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األحداث عراقية ..واليقظة كويتية
¶ استقالة عبد المهدي خسارة

غنام الغنام
مع تزايد املخاوف من تفاقم األوضاع السياسية
واألم �ن �ي��ة ف ��ي ال� �ع ��راق ،وإم� �ك ��ان وص��ول �ه��ا إل��ى
ح� ��رب أه �ل �ي��ة ،ح� ��ذر س ��اس ��ة وأك ��ادي� �م� �ي ��ون ف��ي
تصريحات ل� سبقلا من انعكاسات ذلك الوضع
ع�ل��ى ال�ك��وي��ت ،ب��اع�ت�ب��اره��ا دول ��ة ج ��ارة ل�ل�ع��راق،
وتربطها ب��ه ح��دود وع��اق��ات ممتدة تاريخيًا
وج �غ��راف �ي��ًا .وع�ل�م��ت سبقلا أن أح� ��داث ال �ع��راق
تحظى باهتمام بالغ محليًا ،وذل��ك على م��دار
الساعة ،وفقًا لتطور الواقع على األرض هناك،
مع تشديد على اليقظة التامة.
وبينما اعتبر األمني العام األسبق لدول مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ال �س �ف �ي��ر ع� �ب ��داهلل ب �ش��ارة،
أن رف��ع ال�ك��وي��ت درج ��ات الحيطة وال �ح��ذر بات
أول��وي��ة ،م��ع زي��ادة اليقظة األم�ن�ي��ة ،دع��ا أستاذ
ع �ل��م االج �ت �م��اع ف��ي ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت د .محمد
ال��رم �ي �ح��ي ،إل� ��ى رف� ��ع ال �ج �ه��وزي��ة األم �ن �ي��ة ال��ى
أع �ل��ى درج��ات �ه��ا ،خ�ص��وص��ًا ع�ل��ى ال� �ح ��دود ،مع
إش��راك مجلس التعاون في الخطوات املتخذة،
وأي �ض��ًا إع ��ام ال�ح�ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة ب��أن ذل��ك من
قبل التحوط مع تجهيز مراكز إي��واء وإسعاف
وتموين للضرورة.
ب ��دوره ،ق��ال أس�ت��اذ ال�ع�ل��وم السياسية د .عايد
املناع ،إن توتر األوض��اع في العراق وصل إلى
حدودنا ،مما يعني أن األوضاع ليست مطمئنة.
وشدد املناع أن على الكويت وإذ تراقب املوقف
بحذر شديد فإن عليها أمنيًا عليها استعدادات
كاملة لتأمني الحدود.

صافية إليران في العراق
¶ الوضع مشتعل في ذي قار
والناصرية ..والنار تتمدد
¶ أزمة سياسية غير مسبوقة
وأوضاع أمنية بالغة الخطورة
¶ قرار إيراني بالمواجهة يحوّ ل
األوضاع العراقية إلى جحيم
¶ انتفاضة الشيعة ضربت نفوذاً
سعت طهران عقوداً لبنائه
دولي | ص25
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أزمة «فساد الخبراء » متفاعلة رقابياً منذ  4سنوات

الحكومة ِّ
تخفض
َّ
مخصصات
 % 80من
الصحف والدوريات

«العدل» تضرب بـ«المحاسبة» عرض الحائط

¶ الكندري يقدم بالغاً إلى «نزاهة» :تحقيق في الفساد وحفظ حقوق الخبراء
حمد الخلف وفهاد الشمري
ت �ك �ش �ف��ت م �ع �ل��وم��ات ج ��دي ��دة ف ��ي ق�ض�ي��ة
{ف �س��اد ال �خ �ب��راء} ال�ت��ي أس �ف��رت ع��ن حكم
قضائي بإلغاء تعيني  560خبيرا في وزارة
ال �ع��دل ،إذ ت�ج��اه�ل��ت ال � ��وزارة ال�ت�ح��ذي��رات
ال �ت��ي س�ب��ق أن أط�ل�ق�ه��ا دي� ��وان املحاسبة
بشأن القضية ،وتعذرت بعدم اختصاص
الديوان بهذا الشأن .واستغربت مصادر
معنية كيف استمرت وزارة ال�ع��دل ،منذ

في العدد
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«رفع درجة الجهوزية لمواكبة تطورات األوضاع»
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 ،2016ف��ي ال �ض��رب ب�م��اح�ظ��ات ال��دي��وان
ع��رض ال�ح��ائ��ط ،واإلم �ع��ان ف��ي االستمرار
ب� �م ��ا ق� ��ام� ��ت ب � ��ه م � ��ن ت �ع �ي �ي �ن��ات وص �ف��ت
ب� «الفاسدة».
وحذر الديوان في تقريره الذي أصدره عن
السنة املالية  2016 / 2015من اختاالت
ف��ي تشكيل وزارة ال�ع��دل لجنتي اختي ��ار
املقبول �ي�ن للعم ��ل ف ��ي وظيف ��ة خبي ��ر،
مطالبا بضرورة التزام نصوص القانون
عند تش ��كيل اللج ��ان الختي ��ار الكفاءات

«االئتمان» :
المركز األول في
الحوكمة ترجمة
لتوجيهات األمير

مل��زاول� � � ��ة ه� � � ��ذه املهن ��ة م ��ن قب ��ل أعض ��اء
مختص �ي�ن ف ��ي ه ��ذا املج ��ال.
لكن ال��وزارة ردت آنذاك بأنه ال اختصاص
لدي ��وان املحاس ��بة بفح ��ص ومراجعة مثل
هذه القرارات الصادرة بتش ��كيل اللجنتني،
معتبرة أن��ه ال مان ��ع قانونيا يحول دون
مشاركة وزارة الع ��دل في اختيار الخبراء،
إال أن ال��دي��وان تمسك برأيه آن��ذاك وطالب
الوزارة بتصحيح الوضع.
ع � �ل� ��ى ص� �ع� �ي ��د م � �ت � �ص� ��ل ،أع� � �ل � ��ن ال� �ن ��ائ ��ب

«كواليتي نت» :
عقد مع
«التمدين لمراكز
التسوق»

الكويت 09

اقتصاد

عبد اهلل ال�ك�ن��دري ع��ن تقديمه ب��اغ��ا إلى
هيئة مكافحة الفساد (ن��زاه��ة) للتحقيق
في الفساد اإلداري واملالي في قضية خبراء
وزارة ال �ع��دل .وط �ل��ب ال �ك �ن��دري ف��ي باغه
اس �ت��دع��اء ال ��وزي ��ري ��ن ال �س��اب �ق��ني املعنيني
بالقضية ،وأعضاء لجنة االختيار املشرفة
على التعيني والتحقق من شبهة الفساد،
م� ��ع األخ� � ��ذ ب ��االع� �ت� �ب ��ار م� ��راع� ��اة ق��ان��ون��ي
محاكمة الوزراء وحماية األموال العامة.
وش��دد على أن��ه على ت��واص��ل مستمر مع

19

حسام علم الدين
رغ��م ت��أخ��ره��ا  4م��راك��ز م��ن امل��رك��ز  58الى
 62ع ��امل� �ي ��ا وم � ��ا ق� �ب ��ل االخ � �ي� ��ر خ�ل�ي�ج�ي��ًا
على مؤشر االزده ��ار ال�ص��ادر م��ن معهد
«ل� �ي� �غ ��ات ��وم» ال� ��دول� ��ي ل� �ع ��ام  ،2019ف��ان
الكويت ت�ص��درت خليجيا ف��ي عنصرين
م��ن اص ��ل  12م��ن امل��ؤش��ر ،وه �م��ا ال�ح��ري��ة
الشخصية والظروف املعيشية.
وبحسب م��ؤش��ر «ل�ي�غ��ات��وم» ف��ان عنصر
ال �ح��ري��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة ي �ت��أل��ف م� ��ن :ح��ري��ة
ال� � �ت� � �ح � ��رك ،ح � ��ري � ��ة ال� �ت� �ج� �م ��ع وت �ش �ك �ي��ل
جمعيات ،حرية التعبير وال��وص��ول الى
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ،غ� �ي ��اب ال �ت �م �ي �ي��ز ال �ق��ان��ون��ي
وال� �ت� �س ��ام ��ح االج � �ت � �م� ��اع� ��ي .ام� � ��ا ع �ن �ص��ر
ال�ظ��روف املعيشية فيتألف م��ن :الحماية
م��ن االذى ،ال�ت��راب��ط االج�ت�م��اع��ي ،امل ��أوى،
ال �خ��دم��ات االس��اس �ي��ة ،ال�ت�غ��ذي��ة وامل� ��وارد
املادية.
لكن الكويت احتلت املركز  115عامليا في
عنصر الحرية الشخصية للعام الحالي
ب��امل �ق��ارن��ة م ��ع  105ف ��ي ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي،
واح �ت �ل��ت امل��رك��ز  35ف��ي ظ ��روف املعيشة
لهذا العام ،علما ان هذا العنصر ادرجته
«ل �ي �غ��ات��وم» ض �م��ن م��ؤش��ره��ا ه ��ذا ال �ع��ام
ال� ��ى ج ��ان ��ب ع �ن �ص��ري��ن اخ ��ري ��ن ل�ي�ص�ب��ح
االج �م��ال��ي  12ف��ي  2019ب��امل �ق��ارن��ة م��ع 9
عناصر للعام املاضي.

 2018التي شهدت  3844قضية.
وب �ح �س��ب اإلح� �ص ��ائ� �ي ��ة ،ف� ��إن ق�ض��اي��ا
القتل واالعتداء على النفس بلغت ،432
ب��زي��ادة  10ج��رائ��م ع��ن ال �ع��ام امل��اض��ي،
بينما بلغت قضايا الخطف والقبض
والحجز  183قضية ،وقضايا االعتداء
على العرض والسمعة  148قضية.
وأوض� �ح ��ت أن ع ��دد ق�ض��اي��ا االع �ت��داء
ع�ل��ى م ��ال ال�غ�ي��ر ب�ل�غ��ت  1033قضية،
مقابل  1718قضية مخدرات ومؤثرات

عقلية.
وح � � ��ذر م �خ �ت �ص��ان ف� ��ي ع� �ل ��م ال �ن �ف��س
الجنائي ل� سبقلا من أن في املجتمع
من يعاني مشاكل نفسية واجتماعية
خطيرة ،البد من التعامل معها بشكل
علمي وم��ؤس�س��ي ،كالتفكك األس ��ري،
واملخدرات والقتل ،مما يدعو إلى وقفة
جادة من جميع الجهات املعنية.
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قانون تجنيس  4آالف..مرشح للسقوط
منصور الشمري

اقتصاد
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فوضى وتكسير صناديق ..وتأجيل لالنتخابات

 15جناية تنظرها المحاكم يوميا ً

أكدت مصادر أمنية ل� سبقلا أن قانون
تجنيس ما ال يزيد على  4آالف خال
ع � ��ام  2019ال� � ��ذي أق� � ��ره م �ج �ل��س األم ��ة
س �ي �س �ق��ط ،ول � ��ن ُي �ج �ن ��س أي ش�خ��ص
م��ن خاله لعدة أس�ب��اب ،أب��رزه��ا املهلة
الزمنية للقانون التي تنتهي بنهاية
الشهر الجاري وتصل إلى  20يوم عمل
أم ��ام حكومة ل��م تشكل ب�ع��د ،وبحاجة

إيجارات
المطاعم
تواصل
االنخفاض

اقتصاد 16

وفق مؤشر «ليغاتوم» لالزدهار

حمد السالمة

أمة | ص10

لماذا تأخرت
مؤسسة البترول
حيث تقدمت
«أرامكو»؟

ً
خليجيا في الحرية والمعيشة
الكويت األولى
 15جناية تقريبًا تنظرها املحاكم في
الباد يوميا ،هذا ما كشفته إحصائية
رسمية صادرة عن وزارة العدل خال
فترة  9أشهر من العام الحالي.
ووفق اإلحصائية ،التي حصلت عليها
سبقلا ،ف ��إن ع ��دد ق�ض��اي��ا ال�ج�ن��اي��ات
خال الفترة املذكورة بلغ  4216قضية،
بزيادة  %9مقارنة بالفترة املقابلة من

وزي� ��ر ال �ع��دل ف �ه��د ال �ع �ف��اس��ي وم �س��ؤول��ني
ق��ان��ون �ي��ني م ��ن أج� ��ل ت�ص�ح�ي��ح األوض � ��اع
وحفظ حقوق الخبراء.
وقال إن الخبراء ليست عليهم مسؤولية
ف��ي تلك امل�خ��ال�ف��ات ،ال سيما م��ن تقدموا
وف��ق إع��ان التوظيف املنشور واج�ت��ازوا
االخ� � �ت� � �ب � ��ارات ال� �ت� �ح ��ري ��ري ��ة وامل � �ق� ��اب� ��ات
الشخصية وقبلتهم الجهة اإلدارية.

إبراهيم عبدالجواد
كشفت مصادر ذات صلة لـ سبقلا عن قيام وزارة
املالية بتخفيض امليزانيات املقترحة من قبل الوزارات
والهيئات الحكومية املخصصة للصحف والدوريات
بنحو  ،%80مشيرة إلــى أن هــذا اإلج ــراء يأتي في
إطار جهود وزارة املالية لترشيد اإلنفاق.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت املـ ـ ـص ـ ــادر ع ـي ـن ـهــا إلـ ـ ــى ق ـ ـيـ ــام ال ـ ـ ـ ــوزارة
بتخفيض عــدد مــن الـبـنــود األخ ــرى فــي امليزانيات
املقترحة للوزارات والجهات عن السنة املالية املقبلة
 ،2021/2020مـنـهــا امل ـكــافــآت املـتـعـلـقــة بــاألعـمــال
اإلضافية واللجان وفرق العمل.

إلى فترة زمنية غير معلومة للتشكيل،
نظرا ألن حكومة تصريف األعمال غير
مخولة دستوريا اعتماد هذا األمر.
وق� ��ال� ��ت امل� � �ص � ��ادر« :إض� ��اف� ��ة إل � ��ى ت�ل��ك
األسباب فإن هناك سببا آخر يتمثل في
عدم توافر الوقت الكافي لبحث امللفات
امل��رش �ح��ة وت��دق �ي �ق �ه��ا أم �ن �ي��ا م ��ن خ��ال
إدارت� ��ي أم��ن ال��دول��ة واألدل� ��ة الجنائية،
وكذلك عمل البصمة الوراثية وتدقيق
امللفات واعتمادها من وزي��ر الداخلية

باألصالة وليس بالوكالة ،وه��و األمر
ال ��ذي ي�ح�ت��اج إل��ى ف�ت��رة زم�ن�ي��ة طويلة
نسبيا».
وبينت امل�ص��ادر أن وزارة الداخلية لم
تقم بإعداد أو رفع أو تدقيق أي أسماء
حتى اليوم ،وهذه هي املرة الثالثة التي
يقر فيها مجلس األمة قانونا بتجنيس
ما ال يزيد على  4آالف شخص من دون
تنفيذه ،فقد أق��ر املجلس قانونني في
 2016و 2018ولم ُيطبقا.

«التنفيذية» بقيادة «االئتالفية»
تفسد انتخابات طلبة أميركا!
أدت ال �ف��وض��ى وس ��وء ت�ن�ظ�ي��م ال�ه�ي�ئ��ة التنفيذية
الت �ح��اد الطلبة ف��ي ال�ك��وي��ت ال ��ذي ت��دي��ره القائمة
«االئ � �ت� ��اف � �ي� ��ة» ،وع �م �ل �ي ��ات ال �ت �خ ��ري ��ب امل �ت �ع �م��دة
وتكسير ص�ن��ادي��ق االق �ت��راع وت�م��زي��ق الكشوفات
التي أشرف عليها بعض أعضاء قائمة «املستقبل
ال �ط��اب��ي» إل��ى إف �س��اد ال �ع��رس االن�ت�خ��اب��ي لطلبة
ال�ك��وي��ت ف��رع أم�ي��رك��ا ،وت��أج�ي��ل االن�ت�خ��اب��ات حتى
إش �ع��ار آخ� ��ر ،ف��ي إج � ��راء ل��م ي�ت�خ��ذ م�ث�ي��ا ل��ه منذ
 11سبتمبر  ،2001ب��ل األخ�ط��ر ه��و تشكيل لجنة
مؤقتة إلدارة شؤون الفرع.
وكشفت مصادر ل� سبقلا أن القصة ب��دأت بشكل
مدروس ،حيث أشيع التوتر إثر تعنت وفد أعضاء
الهيئة اإلداري ��ة ال�ق��ادم من الكويت ،في استخدام
ص��اح �ي��ات��ه ،وت��أخ �ي��ر ال�ط�ل�ب��ة امل �ق �ت��رع��ني ،بحجة
طلب إثباتات رسمية وص��ور ع��دة عنها ،م��ا ادى
ال��ى ت�ك��دس ال�ط��اب ف��ي ق��اع��ات االق �ت��راع ،وازدي��اد

أجواء الشحن والتوتر.
ومع ازدياد حالة الفوضى ،أعلنت الهيئة اإلدارية
ال �ق��ادم��ة م ��ن ال �ك��وي��ت ع ��ن إي� �ق ��اف ع�م�ل�ي��ة اق �ت��راع
الطلبة ،ما ادى إل��ى تدخل رج��ال األم��ن فيها ،لفك
حالة الفوضى والتوتر ،في وقت اختفى به أعضاء
الهيئة التنفيذية املشرفة على االنتخابات!
وأع� �ل ��ن ات� �ح ��اد ط �ل �ب��ة ال �ك��وي��ت ف ��ي أم �ي��رك��ا ال ��ذي
ت��رأس��ه قائمة ال��وح��دة ال�ط��اب�ي��ة ،أن��ه ق��ام بتعزيز
عدد رجال األمن من  ١٠٠إلى  ١٥٠عنصرا لضمان
ح �م��اي��ة ال �ط �ل �ب��ة ،م �ش �ي��را إل� ��ى إق� � ��دام أع� �ض ��اء م��ن
قائمة «املستقبل ال�ط��اب��ي» على تخريب عملية
االقتراع في أكثر من ثاث لجان بطريقة ممنهجة
ومتعمدة ،عبر مصادرة كشوفات اللجان وأوراق
االقتراع وتمزيقها لتعطيل االنتخابات.
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أزالتها بلدية الجهراء

ً
مخيما بخمور و«قلة أدب»
13
زكريا محمد
أزالت لجنة املخيمات الربيعية ،ممثلة في قسم إزالة
املخالفات في بلدية محافظة الجهراء 13 ،مخيمًا؛
لقيام أصحابها باستخدامها لتناول املشروبات
الكحولية ومخالفتها اآلداب العامة.
وك �ش��ف م �ص��در م�ط�ل��ع ل� � سبقلا ع��ن إزال � ��ة مخيم

يقع خلف مقبرة الجهراء ،واثنني أمامها ،و 5في
املطاع ،و 4في الصبية ،ومخيم في ارحية ،مشيرًا
إل��ى أن بعض األه��ال��ي اش�ت�ك��وا م��ن ق�ي��ام أصحاب
هذه املخيمات بتناول املسكرات وإزعاج من حولهم
ً
بتشغيل مكبرات الصوت ليا ،وتحويل املخيمات
إلقامة حفات مختلطة ،إضافة إلى تأجيرها للغير
بالساعة (مخيم مفروش).

شباب األسرة« ..الورقة الرابحة»!

على مر السنوات املاضية ،برز سؤال عميق
ف��ي أذه� ��ان امل��واط �ن�ين ح ��ول ق ��درة ال�ص��ف
ال�ث��ال��ث م��ن ش�ب��اب األس ��رة ال�ح��اك�م��ة ،على
خ��وض غمار العمل السياسي ،ومواجهة
التحديات التي تواجه الدولة على أكثر من
صعيد ،اقتصادي وسياسي ودولي.
إنه س��ؤال مشروع ،في ظل تكرار الوجوه
واألس� � �م � ��اء ذات � �ه ��ا ف ��ي ال� �س ��اح ��ة امل �ح�ل�ي��ة
ّ
وتسيدها
خ�لال العشرين عاما املاضية،
للمشاهد السياسية والرياضية والشعبية،
مقابل اختفاء ،بل انعدام الوجوه الجديدة،
خصوصا الشابة عن الساحة ،أي فقدان
األس� ��رة أله ��م أرك� ��ان ص�ف��وف�ه��ا ،عصبها
ال ��دائ ��م وامل� �ع� �ط ��اء ،ف ��ي وق� ��ت ي �س� ّ�ج��ل فيه
الشباب الكويتي اإلنجاز تلو اآلخ��ر ،على
الصعيدين املحلي والعاملي ،ه��ذا اإلهمال،
َ
غير املتعمد ،ط َب َع قلقا شديدا في نفوس
املواطنني :أين شباب األسرة؟ وملاذا تتكرر
الوجوه دائما؟
ل��ذا طغت ح��ال��ة قلق وإح �ب��اط على نفوس
امل ��واط� �ن�ي�ن ،ق ��د ت �ص��ل إل� ��ى ح ��د ال �س �خ��ط،
وينبغي ّ
تفهم األسباب ،ألن أبسط حقوق

امل��واط �ن�ي�ن ،ال� �ي ��وم ،امل�ب�ن�ي��ة ع �ل��ى ع�لاق�ت�ه��م
ال��وط �ي��دة وال �ص �ل �ب��ة م��ع أس� ��رة ال �ح �ك��م ،أن
يعرفوا حقيقة مستقبل القيادات الشابة
امل�غ�ي�ب��ة ع��ن امل�ش �ه��د ت �م��ام��ا ،ه ��ذا ال �س��ؤال
ال �ح �ت �م��ي وامل� �ط ��روح ف ��ي م�ع�ظ��م ن�ق��اش��ات
دواوين الكويتيني ،نقاش نابع بال شك من
قلوب حريصة ّ
وطيبة ،لشعب يحب أسرة
الحكم َّ
حبا ّ
جما ،وبايعها مبايعة أبدية.
اآلن ،وب �ع��د م ��رور س �ن��وات م�ض�ن�ي��ة على
حكومات الشيخني ناصر املحمد وجابر
امل �ب��ارك ،أك��دت م�ص��ادر وزاري ��ة ل�ـ سبقلا
رصدها أسماء جديدة شابة ،وغير مألوفة،
بدأ مستشارو سمو الشيخ صباح الخالد
ب��ال�ت�ح��رك ن �ح��وه��ا ،ح�ي��ث إن ق� ��راءة رغ�ب��ة
ال�ش��ارع الجامحة بالتغيير واض�ح��ة ج��دا،
والفطنة تقول إن التغيير يجب أن يبدأ في
البيت الداخلي أوال!
فلو تمعنا قليال في بعض قيادات األسرة
من فئة الشباب ،الذين يجتهدون بصمت
ف��ي ال�ع�م��ل ال �ع ��ام ،ب�ع�ي��دا ع��ن األض � ��واء أو
الضوضاء ،فسنجد حتما عددا جيدا من
ش�ب��اب واع ��د ،نظيف ال�ي��د ،ل��م ي�ل��وث اسمه

سياسيا ،أو يلطخ بشبهات أو صراعات،
وق��د ال تحتاج تلك ال��وج��وه س��وى فرصة
س �ي��اس �ي��ة س��ان �ح��ة ح �ت��ى ت �ث �ب��ت أه�ل�ي�ت�ه��ا
وقدرتها على التقدم للصفوف األمامية،
تحت رع��اي��ة وإش ��راف ال�ق�ي��ادة السياسية
الحكيمة ،وسمو رئيس مجلس الوزراء في
زم��ن تكنولوجي ورق�م��ي س��ري��ع ،تتالحق
ف�ي��ه ال �ت �ط� ّ�ورات بشكل ره �ي��ب ،إل��ى درج��ة
ال ي�ق��وى ع�ل��ى ال�ل�ح��اق ب��ه س��وى ج�ي��ل من
ّ
واملتعلم ّ
والتواق الى نهضة
الشباب املثقف
ب�ل��ده ،متمتعًا بخبرة ك�ب��ار ال�ص��ف األول،
وحنكتهم وتنفيذ توجيهاتهم.
إن�ن��ا نشير ال �ي��وم إل��ى وج ��وه م�ش��رق��ة في
ش �ب��اب األس � ��رة – م��ن دون أن نسميهم
أو ن ��زك �ي �ه ��م  -ف� �ه ��م ال� �ح ��اص� �ل ��ون ع �ل��ى
م ��ؤه�ل�ات ع�ل�م�ي��ة ع��ال �ي��ة امل �س �ت ��وى ،أث�ب��ت
بعضهم ن�ج��اح��ه ف��ي ق�ط��اع��ي االستثمار
واالقتصاد ،وبعضهم اآلخر في القطاعات
الدبلوماسية ،والعسكرية ،وغيرها ..انهم
م�ج�م��وع��ة ن� ّ�ي��رة م��ن ش �ب��اب األس ��رة آث��روا
العمل خلف األضواء ليجعلوا من أعمالهم
وشهاداتهم وعلمهم نبراسًا لهم ..بعكس

الكثير من أقرانهم ،الذين خطفتهم أضواء
ال �ش �ه��رة واإلع� �ل ��ام ووس� ��ائ� ��ل ال �ت��واص��ل،
وك��رس��وه��ا الس�ت�ع��راض حياتهم اليومية
ب�ش�ك��ل س�ط�ح��ي وم ��ؤس ��ف ،وأق� �ص ��ى ما
ي�م�ك�ن�ن��ا وص ��ف ذل ��ك ال �س �ل��وك ب��أن��ه مثير
للشفقة.
ان على عاتق سمو الشيخ صباح الخالد
م �س��ؤول �ي��ة ع�ظ�ي�م��ة مل �ن��ح ج �ي��ل ج��دي��د من
قيادات األسرة الفرصة ،وتأهيلهم ميدانيًا
للعمل السياسي.
وإذ إن� �ن ��ا ن �ط��ال��ب ال �ج �م �ي��ع ب ��دع ��م س�م��و
الشيخ صباح الخالد بالتأني والتريث في
اخ�ت�ي��ار ع�ن��اص��ر ح�ك��وم�ت��ه األول� ��ى ،بعيدًا
ع��ن االستعجال وع�ش��وائ�ي��ات الحكومات
السابقة ..فال شبهة دستورية أو مخالفة
ق��ان��ون�ي��ة ف��ي ال �ت��أن��ي ،ق�ب��ل إع�ل�ان تشكيل
حكومته األول ��ى ال�ت��ي ن��أم��ل منها أن تبث
شيئًا م��ن األم ��ل ،وت�ع�ي��د ال�ث�ق��ة بالحكومة
وم��ؤس �س��ات �ه��ا ال �ت��ي اه �ت��زت ل ��دى غ��ال�ب�ي��ة
املواطنني.
كما اننا نراهن على وطنية بعض النواب،
ال ��ذي ��ن ي ��درك ��ون ح �س��اس �ي��ة ه� ��ذا ال �ظ��رف

ال �س �ي��اس��ي ال ��دق �ي ��ق ،ال � ��ذي ي ��راف ��ق إع�ل�ان
تشكيل أول حكومة رسمية لسمو الشيخ
ّ
ص �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د ،و«ن �ت �ع ��ش ��م» ب �ه��م خ �ي �رًا
باالبتعاد عن التكسب السياسي للبعض،
أو االص �ط �ي��اد ف��ي «م ��اء ال �ت��أن��ي» للبعض
اآلخر.
وفي الختام ،وإل��ى ذلك الحني ..فإننا نؤكد
تأكيدًا شديدًا ،أنه ال مبرر يشفع لسموه ،أن
يعيد إلينا الوجوه نفسها ،التي سئمناها
م� ��ن م ��واط� �ن�ي�ن وش� � �ي � ��وخ ،إل� � ��ى ح �ك��وم �ت��ه
املنتظرة ،خصوصًا تلك املشبوهة امللطخة
بالفساد ..وسنرفض حينها كل «املالمات»
ال �ت��ي س�ت�ل�ق��ى ع �ل��ى ال� �ش ��ارع وال �ص �ح��اف��ة
وال �ن��واب ل��و ات�خ��ذوا موقفًا تصعيديًا أم��ام
تلك السقطة ..ال سمح اهلل.
انها فرصة تاريخية سانحة أم��ام سمو
ال��رئ �ي��س ،ف��رص��ة ت�ف�ت��ح أذرع �ه��ا بالكامل
ّ
أم� ��ام� ��ه ..ل �ت �م �ك �ن��ه م ��ن ك �ت��اب��ة ك� ��ل م ��ا ه��و
جديد ..والكويتيون ّتواقون حقًا إلى ذلك
الجديد!..

سبقلا

األزرقُ ..
ظل ْ
ِم!
األحد
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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

«رفع درجة الجهوزية لمواكبة تطورات األوضاع»

األحداث عراقية ..واليقظة كويتية
¶ استقالة عبد المهدي خسارة

غنام الغنام
مع تزايد املخاوف من تفاقم األوضاع السياسية
واألم �ن �ي��ة ف��ي ال� �ع ��راق ،وإم� �ك ��ان وص��ول �ه��ا إل��ى
ح� ��رب أه �ل �ي��ة ،ح� ��ذر س ��اس ��ة وأك ��ادي� �م� �ي ��ون ف��ي
تصريحات لـ سبقلا من انعكاسات ذلك الوضع
ع�ل��ى ال�ك��وي��ت ،ب��اع�ت�ب��اره��ا دول ��ة ج��ارة ل�ل�ع��راق،
وتربطها ب��ه ح��دود وع�لاق��ات ممتدة تاريخيًا
وج �غ��راف �ي��ًا .وع�ل�م��ت سبقلا أن أح� ��داث ال �ع��راق
تحظى باهتمام بالغ محليًا ،وذل��ك على م��دار
الساعة ،وفقًا لتطور الواقع على األرض هناك،
مع تشديد على اليقظة التامة.
وبينما اعتبر األمني العام األسبق لدول مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ال �س �ف �ي��ر ع �ب ��داهلل ب �ش��ارة،
أن رف��ع ال�ك��وي��ت درج ��ات الحيطة وال �ح��ذر بات
أول��وي��ة ،م��ع زي��ادة اليقظة األم�ن�ي��ة ،دع��ا أستاذ
ع�ل��م االج �ت �م��اع ف��ي ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت د .محمد
ال��رم �ي �ح��ي ،إل� ��ى رف� ��ع ال �ج �ه��وزي��ة األم �ن �ي��ة ال��ى
أع �ل��ى درج��ات �ه��ا ،خ�ص��وص��ًا ع�ل��ى ال� �ح ��دود ،مع
إش��راك مجلس التعاون في الخطوات املتخذة،
وأي �ض��ًا إع�ل�ام ال�ح�ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة ب��أن ذل��ك من
قبل التحوط مع تجهيز مراكز إي��واء وإسعاف
وتموين للضرورة.
ب ��دوره ،ق��ال أس�ت��اذ ال�ع�ل��وم السياسية د .عايد
املناع ،إن توتر األوض��اع في العراق وصل إلى
حدودنا ،مما يعني أن األوضاع ليست مطمئنة.
وشدد املناع أن على الكويت وإذ تراقب املوقف
بحذر شديد فإن عليها أمنيًا عليها استعدادات
كاملة لتأمني الحدود.

صافية إليران في العراق
¶ الوضع مشتعل في ذي قار
والناصرية ..والنار تتمدد
¶ أزمة سياسية غير مسبوقة
وأوضاع أمنية بالغة الخطورة
¶ قرار إيراني بالمواجهة يحوّ ل
األوضاع العراقية إلى جحيم
¶ انتفاضة الشيعة ضربت نفوذاً
سعت طهران عقوداً لبنائه
دولي | ص25
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أزمة «فساد الخبراء » متفاعلة رقابياً منذ  4سنوات

الحكومة ِّ
تخفض
َّ
مخصصات
 % 80من
الصحف والدوريات

«العدل» تضرب بـ«المحاسبة» عرض الحائط

¶ الكندري يقدم بالغاً إلى «نزاهة» :تحقيق في الفساد وحفظ حقوق الخبراء
حمد الخلف وفهاد الشمري
ت �ك �ش �ف��ت م �ع �ل��وم��ات ج ��دي ��دة ف ��ي ق�ض�ي��ة
{ف �س��اد ال �خ �ب��راء} ال�ت��ي أس �ف��رت ع��ن حكم
قضائي بإلغاء تعيني  560خبيرا في وزارة
ال �ع��دل ،إذ ت�ج��اه�ل��ت ال � ��وزارة ال�ت�ح��ذي��رات
ال �ت��ي س�ب��ق أن أط�ل�ق�ه��ا دي� ��وان املحاسبة
بشأن القضية ،وتعذرت بعدم اختصاص
الديوان بهذا الشأن .واستغربت مصادر
معنية كيف استمرت وزارة ال�ع��دل ،منذ

 ،2016ف��ي ال �ض��رب ب�م�لاح�ظ��ات ال��دي��وان
ع��رض ال�ح��ائ��ط ،واإلم �ع��ان ف��ي االستمرار
ب� �م ��ا ق� ��ام� ��ت ب � ��ه م � ��ن ت �ع �ي �ي �ن��ات وص �ف��ت
بـ«الفاسدة».
وحذر الديوان في تقريره الذي أصدره عن
السنة املالية  2016 / 2015من اختالالت
ف��ي تشكيل وزارة ال�ع��دل لجنتي اختيـــار
املقبولــيـن للعمـــل فـــي وظيفـــة خبيـــر،
مطالبا بضرورة التزام نصوص القانون
عند تشـــكيل اللجـــان الختيـــار الكفاءات

مل��زاول�ـ�ـ�ـ��ة ه�ـ�ـ�ـ��ذه املهنـــة مـــن قبـــل أعضـــاء
مختصــيـن فـــي هـــذا املجـــال.
لكن ال��وزارة ردت آنذاك بأنه ال اختصاص
لديـــوان املحاســـبة بفحـــص ومراجعة مثل
هذه القرارات الصادرة بتشـــكيل اللجنتني،
معتبرة أن��ه ال مانـــع قانونيا يحول دون
مشاركة وزارة العـــدل في اختيار الخبراء،
إال أن ال��دي��وان تمسك برأيه آن��ذاك وطالب
الوزارة بتصحيح الوضع.
ع � �ل� ��ى ص� �ع� �ي ��د م � �ت � �ص� ��ل ،أع� � �ل � ��ن ال� �ن ��ائ ��ب

في العدد

«االئتمان» :
المركز األول في
الحوكمة ترجمة
لتوجيهات األمير

«كواليتي نت» :
عقد مع
«التمدين لمراكز
التسوق»
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اقتصاد

عبد اهلل ال�ك�ن��دري ع��ن تقديمه ب�لاغ��ا إلى
هيئة مكافحة الفساد (ن��زاه��ة) للتحقيق
في الفساد اإلداري واملالي في قضية خبراء
وزارة ال �ع��دل .وط�ل��ب ال �ك �ن��دري ف��ي بالغه
اس �ت��دع��اء ال��وزي ��ري ��ن ال �س��اب �ق�ين املعنيني
بالقضية ،وأعضاء لجنة االختيار املشرفة
على التعيني والتحقق من شبهة الفساد،
م� ��ع األخ� � ��ذ ب ��االع� �ت� �ب ��ار م� ��راع� ��اة ق��ان��ون��ي
محاكمة الوزراء وحماية األموال العامة.
وش��دد على أن��ه على ت��واص��ل مستمر مع

 15جناية تقريبًا تنظرها املحاكم في
البالد يوميا ،هذا ما كشفته إحصائية
رسمية صادرة عن وزارة العدل خالل
فترة  9أشهر من العام الحالي.
ووفق اإلحصائية ،التي حصلت عليها
سبقلا ،ف ��إن ع ��دد ق�ض��اي��ا ال�ج�ن��اي��ات
خالل الفترة املذكورة بلغ  4216قضية،
بزيادة  %9مقارنة بالفترة املقابلة من

 2018التي شهدت  3844قضية.
وب �ح �س��ب اإلح �ص ��ائ �ي ��ة ،ف� ��إن ق�ض��اي��ا
القتل واالعتداء على النفس بلغت ،432
ب��زي��ادة  10ج��رائ��م ع��ن ال �ع��ام امل��اض��ي،
بينما بلغت قضايا الخطف والقبض
والحجز  183قضية ،وقضايا االعتداء
على العرض والسمعة  148قضية.
وأوض �ح ��ت أن ع ��دد ق�ض��اي��ا االع �ت��داء
ع�ل��ى م ��ال ال�غ�ي��ر ب�ل�غ��ت  1033قضية،
مقابل  1718قضية مخدرات ومؤثرات

عقلية.
وح � � ��ذر م �خ �ت �ص��ان ف� ��ي ع� �ل ��م ال �ن �ف��س
الجنائي لـ سبقلا من أن في املجتمع
من يعاني مشاكل نفسية واجتماعية
خطيرة ،البد من التعامل معها بشكل
علمي وم��ؤس�س��ي ،كالتفكك األس ��ري،
واملخدرات والقتل ،مما يدعو إلى وقفة
جادة من جميع الجهات املعنية.
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قانون تجنيس  4آالف..مرشح للسقوط
منصور الشمري
أكدت مصادر أمنية لـ سبقلا أن قانون
تجنيس ما ال يزيد على  4آالف خالل
ع � ��ام  2019ال� � ��ذي أق� � ��ره م �ج �ل��س األم ��ة
س �ي �س �ق��ط ،ول � ��ن ُي �ج �ن ��س أي ش�خ��ص
م��ن خالله لعدة أس�ب��اب ،أب��رزه��ا املهلة
الزمنية للقانون التي تنتهي بنهاية
الشهر الجاري وتصل إلى  20يوم عمل
أم ��ام حكومة ل��م تشكل ب�ع��د ،وبحاجة

اقتصاد

17

فوضى وتكسير صناديق ..وتأجيل لالنتخابات

 15جناية تنظرها المحاكم يوميا ً
حمد السالمة

كشفت مصادر ذات صلة لـ سبقلا عن قيام وزارة
املالية بتخفيض امليزانيات املقترحة من قبل الوزارات
والهيئات الحكومية املخصصة للصحف والدوريات
بنحو  ،%80مشيرة إل��ى أن ه��ذا اإلج���راء يأتي في
إطار جهود وزارة املالية لترشيد اإلنفاق.
وأش�����������ارت امل������ص������ادر ع���ي���ن���ه���ا إل������ى ق����ي����ام ال���������وزارة
بتخفيض ع��دد م��ن ال��ب��ن��ود األخ����رى ف��ي امليزانيات
املقترحة للوزارات والجهات عن السنة املالية املقبلة
 ،2021/2020م��ن��ه��ا امل��ك��اف��آت امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��األع��م��ال
اإلضافية واللجان وفرق العمل.

إيجارات
المطاعم
تواصل
االنخفاض
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ً
خليجيا في الحرية والمعيشة
الكويت األولى
رغ��م ت��أخ��ره��ا  4م��راك��ز م��ن امل��رك��ز  58الى
 62ع ��امل �ي ��ا وم � ��ا ق �ب ��ل االخ � �ي� ��ر خ�ل�ي�ج�ي��ًا
على مؤشر االزده ��ار ال�ص��ادر م��ن معهد
«ل� �ي� �غ ��ات ��وم» ال� ��دول� ��ي ل� �ع ��ام  ،2019ف��ان
الكويت ت�ص��درت خليجيا ف��ي عنصرين
م��ن اص ��ل  12م��ن امل��ؤش��ر ،وه �م��ا ال�ح��ري��ة
الشخصية والظروف املعيشية.
وبحسب م��ؤش��ر «ل�ي�غ��ات��وم» ف��ان عنصر
ال �ح��ري��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة ي �ت��أل��ف م� ��ن :ح��ري��ة
ال� � �ت� � �ح � ��رك ،ح � ��ري � ��ة ال� �ت� �ج� �م ��ع وت �ش �ك �ي��ل
جمعيات ،حرية التعبير وال��وص��ول الى
امل �ع �ل ��وم ��ات ،غ �ي ��اب ال �ت �م �ي �ي��ز ال �ق��ان��ون��ي
وال� �ت� �س ��ام ��ح االج � �ت � �م� ��اع� ��ي .ام� � ��ا ع�ن�ص��ر
ال�ظ��روف املعيشية فيتألف م��ن :الحماية
م��ن االذى ،ال�ت��راب��ط االج�ت�م��اع��ي ،امل ��أوى،
ال �خ��دم��ات االس��اس �ي��ة ،ال�ت�غ��ذي��ة وامل� ��وارد
املادية.
لكن الكويت احتلت املركز  115عامليا في
عنصر الحرية الشخصية للعام الحالي
ب��امل �ق��ارن��ة م ��ع  105ف ��ي ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي،
واح �ت �ل��ت امل��رك��ز  35ف��ي ظ ��روف املعيشة
لهذا العام ،علما ان هذا العنصر ادرجته
«ل �ي �غ��ات��وم» ض �م��ن م��ؤش��ره��ا ه ��ذا ال �ع��ام
ال� ��ى ج ��ان ��ب ع �ن �ص��ري��ن اخ ��ري ��ن ل�ي�ص�ب��ح
االج �م��ال��ي  12ف��ي  2019ب��امل �ق��ارن��ة م��ع 9
عناصر للعام املاضي.
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لماذا تأخرت
مؤسسة البترول
حيث تقدمت
«أرامكو»؟

وفق مؤشر «ليغاتوم» لالزدهار

حسام علم الدين

وزي� ��ر ال �ع��دل ف �ه��د ال �ع �ف��اس��ي وم �س��ؤول�ين
ق��ان��ون �ي�ين م ��ن أج� ��ل ت�ص�ح�ي��ح األوض � ��اع
وحفظ حقوق الخبراء.
وقال إن الخبراء ليست عليهم مسؤولية
ف��ي تلك امل�خ��ال�ف��ات ،ال سيما م��ن تقدموا
وف��ق إع�لان التوظيف املنشور واج�ت��ازوا
االخ� � �ت� � �ب � ��ارات ال� �ت� �ح ��ري ��ري ��ة وامل � �ق ��اب �ل�ات
الشخصية وقبلتهم الجهة اإلدارية.

إبراهيم عبدالجواد

إلى فترة زمنية غير معلومة للتشكيل،
نظرا ألن حكومة تصريف األعمال غير
مخولة دستوريا اعتماد هذا األمر.
وق� ��ال� ��ت امل� � �ص � ��ادر« :إض� ��اف� ��ة إل � ��ى ت�ل��ك
األسباب فإن هناك سببا آخر يتمثل في
عدم توافر الوقت الكافي لبحث امللفات
امل��رش �ح��ة وت��دق�ي�ق�ه��ا أم �ن �ي��ا م ��ن خ�لال
إدارت ��ي أم��ن ال��دول��ة واألدل ��ة الجنائية،
وكذلك عمل البصمة الوراثية وتدقيق
امللفات واعتمادها من وزي��ر الداخلية

باألصالة وليس بالوكالة ،وه��و األمر
ال ��ذي ي�ح�ت��اج إل��ى ف�ت��رة زم�ن�ي��ة طويلة
نسبيا».
وبينت امل�ص��ادر أن وزارة الداخلية لم
تقم بإعداد أو رفع أو تدقيق أي أسماء
حتى اليوم ،وهذه هي املرة الثالثة التي
يقر فيها مجلس األمة قانونا بتجنيس
ما ال يزيد على  4آالف شخص من دون
تنفيذه ،فقد أق��ر املجلس قانونني في
 2016و 2018ولم ُيطبقا.

«التنفيذية» بقيادة «االئتالفية»
تفسد انتخابات طلبة أميركا!
أدت ال �ف��وض��ى وس ��وء ت�ن�ظ�ي��م ال�ه�ي�ئ��ة التنفيذية
الت �ح��اد الطلبة ف��ي ال�ك��وي��ت ال ��ذي ت��دي��ره القائمة
«االئ � �ت �ل�اف � �ي� ��ة» ،وع �م �ل �ي��ات ال �ت �خ ��ري ��ب امل �ت �ع �م��دة
وتكسير ص�ن��ادي��ق االق �ت��راع وت�م��زي��ق الكشوفات
التي أشرف عليها بعض أعضاء قائمة «املستقبل
ال�ط�لاب��ي» إل��ى إف �س��اد ال �ع��رس االن�ت�خ��اب��ي لطلبة
ال�ك��وي��ت ف��رع أم�ي��رك��ا ،وت��أج�ي��ل االن�ت�خ��اب��ات حتى
إش �ع��ار آخ� ��ر ،ف��ي إج � ��راء ل��م ي�ت�خ��ذ م�ث�ي�لا ل��ه منذ
 11سبتمبر  ،2001ب��ل األخ�ط��ر ه��و تشكيل لجنة
مؤقتة إلدارة شؤون الفرع.
وكشفت مصادر لـ سبقلا أن القصة ب��دأت بشكل
مدروس ،حيث أشيع التوتر إثر تعنت وفد أعضاء
الهيئة اإلداري ��ة ال�ق��ادم من الكويت ،في استخدام
ص�لاح �ي��ات��ه ،وت��أخ �ي��ر ال�ط�ل�ب��ة امل �ق �ت��رع�ين ،بحجة
طلب إثباتات رسمية وص��ور ع��دة عنها ،م��ا ادى
ال��ى ت�ك��دس ال�ط�لاب ف��ي ق��اع��ات االق �ت��راع ،وازدي��اد

أجواء الشحن والتوتر.
ومع ازدياد حالة الفوضى ،أعلنت الهيئة اإلدارية
ال �ق��ادم��ة م ��ن ال �ك��وي��ت ع ��ن إي �ق ��اف ع�م�ل�ي��ة اق �ت��راع
الطلبة ،ما ادى إل��ى تدخل رج��ال األم��ن فيها ،لفك
حالة الفوضى والتوتر ،في وقت اختفى به أعضاء
الهيئة التنفيذية املشرفة على االنتخابات!
وأع� �ل ��ن ات� �ح ��اد ط �ل �ب��ة ال �ك��وي��ت ف ��ي أم �ي��رك��ا ال ��ذي
ت��رأس��ه قائمة ال��وح��دة ال�ط�لاب�ي��ة ،أن��ه ق��ام بتعزيز
عدد رجال األمن من  ١٠٠إلى  ١٥٠عنصرا لضمان
ح �م��اي��ة ال �ط �ل �ب��ة ،م �ش �ي��را إل� ��ى إق� � ��دام أع� �ض ��اء م��ن
قائمة «املستقبل ال�ط�لاب��ي» على تخريب عملية
االقتراع في أكثر من ثالث لجان بطريقة ممنهجة
ومتعمدة ،عبر مصادرة كشوفات اللجان وأوراق
االقتراع وتمزيقها لتعطيل االنتخابات.
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أزالتها بلدية الجهراء

ً
مخيما بخمور و«قلة أدب»
13
زكريا محمد
أزالت لجنة املخيمات الربيعية ،ممثلة في قسم إزالة
املخالفات في بلدية محافظة الجهراء 13 ،مخيمًا؛
لقيام أصحابها باستخدامها لتناول املشروبات
الكحولية ومخالفتها اآلداب العامة.
وك �ش��ف م �ص��در م�ط�ل��ع ل �ـ سبقلا ع��ن إزال � ��ة مخيم

يقع خلف مقبرة الجهراء ،واثنني أمامها ،و 5في
املطالع ،و 4في الصبية ،ومخيم في ارحية ،مشيرًا
إل��ى أن بعض األه��ال��ي اش�ت�ك��وا م��ن ق�ي��ام أصحاب
هذه املخيمات بتناول املسكرات وإزعاج من حولهم
ً
بتشغيل مكبرات الصوت ليال ،وتحويل املخيمات
إلقامة حفالت مختلطة ،إضافة إلى تأجيرها للغير
بالساعة (مخيم مفروش).
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األمير ع ّزى الملكة إليزابيث ورئيس وزراء بريطانيا:

حادث الطعن في لندن
عمل إرهابي مرفوض
ب�ع��ث س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد برقيتي ت�ع��زي��ة إل��ى
امللكة إليزابيث الثانية ملكة اململكة املتحدة
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،وإلى
ب ��وري ��س ج ��ون� �س ��ون رئ� �ي ��س وزراء امل�م�ل�ك��ة
امل �ت �ح��دة ،ع� ّ�ب��ر فيهما ع��ن اس�ت�ن�ك��ار الكويت
وإدان�ت�ه��ا الشديدة للهجوم اإلره��اب��ي ،ال��ذي
ن�ف��ذ ب��ال�س�ك�ين ع�ن��د ج�س��ر ل �ن��دن ،وأس �ف��ر عن
سقوط عدد من الضحايا واملصابني.
وأك ��د س�م��و األم �ي��ر م��وق��ف ال�ك��وي��ت ال��راف��ض
لهذا العمل اإلره��اب��ي ،ال��ذي استهدف أرواح
األب � ��ري � ��اء واآلم � �ن�ي��ن ،ووق ��وف� �ه ��ا إل � ��ى ج��ان��ب
امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ال �ص��دي �ق��ة ،وت��أي �ي��ده��ا لكل
ما تتخذه من إج ��راء ات للحفاظ على أمنها

واس�ت�ق��راره��ا ،كما ضمنهما س�م��وه خالص
ت�ع��ازي��ه وص ��ادق م��واس��ات��ه ألس��ر الضحايا،
راج� �ي ��ًا ل �ه��م ال ��رح �م ��ة ،وم �ت �م �ن �ي��ًا ل�ل�م�ص��اب�ين
سرعة الشفاء والعافية.
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،ب �ع��ث س �م��و األم� �ي ��ر ب��رق�ي��ة
ت �ه �ن �ئ��ة إل � ��ى س� ��ان� ��درا م� ��اس� ��ون ،ح ��اك ��م ع ��ام
بربادوس ،بمناسبة العيد الوطني لبالدها،
متمنيًا لها موفور الصحة والعافية ،وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وأرس� � � ��ل ول � ��ي ال� �ع� �ه ��د س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ن� ��واف
األحمد ،ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم،
ورئيس مجلس ال��وزراء سمو الشيخ صباح
الخالد ،برقيات مماثلة.

القرية التراثية مكرمة أميرية للتعريف بتاريخنا

ّ
يتفقد القرية التراثية
الجراح

وال �خ��اص��ة امل �ش��ارك��ة ب��امل �ه��رج��ان ،بينها
مكتب الشهيد.
وق ��ام ال �ج��راح وم��راف �ق��وه ب�ج��ول��ة تفقدية
على معالم القرية ،وس��ط حضور رسمي

وشعبي كبير وعدد من الفرق التطوعية،
وش�م�ل��ت ال �ج��ول��ة ت�ف�ق��د م �ع��رض «إك�س�ب��و
ال �ك��وي��ت  ،»965ال ��ذي ي �ق��ام ل�ل�م��رة األول ��ى
في القرية ،كذلك «جناح الكويت الثقافي»

يصل إل��ى ال�ب�لاد ال�ي��وم (األح ��د) األم�ي��ر ول�ي��ام ،دوق
كامبردج ،في زي��ارة رسمية للبالد ،يلتقي خاللها
عددًا من كبار املسؤولني ،ضمن جولة تشمل أيضًا
سلطنة ُع�م��ان .وتعكس زي��ارة األمير ول�ي��ام ،حفيد
امللكة إليزابيث الثانية ،إلى البالد العالقات التاريخية
بني بريطانيا والكويت ،إضافة إل��ى كونها مؤشرًا
إل��ى عمق ومتانة العالقات بني البلدين الصديقني.
ويمتد تاريخ العالقات بني الكويت وبريطانيا إلى
نحو  200ع��ام ،وتتسم باملتانة وال��رس��وخ ،وتشهد
تطورًا عامًا بعد آخر في جميع املجاالت مع حرص
البلدين على تعزيزها باستمرار.

«من الكويت إلى القدس» على جسر جابر

الجراح خالل تدشين فعاليات «الموروث الشعبي»:

شدد وزير شؤون الديوان األميري ورئيس
ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا ل �ق ��ري ��ة ص� �ب ��اح األح �م ��د
التراثية ،الشيخ علي الجراح ،على تضافر
ال �ج �ه��ود ل�ل�ت�ع��ري��ف ب��ال �ت��اري��خ ال�ك��وي�ت��ي،
وتعزيز االرتباط بتراثنا األصيل.
ج��اء ذل��ك خ�لال انطالق فعاليات مهرجان
امل � � ��وروث ال �ش �ع �ب��ي ال �خ �ل �ي �ج��ي ال� �س ��ادس،
ب� �ح� �ض ��ور امل � �ش � ��رف ال � �ع � ��ام ع� �ل ��ى ال �ق ��ري ��ة
وامل�س�ت�ش��ار ف��ي ال ��دي ��وان األم �ي��ري محمد
ش � � ��رار ،وامل �س �ت �ش ��ار ب ��ال ��دي ��وان األم� �ي ��ري
محمد أبوالحسن ،واألمني العام للمجلس
ال��وط�ن��ي للثقافة وال�ف�ن��ون واآلداب كامل
ال �ع �ب��دال �ج �ل �ي��ل ،ورئ� �ي ��س ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�ش�ب��اب ع�ب��دال��رح�م��ن امل �ط �ي��ري ،ورئ�ي��س
لجنة امل�س��اب�ق��ات الشيخ ص�ب��اح الناصر،
ومدير القرية سيف الشالحي ،وع��دد من
م �س��ؤول��ي ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة واأله�ل�ي��ة

األمير وليام في البالد اليوم

التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،و«املركز الحرفي» التابع للهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ش �ب��اب وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن امل ��راف ��ق
واألجنحة املشاركة في القرية.
وذك��ر ال�ج��راح ،في حفل االفتتاح ،ان هذا
الصرح التراثي والثقافي والترويحي هو
هدية قيمة من مقام سمو أمير البالد إلى
ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي م��ن م��واط�ن�ين ومقيمني
وضيوف الكويت ،للتعرف على جزء مهم
من التراث الكويتي والخليجي.
وث � ّ�م ��ن ال � �ج� ��راح ه � ��ذه امل �ك ��رم ��ة األم �ي��ري��ة
ال �س ��ام �ي ��ة ب ��إن� �ش ��اء ال� �ق ��ري ��ة ،ال� �ت ��ي ب��ات��ت
متنفسا ل�لأس��ر وال �ع��ائل��ات ف��ي ال�ك��وي��ت،
ل�ق�ض��اء أوق ��ات جميلة وم��ري�ح��ة وم�ف�ي��دة،
راف �ع��ا أك ��ف ال ��دع ��اء ب ��أن ي�ت��م ع�ل��ى س�م��وه
م��وف��ور الصحة وال�ع��اف�ي��ة وللكويت العز
والسؤدد.

«من الكويت إلى القدس» ..تحت
هذا الشعار نظمت امس جمعية
اإلص�لاح االجتماعي ،بالتعاون
م��ع راب �ط��ة ش�ب��اب ألج��ل ال�ق��دس،
وملتقى القدس ،وجهات رسمية
ومجتمعية؛ امل��اراث��ون الرياضي
األول ملسافة  6كيلومترات على
ج �س��ر ج ��اب ��ر ،وذل � ��ك ت��زام �ن��ًا مع
ال � �ي� ��وم ال� �ع ��امل ��ي ل �ل �ت �ض��ام��ن م��ع
ال� �ش� �ع ��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ،ووف� � ��اء
ل � �ل � �ق � ��دس وامل� � �س� � �ج � ��د األق � �ص � ��ى
املبارك.
وق��ال األم�ي�ن ال�ع��ام ف��ي الجمعية
يعقوب األنصاري :هذا املاراثون
م ��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ت ��ي ت �ج��اوب��ت
م �ع �ه��ا ج �م �ي��ع ال �ف �ئ��ات ال �ع �م��ري��ة
ال �ت��ي ش ��ارك ف�ي��ه أك �ث��ر م��ن 1500
م �ش��ارك ،ناهيك عما ج��اء داعمًا
للقضية الفلسطينية ،وهذا يدل
على مكانة القضية الفلسطينية
ف ��ي ن �ف ��وس ال �ص �غ �ي��ر وال �ك �ب �ي��ر،

م��ؤك�دًا أن دع��م الكويت الرسمي
والشعبي للقضية الفلسطينية
واض ��ح ف��ي ك��ل امل�ح��اف��ل ال��دول�ي��ة
وال �ش �ع �ب �ي��ة ،م �ت��وج �ه��ًا ب��ال�ش�ك��ر

إلى الجهات التي سعت إلنجاح
ه� ��ذا امل � ��اراث � ��ون ،وم �ن �ه��ا وزارت � ��ا
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال � �ص � �ح� ��ة ،وب �ل��دي��ة
الكويت ،وهيئة الطرق.
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البعض يبدأ حياة جديدة بعد ترك الوظيفة ..وآخرون تطويهم الشيخوخة
من منا ال يتوق إلى الراحة
والسكينة بعد سنوات من
العمل والروتين اليومي الذي
يفرضه الدوام ،من االستيقاظ
والنوم في مواعيد محددة،
فضالً عن القيود العملية
والضغوط المتواصلة؟ ..لذا،
يظل التقاعد المبكر فرصة
لبدء حياة جديدة تتسم
بالهدوء والتقاط األنفاس
وبحبوحة الوقت ،مما يتيح
ممارسة األعمال واألنشطة
التي لم يكن الوقت يسمح بها
خالل الحياة العملية.
ويعتبر التقاعد مرحلة مفصلية
في حياة اإلنسان ،وتتواتر
الدراسات عنها بصورة مستمرة
من قبل المختصين ،بعضها
يدفع باتجاه إيجابياتها وبعضها
اآلخر يحذر من سلبياتها .ففي
الوقت الذي يعتبر البعض
التقاعد فرصة لحياة جديدة،
يخشى آخرون من وقت الفراغ
الذي يصيب المرء باالكتئاب ،فضالً
عن بعض األمراض الجسدية جراء
الخمول والكسل.

¶ القطان :الكسل
قد يصيب بالجلطات
واعتالل المفاصل
¶ الفرحان :الخيارات
تصبح مفتوحة
بعد التقاعد..
والموهوبون متجددون

؟

ً
مبكرا..
المتقاعدون
مرتاحون أم خاملون

بهدف سرعة توفيرها للمرضى

البدر :آلية جديدة
لتسجيل األدوية الحديثة
كشف الوكيل املساعد لشؤون
الرقابة الدوائية والغذائية د.
عبداهلل البدر عن آلية جديدة
لتسجيل األدوية الحديثة ً
بناء
على توجيهات وزي��ر الصحة
ال� �ش� �ي ��خ د .ب� ��اس� ��ل ال� �ص� �ب ��اح،
وت�ع �ل�ي �م��ات وك �ي��ل ال � � ��وزارة د.
مصطفى رض ��ا ب �ه��دف سرعة
توفيرها للمرضى.
وق � � � � ��ال ال � � �ب � � ��در ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص �ح��اف��ي ،إن اآلل �ي��ة ال�ج��دي��دة
ت� � �ت� � �ي � ��ح ل� � �ل� � �م � ��رض � ��ى ف � ��رص� ��ة
ال � � �ح � � �ص� � ��ول ع � � �ل � ��ى األدوي� � � � � � ��ة
ال�ح��دي�ث��ة ف��ي ت��وق�ي��ت طرحها
في األسواق العاملية ،من خالل
مجموعة من األسس واملعايير
ال � � �ت � � ��ي ت� � �س � �ت� � �ه � ��دف ت � �س ��ري ��ع
تقييم امللفات الفنية لألدوية
ال � � �ج � ��دي � ��دة ل � �ل � �ح � �ص� ��ول ع �ل��ى
امل��واف �ق��ة التسويقية ف��ي وق��ت
ق �ي��اس��ي ،وط�ب�ق��ًا ل�ل�م��واص�ف��ات
الفنية املعتمدة عامليًا.

ثالث فئات

سحر خسرو
ق ��ال رئ �ي��س وح ��دة ك �ب��ار ال �س��ن ف��ي مستشفى م �ب��ارك،
د.علي القطان ،لـ سبقلا إنه من األفضل تجنب التقاعد
املبكر ،ال سيما في مجتماعتنا العربية ،بحيث نؤخر
س ��ن ال �ت �ق��اع��د إل� ��ى أق �ص��ى ح ��د م �م �ك��ن ،ح �ي��ث إن سن
التقاعد في معظم املجتمعات هي أح��د أه��م مؤشرات
الشيخوخة النشطة ،وبالتالي فإن تأخر التقاعد أمر
إيجابي.
وح��ذر ال�ق�ط��ان م��ن الكسل بعد التقاعد ،ف��إن العواقب
الصحية كثيرة ،حيث تزداد فرص اإلصابة بالجلطات
وأم � ��راض امل �ف��اص��ل وج�م�ي��ع امل �ش��اك��ل ال�ص�ح�ي��ة لكبار

السن ،وذلك وفقًا للدراسات املتخصصة.
وأوضح أن من يشغل وقت فراغه بالتواصل االجتماعي
وافتتاح مشاريع تجارية ،فإن وظائفه الذهنية تصبح
أفضل كما أن مراجعة املستشفيات ستصبح أقل.
وأيد القطان فكرة التقاعد غير املباشر ،بحيث تتقلص
ساعات العمل اليومية إلى حد الوصول إلى التقاعد
الكامل ،من خالل إنشاء برامج تقوم على االستفادة من
خبرة املتقاعدين لكن بعدد ساعات عمل أقل.
م��ن ج��ان�ب��ه ،أك ��د خ�ب�ي��ر ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ب�ش��ري��ة وال�خ��دم��ات
ال�ع��ام��ة ،ط��ارق ال�ف��رح��ان ،أن بعض املتقاعدين لديهم
ن �ظ��رة م�خ�ت�ل�ف��ة ل �ل �ح �ي��اة ،ب �ع��د أن ي�ن�ت�ه��ي م �ش��واره��م
الوظيفي ،حيث تكون أمامهم ال�خ�ي��ارات مفتوحة ،ال

سيما بعد أن يحصل املتقاعد على الراتب التقاعدي
وهو ما يؤمن حياته اليومية إلى حد كبير.
وأك ��د ال �ف��رح��ان أن ب�ع��ض امل�ت�ق��اع��دي��ن ي�ك�ت�ش�ف��ون أفقًا
ج��دي �دًا ف��ي ح �ي��ات �ه��م ،وم �ن �ه��م م��ن ي�ك�ت�ش��ف ف��ي نفسه
مواهب ج��دي��دة ،وبعضهم يفتتح املشاريع الناجحة،
وآخ��رون تبدأ حياتهم بصورة مختلفة حتى وإن كان
ذلك خارج البالد.
وأردف ب��أن التقاعد املبكر أص�ب��ح مطلبًا للكثير من
امل��واط�ن�ين ،بسبب روتينية العمل الحكومي وغياب
ال ��داف ��ع إلث �ب��ات ال � ��ذات ،ح �ي��ث ي��واج��ه ال��رت��اب��ة ي��وم�ي��ًا،
فيتسلل امللل إل��ى نفسه ،في ظل وج��ود البصمة التي
تزعجهم.

«يستجيب للعالج وفي تحسن مستمر»

«الصحة» :حالة مريض
زراعة القلب مستقرة
ق ��ال رئ �ي��س ق �س��م ج ��راح ��ة ال �ق �ل��ب ف ��ي م��رك��ز
سلمان ال��دب��وس للقلب بمستشفى ال�ع��دان
التابع لوزارة الصحة د .رياض الطرزي ،ان
حالة امل��ري��ض ال��ذي خضع ألول زراع��ة قلب
طبيعي في الكويت مؤخرا مستقرة ،مضيفا
ان ال�ع�لام��ات الحيوية ف��ي تحسن مما يدل
على استجابته للعالج.
واوض��ح الطرزي امس انه بعد االنتهاء من
م �ث��ل ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ات ت �ب��دأ م��رح �ل��ة ج��دي��دة
وهي تعافي املريض من آثار العملية واآلثار
الجانبية ل�لأدوي��ة وك��ذل��ك التأهيل القلبي
وال��رئ��وي وم�ت��اب�ع��ة تقبله مناعيا للعضو
املزروع (القلب).
واش ��ار ال��ى ال�ت�ح��دي املستمر بسبب نقص
امل�ن��اع��ة نتيجة الس�ت�خ��دام األدوي� ��ة ال�لازم��ة
وامل�ث�ب�ط��ة ل�ج�ه��از امل�ن��اع��ة ،الف�ت��ا ال��ى ان��ه في

ال�ي��وم ال�ث��ال��ث بعد العملية وبسبب بعض
املضاعفات املتعلقة بالجهاز التنفسي ،قام
فريق العناية املركزة بإرجاع جهاز التنفس
الصناعي للمريض وت��م تكثيف العالجات
الخاصة بالحالة.
وذكر انه تم إجراء الالزم مع األخذ باالعتبار
أن مثل هذه األعراض ليست بالشيء الغريب
ع �ل��ى ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ج��راح �ي��ة ال� �ك� �ب ��رى ،م�م��ا
يتطلب كل الجهود لتوفير العالج املناسب
إل��ى أن يتعافى املريض بشكل كامل ويبدأ
مرحلة التأهيل كما هو مخطط.
وبني انه نظرا لكون هذه العملية هي األولى
ف��ي ال�ك��وي��ت ف�ق��د ت��م اس�ت�ق��دام طبيب ج��راح
(استشاري أملاني) متخصص في مثل هذه
العمليات ل�لاش��راف على الفريق الجراحي
املحلي( .كونا)

 20مشروعاً متقدمة في الجداول الزمنية

%27.6

من المشاريع اإلسكانية متأخرة

جانب من أعمال مشروع المطالع

محمد المصلح
اظ �ه��ر ت�ق��ري��ر ح��دي��ث ص ��ادر ع��ن امل��ؤس �س��ة ال�ع��ام��ة
للرعاية السكنية عن تأخر  13مشروعا سكنيا في
ع��دد من مناطق البالد بنسبة  %27.6من إجمالي
مشاريعها البالغة  47مشروعا.
وكشف التقرير ال��ذي حصلت سبقلا على نسخه
م �ن��ه ان  20م �ش��روع��ا اس �ك��ان �ي��ا ت�ش�ه��د ت �ق��دم��ا في
ال �ج��داول الزمنية امل��وض��وع��ة م��ن قبل «السكنية»،
فيما انطلق الجدول الزمني لـ 8مشاريع وهناك 6
مشاريع منجزة جرى استالمها.
وب�ين التقرير تأخر  3عقود تخص انشاء وإنجاز
وصيانة الطرق وشبكات البنية التحتية في مدينة
امل �ط�لاع ت�ش�م��ل  28288ق�س�ي�م��ة ،إض��اف��ة ال��ى 3260
قسيمة في جنوب عبد اهلل املبارك ،فضال عن انشاء
وإنجاز  20عمارة من السكن العمودي بالضاحية
االس �ت �ث �م��اري��ة ف��ي م �ش��روع م��دي�ن��ة ص �ب��اح األح�م��د
السكنية.
واك��د التقرير ان م�ش��روع ان�ش��اء وإن�ج��از وصيانة
 509ب�ي��وت ف��ي م�ش��روع ش��رق تيماء يشهد تقدما
عن الجدول الزمني بفارق  ،%14حيث بلغت نسبة

اإلن �ج��از الفعلية  ،%58فيما ش�ه��دت نسبة انجاز
مشروع إنشاء  40عمارة في مدينة صباح األحمد
السكنية .%27
وذك ��ر ال�ت�ق��ري��ر ان م �ش��روع إن �ش��اء وإن �ج��از مباني
مخزن املؤسسة العامة للرعاية السكنية على وشك
االنتهاء حيث بلغت نسبة إنجازه  ،%97فيما بلغت
ن�س�ب��ة ان �ج��از امل �ب��ان��ي ال �ع��ام��ة ف��ي ض��اح�ي��ة  naفي
مدينة غرب عبداهلل املبارك نسبة  ،%69فيما يشهد
مشروع املباني العامة في مركز الضاحية  nbتأخرا
بنسبة  %53عن النسبة التعاقدية البالغة .%70
وب�ي�ن ال�ت�ق��ري��ر ان  8م�ش��اري��ع دخ�ل��ت ح�ي��ز التنفيذ
م�ن�ه��ا م �ش��اري��ع ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل�ل�م�ب��ان��ي ال�ع��ام��ة
في ضواحي امل�ط�لاع ،فيما تشهد مشاريع الطرق
الرئيسية ف��ي امل�ط�لاع ت�ق��دم��ا ف��ي نسبة إن�ج��ازه��ا،
ح�ي��ث ب�ل�غ��ت  ،%87وك��ذل��ك ال �ح��ال ت�ش�ه��د م�ش��اري��ع
تنفيذ املحوالت الرئيسية ومحطات الكهرباء في
املطالع تقدما في انجاز مشاريعها.
وف��ي م�ش��روع املساكن املنخفضة التكاليف ،اظهر
ال �ت �ق��ري��ر ت �ق��دم��ا ف ��ي ان �ج��از امل� �ش ��روع ح �ي��ث بلغت
ال�ن�س�ب��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة  ،%28ب �ت �ق��دم ي �ت �ج��اوز ال�ض�ع��ف
مقارنة بنسبة اإلنجاز التعاقدية.

وأوض � � � � � ��ح ال � � �ب� � ��در أن اآلل � �ي� ��ة
الجديدة أعطت أولوية التقييم
لألدوية الجديدة لثالث فئات
دوائ�ي��ة ،شملت ال��دواء املبتكر
املكون من مادة دوائية جديدة،
وث��ان �ي��ًا ال �ع �ق��ار ال �ف��ري��د ال ��ذي
ي� �س� �ت� �خ ��دم ل � �ع �ل�اج األم� � � ��راض
ال �ن��ادرة ،وث��ال�ث��ًا األدوي ��ة التي
تلبي النقص في االحتياجات
العالجية غير املتوافرة.
وأش��ار إل��ى أن اآلل�ي��ة الجديدة
ق� �س� �م ��ت ال� � �ف� � �ئ � ��ات ال � ��دوائ� � �ي � ��ة
السابقة إل��ى  3مستويات من
حيث م��دة دراستها ،موضحًا
أن م��دة ال��دراس��ة لن تزيد على
 30ي� ��وم� ��ًا ل �ل �م �س �ت ��وى األول
ال �خ��اص باملنتجات ال��دوائ�ي��ة
ال �ح��دي �ث��ة امل �ع �ت �م��دة م� ��ن ق�ب��ل
هيئة الغذاء والدواء األميركية
ووك� ��ال� ��ة األدوي � � ��ة األوروب � �ي� ��ة،
ً
فضال عن تقديم تقرير معتمد
م ��ع ال �ف �ئ��ات ال ��دوائ� �ي ��ة امل �ش��ار
اليها سابقًا.

طلب التسجيل
وذك� � ��ر ال � �ب ��در أن م � ��دة دراس � ��ة
املستوى الثاني لن تزيد على
 60ي� ��وم� ��ًا ،إن ك ��ان ��ت ال �ف �ئ��ات
ال ��دوائ� �ي ��ة م �ع �ت �م��دة م ��ن هيئة

عبدالله البدر

تتيح للمرضى
الحصول على
األدوية وقت
طرحها في
األسواق العالمية
مدة دراسة
وتقييم األدوية
الحديثة تترواح بين
 30و  90يوما ً لثالث
فئات دوائية
ال �غ��ذاء وال � ��دواء األم �ي��رك �ي��ة أو
م��ن وك��ال��ة األدوي ��ة األوروب �ي��ة،
ولن تزيد مدة الدراسة على 90
يومًا إن كانت معتمدة من أي
جهة رقابية عاملية.
وخ � �ت� ��م ب � � ��أن ط � �ل ��ب ت �س �ج �ي��ل
دواء ج��دي��د م��ن خ�ل�ال اآلل �ي��ة
امل �س �ت �ح��دث��ة ي �م �ك��ن ت �ق��دي �م��ه
ً
ع �ب��ر ال ��وك� �ي ��ل امل �ح �ل��ي ن �ي��اب��ة
ع � ��ن ال � �ش� ��رك� ��ة ص ��اح � �ب ��ة ح��ق
ال �ت �س��وي��ق ،وال� �ب ��دء بتقييمه
ب � � �م � � �ج� � ��رد م � � �ن� � ��ح امل� � ��واف � � �ق� � ��ة
ل �ل �م��راج �ع��ة ال �س��ري �ع��ة ،وذل ��ك
ل �ت �س �ه �ي��ل وت � �س� ��ري� ��ع ع �م �ل �ي��ة
وص� � � ��ول ال � � � � ��دواء واس � �ت � �ف� ��ادة
املرضى من األدوية الحديثة.
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سبقلا استطلعت اآلراء في انعكاس اضطرابات العراق على الكويت

تأمين الحدود ورفع الجهوزية ضرورتان ملحتان
في الوقت الذي تفاقمت فيه
األوضاع باألراضي العراقية جراء
التظاهرات التي تمددت خالل
األيام الماضية ،ألقت االضطرابات
األمنية بظاللها ليس على العراق
فحسب ،بل تزايدت المخاوف
من انفالت قد يطول دول الجوار
وبصفة خاصة الكويت ،لقربها
من العراق من ناحية ولتشابك
العالقات بين البلدين من ناحية
أخرى.
وعلى الرغم من انزياح غيوم
كارثة الغزو وتدارك العراق
لتداعياتها بدخوله في مرحلة
جديدة تتسم بالسالم وتعبير
قيادته غير مرة عن تقديرهم
للكويت ،تظل أعين «الكويتيين»
على كل ما يحدث في الداخل
العراقي ،وما يحتمل من أحداث
ومشكالت.
سبقلا استطلعت اآلراء
في تطورات األوضاع بالعراق
وانعكاسها على الكويت،
واالستعدادات المطلوبة لتالفي
أي مخاطر محتملة.
ولفت محللون سياسيون إلى
أن الضرورة تستلزم اتخاذ المزيد
من اإلجراءات االستثنائية لحماية
أراضينا من الخطر ،وتزايدت
التوقعات أيضا بأن تشهد الكويت
طلبات لجوء إلى اراضيها إذا
استمر االنفالت في العراق،
وفيما يلي التفاصيل:

غنام الغنام
ق� ��ال األم �ي��ن ال� �ع ��ام االس� �ب ��ق ل � ��دول مجلس
التعاون الخليجي السفير عبداهلل بشارة
ان الحل في العراق يكمن في ان يكون هناك
ح ��ل ب�ي�ن ال �ش �ي �ع��ة وال �س �ن��ة واالك � � ��راد وه��و
النظام الفدرالي الذي يعتبر مظلة للجميع
ودستورا جامعا يشمل الجميع قائما على
االج�م��اع الشعبي ،ألن الدستور الحالي ال
ي��وج��د اج �م��اع ع�ل�ي��ه ،وب�غ�ي��ر ه ��ذا ال�ت��وج��ه
ل��ن يكون هناك مستقبل للعراق والوضع
سيكون مضطربا وسيستمر على م��ا هو
عليه.
وح � ��ول االس � �ت � �ع ��دادات واالس �ت��رات �ي �ج �ي��ات
املطلوبة م��ن قبل ال�ك��وي��ت ل�ه��ذا االم��ر علق
ب �ش��ارة ق��ائ�لا «ان ال�ك��وي��ت ت��زده��ر بالسلم
واالم � � ��ن ال� �ج� �غ ��راف ��ي ،م ��ؤك ��دا ان� �ن ��ا ن�س�ع��ى
ل �ت��أك �ي��د ع � ��ودة االم � ��ن ال �ج �غ��راف��ي وح �س��ن
الجوار القائم على القيم املتداولة وامللتزمة
بها االسرة العاملية».
وأك� ��د ب �ش��ارة ان ��ه م��ن ال� �ض ��روري ان ت�ك��ون
هناك حيطة وح��ذر ،مشيرا إل��ى أن اليقظة
األمنية تعتبر أولوية.

السيناريو األسوأ
بدوره ،قال أستاذ علم االجتماع في جامعة
الكويت د .محمد الرميحي انه ال شك عندي
ان ما يحدث في العراق يؤثر على الكويت،

الفوضى أمر وارد

استمرار االحتجاجات..
السيناريو األكثر واقعية
خالد جان سيز
ّ
في مؤشر على أن إع�لان رئيس ال ��وزراء ع��ادل عبداملهدي عزمه تقديم
استقالته للبرملان لم يكن كافيًا لتهدئة الشارع ،استمر املتظاهرون في
بغداد ومحافظات جنوبي العراق ،أمس ،في احتجاجاتهم ،ما يضع العراق
أمام سيناريوهات عدة ،أبرزها ما يلي:
ً
أوال :استمرار االحتجاجات
ّ
عد املحتجون إعالن عبداملهدي عزمه االستقالة بأنها خطوة غير كافية،
وان�ع�ك��س ذل��ك عمليًا ف��ي م��واص�ل��ة تظاهراتهم ،ال ب�لا وات�س�ع��ت رقعتها
لتشمل املوصل للمرة األول��ى .وأك��د متظاهرون أن استقالته تعد خطوة
أول��ى ،وأن «الثورة مستمرة» لتحقيق باقي مطالبهم ،التي تتمحور حول
إعادة النظر في الدستور ،وتشكيل نظام سياسي بعيد عن املحاصصة
ومبني على الهوية الوطنية ،والتوزيع العادل للثروات ،فضال عن محاسبة
مرتكبي الجرائم بحق الشعب.
ّ
وشكك ناشطون ومراقبون في أن أن تكون خطوة عبداملهدي كافية لتهدئة
الشارع ،فقد رأى محمد الشيخلي مدير املركز العربي للعدالة ،في حديث
لقناة «ال �ح��رة» أن االستقالة ع�ب��ارة ع��ن «لعبة ستقابل ب��رف��ض م��ن قبل
البرملان» ،مضيفًا« :أعتقد أن هناك لعبة مزدوجة بني البرملان والحكومة.
وأخشى أن يرفض البرملان االستقالة بحجة عدم وجود البديل».

جانب من االحتجاجات في العراق

ثانيًا :االنتخابات املبكرة

محمد الرميحي

في حال قبوله استقالة عبداملهدي ،اليوم ،سيكون البرملان أمام سيناريو
أن يحل نفسه ،ويتجه إلى انتخابات مبكرة.
ً
وطالبت املرجعية الدينية بإقرار قانون انتخابي يكون مدخال النتخابات
تشريعية مبكرة ّ
تغير آلية إنتاج الطبقة الحاكمة ،أي كسر للكبار وجبر
للصغار ،ق��ان��ون ي��راع��ي املستقلني خ��ارج التحالفات الكبيرة .فالقانون
املرتقب يعتمد االنتخاب الفردي املباشر والدوائر الصغيرة ،إضافة إلى
إق��رار تعديالت دستورية جوهرية ،أبسطها :تحديد الكتلة األكبر (املادة
 ،)76إلغاء مجالس املحافظات (املادة  ،)122تقليص عدد أعضاء مجلس
النواب برفع نسبة التمثيل من مئة ألف مواطن لكل نائب إلى مئتي ألف
(املادة  ،)49وكل ذلك ضمن سقوف زمنية محددة.

عايد المناع

عبدالله بشارة

ثالثًا :بديل عبداملهدي

الرميحي :إشراك

بشارة:

المناع:

مجلس التعاون

اليقظة األمنية أولوية

التوتر وصل حدودنا

في اإلجراءات االحترازية

لحماية بالدنا

في أم قصر وسفوان

آخذا بالتاريخ املضطرب بني الجارين ،وقد
تتطور األحداث في العراق الى حرب أهلية
وهو السيناريو األسوأ.

ب ��ان أول ��وي ��ات ال �ك��وي��ت ه��ي ال �ح �ف��اظ على
األم��ن والسلم وع��دم التدخل ف��ي املوضوع
الداخلي العراقي ال من قريب او بعيد.

الحذر مطلوب

أوضاع سيئة

واوض� � � ��ح ال ��رم� �ي� �ح ��ي ل � �ـ سبقلا أن � ��ه أخ� ��ذا
بالحيطة ،فإن املطلوب امنيًا رفع الجاهزية
األم�ن�ي��ة ال��ى اع �ل��ى درج��ات �ه��ا ،خ��اص��ة على
ال � � �ح� � ��دود م � ��ع اش� � � � ��راك م� �ج� �ل ��س ال� �ت� �ع ��اون
بالخطوات امل�ت�خ��ذة ،م�ش��ددا على ض��رورة
إع�ل�ام الحكومة العراقية ان ذل��ك م��ن قبيل
التحوط مع تجهيز مراكز إي��واء واسعاف
وتموين للضرورة.
وبشأن التحركات السياسية التي يجب ان
تتبعها الكويت في هذا االمر بني الرميحي
أن ��ه م��ن ال �ن��اح �ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ي �ج��ب إع�ل�ان
ان م��ا ي �ج��ري ه��و ام ��ر داخ �ل��ي ف��ي ال �ع��راق
وي �ه �م �ن��ا اس� �ت� �ق ��رار ال � �ع� ��راق وام� � ��ن ش�ع�ب��ه
وتحقيق مصالحه ال�ع�ل�ي��ا ،وإب�ل�اغ وزارة
الخارجية الدول الخليجية والدول الكبرى

م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال اس �ت��اذ ال�ع�ل��وم السياسية
د .عايد املناع ان العراق تعتبر دولة جارة
وح��دوده��ا طويلة م��ع الكويت ،مشيرا إلى
ان التوتر وصل الى حدودنا ونحن نقصد
ه�ن��ا منطقة أم ق�ص��ر وس� �ف ��وان ،وب��ال�ت��ال��ي
فإننا نرى ان االوضاع ليست مطمئنة.
واوض��ح امل�ن��اع ان م��ا ي�ح��دث داخ��ل ال�ع��راق
يظل ف��ي نطاقه ال�ج�غ��راف��ي ول��م يتعد ذلك
وال نعتقد ان ت�ت�ع��دى اك �ث��ر م��ن ذل ��ك ،فهي
تعتبر اشكالية داخلية والسبب ان الشعب
العراقي يعاني من حرمان مالي من الفساد
الحقيقي على ارض الواقع ،مضيفا انه لذلك
ن��رى ان رئيس الحكومة ع��ادل عبداملهدي
اص �ب��ح ض�ح�ي��ة ل �ه��ذا ال �ف �س��اد ال ��ذي اصبح
متفشيا منذ عام .2003

وش� ��دد امل� �ن ��اع ان ع �ل��ى ال �ك��وي��ت ان ت��راق��ب
امل��وق��ف ب�ح��ذر ش��دي��د ،خ�ص��وص��ا ان��ه ال بد
اال نتدخل سياسيا في ال�ش��ؤون الداخلية
ل� �ل ��دول ،ل �ك��ن اذا ت�ح��دث�ن��ا ام �ن �ي��ًا ف�ل�ا ب��د ان
يكون هناك استعدادات كاملة ،موضحا في
ال��وق��ت نفسه ان��ه ل��ن ي�ح��دث اج�ت�ي��اح او ما
شابه ذلك ،لكن قد تكون هناك طلبات لجوء
للكويت من قبل بعض الناس.
وأك� ��د امل� �ن ��اع ان ��ه ال ب ��د ان ن��ؤم��ن ح��دودن��ا
تمامًا ،مشيرا في الوقت نفسه ان ما يحدث
م��ن م �ظ��اه��رات ه��و ض��د ال��وج��ود االي��ران��ي
وهذا يعني ان ايران ستحرض اعوانها في
املنطقة ،خصوصا ف��ي ال �ع��راق ،لكن يبدو
ان االوض ��اع منقلبة عليها بشكل ع��ام ،إال
أن لديها ميليشياتها املسلحة التي يمكن
ان تمثل خ�ط��را ع�ل��ى ال�ك��وي��ت وال�س�ع��ودي��ة
واالردن.
وأكد املناع انه ال بد ان يكون هناك استعداد
ع�س�ك��ري وام �ن��ي ك��ام��ل ت �ج��اه اي ت �ط��ور قد
يحدث عند الحدود.

وإن لم يحصل السيناريو السابق في البرملان ،فسترشح الكتلة األكبر
فيه بديال عن عبداملهدي ،ثم يقوم الرئيس العراقي برهم صالح بتكليف
الشخص البديل بتشكيل حكومة خالل مهلة  15يوما ،يقدمها للبرملان،
وبخالفه قد يذهب إلى تشكيل حكومة ائتالفية.
عمليا ،باتت ثوابت املرجعية تشكل خريطة طريق إلزامية سيكون أي
رئيس حكومة سيخلف عبداملهدي (أو إذا أعيد تكليفه مجددًا) ُملزمًا
باتباعها.

رابعًا :النظام الرئاسي
ثمة من يذهب بالقول إن األزمة الحالية هي أزمة بنيوية تطال أصل النظام،
ّ
والتحول إلى
وقد بات واجبًا بعد فشل النظام الجمهوري البرملاني تغييره،
نظام جمهوري رئاسي.
ٌ
خيار تتبناه شريحة من املتظاهرين وبعض حلفاء إيران (هادي العامري
وق�ي��س ال�خ��زع�ل��ي) ،لكن املرجعية ت�ب��دو ـ�ـ حتى اآلن – ض��ده ،إل��ى جانب
ّ
ّ
املكونني السني والكردي ،اللذين ينظران إلى النظام الرئاسي بوصفه نظام
إقصاء وتهميش لهما .لهذا ،فإن األزمة تعود إلى مربع العالقات السياسية
ّ
املحلية ،والقوى املؤثرة في املشهد العراقي ،إقليميًا
الحاكمة بني القوى
ّ
ودوليًا ،مع األخذ باالعتبار موقف املرجعية الدينية في النجف.

خامسًا :االقتتال والفوضى
�ار
ح�ت��ى اآلن ،ي��رف��ض ّامل��رج��ع األع �ل��ى ال�س�ي��د عّ�ل��ي ا ّل�س�ي�س�ت��ان��ي أي خ�ي� ٍ
جديًا .وألن األزمة الحالية
لتدويل األزمة ،ويتمسك بأن يكون الحل عراقيًا
ٌ
محصورة ضمن إطار البيت ٍّالواحد ،أي البيت الشيعي ،فإن الحل مرهون
ّ
باتفاق أركانه على خريطة حل بجدول زمني محدد ،وإن لم تكن التسوية
ع��راق�ي��ة ب��ام�ت�ي��از ،فسيشهد ال �ع��راق امل��زي��د م��ن نشر ال�ف��وض��ى وال�خ��راب
َ
واالنجرار الى االقتتال الداخلي ،ومن ث ّم إعادة البلد الى عصر «الدكتاتورية
املقيتة» ،على حد تعبيرالسيستاني.

بناء على طلب «الخارجية والصحة والقوى العاملة»

ً
دولة
منع استقدام العمالة المنزلية من 27
ع��ن م�ط��ال�ب��ات االت �ح��اد للجهات امل�ع�ن�ي��ة ،وف��ي
مقدمها وزارة الخارجية ،للتواصل مع بلدان
ع � ��دة؛ م �ن �ه��ا ان��دون �ي �س �ي��ا واث �ي��وب �ي��ا ون �ي �ب��ال،
لتوقيع اتفاقيات عمل مشتركة.

خالد الحطاب
ارت� �ف ��ع إج �م��ال��ي ع� ��دد ال� � ��دول ال �ت��ي ت �ق��رر م�ن��ع
اس�ت�ق��دام العمالة املنزلية منها إل��ى  27دول��ة؛
منها دولتان آسيوتان فقط ،و 25دولة أفريقية.
ووف� ��ق ال �ق��ائ �م��ة ال� �ص ��ادرة ع ��ن اإلدارة ال�ع��ام��ة
ل �ش ��ؤون اإلق ��ام ��ة ،ال �ت��اب �ع��ة ل� � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة،
وال�ت��ي حصلت سبقلا على نسخة منها ،فإن
املنع الجديد شمل ،إضافة الى العمالة املنزلية
ً
ال�ق��ادم��ة م��ن س��اح��ل ال�ع��اج ومدغشقر ،ك�لا من:
جيبوتي وأث�ي��وب�ي��ا وب��ورك�ي�ن��ا ف��اس��و وغينيا
وغ�ي�ن�ي��ا ب �ي �س��او وك�ي�ن�ي��ا وأوغ �ن ��د ون�ي�ج�ي��ري��ا
وتوغو ،واإلن��اث من السنغال وم��االوي وتشاد
وسيراليون والنيجر وتنزانيا وجامبيا وغانا
وزيمبابوي ومدغشقر والكاميرون والكونغو
الديموقراطية ،وبوروندي.
أم��ا ع��ن ال ��دول اآلس�ي��وي��ة ف�ق��د ش�م��ل امل�ن��ع فقط
اندونيسيا وب��وت��ان ،وذل��ك بناء على خطابات
م��ن وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ،م�ب�ي�ن��ة أن ق��ائ�م��ة امل�ن��ع
ال �ج ��دي ��دة ك ��ان ��ت ص� � ��ادرة ف ��ي ي��ول �ي��و امل��اض��ي
وألغت كل القوائم التي سبقتها ،في حني أزيلت
من قائمة املنع دولتان ،وهما اريتريا وليبيريا،
ف��ي ظ��ل اس�ت�ق�ب��ال م�ع��ام�لات م��ن  8دول ،وه��ي:
ج�ن��وب افريقيا وب�ن�ين ،وال��ذك��ور م��ن السنغال
والفلبني وسيالن والهند وفيتنام ،ونيبال.
ف��ي السياق ذات��ه ،كشف رئيس ات�ح��اد مكاتب

إضافة مدغشقر
وساحل العاج
إلى قائمة المنع..
وإزالة إرتيريا وليبيريا
الدخنان لــ سبقلا:
وفد فلبيني يزور
الكويت يناير المقبل
لتوقيع االتفاقية
السماح بإنجاز
معامالت العمالة
المنزلية لــ  8دول
أفريقية وآسيوية

إعادة التشغيل

متوسطاً أعضاء اتحاد مكاتب العمالة المنزلية
ِّ
السفير الفلبيني

ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل�ي��ة خ��ال��د ال��دخ �ن��ان أن االت �ح��اد
ع�ق��د اج�ت�م��اع��ا م��ع ال�س�ف�ي��ر الفلبيني وامللحق
العمالي ،حيث ج��رت مناقشة آخ��ر املستجدات
ّ
واالطالع على أبرز القضايا املطروحة واملتعلقة
باستقدام العمالة املنزلية الفلبينية إلى البالد.
وأض��اف الدخنان لــ سبقلا أن االت�ح��اد حصل
على وعود من السفير الفلبيني لتذليل جميع
العقبات أمام عملية استقدام العمالةـ مبينا أن
األيام املقبلة سينتج عنها املزيد من الخطوات
ال �ف �ع��ال��ة ،ال �ت��ي ت �ع��ود ب��ال�ن�ف��ع ع �ل��ى ال�ج��ان�ب�ين
الكويتي والفلبيني.

ول �ف��ت إل ��ى أن وف ��دا فلبينيا س �ي��زور ال�ك��وي��ت
ف��ي يناير املقبل لتوقيع العقد املشترك بشأن
ال�ع�م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة ،م�ب�ي�ن��ا أن االت �ح ��اد س�ي�ق��وم
ب �ت �ح � ّ�رك ��ات اي �ج��اب �ي��ة أخ� � ��رى ب� �ش ��أن ال �ع �م��ال��ة
املنزلية؛ أبرزها زيارة إلى اندونيسيا والفلبني
ن�ه��اي��ة دي�س�م�ب��ر ال �ج��اري؛ لتحقيق ت� ّ
�وس��ع في
عمليات االستقدام وتذليل العقبات.

فتح أسواق
وت�ط� ّ�رق إل��ى سعي االت�ح��اد لفتح أس ��واق عمل
مختلفة لتصدير العمالة املنزلية إل��ى البالد؛

وذل��ك من خالل زي��ارة سفارات تلك البلدان في
الكويت ،آخرها السفارة النيجيرية ،حيث جرى
شرح املزايا املمنوحة للعمالة للملحق العمالي
النيجيري ،وسبقه اج�ت�م��اع��ان م��ع السفارتني
النيبالية واألثيوبية ،مطالبا وزارة الخارجية
باالستعجال في عقد مذكرات تفاهم مع بعض
ال� ��دول ب �ش��أن ال �ع �م��ال��ة ،ف��ي ظ��ل ت��رح�ي��ب منها
بتصدير العمالة املنزلية إلى البالد.
وت ��اب ��ع :ي�س�ع��ى االت� �ح ��اد ،م��ن خ�ل�ال ال �ت��واص��ل
مع السفارات ،إلى فتح منافذ استقدام جديدة
ً
لسد النقص في س��وق العمالة املنزلية ،فضال

واع �ت �ب��ر ال��دخ �ن��ان ح��رم��ان م �ك��ات��ب االس �ت �ق��دام
الكويتية من حق إع��ادة التشغيل ،دف��ع الكثير
م ��ن امل �ك��ات��ب ال �خ��ارج �ي��ة إل� ��ى إي� �ق ��اف ت�ص��دي��ر
ع�م��ال�ت�ه��ا ل�ل�ك��وي��ت ،وذل ��ك ل�ت�خ� ّ�وف�ه��ا م��ن ك�ث��رة
أع��داد العمالة العائدة إلى بالدها ،خالل فترة
الضمان من دون أسباب واقعية ،وهو ما يحرم
العامل من حقه في الحصول على فرصة ثانية
داخل البالد.
وذك��ر أن إع��ادة التشغيل حق أصيل ،ح��رم منه
أص�ح��اب مكاتب العمالة املنزلية منذ تطبيق
القانون رقم  68لسنة .2015
وطالب الجهات املعنية برفع معاناة املكاتب
ومنحها الحق ف��ي إع��ادة التشغيل م��ن جديد،
ت �ط �ب �ي �ق��ًا مل � �ب ��دأ ت� �ك ��اف ��ؤ ال � �ف� ��رص م� ��ع ال �ش��رك��ة
ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �ن �ف��ردة ح��ال �ي��ًا ب �ه��ذا ال �ح��ق دون
غيرها.
ودع ��ا ال�ج�ه��ات املعنية إل��ى ال�ع�م��ل ع�ل��ى وض��ع
قائمة بأسماء املكاتب املخالفة والوهمية غير
ّ
امل��رخ �ص��ة ف��ي وس��ائ��ل اإلع�ل��ام؛ وذل ��ك لتحذير
املواطنني واملقيمني من التعامل معها.
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سبقلا تنشر تفاصيل تأجيل انتخابات طلبة أميركا بعد انطالقها

فوضى وتكسير صناديق وتخريب للعرس وتأجيل تاريخي
شهدت انتخابات اتحاد طلبة
الكويت فرع أميركا أمس أحداثا
مؤسفة ،بشكل مدروس
ومتسلسل انتهت بإعالن الهيئة
التنفيذية التحاد الطلبة في
الكويت بقيادة القائمة «االئتالفية»
إلى تأجيل االنتخابات حتى إشعار
آخر ،واألخطر تشكيل لجنة مؤقتة
إلدارة شؤون الفرع.
وما بين سوء تنظيم وفوضى
وتخريب متعمد وتكسير لصناديق
االقتراع ،تم إفساد العرس
االنتخابي.
هذا هو ملخص أحداث ما دار
في االنتخابات طلبة الكويت
في أميركا ،التي تنشر سبقلا
تفاصيلها.

شرباكة
يوسف الشهاب

يا وزارة التربية..
ما هكذا يتعلم الصغار!

الطلبة في حالة انتظار

ب��داي��ة ال �ق �ص��ة ،ك��ان��ت ع�ق��ب ان �ت �ه��اء الجمعية
ال � �ع � �م � ��وم � �ي � ��ة ،إي� � � ��ذان� � � ��ا ب � ��ان� � �ط �ل��اق ال � �ع � ��رس
الديموقراطي الطالبي تحت إش��راف أعضاء
الهيئة اإلداري� ��ة ف��ي ات �ح��اد الطلبة بالكويت
م�م�ث�ل��ي ال�ق��ائ�م��ة «االئ �ت�ل�اف �ي��ة» ،وف ��ق دس�ت��ور
االتحاد.
ل�ك��ن س ��وء ال�ت�ن�ظ�ي��م م��ن وف ��د أع �ض��اء الهيئة
اإلداري � � � ��ة ال � �ق� ��ادم م ��ن ال� �ك ��وي ��ت ،وت �ع �ن �ت��ه ف��ي
استخدام صالحياته أفسد العرس االنتخابي
م ��ا أدى إل� ��ى إي� �ق ��اف ع �م �ل �ي��ة اق � �ت� ��راع ال�ط�ل�ب��ة
وت��دخ��ل رج ��ال األم ��ن ف�ي�ه��ا ،ك�م��ا أش ��اع ح��ال��ة
م��ن ال�ف��وض��ى ،اختفى إزاء ه ��ا أع �ض��اء الهيئة
التنفيذية لالتحاد.

سخط واسع بين الطلبة
وأولياء أمورهم
من قرار تأجيل االنتخابات
الطلبة جاءوا من واليات
بعيدة ..واقتطعوا من
وقت دراستهم

تعزيز أمني
وأع�ل��ن ات�ح��اد طلبة الكويت ف��ي أميركا ال��ذي
ترأسه قائمة الوحدة الطالبية ،أنه قام بتعزيز
عدد رجال األمن في فندق «ماريوت ماركيز»
الذي يشهد االنتخابات عبر زيادة عددهم من
 ١٠٠إلى  ١٥٠عنصرا لضمان حماية الطالبات
والطلبة وضيوف املؤتمر الـ ٣٦لالتحاد.
وقال االتحاد في بيان له ان هذا اإلج��راء جاء
ب �ع��د إق � ��دام أح ��د م �ن��ادي��ب ق��ائ �م��ة «امل�س�ت�ق�ب��ل
ال�ط�لاب��ي» بتخريب عملية االق �ت��راع ف��ي أكثر
من ثالث لجان وبطريقة ممنهجة ومتعمدة،
ح �ي��ث ق ��ام ��وا ب� �م� �ص ��ادرة ك� �ش ��وف ��ات ال �ل �ج��ان
وأوراق االق � �ت� ��راع وت �م��زي �ق �ه��ا ف �ع �ط �ل��وا سير
العملية االنتخابية.
وف � ��ي ظ� ��ل ه � ��ذه ال � �ت � �ط� ��ورات امل ��ؤس� �ف ��ة وغ �ي��ر
املقبولة أع��رب اتحاد طلبة أميركا عن رفضه
وشجبه ملا وقع من أفعال وتصرفات مشينة،
مؤكدا انها ال تمثل القيم واألعراف الكويتية،

اتحاد أميركا :أحد مناديب
«المستقبل الطالبي» قام
بتخريب عملية االقتراع
الوحدة الطالبية :تصرفات
غير حضارية وغير أخالقية
أفسدت العملية االنتخابية
مصادرة الكشوفات..
وتمزيق أوراق االقتراع..
وتكسير الصناديق

ً
داع�ي��ًا ك�لا م��ن وزارة التعليم العالي والهيئة
التنفيذية املشرفة على االنتخابات الى اتخاذ
أق �ص��ى اإلج� � � ��راءات ب �ح��ق ال �ق��ائ �م��ة امل�ت�س�ب�ب��ة
ف��ي م��ا وق��ع م��ن أح� ��داث إلح �ق��اق ال �ح��ق ومنع
تكرارها في املستقبل.

توضيح األمور
كما دعا اتحاد طلبة أميركا الهيئة التنفيذية
املشرفة على االنتخابات الى االلتزام بواجبها
ف��ي ت�ب�ي��ان االم� ��ور وامل�ل�اب �س��ات وتوضيحها
للجموع الطالبية ب��اس��رع وق��ت ممكن ،فهي
الجهة املسؤولة عن هذه األحداث اآلن.
وب��دوره��ا ،أع�ل�ن��ت الهيئة التنفيذية الت�ح��اد
ال �ط �ل �ب��ة ب ��ال �ك ��وي ��ت ،ق � � ��رارا ص ��ادم ��ا ب�ت��أج�ي��ل
االن�ت�خ��اب��ات ح�ت��ى إش �ع��ار آخ ��ر ،ف��ي إج ��راء لم
يتخذ مثيله منذ أحداث  ١١سبتمبر .2001

سخط واسع
إل ��ى ذل� ��ك ،ق��ال��ت م �ص ��ادر م�ط�ل�ع��ة إن أع �ض��اء
ات �ح��اد ط�ل�ب��ة أم �ي��رك��ا ع�ل�م��وا ب �ن��واي��ا ال�ق��ائ�م��ة
املنافسة منذ أس�ب��وع ،األم��ر ال��ذي دعاهم إلى
االستعانة برجال األمن بشكل استثنائي هذا
ال �ع��ام ،ل�ل�إش��راف ع�ل��ى ال�ع�م�ل�ي��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة،
رغ��م أن ه��ذا ال ��دور ي�ج��ب أن ت �ق��وم ب��ه الهيئة
التنفيذية.
وأشارت املصادر إلى سخط واسع بني الطالب
وأول � �ي� ��اء أم ��وره ��م م ��ن ت��أج �ي��ل االن �ت �خ��اب��ات،
ال س�ي�م��ا أن م�ع�ظ��م ال �ط�ل�اب ق��دم��وا إل ��ى ه��ذا
االستحقاق من واليات بعيدة جدا ،األمر الذي
س�ي�ت�س�ب��ب ف��ي خ �س��ائ��ره��م م��ادي��ا وإره��اق �ه��م
دراسيا من أجل تكرار األمور في االنتخابات
التالية.

وش��رح��ت امل� �ص ��ادر ل �ـ سبقلا أن ��ه م �ن��ذ ب��داي��ة
عمليات االقتراع مارس املشرفون من أعضاء
الهيئة اإلدارية التي تقود االتحاد في الكويت
حالة م��ن التعنت ف��ي استخدام صالحياتهم
في طلب األوراق الثبوتية من الطلبة املقترعني
بشكل فسره مراقبون بأنه متعمد للتأثير في
سير عملية االقتراع.
وق��ال��ت امل �ص��ادر إن ق��ائ�م��ة ال��وح��دة الطالبية
هي األق��رب للفوز بمقاعد ف��رع اتحاد أميركا
هذا العام بأغلبية مريحة ،وإن تعنت ممثلي
االئتالفية أدى إلى شحن األجواء االنتخابية
وتوتيرها مع القائمة املنافسة ،ما استدعى
ت� ��دخ� ��ل رج� � � ��ال األم� � � ��ن ل� �ح� �م ��اي ��ة ال� �ص� �ن ��ادي ��ق
االنتخابية.

استنكار للتخريب
إل��ى ذل��ك ،استنكرت قائمة ال��وح��دة الطالبية
أعمال التخريب غير الحضاري وغير األخالقي
التي قام به مناديب قائمة املستقبل الطالبي
باقتحام بعض قاعات االقتراع وتمزيق أوراق
االقتراع وتكسير بعض الصناديق.
وأك � � ��دت ال �ق��ائ �م��ة ع �ب��ر ح �س��اب �ه��ا ف ��ي ت��وي �ت��ر
للجميع أن�ه��ا ل��ن تقبل أي ع�م��ل ي�ش��وه إرادة
طلبة وطالبات الواليات املتحدة.
وك��ان اح��د مناديب قائمة املستقبل ق��د خرب
عملية االقتراع في إحدى لجان االقتراع بينما
قام مندوب آخر في لجنة ثانية بنفس العمل،
وايضا في لجنة ثالثة كأنها عملية مخطط
ل�ه��ا م��ن قبلهم م�م��ا تسبب ف��ي ت��وق��ف عملية
ال�ت�ص��وي��ت رغ��م وج ��ود اك�ث��ر م��ن  ١٥٠موظف
أم ��ن خ �ل�ال ع�م�ل�ي��ة االق � �ت ��راع ل �ض �م��ان س�لام��ة
الطلبة.

الصدفة وحدها قادتني إلى تصفح كتاب السنة األولى
االبتدائي في مادة التربية اإلسالمية .ويقال عادة «الصدفة
خير من ألف ميعاد» ،مع أن هذه الصدفة كانت خيرًا من
ألف عالمة استفهام وتعجب ،وحتى هذه اللحظة ال أدري
كيف ج��اء م��ا ق��رأت��ه م��ن أول��ئ��ك ال��ذي��ن زي��ن��وا غ�لاف كتاب
التربية اإلسالمية بأسمائهم ،ومعهم اسم مراجع الكتاب!
ما آث��ار توقفي واستغرابي ،وحتى الذين ع��رض عليهم
ذل��ك ال��س��ؤال ق��د أث��ار استغرابهم ،ومنهم م��ن راح يضع
ً
احتماال ومقصدًا وآخ��رّ ،
لكن النهاية كانت واحدة
عليه
والسؤال واحدًا :ملاذا جاء هذا السؤال ألطفال صغار هم
في بداية الخطوة األولى في حياتهم الدراسية؟!
ك��ان ال��س��ؤال ال��ذي وضعه املؤلفون للكتاب على شجرة
ع��ل��ي��ه��ا م��رب��ع��ات وض���ع���ت ع��ل��ى خ��ري��ط��ة ال��ك��وي��ت ي��ق��ول
للصغير (الح���ظ���وا ال��ط��ف��ل ال��ص��غ��ي��ر ي��ق��ول��ون ل����ه) :اذك��ر
نسبك على خريطة الكويت! ..فأي نسب يريدون من هذا
الصغير الذي ال يعرف حتى كلمة نسب باللغة العربية؟!
ف��م��ا امل��ق��ص��ود م��ن ه���ذا ال���س���ؤال؟ ..إن ك���ان ال��ق��ص��د اس��م
التلميذ وعائلته فإن ذلك ال يدخل في مفهوم النسب في
صياغة ال��س��ؤال ،وك��ان باإلمكان كتابة السؤال بصورة
أخرى ال على الصورة التي جاء بها ،ثم إن اإلسالم جاء
وق��د جعل ال��ن��اس سواسية ال ف��رق ب�ين عربي وأعجمي
إال ب��ال��ت��ق��وى ،وال���ن���اس س��واس��ي��ة ك��أس��ن��ان امل��ش��ط .وإذا
أخ��ذن��ا مفهوم س��ؤال التربية اإلس�لام��ي��ة ب��ذل��ك ،ف��إن ذلك
يعني األخذ بالطبقية والقبلية والفئوية بني أبناء املجتمع
الواحد ،وهذا ما ال أعتقده وال حتى أتمناه من لجنة تأليف
الكتاب.
وما يهمنا في ذلك السؤال الذي يطالب الطفل بذكر نسبه
على شجرة خريطة الكويت ،هو أسبابه وغايته ودوافعه
وفائدته أيضًا ،خصوصًا للمرحلة األولى االبتدائية ،التي
ال يعرف صغارها أبجديات ال��دراس��ة ،فكيف حني يأتي
س��ؤال يغرس في ذهنهم شيئًا من املفارقة بني مجتمع
واح���د بالقبلية أو الطائفية أو ال��ف��ئ��وي��ة ..وكلها بغيضة
م��ك��روه��ة م��ن��ب��وذة ع��ن��د ك���ل م���ن ي���ري���د رؤي�����ة مجتمعنا
مترابطًا متعاونًا ال يعرف التباغض وال التناحر؟!
هناك قسم في وزارة التربية للتوجيه اإلسالمي ،وأعتقد
أن��ه يضم مجموعة م��ن ذوي االخ��ت��ص��اص وال��خ��ب��رة في
ال��ج��وان��ب اإلس�لام��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة وف���ي م��ا ي��ج��ب أن يكون
منهجًا للصغار ف��ي ب��داي��ة م��ش��واره��م ال���دراس���ي األول؛
فكيف أج��از هذا التوجيه مثل هذا السؤال؟! وما قيمته
عند طفل صغير ق���ادم م��ن ال��روض��ة ليصطدم بسؤال
يطلب منه ذكر نسبه؟!
ع��ل��ى وزارة ال��ت��رب��ي��ة أن ت��ن��ظ��ر إل����ى م��ث��ل ه����ذه ال��ج��وان��ب
الدراسية وتختار من لديه الخبرة العلمية واللغوية ومن
ل��دي��ه م��ع��رف��ة ف��ي ال��ج��ان��ب ال��ن��ف��س��ي واالج��ت��م��اع��ي لوضع
مناهج الصغار؛ ألنها أهم وأكثر خطورة ودقة من مناهج
الكبار ،فالصغير عجينة من السهل تشكيلها ،وال نريد
التشكيل بتكريس مفاهيم غير مقبولة باملجتمع في
عقول الصغار ..اللهم إني قد بلغت.
***

• نغزة:
في وزارة التربية وزير وقيادات تربوية وموجهون ،فإن
كانوا يعلمون باملناهج التي فيها شبهة وال يحركون
أي ش��يء فيها ،فتلك مصيبة ،وإن كانوا يقرأونها وال
يتحركون لتغييرها فاملصيبة أعظم ،واهلل املستعان..
طال عمرك.
حشد طالبي بانتظار فتح لجان االقتراع

طابور أمام اللجنة

«لوقف باب التغيير أو التراخي في التطبيق مستقبالً»

«التربية» لـ«المحاسبة»:

المناطق التعليمية تسبَّبت
في صرف رواتب لغير المستحقين
هاني الحمادي
ألقت وزارة التربية ذنب مخالفاتها الخاصة
ب�ص��رف روات ��ب وب ��دالت مل��وظ�ف�ين مبتعثني
وآخ� ��ري� ��ن ف ��ي إج� � � ��ازات دراس � �ي� ��ة وخ ��اص ��ة،
وموظفات يتمتعن بإجازات أمومة وطفولة،
ع �ل��ى ت��أخ��ر وص� ��ول ال � �ق� ��رارات م ��ن امل �ن��اط��ق
التعليمية ،مؤكدة أن ال��وزارة حريصة على
اس �ت��رداد ك��ل األم ��وال ال�ت��ي ت�ص��رف م��ن دون
وجه حق عبر الطرق واللوائح القانونية.
وق ��ال ��ت «ال �ت��رب �ي��ة» ف ��ي ك�ت��اب�ه��ا إل ��ى دي ��وان
امل �ح��اس �ب��ة (ح �ص �ل��ت سبقلا ع �ل��ى ن�س�خ��ة
م� �ن ��ه) ،إن امل� �ك ��اف ��آت ال� �ت ��ي ُص ��رف ��ت ل�ب�ع��ض
ش��اغ �ل��ي ال��وظ��ائ��ف امل��ال �ي��ة م ��ن ال�ح��اص�ل�ين
على مؤهالت جامعية تخصص محاسبة،
ج��اء ت وف��ق ال�ل��وائ��ح وال�ق��وان�ين وت�م��ت بعد
مخاطبة دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة لتتناسب
طبيعة عملهم في ال��وح��دات التنظيمية مع
تخصصاتهم.

رقابة داخلية
ّ
وبينت ال ��وزارة أن��ه ت��م وق��ف ص��رف مكافأة
املستوى الوظيفي وشهادة التدرج الوظيفي

وقف صرف مكافأة المستوى
وشهادة التدرُّج لمنتدبين
ال قصور في أنظمة
الرقابة الداخلية
ملوظفني منتدبني ال��ى ج�ه��ات أخ ��رى ،الفتة
ف��ي ال��وق��ت ذات��ه إل��ى ع��دم وج��ود مبالغة في
تشكيل اللجان الذي يتم وفق تعاميم ديوان
الخدمة املدنية وبعد موافقة اللجنة الفنية
العليا بالوزارة لدراسة اللجان وفرق العمل.
وأش � ��ارت إل ��ى س�ع�ي�ه��ا ن�ح��و ت�س�ك�ين مكتب
ال�ت�ف�ت�ي��ش وال �ت��دق �ي��ق ب�ع��د م��واف �ق��ة ال�خ��دم��ة
امل ��دن� �ي ��ة ع� �ل ��ى اس� �ت� �ح ��داث ��ه ض� �م ��ن ال �ه �ي �ك��ل
التنظيمي ل �ل��وزارة ،موضحة أن��ه ال قصور
في انظمة الرقابة الداخلية بالوزارة ،حيث
توجد وح��دة للتدقيق واملتابعة واملراجعة

داخ� ��ل ال �ق �ط��اع امل ��ال��ي م�ف�ع�ل��ة وت �ت �ب��ع م��دي��ر
اإلدارة امل��ال �ي��ة ،مسؤوليتها ال�ت��دق�ي��ق على
ج�م�ي��ع امل �ع��ام�ل�ات امل��ال �ي��ة واع �ت �م��اده��ا قبل
إرسالها إلى جهاز املراقبني املاليني.

جائزة خليجية
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،أع�ل�ن��ت «ال�ت��رب�ي��ة» ع��ن فتح
ب��اب تسجيل ومشاركة املعلمني الكويتيني
واملقيمني في «جائزة محمد بن زايد ألفضل
معلم خليجي» وذلك بعد أن أطلقت دورتها
الثالثة أول من أمس ،خالل مؤتمر صحافي
عقد في أبو ظبي.
وق��ال��ت ال� � ��وزارة ف��ي ب �ي��ان ل �ه��ا إن ال �ج��ائ��زة
أع�ل�ن��ت ع��ن ت��وس�ي��ع ن�ط��اق ال ��دول امل�ش��ارك��ة،
ل �ت �ش �م��ل ك�ل��ا م� ��ن م� �ص ��ر واألردن ل �ت �ك��ون��ا
ضيفتي شرف ،بجانب فتح املجال ملشاركة
املعلمني املقيمني في ال��دول املشاركة الذين
يعملون وفقا لنظام التعليم املعتمد فيها
ف��ي ال � ��دورة ال �ث��ال �ث��ة ل �ل �ج��ائ��زة 2020/2019
وم � �م� ��ن ت �ن �ط �ب��ق ع �ل �ي �ه��م ال � � �ش� � ��روط ،ح �ي��ث
خ �ص �ص��ت ج ��ائ ��زة م� �ق ��داره ��ا م �ل �ي��ون دره ��م
ام��ارات��ي ( 82أل��ف دي�ن��ار تقريبًا) لكل معلم
فائز في كل دولة مشاركة في حال استوفی
املعايير والشروط املعتمدة.

قانون العتماد الجامعات
ً
قريبا
في الخارج..
ف��ي إط��ار اس�ت�م��رار مساعي ضبط ج��ودة التعليم في
البالد ،كشفت مصادر مطلعة عن النية الصدار قانون
باملعايير الخاصة بتحديد قوائم الجامعات املعتمدة
للدراسة في الخارج ،حيث سبق تنفيذها بقرار وزاري
ال يزال ساريا ،ولكن هناك نية ملنحها اطارا تشريعيا،
درءا ل�ع��دم تغييرها او ال �ت��راخ��ي ف��ي تطبيقها على
قوائم الجامعات الخارجية.
وبينت املصادر ان املعايير الحالية الخاصة بتحديد
ال�ج��ام�ع��ات امل�ع�ت�م��دة ،ف��ي ال�ج�ه��از ال��وط�ن��ي لالعتماد
االكاديمي وضمان ج��ودة التعليم ،ص��درت ،بعد نيل
مصادقة مجلس ادارة الجهاز ،اال ان املعنيني في كل
م��ن وزارة التعليم العالي وال�ج�ه��از ،ارت ��أوا اص��داره��ا
ب �ق��ان��ون ي �ض��م ه� ��ذه امل �ع��اي �ي��ر ،وي �ت ��م خ�ل�ال ��ه ت�ح��دي��د
ضوابط العداد قوائم الجامعات املعتمدة للدراسة في
الخارج.
وس �ي �ت �ض �م��ن ال� �ق ��ان ��ون ك ��ذل ��ك ت �ح��دي��د امل � ��دة ال��زم �ن �ي��ة
ال ��دوري ��ة الع � ��ادة ت�ق�ي�ي��م ال �ج��ام �ع��ات ف��ي دول االي �ف��اد
لضمان تحديث القوائم بشكل مستمر ،بحيث ستتم
اع��ادة تقييم الجامعات في كل دول��ة ،بمدة اقصاها 3
سنوات بعد اعتماد القائمة ،وذل��ك لضمان استبعاد
الجامعات التي ينخفض مستواها االكاديمي او التي
تفقد احد املعايير ،وايضا لضمان اضافة الجامعات
الجديدة التي تحقق معايير جودة التعليم.
وكشفت ان ابرز املعايير الحالية العتماد الجامعات في
الخارج ،هي أن تكون املؤسسة حاصلة على االعتماد
األك��ادي�م��ي املؤسسي وأن تكون برامجها األكاديمية

تحديد معايير الدراسة منها
االنتظام واالعتماد المؤسسي
 3سنوات لتحديث
القوائم وتقييمها
م�ع�ت�م��دة أك��ادي�م�ي��ا م��ن إح ��دى ه�ي�ئ��ات االع �ت �م��اد ،كما
يجب أن يكون مستوى برامج التخصص التي تقدمها
الجامعة متميزًا ،قياسا ب�ق��وائ��م التصنيف العاملية
املعتمدة.
واض��اف��ت ان م��ن املعايير أن ي�ك��ون للجامعة سياسة
قبول وتحويل معلنة ومطبقة على جميع الطلبة ،وأن
تتبع نظام الحضور املنتظم خالل األسبوع الدراسي.
وبينت ان الجهاز الوطني ومنذ تاريخ انشائه سعى
ال��ى ت�ح��دي��د ق��وائ��م ال�ج��ام�ع��ات امل�ع�ت�م��دة وف��ق معايير
محكمة للتأكد من التحاق الطلبة بجامعات معتمدة
وذات مستوى اكاديمي ،اال ان اص��دار هذه املعايير في
قانون سيمنحها قوة اكبر وسيكون سبيال الستقرارها
وعدم تعرضها للتغيير.

(أ.ط)
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جمعية الصداقة الكويتية اإلنسانية ك َّرمت  10شخصيات

ً
مذهبا
الصراف :عمل الخير ال يعرف جنسية أو
¶ دفعنا رسوم العالج عن  300شخص غير قادر

الصراف خالل فعاليات الحفل

المكرمون في لقطة مع السفراء والحضور | تصوير محمد خلف

يسرا الخشاب

أك ��د رئ �ي��س جمعية ال �ص��داق��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة اإلن�س��ان�ي��ة
الكاتب الزميل أح�م��د ال�ص��راف أن أه��داف الجمعية
عديدة أبرزها مساعدة املرضى ممن ال يستطيعون
دفع مصروفات العالج ،وتقديم الدعم للمحتاجني،
مبينًا أن�ن��ا نتدخل ف��ي امل�ش�ك�لات اإلن�س��ان�ي��ة املؤملة
إليجاد حلول لها.
وق � ��ال ال� �ص ��راف خ �ل�ال ال �ح �ف��ل ال �س �ن��وي ل�ل�ج�م�ع�ي��ة،
ال ��ذي أق �ي��م أول م��ن أم��س ف��ي ف �ن��دق ال �ش �ي��رات��ون ،إن
الحفل يلقي ال�ض��وء على جانب مشرق بتكريم 10
شخصيات رجالية ونسائية كان لها أثر في تاريخ
الكويت ،وق��د عملت بإخالص ،وبقي بعضهم نحو
 60عامًا في البالد ،مؤكدًا أن الجمعية ال تنظر إلى
الجنسية أو الدين أو األصل ،بل إلى عطاء األفراد.

عراقيل واجهتنا
وأوض� ��ح ال �ص ��راف أن �ن��ا ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ة ب��ذل�ن��ا ج�ه�دًا
كبيرًا بسبب العراقيل التي واجهتنا ،ربما لكوننا
منفتحني ،مؤكدًا أننا مواطنون بسطاء ليست لدينا
أه��داف حزبية وال نؤيد مذهبا أو جنسية من دون
غيرها ،بل يجمعنا حب الوطن والرغبة في تقديم
العون ملن يحتاجه.
وقال إننا طلبنا من الوزارة تقديم املال ملساعدة الذين
ال يستطيعون دفع فواتير عالجهم في املستشفيات،

قدمنا الدعم لنحو  500فتاة
في مركز اإليواء
مساعدات للخدم المرتجعين
ونزالء السجون إلعادتهم
إلى بالدهم
«لوياك» من أفضل المؤسسات
المهتمة بالشباب في البالد
طهبوب :نفخر بأن معظم
المك َّرمين من أصول
فلسطينية
الداللي :نحن في بالد
أمير اإلنسانية وواجبنا
رد الجميل لمن أعطى

وليد النصف

وق��د استغرقنا أك�ث��ر م��ن س�ن��ة ألخ��ذ ورق ��ة امل��واف�ق��ة،
مشيرًا إلى وجود  400إلى  500فتاة في مركز االيواء
التابع لهيئة القوى العاملة ممن يعانني من أرباب
العمل أو املنازل ،وبعضهن ال يمكنهن السفر.
وأضاف الصراف أننا عملنا على تقديم الدعم لهؤالء
ال�ف�ت�ي��ات ،كما دفعنا مبالغ ألك�ث��ر م��ن  300شخص
تلقوا العالج في مستشفيات وال يمتلكون املال لدفع
التكاليف التي قد تبدأ من  1000دينار إلى  70ألف
دينار ،كما تدخلنا في حاالت إنسانية أخرى.
وتابع الصراف قائال :اننا في الجمعية نقدم العون
للمحتاجني م��ن ال�خ��دم املرتجعني ون��زالء السجون
الذين انتهت فترة سجنهم وال يمتلكون املال لشراء
ت��ذاك��ر س�ف��ر وال يستطيعون ال �ع��ودة إل ��ى ب�لاده��م،
مبينًا أن��ه حتى ال��دول الغنية كالكويت لديها هذه
الحاالت املؤسفة.
ول �ف��ت إل ��ى ال �ت �ع��اون م��ع ش��رك��ة  Giveال �ت��ي ت�ع��رض
م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ج �م �ع �ي��ات ال �خ �ي��ري��ة وت �ع �م��ل ع�ل��ى
ت�ج�م�ي��ع م �ب��ال��غ ب�س�ي�ط��ة م��ن امل �ت �ب��رع�ين ،م �ع��رب��ًا عن
شكره لتطوع مؤسسة لوياك لتنظيم الحفل ،مبينًا
أن لوياك تعد واحدة من أفضل املؤسسات التي تهتم
بالشباب.

بصمة إيجابية
من جانبه ،أعرب السفير الفلسطيني رامي طهبوب،

جانب من الحضور

فتوح الداللي متوسطة المتطوعين لتنظيم الحفل من «لوياك»

«الهالل األحمر» :توزيع  3750حقيبة
شتوية على العمال
أع�ل�ن��ت جمعية ال �ه�لال األح �م��ر ع��ن ت��وزي��ع
 3750حقيبة شتوية على شريحة العمال
ف��ي القطاعات الصناعية والتجارية بمقر
ال�ج�م�ع�ي��ة ،وذل ��ك ف��ي ان �ط�لاق ح�م�ل��ة كسوة
الشتاء ملصلحة العمالة في الكويت.
وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية د .هالل
الساير إن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي
الجمعية الدائم ب��أن يكون املستفيدون من
خدماتها اإلنسانية م��ن الفئات املحتاجة،
ح �ي��ث اخ� �ت ��ارت ش��ري �ح��ة ال �ع �م��ال م ��ن ذوي
الدخل املحدود.
واض� ��اف أن ت��وزي��ع ح�ق�ي�ب��ة ك �س��وة ال�ش�ت��اء
ي��أت��ي ان �ط�لاق��ا ل�ح�م��اي��ة ال �ع �م��ال م��ن ال �ب��رد
ال� � �ق � ��ارس وت �س �ه �ي ��ل ع �م �ل �ه��م وإش� �ع ��اره ��م
باالحساس بظروفهم والوقوف بجوارهم.

ُّ
تسلم الحقيبة الشتوية
العمال في انتظار

تكافل وتراحم

شراكة مجتمعية

واك� ��د ال �س��اي��ر ح ��رص ال�ج�م�ع�ي��ة ع �ل��ى اداء
دوره � ��ا االج �ت �م��اع��ي ل �خ��دم��ة ك ��ل ال �ش��رائ��ح
ب��امل�ج�ت�م��ع وت �ت��وج��ه ب �ه��ذه امل� �ب ��ادرة ضمن
ح�م�ل��ة ك �س��وة ال �ش �ت��اء ع �ل��ى ال �ع �م��ال ال��ذي��ن
يحتاجون الى من يقدر عملهم ويشد على
ايديهم.
وأش ��ار إل��ى ان ه��ذا امل �ش��روع يعد ن��وع��ا من
أنواع التكافل والتراحم االجتماعي ويأتي
ت�ق��دي��را ل�ع�م��ال ال�ن�ظ��اف��ة مل��ا ي�ق��وم��ون ب��ه من
أعمال تحتم عليهم طبيعتها التواجد في
ال �ش��وارع ب��أج��واء م�ن��اخ�ي��ة ق��اس�ي��ة ش��دي��دة
البرودة في فصل الشتاء.
وب�ي��ن أن ح�ق�ي �ب��ة ك �س��وة ال �ش �ت��اء ت�ت�ض�م��ن

وذكر الساير ان هذه املبادرة تعزز من الشراكة
القائمة بني الهالل األحمر الكويتي ومؤسسات
القطاع ال�خ��اص وك��ل املحسنني م��ن املواطنني
واملقيمني بالبالد لالسهام في العمل اإلنساني
والخيري من خالل البرامج اإلنسانية املتنوعة
ال �ت��ي ت�ن�ظ�م�ه��ا ال�ج�م�ع�ي��ة .وخ �ت��م ال �س��اي��ر ب��أن
االه �ت �م��ام ب��ال�ع�م��ال وت �ط��وي��ر أدائ �ه ��م وت�ع��زي��ز
قدراتهم وتوفير الرعاية الكاملة لهم أمر مهم،
مشيرا إلى أنه من هذا املنطلق ج��اءت مبادرة
حقيبة الشتاء ،حيث تم توزيع الحقيبة على
ال �ع �م ��ال ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ال � �ش � ��وارع وامل� �ي ��ادي ��ن،
م�ش��ددا على إي�م��ان الجمعية بالعمل الخيري
واالنساني باعتباره سمة بارزة في الكويت.

الساير :تقدير لفئة يجبرها
عملها على الخروج في
أجواء مناخية قاسية
العديد من املالبس املهمة التي توفر الدفء
وتحققه وتحمي من املطر ،داعيا إلى التبرع
واملساهمة عبر املوقع االلكتروني ملصلحة
ح �م �ل��ة ك �س��وة ال �ش �ت ��اء ،م �ش �ي��دا ب��ال �ت �ع��اون
م��ع ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ب��دع��م امل �ش��روع
االنساني املجتمعي.

ُ
ع��ن ف �خ��ره ب ��أن ي �ك��ون م�ع�ظ��م م��ن ك � ّ�رم ��وا ف��ي الحفل
م ��ن أص� � ��ول ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،م �ب �ي �ن��ًا أن ت �ك��ري��م ب�ع��ض
ال �ش �خ �ص �ي��ات ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ش � �ه� ��ادة م� ��ن ال �ش �ع��ب
الكويتي على أن هؤالء املكرمني لهم بصمة إيجابية
في الكويت.
وأض � ��اف ل� �ـ سبقلا ،أن ال�ج�م�ع�ي��ة ج �س��ر ي �ص��ل بني
ال�ج��ال�ي��ات غير الكويتية املقيمة ف��ي ال�ك��وي��ت وبني
ال�ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ،م�ش �ي �رًا إل ��ى أن �ه��ا ت �ق��دم خ��دم��ات
جليلة ،وأن األع�م��ال الخيرية تفيد ال�ب�لاد بالدرجة
األولى واملقيمني فيها «ونرفع لها القبعة احترامًا».

بالد اإلنسانية
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،ق��ال��ت ع �ض��وة م�ج�ل��س إدارة مؤسسة
لوياك فتوح الداللي ،ان الجمعية تعمل على خدمة
كثير م��ن أهلنا ال��واف��دي��ن ،وق��د كرمت مجموعة من
غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين ال��ذي��ن س��اه �م��وا ف��ي خ��دم��ة ب�لادن��ا
ووج��ب رد الجميل ل�ه��م ،م��ؤك��دة أن�ن��ا ف��ي ب�لاد أمير
اإلنسانية ومن األدعى أن نسير على الخطى ذاتها.
وأضافت الداللي لـ سبقلا ،أن لوياك تؤمن بضرورة
ال � �ت � �ع� ��اون م� ��ع م ��ؤس� �س ��ات امل �ج �ت �م ��ع امل � ��دن � ��ي ،وأن
املؤسسة تمتلك طاقة شبابية كبيرة مؤهلة لتنظيم
الفعاليات ،لذا كنا على أهبة االستعداد لتنظيم حفل
جمعية الصداقة التي تعنى بخدمة املحتاجني في
املجتمع.

النصف :العمل الخيري
جزء من تاريخ الكويت
أش��اد رئيس التحرير الزميل وليد النصف ،باألعمال
ال�خ�ي��ري��ة ال �ت��ي ت �ق��وم ب �ه��ا ج�م�ع�ي��ة ال �ص��داق��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
االن�س��ان�ي��ة ،م��ؤك �دًا أن ال�ع�م��ل ال�خ�ي��ري ج��زء م��ن ت��اري��خ
الكويت املشرف ،وأن الجمعية تهتم بمساعدة املرضى
واملحتاجني وتقدم العون لهم ،األمر الذي يجعلنا نشجع
هذا النوع من الجمعيات.
وأضاف النصف أن الجمعية قد كرمت عددًا من املقيمني
ال �ع��رب وغ�ي��ر ال �ع��رب م�م��ن س��اه�م��وا ف��ي نهضة ال�ب�لاد
وخدمتها لعشرات السنني ،وهناك بعض الشخصيات
املعروفة الذين كنا نسمع عنهم ،مبينًا «أننا قد جئنا
لدعم جهود الجمعية الخيرية».

المكرَّمون
كرمت الجمعية عددًا من الذين ساهموا في مجاالت
التعليم والطب والصناعة والصحافة وغيرها بالبالد
ُ
ألكثر من نصف قرن من الزمان ،حيث ك ّرم عدد من
الفلسطينيني واللبنانيني والهنود وأمل��ان��ي وكندي،
بحضور سفراء دولهم لالحتفاء بهم.
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ارتفعت بنسبة  %9عن عام 2018

ً
 15جناية يوميا في الكويت
¶  4216قضية أبرزها القتل والخطف والحجز
توعية المجتمع

ارتفعت قضايا الجنايات في األشهر الـ 9الماضية عن
الفترة نفسها في عام  2018بنسبة  ،9%اذ بلغت 4216
قضية منظورة في المحاكم ،ما يعني تسجيل  15قضية
يوميا في البالد ،بعد ان سجلت في الفترة نفسها من
العام الماضي عدد  3844قضية.

ق ��ال د .ط�ل�ال ال�ع�ل��ي أن ت��زاي��د ارق ��ام
ق �ض��اي��ا امل� �خ ��درات وان �ت �ش��ار ال�ع�ن��ف
ف��ي امل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي تعتبر ظ��اه��رة
الب� ��د م ��ن وق � ��وف ج �م �ي��ع امل��ؤس �س��ات
الحكومية والجهات املختصة اما هذه
الظواهر والعمل على توعية املجتمع
بخطورتها واالبتعاد عنها .

أساليب جديدة
قالت د .نعيمة الطاهر أن الدولة تعمل
املستحيل ملحاربة اف��ة امل �خ��درات في
املجتمع ول�ك��ن ه�ن��اك وس��ائ��ل جديدة
وم �ب �ت �ك��رة الدخ � ��ال امل �م �ن��وع��ات ،كما
ان ه �ن��اك اص ��دق ��اء ال� �س ��وء واالف �ل��ام
التي تعطي االح�س��اس بالنشوة عند
ال �ت �ع��اط��ي وال �ت��ي ت��ؤث��رع �ل��ى ال �ش �ب��اب،
متمنيه ان تزيد البرامج التوعية التي
باتت شبة منعدمة في الفترة الحالية
اس� � ��وة م �م��ا ك � ��ان ع �ل �ي��ه ال� ��وض� ��ع ف��ي
التسعينات .

التنمر

العلي:

الطاهر:

التهرب
من المسؤولية لن
يحل المشاكل

مواقع إلكترونية تبيع
األسلحة البيضاء
وتساهم بالعنف

حمد السالمة
أك���د م��خ��ت��ص��ان ف��ي ع��ل��م ال��ن��ف��س ال��ج��ن��ائ��ي لـ
سبقلا أن املجتمع ي��ع��ان��ي م��ش��اك��ل نفسية
واجتماعية خطيرة البد من التعامل معها
بشكل علمي ومؤسسي كالتفكك االس���ري،
واملخدرات والقتل ،وهو مايدعوا الى وقفة
جادة من جميع الجهات الحكومية امام مثل
هذه القضايا والحد من تناميها.
ووف�����ق اح��ص��ائ��ي��ة ح��دي��ث��ة ل������وزارة ال���ع���دل،
ح���ص���ل���ت سبقلا ع���ل���ى ن���س���خ���ة م���ن���ه���ا ،أن
قضايا القتل واالعتداء على النفس بلغت
 ،432والتي زادت عن العام املاضي بمقدار
 10جرائم اذ كانت  423قضية ،بينما بلغت
ق��ض��اي��ا ال��خ��ط��ف وال��ق��ب��ض وال��ح��ج��ز 183
قضية  ،ام��ا قضايا االع��ت��داء على العرض

موجز أمني

والسمعة بلغت .148
واوض��ح��ت أن ع��دد قضايا االع��ت��داء على مال
الغير بلغت  1033قضية  ،بينما بلغت قضايا
امل����خ����درات ،وامل����ؤث����رات ال��ع��ق��ل��ي��ة  1718قضية
و 703قضية اخرى.

مرحلة خطيرة
من جانبه ،أكد استاذ علم النفس في جامعة
ال��ك��وي��ت د .ط�لال العلي أن املجتمع الكويتي
ي��م��ر ب��م��رح��ل��ة ت��غ��ي��ر ك���ام���ل ح���ال���ه ح����ال اغ��ل��ب
ال��ش��ع��وب ب��س��ب��ب ع���وام���ل خ��ارج��ي��ة وداخ��ل��ي��ة،
ول��دي��ه م��ش��اك��ل وام�����راض اج��ت��م��اع��ي��ة ونفسية
خ��ط��ي��رة ك��غ��ي��ره م��ن امل��ج��ت��م��ع��ات ،واذا ل��م يتم
التعامل مع هذه املشاكل بشكل صادق وعلمي
وواقعي سنندم جميعا.
وب��ي�ن ال��ع��ل��ي ل���ـ سبقلا أن ال��ت��ظ��اه��ر ب��ان��ن��ا

أحمد العنزي

ً
مجددا
هروب السجين
للمرة الثانية ،تمكن سجني من الهروب ،من قبضة رجال مباحث تنفيذ
األحكام.
وف��ي تفاصيل ال�ه��روب األول ،ك��ان املتهم يتلقى عالجًا ف��ي مستشفى
الفروانية ،فغافل حراسه والذ بالفرار ،وجرى تكثيف البحث عنه ،ولدى
محاصرته أول م��ن ام��س ف��ي ال�ج�ه��راء م��ن قبل رج��ال تنفيذ األح�ك��ام،
اصطدم متعمدا بالدورية ،وتمكن من الهروب بمعاونة عمه.
وابلغ مصدر أمني سبقلا أن عم املتهم ألقي القبض عليه ووجهت إليه
عدة تهم منها تمكني محكوم من الهروب ،والتستر على سجني هارب.
من جهة أخ��رى ،تمكن رج��ال أم��ن األحمدي من ضبط مواطن اصطدم
بسيارته بدورية نجدة في منطقة األحمدي أول من أمس عندما حاول
الهروب ،فجرت السيطرة عليه.

اك ��د م�خ�ت�ص��ا ع �ل��م ال �ن �ف��س أن ظ��اه��رة
ال �ت �ن �م��ر وال � ��دع � ��وة الخ � ��ذ ال� �ح ��ق ب��ال �ي��د
س��اع��دت ع�ل��ى ازدي � ��اد ج��رائ��م ال�ش��رف
بحجة ان الضحية مذنبة كما ان هناك
العاب تدعوا للعنف خاصة في املدارس
ال� �ت ��ي ت� �ت� �ح ��ول اح� �ي ��ان ��ًا ال � ��ى س ��اح ��ات
مشاجرات دامية وخطيرة .
ن��ع��ي��ش ف��ي امل��دي��ن��ة ال��ف��اض��ل��ة ي��زي��د االم���ور
ت��ع��ق��ي��دا ،ك��م��ا ان ال���ت���ه���رب م���ن امل��س��ؤول��ي��ة
والقاءها على اآلخرين لن يحل اي مشكلة
ب���ل س��ي��ف��اق��م االم�������ور ،وي���ج���ب ان ن���ؤك���د إن
ك���ل م��ش��اك��ل��ن��ا ي��م��ك��ن ح��ل��ه��ا ب��ال��ع��م��ل ال��ج��اد
امل��ب��ن��ي ع��ل��ى ال��ع��ل��م ول���ي���س اآلراء ال��ف��ردي��ة
واالجتهادات الشخصية.
وبني ان علينا ادراك التحديات الحقيقية مثل
ان��ت��ش��ار امل���خ���درات ،وج��رائ��م ال��ق��ت��ل ،واالزدي����اد
الرهيب في عدد القضايا والشكاوي بمختلف
انواعها ،إضافة إلى التفكك االس��ري ،والحالة
ال��ع��ام��ة م��ن االح���ب���اط ،وه����ذا نتيجة للتراجع
ال��واض��ح ف��ي مستوي الفكر وال��ث��ق��اف��ة والعلم
وال��ت��ع��ل��ي��م ف��ي امل��ج��ت��م��ع وس��ي��ط��رة ال��خ��ط��اب��ات
الغوغائية الفارغة التي التقدم حلول حقيقية
ب�����ل ت���خ���ل���ق اش�����خ�����اص ع����اج����زي����ن ع�����ن ت��ح��م��ل
املسؤلية.

وذكر العلي نحن ال نعيش في معزل عن العالم
ب���ل ن��ح��ن ج���زء ي��ت��اث��ر ب��ك��ل م���ا ي��ج��ري ف���ي ه��ذا
العالم واذا اردن��ا ان نكون قادرين علي البقاء
والتطور واملنافسة البد ان نجد حلول حقيقية
ملشاكلنا والتحديات التي نواجهها تعاطي
امل���خ���درات وج���رائ���م ال��ع��ن��ف وال��ت��ف��ك��ك االس���ري
اليمكن حلها بدون عمل علمي مؤسسي علمي
صادق.

تزايد العنف
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ،ق���ال���ت اس����ت����اذة ع��ل��م ال��ن��ف��س
ف��ي جامعة الكويت د .نعمية ال��ط��اه��ر ،أن
ال��ع��ن��ف ت���زاي���د ب��امل��ج��ت��م��ع ال��ك��وي��ت��ي ب��داي��ة
في املدارس ،وهناك الكثير من املشاجرات
ال���دم���وي���ة اح���ي���ان���ا ب�ي�ن ال��ط��ل��ب��ة ت��ص��ل ال��ى
قضايا بني االسر في املحاكم نتيجة هذه
االعتداءات .

واوضحت الطاهر لـ سبقلا ان العنف يرجع
لعدة اس��ب��اب منها االل��ع��اب التي يمارسها
االط��ف��ال والتي تدعوا ال��ى العنف ملا يقدمه
بعضها م��ن ج��وائ��ز ل��ل��ذي��ن ي��ق��وم��ون بعمل
ع��ن��ي��ف وس����ل����وك م������ؤدي ل�����ه ،وع������دم م��راق��ب��ة
االس���رة لألبناء اض��اف��ة ال��ى ضغوط العمل،
او الضغوط املالية ،او الخالفات االس��ري��ة،
مما تنعكس على الطفل وت��زي��د العنف في
املجتمع .
ك����م����ا ان ه����ن����اك م�����واق�����ع ت���ب���ي���ع االس���ل���ح���ة
ال��ب��ي��ض��اء ال��ت��ي تستخدم ف��ي امل��ش��اج��رات،
مطالبة ب��إغ�لاق وح��ج��ب ه���ذه امل��واق��ع من
قبل الجهات االمنية الفتة إلى ان الشباب
ف��ي ه��ذه املرحلة يكونون انفعاليني وهو
م��اي��ؤدي ال��ى ال��ع��اه��ات املستديمة بسبب
امل����ش����س����اج����رات ف�����ي ال������ش������وارع وامل���ن���اط���ق
واملجمعات التجارية .

متطوعون لـ سبقلا خالل تنظيف «البدع»:

معادن مدفونة في الرمال..
ومخلفات خطيرة ..والبيئة تئن

مجهول نقل جثة امرأة
إلى المستشفى وهرب!
يكثف رجال أمن الفروانية البحث عن شخص نقل جثة المرأة مجهولة
الهوية ف��ي األرب�ع�ين م��ن عمره إل��ى مستشفى الفروانية ث��م الذ بالفرار
أمس.
وقال مصدر أمني :إن النقطة األمنية في املستشفى تلقت بالغًا بأن هذا
الشخص ترك الجثة بعد أن أنزلها من سيارته ،ثم الذ بالفرار ،وبإلقاء
الكشف الطبي عليها تبني أنها متوفاة ،وال تبدو على جسدها آثار عنف.
وأض��اف امل�ص��در :أحيلت الجثة إل��ى الطب الشرعي ملعرفة سبب الوفاة
ووقتها ،فيما ستجري االستعانة بالبصمة التعريفية لتحديد هويتها،
فضال ع��ن تفريغ تسجيل كاميرات امل��راق�ب��ة ،وفتح تحقيق موسع في
الواقعة.
من جانب آخ��ر ،لقي مواطن يبلغ  15عامًا مصرعه أول من أم��س أثناء
تناوله وجبة غذائية مع أسرته ،حيث سقط فجأة ،وتم نقله سريعا إلى
مستشفى العدان اعتقادًا منهم أنه «غص باللقمة» ولكن بعد الفحص
تبني أن لديه ارتفاعا حادا بضغط الدم أودى بحياته.
إل��ى ذل ��ك ،ل�ق��ي م��واط��ن م�ص��رع��ه وأص �ي��ب ش�خ�ص��ان آخ ��ران ف��ي ح��ادث
تصادم مروع وقع أمس بني مركبة ودراجة نارية على طريق الزور.

ً
آسيويا
سقف كيربي قتل
لقي مقيم بنغالي يعمل ح��ارس مخيم مصرعه أول م��ن أم��س في
منطقة اللياح جراء سقوط سقف كيربي عليه بسبب الرياح الشديدة
أثناء هطول األمطار.
وفي قضية منفصلة ،فتحت األجهزة األمنية تحقيقًا موسعًا أول من
أمس حول وفاة عامل هندي في قسيمة بمنطقة أمغره تحتوي على
مصنع ألعمال الحدادة.

جانب من حملة تنظيف الشواطئ | تصوير أحمد سرور

خالد الحطاب
طالب متطوعون وناشطون بيئيون بتشديد
ال��ع��ق��وب��ات ل���ردع م��ل��وث��ي ال��ش��واط��ئ ،مشيرين
إلى أن الضرورة تستلزم تضافر الجهود كافة
لحماية بيئتنا.
وقال املتطوعون لـ سبقلا خالل حملة تنظيف
ش���واط���ئ ال����ب����دع ،ام�����س ،ل���ـ سبقلا :إن ال��وع��ي
ال��ب��ي��ئ��ي ض���ع���ي���ف ،وال���ع���ق���وب���ات ال ت������زال غ��ي��ر
رادع���ة ،مشيرين إل��ى أنهم ع��ث��روا على معادن
ومواد خطيرة ،وتبني ان بعض رواد الشواطئ
ي���ت���رك���ون���ه���ا وي���ن���ص���رف���ون ب��ل�ا أدن�������ى اع���ت���ب���ار
لخطورة ذلك.
وشارك في الحملة فرق من لوياك ونادي البا
وف��ري��ق ك��اي��اك ف��ور كويت بالتعاون م��ع فريق
ال���غ���وص وم���درس���ة ال��ب��ي��ان ث��ن��ائ��ي��ة ال��ل��غ��ة ،في
حني نفذ معهد األبحاث حملة أخرى لتنظيف
شاطئ جنوب جون الكويت.
وف�����ي م��ن��ط��ق��ة ال����ب����دع ع���ث���ر امل���ت���ط���وع���ون ع��ل��ى
م��ج��م��وع��ة ك���ب���ي���رة م����ن امل���خ���ل���ف���ات وال���ن���ف���اي���ات
ال��ب�لاس��ت��ي��ك��ي��ة وش����ب����اك ال���ص���ي���د اض����اف����ة إل���ى
الزجاج مستخدمني املشاخل لتنظيف الرمال
من الشوائب املتنوعة.

وب�ين املتطوعون أن ما يتم العثور عليه على
الشواطئ خالل حمالت التنظيف يمكن تفاديه
من خالل تطبيق سياسة التوعية والعقاب ألن
زوار الشواطئ خالل الفصول املختلفة يعلمون
جيدا خطورة رمي املخلفات والنفايات في غير
االم��اك��ن املخصصة لها ،داع�ين بلدية الكويت
إل����ى ت��وف��ي��ر امل���زي���د م���ن ال���ح���اوي���ات واالش�����راف
عليها بشكل مستمر.

شاطئ البدع
وق�����ال رئ���ي���س ف���ري���ق ك���اي���اك ف����ور ك���وي���ت ب��ش��ار
ال��ه��ن��ي��دي ل���ـ سبقلا ان ت��ن��ظ��ي��ف ال��ش��اط��ئ في
البدع أمس كان مختلفا باستخدام املتطوعني
ل��ل��م��ش��اخ��ل ل���ت���ك���ون ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��ظ��ي��ف دق��ي��ق��ة
ل���ل���رم���ال ن���ظ���را ل���وج���ود ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ش��وائ��ب
الضارة في البيئة وفعليا تم العثور عليها.
وذك����ر أن����ه خ��ل�ال ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��ظ��ي��ف ج����رى ف��رز
ال��ن��ف��اي��ات ال��ت��ي ت���م ال��ع��ث��ور ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون
م���ع امل��ت��ط��وع�ين م���ن ال��ج��ه��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ب��ي��ان
م��ص��دره��ا وأن���واع���ه���ا وم���ح���اول���ة دراس���ت���ه���ا ،ال
ُ
سيما أن هناك اختالفًا في نوعيات املخلفات
م���ن م��ن��ط��ق��ة إل����ى أخ�����رى .ول���ف���ت ال��ه��ن��ي��دي إل��ى
أن ال���ح���م�ل�ات ك��ش��ف��ت ع���ن أن������واع م��ت��ن��وع��ة من

امل��خ��ل��ف��ات اك��ث��ره��ا م���ن ال��ب�لاس��ت��ي��ك واألط��ع��م��ة
وامل����ع����ادن ال��ت��ي ت��ت��رك م���ن ال���ع���ائ�ل�ات واالف�����راد
على الشواطئ ،لكن األس��وأ من ذلك ما يجري
ُ
رصده داخل املياه ،حيث تلقى عبوات الوقود
في البحر بعد ملء خزانات القوارب مما يشكل
خطورة على الكائنات البحرية.

إنقاذ البيئة
م����ن ج���ان���ب���ه���ا ،اع���ت���ب���رت م��م��ث��ل��ة ف���ري���ق ل���وي���اك
ت��ن��ي م��اث��ي��ان أن ال��ت��ط��وع لتنظيف ال��ش��واط��ئ
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��ه��ات محلية يحقق األه���داف
امل��رج��وة لتنمية املجتمع امل��دن��ي ،أول��ه��ا ازال���ة
االوس�����������اخ وال����ن����ف����اي����ات م�����ن ع���ل���ى ال���ش���واط���ئ
وال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ج��م��ال��ه��ا واألخ�����رى االس��ت��ف��ادة
من املخلفات وإع��ادة تدويرها من خالل ورش
سيتم عقدها الشهر الجاري.
ولفتت إلى االستعانة بخبير كيني في اعادة
التدوير لالستفادة م��ن املخلفات ف��ي صناعة
أدوات ومقتنيات فنية.
م��ن ج��ان��ب��ه ،أك���د ال��خ��ب��ي��ر ال��ك��ي��ن��ي م��م��ث��ل فريق
اوشني سول املعني بإعادة تدوير النفايات أن
أكثر ما يجري العثور عليه في الكويت عبارة
عن مواد بالستيكية وزجاجات مياه فارغة.

غير معقول!!
م��ن امل�لاح��ظ ف��ي ال �ف �ت��رات امل��اض �ي��ه ،ع��دم
م� � ��رور ي� � ��وم اال ون �ش �ه ��د ج ��ري �م ��ة ق�ت��ل
بشعة او جريمة خطف او اع�ت��داء ،فهذه
الظواهر اصبحت تتكاثر اما في املدارس
او الجامعات او حتى الشوارع واالسباب
كثيرة .
وم��ن املستغرب أن ن��رى اع�لان��ات في
ان �س �ت �غ��رام وغ �ي��ره��ا م��ن امل��واق��ع لبيع
االس� �ل� �ح ��ة ال �ب �ي �ض ��اء م �ن �ه��ا م �ض��رب
البيسبول وال�س�ك��اك�ين ورن ��ق بوكس
ب�لا ح�س�ي��ب او رق �ي��ب ،ك�م��ا أن هناك
ال �ع��اب ال �ك �ت��رون �ي��ة ل�ل�ص�غ��ار تساعد
على نمو ظاهرة العنف ل��دى االطفال
والي � ��وج � ��د اي رق � ��اب � ��ة م � ��ن ال �ج �ه ��ات
التفتيشية واملعنية .

من الماللة
موضي المفتاح

الحيوانات السائبة
أخ �ت��ي اش�ت�ك��ت ل��ي ع��ن ت �ج��ول ال �ك�ل�اب  -أج�ل�ك��م اهلل -
عند م��دارس األبناء .تقول« :خفت أن��زل بنتي عند باب
امل��درس��ة وأن��ا أرى  3ك�لاب يسيل اللعاب م��ن أفواهها،
وه��ي تحوم عند م��واق��ف ال�س�ي��ارات ..كيف أت��رك ابنتي
تنزل وق��د يهجم عليها أح��ده��ا؟!» .أكملت «ك��ذل��ك عند
املدرسة الثانوية التي بها ابنة أخ��ي وج��دت كالبًا! أين
البلدية ،وكذلك الجمعيات املهتمة بالحيوانات؟! ملاذا ال
تقوم باملكافحة أو اإليواء؟!».
تذكرت الحملة التي قامت بها البلدية مع وزارة الصحة
من أجل مكافحة الحيوانات السائبة ،بعد أن تسببت في
إي��ذاء بعض األطفال بالهجوم عليهم ،وكانت ردة فعل
املهتمني بالحيوانات ع��دم القبول بقتل أو إخ�ص��اء أو
تسميم هذه الحيوانات ،وطالبت الحكومة بتخصيص
أماكن إليواء هذه الحيوانات.
إننا نعاني من حيوانات مختلفة سائبة ،هناك من يقوم
بتربية ح�ي��وان��ات ش��رس��ة وع�ن��دم��ا يمل منها أو تكبر
يقوم بإطالقها في الصحراء ،وهذا خطر؛ مثل الثعابني
أو األسود أو النمور ،حتى الشمبانزي قاموا بتربيته ثم
إطالق سراحه من دون اكتراث ،وهناك من يقوم بعمل
خ�لاي��ا نحل ب�ين امل�ن��اط��ق ،نعم ه�ن��اك كثير م��ن األه��ال��ي
يشتكون م��ن لسعة النحل ال�ت��ي ق��د تسبب حساسية
لهم وت��ورم��ًا في الجلد؛ بسبب وج��ود خاليا نحل عند
جيرانهم ،وهؤالء ال يحترمون أن هناك سكانًا قريبني
منهم ،وهناك من يربي كالبًا؛ طول الليل تنبح وتزعج
الجيران وتسبب رعبًا لألطفال ،وشكلها مرعب للكبار،
وهناك القطط املخيفة في أشكالها بسبب زيادة وزنها
م��ن ك�ث��رة األك��ل م��ن القمامة ،وه��ي مخيفة حيث تقف
تنظر إليك كأنها أسد يريد افتراسك إن حاولت أن تمر
من جانبها .لألسف كثرت الفئران والقطط والكالب في
كل مكان ملاذا؟ ال نعرف السبب!
أي� ��ن وزارات ال �ص �ح��ة وال �ب �ل��دي��ة وال ��داخ� �ل� �ي ��ة م ��ن ه��ذه
ال�ح�ي��وان��ات؟ وكيف نتخلص منها ،خصوصًا أن هذه
األي��ام ستكون الخيام ق��د نصبت لعطلة الربيع ،وه��ذه
الحيوانات تكثر في البر وهناك أطفال يمكن أن يؤذوا
بسببها ،ح�ت��ى أن��ا ك��م م��رة أش��اه��د ال �ك�لاب ف��ي ش��ارع
الصحافة ،وأبقى في السيارة حتى تبتعد وأنزل؟! هذه
الحيوانات في كل مكان ،كيف ال تقوم الجهات املختصة
بإيجاد طريقة للتخلص منها؟!
ومضة :الجهات املهتمة بالحيوانات ملاذا ال تقدم الحلول
املناسبة من أجل التخلص من هذه الحيوانات املزعجة
والخطرة على صحتنا ونفسياتنا؟
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تصدَّ ر بنك االئتمان
المؤسسات العامة ذات
الميزانية المستقلة في
تحقيق متطلبات مبادئ
الحوكمة ،كما نشر في
تقرير أهم المؤشرات
المالية والظواهر
الرقابية والمستجدات
للسنة المالية  2018ـــــ
 2019الصادر عن ديوان
المحاسبة بنسبة .%80.4
واجتمع نائب رئيس
مجلس اإلدارة ،المدير
العام لبنك االئتمان
صالح المضف،
بجميع قيادات البنك
وموظفيه في لقاء
موسع لتقديم الشكر
ّ
والثناء على جهودهم
الكبيرة لحصول البنك
على المركز االول بين
الجهات الحكومية في
تطبيق متطلبات مبادئ
الحوكمة.
َّ
ثمن املضف جهود العاملني في البنك
لحصول «االئتمان» على املركز االول
ب�ي�ن ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي تطبيق
م �ت �ط �ل �ب��ات م � �ب ��ادئ ال� �ح ��وك� �م ��ة ،وف �ق��ًا
ل�ت�ق��ري��ر دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة األخ �ي��ر في
املؤشرات املالية.
وقال املضف في بيان صحافي أمس:
إن حصول بنك االئتمان الكويتي على
اع�ل��ى درج ��ات ال�ح��وك�م��ة ب�ين الجهات
الحكومية ذات امليزانيات املستقلة هو
ترجمة لتوجيهات سمو امير البالد
في محاربة الفساد.
وأض � � � � ��اف امل� � �ض � ��ف« :م � ��ؤم� � �ن � ��ون ب ��أن
الحوكمة مطلب أساس لضمان تطور
الجهة لزيادة كفاءتها وإنتاجياتها،
ك �م��ا ن�ه�ت��م ب�ت�ط��وي��ر ب�ي�ئ��ة ال �ع �م��ل في
البنك بشكل مستمر عن طريق وضع
ن� �ظ ��م ل� �ل� �ع� �م ��ل ،ت � �ح� ��دد امل� �س ��ؤول� �ي ��ات
وال�ص�لاح�ي��ات وتوفير جميع امل��وارد
ألداء العمل بشكل متميز».

المضف َّ
ترأس اجتماعاً لموظفي البنك لشكرهم على اإلنجاز:

احتالل «االئتمان» المركز األول في «الحوكمة»
ترجمة لتوجيهات األمير في محاربة الفساد
ترتيب الجهات في تحقيقات متطلبات الحوكمة

ِّ
مترئساً اجتماع موظفي بنك االئتمان
المضف

■  250مليون دينار قروضا ً عقارية منذ بداية 2019
وأوض� � � ��ح امل � �ض ��ف ان ال� �ب� �ن ��ك ي ��راع ��ي
م �ت �ط �ل �ب��ات امل ��واط �ن�ي�ن وخ �ل��ق ق �ن��وات
م � �ت � �ع� ��ددة الس� �ت� �ق� �ب ��ال اق� �ت ��راح ��ات� �ه ��م
وش � �ك� ��اواه� ��م ،س �ع �ي��ًا ل �ت �ق��دي��م خ��دم��ة
متميزة ،ويعمل على تحسني ج��ودة
ال �خ��دم��ات امل�ق��دم��ة ل�ل�م��واط�ن�ين بشكل
م �س �ت �م��ر ،واس� �ت� �ح ��داث ن �ظ��م م �ت �ع��ددة
ل �ق �ي��اس م� ��ؤش� ��رات األداء وم�ت��اب�ع�ت��ه
ملساعدة اإلدارة ف��ي تحقيق األه��داف
واتخاذ القرارات السليمة.
وأفاد املضف بأن «االئتمان» حريص
ك��ل ال �ح��رص ع�ل��ى االه �ت �م��ام ب��امل��وارد
البشرية وتمكني ال�ط��اق��ات الشبابية
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ش �غ��ل م �ن��اص��ب ق �ي��ادي��ة؛
فوضع خطط تدريب لتطوير وتنمية
ال�ع�ن�ص��ر ال �ب �ش��ري ،م��ؤك �دًا ف��ي ال��وق��ت

ذاته ان البنك يلتزم القوانني واألنظمة،
ويعمل جاهدًا على األخذ بمالحظات
ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة ل�ت�ط��وي��ر إج��راءات��ه
واألن�ظ�م��ة ووض��ع إج ��راءات احترازية
لضمان عدم تكراراها.

تعزيز النزاهة
ووفق املضف ،فإن البنك يؤمن بتعزيز
الشفافية والنزاهة والعدالة وتحقيق
م�ب��دأ املحاسبة وامل�س��اء ل��ة ،كما يهتم
ب� ��األه� ��داف ال��وط �ن �ي��ة االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
وت �ح �ق �ي��ق االس � �ت � �ق� ��رار امل � ��ال � ��ي ،وق� ��ام
ب �ع �م��ل دراس � � ��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق االس� �ت ��دام ��ة
املالية للبنك وضمان توفير التمويل
ال�ع�ق��اري ل�ل�م��واط��ن ال�ك��وي�ت��ي ،ف��ي ظل
استراتيجية املؤسسة العامة للرعاية

السكنية.
من جانب آخ��ر ،أعلن بنك االئتمان أن
إجمالي القروض العقارية املصروفة،
م�ن��ذ ب��داي��ة ال�ع��ام ال�ح��ال��ي  2019حتى
نهاية نوفمبر املاضي ،بلغ نحو 250
مليون دينار ،وبمعدل صرف شهري
نحو  25مليون دينار.
وأوضح البنك في احصائية بإجمالي
ع��دد ال �ق��روض امل�ص��روف��ة ع��ن نوفمبر
املاضي ان إجمالي القروض العقارية
وق � � ��روض امل � � ��رأة وامل� �ن ��ح امل� �ق ��دم ��ة ع��ن
شهر نوفمبر املاضي بلغ نحو 23.28
مليون دينار.
وأش ��ار البنك ال��ى ان اج�م��ال��ي ق��روض
امل �ح �ف �ظ��ة ال �ع �ق��اري��ة امل �ص��روف��ة خ�لال
الشهر ذاته بلغ  140ألف دينار ،مبينًا

«الكهرباء» واتحاد المكاتب الهندسية:

ً
إلكترونيا
إنجاز التراخيص
ات� �ف ��ق ات� �ح ��اد امل �ك ��ات ��ب ال �ه �ن��دس �ي��ة وال � ��دور
االستشارية م��ع وزارة الكهرباء وامل��اء على
ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون بينهما؛ ل�لارت �ق��اء بعملية
إص � � ��دار ال� �ت ��راخ� �ي ��ص واع� �ت� �م ��اد م �ه �ن��دس��ي
ال �ت �ك �ي �ي��ف امل �ي �ك��ان �ي �ك �ي�ي�ن وال �ك �ه ��رب ��ائ �ي�ي�ن
ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي امل �ك��ات��ب ال �ه �ن��دس �ي��ة وال � ��دور
االستشارية ،مؤكدين حرصهما على العمل
م �ع��ًا ل��دع��م خ �ط��ة ال� � ��وزارة ل�ت�ق�ل�ي��ص ال� ��دورة
امل �س �ت �ن��دي��ة واالل� � �ت � ��زام ب �م �ت �ط �ل �ب��ات امل�ي�ك�ن��ة
وال��رب��ط االلكتروني م��ع الجهات الحكومية
املعنية بمشاريع الدولة التنموية.
وأش��ار رئيس االتحاد م.ب��در السمان إلى أن
ال�ل�ق��اء ،ال��ذي ُع�ق��د م��ع وك�ي��ل وزارة الكهرباء
واملاء م.محمد بوشهري والوكالء املساعدين
ف ��ي ال � � � ��وزارة وب �ح �ض ��ور م �م �ث �ل��ي االت� �ح ��اد،
تناول ضرورة تفعيل دور القطاع الهندسي
الخاص بتنفيذ مشاريع الدولة التنموية.
ولفت السلمان في تصريح صحافي أمس إلى
أن الجانبني اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة
لتسريع وت�ي��رة ال�ت�ع��اون وميكنة العمل بني
وزارة الكهرباء وامل�ك��ات��ب الهندسية وال��دور
ّ
االستشارية ،للدفع بتولي القطاع الهندسي

بوشهري والسلمان ومسؤولون خالل االجتماع

ال� �خ ��اص ع �م �ل �ي��ة ت�ن �ف �ي��ذ امل �ش ��اري ��ع واص � ��دار
التراخيص ،بحيث يكون دور الوزارة رقابيا،
والعمل على تطوير اللوائح.
وأش��ار السلمان الى أن االتحاد ملس حرصا
م��ن ال� ��وزارة ع�ل��ى ال�ت�ع��اون للعمل م�ع��ا على
ت �ن �ف �ي��ذ خ� �ط ��ة ال� � � � � ��وزارة ل �ت �ق �ل �ي��ص ال � � ��دورة
املستندية وتسهيل االع �م��ال ،م��ا يسهم في
رف��ع مستوى الكويت بمؤشر بيئة األعمال
دول� � ّ�ي� ��ًا ،الف �ت��ا ال� ��ى أن ه� ��ذه ال �خ �ط��ط ت�س�ه��م

ف��ي إت��اح��ة امل �ج��ال ل�ف�ت��ح ت��راخ �ي��ص امل�ك��ات��ب
الهندسية التخصصية للكهرباء وامليكانيك
ّ
املخولني بالتوقيع على
واعتماد املهندسني
مخططات الكهرباء واالع �م��ال امليكانيكية،
ل � �ل ��وص ��ول ال� � ��ى م ��رح� �ل ��ة اع � �ت � �م ��اد امل �ك ��ات ��ب
ال�ه�ن��دس�ي��ة وال� ��دور االس�ت�ش��اري��ة الكويتية،
مل �ن��ح ه� ��ذه ال �ت��راخ �ي��ص ال �ك �ت��رون �ي��ا ،أس ��وة
ب�ب�ع��ض ال �ج �ه��ات األخ � ��رى؛ م �ث��ل« :ال�ب�ل��دي��ة»
و«اإلطفاء».

ناشطون بيئيون يدافعون عن الحياة الخضراء:

الم ِّ
ال تقتلوا األشجار ُ
عمرة في الشامية
خالد الحطاب
ب �ط��ري �ق��ة الف� �ت ��ة ،داف � ��ع ن��اش �ط��ون ب �ي �ئ �ي��ون ع ��ن ال �ح �ي��اة
ال�خ�ض��راء ،حيث أل�ص�ق��وا الف�ت��ات على ج��ذوع األش�ج��ار
امل�ع�م��رة ف��ي منطقة ال�ش��ام�ي��ة ،للمطالبة بحمايتها من
القتل على حد قولهم.
وج � ��اءت ح�م�ل��ة إل �ص��اق ال�ل�اف �ت��ات وال �ع �ب ��ارات ال��داع �م��ة
للبيئة بالتزامن مع شكوى أم��ام الهيئة العامة للبيئة
تقدم بها أح��د الناشطني البيئيني ،بعد إع�لان جمعية
الشامية عن توجهها لتركيب إنارة في موقع األشجار،
وبالتالي ستعمل على إزالتها.
سبقلا رص ��دت م�ن�ط�ق��ة األش �ج��ار امل �ع �م��رة ال �ت��ي تغطي
ممشى املنطقة امل�ج��اور لطريق  ،50وال�ت��ي تطل عليها
مجموعة م��ن امل �ن��ازل ،وات�ض��ح أن بعض ه��ذه األش�ج��ار
عمرها عقود طويلة ولها فروع وجذور ضخمة ستؤدي
إزالتها إلى تدمير متوقع في البنية التحتية والبيئة.
ودع ��ا ال�ن��اش�ط��ون إل��ى ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة ال�خ�ض��راء،
وعدم االعتداء على األشجار ،نظرًا ألهميتها في توفير
األكسجني وخفض امللوثات ،ومن العبارات التي دونت
على الالفتات «أنا ُأ ِّ
جمل لكم مدينتكم أرجوكم حافظوا
ّ
علي» ،و«أن��ا أقلل االحتباس الحراري أرجوكم حافظوا
ّ
علي».
الفتات على جذوع األشجار لحمايتها

أن ال �ق��روض امل�م�ن��وح��ة ل�ب�ن��اء قسائم
خ ��اص ��ة ب �ل �غ��ت  1.72م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار،
ك�م��ا أن ال�ب�ن��ك أق ��رض ل�ب�ن��اء القسائم
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة  12.40م� �ل� �ي ��ون دي � �ن� ��ار،
ول� �ق ��روض ش� ��راء ب �ي��وت  4.46م�لاي�ين
دينار.
وب� ّ�ي�ن��ت االح�ص��ائ�ي��ة أن��ه ج��رى ص��رف
نحو  178ألف دينار لتوسعة وترميم
السكن ال�خ��اص ،و 1.58مليون دينار
لتوسعة وترميم بيوت حكومية.
وأمل� �ح ��ت ال� ��ى ان اج �م��ال��ي م �ن��ح ذوي
االحتياجات الخاصة بلغ  2.90مليون
دي� � �ن � ��ار ،م ��وض� �ح ��ة أن ال� �ب� �ن ��ك ص ��رف
م��ن ق ��روض امل�ح�ف�ظ��ة  125أل��ف دي�ن��ار
لقروض التوسعة والترميم و 15ألفًا
للترميم.

م

اسم الجهة

النسبة

1

بنك االئتمان الكويتي

%80.4

2

هيئة أسواق المال

%74.2

3

البنك المركزي

%71.4

4

الهيئة العامة للصناعة

%67.2

5

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

%67.2

6

بيت الزكاة

%60

7

التنمية

%52.4

8

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

%49.2

9

معهد الكويت لألبحاث العلمية

%41.8

10

كونا

%41.1

11

المشروعات

%40.3

12

مؤسسة الموانئ الكويتية

%28.9

13

الهيئة العامة للطرق والنقل البري

%27
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مجلس األمة

أكد لـ سبقلا تقدّ مه ببالغ رسمي إلى «نزاهة»

الكندري :للتحقيق مع الصانع
والعزب في تعيينات «خبراء العدل»
¶ أتابع مع العفاسي لضمان حقوقهم ورفع الظلم عنهم
تقدم النائب عبداهلل الكندري ببالغ
إل��ى الهيئة ال�ع��ام��ة ملكافحة الفساد
(ن � � ��زاه � � ��ة) ،ل �ل �ت �ح �ق �ي��ق ف � ��ي ال� �ف� �س ��اد
اإلداري واملالي الذي قامت به الجهة
املسؤولة عن تعيني  560من الخبراء
في وزارة العدل.
وق � � ��ال ال � �ك � �ن� ��دري ل � �ـ سبقلا ،إن ح�ك��م
ال�ت�م�ي�ي��ز ال �ص��ادر ف��ي ه ��ذا ال �ش��أن ،قد
دان بشكل صريح وزيرين سابقني في
وزارة العدل ،الى جانب ادانته أعضاء
اللجان املشرفة على اختبار واختيار
ال �خ �ب��راء ،األم ��ر ال ��ذي ي�س�ت��وج��ب على
«نزاهة» استدعاءهم والتحقيق معهم
في تلك املخالفات التي وقع ضحيتها
 560خ �ب �ي��را ك��وي �ت �ي��ا ،م ��ع األخ � ��ذ ف��ي
االع� � �ت� � �ب � ��ار واس � �ت � �ص � �ح� ��اب ق ��ان ��ون ��ي
محاكمة ال� ��وزراء وح�م��اي��ة امل ��ال ال�ع��ام
عند التحقيق مع هؤالء املسؤولني.

ممارسات فاسدة
وأك� � � ��د أن ه� � ��ذا ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ال ي �م��س
الخبراء م��ن قريب أو بعيد وال ينال

وقبلتهم الجهة اإلدارية.

تصحيح اإلجراء ات

ال مخالفات
أو مسؤولية
على الـ 560خبيراً..
والتحقيق ال
يمسهم وال ينال
ّ
من حقوقهم
عبدالله الكندري

من حقوقهم ،ويخص فقط املمارسات
الفاسدة من الجهة اإلداري��ة وال��وزراء
واللجان املشكلة في إجراء اختبارات
التوظيف ،مضيفا أن ال�خ�ب��راء ليس

عليهم مسؤولية في تلك املخالفات،
الس �ي �م��ا م ��ن ت� �ق ��دم ��وا وف � ��ق اإلع �ل��ان
امل � �ن � �ش� ��ور واج� � � �ت � � ��ازوا االخ � �ت � �ب� ��ارات
ال �ت �ح��ري��ري��ة وامل� �ق ��اب�ل�ات ال�ش�خ�ص�ي��ة

وشدد الكندري على ضرورة مراعاة
أن ال� �خ� �ب ��راء امل �ع �ن �ي�ين ق ��د ان �خ��رط��وا
فعليًا ف��ي العمل منذ ث�لاث س�ن��وات،
وب��اش��روا مهام عملهم ورت�ب��وا أم��ور
حياتهم العملية واملعيشية على تلك
الوظيفة.
وق� ��ال إن ��ه ع �ل��ى ت��واص��ل م�س�ت�م��ر مع
وزي � � ��ر ال � �ع� ��دل ف� ��ي ح� �ك ��وم ��ة ت�س�ي�ي��ر
األعمال د .فهد العفاسي ومسؤولني
ف � ��ي ال � �ق � �ض� ��اء ل� �ح ��ل أزم� � � ��ة ال� �خ� �ب ��راء
وإع � ��ادت� � �ه � ��م إل � � ��ى وظ� ��ائ � �ف � �ه� ��م ،ب �ع��د
ت�ص�ح�ي��ح اإلج� � � ��راء ات ب �م��ا ي�ت�ن��اس��ب
وال�ح�ك��م ال �ص��ادر ،وذل ��ك ل��رف��ع الظلم
ال��واق��ع عليهم بسبب أخطاء ال��وزارة
وبما يحافظ على كرامتهم وأسرهم،
وك � ��ذل � ��ك ل� �ض� �م ��ان س� �ي ��ر ال� �ع� �م ��ل ف��ي
املحكمة لحاجتها امل��اس��ة ال�ي�ه��م ،اذ
ي �ح �م �ل��ون ح��ال �ي��ا ال� �ع ��بء األك� �ب ��ر من
العمل الفني بادارة الخبراء.

ّ
نص البالغ
ّ
نص البالغ الذي قدمه النائب عبداهلل الكندري الى
هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) ،وحصلت سبقلا
على نسخة منه« :استنادا للقانون  2/2016في
إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد ،وبناء على
ح�ك��م محكمة التمييز ال �ص��ادر ف��ي  19نوفمبر
 ،2019ب �ش��أن إل �غ��اء ال� �ق ��رارات ال �ص��ادرة بشغل
وظ��ائ��ف ادارة ال�خ�ب��راء ال �غ��اء م �ج��ردا ع�ل��ى النحو
املبني بأسبابه وما ترتب عليه من انعدام للقرارات،

وحيث أورد الحكم في أسبابه أن تلك القرارات قد
صدرت من الوزير األول يعقوب الصانع والوزير
الثاني ف��ال��ح ال�ع��زب ،بصفتيهما ،ق��د ت�ج��اوزا في
ق ��رارات التعيني ه�م��ا وال�ل�ج��ان املشكلة الختيار
االع �ض ��اء امل�ت�ق��دم�ين ل�ش�غ��ل ال��وظ��ائ��ف ف��ي ادارة
ال �خ �ب��راء ال��ذي��ن ل��م ي� ��زودوا امل�ح�ك�م��ة باملستندات
الخاصة بالدعوى.
وحيث أورد الحكم وجود فساد إداري في تجاوز

الوزيرين ببعض التعيينات ،األم��ر ال��ذي أدى الى
بطالن قرارات تعيني  560خبيرا كويتيا تقريبا،
اض��اف��ة ال ��ى ش�ب�ه��ة ت��زوي��ر .وس�ن��واف�ي�ك��م بمزيد
من املستندات الحقا اثناء ب��دء التحقيق ،برجاء
اس �ت��دع��اء ال��وزي��ري��ن ال �س��اب �ق�ين واع� �ض ��اء ل�ج��ان
االختيار املشرفة على التعيني والتحقق من شبهة
ال�ف�س��اد ،م��ع األخ��ذ ف��ي االع�ت�ب��ار م��راع��اة قانوني
محاكمة الوزراء وحماية األموال العامة».
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إلخطار البرلمان بقرار مجلس الوزراء عن «خالف المناقصات»

«التشريعية» تق ّر اقتراحين
لتعديل قانون «المحاسبة»
أق��رت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،
دس�ت��وري��ة اق�ت��راح�ين بقانون لتعديل قانون
إن �ش ��اء دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ،وذل� ��ك ف ��ي اع �ق��اب
انتهائها من تقريرها بشأن مدى دستورية
االقتراحني ،وإحالة التقرير إلى اللجنة املالية
واالقتصادية املختصة للدراسة.
وي�ق�ض��ي االق �ت��راح��ان امل �ق��دم��ان م��ن ع ��دد من
النواب ،بإضافة فقرة للمادة  13من القانون
تنص على ان يخطر رئيس مجلس ال��وزراء
مجلس االم��ة ب��ال�ق��رار ب�ش��أن املناقصة محل
الخالف بني ديوان املحاسبة والجهة املعنية
ومبرراته ،وذل��ك قبل مباشرة الترسية بمدة
ال تقل ع��ن  30ي��وم��ا ت�ب��دأ م��ن ت��اري��خ وص��ول
اإلخ �ط��ار إل��ى م�ج�ل��س االم ��ة ف��ي دور ان�ع�ق��اد
قائم فعليا.
وبينت اللجنة أن االقتراح يهدف إلى وضع

م �ج �ل��س االم� � ��ة ك �ج �ه��ة رق ��اب� �ي ��ة ع �ن ��د إح ��ال ��ة
الخالف بني الجهة صاحبة املناقصة وديوان
املحاسبة إلى مجلس ال��وزراء وذل��ك بإخطار
رئيس الحكومة للبرملان بقراره حول الخالف.
وينص االق �ت��راح الثاني على اس�ب�ت��دال نص
امل��ادة  33وذل��ك م��ن خ�لال قيام رئيس دي��وان
امل�ح��اس�ب��ة ب��إخ�ط��ار مجلس االم ��ة بموضوع
ق ��رار م�ج�ل��س ال � ��وزراء ف��ي ش ��أن ال �خ�لاف بني
ال ��دي ��وان وإح � ��دى ال� � � ��وزارات أو امل �ص��ال��ح أو
االدارات او امل��ؤس �س��ات او ال�ه�ي�ئ��ات ال�ع��ام��ة
الخاضعه لرقابته.
ول�ف�ت��ت ال�ل�ج�ن��ة إل��ى أن االق �ت��راح ي �ه��دف إل��ى
تعزيز الشفافية وتحقيق املزيد من الرقابة
م��ن خ�ل�ال اط�ل�اع م�ج�ل��س االم ��ة ع�ل��ى ال�ع�ق��ود
وامل�ن��اق�ص��ات ال�ت��ي تلجأ فيها الحكومة إلى
تفعيل املادة  13من القانون قبل البت فيها.

جانب من اجتماع سابق للجنة | أرشيفية

العازمي :قرارات بإلغاء
اعتماد جامعات خارجية
كــشـف وزي�ـ�ـ��ر التـربـيـة وزي�ـ��ر التعـلـيـم العـالي
د .حامد العازمي ،عن إص��دار الجهاز الوطني
لالعتماد االكاديمي وضمان ج��ودة التعليم 4
ق��رارات بشأن إلغاء اعتماد عدد من مؤسسات
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ال �ت��ي ك��ان��ت م�ع�ت�م��دة س��اب�ق��ًا،
موضحًا أن الجهاز نّ
بي أسباب إلغاء اعتمادها.
وق � ��ال ال �ع ��ازم ��ي ف ��ي رده ع �ل��ى س � ��ؤال ب��رمل��ان��ي
ل �ل �ن��ائ��ب خ �ل �ي��ل أب� � ��ل ،إن م� ��ن ب �ي�ن ال �ج��ام �ع��ات
والكليات امللغى اعتمادها :كلية الباحة األهلية

للعلوم؛ بناء على توصية املكتب الثقافي في
ال ��ري ��اض ،وج��ام �ع��ة اإلس � ��راء ف��ي األردن؛ ب�ن��اء
ع�ل��ى ت��وص�ي��ة وف��د ال�ج�ه��از ال��وط�ن��ي لالعتماد
االك��ادي�م��ي لتقييم بعض الجامعات األردن�ي��ة،
إضافة إلى معهد الدراسات والبحوث اآلسيوية
ف��ي ج��ام�ع��ة ال��زق��اي��ق؛ ب �ن��اء ع�ل��ى ك �ت��اب املكتب
الثقافي في القاهرة الذي تضمن توصية بوقف
القيد والتسجيل وتوصية اللجنة التنفيذية
الدائمة بالجهاز الوطني لالعتماد االكاديمي.
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الكويت 11

البلدي

مزاد لبيع  8قسائم في األندلس

نصب تذكاري في «مبارك العبدالله»

تعديل جسر عبور المشاة

علمت سبقلا أن وزارة املالية ،ممثلة فى إدارة عقارات أمالك الدولةّ ،
وجهت خطابًا
إل��ى «البلدية» ،أش��ارت فيه إل��ى أنها بصدد بيع  8قسائم ملك للدولة في القطعة 9
بمنطقة األندلس ،عن طريق امل��زاد العلني ،وفقًا للمادة رقم  6من املرسوم بقانون
 105لسنة  1980في شأن نظام أمالك الدولة.

وافقت «البلدية» على طلب الديوان األميري (مكتب الشهيد) إقامة نصب تذكاري في ضاحية
ّ
يتحمل الديوان نفقة نقل أي خدمات وااللتزام بصيانته بصفة
مبارك العبداهلل ،شريطة أن
دورية ،وإزالته إذا طلبت «البلدية» أو أي من وزارات الخدمات من دون املطالبة بأي تعويضات،
ويكون الهدف منه التجميل ،وليس الدعاية واإلعالن.

اقترحت العضوة م.مها البغلي تعديل جسرعبوراملشاة الرابط بني منطقتي الجابرية والساملية
على طريق الفحيحيل السريع مقابل مستشفى هادي ،واستكماله لتغطية الشارع السريع
الداخلي املقابل ملنطقة الساملية.
ّ
ّ
وبينت أن وضع الجسرالحالي ال يغطي الشارع السريع الداخلي مقابل منطقة الساملية.

«األشغال» :لتنافيه مع سياسة ترشيد اإلنفاق

الدور الرابع في«الخاص»تكلفته المالية عالية
زكريا محمد
أك ��دت وزارة األش �غ��ال ال �ع��ام��ة أن ال�س�م��اح
ب ��زي ��ادة ن�س�ب��ة ال �ب �ن��اء (ال� � ��دور ال ��راب ��ع) في
م� �ن ��اط ��ق ال� �س� �ك ��ن ال � �خ� ��اص دون م �س��اح��ة
 375مترا مربعا ستترتب عليه زي��ادة في
ّ
ال�ت��دف�ق��ات ع�ل��ى ش�ب�ك��ات ال �ص��رف الصحي
وم �ح �ط��ات ال �ض��خ وامل �ع��ال �ج��ة ،م ��ا ت�ت��رت��ب
ع �ل �ي��ه ال �ح ��اج ��ة إل� ��ى ط� ��رح ع� �ق ��ود ت�ح�س�ين
البنية التحتية ،وتوسعة محطات الضخ
واملعالجة.
وق��ال��ت ال� � ��وزارة ف��ي خ �ط��اب ،وج �ه �ت��ه إل��ى
«ال �ب �ل��دي��ة» ف��ي رده ��ا ع�ل��ى اق �ت��راح العضو
أحمد هديان ،بشأن السماح بزيادة نسبة
ب� �ن ��اء ال� � � ��دور ال� ��راب� ��ع ف� ��ي م �ن ��اط ��ق ال �س �ك��ن
ال�خ��اص دون مساحة  375م�ت��را مربعا إن
هناك الكثير من املالحظات على االقتراح
طبقا للتالي:
 ك �م �ي��ة ال� �ت ��دف ��ق ال �ت �ص �م �ي �م �ي��ة ل �ل��وح��دةالسكنية هي ( )day/2751لــ 12 - 6شخصًا؛
وع�ل�ي��ه ف ��إن امل �ق �ت��رح ت�ن�ت��ج ع�ن��ه زي� ��ادة في
ك �م �ي��ة ال� �ت ��دف� �ق ��ات ال� �ن ��ات� �ج ��ة م� ��ن ال ��وح ��دة

تأثيراته سلبية في
كفاءة شبكات
ّ
الضخ ومياه
ومحطات
الصرف الصحي
السكنية ال��واح��دة ،بما ال يقل عن  %30من
نسبة التصريف التصميمية ،األم��ر ال��ذي
يترتب عليه التأثير بشكل سلبي في كفاءة
شبكات ومحطات الضخ وامل�ي��اه املعالجة
للصرف الصحي ال�ح��ال�ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إلى
آثار بيئية سلبية في صحة قاطني املناطق
السكنية؛ بسبب ع��دم استيعاب الشبكات
ال�ح��ال�ي��ة كمية ال�ت��دف�ق��ات ال��زائ��دة والطفح
امل�ت�ك��رر ،كما ه��ي ال�ح��ال ف��ي منطقة جليب
الشيوخ ،كما أن كتابكم الى رئيس املجلس
ال�ب�ل��دي ،ب�ت��اري��خ  12نوفمبر « 2018أش��ار

ال��ى أن املقترح املقدم ي��ؤدي ال��ى التأثر في
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة مل �ن��اط��ق ال �س �ك��ن ال �خ��اص
والنموذجي».
 أم ��ا م��ا ي�خ��ص ال�ت�ك�ل�ف��ة امل��ال �ي��ة للمقترحفهي عالية جدا ،بسبب الحاجة الى إعادة
دراس ��ة وتصميم لجميع امل�ن��اط��ق والقطع
لقسائم السكن ال�خ��اص دون مساحة 375
م �ت��را م��رب �ع��ا ف ��ي دول� ��ة ال �ك��وي��ت ،وع��دده��ا
 92م�ن�ط�ق��ة س�ك�ن�ي��ة ،األم ��ر ال ��ذي يستدعي
ط�ل��ب تخصيص م�ي��زان�ي��ة ك�ب�ي��رة لتنفيذه
من وزارة املالية ،وهو يتنافى مع سياسة
ترشيد اإلنفاق في الدولة.
ّ
جار حاليا تنفيذ أعمال
وبينت الوزارة أنه ٍ
تجديد ملناطق :صباح الناصر واألندلس،
وغرناطة .وعليه ،ف��إن إع��ادة ط��رح املناطق
التي مع االنتهاء من إنجاز بنيتها التحتية
ل �ل �ت �ص �م �ي��م ،وم � ��ن ث ��م ال �ت �ن �ف �ي��ذ وامل �ن��اط��ق
ال �ج ��اري ت�ج��دي��د ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل�ه��ا من
ّ
جديد سيترتب عليهما ت��أخ��ر ط��رح باقي
املناطق السكنية في الكويت.
 املخطط الهيكلي لبلدية الكويت هو اإلطارال �ع��ام ال� ��ذي ي �ح��دد األه � ��داف وال�س�ي��اس��ات

تشمل مطاعم وصيدلية وسوقاً مركزية

تخصيص منطقة خدمات عامة
في «الوفرة» الزراعية
عائشة علي
واف� �ق ��ت ال �ب �ل��دي��ة ع �ل��ى ال �ط �ل��ب امل� �ق ��دم م��ن
الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ش��ؤون ال��زراع��ة وال�ث��روة
ال �س �م �ك �ي��ة ت �خ �ص �ي��ص م �ن �ط �ق��ة خ ��دم ��ات
ع��ام��ة ب�م�س��اح��ة  3000م �ت��ر م��رب��ع ،وذل��ك
ب ��اس� �ت� �ق� �ط ��اع ن �س �ب ��ة  15%ال � �ت� ��ي ت �ش �ك��ل
3000م 2م��ن امل��وق��ع امل�خ�ص��ص ملستشفى
ب �ي �ط��ري ل �ع�ل�اج ال �خ �ي��ل وت��رب �ي��ة ال�خ�ي��ول
امل ��وص ��وف ب��ال�ق�س�ي�م��ة رق ��م  ،9وال �ب��ال �غ��ة
مساحته  20000متر مربع ،الكائنة ضمن
القطعة رق��م  5بمنطقة ال��وف��رة ال��زراع�ي��ة،
ال� �ص ��ادر ب �ش��أن �ه��ا ق� ��رار ال �ل �ج �ن��ة امل��ؤق �ت��ة،
على أن تشتمل منطقة الخدمات العامة
األن�ش�ط��ة ال�ت��ال�ي��ة ع�ل��ى« :م�ط�ع��م م��أك��والت
خفيفة ،مطعم ومقهى ،كافتيريا ،مخبز
وف��رن ،ص�ي��دل�ي��ة ،ت��دري��ب ف��روس�ي��ة ،س��وق

م ��رك ��زي ��ة ،ل � � ��وازم ع ��ائ� �ل ��ة ،ح�ل�اق ��ة رج � ��ال،
أعالف ،معدات وأدوات فروسية».
واش � �ت ��رط ��ت ال� �ب� �ل ��دي ��ة أن ي� �ج ��ري ت�س�ل�ي��م
م�ن�ط�ق��ة ال �خ��دم��ات ال �ع��ام��ة للهيئة ال�ع��ام��ة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية ،وإعداد
الدراسات املرورية الالزمة ،وتوفير مواقف
السيارات الالزمة لخدمة املشروع ،على أن
تلتزم الجهة املنفذة بتنفيذ كل ما تتطلبه
نتائج هذه الدراسة من تعديالت أو تطوير
ع �ل��ى ش�ب�ك��ة ال �ط��رق امل �ح �ي �ط��ة ،وذل� ��ك على
نفقتها الخاصة.
وطلبت تقديم التصميمات التفصيلية
النهائية للمشروع للبلدية ،العتماده من
ق�ب��ل ال�ج�ه��از ال�ف�ن��ي ب��ال�ب�ل��دي��ة ،وأن تكون
مباني األنشطة ضمن منطقة الخدمات
ال� � �ع � ��ام � ��ة م � �ك� ��ون� ��ة م� � ��ن دور «أرض � � � � ��ي»،
وب ��ارت� �ف ��اع ال ي��زي��د ع �ل��ى خ �م �س��ة أم �ت��ار،

وأخذ موافقة وزارات الخدمات والجهات
امل�ع�ن�ي��ة ع �ل��ى امل �ش ��روع ق �ب��ل ال �ش ��روع في
التنفيذ.
واش �ت��رط��ت ال �ب �ل��دي��ة أن ت �خ �ص��ص ب��اق��ي
امل� �س ��اح ��ة ،ال �ب��ال �غ��ة  17000م �ت��ر م��رب��ع،
مل� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ب � �ي � �ط� ��ري ل� � �ع �ل��اج ال � �خ � �ي� ��ول،
ولتربية الخيل ،والسماح بحرية توزيع
م �ك��ون��ات م� �ش ��روع امل �س �ت �ش �ف��ى ال�ب�ي�ط��ري
وتربية الخيول على كامل املساحة ،مع
م ��راع ��اة أال ت �ق��ل االرت � � � ��دادات م ��ن ح ��دود
امل��وق��ع ع��ن ث�لاث��ة أم �ت��ار ،ش��ري�ط��ة م��راع��اة
أي م �ت �ط �ل �ب��ات ب �ي �ئ �ي��ة ت �ف��رض �ه��ا ال �ه �ي �ئ��ة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة ب�خ�ص��وص األث ��ر البيئي
ل� �ل �م� �ش ��روع أو إدارة وإزال� � � ��ة ال �ن �ف��اي��ات
الصلبة وال�ب�ي�ط��ري��ة وال�س�م��اد ،واالل �ت��زام
بنظام ال�ب�ن��اء امل�ع�م��ول ب��ه لقسائم تربية
الخيول بمنطقة الوفرة الزراعية.

استمراراً لحملة إزالة مخالفات «جليب الشيوخ»

غلق مقهى يستغل مساحة
 4آالف م 2من دون ترخيص
واص ��ل ال�ج�ه��ازال��رق��اب��ي ف��ى إدارة التدقيق
وم�ت��اب�ع��ة ال�خ��دم��ات ب�ف��رع ب�ل��دي��ة محافظة
ال �ف��روان �ي��ة ح �م�لات��ة امل �ك �ث �ف��ة ع �ل��ى منطقة
جليب الشيوخ ،شملت غلق املحال املخالفة
للوائح واألنظمة ودهم األسواق العشوائية
وامل� �ق ��اه ��ي امل� �خ ��ال� �ف ��ة ،م� ��ؤك � �دًا أن ال �ح �م �ل��ة
مستمرة والبلدية جادة في تطبيق القانون
على املخالفني بكل حزم ودون تهاون.
وق � � � ��ال م � ��دي � ��ر إدارة ال � �ن � �ظ� ��اف� ��ة ال� �ع ��ام ��ة
وإش� �غ ��االت ال �ط��رق م��دي��ر إدارة ال�ت��دق�ي��ق
وم�ت��اب�ع��ة خ��دم��ات ال�ب�ل��دي��ة ب��ال��وك��ال��ة في
ف��رع ب�ل��دي��ة امل�ح��اف�ظ��ة س�ع��د ال�خ��ري�ن��ج ،إن
ال �ح �م �ل��ة ال �ت��ى ن �ف��ذه��ا امل �ف �ت �ش��ون رص ��دت
األس� ��واق ال�ع�ش��وائ�ي��ة وامل �ق��اه��ي امل�خ��ال�ف��ة
ال �ت��ي ت�س�ت�غ��ل ال �س��اح��ات دون وج ��ه ح��ق،
وال �ب��اع��ة ال �ج��ائ �ل�ين وال� �س� �ي ��ارات امل�ه�م�ل��ة
بالساحات العامة ،مشيرًا إلى أن الحملة
تعمل على رفع مستوى النظافة والقضاء
على كل ما يشوه املنظر العام.
وأض� � ��اف ال �خ��ري �ن��ج ب� ��أن ال �ح �م �ل��ة أس �ف��رت
ع��ن رص ��د م�ق�ه��ى م �خ��ال��ف ي�س�ت�غ��ل س��اح��ة
ً
ب �م �س��اح��ة  4آالف م� �ت ��ر م ��رب ��ع اس� �ت� �غ�ل�اال
تجاريًا على أم�لاك ال��دول��ة دون وج��ه حق،
وت� ��م ال �ت �ع��ام��ل م �ع��ه ب� �م� �ص ��ادرة ال �ك��راس��ي
وال � �ط� ��اوالت ت�م�ه�ي�دًا إلص � ��دار ق� ��رار بغلقه
ً
اليوم األحد ،إضافة إلى غلق  28محال بعد
اس�ت�ك�م��ال ك��ل اإلج � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ورف��ع

الساحة المستغلة من المقهى المخالف

الخرينج :ال تهاون
فى تطبيق القانون

طلب بغلق  38محال مخالفا بعد تحرير
مخالفات لهم تضمنت فتح وإدارة محل
قبل موافقة البلدية.
وأوض � ��ح ب��أن��ه ت �م��ت م� �ص ��ادرة ح �م��ول��ة 4
ش ��اح� �ن ��ات م� ��ن ال � �خ � �ض� ��روات وال � �ف ��واك ��ه،
وش ��اح �ن ��ة م ��ن امل�ل�اب ��س امل �س �ت �ع �م �ل��ة وت��م
إت�ل�اف �ه��ا ،ورف� ��ع ح �م��ول��ة  5ش��اح �ن��ات م��ن
اإلطارات املستعملة.

«البلدية» تشارك في «الموروث الشعبي»
تشارك «البلدية» في فعاليات مهرجان
املوروث الشعبي الكويتي ،الذي يقام في
قرية صباح األحمد التراثية (غرب مدينة
الكويت).
وأوض �ح��ت «ال�ب�ل��دي��ة» أن مشاركتها في

فعاليات ه��ذا املهرجان ،من خ�لال جناح
خ� ��اص ل �ه��ا ف ��ي ال �ق ��ري ��ة ال� �ت ��ي أص�ب�ح��ت
أح��د أه��م املعالم السياحية ف��ي الكويت،
ح �ي��ث س �ت �ق��وم ب �ع��رض ف �ي��دي��وه��ات عن
أه� ��م امل �ش ��اري ��ع ال �ت��ي ق��ام��ت ب��إن �ج��ازه��ا؛

كبرايح سالم ومختبر«البلدية» ،فضال
ع ��ن ق �ي��ام �ه��ا ب �ت��رك �ي��ب  25س ��اري ��ة و300
علم؛ لتزيني القرية قبل بدء فعاليات هذا
َّ
املهرجان السنوي ،ال��ذي يعتبر متنفسا
للمواطنني واملقيمني.

ال� �ع� �م ��ران� �ي ��ة امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ،ال � �ت� ��ي ت �ع �ك��س
رؤي ��ة وأه� ��داف وخ �ط��ط ال��دول��ة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والبيئية على
استعماالت األراض��ي املختلفة ،خالل فترة
م� �ح ��ددة ( 30س� �ن ��ة) ،ح �ي��ث ي� �ج ��ري وض��ع
السياسات العمرانية املستقبلية ومراحل
ت�ن�ف�ي��ذه��ا ب ��ال �ت ��وازي م ��ع ال �ن �م��و ال�س�ك��ان��ي
امل�س�ت�ق�ب�ل��ي امل �ت��وق��ع ب ��ال ��دول ��ة ،ب��اإلض��اف��ة
إلى توفير احتياجات التنمية املستقبلية
ّ
للقطاعات األس��اس�ي��ة ال�ت��ي تشكل محاور
التنمية العمرانية من دراس��ات تخطيطية
ّ
ّ
مفصلة للتوقعات السكانية واالقتصادية
واالحتياجات املختلفة من السكن الخاص
واالس �ت �ث �م��اري واالس �ت �ع �م��االت ال�ت�ج��اري��ة
وال�ص�ن��اع�ي��ة وم��راف��ق ال�ب�ن�ي��ة التحتية من
ك� �ه ��رب ��اء وم � �ي� ��اه ،وك ��ذل ��ك ش �ب �ك��ة ال �ص��رف
الصحي لتلك املناطق ف��ي ت��وزي��ع عمراني
جغرافي متوازن ،وبالتالي أي مقترح يجب
أن ت�ج��ري دراس�ت��ه وامل��واف�ق��ة عليه م��ن قبل
إدارة املخطط الهيكلي ف��ي قطاع التنظيم
بــ«البلدية» أوال؛ وذلك للسير عليه من قبل
هيئات ووزارات الدولة املختلفة.

المناطق السكنية التي انتهى تجديد بنيتها التحتية
م

المنطقة

تاريخ االنتهاء

1

السالمية والرميثية

2006/4/17

2

بنيد القار وشارع السور وشارع
الفحيحيل

2007/5/14

3

منطقة سلوى

2005/9/20

4

الفردوس والعارضية

2014/5

5

السجن المركزي

2016/9

6

الرقة وهدية

2013/6

7

الجابرية

2012/4

8

صباح السالم

2012/4

9

بيان

2012/10

10

المسايل

2010/5/20

11

أبو فطيرة

2014/5 - 2012/7

 12الكويت

ّ
كتاب وآراء
جرة قلم

حوار كيميائي

الخروج
من المأزق

د .حمد محمد المطر
املتتبع للمشهد السياسي ،الذي أفرزته
اس �ت �ق��ال��ة ال �ح �ك��وم��ة واع � �ت ��ذار رئ�ي�س�ه��ا
ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل� � �ب � ��ارك ع� ��ن ت�ش�ك�ي��ل
ال �ح �ك��وم��ة ال� �ج ��دي ��دة ،وت �ك �ل �ي��ف ال�ش�ي��خ
صباح الخالد تشكيل الحكومةُ ،يدرك أن
عالقة السلطتني التنفيذية والتشريعية
ّ
أصبحت متوترة ،بسبب قرب انتخابات
مجلس األم ��ة ،حيث دخ��ل املجلس دور
انعقاده الرابع واألخير ،والذي سيستمر
إل��ى ش�ه��ر ي��ول�ي��و امل�ق�ب��ل ف��ي ح��ال أكمل
امل �ج �ل��س م��دت��ه ال �ك��ام �ل��ة ،وب��ال �ت��ال��ي من
امل�ن�ت�ظ��ر أن ت�ش�ه��د ال �س��اح��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
رقابة نيابية متزايدة ،وتسابق في تقديم
املقترحات الشعبية.
ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��دة س�ت��ول��د ف��ي ظ��روف
ً
صعبة ،أوال ألنها حكومة مؤقتة تنتهي
بإجراء االنتخابات املقبلة ،وهو ما ّ
يفسر
االع � �ت � ��ذارات – امل�ن�ط�ق�ي��ة – ل�ل�م�ش��ارك��ة
فيها ،وثانيًا ألن والدت�ه��ا تأتي ف��ي ظل
ظ��روف نيابية غير متعاونة ،مع دخول
البالد في أج��واء االستعداد لالنتخابات
املقبلة ،وهو ما يترافق ع��ادة مع ارتفاع
ح ��رارة ال�س��اح��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة ،واالس �ت �خ��دام
املتزايد لألدوات البرملانية ،وعلى رأسها
أداة االستجواب؛ ولذلك ستجد الحكومة
ُ
ال �ج��دي��دة ن�ف�س�ه��ا ف��ي وض ��ع ال تحسد
ّ
ّ
ع �ل �ي��ه ،ف ��دق ��ة امل��رح �ل��ة ل ��ن ت �م��ك �ن �ه��ا م��ن
املحافظة على ال�ن��واب امل��وال�ين ،كما أنها
لن تكون قادرة على التحالف مع آخرين
من املعارضة ،ألسباب عدة :أولها قصر
الوقت حتى موعد االنتخابات ،وآخرها
أنها ال تمتلك قرارها للذهاب بعيدًا في
ه �ك��ذا ت�ح��ال�ف��ات ،ول��ذل��ك م��ا إن تتشكل
حتى تجد نفسها وقد خسرت الطرفني،
وأم� � ��ام ظ � ��روف ك �ه��ذه ال ي �م �ك��ن ل �ه��ا أن
تنجح ،ولن تستطيع االستمرار.
هذا الواقع الصعب يضع الحكومة أمام
ّ
حلني ،ال ثالث لهما ،األول أن تختار وزراء
أقوياء قادرين على املواجهة والتصدي،
وي�ب��دو ه��ذا صعبًا لقصر امل��دة ،ولعجز
ال �ح �ك��وم��ة ال �ق��ادم��ة ع ��ن ب �ن��اء ت�ح��ال�ف��ات
استراتيجية كما ذكرنا ،والثاني انتظار
م�ج�ل��س أم ��ة ج��دي��د ح�ي�ن�م��ا ت�ت��م ال �ع��ودة
إل��ى الشعب ف��ي االن�ت�خ��اب��ات ،وال�ت��ي تتم
م��ن خ�لال�ه��ا ق� ��راءة «ص��ادق��ة» ل�خ�ي��ارات
األم��ة ،من خالل تركيبة املجلس القادم،
وب� �ن ��اء ع �ل �ي��ه ي �م �ك��ن إج � ��راء امل� �ش ��اورات
«الجادة» والحقيقية مع القوى السياسية
ك��اف��ة ،لتشكيل ح�ك��وم��ة ،وب �ن��اء تحالف
سياسي ّ
يعبر عن املشهد الذي ستفرزه
االن�ت�خ��اب��ات ،يتم ب��ال�ت��واف��ق معه تحديد
أولويات واضحة ،ورسم مشاريع وخطط
تستجيب ملتطلبات الشعب الكويتي ،مع
املجلس ال�ج��دي��د امل�ع� ّ�ب��ر ع��ن إرادة األم��ة،
وح �ك��وم��ة ج��دي��دة ت��رت��ب أول ��وي ��ات األم��ة
بنهج جديد ،وتعمل على إنجازها.
ف ��ي ه� ��ذه ال �ح��ال��ة ن�س�ت�ط�ي��ع ال� �ق ��ول إن�ن��ا
أم��ام مرحلة ج��دي��دة ،تتسم بالشفافية
وال �ف��اع �ل �ي��ة ،وال �ت �ع ��اون م ��ن أج ��ل ال�ب�ن��اء
ومحاربة الفساد.
***
ّ
«( »Catalystمادة حفازة):
خ � �ي� ��ارات م � �ح� ��دودة  +وق � ��ت ق �ص �ي��ر=
مجلس وحكومة

األحد  4ربيع اآلخر  1441هـ  1 -ديسمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16655

شلون تسوونها؟!

نشر تقرير عن ح��وادث امل��رور املتفاقمة واملتكاثرة من دون رادع االنشاءات العامة.
من أخالق أو قانون ..وقد شخص التقرير عدة أسباب للحوادث،
***
منها استخدام الهاتف النقال ،وعدم وضع حزام االمان! وسأتكلم وكل ذلك ذكرته استطرادا على ما أود التركيز عليه هو استغرابي
عن أكثر املناظر ازعاجا لنا في شوارعنا التي لم تكتف حكوماتنا من ظاهرة ال توجد إال في الكويت والدول املتخلفة العربية وغيرها..
الرشيدة السابقة بتركها خرابا يبابا منذ سنوات ،تجعلنا حفرها وهو االنشغال بالهاتف النقال أثناء القيادة ..وقد رأينا ذلك عندما
التي تمتلئ بها املناطق السكنية نقفز قفزًا على مقاعدنا ،األمر يقوم به قادة السيارات املحترفون مثل «سواق التاكسي» للرد على
ال��ذي يذكرنا بقفزات أوالدن��ا وأحفادنا الصغار على جهاز اللعبة زبون او راكب ..لكن أن يقوم بذلك وفي أصعب الطرقات املزدحمة
«ترامبليون» ..نترك اآلن شوارعنا «الترامبليونية» جانبًا ،األمر ف�ت��اة ش��اب��ة أو رج��ل ف�ه��ذا ه��و األم ��ر غ�ي��ر امل�ف�ه��وم وغ�ي��ر امل�ف�ه��وم!
ال��ذي دفعت ثمنه وزي��رة من أنجح وأش��رف وأنقى وزراء األشغال وقد جربت ذلك وخبرته بمحاولة ارس��ال رسالة نصية وأن��ا أقود
ال��ذي��ن م��روا على ال ��وزارة وال�ت��ي ت��م التحريض عليها م��ن أصحاب السيارة ،ولكني جربته وأنا جالس على مقعد سيارتي الخلفي التي
بعض الشركات كما صرحت باستجوابها ،وك��ذل��ك م��ا قامت به يقودها سائق سيارتي ..فتم ذلك بصعوبة بالغة!
ً
بعض ال�ج�م��اع��ات األص��ول�ي��ة رب�م��ا ب��أوام��ر م��ن ق�ي��ادات�ه��م املتنفذة ،ل��ذل��ك أع�ل��ن م��ن على ه��ذه الصفحة وأس��أل ب�م��لء ف��اه��ي أوال ادارة
وال��ذي��ن يعرف القاصي وال��دان��ي منجزاتهم املخجلة على صعيد امل��رور :مل��اذا لم توقف ه��ذه الظاهرة السيئة ،بل تفاقمت وزادت؟!

علي أحمد البغلي
Ali-albaghli@hotmail.com

وال �س��ؤال ال�ث��ان��ي ل�ق��ادة ه��ذه ال �س �ي��ارات :كيف ب��اهلل ت�ق��وم��ون بذلك
العمل أثناء قيادتكم لسياراتكم في الزحام الشديد ،وأن��ا قمت به
بصعوبة ب��ال�غ��ة؟ علما ب��أن��ي ل��م أك��ن أق��ود س�ي��ارت��ي وك�ن��ت أجلس
باملقعد الخلفي ..فباهلل عليكم خبروني كيف تفعلونها أو «شلون
تسوونها»..؟!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

في الصميم

استجواب
جنان كشف
نواب الباذنجان
طالل عبد الكريم العرب
talalalarab@yahoo.com

عبدالوهاب العوضي

النفيسي واللورد همفري ..وأزمة قاسم!
أث ��ار ل �ق��اء د.ع �ب��داهلل ال�ن�ف�ي�س��ي ،ال ��ذي ُع��رض
في أواخ��ر شهر سبتمبر املاضي  -وال يزال
ُي �ع��رض  -ردودًا ك �ث �ي��رة ع �ل��ى ب �ع��ض أق ��وال
وش�ه��ادات الدكتور على الكثير من االح��داث
السياسية املثيرة التي ك��ان ال�ش��رق األوس��ط
س��اح��ة ل�ه��ا م��ن منتصف إل ��ى اواخ� ��ر ال�ق��رن
امل��اض��ي .وك��ان م��ن ب�ين تلك ال ��ردودٌّ ،
رد على
ما قاله الدكتور ح��ول لقائه باللورد همفري
تريفيليان أثناء محاورته لبرنامجه «املائدة
املستديرة» ،ال��ذي ك��ان ُيعرض حينذاك على
تلفزيون الكويت ،حيث كان ّ
الرادون عليه بتلك
الجزئية يرون ان القصة التي ذكرها الدكتور
مستحيلة ال�ح��دوث ،وذل��ك النها ال تتسق مع
السياسة البريطانية آنذاك.
وق��د كنت أري��د ان ات�ح��دث ع��ن ه��ذه الجزئية
منذ ان اث��اره��ا ال��دك�ت��ور النفيسي ف��ي الجزء
العاشر من لقائه الطويل واملمتع في برنامج
«الصندوق األسود» ،وقد وصل عدد الحلقات
املنشورة الى لحظة كتابة هذا املقال ،الى أربع
ّ
وعشرين حلقة .وإن كنت قد جئت متأخرًا
للحديث عن تلك الجزئية ،فإنني آثرت ان أعود
الى املراجع واملصادر التي تمكنني من تناول
ت�ل��ك ال�ج��زئ�ي��ة ال �ت��ي أش ��ار إل�ي�ه��ا د.ال�ن�ف�ي�س��ي
بشيء من الدقة.
يقول د.النفيسي إن اللورد همفري اخذه بعد
تصوير الحلقة الى مكتبته الخاصة ،واخرج
ل��ه أل �ب��وم��ًا ك�ب�ي�رًا ي�ح�ت��وي ع�ل��ى ص ��وره وه��و
يلعب التنس مع رئيس الوزراء العراقي آنذاك
عبدالكريم قاسم ،عندما ك��ان اللورد سفيرًا
ف��ي ب�غ��داد ف��ي ال�ف�ت��رة م��ا ب�ين  1958و،1961
وص��ور اخ��رى كثيرة لهما وه�م��ا يمارسان
الكثير من االنشطة الرياضية في مقر اقامة
اللورد همفري في بغداد .فدهش النفيسي مما
رآه ،ما دفعه لسؤال اللورد حول هذه العالقة
ال�غ��ري�ب��ة ب�ي�ن ال�ب��ري�ط��ان�ي�ين واالن �ق�لاب �ي�ين في
بغداد ،التي كانت على النقيض من السياسة
البريطانية ال�ظ��اه��رة للعلن ف��ي تعاملها مع
االنقالبيني .فقال له اللورد همفري وبالحرف

الواحد!Hes our man in Baghdad :
وأردف د.ال�ن�ف�ي�س��ي ف��ي س��رد ه��ذه ال�ح��ادث��ة،
ولعل ابرز ما قاله  -نقال عن اللورد همفري -
هو ان ازمة قاسم التي حدثت في يونيو 1961
كانت «قرصة أذن بريطانية» للكويتيني كي
ال يندفعوا كثيرا مع التيار الناصري الجارف
آنذاك.
في الحقيقة ان الكالم ال��ذي نقله د.النفيسي
ع ��ن ال� �ل ��ورد ه �م �ف��ري ي �ت��واف��ق م ��ع ال�س�ي��اس��ة
البريطانية الخفية التي كان يحاول االنكليز
م��ن خاللها ان يحافظوا على نفوذهم تجاه
النفوذ االميركي الطارئ على املنطقة آن��ذاك،
وق��د اج��اد الباحث االنكليزي جيمز ب��ار أيما
اج� � ��ادة ف ��ي ش��رح��ه ه� ��ذا ال� �ص ��راع «االن �ج �ل��و
 أم �ي��رك��ي» ف��ي ك�ت��اب��ه ال��رائ��ع Lord of the .Desertفقد ك��ان عبدالناصر كما ّ
صورته
وث��ائ��ق وك��ال��ة امل �خ��اب��رات امل��رك��زي��ة االميركية
رج��ل اميركا ف��ي املنطقة ،ول��م يكن االنقالب
ال�ع�س�ك��ري امل�ص��ري ف��ي ي��ول�ي��و  1952س��وى
«قلب ط��اول��ة» ،قامت بها اميركا على النفوذ
ال �ب��ري �ط��ان��ي ال�ك�ب�ي��ر ف��ي م �ص��ر .وق ��د ت �ن��اول
ّ
ومفصل العميل
ه��ذا امل��وض��وع بشكل دقيق
املخابراتي االميركي مايلز كويلند في كتابه
«لعبة األم��م» ،كما تناولتها كتب اخ��رى ،مثل
كتاب محمد جالل كشك املسمى «ثورة يوليو
األميركية» وكتاب خالد محيي الدين  -وهو
احد الضباط االحرار  -املسمى «واآلن أتكلم»،
وكتب اخرى كثيرة ال يسعني املجال لذكرها
هنا.
َّأم��ا ف��ي ال �ع��راق ،ف��ال��وض��ع ك��ان مختلفًا؛ فقد
ك ��ان ال�ب��ري�ط��ان�ي��ون ي�ع�ل�م��ون ب ��أن مراهنتهم
ع�ل��ى ال�ن�ظ��ام امل�ل�ك��ي ب��ات��ت خ�س��ارة ت�ج��اه امل� ّ�د
الناصري ،الذي اصبح ال ُيصد وال ُيرد .فظنوا
أن ثمة تغييرًا يجب ان يحدث في العراق كي
يحافظوا على ما تبقى من نفوذهم في هذا
ال�ب�ل��د ،ال ��ذي ي�ق��ع ف��ي م��وق��ع اس�ت��رات�ي�ج��ي في
ً
الشرق االوسط .وهذا ما وقع فعال ،فقد دعم
البريطانيون ان�ق�لاب  14ت�م��وز  ،1958ال��ذي

وليد الخرافي
أس�ق��ط ال�ن�ظ��ام امل�ل�ك��ي ،وك ��ان دع�م�ه��م م��رك�زًا
لزعيم ذل��ك االن�ق�لاب ،وه��و عبدالكريم قاسم،
الذي تولى رئاسة الوزراء بعد نجاح االنقالب.
وب�ط�ب�ي�ع��ة ال� �ح ��ال ،ك ��ان ه �ن��اك م�م�ث��ل ل�ل�ت�ي��ار
الناصري  -القومي في مجلس قيادة الثورة،
وه ��و ع�ب��دال�س�لام ع� ��ارف ،وق ��د ح ��دث ف��ي ما
بعد تصادم بينه وبني قاسم بعد اشهر من
االنقالب ،وقد ادى ذلك التصادم الى اسقاط
قاسم في انقالب  8شباط 1963م.
كانت «أزم��ة قاسم» مع الكويت في منتصف
ع �ه��د ق ��اس ��م ف ��ي ال �س �ل �ط��ة .وك ��ان ��ت ال �ك��وي��ت
حينذاك مؤيدة وداعمة بشكل كبير للسياسة
ال �ن��اص��ري��ة ف��ي امل �ن �ط �ق��ة .وم ��ن امل �م �ك��ن ،على
إث��ر ه��ذا التنافس «االنجلو  -ام�ي��رك��ي» ،ال��ذي
ّبيناه في الفقرات السابقة ،ان تقوم بريطانيا
بتهديد الكويت عن طريق «رجلها في بغداد»،
ل�ك��ي ت �ت��راج��ع ق�ل�ي�لا ع��ن ان��دف��اع �ه��ا ف��ي دع��م
ال�س�ي��اس��ة ال �ن��اص��ري��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة .وه ��ذا ما
ّبينه اللورد همفري بشكل ُيفهم ضمنيًا في
الفصل املسمى  Kuwait Crisisم��ن كتابه
 The Middle East in Revolutionال��ذي
صدر عن جامعة كمبردج في عام 1970م.
بيت القصيد في ذكري هذه االحداث وربطي
ل�ه��ا م��ع أزم ��ة ق��اس��م ،ه��و تبيني دور ال�ص��راع
«االن�ج�ل��و  -ام�ي��رك��ي» ودوره ف��ي االن�ق�لاب��ات
واالح��داث السياسية ،التي ج��رت في املنطقة
خالل السنوات الثمانني املاضية ،ومن بني تلك
االحداث امكانية ربط ازمة قاسم مع الصراع
«االن �ج �ل��و  -ام �ي��رك��ي»؛ اي ب�م�ع�ن��ى آخ ��ر ف��إن
ال�ك�لام ال��ذي نقله د.النفيسي ع��ن ال�ل��ورد من
الطبيعي ج� ّ�دًا ان ي�ح��دث ،ال سيما ف��ي ضوء
املعطيات السياسية والتاريخية التي ذكرناها.

ماذا قالت نرجس؟

ّ َّ
التطوع علمني أننا «سواسية» ،كان هذا هو االنتقاء الذكي
ال� ��ذي اخ� �ت ��اره م �ح��رر سبقلا ع �ن��وان��ًا ل�ح��دي�ث��ه م��ع ن��رج��س
َّ
ال�ص�ف��ار ،الطفلة ذات األع ��وام ال�ع�ش��رة .فقد لخصت فيه ـــــ
بقصد أو من دون��ه ـــــ املغزى العميق النخراطها مبكرا في
العمل التطوعي.
ف��ي «ال�ب�ي��در» ك��ان��ت ه�ن��اك م�م��ارس��ات أخ ��رى ،فقد استفزت
النعرات القبلية التي أثيرت في انتخابات الطلبة في بعض
امل��ؤس�س��ات األك��ادي�م�ي��ة الرفيعة ف��ي ب��داي��ات ال�ع��ام ال��دراس��ي
الحالي مشاعر كل من يهمهم الحفاظ على تماسك الجبهة
الوطنية .ال سيما أن هذه النعرات بأشكالها املختلفة قبلية
وطائفية ومناطقية ،وم��ا يشابهها تصاحب ك��ل انتخابات
من أي نوع ،كما تصاحب التعيينات في الوظائف واملناصب
الحكومية وأي مواقع يمكن أن تقتسم فيها املصالح .وغني

عن الذكر أن االستثمار الخطر لتلك النعرات ليس اال امتدادًا
مل��ا ن�ش��أ ع�ل�ي��ه ال �ن��اس ف��ي امل �ه��د .ل ��ذا ،ب��ات األم ��ر ب�ح��اج��ة ال��ى
مراجعة أساليب النهوض بالتربية الوطنية ،ب��دءا باألسرة
واملدرسة وجميع األماكن واملؤسسات التي تجتذب الصغار،
ّ
وم��ا االرت�ف��اع امللحوظ في وتيرة العنف وتسلط األق��ران في
املدارس وخارجها اال تعبير مبكر وعميق عن هذه الحالة في
أسوأ أشكالها.
على صعيد مقابل ،نجد أن الفعاليات التي تقودها األجهزة
الرسمية ومؤسسات النفع العام ملعالجة ه��ذه األوض��اع بني
النشء تختزل في معظمها في إلقاء املحاضرات بمصاحبة
العروض املرئية وهذه تفيد صاحبها أدبيا ومعنويا وماديا
أك�ث��ر م��ن ال��ذي��ن يتلقونها .ع�ل��ى األق ��ل ه��ذه األداة التقليدية
الشائعة بحاجة الى مراجعة علمية تخبرنا عن حجم عوائدها

عبدالحميد علي عبدالمنعم
aa2monem@hotmail.com

التي ال نراها عندما يغادر الصغار مرحلة الطفولة ،منتقلني
الى الجامعات واملعاهد أو مواقع العمل.
وبالعودة الى نرجس الصغيرة ودرسها البسيط في الشكل،
والعميق في املضمون ،سنجد أن املدارس األجنبية في الكويت
ّ
تعنى كثيرا بالعمل التطوعي وتغذي دوما االهتمام بالقضايا
االنسانية ،باستخدام آليات مختلفة ،يدخل بعضها ضمن

يتداول الكثيرون هذه األيام ،بسبب األوضاع السياسية في
ال�ب�لاد ،مصطلح الباذنجانيني ،ه��ذا املصطلح أطلق مؤخرا
ع�ل��ى ن��وع�ي��ة معينة م�م��ن ي��دع��ون أن�ه��م س�ي��اس�ي��ون ،وعلى
م��ن ص�ن�ف��وا أنفسهم أن�ه��م إع�لام�ي��ون وخ �ب��راء ف��ي ال�ش��أن
السياسي .وراء هذا املصطلح قصة حدثت في عهد األمير
بشير الشهابي ،حاكم لبنان أث�ن��اء االح�ت�لال العثماني ،ال
نرى بأسا من نشرها ملن لم يقرأها.
فالشهابي قال لخادمه يوما :نفسي تشتهي أكلة باذنجان،
فقال الخادم :الباذنجان؟ بارك اهلل في الباذنجان ،هو أشهى
امل��أك��والت وس�ي��ده��ا :ل�ح��م ب�لا س�م��ن ،ي��ؤك��ل مقليا ،وي��ؤك��ل
م�ش��وي��ا وي��ؤك��ل محشيا وي��ؤك��ل م�خ�ل�لا .ف�ق��ال ال�ش�ه��اب��ي:
ولكني أكلته قبل أيام فنالني منه ألم في معدتي .فرد الخادم
ف��ورا :الباذنجان؟ لعنة اهلل على الباذنجان ،إن��ه ثقيل على
املعدة ،غليظ ،ينفخ البطن ،أس��ود الوجه ،تصدر عنه رائحة
كريهة .فقال له الشهابي :ويحك ،تمدح الشيء وتذمه في
وق ��ت واح� ��د! ف ��رد ال �خ ��ادم :ي��ا م� ��والي ،أن ��ا خ ��ادم ل��ك وليس
للباذنجان ،إذا قلت نعم ،فكان بها ،وإذا قلت ال ،فال.
وحصل أن رمى الخليفة العباسي املتوكل طائرا بسهم فلم
يصبه ،فقال له وزيره :أحسنت يا أمير املؤمنني .فنظر إليه
املتوكل ش��زرا ،وق��ال له :أتهزأ بي؟ فرد الوزير مرتعدا :لقد
أحسنت إلى الطائر يا موالي حني تركت له فرصة للحياة.
ف �م��اذا اس�ت�ف��اد األم �ي��ر بشير ال�ش�ه��اب��ي م��ن خ��ادم��ه ،وم��اذا
استفاد املتوكل من وزيره ،بل وماذا استفادت أمتاهما من
الباذنجانيني ،فهم لم ينفعوا يوما أي وطن ،ألنهم ال ينفعون
إال أنفسهم.
ول �ه��ذا ،ف�ش�ت��ان م��ا ب�ين م��ن يستعني ب��ال�ب��اذن�ج��ان�ي�ين وم��ن
يستعينون بالقوي األم�ين ،فقد س��أل عمر بن عبد العزيز
الحسن البصري :بمن أستعني على الحكم يا بصري؟ فرد
البصري قائال :يا أمير املؤمنني ،أما أهل الدنيا فال حاجة لك
بهم ،وأما أهل الدين فال حاجة لهم بك .فتعجب عمر بن عبد
العزيز ،وسأله :فبمن أستعني إذًا؟ قال :عليك بأهل الشرف،
فإن شرفهم يمنعهم من الخيانة.
***
في أتعس استجواب وأسوأ نتيجة ،كشف استجواب الوزيرة
جنان بو شهري عن الوجه القبيح والجانب املظلم للفساد
امل�س�ت�ش��ري ف��ي ال �ب�ل�اد ،ف�م��ع أن ك��ل م��ن ت��اب��ع االس�ت�ج��واب
وم�ح��اوره ،وردود ال��وزي��رة املدعمة بالوثائق وال��وق��ائ��ع ،كان
على يقني وقناعة بحسن أداء األخت جنان وحرصها على
امل��ال ال �ع��ام ،وص�ح��ة إج��راءات�ه��ا ض��د امل�ق��اول�ين ال��ذي��ن ك� ّ�ب��دوا
ال��دول��ة أم��واال عامة طائلة ،وتسببوا بضرر لكل م��ن سكن
هذه األرض ،إال أن من أسمتهم جنان بنواب املقاولني كانوا
لها باملرصاد.
ما أثار الغضب والريبة والشك واإلحباط أن هذا االستجواب
كشف عن قوة وهيمنة مصالح بعض املقاولني رغم اختالف
مشاربهم وتوجهاتهم ،وع��ن تخاذل حكومي ،وه��ذا تجلى
واض �ح��ا ف��ي ع��دد م��ن ت�س��اب�ق��وا ع�ل��ى التخلص م��ن وزي��رة
ح��اول��ت جهدها ان تسترد م��ا نهبه ال�ب�ع��ض ،فما ك��ان من
هؤالء إال أن وقفوا في وجهها ،كل يمثل جهته.
الوضع خطير لبلد يئن من الفساد والرشوة والتسيب ،ومن
نواب باذنجانيني.

املناهج ال��دراس�ي��ة ،وي�ك� ّ�رس بعضها اآلخ��ر ضمن األنشطة
الالصفية ،بل ويكون جانب منه جزءا من مسوغات التخرج
في نهاية املراحل املدرسية .وهو ما يجب أن توليه امل��دارس
�واز ،خ��اص��ة أن�ه��ا تضم معظم
الحكومية عنايتها بشكل م � ٍ
أبناء الكويت .والجمعيات الخيرية على اختالف عناوينها
ومنطلقاتها وذي� ��وع صيتها ف��ي ال��داخ��ل وال �خ��ارج م��دع��وة
للمشاركة بجهودها في هذا السياق بما تكتنزه من خبرات
وشبكة عالقات واسعة .كذلك ،فإن على املجتمع املدني ذي
الصلة بالطفولة مسؤولية كبيرة من جهة ابتداع آليات غير
تقليدية لتنمية ال�ح��س ال��وط�ن��ي ،يمكن أن ت�ك��ون م��ن بينها
استضافة ن��رج��س وزم�ي�لات�ه��ا ممن لديهن خ�ب��رات مبكرة
ّ
مشابهة ،الستعراضها في حلقات نقاشية ،تنظم لألطفال
ّ
وتحفزهم على االنخراط فيها.

اليت

األحد
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مايو كلينك

إذا أصابتك الحُ ّمى بعد «اللقاح» ..فهذا يعني أن جسدك بدأ في إنتاج األجسام المضادة

لقاح اإلنفلونزا ..درع تج ِّنبك المعاناة من «الفيروس»
يقيك الحصول على لقاح
اإلنفلونزا في األغلب من
اإلصابة بداء اإلنفلونزا ،ورغم
أن اللقاح ال يوفر دائما
الحماية الكاملة ،فإنه جدير
بالتطعيم به.
ويوفر لقاح اإلنفلونزا الجديد
حماية ضد ثالثة أو أربعة من
ّ
المتوقع
فيروسات اإلنفلونزا
تداولها في موسم اإلنفلونزا
ّ
سيتوفر
هذا العام ،كما
لقاح اإلنفلونزا بجرعات عالية
للبالغين من عُ مر  65عاماً فما
فوق.
اإلن� �ف� �ل ��ون ��زا ع � �ب� ��ارة ع� ��ن ع� � ��دوى ب��ال �ج �ه��از
ّ
ال �ت �ن��ف �س��ي ،ي �م �ك��ن أن ت �س� ّ�ب��ب م�ض��اع �ف��ات
خطيرة ،خاصة لدى األطفال الصغار وكبار
ال�س��ن واألش �خ��اص املصابني ب�ح��االت طبية
معينة.
ل�ق��اح��ات اإلن �ف �ل��ون��زا ،وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن أنها
ُ
غير َّ
فعالة بنسبة  100في املئة ،تعد أفضل
طريقة ملنع امل�ع��ان��اة الناجمة ع��ن اإلنفلونزا
وم �ض��اع �ف��ات �ه��ا .وت��وص��ي م��راك��ز مكافحة
األمراض والوقاية منها في الواليات املتحدة،
ب �ض��رورة تطعيم ك��ل م��ن يبلغ م��ن العمر 6
أشهر أو أكثر ضد اإلنفلونزا سنويًا.

متى يتوافر لقاح اإلنفلونزا؟
يصنع ل�ق��اح اإلن�ف�ل��ون��زا م��ن ق�ب��ل ال�ش��رك��ات
ّ
املصنعة الخاصة ،ويستغرق إنتاجه حوالي
س�ت��ة أش �ه��ر .يعتمد ت��واف��ر ل�ق��اح اإلن�ف�ل��ون��زا
على وقت اكتمال اإلنتاج ،ولكن بشكل عام،
تبدأ الشحنات في شهر أغسطس .ويجري
تشجيع األطباء واملمرضات على بدء تطعيم
ال�ج�م�ه��ور ف��ي أق ��رب وق��ت ممكن م��ن ت��واف��ر
لقاح اإلنفلونزا في مناطقهم.

أسبوعان لبناء المناعة
يستغرق األمر فترة تصل إلى أسبوعني
لبناء املناعة بعد تناول لقاح اإلنفلونزا،
ول �ك��ن ت�م�ك�ن��ك االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ال �ل �ق��اح،
حتى ل��و ل��م تتناوله إال بعد ب��دء موسم
اإلنفلونزا.

لماذا أحتاج ّ
تلقي اللقاح
كل عام؟
ّ
تتطور
نظرًا إل��ى أن فيروسات اإلنفلونزا
ب �س��رع��ة ك �ب �ي��رة ،ف �ق��د ال ي �ح �م �ي��ك ال �ل �ق��اح
ال ��ذي تلقيته ال �ع��ام امل��اض��ي م��ن اإلص��اب��ة
ب �ف �ي��روس��ات ه� ��ذا ال � �ع ��ام .ي �ج ��ري إص� ��دار
لقاحات جديدة لإلنفلونزا كل عام ملواكبة
�ات اإلن �ف �ل��ون��زا ال�س��ري�ع��ة ال�ت�ك� ُّ�ي��ف.
ف �ي��روس� ّ
عندما تتلقى اللقاحُ ،ينتج جهازك املناعي
أجساما مضادة لحمايتك من الفيروسات
ال �ت��ي ف �ي��ه .ل �ك��ن ق ��د ت�ن�خ�ف��ض م�س�ت��وي��ات
األج �س��ام امل �ض��ادة م��ع ّم��رور ال��وق��ت ،وه��ذا
سبب آخر يستدعي تلقي لقاح اإلنفلونزا
كل عام.

 6خطوات..
لتحمي نفسك
من اإلنفلونزا

اإلنفلونزا ..عدوى بالجهاز
ُّ
التنفسي يمكن أن تس ِّبب
مضاعفات خطيرة

ل� �ق ��اح اإلن� �ف� �ل ��ون ��زا ه ��و أف� �ض ��ل دف ��اع
ضد اإلنفلونزا ،ولكن هناك خطوات
إض��اف�ي��ة يمكنك ات �خ��اذه��ا لحمايتك
من اإلنفلونزا والفيروسات األخ��رى؛
تتضمن هذه الخطوات ما يلي:
 - 1اغ� �س ��ل ي ��دي ��ك ج � �ي � �دًا ،وب �ش �ك��ل
متكرر باملاء والصابون.
 - 2اس �ت �خ � ِ�د ِم امل �ط � ِّ�ه ��رات ال�ك�ح��ول�ي��ة
على ي��دي��ك ف��ي ح��ال��ة ع��دم ت��واف��ر امل��اء
والصابون.
َّ
 - 3تجن ْب ملس عينيك أو أنفك أو فمك،
ْإن أمكن.
َّ
 - 4تجن ِب املناطق امل��زدح�م��ة عندما
ت �ك��ون اإلن �ف �ل��ون��زا أك �ث��ر ان �ت �ش��ارًا في
منطقتك.
َ
�ادات الصحية الجيدة.
س ال�ع� ِ
�ار ِ
 - 5م� ْ ِ
�در وف �ي��ر م��ن ال �ن��وم،
اح �ص��ل ع�ل��ى ق� � ٍ
س التمارين الرياضية بانتظام،
ومار ِْ
ِ
ً
وت� �ن � َ�اول ك�م�ي��ة وف �ي��رة م��ن ال �س��وائ��ل،
ْ
ْ
ِّ
وت �ن� َ�اول وج�ب��ات مغذية ،واع�م��ل على
إدارة الضغوط.
 - 6ي� �م� �ك ��ن أي � �ض� ��ًا م � �ن ��ع ان� �ت� �ش ��ار
اإلنفلونزا عن طريق البقاء في املنزل
ُ
ص ْب َت باملرض.
إذا أ ِ

فيروسات اإلنفلونزا تتطوَّ ر
بسرعة كبيرة ..لذلك
تحتاج التطعيم سنويا ً
ّ
مهم للنساء
«التطعيم»
الحوامل وكبار السن
واألطفال الصغار
«السكري» و«الربو»..
يزيدان من خطورة
مضاعفات اإلنفلونزا
إذا كنت تعاني حساسية
ضد البيض ..فال تأخذ
«اللقاح»
ال يوصى بلقاح اإلنفلونزا
األنفي لألطفال تحت سن
عامين ..وكبار السن
من الذي يجب عليه الحصول
على مصل اإلنفلونزا؟
ُ
توصي مراكز مكافحة األمراض بلقاح
اإلن �ف �ل��ون��زا ال �س �ن��وي ل�ك��ل م��ن ي�ب�ل��غ من
ال�ع�م��ر  6أش�ه��ر أو أك �ث��ر .ي�ع��د التطعيم
م �ه� ّ�م��ًا ،خ �ص��وص��ًا ل�لأش �خ��اص األك�ث��ر
ُع ��رض ��ة مل �ض��اع �ف��ات اإلن �ف �ل��ون��زا ،وم��ن
بينهم:
 - 1النساء الحوامل.
 - 2كبار السن.
 - 3األطفال الصغار.
م��ن أج��ل حماية كاملة ق��د يحتاج األط�ف��ال،
ال ��ذي ��ن ت� �ت ��راوح أع �م��اره��م ب�ي�ن  6أش �ه��ر و8
س �ن��وات ،ج��رع�ت�ين م��ن م�ط�ع��وم اإلن �ف �ل��ون��زا،
تفصل بينهما أربعة أسابيع .أظهرت دراسة
أج��ري��ت ع��ام  ،2017أن تلقي امل�ط�ع��وم يقلل
بشكل كبير من خطر وفاة األطفال الناتجة
عن اإلصابة باإلنفلونزا.
ق��د ت��زي��د ال �ح��االت ال�ط�ب�ي��ة امل��زم �ن��ة أي�ض��ًا
م��ن خ�ط��ورة مضاعفات اإلنفلونزا .ومن

أمثلتها:
■ الربو.
■ مرض السرطان وعالجه.
■ داء االنسداد الرئوي املزمن.
■ التليف الكيسي.
■ داء السكري.
■ ف�ي��روس نقص املناعة البشرية (/)HIV
مرض اإليدز (.)AIDS
■ أمراض الكلى أو الكبد.
■ ّ
السمنة.

من الذي يجب عليه عدم
تناول حقنة اإلنفلونزا؟

ّ
راج��ع طبيبك قبل تلقي لقاح اإلنفلونزا،
إذا:
 - 1ك �ن��ت ت �ع��ان��ي ح�س��اس�ي��ة ض��د ال�ب�ي��ض.
تحتوي معظم أنواع لقاحات اإلنفلونزا على
كمية صغيرة من بروتني البيض.
 - 2ك ��ان ل��دي��ك رد ف�ع��ل ح ��اد ت �ج��اه تطعيم
إنفلونزا سابق.

حُ َقن أو رذاذ أنفي
س�ي�ك��ون َ ل �ق��اح اإلن �ف �ل��ون��زا م�ت��اح��ا على
شكل ُحقن أو رذاذ أنفي .في السنوات
األخ � �ي� ��رة ،ظ� �ه ��رت م� �خ ��اوف ب� ��أن ل �ق��اح
الرذاذ األنفي املخصص لإلنفلونزا غير
ف� ّ�ع��ال ،بما يكفي ض��د أن��واع ّ
معينة من
ّ
اإلن �ف �ل��ون��زا .م��ن امل �ت��وق��ع أن ي�ك��ون لقاح
ال� ��رذاذ األن �ف��ي أك�ث��ر ف�ع��ال�ي��ة ف��ي موسم
/2019 .2020
وق��د ج��رت امل��واف�ق��ة على لقاح ال ��رذاذ األنفي
ل�لأش�خ��اص ال��ذي��ن ت �ت��راوح أع �م��اره��م ب�ين 2
و 49عاما.
ال ُي َ
نصح بلقاح اإلنفلونزا األنفي ملن يلي:
 - 1األطفال تحت سن عامني.
 - 2البالغني في سن  50عامًا فما فوق.
 - 3النساء الحوامل.
 - 4األط� �ف ��ال ب�ي�ن ع��ام�ي�ن و 17ع��ام��ا ال��ذي��ن
ي�ت�ن��اول��ون األس �ب��ري��ن أو دواء ي�ح�ت��وي على
الساليسيالت.
 - 5األفراد املصابني بضعف أجهزة املناعة.

آثار جانبية محتملة بعد تلقي «اللقاح»
األع� ��راض ن ��ادرة ومعظمها موضعية م�ث��ل االح �م��رار ،ال �ت��ورم،
الحساسية مل��دة  1-2أي��ام .اح�م��رار ف��ي العينني ،ت��م اإلب�ل�اغ عن
ح ��دوث ال�س�ع��ال وب�ح��ة ال �ص��وت ف��ي ال�ع��دي��د م��ن ال ��دراس ��ات في

الساعات الـ 24األولى بعد اعطاء التطعيم ،ولكن معظمها كانت
خفيفة جدا وزالت من دون عالج .رد الفعل األكثر شيوعا بعد
التطعيم املضعف هو احتقان األنف أو سيالنه .

النساء ..مع َّرضات لالكتئاب أكثر من الرجال
د .والء حافظ
عن زيادة نسبة اإلصابة بمرض االكتئاب
ل��دى النساء عن ال��رج��ال ،قامت مجموعة
م��ن الباحثني ف��ي جامعتي ل�ن��دن وكوين
م��اري في لندن ،بدراسة شملت أكثر من
 20ألف شخص بالغ .نشرت نتائجها في
مجلة «كوميونتي هيلث».
وفي مقابلة نشرتها صحيفة االندبندنت
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة م��ع ج�ي��ل وي �س �ت��ون -رئيسة
املجموعة البحثية -أشارت الى أن الدراسة
اع �ت �م��دت ع �ل��ى أداة امل�ل�اح �ظ��ة وامل �ت��اب �ع��ة
ال � ��دوري � ��ة ل �ط �ب �ي �ع��ة ع �م��ل امل� �ش ��ارك�ي�ن ف��ي
العينة البحثية ،ووجدوا أن أعراض مرض
ً
االكتئاب تظهر أوال لدى النساء العامالت
عن الرجال ،خصوصا أن النساء -بصفة
خ ��اص ��ة األم � � �ه � ��ات -ي ��واج� �ه ��ن ض �غ��وط��ًا
ويتحملن أع�ب��اء تتزايد م��ع م��رور الوقت،
ن�ت�ي�ج��ة امل �س��ؤول �ي��ات امل �ت��ول��دة ع��ن الجمع
ب�ين س��اع��ات العمل الطويلة أو– أحيانا-
غير املنتظمة املدفوعة األج��ر ،والواجبات
امل�ن��زل�ي��ة ورع��اي��ة األط �ف��ال غ�ي��ر امل��دف��وع��ة
األجر.
وأوجدت الدراسة أن النساء الالئي يعملن
أكثر من  55ساعة أسبوعيًا لديهن أعراض
اكتئاب؛ مثل الشعور بتدني القيمة الذاتية،
أو عدم القدرة على أداء أي نشاط أو عمل،
بنسبة  %7.3ع��ن ه ��ؤالء ال�لائ��ي يعملن

وف �ق��ًا ل �س��اع��ات ال �ع �م��ل ال �ق��ان��ون �ي��ة وال �ت��ي
تتراوح من  35إلى  40ساعة أسبوعيًا.
كما أوضحت أن الرجال يميلون إلى العمل
لساعات أطول في الوظائف مدفوعة األجر
م�ق��ارن��ة ب��ال�ن�س��اء .ول��وج��ود األط �ف��ال آث��ار
أخ ��رى مختلفة ف��ي طبيعة ع�م��ل ك��ل من
امل ��رأة وال��رج��ل م�ع��ًا ،ح�ي��ث تميل األم�ه��ات

إلى العمل لساعات أقل من ه��ؤالء الالئي
لم ينجنب بعد ،بينما من املحتمل أن يعمل
اآلب��اء ساعات أكثر من هؤالء الذين ليس
لديهم أطفال.
وأف��ادت الدراسة أيضا بأن النساء الالئي
يعملن في معظم عطالت نهاية األسبوع
يملن إل��ى العمل ف��ي وظ��ائ��ف ق�ط��اع تقدم

ال �خ��دم��ات ذات األج ��ور امل�ن�خ�ف�ض��ة ،وه��ذا
يسهم في زيادة أعراض االكتئاب بنسبة
 %4.6مقارنة بالنساء الالئي يعملن في
أيام األسبوع فقط.
ع�ل��ى ص�ع�ي��د آخ ��ر ،أش� ��ارت ال ��دراس ��ة إل��ى
أن هناك ع��ددا من الرجال املشاركني في
الدراسة يقومون بأعمال منزلية ويرعون
أط�ف��ال�ه��م ،ول�ك��ن بنسبة أق��ل م��ن ال�ن�س��اء.
والتفسير املحتمل لذلك يتمثل في حقيقة
أن ال��رج��ال يميلون أك�ث��ر م��ن ال�ن�س��اء إلى
العمل وكسب النقود ،ولذلك ربما ينظرون
إلى ساعات العمل الطويلة وغير املنتظمة
ع�ل��ى أن �ه��ا ت�س�ت�ح��ق ب ��ذل م�ج�ه��ود وع�م��ل
تضحيات أكبر.
وحذرت نتائج الدراسة من زيادة اإلجهاد
الوظيفي بني العاملني من الرجال والنساء،
والذي قد ينشأ نتيجة وجود اختالل بني
م �ق��دار ال�ج�ه��د ال ��ذي ي�ب��ذل��ه ال�ع��ام��ل وقيمة
امل �ك��اف��آت وم� �ق ��دار ال ��دع ��م ال � ��ذي يحصل
عليه ب��امل�ق��اب��ل ،األم ��ر ال ��ذي ت�ك��ون ل��ه آث��ار
سلبية على سلوكه ومواقفه تجاه مهامه
ً
ال��وظ�ي�ف�ي��ة ،ف �ض�لا ع��ن ال�ض�غ��ط النفسي
الذي قد يسببه.
وعليه ،دعا الباحثون إلى تقديم دعم أكبر
ل�ل�ن�س��اء ال�لائ��ي يعملن ل �س��اع��ات ط��وي�ل��ة،
س��واء ك��ان نفسيًا أو م��ادي��ًا ألن ذل��ك من
ش��أن��ه افسهام ف��ي تقليل ظ�ه��ور أع��راض
مرض االكتئاب لديهن.

 - 6األط �ف��ال م��ن ع�م��ر ع��ام�ين إل ��ى  4أع ��وام
الذين أصيبوا بالربو أو الصفير خالل االثني
عشر ً
شهرا املاضية.

ه��ذا ،ف��إن حقنة ال��وق��اي��ة م��ن اإلن�ف�ل��ون��زا التي
أخذتها ستكون أق��ل فاعلية ،لكنها ال ت��زال
تقدم بعض الحماية.

هل يمكن أن يصيبني اللقاح
باإلنفلونزا؟

أمرض أخرى

ال يمكن ل�ل�ق��اح اإلن�ف�ل��ون��زا أن يصيبك بها.
ولكن ربما تصيبك أع��راض تشبه أع��راض
اإلنفلونزا ،رغم الحصول على تطعيم الوقاية
من اإلنفلونزا ألسباب عدة ،منها:

االستجابة للقاح
ي �ش �ع��ر ب �ع��ض ال� �ن ��اس ب ��أل ��م ف ��ي ال �ع �ض�لات
والحمى ليوم أو يومني بعد أخذ لقاح الوقاية
ّ
جانبيا
م��ن اإلن�ف�ل��ون��زا .فقد ي�ك��ون ه��ذا أث��را
إلنتاج جسدك األجسام املضادة الوقائية.
ن ��اف ��ذة األس� �ب ��وع�ي�ن .ي �س �ت �غ��رق األم � ��ر نحو
أس�ب��وع�ين ليكتمل ت��أث�ي��ر حقنة اإلن�ف�ل��ون��زا.
إذا تعرضت ل�ف�ي��روس اإلن�ف�ل��ون��زا قبل هذه
ُ
املدة بوقت قصير أو خاللها ،فربما تصاب
بالعدوى.

فيروسات اإلنفلونزا
غير مطابقة
كانت فيروسات اإلنفلونزا املستخدمة للقاح
في بعض األع��وام غير مطابقة للفيروسات
املنتشرة خ�لال موسم اإلنفلونزا .إذا حدث

ي �ن �ت��ج ع ��ن ال �ك �ث �ي��ر م ��ن األم � � ��راض األخ � ��رى،
م�ث��ل ن��زل��ة ال �ب��رد ال �ع��ادي��ة ،أع� ��راض مشابهة
ألعراض اإلنفلونزا؛ لذا قد تعتقد أنك مصاب
ب��اإلن �ف �ل��ون��زا ،ب �ي �ن �م��ا أن� ��ت ل �س��ت ك ��ذل ��ك ف��ي
الحقيقة.

ما نوع الحماية التي يقدمها
لقاح اإلنفلونزا؟
يمكن أن يتفاوت مفعول لقاح اإلنفلونزا.
ُيعد لقاح اإلنفلونزا أكثر فعالية بشكل
ًّ
ع ��ام ب�ي�ن األش �خ��اص األص �غ��ر س��ن��ا من
 65سنة .ق��د يكتسب بعض األشخاص
ًّ
األك �ب��ر س��ن��ا وب �ع� ً�ض امل �ص��اب ّ�ين ب�ح��االت
طبية معينة مناعة أقل بعد تلقي مطعوم
اإلنفلونزا.
من خالل تحليل الدراسات السابقة ،تبينّ أن
لقاح اإلنفلونزا ،في املتوسطّ ،
فعال بنسبة
 50%إلى  60%تقريبا بالنسبة للبالغني بني
ِس��ن  18و  64سنة .في بعض األح�ي��ان ،قد
يكون اللقاح أقل فعالية.
وح� �ت ��ى ع �ن��دم��ا ال ي �ن �ج��ح ال� �ل� �ق ��اح ف ��ي م�ن��ع
اإلنفلونزا بالكامل ،فإنه ق��د يقلل م��ن شدة
مرضك وخطر إصابتك باملضاعفات.

مايو كلينك
اصفرار الجلد والعينين..
من أعراض سرطان األوعية الصفراوية
ي�ت�ك� ّ�ون س��رط��ان ال �ق �ن��وات ال �ص �ف��راوي��ة ،في
األن��اب �ي��ب ال��رف �ي �ع��ة ،ال �ت��ي ت�ح�م��ل ال �ع �ص��ارة
الصفراوية الهضمية من خ�لال الكبد .هو
ش�ك��ل ن ��ادر م��ن ال �س��رط��ان غ�ي��ر أن��ه ّ
يتميز
بالعدائية.

األع � � ��راض :ت�ت�ض�م��ن األع� � ��راض اص �ف��رار
الجلد والعينني (اليرقان) ،والحكة الجلدية
الشديدة ،وابيضاض لون البراز.
ً
ط��رق ال �ع�لاج :ق��د يشمل ك�ل�ا م��ن :ال�ع�لاج
الجراحي والكيماوي ،واإلشعاعي.

الم ّخية»
دراسات :تؤدي إلى تآكل «القشرة ُ

آثار كارثية على الدماغ..
من مشاهدة األفالم اإلباحية
أحمد بدر
َّ
ح��ذرت باحثة في علم األعصاب بجامعة
الفال الكندية ،من آثار كارثية في الدماغ،
ي�م�ك��ن أن ت �ق��ود إل �ي �ه��ا م �ش��اه��دة األف�ل�ام
اإلباحية ،حيث أكدت الباحثة أن هذا العمل
منطقة مهمة في الدماغ،
قد يؤدي إلى تآكل ُّ
ووضعها في حالة تقلص .ووفق صحيفة
ديلي ميل البريطانية ،فإن الباحثة كشفت
ع� ��ن دراس � � � ��ات أظ � �ه� ��رت أن األش� �خ ��اص
البالغني ،الذين يشاهدون األفالم اإلباحية

يصابون في أحيان كثيرة بأضرار بالغة
ّ
ف��ي ال �ق �ش��رة امل��خ �ي��ة ق�ب��ل ال�ج�ب�ه�ي��ة ،وه��ي
منطقة ال��دم��اغ ال�ت��ي تتحكم ف��ي األخ�ل�اق
وقوة اإلرادة والسيطرة على النفس ،وهي
م�ن�ط�ق��ة ال ت�ت�ط��ور ب�ش�ك��ل ك��ام��ل إال بعد
ان�ت�ه��اء مرحلة ال�ب�ل��وغ .وق��ال��ت الصحيفة:
إن األبحاث تشير إلى أن األفالم اإلباحية
ّ
تتسبب ف��ي م�ع��ان��اة املستخدمني من
ق��د
خ�ل��ل ف��ي امل�ش��اع��ر وال ��دواف ��ع ،وه��و م��ا قد
ي��ؤدي إل��ى سلوك مغاير وق��رارات سلبية
أو سيئة.
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ثقافة

إذا غفل الفنان عن المتغيرات حوله ..فسيندثر

الفرج :سعود السنعوسي مكسب كبير للمسرح الكويتي
محمد علي

يستعد الفنان القدير سعد الفرج لمواجهة الجمهور من
على مسرح الدراما بمركز الشيخ جابر األحمد الثقافي ،وذلك
بمسرحية «نيو جبلة» ،خالل الفترة من  4إلى  14ديسمبر
المقبل ،والمسرحية التي كتب أحداثها الروائي سعود
السنعوسي ،ويخرجها جوليان ويبر ،تشهد مشاركة نخبة
من الفنانين :عبدالرحمن العقل ،وزهرة الخرجي ،وعبير
أحمد ،وعبدالله الخضر ،وحبيب جمعة ،وزينب مروان ،ووالء
الصراف ،ونسرين سروري ،ويونس الشرهان.
أبو بدر تحدث لـ سبقلا عن مالمح عودته
للمسرح ،معربًا ع��ن سعادته بالتعاون مع
مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي ،مؤكدا
أنه بمنزلة مركز إشعاع ثقافيّ ،
وثمن الفرج
فكرة «نيو جبلة» ،التي سطر أحداثها الكاتب
سعود السنعوسي ،معتبرا ان السنعوسي
يعد مكسبًا كبيرًا للمسرح.
وقال الفرج« :أتمنى أن يستمر سعود في رفد
املسرح الكويتي بالعديد من األع�م��ال ،كونه
ً
مثاال للعناصر الشابة الطموحة واملجتهدة،
وسعيد باملشاركة في عمل من تأليفه».

النهج نفسه
وتابع :مؤمن بأن سعود ككاتب يسير على
النهج نفسه ،ال��ذي التزمت به في مسرحية
«ال �ك��وي��ت س�ن��ة  ،»2000وح�ت��ى ي��وم�ن��ا ه��ذا،
ال �س �ن �ع��وس��ي ك �م��ؤل��ف ن �ق��ل ب �ط��ل ع�م�ل��ه في
مسرحية «نيو جبلة» إل��ى مكان آم��ن ،حيث

غ��ادر ه��ذا الرجل كوكب األرض متجهًا إلى
املريخ بعد حادثة كونية كبيرة َّ
تسببت بدمار
األرض ،وت�ب��دأ ال�ه�ج��رات الجماعية م��ن دول
العالم األول إلى كوكب املريخ ،وتتسلل عائلة
كويتية واح��دة معهم في املركبة الفضائية.
أما بقية مواطني الكويت ودول العالم الثالث
فيهاجرون إل��ى كوكب زح��ل ،وبعد سنوات
م ��ن ان �ت �ق��ال ال �ب �ش��ر م ��ن األرض ا َّمل�ش�ت�ع�ل��ة
بالحرائق إلى الكوكب الجديد ،تتحقق العدالة
االجتماعية ورفاهية العيش بني البشر.
وحول أبعاد الشخصية التي يجسدها الفرج
ي��وض��ح« :رج ��ل م��ؤم��ن بتعصب بمعتقداته
رغ��م ما يتعرض له من ضربات في الحياة
ليصحح مساره ،ولكن العند يسيطر عليه،
وفي نهاية املطاف يستسلم».

ّ
التعلم
يحب
وأكد الفرج ان الدور الذي يجسده ال يتقاطع

سعد الفرج

سعود السنعوسي

م��ع شخصيته ف��ي الحقيقة ،وق ��ال« :إن أي
م�ج��ال يعمل فيه اإلن �س��ان ،يجب أن يواكب
املتغيرات التي تطرأ عليه ،وأن يتعلم حتى من
األصغر منه» ،موضحا «ألن لكل زمان دولة
ورجال ،وإذا لم يستدرك اإلنسان وينتبه الى
م��ا حوله م��ن متغيرات فسيندثر ويختفي،
لذلك أحب كل ما هو جديد وأحب أن أتعلم».
وأشاد أبو بدر بالتعاون مع املخرج اإلنكليزي
جوليان ويبر ،موضحا «تعاونت مع (انكليز)
ف��ي التلفزيون ،وذل��ك خ�لال الستينات ،ومع
مخرجني أميركيني في السبعينات ،الغريب
أن االن�ك�ل�ي��ز دائ �م��ا م��ا ي�ت�م�س�ك��ون بعملهم
وع��ادات �ه��م وت�ق��ال�ي��ده��م ،وامل �خ��رج اإلنكليزي
وي�ب��ر يعلمنا ويتعلم م�ن��ا» ،م��ؤك��دا أن «نيو
جبلة» عمل جاد كوميدي ،وفيه لون وأسلوب
جديدان على املسرح في الكويت ،مع إمكانات

مركز جابر ،مطالبًا العاملني في املجال الفني
بمشاهدة املسرحية ليروا الشعاع املسرحي
الجديد الذي سينطلق من مركز جابر.

مواقع التواصل
وت �ط��رق �ن��ا خ�ل�ال ح��دي�ث�ن��ا م ��ع أب ��و ب ��در إل��ى
م��دى مواكبته مل��واق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي،
فقال« :أتابع كل ما هو جديد ،ال سيما عبر
مواقع التواصل االجتماعي ،يجب أال يتوقف
اإلن �س��ان ف��ي امل�ع��رف��ة ع�ن��د ح��د م�ع�ين ،وإن�م��ا
ينفتح على كل ما هو جديد ويتابع ويرصد،
على سبيل املثال عندما أسافر إلى الخارج
أح � ��رص ع �ل��ى م �ش��اه��دة اع� �م ��ال م�س��رح�ي��ة
جديدة ،واصطحب أبنائي وأحفادي ليتعلموا
مما يشاهدونه».

وسيط أكثر مرونة لكنه ليس بديالً

َّ
معقدة تكشفها ُمؤ ِّرخة فرنسية
عَ القات

الكتاب الصوتي ..ال منافسة مع الورقي
القاهرة – أحمد يوسف

سنوات قليلة هي عمر الكتاب
الصوتي كوسيط قرائي جديد
في العالم العربي بعد وجوده
في دول عدة حول العالم ،لكنه
حظي بنجاح كبير خاصة بين فئة
الشباب مع تلبيته لمتطلباتهم
في ظل ضيق الوقت المتاح
لقراءة كتاب الذي أصبح كاف ًيا
لسماعه ،ورأينا صعود عدة
منصات للكتب الصوتية في
الوطن العربي بينها «كتاب
صوتي» و«ستوريتل».
يقول أحمد رويحل مدير العمليات في منصة
«ك�ت��اب ص��وت��ي» ل�ـ سبقلا إن الفكرة ب��دأت في
ال�س��وي��د م��ن خ�ل�ال سباستيان ب��ون��د ،مؤسس
املنصة ،وه��و مستشار ُإلح��دى شركات الكتب
ال�ص��وت�ي��ة ه �ن��اك ،ح�ي��ث ط�ل��ب م�ن��ه ك�ت��ب صوتية
باللغة العربية إلح��دى امل��دارس ،وبعد البحث لم
يجد ما يبحث عنه فقرر تدشني منصة للكتب
الصوتية العربية في  ،٢٠١٦ومنذ ذلك وحتى اآلن
أصبحت منصة «كتاب صوتي» املنصة العربية
ّ
الرائدة في هذا املجال .يوضح رويحل أن الكتاب
الصوتي يمر بعدد من املراحل ،تبدأ أوال باختيار
الكتاب الذي يناسب محتواه النشر الصوتي ،ثم
تأتي مرحلة التعاقد على حقوق النشر إما مع
الناشر أو الكاتب بحسب من يمتلكها ،ثم تأتي
امل��رح�ل��ة األه��م وه��ي إن�ت��اج ال�ك�ت��اب ال�ص��وت��ي من
خالل اختيار الراوي املناسب للمحتوى.

انتشار عابر للحدود

منصات عربية

وع ��ن ال �ق��رص �ن��ة ال �ت��ي ت �ه��دد أي م �ش��روع
ت�ك�ن��ول��وج��ي ،ي��ؤك��د أح �م��د روي �ح��ل ،أن ��ه ال
أح� ��د ي�س�ت�ط�ي��ع ت �ن��زي��ل ال �ك �ت��ب ال�ص��وت�ي��ة
م��ن ع�ل��ى امل�ن�ص��ة ل�ك��ن ه�ن��اك ط��رق أخ��رى
للحصول على املحتوى الصوتي بشكل
غير مشروع ،وال نستطيع وقفها مسبقا،
ولهذا هناك فريق للمتابعة يتتبع املحتوى
املسرب ويجري اإلبالغ عنه لحذفه تماما.
ويضيف أن الكتاب الصوتي ليس منافسا
للورقي لكنه مكمل له ،والكتاب الورقي ال
غنى عنه وه��و الباقي وليس هناك كاتب
ي �ع �ت��ز ب �ك �ت��اب��ه ف ��ي ش �ك��ل ص ��وت ��ي ف �ق��ط،
ف��ال�ك�ت��اب ال��ورق��ي ه��و األص ��ل ال ��ذي يبقى
وي� ّ
�ورث ،لكن الكتاب الصوتي هو وسيلة
أس �ه��ل مل ��ن ه ��م ال ي� �ق ��رؤون أو م ��ن ليس
ل��دي�ه��م وق ��ت ل �ل �ق��راءة ،وال �ك �ت��اب ال�ص��وت��ي
ي �س��اع��د ع �ل��ى ان� �ت� �ش ��ار ن �ظ �ي��ره ال ��ورق ��ي
محدود االنتشار والتوزيع وهي مشكلته
الرئيسية ،فالكتاب الصوتي حقق املرونة
في أسلوب وكيفية القراءة.

وي �ش �ي��ر م ��دي ��ر ع �م �ل �ي��ات امل �ن �ص��ة إل � ��ى أن �ه��م
توسعوا في اإلنتاج إلى جانب الكتب الصوتية،
فهناك ملخصات الكتب ،وكذلك كتب أنتجت
خصيصا للنشر الصوتي ،وكذلك البودكاست
إلى جانب مشاريع مستقبلية للنشر الصوتي
ً
موضحا« :لدينا
ألي محتوى عربي معرفي،
ن �ح��و م �ل �ي��ون ت�ح�م�ي��ل ل�ت�ط�ب�ي��ق امل �ن �ص��ة وم��ن
ً
شهريا خارج
 ١٢٠إلى  ١٥٠مستخدم نشط
املشتركني بانتظام وعددهم سري لكن هناك
زيادة بنحو  ٤٠%في االشتراكات كل شهر».
ويؤكد أحمد رويحل ،أنه لم يكن لسوق الكتاب
ً
تقريبا قبل  3سنوات،
الصوتي العربي وجود
لكن مع دخول املنصة حققت انتعاشة في هذا
السوق بانطالق منصات موازية حققت هذا
الزخم.

رواج عالمي

منصة «س�ت��وري�ت��ل  »Storytelتأسست في
عام  2005وهي شركة عاملية رائدة في مجال
الكتب الصوتية والكتب اإللكترونية في شمال

أوروب � ��ا وم �ق��ره��ا ال��رئ �ي �س��ي ف��ي س�ت��وك�ه��ول��م
ب��ال �س��وي��د ،وه ��ي ت�ع�م��ل ف��ي  20س��وق��ًا ح��ول
العالم ومنها اإلم ��ارات العربية لخدمة الوطن
العربي قبل نحو سنتني ،حيث توفر إمكانية
االستماع وقراءة كتب غير محدود ألكثر من
 200ألف كتاب على مستوى عاملي.
 50أل ��ف ع �ن��وان ب��ال�ل�غ��ة اإلن�ج�ل�ي��زي��ة ،ت��وف��ره��ا
املنصة لقراء املنطقة العربية ،ونحو ألف عنوان
ب��ال�ل�غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ،ب�م�ع��دل إن �ت��اج ن�ح��و  3كتب
يوميا.
عمار مرداوي ،املدير اإلقليمي للمنصة ،يقول
إن الكتب الصوتية تشهد رواج ��ا ف��ي العالم
كله ونمو يتجاوز في نسبته الكتب الورقية،
ً
مشيرا إلى أن معدل النمو في الكتب الصوتية
خ�ل�ال ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة ب �ل��غ  %20م�ق��اب��ل
 %3ف�ق��ط ن �م� ً�وا ف��ي ال�ن�ش��ر ال ��ورق ��ي ،م�ش�ي� ً�را
إل ��ى اخ� �ت�ل�اف ال �ف �ئ��ات ال �ع �م��ري��ة امل �ق �ب �ل��ة على
الكتب الصوتية عربيا عن عامليا ففي الوطن
ال�ع��رب��ي ن�ج��د ال�ش�ب��اب ه��م األك �ث��ر إق �ب��اال على
هذا الوسيط ،بينما تقع أعمار جمهور الكتاب
الصوتي عامليا فوق األربعني.

«الورقي» هو األساس
ساعات طويلة مهدرة يوميا يحاول القراء
اس�ت�غ�لال�ه��ا ف��ي ال� �ق ��راءة م��ن خ�ل�ال وس�ي��ط
مرن كما هي الكتب الصوتية ،هكذا أوضح
ع��دد م��ن ال �ق��راء ل�ـ سبقلا ،حيث أوض�ح��وا
أن الكتب الصوتية تمكنهم من االستفادة
م��ن س��اع��ات ط��وي�ل��ة ف��ي ال�ق�ي��ادة م��ن العمل
وإليه أو في زحام املواصالت أو في أوقات ال
تكون األجواء مناسبة لكتاب ورقي ،الكتاب
الصوتي يكون أفضل م��ن ضياع ساعات
طويلة دون جدوى.

كتابه «ذاكرة وطن» ّ
يوثق تاريخها وإنجازاتها

كامل العبدالجليل :المكتبة العامة ..مهمشة
مهاب نصر
بخط رشيق بالغ اإلتقان والرهافة سطر د.
كامل العبد الجليل ،األم�ين العام للمجلس
ال��وط�ن��ي للثقافة ،وم��دي��ر املكتبة الوطنية،
إهداءه لي نسخة من كتابه الجديد «ذاكرة
وط� � ��ن» ال� � ��ذي ص � ��در ف ��ي ط �ب �ع��ة م �ص��ورة
مدعومة بوثائق وإحصاءات مهمة .الكتاب
يحكي ق�ص��ة امل�ك�ت�ب��ة ،ورح�ل�ت�ه��ا م�ن��ذ ع��ام
 ،1923أي م �ن��ذ ال ��رب ��ع األول م ��ن ال �ق��رن
امل��اض��ي ،ودالل ��ة ه��ذه ال�ن�ش��أة امل�ب�ك��رة على
ع �م��ق ف �ه��م األج� �ي ��ال ال �س��اب �ق��ة ل �ض ��رورات
االطالع على املعارف املتنوعة ،وفهم العالم
املحيط رغم الصعوبات التي كانت تكتنف
ذلك آنئذ ،وبساطة املوارد املالية قبل حلول
زمن النفط.
العبد الجليل بدأ رحلة تدوين الكتاب منذ
أك�ث��ر م��ن ع��ام�ين ،لكن ال�ف�ك��رة ،بحسب ما
صرح لي ،بزغت منذ تولى منصبه مديرا
للمكتبة الوطنية .قال العبدالجليل إنه تولد
لديه شعور بعظمة ه��ذا ال�ص��رح ودالالت��ه،
وراح يبحث ف��ي ت��اري��خ ن�ش��أت��ه وت�ح��والت��ه
ودوره االجتماعي والسياسي والثقافي.
«حق املكتبة مهضوم» ،هكذا يصرح مدير

كامل العبدالجليل

غالف الكتاب

املكتبة الوطنية ،مقارنا وضعها بمؤسسات
ثقافية أخ��رى ،ومؤكدا على دوره��ا ال�لازم
في عملية التنمية .تحوي املكتبة كنوزا من
املخطوطات وال��وث��ائ��ق وال�ص��ور واملؤلفات
املهمة ،لكن دوره��ا ،بحسب العبد الجليل،
مهمش لألسف .يؤكد العبدالجليل على أن

املكتبة يجب أن يكون لها دورها في عملية
التعليم والبحث العلمي .يحكي الكتاب عن
نشأة املكتبة األهلية ثم ضم الحكومة لها
في الثالثينات من القرن املاضي ،ثم اتساع
نطاقها لتصبح لها ف��روع في كل املناطق
في الكويت ،مع بقاء املكتبة الرئيسية التي

ملصق المسرحية

أصبحت «املكتبة الوطنية».
يتمنى العبد الجليل أن يزيد عدد مرتادي
املكتبة وأن يتخذها طالب املعرفة والعلوم
وأجهزة التخطيط مصدرا ومرجعا التخاذ
القرار ،كما هي حال املكتبات الوطنية في
أرج��اء العالم .يأمل العبدالجليل أيضا في
تفعيل الشراكة مع اإلعالم واملجلس األعلى
ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط ،ح �ي��ث ت��وف��ر امل�ك�ت�ب��ة لكليهما
البيانات واملعلومات املوثقة.
يتألف كتاب «ذاكرة وطن» الذي أقيم حفل
توقيعه بجناح دار ذات السالسل بمعرض
الكويت للكتاب الذي انتهت فعالياته أمس،
من أربعة فصول تنتهي بخاتمة ومالحق
تقارب  70صفحة .في مقدمة الكتاب نقرأ
«مع اعتبار هذا الكتاب األول من نوعه من
حيث التخصص في رصد تاريخ املكتبات
العامة واملكتبة الوطنية خاصة ،فإن اآلمال
ك�ب�ي��رة وع��ري�ض��ة ب��أن ت �ك��ون م ��ادة علمية
وثقافية مفيدة ،في اطالع الطلبة والباحثني
واملؤلفني املهتمني ،على جوانب مهمة من
تاريخ نشأة املكتبات وتطورها وانتشارها،
ف ��ي م��رج��ع واح � ��د ج��ام��ع وش ��ام ��ل ،يفيد
ال �ق��ارئ ،وي�س��د ف��راغ��ا ف��ي املكتبة الوطنية
والعربية على السواء».

روسيا وفرنسا ..بين
االفتتان وسوء الفهم
سليمة لبال
ُ ِّ
حلل امل� ِّ
�ؤرخ��ة هيلني كاريير دونكوس
ت
ف��ي كتابها الجديد ،ال��ذي ص��در مؤخرا
ع��ن م �ن �ش��ورات الف ��اي ��ارد ،ت�ح��ت ع�ن��وان
«روس�ي��ا وفرنسا :م��ن بيير الكبير ّإلى
لينني» ،ثالثة قرون من العالقات املعقدة
وامل �ت� ّ
�رددة بني دول�ت�ين ،إحداهما مفتتنة
ب ��األخ ��رى م ��ن دون أن ت �ف �ه��م ال ��واح ��دة
منهما األخرى يوما.
في عام  1717زار قيصر روسيا بيير
لوغران فرنسا ،وكان يرغب في ّ
التعرف
ع �ل��ى ب ��اري ��س وف � ��رس � ��اي ،ال� �ت ��ي ك��ان��ت
بالنسبة اليه مدينة لويس الرابع عشر،
املتوفى عام .1715
استفسر قيصر روسيا في تلك الزيارة
ع ��ن ط ��رق ع �ي��ش ال �ف��رن �س �ي�ين ،وح�ض��ر
عملية جراحية إلزالة عتمة عدسة العني،
كما فوجئ بحجم الفقر الذي كان يرزح
فيه الريف الفرنسي.
وق�ب��ل ب�ض��ع س �ن��وات ،ك��ان بيير الكبير
زار ان �ك �ل �ت��را ،ل�ي�ف�ه��م س��ر ذك ��اء ال �غ��رب،
ّ
لكن في فرنسا لم يتفضل لويس الرابع
ّ
عشر باستقبال ه��ذا املستبد العاشق
ل�ل�ح�ض��ارة ال�ف��رن�س�ي��ة ،م��ا أغ�ض��ب بيير
الكبير.
ه� ��ذه ال �ق �ص��ة ،ت �ك �ش��ف ط�ب�ي�ع��ة ال �ك �ت��اب
وم��ا يتضمنه م��ن ح�ك��اي��ات منسية في
العالقات الروسية ـــــ الفرنسية ،وال يمكن
الحديث عن هذه العالقات وفق ّ
املؤرخة
من دون استذكار العبارة ،التي عادة ما
كان يرددها بلزاك عن الحب« :في الحب
ه�ن��اك دوم ��ا ط��رف ي�ع��ان��ي ،وط ��رف آخ��ر
يشعر بامللل».

فرنسا الثورة.
وك ��اث ��ري ��ن ال �ث��ان �ي��ة ال �ج��دي ��ة وال �ع��اش �ق��ة
لفولتير ومونتيسكيو ،وحتى الفيلسوف
دنيس ديديرو ،الذي دعته لزيارة سانت
ب �ي �ت��رس �ب��ورغ ،اح �ت �ق��رت اي �ض��ا اق�ت�ح��ام
الناس لسجن الباستيل ،وبالنسبة اليها
ال يمكن مل��ارا او روبيسبيير ان يمثال
الذكاء الفرنسي.
وت ��ذك ��رن ��ا امل � � ّ
�ؤرخ � ��ة ف� ��ي ك �ت��اب �ه��ا ب ��أن
الكنيسة االرث��وذك�س�ي��ة ال��روس�ي��ة ومنذ
ع ��ام  1812ك��ان��ت ت �ق �ي��م ،ف��ي ق� ّ�داس �ه��ا،
ص �ل�اة ض ��د ال� �ث ��ورة ال �ف��رن �س �ي��ة ،وك ��ان
على الفرنسيني أن ينتظروا نهاية القرن
التاسع عشر حتى تكف الكنيسة عن
هذه العادة .ولم تعد العالقات بني البلدين
اال في عهد الجمهورية الفرنسية الثالثة،
بفضل ن�ف��وذ الب��ان��وف روستوفسكي
وزير خارجية نيكوال الثاني.

حب وكبرياء

عمل تاريخي ج ّبار

وتشير ّ
املؤرخة الفرنسية هيلني كارير
دون � �ك� ��ون ف ��ي ك �ت��اب �ه��ا ال� ��ى ان ف��رن�س��ا
ه ��ي ال �ت ��ي ك ��ان ��ت ت �ش �ع��ر دوم � ��ا ب��امل �ل��ل،
وأن الكبرياء الفرنسي كثيرا م��ا جرح
روس �ي ��ا ،ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ف�خ��ر ب��ان�ت�م��ائ�ه��ا
للقارة العجوز.
ُ
ك ��ان ب�ي�ي��ر ال �ك �ب �ي��ر ي �ح��ل��م ب �ت �ح��ال��ف مع
فرنسا ،وق��د اقترح لتعزيز الفكرة عقد
ق��ران ابنته اليزابيث ( 8أع ��وام) ولويس
الخامس عشر ( 7أعوام).
لو حدث ال��زواج لكان العالم ّ
تغير ،ولكن
للتاريخ قوانينه التي ال تؤمن باملشاعر،
ذلك أن األع��داء التقليديني لروسيا ،وهم
السويد في الشمال ،وبولندا في الغرب
واالمبراطورية العثمانية في الجنوب هم
أيضًا ـــــ حلفاء لفرنسا ،وهذه العالقات
ـــــ ّ
امل �ع��ق��دة ه��ي م��ا ت �ف� ّ�س��ر اس �ت �ح��ال��ة ب�ن��اء
عالقات روسية ـــــ فرنسية.

ل�ق��د ك ��ان ه ��ذا ال ��وزي ��ر ع��اش�ق��ًا لفرنسا
ولحضارتها وتاريخها ،ومؤمنا بقرابة
روحية ،تجمع البلدين .والتحالف لم يكن
بالنسبة اليه أداة بسيطة ملواجهة القوة
االملانية ،وإنما أداة لتعميق كل ما يربط
البلدين.
وم � ��ن ال� �ج ��ان ��ب ال �ف��رن �س��ي ف �ق��د ج� ّ�س��د
ال��رئ�ي��س فيليكس ف��ور ،ال�ت�ح��ال��ف ،ال��ذي
ّ
تحول الى موضة من خالل األدب ،حيث
عمل الكاتب الفرنسي بروسبر ميريمي
على ترجمة مؤلفات عدة ،بينها مؤلفات
الكاتب الروسي نيكوالي غوغول.
ب�ع��د زي� ��ارة زي� ��ارة ن �ي �ك��والر ال �ث��ان��ي ال��ى
فرنساّ ،
تحولت زيارة فيليكس فور في
 12اغسطس  1897الى روسيا الى نصر،
حيث احتشدت الشوارع بالجماهير التي
اتت لرؤية الرئيس الفرنسي ،وقد ّ
تجسد
ال �ت �ح��ال��ف اي �ض��ا ف��ي ت �ع��اون ع�س�ك��ري،
سمح لفرنسا بتجاوز ص��دم��ة الهجمة
االملانية في  2014بفضل الجبهة ،التي
أق��ام �ه��ا ال�ج�ي��ش ال ��روس ��ي .وي �ع��د ك�ت��اب
الصحافة
هيلني كاريير دونكوس ،وفق
َّ
الفرنسية ،عمال تاريخيا ج� ّ�ب��ارا ،سلط
ال� �ض ��وء ع �ل��ى ال �ع�ل�اق ��ات ال �ف��رن �س �ي��ة ــــــ
ّ
الروسية ،التي ال ت��زال تشكل حدثًا إلى
يومنا.

صالة ضد الثورة
وك �ش �ف��ت امل� � ِّ
�ؤرخ� ��ة ك��اري �ي��ر دون �ك��وس
ف��ي ك�ت��اب�ه��ا ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ح�ق��ائ��ق ،التي
ل��ن ت�ع�ج��ب ال�ب�ع��ض ،وب�ي�ن�ه��ا أن فرنسا
ال �ت��ي ت�ح� ّ�ب�ه��ا ال�ن�خ�ب��ة ال ��روس �ي ��ة ،وع�ل��ى
ال �خ �ص��وص ك��اث��ري��ن ال�ع�ظ�ي�م��ة ،ل��م تكن

غالف الكتاب
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أسبوع السوق بلمحة
األسهـم :معلومات رئيسية
السهم

سعر اإلغالق

أسبوعيا
%

شهريا
%

سنويا ً
%

مكرر
الربحية

السوقية/
الدفترية

الربحية

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

إجمالي أرباح أسهم شركات قطاع االتصاالت –
الكويت
أرﺑﺎح أﺳﻬﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت )ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

بنك الكويت الوطني

1,011

3.3

7.4

27.3

16.9

1.9

3.3

10,141

8,589

6,604

بيت التمويل الكويتي

729

6.0

6.6

31.2

20.0

2.5

2.6

6,263

7,601

4,962

27.0% 30%

االتصاالت المتنقلة (زين)

587

2.6

3.7

30.5

11.8

2.0

5.2

1,457

2,494

2,502

20%

البنك األهلي المتحد (البحرين)

278

5.3

3.7

49.9

11.2

1.7

5.0

2,146

7,011

2,370

بنك بوبيان

580

3.4

3.2

15.4

28.2

2.5

1.3

376

570

1,624

أجيليتي للمخازن العمومية

765

2.5

2.0

9.7

15.1

1.2

1.7

1,465

1,732

1,333

البنك التجاري الكويتي

512

1.4

1.4

12.6

15.5

1.4

3.6

7

12

1,020

مباني

845

3.3

9.7

48.2

15.8

1.9

1.3

849

903

883

بنك الخليج

276

)(0.7

4.9

9.5

15.6

1.2

3.6

1,397

4,472

839

بنك برقان

310

)(1.0

-

17.1

13.3

0.9

3.7

744

2,365

817

البنك األهلي المتحد (الكويت)

323

2.9

2.9

14.2

11.9

1.2

4.4

301

781

664

البنك األهلي الكويتي

268

)(7.6

)(7.6

)(9.2

18.5

0.7

5.1

115

557

445

مشاريع الكويت القابضة

218

)(0.5

)(0.5

5.7

16.2

0.8

5.5

243

935

434

القابضة المصرية الكويتية

450

1.1

)(8.9

38.5

14.6

2.6

3.4

0

1

420

بنك وربة

278

2.6

8.2

32.4

36.0

1.4

-

498

1,548

411

الوطنية لالتصاالت المتنقلة

777

0.9

4.3

8.8

10.4

0.7

6.5

11

24

388

بوبيان للبتروكيماويات

720

)(3.9

)(2.7

)(26.2

32.7

1.4

7.0

441

512

382

هيومن سوفت القابضة

3,047

0.1

)(1.4

)(7.1

10.5

5.3

6.1

212

249

373

االتصاالت الكويتية

731

2.1

)(2.7

)(8.6

8.1

1.8

5.5

32

43

361

القرين لصناعة الكيماويات البترولية

316

1.6

2.9

)(12.2

7.3

0.8

5.1

533

1,403

347

الصناعات الوطنية القابضة

231

2.2

4.5

53.5

13.6

0.9

5.0

1,461

5,416

327

1,220

-

-

1.7

49.0

8.4

0.6

-

-

305

بنك الكويت الدولي

269

1.1

1.5

6.0

14.3

0.7

3.9

780

2,676

289

أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات

259

)(1.1

)(4.1

)(25.8

14.1

0.8

3.8

55

168

250

طيران الجزيرة

1,090

3.8

0.1

49.3

15.2

5.3

3.2

173

128

218

إسمنت الكويت

240

)(2.4

)(2.0

)(36.7

36.9

0.9

6.1

1

2

180

الصالحية العقارية

355

3.2

4.4

7.6

11.4

1.1

5.9

4

11

173

ميزان القابضة

550

)(5.2

2.0

10.0

19.1

1.5

2.9

38

72

171

التجارية العقارية

94

0.9

2.5

2.0

12.5

0.6

5.3

330

3,278

168

االمتياز لالستثمار

126

)(0.8

0.8

)(6.0

4.7

0.6

6.3

207

1,442

143

التقنية المتقدمة

900

-

-

)(10.0

41.0

2.3

1.7

-

-

135

الوطنية العقارية

81

)(1.1

)(1.6

)(2.0

11.8

0.4

-

288

4,071

121

التمدين العقارية

280

-

-

)(20.0

14.5

0.6

3.6

0

5

121

الخليج للتأمين

615

)(3.9

)(0.8

)(6.1

9.2

1.1

5.9

0

2

115

1,150

-

6.0

25.0

9.1

2.9

6.1

-

-

115

التسهيالت التجارية

209

1.5

3.5

19.4

7.9

0.7

8.1

130

624

112

التمدين لالستثمار

324

-

0.3

15.7

11.0

0.4

3.7

-

421

112

المتكاملة القابضة

496

1.2

10.2

)(41.0

10.7

1.6

8.1

399

701

109

إسمنت بورتالند الكويت

989

0.5

)(10.1

)(13.1

11.4

1.4

10.1

16

184

99

السينما الكويتية الوطنية

890

-

8.5

)(16.7

9.8

1.1

5.6

-

21

90

األهلية للتأمين

429

)(0.5

-

0.5

8.8

0.8

8.1

2

4

86

الكوت للمشاريع الصناعية

850

-

-

1.2

14.1

2.8

5.9

-

-

86

22.4%

500

15%
10%

7.0%

5%
0%

-0.8%

-5%

-10%
-15%

634

647

658

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)ﺷﻬﺮﻳﺎً(

▲

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)أﺳﺒﻮﻋﻴﺎً(

1.4x

2%
0%
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

2019

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

المصدر :بورصة الكويت

4%

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

البنك األهلي الكويتي

% 0.10

% 0.10

% 0.00

6%

2018

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ

البنك التجاري الكويتي

% 0.23

% 0.32

% 0.09

12%

8%

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

البنك األهلي المتحد

% 0.28

% 0.52

% 0.24

8.2%

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

بنك وربة

% 0.94

% 3.43

% 2.49

14%

10%

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

بنك بوبيان

% 1.55

% 3.55

% 2.00

11.0%

10.2%

10.1%

10.7%

10.8%

10.8%

2017

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ

بنك برقان

% 3.17

% 4.40

% 1.23

11.6%

12.6%

12.5%

المصدر :رويترز؛ تنويه :يستند التصنيف القطاعي إلى التصنيف المعتمد لدى بورصة الكويت؛
العائد على رأس المال العامل = األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب( /إجمالي األصول – االلتزامات الجارية)

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

بنك الكويت الدولي

% 6.33

العائد على رأس المال العامل ألسهم شركات
قطاع االتصاالت ( - )%الكويت

السوق الرئيسي

بنك بوبيان

1,624

%3.4

المجموعة البترولية المستقلة

84

%-8.6

السوق األول

البنك األهلي المتحد (البحرين)

2,370

%5.3

ميزان القابضة

171

%-5.2

% 4.79

▲

8.7

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)أﺳﺒﻮﻋﻴﺎً(

1.1x

اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)ﺷﻬﺮﻳﺎً(

▲

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)أﺳﺒﻮﻋﻴﺎً(

1.5x

اﻟﺴﻮق اﻷول

األسهم الرائجة

االتصاالت المتنقلة (زين)

%-1.54

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
)ﺷﻬﺮﻳﺎً(

اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم

2,502

بيت التمويل الكويتي

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

7.9

%2.6

% 4.27

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ

26.3

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

بوبيان للبتروكيماويات

% 7.49

اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

اﻟﺴﻮق اﻷول

16.7

382

% 3.22

0
-5

24.6

%-3.9

بنك الخليج

0.1

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

بيت التمويل الكويتي

% 1.46

1.6

35.0

4,962

% 11.23

3.8

2.2

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

%6.0

% 9.77

5

اتجاهات السيولة

البنك األهلي الكويتي

بنك الكويت الوطني

أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ %

0.0

اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم

445

% 9.44

10

ﺳﻨﻮﻳﺎ %

%-7.6

% 14.80

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

15

0.4

بنك الكويت الوطني

% 5.36

20

2.8

6,604

أسهم بنوك

25

ﺷﻬﺮﻳﺎ %

%3.3

2018

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

تنويه :يستند التصنيف القطاعي إلى التصنيف المعتمد لدى بورصة الكويت

15.7

بنك برقان

2019

2017

-

22.4

817

الملكية %

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

2019

517

514

494

100

أداء بورصة الكويت

%-1.0

نسبة الملكية األجنبية %
 27نوفمبر
 9أغسطس

649

2018

المصدر :رويترز

القيمة السوقية التغير األسبوعي
%
(مليون دينار)

السهم

التغير في مستويات

510

528

537

-6.1%

-6.2%

-8.9%

200

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

القيمة السوقية التغير األسبوعي
%
(مليون دينار)

ملكيات البنوك

300

-1.0%

األسهم الرابحة والخاسرة خالل األسبوع
السهم

400

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ

الوطنية للخدمات البترولية

20.0%

25.3%

600

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

عيادة الميدان لخدمات طب الفم واألسنان

25%

اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﻤﻦ  -ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ %

700

بنك الكويت الوطني
هيومن سوفت القابضة
ميزان القابضة
جياد القابضة
المساكن الدولية للتطوير العقاري
التمدين لالستثمار

2.2x
2.1x
2.0x
10.0x
10.0x
9.6x

آراء الخبراء والمحللين
"اختارت الكويت وأبوظبي وقطر إصدار الديون رغم ضخامة أصول صناديقها السيادية،
وهو ما يعكس حقيقة أن العوائد المتوقعة على األصول تتجاوز تكلفة الديون".

وكالة فيتش للتصنيف االئتماني

ي شركة مدرجة في مؤشر السوق المالي السعودي،
"تم تحديد سقف أعلى لوزن أ ّ
والذي سيكون في حدود  .%15ومن المستبعد أن يصل وزن شركة أرامكو في المؤشر
إلى الحد األعلى".

خالد الحصان ،الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية

"بعد إتمام طرح أسهم أرامكو ،سوف تعود السيولة الفائضة التي تحققها المملكة
العربية السعودية إلى السوق على نطاقه األوسع".

فراغيش بهانداري ،مدير المحافظ في المال كابيتال ،دبي

16

منطقة الدسمة
أرض فضاء  500م

A L H I S B A . C O M

2

القيمة التقديرية للعقار كما في نوفمبر 2019

شارع واحد  -داخلي

KD 395,000

األحد  4ربيع اآلخر  1441هـ  1 -ديسمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد alqabas.com . 16655

توجه إلعادة النقاش حول طرح الشركات النفطية لالكتتاب

؟!

لماذا تأخرت مؤسسة البترول
..وتقدمت «أرامكو»
على الرغم من أن سباق إدراج الشركات النفطية انطلق في
الكويت  ،بالتزامن مع إعالن السعودية طرح حصة من «أرامكو»
لالكتتاب العام منذ سنوات ،فان األخيرة نجحت في تحقيق
الهدف ..فما أسباب تأخر الكويت؟!
سالم عبد الغفور
أعلنت «س��ام�ب��ا كابيتال» أم��س ان ب�ي��ان��ات شريحة
املؤسسات الراغبة باالكتتاب في «أرام�ك��و» ،حققت
ق �ف��زات ق�ي��اس�ي��ة ،إذ ب�ل�غ��ت ن�س�ب��ة ت�غ�ط�ي��ة االك�ت�ت��اب
 1.7( %173مرة) ،حيث سجل مجموع متحصالت ما
تم االكتتاب به من األف��راد واملؤسسات  165.9مليار
ري��ال ( 44.2مليار دوالر) ،فيما املستهدف تحصيله
هو  25.6مليار دوالر ،علمًا أن باب االكتتاب مفتوحًا
أمام شريحة
املؤسسات ،اذ باشرت  5شرائح منها عمليات الطلب
ع �ل��ى ال� �ش ��راء ،ش�م�ل��ت  %54م ��ن ش ��رك ��ات س �ع��ودي��ة،

و %24.1م��ن ال �ص �ن��ادي��ق ال �س �ع��ودي��ة ،و %10.5من
املستثمرين غير السعوديني.
وعلى وق��ع ه��ذا النجاح ،كشفت م�ص��ادر رقابية في
الكويت  ،عن توجه العادة طرح النقاش حول ادراج
بعض الشركات النفطية املحلية تزامنًا مع تشكيل
ال �ح �ك��وم��ة ال �ج��دي��دة  ،م �ع��رب��ة ع ��ن ت �ف��اؤل �ه��ا بتغير
ن�ه��ج ال�ت�ع��اط��ي م��ع امل �ل �ف��ات االق �ت �ص��ادي��ة  ،ال سيما
ان مؤسسة ال�ب�ت��رول تسعى ل�لاق�ت��راض م��ن البنوك
وحصلت على موافقة مجلس ال ��وزراء بالفعل ،وان
االحتياطي العام للدولة يقترب من النفاد وال يوجد
لديها قانون لالقتراض.
وأشارت املصادر الى ان ادراج بعض شركات خدمات

النفط  -ان حدث -من شأنه ان يساعد املؤسسة على
تجميع املبالغ املطلوبة من خالل البورصة ،وبالتالي
ي��رف��د ال �س��وق ال�ك��وي�ت�ي��ة ب �ش��رك��ات ث�ق�ي�ل��ة م��ن حيث
القيمة الرأسمالية ،ال سيما بعد ادراج البورصة على
مؤشرات عاملية لالسواق الناشئة .
ولفتت الى ان الشركات الحكومية قد تحظى بإقبال
ك �ب �ي��ر م ��ن ق �ب��ل امل �ك �ت �ت �ب�ين ف ��ي ال �ك��وي��ت م �ق��ارن��ة مع
ال�ش��رك��ات العائلية ،اذ ت�ط��رح بالقيمة االس�م�ي��ة في
حني قيمتها الدفترية اكبر بكثير ،االمر الذي يرجح
زيادة قيمتها السعرية بشكل كبير عقب االدراج.
وفي هذا السياق ،يشار الى ان وزي��ر املالية األسبق
أنس الصالح كان قد صرح في اكثر من مناسبة قبل
سنوات بأن الحكومة تدرس طرح  4شركات نفطية
تابعة ملؤسسة البترول لالكتتاب العام ،هي شركات
«ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة ال �ع��امل �ي��ة» ،و«ن ��اق�ل�ات ال�ن�ف��ط»،
وشركة الكويت لالستكشافات البترولية الخارجية
«ك ��وف� �ب ��ك» ،و«ص� �ن ��اع ��ة ال �ك �ي �م��اوي��ات ال �ب �ت��رول �ي��ة»،
بحصص تتراوح بني  %20و.%30
وح � ��ول اس �ب ��اب ت��أخ��ر ح �ك��وم��ة ال �ك��وي��ت ف ��ي تنفيذ
خططها إلدراج ش��رك��ات ال �خ��دم��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة ،قالت

تطبيق آلية تسعير «أرامكو»..

امل �ص��ادر ان ض�ع��ف ال �ق �ي��ادات ف��ي م��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول
يجعلها غ�ي��ر ق� ��ادرة ع�ل��ى ال��دف��اع ع��ن م�ش��روع��ات�ه��ا
بشكل مهني وفني أم��ام الضغوط السياسية التي
تمارس من قبل اعضاء مجلس االم��ة ،وهو ما ظهر
ج�ل�ي��ًا ف��ي ق�ض�ي��ة ال � ��داو وت �س �ب��ب ف��ي ت�ك�ب��د ال�ك��وي��ت
خسارة صفقة ناجحة وغرامة مليارية.
ولفتت امل �ص��ادر ال��ى ان مؤسسة ال�ب�ت��رول ك��ان��ت قد
كلفت شركتني عامليتني بإعداد دراسة لتقييم اصول
الشركات املزمع طرح حصص منها لالكتتاب العام،
وهو ما فتح بابًا للتشكيك في مدى صحة التقييم،
وم� ��ن س �ي �ش �ت��ري؟ م ��ا ج �ع��ل ت �ل��ك ال� ��دراس� ��ة ح�ب�ي�س��ة
االدراج ولم ترفع من االساس العتمادها من املجلس
االعلى للبترول.
وقالت املصادر :ان هكذا مشروعات طموحة تحتاج
إل��ى ق �ي��ادات ق��وي��ة وع�ل��ى مستوى ع��ال م��ن الحرفية
وال �ق��درة على ات�خ��اذ ال �ق��رارات وال��دف��اع عنها ،وهو
ام��ر غ�ي��ر م�ت��واف��ر ح��ال�ي��ا ف��ي ظ��ل ق �ي��ادات تبحث عن
الكراسي وتسعى للحفاظ عليها.
وأوضحت املصادر ان االدراج في الكويت لو حدث،
فسيكون لشركات خ��دم��ات نفطية وليس للشركات
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �ت��ي ت�ن�ت��ج وت �ك��رر ال�ن�ف��ط ،وبنسب
قليلة تضمن السيطرة للحكومة.

في الكويت

¶ «البترول» كلفت مستشارين
عالميين لتقييم الشركات المزمع
إدراجها ..فقوبلت بهجوم
وتشكيك نيابي
¶ الدراسة ظلت حبيسة األدراج
لدى المؤسسة ..ولم ترفع إلى
المجلس األعلى للبترول!
¶ المشروعات الكبرى تحتاج إلى
قيادات قوية تدافع عنها..
وتجربة «الداو» تقول «ال يوجد»
¶ «البترول» حصلت
على موافقة
مجلس الوزراء
القتراض  16مليار
دينار ..فلماذا
ال تجمعها من
اكتتاب؟!

كشفت م �ص��ادر م��وث��وق��ة ل �ـ سبقلا ع��ن مقترحات
لتطبيق آلية تسعير «ارامكو» في الكويت ،مشيرة
ال��ى ان تحديد نطاق سعري لالكتتابات الكبيرة
 ك�م��ا ح ��دث ف��ي ارام �ك��و  -اف �ض��ل ل�ل�ش��رك��اتالكبيرة ،ال سيما في حال االق��دام على ادراج
شركات نفطية.
واوض� � �ح � ��ت امل� � �ص � ��ادر ان� � ��ه ق � ��د ي �ج��ري
تعديل الالئحة التنفيذية لهيئة اسواق
امل��ال ليكون بها ن�ظ��ام��ان لالكتتاب،
احدهما الحالي م��ن خ�لال تحديد
س �ع��ر االك � �ت � �ت ��اب ،وال� �ث ��ان ��ي م��ن
خ�ل�ال ن�ط��اق س �ع��ري ،ع�ل��ى ان
يجري تحديد سعر االكتتاب
وفقا لحجم الطلبات.

¶ االحتياطي العام
للدولة يقترب من
النفاد ..وال قانون
لالقتراض حتى
اآلن عقب انتهاء
السابق

اكتتاب  127ألف مواطن بـ  % 50من رأسمالها

تغطية اكتتاب «شمال الزور» %127
أعلنت هيئة م�ش��روع��ات ال�ش��راك��ة ب�ين القطاعني ال�ع��ام وال�خ��اص
تغطية االكتتاب العام برأسمال شركة الزور األولى للطاقة واملياه
بنسبة  127في املئة من األسهم املطروحة.
وأوضحت الهيئة في بيان نقلته «كونا» ،أن الطرح على  50في املئة
من رأسمال «شمال الزور» شهد اكتتاب  127ألف مواطن .وقالت
الهيئة ف��ي بيان إن فترة اكتتاب املواطنني املقيدة أسماؤهم في
السجل املدني حتى تاريخ  15سبتمبر  2019انتهت اول من أمس
الجمعة .وأشار البيان إلى أن الهيئة كانت قد اكتتبت فيها نيابة عن
املواطنني عند تأسيس الشركة.

¶ أنس الصالح أعلن منذ سنوات عن
دراسة إلدراج  4شركات نفطية..وال
جديد حتى اليوم

وأضافت الهيئة أن ه��ذه العملية تؤكد ع��زم الحكومة على توفير
فرص استثمارية جاذبة للمواطنني وإشراكهم في ملكية مشاريع
الشراكة وإتاحة الفرصة لهم لالستفادة من جميع املنافع املحققة
منها من خالل توظيف مدخراتهم في فرص استثمارية فريدة.
وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص األسهم خالل خمسة أيام عمل
ثم إرجاع املبالغ الفائضة -إن وجدت -خالل خمسة أيام عمل بعد
االن�ت�ه��اء م��ن عملية التخصيص .وبينت أن��ه بعد تحويل ملكية
األس�ه��م إل��ى امل��واط�ن�ين يتعني على مجلس إدارة ال�ش��رك��ة اتخاذ
إج��راءات إدراج أسهمها في بورصة الكويت ليصبح نقل ملكية

األسهم وتداولها خاضعا للوائح وأنظمة بورصة الكويت وهيئة
أسواق املال لتكون بذلك أول شركة إنتاج كهرباء وماء تدرج في
بورصة الكويت .وأش��ارت الهيئة ال��ى أن��ه بعد ه��ذه العملية سوف
يتم طرح فرص مماثلة للمواطنني في مشروعات الشراكة القادمة.
وكانت هيئة الشراكة قامت بفتح باب االكتتاب في  50في املئة من
أسهم شركة شمال الزور األولى للطاقة واملياه اعتبارًا من يوم 1
أكتوبر املاضي.
ويبلغ إجمالي ع��دد األس�ه��م ضمن ال�ط��رح للمواطنني نحو 550
مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ  100فلس للسهم الواحد.

¶ المكتتبون
في الكويت
يفضلون الشركات
الحكومية ..أصول
قوية واكتتاب
بالقيمة اإلسمية
¶ احتمالية اإلدراج في الكويت
ستكون لشركات خدمات نفطية
وبنسب قليلة تضمن بقاء
السيطرة للحكومة

«المالية» طالبتها بعدم المغاالة في تقدير مصروفاتها

 9مالحظات على أداء هيئة الطرق
◄ المصروفات  1.3مليون دينار
واإليرادات  5آالف
◄ ضرورة ضغط المصروفات
من دون اإلخالل بمستوى
الخدمة واإلنتاج
◄ تأكيد على عدم
استصدار قرارات أو قوانين
ترتب أعباء إضافية
على الميزانية
◄ العمل على تالفي
مالحظات ديوان المحاسبة
وجهاز المراقبين الماليين

ابراهيم عبدالجواد
رصدت وزارة المالية  9مالحظات على مشروع ميزانية
الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية
 ،2021/2020مشيرة الى الوضع غير المستقر للهيئة
منذ انشائها في  2014وعدم استكمال اجراءات
تكوينها ،ثم عدم انتظام العمل بها ،ما اثر على نتائج
اعمالها ،واسفر عن تحقيق خسائر منذ تأسيسها
طوال تلك السنوات دون تحقيق اي ايرادات تذكر،
االمر الذي ادى الى استمرار تغطية الميزانية العامة
للدولة لتلك الخسائر وتمويلها منذ انشائها وحتى
اآلن.
وتشير االرقام الواردة في مشروع ميزانية هيئة
الطرق تحقيق ايرادات (الباب الخامس) بقيمة  5االف
دينار مقابل مصروفات (الباب االول والثاني) تقدر بـ1.3
مليون دينار ،فيما عمدت وزارة المالية الى ادخال
عدد من التعديالت على مشروع ميزانية الهيئة
لتقليصها الى  874الف دينار.
واشارت «المالية» الى انها رصدت جملة من
المالحظات على مشروع ميزانية الهيئة كالتالي:

1

ضرورة مراعاة الدقة والقدرة التنفيذية عند اعداد تقديرات امليزانيات
للسنوات املالية القادمة ،مع االخذ باالعتبار وضع الهيئة املالي وعدم
انتظام العمل فيها حتى تاريخه ،وكذلك االخ��ذ باالعتبار ما نصت
عليه امل��ادة رقم  18قواعد عامة من التعميم رقم  6لسنة  2018بشأن
اع��داد تقديرات ميزانيات املؤسسات املستقلة والتعليمات والقواعد
الواجب اتباعها ،والتي تنص على:
ينبغي تقدير امل�ص��روف��ات ال�ع��ام��ة ف��ي ح��دود املتطلبات الفعلية مع
ضغطها دون االخ�ل�ال ب�م�س�ت��وى ال �خ��دم��ات واالن �ت��اج وم��راع��اة ع��دم
املغاالة في التقدير واالسترشاد بمعدالت الصرف الحالية
لكل ن��وع م��ن األن ��واع وامل �ص��روف الفعلي للسنوات ال�ث�لاث السابقة،
والظروف واملتغيرات التي تؤثر في التقدير؛ إن وجدت.

2

اتخاذ الخطوات الالزمة في عملية اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة
التزامًا بما هو مقرر قانونًا.

3

ض��رورة االل�ت��زام باملوعد امل�ح��دد ف��ي تعميم وزارة املالية ال��ذي ينص على
«ضرورة تزويد وزارة املالية رسميًا بمشروع امليزانية التقديرية والجداول
اإليضاحية على أن تكون معتمدة من مجلس اإلدارة في موعد أقصاه /159
من كل عام بشكل متكامل ،وذلك بعد إجراء املراجعة الدقيقة والنهائية».

4

العمل على استكمال نقل االختصاصات امل�ق��ررة قانونًا إل��ى الهيئة
بالتنسيق مع الجهات املعنية.

5

ض ��رور ال�ت�ن�س�ي��ق م��ا ب�ين ال�ه�ي�ئ��ة ووزارة األش �غ��ال واألم ��ان ��ة ال�ع��ام��ة
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية بشأن مشاريع الخطة السنوية
التي تم نقلها إل��ى وزارة األشغال العامة للسنة املالية /2019،2020
والتي من ضمنها مشاريع خطة التنمية.

6

التأكيد على ع��دم التقدم إل��ى مجلس ال ��وزراء الس�ت�ص��دار ق ��رارات أو
قوانني ترتب أعباء مالية على امليزانية العامة للدولة إال بعد أخذ رأي
وزارة املالية ،وذلك استنادًا إلى أحكام املادة  52من املرسوم بالقانون
رق��م  31لسنة  1978ب�ق��واع��د إع ��داد امل�ي��زان�ي��ات ال�ع��ام��ة وال��رق��اب��ة على
تنفيذها والحساب الختامي والذي أكدت عليه قرارات مجلس الوزراء
وآخرها القرار رقم  603بتاريخ  15مايو .2011

7

التأكيد على ض��رورة االلتزام باملبالغ املوافق عليها من قبل الجهاز
امل ��رك ��زي ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات ب �ش��أن م �ش��روع م �ي��زان �ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة
ف��ي م�ج��ال نظم وتكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات للسنة امل��ال�ي��ة /20212020
وانعكاس ذلك على البند واألنواع املختصة حني ورودها.

8

العمل على تالفي مالحظات دي��وان املحاسبة وكذلك جهاز املراقبني
املاليني والعمل على معالجتها ووضع اآللية املناسبة لعدم تكرارها
ً
مستقبال.

9

مراعاة مالحظات وتوصيات مجلس األمة.
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قيس الغانم

سليمان المضيان

تفاعلت أوساط عقارية مع ما نشرته سبقلا األسبوع قبل
الماضي بعنوان «إيجارات المطاعم في هبوط مستمر»،
وتوقعت مجددً ا مزيدً ا من االنخفاض قد يصل إلى  10دنانير
للمتر في مجمعات المطاعم ،منخفضة من  25ديناراً في
أوقات سابقة ،وهو ما يؤكد أن مؤشرات السوق ما زالت «غير
ُمبشرة» ،كما أن األوضاع االقتصادية شكلت عامالً أساس ًيا في
هذا التراجع ،األمر الذي قد يرجح قبول المالك بهذا الواقع
الجديد عمالً بمقولة «اإليجار وال الفراغ».

ِّ
مبشرة
عقاريون لـ سبقلا :مؤشرات السوق غير

إيجارات المطاعم تواصل تراجعها ..إلى  10دنانير للمتر
هبة حماد
أرج � �ع� ��ت أوس � � ��اط اق� �ت� �ص ��ادي ��ة اس �ت �م��رار
الهبوط في ايجارات املطاعم إلى التغير
ف��ي ات �ج��اه��ات اإلن �ف��اق ل��دى املستهلكني،
مما ع��زز من العوامل السلبية الواضحة
ف��ي األس ��واق ،أهمها «ت�ن��زي�لات» املحالت
ال� �ت� �ج ��اري ��ة ب �ج��ان��ب ع� ��وام� ��ل اق �ت �ص��ادي��ة
أخ ��رى ،وال�ت��ي ت��ؤش��ر ال��ى أن املبيعات لم
تعد مزدهرة كالسابق ،األمر الذي يتطلب
ً
ت��دخ�لا م��ن ال�ح�ك��وم��ة إلن �ق��اذ االق �ت �ص��اد..
وفي ما يلي التفاصيل:
ي �ق��ول أم�ي�ن س��ر ات �ح��اد ال �ع �ق��اري�ين قيس
ال �غ ��ان��م ،إن األس� �ع ��ار ف ��ي ب ��داي ��ات عصر
م �ج �م �ع��ات امل �ط��اع��م ك��ان��ت ف ��ي م �ع��دل 25
دي� � �ن � ��ارًا ل �ل �م �ت��ر ال � ��واح � ��د ،إال أن األم � ��ور
اختلفت ف��ي اآلون ��ة األخ �ي��رة ،حيث زادت
م � �ع � ��دالت ال � �ع � ��رض إل� � ��ى ج� ��ان� ��ب ازدي � � ��اد
امل�ب��ان��ي وإس�ه��ام�ه��ا ف��ي ت�ع��زي��ز املنافسة،
م �م��ا «أرب � ��ك» ال �س��وق وأس �ه��م ف��ي خفض
األس� �ع ��ار ،أم ��ا امل �ط��اع��م ف �ق��د وص �ل��ت إل��ى
حد لم تعد تتحمل التكاليف النخفاض
عوائدها.
وبني أن هموم األفراد وتأثرهم بالعوامل
املحيطة أيضًا أسهمت بالتأثير في حركة
ال �س��وق ،ح�ي��ث ت�غ�ي��رت أول��وي��ات اإلن �ف��اق
ل��دى املستهلكني واتجاهاته ،األم��ر ال��ذي
ع ��زز م��ن امل ��ؤش ��رات ال�س�ل�ب�ي��ة ال �ت��ي ب��ات��ت
واضحة في األسواق أبرزها «التنزيالت»
التي باتت تطغى على املحالت التجارية

ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر وواض � ��ح ،وه ��ي م��ؤش��ر ال��ى
أن امل�ب�ي�ع��ات ل��م ت�ع��د م��زده��رة ك��ال�س��اب��ق،
ب��االض��اف��ة إل��ى ع��وام��ل اق�ت�ص��ادي��ة أخ��رى
قد يستنتج منها تحليالت تعكس وضع
السوق الحالي واملستقبلي.
وي ��ؤك ��د ال �غ��ان��م أن� ��ه ب �ع��د دراس� � ��ة ج�م�ي��ع
ال �ع��وام��ل االق �ت �ص��ادي��ة ،ت�ش�ي��ر ال�ت��وق�ع��ات
إل� ��ى أن� ��ه ف ��ي ح� ��ال ظ ��ل ال ��وض ��ع ع �ل��ى م��ا
ه��و ع �ل �ي��ه ،ف ��إن وت �ي��رة ان �خ �ف��اض اس �ع��ار
ً
املطاعم ستتسارع مستقبال ،وق��د تصل
ف��ي ب�ع��ض األم��اك��ن إل ��ى  10دن��ان �ي��ر فقط
ل�ل�م�ت��ر! ،األم ��ر ال ��ذي س�ي�ج�ب��ر امل �ل�اك على
تقبل هذا الوضع ،بينما األماكن املتميزة
ذات امل��واق��ع االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة وال �ت��ي ع��ادة
تحافظ على أسعارها ،فإن حالها كحال
اآلخ��ري��ن ستنخفض أي �ض��ا ،ل�ك��ن ال�ت��أث��ر
سيظل محدودًا.
وي��رى الغانم أن ما آلت إليه حال السوق
ليس باملفاجأة ،مشيرا الى توقعات سابقة
ف��ي ه��ذا ال�خ�ص��وص ك��ان ق��د اطلقها منذ
ع��ام  ،2014وتمكن م��ن تنبؤ ه��ذه الحالة
معتمدًا على مؤشرات السوق ،كما أنه قام
بعرض توقعاته على الحكومة .وأضاف
ّ
أنه يت ِبع سياسة التنبيه ال التفاؤل ملجرد
التفاؤل ،خصوصًا أن هناك حركة نشطة
ب�ن�ق��ل أث ��اث واف��دي��ن إل ��ى خ ��ارج ال�ك��وي��ت،
مما يعكس مؤشرات سلبية خ�لال العام
املقبل ،غير أن الغانم فضل عدم تأكيدها
حتى حلول فبراير املقبل.
وأوض� � � � ��ح أن األوض� � � � � ��اع االق� �ت� �ص ��ادي ��ة

«الصندوق الوطني»:

ممارسة لتجهيز مخصصات
الديون المشكوك في تحصيلها
تامر محمود
ي�س�ت�ع��د ال �ص �ن ��دوق ال��وط �ن��ي ل��رع��اي��ة وت �ن �م �ي��ة امل �ش��روع��ات
الصغيرة واملتوسطة ،لطرح ممارسة بشأن إعداد مخصص
ال ��دي ��ون امل �ش �ك��وك ف ��ي ت�ح�ص�ي�ل�ه��ا ،ط �ب �ق��ًا مل �ن �ه��ج ال�خ�س��ائ��ر
االئتمانية املتوقعة بمعايير التقارير املالية الدولية ،IF RS9
وذلك ملبادري الصندوق الوطني ،طبقًا للشروط واملواصفات
العامة والخاصة ال��واردة في الوثائق ،ويمكن الحصول على
هذه الوثائق من مقر الصندوق.
ويبدأ الصندوق في تلقي الطلبات  8ديسمبر الجاري حتى
 19ديسمبرً ،
علما أن الكفالة األولية  %2من القيمة اإلجمالية
للعطاء وتكون صالحة ملدة  90يومًا وينبغي أن تكون صالحة
ط��وال فترة س��ري��ان العطاء باسم ال�ص�ن��دوق الوطني لرعاية
وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة.

◄ الغانم :اتجاهات اإلنفاق لدى المستهلك تتغير ..والعروض ِّ
تؤثر سلبا ً في القطاع
◄ بعض الملاّك ُمرغمون على تقبل الواقع ..إيجارات منخفضة أفضل من زيادة الشواغر
◄ المضيان :األفنيوز ومول  360والشويخ الصناعية ..األكثر استقراراً في قيمها اإليجارية
س �ي �ئ��ة وال� �س ��وق «ت� �ع� �ب ��ان» ،األم � ��ر ال ��ذي
سينعكس بزيادة على أوضاع الشركات
وي �ض �ط��ره��ا ل�ت�خ�ف�ي��ف امل �ص ��اري ��ف ،عبر
إح �ل�ال ع ��دد م��ن م��وظ�ف�ي�ه��ا وه ��و م��ؤش��ر
آخ� ��ر ي �ض��اف ل �ت �ع��زي��ز ال �ت��وق �ع��ات ،الف�ت��ًا
إل��ى أن اإلص�لاح��ات االقتصادية ستظل
م��ره��ون��ة ب��أس�ع��ار ال�ن�ف��ط ،ب��اإلض��اف��ة إلى
كيفية سعي الحكومة بتكييف االقتصاد
والسوق لتتناسب مع األوضاع الراهنة،
وم � � � ��دى ج ��دي� �ت� �ه ��ا مل� �ع ��ال� �ج ��ة ال� �ق� �ض ��اي ��ا
االقتصادية الراهنة ،مؤكدًا أن املشكلة لن
تحل إال بتعيني الرجل املناسب في املكان
املناسب.
وف��ي م��ا يتعلق بتفاصيل األس �ع��ار ،بني
نائب الرئيس التنفيذي لشركة التنمية
ال� �ع� �ق ��اري ��ة ،ال� � � ��ذراع ال �ع� �ق ��اري ��ة مل�ج�م��وع��ة
بوخمسني ال�ق��اب�ض��ة ،سليمان املضيان،
أن أسعار إيجارات املطاعم في املجمعات
التجارية املتميزة كاألفنيوز وم��ول ،360
ب��اإلض��اف��ة إل��ى الشويخ الصناعية ،تظل
األك �ث��ر ح�ف��اظ��ًا ع�ل��ى مستوياتها ،مشيرًا
إل ��ى أن امل �ع��دل ال �ع��ام ل�ل�م�ط��اع��م ي�ت�ف��اوت
اع � �ت � �م� ��ادًا ع� �ل ��ى ف� �ئ ��ة امل� �ط� �ع ��م ون� �ش ��اط ��ه
باالضافة إلى موقعه.

معدل أسعار إيجارات المطاعم للمتر المربع وفق المناطق (بالدينار)
الموقع

مالحظات

ايجارات المطاعم
المعدل العام لسعر المتر

اعتماداً على الفئة

االفنيوز ومول 360
المقهى
المطعم
الوجبات السريعة

50 - 20
50 - 30
90 - 55
40 - 30
40 - 25

المباركية
االبراج التجارية – العاصمة
مشروع العاصمة
عند المدخل
امتداداً للفود كورت والسينما
المقاهي

65 - 60
98
45 - 35

الموقع القديم
الموقع الجديد
الشريط الساحلي – من أبراج الكويت وحتى المسيلة

21
25
35 - 27

الشريط الساحلي الجنوبي

30 - 15

بسبب مواقعها الخارجية

تتفاوت األسعار وقد تصل إلى 98

المروج

أرابيال

35 - 20

الشويخ الصناعية

40 - 20

 3.8مليارات يورو نصيب هيئة االستثمار
من توزيعات «دايملر بنز»
تامر حماد
أك��د مصدر رفيع املستوى في الهيئة العامة
ل�لاس�ت�ث�م��ار ل �ـ سبقلا أن ن�ص�ي��ب ال�ه�ي�ئ��ة من
توزيعات أرب��اح شركة دايملر بنز ،تجاوزت
 3.8مليارات يورو ،علمًا بأن القيمة السوقية
لالستثمار ف��ي ش��رك��ة داي�م�ل��ر بنز بلغت 3.8
مليارات يورو.
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى أوض � ��ح امل � �ص� ��در ،أن ه�ي�ئ��ة
االس �ت �ث �م��ار ك��ان��ت ق��د أن �ش��أت محفظة يطلق
عليها «الستااليت» لتحل محل االستثمارات
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة وه ��ذه امل�ح�ف�ظ��ة ت�ع��ام��ل نفس
م�ع��ام�ل��ة ك��ل م��ن ص �ن��دوق اح�ت�ي��اط��ي األج�ي��ال
ال �ق��ادم��ة وص �ن��دوق االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام طبقا

هيئة االتصاالت تطرح
مناقصة اليوم
تامر حماد
تطرح الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية
املعلومات ،مناقصة عامة بشأن مشروع
إع � ��داد اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ت�ن�م�ي��ة امل�س�ت��دام��ة
وتصميم وبناء تطبيق املنصة إلدارة اداء
ال�خ�ط��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة وب�ي��ان��ات التنمية
امل�س�ت��دام��ة ط�ب�ق��ًا ل�ل�م��واص�ف��ات وال �ش��روط
ال��واردة في وثائق املناقصة والتي يمكن
الحصول عليها بمقر الهيئة.
وس �ي �ت��م ط ��رح امل �ن��اق �ص��ة ال �ي ��وم (األح � ��د)،
على أن يتم اإلق�ف��ال  15ديسمبر الجاري،
علمًا ب��أن الكفالة األول�ي��ة تصل إل��ى 6400
دينار على أن تكون صالحة طوال سريان
العطاء.

للسياسة املحاسبية املتبعة في الصندوقني،
على أن فترة االستثمار في محفظة الستاليت
م �ت��وس �ط��ة إل ��ى ط��وي �ل��ة األج � ��ل (  5س� �ن ��وات).
وأض ��اف :يجوز ل�ل�إدارة التوصية بالتخارج
ف��ي ف�ت��رات أق��ل إذا م��ا ت��م اعتبار التخارج من
االس �ت �ث �م��ار ف��ي امل ��دى ال�ق�ص�ي��ر أف �ض��ل أو إذا
م��ا رأت اإلدارة أن ال �ت �خ��ارج ق��د ي��وف��ر فرصة
مناسبة للتحوط من تقلبات تضر بمصلحة
الهيئة العامة لالستثمار وال يتجاوز الحد
األق�ص��ى لحجم االس�ت�ث�م��ار ال �ف��ردي  %10من
إجمالي القيمة السوقية لالستثمار في وقت
بدء االستثمار أو من قيمة رأس املال املصدر
وال ت� �ت� �ج ��اوز ال �ق �ي �م��ة ال �س��وق �ي��ة اإلج �م��ال �ي��ة
للملكيات في محفظة الستااليت .%10

وأوض � � � � ��ح امل � � �ص � ��در أن إدارة األس � � �ه � ��م ف��ي
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ،ق��ام��ت ب��ال�ع��دي��د
م��ن االج �ت �م��اع��ات ال��داخ �ل�ي��ة مل�ن��اق�ش��ة ال�ف��رص
االستثمارية ملحفظة الستااليت ،ول��م تتوفر
ف��رص مناسبة الس�ت�ث�م��ارات ج��دي��دة ،إضافة
إل��ى أن ال �ه��دف م��ن محفظة ال�س�ت��االي��ت ليس
املضاربة ،بل االستثمار على امل��دى املتوسط
والطويل ،وحسب توفر الفرص املناسبة ،لذا
فإنه لن يتم القيام بأي توصية للتداول ما لم
تكن ذات جدوى استثمارية.
وأشار إلى أن إدارة األسهم في الهيئة العامة
لالستثمار تقوم بمتابعة محفظة الستااليت،
إض��اف��ة إل��ى ال�ت�ق��اري��ر ال�ت��ي ي�ت��م تقديمها من
امل �ح��اف��ظ وال� �ت ��ي ت �ت �ع��ام��ل م ��ع ج �م �ي��ع أس �ه��م

«ال� �س� �ت ��االي ��ت» ك �م �ح �ف �ظ��ة واح� � � ��دة ،ك �م��ا ت�ت��م
م�ن��اق�ش�ت�ه��ا خ�ل�ال اج �ت �م��اع��ات دوري � ��ة إلدارة
األسهم ،وتقوم إدارة األسهم بعملية تحديث
للسياسة الخاصة باملحفظة والتي من ضمن
تلك التحديثات اعتماد تقارير دورية تناسب
طبيعة املحفظة وال�ت��ي ستقوم بضم جميع
األسهم إلى محفظة واحدة.
وذكر املصدر أن الهيئة العامة لالستثمار ترى
أنه تم تحقيق الهدف من محفظة الستااليت
عن طريق تسييل أجزاء من بعض األسهم ،ما
يسمح ب��اس�ت��رداد رؤوس األم ��وال املستثمرة
فيها ،م��ؤك��دة أن عمليات ال �ش��راء وال�ب�ي��ع في
محفظة الستااليت تحكمها ظروف السوق.

 %13.1ارتفاع واردات اليابان من النفط الكويتي في أكتوبر

 % 11ارتفاع صادرات الكويت غير النفطية
قالت وزارة التجارة والصناعة إن قيمة شهادات
املنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية ،ارتفعت
بنسبة  11%خالل شهر أكتوبر املاضي مقارنة مع
الشهر نفسه من العام املاضي .وأوضحت ال��وزارة
في بيان ام��س أن ع��دد شهادات املنشأ للصادرات
إلى الدول العربية واألجنبية بلغت  1.901شهادة
بقيمة  16.9مليون دينار في أكتوبر املاضي مقابل
 1.503شهادة بقيمة  15.2دينارا في الشهر نفسه
م��ن ال �ع��ام امل ��اض ��ي .وأض ��اف ��ت أن ع ��دد ال �ش �ه��ادات
للصادرات الكويتية إلى الدول العربية ،باستثناء
دول مجلس التعاون الخليجي ،بلغ  482شهادة
بقيمة  6.3ماليني دينار ،مقابل  73شهادة بقيمة
 2.7دينار إلى الدول األجنبية.

وذك� � � ��رت «ال � �ت � �ج � ��ارة» أن ع � ��دد ش� � �ه � ��ادات امل �ن �ش��أ
ل �ل �ص��ادرات ال�ك��وي�ت�ي��ة إل ��ى دول م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
ال�خ�ل�ي�ج��ي ب�ل��غ  1.346ش �ه��ادة ب�ق�ي�م��ة  7.8م�لاي�ين
دينار في شهر أكتوبر املاضي .وبينت أن العراق
ت �ص��در ق��ائ �م��ة ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة األك� �ث ��ر اس �ت �ي��رادا
لصادرات الكويت ،تاله األردن ثم الجزائر فلبنان،
ث��م ال�ي�م��ن فمصر ث��م ت��ون��س ،مضيفة أن اإلم ��ارات
ح �ل��ت ف ��ي ال �ت��رت �ي��ب األول خ �ل �ي �ج �ي��ا ،ت�ل�ت�ه��ا قطر
فالسعودية ثم عمان وأخيرا البحرين.
م��ن جهة أخ��رى ،أظ�ه��رت بيانات حكومية ص��ادرة
عن الوكالة اليابانية للموارد الطبيعية والطاقة أن
واردات اليابان من النفط الخام الكويتي ارتفعت
بنسبة  13.1ف��ي املئة ف��ي أكتوبر امل��اض��ي ،مقارنة

ب�ن�ف��س ال �ف �ت��رة م��ن ال �ع��ام امل ��اض ��ي ،ل�ت�س�ج��ل ن�م�وًا
للشهر الثاني على ال�ت��وال��ي .وأوض�ح��ت البيانات
أن واردات الكويت بلغت في أكتوبر  8.04ماليني
برميل أي ما يعادل  259ألف برميل يوميًا.
وأش � ��ارت إل ��ى أن ال �ك��وي��ت اح�ت�ل��ت امل��رت �ب��ة ال�ث��ال�ث��ة
ف��ي ق��ائ�م��ة م ��زودي ال�ي��اب��ان بالنفط خ�ل�ال أكتوبر
ّ
ب�ع��دم��ا ش��ك�ل��ت ال�ش�ح�ن��ات م�ن�ه��ا  9.4ف��ي امل �ئ��ة من
إجمالي واردات الدولة اآلسيوية من النفط الخام.
وبشأن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام،
ق��ال��ت ال�ب�ي��ان��ات إن�ه��ا ت��راج�ع��ت ف��ي أك�ت��وب��ر بنسبة
 10.5في املئة على أس��اس سنوي لتصل إلى 2.76
مليون برميل يوميًا بانخفاض للشهر الثالث على
التوالي( .كونا)
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 %81من العمالة الكويتية في «العام» و % 19في «الخاص»

«الشال» :إنتاجية القطاع الحكومي
ضعيفة رغم زيادة التوظيف
ت � �ن ��اول ت �ق��ري��ر ال � �ش ��ال األس� �ب ��وع ��ي آخ � ��ر اإلح � �ص� ��اءات
الصادرة عن اإلدارة املركزية لإلحصاء عن عدد العمالة
ف��ي دول��ة الكويت كما ف��ي نهاية ال��رب��ع الثاني م��ن عام
 ،2019مصنفة وفقًا للعدد والجنس والجنسية واألجور
واألع�م��ار...ال��خ ،مشيرا ال��ى أن حجمها بلغ نحو 2.142
م�ل�ي��ون ع��ام��ل م��ن غ�ي��ر اح�ت�س��اب ع��دد ال�ع�م��ال��ة املنزلية
( 2.121مليون عامل في نهاية الربع األول من عام .)2019
وعند إضافة العمالة املنزلية وما في حكمها  -القطاع
العائلي  -البالغة نحو  724ألف عامل ،يصبح املجموع
نحو  2.866مليون عامل ( 2.836مليون عامل في نهاية
الربع األول من عام  ،)2019وتبلغ نسبة العمالة املنزلية
نحو  %25.3م��ن إج�م��ال��ي العمالة ف��ي ال�ك��وي��ت كما في
نهاية الربع الثاني من ع��ام  %25.2( 2019من إجمالي
العمالة في نهاية الربع األول من عام .)2019
وق ��ال «ال �ش��ال» :ب�ل��غ م�ع��دل األج ��ر ال�ش�ه��ري ل�ل��ذك��ور من
العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو  1822دينارا
( 1807دنانير في نهاية الربع األول من عام  ،)2019وبلغ
ذلك املعدل لإلناث الكويتيات نحو  1276دينارا (1279
دي �ن��ارا ف��ي ن�ه��اي��ة ال��رب��ع األول م��ن ع ��ام  ،)2019ب�ف��ارق
بحدود  42.9%ملصلحة أجور الذكور .وبلغ معدل الراتب
الشهري للذكور غير الكويتيني في القطاع الحكومي
ن�ح��و  736دي �ن��ارا ( 726دي �ن��ارا ف��ي ن�ه��اي��ة ال��رب��ع األول
من عام  ،)2019وبلغ لإلناث غير الكويتيات نحو 668
دينارا ( 666دينارا في نهاية الربع األول من عام ،)2019
بفارق ملصلحة الذكور بحدود  ،%10.1أي أن الفارق بني
الجنسني أكثر ع��دال��ة ف��ي حالة غير الكويتيني .ويبلغ
م �ع��دل األج � ��ر ال �ش �ه��ري ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين م ��ن ال �ج �ن �س�ين في
القطاع الحكومي نحو  1500دينار ( 1497دينارا كويتيا
في نهاية الربع األول من عام  ،)2019ويبلغ نفس املعدل
لغير الكويتيني نحو  703دنانير ( 697دينارا في نهاية
الربع األول من عام  ،)2019بفارق بني املعدلني بحدود
 %113.3ملصلحة الكويتيني.
وي �ب �ل��غ م �ع��دل األج� ��ر ال �ش �ه��ري ل �ل��ذك��ور ال�ك��وي�ت�ي�ين في
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ن�ح��و  1431دي �ن��ارا ( 1417دي �ن��ارا في
نهاية الربع األول من عام  ،)2019أي أدنى بنحو %21.5
من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي ،ويبلغ ذلك

 315ألف عامل في القطاع
الحكومي مقابل
 73ألفا ً في الخاص
 1500دينار معدل الراتب
الشهري للكويتيين
في القطاع العام
أجور الذكور في الوظائف
الحكومية تفوق اإلناث بـ %43
املعدل لإلناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 891
دينارا ( 866دينارا في نهاية الربع األول من عام ،)2019
أي أدن��ى بنحو  %30.2من معدل زميالتهن في القطاع
ال �ح �ك��وم��ي ،وال ش��ك ف��ي أن م�خ�ص�ص��ات دع ��م ال�ع�م��ال��ة
الوطنية تؤدي إلى ردم تلك الفروق .ويبلغ معدل األجر
ال�ش�ه��ري ل�ل��ذك��ور غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين ف��ي ال�ق�ط��اع ال�خ��اص
ن�ح��و  272دي �ن��ارا ( 271دي �ن��ارا ف��ي ن�ه��اي��ة ال��رب��ع األول
من عام  ،)2019أي نحو  %37من مستوى زمالئهم في
القطاع الحكومي ،ويبلغ معدل األج��ر الشهري لإلناث
غير الكويتيات ف��ي ال�ق�ط��اع ال�خ��اص نحو  387دي�ن��ارا
( 387دينارا في نهاية الربع األول من عام  ،)2019وهو
أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيني في القطاع
الخاص بنحو  ،%42ولكنه أدن��ى من معدل زميالتهن
في القطاع الحكومي بنحو .%42.2
وف ��ي ح ��ال دم ��ج ال�ق�ط��اع�ين ال�ح�ك��وم��ي وال �خ ��اص ،يبلغ
م �ع��دل األج ��ر ال �ش �ه��ري ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين ال��ذك��ور ن�ح��و 1735

دينارا ( 1721دينارا كويتيا في نهاية الربع األول من
عام  ،)2019ولإلناث الكويتيات نحو  1211دينارا (1209
دنانير ف��ي نهاية ال��رب��ع األول م��ن ع��ام  ،)2019ويتسع
الفارق ملصلحة الذكور إلى  .%43.3ويبلغ معدل األجر
الشهري للذكور غير الكويتيني  284دينارا ( 283دينارا
كويتيا ف��ي ن�ه��اي��ة ال��رب��ع األول م��ن ع��ام  ،)2019ويبلغ
ل�لإن��اث غير الكويتيات نحو  448دي�ن��ارا ( 449دي�ن��ارا
ف��ي نهاية ال��رب��ع األول م��ن ع��ام  )2019ويصبح ال�ف��ارق
ملصلحة اإلناث نحو  .%57.7ويبلغ معدل األجر الشهري
للكويتيني ذكورًا وإناثًا في القطاعني نحو  1435دينارا
( 1428دي �ن��ارا ف��ي ن�ه��اي��ة ال��رب��ع األول م��ن ع ��ام ،)2019
وي�ب�ل��غ لغير الكويتيني ن�ح��و  301دي �ن��ار ( 299دي�ن��ارا
في نهاية الربع األول من ع��ام  ،)2019وال بد من إع��ادة
التذكير ب��أن ك��ل ه��ذه األرق��ام ال تشمل العمالة املنزلية
التي سوف تترك أثرا كبيرا لألدنى على معدالت أجور
غير الكويتيني لو أخذت في االعتبار ،كما أنها ال تشمل
أث��ر مخصصات دع��م العمالة للكويتيني العاملني في
القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقًا
لنفس املصدر نحو  315ألف عامل ( 311ألف عامل في
ن�ه��اي��ة ال��رب��ع األول م��ن ع��ام  ،)2019وي�ب�ل��غ ع��دده��م في
القطاع الخاص نحو  73.8أل��ف عامل ( 73.6أل��ف عامل
ف��ي ن�ه��اي��ة ال��رب��ع األول م��ن ع��ام  )2019أي أن�ه��ا عمالة
م��وزع��ة ع�ل��ى ن�ح��و  %81ع�م��ال��ة حكومية و %19عمالة
ق �ط��اع خ� ��اص .وت �ب �ل��غ ن�س�ب��ة ال�ك��وي�ت�ي�ين ال �ع��ام �ل�ين في
القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو
 ،%40.7إضافة إل��ى نحو  %4.3من حملة الشهادات ما
فوق الجامعية ،ونحو  %14.5ملن يحملون شهادات فوق
الثانوية ودون الجامعية ،ونحو  %21لحملة الشهادات
الثانوية أو ما يعادلها ،أي أن نحو  %80.5من موظفي
القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بني الثانوية
وحتى الدكتوراه .ورغم ذلك ،فقد ظلت إنتاجية القطاع
ال�ح�ك��وم��ي ض�ع�ي�ف��ة ،إم��ا بسبب بيئة ال�ع�م��ل امل��زدح�م��ة
وغير املنظمة ،وإم��ا بسبب ضعف املستوى التعليمي،
أو بسبب االنفصال ما بني مخرجات التعليم ومتطلبات
سوق العمل ،أو حتى بسبب انتشار شهاداته املضروبة.

أداء نشط لتداوالت نوفمبر

السوق األول يستحوذ
على  % 70.8من سيولة البورصة
ق ��ال «ال� �ش ��ال» إن أداء ال �ب��ورص��ة ف��ي ن��وف�م�ب��ر ك ��ان أك�ث��ر
نشاطًا ،مقارنة بأداء شهر أكتوبر ،حيث ارتفعت القيمة
امل�ت��داول��ة ،أي سيولة ال�ب��ورص��ة ،وصاحبها أداء موجب
للمؤشرات .فقد ارت�ف��ع مؤشر ال�س��وق األول��ى بنحو %5
وم��ؤش��ر ال�س��وق الرئيسية بنحو  ،%0.2وارت �ف��ع أيضًا،
مؤشر السوق العامة ،وهو حصيلة أداء السوقني بنحو
 ،%3.7وكذلك ارتفع مؤشر «الشال» بنحو .%5
وارتفعت سيولة البورصة في نوفمبر مقارنة بسيولة
أكتوبر ،حيث بلغت السيولة نحو  514.8مليون دينار،
مرتفعة من مستوى  503.8ماليني دينار لسيولة أكتوبر،
وارت�ف��ع معدل قيمة ال�ت��داول اليومي لنوفمبر إل��ى نحو
 25.7مليون دينار؛ أي بارتفاع بنحو  %17.5عن مستوى
معدل تلك القيمة ألكتوبر حني بلغ  21.9مليون دينار.
وب �ل��غ ح�ج��م س�ي��ول��ة ال �ب��ورص��ة ف��ي األش �ه��ر األح ��د عشر
األول ��ى م��ن ال �ع��ام ال�ح��ال��ي (أي ف��ي  227ي � َ
�وم ع �م� ٍ�ل) نحو
 7.084مليارات دينار ،وبلغ معدل قيمة التداول اليومي
للفترة نحو  31.2مليون دي�ن��ار ،مرتفعًا بنحو ،%95.8
م�ق��ارن��ة بمعدل قيمة ال �ت��داول ال�ي��وم��ي للفترة ذات�ه��ا من
عام  ،2018البالغ نحو  15.9مليون دينار ،ومرتفعًا أيضًا
بنحو  %85.2إذا ما قورن بمستوى ذلك املعدل لكامل عام
 2018البالغ نحو  16.8مليون دينار.
وما زالت ّ
توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن
نصف الشركات املدرجة لم يحصل سوى على  %1فقط
من تلك السيولة ،ضمنها  50شركة حظيت بنحو %0.2
ف�ق��ط م��ن ت�ل��ك ال�س�ي��ول��ة ،و 3ش��رك��ات م��ن دون أي ت ��داول.
أم��ا الشركات الصغيرة السائلة ،فقد حظيت  12شركة،
قيمتها السوقية تبلغ  %4.7من قيمة الشركات املدرجة
ع�ل��ى ن�ح��و  %7.8م��ن س�ي��ول��ة ال �ب��ورص��ة؛ ذل ��ك ي�ع�ن��ي أن
نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات
املدرجة منها .وعلى النقيض ،يميل إلى شركات قيمتها
ال�س��وق�ي��ة ض�ئ�ي�ل��ة ،وإن خ�ف�ت��ت ح ��دة ذل ��ك االن �ح �ي��از .أم��ا

سيولة البورصة ،وضمنه حظيت  %20من شركاتها على
 %80.7من سيولتها ،في حني اكتفت  %80من شركاتها
ب �ن �ح��و  %19.3م ��ن س �ي��ول �ت �ه��ا ،وال ب� ��أس م ��ن ال �ت��ذك �ي��ر
ب��أن ض�ع��ف س�ي��ول��ة ش��رك��ات�ه��ا ك��ان ال�ع��ام��ل األس ��اس في
تصنيفها ضمن السوق الرئيسية ،وه��و تصنيف قابل
لالرتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.
سوق املزادات ( 12شركة):
ح�ظ�ي��ت ب�ن�ح��و  8.6آالف دي �ن ��ار ك��وي �ت��ي ف �ق��ط ،أو نحو
 %0.002م��ن س�ي��ول��ة ال �ب��ورص��ة ،وذل ��ك أي �ض��ًا ف��ي ح��دود
َّ
املتوقع؛ فالهدف األساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة
ّ
منظمة للسيولة ،حتى وإن لم يتحقق ألي منها ت��داول
سوى على فترات متباعدة ،ومن املمكن أن نشهد طفرة
منفردة في قيمة تداوالتها بني الحني واآلخر.

رأي متخصص
عبدالله سالم السلوم

مصطلح الرؤية
ي�ع��ود م�ف�ه��وم «ال ��رؤي ��ة» ف��ي م�ج��ال ال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر إل��ى
التصور املستقبلي ال��ذي يرسم غ��دا واع��دا ،بحال أفضل
م��ن ال �ح��ال ال��راه �ن��ة ف��ي وق �ت �ن��ا ال �ح��اض��ر؛ ح ��ال ال يمكن
رؤيتها على أرض الواقع وال يمكن أن تتجسد حقيقة إال
إذا تحققت أه��داف محددة ،يشكل مجملها حاملا تتحقق
واحدة تلو األخرى.
تعكس ص��ورة ال�ح��ال امل��راد ال��وص��ول إليها ،تماما كقطع
التركيبة املصورة أو ما يسمى بالـ« »puzzleالتي ال تكتمل
الصورة فيها إال بتوافر كامل القطع في مكانها الصحيح.
ول�ل��رؤي��ة بشكل مجمل آل�ي��ة عمل شاملة –استراتيجية–
ت �ك �ف��ل ت �ح �ق �ق �ه��ا ،ك �م��ا ي �ن �ف��رد ت�ن�ف�ي��ذ ك ��ل ب� ��اب م ��ن ه��ذه
االستراتيجية بآلية عمل منفصلة ،تعمل بشكل متزامن،
ويسعى كل منها لتحقيق حزمة من األهداف التي يعكس
تحقيقها إجماال هدفا رئيسيا ّ
يقوم عماد الرؤية الواعدة.

@alsalloumabdul
contact@abdullah.com.kw

إن ال��رؤي��ة تبني ،وبشكل واض��ح للعيان ،ال�ف��رق ب�ين حالنا
ال�ي��وم ،ولنرمز ل��ه بالنقطة «س» ،وحالنا ف��ي نقطة زمنية
مستقبلية متمثل بالنقطة «ص» ،بني هاتني النقطتني فجوة
تسمى «ال�ف�ج��وة الزمنية» باملرحلة االنتقالية ،وه��ي التي
تبدأ بالوقت ال��ذي يتم فيه اتخاذ أول ق��رار ضمن ق��رارات
آليات العمل الساعية لتحقيق أه��داف ال��رؤي��ة ،وتنتهي في
ال��وق��ت ال��ذي تتحقق ب��ه جميع األه ��داف ،واص�ل��ة ب��ذل��ك إلى
التحقيق الشامل للرؤية التي تم تصورها عند البداية .أما
«الفجوة الوضعية» بني هاتني النقطتني فتعني فرق الحالة
عند أول قرار في آليات العمل تلك ،وتأثير آخر قرار بها.
وكلما طالت الفجوة الزمنية انخفض معدل شدة الصدمات
املتتالية الناتجة عن آليات العمل ،بعالقة عكسية بني حجم
الفجوة وشدة الصدمات ،والعكس بالعكس .أما فيما يتعلق
بالفجوة الوضعية ،فالعالقة فيها طردية؛ إذ كلما كبرت

«زين» تستعرض قدراتها
في حلول المدن الذكية

المتحدثون في منتدى المدن الذكية الثالث

ش ��ارك ��ت «زي� � � ��ن» ،امل� � � � ّ
�زود ال� ��رائ� ��د ل �ل �خ��دم��ات
ُ
الرقمية في الكويت ،بفعاليات ُمنتدى امل��دن
ال��ذك�ي��ة ال�ث��ال��ث ف��ي ال�ك��وي��ت ت�ح��ت ش�ع��ار «م��ا
وراء التكنولوجياّ :
تطور املدن الذكية» ،الذي
ّ
نظمته مؤسسة ك��وري��ا ل�لأراض��ي واإلس�ك��ان،
ب��ال�ت�ع��اون م��ع س�ف��ارة ج�م�ه��وري��ة ك��وري��ا ل��دى
دول��ة الكويت بفندق جميرا شاطئ املسيلة،
بحضور ع��دد م��ن م�س��ؤول��ي القطاعني العام
والخاص.
ُ
وذك��رت الشركة أن فعاليات امل�ن�ت��دى شهدت
ح �ض��ور ك��ل م��ن س�ف�ي��ر ج�م�ه��وري��ة ك��وري��ا في
دول � ��ة ال �ك��وي��ت ه��ون��غ ي��ون��غ ك� ��ي ،وال��رئ �ي��س
التنفيذي لألعمال والحلول في زين الكويت
ح�م��د امل� � ��رزوق ،ون��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ش��ؤون
ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ص�م�ي��م ف��ي امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل��رع��اي��ة السكنية ن��اص��ر خ��ري�ب��ط ،وع ��دد من
م�م�ث�ل��ي س �ف ��ارة ج �م �ه��وري��ة ك ��وري ��ا ف ��ي دول ��ة
الكويت ومسؤولي القطاعني العام والخاص
في الدولة.
وب �ي �ن��ت «زي� � ��ن» أن �ه��ا ش ��ارك ��ت ف ��ي ف�ع��ال�ي��ات
امل �ن �ت��دى م��ن خ�ل�ال ج�ن��اح�ه��ا ال� �خ ��اص ،ال��ذي
استعرضت فيه أح��دث حلول وخدمات «زين
أع�م��ال» ُاملبتكرة ،التي ُت ّ
قدمها لخدمة قطاع
ُ
ً
امل��دن الذكية في الكويت ،مؤكدة بذلك دورها
ك �ش��ري��ك رئ �ي �س��ي ف ��ي ت�ح �ق �ي��ق أه� � ��داف خ�ط��ة
التنمية لدولة الكويت (كويت جديدة )2035
ُ
ّ
تصور سمو أمير البالد الشيخ
املنبثقة عن
ص �ب��اح األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه اهلل
ورعاه لرؤية دولة الكويت بحلول عام .2035
وخ �ل ��ال ُم� �ش ��ارك� �ت ��ه ف ��ي ال �ح �ل �ق��ة ال �ن �ق��اش �ي��ة،
ُ
ال�ت��ي أت��ت على ه��ام��ش امل�ن�ت��دى تحت عنوان
ُ
«قيادة املدن الذكية في الكويت» ،قال الرئيس
التنفيذي لألعمال والحلول في زين الكويت
حمد امل ��رزوق« :يمر قطاع االت�ص��االت بثورة
هائلة هذه األي��ام ،وكون زين شركة رائدة في
تقديم خدمات االتصاالت والحلول الرقمية،
ف��إن ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ج�ي��ل ال�خ��ام��س  5Gتتيح
لنا أن نكون أكثر نجاحًا في سد احتياجات
السوق».
وأض � ��اف امل � � ��رزوق« :ال � � �ـ 5Gال ي�ت�م�ح��ور ح��ول
س��رع��ة االت� �ص ��ال ف �ق��ط ،ب ��ل ه ��ي ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
تمكينية لحلول إنترنت األشياء  ،IoTوكون
امل� ��دن ال��ذك �ي��ة ت�ع�ت�م��د اع �ت �م��ادًا رئ�ي�س�ي��ًا على
إنترنت األش �ي��اء ،لكي تعمل بشكل صحيح،
ف ��إن ال � �ـ 5Gوامل� ��دن ال��ذك�ي��ة م��رت�ب�ط��ان ارت�ب��اط��ًا
وثيقًا بعضهما مع بعض».

حمد المرزوق :تكنولوجيا
الـ 5Gمرتبطة بالمدن
الذكية وبنمو فرص
قطاع األعمال
وأوض� ��ح امل � ��رزوق« :ن �ح��ن ف��ي زي ��ن م�ل�ت��زم��ون
ب �ك��ل ف �خ��ر ب � ��أن ن� �ك ��ون ش��ري �ك��ًا رئ �ي �س �ي��ًا ف��ي
ّ
تمكني رؤية (كويت جديدة  ،)2035ولهذا كنا
ّ
حريصني كثيرًا على أن نتبنى تكنولوجيا
ال�ج�ي��ل ال�خ��ام��س ُم �ب �ك �رًا ،ل�ي��س ع�ل��ى مستوى
امل�ن�ط�ق��ة ف�ح�س��ب ،ب��ل وع �ل��ى م�س�ت��وى ال�ع��ال��م،
فقد كنا ّ
سباقني في االستثمار بالـ 5Gوإطالق
التكنولوجيا تجاريًا بجميع أنحاء الكويت
ّ
في مرحلة ُمبكرة جدًا».
ُ
وأض � � ��اف امل � � � ��رزوق« :ق �م �ن ��ا ب��االع �ت �م��اد ع�ل��ى
استراتيجية االس �ت �ح��واذ ال�خ��اص��ة ب�ن��ا لسد
ً
الفجوة املعرفية ،التي تنشأ ع��ادة مع ظهور
أي تكنولوجيا ج��دي��دة ،وق��د قمنا بتحقيق
ذل��ك من خ�لال استثمارنا بشركة  NXNالتي
نعتبرها اآلن ذراع زين في حلول املدن الذكية،
فهي شركة رائدة على مستوى املنطقة ولديها
خبرات دولية وقدرات عاملية كبيرة».
وت� ��اب� ��ع امل � � � � ��رزوق« :ب� �س� �ب ��ب س ��رع ��ة ال �ت �ط��ور
التكنولوجي ،فقد ظهرت فرص هائلة لتطوير
وتنمية املجتمعات واألوط��ان ،ولهذا التزمنا
نحن في زين باالستثمار في مجاالت إنترنت
األش �ي��اء ل�ت��وف�ي��ر تقنياتها وأح ��دث حلولها
ُ
املبتكرة لكل من القطاع الحكومي ومجتمع
األعمال في الكويت».
وك� �ش ��ف امل� � � � ��رزوق« :ب � � ��دأت رح� �ل ��ة زي � ��ن ن�ح��و
ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي ُم�ن��ذ ح��وال��ي ث�ل�اث س�ن��وات،
وكانت أولى ثمارها مشاركتنا للقطاع العام
في تنفيذ مشروع ّ
العدادات الذكية مع وزارة
ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ،وق��د أطلقنا أي�ض��ًا عالمتنا
ال �ت �ج��اري��ة ال �ج��دي��دة ت�ح��ت اس ��م ،Zain LIFE
وه��ي محفظة خ��دم��ات رقمية م��رن��ة تتضمن
خ��دم��ات متعددة ومبتكرة ف��ي م�ج��ال امل�ن��ازل
الذكية ،وذل��ك للمساهمة في صنع املستقبل
ال��رق �م��ي وال �ح �ي ��اة ال��ذك �ي��ة ل �ق �ط��اع��ي األف � ��راد
ً
واألع�م��ال ،واستكماال لريادة زين في السوق
الكويتية وفي املنطقة».

«مركز عبدالعزيز الصقر»:
برامج نوعية لتطوير الكوادر

تداوالت البورصة تشهد انتعاشاً منذ بداية العام

توزيع السيولة على األسواق الثالث خالل نوفمبر ،2019
فكانت بالتالي:
السوق األولى ( 19شركة):
حظيت بنحو  364.6مليون دينار ،أو ما نسبته %70.8
م��ن س�ي��ول��ة ال �ب��ورص��ة ،وض�م�ن��ه ح�ظ�ي��ت ن�ح��و  %50من
شركاتها ـــــ  9شركات ـــــ على  %83.9من سيولتها ،ونحو
 %59.4من كامل سيولة البورصة ،في حني حظي نحو
ّ
نصف شركاتها األخ��رى ـــــ  10شركات ــــــ على ما تبقى،
أو نحو  %16.1من سيولتها .وبلغ معدل تركز السيولة
فيها مستوى عاليا ،حيث حظيت  5شركات ضمنه على
نحو  %67.5من سيولتها.
السوق الرئيسية ( 144شركة):
حظيت بنحو  150.2م�ل�ي��ون دي �ن��ار أو ن�ح��و  %29.2من

في إطار دورها لتمكين رؤية «كويت جديدة»

ال�ف�ج��وة ال��وض�ع�ي��ة ارت�ف��ع م�ع��دل ش��دة ال�ص��دم��ات املتتالية
الناتجة عن تلك اآلليات ،والعكس بالعكس.
وفيما يتصل بالرؤى املتعلقة في تنمية الدول ،على شتى
أصعدتها ،فعند اعتبار مقاييس هاتني الفجوتني –الزمنية
والوضعية– بني «س» و«ص» ،فإن املقياس الزمني لـ «س»
هو السنة التي يتم فيها البدء باآلليات ،واملقياس الخاص
بـ«ص» هو السنة التي تتحقق فيها أهداف تلك اآلليات .أما
املقياس الوضعي ل �ـ«س» ،فهو حال الدولة في السنة التي
يتم بها بدء العمل باآلليات ،ومقياس «ص» هو حال الدولة
في السنة التي تتحقق فيها أهداف تلك اآلليات .ومما ينبغي
اإلشارة إليه أن مقياس «ص» في الفجوة الوضعية يجب أن
يكون أعلى من «س» ومساويا أو أعلى من متوسط حال
بقية الدول األخرى ذات اإلمكانيات املضاهية( .من سلسلة
كويت االستدامة)

جانب من اجتماع مركز أمناء عبدالعزيز الصقر

ن��اق��ش م�ج�ل��س أم �ن��اء م��رك��ز ع�ب��دال�ع��زي��ز حمد
ال �ص �ق��ر ل�ل�ت�ن�م�ي��ة وال� �ت� �ط ��وي ��ر ،ال �ت ��اب ��ع ل�غ��رف��ة
تجارة وصناعة الكويت ،في اجتماعه برئاسة
ع� �ب ��داهلل ال �ح �م �ي �ض��ي ،ي� ��وم االرب � �ع� ��اء امل��اض��ي،
عددًا من املواضيع ال��واردة على جدول أعماله.
واستعرض املجلس متابعة املشاريع املختلفة
ال�ت��ي ي�ق��وم امل��رك��ز بتنفيذها ،وال �ت��ي اشتملت
على عدد من األنشطة ،مثل البرامج التدريبية
القصيرة والبرامج املوجهة وب��رام��ج التدريب
امل �ه �ن��ي امل �ت �خ �ص �ص��ة واالس � �ت � �ش� ��ارات ال �ف �ن �ي��ة،
واالش� ��راف على امل�ن��ح ال��دراس�ي��ة ال�ت��ي تقدمها
الغرفة لطلبة املاجستير من الكويتيني.
وأك��د بيان لغرفة ت�ج��ارة وصناعة الكويت ان
امل��رك��ز مهتم بتقديم ال�ب��رام��ج النوعية املعنية
بتأهيل وتطوير الكوادر العاملة في القطاعني
الخاص والعام ،التي تأتي تأكيدًا لدورها في
املساهمة في دفع عجلة االقتصاد الوطني.
ك �م��ا ن ��اق ��ش امل �ج �ل��س م� ��ا ج � ��رى إن � �ج� ��ازه م��ن
مشاريع ،ومن أهمها التقدم املحرز في مشاريع
ت ��أه� �ي ��ل امل � �ب� ��ادري� ��ن ل� �ل� �م� �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة
وامل�ت��وس�ط��ة ،وامل�ع�ن��ي بتنفيذ «ب��رن��ام��ج ري��ادة
األعمال» ،بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم
ال�ع�ل�م��ي وال �ص �ن��دوق ال��وط �ن��ي ل��دع��م وت�ن�م�ي��ة
امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة ،وال�ب��رام��ج
امل�ت�خ�ص�ص��ة ف��ي م��وض��وع «االل� �ت ��زام ل�ش��رك��ات
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص» و«م�ك��اف�ح��ة غ�س��ل األم� ��وال»،
بالتعاون مع إحدى الجهات العاملية املرموقة
ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال ،ح�ي��ث ت�ع��د ه ��ذه امل� �ه ��ارات من

امل �ه��ارات ال�ت��ي ت��رك��ز عليها امل��ؤس�س��ات املالية
ال��وط�ن�ي��ة وه�ي�ئ��ة أس ��واق امل ��ال ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
البرامج األخرى.
واس �ت �ع��رض امل �ج �ل��س م��ا ج ��رى ان� �ج ��ازه خ�لال
ع��ام  ،2019ال��ذي اشتمل على ب��رام��ج التدريب
القصيرة وب��رام��ج التدريب املوجهة والبرامج
امل� �ت� �خ� �ص� �ص ��ة ،وأط � � � ��ر ال� � �ت� � �ع � ��اون م � ��ع ب �ع��ض
امل��ؤس �س��ات ال��وط �ن �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة ذات ال�ع�لاق��ة
ب� �ت ��دري ��ب وت ��أه� �ي ��ل امل � �ب� ��ادري� ��ن ل �ل �م �ش��روع��ات
ال �ص �غ �ي��رة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة .ك �م��ا ج� ��رت م�ن��اق�ش��ة
امل��وازن��ة التقديرية لعام  ،2020والبرامج التي
سيجري تقديمها خالل السنة املقبلة.
وأش ��اد املجلس ب��ال��دور ال�ف��اع��ل ال��ذي ت�ق��وم به
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بدعم برامج
املركز ،إذ كان له بالغ األثر في تمكني املركز من
تنفيذ برامجه بالشكل األمثل ،وتعزيز قدراته
في تحقيق أهدافه املرسومة له.
واس �ت �ع��رض امل�ج�ل��س أوج ��ه ال �ت �ع��اون وآل �ي��ات
التنسيق بني املركز ومؤسسة الكويت للتقدم
العلمي ،متمنيًا دوام ه��ذا التعاون املثمر بني
الطرفني ،والذي سيكون له بالغ األثر في تقديم
م �س��اه �م��ة ف��اع �ل��ة ل �ب �ن��اء ق� � ��درات ال �ع��ام �ل�ين في
القطاعني الخاص والعام ،وبما يعزز االقتصاد
الوطني بشكل عام.
كما اطلع املجلس على التقرير الدوري ملبتعثي
برنامج املنح الدراسية للغرفة ،وم��دى التقدم
املحرز في دراس��ة املبتعثني لدرجة املاجستير
لعام .2019
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«تستهدف تطوير الموارد البشرية»

جهاز المراقبين الماليين:
مذكرة تفاهم مع جامعة الكويت

بـ  750مليون دوالر ..وأقل فائدة بين مثيالتها في المنطقة عند %4.5

« NBKكابيتال» منسق عالمي ومدير إصدار
أوراق مالية دائمة لـ«الوطني»
أعلنت شركة الوطني
لالستثمار عن دورها الريادي
كمنسق عالمي ومدير
إصدار ألوراق مالية رأسمالية
دائمة قابلة لالسترداد بعد
 6سنوات ضمن الشريحة
األولى لرأس المال لمصلحة
بنك الكويت الوطني بقيمة
 750مليون دوالر وفق نظام
الـ  Regulation Sوالـ 144A
(األوراق المالية) ،بعائد
 %4.50سنويا يستحق كل
نصف سنة.

خليفة العجيل ومشاري الهاجري وعدنان السلطان

ّ
وق������ع ج���ه���از امل���راق���ب�ي�ن امل���ال���ي�ي�ن م���ذك���رة
تفاهم م��ع جامعة الكويت ف��ي املجاالت
التدريبية ،وذل���ك ب��ه��دف تطوير امل���وارد
ال���ب���ش���ري���ة ع���ب���ر ت���ع���زي���ز ك����ف����اء ة وق������درات
ال��ع��م��ل وال��ع��ام��ل�ين ف���ي ج���ه���از امل��راق��ب�ين
امل���ال���ي�ي�ن .وق�����ام رئ���ي���س ج���ه���از امل��راق��ب�ين
املاليني خليفة عبد اهلل العجيل بتوقيع
م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م م��ع عميد كلية العلوم
اإلداري����ة ف��ي جامعة ال��ك��وي��ت د .مشاري
ع��ب��ي��د ال��ه��اج��ري ب��ح��ض��ور رئ��ي��س مركز
التميز د .عدنان علي السلطان.
وق������ال رئ���ي���س ج���ه���از امل���راق���ب�ي�ن امل��ال��ي�ين
خ��ل��ي��ف��ة ع��ب��د اهلل ال��ع��ج��ي��ل «ت���م ال��ت��وص��ل
إلى اتفاق مع مركز التميز التابع لكلية
ال���ع���ل���وم اإلداري���������ة ف����ي ج���ام���ع���ة ال��ك��وي��ت
لتقديم برامج علمية وفنية تساهم في
رفع كفاء ة كوادر الجهاز الوطنية ،وذلك

تجسيدا لرغبة الجهاز في تنمية قدرات
العاملني به ،بما يمكنهم من أداء مهامهم
واختصاصاتهم في مجال الرقابة».
وب��م��وج��ب م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ،ي��ق��وم مركز
التميز ف��ي اإلدارة التابع لكلية العلوم
اإلداري�������ة ،وال�����ذي ي��ه��دف إل����ى امل��س��اه��م��ة
ف���ي ت��ح��س�ين وت���ع���زي���ز األداء وال����ق����درات
اإلدارية والفنية في القطاعات الحكومية
والخاصة واملشتركة في دول��ة الكويت،
بتقديم جميع الخدمات العلمية والفنية
مل��ا ي��ت��واف��ق وم��ت��ط��ل��ب��ات ج��ه��از امل��راق��ب�ين
امل���ال���ي�ي�ن .وم����ن أب����رز ال���خ���دم���ات ال��ت��ي تم
االت��ف��اق عليها :تعزيز ال��ق��درات اإلداري���ة
وال���ف���ن���ي���ة ،ت����ب����ادل ال�����زي�����ارات امل���ي���دان���ي���ة،
اإلسهام في رفع كفاء ة الكوادر الوطنية،
دع��������م ال�����ب�����ح�����وث وال�����ب�����اح�����ث��ي��ن وإق�����ام�����ة
املؤتمرات وورش العمل.

بصفته واحداً من مديري اإلصدار

«وربة» :ترتيب صكوك
لــ«دبي اإلسالمي»
ق�����ال ب���ن���ك ورب������ة ان�����ه ن���ج���ح ف����ي ت��رت��ي��ب
ص��ف��ق��ة إص�������دار ص���ك���وك مل��ص��ل��ح��ة ب��ن��ك
دب���ي اإلس�ل�ام���ي ،ح��ي��ث ش��ه��دت الصفقة
طلبًا قويًا فاق التوقعات كما اتضح من
خالل حجم الطلب على االكتتاب .بلغت
ق��ي��م��ة ال���ص���ك���وك امل����ص����درة  750م��ل��ي��ون
دوالر بأجل مدته  5سنوات ،بمعدل ربح
 %2.950سنويًا ،وسعر إص��دار 99.752
دوالرا ب���م���ا ي������ؤدي إل�����ى ع���ائ���د س��ن��وي
بنسبة .%3.02
يأتي إص��دار الصكوك بمنزلة التجربة
الثانية لبنك دبي اإلسالمي في أسواق
راس املال الدولية لعام  2019،والذي تم
إدراج��ه في كل من بورصة يورونكست
دب��ل��ن ون���اس���داك دب���ي .ك��م��ا ت��م تصنيف
البنك بتقدير  A3من قبل وكالة موديز،
وعند  Aمن قبل وكالة فيتش (مع نظرة
مستقبلية مستقرة للوكالتني).
ول���ف���ت ث��وي��ن��ي خ���ال���د ال��ث��وي��ن��ي ،رئ��ي��س
امل���ج���م���وع���ة امل���ص���رف���ي���ة ل�لاس��ت��ث��م��ار ف��ي
بنك ورب��ة ،الى أن اإلقبال على االكتتاب
ق��د س��ج��ل ن��ج��اح��ا ك��ب��ي��رًا ح��ي��ث ف���اق 2.7
ضعف حجم اإلص����دار ليصل إل��ى أكثر
م��ن  2مليار دوالر أميركي وق���ال «يسر
ب��ن��ك ورب�����ة امل���ش���ارك���ة ف���ي ه����ذا اإلص�����دار
النوعي للصكوك ال��ذي يحسب نجاحه
لبنك دب��ي اإلس�لام��ي؛ وق��د تم إصدارها
ب���م���وج���ب ب���رن���ام���ج ال���ص���ك���وك ال������ذي ت��م
إنشاؤه وقيمته  7.5مليار دوالر وتعتمد
على مبادئ الوكالة اإلسالمية» وأضاف
ثويني الثويني ،أن معدل ربح الصكوك
ال���ب���ال���غ  %2.95األق�����ل ض��م��ن اص������دارات
الصكوك من قبل املؤسسات املالية في
عام .2019
اعتمدت الصفقة خطة تسويقية شاملة،
ه����دف����ت ل���ت���ق���دي���م ال���ب���ن���ك ل��ل��م��س��ت��ث��م��ري��ن
ف���ي أس�����واق ال��ص��ك��وك ال��ع��امل��ي��ة امل��ق��وم��ة
ب���ال���دوالر األم��ي��رك��ي .ول��ق��د ق���ام وف���د من
اإلدارة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ب��ن��ك ب��االج��ت��م��اع
ب��م��س��ت��ث��م��ري��ن ف���ي ك���ل م���ن ه���ون���غ ك��ون��غ
ولندن .ونظمت هذه االجتماعات إلثبات
قدرة اإلدارة على تنفيذ استراتيجيتها
وع��رض األس��اس��ي��ات االئتمانية القوية
ل��ل��ب��ن��ك ،ون��ت��ج ع���ن ال��ح��م��ل��ة ال��ت��روي��ج��ي��ة
إق��ب��ال كبير م��ن املستثمرين م��ن منطقة
ال���ش���رق األوس�����ط وآس���ي���ا وأوروب�������ا .وت��م
تخصيص مبلغ ال��ص��ك��وك ملستثمرين
دول����ي��ي�ن (آس����ي����ا  ،%15أوروب����������ا ،%16
ال���ش���رق األوس������ط  .)%69وب��ال��ن��ظ��ر إل��ى
طبيعة املستثمرين ،ك��ان التوزيع على
الشكل التالي %40 :صناديق استثمار،
 %48م��ص��ارف ت��ج��اري��ة خ��اص��ة و %12
منظمات متخطية للحدود الوطنية.
تم تفويض كل من بنك ( ABCاملؤسسة
العربية املصرفية) ،وبنك دبي اإلسالمي،
واإلم���ارات دبي الوطني كابيتال ،وبنك
أبوظبي األول ،وبنك اتش إس بي سي،
ومايبانك ،ومصرف الشارقة اإلسالمي،

ق��ال��ت «ال��وط��ن��ي ل�لاس��ت��ث��م��ار» ام����س ،ان
األوراق املالية املصدرة تعتبر األولى من
نوعها في املنطقة التي تقدم وفق نظام
الـ  Regulation Sوالـ  144Aوالذي يسمح
ل��ت��س��وي��ق اإلص��������دار ف����ي ج��م��ي��ع ان���ح���اء
ال��ع��ال��م ب��م��ا ف���ي ذل���ك ال���والي���ات امل��ت��ح��دة
االم���ي���رك���ي���ة ،م��ب��ي��ن��ة أن األوراق امل��ال��ي��ة
امل���ص���درة ق��اب��ل��ة ل�لاس��ت��رداد خ�ل�ال فترة
ث�لاث��ة أش��ه��ر م��ا قبل ت��اري��خ  27نوفمبر
 2025او بأي تاريخ لدفع الفائدة ما بعد
ذلك.
وذك���������رت أن ع���م���ل���ي���ة اإلص����������دار ش���ه���دت
طلبًا ق��وي��ًا م��ن ق��ب��ل ق��اع��دة متنوعة من
امل��س��ت��ث��م��ري��ن ال���ع���امل���ي�ي�ن ،ح��ي��ث ت��ج��اوز
اج����م����ال����ي ال���ط���ل���ب���ات  2.3م���ل���ي���ار دوالر
أم��ي��رك��ي (م���ا ي��ع��ادل  3.1اض��ع��اف قيمة
اإلصدار) من قبل  160مستثمرا ،حيث تم
اغ�لاق االكتتاب بطلبات نهائية بقيمة
 1.9مليار دوالر (م��ا ي��ع��ادل  2.5ضعف
قيمة اإلص���دار) .وأش���ارت إل��ى ان الطلب
الهائل على اإلص��دار ساهم في تسعير
أدن��ى نسبة ف��ائ��دة على االط�ل�اق م��ا بني
إص��دارات األوراق املالية املصنفة ضمن
الشريحة األول��ى لرأس املال في مجلس
التعاون الخليجي بنسبة ( %4.50وهي
نسبة سندات الخزينة االميركية ملدة 6
سنوات  283.2 +نقطة أساس).
وأك��دت الشركة أن اإلص��دار حقق تنوعا
عامليا من حيث املشاركة في االكتتاب،
ح��ي��ث ش��ك��ل امل��س��ت��ث��م��رون م���ن ال���والي���ات
امل�����ت�����ح�����دة  ،%33وامل�����س�����ت�����ث�����م�����رون م��ن
امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة نسبة  %27وم��ش��ارك��ة
م��س��ت��ث��م��ري��ن اس����ي����ا وامل���ح���ي���ط ال����ه����ادئ

طلبات االكتتاب
بلغت  2.3مليار دوالر..
تمثل  3.1أضعاف
قيمة اإلصدار

فيصل الحمد

راني سلوانس

ب��ن��س��ب��ة  ،%20ف����ي ح��ي�ن ش���ك���ل ك����ل م��ن
امل��س��ت��ث��م��ري��ن األوروب����ي��ي�ن وم��س��ت��ث��م��ري
ال��ش��رق االوس���ط وش��م��ال افريقيا نسبة
 %10من االكتتاب النهائي.
ولفتت الشركة إلى ان مديري الصناديق
س��ي��ط��روا ع��ل��ى االك���ت���ت���اب ب��ن��س��ب��ة %76
م��ن دف��ت��ر ال��ط��ل��ب��ات ال��ن��ه��ائ��ي ،ث��م ج��اءت
ش���رك���ات ال���ت���أم�ي�ن وال���ب���ن���وك أو ال��ب��ن��وك
ال����خ����اص����ة ب���ن���س���ب���ة  %12و %10ع��ل��ى
التوالي.
ق�������ال ال����رئ����ي����س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ف�����ي ش���رك���ة
ال���وط���ن���ي ل�ل�اس���ت���ث���م���ار ف��ي��ص��ل ال��ح��م��د:
نفتخر بتضافر ج��ه��ودن��ا االستشارية
ملصلحة مجموعة بنك الكويت الوطني
مرة أخرى نحو تحقيق إصدار تاريخي
اخر اجتاز حدود أسواق رأسمال الدين
الخليجية ليصل إل���ى ال��ع��امل��ي��ة ،وال���ذي
ي���ع���د ب���م���ن���زل���ة ش�����ه�����ادة ع���ل���ى االم�����ت�����داد
العاملي للبنك وموقعة اإلقليمي الرائد.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه ،ص���رح امل��دي��ر ال��ع��ام رئيس
ق��س��م ال��خ��دم��ات امل��ص��رف��ي��ة االس��ت��ث��م��اري��ة
ف����ي ش���رك���ة ال���وط���ن���ي ل�ل�اس���ت���ث���م���ار ران����ي
س��ل��وان��س« :ب���أن م��ن خ�ل�ال ه���ذا اإلص���دار
ال��ض��خ��م ت��ص��اع��د ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي
م��ج��ددا إل���ى م��س��ت��وى ع��امل��ي ت��ج��اوز فيه
ج��م��ي��ع ال���ت���وق���ع���ات ،ح���ي���ث ح���ق���ق ن��س��ب��ة
طلبات عاملية غير مسبقة وأحرز مستوى
تسعير حطم املقاييس السابقة».

ّ
وأوض���ح���ت ال��ش��رك��ة ان اإلص�����دار يشكل
ال��ت��زام��ا م��ب��اش��را وغ��ي��ر م���ش���روط وغ��ي��ر
مضمون ومساندا من قبل املصدر وبنك
ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي ،الف��ت��ة إل��ى ان األوراق
املالية حصلت على تصنيف  Baa3من
وك��ال��ة م��ودي��ز للتصنيف ،حيث يعتبر
اإلص����دار ضمن أح��د ث�لاث أوراق مالية
ت���م ت��ص��ن��ي��ف��ه��ا ب���درج���ة اس��ت��ث��م��اري��ة في
املنطقة.
وأش����ارت إل��ى ان ع��وائ��د اإلص����دار سوف
تستخدم لتعزيز قاعدة الشريحة األولى
لرأسمال البنك ووف��ق متطلبات ب��ازل 3
ب���اإلض���اف���ة ال����ى أغ�����راض ال��ب��ن��ك ال��ع��ام��ة.
وي���ع���ت���ب���ر ب���ن���ك ال���ك���وي���ت ال���وط���ن���ي أح���د
البنوك ال��رائ��دة في الكويت واالك��ب��ر من
حيث األصول وودائع وقروض العمالء.
وال يزال البنك محافظا على التصنيف
االئ����ت����م����ان����ي  Aa3م�����ن ش�����رك�����ة م����ودي����ز
ل���خ���دم���ات ال��ت��ص��ن��ي��ف ،و +Aم���ن ش��رك��ة
ستاندرد اند ب��ورز لخدمات التصنيف
و  -AAم������ن ش�����رك�����ة ف����ت����ش ل����خ����دم����ات
ال��ت��ص��ن��ي��ف .وذك����رت ان اإلص�����دار ش��ارك
ف��ي��ه م��ع ش��رك��ة ال��وط��ن��ي لالستثمار كل
م��ن سيتي بنك وب��ن��ك ج��ي ب��ي م��ورغ��ان
وب���ن���ك س���ت���ان���درد ت���ش���ارت���رد كمنسقني
عامليني ومديرين ل�لإص��دار ،وش��ارك كل
من بنك ات��ش اس بي سي وبنك يو بي
أس كمديرين لإلصدار فقط.

الحمد:
إصدار تاريخي اجتاز
حدود أسواق
رأسمال الدين
الخليجية ليصل
إلى العالمية
سلوانس:
حقق نسبة طلبات
عالمية غير مسبوقة
وأحرز مستوى
تسعير حطم
المقاييس السابقة
 % 90نسبة
مشاركة المستثمرين
العالميين
في اإلصدار
لتصبح األعلى
بين نظيراتها
في المنطقة

لتوفير حلول رقمية لمجمع جابر الدولي للتنس ومول 360

ً
عقدا
«كواليتي نت» توقع
مع «التمدين لمراكز التسوق»

ثويني الثويني

الثويني:
الطلب على االكتتاب
فاق  2.7ضعف
حجم اإلصدار
قيمة الصكوك المصدرة
بلغت  750مليون دوالر
بمعدل ربح  %2.95سنويا ً
وب�����ن�����ك س�����ت�����ان�����درد ت������ش������ارت������رد ،وب���ن���ك
ورب�����ة ،ل��ل��ع��م��ل ب��ص��ف��ة م���دي���ري اإلص����دار
ال��رئ��ي��س��ي�ين امل��ش��ت��رك�ين وم���دي���ري سجل
االكتتاب املشتركني لهذا اإلص���دار .كما
ش���ارك���ت امل���ؤس���س���ة اإلس�ل�ام���ي���ة لتنمية
القطاع الخاص كمدير إص��دار مشترك،
وب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال���دول���ي ك��م��دي��ر م��ش��ارك.
وقام مكتب كليفورد تشانس للمحاماة
بتمثيل البنوك من الناحية القانونية،
بينما مثل مكتب ألن وأوفري للمحاماة
بنك دبي اإلسالمي.
أك ّ�����د ال��ث��وي��ن��ي اس���ت���م���رار ب��ن��ك ورب�����ة في
ت��ط��ب��ي��ق اس���ت���رات���ي���ج���ي���ت���ه ال����رام����ي����ة ال���ى
ت��ك��ري��س م��ك��ان��ة ال��ب��ن��ك ،ل��ي��ت��ص��در ق��ط��اع
ال��ش��رك��ات واالس��ت��ث��م��ار ،س���واء ف��ي دول��ة
ال����ك����وي����ت أو ف�����ي األس����������واق اإلق��ل��ي��م��ي��ة
وال��ع��امل��ي��ة ،وذل����ك م���ن خ�ل�ال دع���م ق��ط��اع
األع�������م�������ال وال������ش������رك������ات ف������ي األس����������واق
الناشئة ،عبر تزويدها بحلول تمويلية
واس���ت���ث���م���اري���ة م���م���ي���زة ت��ت��س��م ب���امل���رون���ة
والفعالية القصوى واق��ت��ن��اص الفرص
التمويلية.

أعلنت «كواليتي نت» عن توقيع عقد مع
شركة «التمدين ملراكز التسوق» ،إحدى
الشركات التابعة لـ«مجموعة التمدين»،
ل��ت��وف��ي��ر ح���ل���ول خ���اص���ة ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
ّ
ـ«مجمع
املعلومات ،والحلول الرقمية ،ل
الشيخ جابر العبداهلل الجابر الصباح
ال���دول���ي ل��ل��ت��ن��س» ،أول م��ج��م��ع م��ت��ع��دد
امل���راف���ق وال���خ���دم���ات ي��خ��ت��ص ب��ري��اض��ة
التنس ف��ي ال��ش��رق األوس���ط ،باإلضافة
إلى تجديد عقد تقديم خدمات وإعداد
وتجهيز شبكة االتصاالت املعلوماتية
في «مول .»360
وق������ال ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ف����ي ش��رك��ة
«ك��وال��ي��ت��ي ن���ت» م��ح��م��د ن����زار ال��ن��ص��ف،
ان فوز الشركة بتنفيذ مشروع مجمع
الشيخ جابر العبداهلل الجابر الصباح
ال��دول��ي للتنس م��ص��در ف��خ��ر واع��ت��زاز،
ودل����ي����ل ع���ل���ى ري��������ادة «ك���وال���ي���ت���ي ن���ت»
وت��ص��دره��ا ق��ط��اع الحلول املعلوماتية
والرقمية في دول��ة الكويت .حيث يعد
مجمع الشيخ ج��اب��ر ال��ع��ب��داهلل الجابر
ال�����ص�����ب�����اح ال�������دول�������ي ل���ل���ت���ن���س ص���رح���ا
ري���اض���ي���ا ه����و األف����ض����ل م����ن ن����وع����ه ف��ي
ال����ك����وي����ت وال�����ش�����رق األوس����������ط .س��ت��ق��وم
الشركة بموجب العقد بإنشاء البنية
التحتية امل��ت��ك��ام��ل��ة وم��ك��ون��ات الشبكة
املحلية ،شاملة أجهزة طرفية ومركزية،
ب��االض��اف��ة إل��ى تركيب وتشغيل بدالة
رق��م��ي��ة م��ت��ط��ورة ،ورب���ط مجمع التنس
ب��ال��ش��ب��ك��ة ال��ه��ات��ف��ي��ة م���ن خ��ل�ال ك��واب��ل
األل��ي��اف الضوئية ،ال��ت��ي تعتبر أح��دث
ت��ق��ن��ي��ات وس��ائ��ل االت���ص���االت املتكاملة
على مستوى العالم.
واض�����اف :ي��ع��ب��ر ال��ع��ق��د ع��ن اس��ت��م��راري��ة
ال��ش��راك��ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ب�ين كواليتي
ن���ت وش���رك���ة ال��ت��م��دي��ن مل���راك���ز ال��ت��س��وق،
ح����ي����ث ت������م ت����ج����دي����د ال����ع����ق����د ال����س����اب����ق
وال������خ������اص ب������إع������داد وت���ج���ه���ي���ز ش��ب��ك��ة
االتصاالت املعلوماتية الخاصة بمول
 ،360وال�����ذي ي��ت��ض��م��ن ت��ق��دي��م خ��دم��ات
متنوعة للمحال والشركات الكائنة في
املول كخدمات اإلنترنت ونقل البيانات
وخ��دم��ات ال��ه��ات��ف امل��ت��ط��ورة وتوصيل

أثناء توقيع العقد

النصف :تأكيد لثقة
عمالئنا بقدرتنا
وتميزنا في السوق
المحلية
«كواليتي نت»
المزود األول لحلول
االتصاالت المعلوماتية
المتكاملة والرقمية
الشبكات املعلوماتية ،وقريبا وللمرة
األول��ى في دول��ة الكويت ،بالتعاون مع
ش��رك��ة ف��ي��ف��ا س��ت��ط��ب��ق ت��ق��ن��ي��ة التغطية
ال��ش��ام��ل��ة ع��ب��ر شبكة  5Gل��ك��اف��ة م��راف��ق
مول 360ومجمع التنس .هذا باإلضافة

إل���ى ت��رك��ي��ب وإدارة نظــام متكامل من
ك��ام��ي��رات امل��راق��ب��ة والشبكة الالسلكية
وأن���ظ���م���ة ال����دخ����ول ل���ل���م���ول وم��س��ت��ق��ب�لا
مل���ج���م���ع ال����ت����ن����س أي�����ض�����ا .األم���������ر ال�����ذي
ي���ؤك���د ث��ق��ة ال���ع���م�ل�اء ب���ق���درة «ك��وال��ي��ت��ي
ن�������ت» وت����م����ي����زه����ا ب����اع����ت����ب����اره����ا امل�������زود
األول ل��ح��ل��ول االت���ص���االت املعلوماتية
املتكاملة والحلول الرقمية.
وأش���������ار ال���ن���ص���ف إل������ى أن «ك���وال���ي���ت���ي
ن�����ت» وف����ري����ق ال���ع���م���ل ل���دي���ه���ا ،س��ت��ص��ب
ج���ل اه��ت��م��ام��ه��ا إلخ������راج ه����ذا امل���ش���روع
على أعلى املستويات العاملية ،ليكون
امل��ش��روع ع��ن��د ح��س��ن ال��ظ��ن ال���ذي أول��ت��ه
لها شركة التمدين .وذكر أن «كواليتي
نت» تدير عملياتها طبقا ألحدث حلول
أم���ن وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات ،بحيث
تعمل لتلبية احيتاجات عمالئها من
أف�����راد وم���ؤس���س���ات ع��ب��ر ت��وف��ي��ر ح��ل��ول
أم����ن ال��ش��ب��ك��ات االل��ك��ت��رون��ي��ة ،وح��م��اي��ة
ال��ب��ي��ان��ات م��ن خ�ل�ال ط���رح ح��ل��ول مرنة
وق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر ألص���ح���اب امل��ش��اري��ع
الصغيرة وامل��ت��وس��ط��ة وال��ك��ب��ي��رة ،على
امل��س��ت��وي�ين امل��ح��ل��ي واإلق��ل��ي��م��ي إذا ل��زم
األم��ر ،عبر مجموعة منتقاة من حلول

أم�����ن امل���ع���ل���وم���ات وال���ب���ي���ان���ات ،ل��ت��ق��دي��م
أف�����ض�����ل ت���ق���ي���ي���م وت���ح���ل���ي���ل ل���ل���م���خ���اط���ر
ودراس���ة ط��رق الحماية م��ن التهديدات
املتزايدة التي يواجهها عالم االنترنت
في املنطقة.
من جانبه ،قال السيد أحمد الصرعاوي،
الرئيس التنفيذي ف��ي شركة التمدين
ملراكز التسوق« :يسرنا تعزيز شراكتنا
املستمرة م��ع أك��ب��ر رواد التكنولوجيا
في دولة الكويت لتوفير حلول خاصة
ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ع���ل���وم���ات وال���ح���ل���ول
ّ
ملجمع الشيخ جابر العبداهلل
الرقمية»
ال��ج��اب��ر ال��ص��ب��اح ال���دول���ي للتنس أح��د
أك���ب���ر امل����ش����اري����ع ال���ري���اض���ي���ة ف����ي دول����ة
الكويت.
وأض�������اف «ن���ح���ن ف����خ����ورون ب��ال��ت��ع��اون
م��ج��ددًا م��ع شركة كواليتي ن��ت ،ونحن
على ثقة من أن الخدمات التي تقدمها
الشركة ترتقي باملستوى املنشود».
وأك������د ال����ت����زام ال���ش���رك���ة ب��ت��ق��دي��م أف��ض��ل
وأح��������������������دث ال���������خ���������دم���������ات وال�������ح�������ل�������ول
التكنولوجية مل��ش��اري��ع املجموعة بما
ي���ت���واف���ق م����ع ت���ط���ل���ع���ات رواد وزائ������ري
مرافقنا وكذلك قطاع األعمال.
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تعتبر الموسوعة
األميركية أن علم
االقتصاد يشترك مع
كثير من القواعد
األخالقية في فكرة
بحث كل منهما عن
السلوك الرشيد،
فاالقتصاد يسعى
لتعظيم اإلنتاجية،
ولتحسين أنماط
االستهالك ،بينما
تدعو القواعد
األخالقية من
جهتها إلى الرشد
أيضاً ،ولكن في
التعامالت بين
البشر ،بالعدل
والتزام قيم األمانة
والصدق وغيرها من
الصفات الحميدة.

عالقة تحدّ دها معادلة «المكاسب واألضرار»

األخالق واالقتصاد..
السعي المستمر لصيغة توافقية
¶ التجار المعروفون باألمانة تنمو أعمالهم  % 12مقارنة بغيرهم
¶ االقتصاد يشترك في كثير من القواعد األخالقية ..فكالهما يبحث عن السلوك الرشيد
¶ تجربة «الصناديق البيئية» نفت فكرة عدم وجود رابط بين االستثمار واألخالق

على ال��رغ��م م��ن ه��ذا التشابه «ال�ن�ظ��ري» ف��ان��ه كثيرا ما
ي�ث��ار ال�ت�س��اؤل ح��ول امل�ك��اس��ب واألض� ��رار ال�ن��اج�م��ة عن
االلتزام باألخالق في إدارة االقتصاد ،ليبرز فرع يعرف
بـ«االقتصاد األخالقي» يحاول الوصول لصيغة توافق
بني ما هو اقتصادي وم��ا هو أخ�لاق��ي .وتشير دراس��ة
ل� �ـ«ه ��ارف ��ارد» إل ��ى أن ��ه ي�ص�ع��ب ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن األح �ي��ان
تحديد م��ا ه��و األخ�لاق��ي ف��ي االق�ت�ص��اد ،وم��ن ذل��ك على
سبيل املثال قضية التحكم في اإلي�ج��ارات ،فهذا األمر
اس�ه��م ف��ي جعل ال�س��وي��د -وه��ي إح��دى أع�ل��ى ال ��دول في
مستوى الدخل الفردي بالعالم -أقل معاناة من مشكلة
اإلي�ج��ارات املتضخمة ،حيث يقل النمو في اإلي�ج��ارات
ف �ي �ه��ا ع� ��ن  %25ف �ح �س��ب م� ��ن ال �ن �م ��و ف� ��ي اإلي � �ج � ��ارات
ً
األميركية .وعلى الرغم من أن هذا يبدو عادال ،إلسهامه
ف��ي ت��وف�ي��ر أح ��د االح �ت �ي��اج��ات ال��رئ�ي�س�ي��ة ل�ل�س��وي��دي�ين،
وه��و السكن ،فانه في الجانب املقابل يبدو ظاملًا ملالك
األراضي والعقارات ،ألنه يحد من مكاسبهم في السويد
بنسبة تتعدى  .%40بل ويسبب خلق أزمة في العرض
من املنازل في ظل تدني العوائد عليها «نسبيًا» مقارنة
باستثمارات أخرى ،مما يجعل اإلقبال على االستثمار
ف�ي�ه��ا ضعيفًا تطبيقًا ل�ن�ظ��ري��ة ال�ف��رص��ة االس�ت�ث�م��اري��ة
البديلة التي تجعل املستثمرين ينصرفون عنها.

هل الحد األدنى أخالقي؟
وي�ت�ش��اب��ه ال �ح��د األدن� ��ى م��ن األج� ��ور م��ع ق�ض�ي��ة ف��رض

ق �ي��ود ع�ل��ى اإلي � �ج ��ارات ،ح�ي��ث ت�ش�ي��ر دراس� ��ة لجامعة
شيكاغو األميركية إلى أن رفع الحد األدنى من األجور
ف��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م��ن  12دوالرا إل ��ى  15دوالرا،
وهي تبدو «قضية عادلة» ،سيسبب إبطاء االقتصاد
بنسبة  .%1.3 - 0.5وعلى الرغم من إسهام رفع األجور
في رواج نسبي ل��دى الطبقة األفقر التي تحصل على
األجور الدنيا ،فانه سيسبب أيضا «موجة ارتفاعات»
لألجور ،حيث سترتفع كل األجور في الطبقات األعلى
بنسب متفاوتة بما يترك تأثيرا في نتائج الشركات
الصغيرة واملتوسطة بشكل خ��اص ،حيث ستتراجع
نسبة نموها بـ %2في املتوسط.
وب�ن��اء ع�ل��ى ذل��ك ،ي�ب��دو ال�ح��ل األخ�لاق��ي الصحيح هو
رب��ط م�س�ت��وي��ات ال��رب�ح�ي��ة ال�ت��ي تحققها ك��ل مؤسسة
ب��دخ��ول ال�ع��ام�ل�ين ف�ي�ه��ا ،وك�ل�م��ا زادت ن�س�ب��ة األرب ��اح
ال �ت��ي تحققها زادت األج� ��ور ب��ال �ت��وازي ،وي�ح�ق��ق ه��ذا
مبدأ امل�س��اواة بمفهوم أع��م ونظرة أوس��ع .فهذا يحقق
للعمالة رب�ط��ًا م�ب��اش�رًا بالربحية بما يجعلها تعمل
بجد أكبر ،واأله��م أنه يحقق أحد أهم مبادئ اقتصاد
ال �س��وق ب �ط��رد ال�ع�م��ال��ة ال�ج�ي��دة ل�ل�س�ي�ئ��ة ،ف�م��ع ارت �ف��اع
األجور في الشركات الناجحة ستنجذب العمالة إليها
بصورة أكبر ،ول��ن تجد الشركات األق��ل س��وى العمالة
األق� ��ل ب�ط�ب�ي�ع��ة ال� �ح ��ال ،ل�ت�ض�ط��ر -ه��ي وال �ع �م��ال األق��ل
مهارة -إلى تحسني األداء وإال فستخرج من السوق.
وفي ذلك تصبح املساواة غير أخالقية ،ألنها تساوي

بني من يعمل ومن ال يعمل ،ولكن العدالة تصبح أكثر
أخالقية ،وإن كان على أي مجتمع ضمان االحتياجات
األساسية لجميع مواطنيه ،وال سيما ه��ؤالء الذين ال
يستطيعون اإلسهام في اإلنتاج لسبب أو آلخر.

االستثمار واألخالق
وفي ما يتعلق باألخالق أيضا ،فكثيرا ما يثار الحديث
حول عدم وجود رابط بني االستثمار واألخالق ،حيث
ُ
تعتبر الثانية معوقًا الستثمار ناجح في رأي البعض،
وهو ما تنفيه تجربة «صناديق االستثمار األخالقي»
ال �ت��ي ان �ت �ش��رت أخ� �ي ��را ،وي �ق �ص��د ب �ه��ا االس �ت �ث �م��ار في
مجاالت مفيدة مثل الطاقة النظيفة والزراعة الحيوية
على سبيل املثال.
وهناك تجارب ناجحة للغاية في هذا الصدد ،أبرزها
صندوق «بينجانا» األسترالي لالستثمار الذي حقق
ع ��ائ ��دات  %41ع�ل��ى اس �ت �ث �م��ارات��ه ف��ي ع ��ام  ،2018كما
حقق صندوق «بيتا شير»  %31لتبلغ نسب عائدات
ص�ن��ادي��ق االس�ت�ث�م��ار األخ�ل�اق��ي م��ا ي�م��اث��ل ال�ك�ث�ي��ر من
الشركات العاملية الكبيرة.
وبشكل عام ،يبلغ متوسط االستثمارات في الصناديق
االستثمارية األخالقية أكثر بنسبة  %8من نظيرتها
ال� �ع ��ام ��ة ،ب �م��ا ي ��ؤك ��د ن �ظ��ري��ة أن� ��ه ي �م �ك��ن اإلق � � ��دام ع�ل��ى
استثمارات مفيدة تفيد املصلحة العامة ،مع تحقيق
األعمال نفسها نتائج ممتازة وينفي انفصال األخالق

ال � �ض ��روي ع ��ن االس �ت �ث �م ��ار .غ �ي��ر أن� ��ه ي�ل�اح ��ظ أن ت�ل��ك
ال�ص�ن��ادي��ق ت��زده��ر ب �ص��ورة أك�ب��ر ف��ي ال ��دول املتقدمة،
حيث تفوق العائدات في األخيرة نظيرتها في ال��دول
النامية بنسبة  %18بما يعكس صعوبة االستثمار
األخ�لاق��ي في تلك ال��دول ،بسبب ضعف العائدات بما
يجعلها استثمارًا غير مرحب به.

األخالق واملعامالت املالية والتجارية

ُ
وت��رج��ع دراس ��ة لجامعة أل�ي�ن��وي ذل��ك إل��ى م��ا تشهده
الدول النامية من درجات عالية من الفساد ،تجعل من
الصعب وج��ود مثل ه��ذا االس�ت�ث�م��ار األخ�لاق��ي بشكل
مستقر ،حيث تحتل الدول النامية املراكز املئة األخيرة
ب��ال�ك��ام��ل م��ن م��ؤش��ر ال�ش�ف��اف�ي��ة ،ب�م��ا ي��وح��ي ف��ي ال�ظ��ل
بفساد يفوق كثيرا مستوياته في الدول املتقدمة.
والشاهد أن هناك إدراك��ا متناميا ألهمية االستثمار
األخالقي ،حيث يوضح استطالع لـ«مورغان ستانلي»
عن توجه الشباب لالستثمار في الشركات التي ترتكز
على أهداف بيئية أو تنموية بدرجة أكبر عمن هم أكبر
منهم سنًا ،إذ بلغت نسبة هؤالء املستعدين لالستثمار
ف��ي ت�ل��ك ال �ش��رك��ات ب�ين املستثمرين ف��ي ع�م��ر 35 - 18
ضعف النسبة بني من هم أكبر من ذلك سنًا.
وكثيرا ما تثير مسألة تقاطع االقتصاد واألخالق جدال
عنيفا بني املفكرين االقتصاديني ،ومن ذلك ما طرحه
مليتون فريدمان ،أحد أهم داعمي املدرسة الليبرالية

االق�ت�ص��ادي��ة ال �ج��دي��دة ،ح�ي��ث ي��رى أن ح�ص��ول ال�ن��اس
على دعم بنسبة  %10في إنتاج الخبز يعني في الواقع
تراجعا لكفاءة اإلنتاج للقطاع ككل.
فالقطاع املدعوم يوفر سلعه بمقابل زهيد ،بما يدفع
ب�ق�ي��ة ال �ق �ط��اع ب��ال �ك��ام��ل ل�ل�ع�م��ل ب �ك �ف��اءة أق ��ل وال�س�ع��ي
ل �خ �ف��ض ال �ت �ك �ل �ف��ة ع �ل��ى ح� �س ��اب ال � �ج� ��ودة ل�ي�س�ت�ط�ي��ع
املنافسة ،بما ُيخفض كفاءة القطاع بأكمله ،على الرغم
ُ
من تحقيقه لهدف اجتماعي بصيانة الطبقات املعدمة.
أم��ا عن تأثير تمتع األع�م��ال ب��األخ�لاق ،فتشير دراس��ة
لجامعة «جورج تاون» إلى أن هؤالء التجار املعروفني
باألمانة والقدرة على اإليفاء بتعهداتهم املالية ترتفع
نسبة نموهم بـ %12 - 7عن هؤالء غير املعروفني بتلك
ال�ص�ف��ات ،كما ت��زي��د ف��رص بقائهم ف��ي ال�س��وق بنسبة
 %43ع�ن�ه��م .ب��ل ت�ش�ي��ر ال ��دراس ��ة إل ��ى أن ص �ف��ات «غير
ملموسة» مثل تقدير م��دى املصداقية ف��ي املعلومات
التي يوفرها املتجر على سبيل املثال تشكل العنصر
ُ
رقم  1في نمو متاجر بيع األجهزة املعمرة في العديد
م ��ن ال � � ��دول ،ب �م��ا ي ��وح ��ي ب��أه �م �ي��ة وف��اع �ل �ي��ة األخ�ل��اق
بالنسبة لتلك األع �م��ال .وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن األخ�ل�اق
تبقى ج��دل�ي��ة ف��ي االق �ت �ص��اد ،وي�ت�ح��دث عنها البعض
بشكل «نفعي» لكنها مهمة وأساسية وإن كانت خارج
حسابات البعض في ما يتعلق باالستثمار والتجارة.
(ارق � ��ام ،امل��وس��وع��ة األم �ي��رك �ي��ة) ،دراس� ��ة ل �ـ«ه��ارف��ارد»،
دراسة لـ«ألينوي».

«قطر الوطني» :بدعم من الصناعة الصينية

«تصميم يدعم الظالم :القوة الخفية في األسواق العالمية»

انتعاش محتمل قريب
لالقتصاد العالمي

مؤسسات مالية تجني مليارات الدوالرات
َّ
من التداول المكثف

◄ تعزيز النشاط
الصناعي العالمي
بفضل التحفيز
النقدي والمالي
في بكين

عالمات مبكرة على انتعاش االقتصاد الصيني والعالمي

كثيراً ما تتناقل األلسنة مثل تلك القصة على المستوى العالمي:
«سوق األوراق المالية غير منضبطة ،حيث تجني مجموعة س ّرية
من المؤسسات المالية غير الشفافة مليارات الدوالرات من
ّ
المكثف ،العديم الجدوى اجتماعياً ،وتقوم بوضع وسحب
التداول
أوامر األسهم مئات اآلالف من المرات في الثانية ،مع تحقيق
كل هذه األرباح ،بطريقة أو بأخرى؛ ليصبح مستثمرون صغار ،ال
تمكنهم المنافسة ،أكبر الخاسرين على اإلطالق».

◄ توقعات
بتحقيق السلطات
الصينية هدفها
بالنمو ...البالغ % 6
◄ استمرار الجهود
لكبح فائض النمو
في االئتمان
وخفض الديون
قال تقرير لبنك قطر الوطني  ،QNBإن الطلب العاملي
على الصناعات يشير إلى انتعاش محتمل في األشهر
املقبلة ،بعد عدة أشهر من الركود ،وسيؤدي هذا على
األرج� ��ح إل ��ى ت�س��ري��ع م�ع�ت��دل ف��ي ن�م��و ال �ن��ات��ج املحلي
اإلجمالي العاملي في عام  ،2020ولكن ستعتمد وتيرة
االنتعاش إلى حد كبير على األداء االقتصادي للصني،
الفتا إلى أن الفترات األخيرة من االنتعاش الصناعي
تعززت بفضل الدعم الناتج عن التحفيز النقدي واملالي
في الصني.
وأضاف البنك « :في الواقع وعلى مدى العقد املاضي،
أنتجت نوبات من تيسير السياسات النقدية واملالية
ف��ي ال �ص�ين «ان �ت �ع��اش��ات» ام �ت��دت إل ��ى أس �ع��ار السلع
األساسية واألسواق الناشئة وغيرها من االقتصادات
امل �ف �ت��وح��ة ،ودع �م��ت دورات ال �ن �م��و ال �ع��امل��ي امل�ت��زام�ن��ة
امل �ص �غ��رة ،وب��ال �ن �ظ��ر إل ��ى م��ا س �ب��ق ،ي �ت �س��اءل ص�ن��اع
السياسة واملستثمرون عما إذا كانت الفترة 2020-
 2021ستتكرر فيها طفرة صغيرة أخ��رى تصنعها
الصناعة الصينية».

انتعاش االقتصاد الصيني والعاملي
واض��اف التقرير ان التعافي املتوقع في النمو العاملي
ً
في  ،2020أكثر اع�ت��داال من ذل��ك ال��ذي شهدته الفترة
 .2017 - 2016ويعود ذلك باألساس إلى خصوصية
ال��وض��ع ف��ي ال�ص�ين ،فرغم العالمات اإليجابية بشأن
اس�ت�ق��رار النمو ف��ي ال�ص�ين ،إال أن سيناريو التعافي
ال �ق��وي س�ي�ك��ون ع�ل��ى األرج� ��ح م�ق�ي�دًا ب �ت��واض��ع دورة
التحفيز املالي والنقدي .وي��رى أن هناك ثالثة عوامل
رئيسية تعمل على الحد من قدرة بكني في االستجابة
للتباطؤ األخير من خالل السياسات النقدية واملالية
هي:
ً
أوال ،بعد جوالت من التحفيز االقتصادي القائم على
ال��دي��ون ،ترغب السلطات الصينية ف��ي تجنب ح��دوث
مرحلة كبرى أخرى من تراكم الديون ،وبعبارة أخرى،
فإن الحكومة ال ترغب في أن يتسبب التحفيز قصير
املدى في تقويض االستقرار املالي على املدى الطويل.
وق��د ظلت السلطات االقتصادية ت�ح��اول كبح فائض

النمو في االئتمان وخفض مستوى الديون عبر فصل
النمو عن أنشطة االئتمان الكثيفة .لذلك ال يزال يجري
العمل بالضوابط الرقابية الهادفة للحد من اإلق��راض
خ��ارج امليزانية العمومية أو اإلق��راض من بنوك الظل.
وم��ن البديهي أن يضع مثل ه��ذا االل �ت��زام سقفًا ألي
إجراءات محتملة ضمن سياسات التحفيز .ولن تقوم
الحكومة بتغيير هذا املسار بشكل جذري ،إال في حال
تحول التباطؤ إل��ى تهديد بحدوث «ت��راج��ع ح��اد» ،أي
حالة من الركود الجامح .ومع ظهور عالمات عن تعاف
معتدل لالقتصاد وت��راج��ع ح��دة الخالفات التجارية،
فليس هناك من حاجة ملحة إلطالق «سالح» التحفيز
في هذه املرحلة.
ثانيًا ،إن استمرار حالة عدم اليقني وتأرجح تطورات
النزاعات التجارية مع الواليات املتحدة يولدان الحذر
ف��ي ب�ك�ين .وت��رغ��ب ال�ح�ك��وم��ة الصينية ف��ي التصرف
ب�ح�ك�م��ة واإلب� �ق ��اء ع �ل��ى خ �ي��ار ال �ل �ج��وء ل�ل�س�ي��اس��ة أو
التحفيز في حال أخذت املفاوضات التجارية مسلكًا
سلبيًا أو حدثت صدمات خارجية.
ثالثا ،تحد التأثيرات املتداخلة في األسعار أيضًا من
إم�ك��ان�ي��ة إج ��راء تخفيف إض��اف��ي للسياسة النقدية،
وف��ي ح�ين أدى ضعف النمو إل��ى ض�غ��وط انكماشية
في أسعار املنتجني ،إال أن صدمات العرض الخارجية،
مثل انفلونزا الخنازير االفريقية ،قد تسببت في ارتفاع
التضخم الكلي في مؤشر أسعار املستهلك إلى %3.7
على أساس سنوي في أكتوبر .وهذا أعلى بكثير من
املعدل املستهدف لهذا العام والذي يبلغ  .%3وارتفعت
أسعار الغذاء بنسبة  %16على أساس سنوي.
وبشكل عام ،من املتوقع أن تواصل السلطات الصينية
تخفيف السياستني النقدية واملالية ودعم النمو ،ولكن
م��ن امل��رج��ح أن تكون تدابير السياسة م�ح��دودة أكثر
مما ك��ان��ت عليه ف��ي دورات التخفيف السابقة ،لذلك
ُي �ف �ت��رض أن ي�ت�ع��اف��ى ال�ن�م��و امل��رح �ل��ي ل�ل�ن��ات��ج املحلي
اإلج �م��ال��ي ت��دري�ج�ي��ًا ف�ق��ط م��ن ال�ن�س��ب امل�ت��دن�ي��ة ال�ت��ي
تراوحت بني  %5.35و %5.4في الربعني الثالث والرابع
من عام  ،2019وخالل عام  ،2020من املتوقع أن تحقق
السلطات االقتصادية هدفها املتمثل في تحقيق نمو
بنحو .%6

ك �ت��اب «ت�ص�م�ي��م ي��دع��م ال� �ظ�ل�ام :ال �ق��وة ال�خ�ف�ي��ة ف��ي األس� ��واق
ّ
العاملية» ،ال��ذي أل�ف��ه وال�ت��ر ماتلي أس�ت��اذ االقتصاد بجامعة
ّ
أكسفورد ،يوضح مثل ه��ذه الحالة في س��وق األوراق املالية،
م�ش�ي� ً�را إل��ى أن السبب ال��رئ�ي��س ف��ي ع��دم ت��واف��ر ق��واع��د جيدة
ح��اك�م��ة ل�ل�ن�ش��اط االق �ت �ص��ادي ،ب�م��ا ي��ؤث��ر س�ل�ب��ا ف��ي األس ��واق
املالية ومجمل االقتصاد .ويذكر الكاتب بسوق األوراق املالية
ف��ي ب��ورص��ة ن�ي��وي��ورك ال�ق��دي�م��ة ،ح�ي��ث ك��ان ه�ن��اك الكثير من
ق��واع��د الحوكمة ال�ه��ادف��ة إل��ى ضبط األس ��واق ،وال�ت��ي تشمل
عدم السماح للوسطاء تحت أي ظروف باملشاركة في التجارة
لحسابهم الشخصي ،مع السماح لهم بأداء كل الوظائف التي
تستلزمها وظيفتهم ،من توجيه للنصح وجمع للمعلومات
(بطريقة مشروعة).
وفي ب��ادئ األم��ر كانت كل العمليات ،التي تحدث في السوق
تخضع ل��رق��اب��ة م��ن ج��ان��ب ال�س�ل�ط��ات امل�خ�ت�ص��ة ،وم��ع توسع
العمليات ب��دأت ال��رق��اب��ة تقتصر على بعض العمليات التي
تغيرت مع مر الزمن قبل ّ
معينةّ ،
تزيد قيمتها على قيم ّ
تحول
ال��رق��اب��ة؛ لتصبح عشوائية ،وعلى تلك العمليات التي تثير
الشبهات.
وعلى الرغم من إقرار ماتلي بأنه من شبه املستحيل مراقبة كل
العمليات التي تجرى باملاليني في مختلف األس��واق املالية،
ف��إن��ه ي�ش�ي��ر إل��ى أن ب��رام��ج ال��ذك��اء االص�ط�ن��اع��ي ال �ت��ي يجري
ّ
اس�ت�خ��دام�ه��ا ف��ي م��راق�ب��ة األس� ��واق ال�ت��ي تصبح م�ع��ق��دة أكثر
ُ
ً
وأكثر باستمرار ُص ِّممت «من قبل هؤالء ،الذين تفترض أصال
مراقبتهم».

«التداول الرصني»
وه �ن ��اك ب �ع��ض ال �ق��واع��د ال �ت��ي ك��ان��ت ق��ائ �م��ة أي �ض��ا م ��ن أج��ل
الحفاظ على «ال �ت��داول ال��رص�ين» ،ويقصد ب��ه ع��دم استخدام
األم ��وال ب�ص��ورة س��ري�ع��ة ل�ل�غ��اي��ة ،بغية ال�ت��أث�ي��ر ف��ي األس��واق
بطريقة ّ
معينة ،يحقق بها «ضغطا على السوق» ،بما يمكنه
في النهاية من حصد األرب��اح ،كما يحدث حاليا؛ ففي حالة
ّ
متفرقة
الشراء والبيع السريعني ،أو حتى شراء أسهم كثيرة
في القطاعات نفسها ،كانت السوق تفرض قيودًا على املتبادل
والوسيط في سوق نيويورك ،حرصًا على «عدالة التداول»،
خاصة أن مثل تلك العمليات من شأنها منح بعض األطراف
أرباحا قياسية ،وأخرى خسائر قياسية.
ف�ه�ن��اك ح��ال��ة م��ن اإلص� ��رار ع�ل��ى ح�م��اي��ة ك�ب��ار امل �ت��داول�ين ،فهم
ال ي�ظ�ه��رون ل�ل��واج�ه��ة م��ن األص ��ل ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال الكثير من
ّ
ً
وكثيرا ما يتخفون وراء
الوسطاء الذين يعملون ملصلحتهم،
شركات إدارة األصول التي تتمتع بعالقات واتصاالت واسعة،
ّ
تسمح لها بسن «أطر» سوق مالئمة ،كما هي الحال في إيقاف
املراقبة العامة لألسواق.

وك � ��ان م ��ن ب�ي�ن ن �ج��اح��ات ب��ورص��ة
نيويورك في اإلدارة توافر عدد من
اإلج��راءات التأديبية الناجعة ضد
من يخالف قواعدها ،وتشمل تلك
القواعد فرض غرامات تصاعدية،
ومنعًا من ال�ت��داول لفترة قصيرة،
ومنعًا م��ن ال�ت��داول لفترات أط��ول،
أو حظرا تاما عن دخول السوق.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��واف��ر م�ث��ل تلك
ال � �ق ��واع ��د ف� ��ي ال � �س� ��وق ال �ح��دي �ث��ة
ل� � �ل� ��أوراق امل ��ال � �ي ��ة ،ف � ��إن ن �ط��اق �ه��ا
أصبح أضيق كثيرا من جهة ،كما
أن نسبة املتعاملني ال��ذي��ن جرى
غالف
كتاب والتر ماتلي الجديد
ف��رض إج ��راءات تأديبية ضدهم،
خالل األعوام العشرين األخيرة ،لم تتجاوز  %0.15فحسب من
ّ
كل املتداولني ،في حني تخطت  %4في الفترة بني ( 1917تاريخ ◄ عدم توافر قواعد
إقرار قواعد صارمة للتداول) ،و.1945

نهاية االلتزام السلبي
وي�ق��ول ماتلي :إن مثل ه��ذا التراجع ال يعود بطبيعة الحال
إلى املزيد من االلتزام بقواعد السوق ،ولكن بسبب زيادة حالة
«التركيز في امللكية» في األس ��واق ،بما يجعلها تعاني مما
ّ
مضاره ،بسبب سيطرة
يشبه الوضع االحتكاري ،بمختلف
عدد قليل من كبار املضاربني على التداول ،ليوجهوه كيفما
شاؤوا.
ويرجع الكاتب أن يكون كبار املتداولني في السوق األميركية
مسؤولني عن قرابة  %96من التداول في األس��واق املالية ،مع
مالحظة أن أكثر  %80من هذا التداول هو «زائف» ،ويهدف الى
املضاربة بشكل واض��ح أكثر مما يهدف لالستثمار الطويل
ّ
املدى ،أو حتى االستفادة من النمو املطرد املتوقع لشركة أو
لصناعة بعينها.
ويشير ماتلي إلى أن أخطر ما حدث في السوق األميركية إبان
األزمة املالية العاملية هو إلغاء ما يعرف بـ«االلتزام السلبي»
ّ
ف��ي ع��ام  ،2008ويقصد ب��ه إل��زام ال��وس�ط��اء بعدم ال�ت��دخ��ل في
ّ
إدارة ح�س��اب��ات�ه��م الشخصية إال إذا ك��ان م�ث��ل ه��ذا ال�ت��دخ��ل
ُ
سيسهم في سد فجوة غير مبررة بني العرض والطلب.
ّ
ويعتبر ماتلي أنه بإلغاء مثل هذا االلتزام فإن صناع السوق
ّ
ّ
مصممني على زيادة األرب��اح القصيرة
تحولوا إلى «وسطاء
األج� ��ل» ،وك ��ان ل �ه��ذا ت��أث�ي��ر ف��ي ت�ح��وي��ل ص�ن��اع��ة ال �س��وق إل��ى
«م��ؤس�س��ة ع��دائ�ي��ة وان�ت�ه��ازي��ة» ،ه��و م��ا رأه بمنزلة «املسمار
األخير في نعش األسواق» ،التي تحتاج للعودة الى قدر أعلى
من املركزية وتوحيد قواعد التداول ،للبقاء على قيد الحياة.

للنشاط االقتصادي
َّّأثر سلبا ً في األسواق
ومجمل
المالية ُ
االقتصاد
◄ بورصة نيويورك
القديمة كان لديها
الكثير من قواعد
الحوكمة الهادفة
للضبط
◄ األسواق تحتاج قدراً

أعلى من المركزية
وتوحيد قواعد
التداول ..للبقاء
على قيد الحياة
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تدفق الدوالرات إلى دمشق شبه متوقف

أزمة لبنان تعصف باقتصاد سوريا
ألحقت األزم��ة املالية ف��ي لبنان ض��ررًا شديدًا
ب��اق�ت�ص��اد س��وري��ا امل� �ج ��اورة ب�ت�ج�ف�ي��ف منبع
ح �ي��وي ل � �ل ��دوالرات ودف �ع��ت ال �ل �ي��رة ال �س��وري��ة
إل��ى م�س�ت��وي��ات ق�ي��اس�ي��ة م�ن�خ�ف�ض��ة .ويعتمد
اق� �ت� �ص ��اد س � ��وري � ��ا ،ال � � ��ذي ت �ح �ج �ب��ه ع �ق��وب��ات
غربية عن النظام املالي العاملي ،على الروابط
امل �ص��رف �ي��ة م ��ع ل �ب �ن��ان ل�ل�إب �ق ��اء ع �ل��ى أن�ش�ط��ة
االع �م ��ال وال �ت �ج��ارة م �ن��ذ ت �ف �ج��رت ال �ح��رب في
البالد قبل أكثر من ثمانية أعوام.
ل �ك��ن ف ��ي ال ��وق ��ت ال� � ��ذي ت� �ف ��رض ف �ي��ه ال �ب �ن��وك
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ق � �ي� ��ودا م � �ش� ��ددة ع �ل ��ى س �ح��وب��ات
ال�ع�م�ل��ة ال�ص�ع�ب��ة وال �ت �ح��وي�ل�ات ال �ن �ق��دي��ة إل��ى
ال �خ��ارج ،ي�ت�ع��ذر وص ��ول أث��ري��اء س��وري�ين إل��ى
أموالهم .وبحسب ثالثة رجال أعمال وخمسة
مصرفيني في دمشق وفي الخارج ،فإن تدفق
الدوالرات إلى سوريا من لبنان شبه متوقف.
وق � � ��ال م �ص ��رف ��ي ل �ب �ن��ان��ي ب � � ��ارز ي �ت �ع��ام��ل م��ع
ح� �س ��اب ��ات أث � ��ري � ��اء س� ��وري �ي�ن «ت� �ل ��ك ال� ��ودائ� ��ع
حبيسة اآلن .يمكنك تصور تبعات ذل��ك التي
ت �ب��دأ ب��ال �ظ �ه��ور ع �ل��ى ال �س �ط��ح ف ��ي االق �ت �ص��اد
ال� �س ��وري» .وت �ح��دث ش��ري�ط��ة ع ��دم ذك ��ر اس�م��ه
بسبب حساسية األمر.
وت�خ�ت�م��ر أزم ��ة ل�ب�ن��ان االق �ت �ص��ادي��ة م�ن��ذ وق��ت
طويل ،والتي تعتبر األسوأ منذ حربه األهلية
التي استمرت بني عامي  1975و .1990وتسعى
البنوك ملنع نزوح رؤوس األموال بعد أن باتت
ال � � ��دوالرات ش�ح�ي�ح��ة م��ع ه �ب��وط ق�ي�م��ة ال�ل�ي��رة
اللبنانية في سوق سوداء.
وه � ��وت ال �ل �ي��رة ال �س��وري��ة ب�ن�س�ب��ة ث�ل�اث�ي�ن في
امل� �ئ ��ة ف ��ي األس ��اب� �ي ��ع ال� �ت ��ي ت �ل��ت ت �ف��اق��م أزم ��ة
لبنان االقتصادية في  17أكتوبر بعد موجة
االح� �ت� �ج ��اج ��ات امل �ن ��اه �ض ��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة ال �ت��ي
اجتاحت البلد.
وبلغت الليرة السورية أدنى مستوياتها على
اإلط�ل��اق ع�ن��د ح��وال��ي  765ل �ل��دوالر األس �ب��وع
املاضي ،مقارنة مع  47قبل بدء االنتفاضة ضد
الرئيس بشار األس��د في  2011والتي تطورت
إلى حرب شاملة ضد متمردين ومتشددين.
وق��ال رج��ال أعمال ومصرفيون إن من املعتقد
أن ل� ��دى س ��وري�ي�ن أث� ��ري� ��اء ودائ � � ��ع ب �م �ل �ي��ارات
ال � � ��دوالرات ف��ي ال �ب �ن��وك ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .وال �ف��وائ��د
ال�ت��ي ت��دف��ع ع�ل��ى ودائ ��ع ال �س��وري�ين ف��ي لبنان
وت� �ح ��ول إل� ��ى داخ � ��ل ال� �ب�ل�اد ه ��ي م �ص��در مهم
ل�ل��دوالرات لالقتصاد .وم��ع ع��دم قدرتهم على

تفاقمت خالل حرب دمرت مناطق شاسعة من
البالد.
وي �س��ود ال��دم��ار ك�ث�ي��را م��ن أن �ح��اء ال �ب�لاد ول��ن
ت��دع��م ال ��دول ال�غ��رب�ي��ة إع ��ادة اإلع �م��ار م��ن دون
انتقال سياسي عبر مفاوضات.
وق��ال رج�لا أعمال إن��ه في مسعى لدعم الليرة
السورية ،التمست السلطات الدعم من رجال
أع � �م� ��ال أث� ��ري� ��اء م� ��وال �ي�ن ل�ل�أس ��د ف� ��ي أك �ت��وب��ر
املاضي ،طالبة منهم إي��داع أم��وال في مصرف
سوريا املركزي .لكن ذلك كان أقل بكثير من أن
يحدث تأثيرا .وت��م تشديد القيود أيضا على
س�ح��وب��ات ال�ل�ي��رة ال �س��وري��ة ف��ي مسعى لكبح
تحويلها إلى دوالرات.
وق��ال مصرفيان مقرهما دمشق ورج��ل أعمال
إن مصرف سوريا املركزي أصدر تعليمات إلى
ال�ب�ن��وك ل��وض��ع س�ق��ف لعمليات ال�س�ح��ب عند
خمسة م�لاي�ين ل�ي��رة س��وري��ة ف��ي ال �ي��وم ،وه��و
القيد الذي تم تخفيفه الحقا إلى عشرة ماليني
ليرة بعد اعتراضات.
وق��ال توما «تلك ال�ق�ي��ود ،ال سيما بعد الذعر
ب �ش��أن ال �ل �ي��رة ،ج�ع�ل��ت ال �ن��اس ي�ح�ج�م��ون عن
وض� ��ع األم � � ��وال ف ��ي امل � �ص� ��ارف .أغ �ل ��ب ال �ن��اس
يحتفظون بها سائلة للخوف من عدم قدرتهم
على سحبها عندما يريدون .وهو االمر الذي
دفع الدوالر إلى االرتفاع بشكل أكبر».

جهود بال جدوى
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¶ الليرة السورية هوت  %30بعد  17أكتوبر ووصلت إلى أدنى مستوياتها على اإلطالق ..والدوالر  765ليرة
¶ «المركزي» السوري تخلى عن التدخل المباشر لدعم عملته مفضالً الحفاظ على ما تبقى من النقد األجنبي
تحويل ال��دوالرات مباشرة إل��ى سوريا ،يلجأ
السوريون خ��ارج منطقة الشرق األوس��ط إلى
ال�ن�ظ��ام امل��ال��ي اللبناني ك�ق�ن��اة إلرس ��ال أم��وال
إلى أقاربهم التي تقدر بمئات املاليني كل عام،
حيث تضرر هذا التدفق ايضا.
وي�ش�ع��ر ال�ع�م��ال ال �س��وري��ون ف��ي ل�ب�ن��ان أيضا

بآثار انكماش حاد القتصاد يخسر الوظائف
بخطى سريعة.
وق ��ال ك�م��ال ح �م��دان رئ�ي��س م��ؤس�س��ة البحوث
واالس � �ت � �ش ��ارات ال �ب �ح �ث �ي��ة ،وم �ق��ره��ا ب �ي ��روت،
«ربما يكون السوريون أكثر تأثرا بالقيود من
غيرهم».

الشخص األكثر نفوذاً في الشركات

الرئيس التنفيذي..
مهام شبه مستحيلة بأجر سخي
ال يشعر الكثيرون عادة بالتعاطف أو األسى تجاه الرؤساء التنفيذيين ،خاصة عند رحيلهم عن منصب
القيادة ،لعل ذلك يرجع إلى االعتقاد بأنهم يحصلون على أجور مبالغ فيها بجانب السلطة شبه
المطلقة في إدارة الشركات.
ي�ح�ص��ل ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي غ��ال�ب��ا ع�ل��ى أج��ر
يفوق مرؤوسيه عشرات املرات ،نعم قد يكون
ه��و الشخص األك�ث��ر ن�ف��وذا ف��ي الشركة ،لكن
كل ه��ذه االم�ت�ي��ازات تأتي في مقابل توقعات
ضخمة للغاية ورب�م��ا غير واقعية ف��ي بعض
األحيان.
في أجندة الرئيس التنفيذي ،هناك مجموعة
من املهام التي يجب الوفاء بها للحفاظ على
النجاح ،مثل :تسجيل نتائج فصلية متماشية
مع التوقعات ،تحقيق النمو طويل امل��دى عبر
ط� ��رق م �ب �ت �ك��رة ،وال �ت �ف �ك �ي��ر ب �ع �م��ق ،وس��رع��ة
ات �خ��اذ ال �ق��رار ،وح�س��ن ان�ت�ق��اء ال�ع��ام�ل�ين ،وأن
ي �ك��ون ب�ص�ح��ة ج �ي��دة وم �ت��اح��ًا ط ��وال ال��وق��ت.
على الرئيس التنفيذي فعل كل ذل��ك ،في ظل
عمله كواجهة عامة للشركة ،وتعزيزه للثقافة
اإليجابية داخلها ،وإدارته للمشهد السياسي
والتنظيمي واالقتصادي والتنافسي ال��ذي ال
يمكن التنبؤ به في كثير من األحيان ،وأثناء
حفاظه على ه��ذه األجندة ال ينبغي له إهمال
حياته الشخصية بالطبع.

تراجع نطاق الحرية
يغادر بعض ال��رؤس��اء التنفيذيني مناصبهم
طواعية ،والبعض اآلخر ُيقالون ،وخالل العام
ال � �ج ��اري ،ت ��راج ��ع م �ت��وس��ط م ��دة ب �ق��اء امل��دي��ر
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ف��ي م�ن�ص�ب��ه ف��ي أك �ب��ر ال �ش��رك��ات
األم �ي��رك �ي��ة ،م��ع ت��زاي��د أع� ��داد امل��دي��ري��ن ال��ذي��ن
رحلوا عن وظائفهم ،ويرجع ذل��ك جزئيا إلى
الضغوط الهائلة امللقاة على عواتقهم ،خاصة
أن قدراتهم غالبا ما تقوضها عوامل أخرى،
ف�ع�ل��ى ع �ك��س امل �ت��وق��ع ،ك�ل�م��ا ت�س�ل��ق امل��وظ��ف
الهيكل الهرمي اإلداري ،يتراجع نطاق الحرية
املتاحة له بسبب تعاظم ارتباطه باملساهمني
وسياسات الشركة واملخاوف الجيوسياسية.
إل � ��ى ج ��ان ��ب امل � �ه� ��ام امل� �ط� �ل ��وب ��ة م� ��ن ال��رئ �ي��س
التنفيذي ،هناك ج��دول زمني ص��ارم ،لدرجة
ت �ش �ع��ره غ��ال �ب��ا وك� ��أن� ��ه دم� �ي ��ة ال وق � ��ت ل��دي��ه
للتفكير أو ال�ت�ق��اط األن �ف��اس ،بحسب م��درب
التنفيذيني وامل�ع��ال��ج النفسي ك��ارس�تن دارث.
وي �ق��ول الطبيب النفسي ستيف ب�ي��رج�لاس:
هناك خ��وف ل��دى كبار التنفيذيني أيضا من
اح �ت �م��االت ال�ت�ع��رض للقتل امل�ع�ن��وي م��ن قبل
ردود الفعل على وسائل التواصل االجتماعي،
إذ يقول معظمهم إن بمقدوره تحقيق أغلب
التوقعات ،لكن إذا لم ينل رضا املغردين فربما
تتم مطاردته.

سمات تزيد صعوبة املهمة
م ��ا ي �ض �ي��ف ض �غ��وط��ا أك� �ب ��ر ع �ل��ى ال��رئ �ي��س
ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ،ه� ��و ع � ��دم ق� ��درت� ��ه ع �ل ��ى ال �ت �ن �ب��ؤ،
فببساطة ال يوجد كتاب إرش ��ادات أو مدرب

◄ تراجع متوسط مدة
بقاء الرئيس التنفيذي
بمنصبه في
أكبر الشركات
األميركية العام
الحالي

البعض يهرب واآلخر يواجه
ي�ق��ول ري �ت �ش��ارد هيتنز ال ��ذي ش�غ��ل منصب
الرئيس التنفيذي لوكالة اإلع�لان��ات ساتشي
آن ��د س��ات �ش��ي ف��ي أوروب � ��ا وال� �ش ��رق األوس ��ط
وأف��ري �ق �ي��ا :ت �ع��ذر م�ج��ال��س اإلدارات أنفسها
ب��ال�ق��ول إن ك��ل ش��يء م��ن م�س��ؤول�ي��ة الرئيس
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ال� ��ذي ي�ح�ص��ل ع �ل��ى ح��زم��ة م��ال�ي��ة
ض�خ�م��ة .وي�ش�ي��ر ه�ي�ت�ن��ز إل ��ى أن ��ه أدرك بعد
س� �ن ��وات ق�ل�ي�ل��ة م ��ن والي� �ت ��ه أن ��ه ال ي��ري��د ه��ذا
اً
املنصب مرة أخرى معلل ذلك بمشقة إرضاء
املساهمني ،الذين يتوقعون تحقيق النمو بأي
ثمن وي ��رون (ب�ع��د اإلخ �ف��اق) أن��ه ك��ان ينبغي
تعديل االستراتيجية ،ع�ل�اوة على م��ا َّ
سماه

يعيش الكثير من السوريني من أبناء الطبقة
امل�ت��وس�ط��ة ع�ل��ى ف��وائ��د م��دخ��رات�ه��م ف��ي لبنان.
وق � ��ال خ �ل �ي��ل ت ��وم ��ا ،رج� ��ل األع� �م ��ال ال� �س ��وري،
«ك��ان ال�س��وري��ون ال��ذي��ن يعتمدون على فوائد

 5أخطاء مالية يقع فيها رائد األعمال
¶ نفاد السيولة المالية يساهم في  %29من حاالت فشل الشركات الناشئة
¶ضرورة تحديد طريقة تلقي المدفوعات قبل بدء مؤسس الشركة بعمليات البيع
يمتلك رائد األعمال الذي يؤسس شركة بمفرده سيطرة كاملة على سير األمور ،وهو المتحكم الوحيد
في تحديد االتجاه الذي يريد لشركته أن تتخذه ،إال أن ذلك من ناحية أخرى قد يزيد احتمالية قيامه بأخطاء
مالية تعوقه عن تحقيق األرباح .وألن مثل هذه األخطاء ال تؤثر سلبا على الشركة فقط ،ولكنها قد تؤثر
على الوضع المالي الشخصي لرائد األعمال ،فمن المهم أن يعرف رواد األعمال بالتحديد ما هي األخطاء
المالية التي قد يقعون فيها عند تأسيس شركاتهم حتى يتجنبوها.
ويمكن تلخيص خمسة أخطاء مالية يقع فيها رائد األعمال عند تأسيس شركته وهي:

 - 1عدم رصد النفقات بدقة
 على الرغم من أن العديد من رواد األعمال الذيني��ؤس �س��ون ش��رك��ات�ه��م ب�م�ف��رده��م ي �ق��وم��ون في
البداية بإعداد ج��داول بيانات لحساب نفقاتهم،
إال أنهم بمجرد أن ينخرطوا في العمل اليومي
الشاق ،حتى ينسوا استخدامها تماما.
 يتسبب ذل��ك في أال يعرف رواد األع�م��ال أينينفقون أموالهم ،مما قد ي��ؤدي إل��ى اإلف��راط في
اإلنفاق.
 وم��ن أج��ل تجنب ال��وص��ول إل��ى ه��ذه املرحلةينبغي على رواد األع�م��ال أن يربطوا حسابات
الشركة بأنظمة آلية وبتطبيقات لتنظيم امليزانية،
ورصد النفقات نيابة عنهم.
 يساعد تحقق رواد األعمال من هذه التطبيقاتع�ل��ى م�ع��رف��ة أي ��ن ي�ن�ف�ق��ون أم��وال �ه��م ب��ال�ت�ح��دي��د،
وتجنب إنفاق مبالغ تتجاوز إمكاناتهم.

◄ أبرز األمثلة
على الرئيس
التنفيذي
الصارم هو جاك
ويلش الذي قاد
«جنرال إلكتريك»
يحدد بالضبط ما يجب فعله إلدارة النشاط
ال �ي��وم��ي وم �ع��رف��ة م��ا س�ي�ح��دث الح �ق��ا ،ل ��ذا ال
يمكن تدريب شخص ليكون رئيسا تنفيذيا
ناجحا .التواصل أمر آخر بالغ األهمية ،وإدارة
االج �ت �م ��اع ��ات ب �ن �ج��اح ال ت �ع �ن��ي أن ال��رئ �ي��س
التنفيذي استطاع التعرف بشكل دقيق على
كل شخص في الغرفة ،ومع ذلك ال بأس ،جمع
املعلومات هو األهم للعمل على حل املشكالت
وتحقيق األه ��داف ،وه��و م��ا يستدعي وج��ود
قناة فعالة للتواصل.
امل�ع��رف��ة الفنية بمجريات العمل سمة مهمة
أي�ض��ا وال ُيكتفى ب��امل�ه��ارات اإلداري� ��ة ،ف�لا بد
للرئيس التنفيذي أثناء تطوير املنتج أن يكون
ع�ل��ى دراي� ��ة ب�م��ا ي �ج��ري وق � ��ادرا ع�ل��ى توفير
ال�ح�ل��ول ،خ��اص��ة أن��ه م��ن املحتمل ع��دم وج��ود
مدير تقني في الشركات الناشئة.

نقص في الدوالرات في دمشق

«أحكام الناس الصعبة».
وتخلى هيتنز عن املنصب الذي شغله خالل
منتصف العقد األول من القرن الجاري ،وتولى
منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة ،ثم كتب
كتابًا يجادل فيه بأنه على مجالس اإلدارات
إي�لاء امل��زي��د م��ن االنتباه ألهمية أدوار النواب
الذين يدعمون الرئيس التنفيذي .على جانب
آخر ،يرى نقاد أن األشخاص الذين يتجنبون
امل �ن��اق �ش��ات وال � �ج ��دال ب ��أي ث �م��ن ل ��ن ي �ح��دث��وا
تغييرًا .وعلى املستوى اإلداري ،هناك نوعان
م�خ�ت�ل�ف��ان م ��ن ال ��رؤس ��اء ال �ت �ن �ف �ي��ذي�ين ،األول
«الودود» الذي يبحث عن التوافق وإرضاء كل
األشخاص ،ثم هناك النوع الثاني الذي يعرف
ب�ـ«ال��رئ�ي��س التنفيذي ال �ص��ارم» امل��وج��ه دائمًا
إلى النجاح واملستعد تمامًا لخوض غمار أي
خ�لاف وال��دخ��ول في صدامات داخ��ل الشركة
من أجل إحداث التغيير والتقدم املطلوب.

مدير القرن
أحد أبرز األمثلة على الرئيس التنفيذي الصارم
ه��و ج��اك وي�ل��ش ال��ذي ق��اد «ج �ن��رال إلكتريك»
خ�لال الفترة بني عامي  1981و ،2001ورفع
مبيعات الشركة من  27مليار دوالر إلى 130
مليار دوالر ،ف��ي ح�ين نمت األرب ��اح السنوية
ب�ن�س�ب��ة  .%600ب�ن�ه��اي��ة ع ��ام  ،2000ك��ان��ت
«ج� �ن ��رال إل �ك �ت��ري��ك»  ،وأح� ��د أه ��م إصل��اح��ات
وي�ل��ش ب�ه��ا ك��ان خ�ف��ض ع��دد ال�ع��ام�ل�ين البالغ
عددهم  400ألف موظف آن��ذاك بمقدار الربع،
ول�ع��ل ذل��ك ك��ان س�ب��ب ص��راع��ات وم��واج�ه��ات
كبيرة( .ارقام ،سي ان ان  ،فوربس)

ودائعهم ينفقون بعضها داخل سوريا .هناك
آالف ت��وق �ف��وا اآلن ع ��ن ج �ل��ب دوالرات � �ه� ��م من
لبنان ،وهو ما يقلل املعروض من الدوالرات».
وح �ت��ى ق �ب��ل ان � ��دالع األزم � ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ك��ان��ت
ال �ل �ي��رة ال �س ��وري ��ة ت �ح��ت ض �غ��ط ،م �م��ا يعكس
م�ش�ك�لات س��وري��ا االق�ت�ص��ادي��ة العميقة التي

وقال مصرفيان في دمشق إن املصرف املركزي
ت�خ�ل��ى ع ��ن ت �ح��رك��ات ل��دع��م ال �ل �ي��رة م ��ن خ�لال
التدخل املباشر ،مفضال الحفاظ على ما تبقى
من احتياطيات النقد األجنبي.
وقال رجال أعمال بارزون آخرون «نخشى أن
يكون الهبوط هذه املرة ال رجعة فيه» .وقال
كريم الحلواني وهو تاجر يعمل في استيراد
املواد الغذائية ،متحدثا بالهاتف من دمشق
«لم يعد التجار يضعون ليراتهم في البنوك.
هم يحولونها إلى دوالرات وهذا أوجد مزيدا
م��ن ال �ط �ل��ب ع �ل��ى ال � � ��دوالر» .وي�ك�ت�ن��ز ال�ك�ث�ي��ر
م��ن ال�س��وري�ين اآلن م��ا بحوزتهم م��ن عمالت
أجنبية.
وق��ال ال�ح�ل��وان��ي «ب��ات ال�ن��اس أك�ث��ر ذع ��را ..هم
ي �ق��ول��ون إذا ل��م ي�ك��ن رج ��ال األع �م��ال األق��وي��اء
ه ��ؤالء غ�ي��ر ق��ادري��ن ع�ل��ى ف�ع��ل أي ش ��يء ..إذن
فالوضع يتدهور»( .رويترز)

 - 2نفقات عامة غير ضرورية

بتأجير مكتب صغير أو مساحة عمل مشتركة،
وبشكل ع��ام يحتاج رواد األع�م��ال قبل اإلق��دام
على ش��راء أي ش��يء أن يفكروا ج�ي��دا فيما إذا
كانوا يحتاجون إلى ذلك أم ال ،ومن األفضل أن
ينفقوا األموال بحكمة على املتطلبات األساسية
فقط.

 - 3عدم إنشاء نظام للفوترة
 بغض النظر عن نوع النشاط التجاري الذي قامرائ��د األع�م��ال بتأسيسه ،وس��واء ك��ان متجرا أو
شركة لتقديم االس�ت�ش��ارات ،ف��إن رائ��د األعمال
سيحتاج إلى إع��داد نظام محدد للفوترة وجمع
املدفوعات.
 من املهم أن يحدد رائد األعمال أيضا الطريقةالتي يرغب في تلقي املدفوعات من خاللها قبل
أن يبدأ عملية البيع ،وأن يحدد ما إذا كان سيقبل
ال��دف��ع ب�ب�ط��اق��ات االئ �ت �م��ان؟ أو س�ي�ق�ب��ل تحويل
األموال عبر «باي بال» أو غير ذلك من طرق.

 -عندما ي�ع��رف رائ��د األع�م��ال أي��ن ينفق أم��وال��ه - 4 ،عدم تغيير نمط الحياة

ي�م�ك�ن��ه ح�ي�ن�ه��ا ت �ح��دي��د ال �ن �ف �ق��ات ال �ع��ام��ة غ�ي��ر
ال �ض��روري��ة ال �ت��ي ت�ق�ل��ل ه��ام��ش ال��رب��ح وال�ت�خ�ل��ي
عنها ،فعلى سبيل املثال يقوم العديد من رواد
األعمال بتأسيس مكاتب أنيقة وفخمة تتجاوز
متطلباتهم وإمكاناتهم ،وذلك على أمل أن تنمو
شركاتهم قريبا.
 -يمكن أن يوفر رواد األعمال مثل هذه النفقات

 أن يكون الشخص رائ��د أعمال يعني أن��ه تركاألم��ان وال��رات��ب ال��ذي ت��وف��ره ل��ه الوظيفة الثابتة،
وب��ال�ت��ال��ي ف��إن عليه خ�ف��ض نفقاته الشخصية
حتى يتمكن من إدارة عمله الخاص.
 إذا لم يتمكن رائ��د األع�م��ال من ضبط نفقاتهالشخصية ،فقد يجد نفسه في مشكلة حقيقية،

إذ أظهر بحث أجرته شركة «سي بي إنسايتس»
أن ن�ف��اد ال�س�ي��ول��ة امل��ال�ي��ة ي�س��اه��م ف��ي  %29من
ح� ��االت ف �ش��ل ال �ش��رك��ات ال �ن��اش �ئ��ة ،م �م��ا يجعل
نقص السيولة ثاني أكثر أسباب فشل الشركات
شيوعا بعد عدم حاجة السوق للمنتج أو الخدمة.
 يحتاج رواد األعمال إلى أن يكونوا أكثر حكمةع�ن��د إع� ��داد امل �ي��زان �ي��ة ال �خ��اص��ة ب�ن�ف�ق��ات�ه��م ،وأن
يقوموا بتقليص نفقاتهم ق��در اإلم �ك��ان ،س��واء
ب �م �ح��اول��ة االن �ت �ق��ال إل ��ى ش �ق��ة س�ك�ن�ي��ة أص �غ��ر،
أو خفض النفقات املتعلقة ب��األم��ور الترفيهية
مثل تجنب تناول الطعام خ��ارج املنزل أو إلغاء
عضوية صالة األلعاب الرياضية.

 - 5عدم القدرة على زيادة
اإليرادات أو إيجاد مصادر
جديدة لتوليدها
 مما ال شك فيه أن الشركات تحتاج دائما إلىزيادة إيراداتها حتى تتمكن من النمو والتوسع،
إال أن الكثير من رواد األع�م��ال ال يتمكنون من
تحقيق ذلك.
 وي �م �ك��ن زي � ��ادة إي � � ��رادات ال �ش��رك��ة ع �ب��ر ط��رقبسيطة مثل تحسني إمكانية الوصول إلى املوقع
اإللكتروني للشركة ،أو مراجعة نموذج التسعير
الخاص بها ،أو ضبط نفقات اإلعالنات املدفوعة،
وت �س��اع��د م�ث��ل ه ��ذه ال �ط��رق ع�ل��ى زي� ��ادة ه��ام��ش
الربح(.ارقام ،فوربس)

بقيادة اللبناني هادي زابليط

تحالف «رينوـ نيسان ـ ميتسوبيشي»
ً
مجددا
ينطلق
أع��اد تحالف «ري �ن��و -نيسان  -ميتسوبيشي»
بناء نفسه لينطلق من جديد ،بعد الشلل الذي
أصابه منذ عام بسبب املشكالت القضائية ،التي
الح�ق��ت رئ�ي�س��ه ال�س��اب��قك��ارل��وس غ�ص�ن .وق��رر
مجلس التحالف ،ال��ذي جمع الخميس املاضي
الرؤساء واملديرين العامني للمصنعني الثالثة،
تعيني أمني عام يقدم تقاريره إلى هذه الهيئة.
ووف�ق��ًا مل�ص��ادر صحيفة ل��و ف�ي�غ��ارو الفرنسية،
ف ��إن ه ��ذا ال��رج��ل ال �ج��دي��د ال �ق��وي ه��و امل�ه�ن��دس

ّ
ال �ف��رن �س��ي  -ال �ل �ب �ن��ان��يه� ��ادي زاب �ل �ي �ط ،امل�ك��ل��ف
حاليًا ق�ط��اع التطوير واالب�ت�ك��ار ف��ي املجموعة
الفرنسية  -اليابانية ،وسيحل م�ك��ان الرئيس
السابق كارلوس غصن ،اللبناني األصل ايضًا.
ويبلغ األم�ين العام الجديد للتحالف  49عامًا،
وه ��و ع �ض��و ف ��ي ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة مل�ج�م��وع��ة
رينو ،وسيكون مكلفًا تنسيق مشاريع التعاون
ال�ص�ن��اع��ي ال�ج��دي��دة ،ال�ت��ي أع�ل��ن عنها الجمعة
الشركاء الثالثة ،مع التطلع إلى تحسني الفعالية

هادي زابليط

التشغيلية واإليرادات .وبدأ زابليط ،وهو خريج
ج��ام�ع��ة بوليتكنيك و«ان �س �ت �ي��د» ،م�س�ي��رت��ه في
م�ج�م��وع��ة ري�ن��و ال �ع��ام  1994ق�ب��ل ال�ت�ح��اق��ه ع��ام
 2000ب �ـ«ب��وس�تن ك��ون�س��ال�ت�ي�ن��غ غ� ��روب» .وع��اد
زابليط إلى رينو عام  ،2017ليصبح منذ مارس
 2018م��دي��ر «ال �ت �ط��وي��ر ال �ت �ج��اري» ل�ل�ت�ح��ال��ف،
وك��ان مكلفًا خصوصا بالشراكات في قطاعات
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ات ال �ح ��دي �ث ��ة وخ � ��دم � ��ات ال �ن �ق��ل
واالبتكار.
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 3ديسمبر ..تحت عنوان «القيادة الرقمية»

يعقد  8و 9ديسمبر

«الوطني» يرعى الحلقة النقاشية
لمعهد الدراسات المصرفية
في إطار حرصه الدائم على املساهمة
ال �ف��اع �ل��ة ف��ي زي� ��ادة ال��وع��ي وامل �ع��رف��ة
ب�ي��ن ج �م �ي ��ع ف � �ئ� ��ات امل� �ج� �ت� �م ��ع ،أع �ل��ن
ب �ن��ك ال �ك ��وي ��ت ال ��وط �ن ��ي ع ��ن رع��اي �ت��ه
ُ
الحلقة النقاشية ،التي ستعقد في 3
ديسمبر املقبل ،تحت عنوان «القيادة
ّ
سيقدمها املحاضر
الرقمية» ،والتي
ال�ع��امل��ي خبير ال�ق�ي��ادة الرقمية إري��ك
كواملان ،الذي يعد املحاضر األول في
القيادة الرقمية.
وخ � �ل� ��ال ال� �ح� �ل� �ق ��ة ال� �ن� �ق ��اش� �ي ��ة ال� �ت ��ي
ُ
س� ��ت � �ع � �ق� ��د ف � � ��ي ف � � �ن� � ��دق ج � � ��ي دب� �ل� �ي ��و
م��اري��وت ،وينظمها معهد الدراسات
امل� �ص ��رف� �ي ��ة ،س �ي �ج��ري ب �ح��ث ال �ك �ث �ي��ر
م��ن امل��وض��وع��ات امل �ه �م��ة ،م��ن ب�ي�ن�ه��ا:
ت��أث�ي��ر وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االجتماعي
ف� � ��ي ك � �س� ��ب والء ال � � �ع � � �م �ل��اء ،ت ��أق� �ل ��م
امل��ؤس �س��ات وال �ش��رك��ات م��ع م�ك� ّ�ون��ات
ال� �ع ��ال ��م ال ��رق� �م ��ي ال� �ح ��دي ��ث ،وك �ي �ف �ي��ة
حدوث االنتقال السلس للمؤسسات
وتحولها رقميًا.
وتهدف الحلقة الى تزويد املشاركني

المحاضر
يقدِّ مها ُ
العالمي خبير القيادة
الرقمية إريك كوالمان

إريك كوالمان

ّ
التحول الرقمي
باملعرفة حول مفهوم
ّ
التعرف على
لألعمال ،كما ستناقش
كيفية إدارة أه��م األه ��داف ف��ي مجال
األعمال وتحقيق رضا العمالء ،وذلك

م��ن خ�لال استخدام مختلف األدوات
وال�ت�ق�ن�ي��ات ال��رق�م�ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
تحديد األول��وي��ات عبر التركيز على
ترتيب األهداف ،وفقًا ألهميتها.
وخ � �ل � ��ال ال � �ح � �ل � �ق� ��ة س � � ُ�ي� � �ت� � �ط � � َّ�رق إل� ��ى
ّ
العادات الخمس التي تحقق النجاح
وال � �س � �ع� ��ادة ل �ل �م��وظ �ف�ي�ن وال� �ش ��رك ��اء،
وكذلك العمالء ،باإلضافة إلى وضع
آل� �ي ��ات ل �ت�ل�اف��ي األخ � �ط� ��اء ف ��ي امل �ه��ام
اليومية ،وكذلك عرض رؤى مختلفة،
م� ��ن ش ��أن� �ه ��ا ال� �ت ��أث� �ي ��ر إي� �ج ��اب� �ي ��ًا ف��ي
العمالء.
وي� �ع ��د إري� � ��ك ك� ��وامل� ��ان امل ��ؤل ��ف األول

 KIBيشارك في مؤتمر شورى
الفقهي الثامن
واألك � �ث ��ر م �ب �ي �ع��ًا ف ��ي م� �ج ��ال ال �ق �ي��ادة
ُ
ال��رق �م �ي��ة ،ون� �ش ��ر ل ��ه  5ك �ت��ب ،وج ��رى
تصنيفه ف��ي مجلة ف��ورت�ش��ن ،واح��دًا
م� ��ن أف � �ض� ��ل  100ش �خ �ص �ي��ة م ��ؤث ��رة
ع ��امل �ي ��ًا ف� ��ي امل � �ج� ��ال ال ��رق� �م ��ي ،وع �م��ل
ك ��وامل ��ان س��اب �ق��ًا أس� �ت ��اذًا ف ��ي ج��ام�ع��ة
هارفارد ومختبرات .MIT’s edX
ال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن أع� �م ��ال ك ��وامل ��ان
تستخدم في مجال األعمال في أكثر
من  200جامعة ،كما أن كتابه «كيفية
ال �ب �ي��ع م ��ن خ �ل�ال ل �ي �ن �ك��د إن» أص �ب��ح
ّ
يمثل إحدى القراء ات اإللزامية لفرق
املبيعات.
وتأتي رعاية الحلقة النقاشية ضمن
إط� ��ار امل � �ب� ��ادرات االج �ت �م��اع �ي��ة ،ال �ت��ي
دأب ال �ب �ن��ك ال��وط �ن��ي ع �ل��ى رع��اي �ت �ه��ا،
وذل��ك تأكيدًا على نهجه ال��رام��ي إلى
تنمية املجتمع في مختلف املجاالت،
ال �ت��ي ت �ش �م��ل ال �ج��وان��ب االج �ت �م��اع �ي��ة
وال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة ،س� �ع� �ي ��ًا إل � � ��ى خ ��دم ��ة
املجتمع واملساهمة في تنميته على
نحو أفضل.

 KGLشاركت في معرض الفرص الوظيفية والدراسية

الريس :نحرص على استقطاب الشباب
وتثقيفه حول القطاع اللوجستي
اس� � � � �ت� � � � �ن � � � ��ادا ال� � � � � � ��ى ب � ��رن � ��ام� � �ج� � �ه � ��ا
ل�ل�م�س��ؤول�ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ودأب �ه��ا
ع �ل��ى ت �ق��دي��م ال��دع��م مل�خ�ت�ل��ف ف�ئ��ات
َ
امل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي ،ال سيما فئتي
ال �ش �ب��اب وال �ط �ل �ب��ة ،ش��ارك��ت ش��رك��ة
راب� �ط ��ة ال� �ك ��وي ��ت وال �خ �ل �ي��ج ل�ل�ن�ق��ل
«ك��ي ج��ي إل» ول�ل�ع��ام ال�ث��ال��ث على
ال � �ت� ��وال� ��ي ف � ��ي امل� � �ع � ��رض ال� �س� �ن ��وي
ل� �ل� �ف ��رص ال��وظ �ي �ف �ي��ة وال� ��دراس � �ي� ��ة،
وال � ��ذي أق �ي��م ت �ح��ت رع ��اي ��ة ال�ه�ي�ئ��ة
ال � � �ع � ��ام � ��ة ل� �ل� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ي
وال � � �ت� � ��دري� � ��ب ف� � ��ي ص� � � � ��االت ع� ��رض
الهيئة بمنطقة الشويخ.
وع �ل��ى م� ��دى ث�ل�اث��ة أي� ��ام امل �ع��رض،
ً
الق� ��ى ج �ن ��اح «ك� ��ي ج ��ي ال» اق �ب ��اال
ك � �ب � �ي� ��رًا م� � ��ن ال� � �ش� � �ب � ��اب ال� �ك ��وي� �ت ��ي
ب �ت��واج��د ف��ري��ق م �ح �ت��رف م��ن إدارة
املوارد البشرية ،حيث حرص على
ال�ت��واص��ل م��ع ال��زائ��ري��ن م��ن الطلبة
م�ج�ي�ب��ا ع��ن أس�ئ�ل�ت�ه��م ح ��ول ق�ط��اع
ال �ل��وج �س �ت �ي��ات وآل� �ي ��ة ال �ع �م��ل ف �ي��ه،
ك�م��ا ق� ّ�دم ل�ه��م ش��روح��ات واف�ي��ة عن
أن �ش �ط��ة ال� �ش ��رك ��ة وع �م �ل �ي��ات �ه��ا ف��ي
م �خ �ت �ل��ف م� �ج ��االت ال �ل��وج �س �ت �ي��ات،
ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��د امل �ح �ل��ي واإلق �ل �ي �م��ي
والعاملي.
وت�ن�ب�ث��ق م �ب��ادرة «ك��ي ج��ي ال» في
امل� �ش ��ارك ��ة ال �س �ن ��وي ��ة ف� ��ي امل �ع ��رض
م ��ن اس �ت��رات �ي �ج �ي �ت �ه��ا االج �ت �م��اع �ي��ة
التنموية وال��رام�ي��ة ال��ى استقطاب

ال� � �ش� � �ب � ��اب ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ل�ل�ال� �ت� �ح ��اق
ب � �م � �خ � �ت � �ل � ��ف وح� � � � � � � � ��دات ال� � �ش � ��رك � ��ة
واالط� � �ل� ��اع ع� �ل ��ى آل � �ي� ��ة ال� �ع� �م ��ل ف��ي
ق �ط��اع ال �ل��وج �س �ت �ي��ات ال� ��ذي ي�ش�ك��ل
ع �ص �ب��ا أس��اس �ي��ا ف ��ي ن �م��و ال� ��دورة
االقتصادية.
وف��ي ه��ذا ال �س �ي��اق ،ق��ال��ت م�س��اع��دة
املدير العام لشؤون التوظيف في
«ك� ��ي ج ��ي إل» ج �م��ان��ة ال ��ري ��س ان
الشركة انبثقت من رب��وع املجتمع
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي م � �ن� ��ذ ع � � ��ام  1956م �م��ا

ي��زي��د م��ن م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا ت �ج��اه دع��م
الكوادر الوطنية وتأهيلها للعمل
ف��ي ق �ط��اع ح �ي��وي م��رن ت�ص�ق��ل فيه
م��واه�ب�ه��ا وم �ه��ارات �ه��ا ف��ي ص�ن��اع��ة
اللوجستيات.
وأض� � � ��اف� � � ��ت ان ال� � �ش � ��رك � ��ة ت �س �ع ��ى
الس � �ت � �ق � �ط� ��اب ال� � � �ك � � ��وادر ال ��وط� �ن� �ي ��ة
الشابة حديثي التخرج ،الباحثني
عن فرص عمل في القطاع الخاص،
حيث ت��رك��ز على استقطاب شباب
مستعد لخوض املنافسة والتعلم

األحد  4ربيع اآلخر  1441هـ  1 -ديسمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16655

جمانة الريس

من التجارب امليدانية ،ساعيا في
ب� �ن ��اء ح �ي��ات��ه ال �ع �م �ل �ي��ة ب �ع �ي��دا ع��ن
الروتني اليومي كما هي الحال في
قطاعات العمل األخرى.

أعلن بنك الكويت ال��دول��ي  KIBع��ن مشاركته
كراع رئيسي في مؤتمر شورى الفقهي الثامن
ال� � ��ذي ت �ن �ظ �م��ه ش ��رك ��ة ش� � ��ورى ل�ل�اس �ت �ش��ارات
الشرعية تحت رع��اي��ة وح�ض��ور محافظ بنك
ال�ك��وي��ت امل��رك��زي ،د .محمد ال�ه��اش��ل ،ي��وم��ي 8
و 9دي�س�م�ب��ر ال �ج��اري ف��ي ف�ن��دق ف��ورس�ي��زون��ز
ال �ك��وي��ت ،وذل ��ك ب�م�ش��ارك��ة م�ج�م��وع��ة م��ن أب��رز
ع �ل �م��اء ال �ش��ري �ع��ة وخ � �ب ��راء ال �ص �ن��اع��ة امل��ال �ي��ة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة وامل� �ج ��ام ��ع ال �ف �ق �ه �ي��ة وامل �ج ��ال ��س
الشرعية على املستوى العاملي.
ومن املقرر أن يتضمن املؤتمر  3جلسات عمل
ملناقشة مجموعة من أب��رز منتجات التمويل
اإلس�لام��ي ،ومنها منتج امل�ش��ارك��ة املتناقصة
لتمويل األص ��ول ال�ث��اب�ت��ة ،والتكييف الفقهي
ل�لأس�ه��م ،وال��دخ��ول ب�ع�ق��ود ال�ب�ي��ع أو اإلج ��ارة
ال �ت��ي ت �ف��رض ف�ي�ه��ا غ��رام��ة ت��أخ �ي��ر ،وال يقبل
الطرف املشروط له حذفها.
وب �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة ،ق ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
اإلدارة ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ف ��ي ال �ب �ن��ك ،رائ ��د
بوخمسني« ،ان مشاركة  KIBفي هذا املؤتمر
في دورت��ه الثامنة تعكس م��دى اهتمام البنك
باملسائل الشرعية ودعمه ملثل هذه املؤتمرات
التي تطرح قضايا تسلط الضوء على قطاع
ال� �ب� �ن ��وك وال� �ت� �م ��وي ��ل اإلس�ل��ام� ��ي وال �ع �م �ل �ي��ات
املصرفية اإلس�لام�ي��ة» ،موضحًا أن الصناعة
امل �ص��رف �ي��ة اإلس�ل�ام �ي��ة ت�ظ�ه��ر ن �م �وًا م�س�ت�م�رًا،
ولذلك يجب على املؤسسات والشركات املالية
اإلسالمية أن تسعى لوضع معايير واضحة
تكسبها القوة والثبات واالستمرارية في ظل
ب�ي�ئ��ة ال �س��وق ال�ت�ن��اف�س�ي��ة .وم��ن ه��ذا املنطلق،
ي �س �ع��ى  KIBب ��اس� �ت� �م ��رار ل �ت �ق��دي��م م �ن �ت �ج��ات
وخ � ��دم � ��ات ج � ��دي � ��دة ت � �ت� ��واف� ��ق م � ��ع ال �ش��ري �ع��ة
اإلس�لام �ي��ة وت�ت�م�ي��ز ب��امل��رون��ة وال �س �ه��ول��ة في
التعامل مع العمالء.
كما ّ
قدم بوخمسني شكره ملحافظ بنك الكويت
امل ��رك ��زي ،ل��رع��اي �ت��ه ل �ه��ذا امل��ؤت �م��ر وامل �ش��ارك��ة
ف�ي��ه ،مشيدًا بجهود البنك امل��رك��زي ف��ي حض
ال�ص�ن��اع��ة امل�ص��رف�ي��ة اإلس�لام �ي��ة ع�ل��ى تحقيق
امل ��زي ��د م ��ن ال �ت �ط��ور واالزده � � � ��ار م ��ن خ �ل�ال ما
ي�ص��دره م��ن ق ��رارات وتعليمات رق��اب�ي��ة تنظم

رائد بو خمسين

ً
القطاع املصرفي اإلسالمي محليًا ،فضال عن
ح��رص��ه ال��دائ��م ع�ل��ى دع��م امل��ؤت �م��رات الخاصة
باملالية اإلسالمية وسبل تطويرها مما يعزز
وينظم القطاع املصرفي اإلسالمي في الكويت.
وم��ن جانبه ،امل��دي��ر التنفيذي إلدارة التدقيق
الشرعي الداخلي في البنك ،محمد الشامري،
أك��د أن رعاية  KIBلهذا الحدث للمرة الثانية
ت� ��أت� ��ي اس� �ت� �ش� �ع ��ارًا م� �ن ��ه ب � � � ��دوره امل �ج �ت �م �ع��ي
واه�ت�م��ام��ه ب��امل�ش��ارك��ة ف��ي مختلف الفعاليات
واألحداث التي تؤثر إيجابيًا على املجتمع ،ال
سيما التي تساهم في تطوير قطاع املصرفية
اإلسالمية.
وخ � �ت ��م ح ��دي� �ث ��ه ب � ��االش� � ��ارة إل� � ��ى أن امل��ؤت �م��ر
س�ي�ن��اق��ش ع ��دة م �ح ��اور أس��اس �ي��ة ت��رك��ز على
تمويل األصول الثابتة ،عقود البيع واإلجارة،
ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى ال �ت �ك �ي �ي��ف ال� �ش ��رع ��ي ألس �ه��م
شركات املساهمة ،مضيفًا أن ه��ذه املناقشات
ستساهم في تعزيز النهضة املالية اإلسالمية
ال �ت��ي ن�ع�ي�ش�ه��ا ف ��ي ال ��وق ��ت ال �ح��اض��ر ،وال �ت��ي
تحتاج دائ�م��ًا إل��ى اج�ت�ه��ادات فقهية جماعية
تتسم باألصالة من حيث املصدر واملرونة في
التعاطي مع الواقع والتكيف معه.

إضافة إلى الرعاية الذهبية

مشاركة فاعلة لـ«األهلي»
في المعرض الوظيفي
ق��دم البنك األهلي الكويتي الرعاية الذهبية
للمعرض الوظيفي الذي أقامته الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وال�ت��دري��ب ف��ي الفترة من
 25حتى  27نوفمبر  .2019تأتي هذه املشاركة
لتأكيد دعم البنك املتواصل لحديثي التخرج
خصوصًا في بداية حياتهم العملية.
وت �ع �ل �ي �ق��ًا ع �ل��ى ه� ��ذه امل� �ش ��ارك ��ة ص � ��رح ،ع�ل��ي
أك �ب��ر ،م�س��اع��د امل��دي��ر ال �ع��ام  -إلدارة امل� ��وارد
البشرية ل��دى البنك األه�ل��ي الكويتي ،قائال:
«إن رع��اي��ة البنك األه�ل��ي الكويتي للمعرض
الوظيفي الذي تنظمه الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب تأتي انطالقا من إيمانه

باملسؤولية االجتماعية تجاه حديثي التخرج
الذين هم في حاجة إلى التعرف على الفرص
الوظيفية التي تناسبهم وترضي تطلعاتهم
ضمن بيئة عمل مناسبة تحتضنهم وتطور
مهاراتهم وقدراتهم».
ويشارك البنك األهلي الكويتي في املعارض
ال��وظ�ي�ف�ي��ة ب �ه��دف ت�ش�ج�ي��ع ال �خ��ري �ج�ين على
االل �ت �ح ��اق ب��ال �ع �م��ل ل� ��دى ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي،
ح� �ي ��ث ن � �ق ��وم م� ��ن خ� �ل��ال أك ��ادي� �م� �ي ��ة األه� �ل ��ي
بتدريب وتأهيل املوظفني الجدد للعمل في
البنك وصقل مهاراتهم وتطوير امكاناتهم
الوظيفية.

إقبال الفت على جناح «كي جي ال» في المعرض

مع باقة من الخدمات والمزايا الق ّيمة

«شمال الخليج» تطرح
هيونداي إلنترا  2020بسعر منافس
ف��ي إط ��ار ال �ع��روض ال��راق �ي��ة وال�ح�م�لات
ال �ت �س ��وي �ق �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت �ل �ي ��ق ب �ع �م�لائ �ه��ا
األوفياء ومحبي سيارات هيونداي ذات
االعتمادية الطويلة ،أطلقت هيونداي
«ش �م��ال ال�خ�ل�ي��ج» حملتها الترويجية
الجديدة على الطراز األحدث هيونداي
فئة السيدان ،إلنترا .2020
تشمل هذه الحملة باقة مميزة من املزايا
والخدمات ،وتشمل خدمة مجانية ملدة
ً
سنة ،وتأمينًا شامال ملدة سنة ،وخدمة
ً
تظليل مجانية ،هذا فضال عن سعرها
ّ
املميز الذي يبدأ من  4999دينارًا.
ّ
وت �ع �ل �ي �ق��ًا على هذا العرض املميز،
قال مدير التسويق في «شمال الخليج»
خ � �ل ��دون عبدالحافظ« :تفخر ش��رك��ة
شمال الخليج بإطالق طراز إلنترا ،2020
ل �ت �ك��ون ب �م �ت �ن��اول ال �ع �م�ل�اء ف ��ي ال �س��وق
ً
الكويتية ،بعد أن لقيت نجاحًا هائال
من خ�لال تصميمها الجريء وسعرها
ال� �ت� �ن ��اف� �س ��ي وم � �ي � ��زة ت ��وف� �ي ��ر ال � ��وق � ��ود،
وغيرها من ّ
امليزات التي ّ
تتفرد بها هذه
املركبة .كما أننا في شمال الخليج نبذل
قصارى جهدنا لتوفير أفضل الخدمات
م � ��ن خ� �ل ��ال ت � �ق ��دي ��م أح � � � ��دث ال � �ع� ��روض
ّ
املميزة التي تستقطب اهتمام
واألفكار
ورض ��ا ال �ع �م�لاء وت �ن��اس��ب متطلباتهم
بشكل دائ ��م ،وت�ق��دي�رًا ل��والئ�ه��م وثقتهم
ال�ك�ب�ي��رة ب �س �ي��ارات ه �ي��ون��داي ال�ع��امل�ي��ة
الجودة».
ك�م��ا تحظى ه�ي��ون��داي إل�ن�ت��را بشعبية
ك �ب �ي��رة ب �ي�ن امل �س �ت �ه �ل �ك�ين ف ��ي ال �ك��وي��ت
ل �ت �ص �م �ي �م �ه��ا ال � � �ج� � ��ذاب وم �س ��اح �ت �ه ��ا
ال��داخ �ل �ي��ة ال��واس �ع��ة .ي�ع�ت�م��د ذل ��ك على
م� �ع ��اي� �ي ��ر م � � �ح� � ��ددة ت� �ش� �م ��ل االب � �ت � �ك� ��ار

علي أكبر وفاضل الجزاف مع علي المضف وطالل المسعد وحسين الخرافي

استشاري جراحة العظام والكتف

أحمد المرسي في «المواساة»
من  7حتى  9ديسمبر

هيونداي إلنترا 2020

وال� � �ت� � �ص� � �م� � �ي � ��م وال� � � �س� �ل ��ام � � ��ة واألداء
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال� �ت ��ي ج �ع �ل��ت إل �ن �ت��را
ت �ت �ص��در ال �ع �ن��اوي��ن اإلع�ل�ام �ي��ة ،ك��ون�ه��ا
مركبة تتسم بنظرة جديدة تنتج طاقة
جديدة وتفاصيل ملهمة ،كل ما تتوقعه
من إلنترا.
وت�ت�س��م إل�ن�ت��را ال �ج��دي��دة ب�م�ح��رك سعة
 1.6ليتر ومتوافر أيضًا بسعة ليترين
ي��ول��د ق��وة  132و 157ح�ص��ان��ًا ،إض��اف��ة
إل��ى خ�ص��ائ��ص وم��زاي��ا ج��دي��دة أخ��رى،
مثل نظام تهوية أمامي وخلفي ،وجهاز
اس �ت �ش �ع��ار األم� � �ط � ��ار ،ون � �ظ� ��ام ص��وت��ي
إنفينيتي ،ومرايات جانبية كهربائية،

ً
ف�ض�لا ع��ن ال��راح��ة ف��ي التنقل وال�ع��دي��د
من الخصائص التكنولوجية املتطورة
وم �ي��زة ت��وف�ي��ر اس �ت �ه�لاك ال ��وق ��ود ال�ت��ي
تجعل من إلنترا سيارة فريدة بالفعل.
ّ
ّ
ّ
مجددًا
املميز ليؤكد
يأتي هذا العرض
على ثقة ه�ي��ون��داي العميقة بمستوى
ال � � �ج� � ��ودة وامل � �ت� ��ان� ��ة ال� � � ��ذي ت �ت �م �ت��ع ب��ه
منتجاتها من فئة السيدان والعائلية،
ً
وصوال إلى السيارات الرياضية والدفع
الرباعي ،وبعد أن أثبتت شركة «شمال
ال �خ �ل �ي��ج» م�ك��ان�ت�ه��ا ك��إح��دى ال �ش��رك��ات
األك � �ث� ��ر ن� �م� �وًا ف� ��ي ال � �س� ��وق ال �ك��وي �ت �ي��ة،
وواح ��دة م��ن ال��وك�لاء األب ��رز لهيونداي

في منطقة الشرق األوسط.
هذا باإلضافة إلى املزايا الخاصة التي
تمنحها ه �ي��ون��داي لعمالئها ع�ن��د كل
شراء ،انطالقًا من اهتمامها بإرضائهم
ب��أف �ض��ل ال � �ط� ��رق ،وت �ش �م��ل ت ��أم�ي�ن ض��د
ال�غ�ي��ر وتسجيل امل ��رور م�ج��ان��ًا ،وأع�ل��ى
ت �ث �م�ين ل �س �ي��ارة ال �ع �م �ي��ل ،إض ��اف ��ة إل��ى
ع��روض صيانة تنافسية وكفالة مدى
ال �ح �ي ��اة (ح� �س ��ب رغ� �ب ��ة ال �ع �م �ي��ل) .ه��ذا
ً
ف�ض�لا ع��ن األس �ع��ار امل�م� ّ�ي��زة واملخفضة
واألقساط السهلة التي تمنحها شركة
«شمال الخليج» بالتعاون مع البنوك
والشركات االئتمانية.

ی � � ��زور االس � �ت � �ش� ��اري ال� �ب ��ری� �ط ��ان ��ي د .أح �م��د
امل��رس��ي اس�ت�ش��اري ج��راح��ة ال�ع�ظ��ام وج��راح��ة
الكتف والطرف العلوي بمستشفى مقاطعة
س��ال �ی��زب��ري ف ��ي امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة مستشفى
املواساة الجدید ،وذلك من  7حتى  9ديسمبر.
أح� �م ��د امل ��رس ��ي ه ��و زم� �ی ��ل ال �ك �ل �ی��ة امل �ل �ك �ی��ة
ل � �ل � �ج� ��راح �ی�ن ب ��إن� �ك� �ل� �ت ��را وزم� � �ی � ��ل امل �ج �ل ��س
األوروب � � ��ي ل �ج��راح��ي ال �ع �ظ��ام واإلص ��اب ��ات.
ی �م �ت �ل��ك ال� ��دك � �ت� ��ور أح� �م ��د امل� ��رس� ��ي خ� �ب ��رات
كبیرة في جراحات مفاصل الكتف واملرفق
وجراحات مناظیر مفصل الكتف وإصابات
امل�لاع��ب للطرف ال�ع�ل��وي ،وج��راح��ات الخلع
امل�ت�ك��رر للكتف ب��امل�ن�ظ��ار وج��راح��ات تغییر
ّ
مفصل الكتف وجراحات اإلصابات املعقدة
للكتف واملرفق والرسغ.
م��ن جانبها ،رح�ب��ت م��دی��رة تطویر األع�م��ال
والتسویق ف��ي مستشفى امل��واس��اة الجدید
ع �ل �ی��اء ال �س �ی��د ب ��زی ��ارة اس �ت �ش ��اري ج��راح��ة
ال �ع �ظ��ام وج��راح��ة ال�ك�ت��ف وال �ط��رف ال�ع�ل��وي
ب� �م� �س� �ت� �ش� �ف ��ى م � �ق� ��اط � �ع� ��ة س � ��ال� � �ی � ��زب � ��ري ف��ي
اململكة املتحدة الدكتور أحمد املرسي إلى

أحمد المرسي

املستشفى ،مشیرة إلى أن املواعید ستكون
م �ت��اح��ة وف �ق��ًا ألس�ب�ق�ی��ة ال �ح �ج��ز خ�ل�ال ف�ت��رة
الزیارة.
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BUSINESS

محاضرات ومسابقات رياضية وثقافية

عن سرطان البروستاتا في محافظة األحمدي

«بيتك» ُيشارك في أنشطة نادي التمويل اإلسالمي
ش � � � ��ارك «ب � �ي� ��ت ال � �ت � �م ��وي ��ل ال� �ك ��وي� �ت ��ي»
(ب� �ي� �ت ��ك) ف� ��ي أس � �ب� ��وع ن� � ��ادي ال �ت �م��وي��ل
اإلس�لام��ي السنوي في جامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا ضمن الشراكة
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ب�ين ال�ج��ان�ب�ين ،وال��دع��م
امل�ت��واص��ل ال ��ذي ي�ق��دم��ه «ب�ي�ت��ك» ل�ن��ادي
ال �ت �م��وي��ل اإلس�ل��ام� ��ي ،ال � ��ذي ي �ع �ب��ر ع��ن
اه�ت�م��ام «ب�ي�ت��ك» بالعملية التعليمية،
ون�ش��ر أح�ك��ام وتطبيقات الشريعة في
املسائل االقتصادية ،حيث يقوم النادي
ب ��دور م�ه��م ف��ي ه ��ذا ال �ج��ان��ب م��ن خ�لال
جهد علمي مدروس ومنظم ومتواصل.
وت �ض �م �ن��ت ف �ع��ال �ي��ات وأن� �ش� �ط ��ة ن ��ادي
ال �ت �م��وي��ل االس �ل�ام� ��ي ن � � ��دوات ودورات
علمية ف��ي م�ج��ال التمويل واالق�ت�ص��اد
االس � �ل� ��ام � � � ��ي ،ب � �م� ��ا ي � �ش � �م� ��ل امل� ��راب � �ح� ��ة
وال �ص �ك��وك واإلج � ��ارة وأن � ��واع ال �ب �ي��وع..
وغيرها .وق��د ق��دم محاضرة ه��ذا العام
ال��زم �ي��ل ع �ب��داهلل ال �ح��زي �م��ي ،ب �م��ا ي��ؤك��د
ن�ه��ج «ب �ي �ت��ك» ف��ي ن �ش��رال��وع��ي بأهمية
املنتجات والخدمات املتوافقة مع أحكام
ال�ش��ري�ع��ة وال �ت��ي ي�ع�ت�ب��ر «ب �ي �ت��ك» رائ ��دا
فيها على املستويني االقليمي والعاملي.
ك� �م ��ا ش � � ��ارك «ب� �ي� �ت ��ك» ف� ��ي ال �ف �ع��ال �ي��ات
ال��ري��اض�ي��ة ال�ت��ي ج��رى تنظيمها وق��دم
جوائز للفائزين االوائل ،كما تم التعاون

جانب من فعاليات أسبوع نادي التمويل اإلسالمي

مع مستشفى السالم واستضافة فريق
ط�ب��ي اج ��رى ال�ف�ح��وص��ات والتحليالت
الطبية بمناسبة اليوم العاملي للسكري
شملت ع��ددًا كبيرًا م��ن امل�ش��ارك�ين ،كما
تواجد طاقم من موظفي البيع املباشر
ف��ي جناح «بيتك» خ�لال الفعالية للرد

اقتصاد وأعمال 23

ع �ل ��ى اس� �ت� �ف� �س ��ارات ال �ط �ل �ب��ة وال �ه �ي �ئ��ة
االدارية وتقديم عرض واف عن منتجات
وخدمات «بيتك» ومزاياها وافضليتها
على مستوى السوق.
ومن بني اه��داف النادي تدريب واع��داد
ال�ط�ل�ب��ة وزي� ��ادة معرفتهم ف��ي م�ج��االت

ال�ت�م��وي��ل واالق �ت �ص��اد االس�لام��ي بشكل
خاص والعلوم االداري��ة بشكل عام ،من
خالل اقامة الدورات والبرامج التدريبية
واللقاءات واملؤتمرات ،بما يعزز البناء
املعرفي العلمي والتدريب العملي لدى
الطلبة.

«التجاري» يدعم الندوة الختامية
لحملة «التوعية ..وقاية»
شارك البنك التجاري بالحملة التوعوية الخاصة
ب �س��رط��ان ال �ب��روس �ت��ات��ا ،ال �ت��ي ن�ظ�م�ت�ه��ا محافظة
األح �م��دي ت�ح��ت رع��اي��ة م�ح��اف��ظ األح �م��دي الشيخ
ف��واز ال�خ��ال��د ،وب��ال�ت�ع��اون والتنسيق م��ع الحملة
ال��وط�ن�ي��ة للتوعية ب�م��رض ال�س��رط��ان (ك ��ان) على
ام �ت��داد ش�ه��ر ن��وف�م�ب��ر ال �ج��اري ف��ي م�ج�م��وع��ة من
الديوانيات والجمعيات التعاونية ،تحت شعار
«ال �ت��وع �ي��ة ..وق ��اي ��ة» ،وق ��د ج ��اءت م �ش��ارك��ة ودع��م
البنك التجاري لهذه الحملة في إط��ار الترتيبات
مع محافظة االحمدي لخدمة أفراد املجتمع.
وب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ث�م��ن م��دي��ر ادارة امل�ك�ت��ب الفني
ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة األح� �م ��دي اب��راه �ي��م ال � �ف ��ودري دور
ال�ب�ن��ك ال�ت�ج��اري ودع �م��ه للحملة ال�ت��وع��وي��ة التي
أطلقتها املحافظة ح��ول ال�س��رط��ان بالتعاون مع
الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان)
ال �ت��ي اع �ت �م��دت ع �ل��ى إق��ام��ة ال �ع��دي��د م��ن األن�ش�ط��ة
والفعاليات ،مشيدا باهتمام البنك بشتى األنشطة
ال�ت��ي م��ن شأنها اإلس�ه��ام ف��ي تنمية املجتمع من
خ�لال مساهمته في مجال املسؤولية املجتمعية
ال�ت��ي ت�خ��دم جميع ال�ق�ط��اع��ات ،س ��واء التعليمية
أو الثقافية أو الصحية أو التنموية أو التربوية
أوغ �ي��ره��ا ،وذل ��ك ب �ه��دف ت�ح�ق�ي��ق األث ��ر اإلي�ج��اب��ي

الذي يلمسه املواطن الكويتي.
وف��ي ذات ال �س �ي��اق ،ص��رح��ت ن��ائ�ب��ة امل��دي��ر ال �ع��ام ـ
ق�ط��اع ال �ت��واص��ل امل��ؤس�س��ي  -أم��ان��ي ال ��ورع قائلة
«لقد سعدنا بدعم حملة (التوعية...وقاية) التي
نظمتها محافظة االح�م��دي مع حملة ك��ان ،وذلك
إيمانا منا بأهمية زيادة وعي الجمهور بخطورة
هذا املرض وأهمية الكشف املبكر عنه إعماال ملبدأ
الوقاية خير من العالج» .مبينة أن التوعية تعد
من أهم وسائل مكافحة املرض وأن الكشف املبكر
يقي م��ن العواقب الوخيمة الناتجة ع��ن اإلصابة
باملرض.
وانطالقا من مسؤوليته املجتمعية يحرص البنك
التجاري على الحضور ف��ي مثل ه��ذه الفعاليات
التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الوعي والوقاية
لدى أبناء املجتمع الكويتي.

بحضور مزيد الحربي

راع إستراتيجي لجائزة KALD
ٍ VIVA
رعت شركة االتصاالت الكويتية  ،VIVAالرائدة في
تمكني التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات
م�ب�ت�ك��رة ل�ل�ع�م�لاء ف��ي ال �ك��وي��ت ،وإح � ��دى ش��رك��ات
مجموعة  ،STCحفل إع�ل�ان أس�م��اء ال�ف��ائ��زي��ن في
ج��ائ��زة املعلم املتميز لفئة اخ�ت�لاف��ات التعلم في
دورت�ه��ا الرابعة ،ال��ذي أقامته الجمعية الكويتية
الختالفات التعلم  KALDوالتي تعتبر األولى من
نوعها ف��ي العالم العربي وال��وح�ي��دة التي تمنح
للمعلمني في دول��ة الكويت ،وذل��ك في قاعة مركز
الشيخ ج��اب��راألح�م��د الثقافي بحضور املهندس
مزيد بن ناصر الحربي الرئيس التنفيذي لـVIVA
وآمال الساير رئيسة .KALD
وق � ��ام ك ��ل م ��ن ال �ح��رب��ي وال� �س ��اي ��ر ب �ت �ق��دي��م دروع
تكريمية ألعضاء لجنة تقييم الجائزة وللمعلمني
ال �ث�لاث��ة ال �ف��ائ��زي��ن ب��ال �ج��ائ��زة ف��ي م �ج��ال ت��دري��س
الطلبة ذوي اختالفات التعلم ف��ي قطاع التعليم
ال�ن��وع��ي ال�ع��ام وال �خ��اص ف��ي دول��ة ال�ك��وي��ت الذين
أعلن عنهم خالل الحفل.
وص � ّ�رح ��ت دان� ��ة ف�ي�ص��ل ال �ج��اس��م امل ��دي ��رة ال�ع��ام��ة

جانب من مشاركة «برقان» في البرنامج

برنامج دمج وتحسين حياة األشخاص ذوي اإلعاقة

ً
إلدارة اتصاالت الشركات في  VIVAقائلة« :تأتي
رعايتنا االستراتيجية التي تمتد حتى عام 2020
من ضمنها هذا الحفل املميز ،ضمن إطار برنامج
 VIVAللمسؤولية االجتماعية ،الذي يدعم العديد
م ��ن امل � �ب� ��ادرات واألن �ش �ط ��ة ف ��ي م� �ج ��االت ال�ص�ح��ة
وال�ت�ع�ل�ي��م وري � ��ادة األع �م ��ال وال��ري��اض��ة وال�ب�ي�ئ��ة،
وإلي �م ��ان �ن ��ا ب��أه �م �ي��ة ه� ��ذه ال� �ج ��ائ ��زة ال� �ت ��ي ت �ك� ّ�رم
املعلمني املتميزين تقديرًا إلنجازاتهم ومسيرتهم
التعليمية» ،وأض��اف��ت« :إن للمعلم دورا أساسيا
ومحوريا في بناء األجيال وتثقيفها وتجهيزها
لدخول معترك الحياة واملساهمة في بناء الوطن
وازدهاره».
وق ��د ت��م اخ �ت �ي��ار ال �ف��ائ��زي��ن م��ن ق�ب��ل ل�ج�ن��ة علمية
م��ن التربويني «لجنة تقييم ال�ج��ائ��زة» ب�ن� ً
�اء على
م �ع��اي �ي��ر دول� �ي ��ة ت �س �ت �خ��دم ف ��ي امل� �ج ��ال ال �ت��رب��وي
وفقًا ملعايير جوائز عاملية وعربية ،حيث تعتمد
ال� �ج ��ائ ��زة ع �ل��ى ن� �م ��وذج «ش� ��ارل� ��وت دان �ي �ل �س��ون»
للتدريس الفعال وال�ن��اج��ح لتقييم أداء املعلمني
ً
وصوال للفوز وإحراز أعلى املراكز.

«برقان» يختتم مشاركته في مؤتمر D Partners 5
اخ �ت �ت��م ب �ن��ك ب ��رق ��ان م ��ؤخ� �رًا م�ش��ارك�ت��ه
ف��ي م��ؤت�م��ر«ت�ح�س�ين ح �ي��اة األش �خ��اص
ذوي اإلع� ��اق� ��ة» ض �م��ن رؤي � ��ة «ال �ك��وي��ت
ّ
 ،»2035ال� ��ذي ن��ظ�م�ت��ه ب��واب��ة ال �ت��دري��ب
العاملية على مدار  3أيام في فندق «جي
دبليو م��اري��وت» بمشاركة ال�ع��دي��د من
الهيئات والجهات الحكومية واألهلية
وج �م �ع �ي��ات ال �ن �ف��ع ال� �ع ��ام .وت ��أت ��ي ه��ذه
امل �ش��ارك��ة ان�ط�لاق��ًا م��ن دوره ال��رائ��د في
م�ج��ال املسؤولية االجتماعية ،وضمن
رع ��اي ��ة ال �ب �ن��ك ل �ل �ب��رن��ام��ج ال �ت �ن �م��وي D
.Partners 5
وخ �ل ��ال امل ��ؤت� �م ��ر ت ��م ط � ��رح ال� �ع ��دي ��د م��ن
امل ��واض� �ي ��ع ال� �ت ��ي ت �ه �ت��م ب � �ش� ��ؤون ذوي
اإلع� ��اق� ��ة ،وم �ن �ه��ا ع �ل��ى س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال ال
ال �ح �ص��ر ،ت�ح�س�ين ال �خ��دم��ات ال�ص�ح�ي��ة،

مناظرة جماهيرية لخريجي البرنامج،
دور ج �م �ع �ي��ات ال �ن �ف��ع ال� �ع ��ام وال �ق �ط��اع
ال �ح �ك��وم��ي ف ��ي م �ج��ال ال �ص �ح��ة ،ت�ط��وي��ر
ال � �ن � �ظ ��ام ال �ت �ع �ل �ي �م ��ي ،إع � �ل ��ان ال �ج �ه ��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ل�خ�ط�ط�ه��ا ق�ص�ي��رة وط��وي�ل��ة
املدى والعديد من املواضيع األخرى.
ال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ب �ن��ك ب��رق��ان يسعى
ج��اه �دًا ف��ي سبيل دم��ج ذوي ال�ه�م��م في
امل�ج�ت�م��ع وك ��ان م��ن أوائ ��ل امل �ب��ادري��ن في
ت �خ �ص �ي��ص «ج� ��ائ� ��زة امل � � ��اس» ال �خ��اص��ة
ب ��ذوي اإلع ��اق ��ة ،وه ��ي م �ب��ادرة اس�ت�م��رت
 11ع ��ام ��ًا ،وت� �ه ��دف إل ��ى ت �ك��ري��م ال �ع��دي��د
م ��ن امل ��واه ��ب ال ��ذي ��ن اس �ت �ط��اع��وا ت�ح��دي
إعاقاتهم والتغلب على الصعوبات التي
تواجههم في الحياة ،ليحققوا إنجازات
متميزة.

ك �م ��ا خ �ص ��ص ال �ب �ن ��ك  6ف � � ��روع ل�ت�ل�ب�ي��ة
متطلبات األفراد من ذوي اإلعاقة ،وذلك
بغية تسهيل تجربتهم ،وتوفير الراحة
امل�ث�ل��ى ل �ه��م ،ف�ب��إم�ك��ان ال�ع�م�لاء م��ن ذوي
اإلع ��اق ��ات ال �ب �ص��ري��ة وال�س�م�ع�ي��ة إن �ج��از
م �ع��ام�لات �ه��م امل �ص��رف �ي��ة ب �ش �ك��ل مستقل
وسلس للغاية ،حيث ُيشرف على إدارة
ه ��ذه ال �ف ��روع م��وظ �ف��ون م ��درب ��ون بشكل
م �ح �ت��رف ع �ل��ى ك �ي �ف �ي��ة ال� �ت ��واص ��ل ب�ل�غ��ة
اإلشارة.
وسوف يستمر بنك برقان في العمل يدًا
بيد إل��ى جانب الجمعيات واملؤسسات
ال �ح �ك��وم �ي��ة واأله �ل �ي ��ة امل �ع �ن �ي��ة ب �ش��ؤون
وح� �ق ��وق ه� ��ذه ال �ش��ري �ح��ة امل �ب ��دع ��ة ،كما
سيواصل البنك دع��م ورع��اي��ة امل��زي��د من
الفعاليات واألنشطة الخاصة بهم ،وذلك

من أجل إبراز دورهم ،وآرائهم ،وحقوقهم
ف � ��ي م �خ �ت �ل ��ف امل � � �ج� � ��االت ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة،
وال �ص �ح �ي ��ة ،وال �ث �ق ��اف �ي ��ة ،وال��وظ �ي �ف �ي��ة،
وغيرها من املجاالت على الوجه األمثل.
وت� �ن ��درج ه ��ذه امل � �ب ��ادرة ض �م��ن ب��رن��ام��ج
ب �ن��ك ب ��رق ��ان االج �ت �م��اع��ي ت �ح��ت ع �ن��وان
« ENGAGEمعًا لنكون التغيير» ،الهادف
إلى تسليط الضوء على الجوانب املهمة
واملؤثرة في املجتمع ،إضافة إلى تعزيز
مسؤوليته االج�ت�م��اع�ي��ة م��ن خ�ل�ال دع��م
املبادرات اإليجابية ضمن استراتيجيته
ل�ل�م�س��ؤول�ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة .وي��أت��ي نهج
حملة  ENGAGEتماشيًا مع مبادئ بنك
ب��رق��ان ،كمؤسسة مالية كويتية رائ��دة،
ب�ح�ي��ث ي�ن�س�ج��م أس �ل��وب س�ي��اس��ات��ه مع
احتياجات املجتمع ومصالحه.

ك ّرمت طرا َزي رام  2500و3500

سعيدة الحظ ..أزهار طلعت

«المتحد» ُيعلن الفائزة
بـ  100ألف دينار
أع �ل��ن ال �ب �ن��ك األه �ل��ي امل �ت �ح��د ف��ي  27م��ن ن��وف�م�ب��ر
الفائت عن الرابح في السحب الشهري على جوائز
الحصاد اإلسالمي ،حساب السحب على الجوائز
اإلس�ل�ام��ي األول ف��ي ال �ك��وي��ت ،ال ��ذي اس �ت �ط��اع أن
ُيعيد رس��م حياة اآلالف من الرابحني إل��ى سعداء
ال �ح��ظ ،ح�ي��ث ي �ق� ّ�دم لعمالئه أك�ب��ر ع��دد م��ن ف��رص
للفوز على مدار العام ،من خالل ما يزيد على 850
ج��ائ��زة س �ن��وي��ا ،وق ��د أس �ف��ر ال�س�ح��ب ع��ن حصول
أزهار محمد طلعت على الجائزة الشهرية بقيمة
 100ألف دينار كويتي ،وقد جرى بث السحب على
ً
الهواء مباشرة عبر إذاعة  Q8 88.8نبض الكويت.
ّ
وب �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة ،ي �ت �ق��دم ال �ب �ن��ك األه �ل ��ي امل�ت�ح��د

فوز شاحنات رام للمهام الشاقة
في استطالع «موتور ترند»
ّ
اخ�ت��ارت مجلة م��وت��ور ترند شاحنات رام
للمهام ال�ش��اق��ة لفئة أف�ض��ل ش��اح�ن��ة لعام
 .2020فوفقًا لتصويت املحررين ف��ي هذه
ّ
امل�ج��ل��ة املتخصصة ب��ال �س �ي��ارات ،ف��وز رام
للمهام الشاقة ه��و الثاني للسنة الثانية
ع �ل��ى ال �ت ��وال ��ي ،م ��ع ن �ي��ل رام 1500ج ��ائ ��زة
أفضل شاحنة لعام  2019العام املاضي.
وم �ن��ذ أن أص �ب �ح��ت ش��اح �ن��ات رام ع�لام��ة
مستقلة م�ن��ذ ع�ش��ر س �ن��وات ،ف ��ازت بلقب
أف �ض��ل ش��اح �ن��ة ل �ل �ع��ام م ��ن م�ج �ل��ة م��وت��ور
ترند خمس مرات في األعوام  2010و2013
و 2014و 2019و.2020
ت �ك��رم ج��ائ��زة «األف �ض��ل ل �ل �ع��ام» م��ن مجلة
ّ
م��وت��ور ت��رن��د أف�ض��ل امل��رك�ب��ات ال�ت��ي تتسم
بقيمة ممتازة ،وتتفوق في فئتها ،ويكون
ٌ
ل�ه��ا ت��أث �ي� ٌ�ر ب� ��ارز ف��ي ع��ال��م ال �س �ي��ارات ،مع
ّ
اإلش ��ارة إل��ى أن ه��ذا اللقب م��رغ��وب بشدة
في عالم السيارات ويمثل ال��ذروة في فئة
شديدة التنافس.
وق � � � ��ال ري � � ��د ب� �ي� �غ�ل�ان ��د ،رئ � �ي� ��س ال� �ع�ل�ام ��ة
التجارية «رام»« :تقدم شاحنات رام للمهام
ال �ش��اق��ة رس ��ال ��ة ق��وي��ة ع ��ن ش��رك �ت �ن��ا وع��ن
عالمة شاحنات رام .ففي فئة الشاحنات
ش ��دي ��دة ال �ت �ن��اف��س ي ��ؤك ��د ال� �ف ��وز ب �ج��ائ��زة
أف� �ض ��ل ش ��اح �ن ��ة ل �ع ��ام�ي�ن م �ت �ت��ال �ي�ي�ن م ��رة
أخرى أننا ّ
نقدم أفضل الشاحنات الخفيفة
وش��اح�ن��ات امل �ه��ام ال�ش��اق��ة امل��وج��ودة على
الطرقات اليوم».
وب ��رن ��ام ��ج «األف � �ض � ��ل ل� �ل� �ع ��ام» م� ��ن م�ج�ل��ة

تكريم  VIVAمن قبل KALD

بخالص التهنئة للعميلة الرابحة ،مؤكدًا أن هناك
الكثير من ف��رص الفوز الكبرى ما زال��ت بانتظار
ُ
ع �م�لائ��ه .ت �ج��رى ال �س�ح��وب��ات ك��ل ي ��وم أرب �ع��اء في
«األه �ل��ي امل �ت �ح��د» ،ب��ال�ك��وي��ت أو ب��ال�ب�ح��ري��ن ،ب�ن��اءً
على خطة السحب ،وفي أيام األعياد أو العطالت
الرسمية ُي َّ
ؤجل السحب ليوم العمل التالي.
يتيح ح�س��اب ال�ح�ص��اد اإلس�ل�ام��ي ل�ع�م�لاء البنك
ال ��دخ ��ول ف ��ي ال �س �ح��ب ع �ل��ى ج ��وائ ��ز رب ��ع س�ن��وي��ة
ّ
كبرى ،بقيمة  250ألف دوالر للرابح ،والتي تمكنه
ّ
م��ن تحقيق أح�لام��ه وت�ط��ل�ع��ات��ه .ه ��ذا ،ب��اإلض��اف��ة
إلى السحب الشهري على جائزة بقيمة  100ألف
دينار.

التزاماً بسياستها الداعمة للشباب وتطلعاتهم

حضور الفت لـ Ooredoo
في معرض التوظيف
مجموعة من شاحنات رام

ّ
موتور ترند مخصص لكل مركبات طراز
 2020ال�ج��دي��دة بالكامل أو ال�ت��ي خضعت
لتحسينات ك�ب�ي��رة .وع��وض��ًا ع��ن تنافس
امل��رك�ب��ات امل�ش��ارك��ة ف��ي م��ا بينها ،تخضع
امل ��رك� �ب ��ات ل �ك��ام��ل م �ج �م��وع��ة االخ� �ت� �ب ��ارات
ال� �ت ��ي ت �ج��ري �ه��ا م ��وت ��ور ت ��رن ��د ل �ت �ق� ّ�ي��م ك��ل
ناحية م��ن ن��واح��ي ال�س�ي��ارة تقريبًا .ويتم
ب �ع��د ذل ��ك ت�ق�ي�ي��م ك��ل امل��رك �ب��ات ع �ل��ى ث�لاث
حلبات مختلفة في مركز محترف الختبار
ال�س�ي��ارات قبل اختيار ال�س�ي��ارات املتأهلة
للنهائيات.

ّ
وع ��ل ��ق إدوارد ل ��و ،رئ �ي��س ت �ح��ري��ر مجلة
ً
موتور ترند ،قائال «لقد اخترنا رام للمهام
ال �ش��اق��ة ك��أف �ض��ل ش��اح �ن��ة ل �ع��ام  ،2020إذ
ت�ق��دم ً
أداء وأس�ل��وب��ًا وق� ��درات ال مثيل لها
في فئة الشاحنات شديدة التنافس .وقد
ص �م �م��ت ش��اح �ن �ت��ا رام  2500ورام 3500
للعمل واملرح ،وهما بالتالي تمنحان هواة
ال �ش��اح �ن��ات م �ح��رك��ات ج �ب��ارة وم �ق �ص��ورة
ف��اخ��رة وم �ت �ط��ورة وم �ج �م��وع��ة م��ن امل��زاي��ا
ال�ع�م�ل�ي��ة وامل �ف �ي ��دة .ون �ت �ق� ّ�دم ب��ال �ت��ال��ي من
عالمة رام بالتهاني لفوزها بلقب أفضل

شاحنة لعامني متتاليني».
وبعد اختتام أسابيع االختبارات ،يختار
ال �ح �ك��ام امل ��رك �ب ��ات ال �ت ��ي س�ت�ح�ظ��ى ب�ل�ق��ب
«أفضل شاحنات للعام» .وال يتم اختيار
ال� �س� �ي ��ارات ال �ف ��ائ ��زة ان �ط�ل�اق��ًا م ��ن م �ق��ارن��ة
مباشرة بسيارات أخرى تأهلت للنهائيات،
بل نتيجة األداء ال��ذي تحققه املركبة وفقًا
للمعايير الستة التي تعتمدها الجائزة،
وه ��ي ال�ت�ق��دم ف��ي ال�ت�ص�م�ي��م ،وال�ت�م� ّ�ي��ز في
ال�ه�ن��دس��ة ،وال�ك�ف��اءة ،وال�س�لام��ة ،والقيمة،
وأداء الوظيفة املنشودة.

رعت  Ooredooالكويت ،أول شركة اتصاالت تقدم
ال�خ��دم��ات الرقمية املبتكرة ف��ي ال�ك��وي��ت ،املعرض
السنوي الثالث للفرص الوظيفية للهيئة العامة
�راع
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال� �ت ��دري ��ب  PAAETك� � ٍ
ب�لات �ي �ن��ي ،وال� � ��ذي أق �ي��م االس� �ب ��وع امل ��اض ��ي تحت
رعاية وحضور املدير العام للهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب الدكتورعلي فهد املضف .وقد
تم تكريم عيسى البشير -مدير أول قطاع امل��وارد
البشرية والخدمات االدارية لدى  Ooredooالكويت،
م ��ن ق �ب��ل ال��دك �ت��ورع �ل��ي ف �ه��د امل �ض��ف ع �ل��ى رع��اي��ة
الشركة للمعرض.
وف��ي ت�ص��ري��ح ع��ن امل �ش��ارك��ة ب��امل �ع��رض ،اك��د مدير
أول قطاع املوارد البشرية والخدمات االدارية لدى
 Ooredooالكويت عيسى البشير ،أهمية االستثمار
بالشباب واستقطاب املبدعني منهم لالنضمام إلى

عائلة  ،Ooredooحيث تسعى ألن تكون بيئة العمل
م �ح �ف��زة ل�ل�إب ��داع واالج �ت �ه��اد ،وأن ت �ك��ون ج��اذب��ة
خ�ص��وص��ًا ل�ل�ك��وادر ال��وط�ن�ي��ة ال�ت��ي ت��ؤم��ن الشركة
ب �م��ا ل��دي �ه��ا م��ن ط��اق��ات وم ��واه ��ب ت �خ��دم مختلف
القطاعات في الدولة وتسهم في بناء املجتمع.
وأع ��رب رئ�ي��س ق�ط��اع امل ��وارد البشرية وال�خ��دم��ات
االداري� � � ��ة ل� ��دى  Ooredooال �ك��وي��ت ع �م��ر ال �ب �س��ام،
ع��ن ف �خ��ره ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب في هذا املعرض ،حيث تسعى
ال �ش��رك��ة ب�ش�ك��ل م�س�ت�م��ر ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي م �ع��ارض
وظيفية مع مؤسسات وهيئات تعليمية مختلفة،
وتسعى  Ooredooملساعدة الشباب على اكتشاف
آف ��اق ج��دي��دة ت�ح�ق��ق ل�ه��م ط�م��وح��ات�ه��م الوظيفية،
وتسمح لهم باالستفادة من تخصصاتهم العلمية
في حياتهم املهنية.
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مقر المنظمة األوروبية لألبحاث النووية CERN

المختبرات والتقنيات الالزمة التي توفرها CERN

بعد نجاحها في الحصول على العضوية الكاملة في CMS

 AUMتستضيف مستشار  CERNلمنطقة الشرق األوسط
بعد نجاحها بالحصول على العضوية
الكاملة في  CMSفي املنظمة األوروبية
ل�لأب �ح��اث ال �ن��ووي��ة  ،CERNاس�ت�ض��اف��ت
جامعة الشرق األوس��ط األميركية AUM
مستشار  CERNملنطقة الشرق األوس��ط
وم ��دي ��ر امل �ن �ط �ق��ة ال �ت �ج��ري �ب �ي��ة ف ��ي ،CMS
م��ارت��ن غ��اس�ت��ال ،ال��ذي ق��ام بجولة داخ��ل
ّ
ال� �ح ��رم ال �ج��ام �ع��ي واط� �ل ��ع ع �ل��ى امل ��راف ��ق
ّ
وال�خ��دم��ات ال�ت��ي ت��وف��ره��ا الجامعة ،كما
التقى عددًا من املسؤولني وأعضاء هيئة
التدريس والطالب.
وق��د ع� ّ�ب��ر غ��اس�ت��ال ع��ن س�ع��ادت��ه ب��زي��ارة
ال �ح��رم ال �ج��ام �ع��ي ال ��ذي ي�ع�ك��س م�ع��اي�ي��ر
ّ
ع ��ال� �ي ��ة ال � � �ج� � ��ودة ،م� �ع� �ت� �ب� �رًا أن� � ��ه ي �ش��ك��ل
ب�ي�ئ��ة ت�ع�ل�ي�م�ي��ة غ �ن� ّ�ي��ة وم��ري �ح��ة ل�ل�ط�لاب
ّ
ول �ل �م��وظ �ف�ي�ن ول� �ل ��زائ ��ري ��ن ،ال س �ي �م��ا أن��ه
ّ
يضم مساحات خضراء واسعة ومباني
ّ
ّ
م�ص��م�م��ة ب�ش�ك��ل ج�م�ي��ل وي ��وف ��ر خ��دم��ات
ّ
متنوعة في مختلف املجاالت.

خطوة مهمة
وعن أهمية انضمام الجامعة إلى CMS
 ،- CERNقال« :مما ال ّ
شك فيه أن AUM
ت �ط �م��ح إل � ��ى االس� �ت� �ث� �م ��ار ف� ��ي ال �ب �ح��وث
ّ
ال �ع �ل �م �ي��ة وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ،وه ��ي ت��وف��ر
ّ
م��راف ��ق وم �خ �ت �ب��رات م �ت��ط��ورة لتحقيق
أهدافهاُ ،
ويعتبر ذلك خطوة ّ
مهمة جدًا؛
ألن��ه ب�م�ج��رد أن ي�ش�ع��ر ال�ط��ال��ب بحاجة
إل� � ��ى إع� � � ��داد ال� �ب� �ح ��وث ف �ن �ح��ن ب ��دورن ��ا
نحتاج إلى تمكينهم وتوفير املختبرات
ّ
والتقنيات الالزمة كالتي توفرها AUM
ّ
مل �س��اع��دت �ه��م ع �ل��ى االب� �ت� �ك ��ار وال� �ت� �ط ��ور.
ُ
أدركت تمامًا أن
وبعد جولتي في AUM
الجامعة تسلك املسار الصحيح بحيث
ّ
ت��وف��ر ال �ع��دي��د م��ن اإلم �ك��ان��ات وامل��راف��ق
ّ
امل �ت �ك��ام �ل��ة ف ��ي اخ �ت �ص��اص��ات م �ت �ع��ددة،
وال� � �ت � ��ي ت� �س ��اه ��م ف � ��ي ت �ح �ق �ي��ق أه� � ��داف
ّ
وتسهل عمل الباحثني».
البحوث

غاستال :انضمام الجامعة
إلى  CMSيتيح للطالب
واألساتذة االستفادة من
مرافقنا وخدماتنا
الحرم الجامعي يش ّكل
بيئة تعليمية غن ّية
ومريحة بمساحاته
الخضراء ومبانيه الجميلة
مجاالت التعاون
أم ��ا ع��ن س �ب��ل ال �ت �ع��اون ب�ي�ن ال �ج��ام �ع��ة و
ّ
 ،CMSف� ��أك� ��د أن ت � �ب� ��ادل ال� �خ� �ب ��رات ب�ين
املؤسستني مفيد وستكون له انعكاسات

مارتن غاستال يتحدث في AUM

ايجابية للطرفني .كما ّ
تحدث غاستال عن
الفرص التي تتيحها املنظمة األوروبية
لألبحاث النووية أم��ام املؤسسات التي
تحصل على العضوية الكاملة في ،CMS

ح�ي��ث ي�ت��م ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ط��وي��ر األب�ح��اث
ً
والتقنيات في مجال الفيزياء ،الفتا إلى
أن واقع انضمام  AUMإلى  CMSيسمح
ل�ط�لاب وأس��ات��ذة  AUMب��دخ��ول CERN
واالس �ت �ف��ادة م��ن ك��ل اإلم �ك��ان��ات وم��راف��ق
األب �ح��اث وال�ت�ق�ن�ي��ات ال�ت��ي ت�ق� ّ�دم�ه��ا .أم��ا
بالنسبة إلى الطالب فإن التعاون القائم
ي �ت �ي��ح أم��ام �ه��م ال �ف��رص��ة ل �ل �م �ش��ارك��ة ف��ي
ب��رام��ج ال�ت��دري��ب ال��داخ�ل��ي ال�ت��ي تنظمها
ّ
ّ
التعرف ومتابعة
 CERNمما يمكنهم من
التقنيات واألبحاث التي ّ
يتم تطويرها،
وي�ش� ّ�ج�ع�ه��م ع�ل��ى امل �ش��ارك��ة ف��ي األب�ح��اث
ّ
كما يحفزهم على إجراء بحوث جديدة.
ّ
م ��ن ج �ه��ة أخ � � ��رى ،ت� �ح ��دث غ ��اس� �ت ��ال ع��ن
أهمية أن تقوم الجامعات بعقد اتفاقيات

ّ
ت�ع��اون م��ع منظمات وم��ؤس�س��ات عاملية
ف� ��ي م � �ج� ��االت واخ� �ت� �ص ��اص ��ات م�خ�ت�ل�ف��ة
بحيث يكون ذلك غنى للموارد والبحوث
ّ
التطور
لديها ،متمنيا لـ AUMاملزيد من
وامل�ض��ي قدمًا ف��ي مسار نجاح مستدام،
ال سيما أن��ه يمكن للجامعة االس�ت�ف��ادة
من العضوية الكاملة في CMS – CERN
ّ
وم � ��ن األب � �ح� ��اث ال� �ت ��ي ت� ��وف� ��ره� ��ا ،ب�ح�ي��ث
يمكنها إدارة ودع��م مشاريع تهدف إلى
تطوير التكنولوجيا واالرتقاء باألبحاث
العلمية على مستوى عاملي.

الفيزياء والتكنولوجيا
وأضاف« :اليوم أصبحت جامعة الشرق
األوس � ��ط األم �ي��رك �ي��ة ع �ض �وًا ب� � �ـ CMSف��ي

دور كبير
وأشار غاستال إلى أن الدور الذي تلعبه
 AUMف��ي  CMSي�ت�م�ح��ور ح��ول نوعية
األب� �ح ��اث ال �ت��ي س �ت �ق� ّ�دم �ه��ا ل�ل�م�س��اه�م��ة
ف��ي ت �ط� ّ�ور ع �ل��وم ال �ف �ي��زي��اء وغ �ي��ره��ا في
ً
 ،CERNآم�ل��ا أن ي �ك��ون ل �ل �ج��ام �ع��ة دور
ّ
ك�ب�ي��ر وف� �ع ��ال ،خ�ص��وص��ًا أن اه�ت�م��ام�ه��ا
ب��امل�خ�ت�ب��رات وامل ��راف ��ق ال�ع�ل�م�ي��ة يعكس
امل� �س� �ت ��وى ال �ت �ع �ل �ي �م��ي وال �ع �ل �م ��ي ال� ��ذي
ّ
تقدمه.

الحضور يتابع كلمة غاستال

ّ
 CERNامل �ن��ظ �م��ة ال� �ت ��ي ت �ش �م��ل م �ج��االت
علمية وتكنولوجية واسعة وال تقتصر
ّ
ف�ق��ط ع�ل��ى ع�ل��وم ال�ف�ي��زي��اء ،ون�ت�ط��ل��ع إل��ى
امل ��زي ��د م ��ن امل �س��اه �م��ات م ��ن ق �ب��ل AUM
ف ��ي ك ��ل امل� �ج ��االت ال �ت��ي ت �ق� ّ�دم �ه��ا CERN
ألن ال� �ج ��ام� �ع ��ة ت �م �ت �ل��ك ق � � � ��درات ب �ش��ري��ة
وإم �ك��ان��ات لوجستية س�ت�س��اع��ده��ا على
تحقيق ط�م��وح��ات�ه��ا واس�ت��رات�ي�ج�ي��ات�ه��ا.
وسنحرص دائ�م��ًا ف��ي  CMSعلى العمل
مع جميع الباحثني من  AUMوتسخير
ّ
ك� ��ل ال� �خ ��دم ��ات واإلم � �ك� ��ان� ��ات امل� �ت ��واف ��رة
ل� �ت� �س� �ه� �ي ��ل ع� �م� �ل� �ه ��م وت� �ح� �ق� �ي ��ق أه� � � ��داف
أب �ح��اث �ه��م .وإن األش �ه��ر امل�ق�ب�ل��ة س�ت�ك��ون
ً
دل �ي�لا ع�ل��ى إم �ك��ان��ات  AUMوفعاليتها
ف��ي أب �ح��اث ال � �ـ CMSف��ي م �ج��ال ال�ف�ي��زي��اء
ً
والتكنولوجيا» .ث� ّ�م ختم ق��ائ�لا« :أشكر
ال �ج��ام �ع��ة ع �ل��ى اس�ت�ض��اف�ت��ي وإع �ط��ائ��ي
ال �ف��رص��ة مل�ق��اب�ل��ة ال�ب��اح�ث�ين م��ن أع�ض��اء
ّ
ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س وال �ط�ل�اب ،وأن ��ا ات�ط��ل��ع
ل�ل�ت�ع� ّ�رف أك�ث��ر ع�ل��ى م��ا يمكن أن ّ
تقدمه
جامعة بحجم  AUMوطموحاتها».
ه ��ذا وت �ع �ت �ب��ر ج��ام �ع��ة ال� �ش ��رق األوس ��ط
األميركية أول مؤسسة في الكويت وفي
مجلس التعاون الخليجي التي تحصل
ع �ل��ى ال �ع �ض��وي��ة ال �ك��ام �ل��ة ف��ي «س �ي��رن»،
ب �ع��د أن ت � ّ�م ��ت امل ��واف� �ق ��ة ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي 28
ي��ون�ي��و  2019وال�ت�ص��وي��ت ل�ه��ا بأغلبية
ساحقة ف��ي مجلس املنظمة األوروب �ي��ة
لألبحاث النووية في جنيف  -سويسرا.
وتلعب هذه العضوية دورًا أساسيًا في
املجال األكاديمي والبحث العلمي على
ُ
صعيد الكويت واملنطقة ،وت�ع� ّ�د خطوة
ّ
مهمة في تحقيق استراتيجية الجامعة
ب ��االرت� �ق ��اء ب��ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي وت �ق��دي��م
ب� ��رام� ��ج ت �ع �ل �ي �م �ي��ة م� �ت� �ق � ّ�دم ��ة ل �ط�لاب �ه��ا
ت ��واك ��ب أح � ��دث ال �ت �ق �ن �ي��ات وال� �ت� �ط � ّ�ورات
التكنولوجية ،األمر الذي سيساعد في
إع� ��داد ال� �ك ��وادر ال �ط�لاب �ي��ة ل �ي �ك��ون��وا من
امل�س��اه�م�ين ف��ي إن �ت��اج امل�ع��رف��ة وتطوير
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ف ��ي م �ج �ت �م �ع �ه��م وع �ل��ى
مستوى العالم.

ً
ً
ً
تابعا لمعهد مهندسي الكهرباء واإللكترونيات
طالبيا
فرعا
 ACKتنشئ
أق��ام��ت ال�ك�ل�ي��ة األس �ت��رال �ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
ً
ح �ف�لا ل�ل�إع�ل�ان رس �م �ي��ًا ع��ن إن �ش��اء ف��رع
ط�لاب��ي ت��اب��ع ملعهد مهندسي الكهرباء
واإللكترونيات  IEEEفي الكويت .حضر
الحفل ممثلون م��ن قسم الكويت ملعهد
م �ه �ن��دس��ي ال �ك �ه��رب��اء واإلل �ك �ت��رون �ي��ات،
وأعضاء الفرع الطالبي التابع للمعهد
ل� ��دى ال �ك �ل �ي��ة األس �ت��رال �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت،
وك ��ذل ��ك أع� �ض ��اء ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س ل��دى
الكلية.
وك� � � � ��ان م� � ��ن ب �ي ��ن ال � �ح � ��اض � ��ري � ��ن ال� ��ذي� ��ن
يمثلون قسم الكويت بمعهد مهندسي
ال � �ك � �ه� ��رب� ��اء واإلل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ات ك � ��ل م ��ن:
منصور ج ��راغ ،رئ�ي��س مجلس اإلدارة،
فاضل أب��و الحسن ،أم�ين السر ورئيس
الخزينة ،فداء الشهوان ،مسؤول تطوير
ال�ع�ض��وي��ة ،ع�ل��ي ال�ف�ي�ل��ي ،رئ �ي��س معهد
م �ه �ن��دس��ي ال �ك �ه ��رب ��اء واإلل �ك �ت��رون �ي��ات
للمهنيني الشباب.
وقد كان إنشاء معهد مهندسي الكهرباء
واإللكترونيات في عام  ،1963ويعد أكبر
منظمة مهنية فنية ف��ي ال�ع��ال��م للتقدم
التكنولوجي .ويخدم املعهد العالم من
خ�ل�ال  420ال��ف ع�ض��و وأك �ث��ر م��ن 3000
ف��رع ط�لاب��ي ،م��وزع��ًا ع�ل��ى أك�ث��ر م��ن 100
دولة.

جانب من حفل إطالق معهد IEEE

ب � ��دأ ال �ح �ف��ل ب �ك �ل �م��ة اف �ت �ت��اح �ي��ة أل �ق��اه��ا
ال �ط��ال��ب ،ع�ث�م��ان امل �ت��روك ،رئ�ي��س ال�ف��رع
ال �ط�ل�اب��ي ب�م�ع�ه��د م �ه �ن��دس��ي ال �ك �ه��رب��اء
واإللكترونيات ل��دى الكلية األسترالية
في الكويت .تال ذلك كلمة ألقاها الطالب
عالء بوعمر ،نائب رئيس الفرع الطالبي،
ح � �ي ��ث ت � �ح� ��دث ع � ��ن م� �ع� �ه ��د م �ه �ن��دس��ي
ال� �ك� �ه ��رب ��اء واإلل � �ك � �ت ��رون � �ي ��ات وأه� ��داف� ��ه

وال�خ��دم��ات التي يقدمها .وف��ي الختام،
ش � ��ارك األع � �ض� ��اء ال � ��زائ � ��رون م ��ن م�ع�ه��د
م �ه �ن��دس��ي ال �ك �ه��رب��اء واإلل �ك �ت��رون �ي��ات-
قسم الكويت ،بكلمة تقدموا فيها بشكر
الكلية األس�ت��رال�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت وتهنئة
الطالب على تأسيس الفرع ،كما سلطت
كلمتهم الضوء على فوائد إنشاء الفرع
ال� �ط�ل�اب ��ي واس � �ت � �ع� ��راض ال � �ف� ��رص ال �ت��ي

يوفرها للطالب.
ي� �ق ��وم ال � �ف� ��رع ال� �ط�ل�اب ��ي ال� �ت ��اب ��ع مل�ع�ه��د
مهندسي الكهرباء واإللكترونيات لدى
الكلية األس�ت��رال�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت بتقديم
عدة خدمات ملساعدة الطالب واألعضاء،
حيث يوفر ع��دة ف��رص لتطوير الشباب
وت� �م� �ك�ي�ن ال � �ط�ل��اب م� ��ن ب � �ن� ��اء امل � �ه� ��ارات
األس � ��اس� � �ي � ��ة ،ب � ��اإلض � ��اف � ��ة إل � � ��ى ت��وف �ي��ر

أنشطة اجتماعية لتعزيز التواصل بني
ال �ط�لاب ،وتعليمهم امل �ه��ارات ال��دراس�ي��ة
واملهنية إلثراء السير الذاتية ،كما يقوم
ال �ف��رع ب�ع�ق��د ف�ع��ال�ي��ات م�خ�ص�ص��ة وف��ق
احتياجات الطالب.
وأش � � ��اد م �ح �م��د زك� � ��ي ،م� � ��درس أول ف��ي
قسم الهندسة الكهربائية ل��دى الكلية
وم�س�ت�ش��ار ال �ف��رع ال �ط�لاب��ي ف��ي امل�ع�ه��د،

بااللتزام والعمل الجاد من جانب الطالب
األع �ض��اء ال��ذي��ن ق��ام��وا بتنظيم الحفل
وع � ّ�ب ��ر ع ��ن ت�ط�ل�ع��ه إل� ��ى رؤي � ��ة خططهم
املستقبلية م��ع ال �ف��رع .كما أض��اف زكي
أن ال�ف��رع ال�ط�لاب��ي سيكون م ��وردًا قيمًا
لجميع طالب الكلية ،حيث ان عضويته
م �ف �ت��وح��ة ل �ج �م �ي��ع ال �ت �خ �ص �ص��ات ،وال
يقتصر على تخصص الهندسة فقط.
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 3انفجارات تهز كركوك
هزت ثالثة انفجارات كركوك ،أمس ،ما أدى إلى إصابة  16شخصًا بجروح.
ووقع االنفجار األول قرب جسر الرشيد ،والثاني في شارع أطلس ،والثالث قرب ميدان
العمال ،وسط كركوك .وق��ال املدير العام لدائرة صحة كركوك كريم ولي إن «حصيلة
انفجار  3عبوات ناسفة ،واح��دة ق��رب جسر دوم�ي��ز ،وأخ��رى ق��رب أح��د ف��روع مديرية
الدفاع املدني ،وثالثة بسوق أحمد آغا قرب ساحة تجمع العمال واإلسكافيني ،أسفرت
عن إصابة  16مدنيًا بجروح ،أحدهم جرى بتر ساقه وهو بغرفة العمليات».
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قرار المواجهة مقدّ مة لجحيم أكثر ظلمة ودموية

ضربة إليران في العراق ..كيف سترد؟
محرر الشؤون الدولية
ّ
ي �ت��رق��ب ال� �ش ��ارع ال� �ع ��راق ��ي ،ال� �ي ��وم ،ج �ل �س��ة ب��رمل��ان�ي��ة
طارئة ،إلعالن قبول استقالة رئيس ال��وزراء العراقي
ع ��ادل ع�ب��دامل�ه��دي ال ��ذي ل��م ي�ن�ج��ح ف��ي ت�ه��دئ��ة غضب
ال �ش��ارع ب��إع�لان��ه ع��زم��ه االس �ت �ق��ال��ة ،ح�ي��ث اس�ت�م��رت،
أم��س ،االحتجاجات في بغداد ومحافظات الجنوب،
ودع �م �ت �ه��ا م �ح��اف �ظ��ات ش� �م ��ال وغ� � ��رب ال � �ب�ل��اد ،ذات
ّ
األغلبية السنية ،للمرة األول ��ى ،منذ ان ��دالع ال�ح��راك
بداية أكتوبر املاضي.
ّ
وتعد استقالة عبداملهدي ضربة قوية للفريق املؤيد
ل�ل�م�ح��ور االي��ران��ي ف��ي ال �ع��راق ،ك��ون مجلس ال ��وزراء
ورئيسه من الحلفاء الكبار إليران في بالد الرافدين.
وخرجت صحيفة االخبار اللبنانية التابعة لحزب اهلل
بعنوان رئيسي امس «العراق :خسارة لحلفاء ايران»،
واص�ف��ة م��وق��ف املرجعية (ال�س�ي��د علي السيستاني)
«باملفاجئ» وال��ذي رفع بضربة واح��دة «الغطاء» عن
عادل عبداملهدي ،ووضعته إزاء خيار وحيد ال ثاني
له :االستقالة.
وأش��ارت الصحيفة إلى أن التطورات األخيرة أعادت
األمور إلى النقطة الصفر ،بل إلى ما قبلها ،إلى لحظة
االنتخابات النيابية التي جرت عام  ،2018والتي لم
يعد احتمال تطيير نتائجها مستبعدًا.
وت �ح��دث��ت ع ��ن «ارادة ام �ي��رك �ي��ة واض� �ح ��ة ل�ت�ص�ع�ي��د
الضغوط على إيران ،وتعميمها على امتداد اإلقليم».

مرحلة انهيار
وي ��رى م�ح�ل�ل��ون ان ال�ن�ف��وذ اإلي��ران��ي ف��ي امل�ن�ط�ق��ة في
مرحلة انهيار ،خصوصًا مع استمرار االحتجاجات
ال�ع��راق�ي��ة واللبنانية ،م��ا شكل ت�ه��دي�دًا م�ب��اش�رًا على
النظام اإليراني ووكالئه في هذين البلدين.
وم��ع سقوط الحكومة في العراق واضعاف االح��زاب
امل��وال�ي��ة ل�ط�ه��ران ه �ن��اك ،ف��إن اي ��ران ت�ك��ون ق��د خسرت
الكثير من النفوذ الذي سعت عقودًا لبنائه.
وت �ق��ول م �ص��ادر دب�ل��وم��اس�ي��ة ان «خ �س��ارة اي� ��ران في
العراق لها دالالت بالغة االهمية ،فالتظاهرات التي
خ��رج��ت ف��ي ه��ذا البلد ت��رك��زت ف��ي املناطق الشيعية،
حيث توحدت الهتافات ضد اي��ران ووك�لاء اي��ران في
بغداد وذي قار والبصرة والنجف وكربالء وغيرها
م��ن امل��دن الجنوبية ال�ت��ي لطاملا اعتقد البعض انها
محميات يتحكم بها الحرس الثوري».
وت��دع��و امل �ص��ادر ال ��ى رص ��د م��وق��ف ط �ه��ران م��ن ه��ذه
االن �ت �ك��اس��ة ،ال� ��ذي س�ي�ت�ب�ل��ور ف ��ي ال �س��اع��ات ال�ق�ل�ي�ل��ة
املقبلة.
وتتساءل املصادر« :كيف سترد إيران؟ هل سترضخ
الرادة ال �ش �ع��ب ال �ع��راق��ي امل �ط��ال��ب ب �ك��ف ن �ف��وذه��ا عن
بالده ،ام تقرر التصعيد واملواجهة ،خصوصًا أن لها
أذرعًا عسكرية في العراق؟».
ويخشى مراقبون من أن تكون خطوة عبداملهدي  -اذا
لم تعقبها عقلنة إيرانية ّ -
مقدمة لجحيم أكثر ظلمة
ودمويةُ ،
سيرمى فيه العراق في الفترة املقبلة.

غير كافية
وك ��ان م�ج�ل��س ال � ��وزراء ع�ق��د ج�ل�س��ة اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ،دع��ا
إل �ي �ه��ا ع �ب��دامل �ه��دي ،وأف � ��اد ب �ي��ان ل�ل�م�ك�ت��ب اإلع�ل�ام��ي
لرئيس الوزراء بأن املجلس وافق على استقالته ،لكن
ال ي��زال يجب أن يسحب البرملان دعمه له في جلسة
تعقد ،اليوم ،لتكون االستقالة رسمية.
في غضون ذلك ،لم يمنع إعالن عبداملهدي استقالته
امل�ت�ظ��اه��ري��ن م��ن م��واص�ل��ة اح�ت�ج��اج��ات�ه��م ،معتبرين
إي��اه��ا غ�ي��ر م�ق�ن�ع��ة ،وم �ص� ّ�ري��ن ع�ل��ى «ت�ن�ح�ي��ة جميع
رموز الفساد» .وقال أحد املحتجني« :سنواصل هذه
ال�ح��رك��ة ،استقالة ع�ب��دامل�ه��دي ليست س��وى الخطوة
االولى ،واآلن تجب إزالة جميع الشخصيات الفاسدة
وتقديمها الى القضاء».
وي �ب��دو أن اس�ت�ق��ال��ة ع�ب��دامل�ه��دي م�ن�ح��ت املتظاهرين
ح��اف �زًا ،ح�ي��ث أط�ل��ق ع��دد م��ن ال�ن��اش�ط�ين ،ع�ب��ر م��واق��ع
التواصل االجتماعي ،دعوة للعصيان املدني ،يتوقع
أن تشمل محافظات دي��ال��ى وص�ل�اح ال��دي��ن واألن�ب��ار
وك ��رك ��وك ون �ي �ن��وى ،وه ��ي امل �ح��اف �ظ��ات ال �ت��ي ش�ه��دت
عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش قبل سنتني ،ولم
تشارك هذه املحافظات حتى اآلن في التظاهرات.
ورج� � ��ح ال� �ب ��اح ��ث ال �س �ي ��اس ��ي وأح� � ��د امل� �ش ��ارك�ي�ن ف��ي
ت � �ظ ��اه ��رات امل� ��وص� ��ل  2013غ ��ان ��م ال� �ع ��اب ��د ال �ت �ح��اق
املحافظات الشمالية والغربية بالتظاهرات قريبًا،
م��وض�ح��ًا أن «األس �ب ��اب ال �ت��ي ت��دف��ع ه ��ذه امل�ح��اف�ظ��ات
إلى املشاركة في التظاهرات أقوى من نظيراتها التي

متظاهرون يساعدون شاباً مصاباً أثناء االحتجاجات في بغداد أمس| أ ف ب

استقالة عبدالمهدي نافذة..
والتظاهر يستمر
قتيل في النجف ..والوضع ال يزال
مشتعالً في ذي قار والناصرية
وقفات دعم في محافظات
الشمال والغرب
لحراك بغداد والجنوب

غالف جريدة االخبار التابعة لحزب الله امس

خرج من أجلها متظاهرو بغداد وبقية املحافظات».
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ،رأى خ �ب �ي��ر ق ��ان ��ون ��ي أن «اس �ت �ق��ال��ة
ع� �ب ��دامل� �ه ��دي ن ��اف ��ذة اآلن 45 ..ي ��وم ��ًا ت �ف �ص �ل �ن��ا ع��ن
الحكومة الجديدة».
وورد في البيان أن عبداملهدي دعا أعضاء الحكومة
إل� ��ى م��واص �ل��ة ع �م �ل �ه��م إل� ��ى ح�ي�ن ت �ش �ك �ي��ل ال �ح �ك��وم��ة
ال�ج��دي��دة .وذك��ر أن��ه أك��د على م�ب��دأ ال �ت��داول السلمي
ل�ل�س�ل�ط��ة ف��ي ال �ن �ظ��ام ال��دي �م��وق��راط��ي ،م�ش�ي��را إل ��ى أن
«تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء».
وأوض� ��ح ع �ب��دامل �ه��دي أن ال�ح�ك��وم��ة ب��ذل��ت ك��ل م��ا في
وسعها لالستجابة ملطالب املتظاهرين ،وتقديم حزم
اإلص�ل�اح��ات والتعيينات وق�ط��ع األراض� ��ي السكنية
وم�ش��اري��ع ال�ق��وان�ين امل�ه�م��ة ،مثل ق��ان��ون االنتخابات
وامل �ف ��وض �ي ��ة وم �ج �ل��س ال �خ ��دم ��ة االت� � �ح � ��ادي ،وم �ل��ف
املناصب بالوكالة ،وإعداد املوازنة االتحادية ،والعمل
في ظل برنامج حكومي متكامل.
واوض��ح البيان أن «مجلس ال��وزراء ص� ّ�وت في ختام
الجلسة االستثنائية على استقالة مدير مكتب رئيس

مجلس الوزراء واألمني العام ملجلس الوزراء».

قتيل النجف
وفي النجف ،أفادت فضائية سكاي نيوزعربية بمقتل
متظاهر ب�ع��د إط�ل�اق ميليشيات مسلحة النارعلى
م�ح�ت�ج�ين ف ��ي امل �ح��اف �ظ��ة .وح ��اص ��ر م �ح �ت �ج��ون م�ق�رًا
إلحدى امليليشيات ،معلنني أن رفاقًا لهم محتجزون
فيه.
وأعلن محافظ النجف لؤي الياسري تعطيل الدوام في
املحافظة ،اليوم ،حدادًا على أرواح قتلى التظاهرات.
وفي ذي ق��ار ،أح��رق محتجون إط��ارات على الجسور
التي يسيطرون عليها ،وواصلوا اعتصامهم أمام مقر
شرطة ذي قار ،الذي شهد سابقًا اشتباكًا عنيفًا مع
قوى األمن ،في وقت فرضت السلطات حظرا للتجول
جنوبي املحافظة ،وقامت بتأمني املقار األمنية.
وفي الناصرية ،مركز ذي قار ،اندلعت اشتباكات بني
قوات األمن واملتظاهرين ،الذين أغلقوا في وقت سابق
جسور الحضارات والزيتون والنصر.

وأوضحت مصادر أن األمن في الناصرية أفرج عن 31
شخصا تم اعتقالهم في تظاهرات الجمعة.
وللمرة األول��ى منذ ب��دء ال�ح��راك ،احتشد اآلالف في
م�ح��اف�ظ��ة األن� �ب ��ار ،م�ع�ل�ن�ين دع �م �ه��م ل�لاح�ت�ج��اج��ات
وس��ط وج�ن��وب ال�ب�لاد ،وم�ن� ّ�ددي��ن بقمع ق��وات األم��ن
للتظاهرات.
وق� � ��ال ك ��ري ��م ال� �ج� �ب ��وري أح � ��د امل � �ش ��ارك �ي�ن« :اآلالف
ت �ج �م �ع��وا وس� ��ط األن � �ب� ��ار وأوق � � � ��دوا ال �ش �م ��وع ع�ل��ى
ضحايا االحتجاجات».
كما شهدت محافظة نينوى شمالي البالد مسيرات
حاشدة في الشوارع دعما لالحتجاجات الشعبية.
وف ��ي م�ح��اف�ظ��ة ص�ل�اح ال ��دي ��ن ،ن �ظ��م امل �ئ��ات وق �ف��ات
احتجاج دعما للتظاهرات ،وأوق��دوا الشموع على
أرواح القتلى.
وأف� ��ادت وك��ال��ة األن��اض��ول ب��أن امل �ئ��ات ف��ي محافظة
دي��ال��ى شرقي ال�ب�لاد طالبوا خ�لال وقفة تضامنية
مع عوائل ضحايا االحتجاجات والجرحى بتقديم
املتورطني بقمع االحتجاجات إلى القضاء بسرعة.

«تكتك» و« 17تشرين» صحافة ثورتي لبنان والعراق
بعد صدور ستة أعداد من جريدة «تكتك»
ال �ع��راق �ي��ة ف��ي ال ��راب ��ع م��ن ن��وف �م �ب��ر ،خ��رج
م�س��اء الخميس ال �ع��دد األول م��ن ج��ري��دة
« 17تشرين» اللبنانية ،وت�ص� ّ�در غالفها
عنوان «أنا الشعب ال أعرف املستحيل».
وبحسب القائمني على الصحيفتني ،فإن
امل�ح�ت�ج�ين ف��ي ال�ب�ل��دي��ن أرادوا أن ت�ك��ون
لساحات التظاهر منابر تغطي األحداث،
ومساحة للتعبير عن اآلراء واألفكار حول
أس �ب��اب ال�ت�ظ��اه��ر وم �ط��ال��ب امل�ت�ظ��اه��ري��ن
ب ��االع� �ت� �م ��اد ع �ل��ى ال �ت �م��وي��ل ال� ��ذات� ��ي م��ن
املتطوعني.
ف��ي افتتاحية « 17ت�ش��ري��ن» ال �ي��وم ،كتب
ّ
ب�ش�ي��ر أب ��و زي ��د «ه �ن��ا ن��وث��ق ون� �ط ��رح ،ال
نحاضر» .ويقول كاتب االفتتاحية ،بشير
أب ��و زي ��د ف��ي ات �ص��ال م��ع «ب ��ي ب��ي س��ي»،
إن ال �ف �ك��رة ن��اق�ش�ه��ا أص ��دق ��اء ف��ي س��اح��ة
االعتصام في بيروت بعد أربعة أيام على
ب��دء االنتفاضة ،لكن األح��داث املتسارعة
واالن �ش �غ��ال ف��ي ال �ش��ارع َّ
أج�ل�ا ص��دوره��ا.
وت�ن��اول ناشطون وم��ؤي��دون للتظاهرات
ص ��وره ��م م ��ع ال�ص�ح�ي�ف��ة ال �ج��دي��دة على

مانشيت أحد أعداد جريدة «تكتك»

وسائل التواصل االجتماعي ،ووصفوها
بـ«صحيفة الثورة».
ي�ص� ّ�ر أب��و زي��د على ع��دم تقديم الجريدة
ال �ج��دي��دة ب��وص �ف�ه��ا «ل �س ��ان ال� �ث ��ورة» أو
املتحدثة باسمها ،حيث يعتبرها «زقاقا
ص�غ�ي��را ف��ي م�س��اح��ات ال �ث��ورة ال�ك�ب�ي��رة».
ويؤكد على أن الهدف من إص��داره��ا ،هو
ت��وث �ي��ق م��ا ي �ج��ري م��ن أح � ��داث وت �ج��ارب

 ..وعدد من جريدة  17تشرين

وإنجازات وأخطاء أيضًا.
إلى جانب سرد ّ
أهم مجريات االنتفاضة،
ّ
ّ
تضمن العدد األول مقاالت عن الهويات
ّ
الطائفية وع��ن وض��ع اإلع�ل�ام ف��ي ظ��ل ما
ّ
ي �ج��ري .ك �م��ا ت �ض� ّ�م��ن رس��ائ��ل ل �ك��ت��اب من
س ��وري ��ا وم �ص��ر ل�ل�اس �ت �ف��ادة م ��ن ت�ج��رب��ة
األصدقاء الذين عايشوا االنتفاضات في
العالم العربي.

و«ت � �ك � �ت ��ك» ه� ��ي م� � �ب � ��ادرة ق � ��ام ب� �ه ��ا س�ت��ة
ص �ح��اف �ي�ين ع��راق �ي�ي�ن ل �ن �ق��ل امل �س �ت �ج��دات
السياسية واألمنية والتصدي للشائعات
وترجمة ما ينشر في الصحافة العاملية
عن أحداث العراق .واستوحى الناشطون
اس��م الصحيفة م��ن ال �ـ«ت��وك ت ��وك» ،وه��و
وسيلة نقل اصبحت أيقونة االحتجاجات.
وخرجت مبادرة إصدار «تكتك» بعد قطع

الحكومة اإلن�ت��رن��ت ،وح�م��ل غ�لاف العدد
األول ع �ن��وان «امل�س�ت�ح�ي��ل ل�ي��س ع��راق�ي��ًا»
ّ
وت�ض� ّ�م��ن الئ�ح��ة م��ن عشر ن�ق��اط ،تلخص
مطالب املحتجني.
ُ
والنسخة العراقية« ،ترسل الكترونيًا الى
املتظاهرين ف��ي الجنوب ك��ي يطبعونها
ع �ل��ى ن �ف �ق �ت �ه��م ،وي �ت �ط � ّ�وع ب �ع��ض م��ال�ك��ي
املطابع بطبعها مجانًا».

«الحرس» :االحتجاجات األخيرة في إيران غير مسبوقة

موسوي :السلطات الحالية تشبه الشاه في جرائمه
ش� ّ�ب��ه زع �ي��م امل �ع��ارض��ة اإلص�لاح �ي��ة ف��ي إي ��ران
مير حسني موسوي الجرائم التي قامت بها
ال�س�ل�ط��ات ال�ح��ال�ي��ة ض��د امل�ح�ت�ج�ين ،ب�ـ «ج��رائ��م
نظام الشاه محمد رضا بهلوي في  8سبتمبر
 ،1978قبل ثورة الخميني».
وأص � ��در م ��وس ��وي ب �ي��ان��ا ،أم � ��س ،وص� ��ف ف�ي��ه
ال�ح�م�ل��ة األم �ن �ي��ة ض��د االح �ت �ج��اج��ات األخ �ي��رة
ب��أن�ه��ا «ت�ش�ب��ه م��ا ح�ص��ل ف��ي م �ي��دان ج��ال��ه في
ط�ه��ران ..ك��ان قتلة املتظاهرين ف��ي ع��ام 1978

ممثلني لنظام غير ديني (الشاه محمد رضا
بهلوي) ،لكن مطلقي ال�ن��ار على احتجاجات
منتصف نوفمبر ،ممثلني عن حكومة دينية،
وسلطة مطلقة» ،ف��ي إش��ارة إل��ى امل��رش��د علي
خامنئي.
ووصف موسوي قرار رفع سعر البنزين إلى
ثالثة أضعاف بأنه «قرار تجاري غير حكيم».
وم��وس��وي آخ��ر رئ �ي��س وزراء إلي� ��ران ،وي�ق�ب��ع
ت�ح��ت اإلق��ام��ة ال�ج�ب��ري��ة م�ن��ذ ع��ام  ،2011بعد

أن ق��اد االحتجاجات مل��دة عامني تقريبا ضد
ال �ن �ظ��ام ،ب�ت�ه�م��ة ت��زوي��ره ن �ت��ائ��ج االن �ت �خ��اب��ات
الرئاسية عام .2009

غير مسبوقة
م��ن جهة ثانية ،ق��ال ي��د اهلل ج��وان��ي ،املسؤول
في الحرس الثوري اإليراني ،إن االحتجاجات
األخيرة في إيران «غير مسبوقة» ،مضيفا أن
األح� ��داث ال �ت��ي وق �ع��ت ح�ت��ى ص�ب��اح،ال�ج�م�ع��ة،

ب��دأت عقب اإلع�لان عن زي��ادة أسعار البنزين
ث �ل�اث ��ة أض � �ع� ��اف وت �ق �ن �ي �ن��ه ب �ش �ك��ل م � �ح ��دود،
وق ��د ب� ��دأت االح �ت �ج��اج��ات ب ��أع ��داد م �ح��دودة،
واستمرت يومي السبت واألح��د ،على نطاق
واسع في  29محافظة ومئات املدن.
وأك � ��د ج ��وان ��ي ،ال �ن��ائ��ب ال �س �ي��اس��ي ل �ل �ح��رس،
أن إح� ��دى ه ��ذه امل �ح��اف �ظ��ات ،وه ��ي أص �ف �ه��ان،
وق�ع��ت بها اح�ت�ج��اج��ات واش�ت�ب��اك��ات ف��ي 110
نقاط ،واحتلت املرتبة الثالثة في البالد ،بعد

تظاهرات فارس ،وطهران.
ً
وم�ض��ى ق��ائ�لا إن ه��ذه األح ��داث ك��ان��ت ف��ري��دة
من حيث نطاقها وأبعادها خالل أربعني سنة
من الثورة «لقد شهدنا أيضا بعض األحداث
امل� ��زع� ��زع� ��ة ل�ل�اس� �ت� �ق ��رار ف� ��ي األش � �ه� ��ر األول� � ��ى
ل �ل �ث��ورة ،ال �ت��ي ك��ان��ت م�ع�ظ��م امل �ن��اط��ق اإلث�ن�ي��ة
معنية بها ،ولكن ما حدث في األيام األخيرة
م��ن شهر نوفمبر ك��ان قضية واس�ع��ة النطاق
وجديدة».
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الستغالل أزمة طهران الداخلية واألوضاع في لبنان والعراق

إسرائيل تدرس شن هجمات متواصلة ضد إيران
ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن وزير األمن
اإلسرائيلي الجديد نفتالي بينيت ،يتبنى خطة جديدة
ملواجهة إيران.
وأك� ��دت ال�ص�ح�ي�ف��ة ف��ي ت�ق��ري��ر ل�ه��ا أن بينيت ي�ت�ح��دث في
ج�ل�س��ات مغلقة م��ع هيئة أرك ��ان ال�ج�ي��ش اإلس��رائ�ي�ل��ي عن
سياسة جديدة ،تتضمن شن هجمات متواصلة ومنتظمة
ض��د ال �ق��وات اإلي��ران �ي��ة ف��ي س��وري��ا ،ح�ت��ى ي�ت��م ط��رده��م من
ه�ن��اك ،وذل��ك الس�ت�غ�لال ال�ف�ت��رة الحالية ال�ت��ي تشهد فيها
إي��ران أزم��ة داخلية عميقة ف��ي ال��داخ��ل وأي�ض��ًا ف��ي ال�ع��راق،
وف��ي الوقت ال��ذي يواجه فيه حليفها ح��زب اهلل في لبنان،
ً
تحديًا مماثال ،يجعل احتماالت تدخله في ما يحدث بني
إيران وإسرائيل في سوريا ضئيلة.
وبينت الصحيفة أن سياسة خطة بينيت تتمحور حول
أنه يجب اتخاذ إجراء عسكري هجومي ،إلى جانب زيادة
العقوبات االقتصادية ،والضغط السياسي على إيران.
م �ش �ي �رًا إل ��ى أن «ال ��وق ��ت امل �ن��اس��ب ل�ل�ق�ي��ام ب��ذل��ك ه ��و اآلن،
واآلن ف �ق��ط ،ي�ج��ب ع ��دم ت��أج�ي��ل امل ��وض ��وع ،ل��وج��ود ن��اف��ذة
ّ
استراتيجية ،تشكل فرصة ذهبية التخاذ سياسة هجومية
ضد إيران من سوريا».
وي��رى بينيت ،أن��ه «كلما زاد ع��دد القتلى اإلي��ران�ي�ين في
سوريا ،زاد الضغط على طهران ،لسحب القوات من هناك».
وي�ع�ت�ق��د ب�ي�ن�ي��ت أن ه �ن��اك ف��رص��ة ل�ت�ك�ب�ي��د إي � ��ران خ�س��ائ��ر
ف��ادح��ة ،تضطرها لالنسحاب م��ن س��وري��ا اآلن ،م��ع نسبة
ّ
ويرجح بينيت أيضا
منخفضة جدا من املخاطر واملجازفة.
أن��ه إذا ل��م ت�ت�ح��رك إس��رائ�ي��ل اآلن ل�ط��رد إي ��ران م��ن س��وري��ا،
ُ
ّ
ستقيد
ف��إن املخاطر واملجازفة املتزايدة مع م��رور الوقت،
الخيارات العسكرية إلسرائيل.
ووف ��ق بينيت ،ف��إن أي��ًا م��ن ال ��دول العظمى ل��ن ت�ق��وم بهذا
ً
ال �ع �م��ل ب� ��دال م��ن إس��رائ �ي��ل ،وأن� ��ه ف��ي ال��وض��ع ال ��راه ��ن من
املستحيل التعويل على التحركات األميركية والروسية في

خبير عسكري إسرائيلي:
لسنا مستعدين
لسقوط  1200صاروخ يوميا ً
هذا الشأن.
وذك � ��رت م �ص��ادر إس��رائ �ي �ل �ي��ة أن ت�ط�ب�ي��ق س �ي��اس��ة بينيت
ال� �ج ��دي ��دة م ��ره ��ون ب �م��واف �ق��ة رئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ب�ن�ي��ام�ين
نتانياهو وأعضاء «الكبنيت» أوال ،وفي بقائه في منصبه،
ّ
مخولة
وثالثا وج��ود حكومة انتقالية في إسرائيل ،غير
باتخاذ قرارات حاسمة ومصيرية كهذه.

الجبهة الداخلية
ع�ل��ى ص�ع�ي��د م�ت�ص��ل ،ق ��ال خ�ب�ي��ر ع�س�ك��ري إس��رائ �ي �ل��ي ،إن
«الجبهة الداخلية اإلسرائيلية ليس بوسعها تحمل سقوط
 1200ص��اروخ يوميًا في أي مواجهة عسكرية قادمة ،ألن
املنظومة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية ،تعتقد أن وقتًا
قريبًا م��ا ستندلع م��واج�ه��ة عسكرية شاملة تشمل حزب
اهلل وحماس وإي��ران ،مع مختلف أذرعها في املنطقة ،وفي
هذه املواجهة سوف تدفع إسرائيل ثمنًا باهظًا من فقدان
األرواح وامل��س بشبكات امل�ي��اه وال�ك�ه��رب��اء ،وت��وق��ف حركة
املواصالت».
وأض��اف رون ب��ن يشاي ف��ي تحليله العسكري امل�ط��ول في
صحيفة يديعوت أح��رون��وت (ترجمه موقع «عربي ،)»21
أن «الجبهة الداخلية ال تبدو مستعدة لهذا السيناريو،
والجيش اإلسرائيلي ينتظر تشكيل حكومة مستقرة من

أج��ل إق��رار م��وازن��ة ل��ه ،ألن حالة شلل أصيبت بها الجبهة
ال��داخ�ل�ي��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة خ�ل�ال امل��واج �ه��ة األخ �ي��رة ف��ي غ��زة،
ً
وش �م �ل��ت وس ��ط إس��رائ �ي��ل ،وص � ��وال إل ��ى م�ن�ط�ق��ة ت��ل أب�ي��ب
وغوش دان طوال أيام املواجهة».
وأوضح أن «العملية التعليمية ليس فقط لم تنتظم خالل
هذه املواجهة القصيرة ،وإنما املنظومة االقتصادية املهمة
لم تعمل كعادتها ،والغريب ان تطورات كهذه حصلت من
خ�لال م��واج�ه��ة ج��وي��ة م �ح��دودة ف�ق��ط ،ورب�م��ا ليس صعبا
تصور ما ال��ذي قد ينجم عن مواجهة متعددة الجبهات،
تشمل حزب اهلل وأذرع إيران في الجبهة الشمالية ،وربما
تنضم إليها جبهة غزة الجنوبية».
وأك� ��د ب��ن ي �ش��اي ،وث �ي��ق ال�ص �ل��ة ب �ك �ب��ار ج �ن ��راالت ال�ج�ي��ش
اإلس��رائ �ي �ل��ي ،أن «م��واج�ه��ة عسكرية ك�ه��ذه س��وف تستمر
أيامًا طويلة ،ومن املتوقع وفق كل التقديرات االستخبارية
أن تجبي من إسرائيل أثمانا باهظة ،ليس فقط من خالل
سقوط الخسائر البشرية ،وإنما األثمان االقتصادية ،التي
س�ي�ج��د االق �ت �ص��اد اإلس��رائ �ي �ل��ي ص�ع��وب��ة ف��ي ال�ت�ع��اف��ي من
آثارها».
ون�ق��ل ع��ن ق��ائ��د الجبهة الداخلية ال�ج�ن��رال تامير يديعي
ً
أنه «كتب قبل أشهر مقاال في دوري��ة عسكرية ذكر فيه أن
توافر منظومات القذائف الصاروخية بكميات كبيرة لدى
القوى املعادية ،لم يعد يهدف فقط لتخويف اإلسرائيليني
فحسب ،وإن�م��ا إلح ��داث شلل ك��ام��ل ف��ي الجبهة الداخلية
اإلسرائيلية ،واختراق املنظومة االقتصادية».
وخ �ت��م ب��ال �ق��ول إن ��ه «ك�ل�م��ا ط ��ال أم ��د امل��واج �ه��ة ال�ع�س�ك��ري��ة،
ستكون الخسائر ف��ي املسألتني أكبر وأخ�ط��ر ،ول��ذل��ك فإن
م ��دى ت�ك�ب��د ال�ج�ب�ه��ة ال��داخ �ل �ي��ة ل�ل�خ�س��ائ��ر ن�ت�ي�ج��ة س�ق��وط
ع �ش ��رات آالف ال �ق��ذائ��ف ال �ص��اروخ �ي��ة ،ج ��زء م�ن�ه��ا يحمل
رؤوس ��ًا متفجرة ب� ��أوزان ثقيلة ،ت�ص��ل أح�ي��ان��ا إل��ى مئات
الكيلوغرامات ،سيكون حرجا ومكلفا».

ريبة فلسطينية من مشفى أميركي

خطة اقتصادية إلنعاش غزة بموافقة جيش االحتالل

أميركا على الخط..
ً
نهائيا
لحل أزمة اليمن
القاهرة ـــ خالد زهران
ب�ع��د ال�ت�ه��دئ��ة األخ �ي��رة ف��ي ع ��دن ،التي
وض� � �ع � ��ت وث � �ي � �ق� ��ة أوق � � �ف� � ��ت ال � � �ص� � ��راع،
ب �ج �ه��ود م ��ن ال� �س� �ع ��ودي ��ة واإلم� � � ��ارات،
علمت سبقلا م��ن م�ص��در ع��رب��ي رفيع
أن الواليات املتحدة تعمل حاليًا على
ال� �ت � ّ
�وس ��ط ف ��ي امل �ل ��ف ال �ي �م �ن��ي ،إلن �ه��اء
ال �ح��رب وح ��ل األزم� ��ة ف��ي ش �ك��ل ك��ام��ل،
ب�غ�ي��ة امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى وح ��دة االراض ��ي
اليمنية ووقف انتشار عناصر تنظيم
القاعدة هناك.
وذك� ��ر امل� �ص ��در أن أم �ي��رك��ا ت �س �ع��ى مع
س�ل�ط �ن��ة ع� �م ��ان ،وب ��دع ��م م ��ن ال �ك��وي��ت،
ال �ت��ي أك� ��دت اس �ت �ع��داده��ا الس�ت�ض��اف��ة
ّ
األط� � � ��راف ال� �ت ��ي س� �ت ��وق ��ع ع �ل��ى ات �ف��اق
ح��ل األزم ��ة ،إل��ى إض��اف��ة ب�ن��ود ج��دي��دة
للوثيقة ،مردفًا ان اجتماعات موسعة
ل� �ح ��ل االزم � � � ��ة  -ب� ��رع� ��اي� ��ة أم� �ي ��رك� �ي ��ة -
ُ َ
ستعقد خ�لال الفترة املقبلة ،وأن عام
 ٢٠٢٠سيشهد الخطوة االول��ى التفاق
السالم هذا داخل اليمن.

هدنة طويلة
وأض ��اف امل �ص��در أن ال�ب�ن��ود ال�ج��دي��دة
س�ت�ش�م��ل «ه��دن��ة ط��وي �ل��ة ل��وق��ف ال �ن��ار
ف��ي ال�ي�م��ن ،تحت رع��اي��ة دول�ي��ة واألم��م
املتحدة ،إض��اف��ة ال��ى نشر ق��وات حفظ
س �ل�ام دول � ��ي مل� ��دة س �ت��ة أش �ه��ر ل�ح�ف��ظ
االم � ��ن ،ورع ��اي ��ة وق ��ف ال� �ن ��ار» .وف� ّ�ص��ل
امل� �ص ��در ال� �ب� �ن ��ود ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ه��دن��ة،
ً
ق � ��ائ �ل��ا إن � �ه� ��ا «ت� �ت� �ض� �م ��ن ن � � ��زع س�ل�اح
ال�ح��وث�ي�ين وت�س�ل�ي�م��ه ،وإع� ��ادة تأهيل
وه�ي�ك�ل��ة ال �ج �ي��ش ال�ي�م�ن��ي ليستوعب
ج �م �ي��ع ال �ت �ش �ك �ي�ل�ات امل �س �ل �ح��ة ت �ح��ت
م �ظ �ل��ة ال ��دول ��ة ال �ي �م �ن �ي��ة ،وت �ف �ك �ي��ك أي
ميليشيات مسلحة ،وتسليم مخازن
األسلحة للجيش اليمني».

القدس  -أحمد عبدالفتاح
جدد جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس قصفه ملواقع تابعة
لحركة «حماس» ،التي ّ
حملها مسؤولية إطالق قذائف من
غ��زة ،م�س��اء الجمعة ،باتجاه مدينة عسقالن ،باعتبارها
السلطة املسؤولة ع��ن القطاع .وق��ال��ت م�ص��ادر فلسطينية
إن طائرات إسرائيلية قصفت بخمسة صواريخ على األقل
م��وق�ع��ًا ي�ت�ب��ع ل�ك�ت��ائ��ب ال �ق �س��ام ،ال �ج �ن��اح امل�س�ل��ح ل�ح�م��اس،
واستهدفت مواقع شمال بيت الهيا ،فيما قال االحتالل إنه
استهدف ع��دة مواقع للحركة بينها منشأة عسكرية .إلى
ذلك ،شيع مئات الفلسطينيني جثمان الفتى فهد األسطل
الذي استشهد برصاص إسرائيلي الجمعة ،شرقي مدينة
خانيونس.
وفي سياق آخر ،اندلع سجال فلسطيني حول بناء مشروع
م��ا ي�س�م��ى املستشفى امل �ي��دان��ي األم �ي��رك��ي ع�ل��ى ال �ح��دود
الشمالية لقطاع غزة ،حيث اعترضت عدة فصائل عليه،
معتبرة أنه يثير الشبهة بإخفاء أهداف أخرى ،خصوصًا
أن اإلدارة األميركية قطعت جميع مساعداتها للسلطة
واملؤسسات املدنية الفلسطينية بما في ذلك دعم مشافي
مدينة القدس املحتلة .وق��ال أسامة القواسمي املتحدث
ب��اس��م ح��رك��ة «ف �ت��ح» إن املستشفى ف��ي ب�ي��ت ح��ان��ون هو
مشروع أميركي إسرائيلي ،بالتعاون الكامل واالتفاق مع
«ح�م��اس» ،إلنشاء قاعدة استخبارات أميركية بحراسة
إسرائيلية ،ق��رب معبر بيت ح��ان��ون«/إي��رز» ،مشيرًا إلى
أن بناء هذا املشفى يثير التساؤل ،كيف تحولت أميركا
ُ
وإسرائيل إل��ى جمعية خيرية في غ��زة ،في حني تعاقب
ال�ش�ع��ب الفلسطيني اق�ت�ص��ادي��ًا وإن �س��ان �ي��ًا ،وم ��ا الثمن
ال �س �ي��اس��ي ال� ��ذي س �ت��دف �ع��ه «ح � �م ��اس»؟ ب ��دوره ��ا ،أك ��دت
عضوة املكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقة
رف��ض الجبهة إلقامة «املشفى األميركي» .لكن وبخالف
«فتح» والجبهة الشعبية ،داف��ع عضو املكتب السياسي
لحماس خليل الحية عن بناء املشفى ،وق��ال إن الحاجة

بمساعدة عُ مان ..والكويت مستعدة الستضافة التوقيع

وقف الصواريخ

تشييع الشاب الفلسطيني فهد األسطل في خان يونس بعد استشهاده قرب السياج الحدودي مع إسرائيل | أ ف ب

الطيران اإلسرائيلي يقصف
موقعا ً لـ«القسام»
الطبية في غزة دفعت حركته إلى القبول بإقامته من قبل
جمعية خيرية أميركية ،معتبرًا أن املشفى إحدى نتائج
مسيرات العودة وكسر الحصار.
وف��ي س�ي��اق متصل ،كشفت صحيفة ي��دي�ع��وت أح��رون��وت

ع��ن أن وس �ط��اء ب�ي�ن إس��رائ �ي��ل و«ح� �م ��اس» ي�ع�م�ل��ون على
بلورة خطة اقتصادية من شأنها تحسني أوضاع القطاع،
وأن ه��ذه ال�خ�ط��ة ستنفذ ب��ال �ت��وازي م��ع م�س��اع��ي التوصل
التفاق تهدئة طويل األمد ،وأن الخطة تتضمن بناء خمسة
مشاريع كبرى «ث�لاث مناطق صناعية ،اثنتان بمساحة
 2000دون ��م ل�ك��ل م�ن�ه�م��ا ،وال�ث��ال�ث��ة ب�م�س��اح��ة  1500دون��م،
وس�ت�ق��ام على ط��ول ال �ح��دود داخ��ل املستوطنات املحيطة
بقطاع غ��زة .وستوفر ف��رص عمل آلالف ال�غ��زي�ين» .وأك��دت
«يديعوت» أن قادة جيش االحتالل اإلسرائيلي وافقوا على
الخطة ،ألن ارت�ف��اع مستوى املعيشة سيقلص م��ن دواف��ع
تنفيذ عمليات عسكرية.

ول�ف��ت إل��ى ان الوثيقة ستشمل أيضًا
«وق��ف الحوثيني إط�ل�اق أي ص��واري��خ
ع �ل��ى ال �س �ع��ودي��ة ،ووق ��ف أي ه�ج�م��ات
ض� ��د امل �م �ل �ك��ة أو أي دول� � ��ة ال �ع��رب �ي��ة،
وال �ت��زام �ه��م ب��ذل��ك ،إض��اف��ة إل��ى وقفهم
االتصال بإيران أو الحصول علي دعم
لوجستيي أوعسكري منها ،وفي حال
اس� �ت� �م ��راره ��م ب ��ذل ��ك ف �س �ي �ج��ري ف��رض
عقوبات دولية على قيادييهم» .وتابع
املصدر :ان «أميركا ستلزم الحوثيني
ب � �ت� ��رك ال� � �س �ل��اح ن� �ه ��ائ� �ي ��ا ووق� � � ��ف أي
تصعيد ،وفك الحصار عن املحافظات
اليمنية املختلفة».

حكومة وحدة
وأك� �م ��ل امل � �ص� ��در« :ال ��وث� �ي� �ق ��ة ت�ت�ض�م��ن
إن �ش��اء ح �ك��وم��ة وح ��دة وط �ن �ي��ة يمنية

بنود إضافية في وثيقة
السعودية واإلمارات
لحفظ اليمن ووقف
انتشار «القاعدة»
الخطوة األولى
لتنفيذ االتفاق بداية
العام المقبل ..وإعادة
اإلعمار بعد ذلك
االتفاق يشمل
قطع العالقة مع إيران
ووقف الهجمات
ضد الدول العربية
من الشروط
نزع سالح الحوثيين
وتمثيلهم بـ%25
في حكومة وحدة

ت� �ض ��م أط� � �ي � ��اف امل� �ج� �ت� �م ��ع ،وي� �ش� �ت ��رك
ال�ح��وث�ي��ون فيها بنسبة ال ت��زي��د على
 25ف��ي امل �ئ��ة ،وأن ت�ع�م��ل ت �ح��ت مظلة
الدولة اليمنية ،وأن يكون هناك تبادل
لألسرى واملختطفني بشكل تدريجي،
م� ��ع إن � �ج� ��از دس � �ت� ��ور ج� ��دي� ��د ،وإق ��ام ��ة
انتخابات رئاسية».

ترك إيران
وخ �ت��م امل� �ص ��در« :ل �ك��ن ك ��ل ذل� ��ك ي�ك��ون
ب� �ع ��د ت ��رت� �ي ��ب األوض� � � � ��اع وال� �ص� �ف ��وف
وم ��ؤس� �س ��ات ال� ��دول� ��ة ،وإع � � ��ادة إع �م��ار
اليمن ت�ك��ون بعد ال��وص��ول ال��ى اتفاق
ن � �ه ��ائ ��ي» ،م �ض �ي �ف��ًا« :س� �ت� �ك ��ون ه �ن��اك
اج �ت �م��اع��ات س �ع��ودي��ة وإم ��ارات� �ي ��ة م��ع
قيادات حوثية ،برعاية أميركية ،ولكن
ذلك لن يحدث إال بعد تنفيذ الحوثيني
ع��ددًا م��ن االش�ت��راط��ات التي وضعتها
أميركا ،وتحديدا وقف التحريض من
ايران ضد دول الخليج».

منفذ اعتداء جسر لندن سجين سابق معروف للسلطات

بريطانيا تراجع شروطها على مدانين سابقين باإلرهاب
¶ عثمان خان ..باكستاني شارك في مخطط لتفجير بورصة لندن عام 2010
كشفت ح��ادث��ة الطعن اإلره��اب�ي��ة على جسر لندن،
ال� �ت ��ي ح �ص �ل��ت ال �ج �م �ع ��ة ،ع� ��ن ث � �غ� ��رات ك �ب �ي ��رة ف��ي
ال �ق��وان�ين امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�م�ح��ارب��ة اإلره� ��اب ف��ي أوروب� ��ا،
تسمح ملتطرفني مدانني باإلرهاب بتنفيذ هجمات
جديدة .وأمس ،قال وزير الدولة البريطاني للشؤون
ال��داخ �ل �ي��ة ب ��ران ��دن ل ��وي ��س ،إن ال �ش��رط��ة س �ت��راج��ع
الشروط الجاري تطبيقها على مدانني سابقني تم
اإلفراج عنهم ،مثل منفذ هجوم لندن ،بعد أن أكدت
السلطات أن��ه سبقت إدان�ت��ه بتهم إره��اب�ي��ة وأطلق
س ��راح ��ه م ��ن ال �س �ج��ن ال �ع ��ام امل ��اض ��ي .وق� ��ال ل��وي��س
ل��رادي��و «ب��ي.ب��ي.س��ي»« :ه�ن��اك ش��روط ت�ف��رض على
األشخاص في هذه الحالة .وتلك الشروط من األمور
التي ستراجعها الشرطة في إطار ذلك التحقيق».
وك ��ان ��ت ال �ش��رط��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة أف ��رج ��ت ،أم� ��س ،عن
ص��ورة واس��م منفذ الهجوم على جسر لندن ،الذي
ً
أسفر عن قتل شخصني (ام��رأة ورج�ل�ا) ،وج��رح 12
آخرين .وقالت إن عثمان خ��ان ،البالغ  28سنة ،هو
منفذ العملية.
ومما ظهر عن خان في وسائل اإلعالم البريطانية أن
حكمًا صدر في  2012بسجنه  8سنوات ،وتم اإلفراج
ع�ن��ه ف��ي  ،2018م�ش��روط��ًا ب��وض��ع س ��وار إل�ك�ت��رون��ي
بقدمه ملراقبة تحركاته ،إال أنه من غير املعروف بعد
كيف تمكن م��ن امل�ض��ي إل��ى منطقة «ل�ن��دن ب��ري��دج»

والقيام بعمليته قبل أن تقتله الشرطة برصاصتني،
ب �ع��د أن ن �ج��ح م ��واط� �ن ��ون ب �ت �ج��ري��ده م ��ن س�ك�ي�ن��ه
وتقييده.
ق��ائ��د ش��رط��ة م�ك��اف�ح��ة اإلره� ��اب ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا نيل
باسو قال إن عثمان «معروف منذ  2012للسلطات،
ُ
وأدين بارتكاب جرائم إرهابية وأفرج عنه بشروط
وب ��وض ��وح« ،الف �ت��ًا إل ��ى أن إح� ��دى ن �ق��اط التحقيق
الرئيسية اآلن هي تحديد كيف تمكن من تنفيذ هذا
الهجوم وما إذا كان له شركاء.
وأم � ��س ق� ��ام ع �ن��اص��ر م ��ن ش ��رط ��ة س �ك��وت�ل�ان��دي��ارد
ب �ت �ف �ت �ي��ش م� �ق ��ر س� �ك ��ن ع� �ث� �م ��ان خ� � ��ان ف � ��ي م �ن �ط �ق��ة
ستافوردشاير غربي إنكلترا ،لكنها لم تفصح عن
املزيد .وخان باكستاني الجنسية ،وتمت إدانته في
 2012بالسجن  8س�ن��وات ملشاركته م��ع آخ��ري��ن في
مخطط لتفجير «مبنى سوق لندن لألوراق املالية»
ع ��ام  ،2010إض��اف��ة إل ��ى أن ��ه ش� ��ارك ف��ي التخطيط
إلن �ش ��اء م�ع�س�ك��ر ت ��دري ��ب ف ��ي ك�ش�م�ي��ر «ع �ل��ى أرض
تملكها عائلته هناك».

امل ��ال ب��ال�ع��اص�م��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،ال ��ذي ش�ه��د هجومًا
داميًا ارتكبه متطرفون قبل عامني.
ب� � ��دوره ،ق ��ال رئ �ي��س ال � � ��وزراء ال �ب��ري �ط��ان��ي ب��وري��س
جونسون ،الذي اضطر إلى إلغاء حملته االنتخابية
ليركز على اإلج ��راءات التي يمكن أن يتم اتخاذها
بشأن ح��ادث الهجوم اإلره��اب��ي ،إن من املهم فرض
تطبيق األح �ك��ام امل��رت�ب�ط��ة ب ��اإلره ��اب .وأض ��اف أن��ه
م��ن الخطأ ال�س�م��اح ملجرمني يتسمون بالخطورة
والعنف ال�خ��روج من السجن مبكرًا وم��ن املهم جدًا
التخلي عن هذا التقليد وأن نفرض تطبيق األحكام
ال �ت��ي ت�ت�ن��اس��ب م��ع امل �ج��رم�ين ال �خ �ط��ري��ن ،ال سيما
ً
اإلرهابيني .وأض��اف أن��ه «تجادل طويال» بأنه كان
«م��ن ال�خ�ط��أ ال�س�م��اح مل�ج��رم�ين خ�ط�ي��ري��ن وعنيفني
بالخروج من السجن مبكرًا».
وك� ��ان ج��ون �س��ون وص ��ف ف ��رق ال� �ط ��وارئ وال �ش��رط��ة
وامل��ارة ال��ذي��ن واج�ه��وا الطاعن على الجسر ،بأنهم
«أف �ض��ل م��ا ت�م�ل�ك��ه ب��ري�ط��ان�ي��ا ( )..وه ��ذه ال �ب�ل�اد لن
تجنب ولن تتفرق ولن تخاف من هذه الهجمات».

حزام ناسف زائف

ركلة في الرأس

وك � ��ان ع �ث �م��ان ي ��رت ��دي س �ت��رة ن��اس �ف��ة زائ� �ف ��ة ،وب ��دأ
هجومه العشوائي مستهدفًا أشخاصًا ف��ي مبنى
فيشرمونغرز ه��ول ق��رب جسر ل�ن��دن ف��ي قلب حي

عثمان خان منفذ عملية الطعن على جسر لندن
الجمعة | ا ف ب

وقال ستيفي هورست ،وهو مرشد سياحي ،وأحد
الذين تصدوا للمهاجم لصحيفة ديلي تليغراف إنه
ركله في رأس��ه ليجبره على إلقاء السكني .وأضاف

ً
«ق�ف��زت ورك�ل�ت��ه ف��ي رأس��ه وك��ان ي�ص��رخ ق��ائ�لا :تنح
ع �ن��ي» .وق� ��ال رئ �ي��س ب �ل��دي��ة ل �ن��دن ص� ��ادق خ ��ان إن
م��واط�ن��ي ل�ن��دن ال�ع��ادي�ين أظ �ه��روا «ب�ط��ول��ة مبهرة»
في نزع سالح املهاجم على الرغم من حيازته قنبلة
كانوا ال يعرفون أنها مزيفة.

ترامب يراقب
وفي واشنطن ،قال املتحدث باسم البيت األبيض
ّ
إن��ه ت��م إي�ج��از ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي دون��ال��د ترامب
ّ
حول االعتداء وإنه يراقب الوضع .ومن املقرر أن
ي��زور ترامب لندن الثالثاء واألرب�ع��اء ،للمشاركة
في قمة لحلف شمال األطلسي قبل أيام من موعد
ان�ت�خ��اب��ات ح��اس�م��ة لبريكست ووس ��ط فضيحة
ّ
تهز العائلة املالكة .وال ّ
يفوت ترامب فرصة إلبداء
رأي��ه بالحياة السياسية البريطانية وبريكست،
الذي ّ
يعد أحد أبرز مؤيديه ،وسيكون له ما يقوله
خ�ل�ال ال ��زي ��ارة ،إذ وب�ح�س��ب ري �ت �ش��ارد وي�ت�م��ان،
أستاذ العلوم السياسية في جامعة كينت «لدى
ترامب قدرة هائلة على إثارة ما هو غير متوقع».
ف��ي وق��ت رأت صحيفة ال�ت��اي�م��ز أن��ه م��ن الحكمة
أن يمتنع ت��رام��ب ع��ن ت�ق��دي��م أي نصيحة بشأن
االن�ت�خ��اب��ات ال�ع��ام��ة ف��ي ال �ب�لاد ،وأن س�ك��وت��ه في
هذه الحالة سيكون من ذهب( .وكاالت)
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أزمات متالحقة ..والواقع االقتصادي يزداد تعقيداً

لبنان :مخاوف من انهيار كل القطاعات
يكفي ّ
لسد حاجات السوق ،وسيصبح البنزين مثل املازوت
ّ
يجري ت��وزي��ع قسم منه م��ن ِقبل ال��دول��ة ،ف��ي ح�ين أن بقية
الكمية توزعها شركات النفط.
ال�ش�ع��ب ال�ث��ائ��ر رب��ح م�ع��رك��ة أخ ��رى م�ن��ذ ان �ط�لاق انتفاضة
 17تشرين ،حيث ق��ررت وزارة الطاقة اس�ت�ي��راد املشتقات
النفطية م��ن ال �خ��ارج م��ن دون وس�ي��ط وال ع �م��والت ،وذل��ك
عقب تعليق أص�ح��اب محطات ال��وق��ود إض��راب�ه��م املفتوح
ليل الجمعة بعدما أش�ع�ل��وا ال�ش��ارع بحجب البنزين عن
اللبنانيني منذ يومني.
وليس بعيدًا ،وبعد الحملة التي طالته واتهمته باملسؤولية
ع��ن إض� ��راب م�ح�ط��ات ال��وق��ود ل�ك��ون��ه يمتلك ح�ص�ص��ًا في
ش��رك��ات ت�س�ت��ورد ال�ن�ف��ط ،ات �ه��م رئ �ي��س «ال �ح��زب التقدمي
االشتراكي» وليد جنبالط عبر «تويتر» من أسماهم بعمالء
سوريا بالتنافس في التحريض ومن مواقع مختلفة حول
مسؤوليته في أزمة املحروقات ،موضحًا أنه ال يملك محطة
بنزين في كل لبنان وأنه سيلجأ إلى القضاء.

بيروت -أنديرا مطر
ال��واق��ع اللبناني ال��ى م��زي��د م��ن التعقيد ع�ل��ى وق��ع أزم��ات
متالحقة ومتداخلة .يضيق الخناق ،اقتصاديًا ،أكثر فأكثر
على املواطن مع ارتفاع هائل في أسعار السلع الغذائية،
وم��ال�ي��ا ،ي��رزح اللبنانيون تحت إج ��راءات امل�ص��ارف التي
ت�ض�ي��ق ع�ل��ى ودائ �ع �ه��م ف�ي�م��ا ت� ��راوح س�ع��ر ص ��رف ال ��دوالر
أمس بني  1900و 2050ليرة ،ناهيك عن األزم��ات الصحية
وال�ت��رب��وي��ة ال�ت��ي ت�ل��وح ف��ي األف ��ق ،وس��ط ع�ج��ز ال��دول��ة عن
إيجاد مخارج فعلية ألي من هذه األزمات.

َّ
مقررات اجتماع بعبدا

وس � ��ط ه � ��ذه األزم� � � � ��ات امل �ت �ش �ع �ب��ة ات �ج �ه ��ت األن� � �ظ � ��ار إل ��ى
اجتماع بعبدا امل��ال��ي ال��ذي عقد الجمعة ،وال��ذي ض��م الى
الرئيس ميشال ع��ون ع��دد من ال��وزراء وشخصيات مالية
واق �ت �ص��ادي��ة ،وم �ث��ل ال��رئ �ي��س س�ع��د ال �ح��ري��ري م�س�ت�ش��اره
نديم املال ،وهدف االجتماع للخروج بقرارات توقف النزف
الحاصل وتطمئن اللبنانيني القلقني على غدهم.
وبانتظار صدور مقررات االجتماع عبر تعاميم يصدرها
مصرف لبنان ابتداء من مطلع األسبوع الحالي ،اجمعت
مصادر املجتمعني بأن القرارات التي تم التوافق عليها من
شأنها تخفيف الضغط االقتصادي على املواطنني وتعزيز
الثقة بالنظام االقتصادي واملصرفي املعتمد في لبنان.
وع �ل��م ان ��ه م��ن ب�ي�ن ال� �ق ��رارات امل �ت �خ��ذة ،ال�ع�م��ل ع�ل��ى خفض
معدالت الفوائد الدائنة واملدينة بما يوازي  50في املئة ،ما
ينعكس ايجابيا على ال��دورة االقتصادية ويخفف الكلفة
على املقترضني امل��دي�ن�ين ،كما يخفض الكلفة على الدين
ال �ع��ام .وس ��وف ي�ض��ع ح��اك��م م�ص��رف ل�ب�ن��ان اآلل �ي��ة ال�لازم��ة
ل �ه��ذه ال�ت�خ�ف�ي�ض��ات م��ع ض��واب��ط ل�ل�ه��وام��ش ب�ي�ن ال�ف��وائ��د
الدائنة واملدينة.
وم ��ن ال� �ق ��رارات أي �ض��ًا ال�ع�م��ل ع�ل��ى اص� ��دار ق��ان��ون يقضي
ب��زي��ادة قيمة ض�م��ان ال��ودائ��ع م��ن  5م�لاي�ين ل�ي��رة لبنانية
ال��ى  75مليون ليرة لبنانية لكل ودي�ع��ة لتمكني مؤسسة
ضمان الودائع من القيام بدورها عند الضرورة .كذلك تقرر
التشدد ف��ي تطبيق تعميم مصرف لبنان ل��زي��ادة رسملة
امل �ص��ارف ب�م�ل�ي��اري دوالر ق�ب��ل ن�ه��اي��ة ال �ع��ام وب�م�ل�ي��اري��ن
آخرين في النصف األول من عام .2020
واعتبر رئيس لجنة الرقابة على امل�ص��ارف سمير حمود
الذي شارك في االجتماع ان الودائع لن ُت ّ
مس وليس هناك
من ّ
توجه إلى أي انتقاص أو اقتطاع منها.
لكن مصادر اقتصادية رأت ان اجتماع بعبدا املالي بقي
م��ن دون ن�ت��ائ��ج ع�م�ل�ي��ة ،ت�ع�ي��د ال�ث�ق��ة ل�ل�أس ��واق ،وتخفف
م��ن ع��بء األزم� ��ات امل�ع�ي�ش�ي��ة .وت�خ��وف��ت ه��ذه امل �ص��ادر من
سيناريو م��رس��وم النهيار ف��ي ك��ل القطاعات ،ولكن تحت
السيطرة اللحاق األذى وزع��زع��ة االس�ت�ق��رار ،وإب�ق��اء القلق
ّ
سيد املوقف ،بانتظار ترتيبات التموضعات الجديدة في

وأصحاب األفران
وف��ي ج��ان��ب معيشي ح�ي��وي آخ ��ر ،ال�ت�ق��ى وزي ��ر االق�ت�ص��اد
وال�ت�ج��ارة ف��ي ح�ك��وم��ة ت�ص��ري��ف األع �م��ال م�ن�ص��ور بطيش
وف� �دًا م��ن أص �ح��اب األف� ��ران ال��ذي��ن ع��رض��وا ل��ه ال�ص�ع��وب��ات
واألع�ب��اء التي أضيفت إل��ى كاهلهم ج��راء ارت�ف��اع األسعار
ووجود سوق موازية للدوالر .وأبدى بطيش كل االهتمام
ب�م�ط��ال�ب�ه��م ،وات �ف��ق م�ع�ه��م ع�ل��ى إي �ج��اد آل �ي��ات ت�ح�ف��ظ لهم
ح�ق��وق�ه��م وت�ح�م��ي امل��واط��ن ال�ل�ب�ن��ان��ي ف��ي ل�ق�م��ة ع�ي�ش��ه فال
ّ
ُت ّ
إضافية ،خصوصًا في سعر ربطة الخبز.
حمله أكالفًا

املعلمون إلى اإلضراب
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صراعات املنطقة والتوازنات اللبنانية.

أزمات متالحقة

ً
وم ��ع اش� �ت ��داد األزم � ��ة االق �ت �ص��ادي��ة ي�ض�ي��ق ال �خ �ن��اق أك�ث��ر
فأكثر على املواطنني ،بدءًا من أزمة املحروقات التي تدفع
ب��أص �ح��اب امل �ح �ط��ات ال ��ى اإلض � ��راب س��اع��ة ي� �ش ��اؤون ،ال��ى
القطاع الطبي مع اقتراب مخزون املستلزمات الطبية من
ً
النفاد ،وص��وال الى القطاع التربوي املهدد بتعطيل العام
ال��دراس��ي بسبب توجه املعلمني في امل��دارس الخاصة إلى
اإلضراب املفتوح.
أزمة املحروقات املتمادية قد تكون في طريقها الى الحل من
دون ان تحل أزم��ة ال��دوالر بانتظار ترجمة فعلية ملقررات
اج�ت�م��اع ب�ع�ب��دا االق �ت �ص��ادي .ع�ل�م��ا ب ��ان إض� ��راب أص�ح��اب
امل �ح �ط��ات ي ��وم ال�ج �م �ع��ة ال �ف��ائ��ت ت�س�ب��ب ف ��ي ش ��ل ال�ح��رك��ة
االق�ت�ص��ادي��ة شبه املتوقفة ف��ي األس ��اس ،وع�ط��ل ع��ددا من
ّ
األشغال بسبب تعذر وصول املواطنني الباحثني عن لقمة
عيش إلى أماكن عملهم.

بعد إضراب محطات الوقود..
األفران ترفع الصوت
معلمو المدارس الخاصة
يتجهون إلى اإلضراب بعد
االستقطاع من رواتبهم
اجتماع بعبدا المالي :تخفيض
معدالت الفوائد ..وزيادة
رسملة المصارف

وأم ��س ،أعلنت وزي ��رة ال�ط��اق��ة ن��دى بستاني ع��ن ات�ف��اق تم
التوصل إليه ويقضي بتقاسم أعباء سعر صرف ال��دوالر
مقابل الليرة اللبنانية ب�ين أص�ح��اب املحطات وامل��وزع�ين
م��ن دون أع�ب��اء إضافية على امل��واط��ن .ولفتت ال��ى أن فتح
ال�ع��روض سيبدأ غ��دا االث�ن�ين ،االم��ر ال��ذي سيتيح للدولة
استيراد  10في املئة من السوق املحلية ،وبيعها بالليرة
اللبنانية فقط.
ّ
ّ
وأوض �ح��ت ب�س�ت��ان��ي أن «اإلض � ��راب وك ��ل م�ش��اك��ل ال�ق�ط��اع
أتت بسبب ّ
آلية وضعها مصرف لبنان من دون التنسيق
ّ
معنا ،وه��ي بالفعل تشكل أع�ب��اء إض��اف�ي��ة على ال�ق�ط��اع»،
ّ
واستغربت الوزيرة كيف أن «مصرف لبنان» يعامل وزارة
ال�ط��اق��ة وامل �ي��اه كما يعامل ال�ش��رك��ات ال�خ��اص��ة امل�س�ت��وردة
للنفط ،لناحية فتح االعتمادات.
في املقابل ،يبدي عدد من الخبراء في قطاع املحروقات عقم
الرهان على ب��دء وزارة الطاقة استيراد البنزين ،مؤكدين
ً
أن ه��ذه الخطوة لن تحل املشكلة .أوال ،ألن ب��دء االستيراد
الفعلي سيستغرق نحو الشهر .وثانيا ،ألن االستيراد لن

وأط�ل��ت أزم��ة ج��دي��دة ت�ه��دد بتعطيل ال�ع��ام ال��دراس��ي ،بعد
ت��وج��ه ع ��دد م ��ن امل �ع �ل �م�ين إل ��ى اإلض� � ��راب امل �ف �ت��وح بسبب
تخفيض إدارات املدارس الخاصة  50في املئة من رواتبهم
متذرعة بعدم دفع األهل لألقساط ،وهو األمر الذي ينفيه
املعلمون ،خصوصًا أن القسط الثاني املتوجب لم يستحق
بعد ،ناهيك عن وجود أزمة السيولة بسبب تمنع املصارف
ع��ن دف��ع األم� ��وال ل�ل�م��ؤس�س��ات واألف � ��راد ،وت�ح��دي��د سقوف
متدنية على السحوبات ،ما حال دون تمكن بعض األهالي
من تسديد القسط األول .وفي هذا السياق تحدثت مجموعة
«نقابيات ونقابيون ب�لا قيود ف��ي امل��دارس الخاصة» عن
ت�ه��دي��دات بالطرد واالستغناء ع��ن ال�خ��دم��ات ،ت�ع� ّ�رض لها
بعض املعلمني الذين اعترضوا على نصف ال��رات��ب ،نظرًا
لرزمة االستحقاقات وااللتزامات التي تنتظرهم في نهاية
ال�ش�ه��ر .وق��ال��ت املجموعة إن�ه��ا ستصدر بيانًا تضعه في
عهدة ال��رأي العام واملعلمني تدعوهم فيه إل��ى رف��ض مثل
ّ
ه��ذه ال �ق��رارات ال�ج��ائ��رة وات �خ��اذ خ�ط��وات جريئة يحتمها
هذا الظرف االستثنائي ،ومنها إع�لان اإلض��راب في اليوم
ً
الثاني الستحقاق الراتب في حال عدم تقاضيه كامال.

حزب الله يتمسك بالحريري :نوافذ إيجابية حكومياً

أمهات على محور «الرينغ» :ال للحرب
بيروت -سبقلا
 45ي ��وم ��ا م� ��رت ع �ل��ى ان �ت �ف��اض��ة ال �ش �ع��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي
ض��د ال�ف�س��اد احتجاجا على االوض ��اع االقتصادية
واالنهيار املالي للدولة ،وفي وقت لم تسجل السلطة
اي مسعى ج��دي للخروج من االزم��ة ،سيطر الهدوء
ع�ل��ى ح ��ال م�ع�ظ��م ال �ط��رق��ات ك�م��ا ع ��ادت ال�ح��رك��ة ال��ى
طبيعتها ف��ي م�خ�ت�ل��ف امل �ن��اط��ق وف�ت�ح��ت امل �ص��ارف
اب��واب �ه��ا ك��امل �ع �ت��اد ،ف��ي ح�ي�ن ان �ت �ق��ل ال� �ح ��راك امل��دن��ي
ل�ت�ث�ب�ي��ت ال �س �ل��م األه �ل ��ي ال� ��ذي ك� ��ادت ق ��وى ال�س�ل�ط��ة
املتضررة من الثورة هدمه فوق رؤوس الجميع من
خالل مشاهد الصدام على محاور الحرب السابقة.
فبعد وقفة ام�ه��ات عينة الرمانة والشياح االرب�ع��اء
املاضي ،تكرر املشهد الرائع بمعانيه الوطنية مجددًا
ام��س ب�ع�ن��وان «ال�ج��ار قبل ال ��دار» ،فتجمعت أمهات
منطقتي الخندق الغميق وال�ت�ب��اري��س على تقاطع
ّ
برج الغزال  -الرينغ ،إلرسال صرخة رمزية تؤكد أن
الوطن للجميع والفقر ال ّ
يميز بني مسلم ومسيحي،
راف�ع��ات ش�ع��ارات ع� ّ�دة منها «الفقر على الكل شلنا
ُ
ّ
التحرك الوطني
الطائفية لبنان بحبك» ،ول��م يخل
من تقديم ال��ورود البيضاء رم�زًا للسالم .وذل��ك بعد
ّ
ع� ��دة ح� � ��وادث م �ت ��وت ��رة ش �ه��ده��ا ج �س��ر ال��ري �ن��غ بني
املتظاهرين وعناصر تابعة لحزب اهلل وحركة أمل
الذين اعتدوا على املتظاهرين ورفعوا هتاف «شيعة
شيعة».
ام��ا في املشهد السياسي ،فقد سيطر الجمود على
ضفة التكليف والتأليف الحكومي وموعد انطالق
االس �ت �ش��ارات النيابية امل�ل��زم��ة ،ففي ب�ع�ب��دا ،ال تكاد
دوائ� ��ر ال�ق�ص��ر ال�ج�م�ه��وري ت ��وزع خ �ب��را ع��ن تحديد
موعد الط�لاق االس�ت�ش��ارات حتى يتم الحاقه بآخر
عن تأجيلها ريثما تذلل بعض العقد وتنضج طبخة
التأليف .مصادر وزاري��ة مواكبة لعملية املشاورات
باتت على قناعة ان االزم��ة الحكومية ق��د تستغرق
وقتا طويال نظرا لتعارض وجهات النظر حول شكل
ال�ح�ك��وم��ة ب�ين امل��رج�ع�ي��ات املعنية ب��ال�ت��أل�ي��ف .ورغ��م
التداول ببعض األسماء كمرشحني لترؤس الحكومة
غير ان فريق الرئيس عون ،ومعه الثنائي الشيعي،
ال ي��زال مصرا على ال�ح��ري��ري أو م��ن ينتدبه تفاديا
للذهاب نحو حكومة من ل��ون واح��د ستكون مكبلة
محليا ودوليا ،ولن يكون باستطاعتها تقديم خطة
انقاذية بل ستسرع االنهيار.

حزب اهلل وأمل
وفي وقت غابت الحركة السياسية في العلنُ ،سجل
موقف لحزب اهلل ج��دد فيه تمسكه بتسمية رئيس
حكومة تصريف االعمال سعد الحريري ،وقال وزير
ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس ال �ن��واب م�ح�م��ود ق�م��اط��ي ان
ُ
ه�ن��اك ن��واف��ذ اي�ج��اب�ي��ة ل�ل�ح��ل ق��د ف�ت�ح��ت م��ع وص��ول
ال��رس��ال��ة ال��دول�ي��ة ال��ى مختلف األف��رق��اء السياسيني
وال�ت��ي تجمع اك�ث��ر م��ن ط��رف دول ��ي ،وش��دد على أن

إطالق ناشطة

ُ
في سياق االنتفاضة الشعبية املتواصلة ،أطلقت الناشطة
دان��ا ح�م��ود ،بعد توقيفها الجمعة إث��ر إش�ك��ال م��ع القوى
األمنية .وأكدت حمود ،بعد إطالقها ،أنها وقعت على تعهد
باحترام القوى األمنية ،قائلة« :من يمد يده علي سأرد عليه
ولست نادمة عما حصل» .وشددت على أنها لم تعتد على
أحد وأنها ستدافع عن نفسها.

مسيرة امهات من التباريز إلى الخندق الغميق رفضا للحرب | تصوير نبيل اسماعيل

زكي :العرب لن يتركوا لبنان
ومساعدته تجري على قدر
استعداده للتجاوب
قائد الجيش يجول على
الرؤساء ..رسائل إلى َمن
يعنيهم األمر
العرض الحكومي األخير24 ..
وزيراً  6منهم لألحزاب من
دون حقائب
قرار رئيس الجمهورية يأخذه الرئيس ميشال عون،
موضحًا أن قرار تأجيل االستشارات منطقي وحكيم
م��ن أج ��ل ت �ف��ادي امل �ش��اك��ل .وأك� ��د ق �م��اط��ي أن ه�ن��اك

تهديدات دولية على أي حكومة من لون واحد ،ولذلك
ال يريدون الذهاب بالبلد ال��ى اي مخاطر ،قائال «ال
ننكر ان وجود الحريري أو من يختاره يساعد لبنان
ً
ألنه سيكون مقبوال على الصعيد ال��دول��ي» ،مشددا
على التمسك بالحريري لرئاسة الحكومة ملا يمثله
على الساحة السنية.
ّ
وحمل قماطي ،مسؤولية تفاقم األوضاع االقتصادية
ال � � ��ى االم � �ي ��رك � �ي �ي�ن ال � ��ذي � ��ن ي � �ف� ��رض� ��ون ال� �ع� �ق ��وب ��ات،
و«يمارسون إرهابا اقتصاديا من خالل املصارف».
م��واق��ف ن ��واب ح��زب اهلل لجهة ال�ت�م�س��ك ب��ال�ح��ري��ري
ورفض تشكيل حكومة مواجهة تقاطعت مع مواقف
نواب حركة امل ،وفي هذا السياق أشار النائب علي
بزي الى أن حكومة من لون واحد لن تحصل ،وهي
غير مطروحة أص�لا ،الفتا الى عدم التوجه الى هذا
الخيار« ،حتى لو كنا نملك األكثرية ألننا نريد من
ّ
إنقاذية».
الجميع ان يشترك في حكومة
ّ
ول� �ف ��ت ب � ��زي ال � ��ى أن ال� �ع ��رض األخ� �ي ��ر ال� � ��ذي ت �ل��ق��اه
الحريري من الثنائي الشيعي ك��ان تشكيل حكومة
من  24وزيرًا 6 ،منهم لألحزاب الكبرى (الستة حركة
أم ��ل ،ح��زب اهلل ،ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ت�ي��ار املستقبل،
الحزب التقدمي االشتراكي ،والتيار الوطني الحر)
و 18وزيرًا من االختصاصيني ،على ان يكون الوزراء
الستة وزراء دول��ة ب�لا ح�ق��ائ��ب ،لكن ال�ع��رض ُرف��ض
بسبب إص��رار الحريري على حكومة خالية من ّ
أي

ّ
تمثيل سياسي ،علما أن هذا األمر يعني الخروج عن
سياق النظام البرملاني الديموقراطي ،بحسب بزي.

رسائل قائد الجيش
اس �ت �ع �ص ��اء األوض � � � ��اع ال �ح �ك��وم �ي��ة وال �خ �ش �ي ��ة م��ن
انعكاسها على األوضاع األمنية دفع بقائد الجيش
العماد جوزيف ع��ون للقاء ع��دد من ال�ق�ي��ادات .وهو
ال �ت �ق��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� �ن ��واب ن�ب�ي��ه ب ��ري ورئ �ي��س
حكومة تصريف االعمال سعد الحريري اضافة الى
ح��اك��م م�ص��رف لبنان ري��اض س�لام��ة .وذل��ك اليصال
ج�م�ل��ة رس��ائ��ل ال ��ى َم ��ن يعنيهم االم� ��ر ،رس��ائ��ل ذات
أبعاد سياسية – أمنية ومالية أيضا وف��ق مصادر
سياسية.

دانا حمود بعد اطالقها امس

شموع من بيروت لبغداد
أض��اء لبنانيون اليوم شموعًا أم��ام السفارة العراقية في
ب �ي��روت ،تضامنًا م��ع آالم ال�ش�ع��ب ال�ع��راق��ي وث��ورت��ه ض� ّ�د
ُ
الفساد والظلم في وطنه .ورفعوا الفتات كتب عليها« :من
بغداد لبيروت ثورة وحدة ما بتموت».

زكي :لبنان لن ُيترك وحيدًا

َّ
ع��رب �ي��ا ،أك� ��د األم �ي�ن ال �ع��ام امل �س��اع��د ل�ج��ام�ع��ة ال ��دول
ال �ع ��رب �ي ��ة ح� �س ��ام زك� � ��ي ،أن «ل� �ب� �ن ��ان ي �م ��ر ب �م��رح �ل��ة
مفصلية» ،متمنيًا أن تكون نحو األفضل وأن تسبق
الخطوة السياسة الخطوة االقتصادية نحو الحل.
وقال زكي ان «لبنان لن ُيترك وحيدًا ومساعدته تتم
على قدر استعداده للتجاوب» ،كاشفًا أن «الصناديق
العربية مستعدة للمساعدة ولكن ينبغي أن تكون
هناك حكومة مسؤولة» ،فيما لفت إل��ى أن «تشكيل
الحكومة أساس في كل هذا املسعى».

جانب من الوقفة التضامنية امام السفارة العراقية
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كبوة
خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم من نظيره
العماني بهدفين من ركلتي جزاء مقابل
هدف ،في اللقاء الذي جمعهما امس على
استاد عبدالله بن خليفة ضمن افتتاح الجولة
الثانية بالمجموعة الثانية بكأس الخليج الرابعة
والعشرين (خليجي.)24
وبخسارته يتجمد رصيد االزرق عند  3نقاط ،فيما
رفع المنتخب العماني رصيده الى  4نقاط،
ويتحدد الترتيب النهائي للمجموعة عقب نهاية
مباراة السعودية والبحرين في ختام الجولة.
المقاتل بدر المطوع محاصراً من قبل العبي عمان | أف ب

الدوحة ــــ عمر بركات
تقدم املنتخب العماني بهدفني ج��اءا من ركلتي
ج� ��زاء ف ��ي ال��دق�ي�ق�ت�ين  16و 31ع �ب��ر ع�ب��دال�ع��زي��ز
املقبالي ،قبل ان يقلص يوسف ناصر الفارق الى
هدف بإحراز الهدف االول ملنتخبنا في الدقيقة
 79من زمن اللقاء.
وغ��اب األزرق عن ادائ��ه املتوقع في بداية اللقاء،
وذل� ��ك ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن اع �ت �م��اد امل � ��درب ال��وط�ن��ي
ث��ام��ر ع�ن��اد ع�ل��ى ن�ف��س تشكيلة ال �ب��داي��ة تقريبا
في اللقاء االول امام السعودية ،اال ان الهولندي
اروي� ��ن ك��وم��ان ،م ��درب ع �م��ان ،ع�م��د ال ��ى تشكيل
الضغط املبكر على منتخبنا م��ن خ�لال تكثيف
الرقابة على الثنائي يوسف ناصر وبدر املطوع،
باالضافة الى تنويع هجماته ،س��واء من العمق
او الضغط م��ن االط� ��راف ،لتأتي الدقيقة  15من

زم��ن ال�ل�ق��اء ب �ق��رار ح�ك��م ال�ل�ق��اء ال�ق�ط��ري خميس
امل � ��ري ب��رك �ل��ة ج � ��زاء ل �ع �م ��ان ،ب �ع��د رج ��وع ��ه ال��ى
ح�ك��م ال�ف�ي��دي��و امل �س��اع��د ،وي�ن�ج��ح ف��ي ت�س��دي��ده��ا
عبدالعزيز املقبالي.
وي � ��واص � ��ل امل �ن �ت �خ ��ب ال� �ع� �م ��ان ��ي ض �غ �ط ��ه ع �ل��ى
م �ن �ت �خ �ب �ن��ا ،ال � ��ذي وض� ��ح ع �ل �ي��ه غ �ي ��اب ال �ت��رك �ي��ز
وال��رب��ط بني الخطوط ،لتأتي الدقيقة  31بهدف
ثان من املقبالي من ركلة جزاء ،احتسبها الحكم
على حميد القالف لينتهي بعد ذلك الشوط االول
بتقدم عمان.
وف � ��ي ال � �ش ��وط ال� �ث ��ان ��ي ي ��دف ��ع ع� �ن ��اد ب �ت �ب��دي�لات
تنشيطية على مستوى الوسط الهجومي بنزول
فيصل زايد ،ومن ثم شبيب الخالدي.
وي�ك�ث��ف االزرق م��ن ض�غ�ط��ه ع�ل��ى امل�ن��اف��س ال��ذي
تراجع اداؤه نسبيا بعد االطمئنان للنتيجة.
وي�ن�ج��ح ي��وس��ف ن��اص��ر ف��ي ادراك ال �ه��دف االول

ل�ل�م�ن�ت�خ��ب ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة  79م ��ن ت �س��دي��دة ق��وي��ة
ب �ي �س��راه س�ك�ن��ت ش �ب��اك ف��اي��ز ال��رش �ي��دي ح��ارس
عمان.
وتأتي الدقيقة  84من زمن اللقاء بفرصة محققة
ل �ل �ت �ع��ادل مل �ن �ت �خ �ب �ن��ا ،ب �ع��د خ �ط��أ م ��داف ��ع ع �م��ان
ع�ب��دال�س�لام ع��ام��ر داخ��ل منطقة ال �ج��زاء ،لتتهيأ
الكرة باتجاه شبيب الخالدي ،اال ان تدخل املدافع
يحول دون ذلك.
وتشهد الدقائق االخير من اللقاء محاوالت غير
مكتملة ل�ل�ازرق لتنتهي بعد ذل��ك امل �ب��اراة بفوز
ُعمان.

بشار ضمن المميزين
وج ��ه ال �ش �ي��خ ح �م��د ب ��ن خ�ل�ي�ف��ة ب ��ن أح�م��د
آل ث��ان��ي رئ �ي��س االت �ح��اد ال�خ�ل�ي�ج��ي ل�ك��رة
ال � �ق ��دم ال� ��دع� ��وة ال � ��ى رؤس � � ��اء االت � �ح� ��ادات
ال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة ب � ��ال � ��دوح � ��ة ل � �ح � �ض ��ور ح �ف��ل
تكريم الشخصيات املتميزة على هامش
ال �ب �ط��ول��ة ،وذل � ��ك ب �ن ��اء ع �ل��ى م ��ا ج� ��اء ف��ي
الئحة مسابقات البطولة.
والشخصيات املكرمة ف��ي ه��ذا الحفل هي:
ع �ل��ي ب ��ن أح �م ��د ال �ب��وع �ي �ن�ين ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
االت� �ح ��اد ال�ب�ح��ري�ن��ي وح �س�ي�ن س�ع�ي��د نجم
الكرة العراقية األسبق ومحمد ربيع نجم
ال�ك��رة العمانية ال�س��اب��ق وم�ح�م��ود صوفي
نجم الكرة القطرية الراحل وبشار عبداهلل
نجم الكرة الكويتية السابق.

صافرة قطرية
أدار ال�ل�ق��اء ط��اق��م تحكيم ق�ط��ري ب�ق�ي��ادة الحكم
خميس امل��ري وم�س��اع��دي��ه محمد ج��اب��ر ورم��زان
النعيمي ،والحكم الرابع مهند قاسم من العراق.

عناد :الحظوظ قائمة

الفنيني خارج الحسابات!

أك ��د م� ��درب م�ن�ت�خ�ب�ن��ا ال��وط �ن��ي ث��ام��ر
عناد ان املباراة جاءت قوية امام عمان
وصعبة كما توقعها ،مشيرا ال��ى ان
املنافس يبقى حامل اللقب.
واش � ��ار ال� ��ى ان االزرق ق� ��دم ش��وط��ا
اول ض�ع�ي�ف��ا ف��ي ظ��ل وج ��ود اخ�ط��اء
اال انه تم تداركها في الشوط الثاني،
واض �ع �ن��ا اك �ث��ر م��ن ف��رص��ة .واع ��رب
امل� � ��درب ع ��ن ح��زن��ه ال �ك �ب �ي��ر إلص��اب��ة
ال�ل�اع��ب م �ب��ارك ال�ف�ن�ي�ن��ي ،م��ؤك��دا ان
االزرق لديه العناصر البديلة املميزة.

ب��ات م�ب��ارك الفنيني الع��ب االزرق خ��ارج حسابات املنتخب ف��ي البطولة ،حيث يشير
التشخيص االولي إلصابته بتمزق قوي في العضلة الخلفية.
ومن املنتظر ان يخضع الالعب إلجراء لالشعة والفحص الطبي في اكاديمية اسباير.

الـ VARيظهر للمرة األولى

الشمري :األخطاء واردة
طالب خالد الشمري رئيس اللجنة الفنية الجماهير الكويتية بعدم القسوة على العبي
املنتخب ،مشيرا الى ان االخطاء تبقى واردة من قبل الجميع.
واش��ار الشمري الى ان حكم املباراة ربما لم يحالفه التوفيق في بعض ال�ق��رارات سواء
ملصلحة منتخبنا او ضده في احدى ركلتي الجزاء.
حميد القالف متأثرا بعد الخسارة

ّ
وفية
جماهير

ظ �ه��رت ت�ق�ن�ي��ة ال � � �ـ VARف ��ي ب �ط ��والت ك��أس
الخليج للمرة األول ��ى ف��ي بطولة خليجي
 24بعدما غابت عن الجولة األول��ى ،وجاء
ظ�ه��وره��ا م��ن خ�ل�ال ح�س��م مصير  3رك�لات
جزاء في مباراتي العراق مع االمارات وقطر
مع اليمن ،حيث احتسب حكم مباراة العراق
واالم � ��ارات رك �ل��ة ج ��زاء للمنتخب ال�ع��راق��ي
بعد اللجوء ل �ـ VARلكن الع��ب ال�ع��راق علي
ع��دن��ان أه ��دره ��ا إال أن ف��ري �ق��ه ح��اف��ظ على
تقدمه بهدفني ليحسم املباراة ملصلحته في
النهاية.

حضرت الجماهير الكويتية الوفية بأعداد كبيرة الى مدرجات استاد عبداهلل بن خليفة
بنادي الدحيل ،وتوافد الكويتيون الى ملعب اللقاء قبل بداية املباراة ،وكانت أضعاف
عدد الجمهور العماني .حيث حضر اللقاء في مدرجات استاد عبداهلل بن خليفة بنادي
الدحيل  7853متفرجًا وفقًا إلحصائية اللجنة املنظمة العليا للبطولة.
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األمير ضرب مثاال ً رائعاً في العفو

الغانم :مؤشرات إيجابية للمصالحة الخليجية
كشف رئيس مجلس االمة
مرزوق الغانم أثناء لقاء برنامج
«اللوبي الخليجي» عن فحوى
رسالة سمو االمير التي حملها
الغانم الى سمو امير دولة
قطر اثناء افتتاح بطولة كأس
الخليج الرابعة والعشرين،
مشيراً الى ان سمو االمير اكد
على نجاح البطولة قبل ان تبدأ
وذلك من خالل اكتمال التجمع
الخليجي بالصورة التي يتمناها
الجميع.
مرزوق الغانم خالل حديثه الى برنامج اللوبي الخليجي بحضور جاسم اشكناني وأحمد الفضلي ومحمد كرم والهاجري ومعرفي وعباس

عمر بركات  -الدوحة
واشار الغانم في حديثه لبرنامج «اللوبي الخليجي»
ال ��ذي ي�ب��ث م��ن ال ��دوح ��ة ،لتحليل وم�ت��اب�ع��ة ف�ع��ال�ي��ات
البطولة ويقدمه االعالمي احمد الفضلي الى ان الكأس
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ت��واص��ل ن�ج��اح�ه��ا م �ن��ذ ان �ط�لاق �ه��ا وح�ت��ى
ال �ي��وم وذل ��ك ف��ي ظ��ل امل�س�ت��وي��ات ال�ف�ن�ي��ة او ال�ح�ض��ور
الجماهيري الكبير والزخم االعالمي الذي يصاحبها،
الفتًا الى النجاح الكبير للدوحة في التنظيم وخروج
الحدث الذي يحمل طابعًا خاصًا ألبناء الخليج عامة
بالصورة املشرفة.
وعن حفل افتتاح البطولة ،اكد الغانم ان حفل االفتتاح
خرج بشكل ممتاز ومميز ،على الرغم من بساطته فإن
الجميع تفاعل مع الفعاليات التي صاحبته بالشكل
املطلوب.
وفي الشأن السياسي ،أكد رئيس مجلس االمة مرزوق
ً
ال�غ��ان��م ان س�م��و االم �ي��ر ض��رب م �ث��اال رائ �ع��ًا ف��ي قضية
العفو عمن نفذ الحكم القضائي واعتذر ،مشددًا على
ان العفو يطلب وال يفرض.

مؤشرات إيجابية لـ«املصالحة»
وع ��ن ت �ط��ور ال �خ �ط��وات ال �ك��وي �ت �ي��ة إلك �م ��ال امل�ص��ال�ح��ة

ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ب�ش�ك��ل ت� ��ام ،أك ��د ال �غ��ان��م أن األم �ي ��ر يبقى
رئيس السلطات ف��ي ال�ب�لاد ويمتلك ك��ل األدوات التي
يستخدمها عادة للمصلحة العامة ،الفتًا إلى أن سموه
دائمًا ما يشدد على أن املصالحة باتت مطلبًا شعبيًا
لشعوب الخليج التي تتمنى انتهاء تلك األزمة العابرة
بشكل سريع.
وش��دد الغانم على ثقة جميع الشعوب الخليجية في
إتمام جهود سمو األمير في هذا الشأن ،مشيرًا إلى أن
العالقات األخوية التي تجمع دول الخليج ال يمكن أن
تضيع هباء.
وأض ��اف أن م�ش��ارك��ة منتخبات ال�س�ع��ودي��ة ،اإلم ��ارات
وال �ب �ح��ري��ن ف ��ي ال �ع ��رس ال�خ�ل�ي�ج��ي ال �ح��ال��ي ف ��ي قطر
تعكس مدى إمكانية تطور األم��ور على مستوى أكبر
من الشأن الرياضي ،خالل الفترات املقبلة.
ودع��ا ال�غ��ان��م الجميع إل��ى التسامى وإع�ل�اء مصلحة
الخليج فوق كل اعتبار للوصول إلى الهدف املنشود
وهو ع��ودة اللحمة الخليجية والعالقات بني األشقاء
إلى سابق عهدها وأفضل.

رسائل سامية
وأوضح الغانم أن مكاملة حضرة صاحب السمو
ع�ق��ب ال �ف��وز ع�ل��ى ال�س�ع��ودي��ة حملت ال�ع��دي��د من
الرسائل؛ أواله��ا م��دى تواضع سموه ،وكيف ال

وهو أمير االنسانية.
ك�م��ا أوض ��ح أن ال��رس��ال��ة األخ� ��رى م��وج�ه��ة إل ��ى ال�ع��ال��م
بأسره؛ وهي مدى اللحمة بني الشعب واألمير وحرص
القيادة السياسية على متابعة كل صغيرة وكبيرة في
كل املجاالت.
وأضاف كما أن هناك رسالة أخرى ّ
وجهت إلى الالعبني
والجهاز الفني؛ وهي تضاعف املسؤولية امللقاة على
عاتقهم في الفترة املقبلة ملواصلة تقديم كل ما لديهم
لرفع اسم البالد وعلمها خفاقًا بني الجميع.

إعادة بناء الرياضة الكويتية
وعن الشأن الرياضي الكويتي ،اكد الغانم ان الخالفات
دائ�م��ًا م��ا تحدث على املستوى ال��ري��اض��ي ،وذل��ك ربما
ف��ي ط��ري�ق��ة االدارة ،وه ��و م��ا ال ب��د ان ي�ت�س��ام��ى عليه
الجميع لتحقيق الهدف االهم وهو اعادة بناء الرياضة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ب��ال�ش�ك��ل ال �ص �ح �ي��ح ،ل �ت �ع��ود ال ��ى م�ك��ان�ت�ه��ا
الريادية بني دول املنطقة.

الفوز ّ
غير املفاهيم

وض ��رب ال�غ��ان��م م �ث��اال ب��ال�ف��وز ال�س��اب��ق ع�ل��ى املنتخب
السعودي في البطولة ،وما كان له اثر كبير في تغيير
امل� ��زاج ال �ع��ام ل �ل �ش��ارع ال �ك��وي �ت��ي ،س ��واء ع�ل��ى مستوى
ال��ري��اض�ي�ين او غ�ي��ره��م م��ن اب �ن��اء ال��وط��ن ،وع�ك��س ذل��ك

النعاش :لقاء العراق صعب

االمر ان الجميع في حاجة الى فرحة حقيقية.

القرارات والتنفيذ
وعن مدى حاجة الرياضة الكويتية الى قوانني تسهم
ف��ي ن�ه��وض�ه��ا ،اك��د ال�غ��ان��م ان م�س��أل��ة ال�ق��وان�ين انتهت
بشكل ت��ام من خ�لال اعتماد قانون الرياضة الجديد،
ويبقى االن االمر التنفيذي من قبل الجهات الرياضية
امل�ع�ن�ي��ة ،الف�ت��ًا ال��ى ان مجلس االم ��ة رب�م��ا ال يملك في
االمور التنفيذية شيئًا ،اال انه سيبقى متابعًا ومراقبًا
لالوضاع الرياضية في كل وقت.

مؤشرات إيجابية
وكشف الغانم عن العديد من املؤشرات االيجابية التي
من شأنها النهوض بالرياضة املحلية ،وذلك من خالل
اق �ت��راب اف�ت�ت��اح  6م�لاع��ب الن��دي��ة رب�م��ا ل��م ت�ك��ن تمتلك
م�لاع��ب لفرقها ف��ي ال�س��اب��ق ،الف�ت��ًا ال��ى ان ه��ذه االم��ور
تشكل فوارق كبيرة على املدى البعيد من خالل ارساء
البنية التحتية الرياضية املناسبة.
واض ��اف ان االم ��ر يمتد اي�ض��ًا ال��ى ال �ص��االت امل�غ�ط��اة،
ح �ي��ث ب� ��ات م �ج �م��ع ال �ش �ي��خ س �ع��د ال� �ع� �ب ��داهلل امل �ت �ع��دد
االغراض على وشك االفتتاح ،وهو ما يعد نقلة جديدة
لاللعاب الجماعية داخل الصاالت ستنعكس نتائجه
ً
مستقبال على املنتخبات والفرق املحلية.

تجنيس الالعبين
ّنوه الغانم إلى أن قانون تعديل أوضاع املقيمني
بصورة غير رسمية ،ال��ذي تقدم ب��ه ،ربما ملس
مشكلة ال�ع��دي��د م��ن ال�لاع �ب�ين ،وذل ��ك م��ن خ�لال
احتوائه على املواد التشريعية التي تكفل لكل من
يرفع علم البالد في املالعب والظهور بالشكل
املطلوب أن يتم تجنيسه ،لكن ذل��ك األم��ر أيضًا
س�ي�ك��ون وف�ق��ًا ل �ش��روط وق��وان�ين تنظمه وليس
ّ
بشكل عشوائي ،أو منة من أحد ،ولكن في ظل
أحقية الالعب في نيل جنسية الوطن.

الرياضة عمل جماعي
ً
ك�م��ا أوض ��ح أن ال�ع�م��ل ال��ري��اض��ي ي�ب�ق��ى عمال
جماعيًا بعيدًا ع��ن أي أم��ور أخ��رى ،أو انتماء
ألي ناد أو اتجاه ،الفتًا إلى أنه على الجميع أن
يعمل بهدف واح��د وه��و خدمة الكويت وت��رك
التنافس إلى املالعب ،مشددًا على أنه لن يتوانى
في تقديم كل أشكال الدعم للرياضة الكويتية
إلعادتها إلى مسارها الصحيح.

رؤى
سعد فرحان الرومي
مدرب وطني

كأس الخليج تجمع األشقاء
ل �ي��س امل �ه��م أن ت �ف��وز ،ل �ك��ن امل �ه��م أن
تلعب ..ورغم االختالفات والنقاشات
ال�ح��ادة التي تعقب ك��ل م�ب��اراة فإنها
ت�ظ��ل ل�ع�ب��ة يجتمع ال �ك��ل ع�ل��ى حبها
ومشاهدتها .ونحن نستقبل في هذا
الشهر كأس الخليج العربي (البطولة
 )24في دولة قطر الشقيقة ،ويجتمع
فيها كل دول الخليج ..ورغ��م األزم��ة
الخليجية ف��إن املستطيل األخ�ض��ر
ق� � ��ادر ع �ل��ى ج �م��ع األش � �ق� ��اء وإذاب� � ��ة
الصراعات.
ف��ي بطولة الخليج نشاهد املستوى
الفني الجيد للفرق امل�ش��ارك��ة؛ نظرًا
الح �ت �ك��اك��ات �ه��ا ال ��دول� �ي ��ة م� ��ع ال �ف��رق

ال �ع��امل �ي��ة خ �ل�ال ال �ف �ت��رة ال �ت��ي تسبق
البطولة ،وعليه يظهر املستوى العالي
ل� �ه ��ذه ال � �ف� ��رق ،خ �ص��وص��ًا أن ه �ن��اك
ب�ع��ض ال �ف��رق ال �ت��ي ش��ارك��ت سابقًا
ف��ي تصفيات ك��أس ال�ع��ال��م وتأهلت،
وأيضًا فرق أحرزت كأس آسيا؛ مثل
السعودية وقطر والكويت ،وال ننسى
أن هذه البطوالت يظهر فيها املستوى
الفني لحراس املرمى وقدرتهم على
الحفاظ على مرماهم من األهداف.
أرجو أن تظهر هذه البطولة بمستوى
ف�ن��ي ع ��ال ،وت �ح��وز رض��ا الجماهير
الرياضية ،وت��ذي��ب األزم ��ات .وأتمنى
الفوز بالبطولة للفريق األفضل أداء.

قاسم :عازمون على الفوز

جانب من مباراة العراق واإلمارات

ن �ف��ى س ��ام ��ي ال �ن �ع��اش م � ��درب امل�ن�ت�خ��ب
اليمني ،أن تكون مباراتهم أمام املنتخب
ال� �ع ��راق ��ي ف� ��ي ال� �ج ��ول ��ة ال �ث ��ال �ث ��ة ل �ك��أس
الخليج العربي تحصيل حاصل ،مؤكدًا
أنها مهمة بالنسبة لهم.
وقال النعاش إن الهدف من املباراة ،هو
تحسني ال�ص��ورة بعد خ�س��ارة املنتخب
ملباراتني.
وأض��اف :لدينا طموح وآم��ال بتحقيق
نتيجة جيدة أمام املنتخب العراقي.
ون ��وه امل ��درب اليمني إل��ى أن التشكيلة
ال�ت��ي ي�خ��وض بها م�ب��ارات��ه أم��ام ال�ع��راق
س � �ي � �ك� ��ون ف� �ي� �ه ��ا ت� �غ� �ي� �ي ��ر ب� �س� �ي ��ط ج � �دًا
وم �ح��دود ،وأض��اف أن املنتخب اليمني
خاض مباراة صعبة أمس الجمعة أمام
املنتخب القطري .موضحًا أن املنتخب
العراقي قوي ،ويجب أن نستعد له جيدًا،
خ��اص��ة أن ال �ف��ري��ق ب �ح��اج��ة إل ��ى إع ��ادة
ترتيب وتوازن.
م��ن جهته ،ق��ال م��درب املنتخب العراقي
س ��ري� �ت� �ش ��و ك ��ات ��ان� �ي� �ت ��ش إن م ��واج� �ه ��ة
امل �ن �ت �خ��ب ال �ي �م �ن��ي ف ��ي ال �ج��ول��ة ال�ث��ال�ث��ة
ل �ك��أس ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي ل�ي�س��ت باملهمة
السهلة.
وح � ��ول ت�ش�ك�ي�ل��ة امل �ن �ت �خ��ب ف ��ي امل� �ب ��اراة

ال� �ق ��ادم ��ة ،ق� ��ال امل � � ��درب :س ��أق ��وم ب��وض��ع
الالعبني الجاهزين وه��ذه ال��دورة مهمة
ب��ال �ن �س �ب��ة ل� �ن ��ا وج� �ئ� �ن ��ا ب� �ع ��د امل� �ش ��ارك ��ة
ف� ��ي ال �ت �ص �ف �ي ��ات ول �ع �ب �ن��ا ض� ��د أف �ض��ل
املنتخبات في كأس آسيا وهو املنتخب
ال �ق �ط��ري ال� ��ذي ي�ع�ت�ب��ر م�ن�ت�خ�ب��ًا منظمًا
ف��ي امل� �ي ��دان وخ ��ارج ��ه ،وس �ي �ك��ون ل��دي�ن��ا
تدريب اليوم وال أدري إن كنت سأضطر
إلراحتهم ليوم غد أم ال وس��أري من هو
جاهز إلشراكه في املباراة.

كاتانيتش

سامي النعاش

مارفيك :لقاء قطر تحضيراته ذهنيه
قال مدرب منتخب اإلم��ارات بيرت فان مارفيك إن مباراتهم أمام املنتخب القطري تعتمد
بشكل أساسي على أداء الالعبني.
وقال مارفيك :عندما يكون لديك يومان فقط لإلعداد ملباراة صعبة ال أعتبرها فترة كافية
لالستعداد للمباراة ،وتبقى التحضيرات معنوية وذهنية ونحن نعلم أن املنتخب القطري
هو األفضل في هذه الدورة ولديهم منتخب متميز ،ومستعد منذ فترة طويلة لهذه الدورة
وبإمكانه املواصلة طيلة السنوات املقبلة ورأيتم ذلك اإلعداد واالستعراض في مباراته ضد
املنتخب اليمني .وأضاف مدرب املنتخب اإلماراتي أن الفريق بدأ استعداده منذ أشهر قليلة
وهناك تطور إيجابي على مستوى منتخب اإلمارات ،رغم قصر فترة اإلعداد وعلى الرغم
من أن قطر من أفضل املنتخبات في البطولة لكن ال تزال لدينا الفرصة إلثبات أنفسنا.

اعتبر محمد قاسم العب املنتخب العراقي
أن ف��ري�ق��ه ق��دم م �ب��اراة ج�ي��دة أم ��ام املنتخب
االماراتي.
وق��ال قاسم حققنا نتيجة إيجابية ولدينا
مباراة مهمة أمام املنتخب اليمني وعازمون
على الحصول على النقاط الثالث للمباراة.
وح��ول ال�ه��دف م��ن م�ب��ارات�ه��م أم��ام املنتخب
ال�ي�م�ن��ي ال �ق��ادم��ة ،ق ��ال م�ح�م��د ق��اس��م نهدي
ف��وزن��ا لعائالت ال�ش�ه��داء .وأض ��اف :ف��ي كل
م �ب��اراة نطمح ب��ال�ف��وز فيها وك�س��ب النقاط
ومباراتنا القادمة ليست تحصيل حاصل
وإن �م��ا ن��ري��د تحقيق نتيجة إي�ج��اب�ي��ة تليق
بمستوى منتخبنا.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أك� ��د م � ��درب امل �ن �ت �خ��ب ال �ق �ط��ري
فيلكس سانشيز أن مباراة قطر واإلمارات
هي الفرصة الوحيدة للتأهل للمرحلة املقبلة
من كأس الخليج العربي.
وقال مدرب املنتخب القطري ،بعد حصولنا

ع �ل��ى ن �ق��اط امل� �ب ��اراة ال �س��اب �ق��ة م��ع امل�ن�ت�خ��ب
ال �ي �م �ن��ي ع�ل�ي�ن��ا ال� �ب ��دء م �ن��ذ ال� �ي ��وم ل�ل�إع��داد
للمباراة القادمة ضد املنتخب اإلماراتي هي
فرصتنا الوحيدة للمرور لنصف النهائي،
وسنحاول أن نتدارك ذلك جيدًا .وهي مباراة
ص�ع�ب��ة ون �ش �ع��ر ب�ث�ق��ة ك �ب �ي��رة ف ��ي امل� �ب ��اراة
ال �ق��ادم��ة .واع�ت�ب��ر س��ان�ش�ي��ز م �ب��اراة األم��س
مع املنتخب اليمني بمنزلة نهائي والشيء
ن�ف�س��ه ي�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى امل� �ب ��اراة ال �ق��ادم��ة أم��ام
اإلمارات ،وأضاف أن الفوز على اليمن أنعش
األمل في نفوسنا ،ونحتاج إلى نقاط املباراة
القادمة للمضي قدمًا.
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ،أك� ��د م �ص �ع��ب خ �ض��ر الع��ب
املنتخب القطري أن مباراتهم أمام املنتخب
اإلماراتي اإلثنني املقبل بمنزلة نهائي مبكر
ف��ي ال�ج��ول��ة ال�ث��ال�ث��ة ل �ك��أس ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي.
وق ��ال« :ن��دخ��ل امل �ب��اراة ب�خ�ي��اري��ن إم��ا ال�ف��وز
وإما املوت».

ناطق ثاني ضحايا البطولة

فان مارفيك

خضع سعد ناطق العب منتخب العراق لعملية جراحية في مستشفى
حمد بالعاصمة القطرية الدوحة بعد ان تعرض الى إصابة بليغة خالل
مواجهة فريقه أمام اإلمارات.
وأك��د باسل كوركيس مدير املنتخب العراقي أن ناطق تعرض إلصابة
خطيرة عبارة عن  3كسور في أنفه مع ج��رح في اللثة والشفة العليا،
مشيرًا إلى أن الطبيب طلب منح الالعب راحة قصيرة ،على أن يخضع
ال�لاع��ب لفحص ج��دي��د ي��وم ال�خ�م�ي��س امل�ق�ب��ل ل�ل��وق��وف ع�ل��ى ال�ف�ت��رة التي
سيغيب عنها الالعب.
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جونجو شيلفي (لليسار) العب نيوكاسل يحرز هدف التعادل في مرمى سيتي | رويترز

 ..العقدة مستمرة
بتسديدة ص��اروخ�ي��ة م��ن خ��ارج املنطقة في
الدقيقة  ،88حرم جونجو شيلفي بطل املوسم
املاضي مانشستر سيتي من فوز ثمني أمام
مضيفه نيوكاسل ف��ي م�ب��اراة مثيرة انتهت
ب��ال�ت�ع��ادل  2/2ف��ي اف�ت�ت��اح امل��رح�ل��ة ال��راب�ع��ة
ع �ش��رة م��ن ال � ��دوري اإلن�ك�ل�ي��زي امل �م �ت��از لكرة

القدم أمس.
وب �ع��دم��ا ظ ��ن م��ان�ش�س�ت��ر س �ي �ت��ي أن ��ه ان �ت��زع
النقاط الثالث بفضل هدف «على الطاير» من
البلجيكي كيفن دي بروين من خارج املنطقة
ف��ي الدقيقة  82ت�ق��دم م��ن خ�لال��ه  ،2/1قضى
شيلفي على آمال الضيوف بتقليص الفارق

بشكل أكبر مع ليفربول املتصدر.
واس � �ت � �م� ��رت أزم � � ��ة ال � ��دف � ��اع ف � ��ي م��ان �ش �س �ت��ر
س�ي�ت��ي إذ اه �ت��زت ش�ب��اك��ه ل�ل�م�ب��اراة ال��راب�ع��ة
ع �ل��ى ال �ت��وال��ي ف��ي ال� � ��دوري امل �ح �ل��ي ،ف��ي ظل
استمرار غياب الفرنسي إيمريك البورت بعد
خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى

ف��ي أغ�س�ط��س امل��اض��ي ،س�ت�ب�ع��ده ألش�ه��ر عن
املالعب.
أص �ب��ح ن �ي��وك��اس��ل ع �ق��دة م��ان�ش�س�ت��ر سيتي
بعدما بات أول فريق يفشل بيب غوارديوال
في الفوز عليه خارج قواعده رغم التقدم في
النتيجة مرتني متتاليتني.

الرابطة «يدورون» على رئيس تنفيذي

غوارديوال «يبي» يكمل مع سيتي

يتعني على رابطة ال��دوري اإلنكليزي املمتاز البحث للمرة الرابعة عن رئيس تنفيذي جديد
ليخلف ريتشارد سكودامور ،بعد استقالة ديفيد بيمسيل الجمعة حتى قبل أن يبدأ املهمة.
واستقال بيمسيل ( 51عاما) الذي كان من املفترض أن يتسلم منصبه الجديد في فبراير
املقبل بعد مزاعم صحافية حول حياته الخاصة.
وتم تعيني بيمسيل الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي ملجموعة «ذي غارديان ميديا» ،في
أكتوبر املاضي ،خلفا لسكودامور الذي أمضى  19عاما في منصبه .وأعلنت الرابطة في بيان
لها أن ريتشارد ماسترز سيبقى رئيسا تنفيذيا مؤقتا( .لندن-ا.ف.ب)

أبدى امل� ّ
�درب األسباني جوسيب غوارديوال رغبته في البقاء مع فريقه مانشستر سيتي
اإلنكليزي ،ملا بعد نهاية عقده املمتد حتى صيف عام .2021
وقال غوارديوال ّ
ردًا على سؤال عما إذا كان يرغب في االستمرار« :أنا منفتح على ذلك،
نعم ..أنا مرتاح ّ
جدًا في العمل مع هذا النادي» .لكن ِّ
املدرب ،الذي حفلت مسيرته باأللقاب مع
األندية ،التي أشرف على تدريبها ،أكد أن استمراره مع سيتي «يعتمد على النتائج ..عندما
تمضي خمسة أعوام (مع فريق واحد) األمر يعتمد على النتائج ..سنرى ما سيحصل هذا
املوسم ،وفي املوسم املقبل»( .لندن ــــ أ.ف.ب)
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مرشحين لتدريب
«المدفعجية»

تفاضل إدارة نادي أرسنال اإلنكليزي بني 5
مدربني لخالفة أوناي إيمري في منصب
املدير الفني للفريق األول لكرة القدم.
وأق � ��ال أرس� �ن ��ال امل � ��درب األس �ب��ان��ي،
الجمعة ،عقب سلسلة م��ن النتائج
امل�خ�ي�ب��ة ل�ل�آم��ال ،آخ��ره��ا ال�خ�س��ارة
أمام آينتراخت فرانكفورت األملاني
ف � ��ي ب � �ط ��ول ��ة ال � � � � � ��دوري األوروب � � � � ��ي
ال �خ �م �ي��س .وذك � ��رت ش�ب�ك��ة «س �ك��اي
سبورتس» البريطانية أن إدارة النادي
اإلنكليزي تعكف حاليًا على دراسة البديل
األمثل لخالفة إيمري من بني  5مرشحني ،هم
اإليطاليان ماسيميليانو أليغري وكارلو أنشيلوتي،
واألسباني ميكيل أرتيتا ،والبرتغالي نونو سانتو ،وأخيرًا االسكتلندي برندن رودجرز.
ويرتبط جميع املرشحني الحاليني (أرتيتا مساعد مدرب مانشستر سيتي)( ،سانتو
مدرب وولفرهامبتون)( ،رودج��رز مدرب ليستر)( ،كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي)،
بعقود سارية مع أندية ،باستثناء أليغري ال��ذي انتهى عقده مع يوفنتوس في مايو
املاضي.

ّ
«وقف» تيكسييرا
الفيفا
أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف ريكاردو تيكسييرا ،الرئيس السابق لالتحاد
البرازيلي للعبة ،مدى الحياة إلدانته بتلقي رشى ملنح عقود بث وترويج ملسابقات كروية.
وتولى تيكسييرا ( 72عاما) رئاسة االتحاد البرازيلي بني العامني  1989و ،2012وشغل
على مدى أعوام عدة أيضا منصب عضو في اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي ،إضافة
الى اللجنة التنفيذية التحاد أميركا الجنوبية (كونميبول).
وأوضح الفيفا أن الغرفة القضائية التابعة للجنة األخالقيات خلصت الى أن تيكسييرا
«مذنب بتلقي رشى ،في خرق لقانون األخالقيات».
وأشار االتحاد في بيان الى أن التهم املوجهة الى تيكسييرا تتعلق «بنظام رشى جرى بني
العامني  2006و ،2012ويرتبط بدوره في منح عقود الى شركات على عالقة بحقوق البث
والتسويق ملسابقات االتحاد البرازيلي ،وكونميبول وكونكاكاف (اتحاد أميركا الشمالية
والوسطى والكاريبي)».

كأس أوروبا :2020

طرح مليون تذكرة للبيع في ديسمبر

الريال ..عبر وتصدر
حارس أالفيس يتصدى لرأسية إيسكو التي جاء بعدها هدف كارفاخال | رويترز

ان �ت��زع ري� ��ال م��دري��د ص � ��دارة ت��رت�ي��ب ال� ��دوري
االس �ب��ان��ي ل�ك��رة ال �ق��دم ،ب �ف��وزه ال�ص�ع��ب أم��س
ع �ل��ى م �ض �ي �ف��ه أالف � �ي ��س  2-1ض �م��ن امل��رح �ل��ة
ال��راب�ع��ة ع�ش��رة ،ليخلق ف��ارق ث�لاث ن�ق��اط عن
ب��رش�ل��ون��ة عشية قمته امل�ن�ت�ظ��رة ض��د القطب

الثاني للعاصمة أتلتيكو.
ودخل ريال املباراة وهو في املركز الثاني (28
نقطة) تساويا م��ع برشلونة املتصدر وبطل
املوسمني املاضيني .وبفضل فوزه التاسع هذا
املوسم ،رفع ريال رصيده الى  31نقطة وتقدم

الى املركز األول ،في انتظار اللقاء املرتقب في
ال�ع��اص�م��ة ال �ي��وم ب�ين أتلتيكو م��دري��د ال��راب��ع
وضيفه برشلونة.
وح �ق��ق ري ��ال ب��إش��راف م��درب��ه ال�ف��رن�س��ي زي��ن
ال ��دي ��ن زي� � ��دان ،ف � ��وزه ال ��راب ��ع ف ��ي آخ ��ر خمس

م �ب��اري��ات ف ��ي ال �ل �ي �غ��ا .وح �م��ل ال �ف ��وز ب�ه��دف��ي
سيرجيو راموس ( )52وداني كارفاخال (،)69
مقابل هدف لوكاس بيريز ( 65من ركلة جزاء)،
طعم الثأر لريال الذي خسر صفر -1في املوسم
املاضي بضيافة أالفيس( .مدريد-ا.ف.ب)

أعلن االتحاد األوروب��ي لكرة القدم (يويفا) أنه سيطرح مليون تذكرة للبيع في ديسمبر
ملشجعي املنتخبات العشرين التي تأهلت الى نهائيات كأس أوروبا  2020في ظل اإلقبال
املرتفع عليها.
وأشار فيليب مارغراف مدير التسويق في ويفا خالل مؤتمر صحافي في بوخارست قبل
ساعات من حفل سحب قرعة البطولة ،الى أن الدفعة األولى من التذاكر التي طرحت في
الصيف املاضي لقيت إقباال «عاليا وصل الى أكثر من  19مليون طلب» ،في حني أن ما
طرح للبيع كان فقط  1.5مليون بطاقة من أصل ثالثة ماليني بطاقة مقرر بيعها.
وت��اب��ع م��ارغ��راف «يظهر ذل��ك م��دى تقدير املشجعني لنظام البطولة ال�ج��دي��د ..سنطرح
األربعاء مليون بطاقة اضافية للمنتخبات العشرين التي تأهلت» ،مشيرا الى أن فترة
الشراء ستستمر حتى  18ديسمبر.
وبني  12يونيو و 12يوليو ،تستضيف  12مدينة أوروبية في  12بلدا مختلفا نسخة كأس
أوروبا  2020احتفاال بالذكرى الستني للبطولة( .بوخارست-ا.ف.ب)

المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

االختبار الحقيقي لبرشلونة
في مباراة ،تعتبر أول اختبار حقيقي له
في الدوري األسباني هذا املوسم ،يواجه
برشلونة اليوم أتلتيكو مدريد في ختام
املرحلة الخامسة ع�ش��رة .وعلى الرغم
م��ن ت �ص� ّ�دره ال�ت��رت�ي��ب م��ع غ��ري�م��ه ري��ال
مدريد مع  28نقطة من  13مباراة ،فإن
برشلونة ُم ِني هذا املوسم بثالث هزائم
مؤملة ..أما أتليتكو مدريد ،الذي يحل في
املرتبة الرابعة فهو الفريق األقل خسارة
في املسابقة؛ إذ ُه��زم مرة واح��دة فقط،
وتعادل في سبع مباريات.
ي�س�ع��ى ال �ف��رن �س��ي أن� �ط ��وان غ��ري��زم��ان،
م�ه��اج��م ف��ري��ق ب��رش�ل��ون��ة ،إلث �ب��ات ذات��ه
ع�ن��دم��ا ي �ع��ود م ��رة أخ ��رى مل�ل�ع��ب وان ��دا
ميتروبوليتانو ،ملواجهة فريقه القديم،
أتلتيكو مدريد ،للمرة األولى.

القناة

التوقيت

الدوري اإلنكليزي (المرحلة الرابعة عشرة)
نوريتش سيتي × ارسنال

 5.00مساء

beIN Sports HD 2

ولفرهامبتون × شيفيلد يونايتد

 5.00مساء

beIN Sports HD 7

ليستر سيتي × إيفرتون

 7.30مساء

beIN Sports HD 7

مانشستر يونايتد × أستون فيال

 7.30مساء

beIN Sports HD 2

الدوري األسباني (المرحلة الخامسة عشرة)
اشبيلية × ليغانيس

 2.00ظهرا

beIN Sports HD 3

أتلتيك بلباو × غرناطة

 4.00مساء

beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد × برشلونة

 11.00مساء

beIN Sports HD 3

الدوري اإليطالي (المرحلة الرابعة عشرة)

ميسي محاوال ً قطع الكرة من توماس تييي بارتي | أرشيفية

يوفنتوس × ساسولو

 2.30ظهرا

beIN Sports HD 4

انتر ميالن × سبال

 5.00مساء

beIN Sports HD 4

التسيو × أودينيزي

 5.00مساء

beIN Sports HD 9

بارما × ميالن

 5.00مساء

beIN Sports HD 8

نابولي × بولونيا

 8.00مساء

beIN Sports HD 4

هيالس فيرونا × روما

 10.45مساء

beIN Sports HD 4

الدوري الفرنسي (المرحلة الخامسة عشرة)
موناكو × سان جيرمان

 11.00مساء

beIN Sports HD 6

الحرارة
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الطقس

15

الصغرى

26

الكبرى

الرطوبة

%70

دافئ ،والرياح متقلبة االتجاه ،إلى جنوبية
شرقية ،خفيفة إلى معتدلة السرعة ( 6ـــ 30
كلم /ساعة) ،وتظهر بعض السحب المتفرقة.

البحـــــــر

أعلى مد

أدنى جزر

3.59 1.20

8.59 9.18

ً
صباحا

مساءً

ً
صباحا

مساءً

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

كالم الناس
أحمد الصراف

مبارك فهد الدويلة

إقبال األحمد

جريمتي في األكياس
ت�ع�ت�ب��ر امل � ��واد ال�ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة ال �ت��ي ت �س �ت �خ��دم ف ��ي ال �خ��دم��ة
الغذائية وف��ي صناعة أكياس البالستيك ،بمئات أشكالها
واس�ت�خ��دام��ات�ه��ا ،م��ادة ال تفنى وال ت ��ذوب .كما أن�ه��ا تلوث
البحار واألن�ه��ار ،وتتسبب في قتل األح�ي��اء املائية ،وتدمر
املحميات البحرية والشعاب املرجانية ،وتقتل السالحف
وال ��دالف�ي�ن وب �ق �ي��ة ال �ك��ائ �ن��ات ال �ب �ح��ري��ة م �ت��ى م ��ا ت ��م ب�ل�ع�ه��ا.
ّ
وبالتالي ،حذر الكثيرون من مخاطر املنتجات البالستيكية.
وسبق أن كتبت عدة مقاالت مطالبًا بالحد من استخدامها
وفرض رسوم عليها بحيث يضطر املستهلك أو املشتري
ألخذ أكياسه القماش معه عند التسوق .وقد زاد في الفترة
األخيرة استخدام األكياس الورقية بكل أنواعها .كما وصلت
الحال ببعض املجتمعات والدول إلى وقف إنتاج أو استخدام
األكياس البالستيكية في التسوق.
ولكن للموضوع جانبًا آخر يستحق الحديث عنه.
تعتبر أك�ي��اس التسوق البالستيكية م��ن اخ�ت��راع املهندس
ال�س��وي��دي ستني غوستاف ث��ول�ين ،Sten Gustaf Thulin
وكان ذلك في أوائل ستينات القرن املاضي .وكان إنتاجها
ً
ف��ي حينه شيئًا ج�م�ي�لا ،فهي أف�ض��ل وأن�ظ��ف وأك�ث��ر أناقة
وخ�ف��ة م��ن ك��ل م��ا ع��داه��ا م��ن وس��ائ��ل حمل املشتريات من
األسواق ،من ورق لف اللحمة ،وأكياس لف السمك والخضار
وال �ف��واك��ه إل ��ى امل�ل�اب��س وغ �ي��ره��ا ،ف �ق��د ك��ان��ت ع�م�ل�ي��ة نقل
املشتريات من أي محل مزعجة وغير نظيفة وال صحية،
وكل هذه األمور تم حلها باختراع كيس البالستيك .ولكن
مع الوقت وإساءة االستخدام ،اضطرت دول عدة إلى حظر
استخدامها لتأثيراتها السلبية على البيئة ،فما الحل؟ هل
ً
تجب العودة الستخدام أكياس الورق مثال؟ أم نلجأ ألكياس
القماش ،املتعددة االستخدام؟
ه��ذه جميعها ح�ل��ول غ�ي��ر عملية ،وأي �ض��ًا ض ��ارة بالبيئة.
فالعودة الستخدام األكياس الورقية يعني قطع مئات ماليني
األشجار سنويًا لتوفير مادة صنع األكياس الورق ،كما أن
ه��ذه األك�ي��اس غير مالئمة أو قوية بما يكفي لحمل امل��واد
الثقيلة أو الرطبة كالفواكه واألس�م��اك .ويصعب اقتصاديًا
مسكات لها .كما أن استخدام األك�ي��اس القماش به
صنع
ّ
مضار تتعلق بما يعلق بداخلها من ميكروبات ،ويتطلب
األمر غسلها بني الحني واآلخر.
وف��ي امل �ع��دل ،يستخدم ك�ي��س ال ��ورق ث�ل�اث م ��رات ،وي��رم��ى.
وي �س �ت �خ��دم ك �ي��س ال �ق �م��اش ل �ع �ش��رات امل� � ��رات .أم ��ا ال�ك�ي��س
البالستيك ،فيمكن استخدامه ألكثر من  130مرة .وبالتالي،
املشكلة ال تكمن في سوء استخدام الكيس البالستيك ،بل
في رفض تدويره وإع��ادة استخدامه لعشرات امل��رات ،حيث
نرفض ذلك غالبًا ،ونرمي األكياس في سالل القمامة ،وال
نتعامل مع املخلفات بطريقة علمية من فرز وإعادة تدوير،
كما أن دفن هذه املواد بطريقة علمية يمكن أن يساهم كثيرًا
في إنقاذ بيئة كوكبنا املسكني.
وع�ل�ي��ه ،ف��إن املشكلة تكمن ف��ي ثقافة املجتمع أك�ث��ر منها
في منع أو السماح باستخدام أكياس الورق أو البالستيك.
علمًا بأن ما يسري على األكياس البالستيكية ،التي يمكن
استخدامها ملختلف األغ ��راض لعشرات امل ��رات ،ال يسري
ب��ال �ض��رورة ع �ل��ى ب�ق�ي��ة األوع� �ي ��ة وال �ع �ب��وات ال�ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة،
ك ��ال� �ح ��اوي ��ات وال� �ق� �ن ��ان ��ي وامل� �ع ��ال ��ق وال � �ش� ��وك وال �ص �ح��ون
ً
البالستيكية وغيرها الكثير ،فهذه ضارة فعال بالبيئة ،وال
يمكن عادة إعادة استخدامها إال إذا تم تدويرها صناعيًا.

مليونا عملية تنزيل..
لتطبيق يحسب السعرات الحرارية
أنشأت شركة « »food visorالناشئة تطبيقا للهواتف الذكية ،يساعدك
على تسجيل كل نوع من أن��واع ما تأكله يوميًا للمساعدة في إنقاص
الوزن ،أو اتباع نظام غذائي معني أو حتى الحصول على صحة أفضل
عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ،وفق ما ذكر موقع تيك كرانش.
يمكن ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ك��ل ال�ب�ي��ان��ات ال�ت��ي تحتاجها مل�ع��رف��ة ال�س�ع��رات
ال�ح��راري��ة ون�س��ب البروتينات والفيتامينات وغ�ي��ره��ا عبر التطبيق،
وذلك عن طريق التقاط صورة للطعام قبل تناوله.
تستخدم الشركة الذكاء االصطناعي وتقنيات جديدة لتمكني التطبيق
من التعرف على الصور ،واكتشاف ماذا يحتوي طعامك الذي أنت على
وش��ك ت�ن��اول��ه ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى تحديد ن��وع ال�ط�ع��ام ،وي�ح��اول التطبيق
تقدير وزن كل عنصر من عناصر الطبق الواحد.
َ
تمكنت الشركة الناشئة من جذب نحو مليوني عملية تنزيل للتطبيق،
وه��ي م�ت��واف��رة ع�ل��ى ن�ظ��ام��ي التشغيل آي أو إس وأن��دروي��د باللغات
الفرنسية واإلنكليزية واألملانية واالسبانية.

الوفيات
● محمد عدنان علي عبدالله بوحمد 21( ،عامًا) ،شيع ،للرجال :حسينية
آل بوحمد ،الدعية ،للنساء :حسينية آل بوحمد ،الدعية ،ت.22542411 :
● شيخة محمد سالم الشطي ،أرملة علي منصور الشطي 89( ،عامًا)،
شيعت ،للرجال :اليرموك ،ق ،4ش ،3م ،10للنساء :جنوب السرة ،السالم،
ق ،5ش ،507م ،20ت.98867888 – 99607725 :
● سكينة غلوم علي 94( ،عامًا) ،شيعت ،للرجال :مسجد ال��وزان ،غرب
مشرف ،للنساء :القرين ،ق ،1ش ،29م ،13ت.99047942 – 50070900 :
● حصة محمد عبدالله العويرضي ،زوج ��ة س�ع��ود ع�ب��دال�ع��زي��ز محمد
الحقان 73( ،عامًا) ،شيعت ،للرجال :الفنطاس ،ديوان الحقان ،ق ،2ش،21
م ،12للنساء :العدان ،ق ،8ش ،5م ،14ت.99666328 – 97822202 :
● عبدالله الفي علوش المطيري 54( ،ع��ام��ًا) ،ش�ي��ع ،ل�ل��رج��ال :ال�ع��زاء
باملقبرة ،للنساء :جابر األحمد ،ق ،5ش ،481م ،29ت.99033088 :
● صالح عباس صالح عباس السلمان 78( ،عامًا) ،شيع ،للرجال :حسينية
اإلمام الحسني ،سلوى ،ق ،1شارع املتنبي ،للنساء :بيان ،ق ،13ش ،2م،14
ت.65771713 – 66666963 :
● فاطمة يوسف خميس 94( ،عامًا) ،شيعت ،للرجال :السالم ،ق ،5ش،514
م ،49للنساء :القادسية ،ق ،6ش ،61م ،13ت.99729719 – 99139755 :
● خديجة جاسم عباس الشطي ،زوجة علي راشد 50( ،عامًا) ،شيعت ،للرجال:
ب�ي��ان ،مسجد اإلم��ام الحسن ،ق ،12مقابل سنترال م�ش��رف ،للنساء :ال��زه��راء،
حسينية خاتم األنبياء ،بقرب مسجد اإلمام الباقر ،ت.99172210 – 96066620 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

«نائبان سابقان» ..وكاتب مثقف

***
يبدو أن الزميل أحمد الصراف ال يتابع وسائل االعالم جيدًا،
وهذه املرة لم يسعفه غوغل ،لذلك كتب عني في زاويته اليومية
مقاال بعنوان «عن نائبني سابقني» يقول إنني لم أجد مأخذًا
على وزي��رة االس�ك��ان واالش�غ��ال السابقة جنان رمضان اال
وجود حفرة في طريق الفحيحيل!
ول�ع��ل ال �ق��ارئ ال�ك��ري��م ي��درك أن�ن��ي كتبت أك�ث��ر م��ن م��رة أذك��ر

مشاكل وبالوي وزارة االسكان ،وكيف تسببت ادارة الوزارة
ب �غ��رق م��دي �ن��ة ص �ب��اح االح �م ��د ،وف ��ي ال �ن �ه��اي��ة ت �ت��م محاسبة
املسؤولني باألشغال ولم تتم محاسبة أي موظف في االسكان
(!) فأي فساد أشد من ذلك؟
وان أردت يا زميلي الفاضل أن أذكرك ببعض مشاكل الوزارة،
فيكفي تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الوزيرة،
وال�ت��ي ذك��رت أن غ��رق املدينة يعود إل��ى ثالثة أس�ب��اب ،األول
ع��دم بناء خ��زان��ات تجميع مياه االم�ط��ار التي ت��م تصميمها
من املكتب الهندسي ولم تنفذ ،والثاني اكتشاف ألف بالوعة
مياه مغلقة أث�ن��اء ن��زول امل�ط��ر ،م��ا أدى ال��ى تكوين ب��رك مياه
ب��ال�ش��وارع ،وال�ث��ال��ث ع��دم ب�ن��اء س��دود ملنع م�ي��اه ال�س�ي��ول من
دخول املدينة ،وهذه االخيرة تم تحميلها للمكتب الهندسي،
علمًا بأن العقد املبرم بني املكتب والوزارة لم يذكر أن ذلك من
مسؤولية املكتب املصمم!
أما النائب السابق الثاني ،فكان األخ وليد الطبطبائي ،والذي
تمنى الزميل الصراف أن ال يرجع للتدريس بسبب أفكاره،
حسب رأيه! واهلل يا أخي الفكر املتشدد هو الفكر االقصائي
الذي يتبناه من يطالب بشيطنة تيار سياسي عريض بالبلد
لم يتحمل وجوده معه!

إبداعات جمعية اإلصالح
أقامت جمعية االصالح االجتماعي قبل أسبوع حملة شبابية
لتنظيف ش��اط��ئ أن�ج�ف��ة ،وب�م�ش��ارك��ة م�ئ��ات ال�ش�ب��اب بهدف
املحافظة على البيئة وعلى ان تكون كويتنا جميلة ،باالمس
أق��ام��ت الجمعية سباق م��اراث��ون ش��ارك فيه أل��ف وخمسمئة
ش��اب تحت عنوان من الكويت ال��ى القدس ،للتذكير بقضية
العرب واملسلمني االول��ى ،بعد أن ك��ادت م��ؤام��رات الصهاينة
ال�ع��رب للتطبيع م��ع الكيان املغتصب تنسينا ه��ذه القضية!
فشكرًا جمعية االص�لاح لهذه املشاريع النافعة التي تخدم
البلد وتهيئ النشء ملا ينفعه وينفع وطنه.

يتيح تحويل األموال من اآلباء إلى األبناء ..ومراقبتها

 ..PixPayأول بنك إلكتروني لـ«المراهقين»
أحمد بدر
تسعى شركة «بيكس ب��اي» الفرنسية ،إلى تجربة فريدة من
نوعها ،م��ن خ�لال استبدالها ب��األم��وال حسابات إلكترونية،
لكن املميز في هذه التجربة ،أنها ستكون متاحة للمراهقني
واألطفال أكبر من  10سنوات ،على عكس طرق الدفع وإدارة
األموال األخرى ،املوجهة نحو البالغني.
ووفق موقع «تك كرانش» التقني األميركي،
ف��إن��ه ب��إم �ك��ان أي ش �خ��ص أك �ب��ر من
 10س � �ن� ��وات إن � �ش� ��اء ح �س��اب
 ،»Pixpayوال �ح �ص��ول على
ب� �ط ��اق ��ة ال� �خ� �ص ��م وإدارة
أم � ��وال ال �ج �ي��ب ،وذل � ��ك على
ع� � �ك � ��س ش � � ��رك � � ��ات أخ� � � � � ��رى م �ث��ل
«ريفوالت» و« ،»N 26التي تشترط أن

مايو كلينك

الصــــالة

يكون عمر العميل أكبر من  18عامًا.
وت�ع�م��ل وس�ي�ل��ة ال��دف��ع ال �ج��دي��دة ،ال�ت��ي س�ت�ك��ون ب�م�ن��زل��ة بنك
للمراهقني ،على س��د الفجوة ب�ين اس�ت�خ��دام اآلب��اء وأبنائهم
للعمليات البنكية والبيع والشراء ،من خالل تقديم طرق دفع
حديثة للشباب ،لتتمكن من التخلص من النقود تمامًا ،حيث
سيقوم اآلب��اء واألم�ه��ات بتنزيل تطبيق  Pixpayللتفاعل مع
الخدمة ،وتحويل األموال إلى أبنائهم بسهولة.
وأوض��ح املوقع التقني ،أن��ه بعد
أي� � � ��ام م � ��ن إن� � �ش � ��اء ح �س��اب
«ب� �ي� �ك ��س ب � � � ��اي» ،ي�ت�ل�ق��ى
الطفل بطاقة ماستركارد،
ت ��وف ��ر ل ��ه امل � �ي� ��زات ن�ف�س�ه��ا
ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا ال �ب �ن��وك امل�ن��اف�س��ة،
وي �ك��ون ب��إم �ك��ان اآلب� ��اء ت�خ�ص�ي��ص رم��ز
 ،PINوتلقي إخطار مع كل معاملة.

عصر

4.49 6.24
شروق

مغرب

6.11 11.37
ظهر

حصاد السنين

احتفلت األم ��م امل�ت�ح��دة ف��ي ي��وم  25نوفمبر ب��ال�ي��وم ال��دول��ي
مل�ك��اف�ح��ة ال�ع�ن��ف ض��د ال �ن �س��اء ،ون �ش��رت ف��ران��س  24تقريرا
عن ظاهرة العنف ضد النساء في فرنسا ،ونقلت عن وزارة
الداخلية الفرنسية احصائية صادمة للمتفوقني بالليبرالية
الغربية ،حيث تقول احصائية وزارة الداخلية ان اكثر من
 200ألف امرأة تتعرض للعنف في فرنسا ،وإن امرأة واحدة
تتعرض لالغتصاب في فرنسا كل  7دقائق! هذا املوضوع
ذكرني في عام  1972عندما كنت طالبًا أدرس في جامعتي
ف��ي بوسطن ب��ال��والي��ات املتحدة عندما أعلنت الجامعة انها
وتماشيًا مع طلب حاكم بوسطن  ،Governorفقد تم إنشاء
مركز ملعالجة اثار االغتصاب الذي تتعرض إليه الطالبات في
الجامعة بعد أن أصبح ظاهرة منتشرة! ومع األسف ال يزال
البعض م��ن املغرمني بالليبرالية الغربية يطالب باالختالط
في الجامعات ،وينتقد من يتخوف من انتشار الرذيلة في
سلوكيات بعض الطلبة الذين لم يتحصنوا بالتوجيه الديني
والتربية الروحية ،فهذه النتائج تشير برأيي ال��ى أن انفتاح
امل��رأة على الرجل في الحياة العامة ،والشاب على الفتاة في
مقاعد ال��دراس��ة ،ال يمكن أن يحد م��ن ظ��اه��رة امليل الفطري
للجنس االخر ،رغم وجود ظاهرة العيش الجماعي بني الرجل
واملرأة من دون زواج شرعي! والحمد هلل أن املجتمع الخليجي
ببيئته املحافظة  -حتى االن  -وبعاداته وتقاليده ،حال دون
بروز مثل هذه الظواهر املنتشرة في املجتمع الغربي.

فجر

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

رنة قلم

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

2.30 5.01

عشاء

iqbalalahmed0@yahoo.com

أشرف من الشرف
م��ن ال�ج�م�ي��ل أن ت �ب��دو ل�ن��ا م�لام��ح ال�ط��ري��ق ال�ص�ح�ي��ح..
اعوجاج ،طال أغلب مناحى الدولة من
وأن يبدأ تعديل
ٍ
وزارات وم��ؤس�س��ات؛ ذل��ك االع��وج��اج ال��ذي ب��دأ يسري
ل�ي�ط��ول ب�ع��ض امل �ف��اص��ل ال �ت��ي ك��ان��ت ي��وم��ًا م��ن األي ��ام
َ
مناطقّ ،
محرمًا االقتراب منها ،أو حتى التلميح إليها.
م��ا ج��رى ف��ي الكويت م��ن ت �ط� ّ�ورات مهمة خ�لال األي��ام
املاضية أوحى إلى الجميع أن القانون سيطول الجميع
من دون اعتبار الس��م أو منصب (كما ج��اء في كلمة
ص��اح��ب ال�س�م��و ح�ين ال�ت�ق��ى رئ �ي��س ال � ��وزراء ال�س��اب��ق
الشيخ جابر امل�ب��ارك الصباح أثناء تقديم استقالته..
وكما ش� ّ�دد سموه أيضا في لقائه مع رئيس ال��وزراء
ال�ج��دي��د س�م��و ال�ش�ي��خ ص�ب��اح ال�خ��ال��د ال �ص �ب��اح) ..وه��و
م��ا ك��ان تأكيدًا على رغ�ب��ة ،أراه��ا أن��ا شخصيًا ..على
مستوى ال��دول��ة ،وب��إص��رار على ض ��رورة ال�ب��دء بنزع
جذور الفساد أينما كان ..خاصة فساد الذمم واإلثراء
غير املشروع.
اتهامات متبادلة بني موظف ضد مدير ..ومدير ضد
وزي ��ر ،وم��وظ��ف ض��د م��وظ��ف آخ ��ر ..و ..حتى ّ
ضجت
ال��دي��رة ب��االت �ه��ام��ات؛ ب�ع�ض�ه��ا ص�ح�ي��ح م�ئ��ة ف��ي امل�ئ��ة،
وأخرى مشكوك فيها ..إال أن كل هذه االتهامات تحتاج
شجاعة بالتعامل معها ،استنادا الى القانون والقضاء،
حتى يقول كلمته األخيرة.
ّ
وحسنًا ما تفضل به سمو األمير بأن نكف عن تداول
االتهامات من دون إثبات ..وان نكف عن القيل والقال
م��ن دون إثباتات نستند عليها ..تعاقب املختلس او
الفاسد وتبرئ النظيف ..وه��ذا ال يكون إال من خالل
القضاء ،وال شيء غير القضاء.
لألسف ،وأشعر ّ
بغصة وأنا أكتب هذه الكلمات ..إننا
في الكويت ّ
تغيرت أولويات متطلبات أو مواصفات أي
شخص لترشيحه ملنصب كبير أو مهم ..حيث كانت
ال �خ �ب��رات وامل� �ه ��ارات ه��ي امل�ط�ل��ب األس � ��اس ..ام��ا ال�ي��وم
فاملطلب االول ه��و ان ي�ك��ون امل��رش��ح نظيفا ث��م تأتي
مواصفات الخبرة والقدرة.
ن �ظ��اف��ة ال �ي��د وال �ب �ع��د ع ��ن ال �ف �س��اد ب �ك��ل أش �ك��ال��ه هما
الطريق الصحيح لبناء االوطان ..فاملسؤول الذي يضع
مصالحه الشخصية قبل اي مصالح اخرى ال يستحق
ان يظل في مكانه ثانية واحدة.
انتهينا من املناصب العليا ،وج��اء دور ن��واب مجلس
األم��ة ،الذين يجب أن يكونوا نصب العني ،وف��ي مقدم
م��ن ي �ج��ب ال �ت��دق �ي��ق م�ع�ه��م ل �ف��رز ال �ص��ال��ح م��ن ال�ط��ال��ح
(وأت �م �ن��ى م��ن ك��ل ق�ل�ب��ي أال ي �ك��ون ه �ن��اك ط��ال��ح) ..وأن
توضع عالمات سؤال امام كل االسماء من دون تفريق
بني اسم وآخر ،وال الى من ينتمي حزبيا او قبائليا او
اسريا؛ ألن السلطة التشريعية هي من الواجب عليها
ان تراقب الفساد في البالد.
إذًا ،م��ن املعيب وامل �خ��زي ان ي�ك��ون امل��راق��ب أف�س��د من
الفاسد الذي يالحقه بالقانون والتشريع.
ّ
لننظف ك��ل م �ك��ان ،ون �س��أل ك��ل ص��اح��ب منصب في
الحكومة واملجلس :م��اذا كنت تملك أم��س ،وم��اذا تملك
اليوم؟ ..و«كيييف»؟!
ال �ش��رف ّ��اء ف ��ي ال�س�ل�ط�ت�ين (ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وال�ت�ش��ري�ع�ي��ة)
يستحقون أن يبرزوا ،وأال تختلط أسماؤهم بالحابل
والنابل؛ ألنهم أشرف من الشرف.

البويضة التالفة ..تؤدي إلى «إسقاط الحمل»

ي�ح��دث م��ا يسمى بالبويضة ال�ت��ال�ف��ة ،امل �ع��روف أي�ض��ا باسم
الحمل الالجنيني ،عندما يتوقف الجنني في مراحله األولى
عن النمو ،ثم يتم امتصاصه فيبقى كيس الحمل فارغا.
ً
وغالبا ما يكون سبب حدوثه مجهوال ،ولكن ربما يرجع سببه
إلى اختالالت تتعلق بالكروموسومات في البويضة امللقحة.
ً
عادة ،يحدث ما يسمى بالبويضة التالفة في مرحلة مبكرة من
الحمل ،أحيانا حتى قبل أن تعرفي أنك حبلى.
لكن ربما تدركني أنك في مرحلة مبكرة من الحمل عندما تكون
نتيجة اخ�ت�ب��ار الحمل إيجابية أو تفوتك ال ��دورة الشهرية.
ورب �م��ا ت �ك��ون نتيجة اخ �ت �ب��ار ال�ح�م��ل إي�ج��اب�ي��ة ب�س�ب��ب إف ��راز
الخاليا الجنينية املبكرة لهرمون الحمل ،هرمونات تعرف
ُ
بم َو ِّج َهة الغدد التناسلية املشيمائية البشرية ،إلى أن يتوقف
الجنني عن النمو وال يتمكن من االنغراس داخل الرحم.
وربما تشعرين بأعراض املرحلة املبكرة من الحمل ،كالشعور

ب��اإلي�ل�ام ب��ال�ل�م��س ف��ي ال�ث��دي�ين وال�غ�ث�ي��ان وال �ق��يء .وم��ع ذل��ك،
ع �ن��دم��ا ي �ت��وق��ف ال �ج �ن�ي�ن ع ��ن ال �ن �م��و وت �ن �خ �ف��ض م �س �ت��وي��ات
حينئذ من املمكن أن تحدث
الهرمونات ،تخف أعراض الحمل.
ٍ
تقلصات بسيطة ف��ي ال�ب�ط��ن ودرج ��ة طفيفة م��ن التبقيع أو
النزيف .ويستطيع التصوير باملوجات فوق الصوتية الكشف
عن كيس حمل فارغ.
وتؤدي حالة البويضة التالفة في نهاية األمر إلى اإلجهاض
التلقائي (إس �ق��اط ال�ح�م��ل) .وتفضل بعض ال�ن�س��اء االنتظار
حتى يحدث اإلس�ق��اط طبيعيًا ،بينما يتناول البعض اآلخر
أدوي��ة تسبب اإلس�ق��اط .ويتم اللجوء في بعض ال�ح��االت إلى
ُ
إج��راء جراحة تسمى توسيع وكشط ال��رح��م ،إلزال��ة األنسجة
املشيمية.
وتتمكن معظم النساء الالتي تعرضن لحالة البويضة التالفة
من الحمل بنجاح في املستقبل.

كثرة العطالت قد تدفعك إلى «الجنون»!

جاكيت مضاد للرصاص
واأللغام والقنابل

أظهرت دراس��ة حديثة أن العطالت قد تسبب ض��ررًا لصحة
اإلن �س��ان ،خصوصًا التأثير ف��ي الصحة العقلية للشخص.
وأرج��ع الباحثون تلك األض ��رار إل��ى ع��وام��ل ومسببات عدة
منها:
تنفق األس��ر الكثير م��ن األم ��وال ف��ي األع�ي��اد والعطالت على
األكل والشرب ،وذلك خالفًا لأليام العادية ،ويكون أكثره غير
صحي ،ويحتوي على عدد هائل من السعرات الحرارية ،وفقا
ملا ذكرته مجلة فورتشن األميركية.
ويشير الباحثون إلى أن يوم العطلة أو يوم العيد هو يوم
فريد في السنة ،حيث تجتمع األسر أو األفراد في مكان واحد،
وقد يضطر الشخص إلى الدخول في مناقشات محرجة أو
إجراء مناظرات حول أي شيء من السياسة إلى الفنون إلى
الدين ،ويقع الشخص تحت سطوة محاولة فرض الرأي -في
األغلب -وعدم قبول رأيه في هذا النقاش ،ويؤكد الباحثون أن
هذا له تأثير سلبي للغاية على الصحة النفسية.
ويضيفون« :ال�ت��راب��ط االجتماعي ق��د يقلل م��ن ه��ذا التأثير

أعلنت ش��رك��ة «ف��ول�ي�ب��اك» الهولندية ،ع��ن إنتاجها «جاكيت»،
قادرا على حماية صاحبه من الصدمات القوية ،وكذلك حمايته
من الهجمات بالرصاص والقنابل واأللغام.
ووف��ق م��وق��ع «دي��زاي��ن ب��وم» ،ف��إن الشركة الهولندية ،أك��دت أن
السترة الجديدة ،يمكن اعتبارها من أقوى املالبس في العالم،
ح �ي��ث إن ه�ي�ك�ل�ه��ا ي �ك��ون ق � ��ادرًا ع�ل��ى ص��د ال�ه�ج�م��ات وح�م��اي��ة
م��رت��دي�ه��ا م��ن ال ��رص ��اص ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى إم �ك��ان اس�ت�خ��دام�ه��ا
لحماية امل��درع��ات م��ن القنابل واألل �غ��ام .وأوض�ح��ت الشركة أن
سترتها ،الشبيهة بالجاكيت «ال�ن�ف��خ» ،وال�ت��ي أطلقت عليها
اس��م «ب��وف��ر املنيع» ،أق��وى م��ن ال�ف��والذ  15م��رة ،بينما تتخطى
ق��وة تماسك أليافها ال�ت��ي تسمى «ال��داي�ن�م��ا» ،أل�ي��اف األرام�ي��د
الشهيرة بنحو  ،%40التي تستخدم في الصناعات العسكرية
والفضائية.
وأضاف املوقع ،املتخصص في التكنولوجيا واألزياء ،أن مادة
الداينما التي تصنع السترة منها ،غير قابلة للتدمير ،كما أنها
تتمتع بعمر طويل ،باإلضافة إلى كونها خفيفة الوزن ،حيث ال
يتخطى وزن الجاكيت  2.5كلغ ،بينما يصل سعرها إلى 985
دوالرا أميركيا.

إسالم شكري

السلبي على الصحة العقلية ،وه��ذا ب ��دوره يقلل م��ن توتر
اللحظة ،وخطر اإلصابة بأمراض القلب».
وذكر التحالف الوطني األميركي لألمراض العقلية ،NAMI
أن  64ف ��ي امل �ئ��ة م ��ن امل �ص��اب�ي�ن ب �م��رض ع �ق �ل��ي ،ي �ق��ول��ون إن
العطالت يمكن أن تؤدي بالفعل إلى تفاقم أوضاعهم.
ُ
وأوض ��ح ب��اح �ث��ون ،أن ه�ن��اك ظ��اه��رة ت �ع��رف ب��اس��م Holiday
 ،Bluesوه��ي الشعور املستمر أو املتكرر بالحزن ال��ذي يبدأ
خ�لال موسم العطالت ،وق��د يختلف ه��ذا الشعور في الشدة
واملدة.
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