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يستحوذ على
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بحجة مواجهة التس ّرب الوظيفي

مراجعة شاملة للرواتب الحكومية!
¶ «الميزانيات» :المشاريع تتأخر ..وحساب العهد ينخفض
¶  12.3مليار دينار أرباح «التأمينات» في  20عاما ً
¶  23مليار دينار عجوزات الميزانية في  5سنوات
حمد الخلف وفهاد الشمري
دعت لجنة امليزانيات والحساب الختامي
إل � ��ى دراس � � ��ة ش��ام �ل��ة ل� �ل ��روات ��ب مل �ع��ال �ج��ة
التسرب الوظيفي في الجهات الحكومية،
م �ش �ي��رة إل ��ى أن ض �ع��ف األج� �ه ��زة امل��ال �ي��ة
وع��دم استدامة املوظفني أه��م التحديات،
ال�ت��ي واج �ه��ت ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي للسنة
املالية .2019 / 2018
وتطرقت اللجنة بعد اجتماع لها أم��س،
إلى التأخر في املشاريع وتركز ذلك في 3
جهات حيوية ،هي وزارات الكهرباء واملاء
واألشغال العامة والصحة.
وعلى صعيد آخر ،أكدت أن حساب العهد
بلغ حسب الحساب الختامي األخير 4.2

مختصر مفيد
مراجعة
الرواتب تعني
زيادتها إلرهاق
اللف والدوران
يا نواب التبذير؟!

مجلس أمة | ص10

خالف دستوري على
حكومة تصريف العاجل

التخلي عن الفكر التوسعي

مبارك حبيب

¶ اع��ت��داءات «أرام��ك��و» تظهر اإلحباط ال��ذي وصلت إليه طهران
¶ نسعى إلى حل سياسي في اليمن وفق المرجعيات الثالث
¶ نجحنا في القضاء على التطرف وإعادة االعتدال إلى المجتمع
¶ عازمون على تنويع قاعدة االقتصاد لبناء مكتسبات وطنية
¶ ط��رح «أرام��ك��و» سيجلب االستثمارات ويخلق آالف الوظائف دولي | ص24

في العدد

الميزانية ..لماذا

مليارات دينار ،بانخفاض قدره  %35عن
الحساب السابق.
وم � ��ن ج �ه ��ة أخ � � ��رى ،أع� �ل ��ن رئ� �ي ��س ل�ج�ن��ة
امليزانيات والحساب الختامي أن العجز
ف � ��ي ال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ال � �ح� ��ال� ��ي ه��و
ال �خ��ام��س ع �ل��ى ال �ت ��وال ��ي م �ن��ذ ان �خ �ف��اض
أسعار بيع النفط ،وأن مجموع العجوزات
بلغ نحو  23مليار دينار ،سددت جميعها
من االحتياطي العام للدولة.
ال��ى ذل��ك ،كشفت وزي��رة امل��ال�ي��ة بالوكالة،
م��ري��م ال �ع �ق �ي��ل ،أن إج �م��ال��ي اح�ت�ي��اط�ي��ات
ال��دول��ة ف��ي زي��ادة وليس هناك أي نقص،
م��ؤك��دة ف��ي ال��وق��ت ذات��ه ان�خ�ف��اض أص��ول
االحتياطي العام بسبب السحب لتغطية
مصروفات الدولة.
وأظ � �ه� ��رت إح �ص ��ائ �ي ��ة أرف �ق �ت �ه ��ا ال �ع �ق �ي��ل
ب��رده��ا على س��ؤال ب��رمل��ان��ي ،بشأن عوائد
اس�ت�ث�م��ارات امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للتأمينات
االج �ت �م��اع �ي��ة ،أن ارب � ��اح امل��ؤس �س��ة بلغت
 12.3م�ل�ي��ار دي�ن��ار خ�ل�ال  20س�ن��ة ،وأن�ه��ا
ل��م ت�ح�ق��ق أي خ�س��ائ��ر اس�ت�ث�م��اري��ة خ�لال
السنوات األخيرة سوى في السنة املالية
 2009 / 2008ال �ت��ي ح��دث��ت ف�ي�ه��ا األزم ��ة
االقتصادية العاملية ،بخسارة بلغت 1.7
مليار دينار.
وأوض�ح��ت اإلحصائية أن األرب��اح قفزت
م��ن ح��وال��ي  402مليون دي�ن��ار ف��ي السنة
املالية  2000 / 1999إلى  1.3مليار دينار
في  ،2019 / 2018وأن عام 2016 / 2015
ك ��ان األق� ��ل أرب ��اح ��ا ف��ي  20ع��ام��ًا ،ب��واق��ع
عوائد بلغت  21.5مليون دينار.

الملك سلمان :على إيران

مؤشرات
األعمال تتحسن
أكثر
اقتصاد

16

«المباني»
تحقق إنجازين
جديدين
اقتصاد

19

من يرأس حكومة تصريف العاجل من األمور؟ وملن يرجع وزراؤها
في استشراف مهام وتنفيذ مسؤولياتهم في جهاتهم املختلفة؟
ه��ذه األس�ئ�ل��ة وغ�ي��ره��ا حملتها سبقلا أم��س ،وت��وج�ه��ت بها إلى
عدد من الخبراء الدستوريني ،الذين جاءت إجاباتهم متباينة.
وإذ أك��د ال�خ�ب�ي��ر ال��دس �ت��وري د .محمد ال�ف�ي�ل��ي أن ه�ن��اك رئيسني
للوزراء حاليًا ،األول سمو الشيخ جابر املبارك املكلف بتصريف
ال�ع��اج��ل م��ن األم ��ور ،واآلخ ��ر س�م��و ال�ش�ي��خ ص�ب��اح ال�خ��ال��د املكلف
بتشكيل الحكومة الجديدة ،أوض��ح في الوقت عينه أن الخالد ال
يمكنه أن يمارس اختصاصات رئيس مجلس الوزراء ألنه ال وزراء
لديه.
وأض��اف الفيلي أن الخالد عضو ف��ي وزارة تصريف العاجل من
األم ��ور ،ل�ك��ن مهمته ال�ج��دي��دة تجعل م��ن األح ��وط ع��دم ممارسته
ملهامه وزيرًا فيها.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ب نَّ�َّي� أس �ت��اذ ال �ق��ان��ون ال��دس �ت��وري د.ف� ��واز ال�ج��دع��ي أن
حكومة تصريف العاجل من األمور قد انتهت ،وال وزراء في الفترة
الحالية ،ويفترض أن تدير كل وزارة نفسها عن طريق الوكالء.
واضاف الجدعي :ال رئيس وزراء حاليًا إال الخالد.
إلى ذلك ،ذهب الخبير الدستوري د.محمد املقاطع إلى «أننا أمام
رئيس وزراء واحد حاليًا هو الشيخ صباح الخالد ،أما بالنسبة
لرئيس وزراء تصريف العاجل من األمور الشيخ جابر املبارك فقد
انتهى دوره بعد تكليف الخالد مباشرة».
وق ��ال امل�ق��اط��ع« :ف��ي ح��ال اج�ت�م��ع امل �ب��ارك ب��ال��وزراء ف��إن اجتماعه
ً
يصبح باطال».
ب � ��دوره ،أك ��د م �ص��در وزاري أن وزراء ح �ك��وم��ة ت �ص��ري��ف ال�ع��اج��ل
مستمرون في مباشرة عملهم في مكاتبهم ،مستندين إلى مرسوم
تشكيلهم السابق.

الكويت | ص05
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ممثل سموه قدم العزاء بوفاة سلطان بن زايد

استقباالت ولي العهد

األمير عزى قادة  4دول

ب�ع��ث س�م��و ام �ي��ر ال �ب�لاد ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة ال��ى
ال��رئ �ي��س األم �ي ��رك ��ي دون ��ال ��د ت ��رام ��ب ،ع�ب��ر
فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته
ل��ه والس ��ر ض�ح��اي��ا ح ��وادث اط�ل�اق ن��ار في
عدد من الواليات ،راجيا للمصابني سرعة
الشفاء.
ك�م��ا ب�ع��ث س�م��و األم �ي��ر ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة ال��ى
ال ��رئ� �ي ��س اإلي� �ط ��ال ��ي س �ي��رج �ي��و م ��ات ��اري�ل�ا
ب �ض �ح��اي��ا ارت � �ف� ��اع م �ن �س��وب م� �ي ��اه ال �ب �ح��ر
ال ��ذي اج �ت��اح م��دي�ن��ة فينيسيا واس �ف��ر عن
س �ق��وط ال �ع��دي��د م��ن ال�ض�ح��اي��ا وامل�ص��اب�ين
وأل�ح��ق أض ��رارا ف��ي امل��راف��ق ال�ع��ام��ة واآلث��ار
وامل� �م� �ت� �ل� �ك ��ات ،راج � �ي� ��ا س � �م ��وه ان ي�ت�م�ك��ن
امل�س��ؤول��ون ف��ي ال�ب�ل��د ال�ص��دي��ق م��ن ت�ج��اوز
آثار هذه الكارثة الطبيعية.
وأرسل سمو األمير كذلك برقية تعزية إلى
الرئيس الباكستاني ع��ارف الرحمن علوي
ب �ض �ح��اي��ا ه �ط��ول االم� �ط ��ار ال �غ ��زي ��رة ال�ت��ي
اجتاحت مناطق عديدة في جنوب باكستان
واسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا
واملصابني وتضرر مرافق عامة وممتلكات،
س ��ائ�ل�ا س� �م ��وه اهلل ان ي �ت �غ �م��د ال �ض �ح��اي��ا
بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح
جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وان يمن
ع�ل��ى امل �ص��اب�ين ب�س��رع��ة ال �ش �ف��اء وال�ع��اف�ي��ة،

ولي العهد مستقبال الخالد

اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن ��واف
األح �م��د ف��ي ق�ص��ر ب�ي��ان ص �ب��اح أم��س سمو

المبارك ألمانة مجلس الوزراء:

ممثل األمير مع ملك البحرين أثناء تقديم واجب العزاء البن زايد

وي�م�ك��ن امل �س��ؤول�ين ف��ي ال�ب�ل��د ال�ص��دي��ق من
تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.
إلى ذلك ،بعث سمو األمير برقية تعزية إلى
ع��اه��ل كمبوديا امل�ل��ك ن ��وردوم سيهاموني
ب � ��وف � ��اة األم � � �ي � ��رة ن � � � � � ��ورودوم ب� ��وف� ��ا دي �ف��ي
االب�ن��ة الكبرى للملك األب ال��راح��ل ن��وردوم
سيهانوك ،راجيا سموه ألسرتها الكريمة

وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.
وأرس� � ��ل س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن ��واف
األح � �م� ��د ،ورئ � �ي ��س م �ج �ل��س األم� � ��ة م � ��رزوق
الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد برقيات مماثلة.
من جهة ثانية ،زار ممثل سمو امير البالد،
املستشار بالديوان االميري الشيخ محمد

الشيخ جابر املبارك ،ورئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد(.كونا)

ال �خ��ال��د االم� � � ��ارات ،أم� ��س ،ل �ت �ق��دي��م واج ��ب
العزاء إلى ولي عهد أبو ظبي نائب القائد
األعلى للقوات املسلحة اإلماراتية محمد
ب��ن زاي��د وأس ��رة آل ن�ه�ي��ان ب��وف��اة املغفور
له ب��إذن اهلل تعالى سلطان بن زاي��د ممثل
رئيس الدولة طيب اهلل ثراه وجعل الجنة
مثواه( .كونا)

الغانم مه ِّنئاً صباح الخالد:

تمنياتي بالتوفيق في تشكيل حكومة متجانسة

جهدكم كبير
في تنفيذ القرارات
اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر امل � �ب ��ارك،
ب �ح �ض��ور رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء سمو
الشيخ صباح الخالد ،في قصر بيان أمس
األم�ين العام ملجلس ال��وزراء عبداللطيف
ال��روض��ان وع ��ددا م��ن األم �ن��اء املساعدين
في األمانة العامة ملجلس الوزراء.

وأع � � � � ��رب امل � � �ب� � ��ارك ع � ��ن خ� ��ال� ��ص ش� �ك ��ره
وت � �ق ��دي� ��ره ل� �ه ��م ع� �ل ��ى م� ��ا ب� ��ذل� ��وه ط� ��وال
ال� �ف� �ت ��رة امل ��اض� �ي ��ة م� ��ن ج� �ه ��د ك �ب �ي��ر ف��ي
مساندة وتنفيذ ق��رارات مجلس ال��وزراء
وتصريف أعماله ،متمنيا لهم مزيدًا من
التوفيق والنجاح.

المبارك والخالد مع أعضاء أمانة مجلس الوزراء

الكويت لمجلس األمن:
الغانم متوسطا وفد اتحاد الناشرين العرب

َّ
هنأ رئيس مجلس األمة مرزوق
ال � �غ� ��ان� ��م أم � � ��س س � �م ��و ال �ش �ي��خ
ص� � �ب � ��اح ال� � �خ � ��ال � ��د ،ب �م �ن��اس �ب��ة
ص��دور األم��ر األم�ي��ري بتعيينه
رئيسا ملجلس الوزراء وتكليفه
تشكيل الحكومة.
وأعرب الغانم في رسالة تهنئة
بعثها إلى الخالد عن تمنياته
ل� ��ه ب ��ال �ت ��وف �ي ��ق وال � �ن � �ج� ��اح ف��ي
ت �ش �ك �ي��ل ح �ك ��وم ��ة م �ت �ج��ان �س��ة،
ت � �ض � �ط � �ل� ��ع ب � �م � �س� ��ؤول � �ي� ��ات � �ه� ��ا
ال � ��وط� � �ن� � �ي � ��ة ،ب � �م � ��ا ي � �ص � ��ب ف��ي
مصلحة البالد والعباد.
من جهة ثانية ،استقبل الغانم
ف ��ي م �ك �ت �ب��ه أم � ��س وف � ��د ات �ح��اد
ال �ن��اش��ري��ن ال �ع��رب ،ال ��ذي ي�ق��وم
ب��زي��ارة ل�ل�ب�لاد ،ت��زام�ن��ا م��ع بدء
ف � �ع� ��ال � �ي� ��ات م� � �ع � ��رض ال� �ك ��وي ��ت
الدولي للكتاب.
وض � ��م ال ��وف ��د رئ� �ي ��س االت� �ح ��اد
م �ح �م��د رش� � ��اد واألم � �ي ��ن ال �ع ��ام
ل �ل ��ات � � �ح� � ��اد ب� � � �ش � � ��ار ش� � � �ب � � ��ارو،
وم �م �ث��ل ال �ك��وي��ت ف ��ي االت �ح ��اد
س �ع��ود امل �ن �ص��ور ،إض ��اف ��ة إل��ى
أعضاء االت�ح��اد الذين يمثلون
االت�ح��ادات الوطنية للنشر في
الدول العربية.

تعزيتان ألميركا
وإيطاليا
أرس� � ��ل رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
األم� � ��ة م� � � ��رزوق ال �غ ��ان ��م،
أم� � � � ��س ،ب ��رق � �ي � �ت �ي�ن إل� ��ى
رئ�ي��س مجلس الشيوخ
األم� �ي ��رك ��ي م ��اي ��ك ب�ن��س
ورئيسة مجلس النواب
نانسي بيلوسي ،أعرب
ف � �ي � �ه � �م� ��ا ع � � ��ن خ� ��ال� ��ص
العزاء وص��ادق املواساة
بضحايا حوادث إطالق
ال � �ن ��ار ال� �ت ��ي وق� �ع ��ت ف��ي
واليات اميركية عدة.
واك� ��د ال �غ��ان��م ال�ت�ض��ام��ن
التام مع اسر الضحايا،
متمنيا الشفاء العاجل
للمصابني.
ك �م��ا ب �ع��ث ال �غ��ان��م أم��س
ب ��رق �ي �ت�ي�ن إل� � ��ى رئ �ي �س��ة
م� � � �ج� � � �ل � � ��س ال� � � �ش� � � �ي � � ��وخ
اإليطالي ماريا ألبيرتي
كاسيالتي وإل��ى رئيس
مجلس النواب االيطالي
روب� �ي ��رت ��و ف �ي �ك ��و ،ع�ب��ر
ف � �ي � �ه � �م� ��ا ع � � ��ن خ� ��ال� ��ص
العزاء وص��ادق املواساة
ب � � �ض � � �ح � ��اي � ��ا ارت � � � �ف� � � ��اع
م� � �ن� � �س � ��وب امل� � � �ي � � ��اه ف��ي
ف�ي�ن�ي�س�ي��ا ال � ��ذي اس �ف��ر
ع � ��ن س � �ق� ��وط ع� � ��دد م��ن
الضحايا والجرحى.

عمليات المصالحة
تحتاج إلى دعم أممي
أكدت الكويت أن عمليات املصالحة تتطلب
دعما مستمرا م��ن األم��م املتحدة واملجتمع
الدولي ،واصفة إياها بأنها شائكة وطويلة
األم��د اال ان نجاحها يحقن ال��دم��اء ويجنب
الدمار والخسائر.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ك�ل�م��ة ال�ك��وي��ت ال �ت��ي أل�ق��اه��ا
مندوبها ال��دائ��م ل��دى األم��م املتحدة السفير
منصور العتيبي ،مساء أول م��ن أم��س ،في

جلسة ملجلس األمن حول دور املصالحة في
صون األمن والسلم الدوليني.
وأوضح العتيبي ان عملية املصالحة تتطلب
ض �م��ان م �ش��ارك��ة امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي ووس��ائ��ل
االع �ل��ام ،الف �ت��ا ال ��ى ان وض ��ع اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
إع�لام�ي��ة ل�ت��وع�ي��ة وت�ش�ج�ي��ع اف ��راد املجتمع
على تجاوز حالة النزاع إلى حالة التعايش
السلمي امر ال غنى عنه في عالم اليوم.

الكويت 03
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احتفال قسم الكيمياء بمرور  150عاماً على الجدول الدوري

فايزة الخرافي :استلهام روح االبتكار والمثابرة
المص َّنعة لحماية البشر
يتضمن معلومات وعناصر ق ّيمة وضرورية للعلماء ■ الشمري :حظر الكثير من المواد الكيميائية ُ
َّ
■ الجدول
ش � ��ددت م ��دي ��رة ج��ام �ع �ـ��ة ال �ك��وي��ت س��اب �ق �ـ��ًا د.
ف��اي��زة ال�خ��راف��ي على استلهام روح االبتكار
وامل� �ث ��اب ��رة وال �ج �ه ��د م ��ن م �ك �ت �ش��ف ال� �ج ��دول
ال ��دوري للكيمياء ال�ع��ال��م الجليل ديميتري
مندليف.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال االح �ت �ف��ال ال ��ذي أق��ام��ه قسم
الكيمياء ف��ي كلية ال�ع�ل��وم بجامعة الكويت
ب��ال �ت��زام��ن م��ع اخ �ت �ي��ار م�ن�ظ�م��ة ال�ي��ون�ي�س�ك��و
ال �ع��امل �ي��ة ل �ع��ام  2019ل �ي �ك��ون ال �ع ��ام ال��دول��ي
ل �ل �ج��دول ال � ��دوري  IYPT- 2019وب�م�ن��اس�ب��ة
مرور  150عاما على جدول مندليف ،بحضور
ممثلني من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
وال�ج�م�ع�ي��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ورؤس ��اء
األقسام العلمية وأعضاء الهيئة التدريسية.
ا ش � ��ارت د .ف ��ا ي ��زة ا ل �خ ��را ف ��ي إ ل ��ى أ ه �م �ي��ة
ا ل � � � �ج� � � ��دول ا ل� � � � � � � ��دوري ب� � ��ا ع � � �ت � � �ب� � ��اره أ ح � ��د
أ ح � �ج� ��ار ا ل � ��زاو ي � ��ة ل � ًل �ك �ي �م �ي ��اء ور ك� �ي ��ز ت ��ه
األ س��ا س �ي��ة ،م �ض �ي �ف��ة أ ن ��ه ي �ع �ت �ب��ر إ ن �ج��ازًا
مل��ا ي�ح�ت��و ي��ه م��ن ق�ي�م��ة م�ع�ل��و م��ا ت�ي��ة ك�ب�ي��رة
ي� �ع ��ر ف� �ه ��ا و ي � �ق ��در ه ��ا ك� ��ل ا ل� �ع� �ل� �م ��اء ع��ا م��ة
وا ل�ك�ي�م�ي��ا ئ�ي�ين خ��ا ص��ة.
وأوض � �ح ��ت أن ه� ��ذا ال � �ج ��دول ي �ت�ض�م��ن م�ن��ذ
اك �ت �ش��اف��ه م �ع �ل��وم��ات وع �ن��اص��ر ق�ي�م��ة ،حيث
انه حاضر في كل مختبرات وقاعات دراسة
الكيمياء ألهميته الكبيرة.
وأل�ق��ى كلمة جمعية الكيميائيني الكويتية
د.ح �س��ن ال�ش�م��ري ،م��ؤك �دًا أن ه��ذا االك�ت�ش��اف
سيزيد الوعي العاملي بالكيمياء ،وستظهر
للعالم أهمية الجدول ال��دوري وأن��ه أساسي
للمجتمع العاملي كونه يمثل لغة مشتركة.
وذكر الشمري أن العالم يتغير وبشكل سريع
ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل� ��واد ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ،فهناك
ت�س��ارع ف��ي االت�ف��اق�ي��ات ال��دول�ي��ة ال�ت��ي تهدف
إل��ى ح�م��اي��ة اإلن �س��ان ،ف�ف��ي األع� ��وام السابقة
اتجهت الجهود الدولية لحماية اإلنسان من
التلوث ،وبعد إنتاج م��واد كيميائية تغيرت
األولويات واألهداف.
وأض � � � � ��اف ال� � �ش� � �م � ��ري :ف� � ��ي ال � �س� ��اب� ��ق ك ��ان ��ت
ال� �ص� �ن ��اع ��ات ت �ع �ت �م��د ع� �ل ��ى ت �ط �ب �ي �ق��ات ع�ل��م
الكيمياء في صناعة املواد الكيميائية لخدمة
اإلن � �س� ��ان ،وت �ح �ق �ي��ق أرب � � ��اح ،وس� ��ط ت�ج��اه��ل
ل�س�ل�ب�ي��ات ه ��ذه امل� ��واد وم ��ا ي�م�ك��ن أن تسببه
من أضرار للبيئة واإلنسان على حد السواء،
وم��ن ه�ن��ا أص�ب��ح ال�ع��ال��م ب�ين مفترقي ط��رق،
وت��زاي��دت ض��رورة التغيير وإدراك م��ا يمكن
إدراك��ه لحماية الشعوب م��ن املعاناة والحد
م��ن ال�ت�ل��وث ال�ب�ي�ئ��ي ،ل��ذا ج��رى ح�ظ��ر الكثير

ً
لقية كلمتها
د.فايزة الخرافي ُم

 ..وفي مقدم الحضور خالل االحتفال األكاديمي

موضي الحمود :د .فايزة الخرافي دعمتني في الجامعة

موضي الحمود
 ..ومتوسطة المشاركين في االحتفالية

من امل��واد الكيميائية املصنعة ،ولم يكن هذا
امل�ف�ه��وم م�ع��روف��ا وش��ائ�ع��ا قبل  20ع��ام��ا ،أما
في الوقت الحالي فأصبح لزاما على ال��دول
حظر استخدام الكثير من امل��واد الكيميائية
والتخلص منها بطرق آمنة.

لوائح «الزئبق»
كما استعرض الشمري خالل كلمته اتفاقية
م �ي �ن��ان��ات��ا  2016امل �ت �ع �ل �ق��ة ب� �م ��ادة ال��زئ �ب��ق،
وال�ت��ي وض�ع��ت ق�ي��ودا ول��وائ��ح ف��ي استخدام
امل ��ادة ف��ي التطبيقات الصناعية وال�ح��د من
انبعاثاتها ،مشيرا إلى اتفاقيات عدة سترى

النور في األعوام املقبلة منها ما يخص مواد
الرصاص والكاديوم.
وأض � � � � ��اف أن ال � �ك� ��وي� ��ت ي� ��وج� ��د ب� �ه ��ا م ��رك ��ز
إق �ل �ي �م��ي الت �ف ��اق �ي ��ة س �ت��وك �ه��ول��م ل �ل �ت��دري��ب
ون�ق��ل التكنولوجيا ل��دول غ��رب آس�ي��ا ،حيث
ي� �ق ��دم امل� �س ��اع ��دة ل � �ل ��دول ل �ل �ت �خ �ل��ص وال �ح��د
م� ��ن ان� �ب� �ع ��اث ��ات امل� � � ��واد ال �ع �ض ��وي ��ة ال �ث��اب �ت��ة
كالديوكسني والفيوران وغيرها من املركبات
الخطرة ،وقد انطلق من بلدنا مشروع وطني
ل�ج��رد امل�ل��وث��ات الكيميائية ف��ي ش�ه��ر اب��ري��ل
امل��اض��ي م��ن ه ��ذا ال �ع��ام وال � ��ذي ي�س�ت�م��ر مل��دة
عامني لوضع خطة للحد من االنبعاثات.

أكدت وزيرة التربية وزيرة التعليم السابقة د .موضي الحمود أنها ال تؤمن بعداوة
املرأة للمرأة ،مشيرة إلى ان الواقع يدحض هذه املقولة ،وقالت« :أنا شخصيًا تبوأت
منصب نائبة مديرة جامعة الكويت بدعم من امرأة هي د .فايزة الخرافي ،التي كانت
تشغل منصب مديرة الصرح األكاديمي آنذاك ،وكنا مجموعة نساء ضمن فريقها،
وهي التي دعمتنا وساندتنا ،ورشحتنا للمناصب» .وأوضحت الحمود في تصريح
صحافي بالقول :مجددة التأكيد على عدم إيمانها بمقولة عداوة املرأة للمرأة على
إطالقها ،فلكل قاعدة استثناءات.

اهتمام علمي

الموسوي :برنامجان للماجستير

أوض��ح عضو هيئة ال�ت��دري��س ف��ي قسم الكيمياء
د .علي بومجداد ان االحتفالية جاءت من منطلق
اهتمام جامعة الكويت وقسم الكيمياء باملواضيع
واملناسبات العلمية العاملية ،لذا جرى تنظيم هذه
االح �ت �ف��ال �ي��ة وال �ت��ي اس �ت �م��رت ع �ل��ى م ��دى ي��وم�ين،
م�ش�ي��دا ب�م��ؤس�س��ة ال �ك��وي��ت ل�ل�ت�ق��دم ال�ع�ل�م��ي على
دع�م�ه��ا ،ك�م��ا ش�ك��ر الجمعية ال�ك��وي�ت�ي��ة للكيمياء
ونادي الكيمياء الطالبي بالقسم العلمي وجمعية
العلوم الطالبية.

والدكتوراه في الكيمياء
قال رئيس قسم الكيمياء د .صالح املوسوي :إن جامعة الكويت تؤكد دائمًا
أهمية رفع املستوى العلمي والثقافي واالجتماعي والصحي.
وأض ��اف امل��وس��وي :بالعلم ترتقي األم��م وبعلمائها تفتخر ال ��دول وتزهو
املجتمعات ،مبينًا أن هذه االحتفالية تؤكد أهمية علم الكيمياء في الصناعات
املختلفة كالطب والصيدلة وال��زراع��ة ،وبهذه املناسبة يفخر قسم الكيمياء
بكلية العلوم بأنه معتمد أكاديميًا م��ن الجمعية الكندية للكيمياء ،ويملك
برنامجني للماجستير والدكتوراه ويفخر بأنشطته البحثية وتعليمه املتميز.

 04الكويت
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المشاركون في حفل سفارتها بالعيد الوطني:

عالقات تاريخية عميقة تربطنا ُ
بعمان
¶ الجارالله :إنجازات كبيرة ومواقف مش ِّرفة للسلطنة
السفير السعودي:
ما يتمناه الكويتيون
في الوساطة نتمناه

أنس الصالح والجارالله والسفير السعودي والحضور مشاركين في قطع كيكة الحفل | تصوير أحمد سرور

غنام الغنام
أج�م��ع امل �ش��ارك��ون ف��ي اح�ت�ف��ال ال�س�ف��ارة ال�ع�م��ان�ي��ة ،أول من
أمس ،بالعيد الوطني العماني ،على أن عيد سلطنة عمان
بمنزلة عيد للكويت.
وه �ن��أ س�م��و ال�ش�ي��خ ن��اص��ر امل�ح�م��د ال�س�ل�ط��ان ق��اب��وس بن
س�ع�ي��د وال �ش �ع��ب ال�ع�م��ان��ي ب��ال�ع�ي��د ال��وط �ن��ي ال� � �ـ ،49م��ؤك��دا
عمق ال�ع�لاق��ات االخ��وي��ة التي تجمع القيادتني والشعبني
الشقيقني.
واض��اف املحمد للصحافيني ،عقب مشاركته في الحفل ان
العيد الوطني العماني ه��و عيد لجميع شعوب الخليج،
متمنيا دوام التقدم واالزدهار لألشقاء في السلطنة.
من جانبه ،أك��د نائب رئيس مجلس ال ��وزراء ،وزي��ر الدولة
ل�ش��ؤون مجلس ال ��وزراء ،ان��س الصالح ،رس��وخ وتاريخية
ال �ع�لاق��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة  -ال�ع�م��ان�ي��ة مهنئا ال �ق �ي��ادة وال�ش�ع��ب
العماني الشقيق بهذه املناسبة الوطنية.
ب � � ��دوره ،اش � ��اد ن ��ائ ��ب وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة خ ��ال ��د ال � �ج� ��اراهلل،

باإلنجازات الكبيرة وعلى كل املستويات التي وصلت إليها
السلطنة في عهد السلطان قابوس بن سعيد.
واستذكر الجاراهلل بالتقدير العميق املوقف املشرف لعمان
ل��دع��م ال�ك��وي��ت اب ��ان ال �غ��زو ال�ع��راق��ي ع��ام  ،١٩٩٠م�ع��رب��ا عن
تمنياته لهم بدوام التقدم واالزدهار واالمن واالمان.

نتائج طيبة
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال السفير اليمني علي ب��ن س�ف��اع ،ان العيد
ال��وط�ن��ي ال�ع�م��ان��ي ع�ي��د ي�م�ن��ي وع��رب��ي وخ�ل�ي�ج��ي ،معتبرا
السلطنة العمق االس�ت��رات�ي�ج��ي للجميع ،م�ق��درا جهودها
عاليًا ف��ي معالجة الكثير م��ن القضايا ال�ت��ي يعاني منها
ال�ي�م�ن�ي��ون ،م�ث��ل ال�ع�ب��ور ،وأوض ��ح أن السلطنة تبحث عن
الصلح بني الناس.
بدوره ،قال السفير القطري بندر العطية اننا نبارك للشعب
العماني والسلطان بهذه املناسبة السعيدة ،متمنيا لهم
دوام ال�ف��رح��ة وال �س��رور وم��زي��دا م��ن ال�ت�ق��دم واالزده� ��ار ،ألن
سلطنة عمان غالية علينا وجزء ال يتجزأ من قطر.

الشعلة ردّ اً على الدالل عن تطوير العاصمة:

«المترو» و«المناطق التراثية» أبرز المشاريع
المحرر البرلماني
أك ��د وزي ��ر األوق � ��اف وزي ��ر ال �ب �ل��دي��ة ،ف�ه��د ال�ش�ع�ل��ة،
�ار ل�ت�ن�ف�ي��ذ ال�خ�ط��ة ال �ع �م��ران �ي��ة ،ال�ت��ي
أن ال�ع�م��ل ج � ٍ
ت�س�ت�ه��دف ت �ط��وي��ر ع��اص �م��ة ال� �ب�ل�اد ،م��وض �ح��ا ان
م �ش��اري��ع «امل � �ت� ��رو» وت �ط��وي��ر امل ��رق ��اب وامل �ن��اط��ق
التراثية وطريق الدائري االول ،وع��دد من شوارع
العاصمة ،على رأس مشاريع التطوير.
وق ��ال ال�ش�ع�ل��ة ،ف��ي رد ع�ل��ى س ��ؤال وج �ه��ه ال�ن��ائ��ب
م�ح�م��د ال � ��دالل ،ان ت�ط��وي��ر ال�ع��اص�م��ة وش��وارع �ه��ا
الرئيسية ج��رى نقاشه سابقا ،من خ�لال الدراسة
ال�ت�ف�ص�ي�ل�ي��ة «م �ش ��روع ال�خ�ط��ة ال�ع�م��ران�ي��ة مل��دي�ن��ة
الكويت  ،»2030الفتا ال��ى ان من أه��م مخرجاتها:
تطوير منطقة املرقاب املخصصة سابقا للرعاية

السكنية كمنطقة متعددة االس�ت�ع�م��االت ،وتضم
ب ��واب ��ة م �ح �ط��ة ال �ش �ع��ب ل �ل �م �ت��رو ،وم �ح �ط��ة ت �ب��ادل
وس��ائ��ل النقل ال �ع��ام ،مصحوبة بمجمع ت�ج��اري،
وش�ق��ق فندقية ف��اخ��رة م ��زودة ب�خ��دم��ات ترفيهية
وم� ��راف� ��ق ع ��ام ��ة خ ��اص ��ة ب� �ه ��ا ،وت �ط ��وي ��ر امل �ن��اط��ق
التراثية وم�ش��روع امل�ت��رو وط��ري��ق ال��دائ��ري األول،
وتوسعة وتحسني  5شوارع هي« :عبداهلل املبارك»
و«م �ب ��ارك ال�ك�ب�ي��ر» و«خ��ال��د ب��ن ال��ول �ي��د» و«ج��اب��ر
املبارك» و«فهد السالم».
ولفت ال��ى ان ال��دراس��ة تعمل على تشجيع إش��راك
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ب��امل�ش��اري��ع ال�خ��اص��ة بالتطوير
والتنمية ،وت�ق��وم البلدية بتسليم ه��ذه املشاريع
فور االنتهاء منها واعتمادها للجهات املختصة
للتنفيذ.

ق��ال ال�س�ف�ي��ر ال �س �ع��ودي س�ل�ط��ان بن
س�ع��د ع�ل��ى ه��ام��ش م�ش��ارك�ت��ه حفل
ال �س �ف ��ارة ال �ع �م��ان �ي��ة ح� ��ول م �ش��ارك��ة
املنتخبات الرياضية في كأس الخليج
«ان ال��ري��اض��ة ق��د تصلح م��ا أفسدته
ال�س�ي��اس��ة ،وال�ك��وي��ت اآلن تسعى الى
ت�ق��ري��ب وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر وت�س�ع��ى في
الوساطة وما يراه األخوة في الكويت،
خ �ص��وص��ا ن��ائ��ب وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة،
فنحن نتمناه ان شاء اهلل».
وع��ن احتفال السلطنة ق��ال بن سعد
«ان سلطنة ع�م��ان تعتبر الحضارة
واألصالة ولها تاريخ قديم ولها مكانة
في قلوب الجميع ،ونحن في اململكة
نكن لها أكبر تقدير وما يربطنا معها
من عالقات الى ابد اآلبدين وجذورها
في عمق التاريخ ،الفتًا ال��ى ان عمان
دائ�م��ا لها املكانة األول��ى ل��دى اململكة
ول ��دى دول ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي ،متمنيًا
ل�ه��ا ال �ت �ق��دم ون�ش��اط��ره��ا ون�ش��ارك�ه��ا
أفراحها وعيدها ال �ـ ٤٩بقيادة جاللة
السلطان قابوس بن سعيد.
إلى ذلك ،أجاب القائم بأعمال السفارة
البحرينية محمد السبت ،عما يتعلق
بتصريح السفير ال�س�ع��ودي ع��ن ان
ال��ري��اض��ة م��ن امل �م �ك��ن ان ت�ص�ل��ح ما
أف �س��دت��ه ال�س�ي��اس��ة ق��ائ�لا :ان «ك��أس
ال �خ �ل �ي��ج» س �ت �ك��ون ف��رص��ة مل�ش��ارك��ة
جميع الرياضيني الخليجيني.

ناصر المحمد لدى استقباله الجاسم

استقبال رئيس مجلس «الكويتية»
استقبل سمو الشيخ ناصر املحمد أمس
رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة «ال �خ �ط��وط ال�ج��وي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة» ي��وس��ف ال �ج��اس��م ،ال� ��ذي ق � ّ�دم
ل� ��ه ه ��دي ��ة ت� ��ذك� ��اري� ��ة ،ب �م �ن��اس �ب��ة اح �ت �ف��ال
«الكويتية» بمرور  65عامًا على تأسيسها.
ّ
وعبر الجاسم عن امتنان رئيس وأعضاء
م �ج �ل��س إدارة «ال �ك��وي �ت �ي��ة» ع �ل��ى ال��دع��م
املعنوي ،ال��ذي تتلقاه «الخطوط الجوية
الكويتية» م��ن املحمد .وق��ال عقب اللقاء:
ت �ش� ّ�رف �ن��ا ب �م �ق��اب �ل��ة س �م��و ال �ش �ي��خ ن��اص��ر
امل�ح�م��د ،وأع��رب�ن��ا ل��ه ع��ن خ��ال��ص تقديرنا

وام� �ت� �ن ��ان� �ن ��ا ع� �ل ��ى م� ��ا ن �ل �ت �م �س��ه م� ��ن دع ��م
معنوي وإشادة بالتطور امللحوظ للناقل
ال��وط�ن��ي وم�ش��ارك�ت��ه ل�ـ�ـ«ال�ك��وي�ت�ي��ة» فرحة
االحتفال.
ّ
وت� �م ��ن ��ى امل� �ح� �م ��د ل� �ـ� �ـ «ال� �خ� �ط ��وط ال �ج��وي��ة
ّ
الكويتية» ،برئاسة الجاسم دوام التقدم
وال�ن�ج��اح ف��ي خ��دم��ة ق�ط��اع ال�ن�ق��ل ال�ج��وي
ّ
التوجهات
للكويت ،وبما يسهم في تعزيز
ً
التنموية ف��ي ال �ب�لاد ،وف��ق��ا ل��رؤى القيادة
السياسية ،وعلى رأسها سمو أمير البالد
وسمو ولي عهده األمني.

خالل االحتفال بمئوية «الخطوط البريطانية»

دافنبورت :مع الكويت
في مواجهة أي تهديدات

دافنبورت والحضور خالل حفل ذكرى «الخطوط الجوية البريطانية» المئوية | تصوير سيد سليم

مي السكري
أك � ��د ال �س �ف �ي��ر ال �ب��ري �ط��ان��ي م��اي �ك��ل داف � �ن � �ب ��ورت أن
ب�ل�اده وال �ك��وي��ت تتمتعان ب�ع�لاق��ة ص��داق��ة خاصة
واس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ط��وي�ل��ة األم ��د ض��ارب��ة ب �ج��ذوره��ا في
عمق التاريخ.
وق ��ال داف �ن �ب��ورت خ�ل�ال اح�ت�ف��ال ال�خ�ط��وط الجوية
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ب��ال��ذك��رى امل �ئ��وي��ة ع�ل��ى إن�ش��ائ�ه��ا في
ح�ف��ل أق�ي��م ف��ي ال�س�ف��ارة أول م��ن ام ��س ،ان البلدين
سيحتفالن هذا العام بالذكرى السنوية الـ  120على
ت��وق�ي��ع م�ع��اه��دة ال�ص��داق��ة ال�ش�ه�ي��رة بينهما ،التي
تأسست منذ عام  ،1899وفتحت حقبة جديدة في
عالقاتنا ،مستدركا بالقول «منذ ذلك الحني وقفت
بريطانيا والكويت معا جنبا إلى جنب في مواجهة
ال�ت�ه��دي��دات امل�ش�ت��رك��ة ،وع�ل��ى األخ ��ص خ�ل�ال عامي
 ،1961 ،1921ومرة أخرى بالطبع في عام .1991
وب�ين ان��ه خ�لال ال�س�ن��وات ال �ـ  120امل��اض�ي��ة واصلت
ال �ك��وي��ت وامل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة تعميق س�ب��ل ال�ت�ع��اون
وت ��وس� �ي ��ع ن �ط��اق �ه��ا ع� �ب ��ر ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل � �ج� ��االت،
ً
موطنا ً
ثانيا للكثير من
معتبرا أن بالده أصبحت
الكويتيني.

صندوق سيادي
وأملح دافنبورت إلى أن الكويت أنشأت أول صندوق
للثروة السيادية ف��ي العالم وم�ق��ره ف��ي ل�ن��دن ،كما

بيرجير :خطة الستثمار
 6.5مليارات جنيه
خالل  5سنوات
س ��اه ��م امل �ه �ن��دس��ون ال �ب��ري �ط��ان �ي��ون وامل �خ �ط �ط��ون
وامل��درس��ون وغ�ي��ره��م م��ن املهنيني ف��ي إح ��داث ه��ذا
التحول امللحوظ للكويت ،في املقابل هناك اآلالف
م��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين أك �م �ل��وا دراس��ات �ه��م ف��ي ال�ج��ام�ع��ات
البريطانية ،واليوم ي��درس املزيد منهم في بالدنا
أكثر من أي وقت مضى.

سالح الجو
أش��ار داف�ن�ب��ورت خ�لال االحتقالية إل��ى دور س�لاح الجو
ً
امللكي البريطاني ،قائال «ان��ه لعب دورا مهما للمساهمة
في تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين منذ بدايتها ،حيث
ش �ه��دت ال �ك��وي��ت ارس� ��ال اول عملية س�ل�اح ج ��وي ملكي
بريطاني على أرضها عام .»1922

ك�م��ا أش ��اد ب��ال�خ��دم��ات وامل�س��اه�م��ات ال�ت��ي قدمتها
ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة وش��رك��ات ال�ط�ي��ران
ال �س��اب �ق��ة ال �ت��ي ك ��ان ل �ه��ا األث� ��ر ال �ط �ي��ب ف��ي تعميق
العالقات بني البلدين وتوثيق اواصر الصداقة بني
البلدين.
وختم بالقول :تعتبر الخطوط الجوية البريطانية
واح � ��دة م��ن ش��رك��ات ال �ط �ي��ران ال ��رائ ��دة ف��ي ال �ع��ال��م،
حيث توفر ال�ج��ودة واالخ�ت�ي��ار وال��راح��ة لـزبائنها
الذين يسافرون على متنها يوميا بواقع  45مليون
مسافر سنويا ،حيث تقلع طائراتها من أي مكان
في العالم كل  90ثانية ،مضيفا «كما يعمل لديها
حوالي  45ألف موظف حول العالم».

أول طائرة
ب��دوره ،ق��ال مدير املبيعات ملنطقة الشرق األوس��ط
ف��ي ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة البريطانية م ��وران بيرجير
ان عالقة الخطوط البريطانية بالكويت تعود إلى
 87عاما عندما اقلعت طائرة إمبريال إي��روي��ز من
الكويت ومنذ ذلك الحني هناك  7رحالت أسبوعية
للخطوط البريطانية بني البلدين.
وكشف بيرجير عن أن الخطوط الجوية البريطانية
تنوي استثمار  6.5مليارات جنيه إسترليني خالل
ال �س �ن ��وات ال �خ �م��س ال �ق��ادم��ة ف ��ي ت�ح�س�ين ت�ج��رب��ة
السفر لزبائنها ،كما تنوي إضافة  73طائرة جديدة
ألسطولها.
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البعض يؤكد انتهاء دورها بتكليف الخالد رئاسة الوزراء

خالف دستوري بشأن حكومة تصريف العاجل
في مقابل تأكيد مصدر وزاري ان وزراء حكومة تصريف العاجل مستمرون في مباشرة عملهم في
مكاتبهم ،مستندين إلى مرسوم تشكيلهم السابق ،طرح متابعون أسئلة من قبيل :من يرأس حكومة
تصريف العاجل من األمور؟ ولمن يرجع وزراؤها في استشراف مهام وتنفيذ مسؤولياتهم في جهاتهم؟
سبقلا بدورها حملت هذه األسئلة وغيرها ،وتوجهت بها إلى عدد من الخبراء الدستوريين ،الذين جاءت
إجاباتهم مختلفة.

محمد الفيلي:

مبارك حبيب
يؤكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان الكويت
ل��دي�ه��ا رئ�ي�س��ان ل �ل��وزراء ف��ي ه��ذه ال�ل�ح�ظ��ة ،األول هو
سمو الشيخ جابر املبارك املكلف بتصريف العاجل من
األمور ،واآلخر هو سمو الشيخ صباح الخالد رئيس
مجلس ال ��وزراء املكلف بتشكيل وزارت ��ه ،موضحا ان
ال�خ��ال��د ال ي�م�ك��ن ل��ه أن ي �م��ارس اخ�ت�ص��اص��ات رئيس
مجلس وزراء ألنه ليس لديه وزراء.
واض ��اف الفيلي ل�ـ سبقلا :إذا ف��ي ه��ذه ال�ف�ت��رة يوجد
رئيسان ملجلس الوزراء ،األول مكلف بتصريف العاجل،
واآلخر مكلف بتشكيل حكومة جديدة واختيار وزراء،
ولكن هناك خصوصية وتكررت في فترة سابقة ،وهي
أن صباح الخالد هو عضو في وزارة تصريف العاجل
من األم��ور ،ولكن مهمته الجديدة تجعل من األح��وط
ع ��دم م �م��ارس �ت��ه مل �ه��ام��ه ك��وزي��ر ف��ي ح �ك��وم��ة تصريف
العاجل من األمور.

رئيس واحد
ول �ك��ن ف��ي امل �ق��اب��ل ،ي ��رى اس �ت��اذ ال �ق��ان��ون ال��دس �ت��وري
د.ف � � ��واز ال �ج��دع��ي ع �ك��س ذل � ��ك ،ح �ي��ث أك� ��د ان ح�ك��وم��ة
تصريف العاجل من األم��ور قد انتهت ،وال وزراء في
الفترة الحالية ،ويفترض أن تدير كل وزارة نفسها عن
طريق الوكالء.
واض ��اف ال �ج��دع��ي :ال رئ�ي��س وزراء ح��ال�ي��ًا إال الشيخ
صباح الخالد.
أم� ��ا ال �خ �ب �ي��ر ال ��دس� �ت ��وري د.م �ح �م��د امل �ق��اط��ع ف �ل��ه رأي
مختلف ،حيث أكد أننا أمام رئيس وزراء واحد حاليا
فقط وهو الشيخ صباح الخالد ،أما بالنسبة لرئيس
وزراء تصريف العاجل من األم��ور وه��و الشيخ جابر
املبارك فقد انتهى دوره بعد تكليف الخالد مباشرة.
واض��اف املقاطع «ف��ي ح��ال اجتمع الخالد مع ال��وزراء
ً
فإنه اجتماعه يصبح باطال ،وبالنسبة للشيخ جابر
املبارك فقد انتهى دوره».

محمد المقاطع:

َّ
نتطلع إلى عهد إصالح جديد
فهاد الشمري
ّ
ِّ
طالب ع��دد من املتحدثني في ال�ن��دوة ،التي نظمها بيت الوعي العربي،
بعنوان« :الشعب الكويتي يقول كلمته» أول من أمس ،بضرورة معالجة
كل األخطاء واملشاكل العالقة في البالد.
واعتبر املتحدثون أن حماية الشرفاء ومالحقة الفاسدين مهمة رئيس
مجلس الوزراء الجديد سمو الشيخ صباح الخالد ،خالل املرحلة املقبلة.

مواجهة الفساد

الخالد رئيس الوزراء..
والمبارك دوره انتهى

لدينا رئيسا وزراء ..واألحوط أن
يستقيل الخالد من «الخارجية»

مصدر وزاري لـ سبقلا:

عمل الحكومة وفق مرسوم التشكيل
يوسف المطيري
أ ك ��د م �ص��در وزاري ان وزراء ا ل �ح �ك��و م��ة اال خ �ي��رة
ل� �س� �م ��و ا ل� �ش� �ي ��خ ج� ��ا ب� ��ر ا مل� � �ب � ��ارك م� �س� �ت� �م ��رون ف��ي
م �ب ��ا ش ��رة ع �م �ل �ه��م ف ��ي م �ك��ا ت �ب �ه��م ف ��ي ك ��ل ا ل �ج �ه��ات
ا ل �ح �ك ��و م �ي ��ة ،م �س �ت �ن��د ي��ن إ ل� ��ى م ��ر س ��وم ت �ش �ك �ي �ل �ه��م
ا ل� �س ��ا ب ��ق و ك ��و ن� �ه ��م ح ��ا ل� �ي ��ًا ف ��ي ح� �ك ��و م ��ة ت �ص��ر ي��ف
ا ل�ع��ا ج��ل م��ن اال م��ور.

واستبعد املصدر ان تكون هناك دع��وة الجتماع مجلس
ال� ��وزراء ف��ي ال�ف�ت��رة امل�ق�ب�ل��ة ،ك�م��ا استبعد ان ي�ت��م تكليف
ال � ��وزراء ب��امل�ه��ام امل �ع �ت��ادة م��ن ق�ب��ل س�م��و رئ �ي��س مجلس
ال � ��وزراء ص �ب��اح ال �خ��ال��د ،ح�ت��ى ص ��دور م��رس��وم تشكيل
الحكومة الجديدة .وق��ال ان من االم��ور التي ينأى ال��وزراء
عنها ف��ي الفترة الحالية وق��ف اص��دار ال �ق��رارات التي من
شأنها تغيير هيكل ال ��وزارة س��واء بتعيينات الوظائف
اإلشرافية او بالتدوير.

وقال النائب عادل الدمخي :إذا «طمطمتوا» على القضايا و«الحقتوا» الشرفاء
ّ
ستفعل ،ولن نقبل بمثل هذه
و«تركتوا» الفاسدين ،فإن أدواتنا الدستورية
األوض��اع .وأض��اف الدمخي :إن حماية الشرفاء ومالحقة الفاسدين مهمة
رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد؛ فهذا اإلرث يجب عليه ّ
تحمل مسؤولية
متابعته.
ّ
وحذر وزير الدفاع القادم من املساس بأي من العاملني في اللجان التي كشفت
تفاصيل القضية  ،وإال ف��إن ّ
املنصة ستكون بانتظاره؛ ف�ه��ؤالء عملوا بجد
واجتهاد للدفاع عن املال العام.
ثقة املواطن
أما النائب أسامة الشاهني ،فقالّ :
نحمل رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ
ُ
صباح الخالد ض��رورة استعادة ثقة املواطن واستعادة ما سلب من
امل��ال ال�ع��ام .وأض��اف الشاهني :كما يجب على رئيس مجلس ال��وزراء
ّ
وتبني موضوع العفو الشامل ّ
ولم شمل االسرة الكويتية،
سد الثغرات
ّ
وضرورة تخفيف املعاناة التي يتحملها املواطن؛ كالقروض ومشاكل
ال �ط��رق وامل �س��اك��ن .وط��ال��ب ال�ش��اه�ين رئ�ي��س ال� ��وزراء ب �ض��رورة إج��راء
إصالحات في قانون االنتخاب وتكويت واستقالل القضاء؛ ليظل كما
هو املالذ اآلمن للجميع.
من جانبه ،رأى الناشط السياسي عبداهلل األنبعي أن هناك مخلصني
ّ
يتقدمون بحلول الى الحكومة ،تكون نابعة من الشارع ،لكنها ال تجد
ّ
التفاعل ،ما يدعو كل مخلص الى التنحي جانبًا.
مكفول
�اع
�
ف
�د
�
ل
ا
�ق
�
ح
إن
وم��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال امل�ح��ام��ي دوخ��ي الحصبان
ً
دستوريا ،وأتوقع اننا بحاجة إلى حق دفاع جماعي ،ألن هناك ثقافة
كرست بني أفراد املجتمع َّ
ّ
سهلت في تمزيقه.

فعالية «السديم» في يوم الطفل العالمي:

تقرير إخباري
تخصصات عصرية وفرص عمل
التصوّ ر المبدئي لجامعة عبدالله السالمُّ ..

استعجال الئحة القانون
الختيار مدير الجامعة الجديد
أميرة بن طرف
ك�ش�ف��ت م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة ان ال�ل�ج�ن��ة امل�ع�ن�ي��ة ب��وض��ع
الالئحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية ،اقتربت
من وضع املسودة املبدئية لالئحة ،الفتة إلى ان ابرز
ما جاء فيها آلية تشكيل مجلس الجامعات الحكومية
وآلية اختيار مديري هذه الجامعات وفقا للقانون.
وب�ي�ن��ت امل �ص��ادر ،ان��ه رغ��م ان�ت�ه��اء م��دة تعيني مدير
جامعة الكويت ،سيجري اختيار املدير الجديد وفق
ال �ق��ان��ون ال�ج��دي��د ال ��ذي يعتبر ن��اف��ذا م�ن��ذ ن �ش��ره في
ال�ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة ف��ي اغ�س�ط��س امل��اض��ي ،وبالتالي
ارت ��أى املعنيون اخ�ت�ي��ار امل��دي��ر بعد اع�ت�م��اد الالئحة
التنفيذية للقانون للنأي باالختيار من التعرض للطعن
القانوني ،األمر الذي دعا الى تكثيف العمل على اعداد
الالئحة التنفيذية لسرعة بدء العمل بالقانون.

على صعيد آخر ،كشفت املصادر ،ان املالمح املبدئية
لبعض ال �ب��رام��ج ال��دراس �ي��ة ال�ت��ي ستطرحها جامعة
ع �ب��داهلل ال�س��ال��م امل �ق��رر ان�ش��اؤه��ا ف��ي ك�ل�ي��ات جامعة
ال�ك��وي��ت ال�ح��ال�ي��ة ب�ع��د انتقالها ل�ل�ش��دادي��ة ،اتضحت،
حيث رأى املختصون تحديد تصور انشاء الجامعة
ال� �ج ��دي ��دة ،ب � �ض� ��رورة وض� ��ع ت �خ �ص �ص��ات ج ��دي ��دة،
متماشية م��ع ت�غ�ي��رات س��وق العمل واخ�ت�ف��اء بعض
الوظائف وظهور وظائف اخرى.
واش � ��ارت امل� �ص ��ادر ال ��ى ب �ع��ض ه ��ذه ال�ت�خ�ص�ص��ات،
ومنها تخصصات تقنية ،وام��ن معلومات ،واالم��ن
السيبراني ،اض��اف��ة ال��ى تخصصات تعنى بالطاقة
البديلة واملتجددة وتخصصات علمية معنية بالذكاء
الصناعي ،وال��واق��ع االف�ت��راض��ي وغيرها ،فضال عن
تطوير واستحداث برامج هندسية جديدة كالهندسة
النووية ،والبرمجيات ،والتصميم ،فضال عن الرغبة

رعاية متكاملة لـ 100طالب
ّ
التعلم
يعانون صعوبات

ف��ي اف�ت�ت��اح اق �س��ام ج��دي��دة ف��ي ال�ك�ل�ي��ات االجتماعية
واالدبية كأقسام للغات جديدة في االداب ،ودمج بني
التخصصات الحديثة ف��ي ع�ل��وم النفس واالج�ت�م��اع
وال�ج�غ��راف�ي��ا وت�ط��وي��ره��ا وف�ق��ا للتطور ال�ع��امل��ي ال��ذي
تشهده هذه الدراسات.
طاقم التدريس
وقالت املصادر ،ان املختصني بوضع تصور للجامعة
ال�ج��دي��دة ،وض�ع��وا ع��دة سيناريوهات لتوفيرالطاقم
التدريسي لهذه الجامعة ،ابرزها زي��ادة ع��دد مقاعد
اب�ت�ع��اث املاجستير وال��دك �ت��وراه ف��ي ك��ل م��ن جامعة
الكويت والتطبيقي ،كونهما الجهتني االب��رز في هذا
املجال ،بينما يجري بعد ذلك وضع خيار امام الخريج
من هذه البعثات بالعمل استاذا في جهة االبتعاث او
في الجامعة الجديدة.

العجمي :نسعى ألن تكون مدارسنا آمنة

«التعليمية البرلمانية» َّ
تتبنى قانون «حماية المعلم»
هاني الحمادي
أع � �ل� ��ن رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س إدارة ج �م �ع �ي��ة
املعلمني مطيع العجمي ،عن تبني بعض
أع �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ف��ي مجلس
األم ��ة م�ق�ت��رح الجمعية ال �خ��اص بقانون
حماية املعلم ،مؤكدًا أنه يشكل أولوية في
دور االنعقاد الحالي لنحمي مؤسساتنا
التعليمية وامل�ع�ل�م�ين وامل�ع�ل�م��ات وك��ذل��ك
ابناءنا الطلبة.
وق � ��ال ال �ع �ج �م��ي خ �ل�ال م��ؤت �م��ر ص�ح��اف��ي
ل�ل�إع�ل�ان ع��ن ان �ط�ل�اق ب��رن��ام��ج «ال�ت�ن�م�ي��ة
واالب � �ت � �ك ��ار» أول م ��ن أم � ��س ،إن امل �ق �ت��رح
ي �ح �ت��وي ع �ل��ى ع ��دة ب �ن��ود م�ن�ه��ا ت�ح��وي��ل
امل��دارس إلى حرم مدرسي إس��وة بالحرم
الجامعي ،وحماية املعلم من خالل معرفة
ح�ق��وق��ه وواج �ب��ات��ه ،إض��اف��ة إل ��ى أحقيته
في االط�لاع على تقويم الكفاءة السنوية
أو تقرير الكفاءة بنهاية العام الدراسي
وبعد  15يومًا من وضع التقرير.
وش� ��دد ع �ل��ى أن ل�ل�ج�م�ع�ي��ة م��وق �ف��ًا ث��اب�ت��ًا
ب��رف��ض االع �ت��داءات على املعلمني ،س��واء

ندوة بيت الوعي العربي:

الخالدي متوسطة معلمات ومسؤوالت | تصوير سيد سليم

أحمد العنزي
ت �ح��ت رع��اي��ة م��دي��ر م�ن�ط�ق��ة م �ب��ارك
ال�ك�ب�ي��ر التعليمية ،أق��ام��ت م��درس��ة
السديم النموذجية فعالية بمناسبة
يوم الطفل العاملي ،تخللتها العديد
من األنشطة وورش العمل الخاصة
بمعالجة ال�ت�لام�ي��ذ ال��ذي��ن يعانون
ص �ع��وب��ات ال �ت �ع �ل��م .وق ��ال ��ت م��دي��رة
م��درس��ة ال�س��دي��م ،شيخة ال�خ��ال��دي،
خالل افتتاح الفعالية :ان االهتمام
باألطفال مهم وض��روري وأول��وي��ة،
ألن بهم تزدهر األوط��ان وتنمو في
املستقبل.
وأش� � � � ��ارت ال � �خ� ��ال� ��دي إل � ��ى ان ه ��ذه
ال�ف�ع��ال�ي��ة تمتد أس �ب��وع��ًا ،وتشتمل
ع� �ل ��ى ف � �ق� ��رات ل �ل �ط �ل �ب��ة وامل �ع �ل �م�ي�ن،
إضافة إلى فعاليات ترتبط بأولياء

األم��ور .واضافت الخالدي :مدرسة
السديم هي أول مدرسة في الشرق
األوس � � ��ط ،ال �ت ��ي ت �ق ��وم ع �ل��ى رع��اي��ة
التالميذ ال��ذي��ن يعانون صعوبات
ّ
ال� �ت� �ع ��ل ��م ،ول ��دي� �ن ��ا م� ��ا ي � �ق� ��ارب 100
ط��ال��ب ،ن��وف��ر لهم األج ��واء النفسية
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ب �ج��ان��ب ال� ��دراس� ��ة.
وت �ط��رق��ت ال �خ��ال��دي إل� ��ى م� ��رور 30
س �ن��ة ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة ح �ق��وق ال�ط�ف��ل
ف��ي ال �ع��ال��م ،وح ��ق ال��رع��اي��ة امل�ك�ف��ول
ل �ل �ص �غ��ار ،وااله � �ت � �م� ��ام ب �ه��م ل �ب �ن��اء
شخصيات بارزة.
وأك � � ��د ع� � ��دد م� ��ن امل� �ت� �ح ��دث�ي�ن خ�ل�ال
الفعالية م��ن املعلمات واملوجهات،
أن األطفال الذين يعانون صعوبات
التعلم ه��م ف��ي ال��واق��ع أذك �ي��اء ج �دًا،
ولكنهم يحتاجون إلى توفير أجواء
م�ع�ي�ن��ة ح �ت��ى ي�ت�س�ن��ى ل �ه��م إظ �ه��ار
إبداعاتهم.

دعت أصحاب الطلبات إلى مراجعتها

السكنية توزع  164قسيمة
جنوب «صباح األحمد»
العجمي متوسطاً أعضاء «المعلمين» في المؤتمر الصحافي | تصوير عبدالصمد مصطفى

م��ن قبل ول��ي األم��ر أو ال�ط��ال��ب والعكس،
ً
ق � ��ائ �ل��ا :ي� �ج ��ب أن ت� �ك ��ون امل � ��درس � ��ة ب�ي�ئ��ة
آم �ن��ة الب�ن��ائ�ن��ا ال�ط�ل�ب��ة وألع �ض��اء الهيئة
التعليمية.
وفي ما يتعلق ببرنامج تنمية االبتكار،
أوض ��ح العجمي أن��ه ي��أت��ي ان�س�ج��ام��ا مع
خ �ط��ة ال ��دول ��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق أه � ��داف ال�ت�ن�م�ي��ة
املستدامة لرؤية الكويت  2035وتحقيق

رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت الى
مركز مالي وت�ج��اري ج��اذب لالستثمار،
الف �ت��ا ال ��ى أن ��ه ووف ��ق ن �ط��اق عملنا نركز
ع�ل��ى ال �ه��دف ال��راب��ع م��ن أه� ��داف التنمية
املستدامة وهو التعليم الجيد.
وأض� � � � ��اف «أط� �ل� �ق� �ن ��ا ب� ��رن� ��ام� ��ج ال �ت �ن �م �ي��ة
واالب� �ت� �ك ��ار ال � ��ذي ي� �ع ��رز روح امل � �ب� ��ادرات
وال �ت �ن��اف��س م��ا ب�ي�ن امل�ع�ل�م�ين وامل�ع�ل�م��ات

وأه ��ل امل �ي��دان ال �ت��رب��وي وذل ��ك ب��ال�ت�ع��اون
مع عدة جهات» ،مؤكدًا حرص الجمعية
على إبراز دور املعلم الكويتي في تحقيق
التنمية املستدامة ورؤية الكويت .2035
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق� ��ال ع �ض��و ال �ج �م �ع �ي��ة حمد
الهولي إن الجمعية تعمل على تحقيق
الـصدارة العاملية الدائمة ملعلمي الكويت
في مجاالت التنمية املختلفة.

أع �ل �ن��ت امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة
ال �س �ك �ن �ي��ة ع ��زم �ه ��ا ت� ��وزي� ��ع ال��دف �ع��ة
ال �خ��ام �س��ة م ��ن ال �ض��اح �ي��ة  N11من
ال� �ق� �س ��ائ ��م ال �ح �ك��وم �ي��ة ف� ��ي م�ن�ط�ق��ة
ج � �ن� ��وب م ��دي� �ن ��ة ص � �ب� ��اح األح � �م� ��د،
وتشتمل على  164قسيمة بمساحة
ق ��دره ��ا  400م �ت��ر م��رب��ع ل �ك��ل منها
ع�ل��ى اص �ح��اب ال�ط�ل�ب��ات االس�ك��ان�ي��ة
امل� �خ� �ص ��ص ل� �ه ��م ح� �ت ��ى ت� ��اري� ��خ 20
اكتوبر رص.2016
ودع��ت املؤسسة ف��ي بيان صحافي

امل��واط �ن�ي�ن امل �خ �ص �ص��ة ل �ه��م ق�س��ائ��م
ح� �ك ��وم� �ي ��ة ف � ��ي ه � � ��ذه امل� �ن� �ط� �ق ��ة ال ��ى
م��راج�ع�ت�ه��ا ي��وم��ي االح� ��د واالث �ن�ي�ن
املقبلني في مبناها بمنطقة جنوب
ال �س��رة ال �س��اع��ة ال �ت��اس �ع��ة ص�ب��اح��ًا،
مصطحبني معهم البطاقة املدنية
وق � ��رار ال �ت �خ �ص �ي��ص ،وذل� ��ك لتسلم
ب�ط��اق��ة ال�ق��رع��ة خ�ل�ال أوق ��ات ال ��دوام
الرسمي ،فيما سيتم توزيع بطاقات
االحتياطي يومي الثالثاء واالربعاء
املقبلني.
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شؤون الديرة

تقرير إخباري

مجلس إدارتها انتهت مدته ..واختصاصاتها متشابكة مع «األشغال»

«مط َّبات» هيئة الطرق من وزير إلى آخر

5

يبدو أن قدر الهيئة العامة للطرق والنقل البري أن تظل
ّ
«محلك سر» من وزير إلى وزير ،وأن تستمر المعاناة منذ
صدور المرسوم  115في عام  ،2014وذلك للعام الخامس
على التوالي.
مشاكل الهيئة القديمة /الجديدة تتفاقم يوما ً بعد
يوم ،من دون أن تجد وزيراً قادراً على حسمها ووضع
تحمل
ُّ
آلية لتهيئة األجواء داخل أروقتها؛ ليمكنها
تبعات المهام الموكلة إليها ،وفي مقدمها متابعة
تنفيذ عدد هائل من المشاريع التي يجري تنفيذها
على األرض حاليا.

سنوات بال حسم المصير
باستكمال تفعيلها
أو إلغائها

مساع لتعديل
ٍ
القانون
ق �ـ �ـ��ال �ـ �ـ��ت م� �ص� �ـ� �ـ ��ادر م�ط�ـ�ل�ـ�ـ�ع�ـ��ة
ل � �ـ � �ـ سبقلا :إن ال� �ش� �ه ��ري ��ن
امل��اض�ي�ين ش�ه��دا م�س��اع� َ�ي من
قبل ال��وزي��رة املستقيلة جنان
ب��وش �ه��ري إلج� � ��راء ت �ع��دي�لات
ع �ل��ى ق ��ان ��ون ال �ه �ي �ئ��ة ،ت�ج�ع��ل
م ��ن وزي� � ��ر األش � �غ� ��ال رئ �ي �س��ا
ملجلس اإلدارة؛ وذل��ك لتفعيل
دورها بشكل أكبر مع إدخال
ت�ع��دي�لات أخ ��رى ،إال أن األم��ر
لم ُي َ
حسم حتى تقديم الوزيرة
استقالتها.

ال مشاريع
جديدة

تصوير :محمود الفوريكي

تسيير األعمال

محمود الزاهي
وف��ق مراقبني ،ف��إن الهيئة ــــــ التي تقدر
م �ي��زان �ي��ة م �ش��اري �ع �ه��ا ف ��ي ال� �ع ��ام امل��ال��ي
ال �ح��ال��ي ب �ن �ح��و  500م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ
ّ
ي �ت��ول��ى أم��وره��ا م�ج�ل��س إدارة ،ان�ت�ه��ت
م��دت��ه م �ن��ذ  10م� ��ارس امل ��اض ��ي ،وي�ض��م
ح ��ال� �ي ��ًا  6أع � �ض� ��اء ف � �ق ��ط ،ب � ��دال م� ��ن 11
عضوًا ،كما ينص املرسوم؛ وذلك إلقالة
وت �ق��اع��د ع ��دد م��ن األع� �ض ��اء ال �س��اب �ق�ين،
ّ
ً
ف� �ض�ل�ا ع ��ن ع� ��دم ت ��وق ��ف ال� �ج ��دل ب �ش��أن
اس �ت �م��رار ال�ه�ي�ئ��ة أو إل�غ��ائ�ه��ا وال �ع��ودة
الى الوضع السابق.

إشكالية مجلس اإلدارة مع انتهاء مدته
ّ
تصورها بالرجوع إلى كتاب إدارة
يمكن
الفتوى والتشريع الصادر قبل أشهر عدة،
والذي نص على أن دور املجلس بوضعه
ال�ح��ال��ي ق��اص��ر ع�ل��ى تسيير ال�ع��اج��ل من
األم � � ��ور ،ول �ي��س ب��إم �ك��ان��ه ال �ت��وق �ي��ع على
أي مناقصات ج��دي��دة ،وه��و ال ��دور ال��ذي
ّ
تولت القيام به وزيرة األشغال املستقيلة
د.جنان بوشهري.
ُ
أما أم املشاكل املرتبطة بالهيئة فتكمن في
هيكلها التنظيمي ،الذي لم ُيحسم حتى
اآلن ،رغم ُم ّ
ضي  5سنوات على إنشائها،

ميزانيتها
 500مليون دينار..
وحجم اإلنجاز ضعيف!

ّ
خطوة امل�ط� ّ�وع ت��وق��ف ال��زم��ن عندها ،ولم
يتبعها أي جديد ،ال سيما في ما يخص
ت�ع�ي�ين ن� ��واب ل�ل�م��دي��ر ال� �ع ��ام ،ك �م��ا ينص
امل��رس��وم ،ب��ل ازداد األم ��ر س ��وءًا م��ع إق��ال��ة
املدير العام السابق قبل عام كامل؛ إذ لم
يجر تعيني بديل له باألصالة حتى اآلن،
ِ
كما بقيت الشواغر األخرى غير مشغولة.

ملاذا التشابك؟
وكانت آخ��ر الخطوات التي اتخذت بهذا
الخصوص تلك التي أق��دم عليها الوزير
األس �ب��ق ع�ب��دال��رح�م��ن امل �ط��وع ع��ام ،2017
بتعيني املدير العام للهيئة وقتها ،ونقل
قطاع الطرق من وزارة األشغال إليها.

ويسمح ال��وض��ع الحالي ببقاء التشابك
بني الهيئة ووزارة األشغال إلى أجل غير
معروفة مدته ،وهو ما يمكن أن نراه حاليا
ف��ي ص ��دور ك��ل ال�ك�ت��ب ال�خ��اص��ة بالهيئة
بتوقيع وكيل وزارة األشغال م.إسماعيل

سبقلا شهدت تدشينها في جمعية المهندسين

أول محطة
لشحن السيارات الكهربائية انطلقت
خالد الحطاب
دش �ن��ت ج�م�ع�ي��ة امل�ه�ن��دس�ين ال�ك��وي�ت�ي��ة أول
م �ح �ط��ة ل �ش �ح��ن ال � �س � �ي � ��ارات ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة
الصديقة للبيئة داخ��ل م��واق��ف مبناها في
منطقة بنيد القار.
وا ع �ت �ب��ر ر ئ �ي��س ا ل�ج�م�ع�ي��ة ف�ي�ص��ل ا ل�ع�ت��ل
ف ��ي ت �ص��ر ي��ح ل� �ـ سبقلا ان ه ��ذا اإل ن �ج ��از
ُي� �ح� �س ��ب ل �ل �ج �م �ع �ي��ة ،م ��و ض� �ح ��ا أن ه ��ذه
ا مل �ح �ط��ة ي �م �ك��ن أن ت �ش �ح��ن س �ي��ار ت�ي�ن ف��ي
وقت واحد ،والهدف منها حاليا توعية
ا ل�ج�م�ه��ور وا ط�ل�اع ا ل�ج�ه��ات ا مل�ع�ن�ي��ة على
هذه التقنية املستخدمة ميدانيا .وأشار
ا ل �ع �ت ��ل إ ل � ��ى أن ه � ��ذه ا مل �ح �ط ��ة ت ��و ف ��ر ك��ل
م�ت�ط�ل�ب��ات األ م��ن وا ل�س�لا م��ة وا مل��وا ص�ف��ات
ا ل�ق�ي��ا س�ي��ة ا ل �ع��ا مل �ي��ة ،و س �ت �ق��وم ا ل�ج�م�ع�ي��ة
ب �ش �ح��ن س� �ي ��ارات ا ل ��را غ �ب�ي�ن ف ��ي ا مل��ر ح �ل��ة
األو ل � � ��ى دون م� �ق ��ا ب ��ل ،م �ض �ي �ف��ا أن م ��دة
ش �ح��ن ا ل �س �ي ��ارة ا ل ��وا ح ��دة ق ��د ت �س �ت �غ��رق
ن �ح ��و س� ��ا ع� ��ة ،و ه� � ��ذا ي �ع �ت �م��د ع �ل ��ى ن ��وع
السيارة وسعة حجم البطاريات.
وت � ��اب � ��ع :ن� �ه ��دف م� ��ن ت ��دش�ي�ن امل �ح �ط ��ة إل ��ى
التشجيع على اس�ت�خ��دام الطاقة النظيفة،
ومساندة الجهود الرسمية كخطوة عملية
ع �ل��ى ط ��ري ��ق ت �ح �ق �ي��ق ح �ل��م خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة
«ك��وي��ت  .»2035ول�ف��ت إل��ى أن م��ن مميزات
املحطة كذلك استقبال كل ان��واع السيارات
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة س � ��واء ال �ع ��ادي ��ة أو امل �ع��روف��ة
باسم «تسال» حيث يمكن من خالل محطة
امل �ه �ن��دس�ي�ن ش �ح��ن  %80م ��ن س �ع��ة ش�ح��ن
املركبة في  20دقيقة.

■ العتل :تشجيع التوسع في الطاقة النظيفة
■ محطات الوقود تدرس إضافة شحن المركبات كهربائياً

الفيلكاوي ،نظرًا إلى كون ميزانية الهيئة
مدرجة ضمن امليزانية اإلجمالية للوزارة،
ّ
يحمل األخ �ي��رة امل�س��ؤول�ي��ة أم��ام
وه��و م��ا
الجهات الرقابية ف��ي م��ا يخص عمليات
الصرف على املشاريع.
ال� �ت� �ش ��اب ��ك ال� �س ��اب ��ق ت� �س � ّ�ب ��ب ف� ��ي ش �ي��وع
امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ،وأه� � ��م ن �ت��ائ �ج �ه��ا امل �ب��اش��رة
ُّ
استمرار تأخر عدد من املشاريع الحيوية،
ِّ
ال� �ت ��ي ت �ن��ف��ذه��ا ال �ه �ي �ئ��ة ل �ت �ط��وي��ر ال �ط��رق
وبنيتها التحتية ،وه��و ما تمكن قراءته
بسهولة في العدد الكبير من التمديدات
ال��زم�ن�ي��ة ال �ت��ي ي �ج��ري إص��دره��ا ملختلف
امل �ش��اري��ع ال� �ج ��اري ت�ن�ف�ي��ذه��ا ف ��ي ال��وق��ت
الحالي.

استكمال النقل
ل ��م ي �س �ت �ط��ع أي وزي � ��ر ح�س��م
الجدل الدائر بشأن استكمال
ب�ن�ي�ئ��ة ال �ه �ي �ئ��ة ،وف ��ق م��رس��وم
إن�ش��ائ�ه��ا ،ال ��ذي يقضي بنقل
بعض اإلدارات التابعة ل��وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة إل �ي �ه��ا ،وك ��ذل ��ك نقل
ب�ع��ض إدارات ق�ط��اع الصيانة
التابع لوزارة األشغال.

«األشغال» :أوامر تغييرية
جديدة لـ 3عقود
محمود الزاهي
ب��اش��رت وزارة األش�غ��ال إج ��راءات اعتماد أوام��ر
تغييرية ج��دي��دة على  3عقود لصيانة الطرق؛
وذلك بعدما انتهت في الفترة املاضية من إجراء
األمر التغييري األول للعقود نفسها.
ً
�اب ،ت�ق� ّ�دم
وج� ��اءت ه ��ذه ال �خ �ط��وة ب �ن��اء ع�ل��ى ك �ت� ٍ
ب��ه وك�ي��ل ق�ط��اع هندسة الصيانة م.عبدالعزيز
ال � �ص � �ب� ��اح إل � � ��ى وك � �ي� ��ل ال � � � � � ��وزارة م.إس� �م ��اع� �ي ��ل
ال�ف�ي�ل�ك��اوي؛ الس�ت�ح��داث بند ج��دي��د ف��ي العقود
ّ
ال �ث�لاث��ة ،ي�ت�ع��ل��ق ب�ت��وري��د وف ��رش أس�ف�ل��ت typ 1
ب� ُ�س�م��ك 6س��م م��ن دون إض��اف��ة رم��ل طبيعي ،مع
ّ
املحسن.
إضافة البوليمر

ّ
ونصت املخاطبات على أن يكون البند الجديد
م ��ن دون أي اض ��اف ��ة ع �ل��ى م ��دة ال �ع �ق��د وق�ي�م�ت��ه
بعد األم��ر التغييري األول ،ال��ذي جرى اعتماده
ف � ��ي وق� � ��ت س � ��اب � ��ق .وت� �ش� �م ��ل ال � �ع � �ق ��ود ص �ي��ان��ة
ع��ام��ة وإن� �ش ��اء ل �ل �ط��رق ال �خ��ارج �ي��ة وال �ح��دودي��ة
للدولة ،وكذلك عقد األع�م��ال العاجلة والطارئة
ّ
واملتفرقات للطرق ،وأخيرا عقد صيانة وإنشاء
طرق املناطق الزراعية باملنطقة الشمالية.
يذكر أن ال��وزارة عملت منذ بداية أزم��ة األمطار
العام املاضي على اعتماد أوام��ر تغييرية على
ك��ل ع �ق��ود ال�ص�ي��ان��ة ال �ت��ي ج ��رى ت��وق�ي�ع�ه��ا قبل
ه�ط��ول األم �ط��ار ،وع��دده��ا ن�ح��و  20ع �ق �دًا ،وذل��ك
ّ
املحسنة
الع�ت�م��اد تكاليف الخلطة األسفلتية
ضمن تلك العقود.

«القوى العاملة»:
ً
كويتيا في أسبوع
توظيف 136

العتل يشرح لـ سبقلا آلية عمل محطة شحن السيارات بالكهرباء

حفل تدشني
واس�ت�ق�ب�ل��ت امل�ح�ط��ة اول س �ي��ارة كهربائية
ش �ل�أح ��د امل � �س� ��ؤول�ي��ن ف� ��ي ال � �ب�ل��اد وق ��ام ��ت
بشحنها بشكل تجريبي ،حيث م��ن املقرر
قريبا اط�لاق حفل تدشني رسمي من خالل

مشاركة الجهات الرسمية في الدولة اضافة
إلى وسائل اإلعالم.
وع�ل�م��ت سبقلا ان ب�ع��ض م�ح�ط��ات ت��زوي��د
ال� ��وق� ��ود ال �ح��ال �ي��ة ت �س �ع��ى ل �ب �ن��اء م�ح�ط��ات
تجارية لشحن السيارات الكهربائية اضافة
إل ��ى ادخ � ��ال ن �ق��اط ش�ح��ن داخ ��ل محطاتها

املوزعة في مناطق البالد.
وعلى صعيد آخر ،هنأ العتل رئيس مجلس
ال��وزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،مشيرا
إلى أن جمعية املهندسني واملجتمع املدني
لن يألوا جهدا في دفع مسيرة التنمية في
البالد.

واصل قطاع العمالة الوطنية في الهيئة العامة
ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة ف �ع��ال �ي��ات ت��وظ �ي��ف امل��واط �ن�ين،
ح�ي��ث ن�ج��ح ف��ي ت��وظ�ي��ف  136م��واط�ن��ا ف��ي مهن
م�خ�ت�ل�ف��ة ف ��ي ش ��رك ��ات ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص خ�ل�ال
األسبوع املاضي.
وع�ل��ى ه��ام��ش فعالية ال �ي��وم ال��وظ�ي�ف��ي للهيئة،
أمس ،مع شركة امليزان القابضة ،أكد مدير ادارة
االرشاد والتوظيف أمني األيوبي ،أنه وألول مرة
ي�ت��م تنظيم ه��ذا ال �ي��وم ال��وظ�ي�ف��ي ل�ق�ط��اع جديد
وهو املنتجات الغذائية.

«البيئة» :مياه بعض المسابح غير صالحة
ك�ش�ف��ت ج��و ل��ة ن�ف��ذ ه��ا ق�س��م ا ل�ت�ف�ت�ي��ش
ا ل �ت��ا ب��ع مل �ح��ا ف �ظ��ة م �ب��ارك ا ل �ك �ب �ي��ر ف��ي
الهيئة العامة للبيئة عن عدم التزام
بعض املعاهد الصحية واملنتجعات
املحافظة على اال ش�ت��را ط��ات البيئية

م �ن�ّ�ذ أم �ط��ار ن��وف�م�ب��ر امل��اض��ي،
توقفت عملية توقيع املشاريع
ال � �ج� ��دي� ��دة ب ��اس �ت �ث �ن ��اء ال� �ط ��رق
ّ
وانصب
املرتبطة بمدينة املطالع
دور الهيئة العامة للطرق على
م �ت��اب �ع��ة امل� �ش ��اري ��ع ال� �ج ��ار ّي ��ة،
ً
ف �ض�ل�ا ع ��ن إن �ج ��از م ��ا ي�ت�ع��ل��ق
ب �ه��ا م��ن خ �ط��ة إص�ل��اح ال �ط��رق
ال �س��ري �ع��ة امل � �ت � �ض� ��ررة ،وال �ت��ي
تعاني من تطاير الحصى.

وا ل� �ه� �ن ��د س� �ي ��ة ا ل � �خ� ��ا ص� ��ة ب� ��أ ح� ��واض
السباحة.
وفحصت فرق التفتيش خالل جولتها
أحواض السباحة املوجودة في املعاهد
املستهدفة ،وتبني م��ن خ�لال التحاليل

امل��وق �ع �ي��ة ب��اس �ت �خ��دام اج� �ه ��زة ح��دي�ث��ة
ومتطورة ،ارت�ف��اع نسبة تركيز الكلور
واألس ال�ه�ي��دروج�ي�ن��ي ف��ي ه��ذه امل�ي��اه،
ومن ثم اصبحت غير صالحة.
وق � ��ام � ��ت ال� � �ف � ��رق ب� �ت� �ح ��ري ��ر م �خ��ال �ف��ات

للمعاهد غ�ي��ر امل�ل�ت��زم��ة ب��االش�ت��راط��ات
وفق املادة  18من قانون حماية البيئة،
وال �ت��ي تحمل ع�ق��وب��ة «غ��رام��ة م��ال�ي��ة ال
تقل عن  5آالف دينار وال تزيد على 50
ألفًا».

جانب من مقابالت اليوم الوظيفي

وا ش � � ��ار إ ل � ��ى أن ا ل� �ش ��ر ك ��ة و ف� � ��رت  71ف��ر ص��ة
و ظ �ي �ف �ي��ة ل �ل �م �ت �ق��د م�ي�ن م ��ن ح �م �ل��ة ا ل �ث��ا ن��و ي��ة
ا ل� � �ع � ��ا م � ��ة وا ل� � ��د ب � � �ل� � ��وم إ ض� � ��ا ف� � ��ة إ ل� � � ��ى ح �م �ل ��ة
الشهادات الجامعية والهندسة امليكانيكية
و ا لكيميا ئية .
وأش� ��ار إل ��ى أن األس �ب��وع امل�ق�ب��ل سيشهد يوما
وظ�ي�ف�ي��ا ل �ق �ط��اع ال �ص �ي��رف��ة ل�ت��وظ�ي��ف ال �ش �ب��اب،
مضيفا أن كل القطاعات متعاونة بشكل كبير
مع الهيئة وتطلب توظيف املواطنني في القطاع
الخاص.
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المشاركون في ورشة عمل معهد «األبحاث»:

إعداد خريطة طريق لتطوير المدن الجديدة
ن �ظ ��م م �ع �ه��د ال� �ك ��وي ��ت ل�ل�أب� �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة
ورش � � ��ة ال� �ع� �م ��ل ال� �خ ��اص ��ة إلع� � � ��داد خ��ري �ط��ة
طريق ملشاريع البنية التحتية واإلنشاءات
امل �س �ت��دام��ة امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ،حيث
تشمل الورشة سياسة عامة واستراتيجية
ع�م��ل ل�ل��وص��ول إل��ى األه� ��داف امل �ن �ش��ودة من
م �ش��اري��ع ت�ط��وي��ر امل� ��دن ال �ج��دي��دة وبنيتها
التحتية وذلك انطالقا من الخطط التنموية
الطموحة لكويت جديدة .2035
وق ��ال ��ت امل ��دي ��رة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ع�ه��د د .س�م�ي��رة
ال�س�ي��د ع�م��ر ف��ي ك�ل�م��ة ل �ه��ا :إن امل�ع�ه��د ي��ؤك��د
اه�ت�م��ام��ه بتنسيق ال�ج�ه��د ال��وط�ن��ي م��ن أج��ل
ت�ح�ق�ي��ق ال ��رؤي ��ة ال�س��ام�ي��ة ب�ت�ح��وي��ل ال�ك��وي��ت
الى مركز مالي وتجاري والنهوض بالرؤية
ً
ال��وط �ن �ي��ة ك ��وي ��ت  ،٢٠٣٥م ��وض �ح ��ة اه �ت �م��ام
امل�ع�ه��د ب��ال�ت�ع��اون م��ع امل��ؤس�س��ات الحكومية
وامل� �ن� �ظ� �م ��ات ال ��دول� �ي ��ة امل �ت �خ �ص �ص��ة إلع � ��داد
خريطة طريق لتطوير املدن الجديدة وضمان
توافر بنية تحتية قوية ومالئمة لها.

خريطة طريق
وأعربت د .سميرة السيد عمر عن ترحيبها
وشكرها للحضور ،مؤكدة أن الورشة تهدف
إل ��ى ع �م��ل وإع� � ��داد ب��رن��ام��ج خ��ري �ط��ة ط��ري��ق
تنسيقية وتنفيذية لتحقيق ما يصبو إليه
املعهد.
وأضافت أن الورشة تناقش أنشطة بحثية
ج ��دي ��دة س�ي�ت��م ت�ن�ف�ي��ذه��ا ف ��ي امل �ع �ه��د ل��دع��م
خطة الكويت التنموية لعام  2035وتعزيز
ال �ت �ع��اون ال�ب�ح�ث��ي ب�ين امل�ع�ه��د وامل��ؤس�س��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وال �خ��اص��ة ف��ي ال�ك��وي��ت والعمل
على التوصل لحلول مناسبة للتغلب على
التحديات.
من جانبه ،قال املدير التنفيذي ملركز أبحاث
ال �ط��اق��ة ال �ب �ن��اء ال �ت��اب��ع ل�ل�م�ع�ه��د د .أس��ام��ة
ال� �ص ��اي ��غ ،ان ال� ��ورش� ��ة ت �ت �ض �م��ن ب��رن��ام �ج��ا
لتنسيق الجهود املبذولة واستعراض أبرز
اإلن� �ج ��ازات وال �ت �ح��دي��ات وال�س�ب��ل الناجحة
ل��وض��ع أف�ض��ل ال�ح�ل��ول ل�ت�ج��اوز ال�ت�ح��دي��ات
بما يخدم مشاريع البنية التحتية املتطورة
في الكويت.
ب� ��دوره� ��ا ،أك � ��دت د .ش �ي �خ��ة ال �س �ن��د م��دي��رة
برنامج استدامة واعتمادية البنية التحتية
في املعهد على أهمية تعزيز وتطوير أداء

د .سميرة السيد عمر

عبدالله األحمد

د .خالد مهدي

د .شيخة السند

د .حسن كمال

وكفاءة مشاريع البنية التحتية في الكويت،
وت�ع�ت�ب��ر ق �ض��اي��ا ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة م��ن أه��م
ال �ق �ض��اي��ا ف��ي ال��وق��ت ال �ح��ال��ي ،م �ش �ي��رة إل��ى
تضافر الجهود وذلك لتقديم رؤية إنمائية
وح �ل��ول م�ت�ق��دم��ة ل�ت�ط��وي��ر ال�ب�ن�ي��ة التحتية

في الكويت ملواكبة التحديات االقتصادية
واالج�ت�م��اع�ي��ة وال��رؤي��ة ال�ت�ن�م��وي��ة مل�ش��اري��ع
الكويت الجديدة.
وأش��ارت السند إلى أن الورشة تضم نخبة
مميزة من القياديني والخبراء واملختصني

ف��ي قطاع اإلن �ش��اءات وم��ن الجهات املهتمة
بدعم مشاريع وخطط والتنمية املستدامة.

ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ب �ي �ئ��ة ال �ش �ي��خ ع �ب��د اهلل األح �م��د
جهود الهيئة في السعي ملشاريع االستدامة
املستقبلية لكويت  ٢٠٣٥ف��ي اي�ج��اد حلول
مناسبة للتغلب على التحديات التي تواجه
الخطط املستقبلية للكويت.
وعلى نفس الصعيد ،قال مدير ادارة الشراكات
ف ��ي االب �ت �ك��ار ف ��ي م��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت للتقدم
العلمي د .ب�س��ام الفيلي ان للقطاع الخاص
دورا م �ه �م��ا ف ��ي م �ش��اري��ع ال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة
للكويت في تنفيذ املشاريع التنموية ،مؤكدًا
ان هذه الشراكة تتطلب التعاون للتغلب على
التحديات التي يواجهها.

تحديات التطوير

مشاريع االستدامة
م��ن ج�ه�ت��ه ،اس�ت�ع��رض امل��دي��ر ال �ع��ام للهيئة

¶ عمر :تنسيق الجهد الوطني لتحقيق رؤية كويت ٢٠٣٥
¶ الصايغ :حلول لتجاوز التحديات وخدمة مشاريع البنية التحتية المتطورة
¶ السند :تضافر الجهود لتقديم رؤية إنمائية وحلول متقدمة

رفاهية مستدامة

المشاركون في الورشة

وت � �ح � ��دث األم � �ي ��ن ال � �ع � ��ام ل �ل�أم ��ان ��ة ال �ع ��ام ��ة
ل�ل�م�ج�ل��س األع �ل��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة د.
خالد مهدي ع��ن مشاريع الخطة التنموية
لتحقيق رؤي��ة الكويت  ٢٠٣٥وال�ت��ي تشمل
ضمان رفاهية مستدامة وتحسني الجهاز
الحكومي والتركيز على املواطنني وتعزيز
االق �ت �ص��اد امل �ع��رف��ي ،وت �ط��رق ال ��ى تفاصيل
املنطقة االقتصادية الخاصة.
ب ��دوره ،استعرض وكيل ال ��وزارة املساعد
ل �ه �ن��دس��ة امل �ن �ش��آت ال �ع �س �ك��ري��ة ف ��ي وزارة
ال��دف��اع  -م .م�ح�م��د ال�ش�ط��ي  -أه�م�ي��ة دور
هندسة املنشآت العسكرية في دعم خطط
التنمية املستقبلية التي تتماشى مع خطة
كويت .٢٠٣٥

ب�ي�ن�م��ا ت �ط��رق امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ه�ي�ئ��ة م �ش��روع��ات
ال�ش��راك��ة ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ��اص مطلق
الصانع الى دور الهيئة في املشاريع املستقبلية
ل�ك��وي��ت  ،٢٠٣٥ع��رض م��دي��ر م �ش��روع املخطط
الهيكلي ال��راب��ع ف��ي ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت م .سليمان
ال��راش��د ،ال�ت�ح��دي��ات امل�ت��وق�ع��ة ف��ي ت�ط��وي��ر امل��دن
والبنية التحتية في املشاريع املستقبلية لكويت
.٢٠٣٥كما استعرض عضو املجلس البلدي د.
حسن كمال النظرة العامة على املخطط الهيكلي
للبنية التحتية في الكويت.ركزت الورشة على
بحث التحديات التي تواجه قطاع البنية التحتية
واإلنشاءات وسبل إعداد برنامج عمل وخريطة
طريق فعالة وحيوية من أجل تطوير أداء البنية
التحتية ،وكذلك النظر في استراتيجية تحقق
األهداف املشتركة من أجل املساهمة في تحقيق
رؤية كويت جديدة .٢٠٣٥

خطط المواجهة
ش � ��رح وك� �ي ��ل وزارة األش � �غ � ��ال ال� �ع ��ام ��ة م.
إس�م��اع�ي��ل أح�م��د خ�ط��ة ال�ك��وي��ت املستقبلية
ملشاريع البنية التحتية لكويت  ٢٠٣٥وقدم
نائب املدير العام للمؤسسة العامة للرعاية
ال �س �ك �ن �ي��ة م .ن ��اص ��ر خ ��ري� �ب ��ط م �ح��اض��رة
ع��ن امل� ��دن امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة وال �ت �ح��دي��ات وخ�ط��ط
مواجهتها لتجاوز العقبات.
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المرض الصامت

جهة في يوم «المسايل الصحي» ترفع شعار «نمط حياة مختلف»

مي السكري
«الصحة تاج على الرؤوس» ،ال يشعربها إال من
فقدها ،لكن التضامن املجتمعي بوابة للتعافي،
وطريق للتشافي من األم��راض ،كما أن التوعية
ب��ال��وق��اي��ة رك �ي��زة ل�ت�ف��ادي ال�ك�ث�ي��ر م��ن مسببات
اعتالل األجساد .وكان اليوم التوعوي الصحي
ال ��ذي ن�ظ�م��ه م��رك��ز امل �س��اي��ل ف ��ارق ��ًا ،ح�ي��ث شهد
م�ش��ارك��ة اك�ث��ر م��ن  50جمعية أه�ل�ي��ة ومؤسسة
ق �ط ��اع خ � ��اص ،ب �م��ا ي ��ؤك ��د أن ي ��د ال �ح �ك��وم��ة ال
ت �ص �ف��ق م ��ن غ �ي��ر م ��ؤس �س ��ات امل �ج �ت �م��ع امل��دن��ي
التي تمثل ال��ذراع املساندة للنهوض والتنمية
ف ��ي ك ��ل ال �ج ��وان ��ب ،وب �ص �ف��ة خ��اص��ة م ��ا يتعلق
بالشأن الصحي .ووص��ف مسؤولون صحيون
ال�س�ك��ري ب��أن��ه ع��دو ش��رس وص��دي��ق مسالم في
الوقت نفسه بشرط أن نطبق شعار «نمط حياة
مختلف» ي�ق��وم على ال�غ��ذاء الصحي والنشاط
البدني والتخلي عن العادات الخاطئة.
وي�ع�ت�ب��ر م ��رض ال �س �ك��ر ي م��ن أك �ث��ر األم� ��راض
املزمنة انتشارا في العالم ،وهو ما جعل الكثير
م ��ن ال� �ح �م�ل�ات ال �ت ��وع ��وي ��ة ت �ن �ط �ل��ق ل �ل �ح��د م�ن��ه
والتحذير من األض��رار الناتجة عنه عن طريق
تثقيف املجتمع ،والتأكيد على توفير الرعاية
الطبية املناسبة للمصابني به.
ووف ��ق إح �ص��ائ �ي��ات األم ��م امل �ت �ح��دة ،ه �ن��اك 600
م �ل �ي��ون م� �ص ��اب ب � ��داء ال �س �ك ��ري ح � ��ول ال �ع��ال��م،
م�ن�ه��م  83م�ل�ي��ون��ا ف��ي منطقة ال �ش��رق األوس ��ط،
وس��ط توقعات ب��أن يتضاعف ه��ذا ال��رق��م خالل
ال �ـ 20ع��ام��ا ال�ق��ادم��ة .وتعتبر الكويت م��ن ال��دول
ُ
العشراألول األكثر إصابة بمرض السكر.
ويعد مرض السكري من األمراض األكثر انتشارا
بني الكويتيني ،فال تخلو أسرة كويتية من فرد
مصاب بالسكري ،ما يتطلب مسؤولية مضاعفة
ليكون هناك معلومات ووعي بالخدمات وطرح
امل �ج��ال للنصائح واالس �ت �ش��ارات ،حسبما ذك��ر
مدير منطقة االحمدي الصحية د .أحمد الشطي.
وأض��اف الشطي في اليوم ال��ذي شهده محافظ
مبارك الكبير اللواء م .محمود بوشهري :أنصح

تريّ ضوا
ّ
تصحوا

ال�ج�م�ي��ع ب�م�م��ارس��ة ال�ح��رك��ة مل ��دة  30دق�ي�ق��ة في
ال �ي��وم ،واالب �ت �ع��اد ع��ن ال�ك��رب��وه�ي��درات ،وت�ن��اول
ط �ع��ام م� �ت ��وازن غ �ن��ي ب��ال �خ �ض��روات وال �ف��واك��ه،
واالبتعاد عن الخمول وعن كل ما يزيد ويسرع
اإلص��اب��ة بالسكر أو مضاعفاته مثل التدخني
والكحول.

الوعي املجتمعي
وب�ين الشطي ان��ه عندما يرتفع مستوى الوعي
املجتمعي ف��إن��ه م��ن ال�س�ه��ل م�ك��اف�ح��ة اإلص��اب��ة،
الفتا إلى أن منطقة األحمدي الصحية تتعامل
مع مليون ونصف املليون نسمة ،وهناك حوالي
 30مركز رعاية أولية ،وبالنسبة إلى مستشفى
ال� �ع ��دان ف��إن��ه ي �ض��م  811س ��ري ��را ،الف �ت��ا إل ��ى أن
اإلح �ص ��ائ �ي ��ات األخ � �ي� ��رة ،وف� ��ق امل �س ��ؤول�ي�ن ع��ن
السكر ،أك��دت انخفاض معدل االص��اب��ة ،وعللت
ذل ��ك ب��ارت �ف��اع م �ع��دل ال��وع��ي وت �ق��دم ال �خ��دم��ات
الصحية.
وال �ت �ق �ط ��ت أط � � ��راف ال� �ح ��دي ��ث رئ �ي �س ��ة م��رك��ز
امل � �س� ��اي� ��ل ال � �ص � �ح� ��ي ف � ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة األح � �م � ��دي
ال �ص �ح �ي��ة د .ع �ب �ي��ر ال� �ك� �ن ��دري م � �ش� ��ددة ع�ل��ى
أه� �م� �ي ��ة ال� �ت ��وع� �ي ��ة ب ��أه �م �ي ��ة اك� �ت� �ش ��اف م ��رض
ال� �س� �ك ��ر ،ل �ي ��س ع �ل ��ى م �س �ت ��وى امل� ��ري� ��ض ف �ق��ط
وان�م��ا على مستوى األس��رة ب��ال�ك��ام��ل ،مشيرة
ال ��ى ان االه �ت �م��ام ي�ت�ح�ق��ق ع��ن ط��ري��ق ت�ث�ق�ي��ف
املريض وأهله بأسلوب حياة صحي يتضمن
غ ��ذاء ص�ح�ي��ا وم �م��ارس��ة ال��ري��اض��ة واالب �ت �ع��اد
ع��ن االس��ال �ي��ب ال �ت��ي ت��زي��د م��ن ف��رص االص��اب��ة
باملرض للمعرضني لالصابة ،أو االبتعاد عن
املضاعفات للمصابني.

عيادات متخصصة
وأشارت الى ان هناك عيادات متخصصة داخل
امل��رك��ز مل��رض��ى ال�س�ك��ري ،منها ع�ي��ادات ال�ج��روح
وال �ع �ن��اي��ة ب��ال �ق��دم ال �س �ك��ري��ة وه ��ي متخصصة
وم�ت�ك��ام�ل��ة ل �ه��ذه ال �خ��دم��ة ض �م��ن ت�ق�ن�ي��ة ع��ال�ي��ة
تخدم جميع مناطق األحمدي ومبارك الكبير.
وأوض �ح��ت أن أع ��داد امل��راج�ع�ين ب� ��اآلالف ،الفتة
إلى أن املركز يخدم مناطق تعتبر جديدة ،وهي

�روري إج ��راء الفحوص
م��ن ال �ض�
ِّ
ل �ل �ك �ش��ف امل� �ب ��ك ��ر ع ��ن ال �س �ك��ري
للوقاية من مضاعفاته؛ فبحسب
اخ �ت �ص��اص �ي��ة ط ��ب ال �ع��ائ �ل��ة ف��ي
مركز املسايل الصحي د.تهاني
ال ��رف ��اع ��ي ،ف� ��إن م��رح �ل��ة م ��ا قبل
السكري ع��ادة ما تكون صامتة
من دون أي أعراض عند املريض،
ن ��اص� �ح ��ة ب ��اس � �ت � �م ��رار م ��راق �ب ��ة
مستوى سكر ال��دم ،خاصة لدى
األش �خ��اص ال��ذي��ن ت� �ج ��اوزوا 45
عامًا.
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الشطي :المشي
 30دقيقة يوميا ً
خير وقاية
الكندري 900 :مراجع
لعيادات القدم
السكرية شهريا ً

امل �س��اي��ل وال�ف�ن�ي�ط�ي��س وامل �س �ي �ل��ة ،م �ش �ي��رة إل��ى
أن ع��دد م��راج�ع��ي امل��رك��ز ل�ع�ي��ادت��ي ال�ط��ب ال�ع��ام
واألس�ن��ان يبلغ نحو  1500م��راج��ع شهريًا .أما
مراجعو عيادة القدم السكرية ،فيتراوحون ما
بني  800و 900مراجع شهريًا.

أمراض القلب
وتشير اإلح�ص��ائ�ي��ات العاملية إل��ى أن السكري
يتسبب ف��ي  %60م��ن أم��راض القلب والشرايني
عند من تجاوزت أعمارهم  50عامًا ،كما أن أعلى
ن�س��ب ح� ��دوث ال �ب �ت��ر ب �ع��د ال� �ح ��وادث ت �ع��ود إل��ى
م��رض ال�س�ك��ري ،ع�ل�اوة على أن العمى يعد من

أهم مضاعفات هذا املرض.
وف � ��ي ه � ��ذا ال � �ص� ��دد ،ل �ف �ت��ت اخ �ت �ص��اص �ي��ة ط��ب
ال�ع��ائ�ل��ة د .دالل ال�ك�ن��دري إل��ى أن داء ال�س�ك��ري
يؤثر على أعضاء الجسم ،ما يسبب مضاعفات
ح��ادة ،منها انخفاض مستوى السكر في الدم
نتيجة ت�ن��اول كمية أق��ل م��ن ال�ل�ازم م��ن الطعام
أو أخ ��ذ ج��رع��ة زائ � ��دة م��ن ال � ��دواء أو م�م��ارس��ة
مجهود بدني شاق ،مضيفة «يجري عالج هذه
املضاعفات إما بتناول سكر سريع االمتصاص
مثل العصائر ومكعبات السكر والعسل .وإما
إذا ش �ع��ر امل ��ري ��ض ب ��اإلغ �م ��اء ،ف�ي�ج��ب إع �ط��اؤه
حقنة الجلوكاجون».

ون�ص��ح اخ�ت�ص��اص��ي ط��ب العائلة
د.ع �ب ��داهلل ق�ل��ي م��رض��ى ال�س�ك��ري
بممارسة النشاط البدني املنتطم،
ب �م��ا ال ي �ق��ل ع ��ن  30دق �ي �ق��ة ف��ي
معظم ّأي��ام االس�ب��وع ،حيث يسهم
ف��ي ض�ب��ط س�ك��ر ال ��دم ع��ن ط��ري��ق
ح��رق ال�س�ع��رات ال �ح��راري��ة ال��زائ��دة
وزي ��ادة حساسية خ�لاي��ا الجسم
ل�لان �س��ول�ين ،ف�ي�ع�م��ل ب�ش�ك��ل أك�ث��ر
كفاءة.
وأش��ار قلي في حديثه لــ سبقلا
إل� � ��ى أن ال� ��ري� ��اض� ��ة ت� �س ��اع ��د ف��ي
ال��وق��اي��ة م��ن مضاعفات السكري،
ح �ي��ث ت�ع�م��ل ع �ل��ى خ �ف��ض ضغط
ال � ��دم وال �ك��ول �ي �س �ت��رول ،ك �م��ا ان�ه��ا
ت�ق� ّ�وي ال�ق�ل��ب ،فضال ع��ن تحسني
�دورة ال��دم��وي��ة ،وال�ت�خ�ف�ي��ف من
ال � � ّ
التوتر وأع��راض االكتئاب وتقوية
العضالت واملفاصل.

تطبيق سكري
األطفال
يعاني العالم العربي من ارتفاع في
نسب إصابة األطفال بالسكري،
خ�ص��وص��ا ال �ن��وع األول م �ن��ه ،ما
يضيف إل��ى مهام ّالوالدين مهمة
أكثر صعوبة؛ تتمثل في مراقبة
طعام الطفل املصاب بهذا املرض،
ومتابعة م��واع�ي��د ال� ��دواء ،بجانب
محاولة توفير نمط حياة مستقر
ط�ب�ي�ع��ي ل�ل�ط�ف��ل ،ح�ت��ى ال يشعر
معه بأنه مختلف عن أقرانه.

غذاؤك
دواؤك
نصحت مدربة الصحة التوعوية
خ ��ال ��دة ال �ع �ي �س��ى ب ��االع �ت ��دال في
ت�ن��اول النشويات ،بحيث يجري
ت��وزي�ع�ه��ا ع�ل��ى ال��وج �ب��ات بشكل
م � �ت� ��وازن ،م��وض �ح��ة أن ال��وج �ب��ة
ال �ص �ح �ي��ة ت �ت �ك� ّ�ون م ��ن  %40ـــــ
 %60م��ن ال�ك��رب��وه�ي��درات%20 ،
من البروتينات ،و %30أو أقل من
الدهون.
ُّ
ودع � � � ��ت إل � � ��ى ت� �ج ��ن ��ب األط� �ع� �م ��ة
ال �ت��ي ت �ح �ت��وي ع �ل��ى ال �س �ك��ري��ات
وال�ك��رب��وه�ي��درات البسيطة؛ مثل
ال �ع �ص��ائ��ر امل �ح�ل�اة وامل �ش��روب��ات
الغازية والحلويات والبسكويت،
إضافة إل��ى االبتعاد عن الدهون
املشبعة ،قائلة« :غذاؤك دواؤك».

مشاركات في الفعالية

فحص السكري

البدر :تنظيم إجراءات السحب
واإللغاء لألجهزة الطبية
أع� �ل ��ن ال ��وك� �ي ��ل امل� �س ��اع ��د ل � �ش� ��ؤون ال ��رق ��اب ��ة
الدوائية والغذائية بوزارة الصحة د.عبداهلل
ال�ب��در ع��ن إص��دار وكيل ال ��وزارة د.مصطفى
ِّ
رض � ��ا ت �ع �م �ي �م��ًا ،ي �ن��ظ��م إج � � � ��راءات ال �س �ح��ب
والتعليق واإلل �غ��اء لألجهزة واملستلزمات
الطبية.
وذكر د.البدر في تصريح صحافي بأن هذا
التعميم جاء بناء على توصية فريق التيقظ
وسالمة األجهزة واملستلزمات الطبية؛ وذلك
بهدف تطبيق اإلج ��راءات املثلى ف��ي سحب
وت �ع �ل �ي��ق وإل � �غ� ��اء األج � �ه� ��زة وامل �س �ت �ل��زم��ات
الطبية ،حفاظًا على سالمة املرضى.
وأوض��ح د.ال�ب��در أن تنظيم اإلج��راءات شمل
ً
أوال إدارة تسجيل ومراقبة األدوي��ة الطبية
والنباتية ،والتي تختص بإصدار تعليمات
ال�س�ح��ب وال�ت�ع�ل�ي��ق واإلل� �غ ��اء إل ��ى ال�ج�ه��ات
امل �خ �ت �ص��ة؛ وذل � ��ك وف � ��ق األس � �ب� ��اب ال �ث��اب �ت��ة
وال � � � ��واردة إل �ي �ه��ا ب �ع��د دراس� �ت� �ه ��ا ،وال �ت��أك��د
م��ن أه�م�ي��ة وض � ��رورة وس��رع��ة إص� ��دار ه��ذه
التعليمات للجهات املختصة.
َ
وت��اب��ع :أم��ا بالنسبة إل��ى إدارت ��ي الهندسة
الطبية وامل�س�ت��ودع��ات الطبية فتختصان
(ك� ��ل ف ��ي م ��ا ي �خ �ص ��ه) ،ف ��ي ح ��ال ��ة ال �س �ح��ب
أو اإلل � �غ ��اء ،ب�م�خ��اط�ب��ة امل �ن��اط��ق ال�ص�ح�ي��ة
وال � �ج � �ه ��ات ال �ت ��اب �ع ��ة ل �ه ��ا ب �س �ح��ب امل �ن �ت��ج
واع ��ادت ��ه إل ��ى إدارة امل �س �ت��ودع��ات ال�ط�ب�ي��ة
وإدارة ال �ه �ن��دس��ة ال �ط �ب �ي��ة ،وع � ��دم ت��داول��ه
م��ن ت��اري��خ ال�س�ح��ب ،أم��ا ف��ي ح��ال��ة التعليق
ّ
فيكون دور اإلدارة في عدم تسلم أو تسليم
أي طلبيات م��ن ت��اري��خ التعليق ،علما بأن
لهما الحق في إرجاع أي جهاز أو مستلزم
ّ
ط�ب��ي ل�ل�ش��رك��ة امل�ح�ل�ي��ة امل�ص��ن�ع��ة ،ف��ي ح��ال
ثبوت ع��دم سالمته ومأمونية استخدامه،

عبدالله البدر

ما يستجوب إلغاء تسجيله وسحبه ومنع
تداوله.
وع��ن إج ��راءات إدارة تفتيش األدوي ��ة ،فأكد
د.ال �ب��در أن�ه��ا تختص ف��ي ح��ال��ة ال�س�ح��ب أو
اإللغاء بالتأكد من خلو القطاعني الحكومي
واألهلي من املنتج الصادر بشأنه السحب
أو اإلل �غ ��اء ،أم ��ا ف��ي ح ��ال وج ��ود امل�ن�ت��ج في
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات أو امل�س�ت��وص�ف��ات الحكومية
فيجري جرد الكمية وتسجيلها في جداول
وتحريزها وإثبات ذلك في محضر التفتيش
والتنبيه في املحضر بإعادة الكمية املحرزة
إلى إدارة املستودعات الطبية ،ومن ثم إبالغ
إدارة الهندسة الطبية وإدارة املستودعات
الطبية كتابيا بمضمون ما جرى إثباته في
املحضر.

وأض� � ��اف :أم ��ا دور إدارة ت�ف�ت�ي��ش األدوي � ��ة
ف ��ي ال �ق �ط ��اع األه� �ل ��ي ف ��ي ح� ��ال ال �س �ح��ب أو
اإلل �غ��اء ف�ه��و ال�ت��أك��د م��ن خ�ل��و املستشفيات
وامل �س �ت��وص �ف��ات وال �ع �ي��ادات وال�ص�ي��دل�ي��ات
األه�ل�ي��ة م��ن املنتج ال�ص��ادر بشأنه السحب
أو اإلل�غ��اء وج��رد الكميات املتواجدة لديها
وتسجيلها في جداول وتحريزها ،والتنبيه
ب��إع��ادت �ه��ا إل ��ى ال��وك �ي��ل امل �ح �ل��ي ،وم�ت��اب�ع��ة
ذل��ك من خ�لال لجان التفتيش ،أم��ا في حال
التعليق فتختص اإلدارة بالتأكد م��ن عدم
ورود طلبيات جديدة للجهات املختصة من
ت��اري��خ التعليق ،ويسمح ب �ت��داول الكميات
امل ��وج ��ودة ق�ب��ل ت��اري��خ ال�ت�ع�ل�ي��ق ،وف ��ي ح��ال
ّ
ت �س��ل��م أي ك �م �ي��ات م��ن ت��اري��خ ال�ت�ع�ل�ي��ق في
ال�ق�ط��اع�ين ال�ح�ك��وم��ي واأله �ل��ي وي�ث�ب��ت ذل��ك
ب �م �ح �ض��ر ال �ت �ف �ت �ي��ش ،وت �ت �خ��ذ اإلج � � � ��راءات
ال�ق��ان��ون�ي��ة ب �ش��أن امل �خ��ال �ف��ة ،ع�ل�م��ا ب��أن��ه في
ج �م �ي��ع ح � ��االت ال �س �ح��ب أو اإلل� �غ ��اء ي�ج��ري
إب�لاغ الوكيل املحلي من قبل إدارة تسجيل
وم��راق �ب��ة األدوي � ��ة ال�ط�ب�ي��ة وال�ن�ب��ات�ي��ة حتى
يقوم بسحب املنتج م��ن القطاعني الخاص
َ
ّ
والحكومي ،وجرده ،والتحفظ عليه ،ومن ثم
تتولى إدارة تفتيش األدوية املتابعة ،أما في
ح��ال تعليق املنتج فيمنع بيعه للقطاعني
الحكومي واألهلي من تاريخ التعليق لحني
ص��دور تعليمات ج��دي��دة م��ن إدارة تسجيل
ومراقبة األدوية الطبية والنباتية.
وأك �م��ل :وف ��ي ج�م�ي��ع األح � ��وال ع�ل��ى ال��وك�ي��ل
املحلي التعاون مع إدارة تسجيل ومراقبة
األدوي��ة الطبية والنباتية واإلب�ل�اغ الفوري
في حالة ص��دور تحذير أو استدعاء بشأن
س�ل�ام ��ة وج� � � ��ودة األج � �ه � ��زة وامل �س �ت �ل��زم��ات
الطبية.
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القضاء واألمن

«التمييز» تنتصر لمتفوقة :ال يجوز توظيف من هم أدنى

القضاء يلغي تعيينات خبراء
ال يستحقون
مبارك حبيب
أل�غ��ت محكمة ال�ت�م�ي�ي��ز ،أم ��س ،تعيني
م� �ج� �م ��وع ��ة خ � � �ب � ��راء ب � � � � � ��وزارة ال� � �ع � ��دل،
وان� �ت� �ص ��رت مل� �ب ��دأ امل � �س� ��اواة وال �ع ��دال ��ة
وتكافؤ الفرص.
وف�ي�م��ا أل��زم��ت امل�ح�ك�م��ة امل��دع��ى عليهم
بتعيني املدعية التي جرى استبعادها
م��ن ال�ت�ع�ي�ين رغ ��م أح�ق�ي�ت�ه��ا وت�ف��وق�ه��ا،
قضت أيضًا بإلغاء تعيني خبراء آخرين
ج��رى تعيينهم باستبعاد املستحقني
بال مبرر.
وأي� � � � ��دت «ال� �ت� �م� �ي� �ي ��ز» ح� �ك ��م امل �ح �ك �م��ة
االب � �ت� ��دائ � �ي� ��ة م � ��ؤك � ��دة ف � ��ي ح �ي �ث �ي��ات �ه��ا
«ان اس �ت �ب �ع��اد م ��ن ه ��م أح � ��ق وت �ع �ي�ين
األدن ��ى منهم ف�ي��ه م�س��اس ب��ال��دس�ت��ور،
ك�م��ا ان امل�س�ت�ق��ر ع�ل�ي��ه أن ع�ي��ب إس ��اءة
اس �ت �ع �م��ال ال �س �ل �ط��ة ال � ��ذي ي �ب��رر إل �غ��اء
القرار اإلجباري أو التعويض عنه إنما
يشوب الغاية من القرار ذاته بأن تكون
جهة اإلدارة ق��د تنكبت وج��ه املصلحة

االستبعاد فيه
مساس بالدستور..
وقرارات تتخذ بباعث
هوى وانتقام
األنصاري لـ سبقلا:
ال محسوبية وال
واسطة أمام القضاء
محمد األنصاري

ال �ع��ام��ة وأص � ��درت ق ��راره ��ا ب �ب��اع��ث من
ه ��وى أو ت�ع��د أو ان �ت �ق��ام ال ي�م��ت لتلك
املصلحة بصلة».
وق� ��ال دف� ��اع امل��دع �ي��ة ،امل �ح��ام��ي محمد

الكويت 09

األنصاري لـ سبقلا :ان القضاء انتصر
م �ج��ددًا للمظلومني؛ ف�ه��و يعيد الحق
ألص�ح��اب��ه ،ف�لا محسوبية وال واسطة
أمام القضاء ،إنما عدل وحق.

وأضاف األنصاري في مذكرة دفاعه:
أق�م�ن��ا ه��ذه ال��دع��وى وط�ل�ب�ن��ا قبولها
ش �ك�ل�ا ،وإل� �غ ��اء ال� �ق ��رار امل �ط �ع��ون ف�ي��ه
وال � �ص� ��ادر م ��ن وزي � ��ر ال� �ع ��دل ب�ص�ف�ت��ه
في ما تضمنه من تخط ملوكلتنا في
ال �ت �ع �ي�ين ف ��ي وظ �ي �ف��ة خ �ب �ي��ر ح�س��اب��ي
ب� � ��ال� � ��وزارة ال� �ت ��ي ت� �ق ��دم ��ت ل� �ه ��ا ط �ب �ق��ا
ل �ل��إع �ل��ان امل � �ن � �ش� ��ور ،م � ��ع م � ��ا ي �ت��رت��ب
ع�ل��ى ذل��ك م��ن آث ��ار أخ�ص�ه��ا تعيينها
بالوظيفة الستحقاقها التعيني فيها
واق�ع��ا وق��ان��ون��ا وإل��زام امل��دع��ى عليهم
باملصروفات ومقابل أتعاب املحاماة
الفعلية.
جدير بالذكر أن أروق��ة املحاكم شهدت
العديد م��ن التظلمات بسبب ال�ق��رارات
اإلداري� � � � ��ة ال �خ��اط �ئ��ة ال� �ت ��ي اس �ت �ب �ع��دت
م� �ت� �ف ��وق�ي�ن وق� � �ب � ��ول ال� �ح ��اص� �ل�ي�ن ع �ل��ى
مستويات أق��ل ،ومن ذلك القضية التي
رفعها خريج قانون وبسببها أبطلت
امل�ح�ك�م��ة ت�ع�ي�ين ن�ح��و  200م�ح�ق��ق في
وزارة الداخلية.

«اإلطفاء» دشنتها للتحرك السريع وقت الخطر

 5زوارق جديدة جاهزة لإلنقاذ البحري

بوحيمد لـ سبقلا:

تنسيق مع االتحاد األوروبي
في حقوق اإلنسان

المشاركون في الورشة الحقوقية | تصوير مصطفى نجم الدين

محمد شمس الدين
ك�ش�ف��ت رئ�ي�س��ة ل�ج�ن��ة ال�ص�ح��ة وال �س�لام��ة والبيئة
بجمعية حقوق اإلنسان د.منال بوحيمد عن خطة
لتعزيز التعاون مع االتحاد األوروبي في مختلف
املجاالت؛ لتعزيز القضايا الحقوقية.
وقالت بوحيمد لــ سبقلا على هامش ورشة عمل
«حماية البيئة من منظور حقوق اإلنسان» :إن هذه
الفعالية تحظى بمشاركة نخبة من املختصني في
مجال البيئة وحقوق اإلنسان من الكويت واالتحاد
األوروبي.
وش� � � ّ�ددت ع �ل��ى اس �ت �م��رار ال �ج �ه��ود ل��رف��ع م�س�ت��وى
ال ��وع ��ي ورب � ��ط ح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة ب �ح �ق��وق اإلن �س ��ان
امل�س�ت�ح�ق��ة واألص �ي �ل��ة وال �ع �ي��ش ف��ي ب�ي�ئ��ة سليمة

«المواصالت» :أجهزة لحماية
شبكات نقل المعلومات
محمد المصلح

المكراد ومسؤولو اإلطفاء خالل تدشين الزوارق| تصوير أحمد سرور

زورق إنقاذ بحري جاهز

محمد إبراهيم

ال �ص��ال��ح ،ودع �م��ه امل �ت��واص��ل لتحديث
األسطول البحري.
وأوض � ��ح امل� �ك ��راد أن ال � � ��زوارق وم��راك��ز
اإلط� �ف ��اء ال �ب �ح��ري ت��ؤم��ن ج�م�ي��ع امل �ي��اه
اإلقليمية والدولية في الكويت ،مشددًا
على أن جميع موانئنا مؤمنة من خطر
الحريق ،وهناك جهوزية دائمة لإلنقاذ
وال �ت �ح��رك ال�س��ري��ع وق��ت ال�خ�ط��ر ،الفتا
إل��ى أن ع��دد امل��راك��ز البحرية سيبلغ 7
مراكز قريبًا.

دشنت اإلدارة العامة لإلطفاء أم��س 5
زوارق سريعة لإلنقاذ البحري بقيمة
 3.2ماليني دينار.
وق��ال املدير العام ل�لادارة الفريق خالد
املكراد :إن هذه الخطوة تأتي في إطار
استراتيجية لتطوير اآلليات واملعدات
ف ��ي إدارة اإلط � �ف� ��اء ال �ب �ح��ري وامل ��راك ��ز
البرية وم��راك��ز امل��واد الخطرة واإلنقاذ
ومراكز املطارات.
وذك � ��ر امل� �ك ��راد أن «اإلط � �ف� ��اء» ت�ح��رص
دائ�م��ًا على تحديث آلياتها ومعداتها
ب �ش �ك��ل دوري ،م �ب �ي �ن��ًا أن ج �م �ي��ع ت�ل��ك
اآلل � � �ي� � ��ات ي � �ج� ��ري ط �ل �ب �ه��ا ب� � �ن � � ً
�اء ع �ل��ى
دراس� � � ��ات ف �ن �ي��ة م �س �ت �ف �ي �ض��ة ،ل�ض�م��ان
ال ��وص ��ول إل ��ى أه � ��داف اإلدارة ال�ع��ام��ة
لإلطفاء في انقاذ األرواح واملمتلكات،
مشيدًا بمساندة نائب رئيس مجلس
ال � ��وزراء وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس
ال��وزراء وزي��ر الداخلية بالتكليف أنس

المكراد :قيمتها
تتجاوز  3ماليين دينار..
وتحديث اآلليات
يتواصل
تعزيز األمن والسالمة
في المياه اإلقليمية
والدولية
الكدم :تعاملنا
مع  124حادثا ً بحريا ً
في  11شهراً

التأمني الصحي
وذك ��ر امل �ك��راد أن ال�ت��أم�ين ال�ص�ح��ي في
ح ��ال ت�ط�ب�ي�ق��ه ع�ل��ى ال ��زم�ل�اء ف��ي وزارة
الداخلية سيقر ملنتسبي اإلدارة العامة
لإلطفاء ،مشيرا إل��ى أن قانون اإلطفاء
الجديد متكامل ،ويعمل على تحقيق
مصلحة العمل بالدرجة األولى ،فضال
ع ��ن ض� �م ��ان س�ل�ام ��ة األم � ��ن امل�ج�ت�م�ع��ي
ل � �ل� ��دول� ��ة ،وك� ��ذل� ��ك ي �ع �ط��ي ص�ل�اح �ي��ات
واسعة للضبطية القضائية وامتيازات

كثيرة ُمستحقة لرجال اإلطفاء ،مبينًا
أن القانون معروض على مجلس األمة
ونحن على ثقة بإقراره.
من جانبه ،كشف مدير اإلدارة البحرية
في اإلدارة العامة لإلطفاء ،العقيد بدر
الكدم ،أن اإلطفاء البحري تعامل خالل
الفترة م��ن ب��داي��ة يناير  2019حتى 20
نوفمبر الجاري مع  124حريقًا وحادثًا،
م ��ؤك ��دا ال � �ح ��رص ال� ��دائ� ��م ع �ل��ى س��رع��ة
االس �ت �ج ��اب ��ة وام � �ت�ل��اك ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
الحديثة لحماية األرواح واملمتلكات.
وأض ��اف ال�ك��دم إن ال� ��زوارق ال�ت��ي جرى
ت��دش �ي �ن �ه��ا م � � ��زودة ب� ��أح� ��دث األج� �ه ��زة
وامل � � � �ع � � ��دات ،ل �ل �م �س ��اه �م ��ة ف � ��ي ت �ع��زي��ز
األسطول البحري ،وسرعة االستجابة،
م�ب�ي�ن��ًا أن أس �ط��ول اإلط �ف��اء ارت �ف��ع إل��ى
 43زورق � ��ًا ب �ح��ري��ًا ،م�ب�ي�ن��ا أن ال � ��زوارق
الجديدة ن��وع��ان« :متوسطة وصغيرة
عالية ال�س��رع��ة» ،وتستخدم للمكافحة
واإلن �ق��اذ وال �ب �ح��ث ،وت�ت�م�ت��ع بخاصية
الدخول إلى املياه الضحلة.

وصحية وااللتزام باملعايير العاملية لجودة الهواء
واملاء.
ّ
التلوث موجود في كل دول العالم ،ودور
وذكرت أن
الجمعية ي�ه��دف إل��ى دف��ع ال�ت�ع��اون ب�ين الحكومة
ومؤسسات املجتمع املدني والقطاع الخاص ،للحد
من التلوث ،ورفع مستوى الوعي واإلدراك بحقوق
اإلنسان البيئية.
وأوض� �ح ��ت أن م ��ن امل �ش��ارك�ي�ن ب ��ورش ��ة ال �ع �م��ل من
خ� � ��ارج ال �ك ��وي ��ت م �ح��ام �ي��ة ف��رن �س �ي��ة م ��ن امل�ح�ك�م��ة
ال��دول�ي��ة لحقوق اإلن �س��ان ،متخصصة ف��ي قضايا
البيئة وخبراء من البنك الدولي ،وكذلك أكاديميني
من جامعة الكويت ومشاركني من القطاع الخاص.
من جانبها ،أك��دت الناشطة البيئية نادية الفريج
ّ
التلوث ارتفعت في السنوات
لـ سبقلا أن معدالت
األخيرة ،خصوصًا في املناطق البحرية.

علمت سبقلا م��ن م �ص��ادر مطلعة ف��ي وزارة
املواصالت ان ال��وزارة بصدد تركيب وتشغيل
اجهزة حماية لشبكات نقل املعلومات.
وق� ��ال م �ص��در ل �ـ سبقلا ان االج� �ه ��زة ستعمل
ع �ل��ى ن �ق��ل امل� �ع� �ل ��وم ��ات ع �ب��ر ش �ب �ك��ات �ه��ا وف��ق
نظام حماية عالي السرية ،وستسمح بتدفق
البيانات بصورة تحمي االنظمة االلكترونية
الداخلية من االختراقات.
من جانب اخر ،كشفت الوزارة ان عدد االعطال

واالص�ل�اح ��ات وال �ص �ي��ان��ة ف��ي ق �ط��اع خ��دم��ات
املشتركني بلغ  3755عطال في جميع مقاسم
البالد خالل شهري سبتمبر واكتوبر املاضي.
وق��ال وكيل قطاع خدمات املشتركني عبد اهلل
العازمي في تصريح صحافي ان الفرق املعنية
ت�ع��ام�ل��ت م��ع األع �ط��ال ،م��ؤك��دا ح��رص ال ��وزارة
ع�ل��ى متابعة جميع االع �ط��ال وتحويلها ال��ى
جهات ومعالجتها بالسرعة املمكنة.
وذكر ان محافظة االحمدي هي االولى في عدد
االعطال التي تلقتها الوزارة ،تلتها محافظات
العاصمة والفروانية ومبارك الكبير والجهراء.

«نزاهة» :مقابالت شخصية
َّ
المرشحين للتوظيف
مع
أعلنت الهيئة العامة ملكافحة الفساد (ن��زاه��ة)
عن انتهاء املرحلة الثانية من عملية التوظيف
ِّ
املتعلقة باالختبارات التحريرية الخاصة بذوي
ُّ
التخرج ،مشيرة في الوقت
الخبرة والحديثي
ذاته إلى أنها تستعد حاليا لالنتقال للمرحلة
ال�ث��ال�ث��ة واألخ� �ي ��رة ال �خ��اص��ة ب��إج��راء امل�ق��اب�لات
الشخصية مع املجتازي االختبارات التحريرية.
وأوض �ح ��ت «ن ��زاه ��ة» ف��ي ب �ي��ان ص �ح��اف��ي أم��س
أنها ستتواصل م��ع املرشحني املجتازين فقط
ل�لاخ �ت �ب��ارات ال�ت�ح��ري��ري��ة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة املقبلة،
إلخ� �ط ��اره ��م ب �م��واع �ي��د امل� �ق ��اب�ل�ات ال�ش�خ�ص�ي��ة
ليجري بعدها اختيار من تثبت أفضليته من

خالل املقابالت.
وأشارت إلى أنها بدأت املرحلة األولى الخاصة
ّ
بتلقي طلبات التوظيف الخاصة بذوي الخبرة
ّ
التخرج وف��رزه��ا بعد اإلع�ل�ان ال��ذي
والحديثي
ُ
نشر في م��ارس  ،2019بعدها انتقلت للمرحلة
ال �ث��ان �ي��ة ال �خ��اص��ة ب ��االخ �ت �ب ��ارات ال �ت �ح��ري��ري��ة،
بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية وشركة
ن �ف��ط ال �ك ��وي ��ت وم �ع �ه��د ال � ��دراس � ��ات امل �ص��رف �ي��ة
وج ��ام� �ع ��ة ال � �ك ��وي ��ت ،ع� �ل ��ى أن ت �ن �ت �ه��ي ع�م�ل�ي��ة
التوظيف بعد انتهاء املرحلة الثالثة األخيرة
ال�خ��اص��ة ب��امل�ق��اب�لات ال�ش�خ�ص�ي��ة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
املقبلة.

ندوة «مكافحة االتجار بالبشر» ّ
تحذر من الظلم وهضم الحقوق

مسؤول أمني :خادمة ظلت  10سنوات بال راتب
أحمد العنزي
أكد املتحدثون في ندوة «قانون مكافحة
االتجار باألشخاص وتهريب املهاجرين»،
التي أقيمت في معهد الكويت للدراسات
ال �ق �ض��ائ �ي��ة أول م ��ن أم� � ��س ،أن ال �ك��وي��ت
حريصة على حقوق اإلنسان وتعمل على
تشديد العقوبات في هذا الشأن.
ول �ف��ت امل �ت �ح��دث��ون إل ��ى ض � ��رورة ت�ض��اف��ر
ج �ه��ود ك ��ل ال �ج �ه��ات ل�ل�ت��وع�ي��ة ب�م�خ��اط��ر
االتجار بالبشر ،ونشر الوعي بالحقوق
والواجبات.
وأك ��د م��دي��ر إدارة ح�م��اي��ة اآلداب ال�ع��ام��ة
وم �ك��اف �ح��ة االت � �ج� ��ار ب��ال �ب �ش��ر ف ��ي وزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ع �ق �ي��د ه �ي �ث��م ال� �ع �ث� �م ��ان أن
االتجار بالبشر يعتبر ثالثة أكثر الجرائم
ان�ت�ش��ارًا بعد امل �خ��درات وت�ج��ارة السالح،
ما دعا وزارة الداخلية إلى إع��داد دورات
متخصصة ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع ه ��ذه ال �ج��رائ��م،
م��وض �ح��ًا أن االت� �ج ��ار ب��ال �ب �ش��ر ي �ب��دأ من
خارج الكويت ومن دول فقيرةّ ،
مبينًا أن
بعض الضحايا يتعرضون إل��ى النصب
واالحتيال من أبناء جلدتهم املوجودين
في الكويت.
واستعرض العثمان أغرب حالة لخادمة
ت �ع��رض��ت إل� ��ى ال �ظ �ل��م م ��ن ك�ف�ي�ل�ه��ا ال ��ذي
ح��رم �ه��ا م ��ن رات �ب �ه��ا مل� ��دة ت��زي��د ع �ل��ى 10

خطوات مهمة
العثمان :كفالء
ُيخوّ فون الضحايا من
الشرطة ..والداخلية
مالذ آمن
مقيمون تعرضوا إلى
النصب واالحتيال على
يد أبناء جلدتهم
البدر :تدابير مشددة
لتكريس الحقوق
اإلنسانية
بوصليب :وضع
القواعد التشريعية
والتدابير الوقائية

لفت وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن الجنائي
اللواء خالد الديني إلى أن الكويت حريصة على احترام
حقوق اإلنسان ومنع االتجار بحقوق البشر ،مشيرًا إلى
أن وزارة الداخلية اتخذت خطوات مهمة وغير مسبوقة
في هذا املجال.

استقبال الشكاوى
بوصليب متوسطاً العثمان والبدر خالل الندوة | تصوير سيد سليم

س � �ن ��وات ،وب �ع ��د إي ��وائ �ه ��ا ج� ��رت ت�س��وي��ة
م ��وض ��وع� �ه ��ا وص � � ��رف ج �م �ي��ع ح �ق��وق �ه��ا
امل��ال�ي��ة ،م �ش��ددًا ع�ل��ى أن االت �ج��ار بالبشر
ج ��ري �م ��ة م �خ��ال �ف��ة ل �ل �ش��ري �ع��ة وال� �ق ��ان ��ون
واإلنسانية.
وب�ّي�نّ العثمان أن بعض ضحايا االتجار
بالبشر يخشون مواجهة الكفالء الذين
ّ
يخوفون مكفوليهم باللجوء إلى الشرطة
وي �ظ �ن��ون أن �ه ��م إذا خ ��رج ��وا ف�س�ي�ق�ب��ض
عليهم ويسجنون ،لكن ه��ؤالء الضحايا
سرعان ما يكتشفون أن الجهات األمنية
على العكس من ذلك ،فهي مالذ وحماية.

ول�ف��ت إل��ى أن وزارة ال��داخ�ل�ي��ة حريصة
ع �ل��ى إع� �ط ��اء ال� �ن ��اس ح �ق��وق �ه��م ،وأس �ف��ر
ال �ت �ن �س �ي��ق ب�ي�ن ال �ج �ه ��ات امل �خ �ت �ص��ة ع��ن
ت�ح�س�ين ص ��ورة ال�ك��وي��ت ل��دى املنظمات
الدولية.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال م��دي��ر ن�ي��اب��ة العاصمة
وأس � ��واق امل� ��ال ن��اص��ر ال �ب��در إن ال�ك��وي��ت
ح� ��رص� ��ت ع� �ل ��ى ات � �خ � ��اذ ك � ��ل اإلج � � � � ��راءات
وال� �ت ��داب� �ي ��ر مل �ك��اف �ح��ة ج ��ري �م ��ة االت� �ج ��ار
بالبشر ،سواء من الناحية التشريعية أو
التنظيمية ،والعمل على تكريس الحقوق
اإلنسانية.

وأوض��ح البدر أن املشرع الكويتي اشتق
من الدستور الكويتي أن الناس سواسية
ف��ي ال �ك��رام��ة اإلن �س��ان �ي��ة ،وم �ت �س��اوون في
ال�ح�ق��وق وال��واج �ب��ات ال�ع��ام��ة ،وال تمييز
ب �س �ب��ب ال �ج �ن��س أو األص � ��ل أو ال �ل �غ��ة أو
الدين.
ب � ��دوره ،ق ��ال ن��ائ��ب م��دي��ر م�ع�ه��د ال�ك��وي��ت
ل� � �ل � ��دراس � ��ات ال� �ق� �ض ��ائ� �ي ��ة وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة
ل �ل��ات� � �ص � ��االت وال � � �ع �ل ��اق� � ��ات وال � �ب � �ح� ��وث
امل�س�ت�ش��ار د .ف�ه��د بوصليب إن املجتمع
ال��دول��ي ب��دأ ف��ي التحرك ع��ن طريق وضع
القواعد التشريعية والتدابير الوقائية.

أوضح العقيد هيثم العثمان أن وزارة الداخلية تستقبل
ال�ش�ك��اوى م��ن ال �س �ف��ارات أو م��ن ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة أو عن
طريق الضحايا أنفسهم وأهاليهم ،إضافة إلى استقبال
ال �ش �ك��اوى م��ن امل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة أو م��ن خ�ل�ال م��راق�ب��ة
وسائل التواصل حيث تعرض بها بعض الحاالت.

تشريعات وطنية
أوض ��ح امل �س �ت �ش��ار ف �ه��د ب��وص�ل�ي��ب أن ��ه ي �ت��وج��ب على
ال� � ��دول األط � � ��راف ف ��ي االت� �ف ��اق� �ي ��ات ال ��دول� �ي ��ة ت�ض�م�ين
تشريعاتها الوطنية القواعد القانونية الالزمة لتجريم
االت �ج��ار ب��األش �خ��اص وت �ه��ري��ب امل �ه��اج��ري��ن ،وه��و ما
فعلته الكويت.
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مجلس األمة

العقيل  :احتياطيات الدولة في زيادة

 924مليون دينار وفورات في «النفقات الرأسمالية»

 12.3مليار دينار أرباح «التأمينات» في  20سنة
حمد الخلف
ك�ش�ف��ت وزي� ��رة امل��ال �ي��ة ب��ال��وك��ال��ة
م� � ��ري� � ��م ال � �ع � �ق � �ي� ��ل أن إج � �م� ��ال� ��ي
اح �ت �ي��اط �ي��ات ال ��دول ��ة ف ��ي زي ��ادة
ول �ي��س ه �ن��اك أي ن �ق��ص ،م��ؤك��دة
في الوقت ذاته انخفاض أصول
االحتياطي العام بسبب السحب
لتغطية مصروفات الدولة.
وأظ � �ه� ��رت إح� �ص ��ائ� �ي ��ة أرف �ق �ت �ه��ا
ال � �ع � �ق � �ي� ��ل ب� � ��رده� � ��ا ع � �ل� ��ى س� � ��ؤال
ب� � � � ��رمل� � � � ��ان� � � � ��ي ،ب� � � � �ش � � � ��أن ع � � ��وائ � � ��د
اس� �ت� �ث� �م ��ارات امل ��ؤس� �س ��ة ال �ع��ام��ة

ل� �ل� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ،أن
األرب��اح بلغت  12.3مليار دينار
خ�لال  20س�ن��ة ،وأن�ه��ا ل��م تحقق
أي خ �س��ائ��ر اس �ت �ث �م��اري��ة خ�ل�ال
ال�س�ن��وات األخ �ي��رة س��وى السنة
امل� ��ال � �ي� ��ة  / 2008 2009ال� �ت ��ي
حدثت فيها األزم��ة االقتصادية
ال� �ع ��امل� �ي ��ة ،ب� �خ� �س ��ارة ب �ل �غ��ت 1.7
مليار دينار.
وأوض � � � �ح� � � ��ت اإلح� � �ص � ��ائ� � �ي � ��ة أن
األرب � ��اح ق �ف��زت م��ن ح��وال��ي 402
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ف��ي ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 / 1999 2000إل� ��ى  1.3م �ل �ي��ار

دينار في / 2018 ،2019وأن عام
 / 2015 2016األقل في  20عامًا
بواقع عوائد بلغت  21.5مليون
دينار.
وأك � � � � � � ��دت ال� � �ع� � �ق� � �ي � ��ل أن م� �ع� �ظ ��م
ال� �ش ��رك ��ات ال� �ت ��ي ت� �س ��اه ��م ف �ي �ه��ا
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار
بمختلف األدوات االستثمارية
ت �ح �ق��ق ص ��اف ��ي أرب � � ��اح وع ��وائ ��د
مجزية ،وأن تسجيل أي خسارة
ف��ي االس �ت �ث �م��ار ال ي�ع�ن��ي إط�لاق��ًا
ً
أن ه� �ن ��اك إه� � �م � ��اال أو ت �ق �ص �ي��رًا
يستوجب املحاسبة والعقاب.

«اجتماعات اللجنة المالية بعد التشكيل»

عاشور لـ سبقلا :أتوقع حكومة يغلب
عليها الوجوه الجديدة
محمد السندان
أك ��د م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة وال� �ش ��ؤون االق �ت �ص��ادي��ة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال�ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور ،أن أم ��ام رئيس
ال��وزراء الجديد سمو الشيخ صباح الخالد ،مرحلة
مفصلية لوضع بصمة واضحة في مسيرة العمل
ال�ح�ك��وم��ي ،تتمثل ف��ي معالجة امل�ل�ف��ات والقضايا
امللحة.
وت��وق��ع ع��اش��ور ف��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ سبقلا أن يختار
الخالد تشكيال حكوميا تغلب عليه الجدة ،لتكون
البداية صحيحة للتعامل مع قضايا وملفات املرحلة
املفصلية.

وق� ��ال ان ت�ك�ل�ي��ف رئ �ي��س وزراء ج��دي��د ف �ي��ه دالل ��ة
واض�ح��ة ملرحلة استثنائية على اكثر م��ن صعيد،
الفتا الى أن نجاح الخالد مرهون بعناصر الفريق
الوزاري الذي سيعمل معه والقدرة على التعاون مع
مجلس األمة خالل األشهر الثالثة األولى من مرحلة
معالجة القضايا وامللفات امللحة.
ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،أوض��ح ع��اش��ور أن اللجنة املالية
لن تستأنف اجتماعاتها األسبوعية إال بعد إعالن
التشكيل الحكومي ال�ج��دي��د ،وذك��ر ل�ـ سبقلا «لن
نوجه دعوات إلى الوزراء لحضور اجتماعات اللجنة
نظرًا الستقالتهم ،واللجنة تنتظر الحكومة الجديدة
الستئناف اجتماعاتها».
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عوائد استثمارات التأمينات (بالمليون)
السنة المالية

األرباح /الخسائر (د.ك)

2000/1999

401.8

2001/2000

70.3

2002/2001

64.2

2003/2002

116.5

2004/2003

609.3

2005/2004

748

2006/2005

617.2

2007/2006

906.5

2008/2007

367.8

2009/2008

-1720.6

2010/2009

1215.4

2010/2011

427.5

2012/2011

182.3

2013/2012

936.5

2013/2014

1190.5

2015/2014

1488.9

2016/2015

21.5

2017/2016

1545.6

2018/2017

1810.4

2019/2018

1326.1

« الميزانيات» :مراجعة شاملة
ّ
للحد من التسرُّب الوظيفي
للرواتب
فهاد الشمري
ق � ��ال رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال �ح �س ��اب
الختامي البرملانية النائب عدنان عبدالصمد
إن اللجنة ناقشت أمس اإلطار العام للحساب
ال�خ�ت��ام��ي ل �ل��إدارة امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة ع��ن السنة
املالية املنتهية / 2018  ،2019وأظهر عرض
م��رئ��ي ق��دم�ت��ه وزارة امل��ال�ي��ة خ�ل�ال االج�ت�م��اع
ح��ول أب��رز مالمح الحساب الختامي املعني
أن م��ا ج��رى ص��رف��ه م��ن امل�ص��روف��ات املعتمدة
بامليزانية يعادل  %96على مستوى األبواب،
ما ترتب عنه وفر بلغ نحو  924مليون دينار،
تركز في الباب املختص بالنفقات الرأسمالية
(املشاريع اإلنشائية وش��راء اآلالت واملعدات
والصيانة الجذرية).
وأوض ��ح عبدالصمد أن اللجنة ناقشت أهم
التحديات التي واج�ه��ت الحساب الختامي،
وأب��رزه��ا ضعف األج�ه��زة املالية ف��ي الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ،وع � ��دم اس �ت ��دام ��ة امل��وظ �ف�ي�ن (م��ا
ي�س�م��ى ب��ال �ت�س��رب ال��وظ �ي �ف��ي) ع �ل��ى م�س�ت��وى
القطاعات الحكومية ،وعدم االلتزام بإجراءات
ت�ط�ب�ي��ق ن �ظ��ام األوراك � ��ل امل��ال��ي ح�س��ب األدل ��ة
واإلرشادات الصادرة من وزارة املالية.
وش ��دد ع�ل��ى ض� ��رورة ت��دري��ب م��وظ�ف��ي وزارة
املالية ليكونوا ق��ادري��ن على تأهيل ال�ك��وادر
املالية التي تستقطبها الجهات األخرى ،إلى
جانب إع��داد دراس��ة شاملة ملستوى الرواتب
مل �خ �ت �ل��ف ال� �ف� �ئ ��ات ال��وظ �ي �ف �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ع��ان��ي
التسرب الوظيفي.
ّ
وذك ��ر أن ال�ل�ج�ن��ة ح� ��ذرت م��ن ال �ت �ف��اف بعض
الجهات على القانون ،وذلك بالتعيني خارج
نطاق الباب األول (تعويضات العاملني) أو

 % 35نسبة االنخفاض
في حساب العُ هد
البالغ  4.2مليارات
من سلم الرواتب ،والقيام بالتعيني على عقود
ال�خ��دم��ات واالس �ت �ش��ارات ،وط��ال األم��ر عقود
الصيانة ضمن باب النفقات الرأسمالية بما
يخالف طبيعة الصرف على بنود الباب.
ول � �ف ��ت إل� � ��ى ح� � ��رص ال �ل �ج �ن ��ة ع� �ل ��ى م �ت��اب �ع��ة
ت �س��وي��ات ح �س ��اب ال �ع �ه��د ال � ��ذي ب �ل��غ ح�س��ب
الحساب الختامي األخير  4.2مليارات دينار،
بانخفاض ق��دره  %35عن الحساب السابق،
حيث ناقشت السياسة املتبعة من قبل وزارة
امل��ال �ي��ة ف��ي ع�ل�اج ت�ض�خ��م أرص� ��دة ال�ح�س��اب،
على أال يجري ذلك بالتجاوز على اعتمادات
امليزانية بشكل ق��د يضر ب��امل��ال ال�ع��ام ويفقد
امليزانية والحساب الختامي مصداقيتهما.
وق� � ��ال إن � ��ه ع �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن ت� � ُّ
�وج� ��ه ال �ل �ج �ن��ة
ف��ي ال �س �ن��وات األخ �ي ��رة إلق� ��رار ب ��اب ال�ن�ف�ق��ات
الرأسمالية مبكرًا ،وف��ي ب��داي��ة السنة املالية
ف��ي س�ب�ي��ل رف ��ع ال �ق ��درة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة للجهات
في إنجاز مشاريعها ،فإن بيان وزارة املالية
ُّ
أوضح عكس ذلك ،من حيث التأخر في تنفيذ
ُّ
ب�ع��ض امل �ن��اق �ص��ات وت ��أخ ��ر ال �ب��دء ف��ي بعض
ّ
املشاريع ،وقد تركز ذلك في  3جهات حيوية
ب ��ال ��دول ��ة ،م �ث ��ل« :ال� �ك� �ه ��رب ��اء» و«األش� � �غ � ��ال»،
و«الصحة».
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البلدي

الدمج مسموح في السرة

تمديد قرار المناطق الصناعية

أراض لـ«الخبراء»
تخصيص
ٍ

أوض��ح مصدر مطلع أن املرسوم األميري  119سنة  ،2010بشأن نظام الفرز والدمج،
نص في املادة الثانية عشرة منه على وقف عمليات الفرز فقط دون الدمج في منطقة
السرة.
وأض��اف ان اإلدارة القانونية أف��ادت بشأن اق�ت��راح العضو حمد امل��دل��ج ،بأنه يستلزم
إجراء دراسة تنظيمية للوقوف على أسباب وقف القرار في املنطقة من عدمه.

ع�ل�م��ت سبقلا أن ال�ب�ل��دي��ة واف �ق��ت ع�ل��ى ط�ل��ب ه�ي�ئ��ة تشجيع االس�ت�ث�م��ار
امل�ب��اش��ر ت�م��دي��د ال �ق��رار ال �ص��ادر ف��ي  30م��اي��و  ،2016وال �خ��اص باملوافقة
األولية على املخطط الهيكلي واستعماالت األراضي للمناطق الصناعية
ال �ث�لاث (ال�ع�ب��دل��ي وال�ن�ع��اي��م وال ��وف ��رة) ،ع�ل��ى أن ت�ج��ري إح��ال��ة األم ��ر ال��ى
املجلس البلدي التخاذ القرار املناسب.

طلب وكيل وزارة ال�ع��دل املساعد للشؤون اإلداري ��ة ،علي السلمان ،م��ن البلدية عقد اجتماع ملناقشة
تخصيص أراض ل�لإدارة العامة للخبراء ،وهي األرض املالصقة ملشروع مبنى مجمع املحاكم ومبنى
محكمة األسرة ومواقف السيارات التابع لهما في محافظة مبارك الكبير من الجهة الغربية ،والبالغة
مساحتها  5آالف متر م��رب��ع ،وك��ذل��ك األرض امل�ج��اورة مل�ش��روع مبنى مجمع محاكم ح��ول��ي ،والبالغة
مساحتها  8503أمتار مربعة.

اعتماد مواقع العربات المتنقلة بعد تقديمها من «التجارة»

المنفوحي :تعيين الكويتيين في «القانونية» موقوف!
¶ ننتظر انتهاء المخطط الهيكلي لتطوير «السالمي»

قال المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي
في رده على اقتراح العضو عبدالوهاب بورسلي بشأن
إنشاء مراكز تسويقية وترفيهية وخدمية بمنطقة
السالمي إن الجهاز التنفيذي بانتظار االنتهاء من دراسة
المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت ،حتى يجري
إجراء نقلة نوعية بتخصيص وتطوير المناطق الخاصة
باألنشطة المطلوبة.
زكريا محمد
ق��ال املنفوحي ف��ي رده على س��ؤال العضو
حسن كمال بشأن م��واق��ع العربات املتنقلة
إن آلية تحديد موقع كل عربة والعدالة في
ذل��ك وال�س��ؤال عن رؤي��ة البلدية للترخيص
إلكترونيا ،ف��إن البلدية تعتمد املواقع بعد
تقديمها من وزارة التجارة والصناعة بعد
التأكد من عدم تعارضها مع أم�لاك خاصة
أو ت�ج��اوز أع��داده��ا بشكل يعرقل السير أو
املنظر العام.
وأض � ��اف أن ل�ل�م��دي��ر ال �ع ��ام ل�ل�ب�ل��دي��ة ال�ح��ق
ب�ت�ع��دي��ل أو ن �ق��ل أو زح��زح��ة أي م��وق��ع إذا
تعارض مع املصلحة العامة.

تعيني الكويتيني
وأك� � ��د امل �ن �ف��وح��ي ف ��ي رده ع �ل��ى س ��ؤال
العضو عبدالعزيز املعجل بشأن سبب
ام �ت �ن��اع اإلدارة ال�ق��ان��ون�ي��ة ف��ي ال�ب�ل��دي��ة
ع��ن تعيني ال�ق��ان��ون�ي�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين منذ
ع � ��ام  2005إل � ��ى ال � �ي� ��وم أن � ��ه ل� ��م ت�م�ت�ن��ع
اإلدارة القانونية عن تعيني القانونيني
الكويتيني منذ عام  ،2005بل جاء وقف
التعيني بناء على ق��رار مجلس الخدمة

في اجتماعه املنعقد بتاريخ  9أغسطس
.2005
وأض ��اف أن البلدية خاطبت رئ�ي��س دي��وان
الخدمة املدنية ف��ي  11نوفمبر  ،2013و28
يونيو  ،2016إلعادة النظر في قرار مجلس
ال �خ��دم��ة ،وذل� ��ك ل�ح��اج��ة اإلدارة ال�ق��ان��ون�ي��ة
إل ��ى ال�ت�ع�ي�ين ع�ل��ى ال �ك��ادر ال �خ��اص إلن�ج��از
القضايا واالعمال الفنية املنوط بها.
وأوض � ��ح أن ��ه ن �ظ��را ل�ل�ن�ق��ص ال �ش��دي��د ال��ذي
ع ��ان ��ت م �ن��ه اإلدارة ال �ق��ان��ون �ي��ة ف ��ي أع� ��داد
ال �ق��ان��ون �ي�ي�ن إلن� �ج ��از ال �ق �ض��اي��ا واألع� �م ��ال
ال �ف �ن �ي��ة ،ق ��ام ��ت ال �ب �ل��دي��ة ب �ت �ع �ي�ين ع� ��دد م��ن
امل �س �ت �ش��اري��ن ال ��واف ��دي ��ن ل �س��د ه ��ذا ال�ن�ق��ص
وعددهم  12مستشارًا.
وق��ال املنفوحي في رده على اقتراح رئيس
امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي أس ��ام ��ة ال �ع �ت �ي �ب��ي ،ب�ش��أن
توسعة مسجد في منطقة الفيحاء قطعة رقم
 ،9وذل��ك من خالل اقتطاع جزء من مساحة
امل��درس��ة امل� �ج ��اورة للمسجد وذل ��ك لخدمة
املنطقة ،إن��ه ج��رت مخاطبة وزارة التربية،
وأف� � ��ادت ال �ت��رب �ي��ة ب ��أن ال �ت��وس �ع��ة امل�ط�ل��وب��ة
ت�ق��ع ض�م��ن ن�ط��اق م��درس��ة ع�م��رة ب�ن��ت ح��زم
االبتدائية بنات العاملة في منطقة الفيحاء
 -قطعة  ،9وه��ي ذات مساحة م�ح��دودة ،وال

¶ توزيع عمال النظافة حسب احتياج ساحة المنطقة والشوارع

رفض التوسع في األنشطة
رفض املنفوحي اقتراح العضو مشعل الحمضان ،بشأن السماح للصالونات
ببيع املنتجات التي تستخدمها داخل الصالونات ،على أن تكون هذه املنتجات
معتمدة وم�ص��رح بها م��ن قبل ال�ج�ه��ات املختصة ،وذل��ك ل�ع��دم ال�ت��وس��ع في
االنشطة التجارية في العقارات االستثمارية.
أحمد المنفوحي

توجد لها مواقف سيارات خارجية ،وعليه
تتعذر املوافقة على االقتراح.

نظافة حولي
وكشف املنفوحي في رده على سؤال العضو
عبداهلل الرومي بشأن النظافة في محافظة
حولي أن هناك  24رئيس نوبة يعملون في
إدارة النظافة ببلدية حولي ،إضافة الى 54
مفتشًا بنظام النوبات ،و 41موظفًا إداريًا.
وأوضح أن إدارة النظافة العامة واشغاالت
ال �ط��رق (م��راق �ب��ة ال�ن�ظ��اف��ة ال �ع��ام��ة) تختص
برفع القمامة والنفايات من الشوارع حسب
ن �ظ��ام دق �ي��ق وم �ت �ب��ع ،وذل� ��ك ب�ت�خ�ص�ي��ص 8
مراكز للنظافة العامة تعمل بنظام النوبات
وم� ��ا ت �ض �م��ه م ��ن م�ف�ت�ش��ي ن �ظ��اف��ة ورؤس � ��اء
ال �ن��وب��ات ب ��اإلش ��راف ع�ل��ى م��وظ�ف��ي وع�م��ال
وم �ع��دات وس �ي��ارات ن�ق��ل ال�ن�ف��اي��ات التابعة
للشركات املتعاقدة وم��دى ال�ت��زام الشركات

البغلي كرمت المشاركات
في حملة «سرطان الثدي»

هدم المباني
غير التاريخية
في المباركية

أج ��رت ال�ع�ض��وة م .م�ه��ا البغلي
ال�س�ح��ب ع�ل��ى امل �ك��اف��أة ال�ن�ق��دي��ة
التي خصصتها لحملة الفحص
امل �ب �ك��ر ل� �س ��رط ��ان ال� �ث ��دي وذل ��ك
تحفيزًا للموظفات العامالت في
املجلس البلدي.
وك� ��ان� ��ت ال �ب �غ �ل��ي ق� ��د ش ��ارك ��ت
ب � ��ال� � �ف� � �ع � ��ال� � �ي � ��ة وامل � � �ح � � ��اض � � ��رة
ال �ت��وع��وي��ة ل�ل�ك�ش��ف امل �ب �ك��ر عن
س ��رط ��ان ال� �ث ��دي ت �ح��ت ش �ع��ار
«ألن� � � � � ��ج ت � �ه � �م � �ي � �ن� ��ا ..ف �ح �ص��ي
ّ
وط� �م� �ن� �ي� �ن ��ا» ،وال � �ت� ��ي ن��ظ �م �ه��ا
م �ك �ت��ب ال� �ع�ل�اق ��ات ال� �ع ��ام ��ة ف��ي
األم � � ��ان � � ��ة ال � �ع � ��ام � ��ة ل �ل �م �ج �ل��س
ال� �ب� �ل ��دي ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ت��وع �ي��ة
ب �س ��رط ��ان ال� �ث ��دي خ�ل��ال ش�ه��ر
اكتوبر املاضي.

زكريا صالح

البغلي تكرم إحدى الموظفات

أوض� ��ح م �ص��در م�ط�ل��ع أن
م� ��ا ي �خ ��ص ه � ��دم امل �ب��ان��ي
ف��ي أس ��واق امل�ب��ارك�ي��ة ف��إن
ال�ق�ط��ع ف��ي منطقة القبلة
من  1إلى  3ال تحتاج الى
م��واف�ق��ة امل�ج�ل��س الوطني
للثقافة والفنون واآلداب
ق�ب��ل ع�م�ل�ي��ة ال �ه��دم ،حيث
ال ت� �ح� �ت ��وي ه� � ��ذه ال �ق �ط��ع
�ان ت��اري�خ�ي��ة ،أم��ا
ع�ل��ى م �ب� ٍ
فيما يتعلق بالقطع من 4
مبان
إل��ى  8فتوجد فيها
ٍ
ت ��اري� �خ� �ي ��ة وأخ � � � ��رى غ �ي��ر
تاريخية ،فتجري عملية
ال� � �ه � ��دم ف � ��ي ه � � ��ذه ال �ق �ط��ع
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع امل �ج �ل��س
الوطني للثقافة والفنون
واآلداب.
وأض � � � � � � � ��اف امل� � � � �ص � � � ��در أن
امل� �ج� �ل ��س ال ��وط� �ن ��ي واف� ��ق
ع� �ل ��ى ع �م �ل �ي��ة ال � �ه � ��دم ف��ي
ال�ق�ط��ع م��ن  6ال ��ى  ،8ك��ون
املباني امل��راد هدمها غير
تاريخية.

مخالفات
تجريف التربة
وسكب الزيوت
واص � ��ل ف ��ري ��ق ط � � ��وارئ ف��رع
ب � �ل� ��دي� ��ة م � �ح ��اف � �ظ ��ة م � �ب� ��ارك
ال�ك�ب�ي��ر ج��والت��ه التفتيشية
على مناطق املحافظة والتي
أسفرت عن توجيه  50إنذارا.
وق ��ال رئ�ي��س ال�ف��ري��ق ناصر
ال � �ه� ��اج� ��ري ان ال� � �ه � ��دف م��ن
ال� � �ج � ��والت ه � ��و ال � �ت ��أك ��د م��ن
ال� � �ت � ��زام امل � �ح� ��ال وأص � �ح� ��اب
ال � � � �ع � � � �ق� � � ��ارات ف� � � ��ي م � �ن ��اط ��ق
امل � �ح� ��اف � �ظ� ��ة ب� ��اش � �ت� ��راط� ��ات
ولوائح البلدية ،مشيرًا إلى
أن ه � ��ذه ال � �ج� ��والت أس �ف��رت
ع� � ��ن ت � �ح� ��ري� ��ر  12م �خ��ال �ف��ة
تنوعت ما بني تفريغ املواد
اإلن � �ش� ��ائ � �ي� ��ة ع � �ل ��ى امل� ��راف� ��ق
ال� � �ع � ��ام � ��ة وت� � �ج � ��ري � ��ف ت ��رب ��ة
وإق� � ��ام� � ��ة ح � ��واج � ��ز ب �ج��ان��ب
الطريق وسكب الزيوت على
ال�ش��ارع ال�ع��ام وف��رز نفايات
ط � �ب � �ق ��ا ل�ل��ائ � �ح� ��ة ال� �ن� �ظ ��اف ��ة
وتوجيه  47إن��ذارا لتعديات
م �ق��ام��ة ع �ل��ى أم �ل��اك ال ��دول ��ة
وم� �خ ��ال� �ف ��ة ب � �ن� ��اء وت ��وج �ي ��ه
 5إن� � � � ��ذارات ب� �ن ��اء وت��وج �ي��ه
تنبيهي سالمة.

ب�ش��روط ال�ع�ق��ود امل�ب��رم��ة ،وت�ح��ري��ر ف��ي حال
ع��دم االل �ت��زام ب��ال�ش��روط وات�خ��اذ اإلج ��راءات
الالزمة.
وب�ي�ن امل�ن�ف��وح��ي أن ه �ن��اك  3ش��رك��ات تقوم
برفع القمامة من محافظة حولي ،كما تقوم
الشركات املتعاقدة بتنفيذ كل بنود العقد
امل �ب��رم م��ع ال�ب�ل��دي��ة ،وف ��ي ح��ال��ة أي تقصير
في أي بند من البنود يتم اتخاذ اإلجراءات

ال �ل��ازم � ��ة وع � �م ��ل ال� �خ� �ص ��م امل� �ن ��اس ��ب ل�ب�ن��د
التقصير.
وأك��د أن إدارة النظافة ال�ع��ام��ة متمثلة في
مراقبة النظافة العامة بمحافظة حولي تقوم
باملتابعة واالشراف الفعلي بنظام النوبات
ع� ��ن ط ��ري ��ق رؤس� � � ��اء ال� �ن ��وب ��ات وامل �ف �ت �ش�ين
ع�ل��ى األع �م��ال املختلفة للنظافة (ال �ش��وارع
 -امليادين  -الساحات  -الشواطئ  -دورات

املياه ال�ع��ام��ة )..وك��ل ما له عالقة بالنظافة،
وك ��ذل ��ك رف� ��ع ج �م �ي��ع ال �ن �ف��اي��ات وامل �خ �ل �ف��ات
(البناء «حسب اشتراطات معينة»  -نفايات
سكنية  -األشجار  -األثاث).
وق � ��ال امل �ن �ف��وح��ي ان ت ��وزي ��ع ال �ع �م��ال��ة ي�ت��م
ح�س��ب اح �ت �ي��اج س��اح��ة امل�ن�ط�ق��ة وال �ش��وارع
ال��رئ�ي�س�ي��ة وال�ف��رع�ي��ة وال �ط��رق (ج � ��ادة) ،أم��ا
بالنسبة لتوزيع الحاويات فهي على حسب
البنايات والوحدات السكنية والزام املقاول
بتوزيع الحاويات البالستيكية واملعدنية
ح�س��ب ال �ن��وع وال�ح�ج��م ل�ك��ل وح ��دة سكنية
وكل عمارة استثمارية ،وتغطي الحاويات
ك��ل مناطق العقد ،أم��ا بخصوص مالحظة
عدم وجود حاويات في بعض األماكن فإن
ذل ��ك ي��رج��ع إل ��ى ت�ح��ري��ك ب�ع��ض ال �ح��اوي��ات
ب��واس �ط��ة ح� ��راس ال �ب �ن��اي��ات ووض �ع �ه��ا في
أماكن غير مسموح بها وتتم اعادتها إلى
م�ك��ان�ه��ا ب��واس�ط��ة ع �م��ال ال�ش��رك��ة امل�ت�ع��اق��دة
تحت اشراف رؤساء النوبات واملفتشني.
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باب هاني

تجربة خاصة جمعت
بين الدراسة والعمل

د .ابراهيم بهبهاني
ebraheem26.com
@babhani26

دع�ن��ا م��ن ال �ت �س��اؤالت ال�ت��ي ط��رح��ت ب�ع��د نشر
الحكم القضائي ،والخاص بالسماح للمواطن
بالجمع بني الوظيفة والدراسة ..فتلك اجتهادات
الح �ق��ة ،ورب �م��ا ت�س�ف��ر ع��ن أح �ك��ام أخ� ��رى ،قد
يستفيد منها عموم موظفي الدولة ،هنا نحذر
من االصطياد باملياه العكرة ،ومن ثم استغالل
ه ��ذا امل��دخ��ل ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ش �ه��ادات م ��زورة
وتقديمها ال��ى الجهات املختصة ،واالستفادة
م ��ن امل� ��زاي� ��ا ال��وظ �ي �ف �ي��ة ال� �ت ��ي ت �م �ن �ح �ه��ا ال ��دول ��ة
للموظفني الحكوميني.
عندي تجربة حية أتكلم فيها ،وهي كفيلة بالرد
على كل تلك التساؤالت ،وبالتالي تقديم صورة
واقعية معاشة ..ومن يتفحص الحكم القضائي
ي �ج��د ف ��ي م �ن �ط��وق��ه أن ��ه ل �ي��س م ��ن ال �ع��دال��ة منع
املوظف من الدراسة ما دام قادرًا على التوفيق
بني عمله والدراسة ،وهنا بيت القصيد ،أي هل
الحديث عن الدراسة تتم خارج الدوام؟ وكيف؟
بحسب علمي ي�ح��ق مل��وظ�ف��ي ال��دول��ة االل�ت�ح��اق
بجامعة الكويت للدراسة ،لكن في ه��ذه الحالة
هناك خيارين أمامك ،إما أن تلتزم بالحضور
أو تتفرغ للعمل.
ولكن ما قد يجهله الكثيرون أن هناك فئة من
الناس لديها نشاط وحماس وقوة للعمل بدوام
كامل ،وبعدد من الساعات حسب قانون العمل،
وفي الوقت نفسه االلتحاق بجامعة خاصة فترة
بعد الظهر واملساء ،املشكلة املثارة هي عندما
يكون الدوام متشابهًا بني الدراسة والعمل ،لكن
أغلبية الجامعات الخاصة لديها نظام تدريسي
بالكامل فترة بعد الظهر واملساء ،وهذا ما يتيح
ملن يجد في نفسه القدرة التسجيل للدراسة،
وهو على رأس عمله ،وهذا أمر ال يتعارض مع
القوانني واألنظمة.
ع �ن��دم��ا ك �ن��ت أدي� ��ر ع �ي��ادت��ي ال �ط �ب �ي��ة ال�خ��اص��ة
ول � �س � �ن� ��وات ،ك � ��ان ي �ع �م��ل ع� �ن ��دي م ��وظ ��ف م��ن
«البدون» لديه شغف وتعلق بالكمبيوتر ،جاءني
يومًا واستأذنني أن يأخذ ع��ددًا من الساعات
لكي يستكمل دراسته ،فوافقت شرط أال تكون
ال��دراس��ة ع�ل��ى ح �س��اب دوام� ��ه ،وب��ال�ف�ع��ل ال�ت��زم
بشكل تام ،وبالنهاية نال شهادة البكالوريوس
بالكمبيوتر ،ولم تواجهه أي مشكلة ،وإن كنت
خسرته في ما بعد ،بعدما استطاع أن يحصل
على فرصة عمل جديدة بالنسبة له.
أم� ��ا م ��ا ي �خ �ص �ن��ي ،ف �ق��د واظ� �ب ��ت ع �ل��ى إع �ط��اء
م �ح��اض��رات��ي ل�ل�ط�ل�ب��ة ب��ال �ج��ام �ع��ة ،وف ��ي ال��وق��ت
نفسه ان�ت�س�ب��ت إل��ى ج��ام�ع��ة خ��اص��ة ،وأكملت
فيها دراس �ت��ي للحقوق وأرس�ل�ت�ه��ا ال��ى مدير
ال� �ج ��ام� �ع ��ة ل ��وض� �ع� �ه ��ا ف� ��ي م� �ل� �ف ��ي ،ووض� �ع ��ت
الشهادة ف��ي ملفي ،وأبلغت م��ن يعنيهم األم��ر
بأنني أخ��ذت الشهادة بملء إرادت��ي وبجهدي،
وكنت ملتزمًا بجدول املحاضرات من دون أي
تقصير ،وأتذكر في م��رات ع��دة أنني حضرت
على «الكرسي املتحرك» أثناء مرضي ،حرصًا
على االلتزام باملحاضرة وعدم التغيب.
وم�ث��ل معظم األش �ي��اء ف��ي ه��ذه الدنيا لكل أداة
وج �ه��ان ،امل�ه��م أال يتم اس�ت�غ�لال ال ��دوام بحجة
الدراسة ،وأال تكون الدراسة على حساب العمل،
وإن كان هناك من يراها فرصة لنيل شهادة،
وأخذ مزيد من االمتيازات ،وعلى حساب الدولة
وامل� ��ال ال �ع��ام ،وأن ��ا أس ��أل ه �ن��ا :م��ن يتغيب عن
الوظيفة كيف سيلتزم بدوام الجامعة؟

بعد السالم
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ّ
كتاب وآراء
جرة قلم
أح��د أس �ب��اب ف�ش��ل حكومتنا ال�س��اب�ق��ة ،وحتى
بعض الحكومات التي سبقتها ،هو تعاملها مع
موضوع «اح�ت��رام القوانني» السارية انتقائيًا –
أي وفق املزاج أحيانًا – أو حسب األوامر أحيانًا
أخ��رى ،ولخشيتهم من عواقب تطبيق القانون
الساري!
وتكلمنا مرارًا وتكرارًا على القانون غير امللتزم
ب��ه وه��و ق��ان��ون نحتك ب��ه جميعنا ،وه��و قانون
املرور الساري وغير ّ
املطبق بالكامل ،األمر الذي
ِّ
يعرض حياة وأعصاب مرتادي الطرق للخطر،
مل��ا ي �ح��دث أم��ام �ه��م م��ن «دوس» وت �ج��اه��ل ل�ه��ذا
القانون ..واألمر كله يرجع إلدارة املرور الحالية
املتفرجة ،ومن دون أن ِّ
ّ
تحرك ساكنًا؟!
***
وم��وض��وع��ي ال �ي ��وم ع ��ن ان �ت �ه��اك ل �ق��ان��ون آخ��ر،
س�ع�ي��ت أن ��ا شخصيًا وع �ن��دم��ا ك�ن��ت ن��ائ�ب��ًا من
ابريل  – 94سبتمبر  96مع بعض النواب إلقراره

انتهاكات مروريات و«تشاوريات»!
ملعاناتي شخصيًا منه ،وهو االنتخابات الفرعية
ال �ت��ي ت �م��ت م�م��ارس�ت�ه��ا أول األم� ��ر ع �ل��ى أس��س
طائفية ،وبعدها تجري االنتخابات الفرعية تحت
ن�ظ��ر وب �ص��ر األج �ه��زة ال�ح�ك��وم�ي��ة ال �ت��ي تعشق
تطبيق القانون بانتقائية! وحاولوا التحايل على
الوقوع فسموها «تشاوريات» وتغيير االسم ال
ّ
يغير من األم��ر شيئًا؟! فهي انتخابات مجرمة
قانونا ،تتم الختيار مرشح مجلس األمة خارج
امل�س��ارات القانونية ،وه��ي انتخابات تتم جهارًا
نهارًا ،تعلو فيها الصرخات والرقصات ورمي
ال �ع �ق��ل وغ� �ي ��ره ،األم� ��ر ال� ��ذي ت�س�ج�ل��ه ك��ام �ي��رات
«االي �ف��ون��ات» وغ�ي��ره��ا لتبثه للعالم أج�م��ع ي��راه،
ما عدا أجهزة تطبيق القانون ب��وزارة الداخلية!
ل�ن��رى بعدها ال�ف��ائ��ز بتلك االن�ت�خ��اب��ات ،وأصبح
عضوا ،والذي كان يسكن منزال حكوميا أصبح
يسكن ف��ي ق�ص��ر منيف م��ن  4ط��واب��ق وأك�ث��ر،
خصص س��رداب��ه وطابقه األول لغرف بأسماء

كل وزارة ..وهو مركز خدمة يعمل  24ساعة ،أي
أفضل من مراكز خدمة الحكومة الرشيدة ..يأتي
ناخبه ليودع معاملته ،ليجري االتصال له بعد
أيام لتسليمه املعاملة مستكملة األركان ،موافقًا
عليها م��ن قبل موظفي «ال��رش�ي��دة» ،وه��و – أي
املواطن  -في عمله أو منزله أو ربما حتى وطنه
الثاني!
م ��ا أث � ��ار ه� ��ذا امل ��وض ��وع ف ��ي ال� �ش ��ارع ال�ك��وي�ت��ي
مؤخرًا ..مع أن ذلك الشارع كان مشغوال بقضية
«ص�ن��دوق الجيش» واستقالة الحكومة وإعفاء
وزراء وشيوخ ،هو ظهور أح��د مدللي الحكومة
الرشيدة ال��ذي ك��ان ّ
مهددا منذ أي��ام باستجواب
سيتلوه حتما طلب طرح الثقة به ،فتقوم الحكومة
بااللتفات على تلك املمارسة املستحقة ،لتعيينه
ف��ي م��رك��ز دب�ل��وم��اس��ي اقليمي ع��ال��ي املستوى
بشكل لم ي��رد حتى بأحالم ذل��ك ال��وزي��ر  -الذي
ن�ك� ّ�ن ل��ه ك��ل االح �ت��رام على الصعيد الشخصي

«بس_مصخت» وعمالقة التكنولوجيا!
تتعرض الحسابات اإللكترونية الشخصية
في اآلون��ة األخيرة ملحاوالت مسمومة للنيل
م��ن ت�غ��ري��دات ض��د ال�ف�س��اد وح ��ول ال�ح��ري��ات
ال��دس�ت��وري��ة كما حصل أخ�ي�رًا لحساب األخ
وال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق ص��ال��ح امل �ل�ا ،ب �ع��د ان �ط�لاق
م�ب��ادرة «بس_مصخت» ،حيث ج��رى حجب
بعض التغريدات واللقاءات الصحافية بحجج
باطلة من أطرف متضررة استطاعت تشويه
الحقيقة والواقع!
سبق ذلك أيضًا ُّ
تعرض حسابات لشخصيات
أخ� ��رى م �ن��ادي��ة ب ��اإلص�ل�اح ل�ل�م��وق��ف ن�ف�س��ه،
بينما الحسابات العبثية واملتضررة من الرأي
الحر وذات الحس الوطني تستمر في تنفيذ
أجندات التخريب واستغالل الفرص في قلب
الحقائق أم��ام عمالقة التكنولوجيا ،وه��و ما
يستوجب التحرك الجماعي وال�ق��ان��ون��ي في
التواصل مع هذه الشركات لشرح وتوضيح
م ��واد ال��دس �ت��ور ال�ك��وي�ت��ي وط�ب�ي�ع��ة ال �ظ��روف
العامة في البلد.
ً
ال ش� ��ك أن ه � �ن ��اك اس � �ت � �غ �ل�اال م� ��ن أط� � ��راف
مستفيدة من فجوة عدم املعرفة لدى عمالقة
التكنولوجيا بالوضع الكويتي وحجم الفساد
في البلد ،وهو ما يقتضي اليقظة واملواجهة،
ف �ث �م��ة ق ��وان�ي�ن ت �ن �ظ��م ع �م��ل ه � ��ذه ال �ش��رك��ات
ملصلحة الحريات واملحافظة على خصوصية
الحسابات اإللكترونية.

خالد احمد الطراح
ال �ت��ي ت � ��دار م ��ن ق �ب �ل �ه��ا ،وإال دب ��ت ال�ف��وض��ى
ف��ي اخ �ت��راق امل�ه�ن�ي��ة ف��ي ال�ع�م��ل وإدارة ه��ذه
الحسابات وتضرر منها جميع املستخدمني
واملستفيدين م��ن ه��ذه امل�ن�ص��ات اإلع�لام�ي��ة،
فمن الواضح أن هناك من يوظف ربما املال
وب �ع��ض ال �ب��رام��ج ف ��ي ال�ت�ض�ل�ي��ل أو االدع � ��اء
ب�م �ع �ل��وم��ات م�غ�ل��وط��ة ع ��ن ح �س��اب��ات ألف ��راد
ي �غ��ردون للمصلحة ال�ع��ام��ة ول�ي��س الخاصة،
ك�م��ا ي�ف�ع��ل ال�ب�ع��ض اآلخ ��ر مل�ص�ل�ح��ة أط ��راف
متنفذة!
ت �ح��رص ال� ��دول امل�ت�ح�ض��رة وق��وان�ي�ن�ه��ا على
ترسيخ الحريات الفردية واحترامها ،وعدم
إف � �س� ��اح امل � �ج� ��ال مل� ��ن ي �س �ع��ى إل � ��ى إخ � ��راس
األص � � ��وات امل �ط��ال �ب��ة ب� ��اإلص �ل�اح وال �ت �ص��دي
لكل أوج��ه ال�ف�س��اد ،حتى ال تسود الفوضى
وتنتصر قوى الفساد واملفسدون.
ن�ت�م�ن��ى أن ت�س�ت�ف�ي��د أي أط � ��راف م�س�ت�ن�ف��رة
ف��ي ح�ج��ب ال�ح�س��اب��ات اإلص�لاح�ي��ة م��ن ه��ذه
املعلومات ،فالحريات في العالم ولدى عمالقة
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ل �ي��س ل �ه��ا س �ق��ف أو
حدود.
#بس_مصخت

تحت المجهر

كانت مدينتنا وستظل ذهباً
«ك��ان��ت مدينتنا ذه��ب وال�ن��اس للناس ،كان
ال�ك��رم وي��ا ال��وف��ا داي ��م م��ا ب�ين ال �ن��اس ،وك��ان
الصحيب ملا ينادي وينتخي يلقى حواليه
االه��ل والكل سخي ،زم��ان يا احلى زم��ان...
وم ��ن ي ��وم م ��ا ح �ك��م ال �غ��ري��ب غ �ي��ر م��وازي��ن
ال�ب�ش��ر ..وال �ش��ر ع�ل��ى األرض ان�ت�ش��ر ،بكت
املدينة واألرض الحزينة ،وعقب الوفا والعز
عشنا كما األغراب»..
ك��ان��ت ه ��ذه أغ �ن �ي��ة امل �ط��رب��ة رب� ��اب ك�م�ق��دم��ة
غنائية ملسلسل الغرباء ،وهي من اجمل ما
كتبه الشاعر عبداللطيف البناي وعرضت
في التلفازعام 1984م .ولقد اصبحت هذه
االغ �ن �ي��ة ت �ت��ردد ع �ل��ى أل �س �ن��ة امل��واط �ن�ي�ن في
عامي 1991 - 1990م بتأثير الغزو العراقي
الغاشم ال��ذي حول الديرة الجميلة الى ديرة
اش�ب��اح م��ن خ�لال القتل والسلب وال�ح��رق..
واختبأ املواطنون اآلمنون في بيوتهم نهارًا
ً
وخرجوا ليال ملقاومة الغزاة ،وهكذا أصبحت

مدينتنا ذهبًا حتى في أثناء فترة الغزو اآلثم
حيث تكاتف الكويتيون وتعاونوا بعضهم
م ��ع ب �ع��ض ع �ل��ى ت��وف �ي��ر م�ت�ط�ل�ب��ات ال �ح �ي��اة
األس��اس �ي��ة رغ ��م امل�خ��اط��ر وامل �ص��اع��ب التي
يواجهونها.
ان الحياة فيها الصالح وفيها الطالح ،وتضم
االخيار وبها األش��رار ،فما تمر به مدينتنا
ال �ك��وي��ت ح��ال �ي��ًا ي�ع�ت�ب��ر أش �ب��ه ب��ال �غ��زو من
الفاسدين ال��ذي��ن ب��اع��وا أنفسهم للشيطان
م ��ن أج� ��ل ح �ف �ن��ة م ��ن ال��دن��ان �ي��ر وان �ف �ج��رت
األل �غ��ام ال�ت��ي زرع �ه��ا ه ��ؤالء ال �ف��اس��دون في
أرض مدينتنا فأحدثت اضرارًا جسيمة في
النفوس .توحدت تلك األلغام في استنفادها
للمال ال�ع��ام مثل س��رق��ات امل��ؤس�س��ة العامة
ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة وس ��رق ��ات ال��دي��زل
وسرقات املكاتب الصحية بالخارج وغيرها.
ومن ثم كشف الشيخ ناصر صباح األحمد
ال�ص�ب��اح م��ؤخ�رًا اخ�ت�ف��اء نحو  800مليون

أ.د .بهيجة بهبهاني
دوالر م��ن ص �ن��دوق م�س��اع��دة العسكريني
وج � ��رى ت�ح��وي�ل�ه��ا ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق ،م ��ا أدى ال��ى
استقالة الحكومة .ورغ��م كل تلك السرقات
واالخ �ت�لاس��ات ف��إن ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ال��ذي
ق� ��اوم ب �ق��وة وح� ��زم ال �غ��زو ال �ع��راق��ي ص��ام��د
ليتجاوز ما يفعله قلة من الفاسدين الذين
استولوا على املال العام وخانوا ثقة الوطن.
ل �ق��د واج �ه��ت م��دي�ن�ت�ن��ا ف��ي ت��اري �خ �ه��ا امل�م�ت��د
لثالثمئة ع��ام الكثير م��ن امل�ص��ائ��ب وال�ع��دي��د
م ��ن ال � �ح� ��وادث واألزم � � ��ات وال� � �ك � ��وارث ،اال ان
الشعب املخلص لوطنه وألميره تغلب عليها
واجتازها واعاد للكويت أمانها وأمنها وقام
بإعمارها ،فهذا الشعب األبي معدنه ذهب كما
هي مدينته ذهب ،والذهب ما ّ
تغيره األوحال.

طالل سعود المخيزيم
@T_ALMUKHAIZEEM

تتوالى املشاكل وضعف البنية التحتية مع كل شتاء
عال ،كاشفة ومبرزة
وما يحتويه من أمطار ذات معدل ٍ
تلك التخبطات والبنى التحتية املتهالكة ،فتتعطل الطرق
وم�ص��ال��ح ال�ع�ب��اد وال �ب�لاد ،ع�ل�اوة على إل�ح��اق الضرر
باملمتلكات واملركبات والبيوت ،وه��ذا كله يعود على
امل��واط��ن واملقيم بالسلب ،لعدم ت��واف��ر خطط واضحة
وبنية تحتية قوية تواجه تلك الكوارث بأقل األض��رار
املمكنة في أسوأ األحوال.
مع توافر اإلمكانات وامليزانيات ،وانعدام ذلك القصور
في املال والعتاد ،من املفترض أن تكون الحكومة بصدد
بناء استراتيجي متعدد األط��راف ،يحتوي على خطط
أولية وثانوية وم��ا بعد الثانوية ،ملواجهة تلك الكوارث
الطبيعية واملتكررة في كل موسم من مواسم الشتاء،
فما نجد إال اجتهادات ال ترقى ملسمى استعداد كدولة
ملواجهة تلك املطبات ،لعدم جدية املسؤولني أو تقاعسهم
ع��ن التعاقد م��ع أف�ض��ل ال�ش��رك��ات ف��ي م�ج��ال الصرف
الصحي والشوارع وما تختص به وزارة األشغال على
وج ��ه ال�ت�ح��دي��د ،ل��وج��وده��ا ف��ي م��رم��ى ه �ط��ول األم �ط��ار
وغزارتها املسببة للعديد من املشاكل املرورية وتعطيل
املصالح وربما لتلك الحاالت املستعصية التي تتطلب
إسعافًا وغيرها من الظروف.
ملاذا يتكرر هذا املسلسل كل سنة؟! ماذا ينقصنا أو
نفتقده للمواجهة ووضع خطة واضحة وبنية تحتية
قوية؟!
أعتقد أن الخطط غائبة أو غير مفعلة كما ينبغي لها أن
تكون ،وهذا يعطي مؤشرًا سلبيًا ملوسم األمطار الذي
يطرق بابه وبات قريبًا أو بصحيح العبارة أتى وبدأ.
يجب توفير الراحة واألم��ان للمواطن واملقيم ،بأن هناك
ح�ك��وم��ة ت�خ�ط��ط وت�ب�ن��ي ل�ح�م��اي��ة امل�م�ت�ل�ك��ات وامل��رك �ب��ات
واملساكن ونحوها ،بخطط واضحة ومباشرة ال نقول
إنها مثالية لكن على األق��ل ترقى ال��ى أن تكون مثالية،
مل��واج�ه��ة ت�ل��ك ال �ع��وارض الطبيعية ال�ت��ي ت�ت�ك��رر ف��ي كل
سنة ،فاالستعداد لها أمر بديهي وواجب من واجبات بل
من تكاليف وصميم وزارة األشغال بإشراف حكومي
مباشر من دون تقاعس وال تخاذل ،لكي تحقق الهدف
املنشود ك��ي ينعم امل��واط��ن واملقيم بتلك ال��راح��ة ف��ي ظل
جهات تقدم ما لديها بأفضل صورة ممكنة.
نتمنى ب�ه��ذا امل��وس��م ص��ورة م�غ��اي��رة وخ �ط��وات جدية
وجديرة بالتقدير ،ومن ال يملك حس املسؤولية فليترك
م�ك��ان��ه ل�غ�ي��ره وال ي�ض��ع ن�ف�س��ه ف��ي م��وض��ع امل�س��اءل��ة
وتحمل املسؤوليات والقصور املتوقع حصوله كما
نرى في كل عام.
نسأل اهلل العلي العظيم أن يسقينا الغيث وال يجعلنا
من القانطني ،وأن يلهم املعنيني االستعداد والتأهب لكل
عارض متوقع وقوعه.
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البحار أبو فهد العاصي مثال للشجاعة والعزيمة

ً
ال�ي��وم ه��ذه القصة الواقعية ال�ت��ي ت��وض��ح لنا م�ث��اال ونموذجًا
يحتذى لصاحبها البحار أبو فهد العاصي ،رحمه اهلل تعالى،
وال��ذي ع��رف بشجاعته وبسالته وثباته عند املخاطر ،فترك
سيرة طيبة وقدوة حسنة في هذا املجال.
وفيها يقول ال��راوي البحار الحاذق عثمان عبد اهلل الهويدي
(بو راشد) رحمه اهلل راويًا قصته عن أحد البحارة الذي يتذكر
كنيته جيدًا «أبو فهد العاصي» ،وهو من أهل الكويت أبًا عن
ً
ج��د ،ي�ق��ول ال�ع��م ب��و راش ��د« :ك��ان أب��و فهد العاصي م�ث��اال في
الشهامة وال��رج��ول��ة ،وه��و م��ن خيرة ب�ح��ارة الكويت ،رك��ب مع
أك�ب��ر ن��واخ��ذة ال �غ��وص ،وع��رف م�غ��اص��ات ال�ك��وي��ت وهيراتها،
وذات ي��وم قبيل املوسم قابله النوخذة أحمد بن ياقوت وهو
خالوي ،فطلب منه النوخذة أحمد بن ياقوت الخروج معه في
ال�غ��وص ف��واف��ق على ال�ف��ور وق��د ق��در اهلل أن يتم لقاؤهما في
سوق العرفج».
ً
ويستطرد العم عثمان عبد اهلل الهويدي قصته قائال :فلما
ب��دأ امل��وس��م ،وخ��رج الجميع إل��ى ال�غ��وص ،أخ��ذ بعض البحارة
يمازحونه ويلومون النوخذة أحمد بن ياقوت قائلني« :نوخذة...

– ل�ك��ن إق�ح��ام��ه ف��ي منصب دب�ل��وم��اس��ي رف�ي��ع،
وهو لم يمارس أي عمل دبلوماسي في حياته،
هو األم��ر ال��ذي أث��ار االستغراب« .دبلوماسينا»
ُ
ّ
الرفيع املستوى شوهد يهنئ أحد أقربائه بفوزه
ب��االن�ت�خ��اب��ات ال�ف��رع�ي��ة – ال �ت �ش��اوري��ة ،م��ع خلع
ال�ع�ق��ل ،ت�ع�ب�ي��را ع��ن ال �ف��رح وال �س��رور وال�ح�ب��ور،
وكأننا بذلك نقول ألشقائنا ه��ذه :هديتنا لكم
التي تمثل تشجيعنا وقبولنا النتهاك صريح
لقوانينا!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

موسم األمطار..
وآلية االستعداد

من الذاكرة

أحدث مثال ما حصل بني الشرطة البريطانية
أخيرًا وشركة فيسبوك  ،Facebookحيث لم
يكن أم��ام بريطانيا س��وى توجيه النقد إلى
شركة فيسبوك بعد رفضها اإلف�ص��اح عن
مضمون الرسائل املتبادلة بني املجرم ستيفن
نيكلسون وضحيته الطفلة لوسي مكهوي،
أثناء عمليات التحقيق وحتى بعد اللجوء إلى
املحاكم األميركية« ،فلم يتم الكشف عن هذه
الرسائل حتى اليوم» ،فالقانون هو الفيصل
في نهاية املطاف.
املجرم نيكلسون تمت إدان�ت��ه أخيرًا بعقوبة
ال�س�ج��ن امل��ؤب��د وف��ق خ�ب��ر صحيفة التايمز
اللندنية ،التي كشفت أيضًا عن تعاون أمني
محتمل بني أميركا وبريطانيا «يتيح للبلدين
ت �ب��ادل امل �ع �ل��وم��ات ح ��ول ال��رس��ائ��ل امل�ش�ف��رة
واالط�لاع عليها من جانب السلطات األمنية،
«كرسائل واتساب وفيسبوك whatapp & -
 ،»Facebookوأي وسائل تواصل اجتماعي
يتبادلها املشتبه فيهم باإلرهاب واملتحرشني
باألطفال وغيرهم من املجرمني الخطرين»،
ول �ي��س امل �ط��ال �ب�ين ب ��اإلص�ل�اح وح ��ري ��ة ال ��رأي
والتعبير ،فالفرق مختلف تمامًا بني جرائم
اإلره� ��اب وغ�ي��ره��ا وال �ح��ري��ات واإلص�ل�اح��ات
ً
املنشودة ضد الفساد أوال وأخيرًا.
ع �م�لاق��ة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا م �ق �ي��دة ب �ق��وان�ي�ن في
امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع� �ل ��ى خ �ص��وص �ي��ة ال �ح �س��اب��ات

علي أحمد البغلي
Ali-albaghli@hotmail.com

ما لقيت تضم ويانا إال من سوق العرفج؟» ،فلم يعلق النوخذة
أحمد بن ياقوت ،كما سكت بو فهد العاصي وأسرها في نفسه
ولم يبدها لهم ،غير أن األولني لهم شيمة وشهامة ال يرضون
بالكلمات الناقصة بحقهم ،فما كان من بو فهد العاصي إال
أن يرفع ي��ده إل��ى السماء داع�ي��ًا رب��ه« :ي��ا اهلل ي��ا رب ،ي��ا اهلل...
بشماله والسن شاير ،يا اهلل بشماله والسن شاير»؛ أي يا رب
أرسل علينا ريح الشمال املعروف بشدته ،وأن تكون املرساة
عالقة في الصخور فال يستطيع املركب أن يتحرك ،فتلعب
به الريح حتى يضطر النوخذة أن يطلب من البحارة النزول
لفك املرساة من قاع البحر من بني الصخور فهنا فقط تظهر
املراجل ويتمايز الناس من بعضهم ،ويستبني القوم أقدارهم،
وك��ل ي�ع��رف ق��در ن�ف�س��ه ،وه�ن��ا ت�ح�ين ف��رص�ت��ه إلث �ب��ات نفسه
ورجولته ...فيكون بذلك أبلغ الرد على تهكم بعض البحارة من
أنه من سوق العرفج ،أي انه ال يعرف من شؤون البحر شيئًا.
ويستجيب اهلل دع��اءه ،ويدخل الغوص وي��دور ري��ح الشمال
ب�ش��دت��ه ،وي�ع�ل��ق ال�س��ن ب��ال�ص�خ��ور ،وف��ي ظ�ل�ام ال�ل�ي��ل ال��دام��س
يشعر النوخذة أحمد بن ياقوت بالخطر على السفينة ،ويرى

د .عبد المحسن الجارالله الخرافي
ajalkharafy@gmail.com
www.ajalkharafy.com

املوجة تضرب السنبوك من صدر وتظهر من تفر؛ أي تضربه
بشدة ف��ي مقدمته وال تضمحل ،فيأمر مسرعًا بجر السن
َّ
فإذا به عالق ،فينادي على بحارته عل أحدهم يتقدم ،والبحارة
صامتون عاجزون ...فيبرز له أبو فهد العاصي ،والهمة تمأل
عروقه والعزم يدفعه كالطود األشم ،فاذا به يغوص في الظالم
الدامس على امتداد «خراب السفينة»؛ أي «حبل املرساة» ،ويتبع
السن :أي املرساة ،في ظالم الليل الدامس تحت ظلمات املياه
وظلمات الليل فوقها ...حتى فك السن َّ
وجر الخراب فتحركت
السفينة ،وألقى إليه البحارة «بالجيبال» (أي الخشب الطافي
ي�ج��روه ب��ه إل��ى ظهر السفينة) ،ومل��ا صعد أب��و فهد العاصي
إلى ظهر السفينة منجزًا ما عجز عنه غيره ...تقدم النوخذة
أحمد بن ياقوت صائحًا بأعلى صوته ...وضاربًا برجله على

َّ
«الفنة» (أي سطح السفينة) صارخًا في وجه البحارة« :هذا
اللي تقولون من سوق العرفج!».
ول��م يتكلم أب��و ف�ه��د ال �ع��اص��ي ..ول��م ينبس ببنت ش�ف��ة ،ول��م
يكتف بهذا الدرس الذي لقنه للبحارة ...بل انتظر حتى أصبح
والصباح رب��اح ..فلما ه��دأت ريح الشمال ،وج��اء دور الغوص
بعد أن َّ
دوق الهواء (أي سكن الهواء) ...كان أبو فهد العاصي
ي �غ��وص ب��ال��زي��اد أي أول واح ��د م��ن ج�ه��ة ال�ع��ال�ي��ة (أي العمق
الكبير) ...فلما غاص البحارة جميعًا ...أخذ يدور عليهم واحدًا
تلو اآلخ��ر تحت امل��اء ،فيفاجئ كل واح��د منهم ليأخذ ما في
ِّديينه م��ن محار ق��د جمعه (وال� ِّ
�دي�ين ه��و السلة) وأت��ى ب��ه إلى
النوخذة أحمد بن ياقوت ...فلما رأوا بأسه عرفوا تقصيرهم
في حقه ...ومدى تأثره بكلماتهم نحوه فاعتذروا إليه قائلني:
«واهلل ي��ا ب��و ف�ه��د م��ا ع��رف �ن��اك ...اس �م��ح ل�ن��ا ي��ا اب��ن ال �ح�لال»،
فقال لهم «لقد استعجلتم ...أن��ا م��ا بقى هير م��ا غصت فيه
(والهير هو امل�غ��اص) ..وال بقى نوخذة ما طلعت وي��اه ..لكن
اهلل يسامحكم .وه��ذا ج��زاك��م ...حتى تعرفوا اللي جايكم من
سوق العرفج».

اليت
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دراسات :له الكثير من الخصائص الطبية بدءاً من عالج التهابات الجسم إلى األمراض المزمنة

سم النحل ..يعالج األمراض المناعية والتهابات المفاصل
د .والء حافظ
سم النحل يستخدم كعالج طبيعي ملجموعة
متنوعة من األمراض .وهو عبارة عن سائل
أبيض شفاف عديم اللون طعمه حامض جدًا
يميل إلى املرار وله رائحة نفاذة .وهو يعتبر
وسيلة الدفاع الوحيدة التي تدافع بها النحلة
ع ��ن ن�ف�س�ه��ا ع �ن��د ال �ش �ع��ور ب �ت �ه��دي��د ،حيث
تغرس اإلبرة الالسعة في الجلد وتفرغ السم،
ث��م ت �م��وت ف� ��ورًا .وب�ح�س��ب م��ا ن �ش��ره م��وق��ع
 Health Lineعن فوائد استخدام سم النحل
م ��ؤخ � ً�را ف��ي ع�ل�اج األم � ��راض امل�ت�ن��وع��ة ب � ً
�دءا
من الحد من االلتهابات إل��ى ع�لاج األم��راض
املزمنة تضمن التقرير اآلتي:
مكونات سم النحل
ويتكون سم النحل من الكثير من العناصر
الفعالة ،حيث يحتوي على املاء بنسبة تتراوح
ما بني  80إلى  ،%90ويحتوي على كميات
متفرقة من البروتينات ،إل��ى جانب الزيوت
ال�ط�ي��ارة ،ال�ت��ي يبلغ ع��دده��ا  13م��رك� ً�ب��ا .كما
ي�ح�ت��وي ع�ل��ى فسفوليباز  ،A2وه��و إن��زي��م
م�س�ب��ب ل�ل�ح�س��اس�ي��ة ال �ت��ي ي�م�ك��ن أن تعمل
على تعرض الجسم ًلحدوث التهابات وتلف
الخاليا .ومع ذلك ،وفقا لبعض الدراسات من
ً
املحتمل أن يكون لإلنزيم أيضا آثار مضادة
لاللتهابات ،باإلضافة إلى العمل على تقوية
ً
ج�ه��از امل�ن��اع��ة .ف�ض�لا ع��ن أن ال�س��م يحتوي
ً
ً
أمينيا مثل حمض
على حوالي  26حمضا
الخل وحمض الدوبامني وحمض الفسفور
وحمض األبامني وحمض الهستامني ،ولهذا
حمضيا ً
ً
جدا.
السبب يكون طعم سم النحل
وهذه األحماض مسؤولة بشكل أساسي عن
األل��م املصاحب للسعات النحل .وق��د أثبتت
ب�ع��ض ال��دراس��ات أن وج ��ود ه��ذه األح�م��اض
في السم تجعله ذا تأثير مضاد للفيروسات
وللبكتيريا وللسرطان.
م��ن ال�لاف��ت ل�لان�ت�ب��اه ،أن امل ��واد امل��وج��ودة في
سم النحل قد يكون لها آثار إيجابية وأخرى
س�ل�ب�ي��ة ع �ل��ى ص �ح��ة اإلن � �س� ��ان .واأله � ��م من
ذل��ك ،أن بعض ال��دراس��ات أوج ��دت أن بعض

املركبات في السم قد يكون لها خصائص
مفيدة ،ولكن آثار كل مكون على حدة ال تزال
غير معروفة أو مؤكدة بعد ،وذلك ألن العديد
منها لم تتم دراستها ً
جيدا بعد.
طرق استخدامه:
يعتبر العالج بسم النحل ً
نوعا من العالجات
ال� �ب ��دي� �ل ��ة ال � �ت� ��ي ت� �س� �ت� �خ ��دم منتجات مثل
العسل ،وحبوب اللقاح ،وغيرها ل �ع�لاج
األمراض املختلفة وآالمها .ويمكن استخدام
ال�س��م ب�ع��دة ط��رق منها -ع�ل��ى سبيل امل�ث��ال-
إض��اف�ت��ه إل��ى م�ن�ت�ج��ات م�ث��ل املستخلصات
ال �ط �ب �ي��ة وامل� �ك� �م�ل�ات ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة وامل ��رط� �ب ��ات
واألم �ص��ال .كما يمكن ش��راء منتجات سم
النحل مثل املرطبات واملستحضرات الطبية
ع�ب��ر اإلن�ت��رن��ت أو ف��ي امل�ت��اج��ر املتخصصة.
وبالنسبة لحقن سم النحل فيتعني أن تكون
ً
وأخيرا،
تحت إشراف اختصاصيني طبيني.
ي �م �ك��ن اس� �ت� �خ ��دام س ��م ال �ن �ح��ل ف ��ي ال �ع�ل�اج
بالوخز باإلبر أو النحل الحي؛ وه��ي طريقة
ع�لاج�ي��ة ي�ت��م فيها وض��ع ال�ن�ح��ل ال�ح��ي على
ج�ل��د ال�ش�خ��ص ح�ت��ى تلسعه ع�ل��ى أن تبقى
في موضعها م��دة ت�ت��راوح بني عشر دقائق
وخمس عشرة دقيقة.
فوائده المحتملة:
أظهرت الدراسات أن سم النحل له الكثير من
الخصائص الطبية القوية.
 - 1م�ض��اد ل�لال�ت�ه��اب��ات ،ح�ي��ث ي�ح�ت��وي سم
النحل على م�ك��ون��ات ك�ث�ي��رة ،أهمها امليلتني
وأبامني وأدوالبني ،وهذه املواد لها خصائص
مضادة لاللتهابات ،كما أنها تقلل من حدة
االلتهابات في الجسم.
 - 2م�ع��ال�ج��ة ال �ت �ه��اب امل �ف��اص��ل ،ح�ي��ث أث�ب��ت
الباحثون أن التأثيرات امل�ض��ادة لاللتهابات
ل�ب�ع��ض امل��رك �ب��ات امل ��وج ��ودة ف��ي س��م النحل
تعود بالفائدة -بشكل خاص -على املصابني
بالتهاب املفاصل ال��روم��ات��وي��دي ،وه��و حالة
التهابية مؤملة تؤثر في املفاصل.
كما أوض�ح��ت دراس��ة شملت  100شخص

م�ص��اب�ين ب��ال�ت�ه��اب امل �ف��اص��ل ال��روم��ات��وي��دي
أن ال� �ج� �م ��ع ب �ي��ن ال� � �ع �ل��اج ب� ��ال� ��وخ� ��ز ب ��اإلب ��ر
واألدوي � � ��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة م �ث��ل امل�ي�ث��وت��ري�ك�س�ي��ت
والسولفاساالزين وامليلوكسيكام كان أكثر
فاعلية في تخفيف األلم وتورم املفاصل من
العالج باألدوية التقليدية وحدها.

 - 3امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ص �ح��ة ال� �ج� �ل ��د ،ح�ي��ث
ب ��دأت ال�ع��دي��د م��ن ش��رك��ات ال�ع�ن��اي��ة بالبشرة
ف��ي إض��اف��ة س��م ال�ن�ح��ل إل ��ى منتجاتها من
األمصال واملرطبات ،األمر الذي يساعد على
املحافظة على الجلد صحيًا ون�ض�رًا ،وذل��ك
عن طريق الحد من االلتهابات ،وتوفير اآلثار

يقلل من ظهور التجاعيد
ُ
وأظ �ه��رت دراس� ��ة أج��ري��ت مل ��دة  12أس�ب��وع��ًا
ش�م�ل��ت  22س �ي��دة أن وض ��ع «س �ي��رم» على

االحتياطات والسلبيات المحتملة للعالج بسم النحل
من املحتمل أن تؤدي طرق معينة للعالج بسم النحل كالوخز باإلبر إلى آثار جانبية ،مثل األلم وتورم وإحمرار الجلد .باإلضافة إلى
ذلك ،يمكن أن يؤدي العالج بسم النحل إلى حدوث آثار جانبية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة خصوصًا في حالة األشخاص الذين يعانون
الشديدة.
من الحساسية
َ
في الوقت نفسهُ ،و ِثقت آثار ضارة وخطيرة أخرى لهذا العالج ،ضمت فرط التنفس ،واإلرهاق ،وفقدان الشهية ،واأللم الشديد ،وزيادة
خطر النزيف ،والقيء ،لذلك ينصح بعدم استخدامه من دون استشارة الطبيب املختص.

خبراء يحذرون من تناول الطعام في الساعات المتأخرة ليالً

ً
مبكرا ..يجنبك أمراض القلب
تناول العشاء
ً
مساء.
¶ عدم تأجيل الغداء بعد الساعة 4
 -3وجبة العشاء
ً
مساء.
¶ الوقت املثالي لتناول العشاء هو قبل الساعة 7
¶ يجب ترك فجوة  3ساعات بني العشاء ووقت النوم.
ً
مساء.
¶ عدم تأخير العشاء بعد الساعة 10
¶ ت �ن��اول ال�ط�ع��ام ب��ال�ق��رب م��ن وق��ت ال �ن��وم ي�م�ك��ن أن
يتداخل مع نوعية النوم.

مي السكري
ليس ما نأكله فقط هو الذي يزيد من خطر اإلصابة بأمراض
القلب  -ي�ق��ول ال�ب��اح�ث��ون اآلن إن ال��وق��ت ال��ذي ن�ت�ن��اول فيه
الطعام قد يلعب دورًا أيضًا.
أظ �ه ��رت دراس � ��ة ن �ش��رت �ه��ا ص�ح�ي�ف��ة «ال��دي �ل��ي م�ي��ل»
البريطانية أن النساء ال�لائ��ي يتناولن العشاء بعد
الساعة السادسة مساء ق��د يواجهن خطرًا أكبر
م��ن ال�ق��ات��ل ال��رئ�ي�س��ي ف��ي ال �ع��ال��م ،ك�م��ا إن�ه��ن أكثر
عرضة ألم��راض القلب ،الفتة إل��ى أن أول�ئ��ك الالئي
أكلن في وقت الحق لديهن املزيد من عوامل الخطر
مثل ارتفاع ضغط الدم ،مؤشر كتلة الجسم املرتفع
( )BMIوض�ع��ف السيطرة على نسبة السكر في
الدم.
ويقول خبراء جامعة كولومبيا ،الذين قاموا بإجراء
الدراسة على  112ام��رأة ،إن اختيار تناول الطعام في
وقت مبكر من املساء قد يكون طريقة «بسيطة» لتقليل
مخاطر اإلصابة بأمراض القلب .وقد تم تقييم صحة القلب
واألوع �ي��ة ال��دم��وي��ة باستخدام ت��داب�ي��ر ال�ح�ي��اة البسيطة السبعة
لرابطة القلب األميركية ،وه��ي تشمل :ع��دم التدخني ،والنشاط،
واألك � ��ل ال �ص �ح��ي ،وال �ب �ق��اء ن�ح�ي�ف��ًا ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ان�خ�ف��اض
الكوليسترول في الدم وضغط الدم ومستويات السكر في الدم.
وأظ �ه��رت دراس ��ات أن األش �خ��اص ال��ذي��ن يلتزمون بمزيد من
اإلج ��راءات والتدابير يقل لديهم خطر اإلص��اب��ة ب��أم��راض القلب
والسكتة الدماغية.
وحصل املشاركات في الدراسة  -الالئي تبلغ أعمارهن  33عامًا
ف��ي املتوسط  -على درج��ة صحة القلب ف��ي ب��داي��ة ال��دراس��ة .ثم
تكرر هذا بعد عام واحد ،وتبني أن النساء الالئي تناولن نسبة
أعلى من السعرات الحرارية اليومية بعد هذا الوقت كان لديهن
ارتفاع في ضغط ال��دم ،في املتوسط .كما كن أيضًا يعانني من
زي��ادة ال��وزن وأقل قدرة على التحكم في نسبة السكر في الدم،
وكالهما من عوامل الخطر الخطيرة ألمراض القلب.
في املقابل ،أظهرت النتائج أيضا أن كل  1في املئة من الزيادة في
السعرات الحرارية املستهلكة في املساء يزيد من عالمات صحة
القلب السيئة .واستمرت النتائج حتى بعد التعديل حسب العمر
والحالة االجتماعية واالقتصادية .ولم تنظر الدراسة إلى الرجال
 لكن مساحات من الدراسات أظهرت تشابهًا.على سبيل املثال ،وجد الباحثون في جامعة هارفارد أن الرجال
الذين ينغمسون بانتظام في «وجبة خفيفة في منتصف الليل»
لديهم مخاطر اإلصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة  55في
املئة أكثر م��ن ال��رج��ال ال��ذي��ن ل��م يفعلوا ذل��ك .وق��ام��وا بمسح ما
يقرب من  27000رجل حول عاداتهم الغذائية في عام .1992
ول ��م ت �ح��دد ال�ب��اح�ث��ة ف��ي م �ج��ال ال�ت�غ��ذي��ة م��ن ج��ام�ع��ة ن�ي��وي��ورك
األميركية د.ن��ور مكارم وفريقها عدد السعرات الحرارية التي
كانت بداية النتائج .لكنهم أوصوا بأن ال تزيد السعرات الحرارية
بعد ال�س��اع��ة  6م�س� ً�اء ع��ن  30ف��ي امل�ئ��ة م��ن اإلج�م��ال��ي اليومي،
بواقع حوالي  600للنساء و 750للرجال ،على أس��اس املبادئ

املضادة للبكتيريا ،وتقليل التجاعيد.

وجبات التمرين
¶ ي�ن�ص��ح ب �ع��دم ال�ت�م��ري��ن أب ��دا (خ��اص��ة ت��دري��ب
األثقال) على معدة فارغة.
¶ يمكن أن تكون الوجبة الصحيحة قبل التمرين
شطيرة بروتينية (مع الدجاج ،التونة ،إلخ) ،البروتني،
البيض امل�خ�ف��وق م��ع خبز القمح ال�ك��ام��ل ،ساندوتش
زبدة الفول السوداني.
أضرار تناول الطعام في وقت متأخر ليالً

التوجيهية للحكومة .وتشير دراسة نشرت في عام  2016إلى
أن تناول الطعام في وق��ت متأخر من الليل يبقي الجسم «في
حالة تأهب قصوى».
كما يجب أن ينخفض ضغط الدم بنسبة  %10على األقل قبل
النوم ،حيث ان تناول الطعام يفرز هرمونات التوتر عندما يبدأ
الجسم في االسترخاء بحسب اعتقاد الخبراء.
أفضل أوقات الطعام لكل وجبة
ً
ق��د ي�ب��دو ت �ن��اول ال�ط�ع��ام بسيطا ج � ً�دا ف��ي ح��د ذات ��ه ،ول� ًك�ن��ه من
األخطاء البسيطة أيضا التي نرتكبها والتي تحدث فرقا ً
كبيرا
في حياتنا ،خاصة إذا تعلق األمر بتوقيت الوجبات.
كثيرا ما نقوم بتأخير وجبة اإلف�ط��ار أو تخطيها الوجبة بعد
التمرين ال�ش��اق؟ وكثيرا ما نتناول الطعام قبل النوم مباشرة
دون ترك مسافة بني تناول الطعام وساعة النوم.
أفضل األوقات لتناول الطعام:
ولتجنب الوقوع في هذا األمر ،تقدم صحيفة Times of India
في هذا التقرير أفضل األوقات لتناول الطعام كما يلي:
 -1وجبة افطار
¶ ينصح بتناول الطعام في غضون  30دقيقة من االستيقاظ.
ً
صباحا.
¶ الوقت املثالي لتناول اإلفطار هو 7
ً
¶ ينصح بعدم تأجيل اإلفطار بعد الساعة  10صباحا.
¶ التأكد من أن وجود البروتني في وجبة اإلفطار.
 -2وجبة الغداء
ً
مساء.
¶ الوقت املثالي لتناول الغداء هو 12.45
¶ ينصح بترك فجوة  4ساعات بني اإلفطار والغداء.

معظم الناس يقضون اليوم في تناول قدر قليل من الطعام خالل
اإلفطار أو الغداء ويأكلون وجبة خفيفة في فترة ما بعد الظهيرة،
ولكنهم يثقلون بطونهم بتناول عشاء ثقيل ليال ،خصوصا
في الساعات املتأخرة قبل النوم من دون االكتراث بأضرارها
ومخاطرها السلبية على الصحة الجسدية والنفسية ،وهو ما
ّ
حذر منه خبراء التغذية مرارا وتكرارا ملا له من آثار مدمرة على
الصحة تبدأ ب��آالم في املعدة م��رورا ب��أرق في النوم وص��وال إلى
زيادة في الوزن.
وتشمل هذه األضرار ما يلي:
 -1تخزين املزيد من الدهون.
 -2اإلصابة بحرقة املعدة.
 -3ارتفاع ضغط الدم.
 -4صعوبات في النوم.
 -5التعود على األكل بشراهة مستمرة.
 -6تشويه جمال االبتسامة.
وفقا للجمعية األميركية لطب األس�ن��ان ،يتسبب أك��ل األطعمة
اللزجة ،على غرار الفواكه املجففة أو الحلويات ،في تلف األسنان،
نظرا ألنها تلتصق بسهولة ولفترة طويلة باألسنان.
وبالتالي ،إذا تم تناول حفنة من التوت البري أو الزبيب املجفف
ق�ب��ل ال �ن��وم ،ينصح بتنظيف األس �ن��ان بعناية بخيط األس�ن��ان
وبالفرشاة ومعجون يحتوي على الفلورايد.
 -7زيادة الوزن
إن زيادة الوزن أو فقدانه يرتبطان بإجمالي عدد السعرات
ا ل �ح��رار ي��ة ا ل �ت��ي ن�س�ت�ه�ل�ك�ه��ا ي��و م �ي��ا .ف��ي ا مل �ق��ا ب��ل ،ب��إ م�ك��ا ن�ن��ا
ت�ن��اول ا ل�ط�ع��ام ف��ي ا ل�س��ا ع��ات األو ل��ى م��ن ا ل�ل�ي��ل ،ل�ك��ن علينا
أن نتأكد من اننا سنتوقف عن األ ك��ل في و ق��ت معني ،ألن
ف��ي ذ ل��ك ط��ر ي�ق��ة ج�ي��دة إل خ�ب��ار ا ل�ج�س��م ب��أن ع�م�ل�ي��ة ا ل�ه�ض��م
ستتوقف لهذا اليوم.

الوجه يحتوي على سم النحل مرتني يوميًا
ي�ق�ل��ل ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر م ��ن ظ �ه��ور ال�ت�ج��اع�ي��د.
كما وج��دت دراس��ة أخ��رى مدتها  6أسابيع
أن  %77م��ن امل�ش��ارك�ين ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون من
ح��ب ال �ش �ب��اب خ�ف�ي��ف إل ��ى م�ت��وس��ط وال��ذي��ن
استخدموا «سيرم» يحتوي على سم النحل
املنقى مرتني يوميًا شهدوا تحسنًا ملحوظًا
ف��ي اخ�ت�ف��اء ح��ب ال�ش�ب��اب .واألك �ث��ر م��ن ذل��ك،
أظهرت دراسات معملية أن السم له تأثيرات
قوية مضادة للبكتيريا ومضادة لاللتهابات
ضد البكتيريا املسببة لحب الشباب.
 - 4امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ص�ح��ة ال�ج�ه��از امل�ن��اع��ي،
تبني أن سم النحل له آثار مفيدة على الخاليا
ُاملناعية .وتشير نتائج بعض الدراسات التي
أج��ري��ت على الحيوانات إل��ى أن ال�ع�لاج بسم
النحل من املمكن أن يساعد في تقليل أعراض
أم��راض املناعة ،مثل م��رض الذئبة ،والتهاب
الدماغ ،والتهاب املفاصل الروماتويدي ،وذلك
عن طريق تقليل االلتهاب وتعزيز االستجابة
املناعية .كما تشير دراس ��ات أخ��رى إل��ى أن
ال�ع�لاج بسم النحل يمكن أن يساعد أيضًا
ف��ي ع�ل�اج أم� ��راض ال�ح�س��اس�ي��ة م�ث��ل ال��رب��و.
ويمكن اس�ت�خ��دام ال�س��م ك�ع�لاج مناعي عن
ط��ري��ق ال�ح�ق��ن ب��واس�ط��ة اخ�ت�ص��اص��ي طبي،
وذلك لعالج هؤالء األشخاص الذين يعانون
من الحساسية الشديدة للسعات النحل.
األعراض المرتبطة باألمراض العصبية
 - 5تشير بعض األبحاث إلى أن العالج بسم
النحل يمكن أن يساعد في تقليل األعراض
امل��رت�ب�ط��ة ب ��األم ��راض ال�ع�ص�ب�ي��ة م�ث��ل م��رض
باركنسون .كما يمكن استخدامه كمسكن
ل�ل��آالم ،ح�ي��ث ي�م�ل��ك س��م ال�ن�ح��ل ال �ع��دي��د من
ال �خ��واص ال�ف�ع��ال��ة ال�ت��ي تخفف م��ن الشعور
ُ
ب��األل ��م ،م�ن�ه��ا م ��ادة ت��دع��ى أدوالب� �ي��ن ،تحمل
صفات عديدة مسكنة لأللم.
 - 6هذا باإلضافة إلى استخدامه في تقليل
أعراض مرض اليم ،وهو مرض تلوثي معدي
يصيب أجهزة عديدة في الجسم ناجم عن
ُ
ب�ك�ت�ي��ري��ا ح �ل��زون �ي��ة ت �ع��رف ب��اس��م ب��وري�ل�ي��ا
بورجدورفيري.

مايو كلينك

توهج الجلد أثناء الحمل..
هل هو حقيقة؟
خالل فترة الحمل ،تعمل زيادة حجم الدم وزيادة إنتاج هرمون موجهة الغدد التناسلية
املشيمائية البشري معًا لتكوين حالة توهج الجلد أثناء الحمل .تؤدي زيادة حجم الدم
إلى زي��ادة ال��دم في األوعية ،مما ي��ؤدي إلى جعل الجلد يبدو متورمًا أو ممتلئًا بعض
ال�ش��يء .كما يساعد هرمون موجهة الغدد التناسلية املشيمائية البشري ،وهرمون
البروجستيرون – اللذان يتسببان في قيام الغدد الجلدية على الوجه بإفراز املزيد من
الدهن – في جعل البشرة تبدو أكثر نعومة وإشراقًا بعض الشيء.
ومع ذلك ،قد يكون للعوامل التي تساهم في توهج الجلد أثناء الحمل جانب سلبي .إذا
كنت تعانني عادة من حب الشباب خالل الدورة الشهرية قبل الحمل ،فقد تجعلك الدهون
اإلضافية في الوجه أكثر عرضة لإلصابة بحب الشباب.

مايو كلينك

الفحوصات باألشعة المقطعية..
هل هي آمنة؟

ه�ن��اك راب��ط مباشر ب�ين اخ�ت�ب��ارات التصوير الطبية ،بما ف��ي ذل��ك الفحص باألشعة
املقطعية ،وزي ��ادة العمر امل�ت��وق��ع وان�خ�ف��اض م�ع��دالت ال��وف�ي��ات بسبب ال�س��رط��ان .كما
أن اختبارات التصوير الطبية تكون أق��ل تكلفة وأكثر أمنا بشكل ع��ام من اإلج��راءات
الباضعة ،مثل الجراحة االستكشافية.
وكما هي الحال مع فحوص التصوير باألشعة السينية ،يعرضك الفحص باألشعة
املقطعية إل��ى ق��در صغير وم��وج��ه م��ن ال�ي��ود املشع ال��ذي يساعد على تكوين ص��ورة
للبنيات الداخلية للجسم .ويقدم الفحص باألشعة املقطعية صورا أكثر تفصيلية ألنواع
أكثر من األنسجة عما تقدمه األشعة السينية التقليدية ،وذلك يسمح للطبيب بالكشف
عن العديد من الحاالت املرضية وتحديد أماكنها.
ذل��ك ُويستخدم الفحص باألشعة املقطعية ألغ��راض متعددة .وتشمل ه��ذه األغ��راض
امل�س��اع��دة ف��ي تشخيص حالة مرضية م��ا ،وتوجيه اإلج ��راءات الطبية مثل الخزعات
باإلبر ،ومراقبة فاعلية عالجات معينة مثل عالجات السرطان.
وفي حال إجراء فحوص التصوير باألشعة املقطعية بجرعات منخفضة من اإلشعاع،
تصبح مخاطرة اإلص��اب��ة بالسرطان املرتبطة بها ضئيلة للغاية ،حتى ان��ه ال يمكن
قياسها بشكل أكيد .ومع ذلك ،نظرا الحتمالية املخاطر املرتفعة ،تنصح الكلية األميركية
لعلم األشعة بعدم الخضوع لفحص تصويري ما لم تكن هناك فائدة طبية واضحة.
ويتم حث األطباء على استخدام أدن��ى حد ض��روري من اإلشعاع عند إج��راء فحوص
التصوير.
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ثقافة

انطالق الدورة  44لمعرض الكويت للكتاب

دور النشر العربية :تعرضنا لمجزرة من الرقابة

الساعات األولى من افتتاح معرض الكويت للكتاب | تصوير مصطفى نجم

محمد عبدالناصر
افتتح وزير اإلعالم محمد ناصر الجبري
أم ��س (األرب � �ع� ��اء) ،ف �ع��ال �ي��ات ال � ��دورة ال� �ـ44
مل� �ع ��رض ال �ك ��وي ��ت ال ��دول ��ي ل �ل �ك �ت��اب ،وق ��ال
ال �ج �ب ��ري ،ف ��ي ك �ل �م��ة م �ق �ت �ض �ب��ة ق �ب��ل ق��ص
ش��ري��ط االف� �ت� �ت ��اح :ان امل� �ع ��رض ي �ق��ام ه��ذا
العام بمشاركة  488دار نشر تنتمي إلى
 30دول� ��ة ع��رب �ي��ة وأج �ن �ب �ي��ة ،وأن امل �ع��رض
س �ي �ت �ي��ح ل �ل �ق��راء  500أل� ��ف ع� �ن ��وان ،م�ن�ه��ا
 13أل��ف ع�ن��وان ج��دي��د م��ن إص ��دارات العام
ال �ح��ال��ي ،وأش� ��ار ال �ج �ب��ري إل ��ى أن امل�ج�ل��س
الوطني للثقافة والفنون واآلداب الكويتي
اختار بريطانيا لتكون أول ضيف شرف
للمعرض.
وج� ��اءت ال �س��اع��ات األول� ��ى ب��ال�ن�س�ب��ة ل��دور
ال �ن �ش��ر ال �ك��وي �ت �ي��ة ه ��ادئ ��ة وح � � ��ذرة ب�ع��ض

أجنحة ألندية القراءة والملتقيات الثقافية الكويتية للمبدعين الشباب

ال � �ش� ��يء ،ب �ي �ن �م��ا ك ��ان ��ت أع � � ��داد
�دراتق �الل��ي �ج�ل��د�ةي�م��دة�.ن ضبط السوق
ال �ج �م �ه��ور ت�س�ت�ط�ل��ع اإلص � �

ج��اءت آراء أصحاب املكتبات في مجملها
مشيرة إلى أن الرقابة في الكويت هذا العام
أكثر مرونة عن األع��وام السابقة من حيث
املصادرة والتشديد ،لكنهم أكدوا بأن ذلك
ال يمنع أن السياسات الرقابية في الكويت
ما زالت تضيق الخناق عليهم.
وق��ال خ��ال��د ال�ن�ص��راهلل ص��اح��ب دار الخان
ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ل�ن�ش��ر«م�ع��رض ال�ك��وي��ت ال��دول��ي
للكتاب فرصة للترويج للسياحة الثقافية
ف��ي ال�ك��وي��ت ،وال�ت��ي تتمتع بنشاط وح��راك
كبير إيجابي ،ال يفسدها سوى تحكمات
ال �س��وق ال��رق��اب�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت ،ال�ت��ي تجعل
ال �ج �م �ه��ور ي �ع��زف ع ��ن ح �ض��ور امل �ع��رض،
ل �ع��دم وج ��ود ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ك �ت��ب امل�م�ن��وع��ة
واملصادرة».

م� ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � ��رى ،ي � ��رى ال� �ك ��ات ��ب م �ح �م��د
ال �ن��اص��ر ص��اح��ب دور ن��وف��ا ل �ل �ن �ش��ر «أن
م �ع��رض ال �ك �ت��اب ي �ج��ب أن ي �ك��ون م�ع��رض��ا
عاما ومفتوحا بعيدا عن يد الرقابة ،وإن
كانت هناك أي مخالفات يمكن النظر بها
بعد انتهاء املعرض ،إذ إن الرقابة لها دور
م �ه��م ف ��ي ض �ب��ط ال �س ��وق وأن �ه ��م أص �ب �ح��وا
أك �ث��ر م��رون��ة ع��ن ال �س��اب��ق ،وي�م�ك��ن التظلم
حال إيقاف أي كتاب»
ف��ي ح�ين ذك ��رت إح ��دى دور ال�ن�ش��ر ال�ك�ب�ي��رة
ف��ي ال�ك��وي��ت ،أن ب�ع��ض امل��راق�ب�ين ق��ام��وا بعمل
ج� � ��والت ت �ف �ت �ي �ش �ي��ة وإب � �ل ��اغ إدارة م �ع��رض
ال�ك��وي��ت للكتاب ال�ت��ي ق��ام��ت ب��ال�ت��واص��ل معنا
حول بعض الكتب ،بينما أشارت دور أخرى
ب ��أن ال� �ه ��دوء ه ��ذا ال �ع ��ام م ��ن ق �ب��ل ال��رق��اب��ة ال

يأتي ّ
لتغير آلية عمل الرقابة ،بل بسبب عدم
إقدامنا على املغامرة معهم واالصطدام بهم،
والتزمنا بالحدود الضيقة املفروضة علينا.

لعبة القط والفأر
وكشفت مصادر لـ سبقلا ،عن حيل دور
النشر ف��ي التغلب على تضيقات الرقيب،
ح �ي��ث ت �ق��وم دور ال �ن �ش��ر ب��إخ �ف��اء ال�ك�ت��ب
املمنوعة وإظهارها عند غيابه ،بينما باتت
هذه الحيلة معروفة لدى الرقيب ،الذي بات
يخفي هويته لكشف أي كتب ممنوعة تباع
وتعرض في املعرض تمهيدا ملصادرتها

ضيوف المعرض
ال � �ه� ��دوء وال � �ح� ��ذر ل ��م ي �ك ��ون ��ا م ��ن ن�ص�ي��ب

األنصاري :الرقابة «شبه» معدومة
محمد حنفي
ق��ال األم�ين العام املساعد لقطاع الثقافة،
د .ع� �ي� �س ��ى األن � � � �ص� � � ��اري ،ان م� �ع ��رض
ال �ك��وي��ت ال��دول��ي ل�ل�ك�ت��اب ف��ي ح�ل�ت��ه ال� �ـ44
يشهد الكثير م��ن ال�ت�ط��ور ،وق��د اسعدنا
ال �ع��دد ال�ك�ب�ي��ر ل�ل��دب�ل��وم��اس�ي�ين وال �س �ف��راء
والناشرين واملبدعني وحضورهم حفل
اف �ت �ت��اح وزي� ��ر اإلع �ل��ام ل �ل �م �ع��رض ،وأك ��د
األنصاري أن معرض الكتب منذ نشأته
ع��ام  1975وه��و يتطور ويتقدم م��ن عام
إل� ��ى آخ � ��ر ،وأن ال �ق��ائ �م�ي�ن ع �ل��ى امل �ع��رض

ي�ح��اول��ون ف��ي ك��ل ع��ام تقديم الجديد في
عالم النشر والكتب والقراءة.
وع��ن س��ؤال ل �ـ سبقلا ع��ن ع��دد الكتب
ال �ت��ي ج� ��رى اس �ت �ب �ع��اده��ا م ��ن امل �ع��رض
ه� ��ذا ال � �ع� ��ام ،أش � ��ار األن � �ص� ��اري إل� ��ى أن
ال��رق��اب��ة «ش �ب��ه م �ع��دوم��ة» ،وأن امل�ع��رض
يتيح ك��ل م��ا ل��ه ف��ائ��دة ل�ل�ق��ارئ الكويتي
والعربي ،وأن وزارة اإلع�لام ،ممثلة في
إدارة ال��رق��اب��ة ،ت�ق�ل�ي��د م��وج��ود ف��ي كل
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،وال تستبعد إال الكتب
التي قد تسبب إحراجا سياسيا لدولة
ال �ك��وي��ت ،أو ت�ت�ض�م��ن ط�ع�ن��ًا ف��ي بعض

ال��دول الشقيقة أو ال�ص��دي�ق��ة ،أو تطعن
في املعتقدات الدينية ،أو تخالف املكون
الثقافي العربي.
وأك��د األنصاري أنه حتى اآلن ال توجد أي
شكاوى من دور النشر املشاركة باملعرض،
وال ت��وج��د إح�ص��ائ�ي��ات ب�ع��دد ال�ك�ت��ب التي
استبعدت حتى اآلن.

أجنحة مجانية
ب��دوره ،قال مدير املعرض سعد العنزي
ان هناك ما يقارب من  500ناشر من 30
دول��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال�ع��دي��د م��ن الهيئات

ض �ي��وف م �ع��رض ال �ك��وي��ت ل �ل �ك �ت��اب ،ال��ذي��ن
واج� �ه ��وا ع��اص �ف��ة أدت ف��ي ن �ه��اي��ة امل �ط��اف
إل��ى م �ص��ادرة ع �ش��رات ال�ع�ن��اوي��ن م��ن ع��دة
دور نشر عربية أب��رزه��ا لبنان ال��ذي كان
له النصيب األكبر حسب بعض املصادر،
وه ��و م��ا ت �ض��ررت م�ن��ه ع �ش��رات امل�ك�ت�ب��ات
املشاركة.
وق � ��ال م� �ن ��دوب إح � ��دى أك� �ب ��ر دور ال �ن �ش��ر
اللبنانية ل�ـ سبقلا :إن إص��دارت��ه الجديدة
ت �ع��رض��ت ل �ـ م� �ج ��زرة ،ب �س �ب��ب ال��رق��اب��ة ف��ي
ال�ك��وي��ت ،وبلغت حتى اللحظة  30عنوانا،
وأن ك ��رات�ي�ن ال �ك �ت��ب ،م ��ا زال � ��ت م �ل �ق��اة ف��ي
ال�ط��رق��ات وق��د ت�ض��رر الكثير منها ،وأنهم
ي� �ش� �ع ��رون ب ��اس �ت �ي ��اء ك �ب �ي��ر ج � ��دا ب�س�ب��ب
ه� ��ذا ال ��وض ��ع ال � ��ذي ال ي �ج��دون��ه إال خ�ل�ال
مشاركتهم في الكويت.
دور نشر أخرى لبنانية كشفت لـ سبقلا

ع ��ن آل �ي��ة م �ن��ع وح �ج��ز ال �ك �ت��ب ،ح �ي��ث ق��ال
أح ��ده ��م أن ه �ن��اك ع �ش��وائ �ي��ة ك �ب �ي��رة ج��دا
وآل �ي��ة غ�ي��ر منطقية ف��ي م�ن��ع ال�ك�ت��ب ،حيث
إن ال �ك �ت��ب ال�س�ي��اس�ي��ة وال��دي �ن �ي��ة ه��ي أك�ث��ر
الكتب املصادرة ،وكتب الفنون التشكيلية
ت� �ص ��ادر ب �س �ب��ب ب �ع��ض ال � �ص ��ور ،ك �م��ا أن
ه� �ن ��اك ك �ت �ب��ا ي� �ج ��ري ح �ظ��ره��ا ع ��ن ط��ري��ق
الخطأ نتيجة األع��داد الكبيرة التي تجعل
ال �ل �ج �ن��ة وال �ع��ام �ل�ين ال ي �ت �ح��رون ال ��دق ��ة ف��ي
الفسح واإليجاز.
وم��ن م�ص��ر ..كشفت دور نشر ع��ن حظر
ب �ع��ض ال �ك �ت��ب ال �س �ي��اس �ي��ة ،وب �ع��ض ال�ك�ت��ب
ل �ج �ب��ران خ�ل�ي��ل ج �ب��ران ،وك ��ل م��ا ي�ت�ع��رض
للفكر وللفرق الدينية والسياسية تجري
م �ص��ادرت��ه ،ح�ي��ث إن ب�ع��ض ال�ك�ت��ب تجري
م �ص��ادرت �ه��ا ب�س�ب��ب ال �ع �ن��وان ف �ق��ط ..دون
حتى معرفة الرقيب بموضوع الكتاب.

مفكرة المعرض اليوم

واملؤسسات املحلية والعربية والخليجية
والدولية ،وأكد العنزي أن املجلس الوطني
منح العديد م��ن أن��دي��ة ال�ق��راءة وامللتقيات
ال�ث�ق��اف�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ل�م�ب��دع�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين
الشباب اجنحة مجانية ،ملا يقدمونه من
نشاط ثقافي وأدبي متميز ،ودعا العنزي
ال� �ق ��راء ال� ��ى زي � ��ارة امل� �ع ��رض ،ل �ي��س ف�ق��ط
الق�ت�ن��اء ال�ك�ت��ب ،وإن �م��ا ل�ح�ض��ور ال�ن�ش��اط
ال�ث�ق��اف��ي امل�ص��اح��ب للمعرض ف��ي املقهى
الثقافي ،الذي بدأ مساء أمس بمحاضرة
«أزمة الثقافة في ضوء التحوالت الدولية»
للمفكر املغربي حسن أوريد.

■ م �ح��اض��رة «ال �ت��رب �ي��ة ال� �ح ��واري ��ة ف��ي
بناء القيم اإلنسانية» د .وليد العنزي،
بالتعاون مع مكتب اإلنماء االجتماعي
 الساعة  10صباحا.■ م� �ح ��اض ��رة «ال� �ث� �ق ��اف ��ة ال �ب �ت ��رول �ي ��ة»،
بالتعاون م��ع وزارة النفط ،يقدمها كل
م��ن :أ .فهد العثمان ،أ .ع�ب��داهلل البسام،
الساعة  11والنصف صباحا.
■ احتفالية تكريم الفائز ف��ي مسابقة
«ال�ق�ص��ة القصيرة ج� �دًا» ،ب��ال�ت�ع��اون مع
دار نوفا بلس للنشر والتوزيع ،الساعة

ليتوج بـ «غولدن غلوب»

 5والنصف مساء
■ م �ح ��اض ��رة «ال �ت �م��وي��ل ال �س �ل �ب��ي ف��ي
وس� ��ائ� ��ل اإلع� �ل ��ام ال � �ح� ��دي� ��ث» ،ي �ق��دم �ه��ا
األستاذ خلف العنزي ،تدير الجلسة د.
أمل األنصاري 7 ،مساء.
■ محاضرة «معهد الشارقة للتراث..
واقع مشرق ومستقبل واعد» ،يقدمها
د .ع�ب��دال�ع��زي��ز امل�س�ل��م ،ي��دي��ر الجلسة
طالل الرميضي ،بالتعاون مع مشروع
امل �ث �ق �ف�ين ال �ت �ط��وع��ي ،ال �س��اع��ة ال�ث��ام�ن��ة
مساء.

بمشاركة اإلماراتية شمة حمدان

فيصل العميري لـ سبقلا :نأمل أن يعبر
«إن بارادوكس» ..مرحلة المشاهدة

عبادي الجوهر يختتم 2019
بحفل جماهيري في الكويت

محمد علي
أثبتت السينما الكويتية حضورها في مهرجان
ال ��دار ال�ب�ي�ض��اء السينمائي ع�ن��دم��ا ح�ص��ل الفيلم
الكويتي «إن ب��ارادوك��س» للفنان فيصل العميري
على تنويه لجنة التحكيم ،وذلك قبل طرحه رسميا
ف ��ي دور ال� �ع ��رض امل �ح �ل �ي��ة وال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ،لينتظر
ال �ج �م �ه��ور ب�ش�غ��ف ال �ج��دي��د ال� ��ذي ي �ق��دم��ه ت�ح��ال��ف
فنان أكاديمي له بصمات مهمة دراميًا ومسرحيًا
وسينمائيًا مثل فيصل العميري مع مخرج شاب
لديه رؤية ويخوض تجربته الروائية الطويلة وهو
حمد الصراف.

عبادي الجوهر

ردود أفعال
وم��ا إن ب��دأ ع��رض الفيلم محليا حتى تواترت
ردود األف� �ع ��ال ال �ط �ي �ب��ة ح� ��ول ت �ج��رب��ة ج��دي��دة
تضيف إلى رصيد الكويت السينمائي ليتوج
مجهود العميري والصراف ورفاقهما بإعالن
جمعية نقاد السينما العاملية األجانب في لوس
أن�ج�ل��وس ع��ن دخ ��ول «إن ب ��ارادوك ��س» قائمة
األف�ل�ام امل�خ�ت��ارة للمشاهدة ،ليكون أول فيلم
كويتي روائ ��ي م��رش��ح للمنافسة على جائزة
أفضل فيلم أجنبي ضمن جوائز غولدن غلوب
العاملية.
ب�ط��ل ال�ف�ي�ل��م ال �ف �ن��ان ف�ي�ص��ل ال�ع�م�ي��ري ث�م��ن في
ت �ص ��ري �ح ��ات خ ��اص ��ة ل � �ـ سبقلا ،وج� � ��ود «إن
ب � ��ارادوك � ��س» ض �م��ن ق��ائ �م��ة األف �ل ��ام امل �خ �ت��ارة
للمشاهدة من قبل جمعية نقاد السينما العاملية
األج��ان��ب ف��ي ل��وس أن�ج�ل��وس ،التي تمنح جوائز

فيصل العميري في مشهد من الفيلم

غولدن غلوب العاملية ،وقال «نأمل أن يصل الفيلم
إل��ى امل��راح��ل ال�ن�ه��ائ�ي��ة ألن��ه ح��ال�ي��ا ض�م��ن قائمة
األف�ل�ام امل�خ�ت��ارة للمشاهدة ونتطلع ألن يعبر
ملراحل متقدمة وصوال للتتويج».

طاقات مهمة
وتمنى العميري أن تدعم الدولة الحراك السينمائي
ال��ذي تشهده البالد حاليا واستطرد «ال شك اننا
كفنانني نتطلع لدعم السينما في الكويت بال تردد،

ألن هناك ط��اق��ات شبابية مهمة ج��دا ف��ي مختلف
ّ
عناصر الحرفة السينمائية من كتاب ومخرجني
وممثلني» ،داعيا إلى تكاتف السينمائيني الكويتيني
ت �ح��ت م �ظ �ل��ة ك �ي��ان ش��رع��ي ي �س��اه��م ف ��ي وص ��ول
إبداعهم إلى العالم.
درام� �ي ��ا ،ي� ��درس ف�ي�ص��ل م �ش��روع��ا ج��دي��دا من
املتوقع ان يبدأ تصويره قريبا ،ولكن التزامه مع
ال�ش��رك��ة املنتجة ي�ح��ول دون اإلف �ص��اح ع��ن كل
التفاصيل في الوقت الحالي ،وتأتي هذه الخطوة
بعد النجاح الكبير الذي حققه العميري دراميا

م ��ن خ �ل�ال م�س�ل�س��ل «ع �ن��دم��ا ي�ك�ت�م��ل ال �ق �م��ر»
وال��درام��ا ال��رم�ض��ان�ي��ة «إف� ��راج م �ش��روط» ،حيث
اس�ت�ط��اع ان ي�ض��رب على وت��ر التنويع ف��ي أداء
شخصيتني مختلفتني ف��ي عملني لكل منهما
خط درامي مغاير.
ي��ذك��ر أن فيلم «إن ب��ارادوك��س» قصة وسيناريو
وح ��وار وإخ� ��راج ح�م��د ال �ص��راف ،وب�ط��ول��ة فيصل
العميري ،جاسم النبهان م��ن الكويت ،فايز ق��زق،
جفرا يونس وسامر إسماعيل من سوريا ،وغانم
زرللي من تونس.

محمد علي
يحيي أخطبوط العود الفنان السعودي عبادي الجوهر
ً
حفال يوم  27ديسمبر املقبل في أحد الفنادق بالكويت،
وذل��ك بمشاركة الفنانة اإلماراتية الشابة شمة حمدان،
ليعود الثنائي إلى الظهور في الكويت مجددًا عقب فترة
طويلة من الغياب عن الحفالت الجماهيرية.
وعلمت سبقلا أن متعهد الحفل قد حصل على املوافقات
الالزمة ،ومن املقرر أن يبدأ الترويج له اعتبارًا من مساء
اليوم الخميس ،وم��ن املتوقع أن يقدم الجوهر في الحفل
مجموعة مميزة من األغنيات التي يحبها ويألفها جمهوره
من مختلف األعمار ،وكان عبادي قد شارك قبل أيام في
«ليلة البدر» التي شهدت تكريم األمير بدر بن عبداملحسن
ضمن موسم الرياض الفني.
ويأتي حفل الجوهر وشمة ضمن مجموعة من الحفالت
املرتقبة خالل الفترة املقبلة بالتزامن مع نهاية العام ،حيث
ً
من املتوقع أيضًا أن تشهد الفترة املقبلة حفال للمطربة
أصالة والفنان الشاب مطرف املطرف.
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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 قبل نهاية األسبوع على ارتفاع جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث ارتفع مؤشر السوق العام
بنسبة  ،0.1%ومؤشر السوق األول بنسبة  ،0.05%وكذلك مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .0.2%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ
إجمالي القيمة املتداولة  25.5مليون د.ك من خالل تداول  162مليون سهم.
جاء أداء مؤشرات البورصة ايجابيا للجلسة الرابعة على التوالي ،وسط انخفاض في قيم وأحجام التداول بنسب  7% ،28%على التوالي
مقارنة مع الجلسة السابقة
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على صعود هامشي وسط انخفاض كبير في قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب
 41%،43%على التوالي مقارنة مع الجلسة السابقة ،حيث شهدت التعامالت الصباحية عمليات شراء على شريحة واسعة من األسهم
محققة بذلك مكاسب سوقية ملحوظة ،لكن ظهور نوعا من الضغوط البيعية على عدد من هذه األسهم أدى إلى تقليص هذه املكاسب،
وهو ما انعكس على املكاسب الهامشية للمؤشر مع نهاية الجلسة ُ .يذكر أن سهم الشركة املتكاملة القابضة قد تصدر الرابحني من
أسهم املؤشر بمكاسب سوقية بلغت  ،4.7%مقفال عند مستوى  493فلس للمرة األولى منذ أوائل شهر أغسطس املاضي وسط زخم
شرائي واضح.
أغلق مؤشر السوق الرئيسي على صعود طفيف ،وسط ارتفاع نسبي في قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب  8% ،10%مقارنة مع
الجلسة السابقة ،حيث شهدت شريحة واسعة من األسهم عمليات شراء إنتقائي ،وسط استمرار الشهية املضاربية ،األمر الذي عزز من
اقفال العديد من أسهم املؤشر على مكاسب سوقية كبيرة ال يتسع املجال لذكرها ،كما عاود سهم شركة مجموعة عربي القابضة زخمه
اإليجابي مرة أخرى محققا مكاسب سوقية بنسبة  3.9%مقفال عند سعر  265فلس للمرة األولى منذ شهر يناير .2008

مؤشرات قطاعات بورصة الكويت
أغلقت مؤشرات قطاعات السوق على تباين خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،حيث جاء قطاع اإلتصاالت على رأس
القطاعات الرابحة بنسبة  ،0.6%تاله قطاع العقار بنسبة  ،0.4%في حني تصدر قطاع التكنولوجيا الخاسرين بنسبة  ،7%ثم قطاع
الخدمات اإلستهالكية بنسبة .0.8%

(نقطة)

31,131,469
130,846,880

5,777.10

0.10%

p

6,311.93

0.05%

p

14,293,837

4,732.18

0.24%

p

11,184,425

ع .س :عائد سعري

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق
املؤشر

القطاع
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نسبة التغير

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

1,202.15

0.21%

p

238,357

12,113,869

957.80

-0.44%

q

845,567

880.21

0.41%

p

6,272,201

19,005,405

712.31

0.04%

p

148,032

2,355,424

911.80

0.00%



-

-

985.46

-0.79%

q

270,398

2,290,706

1,050.18

0.56%

p

702,884

4,741,487

1,325.79

0.01%

p

9,281,369

20,822,065

936.90

-0.21%

q

9,256

26,825

975.22

0.42%

p

3,675,843

45,970,071

1,057.51

0.04%

p

4,030,693

52,592,617

475.06

-6.98%

q

3,662

55,224

0.0%
15.8%

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة
0.0%

التكﻨولوﺟيا
32.5%

الﺨدمات املالية

14.4%

36.4%

التﺄمﲔ
12.9%

البﻨوك
2.8%

2.9%

1.1%
0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

24.6%
3.3%

0.0%
1.5%

السلﻊ اﻻستهالكية
11.7%

1.2%
7.5%

الﻨفﻂ و الغاز

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

438

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
 2.4مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  502فلس مرتفعا بنسبة  ،2.5%وجاء سهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن باملركز
الثاني بقيمة تداول بلغت  1.7مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  417فلس مرتفعا بنسبة  ،1.5%ثم جاء سهم شركة مجموعة عربي القابضة
باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  928ألف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  265فلس مرتفعا بنسبة .3.9%

813
850

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

852

شركة املبانﻲ

1,316
1,609

في السوق الرئيسي احتل البنك التجاري الكويتي املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  1,000مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد الكويتي باملرتبة الثانية
بقيمة رأسمالية بلغت  647مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  466مليون د.ك.

مليون د.ك.

180

الﻨفﻂ و الغاز

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة

249

شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات

305

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

357

شركة أﺟيليتﻲ للمﺨازن العمومية

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

382

ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

2,304
2,461

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

445

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

466

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

647

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,390

املواد األساسية

شركة أسمﻨﺖ الكوﻳﺖ

210

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

4,804

الرعاﻳة الﺼﺤية
السلﻊ اﻻستهالكية

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق الرئيسي

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة
ﺑﻨﻚ ﺑرقان

الﺨدمات اﻻستهالكية

الﺼﻨاعة

املواد األساسية

0.9%

اﻻﺗﺼاﻻت

1.4%

الﺼﻨاعة

التﺄمﲔ
البﻨوك

اﻻﺗﺼاﻻت

0.6%

في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,390مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي
باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت  4,804مليون د.ك ثم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,461مليون
د.ك.

العقار
0.0%

الﺨدمات اﻻستهالكية

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

28.4%

العقار
0.0%

في السوق األول تصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة
تداول بلغت  2.6مليون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا على استقرار عند سعر  689فلس ،وجاء سهم بنك الكويت الوطني
باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  2.6مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  980فلس متراجعا بنسبة  ،0.1%ثم جاء
سهم شركة املباني باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  1.4مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  818فلس مرتفعا
بنسبة 0.4%

القيمة املتداولة (د.ك)

الكمية املتداولة (سهم)
2,004,656

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة

نشاط السوق األول

.

25,478,262

161,978,349
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نسبة التغير

مؤشر السوق العام (ع.س)
مؤشر السوق األول (ع.س)
مؤشر السوق الرئيسي (ع.س)

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات املالية املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة بنسبة
 24.6% ،36.4%و 15.8%على التوالي.
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع الخدمات املالية وقطاع العقار وقطاع البنوك املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة
 12.9% ،28.4% ،32.5%على التوالي.

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

1,000

ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

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

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

4,804,425,376

689.0

0.0%

800.0

535.5

2,581,484

3,742,304

6,390,346,282

980.0

-0.1%

1,024.0

784.8

2,554,891

2,607,558

852,377,444

818.0

0.3%

820.0

541.5

1,356,546

1,661,572

850,007,373

279.0

1.1%

330.0

251.0

1,209,413

4,352,990

406,299,094

271.0

0.4%

274.0

205.0

1,017,296

3,740,225

813,347,817

310.0

0.3%

385.7

263.8

920,092

2,977,601

1,316,258,266

747.0

0.1%

834.0

652.2

668,055

895,244

108,406,395

493.0

4.7%

875.0

360.0

622,997

1,299,819

2,460,879,668

569.0

0.5%

603.0

442.0

609,603

1,072,404

341,679,938

311.0

0.0%

403.0

303.0

462,949

1,491,851

2,303,532,921

265.0

0.0%

299.0

182.7

431,683

1,633,426

321,106,509

225.0

0.0%

261.0

147.6

413,509

1,837,628

372,637,979

3050.0

-0.3%

3,500.0

2,910.0

390,034

127,874

398,246,025

745.0

-0.7%

1,033.0

723.0

381,361

509,355

284,667,649

264.0

0.0%

329.8

242.3

222,335

842,246

1,608,520,960

558.0

-0.4%

622.0

468.3

144,017

257,282

437,783,526

219.0

0.0%

233.0

183.5

124,961

571,268

245,823,800

69.0

-2.1%

98.2

63.0

93,281

1,349,173

177,056,374

569.0

-0.2%

645.0

401.0

89,330

161,649

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
الشركة

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

نسبة
التغير

كفاءة السوق
)(Market Efficiency
هي قدرة السوق على عكس
أثر كافة األحداث الجوهرية
والمعلومات االقتصادية
والبيانات المالية المؤثرة على
نشاط الشركات وبالتالي على
أسعار األوراق المالية.

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة الخليجية لإلستثمار البترولي
الشركة الوطنية العقارية

8,746,680

19.2

4.4%

32.9

15.5

227,870

11,831,699

شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية

105,333,432

502.0

2.5%

505.0

346.0

2,414,873

4,862,125

122,739,852

82.0

3.3%

90.5

68.2

900,535

10,863,097

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

75,123,566

417.0

1.5%

446.0

370.0

1,728,999

4,168,843

مجموعة أرزان املاليه للتمويل واالستثمار
شركة مينا العقارية
شركة مجموعة السالم القابضة

19,179,409
5,382,325
9,245,077

23.9
39.3

0.4%
2.3%

37.8
49.9

22.6
29.5

239,346
278,692

9,988,772
7,189,512

شركة مجموعة عربي القابضة

شركة اإلنمــاء العقارية

29.3

3.5%

43.0

25.1

170,514

5,854,565

28,819,969

64.0

2.7%

64.9

31.1

372,975

5,835,332

شركة املدار للتمويل واالستثمار

25,010,265

117.0

-4.9%

180.0

86.0

584,368

4,981,130

شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية

105,333,432

502.0

2.5%

505.0

346.0

2,414,873

4,862,125

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

52,479,554

64.5

1.6%

64.6

34.1

302,160

4,710,060

شركة املنار للتمويل واإلجارة

16,324,675

52.9

-1.7%

75.0

34.5

226,788

4,201,023

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

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

نسبة
التغير

45,812,341

265.0

3.9%

270.0

60.0

928,124

3,530,121

الشركة الوطنية العقارية

122,739,852

82.0

3.3%

90.5

68.2

900,535

10,863,097

شركة املدار للتمويل واالستثمار

25,010,265

117.0

-4.9%

180.0

86.0

584,368

4,981,130

شركة اإلنمــاء العقارية

28,819,969

64.0

2.7%

64.9

31.1

372,975

5,835,332

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

52,479,554

64.5

1.6%

64.6

34.1

302,160

4,710,060

شركة مينا العقارية

5,382,325

39.3

2.3%

49.9

29.5

278,692

7,189,512

مجموعة أرزان املاليه للتمويل واالستثمار

19,179,409

23.9

0.4%

37.8

22.6

239,346

9,988,772

الشركة الخليجية لإلستثمار البترولي

8,746,680

19.2

4.4%

32.9

15.5

227,870

11,831,699

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

28,870,724

109.0

12.4%

176.0

94.7

444

4,305

شركة مجموعة الراي االعالمية

8,385,243

36.0

-9.6%

71.1

29.1

234

6,494

الشركة الدولية للمنتجعات

1,883,750

12.2

11.9%

30.1

9.9

5,524.900

525,200

شركة أجيال العقارية الترفيهية

32,582,609

176.0

-7.9%

224.0

123.0

181,583

1,001,032

شركة مراكز التجارة العقارية

3,400,319

24.3

10.0%

36.7

19.9

1

50

شركة رابطة الكويت والخليج للنقل

17,583,960

63.4

-7.9%

104.0

61.7

17,896

277,052

شركة الديرة القابضة

2,722,481

13.8

9.5%

23.0

10.2

7,204

545,460

شركة األنظمة اآللية

6,526,773

65.3

-7.0%

121.0

62.7

3,662

55,224

شركة املشاريع املتحدة للخدمات الجوية

69,055,853

420.0

9.1%

640.0

362.0

36

86

شركة بيت االستثمار الخليجي

24,012,020

59.1

-5.9%

82.8

40.0

6,777

113,500

شركة األرجان العاملية العقارية

الشركة العاملية للمدن العقارية

2,678,675

26.8

7.2%

32.4

14.5

91,648

3,487,037

الشركة الكويتية العقارية القابضة

4,620,858

24.2

-5.1%

32.0

21.9

605

25,000

الشركة العربية العقارية

14,064,767

27.6

7.0%

35.1

23.0

73,963

2,714,051

شركة إنجازات للتنمية العقاريه

25,910,833

75.0

-5.1%

91.3

73.8

9,094

122,151

شركة بيان لإلستثمار

14,913,854

38.0

5.0%

51.0

31.6

14,070

386,993

شركة املدار للتمويل واالستثمار

25,010,265

117.0

-4.9%

180.0

86.0

584,368

4,981,130

شركة وربة للتأمني

11,381,150

65.9

4.6%

80.0

56.0

6

90

شركة ايفا للفنادق واملنتجعات

29,152,015

45.9

-4.2%

96.0

39.0

205

4,582

الشركة الخليجية لإلستثمار البترولي

8,746,680

19.2

4.4%

32.9

15.5

227,870

11,831,699

شركة اسمنت الهالل

9,248,773

91.2

-4.1%

146.0

66.6

272

2,986

16

منطقة حطين
أرض فضاء400
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القيمة التقديرية للعقار كما في نوفمبر 2019

شارع واحد  -داخلي

KD 348,000
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بصفقة قيمتها  32مليون دينار

بدر ناصر الخرافي يستحوذ على «الخليج للكابالت»
¶ إستراتيجية متنوعة تتناسب مع المتغيرات االقتصادية وتواكب الطاقات الشبابية المبتكرة
أعلنت شركة الخير
الوطنية لألسهم
والعقارات عن
موافقتها على
العرض المقدم من
شركة الخير العالمية
لبيع وشراء األسهم
التابعة بشراء جزء
من حصتها في
شركة الخليج
للكابالت والصناعات
الكهربائية بسعر
 550فلساً ،بقيمة
إجمالية تصل إلى
 32مليون دينار ،ما
يعادل  104ماليين
دوالر ،علماً بأن
القيمة الدفترية
للشركة  150مليون
دينار

تامر حماد

¶«الخير العالمية» اشترت  %29من «كابالت»

قالت «ك��اب�لات» ف��ي بيان للبورصة إن
«الخير الوطنية» ستبيع نحو 58.028
م �ل �ي��ون س �ه��م ب �ن �س �ب��ة  %29م ��ن رأس
امل� ��ال ،م��وض�ح��ه أن س�ع��ر ال�ب�ي��ع ال ��وارد
في عرض الشراء املشار إليه يبلغ 550
فلسًا للسهم الواحد ،فيما ذكرت الخير
ال��وط �ن �ي��ة أن ع �م �ل �ي��ة ال �ب �ي��ع امل ��ذك ��ورة
س� �ي� �ج ��ري ت �ن �ف �ي ��ذه ��ا وف � �ق� ��ًا ل �ل �ق��واع��د
واألن �ظ �م��ة امل �ع �م��ول ب �ه��ا ل ��دى ب��ورص��ة
الكويت وهيئة أسواق املال
ي�ش��ار إل��ى أن حصة «الخير الوطنية»
في رأس م��ال «ك��اب�لات» تبلغ ،%36.73
وه� ��ي األك � �ب� ��ر ،ت �ل �ي �ه��ا ح �ص��ة إب��راه �ي��م
ال�ع�ص�ف��ور بنسبة  ،%6.9ث��م املؤسسة
ال�ع��ام��ة للتأمينات االجتماعية بواقع
 %6.6وي�ب�ل��غ رأس �م��ال «ك��اب�ل�ات» نحو
 20.993م �ل �ي��ون دي � �ن� ��ار ،م ��وزع ��ًا ع�ل��ى
ح��وال��ي  209.93م�ل�ايي��ن س �ه��م ،بقيمة
اس�م�ي��ة  100ف�ل��س ل�ك��ل س �ه��م ،وحققت
ش��رك��ة ال �ك��اب�ل�ات أرب ��اح ��ًا ب�ق�ي�م��ة 4.39
ماليني دينار في األشهر التسعة األولى
من العام الجاري .2019
واخ � �ت � �ت� ��م س� �ه ��م ال � �ك� ��اب�ل��ات ت� �ع ��ام�ل�ات
أم ��س م��رت�ف�ع��ًا  %6.3ل�ي�ص��ل إل ��ى أع�ل��ى
م�س�ت��وي��ات��ه خ�ل�ال ع��ام�ين ب�ب�ل��وغ��ه 502
فلس عند اإلغالق.

ً
فلسا للسهم
¶ العملية جرت عبر  6صفقات بسعر 550
¶  150مليون دينار القيمة الدفترية للشركة
ً
مؤخرا سلسلة من االستحواذات النوعية في شركات تشغيلية
¶ نفذت
وقالت مصادر إن شركة الخير العاملية
التابعة للمهندس بدر ناصر الخرافي
نفذت أخيرًا سلسلة من االستحواذات

النوعية وش��راء حصص في الشركات
ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة ،ف ��ي إط � ��ار اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ج��دي��دة ل�ت�ق��دي��م م�ج�م��وع��ة استثمارية

جدول يوضح عدد األسهم المبيعة في «كابالت»
وسعر متوسط السهم في الصفقة والقيمة اإلجمالية
الصفقات

عدد األسهم

متوسط سعر السهم

القيمة اإلجمالية

األولى

36.651.083

0.550

20.158.095.650

الثانية

4.520.752

0.550

2.4.486.413.600

الثالثة

4.162.734

0.550

2.289.503.700

الرابعة

4.570.506

0.550

2.513.778.300

الخامسة

3.602.228

0.550

1.981.225.400

السادسة

4.520.752

0.550

2.486.413.600

اإلجمالي

58.028.055

0.550

31.915.430.250

سيسهم في زيادة جذب السيولة

«هيئة أسواق المال» ُتنسق
مع «المركزي» إلصدار المشتقات
تامر محمود
علمت سبقلا م��ن م�ص��ادر مطلعة أن
ه�ي�ئ��ة أس� ��واق امل ��ال ت�ن�س��ق ح��ال�ي��ًا مع
بنك الكويت املركزي بخصوص العمل
ّ
على إصدار املشتقات وما يتعلق بها
م ��ن أدوات ،خ �ص��وص��ًا أن� ��ه س�ي�ك��ون
هناك تطرق للسياسة النقدية ،سواء
م��ن العملة املحلية أو سعر ال�ف��ائ��دة،
إض ��اف ��ة إل� ��ى ال �س �ل��ع األخ � � ��رى ،س ��واء
أسعار النفط أو الذهب أو خالفه.
وذك� � ��رت امل � �ص ��ادر أن ه� ��ذا ال�ت�ن�س�ي��ق
ب�ين ال�ج�ه�ت�ين ي��أت��ي ب�ع��د أن اص ��درت
هيئة اس��واق امل��ال ق��رارًا بشأن تعديل
الالئحة التنفيذية لقانونها ،لتصبح
ه�ن��اك ت�غ�ي�ي��رات مفصلية للمنظومة
وال � �ه ��ادف ��ة ال � ��ى ت �ط��وي��ر ال � �س� ��وق ،م��ا
يعني ان التعديالت الحالية قد تطرأ
عليها ت�ع��دي�لات اخ��رى ف��ي املستقبل

او ال تطرأ عليها ،لتواكب ما سيجري
اع �ت �م��اده م��ن ق�ب��ل ال�ل�ج�ن��ة امل�خ�ت�ص��ة،
وكل ذلك يأتي بعد االستئناس برأي
بنك الكويت املركزي.
واشارت املصادر الى ان هيئة اسواق
امل��ال تعمل على ق��دم وس��اق لإلسراع
في اصدار املشتقات واتخاذ القرارات
إلن�ج��ازه كما يجب وف��ي اس��رع وق��ت،
خصوصًا ان الهيئة تعمل على ترتيب
ّ
كل االمور املتعلقة بذلك ،سواء في ما
ي �خ��ص االوض � ��اع ال �ق��ان��ون �ي��ة نتيجة
ه��ذه التعامالت ،أو تقييم نظم ادارة

امل�خ��اط��ر وف �ح��ص االن�ش�ط��ة ال�خ��اص��ة
باملشتقات بدقة.
وأف� � ��ادت امل� �ص ��ادر ب ��أن ه�ي�ئ��ة اس ��واق
امل � ��ال ت� ��رى ان اص� � ��دار امل �ش �ت �ق��ات ف��ي
ال�س��وق الكويتية سيسهم ف��ي زي��ادة
السيولة التي تعد اح��د اه��م العوامل
ال � �ج� ��اذب� ��ة ل �ل �م �س �ت �ث �م��ري��ن ،م �ض �ي �ف��ة
ان اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ه�ي�ئ��ة اس � ��واق امل��ال
تستهدف تعزيز ك�ف��اءة اس ��واق امل��ال
وتنافسيتها واستقرارها وتمكينها
م��ن اداء دوره ��ا على صعيد التنمية
املستدامة.

هناك قطاعات أخرى غير المطاعم

متضررون ومتهمون
جدد في احتكار
سوق التوصيل
سالم عبدالغفور

ً
اس�ت�ك�م��اال مل��ا كشفت عنه سبقلا من
اح� �ت� �ك ��ار ال �ت �ح��ال��ف األمل� ��ان� ��ي ل �س��وق
ت��وص �ي��ل ال �ط �ل �ب��ات ف ��ي ال �ك��وي��ت ،في
ع��دده��ا ال�ص��ادر بتاريخ  26سبتمبر
ً
امل ��اض ��ي ،ال� ��ذي الق ��ى ت �ف��اع�لا ن�ي��اب�ي��ًا
ورس � �م � �ي� ��ًا ك� �ب� �ي� �رًا خ� �ل ��ال األس ��اب� �ي ��ع
امل��اض�ي��ة ،كشفت م�ص��ادر مطلعة عن
توسع املمارسات االحتكارية لتضم
متضررين ومتهمني جددًا.
وأوض � � � � �ح � � � ��ت امل � � � � �ص � � � ��ادر أن ت� �ل ��ك
امل �م��ارس��ات ل��م ت�ق�ت�ص��ر ع �ل��ى ق�ط��اع
امل �ط��اع��م ف �ق��ط ،ب��ل ش�م�ل��ت ق�ط��اع��ات
أخ ��رى ت�س�ت�خ��دم امل �ن �ص��ات نفسها،
أو م � �ن � �ص� ��ات م � �ن� ��اف � �س� ��ة ،ل� �ت ��روي ��ج
م �ن �ت �ج��ات �ه��ا ،م �ن �ه��ا م� �ح ��ال ال� � ��ورود

والهدايا والصيدليات وغيرها.
وأض��اف��ت امل�ص��ادر أن إح��دى شركتي
ال�ت�ح��ال��ف إل��ى ج��ان��ب ش��رك��ة كويتية
منافسة تقوم باملمارسات االحتكارية
نفسها.
وط� ��ال � �ب� ��ت امل� � �ص � ��ادر ج � �ه� ��از ح �م��اي��ة
املنافسة بالتدخل إلجبار الشركتني
ع �ل ��ى ال � �ع� ��دول ع� ��ن ت �ل ��ك امل� �م ��ارس ��ات
وإل �غ��اء نسب العمولة اإلض��اف�ي��ة في
ح � ��ال ال� �ت ��روي ��ج ع� �ب ��ر م �ن �ص��ة أخ� ��رى
ل �ج�م �ي��ع ال �ق �ط��اع��ات ول �ي��س امل �ط��اع��م
فقط.
وأش� � ��ارت امل� �ص ��ادر إل� ��ى أن م�ن�ص��ات
أعلنت عن إلغاء بنود في عقودها مع
امل�ط��اع��م ،فيما ل��م تعمم ه��ذا اإلع�ل�ان
على باقي القطاعات التي تستخدم
املنصة ذاتها.

ولفتت امل�ص��ادر ال��ى ان الهيئة تبذل
ج � �ه� ��ودًا ك �ب �ي ��رة ل �ت �ح �ف �ي��ز ال �ش��رك ��ات
ب �م �خ �ت �ل��ف ف� �ئ ��ات� �ه ��ا ل �ل�ات � �ج ��اه ن �ح��و
االدراج في بورصة الكويت ،كما انها
تسعى ال��ى وض��ع ال�ش��روط والقواعد
املحفزة ل�لإدراج وج��ذب املستثمرين،
خصوصًا ان عالم اسواق املال يتسم
ب��ال�ت�غ�ي��ر امل �ت �س��ارع وال �ت��أث��ر امل�ب��اش��ر
بشتى املتغيرات املحيطة «اقتصادية
واج�ت�م��اع�ي��ة وس�ي��اس�ي��ة» .ل��ذل��ك ،ف��إن
ه �ي �ئ��ة اس� � � ��واق امل � � ��ال ح ��ري� �ص ��ة ع�ل��ى
التطوير ب�ص��ورة مستمرة م��ن خالل
ام �ت�لاك امل �ق��وم��ات امل�ط�ل��وب��ة مل��واج�ه��ة
ت� �ل ��ك امل � �ت � �غ � �ي� ��رات وم� ��واك � �ب� ��ة اح � ��دث
امل�س�ت�ج��دات ف��ي م �ج��االت ع�م�ل�ه��ا ،ما
ي �غ��دو مطلبًا م �ت �ج��ددًا ال ي�م�ك��ن معه
الركون الى نجاح متحقق او مبادرة
تطويرية مرحلية يجري العمل على
تنفيذها.

كبرى ب��إدارة شبابية ،مؤكدة أن شركة
الخير العاملية تعتمد على استراتيجية
م� �ت� �ن ��وع ��ة ت� �ت� �ن ��اس ��ب م � ��ع امل� �ت� �غ� �ي ��رات
االقتصادية وطاقات شبابية مبتكرة.
ه� � ��ذا ،وارت� �ف� �ع ��ت م� ��ؤش� ��رات ال �ب��ورص��ة
ب �ش �ك��ل ج �م��اع��ي ف ��ي ج �ل �س��ة ت �ع��ام�لات
أم ��س ،إذ ارت �ف��ع م��ؤش��ر ال �س��وق العامة
بنسبة  %0.1محققًا  5.8نقاط مكاسب
ليصل إل��ى  5777نقطة ،وارتفع مؤشر
ال�س��وق األول��ى بنسبة  %0.1بمكاسب
 3.2نقاط ليصل إل��ى  6311نقطة ،كما
ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة
 %0.2بإضافة  11.3نقطة ليرتفع إلى
 47.32ن�ق�ط��ة ،فيما ت��راج�ع��ت السيولة
ب �ن �س �ب��ة  %28ب �ب �ل��وغ �ه��ا  25.4م�ل�ي��ون
دي �ن��ار ،فيما ارت�ف�ع��ت القيمة السوقية
بنحو  30مليون دينار لتصل في نهاية
جلسة أمس إلى  33.419مليار دينار.

بدر ناصر الخرافي

كيف قفزت مؤشرات األعمال
في عهد الروضان؟
ُي�ح�س��ب ل��وزي��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة وزي��ر
الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ،ما
ت��م تحقيقه م��ن إن�ج��ازات خ�لال فترة توليه
ال ��وزارة ،وأب��رزه��ا دخ��ول الكويت في قائمة
ال � ��دول ال �ع �ش��ر األك �ث��ر ت�ح�س�ن��ا وح�ص��ول�ه��ا
على املركز الـ  83في مؤشر سهولة ممارسة
األع �م��ال ل �ع��ام  2020وذل ��ك ب �ش �ه��ادة البنك
الدولي.
ورغ � ��م أن األوس � � ��اط االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ل ��م ت�ك��ن
متفائلة ال��ى ح� ٍ�د كبير بتحقيق إصالحات
قد يراها البعض غير ممكنة ،فان
إنجازات «التجارة» أسفرت عن تقدم الكويت
ب �ش �ك� ٍ�ل واض� ��ح ع �ل��ى أك �ث��ر م��ن م �س �ت��وى في
مؤشرات التجارة وقطاع األعمال والصناعة
واملشاريع الصغيرة واملتوسطة ..وغيرها.
وقالت أوساط اقتصادية متابعة للتغيرات
ال �ت��ي ش�ه��دت�ه��ا وزارة ال �ت �ج��ارة ف��ي ال�ف�ت��رة
امل� ��اض � �ي� ��ة ،ان � �ه� ��ا مل� �س ��ت ن� �ه� �ج ��ًا إص�ل�اح� �ي ��ًا
واض �ح ��ًا ف ��ي امل �ل �ف��ات ال �ت��ي ت �ن �ض��وي تحت
مظلة ال ��وزارة ،األم��ر ال��ذي أسهم في توفير
حلول ناجعة ملشكالت عديدة س��واء في ما
يخص امل�ب��ادري��ن أم لجهة ت��وزي��ع القسائم
ال �ص �ن��اع �ي��ة ،وال ��رخ ��ص امل�ت�ن��اه�ي��ة ال�ص�غ��ر،
ً
ف �ض�ل�ا ع ��ن ت�ف�ع�ي��ل ال��رق��اب��ة ع �ل��ى األس � ��واق
وتصحيحها بالقوانني وال�ل��وائ��ح ال�لازم��ة.
كما أثنت على دور الروضان في تعزيز ثقة

خالد الروضان

املستثمرين األج��ان��ب وجذبهم ال��ى السوق
ال �ك��وي �ت �ي��ة ب ��ال� �ت� �ع ��اون م ��ع ه �ي �ئ��ة ت�ش�ج�ي��ع
االس�ت�ث�م��ار امل �ب��اش��ر ،ع�ل��ى أم��ل ان تنسحب
ت�ل��ك االن� �ج ��ازات واالص�ل�اح ��ات ال��ى وزارات
أخرى.

ُم َّتهم فيها قيادي وزوجته

«الجنايات» تنظر األحد المقبل
قضية «رشوة المناقصات»
م��ن امل �ق��رر أن ت�ن�ظ��ر م�ح�ك�م��ة ال �ج �ن��اي��ات األح��د
املقبل ،أولى جلسات قضية الرشوة ،املتهم فيها
أح��د األع �ض��اء السابقني ملجلس إدارة الجهاز
امل��رك��زي للمناقصات ،ه��و وزوج �ت��ه وم�س��ؤول
في شركة سيارات ،وذل��ك على إثر قيام الهيئة
العامة ملكافحة الفساد (نزاهة) بإحالتهم إلى
َ
النيابة بتهمتي الرشوة واإلضرار العمد باملال
العام.
وف � ��ي ال �ت �ف��اص �ي��ل ،ق ��ال ��ت م � �ص ��ادر ذات ص �ل��ة:
ّ
إن «ن��زاه��ة» ت�ل��ق��ت ق�ب��ل ف�ت��رة ت�ق��ري�رًا م��ن نائب
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل�ش��ؤون
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء أن ��س ال �ص��ال��ح ،أع ��دت ��ه لجنة
ُ
ت�ق� ّ�ص��ي ح�ق��ائ��ق ق�ض��ائ�ي��ة ،ح ��ول م��ا ن �س��ب إل��ى
ُ
بعض أعضاء مجلس إدارة الجهاز من شبهات
موافقتهم على تعاقد وزارة الصحة مباشرة
ل� �ش ��راء ت �ل��ك ال� �س� �ي ��ارات م ��ن إح� � ��دى ال �ش��رك��ات
املحلية ،وه��و م��ا ت��زام��ن م��ع تسلمها بالغًا من
أحد األشخاص ضد مسؤولني في الوزارة حول
ش�ب�ه��ات ف �س��اد ش��اب��ت عملية ت��وري��د س �ي��ارات
إس�ع��اف ل ��وزارة ال�ص�ح��ة ،بقيمة  3.720ماليني
دينار ،عبر شركة السيارات نفسها ،وبأسلوب
التعاقد ذاته.

وذك��رت أن «نزاهة» ،ومن جهتها ،قامت بعدد
م��ن ال �خ �ط��وات ال�ق��ان��ون�ي��ة واإلج��رائ �ي��ة للتأكد
ّ
م��ن امل�ع�ل��وم��ات ال �ت��ي ت�س��ل�م�ت�ه��ا ،أواله� ��ا :طلب
قطاع كشف الفساد بالهيئة من لجان فحص
إق� ��رارات ال��ذم��ة ،تحليل ع�ن��اص��ر ال��ذم��م املالية
للمشتبه فيهم ،حيث أكدت النتائج تملك عدد
من أعضاء الجهاز سيارات من النوع املتعاقد
عليه نفسه.
ث��ان�ي�ت�ه��ا :ال�ق�ي��ام بضبطية قضائية ع�ل��ى مقر
شركة السيارات واالطالع على أنظمة مبيعاتها،
ل �ي �ت �ب�ّي�نّ ل �ه��ا أن ب �ع��ض أع� �ض ��اء «امل �ن��اق �ص��ات»
تملكوا سيارات منها من دون سداد أي مقابل،
أو نظير مبالغ ال تناسب قيمتها الحقيقية،
كما ثبت امتالك زوجة أحدهم ثالث سيارات من
الشركة نفسها ،تناهز قيمتها  150ألف دينار
من دون دفع قيمتها.
وأشارت املصادر إلى أن القضية تعد األولى من
نوعها في الكويت ،وتعتبر أول قضية جزائية
تجاه أحد أعضاء لجنة املناقصات؛ األمر الذي
يوضح النهج الجديد في محاربة الفساد داخل
الجهات الحكومية ،عن طريق تفعيل الجهات
الرقابية لدورها ،ومن بينها «نزاهة».
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هيئة أسواق المال:

مخالفات جسيمة في شركة جياد القابضة
أصدرت هيئة أسواق المال بياناً بشأن اإلجراءات المتخذة ضد شركة جياد القابضة وإعادة أسهمها للتداول،
وقال البيان ما يلي:
باإلشارة إلى اإلعالن الصادر من هيئة أسواق المال بتاريخ  2019/8/29بشأن إيقاف سهم شركة جياد القابضة
عن التداول في البورصة بصفة مؤقتة ،والذي جاء تنفيذاً لما تهدف إليه الهيئة في المادة رقم  3من القانون
رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالته ،خاصة أهدافها
الرامية إلى توفير حماية المتعاملين في نشاط األوراق المالية وتطبيق سياسة اإلفصاح الكامل بما يحقق

أو ً
ال:

إحالة املخالفات التأديبية إلى مجلس التأديب بتاريخ  ،16/10/2019لكل من:

ً
ثانيا:

تقديم بالغ لنيابة سوق املال بتاريخ  28/10/2019ضد
كل من:
 - 1شركة جياد القابضة ملخالفتها:
أحكام املادتني  126و 127من القانون رقم  7لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أس��واق امل��ال وتنظيم نشاط األوراق
املالية وتعديالته.
 - 2ع�ل��ي ع�ب��دال��رح�م��ن ال�ح�س��اوي (م�ك�ت��ب رودل ال�ش��رق
األوسط  -برقان  -محاسبون عامليون) بصفته السابقة
ملخالفته :أحكام املادة  127السالفة البيان.

ً
ثالثا:

إخطار وحدة التحريات املالية الكويتية للنظر في مدى
ال�ت��زام الشركة امل��ذك��ورة بالقانون رق��م  106لسنة 2013
بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والئحته
التنفيذية ،واملادتني  303و  304من القانون رقم  1لسنة
 2016بإصدار قانون الشركات وتعديالته.

 - 1شركة جياد القابضة لمخالفتها:

أ  -حكم الفقرة  17من املادة « »1 - 4من الكتاب العاشر (اإلفصاح والشفافية) من الالئحة
التنفيذية للقانون رقم  7لسنة  2010وتعديالته.
ب  -حكم املادة « »32 – 5من الكتاب الحادي عشر (التعامل في األوراق املالية) من ذات الالئحة.

ت  -حكم املادة « »13 - 1من الكتاب الثاني عشر (قواعد اإلدراج) من ذات الالئحة.
 - 2علي عبدالرحمن الحساوي (مكتب رودل الشرق األوسط – برقان – محاسبون
عالميون) بصفته مراقب حسابات شركة جياد القابضة ،لمخالفته:

أ  -حكم البند  7من املادة « »3-4-4من الكتاب الخامس (أنشطة األوراق املالية واألشخاص
املسجلون).
ب  -حكم البند  7م��ن امل��ادة « »3-4-6قبل تعديلها وفقًا للقرار رق��م  58لسنة  2019بشأن
تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة  2010وتعديالتهما الصادر
بتاريخ .23/4/2019

قدم كل من بنك الكويت المركزي
والهيئة العامة لالستثمار جملة
ايضاحات تتعلق بعملية بيع حصة
والمعلن
األخيرة في بنك الخليجُ ،
عنها في  24يوليو الماضي بنسبة
تتجاوز  %5وأكثر من أسهم البنك.
وقال «المركزي» في رده على
سؤال برلماني قدمه النائب رياض
العدساني ،ان مجلس إدارة البنك
المركزي وافق على طلب شركة
الغانم التجارية بجلسته المنعقدة
بتاريخ  )2019 - 1( 2019لزيادة ملكيتها
في البنك من  %7.42إلى .%33
لفت «امل��رك��زي» إل��ى أن ه��ذه املوافقة ج��اءت قبل
تاريخ إعالن «الهيئة» رغبتها في البيع ،مؤكدًا
أن الجهات الحكومية ُمستثناة من القانون 32
لسنة  1968في شأن النقد وبنك الكويت املركزي
وتنظيم املهنة املصرفية وتعديالته.
ول�ف��ت «امل ��رك ��زي» إل��ى امل��ؤه�ل�ات وال �خ �ب��رات في
مجال العمل املصرفي واالق�ت�ص��ادي للمساهم
ال �ج��دي��د ،ال �ت��ي ت��أت��ي ف ��ي اط� ��ار م�ع��اي�ي��ر ال�ب�ن��ك
املركزي.
في املقابل ،أكدت الهيئة العامة لالستثمار انها
حققت أرباحًا تقدر بحوالي  46.7مليون دينار
جراء بيعها حصتها في بنك الخليج.
وع ��ددت «ال�ه�ي�ئ��ة» أس�ب��اب البيع م��ن بينها أنه
ي��أت��ي ت�م��اش�ي��ًا م��ع االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة امل�ت�ب�ع��ة من
قبلها ،وتماشيًا أيضًا م��ع توجهات وسياسة
ال��دول��ة ن�ح��و ت�ع��زي��ز مساهمة ال�ق�ط��اع ال�خ��اص
بهدف فتح املجال وتشجيع قوى السوق.
سبقلا ت �ن �ش��ر رد ال �ج �ه �ت�ي�ن ،ال � � ��ذي ت �ل �ق �ي �ن��اه
م �ش �ف��وع��ًا ب �ت��وق �ي��ع وزي� � � ��رة ال � ��دول � ��ة ل �ل �ش��ؤون
االقتصادية وزيرة املالية بالوكالة مريم العقيل
فيما يلي:
ب�ين {امل��رك��زي} أن��ه ف��ي إط��ار األح�ك��ام القانونية
الخاصة بتنظيم املهنة املصرفية التي تضمنها
الباب الثالث من القانون رقم  32لسنة  1968في
شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة
امل�ص��رف�ي��ة وت �ع��دي�لات��ه وب�م�ق�ت�ض��ى ن��ص البند
 2م��ن امل��ادة  57م��ن ه��ذا ال�ق��ان��ون ،فإنه ال يجوز
بغير موافقة مسبقة م��ن بنك الكويت امل��رك��زي
أن تجاوز ملكية الشخص الواحد ،طبيعيًا كان
أو اع�ت�ب��اري��ًا ف��ي أي بنك م��ن ال�ب�ن��وك الكويتية،
خمسة ف��ي امل�ئ��ة م��ن رأس �م��ال ال�ب�ن��ك ،س��واء كان
التملك بشكل مباشر أو غير مباشر (استثنت
ه��ذه امل ��ادة ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وال�ج�ه��ات ذات
امليزانيات امللحقة واملستقلة) ،وإنه إذا جاوزت
ملكية ال�ش�خ��ص ال��واح��د ن�س�ب��ة  %5ألي سبب
م��ن األس�ب��اب ،وج��ب عليه التصرف ف��ي ال��زي��ادة
في امل��دة التي يحددها البنك امل��رك��زي ،ويترتب
على املخالفة عدم إفادة مالك األسهم من مقدار
ال��زي��ادة ف��ي م��ا يتعلق ب�ح�ق��وق ال�ت�ص��وي��ت في
الجمعية ال�ع��ام��ة وف��ي إدارة ال�ب�ن��ك ،وال تسري
أح �ك��ام ه ��ذا ال�ب�ن��د ع�ل��ى ال �ح ��االت ال�ق��ائ�م��ة قبل
العمل بهذا القانون.
ولفت املركزي إلى التغيرات الهيكلية أنه بموجب
ق��رار مجلس إدارة بنك الكويت امل��رك��زي بشأن
اإلج ��راءات التنفيذية ألحكام البند  2من امل��ادة
 57من القانون رق��م  32لسنة  1968وتعديالته
امل �ش��ار إل �ي �ه��ا ،ف��إن��ه ي�ت�ع�ين ع�ل��ى ط��ال��ب التملك
لزيادة نسبة تملكه على  %5من رأسمال أي من
البنوك الكويتية استيفاء مجموعة املتطلبات
التي نصت عليها اإلج ��راءات التنفيذية بشأن
ّ
ال�ب�ي��ان��ات امل�ت�ع��ل�ق��ة بعملية ال�ت�م�ل��ك ،وال �ت��ي من
ضمنها تقديم دراسة تفصيلية توضح الهدف
من التملك ،ومعلومات عن التغيرات الهيكلية
(امل��ال �ي��ة واإلداري � � ��ة) امل��زم��ع إح��داث �ه��ا ف��ي البنك
املطلوب تملك اسهمه ،واملبررات التي تدعو إلى
هذه التغيرات ،باإلضافة الى إجابة مقدم الطلب
ّ
على بنود أخرى من النموذج تتعلق بالسمعة،
والنزاهة ،والتوقف عن السداد ،وتوقيع جزاءات
من قبل جهات إشرافية.

قيمة مضافة
وأض��اف :وبمقتضى ما تقدم اإلش��ارة إليه ،فإن
املعايير التي يعتمدها بنك الكويت املركزي عند

العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغالل المعلومات الداخلية والعمل على ضمان االلتزام
بالقوانين واللوائح ذات العالقة بنشاط األوراق المالية ،تود الهيئة أن تسترعي انتباه كل المتعاملين في بورصة
الكويت لألوراق المالية إلى ما جرى رصده من مخالفات جسيمة ألحكام القانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء
هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية وتعديالتهما خالل زيادة رأسمال شركة
جياد القابضة في أكتوبر  ،2017وبعد إجراء التحقيقات الالزمة مع الشركة ومراقبي حساباتها وكل من له صلة،
فقد اتخذت الهيئة اإلجراءات الالزمة وذلك على النحو التالي:

ً
رابعا:

إعادة سهم شركة جياد القابضة إلى
ال�ت��داول في بورصة الكويت ل�لأوراق
املالية اعتبارًا من يوم الثالثاء املوافق
.26/11/2019

ً
خامسا:

ح �ظ��ر ال �ت �ع��ام��ل ب �س �ه��م ش ��رك ��ة ج�ي��اد
القابضة ،سواء بشكل مباشر أو غير
مباشر ،لكل من األش�خ��اص املطلعني
وك � � �ب� � ��ار م� �س ��اه� �م ��ي ال � �ش � ��رك � ��ة وف� �ق ��ًا
لسجالت الهيئة والبورصة واملقاصة
ك �م��ا ف ��ي ت ��اري ��خ ه� ��ذا ال �ب �ي��ان ول�ح�ين
صدور قرارات كل من مجلس التأديب
في الهيئة ونيابة سوق املال ووحدة
التحريات املالية بشأن ما أحيل إليها
من مخالفات جسيمة.

■ تحويل الشركة
ومراقب حساباتها
إلى مجلس التأديب
■ تقديم بالغ إلى النيابة
والنظر في شبهات
«غسل األموال»
■ منع كبار المساهمين
من التداول في أسهم الشركة

نتج عنها  46.7مليون دينار أرباحاً

«المركزي» :بيع حصة «الهيئة» في «الخليج»..
وافق المعايير المصرفية وقانون النقد
الموافقة جاءت قبل إعالن رغبة «الهيئة» في البيع

هيئة االستثمار:

الجهات الحكومية ُمستثناة من قانون  32لسنة 1968
ال يجوز زيادة النسبة على %33
مجلس إدارة «المركزي» وافق على الطلب بجلسة  29يناير الماضي
النظر في طلبات التملك ملا يزيد على نسبة %5
من أسهم أي بنك كويتي تأتي في اط��ار تقييم
م��ا ي�ت��رت��ب ع�ل��ى دخ ��ول مساهمني ج��دد بنسب
ملكية م��ؤث��رة ،م��ن تحقيق قيمة مضافة للبنك
ع �ل��ى ص �ع �ي��د إح� � ��داث ت �غ �ي��رات ه�ي�ك�ل�ي��ة م��ال�ي��ة
وإداري��ة تعزز أداء البنك في االقتصاد الوطني،
وتأخذ بعني االعتبار في املقام األول املحافظة
على االستقرار املالي ،ليس على املدى القصير
فحسب ،بل وعلى املدى الطويل ،ويتطلب ذلك ان
تكون هناك توجهات واضحة لهؤالء املالك بأن
الهدف من تملك نسب مؤثرة تزيد على  %5من
رأسمال البنك يأتي في إطار رغبة هؤالء املالك
باملشاركة في دفع جهود البنك في مجال تعزيز
قدراته اإلدارية واملالية ،بما يؤدي الى املزيد من
االرتقاء ب��اداء البنك وتعزيز وج��وده التنافسي
ل�خ��دم��ة االق�ت�ص��اد ال��وط�ن��ي خ�ل�ال م�س�ي��رة عمل
مستمرة ،ال يكون لدى ه��ؤالء امل�لاك خاللها أي
ت��وج�ه��ات تستهدف فقط تحقيق األرب ��اح على
املدى القصير.
وق ��ال امل��رك��زي :وف��ي إط ��ار ح��رص ب�ن��ك الكويت
امل��رك��زي على املحافظة على االس�ت�ق��رار امل��ال��ي،
وه ��و م ��ن ص �ل��ب وظ��ائ �ف��ه وم �س��ؤول �ي��ات��ه ،ف��إن��ه
يقوم ب��دراس��ة األوض��اع املالية والقانونية لكل
من يتقدم بطلب تملك لنسبة تزيد على  %5من
أسهم أي بنك كويتي ،باالضافة الى التؤكد من
تمتعه بحسن السيرة والسمعة املالية والنزاهة،
وت �ج��ري مقابلتهم وم�ن��اق�ش�ت�ه��م ف��ي خبراتهم
وما لديهم من توجهات وآراء حول الغرض من
التملك امل�ط�ل��وب ف��ي اي م��ن ال�ب�ن��وك الكويتية،
وال�ن�ظ��ر ف��ي م��دى اط�لاع�ه��م ومعرفتهم بأهمية
وحساسية الدور الذي يقوم به القطاع املصرفي،
واملسؤوليات امللقاة على مجالس ادارات البنوك
ف��ي ه��ذا امل �ج��ال .وك��ل ذل��ك لالطمئنان ال��ى ع��دم
وج ��ود م�ع��وق��ات ت�ح��ول دون امل �ش��ارك��ة الفعالة
لهؤالء املالك في نجاح البنك واستقراره ودعم
جهوده في املجاالت املالية واالداري��ة ،واالرتقاء
بأدائه في خدمة االقتصاد واملجتمع.
ك ��ذل ��ك ،وف ��ي اط� ��ار ت�ق�ي�ي��م ال �ت �غ �ي��رات ال�ه�ي�ك�ل�ي��ة
امل��ال �ي��ة واالداري � � � ��ة امل ��زم ��ع اح ��داث �ه ��ا ف ��ي ال�ب�ن��ك
بدخول مساهم جديد بنسب مؤثرة ،وما يمكن
ان يترتب على هذه التغيرات من قيمة مضافة
للبنك ،فإن املؤهالت والخبرة في مجال العمل
امل�ص��رف��ي وامل��ال��ي واالق �ت �ص��ادي ل �ه��ذا امل�س��اه��م
الجديد يأتي في اطار تلك املعايير.

التناغم والتجانس
واض ��اف امل��رك��زي :ه��ذا ومل��ا ك��ان��ت طلبات تملك
االس �ه ��م ف ��ي اي م ��ن ال �ب �ن��وك ال �ك��وي �ت �ي��ة بنسب
مؤثرة يترتب عليها بالتبعية اج��راء تغييرات
ف��ي مجالس ادارة ه��ذه ال�ب�ن��وك بما ي��ؤث��ر على
خطط واستراتيجيات عملها ،لذلك فإن التناغم
وال �ت �ج��ان��س ف ��ي اع �م ��ال م�ج�ل��س االدارة وع ��دم
ت� �ض ��ارب امل �ص ��ال ��ح ت ��أت ��ي م ��ن ض �م��ن امل �ع��اي �ي��ر
االس��اس�ي��ة ع�ن��د ال�ن�ظ��ر ف��ي ط�ل�ب��ات تملك اسهم
اي م��ن ال �ب �ن��وك ال �ك��وي �ت �ي��ة .وت �ب��دو اه �م �ي��ة ه��ذا
امل�ع�ي��ار ف��ي ض��وء م��ا يترتب على اي ارب ��اك في

التناغم والتجانس في أعمال
مجلس اإلدارة وعدم تضارب
المصالح من معايير النظر في
تملك أسهم البنوك الكويتية
«المركزي» يقوم بدراسة األوضاع
المالية والقانونية لمن يتقدم
لتملك أكثر من  %5ومناقشته
حول الغرض من الطلب

ترسية المزاد على «الغانم»
مشتر آخر
لعدم تقدم
ٍ
ق��ال��ت «هيئة االس�ت�ث�م��ار» :إن��ه م��ن املناسب
تقديم نبذة تاريخية عن سبب دخول الهيئة
العامة في املساهمة في رأسمال بنك الخليج:
 قامت الهيئة بالدخول بشراء مساهمة فيرأسمال بنك الخليج عام  2009في األسهم
التي لم يكتتب فيها من قبل مساهمي البنك.
 بلغ ع��دد األس�ه��م ال�ت��ي ت��م ش��راؤه��ا آن��ذاك 403253507أس� �ه ��م ،ب�ق�ي�م��ة  300فلس
ل�ل�س�ه��م ال ��واح ��د ( 100ف�ل��س ق�ي�م��ة أسمية
وعالوة إصدار  200فلس).
وت� ��م ال ��دخ ��ول ك �م �س��اه��م ف ��ي ب �ن��ك ال�خ�ل�ي��ج
بسبب تعرضه لخسائر مالية نتيجة لألزمة
املالية عام  ،2008حيث لم يكن قرار الدخول
آن��ذاك ق��رارًا استثماريًا فقط ،بل ك��ان ق��رارًا
حصيفًا للحفاظ على سمعة ومكانة دولة
الكويت والقطاع املصرفي بالدرجة األول��ى
ال� ��ذي ي�ع�ت�ب��ر ص �م��ام األم � ��ان ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى
االقتصاد الوطني لدولة الكويت.

البيع في املزاد العلني

اع�م��ال مجلس االدارة م��ن اع��اق��ة للبنك ف��ي اداء
وظائفه على النحو االمثل وبما قد ي��ؤدي الى
اه �ت��زاز ال�ث�ق��ة ف��ي ال�ب�ن��ك وي�ض�ع��ف ق��درت��ه على
القيام بدوره في خدمة االقتصاد الوطني ،وهو
ما سيكون له انعكاسات سلبية على االستقرار
املالي في ضوء حساسية العمل املصرفي القائم
على الثقة ف��ي البنوك وحسن سمعتها املالية
ونزاهة القائمني على ادارتها وحسن سمعتهم.
وت �ب��دو اه�م�ي��ة م�ع�ي��ار ال�ك �ف��اءة واالس �ت �ق��رار في
اعمال مجلس االدارة فيما نص عليه البند  2من
املادة  57من القانون رقم  32لسنة  1968املشار
اليها من حيث عدم اف��ادة مالك االسهم من حق
التصويت في الجمعية العامة وفي ادارة البنك
ف��ي ح��ال��ة مخالفته ل�ح�ك��م ه��ذه امل ��ادة وت�ج��اوز
ملكيته لنسبة  %5دون الحصول على املوافقة
املسبقة من بنك الكويت املركزي ،حيث يتوجب
عليه في هذه الحالة التصرف في الزيادة خالل
املدة التي يحددها البنك املركزي.
وم ��ن ال �ع��وام��ل االخ� ��رى ال �ت��ي ي�ن�ظ��ر ال�ي�ه��ا بنك
ال�ك��وي��ت امل��رك��زي ع�ن��د ال�ن�ظ��ر ف��ي ط�ل�ب��ات تملك
اسهم البنوك الكويتية بنسبة مؤثرة اال تؤدي
التغيرات في هيكل امللكية الى آثار تعيق الرقابة
املصرفية الفعالة على البنك او اع��اق��ة التنفيذ
الفعال ألي تدابير تصحيحية قد تظهر الحاجة
ً
ال �ي �ه��ا م �س �ت �ق �ب�ل�ا ،وي �ش �م��ل ذل� ��ك ق � ��درة ورغ �ب��ة
امل�لاك في تقديم الدعم املالي إلنقاذ البنك عند
الحاجة ف��ي املستقبل ،بحيث ال يكون ذل��ك من
خالل االعتماد على املال العام .وقال ان املعايير
املطبقة لدى بنك الكويت املركزي تتوافق ايضا
م��ع امل �ع��اي �ي��رال��دول �ي��ة ،وب�ش�ك��ل م �ح��دد «م �ب��ادئ
الرقابة املصرفية الفعالة» ال�ص��ادرة ع��ن لجنة
ب��ازل للرقابة املصرفية .اذ يمكن ان نشير في
ه��ذا ال �ش��أن ال��ى م��ا تتضمنه امل �ب��ادئ الخاصة

ب �ن �ق��ل امل �ل �ك �ي��ات ال �ك �ب �ي��رة م ��ن اع� �ط ��اء ال�س�ل�ط��ة
الرقابية صالحية رفض اي طلبات لنقل ملكية
كبيرة او للسيطرة على حصص اغلبيته في
املصارف القائمة ،بشكل مباشر او غير مباشر.
وأش ��ار {امل��رك��زي} إل��ى أن��ه تلقى طلبني لتملك
اس�ه��م ف��ي ب�ن��ك الخليج وب�ن�س��ب ملكية م��ؤث��رة
تزيد على  %5م��ن رأس م��ال البنك ،وب�ن� ً
�اء على
ق��رار مجلس ادارة بنك الكويت املركزي فإنه لم
تجر امل��واف�ق��ة على طلب اي منهما ن�ظ��را لعدم
استيفاء متطلبات معايير «امل��رك��زي» ف��ي هذا
ال�ش��أن ،وال�ت��ي تتوافق م��ع املعايير الدولية من
ناحية وم��ع ال�ع��وام��ل واالع�ت �ب��ارات ال�ت��ي تشكل
ال��رك��ائ��ز االس��اس�ي��ة للمحافظة ع�ل��ى االس�ت�ق��رار
املالي من ناحية اخرى ،والتي سبق ذكرها.
ومن جانب آخر ،وفيما يتعلق بما جاء في سؤال
العضو حول اعفاء من يرغب باالستحواذ على
االسهم من تقديم العرض االلزامي ،نود ان نبني
بأن شركة الغانم التجارية (وكما هو معلن عنه
في البورصة) تقدمت الى بنك الكويت املركزي
بتاريخ  1 / 7و 2019 / 1 / 20ألخذ املوافقة على
زيادة نسبة ملكيتها في اسهم البنك املشار اليه
من  %7.42الى  ،%33.0حيث وافق مجلس ادارة
بنك الكويت املركزي بجلسته املنعقدة بتاريخ
 2019/1/29ع�ل��ى ط�ل��ب ال�ش��رك��ة م��ع توجيهها
نحو اتخاذ االج��راءات الالزمة مع هيئة اسواق
املال وبورصة الكويت .وبذات التاريخ قام البنك
املركزي ايضا بإخطار هيئة اس��واق امل��ال بهذه
امل��واف�ق��ة .وم��ن ال��واض��ح ان موافقة بنك الكويت
امل��رك��زي لتلك الشركة ج��اءت قبل ت��اري��خ اع�لان
الهيئة العامة لالستثمار رغبتها في البيع.
واكد بنك الكويت املركزي للشركة املشار اليها
ان النسبة التي وافق عليها مجلس ادارة البنك
في  %33وال يجوز تجاوزها.

أم��ا ب�ش��أن بيع الهيئة لحصتها ف��ي البنك،
ف ��إن امل�ش�ت��ري ت �ق��دم ب �ع��رض ل �ش��راء كامل
مساهمة الهيئة العامة لالستثمار في بنك
الخليج بسعر  280ف�ل�س��ا ،وت��م ال�ت�ف��اوض
م �ع��ه ب �ه ��ذا ال� �ش ��أن وب� �ي ��ان أه �م �ي��ة إض��اف��ة
عالوة ،خصوصًا أن مساهمة الهيئة العامة
ل�لاس �ت �ث �م��ار ف ��ي ب �ن��ك ال�خ�ل�ي��ج ت�ب�ل��غ نسبة
 .%16.081وعليه فقد تقدم املشتري بسعر
ابتدائي آخر قدره  300فلس كحد أدنى على
أن يتم البيع حسب إج ��راءات الهيئة العامة
لالستثمار ،وهو أن يكون البيع حسب املزاد
العلني وبسعر ابتدائي ُيحدد بمتوسط من
تاريخ توقيع االتفاقية الى يوم املزاد العلني،
وق��د بلغ متوسط السعر االبتدائي (افتتاح
املزاد)  312فلسا للسهم.
وأفادت الهيئة انه قد تم إجراء املزاد العلني
ف��ي ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت ي��وم األرب �ع��اء امل��واف��ق
 ،24/7/2019وت �م��ت ت��رس �ي��ة امل� � ��زاد على
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امل �ش �ت��ري (ش��رك��ة ال �غ��ان��م ال �ت �ج��اري��ة) ل�ع��دم
مشتر آخر لدى البورصة ،وذلك بسعر
تقدم
ٍ
 312فلسا للسهم.
وق��ال��ت ه�ي�ئ��ة االس �ت �ث �م��ار :أم ��ا ب �ش��أن طلب
«ب�ي��ان��ات جميع األط ��راف ،ومنها املشتري
وال � � ��دراس � � ��ة ال� �ش ��ام� �ل ��ة وال � �ع � ��وائ � ��د امل ��ال �ي ��ة
واالس �ت �ث �م��اري��ة ،وامل ��رف� �ق ��ات وامل �س �ت �ن��دات
واملراسالت مع كل الجهات ،ورأي وقرارات
ال �ج �ه��ات ذات ال �ص �ل��ة واألم � ��ور التنظيمية
واإلشرافية والرقابية لكل من الهيئة العامة
لالستثمار وبنك الكويت املركزي والشركة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار وه�ي�ئ��ة أس ��واق امل��ال
وش ��رك ��ة ال �ب ��ورص ��ة وك� ��ل ج �ه��ة ل �ه��ا ص�ل��ة
ب��امل��وض��وع وم �ي��زان �ي��ات امل �ت �ق��دم�ين» ،ففي
م��ا يتعلق بطلب ب�ي��ان��ات جميع األط ��راف،
وم�ن�ه��ا امل�ش�ت��ري وال ��دراس ��ة ال�ش��ام�ل��ة لبيع
مساهمة الهيئة العامة لالستثمار في بنك
الخليج ،واملرفقات واملستندات واملراسالت
م��ع ك��ل ال �ج �ه��ات ،ي��رج��ى ال�ع�ل��م ب��أن الهيئة
العامة لالستثمار غير ملزمة بتزويد مقدم
ال� �س ��ؤال ب��امل �س �ت �ن��دات أو أوراق أو وث��ائ��ق
ً
عمال بطلب التفسير رقم  3/2004جلسة
.22/4/2005
وفي ما يتعلق بقرارات الجهات ذات الصلة
واألمور التنظيمية واإلشرافية والرقابية لكل
من الهيئة العامة لالستثمار وبنك الكويت
امل ��رك ��زي وال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار
وه �ي �ئ��ة أس � � ��واق امل� � ��ال وش ��رك ��ة ال �ب��ورص��ة
وك��ل جهة لها صلة باملوضوع وميزانيات
املتقدمني ،نود أن نطمئن العضو املوقر بأن
الهيئة قد راعت القواعد املهنية ،واإلجراءات
املعتمدة عند بيع مساهماتها.
وب� ّ�ي �ن��ت أن ��ه ف ��ي م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ط�ل��ب ال �ع��وائ��د
امل��ال�ي��ة امل�ح�ق�ق��ة ،ف�ق��د حققت الهيئة العامة
ل�لاس �ت �ث �م��ار أرب ��اح ��ًا ت �ق��در ب �ح��وال��ي 46.7
مليون دي�ن��ار كويتي تشمل ال��رب��ح املحقق
من ناتج البيع مع األرب��اح النقدية املستلمة
خالل فترة املساهمة.

أسباب وراء الصفقة

حددت هيئة االستثمار  7اسباب جراء عملية البيع فيما يلي:
■ يعتبر قرار البيع متماشيًا مع االستراتيجية املتبعة من قبل الهيئة العامة
لالستثمار.
■ حيث يعد ذلك تماشيًا مع توجهات وسياسة الدولة نحو تعزيز مساهمة
ال �ق �ط��اع ال �خ��اص وال�ت�خ�ف�ي��ف ال �ت��دري �ج��ي م��ن ه�ي�م�ن��ة ال ��دول ��ة ع �ل��ى ال�ن�ش��اط
االقتصادي العام.
■ كما أن ذلك يفتح املجال للقطاع الخاص ويشجع قوى السوق.
■ عملية بيع مساهمات الهيئة العامة لالستثمار ج��زء أساسي من عملية
إصالح اقتصادي شامل ودعم للتوجه الحالي للحكومة.
■ ت�ع�م��ل ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار ع �ل��ى ج ��ذب رؤوس األم� � ��وال وت��وط�ين
االستثمار عن طريق خلق فرص استثمارية للمدخرين وتمويلية للبنوك.
■ ومن الجدير بالذكر أن عملية بيع مساهمات الهيئة العامة لالستثمار تأتي
متماشية مع توصية مجلس األمة في جلسته املنعقدة بتاريخ 3/12/2014
ب�ش��أن ض ��رورة ت �ح��ول ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار م��ن مستثمر م�ب��اش��ر إل��ى
مستثمر غير مباشر.
■ ومتوافقة مع الخطة االنمائية الخمسية  ،2019/2020 – 2015/2016والتي
من ضمن أهدافها :دعم وتوسيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمة القطاع
الخاص في الناتج املحلي والتي وافق عليها مجلس األمة في فبراير .2015
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«الغرفة» تستضيف الملتقى اإلقليمي إلصالح بيئة األعمال العربية

الغانم :لتفعيل دور القطاع الخاص بالتنويع االقتصادي
ق ��ال رئ �ي��س غ��رف��ة ت �ج��ارة وص�ن��اع��ة
ال� �ك ��وي ��ت ع� �ل ��ي ال� �غ ��ان ��م إن امل��رح �ل��ة
امل �ق �ب �ل��ة ت �ت �ط �ل��ب ج � �ه� ��ودًا م �ض��اع �ف��ة
حتى تتقدم الكويت بشكل أكبر في
تقرير «البدء باألعمال» الصادر عن
البنك الدولي.
ج � ��اء ك �ل��ام ال� �غ ��ان ��م ل � ��دى اس �ت �ق �ب��ال��ه
أم ��س غ �س��ان ال �خ��وج��ة امل�م�ث��ل املقيم
ملجموعة البنك ال��دول��ي في الكويت،
ود .رياض الفرس مدير العمليات في
البنك الدولي ،بحضور رباح الرباح
 امل��دي��ر ال �ع��ام ،وم��اج��د ج�م��ال ال��دي��نم�س�ت�ش��ار ال �غ��رف��ة ،ف��ي إط� ��ار تسليم
ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي ل�ن�س�خ��ة م ��ن «ت�ق��ري��ر
البدء باألعمال  »2020للغرفة.
وأكد الغانم أهمية تفعيل دور القطاع
ال� �خ ��اص ب �ش �ك��ل ف �ع �ل��ي ف ��ي ال�ع�م�ل�ي��ة
ال �ت �ن �م��وي��ة وال� �ت� �ن ��وع االق� �ت� �ص ��ادي،
م �ش �ي �دًا ب ��ال ��دور ال �ك �ب �ي��ر ال � ��ذي لعبه
البنك الدولي في إع��داد هذا التقرير
واالس �ت �ف��ادة م��ن خ �ب��رات��ه ،ك�م��ا أش��اد
بالجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة
تشجيع االستثمار املباشر.
وأع � � � ��رب ال� �غ ��ان ��م ع� ��ن ارت � �ي� ��اح� ��ه م��ن
ال�ن�ت��ائ��ج ال �ت��ي حققتها ال �ك��وي��ت في
هذا الشأن ،والتي تتلخص في تمركز
ال �ك��وي��ت ل�ل�م��رة األول� ��ى ض�م��ن ال��دول
ال �ع �ش��ر األك � �ث ��ر ت �ح �س �ن��ًا ف ��ي م��ؤش��ر
سهولة ممارسة أنشطة األعمال لعام
 2020من أصل  190دولة.
ول� �ف ��ت ال � ��ى أه �م �ي��ة ت �ط��وي��ر ال �ن �ظ��ام
ال �ت �ع �ل �ي �م��ي ف� ��ي ال� � �ب �ل��اد ،م� ��ؤك � �دًا أن
ً
ال �ط��ري��ق م ��ا زال ط ��وي�ل�ا ،وال �ت �ح��دي
م��ا زال ش��اق��ًا ،إذ ال ن ��زال ف��ي ح��اج��ة
إل � ��ى أق� �ص ��ى درج� � � ��ات ال� �ت� �ع ��اون ف��ي
إط ��ار امل�ن�ه��ج امل��وض��وع��ي وال�ح�م��اس

خالد الخالد مترئسا االجتماع

في اجتماعها الخامس لعام 2019

«التجارة والنقل» بحثت عراقيل
دخول المنتجات إلى السعودية

علي الغانم مستقبالً ممثل البنك الدولي في الكويت

¶ أشاد بالجهود المبذولة من البنك الدولي
وهيئة تشجيع االستثمار المباشر
¶ أهمية تطوير النظام التعليمي في البالد..
والطريق طويل والتحدي شاق
¶ المرحلة المقبلة تتطلب جهوداً مضاعفة
لتقدم الكويت في مؤشر«البدء باألعمال»
الوطني.
ب��دوره ،أش��اد خوجة بجهود الغرفة
وت�ع��اون�ه��ا غ�ي��ر امل�ت�ن��اه��ي م��ع البنك

ال ��دول ��ي م ��ن خ �ل�ال ال �ل �ج �ن��ة ال��دائ �م��ة
ل �ت �ح �س�ي�ن ب �ي �ئ ��ة األع� � �م � ��ال وت �ع ��زي ��ز
ال �ت �ن��اف �س �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت ف ��ي سبيل

إع � ��داد ه ��ذا ال �ت �ق��ري��ر ،م��ؤك �دًا أن ه��ذا
ال �ع �م��ل امل �ش �ت��رك وت �ض��اف��ر ال �ج �ه��ود
ً
يعدان مثاال يحتذى.
وق � � ��دم خ� ��وج� ��ة ش � �ك� ��ره إل� � ��ى ال �غ��رف��ة
ع �ل��ى اس �ت �ض��اف �ت �ه��ا مل�ل�ت�ق��ى ال �ك��وي��ت
اإلقليمي حول إصالح بيئة األعمال
ف ��ي ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ال� ��ذي سينعقد
ف��ي مقرها بتاريخ  9ديسمبر 2019
ب �م �ش��ارك��ة ع��رب �ي��ة رف �ي �ع��ة امل �س �ت��وى،
ح� �ي ��ث س� �ي� �ج ��ري م� ��ن خ �ل�ال� ��ه ع ��رض
م��ا توصلت إل�ي��ه ال ��دول العربية من
جهود في تحسني بيئة األعمال.
وأش ��ار إل��ى أن��ه ج��ار ال�ع�م��ل اآلن مع
حكومة الكويت على ما يسمى بإطار
ال�ش��راك��ة الوطنية م��ع البنك ال��دول��ي
خالل األعوام الخمسة القادمة ،وهي
مبنية ع�ل��ى خ�ط��ة التنمية الوطنية
.2025 - 2020

عقـدت لجنة التجارة والنقل املنبثقة عـن مجلـس
إدارة غرفــة تجــارة وصناعـــــة الكويــــت اجتماعها
الخامس لعام  ،2019أمس ،برئاسة خالد الخالد
وب �ح �ض��ور ال� �س ��ادة أع� �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة ،ف ��ي إط ��ار
لقاءاتها الدورية في مبنى الغرفة.
وسلطت اللجنة الضوء على عدد من املواضيع
املدرجة على جدول أعمالها ،أبرزها االطالع على
امل �ع��وق��ات وال �ص �ع��وب��ات ال �ت��ي ت��واج��ه ال�ش��رك��ات
املحلية املصنعة للحوم وال��دواج��ن ومنتجاتها
واألدوية واألجهزة الطبية ،ومنها العراقيل التي
تواجههم أث�ن��اء دخ��ول االرس��ال�ي��ات ال��ى اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ،وذل� ��ك وف ��ق االش �ت��راط��ات
واإلج� ��راءات املستحدثة م��ن قبل الهيئة العامة
للغذاء والدواء في اململكة.
وقد أك��دت اللجنة على أهمية تنفيذ ما ورد في
ب�ن��ود االت�ف��اق�ي��ة االق�ت�ص��ادي��ة الخليجية املبرمة
ف��ي دي�س�م�ب��ر  ،2001ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال�ع�م��ل على
متطلبات السوق الخليجية املشتركة ،األمر الذي

اطلعت على المعوقات
التي تواجه شركات اللحوم
واألدوية المحلية
سيسهم ف��ي ف�ت��ح األس� ��واق الخليجية بعضها
مع بعض وحرية حركة عوامل اإلنتاج والسلع
وال�خ��دم��ات ب�ين دول امل�ج�ل��س ،م��ا يعد أح��د أهم
أهداف عملية التكامل االقتصادي الخليجي.
وأشارت اللجنة إلى أهمية قيام الغرفة باملتابعة
والتنسيق م��ع ك��ل الجهات املعنية ب��ال��دول��ة في
ت�س��ري��ع وت �ي��رة ال�ع�م��ل ال �ت �ج��اري ،ودع ��م ال�غ��رف��ة
الكامل وفق إمكاناتها املتاحة لكل ما يصب في
خدمة قطاع األعمال الكويتي.

حرصا ً على حماية المواطنين وأموالهم

«المركزي» عن عمليات النصب العقاري:

نبهنا رغم عدم مسؤوليتنا
قال بنك الكويت المركزي إنه نبه كالً من النيابة العامة ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال،
قبل وقوع عمليات النصب واالحتيال بمشاريع عقارية من قبل مجموعة من الشركات واألفراد ،رغم عدم
وجود مسؤولية رقابية لـ«المركزي» على الشركات العقارية المروجة للعروض العقارية ،كونها ليست من
المؤسسات الخاضعة لرقابته إضافة إلى عدم اختصاصه بتتبع األموال والحجز عليها سواء محلياً أو دولياً
كونها تندرج في اختصاصات النيابة العامة ،مشيراً إلى أن تنبيهه تلك الجهات التخاذ ما تراه مناسباً جاء
من حرصه على حماية المواطنين وأموالهم.
واض ��اف امل��رك��زي ف��ي رده ع�ل��ى س ��ؤال برملاني
للنائب شعيب املويزري حول تحقق «املركزي»
من قيام البنوك املعنية بابالغ وحدة التحريات
املالية ع��ن وج��ود شبهة غسل أم��وال أو اتخاذ
أي إجراءات وفق التزامات قانون غسل األموال،
أن ت �ن �ب �ي �ه��ه ل� �ه ��ذه امل �ش �ك �ل��ة ج� ��اء ان �ط�ل�اق ��ًا م��ن
مسؤوليته االجتماعية وحرصه على املصلحة
ال �ع��ام��ة ،ب��اع�ت�ب��ار أن م�س��ؤول�ي��ة اخ �ط��ار وح��دة
ال�ت�ح��ري��ات امل��ال�ي��ة الكويتية ع��ن وج ��ود شبهة
غسل أم��وال تقع على عاتق املؤسسات املالية
واألعمال واملهن غير املالية املحددة.
وأضح أنه خاطب كال من النيابة العامة بكتاب
بتاريخ /2016/01 20ووزارة التجارة بتاريخ
/2016/04 25وه �ي �ئ��ة أس� � ��واق امل � ��ال ب �ت��اري��خ
/2019/04 26بالتنويه إلى ما أشار إليه اتحاد
ال�ع�ق��اري�ين واإلع�ل�ان��ات امل�ن�ش��ورة ف��ي الصحف
ال�ي��وم�ي��ة وامل��واق��ع اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ب�ش��أن ع��روض
ع�ق��اري��ة ب�م�ض�م��ون اس�ت�ث�م��اري خ ��ارج الكويت
ع��ن ط��ري��ق دف �ع��ات م�ق��دم��ة ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي بناء
ب�ع��ض امل �ش��اري��ع ال �ع �ق��اري��ة ب��ادع��اء ان مالكها
ومستثمريها من كبار الشخصيات بالكويت
وبادرارها لعوائد مضمونة بنسب مرتفعة.

نزاعات قانونية
وأض��اف أن تلك ال�ع��روض اعطت دالل��ة واضحة
ع �ل ��ى ع � ��دم م �ن �ط �ق �ي �ت �ه��ا وال � �ش� ��ك ف� ��ي ص �ح �ت �ه��ا،
وتنبئ باحتماالت ضياع استثمارات املواطنني
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ورؤوس أم ��وال� �ه ��م ف� ��ي م �ث ��ل ت�ل��ك
ً
ال �ع��روض ،ف�ض�لا ع�م��ا يمكن ان يتسبب ب��ه من
اضرار بالسوقني املالية والعقارية ،وما سيؤدي
إل�ي��ه م��ن ال��دخ��ول ف��ي ن��زاع��ات قانونية ب�ين هذه
الشركات واملواطنني ،وذلك التخاذ تلك الجهات
ما تراه مناسبًا في هذا الشأن ،وحرصًا من بنك
الكويت املركزي على حماية املواطنني وأموالهم.
وعن جهود البنك بمتابعة العمليات املشبوهة،
وع ��ن م ��دى ال� �ت ��زام وح � ��دات ال �ج �ه��از امل�ص��رف��ي
ب �م �ت��اب �ع��ة ال �ع �م �ل �ي��ات امل �ش �ب��وه��ة وف� ��ق أح �ك��ام
قانون مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب،
أوض��ح أن��ه م��وض��وع ي��ول�ي��ه أه�م�ي��ة خ��اص��ة في

اطار جهوده للمحافظة على االستقرار املالي،
ح�ي��ث س�ب��ق ق�ي��ام��ه ب ��دور ف�ع��ال ض�م��ن الجهود
ال�ت��ي بذلتها دول��ة ال�ك��وي��ت ف��ي م�ج��ال االل�ت��زام
بمتطلبات ال �ض��واب��ط وامل�ع��اي�ي��ر ال�ت��ي أقرتها
م�ج�م��وع��ة ال�ع�م��ل امل��ال��ي  FATFوامل �ع �م��ول بها
ف��ي معظم دول ال�ع��ال��م ،وال�س�ع��ي نحو مواكبة
القوانني واللوائح والتعليمات للتطورات التي
ُ
تشهدها تلك املعايير الدولية ،حيث كللت هذه
الجهود بصدور القانون رق��م  106لسنة 2013
بشأن مكافحة غسل األم��وال وتمويل اإلره��اب،
ُ
الذي نشر بالجريدة الرسمية في /26/5،2013
وال ��ذي تضمن م ��واد م�ل��زم��ة ل�لإخ�ط��ار م��ن قبل
املؤسسات املالية واألع�م��ال واملهن غير املالية
امل�ح��ددة ع��ن مثل ه��ذه العمليات التي تنطوي
ع �ل��ى م �خ��اط��ر ت �م��س ال �ن �ظ��ام امل ��ال ��ي وم�ص��ال��ح
املواطنني من ناحية وتؤثر في السمعة املالية
لدولة الكويت من ناحية أخرى.
وأض � ��اف أن ��ه أي �ض��ًا ش� ��ارك ف ��ي إع � ��داد ك ��ل م��ن:
ال�لائ�ح��ة التنفيذية ل�ل�ق��ان��ون امل��ذك��ور ،وإن�ش��اء
وحدة التحريات املالية الكويتية ،وكذلك إصدار
ال �ق��رار ال� ��وزاري ب��ال�لائ�ح��ة التنفيذية الخاصة
بتنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس األمن
بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة
امل�ت�ع�ل��ق ب�م�ك��اف�ح��ة اإلره � ��اب وت �م��وي��ل ان�ت�ش��ار
أسلحة الدمار الشامل.
وأوضح أنه وفقًا للمادة  12من القانون سالف
ال��ذك��ر ،ال�ت��ي تنص على أن «ت�ل�ت��زم املؤسسات
امل��ال �ي��ة واألع� �م ��ال وامل �ه��ن غ�ي��ر امل��ال �ي��ة امل �ح��ددة
ب��إخ �ط��ار ال ��وح ��دة دون ت��أخ �ي��ر أي م�ع��ام�ل��ة أو
أي محاولة إلج��راء املعاملة بصرف النظر عن
قيمتها ،إذا اشتبهت أو ت��واف��رت دالئ��ل كافية
لالشتباه في أن تلك املعامالت تجري بأموال
متحصلة من جريمة أو أم��وال مرتبطة أو لها
عالقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات
غ�س��ل أم ��وال أو ت�م��وي��ل إره� ��اب» ،ف��إن��ه بالتالي
تقع مسؤولية إخطار وح��دة التحريات املالية
الكويتية ع��ن وج��ود شبهة غسل األم��وال على
عاتق امل��ؤس�س��ات املالية واألع �م��ال وامل�ه��ن غير
املالية املحددة ،وذلك حال اشتباه أي منها في

وجود عمليات مشبوهة تمت أو هناك محاولة
إلجرائها من قبل أي من عمالئها أو املتعاملني
معها.

مكافحة غسل األموال
وذك� � ��ر أن م� �ه ��ام ال� �ج� �ه ��ات ال ��رق ��اب� �ي ��ة ف ��ي ه��ذا
الخصوص والتي من بينها «املركزي» وفقًا ملا
ورد بأحكام املادة  14من القانون رقم  106لسنة
 2013في ش��أن مكافحة غسل األم��وال وتمويل
اإلره��اب والتي تنص على أن «تتولى الجهات
الرقابية أعمال التنظيم والرقابة واإلشراف في
م��ا يتعلق ب��ال�ت��زام امل��ؤس�س��ات املالية للشروط
امل � �ن � �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف � ��ي ال � �ق� ��ان� ��ون والئ �ح �ت ��ه
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وال � �ق� ��رارات ال ��وزاري ��ة وال�ت�ع�ل�ي�م��ات
ذات ال � �ص � �ل � ��ة ،»...وب ��ال� �ت ��ال ��ي ف � ��إن «امل � ��رك � ��زي»
كسلطة إشرافية ورقابية يتولى مهمة إصدار
ال�ت�ع�ل�ي�م��ات ال�ل�ازم ��ة إل ��ى ال �ج �ه��ات ال�خ��اض�ع��ة
لرقابته ،وم��ن ث��م التحقق م��ن م��دى ال�ت��زام تلك
ال �ج �ه��ات وه� ��ي (ال� �ب� �ن ��وك ،ش ��رك ��ات ال �ص��راف��ة،

وش� ��رك� ��ات ال �ت �م ��وي ��ل) ب ��أح� �ك ��ام ه � ��ذا ال �ق��ان��ون
وال �ق��رارات ال��وزاري��ة والتعليمات ال�ص��ادرة من
بنك الكويت املركزي ذات العالقة.
وأشار إلى انه يتم إجراء مهام تفتيش مستمرة
ع �ل��ى ال� ��واح� ��دات ال �خ��اض �ع��ة ل��رق��اب �ت��ه ف ��ي ه��ذا
ال�خ�ص��وص ،وت�ت��م متابعة م��ا تسفر عنه هذه
امل�ه��ام إلج ��راء ال�ت�ص��وي�ب��ات ال�لازم��ة واملطلوبة
حال ما تبني وجود مخالفات أو مالحظات لدى
أي منها ،كما يتم توقيع ال �ج��زاءات املناسبة
وفق أحكام املادة  15من القانون رقم  106لسنة
 2013ال� �ص ��ادر ب �ش��أن م�ك��اف�ح��ة غ �س��ل األم� ��وال
وتمويل اإلرهاب ،إذا ما تطلب األمر ذلك.
وفي إجابته عن إج��راءات بنك الكويت املركزي
ب �ش��أن ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع ال �ج �ه��ات امل �ع �ن�ي��ة لتتبع
األم � ��وال وال �ح �ج��ز ع�ل�ي�ه��ا م�ح�ل�ي��ًا ودول� �ي ��ًا ،ق��ال
«امل��رك��زي» إن إج ��راءات تتبع األم ��وال والحجز
عليها ت�ق��ع ع�ل��ى ع��ات��ق ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ،وذل��ك
وف �ق ��ًا مل ��ا ت �ن��ص ع �ل �ي��ه امل� � ��ادة  21م ��ن ال �ق��ان��ون
رق��م  106ل�س�ن��ة  2013ف��ي ش��أن م�ك��اف�ح��ة غسل
األم ��وال وتمويل اإلره ��اب ،التي تنص على أن
«ت�ت��ول��ى النيابة ال�ع��ام��ة دون غيرها التحقيق
وال �ت �ص��رف واالدع � ��اء ف��ي ال �ج��رائ��م امل�ن�ص��وص
عليها في القانون ،وتختص محكمة الجنايات
بنظر ه��ذه ال �ج��رائ��م» ،كما تنص امل ��ادة  23من
القانون املذكور على أن «تتبادل النيابة العامة
طلبات التعاون ال��دول��ي مع الجهات األجنبية
املختصة في األمور الجزائية في مجال جرائم
غ�س��ل األم � ��وال أو ال �ج��رائ��م األص�ل�ي��ة أو ج��رائ��م

رقابة التحويالت المشبوهة
عن دوره بإخطار البنوك املحلية برقابة التحويالت املالية املشبوهة من حسابات الشركات
العقارية املشكو بحقها والتحفظ عليها ملنع جرائم غسل األموال قبل حدوثها ،أفاد «املركزي»
بأن تعلمياته الصادرة بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب سالفة الذكر قد نظمت
العمليات املصرفية املتعلقة بالتحويالت الخارجية واملحلية ،سواء الصادرة أو الواردة ،وبموجب
ه��ذه التعلميات ،فإنه من ال�ض��رورة الحصول على معلومات كاملة ودقيقة عن ام��ر التحويل
واملستفيد منه ،على أن تبقى هذه املعلومات مرفقة بالتحويل أو الرسائل ذات الصلة ضمن
سلسلة الدفع بكل مراحلها.
وف��ي ح��ال ع��دم تمكن البنوك من االل�ت��زام باملتطلبات ال��واردة بتلك التعليمات يتوجب عليها
االمتناع عن تنفيذ التحويل ،وكذلك يتعني على البنوك مراعاة االلتزام بكل متطلبات التجميد
وحظر التعامل مع اي من االشخاص أو الكيانات او املجموعات الذين تدرج اسماؤهم بقوائم
لجان العقوبات وف��ق ق��رارات مجلس األم��ن بموجب الفصل السابع من ميثاق االم��م املتحدة
املتعلق بمكافحة االره��اب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ،وذلك في نطاق التعامالت
املتعلقة بالتحويالت االلكترونية.

◄ خاطبنا
النيابة العامة
و«التجارة»
تمويل اإلره��اب ،وذلك بالنسبة إلى املساعدات
واإلن � � ��اب � � ��ات ال� �ق� �ض ��ائ� �ي ��ة وت� �س� �ل� �ي ��م امل �ت �ه �م�ي�ن
واملحكوم عليهم ،والطلبات املتعلقة بتحديد
األم � ��وال أو ت�ت�ب�ع�ه��ا أو ت�ج�م�ي��ده��ا ،أو الحجز
عليها أو مصادرتها ،وذل��ك كله وف��ق القواعد
التي تقررها االتفاقيات الثنائية أو املتعددة
االط ��راف ال�ت��ي ص��دق��ت عليها دول��ة ال�ك��وي��ت او
وفقًا ملبدأ املعاملة باملثل» .وعليه ،فإنه ليس من
اختصاص بنك الكويت امل��رك��زي تتبع األم��وال
وال�ح�ج��ز عليها ،س ��واء محليًا أو دول �ي��ًا ،وف��ق
أحكام القانون املشار إليه.

تصنيف مخاطر العمالء
ّأم��ا باإلجابة عن السؤال :بعد انتشار ظاهرة
ال �ن �ص��ب ال �ع �ق��اري وغ �س��ل األم� � ��وال ل�ل�ش��رك��ات
ال �ع �ق��اري��ة ال �ت��ي ص��رح��ت ب �ه��ا وزارة ال �ت �ج��ارة
وال�ص�ن��اع��ة ف��ي وس��ائ��ل اإلع �ل�ام امل�خ�ت�ل�ف��ة ،هل
صنفت حسابات الشركات العقارية في البنوك
املحلية التي تخضع تحت سلطة بنك الكويت
امل��رك��زي بأنها عالية املخاطر؟ ق��ال «امل��رك��زي»
إن ال�ب�ن��وك ت�ق��وم بتصنيف امل�خ��اط��ر للعمالء،
س��واء ك��ان��وا ش��رك��ات عقارية أو ت�ج��اري��ة ..إل��خ،
أو أف ��رادًا طبيعيني ب�ن� ً
�اء على معايير محددة
وف �ق ��ًا إلج � � � ��راءات ك ��ل ب �ن��ك ع �ل��ى ح � ��دة ،وال �ت��ي
ت �ت �ض �م��ن ت �ص �ن �ي��ف ال �ع �م�ل�اء ح �س��ب امل �خ��اط��ر
املرتبطة بغسل األم��وال وتمويل اإلره��اب إلى
ثالثة مستويات ه��ي :ذوو مخاطر مرتفعة أو
متوسطة أو منخفضة ،وي�ت��أك��د بنك الكويت
امل ��رك ��زي م��ن خ�ل�ال م �ه��ام ال�ت�ف�ت�ي��ش ال �ت��ي تتم
على تلك البنوك ،من مدى التزامها بتصنيف
ال �ع �م�ل�اء وف �ق��ًا ل�ل�م�خ��اط��ر امل� �ح ��ددة ب��ال �ق��ان��ون
وال �ت �ع �ل �ي �م��ات ال � �ص� ��ادرة ب �ه ��ذا ال � �ش� ��أن ،ح�ي��ث
ت�ن��ص التعليمات ال �ص��ادرة ع��ن ب�ن��ك الكويت
املركزي بتاريخ /23/7 2013واملحدثة بتاريخ
/14/5 2019بأنه «يتعني على جميع البنوك
العاملة ف��ي الكويت االل �ت��زام بتحديد وتقييم
امل �خ��اط��ر امل��رت �ب �ط��ة ب �غ �س��ل األم � � ��وال وت �م��وي��ل
اإلره��اب ووض��ع األنظمة إلدارة املخاطر لديه
وتقييم درجة املخاطر التي يتعرض لها البنك
(األن� ��واع املختلفة م��ن ال�ع�م�لاء ال��ذي��ن يتعامل
م�ع�ه��م ال �ب �ن��ك ،ال �ب �ل��دان وامل �ن��اط��ق ال�ج�غ��راف�ي��ة
ال�ت��ي ي�ت��م تنفيذ أي م��ن ال�ت�ع��ام�لات م��ن خ�لال
تلك البنوك وكذلك املنتجات والخدمات التي
يتم تقديها لعمالئهم) ،ويتم تقسيم درج��ات
امل �خ��اط��ر ال� ��ى ث�ل�اث ��ة م �س �ت��وي��ات (م�ن�خ�ف�ض��ة،
م �ت��وس �ط��ة ،م��رت �ف �ع��ة) م ��ع وض � ��ع االج � � � ��راءات
املناسبة والالزمة ملراقبة وادارة املخاطر بهدف
الحد من تأثيرها على نشاط البنك».

و«أسواق
المال»
بعد إعالنات
الشركات
العقارية
في الصحف
◄ تتبع األموال
والحجز عليها
ً
ً
ودوليا
محليا
ال يندرجان
ضمن
اختصاصاتنا..
لدى النيابة
◄ إبالغ وحدة
التحريات
عن وجود
غسل أموال
مسؤولية
المؤسسات
المالية..
مهمتنا
التفتيش
والرقابة
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أعلنت شركة المباني
عن فوزها بجائزة العالمة
التجارية العالمية كأفضل
عالمة تجارية عن فئة
التطوير العقاري باإلضافة
إلى فوز األفنيوز بنفس
الجائزة عن فئة المراكز
التجارية للتسوق ،وكالهما
على الصعيد الوطني،
حيث ُمنحت هاتان الجائزتان
خالل حفل توزيع جوائز
العالمة التجارية العالمية
World Branding Awards
الذي أقيم أخيراً في قصر
كنسينغتون في لندن ،وهو
الحدث العالمي األرقى شأنا ً
الذي يعنى بتكريم العالمات
التجارية ،والذي شهد حصول
 318عالمة تجارية من  41بلداً
على لقب «أفضل عالمة
تجارية للعام».

«األفنيوز  -الكويت»

فازت بجائزة العالمة التجارية العالمية عن فئة التطوير العقاري

«المباني» تحقق إنجازين جديدين
 ..و«األفنيوز» يحصد جائزة أفضل عالمة ضمن المراكز التجارية
ج��رى ترشيح العالمات التجارية
من قبل أكثر من  230ألف مستهلك
ح � � � ��ول ال � � �ع� � ��ال� � ��م ،ح� � �ي � ��ث ي �خ �ض��ع
ً
ال�ف��ائ��زون للتحكيم ك�لا على حدة
م ��ن خ�ل�ال ث�ل�اث��ة م� �س ��ارات :تقييم
العالمة التجارية ،وأبحاث السوق
االستهالكية ،وتصويت الجمهور
ّ
ع� �ب ��ر اإلن� � �ت � ��رن � ��ت .ي � �ش� ��ار إل � � ��ى أن
ّ
تصويت املستهلكني يشكل نسبة
 70ف ��ي امل �ئ��ة م ��ن ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ق�ي�ي��م،
علمًا بأنه يمكن اختيار فائز واحد
فقط ضمن كل فئة لكل بلد.
وح�ص��دت ك��ل م��ن «ب�ك�ين ت��ون��ج رن
تانج» و«تشاي لي وون» و«كوكو»
و«ه ��اي� �ن ��ز» و«آي � �ك� �ي ��ا» و«ل �ي �ج��و»
و«ن �ت �ف �ل �ي �ك��س» و«ن �ي��وت��روج �ي �ن��ا»
و«سبوتيفاي» و«ياكولت» جوائز
على الصعيد العاملي.
وأعربت شركة املباني عن سعادتها
بحصولها على ه��ذه ال�ج��ائ��زة من
بني العديد من الشركات املشاركة،
ً
وال �ت��ي ت�ع�ت�ب��ر دل �ي�ل�ا ع�ل��ى نموها
امل �س �ت �م��ر واه �ت �م��ام �ه��ا امل �ت��واص��ل
ب�ت�ق��دي��م ال� �ج ��ودة وأع �ل��ى امل�ع��اي�ي��ر
العاملية في املشاريع التي تمتلكها،
وتقديم حلول استثمارية مبتكرة
ت�ل�ب��ي ط �م��وح��ات ع �م�لائ �ه��ا ،وف ��وز
األف� �ن� �ي ��وز م ��ا ه ��و إال ت��أك �ي��د ع�ل��ى

جائزة أفضل عالمة
تجارية لـ«المباني»

جائزة أفضل عالمة
تجارية لـ«األفنيوز»

«األفنيوز -البحرين»

امل�س��اع��ي وال �ج �ه��ود امل �ب��ذول��ة التي
ت �ت �ب �ع �ه��ا اإلدارة إلض� ��اف� ��ة ق�ي�م��ة
مل �س��اه �م �ي �ه��ا وأص � �ح� ��اب امل �ص��ال��ح
ف ��ي ج �م �ي��ع أن �ش �ط �ت �ه��ا وأع �م��ال �ه��ا،

ك �م��ا أن ن �ي��ل ه� ��ذه ال� �ج ��وائ ��ز ع��ام��ًا
ب�ع��د ع��ام م��ا ه��و إال نتيجة ال�ت��زام
األفنيوز املستمر بالتميز من خالل
ال �ت �ص �م �ي��م امل �ب �ت �ك��ر ،وامل� �س ��اح ��ات

ال ��واس� �ع ��ة ،وال� �ع�ل�ام ��ات ال �ت �ج��اري��ة
العاملية املتنوعة التي يتضمنها،
وال �خ��دم��ات ال �ت��ي ي��وف��ره��ا ل ��رواده
لتقديم أفضل تجربة تسوق لهم.

وقال ريتشارد رولز رئيس مجلس
إدارة «وورلد براندينج فوروم» في
ّ
هذا السياق« :تشكل هذه الجوائز
اع �ت��راف��ًا ب��ال �ج �ه��د ال� � ��دؤوب ل�ل�ف��رق

التي تبني وتحافظ على حضور
ّ
التغير».
عالمتها في سوق دائمة
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال ج��ول �ي��ان أن��درس��ن
املدير اإلداري ل�ـ«وورل��د براندينج

في أكتوبر الماضي

خالل حفل تخ ُّرج ..برعاية الهاشل

دفعة سابعة من الكويتيين
الحديثي التخرّج إلى القطاع المصرفي
ت�ح��ت رع��اي��ة ال��دك �ت��ور م�ح�م��د يوسف
الهاشل محافظ بنك الكويت املركزي،
رئيس مجلس إدارة معهد ال��دراس��ات
امل �ص��رف �ي��ة ،أق � ��ام امل �ع �ه��د ح �ف��ل ت�خ��رج
م�ت��درب��ي ب��رن��ام��ج «ت��أه�ي��ل الكويتيني
ح��دي �ث��ي ال �ت �خ��رج ل�ل�ع�م��ل ف��ي ال�ق�ط��اع
املصرفي»  -الدفعة السابعة ،في فندق
س�ي�م�ف��ون��ي س �ت��اي��ل ،وذل ��ك م �س��اء أول
م ��ن أم � ��س ،وق� ��د ح �ض��ر ال �ح �ف��ل ن�خ�ب��ة
م ��ن ال �ق �ي��ادي�ي�ن وامل ��دي ��ري ��ن ال �ع��ام �ل�ين
ف��ي ال�ق�ط��اع امل �ص��رف��ي ،والشخصيات
ال �ع��ام��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى أع �ض��اء هيئة
ال� �ت ��دري ��ب وال �ت �ع �ل �ي��م وأول� � �ي � ��اء أم� ��ور
الخريجني.
وف��ي كلمة أل�ق��اه��ا امل��دي��ر ال �ع��ام ملعهد
ال��دراس��ات املصرفية األستاذ الدكتور
ي� �ع� �ق ��وب ال� �س� �ي ��د ي� ��وس� ��ف ال ��رف ��اع ��ي،
ّ
وض� � ��ح ف �ي �ه��ا أن ه � ��ذا ال �ب ��رن ��ام ��ج ه��و
أح��د ب��رام��ج م �ب��ادرة ك�ف��اءة ال�ت��ي أعلن
ع�ن�ه��ا م �ح��اف��ظ ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي
رئيس مجلس إدارة معهد ال��دراس��ات
امل �ص��رف �ي��ة ال ��دك� �ت ��ور م �ح �م��د ي��وس��ف
الهاشل ف��ي افتتاح املؤتمر املصرفي
العاملي «صياغة املستقبل» ،الذي ُعقد
ُ
ف ��ي س�ب�ت�م�ب��ر امل ��اض ��ي ،ح �ي��ث ت�ع�ت�ب��ر
ه��ذه امل �ب��ادرة مشروعًا وطنيًا لخدمة
أب�ن��اء ال�ك��وي��ت ،ون�م��وذج��ًا لالستثمار
في امل��وارد البشرية وتعزيز الكفاءات
ُ
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ،ت� �س ��اه ��م ف �ي �ه��ا وت��دع �م �ه��ا

الرفاعي متوسطاً الخريجين

جميع البنوك املحلية الكويتية بقيادة
بنك الكويت امل��رك��زي ،وب��ال�ت�ع��اون مع
معهد الدراسات املصرفية.
وي �ه��دف ه��ذا ال�ب��رن��ام��ج إل��ى توظيف
وت� � ��دري� � ��ب ال� � � �ك � � ��وادر ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ب �م��ا
ي��ؤه �ل �ه��م ل �ل �ع �م��ل ف ��ي ال� �ق� �ط ��اع امل��ال��ي
وامل �ص��رف��ي ،ل�ي�ك��ون��وا إح ��دى ال��دع��ائ��م
الرئيسية في التنمية لدولة الكويت،
كما أن هذا البرنامج يهدف إلى تأكيد
ال��دور االجتماعي للمصارف املحلية
ف��ي تنمية ال�ك��وادر البشرية الوطنية.

وت�ق��دم ال��رف��اع��ي بالشكر إل��ى محافظ
ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي رئ �ي��س مجلس
إدارة امل�ع�ه��د ال��دك �ت��ور محمد يوسف
ال� �ه ��اش ��ل ،وأع � �ض� ��اء م �ج �ل��س اإلدارة،
على دعمهم املستمر ألنشطة املعهد
بصفة عامة ،وعلى مبادرتهم الطيبة
لتنفيذ ه��ذا ال�ب��رن��ام��ج بصفة خاصة
س�ن��وي��ًا وب�ن�ج��اح .ك�م��ا أش ��اد ال��دك�ت��ور
ال ��رف ��اع ��ي ب ��ال ��دور االج �ت �م��اع��ي ال ��ذي
ت�ق��وم ب��ه امل �ص��ارف املحلية ف��ي تنمية
الكوادر البشرية الوطنية من الشباب

ف� � � � � � ��وروم» ف� � ��ي م� � �ع � ��رض ت �ع �ل �ي �ق��ه
ع�ل��ى األم� ��ر« :ي�ت�ع�ين ع�ل��ى ال�ع�لام��ة
التجارية الجيدة أن ت�ق��دم تجربة
مجدية لعمالئها ،وأن تبقى وثيقة
ال �ص �ل��ة ب �ه��م وت �ح��اف��ظ ف ��ي ال��وق��ت
ن �ف �س��ه ع �ل��ى ت �م �ي��زه��ا .إن ال �ع��ال��م
م �م �ت �ل��ئ ب ��ال� �ع�ل�ام ��ات ال� �ت� �ج ��اري ��ة،
لكن لكي ت�ك��ون ال�ع�لام��ة التجارية
متميزة ب��ال�ف�ع��ل ،عليها أن تتأكد
من أن الناس يعرفون الهدف منها.
أثبتت العالمات التجارية الفائزة
أنها وضعت املعايير التي يتعني
ع�ل��ى ال �ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة األخ��رى
ّ
االقتداء بها لتحقق األداء األفضل
على اإلطالق».
ي�ش��ار إل��ى أن ال�ج��وائ��ز ال�ت��ي بلغت
اآلن ع ��ام� �ه ��ا ال � � �س� � ��ادس ه � ��ي م��ن
تنظيم «وورل��د براندينج ف��وروم»،
املنظمة العاملية غير الربحية التي
ت�ك��رس ج�ه��وده��ا لتطوير معايير
ت�ك��وي��ن ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة .وت�ق��وم
املنظمة بتنظيم ورعاية مجموعة
م � ��ن ال � �ب � ��رام � ��ج ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة ،ك �م��ا
تتولى نشر أخبار تكوين العالمة
التجارية على موقعها اإللكتروني
الذي يصل إلى جمهور عاملي يضم
أكثر من  34.4مليون شخص.

امل �ت �م �ي��ز ح��دي �ث��ي ال� �ت� �خ ��رج ،ب��دع�م�ه��ا
ل�ه��ذا ال�ب��رن��ام��ج ال��وط�ن��ي ،كما شكرها
ع� �ل ��ى ث �ق �ت �ه��ا ف� ��ي م �ع �ه��د ال � ��دراس � ��ات
املصرفية بتكليفه ف��ي إع��داد وتنفيذ
ه��ذا البرنامج ،واإلي�م��ان بقدرته على
تلبية احتياجاتها املختلفة ،متمنيًا
أن يحقق املعهد طموحاتها وأن يكون
ً
أه�ل�ا ل�ت��زوي��ده��ا بكل م��ا يحتاجه هذا
ال �ق �ط��اع ال �ح �ي��وي وامل� �ه ��م ف ��ي ت�ن�م�ي��ة
اق �ت �ص��اد ال ��دول ��ة .ك �م��ا ش �ك��ر ال��رف��اع��ي
جميع العاملني على هذا البرنامج من

مدربني وإشرافيني وإداريني.
ّ
وقد هنأ الدكتور الرفاعي الخريجني
ع �ل��ى اج �ت �ي��ازه��م ال �ب��رن��ام��ج ب �ن �ج��اح،
وت �م �ن��ى ل �ه��م ال �ت��وف �ي��ق ف ��ي ح�ي��ات�ه��م
ً
املهنية ،معوال عليهم في العمل بجد
وإخ � �ل � ��اص ،وامل� �س ��اه� �م ��ة ف� ��ي ال �ب �ن��اء
وال �ت �ط��وي��ر وال �ت �ن �م �ي��ة ،ك ��ل ف ��ي م�ج��ال
عمله.
ّ
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ه ��ن ��أت امل �ه �ن��دس��ة س�ه��ا
إس�ح��ق م��دي��رة إدارة ال�ت��دري��ب بمعهد
ال� � � ��دراس� � � ��ات امل� �ص ��رف� �ي ��ة ال �خ ��ري �ج�ي�ن
وت� �م� �ن ��ت ل� �ه ��م ال� �ت ��وف� �ي ��ق وال � �ن � �ج� ��اح،
وأش ��ادت بالتزامهم وتفاعلهم خالل
ف�ت��رة ال�ت��دري��ب والجهد امل�ب��ذول منهم
لتحقيق ال�ن�ج��اح ،ح�ي��ث حثتهم على
ال�ع�م��ل وامل �ث��اب��رة لتحقيق التميز في
األداء ،وخاطبتهم ق��ائ�ل��ة :إن التطور
ال �س��ري��ع ف ��ي ع ��ال ��م ال �ص �ن��اع��ة امل��ال �ي��ة
واملصرفية ،وال��ذي أث��ر بشكل ُمباشر
وكبير على اقتصاد العديد من الدول،
قد خلق الحاجة إلى التدريب املستمر
وال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ط��وي��ر أس��ال�ي��ب العمل
ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �ن �ج��اح وال� �ن� �م ��و ،ف��أص�ب��ح
ل��زام��ًا علينا االس �ت �م��رار ف��ي ال�ت��دري��ب
وال �ت �ط��وي��ر وم �ت��اب �ع��ة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
ال �ح��دي �ث��ة ل �ت �ق��دي��م أف� �ض ��ل ال �خ��دم��ات
ل �ع �م�ل�ائ �ن ��ا .وخ� �ت� �م ��ت س� �ه ��ا ك�ل�م�ت�ه��ا
م �ت �م �ن �ي��ة ل� �ل� �خ ��ري� �ج�ي�ن ال � �ن � �ج� ��اح ف��ي
حياتهم العملية.

«اإلحصاء»:
ارتفاع التضخم %1.5
أظ�ه��رت بيانات االدارة امل��رك��زي��ة لالحصاء ارت�ف��اع
االرق ��ام القياسية ألس�ع��ار املستهلكني (التضخم)
بالكويت بنسبة  1.5ف��ي امل�ئ��ة ف��ي اكتوبر املاضي
مقارنة بالشهر ذاته من عام  2018وذلك على اساس
سنوي.
وقالت «اإلحصاء» في نشرتها الشهرية عن االرقام
ال�ق�ي��اس�ي��ة ألس �ع��ار املستهلكني ال �ص��ادرة أم��س ان
م �ع��دل ال �ت �ض �خ��م ف ��ي ال �ك��وي��ت اس �ت �ق��ر ف ��ي اك�ت��وب��ر
املاضي مقارنة بشهر سبتمبر السابق.
واض ��اف ��ت ان ال��رق��م ال �ق �ي��اس��ي ل�ل�م�ج�م��وع��ة االول ��ى
(االغذية واملشروبات) انخفضت في اكتوبر املاضي
 0.09ف��ي امل�ئ��ة ف��ي ح�ين ارت�ف�ع��ت اس�ع��ار «السجائر
والتبغ» على اساس شهري بنحو  0.08املئة.
واوضحت ان مؤشر االرق��ام القياسية للمجموعة
ال �ث��ال �ث��ة (ال �ك �س ��اء وامل �ل �ب ��وس ��ات) ارت� �ف ��ع ف ��ي شهر
اك �ت��وب��ر امل ��اض ��ي اس �ت �ق��ر ع �ل��ى اس� ��اس ش �ه��ري في
حني انخفضت اسعار مجموعة «خدمات املسكن»
بنسبة  0.86في املئة على اساس سنوي.
وذك��رت ان معدل التضخم في املجموعة الخامسة
(مفروشات منزلية وصيانة) استقرت على اساس
ش� �ه ��ري ف� ��ي ح�ي��ن ان �خ �ف �ض��ت اس � �ع� ��ار امل �ج �م��وع��ة
ال�س��ادس��ة (ال�ص�ح��ة) بنسبة  0.9ف��ي امل�ئ��ة ف��ي وقت
شهدت اسعار املجموعة السابعة (النقل) استقرارا.
وبينت ان اس�ع��ار املجموعة الثامنة (االت �ص��االت)
انخفضت بنسبة  0.09في املئة في حني ارتفع معدل
التضخم في املجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة)
بنسبة  0.18ف��ي املئة واس�ت�ق��رت اس�ع��ار املجموعة
العاشرة (التعليم).
ويعد الرقم القياسي ألسعار املستهلك اداة لقياس
مستويات االسعار عموما بني فترتني اما شهرية
او سنوية وعادة ما يكون مؤشرا اساسيا لقياس
النمو او االن�ك�م��اش االق�ت�ص��ادي ،اذ يمكن للدولة
من خالله اتخاذ ال�ق��رارات االقتصادية والتجارية
ورسم السياسات النقدية واملالية( .كونا)
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لجنة لتنظيم المهنة تضم أعضاء من «البلدية» و«جمعية المهندسين»

سبقلا تنشر الئحة المكاتب الهندسية والدور االستشارية
زكريا محمد

ب  -الغاء اعتماده ملزاولة النشاط محل املخالفة وال
يجوز اعادة ترخيصه مرة اخرى.
ج  -ال ي��ك��ون ال���ج���زاء س��اري��ا اال ب��ع��د اع��ت��م��اده من
املدير العام للبلدية ويكون التظلم اليها الى الوزير
امل��خ��ت��ص ب��ش��ؤون ال��ب��ل��دي��ة خ�ل�ال امل��واع��ي��د امل��ق��ررة
للتظلم.

تنشر سبقلا الحلقة الثانية من
مشروع القرار الوزاري الخاص بالالئحة
التنفيذية لمزاولة المهنة للمكاتب
الهندسية والدور االستشارية،
ويتضمن القرار تشكيل لجنة بقرار
من وزير البلدية تختص بدراسة
طلبات التراخيص وتجديدها ،وتتولى
اقتراح معايير نقل التصاميم
الهندسية وإضافة تخصصات جديدة.
وفي ما يلي نص القرارمن المادة
الحادية عشرة إلى المادة الثالثة
والثالثين:

المادة الثامنة والعشرون
 يلغى ترخيص مزاولة املهنة الصادر بفتح مكتبهندسي او مكتب تخصصي او الدار االستشارية
في الحاالت التالية:
 - 1ف���ي ح��ال��ة وف����اة ص��اح��ب امل��ك��ت��ب ال��ه��ن��دس��ي او
ال��دار االستشارية واع�لان الورثة عدم رغبتهم في
استمرارية املكتب او الدار مع عدم االخالل باملادة
العاشرة من هذه الالئحة.
 - 2ف���ق���دان اح���د ال���ش���روط ال�ل�ازم���ة ل��ل��ح��ص��ول على
الترخيص بمزاولة املهنة.
 - 3التنازل عن ترخيص املكتب الهندسي او املكتب
التخصصي او ال���دار االس��ت��ش��اري��ة للغير بصورة
مباشرة او غير مباشرة دون موافقة مسبقة من
لجنة تنظيم مزاولة املهنة.
 - 4طلب املرخص له الغاء ترخيصه.
 - 5الغاء الترخيص بناء على ج��زاء تأديبي وفقا
ألحكام هذه الالئحة.
 وي��س��ح��ب ال��ت��رخ��ي��ص ف���ي ح���ال ث��ب��وت اس��ت��ع��م��الال��غ��ش او ال��ت��زوي��ر ف��ي ال��ح��ص��ول عليه م��ع م��راع��اة
احكام قانون الجزاء في هذا الشأن.

المادة الحادية عشرة
م��ع ع���دم اإلخ��ل�ال ب���أي ش����روط تتطلبها أي���ة ق��وان�ين
أخ��������رى ،ال ي����ج����وز ل��ل��م��ك��ات��ب ال���ه���ن���دس���ي���ة أو ال�����دور
االستشارية أو الشركات الهندسية األجنبية مزاولة
م��ه��ن��ة األع���م���ال ال��ه��ن��دس��ي��ة االس��ت��ش��اري��ة داخ����ل دول��ة
الكويت إال بالشراكة م��ع أح��د املكاتب الهندسية أو
ال���دور االستشارية املحلية املرخصة وفقًا لألحكام
واللوائح والقوانني املعمول بها داخل دولة الكويت،
وللجنة ال��ح��ق ف��ي طلب أي مستندات أخ���رى تراها
مناسبة ،كما يحق أن تطلب تعديل أو توثيق أسس
املشاركة.

المادة الثانية عشرة
يجوز للمكتب الهندسي الجديد ،الذي لم تمض عليه
سنتان التعاون مع مكتب هندسي أو دار استشارية
أو أحد املكاتب التخصصية باملشاركة للقيام ببعض
األعمال الهندسية.
أما فيما يخص التعاون في املشاريع الحكومية ،فإنه
يجب تقديم ما يفيد ذل��ك من قبل الجهة الحكومية
املعنية باملشروع.

المادة الثالثة عشرة
يجوز للمكتب الهندسي أو الدار االستشارية العمل
في اكثر من تخصص إذا توافر لديه مهندس مرخص
أو وجود شركاء في رخصة املكتب الهندسي أو الدار
االس���ت���ش���اري���ة م���ن ال��ت��خ��ص��ص��ات امل��ع��ت��م��دة ف���ي ه��ذه
الالئحة.

المادة الرابعة عشرة
تقوم لجنة تنظيم مزاولة املهنة للمكاتب الهندسية
والدور االستشارية بتصنيف التراخيص الهندسية
إلى فئتني:
أ – مكتب هندسي – مكتب هندسي تخصصي.
ب – دار استشارية.
* يشترط لتأهيل املكتب الهندسي إلى دار استشارية
توافر الشروط التالية:
 – 1أال تقل خبرة صاحب املكتب الهندسي عن عشر
سنوات (خبرة في مجال تخصصه) من ضمنها ست
سنوات خبرة في إدارة املكتب الهندسي.
 – 2ت��وف��ي��ر ك����وادر ف��ن��ي��ة ل��ل��دار االس��ت��ش��اري��ة ع��ل��ى أن
يكون صاحب املكتب واحدًا منهم:
  3مهندسني معماريني.  3مهندسني مدنيني.  1مهندس كهرباء.  1مهندس ميكانيكا.* ويجب أن يكون جميع املهندسني أعاله معتمدين
لدى البلدية وفقًا لشروط هذه الالئحة.
 – 3ت��وف��ي��ر م��ه��ن��دس ك��وي��ت��ي تنطبق عليه ال��ش��روط
التالية:
أ – أن يكون عضوًا في جمعية املهندسني الكويتية.
ً
ب – أن ي��ك��ون مسجال بنظام التأمينات االجتماعية
على الباب الثالث من نظام التأمينات االجتماعية على
رخصة املكتب الهندسي أو ال��دار االستشارية ،أما في
حالة ما إذا كان املهندس الكويتي متقاعدًا يقدم شهادة
عضوية جمعية املهندسني الكويتية ،ب��اإلض��اف��ة إلى
عقد بينه وبني املكتب الهندسي أو ال��دار االستشارية
ً
خ�لال ف��ت��رة الترخيص ،وأال ي��ك��ون مشتغال أو شريكًا
في شركة مقاوالت أو وكيل مواد لها عالقة بالبناء أو
اإلن���ش���اءات أو ش��رك��ة أو مؤسسة متخصصة بأعمال
ال��خ��ل��ط ال��ج��اه��ز ل��ل��خ��رس��ان��ة أو ب��ي��ع واس��ت��ي��راد أو لها
عالقة بمواد البناء أو اإلنشاءات ،أو موردًا ملواد البناء.
ج – أال ي��ك��ون امل��ه��ن��دس ال��ك��وي��ت��ي يعمل ل���دى مكتب
هندسي أو دار استشارية أخ��رى أو يملك أو شريكا
في مكتب هندسي أو دار استشارية.
* كما يشترط على الدار االستشارية توفير مهندس
ك��وي��ت��ي ب��دي��ل ف��ي ح��ال��ة اس��ت��ق��ال��ة أو ف��ص��ل أو إن��ه��اء
خدمة أو وفاة للمهندس الكويتي املسجل لدى الدار
االستشارية.
* وفي حالة طلب اعتماد املهندس الكويتي من ضمن
املهندسني املعتمدين لدى املكتب الهندسي أو الدار
االستشارية ،يجب أن تتوافر به الشروط املنصوص
عليها في املادة الثامنة من هذه الالئحة.
 – 4يتم منح الدار االستشارية التصنيفات التالية:
أ – م��ب��ان وإن��ش��اءات وتخطيط م��دن (م��ب��ان – مراكز
ت��ج��اري��ة – م��ك��ات��ب – م����دارس – مستشفيات – ط��رق
وجسور – خدمات البنية التحتية).
ب – خ���دم���ات ك��ه��رب��ائ��ي��ة وم��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة (م��خ��ط��ط��ات
ال����ق����وى – ش���ب���ك���ات ت���ح���دي���د ال���ك���ه���رب���اء وال���ص���ح���ي –
األعمال امليكانيكية والتكييف والصحي – شبكات
االتصاالت مولدات ومحوالت).
ج – خدمات أخرى (هندسة بيئية – هندسة صناعية
– أعمال مساحية  -إدارة مشاريع – تخطيط عمراني).
 – 5ال تقل مساحة املكاتب املستغلة للدار االستشارية
عن 250م.2
 – 6توفير تأمني مهني عن سالمة األعمال بقيمة ال
تقل عن  500ألف دينار كويتي للمكتب الهندسي ،و1
مليون دينار كويتي للدار االستشارية ،صالحا خالل
فترة سريان الترخيص من شركات التأمني املحلية
املعتمدة.

المادة التاسعة والعشرون

 – 7يجب توفير التجهيزات التالية:
 عدد مناسب من أجهزة الحاسب اآللي. عدد مناسب من برامج الرسم والتحاليل اإلنشائية. – 8أال يقل مجموع حجم األع��م��ال املنجزة م��ن قبل
املكتب عن  30مشروعا متكامال (تصميم وإشراف).
 – 9أال يكون وقع على املكتب الهندسي خالل السنتني
السابقتني لطلب التأهيل أحد الجزاءات املنصوص
عليها في البنود  ،5 – 4 – 3 – 2من املادة  27من نظام
مزاولة املهنة.

المادة الخامسة عشرة
ي��ج��وز ل��ل��م��ك��ات��ب ال��ه��ن��دس��ي��ة أو ال�����دور االس��ت��ش��اري��ة
ف��ت��ح ف���روع ل��ه��ا خ���ارج دول���ة ال��ك��وي��ت وف��ق��ًا لألنظمة
والقوانني املتبعة في تلك الدولة.

المادة السادسة عشرة

ً
ت���ع���د ل��ج��ن��ة ت��ن��ظ��ي��م م�����زاول�����ة امل���ه���ن���ة س���ج�ل�ا خ��اص��ًا
باملكاتب الهندسية وامل��ك��ات��ب التخصصية وال���دور
االس��ت��ش��اري��ة امل��رخ��ص��ة وامل��ه��ن��دس�ين ال��ع��ام��ل�ين بها
واملرخص لهم بالتوقيع على املخططات الهندسية
وتعهدات اإلشراف الصادرة عنها متضمنًا اآلتي:
 – 1رقم القيد.
 – 2اسم املكتب الهندسي واملكتب التخصصي والدار
االستشارية وتخصصاتها.
 – 3ع���ن���وان امل��ك��ت��ب ال��ه��ن��دس��ي وامل���ك���ت���ب ال��ه��ن��دس��ي
التخصصي والدار االستشارية.
 – 4أس�����م�����اء امل���ه���ن���دس�ي�ن امل���ع���ت���م���دي���ن ل������دى امل��ك��ت��ب
الهندسي واملكتب التخصصي وال���دار االستشارية
وجنسياتهم ومؤهالتهم العلمية وم��ح��ال إقامتهم
وسنوات خبرتهم.

المادة السابعة عشرة
يلتزم املكتب الهندسي أو الدار االستشارية بالتقيد
بالقوانني واألنظمة وكل ال��ق��رارات األخ��رى الصادرة
من البلدية والجهات املعنية األخ��رى بشأن األعمال
ال��ه��ن��دس��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا ،وع��ل��ي��ه إخ��ط��ار البلدية
والجهات الرسمية املعنية األخ��رى فور اكتشافه أي
مخالفة في تنفيذ األعمال التي يشرف عليها.

المادة الثامنة عشرة
ي��ج��ب ع��ل��ى امل��ك��ات��ب الهندسية وامل��ك��ات��ب الهندسية
التخصصية وال�����دور االس��ت��ش��اري��ة أن ت��ق��وم ب��إب�لاغ
ال����ب����ل����دي����ة وات������ح������اد امل����ك����ات����ب ال����ه����ن����دس����ي����ة وال���������دور
االس��ت��ش��اري��ة الكويتية ع��ن أي ت��غ��ي��ي��رات ت��ط��رأ على
أوضاعها وكوادرها الهندسية وعناوينها املسجلة
ل���دى ال��ب��ل��دي��ة خ�ل�ال ش��ه��ر م���ن ت���اري���خ ه���ذا ال��ت��غ��ي��ي��ر،
كما عليها أن تمأل النماذج الخاصة بذلك كل سنة
مرفقة بشهادة من اتحاد املكاتب والدور االستشارية
الكويتية تفيد بتحديث بياناته لديها وف��ي حالة
م��خ��ال��ف��ة ه����ذه امل������ادة ي���ج���وز ل��ل��ج��ن��ة ت��ط��ب��ي��ق إح���دى
العقوبات املنصوص عليها في هذه الالئحة.

المادة التاسعة عشرة
ي��ج��ب ع��ل��ى امل��ك��ات��ب الهندسية وامل��ك��ات��ب الهندسية
التخصصية وال�����دور االس��ت��ش��اري��ة ق��ب��ل ال��ق��ي��ام ب��أي
عمل من أعمال ال��دراس��ات والتصميم واالستشارات
واإلش�������راف ع��ل��ى األع���م���ال ال��ه��ن��دس��ة ال��ح��ص��ول على
تكليف خطي من صاحب العمل وإي��داع نسخة منه
ل���دى ال��ب��ل��دي��ة وت��س��ج��ي��ل ال��ع��ق��د ع��ن��د ات���ح���اد امل��ك��ات��ب
ال��ه��ن��دس��ي��ة وال�������دور االس���ت���ش���اري���ة ح��س��ب ال��ن��م��وذج
املعتمد من اللجنة عند تقديم طلب الترخيص لهذه
األعمال.

المادة العشرون
 – 1ي��ج��ب أن تحتفظ امل��ك��ات��ب ال��ه��ن��دس��ي��ة وامل��ك��ات��ب
الهندسية التخصصية والدور االستشارية بنسخة
إل��ك��ت��رون��ي��ة م���ن أص����ول ك���ل امل��خ��ط��ط��ات ال��ت��ي تعدها
مبينًا عليها ك��ل ال��ت��ع��دي�لات ال��ت��ي أق��رت��ه��ا ال��ج��ه��ات
املعنية ملدة ال تقل عن  5سنوات بعد انتهاء التنفيذ.
 - 2ع��ل��ى امل���ك���ات���ب ال��ه��ن��دس��ي��ة وامل���ك���ات���ب ال��ه��ن��دس��ي��ة
التخصصية وال��دور االستشارية االحتفاظ بملفات
ف��ن��ي��ة ك��ام��ل��ة ع��ن م��ش��اري��ع��ه��ا ت��ح��ت��وي ع��ل��ى امل��ذك��رات
الحسابية مسجلة ألي تعديل ط��رأ على املخططات
االصلية واخطار الجهة املختصة بذلك في البلدية
ملدة عشر سنوات بعد انتهاء التنفيذ.
 - 3ع��ل��ى امل���ك���ات���ب ال��ه��ن��دس��ي��ة وامل���ك���ات���ب ال��ه��ن��دس��ي��ة
التخصصية وال��دور االستشارية االحتفاظ بملفات

يجوز للمكتب الهندسي الجديد
التعاون مع دار استشارية للقيام
ببعض األعمال الهندسية
لجنة تنظيم مزاولة المهنة
لتصنيف التراخيص الهندسية
إلى فئتين
يشترط على الدار توفير
مهندس كويتي بديل في حال
استقالة أو فصل أو إنهاء خدمة
أو وفاة السابق المسجل لديها
يجوز للمكاتب أو الدور افتتاح
فروع بالخارج وفقا ً لألنظمة
ٍ
والقوانين المتبعة
في الدولة المقصودة
منح الدار االستشارية تصنيفات
مبان وإنشاءات وتخطيط مدن
ومراكز تجارية ومكاتب ومدارس
ومستشفيات وطرق وجسور
وخدمات البنية التحتية
تعاقدية كاملة ملشاريعها تحتوي على العقد وعلى
برنامج املتطلبات املوافق عليها من صاحب العمل
وج����دول امل����واد املستعملة امل��واف��ق عليها م��ن��ه ،واي
تعديالت على هذا البرنامج او على اي مخططات كان
قد طلبها وموافقته على مراحل املشروع التصميمية
وعلى تعليماته اثناء التصميم وفي مرحلة اإلشراف
ّ
الخاصة ف��ي م��ا يتعلق بمسؤوليته امل��ذك��ورة بعقد
املقاولة ،علما بانه ال يجوز للمالك او املكتب او الدار
اجراء اي تعديالت يطلبها صاحب العمل اال بكتاب
خطي منه بما يتوافق مع االنظمة املعمول بها.
 - 4ع��ل��ى امل���ك���ات���ب ال��ه��ن��دس��ي��ة وامل���ك���ات���ب ال��ه��ن��دس��ي��ة
التخصصية وال���دور االستشارية ان تصدر تقارير
دورية عن املشاريع املكلفة بها ،وان تلتزم بالتعليمات
ال��ت��ي ت��ع��ده��ا ل��ج��ن��ة تنظيم م���زاول���ة امل��ه��ن��ة للمكاتب
الهندسية والدور االستشارية بهذا الخصوص.
 - 5وعلى كل مهندس مشرف ان يحتفظ باملستندات
وامل���راس�ل�ات ال��ي��وم��ي��ة ي����دون ف��ي��ه��ا ك��ل ي���وم ال���ق���رارات
امل��وق��ع��ة ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا او التعليمات ال��ت��ي اص��دره��ا
في ذلك اليوم ،والزيارات التي قام بها ملواقع العمل
وملخص نتيجة كشفه.
 - 6ع��ن��د االن��ت��ه��اء م��ن امل��ش��روع تسلم جميع وث��ائ��ق
املشروع (مخططات ،مراسالت .. ،الخ) للمالك بكتاب
رس���م���ي ،وذل����ك إلخ��ل�اء م��س��ؤول��ي��ة امل��ك��ت��ب ال��ه��ن��دس��ي
واملكاتب الهندسية التخصصية والدار االستشارية
عن تلك الوثائق واملستندات.

المادة الحادية والعشرون
يجب على املهندس امل��رخ��ص التقيد بقواعد وآداب
وس��ل��وك املهنة الهندسية وف��ق��ا ل��ل��وائ��ح املنظمة في
هذا الشأن لدى جمعية املهندسني الكويتية واتحاد
املكاتب الهندسية والدور االستشارية الكويتية.

المادة الثانية والعشرون
ال يجوز للمهندس املرخص العمل في اكثر من مكتب
هندسي او دار استشارية او جهة حكومية او اهلية،
كما ال يجوز له التوقيع اال على املخطط او تعهدات
اإلشراف الصادرة عن املكتب الهندسي الذي يعمل به
وتدخل ضمن تخصصه املعتمد من اللجنة ،بشرط

ان ي��ك��ون ق��د ق��ام او ش���ارك بتصميمه ،ف��ي ح��ال نقل
اقامة املهندس املرخص من مكتب هندسي او مكتب
تخصصي او دار استشارية ال��ى مكتب هندسي او
مكتب تخصصي او دار استشارية اخرى ،يجب على
صاحب املكتب الهندسي واملكتب التخصصي والدار
االستشارية واملهندس اب�لاغ لجنة امل��زاول��ة بأسرع
وقت ممكن بموعد اقصاه  30يوما من االنتقال.

المادة الثالثة والعشرون
ي��ج��ب ع��ل��ى ك���ل م��ك��ت��ب ه��ن��دس��ي او م��ك��ت��ب ه��ن��دس��ي
تخصصي او دار اس��ت��ش��اري��ة او م��ه��ن��دس مرخص
ل��ل��ع��م��ل وف���ق���ا ألح���ك���ام ه����ذه ال�لائ��ح��ة اح���ت���رام ح��ق��وق
امللكية الفكرية لزمالئه في املهنة ،وااللتزام بعدم نقل
او تعديل اي تصميم ق��ام بوضعه مهندس اخ��ر اال
بعد موافقة املصمم الخطية ،ووفقا للمعايير التي
ت��ض��ع��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة ،وف���ي ح��ال��ة امل��خ��ال��ف��ة ي��ح��ق للجنة
تطبيق العقوبات املنصوص عليها بالالئحة.

المادة الرابعة والعشرون
ال يجوز ألي مكتب هندسي او دار استشارية القيام
بإجراء اي تعديل على املخططات املعتمدة من قبل
البلدية اال من خالل عمل رخصة تعديلية للمشروع
وموافقة املالك ووفقا لالنظمة املعمول بها.

المادة الخامسة والعشرون
ي���ص���در وزي�����ر ال���دول���ة ل���ش���ؤون ال��ب��ل��دي��ة ق�����رارا بمنح
الضبطية القضائية مل��ن ت���رى لجنة تنظيم م��زاول��ة
امل����ه����ن����ة ت���رش���ي���ح���ه���م م�����ن اع����ض����ائ����ه����ا او م��ه��ن��دس��ي
البلدية للقيام باعمال الكشف ال��دوري على املكاتب
الهندسية واملكاتب الهندسية التخصصية وال��دور
االس��ت��ش��اري��ة ،ب��غ��رض التحقق م��ن ال��ت��زام��ه��ا بتنفيذ
ش�����روط م���زاول���ة امل��ه��ن��ة وف���ق���ا ألح���ك���ام ه����ذه ال�لائ��ح��ة
واحكام القوانني االخرى ذات الصلة.

المادة السادسة والعشرون
ي��ج��وز ل��ل��ج��ن��ة ت��ن��ظ��ي��م م���زاول���ة امل��ه��ن��ة ت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ان
ف��رع��ي��ة منبثقة ع��ن��ه��ا ،ول��ه��ا ح���ق االس��ت��ع��ان��ة ب���ذوي
ال��خ��ب��رة واالخ��ت��ص��اص م��ن داخ���ل او خ���ارج البلدية،
ملساعدتها ف��ي ت��أدي��ة م��ه��ام��ه��ا ،ع��ل��ى ان ي��ج��ري رف��ع
توصية تلك اللجان لها التخاذ ما ت��راه مناسبا في
هذا الشأن.

المادة السابعة والعشرون
م��ع ع��دم االخ�ل�ال ب��أي عقوبة اش��د تنص عليها اي
ق��وان�ين اخ���رى ،اذا تحقق للبلدية م��ن ان املهندس
املرخص له بفتح مكتب هندسي او مكتب هندسي
تخصصي او دار استشارية او املهندس املعتمد
لدى البلدية بمزاولة املهنة الهندسية وفقا ألحكام
هذه الالئحة قد خالف القوانني واالنظمة والقرارات
امل��ع��م��ول ب��ه��ا ف���ي ه����ذا ال���ش���أن س�����واء ال����ص����دارة من
البلدية او الجهات املعنية االخ���رى او اح��ك��ام هذه
الالئحة او القوانني االخرى ،فعليها ان تعرض االمر
على لجنة مزاولة املهنة للمكاتب الهندسية والدور
االس���ت���ش���اري���ة ل��ل��ت��وص��ي��ة ب��ت��وق��ي��ع اح����د ال����ج����زاءات
التالية:
 - 1االن�������ذار ك��ت��اب��ي��ا ل��ل��م��ك��ت��ب ال��ه��ن��دس��ي او امل��ك��ت��ب
الهندسي التخصصي او الدار االستشارية.
 - 2ح���رم���ان امل��ك��ت��ب ال��ه��ن��دس��ي او امل��ك��ت��ب ال��ه��ن��دس��ي
ال��ت��خ��ص��ص��ي او ال�������دار االس���ت���ش���اري���ة م����ن م��م��ارس��ة
النشاط ال��ذي ت��ن��درج تحته املخالفة مل��دة ال تقل عن
ثالثة اشهر وال تزيد على سنتني.
 - 3اي���ق���اف امل��ك��ت��ب ال��ه��ن��دس��ي او امل��ك��ت��ب ال��ه��ن��دس��ي
التخصصي او ال���دار االستشارية ع��ن العمل مل��دة ال
تقل ع��ن ستة اش��ه��ر وال ت��زي��د على سنتني ف��ي حال
تكرار املخالفة او في حال املخالفات الجسيمة.
 - 4تخفيض مستوى ال���دار االستشارية ال��ى مكتب
هندسي وتعديل ترخيصها بما يتفق مع ذلك.
 - 5إل��غ��اء رخ��ص��ة املكتب الهندسي التخصصي او
الدار االستشارية.
 ف��ي ح��ال قيام صاحب املكتب الهندسي او املكتبال���ه���ن���دس���ي ال��ت��خ��ص��ص��ي او ال�������دار االس���ت���ش���اري���ة او
امل��ه��ن��دس امل��ع��ت��م��د ل����دى امل��ك��ت��ب ال��ه��ن��دس��ي او ال����دار
االستشارية بأعمال مخالفة ألنظمة وقوانني البلدية
او اي ق���وان�ي�ن اخ�����رى ت��ن��ص ع��ل��ي��ه��ا اي ج��ه��ة يحق
للبلدية توقيع الجزاءات التالية:
أ  -ايقاف اعتماده ملزاولة النشاط محل املخالفة ملدة
ال تزيد على سنتني.

للجنة تنظيم م��زاول��ة املهنة للمكاتب الهندسية
وال����������دور االس����ت����ش����اري����ة ف����ي س���ب���ي���ل ت����أدي����ة امل���ه���ام
امل����ن����وط����ة ب���ه���ا االط����ل����اع ع���ل���ى اي������ة اوراق خ���اص���ة
باملواضيع املعروضة عليها س��واء كانت تحت يد
امل��ال��ك او املكاتب الهندسية او املكاتب الهندسية
التخصصية او ال���دور االس��ت��ش��اري��ة او البلدية او
اي��ة جهة اخ���رى ،كما لها ان تستدعي اي شخص
س��واء من موظفي البلدية او خارجها ملناقشتهم
وات��خ��اذ ك��ل االج������راءات ال�لازم��ة ب��ه��ذا ال��ش��أن وفقا
الختصاصاتها املقررة لها بموجب ه��ذه الالئحة
تمهيدا إلصدار توصيتها.

المادة الثالثون
ي���ت���م ت���ج���دي���د ق���ي���د امل���ك���ت���ب ال���ه���ن���دس���ي او امل��ك��ت��ب
الهندسي التخصصي او ال��دار االستشارية بناءا
ع��ل��ى ط��ل��ب ي��ق��دم م��ن ص��اح��ب امل��ك��ت��ب ال��ه��ن��دس��ي او
املكتب الهندسي التخصصي او الدار االستشارية
على النموذج املعد لذلك وارفاق املستندات التالية
ش��ري��ط��ة اس��ت��ي��ف��اء ال��ش��روط امل��ن��ص��وص عليها في
امل�����ادة ال��راب��ع��ة ع��ش��رة ف���ي ح���ال ت��ج��دي��د ق��ي��د ال���دار
االستشارية:
 - 1شهادة جمعية املهندسني الكويتية لصاحب
امل��ك��ت��ب ال��ه��ن��دس��ي او ال�����دار االس��ت��ش��اري��ة صالحة
طوال فترة التجديد.
 - 2ش����ه����ادة ات����ح����اد امل���ك���ات���ب ال��ه��ن��دس��ي��ة وال������دور
االس��ت��ش��اري��ة ل��ص��اح��ب امل��ك��ت��ب ال��ه��ن��دس��ي او ال���دار
االستشارية صالحة طوال فترة التجديد.
 - 3شهادة ملن يهمه االمر من التأمينات االجتماعية
ت���ف���ي���د ب��ت��س��ج��ي��ل ص����اح����ب امل���ك���ت���ب ال���ه���ن���دس���ي او
ال���دار االستشارية (متقاعد او مسجل على الباب
الخامس) على رخصة املكتب الهندسي او املكتب
الهندسي التخصصي او الدار االستشارية.
 - 4شهادة ملن يهمه االمر من وزارة التجارة تفيد
بأن صاحب املكتب الهندسي او الدار االستشارية
ً
ال يكون مشتغال او شريكًا او مساهمًا او يمتلك
ش���رك���ة او م��ؤس��س��ة م��ت��خ��ص��ص��ة ب���أع���م���ال ال��خ��ل��ط
الجاهز للخرسانة او بيع او استيراد مواد البناء
(الحديد  -االسمنت  -الصلبوخ).
 - 5ان تكون لديه القدرة الجسدية والنفسية على
ادارة املكتب الهندسي او الدار االستشارية.
 - 6توفير مقر للمكتب الهندسي باالماكن املسموح
فيها مزاولة نشاطه وفقًا ألنظمة البلدية.
 وال يحق للمكتب الهندسي او املكتب الهندسيالتخصصي او الدار االستشارية املطالبة بتجديده
اال بعد انتهاء العقوبة.
 وتنطبق الشروط املنصوص عليها اعاله لصاحبامل��ك��ت��ب ال��ه��ن��دس��ي او ص���اح���ب امل��ك��ت��ب ال��ه��ن��دس��ي
التخصصي او صاحب الدار االستشارية والشركاء
او اص���ح���اب امل��ك��ات��ب ال��ه��ن��دس��ي��ة ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة ان
وجد.

المادة الحادية والثالثون
 - 1يفرض رسم وقدره  100دينار عن كل سنة مقابل
ت��رخ��ي��ص امل��ك��ت��ب ال��ه��ن��دس��ي او امل��ك��ت��ب ال��ه��ن��دس��ي
التخصصي او تجديده.
 - 2كما يفرض رس��م ق��دره  200دينار عن كل سنة
مقابل ترخيص الدار االستشارية او تجديدها.
 - 3تعهد اشراف هدم سكن خاص  5دنانير.
 - 4ت��ع��ه��د اش������راف ه����دم (ت����ج����اري  -اس��ت��ث��م��اري -
صناعي  -شاليه  -اخرى)  10دنانير.
 - 5تعهد بناء سكن خاص (هيكل)  10دنانير.
 - 6ت��ع��ه��د ب��ن��اء (ك���ام���ل) (س��ك��ن خ���اص  -ت��ج��اري -
استثماري  -شاليه  -صناعي  -اخرى)  20دينارا.
 - 7تعهد حفر وتدعيم وتجهيز موقع  20دينارا.

المادة الثانية والثالثون
م��ع ع��دم امل��س��اس بجميع ال��ق��رارات وال��رخ��ص التي
ص���درت للمكاتب الهندسية وال����دور االستشارية
ي��ل��غ��ى ال����ق����رار ال��������وزاري رق����م  2007/193وامل���ع���دل
ب��ال��ق��رار ال������وزاري رق���م  2016/314ف���ي ش���أن ن��ظ��ام
م��زاول��ة املهنة للمكاتب الهندسية وع��ل��ى املكاتب
ال��ه��ن��دس��ي��ة وال������دور االس��ت��ش��اري��ة امل��رخ��ص��ة طبقًا
لنظام مزاولة املهنة امللغى التقدم بطلب ترخيصها
طبقا للقواعد واالح��ك��ام ال����واردة ف��ي الالئحة فور
انتهاء ترخيصها خالل سنة من تاريخ العمل بهذه
الالئحة ،ايهما اقرب.

المادة الثالثة والثالثون
على الجهات املختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في
الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
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العائد على السندات اللبنانية يتجاوز %100
الليرة فقدت %20
من قيمتها

قالت وكالة بلومبيرغ ان
االزمة السياسية التي
يشهدها لبنان دفعت
عائدات سنداته بالعمالت
االجنبية لبلوغ ارقام من
ثالث خانات مسجلة 105
في المئة لتكون ثاني دولة
في العالم تتجاوز العائدات
على سنداتها  100في
المئة بعد ان شهدت
السندات الفنزويلية هذه
الظاهرة عندما تخلفت عن
سداد ديونها نهاية .2017

حالة شبيهة بما
حصل في فنزويال
لجهة التخلف
عن السداد
المخاطر السياسية
والمالية دفعت
المستثمرين
للتخلي
عن السندات

وق� ��ام امل �ت �ظ��اه��رون ب�ت�ن�ظ�ي��م م�س�ي��رات
ب��ات �ج��اه ال �ب��رمل��ان ف ��ي ب �ي ��روت أول من
امس واجبروه على عدم عقد جلساته
رغ� ��م م� �ح ��اوالت ال �ج �ي��ش وق� ��وى االم ��ن
الداخلي تفريقهم.
ويعتبر الكثير من متداولي السندات
اللبنانية ان التخلف عن ال�س��داد قادم
ال محالة ،وهم بحالة انتظار واصبحوا
ال يضعون في اعتبارهم مؤشر العائد
ب�ق��در سعر ال�س�ن��دات .وه��و االم��ر ال��ذي
قلب الطاولة على الحكومة اللبنانية
وتوجهاتها لعام  2020وحطم العوائد
على السندات الدوالرية في وقت اقصر
من املتوقع.
وي�ب�ل��غ س�ع��ر س �ن��دات ال��دي��ن اللبنانية

حسام علم الدين
يرجع ارتفاع العائد على السندات الى
زي��ادة املخاطر ،وه��و االم��ر ال��ذي يعني
ان �خ �ف��اض س�ع��ر ال�س�ن��د ف��ي ال �ت��داوالت
ال �ح��ال �ي��ة ك��ون �ه��ا ال �ط��ري �ق��ة ال��وح �ي��دة
لتعظيم العائد.
وارتفع العائد على السندات الحكومية
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال �ب��ال �غ��ة  1.2م �ل �ي��ار دوالر
اميركي التي تستحق مارس املقبل 28
نقطة مئوية هذا االسبوع الى  105في
امل�ئ��ة ب�ع��د ان سجلت  13ف��ي امل�ئ��ة قبل
خ�م�س��ة اس��اب �ي��ع م �ض��ت ق �ب��ل اس�ت�ق��ال��ة
الحكومة اللبنانية.

اس�ت�ح�ق��اق ال�ش�ه��ر ال �ج��اري ح��وال��ي 77
س �ن �ت��ا ل� �ك ��ل دوالر ،ف� ��ي ح �ي�ن ب� �ل ��غ 56
سنتا للدوالر عن سندات ابريل .2021
نتيجة اقبال املستثمرين على التخلي
ع ��ن س� �ن ��دات ال ��دي ��ن ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة وس��ط
ه��ذه االزم ��ة االق�ت�ص��ادي��ة وامل��ال�ي��ة التي
تعانيها البالد.
ومن النادر جدا ان تصل العوائد على
ال �س �ن��دات ال ��دوالري ��ة ال ��ى م�س�ت��وي��ات
 100ف� � ��ي امل� � �ئ � ��ة ح � �ت� ��ى اث � � �ن� � ��اء ازم� � ��ة
االرجنتني االقتصادية املوصوفة لم
ت�ت�ج��اوز ه��ذه ال�ع��ائ��دات  85ف��ي امل�ئ��ة،
ف��ي ح�ين ان ع��ائ��دات ب�ع��ض ال�س�ن��دات
الفنزوالنية بلغت ثالثة ارقام عندما
ت�خ�ل�ف��ت االخ� �ي ��رة ع ��ن دف ��ع ال �س �ن��دات

محللون عالميون:

الفرصة مواتية لالستثمار بأسهم البنوك
ي��رى محللون ع��امل�ي��ون ،أن الفرصة مواتية
لالستثمار بأسهم البنوك في الوقت الراهن،
حيث تشير التقديرات لعام  ،2020إلى بلوغ
هامش الفائدة الصافية (الفرق بني الفوائد
ً
امل��دف��وع��ة وامل�ت�س�ل�م��ة) ،ب�ع��د تعديلها وف��ق��ا
إلجمالي قيمة األص��ول امل��درة للفائدة لدى
امل�ص��رف -لـ«بنك أوف أمريكا» إل��ى ،0.09%
ولـ«ويلز فارجو» إلى .0.37%
وأك ��دوا أن��ه يجب أن يشتروا أسهم البنوك
األم �ي��رك �ي��ة ،ح �ي��ث ُي � ��رى أن امل �ن ��اخ ال�ح��ال��ي
والسياسة النقدية مشابهان لفترة ما بني
عامي  1994و.1998
وق��ال ال�ب�ع��ض :عندما يتعلق األم��ر بأسهم
دورا ً
ال�ب�ن��وك ،ف��إن ال��ودائ��ع تلعب ً
كبيرا في
ت �ح��دي��د االت � �ج ��اه ،وخ�ل��ال ال �ش �ه��ر امل��اض��ي،
ارت � �ف ��ع م ��ؤش ��ر«ك �ي ��ه ب ��ي دب �ل �ي��و ن ��اس ��داك»
للمصارف بنسبة  ،%9وه��و م��ا ي��زي��د على
ضعفي مكاسب م��ؤش��ر «إس آن��د ب��ي »500
خالل الفترة نفسها.
ولم يكن السر وراء هذا االرتفاع ،ثقة كبيرة
في ُّ
تحسن أسعار الفائدة أو نمو االقتصاد
ب�ش�ك��ل م�ف��اج��ئ ،ل�ك��ن االع �ت �ق��اد ب ��أن ال�ب�ن��وك
تستطيع أن ت��دي��ر أعمالها بنجاح ف��ي ظل
س �ي��اس��ة ال�ت�ي�س�ي��ر ل�لاح �ت �ي��اط��ي ال �ف��درال��ي،
بفضل مساعدته في ضبط تكاليف التمويل.
ورغ ��م أن ه �ن��اك ال�ك�ث�ي��ر م��ن األس �ب ��اب ال�ت��ي
تجعل املستثمرين حذرين من أسهم البنوك،
م �ث��ل ان �خ �ف��اض أس� �ع ��ار ال� �ف ��ائ ��دة ،وخ ��وض
أك�ب��ر اق�ت�ص��ادي��ن ف��ي ال�ع��ال��م ح� ً
�رب��ا تجارية،
والتهديد بحدوث تباطؤ اقتصادي عاملي،
يقول بعض املحللني إنه حان الوقت للنظر
باهتمام إلى هذا القطاع.

القوة الدافعة
ت�ح�ص��ل ال �ب �ن��وك اآلن ع�ل��ى ن�س�ب��ة ت��اري�خ�ي��ة
من تمويلها عبر الودائع ،التي تعد أرخص
أش �ك��ال االل �ت ��زام ��ات ،م �ق��ارن��ة ب��ال �س �ن��دات أو
االقتراض القصير األجل ،وقد نمت الودائع
لدى أكبر املصارف األمريكية بنسبة %5.8
على أساس سنوي في الربع الثالث.
وتعتبر ه��ذه أس ��رع وت �ي��رة م�ن��ذ ب��داي��ة ع��ام
 ،2017والنتيجة النهائية لذلك أن نحو %89
م��ن إج�م��ال��ي ال�ت��زام��ات امل �ص��ارف األميركية
الكبرى أصبحت ودائع ،وهو أعلى مستوى
ً
منذ ع��ام  ،1985وف��ق��ا لبيانات االحتياطي
ال�ف��درال��ي .على الصعيد عينه ،ي��رى املحلل
ل��دى «بيرنشتاين» إلدارة ال�ث��روات إينيجو
ف ��ري ��زر ج�ي�ن�ك�ي�ن��ز إل� ��ى ج ��ان ��ب آخ� ��ري� ��ن ،أن
ال��وق��ت أص �ب��ح م�ن��اس� ً�ب��ا مل�س�ت�ث�م��ري القيمة
ك��ي يضيفوا أسهم البنوك إل��ى محافظهم،
ويقول :ينبغي ملديري املحافظ الذين لديهم
القدرة على تحقيق هذا التحول خالل فترة
 3إلى  6أشهر البدء في ذلك ً
فورا.
ورفع جينكينز توقعاته ألداء أسهم البنوك
لاً
األميركية واألوروب�ي��ة قائ  :بينما ال تبدو
األم��ور وردي��ة ً
تماما بالنسبة لهذا القطاع،
ف��إن��ه خ��رج م��ن م��وس��م اإلف �ص��اح ع��ن نتائج
األع �م��ال ب�ت�ع��دي�لات أق ��ل س� � ً
�وء ا ل�ل�ت��وق�ع��ات،
واستند إل��ى ع��دد م��ن ال�ع��وام��ل التي يعتقد
أن �ه��ا س�ت�س��اع��د ع�ل��ى ت�ع��زي��ز أس �ه��م ال�ب�ن��وك
خالل الفترة املقبلة كاآلتي:
ً
بعيدا عن
 - 1اس�ت�م��رار ت�ح��رك املستثمرين
األس�ه��م ال�ت��ي ح��ازت ال��زخ��م لفترة ،ملصلحة
أسهم القيمة.
 - 2األه� � ��م م ��ن ذل � ��ك ه ��و ت ��زاي ��د م ��ا ي�س�م��ى

نمو ودائع أكبر
المصارف األميركية
بنسبة % 5.8
على أساس سنوي
أسهم البنوك
ستستفيد من
التحوُّ ل إلى القيمة
على حساب النمو
تقدم المصارف
اإليطالية ونمو
ودائعها لدى
«المركزي األوروبي»

ب �ـ ال ��ودائ ��ع ال��ذه �ب �ي��ة ل�ل�ب�ن��وك وه ��ي ودائ ��ع
غ�ي��ر محملة ب �ف��ائ��دة ،وع� ��ادة م��ا ت��أت��ي عبر
الحسابات الجارية لألشخاص والشركات
التي ال تنتظر فائدة على أموالها ،ما يعد
لاً
ً
مجانيا للبنوك.
تموي
 - 3كان املودعون يحولون هذه األموال إلى
أماكن أكثر إنتاجية لفترة من الوقت ،بفضل
ال �ف��ائ��دة امل��رت�ف�ع��ة ه �ن��اك ،ل�ك��ن ه��ذه ال��ودائ��ع
نمت ً
فعليا بمتوسط  0.1%في الربع الثالث
مما كانت عليه في الربع الثاني ،وه��و أول
نمو في خمسة فصول على األقل.
 - 4س �ب��ب آخ � ��ر ل �ل �ت �ف��اؤل ه ��و أن ت�ك��ال�ي��ف
ال��ودائ��ع ل��م تنخفض بقدر م��ا ك��ان يمكن أن
يحدث خالل الربع الثالث ،وقد بلغت نسبة
ت��راج �ع �ه��ا  0.01%ف �ق��ط ،رغ ��م ه �ب��وط سعر
ال�ف��ائ��دة ال�ف�ع�ل��ي ل�ل�أم��وال ال�ف��درال�ي��ة %0.50
«وه� � ��و م ��ا ي� �ن ��ذر ب��ان �خ �ف��اض��ات ق ��وي ��ة ف��ي
املستقبل».
 - 5أسهم النمو التي استحوذت على زخم
األس��واق م��ؤخ� ً�را ب��دأت تفقد قوتها الدافعة
ف ��ي س �ب �ت �م �ب��ر ،خ ��اص ��ة ف ��ي ق� �ط ��اع ��ات م�ث��ل
ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،وك��ان��ت
أس �ه��م ال�ق�ي�م��ة ال �ت��ي ج ��رى ت�ج��اه�ل�ه��ا ف�ت��رة
طويلة أفضل ً
أداء منذ ذلك الحني.

التحول إلى أسهم القيمة
 - 6إل��ى جانب األساسيات التي تدعم آفاق
البنوك ،ف��إن أسهم املصارف ستستفيد من

5

عوامل تقف
وراء تفوقها

1

التحرك بعيدً ا عن أسهم حازت الزخم لفترة
لمصلحة أسهم القيمة

2

تزايد ما يسمى بـ«الودائع الذهبية» للبنوك
غير المحملة بفائدة

3

المودعون يحولون هذه األموال إلى أماكن
أكثر إنتاجية لفترة من الوقت

4

فقدان أسهم النمو لقوتها الدافعة التي
استحوذت على زخم األسواق

5

عدم انخفاض تكاليف الودائع بقدر ما ..كان
يمكن أن يحدث خالل الربع الثالث

التحول إلى أسهم القيمة على حساب النمو،
فرغم أن القطاع يتمتع بصحة جيدة أكثر
م�م��ا ك ��ان ع�ل�ي��ه ب�ع��د األزم� ��ة امل��ال �ي��ة ،ال ي��زال
ي�ت��داول ب��أس�ع��ار منخفضة ك�ث�ي� ً�را عما كان
عليه قبلها.
وش�ه��د ص�ن��دوق «آي ش�ي��رز روس�ي��ل »1000
ألس�ه��م ال�ق�ي�م��ة ،ارت �ف� ً
�اع��ا بنسبة  %4.7منذ
أوائ � ��ل س�ب�ت�م�ب��ر ،ف ��ي ح�ي�ن ارت �ف ��ع ص �ن��دوق
أس �ه ��م ال �ن �م��و «آي ش �ي ��رز روس� �ي ��ل »1000
بنسبة  %2.5فقط ،كما أن صندوق «إس بي
دي آر -إس آن��د ب��ي ب�ن��ك» للمصارف ارتفع
بنسبة  ،%41منذ قبل األزمة مباشرة ،وهو
ً
تقريبا بنحو  100نقطة مئوية عن
ما يقل
م �ك��اس��ب م��ؤش��ر «إس آن ��د ب��ي  »500خ�لال
الفترة نفسها.
إل � ��ى ذل� � ��ك ،ي� �ق ��ول خ � �ب ��راء إن ه� �ن ��اك ب�ع��ض
االس � �ت � �ث � �ن ��اءات ،ف �ق��د أظ� �ه ��ر أك� �ب ��ر ب �ن��ك ف��ي
الواليات املتحدة من حيث األصول «جيه بي
مورغان» ،قدرة رائعة على استخدام حجمه
ومكانته ف��ي ال�س��وق لتحقيق أرب ��اح قوية،
وارتفع سهمه بنسبة  %237منذ أغسطس
.2008
وذكر املحلل املالي لدى «آر بي سي» جيرارد
كاسيدي أن االحتياطي الفدرالي قد قام في
وق ��ت س��اب��ق ب�ت�ش��دي��د س�ي��اس�ت��ه ث��م خفض
أس� �ع ��ار ال� �ف ��ائ ��دة ،وت �ف��وق��ت ح �ي �ن �ه��ا أس �ه��م
البنوك على أداء السوق مع تراجع الفائدة،
ويعتقد كاسيدي أن البيئة الحالية تهيئ
ً
مجددا.
بشدة حدوث ذلك

تفوق البنوك في كل مكان
يؤكد محللون أن تفوق أسهم البنوك غير
مقتصر على امل �ص��ارف األم�ي��رك�ي��ة ف�ق��ط ،إذ
ت �س��ارع امل �ص��ارف اإلي�ط��ال�ي��ة «ي �م��ر ال�ق�ط��اع
بفترة عصيبة منذ فترة ويجد صعوبة في
ت��أم�ين ال �س �ي��ول��ة» ،ل�لاق �ت��راض ب�ش�ك��ل أك�ب��ر،
م �س �ت �ف �ي��دة م ��ن ال �ت �غ �ي��ر ف ��ي س �ي��اس��ة س�ع��ر
الفائدة للبنك املركزي األوروبي.
وزاد املبلغ الذي تقترضه البنوك اإليطالية
من املصارف األخرى في منطقة اليورو ،كما
زادت ودائعها لدى البنك املركزي األوروبي،
ف ��ي ع�م�ل�ي��ة ك ��ان م ��ن ش��أن �ه��ا ت �ع��زي��ز أرب ��اح
املصارف املحققة من فروق الفائدة.
ً
ووف ��ق ��ا ل �ب �ي��ان��ات ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي اإلي �ط��ال��ي
الصادرة في نوفمبر ،ارتفعت ودائع البنوك
اإليطالية لدى املركزي األوروب��ي بمقدار 37
مليار يورو ما يعادل  40.95مليار دوالر في
أكتوبر املاضي ،في حني زاد اقتراضها من
بنوك املنطقة بمقدار قياسي بلغ  48مليار
يورو( .أرقام)

نهاية عام . 2017
واك� � ��د ل� �ب� �ن ��ان ،ال� � ��ذي ي �ع �ت �ب��ر م� ��ن اك �ث��ر
دول ال�ع��ال��م مديونية نسبة ال��ى حجم
االقتصاد ،التزامه الدائم بسداد ديونه
واستحقاقاته املالية في الوقت املناسب
ب��االس�ت�ح�ق��اق��ات امل��ال�ي��ة واس�ت�ب�ع��اد اي
ح��دي��ث ع��ن عملية اع� ��ادة هيكلة لهذه
الديون باعتبار ان معظم هذه الديون
موجودة لدى للبنوك املحلية.
وك� � ��ان ح ��اك ��م م� �ص ��رف ل �ب �ن ��ان (ال �ب �ن��ك
املركزي) رياض سالمة كشف في وقت
سابق ع��ن ت��واف��ر االم��وال ل�س��داد اوراق
مالية بقيمة  1.5مليار دوالر اميركي
ت�س�ت�ح��ق ه ��ذا ال �ش �ه��ر ت�ل�ي�ه��ا ب�س�ن��دات
يورو مستحقة في مارس املقبل.

رأى معهد التمويل ال��دول��ي أن ال�ب�ن��وك اللبنانية ال�ت��ي طبقت
ضوابط فردية على الرساميل لن تجلب إال فترة راحة مؤقتة
ل�لأزم��ة االقتصادية التي تشهدها ال�ب�لاد حاليًا ،مشيرًا إلى
أن امل ��أزق ال�ح��ال��ي ي�ب��رز ال�ح��اج��ة إل��ى تشكيل حكومة جديدة
وإصالحات كبيرة لدخول البالد إلى مرحلة االستقرار املالي
الطويل األجل.
وق ��ال ارس �ي��س ارادي � ��ان ك�ب�ي��ر االق �ت �ص��ادي�ين ف��ي امل �ع �ه��د :ان
الضوابط الفردية للرساميل قد تعزز االستقرار املالي إذا تمت
إدارته بفعالية لكنها ليست حال جذريا.
وك��ان املعهد أعلن عن خ��روج  3مليارات دوالر في  9أشهر
إلى خ��ارج لبنان ،ورغ��م ان البنك املركزي اللبناني لم يفرض
ضوابط على رأس امل��ال ف��إن البنوك ح��ددت عمليات السحب
بألف دوالر اسبوعيا ،وقيدت نقل االموال الى الخارج وخفض
سقوف سحوبات البطاقات االئتمانية.
واش ��ار م��وق��ع «ن��اش�ي��ون��ال» ال��ى ان ال�ل�ي��رة اللبنانية امل��رب��وط��ة
ب��ال��دوالر ف�ق��دت ح��وال��ي  20ف��ي امل�ئ��ة م��ن قيمتها ف��ي السوق
ال�س��وداء ،ومع امتداد االزم��ة املالية من غير املرجح ان تجذب
ال�ب�ن��وك اللبنانية ت��دف�ق��ات اض��اف�ي��ة م��ن امل�غ�ت��رب�ين اللبنانيني
العاملني ف��ي ال�خ��ارج ف��ي ض��وء ال�ق�ي��ود الحالية ،وه��ذا ب��دوره
سيزيد من الضغوط على الحكومة للوفاء بالتزامات ديونها.
وق ��ال ارادي � ��ان :ان ال �ق��درة ع�ل��ى االع�ت�م��اد ع�ل��ى ض��واب��ط رأس
امل��ال مقيدة ،ونظرا الن القطاع املالي هو العنصر االساسي
ل�لاق�ت�ص��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ك�م��ا ان س�م�ع��ة ه ��ذا ال �ق �ط��اع كمرتكز
اساسية لالستقرار املالي ،فمن املحتمل اال تتمكن السلطات
امل��ال�ي��ة اللبنانية م��ن االح�ت�ف��اظ ب�ض��واب��ط ص��ارم��ة على رأس
املال لفترة طويلة من دون اع��ادة هيكلة النموذج االقتصادي
االس��اس��ي ل�ل�ب�لاد .وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ان م�ح��اف��ظ «امل��رك��زي»
اللبناني اعلن انه لن يكون هناك ضوابط على رأس املال وانه
لن يفرض اجراء الخصم القسري على املودعني في البنوك او
ما يعرف بالـ ،hair cutفإنه قد ال يكون امام «املركزي» سوى
خيار اللجوء الى صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة
دي��ون ج��دي��دة الن�ق��اذ ال��وض��ع ،اال ان ذل��ك ق��د يتطلب تخفيض
قيمة العملة اللبنانية مقابل الدوالر.

في أكتوبر الماضي ليسجل  382مليون دوالر

اليابان % 13.5 :تراجع
الفائض التجاري مع الكويت
أظ�ه��رت بيانات حكومية ف��ي اليابان أمس
(األربعاء) أن الفائض التجاري مع الكويت
ت ��راج ��ع ف ��ي أك �ت��وب��ر امل ��اض ��ي ب�ن�س�ب��ة 13.5
ب��امل �ئ��ة م �ق��ارن��ة ب��ال �ف �ت��رة ن�ف�س�ه��ا م��ن ال �ع��ام
املاضي ،ليصل إل��ى  41.4مليار ين ياباني
( 382مليون دوالر).
وعزت البيانات ،التي أصدرتها وزارة املالية
اليابانية في تقرير أولي ،انخفاض الفائض
ال �ت �ج��اري م��ع ال�ك��وي��ت ل�ل�م��رة األول� ��ى خ�لال
شهرين إلى التباطؤ في مجال الصادرات.
ورغ��م البيانات ال�ج��دي��دة ،ف��إن التقرير أكد
أن ال �ك��وي��ت ح��اف�ظ��ت ع�ل��ى ت�س�ج�ي��ل ف��ائ��ض
ت �ج��اري م��ع ال �ي��اب��ان مل ��دة  11ع��ام��ًا وتسعة
أشهر مدفوعة باستمرار تفوق صادراتها
على حجم الواردات بهامش كبير.
وأوض� �ح ��ت ال �ب �ي��ان��ات أن إج �م��ال��ي واردات
ال� �ي ��اب ��ان م ��ن ال �ك��وي��ت ت ��راج ��ع ب �ن �س �ب��ة 5.1
باملئة على أس��اس سنوي ،ليصل إلى 62.4
م�ل�ي��ار ي��ن ي��اب��ان��ي ( 576م�ل�ي��ون دوالر) في
أول ان �خ �ف��اض خ�ل�ال ش �ه��ري��ن ،م�ض�ي�ف��ة أن
ص��ادرات اليابان إلى الكويت قفزت بنسبة
 17.4باملئة ،لتصل إلى  21مليار ين ياباني
( 194مليون دوالر) لتسجل أول زيادة منذ
ثمانية أشهر.
وانخفض فائض اليابان التجاري مع دول
ال�ش��رق األوس��ط خ�لال أكتوبر بنسبة 37.8
باملئة ،ليصل إل��ى  434.2مليار ي��ن ياباني

(أرب � �ع ��ة م� �ل� �ي ��ارات دوالر) م �ت��أث �رًا ب�ه�ب��وط
واردات ال �ي��اب��ان م��ن امل�ن�ط�ق��ة ب�ن�س�ب��ة 27.9
ب��امل �ئ��ة م �ق��ارن��ة ب��ال �ف �ت��رة ن�ف�س�ه��ا م��ن ال �ع��ام
السابق.
وهبطت شحنات النفط ال�خ��ام واملنتجات
امل �ك��ررة وال �غ��از ال�ط�ب�ي�ع��ي امل �س��ال وامل� ��وارد
الطبيعية األخ ��رى ،ال�ت��ي تمثل  95.6باملئة
م��ن إج�م��ال��ي ص ��ادرات املنطقة إل��ى اليابان
بنسبة  27.6باملئة.
ل�ك��ن إج �م��ال��ي واردات امل�ن�ط�ق��ة م��ن ال�ي��اب��ان
ارتفعت بنسبة  3.6باملئة مدفوعًا بالطلب
القوي على السيارات والصلب.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزًا
ت �ج��اري��ًا م��ع ب��اق��ي دول ال �ع��ال��م ف��ي أك�ت��وب��ر
امل��اض��ي ب�ل��غ  17.3م�ل�ي��ار ي��ن ي��اب��ان��ي (159
مليار دوالر) ف��ي هبوط للمرة األول��ى منذ
أربعة أشهر متأثرًا بتراجع فواتير الطاقة.
وت��راج �ع��ت ال � �ص� ��ادرات ب�ن�س�ب��ة  9.2ب��امل�ئ��ة
م� �ق ��ارن ��ة ب ��ال� �ع ��ام ال� �س ��اب ��ق ،ب �س �ب��ب ض�ع��ف
الطلب على السيارات وآالت توليد الطاقة
والصلب.
كما انخفضت ال��واردات بنسبة  14.8باملئة
بسبب ه�ب��وط أس�ع��ار النفط ال�خ��ام وال�غ��از
الطبيعي املسال وسلع الطاقة األخرى.
واح �ت �ف �ظ��ت ال �ص�ي�ن ب � �ص ��دارة ق��ائ �م��ة أك �ب��ر
الشركاء التجاريني لليابان ،تلتها الواليات
املتحدة( .كونا)

رسوم بنوك الطرح لن تزيد على  90مليون دوالر

تغطية حصة المؤسسات
في اكتتاب أرامكو بالكامل
ك�ش�ف��ت وك��ال��ة ب�ل��وم�ب�ي��رغ أن ال�ب�ن��وك املعينة
لتعهد اكتتاب أرام�ك��و السعودية تلقت طلبًا
ك��اف�ي��ًا لتغطية ش��ري�ح��ة امل��ؤس �س��ات بالكامل
والبالغة  ،%1وذل��ك بعد ث�لاث��ة أي��ام فقط من
بدء االكتتاب.
ويعد اإلقبال الكبير من املؤسسات العائلية
ال� �س� �ع ��ودي ��ة داف � �ع� ��ا ل �ل �م �س �ت �ث �م��ري��ن األف � � ��راد
لالستثمار في االكتتاب وال��ذي يستمر حتى
ال��راب��ع م��ن دي�س�م�ب��ر امل �ق �ب��ل .وم ��ن امل �ت��وق��ع أن
يؤدي اإلقبال من املؤسسات إلى تعزيز إقبال
م��ن األف � ��راد .وس�ي�ت��م ت�ح��دي��د ال�س�ع��ر النهائي
للطرح في الخامس من ديسمبر.
وف ��ي س �ي��اق م�ت�ص��ل ق��ال��ت وك��ال��ة روي �ت��رز إن
أكثر من  25بنكا عينتهم أرامكو كمتعهدين
ل�لاك �ت �ت��اب س �ي �ت �ق��اض��ون رس ��وم ��ا منخفضة
مقارنة بحجم ال�ط��رح ل��ن تتجاوز  90مليون
دوالر كحد أقصى.
وأض��اف��ت ال��وك��ال��ة أن ال�ب�ن��وك ستتقاضى 35
نقطة أس��اس م��ن األم��وال املتحصلة .وه��و ما
ي�ع��ادل  90مليون دوالر إذا ت��م التسعير عند
سقف النطاق املعلن ،لتجمع  25.6مليار دوالر.
وباملقارنة كانت شركة علي بابا قد جمعت
 25م� �ل� �ي ��ار دوالر م � ��ن ط ��رح� �ه ��ا ال� � �ع � ��ام ف��ي

ن� �ي ��وي ��ورك ،ح �ي��ث دف �ع��ت رس ��وم ��ا ل � �ـ 35بنكا
بقيمة  300مليون دوالر .وك��ان��ت أرام�ك��و قد
أع �ل �ن��ت األح � ��د امل ��اض ��ي ع ��ن ت �ح��دي��د ال �ن �ط��اق
ال �س �ع��ري ل �ل �ط��رح األول � ��ي وب ��داي ��ة ف �ت��رة ب�ن��اء
سجل األوام ��ر لشريحة امل��ؤس�س��ات املكتتبة
وش��ري �ح��ة امل�ك�ت�ت�ب�ين األف� � ��راد ،ف�ي�م��ا س�ي�ك��ون
اإلع �ل��ان ال��رس �م��ي ع��ن س �ع��ر ال �ط��رح ل�لأس�ه��م
املكتتب بها في الخامس من ديسمبر املقبل،
ح �ي��ث ت ��م ت �ح��دي��د ال �ن �ط��اق ال �س �ع��ري ل�ل�ط��رح
بني  30ري��اال سعوديا إلى  32ري��اال سعوديا
للسهم الواحد.
وم� ��ن امل �ن �ت �ظ��ر أن ي �ت��م ت �ح��دي��د س �ع��ر ال �ط��رح
النهائي ف��ي نهاية فترة بناء سجل األوام��ر،
وس�ي�ك��ون اك�ت�ت��اب ش��ري�ح��ة املكتتبني األف ��راد
بسعر  32رياال سعوديا للسهم الواحد ،وهو
الحد األعلى للنطاق السعري .وفي حال كان
ً
سعر الطرح النهائي أقل من  32رياال سعوديا،
يكون للمكتتبني األف ��راد ،فيما يخص الفرق
بني قيمة الحد األعلى للنطاق السعري وسعر
الطرح النهائي ،الخيار بني( :أ) الحصول على
الفائض النقدي عن طريق رد قيمته ُ
للمكتتب
ال � �ف� ��رد ،أو (ب) إم �ك��ان �ي��ة ت �خ �ص �ي��ص أس �ه��م
إضافية ُ
للمكتتب الفرد( .وكاالت )
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«بوبيان» يرعى مؤتمر طلبة
الكويت – الواليات المتحدة

مشاركون ومشاركات من مؤسسة البترول في برنامج «الوطني» التدريبي

ً
ً
تدريبيا لموظفي
برنامجا
«الوطني» يختتم
«البترول» وشركاتها التابعة
اخ �ت �ت��م ب �ن��ك ال �ك ��وي ��ت ال ��وط �ن ��ي م ��ن خ�ل��ال امل � ��وارد
ال �ب �ش��ري��ة ل �ل �م �ج �م��وع��ة ،ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع م �ج �م��وع��ة
ال �ش��رك��ات األج�ن�ب�ي��ة وال�ن�ف��ط وال�ت�م��وي��ل ال�ت�ج��اري،
ب��رن��ام�ج��ه ال �ت��دري �ب��ي ل�ل��دف�ع��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن م��وظ�ف��ي
م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة وش��رك��ات �ه��ا ال�ت��اب�ع��ة،
وال ��ذي ت�ض�م��ن ت��دري �ب��ًا ن�ظ��ري��ًا وع�م�ل�ي��ًا للموظفني
بمختلف إدارات البنك.
وق��د استمر البرنامج مل��دة أرب�ع��ة أس��اب�ي��ع ،تضمن
خ�لال �ه��ا ت��دري �ب��ًا ن �ظ��ري��ًا وع �م �ل �ي��ًا ع �ل��ى ال �ع��دي��د م��ن
املوضوعات ،منها :األعمال املصرفية التي يقدمها
ال�ب�ن��ك ل�ع�م�لائ��ه م��ن ال �ش��رك��ات األج �ن �ب �ي��ة ،ال�ت�م��وي��ل
ال�ت�ج��اري ،ال�خ��زان��ة ،إدارة العمليات ،إدارة تمويل
امل� �ش ��اري ��ع ب ��ال� �ق ��روض امل �ش �ت��رك��ة ،إدارة امل �خ��اط��ر،
خ �ط��اب��ات ال �ض �م��ان ،االع �ت �م��اد امل �س �ت �ن��دي ب�ج�م�ي��ع
أنواعه ،باإلضافة إلى مكافحة غسل األموال.
وب � �ه � ��ذه امل� �ن ��اس� �ب ��ة ،ق� � ��ال امل � ��دي � ��ر ال � �ع � ��ام ل� �ل� �م ��وارد
ال �ب �ش��ري��ة مل �ج �م��وع��ة ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ،ع�م��اد
ال �ع �ب�ل�ان��ي« :ي �ل �ت��زم ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ب�ن�ش��ر

ال�ث�ق��اف��ة امل�ص��رف�ي��ة ب�ين ك��ل ش��رائ��ح امل�ج�ت�م��ع ،وذل��ك
ف ��ي إط� ��ار م �س��ؤول �ي �ت��ه امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ك��أك �ب��ر ك �ي��ان��ات
القطاع ال�خ��اص ف��ي ال�ك��وي��ت ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى سعي
الوطني نحو تطوير الكوادر البشرية ،وخاصة في
امل��ؤس�س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ،وال �ت��ي ت��أت��ي ف��ي مقدمتها
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة».
وأك��د العبالني سعي الوطني إل��ى توعية ال�ك��وادر
ال �ع��ام �ل��ة ف��ي امل �ج��ال ال �ن �ف �ط��ي ب �ك��ل م �ف��اه �ي��م ال�ع�م��ل
امل� �ص ��رف ��ي ،وذل � ��ك م ��ن أج� ��ل امل �س��اه �م��ة ف ��ي ت��وف �ي��ر
امل �ع��رف��ة ال�ل�ازم ��ة وت��وض �ي��ح امل �ع �ل��وم��ات امل�ص��رف�ي��ة
امل �ط �ل��وب اإلح��اط��ة ب�ه��ا ف��ي األع �م��ال ال �ي��وم �ي��ة ل��دى
امل��وظ �ف�ين ،ال��ذي��ن ي�ت�ع��ام�ل��ون م��ع ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي
بوجه عام ،والوطني بشكل خاص.
وأض� ��اف ال �ع �ب�لان��ي« :ي �ه��دف ال �ب��رن��ام��ج ال�ت��دري�ب��ي
مل��وظ �ف��ي امل ��ؤس� �س ��ة إل� ��ى ص �ق��ل وت �ن �م �ي��ة ام �ك��ان��ات
وم �ه ��ارات ال�ع�ن�ص��ر ال �ب �ش��ري ف��ي ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي،
ح�ي��ث ت��م ت�ص�م�ي��م ال �ب��رن��ام��ج وف ��ق م�ت�ط�ل�ب��ات عمل
م��وظ�ف��ي ال�ق�ط��اع م��ع م��راع��اة ت�غ�ط�ي�ت��ه ل�ك��ل م�ح��اور

العمل املصرفي التي يحتاجون التعرف عليها».
وم��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال امل��دي��ر ال�ع��ام ملجموعة ال�خ��دم��ات
امل�ص��رف�ي��ة ل�ل�ش��رك��ات األج�ن�ب�ي��ة وال�ن�ف��ط وال�ت�م��وي��ل
ال � �ت � �ج � ��اري ،ب � ��رادي � ��ب ه � ��ان � ��دا« :ي� �م� �ث ��ل ال� �ب ��رن ��ام ��ج
ال� �ت ��دري� �ب ��ي ت� �ج� �س� �ي ��دًا ل� �ل� �ش ��راك ��ة االس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة
وال �ع�ل�اق��ات ال��راس �خ��ة وامل �ت �م �ي��زة ال �ت��ي ت�ج�م��ع بني
بنك الكويت الوطني ومؤسسة البترول وشركاتها
التابعة ،كما يعكس التزامنا الجاد والفعال تجاه
قطاع النفط ،وتطلعنا الدائم نحو دعم هذا القطاع
االس�ت��رات�ي�ج��ي وامل�س��اه�م��ة ف��ي تمكينه م��ن تحقيق
رؤية .»2040
وأك� ��د ه ��ان ��دا أن خ �ط��ط ت ��دري ��ب ال� �ك ��وادر ال��وط�ن�ي��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ت� ��أت� ��ي ف � ��ي إط � � ��ار م� �س ��اه� �م ��ة ال ��وط� �ن ��ي
الفاعلة في إع��داد قوة عمل وطنية تتمتع بقدرات
تنافسية ،كما يعكس أيضًا ال�ت��زام البنك بتطوير
ال�ك��وادر البشرية ،وذل��ك ضمن شراكاته مع جميع
املؤسسات ،وخاصة الحكومية ،وذلك انسجامًا مع
التزامات البنك املجتمعية والتنموية.

أعضاء حساب بوبا لألطفال

ً
مجانيا لـ«كيدزتوبيا»
«برقان» يمنح عمالءه دخو ًال
ي �ن �ظ��م ب �ن��ك ب ��رق ��ان ي ��وم ��ًا م �ف �ت��وح��ًا ل �ع �م�ل�اء ح �س ��اب «ب ��وب ��ا»
املخصص لألطفال ،بالتعاون مع «كيدزتوبيا» الترفيهي ،يوم
الجمعة  22نوفمبر  .2019حيث سيجري توفير دخول مجاني
إلى جميع األلعاب الترفيهية في «كيدزتوبيا» ،باإلضافة إلى
خصم  %50عند شراء األلعاب لدى «كيدزتوبيا» في األفنيوز.
ويمكن لألطفال االستمتاع بهذا اليوم ،من الساعة  11صباحًا
ً
مساء .يسعى «بنك برقان» دومًا إلى تقديم
وحتى الساعة 11
أفضل ال�ع��روض لعمالئه ف��ي الكويت ،مشيرًا إل��ى أن العمالء
ال �ص �غ��ار م ��ن أص� �ح ��اب ح �س��اب��ات ب ��وب ��ا ي �س �ت �ط �ي �ع��ون ال �ب��دء
بمغامراتهم الشيقة في إطار اليوم املفتوح املخصص لهم.
يهدف حساب «بوبا لألطفال» إلى توفير حلول مبتكرة لآلباء،
الذين يرغبون في تعزيز م��دخ��رات أطفالهم ،واالس�ت�ف��ادة في
ال��وق��ت ذات��ه بمجموعة واس�ع��ة م��ن امل��زاي��ا .يبلغ ال�ح��د األدن��ى
لفتح حساب بوبا التوفيري  10دنانير ،وبإمكان األطفال حتى
س��ن  14عامًا االستمتاع بعروضه الترويجية الخاصة على
مدار العام ،باإلضافة إلى ما يوفره من تخفيضات جذابة لدى
بعض املحال واملتاجر في الكويت.

ملصق حملة اليوم الترفيهي

خصومات تصل لغاية % 75

«صفاة هوم» تبدأ تنزيالت
نهاية السنة
أعلنت «صفاة هوم» ،الرائدة في منتجات
ال �ب �ن ��اء وت �ج ��دي ��د امل � �ن� ��ازل ،ب ��داي ��ة أض �خ��م
ح� �م� �ل ��ة ت � �ن� ��زي�ل��ات ب� �ن� �س� �ب ��ة خ � �ص ��م ت �ص��ل
لغاية  %75ل��دى ك��ل ف��روع�ه��ا .تشمل هذه
التنزيالت مختلف منتجات صفاة ه��وم،
اب �ت��داء م��ن م ��واد ال�ت��أس�ي��س ك��ال�س�ي��رام�ي��ك
والصحي ،إلى التأثيث من أطقم املعيشة
وغ � ��رف ال �ط �ع��ام وال� �ن ��وم وغ � ��رف األط �ف ��ال
وال �ج �ل �س��ات ال �خ��ارج �ي��ة واإلك� �س� �س ��وارات
م ��ن ك ��ل ال� �ع�ل�ام ��ات ال� �ت� �ج ��اري ��ة وامل� �م� �ي ��زة،
وبأسعارمغرية تتالء م مع كل امليزانيات،
حيث تعتبر «صفاة هوم» محطة متكاملة
ت �ت��واف��ر ف �ي �ه��ا ج �م �ي��ع اح �ت �ي��اج��ات امل �ن��زل
بزيارة واحدة ألي من معارضنا.
تتميز ه��ذه ال�ت�ن��زي�لات ب��أس�ع��اره��ا األك�ث��ر
ان � �خ � �ف� ��اض� ��ًا ،ك � �م� ��ا ت � ��أت � ��ي ال� �ت� �خ� �ف� �ي� �ض ��ات
ف ��ي وق �ت �ه��ا األن� �س ��ب م ��ن ال� �ع ��ام ب��ال�ن�س�ب��ة

ملصق حملة نهاية العام من «صفاة هوم»

ل�ع�م�لائ�ن��ا ،س ��واء ك��ان ال �ع �م�لاء يتطلعون
ل� �ت� �ج ��دي ��د أث � � ��اث م� �ن ��ازل� �ه ��م ،أو ي �ق ��وم ��ون
بتأثيث بيت أن�ي��ق ج��دي��دن حيث يجدون
ك��ل اح�ت�ي��اج��ات�ي�ه��م ل��دي�ن��ا ،وذل��ك ب�ع��روض
التنزيالت التي يصل فيها الخصم لغاية
 %75على تشكيلة واسعة من املنتجات.
ي �س��ري ه ��ذا ال �ع��رض ف��ي ج�م�ي��ع م �ع��ارض
ص �ف��اة ه ��وم ال �ك��ائ �ن��ة ف��ي ال ��ري وال �ش��وي��خ
وال�ف�ح�ي�ح�ي��ل وال �ج �ه��راء م�ج�م��ع امل �خ �ي��ال،
خ�ل�ال ال �ف �ت��رة م��ن  21ن��وف �م �ب��ر وح �ت��ى 31
دي� �س� �م� �ب ��ر .وت � �ع� ��د ه� � ��ذه ال � �ت � �ن ��زي�ل�ات ه��ي
األك�ب��ر ل�ه��ذا امل��وس��م ،حيث تسعى «صفاة
ه ��وم» ال ��ى ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى رض ��اء ع�م�لائ�ه��ا
ب��اس �ت �م��رار ف ��ي ك ��ل ع �م �ل �ي��ة ت� �س ��وق ،ح�ت��ى
يكون لديهم تجربة فريدة فيعودوا مرات
وم��رات أخ��رى الختيار جميع احتياجات
املنزل.

«فالي دبي» تتيح
عطالت خريفية مميزة
كثير من عشاق السياحة يفضلون السفر في فصل الخريف
ال��ى وج�ه��ات ذات مناخ معتدل ف�لا ه��و بالحار ال�ج��اف وال
البارد املمطر مما يجعله الوقت األنسب للسياحة والسفر.
وم ��ع م��ا ي��زي��د ع�ل��ى  90وج �ه��ة م�ت�ن��وع��ة ف��ي اس �ي��ا ،أوروب ��ا
وأفريقيا ،تالقي فالي دبي تطلعات املسافرين التواقني الى
استراحة خريفية للتمتع بأجواء دافئة في وجهات خالبة
فتقدم باقة من أجمل الوجهات املنتشرة في مختلف القارات
وال �ت��ي يمكن زي��ارت �ه��ا ف��ي ه��ذه ال�ف�ت��رة وال�ت�م�ت��ع بعطلة ال
تضاهى.
تعد دبي واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى
العالم نظرًا للتنوع الغني الذي تتمتع به االمارة من حيث
ً
سواء
النشاطات والفعاليات التي تناسب جميع الزائرين
كانوا من العائالت او االفراد.
سلطنة ُعمان ،واحدة من أجمل الدول الخليجية بطبيعتها
الخالبة وشواطئها ذات املياه الصافية والواحات الخضراء
املورقة ،والينابيع الجبلية الخالبة ،كما أنها تتميز باملعالم
الخالبة ال�ت��ي ت�ع��ود إل��ى الثقافة العربية منذ القديمة ،ما
يصل إلى  500من القالع والحصون ،واملباني التاريخية.
سريالنكا وجهة لعشاق الطبيعة وملن يبحث عن استكشاف
اماكن سياحية جديدة للسفر ح��ول العالم ،تعتبر من اهم
وج �ه��ات ال �س �ي��اح��ة ال �ع��امل �ي��ة ل�غ�ن��اه��ا ب��امل �ن��اط��ق الطبيعية
الساحرة التي مازالت محافظة على رونقها ولم تعبث بها
يد االنسان بعد.
تمتاز جزيرة زنجبار في تنزانيا بجمالها ال�خ�لاب ،الذي
يشتمل على الشواطئ ذات الرمال البيضاء واشجار النخيل
ال �ت��ي ت �م�لأ ارج ��اء ه ��ا وت�ع�ت�ب��ر امل �ق �ص��د ال��رئ �ي �س��ي للسياح
الراغبني في االستمتاع بممارسة االنشطة املائية املختلفة
كالغوص وركوب االمواج والتجديف وغيرها الكثير.
ف �ن �ل �ن��دا ،م �ن��ذ ل�ح�ظ��ة وص��ول��ك ال ��ى ال �ع��اص �م��ة ال�ف�ن�ل�ن��دي��ة
ه�ل�س�ن�ك��ي ،س�ت�س�ح��رك ال�ه�ن��دس��ة امل�ع�م��اري��ة ال��رائ�ع��ة لهذا
البلد ال��ذي يجمع بني نوعني؛ املباني املتأثرة بالعمارة
ال��روس �ي��ة ل �ك��ون �ه��ا ك��ان��ت ف �ي �م��ا س �ب��ق ج� ��زءًا م ��ن روس �ي��ا
واألخ��رى ذات الطابع املبتكر والحديث .وبها مجموعة
م��ن أك�ث��ر امل�ن��اظ��ر الطبيعية ال�خ�لاب��ة ف��ي ال�ع��ال��م م��ن أه��م
األن�ش�ط��ة ال �ت��ي ي�م�ك��ن ال�ق�ي��ام ب�ه��ا ف��ي ه�ل�س�ن�ك��ي :الب�لان��د
وشمس منتصف الليل ،زي��ارة حصن سوومينلينا عبر
البحر املتجمد ،زي��ارة مدينة مالهي لينانماكي ،زي��ارة
سوق كاباتوري ومتحف كياسما.

ف� ��ي إط � � ��ار ح ��رص ��ه ع� �ل ��ى دع � ��م ال �ش �ب��اب
ال �ك��وي �ت��ي خ� � ��ارج ال� �ك ��وي ��ت ،ي ��رع ��ى ب�ن��ك
ب��وب �ي��ان امل��ؤت �م��ر ال��وط �ن��ي ال �س �ن��وي 36
ل�لات�ح��اد ال��وط�ن��ي لطلبة ال�ك��وي��ت – ف��رع
الواليات املتحدة ،الذي تنطلق فعالياته
تحت شعار «جيل بناء – لوطن معطاء»،
في الفترة من  28نوفمبر إلى  1ديسمبر
.2019
وقال املدير بإدارة االتصاالت والعالقات
املؤسسية في البنك ،وليد الصقعبي :ان
رعاية البنك لهذا املؤتمر السنوي املهم
تأتي في إطار حرصه على دعم الشباب
الكويتي ف��ي مختلف امل �ج��االت العلمية
وال �ث �ق��اف �ي��ة وال��ري��اض �ي��ة داخ� ��ل ال �ك��وي��ت
وخارجها.
وق��ال الصقعبي ان وف��د البنك امل�ش��ارك
ف��ي امل��ؤت �م��ر وف �ع��ال �ي��ات��ه امل�خ�ت�ل�ف��ة يضم
م�ج�م��وع��ة م��ن م��وظ�ف��ي امل� ��وارد ال�ب�ش��ري��ة
وإدارة ال� �ت� �س ��وي ��ق وإدرة ال� �ت ��واص ��ل
االجتماعي ،إلى جانب إدارة االتصاالت
وال� �ع�ل�اق ��ات امل��ؤس �س �ي��ة م ��ن اج� ��ل امل��زي��د
م� ��ن ال� �ت� �ف ��اع ��ل م� ��ع م �خ �ت �ل��ف ال �ف �ع��ال �ي��ات
واالن�ش�ط��ة ال�ت��ي س�ت�ق��ام ض�م��ن فعاليات
املؤتمر.
واض � ��اف« :ف ��ي إط ��ار ح ��رص ال �ب �ن��ك على

وليد الصقعبي

استقطاب افضل الكوادر الوطنية ،فإنه
س�ي�ج��ري ع�ق��د ل �ق��اء ات م��ع ال�ط�ل�ب��ة خ�لال
امل ��ؤت� �م ��ر ل�ل�إج ��اب ��ة ع� ��ن ك� ��ل ال� �ت� �س ��اؤالت
ال� �خ ��اص ��ة ب ��ال� �ت ��وظ� �ي ��ف ف� ��ي ال� �ب� �ن ��ك ،م��ع
ف��رص��ة االط�ل�اع ع�ل��ى ال �ف��رص ال��وظ�ي�ف�ي��ة
ال �ت��ي ي��وف��ره��ا ال �ب �ن��ك ،وت��وض �ي��ح الكثير
م� ��ن االم � � ��ور ال� �ت ��ي ت �ت �ع �ل��ق ب��ال �ع �م��ل ف��ي
القطاع املصرفي لهم».

بالتعاون مع جمعية طلبة كلية الطب

«األهلي» يشارك في حملة
صحية باألفنيوز
ضمن رع��اي��ة البنك األهلي
ال�ك��وي�ت��ي ألن�ش�ط��ة جمعية
طلبة كلية الطب الكويتية،
س��وف ي�ق��وم ال�ب�ن��ك برعاية
ح �م �ل��ة ال �ت��وع �ي��ة للجمعية
للتعريف ب�م��رض السكري
وس � � ��رط � � ��ان ال� �ب ��روس� �ت ��ات ��ا
وال �ت��ي س�ت�ق��ام ف��ي «مجمع
األف� �ن� �ي ��وز» ي��وم��ي  20و21
ن��وف �م �ب��ر ت ��زام �ن ��ا م ��ع ال� �ي ��وم ال �ع ��امل ��ي مل��رض
ال � �س � �ك ��ري .وم � ��ن خ �ل��ال إط� �ل ��اق س �ل �س �ل��ة م��ن
ّ
امل � �ب � ��ادرات وال � �ن � ��دوات ال �ن �ق��اش �ي��ة ،س�ي�س��ل��ط
طلبة ال�ط��ب ال �ض��وء ،ف��ي إط��ار ح��وارات�ه��م مع
ال �ج �م �ه��ور ،ع �ل��ى ج ��وان ��ب ال��وق��اي��ة وال�ك�ش��ف
ُ ّ
امل �ب �ك��ر ل �ل �م��رض ،ح �ي��ث ت �ش��ك��ل ال �ف �ح��وص��ات
ً
امل�ن�ت�ظ�م��ة ع��ام�لا رئ�ي�س�ي��ًا ف��ي ال�ك�ش��ف املبكر
والعالج.
وس� �ت� �ت� �ن ��اول ال �ح �م �ل��ة أي� �ض ��ا زي � � ��ادة ال��وع��ي
ح��ول م��رض السكري وس��رط��ان البروستاتا،

م ��ع م �ش��ارك��ة ط �ل �ب��ة ال �ط��ب ب �ت �ق��دي��م امل �ش��ورة
وال�ت��وج�ي��ه وإج ��راء ف�ح��وص��ات ال��دم الخاصة
ب��ال �ك �ش��ف ع ��ن س ��رط ��ان ال �ب��روس �ت��ات��ا م�ج��ان��ًا
خالل الحملة.
ت �ج��در اإلش � ��ارة إل ��ى أن م �ب ��ادرات امل�س��ؤول�ي��ة
االجتماعية تشكل عنصرًا رئيسيًا من التزام
البنك األهلي الكويتي تجاه املجتمع الكويتي،
كما أن معظم هذه امل�ب��ادرات ت��دور حول دعم
جهود خدمة ورعاية املجتمع ،والتي تهدف
إلى تكوين مجتمع سليم يحظى باالستفادة
من فرص الرعاية الصحية املتطورة.

في مقر الشركة الرئيسي

وزير التجارة األيرلندي يلتقي
قياديي Ooredoo
اس�ت�ق�ب��ل ق�ي��ادي��و ش��رك��ة  ،Ooredooشركة
االت� �ص ��االت األول� ��ى ف��ي ت �ق��دي��م ال �خ��دم��ات
ال ��رق� �م� �ي ��ة امل� �ب� �ت� �ك ��رة ف� ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ،وزي� ��ر
التجارة األيرلندي باتريك برين ،والوفد
امل� ��راف� ��ق ل � ��ه ،ي � ��وم االث � �ن �ي�ن اامل � ��اض � ��ي ،ف��ي
مقرها الرئيسي ،حيث كان في استقباله،
نيابة عن الرئيس التنفيذي ،رئيس قطاع
ال�ع�م�ل�ي��ات ل ��دى  Ooredooال �ك��وي��ت ف��ادي
قعوار ،ورئيس قطاع الشركات والهيئات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ع�ب��دال�ع��زي��ز ال �ب��اب �ط�ين ،وع��دد
م ��ن ق �ي��ادي��ي ال �ش��رك��ة ،ح �ي��ث ق ��ام ال��وزي��ر
ب��االط�ل�اع ع�ل��ى أح ��دث م��ا ت�ق��دم��ه ال�ش��رك��ة
من حلول ذكية وخدمات مبتكرة لتعزيز
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
وضمان أمنها.
ورح� � ��ب رئ� �ي ��س ق� �ط ��اع ال �ع �م �ل �ي��ات ف� ��ادي
ق � �ع ��وار ب ��ال ��وزي ��ر ،وق � � ��ال« :ن� �ح ��ن س �ع��داء
ب��زي��ارة وزي��ر ال�ت�ج��ارة األي��رل�ن��دي باتريك
ب��ري��ن ل�ن��ا ،حيث تبادلنا ال�ح��دي��ث ع��ن كل
ما هو جديد في عالم االتصاالت وتعزيز

فادي قعوار يقدم درعاً تذكارية للوزير األيرلندي

العالقات التجارية بني الكويت وايرلندا،
وم�ك��ان��ة  Ooredooال�ك��وي��ت ك�ش��رك��ة رائ��دة
في السوق في مجال التحول الرقمي».
وت�ب��ادل ق�ي��ادي��و ش��رك��ة  Ooredooالكويت
ال �ح��دي��ث وامل �ع �ل��وم��ات م ��ع ال ��وزي ��ر ب��ري��ن
والوفد املرافق له حول الخدمات املبتكرة،
وخصيصا لقطاع الشركات ،وجال الوزير
وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل ��ه ف ��ي أق� �س ��ام وادارات
ال�ش��رك��ة ،بما فيها مركز البيانات األكثر
تطورا في الكويت .وقد جرى التركيز على
أح� ��دث ت �ق �ن �ي��ات ال �ج �ي��ل ال �ح��ال��ي ل�ح�م��اي��ة
ال �ش �ب �ك��ة ال� �ت ��ي ت �ط �ب �ق �ه��ا ال� �ش ��رك ��ة ب �ه��دف
ت��وف �ي��ر ش�ب�ك��ة ات �ص��االت آم �ن��ة ل�ع�م�لائ�ه��ا.
وأي �ض��ا ج��رت م�ش��ارك�ت�ه��م أه ��داف ورؤي��ة
الشركة لتوفير أفضل الخدمات املبتكرة
وال� �ح� �ل ��ول ال��ذك �ي��ة ل �ل �ش��رك��ات وال �ه �ي �ئ��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة .ك�م��ا ت�ض�م��ن ال �ح��دي��ث ت��وس��ع
م �ج �م��وع��ة  Ooredooف ��ي م�خ�ت�ل��ف أن �ح��اء
العالم وتعدد خدماتها الرائدة في شتى
مجاالت االتصال والتكنولوجيا.
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رفع علم الكويت وعلم جامعة الشرق األوسط األميركية

أقيمت منافساتها في

BUSINESS

اقتصاد وأعمال 23

برلين من  14لغاية  18نوفمبر

طالب  AUMأبطال كرة القدم في بطولة Eurojada

فريق  AUMفي كرة القدم قبيل بدء المباريات

ش ��ارك ط�ل�اب ج��ام�ع��ة ال �ش��رق األوس ��ط األم�ي��رك�ي��ة
 AUMفي بطولة  ،Eurojadaالتي أقيمت في برلني
– أملانيا ،من  14إلى  18نوفمبر  ،2019والتي ُت ّ
عد
أق��وى مسابقة رياضية للطالب في أوروب��ا .وقد
ش��ارك��ت ف��ي ال�ب�ط��ول��ة ف��رق م��ن  66ج��ام�ع��ة وكلية
م��ن  26دول��ة ف��ي أوروب��ا وآس�ي��ا وأف��ري�ق�ي��ا ،منها:
ك��روات �ي��ا ،اي �ط��ال �ي��ا ،ال �ي��ون��ان ،س��وي �س��را ،ف��رن�س��ا،
اسبانيا ،بولندا ،روسيا ،لبنان ،مصر ،والكويت.
ّ
وقد تألف وفد  AUMمن  61العبًا من فرق الطالب
لكرة القدم ،كرة الطائرة ،كرة ّ
السلة ،كرة الطاولة،
والسباحة ،وفريقي الطالبات لكرة السلة وك��رة
الطاولة ،باإلضافة إلى ّ
مدربيهم.
وق� ��د اس� �ت �ط ��اع ف ��ري ��ق  AUMل� �ك ��رة ال� �ق ��دم ال �ف��وز
بالبطولة بعد ّ
تفوقه على خصمه الصربي خالل
امل� �ب ��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ،ال �ت��ي أظ �ه��ر خ�لال�ه��ا م�س�ت� ً
�وى
محترفًا ومهارات عالية في اللعب .هذا وقد نجح
الالعب ب��در ط��ارق في تحقيق لقبي أفضل العب
وأفضل ّ
هداف في البطولة.
كما فاز فريق  AUMللسباحة باملركزين الثاني
وال �ث��ال��ث ،وف��ري �ق��ا ك ��رة ال �ط��اول��ة ل�ف�ئ�ت��ي ال��رج��ال
واإلناث باملركز الرابع.
وأش ��ار ل�ي��ام أوب��ري��ن ،م��دي��ر ال�ف��رق ال��ري��اض�ي��ة في
جامعة الشرق األوسط األميركية ،إلى أن الطالب
ّ
ً
متقدمة في كل
مستوى عاليًا وم�ه��ارات
أظ�ه��روا
الرياضات ،ويعود ذلك الى التدريبات املستمرة
التي يخضع لها الالعبون تحت إش��راف مدربني
اخ� �ت� �ص ��اص� �ي�ي�ن ،الف � �ت� ��ًا إل� � ��ى أن ال� �ج ��ام� �ع ��ة م �ن��ذ
ت��أس �ي �س �ه��ا ح��رص��ت ع �ل��ى إن� �ش ��اء م��رك��ز ري��اض��ي
م �ج� ّ�ه��ز ب ��أح ��دث ال �ت �ق �ن �ي��ات وامل � �ع� ��دات ،وي �ح �ت��وي
على عدد من الصاالت الرياضية ،باإلضافة إلى
م�لاع��ب خ��ارج�ي��ة ،أب��رزه��ا ملعب ك��رة ال�ق��دم ،ال��ذي
حصل على اعتماد االتحاد الدولي  FIFAويشمل
م��درج��ات تستوعب  3700متفرج ،باإلضافة إلى
م�ض�م��ار ب�ط��ول  825م �ت��را ،ح��ارت��ان م�ن��ه ملمارسة

تتويج الفائزين بأكاليل الورد لدى وصولهم  المطار

جانب من مباراة كرة القدم

البطولة شهدت مشاركة
فرق من  66جامعة
وكلية من  26دولة
مشاركة  61العبا ً
من فرق كرة القدم والطائرة
والسلة والطاولة والسباحة
ّ
في الجامعة
فريق  AUMلكرة القدم
تفوّ ق على نظيره الصربي
خالل المباراة النهائية
بدر طارق ّ
حقق لقبي
أفضل العب وأفضل هدّ اف
في البطولة

أعضاء فريق  AUMلكرة القدم الفائز بالبطولة في مبنى الجامعة

رياضة املشي ،وحارتان أخريان ملمارسة رياضة
ركوب الدراجات الهوائية.
ه ��ذا وق ��د أش ��اد أوب��ري��ن ب��ال��دور اإلي �ج��اب��ي ال��ذي
تحققه الفعاليات الرياضية للطلبة ،ودورها في
بناء مرونة العقل والجسد ،والقدرة على التحمل،
وت �ق��وي��ة امل � �ه� ��ارات ف ��ي ال �ت��رك �ي��ز وامل� �ث ��اب ��رة ع�ل��ى
االن�ض�ب��اط ال��ذات��ي ل��دى ال�ط�ل�ب��ة ،وك�ل�ه��ا مجتمعة
ص �ف ��ات إي �ج��اب �ي��ة ،ت �ع �م��ل ع �ل��ى خ �ل��ق أج� �ي ��ال م��ن
الشباب تعي ثقافة املسؤولية ،تتمتع بشخصية

م �ت��وازن��ة وم �ن �ض �ب �ط��ة ،ت �ح �ت��رم ال� �ق ��وان�ي�ن ،ق ��ادرة
ع�ل��ى إدارة م�خ�ت�ل��ف ش ��ؤون ال�ح�ي��اة االج�ت�م��اع�ي��ة
واملهنية واالحترافية ،بنجاح وتفان.
واختتم حديثه قائال :نحن سعداء باملشاركة في
ه��ذا ال� ��دوري ،ال ��ذي ي�ع��د ح��دث��ا ري��اض �ي��ا م�ت��أل�ق��ا،
تطمح إليه الفرق من مختلف الجامعات.
من جهة أخرى ،فقد أفاد كابنت فريق كرة القدم في
 AUMالالعب بدر طارق أن مشاركة طالب AUM
في  Eurojadaتعد فرصة ّ
مميزة لهم ،مكنتهم من

من مباريات كرة الطائرة

التعرف على طالب من مختلف ال��دول ،ومنافسة
فرق رياضية من جامعات مختلفة.
إن اهتمام  AUMباملشاركة في الفعاليات ،يأتي
ان�ط�لاق��ا م��ن حرصها على توفير ف��رص مختلفة
ل �ط �ل �ب �ت �ه��ا ،ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة
والرياضية والعلمية ،في مختلف أنحاء العالم،
إيمانا منها بأهمية األنشطة في صقل املواهب
وال �ق��درات امل�ع��رف�ي��ة ل�ل�ط�ل�ب��ة ،ج�ن�ب��ا إل��ى ج�ن��ب مع
التحصيل األكاديمي.

نال فريق السباحة في الجامعة
المركزين الثاني والثالث
فريقا كرة الطاولة لفئتي الرجال
واإلناث حققا المركز الرابع
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الرياض ترفض شرعنة أميركا للمستوطنات
ّ
عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن رفض اململكة التام لتصريحات اإلدارة األميركية
التي اعتبرت فيها أن املستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية شرعية وال تخالف القانون الدولي.
وأضاف املصدر أن قيام إسرائيل ببناء املستوطنات يعد مخالفًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون
ال��دول��ي ،ويقف عقبة أم��ام تحقيق ال�س�لام واالس�ت�ق��رار ف��ي ال�ش��رق األوس��ط وح��ل ال��دول�ت�ين .م��ؤك��دا أن
تحقيق السالم الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه املشروعة وفقًا ملبادرة
السالم العربية والقرارات الدولية .إلى ذلك ،أعلنت الجامعة العربية عن عقد اجتماع طارئ لوزراء
الخارجية العرب اإلثنني املقبل ،لبحث االعالن األميركي( .واس)
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اعتداءات أرامكو تظهر اإلحباط الذي وصل إليه نظامها

الملك سلمان :على إيران التخلي عن الفكر التوسعي
¶يدنا ممدودة للسالم لكننا مستعدون للدفاع عن شعبنا بكل حزم
أع � ��رب خ � ��ادم ال �ح��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ي�ن امل �ل ��ك س �ل �م��ان ب��ن
ع�ب��دال�ع��زي��ز ع��ن أم �ل��ه ف��ي أن ي�خ�ت��ار ال �ن �ظ��ام اإلي��ران��ي
ج��ان��ب ال�ح�ك�م��ة ،وأن ي ��درك أن ��ه ال س�ب�ي��ل ل��ه ل�ت�ج��اوز
امل��وق��ف ال ��دول ��ي ال ��راف ��ض مل �م��ارس��ات��ه إال ب �ت��رك ف�ك��ره
التوسعي والتخريبي الذي ألحق الضرر بشعبه قبل
غيره م��ن ال�ش�ع��وب .قائال ان اململكة ال تنشد الحرب،
ألن ي��ده��ا ال�ت��ي ك��ان��ت دوم��ًا ممتدة للسالم أس�م��ى من
أن تلحق الضرر بأحد إال أنها على أهبة االستعداد
للدفاع عن شعبها بكل حزم ضد أي عدوان.
وأش ��ار خ��ادم ال�ح��رم�ين إل��ى أن��ه على ال�ن�ظ��ام اإلي��ران��ي
أن ي � ��درك أن� ��ه أم � ��ام خ � �ي ��ارات ج ��دي ��ة ،وأن ل �ك��ل خ�ي��ار
ت�ب�ع��ات س�ي�ت�ح�م��ل ن�ت��ائ�ج�ه��ا ،وأن امل�م�ل�ك��ة ع��ان��ت من
سياسات وممارسات النظام اإلي��ران��ي ووك�لائ��ه التي
وصلت مؤخرًا إلى ذروة جديدة من األعمال املمنهجة
وامل �ت �ع �م��دة ل �ت �ق��وي��ض ك ��ل ف ��رص ال� �س�ل�ام واألم � ��ن في
املنطقة.

حل األزمة اليمنية
وف ��ي خ�ط��اب��ه ال �س �ن��وي أم ��ام م�ج�ل��س ال� �ش ��ورى ،أب��دى
امل �ل��ك س�ل�م��ان أم �ل��ه ف��ي أن ي�ف�ت��ح ات �ف��اق ال��ري��اض أم��ام
ً
م�ح��ادث��ات أوس ��ع ف��ي ال�ي�م��ن ،ق��ائ�لا إن اململكة تسعى
إل��ى ح��ل سياسي ف��ي اليمن وف��ق امل��رج�ع�ي��ات ال�ث�لاث،
وت��واص��ل ج�ه��وده��ا ف��ي ن �ص��رة ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ،كما
تواصل دعمها لجهود املبعوث األممي للوصول إلى
حل سياسي لألزمة.
وت��اب��ع ال�ع��اه��ل ال�س�ع��ودي ق��ائ�لا« :ت�ع��رض��ت اململكة لـ
 286صاروخًا باليستيًا و 289طائرة ّ
مسيرة ولم يؤثر
ذل��ك في مسيرة اململكة التنموية وال حياة املواطنني
واملقيمني فيها بفضل القوات العسكرية واألمنية».

القضاء على التطرف
وأك��د امللك سلمان نجاح السعودية في القضاء على
مظاهر التطرف بعد أن تمت مواجهة وحصار الفكر
امل �ت �ط��رف ب �ك��ل ال��وس��ائ��ل واألدوات ل �ي �ع��ود االع �ت ��دال
والوسطية سمة تميز املجتمع السعودي ،منوها بما
تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود املاضية،
ومشيرا إلى مضي اململكة في طريقها لتحقيق املزيد
من اإلنجازات عبر رؤية  2030بجميع محاورها ،حيث
تبذل جهودا كبيرة في تسهيل ممارسة األعمال.
وق��ال خ��ادم ال�ح��رم�ين إن ال�س�ي��اس��ة النفطية للمملكة
ت�س�ت�ه��دف اس �ت �ق��رار أس� ��واق ال�ن�ف��ط ال �ع��امل �ي��ة ،وت�خ��دم
املنتجني واملستهلكني على ال �س��واء ،كما ت�ه��دف إلى
تحقيق أم��ن وموثوقية إم ��دادات النفط .الف�ت��ا إل��ى ان
االع � �ت� ��داءات ال�ت�خ��ري�ب�ي��ة ع �ل��ى امل �ن �ش��آت ال�ن�ف�ط�ي��ة في
ب�ق�ي��ق وخ ��ري ��ص ،وال �ت��ي اس �ت �خ��دم��ت ف�ي�ه��ا األس�ل�ح��ة
اإلي��ران�ي��ة ،أظ�ه��رت مستوى اإلح�ب��اط ال��ذي وص��ل إليه
النظام اإليراني ،مما جعل العالم يتوحد في مواجهة
ه ��ذا ال� �ع ��دوان ،وان ال �س �ع��ودي��ة ن�ج�ح��ت ف��ي اس�ت�ع��ادة
ال�ط��اق��ة اإلن�ت��اج�ي��ة ب�ه��ذه امل�ن�ش��آت خ�لال وق��ت قياسي
أثبت للعالم قدرتها على تلبية الطلب وض�م��ان أمن
واستقرار إمدادات الطاقة العاملية.

نسعى إلى حل سياسي
في اليمن وفق
المرجعيات الثالث
نجحنا في القضاء
على التطرف وإعادة االعتدال
إلى المجتمع
عازمون على تنويع قاعدة
االقتصاد لبناء مكتسبات
وطنية
طرح أرامكو سيجلب
االستثمارات ويخلق آالف
الوظائف

خادم الحرمين واألمير محمد بن سلمان لدى وصولهما الى مجلس الشورى أمس| واس

ترامب أرسل مزيداً من القوات إلى السعودية

تنويع االقتصاد
ول�ف��ت خ��ادم ال�ح��رم�ين إل��ى أن ال�س�ع��ودي��ة ع��ازم��ة على
ت�ح�ق�ي��ق أه ��داف �ه ��ا ب �ت �ن��وي��ع ق ��اع ��دة االق �ت �ص ��اد ل�ب�ن��اء
مكتسبات وطنية جديدة سيكون املواطن فيها الهدف
وال��راف��د ،قطعنا خ �ط��وات ك�ب�ي��رة ف��ي ت�ط��وي��ر ال �ق��درات
البشرية وتهيئة ش�ب��اب ال��وط��ن ذك ��ورًا وإن��اث��ًا لسوق
العمل .مشيرا إل��ى مواصلة الجهود ف��ي تمكني امل��رأة
ورفع نسبة مشاركتها ،وخفض معدل البطالة.
وق��ال خ��ادم ال�ح��رم�ين إن م�ع��دل النمو للناتج املحلي
غير النفطي بلغ خالل الربع الثاني من هذا العام %3
م�ق��ارن��ة ب�ـ  %2.5ف��ي ع��ام  ،2018كما ارت�ف�ع��ت معدالت
اإليرادات غير النفطية بنحو .%15
وح��ول اكتتاب أرام�ك��و ق��ال امللك سلمان« :اإلع�ل�ان عن
ط ��رح ج ��زء م��ن أس �ه��م أرام �ك ��و س�ي�ت�ي��ح للمستثمرين
داخل اململكة وخارجها املساهمة فيها وسيحدث نقلة
نوعية في تعزيز حجم السوق املالية السعودية لتكون
ف��ي م�ص��اف األس ��واق ال�ع��امل�ي��ة ،ويجلب االس�ت�ث�م��ارات
ويخلق آالف الوظائف ويعزز من حجم السوق املالية
وم��ن الشفافية وم�ن�ظ��وم��ة ال�ح��وك�م��ة ف��ي ال�ش��رك��ة بما
ي�ت�م��اش��ى م��ع امل�ع��اي�ي��ر ال��دول �ي��ة .الف �ت��ا إل��ى إن رئ��اس��ة
اململكة ملجموعة العشرين بدءًا من الشهر القادم دليل
على الدور املهم للمملكة في االقتصاد العاملي( .واس،
العربية نت)

حاملة طائرات أميركية تعبر مضيق هرمز
وس��ط تصاعد ح��دة ال�ت��وت��ر ب�ين إي��ران
وال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ،ق � ��ال م �س��ؤول��ون
أميركيون إن حاملة ال�ط��ائ��رات إب��راه��ام
لينكولن واملجموعة القتالية املرافقة لها
ع�ب��رت مضيق ه��رم��ز ال�ح�ي��وي ،لتنضم
إل��ى قطع األس�ط��ول الخامس األميركي
في مياه الخليج.
وأوضحت البحرية األميركية في بيان
أن وج � ��ود ح��ام �ل��ة ال �ط ��ائ ��رات ف ��ي م�ي��اه
الخليج ه��و «دل�ي��ل على ال �ت��زام ال��والي��ات
املتحدة وشركائها بتأمني حرية املالحة
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة وض� �م ��ان ت ��دف ��ق ال �ح��رك��ة
التجارية عبر املضيق».
مشيرة إل��ى أن ع�ب��ور الحاملة املضيق
اإلستراتيجي كان مقررا مسبقا وجرى
من دون أي حوادث.
وت� �ض ��م امل �ج �م��وع��ة ح��ام �ل��ة ال� �ط ��ائ ��رات
إبراهام لينكولن باإلضافة إلى عدد من

حاملة الطائرات لينكولن تعبر مضيق هرمز | البحرية األميركية

ال�س�ف��ن وال �ط��ائ��رات .وق ��ال م �س��ؤول في
البنتاغون طلب ع��دم كشف هويته إن
االتصاالت بني القوات األميركية وخفر
السواحل اإليراني كانت «مهنية».
وه��ذه ه��ي امل��رة األول ��ى ال�ت��ي تعبر فيها
م �ج �م��وع��ة ح ��ام �ل ��ة ط � ��ائ � ��رات أم �ي��رك �ي��ة

املضيق منذ أن أسقطت إيران في املنطقة
في يونيو طائرة أميركية مسيرة.
من جهة أخرى نشرت الواليات املتحدة
آالف��ا إضافية من القوات العسكرية في
الشرق األوسط ،منهم أفراد دفاع جوي،
فضال عن ق��اذف��ات قنابل ،وذل��ك بهدف

عون يبحث عن بديل للحريري يحظى بغطاء سني

االدعاء
على وزراء
اتصاالت سابقين

لبنان :ترويج لخيار حكومة المواجهة
بيروت  -أنديرا مطر
ب��دت االنتفاضة اللبنانية ف��ي يومها ال �ـ36
أش� �ب ��ه ب ��اس� �ت ��راح ��ة م � �ح� ��ارب ،ب��ان �ت �ظ��ار م��ا
س�ت�ق��دم عليه السلطة السياسية ف��ي ملف
تشكيل الحكومة ،وال ��ذي ق��د يشكل محفزا
العادة استنهاضها من جديد.
ورغم االنجاز الكبير الذي حققته االنتفاضة
ب��إرغ��ام �ه��ا امل �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي ع �ل��ى ارج� ��اء
ال �ج �ل �س��ة ال�ت�ش��ري�ع �ي��ة ل �ل �م��رة ال �ث��ان �ي��ة ،ف��إن
إصرار البرملان على عقد الجلسة التشريعية
ً
رغ ��م ال��رف��ض ال�ش�ع�ب��ي ،ك ��ان دل �ي�ل�ا ساطعًا
ع �ل��ى ت �ش��دد ال�ط�ب�ق��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ،بقوتيها
الرئيسيتني أي ح��زب اهلل وال�ت�ي��ار الوطني
الحر ،في رفض أي شكل من األشكال التنازل
عن «حصتهما» في هذه السلطة.
ّ
فالتيار الذي أخر تشكيل الحكومة السابقة
اكثر من ثمانية أشهر ليحصل على الحصة
األك�ب��ر م��ن ال ��وزراء ،ل��ن يقدم على ت�ن��ازل في
ال��والي��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن «ع �ه��ده ال��رئ��اس��ي» ،في
ح�ي�ن ان ح�ل�ي�ف��ه «ح � ��زب اهلل» وال � ��ذي ي�ك��رر
م ��وق �ف ��ه م� ��ن «ال � � �ح� � ��راك» وي �ع �ت �ب ��ره م �ن �ق��ادًا
ب��ام�ل�اءات غ��رب�ي��ة ،ف��إن��ه ل��ن ي�ت��راج��ع وي�ن��زع
عنه غطاءه السياسي في حمأة العقوبات
األميركية عليه.
وف ��ق ه ��ذه امل �ع �ط �ي��ات ،ت�ق��اط�ع��ت م�ع�ل��وم��ات
م��ن م�ص��ادر ع��دة ب��أن األي��ام املقبلة ستكون
حاسمة لناحية تحديد موعد االستشارات
النيابية وتسمية رئيس للحكومة .وتشير
ه � ��ذه امل � �ص� ��ادر ال � ��ى ان ال �ت �س �م �ي��ة ل� ��م ت�ع��د
م�ح�ص��ورة ب��ال��رئ�ي��س س�ع��د ال �ح��ري��ري ،وأن
أس �م��اء أخ ��رى دخ �ل��ت ال ��ى ال �س �ب��اق ،رغ ��م ان
الثنائي الشيعي ،أي حزب اهلل وحركة أمل،
ال يزاالن يتواصالن بطرق غير مباشرة مع
الحريري في محاولة إلقناعه بقبول ترؤس

االنتفاضة الشعبية في استراحة
محارب بانتظار خطوات السلطة
بري :الفتنة كانت الخاسر
من تعطيل البرلمان
تباعد أميركي  -فرنسي..
وأولوية واشنطن إنهاء تأثير
سالح «حزب الله»
متظاهرون في ساحة الشهداء يشاهدون مباراة بين منتخب لبنان وكوريا الشمالية مساء الثالثاء

حكومة «تكنو سياسية».
م ��ا ي �ع��زز ه� ��ذا ال �ت��وج��ه ه ��و م ��ا ي �ص��در عن
الرئيس عون الذي حدد مواصفات الحكومة
بأنها سياسية تضم اختصاصيني ممثلني
ع ��ن ال� �ح ��راك ،ف ��ي م �ق��اب��ل إص � ��رار ال �ح��ري��ري
على حكومة ت�ك�ن��وق��راط تستجيب ملطالب
الشعب وتكون قادرة على معالجة االزمات
االقتصادية والسياسية.
أوس � ��اط امل�س�ت�ق�ب��ل ت�ش�ي��ر إل ��ى أن اي خ��رق
ل��م ي�س�ج��ل ف��ي ال �س��اع��ات األخ �ي��رة .ف��األم��ور
ال ت ��زال ت� ��راوح م�ك��ان�ه��ا وان ك��ان��ت خ�ط��وط
االتصال ال تزال مفتوحة مع الجميع بشكل
مباشر وغير مباشر.
وبات اللبنانيون امام خيارين ال ثالث لهما،
اما التوجه نحو تشكيل حكومة تكنوقراط
برئاسة الحريري ،واما الذهاب الى حكومة
تكنو  -سياسية او حكومة مواجهة من دون
الحريري وال من يمثله.
ال� �ف ��ري ��ق اإلع �ل��ام � ��ي امل � �ق� ��رب م� ��ن ح � ��زب اهلل

وال��رئ �ي��س ع ��ون ب ��دأ ي �س��وق خ �ي��ار ح�ك��وم��ة
امل ��واج� �ه ��ة ،وامل� �ت ��وق ��ع ان ت �ض��م م ��ا ب�ي�ن 20
و 24وزي��را ،م��ن اختصاصيني مشهود لهم
ب��ال�ك�ف��اءة وي �ت��م اخ�ت�ي��اره��م م��ن ق�ب��ل ال�ق��وى
السياسية ،الى جانب عدد قليل من الوجوه
السياسية الحزبية.
ورغم تقدم هذا الطرح اال ان الفريق املؤيد له
ال يزال يتريث في الذهاب نحو هذا الخيار
«املكلف» ،ذلك ان حكومة تكنو سياسية من
لون واحد ،على وقع انتصارات عدة حققتها
االن� �ت� �ف ��اض ��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة امل� �ت ��واص� �ل ��ة ،دون� ��ه
مخاطر على األوض��اع السياسية واألمنية
واالقتصادية امل��أزوم��ة .واول�ه��ا ان��ه ستنتج
م �ع��ارض��ة ش��دي��دة م��ن األح � ��زاب وال �ت �ي��ارات
التي ستحجم عن املشاركة في حكومة من
ه ��ذا ال� �ن ��وع ،م �ث��ل ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل وال �ح��زب
التقدمي االشتراكي والقوات اللبنانية ،التي
تتحني قواعدها الشعبية الفرصة للنزول
الى الشارع واالنضمام الى املتظاهرين.

اجتماع باريس

وف� ��ي ه� ��ذا اإلط � � ��ار ،ال ي �م �ك��ن اغ� �ف ��ال أه�م�ي��ة
االج �ت �م��اع ال �ث�لاث��ي ال� ��ذي ع �ق��د ف��ي ب��اري��س
ال �ث�لاث��اء ال�ف��ائ��ت وض��م م��دي��ر دائ ��رة ال�ش��رق
األوس� � ��ط وش� �م ��ال أف��ري �ق �ي��ا ف ��ي ال �خ��ارج �ي��ة
الفرنسية كريستوف فارنو ومسؤول دائرة
ال �ش��رق األوس� ��ط ف��ي ال �خ��ارج �ي��ة األم�ي��رك�ي��ة
دي�ف�ي��د شينكر ون�ظ�ي��ره ال�ب��ري�ط��ان��ي ،حيث
ق� ��دم ف ��ارن ��و خ�ل�اص ��ة ت �ق ��ري ��ره ع ��ن ال��وض��ع
اللبناني.
أوس��اط دبلوماسية متابعة لهذا االجتماع
اف��ادت «امل��رك��زي��ة» ب��ان ثمة تباعدا أميركيا
ف��رن �س �ي��ا ف ��ي ال �ن �ظ��رة ال� ��ى ك�ي�ف�ي��ة م�ع��ال�ج��ة
الوضع ،األمر الذي من شأنه ان ُيطيل االزمة،
مشيرة في الوقت عينه إلى انهما يتوافقان
ع �ل��ى ال �خ �ط ��وط ال �ع��ري �ض��ة ال� �ت ��ي ي �ج��ب ان
يشملها البيان الوزاري ألي حكومة جديدة
وهي اعتماد سياسة النأي بالنفس والتزام
اع�لان بعبدا لتحييد لبنان عن الصراعات

ال��ردع في مواجهة ما تصفها واشنطن
بتصرفات إيران االستفزازية.
وأك��د الرئيس األم�ي��رك��ي دون��ال��د ترامب
أن إرس� ��ال ق ��وات م�س�ل�ح��ة إل ��ى ال�ش��رق
األوس ��ط ه��و ل�ح�م��اي��ة م�ص��ال��ح ال��والي��ات
املتحدة وقواتها في املنطقة من «أعمال
ايران ووكالؤها العدائية».
وف � ��ي رس� ��ال� ��ة إل � ��ى م �ج �ل �س��ي ال �ش �ي��وخ
وال �ن��واب ،ق��ال ت��رام��ب إن إي ��ران تواصل
ت�ه��دي��ده��ا ألم ��ن امل�ن�ط�ق��ة ع�ب��ر مهاجمة
منشآت النفط والغاز في السعودية ،وأن
نشر قوات أميركية إضافية في الشرق
األوسط يهدف لطمأنة شركاء واشنطن،
وردع ال �س �ل��وك االس �ت �ف��زازي اإلي��ران��ي،
وتعزيز القدرات الدفاعية اإلقليمية.
وم ��ع وص� ��ول ه ��ذه ال �ق ��وات ي��رت�ف��ع ع��دد
أف ��راد الجيش األم�ي��رك��ي ف��ي السعودية
إلى نحو ثالثة آالف( .وكاالت)

الخارجية ولعبة املحاور.
واف� � ��ادت األوس� � ��اط ب ��ان ال �ج��ان��ب ال�ف��رن�س��ي
م�ت�م� ّ�س��ك ب�ح�ك��وم��ة ج��ام�ع��ة ت �ض� ّ�م امل �ك� ّ�ون��ات
ُ
ال�س�ي��اس�ي��ة ك��اف��ة وال ت�ق�ص��ي اح� �دًا م��ع ت��رك
ّ
ال�ح��ري��ة للرئيس سعد ال�ح��ري��ري ف��ي تولي
رئ��اس�ت�ه��ا او تسمية شخصية اخ� ��رى ،في
حني تعارض اإلدارة االميركية ع��ودة حزب
ّ
اهلل ال��ى الحكومة ،الن��ه «منظمة اره��اب�ي��ة».
وابلغ شينكر املسؤول الفرنسي «ان املرحلة
ف��ي نظر ادارت ��ه ه��ي الن�ه��اء مفعول وتأثير
سالح «حزب اهلل» على الحياة السياسية في
لبنان واخراج النفوذ االيراني منه بااللتزام
ً
بسياسة النأي بالنفس قوال وفعال».
وتتابع األوساط ان املسؤول االميركي الذي
انهى زيارة السرائيل منذ أيام بحث خاللها
ملف ال�غ��از وال�خ�لاف اللبناني االسرائيلي
ح � ��ول ت ��رس �ي ��م ال� � �ح � ��دود ،أوض � � ��ح ل �ن �ظ �ي��ره
الفرنسي فارنو ان بالده ماضية في سياسة
«تحجيم» دور حزب اهلل «بفرض املزيد من
ال�ع�ق��وب��ات عليه وع�ل��ى ك�ي��ان��ات واش�خ��اص
يتعاملون معه من اي طائفة كانوا وفي اي
موقع».

بري :غرف الفتنة
على صعيد آخ��ر ،وف��ي اط��ار ل�ق��اء األرب�ع��اء
ال � �ن � �ي� ��اب� ��ي ،ن � �ق ��ل ع � �ض ��و ك� �ت� �ل ��ة «ال �ت �ن �م �ي ��ة
وال �ت �ح��ري��ر» ال �ن��ائ��ب ع �ل��ي ب ��زي ع ��ن رئ�ي��س
مجلس النواب نبيه بري أن الخاسر األكبر
م��ن م�ن��ع ان �ع �ق��اد ال�ج�ل�س��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ك��ان
الفتنة ،اما الرابح األكبر فكان لبنان والسلم
األهلي .وأضاف ان «الرهان كان على تعميم
الفراغ الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا وكان
امل �ط �ل��وب ف ��ي ال� �غ ��رف ال � �س� ��وداء ال�ت�خ�ط�ي��ط
إلراقة الدماء ،وهو ما ال نقبله ألن األولوية
لبنان والسلم األهلي».

ادع� � ��ى ال� �ن ��ائ ��ب ال � �ع� ��ام امل ��ال ��ي
ال�ق��اض��ي علي إب��راه�ي��م ،على
وزراء االت �ص��االت السابقني
ن� �ق ��وال ص � �ح � �ن ��اوي ،ب �ط��رس
ح � � � ��رب وج� � � �م � � ��ال ال� � � �ج � � ��راح،
وأح��ال�ه��م إل��ى املجلس األعلى
ملحاكمة الرؤساء والوزراء.
ك� �م ��ا ادع� � � ��ى إب� ��راه � �ي� ��م ع �ل��ى
م ��دي ��ري ش��رك �ت��ي االت� �ص ��ال
ال � �خ � �ل � �ي� ��وي وامل � � ��دي � � ��ر ال � �ع� ��ام
ل�ه�ي�ئ��ة اوج� �ي ��رو ب �ج��رم ه��در
واختالس ام��وال عامة وإث��راء
غ �ي��ر م� �ش ��روع ،وأح � ��ال امل�ل��ف
الى قاضي التحقيق األول في
بيروت.

روكز :لحكومة
تلبي مطلب
االنتفاضة
رأى النائب ش��ام��ل روك��ز أن
«االن �ت �ف��اض��ة ال �ح��ال �ي��ة يجب
أن ت �ك ��ون ل �ه��ا م �ف��اع �ي��ل ف��ي
املستقبل لبناء لبنان وليعرف
ال �ن��اس م��ن س�ي�خ�ت��ارون في
االن �ت �خ��اب��ات امل�ق�ب�ل��ة ليمثلوا
ً
مشددا أن «املهم
روح الثورة»،
هو أن تبصر الحكومة النور
ع�ل��ى ال�ط��ري�ق��ة ال�ت��ي تتمناها
االنتفاضة والشعب ،واأله��م
أال ت �ك��ون ح �ك��وم��ة مفخخة
م� ��ن ق �ب��ل األح� � � ��زاب وال �ك �ت��ل
السياسية».
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هجوم «سريع وكثيف جداً» استهدف مواقع للحرس والنظام السوري

إسرائيلّ :
غيرنا قواعد اللعبة ..وسنقطع أذرع إيران
اللعبة تغيرت ،ومن يطلق النار على إسرائيل
ن�ه��ارا ل��ن ي�ن��ام ل�ي�لا ،م�ض�ي�ف��ا«:ان ح�ك��ام اي��ران
ل��م ي �ع��ودوا ف��ي م��أم��ن ،اذ ان �ن��ا سنقطع اذرع
األخطبوط اإليراني في كل مكان تصلها وان
ال�ج�ي��ش االس��رائ �ي �ل��ي س�ي�ك��ون س� ��ورا ح��ام�ي��ا
ملواطني إسرائيل».

القدس  -أحمد عبدالفتاح
ص� ّ�ع��دت اس��رائ �ي��ل ،ال �غ��ارق��ة ف��ي أزم ��ة تشكيل
الحكومة ،من هجماتها على املواقع االيرانية
ف��ي س ��وري ��ا ،ح�ي��ث ي�ج��اه��د رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
املنتهية واليته بنيامني نتانياهو لتوظيف
ك� ��ل اوراق � � � ��ه ف� ��ي ان � �ق� ��اذ م �ص �ي ��ره ال �ش �خ �ص��ي
والسياسي ،وعمد امس الى تسخني الجبهة
الشمالية.
وشن سالح الجو االسرائيلي ضربات جوية
«ع �ل��ى ن �ط��اق واس� ��ع» ع�ل��ى دم �ش��ق مستهدفًا
ب �ن �ح��و ع �ش��ري��ن غ � ��ارة م ��واق ��ع ت��اب �ع��ة الي� ��ران
وم��واق��ع اخ��رى تابعة للنظام ال�س��وري وذل��ك
«ردا على إطالق صواريخ من سوريا باتجاه
اسرائيل الثالثاء» .الغارات اسفرت عن مقتل
« 23مقاتال» بينهم « 16غير سوريني» ،حسب
امل��رص��د ال� �س ��وري ل �ح �ق��وق اإلن� �س ��ان ال� ��ذي لم
ي �ج��زم م��ا إذا ك ��ان امل �ق��ات �ل��ون غ�ي��ر ال�س��وري�ين
إي��ران �ي�ين أو م�ق��ات�ل�ين م��ن ج�ن�س�ي��ات مختلفة
موالني إليران.
وأع �ل��ن ال�ج�ي��ش االس��رائ �ي �ل��ي أن ��ه ش��ن ض��رب��ة
اس � �ت � �ه ��دف ��ت م � ��واق � ��ع ل � �ن � �ظ ��ام ب � �ش � ��ار االس � ��د
ولفيلق ال �ق��دس ض�م��ت م�ق��ار ق �ي��ادة عسكرية
وم �س �ت��ودع��ات ت�ح�ت��وي ع�ل��ى وس��ائ��ل قتالية
وقواعد عسكرية وقامت «بتدمير» بطاريات
للدفاع ال�ج��وي .موضحًا ان االع�ت�ب��ارات وراء
ه� ��ذه ال �ض��رب��ة م�ه�ن�ي��ة ب �ح �ت��ة وال ع�ل�اق��ة لها
بالشأن السياسي.

«هجوم كثيف»
الناطق باسم الجيش االسرائيلي جوناثان
ك��ون��ري �ك��وس ق ��ال إن ال �ه �ج��وم ك ��ان «س��ري�ع��ا
وك �ث �ي �ف��ا ج� � ��دا» ،وإن ال� �ه ��دف ال��رئ �ي �س��ي ك��ان
«امل �ن �ش ��أة ال��زج��اج �ي��ة» ال ��واق �ع ��ة ف ��ي امل�ح�ي��ط
العسكري ملطار دمشق ال��دول��ي ،وه��ي املبنى

روسيا:
الغارات تخالف
القانون الدولي

 23قتيالً في الهجوم..
بينهم  16غير سوريين
استبقت غاراتها
بتدمير الدفاعات السورية
باستثناء «إس »300

نائب وزير الخارجية الروسي
م�ي�خ��ائ�ي��ل ب��وغ��دان��وف اعتبر
ال �خ �ط��وات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة غير
ص �ح �ي �ح��ة وخ ��اط� �ئ ��ة ل �ل �غ��اي��ة
ً
ق ��ائ�ل�ا «ك� ��ل ه� ��ذا س �ي��ئ ج ��دا،
ال� �غ ��ارة االس��رائ �ي �ل �ي��ة ت�خ��ال��ف
تماما القانون الدولي وت��ؤدي
إل ��ى ت�ص�ع�ي��د غ �ي��ر ض ��روري
للتوتر».

نتانياهو :من ضربنا نضربه
وهذا ما فعلناه
بن يشاي :رسائل إلى كل
من إيران واألسد وروسيا
صورة تظهر كرة النيران نتيجة القصف اإلسرائيلي على دمشق | أ ف ب

ال��رئ�ي�س��ي ال ��ذي ي�س�ت�خ��دم��ه ال �ح��رس ال �ث��وري
لتنسيق نقل املعدات العسكرية من إيران الى
سوريا ولبنان.
واس � �ت � �ب� ��ق ال � �ه � �ج� ��وم االس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ب �ت��دم �ي��ر
بطاريات الدفاع الجوي (أرض -جو) التابعة
للنظام باستثناء منظومة الدفاع «اس »300
ب�س�ب��ب ن �ش��ره��ا ف��ي م �ك��ان ق��ري��ب م��ن ال �ق��وات
الروسية .ونقلت صحيفتا يديعوت أحرونوت
وه��آرت��س ع��ن م�س��ؤول عسكري ان استهداف
ب � �ط� ��اري� ��ات ال � ��دف � ��اع ال � �ج� ��وي ل �ل �ن �ظ��ام س�م��ح
للطائرات اإلسرائيلية بحرية الحركة .معلنا
إن ال �ج �ي��ش ه��اج��م س��ت ب �ط��اري��ات ص��واري��خ

مضادة للطائرات ،وحوالي  20هدفا أكثر من
نصفها مقار ومعسكرات تابعة إلي ��ران ،كما
ه��اج��م م��واق��ع ف��ي ال �ج��والن امل�ح�ت��ل ب�ط��ائ��رات
هليكوبتر مقاتلة .مضيفا ان اس��رائ�ي��ل ردت
ال � �ص � ��اع ص� ��اع �ي�ن ع� �ل ��ى إط � �ل ��اق ال � �ص ��واري ��خ
اإلي��ران�ي��ة وه��ذا ه��و دل�ي��ل على تغيير قواعد
اللعبة في الجبهة الشمالية.

املرصد يؤكد
امل��رص��د ال �س��وري أك��د إن ال �ض��رب��ات أدت إل��ى
«ت��دم �ي��ر ب �ط��اري��ات ل �ل��دف��اع ال �ج��وي ال �س��وري
ف��ي م�ط��ار امل ��زة ال�ع�س�ك��ري ( )...وم�س�ت��ودع��ات

ل�لأس �ل �ح��ة وال ��ذخ ��ائ ��ر ت��اب �ع��ة ل�ف�ي�ل��ق ال �ق��دس
ف��ي محيط الكسوة وم�س�ت��ودع ق��رب ضاحية
قدسيا ومحيط صحنايا» بجنوب وجنوب
غ� ��رب دم� �ش ��ق .الف �ت ��ا إل� ��ى أن ش ��اب ��ة أص�ي�ب��ت
بشظايا ج��راء القصف على ضاحية قدسيا
ك �م��ا ج� ��رى ان �ت �ش��ال ع��ائ �ل��ة م �ك��ون��ة م ��ن رج��ل
وزوج �ت��ه واب �ن��ه م��ن ت�ح��ت أن �ق��اض م �ن��زل في
قرية بيت سابر بناحية سعسع.
ف ��ي امل �ق ��اب ��ل ن �ق �ل��ت وك ��ال ��ة األن � �ب� ��اء ال �س��وري��ة
الرسمية (س��ان��ا) عن مصدر عسكري سوري
قوله ان منظومات الدفاع الجوي تصدت على
ال �ف��ور ل�ل�ص��واري��خ االس��رائ�ي�ل�ي��ة وتمكنت من

ّ
التدخل في شؤون العراق»
«أدعو إيران إلى عدم

العبادي ِّ
يفجرها:
حكومة عبد المهدي قاتلة للمتظاهرين
ف ��ي م��وق��ف ب � ��ارز ،أع �ل��ن رئ �ي��س ائ �ت�لاف
ال� �ن� �ص ��ر ف� ��ي ال� � �ع � ��راق ح � �ي ��در ال� �ع� �ب ��ادي
أن ائ �ت�ل�اف��ه وق� ��ف ض ��د ح �ك��وم��ة رئ �ي��س
ال��وزراء عادل عبد املهدي «بسبب قتلها
املتظاهرين».
وف � � ��ي ت � �ص� ��ري � �ح� ��ات مل � ��وق � ��ع «ال� �ع ��رب� �ي ��ة
الحدث» ،أمس ،أفاد العبادي« :لم يحصل
ق �م��ع ل �ل �ش �ع��ب م �ن��ذ  2003ك �م��ا ي�ح�ص��ل
اآلن ..م�ت�م� ّ�س�ك��ون ب �ض ��رورة اس�ت�ج��واب
الحكومة ،ون��دع��و إل��ى إج��راء انتخابات
ّ
مبكرة» .وأردف العبادي ،رئيس الوزراء
ً
ال � �س� ��اب� ��ق ،ق � ��ائ �ل��ا« :ت � �م ��ت إزاح� � �ت � ��ي م��ن
ّ
ال�ح�ك��م ب�ت��دخ��ل خ��ارج��ي ،وب��االس�ت�ع��ان��ة
بميليشيات» ،في إشارة إلى إيران.
ول � �ف� ��ت ال � �ع � �ب� ��ادي إل � � ��ى أن م � ��ا ن �ش��رت��ه
«ن � � �ي� � ��وي� � ��ورك ت � ��اي� � �م � ��ز» ي� �ك� �ش ��ف ح �ج��م
التدخل اإلي��ران��ي ف��ي ال�ع��راق ،ف��ي إش��ارة
إل� ��ى ال �ت �س��ري �ب��ات األخ � �ي ��رة ح� ��ول ن �ف��وذ
اس �ت �خ �ب��ارات ط �ه��ران ف��ي ال� �ع ��راق ،ال�ت��ي
نشرتها الصحيفة األميركية.

ّ
«سائرون» تعلق

وك��ان مختلف ق��ادة الكتل السياسية قد
اجتمعوا ،اإلث�ن�ين ،ف��ي منزل زعيم تيار
ال �ح �ك �م��ة ع �م��ار ال �ح �ك �ي��م ،وس ��ط ب �غ��داد،
ّ
وهددوا رئيس الوزراء عادل عبد املهدي
ب �س �ح��ب ال �ث �ق��ة م ��ن ح �ك��وم �ت��ه خ�ل��ال 45
يومًا في حال عدم تنفيذها اإلصالحات
ُ
املتفق عليها ،وذ ّي ��ل محضر االجتماع
بتوقيع عدد من الزعماء.
وام�ت�ن��ع زع �ي��م ال�ت�ي��ار ال �ص��دري مقتدى
ال� � �ص � ��در ،أو م � ��ن ي �م �ث �ل ��ه ،ع � ��ن ح �ض��ور
االج �ت �م ��اع ،وأك � ��دت ك�ت�ل�ت��ه ف ��ي ال �ب��رمل��ان
(سائرون) ،أن حضور االجتماع بمنزلة
«مضيعة للوقت».

إلغاء االمتيازات
م��ن ج�ه�ت��ه ،أق ��ر م�ج�ل��س ال �ن��واب ق��ان��ون��ًا
ي �ل �غ��ي ب �م��وج �ب��ه ام � �ت � �ي� ��ازات م �م �ن��وح��ة
ملسؤولني رفيعني في الدولة.
وي�ن��ص ال�ق��ان��ون على إل�غ��اء منح مالية
ُ
للمسؤولني خصصت للنواب عام ،2015
وم �ب��ال��غ ال �ع�ل�اج ف��ي ال��رئ��اس��ات ال �ث�لاث
ً
وج �م �ي��ع م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة ،ف �ض�ل�ا عن
منع تخصيص ب��دالت إيجار منازل ملن
يمتلك عقارًا في بغداد.
وقال نواب إن الصيغة الحالية للقانون
أبقت على ام�ت�ي��ازات بعض امل�س��ؤول�ين،
ول � ��م ت �ن��ص ع �ل��ى اس� �ت� �ع ��ادة ال �س �ي ��ارات
وال��دور من املسؤولني منذ فترة مجلس
الحكم االنتقالي وحتى اليوم.
إل ��ى ذل� ��ك ،أع� ��اد امل �ت �ظ��اه��رون ال�س�ي�ط��رة
ع�ل��ى ج�س��ر األح � ��رار ف��ي ب �غ��داد ،ب�ع��د أن
كانت القوات األمنية العراقية استعادته
ص� �ب ��اح أم� � ��س ،وأب �ع ��دت �ه ��م إل � ��ى س��اح��ة
الخالني وش��ارع الرشيد ،باتجاه جسر
السنك ،مستخدمة قنابل ال�غ��از املسيل
للدموع ،ما تسبب بوقوع إصابات.

ثالث رسائل

المتظاهرون يردِّ دون الشعارات أثناء تظاهرة على جسر األحرار في بغداد | أ ف ب

بارزاني :الجميع مسؤول
متمسكون
ّ
باستجواب الحكومة..
وندعو إلى إجراء
ّ
مبكرة
انتخابات
تمت إزاحتي من
ّ
بتدخل
الحكم
خارجي ..وباالستعانة
بميليشيات
ما نشرته «نيويورك
تايمز» يكشف حجم
التدخل اإليراني
وكان املحتجون احتلوا في وقت سابق
جانبا من الجسر ،بينما انتشرت قوات
األمن على الجانب اآلخر.
وغ � ��ال� � �ب � ��ًا م� � ��ا ت� �ش� �ه ��د ج� � �س � ��ور ال� �س� �ن ��ك
والجمهورية واألح��رار ش��دا وجذبا بني
املحتجني الذين يتمسكون بها ،والقوى
األمنية التي تعتبر إقفالها مسألة أمنية
ال يمكن القبول بها.

ح� ّ�م��ل رئ�ي��س إقليم ك��ردس�ت��ان ال �ع��راق نيجيرفان ب��ارزان��ي ،أم��س ،جميع
األط��راف العراقية مسؤولية ما آل إليه الوضع ،مؤكدًا في الوقت نفسه أن
حدوث االحتجاجات كان متوقعًا.
وق��ال ب��ارزان��ي ف��ي منتدى «ال�س�لام واألم��ن ف��ي ال�ش��رق األوس ��ط» بمدينة
ده��وك إن «م��ا يحدث في ال�ع��راق هو نتيجة تراكمات ألخطاء وانتهاكات
للدستور على م��دار  15ع��ام��ًا ..ال أح��د ف��ي ال�ع��راق يستطيع التملص من
املسؤولية عما تشهده البالد من أزم��ات ،والكل مسؤول ،وينبغي العمل
على ال�خ��روج من األزم��ة بكل حكمة ،وعلى املجتمع ال��دول��ي املساعدة في
استقرار العراق».

انتقادات ألوامر االستقدام والقبض
انتقد عضو ت�ي��ار الحكمة محمد ال�ل�ك��اش ع��دم ذك��ر االس �م��اء ف��ي أوام��ر
االس �ت �ق��دام وال �ق �ب��ض ال� �ص ��ادرة م��ن ال �ق �ض��اء وه�ي�ئ��ة ال �ن��زاه��ة ،م��وض�ح��ًا:
«نستغرب ع��دم ذك��ر االس�م��اء ف��ي أوام��ر القبض او االس�ت�ق��دام ..القضاء
ربما يفكر باإلطاحة بالرؤوس الكبيرة حيتان الفساد من خالل املوظفني
الصغار واملحافظني السابقني».
وشدد اللكاش على «ض��رورة ان تكون املحاكمات التي يجريها القضاء
علنية ومباشرة تنقلها شاشات التلفاز».

قطع الطرق
وف��ي ال�ب�ص��رة ،واص��ل امل�ت�ظ��اه��رون قطع
جميع الطرق املؤدية إلى الحقول واملواقع
ال�ن�ف�ط�ي��ة ،ف��ي ق �ض��اء ال��زب �ي��ر ،احتجاجا
على تردي الوضع االقتصادي في البالد
رغ� ��م م � � ��وارده ال �ن �ف �ط �ي��ة ال �ه��ائ �ل��ة .وم�ن��ع
امل�ت�ظ��اه��رون املوظفني م��ن ال��وص��ول إلى

املواقع النفطية التي تمثل صادراتها 70
في املئة من نفط العراق.
وي� ��واص� ��ل امل �ح �ت �ج��ون ال �غ ��اض �ب ��ون ف��ي
ال �ع��راق ،مظاهراتهم منذ أوائ ��ل أكتوبر
امل ��اض ��ي ،رغ� ��م ال ��وع ��ود ال �ج ��دي ��دة ال�ت��ي
أع �ل �ن �ت �ه��ا ك �ت��ل س �ي��اس �ي��ة ك �ب �ي��رة ح��ول
خ �ط��وات إص�ل�اح �ي��ة( .أ ف ب ،روي �ت��رز،
السومرية .نيوز)

اعتراضها وتدمير معظمها قبل الوصول إلى
أهدافها.

تغيير قواعد اللعبة
القيادة السياسية ف��ي اسرائيل س��ارع��ت إلى
التعليق ع�ل��ى ال �ت �ط��ورات ،ع�ل��ى غ�ي��ر ع��ادت�ه��ا،
ف�ق��ال رئ�ي��س ال ��وزراء نتانياهو« :م��ن ضربنا
نضربه! ه��ذا ما فعلناه ضد أه��داف عسكرية
س��وري��ة وق ��وات ال�ق��دس اإلي��ران �ي��ة» ،م��ؤك�دًا ان
إسرائيل ستستهدف كل من يحاول املساس
بها وستستمر في حماية امنها.
وزي� ��ر ال ��دف ��اع ن�ف�ت��ال��ي ب�ي�ن�ي��ت أك ��د ان ق��واع��د

امل� �ح� �ل ��ل ال� �ع� �س� �ك ��ري ف� ��ي ص �ح �ي �ف��ة ي��دي �ع��وت
أح � ��رون � ��وت رون ب� ��ن ي� �ش ��اي ق � ��ال أن إط �ل�اق
الصواريخ األربعة من دمشق باتجاه الجوالن،
ج ��اءت ردا ع�ل��ى غ ��ارة إس��رائ�ي�ل�ي��ة استهدفت
قافلة للمليشيات اإلي��ران�ي��ة ،مطلع األسبوع
ً
الحالي ،الفتا إلى أن هجوم أمس حمل رسائال
إلى كل من إيران والنظام السوري وروسيا.
ووف��ق بن يشاي ،ف��إن الرسالة إل��ى إي��ران« ،لم
تكن موجهة فقط إلى قائد فيلق القدس قاسم
سليماني ،وإن�م��ا إل��ى ال�ق�ي��ادة ف��ي إي ��ران ،بأن
إس��رائ �ي��ل س �ت��رد ب�ش�ك��ل ش��دي��د ع�ل��ى أي مس
بسيادتها ،ولن يثنيها احتمال اندالع معركة
ك �ب�ي��رة ،أو ح�ت��ى خ ��وض ح ��رب ،إذا اس�ت�م��رت
إيران في التموضع وإنشاء جبهة ضدها في
سوريا والعراق واليمن».
أم ��ا ال��رس��ال��ة إل ��ى ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري ف�ت�ط��ال��ب
ب �ش �ك��ل واض� � ��ح ال� �ن �ظ ��ام ب��ال �ت��وق��ف ع ��ن م�ن��ح
مساعدة وحماية للتموضع اإلي��ران��ي ،وب��أن
ث�م��ن ذل��ك س�ي�ك��ون ت��دم�ي��ر ت��دري�ج��ي ل�ل�ق��درات
العسكرية للنظام بما في ذلك رموزه».
ام��ا ال��رس��ال��ة إل��ى روس �ي��ا ،بحسب ب��ن يشاي،
فحملت ت�ح��ذي�رًا إل��ى م��وس�ك��و ان�ه��ا ل��م تلتزم
بتعهداتها بإبعاد قوات سليماني وأذرعه عن
الحدود ،وتقول للروس إنه «طاملا لم تتوقف
ايران واذرعها عن إنشاء جبهة برية ،ونصب
صواريخ ضد إسرائيل في سوريا ،فلن يتمكن
الكرملني من انهاء الحرب األهلية السورية».

«الحرس» :منعنا تحويل طهران إلى بيروت وبغداد

خامنئي وروحاني
يحتفيان بـ «دحر األعداء»
يستمر عزل النظام اإليراني للبالد ،عبر حجب
خ��دم��ة اإلن �ت��رن��ت ،م�ن��ذ الجمعة امل��اض��ي ،وس��ط
م�خ��اوف م��ن أن ي��ؤدي ذل��ك إل��ى ارت�ك��اب مجازر
مروعة بعيدًا عن عيون العالم.
وأم ��س ،ان��دل�ع��ت اش�ت�ب��اك��ات ف��ي مدينة زاه��دان
في اقليم بلوشستان ،حيث ذكر شهود عيان ان
املدينة تحولت إلى ثكنة عسكرية.
كما سمع دوي إطالق النار في منطقة مهرشهر
ب �م��دي �ن��ة ك� � ��رج ،ان� �ت� �ش ��رت امل � ��درع � ��ات ون ��اق�ل�ات
الجنود في ميدان صادقية في طهران.
ك��ذل��ك ،ب��دأ إض ��راب ع��ام ف��ي مدينة م��ري��وان في
كردستان اي��ران ،بسبب سقوط عشرات القتلى
م��ن امل�ت�ظ��اه��ري��ن األك� ��راد خ�ل�ال األي ��ام امل��اض�ي��ة.
وك ��ان امل�ح�ت�ج��ون ف��ي م��ري��وان أح��رق��وا غالبية
الدوائر الحكومية في املدينة.
وف��ي خ�ط��اب ب�ث��ه ال�ت�ل�ف��زي��ون ،ق��ال امل��رش��د علي
خامنئي« :دحرنا العدو خالل األحداث األمنية
في األيام األخيرة» ،مشيرا إلى أن ما حدث كان
«م �م��ارس��ات أم�ن�ي��ة ول�ي�س��ت ش�ع�ب�ي��ة» .وأوض��ح
أن ط �ه��ران س�ت�ج�ب��ر األع � ��داء ع�ل��ى ال �ت��راج��ع في
م��ا يخص ال�ح��رب االق�ت�ص��ادي��ة امل�ف��روض��ة على
البالد ،مشيرا إلى أنها استطاعت إجبار األعداء
ع�ل��ى ال�ت��راج��ع عسكريا وس�ي��اس�ي��ا وأم�ن�ي��ا في
املرحلة السابقة.
من جهته أكد الرئيس حسن روحاني ان بالده
خرجت «منتصرة بوجه املخططات».
وفي كلمة أمام مجلس الوزراء ،قال إن «الشعب
اإلي� ��ران� ��ي ب � � ّ�دد م �خ �ط �ط��ات ال� �ع ��دو ف ��ي ح� ��وادث
م�خ�ت�ل�ف��ة ،وه� ��ذه امل� ��رة ن �ج��ح اي �ض��ا ف ��ي إف �ش��ال

طهران تستدعي
السفير السويسري
اس �ت��دع��ت ال �خ��ارج �ي��ة اإلي��ران �ي��ة ،أم ��س ،السفير
السويسري في طهران ،ماركوس الينتر( ،راعي
املصالح األميركية في إيران) لالحتجاج رسميا
ع �ل��ى ت��دخ��ل واش �ن �ط��ن ف ��ي ال� �ش ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة
اإليرانية.
وي��أت��ي االس�ت��دع��اء بعد تصريحات للخارجية
األميركية على خلفية االحتجاجات املستمرة
ف��ي إي��ران منذ الجمعة امل��اض��ي ،اع�ت��راض��ا على
ارتفاع أسعار الوقود.

م�خ �ط �ط��ات ال� �ع ��دو ،وإح� �ب ��اط م ��ؤام ��رات أول �ئ��ك
الذين فرضوا العقوبات القصوى في السنتني
املاضيتني» .وأض��اف روحاني أن «القليل ممن
نزلوا إلى الشوارع في األيام األخيرة كانوا من
م�ث�ي��ري ال�ش�غ��ب» .وق ��ال إن ه ��ؤالء «ك��ان��وا أكثر
تنظيما وتنسيقا ومسلحني ايضا ويعملون
ب��ال �ك��ام��ل وف �ق��ا ل �ب��رن��ام��ج أع ��د م ��ن ق �ب��ل ال �ق��وى
الرجعية في املنطقة والصهاينة واألميركيني».

ّ
«الحرس» يعلق

وق� � ��ال ال � �ل� ��واء ف� ��ي ال � �ح� ��رس ال� � �ث � ��وري ،م�ح�م��د
يزيدي خالل تشييع أحد قتلى قوات التعبئة
ف��ي االح�ت�ج��اج��ات« :ه�ن��اك م��ن ب��اع��وا أنفسهم
ل�ل�أع��داء ي�س�ع��ون إل��ى ض��رب األم ��ن ف��ي إي��ران
وط� � �ه � ��ران ،ل �ك ��ن ق ��وات� �ن ��ا امل ��داف� �ع ��ة ع� ��ن األم� ��ن
واج � �ه� ��ت م� �ث� �ي ��ري ال� �ش� �غ ��ب ول � ��م ت �س �م��ح ل �ه��م
بتحويل ط�ه��ران إل��ى ب�ي��روت وب �غ��داد ،فهناك
ف��ي ال��داخ��ل وال�خ��ارج م��ن ي��ري��دون أن يحولوا
طهران إلى بغداد وبيروت».
ول �ف��ت ي� ��زدي إل ��ى أن «ب �ع��ض م �ث �ي��ري ال�ش�غ��ب
ساهموا ف��ي االض�ط��راب��ات ع��ن غير وع��ي فقط،
ألنهم يعارضون بعض السياسات في البالد،
لكن بعضهم مرتبط بعناصر أجنبية».

اعتقال «األشرار»
بدوره ،أفاد الناطق باسم الشرطة العميد أحمد
نوريان بأنه تم اعتقال العناصر املثيرة ألعمال
الشغب األخيرة وكشف ارتباطاتهم مع الجهات
الخارجية .وقال إن «غالبية األشرار الذين قاموا
بأعمال الشغب والتخريب في األيام املاضية هم
من زم��رة املنافقني اإلرهابيني وأن�ص��ار النظام
امل�ل�ك��ي ال �ب��ائ��د وال �غ��وغ��ائ �ي�ين ،ج ��رى تنظيمهم
وتوجيههم من قبل جبهة االستكبار وعمالئه
اإلقليميني واملحليني».
واندلعت التظاهرات في إيران مساء الجمعة،
بعد ساعات من اإلعالن عن رفع سعر الوقود،
وأك� � ��دت ال �س �ل �ط��ات م �ق �ت��ل خ �م �س��ة أش �خ ��اص،
بينهم ث�لاث��ة م��ن ق��وات األم ��ن ،بينما أش��ارت
منظمة العفو الدولية ال��ى تقارير عن «مقتل
أك�ث��ر م��ن م�ئ��ة» متظاهر .وإي��ران منقطعة عن
العالم منذ مساء السبت بعد قطع اإلنترنت،
الذي حذرت الحكومة أنه لن يعود قبل عودة
الهدوء( .أ ف ب ،رويترز ،إرنا ،فارس)

تشييع مرتضى إبراهيمي عضو جهاز األمن الذي قتل خالل االحتجاجات في مدينة شهريار بطهران | مهر
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عملية جراحية لفيصل العنزي
أج ��رى الع��ب ال�ف��ري��ق األول ل�ك��رة ال �ق��دم ب �ن��ادي ال�س��امل�ي��ة فيصل ال �ع �ن��زي ،عملية
جراحية في غضروف الركبة ،وتسببت ه��ذه اإلص��اب��ة في ابتعاده عن املشاركة
مع السماوي في املباريات املاضية ،ويحتاج إلى فترة للتأهيل قبل الدخول في
التدريبات الجماعية.
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«جايين يا كأس الخليج»

تدريبات سابقة لــ«األزرق»

عمر بركات
يخضع العبو منتخبنا الوطني االول لكرة القدم
ل�ل��راح��ة ال�ي��وم بعد ال �ع��ودة ام��س م��ن ب��وت��ان عقب
ن�ه��اي��ة م �ب��اراة االزرق االخ �ي��رة ام ��ام ن�ي�ب��ال ضمن
الجولة السادسة من التصفيات املوحدة املؤهلة
ال��ى نهائيات ك��أس العالم  2022ف��ي قطر وك��أس
اسيا  2023في الصني.
وق��رر امل��درب الوطني للمنتخب ثامر عناد منح
ال�ل�اع �ب�ي�ن راح � ��ة ال� �ي ��وم ع �ل��ى ان ي� �ع ��ود ال�ج�م�ي��ع
لالنتظام في التدريبات الجماعية ب��دءًا من الغد
على استاد نادي الكويت ،حيث تستمر التدريبات
ل �ي��وم�ين ق �ب��ل امل � �غ� ��ادرة ال� ��ى ال �ع��اص �م��ة ال�ق �ط��ري��ة
ال��دوح��ة ،حيث يخوض املنتخب منافسات كأس
ال�خ�ل�ي��ج ال�ث��ال�ث��ة وال�ع�ش��ري��ن امل �ق��رر ان�ط�لاق�ه��ا 26
الجاري.
وس �ي �ك��ون ت��رك �ي��ز ال �ج �ه��از ال �ف �ن��ي خ�ل�ال ال�ي��وم�ين
املقبلني ع�ل��ى ال�ت��دري�ب��ات االس�ت��رج��اع�ي��ة وعملية
اع � � ��ادة ال �ت��أه �ي��ل ال �ب ��دن ��ي خ ��اص ��ة ب �ع��د ال �ج �ه��ود

الكبيرة التي بذلها الالعبون في الفترة السابقة
وقبل مباراة نيبال.
وي �ت �ط �ل��ع امل � ��درب وج� �ه ��ازه امل� �ع ��اون ال ��ى ت�ح��وي��ل
تركيز العبيه ال��ى ال�ك��أس الخليجية وط��ي ملف
ال�ت�ص�ف�ي��ات االس �ي��وي��ة خ�ل�ال ال �ف �ت��رة ال �ح��ال �ي��ة ،ال
س�ي�م��ا وان امل �ب ��اراة امل�ق�ب�ل��ة س�ت�ك��ون ف��ي النصف
الثاني من شهر مارس املقبل.
ويمني العبو االزرق النفس بالعودة الى منصة
الكأس الخليجية ،والتي تبقى البطولة املفضلة
ل�لأزرق صاحب الرقم القياسي في حصد لقبها،
حيث يخوض الالعبون التدريبات املقبلة تحت
شعار «جايني يا كأس الخليج»

القائمة كما هي
ويتجه عناد الى اعتماد قائمة املنتخب االخيرة
ذاتها للمشاركة بكأس الخليج دون اضافة املزيد
م ��ن ال �ع �ن��اص��ر ،ب��اس �ت �ث �ن��اء م� �ش ��اري غ �ن��ام الع��ب
ن��ادي الكويت ال��ذي تم استيفاء ش��روط مشاركته
بالبطولة في وقت سابق.

عناد :حققنا الهدف

تغريدة سبقلا
رسالتنا ل �ـ«األزرق» أن ينسى الجميع ما شهدته التصفيات اآلسيوية؛
بحلوها ّ
ومرها .والحني يبقى كل تركيزنا واهتمامنا بـ «خليجي .»24
«خليجي» ..بطولة تعني الكثير للجمهور الكويتي العاشق ل �ـ«األزرق»..
والجميع واثق بكم للعودة بالكأس ،ورسم البسمة التي غابت  9سنوات
عن جماهيركم .وال تنسوا ..بالروح والعزيمة كل شيء متاح« ..وانتو
ّ
قدها».

أكد ثامر عناد مدرب املنتخب أن األزرق حقق الهدف الذي قدم من أجله الى
بوتان وهو احراز النقاط الثالث ،واملحافظة على حظوظ التأهل في تصفيات
آسيا املشتركة .وكشف عناد عن توقعه بعدم تقديم الالعبني املستوى املطلوب
اليوم أم��ام نيبال وذل��ك نظرًا لرحلة السفر الشاقة واختالف الطقس وطبيعة
أرضية امللعب الصناعية باإلضافة الى ارتفاع امللعب عن سطح البحر ،مؤكدًا
أهمية هذا االنتصار في مسيرة األزرق.

فوز سهل لألردن

اختبار الفاضل
يخضع الع��ب االزرق ون��ادي الكويت ط�لال الفاضل لالختبار خ�لال اليومني
املقبلني ،وذلك للتأكد من مدى جهوزيته للحاق بقائمة املنتخب في منافسات
كأس الخليج.
وكان الفاضل قد تم استبعاده في وقت سابق من قائمة املنتخب املغادرة الى
بوتان بعد تعرضه لالصابة في مباراة الصني تايبيه في الجولة قبل املاضية.

أك��رم املنتخب األردن ��ي وف ��ادة ت��اي��وان  - 5صفر ف��ي ال�ج��ول��ة ال�س��ادس��ة م��ن منافسات
املجموعة الثانية للتصفيات املزدوجة املؤهلة إلى مونديال  2022وكأس آسيا .2023
واستعاد املنتخب األردني توازنه عقب خسارته أمام ضيفه األسترالي صفر  1 -في
الجولة املاضية ،وأكرم وفادة ضيفه التايواني  - 5صفر على ملعب امللك عبداهلل الثاني
بعمان .وأنهى منتخب األردن الشوط األول متقدمًا بثالثية ّ
سجلها بهاء فيصل ()3
وأحمد العرسان ( )25وسالم العجالني ( ،)43ثم أضاف هدفني في الثاني عبر حمزة
الدردور ( )62وبهاء فيصل (.)75

مصر وساحل العاج إلى األولمبياد
اقتنص منتخبا ساحل العاج ومصر بطاقتي التأهل إلى دورة األلعاب
األوملبية ف��ي طوكيو ع��ام  ،2020بفوز األول على نظيره الغاني 2 - 3
ب��رك�لات الترجيح (ال��وق�ت��ان األص�ل��ي واإلض��اف��ي  ،)2 - 2وال�ث��ان��ي على
جنوب أفريقيا  - 3صفر أول من أمس على ملعب القاهرة الدولي في
نصف النهائي .وواص��ل الفراعنة الصغار تألقهم ب�ف��وز ص��ري��ح على
جنوب أفريقيا بثالثية نظيفة ليبلغوا األلعاب األوملبية للمرة الثانية
عشرة في تاريخهم( .القاهرة  -أ ف ب)

لبنان وكوريا الشمالية «سلبية»
جانب من لقاء سابق بين العربي وكاظمة

مجلس العربي يعتمد
 3محترفين أفارقة
حكم عبدالمولى
أعلن أمني السر العام في النادي العربي فؤاد املزيدي أن مجلس
اإلدارة اجتمع مساء أول من أم��س ،برئاسة عبدالعزيز عاشور،
وبحضور أغلبية األعضاء ،ومن ضمنهم ناصر الصفار وحمد بن
حيدر ،في حني تغيب جاسم املضف لظروف خاصة.
وق � ��ال امل ��زي ��دي إن امل �ج �ل��س اع �ت �م��د خ �ل�ال ال �ج �ل �س��ة ال �ت �ع��اق��د مع
ثالثة محترفني أفارقة لتدعيم صفوف الفريق األول لكرة القدم
ً
خ�لال فترة االنتقاالت الشتوية في يناير املقبل ،ب��دال من ثالثي
امل�ح�ت��رف�ين ال��ذي��ن ج��رى االس�ت�غ�ن��اء ع�ن�ه��م ،وه��م راؤول وتشافي
توريس وماريون سيلفا.
ّ
وأض� � ��اف :إن ل�ج�ن��ة ال� �ك ��رة ال �ت��ي ش��ك �ل �ه��ا امل �ج �ل��س وراء اخ�ت�ي��ار
املحترفني الثالثة في مركزي الدفاع والهجوم ،رافضًا اإلفصاح
عن أسماء املحترفني لحني اإلع�لان رسميًا عن الصفقات الثالث،
م�ش�ي�رًا إل��ى أن ال�ج�ه��از ال�ف�ن��ي ال�ح��ال��ي ب�ق�ي��ادة ال�ب��وس�ن��ي دارك��و
مستمر حتى نهاية املوسمّ ،
مبينًا أن املجلس على ثقة من تحسن
أوضاع األخضر خالل الفترة املقبلة ،واالستفادة من فترة توقف
الدوري في عالج األخطاء وتجهيز املصابني.

لقطة من لقاء لبنان وكوريا الشمالية

بيروت  -سبقلا

«خليجية السلة» تنطلق السبت
تنطلق بطولة الخليج لكرة السلة للمنتخبات لفئة الرجال
بعد غد السبت على صالة نادي الكويت ،بمشاركة خمسة
م�ن�ت�خ�ب��ات ،ه��ي ال �س �ع��ودي��ة واإلم� � ��ارات وق �ط��ر وال�ب�ح��ري��ن
وال�ك��وي��ت ،وتستمر منافساتها حتى األول م��ن ديسمبر
املقبل.
وأك��د ن��ائ��ب رئ�ي��س اللجنة العليا املنظمة للبطولة نائب

رئ�ي��س االت �ح��اد ال�ك��وي�ت��ي ل �ك��رة ال�س�ل��ة خ�ل�ي��ل إب��راه �ي��م في
ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي أم� ��س ج��اه��زي��ة االت � �ح ��اد الس �ت �ض��اف��ة
ه��ذا التجمع ال��ري��اض��ي الخليجي .وأش��ار إب��راه�ي��م إل��ى أن
م �ش��ارك��ة منتخب ال�ك��وي��ت ف��ي ه ��ذه ال�ب�ط��ول��ة ت�ع��د األول ��ى
ل��ه ب�ع��د رف��ع اإلي �ق��اف ال��ري��اض��ي ال ��ذي ك��ان م�ف��روض��ًا على
الرياضة الكويتية لنحو ثالث سنوات( .كونا)

سقط منتخب لبنان األول لكرة القدم في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه
ال �ك��وري الشمالي (ص�ف��ر/ص�ف��ر) ف��ي امل �ب��اراة ال�ت��ي جمعتهما ،أول من
أمس ،على استاد مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت ،من دون
جمهور (بقرار أمني) ضمن الجولة السادسة من التصفيات املزدوجة
ل�ل�م�ج�م��وع��ة اآلس �ي��وي��ة ال�ث��ام�ن��ة امل��ؤه�ل��ة ل �ك��أس ال�ع��ال��م (ق �ط��ر )٢٠٢٢ -
وكأس آسيا (الصني  .)٢٠٢٣ -وبهذا التعادل ،يكون املنتخب اللبناني
ق��د أه��در فرصة مثالية لتصدر املجموعة ورف��ع حظوظه للتأهل إلى
ال��دور الثاني ،وب��ات ل��زام��ًا عليه ال�ف��وز ف��ي ك��ل مبارياته املقبلة ليكون
بني أفضل املنتخبات التي تحتل املركز الثاني في املجموعات الثمانية،
واحتل لبنان املركز الثالث برصيد  ٨نقاط خلف منتخب تركمانستان
املتصدر بـ ٩نقاط ،بعد فوزه على سريالنكا في املرحلة نفسها ،وكوريا
الجنوبية ( ٨ن�ق��اط) التي اس�ت��راح��ت ف��ي ه��ذه امل��رح�ل��ة ،وج��اءت كوريا
الشمالية في املركز الرابع بـ ٨نقاط أيضا ،وتذيلت سريالنكا الترتيب
برصيد خال من النقاط.
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عالمية

عودة« ..المشاغب»
فاجأ فريق توتنهام
اإلنكليزي جماهير كرة
القدم بإعالنه التعاقد مع
المدرب البرتغالي جوزيه
مورينيو خلفا ً للمدرب
األرجنتيني ماوريسيو
بوكيتينيو الذي أقيل قبل
ساعات من اآلن ،ليعود
«المشاغب» إلى
ُ
المدرب
منافسات «البريميرليغ»
من بوابة وصيف بطل
أوروبا.

إنجازات مورينيو
بورتو البرتغالى  6ألقاب
الدوري البرتغالي ( 2003/2002 :)2و.2004/2003
كأس البرتغال (.2003/2002 :)1
كأس السوبر البرتغالية (.2003 :)1
كأس االتحاد األوروبي (.2003/2002 :)1
دوري أبطال أوروبا (.2004/2003 :)1

تشلسي خالل واليتين  8بطوالت
ال � � � � � � ��دوري اإلن� � �ك� � �ل� � �ي � ��زي (2005/2004 :)3
و 2006/2005و.2015/2014
كأس رابطة املحترفني ( 2005 :)3و 2007و.2015
كأس السوبر اإلنكليزية (.2005 :)1
كأس إنكلترا (.2006 :)1

ب�ح�س��ب م��ا ك�ش�ف��ه ال� �ن ��ادي اإلن �ك �ل �ي��زي عبر
موقعه اإلل�ك�ت��رون��ي ،ف��إن ج��وزي��ه مورينيو
سيشغل منصب املدير الفني لتوتنهام حتى
م��وس��م  ،2023-2024على أن يتسلم مهامه
ً
التدريبية م�ب��اش��رة تحضيرًا ملواجهة يوم
السبت ض��د ف��ري��ق وس��ت ه��ام يونايتد في
الجولة الـ  13من منافسات «البريميرليغ».
وف� � ��ي ه� � ��ذا اإلط� � � � ��ار ،ت � �ح ��دث رئ � �ي ��س ف��ري��ق
ت��وت �ن �ه��ام دان �ي �ي��ل ل�ي�ف��ي ف ��ي ب �ي��ان رس �م��ي:
«ن� �م� �ل ��ك ك� ��ل ال� �ث� �ق ��ة ف� ��ي ج� ��وزي� ��ه أح � ��د أك �ث��ر
امل��درب�ين تحقيقًا للنجاحات ف��ي ع��ال��م كرة
ال �ق��دم أخ �ي �رًا» ،ف��ي وق��ت رد م��وري�ن�ي��و« :أن��ا
فخور باالنضمام إلى فريق يملك إرثًا كبيرًا
وجماهير ش�غ��وف��ة .النوعية امل��وج��ودة في
تشكيلة ال�ف��ري��ق وف��ي األك��ادي�م�ي��ة تثيرني.
العمل مع هؤالء الالعبني هو الذي جذبني
إلى هذا املشروع».
وباستالمه ت��دري��ب ف��ري��ق توتنهام ،أمسى
الفريق الثالث الذي يقوده املدرب البرتغالي
ج��وزي��ه م��وري�ن�ي��و ف��ي «ال�ب��ري�م�ي��رل�ي��غ» بعد
ُ
كل من تشلسي ومانشستر يونايتد ،حيث
حقق مع الفريقني ألقابًا محلية وأوروب�ي��ة
خالل سنوات وجوده على دكة البدالء.

إنتر ميالن  5ألقاب
الدوري اإليطالي ( 2009/2008 :)2و.2010/2009
كأس إيطاليا (.2010/2009 :)1
كأس السوبر اإليطالية (.2008 :)1
دوري ابطال أوروبا (.2010/2009 :)1

ريال مدريد  3ألقاب
الدوري األسباني (.2012/2011 :)1
كأس ملك أسبانيا (.2011/2010 :)1
كأس السوبر األسبانية (.2012 :)1

مانشستر يونايتد  3ألقاب
الدرع الخيرية (.2016 :)1
كأس الرابطة اإلنكليزية (.2017 :)1
الدوري األوروبي (.2017 :)1

مشوار بوكيتينيو

«السبيشال ون»
ثاني أكثر المدربين
ً
تقاضيا لألجور
كشفت صحيفة «توتو ميركاتو» اإليطالية
عبر الصحافي الشهير تانكريدي بامليري
أن امل� � ��درب ال �ب��رت �غ��ال��ي ج ��وزي ��ه م��وري �ن �ي��و
سيتقاضى راتبًا سنويًا مع فريقه الجديد
توتنهام اإلنكليزي قدره  17.5مليون يورو،
ما يضعه في وصافة قائمة املدربني األكثر
تقاضيًا لألجور في العالم.
ووفقًا للصحيفة ،ف��إن غ��واردي��وال يتصدر
القائمة براتب ق��دره  23مليون ي��ورو ،يليه
مورينيو  17.5مليونا ،ثم دييغو سيميوني
 15.4مليونا ،رافاييل بينيتيز  13.5مليونا،
ف��اب �ي��و ك ��ان ��اف ��ارو  12م �ل �ي��ون��ا ،زي � ��دان 12
مليونا ،أنطونيو كونتي  11مليونا ،توماس
ت��وخ�ي��ل  9م�لاي�ين ،إرن �س �ت��و ف��ال�ف�ي��ردي 9
ماليني وأخيرًا يورغن كلوب براتب قدره 8
ماليني يورو.
وف��ي اإلط ��ار نفسه أك ��دت ب�ع��ض الصحف
ال �ب ��ري �ط ��ان �ي ��ة ،خ �ص ��وص ��ًا «داي � �ل � ��ي م �ي��ل»
و«م� �ي� �ت ��رو» و«م� � �ي � ��رور» ،أن رات � ��ب امل� ��درب
ال �ب��رت �غ��ال��ي ج ��وزي ��ه م��وري �ن �ي��و م ��ع ف��ري�ق��ه
الجديد توتنهام ُ
سيناهز الـ  15مليون جنيه
إسترليني ( 17.5مليون يورو).

¶ال���م���ب���اري���ات513 :
¶ف���������������������از236 :
¶ت���������ع���������ادل116 :
¶خ����������س����������ر161 :

توتر العالقة..
سبب اإلقالة

مورينيو« ..ترند»

تعاطف وشكر

تصدر هاشتاغ «#مورينيو» مواقع التواصل االجتماعي ،وذلك بعد االعالن
رسميًا عن توليه ملهمة تدريب فريق توتنهام في الفترة املقبلة.
وتباينت ردود االفعال من قبل جماهير توتنهام بني مؤيد لقيادة املدرب
امل�ل�ق��ب بـ«سبيشيال ون» للسبيرز ف��ي م��ا تبقى م��ن م�ب��اري��ات امل��وس��م،
ومعارض لذلك االمر في ظل عدم قدرته على النهوض بفريق مانشيستر
يونايتد ابان توليه للمهمة هناك ،فيما كال محبو املدرب املدح لقرار ادارة
ال �ن��ادي االن�ك�ل�ي��زي ،وذل��ك عطفًا على ت��اري�خ��ه املميز م��ع ال�ف��رق االوروب �ي��ة
وااللقاب التي ت� ّ�وج بها ،باالضافة الى امتالكه لشخصية فريدة دائمًا ما
تثير الجدل خاصة من خ�لال التعامل مع امل��درب�ين املنافسني او الحكام،
وحتى الجماهير.

تسبب قرار توتنهام بإقالة ماوريسيو بوكيتينيو في موجة من ردود الفعل بعالم
كرة القدم ،وقال النقاد إن النادي كان يجب أن يمنحه املزيد من الوقت لتحسني
النتائج.
وقال غاري لينيكر مهاجم توتنهام السابق إن املدرب ساعد النادي على املنافسة
بشكل أفضل على مدار سنوات .وسارع مهاجم توتنهام ومنتخب انكلترا ديلي
آلي إلى شكر بوكيتينيو بقوله على حسابه على تويتر «ال يمكنني أن أشكر هذا
الشخص كفاية .لقد علمني الكثير وأنا ممنت جدًا لكل ما قام به من أجلي .حظًا
سعيدًا وآمل رؤيتك مجددًا يا صديقي».
ً
وك��ان لسان ح��ال قائد الفريق وهدافه ه��اري كني مماثال بقوله« :سأبقى ممتنًا
لك مدى الحياة ألنك ساعدتني على تحقيق أحالمي ..لقد عشنا خمس سنوات
ونصف السنة بشكل رائع ،ولن أنساها اطالقا».

بيل يستفز الريال

بيل رافعاً الالفتة المستفزة | إنترنت

أث� ��ار غ��اري��ث ب �ي��ل ،ن�ج��م ري� ��ال م��دري��د ومنتخب
ويلز ،غضب جماهير النادي األسباني باحتفاله
مع زمالئه بتأهل منتخب بالده إلى يورو ،2020
ع �ب��ر اإلم� �س ��اك ب��راي��ة م �ك �ت��وب ع�ل�ي�ه��ا «وي �ل��ز ثم
الغولف ثم مدريد».
وأطلق بيل قبل أي��ام تصريحات زادت خالفاته
م��ع ن ��ادي ��ه ،ع �ن��دم��ا أع �ل��ن أن ��ه ي�ف�ض��ل ال �ل �ع��ب مع
منتخب وي �ل��ز ع�ل��ى ن��ادي��ه امل�ل�ك��ي ق�ب��ل م��واج�ه��ة

جوزيه مورينيو حامالً قميص
توتنهام | انترنت

حاسمة ملنتخب ب�ل�اده أم��ام أذرب�ي�ج��ان ،السبت
امل� ��اض� ��ي ،ض �م��ن ال �ت �ص �ف �ي��ات امل ��ؤه� �ل ��ة ل�ب�ط��ول��ة
أوروبا .2020
وخ ��رج ال �ك �ث �ي��رون ل�ت��وج�ي��ه أس �ه��م ال�ن�ق��د ل�لاع��ب
األع� �س ��ر ،خ��اص��ة ب �ع��د ت�س�ل�ي��ط ص�ح�ي�ف��ة م��ارك��ا
األسبانية الضوء على احتفال بيل املثير للجدل
بتأهل ويلز إلى يورو  ،2020والراية التي وضعت
ريال مدريد في آخر قائمة أولوياته.

مارادونا..
«ما يكمل»
ت��رك دييغو م��ارادون��ا منصبه
ك � �م� ��درب ل � �ن� ��ادي خ �ي �م �ن��اس �ي��ا
إسغريما األرجنتيني ،لينهي
قبل األوان مهمة تدريبية أخرى
ألس � �ط� ��ورة ك � ��رة ال � �ق ��دم امل �ث �ي��ر
للجدل.
وقال رئيس النادي األرجنتيني،
غابرييل بليغرينو ،ملحطة الريد
اإلذاع �ي��ة املحلية« ،م��ارادون��ا لم
يعد مدربا لخيمناسيا».
وك � ��ان م � ��ارادون � ��ا ،ال � ��ذي ت��ول��ى
م�س��ؤول�ي��ة ت��دري��ب ال �ن ��ادي في
سبتمبر ،قد قال إنه سيستمر
فقط إذا بقي بليغرينو رئيسا
ل�ل�ن��ادي ب�ع��د االن �ت �خ��اب��ات ،لكن
األخ �ي ��ر ان �س �ح��ب م ��ن ال�س�ب��اق
ب�ع��د ان�ه�ي��ار ت�ح��ال��ف ان�ت�خ��اب��ي،
وفق ما نقلت «رويترز».
ويعتبر رحيل مارادونا السريع
م��ن ال�ع�لام��ات ال �ب��ارزة ملسيرته
ال �ت��دري �ب �ي��ة ،ح �ي��ث ل ��م ي�س�ت�م��ر
ألكثر من عام إال مع ناد واحد،
من بني آخر  6أندية قادها.

ك � �ش � �ف� ��ت ت � � �ق� � ��اري� � ��ر ص� �ح ��اف� �ي ��ة
بريطانية عن السبب الرئيسي
وراء ت��وت��ر ال�ع�لاق��ة ب�ين امل��درب
األرج� � �ن� � �ت� � �ي� � �ن � ��ي م� ��اوري � �س � �ي� ��و
بوكتينيو وليڤي رئيس نادي
ت��وت�ن�ه��ام ،ح�ي��ث أوض �ح��ت تلك
التقارير أن العالقة توترت بني
ال�ث�ن��ائ��ي ب�س�ب��ب االخ �ت�ل�اف في
وجهات النظر كثيرًا في الصيف
املاضي بسبب التدعيمات.
وت� �ض� �ي ��ف ال� �ت� �ق ��اي ��ر أن ه �ن��اك
إحباطًا كبيرًا ف��ي غ��رف تغيير
امل �ل��اب � ��س ،ال � �ت ��ي ي �ل �ت �ق��ي ف�ي�ه��ا
املدرب مع العبيه ،لكن رغم ذلك
ل��م ي�ك��ن أح ��د ي�ت��وق��ع أن امل ��درب
يمكن أن ُيقال بهذه الطريقة.

نيمار وبيكيه وألبا في مدريد

نيمار وبيكيه وألبا

ال�ت�ق��ى ال�ن�ج��م ال �ب��رازي �ل��ي ن�ي�م��ار دا س�ي�ل�ف��ا ،مهاجم
باريس سان جيرمان الفرنسي ،مع زميليه السابقني
األس �ب��ان �ي�ين ج� �ي ��رارد ب�ي�ك�ي��ه وج� � ��وردي أل �ب��ا الع�ب��ا
برشلونة ،أث�ن��اء حضور الثالثي منافسات بطولة
ك��أس دي�ف�ي��ز للتنس ع�ل��ى م�س�ت��وى امل�ن�ت�خ�ب��ات في
نظامها الجديد هذا العام.
نشر نيمار صورة على حسابه في موقع التواصل
االجتماعي «انستغرام» أث�ن��اء ت��واج��ده برفقة ألبا،

ب��اإلض��اف��ة إل��ى بيكيه ،ال��ذي يتولى رئ��اس��ة الشركة
الرياضية املسؤولة عن تنظيم كأس ديفيز للتنس
ف��ي حلتها ال �ج��دي��دة ،امل�ق��ام��ة ح��ال�ي��ًا ف��ي العاصمة
مدريد.
وع ��ان ��ى ال �ن �ج��م ال� �ب ��رازي� �ل ��ي م ��ؤخ � �رًا م ��ن إص ��اب ��ات
م �ت �ت��ال �ي��ة ،أث � ��رت ع �ل��ى م �ش��ارك��ات��ه م ��ع ن ��ادي ��ه س��ان
جيرمان ومنتخب البرازيل ،وهو عاد للتدريب قبل
أيام استعدادًا للظهور مجددًا في املنافسات.

الحرارة

الخميس
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مشمس والرياح شمالية غربية إلى متقلبة
االتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ( 10ـــ 28
كلم /ساعة).

البحـــــــر

7.59 4.52

12.38

ً
صباحا

مساءً

فجر

الصــــالة

ً
ظهرا

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

عشاء

جمع  100مليون دوالر للتوسع

كالم الناس

ً
شهريا..
 20مليون مستخدم نشط
لتطبيق «سمارت نيوز» اإلخباري

أحمد الصراف

عصام عبدالله
habibi.enta1@gmail.com
www.kalamanas.com

الكنيسة اإلنجيلية والرئيس ترامب
تعتبر الكنيسة اإلنجيلية Church Evangelical
األق ��وى ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،وال��رئ�ي��س ت��رام��ب من
أك�ث��ر املتحمسني ل�ه��ا .وب��ال��رغ��م م��ن أن اإلنجيليني
يعتبرون جزءًا من البروتستانتية ،فإنهم يختلفون
عنها في أمور عدة .فاإلنجيلية ،التي تعني باليونانية
األخبار الجيدة عن يسوع املسيح ،تعتقد أن املسيح
ج��اء إلن�ق��اذ البشريةّ ،وأن الكتاب امل�ق��دس ج��اء من
دون هفوات في ما يتعلق بطبيعة العالم وطبيعة اهلل
وأن الطريقة الوحيدة للخالص هي اإليمان به ،وأن
األفراد يجب أن يقبلوا الخالص ألنفسهم ،وأن هناك
حاجة ماسة للتبشير ،ونشر تعاليم اإلنجيل.
أم ��ا ال�ب��روت�س�ت��ان��ت ،ب�ش�ك��ل ع ��ام ،ف�ه��م ع�ل��ى سبيل
امل�ث��ال ي�ق��رأون الكتاب امل�ق��دس ليس باعتباره كلمة
اهلل الضمنية ،ولكن كوثيقة تاريخية ،تحتوي على
كلمته ،وغيرها من الحقائق ،وأن كلماته تفسر في
كل عصر من قبل األفراد في وقتهم وزمانهم ،وهم
بالتالي أقل اهتمامًا بالتبشير من اإلنجيليني.
تعود جذور الكنائس اإلنجيلية التبشيرية واملنتمني
إليها إل��ى حركة النهضة البروتستانتية في القرن
ال�ث��ام��ن ع�ش��ر ،وه��ي ف�ت��رة تميزت ب��ازدي��اد النشاط
الديني ،خصوصًا في الواليات املتحدة وبريطانيا.
وظ �ه��رت تسمية «اإلن�ج�ي�ل�ي��ة» لتمييزها ع��ن األق��ل
تشددًا من بني الكنائس البروتستانتية ،وفي فترة
الح �ق��ة وم ��ع ت�ص��اع��د ح��رك��ة االس �ت �ق�ل�ال وال�ت �ح��رر
األميركية ّ
تحولت اإلنجيلية إلى عامل توحيد لسكان
امل�س�ت�ع�م��رات األم�ي��رك�ي��ة ف��ي م��واج�ه��ة املستعمرين
اإلن�ك�ل�ي��ز ،بحيث ب��ات��ت دي��ان��ة ُم� ِّ
�وح��دة لألميركيني
ومميزة لهم ،تخالف بروتستانتية اإلنكليز .وفي
ال� �ق ��رن ال �ت��اس��ع ع �ش��ر ،ج � ��اءت «ال �ص �ح��وة ال �ك �ب��رى
الثانية» ،في الفترة املمتدة من ع��ام  1800إل��ى عام
 ،1840وذلك مع سيطرة اإلنجيليني على املؤسسات
الثقافية والتعليمية ،بما فيها امل��دارس والجامعات،
والحقًا امتد النفوذ اإلنجيلي إلى اإلعالم .كما لعبت
دورًا كبيرًا في تشكيل املفاهيم الديموقراطية في
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة األم �ي��رك �ي��ة ،وف ��ي اإلع� ��داد ل�ل�ث��ورة
األميركية ،ما ّ
عجل بعملية فصل الدين عن السياسة.
وتمتلك الكنائس اإلنجيلية شبكة واسعة من وسائل

الطقس
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الصغرى

23

الكبرى

الرطوبة

أعلى مد

أدنى جزر

2.31 4.54

اإلع�لام املرئية والسمعية منها  1400محطة دينية
في أميركا و 400محطة راديو.
ازداد نفوذ اإلنجيليني سياسيًا في الواليات املتحدة
ف��ي اآلون ��ة األخ �ي��رة ،فقد اس�ت�ط��اع اليمني اإلنجيلي
م �ن��ذ س �ب �ع �ي �ن��ات ال� �ق ��رن امل ��اض ��ي ال �س �ي �ط��رة ع�ل��ى
الحزب الجمهوري ،وكان له دور في اختيار رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة م�ن��ذ ج�ي�م��ي ك��ارت��ر ع ��ام  ،1976حتى
جورج بوش االبن سنة .2000
كما أن اإلنجيليني يمثلون نحو ربع سكان الواليات
املتحدة ونحو  %40من تعداد جميع البروتستانت.
وبسبب موجة التطرف والتشدد الديني التي ضربت
ً
دوال كثيرة في العالم ،وكنا في الغالب السبب وراءها،
فكان من الطبيعي أن يثير ذلك اليمني املتطرف من
اإلن�ج�ي�ل�ي�ين ،وأدى حماسهم ل�ف��وز ال��رئ�ي��س ت��رام��ب
ت��ال�ي��ًا ب��ال��رئ��اس��ة ع��ام  ،2016وم��ن امل��رج��ح أن يعاد
انتخابه بفضل ما يمثله من «قيم» لهم.
كما كانت الكنيسة اإلنجيلية ،بسبب إيمانها العميق
ب��ال�ت�ب�ش�ي��ر ،ه��ي ال �ت��ي ك��ان��ت ،وال ت ��زال ف��ي ال�غ��ال��ب،
وراء إنشاء الكنائس والجامعات واملراكز الصحية
خ��ارج أم�ي��رك��ا ،منذ منتصف ال�ق��رن التاسع عشر،
خصوصًا في الدول الفقيرة ،وحتى اليوم.
تقول بوال وايت  Paula Whiteاملستشارة الروحية
للرئيس ترامب ،وامل��ؤث��رة دينيًا عليه ،والتي تالزمه
ف��ي ال�ب�ي��ت األب �ي��ض ،ف��ي إح ��دى خطبها الحماسية
وأمام جموع غفيرة :إن من يقول «ال» للرئيس يقول
«ال» ل�ل��رب! وت �ق��ول :أينما أس�ي��ر فهناك حكم اإلل��ه،
فعندما أسير على أرض البيت األبيض يسير اإلله
معي على أرض البيت األبيض ،فالبيت األبيض أرض
مقدسة ،فكل مكان أقف عليه مكان مقدس! وغير
ذلك من غريب القول .وتعتبر بوال شخصية مؤثرة
في البيت األبيض ومالزمة شبه دائمة للرئيس.

مالحظة:
سنتواجد اليوم من الساعة السادسة حتى السابعة
مساء في معرض الكتاب ،أرض املعارض ،مشرف،
الصالة رق��م  6جناح  54دار ذات السالسل لتوقيع
روايتنا الجديدة « 72ساعة في حياة برهان».

شهد ع��دد ق���راء تطبيق «س��م��ارت ن��ي��وز» اإلخ��ب��اري ف��ي األشهر
األخيرة ارتفاعًا كبيرًا ،إذ أعلن التطبيق عن أنه سيسرع بمزيد
من النمو في السوق األميركية ،وفقًا لـ .cnet
وي��ح��ت��وي ال��ت��ط��ب��ي��ق ع��ل��ى  20م��ل��ي��ون م��س��ت��خ��دم ن��ش��ط ش��ه��ري��ا
في اليابان وال��والي��ات املتحدة ،وق��د تجاوز ع��دد التنزيالت 50
مليونا.
وت��م تأسيس التطبيق في اليابان ع��ام  2012وتوسع انتشاره
ّ
الحقًا ،ويتم العمل به في الواليات املتحدة منذ  ،2014علما أنه
يعود لشركة  Parse.lyالتي تتمتع بموثوقية ،وفق ما ذكر تقرير
لشبكة الصحافيني الدوليني.
ّ
يسجل
وخالفا للتطبيقات املنافسة ال يتطلب «سمارت نيوز» أن
املستخدمون الدخول ،فكل مستخدم يفتح التطبيق يمكنه رؤية
املحتوى ،من قوائم القصص اإلخبارية املقسمة إلى فئات.
وأعلن «سمارت نيوز» أمس ،أنه جمع ما مجموعه  100مليون
دوالر ،في جولة تمويلية ،للتوسع في الواليات املتحدة.

الوفيات
● أسماء أحمد هاشم الغربللي ،أرملة سليمان محمد عبدالرزاق
الصانع 79( ،ع��ام��ًا) ،شيعت ،للرجال :دي��وان الغربللي ،الشامية،
ق ،1م ،3مقابل الدائري األول ،للنساء :العديلية ،ق ،3ش ،33م ،5ت:
.22531674 – 99718872
● قوت محمد عبدالله العديله 84( ،ع��ام��ًا) ،شيعت ،للرجال:
دي��وان الجطيلي ،خيطان ،ش��ارع ناصر الجبري ،للنساء :مبارك
الكبير ،ق ،5ش ،28م ،22ت.99895648 – 97606116 :
● عيسى حبيب حسين اب��ل الكندري 74( ،ع���ام���ًا) ،التشييع
التاسعة صباح اليوم ،للرجال :دي��وان الكنادرة ،الشعب ،للنساء:
غرناطة ،ق ،1ش ،4م ،6ج ،3ت.97166627 :
(إنا لله وإنا إليه راجعون)

كلمة ورد غطاها
د .موضي عبدالعزيز الحمود

ثناء ورجـاء
ٌ
ثن ـ ـ ـ ـ ــاء:

ّ ً
محمال
لم يكن األسبوع املاضي أسبوعًا عاديًا ..بل كان عاصفًا
باألحداث السياسية الصاخبة واملحزنة على مستوى السلطتني
التشريعية والحكومية ..ولكنها طبيعة الحياة السياسية الكويتية،
التي ال تهدأ أحداثها ،حتى تثور .والعاقل من ُيحسن التعامل مع
ّ
مسبباتها ،ويقابل نتائجها بحكمة وروية.
ابتدأ أسبوعنا املاضي بمناقشة استجوابات طائشة ،وإن كنا ال
نستطيع وال نقبل أن نصادر حق َمن ّ
قدمها ،لكننا بالطبع نستطيع
الحكم على دوافعهم ومجريات األحداث أثناء جلسات االستجواب.
ّ
ومخيب لآلمال ،خاصة أحداث
ما رأيناه في تلك الجلسات محزن
استجواب الفاضلة وزيرة األشغال املستقيلة ..حيث وقف بعض
ن��واب األم��ة  -أقصد بعض ن��واب ّاملقاولني والشركات ،كما أطلقت
عليهم ال��وزي��رة نفسها وه��ي محقة  -وقفة معيبة وشائنة ضد
اإلصالح والوزير املصلح ،ورجحوا كفة أصحاب املصالح ،وأعلوا
صوت املتنفذ املعتدي على مصالح الوطن ،ومقدراته.
تبعت ذلك أحداث استقالة الحكومة برمتها ،وغادر التشكيلة كل
من الشاكي واملشكو بحقهم وسط ّ
تذمر شعبي واض��ح من أداء
السلطتني ..ولكنها الكويت وحيوية الحكم فيها وقراءته الصحيحة
والواقعية لتطور األح��داث ،حيث ق��ال كلمته التي حسمت املوقف
ب �ه��دوء وب��زم��ن ق �ي��اس��ي ..ت�ك�ل��م «أم �ي��ر ال �ب�ل�اد» مطمئنًا مواطنيه
مستجيبًا لنبض ال�ش��ارع؛ ليضع بحكمته ح� ّ�دًا ملا ك��ان ممكنًا أن
ّ
يتطور مع تسارع األحداث.
ّ
نسجل بفخر موقف األم�ي��ر الحاسم ال��ذي جنب ال�ب�لاد والعباد
تبعات هذه العواصف السياسية ،كما نؤمن بعدالة السماء ونزاهة
ّ
ال�ق�ض��اء ،لحسم م��ا أث�ي��ر؛ ليأخذ ك��ل مستحق حقه م��ن عقاب أو
ثواب.

رج ـ ـ ــاء:

ّ
بتجرد أن أداء مجلس األمة ودوره
في هذه الظروف يجب أن نذكر
املتذبذب بني سيطرة ودور نواب املصالح وتراجع دور املصلحني،
ومنهم ش�ب��اب ،ابتهجنا لدخولهم املجلس ،أكبر األث��ر ف��ي زي��ادة
احتقان الشارع ّ
وتذمر الناس.
ورج��اؤن��ا ال�ي��وم م��ن قيادتنا أن تمتد مظلة اإلص�ل�اح إل��ى مجلس
األم ��ة ،وذل��ك بتغيير ال�ن�ظ��ام االن�ت�خ��اب��ي ،وف��ق م��ا ي��راه املختصون
بالتوافق مع السلطات املعنية ،لعل ذلك ّ
يغير من خريطة التحالفات
ّ
ّ
وي��رش��د اختيار امل��واط��ن ملمثليه ..م��ع التمني بترك مساحة أكبر
للمرأة الكويتية للمشاركة عبر «نظام الكوتا املؤقتة» أو غيرها،
حيث أثبتت املرأة حسن أدائها وصالبة مواقفها كوزيرة أو نائبة.
مع دعائنا لسمو األمير وللكويت وشعبها بالرفعة.

