل م��ن ت��اب�ع��ه ،فكما ق��ال��ت ال�س�ي��دة صفاء
الهاشم ف��ي مرافعتها البليغة «إن ال��وزي��رة
َّ
ف ��ن ��دت م� �ح ��اور االس� �ت� �ج ��واب ج � ��زءًا ج ��زءًا
باألدلة والبراهني» ،إال أن «اإلعدام السياسي»
ك��ان ُم�ع� ّ�دًا لها قبل أن ت�ب��دأ ،وإخ��راج�ه��ا من
املجلس كان قرارًا متخذًا منذ مدة ،في حني
ُيفترض إخ��راج الكثير من ال��وزراء الذين ال
ينبغي ان يعودوا أدراجهم إلى مقاعدهم في
مجلس االمة!
وم ��ن امل�س�ت�غ��رب ان امل�ج�ل��س ن�ف�س��ه خ��ال��ف
الئحته ال��داخ�ل�ي��ة؛ حيث تنص ب��وض��وح في
املادة « ١٣٦وال يجوز قفل باب املناقشة في
االستجواب قبل ان يتحدث ثالثة من طالبي
ال�ك�لام م��ن ك��ل ج��ان��ب على األق ��ل» ،واكتفى
بالسماع ال��ى عضو واح��د ف��ي سابقة غير
دس�ت��وري��ة ف��ي م�م��ارس��ة أخ�ط��ر أداة رقابية
ق��د ت� ّ
�وص��ل ال��وزي��ر ال��ى إخ��راج��ه م��ن الحياة
السياسية الى األبد!
وم��ع ان املقولة غير الدستورية ان املجلس
«س �ي��د ق� ��رارات� ��ه» ال ت �ص �م��د ام � ��ام ال �ق��اع��دة
ال �ق��ان��ون �ي��ة االص� �ي� �ل ��ة «ال اج� �ت� �ه ��اد م �ق��اب��ل
ال�ن��ص» ،ولكن التراخي في تطبيق الالئحة
ال��داخ�ل�ي��ة وال�ت�ش� ّ�ب��ث ب��ال��دس�ت��ور أدت ال��ى ما
ال تحمد عقباه ،وال�ت�ج��اوز على النصوص
الصريحة وال�ث��واب��ت البرملانية املعمول بها
في كل البرملانات العاملية األصيلة.
ُأي�ع�ق��ل ل�ه�ك��ذا مجلس ان ي�ح��اس��ب «ال��وزي��ر
املصلح ،بينما ُيبقي على َمن عليه عالمات
االستفهام من دون محاسبة»؟!
هل أصبح مقياس نجاح الوزير هو مقدار
ت�ج��اوب��ه م��ع ط�ل�ب��ات االع �ض��اء ،مهما كانت
مخالفة للقانون؟!
اس � �ت � �ج� ��واب ال� � ��وزي� � ��رة ج � �ن� ��ان ق � ��د ي� � � ّ
�درس
ك��أح��د ن �م��اذج االس �ت �خ��دام ال�خ�ط��أ ل�ل�أدوات
الدستورية ،واجتماع االعضاء على الخطأ،
مهما كان الصواب ّبينًا وواضحًا.
وال �س��ؤال :م��اذا يستطيع ال��وزي��ر ال�ب��دي��ل ان
يفعل أكثر مما فعلت الوزيرة جنان؟ وهل
سيعيد ال �ش��رك��ات امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�ض��واب��ط ال��ى
عملها لتعيد أخطاءها من جديد ،وكأنك «يا
بو زيد ما غزيت»؟!
أظن إذا ُعرض هذا االستجواب على املحكمة
ال��دس�ت��وري��ة فستحكم ببطالنه ،ألن ال�ع��وار
فيه بينّ  ،والخلل واضح!
اللهم احفظ ديموقراطيتنا من كل سوء!
ونقول للسيدة جنان :كفاك اهلل إرهاق نفسك
في ّ
جو موبوء ،ليس للمصلح مكان فيه.

الكويت 13

ّ
كتاب وآراء

ّ
التعلم ما بين الذاكرة والنسيان

ّ
تمكن العلماء في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس عام 2008
من رؤية تشكل واستعادة الذاكرة في خاليا الدماغ .ولهذا املوضوع
تأثيرات ليس على الكشف عن عملية أداء أجزاء الدماغ لوظائفها،
وإنما على كيفية التعلم ،ألن التعلم وإلى حد كبير ناتج عن تشكل
الذاكرة ،بل إن مثل هذا االكتشاف يمكن أن يعطي الفرصة لكتابة
قصص الخيال العلمي .فالكشف عن تشكل الذاكرة واستعمالها
ينقلنا إل��ى م�ج��ال التحكم ب��ال��ذك��اء ،ك�م��ا ينقلنا ال��ى كيفية وع��ي
اإلنسان بنفسه واآلخرين.
ل�ك��ن ص��اح��ب ك�ت��اب «ك�ي��ف نتعلم  »How We Learnبنيديكت
ك ��اري  ،Benedict Careyال ��ذي أش ��ار ف��ي فصله األول ال��ى ه��ذا
اإلن �ج��از اإلن �س��ان��ي ال�ع�ظ�ي��م ،ال ��ذي م�ك��ن ال�ع�ل�م��اء م��ن رؤي ��ة تشكل
الذاكرة في الدماغ ،هدف في البناء على هذا االكتشاف إلى مراجعة
تجارب أج��راه��ا علماء نفس تربويون لتحسني التعلم ،من خالل
قياس أفضل امل�س��ارات ل��زي��ادة ال��ذاك��رة ،التي ترتبط بالقدرة على
االستيعاب أو التعلم .فموضوع بنيديكت كاري في كتابه يبحث في
فيسيولوجيا الدماغ بطريقة مبسطة للتعرف على وظائفه ألغراض
تربوية تعليمية .فيذكر مثال أن من أهم النتائج التي اكتشفت حول
تشريح الدماغ في النصف الثاني من القرن العشرين أن وظائف
الدماغ ليست موزعة على كتلته بالتساوي ،بمعنى أن هناك آالف
الوظائف موزعة على أجزاء مختلفة من الدماغ.
ومن أكثر وظائف الدماغ جاذبية تلك التي يقوم بها الهيبوكامبوس
 Hippocampusالقريب من مركز الدماغ ،والذي يعتبر بوابة الدماغ
لتخزين املعلومات الجديدة .وقد جرى اكتشاف دوره ،بعدما أزيل
الهيبوكامبوس في عملية جراحية ،فقد لوحظ أن ذاك��رة املريض
توقفت عن التخزين ملعلومات جديدة ،حتى ولو لدقائق .فقد فشل
م��ري��ض أن ي�ت��ذك��ر معلومة ج��دي��دة م�ث��ل  .3 ،2 ،1ل�ك��ن املعلومات

القديمة التي تعلمها املريض قبل إزالة الهيبوكامبوس لم تتأثر ،مما
يثبت أن دوره يقتصر على تحويل املعلومات الجديدة إلى الجزء
األعلى من الدماغ لتثبت في الذاكرة.
هذا ومع أن الحديث عن فيسيولوجيا الدماغ بالغ التعقيد ويقتصر
على املتخصصني ،ف��إن الحديث عن العملية التعليمية من خالل
عمل الذاكرة في الدماغ ال يتطلب إال تجارب بسيطة نسبيا .فمثال
ل��و طلبنا م��ن مجموعة م��ن ال�ط�لاب أن ي�ق��رأوا وي�ت��ذك��روا خمسني
كلمة ملدة ساعة ،ثم اختبرنا كم عدد الكلمات التي يتذكرونها بعد
س��اع��ة ،ث��م س��اع�ت�ين ،ث��م أرب��ع س��اع��ات ،ث��م ي��وم ،ف�ي��وم�ين ،لالحظنا
أن ع��دد ال�ك�ل�م��ات ال�ت��ي ي�ت��ذك��ره��ا امل �ش��ارك ي�ن�ح��در ب �م��رور ال��زم��ن.
مشكلة ما يسمى منحنى النسيان ،حيث ينحدر املنحنى بمرور
ال��وق��ت ،ومنحنى النسيان ه��ذا يطلق عليه اس��م منحنى هيرمان
إيبينغهاوس  ،Ebbinghausنسبة إلى العالم األملاني ال��ذي أجرى
ه��ذه ال�ت�ج��رب��ة ف��ي  .1880ل�ك��ن اإلن�ك�ل�ي��زي فيليب ب ��االرد Philip
 Ballardاكتشف أخ�ط��اء ف��ي منحنى ايبينغهاوس ،فقد أج��رى
تجربة الس�ت�ع��ادة ال��ذاك��رة ع��ام  ،1913وك��ان��ت نتائجها مناقضة
لنتائج ايبينغهاوس .فقد اكتشف أن في بعض مراحل استعادة
ال��ذاك��رة ال ت�ت�ن��اق��ص ،وإن �م��ا تتحسن .وق��د أح ��دث ه��ذا ض�ج��ة بني
العلماء .لكن األمور أصبحت أكثر وضوحا بعد أن وجد أن سبب
ذلك يرجع إلى أن ايبينغهاوس استعمل كلمات ال معنى لها ،بينما
استعمل ب��االرد أبياتًا شعرية .فكانت النتيجة أن��ه م��ن املمكن أن
تتحسن قدرة اإلنسان على استعادة الذاكرة بعد مرور الوقت ،إذا
كانت املادة املطلوب تذكرها مادة ذات معنى ولها موسيقى.
ولعل من أهم ما يتطرق إليه كتاب «كيف نتعلم؟» لبنيديكت كاري،
هو بشأن األبحاث التي أجريت حول طريقة االستعداد لالمتحان أو
توزيع ساعات التدريس .فقد لوحظ أنه بشكل عام عندما تتطابق
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ظروف االمتحان مع ظروف الدراسة لالمتحان يكون أداء الطالب
أفضل .فعندما يدرس الطالب مستمعًا إلى موسيقى كالسيكية،
وي��ؤدي االمتحان تحت هذه الظروف ،يكون أداؤه أفضل من آخر
ً
درس مستعمال موسيقى كالسيكية وأدى االم�ت�ح��ان م��ن دون
موسيقى .فاملوسيقى مع املوسيقى للدراسة ،والهدوء مع الهدوء
هما األفضل.
ومن ناحية أخ��رى ،وجد أن طريقة التحضير لالمتحان ليس لها
تأثير على أداء االمتحان فقط ،وإنما على تذكر املادة املمتحن بها
على املدى الطويل .فقد لوحظ أن الطالب الذين يستعدون مدة أطول
لالمتحان ،بمعنى يبدأون الدراسة قبل االمتحان ملدة ثالثني ساعة
م��وزع��ة على عشرة أي��ام ،يكون أداؤه ��م أفضل م��ن ط�لاب درس��وا
ثالثني ساعة خالل  15يومًا .كما لوحظ أنهم يتذكرون املادة بشكل
أف�ض��ل بعد م��رور س�ن��وات على ال��دراس��ة م��ن ه ��ؤالء ،ال��ذي��ن كثفوا
دراستهم قبل االمتحان بأيام قليلة.
وأخ �ي �رًا ،ال ب��د أن أشير إل��ى أن��ه م��ع أن ق��وة ال��ذاك��رة مهمة للتعلم،
ف��إن قليال م��ن النسيان ه��و كذلك مهم لتعلم م��ا ه��و ج��دي��د .وكما
يقول الفيلسوف األميركي وليام جيمس« :عندما نتذكر كل شيء
سنكون مرضى كما لو كنا ننسى كل شيء».

الفصل بين
السلطات

شؤون وشجون
ً
ً
وط ��أت ق��دم��ي ه ��ذه ال��دن �ي��ا ط �ف�لا ص�غ�ي�رًا ح��ام�ل�ا م�ع��ي «س �ل��ة ال�ح�ي��اة
األساسية»؛ صفات إنسانية غرسها الباري بفطرتي لالستفادة منها
ُ
أي��ام حياتي وكلي شكر وامتنان ألفضاله بحقي دوم��ًا وأب �دًا .بمرور
السنني توشك بعض عناصر سلتي على النفاد؛ فالصبر ب��دأ ينفد،
كذلك فعلت الحكمة والتسامح ،لكن ل� ّ
�دي الكثير من األم��ل؛ فزجاجة
ُ
َ
اإلي�م��ان ممتلئة ع��ن بكرة أبيها ،واإلي �م��ان يصنع امل�ع�ج��زات .تعلم يا
ُ
إلهي أنني لم أع��د بحاجة إل��ى بعض املكونات التي استنزفت بفضل
ُ
استخداماتها املتعددة كاالعتماد على اآلخرين ونوبات الغضب التي
ُ
وصغر سني!
سببت املتاعب لآلخرين أيام طفولتي ِ
ُ
حان وقت تطوير «سلة الحياة» التي منحتني إياها ،وتزويدها بمنتجات
جديدة ،فقد بانت حاجتي املاسة إلى بعض العناصر الحيوية .بداية
أود أن تمأل زجاجتي الصبر والتحمل ألقصى حد ممكن ،ومنحي
ُ
كميات هائلة من النضجني الفكري واملعنوي لحاجتي امللحة إليهما،
ُ
ُ
وصندوقا كبيرا من االبتسامات التي تبهجني وتسعد الناس ،والتمكن
من االلتحاق بدورة مكثفة ألتعلم كيف أكون أكثر حكمة وتسامحًا.
ُ
أرج��و م��ن جاللتك أن تمنحني بوصلة توجهني للمسار الصحيح
ُ
وتقودني لخدمة البشر والتعامل مع الجميع باملساواة ومن دون أدنى
ً
ُ
تمييز ،رب��ي امنحني خ�ي��اال واس�ع��ًا؛ ولكن ال تكثر منه ،ك��ي ال أحلق
ُ
بعوالم غامضة بحال أخ��ذي لجرعات كبيرة منه ،وف��ي املقابل أكون
ممتنًا إذا أرسلت لي حجرين ثقيلني لتثبيت قدمي على األرض ولحفظ
توازني مع واقع الحياة.
ُ
أطلب منك يا إلهي فرشاة رسم ضخمة ألزين الحياة باأللوان الزاهية،
وممحاة كبيرة أزي��ل بها الظلم وال�ظ�لام ،كما أرغ��ب في سلة ُمهمالت

منال أحمد الكندري

عرفان أمين
ُ
ُ
للتخلص من املسائل امل��ؤمل��ة وك��ل ما ُيسيء إل��ى اآلخ��ري��ن ُويحزنهم،
وعلبة من الضمادات لعالج كدمات القلوب املجروحة .أتمنى تملك رؤية
ُ
ثاقبة القتناص فرص الحياة ،وساعة ضخمة ُيمكن مشاهدتها من كل
ُ
الجهات لتذكرني بقضاء ساعات أيامي التي تمر بسرعة في خدمة
املجتمع وعدم تضييعها بتوافه األمور ،أترجاك أن ترسل لي الكثير من
القوة والعزيمة والثقة بالنفس لتحمل صعاب الحياة ومشاكلها ،ولكي
ُ
تساعدني على الوقوف عقب السقوط أرضًا.
أرغ��ب في جرة كبيرة من الحبوب التي تمنحني قوة اإلرادة وااللتزام
ُ
ُ
ملكافحة األن��ان�ي��ة وال�ح�س��د ،تكبح الطمع وال�ج�ش��ع وت�ض��اع��ف ال� ُ�ج��ود
والكرم ،عزيمة تمنع انجراري للغيبة واالفتراء ،وقلمًا ُم��زودًا بالكثير
من الحبر ،ألكتب إنجازاتي على صغرها والتعلم من إخفاقاتي وما
أكثرها حتى أحقق حلمي بتقديم ش��يء مفيد للبشرية .غاية أملي
ُ
ومناي أن تمنحني ُمتسعا من الوقت ألحقق ما يدور بذهني ،وعمل
شيء آلخرتي حتى افتخر بعودتي إليك ملء اليدين بما قدمته لتطور
َ
العالم ُ
ورقيه ،وإنجازًا ولو بسيطًا تستفيد منه البشرية لتعلم بأنني لم
ُ
ُ
أهدر الوقت ،أقدر ما تقرر بخصوصي وأشكرك مقدمًا على األفضال
والعنايات التي شملتني بها دومًا وأبدًا.

على نور
األع��راس الكويتية لها تحضيرات تعتبر مكلفة حتى املتوسطة منها،
ناهيك عن الحفالت املميزة امل�ص��روف عليها ببذخ وس�خ��اء ،وتتنافس
بعض العوائل على لقب عرس املوسم ،وال بأس فأصحابها أح��رار في
ما يملكون وما اعتادوا عليه ،فتتكفل إحدى أسر املعاريس بحفل عقد
القران واألخرى بحفل الزفاف ،وقد يتشاركون في مصاريف حفل واحد.
لكن في الكويت عرسا يقام في أحسن األح��وال كل أرب��ع سنوات ،وقد
يتكرر في بعض السنوات أكثر من م��رة ..هو العرس الديموقراطي ،وال
نعلم م ��وارد ال�ص��رف عليه ،خصوصًا م��ع ارت �ف��اع أس�ع��ار مستلزمات
الحملة االنتخابية في موسمه ،وعزوف األغلبية عن التطوع والعمل في
الحمالت من دون مقابل حتى بعض أهالي املرشحني ينتظرون املقابل
املادي!
ُ
َ
ف��ي ال ��دول ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ال�ت��ي ت�ح�ت��رم ج�م�ه��ور ال�ن��اخ�ب�ين ،ي�ف��ص��ح عن
مصادر تمويل الحملة االنتخابية واملبالغ املصروفة على تلك الحمالت،
أيًا كان مصدرها.
ق��ان��ون االنتخاب الكويتي يحتوي على  ٥٣م��ادة مقسمة إل��ى  ٦أب��واب،
لكن لم تذكر أي مادة أو باب ضوابط وآلية تمويل الحمالت االنتخابية.
علمًا أن أهم عنصر فيها هو توافر امل��وارد املالية لتلك الحملة ،فمن أين
يدفع املرشح فواتير الخيام والوجبات واإلعالنات في الشوارع واإلذاعات
والتلفزيونات واملقابالت على القنوات التلفزيونية الخاصة وحسابات
السوشيال ميديا وغيرها من وسائل نجاح أي حملة؟!
وعلى درج��ة أهمية التمويل تكون صعوبة ت��واف��ره ،ويعزف الكثير عن
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خ��وض املعركة االنتخابية مع توافر كل مقومات املرشح والنائب لعدم
ت��واف��ر امل ��ال ال�ك��اف��ي ل�ه��ا ،إال أن�ن��ا ن��رى ح�م�لات ف��ي م��وس��م االن�ت�خ��اب��ات
مصروفا عليها مبالغ تصل إلى ماليني الدنانير! تقول إحدى املرشحات
ع�ن��دم��ا ت�ق��ل امل� ��وارد ك��ان��ت ت��رس��ل بعضًا م��ن ك��وادره��ا للحصول على
األم��وال من بعض التجار املؤمنني بأهدافها! وف��ي حديث ألح��د النواب
الشباب عن كيفية تمويل حملته االنتخابية  -وهو موظف ابن موظف  -أن
أحدهم متابع له قبل الترشح وأبدى إعجابه ودعمه لخطوة ترشحه ،فقدم
له إعالنات الشوارع مجانًا أثناء حملته االنتخابية ،فهل يدفع هؤالء من
دون الحصول على عوائد؟!
هذه األموال وإن أسميناها تبرعات وآمنا بصدق النوايا وسمو األهداف
يجب إعالنها ،ال أن تكون قصصًا تروى بعد الوصول والخروج من قاعة
عبد اهلل السالم.
شفافية اإليداعات ومصروفات ميزانية الحملة االنتخابية يجب أن تعلن
للناخبني لتكتمل الصورة في حينها ويجري اختيار املرشح ومعرفة
م �ص��ادر ت�م��وي�ل��ه لتتضح ب�ن��ود رس��ال�ت��ه ال�س�ي��اس�ي��ة وأج �ن��دت��ه النيابية،
وليكون الناخب على نور.

اعتبر رجال القانون الدستوري ان نظرية الفصل بني
السلطات سمة من سمات الدولة الديموقراطية الحديثة،
ح�ي��ث ان تقسيم السلطة ال��ى «تشريعية  -تنفيذية
– قضائية» لم يكن أم�رًا حديثا او مبتدعًا ،فهو امر
تاريخي يرجع الى املفكر الفرنسي مونتيسكيو الذي
كان من أوائل املهتمني بموضوع الفصل بني السلطات،
وجاء الفيلسوف السويسري جان جاك روسو وعمل
على تعزيز دور الفصل بني السلطات ،وكانت له رؤية
متميزة في أن يكون للشعب دور في اتخاذ القرارات
ع��ن طريق وج��ود آلية عمل تسهم ف��ي تنظيم اعمال
السلطات وربطها م��ع الشعب م��ن خ�لال تصويتات،
استفتاءات شعبية.
ويعرف مبدأ الفصل بني السلطات بانه الوسيلة التي
تضمن تحقيق ال�ت��وازن الفعلي بني السلطات الثالث
والعمل من خاللها باستقاللية.
ان الفصل ب�ين السلطات ه��و األس��اس ال��ذي حرصت
ع�ل�ي��ه اغ�ل�ب�ي��ة ال��دس��ات �ي��ر ل �ض �م��ان امل ��وازن ��ة ب�ي�ن عمل
ّ
السلطات ،واال تهيمن سلطة على أخ��رى ،كما تبنى
هذا املبدأ رجال الثورة الفرنسية عام  ،1789وأصبحت
ً
تعمل ع�ل��ى م�ب��دأ ال�ف�ص��ل ب�ين ال�س�ل�ط��ات وك ��ان عمال
ناجحًا.
وهناك نوعان من أنواع الفصل بني السلطات ،الفصل
التام والذي يكون من خالله االستقاللية التامة لعمل
السلطات ويضمن تحقيق امل�س��اواة والعدالة بني كل
األط� ��راف .أم��ا ال�ف�ص��ل امل ��رن ،ف�ه��و يعمل ع�ل��ى ت��وزي��ع
األدوار بني السلطات والجهات ،وهذا النوع يسهم في
تحقيق التعاون الخاص بموضوع اختيار وزراء من
ً
داخل البرملان مثال.
وم��ا ن ��راه ف��ي وق�ت�ن��ا ال�ح��ال��ي م��ن خ�ل�ال ع��دة مجالس
يتعارض مع هذا املبدأ وقد يكون بشكل غير مباشر،
لكنه أصبح ذا تأثير واضح على أداء مجلس االمة.
وبما ان الوظيفة األساسية للنائب في مجلس األمة
ه��ي س��ن ال�ق��وان�ين والتشريعات ال�ت��ي تنهض بجميع
ال�ج��وان��ب س��واء ك��ان��ت ج��وان��ب سياسية ،اقتصادية،
اج�ت�م��اع�ي��ة...ال��خ ،فهو منتخب م��ن ال�ش�ع��ب ،وم��ن هنا
ت�ت�ض��اع��ف م�س��ؤول�ي��ة ال �ن��ائ��ب م��ن أج ��ل رف �ع��ة ال��دول��ة
ومواطنيها.
وبما انه ال يجوز الي سلطة من السلطات ان تتنازل عن
دورها ألخرى ،فان استقاللية السلطات تعزز احترام
الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ،فضعف
السلطة ي��ؤدي ال��ى ظهور الصراعات السياسية التي
بدورها تهدم التطور والتنمية اللذين تطمح إليهما أي
دولة.

عندما يكون النائب سلعة!
في مقال سابق تحدثت عن تجار الواسطات وخطورتهم على
البلد ،وال�ي��وم نحن أم��ام أس��وأ أن��واع الفساد وأك�ث��ره خطورة،
ويهدد كيان ومقومات ال��دول��ة واملجتمع ،عندما يكون ممن
تأتمنه وم��ن يمثلك ي�ب��اع وي�ش�ت��رى ،وي�ك��ون سلعة بالسوق
تتداول بني الشاري واملشتري وبني بعض أصحاب النفوذ،
وتتغير أدوار السلعة حسب املصلحة واملوقف والحاجة ،ولها
وظ��ائ��ف ع��دة تستغل حسب طبيعة القضية ،وكلما أثبتت
والءها ونجاحها ارتفع سعرها.
عندما يؤتمن ممثلو األم��ة على مصالح الدولة واحتياجات
الناس ،ويقسمون اليمني ،ثم يحنث بعضهم بالقسم ،فيصبح
ال قيمة لألخالق والقيم ومصلحة الوطن لدى هذه النوعية،
فتجدهم يعيثون بالبالد فسادا مستغلني مواقع املسؤولية

لتحقيق مزايا ومكاسب تخالف القوانني واألنظمة واألعراف
ال �س��ائ��دة ،وي �ت�لاع �ب��ون وي �ت �ل��ون��ون ف��ي م��واق�ف�ه��م وينتقلون
م ��ن م�ع�س�ك��ر إل ��ى آخ ��ر ح �س��ب ح��اج��ة ال� �س ��وق ،وي��رف �ع��ون
شعارات اإلصالح والدين ،ويتقدمون الصفوف في املساجد
وال�ح�س�ي�ن�ي��ات ،وه ��م ب �ع �ي��دون ك��ل ال�ب�ع��د ع��ن ال��دي��ن وال�ق�ي��م
واألخالق ،ويتسولون ليال ونهارا لدى الحكومة ،ويصبح جل
همهم مصلحتهم الشخصيه وملء كبتاتهم.
إض��اف��ة إل��ى أن ه��ؤالء م�ع��روف��ون ب��ال��دوائ��ر الحكومية ،ولهم
اح�ت��رام وتقدير كبير ل��دى املسؤولني الكبار ،ويساعدونهم
ف��ي تمرير جميع ت�ج��اوزات�ه��م غير القانونية ،ب��ل منهم من
فتحوا مكاتب في منازلهم مع خدمة  24 / 7ناهيك عن أنهم
يتصدرون املجالس والدواوين.
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وم��ع م ��رور ال��زم��ن ت�ش��اه��د أث��ر ه��ذه ال�س�ل��ع ال��رخ�ي�ص��ة على
النظام ال�ع��ام للدولة م��ن فوضى بالتشريع وتعطيل الرقابة
وان�ت�ش��ار ال��رش��وة ومظاهر سلبية ل��م يعتد عليها املجتمع،
وبالنهاية الضحية في هذه السوق هو الوطن واملواطن ،فتجد
املواطن ال خيار أمامه سوى الوقوف مضطرا أمام مكاتبهم،

أحيانا يستقبلونه وأحيانا ال يستقبلونه ،يبحث عن واسطة
لتسهيل احتياجاته الشخصية من عالج ووظيفة وغيرهما،
فتنقلب املعادلة ،بدال من أن تجد النائب يسعى خلف املواطن،
فيصبح امل��واط��ن أس �ي��را ل ��ه ..وامل ��واط ��ن ال�ب�س�ي��ط ل��ن يكتفي
بإنجاز معاملته ويرحل ،وانما يقوم بالدعاء له بأن اهلل يكثر
من أمثاله.
ن�ح��ن اآلن أم ��ام م�س��ؤول�ي��ة وط�ن�ي��ة ك�ب�ي��رة ،وق��د ح��ان ال��وق��ت
التصدي لهؤالء الذين اعتبرهم سلعا رخيصة ومحاربتهم
أينما كانوا .واملسؤولية تقع أوال وأخيرا على املواطن ألنه هو
من أوصل هؤالء السلع الى هذه الكراسي ،فعليكم واجب أيها
املواطنون أن تغيروا نهج وثقافة اختيار ممثليكم ،ألن النهج
الحالي في االختيار ال يبني أوطانًا.

 14الكويت

البلدي

 7وظائف إشرافية شاغرة
في «األحمدي وحولي»
زكريا محمد
أع�ل�ن��ت ال�ب�ل��دي��ة ع��ن  7وظ��ائ��ف إش��راف �ي��ة ش��اغ��رة في
بلديتي محافظتي األحمدي وحولي.
ودع��ت البلدية الراغبني بالتقدم لهذه الوظائف الى
ت�ق��دي��م ط�ل�ب��ات�ه��م ل ��دى إدارة ش ��ؤون امل��وظ�ف�ين حتى
 25ال �ج��اري .وش�م�ل��ت ال��وظ��ائ��ف ال�ش��اغ��رة ف��ي بلدية
م�ح��اف�ظ��ة األح �م��دي  4وظ��ائ��ف ،ت�ش�م��ل رئ �ي��س قسم
ت��راخ �ي��ص امل �ح��ال ،ورئ �ي��س ق�س��م امل�ت��اب�ع��ة ،ورئ�ي��س

قسم األرشيف ،التابعة إلدارة التراخيص الهندسية،
إض ��اف ��ة ال� ��ى رئ �ي��س ق �س��م اإلح� �ص ��اء ال �ت��اب��ع إلدارة
التدقيق ومتابعة الخدمات.
وبينت البلدية أن الوظائف اإلشرافية الشاغرة في
بلدية حولي يبلغ عددها  ،3وهي :رئيس قسم املتابعة
في إدارة التراخيص الهندسية ،ورئيس قسم متابعة
املخالفات الهندسية ويتبع إدارة التدقيق واملتابعة
الهندسية ،ورئيس قسم حجز املركبات التابع إلدارة
النظافة العامة وإشغاالت الطرق.
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بقيمة  880ألف دينار ..وإعداد دراساته يستغرق عاماً

البلدية ّ
وقعت عقد
«كورنيش الجهراء» االستشاري

أك� � ��د امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام ل� �ب� �ل ��دي ��ة ال �ك ��وي ��ت
امل�ه�ن��دس أح�م��د امل�ن�ف��وح��ي أن البلدية
ماضية قدما في دعم رؤية كويت 2035
م��ن خ�ل�ال تنفيذ ال�ع��دي��د م��ن امل�ش��اري��ع
الداعمة لخطة الدولة التنموية ،آخذة
ف��ي االع �ت �ب��ار ت�ن�ف�ي��ذ ال �ت��وج��ه ال�س��ام��ي
بضرورة دعم الشباب.
وق� ��ال امل �ن �ف��وح��ي خ�ل�ال ت��وق �ي �ع��ه ع�ق��دا
اس �ت �ش��اري��ا مل �ش��روع ت �ط��وي��ر ال��واج �ه��ة
ال� �ب� �ح ��ري ��ة ف � ��ي ال � �ج � �ه� ��راء (ك ��ورن� �ي ��ش
ال �ج �ه��راء) م��ع م�ك�ت��ب «خ�ط�ي��ب وعلمي
مهندسون استشاريون» باملشاركة مع
املكتب املحلي «دار االستشارات الفنية»
ب �ح �ض��ور ن��ائ �ب��ة امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ش��ؤون
قطاع املشاريع م .نادية الشريدة ،اننا
نسعى بكل جهدنا لضمان سرعة طرح
وإنجاز مشاريعنا من خالل إيجاد آلية
م��رن��ة م��ن ش��أن�ه��ا امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى امل��ال
العام وعدم هدره بتجميد الدراسات.

المنفوحي يقطع كعكة االحتفاء بتوقيع العقد | البلدية

وأكد نائب املدير العام للبلدية لشؤون
ق �ط��اع امل �ش��اري��ع م .ن��ادي��ة ال �ش��ري��دة أن
ال �ب �ل��دي��ة ت �ع �م��ل ج ��اه ��دة ع �ل��ى ت�ع�ظ�ي��م
دور القطاع الخاص بإسناد مثل هذه
املشاريع التنموية له ليكون له دور في

نهضة ال�ب�لاد ،مشيرة إل��ى أن مشروع
ت� �ط ��وي ��ر واج � �ه� ��ة ال � �ج � �ه� ��راء ال �ب �ح��ري��ة
يستهدف تحسني م�س�ت��وى ال�خ��دم��ات
ال�س�ي��اح�ي��ة وال�ت��رف�ي�ه�ي��ة وال�ت��روي�ح�ي��ة
للمواطنني واملقيمني.

وكشفت الشريدة أن قيمة عقد املشروع
تبلغ  880ألف دينار دينار وسيستغرق
ت �ن �ف �ي��ذه ع ��ام ��ا واح � � ��دا ل �ي �ك��ون وج �ه��ة
ب �ح��ري��ة س �ي��اح �ي��ة وي �س �ت �ق �ط��ب س �ك��ان
مدينة الجهراء واملناطق املحيطة بها.
وت �ع �ه��د رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ادارة م�ك�ت��ب
خطيب وعلمي م .فيصل العلمي مراعاة
االع � �ت � �ب� ��ارات ال �ب �ي �ئ �ي��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة
واالجتماعية وع��راق��ة منطقة الجهراء
وت�خ�ط�ي�ط�ه��ا ال �ع �م��ران��ي خ �ل�ال تنفيذ
املشروع.
ووص�ف��ت م��دي��رة مكتب دار الكويت
ل�لاس�ت�ش��ارات الفنية نبيلة امل�ش��ري
امل �ش��روع ب��أن��ه ح�ي��وي وم�ه��م ألهالي
ال � � � �ج � � � �ه� � � ��راء ،خ� � �ص � ��وص � ��ًا أن ه � ��ذه
املحافظة تفتقر الى مناطق ترفيهية
وواج �ه �ت �ه��ا ال�ب�ح��ري��ة غ�ي��ر مستغلة
وس � ��وف ي� �ك ��ون ه� ��ذا امل � �ش� ��روع ن�ق�ل��ة
ترفيهية نوعية.

«الفنية» تبحث إطالق اسم مشاري العصيمي

«القانونية» أقرت الئحة المقابر
مشعل السالمة
أوص� ��ت ال�ل�ج�ن��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة وامل��ال �ي��ة في
امل �ج �ل��س ال �ب �ل ��دي ف ��ي اج �ت �م��اع �ه��ا ال ��ذي
عقدته أمس برئاسة العضو حمد املدلج،
ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى م �ش��روع ال �ق��رار ال� ��وزاري
بشأن الئحة تنظيم الجنائز ونقل املوتى
والدفن واإلشراف على املقابر.
وأج� �ل ��ت ال �ل �ج �ن��ة ب �ح��ث م� �ش ��روع الئ �ح��ة
إش� � �غ � ��االت ال � �ط � ��رق ال � �ع ��ام ��ة وامل � �ي ��ادي ��ن
واألرصفة والساحات العامة ،فيما ابقت
ع �ل��ى ج��دول �ه��ا م �ش ��روع الئ �ح��ة ال�ن�ظ��اف��ة
العامة ونقل النفايات.
على صعيد اخ��ر ،تناقش اللجنة الفنية
ف��ي اجتماعها ال�ي��وم ال�ث�لاث��اء اق�ت��راح��ات
ب ��إض ��اف ��ة ن� �ش ��اط م �ك��ات��ب ف� ��ي امل �ي��زان�ي�ن
ب ��امل �ن ��اط ��ق ال �ح ��رف �ي ��ة ل �خ ��دم ��ة أص �ح ��اب
ال �ق �س��ائ��م وت��رك �ي��ب أل� � ��واح ش �م �س �ي��ة ف��ي

س��اح��ات امل �ق��اب��ر غ �ي��ر امل�س�ت�غ�ل��ة ،واب� ��راز
أس �م ��اء ال� �ش ��وارع ع �ل��ى ج�م�ي��ع ال�لاف �ت��ات
االستداللية بجانب االس��م وإط�ل�اق اسم
امل ��رح ��وم م �ش ��اري ال�ع�ص�ي�م��ي ع �ل��ى اح��د
الشوارع.
وستبحث اللجنة خطاب اتحاد العقاريني
ب�ش��أن منح ال�ق�ط��اع ال�خ��اص ح��ق االدارة
والصيانة خ�لال فترة استثماره ملواقف
ال �س �ي��ارات امل�ت�ع��ددة األدوار ف��ي مختلف
مناطق الكويت وتحفيزه لبناء مواقف
ب��امل �ش��ارك��ة م ��ع ال ��دول ��ة وت �ط��وي��رم��واق��ع
دور السينما .وت�ب�ح��ث لجنة ال�ع��رائ��ض
والشكاوى غدا االربعاء رد وزير األشغال
العامة حول اسباب تخلف ممثلي الوزارة
ع��ن حضور اجتماعات اللجنة وشكوى
أه��ال��ي منطقة ال�ش��ري��ط الساحلي بشأن
ت �غ �ي��ر اس �ت �خ ��دام م �ن��اط �ق �ه��م م ��ن م�ن�ط�ق��ة
سكنية الى مجمعات تجارية.

العتيبي :مخاطبة «البلدي» في اختصاصاته
المحرر البلدي
دعا رئيس املجلس البلدي أسامة
ال�ع�ت�ي�ب��ي األم�ي��ن ال �ع ��ام للمجلس
ب��در ال��رف��اع��ي إل��ى مخاطبة جميع
وزارات الدولة وهيئاتها إلبالغها
ب�ت��وج�ي��ه خ�ط��اب��ات�ه��ا إل ��ى املجلس
ً
م �ب��اش��رة ف ��ي األم � ��ور ال �ت��ي ت��دخ��ل
ضمن اختصاصاته لسرعة انجاز
امل� ��وض� ��وع� ��ات وت ��ذل� �ي ��ل ال �ع �ق �ب��ات
ً
التي تعترضها خ��دم��ة للمصلحة
العامة.
وع� �ل ��ى ص �ع �ي��د آخ � ��ر دع � ��ا ال �ع �ض��و
م �ش �ع��ل ال �ح �م �ض��ان إل � ��ى م�ن��اق�ش��ة

ال�س�م��اح ب��إق��ام��ة خ�ي��ام للجمعيات
ال�ت�ع��اون�ي��ة م��ن دون ت��رخ�ي��ص في
الجلسة الرئيسية األسبوع املقبل.
وق��ال الحمضان في خطاب وجهه
إل ��ى رئ �ي��س امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي ب��أن��ه
نما إلى علمنا السماح بقيام خيام
تجارية للجمعيات التعاونية من
دون ت��رخ �ي��ص ،وه �ن��اك تعليمات
ب�ع��دم مخالفتها ،علمًا ب��أن هناك
الئحة املعارض املؤقتة ،التي تنظم
ه��ذه األم� ��ور ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن إق��ام��ة
ه ��ذه ال �خ �ي��ام امل �خ��ال �ف��ة ي� ��ؤدي ال��ى
ح��رم��ان ال��دول��ة م��ن رس��وم إقامتها
ويعتبر تبديدا ألموال الدولة.

اليت
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ليلى آغا :تكرار نوبات السكر سيؤدي إلى تلف الصحة وتدميرها

اإلرهاق وقلة النوم ..ضمن أسباب ارتفاع السكر
د .خلود البارون
يجب أال يستسلم املصاب بالسكر للمرض ،فيتخاذل
ع ��ن ال �ق �ي��ام ب �ك��ل م ��ا ي �ل��زم ل �ح �م��اي��ة ص �ح �ت��ه م ��ن ه��ذا
امل��رض امل��زم��ن ال�خ�ط��ر .وزي ��ادة معلوماته ح��ول طرق
التعامل مع نوبات تذبذب معدل سكر الدم من األمور
األس��اس�ي��ة ،التي تزيد سيطرته على امل��رض ووقايته
من مضاعفاته .ورغ��م معرفة الكثير لكيفية التعامل
مع هبوط السكر ،فإن غالبيتهم يحتار ويتوتر بشأن
كيفية التعامل من نوبات االرتفاع.
ونظرًا ال��ى ارتباط الهبوط بأعراض مخيفة ،كالتعرق
والتشويش والضعف واإلغماء ،فالكثير يعتقد خطأ أن
الهبوط أكثر ضررًا من االرتفاع .بيد أن تكرار نوبات
ارت�ف��اع سكر ال��دم س�ي��ؤدي م��ع م��رور ال��وق��ت ال��ى تلف
وتدمير لصحة الشرايني واألعصاب وجميع األعضاء،
كالعني والكلى والقدم .وشرحت ليلى آغا ،اختصاصية
التغذية العالجية قائلة« :بغض النظر عن نوع السكر
وطريقة عالجه (س��واء الحقن او العقاقير الفموية)،
فالجميع ع��رض��ة ل�ن��وب��ات ارت �ف��اع ال�س�ك��ر .فيصابون
ب��أع��راض ارت �ف��اع ال�س�ك��ر ال�ش��دي��د م�ث��ل ك�ث��رة ال�ت�ب��ول،
الجوع مع الشعور بآالم البطن ،جفاف الحلق ،العطش،
زغللة ال�ع�ين ،ال�ن�ع��اس ،امل��زاج�ي��ة والعصبية ب�لا سبب،
وال �ت��وت��ر امل �ف��رط .ول�ل�أس��ف ،ف��ال�ك�ث�ي��ر ال ي �ع��رف كيف
يتعامل مع هذه الحالة بشكل صحيح».

معدل السكر المتزن
ل�ل��وق��اي��ة م��ن م�ض��اع�ف��ات ال�س�ك��ر ينصح ال�خ�ب��راء ب��أن
يحافظ املريض على اتزان قراءات (ملمول) معدل سكر
الدم اليومي ،ليكون :ال يتعدى  5.5عند االستيقاظ من
ال�ن��وم ،خ�لال ال�ي��وم م��ا ب�ين  3.5ال��ى  ،6.5بعد ساعتني
من وجبة الطعام ما بني  6.7الى  7وقبل النوم ما بني
.7.5 - 5

مسببات ارتفاع السكر
¶ ن�س�ي��ان اخ��ذ ج��رع��ة ان�س��ول�ين س��ري��ع امل�ف�ع��ول قبل
تناول وجبة تحتوي على كربوهيدرات.
¶ حساب جرعة انسولني سريع املفعول تقل عن كمية
الكربوهيدرات في الوجبة املتناولة.
¶ خالل الفترة املبدئية من مرحلة البلوغ.
¶ اثناء املرض (ارتفاع درجة الحرارة ،الدورة الشهرية
للمرأة ،االلتهابات مثل نزالت البرد).
¶ الصيام لفترة طويلة يسبب افراز الكبد لكمية كبيرة
من مخزونه من السكر الى مجرى الدم.
¶ العالج بمواد هرمونية مثل مشتقات الكورتيزون
واالستيرويد وغيرها
¶ فرط القلق والتفكير والعصبية.
¶ االرهاق وقلة النوم.
¶ ع� � ��دم ع �ل ��اج ارت� � �ف � ��اع ال� �س� �ك ��ر ال � �ش ��دي ��د وظ� �ه ��ور
الكيتون (اسيتون ال�ب��ول) عبر أخ��ذ جرعة االنسولني
التصحيحية.
¶ ت �ن��اول ك�م�ي��ة ك�ب�ي��رة م��ن ال �ك��رب��وه �ي��درات البسيطة
السريعة االمتصاص من دون الحاقها بالرياضة.

¶ خطأ في تناول العالج ال��ذي وصفه املعالج قبل او
بعد تناول الوجبة.

خطوات عامة لعالج االرتفاع
بشكل عام ،يهدف العالج التغذوي الى تعليم املصاب

كيف يتعامل بنفسه وبشكل سليم مع نوبات ارتفاع
السكر .ويشمل ذل��ك ال�خ�ط��وات العامة التالية :تعديل
نوعية وكمية الكربوهيدرات املتناولة ،تأخير تناول
ال��وج�ب��ات ،زي��ادة النشاط الحركي ،ش��رب امل��اء ،تغيير
جرعات األنسولني التي تؤخذ في بداية الوجبة (إضافة
ال�ج��رع��ة التصحيحية  -يتعلم م��ن اخ�ص��ائ��ي التغذية

كيفية حسابها بحسب الحاجة).

حاالت وخطوات خاصة
 -1قبل الوجبة الرئيسية ،ارتفاع خفيف (سكر الدم
=  8الى )14.9

د .سعاد الفضلي:
تضاعف أعداد المصابين يحتم تكثيف حمالت التوعية
قالت د .سعاد الفضلي ،عميدة كلية العلوم الطبية املساعدة
إن مرض السكري من اكثر االمراض شيوعا عامليا ومحليا.
فالسجالت الصحية تشير ال��ى تضاعف اع��داد املصابني به
خالل السنوات االخيرة في منطقة الخليج عموما .مما يحتم
على جميع قطاعات الدولة وضع خطط استراتيجية لتكثيف
الجهود والحمالت الصحية التي تعني بزيادة الوعي الصحي
ب�ك�ي�ف�ي��ة م �ح��ارب��ة ه ��ذا امل� ��رض ،م�ش �ي��رة إل ��ى أن أه ��م خ �ط��وات
التغلب على هذا املرض هو تكثيف حمالت التوعية لتشجيع
ات �ب��اع أس �ل��وب ال�ح�ي��اة ال�ص�ح��ي وزي ��ادة ال��وع��ي ب�ط��رق ت�ف��ادي
امل ��رض وك�ي�ف�ي��ة اك �ت �ش��اف��ه وع�ل�اج ��ه .وم��واك �ب��ة ل �ي��وم ال�س�ك��ر
العاملي املوافق  11-14من كل عام ،نظمت كلية العلوم الطبية
املساعدة ،يوما خاصا ملرض السكري.
وتضمنت الفعالية مشاركة كوادر طبية وفرت فحوصات مجانية
للسكر وضغط الدم واإلجابة عن االستفسارات الصحية.

أدوية ارتفاع ضغط الدم..
تؤثر في الحالة المزاجية
د .والء حافظ
دراسة جديدة أظهرت أن األدوية
ال�ش��ائ�ع��ة ل�ع�لاج ارت �ف��اع ضغط
ال � � ��دم ق� ��د ت ��زي ��د م� ��ن م �خ��اط��ر
اإلص��اب��ة ب��اض�ط��راب��ات ح��ادة
ف ��ي ال �ح ��ال ��ة امل ��زاج� �ي ��ة م�ث��ل
االك � �ت � �ئ� ��اب أو اض � �ط� ��راب
ثنائي القطب.
وق � � � ��ام ب� � �ه � ��ذه ال � ��دراس � ��ة
ف��ري��ق بحثي بمعهد علوم
ال� �ق� �ل ��ب واألوع� � �ي � ��ة ال ��دم ��وي ��ة
وال � � �ع � � �ل� � ��وم ال � �ط � �ب � �ي� ��ة ،ج ��ام� �ع ��ة
غ�ل�اس �ك��و ب��امل �م �ل �ك��ة امل� �ت� �ح ��دة ،ح�ي��ث
ً
أخ �ض �ع��وا ح��وال��ي  144.066م��ري��ض��ا ت �ت ��راوح أع �م��اره��م ب�ي�ن  40و80
ع� ً�ام��ا ومتواجدين ف��ي مستشفيني إسكتلنديني كبيرين يعالجون من
ارتفاع ضغط الدم باستخدام مضادات أنجيوتنسني أو حاصرات بيتا
أو م�ض��ادات الكالسيوم أو م��درات ال�ب��ول مل��دة  90ي� ً
�وم��ا للمقارنة م��ع ما
ً
يقرب من  936.111مريضا ال يتناولون ًأي��ا من هذه األدوي��ة .وقد وثق
ال�ب��اح�ث��ون دخ��ول ب�ع��ض األش �خ��اص م�ح��ل ال��دراس��ة املستشفى بسبب
إصابتهم باضطرابات في الحالة املزاجية مل��دة خمس سنوات من بدء
ت�ن��اول�ه��م أدوي ��ة ارت �ف��اع ض�ع��ط ال ��دم .وق��د ن�ش��ر م��وق��ع News Archive
التابع لجمعية القلب األميركية نتائج ما وجده الباحثون :
¶ انه بعد مرور عامني ونصف العام في املتوسط من بدء العالج ،تم إدخال
ً
حوالي  299مريضا إلى املستشفى ،ويعزى ذلك في الغالب إلى االكتئاب
الشديد.
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¶
ً
ل� ��زي� ��ادة خ �ط��ر دخ � ��ول امل �س �ت �ش �ف��ى ب �س �ب��ب اض� �ط ��راب ��ات امل � � ��زاج م �ق��ارن��ة
باملرضى الذين يتناولون مضادات أنجيوتنسني (مثبطات اإلنزيم املحول
لألنجيوتنسني أو مثبطات مستقبالت األنجيوتنسني).
¶ كان املرضى الذين يعانون من مضادات أنجيوتنسني أقل خطرا لدخول
املستشفى بسبب اضطرابات املزاج مقارنة مع املرضى على مدس ضغط
الدم األخرى واملرضى الذين ال يتلقون عالجا الرتفاع ضغط الدم.
•أظ �ه��ر امل��رض��ى ال��ذي��ن ي ً�ت�ن��اول��ون م� ��درات ال �ب��ول ال�ث�ي��ازي��دي��ة ن�ف��س الخطر
الضطرابات املزاج مقارنة باملرضى الذين ال يتلقون عالجا الرتفاع ضغط
الدم.
¶ وتشير النتائج إلى أن مثبطات اإلنزيم املحول لألنجيوتنسني وحاصرات
مستقبالت األنجيوتنسني قد تكون عالجات جديدة أو الضطرابات املزاج.
من املهم دراسة تأثير أدوية ارتفاع ضغط الدم على إحداث تغييرات بسيطة
إلى متواضعة في الحالة املزاجية ،حيث سيكون لها تأثيرعلى نوعية الحياة
بني مرضى ارتفاع ضغط الدم.

ليلى آغا وسعاد الفضلي وسعود العبيدي يتوسطون المشاركين في حملة التوعية

نصائح لزيادة شرب الماء

مايو كلينك

األورام السرطاوية..
اإلسهال وضيق التنفس من أبرز األعراض
األورام السرطاوية هي ن��وع من السرطان
بطيء النمو الذي يمكن أن يظهر في العديد
ُ
من األماكن في جميع أنحاء الجسم .تعد
األورام ال�س��رط��اوي��ة م�ج�م��وع��ة ف��رع�ي��ة من
األورام املسماة ب ��األورام العصبية الغدية
ال �ص �م��اوي��ة ،وع � ��ادة م ��ا ت �ب��دأ ف ��ي ال�ج�ه��از
الهضمي (امل�ع��دة ،ال��زائ��دة ال��دودي��ة ،األمعاء
الدقيقة ،القولون ،املستقيم) أو في الرئتني.
غالبا ال تؤدي األورام السرطاوية إلى ظهور
ع�لام��ات أو أع ��راض ح�ت��ى وص ��ول امل��رض
مل��رح�ل��ة م�ت��أخ��رة .وي�م�ك��ن أن تنتج األورام
السرطاوية هرمونات وتطلقها في الجسم،
مما يتسبب ف��ي ظهور ع�لام��ات وأع��راض
مثل اإلس�ه��ال أو اح�م��رار الجلد ،وع��ادة ما
يتضمن ع�لاج ه��ذه األورام إج��راء جراحة
وقد يتضمن تناول األدوية.

األعراض:
ف ��ي ب �ع��ض ال� � �ح � ��االت ،ال ت �س �ب��ب األورام
السرطاوية ظهور أي عالمات أو أع��راض.
وع �ن��دم��ا ت�ظ�ه��ر ،ع ��ادة م��ا ت �ك��ون غامضة
وتعتمد على مكان الورم.
 -1األورام السرطاوية في الرئتني
تشمل عالمات وأعراض األورام السرطاوية
في الرئة ما يلي:
ألم الصدر.
الصفير عند التنفس «األزيز».
ضيق التنفس.
اإلسهال.
احمرار الجلد أو الشعور بدفء في الوجه
والرقبة.
زيادة الوزن ،وخاصة حول منطقة الوسط

¶ امل�ش��ي مل��دة  5-10دق��ائ��ق ق�ب��ل ت�ن��اول الوجبة
او م�م��ارس��ة ري��اض��ة ب�ش��دة متوسطة (م��ن دون
م�ج�ه��ود) .ف��امل�ط�ل��وب ه��و ت�ح��ري��ك ج�ل��وك��وز ال��دم
حتى يقل معدله ما بني  2-5درجات.
¶ ش��رب ك��أس م��ن امل��اء ع�ل��ى االق ��ل ق�ب��ل ت�ن��اول
الوجبة بربع او نصف ساعة.
¶ اض ��اف ��ة االل� �ي ��اف ال �ن �ب��ات �ي��ة ال ��ى ال��وج �ب��ة م�ث��ل
ال�خ�ض��ار ال��ورق�ي��ة ال�خ�ض��راء واالرز االس �م��ر او
خبز نخالة اسمر .فاأللياف تفرز السكر ببطء
بالتالي تحافظ على اتزان سكر الدم.
¶ ع �ل��ى م��ن ي�ت�ع��ال��ج ب�ح�ق��ن االن �س��ول�ين ح�س��اب
الكربوهيدرات املناسبة لجرعة االنسولني.
¶ على من يعتمد عالجه على الحبوب حساب
ع� ��دد ب ��دائ ��ل ال� �ك ��رب ��وه� �ي ��درات امل �ن��اس �ب��ة ل ��ه ف��ي
الوجبة.
¶ قياس سكر الدم بعد انتهاء الوجبة بساعتني.
 -2قبل الوجبة الرئيسية ،ارتفاع شديد (سكر
الدم يزيد على )15
¶ ممارسة ري��اض��ة خفيفة وال�ح��رك��ة ،ولكن مع
عدم بذل مجهود متعب.
¶ شرب كأسي ماء على االقل.
¶ تحليل كيتون (اسيتون) البول لتقييم درجة
االرت � �ف ��اع ف ��ي ح �م��وض��ة ال � ��دم .وب �ح �س��ب ال �ل��ون
ال �ظ��اه��ر ع �ل��ى ش��ري��ط ال�ت�ح�ل�ي��ل ف �ي �ج��ب م �ع��ادل��ة
جرعة االنسولني السريع املفعول.
¶ ح�س��اب ج��رع��ة االن�س��ول�ين ال�س��ري�ع��ة امل�ف�ع��ول
(ال� �ق� �ص� �ي ��ر امل � � � ��دى) ال �ت �ص �ح �ي �ح �ي��ة امل �ن ��اس �ب ��ة
واض��اف �ت �ه��ا ال ��ى ج��رع��ة االن �س��ول�ين ال �ت��ي ت��ؤخ��ذ
عادة (بحسب وصف الطبيب).
¶ بعد اخذ جرعة االنسولني ،يفضل انتظار ما
بني ربع  -نصف ساعة قبل تناول الطعام.
¶ ق �ي��اس م �ع��دل س �ك��ر ال� ��دم ب �ع��د االن �ت �ه��اء م��ن
الوجبة بساعتني.
 -3ق �ب��ل م �م��ارس��ة ال ��ري ��اض ��ة ،ارت� �ف ��اع خ�ف�ي��ف
(سكر دم = )9-14.9
¶ عدم تناول وجبة خفيفة.
¶ ش��رب  1-2ك��أس م��اء ق�ب��ل ال��ري��اض��ة بنصف
ساعة.
¶ ق�ي��اس م�ع��دل سكر ال��دم ك��ل  20دقيقة اثناء
م �م��ارس��ة ال��ري��اض��ة وذل� ��ك ت�ح�س�ب��ا ألي ط ��ارئ
(كهبوط او ارتفاع سكر الدم الشديد).
 -4قبل ممارسة الرياضة بربع ساعة ،ارتفاع
شديد (سكر الدم أكثر من )14.9
ت �ص �ح �ي��ح م� �ع ��دل ال �س �ك��ر ع �ب��ر ح� �س ��اب ج��رع��ة
األنسولني التصحيحية (تهدف ان ال يقل معدل
س�ك��ر ال ��دم ع��ن  10م �ل �م��ول) .ك�م��ا ي�ف�ض��ل ع��دم
م �م��ارس��ة ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي اال ب �ع��د م ��رور 4
ساعات من انتظام السكر ،أن ال يقل معدله عن
 14ملمول.
 -5ق �ب��ل ال �ن��وم ،ارت �ف��اع ش��دي��د (أك �ث��ر م��ن )16
بشرط وجود كيتون (اسيتون) في البول
ينصح بعدم النوم قبل اتباع الخطوات السابقة،
خ��اص��ة أخ� ��ذ ج��رع��ة االن �س ��ول�ي�ن ال�ت�ص�ح�ي�ح�ي��ة
(بهدف ان ال يقل معدله عن  10ملمول).

وأعلى الظهر.
 -2األورام السرطاوية في الجهاز الهضمي
تشمل عالمات وأعراض األورام السرطاوية
في الجهاز الهضمي ما يلي:
ألم البطن.
اإلسهال.
الغثيان وال�ق��يء وع��دم ال�ق��درة على إخ��راج
البراز بسبب انسداد األمعاء.
نزيف املستقيم.
ألم املستقيم.

األسباب:
إن سبب األورام ال�س��رط��اوي��ة غير واض��ح
حتى اليوم .وبشكل عام ،يحدث السرطان
عندما ت�ص��اب إح��دى ال�خ�لاي��ا بطفرة في
حمضها ال �ن��ووي .ح�ي��ث تسمح ال�ط�ف��رات
للخلية ب��االس�ت�م��رار ف��ي النمو واالن�ق�س��ام

ب �ي �ن �م��ا ت �م ��وت ال �خ�ل�اي��ا ال �س �ل �ي �م��ة ب�ش�ك��ل
طبيعي.
ُ
ت�ش�ك��ل ال�خ�لاي��ا امل�ت��راك�م��ة ورم ��ًا .وم��ن ث��م،
يمكن أن تغزو الخاليا السرطانية األنسجة
ال�س�ل�ي�م��ة امل � �ج ��اورة وت �ن �ت �ش��ر إل ��ى أج ��زاء
أخ ��رى م��ن ال �ج �س��م .ال ي �ع��رف األط �ب��اء ما
ال��ذي يسبب الطفرات التي يمكن أن تؤدي
إل��ى اإلصابة ب��األورام السرطانية ،ولكنهم
ي�ع��رف��ون أن األورام ال�س��رط��اوي��ة تنمو في
الخاليا العصبية الغدية الصماوية.
توجد الخاليا العصبية الغدية الصماوية
ف��ي مختلف أع�ض��اء ال�ج�س��م ،وه��ي ت��ؤدي
ب�ع��ض وظ��ائ��ف ال�خ�لاي��ا العصبية وبعض
وظ ��ائ ��ف خ�ل�اي ��ا ال� �غ ��دد ال �ص �م��اء امل�ن�ت�ج��ة
ُ
للهرمونات .وت�ع��د هرمونات الكورتيزول
وال�ه�س�ت��ام�ين واألن �س��ول�ين وال�س�ي��روت��ون�ين
من ضمن الهرمونات التي تنتجها الخاليا
العصبية الغدية الصماوية.

د .خلود البارون
ال�ت�ع��ود ع�ل��ى ش��رب امل ��اء ،يتطلب
ت��دري �ب��ًا وال� �ت ��زام ��ًا ح �ت��ى يصبح
ع � � ��ادة ط �ب �ي �ع �ي��ة ي� ��وم � �ي� ��ة ..إل �ي��ك
اقتراحات ستساعدك في زي��ادة
عدد كؤوس املياه املتناولة يوميا:
 -1ضع خطة واقعية
على رغ��م أن ال�ه��دف النهائي هو
ش��رب  12ك��أس��ا م��ن امل �ي��اه ،لكن
عليك البدء بعدد قليل من الكؤوس ومن ثم زيادتها بشكل تدريجي وبطيء.
ً
وتعرف أوال على األوقات التي تعودت على شرب املاء خاللها سابقًا ،ثم زد
عليها كأسا أو اثنتني في كل مرة .وينصح الخبراء بوضع ورقة وقلم في
جيبك حتى يمكنك تسجيل املواقيت والكمية التي تشربها من السوائل على
ً
مدار اليوم .إذ يعطيك ذلك رقمًا واقعيًا للبناء عليه مستقبال.
 -2اختر طريقة من الطرق التالية وجربها
يستعني األش �خ��اص ب�ع��دة خ��دع ح�ت��ى يتمكنوا م��ن زي ��ادة كمية ال�س��وائ��ل
املتناولة يوميًا ..لذا جرب واختر األسهل واملناسب لك:
¶ قنينة املياه
ضع قنينة املياه في كل مكان تتعود الجلوس فيه ،كغرفة النوم واملكتب
والسيارة ،علمًا بأن وضع مالحظة على القنينة تشجعك على شرب املياه.
¶ أضف النكهة
البعض ال يحب شرب املاء لخلوه من امل��ذاق ..لذا أضف له مكونات طبيعية
مثل «أوراق الريحان  -النعناع  -الليمون  -البرتقال  -الزنجبيل ،أو أي فاكهة
تحب مذاقها» .كما يمكنك إضافة النكهات الخالية من السكر ،والتي تباع
في األسواق.
¶ تناول طعام غني بالسوائل
يقدر أن  %20من معدل سوائل الجسم تأتي من الطعام ،فهناك أطعمة غنية
بالسوائل مثل ،مجموعة التوت ،والحمضيات ،والبطيخ «ال��رق��ي» ،والشمام
والخيار.
¶ حدد وقت شرب املياه
ً
البعض يحب ات�ب��اع ق��واع��د ب��دال م��ن ت��رك األم��ر مفتوحا ..ل��ذا ،ح��دد أوق��ات��ا
ً
روتينية لتناول امل�ي��اه ،مثال عند االستيقاظ ،وقبل تناول أي وجبة ،وبعد
الذهاب إلى الحمام ،وقبل الخروج من املنزل.
¶ قبل الوجبات
من العادات املفيدة جدًا للحفاظ على رطوبة جسمك ،وتقليل كمية الطعام
املتناول ،هو شرب كأس أو اثنتني من املاء قبل كل وجبة ،ال سيما أن الشعور
بالعطش يترجمه الجسم إل��ى شعور بالجوع ،مما يدفعك إل��ى االف��راط في
تناول الطعام ومن ثم التعرض إلى زيادة الوزن.
¶ تعود على حمل قنينة املياه
اشتر قنينة ماء جميلة واحملها في يدك بشكل مستمر حتى تتعود على
شرب رشفات املاء بشكل مستمر طوال اليوم ،وخاصة أثناء العمل والنشاط
البدني.
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استعراضات مبهرة رافقت أغنيات نوال في «أمسية الحنين»

في «أمسية الحنين» التي أقيمت بمركز «جابر الثقافي»

نوال لجمهورها :شكراً لثقتكم
حافظ الشمري
ح�ض��ور جماهيري غير مسبوق ت��اب��ع أول م��ن أمس
إطاللة الفنانة نوال ،في أمسية تجمع الطرب األصيل إلى
الغناء العصري ،احتضنت صوتها العذب وتعبيرها
الصادق ،هي «أمسية الحنني» التي أقيمت على خشبة
املسرح الوطني بمركز الشيخ جابر األحمد الثقافي،
ضمن فعاليات املوسم الثقافي الثالث.
صدح صوت نوال مفعمًا باإلحساس املرهف ،مؤكدا
التجدد والحيوية في األداء .غنت فأبدعت على مدار
ساعتني متواصلتني لتمتع عشاق النغم الذين تفاعلوا
معها طوال الحفل.
ه��ي «ق �ي �ث��ارة ال �خ �ل �ي��ج» ال �ت��ي أط �ل��ت ع �ل��ى ج�م�ه��وره��ا،
بمصاحبة الفرقة املوسيقية ،التي تضم مجموعة من
العازفني والكورال الغنائي من الجنسني ،الذين بدورهم
ق��دم��وا م�ه��ارات�ه��م امل��وس�ي�ق�ي��ة وال�ص��وت�ي��ة ال �ت��ي ألهبت
حماس الحضور طوال الحفل.

أداء مميز
ق��دم��ت ن ��وال م�ج�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة م��ن األغ��ان��ي الطربية
والسريعة من إصدارها الغنائي الجديد «ألبوم الحنني»،
ً
ال��ذي غنته ك��ام�لا قبل طرحه للمرة األول��ى بتاريخها
الفني الطويل ،الذي طرح رسميًا عشية الحفل.
خ�ب��رة ن ��وال ب��ال�ت�ع��ام��ل م��ع ت�ل��ك ال�ن��وع�ي��ة م��ن الحفالت
الجماهيرية كانت واضحة ،فقد تمكنت من االنتقال
السلس بني القوالب اللحنية املتعددة ،مجسدة بتعبيرها
الحي وأدائها املميز كلمات األغنيات التي شدت بها مع
تنوع موضوعاتها ،كما أنها طعمت أداءه ��ا ألغنيات

الجمهور احتفل
معها بعيد ميالدها
الثالث والخمسين
..وتفاعل مع أغانيها
التي صاحبتها
استعراضات مبهرة

محبيها التحية« :عسى اهلل أيطول بأعماركم كلكم،
وي �ط��ول ب�ع�م��رك��م ح �ب��اي �ب��ي ،وك ��ل ع ��ام وأن �ت��م م�ع��اي
ومحتضنيني حبايبي».

«نورتوني وشرفتوني»
ع� �ن ��دم ��ا أط� �ل ��ت ع� �ل ��ى ج� �م� �ه ��وره ��ا ب� �ف ��رح ��ة ون� �ش ��وة
واس �ت �ق �ب��ال ح� ��ار ،ت �ح��دث��ت ب �ك �ل �م��ات م��ن ال �ق �ل��ب إل��ى
القلب« :مساء الخير ..أكيد خايفة كالعادة نورتوني
وش��رف �ت��ون��ي ،ش �ك��را ل �ح �ض��ورك��م ،وش �ك��را لثقتكم
فيني ،ان��ي أق��دم األل�ب��وم ألول م��رة قبل ال تسمعونه
وقبل نزوله ،حضرتم عشان تسمعوني ،شكرا لكم
وشكرا على ثقتكم».

بث مباشر

«أل �ب��وم ال�ح�ن�ين» ب��أغ��ان جميلة م��ن رص�ي��ده��ا ال��زاخ��ر،
مثل أغنية «اهلل حسيبك» ،والالفت أن نوال أثناء إحدى
وصالتها الغنائية استعانت باستعراضات راقصة
اتسمت بالرومانسية مواكبة لروح وطابع العمل.

ل�ل�م��رة األول ��ى تستعني ن ��وال ف��ي إي �ص��ال حفلها إل��ى
جمهورها الكويتي والخليجي وال�ع��رب��ي ،ببث الحفل
«أونالين» على الهواء عبر رابط خاص أطلقته شركة
ً
«زين» حمل اسم «أمسية الحنني» ،والذي وجد تفاعال
كبيرًا من جمهورها ،وجاء هذا التعاون بني شركة ون
برودكشنز املنتجة لأللبوم وشركة زين.

عيد ميالدها

صورة مبهرة

ط��وق�ه��ا ج�م�ه��وره��ا امل�ت�ع�ط��ش ال��ى أغ�ن�ي��ات�ه��ا ب��ال�ح��ب،
حيث احتفل معها وه��ي على خشبة امل�س��رح بعيد
م�ي�لاده��ا ال�ث��ال��ث وال�خ�م�س�ين ،ال��ذي ي �ص��ادف عشية
ال �ح �ف��ل ،وس� ��ط ف��رح��ة غ ��ام ��رة م �ن �ه��ا ،ح �ي��ث ب��ادل��ت

ل��م ي�ك��ن ا ل�ح�ف��ل ع��اد ي��ًا ف�ح�س��ب ،ب��ل ا ك�ت�م�ل��ت ب��ه كل
ص��ور ا ل �ف��ر ج��ة و ع �ن��ا ص��ر ا ل �ع��رض ا ل�غ�ن��ا ئ��ي ا مل�ب�ه��ر
وا مل �ش��وق ،ف�ق��د ج��رت اال س�ت�ع��ا ن��ة ب�ط��ا ق��ات ك��و ي�ت�ي��ة
م�ت�م��ر س��ة ،ع�ل��ى ص�ع�ي��د ت�ص�م�ي��م اإل ض ��اءة ف�ي�ص��ل

مثقفون طالبوا بمتحف يجمع أعماله

أيوب حسين ..خزانة الذاكرة الكويتية

ا ل�ع�ب�ي��د ،و ت�ن�ف�ي��ذ اإل ض ��اءة ع �ب��داهلل ا ل �ن �ص��ار ،و ق��ام
بإخراج النقل يعرب بورحمة ،بينما أخرج الحفل
أحمد الخلف ،ديكور املسرح حسن املال ،اإلشراف
ا ل �ع��ام ا مل �ل �ح��ن م�ش�ع��ل ا ل �ع ��روج ،اإل ش� ��راف اإلداري
ن� �ج ��اة ا ل� ��ز ي� ��د ،م� �ش ��رف اإل ن � �ت� ��اج ع� �ب ��داهلل ا ل �ع��ا م��ر،
م�ل�ا ب ��س اال س� �ت� �ع ��راض ا مل �ص �م �م��ة ن �ه��ى ا مل �ن �ص��ور،
والغرافيكس محمود عبدالسميع ،وإ ن�ت��اج شركة
ون ب��رود ك �ش �ن��ز ا ل�ج�ه��ة ا مل�ن�ت�ج��ة ل�لأ ل �ب��وم ،و ش��ر ك��ة
كادنزا وهي الشركة الجديدة التي أطلقتها نوال.
قام باإلشراف على املوسيقى فهد الحداد وفواز
ا مل � � ��رزوق و ف� � ��راس ا ل � �ع� ��روج وإر م � � ��ان ب �ي �ك �ب �ل �م �ل��ي،
و م �ك ��س و م��ا س �ت��ر ج ��ا س ��م م �ح �م��د ،ص ��و ل ��و آ ي �ت��اج
دو غ� � ��ان و ي �ح �ي ��ى م� �ه ��دي و س �ع �ي ��د ك� �م ��ال وأ ح �م��د
خ �ي��ري وأ ي ��وب خ�م�ي��س و م�ح�م��ود س ��رور ،ا ل�غ�ي�ت��ار
آردام س��و ك�م��ان ورو ك ��ت وآ ص�ل�ان ،اإل ي �ق��اع أ ح�م��د
العنوة وهاني الدوسري وإبراهيم حسن وسمير
ا ل �ق �ط��ان و ع �ب��داهلل ا ل �ب �ل��و ش��ي و ب ��وب و ع�ب��دا ل��ر ح�م��ن
النزهان ،هندسة الصوت إر م��ان بيكبلملي وفهد
الحداد وأمير محروس.

نوال ..و«أبو الشباب»
من أغنيات األلبوم التي صدح بها صوت نوال أغنية «يا
بو الشباب» ،وهي كلمة عامية دارجة ،كلمات الشاعر
عبداهلل امللحم ،وألحان يزيد الخالد ،والتوزيع املوسيقي
مشاري اليتيم ،وال��وت��ري��ات ثامر غنيم ،ويقول املطلع
األول منها:
ما تحرك فيني شعرة غيبتك يا بو الشباب
اللي مثلك نعمة فراقه لها حمد وشكر

الحضور أحيان مو أكثر جمال من الغياب
غيب ولك مني تحايا وطيب تقدير وذكر

برنامج الحفل
برنامج الحفل :أغاني ألبوم الحنني «عاألقل ،عناد فيك،
منت قاصد ،يا بو الشباب ،مكانك مبني ،أحبك بس،
بكره خير ،على فراقك ،ما تسوى غال ،عمري قصير،
السهر ،الراية البيضا».

مؤتمر صحافي تمهيداً الفتتاح معرض الكتاب غداً

العنزي :الرقابة استبعدت
نصفا ً في المئة فقط من الكتب
محمد حنفي
أقامت األمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،ب�ح�ض��ور األم �ي�ن ال �ع��ام ب��اإلن��اب��ة د .تهاني
العدواني ،صباح أم��س ،مؤتمرا صحافيا عن افتتاح
وفعاليات معرض الكويت ال��دول��ي للكتاب في دورت��ه
ال�ـ .44الوكيل العام املساعد لقطاع الثقافة ،د .عيسى
األن �ص��اري ،أش��ار إل��ى أن امل�ع��رض سيفتتح غ��دا في
العاشرة صباحا ،برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ جابر املبارك الحمد الصباح ،وحضور وزير
اإلعالم محمد ناصر الجبري.

تطور كبير

يحيى سويلم وعبدالله الغنيم

يمثل ال�ف�ن��ان التشكيلي ال��راح��ل أي��وب ح�س�ين حالة
استثنائية وفريدة في الحياة الكويتية الثقافية ،هذا
الرجل متعدد املواهب (معلم وفنان وم��ؤرخ) ،حمل
على عاتقه ومنذ نعومة أظفاره مهمة الحفاظ على
الذاكرة الجمعية الكويتية من االندثار.
م�ث �ق �ف��و ال �ك��وي��ت وم �ب��دع��وه��ا ردوا ال �ج �م �ي��ل ألي ��وب
حسني في أمسية ،أقامها امللتقى الثقافي ،احتفلت
بمسيرته الطويلة في حفظ مشاهد البيئة الكويتية
ل�لأج�ي��ال ال �ق��ادم��ة ،وك��أن��ه ي�ح�م��ل ك��ل ص�ف��ات ال�ف�ن��ان
ال�ش�ع�ب��ي األص �ي��ل م��ن م��وه �ب��ة وت ��واض ��ع وت�ل�ق��ائ�ي��ة،
هكذا وصفه مدير غاليري بوشهري الفنان يحيى
سويلم.

موسوعة كويتية حية
ك� ��ان أي � ��وب ح �س�ي�ن أح� ��د أب� �ن ��اء ال �ك ��وي ��ت امل �ب��دع�ي�ن
ال�ج��دي��ري��ن ب��أن ت�ف��اخ��ر ب�ه��م ال�ك��وي��ت األم ��م األخ ��رى،
ه �ك��ذا وص �ف��ه وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة ال �س��اب��ق وم��دي��ر م��رك��ز
البحوث والدارسات الكويتية د .عبداهلل الغنيم ،الذي
أكد أن حسني قدم بريشته موسوعة حية عن تاريخ
ال�ك��وي��ت ف��ي األرب�ع�ي�ن��ات والخمسينات ،وأن لوحاته
ت�ق��دم م�لام��ح ح�ي��اة ك��وي��ت امل��اض��ي ل�لأج�ي��ال الشابة،
التي لم تعاصر هذه الحياة.
ال�ف�ن��ان التشكيلي س��ام��ي محمد ت��وق��ف ع�ن��د بعض
املحطات الالفتة في عالقته بأيوب حسني كمعلم ثم

كزميل في رحلة الفن التشكيلي.

التربوي اإلنسان
ابنة ال��راح��ل الكبرى تغريد أي��وب حسني حكت بعض
ال�ص�ف�ح��ات اإلن�س��ان�ي��ة ألي ��وب ح�س�ين ال �ت��رب��وي واألب
وال� ��زوج ،ك��ان ال ي�غ��ادر امل��درس��ة ال�ت��ي ي��دي��ره��ا إال بعد
انصراف كل الطالب والعاملني ،وكان أبا حنونا داخل
البيت ،وكان النفتاحه على العالم وهو في سن مبكرة
أثره على فنه.

فنان األصالة
األدي�ب��ة ليلى العثمان ت��ذك��رت أي��وب حسني التربوي
ال� ��ذي ك ��ان ن ��اظ ��را مل ��درس ��ة «اب� ��ن زي � � ��دون» ،وق ��ررت
إرس��ال أوالده��ا لها ملا سمعت به عن حسني الناظر
ال�ق��وي وال�ح�ن��ون ف��ي ن�ف��س ال��وق��ت ،بينما أش��ارت د.
وسمية املنصور إلى دور أعمال حسني التراثية في
أبحاثها ع��ن توظيف امل��أث��ور الشعبي .أم��ا صبيحة
ال �ج��اس��م أخ ��ت زوج �ت ��ه ،ف��أك��دت أن أع �م��ال��ه ح�ف�ظ��ت
الهوية الكويتية.
م��دي��ر امللتقى الثقافي ط��ال��ب ال��رف��اع��ي ح��ث املسؤولني
في املجلس الوطني للثقافة ،وتضامن مع طلب الفنان
عبدالعزيز الحداد ،بأن يكون هناك متحف يضم أعمال
أيوب حسني ،ليقدم صورة لألجيال القادمة.
(م ح)

وأشار األنصاري إلى أن معرض الكويت ،الذي انطلق
في دورته األولى في األول نوفمبر عام  ،1975يشهد
ف��ي دورت ��ه ال� �ـ 44ه��ذا ال �ع��ام ت �ط��ورا ك�ب�ي��را ،ح�ي��ث أك��د
مشاركة ثالثني دول��ة عربية وأجنبية ،وأن ع��دد دور
النشر املشاركة وصل إلى  488دارًا ،وبجانب نشاط
الكتاب األساس سيكون هناك مهرجان ثقافي متنوع
يخاطب املثقفني واألسر الكويتية والعربية.

القوة الناعمة الكويتية
ب ��دوره ،ق��ال م��دي��ر إدارة م�ع��ارض ال�ك�ت��اب باملجلس
الوطني ومدير املعرض ،سعد العنزي :ان الثقافة تمثل
القوة الناعمة للدول ،وان معرض الكتاب الدولي للكتاب
يمثل أحد عناصر هذه القوة ،وأشار إلى وصول عدد
طلبات دور النشر للمشاركة إلى  811دارًا ،لكن نظرا
لضيق املساحة جرى اختيار  488دارًا فقط.
وأش � ��ار ال �ع �ن��زي إل ��ى أن دور ال �ن �ش��ر امل �ش��ارك��ة في
امل�ع��رض ت�ق��وم ب�ع��رض نحو  500أل��ف ع �ن��وان ،منها
 13أل��ف عنوان جديد ،يجري عرضها للمرة األول��ى،
وأع �ل��ن ال �ع �ن��زي أن ��ه ج ��رى ت�خ�ص�ي��ص أرب ��ع ص��االت
ملعرض الكتاب ،وقد جرى توزيع الناشرين الكويتيني
وال�خ�ل�ي�ج�ي�ين وال �ع��رب ع�ل��ى ص ��االت امل �ع��رض ،حيث
ج ��رى ت�خ�ص�ي��ص ال �ص��ال��ة  5ل� ��دور ال�ن�ش��ر ال�ع��رب�ي��ة،
والصالة  6لدور النشر املحلية والخليجية واألجنبية،

عيسى األنصاري وسعد العنزي في المؤتمر الصحافي

أما الصالة  7للجهات الحكومية والرسمية ،باإلضافة
إل��ى تخصيص ص��ال��ة للطفل ت�ح�ت��وي ع�ل��ى  27أل��ف
كتاب ،منها  4آالف عنوان جديد.

الرقابة ومنع الكتب
وردا ع �ل��ى س � ��ؤال ط��رح �ت��ه سبقلا ع ��ن إش�ك��ال�ي��ة
الرقابة ومنع الكتب ،والتي تتكرر كل عام ،أكد العنزي
ل�ـ سبقلا أن املجلس جهة تنظيمية ،وال��رق��اب��ة على
ال�ك�ت��ب ل�ه��ا إدارة خ��اص��ة ف��ي وزارة اإلع �ل��ام تطبق
القوانني ،وأنها تبذل جهودا جبارة كل عام من أجل

ات��اح��ة هامش ال�ح��ري��ة ،وه��ذا ال�ع��ام وص��ل للرقابة 17
ألف طرد من الكتب ،ولم يكن هناك تشدد ،بل انفتاح
على أن يكون فسح الكتاب هو األساس ،ولذا لم يجري
استبعاد سوى عدد قليل جدا من الكتب ،التي ال تتفق
مع قوانني البلد ،وهذ النسبة ال تزيد على نصف في
املئة.
يذكر أن��ه للمرة األول��ى تحل بريطانيا ضيف شرف
املعرض.
كما ص��رح الوكيل ال�ع��ام املساعد لقطاع الثقافة ،د.
عيسى األنصاري ،بمناسبة ذكرى مرور  120عاما
من الصداقة بني الكويت واململكة املتحدة.

نشاط ثقافي حافل
أش��ار مدير معرض الكويت ال��دول��ي للكتاب ،سعد العنزي ،إل��ى أن��ه سيقام مهرجان ثقافي حافل
مصاحب للمعرض ،يأتي مواكبا للحركة األدبية والثقافية في الكويت ،ويتضمن البرنامج الثقافي
املقام في املقهى الثقافي في صالة  6محاضرات وندوات وأمسيات شعرية وورش عمل ،وعروضا
مرئية تشارك فيها باقة من األسماء الثقافية الالمعة في الكويت والخليج والعالم العربي ،باإلضافة
إلى مشاركة العديد من مؤسسات النفع العام ونوادي القراءة في املعرض هذا العام ،باإلضافة إلى
إقامة معرض للفن التشكيلي وآخر لفن الكاريكاتير.
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ميديا

تدعم مصالح الهند ..و ُتدار من نيودلهي

مواقع إخبارية وهمية تغزو العالم
سليمة لبال

لطالما انشغل المسؤولون
والباحثون ووسائل اإلعالم
وعمالقة االنترنت خالل
السنوات االخيرة باألخبار
الكاذبة ،وطرق مواجهتها
والتصدي لها ،لكن يبدو أننا
نواجه اليوم مشكلة اكبر ،هي
وسائل اإلعالم الوهمية التي
اتخذت لنفسها ،أسماء وسائل
اعالم حقيقية ،انسحبت من
الساحة وأصبحت أدوات ضغط
ودعاية في يد تنظيمات وحتى
دول مثل ما يكشفه التقرير
التالي.
ك �ش �ف��ت ص �ح �ي �ف��ة ل ��وت ��ون ال �س��وي �س��ري��ة ع ��ن وج ��ود
شبكة من وسائل االعالم الوهمية في سويسرا تقوم
بالترويج لوجهة النظر الهندية في نزاعها مع باكستان
حول كشمير.
ورص ��دت ل��وت��ون وج��ود ع��دد م��ن امل��واق��ع االلكترونية
ال�ن�ش�ط��ة ب�ي�ن�ه��ا ت��اي�م��ز أوف ج�ن�ي��ف ،ال� ��ذي ي �ق��ول إن��ه
يغطي آخر األخبار في كانتون جنيف ،لكنه في الواقع
ل��م ينشط منذ بضعة أسابيع رغ��م ت��واج��ده عبر عدة
منصات في االنترنت.
وفي سويسرا يمكن للقراء أيضا ان يقرأوا أخبارا في
تايمز أوف بيرن أو شويتز أم سونتاغ ،وه��ي مواقع
تنشر األخ �ب��ار بالطريقة ذات �ه��ا ،وه �ن��اك اي�ض��ا ليون
ه�ي��رال��د ول��وب�ي��ي دو ف��ران��س ،لكن االغ ��رب وف��ق لوتون
وج��ود تايمز اوف بيونغ يونغ .أحصت لوتون وجود
 526وسيلة اعالمية من النوع ذاته موزعة على العالم
ذاته وتختص جميعها ببث أخبار عن االحداث اليومية
لكنها ت�ه�ت��م اك �ث��ر ب��ان�ت�ه��اك��ات ح �ق��وق االن �س��ان التي
ترتكبها الدول وعلى الخصوص باكستان.

اكتشاف الفضيحة
ق �ب��ل ش �ه��ر واح� ��د ب��ال�ت�ح��دي��د اك�ت�ش�ف��ت م�ن�ظ�م��ة غير
حكومية تدعى «إي يو ديزانفو الب» ومقرها بروكسل

شبكة النفوذ الهندية التي تعمل ضد باكستان

¶ جنيف وبروكسل األكثر استهدافاً بسبب احتضانهما للهيئات األممية واألوروبية
¶ تتخذ أسماء حقيقية لوسائل إعالمية مغلقة لتمويه القراء واستقطابهم
¶  265موقعاً إلكترونياً وهمياً تروج لرؤية الهند بخصوص كشمير
ه��ذه ال�ف�ض�ي�ح��ة .وت �ع��رف ال�ع��اص�م��ة البلجيكية كذلك األخبار الكاذبة وتتبعها ،اكتشفوا شبكة دعاية أخرى نظام متطور

ب��روز وسيلة إعالمية غامضة ت��دع��ى إي ب��ي ت��وداي.
وهي عبارة عن موقع الكتروني على االنترنت ّيدعي
أن��ه يعكس على االن�ت��رن��ت ،م��ا تنشره مجلة البرملان
االوروبي.
ه� ��ذا امل ��وق ��ع االل� �ك� �ت ��رون ��ي دق ج� ��رس االن� � � ��ذار داخ ��ل
امل��ؤس �س��ات االوروب� �ي ��ة ،وال�س�ب��ب ه��و ح�م��اس��ه امل�ف��رط
الع��ادة ب��ث أخ�ب��ار روس�ي��ا ت ��وداي ،الوسيلة اإلعالمية
التي يعتمدها الكرملني لنشر دعايته.
وقال املدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية ألكسندر
أالفيليب لصحيفة لوتون انه كان يكفي اج��راء بعض
عمليات التحقق حتى نكتشف االمر.

شبكة دعاية
ل�ك��ن أع �ض��اء امل�ن�ظ�م��ة ،ال��ذي��ن ي�ه�ت�م��ون ب��ال�ك�ش��ف عن

لم ينتهوا بعد من اإلملام بكل تفاصيلها ،ولكنها تتكون
من  265وسيلة إعالمية ،باإلضافة الى مجموعة من
املنظمات غير الحكومية ومختبرات األفكار والشركات،
تقود ال��ى مكان واح��د هو نيودلهي ،حيث يخضعون
إلدارة خادم أو سيرفر واحد.
وامل �ب��دأ أي �ض��ا م�س�ت�خ��دم ف��ي س��وي �س��را ودول أخ��رى
لم يسمها التقرير ،لكن الهدف واض��ح ،وه��و محاولة
التأثير على األم��م املتحدة ،وعلى الخصوص مجلس
حقوق االنسان.
وت �ج��ري ه��ذه امل��واق��ع االخ �ب��اري��ة ال��وه�م�ي��ة م�ق��اب�لات
م��ع م �س��ؤول�ين ف��ي ج�م�ع�ي��ات وه�م�ي��ة اي �ض��ا ،وت�ن�ظ��م
مؤتمرات صحافية ،كما تغطي تظاهرات مدبرة في
س��اح��ة األم��ة ف��ي جنيف ،كما ي��زود بعضها بعضًا
ب��األخ�ب��ار ،وي�ع��زز ال��واح��د منها اآلخ��ر فيما يخص
االنتشار واملشاهدة.

لكن النظام الذي تتبعه هذه املواقع اإلخبارية الوهمية
متطور للغاية ،ذلك أنها توحي للقراء بأنها تهتم بكل
امل��وض��وع��ات وك ��ل االح � ��داث ،وت�س�ت�ق��ي اخ �ب��اره��ا من
روياس توداي واذاعة صوت اميركا ،لكنها في خضم
ذل��ك ،تنشر تحليالت وأخ�ب��ارا ملغومة عن ال�ن��زاع بني
الهند وباكستان.
واملشكلة األكبر هي أن ه��ذه امل��واق��ع الوهمية اختارت
لنفسها أس �م��اء ل��وس��ائ��ل إع�لام�ي��ة حقيقية ،ك��ان لها
صدى في املاضي ،فموقع شويز ام سونتاغ الحقيقي
على سبيل املثال أغلق قبل اقل من ثالثة اعوام.

إجراءات حماية
ووفق ستيفن ماير ،مدير مؤسسة أمن املعلومات زين

داتا في جنيف ،فإن هذه املواقع تعمد إلى منح نفسها
واجهة املواقع الحقيقية ،وه��ذا يحميها من اإلج��راءات
املتخذة من قبل مواقع التواصل االجتماعي ملحاربة
االخ�ب��ار ال�ك��اذب��ة ،وعلى الخصوص فيسبوك .ويقول
ال�ب��اح�ث��ون ف��ي «أي ي��و دي��زان �ف��و الب» ان�ه��م متيقنون
م��ن أن القطبني الرئيسيني ل�ه��ذه الشبكة ،ال�ت��ي تدافع
ع��ن مصالح ال�ه�ن��د ،هما جنيف وب��روك�س��ل ،كونهما
تحتضنان عددا من الهيئات األوروبية والدولية.
وف��ي ال��واق��ع ف��إن الصلة يمكن ان تكون ابعد من ذلك.
فقبل بضعة اسابيع ،جرى توجيه الدعوة لـ 27عضوا
من اعضاء االتحاد االوروب��ي لزيارة كشمير املتنازع
عليها ب�ين الهند وب��اك�س�ت��ان ،وال�ت�ق��وا رئ�ي��س ال ��وزراء
الهندي نارونرا مودي.
ولم تتأخر الصحافة الهندية في ربط هذه الدعوة بما
كشفت عنه منظمة إي يو ديزانفو الب ،لكن بالطريقة
ذات �ه��ا ت �ج��ري اس�ت�ض��اف��ة م �س��ؤول�ين اوروب� �ي�ي�ن ،مثل
ال��وزي��ر ال�ف��رن�س��ي ال�س��اب��ق ت�ي��ري م��اري��ان��ي ف��ي افخم
قصور جنيف ،لحضور مؤتمرات او فعاليات مرتبطة
بالوضع في كشمير.
ل��م ت��رد س�ف��ارة الهند ف��ي العاصمة السويسرية برن
على استفسارات صحيفة ل��وت��ون ،وام��ا موقع تايمز
أوف جنيفا ،ال��ذي يقع م�ق��ره رسميا ف��ي ش��ارع رون
فهاتفه يرن من دون ان يجيب احد.

ال يعتمد على اإلعالنات ..بل على االشتراكات

لكي يظهر وجهها على الغالف

«أتليتيك» ..موقع رياضي
بقيمة نصف مليار دوالر

مسؤولة في إدارة ترامب
ّ
«زورت» مجلة تايم!
محمد أمين

ألكس ميشر وآدم هانسمان مؤسسا الموقع

ُ
ل��م ت ��در ص�ن��ادي��ق االس�ت�ث�م��ار ظ�ه��ره��ا ل��وس��ائ��ل
اإلع � �ل ��ام االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة .ف ��امل ��وق ��ع اإلل �ك �ت ��رون ��ي
األم �ي��رك��ي امل�ت�خ�ص��ص ف��ي االخ �ب��ار ال��ري��اض�ي��ة
«أتليتيك» ،الذي تأسس في  ،2006يستعد لرفع
رأسماله بمقدار  50مليون دوالر لدى صندوق
 ،Y Combinator And Foundersحتى يتمكن
من التوسع عامليا ،وفق ما نشره املوقع األميركي
ذي انفورمايشن.
وك ��ان ه��ذا امل��وق��ع االل �ك �ت��رون��ي ،ال ��ذي ي�ق��ع مقره
في سان فرانسيسكو ،قد رفع في وقت سابق
رأسماله ب �ـ 90مليون دوالر ،فيما بلغت قيمته
السوقية نصف مليار دوالر.
ل�ك��ن م��ا ه��و س��ر ه ��ذا امل��وق��ع االل �ك �ت��رون��ي حتى
أث��ار اه�ت�م��ام املستثمرين ف��ي ال��والي��ات املتحدة
وخارجها؟

سر النجاح
أش� � ��ار ت� �ق ��ري ��ر ،ن �ش ��رت ��ه ص �ح �ي �ف��ة ل��وف �ي �غ��ارو
ال�ف��رن�س�ي��ة ،إل��ى أن س��ر ن�ج��اح ه��ذا امل��وق��ع يعود
ال��ى ن�م��وذج��ه االق �ت �ص��ادي ،وع��دم اع�ت�م��اده على
االع�لان��ات ،كما ان��ه غير مهدد البتة بخوارزمية
غ��وغ��ل وف�ي�س�ب��وك ،مثلما ه��ي ال �ح��ال بالنسبة
لبقية وسائل االعالم االلكترونية.
وم� ��وق� ��ع أت �ل �ي �ت �ي��ك م� �ت ��واف ��ر ف �ق��ط ع� ��ن ط��ري��ق
االشتراك ،الذي يصل الى  9.99دوالرات شهريا
او  59.99دوالرا سنويا ،وعلى الرغم من كونه
موقعا مدفوعا ،عالوة على املنافسة الشديدة
من املواقع االخبارية الرياضية املجانية ،فإنه
نجح في استقطاب أكثر من  600الف مشترك
في الواليات املتحدة االميركية وكندا فقط في
ظ��رف ث�ل�اث س �ن��وات .ويعتقد ال�ق��ائ�م��ون على
امل��وق��ع أن أتليتيك سيتخطى ح��اج��ز املليون
مشترك قبل بداية العام املقبل ،مما يضعه بني

أفضل وأبرز املواقع اإلخبارية املدفوعة.

تحقيقات وقصص مطولة
ّ
من أجل استقطاب جمهور أوسع ،فضل أتليتيك
أن ي��وف��ر ل �ق��رائ��ه ت�غ�ط�ي��ات ح�ص��ري��ة للفعاليات
الرياضية ف��ي اك�ث��ر م��ن  50مدينة ف��ي الشمال
االميركي ،وألكثر من  250فريق كرة قدم وكرة
سلة وبيسبول وهوكي ،وبعض املقاالت باللغة
الفرنسية لقراء منطقة كيبك.
وعالوة على التقارير الخاصة باملباريات وترتيب
ال � �ف� ��رق ،ي ��وف ��ر امل ��وق ��ع ت �ح �ل �ي�لات م�ت�خ�ص�ص��ة،
وري �ب��ورت��اج��ات وت�ح�ق�ي�ق��ات وق�ص�ص��ًا ط��وي�ل��ة.
وكان املوقع قد وعد قراءه منذ البداية بعدم نشر
م��وض��وع��ات بسيطة وغ�ي��ر عميقة وال تحتوي
على قيمة مضافة ،ألنه ال يملك إعالنات.

مئات الصحافيين بأجور عالية
ويوظف أتليتيك  450صحافيا ،بعضهم جرى
استقطابه من الصحف الوطنية ،والبعض اآلخر
م��ن الصحف املحلية وصحف شمال ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة ،وق��د اث��ر ت�س��رب الصحافيني ال��ى ه��ذا
املوقع بشكل كبير على الصحف املحلية ،التي
تشكل ال�ص�ف�ح��ات ال��ري��اض�ي��ة اه��م ال�ص�ف�ح��ات،
من ذلك انها تساهم بشكل كبير في رفع نسبة
املبيعات.
وبدأ اتلتيك توسعه دوليا وفي الواليات املتحدة
الصيف امل��اض��ي ،بالتركيز على م�ب��اري��ات كرة
القدم ،والهدف هو استقطاب  100الف مشترك
ف��ي غضون نهاية ال�ع��ام ال�ج��اري ف��ي بريطانيا،
باشتراك سنوي يصل الى  30جنيها استرلينيا.

(س.ل)

أفاد تقرير ،جرى تداوله على نطاق واسع
في واشنطن ،ب��أن السيرة الذاتية املثيرة
ل�لإع�ج��اب مل�س��ؤول��ة ف��ي وزارة الخارجية
األم�ي��رك�ي��ة تحفل ب��ادع��اءات م�ب��ال��غ فيها
بقصد تعزيز أوراق اعتمادها وخبرتها.
فقد أشارت شبكة  NBC Newsأن مينا
ت�ش��ان��غ ،ن��ائ�ب��ة م�س��اع��د وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ف��ي م�ك�ت��ب ع�م�ل�ي��ات ال �ن��زاع واالس �ت �ق��رار
ف��ي وزارة ال �خ��ارج �ي��ةّ ،زورت م��وض��وع��ا
في عدد من مجلة تايم ،ظهر فيه وجهها
على الغالف وادلت بادعاءات كاذبة حول
التخرج ف��ي جامعة ه��ارف��ارد ،وتعيينها
في منصب ال وجود له في األمم املتحدة،
إض��اف��ة ال��ى ادع � ��اءات مضللة أخ ��رى في
س �ي��رت �ه��ا ال��ذات �ي��ة ف ��ي وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
وتجربتها مع موقع .LinkedIn
وتقول اإلذاعة إنها زعمت أيضًا أنها أدلت
بشهادتها أمام الكونغرس ،وتحدثت أمام
مؤتمرات للجمهوريني والديموقراطيني،
رغم غياب أي دليل على هذه املزاعم.
ق �ب��ل دخ��ول �ه��ا وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ،عملت
ت�ش��ان��غ ع�ل��ى م��ا ي �ب��دو ك��رئ�ي��س تنفيذي
ملنظمة «رب ��ط ال �ع��ال��م» غ�ي��ر ال��رب�ح�ي��ة من
 2010إلى  .2019ألغت مصلحة الضرائب
وض��ع اإلعفاء الضريبي للمؤسسة غير
ال��رب �ح �ي��ة ف��ي م��اي��و ،ب �ع��د أن ف�ش�ل��ت في
توثيق ع��ائ��دات�ه��ا خ�لال ال�س�ن��وات الثالث
املاضية.
وت�ش�ي��ر ال�ت�ق��اري��ر ال��ى إن ت�ش��ان��غ تدعي
أن امل��ؤس�س��ة س��اع��دت ف��ي ب�ن��اء امل��دارس
ف ��ي ج�م�ي��ع أن �ح ��اء ال �ع��ال��م ،ب �م��ا ف ��ي ذل��ك
أفغانستان وم�ي��ان�م��ار وه��اي�ت��ي وكينيا،
ل� �ك ��ن م ��راج� �ع ��ة ق � �ن ��اة  NBCل� �ع ��ائ ��دات
م �ص �ل �ح��ة ال � �ض� ��رائ� ��ب م � ��ن  2014إل ��ى
 2015ل ��م ت �ع �ث��ر ع �ل��ى م �ع �ل��وم��ات ح��ول
ب �ن��اء وت�ش�غ�ي��ل امل � ��دارس وامل��وظ �ف�ي�ن ،أو
ما إذا ك��ان أي تمويل ج��رى تخصيصه
ملشاريع م��ن أي ن��وع ف��ي تلك ال�ب�ل��دان .ال
يبدو أن ملف «ربط العالم» لعام  2015ال
يشمل أي موظف في الخارج ،على الرغم
م��ن م��زاع�م�ه��ا ب �م �ش��روع��ات امل �س��اع��دات
اإلنسانية الخارجية على نطاق واسع.
ف��ي م�ق�ط��ع ف�ي��دي��و ع�ل��ى م��وق��ع امل��ؤس�س��ة
غير ال��رب�ح�ي��ة ،ت�ع��رض تشانغ ال�ع��دد من
مجلة تايم ال��ذي تظهر على غالفه .وقال

مينا تشانغ على غالف مفبرك لمجلة تايم

متحدث باسم املجلة ل �ـ NBCإن الغالف
«ليس موثقًا».

تشانغ زعمت كذبا ً

راتب من ستة أرقام

أنها تخرجت
في هارفارد..
وأنها عملت
في منصب باألمم
المتحدة ال أصل له

وتحصل تشانغ بصفتها مساعدة لنائب
ل��وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة ،على رات��ب يتألف من
ستة أرقام في مكتب تصل موازنته الى 6
ماليني دوالر .وتتضمن سيرتها الذاتية
امل �ن �ش��ورة ع�ل��ى م��وق��ع وزارة ال�خ��ارج�ي��ة،
وال�ت��ي ل��م تتغير بعد نشر تقرير NBC
 ،Newsادع � � ��اءات ب��أن �ه��ا «خ��ري �ج��ة» من
كلية االقتصاد بجامعة هارفارد ولديها
ش �ه ��ادات ج��ام�ع�ي��ة م��ن ج��ام �ع��ة س ��اذرن
ميثوديست وجامعة األمم ،وهي مدرسة
م�س�ي�ح�ي��ة غ �ي��ر م �ع �ت �م��دة وي �ع �م��ل ف�ي�ه��ا
معلمون متطوعون.

التزوير
في السيرة الذاتية
أو المبالغة
في اإلمكانات كانا
سبباً في استقالة
أو إقالة رقم قياسي
من مسؤولي اإلدارة

مزاعم مثيرة للشك
وتعتبر تشانغ في نظر أكثر من  42ألفا
م��ن متابعيها على موقع انستغرام ،من
املرافقني الذين يسافرون عامليا مع بعض
أف ��راد النخبة ف��ي واش�ن�ط��ن ،م��ن الرئيس
السابق بيل كلينتون الى وزيرة الخارجية
السابقة مادلني أولبرايت ،مرورًا بالجنرال
امل �ت �ق��اع��د دي �ف �ي��د ب� �ت ��راي ��وس وال �ن��اش��ط

الجمهوري ك��ارل روف .وت��أت��ي الشكوك
التي تحيط بالسيرة الذاتية لتشانغ على
خلفية مزاعم مثيرة للشك فيها ملسؤولني
ُمعينني ح��ول حياتهم املهنية ،مما أث��ار
تساؤالت حول ما إذا كان البيت األبيض
في عهد ترامب يفحص جيدًا ،املرشحني
لالضطالع بمهام رفيعة في اإلدارة.
وم ��ن بي��ن ال �ع��دد ا ُل�ق�ي��اس��ي م��ن امل��وظ�ف�ين
الذين استقالوا أو أقيلوا من البيت األبيض
ف��ي عهد ت��رام��ب ،ه�ن��اك ع��دد كبير منهم
ممن أش��ارت التقارير إلى انهم يفتقرون
للمؤهالت.
في العام املاضي ،ذكرت تقارير أن روني
جاكسون ،الذي كان املرشح االول لترامب
مل�ن�ص��ب رئ �ي��س ق�س��م ش ��ؤون امل�ح��ارب�ين
القدامى ،كان يشرب الخمر أثناء ساعات
ال�ع�م��ل أث �ن��اء ت��ول�ي��ه م�ن�ص��ب ك�ب�ي��ر أط�ب��اء
البيت األبيض ،وأن��ه أعطى ً
دواء محظورًا
ألح ��د امل �س��اع��دي��ن ال�ع�س�ك��ري�ين م��ن دون
وصفة طبية.
وفي شهر أغسطس املاضي ،تم استبعاد
ج ��ون رات�ك�ل�ي��ف ،ع�ض��و ال�ك��ون�غ��رس عن
والي��ة تكساس ،ال��ذي ك��ان املرشح األوف��ر
ح�ظ��ًا ملنصب م��دي��ر امل �خ��اب��رات القومية،
بعد أن أش��ارت ع��دة تقارير إل��ى أن��ه ذكر
معلومات في سيرته الذاتية ،مبالغا فيها
بشأن خبرته.
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الكويت ملزمة بتنفيذه وربطه مع دول الخليج بحلول 2023

إحداهما قابضة واألخرى خدمية

عوائق حكومية
تعترض مشروع سكك الحديد

شركتان قطريتان تسعيان
لإلدراج في بورصة الكويت

إبراهيم عبدالجواد

كشفت مصادر ذات صلة
ان مشروع سكك الحديد
لدولة الكويت يواجه
معوقات حكومية ،أبرزها
إخالء المسار المحدد
للمشروع ،منوهة إلى أن
البدء في المشروع ُيعد
التزاماً حكومياً تجاه دول
مجلس التعاون الخليجي،
والذي من المفترض ان
يجري تشغيله في .2023
وقالت المصادر إن
المشروع سيربط بين
ميناء بوبيان وباقي
الدول بطول  574كلم،
حيث ستمر الشبكة عبر
دولة الكويت بأكملها
من الشمال والجنوب
ومن الشرق والغرب
وتوفر الربط مع المملكة
العربية السعودية ودول
مجلس التعاون الخليجي
والعراق.
وأشارت المصادر إلى أن
المشروع تبلغ تكلفته
 5.2مليارات دينار ،ومدة
التنفيذ  5سنوات ،على
ان يجري إنشاء المشروع
بنظام  PPPوالتاريخ
المتوقع لبدء التشغيل
.2023
وأوردت المصادر
التسلسل الزمني
للمشروع منذ انطالقه
قبل  10سنوات كالتالي:
  :2009ت��م ت�ك�ل�ي��ف ال �ج �ه��از الفنيللمبادرات بتشكيل لجنة لإلشراف
ع � �ل� ��ى امل � � �ش � � ��روع وت� �ك� �ل� �ي ��ف وزارة
املواصالت للتنسيق بشأن تنفيذه.
  :2012ص ��در ق ��رار ب��امل��واف�ق��ة علىدراس� � � ��ة ال� � �ج � ��دوى واس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ط� ��رح امل � �ش� ��روع م ��ن خ�ل��ال  5ع �ق��ود
شراكة (أربع شركات لتنفيذ البنية
التحتية وش��رك��ة ألن�ظ�م��ة التحكم)
واتفاقية امتياز ملشغل املشروع.
  :2013التعاقد املباشر م��ع شركةارن �س��ت ان��د ي��ون��غ ل�ت�ح��دي��ث دراس��ة
الجدوى.
  :2016واف�ق��ت اللجنة العليا علىن� �ت ��ائ ��ج دراس� � � � ��ة ال � � �ج� � ��دوى وط � ��رح
امل �ش��روع ب�ن�ظ��ام ال �ش��راك��ة م��ع طلب
إزال � � ��ة ك ��ل ال� �ع ��وائ ��ق أم � ��ام امل� �ش ��روع
وتسلم املسارات التي ما زالت تعيق

«المركزي»:
سندات
بـ  240مليون دينار
أع �ل��ن ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي
ع��ن تخصيصه آخ��ر إص��دار
ل� � �س� � �ن � ��دات وت � � � � � ��ورق ب �ق �ي �م��ة
إج �م��ال �ي��ة ب�ل�غ��ت  240م�ل�ي��ون
دي�ن��ار كويتي ألج��ل  6أشهر
بمعدل عائد  2.875في املئة.
وك � ��ان آخ� ��ر إص� � ��دار س �ن��دات
وت��ورق للبنك املركزي االثنني
م��ن األس �ب��وع امل��اض��ي ،بقيمة
 160م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ك��وي�ت��ي
ألجل  6أشهر أيضا ،وبنفس
العائد.
وي� �ه ��دف ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي من
إص� ��دار ال �س �ن��دات وال�ص�ك��وك
إل � � ��ى ال� �ت� �ح� �ك ��م ب �م �س �ت��وي��ات
السيولة في السوق املحلي.

■ مزارع تابعة للهيئة العامة للزراعة ومشاريع لـ «األبحاث» ُتعيق مساره
أي منها حتى اآلن
■ إعداد أكثر من دراسة جدوى للمشروع ..لم ُيعتمد ّ

5.2

مليارات دينار تكلفته..
وينفذ خالل  5سنوات بنظام PPP

10

سنوات مضت

على انطالقه
 ..ولم ُيبصر
النور بعد

1.5

مليون دينار ُأنفِ قت على الدراسات
والمكافآت الخاصة بالمشروع ..دون استفادة

تنفيذ املشروع ،كما اتفق على طرح
وثائق املشروع وطرحه لالستثمار.
  :2017ت� �م ��ت م �خ��اط �ب��ة ال �ف �ت��وىوال� �ت� �ش ��ري ��ع ألخ � ��ذ م��واف �ق �ت �ه��ا ع�ل��ى
إج ��راءات ط��رح امل�ش��روع لالستثمار
وم� � �خ � ��اط� � �ب � ��ة ال � � �ج � � �ه� � ��از امل � � ��رك � � ��زي
للمناقصات لتولي الهيئة التعاقد
مع االستشاري.
وانتهت دراسة الجدوى إلى تجزئة
املشروع كالتالي:
  2.2مليار قيمة عقد ال�ش��راك��ة معالقطاع الخاص للحزمة األولى.
  2.5مليار دينار قيمة عقد الشراكةمع القطاع الخاص للحزمة الثانية.
  395م�ل�ي��ون دي �ن��ار ل�ع�ق��د تشغيلالقطارات.
وكشف دي��وان املحاسبة ف��ي تقرير
ح� ��دي� ��ث ح� � ��ول امل� � �ش � ��روع ع � � ��ددا م��ن
املالحظات أهمها:
 ال � � �ت� � ��أخ� � ��ر ف � � ��ي ط� � � � ��رح امل � � �ش� � ��روعلالستثمار:
ت ��أخ ��ر ال �ه �ي �ئ��ة ف� ��ي ط � ��رح امل� �ش ��روع
لالستثمار عن طريق نظام الشراكة
ومن دون االلتزام بالجدول الزمني
رغم الحصول على املوافقات املبدئية
م��ن اللجنة العليا للمشروعات في
عام  ،2009وذلك لعدة اسباب:
أ  -تغييرالجهة العامة أكثر من مرة.
ب  -وج��ود ع��وائ��ق مل�س��ار السكك لم

ي �ت��م ازال �ت �ه��ا ح �ت��ى ت��اري �خ��ه ،منها
مزارع تابعة للهيئة العامة للزراعة
وق ��اع ��دة اح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ع�س�ك��ري��ة،
واح� � � ��د امل � �ش� ��اري� ��ع ال� �ت ��اب� �ع ��ة مل �ع �ه��د
ال�ك��وي��ت ل�لاب�ح��اث العلمية ،وايضا
مشروع تابع لبلدية الكويت.
االم��ر ال��ذي ترتب عليه ص��رف مبلغ
 1.56مليون دي �ن��ار على ال��دراس��ات
وامل �ك��اف��آت ال �خ��اص��ة ب��امل �ش��روع من
دون امكانية االس �ت �ف��ادة منه حتى
اآلن.
 اعداد اكثر من دراسة جدوى ،حيثل��م ي�ت��م ات �خ��اذ اي اج� ��راء ب �ن��اء على
نتائج دراس��ة ال�ج��دوى االول��ى ،كما
تبني اع��داد دراس ��ة ال�ج��دوى االول��ى
م� ��ن اح � ��د امل� �ك ��ات ��ب وت �ح��دي �ث �ه��ا م��ن
قبل مكتب آخ��ر ع��ن ط��ري��ق التعاقد
املباشر بسبب رفض الشركة االولى
تحديث دراسة الجدوى ،عالوة على
ع ��دم وض� ��وح اس �ب��اب اع� ��ادة تقديم
دراسة جدوى معدلة للمشروع.
 وجود تداخل في االختصاصاتذلك ان وزارة االشغال العامة تقوم
ب�ت �ن �ف �ي��ذ م� �ش ��روع م �ي �ن��اء ب��وب �ي��ان،
ال� � � � � ��ذي ي � �ت � �ط � �ل� ��ب وج� � � � � ��ود م� �ش� �غ ��ل
للبضائع لتحميل ونقل البضائع
م ��ن ال �ج��زي��رة وإل �ي �ه��ا ي �ف �ت��رض ان
ي �ك��ون ه ��و ن �ف �س��ه م �ش �غ��ل م �ش��روع
سكك ال�ح��دي��د ،حيث يتطلب االم��ر

ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق ب �ي��ن ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
للطرق وال�ن�ق��ل ال�ب��ري كجهة عامة
للمشروع ووزارة االش�غ��ال العامة
وذل��ك وف��ق ما ورد في الصعوبات
التي ترد على املشروع في امللخص
التنفيذي ال�خ��اص ب��ه ال��ذي اعدته
ه �ي �ئ��ة م� �ش ��روع ��ات ال� �ش ��راك ��ة ،ول��م
يتبني للديوان القيام بأي تنسيق
بهذا الشأن.
وق� ��ال ال ��دي ��وان :ل��م ي�ح�ق��ق امل �ش��روع
م ��ا اس �ت �ه��دف �ت��ه ال� ��دول� ��ة م ��ن ت �ق��دي��م
خ��دم��ة ع��ام��ة ل�ه��ا اه�م�ي��ة اقتصادية
او اج�ت�م��اع�ي��ة او خ��دم�ي��ة وتحسني
خدمة عامة قائمة وتطويرها على
الرغم من اهميته االستراتيجية في
انشاء البنية التحتية نظرا لقيامه
بربط دولة الكويت مع دول مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ودول ال�ش�م��ال
ع�ب��ر ال �ع ��راق وت�ض�م�ن��ه لخصائص
ن �ظ��ام ال �ش��راك��ة وذل ��ك ب�س�ب��ب ت��أخ��ر
امل� � � �ش � � ��روع وع � � � ��دم ال � � �ب� � ��دء ب �ط ��رح ��ه
وبالتالي عدم دخوله حيز الخدمة،
ح�ي��ث ي�ج��ب ع�ل��ى ال�ج�ه��ة ال�ع��ام��ة ان
ت� �ق ��وم ب �ت �ح �ل �ي��ل ن �ت ��ائ��ج م �خ��رج��ات
امل� � �ش � ��روع وم� �ق ��ارن� �ت� �ه ��ا ب ��ال� �ع ��وائ ��د
املتوقعة في دراسات الجدوى ،سواء
كانت اجتماعية او بيئية او مالية
وخالفه ،للتأكد من تحقيق االهداف
املطلوبة منه.

«بوبيان»:
موافقة نهائية على برنامج صكوك
ق��ال ب�ن��ك ب��وب�ي��ان أم��س إن��ه ح�ص��ل ع�ل��ى م��واف�ق��ة
ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي ال �ن �ه��ائ �ي��ة ع �ل��ى ب��رن��ام��ج
إلصدار صكوك بقيمة ال تتجاوز  1مليار دوالر
أميركي أو ما يعادلها بالعمالت االخرى وعلى
طرح االصدار األول منها بقيمة ال تتجاوز 500
مليون دوالر أميركي اوم��ا يعادلها م��ن عمالت

اخرى.
واض��اف البنك في افصاح للبورصة ان التأثير
ل� �ه ��ذه امل ��واف� �ق ��ة اي� �ج� �ب ��ي ع� �ل ��ى وض � ��ع ال �س �ي��ول��ة
وت �ن��وي ��ع م� �ص ��ادر ال �ت �م��وي��ل ط��وي �ل��ة االج � ��ل م��ع
ت�ع��زي��ز ال�ن�س��ب ال��رق��اب�ي��ة امل��رت�ب�ط��ة بالتعليمات
الصادرة عن «املركزي».

«الكوت»:
مناقصة بـ 3.2ماليين دينار
أعلنت شركة الكوت للمشاريع الصناعية عن فوزها
بترسية مناقصة بمبلغ اج�م��ال��ي  3.2م�لاي�ين دينار
ك��وي �ت��ي م ��ع وزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء خ��اص��ة ب��ال��زور
الشمالي وملدة عامني.
وأضافت الشركة في إفصاح للبورصة أن االث��ر على

امل��رك��ز امل��ال��ي ل�ل�ش��رك��ة س �ي �ك��ون اي �ج��اب �ي��ا ،م�ب�ي�ن��ة ان
املناقصة تشمل تصميم وت��وري��د وت��رك�ي��ب وفحص
وت �ش �غ �ي��ل وص �ي��ان��ة وح � ��دة ح �ق��ن غ� ��از ث��ان��ي اك�س�ي��د
ال �ك �ل��وري��ن ب �م��وق��ع خ� ��زان� ��ات امل� �ي ��اه ال �ع ��ذب ��ة ب ��ال ��زور
الشمالي ملدة سنتني.

تامر حماد
ك �ش��ف م� �ص ��در م �ط �ل��ع ل� �ـ سبقلا أن ش��رك�ت�ين
ق� �ط ��ري� �ت�ي�ن ،اح ��داه � �م ��ا «ق ��اب � �ض ��ة» واألخ � � ��رى
«خ ��دم� �ي ��ة» ،ت �س �ع �ي��ان إلدراج أس �ه �م �ه �م��ا في
ب� ��ورص� ��ة ال� �ك ��وي ��ت ،م ��وض �ح ��ًا أن ال �ش��رك �ت�ين
خ��اط�ب�ت��ا ش��رك��ات اس�ت�ث�م��اري��ة ك��وي�ت�ي��ة للعب
دور مستشار لإلدراج.
وأوض � ��ح امل �ص ��در أن رغ �ب��ة ب �ع��ض ال �ش��رك��ات
الخليجية لإلدراج في بورصة الكويت تعتبر
خطوة جيدة ومؤشرا حميدا على استقطاب
ال� �س ��وق ال �ك��وي �ت �ي��ة مل ��زي ��د م ��ن ال� �ش ��رك ��ات م��ن
االس��واق املجاورة ،وذلك بعد التطورات التي
حصلت في البورصة وترقيتها الى مؤشرات
االسواق الناشئة.
وق � � ��ال امل � �ص� ��در ان خ� �ط ��ط ب� �ع ��ض ال� �ش ��رك ��ات
الخليجية للدخول إل��ى بورصة الكويت أتت
نتيجة ل�ل�ت�ط��ورات االي�ج��اب�ي��ة ال�ت��ي شهدتها
س ��وق ال �ك��وي��ت ل �ل��اوراق امل��ال �ي��ة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
امل��اض �ي��ة ،وال �ت��ي ك��رس��ت ال�ش�ف��اف�ي��ة وال�ك�ف��اءة
ف��ي ع�م�ل�ي��ات ال �ت ��داول واالرت� �ق ��اء إل ��ى مصاف
األس � ��واق ال �ن��اش �ئ��ة ،م �م��ا ي�ع�ك��س ق ��وة وع�م��ق
وم � ��رون � ��ة االق � �ت � �ص� ��اد ال� �ك ��وي� �ت ��ي ،ف� �ض�ل�ا ع��ن
تطوير االدوات االستثمارية وجذب املزيد من
االس�ت�ث�م��ارات وإع� ��ادة هيكلة ال �س��وق ل��زي��ادة
القدرة التنافسية.
وأ ف��اد ا مل�ص��در ب��ان ب��ور ص��ة ا ل�ك��و ي��ت ق��ا م��ت
ب�ت�غ�ي�ي��ر ق��وا ع��د اإلدراج ا ل�ع��ام ا مل��ا ض��ي بما
يتناسب م��ع متطلبات شريحة كبيرة من
ا ل �ش��ر ك��ات ا ل �ح �ك��و م �ي��ة وا ل �ع��ا ئ �ل �ي��ة و ش�ك�ل��ت
ف��ر ي �ق��ا م �ت �خ �ص �ص��ا م �ه �م �ت��ه ت �ق��د ي��م ا ل��د ع��م
وا ل�ت��و ع�ي��ة ل �ه��ذه ا ل �ش��ر ك��ات و ت �ب �ي��ان أ ه�م�ي��ة
اإلدراج ،س� ��واء ال س �ت �م��رار ي��ة األ ع� �م ��ال ف��ي
ح� � ��ال ا ل � �ش� ��ر ك� ��ات ا ل� �ع ��ا ئ� �ل� �ي ��ة أو ا ل� �ت� �خ ��ارج
م��ن ا مل �ش��ار ي��ع ا ل �ك �ب �ي��رة ف��ي ح ��ال ا ل �ش��ر ك��ات
ا ل� �ح� �ك ��و م� �ي ��ة .وذ ك � � ��ر ا مل � �ص� ��در أن ب ��ور ص ��ة
ا ل � �ك� ��و ي� ��ت أ ص� �ب� �ح ��ت ج � ��اذ ب � ��ة ل� �ل� �ع ��د ي ��د م��ن
ا ل� �ش ��ر ك ��ات س � ��واء ف ��ي ا ل� �س ��وق ا مل �ح �ل �ي��ة أو
ا ل �خ��ار ج �ي��ة ،خ��ا ص��ة أ ن �ه��ا أ ص �ب �ح��ت ش��ر ك��ة
ت�ع�م��ل و ف��ق آ ل �ي��ات ا ل �ق �ط��اع ا ل �خ��اص ،األ م��ر
الذي يتيح لها املزيد من املرونة ،الفتًا إلى
أن أداء ها تميز في الفترة املاضية بزيادة
م�ل�ح��و ظ��ة ع�ل��ى م�س�ت��وى ا ل�س�ي��و ل��ة ا ل�ن�ق��د ي��ة
ا مل �ت��د ف �ق��ة وذ ل� ��ك ب �ن��اء ع �ل��ى ع ��دة م �ع �ط �ي��ات

خاطبتا شركات استشارية
محلية للعب
دور مستشار اإلدراج
تطورات البورصة
األخيرة َّ
عززت عوامل جذب
الكيانات الخليجية

إ ي �ج��ا ب �ي��ة ع ��ززت م��ن ث �ق��ة ا مل �س �ت �ث �م��ر ي��ن ف��ي
س ��وق األ س� �ه ��م ،و م ��ن أ ب� ��رز ه ��ذه ا مل �ع �ط �ي��ات
ترقية بورصة الكويت إلى مؤشر فوتسي
را س��ل ل�لأ س��واق الناشئة قبل نهاية 2017
و ت� �ف� �ع� �ي ��ل ه� � ��ذه ا ل� �ت ��ر ق� �ي ��ة ع� �ل ��ى م��ر ح �ل �ت�ي�ن
خ�لال  ،2018و م�ن��ذ ت�ل��ك ا ل�ت��ر ق�ي��ة استقبلت
ا ل �ب��ور ص��ة س �ي��و ل��ة أ ج �ن �ب �ي��ة ك �ب �ي��رة ع �ل��ى 3
د ف �ع��ات ي �ص��ل إ ج �م��ا ل �ي �ه��ا ن �ح��و  1.6م�ل�ي��ار
دينار وذلك على النحو التالي:
 في جلسة  20سبتمبر  2018ضخ املستثمروناألجانب  167مليون دينار (ما يعادل نصف
مليار دوالر) ،وذل��ك ف��ي إط��ار املرحلة األول��ى
م ��ن ال �ت��رق �ي��ة ،وت ��وزع ��ت ه� ��ذه ال �س �ي��ول��ة على
األس �ه��م ال�ك��وي�ت�ي��ة امل�ن�ض�م��ة مل��ؤش��ر ف��وت�س��ي
طبقا ألوزانها النسبية.
 في جلسة  20ديسمبر  2018وبالتزامن معامل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ت��رق�ي��ة ال �ب��ورص��ة ملؤشر
ف��وت �س��ي ،ض��خ امل�س�ت�ث�م��رون األج��ان��ب نصف
مليار دوالر أخرى وشهدت هذه املرحلة زيادة
عدد األسهم الكويتية املنضمة ملؤشر فوتسي
ب��إض��اف��ة س�ه��م املتكاملة ليصل ع��دد األس�ه��م
إلى  13سهمًا.
 تدفقت السيولة األجنبية للمرة الثالثة علىبورصة الكويت ضمن مراجعة م��ارس ،2019
ح �ي��ث ب�ل�غ��ت س �ي��ول��ة ج�ل�س��ة  14م� ��ارس 195
مليون دينار تعادل  650مليون دوالر ،وهي
سيولة أعلى من سيولة ديسمبر الذي سبقه
بـ .%23

بحلول 2030

 200ألف وظيفة خليجية
في مشاريع الطاقة الشمسية
حسام علم الدين
ذك ��رت ال��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة أن
مشاريع الطاقة الشمسية في الخليج والتي
س �ت��ول��د ح� ��وال� ��ي  40غ� �ي� �غ ��اواط م� ��ن ال �ط��اق��ة
ال�ك�ه��روض��وئ�ي��ة ح�ت��ى  2030ستخلق ح��وال��ي
 200الف وظيفة.
وت��وق �ع��ت ال ��وك ��ال ��ة أن ع� ��دد ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ت��ي
ستنجم ع��ن اس�ت�خ��دام ال�ط��اق��ة الشمسية في
ال�خ�ل�ي��ج ب �ح �ل��ول  2030س�ي�ص��ل ال ��ى ح��وال��ي
 124ال��ف وظ�ي�ف��ة مل�ش��اري��ع ال�ط��اق��ة الشمسية
ال �ك �ه��روض��وئ �ي��ة ،و 50ال ��ف وظ �ي �ف��ة مل�ش��اري��ع
ال �ط��اق��ة ال�ش�م�س�ي��ة امل ��رك ��زة و 23ال ��ف وظ�ي�ف��ة
ملشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة والفردية،
خصوصا تلك التي توضع على اسطح املنازل
واملنشآت.
ونقل موقع «جي دي ان اونالين» عن غرانت

ت��وت �ش�ين م��دي��ر ال �ف �ع��ال �ي��ات ل�ل�ق�م��ة ال�ع��امل�ي��ة
ل �ط��اق��ة امل �س �ت �ق �ب��ل :س�ي�ج�م��ع امل� �ع ��رض ،ال��ذي
سينعقد ف��ي اب��وظ�ب��ي ،اب��رز م��زودي الطاقة
الشمسية في العالم والتقنيات العاملة في
ه ��ذا امل �ج��ال وال ��وك ��االت ال�ح�ك��وم�ي��ة ،ت��زام�ن��ا
م��ع زي ��ادة االع �ت �م��اد ع�ل��ى ال�ط��اق��ة الشمسية
ف��ي ج�م�ي��ع ان �ح��اء ال �ع��ال��م .وت �ق��ول ال��وك��ال��ة
الدولية للطاقة املتجددة إن االم��ارات تقود
مجال توليد الطاقط الشمسية في املنطقة،
ح�ي��ث ت�س�ت�ح��وذ ع�ل��ى  %65م��ن ت�ل��ك ال�ط��اق��ة
في الخليج ،كما تعتبر ابوظبي سباقة في
م �ج��ال االب �ت �ك��ار ال �ع�ل �م��ي ف��ي م �ج��ال ال�ط��اق��ة
الشمسية.
وتستحوذ شركة «نور ابوظبي» التابعة على
اك�ب��ر محطتني للطاقة الشمسية التشغيلية
في العالم بتوليد طاقة تقدر بـ 1.18غيغاواط،
ومحمية محمد ب��ن راش��د للطاقة الشمسية
ومياه دبي بانتاج حوالي  5غيغاواط.

 % 32انخفاض المبيعات لألجانب أكتوبر الماضي

الكويتيون يعزفون
عن عقارات تركيا
أظ� �ه ��رت ب �ي ��ان ��ات إح �ص��ائ �ي��ة ت��رك �ي��ة أم ��س،
انخفاض مبيعات العقارات لألجانب بنسبة
 31.9ف��ي املئة خ�لال أكتوبر امل��اض��ي مقارنة
بالشهر نفسه في  ،2018حيث تم بيع 4272
ع�ق��ارا .وأوض �ح��ت البيانات ال�ت��ي أصدرتها
م��ؤس �س��ة االح� �ص ��اء ال �ت��رك �ي��ة ،ان ال�ع��راق�ي�ين
ت �ص��دروا قائمة الترتيب ب �ش��راء  597عقارا
ف��ي ح�ي�ن ج ��اء االي��ران �ي��ون ث��ان�ي��ا ب �ع��دد 536
عقارا ثم الروس بعدد  292واألملان بعدد 225
واألفغان بعدد  185عقارا.
ويتبني من اإلحصائية ان الكويتيني عزفوا
ع��ن ش ��راء ال �ع �ق��ارات ال�ت��رك�ي��ة خ�ل�ال الشهر
امل��اض��ي ب�ع��دم��ا ك��ان��وا ف��ي امل��رت �ب��ة ال�ث��ال�ث��ة
ب �ع��د ال �ع��راق �ي�ين واالي��ران �ي�ي�ن ض �م��ن ق��ائ�م��ة

امل �ش �ت��ري��ن االج ��ان ��ب ل �ل �ع �ق��ارات ال �ت��رك �ي��ة ب�ـ
 360عقارًا في سبتمبر  .2019وأضافت ان
مدينة اسطنبول كانت اكثر امل��دن التركية
ب �ي �ع ��ا ل� �ل� �ع� �ق ��ارات ل�ل�أج ��ان ��ب ف� ��ي أك �ت ��وب ��ر
املاضي ،اذ بلغ عدد العقارات املبيعة 2043
عقارا تلتها أنطاليا بعدد  912ثم بورصا
بعدد  215ثم أنقرة بعدد  192وياالوا بعدد
 134عقارا.
وك��ان��ت م��ؤس�س��ة االح �ص��اء ال�ت��رك�ي��ة أعلنت
مطلع نوفمبر الجاري أن الكويتيني جاؤوا
في املرتبة السادسة من حيث شراء األجانب
ل �ل �ع �ق��ارات ب �ت��رك �ي��ا خ �ل�ال األش� �ه ��ر ال�ت�س�ع��ة
األول� ��ى م��ن ال �ع��ام ال �ح��ال��ي ب�ع��د ش ��راء 1439
عقارا( .كونا)
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ن َّبه إلى ضرورة وضعه تحت المراقبة

ُّ
التضخم في الكويت األعلى خليجياً
«الوطني»:
¶ ارتفاع معدالته ألعلى مستوى منذ عامين إلى  %1.7في الربع الثالث
المساهمة في ارتفاع التضخم األساسي

قال تقرير لبنك الكويت الوطني ان معدل تضخم أسعار المستهلكين ارتفع خالل الربع
الثالث من العام الحالي ،حيث أنهى الربع عند أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من
عامين وصوال ً إلى  %1.7على أساس سنوي مقابل  %1.2بنهاية الربع الثاني .وعلى الرغم
من توقعنا أن يرتفع مستوى التضخم خالل العام الحالي بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته
البالغة  %0.1فقط في نوفمبر من العام الماضي ،فإن وتيرة االرتفاع كانت مفاجئة إلى حد
ما .هذا وما تزال توقعاتنا التي تشير إلى معدل متوسط عند  %1لعام  2019قابلة للتحقق،
ويبدو ان هذا المعدل قابل للزيادة إلى حد ما .وفي الوقت ذاته ،شهد التكوين القطاعي
للتضخم تحوال ً في أدائه ،حيث تحسنت وتيرة نمو معدل التضخم «األساسي» في الوقت
الحالي – مرتفعا إلى  %3.2في سبتمبر مقابل  %2.5في يونيو – ليقابل بذلك انخفاض
حدة الضغوط من القطاعات «غير األساسية» ،مثل المواد الغذائية وبصفة خاصة القطاعات
السكنية.
ن�ب��ه ت�ق��ري��ر «الوطني» ال��ى ان االرت �ف��اع األخ �ي��ر ف��ي معدل
التضخم األس��اس��ي يستحق امل��راق �ب��ة ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن��ه
ال ي��زال منخفضًا عند مستوى  ،%1.7حيث أص�ب��ح معدل
التضخم في الكويت في الوقت الحالي هو األعلى خليجيًا
(م �ع �ظ��م ال �ب �ل��دان األخ � ��رى ف ��ي م�ن�ط�ق��ة االن� �ك� �م ��اش) .وع�ل��ى
افتراض أن الضغط الهبوطي ،الذي يتعرض له حاليًا قطاع
اإلسكان ،بدأ في االنفراج ببطء ،مع استقرار معدل تضخم
أس�ع��ار امل��واد الغذائية على ن�ط��اق واس��ع ،فإننا نتوقع أن
يرتفع معدل التضخم ليتراوح ما بني  %1.5إلى  %2.0في
ال�ع��ام املقبل مقابل ح��وال��ي  %1ف��ي ع��ام  ،2019مشيرا الى
ان��ه ل��ن ي�ك��ون ه�ن��اك م�ص��در كبير يستدعي قلق السلطات
م��ن ال�س�ي��اس��ات .إال ان زي ��ادة م �ع��دالت التضخم ق��د ت��ؤدي
إلى الضغط على نمو الدخل الحقيقي ،والبدء في التأثير
سلبًا على الظروف القوية الحالية التي يتميز بها القطاع
االس�ت�ه�لاك��ي .ف��ي ال��وق �ت��ذات��ه ،ه�ن��اك أي�ض��ًا م�خ��اط��ر سلبية
على التضخم تكمن في تباطؤ النمو العاملي وقوة الدينار
واستمرار األداء الضعيف لقطاع العقارات السكنية املحلي.
واض � ��اف ال�ت�ق��ري��ر ان ��ه ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن م �ع��دل التضخم
ً
الرئيسي قد يرتفع قليال خ�لال األشهر املقبلة ،ف��إن وتيرة
النمو قد تتباطأ ونتوقع حاليًا أن يصل معدل التضخم إلى
ذروة ارتفاعه عند مستوى يقارب  %2.5في منتصف العام
املقبل .عازيا الزيادة األخيرة في معدل التضخم األساسي
جزئيًا إلى بعض العوامل الخاصة ،وليست نتيجة لتزايد
الضغوط التضخمية على نطاق أوسع .باإلضافة إلى ذلك،
فعلى الرغم من األوض��اع الجيدة التي يتمتع بها القطاع
االستهالكي ،فإنه ما تزال هناك عوامل أخرى ،بما في ذلك
املعدالت املتواضعة للنمو االقتصادي والسيولة واستقرار
أسعار النفط وقوة الدينار وتراجع أسعار الجملة ،والتي

تحسن أداء
ّ
القطاعات «األساسية»
يدعم االرتفاع وإن لم يكن
نابعا ً من عوامل محلية

التضخم في أسعار الجملة منخفض جدًا
تشير إلى تراجع ضغوط األسعار مستقبليًا.

أسعار الجملة ما زالت
منخفضة عند ..%0.4
وال إشارات إلى ضغوط لرفع
األسعار من المورّدين
توقعّ ات بأن يصل معدل
ّ
التضخم إلى أقل من %2
في  2020رغم تسارع وتيرته

استقرار اإليجارات السكنية
وذكر تقرير الوطني ان معدل التضخم في خدمات اإلسكان
وم�ع�ظ�م�ه��ا م��ن اإلي� �ج ��ارات ف��ي االي� �ج ��ارات ان�خ�ف��ض %0.8
على أس��اس س�ن��وي ف��ي سبتمبر امل��اض��ي ،م��ن دون تغيير
عن مستويات يونيو .وسجلت األس�ع��ار في ه��ذا القطاع -
والتي يجري تسجيلها كل ثالثة أشهر فقط – ثباتًا على
أساس فصلي ،وذلك للمرة األولى منذ نهاية العام املاضي،
مما يشير إلى استقرار قطاع اإلسكان نوعًا ما بعد موجة
طويلة من األداء الضعيف على خلفية العرض املفرط في
سوق الشقق السكنية.
لكنه نظرًا الستمرار تزايد أع��داد الشقق الشاغرة وتباطؤ
النمو االقتصادي ،وتأثير الطلب على السكن على خلفية
ضعف نمو أع��داد ال��واف��دي��ن ،ل��ذا فلم نتوصل للقناعة بأن
سوق اإليجارات قد بلغت نقطة تحول واضحة ،خصوصا
ف��ي ظ��ل ظ�ه��ور دالالت «إي�ج��اب�ي��ة زائ �ف��ة» مماثلة ف��ي ال�ع��ام

في  9أشهر

«المرافق العمومية»
ِّ
ً
أرباحا
تحقق  4.7ماليين دينار
أعلنت شركة امل��راف��ق العمومية ع��ن تحقيق  4.7ماليني دي�ن��ار ( 15.5مليون دوالر)
أرباحًا صافية خالل األشهر التسعة األولى من عام  ،2019بارتفاع نسبته  7.2في املئة
مقارنة بالفترة ذاتها من .2018
وق��ال��ت ال�ش��رك��ة ف��ي ب�ي��ان أم��س إن إج�م��ال��ي امل �ص��روف��ات امل�س� ّ�ج�ل��ة خ�ل�ال األش�ه��ر
التسعة األول��ى م��ن ع��ام  2019بلغ  3.8ماليني دي�ن��ار (نحو  12.5مليون دوالر)،
بارتفاع نسبته  14.9في املئة عن املصروفات الفعلية عن الفترة ذاتها في .2018
وأضافت أنها حققت صافي ربح تشغيلي بلغ نحو 5.1ماليني دينار (نحو 16.8
ّ
املسجلة
مليون دوالر) بارتفاع نسبته  3في املئة عن األرباح التشغيلية الفعلية
في الفترة ذاتها من عام .2018

محمد العبدالجادر

ت َّتسم بأعلى معايير الحماية القانونية

« هيئة األسواق» :تطبيق الالئحة
األوروبية لحماية البيانات العامة
أصدرت هيئة أسواق المال ،أمس ،قراراً يهدف إلى تنظيم الحماية
القانونية للبيانات الشخصية لألشخاص الطبيعيين وإجراءات نقلها
وتبادلها مع الجهات الرقابية المثيلة في الدول األخرى األعضاء في
منظمة األيسكو ،حيث أجرت التعديالت الالزمة على الكتابين األول
والثاني لالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة
أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والتي تتضمن المعالجة
الالزمة.
ق��ال ب�ي��ان لهيئة أس ��واق امل ��ال :مل��ا كانت
غ� ��اي� ��ة ان � �ض � �م� ��ام «أس � � � � ��واق امل � � � ��ال» إل ��ى
املنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية
(اإلي � �س � �ك� ��وا) وت��وق �ي �ع �ه��ا ع �ل��ى م��ذك��رة
ال �ت �ف ��اه ��م امل� �ت� �ع ��ددة األط � � � ��راف ب �ت��اري��خ
 15مايو 2017ه��ي ل �ت �ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات
وال� �خ� �ب ��رات ع �ل��ى امل �س �ت��وي�ين اإلق�ل�ي�م��ي
وال � �ع� ��امل� ��ي م� ��ن أج � ��ل ت� �ط ��وي ��ر األس � � ��واق
وتشجيع ثقة املستثمر ب��أس��واق امل��ال،
ومل��ا كانت منظمة اإليسكوا – قد قامت
ب��ال �ع �م��ل م ��ع ه �ي �ئ��ة األس � � ��واق واألوراق
املالية األوروبية  ESMAبطرح الترتيب
اإلداري ع �ل��ى ش �ك��ل ات �ف��اق �ي��ة ك�ت��اب�ي��ة
ب�ي�ن ك��ل م��ن دول امل�ن�ط�ق��ة االق �ت �ص��ادي��ة
األوروبية وال��دول األخ��رى تنظم مسألة
اإلع� �ف ��اء م ��ن الئ �ح��ة ح �م��اي��ة ال �ب �ي��ان��ات،
وت �س �ع��ى ه � ��ذه االت� �ف ��اق� �ي ��ة ع �ل��ى ت��وف �ي��ر
الضمانات املناسبة وضمان استمرارية
ال �ت �ع��اون وت� �ب ��ادل امل �ع �ل��وم��ات ب�م��وج��ب
م��ذك��رة ال �ت �ف��اه��م امل �ت �ع��ددة األط� � ��راف ما

ّ
تحقق الغاية
من االنضمام
إلى المنظمة
الدولية لهيئات األوراق
المالية (اإليسكوا)
ب�ي�ن أع �ض ��اء م�ن�ظ�م��ة اإلي �س �ك ��وا ،إذ ان��ه
ف ��ي ع ��ام  2016ق ��ام االت� �ح ��اد األوروب � ��ي
ب ��إص ��دار ال�ل�ائ �ح��ة األوروب � �ي� ��ة ل�ح�م��اي��ة
البيانات العامة ،وذل��ك من ب��اب حماية
سرية البيانات لجميع مواطني االتحاد
األوروب ��ي ،وت�ه��دف ه��ذه الالئحة بشكل

أوالً :يعزى جزء من هذا االرتفاع الى االنتعاش الذي حدث
في اعقاب تراجع معدالت التضخم املسجلة في أواخر العام
امل��اض��ي ،وح�ت��ى ب�ع��د االرت �ف��اع األخ �ي��ر ال يعتبر التضخم
مرتفعًا بأي حال من األحوال.
ثانياً :إن االرتفاع القوي األخير في «القطاعات املتنوعة»
ك��ان مدفوعًا ب��ارت�ف��اع أس�ع��ار امل�ج��وه��رات ،وه��و م��ا يرتبط
بشكل شبه مؤكد بارتفاع سعر الذهب منذ فصل الصيف،
ال��ذي تراجع منذ ذل��ك الحني ،ول��م يكن ناتجًا عن محركات
التضخم املحلية.
ثالثا :يعزى أكثر من نصف معدل نمو التضخم األساسي
منذ شهر مايو إلى ارتفاع استثنائي غير متكرر طرأ على
األسعار في شهر يونيو املاضي ،وال��ذي يبدو أنه نتج عن
زيادة بنسبة  %19في أسعار تذاكر الطيران (والتي دفعت
أيضًا عنصر الترفيه الى االرتفاع على خلفية تزايد تكاليف
قضاء العطالت) .وال يوجد سبب واضح لألسباب الكامنة
وراء هذا االرتفاع غير املعتاد ،إال انه بالنظر إلى العوامل
املوسمية ال�ت��ي ت��ؤث��ر على السفر «ت��زام��ن شهر يونيو مع
عطلة عيد الفطر املبارك باإلضافة إلى تزايد تقلب األسعار
في العادة خ�لال فترة الصيف» ،ل��ذا ال نريد ان نستخلص
العديد من االستنتاجات القاطعة في هذه املرحلة.

أساسي إلى توحيد القوانني املطبقة في
االتحاد األوروب��ي في ما يخص حماية
خصوصية ال�ب�ي��ان��ات ،وإع� ��ادة تشكيل
ط��ري�ق��ة ت�ع��ام��ل امل��ؤس �س��ات ف��ي االت �ح��اد
األوروبي معها.
وإدراك� � � � ��ًا م� ��ن ال �ه �ي �ئ��ة أله� �م� �ي ��ة ح �م��اي��ة
ال � �ب � �ي� ��ان� ��ات ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ة ل�ل�أش� �خ ��اص
الطبيعيني ،وأهمية وجود أنظمة متينة
لديها لحماية تلك البيانات وضوابط
نقلها وتبادلها ،فكان ال ب��د م��ن إدخ��ال
ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال�ل��ازم� ��ة وت �ه �ي �ئ��ة ال �ب �ن �ي��ة
التشريعية والتقنية للتوافق م��ع تلك
املتطلبات في تطبيق سياسة الالئحة
األوروبية لحماية البيانات العامة على
إجراء اتها وأنظمتها وذلك لتتوافق مع
متطلبات الالئحة.
وت ��اب ��ع ال �ب �ي��ان :ت��أت��ي ت �ل��ك ال �ت �ع��دي�لات
ع� � �ل� ��اوة ع � �ل� ��ى ت� �ن� �ظ� �ي ��م ع� �م� �ل� �ي ��ات ن �ق��ل
ال� �ب� �ي ��ان ��ات ال �ش �خ �ص �ي��ة ب�ي��ن ال �ه �ي �ئ��ات
األعضاء املوقعة على تلك االتفاقية إلى
توفير الضمانات املناسبة ملعالجة هذه
البيانات الشخصية في قاعدة بيانات
الهيئة لالضطالع بالوالية واملسؤولية
ال � ��رق � ��اب� � �ي � ��ة ،ك � �م� ��ا ت � ��ؤك � ��د ع � �ل� ��ى ح� �ق ��وق
وال �ت ��زام ��ات ال �ش �خ��ص م �ح��ل /موضوع
ال �ب �ي��ان��ات ل �ت �ت��واف��ق ت �ع��دي�لات ال�لائ�ح��ة
مع متطلبات تلك الالئحة ،والتي تتسم
ب��أع �ل��ى م �ع��اي �ي��ر ال �ح �م��اي��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة
ل� �ل� �ب� �ي ��ان ��ات ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ة ل�ل�أش� �خ ��اص
الطبيعيني.

املاضي ،قبل أن تواصل اإليجارات تراجعها في عام .2019
وبني التقرير انه في الوقت ذات��ه ارتفع معدل التضخم في
قطاع األغذية واملشروبات ،ال��ذي يمثل حوالي نصف سلة
أس�ع��ار املستهلكني ب��االش�ت��راك م��ع قطاع خ��دم��ات االسكان
 إل��ى أعلى مستوياته املسجلة منذ أكثر من ثالثة أع��وام،حيث بلغ  %1.8في سبتمبر مقابل  %0.7في يونيو .ويعزى
ه��ذا النمو إل��ى االرت �ف��اع ال�ح��اد ال��ذي ش�ه��ده م�ع��دل تضخم
ً
األسماك واملأكوالت البحرية املتقلب وصوال إلى  %13مقابل
 %2في يونيو .وعلى النقيض من ذلك ،تواصل أسعار املواد
الغذائية الدولية التراجع هامشيًا ،على الرغم من تقلباتها،
بينما تتأثر األسعار املحلية أيضًا بمختلف أن��واع الدعم
وض��واب��ط األس�ع��ار .واعتبر التقرير ان ال��زخ��م ال��ذي شهده
ً
معدل التضخم األساسي مذهال ،ويمكن أن يكون من حيث
املبدأ عالمة على قوة أوضاع اإلنفاق االستهالكي ،بما في
ذل��ك ال�ن�م��و ال �ق��وي ل �ق��روض االس�ت�ه�لاك ال�ش�خ�ص��ي ،وال�ت��ي
تنعكس على ارتفاع أسعار التجزئة .إال انه هناك ايضًا عدد
من العوامل التي تحد من ذلك وهي:

وذك� ��ر ال �ت �ق��ري��ر ان ات �ج��اه��ات أس �ع��ار ال�ج�م�ل��ة ت �س��اه��م في
تعزيز الضغوط الداعمة لتراجع معدالت التضخم ،حيث
بلغ معدل تضخم أسعار الجملة ،ال��ذي يقيس األسعار ما
ً
ب�ين بعض االع�م��ال التجارية ب��دال م��ن أس�ع��ار املستهلكني،
 %0.6على أساس سنوي في سبتمبر املاضي ،مرتفعًا من
مستوى  %0.3املسجل ف��ي يونيو امل��اض��ي ،إال ان��ه م��ا ي��زال
ض�ع�ي�ف��ًا ج� �دًا وي �ع��د أق ��ل م��ن ن�ص��ف م�ت��وس��ط م �ع��دل ال�ع��ام
املاضي .ويعزى االرتفاع بصفة رئيسية منذ يونيو املاضي
إل��ى ارت�ف��اع أسعار امل��واد الغذائية ،خصوصا االرت�ف��اع في
أسعار األسماك املحلية املسجل في مؤشر أسعار املستهلك،
حيث لم تأت الزيادة على خلفية السلع املصنعة.
واش��ار التقرير ال��ى ان معدالت التضخم املنخفضة بصفة
خ ��اص ��ة ال �س �ل��ع امل� �س� �ت ��وردة (ع �ل ��ى ع �ك��س ال �س �ل��ع امل�ن�ت�ج��ة
محليًا) البالغة  %0.4في شهر سبتمبر ،تؤكد مدى تأثير
ق��وة ال��دي�ن��ار ال�ك��وي�ت��ي ف��ي إب �ق��اء تضخم أس �ع��ار ال� ��واردات
ً
منخفضًا .وعلى الرغم من أنه ال يعد مقياسًا كامال لتكاليف
األعمال التجارية ،فإن تراجع معدل تضخم أسعار الجملة
يشير إلى أن تجار التجزئة ال يواجهون ضغوطًا قوية من
مورديهم لرفع األسعار.
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لجنة لتنظيم المهنة تضم أعضاء من «البلدية» و«جمعية المهندسين»

سبقلا تنشر الئحة المكاتب الهندسية والدور االستشارية
زكريا محمد

الهندسية والدور االستشارية.

تنشر سبقلا مشروع القرار الوزاري الخاص بالالئحة التنفيذية
لمزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور االستشارية،
والذي يتضمن تشكيل لجنة بقرار من وزير البلدية تختص
بدراسة طلبات التراخيص وتجديدها ،وتتولى اقتراح معايير
نقل التصاميم الهندسية وإضافة تخصصات جديدة.
ومن أبرز شروط منح التراخيص أن يكون كويتي الجنسية
ومقيما ً إقامة دائمة في البالد ،على أن يحضر بوليصة تأمين
مهني ال تقل عن  500ألف دينار.
وفي ما يلي نص القرار:

المادة الثامنة

المادة األولى
ت �ص��در ب�ل��دي��ة ال �ك��وي��ت ال �ت��راخ �ي��ص ال�لازم��ة
ل�ل�م�ك��ات��ب ال �ه �ن��دس �ي��ة وامل �ك��ات��ب ال�ه�ن��دس�ي��ة
التخصصية وال ��دور االس�ت�ش��اري��ة اململوكة
ل�لأف��راد أو األش�خ��اص االع�ت�ب��اري�ين املمثلني
ل�ل�ش��رك��ات امل�ه�ن�ي��ة مل��زاول��ة امل�ه�ن��ة الهندسية
ال �ت��ي ت�ن�ط�ب��ق ع�ل�ي�ه��ا ش ��روط م ��زاول ��ة املهنة
على النحو املبني بهذه الالئحة ،مع مراعاة
األحكام والقوانني املنظمة لألنشطة املهنية.

المادة الثانية
ً
أوال :تشكل لجنة بقرار من الوزير املختص
ب � �ش � ��ؤون ال� �ب� �ل ��دي ��ة ت �س �م ��ى ل �ج �ن ��ة ت �ن �ظ �ي��م
م��زاول��ة امل�ه�ن��ة للمكاتب الهندسية وال ��دور
االستشارية على النحو التالي:
 - 1أرب� �ع ��ة أع� �ض ��اء م ��ن م �ه �ن��دس��ي ال �ب �ل��دي��ة،
على أن يكون من ضمنهم عضو من اإلدارة
املختصة بمزاولة املهنة للمكاتب الهندسية
والدور االستشارية.
 - 2ع�ض��وان م��ن املهندسني أع�ض��اء جمعية
املهندسني الكويتية يجري اختيارهما من
بني أربعة ترشحهم الجمعية.
 – 3ع�ض��وان م��ن املهندسني يتم اختيارهما
م ��ن ب �ي�ن أرب � �ع ��ة ي��رش �ح �ه��م ات � �ح ��اد امل �ك��ات��ب
الهندسية والدور االستشارية.
 – 4م�م�ث��ل ع��ن اإلدارة ال�ق��ان��ون�ي��ة م��ن بلدية
الكويت.
ثانيًا :أ – يشترط في عضو اللجنة أن يكون
ك��وي�ت��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ال ت�ق��ل خ�ب��رت��ه ع��ن عشر
سنوات.
ب – تختار اللجنة من بني أعضائها رئىيسًا
ون ��ائ� �ب ��ًا ل �ل��رئ �ي��س وم� � �ق � ��ررًا ،ع �ل��ى أن ي �ك��ون
ال��رئ �ي��س م��ن ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت ال ت �ق��ل درج �ت��ه
ع ��ن وك� �ي ��ل م� �س ��اع ��د ،وال� �ن ��ائ ��ب م ��ن ج�م�ع�ي��ة
امل �ه �ن��دس�ين ال �ك��وي �ت �ي��ة ،وامل� �ق ��رر م ��ن اإلدارة
املختصة بمزاولة املهنة في البلدية ،وال يكون
االج �ت �م��اع ص�ح�ي�ح��ًا إال ب �ح �ض��ور األغ�ل�ب�ي��ة
املطلقة من األعضاء ،على أن يكون من بينهم
ال��رئ �ي��س أو ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س ف��ي ح��ال��ة غ�ي��اب
الرئيس .وللجنة أن تستعني بمن تراهم من
ذوي الخبرة واالختصاص من جهاز البلدية،
على أال يكون لهم حق التصويت.
ج – ت �ص ��در ال �ل �ج �ن��ة ت��وص �ي��ات �ه��ا ب��أغ�ل�ب�ي��ة
ال� �ح� �ض ��ور ،وإن ت� �س ��اوت األص� � � ��وات ي��رج��ح
الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
د – ال يجوز للعضو املمثل الت�ح��اد املكاتب
الهندسية والدور االستشارية التصويت في
الشكاوى املتعلقة بمكتبه الهندسي أو داره
االستشارية.

المادة الثالثة
تختص لجنة تنظيم مزاولة املهنة للمكاتب
الهندسية وال ��دور االس�ت�ش��اري��ة املنصوص
ع�ل�ي�ه��ا ف��ي ه ��ذه ال�لائ �ح��ة ب ��دراس ��ة ال�ط�ل�ب��ات
ال � �خ ��اص ��ة ب ��امل ��واض � �ي ��ع ال� �ت ��ال� �ي ��ة وإص� � � ��دار
التوصيات الالزمة بشأنها:
 – 1ال �ت��رخ �ي��ص ب �ف �ت��ح امل �ك��ات��ب ال�ه�ن��دس�ي��ة
وامل �ك��ات��ب ال�ه�ن��دس�ي��ة ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة املحلية
مل��زاول��ة امل�ه�ن��ة وال�ت�ج��دي��د ل�ه��ا وف�ق��ًا ل�ش��روط
هذه الالئحة.
 – 2تأهيل املكتب الهندسي املحلي إل��ى دار
استشارية والتجديد لها وفقًا لشروط هذه
الالئحة.
 – 3ال�ش�ك��اوى الخاصة باملكاتب الهندسية
وامل �ك��ات��ب ال�ه�ن��دس�ي��ة ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة وال� ��دور
االس�ت�ش��اري��ة وال�ت��وص�ي��ة بتوقيع العقوبات
املنصوص عليها بهذه الالئحة.
 – 4إي � �ق� ��اف امل �ك �ت ��ب ال �ه �ن ��دس ��ي أو امل �ك �ت��ب
الهندسي التخصصي أو ال��دار االستشارية
مؤقتًا بناء على طلب صاحبها.
 – 5إلغاء ترخيص املكتب الهندسي أو املكتب
الهندسي التخصصي أو الدار االستشارية.
 – 6ال� �ن� �ظ ��ر ف� ��ي ط� �ل ��ب ال � �ت � �ن ��ازل ع� ��ن االس� ��م
االع �ت �ب��اري ال �ص��ادر ب��ه ت��رخ�ي��ص امل�ك�ت��ب أو
الدار للغير بناء على طلب صاحبه أو الورثة
ب �ع��د وف ��ات ��ه ال� ��ى م ��ن ت �ن �ط �ب��ق ع �ل �ي��ه ش ��روط
مزاولة املهنة.
 – 7اق �ت��راح ال �ض��واب��ط ال�خ��اص��ة بمساحات
اإلش � � � � ��راف ل �ل �م �ك ��ات ��ب ال� �ه� �ن ��دس� �ي ��ة وال� � � ��دور
االستشارية واقتراح التعديالت على نماذج
وتعهدات اإلشراف املعتمدة لدى البلدية.
 – 8اقتراح املعايير الخاصة بنقل التصاميم
الهندسية وفقًا ألحكام قانون حماية امللكية
الفكرية.
 – 9اق� �ت ��راح إض ��اف ��ة ت �خ �ص �ص��ات ه�ن��دس�ي��ة
جديدة أو إلغاء تخصص مرخص به والتي
ل �ه��ا ع�ل�اق��ة ب��ال �ع �م��ل ال �ه �ن��دس��ي أو امل�ن�ش��آت
بجميع أنواعها إلى املكاتب الهندسية والدور
االستشارية ،على أن تتم إضافة التخصص
للمكتب الهندسي أو الدار االستشارية بناء
ع�ل��ى اع �ت �م��اد ص��اح��ب امل�ك�ت��ب ال�ه�ن��دس��ي أو
ال ��دار االس�ت�ش��اري��ة أو اع�ت�م��اد م�ه�ن��دس ل��دى

امل�ك�ت��ب ال�ه�ن��دس��ي أو ال ��دار االس�ت�ش��اري��ة من
قبل البلدية ممن تنطبق عليه ال�ش��روط في
التخصص املطلوبة إضافته.
 – 10ال� �ت ��رخ� �ي ��ص ل �ل �م �ه �ن��دس�ي�ن أص� �ح ��اب
االختصاصات العاملني باملكاتب الهندسية
والدور االستشارية للتوقيع على املخططات
التصميمية وتعهدات اإلشراف على التنفيذ
ال�ص��ادرة عن مكاتبهم الهندسية أو دوره��م
االستشارية والنظر في طلبات التجديد لهم
أو إلغاء اعتمادهم.
 – 11التنسيق مع الجهات ذات الصلة في ما
يتعلق بمزاولة املهنة الهندسية.
 – 12إج � � ��راء ال �ك �ش��ف ال � � � ��دوري أو اع �ت �م��اد
ك� �ش ��وف ��ات اإلدارات ال �ف �ن �ي��ة ع �ل ��ى امل �ك��ات��ب
ال�ه�ن��دس�ي��ة وال� ��دور االس�ت�ش��اري��ة ل�ل�ت��أك��د من
التزامها ب�ش��روط م��زاول��ة املهنة ال ��واردة في
هذه الالئحة.
 – 13اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حالة فض
ال�ش��راك��ة أو وف ��اة ص��اح��ب امل�ك�ت��ب الهندسي
أو املكاتب الهندسية التخصصية أو ال��دار
االستشارية أو احد الشركاء.
 – 14إج ��راء أي ت�ع��دي��ل ع�ل��ى أس �م��اء املكاتب
الهندسية أو املكاتب الهندسية التخصصية
أو الدور االستشارية أو على تراخيصها.
 – 15اع � �ت � �م � ��اد ال � �ج � �ه � ��ات امل� � �س � ��ؤول � ��ة ع��ن
االختبارات من قبل اتحاد املكاتب الهندسية
وال� � ��دور االس �ت �ش��اري��ة وج�م�ع�ي��ة امل�ه�ن��دس�ين
امل �ط �ل ��وب ��ة الع� �ت� �م ��اد امل �ه �ن ��دس�ي�ن ال �ع��ام �ل�ي�ن
باملكاتب الهندسية والدور االستشارية وفقًا
ألحكام هذه الالئحة.
 – 16إعداد نظام تصنيف والقيام بتصنيف
املكاتب الهندسية والدور االستشارية.
 ت��رف��ع ال�ل�ج�ن��ة ت��وص�ي��ات�ه��ا ب �ش��أن امل��واض�ي��عامل �ع��روض��ة ع�ل�ي�ه��ا ل�ل�م��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�ب�ل��دي��ة أو
م��ن يفوضه إلص��دار ال�ق��رار ال�ل�ازم بشأنها ،ال
يجوز للمدير العام للبلدية التفويض بإصدار
ال� � �ق � ��رارات ال �خ��اص��ة ب��ال �ت��وص �ي��ات ال� �ص ��ادرة
بالبنود من  1إلى  7والبندين .10 ،13

المادة الرابعة
** ت� �ت ��ول ��ى ل �ج �ن��ة ت �ن �ظ �ي��م م � ��زاول � ��ة امل �ه �ن��ة
ل�ل�م�ك��ات��ب ال �ه �ن��دس �ي��ة وال� � ��دور االس �ت �ش��اري��ة
النظر في املوضوعات املعروضة عليها وفقًا
لالختصاصات املقررة لها في هذه الالئحة.
** وت�ص��در توصياتها بشأنها ث��م ترفعها
للمدير العام للبلدية أو من يفوضه مشفوعة
ب��أس �ب��اب �ه��ا خ �ل�ال ث�ل�اث��ة أش �ه��ر ع �ل��ى األك �ث��ر
م��ن ت��اري��خ تسلم الطلب مستوفيًا ش��روط��ه،
ويصدر املدير العام للبلدية أو من ّ
يفوضه
ق ��راره ب�ش��أن ال�ت��وص�ي��ات خ�لال خمسة عشر
يومًا من تاريخ إخطاره بها كتابة وفي حالة
فوات مدة خمسة عشر يومًا من دون أن يتخذ
ً
املدير العام لـ«البلدية» أو من ّ
إجراء
يفوضه
صريحًا بشأنها يعتبر ذلك موافقة ضمنية
على التوصية.
ُ
* تنشر القرارات الخاصة بإصدار تراخيص
امل� �ك ��ات ��ب ال �ه �ن��دس �ي��ة وامل� �ك ��ات ��ب ال �ه �ن��دس �ي��ة
التخصصية والدور االستشارية أو إلغائها
وال �ع �ق ��وب ��ات امل ��وق �ع ��ة ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي ال �ج��ري��دة
ّ
الرسمية ويحق ألصحاب العالقة التظلم من
هذا القرار للوزير املختص بالشؤون البلدية،
ّ
وفقًا لإلجراءات واملواعيد املنظمة للتظلم من
القرارات اإلدارية.

المادة الخامسة

ً
أوال :ترخيص املكاتب الهندسية
والدور االستشارية
ي�ش�ت��رط ف��ي ط��ال��ب ال�ت��رخ�ي��ص ل�ف�ت��ح مكتب
هندسي ما يلي:
ً
 – 1أن يكون حاصال على درجة بكالوريوس
ف��ي الهندسة املعمارية أو الهندسة املدنية
أو العمارة من جامعة معترف بها من وزارة
التعليم العالي.
 – 2أال ت�ق��ل م��دة خ�ب��رت��ه العملية ف��ي مجال
املهنة عن خمس سنوات.
 – 3أن ي�ك��ون ك��وي�ت��ي الجنسية ومقيمًا في
ّ
مستمرة.
الكويت إقامة
 – 4أن ي �ك��ون ع �ض �وًا ب�ج�م�ي�ع��ة امل�ه�ن��دس�ين
الكويتية.
 – 5اج� �ت� �ي ��از ط� ��ال� ��ب ال� �ت ��رخ� �ي ��ص امل �ق��اب �ل��ة
الشخصية التي تجريها لجنة مزاولة املهنة
للمكاتب الهندسية والدور االستشارية.
ِّ
متفرغًا ألعمال املكتب الهندسي
 – 6أن يكون
ً
(متقاعدًا أو مسجال على الباب الخامس).
ً
 – 7أال يكون مشتغال أو شريكًا أو مساهمًا
أو ي �م �ت �ل��ك ش� ��رك� ��ة م� � �ق � ��اوالت أو م��ؤس �س��ة
متخصصة بالقيام بأعمال البناء وتشييد
َّ
امل�ب��ان��ي أو ش��رك��ة أو م��ؤس�س��ة م�ص��ن�ف��ة ل��دى
«ال�ب�ل��دي��ة» أو لجنة امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة أو
ِّ
موردًا ملواد البناء.
 – 8أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم
ّ
عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
 – 9توفير مقر للمكتب الهندسي باألماكن

تنظيم مزاولة مهنة المكاتب الهندسية ينعكس إيجاباً على التطور العمراني في البالد

اللجنة تدرس
الطلبات الخاصة
بالتراخيص
وتجديدها
تتولى اقتراح
معايير نقل
التصاميم الهندسية
وإضافة
تخصصات جديدة
ُيلغى الترخيص
حال فض الشراكة
وانسحاب
صاحب الرخصة..
إال عند
توفير شريك
مستوفي الشروط
ال تجوز مزاولة
مهنة االستشارات
والتصميم واإلشراف
على التنفيذ سوى
للمكاتب المرخصة
من «البلدية»
اعتماد المخططات
وتعهدات اإلشراف
يتطلب التسجيل
لدى «التأمينات»
وال يكون مساهما ً
في شركة مقاوالت

املسموح فيها بمزاولة نشاطه ،وفقًا ألنظمة
«ال� �ب� �ل ��دي ��ة» ،ع �ل��ى أال ت �ق��ل م �س��اح��ة امل �ك �ت��ب
الهندسي عن 120م.2
 – 10ال ي �ج��وز تسليم أص ��ل رخ �ص��ة املكتب
ال�ه�ن��دس��ي إال ب�ع��د تسجيل ص��اح��ب املكتب
ال �ه �ن��دس��ي ع �ل��ى ال �ب ��اب ال �خ��ام��س م ��ن ن�ظ��ام
التأمينات االجتماعية على رخصة املكتب
الهندسي أو التقاعد وت�ق��دي��م م��ا يفيد ذلك
لــ«البلدية» وإحضار بوليصة تأمني مهني
ألع �م��ال امل�ك�ت��ب ال�ه�ن��دس��ي ب�س�لام��ة األع �م��ال
بقيمة جميع األعمال التي يقوم بها املكتب
ال�ه�ن��دس��ي ،س��واء ك��ان��ت تصميمًا أو إش��راف��ًا
ال تقل عن  500ألف دينار للمكتب الهندسي
ص��ال �ح��ة خ �ل�ال ف �ت��رة س ��ري ��ان ال��رخ �ص��ة من
ش��رك��ات ال�ت��أم�ين امل�ح�ل�ي��ة امل�ع�ت�م��دة ،وت�ج��وز
زي ��ادة قيمة ال�ت��أم�ين ب�ق��رار م��ن امل��دي��ر ال�ع��ام،
ب�ن� ً
�اء على توصية اللجنة وإح�ض��ار شهادة
عضوية من اتحاد املكاتب الهندسية والدور
االستشارية.
 وي� � �ج � ��ري ت� �ج ��دي ��د ال� �ت ��رخ� �ي ��ص ل �ل �م �ك �ت��بال �ه �ن��دس��ي وال � � ��دار االس �ت �ش��اري��ة ب��ال �ش��روط
السابقة الذكر ذاتها.

ثانيًا :ترخيص املكاتب الهندسية
التخصصية
ي�ش�ت��رط ف��ي ط��ال��ب ال�ت��رخ�ي��ص ل�ف�ت��ح مكتب
هندسي تخصصي ما يلي:
ً
 – 1أن يكون حاصال على درجة بكالوريوس
ف ��ي ال �ه �ن��دس��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة أو امل�ي�ك��ان�ي�ك�ي��ة
م��ن ج��ام�ع��ة م�ع�ت��رف ب�ه��ا م��ن وزارة التعليم
ّ
التخصصات الهندسية التي
العالي ،أو أحد
ل �ه��ا عل��اق��ة ب�ت�ص�م�ي��م امل �ب��ان��ي واإلن � �ش ��اءات،
تعتمدها اللجنة الحقا.
 – 2أن ي�ك��ون ك��وي�ت��ي الجنسية ومقيمًا في
الكويت إقامة مستمرة.
 – 3أال ت�ق��ل م��دة خ�ب��رت��ه العملية ف��ي مجال
املهنة التخصصية عن خمس سنوات.
 – 4ي � � �ج� � ��وز أن ي � �ش � �ت � ��رك ف � � ��ي ال� ��رخ � �ص� ��ة
التخصصية أكثر من شريك تنطبق عليهم
شروط لجنة مزاولة املهنة التخصصية.
ِّ
متفرغًا ألعمال املكتب الهندسي
 – 5أن يكون
ً
التخصصي (متقاعدًا أو مسجال على الباب
الخامس).
 – 6أن ي �ك��ون ع �ض �وًا ب�ج�م�ع�ي��ة امل�ه�ن��دس�ين
الكويتية أو الجمعيات املهنية التخصصية
وإح � �ض ��ار ش� �ه ��ادة اخ �ت �ب��ار ق ��درات ��ه ال�ف�ن�ي��ة
م��ن ال�ج�ه��ات ذات االخ�ت�ص��اص ،ال�ت��ي يجري
تحديدها من قبل اللجنة.
ً
 – 7أال يكون مشتغال أو شريكًا أو مساهمًا
أو ي �م �ت �ل��ك ش� ��رك� ��ة م� � �ق � ��اوالت أو م��ؤس �س��ة
متخصصة بالقيام بأعمال البناء وتشييد
ّ
امل�ب��ان��ي أو ش��رك��ة أو م��ؤس�س��ة م�ص��ن�ف��ة ل��دى
«ال�ب�ل��دي��ة» أو لجنة امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة أو
ِّ
موردًا ملواد البناء.
َ
 – 8أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم
ّ
عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
 – 9أن يكون املكتب الهندسي التخصصي
عضوًا في اتحاد املكاتب الهندسية وال��دور
االستشارية الكويتية.
 – 10ت� ��وف � �ي� ��ر م � �ق� ��ر ل� �ل� �م� �ك� �ت ��ب ال� �ه� �ن ��دس ��ي
التخصصي باألماكن املسموح فيها بمزاولة
نشاطه ،وفقًا ألنظمة «البلدية» ،على أال تقل
م�س��اح��ة امل�ك�ت��ب ال�ه�ن��دس��ي التخصصي عن
60م.2
 – 11ال ي �ج��وز ت�س�ل�ي��م أص ��ل رخ �ص��ة امل�ك�ت��ب
الهندسي التخصصي إال بعد تسجيل صاحب
امل �ك �ت��ب ال �ه �ن��دس��ي ال �ت �خ �ص �ص��ي ع �ل��ى ال �ب��اب

ال �خ��ام��س م��ن ن �ظ��ام ال �ت��أم �ي �ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
ع�ل��ى رخ �ص��ة امل�ك�ت��ب ال�ه�ن��دس��ي التخصصي
أو التقاعد ،وتقديم ما يفيد ذل��ك لــ«البلدية»
وإحضار بوليصة تأمني مهني ألعمال املكتب
الهندسي التخصصي بسالمة األعمال بقيمة
جميع األعمال التي يقوم بها املكتب الهندسي
ال �ت �خ �ص �ص ��ي ال ت� �ق ��ل ع � ��ن  500000دي� �ن ��ار
(خمسمئة أل��ف دي�ن��ار كويتي) صالحة خالل
ف �ت��رة س��ري��ان ال��رخ �ص��ة م��ن ش��رك��ات ال�ت��أم�ين
املحلية املعتمدة وتجوز زي��ادة قيمة التأمني
بقرار من املدير العام بناء على توصية اللجنة
وإح�ض��ار ش�ه��ادة عضوية م��ن ات�ح��اد املكاتب
الهندسية والدور االستشارية.

المادة السادسة
 - 1ي� �ج ��وز أن ي �ش �ت ��رك ف� ��ي م �ل �ك �ي��ة امل �ك �ت��ب
ال �ه �ن��دس��ي أو ال � ��دار االس �ت �ش��اري��ة أك �ث��ر من
م�ه�ن��دس ك��وي�ت��ي م�م��ن تنطبق عليه ش��روط
امل � ��ادة ال �خ��ام �س��ة م��ن ه ��ذه ال�لائ �ح��ة وي �ج��وز
أن ي �ش �ت��رك امل �ه �ن��دس ال �ح��اص��ل ع �ل��ى درج ��ة
ال �ب �ك��ال��وري��وس ف ��ي ال �ه �ن��دس��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة
أو امل�ي�ك��ان�ي�ك��ا (ال �ش��رك��اء) ف��ي ملكية املكتب
الهندسي أو الدار االستشارية على أن يكون
تخصص صاحب رخصة املكتب الهندسي أو
التخصصي أو ال��دار االستشارية هو مدني
أو معماري أو عمارة شريطة أن تنطبق على
الشركاء الشروط املذكورة في املادة الخامسة
من هذه الالئحة ما عدا البند رقم .1
 - 2في حالة فقدان صاحب ترخيص املكتب
الهندسي أو املكتب الهندسي التخصصي أو
ال��دار االستشارية ألحد الشروط املنصوص
عليها ف��ي ه��ذه ال�لائ�ح��ة أو ف��ي ح��ال��ة وف��ات��ه
ت �س��ري األح� �ك ��ام امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ب��امل��ادة
ال �ع��اش��رة وي�ح��ق ل�ل��ورث��ة ال �ت �ن��ازل ع��ن االس��م
االعتباري ،املكتب الهندسي أو التخصصي
أو ال��دار االس�ت�ش��اري��ة ملهندس تنطبق عليه
ش��روط م��زاول��ة املهنة شريطة موافقة لجنة
مزاولة املهنة ببلدية الكويت.
 - 3ي �ل �غ��ى ال� �ت ��رخ� �ي ��ص ال � �خ� ��اص ب��امل �ك �ت��ب
الهندسي أو املكتب الهندسي التخصصي
أو ال��دار االستشارية في حالة فض الشراكة
وان� � �س� � �ح � ��اب امل � �ه � �ن� ��دس ال � � �ص � � ��ادر ب ��اس �م ��ه
ال �ت��رخ �ي��ص ل�ل�م�ك�ت��ب ال �ه �ن��دس��ي أو امل�ك�ت��ب
الهندسي التخصصي أو ال��دار االستشارية
إال ف��ي حالة توفير الشركاء شريكا تنطبق
عليه شروط الالئحة.

المادة السابعة
مع عدم االخالل بأي قوانني أو أنظمة أخرى
ذات ع�لاق��ة ،ال ت�ج��وز م��زاول��ة مهنة األع�م��ال
الهندسية في مجال االستشارة والتصميم
واإلش � � � � � ��راف ع� �ل ��ى ال� �ت �ن� �ف �ي ��ذ إال ل �ل �م �ك��ات��ب
ال�ه�ن��دس�ي��ة وال� � ��دور االس �ت �ش��اري��ة امل��رخ�ص��ة
م��ن قبل البلدية واملتخصصة ف��ي امل�ج��االت
التالية:
 - 1التصميم الهندسي.
 - 2اإلش��راف على تنفيذ املشاريع الهندسية
وفق األسس الفنية.
 - 3إدارة املشاريع.
 - 4تخطيط املدن والتصميم العمراني.
 - 5األعمال املساحية.
 - 6إع ��داد ال��دراس��ات الهندسية وم��ا يتعلق
ب �ه��ا م ��ن ش � ��ؤون ب �ي �ئ �ي��ة أو ص �ن��اع �ي��ة ..إل��خ
ال �ل�ازم ��ة ل �ل �م �ش��اري��ع وف �ق ��ًا ل �ل �ض��واب��ط ال�ت��ي
تضعها لجنة تنظيم مزاولة املهنة للمكاتب

لترخيص مكتب استشاري
1

يش��ترط أن يكون كويتي الجنسية ومقيما ً إقامة
دائمة في البالد

2

بوليص��ة تأمي��ن ألعم��ال المكتب ال تق��ل عن 500
ألف دينار صالحة لفترة سريان الرخصة

3

توفير مقر للمكتب في األماكن المسموح بها ال
يقل عن  120متراً مربعا ً للدور و 60متراً للهندسي
التخصصي

4

الخب��رة  5س��نوات ف��ي مجال
المهن��ة التخصصي��ة على أن
يكون متفرغا ً ألعمال المكتب

5

ي���ج���وز اش����ت����راك أك���ث���ر م��ن
مهندس كويتي في ملكية
ال��م��ك��ت��ب وف���ق���ا ً ل��ل��ش��روط
المعتمدة

ي �ش �ت��رط الع �ت �م��اد ت��وق �ي��ع ص��اح��ب امل�ك�ت��ب
ال� �ه� �ن ��دس ��ي أو ال � � � ��دار االس � �ت � �ش� ��اري� ��ة ع �ل��ى
امل�خ�ط�ط��ات ال�ه�ن��دس�ي��ة وت �ع �ه��دات اإلش ��راف
ال� � �ص � ��ادر ع � ��ن امل� �ك� �ت ��ب أو ال � � � ��دار وت ��وق �ي ��ع
امل�ه�ن��دس�ين ال�ع��ام�ل�ين بهما ت��واف��ر ال�ش��روط
التالية:
ً
 - 1ي �ج��ب أن ي �ك��ون م �س �ج�لا ل ��دى امل��ؤس�س��ة
العامة للتأمينات االجتماعية على املكتب
الهندسي أو ال ��دار االس�ت�ش��اري��ة ال�ت��ي يعمل
ب �ه��ا إذا ك� ��ان ك��وي �ت��ي ال �ج �ن �س �ي��ة وإذا ك��ان
املهندس متقاعدا يتم عمل عقد بينه وبني
املكتب الهندسي أو ال ��دار االس�ت�ش��اري��ة ،أما
ف��ي ح��ال��ة امل�ه�ن��دس غ�ي��ر ال�ك��وي�ت��ي فيشترط
أن ي�ك��ون م�ت�ف��رغ��ًا ول��دي��ه إق��ام��ة ع�ل��ى املكتب
الهندسي أو ال ��دار االس�ت�ش��اري��ة ال�ت��ي يعمل
بها.
ً
 - 2أال يكون مشتغال أو شريكًا أو مساهمًا
أو ي �م �ت �ل��ك ش� ��رك� ��ة م� � �ق � ��اوالت أو م��ؤس �س��ة
متخصصة بالقيام بأعمال البناء وتشييد
امل�ب��ان��ي أو ش��رك��ة أو م��ؤس�س��ة مصنفة ل��دى
البلدية أو لجنة املناقصات املركزية أو موردًا
ملواد البناء.
 - 3أن ي �ك��ون ع �ض �وًا ب�ج�م�ع�ي��ة امل�ه�ن��دس�ين
الكويتية.
 - 4أال تقل خبرته العملية عن خمس سنوات
منذ تخرجه.
 - 5أن ي� �ج� �ت ��از االخ � �ت � �ب ��ار امل� �ع ��د ل ��ذل ��ك م��ن
جمعية املهندسني الكويتية واتحاد املكاتب
الهندسية والدور االستشارية.
 - 6أن يكون متفرغًا ألعمال املكتب الهندسي
أو الدار االستشارية.
 - 7ف��ي ح��ال��ة ن�ق��ل اع �ت �م��اد م�ه�ن��دس معتمد
ل��دى البلدية ملكتب أو دار استشارية أخرى
أو تجديد قيد مهندس معتمد ل��دى مكتب
ه �ن��دس��ي أو دار اس �ت �ش ��اري ��ة ي �ج��ب ت��واف��ر
الشروط املذكورة أعاله.
 - 8أال ي�م�ت�ل��ك أو ي �ك��ون ش��ري �ك��ا ف ��ي مكتب
ه�ن��دس��ي أو دار اس�ت�ش��اري��ة وأال يعمل ل��دى
مكتب هندسي أو دار استشارية أخرى.

المادة التاسعة
ي�ت��م ت�ج��دي��د ت��رخ�ي��ص امل�ك�ت��ب ال�ه�ن��دس��ي أو
ال� ��دار االس �ت �ش��اري��ة ألرب� ��ع س �ن��وات وي�ج��وز
ت �ج��دي��ده��ا مل� ��دة أو م� ��دد أخ � ��رى ب �ن ��اء ع�ل��ى
ط�ل��ب ي�ق��دم م��ن امل��رخ��ص ل��ه ف��ي ه��ذا ال�ش��أن
ع �ل��ى ال �ن �م ��وذج امل �ع��د ل��ذل��ك وي �ج��ب ت�ق��دي��م
طلب التجديد خالل ستة أشهر قبل انتهاء
الترخيص م��ع م��راع��اة ال�ش��روط املنصوص
عليها في امل��ادة الخامسة من ه��ذه الالئحة
وتقديم احصائية ب��األع�م��ال املنجزة خالل
فترة الترخيص السابقة.

المادة العاشرة
● يصدر الترخيص بمزاولة املهنة الهندسية
وف�ق��ًا ألح�ك��ام ه��ذه الالئحة بصفة شخصية
لطالب أو طالبي الترخيص وال يجوز إجراء
أي ت�ع��دي��ل ع�ل�ي��ه إال ب�م��واف�ق��ة ال�ب�ل��دي��ة وف�ق��ًا
لنصوص هذه الالئحة.
● يجوز أن تحمل املكاتب الهندسية أو الدور
االستشارية أسماء اعتبارية بشرط اضافة
اسماء مالكيها.
● وف��ي حالة وف��اة صاحب املكتب الهندسي
أو الدار االستشارية يجب على الورثة التقدم
ال ��ى ال�ل�ج�ن��ة خ�ل�ال ث�ل�اث�ي�ن ي��وم��ًا م��ن ت��اري��خ
الوفاة وإخطارها بوفاة مورثهم.
● وي �ت �ع�ين ع �ل��ى ال ��ورث ��ة ف ��ي ح ��ال رغ�ب�ت�ه��م
ف��ي اس�ت�ك�م��ال امل�ش��اري��ع ال�ت��ي ت�ع��اق��د عليها
م��ورث�ه��م ق�ب��ل وف��ات��ه لحسابهم ال�ت�ق��دم ال��ى
اللجنة خالل ثالثني يومًا من تايرخ اخطارها
ب��وف��اة م��ورث�ه��م ب�م��ا ي�ف�ي��د االت �ف��اق م��ع أح��د
املكاتب الهندسية أو ال��دور االسستشارية
أو أح � ��د امل �ه �ن��دس�ي�ن ال ��ذي ��ن ت �ت ��واف ��ر ف�ي�ه��م
الترخيص وفقًا ألحكام هذه الالئحة إلدارة
امل�ك�ت��ب ال�ه�ن��دس��ي أو ال ��دار االس�ت�ش��اري��ة أو
امل�ك�ت��ب ال�ه�ن��دس��ي ال�ت�خ�ص�ص��ي الس�ت�ك�م��ال
امل�ش��اري��ع املتعاقد عليها م��ن قبل مورثهم،
ف� ��إذا اع �ت �م��دت ال �ل �ج �ن��ة امل ��رش ��ح ل �ه��ذه امل�ه��ة
تسمح ل��ه ب��االس�ت�م��رار ف��ي تنفيذ املشاريع
التي تعاقد عليها مورثهم دون التعاقد على
اية مشاريع جديدة على ان تنتهي الرخصة
حني استكمال تلك املشاريع.
● وف��ي ح��ال��ة ع��دم رغ�ب��ة ال��ورث��ة باستكمال
امل �ش��اري��ع ال�ت��ي ت�ع��اق��د عليها م��ورث�ه��م قبل
وفاته يتعني عليهم خ�لال ثالثني يومًا من
تاريخ اخطار اللجنة بوفاة مورثهم إعالم
اللجنة بعدم رغبتهم وافادتها بأي إجراءات
أوا تفاقات يقومون باتخاذها بشأن اسناد
مهمة استكمال هذه املشاريع لحساب مكتب
ه �ن��دس��ي أو دار اس �ت �ش��اري��ة آلخ ��ري ��ن ممن
تنطبق عليهم ال �ش��روط امل�ن�ص��وص عليها
في هذه الالئحة وتنتهي رخصة املكتب أو
الدار.
● وي �ج��وز أن ي �ج��ري ن�ق��ل ال�ت��رخ�ي��ص ألح��د
ال ��ورث ��ة م �م��ن ت �ت��واف��ر ف �ي��ه ش� ��روط ت��رخ�ي��ص
مكتب هندسي أو مكتب تخصصي أو دار
استشارية ،وذل��ك بعد موافقة جميع الورثة
وفقًا ألحكام هذه الالئحة.
● ويحق للورثة التنازل عن االسم االعتباري
للمكتب الهندسي أو املكتب التخصصي أو
الدار االستشارية للغير ،ممن تنطبق عليهم
الشروط املنصوص عليها في هذه الالئحة،
وذل ��ك خ�ل�ال س�ن��ة م��ن ت��اري��خ إع�ل�ان ال��وف��اة،
وي �ج ��وز ت �م��دي��د ال �ف �ت��رة ل �ف �ت��رة م�م��اث�ل��ة م��رة
واحدة.
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علي الغانم متوسطاً الوفد األيرلندي الزائر

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت
علي محمد ثنيان الغانم ،ضرورة
االهتمام بالمواضيع ذات الصلة
ً
خصوصا
بالعمل االقتصادي اإلسالمي،
في المجال التنموي الذي من شأنه
تعزيز اقتصادات الدول األعضاء في
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.
وبين الغانم لدى استقباله ،أمس،
بمبنى الغرفة رئيس مجموعة البنك
اإلسالمي للتنمية د .بندر بن محمد
حمزة حجار والوفد المرافق ،بحضور
المدير العام للغرفة رباح الرباح ونائبه
حمد جراح العمر ،دور القطاع الخاص
الكويتي في شتى دول العالم
وباألخص الدول العربية واإلسالمية.

عرض مع البنك اإلسالمي
للتنمية دور القطاع الخاص
الكويتي في شتى الدول
االهتمام بالمواضيع ذات
الصلة بالعمل االقتصادي
التنموي اإلسالمي
تقديم مشاريع تنموية ذات
جدوى في الدول اإلسالمية
على قطاع األعمال الكويتي
حجار :تعريف المستثمر
الكويتي بالفرص االستثمارية
المقدمة من البنك

وفد البنك اإلسالمي للتنمية أثناء زيارة «الغرفة»

بحث في «الغرفة» مع وزير التجارة األيرلندي العالقات المشتركة

الغانم :بيئة واعدة ومستقرة تجذب
المستثمرين إلى الدول اإلسالمية
أكد الغانم استعداد الغرفة لعرض املشاريع التنموية
ف��ي ال� ��دول االس�لام �ي��ة امل�ص�ح��وب��ة ب��دراس��ة ال �ج��دوى
الشاملة على قطاع األع�م��ال الكويتي .م��ؤك�دًا أهمية
ت��واف��ر بيئة استثمارية مستقرة وواع ��دة تسهم في
جذب املستثمرين لها.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ت�ق��دم ح�ج��ار بالشكر للغرفة على حسن
االس �ت �ق �ب��ال م�ث�م�ن��ًا ال �ج �ه��ود ال �ك �ب �ي��رة ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا
ف��ي سبيل ت�ط��وي��ر ال�ع�لاق��ات االق�ت�ص��ادي��ة ف��ي ال�ب�لاد
اإلس�لام�ي��ة .وأع��رب ع��ن رغبته ف��ي تشجيع املستثمر
الكويتي للتعرف على الفرص االستثمارية املقدمة
من البنك اإلسالمي الذي يضم في عضويته  57دولة
إسالمية ،إضافة إلى تقديم مجموعة من املساعدات
للمجتمعات اإلسالمية في الدول الفقيرة.
وت �ط��رق إل��ى ف�ك��رة إق��ام��ة ن ��دوة تعريفية ت�ش��رح أه��م
امل �ش��اري��ع االس �ت �ث �م��اري��ة ال �ت��ي ي �ش��رف ع�ل�ي�ه��ا ال�ب�ن��ك
للمهتمني من أصحاب األعمال الكويتيني ،معربًا عن
شكره للغرفة على تعاونها وم��ا تقدمه م��ن خدمات
لقطاع األعمال.
وف��ي نهاية اللقاء ،رح��ب الغانم بفكرة إق��ام��ة الندوة
التي ستسهم بال شك في إعطاء فكرة واضحة حول
املشاريع التي يطرحها البنك اإلسالمي.
في سياق متصل ،استقبل الغانم أم��س وزي��ر الدولة
وزير التجارة والتوظيف واألعمال والسوق الرقمية
امل��وح��دة وح�م��اي��ة ال�ب�ي��ان��ات لجمهورية اي��رل�ن��دا بات
ً
برين ،والوفد املرافق له الذي ضم كال من إيدن كرونن
– سفير إي��رل�ن��دا ل��دى أب��وظ�ب��ي امل �ح��ال إل��ى ال�ك��وي��ت،
وأح�م��د ي��ون��س األم�ي�ن ال�ع��ام لغرفة ال�ت�ج��ارة العربية
االيرلندية بحضور املدير العام للغرفة ،حيث يأتي
اللقاء بهدف مناقشة طبيعة التعاون االقتصادي بني
الكويت وايرلندا.
واك��د ال�غ��ان��م خ�لال ال�ل�ق��اء ح��رص ال�غ��رف��ة على تقوية
وتعزيز العالقات االقتصادية املشتركة من خالل بذل
مزيد من الجهود في سبيل تحقيق االهداف املنشودة

التي تصب في مصلحة البلدين الصديقني.
وأش ��ار إل��ى أن ال�ق�ط��اع ال�خ��اص الكويتي ق��دم أفضل
األمثلة لالستثمارات النموذجية الناجحة في الخارج
وب�ش�ك��ل أخ��ص ف��ي ال �ق��ارة االوروب �ي��ة ،خ�ص��وص��ا أن��ه
يمتلك سيولة مالية وفيرة يمكن استغاللها في عمل
ش��راك��ات كويتية ايرلندية استراتيجية .وأك��د توافر
ف��رص ممتازة للتعاون من خ�لال املشاريع التنموية
الكبيرة في الكويت واالستفادة من خبرات الشركات
االيرلندية في مجاالتها الحيوية ،مبينا أنه من خالل
التعاون بني غرفة التجارة العربية االيرلندية وغرفة
تجارة وصناعة الكويت التي تحتل مكانة مرموقة
على املستويات املحلية ،واالقليمية ،والدولية يمكن
ت�ع��زي��ز ال �ش��راك��ة ف�ي�م��ا ب�ين أص �ح��اب األع �م��ال ف��ي كال
الطرفني وبالتالي زيادة التبادل التجاري بينهما.
من جانبه .أوضح الوزير االيرلندي أن حكومة بالده
تسعى ج��اه��دة ال��ى ف�ت��ح آف ��اق اس�ت�ث�م��اري��ة وت�ج��اري��ة
ج ��دي ��دة م ��ع ال �ك��وي��ت ،م �ش �ي �رًا إل ��ى اص �ط �ح��اب��ه ل��وف��د
ت�ج��اري يضم  35شركة ف��ي جولته إل��ى دول مجلس
التعاون الخليجي التي سيتم من خاللها عقد لقاءات
عدة مع شركات كويتية لبحث سبيل القيام بشراكات
استثمارية وتجارية.
وأض � � ��اف أن ب� �ل��اده ت ��زخ ��ر ب �ق �ط��اع��ات ع � ��دة ح �ي��وي��ة
ً
ومتميزة على الصعيدين األوروبي والدولي ،خاصة
ف��ي ق�ط��اع��ات االق �ت �ص��اد امل�ع��رف��ي واألج �ه��زة الطبية،
مشيرًا إل��ى أن أيرلندا تحتل املرتبة الثانية كأفضل
مزود لألجهزة الطبية على مستوى العالم.
وف��ي م��ا يتعلق بالقطاع الهندسي وامل�ع�م��اري ،قدم
الوزير شرحًا عن تميز الشركات األيرلندية في بناء
امل��دن اإلس�ك��ان�ي��ة ،وامل�ج�م�ع��ات ال�ت�ج��اري��ة ،وأع ��رب عن
أم �ل��ه ف��ي أن ت�س�ه��م ال �ش��رك��ات األي��رل �ن��دي��ة ف��ي تنفيذ
م �ش��اري��ع ال �ك��وي��ت ال �ت��ي ج ��رى اإلع �ل��ان ع�ن�ه��ا ضمن
م�ش��روع تنويع م�ص��ادر ال��دخ��ل وتحقيق رؤي��ة دول��ة
الكويت .2035

الوزان :لتفعيل التبادل التجاري مع سيراليون
اس �ت �ق �ب��ل ن��ائ��ب رئ �ي��س غ��رف��ة ت �ج ��ارة وص �ن��اع��ة ال�ك��وي��ت
عبدالوهاب محمد الوزان ،أمس وزيرة الخارجية والتعاون
الدولي بجمهوية سيراليون نبيلة كوروما يرافقها وفد
رسمي رفيع املستوى بحضور الحاجا ايشاتا طوموس
– سفيرة جمهورية سيراليون لدى الكويت وصالح علي
الصقعبي – سفير دول��ة الكويت ل��دى السنغال وامل�ح��ال
إل ��ى س �ي��رال �ي��ون .وأش� ��اد ال� ��وزان ب��ال�ع�لاق�ـ��ات ال �ت��ي تربط
البلدين الصديقني في كل املجاالت خاصة في ما يتعلق
بالنواحي االقتصادية والتجارية واالستثمارية ،مؤكدًا
حرص الغرفة على تفعيل التبادل التجاري بني البلدين
الصديقني الذي ال يسمو إلى طموح وتطلعات الطرفني.
وأش��ار إل��ى ال��دور الكبير ال��ذي تلعبه ال��زي��ارات املتبادلة
ف��ي تعزيز ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري ،وأن ال�غ��رف��ة على استعداد
ت��ام لتقديم خدماتها للوفود التجارية وتوفير الفرصة
ألص �ح ��اب األع� �م ��ال م ��ن ج �م �ه��وري��ة س �ي��رال �ي��ون ل�لال�ت�ق��اء
بنظرائهم الكويتيني ،ودعا إلى تنظيم معرض لصادرات
سيراليون بالكويت للتعريف باملنتجات والفرص املتاحة
للتعاون بني الطرفني.
من جانبها ،أعربت ال��وزي��رة كورما عن سعادتها بزيارة
ال �غ��رف��ة وام �ت �ن��ان �ه��ا ل�ح�س��ن االس �ت �ق �ب��ال ال� ��ذي الق �ت��ه منذ
ً
وص��ول�ه��ا وال��وف��د امل��راف��ق ،م��وض�ح��ة أن�ه��ا ت��أم��ل م��ن خالل
ه��ذه ال��زي��ارة إل��ى تعزيز العالقات الثنائية بني الجانبني
وك��ذل��ك دع��م وتفعيل ال�ع�لاق��ات ال�ت�ج��اري��ة واالستثمارية
وتذليل أي صعوبات تعوق انسياب التجارة بني البلدين
واستعراض الفرص االستثمارية املتاحة بينهما.
وأش��ارت إلى أنه من أولويات حكومة سيراليون أن تكفل
الحماية الكاملة للمستثمرين .وقد دعت أصحاب األعمال
من دولة الكويت لالستفادة من املوارد الطبيعية واملشاريع
ً
امل �ش �م��ول��ة ب��ال�خ�ط��ة ال�ت�ن�م��وي��ة ال��وط �ن �ي��ة ،م�ب�ي�ن��ة أن أه��م

«كامكو» :على وقع تراجع حدة الحرب التجارية

حلقة نقاشية حول «القيادة
الرقمية»  3ديسمبر المقبل

تراجُ ع ّ
توقعات نمو العرض
للعام المقبل نتيجة
الشكوك حول إمكانية زيادة
إضافية من النفط الصخري
نمو الطلب 1.1مليون
برميل يوميا ً في الربع
الثالث مقارنة بـ 440ألفا ً
في الربع الثاني
ّ
خضات بأسعار النفط نتيجة العوامل األساسية واتفاقيات التجارة

خ ��اص إل ��ى ارت �ف��اع ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال�ن�ف��ط ال �خ��ام من
ال�ش��رق األوس ��ط ،حيث ك��ان��ت ال�ص�ين أك�ب��ر مساهم
في نمو الطلب خالل الربع الثالث من العام الحالي
ح�ي��ث أض��اف��ت  0.64م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا مقارنة
بالعام السابق.
وأشار التقرير إلى أن نمو الطلب في الربع الثالث
من ع��ام  2019قد ارتفع بأكثر من الضعف مقارنة
بالربع السابق ،حيث نما بمقدار  1.1مليون برميل
يوميا مقارنة بنمو قدره  0.44مليون برميل يوميا
خ�ل�ال ال ��رب ��ع ال �ث��ان��ي م ��ن ال �ع ��ام ال �ح��ال��ي ،م�ت��وق�ع��ا

أن ي�ك��ون ن�م��و ال�ط�ل��ب ف��ي ال��رب��ع األخ �ي��ر م��ن ال�ع��ام
ال�ح��ال��ي أع�ل��ى عند  1.9مليون برميل يوميا على
خلفية ارتفاع الطلب من شركات البتروكيماويات
األميركية.
وذك ��ر ال�ت�ق��ري��ر أن ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ت�ك��ري��ر ال�ن�ف��ط بقي
منخفضا منذ بداية العام ألسباب دورية ،متوقعًا
أن يرتفع ف��ي ال��رب��ع األخ�ي��ر م��ن ال�ع��ام ال�ح��ال��ي وأن
ي�م�ت��د إل ��ى ع ��ام  ،2020م�م��ا ق��د ي ��ؤدي إل ��ى ارت �ف��اع
الطلب على النفط بشكل ع��ام ،إذ ان الطلب للعام
ال�ح��ال��ي بأكمله ي�ق��ع ع�ن��د  1م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل يوميا

بيانات أميركية كبحت األسعار في أكتوبر
أفاد تقرير «كامكو» إن نبأ وصول إنتاج الواليات املتحدة إلى مستوى قياسي مرتفع في أكتوبر املاضي
كبح من ارتفاع األسعار بشكل أكبر .وتأثر متوسط أسعار النفط في أكتوبر  2019بالضعف في البداية
واالنخفاضات الثابتة في نهاية الشهر ،حيث تم ت��داول خ��ام برنت أق��ل من مستوى  60دوالرًا أميركيًا
للبرميل في معظم أيام التداول لشهر أكتوبر املاضي ،حيث بلغ املتوسط  59.7دوالرا أميركيا للبرميل،
ً
مسجال انخفاضا بنسبة  4.5في املئة على أساس شهري .واشار التقرير الى ان متوسط أسعار خام
«أوبك» شهد بدوره انخفاضا أقل بنسبة  3.9في املئة ليصل إلى  59.9دوالرا أميركيا للبرميل ،فيما شهد
خام الكويت انخفاضا بنسبة  2.6في املئة ،ليصل املتوسط الى  60.5دوالرا أميركيا للبرميل.

القطاعات املتاحة لالستثمار والتنمية في سيراليون هي
الزراعة ،التعدين ،السياحة ،األسماك واللحوم ،املنتجات
البترولية ،وقد دعت إلى تنظيم مؤتمر استثماري بدولة
الكويت خالل العام املقبل يتم من خالله عرض املزيد من
التفاصيل حول االقتصاد والفرص االستثمارية املتاحة
في سيراليون.
بدوره ،قام ممثل وكالة االستيراد والتصدير في سيراليون
شيكو الكسيمون ك��وروم باستعراض أه��داف الوكالة التي
من أهمها توفير البيئة املناسبة لالستثمار من خالل سن
ال �ق��وان�ين ال�ت�ج��اري��ة امل �ح �ف��زة ،وض �م��ان ح �ق��وق املستثمرين
األجانب ،كما بينّ أن سيراليون تتمتع بموارد طبيعية هائلة
وأراض زراعية بمساحة  5.4ماليني هكتار ،وميناء ذي عمق
ٍ
يستوعب ن��اق�لات ضخمة ،كما أن هناك إمكانات سياحية
تستدعي إنشاء الفنادق واملنتجعات السياحية.

يقدمها المحاضر العالمي إريك كوالمان

النفط عند أعلى مستوى
ً
دوالرا
في شهرين ..تجاوز 60
ق ��ال ت�ق��ري��ر ص ��ادر عن ش��رك��ة «ك��ام �ك��و» ان أس�ع��ار
النفط شهدت مكاسب تدريجية منذ الشهر املاضي
بعد اآلم ��ال ف��ي ال�ت��وص��ل إل��ى ات�ف��اق ت�ج��اري جزئي
م�ح�ت�م��ل ب�ي�ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وال �ص�ي�ن واألن �ب��اء
ع��ن وصولها ال��ى امل��راح��ل النهائية ،مشيرة ال��ى ان
وقع تلك األخبار كان ايجابيا على أس��واق األسهم
األميركية ،حيث المست مستويات قياسية ودفعت
األسواق اآلسيوية إلى أعلى مستوى في ستة أشهر.
وب�ي�ن ال�ت�ق��ري��ر ان ال�ت�ع��اف��ي ال�ت��دري�ج��ي ف��ي أس�ع��ار
النفط منذ الشهر املاضي جاء مدفوعا بالتطورات
املحيطة باتفاق ال�ت�ج��ارة ب�ين البلدين ،حيث أدى
ذل��ك إل��ى تقلب األس �ع��ار م��ع م�ك��اس��ب أق ��وى تلتها
ان�خ�ف��اض��ات طفيفة م�م��ا أدى إل��ى ات �ج��اه إيجابي
ع� ��ام ف ��ي األس � �ع� ��ار .ه� ��ذا ودف� �ع ��ت امل��رح �ل��ة األول� ��ى
م��ن امل �ح��ادث��ات ال�خ��اص��ة ب��ال�ص�ف�ق��ة ال�ت�ج��اري��ة إل��ى
ارت �ف ��اع األس �ع ��ار إل ��ى أع �ل��ى م �س �ت��وى ف��ي ش�ه��ري��ن
خالل األسبوع املاضي ،حيث تم تداول النفط فوق
مستوى  60دوالرا أميركيا للبرميل خ�لال الجزء
األكبر من الشهر املاضي.
وت ��وق ��ع أن ي��وف��ر االت� �ف ��اق ب�ي�ن ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
والصني دفعة لتباطؤ نمو الطلب على النفط ،في
حني ان دول األوب��ك قد ال تنفذ تخفيضا أعمق في
ال�ع��ام املقبل بعد ان�ت�ه��اء االتفاقية الحالية ،حيث
ت �ت��وق��ع ت �ب��اط��ؤا ف��ي اإلم � � ��دادات م��ن امل�ن�ت�ج�ين غير
األعضاء في أوبك ،وخاصة االنتاج الصخري.
واعتبر التقرير ان أهمية الطلب على النفط كانت
واضحة عندما كانت هناك إشارة طفيفة للعوامل
التي تؤثر في الطلب أكثر من تلك األنباء املتعلقة
بزيادة املخزونات إلى جانب اإلنتاج القياسي في
الواليات املتحدة ،مبينا ان من بني العوامل األخرى
في جانب الطلب ،التفاؤل الذي يحيط بقواعد وقود
السفن الجديدة القادمة للمنظمة البحرية الدولية
ف��ي ال �ع��ام امل�ق�ب��ل وال �ت��ي ت�ج�ع��ل اس �ت �خ��دام ال��وق��ود
منخفض الكبريت أول��وي��ة بالنسبة لقطاع النقل
البحري ،باإلضافة إلى تعزز الطلب على النفط من
الصني مع افتتاح مصاف جديدة في البالد.
وذك ��ر ان ال �ب �ي��ان��ات ال�ج�م��رك�ي��ة اظ �ه��رت زي� ��ادة في
ال��واردات بنسبة قاربت  11.5في املئة على أساس
س�ن��وي ف��ي أك�ت��وب��ر امل��اض��ي ،وق��د أدى ذل��ك بشكل
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و 1.2مليون برميل يوميا للعام املقبل.
وبالنسبة إل��ى ال �ع��رض ،ق��ال التقرير إن البيانات
األم�ي��رك�ي��ة أظ �ه��رت أن إن �ت��اج ال�ن�ف��ط األم �ي��رك��ي قد
سجل مستويات قياسية خ�لال األس�ب��وع املاضي
عند  12.8مليون برميل يوميًا .وأظ�ه��رت نموًا في
م�خ��زون��ات النفط أي�ض��ا اع�ل��ى م��ن املتوقع بلغ 2.2
مليون برميل ف��ي األس�ب��وع امل��اض��ي ،مما أدى إلى
بلوغ مستوى ال�ت��راك��م  15.85مليون برميل خالل
األسابيع الثالثة املاضية.
وأض��اف التقرير أن اإلن�ت��اج في أكتوبر املاضي
ك��ان أعلى بشكل ع��ام في جميع امل�ج��االت ،حيث
أض��اف��ت «أوب ��ك» أك�ث��ر م��ن مليون برميل يوميا،
ح �ي��ث س��رع��ت ال �س �ع��ودي��ة م ��ن م �ع��دل ان�ت��اج�ه��ا
لتعويض تأثير الهجمات األخ �ي��رة عليها .في
حني تراجعت توقعات نمو العرض للعام املقبل
نتيجة الشكوك ح��ول امكانية النفط الصخري
لزيادة إنتاج إضافي وسط تراجع عدد منصات
ال�ح�ف��ر ،م�ش�ي��را ال ��ى ان ال �س��وق س�ي�ت��م ت��زوي��ده��ا
كاف على خلفية ارتفاع املخزونات
بالنفط بشكل ٍ
وارتفاع اإلنتاج خارج «أوبك».

إريك كوالمان

ق��ال امل��دي��ر ال �ع��ام ملعهد ال��دراس��ات امل�ص��رف�ي��ة ،ال��دك�ت��ور يعقوب
ال�س�ي��د ي��وس��ف ال��رف��اع��ي ،إن امل�ع�ه��د سيستضيف إري ��ك ك��وامل��ان
املحاضر االول في القيادة الرقمية على مستوى العالم ،ليعقد
حلقة نقاشية بعنوان «القيادة الرقمية» وذل��ك ي��وم  3ديسمبر
 2019في فندق جي دبليو ماريوت  -قاعة الثريا.
ك ��وامل ��ان ه��و امل��ؤل��ف رق ��م  1ل�ل�ك�ت��ب ال�خ�م�س��ة األك �ث��ر م�ب�ي�ع��ًا عن
القيادة الرقمية ،وقد حصل على ترتيب ثاني أكثر مؤلف رواجًا
في العالم بعد جي .كي رولينغ ،مؤلفة ه��اري بوتر .وقد ساعد
ك ��وامل ��ان امل �ن �ش��ور«م��ا ح ��دث ف��ي ف �ي �غ��اس ي �ب �ق��ى» ع �ل��ى ي��وت�ي��وب
ف��ي إدراج ��ه م��ن قبل ف��ورب��س وف��ورت�ش��ن ك��واح��د م��ن أف�ض��ل 100
ُ
شخصية مؤثرة في العالم في املجال الرقمي .وتستخدم كتبه
في مجال األعمال في أكثر من  200جامعة ،وكواملان حاصل على
الدكتوراه الفخرية لعمله الرائد في هذا املجال .والجدير بالذكر
ََ
أن م��ؤل�ف��ه «كيفية البيع م��ن خ�لال لينكد إن» أصبح ُيمثل أحد
ً
وعمل كواملان سابقا كأستاذ
القراءات اإللزامية لفرق املبيعات.
ِ
في جامعة هارفارد ،ومختبرات .MIT’s edX
ُ
ي�س��اع��د ن�ه��ج ك��وامل��ان امل�ت�ب��ع ف��ي تثقيف الجماهير وتمكينها،
على إح ��داث تغييرات ف��وري��ة وط��وي�ل��ة األج��ل ف��ي الطريقة التي
تتعامل بها مع عملها في عصرنا الرقمي .وبصفتنا أشخاصا
ومؤسسات ومنظمات وحكومات ،ليس لدينا خيار بشأن ما إذا
ُ
كنا ُن ّ
فعل التكنولوجيا الرقمية أم ال ،فالخيار املتاح أمامنا هو
ّ
مدى نجاحنا في تطبيق ذل��ك .حيث يبدأ هذا التحول مع تعلم
كل شخص وسعيه نحو تطبيق عاداته وسلوكياته اليومية في
القيادة الرقمية.
ُ
وأش ��ار ال��رف��اع��ي إل��ى أن ه��ذه الحلقة النقاشية تعتبر م��ن أه��م
األنشطة التي يعقدها املعهد خ�لال ه��ذا العام ،حيث ُ
سيقدمها
أحد أفضل خبراء التحفيز في العالم ..وخالل الحلقة النقاشية
ال �ت��ي ت�ح�م��ل ع �ن��وان «ال �ق �ي��ادة ال��رق �م �ي��ة» ،س ��وف ي �ق��وم ك��وامل��ان
بمناقشة مواضيع هامة في مجال القيادة الرقمية وأهميتها
وتأثيرها على العمل في املؤسسات.
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لتوفير الدعم لـ 29طائرة  A320ceoوA320neo

انخفاض قيمة ثرواتهم إلى  8.5تريليونات دوالر

«طيران الجزيرة» توقع اتفاقية مع «إيرباص»

عائدات شركات أصحاب المليارات
ترتفع %17.8

ّ
وقعت شركة طيران الجزيرة اتفاقية
ج��دي��دة م��ع ش��رك��ة «اي ��رب ��اص» التي
س� �ت ��زوده ��ا ب ��دع ��م م �ت �ك��ام��ل ألج � ��زاء
الطائرات لعدد يصل إل��ى  29طائرة
م ��ن ط� ��راز  A320ceosو،A320neos
وذل � ��ك ك �ج��زء م ��ن خ ��دم ��ات اي��رب��اص
املعروفة باسم Flight Hour Services
.)(FHS
وج � � � ��رى ت ��وق� �ي ��ع االت � �ف� ��اق � �ي� ��ة خ�ل�ال
م �ع ��رض دب� ��ي ل �ل �ط �ي��ران ،أم � ��س ،م��ن
ق �ب��ل رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة «ط �ي��ران
ال� �ج ��زي ��رة» م � � ��روان ب � � ��ودي ،وامل ��دي ��ر
ال�ت�ج��اري ل �ـ «اي ��رب ��اص» ،كريستيان
شيرير.
وس �ت �ق��وم «اي ��رب ��اص» ب�م��وج��ب ه��ذه
االت� �ف ��اق� �ي ��ة ،ب �ت �ق��دي��م خ ��دم ��ة أج � ��زاء
ال� �ط ��ائ ��رات وال� �ت ��ي س �ت �ش �م��ل ت��وف�ي��ر
امل� � �خ � ��زون ف� ��ي ال � �ق� ��اع� ��دة ال��رئ �ي �س �ي��ة
وال�ت�خ��زي��ن وال �خ��دم��ات اللوجستية
وخدمة صيانة األجزاء والهندسة.
وق � � ��ال ب � � � ��ودي« :ي� �س ��رن ��ا أن ن � ّ
�وس ��ع
ش��راك �ت �ن��ا م��ع»اي��رب��اص«ال �ت��ي تمتد
م� �ن ��ذ ع� � ��ام  2004واالس� � �ت� � �ف � ��ادة م��ن
ال � �خ� ��دم� ��ات ذات امل� �س� �ت ��وى ال �ع��امل��ي
التي تتميز بها ه��ذه الشركة والتي
ّ
ت�م��ك��ن ط �ي��ران ال �ج��زي��رة م��ن ال�ح�ف��اظ
َ ْ
ع �ل��ى ت �م� ّ�ي��زه��ا ال�ت�ش�غ�ي�ل��ي .وت��ض �م��ن
هذه االتفاقية توافر أجزاء الطائرات
بشكل ف� ّ�ع��ال ل��دع��م ت� ّ
�وس��ع أسطولنا
ال �ص �غ �ي��ر وال� �ن ��ام ��ي ،وال � � ��ذي ب � ��دوره
يساهم في تعزيز أداء الشركة ونسبة
ّ
املتميز».
التزامها بمواقيت السفر
من جانبه ،قال رئيس قطاع الخدمات
ف � ��ي «اي � � ��رب � � ��اص» ري � �م� ��ي م � ��اي �ل��ارد:
«ن� � �ح � ��ن س � � �ع � ��داء ج� � � �دًا ب ��ال �ت ��رح �ي ��ب
ب� �ـ»ط� �ي ��ران ال �ج��زي��رة«ك �ع �ض��و ج��دي��د

راماشاندر:
مستاءون من تأجيل
استالم الطائرات

مروان بودي وكريستيان شيرير خالل توقيع االتفاقية

تخدم أجزاء الطائرات
وتوفر المخزون
في القاعدة الرئيسية
والصيانة
بودي :نوسع شراكتنا
مع«ايرباص» الممتدة
منذ 15عاما ً لالستفادة
من الخدمات ذات
المستوى العالمي

ف��ي خ��دم��ات Flight Hour Services
الخاصة بـ»ايرباص« .بفضل الشبكة
اللوجستية العاملية التي تتمتع بها
ّ
ش��رك�ت�ن��ا وال �ت��ي ت�م��ك�ن�ن��ا م��ن توفير
أج � ��زاء ال �ط��ائ��رات ف��ي وق ��ت م�ب��اش��ر،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى خ�ب��رات�ن��ا الهندسية
ال � � ��واس� � � �ع � � ��ة ،ن� �ت� �ط� �ل ��ع إل � � � ��ى ال� �ع� �م ��ل
مع»طيران الجزيرة«لدعم عملياتها
وتحقيق أعلى مستوى من املوثوقية
وااللتزام بمواعيد السفر».
وتستعد «ط �ي��ران ال �ج��زي��رة» لتسلم
ط� � ��ائ� � ��رت� �ي��ن ج� � ��دي� � ��دت� �ي��ن م � � ��ن ط � � ��راز
 A320neoخ � �ل ��ال ش � �ه� ��ر ن��وف �م �ب��ر
ال � �ج� ��اري ل �ي��رت �ف��ع ح �ج��م أس �ط��ول �ه��ا
إل��ى  13ط��ائ��رة ب�ح�ل��ول ن�ه��اي��ة ال�ع��ام
ول�ي�ش�م��ل أرب� ��ع ط ��ائ ��رات .A320neo
ّ
وس� �ت� �ق ��وم ال� �ش ��رك ��ة ب �ت �س��ل��م ط�ل�ب�ي��ة
ج��دي��دة م��ن أرب ��ع ط��ائ��رات A320neo
خالل عام .2020

ق��ال ال��رئ�ي��س التنفيذي ل�ط�ي��ران الجزيرة
راض عن
روه �ي��ت رام��اش��ان��در ،إن��ه غ�ي��ر
ٍ
تأجيل إيرباص تسليم طائرات لشركته
وإن��ه ال ي�ن��وي طلب ش��راء ط��ائ��رات خالل
معرض دبي للطيران هذا األسبوع.
ت�ت�ن��اف��س إي ��رب ��اص وب��وي �ن��ج ع �ل��ي طلبية
ت �ص��ل إل ��ى  25ط ��ائ ��رة ل �ش��رك��ة ال �ط �ي��ران
االق �ت �ص��ادي ال �ت��ي ت �ت��وق��ع اآلن أن تعلن
عن طلبيتها الجديدة في منتصف العام
املقبل.
وق��ال إن ل �ـ»روي �ت��رز» خ�لال م�ع��رض دبي
«ليس لدينا خطط إلعالن أي طلبية خالل
امل �ع��رض» ،إذ إن م�ش��اك��ل اإلن �ت��اج أخ��رت
تسليم ط��ائ��رات ج��دي��دة ه ��ذا ال �ع��ام ،مما
اضطرها إلرج��اء إط�لاق بعض الوجهات
هذا العام.
وأض � ��اف رام ��اش ��ان ��دران «ل �س �ن��ا س �ع��داء
ب��ال�ت��أخ�ي��رات ال�ح��اص�ل��ة ف��ي خ��ط اإلن �ت��اج
وأع �ت �ق��د أن إي ��رب ��اص ع �ل��ى دراي� � ��ة ت��ام��ة
بموقفنا».
وق � ��ال «ال أرى ت �ح �س �ن��ا ك �ب �ي ��را ،أع�ت�ق��د
أن �ه��م م ��ازال ��وا ي��واج �ه��ون ت��أخ �ي��رات غير
مخططة لإلنتاج» .وتابع «نريد أن نثري
مساهمينا ،ال أن نثري مساهمي بوينج
وإيرباص».
وق��د تصل قيمة الطلبية إل��ى نحو ثالثة
م �ل �ي��ارات دوالر ح�س��ب ال�س�ع��ر الرسمي
على أس��اس ط��راز الطائرة التي سيجري
طلبها ،لكن من املعتاد أن تحصل شركات
الطيران على خصم.
وقال راماشاندرإن إن أي طلبية قد تشمل
ط��ائ��رات نحيفة ال �ب��دن ط��وي�ل��ة امل ��دى مثل
ايرباص ايه 321اكس.ال.آر.

انطالق ملتقى األعمال األردني  -الكويتي

تقي :الكويت تمتلك بنية قانونية
متميزة تؤهلها لتطوير القطاع الصناعي
أكد املدير العام للهيئة العامة للصناعة
عبدالكريم تقي أهمية التعاون الكويتي
 األردن � � � � � ��ي ال � � � ��ذي ي� ��أت� ��ي ض � �م ��ن إط � ��ارت�ع��اون إقليمي ي��دع��م ت��وج�ه��ات الكويت
ب �ت �ح��وي �ل �ه��ا إل� ��ى م ��رك ��ز م ��ال ��ي وت �ج ��اري
عاملي.
ج ��اء ذل ��ك ف��ي ك�ل�م��ة أل �ق��اه��ا ت �ق��ي ،أم��س،
خ�ل�ال اف �ت �ت��اح م�ل�ت�ق��ى األع� �م ��ال األردن� ��ي
 ال �ك��وي �ت��ي ،ال � ��ذي ي �ع �ق��د ف ��ي ال�ع��اص�م��ةاألردن � �ي ��ة ع �م��ان ض �م��ن ف �ع��ال �ي��ات زي ��ارة
وفد من الهيئة العامة للصناعة ورجال
أع � �م ��ال ك��وي �ت �ي�ي�ن ل �ل �ت �ب��اح��ث ف ��ي ف��رص
االستثمار وسبل زيادة التبادل التجاري
والصناعي بني البلدين.
وش� ��دد ت �ق��ي ع �ل��ى ح ��رص ال �ك��وي��ت على
م��واص �ل��ة ال� �ت� �ع ��اون امل �ش �ت��رك اإلق �ل �ي �م��ي
ب�ت��وج�ي��ه م��ن س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
صباح األحمد لضرورة اتخاذ اإلجراءات
ال�ل��ازم� ��ة ل �ل �م �ض��ي ف� ��ي ت �ح �ق �ي��ق أه � ��داف
التنمية املستدامة وتحويل الكويت إلى
مركز مالي وتجاري عاملي.
وأض��اف أن الكويت تمتلك بنية تحتية
ق ��ان ��ون� �ي ��ة م� �ت� �م� �ي ��زة ،وف� � ��ي ت � �ط ��ور دائ� ��م
ل �خ ��دم ��ة ال� �ق� �ط ��اع ال� �ص� �ن ��اع ��ي ،وت �س �ع��ى
إل��ى ج��ذب املستثمرين ال�ص�ن��اع�ي�ين ،ما
جعلها في طليعة الدول التي تطمح إلى
رف ��ع م�س�ت��واه��ا االق �ت �ص��ادي ك�م��ا أف ��ادت
مؤشرات البنك الدولي األخيرة.
وأب� � � � � ��دى اس � � �ت � � �ع � ��داد ال � �ه � �ي � �ئ ��ة ل �ت �ق ��دي ��م
ال �ت �س �ه �ي�ل�ات ال�ل��ازم� ��ة ل �ل �م �ش��ارك�ي�ن ف��ي
امللتقى من رج��ال األع�م��ال ومستثمرين،
وت ��وف� �ي ��ر اإلم � �ك� ��ان� ��ات امل ��ال� �ي ��ة وامل� ��ادي� ��ة
وال �ب �ش��ري��ة ف��ي س�ب�ي��ل ت�ح�ق�ي��ق ال �ب��رام��ج
واملشاريع التي من شأنها إيجاد حلول
ع �م �ل �ي��ة وواق� �ع� �ي ��ة ت �س��اه��م ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق
أهداف التنمية الصناعية.
وعن امللتقى األردني  -الكويتي ،قال تقي
إن ال �ه��دف ال��رئ�ي��س م�ن��ه ه��و دع��م حركة
ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري وال �ت �ع��اون الصناعي
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن م��ن خ�ل�ال إب� ��رام الصفقات
التجارية وتسويق الفرص االستثمارية
وب � �ح ��ث أوج � � ��ه ال � �ت � �ع� ��اون االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
األخرى.
وق��ال تقي إن الكويت تدعو إل��ى االط�لاع
ع� �ل ��ى ال � �ف � ��رص االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة امل �ت ��اح ��ة
وال � �ج� ��دي� ��دة م� ��ن خ� �ل��ال ه �ي �ئ��ة ت�ش�ج�ي��ع
االس�ت�ث�م��ار امل�ب��اش��ر ال�ت��ي أنشئت بهدف
خ �ل��ق ج� �س ��ور الس �ت �ق �ط��اب ال �ص �ن��اع��ات
ال�ع��امل�ي��ة ذات ال�ق�ي�م��ة امل�ض��اف��ة وامل�ح�ف��زة
لالبتكار.
وذك� ��ر أن امل�ل�ت�ق��ى ف��رص��ة ل�ل�ت�ع��رف على
م ��ا خ �ص �ص �ت��ه ال �ك ��وي ��ت م ��ن دع � ��م م��ال��ي
مقدم للقطاع الصناعي عبر الصندوق
ال �ك��وي �ت��ي ل��رع��اي��ة وت �ن �م �ي��ة امل �ش��روع��ات
الصغيرة وامل�ت��وس�ط��ة ال��ذي يعتبر أداة
لزيادة مشاركة املشروعات في االقتصاد
برأسمال يقدر بسبعة مليارات دوالر.
وب� �ّي ��نّ اه� �ت� �م ��ام ال� �ك ��وي ��ت ب��ال �ص �ن��اع��ات
امل� �ع ��رف� �ي ��ة وت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا امل� �ع� �ل ��وم ��ات،
م��وض �ح��ًا أن �ه��ا ص �ن��اع��ات ت �س��اع��د على
االب � �ت � �ك� ��ار واإلب� � � � � ��داع وت � ��رف � ��ع م � ��ن ش ��أن

عبدالكريم تقي

«الهيئة» مستعدة
لتقديم التسهيالت
الالزمة للمساهمة
في تحقيق أهداف
التنمية الصناعية
الديحاني :الملتقى
يترجم تطلعات
قيادتي البلدين
وثمرة من ثمار اللجنة
العليا المشتركة
املجتمعات وتساعد في التنمية البشرية
واالجتماعية.
من جانبه ،قال سفير الكويت لدى األردن
ع��زي��ز ال��دي �ح��ان��ي ف��ي ك�ل�م�ت��ه إن امللتقى
يعد ترجمة لتطلعات ق�ي��ادت��ي البلدين
وثمرة من ثمار اللجنة العليا املشتركة
التي عقدت في فبراير املاضي في األردن،

تقي وعزيز الديحاني وطارق الحموري

معربًا عن التطلع لعقد الدورة الخامسة
ف ��ي ال �ك��وي��ت ق��ري �ب��ًا م ��ن أج� ��ل م ��زي ��د م��ن
التعاون.
وق��ال ال��دي�ح��ان��ي إن االج�ت�م��اع��ات العليا
وال � �ل � �ج ��ان ال� �ت� �ج ��اري ��ة امل �ش� �ت ��رك ��ة م�ظ�ل��ة
مللتقيات األع �م��ال ال�ث�ن��ائ�ي��ة ،م�ش�ي�رًا إل��ى
أن امل�ل�ت�ق��ى ال �ح��ال��ي ي�ع�ق��د ف��ي ظ��ل مناخ
اس�ت�ث�م��اري م�ن��اس��ب ل �ل�أردن ال ��ذي حقق
نقلة في مجال تحسني بيئة األعمال.
وأش� ��ار إل��ى أن ال�ك��وي��ت واألردن أب��رم�ت��ا
ات �ف ��اق �ي ��ات ث �ن��ائ �ي��ة ل �ت �ش �ج �ي��ع وح �م��اي��ة
االس� �ت� �ث� �م ��ار ت ��أت ��ي ض� �م ��ن س �ل �س �ل��ة م��ن
االت �ف��اق �ي��ات ال �ب��ال��غ ع ��دده ��ا  ،73م��ؤك �دًا
حرص الكويت على زي��ادة االستثمارات
في األردن لتبقى في مقدمة املستثمرين
فيها.
ب � ��دوره ،أك ��د وزي� ��ر ال �ص �ن��اع��ة وال �ت �ج��ارة
وال� �ت� �م ��وي ��ن األردن � � � � ��ي ال� ��دك � �ت� ��ور ط � ��ارق
ال � �ح � �م� ��وري ف � ��ي ك �ل �م��ة م �م ��اث �ل ��ة أه �م �ي��ة
ال �ت �ن �س �ي ��ق امل � �ش � �ت� ��رك م � ��ع األش � � �ق � ��اء ف��ي
الكويت تجاه جميع امللفات االقتصادية
والتجارية.
وش� � ��دد ال� �ح� �م ��وري ع �ل��ى ال� �ح ��رص ع�ل��ى
دخ � � ��ول األس� � � � ��واق ال� �ع ��امل� �ي ��ة وف � ��ق ج�ه��د
مشترك في قطاعات م�ح��ددة ،معربًا عن
حرص الوزارة على رفع املعوقات وتذليل
الصعوبات أمام االستثمارات الكويتية.
م��ن جهته ،ق��ال رئ�ي��س هيئة االستثمار

األردن � �ي� ��ة خ ��ال ��د ال ��وزن ��ي ف ��ي ك �ل �م �ت��ه ان
حجم االستثمارات الكويتية في االردن
والتي توزعت على العديد من القطاعات
االس�ت�ث�م��اري��ة ت �ج��اوزت م�ب�ل��غ  18مليار
دوالر اميركي ،واص�ف��ا ارق��ام االستثمار
ب�ين ال�ك��وي��ت واالردن ب��أن�ه��ا «ت��دع��و إل��ى
ال �ت �ف��اؤل م��ع تطلعات األردن إل��ى زي��ادة
هذه األرقام في املستقبل القريب».
وقال الوزني إن الهيئة عرضت خالل جولة
ت��روي�ج�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت ق�ب��ل ن�ح��و أس�ب��وع
 35ف ��رص ��ة اس �ت �ث �م��اري��ة ومل �س ��ت اه �ت �م��ام
املستثمر الكويتي بهذه الفرص ،مؤكدا ان
هيئة االستثمار معنية بمتابعة املستثمر
وت�م�ث�ي�ل��ه ام� ��ام ج�م�ي��ع ال �ج �ه��ات االردن �ي��ة
بصفتها «بيت وصوت املستثمر».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،اع � ��رب رئ �ي��س غ��رف��ة ت �ج��ارة
االردن ن� ��ائ� ��ل ال � �ك � �ب ��اري � �ت ��ي ع � ��ن االم � ��ل
باملزيد من االستثمارات ،خصوصًا في
ال �ق �ط��اع��ات االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ذات ال�ق�ي�م��ة
املضافة واملولدة لفرص العمل ،والتركيز
ع�ل��ى االس�ت�ث�م��ار ف��ي االق �ت �ص��اد امل�ع��رف��ي
والتكنولوجي والذكاء االصطناعي.
واش� ��اد ب�ج�ه��ود غ��رف��ة ت �ج��ارة وص�ن��اع��ة
الكويت في تعزيز التعاون الثنائي بني
البلدين ،وتوفير بيئة االعمال املناسبة
لتحقيق شراكات اقتصادية.
م��ن ج��ان�ب��ه ،أش ��اد رئ �ي��س غ��رف��ة صناعة
األردن فتحي الجغبير بحرص الكويت
على تحقيق تكامل اقتصادي عربي من
خالل التزامها باالتفاقيات الثنائية.
وث� � ّ�م� ��ن ال �ج �غ �ب �ي��ر امل � ��واق � ��ف ال �س �ي��اس �ي��ة
واالقتصادية للكويت تجاه األردنّ ،
مبينًا
أهمية امللتقى الحالي بتبادل املعلومات
واالط� �ل� ��اع ع �ل��ى ال� �ف ��رص االس �ت �ث �م��اري��ة
املتاحة في األردن.
وأع� � �ق � ��ب ح� �ف ��ل االف � �ت � �ت � ��اح ع� �ق ��د ج �ل �س��ة
ح��واري��ة ملناقشة سبل تطوير العالقات
االق �ت �ص��ادي��ة وال �ت �ج��اري��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
تخللتها ع��روض تقديمية ح��ول البيئة
االستثمارية في االردن مقدمة من هيئة
االس �ت �ث �م��ار ،وح� ��ول ال �ق �ط��اع ال�ص�ن��اع��ي
االردني مقدمة من غرفة صناعة االردن.
وي� �ش ��ارك ال ��وف ��د ال �ص �ن��اع��ي وال �ت �ج��اري
ب ��رئ ��اس ��ة امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي في
ملتقى االعمال األردن��ي  -الكويتي الذي
ت�ن�ظ�م��ه غ��رف�ت��ا ص�ن��اع��ة وت �ج��ارة األردن
على مدى يوم واحد.
وي�ش�م��ل ب��رن��ام��ج زي ��ارة ال��وف��د الكويتي
ع�ق��د ل �ق��اءات ث�ن��ائ�ي��ة م��ع امل �س��ؤول�ين في
هيئة االستثمار األردنية ووزارة التجارة
وال �ص �ن��اع��ة وال �ت �م��وي��ن ووزارة ال�ب�ي�ئ��ة
والزراعة والجمارك االردنية ،اضافة الى
لقاء مع املسؤولني عن املنطقة الصناعية
املشتركة بني االردن والعراق.
وي �ض��م ال��وف��د ممثلني ع��ن غ��رف��ة ت�ج��ارة
وص �ن��اع��ة ال �ك��وي��ت وات �ح ��اد ال�ص�ن��اع��ات
ال �ك��وي �ت �ي��ة ،وع� � ��ددًا م ��ن رج � ��ال األع� �م ��ال،
وممثلني عن شركات صناعية وتجارية
من القطاعني العام والخاص الكويتيني.
(كونا)

ق� ��ال ت �ق��ري��ر م �ش �ت��رك ل �ش��رك��ة «ب� ��راي� ��س ووت� ��ره� ��اوس
كوبرز» و« ،»UBSأن السنوات الخمس عشرة السابقة،
وحتى نهاية  ،2018شهدت عائدات الشركات اململوكة
ألصحاب املليارات واملدرجة في سوق األسهم بنسبة
ُ
 ،%17.8مقارنة مع  %9.1للشركات املدرجة في مؤشر
«م��ورغ��ان س�ت��ان�ل��ي ك��اب�ي�ت��ال ان�ت��رن��اش�ي��ون��ال لجميع
البلدان» .ويمثل ذلك إحدى أبرز النتائج التي توصل
إليها «تقرير أثر أصحاب املليارات» السنوي الصادر
ع��ن « »UBSوش��رك��ة «ب ��راي ��س ووت ��ره ��اوس ك��وب��رز».
ويشير التقرير إل��ى ان�خ�ف��اض قيمة ث ��روات أصحاب
امل�ل�ي��ارات ب��واق��ع  388مليار دوالر أم�ي��رك��ي خ�لال عام
 ،2018بعد خمس سنوات متواصلة من النمو.
ورص��د التقرير وج��ود  10م��ن أص�ح��اب امل�ل�ي��ارات في
اململكة العربية ال�س�ع��ودي��ة خ�لال ع��ام  ،2018وال��ذي��ن
ارت�ف��ع حجم ثرواتهم ف��ي نفس ال�ع��ام إل��ى  54.5مليار
دوالر ،مقارنة مع  52.6مليار دوالر في .2017
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،ت ��أث ��رت ث � ��روات أص �ح ��اب امل �ل �ي��ارات
ف��ي آس �ي��ا ب �م��وج��ة ه �ب��وط ق��وي��ة ب �ع��د خ �م��س س �ن��وات
م�ت��واص�ل��ة م��ن ال�ن�م��و ال�لاف��ت ،ت�ض��اع��ف خ�لال�ه��ا حجم
ث��روات�ه��م ب��واق��ع أرب��ع م��رات تقريبًا .باملقابل ،سجلت
أميركا الشمالية وك��ذل��ك الجنوبية زي��ادة طفيفة في
حجم الثروات هذا العام ،وشمل ذلك بالدرجة األولى
أصحاب املليارات ممن يمتلكون شركات متخصصة
ب��ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،ول �ك��ن رغ ��م ت�ب��اط��ؤ ال�ن�م��و ف��ي ال�ع��ام
امل��اض��ي ،ف�ق��د ازداد ح�ج��م ث� ��روات أص �ح��اب امل�ل�ي��ارات
بأكثر من الثلث  %34.5مقارنة مع السنوات الخمس
السابقة ،أي ما ُيعادل زيادة قدرها  2.2تريليون دوالر.

نمو ثروات  10مليارديرات
في السعودية
إلى  54.5مليار دوالر في 2018
وع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي��د ال� �ع ��امل ��ي ،ش� �ه ��دت أس � � ��واق ال� � ��دوالر
واألسهم املتقلبة انخفاضًا في قيمة ث��روات أصحاب
املليارات إلى  8.5تريليونات دوالر ،بعد خمس سنوات
متواصلة من النمو.
م ��ن ن��اح �ي��ة أخ � � ��رى ،ن �ج��ح أص� �ح ��اب امل� �ل� �ي ��ارات م�م��ن
يمتلكون شركات متخصصة بالتكنولوجيا في زيادة
حجم ثرواتهم خ�لال العام املاضي أكثر من أي قطاع
آخ ��رُ ،م�س�ت�م��دي��ن ب��ذل��ك ال��دع��م م��ن األع �م��ال ال�ت�ج��اري��ة
الحالية والوافدين الجدد إلى السوق.
ك �م��ا ارت� �ف ��ع ع� ��دد ص��اح �ب��ات امل� �ل� �ي ��ارات ب�ن�س�ب��ة %46
مقارنة م��ع السنوات الخمس املاضية .وتعليقًا على
نتائج التقرير ،قال جوزيف ستادلر مدير استثمارات
العمالء ذوي امل�لاءة املالية العالية في إدارة الثروات
العاملية التابعة ل � �ـ«« :»UBSواج�ه��ت ث ��روات أصحاب
املليارات موجة هبوط طبيعية ومنطقية بعد خمس
سنوات متواصلة من النمو؛ ُ
ويعزى ذل��ك إل��ى تنامي
قوة ال��دوالر وتزايد انعدام اليقني في أس��واق األسهم،
ُ
تضاف إلى ذلك األوضاع الجيوسياسية الصعبة».

تطبيق «الحسبة» العقاري
مرشح للفوز بجائزة عالمية
ف ��ي خ �ط ��وة ت ��ؤك ��د دور ال �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي ف��ي
ال� ��ري� ��ادة واإلب� � � ��داع ال �ت �ق �ن��ي وت� �ع ��زز م�س��اه�م�ت��ه
االي �ج��اب �ي��ة ف ��ي امل �ج �ت �م��ع ،ت ��م ت��رش �ي��ح ت�ط�ب�ي��ق
«الحسبة» العقاري الذي انطلق من الكويت في
ديسمبر امل��اض��ي وي��وف��ر ح�ل��وال تقنية مبتكرة
ملستخدميه من شأنها تعزيز الشفافية املطلوبة
في القطاع العقاري ،للمشاركة والفوز بجوائز
القمة العاملية .WSA 2019
وق ��ال خ��ال��د العتيبي ال�ش��ري��ك امل��ؤس��س لشركة
ال�ح�س�ب��ة ال�ع�ق��اري��ة ،ان تطبيق ال�ح�س�ب��ة يعتبر
ت�ق��دم��ا ج��دي��دا ف��ي ع��ال��م ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا بمجال
ال�ع �ق��ار امل �ح �ل��ي ،خ�ص��وص��ًا ان ��ه ي�ت�ي��ح اح�ت�س��اب
ثوان مما يعني توافر
قيمة العقار السكني خالل
ٍ
«ال��رأي الفني املحايد» ليكون بمتناول الجميع
وفي أي وقت .وأثنى العتيبي على دور سبقلا
في تقديم كل ما يميز ويصب في إث��راء معرفة
قرائها .وقال «لقد آمنت سبقلا بأهمية برنامج
«الحسبة» منذ انطالقته م��ن خ�لال نشر زاوي��ة
ي��وم �ي��ة م�خ�ص�ص��ة ل �ع��رض أح � ��دث ال�ت�ق�ي�ي�م��ات
العقارية لكل مناطق الكويت».
م��ن ج�ه�ت��ه ،أوض ��ح امل�ق�ي��م ال �ع �ق��اري أح �م��د عبد
اللطيف اللهيب ،أن تطبيق «الحسبة» يعتمد
على خ��وارزم �ي��ات ت��م إع��داده��ا ومراجعتها من
قبل مختصني في مجال التقييم العقاري ،مما
ي�ج�ع�ل��ه األول م��ن ن��وع��ه م��ن ح�ي��ث اآلل �ي ��ة ،فهو
يستخدم أح��د األس��ال�ي��ب ال��دول�ي��ة املعتمدة في
التقييم العقاري يقوم بها مقيمون معتمدون،
حيث يتم تحديد العوامل التي تؤثر في العقار
مع األخذ باالعتبار سمات وخصائص كل عقار
واستبعاد العناصر غير املماثلة للوصول إلى
قيمة العقار التي تتفق مع حالة وظروف السوق
السائدة .جوائز  World Summit Awardsعبارة
عن نظام جوائز فريد من نوعه يقوم باختيار
وت� �ع ��زي ��ز االب� �ت� �ك ��ار ال ��رق� �م ��ي امل �ح �ل��ي ل�ت�ح�س�ين
املجتمع ،وتعد  WSAمنصة دولية متطورة تبني
كيف يمكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ال �ت��أث �ي��ر ع �ل��ى امل �ج �ت �م��ع ب �ط��ري �ق��ة إي �ج��اب �ي��ة من
خ�لال الجمع بني الفعاليات واألنشطة الدولية
مع شبكة عاملية من الشركات الناشئة ،ورجال
األع �م��ال االج�ت�م��اع�ي�ين ،وامل��وج�ه�ين ،واملحلفني،
وامل �ت �ح��دث�ين ،وال �خ �ب��راء ،وال� �ق ��ادة ال�ح�ك��وم�ي�ين،
واألوساط األكاديمية ،واملجتمع املدني.

¶

العتيبـي :ثقة المستخدمين
والبنوك والشركات وراء نجاح التطبيق

¶

اللهيـب :خلف الكواليس ..خوارزميات
تطبق معايير التقييم الدولية
ِ

في أكتوبر الماضي

«التجارة» 110 :آالف دينار رسوم
وسم  2.3طن معادن ثمينة
أع�ل�ن��ت وزارة ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة ،أم��س،
أن إجمالي وزن املعادن الثمينة املوسومة
منها خ�لال شهر أكتوبر املاضي بلغ نحو
 2.3ط��ن حصلت عنها رس��وم��ا ت�ق��در ب �ـ110
آالف دينار.
وق��ال��ت «ال �ت �ج��ارة» إن وزن ال��ذه��ب املحلي
وال�خ��ارج��ي امل��وس��وم منها بلغ نحو 1541
ك �ي �ل��وغ��رام��ا ،ح �ص �ل��ت ع �ن��ه رس ��وم ��ا ت �ق��در
بنحو  77ألف دينار ،مبينة أن كمية الذهب
املحلي املوسومة من عيار  22بلغت 172.6
ك �ي �ل��وغ��رام��ا ،ف��ي ح�ي�ن ب�ل�غ��ت ك�م�ي��ة ال��ذه��ب
ال�خ��ارج��ي  349.5ك�ي�ل��وغ��رام��ا .وأض��اف��ت أن
كمية الذهب املحلي املوسومة من عيار 21
بلغت  677.1كيلوغراما ،في حني بلغت كمية
الذهب الخارجي نحو  105.1كيلوغرامات،
الفتة إلى أن كمية الذهب املحلي املوسومة
من عيار  18بلغت نحو  17كيلوغراما ،في
ح�ين بلغت كمية ال��ذه��ب ال �خ��ارج��ي 217.6
كيلوغراما.

وذكرت أن كمية السبائك الذهبية املوسومة
بلغت  635.5كيلوغراما ،وحصلت ال��وزارة
عنها رسوما تقدر بنحو  32.5أل��ف دينار،
الفتة إل��ى أن كمية الفضة املوسومة خالل
أك� �ت ��وب ��ر امل� ��اض� ��ي ب �ل �غ��ت  81ك �ي �ل��وغ��رام��ا،
وحصلت عنها رسومًا تقدر بـ  408دنانير.
وق��ال��ت إن إدارة امل �ع��ادن الثمينة ب��ال��وزارة
أص� � � � ��درت  273ك� �ش� �ف ��ا ح � � ��ول امل� �ش� �غ ��والت
ل�ل�ت�خ�ل�ي��ص وم �ط��اب �ق��ة ال �ب �ي��ان ال �ج �م��رك��ي،
فضال ع��ن  338ش�ه��ادة للسبائك وامل��ارك��ات
واملعادن املعفاة من الختم ،وحصلت عنها
رس��وم��ا ت �ق��در ب �ن �ح��و 2444دي �ن��ارا ،وذك��رت
أن اإلدارة فحصت أيضا  1823عينة جرى
إدخالها إلى البالد كما أنجزت  188معاملة.
يشار الى أن الوزارة تمارس دورها الرقابي
على كمية وعيار الذهب ،س��واء من الداخل
أو الخارج ،للتأكد من مطابقتها للمعايير
وضمان عدم حصول أي عملية غش قد يقع
فيها املستهلكون.
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أكبر  100مالك لألصول يستحوذون على  %35من رأس المال العالمي

لبنان :نفط في المياه
اإلقليمية إلى جانب الغاز

الصناديق الكبرى
تتجه لالستثمارات المستدامة

حسام علم الدين
قال موقع «اويل اند غاز» إنه في الوقت الذي
ت��واص��ل ف�ي��ه ال�ح�ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ج�ه��وده��ا
الس� �ت� �ك� �ش ��اف ال� � �غ � ��از ف � ��ي اع� � �م � ��اق م �ي��اه �ه��ا
االق �ل �ي �م �ي��ة ،اش � ��ارت ت�ق�ي�ي�م��ات اول �ي��ة ال ��ى ان
م ��وارد ال �ب�لاد ق��د تشمل ال�ن�ف��ط ،وال تقتصر
على الغاز فقط ،كما كان سائدا في البداية.
وأف ��اد امل��وق��ع ان ه�ي�ئ��ة ادارة ق �ط��اع ال�ب�ت��رول
ف��ي ل�ب�ن��ان الح �ظ��ت ل ��دى دراس �ت �ه��ا ع�ي�ن��ة من
جيولوجيا امل �ي��اه االقليمية امل�ق��اب�ل��ة للبالد
اح �ت �م��ال وج� ��ود ال �ع��دي��د م��ن ال �ص �خ��ور ال�ت��ي
يكمن تحتها النفط وليس الغاز فقط.
وكانت شركة «انرجيان» النفطية البريطانية
اعلنت اوائ��ل الشهر الجاري عن عثورها في
حقل «كاريش الشمالي» اإلسرائيلي املجاور
للمياه االقليمية اللبنانية على  0.9تريليون
قدم مكعبة من الغاز ،باالضافة الى  34مليون
برميل من النفط الخفيف واملكثفات الخام ،ما
يضع لبنان في نادي منتجي النفط والغاز،

وأش ��ارت ال��دراس��ة إل��ى أن أك�ب��ر 100م��ال��ك ل�لأص��ول يستحوذون على  %35من
إج �م��ال��ي رأس امل ��ال ل�ل�أص��ول ال �ع��امل �ي��ة ،وأك �ب��ر خ�م�س��ة ص �ن��ادي��ق في
العالم ،هي :صندوق االستثمار الحكومي للمعاشات
ال �ت �ق��اع��دي��ة ف ��ي ال� �ي ��اب ��ان ،وامل� �ع ��اش ��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
ف��ي ال �ن��روي��ج ،وم��ؤس �س��ة امل �ع��اش��ات ال�ت�ق��اع��دي��ة
الصيني ،وهيئة أب��وظ�ب��ي لالستثمار ،وهيئة
االستثمار الكويتية.
ً
ويقول املعهد أيضا ان مالكي األصول يواجهون
ع��وائ��د متوقعة أق��ل ،ويعتمد نجاحهم في
املستقبل على التكيف مع استراتيجيات
االستثمار املستدامة ،ووضع املعهد
ف ��ي ال �ح �س �ب��ان أص� �ح ��اب األص� ��ول
الكبيرة هذه املسألة بشكل خاص،
م �ث ��ل ص � �ن� ��دوق ال �ت �ق ��اع ��د امل �ش �ت��رك
لوالية نيويورك الذي تبلغ قيمته 207.4
م �ل �ي��ارات دوالر ،وال� ��ذي ت�ل�ق��ى ت �ق��ري� ً�را م��ن مجموعة
كلفها الحاكم أن��درو كومو يؤكد على أن املؤسسة يجب أن
تمتلك استثمارات مستدامة بنسبة  %100بحلول عام
.2030
ووج� � ��دت دراس� � ��ة ن �ش ��رت ح��دي �ث��ًا م ��ن ق �ب��ل ال �ش��رك��ة
االستثمارية «ش ��رودرز» ،أن حجم الساخرين من
ص �ن��اع��ة االس �ت �ث �م��ار امل �س �ت��دام ان �خ �ف��ض بنسبة
تقارب  %50في ثالث سنوات فقط.
وع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن االرت� � �ف � ��اع ال � �ح� ��اد ف� ��ي ع ��دد
امل��ؤي��دي��ن ،فليس الجميع ع�ل��ى اق�ت�ن��اع ،فهناك
ُ
ما يقارب من خمس املستثمرين ( )%19قالوا
ان �ه��م ال ي�س�ت�ث�م��رون ف��ي ص �ن��ادي��ق االس�ت�ث�م��ار
املستدامة.
وقال رئيس األبحاث في معهد «ثيكينج أهد» بوب
كولي ،في بيان سابق ،إن «االستدامة أصبحت اآلن
مسألة ال مفر منها ،وأصبح الحديث عنها نشطًا».
هيئة االس�ت�ث�م��ار خ��ام��س أك�ب��ر ص �ن��دوق ف��ي ال�ع��ال��م بعد
اليابان والنرويج والصني وأبوظبي

مي مأمون
أظ �ه��رت دراس ��ة ج��دي��دة أج��راه��ا معهد «وي�ل�ي��س ت��اورز
وات� �س ��ون» ال �ت��اب��ع ل �ـ «ث�ي�ك�ي�ن��ج أه ��د» ال� ��دور امل�ت��زاي��د
األهمية مل��دي��ري األص��ول الكبرى ف��ي املساهمة
ب ��رف ��اه� �ي ��ة ال� �ب� �ش ��ري ��ة م� ��ن خ� �ل��ال م� �م ��ارس ��ات
االستثمارات املستدامة.
ووفق موقع «أي سيو» االستثماري ،أكد
املعهد ،أن الكثير من هؤالء املستثمرين،
ل�ي��س ل��دي�ه��م خ �ي��ار س��وى أن ي��أخ��ذوا
ع�ل��ى محمل ال�ج��د حصصهم املالية
وم �س��ؤول �ي��ات �ه��م وأن ي �س �ي ��روا إل��ى
األمام.
ويقول رئيس املحتوى العاملي في معهد
«ثيكينج أهد» روجر أوروي��ن :إن األسواق االستثمارية الكبرى
فشلت في إحراز تقدم خالل عام  ،2018ولكن هذه الصناديق،
ف��ي الكثير م��ن ال �ح��االت ،استطاعت تجنب الخسارة
مقابل أه��داف�ه��ا للمدى الطويل ع��ن ط��ري��ق التنوع
املعقول ،السيما في األس��واق الخاصة .وتواجه
ه �ي �ئ��ات االس �ت �ث �م��ار ض �غ��وط��ًا م ��ن ال�ح�ك��وم��ات
لصياغة استراتيجيات استثمار مستدامة،
وف ��ي ال �ع��دي��د م��ن ال� �ح ��االت ،ي�ت�خ�ل�ص��ون من
ال�ش��رك��ات واألص ��ول ال�ت��ي يستمر تأثيرها
ال �ض��ار ع�ل��ى مجتمعنا ،وك�م�ث��ال ع�ل��ى ذل��ك،
الضغط املستمر على نظام تقاعد املوظفني
الحكوميني في كاليفورنيا من قبل منظمات
مثل «فوسيل فري كاليفورنيا» للتخلص من
األصول املرتبطة بالفحم والطاقة الحرارية.
ً
أخيرا صندوق املعاشات
وفي الوقت عينه ،أعلن
التقاعدية ل�لأم��م املتحدة البالغ حجمه  68مليار
دوالر ،أن محفظته ستكون خالية م��ن االستثمارات
في الكربون بحلول عام .2020

«التجارة العالمية» تتوقع
هبوط النمو االقتصادي
ك�ش�ف��ت م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ج��ارة ال �ع��امل �ي��ة ،أم� ��س ،عن
توقعاتها بأن معدالت النمو االقتصادي للربع
األخ�ي��ر م��ن ه��ذا ال�ع��ام ل��ن ت�ك��ون ف��ي املستويات
املتوقعة «بل ستتراجع بشكل ملحوظ» .وقالت
امل �ن �ظ �م��ة ف ��ي ب �ي��ان إن ع ��وام ��ل م �ث��ل ال �ت��وت��رات
ال�ن��اج�م��ة ع��ن ال �ص��راع��ات ال�ت�ج��اري��ة وال�ج�م��ارك
ال �ت��ي ي�ت��م ت�ص�ع�ي��ده��ا م��ن ه ��ذا ال �ط��رف أو ذل��ك
ف��ي ب�ع��ض ال�ق�ط��اع��ات ال�ت�ج��اري��ة امل�ه�م��ة ال ت��زال
ت �م �ث��ل ظ ��اه ��رة ت ��ؤث ��ر ف ��ي ال �ن �م��و االق� �ت� �ص ��ادي.

متهم بالفساد وغسل األموال
ق� ��ال� ��ت ه� �ي� �ئ ��ة اإلذاع� � � � � ��ة وال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون
ال �ن �م �س��اوي��ة ،أم� ��س ،إن ه�ي�ئ��ة ال��رق��اب��ة
امل��ال �ي��ة ف ��ي ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي األوروب � ��ي
ق��ررت سحب رخ�ص��ة العمل املمنوحة
للبنك اإلنكليزي النمساوي «ماينل»
إث ��ر ات �ه��ام��ه ب��ال �ف �س��اد وغ �س��ل األم� ��وال
واحتمال التورط في أنشطة الجريمة
املنظمة.
وأوض �ح��ت هيئة اإلذاع� ��ة والتلفزيون
ال� �ن� �م� �س ��اوي ��ة أن ذل � � ��ك ج � � ��اء ب� �ع ��د أن

وأش��ار البيان إل��ى توقعات املنظمة ب��أن تمنى
قطاعات تجارة الخامات األولية والنقل الجوي
وامل �ك ��ون ��ات اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ب �م �ع��دالت ه �ب ��وط ،ال
سيما في القطاع األخير بسبب ارتفاع الجمارك
ع�ل��ى م�ن�ت�ج��ات��ه .ي��ذك��ر أن خ �ب��راء االق�ت�ص��اد في
منظمة التجارة العاملية كانوا قد خفضوا من
توقعاتهم ملعدالت نمو التجارة العاملية من 2.6
في املئة في أبريل املاضي ،إلى  1.2في املئة في
سبتمبر املاضي( .كونا)

الصين ّ
تخفض فائدة إعادة
الشراء العكسي

سحب رخصة بنك نمساوي
أخ �ض �ع��ت ه �ي �ئ��ة ال ��رق ��اب ��ة امل��ال �ي��ة بنك
«ماينل» إلى تحقيق مكثف منذ يونيو
امل��اض��ي ان�ت�ه��ى ف��ي ال�ن�ه��اي��ة إل ��ى ق��رار
سحب رخصته.
واش� � ��ارت ال ��ى ان س ��ري ��ان ت�ن�ف�ي��ذ ق ��رار
سحب الرخصة ب��دأ منذ ي��وم الجمعة
امل� ��اض� ��ي ،م ��ذك ��رة ب � ��أن ش �ب �ه��ات غ�س��ل
االم� ��وال ك��ان��ت ت�ح��وم ح��ول ه��ذا البنك
منذ .2009
وكانت هيئة الرقابة املالية للمصارف

ّ
خصوصا ان الحكومة اللبنانية تعلق امالها
على الغاز ،رغم ان مزيجا من النفط والغاز قد
يوفر له مصدر ايرادات كبيرا ،جنبا الى جنب
مع استهالكه محليا لتوليد الطاقة.
وك��ان��ت هيئة ادارة قطاع البترول اللبنانية
اشارت في بيان حول جولة العطاءات الثانية
للتنقيب الى ان قطاع الكهرباء في لبنان يمر
بمرحلة انتقالية م��ن استخدام زي��ت الوقود
الثقيل (الفيول) الى الغاز الطبيعي ،موضحة
أن معظم محطات توليد الطاقة املخطط لها
مجهزة للعمل بالغاز الطبيعي.
ومن املتوقع ان ُيلبي اكتشاف الغاز الطبيعي
امل ��رت� �ق ��ب ف� ��ي امل � �ي� ��اه االق �ل �ي �م �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
اح�ت�ي��اج��ات ال �س��وق ال��داخ�ل�ي��ة اوال ،ال سيما
قطاع انتاج الكهرباء ،فيما يعاني اللبنانيون
منذ سنوات من انقطاع الكهرباء بشكل دائم،
ف �ض�لا ع ��ن اس �ت �ي��راد ال ��وق ��ود مل �ع��ام��ل ان �ت��اج
الكهرباء من الخارج ،االمر الذي يكبد شركة
«كهرباء لبنان» اعباء مالية ضخمة ويزيد
من املديونية العامة للحكومة.

ال �ن �م �س��اوي��ة ق ��د ت �ل �ق��ت ي� ��وم ال�خ�م�ي��س
املاضي قرار سحب االعتراف باملصرف
ال � �ن � �م � �س� ��اوي م � ��ن امل� ��ؤس � �س� ��ة امل ��ال� �ي ��ة
االوروب� � �ي � ��ة ،ح �ي��ث س �ح �ب��ت ال�س�ل�ط��ات
امل��ال�ي��ة النمساوية املعنية على ضوء
ه��ذا القرار رخصة عمل «ماينل» الذي
ما زالت امامه فرصة الستئناف القرار.
واش��ارت هيئة االذاع��ة النمساوية الى
ان مجلس ادارة البنك الذي يعمل منذ
اك �ث��ر م��ن  100ع ��ام س�ي�ع�ل��ن م��ن ت�ل�ق��اء

ن�ف�س��ه ال�ت�خ�ل��ي ع��ن رخ �ص��ة ال�ع�م��ل في
محاولة لاللتفاف على القانون لينجو
م��ن ال �ع �ق��وب��ات ،ع�ل��ى ام ��ل ال �ع ��ودة ال��ى
االسواق املالية بوجه جديد ،لكن نجاح
هذه املحاولة يبدو ضعيفًا جدًا .يذكر
أن محافظة البنك امل��رك��زي األوك��ران��ي
ال �س��اب �ق��ة ف �ل�اري� ��ا ه ��ون� �ت ��ارف ��ا ات �ه �م��ت
مصرف «ماينل» باملساهمة في غسل
اموال قادمة من اوروبا الشرقية ال تقل
قيمتها عن  500مليون يورو( .كونا)

أع �ل �ن ��ت ال � �ص �ي�ن ،أم � � ��س ،ت �ن �ف �ي��ذ خ �ف ��ض ف��ي
ع �م �ل �ي��ات إع� � ��ادة ال � �ش ��راء ال �ع �ك �س��ي «ال��ري �ب��و
ال �ع �ك �س��ي» ع �ل��ى ال �س �ي��ول��ة ال �ق �ص �ي��رة األج ��ل،
بخمس نقاط أساس ،وللمرة األولى منذ عام
.2015
وأورد بنك الشعب الصيني «البنك املركزي»
بيانًا على موقعه اإلل�ك�ت��رون��ي ،ق��ال فيه إنه
ّ
خ��ف��ض ع�م�ل�ي��ات إع ��ادة ال �ش��راء ال�ع�ك�س��ي من
 2.55في املئة إلى  2.50في املئة.

وم�ع��دل «الريبو العكسي» ه��و سعر الفائدة
ال��ذي تحصل عليه املؤسسات املالية مقابل
إي� ��داع أم��وال �ه��ا ل ��دى ب�ن��ك ال�ش�ع��ب ال�ص�ي�ن��ي،
فيما «الريبو» هو سعر إقراض البنك املركزي
للبنوك.
وتحاول الصني تحفيز االقتراض من جانب
األفراد عبر خفض معدالت الفائدة القصيرة
األج� ��ل ،ب �ه��دف زي� ��ادة االس �ت �ه�ل�اك ،وتحسني
أرقام النمو االقتصادي( .رويترز)

بحوزتها بيانات ق ّيمة تقربها من المستخدمين

هذه أسباب منافسة شركات التقنية للقطاع المالي!
¶ طموحات «أبل» و«فيسبوك» و«غوغل» وكذلك «أمازون» ..تقلق المصارف
ي�ق��ول ال��رئ�ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ـ«ل�ي�ب�ف�ين» ل�ل�ب�ي��ان��ات املالية
«ري �م��ون��د الو» :ازده � ��رت ال �خ��دم��ات امل��ال �ي��ة ف��ي ال�ص�ين
وأفريقيا من دون بطاقات ائتمان ،اذهب إلى تنزانيا أو
غانا ،ستجد أن كل شخص لديه جوال ذكي ،لذا أصبحتا
مجتمعني خاليني من النقود.
لاً
يتابع «الو» قائ  :السبب في ذلك هو أنهم انتقلوا من
ال �ن �ق��ود م �ب��اش��رة إل ��ى ال �ج ��واالت وت�خ �ط��وا ال�ج�ي��ل ال��ذي
هيمنت فيه بطاقات االئتمان ،االعتماد الكبير على هذه
البطاقات في الواليات املتحدة وأوروب��ا خالل العقدين
أو الثالثة املاضية ،جعل تبني تقنية الجوال أبطأ بشكل
كبير .ه��ذا يعني أن��ه إذا كانت ش��رك��ات التقنية الكبرى
تريد إح��داث تغيير حقيقي في ه��ذه الصناعة ،فعليها
ال�ت�ف�ك�ي��ر ف ��ي م ��ا ه ��و أب �ع��د م ��ن م �ج��رد ت �ح �س�ين ت�ج��رب��ة
البطاقة االئتمانية.

تعتزم «غوغل» إطالق خدمة للحسابات المصرفية الجارية في الواليات المتحدة
خالل العام المقبل ،في شراكة مع مصرف «سيتي غروب» تعتزم من خاللها
اقتحام سوق الخدمات المالية التي سبقتها شركات تقنية أخرى إليها.
الكشف عن نوايا «غوغل» ،جاء بعدما أعلنت «فيسبوك» قبل أيام طرح خاصية
لتوفير خدمة الدفع عبر تطبيقها الرئيسي للتواصل االجتماعي ،باإلضافة إلى
منصات «ماسنجر» و«إنستغرام» و«واتس اب» ،تحت اسم «فيسبوك باي» ،والتي
ستكون منفصلة عن محفظة «كاليبرا» وشبكة العملة الرقمية «ليبرا».
م��ن ق�ب��ل «غ��وغ��ل» و«ف�ي�س�ب��وك» أط�ل�ق��ت «أب ��ل» ف��ي وق��ت
سابق من هذا العام ،بطاقة ائتمان «أبل ك��ارد» ،لتعزيز
تواجدها في قطاع الخدمات املالية بجانب خاصية «أبل
باي» القائمة بالفعل ،وتتميز البطاقة بمعدل استرداد
نقدي يبلغ .%1

«غوغل» تستهدف االختالف
ت ��رى ش��رك��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة ال �ك �ب��رى أن ال �خ��دم��ات امل��ال�ي��ة
تشكل فرصة لالقتراب من املستخدمني وجمع املزيد
م��ن ال �ب �ي��ان��ات ال�ق�ي�م��ة ،وه ��و م��ا ي�ف�س��ر ج �ه��ود «أب ��ل»
و«فيسبوك» و«غ��وغ��ل» ،وكذلك «أم��ازون» التي بدأت
م �ح��ادث��ات م��ع امل �ص ��ارف ل�ت�ق��دي��م خ��دم��ة ال�ح�س��اب��ات
الجارية.
ط �م��وح��ات ه ��ذه ال �ش��رك��ات ي�م�ك��ن أن ت�ش�ك��ل ت�ح� ً
�دي��ا
ك �ب �ي� ً�را ل �ش��رك��ات ال �خ��دم��ات امل��ال �ي��ة ال�ح��ال �ي��ة ،وال�ت��ي
تخشى فقدان األسبقية والعمالء ،كما من املرجح أن
تثير ردود أفعال في واشنطن ،حيث ينظر املنظمون
بالفعل في ما إذا كانت شركات التقنية توسع نطاق
نفوذها.
توترت العالقة بني البنوك وشركات التقنية في بعض
األوق��ات ،حيث أث��ارت «أب��ل» غضب «غولدمان ساكس»
ل�ق��ول�ه��ا ف��ي أح��د اإلع�ل�ان��ات إن ال�ب�ط��اق��ة االئ�ت�م��ان�ي��ة من
تصميمها ه��ي ول �ي��س ال�ب�ن��ك ،ف�ي�م��ا تجنبت ال�ش��رك��ات
املالية الكبرى مشروع «فيسبوك» للعملة الرقمية بعد
إبداء املنظمني تخوفهم منه.
يبدو أن «غ��وغ��ل» تحاول تجنب ه��ذه األخ�ط��اء من

توترات حادة تشوب
العالقة بين البنوك
وشركات التقنية حاليا ً
«أبل» أغضبت
«غولدمان ساكس»
في إعالن للبطاقة
االئتمانية
للصين تجربة رائدة
في مجال التقنيات المالية
حيث يمكن إجراء كل شيء
دون عمالت مادية

تحدي البنوك

البداية واكتساب حلفاء ف��ي ك�لا املعسكرين ،حيث
ق��ال م �س��ؤول تنفيذي ف��ي ال�ش��رك��ة ل � �ـ«وول ستريت
جورنال» إن العالمات التجارية للمؤسسات املالية
س �ت �ك��ون ف ��ي ص� � ��دارة اه �ت �م��ام��ات امل �ن �ت��ج ال �ج��دي��د،
وس �ي �ك��ون ال�ن�ه��ج امل�ت�ب��ع ه��و ال �ش��راك��ة ال�ع�م�ي�ق��ة مع
البنوك واملنظمني.
وت�ن�ظ��ر ال�ش��رك��ات إل��ى ال�ح�س��اب��ات ال�ج��اري��ة باعتبارها
كنزا من املعلومات ،كونها تظهر حجم املال الذي يجنيه
املستخدم ،وأي��ن يتسوق ب��ه ،وم��ا الفواتير التي يسدد
م�ق��اب�ل�ه��ا ،ل�ك��ن ذل ��ك ي�س�ت��دع��ي ط�م��أن��ة ال �ش��رك��ة للعمالء
بشأن كيفية استخدام بياناتهم الشخصية التي اعتادوا
ائتمان الشركات املالية املختصة عليها.

محاكاة تجربة الصني
ت �ح��رك��ات ش��رك��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة ال �ك �ب��رى األخ �ي��رة ب�م��ا فيها
«أوبر» ،تأتي كمحاولة ملحاكاة نموذج التطبيق الفائق
الذي انتشر في الصني ،حيث يمكن ملستخدمي تطبيق
مثل «وي شات» تلبية الكثير من احتياجاتهم اليومية
عبر منصة إلكترونية واحدة .ويقول الرئيس التنفيذي
السابق لشركة «غوغل»« ،إري��ك شميدت» :الصني رائدة
في مجال التقنيات املالية ،حيث يمكن إج��راء كل شيء
دون ع �م�ل�ات م ��ادي ��ة ،وه� ��ذا ن �ج��ح ل �ع��دم وج� ��ود أن�ظ�م��ة
وسيطة ول��وائ��ح كالتي يفرضها ال �غ��رب ،ل��ذا نتساءل،
كيف سننافس وكيف ننتصر؟

ً
وفقا لـ«الو» ،فإنه عندما تم إطالق خدمتي «غوغل باي»
و«أب��ل ب��اي» ل��م تكن تفكر الشركتان س��وى ف��ي تخفيف
الرسوم التي تدفعها في معامالت متجري التطبيقات،
وبقول آخر فإنهما كانتا تفكران في كيفية كسب املزيد
من املال ،ال في تقديم تجربة مختلفة للمستهلك.
ت��واج��ه ال �ب �ن��وك ال �ك �ب��رى ب��ال�ف�ع��ل م�ن��اف�س��ة م �ت��زاي��دة من
الشركات التقنية ،وخاصة على العمالء الذين يألفون
ً
فبعيدا عن الشركات الكبرى
استخدام الجواالت الذكية،
ه �ن��اك أس� �م ��اء أق ��ل ش �ه��رة ت �ن��اف��س ف ��ي م �ج��ال ب �ط��اق��ات
الخصم مثل «فينمو» و«كاش آب».
ً
هناك أيضا «ريفولت» و«كيم فايننشال» و«م��ون��زو»
ال� �ت ��ي ب �ل �غ��ت ق �ي �م �ت �ه��ا م � �ل � �ي ��ارات ال� � � � � ��دوالرات ب�ف�ض��ل
تطبيقاتها ل�ل�خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة ع�ب��ر ال �ج ��وال ،وه��ي
نموذج ملا ب��ات يعرف بـ«تشالنجر بنك» أو املصارف
املتحدية للسوق.
م��ع ذل ��ك ،ف ��إن امل �ص��ارف ت �ح��اول دائ� ً�م��ا ت�م�ي�ي��ز ال�ف��رص��ة
املشتركة من املنافسة ضدها ،فمن شأن مشروع «غوغل»
ال��ذي يحمل اس��م «ك ��اش» أو  Cacheأن يساعد «سيتي
ّ
غروب» في استقطاب املدخرين األصغر سنا واملهتمني
ب��األدوات الرقمية ،وال��ذي��ن قد يلجؤون للمصرف ً
طلبا
للقروض العقارية أو بطاقات االئتمان.
(وول ستريت جورنال ،أرقام ،التلغراف ،ذا فيرج)
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«مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة»

انضمام «الساير القابضة» إلى عضوية WBCSD
انضمت «الساير القابضة» إلى عضوية
م� �ج� �ل ��س األع� � � �م � � ��ال ال � �ع � ��امل � ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة
املستدامة  WBCSDضمن أكثر م��ن 200
شركة ،وتعتبر بذلك أحدث عضو انضم
إلى مجلس األعمال العاملي.
إن االت� �ص ��ال ب�ش�ب�ك��ة األع� �م ��ال ال�ت�ق��دم�ي��ة
ملجلس األعمال العاملي للتنمية املستدامة
س � � ��وف ي� �م� �ك ��ن ال � �س� ��اي� ��ر ال � �ق ��اب � �ض ��ة م��ن
االستمرار في تطوير وتنفيذ طموحات
االس �ت��دام��ة ال�خ��اص��ة ب�ه��ا ،ب��ال�ت�ع��اون مع
شركاء من اصحاب الفكر املشابه لها.
ج��رى اإلع�لان بشكل رسمي عن عضوية
ال �س��اي��ر خ�ل�ال اج �ت �م��اع م�ج�ل��س األع �م��ال
ال�ع��امل��ي للتنمية امل�س�ت��دام��ة ف��ي  14و15
أكتوبر  2019في لشبونة ،البرتغال .وقد
ح �ض��ره م�م�ث�ل��و ال �س��اي��ر :ب�ي�ن�غ��ت ك ��ورت
ش��ول �ت��ز رئ� �ي ��س ال �ع �م �ل �ي��ات ،وإب ��راه� �ي ��م
ال � �ف� ��وزان م��دي��ر أع� �م ��ال ال �خ ��دم ��ة ،ون �ه��اد
الحاج علي نائب مدير مجموعة التميز
املؤسسي.
وف��ي ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ،ق��ال م�ب��ارك الساير،
ال ��رئ �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل �ج �م��وع��ة ال �س��اي��ر
ال �ق��اب �ض��ة« :إن األع � �م ��ال امل �س �ت��دام��ة ف��ي
الساير هي مفهوم نظام متكامل يغطي
ج�م�ي��ع ج ��وان ��ب ع�م�ل�ي��ات�ن��ا ،ان �ط�ل�اق��ًا من
األداء املالي ،املسؤولية االجتماعية ،رفاه
ً
امل��وظ��ف والعميل ،وص��وال ال��ى االهتمام
ب��ال �ب �ي �ئ��ة ،ف � ��إن ج �م �ي �ع �ه��ا ت �ع �م��ل س��وي��ًا.
ن �ح��ن م �ل �ت��زم��ون أي� �ض ��ًا ب� ��إش� ��راك ج�م�ي��ع

بينغت شولتز وإبراهيم الفوزان ونهاد الحج علي مع مدير  WBCSDبيتر باكر

امل��وظ�ف�ين م��ن أج��ل تحقيق هدفنا ف��ي أن
نصبح قائدًا إقليميًا في االستدامة .لذلك
يسعدنا االن�ض�م��ام إل��ى مجلس األع�م��ال
العاملي للتنمية املستدامة واملساعدة في
تسريع االنتقال إلى عالم مستدام».
ويعتبر ذل��ك التزامًا واض�ح��ًا م��ن الساير
ال �ق��اب �ض��ة ف��ي دع ��م رؤي� ��ة ال �ك��وي��ت 2035
وأه � ��داف األم ��م امل �ت �ح��دة ك�م��ؤث��ر رئيسي
ف��ي االق�ت�ص��اد الكويتي ع��ن ط��ري��ق تبني

ن �ط ��اق ب��وص �ل��ة االس� �ت ��دام ��ة م �ن��ذ ،2014
شاملة بذلك الجوانب البيئية ،االقتصاد
امل �س��ؤول ،خدمة املجتمع ورف��اه املوظف
والعميل.
وتعليقًا قال بيتر باكر ،الرئيس واملدير
التنفيذي ملجلس األعمال العاملي للتنمية
املستدامة« :يسرنا أن نرحب بمجموعة
ال� �س ��اي ��ر ف� ��ي م �ج �ل��س األع � �م � ��ال ال �ع��امل��ي
للتنمية املستدامة .مع تركيزها املزدوج

ع� �ل ��ى ال �ت �ن �ق��ل ف� ��ي امل� �ن ��اط ��ق ال �ح �ض��ري��ة
واملعدات الثقيلة ،تمتلك املجموعة أنشطة
ف ��ي اث �ن�ي�ن م ��ن األن �ظ �م��ة ال��رئ �ي �س �ي��ة ال�ت��ي
تحكم ع��امل�ن��ا – ال�ن�ق��ل وامل �ن��اخ .إن هذين
النظامني معقدين ومترابطني وتطوير
حلول مستدامة أمر بالغ األهمية من أجل
املستقبل .يمكننا تحقيق ذل��ك فقط عن
طريق العمل معًا للوصول إل��ى التحول
الالزم لعالم مستدام».

المح ّركات
في حلبة الكويت لرياضة ُ

«زين» الشريك الرئيسي لفعالية
«غلف ران» الرياضية الترفيهية
أعلنت زين ّ
املزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت
عن شراكتها االستراتيجية لفعالية  GulfRunالرياضية
ُ
ل �ل �م��رة ال ��راب� �ع ��ة ،وال� �ت ��ي ت� �ع ��د أح� ��د أض� �خ ��م األن �ش �ط��ة
الرياضية التي تعنى برياضة سباقات السيارات على
ُ
مستوى الكويت ومنطقة الخليج العربي ،والتي تقام
في الفترة من  23 – 21نوفمبر ال�ج��اري بحلبة مدينة
الكويت لرياضة ُامل ّ
حركات.
وذكرت الشركة أن شراكتها االستراتيجية لهذا الحدث
الرياضي املميز تأتي انطالقًا من استراتيجيتها اتجاه
دع��م قطاعي ال��ري��اض��ة وال�ش�ب��اب ،وف��ي إط��ار حرصها
على تشجيع مختلف الفعاليات واألنشطة الرياضية
املتميزة بما فيها ري��اض��ة سباق ال�س�ي��ارات بمختلف
فئاتها ،حيث تؤمن زي��ن في ق��درات الشباب الكويتي،
وستستمر ف��ي تشجيع ال�ج�ه��ود ال�ت��ي ت��رف��ع م��ن اس��م
ال��ري��اض��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي امل �ح��اف��ل امل�ح�ل�ي��ة واإلق�ل�ي�م�ي��ة
والعاملية.
وب�ي�ن��ت زي��ن أن امل��وس��م ال�ج��دي��د م��ن فعالية GulfRun
ل �ه��ذا ال �ع��ام س�ي�ش�ه��د ت�ن�ظ�ي��م ث�ل�اث ف�ع��ال�ي��ات رئيسية
ُ
ف��ي حلبة م��دي�ن��ة ال�ك��وي��ت ل��ري��اض��ة امل �ح� ّ�رك��ات ،األول��ى
سباق الزمن ملختلف فئات السيارات ،والتي ستشهد

Zain GulfRun 2019

ت�س��اب��ق أك �ث��ر م��ن  90س �ي��ارة م��ن أرب ��ع ف �ئ��ات مختلفة
ملدة يومني لتسجيل أعلى النتائج لكل فئة في أجواء
تتسم بالحماسة واإلث��ارة والتحدي ،والثانية معرض
السيارات الذي سيشهد استعراض مختلف السيارات
الرياضية والفارهة لتتمكن الجماهير الحاضرة من
التعرف عليها عن قرب ،باإلضافة إلى الفعالية الثالثة
وه� ��ي م �ه��رج��ان ال� �س ��وق ال � ��ذي س �ت �ت��واج��د م ��ن خ�لال��ه
العديد من العالمات التجارية املحلية والعاملية لعرض
م�ن�ت�ج��ات�ه��ا وخ��دم��ات �ه��ا ل � �ل ��زوار ،إل ��ى ج��ان��ب امل �ط��اع��م

واملقاهي واملناطق املخصصة لألطفال وغيرها الكثير.
وأضافت الشركة أنها تؤمن وبشدة بالدور املهم الذي
ت�ل�ع�ب��ه م��ؤس �س��ات ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ب�ت�ن�م�ي��ة ق�ط��اع��ي
الشباب والرياضة في الكويت ،حيث تقوم زي��ن بنقل
ه��ذا امل�ف�ه��وم إل��ى أرض ال��واق��ع م��ن خ�ل�ال رع��اي��ة ودع��م
العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى
الكويت ومنها هذا الحدث اإلقليمي ،هذا باإلضافة إلى
رعايتها وتشجيعها ملجموعة كبيرة من الرياضيني
الكويتيني الذين يمثلون الكويت في املحافل املحلية
واإلقليمية والعاملية من خ�لال إنجازاتهم التي تفخر
ال �ش��رك��ة ب �ه��ا ،وم �ن �ه��م ال�ك�ث�ي��ر ف ��ي ري ��اض ��ات س�ب��اق��ات
املحركات بأنواعها.
وق� ��د اك �ت �س �ب��ت ف �ع��ال �ي��ة  GulfRunش�ع�ب�ي��ة ك �ب �ي��رة في
ّ
السنوات األخيرة كونها توفر البديل املثالي لسباقات
ال�ش��وارع التي تهدد أرواح الشباب الشغوف برياضة
س �ب��اق ال �س �ي ��ارات وم ��رت ��ادي ال� �ط ��رق ،وت �ق ��وم ب�ت�ق��دي��م
البدائل اآلمنة من خالل حلبة مدينة الكويت لرياضة
ُامل ّ
حركات وحلبة البحرين الدولية التي تم تصميمها
ُ
وف�ق��ًا ملعايير السالمة ال��دول�ي��ة وت�ق��ام عليها سباقات
احترافية عاملية مختلفة.
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«بيتك» :حملة شاملة ومتكاملة
للتوعية بالسكري
أط�ل��ق ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل الكويتي
(ب � �ي � �ت � ��ك) ح� �م� �ل� �ت ��ه ال� �س� �ن ��وي ��ة
ال�ش��ام�ل��ة وامل�ت�ك��ام�ل��ة للتوعية
ب��ال �س �ك��ري ،ت��زام �ن��ًا م ��ع ال �ي��وم
ال �ع ��امل ��ي ل �ل �ت��وع �ي��ة ب��ال �س �ك��ري
ت� �ح ��ت ش � �ع ��ار «ص � �ح ��ة أف �ض��ل
لحياة أفضل».
وت��أت��ي ال�ح�م�ل��ة ،ال �ت��ي تستمر
ً
شهرًا كامال ،في إطار املسؤولية
االج �ت �م��اع �ي��ة وال � �ح� ��رص ع�ل��ى
رف � � � ��ع ال � � ��وع � � ��ي ال � �ص � �ح� ��ي ب�ي�ن
أف ��راد املجتمع ،حيث تتضمن
ف�ع��ال�ي��ات م�ت�ك��ام�ل��ة ،م��ن بينها
فحوصات واس�ت�ش��ارات طبية
وغ ��ذائ� �ي ��ة م �ت �ن��وع��ة ،وب ��رام ��ج
توعوية للموظفني والجمهور
وال � � �ع � � �م �ل��اء ،ب � ��اإلض � ��اف � ��ة إل� ��ى
ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن ال � �ب � ��رام � ��ج ال �ت ��ي
ت�ن�ظ��م ب��ال �ت �ع��اون م��ع مختلف
ال �ج �ه��ات ال �ط �ب �ي��ة وال �ص �ح �ي��ة،
وف��ي مقدمتها م�ع�ه��د دس�م��ان
ألبحاث السكري.
ويشارك «بيتك» ضمن شراكة
استراتيجية مع معهد دسمان
للسكري في فعاليته السنوية
ال �ت ��ي ت �ن �ظ��م ه� ��ذا ال� �ع ��ام ت�ح��ت
ش � �ع� ��ار «ال � �س � �ك� ��ر وال� �ع ��ائ� �ل ��ة»
وت� � �ه � ��دف إل � � ��ى رف � � ��ع م �س �ت��وى
التوعية حول املرض وأعراضه
وك� � �ي� � �ف� � �ي � ��ة ال � � �ت � � �ع � ��ام � ��ل م � �ع� ��ه،
وت�ت�ض�م��ن ف �ع��ال �ي��ات ل�لأط�ف��ال
وورش عمل غذائية وتثقيفية،
ك �م ��ا ت � �ش� ��ارك إح � � ��دى ش ��رك ��ات
م�ج�م��وع��ة ب�ي�ت��ك (ش��رك��ة بيتك
ت �ك��اف��ل) ف ��ي ال �ف �ع��ال �ي��ة وت �ق��دم
هدايا لألطفال.
وف �ي �م��ا ن �ظ��م «ب �ي �ت��ك» ف�ع��ال�ي��ة
ت ��وع ��وي ��ة خ ��اص ��ة ل �ل �م��وظ �ف�ين
وأخ��رى للعمالء بالتعاون مع
«بك» تهدف الى التشجيع على
االختيارات الغذائية العضوية
وال �ص�ح�ي��ة ،ف ��إن ال�ح�م�ل��ة ال�ت��ي
دأب «ب �ي �ت��ك» ع �ل��ى ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا
س� � �ن � ��وي � ��ًا ،ت� �ت� �ض� �م ��ن ل� � �ق � ��اءات
وم� � �ح � ��اض � ��رات وب � � ��ث رس ��ائ ��ل
تشمل م��راح��ل اإلص��اب��ة وط��رق
ال ��وق ��اي ��ة وال� �ت� �ع ��ام ��ل األن �س ��ب

إضاءة المبنى باللون األزرق

م� � ��ع ال � � �س � � �ك � ��ري ،ب ��اس � �ت � �خ ��دام
وس��ائ��ل التواصل االجتماعي،
واللقاءات املباشرة والزيارات
وال� � � � � �ت � � � � ��واج � � � � ��د ف � � � � ��ي أم � � ��اك � � ��ن
ال �ت �ج �م �ع��ات ،وذل� ��ك ب��ال�ت�ع��اون
م� � ��ع أط � � �ب� � ��اء وم� �ت� �خ� �ص� �ص�ي�ن،
وت�ت�ض�م��ن أي �ض��ًا ن�ش��ر رس��ائ��ل
ت��وع��وي��ة وت �ن �ظ �ي��م م �س��اب �ق��ات
ل � �ل � �ج � �م � �ه� ��ورع � �ل� ��ى م � �ن � �ص� ��ات
«ب�ي�ت��ك» ف��ى وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل
االجتماعي.
وفي إطار االهتمام باملوظفني،
ي�ن�ظ��م «ب �ي �ت��ك» ب��ال �ت �ع��اون مع
م �س �ت �ش �ف��ى ال� � �س �ل��ام ال� ��دول� ��ي
م�ج�م��وع��ة م��ن ال� ��زي� ��ارات ،وم��ن
خ�ل�ال ت ��واج ��د ط��اق��م ط �ب��ي في
فروع مصرفية مختلفة تغطي
ج �م �ي��ع امل � �ح ��اف � �ظ ��ات ،إلج� � ��راء
ف �ح ��وص��ات ط �ب �ي��ة ل�ل�م��وظ�ف�ين
وال � �ع � �م �ل�اء ،م ��ع إط �ل ��اق ح�م�ل��ة
ت ��وع ��وي ��ة داخ� � ��ل ال �ب �ن��ك ل�ن�ش��ر
الوعي الصحي بالسكري بني
املوظفني بهدف تسليط الضوء
ع � �ل ��ى ال� � �س� � �ك � ��ري ،وت �ث �ق �ي �ف �ه��م

ب��أس��ال�ي��ب وم �ه��ارات التعايش
م��ع ال�س�ك��ري وع��وام��ل أخ�ط��اره
وكيفية ال��وق��اي��ة م�ن��ه ،وأهمية
إج � ��راء ت �ح��ال �ي��ل ط�ب�ي��ة للسكر
وق � � �ي � ��اس ال � �ض � �غ ��ط وال � � � � ��وزن،
وف� �ح ��ص ال� �ق ��دم�ي�ن وم �س �ت��وى
ال� �س� �ك ��ر ال� �ت ��راك� �م ��ي ف� ��ي ال � ��دم،
ع �ل��اوة ع �ل��ى ت �ق��دي��م إرش � ��ادات
طبية ونصائح عن التغذية.
َّ
في سياق متصل ،نظم «بيتك»
ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م � ��ع ن � � � ��ادي ف �ل �ي��ر
ف �ت �ن��س ف �ع��ال �ي �ت�ي�ن ل�ل�ج�م�ه��ور
ف��ي م� ��روج ،وف�ع��ال�ي��ة ري��اض�ي��ة
ت �ح ��ت ش� �ع ��ار «ق � ��د ال �ت �ح ��دي»
ب �م �ش��ارك��ة م�س�ت�ش�ف��ى ال �س�ل�ام
ال��دول��ي وب��ال �ت �ع��اون م��ع ن��ادي
التمويل اإلسالمي في جامعة
ال �خ �ل �ي��ج ،ت�ض�م�ن��ت م�س��اب�ق��ات
رياضية وجوائز ،وفحوصات
ط �ب �ي��ة م �ق��دم��ة م ��ن م�س�ت�ش�ف��ى
السالم الدولي ،بهدف التوعية
ب��أه �م �ي��ة ال ��ري ��اض ��ة وال �ص �ح��ة
البدنية للوقاية م��ن األم��راض
وصحة أفضل لحياة أفضل.

مزايا للعمالء المسافرين عند
استخدام بطاقات «األهلي»

يمتدّ على مساحة  18ألف متر مربع في منطقة جبل علي

«فيات كرايسلر» تكشف عن مركز توزيع
إقليمي وأكاديمية تدريب «موبار»
ّ
ع� � � � � ��ززت م � �ج � �م ��وع ��ة ف� � �ي � ��ات ك ��راي� �س� �ل ��ر
للسيارات شبكتها لدعم خدمة ما بعد
البيع في أرجاء املنطقة بشكل ملموس،
م ��ع ال �ك �ش��ف ع ��ن م��رك��ز ت ��وزي ��ع إق�ل�ي�م��ي
وأكاديمية تدريب جديدين يمتدان على
مساحة  18أل��ف متر م��رب��ع ف��ي املنطقة
ال�ح��رة ف��ي جبل علي ف��ي دب��ي (ج��اف��زا).
وت��دي��ر ه��ذه املنشأة املتطورة «م��وب��ار»،
الشركة التي تختص بالعناية بالعمالء
وقطع الغيار والخدمة ملركبات مجموعة
فيات كرايسلر للسيارات ح��ول العالم،
ّ
وم��ن شأنها أن تغطي نطاقًا جغرافيًا
ك �ب �ي �رًا ي �ش �م��ل دول م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون
الخليجي واألردن والعراق واليمن.
وت ��وس ��ع ه ��ذه امل �ن �ش��أة ال �ت��اب �ع��ة مل��وب��ار
حضور املجموعة من أرض بمساحة 3
آالف متر مربع إل��ى  18أل��ف متر مربع،
وه��ذا يجعلها ثاني أكبر مستودع في
أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط.
وللمحافظة على فعالية سير العمل في
املنشأة ،ازداد عدد موظفي موبار من 15
موظفًا عام  2012إلى  55اليوم ،يعملون
ف��ي م��رك��ز االت �ص��االت وق�س��م العمليات
وم �س �ت��ودع م�ك�ي��ف ب��ال�ك��ام��ل ع�ل��ى م��دى
نوبتني ،من الثامنة صباحًا إلى الواحدة
ص�ب��اح��ًا ك��ل ي��وم ،ل�ل�ح��رص ع�ل��ى إرس��ال
الطلبات من الوكاالت بأسرع ما يمكن.
ّ
وع��ل��ق م��اه��ر ع �ب��داهلل ،رئ�ي��س م��وب��ار في
مجموعة فيات كرايسلر للسيارات في
ً
ال�ش��رق األوس ��ط ،ق��ائ�لا« :بفضل مركزه
االس �ت��رات �ي �ج��ي ،ي �م �ك��ن مل ��رك ��ز ال �ت��وزي��ع
ال �ج��دي��د ل��دي �ن��ا ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة ال �ح ��رة في
ج �ب��ل ع �ل��ي ،ال �ت��ي ت �ق��ع ق ��رب م��رف��أ جبل
علي ،أن يبقى على استعداد تام لتوريد
قطع الغيار ملركبات أبارث وألفا روميو
وك ��راي � �س � �ل ��ر ودودج وف� � �ي � ��ات وف� �ي ��ات

جانب من قص شريط التدشين في المركز الجديد بدبي

بروفيشنال وجيب ورام في وق��ت قليل
قد يصل إلى  24ساعة .ويعزز هذا األمر
ً
شبكة الدعم لدينا ل�ـ 19وكيال ملجموعة
ف �ي��ات ك��راي �س �ل��ر ل �ل �س �ي��ارات ف��ي ال �ش��رق
األوسط والشرق األدنى ،مما ّ
يحسن إلى
حد بعيد تجربة امللكية لعمالئنا».
وأض ��اف م��اه��ر ع �ب��داهلل« :ت �ض� ّ�م املنشأة
أي� �ض ��ًا أك��ادي �م �ي��ة ال� �ت ��دري ��ب اإلق �ل �ي �م �ي��ة
ال �ك��ام �ل��ة ال �ت �ج �ه �ي��ز ،ال� �ت ��ي م ��ن ش��أن �ه��ا
أن ت �س �م��ح مل �ج �م��وع��ة ف� �ي ��ات ك��راي �س �ل��ر
ل� � �ل � �س � �ي � ��ارات ب� �م� �ن ��ح وك �ل��ائ� � �ه � ��ا أع� �ل ��ى
املستويات في تثبيت التدريب واملهارات
لكل املوظفني التقنيني ،وموظفي أقسام
ال �خ��دم��ة ،وق �ط��ع ال �غ �ي��ار وال �ك �ف��االت في
الشركة ،وفقًا ألعلى املعايير االحترافية
التي يتوقعها العمالء من مراكز خدمة
موبار في العالم».
وت �ض��م أك��ادي �م �ي��ة ال �ت��دري��ب اإلق�ل�ي�م�ي��ة،

ال� �ت ��ي س �ت �خ��دم ك ��ل ع�ل�ام ��ات م�ج�م��وع��ة
ف �ي��ات ك��راي �س �ل��ر ل �ل �س �ي��ارات ،ال �ت��ي تقع
ت�ح��ت راي ��ة ع�لام��ة م��وب��ار ،س�ت��ة ص��االت
ت � � ��دري � � ��ب وم � �ش � �غ� ��ل ب � �م � �س� ��اح� ��ة ت� �ف ��وق
 400م �ت��ر م ��رب ��ع ،م ��ع خ �م �س��ة ف�س�ح��ات
وراف � � �ع� � ��ات .وت �ج �ه ��ز األك ��ادي� �م� �ي ��ة ب�ك��ل
األدوات وامل� � �ك � ��ون � ��ات وال� �ت� �ج� �ه� �ي ��زات
واملركبات بمقصورة منفصلة للحرص
ع �ل��ى ت �ق��دي��م أع� �ل ��ى م �ع��اي �ي��ر ال �ت��دري��ب
وت�ق�ن�ي��ات�ه��ا ل�ش�ب�ك��ة وك � ��االت م�ج�م��وع��ة
فيات كرايسلر للسيارات ،ويحرص ذلك
على أن تكون هذه الوكاالت ق��ادرة على
تنفيذ التزاماتها بمنح عمالئها أعلى
مستويات الجودة.

مبادرات االستدامة
لقد جرى إيالء االستدامة قدرًا كبيرًا من
االهتمام أيضًا .فتضم املنشأة املتطورة

أن�ظ�م��ة إلدارة امل�ب��ان��ي م��ن أج��ل التحكم
ب��وظ��ائ��ف م �ث��ل ال �ت �ك �ي �ي��ف ،ال � ��ذي يمكن
تعديله باستعمال ال�ه��وات��ف الذكية أو
األج �ه��زة ال �ل��وح �ي��ة ،وال� ��ذي ي�ت��وق��ف عن
العمل بعد انتهاء نوبات العمل .كذلك،
�راع
تستعني وح� ��دات ال�ت�ك�ي�ي��ف ب �غ��از م � ٍ
لألوزون ،ويجري تجميع املاء املتكاثف
من أجهزة التكييف ويعاد تدويره لري
املساحات الخضراء في املنشأة.
ويجري التخفيف من انبعاثات الكربون
ف ��ي امل ��رك ��ز ع �ب��ر اس �ت �ع �م��ال ت �ج �ه �ي��زات
مل� �ن ��اول ��ة امل � � � ��واد ت �ع �م��ل ب ��ال� �ب� �ط ��اري ��ات.
وت�س�ت�خ��دم امل�ن�ش��أة ب��أس��ره��ا مصابيح
 LEDب��اس�ت�ه�لاك ط��اق��ة م�ن�خ�ف��ض ،مما
ي�خ�ف��ض اس �ت �ه�ل�اك ال �ط��اق��ة م ��ن اإلن� ��ارة
ب�ن�س�ب��ة  .%80أخ� �ي� �رًا ،ي �ع��اد ت��دوي��ر كل
ال �ت �ع �ل �ي��ب امل� �ص� �ن ��وع م� ��ن ال � �ك ��رت ��ون أو
البالستيك املستخدم في املستودع.

بطاقات «األهلي» االئتمانية

أط �ل��ق ال�ب�ن��ك األه �ل��ي ال�ك��وي�ت��ي اس�ت��رات�ي�ج�ي�ت��ه
«األهلي أسهل» منذ ما يقارب خمس سنوات.
ومنذ ذلك الحني ،يواصل البنك تطوير وابتكار
امل �ن �ت �ج ��ات وال � �خ� ��دم� ��ات ل �ت �ل �ب �ي��ة اح �ت �ي��اج��ات
ع�م�لائ��ه وت�س�ه�ي��ل ح�ي��ات�ه��م ق��در اإلم �ك��ان .وم��ع
اق�ت��راب موسم السفر ،يستطيع عمالء األهلي
االستفادة من املزايا الحصرية عند استخدام
بطاقات األهلي االئتمانية.
وي�ح�ص��ل ع �م�لاء ب�ط��اق��ات األه �ل��ي االئ�ت�م��ان�ي��ة
بالشراكة مع طيران اإلم ��ارات على العديد من
املزايا ،بما في ذلك برنامج مكافأة العمالء من
خالل أميال سكاي واردز ،باإلضافة إلى العديد
من الخدمات املجانية مثل خدمات الكونسيرج
باملطارات ،والتأمني الشامل على السفر املتعدد
ال ��وج � �ه ��ات ،وخ ��دم ��ة م� �س ��اع ��دة ال� �ع �م�ل�اء ع�ل��ى
مستوى العالم على مدار الساعة .كما يستطيع
ال � �ع � �م �ل�اء االس� � �ت� � �ف � ��ادة م � ��ن ال � �خ � �ص ��وم ��ات ف��ي

مجموعة م��ن الفنادق الفخمة .وبالتعاون مع
شركة فيزا ،توفر بطاقات األهلي أيضا فرصة
إضافية للحصول على خصومات ومكافآت في
عدد من املطاعم الفاخرة.
وف �ض�ل�ا ع ��ن ذل � ��ك ،ب��إم �ك��ان ال �ع �م�ل�اء أص �ح��اب
ال� �ب� �ط ��اق ��ات االس � �ت � �ف� ��ادة م� ��ن وس� ��ائ� ��ل ال ��راح ��ة
اإلض��اف�ي��ة ال�ت��ي ت��وف��ره��ا خ��دم��ة Meet& Assist
ل�ل�م�س��ار ال �س��ري��ع إلن �ه��اء إج� � ��راءات ال �س �ف��ر من
خالل مكاتب األمن والجوازات في مطارالكويت
ال��دول��ي ب��امل �ج��ان ،م��ع خ��دم��ة ت��وص�ي��ل األم�ت�ع��ة
 Pearl Assistمباشرة من املطار إلى املنزل مجانًا
ومن دون حدود ،حفاظا على أوقاتهم الثمينة
أثناء السفر ،باإلضافة إلى االستفادة من مزايا
 LoungeKeyالتي تمنحهم الدخول املجاني إلى
ص��االت امل �ط��ارات م��ع اصطحاب م��راف��ق معهم،
مما يمنح العمالء تجربة سفر ممتعة وسهلة
في أكثر من  1000مطار حول العالم.

«الخليج» يعلن الفائزين
في سحب الدانة
أج��رى بنك الخليج سحب
ال��دان��ة األس �ب��وع��ي بتاريخ
 17ن ��وف� �م� �ب ��ر ،وأع � �ل � ��ن م��ن
خالله عن أسماء الفائزين
ال�خ�م�س��ة خ�ل�ال ال �ف �ت��رة من
 10إل ��ى  14ن��وف�م�ب��ر 2019
ب �ج ��وائ ��ز ن �ق��دي��ة ق �ي �م��ة ك��ل
م�ن�ه��ا  1000دي �ن��ار كويتي
أس� �ب ��وع� �ي ��ًا .وف� � ��ي م� ��ا ي�ل��ي
أس �م��اء ال �ف��ائ��زي��ن الخمسة
ل � � �ه � ��ذا األس� � � � �ب � � � ��وع :اق � �ب� ��ال
ص� � ��دي� � ��ق م � �ح � �م� ��د ص � � ��ادق
ص � � ��دي � � ��ق ،م� � �ن� � �ي � ��رة خ� ��ال� ��د
يوسف امل�ط��وع ،أن��وار عطا
اهلل ملفي العتيبي ،عبد اهلل

ملصق سحب حساب الدانة

ص��ال��ح إسماعيل الخزعل،
س� � �م� � �ي � ��رة ج� � ��اس� � ��م ح �س�ي�ن
الوزان.
ه��ذا ،وي�ج��ري بنك الخليج
سحب الدانة األخير في 16

يناير  2020وسيتخلل هذا
ال �س �ح��ب ت �ت��وي��ج م�ل�ي��ون�ي��ر
ال � ��دان � ��ة ل� �ع ��ام  2019ال� ��ذي
س� �ي� �ح� �ص ��ل ع � �ل� ��ى ج� ��ائ� ��زة
بقيمة مليون دينار كويتي.
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اقتصاد وأعمال 25

خدمة السيارات متوافرة أيضاً

قهوة زيتونا اللبنانية العريقة

على شارع الخليج العربي بين منطقة الشعب واألبراج

«الشايع» تفتتح مجموعة مطاعم ومقاهٍ على الواجهة البحرية
تستعد مجموعة الشايع الفتتاح  10من أشهر العالمات التجارية
العالمية في مجال المطاعم والضيافة على شارع الخليج
العربي ،الوجهة السياحية والترفيهية المفضلة للجميع في
الكويت .وتأتي هذه االفتتاحات لفروع جديدة لتعزز من التزام
الشايع بتقديم تجربة ضيافة فريدة لزبائنها ترضي جميع األذواق.
ك ��ان ��ت ب� ��اك� ��ورة اف �ت �ت��اح��ات ه� ��ذه امل �ط��اع��م
وامل�ق��اه��ي ف��ي مطلع شهر نوفمبر ال�ج��اري
مع مقهى «ستاربكس» الجديد ذي املوقع
امل�م�ي��ز ع�ل��ى ش��اط��ئ ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي ،إل��ى
ج��ان��ب «ق �ه��وة زي�ت��ون��ا» امل��رت�ق��ب افتتاحها
قريبًا .وتستمر مساعي الشركة في التوسع
ف��ي ت�ل��ك املنطقة م��ع اق �ت��راب اف�ت�ت��اح مطعم
« 400ج � � ��رادي» اإلي� �ط ��ال ��ي ،ال � ��ذي ي�ش�ت�ه��ر
بتقديم أشهى املأكوالت اإليطالية التقليدية،
وتحضير بيتزا نابولي الشهيرة ،ومطعم
«تكساس رودهاوس» ،األميركي ،الذي يقدم
للذواقة أشهى أطباق الستيك على طريقة

الواليات املتحدة األميركية.
وتضم مجموعة العالمات التجارية ،التي
ت�س�ت�ع��د الس �ت �ق �ب��ال زب��ائ �ن �ه��ا ق��ري �ب��ًا ،ث�لاث��ة
م�ط��اع��م وه ��ي« :ب�ل�ي��ز ب�ي�ت��زا» ال ��ذي يحضر
ح� �س ��ب ال� �ط� �ل ��ب خ �ل ��ال  180ث ��ان� �ي ��ة ف �ق��ط،
وم�ط�ع��م «آي �ه��وب» ال ��ذي يشتهر بتحضير
أشهى األطباق األميركية وفطائر البانكيك
ً
ال�ل��ذي��ذة ،ف�ض�لا ع��ن مطعم «ري��زي�ن��ج كينز»
الشهير بوجبات فيليه الدجاج ذات الجودة
ال �ع ��ال �ي��ة وامل � � � ��ذاق ال� �ش� �ه ��ي ،ال� � ��ذي س �ي �ق��دم
لزبائنه خدمة طلبات ال�س�ي��ارات .وستوفر
هذه الوجهة الجديدة عند افتتاحها املكان

امل �ن��اس��ب الج �ت �م��اع األه� ��ل واألص� ��دق� ��اء في
أجواء من الضيافة املتميزة مع إطاللة على
شاطئ الخليج العربي.
وت� �س� �ت� �ع ��د «ق� � �ه � ��وة زي � �ت� ��ون� ��ا» ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
الس �ت �ق �ب��ال رواده� � � ��ا ع �ل��ى ش� � ��ارع ال�خ�ل�ي��ج
ال� �ع ��رب ��ي ،م� ��ع اف� �ت� �ت ��اح أول ف � ��رع ل �ل �ع�لام��ة
التجارية في الكويت ،حيث يمكن للزبائن
مشاركة أسعد اللحظات في أج��واء تعكس
ع��راق��ة ال�ض�ي��اف��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة األص �ي �ل��ة ،وف��ي
ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه االس �ت �م �ت��اع ب ��أل ��ذ امل �ق �ب�لات
ال� �ب ��اردة وال �س��اخ �ن��ة واألط� �ب ��اق ال��رئ�ي�س�ي��ة
وغيرها من أصناف السلطات والحلويات.
ك�م��ا ستفتتح مجموعة ال�ش��اي��ع ف��ي مطلع
عام  2020ثالثة مطاعم أخرى ،وهي :مطعم
«آش ��از» ،حيث يمكن للزبائن ت��ذوق أشهى
ّ
األطباق الهندية املحضرة بطريقة عصرية
ورائعة في أجواء فريدة وتصاميم ساحرة،
ومطعم دين & ديلوكا ،الذي سيقدم للذواقة
ف ��رص ��ة ت� �ج ��رب ��ة أش� �ه ��ى امل � ��أك � ��والت ض�م��ن
تصميم عصري ومختلف ،و«ذي تشيزكيك

ف��اك �ت��وري» ،امل�ط�ع��م األم�ي��رك��ي ال�ح��ائ��ز على
عدة جوائز.
وب�ه��ذه املناسبة ،ق��ال رئيس إدارة األغذية
ف ��ي م �ج �م��وع��ة ال �ش��اي��ع ،م��اث �ي��و ه��ول�ج�ي��ت:
«يسرنا اليوم منح رواد املطاعم في الكويت
تجربة ف��ري��دة م��ن ن��وع�ه��ا ،لكي يستمتعوا
ب��أش �ه��ى امل� ��أك� ��والت م ��ن أف� �ض ��ل ال �ع�ل�ام��ات
التجارية العاملية في أج��واء رائعة وخدمة
زبائن مميزة .كما أننا فخورون باستقبال
زبائننا في هذه الوجهة املميزة املطلة على
شاطئ الخليج العربي».
وت�ق��ع املطاعم العشرة على ش��ارع الخليج
ال �ع ��رب ��ي م ��ا ب�ي�ن م �ن �ط �ق��ة ال �ش �ع��ب وأب � ��راج
الكويت ،لتوفر للزبائن إطاللة خالبة على
ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي وب�ع��ض م��ن أش�ه��ر معالم
ال �ك��وي��ت ،م �ث��ل أب � ��راج ال �ك��وي��ت ،وال �ج��زي��رة
ال� �خ� �ض ��راء ،وامل �س �ج ��د ال �ك �ب �ي��ر .ك �م��ا ت��وف��ر
امل �ط ��اع ��م ال� �ج ��دي ��دة م �ج �م��وع��ة واس� �ع ��ة م��ن
ال �خ �ي��ارات ال �ت��ي ت�ن��اس��ب م�خ�ت�ل��ف األذواق
واملناسبات.

تقنية متطورة تتع ّرف على العميل عن بعد

ً
أوتوماتيكيا
«السور» تطلق  Alfa Payللتزود بالوقود

إحدى محطات «الفا» للوقود

أع �ل �ن��ت ش��رك��ة ال �س��ور ل�ت�س��وي��ق ال��وق��ود
عن إط�لاق خدمة  Alfa Payللمرة األولى
في الكويت ،التي تعد األول��ى من نوعها
ب�ي�ن ش��رك��ات ال �ت��زود ب��ال��وق��ود ال�خ��اص��ة
وال �ح �ك��وم �ي��ة ،وال �ت��ي م��ن ش��أن �ه��ا ت��وف�ي��ر
الوقت والجهد ومنع التحايل ومنع خرق
األمن والسالمة.
وقالت الشركة ان تلك الخدمة تستهدف
ال�ت��زود بالوقود عبر تقنية متطورة في
ك��ل م�ح�ط��ات أل�ف��ا ف��ي ك��ل رب ��وع ال�ك��وي��ت،
في خدمة ملستهلكي التزود بالوقود في
جميع محطات عالمة «الفا» التجارية.
وأف � ��ادت «ال� �س ��ور» أن ال �ب��رن��ام��ج يسمح
للعميل بدخول املحطة والتزود بالوقود
م��ن دون ال �ح��اج��ة إل ��ى ع �م�لات ن�ق��دي��ة أو
البطاقات البنكية واالئتمانية أو بطاقات
التزود بالوقود املختلفة.

إرسال رسالة نصية
عبر البريد اإللكتروني
أو الهاتف الذكي
للعميل
وأض��اف��ت أن الخدمة تتيح التعرف على
كل بيانات العميل املسجلة ل��دى النظام
ون��وع السيارة ورقمها ونوعية الوقود،
وأي خدمات أخرى يطلبها العميل.
وذك��رت «ال �س��ور» أن الخدمة تتوافر في
محطات ألفا ،ويجري التعامل في عملية

ال �ت��زود ب��ال��وق��ود بطريقة أوتوماتيكية
تهدف الى منع التحايل على العميل في
عملية ال �ت��زود ب��ال��وق��ود ،وم�ن��ع اخ�ت��راق
نظم األمن والسالمة.
وح ��ول م�م�ي��زات ال�خ��دم��ة وال�ت�ع��ام��ل بها،
أش � ��ارت ال �ش��رك��ة إل� ��ى أن ن �ظ��ام ال �خ��دم��ة
محكم وسهل التعامل ومميزاته عديدة،
والتي من بينها أنه يجري إرسال رسالة
ال �ك �ت��رون �ي��ة ع �ب��ر ال �ب��ري��د االل �ك �ت��رون��ي أو
ال �ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة للعميل ت��وض��ح ل��ه كل
ال �ب �ي��ان��ات ال �خ��اص��ة ب��ال �ت��زود م ��ن حيث
ك �م �ي��ات ون� � ��وع ال� ��وق� ��ود وامل� �ح� �ط ��ة ال �ت��ي
ج��رى ال�ت��زود م��ن خاللها ون��وع السيارة
والخدمات التي طلبها العميل.
وقالت «السور» إن النظام الجديد يتكون
م��ن وح ��دة ت�خ��زي��ن م�ع�ل��وم��ات ص�غ�ي��رة –
 TAGقطرها  50 - 20مم ،يجري تثبيتها

على ال�س�ي��ارة ب��ال�ق��رب م��ن فتحة ال�ت��زود
ب��ال��وق��ود أو ال �خ��زان ،ك�م��ا ي�م�ك��ن ل��وح��دة
التخزين أن تحمل رق��م ال�ت�ع��ري��ف ،ال��ذي
ي��رت �ب��ط ب��ال �ن �ظ��ام ال��رئ �ي �س��ي ف� ��ي م �ك��ان
ال �ع �م �ي��ل ،ح �ي��ث ي �ج��ري ت �خ��زي��ن ب�ي��ان��ات
ال �ع �م �ي��ل ب �ش �ك��ل آم � ��ن ،ك �م��ا ي �م �ك��ن ق� ��راءة
وحدة البيانات  TAGالسلكيًا عبر نظام
قارئ اليدات الالسلكي.
وأض��اف��ت أن ن�ظ��ام التحكم ب��ال��وق��ود من
 Alfa Payهو نظام متوافق مع تطبيقات
الكمبيوتر ،ك�م��ا ت�خ��زن امل�ع�ل��وم��ات على
ال �ش��ري �ح��ة ل �ج �م �ي��ع امل ��رك� �ب ��ات امل �ش �ت��رك��ة
بالنظام ،بحيث يظهر اسم مالك املركبة
واح� �ت� �ي ��اج ��ه م� ��ن ال� ��وق� ��ود مل � ��لء امل��رك �ب��ة،
وي �ج ��ري ت �ح��دي��ث ال �ب �ي��ان��ات ب�ش�ك��ل آل��ي
ون �ق �ل �ه��ا ب �ي�ن ج �م �ي��ع م �ح �ط��ات ال �خ��دم��ة
التابعة لشركة السور.

مطعما آيهوب وبليز بيتزا

ج ّراح العظام وإصابات المالعب

مانفريد توماس في ضيافة
مستشفى السالم
ي��رح��ب م��رك��ز ج��راح��ة ال�ع�ظ��ام وال�ع�م��ود الفقري
وإصابات املالعب في مستشفى السالم الدولي
بالزيارة الجديدة للخبير األملاني في جراحات
القدم والكاحل د .مانفريد توماس خالل الفترة
من  30نوفمبر حتى  2ديسمبر املقبل.
وت ��دع ��م ال � ��زي � ��ارات امل �ت �ج ��ددة ل�ل�خ�ب�ي��ر األمل ��ان ��ي
م��ان�ف��ري��د ت��وم��اس ج�ه��ود م��رك��ز ج��راح��ة العظام
والعمود الفقري وإصابات املالعب في مستشفى
ال� �س�ل�ام ال� ��دول� ��ي ج� �ه ��ود امل ��رك ��ز ال �ع�ل�اج �ي��ة ف��ي
جراحات تمزق األربطة واألوت��ار واستعاضتها
بالقدم والكاحل ،إضافة إلى جراحات ومناظير
التدخل املحدود في القدم والكاحل.
وي�ع�ت�ب��ر ال��دك �ت��ور م��ان �ف��ري��د ت ��وم ��اس م ��ن ك�ب��ار
امل �ت �خ �ص �ص�ي�ن األمل� � � � ��ان ف � ��ي ع �ل ��اج اإلص � ��اب � ��ات
ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة ف � ��ي ال� � �ق � ��دم وال� � �ك � ��اح � ��ل ،وي �ت �م � ّ�ي ��ز
بتشخيصاته الدقيقة والعالج املناسب والسريع
إلصابات وكسور القدم والكاحل ،وعالج حاالت
الفالت فوت وحاالت تشوهات القدم والكاحل.
ويحرص مستشفى السالم ال��دول��ي على تنفيذ
برامج زي��ارات تضم أكبر الخبراء املتخصصني

د .مانفريد توماس

ف� ��ي ال� �ع ��ال ��م ف� ��ي ج � ��راح � ��ات ال� �ع� �ظ ��ام وال �ع �م ��ود
ال �ف �ق��ري ،ك�م��ا ي �ح��رص امل�س�ت�ش�ف��ى ع�ل��ى تجهيز
املركز بأحدث األجهزة الطبية املتطورة ،وطاقم
ط�ب��ي أس��اس��ي ع��ال��ي ال�ك�ف��اءة م��ن االس�ت�ش��اري�ين
والخبراء العامليني الذين تعاقد معهم املستشفى
بصفة دائمة.

الجائزة  5آالف دينار

«برقان» يعلن الفائزين
في سحب «يومي»

على فترتين صباحية ومسائية

«بوبيان» يفتح فرعي األفنيوز والعقيلة كل سبت
أع �ل��ن ب�ن��ك ب��وب �ي��ان أن ��ه ف��ي إط ��ار السعي
ال��دائ��م ل�ت�ق��دي��م أع �ل��ى م�س�ت��وي��ات ال�خ��دم��ة
امل� �م� �ي ��زة ل �ل �ع �م�ل�اء ،ف � ��إن ف ��رع ��ي ال �ع �ق �ي �ل��ة
واألفنيوز في خدمة الجمهور يوم السبت
أي �ض��ًا ،إض��اف��ة إل ��ى ب�ق�ي��ة أي� ��ام األس �ب��وع،
ع �ل �م��ًا ب� ��أن ف� ��رع األف� �ن� �ي ��وز ي �ف �ت��ح اب ��واب ��ه
للجمهور على مدار االسبوع على فترتني،
م��ن ال�س�ب��ت إل��ى األرب �ع��اء م��ن ال�س��اع��ة 10
صباحا ال��ى  1ظهرا ،وم��ن  5ال��ى  8مساء،
والخميس للفترة الصباحية فقط.
أم��ا ف��رع العقيلة ،فيستقبل ع�م�لاءه على
مدار االسبوع من األحد إلى األربعاء على
فترتني من الساعة  9ص الى  1ظهرا ،ومن
 5ال��ى  7م ،والخميس للفترة الصباحية
ف�ق��ط .أم��ا ي��وم ال�س�ب��ت ،فيستقبل عمالءه
ف ��ي ال �ف �ت��رة ال �ص �ب��اح �ي��ة م ��ن ال �س��اع��ة 10
صباحا إلى  1ظهرًا ،والفترة املسائية من
 5إلى  8مساء.
وقال مساعد املدير العام في بنك بوبيان
بشار محمد الدوب ان هذه الخطوة جاءت
استجابة القتراحات عمالئنا ،خصوصًا

ان ال �ف ��رع�ي�ن ي �ق �ع��ان ف ��ي اث� �ن�ي�ن م ��ن اك �ب��ر
امل�ج�م�ع��ات ال �ت �ج��اري��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ،حيث
ً
ي�ش�ه��دان اق �ب��اال كبيرًا خ�لال عطلة نهاية
االسبوع.
وأض � � ��اف ان ب �ن��ك ب ��وب �ي ��ان ي �ض��ع خ��دم��ة
ال �ع �م�لاء دائ �م ��ا ف ��ي م �ق��دم��ة أول ��وي ��ات ��ه ،ال
سيما ان ما تقوم به اإلدارات املختلفة من
استطالعات لرأي العمالء دائما ما يكون
م �ح��ل االه �ت �م��ام وم ��ن ث��م دخ ��ول ��ه م��رح�ل��ة
التنفيذ.
من ناحية اخرى ،قال الدوب ان التطور في
خدمات الفروع التي وصل عددها إلى 43
فرعًا موزعة على مختلف مناطق الكويت
ي��أت��ي م��واك �ب��ة ل �ت �ق��دي��م أع �ل��ى م�س�ت��وي��ات
ال� �خ ��دم ��ة ال ��رق �م �ي ��ة م� ��ن خ �ل��ال االن �ت ��رن ��ت
وال� �ه ��وات ��ف ال��ذك �ي��ة ،إض ��اف ��ة إل� ��ى أج �ه��زة
ب��وب�ي��ان داي��رك��ت امل��وزع��ة على  33موقعا
في الكويت.
واض � � ��اف ان ال �ب �ن��ك ن �ج��ح ف ��ي ال �س �ن��وات
االخ �ي��رة ف��ي ت�غ�ي�ي��ر ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل�ف��اه�ي��م
ّ
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ال �ت ��ي ت �ت �ع��ل��ق ب �ع �م��ل ال �ب �ن��وك

بشار الدوب

وال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي بكل اش�ك��ال��ه ،وه��و ما
انعكس بالتالي على مستوى الخدمات
واملنتجات التي قدمها البنك لعمالئه.
واوضح الدوب ان «بوبيان اكثر من مجرد
ب�ن��ك ،إن��ه اس �ل��وب ح�ي��اة  .»life styleففي

إطار رؤية البنك الواضحة واستراتيجيته
الطويلة املدى لالستمرار في تأكيد موقعه
ك �م��ؤث��ر رئ �ي �س��ي ف ��ي ال �ق �ط ��اع امل �ص��رف��ي،
فإنه يدعم بقوة قيم الشفافية واالبتكار
والتميز في خدمة العمالء.
وق � ��ال ال � ��دوب إن أب � ��رز م ��ا ي �م �ي��ز ب��وب �ي��ان
تركيزه على ج��ودة الخدمة والتفاعل مع
احتياجات املجتمع وثقافته مع االلتزام
امل�س�ت�م��ر وال �ق��وي ب��ال�ت�م�ي��ز وال ��ري ��ادة في
خدمة العمالء وااله�ت�م��ام بهم م��ع توفير
م�ج�م��وع��ة م�ت�ك��ام�ل��ة م��ن أف �ض��ل املنتجات
والخدمات.
وأض� � � � � ��اف «ي � �م � �ي� ��زن� ��ا اي� � �ض � ��ا االه � �ت � �م� ��ام
امل� �ت ��واص ��ل ب��االب �ت �ك��ار ع �ل��ى أس � ��اس ف�ه��م
واقعي الحتياجات العمالء واهتمام كبير
بطموحاتهم وامل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى الشفافية
في العالقة مع العمالء املبنية على أساس
ال�ث�ق��ة واالح� �ت ��رام امل �ت �ب��ادل�ين ،م��ع التطلع
إل��ى التميز والتفرد من خ�لال ال��ري��ادة في
اب �ت �ك��ار أب �س��ط ال �ح �ل��ول وأك �ث��ره��ا م�لاء م��ة
للعمالء».

ملصق سحب حساب «يومي»

أع� �ل ��ن ب �ن��ك ب ��رق ��ان ع ��ن أس � �م ��اء ال �ف ��ائ ��زي ��ن ف��ي
السحوبات اليومية على حساب يومي ،وقد فاز
ك��ل واح��د منهم ب �ـ 5000دي�ن��ار ،وك��ان الحظ في
ه��ذه السحوبات م��ن نصيب :محمود محمود
اإلمام حشيش ،مريم رجا حويل السهلي ،علي
عوض عبداهلل الشطي ،عائشة عبدالرحمن علي
عبدالرحيم ،وعبداهلل حميد حمدان املطيري.
ب��اإلض��اف��ة للسحب ال�ي��وم��ي ،ي��وف��ر ب�ن��ك ب��رق��ان
س�ح�ب��ًا رب ��ع س �ن��وي ل �ح �س��اب «ي ��وم ��ي» ل�ل�ف��وز

ب�ج��ائ��زة نقدية بقيمة  125000دي�ن��ار كويتي.
وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعني على
ال�ع�م�لاء أال يقل رص�ي��ده��م ع��ن  500دي�ن��ار ملدة
شهرين كاملني قبل تاريخ السحب ،وكما أن كل
 10دنانير تمثل فرصة واحده لدخول السحب.
وإذا ك��ان رص�ي��د ال�ح�س��اب  500دي �ن��ار كويتي
ً
وما فوق ،سوف يكون صاحب الحساب مؤهال
للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع
السنوية.
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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 لثاني جلسات هذا األسبوع على ارتفاع جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث ارتفع مؤشر السوق العام
بنسبة  ،0.2%ومؤشر السوق األول بنسبة  ،0.3%وكذلك مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .0.1%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ
إجمالي القيمة املتداولة  24.4مليون د.ك من خالل تداول  162مليون سهم.
جاء أداء مؤشرات البورصة ايجابيا بشكل طفيف ،وسط ارتفاع ملحوظ في قيم وأحجام التداول بنسب  42% ،48%على التوالي مقارنة
مع الجلسة السابقة.
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على صعود طفيف وسط ارتفاع حاد في قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب 87%،90%
على التوالي مقارنة مع الجلسة السابقة ،حيث امتدت عمليات الشراء اإلنتقائي إلى شريحة واسعة من األسهم وسط زخم ايجابي واضع
على أغلب األسهمُ .يذكر أن سهم بنك وربة ال يزال يشهد نشاطا ايجابيا ملحوظا ،منهيا الجلسة على مكاسب بنحو  2.3%ومقفال عند
مستوى  272فلس للمرة األولى منذ منتصف أبريل .2014
أغلق مؤشر السوق الرئيسي على صعود طفيف ،وسط ارتفاع طفيف في أحجام تداول املؤشر بنسبة  12%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 اإلنماء العقارية شهد زخما شرائيا حادا منهيا الجلسة على مكاسب بنحو  6.3%ومقفال
عند مستوى  57.4فلس للمرة األولى منذ أوائل شهر يونيو  ،2016كما شهد سهم شركة مشاعر القابضة نشاطا ايجابيا أيضا منهيا
الجلسة على مكاسب بنحو  3.5%عند سعر  79.6فلس كأعلى أقفال له منذ أوائل العام.

مؤشرات قطاعات بورصة الكويت
أغلقت كافة مؤشرات قطاعات السوق على ارتفاع خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،عدا قطاع الخدمات املالية الذي تراجع
منفردا بنسبة ،0.2%حيث جاء قطاع السلع اإلستهالكية على رأس القطاعات الرابحة بنسبة  ،0.8%تاله قطاع الخدمات اإلستهالكية
بنسبة  ،0.6%ثم قطاع املواد األساسية بنسبة .0.5%

(نقطة)

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

p

24,416,456

162,369,008

16,966,808

40,239,210

7,449,648

122,129,798
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5,748.89

0.22%

6,279.59

0.27%

p

4,712.28

0.08%

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

1,191.22

0.08%

p

18,570

964,646

968.79

0.47%

p

796,873

1,874,676

874.75

0.01%

p

2,003,988

8,063,644

711.97

0.75%

p

98,383

2,472,667

911.80

0.00%



-

-

993.44

0.62%

p

123,722

1,042,364

1,040.24

0.05%

p

894,788

13,607,075

1,319.91

0.31%

p

14,030,949

33,329,887

939.60

0.15%

p

49,789

347,851

961.26

0.29%

p

1,725,453

40,429,903

1,054.19

-0.15%

q

4,673,941

60,236,295

510.71

0.00%



-

-

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  19.1% ،57.5%و 8.2%على التوالي.

0.0%
19.1%

0.0%

التكﻨولوﺟيا
37.1%

57.5%

24.9%

التﺄمﲔ
20.5%

البﻨوك
3.7%

نشاط السوق األول

اﻻﺗﺼاﻻت

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.4%

السلﻊ اﻻستهالكية

0.1%

0.0%
1.5%
5.0%

مليون د.ك.

442

نشاط السوق الرئيسي
في السوق الرئيسي تصدر سهم مجموعة عربي القابضة قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  1.3مليون د.ك لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  254فلس مرتفعا بنسبة  ،1.2%وجاء سهم شركة أعيان لإلجارة واإلستثمار باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  1مليون د.ك
لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا على استقرار عند سعر  63.2فلس ،ثم جاء سهم شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت
 675ألف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  464فلس متراجعا بنسبة .2.9%

1,598
2,283
2,440
4,779

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  644مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  468مليون د.ك.

الﺼﻨاعة

املواد األساسية
الﻨفﻂ و الغاز

0.6%

الﻨفﻂ و الغاز

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

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة

811

ﺑﻨﻚ ﺑرقان

831
838

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

176

شركة أسمﻨﺖ الكوﻳﺖ

212

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

373

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

448

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

468

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

644

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,374

الرعاﻳة الﺼﺤية
السلﻊ اﻻستهالكية

1.2%

شركة املبانﻲ

1,312

الﺨدمات اﻻستهالكية

املواد األساسية

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق األول

في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,374مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي
باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت  4,779مليون د.ك ثم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,440مليون
د.ك.

اﻻﺗﺼاﻻت
0.6%

الﺼﻨاعة
3.3%

التﺄمﲔ
البﻨوك

8.4%

0.5%

8.2%

العقار
0.2%

الﺨدمات اﻻستهالكية

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

العقار
0.2%

في السوق األول تصدر سهم بنك الكويت الوطني قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة
تداول بلغت  5مليون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  977فلس مرتفعا بنسبة  ،0.3%وجاء سهم بنك وربة باملركز
الثاني بقيمة تداول بلغت  2.2مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  272فلس مرتفعا بنسبة  ،2.3%ثم جاء سهم
بيت التمويل الكويتي باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  2.2مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  685فلس مرتفعا
بنسبة 0.4%

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
 20.5% ،24.9% ،37.1%على التوالي.

القيمة املتداولة (د.ك)

الكمية املتداولة (سهم)

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد
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ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

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

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

6,373,934,212

977.0

0.3%

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

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

784.8

4,984,538

5,114,056

408,000,000

272.0

2.3%

272.0

205.0

2,229,438

8,277,910

4,778,895,103

685.0

0.4%

800.0

535.5

2,172,370

3,174,743

284,808,411

264.0

-0.4%

329.8

242.3

2,103,480

8,007,626

2,282,980,540

264.0

0.8%

299.0

182.7

1,145,195

4,362,837

1,024.0

838,235,172

275.0

0.4%

330.0

251.0

729,717

2,661,027

2,440,461,225

564.0

0.0%

603.0

442.0

662,590

1,174,896

318,409,597

223.0

0.5%

261.0

147.6

512,834

2,306,847

351,741,624

320.0

1.0%

403.0

303.0

447,886

1,401,238

372,944,477

3051.0

0.0%

3,500.0

2,910.0

446,835

146,437

398,442,949

745.0

0.3%

1,033.0

723.0

345,729

464,427

1,597,780,021

554.0

-0.5%

622.0

468.3

303,815

546,415

830,905,555

797.0

0.6%

800.0

541.5

277,285

348,491

1,311,620,335

744.0

0.0%

834.0

652.2

209,600

281,460

811,125,000

309.0

-0.3%

385.7

263.8

166,197

536,969

442,000,000

221.0

0.0%

233.0

183.5

91,308

414,940

177,455,250

570.0

0.9%

645.0

401.0

61,431

108,231

245,904,796

68.9

-1.6%

98.2

63.0

60,910

877,072

102,520,000

466.0

0.2%

875.0

360.0

15,652

33,588

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
الشركة

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

نسبة
التغير

التحليل الفني
)(Technical Analysis
هو دراسة اتجاهات حركة
أسعار األسهم و كميات و
قيم التداول في السوق بناء
على بيانات تاريخية بهدف
توقع كميات و قدم التداول
المستقبلي واتجاهات
األسعار.

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 آن ديجيتال سيرفسس القابضة

63.2

0.0%

64.3

34.1

1,003,501

15,804,321

شركة مجموعة عربي القابضة

43,932,409

254.0

1.2%

264.0

60.0

1,261,289

4,860,624

14,219,168

16.3

-8.9%

21.4

10.2

209,373

12,400,538

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

51,447,253

63.2

0.0%

64.3

34.1

1,003,501

15,804,321

مجموعة أرزان املاليه للتمويل واالستثمار
شركة اإلنمــاء العقارية
شركة أبيار للتطوير العقاري

23.7
57.4

1.7%
6.3%

37.8
58.1

22.6
31.1

294,733
602,942

12,384,619
10,799,498

شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية

97,408,127

464.0

-2.9%

504.0

346.0

674,932

1,451,322

شركة اإلنمــاء العقارية

25,860,691

57.4

6.3%

58.1

31.1

602,942

10,799,498

شركة نور لالستثمار املالي

54,537,484

132.0

-1.5%

141.0

57.2

500,795

3,806,365

مجموعة أرزان املاليه للتمويل واالستثمار

19,028,317

23.7

1.7%

37.8

22.6

294,733

12,384,619

51,447,253

19,028,317
25,860,691
10,408,385

شركة مجموعة عربي القابضة

9.4

-1.1%

19.3

9.1

96,564

10,104,251

43,932,409

254.0

1.2%

264.0

60.0

1,261,289

4,860,624

شركة أجوان الخليج العقارية (ش.م.ك.ع)

2,940,000

14.0

0.0%

20.2

11.1

64,266

4,588,062

شركة مجموعة املستثمرون القابضة

4,796,035

7.7

-4.9%

13.3

6.9

35,432

4,560,915

شركة نور لالستثمار املالي

54,537,484

132.0

-1.5%

141.0

57.2

500,795

3,806,365

3,123,560

22.9

1.3%

31.8

15.3

67,758

2,994,124

شركة املعدات القابضة

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة

14,219,168

16.3

-8.9%

21.4

10.2

209,373

الشركة الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت

23,067,153

230.0

15.0%

259.0

189.0

176,782

777,292

شركة التخصيص القابضة

31,232,000

51.2

2.6%

64.5

49.1

141,530

2,786,090

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

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

الشركة

الشركة الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت

23,067,153

230.0

15.0%

259.0

189.0

176,782

777,292

شركة التجارة واالستثمار العقاري

14,652,000

شركة اسمنت الهالل

10,156,359

100.1

10.0%

146.0

66.6

100.100

1,000

شركة سنام العقارية

4,679,686

شركة وربة كابيتال

6,700,000

67.0

9.8%

135.0

58.4

5,926

90,776

شركة املدينة للتمويل واالستثمار

6,228,098

15.3

شركة اإلنمــاء العقارية

25,860,691

57.4

6.3%

58.1

31.1

602,942

10,799,498

شركة املال لالستثمار

2,388,894

7.7

-9.4%

4,290,000

26.0

4.8%

36.5

12.9

0
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شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة

14,219,168

16.3

-8.9%

21.4

شركة وربة للتأمني

11,542,288

66.8

4.4%

80.0

56.0

14,460

230,401

الشركة الوطنية للرماية

2,605,775

9.3

-6.1%

18.0

شركة راس الخيمة لصناعة األسمنت واملواد االنشائية (ش.م.ع)

34,728,828

72.9

4.3%

81.0

53.0

960

13,362

الشركة الكويتية العقارية القابضة

5,043,429

26.4

-5.7%

32.0

شركة مجموعة املستثمرون القابضة

4,796,035

7.7

-4.9%

13.3

6.9

يونيكاب لالستثمار و التمويل

8,841,123

36.9

-4.2%

84.5

36.5

35,006,580

189.0

-4.1%

224.0

شركة تصنيف وتحصيل األموال

القيمة
(د.ك)

شركة منازل القابضة
شركة مشاعر القابضة

13,816,803

32.1

3.6%

35.6

20.2

39,052

1,224,574

14,282,619

79.6

3.5%

90.0

42.0

223,824

2,858,980

شركة بيان لإلستثمار

15,078,294

38.4

3.5%

51.0

31.6

155

4,295

 .شركة أجيال العقارية الترفيهية

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

نسبة
التغير

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

الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

شركة مشاعر القابضة

14,282,619

79.6

3.5%

90.0

42.0

223,824

2,858,980
12,400,538

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

39.6

-10.0%

52.5

34.1

8,040

203,036

38.3

-9.9%

49.5

30.0

192

5,000

-9.5%

26.7

13.6

31,573

1,995,923

23.7

7.7

22,783

2,879,194

10.2

209,373

12,400,538

8.6

4,022

442,001

21.9

2,500

98,818

35,432

4,560,915

6,864

186,110

123.0

5,754

30,008
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واشنطن :مع الشعب اللبناني بكل فخر
قالت وزارة الخارجية االميركية ،أم��س ،إن الحكومة الروسية سعت للتشكيك في صحة
مطالب الشعب اللبناني بإنهاء الفساد املستشري ،مشيرة إلى ان موسكو تحاول اظهار
إرادة الشعب اللبناني على أن�ه��ا «م��ؤام��رة أم�ي��رك�ي��ة ».وأك ��دت املتحدثة ب��اس��م الخارجية
األميركية املذيعة التلفزيونية السابقة ،مورغان أورتاغوس في املقابل أن بالدها «تقف بكل
فخر مع الشعب اللبناني».
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المصارف تفتح اليوم ..و«ثالثاء غضب  »2لمنع انعقاد البرلمان

لبنان :السفينة تغرق ..وال حل حكومياً

ناشطان قرب عمل يجسد تلوث البحر جراء الفساد خالل فعالية في ساحة رياض الصلح امس | ا ف ب

بيروت  -أنديرا مطر
أزمة تأليف الحكومة اللبنانية ال تزال «مكانك راوح»،
رغ ��م ت�ف�ع�ي��ل ال �ح ��راك ال�س�ي��اس��ي م �ق��ارن��ة م��ع ال �ح��راك
الشعبي ،ال��ذي شهد تراجعًا أم��س مع فتح الطرقات
وإع��ادة فتح امل��دارس أبوابها ،بانتظار ع��ودة الزخم
إل�ي��ه ال �ي��وم م��ع دع ��وة املحتجني ل �ـ «ث�لاث��اء الغضب»
ال�ث��ان��ي ،ف��ي خ�ط��وة ت�ه��دف إل��ى م�ن��ع ان�ع�ق��اد الجلسة
البرملانية التي يفترض أن تصوت على قانون معجل
مكرر للعفو العام ال إجماع سياسيا وشعبيا عليه.
وأم � � ��ام ان � �س� ��داد األف� � ��ق ال� �س� �ي ��اس ��ي ،ن �ق �ل��ت ص�ح�ي�ف��ة
الجمهورية ،أمس ،عن رئيس البرملان نبيه بري قوله
ُ
إن لبنان أشبه بسفينة ستغرق إن لم تتخذ اإلجراءات
الالزمة ،في إشارة إلى األزمة االقتصادية والسياسية
الشديدة التي تعيشها البالد .ونسبت الصحيفة إلى
بري قوله إن «البلد أشبه بسفينة تغرق شيئا فشيئا،
فإن لم نتخذ اإلجراءات الالزمة فستغرق بكاملها».
وعلى الرغم من غياب التوافق السياسي على مخرج
لألزمة الحكومية الراهنة ،فإن االتصاالت واملشاورات
ب�ين امل��راج��ع املعنية بالتأليف ل��م تنقطع ب��ل تكثفت
ف ��ي ال� �س ��اع ��ات األخ � �ي� ��رة ب �ح �ث��ا ع ��ن وس �ي �ل��ة ت�ض�م��ن
اج ��راء االس �ت �ش��ارات النيابية امل�ل��زم��ة للتكليف .وفي
ه��ذا االط��ار اش��ارت مصادر إعالمية من بيت الوسط
ال��ى ان هناك توجها للدعوة إل��ى اس�ت�ش��ارات نيابية
خالل يومني مع احتمال أن يصار إلى تسمية رئيس
حكومة تصريف االعمال سعد الحريري مجددًا ،اما
م�ص��ادر ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر ف��أف��ادت ان امل �ش��اورات
الحكومية مستمرة وث�م��ة ل�ق��اءات مهمة ستشهدها
الساعات املقبلة.
ورغم التعقيدات التي طرأت على هذا امللف اثر سحب
اس ��م ال��وزي��ر وال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق م�ح�م��د ال �ص �ف��دي من
التداول ،ال سيما لناحية توتير العالقة بني التيارين
األزرق والبرتقالي مع انتقال املعارك الكالمية بينهما
م��ن ح��رب امل �ص��ادر ال��ى ح��رب ال�ب�ي��ان��ات ،ف��إن مصادر
م�ط�ل�ع��ة ع �ل��ى س �ي��ر امل � �ش� ��اورات ك �ش �ف��ت ل� �ـ سبقلا ان
االت�ص��االت لم تنقطع بني امل��راج��ع املعنية بالتأليف،
من القصر الجمهوري الى بيت الوسط وحلفائهما،
اال ان امل�ص��ادر نفت علمها ب��أي موعد لالستشارات
النيابية ،لكنها اكدت قرار رئيس الجمهورية ميشال

عون باستكمال املشاورات ،بعد األزمة التي أحدثتها
تسمية الصفدي ،منطلقًا من عناوين حددها سابقًا:
ت�ح��دي��د م��وع��د االس �ت �ش��ارات م��ره��ون ب��ال�ت��واف��ق على
الخطوط العريضة للحكومة تجنبا للوقوع في أزمة
تأليف .واصراره على تشكيل حكومة تكنو -سياسية.

تبرير رئاسي
وف��ي س�ي��اق الضغط على ال�ق��وى السياسية عرضت
ال��رئ��اس��ة م�س��ار م�ل�ف��ات تتعلق ب��ال�ف�س��اد أح�ي�ل��ت إل��ى
القضاء ،حيث أصدرت تقريرا يعرض مسار  18ملفا
أحالها الرئيس ميشال ع��ون إل��ى القضاء للتحقيق
فيها في اطار متابعة عمليات مكافحة الفساد .وقالت
الرئاسة ان امللفات تتضمن «ارتكابات مالية وه��درا
وتزويرا وتبييض أموال اضافة الى صفقات مشبوهة

سياح أميركيون يزورون ساحة رياض الصلح حيث تتواصل االحتجاجات | ا ب

الرئاسة :عون أحال  18ملف
فساد إلى القضاء
تم وقفها واهمال في العمل والترويج ألدوية مزورة
وعقود مصالحة مشبوهة» .وعدد البيان هذه امللفات
وم��ن أب��رزه��ا م�ل�ف��ان يتعلقان ب�ـ«اس�ت�ث�م��ار وتشغيل
سوق املبيعات الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي
وصفقات مشبوهة في املطار».
وم ��ن ب�ين ه ��ذه امل �ل �ف��ات أي �ض��ًا ،م�ل��ف اس �ت �ب��دال أدوي ��ة

غير صالحة بأدوية مرضى السرطان في مستشفى
«رفيق الحريري» في بيروت ،وبيعت من الغير وملف
ش��راء  38عقارًا من قبل أحد األشخاص في محافظة
ج�ب��ل ل�ب�ن��ان ،ال��ذي ت�ب�ّي�نّ ف�ي��ه وج��ود «تبييض ام��وال
ّ
تضمنت امللفات «ملف هدر
وتمويل اإلره ��اب» .كما
االم ��وال العمومية ف��ي ال�ص�ن��دوق ال��وط�ن��ي للضمان
االجتماعي ومخالفات في قطاع االتصاالت».
ول�ي��س بعيدا م��ن ح��رب ال�س�ج��االت ،غ� ّ�رد النائب في
التيار الوطني الحر حكمت ديب قائال« :غلطة التيار
أن��و راه ��ن ع�ل��ى ش�خ��ص ق ��راره م��ش ح��ر وم��ا بيحفظ
ال �ج �م �ي��ل ،واألض� � � ��رب م ��ن ه �ي��ك غ �ض �ي �ن��ا ال �ن �ظ��ر ع��ن
فساده»!

جلسة تشريعية

ف ��ي ش� ��أن آخ � ��ر ،ال ت � ��زال ال �ج �ل �س��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ال �ت��ي

مغتربون يستعدّ ون للنزول إلى لبنان يوم العيد

االستقالل الـ :76شعب ثائر  ..وغياب االحتفال الرسمي
م� ��ع اق� � �ت � ��راب االح � �ت � �ف� ��ال ب ��ال �ع �ي ��د ال � �س� ��ادس
والسبعني الستقالل لبنان ،أش��ارت مصادر
إعالمية في التيار الوطني الحر إلى أنه ،حتى
اآلن ،لن يكون هناك عرض عسكري كبير في
ج��ادة شفيق ال ��وزان ،كما ج��رت ال�ع��ادة ،إنما
سيجري االك�ت�ف��اء ب�ع��رض رم��زي ف��ي وزارة
ال ��دف ��اع .أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ال ��ى ح�ف��ل االس�ت�ق�ب��ال،
ال � ��ذي ي �ق ��ام ف ��ي ه� ��ذه امل �ن��اس �ب��ة ف ��ي ال�ق�ص��ر
الجمهوري فلم ُي ّ
بت به بعد ،بانتظار تطورات
األيام املقبلة ،في حني سيقيم الجيش عرضًا
ّ
عسكريا مصغرًا في وزارة الدفاع في اليرزة
(شرقي بيروت).
وف� � ��ي م� �ف ��ارق ��ة الف � �ت� ��ة ،ت �غ �ي��ب االح� �ت� �ف ��االت
الرسمية التي كانت تنظمها الدولة اللبنانية،
وت �ث �ي��ر غ �ض��ب وس �خ��ري��ة امل ��واط� �ن�ي�ن ،ل�ت�ح��ل
م�ح�ل�ه��ا االح �ت �ف��االت ال�ش�ع�ب�ي��ة ف��ي س��اح��ات
االع�ت�ص��ام؛ احتفاال بعيد استقالل مختلف

ع ��ن ال� �س� �ن ��وات امل ��اض� �ي ��ة .وف� ��ي ه� ��ذا االط � ��ار،
ت��أت��ي ال��دع��وة ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ال �ع��رض امل��دن��ي
لالستقالل في ساحة الشهداء ،تحت عنوان
«كلنا يعني كلنا».

وف� ��ي خ �ط��وة الف� �ت ��ة ،ت� �ع � ِّ�زز ال ��وح ��دة ال��وط�ن�ي��ة
وتدعم االقتصاد اللبناني ،تداعى أبناء الجالية
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف��ي االغ� �ت ��راب ،خ��اص��ة ف��ي ال�ب�ل��دان
ال�ع��رب�ي��ة وال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ،ل �ل �ن��زول ال ��ى ل�ب�ن��ان ي��وم
عيد االستقالل ،وقبيل عيد امليالد ،لالحتفال
ب��امل �ن��اس �ب��ة م� ��ن ج� �ه ��ة ،وش � � ��راء ح��اج �ي��ات �ه��م
وهداياهم بمناسبة عيدي امليالد ورأس السنة
من لبنان من جهة أخرى ،وذلك بهدف تشجيع
الصناعة اللبنانية ودع��م الليرة ،وه��ي خطوة
تتالقى مع أهداف الثورة ،حاملني شعار «نعود
لنمنح االستقالل معنى جديدًا».
وأفادت الوكالة «املركزية» بأنه عند الوصول
ال��ى ل�ب�ن��ان س�ي�ت�ج� ّ�م��ع امل�غ�ت��رب��ون أم ��ام م�ط��ار
ب� �ي ��روت ل �ي �ن �ط �ل �ق��وا ف ��ي م �س �ي��رة ال� ��ى س��اح��ة
ال� �ش� �ه ��داء مل�ل�اق ��اة «ال � �ث� ��وار» وامل� �ش ��ارك ��ة ف��ي
االح� �ت� �ف ��ال ال �ض �خ ��م ال� � ��ذي س �ي �ق ��ام ف� ��ي ك��ل
الساحات.

أرج��أه��ا رئ�ي��س مجلس ال �ن��واب نبيه ب��ري األس�ب��وع
امل��اض��ي إل��ى ال�ي��وم ق��ائ�م��ة ،ب��ال�ت��زام��ن م��ع اس�ت�ع��دادات
ّ
الحراك الشعبي ملنع عقدها .وفي هذا اإلطار يتحضر
ّ
املحتجون ليوم «ثالثاء الغضب» وسط دعوات إلقفال
كل الطرقات املؤدية إلى مجلس النواب ،ملنع انعقاد
ّ
مصرين على أن األولوية ،في الوقت الراهن،
الجلسة،
ه��ي للتكليف وال �ت��أل �ي��ف ول �ي��س ل�ل�ت�ش��ري��ع ،واع�ت�ب��ر
املحتجون أن الهيئة العامة تخرق الدستور ،ألن عند
استقالة الحكومة يصبح ال�ب��رمل��ان ف��ي دورة انعقاد
استثنائية للتكليف والتأليف ،ال للتشريع.
م��ن جانبه ،ح��اول نائب رئيس مجلس ال�ن��واب إيلي
ال�ف��رزل��ي اض �ف��اء ال��دس�ت��وري��ة ع�ل��ى ال�ع�م��ل التشريعي
ً
امل ��زم ��ع ،ق ��ائ�ل�ا «ان ه �ن��اك رأي� ��ًا ع��ام��ًا ي �ط��ال��ب ببحث
القوانني واالقتراحات كي يصار إلى اقرارها بالسرعة
املطلوبة ،وقرار رئيس املجلس نبيه بري كان استنادا
ال��ى ه��ذا امل�ع�ط��ى» .وأك��د ال�ف��رزل��ي أن اإلش��اع��ات التي
طالت قانون العفو العام ال صحة لها ،نافيًا ما يشاع
بأن اقتراح القانون يشمل تبرئة الناس الذين قتلوا
العسكريني ،والناس الذين اعتدوا على امللك العام.

املصارف تفتح أبوابها
وب�ي�ن�م��ا اق �ت �ص��رت االن �ت �ف��اض��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة امل�ت��واص�ل��ة
منذ  33ي��وم��ًا على اعتصامات ووق �ف��ات احتجاجية
ام ��ام ب�ع��ض إدارات ال��دول��ة أم ��س ،ش �ه��دت ال�س��اح��ات
ف��ي ش �ت��ى امل� ��دن ت��راج �ع��ًا م�ل�ح��وظ��ا ف��ي ال �ح �ش��ود مع
عودة املدارس والجامعات الى فتح أبوابها .في حني
اتخذت املصارف قرارها بفتح أبوابها امام املودعني
بعد اض ��راب استمر اس�ب��وع��ًا .وق��ال��ت نقابة موظفي
ّ
امل �ص��ارف« :س�ن�ع��اود ال�ع�م��ل ال �ي��وم ف��ي ك��ل امل�ص��ارف
ّ
وكل الفروع ،ونتمنى على جميع اللبنانيني املحافظة
ّ
على ص��ورة القطاع املصرفي وصدقيته ،ألن سقوط
املصارف يعني سقوط لبنان».
واضافت النقابة« :نمر بظروف استثنائية وق��رارات
جمعية امل �ص��ارف استثنائية ،ون��ؤك��د ان�ن��ا معنيون
ب ��ال ��ودائ ��ع وس�ل�ام ��ة ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي ال� ��ذي يتمتع
ب��امل �ص��داق �ي��ة وال �ش �ف��اف �ي��ة ،وم ��ن غ �ي��ر امل �ق �ب��ول ال �ق��ول
ّ
إن �ن��ا ت��واط��أن��ا م��ع جمعية امل �ص��ارف إلل �ح��اق ال�ض��رر
باللبنانيني ،لكن ال يجوز أن يكون موظف املصرف
ُ
مكسر عصا أو أن تهان كرامته».

لمنع تشكيل حكومة أقلية برئاسة غانتس

رئيس الحكومة اليمنية يعود إلى عدن

نتانياهو يشن حملة عنصرية
ضد العرب ونوابهم

ميليشيا الحوثي تسطو
على قاطرة بحرية جنوب البحر األحمر

ان طهران ورام اهلل وغ��زة ،ستحتفل بحكومة اقلية،
كما تحتفل بعد كل عملية ضد أهداف إسرائيلية.

القدس  -أحمد عبد الفتاح
دخلت ازمة تشكيل الحكومة االسرائيلية املتر االخير
قبل بلوغها خ��ط النهاية منتصف ليلة االرب �ع��اء/
الخميس مع دخول املدة القانونية املمنوحة لزعيم
تكتل «ازرق/ابيض» بني غانتس لتشكيلها .وناشد
ال��رئ �ي��س االس��رائ �ي �ل��ي رؤوف�ي��ن ري�ف�ل�ين ام ��س ط��رف��ي
االزم ��ة «ال�ل�ي�ك��ود» ،و«ازرق/اب� �ي ��ض» تقديم ت�ن��ازالت
م �ت �ب��ادل��ة ل �ت �س �ه �ي��ل م �ه �م��ة ت �ش �ك �ي��ل ح �ك��وم��ة وح ��دة
بينهما ،وتجنب اج ��راء انتخابات ثالثة ،كما جدد
رفضه لتشكيل حكومة اقلية.
ونقلت اإلذاعة االسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها
ان ريفلني حض غانتس على عدم الذهاب الى خيار
ت�ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة أق �ل �ي��ة ت�س�ت�ن��د إل ��ى دع ��م «ال �ق��ائ�م��ة
العربية املشتركة» من خ��ارج الحكومة ،الن حكومة
كهذه ،لن تتمكن من اداء مهامها ،ولن تتمكن من سد
الشروخ في املجتمع اإلسرائيلي.
وب� � � ��دوره ،واص � ��ل رئ �ي��س ال� � � ��وزراء امل �ن �ت �ه �ي��ة والي �ت��ه
بنيامني نتانياهو ،التحريض على املواطنني العرب
ون��واب �ه��م ف ��ي ال�ك�ن�ي�س��ت واص �ف ��ا إي��اه ��م ب �ـ «داع �م��ي
اإلره��اب ،وأعداء إسرائيل» ،واعتبر أن إقامة حكومة

تهديدات بالقتل للنائبين
عودة والطيبي
أق�ل�ي��ة تستند إل��ى دع�م�ه��م س�ي�ك��ون بمنزلة «ه�ج��وم
قومي تاريخي على دولة إسرائيل».
وق � � ��ال ن� �ت ��ان� �ي ��اه ��و خ �ل ��ال م � ��ؤت � �م � ��ر«ط � ��ارئ» ل �ح��زب
الليكود« :أريد أن أوضح لكم ،النواب العرب يريدون
م �ق��اض��ات �ك��م ك�م�ج��رم��ي ح� ��رب ،إذن م ��ع م ��ن ت��ري��دون
ت �ش �ك �ي��ل ال� �ح� �ك ��وم ��ة؟» ،م �ض �ي �ف��ًا« :ه� � ��ذه ص �ف �ع��ة ف��ي
وج��ه ناخبيكم .ه��ذا ان�ت�ه��اك خطير للديموقراطية
اإلسرائيلية».
اضاف« :النواب العرب ليسوا صهاينة ،وال يدعمون
دول ��ة إس��رائ �ي��ل ،إن �ه��م ي��دع �م��ون م�ن�ظ�م��ات اإلره� ��اب،
وي�ص�ف��ون ال�ج�ن��ود اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين بالقتلة وي��ري��دون
مقاضاتهم كمجرمي ح��رب .وتشكيل حكومة أقلية
تعتمد عليهم ،هو خطر على دولة إسرائيل ولحظة
انهيار لم يكن لها مثيل في تاريخ الدولة» ،الفتًا الى

تهديد بالقتل
ح�م�ل��ة ال �ت �ح��ري��ض ال �ت��ي ي�خ��وض�ه��ا ن�ت��ان�ي��اه��و ضد
العرب ترجمت فورًا بتوجيه تهديدات ضد النائبني
ايمن عودة واحمد الطيبي بالقتل من قبل مجهولني،
حسب قناة  12االسرائيلية.
وأف��ادت القناة بان عودة والطيبي تلقيا سلسلة من
التهديدات بالقتل عبر هواتفهما وشبكات التواصل
االج �ت �م ��اع ��ي ،خ�ل��ال األي� � ��ام األخ � �ي� ��رة ،وان � ��ه م ��ن ب�ين
الرسائل التي تلقاها الطيبي« :إن شاء اهلل سيسقط
ص� ��اروخ ع�ل��ى أط �ف��ال��ك» .وح �س��ب ال �ق �ن��اة ،ف ��إن ع��ودة
والطيبي طلبا من الكنيست توفير حراسة لهما ،إال
أن األخير رفض ذلك.
وفي سياق متصل ،قال زعيم حزب «اسرائيل بيتنا»
اف�ي�غ��دور ل�ي�ب��رم��ان ب�ع��د اج�ت�م��اع��ه ام��س بنتانياهو
ال��ذي وصفه «باملوضوعي»« :الجميع ي��درك أن��ه من
الجنون إج��راء انتخابات للمرة الثالثة ف��ي أق��ل من
ع��ام» ،مطالبا بحكومة وحدة قومية واسعة ،ألن أي
حكومة ضيقة ستكون كارثة بالنسبة إلسرائيل ومن
الصعب العمل في ظلها.

أعلن «تحالف دع��م الشرعية في اليمن» أن قاطرة
بحرية تحمل اسم «رابغّ »-3
تعرضت لعملية خطف
ّ
وسطو مسلح من قبل زورقني على متنهما عناصر
إره��اب�ي��ة تتبع للميليشيا ال�ح��وث�ي��ة امل��دع��وم��ة من
إيران ،اثناء إبحارها جنوب البحر األحمر
وأوض� ��ح امل �ت �ح��دث ب��اس��م ق ��وات ال�ت�ح��ال��ف العقيد
ال��رك��ن تركي املالكي أن ال�ق��اط��رة كانت تقوم بقطر
(ح �ف��ار ب �ح��ري) ت�م�ل�ك��ه إح� ��دى ال �ش��رك��ات ال �ك��وري��ة
ال�ج�ن��وب�ي��ة ،وأن العملية اإلره��اب �ي��ة م��ن الحوثيني
ّ
ت �م��ث��ل ال �ت �ه��دي��د ال�ح�ق�ي�ق��ي ل�خ�ط��ر ه ��ذه امليليشيا
على حرية املالحة الدولية والتجارة العاملية ،كما
أن �ه��ا س��اب �ق��ة إج��رام �ي��ة ألم ��ن م�ض�ي��ق ب ��اب امل �ن��دب
وجنوب البحر األحمر البحري بعمليات الخطف
والقرصنة .وح� َّ�م��ل التحالف الحوثيني مسؤولية
سالمة أفراد طاقم القاطرة.
وب �ع��د اس �ب��وع�ي�ن م ��ن ت��وق �ي��ع ات� �ف ��اق ال ��ري ��اض مع
املجلس االنتقالي الجنوبي ،وتنفيذا مل��اورد فيه،
ع��اد رئ�ي��س الحكومة اليمنية املعترف بها دوليا
معني عبد امللك إلى مدينة عدن أمس قادما برفقته
خ�م�س��ة م��ن ال � � ��وزراء ،وذل� ��ك ل �ل �م��رة االول � ��ى م �ن��ذ أن
غادرها في أغسطس املاضي.
وك� ��ان م��ن امل �ف �ت��رض أن ي �ع��ود ع �ب��دامل �ل��ك إل ��ى ع��دن
ّ
االس� � �ب � ��وع امل � ��اض � ��ي ،إال أن أس� �ب ��اب ��ا ل��وج �س �ت �ي��ة

ح��ال��ت دون ذل ��ك .ون�ق�ل��ت وك��ال��ة أس��وش�ي�ت��د ب��رس
ع ��ن م �س��ؤول�ين ي�م�ن�ي�ين ل ��م ت�س�م�ه��م ،أن ال�ح�ك��وم��ة
اضطرت إلى إرجاء عودتها إلى العاصمة املؤقتة،
بسبب رفض املجلس االنتقالي االلتزام بأحد أهم
ب�ن��ود االت �ف��اق ،وه��و تسليم امل��ؤس�س��ات الحكومية
إل��ى ال�ح�ك��وم��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ،وي�ص��ر ع�ل��ى إن �ش��اء لجان
مشتركة إلدارتها .ونص اتفاق الرياض الذي وقع
في  5نوفمبر على تشكيل حكومة كفاءات ال تتعدى
ال �ـ 24وزي��را ،يعني الرئيس عبدربه منصور هادي
أعضاءها بالتشاور مع رئيس ال��وزراء واملكونات
السياسية ،على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة
ب�ين امل�ح��اف�ظ��ات الجنوبية وال�ش�م��ال�ي��ة ،وبموجب
االتفاق ،سيتولى املجلس االنتقالي الجنوبي الذي
يمثل االنفصاليني ،عددا من الوزارات.
وم�ي��دان�ي��ا أص�ي��ب  7ج�ن��ود يمنيني ف��ي اشتباكات
مسلحة مع مسلحني «مجهولني» ،في  3مديريات
ب�م�ح��اف�ظ��ة ع ��دن (ج � �ن ��وب) .وان��دل �ع��ت اش �ت �ب��اك��ات
م�س�ل�ح��ة اس �ت �م��رت ح�ت��ى ص �ب��اح أم ��س ب�ي�ن ش��رط��ة
ع��دن وق ��وات ال �ح��زام األم �ن��ي م��ن ج�ه��ة ،ومسلحني
مجهولني من جهة أخرى.
وقالت شرطة عدن إن  7جنود من قوات طوارئ أمن
ع��دن ،أص�ي�ب��وا أث�ن��اء مالحقة العناصر اإلره��اب�ي��ة
والتخريبية في مديرية دار سعد( .ا ف ب)
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انتفاضة البنزين تعيد التذكير بأزمة الدجاج عام 2010

هل تقود االحتجاجات إيران إلى طاولة المفاوضات؟
س� ��ادت اح �ت �ج��اج��ات واس �ع��ة ال �ن �ط��اق إي� ��ران،
على إثر قرار الحكومة زيادة أسعار البنزين.
ويشير تقرير ملوقع  Stratforاألميركي إلى أنه
بالرغم من أن ه��ذه االحتجاجات تعد األكبر
واألكثر انتشارًا منذ إعالن الواليات املتحدة
انسحابها من االتفاق النووي وشروعها في
ح�م�ل��ةٍ م��ن ال�ع�ق��وب��ات ،ف��إن��ه م��ن املستبعد أن
تهدد الجولة الحالية من املظاهرات استمرار
الحكومة اإليرانية .لكن التداعيات النهائية
ال�ت��ي ستسفر عنها االح�ت�ج��اج��ات ،ورد فعل
الحكومة قد تثبت أهمية وأثرًا كبيرين فيما
يتعلق بإستراتيجية إيران املتبعة في مرحلة
ما بعد العقوبات.

إيران مضطرة
ي �ب��رز ق ��رار ال�ح�ك��وم��ة زي� ��ادة أس �ع��ار البنزين
ح �ج��م ال �ض �غ��وط ال �ت��ي ف��رض �ت �ه��ا ال �ع �ق��وب��ات
امل �ش ��ددة ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة ع �ل��ى االق �ت �ص��اد
اإلي ��ران ��ي .ك��ان��ت امل�س��اع��ي اإلي��ران �ي��ة الح�ت��واء
االحتجاجات واس�ع��ة النطاق التي اشتعلت
في لبنان والعراق من خالل حلفائها ونفوذها
السياسي قد أخذت تستنفد بالفعل مواردها،
وال شك أن طهران توقعت أن إطالق أول زيادة

ف��ي أس �ع��ار ال��وق��ود م�ن��ذ ع��ام  ،2015ينطوي
على إمكانية كبيرة إلثارة االحتجاجات.
وفي النهاية ،فإن الحكومة عندما شرعت في
أول خطة لتقنني توزيع الوقود في عام ،2007
تبعها م�ب��اش��رة أع �م��ال ش�غ��ب .وأث ��ار اق�ت��راح
ي�ت�ض�م��ن رف ��ع أس �ع��ار ال��وق��ود ف��ي ع ��ام 2017
ً
معارضة حالت دون تنفيذه .لذا ،وبالنظر إلى
أن إي��ران كانت منشغلة بالفعل ف��ي التعامل
م ��ع ح ��رك ��ات اح �ت �ج ��اج إق �ل �ي �م �ي��ة وامل �ق ��اوم ��ة
السابقة القوية الرت�ف��اع أس�ع��ار ال��وق��ود ،فإن
ك��ل ذل��ك يشي بأنها ل��م تكن لتقدم على هذا
ً
الرفع ألسعار الوقود ما لم يكن األمر ضرورة
مطلقة.
وي �ق��ع ال� �ل ��وم ال �س �ي��اس��ي ف ��ي ارت� �ف ��اع أس �ع��ار
الوقود على الرئيس حسن روحاني وحلفائه
امل �ع �ت��دل�ين ال ��ذي ��ن ي �س �ي �ط��رون ع �ل��ى ال��رئ��اس��ة
وأغلبية مقاعد ال�ب��رمل��ان .وم��ع اق�ت��راب موعد
االنتخابات البرملانية في فبراير  ،2020يبدو
رف ��ع أس �ع��ار ال��وق��ود ق�ض�ي��ة ت��أت��ي ت�م��ام��ا في
مصلحة املحافظني املتشددين ،الذين يسعون
الستعادة املقاعد التي فقدوها في عام .2016
وم��ع أن روح��ان��ي وح �ل �ف��اءه س�ي��دف�ع��ون ثمن
ال� �ق ��رار ع �ل��ى األرج� � ��ح ،ف��إن �ه��م ي �ح �ظ��ون ب��دع��م

■ التظاهرات لن تطيح الحكومة ولكنها تؤثر في إستراتيجيتها
■ إيران وجهت أموالها الحتواء الغضب في لبنان والعراق
■ طهران لم تعد تتحمل ضغط العقوبات ..ووضع االقتصاد مزر ٍ
امل� ��رش� ��د األع � �ل� ��ى ع� �ل ��ي خ ��ام� �ن� �ئ ��ي .إذ ي� ��درك
خامنئي ،إل��ى ج��ان��ب بقية ال�ق�ي��ادة اإلي��ران�ي��ة
ع� �ل ��ى ام � � �ت � ��داد ال� �ط� �ي ��ف ال � �س � �ي ��اس ��ي ،م� �ق ��دار
الحاجة إل��ى ات�خ��اذ تدابير اقتصادية ضمن
استراتيجية «االقتصاد املقاوم» التي طرحها
خامنئي للتغلب على ضغوط العقوبات.

ما الذي ينتظر االحتجاجات؟
ال تعد االحتجاجات أمرًا غير شائع في إيران،
ً
فضال عن نوبات كبيرة من االضطرابات بني
الحني واآلخر ،مثل االحتجاجات االقتصادية
ف� ��ي  2017-2018واح� �ت� �ج ��اج ��ات «ال �ت �ح ��رك
األخ � �ض ��ر اإلي � ��ران � ��ي» ف ��ي ع � ��ام  ،2009وه��ي
احتجاجات استمرت ألسابيع .وبالنظر إلى
امل�ع�ن��ى األوس� ��ع ل�ل�ق�ل��ق االق �ت �ص��ادي العميق
املهيمن ح��ال�ي��ًا ع�ل��ى إي ��ران ،ف��إن احتجاجات

ال��وق��ود يمكن أن تتطور لتصبح حلقة ذات
أهمية قابلة للمقارنة تاريخيًا .وملا كان إليران
تاريخ طويل مع االحتجاجات ،فإن الحكومة
ما انفكت تطور أدوات الحتواء االنتفاضات،
وذل��ك باستخدام م��زي��ج م��ن قمع ق��وات األم��ن
للمحتجني والسيطرة على املعلومات.
ك��ل ه��ذا يجعل م��ن غ�ي��ر امل��رج��ح أن تتصاعد
االح �ت �ج��اج��ات إل ��ى ح� � ِّ�د إح � ��داث ان� �ق�ل�اب في
ال �ب �ي �ئ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة أو إث � ��ارة اس �ت �ق��االت من
ال�ح�ك��وم��ة ،وه��و ه��دف ص��ري��ح الستراتيجية
ال �ع �ق��وب��ات األم �ي��رك �ي��ة .وم� ��ع ذل � ��ك ،ف� ��إن آث ��ار
االنتفاضة الحالية يمكن أن تفضي إلى لحظة
حاسمة في ما يتعلق بالتفكير االستراتيجي
اإلي��ران��ي ،مثل «أزم��ة ارت�ف��اع أسعار الدجاج»
ف��ي ع��ام  ،2012وم��ا أعقبها م��ن انخفاض في
ق�ي�م��ة ال ��ري ��ال ال �ن��اج��م ع��ن ال �ع �ق��وب��ات ،دف�ع��ت

إي ��ران ل�ل�ع��ودة إل��ى امل �ف��اوض��ات م��ع ال��والي��ات
املتحدة بعد ذلك بوقت قصير.

العقوبات ال تحتمل

ُت نّ
بي احتجاجات الوقود ،إلى جانب الظروف
االق �ت �ص��ادي��ة ال�س�ي�ئ��ة ع �م��وم��ًا ف ��ي إي� � ��ران ،أن
استراتيجية عقوبات الضغط القصوى التي
فرضتها الواليات املتحدة ،أخذت تفرض على
إي ��ران وض�ع��ًا ال تستطيع تحمله على امل��دى
الطويل .وم��ن ثم ستستمر في سياسة جس
النبض في ما يتعلق باملفاوضات مع الغرب،
وس�ت�ق�ب��ل إع ��ادة ال��دخ��ول ف��ي م �ف��اوض��ات مع
واشنطن مقابل إنقاذ اقتصادها .لكنها تريد
أن تكون قادرة على فعل ذلك وفقًا لشروطها،
وع�ن��دم��ا ت�ك��ون ف��ي م��وض��ع ن�ف��وذ يسمح لها
ب��ال �ت��أث �ي��ر ف ��ي م �س��ار ال �ت �ف ��اوض .وع �ل��ى ه��ذا

انتفاضة البنزين مستمرة..
ّ
يهدد
والحرس
تواصلت االح�ت�ج��اج��ات ف��ي إي ��ران ،أم��س ،على
رف ��ع أس �ع��ار ال ��وق ��ود ،وس ��ط اس �ت �م��رار ان�ق�ط��اع
خدمة اإلنترنت ،في وق��ت أعلنت السلطات أن
ال��دراس��ة معطلة ال �ي��وم ،وان�ض�م��ت  110مدن
إلى االحتجاجات خالل  48ساعة.
الصور املسربة ،رغ��م انقطاع االنترنت ،توثق
ب��وض��وح ح�ج��م ال�ت�ظ��اه��رات اآلخ ��ذة ب��االت�س��اع
في مدن البالد ،وتظهر قوات األمن وهي تقمع
امل�ح�ت�ج�ين وت �ت �ص��دى ل�ه��م ب��ال��رص��اص ال�ح��ي،
حيث قتلت في  3أيام ما يقرب من  60متظاهرًا.
وق��ال محافظ ط�ه��ران إن ال�ت�ظ��اه��رات عمت 22
م �ح��اف �ظ��ة م ��ن أص ��ل  ،31ب�ي�ن�م��ا أف � ��ادت وك��ال��ة
األن� �ب ��اء اإلي ��ران �ي ��ة ال��رس �م �ي��ة ب �س �ق��وط قتيلني
و 4جرحى ف��ي احتجاجات مدينة بومهن في
طهران.
وأح� ��رق امل�ح�ت�ج��ون م�ق��ر ال�ب��اس�ي��ج ف��ي منطقة
م�لارد ،بينما اندلعت في إس�لام شهر جنوبي
العاصمة اشتباكات بني األمن واملتظاهرين.

استخدام مروحيات
ورص� � � � ��دت ع � ��دس � ��ات ال� �ن ��اش� �ط�ي�ن اإلي� ��ران � �ي �ي�ن
م��روح �ي��ات ت�ط�ل��ق ال �ن��ار ع�ل��ى امل�ت�ظ��اه��ري��ن في
محاولة لفض االحتجاجات في بعض املدن.
وق ��د ت � ��داول امل� �غ ��ردون ع �ل��ى «ت��وي �ت��ر» م�ق��اط��ع
ف�ي��دي��و التقطت ف��ي م��دي�ن��ة ش �ي��راز ،بمحافظة
ف��ارس ج�ن��وب إي ��ران ،حيث ظ�ه��رت امل��روح�ي��ات
وهي تقنص املتظاهرين بالرصاص الحي.

سيطر المتظاهرون في
العراق على جسر األحرار،
وهو واحد من أهم أربعة
جسور تربط المنطقة
الخضراء وسط العاصمة
بغداد باألحياء السكنية،
بعد مواجهات مع قوات
األمن ،التي استخدمت
الغاز المسيل للدموع
والقنابل الصوتية لمنع
المتظاهرين من الوصول
إلى الجسر ،لكنها لم
تنجح.
حرب الجسور في بغداد بدأت السبت
املاضي حني سيطر املتظاهرون على
جزء من جسر السنك ،بعد انسحاب
ق� ��وات األم� ��ن م ��ن ال� �ج ��دار االس�م�ن�ت��ي
الفاصل ،وتسلق عشرات املتظاهرين
ج � � ��دران م� � ��رآب س � �ي � ��ارات ي� �ط ��ل ع �ل��ى
ن�ه��ر دج�ل��ة م��ن ج�ه��ة ال�ج�س��ر ،إلح�ك��ام
ال�س�ي�ط��رة ع�ل�ي��ه ،ل�ي�ك��ون خ�ط��ا خلفيا
ل�ه��م ف��ي ح��ال اس �ت �خ��دام ق ��وات األم��ن
ال� �ق ��وة ف ��ي اس� �ت� �ع ��ادة زم � ��ام امل� �ب ��ادرة
وتفريق التظاهرات.
وب � ��ذل � ��ك ،ي � �ح� ��وز امل � �ت � �ظ� ��اه� ��رون ع �ل��ى
ث�لاث��ة ج �س��ور ،ه��ي األح� ��رار وال�س�ن��ك
والجمهورية ،ال��ذي يسيطرون عليه
منذ وقت سابق.

حلقة ربط
وش �ك �ل��ت ج �س ��ور ال� �ش� �ه ��داء ،ال �س �ن��ك،
ال�ج�م�ه��وري��ة ،األح� ��رار ،أه�م�ي��ة كبيرة
ل� � ��دى امل� �ت� �ظ ��اه ��ري ��ن وق � � � ��وات األم� � ��ن،
ألن �ه��ا ت��رب��ط ب�ي�ن امل �ن �ط �ق��ة ال �خ �ض��راء

األساس لن تفعل ذلك في الوقت الذي ال يزال
ال��رئ�ي��س دون��ال��د ت��رام��ب ي�ش�غ��ل امل�ن�ص��ب في
البيت األب�ي��ض ،على أم��ل أن ي��أت��ي خليفة له
أكثر مرونة.
وس�ت�س�ت�م��ر إي� ��ران ف��ي ات �خ��اذ ق � ��رارات ،مهما
افتقرت إلى الشعبية ،للحفاظ على اقتصادها
م �ت �م��اس �ك��ًا ،وس �ت��واص��ل ق �م��ع االح �ت �ج��اج��ات
امل�ع��ارض��ة إلج ��راءات التقشف .كذلك ستعمد
إلى استخدام التعزيز التدريجي لبرنامجها
ال � � � �ن � � ��ووي ك� � �ق � ��وة ض � �غ� ��ط ف � � ��ي امل� � �ح � ��ادث � ��ات
املستقبلية ،وزي� ��ادة التكلفة ع�ل��ى ال��والي��ات
املتحدة إذا لم يمنحها البيت األبيض بعض
إع�ف��اء م��ن ال�ض�غ��وط االق�ت�ص��ادي��ة ع�ل��ى امل��دى
القصير.
يمكن إليران أيضًا أن تتخذ قرارًا باستئناف
ه�ج�م��ات�ه��ا ال �ت��ي ت�س�ت�ه��دف ص � ��ادرات ال�ن�ف��ط
ً
وغ�ي��ره��ا م��ن األه� ��داف اإلق�ل�ي�م�ي��ة ،خ��اص��ة إذا
ح �ق��ق امل ��رش� �ح ��ون ال �ب��رمل��ان �ي��ون امل �ت �ش��ددون
نتائج جيدة في االنتخابات .وفي كل األحوال،
ستستمر إي ��ران ف��ي ب��ذل ك��ل م��ا ف��ي وسعها
ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ت�م��اس��ك اق �ت �ص��اده��ا ،منتظرة
ملعرفة ما إذا كان ترامب سيواصل البقاء في
منصبه بعد انتخابات نوفمبر .2020

تعليق جميع
المباريات الرياضية
ّ
ع��ل�ق��ت إي� ��ران أم ��س ج�م�ي��ع امل�ب��اري��ات
ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة؛ ب� �س� �ب ��ب ت � ��زاي � ��د ح ��دة
االحتجاجات.
وت �خ �ش��ى ال �س �ل �ط��ات م� ��ن أن ت�ف�ق��د
ال� �س� �ي� �ط ��رة ع� �ل ��ى ال � �ح � �ش� ��ود خ�ل�ال
املناسبات الرياضية ،أو تحدث أشياء
تزيد غضب اإليرانيني ،خصوصا أن
ه�ن��اك ت�ج��ارب س��اب�ق��ة؛ ففي نوفمبر
امل ��اض ��ي اع �ت �ق �ل��ت ال �س �ل �ط��ات سعيد
ب � ��اوي ،أح ��د م�ش� ّ�ج �ع��ي ف��ري��ق ف��والذ
خوزستان؛ بسبب هتافه «أنا عربي».
وطالب الكثير من أهل إقليم األهواز
ب ��ال ��رد ع �ل��ى ه� ��ذا ال �ق �م��ع ،ب �ح �ض��ور
امل� �ب ��اري ��ات امل �ق �ب �ل��ة م ��ن امل� ��درج� ��ات،
وإط� �ل ��اق ال� �ه� �ت ��اف ��ات ن �ف �س �ه��ا ال �ت��ى
أطلقها املشجع باوي.
ك � ��ذل � ��ك ،أق � ��دم � ��ت امل� �ش� �ج� �ع ��ة س �ح��ر
خ ��داي ��اري ع�ل��ى إش �ع��ال ال �ن �ي��ران في
ن �ف �س �ه ��ا ،ع� �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة ت �ع� ُّ�رض �ه��ا
ّ
للحبس  6أشهر ،بداعي تنكرها في
زي ال��رج��ال ل��دخ��ول امل�ل�ع��ب ملساندة
فريقها االستقالل.

استخدام مروحيات
لقنص المتظاهرين
في شيراز
تعطيل الدراسة
اليوم..
وخدمة اإلنترنت
ما زالت منقطعة
مبنى ُأحرِق خالل االحتجاجات في إيران | إرنا

ويقول هذا املغرد إن إطالق النار من املروحيات
أسفر عن وقوع عدد من القتلى واإلصابات في
صفوف املتظاهرين.
وفي مدينة نجف آباد بأصفهان ،ظلت األسواق
مغلقة ،وسط إضراب عام ،وتشديد لإلجراءات
األمنية .وتداول ناشطون على مواقع التواصل
االج�ت�م��اع��ي تسجيالت ق��ال��وا إن�ه��ا لتظاهرات
ً
خرجت ف��ي املدينة ل�ي�لا ،وح��اول��ت ق��وات األم��ن

تفريقها بإطالق الرصاص الحي.
وف � ��ي م ��دي �ن ��ة ي � ��زد ط �ل ��ب م �م �ث��ل امل� ��رش� ��د ع�ل��ي
خامنئي تعزيزات بعد مهاجمة مكتبه ،بينما
هدد مدعي عام كرمنشاه املتظاهرين باإلعدام
بتهمة «محاربة اهلل».

«الحرس» ّ
يهدد

من جهته ،أعلن الحرس الثوري أنه سيتصدى

لجميع أنواع األعمال املخلة باألمن واالستقرار
داخل البالد .وفي أول بيان أصدره تعليقًا على
االحتجاجات ،اتهم الحرس ال��والي��ات املتحدة
و«أعداء الثورة» في داخل البالد ووسائل إعالم
تابعة إلسرائيل بالوقوف وراء االضطرابات.
وق��ال« :ما جرى في إي��ران كان بدعم مسؤولني
ف��ي أم�ي��رك��ا وع��ائ�ل��ة ب�ه�ل��وي وال �ح��رب النفسية
ال �ت��ي ت �خ��وض �ه��ا وس ��ائ ��ل إع�ل��ام ص�ه�ي��ون�ي��ة».

واع�ت�ب��ر أن امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى أم��ن ال �ب�لاد وه��دوء
واس�ت�ق��رار املجتمع «واج ��ب ش��رع��ي وق��ان��ون��ي،
م��ن خ�ل�ال ال�ت�ع��اون م��ع ب��اق��ي ال �ق��وات املسلحة
واألمنية» ،مؤكدا أنه سيتصدى لكل اإلجراءات
املخلة باألمن واالستقرار العامني.
ب ��دوره ،ق��ال ق��ائ��د ق ��وات ال�ب��اس�ي��ج ف��ي ال�ح��رس
اللواء غ�لام رض��ا سليماني إن «األج��واء كانت
جيدة نسبيا أم��س في ال�ب�لاد ..ق��وات الباسيج

حمت املقرات اإلداري��ة في البالد خالل اليومني
املاضيني ..وتم التعرف اليوم على جزء من قادة
التحركات».
أم��ا الناطق باسم الحكومة علي ربيعي ،فقال
إن «األوض��اع ستعود إلى سابق عهدها خالل
ي ��وم�ي�ن ..ن �ح��و  %80م��ن أع �م��ال ال �ش �غ��ب ج��رت
السيطرة عليها ،ومشكلة قطع اإلنترنت ستحل
تدريجيًا»( .أ ف ب ،رويترز ،إرنا ،فارس)

القوات المسلحة :اعتقال من يغلق المدارس

«حرب جسور» في بغداد:
ثالثة للمتظاهرين ورابع لألمن
(ت � �ح ��وي م �ق��ر ال �ح �ك��وم��ة وال �ج �ي��ش،
ومقر السفارة األميركية ،إضافة إلى
م��راك��ز ووك� ��االت ح�ك��وم�ي��ة وأج�ن�ب�ي��ة
ل � �ل� ��دول) وس� ��ط ب � �غ� ��داد ،م ��ع األح� �ي ��اء
السكنية في املدينة.
وسيطر املتظاهرون منذ  25أكتوبر
امل��اض��ي ،ع�ل��ى ال�ج�س��ور األرب �ع��ة ،في
محاولة منهم لتنفيذ عصيان مدني
ع�ب��ر ق�ط��ع ال �ط��رق��ات وال �ج �س��ور ،لكن
ق � � ��وات األم � � ��ن اس � �ت � �ع� ��ادت ال �س �ي �ط��رة
ع�ل��ى ث�لاث��ة م�ن�ه��ا (ال �ش �ه��داء ،ال�س�ن��ك،
واألحرار) ،في  9من الشهر الجاري.
ل� �ك ��ن ا مل� �ت� �ظ ��ا ه ��ر ي ��ن ح� ��ا ف � �ظ� ��وا ع �ل��ى
ج �س��ر ا ل �ج �م �ه��ور ي��ة ،ب �ع��د م��وا ج �ه��ة
ك �ب �ي��رة ،وا س �ت �م��رت ا ل �س �ي �ط��رة ع�ل�ي��ه
ح � �ت� ��ى اآلن ،ل � �ي � �ض� ��اف ل� � ��ه ج � �س ��را
األحرار والسنك.

أوامر اعتقال
من جانبه ،أفاد الناطق باسم القائد
ال�ع��ام ل�ل�ق��وات املسلحة ال �ل��واء ال��رك��ن
ع �ب ��د ال� �ك ��ري ��م خ �ل ��ف ب � �ص� ��دور اوام � ��ر
اعتقال بحق الذين يغلقون املدارس،
ب �م��وج��ب ق ��ان ��ون م �ك��اف �ح��ة اإلره � ��اب.
وأض� ��اف أن «اغ �ل�اق امل� ��دراس ج��رائ��م
م � �ش � �ه� ��ودة ي � �ح� ��ال م ��رت� �ك� �ب ��وه ��ا ال ��ى

المتظاهرون ينظمون اعتصاماً على الحواجز عند جسر األحرار في بغداد أمس | أ ب

املحاكم فورًا».
ف��ي غ �ض��ون ذل� ��ك ،أك ��د ال �ن��ائ��ب األول
ل��رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان ح �س��ن ال �ك �ع �ب��ي أن
الفترة املقبلة ستشهد إق��رار قوانني
ت �م �ث��ل ج ��وه ��ر اإلص� �ل ��اح ال �س �ي��اس��ي

والتغيير الحقيقي الذي يتطلع اليه
ال�ش�ع��ب ،ك�ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ات مجلس
ال� �ن ��واب وق ��ان ��ون امل �ف��وض �ي��ة ال�ع�ل�ي��ا
املستقلة لالنتخابات.
واشار الى ان جلسة اليوم ستتضمن قراءة

القانونني أع�لاه ملناقشتهما والتصويت
عليهما خ�لال الجلسات املقبلة ،مضيفًا
أن امل �ج �ل��س س �ي �ق��ر ال � �ي ��وم أي� �ض ��ًا ج�م�ل��ة
تشريعات مهمة وتمس حاجة املواطن( .أ
ف ب ،رويترز ،السومرية .نيوز)

محتجون يسدون
مدخل ميناء
أم قصر
ق� ��ال م� �ص ��دران ف ��ي م �ي �ن��اء أم
ق�ص��ر ف��ي ال �ب �ص��رة ،أم ��س ،إن
محتجني س��دوا مدخل امليناء،
ومنعوا املوظفني والشاحنات
م ��ن دخ ��ول ��ه ،م ��ا أدى ل �ت��راج��ع
العمليات بنسبة .%50
يذكر أنه سبق إغالق مداخل
امل�ي�ن��اء ف��ي ال�ف�ت��رة م��ا ب�ين 29
أكتوبر املاضي حتى التاسع
م� ��ن ن ��وف� �م� �ب ��ر ال � � �ج� � ��اري ،م��ع
اس �ت �ئ �ن��اف وج �ي��ز ل�ل�ع�م�ل�ي��ات
ب�ي��ن ال� �س ��اب ��ع وال � �ت� ��اس� ��ع م��ن
نوفمبر.
وي �س �ت �ق �ب��ل م �ي �ن��اء أم ق �ص��ر،
وه ��و امل �ي �ن��اء ال��رئ �ي��س ل�ل�ع��راق
على الخليج ،شحنات الحبوب
والزيوت النباتية والسكر ،لبلد
ي �ع �ت �م��د ب ��درج ��ة ك �ب �ي��رة ع�ل��ى
واردات الغذاء.
وأف ��ادت م�ص��ادر بقطع بعض
ال � �ط� ��رق� ��ات ف� ��ي ال� �ب� �ص ��رة م��ن
ق�ب��ل م�ح�ت�ج�ين ،ف�ي�م��ا انطلقت
اح� �ت� �ج ��اج ��ات ط�ل�اب� �ي ��ة داخ� ��ل
جامعات البصرة.
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تسريب وثائق الستخباراتها يكشف المستور

تغوُّ ل إيران في العراق:

«جواسيس» ونفوذ

كشفت وثائق إيرانية س ّرية مس َّربة دور طهران الخفي في التدخل
بشؤون جارتها العراق ،والدور الفريد للجنرال قاسم سليماني ،قائد
فيلق القدس في الحرس الثوري ،في القرارات التي تتخذ في بغداد.

ُمس��رّب الوثائ��ق :فليع��رف العالم

الوثائق جزء من أرشيف االستخبارات اإليرانية الس ّرية ،وحصل عليها
موقع ذي إنترسبت الذي تشا َرك في نشرها أمس مع صحيفة نيويورك
تايمز في وقت واحد.

ماذا تفعل إيران في بلدي العراق

ّ
تحققا مما يقارب 700
وقالت الصحيفة والموقع األميركيان إنهما
صفحة من تقارير ومراسالت ُكتبت خالل  2015 - 2014من قبل ضباط
في االستخبارات واألمن في إيران ( ،).M.O.I.Sوآخرون يعملون في
الميدان في العراق ،وأرسلت إلى «ذي إنترسبت» من قبل شخص
رفض الكشف عن نفسه.

جاسوس سليم
الجبوري
أح��د ال�ع��ام�ل�ين ف��ي مكتب رئ�ي��س ال�ب��رمل��ان
ال �ع��راق��ي ال �س��اب��ق س�ل�ي��م ال �ج �ب��وري ك��ان
م �ص��درًا ل�لاس�ت�خ�ب��ارات اإلي��ران �ي��ة ،يدعى
«امل� � �ص � ��در  .»134832وق � � ��ال ف� ��ي أح ��د
التقارير االستخبارية التي أرسلها إليران:
«أن��ا م��وج��ود ف��ي مكتبه على نحو يومي،
وأت��اب��ع ب��دق��ة تفاصيل ات �ص��االت��ه» ،داع�ي��ًا
طهران إلى ّ
التقرب من الجبوري للتخفيف
من عالقاته بواشنطن.

نيجرفان نقل
معلومات
ذكرت الوثائق أن نيجرفان بارزاني رئيس
وزراء إقليم كردستان العراق مضى عام
 2014ف��ورًا ال��ى م�س��ؤول إي��ران��ي ،وأبلغه
بكل تفاصيل حواراته مع كبار املسؤولني
األميركيني والبريطانيني ورئيس ال��وزراء
ال�س��اب��ق ح�ي��در ال �ع �ب��ادي ،خ�ل�ال زي ��ارة له
لبغداد.
ونفى نيجرفان لـ «نيويورك تايمز» ّ
صحة
ذلك.

عقود
الحرس الثوري

ً
ذك��رت صحيفة ن�ي��وي��ورك ت��اي�م��ز ،نقال
ع��ن إح��دى ال��وث��ائ��ق ،أن ال�ح��رس الثوري
اس �ت �خ��دم م �س��اع��دات��ه امل �ق � ّ�دم ��ة ألك� ��راد
ال� �ع ��راق ف��ي ب��داي��ة ال �ح��رب ع �ل��ى تنظيم
داع � ��ش ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى ع �ق��ود نفطية
وعقود للتطوير ،كما حصل في جنوب
العراق على عقود لنظام صرف صحي،
بعد دفع رشوة بقيمة  16مليون دوالر.

تقييم
وزراء العبادي
بعد اختيار حيدر العبادي رئيسًا ل��وزراء
العراق ،دعا السفير اإليراني السابق حسن
دان��ي ف��ر إل��ى اج�ت�م��اع ع��اج��ل ف��ي السفارة
االي ��ران �ي ��ة ب �ب �غ��داد ،وم ��ع ت �ق��دم االج �ت �م��اع،
اطمأن الى ان طهران لديها العديد من وزراء
العبادي «في جيبها».
واس �ت �ع��رض ال �س �ف �ي��ر وزراء ال �ع �ب��ادي،
ووص� ��ف ع� ��ادل ع �ب��د امل �ه ��دي وإب��راه �ي��م
ال�ج�ع�ف��ري ب ��أن ل��دي�ه�م��ا «ع�ل�اق��ة خ��اص��ة
بايران» ،وأن وزراء «االتصاالت والبلديات
وح� �ق ��وق االن � �س� ��ان» ف ��ي «ت �ن��اغ��م ك��ام��ل
معنا وم��ع رجالنا» ،ووزي��ر البيئة قتيبة
ال�ج�ب��وري ب��أن��ه «يعمل معنا بالرغم من
ّ
انه سني».

ق � ��ال امل � �ص� ��در امل � �ج � �ه ��ول ،ال � � ��ذي رف � ��ض ال �ل �ق��اء
بالصحافي شخصيًا ،إنه يريد أن «يرى العالم
ما تفعله إيران في بلدي العراق».
وتقدم الوثائق ملحة من داخل النظام اإليراني
عن كيفية فرض الهيمنة بشكل تدريجي على
العراق بعد عام  ،2003وتوضح أن إيران تفوقت
على الواليات املتحدة في بسط نفوذها داخل
ال �ع��راق ،ففي ال��وق��ت ال��ذي ك��ان��ت ت�ت�ص��ارع فيه
واشنطن مع الفصائل املختلفة لدعم استقرار
ال � �ع ��راق ،ع�م�ل��ت ط �ه ��ران ع �ل��ى ت�ث�ب�ي��ت أذرع �ه��ا
ون�ف��وذه��ا لتفرض ت�ح��دي��ات ج��دي��دة ف��ي داخ��ل
البالد.
وفي ما يلي أبرز ما جاء في تلك الوثائق:

هدف سليماني
تفيد الوثائق بأنه في منتصف أكتوبر املاضي،
ح�ي�ن ك� ��ان ال �غ �ض��ب ف ��ي ب� �غ ��داد ي �ت �ص��اع��د م��ن
الطبقة السياسية والفساد وت��دخ��ل إي��ران في
شؤون العراق ،عبر أح��زاب وميليشيات ،تدين
ب��ال��والء لنظام املرشد اإلي��ران��ي علي خامنئي،
ّ
ج��اء سليماني متخفيًا إل��ى بغداد ،بينما كان
املتظاهرون في الشوارع يهتفون ضد خامنئي
ويحرقون علم إيران.
ك ��ان ه ��دف س�ل�ي�م��ان��ي ت�ث�ب�ي��ت ح �ك��وم��ة رئ�ي��س
ال� � ��وزراء ال �ع��راق��ي ع� ��ادل ع �ب��د امل �ه ��دي ،ووض��ع
خ�ط��ط ل�ق�م��ع االن�ت�ف��اض��ة الشعبية ال�ت��ي تهدد
نفوذ طهران في العراق ،حيث اجتمع مع حليف
في البرملان إلقناعه بدعم بقاء عبد الهدي في
منصبه.
وتثبت ال��وث��ائ��ق أن دور سليماني ف��ي العراق
أك �ب ��ر م ��ن ت��رت �ي��ب ال �ت �ح��ال �ف��ات م ��ا ب�ي�ن ال �ق��وى
السياسية ،فقد استطاعت طهران بناء شبكة
ج ��واس� �ي ��س وع � �م�ل��اء زرع � � � ��وا ف� ��ي م��ؤس �س��ات
سياسية واقتصادية وحتى دينية مهمة في
ال�ع��راق .وكشفت الوثائق أن سليماني ك��ان له
ال��دور األساسي في تعزيز نفوذ طهران داخل
العراق.

اجتماعات في أزقة مظلمة
وك� ��أي ع �م��ل ج��اس��وس��ي ،أظ �ه��رت ال��وث��ائ��ق أن
االج�ت�م��اع��ات ل�ط��امل��ا ك��ان ي�ت��م تنسيقها داخ��ل
أزق��ة مظلمة أو مراكز تجارية أو خالل رحالت
ص�ي��د ،وح�ت��ى خ�لال ح�ف�لات عيد م�ي�لاد .وك��ان
امل �خ �ب��رون ي �ت� ّ
�رب �ص��ون ب�ش�ك��ل دائ� ��م ب��ال�ج�ن��ود
األميركيني ،خاصة أولئك املسافرين عبر مطار
بغداد .فقد كان املخبرون يلتقطون صورا لهم،
ويحاولون تحديد الرحالت الجوية التي ربما
تكون ذات طابع عسكري.
وأظهرت الوثائق كيف كان املخبرون والعمالء
ي �ت �ل �ق��ون امل �ق��اب��ل ع ��ن ع�م�ل�ه��م مل�ص�ل�ح��ة إي � ��ران،
س��واء بهدايا م��ن الفستق والعطر وال��زع�ف��ران،
أو بتقديم ال��رش��ى مل�س��ؤول�ين ع��راق�ي�ين ،وحتى
كنفقات لضباط في االستخبارات العراقية.
وع�ل��ى سبيل امل�ث��ال ،تنقل إح��دى البرقيات أن
عبداملهدي الذي كان يعمل مع إيران من منفاه
في حقبة الرئيس املخلوع ص��دام حسني ،كان
له عالقة خاصة مع ط�ه��ران ،خصوصا عندما
كان وزيرا للنفط في العراق عام ( 2014من دون
توصيف طبيعة العالقة الخاصة).

سليماني
يرسم
سياسات

■ لقاءات عراقية
 إيرانيةفي األزقة
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المظلمة
ومراكز التسوق

دول عربية

وحفالت
عيد الميالد..
للتمويه

■ س��فراء طهران في لبنان وس��وريا والع��راق من الرتب العليا ف��ي الحرس الثوري
فيلق القدس
وتظهر البرقيات أن الحرس الثوري وتحديدا
ّ
يتزعمه سليماني هو من
فيلق ال�ق��دس ،ال��ذي
ُيشرف على وض��ع سياسات إي��ران في العراق
ولبنان وس��وري��ا ،وه��ي ال��دول التي تعد األكثر
حساسية ل�ط�ه��ران ،وت�ع�ي�ين ال�س�ف��راء ف��ي ه��ذه
الدول عادة ال يكون من السلك الدبلوماسي ،بل
من الرتب العليا في الحرس الثوري.
وت�ش�ي��ر ال��وث��ائ��ق إل ��ى أن «زراع� � ��ة» امل�س��ؤول�ين
العراقيني املوالني إليران كانت أمرا مهما ،وما
ّ
سهلها إقامة التحالفات مع العديد من القادة،
ال��ذي��ن ك��ان��وا ينتمون إل��ى ج�م��اع��ات معارضة
لصدام.

تجنيد املخبرين
وت �ح� ّ�رك��ت إي� ��ران ب�ش�ك��ل س��ري��ع ب�ع��د ان�س�ح��اب
ال� � �ق � ��وات األم� �ي ��رك� �ي ��ة م� ��ن ال� � �ع � ��راق ع � ��ام 2011
الس � �ت � �ق � �ط � ��اب م � �خ � �ب� ��ري� ��ن س � ��اب � �ق �ي��ن ل ��وك ��ال ��ة
االستخبارات األميركية للعمل ملصلحة طهران.
وف ��ي ب��رق�ي��ة غ�ي��ر م ��ؤرخ ��ة ،ف ��إن االس �ت �خ �ب��ارات
اإلي ��ران �ي ��ة ب� ��دأت ع�م�ل�ي��ة ت�ج�ن�ي��د م�خ�ب��ر داخ ��ل
وزارة الخارجية األميركية ،ولم تظهر الوثيقة
في ما إذا نجحت إي��ران في مساعيها آن��ذاك أم
ال ،وأش��ارت إل��ى أنها ب��دأت باللقاء مع املصدر
امل�ح�ت�م��ل ،م��ن دون ذك��ر اس �م��ه ،وع��رض��ت عليه
مكافآت مالية وذه�ب��ًا وه��داي��ا أخ��رى ،ووج��دت

مخبرو إيران
التقطوا صوراً
للجنود األميركيين
وقوات التحالف
ضد «داعش»
مقابل أموال
وهدايا

عام 2011

إيران استمالت
أغلب عمالء
«سي آي إيه»
الذين تركتهم
واشنطن خلفها

أنه شخص قادر على تقديم رؤى استخباراتية
حول خطط الواليات املتحدة في العراق ،وحتى
التعامل مع تنظيم داعش.
وت ��ذك ��ر ال��وث��ائ��ق امل ��ؤرخ ��ة ف ��ي ن��وف �م �ب��ر 2014
أن م�خ�ب�رًا ع��راق�ي��ًا ك��ان يعمل ملصلحة «وك��ال��ة
االس�ت�خ�ب��ارات األم�ي��رك�ي��ة» (س��ي آي إي ��ه) لقبه
دون � ��ي ب ��راس �ك ��و أص� �ب ��ح ب �ع��د ذل � ��ك ي �ع �م��ل م��ع
االس �ت �خ �ب��ارات اإلي ��ران �ي ��ة ،وك� ��ان ل�ق�ب��ه حينها
«امل �ص��در  .»134992وأخ �ب��ر اإلي��ران �ي�ين ع��ن كل
امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي ي�ع��رف�ه��ا ح��ول االس�ت�خ�ب��ارات
األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ال �ع��راق :م��واق��ع ال�ب�ي��وت اآلم�ن��ة،
أس� �م ��اء ال �ف �ن ��ادق ال �ت��ي ي �ق��اب��ل ف �ي �ه��ا ال �ع �م�لاء،
ت �ف��اص �ي��ل األس �ل �ح��ة وال� �ت ��دري ��ب ال � ��ذي ت �ل �ق��اه،
أسماء العراقيني اآلخ��ري��ن الذين يعملون معه
كجواسيس .وزاد أنه كان يتقاضى نحو  3آالف
دوالر شهريا للفترة التي عمل فيها مع «سي
آي إيه» ،وهي مدة  18شهرًا ،إضافة إلى مكافأة
صرفت له ملرة واحدة  20ألف دوالر ،وسيارة.
ب� �ع ��ض ال ��وث ��ائ ��ق ك ��ان ��ت ف� ��ي غ ��اي ��ة األه� �م� �ي ��ة،
خصوصًا تلك التي تكشف عن شخصية عمالء
وج��واس �ي��س وزارة االس �ت �خ �ب��ارات اإلي��ران �ي��ة،
الذين يمتازون بالصبر واالحتراف واملهنية.
ومهمة ال�ج��واس�ي��س األس��اس�ي��ة تتضمن :منع
العراق من االنهيار ،ومنع وجود مسلحني من
ّ
الطائفة السنية على الحدود اإليرانية ،وعدم
إثارة حرب طائفية تجعل من الطائفة الشيعية

أهدافًا للعنف ،ومنع خروج كردستان من تحت
مظلة العراق ،ألن ذلك يهدد أمن وسالمة إيران.

عملية جرف الصخر
من جهة أخرى ،أظهرت برقيات أن عملية جرف
الصخر ،التي جرت في  2014و«طهرت املنطقة
من عمالء إرهابيني» ،أدت إلى تهجير العائالت
ّ
السنيةّ ،
ودمرت املنازل ،وبساتني النخيل ،ملنع
اإلرهابيني من اللجوء إليها.
وذك � � ��رت وث ��ائ ��ق أخ� � ��رى م � �خ ��اوف م ��ن ت �ب��دي��د
امل� �ك ��اس ��ب اإلي� ��ران � �ي� ��ة ف� ��ي داخ � � ��ل ال� � �ب �ل��اد ،ألن
ال �ع��راق �ي�ي�ن ي �ك��ره��ون امل �ي �ل �ي �ش �ي��ات ال�ش�ي�ع�ي��ة،
وأص�ب��ح سليماني رم��زا مستهدفا ،داع�ين إلى
ع ��دم ن�ش��ر أي ص ��ور ل�س�ل�ي�م��ان��ي ع�ل��ى وس��ائ��ل
التواصل االجتماعي.
وتوضح وثائق وزارة االستخبارات اإليرانية
َّ
املسربة أن ط�ه��ران استفادت م��ن ال�ف��رص التي
منحتها إي��اه��ا ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ف��ي ال �ع��راق،
وع �ل��ى س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال ،اس �ت �ح��وذت إي � ��ران على
شبكة العمالء واملخبرين الذين كانوا يتبعون
«س��ي آي إي ��ه» ،ال�ت��ي استغنت عنهم واشنطن
بعد  ،2011ليخبروا اإليرانيني بكل ما يعرفونه
عن عمليات االستخبارات األميركية في البالد،
ّ
إذ إن الواليات املتحدة لم تنتبه إلى أنها تخلت
ع��ن مخبرين ف��ي ب�ل��د ي�ع��ان��ي اق�ت�ص��ادي��ا ،وه��م
يحتاجون إلى الحماية واملال.

المكصوصي لمسؤول إيراني:

المالكي شخصية إيران المفضلة

نحن شيعة ولدينا عدو واحد

ذكرت الوثائق أن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري املالكي كان الشخصية املفضلة إليران،
مردفة أن الرئيس األميركي السابق باراك أوباما اشترط اإلطاحة به لتجديد الدعم العسكري
ّ
للعراقّ ،
عادًا أن سياساته الوحشية والقمعية ضد السنة أدت إلى ظهور تنظيم داعش.

وفق تقرير استخباري ايراني ،فإن الفريق حاتم املكصوصي املدير السابق لالستخبارات
العسكرية العراقية ّ
حمل رسالة ،عبر شخص ،الى مسؤول استخباري ايراني في كربالء،
ً
قائال له« :نحن تحت خدمتك ،وكل ما يريدونه متاح لهم .نحن شيعة ولدينا عدو واح��د..
اعتبر كل االستخبارات العسكرية لك» .وأضاف أن الواليات املتحدة قدمت للعراق برنامجًا
ّ
للتنصت على الهواتف النقالة ،تتم إدارته من مكتب رئيس ال��وزراء حيدر العبادي،
متقدمًا
و«سأضع تحت تصرفك كل املعلومات االستخبارية حوله».
املكصوصي نفى في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز صحة تعاونه مع اي��ران ،ولكن
ً
مسؤوال أميركيًا قال إن واشنطن حينما أصبحت على اطالع بعالقات املسؤول االستخباري
َّ
العراقي بإيران حدت من إمكانية وصوله الى املعلومات الحساسة.

صوالغ لسليماني :على عيني
أبلغ قاسم سليماني جبر صوالغ حينما كان وزيرًا للنقل في الحكومة العراقية أن الطائرات
اإليرانية تستخدم املجال الجوي العراقي لتمر إل��ى سوريا ،دعما لنظام الرئيس السوري
بشار األسد ،فلم يتردد صوالغ في إبقاء املجال مفتوحا لطائرات طهران .وقال« :وضعت
يدي على عيني وقلت :على عيني! ثم نهض سليماني واقترب منيّ ،
وقبل جبهتي».
ووج��د وزي��ر النقل حينها نفسه ف��ي مواجهة م��ع ضغوط أميركية لوقف حركة الطيران
اإليراني في األجواء العراقية ،ولكنه لم يستجب لها على اإلطالق.

ضمت ممثلين عن «اإلخوان» و«فيلق القدس»

قمة سرية في تركيا ضد السعودية
بعد شهور من عزل الرئيس املصري الراحل
م �ح �م��د م ��رس ��ي ،وف ��ي أح ��د ف� �ن ��ادق ت��رك �ي��ا،
التقى مسؤولون في فيلق القدس (التابع
للحرس ال�ث��وري اإلي��ران��ي) ،مع أعضاء من
جماعة اإلخ��وان املسلمني .أم��ا ال�ه��دف فقد
كان السعودية.
ّ
املسربة أن «القمة السرية»
كشفت الوثائق
جمعت أقوى منظمتني في الشرق األوسط
م � ��ن ح� �ي ��ث ال � �ن � �ف� ��وذ ،وج � � � ��اءت ف � ��ي ل �ح �ظ��ة
ح��رج��ة لكل م��ن فيلق ال�ق��دس و«اإلخ� ��وان»،
وب��ال �ت �ح��دي��د ف ��ي أب ��ري ��ل  ،2014ح �ي��ث ك��ان
ال �ج �ي��ش ال �ع��راق��ي ي ��واج ��ه ت�ن�ظ�ي��م داع ��ش،
ال��ذي ك��ان ي�ه��دد اس�ت�ق��رار ال��دول��ة امل�ج��اورة
إلي��ران ،بينما كانت «اإلخ��وان» تعاني بعد
إزاحة الجيش املصري حكومتها والرئيس
م��رس��ي امل �ح �س��وب ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي ال �ث��ال��ث من
يوليو .2013
كانت تركيا تعتبر مكانًا آمنًا للقمة ،حيث

كانت واحدة من الدول القليلة التي تربطها
عالقات جيدة مع كل من إيران و«اإلخوان»
ف ��ي ال ��وق ��ت ذات� � ��ه ،رغ� ��م أن �ه��ا رف �ض��ت منح
ت��أش�ي��رة دخ ��ول ل�ق��ائ��د فيلق ال �ق��دس قاسم
سليماني.
وح�ض��ر االج�ت�م��اع وف��د رف�ي��ع امل�س�ت��وى من
فيلق القدس ،بقيادة أحد ّ
نواب سليماني،
ع� � ��رف ف � ��ي ال ��وث� �ي� �ق ��ة ب� ��اس� ��م أب� � ��و ح �س�ي�ن،
وح �ض��ر م ��ن ج��ان��ب «اإلخ� � � ��وان» ث�ل�اث��ة من
أب ��رز قيادييها ف��ي ف��ي امل�ن�ف��ى ،وه��م نائب
املرشد العام واألمني العام للتنظيم الدولي
إبراهيم منير ،ومحمود اإلبياري ،ويوسف
ندا.
افتتح وف��د «اإلخ��وان» االجتماع بالتفاخر
ب��أن «الجماعة لديها حضور ف��ي  85دول��ة
على مستوى العالم» ،ربما كانت محاولة
منها ملواجهة دعم الحكومة اإليرانية لفيلق
ال�ق��دس ،حيث لم تكن ل �ـ«اإلخ��وان» في ذلك

الوقت ق��وة وطنية تقف خلفها .وأك��د وفد
«اإلخ � ��وان» أن ه �ن��اك ب��ال�ف�ع��ل خ�لاف��ات بني
إيران كرمز وممثل عن الشيعة ،و«اإلخوان»
ّ
كممثل للعالم السني ،لكنه أكد أنه «ينبغي
ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى أرض �ي��ة مشتركة ل�ل�ت�ع��اون»،
وأن ال � �ع� ��دو «امل � �ش � �ت� ��رك ل� �ك ��ل م �ن �ه �م��ا ه��و
كراهيتهما للمملكة العربية السعودية».
ووف� ��ق ال��وث �ي �ق��ة ،ب �ح��ث ال �ط��رف��ان إم�ك��ان�ي��ة
التعاون ما بني الحوثيني و«اإلخ��وان» في
ال�ي�م��ن ل�ت�ق�ل�ي��ل ال �ص ��راع ب�ي�ن�ه�م��ا ،وإدارت� ��ه
ناحية السعودية.
ف��ي ال��وق��ت ذات� ��ه ،أرادت «اإلخ � ��وان» إح�لال
ال� �س�ل�ام ف ��ي ال � �ع � ��راق ،ووق� � ��ف ال� �ح ��رب ب�ين
الفصائل السنية والشيعية هناك ،وإعطاء
ّ
ال �ف��رص��ة ل�ل�س��ن��ة ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ال�ح�ك��وم��ة.
وح� ��ول س ��وري ��ا ،أش � ��ارت ال �ج �م��اع��ة إل ��ى أن
الوضع املعقد «خارج سيطرة كل من إيران
وج�م��اع��ة اإلخ� ��وان ح��ال�ي��ًا ،ول ��ذا ف��إن��ه ليس

ثمة شيء يمكن فعله حيال ذلك».
ورف� � �ض � ��ت ال� �ج� �م ��اع ��ة ف � ��ي االج � �ت � �م � ��اع أي
مساعدة من إيران بشأن األحداث في مصر
«بالنسبة إلى قضية مصر ،فإننا كجماعة
اإلخوان غير مستعدين لقبول أي مساعدة
من إيران للتأثير ضد الحكومة في مصر»،
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال�ج�م��اع��ة ك ��ان ق��د تمت
إزاحتها من الحكم واعتقال قيادييها في
مصر قبل أقل من عام.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن أن م�م�ث�ل��ي ف�ي�ل��ق ال�ق��دس
اخ �ت �ل �ف��وا م ��ع رؤي � ��ة وج � ��وب ب �ن��اء ت�ح��ال��ف
ّ
شيعي س��ن��ي ،فإنهم أص ��روا على أن�ه��م لم
يختلفوا سابقا مع «اإلخ��وان» ،وهو ما لم
يقبله وفد «اإلخوان».
وبدا واضحا فشل املحادثات بني الطرفني،
ول ��م ي�ت�ض��ح م��ن األرش �ي ��ف امل �س � َّ�رب م��ا إذا
عقدت اجتماعات أخرى من هذا النوع بعد
ذلك.

صراع أجهزة األمن القومي اإليراني
تضمنت ال��وث��ائ��ق السرية املسربة معلومات ع��ن تفاصيل مثيرة ح��ول ص��راع
وتنافس في كواليس جهاز األم��ن القومي اإليراني بني وزارة الداخلية اإليرانية
وجهاز املخابرات من جانب ،وفيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني من
جانب آخر.
ومن ذلك ما ورد عن تجنيد املخابرات اإليرانية عميال سريا لحضور اجتماعات
القمة بني مسؤولي فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني وقيادات تنظيم
اإلخوان املسلمني في أحد فنادق تركيا .وقام العميل السري بنقل تفاصيل كل
ما دار في املقابالت وك��ل النقاط التي تمت مناقشتها ،ول��م يقتصر دوره على
هذا فحسب ،بل إنه عمل كـ«منسق لهذا االجتماع» .وتفضح هذه املعلومات أن
جهاز االستخبارات اإليراني ووزارة الداخلية اإليرانية ينفذان عمليات تتبع سرية
ألنشطة فيلق القدس والحرس الثوري في جميع أنحاء العالم.
وأظهر تقرير استخباري ايراني غضب عدد من ضباط االستخبارات االيرانية
من قيام الجنرال قاسم سليماني بالتقاط صور له في العراق باعتباره يقوم بدور
قيادي في العمليات العسكرية وان ذلك يزيد من شرعية االميركيني وخصوصا
لدى السنة.
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صافرة عمانية
اعتمد االت�ح��اد اآلس�ي��وي لكرة ال�ق��دم طاقم تحكيم عمانيًا إلدارة امل�ب��اراة،
بقيادة الحكم الدولي عمر اليعقوبي ،ومساعديه حمد الغافري وناصر آل
بوسعيدي ،وقاسم الحاتمي (رابعًا).
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األزرق «غالي» ..وطلبنا رخيص

بطاقة المباراة
المنتخبان :الكويت × نيبال
الملعب« :تشانغ لي ميثانغ» (تيمفو  -بوتان)
التوقيت 12 :ظهراً
الجولة :الخامسة بالمجموعة الثانية
«إيد بإيد ..نغ ّني النشيد ..ونكمل القصيد»

الكويت في العقل والقلب هي
النشيد ..هي حبنا االول كتبناه
في بيت القصيد ..نضحي ألجلها
وحبها يسري بالوريد ..وألجل
الكويت نقول لمنتخبنا الذي يواجه
نيبال في الثانية عشرة من ظهر
اليوم على ارض بوتان بالتصفيات
اآلسيوية الموحدة المؤهلة
الى نهائيات كأس العالم 2022
في قطر وكأس آسيا  2023في
الصين«..اوه يا االزرق ..العب في
الساحة ..والله ورفعت الراس..
وغنولك كل الناس»..الحظوا تكملة
اغنيتنا الرياضية القديمة« ..آمال
امتنا ..زرقة فنيلتنا» ..اي ان الجميع
يعلق آماله ليفرح ..ويطرب فرحاً
على االزرق.
ليس عند الناجحين معجزات
او بركات ..بل لديهم همة
ومثابرة ..ومبادرة وصبر..وبهكذا
عناصر سيشق االزرق طريقه
بإذن الله اليوم وسط عجاج
«اآلسيويين» خفاف الوزن
والحركة ..بالعقل والهدوء والثقة
والتكتيك«..بإمكانيات الالعبين
المميزة» ..سنتخطى فرق «اركض
وبس» ..تاريخنا وخبراتنا وشبابنا
بمهاراتهم افضل ..لذا نناشد
االزرق الغالي ..نبي منكم فوز
معتبر ..انت الغالي ..وطلبنا رخيص.

تغريدة سبقلا
ل�ك��ل ال �ن��اس ح ��واس ،ول�ل�ش�ب��اب الناجحني
ح � ��اس� � �ت � ��ان زائ� � � � ��دت� � � � ��ان؛ ه� � �م � ��ا :ال� �ص� �ب ��ر
واالستمرار ..لهذا نطالب شباب «األزرق»
ب ��ال� �ه ��دوء وع � ��دم ال� �ت� �س � ُّ�رع ..واالس� �ت� �م ��رار
ف��ي ت�ق��دي��م ف��اص��ل م��ن ال�خ�ط��ط وامل �ه��ارات
ب� ��أري � �ح � �ي� ��ة ..وب � �ه� ��ا س �ت �ش �ت �غ��ل ح� ّ�س��اب��ة
األه� � ��داف ..ون��ذك��ر ش�ب��اب�ن��ا أن ق ��وة األداء
تخدم العقل ..وتاريخيًا ْ
إن ه��دأ «األزرق»
وابتسم لبعض عابري السبيل فسيعود
ليثبت أن التاريخ تصنعه القوة.

وك � �م ��ا ق� � ��ال ال� �ش ��اع ��ر ال � �س � �ع� ��ودي ح�س��ن
القرشي:
سيفي بسيفك حتى يزأر الشجر ُ
ُ
واملدر
والنهر والبحر واإلعصار
قوى األباطيل ال يرجى ُ
أثر
ُ
يندثر
فالباطل املحض مهما عاش
 ..صح لسانك يا القرشي
«ف�ل�ا ينفع األس ��د ال�ح�ي��اء م��ن ال �ط��وى ..وال
تتقى حتى تكون ضواريا»..
 ..ازأر يا «األزرق» ..شنو نيبال كرويًا؟!

اليوسف متابعاً جهوزية «األزرق» مع عناد

اليوسف يطمئن
حرص الشيخ احمد اليوسف على االجتماع بمدرب االزرق ثامر عناد لالطمئنان على جاهزية العبي
املنتخب قبل املباراة ،حيث يعمل رئيس االتحاد بشكل مستمر على تلبية جميع متطلبات الالعبني لتهيئة
االجواء املالئمة للتركيز في التدريبات ملواصلة تحقيق النتائج االيجابية بالتصفيات.

«نارية» بين العراق والبحرين
تنطلق اليوم مباريات الجولة
ال� � �س � ��ادس � ��ة م� � ��ن ال� �ت� �ص� �ف� �ي ��ات
اآلسيوية املزدوجة املؤهلة الى
م��ون��دي ��ال  2022وك � ��أس آس�ي��ا
.2023
وف� ��ي أب � ��رز امل� �ب ��اري ��ات ،ي��واج��ه
ال � �ع� ��راق امل �ت �ص ��در ( 10ن �ق��اط)
وصيفته البحرين ( 8نقاط) في
العاصمة االردنية ّ
عمان ضمن
مباريات املجموعة الثالثة.
وف � � ��ي امل� �ج� �م ��وع ��ة ال� �خ ��ام� �س ��ة،
ي� �س� �ع ��ى امل� �ن� �ت� �خ ��ب ال � �ق � �ط� ��ري،
بطل آسيا  ،2019ال��ى مواصلة
انتصاراته والتمسك بصدارة
امل �ج �م��وع��ة ال �خ��ام �س��ة ،ع�ن��دم��ا
ي �ح��ل ض�ي�ف��ا ع �ل��ى اف�غ��ان�س�ت��ان
من لقاء سابق بين العراق والبحرين
ف � ��ي ال � �ع ��اص � �م ��ة ال �ط��اج �ي �ك �ي��ة
دوشانبيه.
وت�ت�ص��در ق�ط��ر ب��رص�ي��د  10ن �ق��اط ب �ف��ارق نقطة تحل فلسطني ضيفة على اوزبكستان ،ويواجه
واح��دة أمام عمان ،التي تحل ضيفة على الهند اليمن منتخب سنغافورة في املجموعة الرابعة،
الرابعة بثالث نقاط.
وف ��ي ب �ي ��روت ي ��واج ��ه ل �ب �ن��ان ( 7ن �ق ��اط) ن�ظ�ي��ره
وتتطلع س��وري��ا ( 12نقطة) لتعزيز صدارتها منتخب كوريا الشمالية ( 7نقاط) لفض اشتباك
للمجموعة األولى ،عندما تواجه الفلبني ،بينما املركز الثاني في املجموعة الثامنة.

عناد واثق بقدرات العبيه
اعرب ثامر عناد مدرب منتخبنا الوطني عن ثقته بقدرة العبيه على تحقيق الفوز اليوم على نيبال،
رغم صعوبة املهمة.
واشار املدرب الى أنه سيعتمد على عامل الخبرة من أجل تسجيل انتصار يحافظ فيه املنتخب على
املركز الثاني للمجموعة ويبقيه في املنافسة على املراكز املؤهلة إلى الدور القادم من التصفيات.
وأض��اف عناد :إن الالعبني عانوا قليال من أجل التأقلم مع األج��واء في بوتان ،مشيرًا إلى أن املنتخب
النيبالي سيستفيد من تشابه األجواء لقرب املسافة بني البلدين.

أجواء باردة

الظفيري :عازمون على الفوز

ستتراوح درجات الحرارة أثناء مباراة
األزرق ونيبال التي ستقام في الساعة
الثالثة عصرا بتوقيت بوتان بني  5و15
درج��ة سيلزية مع ارت�ف��اع في منسوب
الرطوبة يصل الى  %85بينما ستكون
هناك فرصة لألمطار تصل الى .%9

اكد العب االزرق أحمد الظفيري انه وزم�لاءه عازمون
ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق ال �ف��وز م��ن أج ��ل امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى امل��رك��ز
الثاني بترتيب املجموعة الثانية .واش��ار الظفيري الى
أن األج ��واء ف��ي ب��وت��ان صعبة نسبيًا ،م��ؤك �دًا ع�ل��ى ان
الالعبني سيكونون على قدر املسؤولية لحصد الفوز
وتحقيق نقاط املواجهة.

األردن يستضيف «تايبيه»

كالين يتمنى تقديم مباراة جيدة

ي�س�ت�ض�ي��ف امل �ن �ت �خ��ب االردن � � ��ي ن�ظ�ي��ره
الصني تايبيه (تايوان) في السابعة مساء
اليوم على ملعب امللك عبداهلل الثاني في
العاصمة عمان ضمن الجولة نفسها.
ويتساوى اصحاب االرض مع «االزرق»
ف ��ي رص �ي��د ال �ن �ق��اط وي �ت �ف��وق منتخبنا
ب�ف��ارق االه� ��داف ،ف��ي ح�ين يخلو رصيد
تايبيه من النقاط.

رف ��ض ال �س��وي��دي ي ��وه ��ان ك��ال�ي�ن ال�ت�ع�ل�ي��ق ع �ل��ى ق ��رار
استبعاد  4العبني من املنتخب النيبالي قبل مواجهة
األزرق اليوم ،مؤكدًا على أنه يملك العبني آخرين قادرين
وتحقيق نتيجة إيجابية.
على تقديم مباراة جيدة
ُ
وأض ��اف أن��ه ك��ان يتمنى ل��و ل�ع�ب��ت امل �ب��اراة ف��ي نيبال،
مشيرًا في الوقت ذات��ه ال��ى ان األج��واء في بوتان تبدو
ج�ي��دة وال تختلف كثيرًا عنها ف��ي ن�ي�ب��ال ،معربًا عن
امنياته في أن تساعد تلك االج��واء على تقديم مباراة
جيدة.

استقالة العريان
من «إسكواش السالمية»
ت� � � �ق � � ��دم م � � �س� � ��اع� � ��د م � � ��دي � � ��ر ل� �ع� �ب ��ة
االس � � � �ك� � � ��واش ب � � �ن� � ��ادي ال� �س ��امل� �ي ��ة
اس� �م ��اع� �ي ��ل ال � �ع� ��ري� ��ان ب��اس �ت �ق��ال��ة
م ��ن م �ن �ص �ب��ه الس� �ب ��اب ش�خ�ص�ي��ة
وظ ��روف خ��اص��ة .وت �ق��دم ال�ع��ري��ان
بخالص الشكر والتقدير الى امني
ال �ص �ن��دوق امل�س��اع��د م��دي��ر اللعبة
جواد الغريب على دعمه وجهوده
خالل فترة توليه املنصب وتحقيق
ان �ج ��ازات غ�ي��ر م�س�ب��وق��ة م�ن��ذ ع��ام
 2014وح �ت��ى االن ع�ل��ى امل�س�ت��وى
امل �ح �ل��ي وال �خ �ل �ي �ج��ي واالس� �ي ��وي،
ف �ض�لا ع ��ن ب �ن��اء وت��أس �ي��س جيل
من الالعبني قادرين على تحقيق
املزيد من البطوالت ،وقدم العريان
الشكر والتقدير ايضا الى اعضاء
م �ج �ل��س االدارة ع �ل��ى دع �م �ه��م ل��ه
وللعبة خالل فترة عمله.

ِّ
المنشطات حاضرة في «الخليجية»
وض �ع��ت ال�ل�ج�ن��ة األومل �ب �ي��ة ال �ن �ق��اط ع�ل��ى ال �ح ��روف ف��ي م��ا يخص
استضافة الكويت ال��دورة الخليجية الثالثة لأللعاب الرياضية،
خالل الفترة من  4وحتى  14ابريل املقبل ،وشهد االجتماع الذي
ُعقد مع االتحادات بحضور نائب املدير العام للهيئة صقر املال،
تحديد  6لعبات إضافية ،هى :الرماية والتنس األرضي والكراتيه
وال ��دراج ��ات ال�ه��وائ�ي��ة وال �ج ��ودو ،وامل� �ب ��ارزة ،إل��ى ج��ان��ب اللعبات
األساسية :كرة القدم والطائرة والسلة واليد والسباحة وألعاب،
ّ
القوى .وسيجري تطبيق فحص املنشطات في الدورة .ويستضيف
مجمع سعد العبداهلل منافسات السلة والطائرة واليد .وتشارك
الكويت في منافسات كرة القدم باملنتخب األوملبي.

فوز معنوي لكاظمة

اسماعيل العريان وعبد الله المزين

حفلت مباراة كاظمة والقادسية في كأس االتحاد لكرة القدم التي
انتهت بفوز البرتقالي  2 - 3بالعديد من املكاسب من كال الفريقني،
حيث اطمئن م��درب كاظمة بونياك على جاهزية الالعبني البدالء
ً
ف��ي ظ��ل غياب ال��دول�ي�ين ،فضال ع��ن ال��داف��ع املعنوي أم��ام منافس ال
يستهان ب��ه .وف��ي امل�ق��اب��ل ،خ��اض األص �ف��ر امل �ب��اراة ب�غ�ي��اب ثمانية
دوليني.
وأس� �ف ��رت ب �ق �ي��ة امل �ن��اف �س��ات ع ��ن ت �ص��در ال �ن �ص��ر ب �ع��د ت�غ�ل�ب��ه على
الفحيحيل بهدف لالشيء ،وفوز الجهراء على اليرموك .2 - 5
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رونالدو« ..قرّب»

أهداف رونالدو طوال مسيرته مع المنتخب البرتغالي ..وفي االطار نجم منتخبنا السابق بشار عبدالله صاحب  75هدفا مع «األزرق» | انترنت

ب �ع��د ت�س�ج�ي�ل��ه ف��ي م��رم��ى ل��وك�س�م�ب��ورغ،
وص � ��ل ال �ن �ج��م ال �ب��رت �غ��ال��ي ك��ري �س �ت �ي��ان��و
رونالدو للهدف الدولي رقم  ،99ليصبح
على بعد ه��دف واح��د فقط من أن يصبح
ال�ل�اع��ب ال �ث��ان��ي ف��ي ال �ت��اري��خ ال ��ذي يصل
للهدف رقم  100مع منتخب بالده.
وي �ق �ت��رب رون� ��ال� ��دو 34 ،ع ��ام ��ا« ،ب �س��رع��ة
ال � � �ص� � ��اروخ» ،م ��ن ت �ح �ط �ي��م رق � ��م امل �ه��اج��م
اإليراني السابق علي دائ��ي ،ال��ذي يعتلي
صدارة هدافي املنتخبات.
وي �ع �ت �ل��ي دائ� � ��ي ص � � ��دارة ه ��داف ��ي ال �ع��ال��م
ب��رص�ي��د  109أه ��داف م�ن��ذ ع��ام  ،2006وال
يقترب م��ن تهديد رقمه التاريخي سوى

الهداف البرتغالي رون��ال��دو ،ال��ذي يمتلك
فرصة كبيرة لتجاوزه في األعوام املقبلة.
ويأتي خلف رونالدو املهاجم الهنغاري
التاريخي فيرينيك بوشكاش ،برصيد 84
ه��دف��ا دول �ي��ا ،يليه ال�ي��اب��ان��ي كونيشيغي
ك ��ام ��ام ��وت ��و ب ��رص� �ي ��د  80ه� ��دف� ��ا ،وي �ح��ل
الزامبي غودفري شيتالو خامسا برصيد
 79هدفا.
ويعتبر املهاجم العراقي السابق حسني
سعيد ه��داف ال�ع��رب ال�ت��اري�خ��ي ،برصيد
 78هدفا دوليا ،في املركز السادس عامليا،
متفوقا على أساطير اللعبة مثل األملاني
غيرد مولر ،واألرجنتيني ليونيل ميسي

هنري وبرشلونة
ي �ب��دو أن رون ��ال ��د ك��وم��ان امل � ��درب املستقبلي
املحتمل لبرشلونة ،بعد انتهاء حقبة إرنستو
ف��ال�ف�ي��ردي ،لكنه ل�ي��س ال�خ�ي��ار ال��وح�ي��د ،بعد
الكشف عن مفاجأة حول اتصال إدارة النادي
الكتالوني بالنجم الفرنسي تيري هنري.
وك�ش�ف��ت صحيفة «م��ون��دو دي�ب��ورت�ي�ف��و» في
خبر حصري ،أن برشلونة عرض على هنري
ف �ك��رة ت��دري��ب ال �ف��ري��ق ف��ي ف �ت��رة س��اب �ق��ة عند
تخبط نتائج فالفيردي.
وك��ان��ت ب��داي��ة ه �ن��ري ( 42ع��ام��ا) ال�ت��دري�ب�ي��ة
محبطة مع موناكو ،وانتقل مؤخرا ملونتريال
إمباكت في ال��دوري األميركي ،مما قد يؤجل
خطوة عودته لبرشلونة.
وزام ��ل ه�ن��ري ليونيل ميسي ك�لاع��ب ،عندما
قضى ثالث سنوات مع الفريق الكتالوني من
 2007عقب مشوار أسطوري مع أرسنال.
وترى إدارة البرشا في هنري مدربا مستقبليا
سيتبع نهجا هجوميا ممتعا ،لكنه يحتاج
للخبرة في عالم التدريب ،وال يمكن التسرع
في الحكم عليه من تجربة موناكو السيئة.
وبحسب الصحيفة الكتالونية ف��إن الفكرة
ال�س��اب�ق��ة إلدارة «ال�ب�ل��وغ��ران��ا» ك��ان��ت تتعلق
ب �ت �ع �ي�ين ه� �ن ��ري م ��درب ��ا رئ �ي �س �ي��ا واخ �ت �ي��ار
غ��اب��ي م�ي�ل�ي�ت��و ،م��داف��ع ب��رش �ل��ون��ة ال �س��اب��ق،
مساعدا له.

لم يرحم
خصمه ..فأقيل!

تيري هنري | انترنت

كشف حساب..
ديشامب
اح �ت �ف��ل دي��دي �ي��ه دي �ش ��ام ��ب ،امل ��دي ��ر ال�ف�ن��ي
ملنتخب ف��رن�س��ا ،ب�م�ب��ارات��ه رق ��م  100على
رأس القيادة الفنية لـ «الديوك» بالفوز على
ألبانيا مساء أول من أمس (األحد).
وف � ��از امل �ن �ت �خ��ب ال �ف��رن �س��ي ع �ل��ى م�ض�ي�ف��ه
األلباني  2-صفر ،في املباراة التي جمعت
بينهما في الجولة العاشرة من التصفيات
املؤهلة إل��ى ك��أس األم��م األوروب �ي��ة (ي��ورو
.)2020
و ك� ��ا ن� ��ت ه � ��ذه ا مل� � �ب � ��اراة ه� ��ي ر ق � ��م 100
ا ل �ت ��ي ي �خ��و ض �ه��ا د ي �ش��ا م��ب ع �ل��ى رأس
ا ل �ق �ي��ادة ا ل �ف �ن �ي��ة ل �ل �م �ن �ت �خ��ب ا ل �ف��ر ن �س��ي،
م�ن��ذ ت��و ل�ي��ه ا مل�س��ؤو ل�ي��ة ف��ي  2012خ�ل�ف��ا
ل�ل��وران ب�لان.
ون�ج��ح املنتخب ال�ف��رن�س��ي ف��ي ال �ف��وز ب �ـ65
م �ب��اراة م�ن��ذ وص ��ول دي �ش��ام��ب إل ��ى مقعد
املدير الفني ،وتعادل في  18مباراة ،بينما
تعرض للهزيمة في .17

والبرازيلي رونالدو.
كما دخ��ل الهداف الكويتي بشار عبداهلل
ق ��ائ� �م ��ة «ال � �ع � �ش ��رة ال � �ك � �ب ��ار» ب�ي��ن ه ��داف ��ي
امل� �ن� �ت� �خ� �ب ��ات ،ب �ت �س �ج �ي �ل��ه  75ه� ��دف� ��ا م��ع
«األزرق» .وح��ل ال�س�ع��ودي ماجد عبداهلل
في املركز  11عامليا ،متساويا مع األملاني
م �ي��روس�ل�اف ك �ل��وس��ه ب��رص �ي��د  71ه��دف��ا،
فيما ح��ل ال �ه��داف امل �ص��ري ح�س��ام حسن
باملركز  15برصيد  70هدفا.
واس � �ت � �ن� ��ادا ل �ل �ن �س �ب��ة ال �ت �ه��دي �ف �ي��ة ،ال �ت��ي
تعتمد على عدد األهداف الدولية مقارنة
ب��امل�ب��اري��ات ال��دول �ي��ة ،يختلف التصنيف
قليال.

في واقعة غريبة ج�دًا ،ق��رر ناد
إي �ط ��ال ��ي إق ��ال ��ة م ��دي ��ره ال�ف�ن��ي
بسبب انتصاره بنتيجة كبيرة
على خصمه ،ضمن منافسات
الدوري املحلي للشباب.
وفقد ماسيميليانو ريتشيني
وظ� � �ي� � �ف� � �ت � ��ه م � � � ��درب � � � ��ًا ل � �ف� ��ري� ��ق
إنفيكتاسورو اإليطالي تحت
س��ن  18ع��ام��ًا ،ب�ع��د أن اكتسح
خ� �ص� �م ��ه م� ��اري � �ن� ��ا ك��ال �ت �ش �ي��و
بنتيجة /27ص �ف��ر .ول��م يظهر
إن �ف �ي �ك �ت ��اس ��ورو أي «رح� �م ��ة»
ت�ج��اه خصمه امل�ت��واض��ع ال��ذي
ع� ��ان� ��ى اإلص � � ��اب � � ��ات ،واض� �ط ��ر
إلش � � ��راك أح � ��د الع� �ب ��ي ال��وس��ط
في مركز حراسة املرمى .وقدم
املدير الرياضي للنادي املهزوم
ش�ك��وى ب�ع��د امل �ب��اراة ،باعتبار
أن فريقه تعرض «لهزيمة مذلة
أظهرت قلة احترام مقزز».
وق ��دم ب��اول��و ب��روغ�ي�ل��ي رئيس
ن ��ادي إن�ف�ي�ك�ت��اس��ورو اع �ت��ذارا
فوريا إلدارة نادي مارينا بعد
امل � �ب � ��اراة ،ق �ب��ل أن ي �ع �ل��ن إق��ال��ة
ريتشيني بشكل فوري.
وق��ال ب��روغ�ي�ل��ي« :ل�ق��د صدمنا
وشعرنا بالندم الشديد بعد أن
سمعنا بخبر انتصار فريقنا
بنتيجة /27ص �ف��ر ع�ل��ى ن��ادي
مارينا».

 ..وينتصر لمدربه ساري
بتصريح جديد ،كسر كريستيانو رونالدو ،حالة الصمت التي الزمته بشأن أزمته مع مدرب يوفنتوس.
وتحدثت تقارير صحافية عن سوء العالقة بني رونالدو وساري ،بعد قرار األخير استبدال مهاجمه الفذ خالل آخر لقاءين ليوفنتوس ،فيما
ذهبت صحف إيطالية إلى أن رونالدو سب ساري لحظة خروجه من امللعب في لقاء ميالن األخير .حتى بعد تصريح ساري بأن سبب خروج
رونالدو كان تعرضه إلصابة ،شككت تقارير صحافية وزمالء لصاحب الكرة الذهبية  5مرات في صحة ما قاله املدرب املخضرم ،في أول
موسم له مع «السيدة العجوز» .إال أن رونالدو أكد ،بعد قيادته البرتغال للفوز على لوكسمبورغ  ،بأن مدرب يوفنتوس كان على حق .وقال الدون
لصحيفة إيبوال البرتغالية إن ساري كان محقا عندما استبدلني .خالل األسابيع الثالثة األخيرة كان لعبي محدودا».
وتابع« :الجميع يعلم أنني ال أحب استبدالي ،لكن لم تكن هناك مشكلة عما بدا ّ
علي بعد التغيير .كنت أحاول مساعدة يوفنتوس باللعب وأنا
مصاب» .وأضاف مهاجم ريال مدريد االسباني السابق« :ال يوجد العب يحب أن يتم استبداله ،لكنني أتفهم ذلك ألنني لم أكن جيدا في اللقاءين
بنسبة  100في املئة».

سان جيرمان محتار..

بين مبابي ونيمار
ق��ال ت�ق��ري��ر ص�ح��اف��ي أس�ب��ان��ي إن ن ��ادي ب��اري��س
س ��ان ج �ي��رم��ان ال �ف��رن �س��ي ،س�ي�ك��ون م�ج�ب�رًا على
السماح برحيل أح��د نجومه ف��ي الفترة املقبلة،
بسبب قانون اللعب املالي النظيف.
وذكرت صحيفة سبورت أن قضية البرازيلي
نيمار دا سيلفا ،نجم س��ان ج�ي��ر م��ان ،ترتبط
ار ت� �ب ��ا ط ��ًا ج ��و ه ��ر ي ��ًا ب �ح��ا ل��ة ك �ي �ل �ي��ان م �ب��ا ب��ي،
زميله بالفريق ،موضحة أن النادي الفرنسي
س�ي�ك��ون م�ض�ط��رًا ا ل��ى ا مل��را ه �ن��ة ع�ل��ى أ ح��د ه�م��ا
بسبب قانون اللعب املالي النظيف .وتابعت:
ان نيمار يريد م�غ��ادرة ب��ار ي��س ،و ب��ا ل��ر غ��م من
ذ ل��ك ،ف��إن إدارة ا ل �ن��ادي ا ل�ف��ر ن�س��ي ت��رى أ ن��ه ال
غ�ن��ى ع�ن��ه س ��واء ر ي��ا ض �ي��ًا أو م��ن و ج �ه��ة ن�ظ��ر
تسو يقية .
ولكنها أوضحت أن نيمار يكلف النادي كثيرًا من
الناحية املالية ،مشيرة إلى أن ليوناردو ،املدير
الرياضي في باريس شدد على أن مبابي يجب
أن يكون صاحب الدور الرئيسي في الفريق ،مما
ي��وض��ح أن ال �ن��ادي ق��د يستغني ع��ن ال�ب��رازي�ل��ي
بسبب اللعب املالي النظيف.
وتوقعت الصحيفة أن نيمار ،إذا ذهب إلى فيفا
ف��ي ال �ص �ي��ف ،ل�ت�ح��دي��د ق�ي�م��ة ل �ش��رط ج��زائ��ي في
ع �ق��ده ،ف�س�ي�ك��ون ط��ري��ق ب��رش�ل��ون��ة م �م �ه� ً�دا نحو
ضمه بعد دفع حوالي  180مليون يورو.

مبابي ونيمار في مناسبة سابقة

ُتوج بلقب مونديال الناشئين

«الفار ..ياب للبرازيل االنتصار»

ديشامب يحيي الجماهير بعد الفوز
على ألبانيا | أ.ف.ب

انتفض ال�ب��رازي��ل للمرة الثانية خ�لال أس�ب��وع واح��د ليهزم املكسيك /2 1أم��ام
جماهيرها ،ويحرز لقب ك��أس العالم لكرة القدم تحت  17عامًا للمرة الرابعة.
ورغم أن البرازيل أتيح له فرص أكثر في البداية ،فإن منتخب املكسيك نجح في
التقدم في الدقيقة  66عندما ارتقى برايان غونزاليس أعلى من املدافعني ليحول
برأسه كرة عرضية من اليسار في الشباك.
وعادل كايو جورج النتيجة من عالمة الجزاء قبل ست دقائق على النهاية ،بعد
تدخل حكم الفيديو املساعد الحتساب مخالفة ملصلحة فيرون.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت املحتسب بدل الضائع ،تلقى البديل الزارو تمريرة
عرضية ،ووضع الكرة بهدوء في املرمى ليشعل سعادة جماهير بالده.
وق��ال م��ارك��و روي��ز م��درب املكسيك «يستخدمون حكم الفيديو املساعد (ال�ف��ار)
عندما ي�ك��ون األم��ر ملصلحتهم .ك��ان��ت امل �ب��اراة تحت سيطرتنا حتى ق��رار حكم
الفيديو املساعد».

العبو البرازيل يحتفلون بالفوز باللقب | رويترز

الحرارة

الثالثاء

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

الجني السعودي
والجريدة اللبنانية
أص ��درت املحكمة ال�ج��زائ�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة حكمًا ف��ي القضية
امل�ع��روف��ة إع�لام�ي��ًا بقضية «ق��اض��ي ال�ج��ن» ال�ت��ي تضم 38
متهما ،وت��راوح��ت األح �ك��ام ب�ين ال �ب��راءة وال�س�ج��ن م��دة 20
عامًا للمتهمني الثالثة الرئيسيني بالقضية ،وهم القاضي
ومستشاران له.
تعود حيثيات القضية إل��ى ع��ام  2016عندما ص��در حكم
�اض ف��ي ق�ض�ي��ة ه��ي األغ � ��رب ف��ي ت��اري��خ ال�ق�ض��اء
ب � ��راءة ق� � ٍ
السعودي ،وربما العالم ،وذلك عندما استولى القاضي على
 600مليون ري��ال م��ن خ�لال ال��رش��وة وال�ت��زوي��ر واستغالل
الوظيفة ،وذل��ك عندما ادع��ى ،في معرض دفاعه عن نفسه،
بأنه لم يكن يدرك ما يفعله ألن جنيًا تلبسه وأصبح ينطق
ويتصرف نيابة عنه .وبعد عرضه على أحد أشهر الرقاة
أك��د ه��ذا «ال��راق��ي» أن الجني هو املسؤول عن كل ما ق��ام به
القاضي وأنه املتسبب الحقيقي في تهم الفساد ،وبناء على
ذلك فقد قضت املحكمة اإلدارية باملدينة املنورة حينها بعدم
إدانة القاضي بالفساد املالي واإلداري أو االستيالء على ذلك
املبلغ الضخم.
ش�ك��ل ذل��ك ال�ح�ك��م ص��دم��ة للعقل ال�ب�ش��ري ح�ي�ن�ه��ا ،ط��ارت
وك��االت األن�ب��اء بالقصة ،وتداولتها معظم وس��ائ��ل اإلع�لام
العاملية ،وجرى القبول بالحكم على مضض ،فمن يعترض
عليه فهو يعتبر طاعنًا في نزاهة واستقالل القضاء ،ولكن
ألن املوضوع صعب هضمه أو استيعابه فقد أصبح حديث
ً
ً
املجتمع بأكمله ،وانتظر الكثيرون طويال تدخال ما إليقاف
مهزلة ك�ب��رى .وج��اء امل��دد بعد ث�لاث س�ن��وات عندما ق��ررت
السلطات في اململكة إعادة محاكمة «قاضي الجني» ،وجرى
ذلك وحكم عليه بالسجن  20عامًا مع التنفيذ الفوري.
�أت ال�ح�ك��م ع�ل��ى ذك ��ر ال ��راق ��ي ،ال ��ذي ك��ان
وم ��ع األس ��ف ل��م ي � ِ
يجب أن يرافق الجاني الحقيقي رحلة العشرين عاما وراء
قضبان السجن.

***
تصدرت العناوين التالية غالف مجلة «األح��رار املصورة»،
وه��ي مجلة لبنانية أدب�ي��ة ثقافية فكاهية روائ �ي��ة .وم��ع أنه
لم ي��رد في ترخيصها أنها سياسية ،إال أن كل عناوينها
سياسية ،مثل:
• انتخابات ومقاطعة مجالس نيابية مطعون في شرعيتها.
• البحث في إلغاء الطائفية السياسية في الدستور.
• جدال حول دكتاتورية املجلس.
• سقوط سعر الليرة اللبنانية.
• انقسام نيابي حول إجراء االنتخابات البلدية.
• قانون اإليجارات موضع جدل.
• مشكلة تجنيس املهاجرين.
• نقاش حول الحدود اللبنانية الفلسطينية.
• أموال البالد بني السرقات والحرائق.
وي�ب��دو للوهلة األول��ى أن أخ�ب��ار الصفحة األول��ى م��ن املجلة
تتحدث ع��ن أح��داث الساعة ف��ي لبنان ،لكن بالتمعن أكثر
نجد أن تاريخ ص��دور املجلة يعود لعام  ،1927وهي مجلة
أس�ب��وع�ي��ة أص��دره��ا ج �ب��ران ت��وي�ن��ي ،م��ؤس��س ال �ن �ه��ار ،ع��ام
 ،1926ولم تستمر ألكثر من سنتني!
فما أشبه أخبار لبنان قبل  92عامًا باليوم .وبالتالي من
ي�ع�ت�ق��د أن وض ��ع ل�ب�ن��ان سيتغير إل ��ى األف� �ض ��ل ..ف�ه��و مع
األسف ..واهم جدًا!

مايو كلينك

البحـــــــر
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4.52 6.15
شروق

مغرب

6.12 11.33
ظهر
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حصاد السنين
مبارك فهد الدويلة

الحل في تغيير
المنهج واألسلوب

لم تكن مجرد ليلة عادية نامت فيها واستيقظت كأي يوم،
ب��ل ك��ان��ت ب��داي��ة لتحولها م��ن دون أي م�ق��دم��ات م��ن عالم
ً
نهائيا،
املتكلمني إل��ى عالم الصم ،بعدما فقدت سمعها
لكن األم��ل في شفائها ك��ان كبيرا بعدما أخبرها األطباء
ب��أن��ه يمكن زراع ��ة ق��وق�ع��ة ف��ي أذن �ه��ا ب�ش��رط تخليها عن
ممارسة ري��اض��ة «الجوجوتسو» القتالية ،ف��اخ�ت��ارت أن
تكمل في طريق ُحلمها وإن ك��ان املقابل أن تبقى صماء
طوال حياتها.
س ��ارة ال �ع��دوان��ي ال�ط��ال�ب��ة الجامعية م��ن ف�ئ��ة ال�ص��م روت
ل� �ـ سبقلا ق �ص �ت �ه��ا« ،ع �ن��دم��ا ك �ن��ت ف ��ي ال � � �ـ 22م ��ن ال �ع �م��ر،
استيقظت من نومي ول��م أشعر بسمع في أذن��ي اليمنى،
وراج �ع��ت ال�ط�ب�ي��ب وش �خ��ص ح��ال�ت��ي ب �ف �ق��دان س�م��ع ح��اد
حسي عصبي ،وبعدها بوقت قصير فقدت السمع بأذني
اليسرى ،وصرت من فئة الصم ،وحاولت وقتها أن أتكيف
م��ع ال��وض��ع وتعلم لغة اإلش��ارة وق��راءة الشفاه ومتابعة
حياتي واالستمرار في مشواري الرياضي».
وعبرت سارة عن حيرتها عندما أخبرها األطباء بفرصة
شفائها بالقول« :علمت أنه بإمكاني زراع��ة قوقعة يمكن
لي من خاللها أن أستعيد سمعي ،ولكن بشرط التخلي
عن رياضة (الجوجوتسو) القتالية ،ألنها تتسم بالعنف

سارة العدواني

وق��د ت��ؤدي النتكاسة حالتي ،فقررت أن أبقى صماء وال
حاجة لي للسمع اآلن بفضل دعم من حولي ،كما أن تلك
الرياضة هي حياتي كلها ،وأريد متابعة وتحقيق حلمي
ف�ي�ه��ا ب�ع��د أن ح�ق�ق��ت ع��دة إن �ج��ازات وأن ��ا ف��اق��دة للسمع،
آخ��ره��ا ميدالية ذهبية ف��ي بطولة العني وذهبية بطولة
غ��ران��د س�ل�ام ،وذه �ب �ي��ة ب�ط��ول��ة ك �ي �م��ورا ،وف�ض�ي��ة بطولة
لندن».

طالب الشباب بالتركيز على ّ
تعلم كيفية الكتابة والتحدث بطالقة

الملياردير وارن بافيت:
ً
ً
نجاحا
«حكواتيا» ..تصبح أكثر
كن
إسالم شكري

وارن بافيت

وي � ��واف � ��ق رج� � ��ل األع� � �م � ��ال وامل� �ل� �ي ��اردي ��ر
ال �ب��ري �ط��ان��ي ري �ت �ش ��ارد ب ��ران �س ��ون على
ن�ظ��ري��ة وارن ب��اف�ي��ت ،وي��ؤك��د أن ال�ق��درة
على التواصل بفعالية أمر بالغ األهمية
لتحقيق النجاح.
وقال رجل األعمال البريطاني في مدونة
ع� ��ام « :2016ال � �ي� ��وم ،إذا ك �ن��ت ت��ري��د أن
تنجح كرائد أعمال ،فيجب عليك أيضا
أن تكون متحدثًا لبقًا».
وأض��اف« :ولكن بالطبع ال فائدة من أن

تكون متحدثًا جيدًا ،إذا كان منتجك أو
ف�ك��رت��ك م�ج��رد ه ��راء ،وف��ي ال��وق��ت نفسه
ال يكفي الخروج للجمهور بمنتج رائع
فقط؛ بل يجب عليك أيضًا معرفة كيفية
إبالغ الناس بذلك».
أش ��ار ب��اف�ي��ت ف��ي ش��ري��ط ف�ي��دي��و لهيئة
االذاع� � ��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ،ن �ش��ر ع ��ام ،2009
إل��ى ش �ع��وره ب��ال��رع��ب م��ن ال�ت�ح��دث أم��ام
ال �ج �م �ه��ور ،ع �ن��دم��ا ك� ��ان ف ��ي امل��رح�ل�ت�ين
الثانوية والجامعية.

مضاعفات اإلنفلونزا
قد تكون مميتة للصغار ..وكبار السن

في البداية ،قد تبدو اإلنفلونزا كأنها نزلة برد يصاحبها رشح
ً
األنف والعطاس والتهاب الحلق ،ولكن ع��ادة ما تظهر نزالت
البرد ببطء ،بينما تأتي اإلنفلونزا فجأة ،وعلى الرغم من أن
ً
نزلة ال�ب��رد يمكن أن تعد مصدر إزع��اج ،فإنك تشعر ع��ادة أن

مساءً

الصــــالة

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

محمد عبدالناصر

وجه املستثمر وامللياردير وارن بافيت،
الذي يعتبر أشهر مستثمر في بورصة
ن�ي��وي��ورك ،ورئ�ي��س مجلس إدارة شركة
ب� �ي ��رك� �ش� �ي ��ر ه � � ��اث � � ��اواي ،ن �ص �ي �ح ��ة إل ��ى
ال �ش �ب��اب ،ط��ال�ب�ه��م ف�ي�ه��ا ب��ال�ت��رك�ي��ز على
تعلم كيفية الكتابة ،وال�ت�ح��دث بطالقة
واالس �ت �ث �م��ار ف��ي ال �ن �ف��س ،وف ��ق م��ا ذك��ر
موقع «سي إن بي سي».
ُ
وي��وض��ح ب��اف�ي��ت ،ف��ي ف�ي��دي��و ن �ش��ر على
موقع التواصل االجتماعي «لينكد إن»:
«ان الطريقة السهلة التي تجعلك ترفع
م��ن ق��درات��ك ،وت��رف��ع م��ن تقييمك بنسبة
 ،%50أك �ث��ر م �م��ا أن ��ت ع�ل�ي��ه اآلن  -على
األقل  -هي صقل مهارات االتصال لديك
 املكتوبة والشفوية».يقول بافيت« :إذا لم تتمكن من التواصل،
فسيكون األمر مثل الغمز إلى شخص ما
في الظالم ،رد الفعل املتوقع «لن يحدث
ش ��يء»ُ ،ي�م�ك��ن أن ي�ك��ون ل��دي��ك ك��ل ال�ق��وة
الذهنية في العالم ،لكن يجب أن تكون
ق� � ��ادرا ع �ل��ى ال �ن �ق��ل واإلي � �ص� ��ال ب�ط��ري�ق��ة
جيدة».

مساءً

ً
صباحا

فجر

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

سارة العدواني لـ سبقلاَّ :
فض ْلت
البقاء صماء ..مقابل تحقيق حلمي

األعراض

اإلنفلونزا أسوأ بكثير.

األسباب
تنتقل فيروسات اإلنفلونزا عن طريق الهواء عبر ال��رذاذ عند
ّ
التحدث.
قيام شخص حامل للعدوى بالسعال أو العطاس أو
ً
وي �م �ك �ن��ك اس �ت �ن �ش��اق ال� � ��رذاذ م �ب��اش��رة أو ع ��ن ط��ري��ق ال�ت�ق��اط
ال�ج��راث�ي��م م��ن أح��د األش �ي��اء – م�ث��ل ال�ه��ات��ف أو ل��وح��ة مفاتيح
الكمبيوتر – ثم نقلها إلى عينيك أو أنفك أو فمك.
ّ
تتغير فيروسات اإلنفلونزا باستمرار ،حيث تظهر بسالالت
َ
ّ
جديدة بشكل منتظم ،فإذا تعرضت لإلصابة باإلنفلونزا في
َ
ً
السابقُ ،
في َ
أجساما مضادة
حتمل أن يكون جسمك قد ك� َّ�ون
ّ
بالفعل ملحاربة تلك الساللة املعينة من الفيروس .أما إذا كانت
فيروسات اإلنفلونزا املستقبلية مماثلة لتلك التي َّ
تعرضت
لها م��ن ق�ب��ل ،س��واء ع��ن ط��ري��ق اإلص��اب��ة ب��امل��رض أو م��ن خالل
التطعيم ،فقد تقي هذه األجسام املضادة من العدوى أو تقلل
من ّ
حدتها.

وصل سعرها إلى  275ألف دينار

 F.P. Journeتطلق ساعتها الجديدة
Astronomic Souverain
وليد الصقعبي

أعلى مد

استيقظت من نومها فوجدت نفسها فاقدة للسمع

ُ
اإلنفلونزا عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي – األنف
ً
والحنجرة والرئة .تختلف اإلنفلونزا ،التي ُيطلق عليها عادة
ُ
النزلة ال��واف��دة ،عن فيروسات «إنفلونزا» املعدة التي تسبب
اإلسهال والقيء.
ي�م�ك��ن أن ت �ك��ون اإلن �ف �ل��ون��زا وم�ض��اع�ف��ات�ه��ا م�م�ي�ت��ة .وم ��ن بني
األش �خ��اص األك �ث��ر ع��رض��ة ل�لإص��اب��ة ب�م�ض��اع�ف��ات اإلن�ف�ل��ون��زا
األط�ف��ال ال�ص�غ��ار ،وم��ن تزيد أع�م��اره��م على  65ع� ً
�ام��ا ،النساء
ال �ح��وام��ل ،األش �خ��اص ال��ذي��ن ي �ع��ان��ون ض�ع��ف ج �ه��از امل�ن��اع��ة،
الذين يعانون أمراضًا مزمنة .ويوفر تلقي التطعيم
األشخاص ً
السنوي حماية مثلى ضد اإلنفلونزا.

قدمت شركة  F.P. Journeساعتها الجديدة Astronomic Souverain
املستوحاة من ساعة الجيب التي أنتجها فرانسوا بول ج��ورن عام
 ،1987التي بدورها استوحيت من األعمال السابقة لبريجيه وجورج
دانييلز.
ت �ح �ت��وي ال �س��اع��ة ع �ل��ى  18ت�ع�ق�ي��دة م �ث��ل :ت��وق �ي �ت�ين ،م��راح��ل ال�ق�م��ر،
التوقيت الفلكي ،الليل والنهار ،الشروق والغروب ،احتياطي الطاقة
وغيرها من التعقيدات الجميلة،
وق��د حقق ه��ذا االص ��دار نجاحًا ب��اه�رًا ف��ي م��زاد Only Watch 2019
حيث ج��رى بيع ساعة  Astronomicمشابهة ب��إص��دار مميز للمزاد

%86

غائم إلى غائم جزئياً مع فرصة ألمطار متفرقة
والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة
( 12ـــ  38كلم /ساعة).

تصدرها شركة دار سبقلا للصحافة والطباعة والنشر ،الكويت ص.ب  21800الصفاة • الرمز البريدي  13078برقياً :سبقلا
فاكس • 24816941 :البدالة ٤/22/24812819 :خطوط • التحرير • 24812823 :االشتراكات24844578 - 1807111 :
االعالن 24842818 :و • 24834310المطابع التجارية • 201/24812822 :االنترنتEMAIL: INFO@ALQABAS.COM.KW • :

كالم الناس

15

الصغرى

24

الكبرى

الرطوبة

أدنى جزر

4.53

2.31

بمبلغ  1.8مليون فرنك سويسري ما يقارب  553ألف دينار.
هذا اإلصدار مشابه بشكل كبير مع الساعة املباعة باستثناء املعدن
ُ
ال��ذي ُصنعت منه الساعة ،حيث استخدم الستيل لتصنيع القالب،
ولون املينا الفضي ،وظهر الساعة ،اما املينا فمصنوعة من الذهب،
ُ
وك��ذل��ك ال �ج �س��ور وأج � ��زاء امل �ح��رك .أم ��ا م��ن ن��اح�ي��ة امل �ح��رك ف�ق��د ز ِّود
بسبرقني رئيسيني للطاقة ،اللذين يمكن رؤيتهما جزئيا من أسفل
الجسر ،ما يعطي عمقا هندسيا للحركة.
الحجم 44 :مم.
املحرك :تكويك يدوي.
احتياطي الطاقة 40 :ساعة.
السعر 275 :ألف دينار كويتي.

كلما اشتدت األزمات وتعقدت األمور وتالشت الحلول لجأ البعض
الى الحلقة األضعف في املنظومة ،وهذا ما يحدث هذه األي��ام ،حيث
يطرح البعض حل األزمة السياسية التي تمر بها البالد اليوم بحل
مجلس األم ��ة ،الحلقة األس�ه��ل لتفريغ الشحنات العاطفية! بينما
املشكلة تكمن في سيطرة األجهزة التنفيذية للحكومة على األجهزة
الرقابية التابعة لها ،وتزداد هذه املشكلة رسوخًا ووضوحًا اذا تمت
أيضا السيطرة على القرار داخ��ل مجلس االم��ة السلطة التشريعية
وال��رق��اب �ي��ة ،وأص �ب��ح ال �ق��رار ال�ت�ش��ري�ع��ي ي�ت��م ب��ال �ت��واف��ق م��ع السلطة
التنفيذية والتنسيق معها!
ف��ان ح��دث واخ�ت��ار رئ�ي��س ال ��وزراء بعض وزرائ ��ه  -مثال  -م��ن غير
نظيفي ال �ي��د ،ف�م��ن غ�ي��ر امل�س�ت�ب�ع��د أن ت�ت��م ت �ج ��اوزات ع�ل��ى ال�ل��وائ��ح
والقوانني وت�ط��اول على امل��ال العام في رابعة النهار ،دام ان الفتوى
والتشريع والجهاز امل��رك��زي للمناقصات ولجنة التظلمات ودي��وان
الخدمة املدنية يتم توجيه القرار فيها من قبل مجلس ال��وزراء! وقد
عايشت شخصيًا هذا التدخل فيما مضى من األيام! لذلك سمعنا
مؤخرًا بتجاوزات التأمينات وتجاوزات صفقات السالح وصندوق
الجيش وضيافة الداخلية وغيرها كثير ،وكلها تمت بسبب ضعف
الرقابة على أجهزة الدولة أو تواطئها في بعض الحاالت!
هل تغيير رئيس الحكومة يأتي بالحل املنشود؟! شخصيا؛ ال أظن!...
ألن القادم سيكون من نفس املدرسة وسيتم اختيار ال��وزراء بنفس
املحاصصة ،وستأتي حكومة لم يخترها رئيس الوزراء بل شاركت
في االختيار جهات عدة فرضت رؤيتها على التشكيل الحكومي!
عندنا مشكلة اخرى يعاني منها البلد بشكل دائم ،وهي أن رئيس
الحكومة وعددا من الوزراء وبالذات وزراء الداخلية والدفاع ومجلس
ً
ال��وزراء ع��ادة ما يحرصون على كسب ود النواب بتسخير أجهزة
الدولة لهم ولو أدى األم��ر الى تجاوز بعض اللوائح والنظم ،وه��ذا ما
ح� ّ�ول مجلس األم��ة ال��ى فسطاطني ،االول يمثل األم��ة والثاني يمثل
ال��رغ �ب��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة وت��وج�ه��ات�ه��ا! وه ��ذا م��ا أض �ع��ف ال� ��دور ال��رق��اب��ي
للمجلس ال��ذي أصبحت األغلبية فيه تمثل الحكومة! لذلك شاهدنا
ظاهرة التعيينات البراشوتية في املناصب القيادية ،وظاهرة ترسية
املناقصات على ثاني أقل األسعار وفتاوى الرأي فيها مرجوح وليس
راج�ح��ا وغيرها م��ن ال �ق��رارات التي تعطي انطباعا بتدخل الجهاز
الحكومي فيها دون اعتراض واضح من مجلس األمة!
اليوم الخيارات محدودة ،وتغيير منهج االدارة الحكومية أمر مستبعد
في ضوء الخيارات املتاحة ،لذلك ستستمر األزمة وسنستمر على
نفس املنهج واألسلوب ،وسنواجه نفس املشكلة خاصة في وجود
نظام الصوت الواحد الذي يساعد الحكومة على توجيه النتائج كما
تشاء ،سنواجه حكومة محاصصة ،وسيكون لدينا برملان تهيمن
الحكومة على األغلبية فيه ،وستضعف جميع األدوات الرقابية في
ممارسة دورها وسيسعى بعض الوزراء الى التكسب من املال العام
بالتطاول عليه ،وسيلقى بعض الفتات على بعض النواب الستمرار
ممارسة هواية ال أرى ال أسمع ال أتكلم!
إذن ما الحل..؟
قبل ك��ل ش��يء الب��د اال يكون ه��م رئيس ال ��وزراء االول كسب رضا
النائب وتهميش الدور الرقابي للبرملان ثم بعد ذلك تأتي النقاط التالية
اذا أردنا حكومة مستقرة:
ً
اوال :تغيير قانون الصوت الواحد ورفع التدخل في العملية االنتخابية.
ثانيًا :اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وحاجة الوزارات لهم وقناعتهم
باملمارسة الديموقراطية وليس وفق واسطاتهم.
ثالثًا :الغاء احتكار أبناء األسرة لبعض وزارات السيادة.
رابعًا :إعطاء استقاللية مطلقة للجهات الرقابية التابعة للحكومة.
هذه «بعض» مالمح اإلص�لاح املنشود ،وننوه الى أهمية استقاللية
القضاء ،ونتمنى عدم التدخل في قراراته ،ورحم اهلل شاعر الفصحى
«في فمي ماء ،وهل يخفى القمر»!

عمالق تكنولوجي جديد

«ياهو» و«الين»..
اندماج بـ 30مليار دوالر
أع� �ل� �ن ��ت م �ج �م��وع��ة
س��وف��ت ب �ن��ك ام��س
أن �ه��ا ت��وص�ل��ت إل��ى
ات � �ف � ��اق ل�ل�ان ��دم ��اج
ب � � � � � �ي � � � � ��ن وح� � � � � � � � � � � ��دة
اإلن �ت��رن��ت «ي��اه��و ال �ي��اب��ان» ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا ،وش��رك��ة تطبيقات
املراسلة «الي��ن» اململوكة لشركة نافر الكورية الجنوبية ،في
خطوة ق��د تضعهما وس��ط املنافسني ،وم��ن املتوقع أن يجري
االن�ت�ه��اء م��ن عملية االن��دم��اج ف��ي أك�ت��وب��ر  ،2020وف��ق م��ا ذكر
«موقع تيك كرانش».
وأش � ��ارت «روي� �ت ��رز» ال ��ى أن ه ��ذه ال �خ �ط��وة ت�ن�ش��ئ ع�م�لاق��ًا
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ًا ق �ي �م �ت��ه  30م �ل �ي��ار دوالر ،وت ��أم� ��ل «ي ��اه ��و»
و«الي��ن» في التنافس على س��وق االنترنت في ظل عمالقة
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا م� ��ن ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة وال � �ص�ي��ن ،ال��ذي��ن
يسيطرون على هذه السوق.
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