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أدى اليمين الدستورية رئيساً للحكومة الـ36

األمير للخالد :ثوبك نظيف..
حارب الفساد والمفسدين
حملناك مسؤولية كبيرة ..الله يساعدك عليها
¶ َّ

يوسف المطيري
وض��ع س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد رئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ال� �ـ 36في
تاريخ الكويت ،في عهدة سمو الشيخ صباح الخالد،
ب��أم��ر أم �ي��ري أص � ��دره س �م��وه أم ��س ب�ت�ع�ي�ين ال�خ��ال��د
رئ �ي �س��ا ل � �ل� ��وزراء ،ك �م��ا ان� �ف ��ردت سبقلا أم� ��س ،وأم ��ر
سموه بمنح الخالد لقب «سمو».
وخ ��اط ��ب س �م��و األم �ي��ر ال �خ��ال��د ،ع �ق��ب أدائ � ��ه ال�ي�م�ين
الدستورية أمامه ،بحضور سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد ،بقوله« :حملناك مسؤولية كبيرة ،اهلل

سمو األمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء خالل المراسم | كونا

قضية اليوم
ت�ص��درت أح��داث أول م��ن أم��س وس��ائ��ل اإلع�لام
العربية والعاملية ،وع��ادت الكويت لتؤكد مجددا
أن�ه��ا دول��ة ق��ان��ون وم��ؤس�س��ات ،تحظى بحكمة
قائد وأمير استثنائي ،استطاع أن يخرج بالده،
بكل سالسة ،من أزمة سياسية ليست بالهينة،
ب �ق��وة ال �ق��ان��ون وال��دس �ت��ور وال ��دراي ��ة السياسية
العميقة.
باألمس ،وبعد صدور مرسوم أميري ،بتكليف
س �م��و ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د رئ �ي �س��ا ملجلس
ال � ��وزراء ،س ��ادت أج ��واء ت �ف��اؤل اف�ت�ق��دن��اه��ا منذ

محطات في مسيرة الخالد
¶ ثامن شخصية تتولى منصب رئيس الوزراء.
¶ بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت
عام .1977
¶ ملحق دبلوماسي في «الخارجية» عام .1978
¶ التحق بوفد الكويت الدائم لدى االمم املتحدة في نيويورك
بني  1983و.1989
¶ س�ف�ي��ر ال �ك��وي��ت ل ��دى ال �س �ع��ودي��ة وم �ن��دوب ال �ب�ل�اد ل��دى
منظمة املؤتمر االسالمي من  1995إلى .1998
¶ رئيس جهاز االمن الوطني بدرجة وزير في .1998
¶ وزير الشؤون في يوليو .2006
¶ وزير اإلعالم في مايو  2008ويناير .2009
¶ وزير الخارجية في .2011
¶ نائب لرئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر للخارجية ووزي��ر
دولة لشؤون مجلس الوزراء في فبراير .2012
ـ¶ نائب أول لرئيس مجلس ال��وزراء ووزير للخارجية في
.2014
¶ ن��ائ��ب ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي� ��ر ل�ل�خ��ارج�ي��ة في
ديسمبر .2017

يساعدك عليها ..ان��ت ثوبك نظيف ،ف�ح��ارب الفساد
واملفسدين ،وليوفقك اهلل لصالح البالد والعباد».
ورد الخالد على سموه« :أشكر سموك على هذه الثقة
ال�غ��ال�ي��ة وأس ��أل اهلل ال�ع�ل��ي ال�ق��دي��ر أن يعينني على
تحملها ،وأعاهد سموك على القيام بكل ما أستطيع
الستمرار املسيرة املباركة».
ُ ِّ
وتعد الحكومة التي كلف الخالد باختيار أعضائها
األول��ى ل��ه ،بينما يعد ثامن رئيس وزراء ،في تاريخ
البالد السياسي.
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تفاؤل ..وعهد جديد

زم��ن ط��وي��ل ،بعد أن اتسعت مطالبات شعبية
وس�ي��اس�ي��ة ف��ي األش �ه��ر امل��اض�ي��ة ،ت �ن��ادي بنهج
حكومي جديد ،إث��ر انتشار الفساد في معظم
أج �ه��زة ال ��دول ��ة ،واس �ت �ن��زاف امل ��ال ال �ع��ام بشكل
ع �ش��وائ��ي ،ف��ي وق��ت ت�ع��ان��ي امل�ي��زان�ي��ة م��ن عجز
يحتاج إلى ترشيد في اإلنفاق ،ال التوسع فيه،
علما ب��أن أسعار النفط مستمرة في هبوطها،
م ��ا ي �س �ت �ل��زم ت �ط �ب �ي��ق ب ��رن ��ام ��ج إص� �ل��اح م��ال��ي
واقتصادي مؤجل منذ سنوات ..تأجيل تواكب
مع مطالبات شعبوية لم تقو حكومات متتالية

على صدها ومواجهتها ...فانتشر التبذير!
إن ال �ت �ح��دي��ات االق �ت �ص��ادي��ة وال �س �ي��اس �ي��ة ال�ت��ي
سيواجهها سمو الشيخ صباح الخالد في هذا
التوقيت الحساس ،استثنائية وغير مسبوقة،
مغلفة بتفاؤل شعبي كبير ينشد تغيير النهج
الحكومي املعمول به ،ب��دءا بإعادة االعتبار إلى
س �ي��ادة ال �ق��ان��ون وامل �ح��اس �ب��ة ال� �ج ��ادة امل �ف �ق��ودة
م�ن��ذ زم ��ن ب�ع�ي��د ،وإط �ل�اق ال �ي��د ال �ح��ازم��ة بوجه
الفاسدين.
ك �م��ا أن ال �ج �م �ي��ع ب� ��ات ي�ن�ت�ظ��ر ح �ك��وم��ة تحمل

لقب سمو
أصدر سمو أمير البالد أمرًا أميريًا أمس بمخاطبة رئيس
مجلس الوزراء بلقب سمو الشيخ صباح الخالد.
وج ��اء أم��ر س�م��و األم �ي��ر ف��ي ال �ي��وم ن�ف�س��ه ،ال ��ذي ص��در فيه
تكليف الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة.
ٌّ
وس�ب��ق ال�خ��ال��د ف��ي نيل لقب سمو رئ�ي��س ال� ��وزراء ،ك��ل من
الشيخ ن��اص��ر املحمد ،ال��ذي ص��در األم��ر األم�ي��ري الخاص
بمخاطبته بــ«سمو» في يوم تشكيله للحكومة نفسه ،في
 9فبراير  ،2006والشيخ جابر املبارك الذي ُمنح لقب سمو
في  27ديسمبر .2011

وجوها جديدة وقوية ،بصفات وأخ�لاق رجال
الدولة القادرين على املواجهة ،بعيدا عن سياسة
املحاصصة ،واملجامالت ،والتعيينات العشوائية.
فما حصل في الحكومات السابقة ،والحكومة
األخ�ي��رة على وج��ه الخصوص ،ل��م يعد مقبوال
ع�ل��ى اإلط �ل��اق ،ون �خ��ص ب��ال��ذك��ر ال � ��وزراء ال��ذي��ن
خرجوا عن التضامن الحكومي ،ولهثوا خلف
أم �ج��اده��م ال�ش�خ�ص�ي��ة ف��ي وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل،
بعيدا عن مصلحة الوطن واملواطنني.
إن أم� ��ام س �م��و ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ،ف��رص��ة

 10مطالب نيابية في يوم واحد
فهاد الشمري
وض��ع ع��دد م��ن ال �ن��واب أم��س  10مطالب في
ع �ه��دة س�م��و رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء الشيخ
ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د ،وش � � ��ددوا ف ��ي ت �ص��ري �ح��ات
متفرقة على ض��رورة إطل��اق مرحلة جديدة
ي�ت�س�ي��ده��ا تطبيق ال �ق��ان��ون وت �ك��ري��س دول��ة
امل� � ��ؤس � � �س� � ��ات ،ف � �ض �ل�ا ع� � ��ن ت � �ع� ��زي� ��ز ت � �ع� ��اون

السلطتني وحلحلة امللفات العالقة وتحقيق
تطلعات املواطنني .وتمثلت تلك املطالب في
اآلتي:
ن�ه��ج ج��دي��د ،وزارة ك� �ف ��اءات ،ب��رن��ام��ج عمل
شامل ،مكافحة الفساد ،حماية املال العام،
ق� ��وان �ي�ن إص�ل�اح� �ي ��ة ،ت � �ع� ��اون م� ��ع امل �ج �ل��س،
تحسني امل�ع�ي�ش��ة ،إي �ق��اف ال��واس �ط��ات ،ودع��م
ملف العفو.

إيماني راسخ بقدرة أهل الكويت
على العبور بسفينة العز إلى بر األمان
(من أقوال سمو األمير)

آخر استقبال لوزير ٍ للخارجية
ك ��ان آخ ��ر اس �ت �ق �ب��ال رس �م��ي ل�ل�ش�ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
بصفته نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الخارجية
ظ �ه��ر أم� ��س ،اذ ع �ق��د اج �ت �م��اع��ًا م��ع ن �ظ �ي��ره ال�ي��ون��ان��ي
نيكوس دندياس الذي يزور البالد حاليًا.

«بوخالد األول»
جريًا على عادة املجتمع الكويتي ،يفضل مناداة الشخصيات
سواء في العمل أو في األمور اليومية بالكنية أو اللقب.
ومع صدور األمر األميري بتعيني سمو الشيخ صباح الخالد
رئيسًا ل�ل��وزراء ،فإنه بذلك يكون «ب��و خالد» األول في تاريخ
رؤساء الحكومات في البالد.
فقد شكلت أول حكومة في تاريخ الحياة النيابية برئاسة أمير
البالد الراحل عبداﷲ السالم في  17يناير  1962واستقالت
في  26يناير  1963بسبب االنتهاء من وضع دستور البالد،
وك��ان األمير الراحل يكنى «بوسعد» .وم��ر على الحكومات
بعدها ع��دد م��ن رؤس ��اء ال� ��وزراء ،إذ تقلد املنصب منذ عام
 1963إل��ى  ،1965سمو رئيس ال ��وزراء آن��ذاك الشيخ صباح
السالم وكنيته «بوسالم».
أما رئيس الحكومة الثالث فكان األمير الراحل الشيخ جابر
األحمد منذ  1965إلى  ،1978وكانت كنيته «بومبارك».
وفي الفترة من  1978إلى  2003تولى رئاسة الوزراء املغفور
له الشيخ سعد العبداهلل املكنى «بوفهد»،
وفي الفترة من  2003حتى  2006تولى املنصب سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد «بوناصر».
وح�م��ل اس��م «ب��وص �ب��اح» ك��ل م��ن رئ�ي�س��ي ال� ��وزراء السابقني
الشيخ ناصر املحمد منذ  2006إل��ى  ،2011وسمو الشيخ
جابر املبارك من  2011إلى .2019

وزراء سابقون وقوى سياسية:نرفض توزير «هذا ولدنا»
غنام الغنام
رسم وزراء سابقون وممثلو التيارات
والقوى السياسية في البالد «خريطة
ط ��ري ��ق» ل �ش �ك��ل ال �ح �ك��وم��ة ال �ج ��دي ��دة،
امل� �ن� �ت� �ظ ��ر م � ��ن س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
الخالد تشكيلها.

وط ��ال� �ب ��وا ف ��ي ت �ص��ري �ح��ات ل � �ـ قلا
ب� � �ض � ��رورة اخ� �ت� �ي ��ار ال � � � � ��وزراء ال� �ج ��دد
ع� �ل ��ى م � �ب ��دأ ال � �ك � �ف� ��اءة وال � � �ق� � ��درة ع �ل��ى
ال �ع �م��ل واإلن � �ج� ��از ،ول �ي��س ع �ل��ى م�ب��دأ
امل �ح��اص �ص��ة وال� �ت ��رض� �ي ��ات ال �ح��زب �ي��ة
«وهذا ولدنا» كما جرت العادة سابقا.
ود ع��وا إ ل��ى ض��رورة تشكيل حكومة

ج��د ي��دة ك�ل�ي��ا ،ت�ت�م�ي��ز ب��رؤ ي��ة ج��د ي��دة
و ن� �ه ��ج م �خ �ت �ل��ف ،ف ��ي ع�ل��اج ا مل �ل �ف��ات
ا ل� � �س � ��ا خ� � �ن � ��ة وا مل � � �ع � � �ل � � �ق� � ��ة ،را ف� � �ض �ي��ن
ف � ��ي ا ل � ��و ق � ��ت ع� �ي� �ن ��ه ،م � ��ا ي � �ت � ��ردد ع��ن
ع� ��ودة أ غ �ل��ب ا ل� � ��وزراء ف ��ي ا ل �ح �ك��و م��ة
ا مل �س �ت �ق �ي �ل��ة ،ال س �ي �م��ا م ��ن ا ح �ت��ر ق��ت
ا س � � �م� � ��اؤ ه� � ��م ف � � ��ي م � �ل � �ف � ��ات م� �ع� �ي� �ن ��ة،

م��ؤ ك��د ي��ن أن ذ ل ��ك ل��و ح ��دث س�ي�ش�ك��ل
ً
ص ��د م ��ة ل �ل �ش �ع��ب ا ل� � ��ذي ي �ع �ل ��ق أ م�ل��ا
ك �ب �ي��رًا ع �ل��ى ا ل �ح �ك��و م��ة ا ل �ج��د ي��دة ف��ي
ت �ح �ق �ي��ق م �ط��ا ل �ب��ه .و ب �ي �ن ��وا أن أ م ��ام
ا ل� �ح� �ك ��و م ��ة ا ل � �ج ��د ي ��دة ا س �ت �ح �ق��ا ق��ات
ك�ب�ي��رة ف��ي ف �ت��رة ز م�ن�ي��ة ق �ص �ي��رة ،م��ا
يجعل مهمتها تاريخية.

تثمين جليب الشيوخ بيد مجلس الوزراء
مشعل السالمة
كشف مدير بلدية الكويت احمد املنفوحي ان تثمني منطقة
ً
جليب الشيوخ يعتبر ح�لا ألزم��ة تلك املنطقة ،واالم��ر بيد
مجلس الوزراء حاليًا.
وأس�ف��رت الحملة على «مخالفات الجليب» ،ال�ت��ي ترأسها
امل�ن�ف��وح��ي أم��س ب�م�ش��ارك��ة وك�ي��ل وزارة ال��داخ�ل�ي��ة الفريق
عصام النهام ،والوكيل املساعد لشؤون االمن العام الفريق
الشيخ فيصل ال �ن��واف ،وع��دد م��ن امل�س��ؤول�ين ف��ي الجهات
ً
املعنية ،عن اغالق  120محال ،وقطع التيار الكهربائي عن
 43ع�ق��ارًا ،ورف��ع حمولة  10االف طن من امل��واد االنشائية

وامل�ه�م�لات ،وإزال ��ة  223مظلة تجارية وض�ب��ط  120بائعًا
ً
ج��ائ�لا وإحالتهم ال��ى الجهات املعنية إلبعادهم ع��ن البالد
واتالف طنني من املواد الغذائية.
واك� ��د م��دي��ر ال�ب�ل��دي��ة ان ال�ج�م�ي��ع الح ��ظ ال �ف��رق ال�ك�ب�ي��ر في
املنطقة بعد ان اتخذت االجراءات ضد املخالفني واملخالفات.
واض��اف :خالل االشهرالثالثة املقبلة ستتم دراسة النتائج
وتقييمها ،على ان يتم خاللها اغ�لاق  2700محل ،وقطع
التيار الكهربائي عن املنازل التي تستغل كمطابخ مركزية
وورش حديد ومصانع ،مشيرًا الى ان تثمني املنطقة يعتبر
من الحلول وهو بيد مجلس الوزراء.
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المنفوحي وقيادات الداخلية في حملة الجليب | تصوير محمد خلف

ثقة كبيرة
بمسيرة حافلة
ه�ن��أ س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د سمو
الشيخ صباح الخالد بنيله ثقة سمو أمير البالد.
وق ��ال ف��ي رس��ال��ة ت�ه�ن�ئ��ة ب�ع�ث�ه��ا إل �ي��ه :إن اخ�ت�ي��اره
رئيسًا للوزراء ينم عما يحظى به لدى سمو األمير
من «مكانة عالية وثقة كبيرة لقاء مسيرته العملية
الحافلة باإلنجازات والعطاءات في خدمة الوطن».

ت��اري�خ�ي��ة وذه�ب�ي��ة ل�ل�ن�ج��اح ،ق��وام�ه��ا ال�ت��ري��ث في
اختيار فريقه الحكومي ،والتخلص من الوزراء
ال �ع��اب �ث�ين ،واألس� �م ��اء ال �ف��اس��دة ف��ي م��ؤس�س��ات
ال��دول��ة ..واأله��م تقديم رؤي��ة اقتصادية واضحة
املعالم ،وإقناع الشارع بها ..تلك الخطة التي تنقذ
الكويت من مصيرها النفطي املجهول.
إن الجميع متفائل ال �ي��وم ..وع�ل��ى سمو الشيخ
صباح الخالد مهمة عدم تخييب الظن ،متسلحا
برؤية واضحة ،وفريق وزاري قوي وجديد.

سبقلا

مختصر مفيد
عودة وزراء الحكومة
السابقة ..ساقطة
ً
ً
وشعبيا!
سياسيا

ُع ْمر الحكومة وراء
اعتذارات التوزير !
حمد السالمة
 110وزراء في  8سنوات ،رقم أرعب كثيرًا من الشخصيات
التي عرضت عليها املناصب الوزارية ،وأكدت مصادر أنه
خ�لال السنوات املاضية رف��ض ع��دد كبير ال��دخ��ول في أي
تشكيل وزاري  ،علما بأن العزوف هذه املرة ،مرتبط بالعمر
الزمني القصير مع نهاية دور االنعقاد األخير ملجلس األمة
الحالي ،ال��ذي ل��ن يزيد على سنة ،وف��ي ه��ذه االث�ن��اء ترتفع
االصوات واملزايدات ويستسهل البعض «الطق» بالحكومة
من اجل حفنة من االصوات في االنتخابات.
وفسرت املصادر املخاوف املسيطرة على البعض بضرورة
االج��اب��ة ع��ن س ��ؤال م �ح��دد ه ��و« :م ��ا امل �ط �ل��وب م��ن ال��وزي��ر
القادم؟» ال سيما ان بعض اعضاء الحكومة املستقيلة ال
يواجهون مشاكل او خالفات مع نواب مجلس األم��ة ،ومع
ذلك نجدهم في حيرة من امرهم ،يدارون اي مواجهة طارئة
غير محسوبة النتائج ،ومع ذلك تحذر املصادر املتابعة من
اي رغبة قد تطفو على السطح لالستمرار بنفس التشكيلة
نسبيا حتى نهاية دور االنعقاد الحالي ،ألن ذلك سيخيب
آمال من ينتظر التغيير.
وح�س��ب م�ص��ادر اخ ��رى ،ف��إن البعض ي��رى ض ��رورة ان
ي �ك��ون ت�ش�ك�ي��ل ال�ح�ك��وم��ة االول� ��ى ل�س�م��و ال�ش�ي��خ ص�ب��اح
الخالد متسقا مع تركيبة مجلس االمة ،خاصة ان هناك
نوابا يبحثون عن الفرصة األخيرة في تقديم استجواب
«ش �ع �ب ��وي» ل �ك �س��ب ود ال �ن��اخ �ب�ي�ن ،ال� �ه ��دف م �ن��ه تلميع
صورتهم قبل ال��دخ��ول في الوقت ب��دل الضائع من عمر
املجلس الحالي ،موضحة ان هذا احد اهم االسباب التي
ترجح كفة عزوف الشخصيات السياسية التكنوقراطية
عن دخول التشكيل الوزاري املنتظر.
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األمير في رسالة إلى جابر المبارك:

وفيت وكفيت وجهودك مسطرة في ذاكرة الوطن
استقباالت ولي العهد

ولي العهد لدى لقائه ناصر المحمد

اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن ��واف
األحمد في قصر بيان ،صباح أمس ،رئيس
األمير أثناء استقباله المبارك أمس

استقبل سمو أمير البالد ،في قصر بيان،
ص �ب��اح أم ��س ،س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د الشيخ
نواف االحمد.
كما استقبل سموه ،أمس ،رئيس مجلس
ال� � � � ��وزراء ال� �س ��اب ��ق س �م��و ال �ش �ي ��خ ج��اب��ر
املبارك.
ب��دوره ،استقبل سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد ،في قصر بيان ،أمس ،سمو
الشيخ جابر املبارك.
من جهة ثانية ،بعث سمو األمير رسالة
الى سمو الشيخ جابر املبارك أعرب فيها
ع��ن خ��ال��ص ت�م�ن�ي��ات��ه ل��ه ب� ��دوام الصحة
وموفور العافية.

رغبة واعتذار
وق � ��ال س �م��و األم � �ي� ��ر :ل �ق��د ت�س�ل�م�ن��ا ب�ك��ل
التقدير رسالة سموكم الكريمة املتعلقة
ب��أم��رن��ا بتعيني س�م��وك��م م �ج��ددا رئيسا
مل�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،وب�ت�ك�ل�ي�ف�ك��م ب�ت��رش�ي��ح
اعضاء ال��وزارة الجديدة ،واعتذاركم عن
هذا التعيني بسبب حرصكم على تبرئة
ذم �ت �ك��م ام � ��ام ال �ق �ض��اء وف ��ق م ��ا ج ��اء في

اننا وام��ام ما ابديتموه تجاه ه��ذا االمر
فإننا نقدر رغبة واعتذار سموكم.

تفانيك وإخالصك في
خدمة الوطن محل
إشادة وتقدير الجميع
تحملت
ولي العهدَّ :
أمانة كبيرة وحققت
إنجازات طيبة حازت ثقة
األمير واستحسان
الجميع
رس��ال��ة سموكم امل��ؤرخ��ة ف��ي  18نوفمبر
.2019
ول� �ق ��د ك �ن��ا ن �ت �م �ن��ى ق� �ب ��ول ه� ��ذا ال�ت�ع�ي�ين
واالستمرار برئاسة مجلس الوزراء غير

محل تقدير
وأك� � � ��د س� �م ��و األم� � �ي � ��ر ف � ��ي رس� ��ال � �ت� ��ه :ان
مابذلتموه سموكم طوال فترة رئاستكم
ل�ل��وزارة م��ن جهود مخلصة وم��ن تحمل
ألع� �ب ��ائ� �ه ��ا وم � � ��ا اب� ��دي � �ت � �م� ��وه م � ��ن ت �ف��ان
واخ�ل�اص ف��ي خدمة ال��وط��ن العزيز ومن
ع �م��ل دؤوب ل��رف��ع م�ك��ان�ت��ه وش��أن��ه لهو
محل اشادة وتقدير وثناء الجميع ،فلقد
وف �ي �ت��م وك �ف �ي �ت��م س �م��وك��م وس �ي �ظ��ل ذل��ك
مسطرا في سجل وذاكرة الوطن وشاهدا
على ذلك.
سائلني الباري جل وعال ان يوفق الجميع
وي�س��دد الخطى لكل م��ا فيه خير الوطن
الغالي وعزته وتحقيق كل ما ننشده له
من نمو وتقدم ونهضة وازدهار.

تحمل األمانة
ف ��ي ال �س �ي��اق ،ب �ع��ث س �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د
الشيخ نواف األحمد رسالة الى املبارك،

قال فيها:
ي �ط �ي��ب ل �ن��ا أن ن �ب �ع��ث ل �س �م��وك��م ب �ب��ال��غ
ال�ش�ك��ر واالم �ت �ن��ان ع�ل��ى م��ا ب��ذل�ت�م��وه من
ج� �ه ��ود م �ض �ن �ي��ة ب �ك ��ل إخ� �ل ��اص وت �ف ��ان
ألجل خدمة وطننا الغالي الكويت طوال
ف�ت��رة رئاستكم ملجلس ال ��وزراء مقدرين
ف��ي ه��ذا امل �ق��ام تحملكم األم��ان��ة الكبيرة
ومساعيكم الحميدة وم��ا حققتموه من
إنجازات طيبة ح��ازت ثقة أميرنا املفدى
واستحسان الجميع.
وأض� ��اف س�م��و ول ��ي ال �ع �ه��د :وإذ يسرنا
أن ن �ت �ق��دم ل �س �م��وك��م ب ��واف ��ر ال �ث �ن��اء على
مسيرتكم املشرفة التي حققت املزيد من
التقدم والنماء ودعمت مسيرة الخير في
خ��دم��ة ال��وط��ن فإننا ن�س��أل امل��ول��ى تبارك
وت �ع��ال��ى أن ي �ج �ع��ل ال �ت��وف �ي��ق وال� �س ��داد
حليفكم وأن يديم عليكم موفور الصحة
وت � �م ��ام ال �ع��اف �ي��ة وأن ي �ح �ف��ظ ل�ك��وي�ت�ن��ا
ال�ح�ب�ي�ب��ة أم �ن �ه��ا ورخ ��اء ه ��ا وان تعتلي
م �ك��ان��ة م��رم��وق��ة ج ��دي ��رة ب �م��ا ي�س�ت�ح�ق��ه
أهلها األوف�ي��اء في ظل القيادة الحكيمة
لسمو أمير البالد.

األمير تسلم أوراق  4سفراء

األمير مستقبالً سفير االتحاد األوروبي

تسلم سمو أم�ي��ر ال �ب�لاد ،أم��س ،أوراق اع�ت�م��اد 4
س �ف��راء ج��دد ل�ب�لاده��م ل��دى ال�ك��وي��ت ،ه��م :عثمان

الغانم والمبارك والخالد اجتمعوا بوزير خارجيتها

توقيع مذكرتي تفاهم مع اليونان

الغانم أثناء استقباله لوزير الخارجية اليوناني

استقبل رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم،
أم � ��س ،وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ي��ون��ان��ي ن�ي�ك��وس
دندياس الذي يقوم بزيارة رسمية للبالد.
وتناول اللقاء العالقات الثنائية بني البلدين
واب� ��رز ال �ت �ط��ورات ع�ل��ى ال�س��اح�ت�ين االقليمية
والدولية.
م��ن ج�ه�ت��ه ،اس�ت�ق�ب��ل رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر امل� �ب ��ارك ب �ح �ض��ور ن��ائ��ب
رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الخارجية وزير
ال��دف��اع ب��ال��وك��ال��ة ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د في
ق �ص��ر ب �ي ��ان ،أم� ��س ،وزي� ��ر خ��ارج �ي��ة ال �ي��ون��ان
نيكوس دندياس والوفد املرافق له بمناسبة
زيارته للبالد.

إلى ذلك ،اجتمع الشيخ صباح الخالد ،أمس،
مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس ،وجرى
تناول مجمل العالقات الثنائية الوثيقة التي
ت��رب��ط ال�ب�ل��دي��ن وس �ب��ل ت�ع��زي��زه��ا وت�ط��وي��ره��ا
ف��ي ك��ل امل�ج��االت وب�ح��ث أب��رز ال�ت�ط��ورات على
ال �س��اح �ت�ي�ن اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة وم�ن��اق �ش��ة
القضايا محل االهتمام املشترك.
وج��رى عقب االج�ت�م��اع عقد م��راس��م التوقيع
على مذكرتي تفاهم بني البلدين ،األول��ى في
امل�ج��ال ال��زراع��ي واألخ ��رى ف��ي مجال التدريب
ال��دب�ل��وم��اس��ي ،وت�ع�ك�س��ان ع��زم ال�ب�ل��دي��ن على
تطوير العالقات الثنائية وتوطيدها في كل
املجاالت وعلى مختلف األصعدة( .كونا)

الخالد مع دندياس

 ..وسفير اليونان

ليبي سفيرا لسريالنكا ،ولويس الونسو جاليانو
س �ف �ي��را ل � �ه � �ن� ��دوراس ،ود .ك��ري �س �ت �ي��ان ت� �ي ��ودور

مجلس االم��ة م��رزوق الغانم ،وسمو الشيخ
ناصر املحمد.

س�ف�ي��را ل�لات�ح��اد االوروب� � ��ي ،وكونستانتينوس
بيبريجوس سفيرا لليونان.

البحرين :تنسيق وتشاور
ومصير مشترك مع الكويت
أك��د ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء البحريني
محمد بن مبارك ،أمس ،عمق ومتانة العالقات
األخوية القائمة مع الكويت في ظل ما يربط
شعبيهما وقيادتيهما الشقيقتني من وشائج
وصالت وتنسيق وتشاور ومصير مشترك.
وقالت وكالة االنباء البحرينية (بنا) ان ذلك
جاء خالل استقباله سفير الكويت في املنامة
الشيخ ثامر الجابر.

وأع� � ��رب امل � �س ��ؤول ال �ب �ح��ري �ن��ي ع ��ن ت�م�ن�ي��ات��ه
بالتوفيق وال�ن�ج��اح لسفير الكويت ف��ي أداء
مهامه الدبلوماسية ف��ي ظ��ل م��ا سيلقاه من
تعاون على املستويات كافة.
من جانبه ،أعرب الجابر عن سعادته بالعمل
سفيرا للكويت في البحرين والعمل في إطار
عالقات البلدين الشقيقني والرعاية الكريمة
للعاهل البحريني وسمو أمير البالد.

الجارالله ردّ اً على تصريحات بومبيو:
..وسفير هندوراس

 ..وسفير سريالنكا

مغردون وناشطون رحبوا بكلمات صاحب السمو:

إلغاء تجمعات «اإلرادة» تلبية لألمر السامي
محمد المصلح
لقيت كلمة سمو امير ال��ب�لاد التي وجهها إلى
املواطنني ،أول من أمس ،ترحيبا وتفاعال شعبيا
من قبل مختلف شرائح املجتمع ،وقرر عدد ممن
ك��ان��وا ق��د تقدموا بطلبات إلق��ام��ة تجمعات في
ساحة اإلرادة في وقت سابق ،بإلغاء تجمعاتهم
استجابة للتحذير السامي من استغالل البعض
ف��ي غ��ي��ر أه��داف��ه��ا وب��م��ا يشكل خ��ط��را وت��ه��دي��دا
ألمن الوطن.
وب��ع��د ال��خ��ط��اب ال��س��ام��ي ،أع��ل��ن ك���ل م���ن أس��ت��اذ
القانون د .هشام الصالح وممثل الحملة الوطنية
إلس��ق��اط ال���ق���روض امل��ح��ام��ي ي��وس��ف الغربللي

ال��غ��اء ال��ت��ج��م��ع��ات واالع��ت��ص��ام��ات وامل��ه��رج��ان��ات
الخطابية في ساحة اإلرادة استجابة ملا ورد في
كلمة سمو األمير.
وقال الصالح لـ سبقلا انه استنادا الى املادتني
 ٣٦و ٤٤م��ن ال��دس��ت��ور وال��ل��ت�ين ت��ك��ف�لان حرية
التعبير وح��ري��ة االج��ت��م��اع ال��خ��اص ،وب��ن��اء على
م��رس��وم  ٦٥لسنة  ١٩٧٩ك��ان التأسيس لعقد
ت��ج��م��ع ف���ي س���اح���ة االرادة ت��ع��ب��ي��را ع���ن ت���ردي
األوضاع في البالد.
وأض����اف« :وح��ي��ث ك��ان خ��ط��اب ص��اح��ب السمو
ورب������ان ال��س��ف��ي��ن��ة ق���د اش�����ار ال����ى االب���ت���ع���اد عن
التجمعات الحتمال اساءة استغاللها ،فقد كانت
م��ب��ادرت��ن��ا ف���ورًا وب��ع��د ال��خ��ط��اب م��ب��اش��رة بإلغاء

التجمع املقرر في ساحة االرادة بعد املوافقة على
الترخيص به من قبل السلطات وفق القانون».
وذك��ر الصالح ان «الخطاب السامي نبه وأش��ار
الى احتمالية اس��اءة استغالل هذا التجمع ،فقد
كانت تلبيتنا ملا جاء بالخطاب وترجمته بتقرير
الغاء التجمع ،وفي ظل ما ورد في الخطاب ،فان
اه���ل ال��ك��وي��ت ي��ج��م��ع��ون ع��ل��ى ان حنكة وحكمة
س��م��و االم��ي��ر ق���ادرت���ان ع��ل��ى ان��ت��ش��ال ال��ب��ل��د من
الوضع الذي نعاني منه».
وقال «نحن كمواطنني نعتبر خطابات صاحب
ال��س��م��و خ��ري��ط��ة ط��ري��ق ل��ن��ا ،وم��ؤم��ن��ون ب���ان ام��ن
الكويت وسالمتها خط احمر ال يمكن التهاون
او االستهتار به».

الكويت تؤكد عدم شرعية
المستوطنات اإلسرائيلية
قال نائب وزير الخارجية خالد الجاراهلل أمس إن
الكويت تؤكد عدم قانونية وشرعية املستوطنات
اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ،وت ��دع ��و ال � ��ى االل � �ت � ��زام ب � �ق ��رارات
ِّ
الشرعية الدولية املتعلقة بهذا الشأن.
جاء ذلك في تصريح صحافي للجاراهلل ،تعليقا
على تصريحات وزير الخارجية االميركي مايك
بومبيو ،بخصوص شرعية املستوطنات.
ودع��ا ال �ج��اراهلل ال��ى االل �ت��زام ب��ال �ق��رارات الدولية
«ح �ت��ى ال ي �ك��ون ه �ن��اك إخ �ل��ال» ،م �ش��ددا ع�ل��ى ان
ال �ت �ح �ل��ل م ��ن ت �ل��ك االل� �ت ��زام ��ات س �ي �ق� ّ�وض ف��رص
السالم ،ويجهض الجهود الهادفة إلى تحقيقه.
إلى ذلك ،جددت الكويت أهمية انضمام إسرائيل
إلى معاهدة عدم االنتشار النووي ،ال سيما أنها
ال�ط��رف الوحيد ف��ي منطقة ال�ش��رق األوس��ط غير
املنضم إليها والعائق الذي يمنع إنشاء منطقة
خالية من األسلحة النووية وغيرها من أسلحة
الدمار الشامل.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها
ال� ��دائ� ��م ل � ��دى األم� � ��م امل �ت �ح ��دة ال �س �ف �ي��ر م �ن �ص��ور

العتيبي ،مساء أول من أمس ،خالل مؤتمر إنشاء
منطقة خالية من األسلحة النووية وغيرها من
أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط.
وش��دد م�ن��دوب الكويت على أن استتباب األم��ن
واالس �ت �ق��رار ف��ي أي م�ن�ط�ق��ة ال ي��أت��ي ع��ن ط��ري��ق
امتالك األسلحة النووية أو أي سالح من أسلحة
الدمار الشامل األخرى.
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،ج��ددت ال�ك��وي��ت دع��وة األط��راف
ال�ل�ي�ب�ي��ة امل �ت �ق��ات �ل��ة إل ��ى ض � ��رورة ض �ب��ط ال�ن�ف��س
واح� � �ت � ��رام ق� ��ان� ��ون ح� �ق ��وق اإلن � �س � ��ان وال� �ق ��ان ��ون
اإلن� �س ��ان ��ي ال ��دول ��ي وع � ��دم اس� �ت� �ه ��داف امل��دن �ي�ين
وامل�ن�ش��آت امل��دن�ي��ة .ج��اء ذل��ك خ�لال كلمة الكويت
التي ألقاها مندوبها ال��دائ��م ل��دى األم��م املتحدة
السفير منصور العتيبي ،م�س��اء أول م��ن أم��س،
خالل جلسة ملجلس األمن حول ليبيا.
وش��دد العتيبي على ض��رورة السماح للوكاالت
اإلنسانية والعاملني فيها بالوصول بشكل آمن
إلى املناطق املتضررة لتقديم املساعدات ملن في
حاجة إليها(.كونا)
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َّ
وتعهد ببذل كل الجهد
رئيس الوزراء أدَّ ى اليمين الدستورية

األمير للخالد :المسؤولية كبيرة ..الله يساعدك عليها

الخالد مؤدياً القسم أمام األمير ..بحضور ولي العهد

األمير مستقبالً الغانم

¶ «ال تخلي أحد يقول شي غير صالح»
¶الخالد :أعاهدكم باستمرار المسيرة المباركة

استقبل س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
سمو الشيخ صباح الخالد ،ألداء اليمني الدستورية
بمناسبة تعيينه رئيسا ملجلس الوزراء.
وأدى ال �خ��ال��د ال �ق �س��م ون �ص ��ه« :ب �س��م اهلل ال��رح�م��ن
الرحيم ،أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا للوطن
ولألمير وأن احترم الدستور وقوانني الدولة وأذود
ع ��ن ح ��ري ��ات ال �ش �ع��ب وم �ص��ال �ح��ه وأم ��وال ��ه وأؤدي
أعمالي باألمانة والصدق».
وبعد ذلك دار الحوار التالي بينه وبني سمو األمير:
سمو األم�ي��ر :ب��ارك اهلل فيك ي��ا بوخالد ،يعني انت
حملناك املسؤولية ،مسؤولية كبيرة ،واهلل يساعدك
عليها وي �س��اع��دك ان ش ��اء اهلل ،ان ��ت ث��وب��ك نظيف،
ف �ح��ارب ال�ف�س��اد وح ��ارب امل�ف�س��دي��ن وال تخلي أح��د
ي�ق��ول ش��يء غير ص��ال��ح ،ورب�ن��ا ان ش��اء اهلل يوفقك
لصالح البلد ولصالح البالد والعباد.
سمو رئيس مجلس الوزراء :سيدي صاحب السمو
ف��ي ال �ب��داي��ة أش�ك��ر س�م��وك ع�ل��ى ه��ذه ال�ث�ق��ة الغالية
وأس��أل اهلل العلي القدير أن يعينني على تحملها
وأع� ��اه� ��د س� �م ��وك ع �ل��ى ال� �ق� �ي ��ام ب �ك ��ل م� ��ا أس �ت �ط �ي��ع
الس�ت�م��رار امل�س�ي��رة امل�ب��ارك��ة ف��ي عهد س�م��وك ،أس��أل

اهلل العلي القدير أن يديم األمن واألمان على كويتنا،
والنعمة واالزدهار في عهد سموكم امليمون.
سمو األمير :آمني ..آمني يا رب.
وك ��ان س�م��و األم �ي��ر ق��د ب��دأ م�ب�ك�رًا أم��س امل �ش��اورات
التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة ،وقد
استقبل سموه في هذا الصدد ،بقصر بيان ،أمس،
ع�ل��ى ال �ت��وال��ي رئ�ي��س مجلس األم ��ة م ��رزوق الغانم
ورئيس مجلس الوزراء األسبق سمو الشيخ ناصر
املحمد ،ورئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ
جابر املبارك .وفي هذا السياق أصدر سمو األمير،
أم ��س ،أم ��را أم�ي��ري��ا بتعيني ال�ش�ي��خ ص�ب��اح ال�خ��ال��د
رئ�ي�س��ا مل�ج�ل��س ال � ��وزراء وت�ك�ل�ي�ف��ه ت��رش�ي��ح أع�ض��اء
الحكومة الجديدة الـ 35في تاريخ البالد السياسي.
وجاء في األمر األميري ما نصه:
بعد االط�ل�اع على ال��دس�ت��ور ،وع�ل��ى أم��رن��ا ال�ص��ادر
بتاريخ  17ربيع األول 1441هـ املوافق  14من نوفمبر
2019م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء ،وعلى
أمرنا الصادر بتاريخ  21ربيع األول 1441هـ املوافق
 18م��ن نوفمبر 2019م بتعيني سمو الشيخ جابر
مبارك الحمد الصباح رئيسا ملجلس الوزراء.

وعلى كتاب االعتذار املرفوع من سمو الشيخ جابر
م�ب��ارك الحمد ال�ص�ب��اح ع��ن ع��دم ق�ب��ول التعيني في
م�ن�ص��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وب �ع��د امل �ش ��اورات
التقليدية،
أمرنا باآلتي:

مادة أولى:
يلغى أمرنا الصادر بتاريخ  21ربيع األول 1441هـ
املوافق  18من نوفمبر 2019م املشار إليه أعاله.

مادة ثانية:
يعني الشيخ ص�ب��اح خ��ال��د الحمد ال�ص�ب��اح رئيسا
مل�ج�ل��س ال � ��وزراء وي�ك�ل��ف ب�ت��رش�ي��ح أع �ض��اء ال ��وزارة
الجديدة وع��رض اسمائهم علينا إلص��دار مرسوم
تعيينهم.

مادة ثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وابالغه
ال ��ى م�ج�ل��س األم� ��ة وي �ع �م��ل ب��ه م��ن ت��اري��خ ص ��دوره
وينشر في الجريدة الرسمية.

األمير لدى لقائه ناصر المحمد

أمر أميري بمخاطبة
رئيس الوزراء بلقب سمو
ّ
أميريًا بلقب
أصدر سمو أمير البالد أمرًا
رئيس مجلس الوزراء ،في ما يلي نصه:
«ب �ع��د االط� �ل��اع ع �ل��ى ال ��دس� �ت ��ور ،وع�ل��ى
أم��رن��ا ال �ص��ادر ب�ت��اري��خ  22رب �ي��ع األول
1441ه� � � � �ـ ،امل� ��واف� ��ق  19ن��وف �م �ب��ر 2019م
بتعيني رئيس مجلس الوزراء..

أمرنا باآلتي:

الصباح رئيس مجلس الوزراء.

مادة أولى:

مادة ثانية:

ت �ك��ون م�خ��اط�ب��ة رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
على النحو التالي:
سمو الشيخ صباح خالد الحمد املبارك

ع �ل��ى رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء وال � � ��وزراء
ت �ن �ف �ي��ذ أم ��رن ��ا ه � ��ذا م ��ن ت ��اري ��خ ص � ��دوره
ونشره في الجريدة الرسمية»( .كونا)

المبارك مه ِّنئاً:

مسؤوليتكم الوطنية كبيرة
ب�ع��ث س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك رس��ال��ة
تهنئة إل��ى رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء سمو
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د بمناسبة ص��دور
األم� ��ر األم �ي ��ري ب�ت�ع�ي�ي�ن��ه رئ �ي �س��ا ملجلس
ال��وزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة

الجديدة.
وق��ال املبارك في رسالته :يسعدنا ونحن
ن��زج��ي ل�ك��م ال�ت�ه�ن�ئ��ة ب��ال�ث�ق��ة ال�س��ام�ي��ة أن
نتمنى لكم التوفيق وأن يسدد اهلل خطاكم
ويكلل بالنجاح ج�ه��ودك��م وع�ط��اء ك��م في

خدمة وطننا الحبيب وأن يعينكم جلت
ق ��درت ��ه ع �ل��ى ت �ح �م��ل أع� �ب ��اء ه� ��ذه األم ��ان ��ة
وامل �س��ؤول �ي��ة ال��وط�ن�ي��ة ال�ك�ب�ي��رة مل��واص�ل��ة
مسيرة التقدم وال��رخ��اء لبالدنا العزيزة
والخير والرفاه ألبنائها األوفياء( .كونا)

خالد الجارالله:

َّ
نتمنى له التوفيق لتحقيق
ُّ
التطلعات واالرتقاء باألداء
علق نائب وزير الخارجية خالد الجاراهلل
على صدور االمر السامي بتعيني الشيخ
ص �ب��اح ال �خ��ال��د رئ �ي �س��ا مل�ج�ل��س ال � ��وزراء
ق��ائ�لا :ان�ن��ا نهنئ انفسنا ق�ب��ل ان نتقدم
إلى رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ صباح
ال �خ��ال��د ع �ل��ى ه ��ذه ال �ث �ق��ة ال �س��ام �ي��ة ال�ت��ي
ح�ظ��ي ب�ه��ا م��ن ل��دن س�ي��دي س�م��و االم�ي��ر،

ون��ؤك��د ان ه��ذا االخ�ت�ي��ار السامي يجسد
ح��رص��ا على ان ت��ول��ى املسؤولية م��ن هو
اهل لها.
واض � � ��اف ال � �ج� ��اراهلل ف ��ي ت �ص��ري��ح أم ��س:
نتمنى للخالد كل التوفيق والنجاح في
قيادته للحكومة املقبلة ملا يحقق االمال
وال�ت�ط�ل�ع��ات ل�لارت �ق��اء ب� ��االداء الحكومي

وتحقيق املعالجة الصحيحة للتعامل مع
العديد من امللفات على املستويني املحلي
واالقليمي ،وصوال الى وطن ينعم باالمن
واالستقرار ويوفر االزدهار البنائه تحت
ال �ق �ي��ادة ال�ح�ك�ي�م��ة ل�س�م��و االم �ي��ر الشيخ
صباح االح�م��د وسمو ول��ي عهده االم�ين
الشيخ نواف االحمد.

متوسطين الخالد وبعض الحضور لدى أداء القسم
َ
األمير وولي العهد

ولي العهد لرئيس الوزراء :مسيرتكم حافلة باإلنجازات
بعث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األح�م��د رس��ال��ة تهنئة
إلى سمو الشيخ صباح الخالد وذلك بمناسبة صدور األمر
األميري بتعيينه رئيسا ملجلس الوزراء ،وتكليفه بترشيح
أعضاء الوزارة الجديدة هذا نصها« :بمناسبة صدور األمر
األم�ي��ري القاضي بتعيني سموكم رئيسا ملجلس ال��وزراء
وتكليفكم بترشيح أع�ض��اء ال ��وزارة الجديدة فإنه يسرنا
أن نبعث إليكم بخالص التهاني والتبريكات على هذه الثقة
الغالية التي أوالها إياكم سمو أمير البالد».
وقال سمو ولي العهد :ال شك أن اختيار سموكم لهذا الدور

الكبير ينم عما تحظون به لدى صاحب السمو من مكانة
عالية وثقة كبيرة لقاء مسيرتكم العملية الحافلة باإلنجازات
والعطاءات في خدمة وطننا الغالي الكويت سائلني اهلل تبارك
وت�ع��ال��ى أن يعينكم ويكلل بالنجاح ج�ه��ودك��م ف��ي سبيل
النهوض بأعباء األمانة الكبيرة التي أسندت إلى سموكم
من أجل تحقيق املزيد من التقدم والنماء والرخاء لكويتنا
الحبيبة وأهلها األوف�ي��اء في ظل التوجيهات السامية من
لدن راعي مسيرتنا ونهضتنا سمو أمير البالد حفظه اهلل
ورعاه ذخرا للبالد وقائدا للعمل اإلنساني( .كونا)
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ذو «الـ 66عاماً» ..وخبرة «الـ 41سنة» من الدبلوماسية

الخالد «مبعوث المصالحة» على رأس الحكومة
فلسطين ..محطة تاريخية

صباح الخالد أو مبعوث المصالحة ،ورجل
السياسة ذو األعوام الـ  ،66الذي عمل منذ 41
عاما في وزارة الخارجية منذ عام  1978ملحقا
دبلوماسيا ،بعد تخ ّرجه في جامعة الكويت
بدرجة البكالوريوس في العلوم السياسية
عام .1977

◄  66عاماً.

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد ،الذي حظي بثقة سمو أمير البالد
أمس ،بعد صدور االمر األميري بتعيينه رئيسا
لمجلس الوزراء ،وتكليفه بتشكيل أعضاء
الحكومة الجديدة للكويت والـ  36في تاريخ
البالد السياسي.
يوسف المطيري
قبل أن يكلف الشيخ ص�ب��اح ال�خ��ال��د بتشكيل الحكومة
الجديدة ،ح��از ثقة سمو امير البالد ،في حمله لرسائل
شفوية وخطية إل��ى رؤس��اء وزع�م��اء دول ال�ع��ال��م ،ولعل
أبرز محطات الخالد في الفترة السابقة تكرار مد جسور
ال�ت��واص��ل م��ع دول م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون الخليجي الح�ت��واء
األزمة الخليجية بأمر من سمو أمير البالد ،والذي كان
ي�ك�ل�ف��ه ب�ش�ك��ل م�س�ت�م��ر ب�ح�م��ل ال��رس��ائ��ل إل��ى ال��زع �م��اء ،او
تمثيل الكويت في املحافل الدولية.
وتعد الحكومة الجديدة التي كلف الشيخ صباح الخالد
باختيار أعضائها األولى له ،كما يعتبر ثامن شخصية
ت �ت��ول��ى ه ��ذا امل �ن �ص��ب م �ن��ذ ع ��ام  ،1962وال �ت �ح��ق ب� ��وزارة
الخارجية عام  1978بدرجة ملحق دبلوماسي وعمل في
اإلدارة السياسية  -قسم الشؤون العربية من  1978إلى
 1983ثم التحق بوفد الكويت الدائم لدى االم��م املتحدة
في نيويورك خالل الفترة بني عامي  1983و.1989
وعمل الخالد سفيرا للكويت ل��دى السعودية ومندوبا
ل�ل�ب�لاد ل��دى منظمة امل��ؤت�م��ر االس�لام��ي خ�لال ال�ف�ت��رة من
 1995إل��ى  ،1998ش��ارك خاللها ف��ي اج�ت�م��اع��ات املجلس
ال ��وزاري ل��وزراء خارجية دول مجلس ال�ت�ع��اون وحصل
على وسام امللك عبد العزيز من الدرجة االولى عام .1998

جهاز األمن
وف��ي ع��ام  1998ص��در م��رس��وم بتعيينه رئ�ي�س��ا لجهاز
االم� � ��ن ال ��وط� �ن ��ي ب� ��درج� ��ة وزي� � ��ر وع �ي��ن وزي � � ��را ل �ل �ش��ؤون

◄ بكالوريوس علوم سياسية
من جامعة الكويت عام .1977

في عام  2014حمل الشيخ صباح الخالد رسالة سمو أمير البالد،
إل��ى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،حيث لم تكن الرسالة
وحدها هي الحدث ،إنما فتحت زي��ارة الخالد إلى رام اهلل محطة
جديدة وتاريخية في الدبلوماسية الكويتية ،خاصة بعد ان أدى
ص�لات��ي ال�ظ�ه��ر وال�ع �ص��ر ه��و وال��وف��د امل��راف��ق م�ع��ه ف��ي املسجد
االقصى في القدس ،التي حمل ألهلها تحيات الكويت كافة.

◄ ثامن رئيس وزراء للكويت.

من الشرق إلى الغرب

◄ والدته الشيخة موزة األحمد.

لم تقتصر محطات الشيخ صباح الخالد على دول الخليج ،فقد
ن�ق��ل ع ��ددا م��ن ال��رس��ائ��ل األم�ي��ري��ة إل��ى م�ص��ر ،وإي� ��ران ،وامل �غ��رب،
والجزائر ،والسنغال والعاهل االسباني.

◄ زوجته الشيخة عايدة سالم
العلي.

صباح
الخالد

◄ تولى وزارات :الشؤون واإلعالم والعدل واألوقاف والخارجية.
ً
سفيرا للكويت في السعودية.
◄ عمل
◄ نالت الكويت في عهده عضوية غير دائمة في مجلس األمن.

1983

التحق بوفد
الكويت
في األمم
المتحدة.

1995

مندوب
الكويت في
المنظمة
اإلسالمية.

االجتماعية والعمل في يوليو عام  2006ومارس عام 2007
ثم وزيرا لإلعالم في مايو  2008ويناير .2009
وت�س�ل��م ال�خ��ال��د ح�ق�ي�ب��ة وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ع��ام  2011وع�ين
ف��ي ف �ب��راي��ر  2012ن��ائ �ب��ا ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي� ��را
ل�ل�خ��ارج�ي��ة ووزي� ��ر دول ��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ،وأع �ي��د
تعيينه في ديسمبر عام  2012نائبا لرئيس مجلس الوزراء

1998

رئيس جهاز
األمن
الوطني.

2014

زار القدس ورفض
القرار األميركي
باالعتراف بالقدس
عاصمة إلسرائيل.

ووزيرا للخارجية.
وف ��ي ي �ن��اي��ر ع ��ام  2014ص ��در امل ��رس ��وم األم� �ي ��ري ب�ت�ع�ي�ي�ن��ه
نائبا أول لرئيس مجلس ال��وزراء ووزي��را للخارجية ،وفي
دي�س�م�ب��ر  2016أع �ي��د ت��ول�ي��ه ذات ال�ح�ق�ي�ب��ة ال ��وزاري ��ة ،وف��ي
ديسمبر  2017ع�ين نائبا لرئيس مجلس ال ��وزراء ووزي��را
للخارجية.

عال
تمثيل ٍ
مثل الشيخ صباح الخالد ،سمو أمير البالد ،في عدد من املؤتمرات
واالجتماعات الدولية ،كان منها إلقاء كلمة الكويت في أعمال القمة
الـ  18لحركة عدم االنحياز املنعقدة في أذربيجان في الفترة من
 25إلى  26أكتوبر املاضي.

رئيس باإلنابة
ترأس الشيخ صباح الخالد اجتماع مجلس الوزراء عددا من املرات
في الفترات التي ك��ان يشغل فيها منصب نائب رئيس مجلس
ال��وزراء ووزير الخارجية ،ويكون ترؤسه دائمًا لالجتماعات في
ال�ف�ت��رة ال�ت��ي ي�ك��ون فيها س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك ف��ي اج��ازة
رسمية او خاصة.

عضوية الجمعيات
شغل الخالد عضوية ع��دد م��ن الجمعيات والهيئات الحكومية،
منها املجلس األعلى للبترول ،ومجلس األم��ن الوطني ،واملجلس
األعلى للتخطيط والتنمية ،واملجلس األعلى للهيئة العامة للبيئة.
كما انه وبحكم منصبه كوزير للخارجية ،شغل منصب رئيس
مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.

أوسمة
حصل على عدد من األوسمة ،أبرزها وسام امللك عبد العزيز من
الدرجة األول��ى عام  ،1998ووس��ام النيلني من الطبقة األول��ى عام
 2012من ِقبل الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
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«المنبر» :إبعاد

طالب وزراء سابقون بضرورة
توزير الكفاءات ،بعيداً عن
المحاصصة ،مشيرين إلى
ان المرحلة الحالية تستلزم
نهجاً حكوميا جديداً ،يقوم
على محاور عدة؛ أبرزها
محاربة الفساد ،والتعاطي
مع القضايا وفق مقتضيات
المصلحة العامة ،والعمل على
تحقيق تطلعات المواطنين
ومطالبهم.
وأشار الوزراء السابقون
لــ سبقلا إلى أن رئيس مجلس
الوزراء الجديد سمو الشيخ
صباح الخالد رجل المرحلة ،وهو
كفاءة كبيرة ،وسيدفع عجلة
التنمية.
وشدّ دوا على أن الوقت قد حان
لتشكيل حكومة تكنوقراط،
ونزول الوزراء إلى ميدان العمل،
وتحقيق إنجازات ملموسة في
زمن وجيز.

عناصر التأزيم
اعتبر األمني العام للمنبر الديموقراطي
علي العوضي أن هذه املرحلة تستلزم
إبعاد كل عناصر التأزيم ،مشيرًا إلى
أن��ه ب�ع��د تكليف س�م��و ال�ش�ي��خ صباح
الخالد ،يجب أن تكون الحكومة شعبية
لتحقيق طموحات املواطنني.
وتمنى العوضي أن يكون هناك نهج
ج��دي��د م��ن ق�ب��ل ال�ح�ك��وم��ة ينطلق من
رؤى سمو األمير في خطابه األخير،
الف�ت��ًا إل��ى أن ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ال�ج��دي��دة
أن تتبنى تحسني اإلدارة الحكومية
وال� �ت ��ي ف �ش �ل��ت ال �ح �ك��وم��ات ال �س��اب �ق��ة
فيها ،واألم��ر اآلخر هو ض��رورة خلق
أرضية مناسبة لالستقرار السياسي
ال �ع��ام ف��ي ال �ب �ل��د ،وأن ت��دف��ع ب�م�ش��روع
ت �ع��دي��ل وت �ط��وي��ر ال �ن �ظ��ام االن �ت �خ��اب��ي،
وه ��ذا أم��ر م��ن امل�م�ك��ن أن ي�س��اه��م في
ت�خ�ف�ي��ف ح��ال��ة االح �ت �ق��ان ف ��ي ال �ب �ل��د.
وذك��ر ال�ع��وض��ي أن على الحكومة أن
ت�ح�س��ن م��ن ح��ال��ة امل��واط��ن املعيشية،
ويجري النظر في ملف غير محددي
الجنسية.

الخالد مؤدياً القسم ..وبدا أنس الصالح

وزراء سابقون يقترحون عبر سبقلا نهجاً جديداً:

ً
حكومة تكنوقراط ..بعيدا عن المحاصصة
حمد السالمة وغنام الغنام

تعزيز الحريات

ب ��ارك ال��وزي��ر ال�س��اب��ق أح�م��د امل�ل�ي�ف��ي للخالد
اخ � �ت � �ي ��اره م� ��ن س� �م ��و األم� � �ي � ��ر ،وه � ��و ت�ك�ل�ي��ف
وت �ش��ري��ف ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ،ك�م��ا أن ��ه يحمل
م� �ه � َّ
�ام ك �ب �ي��رة ف ��ي م��رح �ل��ة ح �س��اس��ة ودق �ي �ق��ة
وقصيرة.
وب� نّّي� امل�ل�ي�ف��ي أن امل��رح�ل��ة األول� ��ى ،وه��ي وفقًا
للدستور ،لن تتجاوز السنة ،فإن املطلوب في
ه��ذه املرحلة إرس��ال إش��ارات ج� ّ�ادة ومطمئنة
للشعب الكويتي بتغيير في التفكير والنهج
في التعاطي مع القضايا املهمة ،وعلى رأسها
م�ح��ارب��ة ال�ف�س��اد امل��ال��ي واإلداري ف��ي ال��دول��ة
ووض ��ع ال��رج��ل امل�ن��اس��ب ف��ي امل �ك��ان امل�ن��اس��ب،
وتطبيق مبدأ «الثواب والعقاب».

رجل املرحلة
من جانبه ،قال الوزير السابق يعقوب الصانع
إن اختيار سمو الشيخ صباح الخالد رئيسًا
َّ
ملجلس ال ��وزراء اختيار م��وف��ق ،وه��و سيكون
رجل املرحلة ،والكل يراهن على نجاحه ،لكنه
يحتاج الصبر من الشعب؛ فالتغيير ال يأتي
ب�ي�ن ي ��وم ول �ي �ل��ة ،ب��ل ي�ت�ط�ل��ب ال �ص �ب��ر ال�ك��اف��ي
للوصول إلى الطموحات املرجوة.
وزاد :ال بد أن يكون اختيار الوزراء ليس وفق
اختصاصهم فقط ،بل يجب ان يكونوا وزراء
تكنوقراطًا ،يتقنون ُحسن اإلدارة ،بعيدًا عن
اي محاصصة وانتماءات حزبية او قبلية.
ولفت الصانع إلى ان ال��وزراء الذين سيجري
اختيارهم ال بد ان ُيمنحوا الفرصة ،الن هناك
ّ
من سيشكك في اختيارهم ،ويجب أال يجري
االلتفات الى هذه االمور ،والشعب يتطلع الى
حكومة اختصاص وإدارة واختيارات ،بعيدة
عن الطائفة او القبيلة.

ق��ال د.فاضل صفر :إن املرحلة
ت�ت�ط�ل��ب االل � �ت� ��زام ب��األخ�لاق �ي��ات
وت � �ع� ��زي� ��ز امل� ��واط � �ن � ��ة واح� � �ت � ��رام
الديموقراطية والحريات وتطبيق
ال� �ق ��ان ��ون ب �ح��ذاف �ي��ره ،وت �ح��ري��ك
العجلة االق �ت �ص��ادي��ة ،وال�ت�ع��اون
م��ع ك��ل ال�ق�ط��اع��ات وم��ؤس�س��ات
امل � �ج � �ت � �م� ��ع امل � � ��دن � � ��ي وال� � �ق� � �ط � ��اع
ال� � �خ � ��اص ،م � ��ع وض� � ��ع م �ع��اي �ي��ر
ل�لأداء الحكومي ومتابعة خطط
التنمية.

فاضل صفر

مخلص وجاد
أما الوزير السابق فاضل صفر ،فأشاد بسمو
ً
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ،ق��ائ�ل�ا :ل�ق��د ع��اص��رت��ه
وعرفته وزيرًا مخلصًا ّ
جادًا في عمله وملتزمًا
ب��ال�ق��ان��ون ،وامل�ط�ل��وب م��ن ال� ��وزراء ان يكونوا
مثله ويسيروا على نفس نهجه ،باإلخالص

يعقوب الصانع

أحمد المليفي

«التحالف» :الصراعات زادت االستجوابات
المليفي :محاربة
الفساد أولوية
الصانع :عدم االلتفات
إلى المش ِّ
ككين
صفر :استحداث وزارات..
والنزول إلى الميدان
المبارك :توزير كفاءات
نسائية

أكد التحالف الوطني الديموقراطي أن أمام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد
مسؤولية وطنية في تشكيل فريق الحكومة للمرحلة املقبلة ،الفتًا إلى أن الكفاءة ونظافة اليد
والنزاهة يجب أن تكون معايير رئيسية في اختيار الوزراء.
وق��ال التحالف ،أم��س ،إن الحكومة السابقة غلب عليها طابع العمل ال�ف��ردي واملصلحي،
كما أن غياب التضامن الحكومي وص��راع��ات بعض ال ��وزراء وح��االت التحريض ف��ي ما
بينهم دفعت بعض ال�ن��واب إل��ى تقديم امل��زي��د م��ن االس�ت�ج��واب��ات .وش��دد على ض��رورة أن
تضع الحكومة نهجًا جديدًا في التعامل مع امللفات السياسية وعلى رأسها إصالح النظام
االنتخابي ،بما فيه اعتماد البطاقة املدنية للتصويتّ .أما على الجانب االقتصادي فإن الواقع
يؤكد أن متطلبات االنتقال من الدخل األح��ادي إلى املتعدد ال تزال متعثرة ولم تحقق أي
تقدم يذكر ،وهو ما يشكل خطورة على مستقبل الدولة في ظل تقلبات أسعار النفط دوليًا.
واالجتهاد وااللتزام بالقانون والنظم ،ودفع
عجلة التنمية والنهضة الشاملة.
نّ
وبي صفر أننا نحتاج تعديل الوزارات ،طبقا
مل��ا اق �ت��رح��ه ف��ري��ق ت��ون��ي ب�ل�ي��ر؛ ب�ح�ي��ث ت�ك��ون
هناك وزارة للعمل ووزارة إلصدار التراخيص
بكل انواعها ووزارة للشباب ،تشمل الرياضة
ومخرجات التعليم والوظائف ووزارة للبيئة
ووزارة ل�ل�ت�ن�م�ي��ة وم��راق �ب��ة االداء ال�ح�ك��وم��ي

ووزارة ل�لاق �ت �ص��اد ووزارة ل �ل �م��رأة وال�ط�ف��ل
وامل � �ع� ��اق�ي��ن ،م� ��ع إن � �ش� ��اء ه� �ي� �ئ ��ات ل �ل �خ��دم��ات
امل �خ �ت �ل �ف��ة ،ب ��االض ��اف ��ة ط �ب �ع ��ا ،ال � ��ى وزارات
الخارجية والداخلية ،والدفاع.
وأض� � ��اف ص �ف ��ر :ي ��ري ��د ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي أن
ي��رى وزراء م�ي��دان�ي�ين وذوي ك �ف��اءة وسمعة
طيبة ،ومن الحريصني على التنمية البشرية
وتطوير العمل.

معصومة المبارك

نزاهة وشفافية

ّ
وه��ن��أت ال��وزي��رة السابقة د.معصومة املبارك
س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د ب �ث �ق��ة س�م��و
األم �ي��ر ،وه ��و ب�ل�ا ش��ك أه ��ل ل �ه��ا ،واهلل يعينه
على التشكيل والعمل الجاد الستعادة الثقة
باإلنجاز الحكومي.
وق ��ال ��ت امل � �ب� ��ارك ل �ـ �ـ سبقلا :ن �ح �ت��اج وزراء
يجري اختيارهم ً
بناء على الكفاء ة والقدرة
ع�ل��ى وض ��ع رؤي ��ة ل��وزارات �ه��م ،ول �ه��م ال �ق��درة
ع�ل��ى تنفيذ ه��ذه ال��رؤي��ة ب�ن��زاه��ة وش�ف��اف�ي��ة،
وال ��دف ��اع ع ��ن اع� �م ��ال وزارات � �ه� ��م وال �ع��ام �ل�ين
ب � �ه ��ا ،وأن ي � �ج ��ري اخ� �ت� �ي ��اره ��م ب� �ع� �ي ��دا ع��ن
معايير املحاصصة« ،وهذا ولدنا» بحكومة
تكنوقراط ،تتنافس فيها الكفاء ات ملصلحة
ً
الكويت أوال.
وطالبت املبارك بأن يجري اختيار نساء أكثر
من مجرد تطييب خاطر وعدم االلتزام بالحد
األدن � ��ى ل�ت�م�ث�ي��ل امل � ��رأة ف ��ي م �ج�ل��س ال� � ��وزراء،
وبالتأكيد هناك الكثير من الكفاءات النسائية
يمكن للشيخ ص�ب��اح ال�خ��ال��د االس �ت �ف��ادة من
قدراتهن ملساعدته ف��ي مهام مجلس ال��وزراء
وتحقيق اإلنجاز املستهدف.

«المسار» :مكافحة البيروقراطية

«حدس» :حكومة على قدر طموحات الناس

أص��در تجمع املسار املستقل بيانًا حول الحكومة الجديدة ،مشيدا بالثقة التي
أوالها سمو امير البالد بالشيخ صباح الخالد كرئيس للوزراء ..متمنيًا له التوفيق
بتحمل املسؤولية والنهوض بمسيرة العمل الوطني.
وتمنى التجمع أن يجري اختيار وزراء حكومة إنقاذ وطنية تضم كفاءات عالية
املستوى ،تمتلك رؤية وقدرة لتخرجنا من عنق الزجاجة الذي نحن فيه.
وطالب التجمع بأن تواجه هذه الحكومة االستحقاقات التي خلفتها الحكومات
السابقة من تفشي الفساد ،ال��ذي ينخر في كل مرفق ،والبيروقراطية التي
تقتل كل املبادرات.
ودع��ا التجمع ال��ى أن ت�ب��ادر ه��ذه الحكومة وت�ق��دم «خربطة ط��ري��ق» تترجم إلى
إن �ج��ازات سريعة لدعم النهضة الشاملة للبالد ،وأن تفعل أدوات ال��رق��اب��ة ،وأن
تحرص على احترام حقوق األفراد وحرياتهم ،في ظل االنقسام املجتمعي غير
املسبوق.

أك � ��د ع� �ض ��و امل� �ك� �ت ��ب ال� �س� �ي ��اس ��ي ف��ي
ال � �ح� ��رك� ��ة ال � ��دس � �ت � ��وري � ��ة اإلس �ل�ام � �ي� ��ة
(ح � ��دس) امل �ح��ام��ي م �ع��اذ ال��دوي �ل��ة ان
ال �ك��وي��ت ت �م��ر ب �م �ن �ع �ط��ف ح� ��رج ن �ظ �رًا
ل �ل��أوض � ��اع اإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة امل �ل �ت �ه �ب��ة ف��ي
ال �خ��ارج وت�ف�ش��ي ال�ف�س��اد ف��ي ال��داخ��ل
وف � �ق� ��دان ال � �ن� ��اس ال �ث �ق ��ة ب �م��ؤس �س��ات
ال ��دول ��ة ب �س �ب��ب ف�ش�ل�ه��ا ف��ي أن ت�ك��ون
على مستوى التطلعات.
وق ��ال ال��دوي �ل��ة ل �ـ سبقلا ان��ه م��ن االن
املطلوب اختيار «رجال دولة» يضعون
م� �ص� �ل� �ح ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي اع� �ت� �ب ��اره ��م

وت �ح �ق �ي��ق اإلن� � �ج � ��ازات ال �ت �ن �م��وي��ة ه��و
األولوية القصوى.
وحول حاجة معايير اختيار الوزراء
إ ل��ى ت�ع��د ي��ل ،ق��ال ا ل��دو ي�ل��ة ا ن��ه ب�لا شك
ف��ي ذ ل��ك ،فكلما ك��ان اختيار ا ل��وزراء
ي �ق��وم ع �ل��ى م �ن �ه �ج �ي��ة ا ل� �ق ��وي األ م�ي�ن،
و ك �ل �م��ا ك ��ان م �ن �س �ج �م��ا م ��ع ت�ط�ل�ع��ات
ا ل � �ن ��اس و م� �ت� �ج ��او ب ��ا م ��ع م �ش��ا ك �ل �ه��م،
أدى ذ ل ��ك ا ل ��ى م��ز ي��د م��ن اال س �ت �ق��رار
واإل ن �ج��از ،و ب��ا ل�ت��ا ل��ي تحقيق التعاون
بني السلطتني التنفيذية والتشريعية،
اال م ��ر ا ل ��ذي ي�ن�ت��ج ع�ن��ه ا ل�خ�ي��ر ل�ل��و ط��ن

واملواطن.
وبخصوص الحكومة التي يرتضيها
الشعب حاليا ،قال الدويلة انه البد ان
تكون حكومة تمثله وتمثل تطلعاته
وآم��ال��ه وت�ع��رف م�ع��ان��ات��ه وت�س�ع��ى ال��ى
إن �ه��ائ �ه��ا وت� �ع ��رف م �ش��اك �ل��ه وت �ع �م��ل
على حلها وتعرف آماله وتسعى الى
تحقيقها .
وأك��د ال��دوي�ل��ة ان��ه الب��د ع�ل��ى الحكومة
الجديدة ان تسعى ال��ى تحقيق العفو
ال�ش��ام��ل وامل�ص��ال�ح��ة وإص�ل�اح النظام
االنتخابي الحالي وتحارب الفساد.

الفوز الكاسح في االنتخابات شرف وتكليف

الشريان لـ سبقلا :المزيد من المكتسبات
للمحامين وخدمة العدالة
أحمد العنزي
أعلن رئيس جمعية املحامني شريان الشريان
ان قائمة امل�ح��ام��ي ،ال�ت��ي ي��رأس�ه��ا ،اكتسحت
نتائج االنتخابات التي ج��رت أول من أمس،
مشيرًا إل��ى أن ه��ذا اإلن�ج��از ال��ذي تكرر للمرة
الثانية على التوالي شرف وتكليف.
وقال الشريان لـ سبقلا ،عقب إعالن النتائج:
سنعمل على استمرار الجهود لخدمة جموع

امل �ح��ام�ي�ن وت �ح �ق �ي��ق امل ��زي ��د م ��ن امل�ك�ت�س�ب��ات
وال �خ��دم��ات ،ب�م��ا ي�ص��ب ف��ي م�ص�ل�ح��ة املهنة
ويعزز العدالة ،ويخدم مجريات التقاضي في
دولة القانون واملؤسسات.
وزاد ب��ال �ق��ول« :ان ه ��ذا ال �ف��وز ال�ك��اس��ح ال��ذي
ح �ق �ق �ن��اه دل �ي��ل واض � ��ح ع �ل��ى م ��ا ق��دم �ن��اه في
املجلس السابق للنهوض بهذه املهنة الراقية
والسامية وخدمة أعضائها ،وسنستمر في
عملنا ،ولدينا املزيد من الخطط والرؤى».

وأضاف الشريان« :نتيجة تاريخية تؤكد أن
من يعمل ويجتهد يستحق االستمرار ،ونحن
نشكر كل من ساندنا ،ونؤكد دائمًا وأب�دًا أن
الزمالة واألخوة هما األصل الباقي والدائم».
أما عضو مجلس اإلدارة الفائز واملشارك ألول
مرة ،املحامي إبراهيم وناس ،فقال :لقد انتهت
االنتخابات ،وبدأ العمل في خدمة هذه املهنة
واعضائها ،فنحن ندرك جيدًا الدور النقابي
املهم لجمعيتنا في خدمة املجتمع.

أعضاء قائمة المحامي وفرحة الفوز | تصوير أحمد سرور

استرضاء النواب
�ارك
أش � � ��ارت د.م� �ع� �ص ��وم ��ة امل� �ب � ً
إل��ى ان ال�ش�ع��ب ي�ح�ت��اج حكومة
ً
ً
متماسكة فعال ،ال قوال ،حكومة
يكمل وزراؤه��ا بعضهم بعضا،
ّ
ال وزراء «كل يغني على لياله».
وش� ّ�ددت على أننا نحتاج وزراء
ال ي � �س � �ع ��ون إل � � ��ى اس � �ت ��رض ��اء
ال� �ن ��واب ع �ل��ى ح �س��اب ال �ق��ان��ون،
وال يعملون بمبدأ الواسطة ،بل
بمبدأ ال�ع��دال��ة وت�ق��دي��ر ال�ك�ف��اءات
ب��وزارات �ه��م ،وال ب�م�ب��دأ «ال�ه�ب��وط
البراشوتي».
وزراء مشهود لهم بنظافة اليد
وال �ض �م �ي��ر ،وي� �ق � ِّ�دس ��ون ح��رم��ة
امل ��ال ال �ع��ام ..وي �ق� ّ�دم��ون كشوف
ح�س��اب��ات�ه��م وم�ل�ك�ي��ات�ه��م ُّلهيئة
مكافحة ال�ف�س��اد ف��ور تسلمهم
مناصبهم.

الثقة والدعم
ب� نّّي� ي �ع �ق��وب ال �ص��ان��ع أن سمو
الشيخ جابر امل�ب��ارك ك��ان يمنح
ال � ��وزراء ال�ث�ق��ة وال��دع��م وال�ح��ري��ة
ال �ت��ام��ة داخ � ��ل وزارات� � �ه � ��م ،وه��ي
ميزة مهمة ألي رئيس حكومة.

قد يدخل التاريخ
قال أحمد املليفي إنه رغم أن املدة
ُ
قصيرة فيمكنها أن تدخل سمو
رئيس الوزراء التاريخ من أوسع
أب��واب��ه إذا ع ��رف ك�ي��ف يتعامل
م� �ع� �ه ��ا ،وأع� �ت� �ق ��د أن األرض� �ي ��ة
خصبة لتحقيق ذلك ،ونتمنى له
التوفيق والسداد.
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خالل حفل السفارة الفلسطينية بذكرى االستقالل

الجارالله :توجيهات األمير عالج لكل األزمات
¶ االحتجاجات في إيران شأن داخلي ال ِّ
نعلق عليه

غنام الغنام
أعرب نائب وزير الخارجية خالد الجاراهلل
عن فخره بتوجيهات سمو أمير البالد التي
تعالج كل األزمات.
وقال الجاراهلل في حفل السفارة الفلسطينية
ل��دى ال �ب�لاد أول م��ن ام��س بمناسبة ذك��رى
إع�ل��ان االس �ت �ق�ل�ال :ف� �خ ��ورون ب �ه��ذه ال�ك�ل�م��ة
ال�ت��ي تفضل بها سمو االم�ي��ر وق��د تعودنا
ان نستمع من سموه ال��ى ه��ذه التوجيهات
والكلمات التي تعالج اي اوض��اع تمر بها
الكويت.
وح ��ول ت�ح��ذي��ر س�م��و األم �ي��ر ف��ي كلمته عن
خ�ط��ورة ال��وض��ع ف��ي املنطقة ق��ال ال �ج��اراهلل:
ل�ي�س��ت ه ��ذه ه ��ي امل� ��رة األول � ��ى ال �ت��ي ي�ح��ذر
فيها سموه من األحداث واملخاطر املحيطة
ب��امل �ن �ط �ق��ة ،ف��دائ �م��ا ي��ؤك��د س �م��وه ان ه�ن��اك
تحديات تستوجب اليقظة والحذر ،ويجب
أن نتعامل معها بما يجسد الروح الوطنية
والحرص على الحفاظ على امن واستقرار
الكويت واملنطقة.
وح � � ��ول امل �ن �ط �ق ��ة امل� �ق� �س ��وم ��ة ب�ي��ن ال �ك��وي��ت
وال �س �ع��ودي��ة اك ��د ال � �ج ��اراهلل ان امل �ب��اح �ث��ات
االيجابية مع األش�ق��اء في اململكة مستمرة
ح��ول اع��ادة االنتاج في ه��ذه املنطقة معربا
عن امله في حسم هذا امللف قريبا جدا.
وت� �ط ��رق ال � �ج� ��اراهلل إل� ��ى األزم� � ��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
قائال :إننا نسير في االتجاه الصحيح ،وقد
تحققت خطوات مهمة جدا على طريق حل
هذا الخالف واعتقد بان ما استمعنا اليه من
اخ�ب��ار س��ارة للجميع ح��ول مشاركة جميع
دول مجلس التعاون ف��ي خليجي  24ال��ذي

الثقة بالمعلمين

مواجهة التحديات
بما يحفظ أمن الوطن
ِّ
ويعزز االستقرار

عبر السفير الفلسطيني رامي
ط� �ه� �ب ��وب ع � ��ن ف � �خ� ��ره ب �ت �ع��اق��د
وزارة التربية في العام الدراسي
م��ع ع�ش��رات املعلمني م��ن ب�لاده،
م �ش �ي��را إل� ��ى أن ال �ت �ص��اع��د ف��ي
ع ��دد امل �ت �ع��اق��دي��ن أث �ب��ت ان ث�ق��ة
الكويت بالكفاءات الفلسطينية
م��ا زال ��ت راس �خ��ة م�ت�ج��ذرة منذ
أوائ � � ��ل ال � �ق� ��رن امل� ��اض� ��ي وح �ت��ى
يومنا هذا.

القمة الخليجية
في ديسمبر..
وموعدها لم ُيحدَّ د
طهبوب :العالقات
المشتركة تسير
بخطى ثابتة

السفير غير المقيم

الجارالله مشاركاً السفير الفلسطيني قطع كيكة االحتفال | تصوير عبدالصمد مصطفى

سيعقد ف��ي ال��دوح��ة األس�ب��وع املقبل مؤشر
واضح بأن هناك انفراجات في املنطقة.

القمة الخليجية
وذكر أن مكان انعقاد القمة الخليجية املقبلة
سيتحدد قريبا ،وستعقد في ديسمبر املقبل
كما هو معتاد.
وردا ع �ل��ى س� ��ؤال ح ��ول االح �ت �ج��اج��ات في
ايران قال الجاراهلل :هذا شان إيراني داخلي
بحت وال نستطيع التعليق على ال�ش��ؤون

الداخلية ألي دولة.
وفيما يتعلق بمبادرة ايران األخيرة بزيادة
تخصيب ال �ي��وران �ي��وم واذا ك��ان ه�ن��اك قلق
ك��وي�ت��ي منها ق ��ال :تقلقنا اي خ�ط��وة تقدم
ع �ل �ي �ه��ا ال �س �ل �ط��ات اإلي� ��ران � �ي� ��ة ،م ��ن ش��أن �ه��ا
إضعاف االتفاق النووي ،كما أن أي خطوة
خ ��ارج م�ت�ط�ل�ب��ات امل�ن�ظ�م��ة ال��دول �ي��ة للطاقة
الذرية ستكون مقلقة.
وت � �ح� ��دث ال � � �ج� � ��اراهلل ع� ��ن ن � �ص ��رة ال �ق �ض �ي��ة
الفلسطينية ،م�ش��ددا على أن ال�ك��وي��ت أدت

واجبها وقامت بما يجب ان تقوم به حيال
قضية فلسطني التي تمثل أول��وي��ة قصوى
ل�ن��ا ب��اع�ت�ب��اره��ا ال�ق�ض�ي��ة امل��رك��زي��ة ،واي�ض��ا
ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ق �ض��اي��ا األخ� � ��رى وه �م��وم
وم �ش��اغ��ل االم� ��ة ال �ع��رب �ي��ة ب��ال �ك��ام��ل ،ون�ح��ن
ف� �خ ��ورون ب��ال �ف��ري��ق ال �ك��وي �ت��ي وع �ل��ى رأس��ه
السفير في نيويورك منصور العتيبي.
م��ن ج��ان �ب��ه ،أك ��د ال�س�ف�ي��ر الفلسطيني ل��دى
البالد رام��ي طهبوب أن العالقة مع الكويت
ت�س �ي��ر ب �خ �ط��ى ث��اب �ت��ة وواث� �ق ��ة ن �ح��و امل��زي��د

عضو مجلس الشيوخ الفرنسي أوليفييه كاديك:

سقف الديموقراطية مرتفع في الكويت
¶ العمل البرلماني ي َّتسم باالحترافية ..وصورة بلدكم ناصعة لدى شعبنا

م��ن التقدم وال�ق��وة لتثبت لشعبينا وأمتنا
وال �ع��ال��م ان ه ��ذه ال�ع�لاق��ة ج��ذوره��ا ض��ارب��ة
ف� ��ي األرض ك �ش �ج ��رة زي � �ت� ��ون ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
شامخة بالسماء وك�ش�ج��رة نخيل كويتية
سنستمر ف��ي بنائها وت�ط��وي��ره��ا ،انطالقا
من إيمان قيادتي البلدين الشقيقني وعلى
رأسهما الرئيس محمود عباس رئيس دولة
فلسطني وأخيه سمو االمير ،مشيرا إلى ان
العالقات ب�ين البلدين ج��ذوره��ا ف��ي األرض
وفرعها بالسماء.

«الجنايات» :إطالق سراح ابن األسرة

الراشد يكتفي باعتذار الشيخ
ويتنازل عن قضية اإلساءة

األخبار الكاذبة
ُتثير الفتن..
وعلى اإلعالميين
تح ِّري الدِّ قة
أوليفييه كاديك متحدِّ ثاً في المؤتمر الصحافي | تصوير مصطفى نجم الدين

مي السكري

ش� � َّ�دد ع �ض��و م �ج �ل��س ال �ش �ي��وخ
الفرنسي السيناتور أوليفييه
ك ��ادي ��ك ع �ل��ى م �ت��ان��ة ال �ع�ل�اق��ات
املشتركة ب�ين ب�لاده وال�ك��وي��ت،
م��ؤك��دًا أن�ه��ا ض��ارب��ة ف��ي ج��ذور
ال � � � �ت� � � ��اري� � � ��خ ،وت � � �ش � � �م � ��ل ش� �ت ��ى

امل� � � �ج � � ��االت ،م � �ش � �ي ��دًا ب �ت �ط��اب��ق
وج� �ه ��ات ال �ن �ظ��ر ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن
ح� � �ي � ��ال امل� � �ل� � �ف � ��ات وال � �ق � �ض� ��اي� ��ا
ذات االه� �ت� �م ��ام امل� �ش� �ت ��رك ع�ل��ى
الصعيدين اإلقليمي والدولي.
وأك � � � ��د ك � ��ادي � ��ك خ� �ل ��ال م ��ؤت �م ��ر
ص�ح��اف��ي أول م��ن أم��س ال �ت��زام
بالده أمن الكويت ،وأكبر دليل

ع �ل��ى ذل� ��ك وج � ��ود ال �ف��رن �س �ي�ين
ع �ل��ى أرض� �ه ��ا ،م �ب��دي��ًا إع �ج��اب��ه
الشديد بما الحظه من انتشار
للغة الفرنسية لدى عدد كبير
م��ن الكويتيني ،ال��ذي��ن التقاهم
خالل زيارته القصيرة للبالد.
وب �ي �ن �م��ا ل �ف ��ت إل � ��ى أن ص� ��ورة
الكويت لدى الفرنسيني جميلة

ّ
جدا وشفافة ،أشار كاديك إلى
أن زيارته الثانية للبالد خالل
خ �م��س س �ن��وات ت�ح�م��ل ال�ك�ث�ي��ر
من ال��دالالت واملضامني املهمة
في شتى املجاالت.
وح� � � ��ول ال� � �ه � ��دف م � ��ن زي � ��ارت � ��ه،
ذك��ر أن ال��زي��ارة ت��أت��ي ت��وط�ي��دا
ل � �ل � �ع�ل��اق� ��ات ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة ب�ي�ن
ال �ب �ل��دي��ن وك �ن ��وع م ��ن امل�ت��اب�ع��ة
ل �ل��زي��ارة ،ال �ت��ي ق��ام ب�ه��ا رئ�ي��س
م� �ج� �ل ��س ال � �ش � �ي� ��وخ ال� �ف ��رن� �س ��ي
جيرار الرشيه للبالد في بداية
هذا العام ،والتي كانت ناجحة
بكل املقاييس.

لقاء ات مثمرة
وأش � ��ار إل ��ى أن ��ه ال �ت �ق��ى رئ�ي��س
ل� �ج� �ن ��ة ال � � �ش� � ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
ف � � ��ي م � �ج � �ل� ��س األم � � � � ��ة ال � �ن� ��ائ� ��ب
د.ع� � � �ب � � ��داهلل ال � � �ك � � �ن � ��دري ،ح �ي��ث
ناقش معه سبل دعم العالقات
ال�ب��رمل��ان�ي��ة واس �ت �ش��راف آف��اق�ه��ا
امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ،م �ب��دي��ا إع �ج��اب��ه
بسقف ال��دي�م��وق��راط�ي��ة املرتفع
ف��ي ال�ك��وي��ت وال�ع�م��ل البرملاني
االح�ت��راف��ي ف�ي�ه��ا ،الف�ت��ا ال��ى أن
ال �ب �ل��دي��ن ي� �ت� �ب ��ادالن ال �خ �ب��رات
البرملانية في ما بينهما.
ّ
وفي ما يتعلق بالدبلوماسية
االق � �ت � �ص � ��ادي � ��ة ،أش� � � ��ار ك ��ادي ��ك
ال� � � ��ى اج � �ت � �م� ��اع� ��ه م� � ��ع م �م �ث �ل��ي
الشركات الفرنسية في الكويت
امل �س��اه �م��ة ف ��ي خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة،
الف �ت��ا ال� ��ى ف��رص��ة ك �ب �ي��رة ج � ّ�دًا
لتطوير العالقات االقتصادية.
ّ
وأشاد باللقاء املثمر والبناء في
غ��رف��ة ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ،كما
أبدى إعجابه بزيارته للمدرسة
ال�ف��رن�س�ي��ة ،وب ��االن �ج ��ازات ال�ت��ي
حققتها ،متمنيا أن يرتفع عدد
ال ��دارس �ي�ن ل �ل �غ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة في
الكويت.

األخبار الكاذبة

ّ
وردًا ع � � �ل � ��ى س � � � � � ��ؤال ب � �ش� ��أن

م� �ص ��ادق ��ة ال� �ب ��رمل ��ان ال �ف��رن �س��ي
ع �ل��ى ق��ان��ون م�ك��اف�ح��ة األخ �ب��ار
ال � � �ك� � ��اذب� � ��ة ،ق� � � � ��ال :ال ن� �ت� �ح ��دث
ع ��ن م � ��دى ص �ح ��ة األخ � �ب� ��ار م��ن
عدمها؛ فهناك معايير لكشف
ذل� � � ��ك ،ول � �ك� ��ن ال� �ن� �ق� �ط ��ة األك � �ث ��ر
أهمية بالنسبة إلينا هي مدى
ت ��أث� �ي ��ر األخ� � �ب � ��ار ال � �ك� ��اذب� ��ة ف��ي
نتائج الديموقراطية ،حيث قد
ّ
يوجهها البعض لإلساء ة إلى
س�م�ع��ة األش �خ��اص أو ال�ن�ظ��ام،
م ��ا ي� ��ؤدي ال ��ى ن �ت��ائ��ج ع�ك�س�ي��ة
تؤدي إلى اثارة الفتنة.
وزاد ب ��ال� �ق ��ول :ن� �ح ��ن ب �ح��اج��ة
ال ��ى دع ��م ال �ع��ام �ل�ين ف��ي امل �ج��ال
اإلع�ل�ام ��ي ل �ت �ح� ّ�ري ال ��دق ��ة ق�ب��ل
ن� �ش ��ر أي خ � �ب� ��ر ،وال � �ت� ��أك� ��د م��ن
مصداقيته.
وح� ��ول م ��دى ت��أث �ي��ر م��ا ي�ح��دث
ف� ��ي ب �ل ��اده م� ��ن ت� �ظ ��اه ��رات ف��ي
أب � �ن� ��اء ال� �ج ��ال� �ي ��ات ال �ف��رن �س �ي��ة
بالكويت ،أوض��ح ان ما يحدث
ف��ي ف��رن �س��ا م��ن ت �ظ��اه��رات ب�ين
ال �ح�ي�ن واآلخ� ��ر ه��و ت�ع�ب�ي��ر ع��ن
ال �ح��ري��ة ال �ت��ي ك�ف�ل�ه��ا ال �ق��ان��ون
الفرنسي ،ولكن بعض وسائل
االع � �ل ��ام ت � �ح� ��اول ت �ض �خ �ي��م م��ا
يحدث بشكل كبير حتى تؤثر
في استقرار فرنسا ،مستشهدًا
بالصور التي عرضها البعض
ألحداث حصلت خارج فرنسا،
وادع� � ��ى أن� �ه ��ا مل �ت �ظ��اه��ري��ن ف��ي
ف � ��رن� � �س � ��ا ،وم� � � ��ا س� �ب� �ب� �ت ��ه ه� ��ذه
الصور من اضطرابات.
وأع � � ��رب ع ��ن اع� �ت� �ق ��اده ف ��ي ان��ه
رب� �م ��ا ت� �ك ��ون ن �ت��ائ��ج اس �ت �ف �ت��اء
خ ��روج ب��ري�ط��ان�ي��ا م��ن االت �ح��اد
األوروب� � � � � � � � � � ��ي (ال� � �ب � ��ري� � �ك� � �س � ��ت)
ق � � ��د ت � � �ك� � ��ون ب � �س � �ب� ��ب ان � �ت � �ش� ��ار
ب� �ع ��ض اإلش� � ��اع� � ��ات واألخ � �ب� ��ار
ال�ك��اذب��ة ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��واص��ل
االج� � � �ت� � � �م � � ��اع � � ��ي ،م� � � ��ا أث � � � � ��ر ف ��ي
ق � ��رار ال �ب �ع��ض ف ��ي ال �ت �ص��وي��ت
ل �ل��ان � � �س � � �ح � ��اب م� � � ��ن االت� � � �ح � � ��اد
األوروبي.

حول تعيني سفير كويتي غير مقيم
ل ��دى ف�ل�س�ط�ين ق ��ال ال� �ج ��اراهلل :لقد
ح��رص�ن��ا ع�ل��ى ال��وج��ود وال�ت��واص��ل
م��ع األش �ق��اء الفلسطينيينن وذل��ك
م��ن منطلق حرصنا على القضية
الفلسطينية.
واض ��اف :إن تعيني سفير الكويت
لدى األردن عزيز الديحاني سفيرا
غير مقيم لدى السلطة الفلسطينية
ي�ع�ت�ب��ر ت �ط��ورا ط�ب�ي�ع�ي��ا ل�ل�ع�لاق��ات،
م��وض �ح��ا أن ال �ق �ن��وات ب�ي�ن�ن��ا وب�ين
ال �س �ل �ط��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة أص �ب �ح��ت
مفتوحة اكثر.

صالح الراشد

اك�ت�ف��ى امل �ق� ّ�دم ص��ال��ح ال��راش��د ب��اع �ت��ذار الشيخ
ع� �ب ��داهلل س ��ال ��م األح � �م ��د ،ال �ع �ل �ن��ي أم � ��ام ق��اض��ي
الجنايات أم��س ،فتنازل ع��ن القضية املرفوعة
منه بحق الشيخ بال مقابل.
وبناء عليه ،قررت محكمة الجنايات أمس إطالق
سراح الشيخ على خلفية اتهامه باإلساءة إلى
الراشد عبر تسجيل صوتي جرى تداوله على
نطاق واسع في موقع التواصل «واتس أب».
ّ
وق ��ال م �ص��در م�ط�ل��ع ل �ـ سبقلا إن ��ه م��ن امل�ت��وق��ع
أن تحجز القضية للنطق بالحكم في الجلسة
املقبلة.
وك ��ان ��ت ال �ن �ي��اب��ة ال� �ع ��ام ��ة ق ��د َّ
وج� �ه ��ت ت�ه�م��ة
إس��اءة استعمال هاتف وتهديد موظف عام،
ون �ش��ر ع� �ب ��ارات م�س�ي�ئ��ة ،ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ق��ان��ون
ج��رائ��م تقنية املعلومات ،كما أن املتهم أنكر
ّ
املوجهة إليه.
االتهامات
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الكويت 07

شؤون الديرة

العازمي ّ
مثل ولي العهد في افتتاح مؤتمر الطاقة:

البحث العلمي ركيزة لخطة التنمية
¶ جهات الدولة حريصة على توفير مصادر طاقة نظيفة
الرهيب ال��ذي تتعرض له محطات توليد الكهرباء،
مع الحرص على التخفيف في الوقت نفسه من اآلثار
البيئية السلبية الناتجة عن حرق الوقود ،وحرصت
م��ؤس�س��ة ال�ك��وي��ت للتقدم العلمي ع�ل��ى االستجابة
ل �ت��وج �ي �ه��ات س �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ف� ��ي س �ي��اس��ات �ه��ا
التخطيطية ،حيث جعلت املؤسسة هدفا يقتضي
تأمني  %15من حجم الطلب على الكهرباء في أوقات
ال��ذروة عبر مصادر الطاقة املتجددة ،وذل��ك بحلول
عام .2030

أميرة بن طرف
ش��دد وزي��ر التربية وزي��ر التعليم ال�ع��ال��ي د .حامد
ال�ع��ازم��ي ع�ل��ى أن ال�ب�ح��ث العلمي رك �ي��زة مهمة في
خطة التنمية ،مبينا ان االب �ح��اث املعنية بالطاقة
تعتبر قضية استراتيجية وجوهرية.
وب�ي�ن ال �ع��ازم��ي ف ��ي ك�ل�م��ة أل �ق��اه��ا م�م�ث�لا ع ��ن سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد في افتتاح املؤتمر
الدولي السابع ألبحاث الطاقة أم��س بمركز الشيخ
ج��اب��ر األح�م��د ال�ث�ق��اف��ي ،أن ال�ك��وي��ت ت��ول��ي م��وض��وع
ال�ط��اق��ة اه�ت�م��ام��ا ب��ال�غ��ا ،ك��ون�ه��ا إح ��دى أب ��رز ال ��دول
امل�ن�ت�ج��ة ل�ل�ن�ف��ط ف ��ي ال �ع��ال��م ،ول �ه��ا ف ��ي ال�ص�ن��اع��ات
ال �ب �ت��روك �ي �م��اوي��ة ي��د ط��ول��ى ت�ش�ه��د ب �ه��ا م�ص��اف�ي�ه��ا
ومعاملها وشركاتها.
واش��ار إلى اهتمام القائمني على الصناعة النفطية
ب�م�ت��اب�ع��ة ال �ت �ط ��ورات ال �ط��ارئ��ة ع �ل��ى س ��وق ال�ط��اق��ة
ال �ع��امل �ي��ة ،وم ��ا يصحبها م��ن م�س�ت�ج��دات متالحقة
وابتكارات متسابقة ،مؤكدا ان هذا املؤتمر ما هو اال
حلقة ضمن حلقات متسلسلة تدور في فلك تطلعات
الكويت املستقبلية ،وخطط مشروعاتها الطموحة
إل ��ى ت�ط��وي��ر االس �ت �غ�لال األم �ث��ل ل �ه��ذا امل �ص��در ال��ذي
يعتمد اقتصاد البالد عليه بصورة جوهرية.
وق��ال :أود أن أع��رب نيابة ع��ن سمو ول��ي العهد عن
ال�ت�ق��دي��ر وال�ش�ك��ر ل�لإس�ه��ام��ات البحثية ال �ج��ادة في
فعاليات هذا املؤتمر ،كما أنقل لكم تمنيات سموه
لكم بالتوفيق وال �س��داد بما يحقق غ��اي��ات املؤتمر
وأهدافه.

مستجدات الطاقة

العازمي مكرماً األحمد ..وبدا العتل وسرور

البديوي :المؤتمر فرصة
للتعرف على المستجدات
العتل :ال لتحييد القوى
المهنية الكويتية

وأضاف العازمي أن نمو الطلب على الطاقة في تزايد
مستمر ،وتقدر توقعات منظمة األوب��ك ذل��ك بنسبة
 %23بني عامي  2020و ،2040وتتوقع أن يشكل النفط
والغاز أكثر من  %50من احتياجات الطاقة العاملية،
وسيزيد الطلب بنحو  14مليون برميل بحلول عام
 ،2040ق��ائ�لا ان ت�ن��ام��ي ص�ن��اع��ة ال�ب�ت��روك�ي�م��اوي��ات
يسهم بشكل كبير في زي��ادة معدالت الطلب ،ولهذا
ت�ق��ع ع�ل��ى ع��ات��ق ال�ع�ل�م��اء وال�ب��اح�ث�ين أم�ث��ال�ك��م مهمة
التغلب على آثار هذا الطلب املتزايد.
وبني العازمي ان الكويت حرصت على العمل على
االس�ت�ف��ادة م��ن ال�ط��اق��ة الشمسية لتخفيف الضغط

قـال رئيـس الـلجـنة العـلـميـة املنظمة للمــؤتمر د.
سرور العتيبي ان املؤتمر يتناول  40ورقة علمية
محكمة مقدمة من  17دولة.

شراكة كويتية أميركية
ألقى رئيس الجمعية األميركية ملهندسي التكييف
والتبريد (أشري) د .بيان أيسون كلمة شرح فيها
دور الجمعية على الساحة العاملية ،موضحا أنها
تضم في عضويتها نحو  57ألف عضو من 132
بلدا ،مؤكدا أن الشراكة مع املهندسني والباحثني
في الكويت تحقق نتائج ملموسة بمجال تدريب
وتأهيل الكوادر الهندسية.
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رقابة مشددة على توظيف
معلمي المدارس الخاصة
أكد وزي��ر التربية وزي��ر التعليم العالي
د .ح ��ام ��د ال� �ع ��ازم ��ي أن رق ��اب ��ة اإلدارة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال �خ��اص ع �ل��ى تعيني
املعلمني باملدارس األهلية ّ
فعالة ،الفتًا
إل � ��ى أن ه � ��ذه امل � � � ��دارس ح��ري �ص��ة ع�ل��ى
االس �ت �ع��ان��ة ب �خ��دم��ات أع� �ض ��اء ال�ه�ي�ئ��ة
التعليمية ل��دي�ه��ا م��ن امل��ؤه �ل�ين لشغل
هذه الوظائف.
وأش ��ار ال�ع��ازم��ي ،ف��ي م�ع��رض رده على
س ��ؤال ب��رمل��ان��ي ل�ل�ن��ائ��ب م�ح�م��د ال ��دالل،
إلى تطبيق رقابة مشددة على توظيف
معلمي امل� ��دارس ال�خ��اص��ة ،باعتبارها
مؤسسات خاصة تنشد تقديم خدمات
تعليمية تنافسية ،وال شك أن املعلم هو
اللبنة األول ��ى وال�ب�ن��اء األس��اس��ي ال��ذي
تجري من خالله الخدمة التعليمية.
وأوض� ��ح أن إدارة ال �ش��ؤون التعليمية
ف � � ��ي ال � �ت � �ع � �ل � �ي� ��م ال � � � �خ� � � ��اص ،وب� �ح� �س ��ب
اخ �ت �ص��اص��ات �ه��ا امل� �ن ��وط ��ة ب� �ه ��ا ،ت �ق��وم
ب��زي��ارات وج ��والت دوري ��ة للتحقق من
م ��واف� �ق ��ات ال �ع �م ��ل ال� � �ص � ��ادرة ألع �ض ��اء
الهيئة التعليمية في املدارس األجنبية،
إل��ى جانب متابعة املديرين واملديرين

د .نورة المليفي

االستئذان على ناس وناس
س�ل��وى معلمة ف��ي امل��رح�ل��ة ال�ث��ان��وي��ة مل��ادة ال��ري��اض�ي��ات ،وهي
مطلقة ول�ه��ا ث�لاث��ة أب �ن��اء ،ف��ي امل��راح��ل االب�ت��دائ�ي��ة واملتوسطة
وال�ث��ان��وي��ة ،وق��د زاد همها ه� ّ�م��ًا ب�ع��د أن أص�ب�ح��ت األم واألب
معًا ،ولديها التزامات مع العمل كمعلمة ،والتزامات مع أبنائها
كحاضنة لهم ،ومسؤولة عن رعايتهم وتلبية احتياجاتهم،
وكثيرًا م��ا ك��ان يجري استدعاؤها لحضور اجتماع أولياء
األمور ،وكانت تجد إحراجًا في االستئذان من مديرتها ،التي
كانت تستفسر استفسارًا دقيقًا عن سبب استئذانها ،ثم
بعد ذلك تطلب منها تدوينه في سجل االستئذانات ،محددة
ساعة الخروج ،طالبة منها العودة إلى املدرسة خالل ساعتني
ومن ثم تسجيل زمن العودة.
ومع زحمة الطريق تصل سلوى إلى املدرسة بعد ثالث ساعات
ونصف ،وهنا تثور مديرة املدرسة وتسجل استئذانها غيابًا
عرضيًا.
سلوى ترى بأم عينها كيف تعامل مديرة املدرسة صديقاتها
املعلمات ،الالتي تكن لهن كل املحبة وال��ود والتقدير ،لدرجة
أن�ه��ن ي�س�ت� ّ
�أذن م��ن دون التسجيل ف��ي دف�ت��ر االس�ت�ئ��ذان��ات،
ويخرجن ويعدن على راحتهن من دون تدقيق أو محاسبة،
وهنا تهمس سلوى لنفسها «االستئذان على ناس وناس ،هل
يعقل أن تتدخل الواسطة حتى في أمور االستئذان ،وأن يجري
غض البصر عمن يريدون حتى في استئذاناتهم ،وأن يطبقوا
القانون على من ال يحملون عصا الواسطة؟».
املوازين انقلبت حتى في هذا الصرح التعليمي الكبير؟ فماذا
سيبقى لآلخرين؟

 3.4ماليين أسرة في الكويت
خالد الحطاب

 40ورقة علمية

هاني الحمادي

ب ��دوره ،ق��ال م��دي��ر جامعة ال�ك��وي��ت ب��ال��وك��ال��ة د .بدر
ال�ب��دي��وي :ان امل��ؤت�م��ر ي��ؤك��د التشجيع ع�ل��ى البحث
ال �ع �ل �م ��ي ،وي �م �ث ��ل ف ��رص ��ة م�ل�ائ �م ��ة ل �ل �ت �ع��رف ع�ل��ى
مستجدات الطاقة وتطورها ،مثمنا الرعاية الكريمة
من سمو ولي العهد لهذا املؤتمر.
من جهته ،ق��ال رئيس جمعية املهندسني الكويتية
امل� �ه� �ن ��دس ف �ي �ص��ل ال �ع �ت��ل ان ن �ح��و  150م �ه �ن��دس��ًا
ومهندسة تطوعوا الب��راز هذا املؤتمر والعمل على
ان�ج��اح��ه ،مشيرا ال��ى دورات تدريبية بالتزامن مع
املؤتمر بالتعاون مع الجمعية األميركية ملهندسي
التكييف والتبريد.
وأض � ��اف ال �ع �ت��ل :آن األوان ل �ي �ك��ون ص ��وت ال �ك��وادر
املهنية الكويتية هو األعلى واألقوى واألكثر فعالية،
ُ
ُ
وأال ت� َ�ح �ي��د أو ت� ْ�ب �ع��د أي ��ة ق ��وة ف�ن�ي��ة – ه�ن��دس�ي��ة –
كويتية تعمل لخدمة هذا الوطن تبعًا للمزاج والفرز
السياسي.

هموم معلم

املساعدين املنتدبني من ال��وزارة إلدارة
املدارس العربية.
وأوض��ح أن عملية االستعانة بخدمات
امل�ع�ل�م�ين ف��ي امل � ��دارس ال �خ��اص��ة ت�ج��ري
وفق آلية محددة ،وفي إطار سلسلة من
االج � ��راءات ال�لاح�ق��ة ع�ل��ى ال�ط�ل��ب ،ال��ذي
يقدم من املدرسة الخاصة في هذا الشأن،
ويصدر قطاع التعليم الخاص قرارًا في
شكل موافقة عمل تسمح لعضو الهيئة
التعليمية بمباشرة عمله.
وذكر العازمي أن إدارة التعليم الخاص
تتلقى طلبات املدارس الخاصة باعتماد
تعيني املعلمني لديها ،ويجري فحص
وتدقيق هذه امللفات من قبل املختصني
ب�ع��د ال�ت��دق�ي��ق عليها وال�ت�ح�ق��ق م��ن أن
امللف يتضمن كل املستندات املطلوبة،
وم��ن ثم التأكد من أن الوظيفة املرشح
لها املعلم تتناسب مع مؤهله الدراسي
بشكل مبدئي ،وال��ذي يجب أال يقل عن
ب �ك ��ال ��وري ��وس م �ت �خ �ص��ص م �ع �ت �م��د م��ن
الجهات املعنية.
وأض ��اف« :ت�ح��ال ملفات امل��رش�ح�ين من
امل�ع�ل�م�ين وأع� �ض ��اء ال�ه�ي�ئ��ة التعليمية
امل�س�ت��وف�ين ل�ل�م�س�ت�ن��دات امل�ط�ل��وب��ة إل��ى
ال�ت��وج�ي��ه ال�ف�ن��ي ل �ل �م��واد ال��دراس �ي��ة كل

اختبارات المدارس العربية
تنطلق  15ديسمبر
ح��ددت اإلدارة ال�ع��ام��ة للتعليم ال�خ��اص مواعيد
ام�ت�ح��ان��ات ن�ه��اي��ة ال�ف�ص��ل ال��دراس��ي األول للعام
الدراسي  2020 - 2019للصفوف من الخامس إلى
التاسع باملرحلتني االبتدائية واملتوسطة ،وذلك
في املدارس العربية والنموذجية فقط.
ون��وه��ت إدارة التعليم ال �خ��اص ف��ي ن�ش��رة عامة
ل �ج �م �ي��ع امل � � ��دارس ال �ع��رب �ي��ة وال �ن �م��وذج �ي��ة ب�ن�ين
وبنات ،حصلت سبقلا على نسخة منها ،الى أن
اختبارات خ��ارج الجدول تحددها إدارة املدرسة
ب ��االت� �ف ��اق م ��ع ال �ت��واج �ي��ه ال �ف �ن �ي��ة ،م� �ش ��ددة ع�ل��ى
ضرورة تعميم جداول االختبارات على املتعلمني
ووضعها في مكان واضح داخل كل مدرسة.
وأش � � � ��ارت إل � ��ى أن االخ � �ت � �ب � ��ارات ل �ل �ص �ف��وف م��ن
الخامس وحتى التاسع ستنطلق في يوم األحد
املوافق  15ديسمبر املقبل على أن تنتهي االثنني
 23ديسمبر.
وأكدت أهمية إضافة  30دقيقة إلى الزمن األصلي
لطالب الحاالت الخاصة ممن لديهم قرار بقراءة
االمتحان ،مطالبة الطالب والطالبات بالحضور
قبل موعد االمتحان بوقت كاف وإحضار األدوات
ال�خ��اص��ة ل�ك��ل ام �ت �ح��ان ،م��ع ال�ت�ق�ي��د بالتعليمات
العامة لالمتحانات.

ح�س��ب ت�خ�ص�ص��ه ،أو م��راق �ب��ة امل ��دارس
األجنبية بحسب املدرسة ونوع النظام
التعليمي وامل��ادة الدراسية املرشح لها
عضو الهيئة التعليمية».
وت ��اب ��ع :ت �ب��اش��ر ك ��ل ج �ه��ة م ��ن ال�ج�ه��ات
املشار إليها اختصاصها بمنح موافقة
مبدئية أو نهائية للمعلم ،بعد التحقق
من أوراقه وشهاداته الدراسية ومطابقة
املؤهل العلمية ،وم��دى ارتباطه باملادة
املراد تدريسها ،وإجراء املقابلة الالزمة
معه بحسب كل حالة على حدة.
ول�ف��ت إل��ى أن��ه ي�ج��ري منح املعلم عقب
اس �ت �ي �ف��اء االج� � � � ��راءات م ��واف� �ق ��ة م��ؤق �ت��ة
ل �ل �ع �م��ل ب� ��امل� ��دارس ال �خ ��اص ��ة ال� ��ى ح�ين
ورود م �ع��ادل��ة وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي،
وم��ن ثم منحه موافقة نهائية في حال
معادلة الشهادة الحاصل عليها.
واكد العازمي أن هناك آلية لتقييم أداء
معلمي املدارس الخاصة ،سواء العربية
أو األجنبية ،وفي جميع األحوال تتخذ
االدارة االجراءات الالزمة ضد كل معلم
يثبت تدني مستواه العلمي أو املعرفي
ف��ي ح��ال ث�ب��وت ع��دم صحة شهادته أو
ع��دم مناسبتها للمادة ال��دراس�ي��ة التي
يقوم بتدريسها.

المواصالت« :المحاسبة»
مبان
وافق على ترميم
ٍ
محمد المصلح
علمت سبقلا من مصادر مطلعة ان ديوان املحاسبة وافق مؤخرا على
مناقصة وزارة املواصالت بشأن إنشاء وإنجاز وصيانة وترميم مبان
حكومية واعمال انشائية في  3محافظات هي حولي ومبارك الكبير
واالحمدي.
وق��ال��ت امل �ص��ادر «ان امل��واف�ق��ة ج ��اءت ب�ع��د مخاطبة ال�ج�ه��ات الرقابية
ومنها ديوان املحاسبة والذي قرر التعاقد مع احدى الشركات الخاصة
بالتجارة العامة واملقاوالت بمبلغ  468ألف دينار».
وذك ��ر امل �ص��در ان امل�ح��اس�ب��ة دع��ا «امل ��واص�ل�ات» ال��ى دراس ��ة ال�ع�ط��اءات
املحددة بكتاب اإلحالة من الجهاز املركزي للمناقصات املركزية حتى ال
يترتب على التأخير انسحاب املناقص األقل سعرا وتحميل املال العام
بمبالغ إضافية مستقبال.
م��ن ج��ان��ب اخ ��ر ،ذك��ر امل �ص��در ان «امل�ح��اس�ب��ة» ي ��درس ح��ال�ي��ا مناقصة
التعاقد املباشر لصيانة النظام االلي لخدمة العمالء الخاص بتحصيل
فواتير الوزارة.
وب�ين املصدر ان ال ��وزارة خاطبت مؤخرا الجهاز امل��رك��زي للمناقصات
العامة لطرح مناقصة استبدال وتوريد وحدات توليد الطاقة الكهربائية
ولوحات الضغط الكهربائي املخفض في بعض مرافق الوزارة.

كشفت احصائية حكومية أن إجمالي عدد األسر القاطنة في البالد
يبلغ نحو  3.4ماليني أسرة منها  1.4مليون أسرة كويتية خاصة،
وهي ما تمثل  %100من إجمالي عدد املواطنني.
وق�س�م��ت اإلح �ص��ائ �ي��ة أن� ��واع األس ��ر ف��ي ال �ك��وي��ت إل ��ى ن��وع�ين األول
«خ��اص��ة» ،وه��ي تحتوي على ف��رد أو أكثر يقيمون معا في مسكن
واح��د ويشتركون في املعيشة ،وغالبا ما يربط بني أف��راده��ا صلة
قرابة ولها رب أس��رة يكون مسؤوال عن تيسير أحوالهم ،في حني
يكون النوع اآلخر من األسر «جماعية» وهم يسكنون مع بعضهم
وال تجمعهم صلة قرابة أو رب أسرة مسؤول عنهم.
ول�ف�ت��ت إل ��ى أن امل�ق�ي�م�ين اآلس �ي��وي��ن األع �ل��ى ع ��ددا ب�ع��د ال�ك��وي�ت�ي�ين
ف��ي االس��ر الخاصة بإجمالي مليون و 83ال��ف مقيم ،يليهم العرب
ب�ـ 870229أسرة ،ومن ثم  38562لألفارقة ،و 14114أسرة من أميركا
ال�ش�م��ال�ي��ة و 12369أس ��رة اوروب �ي��ة و 1364م��ن ام�ي��رك��ا الجنوبية،
وأخيرا  1328من أستراليا.
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«غذاؤك دواؤك» يطرح نمط حياة للوقاية من السرطان

الشاهين لـ سبقلا :حماس شبابي لخدمة الكويت
محمد شمس الدين
أ ش � � � � � � ��ادت ع� � � �ض � � ��وة م� � �ج� � �ل � ��س إدارة
اللجــنة التنفـيــذ يــة لحـمـلـة « كــان»
د .ح�ص��ة ا ل�ش��ا ه�ين ب�ح�م��اس ا ل�ش�ب��اب
ا ل �ك��و ي �ت �ي�ين ل �خ��د م��ة ب �ل��د ه��م ،م �ش �ي��رة
إ ل� � � ��ى ت � �ض� ��ا ف� ��ر ا ل� � �ج� � �ه � ��ود ل� �ل� �ت ��و ع� �ي ��ة
بمرض السرطان.
و ق� � ��ا ل� � ��ت ا ل� � �ش � ��ا ه �ي��ن ل � � �ـ سبقلا ع� �ل ��ى
ه� � ��ا م� � ��ش خ � � �ت� � ��ام م � ��ؤ ت� � �م � ��ر « غ � � � � ��ذاؤك
دواؤك» أول م��ن أ م��س ،ب��ر ع��ا ي��ة وز ي��ر
ا ل �ص �ح��ة ا ل �ش �ي��خ د .ب��ا س��ل ا ل �ص �ب��اح:
إن ه� ��ذه ا ل �ف �ع��ا ل �ي��ة ت �ن ��او ل ��ت ا ل �ع��د ي��د
م��ن ا مل�س�ت�ج��دات ح��ول أ ك�ث��ر األ م��راض
ش�ي��و ع��ًا ف��ي ا ل �ع��ا ل��م ،و م�ن�ه��ا س��ر ط��ا ن��ا
القولون والثدي.
و ن��و ه��ت ب�م�ش��ار ك��ة ا ل�ف��رق التطوعية،
م��ؤ ك��دة أن م��ا ي�ث�ل��ج ا ل �ص��در أن ن�ج��د
ا ل� �ح� �م ��اس وا ل� �ت� �ع ��اون وا ل� �ت� �ط ��وع م��ن
ا ل� �ش� �ب ��اب وا ل� �ف� �ت� �ي ��ات م ��ن ا ل �ك��و ي �ت �ي�ين
وا مل �ق �ي �م�ي�ن ل �خ��د م��ة ا ل� �ك ��و ي ��ت وإ ع �ل�اء
شأ نها .
م � ��ن ج� ��ا ن � �ب � �ه� ��ا ،أ ش � � � ��ارت ا مل� �ت� �ط ��و ع ��ة
م� ��ن ف ��ر ي ��ق اال س � �ت � �ق �ل�ال  61ك��ر ي �ـ �ـ �م �ـ �ـ��ة
ا مل� �ـ� �ـ� �ع� �ـ� �ـ ��راج ل� � �ـ سبقلا إ ل� � ��ى م� �ش ��ار ك ��ة
فريقها ب��ور ش��ة ع�م��ل ع��ن اإل س�ع��ا ف��ات
األو ل�ي��ة ،إ ض��ا ف��ة إ ل��ى ور ش��ة ا ل�ت�ط��و ي��ر
وا ل�ت�ث�ق�ي��ف وإ ع��ادة ا ل�ت��دو ي��ر ،ل�ت�ق��د ي��م
ر س � ��ا ئ � ��ل إ ي � �ج� ��ا ب � �ي� ��ة ل� �ل� �م� �ج� �ت� �م ��ع ع��ن
ت� ��و ج � �ي� ��ه ط � ��ا ق � ��ة ا ل � �ش � �ب� ��اب واأل ب� � �ن � ��اء
ل�ل�أ ع� �م ��ال ا ل� �ت� �ط ��و ع� �ي ��ة ،و ك� ��ذ ل� ��ك ح��ث
أو ل� �ي ��اء األ م � ��ور ع �ل��ى إ ش � ��راك األ ب �ن��اء
وا ل� �ب� �ن ��ات ل �خ��د م��ة ا ل ��و ط ��ن م ��ن خ�ل�ال

مجموعة من المتطوعين

الدين والغذاء
حصة الشاهين تك ّرم متطوعة | تصوير سيد سليم

الصالح :التوعية تنقذ
األرواح وتوفر الميزانيات
المعراج :توجيه
الطاقات لألعمال
التطوعية

األعمال التطوعية.
أ م��ا ع��ر ي��ف ا مل��ؤ ت�م��ر ف�ي�ص��ل ا ل�خ�ل�ي�ف��ي،
ف � � ��ذ ك � � ��ر أن ا مل � � � ��ؤ ت� � � � �م � � � ��رات ا ل � �ط � �ب � �ي� ��ة
وا ل� �ت ��و ع ��و ي ��ة م� ��ن أ ه � ��م األ م � � ��ور ا ل �ت��ي
ت�س��ا ع��د األ ف��راد ع�ل��ى ح�م��ا ي��ة أنفسهم
من األمراض ،وتساهم في توعيتهم
لتجنب املخاطر الصحية.
وأ ك� � � � ��د أن ا ل � �ك� ��و ي � �ت � �ي�ي��ن وا مل � �ق � �ي � �م �ي�ن
م �ه �ت �م��ون ج� ��دًا ب��ا ل �ع �م��ل ا ل �ت �ط��و ع��ي،
و ي� �ش ��ار ك ��ون ف ��ي أ غ �ل �ب �ي��ة ا مل ��ؤ ت �م ��رات
وا ل� �ن ��دوات ا مل �ه �م��ة ،إال أن ا مل��ؤ ت �م��رات
ا ل � �ط � �ب � �ي� ��ة ت� � �ك � ��ون أ ك� � �ث � ��ر ج � ��ذ ب � ��ًا ل� �ه ��م

حصيلة حمالت البيئة في  3أشهر:

 1512مخالفة..
و 63جهة حكومية كسرت القانون

مفتشو «البيئة» خالل الجولة في حملة التفتيش

خالد الحطاب
سجلت فرق التفتيش التابعة للهيئة العامة
للبيئة وامل��وزع��ة على املحافظات الست في
ال�ب�لاد أك�ث��ر م��ن  1600مخالفة ،منها 1512
سجلت من مايو املاضي حتى  31أغسطس
 .2019ووف � ��ق اإلح �ص��ائ �ي��ة ،ال �ت��ي حصلت
سبقلا ع �ل��ى ن �س �خ��ة م �ن �ه��ا ،ف � ��إن  63ج�ه��ة
ح�ك��وم�ي��ة ت��ورط��ت ف��ي امل �خ��ال �ف��ات وك �س��رت
ال �ق��ان��ون ،ف�ي�م��ا ُس�ج�ل��ت  273م�خ��ال�ف��ة بحق
ش ��رك ��ات وم��ؤس �س��ات وم ��راك ��ز ف ��ي ال �ق �ط��اع
األه�ل��ي .وك��ان من نصيب املطاعم واملقاهي
وال �ت �ج �ه �ي��زات ال �غ��ذائ �ي��ة  444م�خ��ال�ف��ة ،إل��ى
ج��ان��ب رص��د  402م�خ��ال�ف��ة رم��ي وت�ص��ري��ف
مخلفات بأنواعها و 144مخالفة أخرى على
السفن إللقائها املخلفات.
وك��ان م��ن ال�لاف��ت خ�لال الشهرين املاضيني
تعامل الهيئة م��ع ب�لاغ��ات ع��ن وج��ود م��ادة
االسبيستوس املسرطنة في م��واد انشائية
ألقيت في ساحات ترابية ،حيث قامت إدارة
ال�ت�ف�ت�ي��ش وال ��رق ��اب ��ة ب�م�ح��اف�ظ��ة ال�ع��اص�م��ة
وإدارة امل �خ �ل �ف��ات وب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع وزارة

مخلفات إنشائية
ُيشتبه في احتوائها
على مادة مسرطنة
الصحة بإجراءات النقل والتخلص من هذه
املخلفات وفق النظم واالشتراطات البيئية.
كما تعاملت ال�ف��رق ف��ي العاصمة ك��ذل��ك مع
بالغ بشأن وجود مخلفات إنشائية يشتبه
في احتوائها على املادة املسرطنة ،وعليه تم
التوجه إلى املوقع وأخذ عينة منها للفحص،
وج� � ��رى ت �ح��ري��ر م �خ��ال �ف��ة إلح� � ��دى ش��رك��ات
املقاولة املتعاقدة مع أح��د املستشفيات في
منطقة الصباح لرميها املخلفات اإلنشائية
في غير األماكن املخصصة لها ،كما سجلت
مخالفات بحق مستشفيات أخرى وعيادات
ب �س �ب��ب ال �ت �خ �ل��ص م� ��ن ال� �ن� �ف ��اي ��ات ال �ط �ب �ي��ة
بطريقة غير آمنة.
وس �ج �ل��ت ال� �ف ��رق  92م �خ��ال �ف��ة ب �ح��ق أف� ��راد

القتالع نباتات ،و 78مخالفة رعي جائر في
األماكن غير املسموح بها ،و 16تعديًا على
الشواطئ وأكثر من  10مخالفات تدخني في
األماكن العامة ،وتجاوزت حمالت التفتيش
في الفترة ذاتها  33حملة.

مخالفات شهرين
وح��ول شهري سبتمبر وأكتوبر املاضيني،
شنت ال�ف��رق التفتيشية أك�ث��ر م��ن  39حملة
أس� �ف ��رت ع ��ن ت �س �ج �ي��ل ع� �ش ��رات امل �خ��ال �ف��ات
للمنشآت الصناعية واألف� ��راد ،إض��اف��ة إلى
الجهات الحكومية والعيادات واملستشفيات
الخاصة والحكومية.
وم� ��ن ض �م��ن م ��ا ت ��م رص � ��ده م ��ن م �خ��ال �ف��ات،
ع��دم ام�ت�ث��ال بعض امل�ن�ش��آت الصناعية في
م�ن�ط�ق�ت��ي ال �ش��وي��خ وال� �ج� �ه ��راء ال�ص�ن��اع�ي��ة
بالتعامل مع الزيوت ،حيث تم رصد انتشار
الزيوت على األرض ،وعدم وجود وصوالت
وعقود للتخلص من الزيوت ،وسوء تخزين
املعدات ،ووجود مخلفات في مجارير صرف
م �ي��اه األم �ط ��ار .وع�ل�ي��ه ،ت��م ت�ح��ري��ر ع ��دد من
م�ح��اض��ر امل �خ��ال �ف��ات ل �ع��دم ال �ت ��زام امل�ن�ش��آت
بقانون حماية البيئة.

«متبرعي الدم» الباكستانيين تواصل حمالتها
أع �ل �ن��ت ج�م�ع�ي��ة م �ت �ب� ّ�رع��ي ال� ��دم ال�ب��اك�س�ت��ان�ي�ين
ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،وه� ��م ج �م��اع��ة م �ع �ن �ي��ة ب��ال��رع��اي��ة
االجتماعية ،عن استمرار جهودهم التطوعية،
ل �ل �م �س��اه �م��ة ف � ��ي خ ��دم� ��ة امل �ج �ت �م ��ع ال �ك ��وي �ت ��ي،
بالتعاون مع السفارة الباكستانية لدى البالد.
واش ��ارت ال�ج�م�ع�ي��ة ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي إل��ى
أن ال �ج��ال �ي��ة ال�ب��اك�س�ت��ان�ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ت��ؤم��ن
ّ
التبرع بالدم عمل نبيل ،وفرصة لإلعراب
بأن
عن دعمها بكل ص��دق لهذا املجتمع ،في وقت
ي �ت��واص��ل ف �ي��ه دروه� ��ا ف��ي ال �ن �م��و االق �ت �ص��ادي
ب��ال �ب �ل��دي��ن .وي �ك �م��ن ه ��دف ال �ج �م �ع �ي��ة ال��رئ �ي��س
م ��ن ت�ن�ظ�ي��م ح �م�ل�ات ال �ت �ب� ّ�رع ف ��ي دع ��م م��رض��ى
ال � �س ��رط ��ان ،ال س �ي �م��ا أول � �ئ ��ك ال ��ذي ��ن ي �ع��ان��ون
سرطان الدم؛ إلشعارهم بأن املجتمع يدعمهم
ليس فقط من الناحية األخالقية ،ولكن أيضًا
من خالل دمائه.
ّ
للتبرع بالدم
وأضافت :ستكون حملتنا املقبلة

أعضاء جمعية متب ِّرعي الدم الباكستانيين

ف ��ي ش �ه��ري أب ��ري ��ل ون��وف �م �ب��ر ٢٠٢٠؛ إذ ت�ن�ظ��م
ّ
الجمعية حملتني كل عام ،وتمثل حملة رمضان
املقبل أبرزها ،حيث تشهد حضورا كبيرا خاصة

ّ
التبرع في هذا
مع انخفاض ع��دد املقبلني على
الشهر .وق��ال��ت :حظينا ف��ي ع��ام  2019بالتكريم
من قبل وزارة الصحة وبنك الدم.

إل ي � �م� ��ا ن � �ه� ��م ب� ��أ ن � �ه� ��ا ت� � �خ � ��دم ا ل� ��و ط� ��ن
واملواطن واملقيم.
ب� � � � � � � ��دوره ،أ ش� � � � � ��اد ر ئ � � �ي� � ��س ا ل � �ح � �م � �ل� ��ة
ا ل��و ط�ن�ي��ة ل�ل�ت��و ع�ي��ة ب�م��رض ا ل�س��ر ط��ان
« ك��ان» د .خ��ا ل��د ا ل�ص��ا ل��ح ب��دور وزارة
الصحة ،متمنيًا أن تخصص جميع
ا مل� ��ؤ ت � �م� ��رات ا ل� �ط� �ب� �ي ��ة ن � � ��دوة ب��ا ل �ل �غ��ة
العربية ،حيث إن التوعية بأمراض
ا ل �س��ر ط��ان ت �ن �ق��ذ م ��ا ي��ز ي��د ع �ل��ى ث�ل��ث
اإل ص ��ا ب ��ات ،و ه� ��ذا ي� ��ؤدي إ ل ��ى إ ن �ق��اذ
ا ل�ع�ش��رات م��ن األرواح و ي��و ف��ر ا ل�ك�ث�ي��ر
من امليزانية املالية على الدولة.

أ ك��دت د .حصة الشاهني أهمية التوعية بسرطاني الثدي والقولون ألنهما
م��ن األ م ��راض ا ل�ق��ا ب�ل��ة ل�ل�ش�ف��اء ف��ي ح��ال اال ك�ت�ش��اف ا مل�ب�ك��ر ل�ه�م��ا ،م�ع�ل�ن��ة عن
ح��رص حملة « ك��ان» على ا ل�ت�ع��اون م��ع وزارة الصحة خ�لال مؤتمر « غ��ذاؤك
دواؤك» ا ل� ��ذي ت �ن ��اول ا ل �ج��ا ن��ب ا ل��د ي �ن��ي و ع�ل�ا ق �ت��ه ب��ا ل �ت �غ��ذ ي��ة و ع�ل�ا ق ��ة ا ل �غ��ذاء
بسرطان القولون.

جلسة حوارية
أدارت د .مريم العتيبي الجلسة الحوارية وأجابت على استفسارات الحضور،
وت �ن��اول ع�ض��و ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري��س ف��ي ك�ل�ي��ة ال�ش��ري�ع��ة ب�ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت د .صالح
الحص  3محاور ،األول الركائز األساسية في الطعام والغذاء في ضوء الشريعة
ّ
اإلسالمية ،الثاني األطعمة التي ذكرت في القرآن والسنة ،والثالث تناول بعض
اآلداب والنواهي في تناول الطعام.
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الكويت 09

خطف زميله بمساعدة بقية المتهمين

لمحام و 4مقيمين
الحبس مدى الحياة
ٍ
قضت محكمة الجنايات ،أمس ،برئاسة املستشار
محمد الصانع بالحبس املؤبد ملحام و 4مقيمني
في قضية خطف محام آخر وضربه ووضعه في
صندوق السيارة.
وك� ��ان ب �ع��ض امل�ت�ه�م�ين أن �ك ��روا خ�ل�ال ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات
االتهامات املسندة إليهم ،فيما أدلى البعض اآلخر
باعترافات تفصيلية ح��ول ال�ح��ادث��ة ،ملقني اللوم
ع�ل��ى م�ح��رض�ه��م امل�ح��ام��ي ال ��ذي ط�ل��ب منهم ترقب
امل�ج�ن��ي ع�ل�ي��ه وإح �ض��اره م�ق��اب��ل م�ب�ل��غ م��ال��ي ،كما
سردوا الواقعة منذ اختطافه إلى أن جرى افتضاح
أمرهم من قبل النقطة األمنية.

وش �م �ل��ت ال �ت �ه��م امل �س �ن��دة إل� ��ى امل �ت �ه �م�ين ال�خ�ط��ف
ب��اإلك��راه والتهديد وحجز الحرية وانتحال صفة
رج ��ل أم ��ن واالع � �ت ��داء ب��ال �ض��رب ،إض��اف��ة إل ��ى تهم
ّ
أخ � ��رى ت �ت �ع��ل��ق ب��االس �ت �ي�ل�اء ع �ل��ى ه ��ات ��ف امل�ج�ن��ي
عليه وأص �ف��اد وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ،واس�ت�خ��دام جهاز
تتبع باملخالفة لقانون هيئة االت �ص��االت وتقنية
امل �ع �ل��وم��ات ،ف�ي�م��ا دخ ��ل امل �ح��ام��ي امل �ح��رض ضمن
ً
ه ��ذه االت �ه��ام��ات ب��االت �ف��اق وامل �س��اع��دة ،ف �ض�لا عن
كونه املدبر واملحرض ،وتطاله العقوبة ذاتها التي
س�ت�ك��ون مغلظة ج �دًا الرت �ب��اط ال�ت�ه��م م��ع بعضها،
وذلك في حال أدين املتهمون قضائيًا.

َّ
وسلم نفسه
مواطن قتل شقيقته..
محمد إبراهيم
ش�ه��دت منطقة م �ب��ارك الكبير ف�ج��ر أم��س جريمة
قتل بشعة راحت ضحيتها فتاة كويتية تبلغ 28
عامًا ،على يد شقيقها املواطن البالغ  37عامًا بعد
أن أطلق النار عليها من سالح شوزن داخل منزل
األسرة.

وقال مصدر أمني :إن املواطن سلم نفسه إلى رجال
األمن وأف��اد بأنه هو من قتل شقيقته ،مشيرًا إلى
أن رجال األمن عثروا على الجثة غارقة وسط بركة
من الدماء في غرفة نومها ،وجرى استدعاء األدلة
الجنائية ،ورف��ع الجثة وإحالتها للطب الشرعي،
وس�ج�ل��ت قضية ب��ال��واق�ع��ة ،وال ت ��زال التحقيقات
جارية لكشف املالبسات.

مصرع مواطن
اصطدمت مركبته
بعمود إنارة
أحمد العنزي
ل� � � �ق � � ��ي ح � � � � � � ��دث ك � ��وي� � �ت � ��ي
مصرعه ،أمس ،في حادث
م � ��روري م� ��روع ت�م�ث��ل في
اص �ط��دام مركبته بعمود
إن ��ارة ف��ي م��دي�ن��ة ع�ب��داهلل
املبارك.
وكان بالغ ورد إلى غرفة
عمليات وزارة الداخلية
ب��ال �ح��ادث ،ف�ت��وج��ه رج��ال
امل��رور وال �ط��وارئ الطبية
ال � � ��ى امل� � ��وق� � ��ع ،وت � �ب�ي��ن ان
ال� �ح ��ادث اس �ف��ر ع ��ن وف ��اة
ق��ائ��د امل��رك �ب��ة ال �ب��ال��غ م��ن
ال � �ع � �م ��ر  17ع� ��ام� ��ًا ج � ��راء
تعرضه إلصابات بليغة،
وت� � � ��م اس� � �ت � ��دع � ��اء األدل� � � ��ة
ال �ج �ن��ائ �ي��ة ل ��رف ��ع ال �ج �ث��ة
وإح� ��ال � �ت � �ه� ��ا إل� � � ��ى ال� �ط ��ب
الشرعي.

«الحرس» :تعزيز التعاون العسكري مع قطر

وكيل الحرس الوطني مع الوفد العسكري القطري

استقبل وكيـل الحـرس الوطني الفـريق الركن
م .هاشم الرفاعي وفد «قوة لخويا» بدولة قطر
الشقيقة برئاسة العميد راشد أبو شريدة.
ونقل الرفاعي إلى الوفد تحيات القيادة العليا
ل �ل �ح��رس ال��وط �ن��ي ،م�م�ث�ل��ة ف ��ي رئ �ي �س��ه سمو
ال �ش �ي��خ س��ال��م ال �ع �ل��ي ون��ائ �ب��ه ال �ش �ي��خ مشعل
األحمد.

وأك ��د ال��رف��اع��ي أه�م�ي��ة زي� ��ارة ال��وف��د الشقيق
ً
استكماال لجهود تعزيز التعاون بني الحرس
الوطني وق��وات لخويا ،خصوصًا ف��ي مجال
ال � �ت ��دري ��ب وال � �ت � �ع� ��اون األم � �ن� ��ي وال �ع �س �ك ��ري،
ب �م��ا ي �س �ه��م ف ��ي خ��دم��ة أه � ��داف ال �ت �ط��وي��ر في
املؤسستني في ظل العالقات األخوية املتميزة
بني البلدين.

إل��ى ذل��ك ،ق��ام الوفد ب��زي��ارة معسكر التحرير،
وشاهد عرض اآلليات واملعدات املشاركة في
خ�ط��ة األم �ط ��ار ،وم �س��ان��دة أج �ه��زة ال��دول��ة في
مواجهة حاالت الطوارئ وتجمعات املياه ،كما
تفقد ال��وف��د م��رك��ز ال��دف��اع الكيماوي وال��رص��د
اإلش� �ع ��اع ��ي ،م �ش �ي �دًا ب �م��ا ي �م �ل �ك��ه م ��ن أج �ه��زة
حديثة لرصد امللوثات ومعالجتها.

 10الكويت

مجلس األمة
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ثمنوا كلمة سمو األمير ..وهنأوا الخالد بنيل الثقة رئيساً للوزراء
ّ

تنويه واعتذار

نواب :اإلصالح ..اختبار الحكومة الجديدة

ورد خطأ غير مقصود ف��ي الخبر املنشور ب�ـ سبقلا ،ي��وم أم��س ،تحت ع�ن��وان «ال�ع��ازم��ي:
 2.5مليار دينار ميزانية التدريب في األبحاث» ،والصحيح ان امليزانية املخصصة للتدريب
ف��ي م��رك��ز األب� �ح ��اث ه��ي  2.5م �ل �ي��ون دي �ن��ار خ�ل�ال آخ ��ر  5س �ن��وات (م ��ن 2015 - 2014
الى  ،)2019 - 2018وعليه وجب التنويه واالعتذار.

فهاد الشمري

ث� ّ�م��ن ن ��واب ال�ك�ل�م��ة ال�س��ام�ي��ة ال�ت��ي وجهها
س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال ��ى امل��واط �ن�ين أول من
أم� � ��س ،م ��ؤك ��دي ��ن ان� �ه ��ا ش��ام �ل��ة وواض� �ح ��ة
وم�ط�م�ئ�ن��ة ل�ل�ش�ع��ب ع�ل��ى س�لام��ة إج� ��راءات
م�ت��اب�ع��ة ق�ض��اي��ا ال �ف �س��اد ف��ي ال �ب�ل�اد ،وق��ال
ع��دد م��ن ال �ن��واب ال��ذي��ن استطلعت سبقلا
آراءهم ،ان كلمة سموه وضعت النقاط على
الحروف ونزعت فتيل التوتر.
وإذ أعربوا عن تهنئتهم لرئيس الحكومة
ال� �ج ��دي ��د س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د،
ب �ن �ي �ل��ه ث �ق��ة ال� �ق� �ي ��ادة ال �س��ام �ي��ة ب��اخ �ت �ي��اره
رئيسا للوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة،
تمنوا عليه ان يعمل ج��اه��دا على اختيار
وزراء ج��ادي��ن يعكفون ع�ل��ى تحقيق آم��ال
الكويتيني في التنمية واالصالح ،بالتعاون
مع السلطتني التشريعية والقضائية.
ووض �ع��وا جملة م��ن امل�ط��ال��ب أم��ام حكومة
الخالد املرتقبة ،تمثلت في ان يكون نهجها
ّ
وتحسن
نهجا جديدا ،وأن تحارب الفساد،
معيشة املواطنني ،وتتولى تنفيذ برنامج
اص�ل��اح� ��ي ش� ��ام� ��ل ،وت �ع �م ��ل ع �ل ��ى ح �م��اي��ة
امل��ال ال �ع��ام ،ودع��م العفو ال�ش��ام��ل ،وتوقف
الواسطة ،وتبتكر صياغة قوانني اصالحية
وتنموية ،وان تعزز التعاون م��ع املجلس،
وتكون وزارة كفاءات.
وقال النائب عبداهلل الكندري ان كلمة سمو
األمير واضحة ودقيقة ،مبينا في تصريح
ل�ـ سبقلا ان الجميع مطالب بوقفة ج��ادة
ل �ل �ب��دء ب �م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة وح �ك��وم��ة ون �ه��ج
جديدين لكي نحقق ما يهدف اليه الشعب
ال �ك��وي �ت��ي م ��ن اص �ل��اح وت �ن �م �ي��ة .وأك � ��د ان
الجميع ينتظر ان تتحقق االن�ج��ازات على
يد رئيس الحكومة الجديد وحكومته التي
سيختارها ،في املرحلة املقبلة.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ال�ن��ائ��ب م �ب��ارك ال�ح��ري��ص،

ان كلمة سمو األم�ي��ر «رس��ال��ة توجيه عام
للجميع» ،م��ؤك��دا ثقة الشعب ف��ي قضائنا
النزيه والعادل.
وأض ��اف ال�ح��ري��ص ف��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ سبقلا،
ان حكمة سمو األمير تتجلى دائما حينما
يبعث رس��ائ��ل التطمني للشعب ف��ي خضم
األزمات ،وهذا ليس بغريب على سموه في
ايجاد الحل املناسب ألي مشكلة او ازمة.
وب�ين ان اعتذار سمو الشيخ جابر املبارك
ع ��ن رئ ��اس ��ة ال � � � ��وزراء م ��وق ��ف ي �ش �ك��ر ع�ل�ي��ه
وس��اب�ق��ة ح�م�ي��دة ون ��ادرة ونتمنى لسموه
كل التوفيق ،وطالب رئيس الوزراء الجديد
بالعمل الجاد من خالل نهج جديد وحكومة
جديدة تحقق التعاون بني السلطات ملا فيه
مصلحة الوطن واملواطنني.
أم��ا ال�ن��ائ��ب خ��ال��د العتيبي ،ف�ق��ال ان كلمة

س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد وض �ع��ت ال �ن �ق��اط على
الحروف وبينت الطريق الصحيح ورسمت
خريطة الطريق للتعامل مع املرحلة.
وأم ��ل ال�ع�ت�ي�ب��ي ف��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ سبقلا في
ان ي��أت��ي رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��د بنهج
جديد كما كنا ننادي مرارًا وتكرارًا ،بهدف
تحقيق طموح وتطلعات الشعب الكويتي.

تفاعل نيابي
ال��ى ذل��ك ،غ��رد ن��واب ف��ي «ت��وي�ت��ر» ،وتفاعل
آخرون مع أكثر من وسم تناولت كلمة سمو
أمير ،وتكليف الخالد برئاسة الحكومة.
وق ��ال ال �ن��ائ��ب ع�س�ك��ر ال �ع �ن��زي :ك�ل�م��ة سمو
األمير وضعت ح��دا لألقاويل واإلش��اع��ات،
بينما تمنت النائبة صفاء الهاشم للخالد
ال �ت ��وف �ي ��ق ف� ��ي م �ه �م �ت��ه ال� �ج ��دي ��دة ل �خ��دم��ة

الكويت وأهلها.
ب� ��دوره ،ط��ال��ب ال�ن��ائ��ب ري ��اض ال�ع��دس��ان��ي،
الخالد بـ«برنامج إصالحي شامل ،وتنفيذ
ت�ط�ل�ع��ات ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي» ،الف�ت��ا ال��ى ان
أول ��ى ال �خ �ط��وات «اخ �ت �ي��ار ك �ف��اءات وطنية
وإيقاف الواسطات».
اما النائب ثامر السويط ،فقال إن رسالتنا
ال� ��ى ال �خ��ال��د ه ��ي ان �ن��ا س �ن �ح��ارب ال �ف �س��اد
واملستهترين بمصالح الشعب دون هوادة،
ودع� ��ا ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال � ��دالل ،ال �خ��ال��د ال��ى
«االج �ت �ه��اد ف��ي اخ�ت�ي��ار ال � ��وزراء ،والتقييم
الجدي للواقع تمهيدا لرسم تحرك عملي
جاد وناجح للمستقبل».
ب � ��دوره ،ق ��ال ال �ن��ائ��ب ع�ب��د اهلل ف �ه��اد :ن�ظ��را
لوضع اإلقليم امللتهب ،فإننا نؤكد على أن
النهج ال�ج��دي��د يجب أن ي�ك��ون مبنيا على
انتشال البلد من وضعه وتحسني أوضاع
املواطنني.
اما النائب أسامة الشاهني ،فتمنى «تكوين
فريق وزاري من ذوي القوة واألم��ان��ة ،وأن
ت �ك��ون م��واج �ه��ة ال �ف �س��اد وح �م��اي��ة األم� ��وال
العامة في مقدمة أولوياته».
من جهته ،دعا النائب عبد الوهاب البابطني
الخالد ال��ى «ان يبادر بمد يد التعاون مع
امل �ج �ل��س ،ل�ت�ح�ق�ي��ق ت�ط�ل�ع��ات ال �ش �ع��ب ،وان
يعي بأن التعاون مرهون بنهج جديد قائم
على محاربة الفساد واالصالح السياسي،
وموقف الحكومة من القوانني اإلصالحية،
ودعم العفو الشامل» ،مشددا على أن «غير
ذلك يعني املواجهة مجددًا».
ب � � ��دوره ،ق� ��ال ال �ن��ائ��ب خ �ل �ي��ل ال� �ص ��ال ��ح ،إن
«س �م��و األم� �ي ��ر ال �ق ��ائ ��د ،ع��اه��دن��ا بحكمته
دوم��ًا ف��ي ال�ش��دة وال��رخ��اء ،كلنا ط��وع إرادة
سموه لتعزيز دول��ة املؤسسات والدستور
وال �ق��ان��ون وح�ف��ظ وح ��دة ال�ص��ف وتجنيب
ال�ب�لاد ال�ع�ب��ث وال �ف��وض��ى» ،وب ��ارك للخالد
ثقة سمو االمير.

ظواهر متكررة في قضايا تالمس مصلحة المواطن

«الميزانيات» :مالحظات «الرقابة
المسبقة» َّ
تركزت في  3وزارات
قال رئيس لجنة امليزانيات والحساب الختامي
ع � ��دن � ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د إن ال� �ل� �ج� �ن ��ة اج �ت �م �ع��ت
مل �ن��اق �ش��ة أه ��م امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي أس� �ف ��رت عنها
ال��رق��اب��ة املسبقة ع��ن السنة املالية /20182019
وأه��م املخالفات امل��ال�ي��ة املسجلة على الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وامل� �ح ��اك� �م ��ات ال �ت��أدي �ب �ي��ة وم � ��ا ت��م
بشأنها.
وأض� ��اف ع�ب��د ال�ص�م��د « ق ��دم دي� ��وان املحاسبة
ع ��رض ��ا م��رئ �ي��ا ي �ت �ض �م��ن أه � ��م ال� �ظ ��واه ��ر ال �ت��ي
رص��ده��ا ال��دي��وان خ�لال فحصه ودراس�ت��ه لعدد
امل ��وض ��وع ��ات ك��رق��اب��ة م �س �ب �ق��ة وال� �ب ��ال ��غ 1989
موضوعا وبقيمة مالية بلغت نحو  4مليارات

إحاالت النيابة
برقابة «المحاسبة»
ناقشت اللجنة أبرز املعوقات التي تواجه الديوان
في التعامل مع الجهات املعنية واملتعنتة باتخاذ
إج��راءات التحقيق بشأن بعض املخالفات املالية
وب �ح��ث آل �ي��ة م��واج�ه�ت�ه��ا وس �ب��ل ع�لاج�ه��ا ،حيث
إن بعض تلك املعوقات قد تستوجب تعديالت
تشريعية ملعالجتها والحد منها.
ون��اق �ش��ت ال �ل �ج �ن��ة أه �م �ي��ة أن ت �ك ��ون أي إح��ال��ة
للنيابة بعد عرضها على ال��دي��وان وذل��ك للتأكد
من سالمة الصياغة وتحديد املسؤول عن تلك
املخالفات بصورة دقيقة.

دينار خالل السنة املالية املشار إليها أعاله على
مستوى القطاعات للجهات الحكومية.
وناقشت اللجنة أهم تلك املالحظات وما حققته
م��ن وف � ��ورات ل�ب�ع��ض امل��وض��وع��ات ب�ل�غ��ت نحو
 31م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار وم� ��ا ص��اح �ب �ه��ا م ��ن ظ��واه��ر
م �ت �ك ��ررة ،ك ��ارت �ب ��اط ال �ج �ه��ات م�س�ب�ق��ا ب�ت��وق�ي��ع
ال�ع�ق��ود واالل �ت��زام��ات دون ال�ع��رض على دي��وان
املحاسبة وعدم التزام بعض الجهات بالدراسة
والتوصية للجهاز املركزي خالل املدة املحددة
وتراخي الجهات باستكمال املستندات املطلوبة
األمر الذي أدى إلى رد بعض املوضوعات.
وقد شكلت ظاهرة عدم استكمال الدراسة الفنية
أو استيفاء بعض املستندات وع��دم ال��رد على
استفسارات ال��دي��وان أثناء دراس��ة املوضوعات
النسبة األكبر بواقع  %48والتي كانت من أهم
أسباب رد أوراق املوضوعات.
وات� � �ض � ��ح ل �ل �ج �ن��ة م � ��ا ت � �ق� ��وم ب � ��ه ال � �ج � �ه ��ات م��ن
سلوكيات نتيجة تراخيها في استكمال بعض
املستندات ،ما يحمل املال العام أعباء إضافية.
وش��دد رئيس اللجنة على حصر تلك الظواهر
ول �ت �ك��ون ت �ح��ت ع�ن��اي��ة رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
واتضح للجنة أن معظم الظواهر واملالحظات
ت� ��رك� ��زت ف� ��ي ك� ��ل م� ��ن وزارة ال� �ص� �ح ��ة ووزارة
األش �غ��ال ووزارة ال�ت��رب�ي��ة وذل ��ك ع��ن م��واض�ي��ع
تالمس مصلحة امل��واط��ن مثل األدوي ��ة وقضية
املستودعات التخزينية وما يتعلق بالصيانة
في وزارة التربية.
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أخيراً ..طبقت مؤسسات
الدولة المعنية مبدأ
القانون على الجميع
والحفاظ على الممتلكات
واألموال العامة خالل
حملتها التي قامت بها
أمس برئاسة البلدية
على مخالفات منطقة
جليب الشيوخ التي مضى
عليها سنوات طويلة
ليعود التفاؤل بعودة
المنطقة إلى ما كانت
عليه نموذجية خالية من
المخالفات والتعديات
خالل االسابيع المقبلة
من خالل تكثيف الحمالت
والرقابة ومنع التجاوزات
على أمالك الدولة.
وكانت اللجنة المكلفة
لمعالجة أوضاع منطقة
جليب الشيوخ قد رصدت
من خالل اجتماعاتها
وجوالتها على المنطقة
في الفترة القصيرة
الماضية العديد من
المخالفات والتعديات
والتجاوزات المقامة ،سواء
على أمالك الدولة وحتى
المنازل والممتلكات
الخاصة.
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بعد سنوات من التجاوزات والمخالفات والتعديات على أمالك الدولة

مؤسسات الدولة ط َّبقت القانون
في «جليب الشيوخ»

مشعل السالمة
ق � ��ال امل ��دي ��رال � �ع ��ام ل �ل �ب �ل��دي��ة ،م .أح �م��د
املنفوحي ،خالل الحملة التي تمت أمس
على منطقة جليب الشيوخ بمشاركة
أم �ن �ي��ة واس� �ع ��ة ت��رأس �ه��ا وك� �ي ��ل وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ال�ف��ري��ق ع�ص��ام ال�ن�ه��ام وع��دد
من مسؤولي وزارات الدولة املختلفة ،ان
الحملة الفعلية على املنطقة بدأت اليوم
(ال�ث�لاث��اء) ،بمشاركة فريق مشترك من
ال�ج�ه��ات الحكومية ك��اف��ة وق�ب��ل املوعد
امل �ح��دد ل�ه��ا ب�ه��دف م�ع��رف��ة الصعوبات
التي من املمكن أن تواجهنا.
وكشف املنفوحي في تصريح صحافي
أن الحملة أمس أسفرت عن إغالق 120
محال وق�ط��ع ال�ت�ي��ار الكهربائي ع��ن 43
ع �ق��ارًا ورف� ��ع ح �م��ول��ة  10آالف ط��ن من
امل � � ��واد اإلن �ش ��ائ �ي ��ة وامل� �ه� �م�ل�ات وإزال� � ��ة
 223مظلة تجارية وض�ب��ط  120بائعًا
ً
ج��ائ�لا وإحالتهم إل��ى الجهات املعنية
إلبعادهم عن البالد وإت�لاف طنان من
املواد الغذائية.

الفرق واضح
وقال املنفوحي ان الجميع الحظ الفرق
ال�ك�ب�ي��ر ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ب�ع��د أن ت��م ات�خ��اذ
اإلج ��راءات ض��د املخالفني واملخالفات،
إذ انه خالل الثالثة أشهر املقبلة ستتم
دراس��ة النتائج وتقييمها ،على أن يتم
خالل هذه الفترة إغالق  2700محل مع
ال�ت��أك��د م��ن ع��دم ع��ودت�ه��ا إض��اف��ة لقطع
التيار الكهربائي عن امل�ن��ازل التي يتم
اس�ت�غ�لال�ه��ا ك�م�ط��اب��خ م��رك��زي��ة وورش
ح��دي��د وم �ص��ان��ع وم ��ن ث��م وض ��ع خطة
أخ��رى ،مؤكدًا أن وزارة الكهرباء وامل��اء
س �ت �ك��ون م �ت��واج��دة ب� �ص ��ورة م�س�ت�م��رة
مع الفريق وتحديدًا في موضوع آلية
س ��رق ��ة ال �ك �ي �ب�ل�ات م ��ن امل � �ن� ��ازل ل�ت�ت�خ��ذ
اإلج��راءات القانونية بحق املتجاوزين
على أمالك الدولة ،ونتدارس مع وزارة
األشغال العامة في شأن إيجاد الحلول
املؤقتة أو الدائمة ملشكلة امل�ج��اري في
املنطقة.
وأكد أن الفريق الحكومي يعمل بطريقة
م �ش �ت��رك��ة «وال �ج �م �ي��ع غ �ي��ر م �ق �ص��ر في
ع�م�ل��ه ،وي�ع�م��ل م��ن ج��ان��ب وط�ن��ي بحت
ول �ي ��س ل �ت��أدي��ة م �ه ��ام ف �ق��ط واج �م �ع��وا

لقطات من الجولة
سرقة الكهرباء
استغرب وكيل وزارة الداخلية عصام النهام ومدير البلدية
أحمد املنفوحي من وجود كيبل كهربائي خارج من قسيمة
وممتد تحت اسفلت ال�ش��ارع ال��ى قسيمه اخ��رى ،واوض��ح
مدير مباحث املنطقه ان��ه ت��م تسجيل قضية سرقة تيار
كهربائي ضد شركة تابعة للكهرباء بشأن هذه املخالفة.

اتصاالت دولية
المنفوحي والنهام والنواف وصرخوه خالل الحملة

المنفوحي :تثمين
المنطقة أحد الحلول..
وهو بيد مجلس الوزراء
إغالق  120محالً ..وقطع
الكهرباء عن  43عقاراً..
وإتالف مواد غذائية
ضبط  120بائعا ً جائالً
وإبعادهم عن البالد
أعداد كبيرة من خدم
المنازل
في المنطقة
صرخوه:
إجراءات س ُتط َّبق
على سكن العزاب

تمديدات كهربائية وصحية مخالفة تحت األرض

على مقولة م��و عاجبني أن يكون هذا
ف ��ي ب �ل ��دي ول ��ذل ��ك ك ��ل ال �ج �ه��ات ت�ع�م��ل
بإخالص» ،مشيرًا إلى أن اللجنة تتلقى
الدعم من كل الجهات بما فيها مجلس
ال��وزراء ووزير البلدية ،ولذلك ال بد من
تطبيق القانون في املنطقة.
وش��دد املنفوحي على وج��ود عقوبات
ع��دي��دة س�ي�ت��م ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ع �ل��ى امل �ح��ال
واألشخاص املخالفني ،ومنها اإلحالة
إل � ��ى ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات وال� �ن� �ي ��اب ��ة ال �ع��ام��ة
وق �ط��ع ال�ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي ،ك��اش�ف��ًا عن
قيام البعض بإزالة «ملصق اإلغ�لاق»
وه � ��ي ج �ن��ائ �ي��ة ك ��ون� �ه ��ا ت �ع �ت �ب��ر ف��ض

أختام الدولة ،كما أن بعض املواطنني
ت� � �ع � ��اون � ��وا م � ��ع ال � �ف� ��ري� ��ق ال� �ح� �ك ��وم ��ي،
وق��ام��وا ب��إزال��ة مخالفاتهم وصححوا
أوضاعهم.

تثمني الجليب

وب �ّي� نّ�� امل� �ن� �ف ��وح ��ي أن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�م�ع�ل��وم��ات امل��دن �ي��ة ق��ام��ت بمخاطبة
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،ل�ت�ف�ي��د ب��وج��ود خ��دم
منازل في املنطقة بشكل كبير ،وستقوم
ال� ��وزارة ب��ات�خ��اذ اإلج � ��راءات القانونية
بحق كفالئهم ،سواء بإيقاف معامالتهم
أو وضع البلوك ،مشيرًا إلى أن املشكلة

«الداخلية» :حمالت مستمرة لضبط
المخالفين والمطلوبين
أكدت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني في وزارة الداخلية أن حمالت لجنة
دراسة أوضاع منطقة جليب الشيوخ مستمرة لضبط املخالفني واملطلوبني ،وكل
م��ن ت�س��ول ل��ه نفسه ال�ق�ي��ام ب��أع�م��ال مخالفة للقانون ،وإع ��ادة ال��وج��ه الحضاري
للمنطقة.
ودعت املواطنني واملقيمني إلى التعاون مع رجال األمن بعدم إيواء أو التستر على
أي مخالف للقوانني أو مطلوب للعدالة وحمل االثباتات الشخصية تجنبًا للوقوع
تحت طائلة القانون.
وشارك من وزارة الداخلية في حملة األمس وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام
والوكيل املساعد لشؤون األمن العام الفريق الشيخ فيصل النواف ،والوكيل املساعد
لشؤون املرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ،وقطاعات األمن العام واألمن الجنائي
واملرور والعمليات وشؤون اإلقامة واملؤسسات اإلصالحية وتنفيذ االحكام.

«الفنية» :إضافة نشاط مكاتب في «الحرفية»
«البيئة» :كاميرات مراقبة
لعمليات رفع النفايات
المحرر البلدي

المعجل مترئساً االجتماع

مشعل يونس
وافقت اللجنة الفنية في املجلس البلدي في اجتماعها
أمس على اقتراح العضوعبد العزيز املعجل إضافة
نشاط مكاتب في امليزانني وال ��دوراألول في املناطق
الحرفية وذل��ك لخدمة اص�ح��اب ال�ق�س��ائ��م ،وامل��واف�ق��ة
على اقتراح العضو حمود العنزي بشأن ابراز أسماء
الشوارع على جميع الالفتات االستداللية.
وأقرت اللجنة برئاسة العضو عبد العزيز املعجل

اق � �ت ��راح ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س امل �ج �ل��س ع �ب��د اهلل امل �ح��ري
إن �ش��اء م �م��رات م �ش��اة خ��اص��ة ب ��ذوي االح�ت�ي��اج��ات
ف��ي ال��واج �ه��ة ال �ب �ح��ري��ة ،واق� �ت ��راح ال �ع �ض��و مشعل
ال�ح�م�ض��ان ال�س�م��اح ل�ل�ص��ال��ون��ات ببيع املنتجات
التي تستخدمها على ان تكون معتمدة ومصرحا
بها من قبل الجهات املختصة.
وحفظت اللجنه تسمية أحد شوارع الكويت باسم
املرحوم مشاري العصيمي لحني اعتماد الضوابط
والقواعد التي سيضعها مجلس الوزراء.

رصدت الجولة العديد من املخالفات ملقيمني يقومون ببيع
�ار مالحقتهم والحصول على اذن
االتصاالت الدولية ،وج� ٍ
من النيابة العامة ملداهمتهم.

أوص ��ت ل�ج�ن��ة ش ��ؤون ال�ب�ي�ئ��ة ف��ي املجلس
ال�ب�ل��دي ،ف��ي اجتماعها ال��ذي عقدته أمس
برئاسة العضو م .مها البغلي ،باملوافقة
على اقتراح العضو حمود العنزي ،بإلزام
ش��رك��ات ال�ن�ظ��اف��ة وض ��ع ك��ام �ي��رات م��راق�ب��ة
وتسجيل عملية رفع القمامة.
وق��ال��ت ال�ب�غ�ل��ي ان ال�ل�ج�ن��ة ق ��ررت مناقشة
ع � ��دد م� ��ن ط �ل �ب��ات واق � �ت� ��راح� ��ات األع� �ض ��اء
بشأن مناقشة مستوى النظافة في جميع
امل� �ح ��اف� �ظ ��ات وك � �ف� ��اءة ال� �ش ��رك ��ات وم� � ��رادم
ال� �ن� �ف ��اي ��ات ال �ص �ل �ب��ة امل� �ن� �ت� �ش ��رة ب �م �ن��اط��ق
ال� �ك ��وي ��ت ،وف� � ��رز ال �ق �م��ام��ة داخ� � ��ل وخ � ��ارج
امل� �ج� �م� �ع ��ات ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة ،ض� �م ��ن ال� ��ورش� ��ة
املشتركة مع اللجنة القانونية واملالية.

ف��ي امل�ن�ط�ق��ة م��وج��ودة بقطعتني ف�ق��ط،
وليس بها كلها ،موضحًا أن موضوع
تثمني املنطقة يعتبر من الحلول ،وهو
ب �ي��د م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ،ودورن � � ��ا ك�ت��اب��ة
التصور واآلراء والقرار لهم.
وك �ش��ف امل �ن �ف��وح��ي أن ال �ع��دد ال��رس�م��ي
لقاطني املنطقة يصل إلى نحو  200ألف
ن�س�م��ة ،ول �ك��ن ال�ح�ج��م ال�ح�ق�ي�ق��ي يشير
إلى أن العدد أكبر ،بسبب عدم تسجيل
العمالة أو ليست لديهم إقامات سارية،
أو غير مرصودين ،وبالتالي قد يفوق
ذلك العدد.

ترتيب املنطقة
وأوضح مدير بلدية محافظة الفروانية
امل � �ه � �ن ��دس م �ح �م ��د ص � ��رخ � ��وه أن ه ��ذه
ال �ح �م �ل��ة ل ��ن ت �ك��ون األخ � �ي� ��رة ،وه��دف �ه��ا
م�ت��اب�ع��ة ال �ت �ط��ورات واإلج� � � ��راءات ال�ت��ي
تمت من خالل إغ�لاق املحالت املخالفة
وازالة التعديات ،واتخاذ ما من شأنه أن
يساهم في ترتيب املنطقة ،واالجراءات
لن تكون مؤقتة.
وب� نّ�ّي� ص��رخ��وه أن �ه��م م�ك�ل�ف��ون ب��اع��داد
تقرير يحتوي على الحلول الرئيسية
ف��ى ظ��ل ال �ت �ع��اون ال �ق��ائ��م ب�ي�ن ال�ج�ه��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ،خ�ص��وص��ًا وزارة االش�غ��ال
ال � �ت � ��ي ت� �ع� �م ��ل ج � ��اه � ��دة ل � �ح ��ل م �ش �ك �ل��ة
الشبكات ،مشيرًا إلى أن هناك اجراءات
مرحلية سيجري تطبيقها على سكن
العزاب واألنشطة غير املسموح بها.

طفح المجاري
دعا الوكيل النهام الجهات الحكومية إلى املزيد من التعاون
بعد ان وضحت صورة املخالفات في املنطقة وضرورة أن
يكون هناك تدخل سريع من وزارة االشغال لحل مشكلة
ً
طفح املجاري ،قائال« :اذا تبون اكلم مجلس الوزراء حاضر».
وأك��د م�س��ؤول ف��ي وزارة األش�غ��ال ان هناك  3ف��رق تعمل
على مدار الساعة فى املنطقة وهناك تدخل لغرف معالجة
امل �ج��اري (شبكة م��وازي��ة للشبكة الحالية) ب��اإلض��اف��ة الى
خ �ط��وط ال�ت�ص��ري��ف امل ��وج ��ودة ،م�ش�ي�رًا إل��ى ت�ل�ق��ى ال ��وزارة
حوالي  2500شكوى خالل شهرين.

أذونات المداهمة
ط�ل��ب ال�ع��دي��د م��ن امل �س��ؤول�ين منحهم اذون� ��ات م��ن النيابة
ملداهمة مخازن كبيرة داخل املنطقة تحتوي على بضائع
منوعة منها غذائية وانشائية وغيرها ،واكد النهام انه البد
من وجود استثناءات عاجلة في هذا االمر.

إبعاد المخالفين
أوصى النهام املسؤولني في قطاعات وزارة الداخلية ابعاد اي
مخالف من املقيمني في املنطقة ،واصدار احصائية شهرية
باالنجازات ،مؤكدًا ان بلدية الكويت برئاسة املنفوحي «مو
مقصرة» في معالجة مشاكل جليب الشيوخ .

الجهات المشاركة
ش��ارك ف��ي الجولة ع��دة جهات حكومية منها (الداخلية -
البلدية  -هيئة الغذاء  -األشغال  -اإلطفاء  -القوى العاملة
 -وزارة الكهرباء واملاء).

منها إضافة ترخيص مكتب في «االستثماري»

الشعلة يرفض  3قرارات لـ«البلدي»
زكريا محمد
رف� ��ض وزي � ��ر ال �ب �ل��دي��ة ف�ه��د
الشعلة  3ق��رارات للمجلس
ال� �ب� �ل ��دي خ �ل��ال م �ص��ادق �ت��ه
على محضر االجتماع رقم
 5لسنة .2019
وس �ج��ل ال�ش�ع�ل��ة اع �ت��راض��ه
على القرارات التالية:
 ال� � �ق � ��رار ب � �ش� ��أن امل ��واف� �ق ��ةع �ل ��ى االق� � �ت � ��راح امل � �ق� ��دم م��ن
ال �ع �ض��و م .ح �م��ود ال�ع�ن��زي
بخصوص السماح بوضع
س � ��ور ح �م ��اي ��ة م� ��ن ال �ك�ل�اب
فهد الشعلة
الضالة غير حاجب للرؤية
في املناطق الحدودية في االرت ��دادات وحدائق
املنازل ،باعتباره قرارا مخالفا للوائح البلدية.
 والقرار بشأن «املوافقة على االقتراح املقدم مننائب رئيس املجلس عبداهلل املحري ،بخصوص
زي ��ادة نسبة ال�ب�ن��اء ب��ال�ق�س��ائ��م ف��ي منطقة أب��و
فطيرة الحرفية في السرداب من  %80لتصبح
 %100للمزيد من الدراسة.

 القرار بشأن «املوافقة علىاالق�ت��راح امل�ق��دم م��ن العضو
م .ع � �ب� ��دال � �س �ل�ام ال � ��رن � ��دي،
ب �خ �ص��وص إض ��اف ��ة ن�ش��اط
ت� ��رخ � �ي� ��ص م � �ك � �ت� ��ب ض �م��ن
ال �س �ك��ن االس� �ت� �ث� �م ��اري ،م��ع
ت�ع��دي��ل إض��اف��ة ن �ش��اط إل��ى
األنشطة التجارية املسموح
ب �ه��ا ل �ل �س �ك��ن االس �ت �ث �م��اري
ف��ي ال ��دور األول أو الثاني،
وأن ت �ك��ون ال��رخ�ص��ة باسم
ص� ��اح� ��ب ال � �ع � �ق ��ار ول �ع �ق ��ار
واح � � � ��د ف � �ق ��ط ل� �ل� �م ��زي ��د م��ن
الدراسة.
ول �ف��ت ال�ش�ع�ل��ة ال ��ى أن ما
يخص املقترح محل القرار ،واملنصوص عليه
في القرار الوزاري رقم  172لسنة  ،2007بشأن
الئحة ال��زراع��ة للسكن الخاص والنموذجي،
وال � �خ� ��اص ب� �ش ��رط ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع امل��ؤس �س��ة
العامة للرعاية السكنية ،فإن هذا األمر يجب
أن ي� �ك ��ون ق ��اص ��را ع �ل��ى امل� ��واق� ��ع ال� �ت ��ي ت�ح��ت
إشراف املؤسسة فقط.

 12الكويت
صباح الخالد..
هل سيكون رئيساً
من طراز مختلف؟

داهم القحطاني
ب�ع��د ت�ع�ي�ين ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د رئيسًا
ل � �ل� ��وزراء ت �ت �ح �ق��ق م �ط��ال �ب��ات ك �ث �ي��ري��ن م��ن
السياسيني والكتاب في إسناد هذا املنصب
امل �ه��م إل ��ى ش �ب��اب األس� ��رة ال �ح��اك �م��ة ،ورغ��م
أن الخالد ليس بسن الشباب لكنه نسبيًا
يعتبر كذلك.
وشاءت الظروف السياسية أن يتولي الخالد
املنصب في أوض��اع غير عادية تجعل من
ت��ول��ي رئ��اس��ة ال � ��وزراء ت�ح��دي��ًا حقيقيًا ملن
ي �ت��واله ف �ه��و م �ح �ك��وم ب ��أن ي �ع��ال��ج األزم� ��ات
املتصاعدة وإال فسيجد نفسه أم��ام نيران
ال ترحم ربما بعضها يكون نيرانا صديقة.
ال�خ �ط��وة األه ��م ف��ي م�س�ي��رة ص �ب��اح ال�خ��ال��د
رئ �ي��س ال� � ��وزراء ت�ت�م�ث��ل ف��ي اخ �ت �ي��ار ف��ري��ق
وزاري يتمتع كل فرد فيه بمواصفات رجال
ال��دول��ة ال��ذي��ن يتمتعون بالفهم السياسي،
وباملعرفة الجيدة لشؤون ال��دول��ة كافة لكي
يتمكنوا من إدارة الحكومة بمهارة وإتقان
تجعلهم عونًا لرئيس ال ��وزراء وليس عبئًا
عليه.
ص �ب��اح ال �خ��ال��د ش�خ�ص�ي��ة ت�ت�م�ت��ع ب �ق��درات
وم� � �ه � ��ارات م� �ت� �ع ��ددة أه �م �ه��ا ال � �ق� ��درة ع�ل��ى
ال �ت��واص��ل م ��ع ال �ج �م �ي��ع م ��ن دون م�ح��اذي��ر
بسبب عدم توافر أي عداوات أو خالفات مع
أي تيار سياسي ،لهذا نتوقع أن ينجح في
تقديم تصور شامل ومقنع ملعالجة حالة
االح �ت �ق��ان ال �ت��ي ال ت ��زال ت�ع�ص��ف ب��ال��وض��ع
الداخلي منذ  7سنوات.
ق �ب��ل أش �ه��ر ك �ل��ف م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ال�ش�ي��خ
صباح الخالد برئاسة لجنة وزارية مهمتها
تسريع انجاز املشاريع الحكومية ،ومعالجة
أس�ب��اب تعثرها ،ل�ه��ذا سيكون ل��دى الخالد
ف �ك��رة م�س�ب�ق��ة ع��ن ك�ي�ف�ي��ة م�ع��ال�ج��ة ت��أخ��ر
تنفيذ املشاريع الكبرى وهي واحدة من أهم
املشاكل التي تسبب تذمر املواطنني وتخلق
ح��ال��ة م��ن ت��ذم��ر وغ �ض��ب ال � ��رأي ال �ع��ام من
الحكومات السابقة.
رئيس الوزراء الجديد أمام خيارين ،فإما أن
ينشغل بمحاولة تحسني ص��ورة الحكومة
إعالميًا ،ومواجهة من ينتقد األداء الحكومي
بمعارك سياسية وإعالمية وترتيبات أخرى
تتضمن شراء الوالء بتعيينات باراشوتية..
وإم ��ا أن ي�س�ل��ك ط��ري��ق تحقيق اإلن �ج��ازات
الحقيقية على األرض ،ومواجهة الحمالت
اإلعالمية والسياسية االنتقائية بإنجازات
ع�ل��ى األرض ،وب��رف��ض أي ان �ت �ه��اك مل�ب��ادئ
العدالة في ما يتعلق بالوظائف العامة.
ف��ي ال�ت�ج��ارب ال�ح��دي�ث��ة وال�ن��اج�ح��ة استطاع
رؤساء ال��وزراء في كندا ،وأثيوبيا ،وهم في
سن صباح الخالد ،النجاح بشكل مذهل في
أداء مهامهم عبر التحالف مع الشعب قبل
أي ت �ي��ارات أو ش��رك��ات ن��اف��ذة ،وع�ب��ر ال�ب��دء
بمحاربة الفساد بشكل ذكي والتعامل مع
ذلك كحالة طوارئ ،فالفساد أسوأ ما يمكن
أن يواجهه أي رئيس وزراء طامح لتحقيق
االنجازات.
ال �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي س �ي �ك��ون ع��ون��ًا ل��رئ�ي��س
ال� � ��وزراء ال �ج��دي��د ف��ي ت�ن�ف�ي��ذ أي س�ي��اس��ات
ت� ��واج� ��ه ال� �ف� �س ��اد ،ف ��ال �ش �ب ��اب ه� ��م ال ��ره ��ان
الحقيقي ،فهم من أت��ى بالرئيس التونسي
قيس سعيد للسلطة ،واستمروا بمساندته.
سيكون الخالد موفقًا إن راهن على حكومة
أغلبها من الشباب وال تخلو من الحكماء
فبهذه الحكومة سينهزم ال�ف�س��اد ،ونعود
مرة أخرى إلى طريق التنمية الشاملة.
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كتاب وآراء
جرة قلم

لماذا ال نحاسب من يحاسبوننا على الهواء الذي نتنفسه؟!
الكويت ليس لها حديث غير البالغ الجريء الذي
تقدم به األخ الفاضل الشيخ ناصر صباح األحمد
للنائب العام عن التجاوزات املالية التي حدثت بما
يسمى «صندوق الجيش» ..الذي تضمن االستيالء
على مئات املاليني من الدنانير منه من دون وجه
ح ��ق ،وم ��ن دون وازع م��ن ض�م�ي��ر أو أخ�ل�اق من
بعض القائمني عليه ..وحيث إن املوضوع منظور
أم� ��ام ج �ه��ات ق�ض��ائ�ي��ة (ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ث��م لجنة
تحقيق قضائية ثم محكمة ال ��وزراء) فلن نتكلم
بتفاصيله ،ألننا نؤمن وبحق باملبدأ الدستوري
األك �ث��ر م��ن ه��ام ف��ي أن امل�ت�ه��م ب ��ريء ح�ت��ى تثبت
ادانته بحكم قضائي نهائي ..ولو أننا كنا نتمنى
أن يشمل ب�ل�اغ األخ ال�ع��زي��ز ب��وع�ب��د اهلل م��ا يثار
ع��ن ع�م��والت بمئات امل�لاي�ين م��ن الدنانير حصل
عليها بعض املسؤولني في وزارة الدفاع وبعض
رج��ال أع�م��ال م��ن ش��راء أسلحة للجيش الكويتي
بأسعار متضخمة ج �دًا ،أي أن ال�ف��رق ب�ين سعر
البيع األصلي وسعر البيع للجيش الكويتي ،الذي
ي�ج��اوز كما قلنا مئات امل�لاي�ين ،دخ��ل ف��ي جيوب

مسؤولني ف��ي ال��دف��اع ع��ن الصفقة وبعض رج��ال
األع� �م ��ال ،ه ��ذا ال �ف��رق ت�ح�م�ل��ه امل ��ال ال �ع��ام وأم ��وال
األج �ي��ال ال�ق��ادم��ة أو ح�م��ال األس�ي��ة ف��ي ه��ذا البلد،
الذي ينقص بعض رجاالته من املسؤولني ورجال
األعمال الضمير والخلق الحسن اللذان بيعا من
أجل حفنة من ماليني الدنانير ،ستكفي عشرات
األجيال ملن سيخلف من حصل عليها من دون
وجه حق والتي لم يتمتع هو بها كلها ،ألن عمره
لن يسعفه في صرفها؟!
***
ال��وح�ي��دون ال��ذي��ن ل��م نسمع لهم ص��وت استهجان
او اح �ت �ج��اج او رف ��ض مل ��ا ح ��دث م ��ن ب�ل�او م��ال�ي��ة
مؤخرًا ،هم األصوليون الذين أكلت ألسنتهم الطير
لهذا الحدث الجلل! وال��ذي عبر عنه أحد مريديهم
ب��وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ب��ال �ق��ول« :األس ��وأ
م ��ن ذل ��ك أن ي �خ��رج ع�ل�ي�ن��ا ع �ل �م��اء دي ��ن «ن�ج�ل�ه��م
ونحترمهم» ،إما أن يبرروا تلك األفعال أو يطلبوا
من الشعب تقبلها» ..انتهى
وه � �ن� ��اك ص� � ��ورة ان� �ت� �ش ��رت ب ��وس ��ائ ��ل ال �ت ��واص ��ل

االج �ت �م��اع��ي ل �ج �م��ع م ��ن ت �ل��ك ال �ش �خ �ص �ي��ات وه��م
م�ب�ت�س�م��ون وف ��ي ل �ب��اس ال � �ح� ��ج!! ..ال�ت�ع�ل�ي��ق على
ال� � �ص � ��ورة ي� �ق ��ول «م� �ش ��اي ��خ االن � ��دم � ��اج وت �ح��ري��م
االك�ت �ت��اب��ات ،ن�ب��ي نسمع رأي �ك��م ب�س��رق��ة ص�ن��دوق
الجيش» ..انتهى
والكالم عن أصوليي الحج فتح شهيتي للتعرض
ل �ب�لاوي ارت�ك�ب�ه��ا ال�ب�ع��ض ف��ي وزارة االوق� ��اف في
م��وس��م ال�ح��ج ق�ب��ل األخ �ي��ر ،وم��ن امل �ع��روف أن تلك
ال� � ��وزارة ت� ��دار م��ن ب �ع��ض األص��ول �ي�ي�ن امل�ت�ش��ددي��ن
م��ن األل��ف ل�ل�ي��اء!! وت �ج��اوزات جماعة تلك ال ��وزارة
رص��ده��ا دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة ال� ��ذي ن �ش��رت ت�ق��ري��ره
ال�ص�ح��ف ال�ي��وم�ي��ة ون �ش��رت��ه سبقلا ب �ت��اري��خ 29
اكتوبر .وتلك التجاوزات هي أن هناك  9أجنحة و60
غرفة فندقية ،حجزت ولم ينزل بها أحد ..وقد جرى
شراء  350تذكرة بقطار املشاعر رغم أن عدد أفراد
البعثة  .194وصرفت البعثة  137الف ريال ملكتب
عقاري دون أن يقوم ب��أي ش��يء وتفاصيل قائمة
تلك التجاوزات تذهل من يطلع عليها ،خصوصًا
أنها صادرة ممن يعد أنفاسنا علينا ويتدخل في

تصريح عجيب غريب
خالل األيام القليلة املاضية تعلمت لعبة الشطرنج،
ومارست اليوغا ،ومارست رياضة الجري ،وهممت
بالذهاب لقارئة فنجان ،ولكني تراجعت في اللحظة
األخيرة ،لكي ال ارتكب مخالفة شرعية.
كل ه��ذا وغيره لكي أفهم تصريح النائب الفاضل
ال��دك �ت��ور ع ��ودة ال��روي �ع��ي ف��ي م �ع��رض دف��اع��ه عن
وزي��ر الداخلية ،عندما قال «دول��ة الفساد خير من
الالدولة».
األخ عودة مطالب بتفسير ألن التصريح يحمل
دالالت خطيرة ،والنفس التحذيري حتى ال نقول
التهديدي يشع منه ،والسؤال :ما هو املطلوب منا
ف��ي ح��ال بانت م��ؤش��رات فساد ف��ي اي قضية؟
وم��ا هواملطلوب أكثر وأكثر من السادة أعضاء

مصطفى الصراف
الغاية األساسية هي هيمنة االمبريالية على منطقة الشرق األوسط ملوقعها
الذي يتوسط العالم ،ويصل الغرب بالشرق ،وملا فيها من مضائق مائية
من ناحية ،ولثروتها النفطية من ناحية أخرى ،وقد بذل كثير من املحاوالت
منذ الحرب العاملية الثانية ،ورسمت لتلك املحاوالت عدة سيناريوهات ،وقد
نجحت االمبريالية في بعضها وأخفقت في بعضها اآلخر ،وكان آخرها ما
أطلق عليه الفوضى الخالقة ،الذي يلخص العمل بشتى الوسائل اإلعالمية
واالقتصادية واملسلحة إذا اقتضى األمر لتغيير األنظمة املمانعة وإيجاد
أنظمة موالية وليست عدوة إلسرائيل باعتبارها رأس الحربة في املنطقة،
ويصاحب ذلك تمزيق دول املنطقة بزجها في خالفات بينية مسلحة وغير
مسلحة بتشجيع الخالفات الداخلية في ال��دول من خالل اإلع�لام املوالي،
واثارة النزعات الدينية والعنصرية في ما سمي بالحرب الناعمة.
وقد تكفلت بذلك أجهزة املخابرات الصهيونية واالمبريالية ورصدت لذلك
مبالغ طائلة ،وإذا كان الربيع العربي هو إحدى املحاوالت لتنفيذ هذه الغاية
وأدى إلى تمزيق ليبيا ،فإنه فشل في سوريا والعراق ،ولكن السيناريوهات
للوصول إلى الغاية االمبريالية لم تنت ِه ،وها نحن هذه األيام نمر بظروف
مثيلة تقودها أجهزة املخابرات ووسائل اإلعالم والضغوط االقتصادية،
كما أن املنظمات غير الحكومية التي تمولها الواليات املتحدة األميركية
من خالل إمكانات وزارة الخارجية تلعب دورًا سريًا في توجيه األحداث
الدائرة في املنطقة مثل منظمة NATIONAL ENDOWMENT FOR
 DEMOCRACYومعهد «كانفاس» وفروعهما ووسائل اإلعالم املوالية
للمحور ال�غ��رب��ي ..إن ه��ذه الهجمة ال�ج��دي��دة على املنطقة م��ن قبل املحور
الغربي بقيادة أميركا ستكون هجمة شرسة ،وتشاركه في ذلك ربيبتها
إسرائيل ،وإذا لم تتصد لها دول املنطقة صفًا واح�دًا فإنها ستكون ،كل
منها ،أمام أحداث جسام وفوضى تؤدي إلى انقسامات وتمزق سيقضي
على كياناتها تحت س�ط��وة االم�ب��ري��ال�ي��ة والصهيونية ال�ع��امل�ي��ة ،وه��ا هي
أميركا تتدخل صراحة من خ�لال ضغوطها السياسية على الحكومات
العربية لتغيير حكوماتها إلى حكومات هي ترضاها ولو خالف ذلك إرادة
شعوب املنطقة.
ل��ذا علينا الحذر واملواجهة لهذه الهجمة قبل ف��وات األوان ،وذل��ك بنزع أي
فتيل قد تقوم قوى الشر بإشعاله.

Ali-albaghli@hotmail.com

كل صغيرة وكبيرة بحياتنا ،منصبا نفسه حاميا
للدين واألخالق القويمة ،وهي منه براء ،فهو يلتزم
بها شكليًا فقط وأمام الغير ..لذلك فأنا أصر على
محاسبة هؤالء ،الذين يحاسبوننا على الهواء الذي
نتنفسه!! وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
هامش:
ص��دي�ق�ن��ا ال�ع��زي��ز ع�ل��ي ع�ب��دال�ع��زي��ز ال�ن�م��ش سطر
بوسائل التواصل االجتماعي كلمة معبرة ألمثال
ه� ��ؤالء ق ��ال ف �ي �ه��ا« :أس �ت �غ��رب م ��ن ش �ي��وخ ال��دي��ن
وغ�ي��ره��م م�م��ن ي �ن��ادون ب�ع��دم ال �خ��وض بموضوع
صندوق الجيش!! هل هي أموال آبائكم؟! أو أموال
ورث�ت�م��وه��ا حتى يمنع ال�خ��وض ب�ه��ا؟! ه��ي أم��وال
الشعب ..بل عليكم تقديم النصح بعدم السرقة وأن
تكونوا أمناء في دينكم» ..انتهى

محطات

مجلس األمة؟
يفهم م��ن ك�لام األخ ع��ودة ان ق��وى ال�ف�س��اد لديها
قدرة على تدمير مقدرات البلد ،وان غض النظر عن
فسادهم سيطيل أمد وجودنا كبلد؟!
النائب الفاضل حسب ما هو واضح يريد ان يقول
لنا ان نبلع العافية ،وان نحمد اهلل على النعمة طول
م��ا س�م��ك ال��زب�ي��دي م��وج��ود ب��ال�ث�لاج��ة ،وان ننسى
جمال كالحفاظ على املال العام والشفافية وسيادة
القانون ،النها ع�ب��ارات انشائية م��وج��ودة بالكتب،
وليست موجودة على ارض الواقع.
هكذا افهم التصريح ،خصوصًا ان األخ ع��ودة لم
يشرح ما يريد وكأنه غير مهتم!
ال ي��ا س ��ادة ..الكويت للجميع ،والحفاظ على امل��ال

سيناريو جديد
لنفس الغاية

علي أحمد البغلي

كل الكويتيين
صاروا سياسيين!..
قيس األسطى
qaisalasta@hotmail.com

ال�ع��ام فضيلة يجب ان يمارسها الجميع ،وحمد
النعمة يأتي بالحفاظ عليها ال بتركها لكل من هب
ودب..
كل ما ارجوه من األخ عودة ان يتذكر انه اقسم على
حماية حقوق املواطنني ال شيء آخر.
فهل وصلت الرسالة؟ ..آمل ذلك.

الزرقاوي والبغدادي
وبينهما بن الدن
فيصل محمد بن سبت
@binsabt33

ف��ي ي��وم  7ي��ون�ي��و  2006أع�ل��ن رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة فيها ن��وري
املالكي عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي،
ذلك اإلرهابي الذي كان ينحر األبرياء إثر غارة أميركية ،وخرج علينا
الرئيس األميركي جورج بوش االبن ليصف مقتل الزرقاوي بالضربة
القوية لتنظيم القاعدة ووصفها وزير الدفاع األميركي دونالد رامسفيلد
بأنها انتصار مهم في الحرب على اإلرهاب ،وتمر األيام ويخرج لنا ابن
الدن وتخرج معه عمليات التفجير والقتل حتى انتهى دوره وج��اءت
نهايته ليخرج علينا الرئيس األميركي أوباما في الثاني من شهر مايو
 2011ليعلن عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن في اشتباك
مع القوات األميركية في مخبئه في باكستان ،ووصف مقتله بانه «يوم
عظيم ألميركا» ،وأن العالم أصبح أفضل وأكثر أمنا .ويصل بنا املطاف
إل��ى رئيس تنظيم الدولة اإلسالمية ،ال��ذي ك��ان في ع��ام  2004معتقال
ل��دى القوات األميركية في ال�ع��راق ،وت��م إط�لاق سراحه بعد أن اعتبرته
السلطات األميركية «مصدر تهديد منخفض» ،يعني بالكويتي «ما منه
خ��وف» ،أب��و بكر البغدادي ال��ذي ع��اث في األرض فسادا ونحر وحرق
األبرياء ودمر البلدان ،ليكتشف العالم بعد مقتله في  27أكتوبر ،2019
بأنه كان يعيش في مناطق نفوذهم وسيطرتهم طوال الفترة السابقة.
الغريب في األمر أن في كل املناسبات التي أعلن فيها قتل أحد أولئك
اإلرهابيني ،وبينما الناس مبتهجون يخرج علينا أحد مسؤوليهم ليحذر
بأن القضاء على ذلك الزعيم لن يؤثر في عمليات التنظيم املستقبلية
وال بد من الحيطة والحذر .جميعهم خرجوا من رحم واحد هو تنظيم
القاعدة ،والكل يعلم كيف نشأ التنظيم ومن خطط له وعلى أي��دي من
ترعرع وكبر.
•بعد مقتل البغدادي بأيام أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية عن تنصيب
أبو إبراهيم الهاشمي زعيما جديدا للتنظيم خلفا للبغدادي ،وما هي إال
ساعات حتى خرج علينا الرئيس األميركي ترامب بتغريده قال فيها
«لدى داعش قائد جديد ...نعرف بالضبط من هو» .مو بس تعرفون من
هو ،بل وتعرفون عنوان سكنه ورقم تليفونه النقال بعد كما كان الحال
مع سابقيه ومتى ما حانت ساعته استأصلتموه .واهلل املستعان.

عبدالله النجار
ف��ي أع� ��رق ال � ��دول ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ف��ي ال�ع��ال��م
ال تتعاطى ال�ش�ع��وب فيها ال�س�ي��اس��ة مثلما
تتعاطاها الشعوب في البلدان العربية بشكل
عام والخليجية بشكل خاص ،وعلى رأسها
الكويت! وعندما نقول الكويت ،فألنها تتمتع
ببرملان مستقل ومجلس أمة كان قبل خمس
ً
ً
وث�ل�اث�ي�ن س�ن��ة ج�م�ي�لا وف �ع ��اال ول ��ه ه�ي�ب��ة لم
تعد م��وج��ودة م��ن بعد التحرير .وه��ذا ليس
م��وض��وع�ن��ا ،وإن �م��ا امل��وض��وع ت �ح��دث جميع
األش�خ��اص وم�ح��ور أك�ث��ر ال��دواوي��ن عما هو
مستقبل الحكومة ،وم��اذا سيحدث ملجلس
األم��ة ،وكأنه ليس لدينا أم��ور وقضايا مهمة
في الدولة غير الوزراء والنواب .واملشكلة هنا
أن ال �ح��رام��ي وال �ن �ص��اب وال �ج��اح��د وامل��رت��زق
وامل � �ج� ��رم وص ��اح ��ب غ �س��ل األم � � ��وال وب��اع��ة
امل � �خ� ��درات وال� �خ� �م ��ور وخ��ري �ج ��ي ال �س �ج��ون
إضافة إلى الرياضي والقانوني واالقتصادي
وامل � �ح ��اس ��ب واإلداري وال � �ف � �ن ��ان وال� �ك� �ب ��ار
وامل��راه �ق�ين واألط� �ف ��ال ..جميعهم يتحدثون
في السياسة ،والكثير منهم يغرد عن أسماء
أع �ض��اء ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��دة ،وع��ن ق��رب حل
م�ج�ل��س األم� ��ة ،وال �ع��دي��د م�ن�ه��م ي �ص��رح عبر
وسائل التواصل االجتماعي عن مصادرهم
الخاصة التي تفيد بابتعاد عدد من مرشحي
الوزارة وعن سفر بعضهم وإغالق هواتفهم
مع أنهم في الكويت ،إضافة إلى عدم ابتعاد
أح��د ،وكلها اشاعات وأكاذيب ،ويريد هؤالء
ل�ف��ت ان �ت �ب��اه ال �ن��اس إل ��ى أن �ه��م ي�ت�ح��دث��ون مع
دواوين ومصادر عروقها في املاء!
ي ��ا ج �م��اع��ة ،خ ��ل ع �ن �ك��م ال �ب��رب �س��ة واه �ت �م��وا
بشؤونكم الخاصة وبطلبات أهاليكم واتركوا
السياسة فلها أهلها وال��دي��رة بخير إن شاء
اهلل ورب� ��ي ي�ح�ف�ظ�ه��ا ب ��س ل ��و ي�ب�ت�ع��د ه ��ؤالء
«السياسيون» الذين يتحدثون في أي شيء
وكل شيء وكأنهم يفقهون بأمور السياسة
وهم بالكاد يفكون الخط أو يحفظون جملة
أو ت��رك�ي��ب ع �ب��ارة م�ف�ه��وم��ة! ي�ك�ف��ي أن قائد
السفينة م��وج��ود وه��و م��ن ي�ح��دد مستقبل
ال �ك��وي��ت وش �ع �ب �ه��ا واهلل ي �ط��ول ب �ع �م��ره هو
أبخص إنسان في شؤون بلدنا من بعد اهلل
سبحانه وتعالى.

أقطارنا المنسية
نستكمل في هذا املقال ما بدأناه في املقال السابق حول الدول
العربية املنسية ،وه��ي :الصومال وجيبوتي وج��زر القمر ،وقد
استعرضنا باختصار بعض املعلومات عن الصومال في املقال
السابق ،ونستعرض في هذا املقال بعض املعلومات عن دولتي
جيبوتي وجزر القمر.
جيبوتي :تقع هذه الدولة العربية ضمن منطقه القرن األفريقي
على ساحل البحر األحمر ،وتعرف قديما باسم بالد الصومال
ال�ف��رن�س��ي ،وعاصمتها م��دي�ن��ة ج�ي�ب��وت��ي ،ومساحتها ن�ح��و 23
ال��ف كلم م��رب��ع ،وع��دد سكانها ال يتجاوز املليون نسمة ،نالت
استقاللها م��ن فرنسا ع��ام  ،1977وانضمت ال��ى جامعة ال��دول
العربية ،يتكلم أهلها اللغة الصومالية مع ان اللغة الرسمية هي
الفرنسية.
وت�ع�ت�ب��ر ج�ي�ب��وت��ي م��ن ال� ��دول ال�ف�ق�ي��رة وال�ق�ل�ي�ل��ة امل � ��وارد ،معظم

أراضيها قاحلة ،وخمس سكانها تحت خط الفقر .مناخها حار
ورط��ب ف��ي املناطق الساحلية ،وامل�ن��اخ ال�ص�ح��راوي ف��ي املناطق
الداخلية ،واالمطار قليلة ،ولديها ميناء على البحر األحمر بحاجة
الى تطوير ليساهم في الدخل القومي.
جمهورية ج��زر القمر :وت�ع��رف رسميا باسم االت�ح��اد القمري،
وه��ي عضو ف��ي جامعة ال��دول العربية ،وتتكون م��ن أرب��ع جزر
رئ�ي�س�ي��ة ،وع��اص�م�ت�ه��ا م��دي�ن��ة م ��ورون ��ي ،وت �ق��ع ه ��ذه ال��دول��ة في
املحيط الهندي قباله الساحل الشرقي لقارة أفريقيا بالقرب من
موزمبيق وتنزانيا ومدغشقر ،واملساحة اإلجمالية نحو 1862
كلم مربع ،ويمتاز مناخها بانه استوائي معتدل ،وتهطل األمطار
في فصلني من فصول السنة ،وتتعرض هذه الجزر الى موجة
اعاصير قوية في املوسم املطير تؤدي الى تدمير البنية التحتية
مرتني كل عقد من الزمان.

محمد سعود يوسف البدر*
ويعاني بعض أهلها من الجهل والفقر والبطالة ،وتسعى الحكومة
جاهدة لتطوير الزراعة والصناعة والتجارة وتشجيع السياحة،
ونظرا لقلة املوارد فتعتمد الدولة على املعونات الخارجية.
وه �ك��ذا ن ��رى ه ��ذه ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ك �ي��ف ت �ع��ان��ي م��ن أوض��اع �ه��ا
السياسية واألمنية واالقتصادية وقلة االهتمام العربي والدولي
النتشالها مما تعاني منه.
ان القصد من استعراضنا لهذه املعلومات عن هذه األقطار

العربية ليس تزويد القارئ بمعلومات عنها ،فان املعلومات
م �ت��واف��رة ف��ي وس��ائ��ل االع �ل�ام امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ول �ك��ن إلل �ق��اء نظرة
وتنبيه امل��واط��ن العربي لاللتفات إل��ى ه��ذه األق�ط��ار الشقيقة،
ال �ت��ي ل��م ت��أخ��ذ ن�ص�ي�ب�ه��ا م��ن ال�ت�ن�م�ي��ة وال �ت �ط��وي��ر ،وامل�ط�ل��وب
اسراع املنظمات الدولية والجامعة العربية وصناديق التنمية
وال� �ش ��رك ��ات وامل �س �ت �ث �م��ري��ن ب ��إرس ��ال ال ��وف ��ود االق �ت �ص��ادي��ة
وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال �ص �ح �ي��ة ل�ل�ت�ع��رف ع �ل��ى ح��اج��ات ه ��ذه ال ��دول
لتطويرها ،واملساهمة في تنمية واستثمار مواردها ومرافقها
وتطوير موانئها وبناء السدود ملنع الفيضانات وتوفير مياه
الشرب والري ،لتنعم شعوبها بخيرات بالدها ،وتتمتع بحياة
كريمة في ظل وطن آمن مستقر وسالم ورفاه.
واهلل ولي التوفيق.
*سفير متقاعد
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د .رأفت رعد :التطعيم ضرورة لكل من تعدى الـ ٦أشهر

اإلنفلونزا الموسمية ..خطورتها في أعراضها التنفسية والحمى
د .خلود البارون
م��ع ب��دء م��وس��م ال�ش�ت��اء تنتشر اإلص��اب��ة ب�ن��زالت
ال�ب��رد واإلنفلونزا ب�ين األط�ف��ال ،والسبب ال يرجع
ال� ��ى ان �خ �ف ��اض درج� � ��ات ال � �ح� ��رارة ف� �ق ��ط ،ب ��ل ال��ى
انتشار عدوى فيروسات االنفلونزا.
وق � ��ال د .رأف � ��ت رع � ��د ،اس� �ت� �ش ��اري ط ��ب االط �ف ��ال
وحديثي ال��والدة والخدج في مركز عناية الطبي،
إن ه �ن��اك ث�لاث��ة أن �م��اط م��ن اإلن �ف �ل��ون��زا امل��وس�م�ي��ة
ه ��ي «أ» و«ب» و«ج» ،وت �ت �ف��رع م �ن �ه��ا أن � ��واع ع��دة
ّ
اي �ض��ا ،وس �ن��وي��ا ي�ح��ض��ر خ �ب��راء م�ن�ظ�م��ة ال�ص�ح��ة
العاملية لقاحًا (تطعيم) مضادًا ألن��واع فيروسات
اإلنفلونزا املوسمية ،التي تبدأ في االنتشار خالل
موسم الشتاء ،ويحتوي التطعيم هذه السنة على
مضادات ألنواع الفيروسات األكثر انتشارا حاليا
«تفرعات  Aو.»B
وت � ��وص � ��ي ارش � � � � ��ادات اك ��ادي � �م � �ي ��ة ط � ��ب االط � �ف� ��ال
االميركية واملركز العاملي للتحكم بخضوع جميع
من تعدى عمر الـ 6أشهر للتطعيم مع بدء موسم
ال �ش �ت��اء ،وق �ص��د امل ��راك ��ز ال�ص�ح �ي��ة ألخ ��ذ تطعيم
االن�ف�ل��ون��زا املوسمية ،فالوقاية اف�ض��ل بكثير من
ال �ع�ل�اج .ورغ ��م ت��وف��ر ال�ت�ط�ع�ي��م م�ب�ك��را «م �ن��ذ آخ��ر
ش �ه��ر س�ب�ت�م�ب��ر» ،ف ��إن أخ ��ذه ف��ي اي وق ��ت خ�لال
موسم الشتاء مفيد أيضا ،ألن فعاليته الوقائية
تستمر ملدة سنة.
أعراض حادة تهدد حياة البعض
تتسم اإلنفلونزا املوسمية بأعراض حادة كارتفاع
ح��رارة الجسم «ال�ح�م��ى» ،السعال «ع��ادة السعال
الجاف» ،الصداع ،ألم العضالت واملفاصل ،غثيان،
ض�ع��ف ع��ام ،ال�ت�ه��اب ال�ح�ل��ق وس�ي�لان األن��ف ،وق��د
تدوم االعراض ألسبوعني وأكثر.
وأشار د .رافت الى أن مشكلة اإلصابة باإلنفلونزا
املوسمية ،هي ح��دة أعراضها التنفسية والحمى
الشديدة التي تستمر ما بني  5ـــ  7ايام ،مضيفًا:
«غالبا ما ُيشفى املريض السليم (يتمتع بصحة
ج �ي��دة) وت�خ�ت�ف��ي اع��راض��ه ت��دري�ج�ي��ا ف��ي غ�ض��ون
أس �ب��وع م��ن دون ح��اج��ة إل��ى ع�ل�اج ط �ب��ي ،ب�ي��د أن
اص ��اب ��ة ال �ف �ئ��ة امل��رت �ف �ع��ة ال �خ �ط��ورة ق ��د ت� ��ؤدي ال��ى
م�ض��اع�ف��ات خ�ط��رة ت�ه��دد ح�ي��ات�ه��م ،م�ث��ل :األط�ف��ال
في الفئة العمرية ما بني  6أشهر و 59شهرًا ،كبار
السن ،الحوامل ،املصابون بأمراض مزمنة تثبط

د .رأفت رعد

املناعة كاإليدز والربو وأمراض القلب والرئة ،كما
يشمل ذل��ك العاملني في مجال الرعاية الصحية.
لذا ،يشدد على أهمية خضوع هذه الفئة للتطعيم
في أسرع وقت ممكن».
كيف تنتشر؟
تنتشر اإلنفلونزا املوسمية بسرعة في األماكن
امل ��زدح �م ��ة ،م �ث��ل امل � ��دارس وال � �ن� ��وادي ،وح �ت��ى ف��ي
امل��راك��ز ال�ط�ب�ي��ة ،ف�ع�ن��دم��ا ي�س�ع��ل امل �ص��اب ينتشر
رذاذه الحامل للفيروسات في الهواء فيستنشقه
املحيطون ب��ه ،وق��د بينت دراس��ة أن رذاذ العطس
ينتشر في الهواء بسرعة ليغطي عدة أمتار حول
املصاب ،كما يبقى في هواء الغرفة ملدة ساعتني.
مما يفسر سهولة انتشار العدوى في التجمعات،
مثل الفصول الدراسية واالسواق ،ومن أهم طرق
انتشار الفيروس أيضا هو عبر األيدي ّ
امللوثة.
العالج يقلل الوفيات
ت �س �ج��ل غ ��رف ط � ��وارئ االط� �ف ��ال زي � ��ادة ف ��ي ع��دد
ح ��االت االص ��اب ��ة ب��اإلن �ف �ل��ون��زا امل��وس �م �ي��ة ت �ت��راوح
شدتها من خفيفة الى شديدة تهدد الحياة.

وق��ال د .رأف ��ت« :ت�ق��در االب �ح��اث ال�ع��امل�ي��ة ان %99
م��ن وف �ي��ات أط �ف��ال ال �ب �ل��دان ال �ن��ام �ي��ة األص �غ��ر من
سن الخامسة سببها مضاعفات أمراض الجهاز
التنفسي السفلية امل��رت�ب�ط��ة ب��اإلن�ف�ل��ون��زا ،ب�ي��د ان
ت��واف��ر ال�ت�ط�ع�ي��م واالدوي � ��ة امل �ض ��ادة ل�ل�ف�ي��روس��ات
محليا ساهم في تقليل مضاعفاتها الحادة وندرة
الوفيات ،لذا ،ال حاجة للرعب من االنفلونزا».
وأض � � ��اف أن � ��ه م� ��ن امل� �ه ��م اك� �ت� �ش ��اف وت �ش �خ �ي��ص
ح ��االت االص��اب��ة م �ب �ك��را ،ألن االرش� � ��ادات ال�ط�ب�ي��ة
ت��وص��ي ب�ب��دء ال�ع�لاج ال�ع�ق��اق�ي��ري ف��ي غ�ض��ون 48
س��اع��ة م��ن ظ�ه��ور األع� ��راض ،أم��ا ب�ع��د ت�ع��دي ه��ذه
امل��دة ،وخصوصا لو لوحظ اضمحالل األع��راض،
وتغلب الجسم على امل��رض ،فلن يحتاج املصاب
للعالج إال في حاالت خاصة.
الماء أفضل من سوائل التعقيم
أظهرت دراسة يابانية ان غسل اليد باملاء أفضل
بكثير من غسل اليد بسوائل التعقيم ،فحتى لو
قام الشخص بتدليك يده بسائل الكحول املعقم،
فهو بحاجة ألربع دقائق حتى يزيل الفيروسات
م��ن ع�ل�ي�ه��ا ،بينما وج��د ال�ب��اح�ث��ون أن غ�س��ل اليد
باملاء ملدة  30ثانية كفيل بإزالة الفيروس.
وقال د .رأفت إن املخاط املغلف للفيروس يمكنه
توفير حماية للفيروس من كحول املعقم تستمر
مل��دة  4 - 3دق��ائ��ق ،ام��ا امل��اء فيمتلك ال �ق��درة على
تدمير وازالة هذا الغالف ،ثم ازالة الفيروس خالل
نصف دقيقة ،مما يؤكد افضلية غسل اليد باملاء
والصابون كخطوة اساسية ملنع انتشار العدوى.

7

طرق للوقاية
من اإلنفلونزا ونزالت البرد

قد تعتقد انه من الصعب تفادي العدوى بنزالت البرد واالنفلونزا ،وخاصة لو كان
امل��رض منتشرا م��ن ح��ول��ك ،بيد ان تحقيق ذل��ك ممكن عبر ات�ب��اع ال�خ�ط��وات الوقائية
التالية:
ُّ
 - 1تجنب املصابني باملرض ،وتقليل زي��ارات االط�ف��ال ،وع��دم السماح للطفل باللعب
مع طفل مصاب.
 - 2التوقف ع��ن ممارسة بعض ال�ع��ادات التي تساهم ف��ي نقل ال�ع��دوى ،مثل التقبيل
ومشاركة االدوات الشخصية.
 - 3التعود على تكرار غسل اليد وعدم ملس العني او الفم ملنع انتقال العدوى ،فاألبحاث
تؤكد ان أكبر مصدر اللتقاط جميع انواع العدوى هي اليد.
 - 4الحرص على تغطية الفم عند العطس باملناديل الورقية وليس اليد ،حتى ال تتلوث اليد.
 - 5زي ��ادة م�ن��اع��ة ال�ج�س��م ع�ب��ر ت �ن��اول األط�ع�م��ة ال�غ�ن�ي��ة ب�ـ «ف�ي�ت��ام�ين ج» كالحمضيات
والفراولة والجوافة واالناناس ،وينصح بتناول الفيتامينات عبر مصادرها الغذائية
بدال عن حبوب املكمالت الغذائية.
 - 6ال�ح��رص ع�ل��ى تطعيم ال�ج�م�ي��ع ،وخ��اص��ة االط �ف��ال ال�ص�غ��ار وامل�ص��اب�ين ب��األم��راض
امل��زم �ن��ة ل �ت �ف��ادي ت��ده��ور ص�ح�ت�ه��م وح ��دوث م�ض��اع�ف��ات خ �ط��رة م�ث��ل ال �ت �ه��اب��ات ال��رئ��ة
الشديدة وحاالت تهدد الحياة.
 - 7حتى لو كان الطفل مصاب حاليا او أصيب سابقا باالنفلونزا املوسمية ،فيجب ان
يخضع للتطعيم بعد استقرار حالته .وذلك ملنع تكرار اصابته مستقبال.

د .محمد كامل :الحكة في البلعوم من أبرز أعراض اإلنفلونزا

د .ناصر بهبهاني 3 :أمراض تجتمع مع بداية فصل الشتاء

ناصر بهبهاني

هاني سيف الدين
مع بداية فصل الشتاء ،تنتشر االلتهابات الفيروسية
وحساسية األنف املوسمية وربو العواصف الرعدية،
ح �ي��ث أك� ��د اس� �ت� �ش ��اري أم� � ��راض ال� �ص ��در وال �ج �ه��از
ال�ت�ن�ف�س��ي ال��دك �ت��ور ن��اص��ر ب�ه�ب�ه��ان��ي أن ه��ذا ال��وق��ت
من كل ع��ام تحدث زي��ادة في معدالت أم��راض البرد
واألمراض الفيروسية بشكل عام ،كما ترتفع حاالت
اإلصابة باإلنفولنزا.
ُ
واستشهد بهبهاني بخبر نشر في جريدة سبقلا
ب�ت��اري��خ األول م��ن ديسمبر ع��ام  ،2016ب��أن��ه ت��زام��ن
ه �ط��ول األم �ط��ار ال �ش��دي��دة م��ع زي ��ادة ك�ب�ي��رة ب�ح��االت
ال��رب��و ال �ش��دي��د مل��رض��ى راج �ع��وا امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ،كما

مايو كلينك

د .والء حافظ

محمد كامل

مايو كلينك

العالج الكيميائي لسرطان الثدي:
متى ُيستخدَ م؟
ال� �ع�ل�اج ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي ه ��و ع �ل�اج دوائ � ��ي ق��وي
ُيستخدم لعالج العديد من أن��واع السرطان،
بما فيها سرطان الثدي.
ق��د ي�ت��م إع �ط��اء ال �ع�لاج الكيميائي لسرطان
الثدي في الحاالت التالية:
 -1العالج الكيميائي بعد الجراحة لسرطان
الثدي في مراحله املبكرة
بعد االستئصال الجراحي للورم من الثدي،
ق ��د ي ��وص ��ي ال �ط �ب �ي��ب ب ��ال �ع�ل�اج ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي
ل�ل�ق�ض��اء ع�ل��ى أي خ�لاي��ا س��رط��ان�ي��ة ل��م يتم
اكتشافها ولتقليل خ�ط��ر ظ�ه��ور ال�س��رط��ان
م� ��رة أخ� � ��رى .وه � ��ذا م ��ا ي �ط �ل��ق ع �ل �ي��ه ال �ع�لاج
الكيميائي املساعد.
 -2العالج الكيميائي قبل الجراحة لسرطان
الثدي في مراحله املبكرة
ت�ت�ل�ق��ى ب�ع��ض ال �ن �س��اء امل �ص��اب��ات ب�س��رط��ان
ال� �ث ��دي ال� �ع�ل�اج ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي ق �ب��ل ال �ج��راح��ة
ً
(ال�ع�لاج االب�ت��دائ��ي امل�س��اع��د) ،ع��ادة لتقليص
ح �ج��م األورام ال �ك �ب �ي��رة ول �ت��وف �ي��ر أف �ض��ل
فرصة للجراح الستئصال ال��ورم بالكامل.
وف��ي بعض ال�ح��االت ،يتيح ال�ع�لاج االبتدائي
ً
املساعد للجراح استئصال ال��ورم فقط بدال

حدثت ح��االت وف�ي��ات ،موجهًا النصيحة إل��ى الناس
ب �ع��دم االس �ت �ه��ان��ة ب ��أع ��راض م ��رض ال ��رب ��و وات �خ��اذ
ال�ت��داب�ي��ر ال�لازم��ة ل�ل��وق��اي��ة م�ن��ه ،خ�ص��وص��ًا م��ن خ�لال
ُّ
توفير حبوب الكورتيزون لتجنب النوبات السريعة.
وختم تصريحه بأن هناك  3أمراض تجتمع في هذا
املوسم ،وهي حساسية األنف املوسمية وااللتهابات
الفيروسية وربو األمطار الرعدية.
ب��دوره ،قال استشاري أم��راض الصدر محمد كامل
إنه يمكن الوقاية من اإلصابة باإلنفلونزا من خالل
أخذ مصل خاص لها خصوصًا للكبار في العمر أو
الحوامل أو األط�ف��ال ،وذك��ر أن��ه م��ن أع��راض اإلصابة
باإلنفلونزا الحكة في البلعوم ووج��ع في العضالت
والرشح.

من استئصال الثدي بكامله .كما يمكن أن
يقلل هذا العالج من فرصة ع��ودة السرطان
للظهور في تاريخ الحق.
 -3العالج الكيميائي كعالج مبدئي لسرطان
الثدي املتقدم
إذا انتشر سرطان الثدي إلى أجزاء أخرى من
ً
مطروحا،
الجسم ،ول��م تكن الجراحة خ�ي� ً�ارا
فيمكن استخدام العالج الكيميائي باعتباره
ال� �ع�ل�اج امل �ب��دئ��ي .ك ��ذل ��ك ،ي �م�ك��ن اس �ت �خ��دام��ه
بجانب ال�ع�لاج ال�ه��رم��ون��ي أو ال�ع�لاج امل��وج��ه،
وذل ��ك ب �ن� ً�اء ع�ل��ى ن ��وع س��رط��ان ال �ث��دي ال��ذي
أصبت به.
ِ
ويتمثل الهدف الرئيسي من العالج الكيميائي
ل�س��رط��ان ال�ث��دي امل�ت�ق��دم ف��ي تحسني نوعية
الحياة واستمرارها وليس عالج املرض.

صحة الرجال ..اتخذ سبل الوقاية
من أخطر التهديدات
هل تعرف ما أكبر األخطار التي تهدد صحة الرجال؟
األس �ب��اب ال��رئ�ي�س�ي��ة ل�ل��وف��اة ب�ين ال��رج��ال ال�ب��ال�غ�ين هي
أمراض القلب ،والسكتة الدماغية ،والسرطان ،وأمراض
الجهاز التنفسي املزمنة ،وفقًا ملراكز مكافحة األمراض
والوقاية منها .والخبر السار أنه يمكن لبعض التغييرات
البسيطة ف��ي ن�م��ط ال�ح�ي��اة أن تقلل بشكل كبير من
مخاطر اإلصابة بتلك األمراض القاتلة الشائعة.
ابدأ بالتفكير في نمط حياتك.
تول مسؤولية صحتك من خالل اتخاذ خيارات نمط
حياة أكثر صحية ،على سبيل املثال:
 -1اقلع عن التدخني
ُ
إذا ك�ن��ت ت��دخ��ن أو تتعاطى منتجات ال�ت�ب��غ األخ ��رى،
فاطلب من طبيبك أن يساعدك على اإلقالع .ومن املهم
أي�ض��ًا أن تتجنب ال�ت�ع��رض للتدخني السلبي وت�ل��وث
الهواء والتعرض للمواد الكيميائية.
 -2اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا
اختر الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة واألطعمة
الغنية باأللياف ومصادر البروتني الخالية من الدهن،
مثل األسماك .قلل من األطعمة الغنية بالدهون املشبعة
والصوديوم.
 -3حافظ على وزن صحي للجسم
يمكن ل�ف�ق��دان ال ��وزن ال��زائ��د  -واملحافظة على ال��وزن
املثالي  -أن يقلل من خطورة اإلصابة بأمراض القلب،
وكذلك العديد من أنواع السرطان.

طفرة جينية في القرود تعالج
أمراض الشبكية عند البشر

 -4مارس األنشطة البدنية
اجعل األنشطة البدنية جزءًا من روتينك اليومي .تعلم
أن ممارسة الرياضة يمكن أن تساعدك على السيطرة
ع�ل��ى وزن ��ك والتقليل م��ن م�خ��اط��ر اإلص��اب��ة ب��أم��راض
القلب والسكتة الدماغية .ولكن هل تعلم أن ممارسة
ال��ري��اض��ة يمكن أي�ض��ًا أن تقلل م��ن خ�ط��ورة اإلص��اب��ة
بأنواع معينة من السرطان؟ اختر الرياضة أو األنشطة
األخ ��رى ال�ت��ي تستمتع ب�ه��ا ،ب ��دءًا م��ن ك��رة ال�س�ل��ة إل��ى
املشي السريع.
 -5تعامل مع ضغوط الحياة
إذا كنت تشعر بالتوتر والتعرض للهجوم باستمرار،
ف�ق��د ت�ت��أث��ر ع ��ادات ن�م��ط ح�ي��ات��ك  -وب��ال�ت��ال��ي ق��د يتأثر
ج�ه��ازك امل�ن��اع��ي .ل��ذا ،ات�خ��ذ ت��داب�ي��ر للحد م��ن الضغط
النفسي  -أو تعلم كيفية ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ت��وت��ر بطرق
صحية.
 - 6امتنع عن تجنب زيارة الطبيب
ال تنتظر ح�ت��ى ي�ح��دث ش��يء خطير ل �ت��زور الطبيب.
إذ ي�م�ك��ن أن ي �ك��ون ال�ط�ب�ي��ب ح�ل�ي�ف��ك ف��ي ال��وق��اي��ة من
م�ش�ك�لات ص�ح�ي��ة .ت��أك��د م��ن ات �ب��اع ت��وص�ي��ات طبيبك
املعالج في حالة ظهور مشكالت صحية ،مثل ارتفاع
الكوليسترول أو ارت�ف��اع ضغط ال��دم أو داء السكري.
أيضًا ،تأكد من أن تسأل طبيبك عن الوقت الذي يتعني
فيه إج��راء فحوصات الكشف عن السرطان وغيرها
من التقييمات الصحية.

كشفت دراسة عن وجود طفرة جينية في ثالثة أنواع من قرود املكاك تؤدي
إل��ى اإلص��اب��ة بمتالزمة ن��ادرة تسبب العمى ف��ي ال�ق��رود ألول م��رة .ولكن في
البشر ،من املحتمل أن يمثل هذا االكتشاف طريقا واعدا لتطوير العالج الجيني
لبعض املصابني بأمراض الشبكية في العيون .ونشر موقع medical xpress
نتائج الدراسة التي قام بها مجموعة من الباحثني تحت قيادة الدكتورة مارثا
نيورينجر أستاذة علم األعصاب في مركز أوريجون القومي للبحوث الرئيسية
في جامعة أوريجون للصحة والعلوم بالواليات املتحدة األميركية.
وأف��ادت الدكتورة مارثا نيورينجز ،أن ه��ذه الطفرة الجينية تحدث في والدة
واحدة من بني  140إلى  160ألف والدة في قارة أميركا الشمالية ،فاكتشاف
وجود ثالثة قرود من فصيلة املكاك التي تعد أحد أنواع قردة العالم القديم التي
تنتمي إلى الفصيلة الفرعية «سيركوبيثيسيناي» يحمل جينا متحورا يرتبط
بمتالزمة بارديت-بيدل ُيعد أول نموذج من الكائنات الحية املعروفة الذي يصاب
باملتالزمة بشكل غير متوقع وغير طبيعي الحدوث.
ه��ذا ،وتعد متالزمة ب��اردي��ت بيل التي ُيشار إليها باالختصار  BBSمرضا
وراثيا يتمثل في فرط زيادة الوزن ،الذي يظهر عادة في مرحلة الطفولة ويزيد
مع التقدم في العمر .كما يظهر ضمور الشبكية أو ما ُيسمى بالتهاب الشبكية
ً
الصباغي في البداية ،وأيضا في مرحلة الطفولة املبكرة كضعف في الرؤية
الليلية أو في حاالت اإلض��اءة السيئة ،والتي تتطور إلى حالة الرؤية األنبوبية
والعمى الجزئي في مرحلة البلوغ املتأخرة .كما أن اإلصابة بها يمكن أن تؤدي
إل��ى ح��دوث اض�ط��راب ف��ي الكلى ،ون�م��و أص��اب��ع إضافية ف��ي األي��دي أو ال�ق��دم،
إضافة إلى أعراض أخرى .وأكدت نيورينجز في حديثها على عدم وجود عالج
حتى اليوم ملتالزمة ب��اردي��ت بيدل .وم��ن ث��م ،فوجود نموذج حيواني طبيعي
مصاب باملتالزمة قد يساعد الباحثني في تطوير عالجات ملجموعة متنوعة
من أم��راض التهاب الشبكية الصباغي في املستقبل القريب .وبالتالي يأتي
اكتشاف الطفرة الجينية في الوقت املناسب ،حيث أصبح العالج الجيني حقيقة
واقعة بالنسبة لبعض املصابني بأمراض الشبكية.
ومن جانبها ،ذك��رت نيورينجز أن فريقها البحثي قد حصل على منحة من
املعهد القومي للعيون من أجل تربية املزيد من الحيوانات التي تحمل طفرة
 BBS7والتي تحدث بشكل طبيعي ،حيث تعتقد أن وجود املزيد من الحيوانات
ذات الطفرة الجينية يمكن أن يساعد الباحثني على فهم املرض بشكل أفضل
واختبار العالجات املحتملة .كما أن املعرفة والخبرة التي يكتسبونها يمكن
أن تمكنهم من تطوير عالجات الجينات والخاليا التي يمكن أن تعالج BBS
واألمراض التنكسية الشبكية ذات الصلة .على صعيد آخر ،اكتشف مجموعة
م��ن الباحثني ف��ي تسعينيات ال�ق��رن امل��اض��ي أن��واع��ا م��ن ال�ك�لاب تحمل طفرة
ُ
جينية مرتبطة بحالة مسببة للعمى الخلقي تسمى متالزمة «ليبر» .وك��ان
لهذا االكتشاف دورا كبيرا في مساعدة الباحثني على تطوير أول عالج جيني
ُيستخدم ملرض وراثي سبب حالة العمى الخلقي والذي اعتمدته إدارة األغذية
والعقاقير األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ع��ام  .2018وب��دوره��ا ،ت��أم��ل نيورينجر أي�ض��ًا في
تطويرعالج ملتالزمة بارديت بيل على غرار عالج متالزمة ليبر.
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في «حديث اإلثنين» بمركز «جابر الثقافي»

منى الشمري :بعض النصوص الجريئة دُ ّمرت على الشاشة
االجتماعية للصحافي ،ال�ت��ي يفقدها تماما ف��ي ظل
مشاغله املهنية ال�ي��وم�ي��ة امل�ت��واص�ل��ة ،ك��ون الصحافة
اليومية تأخذ جل الوقت.
وتناولت تعاملها مع املخرج محمد الشمري ،فقالت ان
ميزته أنه ق��ارئ ومثقف عميق بالدرجة األول��ى ،فكان
حريصا على كل مشهد في مسلسلي «كحل أسود
قلب أبيض» ،و«ال موسيقى في األحمدي» ،خصوصا
أن أغلب املخرجني ال يمتلكون مثل تلك الثقافة.

حافظ الشمري
ب��ال �ص��دف��ة ت �ق��ع ط �ف �ل��ة ف ��ي غ � ��رام م �ك �ت �ب��ة ،ف ��ي ت�ل��ك
ال�س��ن ت��وج�س��ت أن�ه��ا غ��ري�ب��ة ف��ي محيطها البسيط،
ومل��ا اش �ت��دت ب�ه��ا ال �ع��زل��ة ،ح�ي��ث ال أح��د ي �ق��رأ ،وق�ب��ل
أن تخنقها م ��رارة ال��وح�ش��ة ب�ين ج ��دران مدرستها
توارت خلف باب ،حيث نشوة العثور على ما يشبه
الكنز؛ إنها املكتبة ..سحر بني السطور وفي دهشة
الحكايات.
هذا جزء من حكاية الكاتبة الروائية والسيناريست
م �ن��ى ال �ش �م ��ري ،ال �ت��ي ح �ل��ت أول م ��ن أم� ��س ض�ي�ف��ة
ع�ل��ى «ح��دي��ث اإلث �ن�ين» ،متحدثة ع��ن م�ح��ور بعنوان
«ال�ت�ل�ص��ص ع�ل��ى ال�ك�ت��اب��ة م��ن األدب ح�ت��ى ال��درام��ا»،
وذل ��ك ف��ي ال �ق��اع��ة امل �س �ت��دي��رة ب�م��رك��ز ال �ش�ي��خ ج��اب��ر
األح �م��د ال �ث �ق��اف��ي ،ض �م��ن ف �ع��ال �ي��ات امل��وس��م ال �ث��ال��ث،
وقامت ب��إدارة الحوار الروائية بثينة العيسى ،الذي
شهد مداخالت عدة من الحضور.
اس�ت�ه�ل��ت ال�ع�ي�س��ى ال �ح��دي��ث ب�م�ق��دم��ة ع��ن ال�ض�ي�ف��ة،
وس��ردت ن�ب��ذة ع�ن�ه��ا ،ف�ق��ال��ت« :ت�ك�ت��ب م�ن��ى الشمري
م��ن ذاك� ��رة م �ت �ف��ردة ب�خ�ص��وص�ي�ت�ه��ا ،ذاك� ��رة ال�ق��ري��ة
ال�س��اح�ل�ي��ة وح �ك��اي��ة ال �ن �س��اء ت�ح��ت ال �ق �م��ر ،وامل�ك�ت�ب��ة
امل �ن��زل �ي��ة امل �ش��رع��ة ع �ل��ى ال��ده �ش��ة ،وال� �ن ��واف ��ذ امل�ط�ل��ة
على ال �ت��راث ،واألدب ال�ع��امل��ي ،وال�ت�ج��رب��ة العربية في
فرادتها ،وفي أدبها يلعب املكان دور البطولة ،تمنح
الحكاية النكهة امل�غ��اي��رة ،م��ن الفحيحيل الخضراء
إلى األحمدي النفطية ،ترصد منى الشمري ثنائيات
تصوغ تعقيدات عاملنا ،وتكتب عن املجتمع بصفته
طيفًا بألوان عديدة».

وأضافت أن األدب من الناحية الرقابية أكثر حرية من
الكتابة الدرامية ،فالشاشة حساسة ،وهناك جمهور
يترصد ويتابع ما يحدث ،بالتالي ما يصلح في األدب
ال يصلح ف��ي ال ��درام ��ا ،ورب �م��ا ه�ن��اك ن�ص��وص قدمت
بشكل ج��ريء ،لكنها في الشاشة التلفزيونية ُد ّم��رت
تمامًا ،ألن هناك حسابات أخ��رى غير الرقابية ،مثل
الحسابات اإلنتاجية وغيرها.

نافذة مرئية

وهج الكتابة

ت�ح��دث��ت ال�ش�م��ري ع��ن ب��داي��ات�ه��ا ف��ي ال�ك�ت��اب��ة ال��روائ�ي��ة
والصحافية واالنتقال إلى الكتابة الدرامية ،الفتة إلى
طموحها في هذا الجانب إلى تقديم عمل يتناول املعرفة
وال �ت��راث والفلكلور ،وتحقق ذل��ك خ�لال مسلسل «ال
موسيقى في األحمدي» ،متطرقة إلى مراحل ومحطات
متنوعة في كتاباتها بني الرواية والدراما.
بعدها دار حوار بني العيسى والشمري ،جرى التطرق
فيه إل��ى كتابة املسلسل ال��درام��ي ،ال��ذي جرفها كثيرا
عن الكتابة الروائية ،فقالت إن األدب أوسع وأرحب ،لكن
الدراما تعتبر نافذة ملن ال يقرأ ،كونها تتصل باملشاهد
الذي يرى الرواية بنسخة مرئية ،وفي كتاباتها الدرامية
كانت مقيدة في عملية اإلنتاج.

وذك ��رت ال�ش�م��ري إن ال�ش��اش��ة تمنح وه�ج��ا للكتابة،
وال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ن��اس ب�ع��د م�ش��اه��دة أي ع�م��ل درام��ي
يتجه ن�ح��و ق ��راءة ال��رواي��ة ذات �ه��ا ،وف��ي مسلسل «ال
موسيقى في األحمدي» ّ
تعمدت كتابة العمل مرتني،
مرة بنسخة ورقية واألخرى مرئية ،بحيث يستمتع
القارئ بعوالم جديدة وأح��داث مختلفة ،الفتة إلى أن
كثيرا م��ن األع�م��ال ل��م تنجح ف��ي ال�ش��اش��ة ،وضربت
مثال في الكاتبة الجزائرية أح�لام مستغانمي ،التي
قدمت مسلسل «ذاك��رة الجسد» في رمضان والذي
فشل ،مضيفة أن الكاتب الروائي يحب مشاهدة عمله
في التلفزيون ،لكن ربما تكون الرواية جميلة ،لكنها
تقدم دراميًا بشكل سيئ ،وهناك رواي��ة سيئة ،لكن

حالة تلصص

منى الشمري وبثينة العيسى في حديث االثنين

األدب أوسع وأرحب..
لكن الدراما تعتبر
نافذة لمن ال يقرأ
هناك أعمال تلفزيونية
مسيئة ال تناسب البيئة
والبيت الكويتي الحقيقي
يؤخذ منها خط درامي يحقق النجاح الجميل.

البيت الكويتي

محرقة الصحافة

وح��ول توافر أعمال درامية ال تحاكي البيت الكويتي،
ً
قالت الشمري ان هناك استسهاال في الكتابة ،وضخ
مجموعة كبيرة م��ن األع�م��ال ال��درام�ي��ة ،إل��ى ج��ان��ب أن

وتطرقت إلى الكتابة الصحافية ،ووصفتها باملحرقة
ل�ل��وق��ت ،خصوصا م��ن ناحية صياغة امل ��ادة م�ج��ددا،
والتي تؤثر حتى على لغتها ،إلى جانب تأثر العالقات

يلتقي جمهوره ديسمبر المقبل على خشبة المسرح الوطني

سعد الفرج يطارد حلمه المسرحي
في «نيو جبلة»
محمد علي
منذ طرق أبواب الساحة الفنية خالل خمسينات القرن
املاضي لم يتخل الفنان القدير سعد الفرج يومًا عن حلمه
املسرحي .الفرج لديه شغف ال ينتهي بأبي الفنون ،الذي
يعتبره قبلته األول��ى مهما خطفته كاميرات التلفزيون
أو ميكرفون اإلذاع��ة أو الشاشة الفضية يدفعه الحنني
للعودة مجددًا إل��ى املسرح ،متجاوزا بذلك أي معوقات
س��واء صحية أو عملية فيمضي خلف حلمه متسلحًا
بهمة وعزيمة الشباب وخبرة سنوات من العطاء وعني
ناقد يستطيع التمييز بني الغث والسمني.
الفرج كان ظهوره األخير على املسرح عام  2017عندما
قدم مسرحية «فنتازيا» للكاتب بندر السعيد واملخرج
علي رض��ا ،وه��ي أول مسرحية جماهيرية تعرض في
م��رك��ز ال�ش�ي��خ ج��اب��ر األح �م��د ال�ث�ق��اف��ي ،ل�ي�ع��ود أب ��و ب��در
مجددًا للوقوف على خشبة املسرح الوطني بمركز جابر
الثقافي مطلع ديسمبر املقبل بمسرحية «نيو جبلة»
من تأليف الكاتب سعود السنعوسي وإخ��راج جوليان
سعد الفرج
ويبر وبمشاركة نخبة من النجوم ،منهم عبدالرحمن
العقل وزه��رة الخرجي وعبير أحمد وعبداهلل الخضر ،يوم  4ديسمبر املقبل يواصل الفرج البروفات استعدادًا
إل��ى جانب حبيب جمعة وزينب م��روان ووالء الصراف ملواجهة الجمهور ،ورغم حالة التكتم على طبيعة العمل
والخطوط الدرامية ألبطاله فإن أبا بدر اكتفى باإلشارة
ونسرين سروري ويونس الشرهان.
إل��ى أن «نيو جبلة» تقدم رؤي��ة س��اخ��رة للمستقبل في
اطار درامي شيق ومن خالل إنتاج مسرحي ضخم.
رؤية ساخرة
وتبدأ أحداث املسرحية بعد حادثة كونية كبيرة تتسبب
وم��ع اق�ت��راب موعد ال�ع��رض األول للمسرحية امل�ق��رر له بدمار كوكب االرض ،تقوم الهجرات الجماعية من دول

حركة دائبة على قدم وساق .تسابق دور النشر الزمن ،رفقة
إدارة معرض الكويت للكتاب ،لالنتهاء من وضع اللمسات
األخ�ي��رة قبل س��اع��ات م��ن افتتاح امل�ع��رض للجمهور اليوم
(األربعاء) ،والذي يستمر من  ٢٠نوفمبر وحتى  ٣٠نوفمبر
الجاري .الوعود بتخفيف الرقابة على الكتب ،والتصريحات
الخاصة بندرة ما منع منها ،قد تكون مصدر تفاؤل ،لكن
انطالقة املعرض ستكون االختبار الحقيقي لتصريحات
امل �س��ؤول�ين ،ال�ت��ي اع�ت�ب��رت م�ع��رض ال�ك��وي��ت للكتاب إح��دى
أدوات «القوة الناعمة» للثقافة الكويتية ،فالسنوات األخيرة
شهدت تنامي الشكوى من الرقابة من قبل املثقفني ودور
ّ
للتحسر
النشر ،لدرجة ب��ات معها املعرض وكأنه فرصة
على الحريات الثقافية.
سبقلا جالت أرض املعارض في منطقة مشرف ،وتفقدت
االس �ت �ع��دادات األخ�ي��رة والتجهيزات ال�خ��اص��ة ف��ي القاعات

ق��ال��ت ال�ش�م��ري إن ال�ش�خ�ص�ي��ات ال �ت��ي تكتبها مزيج
من املخيلة وال��واق��ع ،وانها تحرص على كتابة اللهجة
الكويتية حسب الحقبة الزمنية ،مستعينة بباحثني في
التراث عن اللهجات القديمة التي كانت سائدة آنذاك.
وأضافت الشمري ان الكاتب يجب أن يتسلح بالجهد
والتمكن من األدوات ،معربة عن أسفها لفقدان األماكن
ال�ت��راث�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت ،م�ث��ل سينما األن��دل��س ،وغيرها
من املواقع التراثية التي يتواصل تدميرها ،الفتة إلى
عشقها للكتابة التراثية ،كون تراثنا جميال وعميقا،
وفيه زخم كبير.
واعتبرت الشمري أن تحويل الرواية إلى الدراما عملية
معقدة ،ويتطلب قدرة خاصة ،كما تحدثت عن مقولة
للفنان عبدالحسني عبدالرضا «إن كل فنان له جمهور
يشبهه» ،وبالتالي فإن الكاتب له جمهور يشبهه ولديه
هاجس وحلم ،فالكتابة تتطلب العمق والثقافة والوعي،
وهي عناصر أساسية ،وان املهم تقديم رسالة وقيمة،
وعدم االس��اءة الى املجتمع في الكتابة الدرامية ،ورغم
اننا لسنا مجتمعا مثاليا ،فإن هناك إيجابيات وصورًا
جميلة في املجتمع.

تحدّ ث عن رواية «عبداللطيف األرمني» في «كاب»

أحمد الصراف« :المذهب» لم يمثل
مشكلة في حياة الكويتيين

العمل السادس
وت�ع�ت�ب��ر «ن�ي��و ج�ب�ل��ة» ال�ع�م��ل امل�س��رح��ي ال �س��ادس ال��ذي
يقدمه سعد الفرج خالل السنوات العشر االخيرة ،حيث
سبق ان اطل على الجمهور في مسرحية «حيال بوطير»
عن «طرطوف» ملولير من اخراج سليمان البسام ،وذلك
ع��ام  2010قبل ان يعيد تقديم «عنبر و 11سبتمبر»
بمعية ال�ف�ن��ان ال�ق�ط��ري غ��ان��م السليطي ع��ام  2012من
ث��م ي�غ�ي��ب ب��وب��در ل�ث�لاث س �ن��وات ق�ب��ل ان ي�ع��ود م�ج��ددا
لجمهوره بمعية الكاتب ب�ن��در السعيد ف��ي «الطمبور»
ع��ام  2015ويكمل معه الثالثية بـ«البيدار» ع��ام 2016
و«فانتازيا» عام  ،2017وكان الفتا ان االعمال الخمسة
ج�م�ي�ع�ه��ا ك��ان��ت ذات ط��اب��ع س �ي��اس��ي ط��رح��ت ق�ض��اي��ا
تالمس اهتمامات الشارع الخليجي والعربي ،وهو الخط
الذي يسير عليه الفرج منذ ان ارتبط روحانيا باملسرح
ً
سواء مؤلفًا او ممثال.

جولة الساعات األخيرة قبل افتتاح معرض الكتاب
محمد عبدالناصر

باحثون في التراث

العالم االول ال��ى ك��وك��ب امل��ري��خ ،وتتسلل عائلة كويتية
واح��دة معهم ف��ي املركبة الفضائية .ام��ا بقية مواطني
الكويت ودول العالم الثالث فيهاجرون الى كوكب زحل
وفي كوكب املريخ ،وبعد سنوات من انتقال البشر من
االرض املشتعلة بالحرائق الى الكوكب الجديد ،تتحقق
العدالة االجتماعية ورفاهية العيش بني البشر .ورغم كل
املزايا في العالم املريخي الجديد ،يواجه الحبيبان جاسم
وسلوى معارضة اسرتيهما اللتني تتمسكان بالعادات
املوروثة من كوكب االرض املهجورة منذ سنني طوال.

حركة دائبة ..وتفاؤل حذر
 5و 6و 7و ،7Bحيث يحظى املعرض ه��ذا العام بمفاجآت
خاصة للجمهور ،وفق مسؤوليه.
ج�م��ال امل�ل�ا ،م�س��ؤول التنظيم ف��ي م�ع��رض ال�ك�ت��اب ،أك��د أن
العمل جار منذ يومني لالنتهاء من كل االستعدادات الالزمة،
وأن دور النشر تتعاون بشكل كبير ف��ي إن�ج��از مهامها،
مؤكدًا توافر كامل الخدمات للجمهور.
وأع ��رب امل�لا ع��ن ت�ف��اؤل��ه ح�ي��ال م�ع��رض ال�ك�ت��اب ه��ذا ال�ع��ام،
مشيرًا إلى أن الجمهور على موعد مع عشرة أيام من املتعة
بني أجنحة الكتب ،وأن األطفال سيحظون بمفاجآت عديدة
من ورش عمل وألعاب ترفيهية وبرامج تعليمية .في السياق
ذاته ،قال محمد خليل حمودة ،موفد وزارة الثقافة املصرية
ومندوب الهيئة العامة املصرية للكتاب ،لـ سبقلا :انها املرة
األول��ى التي ستقدم الهيئة فيها ع��ددًا من الكتب املترجمة
بأسعار زهيدة كما أشار مسؤول املبيعات في الدار العربية
للعلوم ،إياد حسن ،إلى ان الدار تحظى بشعبية كبيرة في
الكويت نتيجة كثرة اإلصدارت للكتاب الكويتيني لديهم.

فترة من الفترات السابقة كانت هناك أعمال تلفزيونية
مسيئة ال ت�ن��اس��ب البيئة وال�ب�ي��ت ال�ك��وي�ت��ي الحقيقي
واألخ�ل�اق �ي��ات وال� �ع ��ادات ،إض��اف��ة إل��ى ت�س�ي��د االب �ت��ذال
واإلسفاف في الدراما ،مشيرة إلى أنها سعت كمؤلفة
ل �ل��رج��وع إل ��ى ال� � ��وراء ل �ك��ي ت �ق��دم ص� ��ورة أص �ي �ل��ة عن
البيت الكويتي وما يحدث فيه ،وتقدم صورة مشرقة
باختالفاتها وتبايناتها.
وأردف ��ت :انها تشتغل كثيرا على ال �ح��وارات الدرامية
ب�ع�ك��س ال�ك�ت��اب��ة األدب �ي��ة ،وي�ه�م�ه��ا ت��رك ع�م��ل م��ؤث��ر ال
ت�خ�ج��ل م �ن��ه ،وي �ط��رح امل �ش��اك��ل االج�ت�م��اع�ي��ة املحطية
بحياتنا ،وق��ال��ت« :ق��دم��ت ف��ي مسلسل (ال موسيقى
ف��ي األح �م��دي) ص��ورة حقيقية ع��ن املجتمع الكويتي
ف��ي ت �ل��ك ال�ح�ق�ب��ة ال��زم �ن �ي��ة ،ك �م��ا ح��اول��ت ال ��دخ ��ول في
م�س��اح��ات ج��دي��دة وج��دل�ي��ة ل��م ت�ط��رح ف��ي ال�ش��اش��ة من
قبل ،خصوصا ان املشاهد سئم من تكرار القضايا
والواقع ذاته على حد قولها».

وأش��ارت إل��ى أنها تكتب القصة والسيناريو والحوار
معا ،وان الكتابة هي حالة تلصص في األدب والدراما،
الفتة إلى اكتسابها مهارة من الصحافة فيما يتعلق
بعنوان ال��رواي��ة أو املسلسل من ناحية اإلث��ارة وجذب
املتلقي .وذكرت الشمري أن الشخصيات التي قدمتها
في أعمالها الدرامية كانت في األس��اس م��وج��ودة في
رواي��ات �ه��ا ،وف��ي مسلسل «ك�ح��ل أس ��ود ق�ل��ب أب�ي��ض»
ق��ام��ت باختيار أرب��ع قصص م��ن ضمن مجموعتها
القصصية ودمجتها في أحداث إضافية كعمود فقري
للعمل ،وه��ي تحاول دائما تقديم أفكار جديدة وغير
مستهلكة أو مطروحة.

أحمد الصراف وإبراهيم فرغلي | تصوير مصطفى نجم

محمد حنفي
موضوع رواية الكاتب أحمد الصراف «عبداللطيف األرمني
والتفاحات الثالث» غير مطروق في األدب العربي والكويتي،
الرواية تجسد مأساة األرمن ،وتغوص في ثقافتهم بالكثير
من التفاصيل ،وفي الوقت نفسه ترتبط باملجتمع الكويتي
ف��ي ف�ت��رة الخمسينات وال�س�ت�ي�ن��ات ،وال��رواي��ة مكتوبة بلغة
سهلة وسرد ال يخلو من التشويق.
ه �ك��ذا ق ��دم ال ��روائ ��ي إب��راه �ي��م فرغلي
رواي��ة الزميل الكاتب أح�م��د ال�ص��راف
ق �ب��ل أن ي � �ح� ��اوره ف ��ي م �ن �ص��ة ال �ف��ن
امل �ع��اص��ر (ك� � ��اب) ح� ��ول ان �ت �ق��ال��ه م��ن
ال�ع�م��ود ال�س�ي��اس��ي بالقبس ال��ى عالم
الرواية ،الصراف أكد أن الرواية تكملة
ألشياء كانت تدور في ذهنه منذ زمن
ب�ع�ي��د ،وت� ��دور ح ��ول واق �ع��ة حقيقية،
ح �ي��ث ك � ��ان ال �ك��وي �ت��ي ال ��وح �ي ��د ال ��ذي
يعمل في أح��د البنوك ،وحدثت واقعة
ُ
س��رق��ة ك�ل��ف بالتحقيق ف�ي�ه��ا ،وك��ان
بطلها أرمنيًا ،م��ؤك�دًا أن ال��رواي��ة رغم
أن ��ه س��رده��ا م��ن ن�س�ي��ج خ�ي��ال��ه فإنها
تمثل جزءا منه .وعن اإلملام بتفاصيل
غالف الرواية
امل �ك��ان ف��ي ال ��رواي ��ة وال�ت�ف��اص�ي��ل التي
تتناول األرم ��ن ،أك��د ال�ص��راف أن��ه ل��م ي��زر ح�ل��ب ،حيث وطن
األرمني بطل الرواية ،ولم يزر أرمينيا موطن األرمن األصلي،
ولكن له مجموعة قليلة من األصدقاء منهم ،وأن الخيال صاغ
الكثير من الشخصيات والتفاصيل في الرواية ،واألمر حدث
مع روايته الجديدة التي صدرت مؤخرا « ٧٢ساعة في حياة
برهان» ،التي تدور حول مهاجر سوري هاجر إلى أميركا،
كما لديه فكرة رواية ثالثة عن األزقة في مدينة إيرانية قديمة.

ذهب مع الريح
استعدادات دور النشر قبل االفتتاح

وبسؤاله عن استخدم تقنية الفالش باك على طريقة السينما

في الرواية؟ أجاب الصراف أنه كان مفتونا برواية مارغريت
ميتشل «ذه��ب م��ع ال��ري��ح» ،ال�ت��ي ت��دور ح��ول ال�ح��رب األهلية
األميركية ،وتحولت إلى فيلم سينمائي ذائع الصيت ،وقد قرأ
ال��رواي��ة في صغره وف�تن بها ،وتذكر أن مؤلفة ال��رواي��ة قالت
يومًا انها كتبت الفصل األخير قبل االنتهاء من كتابة الرواية،
وهو ما فعله في كتابة «عبداللطيف األرمني».
وع��ن اإلش� ��ارة ال��ى ال�ط�ب�ق��ة ال��وس�ط��ى ف��ي ال�ك��وي��ت ب��ال��رواي��ة،
ق��ال ال �ص��راف ان ال�ك��وي��ت ك��ان��ت ف��ي زم��ن
ال��رواي��ة مقسمة إل��ى ث�لاث طبقات :الحكام
واألث � ��ري � ��اء ،وال �ط �ب �ق��ة ال��دن �ي��ا ال �ت��ي ت�ع�م��ل
ف��ي ال �ع��دي��د م��ن امل �ه��ن ال�ب�س�ي�ط��ة ،وط�ب�ق��ة
وس�ط��ى م��ن أص �ح��اب ال�ت�ج��ارة امل �ح��دودة،
لكنها لم تكن بحجم الطبقة الوسطى في
ال�ع��راق أو مصر .وع��ن دالل��ة اإلش ��ارة إلى
ذوبان املذاهب في املجتمع الكويتي ،أشار
ال�ص��راف إل��ى أن امل��ذاه��ب ك��ان��ت م��وج��ودة،
وكان الناس يعرف بعضهم مذاهب بعض،
لكنها لم تكن تشكل مشكلة في التواصل
اإلنساني .في مداخلة للكاتب خليل علي
ح�ي��در ،أش��ار إل��ى أن ال �ص��راف ن�ش��أ وه��و
ي �ع �م��ل ف ��ي وظ �ي �ف��ة ف ��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص،
ول�ي��س م��وظ�ف��ا مختبئًا وراء م�ك�ت��ب ،وأن
هذه الوظيفة ساعدته على معرفة الكثير
من التاريخ االجتماعي عن الكويت ،وأنه يستطيع الكتابة عن
مآل االقتصاد واملجتمع القديمني في الكويت بمهارة وخبرة.
كما تحدث ال�ص��راف ع��ن األخ�ط��اء النحوية التي يقع فيها،
حيث م��ا زال يعاني م��ن أخ�ط��اء ق��واع��د النحو ،وأش��ار وزي��ر
التربية السابق د .ب��در العيسى في تعقيبه إل��ى أن مشكلة
األخطاء اللغوية والنحوية التي تحدث عنها الصراف مشكلة
عاملية تعاني منها كل الشعوب وليست حصرا علينا في
املنطقة العربية بسبب صعوبة اللغة العربية .وأشار العيسى
إلى أن دونالد ترامب رئيس أعظم دولة في العالم لديه أخطاء
في اإلنكليزية تصل إلى حد الخطيئة.
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صن ــدوق الوطني ــة االس ــتثماري

العائد الكلي للصندوق العائد الكلي للصندوق

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

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

العائد الكلي للمؤشر*

منذ التأسيس

منذ بداية العام

منذ بداية العام

243.38%

11.29%

12.56%

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

* مؤشر بورصة الكويت  -السوق العام

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

مؤشرات بورصة الكويت

نشاط بورصة الكويت
أنهت بورصة الكويت تعامالتها لجلسة منتصف األسبوع على ارتفاع جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث ارتفع مؤشر السوق العام
بنسبة  ،0.4%ومؤشر السوق األول بنسبة  ،0.5%وكذلك مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .0.2%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ
إجمالي القيمة املتداولة  35.4مليون د.ك من خالل تداول  174مليون سهم.
جاء أداء مؤشرات البورصة ايجابيا للجلسة الثالثة على التوالي ،وسط ارتفاع في قيم وأحجام التداول بنسب  7% ،45%على التوالي
مقارنة مع الجلسة السابقة
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على صعود نسبي وسط ارتفاع كبير في قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب 31%،49%
على التوالي مقارنة مع الجلسة السابقة ،حيث اتسعت رقعة الشراء اإلنتقائي بشكل واضح وسط استمرار حالة من الزخم اإليجابي
على أغلب األسهم ،وهو ما انعكس على إقفال كافة األسهم تقريبا في النطاق اإليجابيُ .يذكر أن سهم شركة املباني قد تصدر الرابحني
من أسهم املؤشر بمكاسب سوقية بلغت  ،2.4%مقفال عند مستوى  816فلس للمرة األولى منذ مطلع شهر نوفمبر  ،2013كما شهدا
أيضا سهمي وطني وبيتك نشاطا ايجابيا ملحوظا خالل الجلسة ،شكلت قيم تداولهما معا نحو  46%من قيم تداول املؤشر البالغة
 25.2مليون د.ك.
أغلق مؤشر السوق الرئيسي على صعود طفيف ،وسط ارتفاع ملحوظ في قيم تداول املؤشر بنسبة  37%مقارنة مع الجلسة السابقة،
حيث امتدت عمليات الشراء اإلنتقائي وكذلك املضاربي إلى شريحة واسعة من أسهم املؤشر ،وسط ارتفاع الشهية املضاربية ،األمر الذي
عزز من اقفال شريحة كبيرة من أسهم املؤشر على مكاسب سوقية واضحةُ .يذكر أن سهم شركة اإلنماء العقارية ال يزال يشهد زخما
شرائيا ،منهيا الجلسة على مكاسب بنحو  8.5%ومقفال عند مستوى  62.3فلس للمرة األولى منذ أواخر شهر ديسمبر  ،2015كما
شهد سهم كابالت نشاطا ايجابيا أيضا محققا مكاسب سوقية أثناء الجلسة ب  ،7.8%وذلك قبل أن تتقلص هذه املكاسب مع جرس
اإلقفال إلى  5.6%عند سعر  490فلس.

(نقطة)

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

35,376,790

173,541,427
52,539,623
121,001,804
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5,771.25

0.39%

p

6,308.65

0.46%

p

25,199,255

4,720.84

0.18%

p

10,177,535

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

مؤشرات قطاعات بورصة الكويت

1,199.60

0.70%

p

100,091

5,452,530

962.00

-0.70%

q

1,486,307

4,275,789

876.58

0.21%

p

6,341,911

18,070,351

712.00

0.00%



33,897

2,118,601

911.80

0.00%



-

-

993.28

-0.02%

q

60,104

681,235

1,044.32

0.39%

p

2,232,458

4,633,895

1,325.70

0.44%

p

17,760,762

34,986,233

938.91

-0.07%

q

17,172

132,782

971.17

1.03%

p

2,733,695

48,051,141

1,057.05

0.27%

p

4,610,394

55,138,870

510.71

0.00%



-

-

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة

أغلقت مؤشرات قطاعات السوق على تباين خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،حيث جاء قطاع العقار على رأس القطاعات
الرابحة بنسبة  ،1%تاله قطاع النفط والغاز بنسبة  ،0.7%في حني تصدر قطاع املواد األساسية الخاسرين بنسبة  ،0.7%ثم قطاع
التأمني بنسبة .0.1%

0.0%
13.0%

0.0%

التكﻨولوﺟيا

31.8%

50.2%

27.7%

التﺄمﲔ

20.2%

البﻨوك
6.3%

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع الخدمات املالية وقطاع العقار وقطاع البنوك املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة
 20.2% ،27.7% ،31.8%على التوالي.

نشاط السوق األول

2.7%

0.2%
0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.1%

السلﻊ اﻻستهالكية

4.2%

مليون د.ك.

2.5%
3.1%

الﻨفﻂ و الغاز

نشاط السوق الرئيسي

في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت
 4.2مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  490فلس مرتفعا بنسبة  ،5.6%وجاء سهم شركة اإلنماء العقارية باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت 545
ألف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  62.3فلس مرتفعا بنسبة  ،8.5%ثم جاء سهم شركة أعيان لإلجارة واإلستثمار باملركز الثالث بقيمة تداول
بلغت  513ألف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  63.5فلس مرتفعا بنسبة .0.5%

811
841
851

شركة املبانﻲ

1,315
1,615
2,281
2,449
4,807

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  648مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  470مليون د.ك.

مليون د.ك.

الﻨفﻂ و الغاز

177

شركة أسمﻨﺖ الكوﻳﺖ

212

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة

251

شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات

305

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

356

شركة أﺟيليتﻲ للمﺨازن العمومية

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

378

ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

446

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

470

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

648

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,400

املواد األساسية

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق الرئيسي

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة
ﺑﻨﻚ ﺑرقان

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية
السلﻊ اﻻستهالكية
الﺼﻨاعة

املواد األساسية

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

0.4%

10.4%

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق األول
438

اﻻﺗﺼاﻻت
الﺨدمات اﻻستهالكية

1.2%

الﺼﻨاعة

0.3%

التﺄمﲔ
البﻨوك

اﻻﺗﺼاﻻت

17.9%

في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,400مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي
باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت  4,807مليون د.ك ثم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,449مليون
د.ك.

العقار
0.1%

الﺨدمات اﻻستهالكية

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

العقار
0.0%

في السوق األول تصدر سهم بنك الكويت الوطني قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة
تداول بلغت  7.2مليون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  981فلس مرتفعا بنسبة  ،0.4%وجاء سهم بيت التمويل
الكويتي باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  4.4مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  689فلس مرتفعا بنسبة ،0.6%
ثم جاء سهم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  2.2مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر
 566فلس مرتفعا بنسبة 0.4%

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة

الﺨدمات املالية
7.7%

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات املالية املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة بنسبة
 17.9% ،50.2%و 13%على التوالي.

القيمة املتداولة (د.ك)

الكمية املتداولة (سهم)

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

996

ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

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

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

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

7,218,438

7,364,462

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

6,400,030,155

981.0

0.4%

1,024.0

784.8

6,420,264
3,840,708

4,806,801,060

689.0

0.6%

800.0

535.5

4,421,096

2,449,115,342

566.0

0.4%

603.0

442.0

2,179,755

2,281,100,615

265.0

0.4%

299.0

182.7

1,578,889

5,946,329

321,265,289

225.0

0.9%

261.0

147.6

1,355,476

6,018,280

811,125,000

309.0

0.0%

385.7

263.8

1,302,585

4,214,313

341,848,891

311.0

-2.8%

403.0

303.0

1,259,794

3,957,376

841,283,300

276.0

0.4%

330.0

251.0

902,392

3,277,655

405,000,000

270.0

-0.7%

274.0

205.0

883,034

3,244,874

850,713,843

816.0

2.4%

820.0

541.5

881,533

1,089,672

284,808,411

264.0

0.0%

329.8

242.3

840,109

3,173,037

1,315,146,196

746.0

0.3%

834.0

652.2

729,864

977,178

103,620,000

471.0

1.1%

875.0

360.0

443,613

939,418

1,615,084,498

560.0

1.1%

622.0

468.3

443,600

791,455

374,044,608

3060.0

0.3%

3,500.0

2,910.0

363,456

118,951

401,117,063

750.0

0.7%

1,033.0

723.0

215,706

288,403

438,000,000

219.0

-0.9%

233.0

183.5

173,739

789,364

245,702,305

70.5

2.3%

98.2

63.0

6,176

87,884

177,455,250

0.0

0.0%

645.0

401.0

-

-

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

نسبة
التغير

مؤشرات التحليل الفني
(Technical Analysis
)Indicators
هي مؤشرات حسابية
محسوبة من األسعار و
توضيح قوة أو ضعف محتمل
غير واضح في حركة األسعار.
وهي مؤشرات من الممكن
أن تتحرك في اتجاهات
و من الممكن أن تكون
متذبذبة (تتحرك حول محور
ينتصفها) .ومن الممكن
أن تكون مؤشرات تسبق
االتجاه ومن الممكن أن تكون
مؤشرات تتأخر أو تتبع االتجاه.

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

شركة أبيار للتطوير العقاري
شركة اإلنمــاء العقارية

10,519,113

9.5

1.1%

19.3

9.1

103,771

11,128,893

شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية

102,866,341

490.0

5.6%

504.0

346.0

4,223,592

8,602,725

28,068,311

62.3

8.5%

63.0

31.1

544,706

8,836,923

شركة اإلنمــاء العقارية

28,068,311

62.3

8.5%

63.0

31.1

544,706

8,836,923

شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية
شركة أعيان لالجارة واالستثمار
شركة املنار للتمويل واإلجارة

490.0
63.5

5.6%
0.5%

504.0
64.3

346.0
34.1

4,223,592
513,130

8,602,725
8,100,212

مجموعة أرزان املاليه للتمويل واالستثمار

الشركة

102,866,341
51,691,465
16,610,620

53.8

1.9%

75.0

34.5

328,092

6,124,779

19,108,605

23.8

0.4%

37.8

22.6

143,447

6,004,535

الشركة األولى لالستثمار

18,946,153

29.1

1.0%

43.1

28.1

164,218

5,643,274

الشركة الخليجية لإلستثمار البترولي

8,386,380

18.4

-0.5%

32.9

15.5

98,647

5,389,902

شركة التجارة واالستثمار العقاري

16,761,000

45.3

14.4%

52.5

34.1

217,182

5,180,866

شركة املعدات القابضة

3,000,800

22.0

-3.9%

31.8

15.3

97,223

4,230,325

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

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

نسبة
التغير

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

51,691,465

63.5

0.5%

64.3

34.1

513,130

8,100,212

شركة مجموعة عربي القابضة

44,105,372

255.0

0.4%

264.0

60.0

481,698

1,902,784

شركة املنار للتمويل واإلجارة

16,610,620

53.8

1.9%

75.0

34.5

328,092

6,124,779

شركة مجموعة االمتياز االستثمارية

143,969,403

127.0

1.6%

147.0

106.0

284,268

2,245,523

شركة املدار للتمويل واالستثمار

26,305,844

123.0

-2.4%

180.0

86.0

242,953

1,909,990

شركة نور لالستثمار املالي

53,711,159

130.0

-1.5%

141.0

57.2

228,948

1,773,230

شركة مشاعر القابضة

14,174,961

79.0

-0.8%

90.0

42.0

227,139

2,825,139

39,707,603

243.0

0.4%

330.0

177.0

221,222

919,550

شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

شركة التجارة واالستثمار العقاري

16,761,000

45.3

14.4%

52.5

34.1

217,182

5,180,866

شركة برقان لحفر اآلبار

22,810,711

94.0

9.9%

110.0

64.4

358.754

4,220

شركة مراكز التجارة العقارية

3,094,000

22.1

-14.7%

36.7

19.9

432

20,000

شركة املشاريع املتحدة للخدمات الجوية

63,332,500

385.0

-9.8%

640.0

362.0

3,365

7,827

شركة األرجان العاملية العقارية

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

شركة سنام العقارية

5,143,989

42.1

9.9%

49.5

30.0

0

1

25,705,000

97.0

-9.4%

176.0

94.7

40

390

شركة عمار للتمويل واالجاره

8,020,000

40.1

9.9%

66.0

25.1

2,005

50,000

شركة بيان لإلستثمار

14,214,434

36.2

-5.7%

51.0

31.6

185

4,982

شركة رابطة الكويت والخليج للنقل

19,091,082

68.8

9.2%

104.0

61.7

12,159

188,852

شركة وربة للتأمني

10,885,691

63.0

-5.7%

80.0

56.0

6,596

106,141

شركة اإلنمــاء العقارية

28,068,311

62.3

8.5%

63.0

31.1

544,706

8,836,923

الشركة العاملية للمدن العقارية

2,500,000

25.0

-5.7%

32.4

14.5

101,555

4,031,272

شركة صكوك القابضة

19,870,358

33.5

8.1%

47.5

28.6

134,023

4,114,177

شركة الصفاة للطاقة القابضة

3,800,000

19.0

-5.5%

34.0

16.0

1,081

58,208

شركة مجموعة املستثمرون القابضة

5,107,466

8.2

6.5%

13.3

6.9

13,452

1,697,961

شركة اسمنت الهالل

9,649,049

95.1

-5.0%

146.0

66.6

476

5,000

شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية

102,866,341

490.0

5.6%

504.0

346.0

4,223,592

8,602,725

1,683,855

10.9

-4.4%

30.1

10.9

436

40,000

شركة إنوفست (ش.م.ب)

20,424,597

60.0

5.3%

88.0

56.0

3,443

59,871

34,700,230

70.0

-4.0%

81.0

53.0

71

1,060

الشركة الدولية للمنتجعات

 .شركة راس الخيمة لصناعة األسمنت واملواد االنشائية (ش.م.ع)
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القيمة التقديرية للعقار كما في نوفمبر 2019

شارع واحد  -داخلي

KD 549,000
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ِّ
المتبقي حتى سبتمبر الماضي  20.6مليار دينار

14.8

استخدمت لسد
عجوزات الميزانية

 42.7مليار دينار

1.4

ُسحبت من االحتياطي العام في  5سنوات
ق ��ال ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار ،إن ج�م�ي��ع
املبالغ التي سحبت من االحتياطي العام خالل
ال �س �ن��وات امل��ال�ي��ة ال�خ�م��س امل��اض �ي��ة ،وال �ت��ي بلغ
ح�ج�م�ه��ا  42.7م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار ،ت �م��ت وف ��ق غ�ط��اء
قانوني.
وأض��اف��ت «الهيئة» ف��ي مراسلة ردًا على س��ؤال
ب��رمل��ان��ي حصلت سبقلا ع�ل��ى نسخة م�ن�ه��ا ،ان
حجم االحتياطي العام للدولة بلغ  20.6مليار
دينار حتى نهاية سبتمبر .2019
وق��ال��ت «ال �ه �ي �ئ��ة» :ي�م�ث��ل ص �ن��دوق االح�ت�ي��اط��ي
ال �ع��ام األم� ��وال ال�ت��راك�م�ي��ة ال�ن��اش�ئ��ة ع��ن ع�ج��ز أو
فائض موازنة الدولة ،وذلك بعد تحويل املبالغ
الالزمة من وإلى وزارة املالية أو جهات حكومية
أخرى والتحويالت إلى صندوق األجيال القادمة
باالستناد إلى قانون امليزانية لكل سنة مالية.
وتختص حكومة دول��ة الكويت بمراقبة عملية
تحويل األص��ول إلى صندوق االحتياطي العام
ل�ت��دي��ره��ا الهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار ن�ي��اب��ة عن
ح �ك��وم��ة دول� ��ة ال �ك��وي��ت م��ن خ�ل�ال م�ك��ات�ب�ه��ا في
الكويت أو الخارج.
ي �ق��وم االح �ت �ي��اط��ي ال� �ع ��ام ب��دف��ع ج �م �ي��ع امل �ب��ال��غ
ال �خ��اص��ة ب��اس�ت�ث�م��ارات��ه ،وك��ذل��ك أي م��دف��وع��ات
ً
بناء على القوانني ذات الصلة.
تتطلبها الدولة
وعليه فال يمكن السحب من االحتياطي العام
من دون قانون.
وأوض �ح��ت الهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار ان قيمة
امل�ب��ال��غ امل�س�ح��وب��ة م��ن االح�ت�ي��اط��ي ال �ع��ام بلغت
ذروت � �ه� ��ا ف ��ي ال �س �ن �ت�ين امل��ال �ي �ت�ي�ن 2015/2014
و 2016/2015م�س�ج�ل��ة  10.9م �ل �ي ��ارات دي �ن��ار
و 12.7مليارا على التوالي.
وب �ل �غ��ت امل �ب��ال��غ امل �ح��ول��ة ال ��ى امل��ؤس �س��ة ال�ع��ام��ة
ل� �ل� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ل �ت �غ �ط �ي��ة ال �ع �ج��ز
االكتواري  1.4مليار دينار خالل  5سنوات ،فيما
تم سحب  5.36مليارات دينار للسندات املحلية
املستحقة وفق قانون االقتراض.
وت��م تسديد حوالي  6.4مليارات دينار للبنوك
امل�ح�ل�ي��ة ق�ي�م��ة س �ن��دات وت� ��ورق خ�ل�ال ال�س�ن��وات
امل��ال �ي��ة ال �خ �م��س امل��اض �ي��ة ،أم ��ا امل �ب��ال��غ امل�ح��ول��ة
ل� �س ��داد خ �س��ائ��ر ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال �ك��وي�ت �ي��ة
فبلغت  253مليون دينار.
وب� �ل ��غ م ��ا ت ��م ت �ح��وي �ل��ه ال� ��ى ح� �س ��اب اح �ت �ي��اط��ي
االج� �ي ��ال ال �ق��ادم��ة ( %10م��ن اإلي � � ��رادات ال�ع��ام��ة
ل �ل��دول��ة ب��اإلض��اف��ة إل� ��ى ن �س �ب��ة  %15إض��اف �ي��ة)
للسنوات  ،2016 - 2015 ،2015 - 2014حوالي
 18.4مليار دينار.

اإلستراتيجية الوطنية
ولفت إل��ى أن الكويت ح��ددت سلسلة من التدابير لتحسني
ق��درات �ه��ا ال��دف��اع �ي��ة مل�ك��اف�ح��ة ت�ه��دي��د ال �ج��رائ��م اإلل�ك�ت��رون�ي��ة
وال�ق��رص�ن��ة ،وف��ي  2017أص ��درت ال�ح�ك��وم��ة استراتيجيتها
لألمن السيبراني حتى ع��ام  ،2020وال�ت��ي تضمنت خططا
لتحسني األم��ن اإللكتروني في الكويت في املجاالت الفنية
والقانونية والتنظيمية واإلدارية.
وقال :االستراتيجية إنشاء املركز الوطني لألمن السيبراني
وق�ي��ام السلطات ،كلفت بتحليل وتقييم مخاطر ل �ـ 45جهة
رئيسية ف��ي ال �ب�لاد وبنيتها التحتية اإلل�ك�ت��رون�ي��ة بهدف
توفير حلول ال نقاط ضعف أو قصور في مواجهة أي هجوم
الكتروني محتمل.

ً
مليونا

لسداد خسائر
«الكويتية» و 645لـ«الدفاع»

 - 1وزارة المالية (تمويل الجهات الحكومية)

6.4

 - 2صندوق احتياطي االجيال القادمة
 - 3المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

مليارات دينار

لسداد سندات وتورق
محلية..
و 240مليوناً فوائد

 - 4الخطوط الجوية الكويتية
 - 5وزارة الدفاع
 - 6تغطية االقراض المحلي
والخارجي وفوائده

المبالغ التي تم سحبها من االحتياطي العام خالل السنوات الخمس الماضية
ت

أسباب السحب والسند القانوني

مقدار السحب
2019/2018

مقدار السحب
2018/2017

مقدار السحب
2017/2016

مقدار السحب
2016/2015

مقدار السحب
2015/2014

إجمالي المبالغ
المسحوبة
(بالمليون دينار)

1

سداد عجز الميزانية (الفرق بين اإليرادات النفطية والتمويل الشهري) (بناء على قانون الميزانية)

391

3.669

5.737

5.071

-

14.868

2

ما تم تحويله إلى حساب احتياطي األجيال القادمة (نسبة  %10من اإليرادات العامة للدولة باإلضافة إلى نسبة
بناء على قانون احتياطي األجيال القادمة رقم 1976/106
 %15إضافية) للسنوات ً 2015/2016 ،2015/2014

1.600

1.310

1.363

6.232

7.953

18.458

3

ما تم تحويله إلى حساب صندوق احتياطي األجيال القادمة (نسبة  %10من صافي إيرادات
بناء على القانون رقم 1978/31
االحتياطي العام) ً

65

53

-

171

24

313

4

ما تم تحويله إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية لتغطية العجز االكتواري المادة  10من
قانون إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات رقم 1976/61

-

-

-

-

1.413

1.413

5

ما تم تحويله لسداد خسائر الخطوط الجوية الكويتية .بناء على قانون خصخصة الكويتية رقم
 2008/6والقوانين المعدلة له

-

-

-

-

253

253

6

ما تم تحويله إلى حساب وزارة الدفاع طبقاً للقانون رقم 2016/3

270

17

358

-

-

645

7

سندات محلية مستحقة – قانون االقتراض

735

805

1.270

1.300

1.250

5.360

8

فوائد سندات محلية مستحقة – قانون االقتراض

56

49

23

19

18

165

9

سندات إسالمية (التورق) – قانون االقتراض

415

670

-

-

-

1.085

10

فوائد سندات إسالمية مستحقة (التورق) – قانون االقتراض

44

31

-

-

-

75

11

الفوائد المدفوعة على السندات الدولية – قانون االقتراض

77

76

-

-

-

153

قيمة المبالغ المسحوبة من االحتياطي العام للدولة خالل السنوات المالية المشار إليها

3.653

6.680

8.751

12.793

10.911

42.788

إفصاحات

َّ
تتقدم في مكافحة
الكويت
الهجمات والجرائم اإللكترونية
ذكر تقرير لـ «اكسفورد بزنس غروب» ،أن الكويت تتقدم في
م�ج��ال مكافحة الهجمات وال�ج��رائ��م اإلل�ك�ت��رون�ي��ة وقرصنة
امل��ؤس �س��ات ،الف�ت��ا إل��ى أن ش��رك�ت�ين ك��وي�ت�ي�ت�ين ك��ان�ت��ا هدفا
ملحاوالت قرصنة ،وفقا لتقرير نشرته وح��دة « »42التابعة
لشركة «بالو التو نتوورك» األميركية لألمن اإللكتروني.
وأشار التقرير إلى أن قراصنة هاجموا خالل مايو ويونيو
امل��اض�ي�ين ،ش��رك��ة ش�ح��ن ب��اس�ت�خ��دام أداة ال�ك�ت��رون�ي��ة سرية
ت�س�م��ى «ه �ي �س��وك��ا» ،وق ��ام ��وا ب�ت�ن��زي��ل ال �ع��دي��د م��ن األدوات
اإللكترونية بهدف القيام باالستغالل أو االبتزاز وطلب املال
مقابل املعلومات املسروقة ،كما ح��دث خ��رق مماثل ملنظمة
حكومية كويتية ب�ين يوليو وديسمبر م��ن ال�ع��ام امل��اض��ي،
وربط التقرير بني أنشطة الهجومني رغم عدم وجود تشابه
في البنية التحتية املباشرة بينهما.
وق��ال التقرير :إن الهجوم اإللكتروني األب��رز تعلق بسرقة
م��ؤس�س��ة م��ال�ي��ة ك��وي�ت�ي��ة ف��ي م ��ارس امل��اض��ي ،م�م��ا أدى إل��ى
خسائر بقيمة  2.8مليون دينار.
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ع ��ددت ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ال�ج�ه��ات
الحكومية التي استفادت من املبالغ املسحوبة
من االحتياطي العام خ�لال السنوات املالية
الخمس املاضية على الشكل التالي:

«أكسفورد بزنس غروب»:

حسام علم الدين

مليار دينار

لتغطية العجز االكتواري
لـ«التأمينات االجتماعية»

المستفيدون من المبالغ المسحوبة

تامر حماد

مليار دينار

ّ
حلت في المركز الـ  67عالميا ً
في «األمن السيبراني»
مؤسسات مالية حسنت
أنظمة دفاعاتها الخاصة
لألمن اإللكتروني
شركات الطاقة في المنطقة
لم تنفق ماالً كافيا ً لتأمين
الحماية الخاصة بها
 % 50من الهجمات
اإللكترونية في المنطقة
استهدفت شركات النفط
وذكر أن اهتمام الكويت بالحماية اإللكترونية ساعدها في
احتالل املرتبة  67عامليا من أصل  175دولة (مقارنة باملرتبة
 138ف��ي  )2017و 6م��ن أص��ل  22إقليميا ف��ي م��ؤش��ر األم��ن
السيبراني العاملي لعام  2018الذي أصدره االتحاد الدولي
ل�لات �ص��االت ال�س�ل�ك�ي��ة وال�لاس�ل�ك�ي��ة ال �ت��اب��ع ل�لأم��م امل�ت�ح��دة،
مضيفا :ومع ذل��ك ،ال ي��زال هناك مجال لتحسن الكويت في
ه��ذا الشأن ،خصوصا بعدما أعلنت شركة «ترند مايكرو»

«الخير الوطنية» تعتزم التخارج من «كابالت»
كشفت شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية عن تغير هدف ملكية شركة الخير الوطنية لألسهم
والعقارات في «كابالت» من استثمار طويل األجل ليصبح التخارج من االستثمار.
وأوضحت «كابالت» في افصاح للبورصة أمس ،أن «الخير الوطنية» تمتلك حصة بنسبة  %36.725في
رأسمال الشركة بعدد  77.098مليون سهم.

ألمن تكنولوجيا املعلومات في منتصف  ،2018أن الكويت
واإلم � ��ارات األك �ث��ر ع��رض��ة ل�ل�ه�ج�م��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ف��ي دول
مجلس التعاون الخليجي.
ونقل «اكسفورد بزنس غ��روب» ،عن أحمد معروف الشريك
اإلداري ف ��ي «دي� � ��ار ي��ون��اي �ت��د» ال �ك��وي �ت �ي��ة إلدارة خ��دم��ات
تكنولوجيا املعلومات قوله :إن الكويت تعرض في كثير من
األح�ي��ان للهجمات اإللكترونية املعقدة ،مبينا أن��ه بالنظر
إل��ى حجم ال�ث��روات ف��ي املنطقة ،ف��إن ال�ش��رك��ات والحكومات
الخليجية على حد سواء تشكل أهدافا رئيسة للقراصنة.

األكثر ُّ
تعرضًا للخطر

وب نّ�ّي� امل��وق��ع أن��ه م��ع اس�ت�م��رار ت��زاي��د اعتماد ال�ش��رك��ات على
ال �خ��دم��ات اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ي �ت��رك��ز ال �خ �ط��ر امل �ت��زاي��د ل�ل�ج��رائ��م
اإللكترونية في قطاعني محددين ،هما :الطاقة والخدمات
امل��ال�ي��ة ،األم ��ر ال ��ذي ي��دع��و إل��ى ط��رح أس�ئ�ل��ة ف��ي ه��ذا امل�ج��ال
على الحكومة الكويتية نظرا العتمادها بشكل رئيس على
ق�ط��اع النفط .ول�ف��ت إل��ى ت�ق��ري��رأص��دره ال�ع��ام امل��اض��ي معهد
«سيمنز وبونيمون» يشير إلى أن حوالي نصف الهجمات
االلكترونية ف��ي ال�ش��رق األوس ��ط استهدفت ش��رك��ات النفط
ً
وال�غ��از .وق��ال :إن شركات الطاقة في املنطقة لم تنفق ماال
كافيا لتأمني البنية التحتية اإللكترونية الخاصة بها ،إال
أن ال�ه�ج�م��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ع�ل��ى ت�ل��ك ال �ش��رك��ات (خ�ص��وص��ا
ما واجهته «أرام�ك��و» في  )2012ساعدت على زي��ادة الوعي
بحاجتها للحماية اإللكترونية.
ً
وقال معروف :إن شركات صناعة النفط باتت أكثر تقبال في
مجال األم��ن السيبراني ،غير أن الهجوم على «أرام�ك��و» هو
أحد أكثر الهجمات اإللكترونية تدميرا في التاريخ ،وساهم
ذلك في لعب دور محوري في تنبيه دول الخليج إلى أهمية
األم ��ن ال�س�ي�ب��ران��ي وال �ع��واق��ب ال�ك�ب�ي��رة املحتملة للهجمات
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ،ك�م��ا أن ع ��ددا ك�ب�ي��را م��ن ال �ش��رك��ات امل��ال�ي��ة في
املنطقة حددت حاجاتها لتحسني أنظمة دفاعاتها الخاصة
لألمن اإللكتروني.

«نور لالستثمار» :اندماج مع تابعة
واف��ق مجلس إدارة شركة نور لالستثمار املالي  -من حيث املبدأ  -على ُمقترح االندماج مع شركة نور
أمس ،إن االندماج سيكون
لالتصاالت التابعة للمجموعة بطريق «الضم» .وقالت «نور» في افصاح للبورصة ُ
على أس��اس أن تكون هي الشركة الدامجة وتكون ن��ور لالتصاالت هي الشركة املندمجة .وأوض�ح��ت أن
املوافقة تشترط أال يؤدي االندماج إلى إلغاء إدراج شركة نور لالستثمار املالي من بورصة الكويت ،وأن يتم
اتباع اإلجراءات املنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية بعد موافقة الشركة املندمجة «نور لالتصاالت».

وفق قانون تشجيع االستثمار األجنبي المباشر

«الفطيم» تطلق شركة
تطوير عقاري في الكويت
علي الخالدي
ان �ت �ه��ت م �ج �م��وع��ة رج� ��ل االع � �م ��ال االم � ��ارات � ��ي م��اج��د
الفطيم ،من عملية تأسيس شركة في الكويت تحت
مظلة ال�ق��ان��ون رق��م  116لسنة  2013ب�ش��أن تشجيع
االستثمار املباشر والئحته التنفيذية.
وقالت مصادر موثوقة لـ سبقلا ان الشركة االماراتية
تم تأسيسها وفق ما يسمى شركة «الشخص الواحد»
برأسمال  250الف دينار ،وهي أولى شركات الفطيم
التي تعمل في الكويت تحت مظلة قانون االستثمار
األجنبي.
وأش��ارت امل�ص��ادر ال��ى ان الشركة ستعمل تحت اسم
م��اج��د ال�ف�ط�ي��م ال �ع �ق��اري��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة إلدارة وت�ط��وي��ر

األراض��ي والعقارات .وفي ما يخص اغراض الشركة،
ف�ه��ي م �ح��ددة ف��ي «إدارة امل �ش��اري��ع ،وإدارة وت�ط��وي��ر
األراضي والعقارات».
وأك� ��دت امل �ص��ادر ان دخ ��ول م�ج�م��وع��ة م��اج��د الفطيم
ال ��ى ال �س��وق ال�ك��وي�ت�ي��ة ي�ع�ت�ب��ر ش �ه��ادة غ�ي��ر م�ب��اش��رة
ودليال على ق��وة السوق املحلية وج��دوى االستثمار
فيها ،خصوصًا في قطاع العقار ،وان القوانني التي
تعمل م��ن خاللها هيئة تشجيع االستثمار املباشر
ف��ي ال�ك��وي��ت أصبحت ج��اذب��ة ومقنعة للمستثمرين
األجانب.
وبينت ان املستثمر األجنبي بحكم القانون من املمكن
ان يستفيد م��ن االن�ت�ف��اع ب��األراض��ي وال�ع�ق��ارات التي
س��وف تخصص لهيئة تشجيع االس�ت�ث�م��ار أو التي
تخضع إلشرافها أو إدارتها .

اقتصاد 17

األربعاء  23ربيع األول  1441هـ •  20نوفمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16646

بعد خفض اإلمارات حصتها إلى  37.3مليار دوالر

عقاريات
سليمان الدليجان
@ aldilaijan
aldilaijan@hotmail.com

قراءة هادئة لقانون الهيئة
العامة للعقار
ب��دأت س��وق ال�ع�ق��ار ف��ي ال�ك��وي��ت مسيرتها
منذ ثالثينيات ِّالقرن املاضي تقريبًا ،وفي
ُ
الخمسينيات نظمت عن ُطريق إنشاء إدارة
املحاكم ،وفي الستينيات أنشئت ال��وزارات،
ومنها وزارة العدل التي أنيط بها تسجيل
ال� �ع� �ق ��ار ،م ��ن ن��اح �ي��ة أخ � ��رى ي �ت �ف��ق جميع
امل �ت �ع��ام �ل�ين م��ع س ��وق ال �ع �ق��ار ،خ�ص��وص��ًا
ال��دائ�م�ين منهم على ض��رورة إن�ش��اء مظلة
عقارية ُت ّ
عدل مسار السوق ،وفيما يلي أهم
أسباب الدعوة إلنشاء الهيئة العامة للعقار:
ً
أوال :رف��ع ك �ف��اءة ال �س��وق ال�ع�ق��اري��ة والعمل
على تطويرها.
ثانيًا :حل املشاكل املتعلقة بتسجيل العقار
من شهادة أوصاف البلدية ،املطافي ..إلخ.
ثالثًا :توفير فرص عمل حقيقية للشباب،
بحيث يمكن للقطاع العقاري أن يسهم في
حل مشكلة البطالة ش��رط توفير التدريب
وتحسني ك�ف��اءة ال�خ��دم��ة قبل ال��دخ��ول الى
سوق الوساطة العقارية أو التقييم للتمكن
من تقديم خدمات جديدة متنوعة وحديثة
في السوق.
راب� � �ع � ��ًا :ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ح� ��ل م �ش �ك �ل��ة ن� ��درة
األراضي السكنية واالستثمارية والتجارية
والحرفية.
خامسًا :رفع مستوى التعامل بني أطراف
السوق (البائع – املشتري – الوسيط) الى
ال�ت�ع��ام��ل اإلل �ك �ت��رون��ي وال�ع�م��ل ع�ل��ى إي�ج��اد
صيغة ت�ع��اون م��ع ج�ه��ات ال��دول��ة املختصة
بالشأن العقاري ،إللغاء التعامل ب��األوراق
واالكتفاء باستخدام أجهزة الكمبيوتر.
س��ادس��ًا :ع��دم التوسع ف��ي ف��رض عقوبات
غير واقعية وم��ع التجربة ستتضح معالم
القوة ونقاط الضعف بالقانون ،أما بالنسبة
للعقوبات امل�ق�ت��رح��ة ال�خ��اص��ة باملخالفات
ال�ت��ي ي�ج��وز توقيعها على أص �ح��اب املهن
ال�ع�ق��اري��ة ،م��ن إن ��ذار وال �ت��وق��ف ع��ن م��زاول��ة
املهنة (ال تزيد على سنة) وأخيرًا الشطب!!
ف�ه��ذه العقوبات كيف يمكن تطبيقها في
حالة شطب مؤسسة ما مسجلة باسم غير
صاحبها كاسم عامل؟ هل سيقع العقاب
على امل��ؤس�س��ة ب��ذات�ه��ا أم على صاحبها؟
إذا كان العقاب (نتيجة خطأ جسيم) على

املؤسسة ال طبنا وال غدا الشر ،فيستطيع
صاحبها األص �ل��ي إص ��دار رخ��ص أخ��رى
بأسماء أخرى!!
س��اب�ع��ًا :ال�ع�م��ل ع�ل��ى دم��ج إدارة التسجيل
العقاري وإدارة البلدية في سبيل تسريع
إنجاز املعامالت.
ث��ام�ن��ًا :ذك��ر ف��ي امل ��ادة ال � �ـ ،24ت�ل�ت��زم الهيئة
وض ��ع م�ع��اي�ي��ر إج � ��راء ال�ت�ق�ي�ي��م ال �ع �ق��اري،
امل�لاح�ظ��ة ه�ن��ا تكمن ب��امل�ع��اي�ي��ر امل��وج��ودة،
ف �ه��ل ه �ن��اك م�ع��اي�ي��ر ج��دي��دة غ �ي��ر مطبقة
حاليا؟ املالحظة الثانية :كما تلتزم الهيئة
بإجراء تقييم ألراضي الدولة بشكل دوري،
ال� ّ
�رد :هل معنى ذلك ان ُيلغى دور ِّ
املقيمني
العقاريني الحاليني في ظل ميزانية ضخمة
منافسة للهيئة العامة للعقار؟
ت��اس�ع��ًا :ل��م ي�ت�ط��رق ال�ق��ان��ون ألم�ل�اك ال��دول��ة
ال �ع �ق��اري��ة ال�ض�خ�م��ة إال ف��ي م� ��رور س��ري��ع
ب��امل��ادة ال� �ـ 31ال�ت��ي ت��ذك��ر اآلت ��ي :يتعني على
كل جهة عامة تقديم ما لديها من معلومات
متعلقة باألراضي والعقارات إذا ما طلبها
املدير العام.
لم تشر هذه املادة الى دور الهيئة في متابعة
ت��رت �ي��ب أوض � ��اع ال �ع �ق��ار ف��ي أم �ل�اك ال��دول��ة
إش��ارة إل��ى االجتماع ال��ذي ج��رى بني وزير
البلدية ورئيس املجلس البلدي بخصوص
أمالك الدولة العقارية التي ال تملك شهادة
أوصاف بناء!!
عاشرًا :يفترض على من يتولى شأن مثل
ه��ذه الهيئة أن ي�ك��ون م��ن أص�ح��اب الخبرة
واملعرفة والكفاءة ،ليس بالضرورة أن يكون
أح��د امل�ع��اي�ي��ر ه��و ال �ش �ه��رة ،ف�ق��د ت��أت��ي في
بعض األحيان بأشخاص غير أكفاء.
م�ل�اح �ظ ��ة أخ � �ي� ��رة :ف� ��ي ب �ع��ض ال �ش ��رك ��ات
ّ
العقارية املساهمة غير الخاصة يتبنى أحد
املسؤولني العقاريني فيها وسيط عقاري
واحد دون إتاحة فرصة لآلخرين ،الصحيح
أن مثل هذه الشركات لو كانت خاصة ،لن
يكون هناك لوم عى أحد فيما يملكه ،لكن
ف��ي ح��ال��ة ال �ش��رك��ات ال�ع��ام��ة وامل�س��اه�م��ة ال
ب��د م��ن ات��اح��ة ال�ف��رص��ة للجميع ف��ي عرض
أو طلب ال�ع�ق��ارات وه��ذا األم��ر سيكون من
مصلحة الشركة.

َّ
تتقدم إلى المركز الثاني
الكويت
ً
عربيا في حيازة السندات األميركية
واصلت حيازة الكويت من
س�ن��دات ال�خ��زان��ة األميركية
اس�ت�ق��راره��ا خ�لال سبتمبر
السابق للشهر الثاني على
التوالي ،ورغ��م ذل��ك تقدمت
إل� ��ى امل ��رك ��ز ال �ث��ان��ي ع��رب�ي��ًا
وف ��ق ب �ي��ان وزارة ال �خ��زان��ة
األميركية .وسجلت حيازة
الكويت من سندات الخزانة
األم �ي��رك �ي��ة خ�ل�ال سبتمبر
امل��اض��ي  44.1مليار دوالر،
ب �ن �م��و س� �ن ��وي  %0.69ع��ن
مستواها بالشهر نفسه من
ال �ع��ام امل��اض��ي ال �ب��ال��غ 43.8

مليار دوالر.
وكشفت البيانات أن حيازة
الكويت من سندات الخزانة
األم �ي��رك �ي��ة خ�ل�ال سبتمبر
السابق ،توزعت بني 36.87
مليار دوالر سندات طويلة
األجل ،و 7.19مليارات دوالر
سندات قصيرة األجل.
وأش ��ارت ال�ب�ي��ان��ات إل��ى أنه
رغ � ��م االس � �ت � �ق� ��رار ال �ش �ه��ري
ل � �ح � �ي ��ازة ال � �ك� ��وي� ��ت ،ف��إن �ه��ا
ت �ق��دم��ت إل ��ى امل��رك��ز ال�ث��ان��ي
ً
ب � � ��دال م � ��ن ال � �ث ��ال ��ث ن �ت �ي �ج��ة
ل� �خ� �ف ��ض دول � � � ��ة اإلم � � � � ��ارات

سجلت  44.1مليار
دوالر في سبتمبر
الماضي بنمو
سنوي %0.69
ح �ي��ازت �ه��ا إل ��ى  37.3م�ل�ي��ار
دوالر ،ف � �ي � �م� ��ا ح� ��اف � �ظ� ��ت
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ع �ل��ى م��رك��زه��ا

األول عربيًا باستحواذها
على سندات ب �ـ 181.5مليار
دوالر .وذل� � ��ك وف� �ق ��ا مل��وق��ع
«مباشر».
عامليًا ،حلت اليابان باملركز
األول م � �س � �ت � �ح� ��وذة ع �ل��ى
س � �ن� ��دات ب� � � � �ـ 1.15ت��ري �ل �ي��ون
دوالر ،وت �ب �ع �ت �ه��ا ال �ص�ي�ن
ب� � � � � �ـ 1.10ت ��ري� �ل� �ي ��ون دوالر،
وت�ل�ي�ه�م��ا امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة
ب � � � � � � � � �ـ 346.2م � �ل � �ي� ��ار دوالر.
وب �ش �ك��ل ع� ��ام ،ب�ل�غ��ت حجم
س�ن��دات ال�خ��زان��ة األميركية
ف��ي سبتمبر امل��اض��ي 6.78

ت��ري �ل �ي��ون��ات دوالر ،ب�ن�م��و
 8.83ب��امل �ئ��ة ع��ن م�س�ت��واه��ا
ب��ال �ش �ه��ر ن �ف �س��ه ع� ��ام 2018
ال� �ب ��ال ��غ  6.23ت��ري �ل �ي��ون��ات
دوالر.
ُي � �ش� ��ار إل � ��ى أن م� ��ا ت�ف�ص��ح
ع� �ن ��ه ال � �خ� ��زان� ��ة األم �ي ��رك �ي ��ة
ف��ي بياناتها ال�ش�ه��ري��ة هو
اس �ت �ث �م��ارات دول ال�خ�ل�ي��ج
ب� � ��أذون وس � �ن ��دات ال �خ��زان��ة
األم�ي��رك�ي��ة ف�ق��ط ،وال تشمل
ت�ل��ك االس �ت �ث �م��ارات األخ ��رى
ب��ال��والي��ات امل �ت �ح��دة ،س��واء
كانت حكومية أو خاصة.

«التجارة» أصدرت الالئحة التنظيمية

ِّ
المتنقلة
 5شروط لترخيص المركبات
¶ أبرزها تأسيس شركة شخص واحد أو ذات مسؤولية محدودة
أ ص � � � � ��در وز ي � � � � ��ر ا ل� � �ت� � �ج � ��ارة
وا ل �ص �ن ��ا ع ��ة وز ي � ��ر ا ل ��دو ل ��ة
ل � �ش� ��ؤون ا ل� �خ ��د م ��ات خ��ا ل��د
ا ل� � ��رو ض� � ��ان ق� � � ��رارا ت �ض �م��ن
ال ئ � �ح� ��ة ت �ن �ظ �ي��م ا مل ��ر ك� �ب ��ات
ا ملتنقلة .
و ق � ��ا ل � ��ت وزارة ا ل � �ت � �ج� ��ارة
والصناعة امس ،ان القرار
ج��اء ف��ي  28م��ادة ح��دد في
ا ل� �ث ��ا ن� �ي ��ة م� �ن� �ه ��ا  5ش� ��روط
للحصول على الترخيص
أ ب��رز ه��ا أن ت��ؤ س��س ش��ر ك��ة
ش� � �خ � ��ص وا ح � � � � ��د أو ذات
مسؤولية محدودة ملزاولة
أ ح� ��د األ ن �ش �ط��ة ا مل �س �م��و ح��ة
ل �ل �م��ر ك �ب��ات ا مل �ت �ن �ق �ل��ة ،وأن
ي� � �ك � ��ون م � ��ؤ س � ��س ا ل� �ش ��ر ك ��ة
ش �خ �ص��ًا ط �ب �ي �ع �ي��ًا ك��و ي �ت��ي
ا ل�ج�ن�س�ي��ة و ك��ا م��ل األ ه�ل�ي��ة،
و م � ��د ي � ��ر ه � ��ا ك ��و ي� �ت� �ي ��ا وأال
ي � �ت � �ج� ��اوز ع� � ��دد ا مل ��ر ك� �ب ��ات
م� ��ر ك � �ب� ��ة ت � �ج� ��ار ي� ��ة وا ح � � ��دة
ك � �ح� ��د أ ق � �ص� ��ى ل �ل �م �ت �ق��ا ع��د
و م ��ر ك� �ب� �ت�ي�ن مل � ��ن ي �ع �م �ل��ون
ت� � �ح � ��ت ا ل� � � �ب � � ��اب ا ل � �خ� ��ا م� ��س
م� � ��ن ق� � ��ا ن� � ��ون ا ل� �ت ��أ م� �ي� �ن ��ات
اال ج �ت �م��ا ع �ي��ة أو م��ن ي�ع�م��ل
ب� ��ا ل � �ق � �ط� ��اع األ ه � � �ل� � ��ي و ف� �ق ��ا
ل �ل �ب��اب ا ل �ث��ا ل��ث م ��ن ق��ا ن��ون
التأمينات االجتماعية.
وأ ض� � � ��ا ف � � � ��ت أن ا ل�ل��ا ئ � �ح� ��ة
ح� � � � � � � � � � � � � ��ددت إ ج � � � � � � � � � � � � � � � ��راء ات
ا ل� � �ح� � �ص � ��ول ع � �ل� ��ى ر خ� �ص ��ة
ا مل��ر ك �ب��ات ا مل�ت�ن�ق�ل��ة مل��زاو ل��ة
األ ن� �ش� �ط ��ة ،وأ ل ��ز م ��ت ط��ا ل��ب
ت��ر خ �ي��ص ا مل��ر ك �ب��ة ا مل�ت�ن�ق�ل��ة
ب ��ا س� �ت� �ي� �ف ��اء اال ش � �ت� ��را ط� ��ات
ا ل� �ع ��ا م ��ة وا ل � �خ� ��ا ص� ��ة ا ل �ت��ي
تحددها الجهات الرقابية
للحصول على الترخيص.
وذ ك � � � � ��رت «ا ل � � �ت � � �ج� � ��ارة» أن
ط ��ا ل ��ب ا ل� �ت ��ر خ� �ي ��ص ي �ل �ت��زم
ب �س��داد ا ل��ر س��وم ا ل�ت�ج��ار ي��ة
ع � � � ��ن م � � � ��وا ق � � � ��ع ا مل� � ��ر ك � � �ب� � ��ات
املتنقلة بقيمة  10دنانير
ع��ن ك��ل أ س �ب��وع ،م�ب�ي�ن��ة أن
ترخيص املركبة يصدر من
وزارة ا ل�ت�ج��ارة والصناعة
مل� � � � ��دة  4س� � � �ن � � ��وات ق ��ا ب � �ل� ��ة
ل� �ل� �ت� �ج ��د ي ��د مل � � ��دة م� �م ��ا ث� �ل ��ة
ف ��ي ك ��ل م� ��رة ،م ��ا ل ��م ت �ح��دد
ا ل � �ج � �ه� ��ات ا ل� ��ر ق� ��ا ب � �ي� ��ة م ��دة
أ ق��ل .ك�م��ا س�م�ح��ت ا ل�لا ئ�ح��ة
ا ل� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ي ��ة ع� � ��دم ا ل �ت �ق� ّ�ي��د
ب� � ��ذات ن� �ش ��اط ا ل �ت��ر خ �ي��ص
األول ع� �ن ��د ت� �ق ��د ي ��م ط �ل��ب
ا ل� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى ت��ر خ �ي��ص
ث� � ��ان ع� �ل ��ى أن ي � �ك� ��ون ه ��ذا
ا ل� � � �ن� � � �ش � � ��اط م� � �ش � ��ا ب� � �ه � ��ا أو
مكمال أو مرتبطا أو الزما
لنشاطه.
وأ ش� � � ��ارت إ ل � ��ى أ ن � ��ه ي �ج��وز
ل �ل �م��ر خ��ص ل ��ه اال س �ت �ع��ا ن��ة
ب�ش�خ�ص�ين ت �ت��وا ف��ر ف�ي�ه�م��ا
ا ش�ت��را ط��ات ا ل�ه�ي�ئ��ة ا ل�ع��ا م��ة
ل� � �ل� � �ق � ��وى ا ل� � �ع � ��ا م� � �ل � ��ة و ف � ��ق
اللوائح والقرارات املعمول
ب �ه��ا ،م� �ش ��ددة ع �ل��ى ا ل �ت��زام
املرخص له بتركيب جهاز
ت� �ت� �ب ��ع  GPSم� �ع� �ت� �م ��د م��ن
وزارة ا ل�ت�ج��ارة والصناعة
ب��ا مل��ر ك�ب��ة ا مل�ت�ن�ق�ل��ة لتحديد
موقع املركبة وفقا للموقع
ا مل�خ�ص��ص ب��ه م��ن ا ل�ج�ه��ات
ا ل� � � ��ر ق� � � ��ا ب � � � �ي� � � ��ة ،و ي � � � �م� � � ��ارس
النشاط التجاري باملركبة
وفقا للموقع املرخص به.
و ق� � ��ا ل� � ��ت «ا ل� � � �ت� � � �ج � � ��ارة» إن
ت� � �ح � ��د ي � ��د ا مل� � � ��و ق� � � ��ع ي � �ك� ��ون
ب��ا ل �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ا ل� �ج� �ه ��ات

ا ل��ر ق��ا ب �ي��ة ،و ي �ج ��وز ل�ل�ج�ن��ة
الدائمة للمركبات املتنقلة
لدى الوزارة إلغاء أي موقع
م��ر خ��ص م��ع ت��و ف �ي��ر م��و ق��ع
بديل ،مضيفة أن املرخص
ل � ��ه ي � �ل � �ت� ��زم ب� ��ا مل� ��وا ص � �ف� ��ات
ا ل �ف �ن �ي��ة ل �ل �م��ر ك �ب��ة و ف �ق��ا مل��ا
ت � �ح� ��دده وزارة ا ل��دا خ �ل �ي��ة
ف ��ي م��وا ف �ق �ت �ه��ا ل �ل �ب ��دء ف��ي
تجهيزها تمهيدا إل ص��دار
املوافقة النهائية.
وأ ش � ��ارت إ ل ��ى أن ا ل�لا ئ �ح��ة
ح��ددت ش��روط التنازل عن
ا ل�ح�ص��ص ب�م��را ع��اة ق��ا ن��ون
ا ل� � �ش � ��ر ك � ��ات ر ق � � ��م  1ل �س �ن��ة
 2016و ك� ��ذ ل� ��ك ا ل �ض �ب �ط �ي��ة

مدة الترخيص
 4سنوات قابلة
للتجديد لفترة
مماثلة
 10دنانير عن كل
أسبوع رسوم
مواقع المركبات

القضائية ومهام املفتشني
ا مل � � � �ن� � � ��اط ب� � �ه � ��م اال ش � � � � � ��راف
وا ل� ��ر ق� ��ا ب� ��ة ع� �ل ��ى ا مل ��ر ك� �ب ��ات
ا ملتنقلة .
أضافت الوزارة أن الالئحة
ت� � �ب� � �ن � ��ت ت� � �ش� � �ك� � �ي � ��ل ل� �ج� �ن ��ة
للنظر ف��ي املخالفات ،وقد
استحدثت عقوبات إدارية
تتمثل ف��ي تنبيه املخالف
ب�ت�ص�ح�ي��ح ا مل �خ��ا ل �ف��ة خ�لال
أ س� � �ب � ��و ع �ي��ن أو ش � �ه� ��ر م��ن
ت� ��ار ي� ��خ ت �ح �ق ��ق ا مل� �خ ��ا ل� �ف ��ة،
أو إ ل� �غ ��اء ا مل ��و ق ��ع ا مل��ر خ��ص
ل� �ل� �م ��ر ك� �ب ��ة ا مل� �ت� �ن� �ق� �ل ��ة مل� ��دة
أسبوعني في ا مل��رة األو ل��ى،
و مل� � � � � � ��دة ش � � �ه� � ��ر ف� � � ��ي ا مل� � � ��رة

ا ل �ث��ا ن �ي��ة ف ��ي ح ��ا ل ��ة خ��ا ل��ف
ا مل ��ر خ ��ص ل ��ه اال ش �ت ��را ط ��ات
ا ل � ��واردة ف��ي ه ��ذه ا ل�لا ئ�ح��ة
أو ف� � �ق � ��دت ا مل � ��ر ك� � �ب � ��ة أ ح� ��د
ا مل ��وا ص� �ف ��ات ا ل �ف �ن �ي��ة و ع ��دم
ت�ل�ا ف� �ي� �ه ��ا ب� ��اإل ض� ��ا ف� ��ة إ ل ��ى
العقوبات األخرى.
وذ ك��رت أن الالئحة حددت
أ ي � �ض� ��ا أ ن� �ش� �ط ��ة ا مل ��ر ك� �ب ��ات
ا مل � �ت � �ن � �ق � �ل� ��ة ف � � ��ي ق � �ط� ��ا ع� ��ات
األ غ � � ��ذ ي � � ��ة وا مل � �ن � �س� ��و ج� ��ات
وا ل� � �ك� � �م � ��ا ل� � �ي � ��ات واال ع � �ل � ��ام
وا ل �ت �س �ل �ي��ة واإل ص�ل��ا ح� ��ات
واال ع � � � � � �م� � � � � ��ال ا ل� � �ت� � �ج � ��ار ي � ��ة
ا ل � � � �ح� � � ��ر ف � � � �ي� � � ��ة وا ل � � � � �ح� � � � ��رف
ا لبسيطة .
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«الوطني» :تباطأ إلى  % 4.2في الربع الثالث

 21شركة كويتية تعمل في أديس ابابا

أول انخفاض لالئتمان على أساس
فصلي منذ سنتين
قال بنك الكويت الوطني ان نمو االئتمان املحلي تراجع
إل��ى  %4.2على أس��اس س�ن��وي ف��ي سبتمبر امل��اض��ي من
 %4.6في يونيو املاضي ،بسبب ضعف إقراض الشركات
وال��ذي ت��راج��ع إل��ى  %4على أس��اس سنوي ف��ي سبتمبر
املاضي من  %5.1في يونيو املاضي ،وبذلك يشهد الربع
الثالث أول انخفاض على أساس فصلي في نحو سنتني.
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،ش�ه��دت أك�ب��ر ث�لاث��ة ق�ط��اع��ات مكونة
الئتمان الشركات ،وه��ي العقارات والتجارة و«أخ��رى»،
ضعفا نسبيا في الربع الثالث من  .2019فقطاع العقار،
وه��و أك�ب��ر م�ك��ون��ات ه��ذا االئ�ت�م��ان ( %42م��ن امل�ج�م��وع)،
س�ج��ل ض�ع�ف��ا ل�ل�ش�ه��ر ال �ث��ال��ث ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،لينخفض
بنسبة  %0.5على أس��اس فصلي .ولكن على وقع النمو
امل��رت�ف��ع ال�س��اب��ق ال ��ذي ك ��ان ق��د ش �ه��ده ذل ��ك ال�ق�ط��اع منذ
أكتوبر  ،2018فقد بلغ االرتفاع على أساس سنوي معدال
قويا نسبته  %9ف��ي نهاية شهر سبتمبر امل��اض��ي .كما
ت��راج��ع ائ �ت �م��ان ق �ط��اع ال �ت �ج��ارة ،وال� ��ذي ي�م�ث��ل  %16من
م�ج�م��وع ائ �ت �م��ان ال �ش��رك��ات ،ب�ن�س�ب��ة  %1.4ع�ل��ى أس��اس
سنوي في الفصل الثالث.
واوض � ��ح ان ال �ن �م��و ال �س �ن��وي ف ��ي ال� �ق ��روض ال�ش�خ�ص�ي��ة
باستثناء ش��راء األوراق املالية انخفض كذلك من %5.4
في شهر يونيو املاضي إلى  %5.1في سبتمبر املاضي،
وق ��د ش �ه��دت ال �ق��روض اإلس�ك��ان�ي��ة ال �ت��ي ت�م�ث��ل  %87من
ال� �ق ��روض ال�ش�خ�ص�ي��ة ث �ب��ات��ًا ن�س�ب�ي��ًا ع �ل��ى م� ��دار ش�ه��ري
أغ �س �ط��س وس�ب�ت�م�ب��ر امل��اض �ي�ي�ن ،ل�ت�س�ج��ل ن �م �وًا بنسبة
قدرها  %2.8على أساس سنوي ،علما بأن هذا هو أدنى
نمو سنوي لها في أكثر من ثماني سنوات .وفي املقابل،
نمت القروض االستهالكية التي تمثل  %10من االئتمان
الشخصي بنسبة  %30على أساس سنوي في سبتمبر
امل ��اض ��ي م ��ن  %18ف ��ي ي��ون �ي��و امل ��اض ��ي ،م�س�ج�ل��ة ب��ذل��ك
ارت�ف��اع��ا ق��وي��ا على أس��اس فصلي ف��ي ال��رب��ع ال�ث��ال��ث من
عام  .2019ويعود استمرار هذا النمو القوي الى تخفيف
قيود اإلق ��راض ف��ي ديسمبر  2018م��ن قبل بنك الكويت
املركزي .ولكن تجدر املالحظة أن القروض االستهالكية
ت��راج�ع��ت على أس��اس ش�ه��ري ف��ي سبتمبر وذل��ك للمرة
األولى خالل العام الحالي.
واوضح تقرير البنك الوطني ان القروض لشراء األوراق
امل��ال�ي��ة ن�م��ت بنسبة م��رت�ف�ع��ة ق��دره��ا  %7.3ع�ل��ى أس��اس
ف�ص�ل��ي ،ب��دع��م م��ن االرت �ف ��اع ال �ح��اد ع�ل��ى أس ��اس شهري
 %9.2في سبتمبر .مشيرا الى أن اإلقراض لشراء األوراق
املالية ع��ادة م��ا يتبع نمطًا مماثال ،حيث يرتفع بشكل
حاد قبل نهاية الفصل ليعود وينخفض بشكل كبير في
الشهرين التاليني .ولكن يعتبر نمو اإلقراض استثنائيا
في الربع الثالث من  ،2019حيث سجل أسرع وتيرة نمو
فصلية في آخر ثماني سنوات على األقل .ومن املرجح أن
يعزى االرتفاع الحاد في اإلق��راض لشراء األوراق املالية
بشكل جزئي إلى إطالق طرحني ّ
عامني ّأوليني (بورصة
الكويت وشمال الزور) ،حيث إن االكتتاب في كليهما بدأ
في  1أكتوبر .2019
واش��ار التقرير ال��ى ان نمو ال��ودائ��ع ك��ان ضعيفا ،حيث
تباطأ على أساس سنوي إلى  %0.8في سبتمبر املاضي

■ تخفيف قيود «المركزي» على اإلقراض دفع نمو «االستهالكية»
إلى  %30في سبتمبر الماضي
■ قروض «األوراق المالية» سجلت
أسرع وتيرة نمو في  8سنوات بسبب طرح «البورصة وشمال الزور»
نمو االئتمان حسب المكون على أساس فصلي

جانب من لقاء الوفد األثيوبي في «الغرفة» |تصوير أحمد سرور

مي مأمون

نمو القروض اإلسكانية على أساس
فصلي سجّ ل أدنى مستوياته في
ثماني سنوات
تراجع نمو القروض الشخصية
إلى  %5.1في سبتمبر من %5.4
في يونيو الماضي
انخفاض ودائع القطاع الخاص %0.5
في سبتمبر «أمر نادر الحدوث
بالنظام المصرفي الكويتي»

مقارنة بـ  %1.2في يونيو املاضي وذلك بعد أن انخفضت
الودائع على أساس فصلي في الربع الثالث ،ليكون ذلك
أضعف نمو فصلي في نحو أربع سنوات .ويعود ضعف
النمو ف��ي ال��ودائ��ع بشكل رئيسي إل��ى ان�خ�ف��اض ودائ��ع
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص بنسبة  %0.5ع�ل��ى أس ��اس س�ن��وي في
سبتمبر املاضي ،وهذا من النادر ان يحصل في النظام
املصرفي الكويتي مقارنة بارتفاع قدره  %1.5في يونيو
امل��اض��ي .وف��ي املقابل ،قفزت ال��ودائ��ع الحكومية (والتي
تمثل  %16من إجمالي الودائع وهي أكثر تقلبا من ودائع
القطاع الخاص) بنسبة قدرها  %8على أس��اس سنوي
ف��ي سبتمبر امل��اض��ي بعد أن انخفضت ب��واق��ع  %1على
أساس سنوي في نهاية يونيو.
وبني التقرير ان بنك الكويت املركزي قام بخفض سعر
الخصم وسعر إعادة الشراء بنسبة  %0.25بعد أن خفض
مجلس االحتياطي الفدرالي األميركي أسعار الفائدة في
نهاية أكتوبر امل��اض��ي .بعد امتناع امل��رك��زي ع��ن خفض
أس �ع��ار ال �ف��ائ��دة ف��ي ك��ل م��ن ي��ول�ي��و وسبتمبر املاضيني
أسوة بما فعله مجلس االحتياطي الفدرالي.

زمن اإلدراج في البورصة يعتمد على سرعة الموافقات

فرين :عوائد مضمونة لسهم
«الزور الشمالية»
مي محمد
أك ��د ال��رئ�ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ش��رك��ة شمال
ال��زور األول��ى ب��ول فرين ال�ت��زام الشركة
ب � � ��اإلدراج ف ��ي ب ��ورص ��ة ال �ك��وي��ت ،وف�ق��ا
ل�ل�اج ��راءات امل�ت�ب�ع��ة ل�ل�ش��رك��ة موضحا
أن ال�ف�ت��رة الحالية تشهد االن�ت�ه��اء من
االكتتاب كونه يمثل املرحلة األولى في
ط��ري��ق االدراج ،مشيرا ال��ى ان العوائد
على السهم عند ادراجه مضمونة كون
ال�ش��رك��ة تشغيلية واس�ت�ث�م��اري��ة تعمل
في أكبر قطاع في البالد ،وهو الكهرباء
وامل� �ي ��اه ،ف�ض�لا ع��ن وج ��ود ع�ق��د ل�ش��راء
منتجات الشركة مل��دة اربعني عاما مع
الحكومة الكويتية ،االمر الذي يبعدها
ع ��ن أي م �خ��اط��ر س��وق �ي��ة ع �ن��د ت � ��داول
س�ه�م�ه��ا وي�ج�ع�ل�ه��ا غ �ي��ر خ��اض �ع��ة ألي
تقلبات اقتصادية.
وق ��ال ف��ري��ن ف��ي ت�ص��ري��ح للصحافيني
ع�ل��ى ه��ام��ش ن ��دوة ح��ول ش��رك��ة شمال
الزور االولى والتي عقدت أول من أمس
في مقر الجمعية االقتصادية الكويتية،
ان��ه بعد ات�م��ام املحاصصة ل��رأس امل��ال
واغ �ل ��اق االك� �ت� �ت ��اب س� ��وف ي �ت��وج �ه��ون
ال ��ى وزارة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة للبدء
في اج��راءات املرحلة الثانية واملتعلقة
باإلدراج في بورصة الكويت ،مبينا ان
مدة االدراج تعتمد على موافقات هيئة
اس ��واق امل��ال وق��د تستغرق شهرين او
سنة .وأشار فرين إلى ان شركة شمال
الزور تعد اول شركة في القطاع الخاص
ت�ع�م��ل ف ��ي م �ج��ال ال �ط��اق��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة
وامل��ائ�ي��ة وتعمل على ت��زوي��د الحكومة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ك�م�ح�ط��ات ب�ك��ام��ل خدماتها
ومنتجاتها من املحطة ال��ى التوصيل.
موضحا ان استراتيجية الشركة بدأت
منذ ث�لاث س�ن��وات وترتكز على تأمني
املحطات الكهربائية واملائية على مدى
االربعني سنة املقبلة ،فضال عن التقليل
من انبعاثات التلوث بشكل عام.
وع� ��ن ال ��وض ��ع ال �ح��ال��ي ل�لاك �ت �ت��اب ق��ال

حسن :خطط إثيوبية
طموحة لجذب المستثمرين

هيئة الشراكة مختصة
بفحص األسهم وتوزيع
الحصص في الربع األول
من 2020
التعرفة ثابتة
على مدى العقد
مع الحكومة ..مدته
 40عاماً وال نقاشات
حول تغييرها
انتهاء االكتتاب
 29نوفمبر الحالي
يليه التوجه إلى
«التجارة» الستكمال
مراحل اإلدراج

فرين «إن الشركة قامت بتقسيم رأس
امل� ��ال ع �ل��ى ح�ص�ت�ين % ٦٠للحكومة
و% ٤٠طرحتها لالكتتاب بقيمة ٥٥
مليون دينار بسعر  ١٠٠فلس للسهم».
وذك��ر أن الشركة ملتزمة بالعقد ال��ذي
ج ��رى ت��وق�ي�ع��ه م��ع ال�ح�ك��وم��ة للمراحل
املتفق عليها والتطوير وتشمل خمس
م ��راح ��ل ،األول� � ��ى ت �م �ث��ل ع�م�ل�ي��ة ال �ط��رح
وع �ق��ب االن �ت �ه��اء م ��ن امل ��راح ��ل ال�خ�م��س
تبدأ الشركة في تلبية ما يطلب منها
لدى الحكومة وذل��ك وفقا ملا يطرح من
م �ن��اق �ص��ات ل �ل �ت��وس��ع ،وه� ��و أم� ��ر ليس

بول فرين متحدثاً خالل الندوة

م�ط��روح��ا ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن ،مبينا أن
ال �ه��دف م��ن ه ��ذه ال �ن��دوة ه��و التعريف
ب��أن �ش �ط��ة وأه� � ��داف ال �ش��رك��ة ك �ن��وع من
الترويج لـ«شمال الزور».
وع� ��ن ال �ع��ائ��د ع �ل��ى االس� �ه ��م ب�ي�ن ف��ري��ن
انها عملية انتاجية استثمارية مهمة،
وه� ��ي اك �ب��ر ق �ط��اع م �ه��م ف ��ي ال�ص�ن��اع��ة
ول��دى الشركة ات�ف��اق مل��دة ارب�ع�ين عاما
وبعقد محدود مع وزارة الكهرباء ،فال
توجد خطورة في االستثمار باالسهم،
وه��ي غير قابله للتعرض ألي تقلبات
ف��ي االق �ت �ص��اد ألن �ه��ا ش��رك��ة ث��اب�ت��ه وال
ت��وج��د ب �ه��ا أي ت �ق �ل �ب��ات .م��وض �ح��ا ان��ه
جرى االتفاق مع الحكومة عن شريحة
االس � �ع � ��ار ل �ل �ك �ه��رب��اء وف� �ق ��ا ل �ل �خ �ط��وط
ومراحل االنتاج.
وب� ��ال � �ن � �س � �ب� ��ة ال � � � ��ى ت � � ��وزي � � ��ع االس� � �ه � ��م
وال � �ح � �ص ��ص امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ل �ل �ش ��رك ��اء،
اف� � ��اد ف ��ري ��ن ان ه� �ن ��اك ه �ي �ئ��ة ال �ش��راك��ة
ب�ي�ن ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال� �خ ��اص ،وه��ي
م� �خ� �ت� �ص ��ة ب �ع �م �ل �ي ��ة ف � �ح� ��ص االس � �ه� ��م
وت � ��وزي � ��ع ال� �ح� �ص ��ص ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
ج �ه ��ات ال �ف �ح��ص ،ح �ي��ث ب � ��دأت ع�م�ل�ي��ة
ال� �ط ��رح ب �ح �ل��ول اك �ت��وب��ر وت �ن �ت �ه��ي ٢٩

ن ��وف �م �ب ��ر ال � � �ج� � ��اري ،وس� �ي� �ت ��م ت �ح��دي��د
الحصص للشركاء بنهاية الربع االول
من العام املقبل.
وافاد انه ليست هناك اي مخاطر سوقية
مع تداول االسهم كون الشركة غير قابله
ألي ت�ق�ل�ب��ات اق�ت�ص��ادي��ة ،ن�ظ��را ألن م��دة
العقد طويلة تصل الى  ٤٠عاما ،مبينا
ان ال �ع��ائ��دات ع�ل��ى ال�س�ه��م س��وف ترتفع
ن �ظ��را ألن ال �ش��رك��ة وق �ع��ت ع �ق��دا إلن �ت��اج
خدمة حيوية وليس هناك تفكير حول
زي��ادة رأس امل��ال ،واي تطورات في هذه
املجاالت تتم عبر قرارات مجلس االدارة
والشركاء في املستقبل.
وح ��ول االس �ع��ار او ت�غ�ي�ي��ره��ا وم ��ا تم
االت �ف��اق عليه ب�ين ال�ش��رك��ة وال�ح�ك��وم��ة،
قال هناك شريحة تم االتفاق عليها مع
الحكومة وفق الئحة لألسعار وخطط
وم � ��راح � ��ل االن� � �ت � ��اج ام � ��ا ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
بالتعرفة ف�ه��ي ث��اب�ت��ة ع�ل��ى م��دة العقد
وليس هناك مناقشات ح��ول تغييرها
وق��د يعتمد ذل��ك مستقبال ع�ل��ى وض��ع
السوق واجراءات وزارة الكهرباء.
ونوه الى ان الشركة تعمل على تحلية
م�ي��اة البحر ب��واق��ع  ٤٠ال��ف ط��ن يوميا
وس� ��وف ي �ت��م ض��خ م�ل�اي�ي�ن ال �غ��ال��ون��ات
من املياة الصالحة للشرب حيث تعمل
ت�ل��ك ال��وح��دات وف��ق تقنية ع��ال�ي��ة ج��دا
وص��دي�ق��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة ،م��ؤك��دا ان الصيانة
واالن� �ت ��اج ي �ج��ري��ان وف ��ق ق� ��درات عالية
جدا للكهرباء واملاء عبر مولدات الغاز
التربونية التي تمثل خمسة محطات
غ��ازي��ة ت�ع�م��ل ع �ل��ى ال �ب �خ��ار ،ك��ل واح��د
منها يولد  ٥٥ميغا واط من الكهرباء،
وت��م ان�ش��اء ال�غ��ازات التربونية وسيتم
االنتهاء من انشائها نهاية هذا العام،
حيث سيتم في العام القادم الدخول في
انتاج  ٢٧٥ميغا واط في املرحلة الثانية
وال�ث��ال�ث��ة ،وي�ت��م ذل��ك وف��ق ال�ت�ع��اق��د مع
وزارة الكهرباء واملاء مؤكدا ان االنتاج
لن يباع ولكن سيسلم لوزارة الكهرباء
واملاء.

قال السفير األثيوبي لدى الكويت عبدالفتاح عبداهلل
ح �س��ن إن أث �ي��وب �ي��ا ت�ع�م��ل ح��ال �ي��ًا م ��ن خ�ل�ال ح�ك��وم��ة
رئيس ال��وزراء أبي أحمد الجديدة على وضع خطط
اس �ت �ث �م��اري��ة ك �ب ��رى وت �ن �م��وي��ة ل�ل�اق �ت �ص��اد ،وق��ام��ت
بعدة إص�لاح��ات بهدف ج��ذب املزيد من املستثمرين
األجانب وزيادة حجم الصادرات.
وق ��ال ح�س��ن ف��ي ت�ص��ري�ح��ات ص�ح��اف�ي��ة ع�ل��ى هامش
ت ��رؤس ��ه وف � �دًا ت �ج��اري��ًا ض ��م ع� ��ددًا م ��ن ال �ش��رك��ات من
جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديموقراطية للقاء عدد
من ممثلي الشركات الكويتية إن هذا اللقاء التجاري
ه ��و األول ال � ��ذي ي �ج �م��ع ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �ل��ذي��ن لهما
تاريخ طويل من العالقات ،موضحا ان اللقاء يهدف
إل ��ى ت��وس�ي��ع م �ج��ال ال �ف��رص االس�ت�ث �م��اري��ة ال�ث�ن��ائ�ي��ة
ف ��ي أث �ي��وب �ي��ا م ��ن خ�ل�ال اك �ت �ش��اف ق �ط��اع��ات ج��دي��دة،
كالسياحة وامل��واش��ي والتصنيع ،التي تتيح فرصًا
عظيمة لالستثمار عالي الربحية ،موضحًا أن هناك
 21شركة كويتية تعمل حاليًا في أثيوبيا ،وهذا رقم
متواضع ،وتهدف املساعي إلى زيادته.
وأض ��اف أن ت��اري��خ ال�ع�لاق��ات ال�ت�ج��اري��ة ب�ين البلدين
ي ��رج ��ع إل� ��ى ف �ت ��رة ال �س �ت �ي �ن �ي��ات م ��ن ال� �ق ��رن امل ��اض ��ي،
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال �س �ف��ارة األث�ي��وب�ي��ة اف�ت�ت�ح��ت في
ع��ام  ،1997حيث إن الكويت ك��ان��ت تستورد ف��ي تلك
الحقبة أصنافًا ع��دي��دة م��ن ال�بن وامل��واش��ي والجلود،
والخضروات والفواكة وغيرها ،كما أن الكويت تعتبر
م �ص��درًا م�ه�م��ًا ألث�ي��وب�ي��ا الس �ت �ي��راد وق ��ود ال �ط��ائ��رات
ومشتقات البترول.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال م�س��اع��د امل��دي��ر ال �ع��ام ع �م��اد ع�ب��داهلل
ال��زي��د إن ه��ذا اللقاء ف��رص��ة ممتازة للقطاع الخاص
الكويتي للتعرف على ال�ف��رص املتاحة ف��ي أثيوبيا،
ال س�ي�م��ا ف��ي ق�ط��اع��ات امل ��واش ��ي ،ال �ج �ل��ود ،وال��زه��ور،
والقهوة وفتح آف��اق اقتصادية وتجارية جديدة بني
البلدين الصديقني .وأشار الزيد إلى أن حجم التبادل
التجاري املشترك بلغ  10ماليني دوالر في عام ،2018
م��ؤك �دًا ض� ��رورة ب ��ذل م��زي��د م��ن ال �ج �ه��ود ل��زي��ادة ه��ذا
الرقم والوصول إلى املستوى املأمول ،مؤكدًا استعداد
ال �غ��رف��ة ل�ت�س�خ�ي��ر ك��ل إم�ك��ان��ات�ه��ا امل �ت��اح��ة ف��ي سبيل
تحقيق األهداف االقتصادية املشتركة.

حجم التبادل المشترك
بلغ  10ماليين دوالر في
عام 2018
 7رحالت ركاب أسبوعيا ً
واثنتان للشحن
بين الكويت وأثيوبيا
وخ �ل ��ال ال � �ل � �ق ��اء ،ق � ��ام أع � �ض� ��اء ال� ��وف� ��د ب �ت �ق��دي��م ع ��دة
ع � ��روض ت�ف�ص�ي�ل�ي��ة ت �ش ��رح األوض � � ��اع االق �ت �ص��ادي��ة
وبيئة األع�م��ال ف��ي أثيوبيا ،وم��ا ي�ج��ري تقديمه من
تسهيالت للمستثمر األجنبي ،وكذلك عرض الفرص
االس�ت�ث�م��اري��ة امل �ت��اح��ة ف��ي ال�ج�م�ه��وري��ة ف��ي مختلف
القطاعات ،خصوصًا في مجال الزراعة ،حيث تشكل
ما نسبته  %45من األراضي األثيوبية صالحة للزراعة
أي م��ا ي �ع��ادل  10م�لاي�ين ه�ك�ت��ار ،علمًا ب��أن املساحة
املستغلة حاليًا تمثل فقط  %3من إجمالي املساحة
الصالحة للزراعة ،كما تمتلك أثيوبيًا ثروة حيوانية
هائلة تقدر بـ 54مليون رأس من املاشية ،تجعلها من
أكبر مصدري املواشي في العالم .كما تضمن العرض
شرحًا للمدن الصناعية املتوافرة في أثيوبيا وعددها
 10مدن صناعية ،حيث تتيح الفرص لالستثمار في
تصنيع الفواكة املجففة ،منتجات األل�ب��ان ،منتجات
املطاحن ،اللحوم املصنعة ،الزيوت ،املناحل ،العصائر
واملرطبات.
وق��ام��ت ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة األث�ي��وب�ي��ة بتقديم عرض
يوضح تاريخ ه��ذه الشركة ال��ذي يمتد إل��ى  70عامًا،
ً
ف �ض�ل�ا ع ��ن اإلم �ك ��ان ��ات ال �ت��ي ت�م�ت�ل�ك�ه��ا ع �ل��ى صعيد
امل�ح�ط��ات ال��دول�ي��ة ال�ت��ي ت�ص��ل إل�ي�ه��ا ،م�ش�ي��رة إل��ى أن
ل��دي �ه��ا  7رح�ل��ات أس �ب��وع �ي��ة م �ب��اش��رة إل ��ى ال �ك��وي��ت،
ورحلتي شحن أسبوعيتني أيضًا.

حلقة نقاشية لمركز صندوق النقد الدولي

ضعف مكافحة الفساد
أحد أعراض الحوكمة السيئة
عقد مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل
ف ��ي ال� �ش ��رق األوس� � ��ط وال� �ص� �ن ��دوق ال �ع��رب��ي ل�لإن �م��اء
االق �ت �ص��ادي واالج �ت �م��اع��ي ح�ل�ق��ة نقاشية ب�ع�ن��وان
«إص �ل��اح ال �ق �ط��اع ال� �ع ��ام م ��ن أج� ��ل ح��وك �م��ة أف �ض��ل».
واس�ت�ض��اف ال�ص�ن��دوق ال�ع��رب��ي الفعالية بمقره يوم
أول م��ن أم��س ،وترأسها وأدار ال�ح��وار فيها الدكتور
يوسف اإلبراهيم املستشار االقتصادي في الديوان
األم�ي��ري .وش��ارك فيها د .فيتور غاسبار مدير إدارة
ش ��ؤون امل��ال�ي��ة ال�ع��ام��ة ل��دى ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال��دول��ي،
وغادة خلف مديرة مشروع «إصالح وتطوير اإلدارة
الحكومية» في الكويت.
وأشار الدكتور يوسف اإلبراهيم في مستهل حديثه
إل��ى أن الحلقة النقاشية ت�ه��دف إل��ى تحفيز ال�ح��وار
املفتوح بشأن مستجدات التحديات االقتصادية التي
ت��واج��ه واض �ع��ي ال�س�ي��اس��ات ف��ي ال�ك��وي��ت وامل�ج�ت�م��ع
العربي .كما ناقش أهمية إصالحات القطاع العام في
تحقيق حوكمة أفضل في العالم العربي.
واستهل غاسبار عرضه بالحديث ع��ن الترابط بني
ال�ح�ك��وم��ة ال �ج �ي��دة ب��ال�ق�ي��ود وال �ض��واب��ط امل��ؤس�س�ي��ة
املوجودة في أي��دي املجتمع املدني النشط الحريص
على املشاركة.
وق � ��ال د.غ ��اس� �ب ��ار ان ض �ع��ف م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد ُي�ع��د
أح��د أع��راض الحوكمة السيئة ،كما شبه د .غاسبار
الحوكمة بنظام السباكة الذي تتدفق موارد االقتصاد
عبر جميع قنواته ،مؤكدًا أن الفساد يتسبب بتقوض
فعالية السياسات العامة ،وتقود على نحو أهم إلى
النيل من مصداقية الحكومة بني املواطنني ،وتوصلت
أح��دث دراس��ات صندوق النقد إلى أدل��ة تثبت أهمية
الدور الذي تؤديه مؤسسات املالية العامة في الوقاية
من الفساد واحتوائه.
وفي معرض التركيز على األهمية الجوهرية لتعزيز
شفافية امل��ال�ي��ة ال�ع��ام��ة ك��اح��د سبل إل ��زام الحكومات
بمبادئ املساءلة ،أكد د .غاسبار على اهمية شفافية
ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل ��ال ال �ع��ام ل�ض�م��ان توظيفه ب�م��ا يلبي
احتياجات املواطن وتحقيق كامل معالم املساءلة.
وأضاف أن استخدام امليزانيات العمومية في القطاع
ال �ع��ام ُي �ع��د م��ن أس��ال �ي��ب رف ��ع م �س �ت��وي��ات ال�ش�ف��اف�ي��ة
وامل �س��اء ل��ة ،ول��ذل��ك ش��رع ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال��دول��ي في
الدعوة إل��ى اعتماد امليزانيات العمومية في القطاع
ال�ع��ام ،م��ؤك�دًا أن ال��ذه��اب إل��ى ما هو أبعد من مجرد
التركيز على التدفقات املالية وأشكال العجز ملعرفة
ما تملكه الدولة أو ما يترتب عليها من ديون ،يفتح
الباب أمام إجراء حوار مستنير بني املواطن والدولة.
كما ت��ؤدي الشفافية إل��ى تحسني ج��ودة املعلومات
ف��ي م�ج��االت مثل معرفة اآلث��ار عبر الفترات الزمنية
ل�ل�خ�ي��ارات املتعلقة ب��ال�س�ي��اس��ات وم��واط��ن التعرض
ملخاطر امل��ال�ي��ة ال�ع��ام��ة ال�ت��ي م��ن شأنها أن ت�ع��زز من

عالقة ارتباط بين شفافية
المالية العامة وانخفاض
مستويات انتشار الفساد
ال مفر من بناء نظام ضريبي
لتحقيق المساءلة ورفع
قدرات الدولة
جودة تحرك الحكومة وإجراءاتها.
وأشار د .غاسبار إلى أن املنهج القائم على استخدام
امليزانية العمومية في القطاع العام يكتسي أهمية
من نوع خاص في البلدان الغنية باملوارد الطبيعية.
وأكد د .غاسبار أنه ال مفر من بناء القدرات الضريبية
لتحقيق الشفافية واملساءلة ،ال سيما انها ضرورية
ل��رف��ع ق� ��درات ال��دول��ة ع�م��وم��ًا ك �ش��رط لتحقيق النمو
االقتصادي والتنمية ،مضيفًا أن وجود نظام ضريبي
ح��دي��ث س�ي��وف��ر ف��رص��ة ل�ب�ن��اء امل��ؤس �س��ات وال �ق��درات
الالزمة لتطبيقه ،كما أن اصالح املنظومة الضريبية
س��وف يحسن ال�ج��ودة وم��درك��ات ال�ع��دل واالن�ص��اف،
ألنه ينبغي ملعظم املستفيدين من خدمات الحكومة
ال�ي��وم أن ي��دف�ع��وا ضريبة لتمويل امل��وازن��ة ،وه��و ما
س��وف يتيح ب�ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى امل��زي��د من
إيرادات النفط لألجيال القادمة ،وتعزيز املساواة بني
األجيال جراء ذلك .وأخيرا ،تخلق الضرائب رابطا بني
الحكومات واملواطنني يشجع على املساءلة في سياق
إدارة امل��ال�ي��ة ال�ع��ام��ة .وم��ن املحتمل أن ت��ؤدي تمويل
امل ��وازن ��ة ع ��ن ط��ري��ق ال �ض��رائ��ب ال ��ى رف ��ع م�س�ت��وي��ات
مساءلة الحكومة ،والحد بالتالي من حجم اإلنفاق
الحكومي مقارنة بتمويله من اإليرادات النفطية.
وبعد عرض د .غاسبار ،استهلت غادة خلف حديثها
ب��اإلش��ارة ال��ى الرغبة السامية لصاحب السمو أمير
ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح� �م ��د ف ��ي إص �ل��اح اإلدارة
ال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت ب �م��وج��ب رؤي � ��ة ع� ��ام 2035
«ك ��وي ��ت ج ��دي ��دة» ،وأش� � ��ارت ال ��ى أن ت �ل��ك ال ��رؤي ��ة قد
أصبحت اس��اس��ا ل��دراس��ة م�ش��روع (إص�ل�اح وتطوير
اإلدارة ال�ح�ك��وم�ي��ة) ،ح�ي��ث أع�ق��ب إق ��رار ال��دراس��ة من
مجلس الوزراء إطالق األمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية مبادرة استراتيجية تأتي ضمن
رك �ي��زة اإلدارة ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي رؤي� ��ة  2035إلص�ل�اح
وتطوير اإلدارة الحكومية.
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حان الوقت لتجاهل األخبار السلبية

لديها قدرات عالية لمواجهة التحديات

ُّ
توقعات األسواق العالمية في ..2020

قد تصدمكم

استوعبت األسواق العالمية قدرا هائال من األنباء السلبية هذا العام ،في مقدمتها الحرب التجارية
بين الصين والواليات المتحدة ،ومساءلة الرئيس دونالد ترامب ،واحتمال خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي دون اتفاق ،وال يزال عدم اليقين يخيم على األسواق إلى اآلن.
مع ذلك ،فقد يكون  2020هو العام الذي يثبت خطأ التشاؤم في أسواق األسهم ،وهناك أسباب
قدما نحو الصعود ،بعدما رضخت
ً
وجيهة لذلك ،فربما حان الوقت لتجاهل األخبار السيئة والمضي
األسواق العالمية لمشاعر القلق طويال ،لكن ربما ال يؤمن الجميع بذلك.
تظهر مؤشرات الثقة العاملية مزيدا من
التفاؤل مؤخرا ،لكنها تشير إلى القليل
ح��ول م��ا يخبئه املستقبل ،ل��ذا سيكون
م�ف�ت��اح م��ا ه��و آت ،ال �ع��وام��ل ال�ت��ي تدفع
النمو العاملي خالل عام  2020وتؤثر في
قرارات تخصيص االستثمار.
رب�م��ا ي�ك��ون العالم ت�ج��اوز أس��وأ عوامل
الخطر السياسي واالق�ت�ص��ادي ،فحتى
وق ��ت ق��ري��ب ك��ان��ت األس� � ��واق غ ��ارق ��ة في
الجدل ح��ول الركود العاملي ،لكن ه��ذا ال
يكاد يتردد صداه اآلن مع بلوغ األسهم
م �س �ت��وي��ات ق �ي��اس �ي��ة ج ��دي ��دة وارت� �ف ��اع
شهية املخاطرة.
العالم غ��ارق ف��ي السيولة التي تولدها
ال�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة م�ن��ذ األزم ��ة امل��ال�ي��ة في
 ،2008لكن هناك الكثير م��ن ال�ح��واف��ز ال
ت ��زال ف��ي ط ��ور اإلع� � ��داد ،وي �ل �ت��زم ص�ن��اع
السياسة في والصني وأوروبا واليابان
ب �ش��روط ائتمانية أس�ه��ل خ�ل�ال األش�ه��ر
املقبلة إلضفاء املزيد من الحيوية على
مسار االنتعاش.
هذا من شأنه تحسني األداء االقتصادي
وم�ن��ح األس� ��واق ق��وة دف��ع ج��دي��دة خ�لال
ال �ع��ام امل �ق �ب��ل ،وال� ��ذي ي�ن�ب�غ��ي أن يشهد
أي�ض��ا دع��م السياسات النقدية امليسرة
ب�م�ي��زان�ي��ات حكومية ت��وس�ع�ي��ة ،خاصة
في اململكة املتحدة وأوروب��ا ،حيث ترى
ال�ح�ك��وم��ات أن��ه ال م�ك��ان للتقشف املالي
مع تغير األولويات السياسية.
االنتخابات الرئاسية األميركية في العام
امل�ق�ب��ل ت �ب��رز ب �ق��وة ف��ي ت�ف�ك�ي��ر األس� ��واق،
ال �ت��ي اس �ت��وع �ب��ت ب��ال�ف�ع��ل أس� ��وأ األن �ب��اء
املتعلقة بالحرب التجارية بني واشنطن
وبكني ومساءلة ترامب ،لكن ً
حاليا تلوح
التسوية بني البلدين في األفق ،ويستعد
ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي ل �خ �ف��ض ال �ض��رائ��ب
ً
مجددا.

املكاسب املحتملة كبيرة
وم ��ع ت �ح��ول ال �س �ي��اس��ات ال �ع��امل �ي��ة نحو
التيسير والحد من املخاطر وإنعاش ثقة
األس ��واق ،يجب أن تكون هناك موجات
م��ن ردود الفعل اإلي�ج��اب�ي��ة املتمثلة في
تحسن النمو وارتفاع األسهم.
ق��د ت �ب��دو األس � ��واق ب��اه�ظ��ة ال�ت�ك�ل�ف��ة من
م�ن�ظ��ور نسبة ال�س�ع��ر إل��ى األرب� ��اح ،لكن
ال��دراس��ات االستقصائية املالية أظهرت
ان�خ�ف��اض��ا ن�س�ب�ي��ا ف��ي امل� �خ ��اوف ،وي��رى
البعض أن األمر قد ينتهي باملستثمرين
ع��ائ��دي��ن إل ��ى ال �س��وق خ��وف��ا م��ن تفويت

!

ربما يكون العالم
تجاوز أسوأ عوامل
الخطر السياسي
واالقتصادي
في !2019

فرصة تحقيق عائدات أكبر.
ويعتقد املحللون أن ان�خ�ف��اض األرب��اح
خ�لال ع��ام  2019يمهد الطريق لتحقيق
ً
نسبيا خ�لال ال�ع��ام املقبل،
نتائج ق��وي��ة
ومواصلة تسجيل املؤشرات ملستويات
قياسية ،خاصة حال توصلت الواليات
املتحدة والصني لتسوية تجارية.
بنهاية الربع الثاني من عام  ،2019بلغت
ت ��وق �ع ��ات ن �م��و أرب � � ��اح «وول س �ت��ري��ت»
ل�ل�ع��ام ال �ق��ادم  ،%12.9ل�ك��ن ه��ذه النسبة
انخفضت إل��ى  ،%9.9وق��د ت�ت��راج��ع إل��ى
ً
 %6وف��ق��ا ل �ـ «غ��ول��دم��ان س��اك��س» ،ال��ذي
يقول في الوقت ذاته إن هذا التراجع لن
يمثل مشكلة على أداء األس �ه��م .ويقول
امل �ص��رف :رغ��م أن م �ع��دالت ن�م��و األرب ��اح
ت �ب��دو م�ت�ف��ائ�ل��ة ب �ش ��دة ،ف ��إن امل��راج �ع��ات
السلبية للتقديرات يجب أال تشكل ً
خطرا
ك�ب�ي� ً�را ع�ل��ى ال �س��وق ،بسبب التعريفات
ال �ج �م��رك �ي��ة ال �ت��ي ال ت � ��زال س ��اري ��ة .وم��ع
ل �ع��ب ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة وال� �ص�ي�ن دور
املحركني الرئيسيني لالنتعاش العاملي
وت�ج�ن��ب امل �خ��اط��ر ال�ه�ب��وط�ي��ة ،ي�م�ك��ن أن
تضيف أس��واق األسهم العاملية مكاسب
تتراوح بني  %10و %15بفضل االتجاه
الصعودي املتوقع خالل العام املقبل.

لكن املخاطر أيضًا كثيرة
ف��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة ،ل �ي��س ك��ل أط � ��راف ال�س��وق
ً
واث�ق�ين ب�ش��أن آف��اق ال�ع��ام امل�ق�ب��ل ،ووف��ق��ا
ملسح أج ��راه ذراع إدارة ال �ث��روة التابعة
ملصرف «يو بي إس» ،فإن أكثر من نصف

املستثمرين األثرياء في العالم يتأهبون
الن �خ �ف��اض األس � ��واق امل��ال �ي��ة ق�ب��ل نهاية
العام املقبل.
ي� �ت ��وخ ��ى امل� �س� �ت� �ث� �م ��رون ال � �ح� ��ذر ب �ش��أن
امل �خ ��اط ��ر ال �ج �ي��وس �ي��اس �ي��ة ع �ن��د إع� ��ادة
ض �ب��ط م�ح��اف�ظ�ه��م االس �ت �ث �م��اري��ة ل�ل�ع��ام
ال �ج��دي��د ،وم ��ن ب�ي�ن أك �ب��ر امل �خ��اط��ر ال�ت��ي
أش��اروا إليها ،استمرار النزاع التجاري
ب� �ي ��ن واش� � �ن� � �ط � ��ن وب � � �ك �ي��ن إل � � � ��ى ج ��ان ��ب
االنتخابات الرئاسية املقبلة في أميركا.
وي �ق��ول امل �ل �ي��اردي��ر ب ��ول ت �ي��ودور ج��ون��ز
إن س ��وق األس� �ه ��م س ��وف ت �ه �ب��ط بشكل
م �ل �ح��وظ إذا ف� ��از أي دي �م ��وق ��راط ��ي ف��ي
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال ��رئ ��اس� �ي ��ة ل� �ع ��ام ،2020
ب�غ��ض ال�ن�ظ��ر ع��ن اخ �ت�لاف مقترحاتهم
للسياسات ،ألن ذل��ك سيعني زي��ادة في
ال�ض��رائ��ب ،لكن ش��دة الهبوط ستختلف
بحسب املرشح.
ي� � �ض� � �ي � ��ف ج� � � � ��ون� � � � ��ز :ي� � �ش� � �ي � ��ر إج � � �م � � ��اع
االس�ت��رات�ي�ج�ي�ين ف��ي ص �ن��دوق ال�ت�ح��وط
«ت � �ي ��ودور إن�ف�س�ت�م�ن��ت» إل ��ى أن م��ؤش��ر
«إس آند بي  »500سيهبط بنسبة %27
من مستواه الحالي ،إذا ف��ازت املرشحة
الديموقراطية إليزابيث وارن.
ف ��ي امل �س��ح ال � ��ذي أج � ��راه «ي ��و ب ��ي إس»
وش � �م� ��ل  3400ش� �خ ��ص م � ��ن أص� �ح ��اب
ال� �ث ��روات ال�ض�خ�م��ة ح ��ول ال �ع��ال��م ،ت��وق��ع
 79%م ��ن امل� �ش ��ارك�ي�ن ات � �ج ��اه األس� � ��واق
ال�ع��امل�ي��ة ن�ح��و ف�ت��رة م��ن التقلب ال�ع��ال��ي.
(س ��اوث تشاينا مورنينغ ب��وس��ت ،سي
إن بي سي ،يو إس إيه توداي وأرقام)

العالم غارق
في سيولة البنوك
المركزية..
لكن هناك حوافز
ال تزال في طور اإلعداد
مؤشرات الثقة
العالمية متفائلة..
والحكومات مقتنعة
بعدم جدوى سياسات
التقشف
توقعات بتحسن
النمو وارتفاع األسهم
بدعم التيسير النقدي
والحد من المخاطر
المراجعات
المتشائمة للتقديرات
يجب أال تشكل خطراً
كبيراً على السوق

لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات ضد المخاطر

«ضمان» ِّ
توقع مذكرة تفاهم
مع «المؤسسة اإلسالمية»

وقعت املؤسسة العربية لضمان االستثمار
وائ�ت�م��ان ال �ص��ادرات (ض�م��ان) م��ذك��رة تفاهم
م��ع امل��ؤس�س��ة اإلس�لام�ي��ة ل�ت��أم�ين االستثمار
وائ � �ت � �م� ��ان ال� � � �ص � � ��ادرات (ع � �ض� ��و م �ج �م��وع��ة
ال �ب �ن��ك اإلس �ل�ام ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة) ،وذل � ��ك ب �ه��دف
تعزيز التعاون ف��ي مجال تأمني االستثمار
وائ�ت�م��ان ال �ص��ادرات ض��د املخاطر التجارية
وال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ،وك � ��ذل � ��ك ت� � �ب � ��ادل ال� �خ� �ب ��رات
وامل�ع�ل��وم��ات والتنسيق ف��ي م�ج��ال األنشطة
التسويقية والتدريبية.
وب �م��وج��ب م��ذك��رة ال �ت �ف��اه��م س �ي �ج��ري وض��ع
خطة عمل مل� ّ�دة ثالث سنوات ( 2020ـــ )2023
ترمي إل��ى تحقيق أه��داف امل��ذك��رة ،ومتابعة
انجازها دوري��ا .وتشمل العديد من محاور
ال � �ت � �ع � ��اون ،م � ��ن ب �ي �ن �ه ��ا :ت �ن �س �ي��ق ال �ج �ه ��ود
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ات� �ف ��اق� �ي ��ات إع � � ��ادة ال �ت��أم�ي�ن
بالحصص النسبية ،وزي��ادة حصتهما من
القائم منها مع هيئات الضمان الوطنية في
ال��دول األعضاء ،إضافة الى تكثيف التعاون
املشترك في مجال إعادة التأمني االختياري،
وت �ح �ص �ي��ل ال� ��دي� ��ون امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ع �م �ل �ي��ات
امل ��ؤم �ن��ة ،ف �ض�لا ع ��ن ت� �ب ��ادل ال �خ �ب ��رات فيما
ي�ت�ع�ل��ق ب��اك�ت�ت��اب امل �خ��اط��ر ال �ت �ج��اري��ة وغ�ي��ر
التجارية ،ونسب أقساط التأمني واألساليب
وامل �ع��اي �ي��ر امل�ت�ب�ع��ة ف��ي ت �ح��دي��ده��ا ،وت�ط��وي��ر
عقود التأمني املعمول بها.
وت� �ن ��ص امل� ��ذك� ��رة ع �ل��ى ال �ت �س��وي��ق امل �ش �ت��رك
امل �ب��اش��ر ل �ل �م �ن �ت �ج��ات ال �ت��أم �ي �ن �ي��ة م ��ن خ�ل�ال
ت �ن �ظ �ي��م ن � � ��دوات وزي� � � � ��ارات م �ي��دان �ي��ة داخ� ��ل
األس � � � ��وق امل� �ش� �ت ��رك ��ة ل �ل �م ��ؤس �س �ت�ي�ن ،وذل � ��ك
للشركات االستثمارية والتصديرية الكبرى
ول �ل �م��ؤس �س��ات امل ��ال �ي��ة ول �ه �ي �ئ��ات ال �ض �م��ان
الوطنية ،هذا الى جانب تعزيز التعاون في
م�ج��ال ال�ت��دري��ب امل�ش�ت��رك ل �ل �ك��وادر ،وتطوير

ِّ
موقعَ ين مذكرة التفاهم ..بحضور حجار والغنام
الصبيح والقيسي

نظم املعلومات املستخدمة ،وتبادل البحوث
والدراسات واملعلومات ،خصوصا التجارية
واملالية والقانونية عن املستثمرين والبنوك
والشركات املصدرة واملستوردة.
وأكد املدير العام للمؤسسة العربية لضمان
االس �ت �ث �م��ار وائ �ت �م��ان ال � �ص ��ادرات (ض �م��ان)،
عبداهلل أحمد الصبيح ،أهمية توقيع مذكرة
التفاهم ،لدورها املتوقع في تعزيز التعاون
م��ع امل��ؤس�س��ة اإلس�لام�ي��ة ل�ت��أم�ين االستثمار
وائتمان الصادرات ،وبما يسهم في تحقيق
امل ��زي ��د م ��ن ال� �ت ��وس ��ع ف ��ي ت �ق��دي��م ال �خ��دم��ات
ال �ت��أم �ي �ن �ي��ة ل �ل �ش��رك��ات ال �ع��رب �ي��ة واألج �ن �ب �ي��ة
املستثمرة أو الراغبة في االستثمار في الدول
العربية ،وكذلك الشركات املصدرة او الراغبة
في التصدير من ال��دول العربية الى مختلف
دول ال �ع��ال��م ،وك��ذل��ك امل��ؤس �س��ات التمويلية
وغيرها العاملة في املجاالت ذات الصلة.
وش� � � ��دد ال� �ص� �ب� �ي ��ح ع� �ل ��ى أن ال � �ت � �ع� ��اون ب�ين
املؤسستني سيعزز ق��درات�ه�م��ا على تحقيق
األهداف االستراتيجية ،وتنفيذ خطط العمل

ومجابهة التحديات املشتركة ،ومنها ارتفاع
م �س �ت��وى امل �خ��اط��ر ال �س �ي��اس �ي��ة وال �ت �ج��اري��ة
واملستجدات التي تشهدها صناعة التأمني
ف ��ي ال �ع��ال��م ع �ل��ى ص�ع�ي��د ال �خ��دم��ات وآل �ي��ات
ال �ع �م��ل ،وذل ��ك ع�ب��ر ال�ت�ن�س�ي��ق وال �ت �ع��اون في
مجاالت تطوير وتقديم الخدمات التأمينية
وإعادة التأمني ،وتحصيل الديون ،واألنشطة
التسويقية والتدريبية.
من جانبه ،قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة
اإلس �ل�ام � �ي ��ة ل �ت ��أم�ي�ن االس� �ت� �ث� �م ��ار وائ �ت �م ��ان
ال �ص��ادرات ،أس��ام��ة عبدالرحمن القيسي ،ان
م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م ت�م�ث��ل خ �ط��وة استراتيجية
م �ش �ت��رك��ة ل �ت �ع��زي��ز ال� �ع�ل�اق ��ة ال �ع �م �ي �ق��ة ب�ين
املؤسستني سعيا لتطوير ودعم أطر التفاهم
املشترك في آليات دعم التجارة البينية بني
ال ��دول األع �ض��اء وال�ع��ال��م وأي �ض��ا استقطاب
االس �ت �ث �م ��ارات األج �ن �ب �ي��ة .ون �خ��ص ب��ال��ذك��ر
أيضا اإلع��داد املشترك لخطة العمل للثالث
س�ن��وات التالية ،وال��ذي م��ن شأنه أن يضفي
مزيدا من التكامل.

 :HSBCالكويت أكثر صالبة
ً
ماليا من قريناتها

فريق منتدى  HSBCاالقتصادي

اس� � � � �ت� � � � �ع � � � ��رض ك � � �ب � � �ي� � ��ر ال � � � �خ � � � �ب � � ��راء
االقتصاديني ل��دى  HSBCف��ي وسط
وش� � ��رق أوروب � � � ��ا وال � �ش� ��رق األوس � ��ط
وأف��ري �ق �ي��ا س��اي �م��ون ول �ي��ام��ز اآلف ��اق
االقتصادية ملنطقة الشرق األوس��ط،
وق � ��ال إن ال �ك��وي��ت أك �ث��ر ص�ل�اب��ة من
ال�ن��اح�ي��ة امل��ال�ي��ة م��ن أق��ران �ه��ا ،ول��ذل��ك
ب ��إم� �ك ��ان� �ه ��ا م� ��واج � �ه� ��ة ال� �ت� �ح ��دي ��ات
ال�س�ي��اس�ي��ة ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة وت��داع �ي��ات
ان� �خ� �ف ��اض أس � �ع ��ار ال� �ن� �ف ��ط ،غ �ي��ر أن
آفاق النمو ما زالت غير واضحة مع
محدودية في الخيارات أمام واضعي
السياسات االقتصادية.
ج� � � ��اء ذل� � � ��ك خ � �ل ��ال ع� � � ��رض ول� �ي ��ام ��ز
ال � �ت � �ق ��دي � �م ��ي ،ع � �ق ��ب وص � � � ��ول ف ��ري ��ق
«م�ن�ت��دى  HSBCاالق�ت�ص��ادي »2019
إلى الكويت أول من أمس ،بوفد يضم:
ديفيد بلوم الرئيس العاملي ألبحاث
الصرف األجنبي ل��دى  ،HSBCوقدم
ال��وف��د م �ح��اض��رات اق �ت �ص��ادي��ة أم��ام
أك �ث ��ر م ��ن  120م ��ن ع �م�ل�اء وش ��رك ��اء
 ،HSBCوذل��ك ف��ي فندق فورسيزون
بالكويت.
وأض � � ��اف ول � �ي ��ام ��ز«:ال ي �م �ك��ن زي� ��ادة

ال تمكن زيادة
معدل النمو إال من
خالل وجود تقدُّ م
في إجراءات
اإلصالح الهيكلي
م� �ع ��دل ال �ن �م��و إال م ��ن خ �ل��ال إج � ��راء
إص �ل��اح ه �ي �ك �ل��ي ،وع� �ل ��ى ال ��رغ ��م م��ن
وج � ��ود ت �ق��دم ف ��ي ه ��ذا امل� �ج ��ال ،ف��إن��ه
يسير بخطوات حثيثة».
م��ن ج �ه �ت��ه ،ن��اق��ش دي �ف �ي��د ب �ل��وم أث��ر
ض � �ع ��ف االق� � �ت� � �ص � ��اد ال � �ع� ��امل� ��ي ع �ل��ى
ال �ع �م�ل�ات ال��رئ �ي �س �ي��ة ح� ��ول ال �ع��ال��م،
ّ
وقال معلقًا على ذلك «ما زال الدوالر
األم� �ي ��رك ��ي ي �ت��رب��ع ف ��ي م ��وق ��ع «م �ل��ك
ال�ع�م�لات» ،ولكننا نعيش ف��ي نظام
ع��امل��ي ج��دي��د ،وال�ق��واع��د تتغير ،كما

أن ط��ري �ق �ت �ن��ا ف ��ي ال �ن �ظ��ر ل�ل�أس ��واق
ي� �ج ��ب أن ت �ت �غ �ي��ر أي � �ض� ��ًا .وق � � ��ال إن
عالقات التجارة والسياسة هما اآلن
الدافعان الرئيسيان ألسواق الصرف
األجنبي».
وت� �ح ��دث روج � ��ر وي �ن �ف �ي �ل��د ال��رئ �ي��س
ً
التنفيذي لبنك  HSBCالكويت قائال:
«يعتبر منتدى  HSBCاالق�ت�ص��ادي
من الفعاليات السنوية املهمة لدينا،
ول �ق��د ق ��ام خ �ب��راؤن��ا االق �ت �ص��ادي��ون
م� �ج ��ددًا ب �م �ش��ارك �ت �ن��ا ب��أف �ك ��ار ق�ي�م��ة
ت �س��اع��د ف ��ي ت �ش �ك �ي��ل رؤي �ت �ن ��ا ح��ول
االق�ت�ص��ادات ال�ك�ب��رى ،ونحن نتطلع
إل ��ى ع��ودت �ه��م إل �ي �ن��ا م ��رة أخ� ��رى في
العام القادم».
ويعتبر منتدى  HSBCاالقتصادي
م � ��ن ض� �م ��ن ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات ال �س �ن ��وي ��ة
ل �ب �ن��ك  HSBCال� �ت ��ي ي� �ق ��وم خ�لال �ه��ا
خ� �ب ��راء  HSBCب��ال �س �ف��ر ح� ��ول دول
م �ن �ط �ق��ة ال � �ش� ��رق األوس � � � ��ط وش� �م ��ال
أفريقيا وت��رك�ي��ا الط�لاع�ن��ا على آخر
ّ
امل �س �ت �ج��دات امل �ت �ع��ل �ق��ة ب�ت��وق�ع��ات�ه��م
املستقبلية حول االقتصادين العاملي
واإلقليمي.

أضحت مركزاً عالمياً في هذا المجال

الكويت تمتلك أكبر قدرة إنتاجية
لمعالجة النفط المتبقي
ق� ��ال ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل��ؤس�س��ة
ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة ه��اش��م ه��اش��م،
إن ال �ك��وي��ت أض �ح��ت م ��رك ��زا ع��امل�ي��ا
رئ � �ي � �س � �ي� ��ا ألف � � �ض� � ��ل امل � � �م� � ��ارس� � ��ات
والخبرات في مجال معالجة النفط
املتبقي.
وأض� ��اف ه��اش��م ف��ي ك�ل�م��ة بمؤتمر
«امل �ع��ال �ج��ة ال�ه�ي��دروج�ي�ن�ي��ة للنفط
امل �ت �ب �ق��ي» ،ال� ��ذي ت�ن�ظ�م��ه «ال �ب �ت��رول
ال ��وط � �ن � �ي ��ة» وال � �ش� ��رك� ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
للصناعات البترولية املتكاملة ،أن
الكويت تمتلك أكبر ق��درة إنتاجية
ل�ل�م�ع��ال�ج��ة ال�ه�ي��دروج�ي�ن�ي��ة للنفط
املتبقي بمصفاتي ميناء األحمدي
وميناء عبداهلل ومصفاة الزور.
وأك� � ��د أه �م �ي��ة ت��وق �ي��ت امل ��ؤت� �م ��ر ،إذ
ي��أت��ي ق�ب��ل دخ ��ول ال �ق��ان��ون ال�ج��دي��د
للمنظمة البحرية الدولية الخاص
ً
ب��ال �ك �ب��ري��ت ف ��ي ع� ��ام  ،2020م�ب�ي��ن��ا
أن ��ه ف��ي أق ��ل م��ن ش�ه��ري��ن ل��ن يسمح
ل�ل�س�ف��ن ب �ع��د ذل ��ك ب��اس �ت �خ��دام زي��ت
الوقود الذي يحتوي على نسبة من
الكبريت أعلى من  0.5في املئة وهذا
ً
تحديا ً
كبيرا لصناعة التكرير.
يمثل
وق� � � ��ال إن� � ��ه ام � �ت � �ث ��اال ل � �ه� ��ذه ال �ن �ظ��م
الجديدة ستحتاج السفن ،ام��ا إلى

عدم السماح للسفن
باستخدام زيت الوقود
بنسبة كبريت أعلى
من  %0.5تحدٍّ كبير
لصناعة التكرير
السفن ستحتاج وضع
أنظمة المتصاص غازات
العادم بما يسمح لها
بمواصلة استخدام
وقود عالي المحتوى
وض� ��ع أن �ظ �م��ة الم �ت �ص��اص غ� ��ازات
العادم بما يسمح للسفن بمواصلة
استخدام وق��ود عالي املحتوى من
ال�ك�ب��ري��ت واس �ت �خ��دام زي ��ت ال��وق��ود
منخفض املحتوى الكبريتي.
وب �ي��ن أن � ��ه م� ��ن األف � �ض� ��ل ب��ال �ن �س �ب��ة

ملعظم السفن استخدام زي��ت وق��ود
م�ن�خ�ف��ض امل �ح �ت��وى م ��ن ال �ك �ب��ري��ت،
ً
الفتا إلى أنه في الفترة التي سبقت
ص��دور القوانني الجديدة للمنظمة
البحرية الدولية ك��ان على شركات
ال �ت �ك��ري��ر أن ت �ن �ت��ج زي � ��وت ال ��وق ��ود
منخفضة املحتوى من الكبريت.
وأوض � ��ح أن� ��ه خ �ل�ال امل��ؤت �م��ر األول
ل�ل�م�ع��ال�ج��ة ال�ه�ي��دروج�ي�ن�ي��ة للنفط
امل �ت �ب �ق��ي امل �ن �ع �ق��د ع ��ام  2017ك��ان��ت
صناعتا التكرير والشحن تراجعان
وت ��درس ��ان خ �ي��ارات �ه �م��ا ح ��ول م��اذا
يجب فعله ملواجهة هذا الوضع.
وأف� ��اد ب��أن��ه ع�ل��ى ض ��وء ال�ت�ح��دي��ات
األخ� � � �ي � � ��رة ي� �ت� �ع�ي�ن ع � �ل� ��ى ش� ��رك� ��ات
ال�ت�ك��ري��ر تحديد أف�ض��ل ال�خ�ي��ارات
لتطوير مرافقها.
م��ن جانبه ،ق��ال الرئيس التنفيذي
لشركة البترول الوطنية الكويتية
ول�ي��د ال �ب��در ،إن ال�ص�ن��اع��ة النفطية
ت �م��ر ب �ح��ال��ة م ��ن ال �ت �ق �ل �ب��ات وع ��دم
اليقني املترافقة مع التشدد املتزايد
ف ��ي ال �ن �ظ��م وال � �ق ��وان �ي�ن م �م��ا ي��رغ��م
مصافي النفط على اتخاذ إجراءات
م �ت �ع��ددة ل�ل�ت�ك�ي��ف م ��ع امل��واص �ف��ات
الجديدة.
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العقيل رداً على سؤال برلماني:

◄ الجهات المعنية
تقاعست في
تزويد المستشار
بالمخططات
المعتمدة

َّ
معوقات أخرت
طرح سوق شرق

◄ الظروف
والمالبسات
المحيطة تسببت
في تأخير الشركة
المكلفة بإعداد
دراسات الجدوى
◄ هيئة الشراكة
غير مختصة بإبرام
أي عقد
مع المستثمرين
من القطاع الخاص

كشفت وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل ،عن
اعادة طرح مشروع عقار الواجهة البحرية ،المرحلة الثالثة (سوق شرق) خالل الفترة
القليلة المقبلة.
وأوضحت العقيل في رد على سؤال برلماني للنائب د .عبدالكريم الكندري حول اعادة
طرح المشروع وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،أنه جرى االنتهاء من
مراجعة وثائق اعادة طرح المشروع من قبل إدارة الفتوى والتشريع وتزويدها لهيئة
الشراكة بتاريخ  2019/09/25وجاء عرضها على اللجنة العليا العتمادها.
وعددت العقيل جملة من المعوقات التي أخرت طرح المشروع أبرزها:

حمد خلف
تأخر الجهات ذات الصلة باملشروع في تزويد مستشار
املشروع (تحالف الشركات) باملخططات املعتمدة للعقار،
وق��ام��ت الهيئة بالعمل على معالجة تلك امل�ع��وق��ات من
خالل التنسيق والتعاون مع الجهات املختصة ،ال سيما
ان هناك لجنة منافسة مشكلة للمشروعات التي يجري
اعادة طرحها ممثلة فيها كل الجهات املعنية باملشروع،
حيث جرى طلب تسهيل عمل مستشار املشروع وتزويده
باملخططات املطلوبة م��ن قبل بلدية الكويت ،م��ع األخ��ذ
ب�ع�ين االع �ت �ب��ار أن امل�خ�ط��ط امل�س��اح��ي ل�ل�م�ش��روع ل��م يكن
م �ت��وف �رًا ل ��دى ال�ج�ه��ة ال �ع��ام��ة ص��اح�ب��ة امل �ش ��روع وب�ل��دي��ة
الكويت ،وقد قام موظفو البلدية بعمل مخطط مساحي
ج��دي��د ل �ل �ع �ق��ار وج� ��رى ت�س�ل�ي�م��ه م ��ن ق �ب��ل وزارة امل��ال�ي��ة
ً
بتاريخ  ،31/12/2018فضال عن األخذ بتوصيات وزارة
التجارة والصناعة  -السابق ذكرها  -ال��واردة في تاريخ
 04/02/2019بشأن العقار والتي جرى بناء عليها تعديل
الدراسة الفنية للمشروع وإضافة التوصيات الواردة من
وزارة التجارة والصناعة.
وأك ��دت أن طبيعة ه��ذا امل �ش��روع وال �ظ��روف وامل�لاب�س��ات
املحيطة به كانت سببًا في تأخر الشركة املكلفة بإعداد
دراس��ات ال�ج��دوى الفنية واملالية واالقتصادية ملشروع
سوق شرق في تسليم الدراسات ملدة عامني ،الفتة إلى أن
الهيئة تتولى اإلشراف واملتابعة الدقيقة ألعمال مستشار
املشروع بشأن املشروعات املعاد طرحها ال سيما أن تلك
املشروعات ترتبط بمدد زمنية محددة قانونًا.
ول�ف�ت��ت إل��ى أن إع ��داد دراس ��ات ال �ج��دوى الفنية وامل��ال�ي��ة
واالقتصادية ملشروع س��وق ش��رق ب��دأ في أكتوبر 2017
وأن هذا التأخير كان لظروف خارجة عن إرادة األطراف
امل�ع�ن�ي��ة وج� ��رى ت�لاف �ي �ه��ا ،وق ��د ج ��رى اس �ت�ل�ام ال�ت�ق��اري��ر
الفنية واملالية من مستشار املشروع وجار عرض دراسة
ال �ج��دوى ال�خ��اص��ة ب��امل �ش��روع ع�ل��ى ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا وفقًا
ألحكام القانون رقم  116لسنة  2014بشأن الشراكة بني
القطاعني العام والخاص والئحته التنفيذية.
وف ��ي س ��ؤال ح ��ول ان�ت�ه��اء ع�ق��د ال �ـ  B.O.Tم��ا ب�ين ال��دول��ة
املمثلة في هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام
وال� �خ ��اص م��ع امل �ش �غ��ل ال �ح��ال��ي وه ��و ال �ش��رك��ة ال��وط�ن�ي��ة

العقارية مدير مشروع سوق شرق الواقع ضمن الواجهة
البحرية املرحلة الثالثة.
وب�ي�ن��ت ه�ي�ئ��ة م �ش��روع��ات ال �ش��راك��ة أن �ه��ا غ�ي��ر مختصة
بإبرام أي عقد شراكة مع املستثمرين من القطاع الخاص،
وذلك وفقًا الختصاصاتها املنصوص عليها في القانون
رقم  116لسنة 2014
وأك � ��دت أن إع �ل�ان ال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة امل�ط�ل��وب��ة ف��ي ه��ذه
املرحلة سيؤثر في شفافية إجراءات الطرح وفي عملية
املنافسة بني الشركات املتقدمة ،إال أن البيانات املقدمة
من الشركة الوطنية العقارية تجري مراجعتها من قبل
مستشار املشروع ،كما يجري عمل تقديرات مستقبلية
إلي ��رادات وم�ص��روف��ات امل�ش��روع ،وي��أخ��ذ بعني االعتبار
األس�ع��ار السائدة ف��ي ه��ذا النمط م��ن املشاريع املماثلة
ف��ي املنطقة نفسها ل�ل��وص��ول ال��ى ت�ق��دي��رات مستقبلية
ّ
سيقدم
واقعية ،وف��ي نهاية امل�ط��اف ،ف��إن العرض ال��ذي
للدولة سيكون م��ن واق��ع عملية تنافسية ،تحتكم إلى
ع ��وام ��ل آل �ي ��ات ال �س ��وق وال� �ع ��رض وال �ط �ل��ب وت �ق��دي��رات
الشركات املتنافسة.

ميزانيات معتمدة
أم��ا ب �ش��أن َم��ن امل �س��ؤول ع��ن ص�ح��ة ه��ذه ال�ب�ي��ان��ات التي
ق��دم�ه��ا م��دي��ر امل �ش ��روع ال �ح��ال��ي إل ��ى ال �ج �ه��ات امل�س��ؤول��ة
ع��ن إع ��داد ال ��دراس ��ات ال�خ��اص��ة ب��امل �ش��روع ،ب �ه��دف بيان
أن ��ه م �ش��روع ب��ه خ �س��ائ��ر ،ال أرب� ��اح ص��اف �ي��ة؟ ف ��إن جميع
امل�ي��زان�ي��ات امل �ق� ّ�دم��ة م��ن ق�ب��ل م��دي��ر امل �ش��روع ال�ح��ال��ي عن
ّ
األع ��وام  2015و 2016و 2017م��دق�ق��ة م��ن مكاتب تدقيق
م�ع�ت�م��دة ،وي�ق��ع ع��بء امل�س��ؤول�ي��ة ح��ول ص�ح��ة ال�ب�ي��ان��ات
امل��ال �ي��ة امل �ق��دم��ة ع�ل��ى م��دي��ر امل �ش��روع ال �ح��ال��ي ،ع�ل�م��ًا ب��أن
مستشار املشروع قد قام بعقد اجتماعات عدة مع الشركة
الوطنية ال�ع�ق��اري��ة ،وذل��ك الستيضاح اس�ب��اب الخسائر
ً
التي جرى ذكرها تفصيال في الدراسة املالية للعقار ،كما
ّ
نود التنويه بأن امليزانيات املدققة املقدمة من قبل الشركة
الوطنية العقارية تشتمل على كل البيانات املالية ذات
الصلة بنشاط الشركة واالي��رادات واملصروفات الخاصة
بها ،التي من بينها البيانات املالية الخاصة بمشروع
ع�ق��ار ال��واج�ه��ة ال�ب�ح��ري��ة امل��رح�ل��ة ال�ث��ال�ث��ة (س ��وق ش��رق)،
ّ
باعتبارها بيانات مالية ّ
ومعدة
مجمعة لنشاط الشركة

◄ اإلعالن عن البيانات
المالية المطلوبة
سيؤثر على شفافية
اإلجراءات والمنافسة
بين الشركات

جميع الميزانيات المقدمة
عن  3سنوات حتى  2017مدققة
من مكاتب معتمدة
األفضلية في الترسية للعرض
األفضل للدولة
القانون يمنح المستثمر المنتهي
عقده أفضلية الترسية حال
اشتراكه في المنافسة
وفق املعايير املحاسبية املعتمدة.
ع�ل�م��ًا ب ��أن ال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة ال �خ��اص��ة ب �ع �ق��ار ال��واج �ه��ة
ُ
ال�ب�ح��ري��ة امل��رح�ل��ة ال�ث��ال�ث��ة (س ��وق ش ��رق) س��ت��درج ضمن
مستندات امل��زاي��دة امل��زم��ع ط��رح�ه��ا ،وال�ت��ي تحتوي على
تطور املصروفات التاريخية للمشروع.

السماح بالدخول في املزايدة

ّ
وردًا على س��ؤال :هل يسمح لشركة تدير مشروعًا ألكثر
من  20عامًا متتالية ،مثل مشروع سوق شرق ،بأن تظهر
وج ��ود خ�س��ائ��ر م��ال�ي��ة ف��ي آخ��ر س�ن��ة م��ال�ي��ة ل�ه��ا ،وت��دخ��ل
مجددًا في مزايدة إعادة الطرح لفترة جديدة ،مدتها عشر
سنوات أخرى؟
أف � ��ادت ب ��أن ��ه :وف �ق��ًا ألح �ك ��ام ال �ب �ن��د رق ��م  4م ��ن امل � ��ادة 30
م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  116ل�س�ن��ة  ،2014ال ��ذي ن��ص ع�ل��ى أن
ت�ح��دد ال�لائ�ح��ة التنفيذية ال�ق��واع��د ال�خ��اص��ة ب��إج��راءات
إع��ادة ال�ط��رح والترسية وت�ك��ون األفضلية ف��ي الترسية
للمستثمر ،الذي ّ
يقدم افضل عرض للدولة ،وفقًا للشروط
املرجعية الخاصة ب��إع��ادة ط��رح امل�ش��روع بشرط التزامه
كل املتطلبات الواردة في هذه الشروط ،ويكون للمستثمر
ال��ذي انتهى عقده االفضلية في الترسية؛ إذ اشترك في

حصتها من موجودات البنوك تسجل أدنى مستوى خالل  10سنوات

«بيتك» 43.3 :مليار دينار الودائع في سبتمبر
قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك)
ان إج �م��ال��ي ال ��ودائ ��ع ارت �ف ��ع ف ��ي سبتمبر
املاضي على أس��اس سنوي بنسبة ،%0.8
أي أدن� ��ى ن �م��و خ�ل�ال ع ��ام م �ض��ى ،وب�ل�غ��ت
أرص ��دة ال��ودائ��ع ف��ي ال�ب�ن��وك املحلية نحو
 43.4مليار دي �ن��ار ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ارتفع
فيه النشاط االئتماني للبنوك بنسبة %4.2
ع�ل��ى أس ��اس س �ن��وي ح�ين س�ج�ل��ت أرص ��دة
التسهيالت االئتمانية في سبتمبر 2019
ن�ح��و  38.1م�ل�ي��ار دي �ن��ار .مبينا ان حصة
ال��ودائ��ع من م��وج��ودات البنوك سجلت في
سبتمبر امل��اض��ي ادن ��ى م�س�ت��وي��ات�ه��ا منذ
عشر سنوات.
واض ��اف ال�ت�ق��ري��ر ان قيمة ال�ن�م��و السنوي
ل �ل��ودائ��ع ب�ل�غ��ت  331.2م �ل �ي��ون دي �ن ��ار في
سبتمبر امل��اض��ي ،مدفوعًا ب��ارت�ف��اع ودائ��ع
القطاع الحكومي بنسبة  %7.8اي حوالي
 502.2مليون دينار ،وتراجع ودائع القطاع
الخاص بنحو  %0.5اي نحو  170.9مليون
دينار على أساس سنوي.
وع�ن��د امل�ق��ارن��ة على أس��اس ش�ه��ري ،ارتفع
إج �م��ال��ي ال ��ودائ ��ع ب�ن�ح��و  ،%0.6م��دف��وع��ة
بارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو %1.3
أي م��ا ي�ع��ادل  471.4م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،بينما
ت��راج�ع��ت ال��ودائ��ع الحكومية بنحو %3.1
ّ
أي م��ا ي�ع��ادل  218.5مليون دي�ن��ار وص��وال
إلى  6.9مليارات دينار في سبتمبر ،2019
مقارنة مع  7.2مليارات دينار في أغسطس
املاضي.
وذك � ��ر ال �ت �ق��ري��ر ان ح �ص��ة ودائ� � ��ع ال �ق �ط��اع
ال �خ��اص ت��راج�ع��ت ال��ى ح�ص��ة ق��دره��ا %84
م��ن إجمالي ال��ودائ��ع ف��ي سبتمبر املاضي
مقارنة مع  %85في سبتمبر املاضي ،بينما
ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى
 %16من إجمالي الودائع مقارنة مع %15
ف��ي سبتمبر  ،2018وذل��ك الرت�ف��اع ال��ودائ��ع
الحكومية وت��راج��ع طفيف ل��ودائ��ع القطاع
ال�خ��اص ،مشيرا ال��ى تراجع ودائ��ع القطاع
ال�خ��اص ف��ي سبتمبر ع�ل��ى أس��اس سنوي
بنسبة  %0.5أي  170.9مليون دينار مقتربة
من  36.5مليار دينار ،مقارنة مع  36.6مليار
دينار في سبتمبر  ،2018في حني ارتفعت
ب�ن�س�ب��ة  %1.3ع �ن��د امل �ق��ارن��ة ع �ل��ى أس ��اس
شهري مع حجمها في أغسطس البالغ 36

إجمالي ودائع القطاع الخاص في شهر سبتمبر 2019 - 2015

مليار دينار.
واوض��ح ان ودائ��ع القطاع الخاص تتكون
م ��ن م �ج �م��وع ال � ��ودائ � ��ع ب��ال �ع �م �ل��ة امل�ح�ل�ي��ة
والودائع بالعمالت األجنبية ،حيث تشكل
الودائع بالعملة املحلية  %92.6من إجمالي
ً
ً
ودائ��ع القطاع ال�خ��اص ،مرتفعة قليال عن
نسبتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص
ف ��ي س�ب�ت�م�ب��ر  2018ال �ب��ال �غ��ة  ،%92ف�ي�م��ا
تستحوذ الودائع بالعمالت األجنبية على
النسبة الباقية.
وذك��ر التقرير ان ت��وزي��ع ال��ودائ��ع بالعملة
امل �ح �ل �ي ��ة وف � �ق ��ًا آلج ��ال � �ه ��ا ي �ش �ي��ر إل� � ��ى أن
ال ��ودائ ��ع ألج ��ل ت�م�ث��ل ال �ج��ان��ب األك �ب��ر من
ودائ ��ع ال�ق�ط��اع ال�خ��اص بالعملة املحلية،
وق��د بلغت حصتها ف��ي سبتمبر املاضي
ن �ح��و  %58.8م ��ن ودائ � ��ع ال�ع�م�ل��ة امل�ح�ل�ي��ة
م�ق��اب��ل  %59.3ف��ي ن�ف��س ال�ش�ه��ر م��ن ال�ع��ام
امل ��اض ��ي ،ب�ي�ن�م��ا ارت �ف �ع��ت ح �ص��ة ال ��ودائ ��ع
تحت الطلب بنحو طفيف والبالغة نحو
 %26من إجمالي الودائع بالعملة املحلية
في سبتمبر مقارنة مع  %25.9في سبتمبر
 ،2018وارت �ف �ع ��ت ح �ص��ة ودائ� � ��ع االدخ � ��ار
إل��ى  %15.2م��ن إج�م��ال��ي ال��ودائ��ع بالعملة
ً
امل�ح�ل�ي��ة م �ق��ارن��ة م��ع  %14.8ف��ي سبتمبر
.2018

نمو ودائع الخاص
ل �ف��ت ت �ق��ري��ر ب �ي �ت��ك ال� ��ى ان ال� ��ودائ� ��ع تحت
الطلب بلغت نحو  8.8مليارات دي�ن��ار في
سبتمبر املاضي بزيادة  %0.6على أساس
س �ن��وي ،وارت �ف �ع��ت ودائ � ��ع االدخ � ��ار بنحو
 %2.5ح�ين سجلت  5.1مليارات دي�ن��ار في
سبتمبر امل��اض��ي ،أي ب��ارت�ف��اع قيمته 127
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ع�ل��ى أس ��اس س �ن��وي ،بينما
ت ��راج �ع ��ت ودائ � � ��ع ال �ق �ط ��اع ال� �خ ��اص ألج��ل
حني بلغت  19.9مليار دينار في سبتمبر
املاضي بنحو  %0.7مقارنة مع قيمتها في
سبتمبر  .2018وعلى ذلك تراجعت ودائع
ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ب��ال�ع�م�ل��ة امل�ح�ل�ي��ة بنحو
طفيف أي  %0.1وحوالي  40مليون دينار
ع�ل��ى أس ��اس س�ن��وي أي أدن ��ى ن�م��و سنوي
ّ
خ�ل�ال ع��ام م�ض��ى وص ��وال إل��ى  33.8مليار
دينار في سبتمبر املاضي.
واش � � ��ار ال � ��ى ان ودائ � � ��ع ال� �ق� �ط ��اع ال �خ��اص
ب��ال�ع�م�لات األج�ن�ب�ي��ة ت��راج �ع��ت ل�ت�ب�ل��غ 2.7
مليار دي�ن��ار ف��ي سبتمبر امل��اض��ي بنسبة
 %7.2م �ق��ارن��ة م ��ع  2.9م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار ف��ي
سبتمبر  ،2018وذلك نتيجة تراجع الجنية
اإلسترليني بنحو  %5.4مقابل الدينار في
سبتمبر امل��اض��ي م�ق��ارن��ة م��ع نفس الشهر
م��ن  ،2018وت ��راج ��ع ال� �ي ��ورو ب�ن�ح��و %5.5

م�ق��اب��ل ال��دي�ن��ار لنفس ال�ف�ت��رة ت��أث �رًا ب��أزم��ة
خ� ��روج ب��ري�ط��ان�ي��ا م��ن االت �ح ��اد األوروب � ��ي
وعدم التوصل التفاق إلى اآلن ،فيما ارتفع
ال��دوالر األميركي على نحو طفيف بنسبة
 %0.3مقابل الدينار لنفس الفترة.
وذكر ان ودائع القطاع الخاص تحت الطلب
تراجعت في سبتمبر املاضي على أساس
ش�ه��ري بنسبة  ،%2بينما ارت�ف�ع��ت ودائ��ع
االدخ� � ��ار ب�ن�س�ب��ة  ،%1.4وارت �ف �ع��ت ودائ ��ع
ألجل بنحو  %2على أساس شهري .وعلى
ذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة
امل�ح�ل�ي��ة ف��ي سبتمبر ع�ل��ى أس ��اس شهري
بنسبة  %0.1حني بلغت  33.8مليار دينار،
مقارنة مع  33.5مليار دينار في أغسطس
املاضي .على الجانب اآلخر ارتفعت ودائع
القطاع الخاص بالعمالت األجنبية %7.7
ً
وصوال إلى  2.7مليار دينار مقارنة مع 2.5
م�ل�ي��ار دي �ن��ار ف��ي أغ�س�ط��س امل��اض��ي .وق��ال
تقرير «بيتك» ان ودائ��ع القطاع الحكومي
في البنوك املحلية الكويتية ارتفعت لتصل
إلى  6.9مليارات دينار في سبتمبر املاضي
ع�ل��ى أس ��اس س�ن��وي بنسبة  ،%7.8بينما
تراجعت على أس��اس شهري بنسبة %3.1
ع��ن حجمها ف��ي أغ�س�ط��س امل��اض��ي البالغ
نحو  7.2مليارات دينار.

املنافسة وبنسبة  %5من العطاء االفضل ،وتكون النسبة
 %10اذا كان املستثمر الذي انتهى عقده شركة مساهمة
ً
عامة ،وتضع الالئحة التنفيذية جدوال بالنسب املالئمة
التي تتفق وطبيعة مشروعات الشراكة ،وقيمة رأس املال
املوظف فيها.
وأكدت انه في حال توافرت الشروط واملتطلبات الواردة
في الشروط املرجعية الخاصة بإعادة طرح املشروع ،في
ّ
املتقدم للمشروع ،فإنه يسمح له بالدخول في
املستثمر
امل��زاي��دة ،وق��د منح القانون املستثمر ،ال��ذي انتهى عقده
افضلية ف��ي ال�ت��رس�ي��ة ،اذا اش�ت��رك ف��ي امل�ن��اف�س��ة؛ ل��ذا فإن
هيئة مشروعات الشراكة ملتزمة تطبيق أحكام القانون
رق ��م  116ل�س�ن��ة  2014وي �ت �ع�ّي�نّ ع�ل�ي�ه��ا ق �ب��ول ال �ع��روض
امل�ق��دم��ة م��ن املستثمرين امل�س�ت��وف�ين ال �ش��روط املرجعية
واملفاضلة بينهما وفق األسس املقررة قانونًا.

املستشار املالي
وع � ��ن ال� �ه ��دف م ��ن اس �ت �ب �ع��اد ك ��ل م ��ن امل �س �ت �ش��ار امل��ال��ي
واالق �ت �ص��ادي ل�ل�م�ش��روع وامل �س�ت�ش��ار ال�ف�ن��ي للمشاريع
ال�س��اب�ق��ة ع�ن��د ت��وق�ي��ع ع�ق��د التكليف لتنفيذ محتويات
دراسة الجدوى ملشروع سوق شرق مع الشركة املسؤولة،
وهي «شركة مجموعة األنظمة الهندسية» واملكلفة إلعداد
دراس ��ات ال�ج��دوى ل�ل�م�ش��روع ،على ال��رغ��م م��ن تجهيزهم
معًا (املستشار املالي والفني ومجموعة األنظمة) نحو
 18م�ش��روع  ،botث��م عند ال�ب��دء ف��ي تنفيذ م�ش��روع «،»19
وهو مشروع سوق شرق في تاريخ  2017/9/1يستبعد
وي �ح �ض��ر م �س �ت �ش��ارون ج ��دد ال ي�م�ل�ك��ون ن �ف��س ال�خ�ب��رة
الكافية في عمل املشروعات؟
قالت العقيل ،لم يجر تغيير املستشار املالي واالقتصادي
عند تكليف مستشار امل�ش��روع (ائ�ت�لاف شركات بقيادة
ش��رك��ة م �ج �م��وع��ة االن �ظ �م��ة ال �ه �ن��دس �ي��ة) ب ��إع ��داد دراس ��ة
ال �ج��دوى ال�خ��اص��ة ب�م�ش��روع س ��وق ش ��رق ،ح�ي��ث يحظر
ال �ع �ق��د رق ��م  2013/4ب �ش��أن ت �ق��دي��م خ��دم��ات اس�ت�ش��اري��ة
مل�ش��روع اع��داد دراس��ات شاملة لتقييم ال�ع�ق��ارات املقامة
ع �ل��ى أم�ل��اك ال ��دول ��ة ال �ع �ق��اري��ة ودراس� � ��ة اف �ض��ل ال �ب��دائ��ل
االستثمارية املتاحة  -املبرم بني هيئة مشروعات الشراكة
وم�س�ت�ش��ار امل �ش��روع  -ف��ي ال�ب�ن��د ال��راب��ع ع�ش��ر م�ن��ه على
مستشار املشروع التعاقد من الباطن مع اي ط��رف اخر

اال بموافقة كتابية مسبقة من الطرف االول ،حيث نص
على ان��ه ال يجوز للطرف الثاني التنازل عن ه��ذا العقد
او ج��زء منه ،او ان يتعاقد من الباطن مع اي ط��رف اخر
اال بموافقة كتابية مسبقة من الطرف االول ،وف��ي حالة
املوافقة على التنازل او التعاقد من الباطن يبقى الطرف
ال�ث��ان��ي م �س��ؤوال م��ع امل �ت �ن��ازل ل��ه ،وامل�ت�ع��اق��د م��ن الباطن
مسؤولية تضامنية عن تنفيذ كل االلتزامات املنصوص
عليها في هذا العقد امام الجهاز.
وعن املوعد القانوني الذي يتوجب على هيئة مشروعات
الشراكة بني القطاعني العام والخاص ان تلتزم به عند
اع��ادة ط��رح اي م�ش��روع م��ن مشاريع ال �ـ BOTوق��د انتهى
عقد ادارته مع الدولة؟
اوض�ح��ت ان امل��ادة  30م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  116لسنة 2014
ب �ش��أن ال �ش��راك��ة ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام وال� �خ ��اص نصت
على انه عند انتهاء عقود الشراكة تقوم الهيئة بتقييم
امل �ش��روع لتحديد امل�ق��اب��ل ال ��ذي تحصل عليه ال��دول��ة او
املستثمر حسب االحوال وتتولى اللجنة االمور التالية:
 - 1ت�ق��وم اللجنة العليا بتكليف الهيئة ب��ال�ت�ع��اون مع
ال�ج�ه��ة ال�ع��ام��ة املختصة ب�ط��رح ادارة او ادارة وتطوير
امل �ش��روع��ات ال �ت��ي ت� ��ؤول ال ��ى ال ��دول ��ة وف �ق��ا ألح �ك��ام ه��ذا
ال�ق��ان��ون قبل سنة م��ن ايلولتها اليها ف��ي منافسة وفقا
لطبيعة املشروع.
كما نصت امل��ادة  65من الالئحة التنفيذية للقانون 116
لسنة  2014على ان «ت�ق��وم الهيئة بالتعاون م��ع الجهة
العامة املختصة ،قبل انتهاء مدة االستثمار بمدة مناسبة
ال تقل عن سنتني ،بتقييم املشروع من اجل تحديد املقابل
الذي تحصل عليه الدولة او املستثمر ،بحسب االح��وال،
ولها ف��ي سبيل ذل��ك االستعانة بمن ت��راه مناسبا لهذا
ال �غ��رض ب�م��ا ف��ي ذل ��ك ال�ج�ه��ات االس �ت �ش��اري��ة امل�ح�ل�ي��ة او
االجنبية إلعداد دراسة شاملة للمشروع ووثائق طرحه،
وترفع توصياتها بهذا الشأن الى اللجنة العليا».
وق ��د ن�ص��ت امل� ��ادة  66م��ن ذات ال�لائ �ح��ة ع�ل��ى ان ت�ص��در
اللجنة العليا ق��رارا بشأن اع��ادة طرح املشروع في ضوء
التوصيات املرفوعة لها من الهيئة خالل السنة االخيرة
من م��دة االستثمار ،وللجنة العليا ان تقرر قيام الجهة
ال �ع��ام��ة ب� � ��إدارة امل� �ش ��روع او ادارت� � ��ه وت �ط��وي��ره ب �ص��ورة
مباشرة او انهاء نشاطه.

استثنت أربعة أنشطة مرخصة من تطبيقها

«أسواق المال» :إصدار تعليمات
كفاية ومتطلبات رأس المال
أع�ل�ن��ت ه�ي�ئ��ة أس� ��واق امل ��ال أم ��س ع��ن إص� ��دار وتطبيق
ت�ع�ل�ي�م��ات ك�ف��اي��ة رأس امل ��ال ل�لأش �خ��اص امل��رخ��ص لهم
ومتطلبات رؤوس األم��وال املدفوعة الجديدة الخاصة
بتراخيص قائمة األنشطة املرخص بها ،وذل��ك اعتبارًا
من أمس.
وقالت «الهيئة» إنه انطالقًا من رؤيتها الشاملة لتعزيز
البنية التشريعية ملنظومة أسواق املال ،وفي إطار سعيها
لتفعيل ال� ��دور ال��رق��اب��ي امل �ن��وط ب �ه��ا ،وإن �ش��اء منظومةٍ
رقابية ّ
فعالة تحاكي أحدث املستجدات واملعايير الدولية
امل�ع�م��ول ب�ه��ا ،ت��م اص ��دار ه��ذه التعليمات ال�ت��ي ستأتي
ع�ل��ى ه�ي�ئ��ة ك �ت��اب ج��دي��د (ال �ك �ت��اب ال�س��اب��ع ع�ش��ر) ضمن
مجموعة كتب الالئحة التنفيذية للقانون رق��م  7لسنة
 2010وسيتم تعديل بعض أحكام ذات الالئحة التنفيذية
ل�ت�ع�ك��س م�ت�ط�ل�ب��ات رؤوس األم � ��وال امل��دف��وع��ة ال�ج��دي��دة
الخاصة بتراخيص قائمة األنشطة املرخص بها.
وب� ّ�ي �ن��ت أن ��ه ت��م ت�ح��دي��د أح �ك��ام ان�ت�ق��ال�ي��ة لتطبيق ه��ذه
التعليمات ،والتي تمثلت في منح األشخاص املرخص
لهم فترة انتقالية الستيفاء متطلبات الكتاب السابع
عشر «تعليمات كفاية رأس امل��ال لألشخاص املرخص
لهم موعد أقصاه /31/12.»2020
إلى جانب منح األش�خ��اص املرخص لهم خ�لال الفترة
االنتقالية استثناء من متطلب مراجعة وتدقيق مراقب
ال �ح �س ��اب ��ات امل �س �ج �ل�ي�ن ل � ��دى ال �ه �ي �ئ��ة ل �ت �ق��ري��ر ت�ط�ب�ي��ق
التعليمات الواردة في املادتني  3 – 2من الكتاب السابع
عشر في املادة الثانية من هذا القرار.
ويمنح األشخاص املرخص لهم خيار التنازل عن فترة
ال �س �م��اح م�ق��اب��ل ت�خ�ف�ي��ض رأس امل ��ال امل ��دف ��وع وف ��ق ما
تحدده متطلبات الكتاب في املادة الثانية من هذا القرار،
وذل��ك بعد استيفاء امل��واف�ق��ات ال�لازم��ة م��ن الهيئة نحو
تخفيض رأس املال.
ويكون تطبيق الكتاب املشار إليه في املادة الثانية من
ه��ذا ال�ق��رار إلزاميًا على الشخص ال��ذي يرخص له بعد
تاريخ صدور هذا القرار.
وأض��اف��ت «ال�ه�ي�ئ��ة» ان إع ��داد وإص ��دار ه��ذه التعليمات
يمثالن استحقاقًا قانونيًا للهيئة وفقًا ألحكام القانون
رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم
نشاط األوراق املالية والئحته التنفيذية وتعديالتهما،
وت �ح��دي��دا ال�ب�ن��د رق��م  2م��ن امل ��ادة رق��م  66م��ن ال�ق��ان��ون،
وال �ت��ي ن�ص��ت ع�ل��ى أن��ه «ي�ج��ب ع�ل��ى ال�ش�خ��ص امل��رخ��ص
ل ��ه ب��ال �ع �م��ل ف ��ي إدارة ن �ش��اط األوراق امل��ال �ي��ة االل �ت ��زام
ب��ال�ض��واب��ط ال�ت��ي ت�ح��دده��ا ال�لائ�ح��ة ،وع�ل��ى األخ ��ص ما
�اف» ،فضال ع��ن امل��ادة 6 - 4
يلي :االح�ت�ف��اظ ب��رأس�م��ال ك � ٍ
من الكتاب السادس (السياسات واإلج ��راءات الداخلية
للشخص املرخص ل��ه) من الالئحة التنفيذية للقانون
رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم
نشاط األوراق املالية وتعديالتهما ،والتي نصت على أن

«للهيئة فرض متطلبات إضافية أو طلب تقارير بشكل
محدد للتأكد من أن الشخص املرخص له لديه القدرة
ع�ل��ى االس �ت �م��راري��ة ب��أع�م��ال��ه وع �ل��ى األخ ��ص االح�ت�ف��اظ
�اف ،وذل� ��ك ب �م��ا ي�ت�ن��اس��ب م��ع ح �ج��م ون��وع
ب��رأس �م��ال ك � � ٍ
أنشطة األوراق املالية التي ي��زاول�ه��ا» ،حيث تمثل هذه
التعليمات خطوة مهمة ف��ي ه��ذا اإلط��ار ،وخ��اص��ة انها
تعتبر احدى األدوات واآلليات الرقابية الفعالة التي من
شأنها تعزيز ك�ف��اءة أداء ال�ش��رك��ات املرخصة للتعامل
في األوراق املالية وضمان سالمة مراكزها املالية بشكل
ي�ت�ن��اس��ب م ��ع ح �ج��م وط�ب�ي�ع��ة امل �خ��اط��ر ال �ت��ي ت�ت�ع��رض
ً
ل �ه ��ا ،ه� ��ذا ف �ض�ل�ا ع ��ن م �س��اه �م �ت �ه��ا ف ��ي ح �م��اي��ة ح �ق��وق
امل�س�ت�ث�م��ري��ن ،وخ�ل��ق بيئة اس�ت�ث�م��اري��ة آم�ن��ة ع��ن طريق
ت��وف�ي��ر االح�ت�ي��اط��ات ال�ل�ازم��ة ل�ت��أم�ين امل�خ��اط��ر املتعلقة
بأعمال وتعامالت الشركات املرخصة ،خاصة املخاطر
الناتجة عن طرح منتجات وانشطة مالية جديدة ضمن
مراحل تطوير السوق مثل البيع على املكشوف ،واقراض
واق�ت��راض األس�ه��م ،واتفاقيات إع��ادة ال�ش��راء ،باإلضافة
إل��ى متطلبات رأس �م��ال ت�ت��واف��ق م��ع أن�ش�ط��ة مؤسسات
البنية األس��اس�ي��ة ألس ��واق امل��ال املستحدثة ف��ي السوق
(مثل الوسيط املقابل املركزي).
وأش��ارت «الهيئة» إل��ى قيامها بالتعاون مع املستشار
العاملي «شركة إرنست ويونغ لالستشارات» بإعدادهما
هذه التعليمات ،وكذلك إعدادهما كل النماذج الخاصة
بالتعليمات باللغتني :العربية واإلنكليزية ،وبتقييم
م��دى م�لاء م�ت�ه��ا لبيئة األع �م��ال ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال إج��راء
عمليات «دراس��ة األث��ر الكمي املختلفة» ،والتي أظهرت
نتائجها مالءمة تلك التعليمات لبيئة األعمال إلى حد
بعيد ،ال سيما م��ن حيث تغطيتها ك��ل أن ��واع املخاطر
امل �ص��اح �ب��ة مل �م��ارس��ة أن �ش �ط��ة األوراق امل��ال �ي��ة امل��رخ��ص
لها م��ن قبل الهيئة ،كما أظ�ه��رت نتائج التقييم أيضًا
أن معظم األش �خ��اص امل��رخ��ص لهم امل�ش��ارك�ين ف��ي هذه
املرحلة يتمتعون بمعدالت كفاية رأس�م��ال عالية وفقًا
ملتطلبات القياس املحددة في مسودة التعليمات.
وي�م�ك��ن إي �ج��از أب ��رز األس ��س ال �ت��ي ارت �ك��ز عليها إع ��داد
مسودة التعليمات في النقاط التالية:
● احتساب رأس امل��ال املطلوب بناء على املخاطر Risk
 Based Approachكأساس إلعداد التعليمات.
● يتمثل االل�ت��زام بهذه التعليمات باستيفاء الشخص
املرخص له لكل من :رأس املال الرقابي للشخص املرخص
له ،ومتطلبات رأس املال املحتسبة بناء على املخاطر.
● ج��رى إع��داد التعليمات وف��ق آلية ت��راع��ي ك��ل األدوات
امل��ال �ي��ة وأن �ش �ط��ة األوراق امل��ال �ي��ة امل��رخ �ص��ة م��ن الهيئة
ح��ال�ي��ًا ،وت�ل��ك ال�ت��ي س�ي�ج��ري ال�ع�م��ل ب�ه��ا خ�ل�ال امل��رح�ل��ة
االنتقالية مل�ش��روع تطوير ال �س��وق ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى تلك
ً
التي سيجري العمل بها مستقبال وفق الهيكل النهائي
ألنشطة األوراق املالية واألدوات املالية الجديدة.
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بورصة العقارات العالمية

إعداد :د .بلقيس دنيازاد عياشي

تتحسن
ُّ
تبليسي ..المبيعات ترتفع والسوق
بـ 9آالف دينار يمكنك شراء عقار  ..واستثماره عبر تأجيره

جورجيا
تعد جورجيا وجهة
مفضلة للمستثمرين
العقاريين العرب ،لما لها
من مميزات كثيرة ،من
بينها أن أسعار العقارات
فيها تعتبر منخفضة
نوعا ً ما ،كما أن االستثمار
العقاري فيها ذو عائد
مرتفع مقارنة باألسواق
العقارية الناشئة
المحيطة.

اقتصاد 21

أظ �ه ��رت ال �ب �ي��ان��ات ال��رس �م �ي��ة أن  7987س��ائ�ح��ًا
عربيًا جاؤوا إلى جورجيا خالل الشهر املاضي،
ف��ي ح�ي�ن ت��وق �ف��ت أع ��داده ��م ع �ن��د  5581س��ائ�ح��ًا
خالل الشهر ذاته من العام املنصرم ،ومن هؤالء
ال �س �ي��اح  1164س��ائ�ح��ًا م��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين ،ج ��اؤوا
ف��ي امل��رك��ز الثاني م��ن حيث ع��دد ال ��زوار ف��ي هذا
الشهر بعد السعوديني ،ال��ذي��ن ت�ص��دروا قائمة
أكثر املسافرين العرب الى جورجيا ،وقد بلغت

34591

أعدادهم في أكتوبر املاضي  3004سياح ،بزيادة
قدرها  %44.9على أساس سنوي.
يقول املحللون في معهد  ISETاملتخصص ،عبر
م��وق��ع  jam-newsال�ج��ورج��ي ،ان س��وق اإلس�ك��ان
ف��ي ج��ورج �ي��ا ال ي� ��زال ق��وي��ًا وم��دع��وم��ًا ب��ال�ن�م��و
االقتصادي القوي والسياحة املزدهرة في البالد،
األمر الذي رفع من متوسط سعر مبيعات الشقق
ف��ي ال�ع��اص�م��ة ت�ب�ل�ي�س��ي خ�ل�ال ال��رب��ع األول من

أس��عار العق��ارات واإليج��ارات في أبرز
 3مدن في جورجيا بالدينار الكويتي

عقاراً مباعا ً
في العاصمة
الجورجية

◄

 ،2019حيث بلغت نسبة  %7.1لتصل إلى 2351
الري ج��ورج��ي ،أي بمقدار  881دوالرا أميركيا
ل�ل�م�ت��ر امل��رب��ع ،وه ��ذا ب�ع��د ارت �ف��اع س �ن��وي ق��دره
 %12.4في الربع األخير من عام  ،2018و%16.6
في الربع الثالث و %6.6في الربع الثاني .وقدم
 ،TBC Capitalوه��و ف��رع استشاري لبنك ،TBC
ً
تقريرًا تحليليًا شامال للراغبني في االستثمار
ب�س��وق ال�ع�ق��ارات ف��ي عاصمة ج��ورج�ي��ا ،ون��ورد
سعر العقار 100م2

المدينة

سعر العقار  200م2

وسط المدينة خارج المدينة وسط المدينة

311
194
145

تبليسي
باتومي

كوتايسي

163
102
88

لكم أبرز ما جاء في التقرير:
خ�ل��ال ع� ��ام  2018ج� ��رى ب � �ي� ��ع 34591ع� �ق ��ارًا ف��ي
ت�ب�ل�ي�س��ي ب�ق�ي�م��ة إج�م��ال�ي��ة ب�ل�غ��ت  4.1م�ل�ي��ارات
الري جورجي (أي ما يعادل  420مليون دينار
كويتي) ،ب��زي��ادة ق��دره��ا %31ع��ن ع��ام  ،2017في
حني أن معدل النمو هو ضعف ما يقرب من عام
 ،2017ك�م��ا أن  %65م��ن امل�ب�ي�ع��ات تمثل الشقق
املبنية حديثا.

62200
38800
29000

إيجار العقار بالشهر

خارج المدينة وسط المدينة خارج المدينة

32600
20400
17600

97
62
46

57
42
30

بـ420
مليون دينار
خالل 2018

«إيليدزا» تستهوي
الكويتيين بعقاراتها
المغرية

البوسنة

 30ألف دينار سعر «الشقة» وسط المدينة ..و19

اليونان

ً
ألفا للفيال في الضواحي

ويقول وفق ما نقلته مجلة  The Economistاالقتصادية ،إن سوق العقارات اليونانية تتعافى بالفعل مع ارتفاع
أسعار العقارات بنسبة مذهلة بلغت  %7.7في الربع الثاني من عام .2019

بيت  100م 2في حاجيتش بـ 19ألف د.ك

سعر الشقق زاد إلى 60

استراحة  100م 2غرب سراييفو بـ 13500د .ك
يهتم الخليجيون بشراء العقارات في سراييفو ،أو حولها ،وتعد منطقة «إيليدزا»
أو «إيليجا» املكان األكثر شعبية والتي تقع في الطرف الغربي للعاصمة في
سفوح جبل «إيقمان» على طول نهر البوسنة.
وم ��ن امل �ف ��ارق ��ات ف ��ي أس �ع��ار
ال �ش �ق��ق وال �ف �ي�ل�ات أن س�ع��ر
ش � � �ق � ��ة ف� � � ��ي وس � ��ط
مدينة سراييفو
ق��د يكون أكبر
من سعر فيال
ف � ��ي ض ��واح ��ي
العاصمة ،والفرق
قد يصل إلى اكثر من
 10آالف دينار كويتي.

سعر العقار 100م2

سعر العقار  200م2

بالدينار الكويتي
إيجار العقار بالشهر

وسط المدينة

خارج المدينة

وسط المدينة

خارج المدينة

وسط المدينة

خارج المدينة

سراييفو

57000

33000

114000

66000

170

100

بانيا لوكا

44400

33800

88800

67600

133

87

بيليجينا

22300

18000

44600

36000

60

40

تركيا

الضرائب معلقة..
«لحّ ق» قبل ارتفاع
األسعار

بيت  300م 2في ضواحي سراييفو بـ 25500د.ك

		
أسعار العقارات واإليجارات في أبرز  3مدن في البوسنة
المدينة

ي � �ق� ��دم ال� �ت� �ق ��ري ��ر ص �ي �غ ��ة ي �م �ك ��ن م��ن
خ �ل�ال � �ه� ��ا م � �ق� ��ارن� ��ة ع � ��وائ � ��د ت��أج �ي��ر
العقارات بسعر الفائدة على مدخرات
الودائع الثابتة ،ووفقا لبيانات TBC
 Capitalف��إن ه��ذه اإلي� ��رادات تساوي
 ،%9.3وه��ي نسبة أعلى من الفوائد
امل �ك �ت �س �ب��ة م � ��ن م � ��دخ � ��رات ال � ��ودائ � ��ع
الثابتة ،أي املقارنة بني عدد سنوات
التأجير في مقابل معدالت الودائع
والرهن العقاري
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ي �م �ك��ن ل �ل �م ��واط ��ن ش� ��راء
ال �ع �ق��ارات م�ق��اب��ل  30أل��ف دوالر (أي
م ��ا ي� �ع ��ادل  9آالف دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي)
وتأجيره بغية الحصول على دخل
ث ��اب ��ت ،ك �م��ا ي �م �ك��ن اس � �ت � ��رداد م�ب�ل��غ
األموال التي تم إنفاقها لشراء العقار
في حوالي  10-15سنة ،وعليه يتلقى
امل��ال��ك ب�ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة ع��ائ��دا شهريا
على استثماراته األولية ،وفي الوقت
ن �ف �س��ه ي �م �ت �ل��ك ال� �ع� �ق ��ار ال� � ��ذي ت �ك��ون
قيمته أعلى منه عند الشراء.

في محاولة لتعزيز سوق العقارات اليونانية ،أعلن رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس ،عن تعليق تخفيض
الضريبة على األمالك العقارية ،التي فرضتها الحكومة اليمينية السابقة خالل األزمة االقتصادية بنسبة  30في
المئة على مدار عامين.

شهدت البوسنة في السنوات األخيرة إقباالً كبيراً من المستثمرين الخليجيين والكويتيين بشكل خاص ،والذين
يضخون أموالهم في قطاعات عدة أبرزها على اإلطالق القطاع العقاري ،كما شهدت سوق سراييفو السكنية
طفرة تطوير منذ عام  ،2015األمر الذي ساهم في إعطاء نظرة إيجابية لقطاع العقار واالستثمار فيه.

ُيظهر البحث الذي أجرته شركة Poseidon Group
وشريكتها املحلية  KSB Groupرؤي��ة إيجابية
الستعادة زخم قطاع العقارات البوسني ،ويظهر
التحليل اتجاهات العقارات اإليجابية في جميع
فئات العقارات بجميع املدن الرئيسية في البالد
م��ن م��وس �ت��ار إل ��ى س��راي�ي�ف��و وب��ان �ي��ا ل��وك��ا حتى
توزال.
وت �ب�ين ن�ت��ائ��ج ال�ب�ح��ث ال�ت�ح�ل�ي�ل��ي ،أن ال�ع��اص�م��ة
سراييفو هي مقصد للمستثمرين العقاريني.
ويقول  Dragan Kubriskicوهو مستثمر خاص:
«لقد حان الوقت اآلن لشراء العقارات ألن األسعار
أق� ��ل م ��ن أي وق� ��ت م� �ض ��ى» ،وان �خ �ف �ض��ت أس �ع��ار
ال�ع�ق��ارات ف��ي البوسنة بشكل ع��ام بنسبة %0.6
ع �ل��ى أس � ��اس س �ن ��وي ف ��ي دي �س �م �ب��ر  ،2018ب�ع��د
ان�خ�ف��اض بنسبة  %0.8على أس��اس س�ن��وي في
العام السابق .وف��ق أح��دث تقارير موقع trading
 economicsاملتخصص.
ون ��ورد لكم متوسط أس�ع��ار الشقق وال�ف�ي�لات في
س��راي�ي�ف��و ،وم ��دن أخ ��رى م��ن ال�ب��وس�ن��ة وال�ه��رس��ك،
وف��ق ب�ي��ان��ات سجلت ف��ي ال �ـ 18ش�ه��را امل��اض�ي��ة من
 34ج�ه��ة م�س��اه�م��ة م�خ�ت�ل�ف��ة ،ع�ب��ر م��وق��ع numbeo
املتخصص:

تأجير العقارات

ألف دينار
األسعار بالمناطق

قام املتخصصون في وكالة التحليل اليونانية
Geoaxis Property & Valuation Services
بتحليل الوضع في سوق العقارات ،وخلصوا
إلى أن األسعار سترتفع في عام  ،2020أما في
عام  2019فقد ارتفعت تكلفة املرافق السكنية
ف��ي ال �ب�لاد بنسبة  ،%10وف��ي ب�ع��ض املناطق
ج��رى تسجيل ارت�ف��اع كبير في األس�ع��ار ،على
سبيل املثال ارتفع السعر بنحو  %30في وسط
العاصمة اليونانية.
ي�ق��ول املحللون إن س��وق ال�ع�ق��ارات ستستمر
في االنتعاش خالل ال�ـ 12شهرًا القادمة ،حيث
ي�ت�ع��اف��ى اق �ت �ص��اد ال �ب�ل�اد س��ري �ع��ًا ،وه ��ذا وف��ق
 Giants Xilasرئيس وكالة  Geoaxisالتحليلية.
باملقارنة م��ع ال�ع��واص��م األوروب �ي��ة األخ ��رى ،ال
ت��زال أثينا تقدم أسعارا معقولة نظرا لألزمة
األخ�ي��رة التي خرجت منها ال�ي��ون��ان ،وبسبب
ع��دم اس �ت �ق��رار االق �ت �ص��اد ب ��دأت تكلفة الشقق
واملنازل الريفية واملكاتب في االنخفاض منذ
سنوات عدة ،أما اآلن فاألسعار تشهد ارتفاعًا
م �ل �ح��وظ��ًا ،ك �م��ا ي �ب��دي امل �س �ت �ث �م��رون األج��ان��ب
اه �ت �م��ام��ا ك �ب �ي��را ب ��ال� �ع� �ق ��ارات ال �ي��ون��ان �ي��ة ف��ي
القطاعني االبتدائي والثانوي.

يلحظ م��وق��ع  grekodomارت �ف��اع م�ت��وس��ط تكلفة
الشقق في املباني الجديدة من حيث املعدل السنوي
بنسبة  ،%9في حني لم ترتفع العقارات كثيرا في
السوق الثانوية إال بـ %8على أساس سنوي ،وأكد
املحللون ،الذين يراقبون تحركات األسعار في أثينا،
أن االرتفاع في الربع الثالث من  2019زاد في خمس
مناطق بالعاصمة وهيAmarusion، Peristerion، :
 Hollargus Abelokipiو .Paleo Valero
وف ��ي  Abelokipiأص �ب��ح م��ن امل �م �ك��ن اآلن ش��راء
شقق في منازل جديدة بسعر حوالي  1790يورو
لكل متر مربع ،أي أن سعر شقة مساحتها 100
متر مربع تصل إل��ى  60أل��ف دي�ن��ار ،ه��ذا يعني أن
االرتفاع في السعر وصل إلى نسبة  ،%9.85أما في
 Hollargusفالعقارات السكنية تباع بسعر 2570
ي��ورو للمتر امل��رب��ع ،أي ب��ارت�ف��اع ق��دره  %8.72عن
العام املاضي.
في  Amarusionيبلغ سعر العقار السكني 1830
ي��ورو لكل متر م��رب��ع ،ب��زي��ادة  ،%9.75أم��ا أرخ��ص
األث�م��ان فتوجد في مدينة  ،Peristerionألن��ه على
الرغم من زيادة السعر بنسبة  %9.2فإن األسعار
مستقرة عند  1500يورو فقط لكل متر مربع.

القطاع الغربي ..مقصد الكويتيين العقاري
ً
سعرا			
منطقة «كوسوداسي» األرخص

رغم أن البيانات اإلحصائية الرسمية األخيرة أظهرت أن مبيعات العقارات
لألجانب في تركيا قد انخفضت بنسبة قاربت  32%شهر أكتوبر الماضي
مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي  ،2018إال أن التسهيالت
والمغريات التي تقدمها السلطات الحكومية في تركيا قد
تدفع بمزيد من عمليات الشراء.
ويتركز شراء العقارات من قبل الكويتيين في الفترة األخيرة على منطقة
كوسوداسي التي يبدو أنها أصبحت مكانا ً جاذبا ً للمواطنين الباحثين عن
استثمار عقاري ناجح.

يؤكد الخبراء العقاريون أنه يمكن تقسيم القطاع العقاري في تركيا إلى أربعة قطاعات،
ً
أول �ه��ا ال�ش�م��ال��ي ال ��ذي يشمل م��دن «اس�ط�ن�ب��ول» و«ب ��ورص ��ة» وص ��وال إل��ى «ط��راب��زون»
و«أنقرة» ،أما القطاع الجنوبي فيحوي مدن «أنطاليا» و«ميرسن» و«أدانا» ،ومن حيث
األش�ه��ر فنجد «أن�ط��ال�ي��ا» ب�لا ش��ك مل��ا تتميز ه��ذه امل��دي�ن��ة م��ن م�ح�ت��وى س�ي��اح��ي ج��ذاب
للكويتيني بشكل خ��اص ،لكن بالرغم من ه��ذه الجاذبية السياحية ،إال أن الخليجيني
بشكل عام والكويتيني بشكل خاص لم يتجهوا لالستثمار العقاري في هذه املنطقة.
القطاع الشرقي في تركيا لم يكتشف بشكل كبير من قبل املستثمرين الكويتيني في
مجال العقارات ،لسبب رئيسي وهو صعوبة الوصول إلى هذه املناطق ،التي تتطلب
ال�ق�ي��ادة ب��ال�س�ي��ارات ل�س��اع��ات ط��وي�ل��ة ،وب��ال��رغ��م م��ن ذل��ك ف��إن الحكومة التركية تسعى
لبناء مشاريع لخطوط سريعة ملحاولة رب��ط ه��ذه املناطق مع الجهات األخ��رى الغنية
باملستثمرين.
أم��ا ال�ق�ط��اع ال�غ��رب��ي ف��ي تركيا فهو املفضل م��ن قبل الخليجيني والكويتيني تحديدًا
لالستثمار فيه ،فهذه املنطقة مشهورة بالسياحة البحرية ومحط اهتمام الكويتيني
الذين ق��ام��وا ،خ�لال السنوات الخمس األخ�ي��رة ،بشراء كميات كبيرة من العقارات وما
زال��ت من أشهر مناطقها «إزمير» و«كوسوداسي» و«ب��ودروم» و«مرمريز» و«فتحية»،
كما تعتبر «بودروم» من املناطق التي تحوي أغلى العقارات ،أما أرخصها فنجدها في
«كوسوداسي».

بـ 7

آالف دينار للشقة
تسهيالت في السداد
بأقساط شهرية بين

أسعار الشقق في كوسوداسي
(بالدينار الكويتي)
السعر

نوع العقار

 9 - 7آالف

غرفة  +صالة
 +مطبخ  +حمام

ً
ألفا
12 - 10

غرفتين  +صالة
 +مطبخ  +حمام

ً
ألفا
17 - 15

 3غرف  +صالة
 +مطبخ  2 +حمام

ً
ألفا
27 - 25

شقة دوبلكس  5غرف
 +صالة  +مطبخ
 3 +حمامات

 300و400

دينار

اإلق�ب��ال الكبير للكويتيني على القطاع
ال � �غ ��رب ��ي ف � ��ي ت ��رك � �ي ��ا ،ي � �ع� ��ود ب �ش �ك��ل
أساسي إلى مميزات هذه املنطقة التي
تملك إطاللة جميلة على البحر ،كما أن
العقارات فيها تتنوع بني شقق ومنازل
وحتى محال ،إضافة إل��ى التسهيالت
ال�ك�ب�ي��رة امل �ت��واف��رة ف��ي ط��رق ال��دف��ع من
أج��ل الحصول على العقارات في هذه
املنطقة.
ويعود سبب انخفاض أسعار العقارات
في هذه املنطقة أيضًا ،إلى أن املعروض
من العقارات كثير ،في حني أن الطلب
أقل ،كما أن هناك تسهيالت كبيرة في
عمليات الدفع ،وه��ذا من أب��رز املغريات
املقدمة للمستثمرين عند ش��راء عقار
في تركيا ،فيمكن تقسيط الدفع بشكل
م ��ري ��ح ع� �ب ��ر أق � �س� ��اط ش� �ه ��ري ��ة ت�ص��ل
قيمتها م��ا ب�ين  300إل��ى  400دي�ن��ار
كويتي.
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BUSINESS

يتخلله سحب على سيارتي رينو

مجموعة د .سليمان الحبيب الطبية
تنظم امتحان الزمالة األيرلندية
في الطب الباطني

«الوطني» ّ
يتوج أكثر من  100فائز في سباق المشي
ي �ت� ّ�وج ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي أك�ث��ر من
 100ف��ائ��ز ف��ي ن �ه��اي��ة س �ب��اق ال��وط�ن��ي
ل �ل �م �ش��ي ،امل �ق ��رر أن ي�ن�ط�ل��ق ف ��ي ع��ام��ه
ال �خ��ام��س وال �ع �ش��ري��ن ي ��وم ال �س �ب��ت 7
ديسمبر.
ً
ويعد البنك الوطني برنامجًا حافال
ل �ي��وم ال �س �ب ��اق ،ي�ت�ض�م��ن ال �ع��دي��د من
املفاجآت والجوائز القيمة للمشاركني
واملتسابقني ،حيث سيجري في نهاية
ال� �س� �ب ��اق ت �ت��وي��ج  100ف� ��ائ� ��ز ،ب�ي�ن�ه��م
املتسابقون العشرة األوائل من الفئات
العشر املشاركة من النساء وال��رج��ال،
ب��اإلض��اف��ة ال��ى السحب على سيارتي
ري� �ن ��و م ��ن م �ج �م��وع��ة ال �ب ��اب �ط�ي�ن ،إل��ى
جانب توزيع جوائز فورية ومسابقات
ت� �ف ��اع� �ل� �ي ��ة م� � ��ع ال � �ج � �م � �ه� ��ور امل� � �ش � ��ارك
ومفاجآت وفعاليات مسلية أخرى.
وي� �س� �ت� �م ��ر ال� �ت� �س� �ج� �ي ��ل ع � �ل� ��ى امل� ��وق� ��ع
االلكتروني للبنك الوطني املخصص
،NBKWalkathon.com
ل� �ل� �س� �ب ��اق
وذل � ��ك ل �غ��اي��ة  27ن��وف �م �ب��ر  .2019أم��ا
ّ
م�ق��ر التسجيل ال �خ��اص بتسلم أرق��ام
املتسابقني فسيفتح أبوابه ابتداء من
ي ��وم ال�خ�م�ي��س  28ن��وف�م�ب��ر  2019في
مواقف الجزيرة الخضراء على شارع
ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي .وس �ي �ك��ون ع �ل��ى كل
متسابق االلتزام بارتداء رقم السباق

عبدالمحسن الرشيد

ملصق سباق الوطني للمشي

ّ
ال � � ��ذي ت� �س ��ل� �م ��ه ،ح� �ي ��ث ي �ت �م �ي��ز ال ��رق ��م
ب��اح�ت��وائ��ه على شريحة ذك�ي��ة تسمح
ل �ك��ل م �ت �س��اب��ق م �ع��رف��ة وق � ��ت م �س��اف��ة
السباق املقطوعة خالل السباق ،الذي
ّ
سيكون تحت إشراف حكام معتمدين
م��ن االت �ح��اد ال�ك��وي�ت��ي ألل �ع��اب ال�ق��وى
للهواة.
وق� � � ��ال امل � ��دي � ��ر ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ف � ��ي إدارة
ال� �ع�ل�اق ��ات ال� �ع ��ام ��ة ف ��ي ب �ن��ك ال �ك��وي��ت
ال � ��وط� � �ن � ��ي ،ع � �ب� ��دامل � �ح � �س� ��ن ال� ��رش � �ي� ��د:
«ال �ج �م �ي��ع م��دع��و ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ه��ذا
الحدث الرياضي األكبر على مستوى
الكويت .ويحتفل هذا السباق بيوبيله

الفضي بمرور خمسة وعشرين عامًا
ع �ل ��ى ان� �ط�ل�اق ��ه ،ح �ي ��ث ك � ��رس م �ف �ه��وم
ال��ري��اض��ة ل�ح�ي��اة وص �ح��ة أف �ض��ل على
مدى عقدين ،كما نجح في حشد آالف
املشاركني من مختلف األعمار للمشي
جنبًا إلى جنب ،وهذا ما سيكون عليه
املشهد في  7ديسمبر ،حيث ينتظرنا
ي� � ��وم ري � ��اض � ��ي ح� ��اف� ��ل ب ��ال� �ع ��دي ��د م��ن
النشاطات والفعاليات واملفاجآت ،إذ
سيقام حفل ختامي ضخم في نهاية
السباق في شاطئ الشويخ».
وأض� � � ��اف ال ��رش� �ي ��د« :ي � �ح� ��رص ال �ب �ن��ك
ال��وط �ن��ي س �ن��وي��ًا ع �ل��ى ت �ق��دي��م رس��ال��ة

اجتماعية وتوعوية جديدة من خالل
س�ب��اق امل �ش��ي ،ال ��ذي يحمل ه��ذا ال�ع��ام
ش � �ع� ��ارًا ج� ��دي � �دًا (خ � �ط� ��وة واح� � � ��دة ق��د
تغير ح�ي��ات��ك) ،ب�ه��دف التشجيع على
ال��ري��اض��ة وأه�م�ي��ة ال�ت��وع�ي��ة الصحية
ال�ت��ي ي��واص��ل البنك تبنيها ونشرها
كجزء من مسؤوليته االجتماعية».
وي �ش��ار إل ��ى أن ال �س �ب��اق ي�ف�ت��ح م�ج��ال
املشاركة ملن عمره  12عامًا وم��ا فوق.
وق� ��د خ �ص��ص ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي
ف �ئ��ة ل�ل�م�ت�س��اب�ق�ين م �م��ن ت� �ج ��اوزوا 60
م��ن ع�م��ره��م وف�ئ��ة ل ��ذوي االح�ت�ي��اج��ات
الخاصة.

في نقلة نوعية بمجال التعليم والتدريب
ال �ط �ب��ي امل �س �ت �م��ر ،ن �ج �ح��ت م �ج �م��وع��ة د.
س� �ل� �ي� �م ��ان ال� �ح� �ب� �ي ��ب ال� �ط� �ب� �ي ��ة ب � ��اإلع � ��داد
وال�ت�ن�ظ�ي��م الم �ت �ح��ان ال��زم��ال��ة االي��رل �ن��دي��ة
لألطباء  MRCPIفي الطب الباطني وألول
مرة بالقطاع الطبي الخاص ،حيث تم ذلك
بمستشفى د .سليمان الحبيب بالريان.
وق ��د ج� ��اءت ه ��ذه ال �خ �ط��وة ب�ع��د أن ق��ام��ت
إدارة ال� �ش ��ؤون األك��ادي �م �ي��ة ب��امل�ج�م��وع��ة
م��ؤخ �رًا ب�ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة ت �ع��اون مشترك
مع الكلية امللكية االيرلندية لألطباء ،يتم
ب�م��وج�ب�ه��ا ق �ي��ام م�س�ت�ش�ف�ي��ات امل�ج�م��وع��ة
بتنظيم امتحانات الجزء الثاني والنهائي
ل��زم��ال��ة ال�ك�ل�ي��ة امل�ل�ك�ي��ة االي��رل �ن��دي��ة ،حيث
ت� �ه ��دف م� ��ن وراء ذل � ��ك إل � ��ى ت �ط��وي��ر أداء
امل � �م� ��ارس �ي�ن ال� �ص� �ح� �ي�ي�ن ورف � � ��ع م �س �ت��وى
كفاءتهم وخلق فرص عالية للكادر الطبي
في مجال التعليم والتدريب وتماشيًا مع
الرؤية الوطنية للمملكة .2030
وقال الدكتور عوض ُ
العمري نائب الرئيس
امل�ش��ارك للشؤون األكاديمية والطبية أن
سياسة املجموعة منذ تأسيسها تعتبر أن
التعليم الطبي جزء ال يتجزأ من أهدافها
ومرتكزاتها في الرعاية الصحية ،إذ قامت
املجموعة خ�لال األع��وام املاضية بتنظيم

لدعم مشاريع الشباب

تأهل  3مبادرين إلى المرحلة النهائية
من جائزة كيبكو تمكين
أع� �ل� �ن ��ت ش� ��رك� ��ة م � �ش� ��اري� ��ع ال� �ك ��وي ��ت
ال �ق��اب �ض��ة وم��ؤت �م��ر ت�م�ك�ين ال�ش�ب��اب
عن أسماء الشركات الثالث الناشطة
ف� ��ي ق� �ط ��اع ��ي اإلع � �ل� ��ام اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ،ال �ت��ي ت��أه �ل��ت إل��ى
ال�ج��ول��ة النهائية م��ن ج��ائ��زة كيبكو
تمكني ل��دع��م م�ش��اري��ع ال�ش�ب��اب لعام
.2019
أم ��ا ال �ش��رك��ات ال �ث�ل�اث ال �ت��ي ت��أه�ل��ت
ف �ك��ان��ت «دروب إن» @،dropin_kw
وه ��و ت�ط�ب�ي��ق خ��دم��ات ك��ون�س�ي�ي��رج،
يمكن للمستخدم م��ن خالله الطلب
م��ن متاجر ف��ي ال �ج��وار ،و«ف�ن��اج�ين»
@ ،fanajeenbooksوه � ��و ت�ط�ب�ي��ق
ل � �ق� ��راءة أه� ��م األف � �ك� ��ار وال� �ف ��وائ ��د ف��ي
الكتب أو االستماع إليها في أقل من
 20دقيقة ،و«روت�ين» @،lets.routine
وه � � ��و ت� �ط� �ب� �ي ��ق الخ � �ت � �ي� ��ار وج � �ب� ��ات
صحية واالشتراك فيها.
وقام املتقدمون خالل جولة التحكيم
األول� � � ��ى ب �ت �ق��دي��م ع � ��رض إي� �ض ��اح ��ي،
تراوحت مدته بني  5و 7دقائق للجنة
ال �ت �ح �ك �ي��م ،ال �ت��ي ض �م��ت م�م�ث�ل�ين عن
ش ��رك ��ات م �ج �م��وع��ة ش ��رك ��ة م �ش��اري��ع
الكويت ،شملت بنك برقان ،ومجموعة
ال �خ �ل �ي��ج ل �ل �ت��أم�ي�ن ،و ،OSNوش��رك��ة
كامكو لالستثمار ،وشركة العقارات
امل� �ت� �ح ��دة ،وش ��رك ��ة ال �ق��ري��ن ل�ص�ن��اع��ة
ال �ك �ي �م��اوي��ات ال �ب �ت��رول �ي��ة ،وي��ون��اي�ت��د
ن�ت��وورك��س ،والجامعة األميركية في
الكويت وإذاعة مارينا .FM

مؤتمرات ون��دوات علمية عاملية ومحلية
بهدف االرتقاء بمستوى الخدمات الطبية
املقدمة للمرضى واملراجعني.
وأض� � ��اف د .ال � ُ�ع� �م ��ري أن إدارة ال� �ش ��ؤون
األك��ادي �م �ي��ة ب��امل �ج �م��وع��ة أض �ح��ت تمتلك
خ � �ب� ��رات م� �ت ��راك� �م ��ة ف� ��ي م� �ج ��ال ال� �ت ��دري ��ب
وال �ت��أه �ي��ل وح �ق �ق��ت ن �ج��اح��ات م�ت�ت��ال�ي��ة،
حيث وقعت العديد من اتفاقيات التعاون
م� ��ع ك� �ب ��ري ��ات ال� �ج ��ام� �ع ��ات وامل ��ؤس� �س ��ات
العاملية من أج��ل خلق جو تعليمي مميز
وفق أفضل املمارسات واملعايير املعتمدة
دوليًا.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ال��دك�ت��ور مقبل الحديثي
امل ��دي ��ر ال �ط �ب��ي مل�س�ت�ش�ف��ى ال ��ري ��ان ان� ��ه قد
ت ��م ت �ك �ل �ي��ف اس� �ت� �ش ��اري ال� �ط ��ب ال �ب��اط �ن��ي
ب��امل�س�ت�ش�ف��ى د .ص�ل�اح ال �ش �ف �ي��ع ل��رئ��اس��ة
لجنة التنظيم واإلع� ��داد ل�ه��ذا االم�ت�ح��ان،
وت� � ��م اإلع� � �ل� ��ان ع� �ن ��ه م � ��ن أج� � ��ل اس �ت �ق �ب��ال
املتقدمني والبدء في تلقي طلبات األطباء.
وق��د وص��ل ع��دد املتقدمني ل�ه��ذا االختبار
ألكثر من  40طبيبًا وطبيبة من جنسيات
م�خ �ت �ل �ف��ة م ��ن داخ � ��ل امل �م �ل �ك��ة وخ ��ارج �ه ��ا،
ك�م��ا ب�ل��غ ع��دد املمتحنني  10استشاريني
معتمدين م��ن الكلية امللكية ل�لأط�ب��اء من
عدة كبريات املستشفى.

 KIBشريك لندوة «التمويل اإلسالمي»
لجنة التحكيم تستمع إلى إحدى المتقدمات

وب � � �ه� � ��ذه امل � �ن� ��اس � �ب� ��ة ،ق � ��ال � ��ت امل� ��دي� ��ر
التنفيذي الت �ص��االت امل�ج�م��وع��ة في
ش��رك��ة امل �ش��اري��ع ،إي �م��ان ال �ع��وض��ي:
ً
ّ
«أود أوال التوجه بالشكر إلى جميع
املبادرين الشباب ،الذين شاركوا في
هذه الجائزة السنوية ،التي يستمر
م� �س� �ت ��وى امل� �ن ��اف� �س ��ة ب �ي�ن ال� �ش ��رك ��ات
امل �ش��ارك��ة ب��االرت �ف��اع ك��ل ع� ��ام ،األم��ر
ّ
ال � ��ذي ي �ع��ق��د م �ه �م��ة ل �ج �ن��ة ال�ت�ح�ك�ي��م
ف ��ي اخ �ت �ي��ار امل �ت��أه �ل�ين إل ��ى ال�ج��ول��ة
ال �ن �ه ��ائ �ي ��ة .ل �ق ��د أظ� �ه ��ر ال� �ع ��دي ��د م��ن
املبادرين الشباب إمكانات وق��درات
كبيرة ،ونحن س�ع��داء إلل�ق��اء الضوء
على ه��ؤالء م��ن خ�لال ج��ائ��زة كيبكو
ت �م �ك�ي�ن .ك �م��ا ّ
أود أن اس �ت �غ��ل ه��ذه
املناسبة ألت��وج��ه بالشكر والتقدير

لجميع ال��زم�لاء م��ن مجموعة شركة
امل �ش��اري��ع ،ال��ذي��ن ش��ارك��وا ف��ي لجان
التحكيم».
م � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ،ق � � ��ال رئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن��ة
امل �ن �ظ �م��ة مل ��ؤت� �م ��ر ت �م �ك�ي�ن ال� �ش� �ب ��اب،
ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ع��دس��ان��ي« :ي�س�ت�م��ر
ع� ��دد امل� �ش ��ارك�ي�ن ف ��ي ه� ��ذه ال �ج��ائ��زة
ب ��االرت� �ف ��اع ك ��ل ع� ��ام ،ون �ح��ن س �ع��داء
ب � �ع� ��دد امل � �ب� ��ادري� ��ن ال� �ش� �ب ��اب ال ��ذي ��ن
ش��ارك��وا ه��ذا ال �ع��ام .ك��ان��ت ال�ع��روض
اإليضاحية التي شاهدناها واع��دة
ب� �ش� �ك ��ل ك � �ب � �ي� ��ر ،ون � ��أم � ��ل أن ت �ش �ك��ل
امل �ش��ارك��ة ف��ي ج��ائ��زة ك�ي�ب�ك��و تمكني
تجربة تعليمية ألصحاب املشاريع
ح � ��ول ك �ي �ف �ي��ة ت �س��وي��ق م �ش��اري �ع �ه��م
ل�ل�م�س�ت�ث�م��ري��ن امل�ح�ت�م�ل�ين ب�ن�ج��اح».

وس �ي �ج��ري ت�ن�ظ�ي��م ج��ول��ة ال�ت�ح�ك�ي��م
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ف ��ي ش �ه��ر دي �س �م �ب��ر ،على
أن ي �ج��ري اإلع �ل�ان ع��ن ال �ف��ائ��ز خ�لال
فعاليات مؤتمر تمكني الشباب.
يذكر أن الفائز يحصل على الجائزة
ال� �ك� �ب ��رى ،ال� �ت ��ي ت �ب �ل��غ ق �ي �م �ت �ه��ا 100
أل� � ��ف دوالر أم � �ي� ��رك� ��ي ،ه � ��ي ع� �ب ��ارة
ع ��ن م �ج �م��وع��ة واس� �ع ��ة م ��ن خ��دم��ات
االستشارات املالية واالستراتيجية
وال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة ودراس� � � � � ��ات ال� �س ��وق
وال � � �ت� � ��أم �ي ��ن وخ� � � ��دم� � � ��ات إع �ل��ان� � �ي � ��ة،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ج��ائ��زة نقدية بقيمة
 15ألف دوالر أميركي ،كما سيحصل
ال�ف��ائ��زان باملركزين الثاني والثالث
ع �ل��ى  10آالف وخ �م �س��ة آالف دوالر
أميركي على التوالي.

شارك بنك الكويت الدولي  KIBكشريك حصري في
الندوة الحوارية ملؤسسة أخبار التمويل اإلسالمي
 IFNلعام  ،2019التي نظمتها مجموعة رد موني
 REDmoneyبتاريخ  12نوفمبر ال�ج��اري في فندق
جي دبليو ماريوت ،لتسليط الضوء على االستثمار
والتمويل ورأس املال اإلسالمي في الكويت.
ول� �ق ��د م �ث��ل  KIBف ��ي ال �ج �ل �س��ات ال� �ح ��واري ��ة أج ��اي
ت ��وم ��اس،امل ��دي ��ر ال �ع ��ام ل �ل��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة .وت�ض�م�ن��ت
ق��ائ �م��ة امل �ت �ح��دث�ين م �ج �م��وع��ة م ��ن ك �ب��ار امل�خ�ت�ص�ين
وص �ن��اع ال �ق��رار وم��وظ�ف��ي ال �ب �ن��وك ،وم�خ�ت�ص�ين في
التكنولوجيا امل��ال�ي��ة والهيئات التنظيمية ،الذين
ن��اق �ش��وا ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة امل�ت��واف �ق��ة م��ع أح�ك��ام
الشريعة اإلسالمية وبيئة االستثمار في الكويت،
وتطوير أسواق رأس املال اإلسالمي وإدارة األصول،
إل � ��ى ج ��ان ��ب ت��وض �ي��ح ت �ط �ب �ي �ق��ات ال ��وق ��ف م�ح�ل�ي��ًا،
وفرص االستثمار املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية،
باإلضافة إلى تطورات التكنولوجيا املالية «فنتك».
وح � ��ول م �ش��ارك �ت��ه ف ��ي ال� �ن ��دوة ال� �ح ��واري ��ة ،ص��رح
أج � ��اي ت ��وم ��اس أن� ��ه ن��اق��ش ال �خ ��دم ��ات امل�ص��رف�ي��ة
واالس�ت�ث�م��اري��ة امل�ت��واف�ق��ة م��ع الشريعة اإلسالمية

أجاي توماس

ف��ي ال�ك��وي��ت ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى التمويل واالستثمار
اإلسالمي في السوق الكويتية ،كما سلط الضوء
ع�ل��ى م��ن أي ��ن ت�ت��دف��ق ال �ص �ف �ق��ات؟ وم ��ن أي ��ن ي��أت��ي
االس�ت�ث�م��ار؟ وإل��ى أي��ن يتجه؟ مشيرًا إل��ى أن KIB
يسعى إل��ى إص��دار امل��زي��د م��ن منتجات رأس امل��ال
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ،م �ث��ل ال �ص �ك��وك وص �ف �ق��ات ال �ت �م��وي��ل
امل �ش �ت��رك ال �ت��ي أط �ل �ق �ه��ا خ �ل�ال ال �س �ن��وات ال�ق�ل�ي�ل��ة
امل��اض �ي��ة ل�ت�ل�ب�ي��ة اح �ت �ي��اج��ات ال �ت �م��وي��ل وت �ع��زي��ز
االستثمار وتنويع قاعدة رأسماله.

احتفاال ً بمرور  40عاماً على العالقات الكويتية  -الكورية الجنوبية

 AUMتستضيف فرقة الكوكي وون العالمية
■ العثمان AUM :تسعى إلى تحقيق التبادل الثقافي وتعزيز مفهوم التنوّ ع
ب �م �ن��اس �ب��ة م � ��رور  40ع��ام��ًا ع �ل��ى ال �ع�لاق��ات
الدبلوماسية ،والشراكة املثمرة بني الكويت
وك� ��وري� ��ا ال �ج �ن��وب �ي��ة ،اس �ت �ض��اف��ت ج��ام �ع��ة
الشرق األوسط األميركية  AUMفي مركزها
ً
الثقافي احتفاال للسفارة الكورية الجنوبية
ّ
تضمن
يوم الخميس  14نوفمبر  ،2019الذي
ع��رض��ا ل�ف��ري��ق ال�ك��وك��ي وون االس�ت�ع��راض��ي
من األكاديمية العاملية للتايكواندو ،وذلك
بحضور السفير ال�ك��وري ه��ون��غ ي��ون��غ جي
وعدد من السفراء لدى دولة الكويت ،والذين
ت� ّ�م��ت دع��وت �ه��م م ��ن ق �ب��ل ال �س �ف ��ارة ،وم�ن�ه��م:
س �ف �ي��ر ط��اج �ي �ك �س �ت��ان زب �ي��د اهلل زب� �ي ��دوف،
سفير الصني لي مينغ قانغ ،سفير ماليزيا
داتو محمد علي سالمات ،سفير جمهورية
فيتنام ترينه مينه مانه ،سفير قرغيزستان
س��ام��ارك��ول أدام �ق��ول��وف��ا ،سفير سلوفاكيا
إيجور هايدوشيك ،سفير اندونيسيا تري
ت ��اري ��ات ،س�ف�ي��ر ج �م �ه��وري��ة م �ص��ر ال�ع��رب�ي��ة
طارق القوني ،سفير رومانيا دانيل تناسي،
سفير جمهورية ه�ن��دوراس لويس الونزو
غااليانو ،رئيس مكتب املفوضية السامية
ل�لأم��م امل�ت �ح��دة ل �ش��ؤون ال�لاج�ئ�ين ال��دك�ت��ور
ّ
س ��ام ��ر ح � ��دادي � ��ن ،وم �م ��ث �ل�ي�ن ع� ��ن س� �ف ��ارات
فيتنام ،هولند ،تايلتد ،بلجيكا واملكسيك.
ك� � �م � ��ا ح� � �ض � ��ر ال� � �ح� � �ف � ��ل أي � � �ض� � ��ا ع � � � ��دد م��ن
الدبلوماسيني ورجال األعمال والفاعليات
ال �س �ي ��اس �ي ��ة وال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة،
ورئ � �ي ��س م �ج �ل��س أم � �ن ��اء ج��ام �ع��ة ال �ش��رق
األوس��ط األميركية فهد العثمان ،وأعضاء
هيئة التدريس والطالب في .AUM

االس �ت �ع��راض��ي ل �ل �ت��اي �ك��وان��دوا ،وه� ��ي ال�ف��ن
القتالي األق��وى واألك�ث��ر شعبية ف��ي العالم
بحسب اإلحصاءات ،والتي أصبحت عاملية
م��ع انضمامها لأللعاب األومل�ب�ي��ة ،وغيرها
م��ن امل�س��اب�ق��ات ح��ول ال �ع��ال��م .ك�م��ا اش�ت�ه��رت
ه ��ذه ال��ري��اض��ة ف��ي ب �ل��دان ال �ش��رق األوس ��ط،
ومنها الكويت ،منذ نحو أربعني عامًا ،مع
دخول عدد من الشركات الكورية الجنوبية
ال �ك �ب ��رى إل � ��ى ال� �ب�ل�اد ك �ش��رك �ت��ي ه �ي��ون��داي
ّ
وسامسونغ ،وب��دأت العالقات تتوطد أكثر
ب�ي�ن ال �ك��وي��ت وج �م �ه��وري��ة ك ��وري ��ا ع �ل��ى كل
املستويات ،بحيث ج��رى إن�ش��اء ن��اد خاص
بالتايكواندو لتدريب الشباب الكويتي».

عرض قتالي مبهر
جانب من العرض المبهر

ف ��ي ب ��داي ��ة االح �ت �ف��ال أل �ق��ى رئ �ي��س مجلس
أمناء جامعة الشرق األوسط األميركية فهد
ً
كلمة ّ
رحب فيها بسفير جمهورية
العثمان
ك ��وري ��ا وال� ��وف� ��د امل� ��راف� ��ق ل � ��ه ،وب��ال �ض �ي��وف
املشاركني باالحتفال بمناسبة مرور أربعني
ع ��ام ��ًا ع �ل��ى ال� �ع�ل�اق ��ات ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ب�ين
دول��ة الكويت وجمهورية كوريا الجنوبية.
ولفت العثمان إلى أن رسالة جامعة الشرق
األوس ��ط األم�ي��رك�ي��ة ل��دي�ه��ا ج �ن��اح��ان ،األول
هو توفير تجربة تعليمية للطالب تواكب
ّ
تطور القرن الحادي والعشرين ،لتمكينهم
م��ن االس�ت�ع��داد لخوض التجارب الحياتية
بشكل عام ،واملهنية بشكل خاص.

الفرقة الكورية «كوكي وون العالمية»

أم ��ا ال �ث��ان��ي ف �ه��و دور  AUMف��ي تسهيل
وت ��وف� �ي ��ر ال ��وع ��ي وال � �ت � �ط � ّ�ور ف ��ي ال �ك��وي��ت
وامل �ن �ط �ق ��ة ف� ��ي م � �ج� ��االت ع � � ��دة ،ك��ال �ث �ق��اف��ة
والعلوم واالقتصاد وغيرها.
وأض � � ��اف« :ان إن� �ش ��اء م��رك��ز ث �ق��اف��ي ب�ه��ذا
التطور والجمال هو شهادة على التزامنا
ب��رس��ال��ة  ،AUMوان اح�ت�ف��ال�ن��ا ال �ي��وم هو
مثال على سعينا لاللتزام بهذه الرسالة
وبتحقيق التبادل الثقافي وتعزيز مفهوم
ّ
التنوع بني الشعوب في مجتمعنا عموما
وفي  AUMخصوصا».
وخ �ت��م ال�ع�ث�م��ان ش��اك �رًا س�ف�ي��ر ج�م�ه��وري��ة
ك ��وري ��ا وال� ��وف� ��د امل� ��راف� ��ق وف ��ري ��ق ج��ام �ع��ة

الشرق األوسط األميركية على تنظيم هذا
العرض.

التبادل الثقافي
ب � ��دوره ،ش�ك��ر ال�س�ف�ي��ر ال �ك��وري ه��ون��غ ي��ون��غ
ج� ��ي ج ��ام �ع ��ة ال � �ش� ��رق األوس� � � ��ط األم �ي��رك �ي��ة
ورئ�ي��س مجلس أمنائها فهد العثمان على
استضافتهم لالحتفال ،كما شكر الحضور
وال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة ال� �ت ��ي ش ��ارك ��ت ف��ي
ه��ذه املناسبة امل�م� ّ�ي��زة لالحتفال بالعالقات
الدبلوماسية بني دول��ة الكويت وجمهورية
كوريا.
ّ
واع �ت �ب��ر أن� ��ه خ�ل��ال ه� ��ذه ال� �س� �ن ��وات ن��ظ�م��ت

س� � �ف � ��ارة ك � ��وري � ��ا ال� �ج� �ن ��وب� �ي ��ة ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
النشاطات الثقافية ،التي ّ
عرفت باملوسيقى
وال��درام��ا وال�ت��راث ال�ك��وري وغ�ي��ره ،انما هذا
االحتفال له ميزة خاصة ،بحيث تستضيف
ال�س�ف��ارة ف��ري��ق ال�ك��وك��ي وون االس�ت�ع��راض��ي
للتايكواندو ،الفتًا إل��ى أن التايكواندو هي
واحدة من الفنون القتالية الكورية التقليدية
وال��ري��اض��ة ال��وط�ن�ي��ة ف��ي ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة،
حيث جرى إنشاؤها ووضع قوانينها.
وق� � � ��ال ال� �س� �ف� �ي ��ر ي� ��ون� ��غ ج� � ��ي« :أن� � � ��ا س �ع �ي��د
ب��وج��ودي ف��ي  ،AUMوه��ي واح��دة م��ن أكثر
ال �ج��ام �ع��ات ت �م� ّ�ي �زًا ف ��ي ال �ك��وي��ت وامل �ن �ط �ق��ة،
وت �س �ت �ض �ي��ف ال � �ي� ��وم ف ��ري ��ق ال� �ك ��وك ��ي وون

ه� ��ذا وق� ��د ت �ض� ّ�م��ن ال �ح �ف��ل ع ��رض ��ا ل�ف��ري��ق
ال� �ت ��اي� �ك ��وان ��دو ال� �ك ��وي� �ت ��ي ،وآخ � � ��ر ل �ف��ري��ق
الكوكي وون االستعراضي من األكاديمية
العاملية للتايكواندو في كوريا الجنوبية.
ُ
وتعتبر هذه الفرقة من أشهر فرق عروض
ّ
ال �ت��اي �ك��وان��دو ح ��ول ال �ع��ال��م ،ح �ي��ث ق��دم��ت
عروضا مختلفة في أكثر من  120دولة.
وق ��د ق� ّ�دم��ت ال �ف��رق��ة ع��رض��ًا م�ب�ه�رًا للفنون
القتالية وحركات الدفاع عن النفس ،وأبرز
تقنيات التايكواندو ت�ق� ّ�دم��ا ،التي تعتمد
ع �ل��ى ال �ت��رك �ي��ز وت��وج �ي��ه ال� ��رك �ل�ات ب�ش�ك��ل
أس ��اس ��ي .ك�م��ا ق ��ام أع �ض��اء ف��ري��ق ال�ك��وك��ي
وون في نهاية االحتفال بإشراك الجمهور
بالعرض ،من خالل تعليمهم بعض الفنون
القتالية األولية للتايكواندو.
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«دار الشفاء»
يعقد المؤتمر األول للمخ واألعصاب

مشاركون في المؤتمر الطبي

عقد مستشفى دار الشفاء املؤتمر األول للمخ
واألعصاب تحت عنوان Neurology Updates
 ،in Medical Practiceإلى جانب ورشة عمل
لتخطيط امل��خ واألع�ص��اب الكهربائي خالل
الفترة من  14إلى  16نوفمبر  2019في فندق
الجميرا بالتعاون م��ع الجمعية الكويتية
لألمراض العصبية ،رابطة الكويت ملكافحة
ال�ص��رع وال��راب�ط��ة ال��دول�ي��ة ملكافحة الصرع
في إقليم شرق املتوسط.
شهد املؤتمر حضورًا واسعًا من قبل أطباء
متخصصني ف��ي امل��خ األع �ص��اب ،األم ��راض
الباطنية (ال �ع��ام والتخصصات الفرعية)،
ال � �ط� ��وارئ ،ط ��ب األس � � ��رة ،ال �ع �ن��اي��ة امل ��رك ��زة،
أمراض النساء وال��والدة ،أخصائي األشعة،
املمرضات والتقنيني الطبيني.
افتتح املؤتمر بكلمة ألقاها د .عبد العزيز
أشكناني  -رئيس املؤتمر واستشاري املخ
واألعصاب في مستشفى دار الشفاء  -رحب
فيها بالحضور وأك��د خاللها على أهمية
ع �ق��د م �ث��ل ه ��ذه امل��ؤت �م��رات ال�ع�ل�م�ي��ة بشكل
دوري مل �ش��ارك��ة وت� �ب ��ادل ال �خ �ب��رات محليًا
ودول � �ي ��ًا ،ح �ي��ث ق � ��ال« :ن ��أم ��ل أن ي �ك��ون ه��ذا
امل��ؤت�م��ر ال�خ��اص بطب امل��خ واألع �ص��اب هو
أول خطوة في طريق عقد مؤتمرات متتالية
بنفس املجال».
وأضاف« :يشمل البرنامج العلمي للمؤتمر
العديد من املحاضرات التي تغطي حاالت
االضطرابات العصبية األساسية الشائعة
م�ث��ل ال �ص��رع ،ال�س�ك�ت��ة ال��دم��اغ �ي��ة ،التصلب
امل � �ت � �ع� ��دد ،ال � �خ � ��رف وال � � �ح� � ��االت ال �ع �ص �ب �ي��ة
األخ� � � ��رى .وي� �ح ��اض ��ر ف �ي �ه��ا ع � ��دد ك �ب �ي��ر م��ن
امل�ت�ح��دث�ين ال��رس�م�ي�ين ،إل��ى ج��ان��ب ع��دد من
ال �خ �ب��راء امل�ح�ل�ي�ين املتخصصني ف��ي مجال

توزيع الشهادات والدروع التقديرية للمشاركين في المؤتمر وورش العمل

ع�ل��م األع �ص��اب ،ح�ي��ث ي�ق��دم��ون خ�لاص��ة ما
توصل إليه العلم الحديث ف��ي ه��ذا املجال،
ويجيبون عن كل االستفسارات والتساؤالت
التي يطرحها املشاركون في امللتقى».
وخ�ل�ال امل��ؤت �م��ر ،أع ��رب د .ج��اس��م ال�ه��اش��ل،
رئ � �ي� ��س ال �ج �م �ع �ي ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل�ل��أم� ��راض
العصبية ،ع��ن ش�ك��ره إلدارة مستشفى دار
ال �ش �ف��اء ل�ت��وف�ي��ر ه ��ذه ال �ف��رص��ة إلق��ام��ة ه��ذا
امل��ؤت �م��ر ف ��ي ال �ك��وي��ت ال� ��ذي م ��ن امل ��ؤك ��د أن��ه
سيفضي إل��ى نتائج قيمة تفيد ف��ي خدمة
أفضل للمرضى.
وعلى هامش املؤتمر ،ص��رح أحمد نصر
اهلل  -الرئيس التنفيذي في مستشفى دار
ً
ال�ش�ف��اء  -ق��ائ�ل�ا« :ي �ح��رص مستشفى دار
الشفاء دوم��ًا على تنظيم ه��ذه املؤتمرات
ال �ع �ل �م �ي��ة ب � �ص� ��ورة دوري� � � ��ة ك� �خ� �ط ��وة م��ن
ال �خ �ط��وات ال �ج��دي��ة ال �ت��ي ي�خ�ط��وه��ا نحو

تحقيق أح��د أه��داف��ه املهمة وه��ي مشاركة
الخبرات الطبية بني العاملني في القطاع
الصحي داخ��ل الكويت وخارجها لتوفير
أف � �ض� ��ل ال � �خ� ��دم� ��ات ال� �ط� �ب� �ي ��ة ع� �ل ��ى أع �ل��ى
مقاييس ال �ج��ودة امل�ت�ع��ارف عليها عامليًا
وال� �ت ��ي ت �ض��اه��ي ت �ل��ك ال� �خ ��دم ��ات ال�ط�ب�ي��ة
املقدمه في أعرق املستشفيات حول العالم
توفيرًا على املريض مشقة وعناء وتكلفة
ال�س�ف��ر ل�ل�خ��ارج لتلقي ال �ع�لاج ولترسيخ
مجتمع ينعم بصحة أفضل».
وف��ي نهاية املؤتمر ال��ذي امتد على م��دار 3
أيام ،تم توزيع الشهادات والدروع التقديرية
للمشاركني في تنظيم املؤتمر ،املحاضرين
والشركات الراعية باإلضافة إل��ى شهادات
الحضور وال�ت��ي تمنح م��ا ي�ق��ارب  17نقطة
اعتماد  CMEللمشاركني في املؤتمر وورش
العمل.

ً
 2019تحديدًا عامًا حافال باإلنجازات ،حيث
استمررنا بتصنيفنا االئتماني الثالثي من
 S&P A- ،A.M. BEST Aو،A3 MOODY’S
وك��ذل��ك حصلنا على ج��ائ��زة محمد ب��ن راش��د
آل م �ك �ت��وم ل�ت�م� ّ�ي��ز األع� �م ��ال ل �ن �ك��ون م��ن أول��ى
ال �ش��رك��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة ال �ت��ي ت�ح�ص��ل ع�ل��ى ه��ذه
الجائزة .وهذا يعكس جهد مجموعة الخليج
للتأمني وشركاتها التابعة ،بما يعكس جودة
ّ
وتميزها».
خدماتنا
وت �ه��دف م�ج�م��وع��ة ال�خ�ل�ي��ج ل�ل�ت��أم�ين إل ��ى أن
تصبح وجهة مرغوبة بشكل أكبر في قطاع
التأمني مع التركيز بشكل أساسي على بناء
ال�ع�لاق��ات الطويلة األم��د ال�ت��ي تتميز بالقوة
وتقوم على االحترام املتبادل.

السنعوسي يتسلم الجائزة

بمشاركة األساتذة والطلبة

 KILAWتحتفل
بالذكرى الـ 57إلصدار الدستور
جريًا على العادة وم��ع حلول ي��وم  11نوفمبر
ّ
م��ن ك��ل ع ��ام ،ن��ظ�م��ت ك�ل�ي��ة ال �ق��ان��ون ال�ك��وي�ت�ي��ة
العاملية «احتفالية ي��وم ال��دس�ت��ور» بمناسبة
حلول الذكرى السابعة والخمسني على صدور
دستور دول��ة الكويت ،بتضافر جهود كل من
إدارة امل�س��اب�ق��ات وال�ت�ط��وي��ر ال�ط�لاب��ي ،وإدارة
العالقات العامة والتسويق ،والهيئة اإلداري��ة
لرابطة الطلبة ،وامل�ش��رف�ين على امل��رس��م الحر،
للتأكيد ع�ل��ى م�ع��ان��ي ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة الوطنية
التي ترمز إل��ى ميالد دول��ة الكويت الحديثة،
ل�ت�ب��دأ ب�ع��ده��ا ت�ج��رب��ة دي�م��وق��راط�ي��ة ترسخت
عامًا بعد ع��ام .وتضمنت احتفالية ه��ذا العام
أك �ث��ر م��ن ف�ع��ال�ي��ة ت��رم��ز إل ��ى م��ا ل�ل��دس�ت��ور من
أث ��ر ع�ل��ى ك��ل م��واط��ن ،م�ن�ه��ا ع ��رض ل�ن�س��خ من
الدستور ،ومعرض للصور ،من بينها صورة
األمير الراحل الشيخ عبداهلل السالم الصباح
(أبو الدستور) وهو يتسلم من رئيس املجلس
التأسيسي املرحوم عبداللطيف محمد ثنيان
الغانم نسخة من الدستور ،ومسابقة للطلبة
عن أجمل عمل فني يعبر عن الدستور ،وكذلك
م�س��اب�ق��ة ث�ق��اف�ي��ة ح��ول ال��دس �ت��ور ت��ول��ى إع��داد
أسئلتها عدد من أساتذة القانون العام.
وخ�ل�ال االح�ت�ف��ال�ي��ة ،ج��رى ع�ل��ى ش��اش��ة كبيرة
ع��رض آراء ع��ن م�ع��ان��ي ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ،ش��ارك
فيها رئيس الكلية أ.د .محمد املقاطع ،وعدد من

لدعم جهود التوعية بالمرض

«بيتك» يشارك في احتفال «دسمان للسكري»
ش��ارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في
اح �ت �ف��ال م�ع�ه��د دس �م ��ان ل �ل �س �ك��ري ،ب�ي��وم
ال �س �ك��ري ال �ع��امل��ي م��ن خ�ل�ال ي ��وم ت��وع��وي
مفتوح ،وذل��ك جريًا على عادته السنوية
ف ��ي ال ��رع ��اي��ة وامل� �ش ��ارك ��ة ب �ه��ذا االح �ت �ف��ال
للعام الثامن على التوالي ،تقديرا الهمية
التوعية بالسكري ،ودعمًا العمال وانشطة
معهد دس �م��ان وال �ش��راك��ة االستراتيجية
بني الجانبني ،وفي اطار الدور االجتماعي
ل�ـ «ب�ي�ت��ك» ال��ذي ي��ول��ي اهمية كبيرة مللف
ال �خ��دم��ات ال�ص�ح�ي��ة وال�ط�ب�ي��ة ويعتبرها
رك� � �ي � ��زة اس� ��اس � �ي� ��ة ف � ��ي ج� � �ه � ��وده ل �خ��دم��ة
املجتمع.
وش � � �ه � ��د ال � �ح � �ف� ��ل ح � � �ض � � ��ورا ك � �ب � �ي� ��را م��ن
مسؤولني ومواطنني واع�ض��اء في السلك
الدبلوماسي واط�ب��اء واخصائيني وسط
جمهور غفير ،واس�ت�ح��وذ ج�ن��اح «بيتك»
على اه�ت�م��ام واس��ع وكبير م��ن املشاركني
ف��ي ال �ح �ف��ل ،ح�ي��ث ش��ارك��ت ش��رك��ة «بيتك
تكافل» اح��دى ش��رك��ات مجموعة «بيتك»
في الحفل ،كما وزع «بيتك» بالتعاون مع
«بك» بعضا من منتجاته الغذائية بشكل
مجانى على الحضور ،وكان اليوم بشكل
ع��ام عبارة عن ي��وم مفتوح حفل بالعديد
م� ��ن األن� �ش� �ط ��ة ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة وال �ت �ث �ق �ي �ف �ي��ة

جانب من الفعاليات في جناح بيتك

ت�ض�م�ن��ت :ف �ح��وص��ات ط�ب�ي��ة ،اس �ت �ش��ارات
طبية وغذائية ،عروضا صحية وتوعوية
ل�ل�أط� �ف ��ال وأن� �ش� �ط ��ة ت��رف �ي �ه �ي��ة وم �س �ل �ي��ة
للعائالت.
وق ��د ش �م��ل ال �ح �ف��ل إج � ��راء ت�ح��ال�ي��ل طبية
م �ت �ن��وع��ة وش ��ام� �ل ��ة ل �ل �ح �ض ��ور ،وت �ق��دي��م

إرش � � ��ادات ط�ب�ي��ة ون �ص��ائ��ح ع ��ن ال�ت�غ��ذي��ة
وإق��ام��ة م�ع��رض تثقيفي ،كما ت��م تعريف
ال � � ��زوار ب �م �ش��اري��ع األب � �ح� ��اث ال� �ت ��ي ي �ق��وم
معهد دسمان بتنفيذها ،واخر الدراسات
املتعلقة بالسكري وط��رق الوقاية لصحة
افضل وحياة افضل.

«الخليج» يطرح بطاقة الهدايا المسبقة الدفع

الخليج للتأمين تفوز بجائزة
«العالمة التجارية»
حصلت مجموعة الخليج للتأمني على جائزة
العالمة التجارية ،من املنتدى العاملي للعالمة
التجارية (منظمة عاملية غير ربحية مقرها
لندن).
وبهذه املناسبة ،قال املدير األول للمجموعة
– إدارة االت� � � �ص � � ��ال امل� ��ؤس � �س� ��ي وع �ل��اق � ��ات
املستثمرين خالد السنعوسي «إنه من دواعي
س��رورن��ا ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ه ��ذه ال �ج��ائ��زة التي
تمثل ت�ق��دي�رًا للجهود ال�ت��ي نبذلها م��ن أجل
ت�ق��دي��م أف �ض��ل ال �خ��دم��ات ل�ل�ع�م�لاء وال �ش��رك��اء
وامل �س��اه �م�ين ،واالرت� �ق ��اء ب��ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة
إل ��ى أب �ع��د ال �ح ��دود .ت�س�ع��ى ال�خ�ل�ي��ج للتأمني
على ال��دوام لتكون الخيار األول للعمالء في
ك��ل األس ��واق ال�ت��ي ت��وج��د فيها ،وق��د ك��ان عام
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محمد المقاطع يلقي كلمة من وحي المناسبة

أعضاء هيئة التدريس ،هم د .خالد الحويلة،
ود .ع�ل��ي ال�ظ�ف�ي��ري ،ود .أح �م��د ال�ع�ت�ي�ب��ي ،ود.
ه �ش��ام ال �ص ��ال ��ح ،ح �ي��ث رك� ��ز ك ��ل واح � ��د منهم
على أح��د الجوانب املضيئة في دستور دولة
الكويت ،حيث اعتبره أ.د .املقاطع وثيقة ميالد
دول� ��ة ال �ك��وي��ت ال �ت��ي ج ��رى ع �ل��ى أث ��ر ص ��دوره
ق�ب��ول�ه��ا ع �ض �وًا ف��ي األم ��م امل �ت �ح��دة وال�ج��ام�ع��ة
العربية ،في حني اعتبره د .الحويلة قد عكس
ف��ي م��ادت��ه ال �ث��ان �ي��ة ال �ن��زع��ة ال�ق�ي�م� ِّ�ي��ة للشعب

الكويتي حيث أق��رت ب��أن الشريعة اإلسالمية
امل�ص��در الرئيسي للتشريع .أم��ا د .الظفيري،
فأكد أن الدستور يعينِّ اختصاصات السلطات
ال �ع��ام��ة وي �ب�ِّي�نِّ واج� �ب ��ات وح �ق ��وق امل��واط �ن�ين،
ك�م��ا أن��ه  -أي ال��دس �ت��ور – ال �ق��اع��دة األس��اس�ي��ة
للقواعد القانونية ،في حني سلط د .العتيبي
ال �ض��وء ع �ل��ى م �ب��ادئ اع �ت �م��اد ال��دي�م��وق��راط�ي��ة
باعتبارها حكم الشعب بالشعب التي أقرها
ال��دس �ت��ور ل�ت�ك��ون ق��اع��دة أس��اس �ي��ة للحكم في
البالد باعتماد فصل السلطات .أما د .الصالح،
فقد اعتبر أن دس�ت��ور ع��ام  1962ه��و خالصة
ملجموعة م��ن ال��دس��ات�ي��ر عرفتها ال�ك��وي��ت عبر
تاريخها ك��ان أحدها ع��ام  1921ك��أول دستور
مكتوب ،وصوال إلى الدستور الحالي املعتمد
منذ عام  1962حتى اآلن.
ه��ذا ،وق��د ج��رى ف��ي وق��ت الح��ق إص ��دار نتائج
مسابقة أج�م��ل عمل فني يعبر ع��ن ال��دس�ت��ور،
حيث حصلت الطالبة أبرار البندري على أعلى
نسبة تصويت على اللوحة التي شاركت بها،
وتضمنت صورة معبرة لألمير الراحل الشيخ
عبداهلل السالم على خلفية ترمز لعلم الكويت
ً
ال �ق ��دي ��م ،ك �م��ا ش �ك��رت ل �ج �ن��ة ال �ت �ق �ي �ي��م ك �ل�ا من
الطالبة رهف ما اهلل والطالبة هديل الدوسري
وال �ط��ال �ب��ة ب � ��دور ال �ح ��رب ��ي ع �ل��ى م �ش��ارك �ت �ه��ن
بلوحات من وحي املناسبة.

أصبح التسوق للهدايا أسهل اآلن مع قيام
بنك الخليج بإطالق بطاقة الهدايا مسبقة
ال��دف��ع ال �ج��دي��دة وال �ت��ي ت�م�ث��ل ه��دي��ة رائ�ع��ة
تقدمونها ألحبائكم ،سواء كانوا أصدقاء أو
أقارب ،لالحتفال بكل مناسباتهم السعيدة.
وف ��ي تعليقه ع�ل��ى إط �ل�اق ه ��ذه ال�ب�ط��اق��ة،
ق � ��ال م �س��اع ��د امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل�ل�ات �ص ��االت
الخارجية في بنك الخليج ،أحمد األمير:
«ضمن حرصنا والتزامنا بإيجاد حلول
مبتكرة ت��رض��ي ع�م�لاء ن��ا ،عملنا على أن
نجد الهدية املثالية التي يمكن أن يقدمها
ع� �م�ل�اؤن ��ا ألح� �ب ��ائ� �ه ��م ف� ��ي م �ن��اس �ب��ات �ه��م
ال �س �ع �ي��دة .وم� ��ن ه �ن��ا أت� ��ت ف� �ك ��رة ب�ط��اق��ة
الهدايا مسبقة الدفع من بنك الخليج فهي
بطاقة تتيح لحاملها التسوق بكل راحة
وس �ه��ول��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال�ح�ص��ول على
خصومات في أكثر من  300مطعم ومقهى

من ضمن برنامج الخليج لتناول الطعام.
كما يمكن لحاملي البطاقات االستمتاع
بالعروض لدى أكثر من  150محال تجاريا
على مجموعة متنوعة م��ن األق �س��ام ،بما
في ذلك السفر والترفيه والصحة والجمال
وغيرها ضمن برنامج الخليج للعروض
الترويجية .ويمكن للعمالء ش��راء بطاقة
ال �ه��داي��ا م�س�ب�ق��ة ال��دف��ع م��ن ب �ن��ك الخليج
واس �ت�لام �ه��ا ف� ��ورًا م��ن أي م��ن ف� ��روع بنك
الخليج البالغ عددها  58فرعًا».
ويمكن لحاملي بطاقات الهدايا املسبقة
الدفع التحقق من الرصيد ،تحميل كشف
ح �س��اب ال �ب �ط��اق��ة وت�س�ج�ي��ل رق ��م ال�ه��ات��ف
ال �ن �ق��ال ع �ل��ى ال �ب �ط��اق��ة الس �ت�ل�ام ال��رس��ائ��ل
ال�ن�ص�ي��ة ورم� ��ز ال�ت�ح�ق��ق وذل� ��ك م��ن خ�لال
زي ��ارة امل��وق��ع امل�خ�ص��ص ل�ب�ط��اق��ة ال�ه��داي��ا
.e-gulfbank.com/giftcard

أحمد االٔمير

لتعزيز التعاون المشترك

ً
ً
أيرلنديا
وفدا
«الكويتية» تستقبل
اس �ت �ق �ب �ل��ت ش ��رك ��ة ال� �خ� �ط ��وط ال �ج��وي��ة
الكويتية وفدًا ايرلنديًا رفيع املستوى
يتقدمه وزير الدولة للتجارة واألعمال
في جمهورية ايرلندا ،بات برين ،وسفير
ج�م�ه��وري��ة اي��رل �ن��دا ف��ي دول ��ة االم ��ارات
العربية املتحدة إي��دان ك��رون�ين ،وعدد
م��ن املسؤولني االيرلنديني والشركات
االي��رل �ن��دي��ة ،وك ��ان ف��ي اس�ت�ق�ب��ال ال��وف��د
رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية
الكويتية يوسف عبد الحميد الجاسم،
والرئيس التنفيذي بالتكليف الكابنت
عبد الحليم زي��دان ،واالدارة التنفيذية
وعدد من املسؤولني في «الكويتية».
ه ��ذا وق ��د رح ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة
الكويتية بوزير التجارة والوفد املرافق
ل��ه ،واث�ن��ى ب ��دوره على ال�ع�لاق��ات التي
تجمع ب�ين دول ��ة ال�ك��وي��ت وج�م�ه��وري��ة
اي ��رل �ن ��دا ،ح �ي��ث ق� ��ال« :ي �س �ع��دن��ا ال �ي��وم
استقبال وزير الدولة للتجارة واألعمال
في جمهورية ايرلندا بات برين ،وسفير
ج�م�ه��وري��ة اي��رل �ن��دا ف��ي دول ��ة االم ��ارات
العربية املتحدة إي��دان كرونني والوفد
املرافق لهما في بلدهم الثاني الكويت
وت �ح��دي �دًا ف��ي م�ب�ن��ى ش��رك��ة ال�خ�ط��وط
ال� �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ال ��رئ �ي �س ��ي ،ح�ي��ث
ان ت �ل��ك ال ��زي ��ارة ت �ع��د ف��رص��ة م�ن��اس�ب��ة
وجيدة للطرفني وذلك لتعزيز وتنمية
العالقات التجارية من خالل الخطوط
ال�ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي م�ج��ال ال�ط�ي��ران

يوسف الجاسم يك ّرم بات برين

وت�ط��وي��ره��ا بما ي�ع��ود باملنفعة س��واء
ع �ل��ى ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة أو
للشركات املتخصصة بقطاع الطيران
ب �ش �ك��ل ع � ��ام ف� ��ي ج �م �ه��وري��ة أي ��رل� �ن ��دا،
حيث تخلل االج�ت�م��اع ط��رح الخدمات
امل � �ت� ��واف� ��رة م� ��ن ق �ب ��ل ك� �ب ��رى ال �ش ��رك ��ات
األيرلندية املختلفة املختصة في مجال
صيانة وهندسة تكنولوجيا الطائرات
وت� �ق ��دي ��م خ ��دم ��ات م� �ن ��اول ��ة ال� �ط ��ائ ��رات
وال�ن�ق�ل�ي��ات وادارة امل �ط��ارات وغ�ي��ره��ا،
وق��د تم االت�ف��اق مع الجانب االيرلندي
على عقد اتفاقات واجتماعات مشتركة
ف��ي املستقبل القريب وه��و االم��ر ال��ذي

يعكس وينمي العالقات بني البلدين».
وأض ��اف ال �ج��اس��م« :ال �خ �ط��وط الجوية
ال�ك��وي�ت�ي��ة ت�ح��رص دائ �م��ًا ع�ل��ى تطوير
م �ن �ظ��وم �ت �ه��ا م ��ن خ �ل��ال االط� �ل ��اع ع�ل��ى
أح� � � ��دث م � ��ا ي� �ق ��دم ��ه ق � �ط� ��اع ال � �ط � �ي� ��ران،
وزي� ��ارة ال��وف��د االي��رل �ن��دي ال �ي��وم تؤكد
ع �ل��ى ح� ��رص ال �ش��رك��ة امل �ت��واص��ل على
ف �ت��ح أف � ��ق وأب� � � ��واب ج ��دي ��دة ل�ت�ح��دي��ث
خدماتها ومنتجاتها بما يتناسب مع
ع�م�لائ�ه��ا ال �ك��رام وي�ل�ب��ي احتياجاتهم
وطموحاتهم ويجعل اختيارهم للسفر
ع�ل��ى ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة في
املقدمة دائمًا».

لمزيد من الرفاهية للعمالء

إطالق خدمة «وربة كونسيرج»
ن� �ح ��و ت� �ق ��دي ��م أف � �ض� ��ل ال � �خ� ��دم� ��ات ل �ع �م�لائ��ه
وتسهيل نمط معيشتهم ومتطلبات الحياة؛
يضيف بنك ورب��ة شريكًا ج��دي�دًا إل��ى قائمة
ش ��رك ��ائ ��ه ،ح �ي��ث وق � ��ع ع� �ق� �دًا م� ��ع م �ج �م��وع��ة
«بيكوك كونسيرج» ملنح عمالئه من شريحة
ال�ص�ف��وة خ��دم��ة «ورب ��ة ك��ون�س�ي��رج» ،متيحًا
ً
ل �ه��م م �ج��اال واس �ع��ًا م��ن ال �خ �ي��ارات ل�ض�م��ان
خدمتهم على النحو األمثل.
تقدم «ورب��ة كونسيرج» مجموعة متكاملة
م��ن ال �خ��دم��ات ال �ت��ي ي �ح �ت��اج إل �ي �ه��ا ال�ع�م�لاء
الذين يسعون إلى املوازنة بني ساعات العمل
ومشاغل الحياة إلنجاز متطلباتهم اليومية
م� ��ن خ �ل��ال خ � �ب� ��راء اس �ت �ث �ن ��ائ �ي�ي�ن .ت� �ت ��راوح
الخدمات حول تذكير العميل بجدول أعماله
ومواعيد اجتماعاته ،كما توفر خدمة املراسل
الشخصي عند الطلب إلتمام املهام اليومية،
م �ث��ل دف� ��ع ال �ف ��وات �ي ��ر ،ت �ج��دي��د ال �ت��راخ �ي��ص،
وخدمات توصيل الطلبات والهدايا والزهور
والدعوات واألوراق والوثائق ،باإلضافة إلى
إنجاز الخدمات الحكومية .كما تنفرد شركة
«بيكوك كونسيرج» بتسهيل كل ما يتعلق
بأمور وإجراءات السفر ،حيث تقوم بإصدار
ق�س��ائ��م ال�س�ف��ر ال�خ��اص��ة ب�ت��ذاك��ر ال�ط�ي��ران أو

جانب من حفل إطالق الخدمة الجديدة

حجوزات الفنادق بشكل فوري ،وتقوم أيضًا
بتقديم طلبات استخراج الفيزا.
إض ��اف ��ة خ��دم��ة امل �س��اع��د ال �ش �خ �ص��ي «ورب� ��ة
ك��ون �س �ي��رج» امل �ت ��واف ��رة ع �ل��ى م� ��دار ال �س��اع��ة،
وأث �ن��اء ال�ع�ط��ل ال��رس�م�ي��ة ،وامل �ق��دم��ة م��ن قبل
ط��اق��م م�ح�ت��رف وف ��ق أع �ل��ى امل�ع��اي�ي��ر تضفي
لعمالء الصفوة الخصوصية التامة ،حيث
ع�ق��ب ع��ن ه ��ذه ال �ش��راك��ة ال �ج��دي��دة ،ع�ب��د اهلل

ن��اص��ر ال �ش �ع �ي��ل ،م��دي��ر إدارة أول – إدارة
الفروع في بنك وربة بأن التعاون مع شركة
«ب �ي �ك ��وك ك��ون �س �ي��رج» ه ��و إض ��اف ��ة ج��دي��دة
ومجزية لعمالئنا ،حيث تضيف نمط حياة
ممتلئا بالفخامة الفريدة ،وان هذا التعاون
مع الشركة الرائدة في مجالها هو دليل على
ح��رص بنك ورب��ة ال��دائ��م على راح��ة العمالء
وتمييزهم.
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السويد :إسقاط تهمة االغتصاب عن أسانج
أع�ل�ن��ت ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ال�س��وي��دي��ة ،أم ��س ،وق��ف ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات بتهمة االغ �ت �ص��اب بحق
ج��ول�ي��ان أس��ان��ج م��ؤس��س م��وق��ع ويكيليكس ،رغ��م اع�ت�ب��اره��ا أن إف ��ادة امل��دع�ي��ة تتمتع
«بمصداقية».
وب��دأت التحقيقات بعد أن اتهمت ام��رأة سويدية أس��ان��ج باغتصابها بعد أن التقته
خالل مؤتمر لـ «ويكيليكس» في .2010
ويواجه أسانج أيضا طلب تسليم أميركيا من بريطانيا باتهامات تندرج تحت قانون
التجسس ،ما يمكن أن يفضي إلى حكم بالسجن  175عاما في سجن أميركي( .أ ف ب)
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«شرعنة» مستوطنات الضفة هدية جديدة لنتانياهو

إدارة ترامب تدفن مشروع التسوية
¶ الرئيس األميركي يسدد ثمن فاتورة دعم اإلنجيليين من حقوق الفلسطينيين
القدس  -أحمد عبدالفتاح
في خطوة تعتبر دفنًا ملشروع التسوية السلمية على أساس
ح��ل ال��دول �ت�ين ،ق��دم��ت اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة «ال�ي��ائ�س��ة واملحبطة»
من أزم��ة تشكيل الحكومة اإلسرائيلية مرة أخ��رى يد املساعدة
لرئيس الحكومة املنتهية واليته بنيامني نتانياهو ،وفتحت
بإعالن وزير خارجيتها مايك بومبيو أن املستوطنات اليهودية
في الضفة الغربية ليست خرقًا للقانون الدولي الطريق التخاذ
قرارين أكثر خطورة ،ومتممني للقرار ،األول :ضم وفرض السيادة
اإلسرائيلية على املستوطنات ،وال�ث��ان��ي :ض��م منطقة األغ��وار.
وجزمت أوس��اط سياسية ومحللون سياسيون إسرائيليون،
أم ��س ،ب��أن إع�ل�ان إدارة ت��رام��ب ب��أن امل�س�ت��وط�ن��ات ال تتناقض
مع القانون الدولي يهدف إل��ى تسديد فاتورة دع��م الجماعات
اإلنجيلية له في انتخابات الرئاسة القادمة من وعلى حساب
الفلسطينيني ،ودع��م نتانياهو للخروج م��ن امل��أزق السياسي
ال��راه��ن ،ومساعدته على تشكيل حكومة يمينية جديدة بدأت
ت�ل��وح احتماالتها م��ن خ�لال االج�ت�م��اع��ات امل�ت��واص�ل��ة ،وآخ��ره��ا
بني نتانياهو وزعيم حزب «إسرائيل بيتنا» نجحت في إحداث
اختراق قد يؤدي إلى تشكيل حكومة يمينية.
وبحسب املحلل السياسي في صحيفة «إسرائيل اليوم» ماتي
توخفيلد ،فإن «التقديرات في املؤسسة السياسية اإلسرائيلية
أن إعالن بومبيو عزز الشقاق في املعسكر املناوئ لنتانياهو،
وأبعد احتمال تشكيل حكومة أقلية يخطط لتشكيلها رئيس
«أزرق/أييض» بيني غانتس».
وكشف رئيس دائرة الشؤون الخارجية في مجلس املستوطنات
ورئيس مجلس مستوطنة «أفرات» عوديد رافيف عن أن اإلعالن
ع��ن ال �ق��رار األم�ي��رك��ي ف��ي ه��ذا ال�ت��وق�ي��ت م��رت�ب��ط ب �ق��رار املحكمة
األوروبية حول وسم «بضائع» املستوطنات ،وبجولة انتخابات
ثالثة هنا .وكذلك بدخول الرئيس ترامب سنة انتخاباته ،فإنه
يتعني عليه تحقيق نتائج لجمهور ناخبيه ،ونحن نعلم أنه
يعتمد على طوائف اإلنجيليني األميركيني.

رمزي وعاطفي
وأشارت املحللة السياسية في صحيفة «هآرتس» نوعا النداو
إلى أن «أكثر شيء مفاجئ في القرارهو التوقيت» .ونقلت عن
مقربني من نتانياهو أنه عمل على هذا املوضوع عدة أسابيع،
وأن القرار اتخذ بالتنسيق مع مجلس األمن القومي األميركي،
وامل �س �ت �ش��ار ال�ق�ض��ائ��ي ل�ل�ح�ك��وم��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،م�ض�ي�ف��ة« :إن
املقربني يلمحون إلى أن التوقيت يهدف إلى مساعدة نتانياهو
في تشكيل حكومة يمينية».

صفقة بين نتانياهو
ً
تمهيدا
وليبرمان..
لتشكيل حكومة يمينية

صورة لمستوطنة جفعات زئيف بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة | ا ف ب

وأضافت النداو أن مصادر أميركية تحدثت عن ممارسة جالية
اإلنجيليني األميركيني ضغوطًا كبيرة على ترامب ،واستغالل
م�ع��ارض��ة إدارة ت��رام��ب ل �ق��رار امل�ح�ك�م��ة األوروب �ي ��ة ب�ش��أن وس��م
بضائع املستوطنات من أجل دفع سياستهم الرامية إلى انتزاع
اعتراف أميركي رسمي بشأن قانونية املستوطنات.
ولفتت النداو إلى أن القراراألميركي ،هو قرار «رمزي وعاطفي».
وأضافت أن «الوضع على األرض لن يتغير ،ألن القانون الدولي
لن يتغير فقط ألن الواليات املتحدة قررت أنها لن تعترف به منذ
اآلن» ،مشيرة إل��ى أن��ه خالفًا للحاالت السابقة ،س��ارع االتحاد
األوروبي هذه املرة إلى رفض إعالن بومبيو بعد دقائق ،وليس
بعد أيام ،باإلضافة إلى أن باقي العالم يبدو موحدًا ضدنا.
وك ��ان وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك��ي م��اي��ك ب��وم�ب�ي��و أع�ل��ن،
مساء اإلثنني ،أن بالده لم تعد تعتبر املستوطنات «غير
متسقة مع القانون الدولي» ،مضيفًا« :بعد دراسة جميع
ج��وان��ب النقاش القانوني بعناية ،ت��واف��ق ه��ذه اإلدارة..
على أن إقامة مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية

ال يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي».

تصحيح لظلم تاريخي
ويعتبر اإلع�ل�ان األم�ي��رك��ي ت��راج�ع��ًا ع��ن رأي ق��ان��ون��ي ص��در عن
الخارجية األميركية في عام  ،1978يقضي بأن املستوطنات في
األراضي املحتلة «ال تتوافق مع القانون الدولي» ،وهو ما اعتبره
نتانياهو«تصحيحًا» ملا وصفه بـ«ظلم تاريخي» ،وأض��اف أن
«أولئك الذين يشككون في شرعية االستيطان اإلسرائيلي في
منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يعيقون أي إمكانية
إلج� ��راء م �ف��اوض��ات س�ل�ام م �ب��اش��رة» ،وذل ��ك ف��ي ه �ج��وم مبطن
َّ
قانونية
على االت�ح��اد األوروب ��ي .وتابع نتانياهو إن «تحديد
االستيطان في يهودا والسامرة أمر يخص املحاكم اإلسرائيلية
وليس املحاكم الدولية املتحيزة» ،على حد تعبيره .وزع��م أنه
«يمكن حل النزاع بني دول��ة إسرائيل وجيرانها الفلسطينيني
م��ن خ�لال عملية ال�ت�ف��اوض ،ول�ي��س م��ن خ�لال األح�ك��ام الدولية
املرفوضة» .بدورهّ ،
رحب غانتس بالقرار ،واعتبر أنه «بيان مهم،

ويشير مرة أخرى إلى موقف الواليات املتحدة الثابت في دعم
إسرائيل والتزامها بأمن ومستقبل الشرق األوس��ط» ،مضيفًا:
«يجب أن يجري تحديد مصير املستوطنات واملستوطنني في
يهودا والسامرة بناء على تسويات تفي باملتطلبات األمنية،
ويمكنها أن تعزز فرص السالم التي ستخدم الجانبني».
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ق� ��ال ن �ب �ي��ل أب� ��و ردي� �ن ��ة ال �ن ��اط ��ق ب ��اس ��م ال��رئ �ي��س
الفلسطيني إن إع�ل�ان بومبيو ب�ش��أن املستوطنات ه��و إع�لان
باطل ومرفوض ،ويتعارض كليًا مع القانون الدولي وق��رارات
الشرعية الدولية الرافضة لالستيطان ،وقرارات مجلس األمن.
ّ
وفي أعقاب إعالن بومبيو ،حذرت واشنطن مواطنيها ،اإلثنني،
م��ن السفر إل��ى األراض ��ي الفلسطينية (مدينة ال�ق��دس والضفة
الغربية وقطاع غ��زة) ،وقالت السفارة األميركية بإسرائيل في
بيان «ننصح مواطنينا في القدس أو الضفة الغربية أو غزة أو
من يفكرون في السفر إليها أو عبرها بالحفاظ على درجة عالية
من اليقظة ،واتخاذ الخطوات املناسبة لزيادة الوعي األمني في
ضوء الوضع الحالي».

القدس  -سبقلا
ق �ب��ل ي � ��وم واح� � ��د م ��ن ن� �ف ��اد امل �ه �ل��ة
ال �ق��ان��ون �ي��ة امل �م �ن��وح��ة ل��رئ �ي��س كتلة
«أزرق/أبيض» بيني غانتس املكلف
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة،
ب�ت�ش�ك�ي��ل ال �ح �ك��وم��ة ً
ي �ب��دو أن ه �ن��اك ص�ف�ق��ة ب�ين رئيس
ال � � � � � ��وزراء اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ب �ن �ي��ام�ي�ن
نتانياهو ورئ�ي��س ح��زب يسرائيل
ب �ي �ت �ي �ن��و ،أف� �ي� �غ ��دور ل �ي �ب��رم��ان ،ف��ي
ط��ري�ق�ه��ا ال��ى ال�ت�ب�ل��ور ،ح�ي��ث أعلنا،
ف��ي خ�ت��ام اجتماعهما أم��س أنهما
س� �ي ��واص�ل�ان «ال� �ج� �ه ��ود م� ��ن أج��ل
تشكيل حكومة وحدة».
وذك��رت اإلذاع��ة العامة اإلسرائيلية
(ك� � ��ان) أن وس� �ط ��اء ب�ي�ن ل �ي �ب��رم��ان
واألح ��زاب الدينية ط��رح��وا مقترحًا
ج� ��دي � �دًا ع� �ل ��ى ال� �ج ��ان� �ب�ي�ن ،ي�ق�ض��ي
بإبعاد ح��زب ش��اس وكتلة يهدوت
ه �ت��وراة ال��دي�ن�ي�ين ع��ن م��راك��ز ال�ق��وة
َ
في الحكومة؛ مثل وزارت��ي الداخلية
وال� �ص� �ح ��ة ،ول �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة ال �ت��اب �ع��ة
للكنيست ،وتشريع ق��ان��ون تجنيد
املتدينني ف��ي الجيش اإلس��رائ�ي�ل��ي،
كما يطالب ليبرمان .وأض��اف��وا :إن
ّ
م��ن ش ��أن خ �ط��وة ك �ه��ذه أن تشكل
«إنجازًا كبيرًا لليبرمان ،وفي الوقت
ذاته يمكن أن توافق عليها األحزاب
ال ��دي� �ن� �ي ��ة؛ ألن � �ه ��ا ل �ي �س��ت م��رت �ب �ط��ة
بمواضيع الشريعة اليهودية» ،األمر
الذي ّ
يمهد النضمام حزب ليبرمان
ِّ
إل ��ى ح �ك��وم��ة ،ي�ش��ك�ل�ه��ا ن�ت��ان�ي��اه��و،
وت�ح�ظ��ى ب��دع��م أغ�ل�ب�ي��ة « 63عضو
كنيست».

قطع طرقات خور الزبير وأم قصر ..وإغالق «نفط ذي قار» ومنفذ زرباطية

نائب المرشد :نرفض مهاجمة المملكة رغم الخالف

الشارع العراقي يرفض االكتفاء بتعديل وزاري

«اإلخوان» :لم نبحث مع اإليرانيين
التحالف ضد السعودية

ال � ��وث � ��ائ � ��ق ال � �ت� ��ي س � ّ�رب� �ت� �ه ��ا ص �ح �ي �ف��ة
نيويورك تايمز األميركية عن تخطيط
إي��ران منذ خريف  2014للهيمنة على
ال � �ع � ��راق زادت غ �ض ��ب امل �ح �ت �ج�ي�ن ف��ي
ال � �ش� ��ارع ال� �ع ��راق ��ي ،ف �ل �ل �ي��وم ال� �س ��ادس
وال �ع� �ش ��ري ��ن ،ت� ��واص� ��ل ،أم � ��س ،ال� �ح ��راك
ال�ش�ع�ب��ي امل �ط��ال��ب ب��إس �ق��اط امل�ن�ظ��وم��ة
الحاكمة ،رافضًا حل التعديل ال��وزاري
الذي سعت من خالله الحكومة لتهدئة
االوض� � � � � ��اع ،وواص � � � ��ل ق� �ط ��ع ال� �ط ��رق ��ات
وإغ�ل��اق ال ��دوائ ��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة وتعطيل
العمل في مرافق حيوية.
ف �ف��ي س��اح��ة ال �خ�ل�ان��ي ب� �ب� �غ ��داد ،ت�ق��دم
املتظاهرون نحو جسر السنكّ ،
وعبروا
ع��ن رف�ض�ه��م للوثيقة السياسية التي
وقعت عليها  12كتلة وحزبا سياسيا،
ليل اإلث�ن�ين ،وتضمنت منح الحكومة
مهلة  45يومًا لتنفيذ إصالحات ،تشمل
إج� � ��راء ت �ع��دي��ل وزاري وإق � � ��رار ق��ان��ون
جديد لالنتخابات ،ما ّ
عده املتظاهرون
محاولة كسب للوقت وتسويفًا لبقاء
قوى السلطة في املشهد.

خور الزبير
وفي البصرة ،قطع املتظاهرون الطرق
ال��رئ �ي �س��ة امل ��ؤدي ��ة إل� ��ى م �ي �ن��اءي خ��ور
الزبير وأم قصر ،وال�ط��رق امل��ؤدي��ة إلى
ال� �ح� �ق ��ول ال �ن �ف �ط �ي��ة وم� �ع ��ام ��ل ال �ح��دي��د
وال �ص �ل ��ب واألس � �م� ��دة واألس� �م� �ن ��ت ف��ي
املحافظة.

أق � ��ر ن ��ائ ��ب امل� ��رش� ��د ال � �ع� ��ام ل �ج �م��اع��ة اإلخ� � ��وان
امل�س�ل�م�ين إب��راه �ي��م م �ن �ي��ر ،ب �ل �ق��اء ق �ي��ادي�ين من
ال�ج�م��اع��ة م�س��ؤول�ين إي��ران �ي�ين ،ف��ي ت��رك�ي��ا ،ع��ام
 ،2014لكنه نفى أن ي�ك��ون االج�ت�م��اع ق��د بحث
تشكيل تحالف ضد السعودية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز وموقع مجلة
إن �ت��رس �ب��ت األم �ي ��رك �ي ��ان ن �ش ��را م �ع �ل��وم��ات ع��ن
اللقاء ،م��ن وث��ائ��ق لالستخبارات اإلي��ران�ي��ة ،تم
تسريبها.
وق� ��ال م�ن�ي��ر ع��ن ال �ل �ق��اء «أم� ��ر ص �ح �ي��ح ،وح��دث
بالفعل ع��ام  ،»2014م��ردف��ًا أن «ال��وف��د اإلي��ران��ي
ضم مندوبني عن الحكومة اإليرانية وممثلني
عن وزارة الخارجية بالتحديد» .وأكمل« :اللقاء
ك��ان ف��رص��ة ل�ت��وض�ي��ح رؤي�ت�ن��ا ح��ول األوض ��اع
ف��ي س��وري��ا وال� �ع ��راق وال �ي �م��ن» .واس �ت �ط��رد أن
اإليرانيني« :لم يقولوا إنهم على استعداد لدعم
متظاهرون فوق جسر السنك في بغداد رافضون للتعديل الوزاري| أ ف ب

وق ��ال م �س��ؤول ف��ي م�ي�ن��اء خ��ور ال��زب�ي��ر
إن «عمليات تفريغ السلع والبضائع
التي تحتاج للنقل بشاحنات توقفت
تماما».
وخ � ��ور ال ��زب �ي ��ر ه ��و ث ��ان ��ي أه� ��م م�ي�ن��اء
عراقي على الخليج العربي ،ويستخدم
ف ��ي ت �ص��دي��ر ش �ح �ن��ات م �ك �ث �ف��ات ال �غ��از
واس� �ت� �ي ��راد م� � ��واد ال� �ب� �ن ��اء وامل �ن �ت �ج��ات
الكهربائية واألغذية.
ك �م��ا أغ �ل��ق امل �ح �ت �ج��ون ج�م�ي��ع ال��دوائ��ر
الحكومية في ناحية سفوان الحدودية

القريبة من الكويت.
ف � ��ي س � �ي� ��اق م� �ت� �ص ��ل ،ذك� � � ��رت م� �ص ��ادر
م� �ح� �ل� �ي ��ة ف� � ��ي م� �ح ��اف� �ظ ��ة ذي ق� � � ��ار أن
املحتجني أغ�ل�ق��وا مقر ش��رك��ة نفط ذي
ق��ار ف��ي م��دي�ن��ة ال�ن��اص��ري��ة ،مضيفة أن
التظاهرات ال تزال مستمرة في ساحة
ال�ح�ب��وب��ي وش �ه��دت اق �ب��اال واس �ع��ا من
قبل طلبة الجامعات واملدارس.
وفي محافظة واسط ،أغلق املتظاهرون
م�ن�ف��ذ زرب��اط �ي��ة ال� �ح ��دودي م ��ع اي� ��ران،
وعلقوا الفتة «مغلق باسم الشعب».

بعد مصرع  ..350وعدم محاكمة أحد

القضاء يدين شرطي مرور!
بعد أن بلغ ع��دد قتلى االحتجاجات  ،350ول��م تقدم السلطات العراقية منذ أكثر م��ن شهرين
ّ
متورطًا واحدًا في إطالق النار إلى املحاكمة ،أدان القضاء العراقي ،أمس ،في مفارقة غريبة ،شرطي
مرور ،بتهمة إطالق النار على محتجني وقوات األمن قرب جسر الجمهورية وسط بغداد ،وحكم
عليه بالسجن ثالث سنوات .وقال مجلس القضاء األعلى :تم القبض على املتهم بالجرم املشهود
من قبل املتظاهرين وهو يطلق العيارات النارية وتم تسليمه إلى القوات األمنية.
ولم يذكر املجلس فيما إذا كان الحكم أوليا أو قابال للطعن أو االستئناف.
وكانت السلطات اعترفت بوقوع أخطاء ،متهمة «جهات منحرفة» بقتل املتظاهرين .وذكر وزير
الدفاع أن أسلحة لم تستوردها ال��وزارة يتم استخدامها ضد املحتجني .أما املتظاهرون فاتهموا
ميليشيات إيرانية بقتلهم ،واستخدام قنابل غاز ال تطابق املواصفات الدولية.

تغييرات حكومية
من جهته ،أك��د سعد الحديثي الناطق
ال��رس �م��ي ب��اس��م م�ك�ت��ب رئ �ي��س ال� ��وزراء
أن ع��ادل ع�ب��دامل�ه��دي سيقدم تعديالت
وزارية إصالحية ،في مسعى إلى تهدئة
التظاهرات .وأضاف أن «رئيس الوزراء
س�ي�ت��وج��ه ق��ري �ب��ا إل ��ى م�ج�ل��س ال �ن��واب
ل� �ط ��رح رغ �ب �ت��ه ب��ال �ت �ع��دي��ل ال � � � ��وزاري»،
م �ط��ال �ب��ا امل �ج �ل��س ب �م �س��ان��دت��ه ف ��ي ه��ذا
التوجه( .روي �ت��رز ،أ ف ب ،السومرية.
نيوز)

َ
ناشطين
إطالق
أعلنت الناشطة املدنية ماري محمد عن إطالق سراحها من
قبل الجهات التي اختطفتها قبل أيام في بغداد.
وكتبت ف��ي صفحتها الرسمية على م��وق��ع إن�س�ت�غ��رام انه
ّ
تتعرض ألي أذى او
ج��رى اعتقالها لغرض التحقيق ،ول��م
إساءة ،داعية املتابعني الى عدم تصديق اي إشاعات تصدر
في شأنها ،مؤكدة انها تتمتع بصحة جيدة.
كما أكد مصدر محلي في قضاء الرفاعي (شمالي محافظة
ذي قار) إطالق سراح الناشط املدني حسني جبار ،املشهور
بـ«حسني الزعيم» .وذكر أن «وزارة الداخلية أطلقت سراحه
ً
بكفالة مالية» ،بعد أن «كان معتقال في سجن املطار ببغداد».

اإلخ� ��وان ف��ي م �ص��ر ،ون �ح��ن بطبيعة ال �ح��ال لم
نطلب منهم أي دعم لنا».
وع ��ن أن ال �ل �ق��اء ب �ح��ث ال �ت �ح��ال��ف ب�ي�ن�ه�م��ا ضد
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ،أوض� � ��ح م �ن �ي��ر« :ه� � ��ذا األم� � ��ر غ�ي��ر
ص�ح�ي��ح ،إال أن��ه ك��ان م��ن الطبيعي أن يتطرق
ال �ل �ق��اء إل ��ى ال �ح��دي��ث ع �م��ا ي �ج��ري ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
ال �ع��رب �ي��ة وال� �خ�ل�اف م��ع امل �م �ل �ك��ة» ،م�ض�ي�ف��ًا أن��ه
على الرغم من تأييد السعودية لعزل الرئيس
امل�ص��ري السابق محمد مرسي «فإننا نرفض
أي ه �ج��وم ع�ل��ى امل�م�ل�ك��ة» .وأش� ��ار إل ��ى أن ��ه «ل��م
ت�ح��دث أي ل �ق��اءات أخ��رى ب�ين جماعة اإلخ��وان
ومسؤولني إيرانيني عقب هذا اللقاء» .كما نفى
منير صحة م��ا نشر ح��ول حضور يوسف ندا
املفوض السابق للعالقات الدولية في الجماعة
اللقاء ،الفتًا إلى أنه شارك بنفسه فيه إلى جانب
القيادي محمود اإلبياري.

ردت بقصف استهدف محيط مطار دمشق

إسرائيل تعترض صواريخ في الجوالن
ف��ي ت�ط��ور الف��ت ع�ل��ى جبهة ال �ج��والن ال �س��وري،
اع� �ت ��رض ��ت اس� ��رائ � �ي� ��ل ام� � ��س أرب � �ع� ��ة ص ��واري ��خ
اط �ل �ق��ت م��ن دم �ش��ق ب��ات �ج��اه االراض � ��ي امل�ح�ت�ل��ة،
ّ
وش��ن��ت ط��ائ��رات إسرائيلية غ ��ارات ق��رب دمشق
ردًا على ه��ذه الصواريخ .وأف��ادت وكالة األنباء
السورية (سانا) عن دوي انفجارات قرب مطار
دم� �ش ��ق ،ف �ي �م��ا ق� ��ال امل ��رص ��د ال � �س� ��وري ل�ح�ق��وق
اإلن �س��ان ان ال�ط��ائ��رات استهدفت بنحو خمسة
ص��واري��خ م��واق��ع ج �ن��وب وج �ن��وب غ��رب دمشق
انطلقت منها ال �ص��واري��خ ،وت�ل��ك امل��واق��ع تعود
«مل �ج �م��وع��ات م��وال �ي��ة ل�ل�ن�ظ��ام وق ��د ت �ك��ون ح��زب
اهلل أو ف �ص��ائ��ل ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة» .وام� � ��س ،ك�ش�ف��ت
ص��ور أقمار اصطناعية جديدة أن إي��ران تتابع
بناء قاعدة «اإلم��ام علي» العسكرية قرب مدينة
ال �ب��وك �م��ال ،ع�ن��د ال �ح��دود ال �س��وري��ة  -ال�ع��راق�ي��ة.
وب �ي �ن ��ت ال � �ص � ��ور ،ال� �ت ��ي ال �ت �ق �ط �ت �ه��ا وح �ل �ل �ت �ه��ا
ش��رك��ة  ،ImageSat Internationalث�م��ان��ي ن�ق��اط
للبناء أو إع ��ادة ال�ت��أه�ي��ل ،بعد ت�ع��رض املنطقة
ل �ض��رر ج��زئ��ي ب�س�ب��ب ق �ص��ف م �ج �ه��ول امل �ص��در
ف ��ي س�ب �ت �م �ب��ر امل� ��اض� ��ي .ووف � ��ق م ��ا ن �ق �ل��ه م��وق��ع
فوكس نيوز األم�ي��رك��ي ،ام��س ،تضمنت النقاط
الثماني مستودعات «كبيرة بما يكفي» إلخفاء
الشاحنات وكميات كبيرة من املعدات.

تركيا و«نبع السالم»
في ش��أن آخ��ر ،ال ي��زال مصير منطقة شرقي نهر
ً
ال� �ف ��رات ش �م��ال ش��رق��ي س��وري��ا م �ج �ه��وال ف��ي ظل
م �ح��اول��ة روس �ي��ا إق��ام��ة ق��واع��د ع�س�ك��ري��ة ،وس��ط
تذمر تركيا من املماطلة الروسية .وأق��رت تركيا
بوجود صعوبات مع موسكو في تنفيذ االتفاق
ّ
في ما يتعلق بانسحاب وح��دات حماية الشعب
الكردية ،مهددة باستئناف عملية «نبع السالم»
في حال لم ِّ
تؤد كل من الواليات املتحدة وروسيا
التزاماتهما معها .وقال وزير الخارجية التركي
مولود شاويش أوغلو« :نحن نفذنا ما يقع على
ع��ات�ق�ن��ا ،وف ��ي ح ��ال ع ��دم ال �ح �ص��ول ع�ل��ى نتيجة
بخصوص انسحاب الوحدات ،فإن تركيا ستقوم
بما يلزم مجددًا.
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،ق � ��ال رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال ��دول � �ي ��ة ف��ي
املجلس الفدرالي الروسي فالديمير غاباروف إن
اسئتناف تركيا املحتمل للعمليات ف��ي سوريا
يجب أن يكون موضع مفاوضات.
ف � ��ي ش� � ��أن م� �ن� �ف� �ص ��ل ،ف� ��رض� ��ت وزارة ال� �خ ��زان ��ة
األم�ي��رك�ي��ة ،ع�ق��وب��ات ع�ل��ى أرب ��ع ش��رك��ات س��وري��ة
وتركية وأربعة أف��راد وف��روا الدعم املالي لتنظيم
داعش االرهابي( .وكاالت)
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المتظاهرون أحبطوا جلسة برلمانية للمرة الثانية ..وبري متشائم

لبنان :خامس انتصار للثورة ..والسلطة تعاند
إن الحريري يعتزم التوجه إلعالن موقفه
خ�لال أي��ام م�ب��اش��رة على ال �ه��واء ،مشددة
ع �ل ��ى ض� � � ��رورة ال �ت �ع ��اط ��ي ب ��واق �ع �ي ��ة م��ع
الحراك الشعبي ،مبدية استغرابها لحال
االن �ك��ار ال �ت��ي ي�ت�ع�م��ده��ا ال �ب �ع��ض .ودع��ت
املصادر الى التعاطي مع التحركات على
أنها ق��وة على األرض ال يمكن تجاهلها.
مؤكدة أن أولى الخطوات الواجبة في هذا
اإلطار تتمثل في الدعوة إلى االستشارات
النيابية امل�ل��زم��ة ألن األم ��ور تتجه ماليًا
واقتصاديًا إلى مكان أصعب.
وأوض � �ح� ��ت امل � �ص� ��ادر أن ال � �ح� ��راك ن�ج��ح
ب �ط��ري �ق��ة س �ل �م �ي��ة ف� ��ي ت �ط ��وي ��ق امل �ج �ل��س
ال�ن�ي��اب��ي وم�ن��ع ال �ن��واب م��ن ال��وص��ول وأن
رئ �ي��س امل �ج �ل��س ن�ب�ي��ه ب ��ري ق ��ام ب��واج�ب��ه
وأوج��د امل�خ��رج الستمرارية عمل اللجان
ال�ن�ي��اب�ي��ة ألن ه �ن��اك اس�ت�ح�ق��اق��ات كبيرة
تنتظر لبنان.

بيروت  -أنديرا مطر
ق ��ال ال �ش��ارع ال�ل�ب�ن��ان��ي امل�ن�ت�ف��ض كلمته،
أم � � ��س ،م �ح �ق �ق��ًا ان � �ت � �ص� ��ارًا ج � ��دي � �دًا ع�ل��ى
ال�س�ل�ط��ة ،ف�ب�ع��د إس �ق��اط ال�ح�ك��وم��ة وم�ن��ع
عقد الجلسة التشريعية األولى وإجهاض
ت � �س � �م � �ي ��ة م � �ح � �م� ��د ال � � �ص � � �ف � ��دي ل� � �ت � ��رؤس
الحكومة ،وتحقيق ن�ص� ٍ�ر ف��ي انتخابات
ن �ق��اب��ة امل� �ح ��ام�ي�ن ،أط� � ��اح أم � ��س ال�ج�ل�س��ة
�ان أله��م
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ف��ي ت �ح� ٍ�د ث� � ٍ
مؤسسة دستورية ،تنبثق عنها السلطة
السياسية ،أي مجلس ال �ن��واب ،ف��ي حني
أن السلطة ل��م ت�ج��د ح�ت��ى اللحظة فتحة
الخروج من النفق ..وتستمر في املكابرة
واملعاندة.
ول� �ل� �م ��رة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ،أط� ��اح� ��ت االن �ت �ف��اض��ة
الجلسة النيابية التشريعية التي تحدت
اإلرادة الشعبية التي ترى في بنود جدول
أع�م��ال�ه��ا م �ح��اول��ة للتغطية ع�ل��ى ج��رائ��م
السلطة ت�ح��ت س�ت��ار ق��ان��ون ال�ع�ف��و ال�ع��ام
وانشاء محكمة مالية خاصة.
امل�ح�ت�ج��ون ت��واف��دوا إل��ى محيط ال�ب��رمل��ان
م �ن ��ذ س� ��اع� ��ات ال �ص �ب ��ح األول � � � ��ى ،م� ��ن ك��ل
امل �ن ��اط ��ق ف ��ي م �ح ��اول ��ة مل �ن��ع ال � �ن� ��واب م��ن
ال ��وص ��ول ال ��ى امل �ج �ل��س ،وس ��ط اج � ��راءات
أمنية مشددة ،وتعزيزات كبيرة للجيش
وال � � �ق � � ��وى االم� � �ن� � �ي � ��ة .وح � � � � ��اول ع � � ��دد م��ن
املحتجني تطويق العناصر األم�ن�ي��ة من
دون اي إش�ك��االت ،في حني ح��اول آخ��رون
إزال � � ��ة األس �ل ��اك ال �ش��ائ �ك��ة ل �ل ��وص ��ول إل��ى
امل�ج�ل��س .كما حصل ت��داف��ع وعمليات كر
وفر عند مدخل ساحة النجمة املؤدية إلى
املجلس ،ف��ي ح�ين أن أح��د م��واك��ب النواب
ال � ��ذي اخ� �ت ��رق ص �ف ��وف امل �ت �ظ��اه��ري��ن ف��ي
منطقة ب��اب إدري��س املؤدية إل��ى البرملان،
قام بإطالق النار في الهواء ،وسط غضب
امل �ت �ظ��اه��ري��ن ال ��ذي ��ن وص �ف ��وا ه ��ذا ال�ع�م��ل
بـ«امليليشياوي» ،مطالبني النائب ال��ذي
كان في املوكب باالستقالة فورًا.
وألن ع � ��دد ال � �ن� ��واب ال� ��ذي� ��ن ت �م �ك �ن��وا م��ن
ال��وص��ول إل��ى ساحة النجمة ،لم يتجاوز
ع� ��دد أص ��اب ��ع ال �ي ��د ال � ��واح � ��دة ،ل ��م ي�ت��أم��ن
النصاب القانوني وبالتالي جرى إرجاء
الجلسة حتى إشعار آخ��ر ،في حني أعلن
األمني العام ملجلس النواب أنه تقرر إبقاء
اللجان النيابية الحالية قائمة بناء على
س��واب��ق اعتمدها املجلس النيابي خالل
ال� �ح ��رب االه� �ل� �ي ��ة ،واس� �ت� �ش ��ارة ق��ان��ون �ي��ة
م��ن ال��دك�ت��ور إدم ��ون رب ��اط ،الن�ت�ظ��ام عمل
امل ��ؤس� �س ��ات وع� � ��دم ال� ��وق� ��وع ف� ��ي ال� �ف ��راغ
السياسي.

هل انهارت التسوية؟
متظاهرون يحاولون عبور السياج الشائك للوصول إلى البرلمان أمس | أ.ف.ب

بري متشائم
وف��ي وق��ت أف ��اد ال��رئ�ي��س نبيه ب��ري بأنه
متشائم ويعتبر أن «ال��وض��ع خطير جدًا
ّ
يخص
ونحن ام��ام حائط مسدود في ما
تشكيل الحكومة وال تقدم في االتصاالت»،
ق ��ال ال ��وزي ��ر ع �ل��ي ح �س��ن خ�ل�ي��ل إن ��ه «م��ن
ح��ق امل�ت�ظ��اه��ري��ن االع �ت��راض واالع�ت�ص��ام
لكن م��ن ح��ق ال �ن��واب اي�ض��ا ال��وص��ول الى
م�ج�ل��س ال �ن��واب م��ن أج ��ل إق� ��رار ال�ق��وان�ين
ملكافحة الفساد وقانون استعادة االموال
امل�ن�ه��وب��ة» ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن ه ��ؤالء ال�ن��واب
أيضًا لهم جمهور له رأي مغاير.

تمديدٌ للجان النيابية
وفق اجتهاد يعود
إلى الحرب األهلية
عون :الحكومة
سياسية ..واالستشارات
بعد انتهاء االتصاالت

استثمار االنتصار
هذه املعطيات املتسارعة ،طرحت أسئلة
كثيرة ع��ن مرحلة م��ا بعد ه��ذا االنتصار
ال �ش �ع �ب ��ي .ك �ي ��ف ي �م �ك��ن ل�ل�ان �ت �ف��اض��ة أن
ت��ؤس��س عليه ف��ي ت�ط��وي��ر م�س��اره��ا حتى
ب �ل��وغ أه ��داف �ه ��ا وف� ��ي ط�ل�ي�ع�ت�ه��ا تشكيل
حكومة اختصاصيني ومستقلني؟ وكيف
سينعكس ه��ذا ال�ح��دث على أداء الطبقة
ُ
السياسية التي باتت شرعية مؤسستها
التشريعية رهنًا ب��إرادة الشارع ،في حني
يسيطر ال�ف��راغ على سلطتها التنفيذية.
لكنها م��ع ذل��ك ت�ص��م آذان �ه��ا ع��ن أص��وات
ال � � �ن� � ��اس ،وت� �ت� �ع ��اط ��ى م � ��ع ال� � ��واق� � ��ع وف ��ق
م�ص��ال�ح�ه��ا وس �ي��اس��ات �ه��ا امل �ع �ت��ادة .وم��ا

مصادر الحريري تستغرب
حالة اإلنكار :تعاطوا
بواقعية مع الشارع
المصارف فتحت
بحراسة أمنية..
وسندات لبنان
الحكومية تهبط

ي��رش��ح ع ��ن م � �ش� ��اورات وم � � ��داوالت امل�ل��ف
الحكومي بني أركان التسوية السياسية،
«ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل وال��وط �ن��ي ال �ح��ر» دل�ي��ل
ساطع على هذا النهج.

التأليف« ..مكانك راوح»
على مقلب السلطة ،ال تطورات في امللف
الحكومي سوى تصلب املعنيني بتشكيل
الحكومة كل على موقفه ،رئيس الحكومة
املستقيل سعد الحريري من جهة ،وفريق
رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة وح �ل �ف��اؤه م ��ن جهة
أخ � ��رى ،امل �ن �خ��رط��ان ف ��ي ح�م�ل��ة س �ج��االت
م� �ت� �ب ��ادل ��ة ه� ��ي األع � �ن� ��ف ب� �ع ��د ال �ت �س��وي��ة
ال ��رئ ��اس� �ي ��ة ،وق � ��د ب �ل �غ��ت ذروت� � �ه � ��ا ام ��س
ب�ت�غ��ري��دات شكلت اب�ل��غ تعبير ع��ن ال��درك
الذي بلغته العالقة بني الطرفني.
فرئيس الجمهورية ميشال ع��ون ،خالل
ل �ق��ائ��ه امل �ن �س��ق ال� �خ ��اص ل�ل�أم ��م امل �ت �ح��دة
ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان ي � ��ان ك ��وب� �ي� �ت ��ش ،ش � ��دد ع�ل��ى
ان ال �ح �ك��وم��ة س �ت �ك��ون س �ي��اس �ي��ة وت�ض��م
اختصاصيني وممثلني عن الحراك ،الفتًا
ال ��ى أن االوض � � ��اع االق �ت �ص��ادي��ة وامل��ال �ي��ة
قيد املراقبة وتجري معالجتها تدريجًا،
وك ��رر ع ��ون م��وق�ف��ه ب��أن��ه س�ي�ح��دد م��وع�دًا
لالستشارات النيابية امللزمة فور انتهاء
امل � �ش ��اورات ال �ت��ي ي�ج��ري�ه��ا م��ع ال �ق �ي��ادات
السياسية املعنية بتشكيل الحكومة.
من جانبها ،قالت مصادر تيار املستقبل

وسط انقطاع اإلنترنت ..وصحيفة المرشد تطالب بإعدام المحتجين

قتلى إيران  ..106وتحذير من حمام دم
أع�ل�ن��ت منظمة ال�ع�ف��و ال��دول �ي��ة ،أم ��س ،أن
 106م�ت�ظ��اه��ري��ن ق�ت�ل��وا ب��رص��اص ق��وات
األم� � ��ن ف� ��ي  21م��دي �ن ��ة ب � ��إي � ��ران ،أغ �ل �ب �ه��م
ف ��ي األح � � ��واز وك ��ردس� �ت ��ان ،م �ن��ذ ان �ط�ل�اق
االح �ت �ج��اج��ات ع �ل��ى رف ��ع س �ع��ر ال ��وق ��ود،
الجمعة املاضي.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ذك� ��رت ش �ه��ود ع �ي��ان ل�ق�ن��اة
ً
ال� �ع ��رب� �ي ��ة أن � � ��ه ت � ��م ن� �ق ��ل  25ق� �ت� �ي�ل�ا إل ��ى
مستشفيات ك��رم��ان�ش��اه ،ب�ع��د م��واج�ه��ات
مع قوات األمن.
من ناحيته ،أعلن الناطق باسم املفوضية
ال �س��ام �ي��ة ل �ح �ق��وق االن � �س� ��ان ل � ��دى االم ��م
املتحدة روبرت كولفيل إنه يشعر بالقلق،
خصوصا من أن استخدام الذخيرة الحية
ال �ت��ي ت�ت�س�ب��ب ب �ع��دد ك�ب�ي��ر م��ن ال��وف �ي��ات
في أنحاء إي��ران ،مضيفا في كلمة ،أمس،
أن � ��ه «ي �ص �ع��ب ال� �ت ��أك ��د م ��ن ع � ��دد ال �ق �ت �ل��ى
وال �ج��رح��ى ،بسبب ح�ج��ب اإلن�ت��رن��ت منذ
ال�س�ب��ت ..ع�ش��رات األش�خ��اص ق��د يكونون
قتلوا» خالل التظاهرات.
ّ
وح � � ��ذرت دول وم �ن �ظ �م��ات م ��ن ان ي��وغ��ل
الحرس الثوري  -بعد تهديده املتظاهرين
 بالقتل واالعتقاالت ،وسط تغييب البالدعن العالم ،نتيجة انقطاع خدمة اإلنترنت.
وأكد وزير االتصاالت محمد جهرمي أنه
ال علم لديه بموعد إع��ادة تشغيل خدمة
اإلنترنت.
ب� ��دوره� ��ا ،زادت ص �ح �ي �ف��ة ك �ي �ه��ان ،ال �ت��ي
ي �ش��رف ع�ل�ي�ه��ا امل ��رش ��د ،امل� �خ ��اوف ،حيث
لفتت إل��ى أن «ب�ع��ض ال�ت�ق��اري��ر تفيد بأن
ال�س�ل�ط��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ت�ع�ت�ب��ر أن اإلع� ��دام
شنقًا لزعماء الشغب عقوبة مؤكدة» ،من
دون أن تورد تفاصيل إضافية.
ي��أت��ي ذل ��ك ف ��ي وق ��ت اس �ت �م��رت ال��وق �ف��ات
االح �ت �ج��اج �ي��ة ل�ل�إي��ران �ي�ي�ن ف ��ي ال� �خ ��ارج،
ف��ي ع��دد م��ن ال �ع��واص��م األوروب� �ي ��ة ،دعمًا
للمتظاهرين ف��ي ب�ل��ده��م .ودع ��ت زعيمة
املعارضة مريم رج��وي األم��م املتحدة إلى
ع �ق��د اج �ت �م��اع ط� ��ارئ ف ��ي م�ج�ل��س األم ��ن،
واصفة تقاعس املجتمع الدولي حيال ما
يجري في بلدها بغير املقبول.

مواجهات جديدة
وورغ� � � � ��م ال� �ق� �ب� �ض ��ة االم � �ن� � ّ�ي� ��ة ال � �ش� ��دي� ��دة،
وت� � �ه � ��دي � ��دات ال� � �ح � ��رس ال � � �ث� � ��وري ،أح � ��رق
محتجون محكمة
ومركز شرطة نسيم شهر ومحطة وقود
بروين وحوزة سراج العلمية في طهران.
وف��ي م��دي�ن��ة ك ��رج ،م��رك��ز محافظة ال�ب��رز،

علي عمار ينتفض:
يسقط حكم األزعر

وع�ل��ى وق��ع ال��رس��ائ��ل امل�ت�ب��ادل��ة ،وف��ي ظل
ان� �ق� �ط ��اع ت � ��ام ل �ل �ت ��واص ��ل ب �ي�ن ال �ت �ي��اري��ن
ً
األزرق وال �ب��رت �ق��ال��ي ،ي �ب��دو األف� ��ق م�ق�ف�لا
ع �ل��ى أي ت �س��وي��ة س �ي��اس �ي��ة ،ال س�ي�م��ا أن
ال�ش��رخ ب�ين أرك��ان السلطة ل��م يعد وح��ده
العائق أمامها ،وإنما دخول عامل الحراك
ال �ش �ع �ب��ي ال � ��ذي ت�ع�ت�ب��ر امل� �ص ��ادر «أن ما
يجري من خالفات بني أهل السلطة يعزز
أحقية مطالبه بوجوب اقتالع املتحكمني
بشؤون الدولة من جذورهم وإيصال من
يمتلك من الكفاءات.

املصارف بحماية أمنية
وأم��س هبطت س�ن��دات ل�ب�ن��ان الحكومية
املقومة ب��ال��دوالر إل��ى مستويات قياسية
ج��دي��دة م�ت��دن�ي��ة ب�ع��د أن خ�س��رت بالفعل
م� ��ا ي ��زي ��د ع �ل ��ى ث �ل ��ث ق �ي �م �ت �ه��ا م �ن ��ذ ب ��دء
االحتجاجات قبل ما يزيد على شهر .في
حني فتحت املصارف ابوابها ،بعد أسبوع
من اإلقفال ،فكانت الحركة ضاغطة لكنها
ت�ف��اوت��ت حسب ال �ف��روع ف��ي امل�ن��اط��ق .فقد
م� ّ�ر اليوم األول من دون أي إش�ك��االت بني
ال��زب��ائ��ن وامل��وظ�ف�ين ،وبعيدًا ع��ن التهديد
وال��وع �ي��د ال � ��ذي ط �ب��ع أي � ��ام ع �م��ل م ��ا قبل
اإلض ��راب .رئ�ي��س ات�ح��اد نقابات موظفي
امل �ص��ارف ج ��ورج ح ��اج أك ��د أن امل �ص��ارف
كلها من دون استثناء التزمت اإلجراءات
االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة امل� � ّ
�وح� ��دة ال �ت ��ي وض�ع�ت�ه��ا
جمعية املصارف بالتنسيق والتعاون مع
مصرف لبنان ،كما أشار إلى أن التغطية
األمنية كانت مكتملة .100%

عمار يحاول الدخول إلى البرلمان على دراجة نارية | انترنت

حضر النائب عن ح��زب اهلل علي عمار إل��ى مجلس النواب
للمشاركة في الجلسة على منت دراجة نارية محاوال اختراق
طوق املتظاهرين ،وسط هتافات املتظاهرين «يسقط يسقط
حكم األزعر».
ولدى وصوله الى مسافة قريبة من املجلس اكمل سيرًا على
األقدام من جهة زقاق البالط ،شاقًا طريقه من بني املتظاهرين
الذين أغلقوا مداخل املجلس .لكنه فوجئ بمجموعة أخرى
م��ن امل�ت�ظ��اه��ري��ن ه�ت�ف��ت ل ��ه« :ه �ي�لا ه ��و ..ال �ط��ري��ق م�س�ك��ر يا
حلو» .فما كان منه اال ان هتف مع املتظاهرين في محاولة
المتصاص غضبهم.

«تبولة» في البنك
ق � � � � � � � � � � � ��ررت س � � � �ي � � ��دة
ل �ب �ن��ان �ي��ة اس �ت �غ�لال
س� ��اع� ��ات االن �ت �ظ ��ار
ف��ي امل�ص��رف النهاء
ت �ح �ض �ي ��ر «ص �ح ��ن
ال �ت �ب��ول��ة» ،وت� ��داول
ن� ��اش � �ط� ��ون ف �ي��دي��و
ل � � �ل � � �س � � �ي � � ��دة وه � � ��ي
ت �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ن�ق�ي��ة لبنانية تحضر البقدونس لعمل «التبولة»
خ �ص��ل ال �ب �ق��دون��س خالل انتظارها في البنك لساعات أمس
من الشوائب أثناء انتظارها في احد البنوك لسحب أموال،
وقالت« :كانوا حينتزعوا (يتلفوا) بالشمس فجبنت حتى
اعملن ان��ا ون��اط��رة» .واصبحت ص��ورة ه��ذه السيدة االكثر
تداوال وصنفها البعض بأنها «صورة اليوم»

ظروف اليوم تشبه ما قبل سقوط جدار برلين

تحديات أمام ُ
الن َخب الحاكمة
في  8دول
محمد أمين

م��ن جهته ،أعلن ال�ح��رس ال�ث��وري اعتقال
 150شخصًا م��ن ق��ادة االح�ت�ج��اج��ات في
محافظة ال �ب��رز ،شمالي ال �ب�لاد .وأوض��ح
قسم العالقات العامة التابع للحرس أن
استخبارات الحرس تمكنت خالل أحداث
ال�ي��وم�ين األخ�ي��ري��ن م��ن الكشف والقبض
على من وصفتهم بـ«املخربني».

أي � � ��ام م � ��رت ع �ل ��ى اح � �ي� ��اء ال� �ع ��ال ��م ال � ��ذك � ��رى ال �ث�ل�اث�ي�ن
لسقوط جدار برلني ،وقارنت صحيفة اندبندنت في
تقرير ملراسلها ب��ورزو دراغ��اه��ي ،م��ا يحصل اليوم،
باالوضاع التي سادت قبل انهيار الجدار الذي أعاد
توحيد أملانيا.
يقول دراغاهي عقب تغطيته لالحتفاالت في برلني:
«ل �ق��د أده �ش �ن��ي أن ت�ج��رب�ت��ي ف��ي ذل ��ك ال �ي��وم عكست
حقائق قاسية متداخلة محت الفرحة التي عشناها
ف��ي مثل ه��ذا ال��وق��ت قبل  30ع��ام��ا ،فعلى م��دار عقود
عملت األجهزة األمنية التي نشأت في أعقاب هجمات
 11سبتمبر وغطرسة النخب القوية التي تحصنت
خلف املناطق الخضراء بشكل كبير ،على تخفيف ،إن
لم يكن وقف ،تدفق األمل من بوابة براندنبيرغ ،الذي
استبشرت به البشرية قبل  30عاما».
واض � � � ��اف« :م � ��ن ق �ب �ي��ل ال� �ص ��دف ��ة ،ح � ��دث ان� �ن ��ي ك�ن��ت
ف� ��ي ب ��رل�ي�ن ك �ط��ال��ب ج ��ام �ع��ي ف� ��ي  9ن��وف �م �ب��ر 1989
وك �ص �ح��اف��ي ف��ي م��دي �ن��ة ن �ي��وي��ورك ف��ي  11سبتمبر
 ،2001عندما ت��م تفجير مركز ال�ت�ج��ارة ال�ع��امل��ي ..في
كلتا الحالتني ،نشبت حالة من الفوضى ،وقد سبقت
ُ ُ
ال ��ن ��ذر ك�ل�ا ال �ح��دث�ي�ن ال �ك �ب �ي��ري��ن ،ك��ان��ت ه �ن��اك أش�ه��ر
م��ن االح�ت�ج��اج��ات ف��ي أوروب ��ا ال�ش��رق�ي��ة ،وك ��ان هناك
الهجوم على حاملة الطائرات األميركية «يو اس اس
كوول» على سواحل اليمن واعتداءات على السفارات
األميركية في أفريقيا».
«ل �ك��ن ك�ل�ا ال �ي��وم�ين ( 9ن��وف�م�ب��ر و 11س�ب�ت�م�ب��ر) ك��ان��ا
نْ
مروعي» ،يقول دراغاهي ،فالعوالم التي اعتقدنا أن
ال ُمزحزح لها ،انهارت في غضون ساعات .وانقلبت
االفتراضات التي توصل إليها السياسيون والعلماء
وال �ص �ح��اف �ي��ون ب �س��رع��ة ،وأص �ب �ح��ت ال� �ص ��روح ال�ت��ي
بنيت بشق األنفس على مر عقود ،شيئًا من املاضي.
نْ
اليومي ال��رأي القائل أن
لقد ع��زز ما ح��دث في هذين
التاريخ ال يتحرك في خطوط واضحة ،ولكن تتراكم
ال�ط��اق��ة ب�ش�ك��ل غ�ي��ر م�ح�س��وس ق�ب��ل أن تنفجر فجأة
م �ث��ل ال ��زل ��زال  -ال ��ذي ي�ع�ي��د رس ��م خ �ط��وط ال �ن��زاع��اتوالتحالفات الجديدة.

مسيرات مضادة

ثورات ضد النخب الحاكمة

إل� � ��ى ذل � � ��ك ،خ ��رج ��ت ف� ��ي ع� � ��دد م� ��ن امل� ��دن
اإليرانية مسيرات مضادة داعمة للسلطة،
ّ
ذك� ��رت ب�م�س�ي��رات ع ��ام  2009ال �ت��ي أن�ه��ت
االحتجاجات املعارضة.
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ،وص � ��ف وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
محمد ج��واد ظريف تصريحات أميركية
وأوروب �ي��ة داع �م��ة ل�ل�ت�ظ��اه��رات ب�ـ«ال�ك��ذب��ة
املخجلة»( .رويترز ،أ ف ب ،فارس ،إرنا)

وت �س �ع��ى ال �ن �خ �ب��ة وال �س �ل �ط��ة ف ��ي ال �ع ��ال ��م ،م ��ن خ�ل�ال
األسالك الشائكة أو الحواجز أو الخرسانة ،إلى إبراز
ُ
هالة ال تقهر أو أنها حتمية ،أو كما لو أنها تتويج
للتاريخ .ولكن بغض النظر عن مدى ترسيخ النخب
لقدمها ،يمكن هزيمتها أو تحديها على األقل .فخالل
العقد املاضي ،كانت هناك انتفاضات شعبية هائلة
ض��د األنظمة ف��ي إي��ران وال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي .وعلى م��دار

صورة نشرتها وكالة أنباء مهر لمسيرة مؤيدة للسلطة في تبريز تدين االحتجاجات على رفع سعر الوقود

اشتباكات عنيفة
في مالرد بطهران..
وإحراق حوزات دينية
استمرار االعتقاالت ..ورجوي
تدعو إلى تحرك أممي

ه��اج��م امل �ت �ظ��اه��رون ج�م�ع�ي��ة م �ه��ر ش�ه��ر،
التابعة لسلسة متاجر الحرس الثوري،
وأحرقوها.
ك� �م ��ا أح� � � ��رق م� �ح� �ت� �ج ��ون م� � �ق � ��رات ج �ه��از
االس �ت �خ �ب��ارات وم��رك��ز ال �ش��رط��ة و دائ ��رة
ال �خ��دم��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ب�م��دي�ن��ة ب�ه��ارس�ت��ان
ف� ��ي م �ح��اف �ظ��ة أص� �ف� �ه ��ان ،ب �ي �ن �م��ا ع� ��ادت
التظاهرات في شوارع شيراز ،التي كانت
نقطة ساخنة خالل األيام املاضية.
وتعليقا على التظاهرات ،أصدر الجيش
اإليراني أول بيان له ،مشيرا إلى «جهوزية
القوات ويقظتها الكاملة
للدفاع عن استقالل البالد ووحدة ترابها،

ّ
المتعلق بمنشأة فوردو النووية
واشنطن تنهي العمل باإلعفاء من العقوبات
أعلنت الواليات املتحدة أنها قررت حظر كل نشاط في موقع فوردو النووي في
إيران ،كان معفى جزئيا حتى اآلن من عقوباتها ،ردا على تراجع طهران تدريجيا
عن التزاماتها باالتفاق النووي .وقال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو إن
ّ
املخصب ل��دى أكبر دول��ة راعية لالرهاب في
«الكمية الصحيحة من اليورانيوم
العالم هي صفر ..ليس هناك سبب شرعي يسمح اليران باستئناف التخصيب
في هذا املوقع الذي كان ّ
سريًا» ،مؤكدا أنه «على إيران أن توقف نشاطاتها هناك
فورا» .وتابع الوزير األميركي« :نتيجة لذلك ،ستنهي الواليات املتحدة اإلعفاءات
من العقوبات املتعلقة باملنشأة النووية في فوردو اعتبارا من  15ديسمبر .»2019

باعتبار ذلك مبدأ ال بد منه للجميع».
َ َ
ودان الجيش ما وصفه بـ»أعمال الشغب
األخ �ي��رة» ،م��ؤك��دا ع�ل��ى «ض ��رورة توعية
املواطنني باملؤامرات املخطط لها من قبل
االعداء» .وتابع أن
ال �ت �ظ��اه��رات ت�ت�ح��رك وف ��ق أج �ن��دة أع��ده��ا
«أع ��داء ال �ث��ورة» ،ل�لإط��اح��ة ب�ن�ظ��ام الحكم
في إيران.

استمرار االعتقاالت

انتفاضات في تشيلي وفرنسا
والسودان ولبنان والعراق وإيران
والتشيك والجزائر
الثورات مثل الزالزل..
ٌ
زعيم ال ُيقهر
وال يوجد
االقتصاد والقمع السياسي
والفساد وسوء اإلدارة ..أسباب
عالمية لالحتجاج
ُ
العام الحالي ،كانت هناك ثورات ضد النخب الحاكمة
ف��ي ب�ل��دان مختلفة م�ث��ل تشيلي وف��رن�س��ا وال �س��ودان
ولبنان والعراق وجمهورية التشيك والجزائر وهونغ
كونغ .واندلعت االحتجاجات على رفع أسعار الوقود
في نهاية األسبوع املاضي في إيران.

أسباب عابرة للحدود
وبينما كانت ال�ث��ورات على قضايا تختلف م��ن بلد
ال ��ى آخ ��ر ،ه �ن��اك ق�ض��اي��ا ع��ام��ة ع��اب��رة ل �ل �ح��دود ،مثل
االستقطاب االقتصادي والقمع السياسي والفساد
وس� ��وء اإلدارة .ف�ق�ب��ل ث�ل�اث�ي�ن ع��ام��ا ،ان �ت �ه��ت ال �ح��رب
ً
ال �ب��اردة .وب��دال م��ن البناء على روح ال�ف��رح والتفاؤل
ال �ل��ذي��ن ول��دت �ه �م��ا ت �ل��ك ال �ل �ح �ظ��ة ،ف �ق��د ت �ص��رف ورث ��ة
النظام الجديد على نحو سيئ ،فبنوا عاملًا غير عادل
من الناحية االقتصادية ويعملون على الحفاظ عليه
باستخدام تكتيكات ال��دول��ة البوليسية .ه��ذا العالم
ينفجر اآلن ب��داف��ع االس �ت �ي��اء ال�ش�ع�ب��ي م��ن إخ�ف��اق��ات
واضحة ومدمرة من قبل قادة العالم الذين يجتمعون
ً
سنويا في منتجعات التزلج الفخمة.
وم��ع ذل��ك ،تظل النخبة السياسية ون�ظ��ام الشركات
على س��دة الحكم ،من برلني إل��ى لندن إل��ى واشنطن،
ب ��دل دف ��ع ث�م��ن م��ا ارت �ك �ب��وه م��ن أخ �ط��اء وع ��دم ك�ف��اءة
وفساد.
وخ�ت��م دراغ��اه��ي ت�ق��ري��ره ب��ال�ق��ول« :ل�ق��د تعهد رئيس
أملانيا الشرقية إري��ك هونكر قبل ع�ش��رة أش�ه��ر فقط
م��ن سقوطه ،ببقاء ج��دار برلني مل��دة  100ع��ام أخ��رى.
لكن بتنا نعرف اآلن ،أنه ال يوجد شيء حتمي ،كما ال
ٌ
زعيم ال ُيقهر».
يوجد

26

«األولمبية» تطالب االتحادات
بتحديد احتياجاتها
طالبت اللجنة األوملبية الكويتية االتحادات املشاركة في الدورة الخليجية الثالثة ،التي تقام
منافساتها في الكويت أبريل املقبل ،بتحديد احتياجاتها ووضع التصور الخاص بكل لعبة،
حتى يتم توفير جميع املتطلبات قبل املنافسات بوقت كاف .جاء ذلك من خالل كتب رسمية
تم ارسالها لالتحادات أمس.
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صجكم
من
؟

واحد ..وبس!

عمر بركات
فاز منتخبنا الوطني االول لكرة القدم على نيبال بهدف لالشيء ،في اللقاء
الذي جمعهما امس بمملكة بوتان ضمن الجولة السادسة من التصفيات
اآلسيوية املوحدة املؤهلة الى نهائيات كأس العالم  2022في قطر وكأس
آسيا  2023في الصني.
أل��و ي��ا أم ��م ..م��ن ص�ج�ك��م؟؟  / 1ص�ف��ر وب��ال�ع��اف�ي��ة ع�ل��ى ن�ي�ب��ال ال�ل��ي شباكه
احتضنت  7أهداف في الكويت ..غريب هذا األمر ،وعجيب األزرق اللي لبس
أبيض وانكشف لونه هناك ..واحد يقول برد ..واحد يقول ارتفاع كبير فوق
سطح البحر ..وما تنفس الشيء ..اللي يجون عندنا يتبخرون من الحرارة
والرطوبة ،كرة القدم ال فلسفة« ..تكفون بال فلسفة» ..املهم.
وق��اد نجم املنتخب ب��در امل�ط��وع األزرق لتحقيق ال�ف��وز ب�ه��دف اح ��رزه في
الدقيقة  27من زمن اللقاء ،ليتجاوز املنتخب بهذا الفوز العديد من الظروف
التي احاطت باملواجهة اهمها ارتفاع ملعب املباراة عن سطح االرض بنحو
 2300متر ،وع��دم جاهزية ارضية امللعب بالشكل املطلوب باالضافة الى
رحلة الطيران الشاقة التي اعقبت لقاءه السابق امام الصني تايبيه مباشرة
الى الهند ومنها الى بوتان ،ليكون بذلك املنتخب قد حقق األهم ،وهو نيل
النقاط الثالث والبقاء في املركز الثاني بترتيب املجموعة برصيد  10نقاط،
فيما يتصدر املنتخب االس�ت��رال��ي الترتيب بالعالمة الكاملة « 12نقطة»
ويأتي املنتخب االردن��ي ال��ذي واج��ه الصني تايبيه ام��س ثالثا برصيد 7
نقاط قبل املباراة.

قربة مقطوعة

تغريدة سبقلا

كتبنا آه ياألزرق ..العب بالساحة وشجعنا
منتخبنا بس لالسف ..نفخنا في قربة
مقطوعة .اسمعوا األموي شبيب ابن
البرصاء شقال:
ال خير في العيدان إال صالبها
وال ناهضات الطير إال صقورها
عسى القادم أفضل ..والله زهقنا تبريرات!

كنا جهزنا كلمات اإلعصار ..ومحطم األسوار عن «األزرق» لنتغنى به ،ولكن شفنا ..فريقًا
يفتقر إلى أبجديات الكرة ..حركته أبطأ من غراب نوح ..ونحن مثل الحمامة انوح ..على هالبلوة،
مهاجمون مثل يوسف ناصر خارج نطاق التغطية ..وفيصل زايد كأنه يمارس رياضة املشي
عالكورنيش ..وبدران سجل هدف الفوز وقام يشاخر ،هؤالء الثالثة لو استمروا على موالهم..
فإننا كجماهير سنغني حسرة آه يا ليل ..وآه يا ويل ،صدقونا لو عندهم هالنيباليني مهاجم
مثل اللي عندنا بفرق الوزارات لسجلوا علينا ،اصحوا يا مرتدي الفانيلة الزرقاء ،ترى ما راح
نسكت ..وال راح نسمح ملن سيرتدي الحزام األسود بالتنصل ..ها يا عناد شرايك؟ ..عندك
أحسن وال ....أل !!..والشيخ أحمد اليوسف نازل تكريم ..عسى يجيب هالتكريم مردود؟!

المحرر

 500دينار مكافأة

األزرق يعود اليوم
ي�ع��ود ال �ي��وم وف��د منتخبنا ال��وط�ن��ي ال��ى ال �ب�لاد بعد
خ��وض لقاء نيبال ،حيث يخلد الالعبني للراحة غدًا
قبل امل �غ��ادرة ال��ى العاصمة ال�ق�ط��ري��ة ،ال��دوح��ة األح��د
امل �ق �ب��ل ،اس �ت �ع��دادًا لل��ان �خ��راط ف��ي م�ن��اف�س��ات ك��أس
الخليج الرابعة والعشرين هناك التي م��ن امل�ق��رر ان
تنطلق  26الجاري .يقوم املدرب الوطني ثامر عناد
ب��إج��راء حصتني ت��دري�ب�ي�ت�ين الجمعة وال�س�ب��ت قبل
املغادرة للدوحة.

كان باإلمكان

وعلى الرغم من الفوز فإن املنتخب ربما افتقد للعديد من االمور التي كان
باالمكان ان ّ
تسهل مهمته في حصد نقاط اللقاء وذلك من خالل التشكيلة
االس��اس�ي��ة للمدرب ث��ام��ر ع�ن��اد ال�ت��ي اعتمد فيها على الثالثي الهجومي
بدر املطوع وفيصل زاي��د ويوسف ناصر ،اال ان الثنائي االخير لم يكونا
عند املستوى املطلوب ،حيث اض��اع ناصر بعض الفرص التهديفية التي
يفترض ان يحسن التعامل معهما عطفًا على خبراته الكبيرة ،باالضافة
الى استمرار غياب فيصل زايد عن مستواه املعروف.
ورب�م��ا لجأ العبو االزرق ال��ى ب��ذل امل��زي��د م��ن الجهود دون ف��ائ��دة وه��و ما
ارهقهم نسبيًا بفعل نقص االوكسجني في الوقت الذي كان يفترض اعتماد
تمرير الكرة بشكل اكبر لعدم استنفاد املخزون البدني ،والدقة في تنفيذ
الكرات الثابتة.

احتفال ..وتكريم

المزيدي :نرفض صرف عقود العبي
العربي الشخصية
أك� ��د أم�ي��ن ال �س ��ر ال� �ع ��ام ب��ال �ن��ادي
ال �ع��رب��ي ،ف ��ؤاد امل��زي��دي ،ان الع��ب
الساملية امل�ح�ت��رف االردن ��ي عدي
الصيفي ضمن املحترفني الذين
يسعى النادي الى التعاقد معهم
خ�لال ف�ت��رة االن�ت�ق��االت الشتوية،
مشيرا إل��ى أن ال�ن��ادي ل��م يجلس
م��ع ال�ص�ي�ف��ي رس�م �ي��ًا ،ل�ك��ن لجنة
الكرة املكلفة بالتعاقدات وضعت
اس �م ��ه ض �م��ن امل� ��رغ� ��وب ب�ض�م�ه��م
ل �ت��دع �ي��م ص� �ف ��وف ال �ف ��ري ��ق االول
فؤاد المزيدي
لكرة القدم.
وردًا ع�ل��ى م��ا ذك ��ره ال�ل�اع��ب ال �س��اب��ق ل�ل�ع��رب��ي مهند
االنصاري ،عبر تويتر ،عن ان هناك مستحقات مالية
لم يصرفها له النادي حتى اآلن ،قال املزيدي ان مشكلة
االنصاري ليست الوحيدة ،بل هناك  7عقود وقعها

حرصت ادارة الفندق محل اقامة االزرق في بوتان
على االحتفال بفوز املنتخب مع الالعبني واعضاء
الوفد ،وق��ام الفندق بإعداد كيكة تحمل علم البالد
وتهنئة بالفوز .من جانبه ،قام الشيخ احمد اليوسف
بتكريم مدير الفندق واهدائه درعا تذكارية تقديرًا
على الخدمة املميزة التي القاها وفد املنتخب.

فرصة ضائعة من يوسف ناصر

تبلغ قيمتها  200ألف دينار

حكم عبدالمولى

قرر احمد اليوسف الصباح ،رئيس مجلس ادارة
ات�ح��اد ال�ك��رة ورئ�ي��س وف��د االزرق ف��ي ب��وت��ان منح
الع �ب��ي امل�ن�ت�خ��ب  500دي �ن��ار م �ك��اف��أة ل�ك��ل الع��ب
وذل��ك تقديرًا مل��ا ب��ذل��وه م��ن جهود وتحفيزا ملزيد
م��ن النتائج االيجابية ف��ي ال�ل�ق��اءات املقبلة ،س��واء
ع�ل��ى م�س�ت��وى م�ن��اف�س��ات ك ��أس ال�خ�ل�ي��ج ال��راب�ع��ة
والعشرين او بقية مشوار التصفيات اآلسيوية.

رئ� �ي ��س ال � �ن� ��ادي ال� �س ��اب ��ق ج �م��ال
الكاظمي بصفة شخصية ،منها
 5ع �ق��ود ل�لاع�ب�ين ف��ي ك ��رة ال �ق��دم،
واث�ن��ان في الطائرة ،وتبلغ قيمة
ه��ذه العقود  200أل��ف دينار ،ولم
تحظ تلك العقود بموافقة مجلس
اإلدارة آن � � ��ذاك ،م �م��ا ت ��رت ��ب ع�ل��ى
ذل��ك ع��دم ص��رف مستحقات تلك
ال�ع�ق��ود ،وم�ن�ه��ا ع�ق��د االن �ص��اري،
بسبب عدم تصديقها واعتمادها
رسميا من قبل مجلس االدارة في
وقتها ،وح�س��ب ال�ق��ان��ون الجديد
تعتبر أموال النادي عامة ال يمكن
ص ��رف� �ه ��ا ف � ��ي ع � �ق� ��ود ش �خ �ص �ي��ة،
وسبق ان خاطب مجلس االدارة
الهيئة العامة للرياضة بخمسة كتب في هذا الشأن،
لكن لم نتلق ال��رد ،وأك��د امل��زي��دي ان من حق املتضرر
اللجوء ال��ى املحكمة ،وف��ي ح��ال انصافه ف��إن املجلس
لن يتردد في صرف مستحقات الالعبني.

تألق تنس الكويت
في «الخليجية»
ف ��ازت ال�ك��وي��ت ع�ل��ى ال�س�ع��ودي��ة /3ص �ف��ر ف��ي ب�ط��ول��ة ت�ح��ت 18
سنة ،في أول ل�ق��اءات بطولة منتخبات دول مجلس التعاون
الخليجي تحت  14و 18سنة املقامة حاليًا في مملكة البحرين
وتستمر حتى  21الجاري ،وذلك بمشاركة دول مجلس التعاون
الخليجي .كما فازت الكويت على البحرين بنتيجة /3صفر في
مستهل منافسات بطولة تحت  14سنة.
وفي تفاصيل الفوز على البحرين ،تمكن نجم املنتخب الوطني
ي �ع �ق��وب ي��وس��ف م ��ن ال �ف ��وز ع �ل��ى ال �ب �ح��ري �ن��ي ع�ي�س��ى ال�ق�ط��ان
بنتيجة /6صفر و ،6/2وف��از حسني عبد الرضا الشطي على
البحريني ج��اب��ر عبد ال�ع��ال بنتيجة  6/1و .6/3وف��ي م�ب��اراة
ال��زوج��ي ،ف��از ثنائي الكويت املكون من الالعبني عبد الوهاب
العبد اهلل وزميله عبد الرزاق عبدال على ثنائي البحرين املكون
من الالعبني فارس التوبلي وزميله جابر عبد العال بنتيجة
 6/1و/6ص �ف��ر .وف��ي ت�ف��اص�ي��ل ف��وز ال�ك��وي��ت ع�ل��ى ال�س�ع��ودي��ة
بنتيجة /3صفر ،فقد تمكن نجم املنتخب الوطني بدر عنتر من
الفوز على السعودي عبد اهلل توفيق بنتيجة  6/2و/6صفر،
وفاز عيسى قبازرد على السعودي محمد سعد الدين بنتيجة
/6صفر و ،6/1وفي مباراة الزوجي فاز ثنائي الكويت املكون
م��ن ال�لاع�ب�ين فهد ال��دوس��ري وزم�ي�ل��ه ط�لال عنتر على ثنائي
السعودية املكون من الالعبني سليمان املسفر وزميله عبد اهلل
توفيق بنتيجة  6/2و.6/2

«مدباج» للحمدان
يقتنص كأس الشهداء

صباح فهد الناصر يتوج الفائز

ُ
ت��وج ال �ج��واد «م��دب��اج» ل�ل�ح�م��دان ب�ق�ي��ادة الجوكي
ريان بكأس الشهداء لجياد مختلط جميع الدرجات
على مسافة  1800متر الذي قيد فيه  9رؤوس ،بزمن
 1.57.0دقيقة ،في ختام منافسات االجتماع الثالث
لسباقات السرعة في نادي الصيد والفروسية.
وقام أمني السر العام في نادي الصيد والفروسية
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ف�ه��د ال�ن��اص��ر بتسليم ال �ك��أس إل��ى
اسطبل الحمدان.
وفي الشوط الرابع لجياد مختلط نتاج محلي على
م�س��اف��ة  1600م�ت��ر ،سيطر اس�ط�ب��ل دس �م��ان «قلعة
اإلن�ت��اج املحلي» على امل��راك��ز األول ��ى ،حيث خطف
الجواد «هال شمة» كأس نادي الصيد والفروسية،

ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ت�ح�ق�ي��ق امل��رك��زي��ن ال �ث��ان��ي وال��راب��ع
تواليا عبر الجوادين «منيفة» و«يعقوب».
وف� ��از ال� �ج ��واد «وارد امل ��رس ��اال» ل�ل�ع�ج�م��ي ب�ق�ي��ادة
الجوكي عامر بكأس مركز الجواد العربي األصيل
(بيت العرب) ،بزمن  1.47.6دقيقة ،في الشوط الثالث
ل�ج�ي��اد مختلط ع��رب��ي م�ص��ري ع�ل��ى م�س��اف��ة 1400
م�ت��ر .وف��ي ال �ش��وط ال�ث��ان��ي ل�ج�ي��اد ال��درج��ة الثانية
ع�ل��ى م�س��اف��ة  1800م �ت��ر ،ج ��اء ال �ج��واد «امل �ه �ت��وي»
للدعية بقيادة الجوكي علي ال�ف��رم��اوي ف��ي املركز
األول بزمن  1.58.8دقيقة ،فيما حقق الجواد «فؤاد»
للجفيدان بقيادة الجوكي مورغان املركز األول في
الشوط األول لجياد املبتدئات.
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«سبيشيال ون»..
يبي توتنهام

رياضة 27

عالمية

أنريكي..
رجع لـ«الماتادور»

جوزيه مورينيو | إنترنت

ت��واص��ل الصحافة البريطانية مراقبتها ومتابعتها
للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ،ال��ذي ب��ات قريبًا
لناد إنكليزي
من العودة إلى إدارة أحد األجهزة الفنية ٍ
عمالق ،بعد أن تمت إقالته من مانشستر يونايتد في
شهر ديسمبر املاضي ،نتيجة تراجع أداء «الشياطني»،
على الرغم من ترشيح اسمه خلفًا للفرنسي زين الدين
زيدان مع ريال مدريد.
وك�ش�ف��ت ص�ح�ي�ف��ة «ذا ص ��ن» ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،أن ج��وزي��ه
مورينيو يراقب عن كثب ما يحدث مع نادي توتنهام
اإلن� �ك� �ل� �ي ��زي ،وم� �ع ��رف ��ة م �ص �ي��ر امل� � � ��درب األرج �ن �ت �ي �ن��ي
ماوريسيو بوكيتينو مع الفريق اللندني ،الذي يعاني
معهم كثيرًا في اآلونة األخيرة بالبطولة املحلية.
وأضافت أن مورينيو قد أبلغ أحد أصدقائه املقربني،
بأنه واثق من عودته إلى نادي ريال مدريد االسباني،
ً
لكنه سينتظر قليال ،حتى ي�ع��رف م��اذا سيحصل مع
فريق توتنهام ،الذي يظن بأن إدارته تبحث عن خليفة
للمدرب األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
وختمت أن املدرب البرتغالي سيرفض العودة إلى ريال
مدريد في حال تم التواصل معه من قبل إدارة توتنهام،
ألنه يريد إعادة مغامراته في الدوري اإلنكليزي املمتاز،
وق �ي��ادة ال�ف��ري��ق ن�ح��و م��راك��ز ت��ؤه�ل��ة إل��ى دوري أب�ط��ال
أوروب ��ا ب��امل��وس��م امل�ق�ب��ل ،ومتابعة مسيرته باملسابقة
القارية لهذا املوسم.

«اآلزوري»..
«ما يغشمر»
َّ
ع��زز منتخب إيطاليا صدارته ملجموعته العاشرة ،وحقق
ّ
العالمة الكاملة ،بعدما كان ضمن تأهله الى نهائيات كأس
أوروب� ��ا  ،2020ب��اك�ت�س��اح��ه ضيفه أرم�ي�ن�ي��ا بنتيجة 1 / 9
ضمن منافسات الجولة االخيرة من التصفيات.
ووف ��ق وك��ال��ة أوب �ت��ا ل�ل�إح �ص��اءات ،ف�ه��ي امل ��رة االول� ��ى التي
يسجل فيها منتخب إيطاليا تسعة أه��داف منذ أغسطس
 1948وفوزه على الواليات املتحدة /9صفر ضمن أوملبياد
ل�ن��دن ،علما ب��أن أك�ب��ر انتصار ل �ـ �ـ«اآلزوري» ي�ع��ود إل��ى عام
 1928بفوزه على مصر  3 / 11في أوملبياد أمستردام.
وه��و ال�ف��وز ال�ح��ادي عشر تواليا ،منها  10ف��ي التصفيات،
بإشراف امل� ّ
�درب روبرتو مانشيني في إنجاز غير مسبوق؛
لترفع إيطاليا رصيدها في صدارة املجموعة إلى  30نقطة
بالتمام والكمال ،بفارق  12نقطة عن منتخب فنلندا الثاني،
ال��ذي سقط أم��ام مضيفه اليونان  ،2 / 1علما بأن املنتخب
ّ
الخاسر لم يتأثر بهذه الخسارة؛ إذ ك��ان ضمن تأهله إلى
البطولة القارية للمرة األولى في تاريخه.

بايرن..

!

انسوا الموضوع

اس �ت �ب �ع��د وك �ي ��ل األس �ب ��ان ��ي ج��وس �ي��ب غ � ��واردي � ��وال ،م ��درب
م��ان �ش �س �ت��ر س �ي �ت��ي االن �ك �ل �ي��زي ال �ح ��ال ��ي ،ع ��ودت ��ه ل �ت��دري��ب
فريقه السابق بايرن ميونخ األملاني خلفًا للكرواتي نيكو
كوفاتش املقال من منصبه ،على األقل حتى انتهاء عقده مع
بطل الدوري املمتاز في .2021
وأفاد وكيل غوارديوال ،جوسيب ماريا أوروبيتغ ،لصحيفة
«ب�ي�ل��د» األمل��ان �ي��ة ال��واس �ع��ة االن �ت �ش��ار ال �ث�لاث��اء «ب�ي��ب راض
وسعيد جدا في مانشستر .يمتد عقده حتى يونيو .»2021
وتابع «غ��واردي��وال يفي دائما ب��وع��وده» ،مضيفا «لم أتكلم
م��ع اي شخص ف��ي أمل��ان�ي��ا ب�ش��أن��ه ،ال م��ع وس�ي��ط أو رئيس
ناد» .وأكد أوروبيتغ أن «بيب» يملك ذكريات جميلة خالل
م ��روره ف��ي م�ي��ون��خ وم��ا زال م��رت�ب�ط��ا ب�ع�لاق��ات وط �ي��دة مع
العديد من االصدقاء ،وأنه «في الوقت الحالي لم يظهر أي
اهتمام بالعودة إلى أملانيا بصفة مدرب» .وأردف قائال «هذا
ام��ر غير ممكن في الوقت الحالي وك��ان االم��ر ذات��ه الصيف
املاضي مع يوفنتوس» في اشارة إلى ربط اسم غوارديوال
ببطل ال��دوري اإليطالي ،خاتما «أنفي جميع الشائعات».
(برلني-ا.ف.ب)

بيب
غوارديوال

ع��اد لويس أنريكي ل�لاش��راف على املنتخب االسباني لكرة القدم ال��ذي تركه في يونيو املاضي
بسبب م��رض اب�ن�ت��ه ال�ت��ي ت��وف�ي��ت الح �ق��ا ،ل�خ�لاف��ة م�س��اع��ده ال�س��اب��ق روب ��رت م��وري�ن��و ال ��ذي ق��اد
«املاتادور» للتأهل الى كأس أوروبا  ،2020وذلك بحسب ما أعلن أمس االتحاد املحلي للعبة.
وقال رئيس االتحاد االسباني لويس روبياليس في مؤتمر صحافي «بإمكاننا التأكيد بأن لويس
انريكي يعود الى منصبه السابق» ،مضيفا «أعرب لنا لويس انريكي عن رغبته بالعودة ...والباب
كان مفتوحا له على الدوام من أجل العودة».
وكان ابن الـ 49عاما استلم مهامه كمدرب للمنتخب الوطني في يوليو  2018بعد مونديال روسيا،
لكنه عجز عن إكمال مهمته بسبب مرض ابنته تشانا التي توفيت في اواخر أغسطس بعد صراع
مع مرض سرطان العظام ،فناب عنه مساعده مورينو ونجح في قيادة أبطال مونديال  2010الى
نهائيات كأس أوروبا  2020التي أنهوها اإلثنني بالفوز على رومانيا - 5صفر.
ول��م يكن االع�ل�ان ع��ن ع��ودة ان��ري�ك��ي مفاجئا ب��ل ك��ان متوقعا بعد أن غ��اب م��وري�ن��و ع��ن املؤتمر
الصحافي ال��ذي تال ف��وز اسبانيا على رومانيا  - 5صفر مساء اإلثنني في ختام مشوارها في
التصفيات القارية( .مدريد  -ا.ف.ب)

روبرت مورينو

مورينو :خانوني

!

أكدت تقارير إخبارية أن املدير الفني ملنتخب أسبانيا روبرت مورينو يشعر بتعرضه للخيانة من قبل رئيس اتحاد اللعبة لويس روبياليس،
وامل��درب السابق للمنتخب لويس إنريكي ،املرشح األوف��ر حظًا لخالفته مجددًا في املنصب .فقد ذك��رت صحيفة آس الرياضية أن امل��درب
الكاتالوني الشاب ( 42عامًا) ،الذي رفض املثول في املؤتمر الصحافي عقب اكتساح رومانيا  - 5صفر ،ليضمن التأهل على رأس مجموعته
لنهائيات أمم أوروبا «يورو  ،»2020يشعر بأنه «جرى استخدامه وخيانته» ،وفقًا ملصادر مقربه من مورينو.

كسر «المواعين» على شرف صالح
أص��ر م��ال��ك مطعم ي��ون��ان��ي ع�ل��ى االح�ت�ف��اء ب�ت��واج��د النجم
املصري محمد صالح ،هداف ليفربول اإلنكليزي ،ضيفًا
عليه داخ��ل ال�ف��رع امل��وج��ود ف��ي إم��ارة دب��ي ،وق��ام بتحطيم
 2000طبق ف��ي تقليد ي�ع��ود للفترة «الهيلينية» ،مرحلة
متأخرة من الحضارة اإلغريقية.
ذك ��رت صحيفة «الغ��ازي �ت��ا دي�ل�ل��و س �ب��ورت» اإلي�ط��ال�ي��ة أن

محمد صالح تواجد في األيام املاضية في إمارة دبي من
أج��ل الخضوع لبرنامج عالجي م��ن إص��اب��ة الكاحل التي
يعاني منها ،وكانت سببًا في غيابه عن مباراتي منتخب
مصر في التصفيات املؤهلة لبطولة األم��م االفريقية أمام
كينيا وجزر القمر.
وف�ق��ًا ل�ل�ت�ق��ري��ر ،ق��ال أح��د ال�ع�م��ال ف��ي امل�ط�ع��م ال�ي��ون��ان��ي إن

«اطلع لي برّه»
ش � �ه� ��دت م � � �ب� � ��اراة األرج� �ن� �ت�ي�ن
واألوروغ � � ��واي ال��ودي��ة أح��داث��ًا
م�ث�ي��رة ،ك��ان بطليها النجمان
ل� � � �ي � � ��ون� � � �ي � � ��ل م � � �ي � � �س� � ��ي الع� � � ��ب
ن� � ��ادي ب��رش �ل��ون��ة االس� �ب ��ان ��ي،
وإدي� �ن� �س ��ون ك ��اف ��ان ��ي م�ه��اج��م
ف��ري��ق ب ��اري ��س س ��ان ج�ي��رم��ان
الفرنسي.
وخ �ل��ال امل � �ب� ��اراة ال �ت��ي ان�ت�ه��ت
ب��ال �ت �ع��ادل اإلي �ج��اب��ي ب�ه��دف�ين
مل� �ث� �ل� �ه� �م ��ا ،وس� � �ج � ��ل خ�ل�ال� �ه ��ا
ّ
ال�لاع �ب��ان ه��دف��ًا ل �ك��ل منتخب،
ح� � �ص � ��ل أم � � � � � � ٌ�ر غ� � �ي � ��ر م � �ت ��وق ��ع
ب� �ع ��دم ��ا دخ � � ��ل ال� �ن� �ج� �م ��ان ف��ي
مشادة كالمية انتهت بتدخل
م��داف��ع إن �ت��ر م �ي�لان اإلي �ط��ال��ي،
األوروغواياني دييغو غودين،
لفض أي تشابك محتمل.
ووف � � � ��ق م � ��ا ك� �ش� �ف ��ت ص �ح �ي �ف��ة
أول � �ي� ��ه األرج� �ن� �ت� �ي� �ن� �ي ��ة ،أم� ��س،
ً
ّ
توجه مليسي أوال
ف��إن كافاني
ل� �ي� �ب ��دأ ال �ل�اع � �ب� ��ان ب��ال �ح��دي��ث،
فعرض املهاجم األورغواياني
ّ
ليرد
العراك مع قائد برشلونة،
األخ�ي��ر بكلمتني فقط «وقتما
تشاء».
ً
وأثار هذا األمر جدال كبيرًا على
م��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي،
إذ تناقل الكثير م��ن املغردين
ّ
ه � ��ذه ال �ل �ق �ط��ة ،م� ��ع ال �ع �ل��م أن
ّ
ك ��اف ��ان ��ي ت �ج��ن��ب ال�ت�ع�ل�ي��ق
ع�ل��ى ال�ن�ق��اش ال ��ذي دخ��ل
ف �ي��ه م��ع ق��ائ��د ال�ت��ان�غ��و،
في نهاية الشوط األول،
مكتفيًا بالتأكيد ،خالل
ت� �ص ��ري� �ح ��ات ص �ح��اف �ي��ة
بعد ال�ل�ق��اء ،على األداء الجيد
م� � ��ن ج � ��ان � ��ب امل� �ن� �ت� �خ� �ب�ي�ن ف��ي
املباراة.

كافاني داخالً في سجال مع ميسي | أ.ف.ب

تكسير األطباق عادة يومية تتم كنوع للترحيب بالضيوف
في املكان ،وه��ذا التقليد من العالمات املميزة للمطعم في
دبي.
وي �ت��م ت�ح�ط�ي��م األط �ب ��اق ع�ل��ى أن �غ��ام امل��وس�ي�ق��ي ال�ي��ون��ان�ي��ة
مع الرقص الشعبي ،مما يخلق أج��واء غير تقليدية على
الضيوف أثناء تناولهم لوجباتهم.
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منجزات وتساؤالت
أص��در وزي��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة وزي��ر ال�خ��دم��ات خالد
ال��روض��ان ق��رارا وزاري��ا تعلق ب��إل��زام ال�ك��راج��ات ،وورش
إصالح السيارات ،وبائعي قطع الغيار املستعملة ،تقديم
ضمان لهذه القطع لفترات تختلف م��ن قطعة ألخ��رى،
ومن عملية إصالح ميكانيكية أو كهربائية ألخرى.
لقد طال انتظار هذا القانون ألكثر من نصف قرن ،وقد
عانيت وغ�ي��ري م��ن س��وء ال�خ��دم��ة ،عندما كنت اضطر
الستخدام قطعة غيار غير متوافرة لدى الوكيل ،حيث
كان من يبيع القطعة املستعملة يرفض كفالتها أو إعادة
ما قبض من ثمن في ح��ال تبني ع��دم صالحيتها بعد
بضعة أيام.
كما ط��ال��ب ال �ق��رار ال ��وزاري أص�ح��اب ال�ك��راج��ات وورش
إص�ل�اح امل��رك �ب��ات ب��وض��ع الئ�ح��ة ب�ف�ت��رات ال�ض�م��ان في
م �ك��ان ب� ��ارز م��ن م�ح��ال�ه��م ل�ي�ط�ل��ع ع�ل�ي�ه��ا امل�س�ت�ه�ل��ك أو
املستخدم النهائي للقطعة.
إن هذا القرار ،وعشرات القرارات األخرى التي أصدرها
وزي ��ر ال �ت �ج��ارة ح�ت��ى اآلن ،وك��ل ذل��ك ف��ي ف �ت��رة وج�ي��زة
نسبيا ،تصب في مصلحة املواطن واملقيم ،ومنها قراره
اآلخر الذي صدر قبل أيام واملتعلق بتشكيل لجنة قيد
خاصة بمراقبي الحسابات ال ��واردة ب��امل��ادة رق��م  6من
القانون رق��م  103لسنة  ،2019ف��ي ش��أن م��زاول��ة مهنة
مراقبي الحسابات على النحو التالي:
تشكل اللجنة من كل من وكيل وزارة التجارة والصناعة
أو من يفوضه رئيسًا .واألع�ض��اء :علي عويد رخيص
ً
م�م�ث�لا ع��ن ج�م�ع�ي��ة امل�ح��اس�ب�ين وامل��راج �ع�ي�ن ال�ك��وي�ت�ي��ة،
ً
وطالل املزيني ممثال عن جمعية املحاسبني واملراجعني
ً
الكويتية ،وعثمان العوضي ممثال عن القطاع القانوني،
ومنى إبراهيم أمينة للسر .وتختص اللجنة بالنظر في
ط�ل�ب��ات ال�ق�ي��د م��ن أص �ح��اب ال �ش��أن ف��ي س�ج��ل مراقبي
الحسابات.
وهنا نود التشديد على جزئية في غاية األهمية ،ونتمنى
على الوزير الروضان ،وأعضاء لجنة القيد االهتمام بها،
وال�ت��ي تتعلق بقيام بعض مراقبي الحسابات بمزاولة
وال�ت��وس��ع ف��ي أع�م��ال�ه��م ال�ت�ج��اري��ة ،وق�ي��ام�ه��م ف��ي ال��وق��ت
نفسه بمراجعة حسابات من يكونون من منافسيهم.
وبالتالي م��ن ال�ض��روري على لجنة القيد ع��دم السماح
ألي مراقب حسابات بمزاولة عمله إذا كانت لديه أعمال
تجارية.
كما أصدر الوزير ق��رارًا بشأن تشكيل لجنة التظلمات
م��ن ال� �ق ��رارات ال �ت��أدي �ب �ي��ة ت �ك��ون م��دت �ه��ا ث�ل�اث س �ن��وات،
وم�ش�ك�ل��ة م��ن امل�س�ت�ش��ار ه �ش��ام ال�ب�س��ام رئ�ي�س��ًا ،عبد
ال�ك��ري��م ال�س�م��دان ع �ض �وًا ،خ��ال��د ال �ف��ارس ع �ض �وًا ،وهبة
الدوسري أمينة للسر .وتعتمد جلسات اللجنة بتوافر
ال�ن�ص��اب القانوني بحضور األغلبية املطلقة ألعضاء
اللجنة.
وبعد كل هذا يأتي مغرد أو مغرض ،ال يعرف اسمه أو
فصله ،ليتساءل عن سبب حرصي على اإلش��ادة بمن
ينجز داخل أي وزارة أو مصلحة حكومية أو خارجها.

عن حياة مهاجر سوري

الصراف ُيصدر
« 72ساعة في حياة برهان»
ص� ��درت أخ �ي �رًا ع��ن «دار
ذات ال� �س�ل�اس ��ل» رواي � ��ة
ال� �ك ��ات ��ب ال ��زم� �ي ��ل أح �م��د
ال �ص��راف « 72س��اع��ة في
ح �ي��اة ب ��ره ��ان» .ال ��رواي ��ة
ت� �ح� �ك ��ي ق � �ص� ��ة م �ه ��اج ��ر
س� � � � � ��وري إل� � � � ��ى أم � �ي� ��رك� ��ا
واملعاناة التي يواجهها
ه � ��و وزوج � � �ت� � ��ه ،إل� � ��ى أن
ي� �ق ��رر أن ي �ع �ي��ش ح �ي��اة
ِّ
املتشردين .وتطل الرواية
على ه��ذا العالم الغريب
ل�ل�م�ه� َّ�م�ش�ين ف ��ي أم �ي��رك��ا
َّ
تتعرض
ومخاطره ،كما
ُّ
ِّ
املتشرد إلى
لتقلبات الحظ واألق ��دار ،التي ت�ح� ِّ�ول املهاجر
مليونير قبل ال�ع��ودة إل��ى وط�ن��ه .يذكر أن ال��رواي��ة ستكون
م�ت��واف��رة بجناح «دار ذات ال�س�لاس��ل» ف��ي معرض الكويت
للكتاب ،الذي تنطلق فعالياته اليوم ،وذلك في صالة .6

القطاع الغربي..
مقصد الكويتيين العقاري
رغم أن البيانات اإلحصائية الرسمية األخيرة
أظ�ه��رت أن مبيعات ال�ع�ق��ارات لألجانب في
ت��رك �ي��ا ق ��د ان �خ �ف �ض��ت ب�ن�س�ب��ة ق ��ارب ��ت %32
شهر أكتوبر امل��اض��ي مقارنة بنفس الشهر
م��ن ال �ع��ام امل��اض��ي  ،2018ف ��إن ال�ت�س�ه�ي�لات
واملغريات التي تقدمها السلطات الحكومية
في تركيا قد تدفع بمزيد من عمليات الشراء.
ويتركز ش��راء ال�ع�ق��ارات م��ن قبل الكويتيني
في الفترة األخيرة على منطقة كوسوداسي
ال� �ت ��ي ي� �ب ��دو أن� �ه ��ا أص �ب �ح��ت م �ك��ان��ًا ج��اذب��ًا
للمواطنني الباحثني عن استثمار عقاري ناجح.
وي��ؤك��د ال�خ�ب��راء ال�ع�ق��اري��ون أن��ه يمكن تقسيم القطاع العقاري
في تركيا إلى أربعة قطاعات ،أولها الشمالي الذي يشمل مدن
ً
«اسطنبول» و«بورصة» وصوال إلى «طرابزون» و«أنقرة».
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الكبرى
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أعلى مد
البحـــــــر

ضيف برنامج

مساءً

مساءً

معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى
معتدلة السرعة ( 12ـــ  40كلم /ساعة).

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

iqbalalahmed0@yahoo.com

داخل البيوت والديوانيات والوزارات والشركات وحتى املدارس
والكليات والجامعات.
هناك توجه استشعر بعض االحيان انه جاد وغاية بالجدية
لقطع دابر الفساد ..وهذا ما يطمئننا ويشعرنا باالمان ،ولكنه
في بعض االحيان يتالشى ويغيب الى حيث ال ندري ،نبحث
عنه ونراه ولكنه غير فاعل او معوق.
انا وآالف مؤلفة ضد الفساد ،الفساد بكل انواعه ،النه معول
ه��دم االوط��ان وتمزيقها واذابتها ،الفساد اذا اه�م��ل ...انتشر
شيئا فشيئا الى ان يصبح عادة ليس من السهل تغييرها...
يصعب السيطرة عليه بعد ان يتلوث به الكبير والصغير.
ه�ن��اك ف�س��اد رش��وة بماليني ال��دن��ان�ي��ر ،وه�ن��اك ف�س��اد رش��وة
بكرت تعبئة وحدات للموبايل او علبة تحتضن هدية بسيطة،
الفرق بينهما...انها تبدأ بالعلبة التي ثمنها ال يتعدى عشرات
الدنانير او اقل وتنتهي بحقائب االم��وال الكاش او نسب من
حصيلة عقود فصلت تفصيال...التي ت��زداد اصفارها اكثر
واكثر ...حسب حجم القبضة.
املهم بالنهاية ان ما يفرق بني الوهايب والنهايب هو شيء قدر
ما هو بسيط وجميل هو معقد وبشع جدا ..انه الضمير ،ذلك
الشيء ال��ذي نخلق به نظيفا نقيا ..فيتلوث مع العمر حسب
البيئة والظروف املحيطة ،وحسب تربية االنسان واخالقه.
وك�ل�م��ا م��ات ال�ض�م�ي��ر ت�ل��وث��ت االخ�ل�اق واس � ��ودت ،حينها قد
يعيش صاحبها مرفها ومنتعشا في حياته املادية ،لكنه ومع
م��رور الوقت يموت من داخله معنويا بعد ان تموت سمعته
بني محيطه.
الرزق وهايب ..وهايب ما هو نهايب!..

على «سبقلا اإللكتروني»

سارة إسحاق :تحقيق النجاح ..ليست له سن
ح � �ل� ��ت امل� �ت� �خ� �ص� �ص ��ة ف� � ��ي إن � �ش� ��اء
امل� �ش ��اري ��ع ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة
س ��ارة إس �ح��اق ضيفة ف��ي برنامج
م��ن أن ��ت ع �ل��ى سبقلا اإلل �ك �ت��رون��ي
وسبقلا بريميوم.
وقالت« :إن تحقيق النجاح ليست
ل ��ه س� ��ن ،ف �ي �م �ك �ن��ك ت �ح �ق �ي��ق ح�ل�م��ك
ف��ي أي وق ��ت» ،ه��و ه��ذا امل�ب��دأ ال��ذي
س ��ارت ع�ل�ي��ه س ��ارة إس �ح��اق ،ال�ت��ي
ت�ب�ل��غ م��ن ال �ع �م��ر  28ع��ام��ًا ،ك��رس��ت
إسحاق حياتها ما بني ال��دراس��ات
العليا والبزنس ،لتصبح صاحبة
 4مشاريع تجارية ،وكاتبة ومؤثرة
ف��ي ال �ـ «س��وش�ي��ال م�ي��دي��ا» ح��ول ما
يتعلق في كيفية إدارة املشاريع.
س� � ��ارة إس � �ح ��اق ت��رج �م��ت «ف ��زع ��ة»

ً
صباحا

ً
صباحا

فجر

الصــــالة

عصر

4.52 6.16
شروق

مغرب

6.11 11.34
ظهر

عشاء

د .طارق العلوي

ال�ق��ول الجميل{ ..ال ��رزق وه��اي��ب م��ا ه��و ن�ه��اي��ب} ،م��ن أروع ما
يمكن ان نحلي ب��ه انفسنا م��ن سلوك وخ�ل��ق ،وه��و يعني ان
الرزق هو ما وهبه اهلل لنا في حياتنا ،من عمل او رزق خارجي
وبأي طريقة مشروعة تضيف لالنسان االرتياح في حياته له
والسرته ...رزق تحقق له من عرق جبينه أو لفطنته أو ذكائه
أو كرم االخرين او عطفهم عليه.
ال��رزق وهايب ..وليس نهايب من ارزاق االخرين او حقوقهم،
وه ��و اي �ض��ا ال ي�ج��ب ان ي �ك��ون ع�ل��ى ح �س��اب ت�ع��ب االخ��ري��ن
وجهدهم وعرق جبينهم.
ما يحصل عندنا بالكويت منذ فترة ان النهايب زادت وتعدت
االرزاق ال�ح�لال عند فئة انتهجت ال�ف�س��اد ..واستغلت غياب
ال��رق��اب��ة وامل�ت��اب�ع��ة ،وان حصلت ه��ذه ال��رق��اب��ة وامل�ت��اب�ع��ة ،غ��اب
التطبيق للقانون لسبب او الخ��ر ..ام��ا بشكل متعمد او غير
متعمد ،وذل��ك يعتمد على املنفعة امل�ب��اش��رة وغ�ي��ر املباشرة
الصحاب العالقة.
عندما يغيب الضمير وتذوب الذمة تحت نار االطماع التي تزيد
من لهيبها كل اشكال الفساد الظاهر وغير الظاهر ..ترتفع
وتيرة ال��رزق النهايب ،وال��ذي بنظري من الظلم ان يطلق عليه
رزق النه خارج منظومة الحالل.
وسبب النهايب بنظري هو سهولة الثراء واستمرارها يكون
بسبب تعمد غض النظر والتعامي عن رؤيتها ون��وم الرقابة
وشخيرها.
حان الوقت ان تختفي النهايب ...بالحزم واالصرار على العقاب
لكل من سولت له نفسه بالنصب والسرقة واالختالس ..وحان
ال��وق��ت لالستماع ال��ى تأفف املجتمع ...تذمر وت��أف��ف م��ن هم

جنان الزيد

11.53 11.27 7.01 3.38

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

«الرزق وهايب ما هو نهايب»

ال�ك��وي�ت�ي�ين وغ �ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين على
امل �ش��اري��ع ال �ت��ي ت�ش�ه��ده��ا ال�ك��وي��ت
في اآلون��ة األخيرة قائلة :ان املنتج
الكويتي ل��ه «ق ��درة» ب�ين املستهلك
امل�ح�ل��ي ،ول��ه «ث�ق�ل��ه» ب�ين املستثمر
ال � �خ� ��ارج� ��ي ،وع� �ن ��دم ��ا س �ئ �ل��ت ع��ن
املفهوم ال��دارج حاليا ل��دى الناس،
ب��أن تسعيرة املنتج املحلي مبالغ
ف�ي�ه��ا ،ق��ال��ت{ :ن�ع��م ب��س م��و ال�ك��ل}،
ول �ك��ن ه ��ذا خ �ط��أ والب� ��د م ��ن إع ��ادة
النظر فيه.
وأضافت أن املنتج والعامل واملورد
ع �ن��اص��ر ن �ج��اح امل� �ش ��روع ،وزح �م��ة
ال ��دع ��اي ��ات ح ��ق م � �ش ��روع ،اخ �ت �ب��ار
ن�ج��اح امل �ش��روع وخ�س��ارت��ه ف��ي أول
 6أشهر.
مل �ت��اب �ع��ة ال �ل �ق��اء وم��واض �ي��ع أخ ��رى
كاملة على سبقلا بريميوم.

حظر النشر!
ما أشبه الليلة بالبارحة .كان رد فعلنا ُّ
«تمردًا» عنيفًا على القرار
الصادر عن النائب العام ،بحظر النشر في قضية بالغ أشرطة
الفتنة.
كنا نراها حرية تعبير مكفولة لنا ،وليس من حق أحد  -تحت أي
مبرر  -أن ّ
«يكمم» أفواهنا!
ّ
تحدينا قرار النائب العام ،وكتبنا مقاالت في جريدة الوطن ،أدت
إغالق الجريدة ووقف طباعتها ..ملدة أسبوعني.
إلى ّ
لم نتوقف ،بل زادن��ا إغ�لاق «ال��وط��ن» إص��رارًا على ُتحدي قرار
النائب ال�ع��ام ،فكتبنا ونشرنا ف��ي «تويتر» م�ق��االت أحلنا على
إثرها الى جهات التحقيق والقضاء.
كنا نظن ما نقوم به محاربة الفساد ،ولم نعلم أننا  -من دون أن
نقصد  -نسهم في نشر ..الفساد!

***

َ
خد َعنا كما خدع املعارضة حينما ّ
زوده��ا بـ«صور» مستندات
غير صحيحة ،وأق�ن��ع الجميع ب��أن ه��ذه ال�ص��ور ه��ي ملستندات
أص �ل �ي��ة ،وأن «األص � ��ل» م��ن امل �س �ت �ن��دات م��وج��ود ل ��دى محاميه
«بالحفظ والصون»!
ف�خ��رج رم��وز امل�ع��ارض��ة إل��ى «س��اح��ة اإلرادة» ليتهموا القضاء
ورئيس الحكومة وقتذاك بشتى االتهامات ..اتهامات يفترض أال
تدخل عقل طفل ،لكننا كنا في نشوة حماستنا للدفاع عن املال
ّ
ونصدق أي إشاعة بالفساد ،مهما كان
العام ،فأصبحنا نتلقف
مصدرها ..ومن هنا دخل علينا ذلك الشخص وأقنعنا بأن قلبه
محروق على البلد ،وأن هدفه حماية الكويت.
باختصار ،ك��ان هدفه إقناع الشعب ب��أن املسؤولني الذين كان
يردد أسماءهم «فاسدون» ،وأنه هو الوحيد «الطاهر ..النقي»!
 ..ولألسف صدقناه!
اليوم ،هذا الشخص يخاف من دخول أميركا بسبب اتهامه
بقضية «رشوة» ،ومطلوب للمثول أمام املحكمة السويسرية
بتهم ت��زوي��ر و«ف�ب��رك��ة» مستندات ب�لاغ��ه ال��ذي ضلل الشعب
الكويتي به.
ّ
 ..وبهذه املناسبة ،فإننا ن��ذك��ره« :ه��ذا مو بيض يخترب ..هذي
محكمة سويسرية عليا ..ما تقدر تشتريها بفلوسك ،وال تقدر
تشكك بنزاهتها كما شككت في سمعة القضاء الكويتي»!

***

سارة إسحاق

ل��ذا ،فحني أعلنت لجنة التحقيق بمحكمة ال ��وزراء ،ي��وم االثنني
املاضي ،عن «حظر النشر» في بالغ الشيخ ناصر صباح األحمد،
ويلقي بعدها صاحب السمو كلمة يقول فيها« :هي تجربة مؤملة
عاشها الشعب الكويتي وعانى مرارتها وقساوتها ،ولن أسمح
بتكرار الفوضى والعبث امل��دم��ر» .فإننا نقول لسموه« :سمعًا
وطاعة» ،ونقول للجنة التحقيق« :حسنًا فعلتم ،ألن ذمم الناس
وسمعتهم ليست لعبة».
يبقى أن نؤكد أننا ال نشبه الشيخ ناصر صباح األحمد بذاك
الشخص ..وحاشاه بوعبداهلل.
لكننا نعلم أن حسابات وهمية ــــ يعرف أصحاب الشأن جيدا من
وراءها ـــــ تستغل بالغ الشيخ ناصر لتعمل  -على مدار الساعة -
للطعن بمسؤولني وأسر كريمة ،من دون أن تنتظر حكم القضاء،
ومن دون أن تحترم ما أكده سمو األمير في كلمته بأن «املتهم
برئ ..حتى تثبت إدانته».

ثروة روكفيلر في  1937بلغت  1.5مليار دوالر ..تضاهي اليوم  331ملياراً

أغنى أغنياء التاريخ ..بيزوس «تذيل» القائمة
 - 1بيل غيتس (مواليد عام :)1955

إسالم شكري
ت �ب �ل��غ ق �ي �م��ة ث � � ��روة امل� ��ؤس� ��س وامل ��دي ��ر
التنفيذي لشركة أمازون  108.7مليارات
دوالر ،ال�ت��ي وضعته على ع��رش أغنى
رجل في العالم.
ط��رح م��وق��ع بلومبيرغ أسئلة ع��دة ،قد
يجهلها الكثيرون منا :هل بيزوس هو
أغنى رجل سمعت عنه؟ ويظل السؤال
األب��رز :هل سمعت من قبل عن شخص
ت �ع��دت ث��روت��ه أض �ع��اف أض �ع��اف ث��روة
بيزوس؟
وي� �ق ��ول امل �ح �ل��ل االق� �ت� �ص ��ادي ص�م��وي��ل
وي �ل �ي��ام �س��ون :إن امل �ق��ارن��ة األف �ض��ل قد
تكون «ناتجًا نسبيًا» ،قياسًا إلى نسبة
ال �ث ��روة إل ��ى ال �ن��ات��ج امل�ح�ل��ي اإلج�م��ال��ي
اليوم ووقتها.
وي�ض�ي��ف وي�ل�ي��ام�س��ون أن ث ��روة ج��ون

الوفيات

تركيا

الطقس

12

الصغرى

الرطوبة

أدنى جزر

2.31 4.54

● م��ن��ى ح��س��ن س��ي��د ب��اق��ر
ال����ش����خ����ص ،زوج � � � � � � ��ة س� �م� �ي ��ر

م �ح �س��ن ال �ج �ع �ف��ر 55( ،ع��ام��ًا)،
ش�ي�ع��ت ،ل �ل��رج��ال :امل�ن�ص��وري��ة،
ح �س �ي �ن �ي��ة األوح� � � � ��د ،ل �ل �ن �س��اء:
ال��دع�ي��ة ،حسينية ب��وح�م��د ،ت:
.55077757 – 90090950
● عبد الله صالح عبدالله

ب����و غ����ي����ث 82( ،ع � � ��ا م � � ��ًا)،
ا ل �ت �ش �ي �ي��ع ا ل �ت ��ا س �ع ��ة ص �ب��اح
ا ل � � � �ي � � ��وم ،ل � � �ل� � ��ر ج� � ��ال :ح � �ط �ي�ن،
ق ،1ش ،12م ،96ل �ل �ن �س ��اء:
ا مل�ن�ص��ور ي��ة ،ق ،1ش ،15م،20
ت.99077503 – 99012618 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

مؤسس مشارك لشركة مايكروسوفت ،تلك املؤسسة التي تمتلك
بمفردها  51مليار دوالر ،وبلغت ثروة غيتس  213مليار دوالر.
 - 2جون روكفلر ( 1839ــ :)1937

يعتبر ق�ط��ب ال�ن�ف��ط ف��ي ال�ع��ال��م ،وب�ل�غ��ت ث��روت��ه  1.5م�ل�ي��ار دوالر
وتضاهي اآلن  331مليار دوالر.
 - 3أندرو كارنيجي ( 1835ــ :)1919

باع شركته للصلب إلى بنك جي بي مورغان األميركي مقابل 480
مليون دوالر ،وذلك في عام  ،1901وتضاهي ثروته اآلن  321مليار
دوالر.
بيزوس

روك �ف �ل��ر ،م��ال��ك ش��رك��ة س �ت��ان��درد أوي ��ل،
ك��ان��ت  1.5م �ل �ي��ار دوالر ،وت �ق �ت��رب من
نسبة  %1.6من االقتصاد األميركي في
عام  .1937وتابع ويليامسون« :لو كان
يملك روكفلر النسبة نفسها اليوم ،فإن

مايو كلينك

جون روكفلر

ث��روت��ه س�ت�ك��ون تقريبًا ث�لاث��ة أض�ع��اف
ثروة بيزوس».
وإل� �ي ��ك ب �ع��ض ال �ش �خ �ص �ي��ات ال� �ت ��ي ق��د
تكون أغنى أغنياء التاريخ ،وثرواتها
بمقياس اليوم:

 - 4كورنيليوس فاندربيلت ( 1794ـــ :)1877

رجل أعمال أميركي ورائ��د الشحن والسكك الحديدية ،الذي بنى
محطة غ��ران��د سنترال األميركية الشهيرة ،وتضاهي ث��روت��ه اآلن
 238مليار دوالر.
 - 5جون جاكوب أستور ( 1763ـــ :)1848

هو تاجر عقارات في نيويورك ،وتضاهي ثروته اآلن  169مليار دوالر.

قد يتس ّبب في انقطاع التنفس ..وتحفيز سرطان البروستاتا

العالج بالتستوستيرون ..ينطوي على مخاطر عديدة
ت�ش�ي��ر ال ��دراس ��ات ال�ح��دي�ث��ة إل��ى ص�ل��ة ب�ين ع�ل�اج ال�ت�س�ت��وس�ت�ي��رون وزي ��ادة
خطورة اإلصابة بأمراض القلب .على سبيل املثال ،أفادت دراسة بأن عالج
التستوستيرون قد يزيد من خطورة اإلصابة باألزمة القلبية لدى الرجال
البالغني  65سنة وم��ا ف��وق ،وك��ذل��ك ل��دى الرجال
األص �غ��ر س �ن��ًا ال��ذي��ن ل��دي �ه��م ت��اري��خ م��ن أم ��راض
ال�ق�ل��ب .وت��وص�ل��ت ال��دراس��ة إل��ى زي ��ادة كبيرة في
ح � ��االت ال� ��وف� ��اة وم �ش �ك�ل�ات ال �ق �ل��ب ل� ��دى ال ��رج ��ال
املصابني بمرض الشريان التاجي ،ممن تلقوا عالج
التستوستيرون.
أي � �ض� ��ًا ،ج� � ��رى وق� � ��ف ت� �ج ��رب ��ة أج� ��ري� ��ت ف� ��ي ع� � ��ام  2010ع� �ل ��ى ع�ل�اج
التستوستيرون على الرجال األكبر سنًا في وقت مبكر ،ألن الرجال
الذين كانوا يتلقون عالج التستوستيرون قد أصيبوا بمشكالت في
القلب بمعدل أعلى من أولئك الرجال الذين كان يتلقون الدواء الوهمي.
وم��ع ذل��ك ،أف��ادت دراس �ت��ان حديثتان أيضًا بانخفاض التعرض لخطورة

الوفاة لدى الرجال الذين كانوا يتناولون التستوستيرون عما هو عليه لدى
أولئك الذين لم يتناولوه.
نتيجة لذلك ،هناك حاجة إلى مزيد من البحوث لتحديد سالمة استخدام
التستوستيرون ل�ع�لاج ك�ب��ار ال�س��ن م��ن ال��رج��ال ،ال��ذي��ن يعانون م��ن ح��االت
ت��ده��ور ف��ي التستوستيرون مرتبطة بالعمر .ح��ال�ي��ًا ،تحقق إدارة ال�غ��ذاء
والدواء األميركية في خطورة اإلصابة بالسكتات الدماغية واألزمات القلبية
والوفاة لدى الرجال ،الذين يتناولون منتجات التستوستيرون.
تذكر دائمًا أن عالج التستوستيرون ينطوي على مخاطر
عديدة أخرى ،ومن بينها التسبب في انقطاع التنفس
أث �ن��اء ال �ن��وم ،وتحفيز ال�ن�م��و غ�ي��ر السرطاني
ّ
للبروستاتا ،وتضخم الثدي ،وتقييد إنتاج
ال �ح �ي��وان��ات امل �ن��وي��ة ،وت�ح�ف�ي��ز ن�م��و س��رط��ان
البروستاتا الحالي ،وتكوين جلطات دموية
في األوردة.

