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رئيس الحكومة يلتقي رؤساء تحرير الصحف المحلية

الخالد يبدأ عهده بتصميم وشفافية
وليد عبداللطيف النصف
في م�ب��ادرة الفتة اعالميًا ،وسابقة فريدة حكوميًا ،التقى سمو رئيس مجلس
ال� ��وزراء ال�ش�ي��خ ص�ب��اح ال�خ��ال��د أم��س رؤس ��اء ت�ح��ري��ر ال�ص�ح��ف امل�ح�ل�ي��ة ،وك��ان��ت
مناسبة لتناول مختلف القضايا املحلية والخارجية .وتخلل اللقاء كلمة ترحيب
وتقديم من سموه وإجابات رحبة ومباشرة عن أسئلة الزمالء رؤساء التحرير،
أظهرت تصميمًا وشفافية.
وأك ��د ال�خ��ال��د أن دوره ف��ي امل��رح�ل��ة امل��اض�ي��ة ك��ان خ��ارج�ي��ًا ف�ق��ط ،ول��م ي��رك��ز على
الشأن الداخلي ال��ذي قال إنه «ك��ان مقصرًا فيه» .وشكر سمو األمير على ثقته،
وأضاف« :سأقوم بتنفيذ توجيهات سموه الواردة في خطابه األخير الذي يشكل
سياستنا التي سنتبعها ،إذ ركز سموه على دولة املؤسسات ومحاربة الفساد
وتفعيل امل��ادة  50من الدستور -فصل السلطات -وأنا بدأت عملي بزيارة هيئة
مكافحة الفساد ومجلس القضاء واملؤسسات الرقابية األخرى».
وأشار إلى أنه من اليوم وحتى نهاية شهر ديسمبر ،يطلب من املواطنني الذين
يملكون معلومات عن الفساد التقدم إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» ،موضحًا
أن الهدف األول هو مكافحة الفساد .مع تقدير دور اإلعالم ملساعدة الحكومة في
هذه املهمة.
وعن الحكومة وتشكيلها ،أكد الخالد أنها «ستشكل في وقتها إن شاء اهلل» .وقال:
أمام الحكومة سنة فقط ،وأحتاج الى  4وزراء في الداخلية والدفاع والخارجية
واملالية .وبسبب قصر املدة يصعب على كثير من الكفاءات قبول التكليف.
وتطرق الحوار مع سمو رئيس مجلس الوزراء إلى االداء الحكومي ،فأكد أن كبر
حجم الجهاز الوظيفي وتشعبه يصيبان الحكومة بكثير من اإلحباط والخلل،
لذا تجب اعادة هيكلة الجهاز اإلداري ملعالجة بطء اإلنجاز ،متمنيًا «إن شاء اهلل
نغير أسلوب العمل مع ال��وزراء في الحكومة املقبلة ألنه لدينا قصور كبير في
متابعة املشاريع ،كما أق��ر أن لدينا ف�س��ادًا .لكننا كلنا شركاء في مكافحة ذلك
الفساد عبر دولة املؤسسات كما أكد سمو االمير».
وطمأن الخالد إلى األوضاع املالية ،موضحًا ان الكويت بخير ورخاء ،لكن علينا
ً
الترشيد واالق�لاع عن التبذير .وركز على ان في ال��وزارات ترهال كبيرًا ،ويفضل
استخدام الخدمات الرقمية لترشيق هذا الترهل ،مع تفعيل دور األجهزة الرقابية
واعتبارًا من اليوم قبل الغد.
يخف الخالد أن الخالف شكل ه��زة كبيرة للتعاون
على الصعيد الخليجي لم
ِ
في ما بيننا ،لكن حكمة القادة هي األمل .ونحقق بعض الخطوات في سبيل حل
الخالف ،وأمامنا قمة الرياض التي ستكون محطة خير إن شاء اهلل.
وبكثير م��ن األم��ل ق��ال :لدينا ف��ي دول مجلس التعاون  3محطات إيجابية في
املستقبل ،األول��ى انعقاد قمة العشرين في اململكة العربية السعودية ،والثانية
اكسبو دبي  ،2020والثالثة دورة كأس العالم في قطر في  .2022لذا فإن عيون
العالم على الخليج في السنوات املقبلة.

الكويت | ص08

تفعيل المادة  50من الدستور
اتفق رئيسا السلطتني التشريعية والتنفيذية ،أم��س ،على ترسيخ التعاون بني
الحكومة واملجلس تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البالد.
وقال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،عقب استقباله سمو الشيخ صباح الخالد،
أمس ،إن اللقاء تناول مستقبل العالقة بني السلطتني ،وجاء بناء على توجيهات
سمو األمير التي اكد من خاللها ضرورة تفعيل املادة  50من الدستور ،التي تنص
على فصل السلطات مع تعاونها.
وأشار الغانم إلى أن «اللقاء بداية جديدة وممتازة وتأكيد لتعاون السلطتني».
وأض��اف «شهادتي بالخالد مجروحة ،ون�ج��اح سمو رئيس مجلس ال ��وزراء هو
نجاح للكويت ،وتعطله أو فشله -ال سمح اهلل -هو تعطل وفشل لنا جميعا ،ولذلك
أكدت له أني سأقوم بكل ما يمكن من أجل املساهمة في نجاحه ونجاح حكومته
لتحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي».

أمة | ص09

رئيس الوزراء صباح الخالد مجتمعاً برؤساء تحرير الصحف

ً
حكوميا

سبقلا تطلب من الخالد تقديم بالغ فساد ضد سلوك الحكومة!

¶ الكويت بخير ورخاء ..لكن نعم للترشيد وال للتبذير
¶ أحتاج إلى  4وزراء في الدفاع والداخلية والخارجية والمالية
¶ أمامنا سنة فقط ..لذا يصعب على كثير من الكفاءات القبول

في س��ؤال وجهه رئيس تحرير سبقلا الزميل
وليد النصف ،إل��ى سمو رئيس مجلس ال��وزراء
ال�ش�ي��خ ص�ب��اح ال�خ��ال��د ،ب��أن��ه ي�ج��ب أن ن�ق��دم ب�لاغ
ً
الفساد على الحكومة أوال ،و«نحن في سبقلا
نملك وجهة نظر أن على الحكومة أن تعني وزراء
أق��وي��اء يستطيعون أن يدافعوا ع��ن أنفسهم في

االس�ت�ج��واب��ات ب�ع�ي�دًا ع��ن ال��دع��م ال�ح�ك��وم��ي ال��ذي
يشوبه الفساد ،ونحن نشير هنا إل��ى فتح باب
ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات ال �ب��اراش��وت �ي��ة وق ��ت االس �ت �ج��واب��ات،
وتمرير معامالت غير قانونية للنواب ..وغيرهما
م��ن امل �م��ارس��ات ال �ت��ي ت�ع�ت�ب��ر ت� �ج ��اوزًا ص��ري�ح��ًا
للعدالة وال�ق��ان��ون ،مما يؤثر على ن��زاه��ة وكفاءة

¶ أكثر من ساعتين استمر اللقاء أك�ث��ر م��ن ساعتني ،وت�ح��دي��دا من
الـ 12.30حتى الـ 2.45من بعد ظهر أمس.
¶ مرتاح ومتم ِّكن كان سمو رئيس مجلس الوزراء مرتاحا في كالمه،
ومتمكنا مما يقول .والحظ رؤساء التحرير أن أمامه بعض النقاط التي ينظر
إليها ثم يشرحها بكثير من التنظيم.
¶ لقاء دوري في مبادرة الفتة أكد الخالد أن اللقاء مع رؤس��اء التحرير
سيكون دوريا ،ويعد ذلك سابقة في تاريخ حكومات الكويت.
¶ يعرف الجميع باالسم ك��ان ال�خ��ال��د يتوجه إل��ى ال��زم�لاء رؤس��اء
التحرير كل باسمه ،وتبني أنه يعرف الجميع بال استثناء ،وشكلت املخاطبة
املباشرة باالسم ارتياحا لدى الزمالء الحاضرين.
¶ تنظيم استخدام وسائل التواصل ق��ال الخالد إن صاحب
السمو تحدث عن خطورة وسائل التواصل ،وهذا يحتاج إلى تنظيم.

الجهاز اإلداري في ال��دول��ة ،ونعتبر ذل��ك التجاوز
الفساد بعينه».
ف �ق ��ال س �م��و ال ��رئ �ي ��س{ :ال �ع�ل�اق ��ة ب�ي�ن ال �ح �ك��وم��ة
وال �ب��رمل��ان ليست ع�ل��ى ح�س��اب امل��واط��ن وال��دول��ة،
وهي عمل سياسي ،ولن يكون على حساب مال
عام أو تعيينات بغير وجه حق}.

¶ الشباب الكويتي في قمة العشرين عن قمة العشرين
التي ستعقد في الرياض العام املقبل أكد الخالد أن فتيات وشبابا من
الكويت سيعملون مع إخوانهم السعوديني إلنجاح هذه القمة.
¶ أخذوا خططنا ونفذوها كشف الخالد أن رئيس دولة مجاورة
ق��ال ف��ي إح��دى امل�ن��اس�ب��ات إن دول�ت��ه ن�ف��ذت خططا كويتية ،موضحا أن
ذلك متعلق بالكهرباء .فالكويت وضعت حلوال وخططت ملشاريع ،لكنها
وضعتها في األدراج ،فإذا بالدولة املجاورة تأخذها وتنفذها.
¶ ما على إيران بشأن األوض��اع في املنطقة ،خصوصًا املبادرة
التي قدمتها إيران ألمن الخليج عمومًا وممر مضيق هرمز خصوصًا،
ق��ال ال�خ��ال��د :ل��دى اإلي��ران�ي�ين م �ب��ادرة ،وه�ن��اك ايضًا م �ب��ادرات أميركية
ً
وروس�ي��ة وأوروب �ي��ة ،وعلى اإليرانيني أوال تحسني عالقاتهم مع دول
املنطقة ،ثم ينظر في املبادرة.

مكافحة الفساد
¶ هدفنا األول ووفق آليات دولة المؤسسات
¶ تفعيل األجهزة الرقابية واالستعانة بدور اإلعالم
¶ على المواطنين التوجه إلى «نزاهة» خالل ديسمبر

الجهاز اإلداري
¶ مترهل وفيه خلل ويحتاج إلى إعادة هيكلة
¶ الجهاز يعاني البطء في اإلنجاز وتأخر المشاريع
¶ علينا استخدام الخدمات الرقمية لترشيق الترهل

ً
خليجيا

¶ الخالف شكل هزة ..لكن األمل في حكمة القادة
¶  3محطات مضيئة في الرياض ودبي والدوحة
¶ أنظار العالم ستتوجه إلى الخليج في السنوات المقبلة
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األمير :عالقاتنا بالسعودية
واإلمارات تاريخية عميقة
■ سموه استقبل الغانم والمبارك
والخالد والمطاوعة والدويسان
استقبل سمو أمير البالد في قصر بيان صباح أمس رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم ،وسمو الشيخ جابر املبارك ،ورئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد ،ورئ�ي��س املجلس األع�ل��ى للقضاء رئيس محكمة
التمييز رئيس املحكمة الدستورية املستشار يوسف املطاوعة ،وسفير
الكويت عميد السلك الدبلوماسي لدى اململكة املتحدة خالد الدويسان.

تهنئة السعودية
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 خ ��ادم ال�ح��رم�ين
الشريفني العاهل السعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى
الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.
وأشاد سمو األمير بعمق أواصر العالقات األخوية والتاريخية الراسخة
التي تربط الكويت بالسعودية وشعبهما.
كما عبر سموه عن بالغ فخره واعتزازه بما تشهده السعودية في عهده
امليمون من استمرار ملسيرة البناء ومن ازده��ار وتنمية شملت مجاالت
ً
عديدة وأصبحت محل فخر واع�ت��زاز الجميع ،سائال اهلل أن يديم على
خ��ادم الحرمني الشريفني موفور الصحة وتمام العافية ملواصلة قيادة
م �س �ي��رة ال �خ �ي��ر وال �ن �م��اء ل�ل�س�ع��ودي��ة وخ��دم��ة ق �ض��اي��ا األم �ت�ي�ن ال�ع��رب�ي��ة
واإلسالمية وأن يحقق لبالده املزيد من التقدم والرخاء والنماء في ظل
قيادته الحكيمة.

برقية لإلمارات
م��ن جانب آخ��ر ،بعث سمو األم�ي��ر برقية تهنئة إل��ى الرئيس اإلم��ارات��ي
خليفة ب��ن زاي ��د ب�م�ن��اس�ب��ة ال��ذك��رى ال�ث��ام�ن��ة واألرب �ع�ي�ن للعيد ال��وط�ن��ي
لإلمارات .وانتهز سموه املناسبة لتأكيد عمق أواصر العالقات التاريخية
الراسخة والوطيدة التي تجمع الكويت واإلم ��ارات ،مشيدا بما حققته
اإلمارات من إنجازات تنموية بارزة شملت العديد من املجاالت التي هي
محل اعتزاز الجميع ،متمنيًا للرئيس اإلمارتي موفور الصحة والعافية
ولبالده وشعبها املزيد من التقدم واالزدهار في ظل قيادته الحكيمة.
وبعث سمو األم�ي��ر برقية تعزية إل��ى الرئيس األميركي دون��ال��د ترامب
بضحايا تحطم طائرة الركاب في والية ساوث داكوتا األميركية ،راجيا
لهم الرحمة وللمصابني سرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سموه برقية تعزية إلى رئيس الكونغو الديموقراطية فليكس
تشيسكيدي ،بضحايا الفيضانات واالنهيارات األرضية.
وبعث سموه برقيتي تعزية إل��ى إمبراطور اليابان ناروهيتو ورئيس
ال��وزراء شينزو آب��ي ،بوفاة رئيس ال��وزراء الياباني األسبق ياسوهيرو
ناكاسوني.
م��ن ج��ان��ب أخ ��ر ،ب�ع��ث س�م��و األم�ي��ر ب��رق�ي��ات تهنئة إل��ى ك��ل م��ن الرئيس
ال��روم��ان��ي ك�ل�اوس ف��رن��زي��وه��ان��س ،ورئ �ي��س أف��ري�ق�ي��ا ال��وس�ط��ى فوسنت
أركانجتواديرا ،بمناسبة العيد الوطني لبلديهما ،وإلى رئيس ناميبيا
هيج جينجوب بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لبالده.
وب�ع��ث س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د ،ورئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
م� ��رزوق ال �غ��ان��م ،ورئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء س�م��و ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
برقيات مماثلة( .كونا)

األمير مستقبالً المبارك

 ..والمطاوعة
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الكويت 05

تداعيات انتخابات طلبة أميركا

تعمد إفساد العرس االنتخابي
انتقدوا ُّ

نواب :غوغائية ُتدخل الطلبة في حروب سياسية
◄ الفضل :افتعال األزمات خشية السقوط نهج «اإلخوانجية»

محمد السندان
أعرب نواب عن أسفهم من األحداث الكارثية التي
شهدتها انتخابات اتحاد طلبة الكويت في أميركا،
مشددين على إيجاد حلول عاجلة لإلفساد المتعمد
للعرس االنتخابي وتغليفه باألجندات والخالفات
السياسية.
ق ��ال ال �ن��ائ��ب أح �م��د ال �ف �ض��ل «ال ج��دي��د ،ف�ك�ل�م��ا اش �ت��م اإلخ � ��وان رائ �ح��ة
سقوطهم في أي انتخابات (حتى وان كانت انتخابات بقالة) قاموا
بافتعال أزمة هنا أو اختالق مشكلة هناك بهمجية تليق بتاريخهم».
وأوض ��ح الفضل ف��ي تصريح صحافي ان «ه��ذا م��ا ح��دث أي�ض��ا ،قبل
ع��ام�ين م��ن ق�ب��ل أع �ض��اء ال�ه�ي�ئ��ة اإلداري� � ��ة امل�ش�ك�ل��ة م��ن ات �ح��اد الطلبة
ُ
(االخونجي) بالكويت ،والتي أرسلت لالشراف على انتخابات اميركا،
فعندما الح �ظ��وا ع ��زوف ال�ق��واع��د ال�ط�لاب�ي��ة عنهم وت��وج�ه�ه��م للطرف
االخر قاموا بأكبر مهزلة أدت بالطالبات والطلبة الكويتيني الفتراش
الطرق بالساعات»!
وأض��اف «يتكرر هذا املشهد مرة اخرى اآلن بعد أن علموا ان الهزيمة
ستتكرر وان هناك انحسارًا لسطوتهم على الطلبة ،والتي هي منبع
سطوتهم على املجتمع ،فقاموا بإفساد االنتخابات مرة أخرى ،كل ذلك
طبيعي ألن��ه من شيم االخ��وان ،لكن ما هو غير طبيعي في غوغائية
اإلخ��وان ه��ذه امل��رة أنها ادخلت الطلبة باحتراب سياسي ال داع��ي له،
وادخلت على أفواههم عبارات سياسية القصد منها استدرار التعاطف
املجتمعي ولفت االنظار عما اقترفته اياديهم من تزوير الرادة الطلبة»!.
وشدد الفضل على ضرورة «نحسم قانون اتحاد الطلبة الذي يضمن
العدالة للمتنافسني وال يعمل لحساب قائمة ضد األخرى ،أما استغالل
الطلبة من قبل قوى الشر فيجب ان ُينتبه له وال يمر مرور الكرام ،النار
تحت الرماد ،والغافي يحترق.»!..
م��ن جهته ،اعتبر النائب راك��ان النصف أن نقل الخالفات السياسية
والشخصية من الكويت إل��ى انتخابات الطلبة في ال��والي��ات املتحدة
مهزلة وك��ارث��ة ،مشيرا إل��ى أن الكارثة األكبر هي اتهام قائمة وطنية
ب�ح�ج��م ال��وح��دة ال�ط�لاب�ي��ة وال�ت�ش�ك�ي��ك ب�م��ؤي��دي�ه��ا ب��أن�ه��ا م��دع��وم��ة من
فاسدين!.
على صعيد متصل ،طالب النائب محمد الهدية مكتب امللحق الثقافي
الكويتي في الواليات املتحدة االميركية بسرعة الوقوف على حقيقة
مالبسات ما حدث من تعطيل متعمد النتخابات اتحاد طلبتنا.
وقال الهدية لـ سبقلا ان أبناءنا الطلبة الدارسني في الواليات املتحدة
ي�ح�ت��اج��ون ك��ل ال��دع��م وت�ه�ي�ئ��ة ال�ج��و ال�ص�ح��ي الس�ت�ك�م��ال تحصيلهم
العلمي ،وال يمكن بحال من االح��وال تعكير صفو هذا الجو تحت اي
مبرر ك��ان .ولفت ال��ى أن م��ا ح��دث م��ن تعكير لصفو انتخابات اتحاد
طلبتنا في أميركا وما ترتب عليه من تأجيل لها هو أمر غير مسبوق
يستوجب على الجهات املعنية التحرك بشكل جاد وفعلي لعدم تكرار
ما ح��دث ،خاصة أنه تأثير سلبي على ابنائنا الدارسني في الخارج،
داع�ي��ا الجميع أن ي�ك��ون��وا س�ف��راء لبلدهم وتمثيلها خير تمثيل في
الدول التي يتواجدون بها.

◄ النصف :اتهام «الوحدة الطالبية» بأنها مدعومة من فاسدين كارثة
◄ الهدية :حدث غير مسبوق يستوجب تحر ً
ُّكا ّ
جاد ًا

َّ
عبر سفير البالد لدى الواليات املتحدة االميركية الشيخ سالم الصباح عن
أسفه إزاء االح��داث السلبية ،التي شابت العملية االنتخابية ،خالل املؤتمر
الـ 36لالتحاد الوطني لطلبة الكويت ــــ فرع الواليات املتحدة ،املنعقد في مدينة
سان دييغو بوالية كاليفورنيا.
وق��ال في تصريح صحافي إن األح��داث التي وقعت أفضت الى خلق حالة
ّ
من التوتر لم تشهدها املؤتمرات السنوية التحاد الطلبة الكويتي في الواليات
املتحدة على م��دى سنوات ط��وال من املمارسة الديموقراطية بكل شفافية
ونظام.
وأعرب عن رفضه هذه املمارسات غير املسؤولة ،والتي ال ُتم ُّت بصلة لتاريخ
االت�ح��اد الوطني لطلبة الكويت ــــــ ف��رع ال��والي��ات املتحدة االم�ي��رك�ي��ة ،والتي
حرمت الطلبة من املشاركة في العملية الديموقراطية الختيار هيئة ادارية
جديدة لالتحاد.
وأكد الشيخ سالم أهمية االلتزام بالقوانني واللوائح املنظمة للعملية االنتخابية،
معربا عن تمنياته ألبنائه وبناته الطلبة بدوام التوفيق والسداد.
وتداول مغردون ان سفير البالد لدى الواليات املتحدة الشيخ سالم الصباح
غادر مؤتمر االتحاد ،بعد القائه كلمة عبر فيها عن اسفه ملا شهده املؤتمر
من احداث سلبية ،ولم يحضر تكريم الرعاة واملنظمني.
أحمد الفضل

راكان النصف

ِّ
جمعية المحامينَّ :
تشوه صورة البالد
سجلنا مخالفات
أك� ��دت ج�م�ع�ي��ة امل �ح��ام�ي�ن ،ال �ت��ي ش��ارك��ت ف��ي م��راق �ب��ة ال�ع�م�ل�ي��ة
االنتخابية التحاد طلبة أميركا ،أنه كان هناك تأخير متعمد
م��ن م�م�ث�ل��ي ق��ائ�م��ة امل�س�ت�ق�ب��ل ال �ط�لاب��ي ف��ي اع �ت �م��اد ال�ك�ش��وف
ام�ت��د إل��ى س��اع��ات وت�س�ب��ب ف��ي اس�ت�ي��اء كبير م��ن ق�ب��ل الطلبة
ً
امل� �ش ��ارك�ي�ن ،ف� �ض�ل�ا ع ��ن وج � ��ود ف ��وض ��ى ش ��دي ��دة ف ��ي أغ �ل��ب
اللجان وتمزيق مجموعة من أوراق االق�ت��راع ،وه��و ما تتحمل
مسؤوليته بالكامل الهيئة التنفيذية كجهة مشرفة على تنظيم

االنتخابات ومخالفتها للعديد من نصوص دستور االتحاد
واألعراف النقابية.
وأضافت الجمعية في بيان أمس ،أنه نتج عن كل تلك األحداث
ً
ت��أج�ي��ل االن�ت�خ��اب��ات ب�ع��د ب��دء عملية االق �ت��راع م��ا ي�م�ث��ل فشال
وم�س��اس��ًا ب��ال�غ�ين بالعملية ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ال�ن�ق��اب�ي��ة وتشويهًا
ل�ص��ورة طلبة الكويت ف��ي ال�خ��ارج ف��ي سابقة خطيرة ل��م نعتد
عليها.

وقالت الجمعية إن كل ما تم تسجيله من مخالفات سيتم رفعه
إل��ى الجهات املسؤولة التخاذ اإلج��راءات ال�لازم��ة حرصًا على
صورة الكويت وأبنائها الناصعة واالرتقاء بالعملية النقابية
ً
ً
ال �ت��ي ت�ت�ط�ل��ب ت �ش��ري �ع��ًا م �ت �ك��ام�لا وع ��اج�ل�ا إلش �ه ��ار وت�ن�ظ�ي��م
االت� �ح ��ادات ال�ط�لاب�ي��ة ب�م��ا ي�ض�م��ن اس�ت�ق�لال�ي�ت�ه��ا وح�ي��ادي�ت�ه��ا،
مؤكدين في الوقت ذاته حرصنا على مستقبل أبنائنا الطلبة
ووقوفنا على مسافة واحدة من جميع األطراف.

الوحدة الطالبية :لن نسمح لقوى الظالم باختطاف االتحاد

استفزاز متكرر
سرد مناديب قائمة الوحدة الطالبية تفاصيل ما جرى من تعطيل
للعملية االنتخابية من قبل مناديب قائمة املستقبل الطالبي.
وقال مندوب الوحدة الطالبية أحمد الكندري إن عملية االقتراع بدأت
بشكل سلس تقريبًا إل��ى أن مر نحو ساعتني إل��ى ث�لاث ساعات،
ودخ ��ل  ٦أش �خ��اص إل ��ى إح ��دى ل �ج��ان االق� �ت ��راع ٣ ،م�ن�ه��م م�ن��ادي��ب
لـ«املستقبل الطالبي» واآلخ��رون ال يملكون أي إثبات أنهم مناديب
القائمة.
وأض��اف الكندري أن أعضاء الهيئة التنفيذية طلبوا منهم املغادرة
وتم تبديل املندوب وجاء مندوب آخر وح��اول االستفزاز وتخريب
االق�ت��راع ،وعندما لم يجد طريقًا لذلك م��زق كشف االق�ت��راع وهرب
بمعاونة شخصني كانا معه.
وختم بالقول إن��ه ت��م التوجه إل��ى ال�ص�ن��دوق ملنع العبث ب��ه وال يتم
تكسيره ووقفت العملية االنتخابية عند ذلك.
من جانبه ،قال مندوب قائمة الوحدة الطالبية محمد الشعالن إن
سبب تأخير االقتراع في لجنة  ،١٩٩٩كان تأخير حضور مندوب
قائمة املستقبل الطالبي ،مضيفًا أنه بعد حضوره بدأ االقتراع ،ثم
في منتصف عملية االقتراع كان يحاول رفع الكشف عن الطاولة
وطلبنا منه عدم فعل ذلك ثم استغفلنا ومزق الكشف وهرب.

¶ ماطلوا لتأخير العملية االنتخابية ومارسوا اإلرهاب والعنف ..ضاربين بسالمة الطلبة عرض الحائط
أكدت قائمة الوحدة الطالبية عدم السماح باختطاف
اتحاد طلبة الكويت في أميركا من قبل قوى الظالم
الرجعية ،مشيرة إل��ى أن م�ن��ادي��ب قائمة «املستقبل
ال �ط�ل�اب��ي» ك ��ان ��وا ي �م��اط �ل��ون ف ��ي ال �ت��دق �ي��ق ب�ك�ش��وف
االنتخاب ،وكانوا ال يراعون مصالح الطلبة في عملية
ّ
متعمد ،من أجل إفساد العرس الديموقراطي.
تأخير
ّ
وبينت القائمة في بيان أصدرته ان الحركة الطالبية
على مفترق طرق ما بني الحق والباطل ،بني املزايدات
االنتخابية وااللتزام األخالقي تجاه سالمة الطالب
والطالبات الكويتيني في الواليات املتحدة ،مضيفة
إن االنتخابات ممارسة مسؤولة تؤطرها املنافسة
الشريفة وااللتزام األخالقي ،وهذا ما انتهجناه في
قائمة الوحدة الطالبية منذ تأسيسها كقائمة تنبذ
التفرقة وتدعو الى الوحدة كمبدأ والتزام.

وزادت ف ��ي ب �ي��ان �ه��ا« :ب� ��األم� ��س ،ت �ج� ّ�م �ع �ن��ا ،ك�ط�ل�ب��ة
كويتيني يحدونا األمل ،بمنافسة شريفة نخوضها
ّ
التجمع من
مع اخوة لنا ،لم يألوا جهدًا لتفريغ هذا
م�ح�ت��واه بأساليب ل��م نعهدها ،منتهجني املماطلة
والتسويف لتأخير العملية االنتخابية ،وممارسني
اإلره� ��اب وال�ع�ن��ف ،ض��ارب�ين ب�س�لام��ة الطلبة ع��رض
ال �ح ��ائ ��ط ،وم �ع � ِّ�رض�ي�ن ح �ي ��اة امل �ش ��ارك�ي�ن م ��ن ط�ل�اب
وط ��ال � �ب ��ات ل �ل �خ �ط��ر ،ب��اس �ت �ث �م��ار ت �غ ��ذي ��ة م �ص��ال��ح
انتخابية وأهواء شخصية ،ونحن في قائمة الوحدة
الطالبية مارسنا أقصى درج��ات ضبط النفس من
األم ��س إل ��ى ال �ي��وم ،واض �ع�ين ن�ص��ب أع�ي�ن�ن��ا سالمة
الطالب والطالبات».
وك�ش�ف��ت ال�ق��ائ�م��ة ف��ي ب�ي��ان�ه��ا« :ب ��دأت تفاصيل ه��ذه
املسرحية بمماطلة مناديب قائمة املستقبل الطالبي

تقرير جمعية النزاهة حول انتخابات اتحاد أميركا:

مخالفات جسيمة وتخريب من الهيئة اإلدارية
و«المستقبل الطالبي»
◄ قرار إلغاء االنتخابات باطل وا ُّتخذ بال إجماع رسمي
◄ تعيين هيئة إلدارة اتحاد أميركا اعتداءعلى إرادة الطلبة
تأكيدًا ملا أشارت إليه سبقلا في عددها الصادر،
أم � ��س ،م ��ن ق� �ي ��ام أع� �ض ��اء ف ��ي ق��ائ �م��ة امل�س�ت�ق�ب��ل
الطالبي وبرعاية من الهيئة التنفيذية لالتحاد
الوطني لطلبة الكويت بتخريب انتخابات اتحاد
ط�ل�ب��ة ال �ك��وي��ت ف ��رع أم �ي��رك��ا ،ج ��اء ت �ق��ري��ر إح��دى
الجهات املراقبة لتلك االنتخابات ،وهي جمعية
النزاهة الكويتية ،ليثبت تلك التهم.
وأك � ��دت ج�م�ع�ي��ة ال �ن��زاه��ة أن ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
ل�ل�ات �ح��اد ال��وط �ن��ي ل�ط�ل�ب��ة ال �ك��وي��ت وامل �ن��دوب�ي�ن
امل�ع�ت�م��دي��ن ل�ق��ائ�م��ة امل�س�ت�ق�ب��ل ال �ط�لاب��ي ارت�ك�ب��وا
مخالفات جسيمة في انتخابات االتحاد الوطني
لطلبة الكويت ف��رع ال��والي��ات املتحدة األميركية
التي جرت أول من أمس وتم تأجيلها إلى إشعار
آخر.
وقالت الجمعية في تقرير حول ما جرى في تلك
االن �ت �خ��اب��ات ،ح�ص�ل��ت سبقلا ع�ل��ى ن�س�خ��ة منه،
إن ق��رار إلغاء االنتخابات باطل لصدوره بشكل
ارت �ج��ال��ي م��ن ع �ض��و ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة من
دون اجتماع رسمي للهيئة التنفيذية بنصاب
ق��ان��ون��ي .وف ��ي م��ا ي�ل��ي ت�ف��اص�ي��ل ت�ق��ري��ر جمعية
النزاهة:
بناء على دعوة الهيئة اإلدارية لالتحاد الوطني
لطلبة الكويت ،شاركت جمعية النزاهة الوطنية
الكويتية في مراقبة انتخابات االتحاد الوطني
لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة األميركية،
املنعقدة بتاريخ  29نوفمبر  ،2019وتم تسجيل
مخالفات جسيمة في إدارة االنتخابات ارتكبتها
الهيئة التنفيذية لالتحاد الوطني لطلبة الكويت

سالم الصباح:
ممارسات غير مسؤولة لم تشهدها
مؤتمرات طلبة أميركا من قبل

واملندوبون املعتمدون لقائمة املستقبل الطالبي
ممثلة باآلتي:
 - 1تأخير ب��دء االن�ت�خ��اب��ات ع��ن م��وع��ده��ا لثالث
س��اع��ات متواصلة بحجة انتظار اعتماد قائمة
املستقبل الطالبي لكشف الناخبني ،وهو مخالف
لدستور االتحاد والئحة انتخابات الفروع ،حيث
ال يتطلب اعتماد أي من القوائم للكشوف مع حق
القائمة الطالبية بتسجيل مالحظاتها ان وجدت
في محضر لجنة االقتراع.
 - 2قیام مندوبي قائمة املستقبل الطالبي بلجنة
م��وال�ي��د  1999ول �ج��ان أخ ��رى ب�ت�م��زي��ق ال�ك�ش��وف
ال ��رس �م �ي ��ة امل� �ع� �م ��ول ف �ي �ه��ا ل �س �ي��ر االن �ت �خ ��اب ��ات
م�م��ا تسبب ف��ي ارب ��اك ال�ت�ص��وي��ت ،ك�م��ا ق��ام ع��دد
م��ن م �ن��دوب��ي ال�ق��ائ�م��ة ن�ف�س�ه��ا ب��اق�ت �ح��ام ق��اع��ات
االقتراع وتمزين أوراق االقتراع وتعريض بعض
الصناديق ألضرار.
 - 3قامت الهيئة التنفيذية بمصادرة الصناديق
م��ن دون ات �خ��اذ اإلج � ��راءات ال �ض��روري��ة لتحقيق
النزاهة في التعامل معها ،حيث إن هذا االج��راء
يتطلب م�ش��ارك��ة ممثل واح��د ع�ل��ى األق��ل م��ن كل
قائمة واالت�ف��اق على إي��داع الصناديق في مكان
محايد بطريقة تضمن عدم العبث بها.
 - 4أعلنت الهيئة التنفيذية إل�غ��اء االنتخابات،
وأع �ط��ت لنفسها ح��ق تعيني هيئة إداري ��ة تدير
االتحاد فرع اميركا.
 - 5وج��ود أج��واء مشحونة وتخريبية وهتافات
غ�ي��ر ح�ض��اري��ة ت �ش��وه ص ��ورة ط�ل�ب��ة ال�ك��وي��ت في
الخارج.

 8مالحظات
ق��ال��ت جمعية ال�ن��زاه��ة الكويتية إن امل �م��ارس��ات غ�ي��ر ال�ح�ض��اري��ة وامل�خ��ال�ف��ات
الجسيمة لقائمة املستقبل الطالبي وال�ق��رار غير العادل والالقانوني للهيئة
التنفيذية كلها تدعونا بصفتنا جمعية معنية بالنزاهة شاركت في مراقبة
االنتخابات إلى تقرير اآلتي:
إن املمارسات التخريبية واألجواء املشحونة ّ
تسببت في تشويه صورة
 1الطلبة الكويتيني في الخارج ،ما يتطلب من وزارة التعليم العالي ّ
تحمل
ّ
مسؤولياتها للتدخل.
إن ق��رار إلغاء االنتخابات باطل لصدوره بشكل ارتجالي من عضو
 2في الهيئة التنفيذية ول��م يصدر من اجتماع رسمي للهيئة التنفيذية
بنصاب قانوني.
إن ق��رار الهيئة التنفيذية ب��إل�غ��اء االن�ت�خ��اب��ات يمثل نجاحا لألعمال
 3التخريبية لقائمة املستقبل الطالبي ،وف��ي الوقت نفسه يمثل فشال
ذريع للهيئة التنفيذية في إدارة االنتخابات.
إن قرار الهيئة التنفيذية بتعيني هيئة إدارية تتولى إدارة شؤون اتحاد
 4الطلبة فرع أميركا يمثل اعتداء صارخا على إرادة طلبة الكويت في
الواليات املتحدة.
إن ال��وق��ائ��ع تكشف ال�خ�ل��ل ال�ك�ب�ي��ر ال�ن��ات��ج م��ن اس �ن��اد االش� ��راف على
5
اتحادات طلبة الكويت في الخارج الى جهة غير مشهرة خارجة عن
ال�ق��ان��ون ال�ك��وي�ت��ي ممثلة بالهيئة التنفيذية ل�لات�ح��اد وغ�ي��ر خاضعة
إلشراف او رقابة أي من الجهات الرقابية او وزارات الدولة في الكويت.
إن تخريب االنتخابات وإلغاءها تسبب في أضرار كبيرة للطلبة وأولياء
 6أمورهم الذين تكبدوا مشقة السفر كما هو هدر لألموال التي صرفها
الطلبة وصرفتها وزارة التعليم العالي لضمان نجاح انتخابات االتحاد.
نطالب وزارة التعليم العالي بتشكيل لجنة تتولى إدارة نشاط طلبة
 7ال�ك��وي��ت ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األميركية لحني عقد انتخابات نزيهة
وعادلة تحت اشرافها.
نطالب وزارة التعليم العالي بالقيام بمسؤولياتها للتصدي إلصالح
 8أوضاع االتحادات الطالبية في الخارج وإصدار لوائح تنظمها بقرارات
وزارية لتكون تحت مظلة الوزارة واشرافها.

ب��ال�ت��دق�ي��ق ع �ل��ى ك �ش��وف االن �ت �خ��اب ،ول ��م ي �ب��دوا اي
جدية في ذل��ك ،حيث انهم كانوا ال يراعون مصالح
ّ
ويتعمدون تأخير العملية ،من أجل إفساد
الطلبة،
ال� �ع ��رس ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي ،ف �ق��اب �ل �ن��ا ت �م��زي��ق ك �ش��وف
امل�ق�ت��رع�ين االن�ت�خ��اب�ي��ة م��ن ق�ب��ل م �ن��ادي��ب املستقبل
ّ
الطالبي بالتسامي وانتظار تدخل الهيئة التنفيذية
ل �ت �ف��ادي ال� �ص ��دام ،ال� ��ذي ال ت�ح�م��د ع �ق �ب��اه ،وق��اب�ل�ن��ا
ّ
العنف واالعتداءات بالتحلي بأقصى درجات ضبط
ال �ن �ف��س ،م�ت�ح��اش�ين اي ص ��دام ��ات ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة على
ّ
الضيقة التي
سالمة الطلبة ،بعيدا عن االستقطابات
سعى القائمون على قائمة املستقبل الطالبي على
ّ
تكريسها ل�ش��ق ال�ص��ف ال�ط�لاب��ي وت�ع��زي��ز االن�ق�س��ام
بني أبناء الكويت وبناتها لتفريغ مؤسسة كاالتحاد
الوطني لطلبة أميركا من روحها وجوهرها القائم

على ال��وح��دة ،ساعني لتشويه املمارسة االنتخابية
الراقية لتصبح رديفًا للفوضى والفرقة ،رغم تنبيهنا
للهيئة التنفيذية عن نوايا التخريب مسبقًا.
واختتمت القائمة بيانها ب��أن «مسؤوليتنا اليوم
تاريخية تجاهكم وتجاه الكويت ،ومن هذا املنطلق
نعلنها ال�ي��وم ،ال ت�ن��ازل ع��ن ال��دف��اع ع��ن حقوقكم ،ال
تنازل عن الدفاع عن مكتسباتكم ،ال تنازل عن الذود
ع��ن ك��رام��ات�ك��م ،وال ت�ن��ازل ع��ن ال��دف��اع ع��ن سالمتكم،
ّ
بتحمل املسؤولية الكاملة
فنطالب ال�ي��وم االت �ح��اد
ع��ن دوره ،وحماية ه��ذه املؤسسة م��ن أي تالعب قد
يطولها من قبل الهيئة التنفيذية ،او كل من ّ
تسول له
نفسه بأن يحجم من دور هذه املؤسسة ،ولن نسمح
بأن يجري اختطاف اتحاد طلبة الكويت في أميركا
من قبل قوى الظالم الرجعية».
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الكويت 07

القضاء واألمن

حبس داعية كويتي

ّ
مخيم أشعلت مشاجرة
بيعة

مخالفة مركبات سوق الجمعة

أي��دت محكمة التمييز ام��س الحكم القاضي بحبس داع�ي��ة كويتي مل��دة  4أشهر ف��ي قضية
ازدراء مذهب ديني ،حيث أكدت املحكمة ان حكم اإلدانة جاء مطابقا لصحيح القانون.
وكانت النيابة العامة اسندت إلى املتهم قيامه بازدراء فئة من املجتمع وإثارة فتنة طائفية
إضافة إلى تهم السب والقذف وإس��اءة استخدام الهاتف ،وطالبت بمعاقبته وفقًا لقانون
ح�م��اي��ة ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة ،وق��ان��ون ال �ج��زاء ،إض��اف��ة إل��ى ال�ق��ان��ون ال �خ��اص ف��ي ش��أن إس��اءة
استعمال أجهزة االتصاالت الهاتفية وأجهزة التنصت.

اس�ت�ن�ف��ر رج ��ال أم��ن األح �م��دي اث��ر ورود ب�ل�اغ ب�م�ش��اج��رة ب�ين مجموعة
شباب في بر الوفرة أول من أمس.
وأوضح مصدر أمني أنه عند وصول رجال األمن إلى موقع البالغ قاموا
ب�ف��ض امل �ش��اج��رة ،وت �ب�ين أن ال�س�ب��ب االخ �ت�لاف ع�ل��ى س�ع��ر م�خ�ي��م ،حيث
ً
اتفقوا على سعر معينّ وعند ع��د املبلغ اتضح أن��ه ليس ك��ام�لا ،وج��رى
حل املوضوع وديًا.

َّ
نفذ رج��ال م��رور الفروانية أول من أمس حملة على املركبات املخالفة للقانون ،أسفرت عن
مخالفة عدد من املركبات في سوق الجمعة ،بعد أن قام قائدوها بالوقوف في املمنوع أو
إغالق الطريق على مركبة أخرى أو ّ
تعمد تعطيل حركة السير.
وأكد مصدر أن الحمالت املرورية مستمرة على كل الطرق الرئيسة والفرعية لتيسير الحركة
املرورية والتصدي ألي محاولة للخروج على القانون وضبط املخالفني واملستهترين ،داعيا
املواطنني واملقيمني الى االلتزام بقواعد وقوانني املرور ،حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم.

سبقلا في أروقة إدارة الخبراء بالرقعي:

تعميم داخلي بعدم إعطاء الخبراء قضايا جديدة
¶ تأجيل بعض الجلسات لمدة أسبوعين
حمد السالمة
ق � �ل� ��ق ..رب� � �ك � ��ة ..وت� � ��رق� � ��ب ..وخ � � ��وف م��ن
امل �س �ت �ق �ب��ل ،ه ��ذا ه��و ل �س��ان ح ��ال أغ�ل��ب
ال� �خ� �ب ��راء ال ��ذي ��ن ش �م �ل �ه��م ح �ك��م ال �غ��اء
توظيف  560خبيرًا.
وك ��ان م��ن ال�ل�اف��ت خ�ل�ال ج��ول��ة سبقلا
ام � ��س ل ��رص ��د س� �ي ��ر ال� �ع� �م ��ل ف� ��ي إدارة
ال�خ�ب��راء بالرقعي ،أن إن�ج��از القضايا
م�س�ت�م��ر ،ح�ي��ث واص ��ل ه ��ؤالء ال�خ�ب��راء
امل�ش�م��ول��ون ب��ال�ح�ك��م ،ع�م�ل�ه��م ول��م يتم
اب�ل��اغ اي م �ن �ه��م ب��ال �ت��وق��ف ع ��ن ع�م�ل��ه،

ف ��ي ال �ق �ض��اي��ا ال� �ت ��ي س �ل �م��ت ل �ه��م ق�ب��ل
ص��دور ال�ح�ك��م ،كما أن بعض الخبراء
ال يزالون يخضعون ل��دورات تدريبية
ولم يتم ايقافها عنهم.
وف� � ��ي ال � ��وق � ��ت ن� �ف� �س ��ه ،ج� � ��رى اص� � ��دار
ت�ع�م�ي��م داخ �ل��ي ف��ي ادارة ال �خ �ب��راء في
امل�ح��اف�ظ��ات ال�س��ت وذل��ك ب�ع��د اج�ت�م��اع
مسؤولي اإلدارات ،وت�ق��رر ع��دم إعطاء
الخبراء املشمولني بالحكم اي قضايا
ج� � ��دي� � ��دة مل� � � ��دة اس � � �ب� � ��وع� �ي��ن ،وت� �ب� �ل� �ي ��غ
ال �خ �ص��وم ب �ت��أج �ي��ل ب �ع��ض ال �ج �ل �س��ات
ملدة اسبوعني لحني وضع حلول ،ومن

املقرر أن يصدر تعميم اخر قبل انتهاء
م� � ��دة االس � �ب� ��وع �ي�ن إذا ل� ��م ي� �ت ��م وض ��ع
الحلول الالزمة لألزمة.
وأبلغت مصادر سبقلا أن عدم توزيع
قضايا ج��دي��دة على ال�خ�ب��راء ق��د يربك
ال� �ع� �م ��ل وي� �ت� �س� �ب ��ب ف � ��ي ت� ��أخ� ��ر ب �ع��ض
القضايا املهمة.

قلق ..ربكة..
وترقب المصير
«العدل» تسعى
إلى تقديم التماس
للمحكمة يتعلق بالحكم

بني نارين
وس � � �ي � � �ط� � ��ر ال � � �ق � � �ل� � ��ق ع � � �ل� � ��ى ال � � �خ � � �ب� � ��راء
وم � �س� ��ؤول � �ي � �ه� ��م ،ول� � ��وح� � ��ظ ان اغ� �ل ��ب
ال � � �خ � � �ب� � ��راء ي � �ت� ��رق � �ب� ��ون اي� � � ��ن س� �ي� �ك ��ون

مصيرهم وم�ت��ى سيتم تنفيذ الحكم،
وال �ج �م �ي��ع ي �ت �س��اء ل :م��ا ال �ح �ل��ول ال�ت��ي
ستقدمها ال ��وزارة م��ن اج�ل�ه��م؟ اضافة
ال��ى ح �ي��رة ب�ع��ض امل �س��ؤول�ين م��ن منح
ً
الخبراء عمال جديدًا او عدمه ،مبينني
ً
أن مصيرهم أصبح مجهوال.
ول�ف�ت��ت م �ص��ادر م �س��ؤول��ة ف��ي ال ��وزارة
إل��ى أن قياديي العدل الذين اجتمعوا
ال �خ �م �ي��س امل ��اض ��ي ،رف� �ع ��وا ت��وص �ي��ات
وح �ل��وال وم�ق�ت��رح��ات إل��ى وزي ��ر ال�ع��دل
وزي��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س االم��ة د.
ف �ه��د ال �ع �ف��اس��ي ،وم ��ن امل �ت��وق��ع ات �خ��اذ

خطوات حاسمة وإجراء ات ملنع عرقلة
سير العمل في كل الجوانب.
ول�ف�ت��ت امل �ص��ادر ال��ى أن أب ��رز ال�ح�ل��ول
وال � �ت� ��وص � �ي� ��ات ال � �ت� ��ي رف � �ع� ��ت ل� �ل ��وزي ��ر
العفاسي هي اعادة االختبارات للذين
ل��م يختبروا أو استثناء م��ن اختبروا
واجتازوا االختبارات.
واض� � ��اف� � ��ت امل � � �ص� � ��ادر أن ه � �ن� ��اك ام �ل�ا
ب ��اي � �ج ��اد ح� ��ل ل� �ل� �خ� �ب ��راء ب� �م ��ا ي��رض��ي
الجميع بعد ان اوضحت ال��وزارة انها
س �ت �ق��دم ال �ت �م��اس��ًا ل �ل �م �ح �ك �م��ة ب �ج��ان��ب
البحث عن حلول.

أزمة تعيينات الخبراء تدخل مرحلة جديدة

نفى مسؤوليته عن قرار تعيين الخبراء

بالغ يطالب بإحالة الصانع والعزب
إلى «محكمة الوزراء»

الصانع :محكمة التمييز
قضت بما لم يطلبه الخصوم

مبارك حبيب
بعد حصوله على حكم أم��ام محكمة التمييز
ب��إب �ط��ال ت �ع �ي�ين  560خ �ب �ي �رًا ب � � ��وزارة ال �ع��دل،
ً
وب��اع�ت�ب��اره وك �ي�لا مل��واط�ن��ة مستبعدة ظلمًا،
ت � �ق� ��دم أم � � ��س امل � �ح� ��ام� ��ي م� �ح� �م ��د األن� � �ص � ��اري
ب �ب�ل�اغ إل� ��ى ال �ن��ائ��ب ال� �ع ��ام امل �س �ت �ش��ار ض ��رار
العسعوسي ،طالب فيه بإحالة وزيري العدل
السابقني يعقوب الصانع وف��ال��ح ال�ع��زب إلى
محكمة الوزراء.
وق � � ��ال األن � � �ص� � ��اري ف � ��ي ب �ل��اغ � ��ه« :إن � � ��ه وب �ع��د
حصولنا على حكم تمييز بإبطال تعيني 560
خبيرا ،فإن حيثيات الحكم أشارت إلى وجود
شبهة إض ��رار ب��امل��ال ال �ع��ام وش�ب�ه��ة التالعب
ف��ي أوراق املقبولني بقبول بعضهم م��ن دون
اخ �ت �ب��ارات ت�ح��ري��ري��ة أو ش�ف��وي��ة ،ل��ذل��ك تجب
إح��ال��ة ال��وزي��ري��ن اللذين ج��رت التعيينات في
عهدهما إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة
بمحاكمة الوزراء».
وق � ��ال األن � �ص� ��اري ف ��ي ب�ل�اغ ��ه ،ال � ��ذي ح�ص�ل��ت
سبقلا على نسخة منه :إنه وملا كان لألموال
ال �ع ��ام ��ة ح ��رم ��ة وح �م��اي �ت �ه��ا واج � ��ب ع �ل��ى ك��ل
ً
م��واط��ن ،وإع �م ��اال ل�ل��دس�ت��ور وق��ان��ون حماية
األموال العامة والقوانني ذات الصلة بالواقعة،
فإننا نتقدم إليكم ب�ه��ذا ال�ب�لاغ ال��ذي تكتنف
وقائعه شبهة جريمة التزوير واإلضرار باملال
العام ضد املبلغ ضدهما استنادًا إلى ما جاء
في حيثيات حكم محكمة التمييز.

األنصاري :للمال العام
حرمة ..وحمايته واجب
على كل مواطن
ب � ��اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�خ�ب��راء م��ن دون م�س��اب�ق��ة،
وام �ت �ن ��اع ج �ه��ة اإلدارة ع ��ن ت ��زوي ��د امل�ح�ك�م��ة
ب��امل�س�ت�ن��دات وال �ق ��رارات ال�ق��اط�ع��ة ف��ي ال �ن��زاع..
أم��ر ينطوي على مخالفة ال�ق��ان��ون وينطوي

كذلك على تمييز غير مبرر بني الراغبني في
االلتحاق بالوظائف املشار إليها ،وهو األمر
ال� ��ذي ي�ع�ي��ب ت �ص��رف��ات اإلدارة امل �ش��ار إل�ي�ه��ا
بعيب عدم املشروعية الجسيم».
وأشار األنصاري إلى أن الوقائع التي أشارت
إل �ي �ه��ا م �ح �ك �م��ة ال �ت �م �ي �ي��ز ت �ث �ي��ر ب�ي�ن ط�ي��ات�ه��ا
وسطورها عدة جرائم؛ أواله��ا شبهة جريمة
التزوير في محررات رسمية ،وثانيتها شبهة
جريمة اإلضرار باملال العام.
وأوض � � � ��ح أن امل� �ب� �ل ��غ ض ��ده� �م ��ا وب �ص �ف �ت �ه �م��ا
وزيرين في مجلس الوزراء ،األمر الذي ينعقد
لواء االختصاص ملحكمة الوزراء في التحقيق
معهما.

ق � ��ال م� �ق ��دم ال � �ب �ل�اغ إن ال ��وزي ��ري ��ن
السابقني قاما باستغالل نفوذهما
كونهما الرئيسني اإلداري�ين األعلى
ل� ��وزارة ال �ع��دل إب ��ان ف �ت��رة ت��ول�ي�ه�م��ا
حقيبة وزارة العدل (أثناء الواقعة)،
وإن اس �ت �غ�ل�ال ال �ن �ف��وذ ي� ��ؤدي إل��ى
ان� � �ع � ��دام امل� � �س � ��اواة ال� �ت ��ي ت �ق �ت �ض��ي
ال�ت�ع��ام��ل ب��ال �ت �س��اوي ب�ين امل��واط�ن�ين
ووضع الجميع أمام طائلة القانون،
إذ إن ��ه ب��اس �ت �غ�لال ال �ن �ف��وذ ي �ج��ري
تخطي قوانني الدولة التي ما وجدت
إال لتحقيق املصلحة العامة ،وكذلك
ي��ؤدي إل��ى ان�ت�ف��اء ال �ع��دال��ة ،وق��د ب��دا
واض� �ح ��ًا ج � �دًا ح �ج��م ت �ج��اوزات �ه �م��ا
كما جاء في حيثيات حكم محكمة
التمييز املشار إليه.

 4جرائم
أك ��د م �ق��دم ال �ب�ل�اغ أن امل� ��ادة ال�ث��ان�ي��ة
م��ن ق��ان��ون محاكمة ال ��وزراء نصت
على أنه «يعاقب الوزير بالعقوبات
املقررة قانونًا ،إذا ارتكب في تأدية
أعمال وظيفته جريمة من الجرائم
اآلتية:
 ج� ��رائ� ��م أم � ��ن ال� ��دول� ��ة ال� �خ ��ارج ��يوال � ��داخ� � �ل � ��ي وال� � �ج � ��رائ � ��م امل �ت �ع �ل �ق��ة
بواجبات الوظيفة العامة.
 ج� � ��رائ� � ��م امل � ��وظ� � �ف �ي��ن وامل� �ك� �ل� �ف�ي�نب��ال�خ��دم��ة ال�ع��ام��ة امل�ن�ص��وص عليها
في قانون الجزاء.
 ال �ج��رائ��م امل �ن �ص��وص ع �ل �ي �ه��ا ف��يقانون االنتخابات واملتعلقة بسير
العدالة أو التأثير عليها.
 ال �ج��رائ��م امل �ن �ص��وص ع �ل �ي �ه��ا ف��يقانون حماية األموال العامة.

مالبسات وفساد

ً
وأض� ��اف ق��ائ�ل�ا« :إن ال�ح�ي�ث�ي��ات ان �ط��وت على
مالبسات وفساد ضد املبلغ ضدهما سالفي
الذكر بصفتهما ،إذ إن الحكم ج��اء بمناسبة
رف��ع موكلتنا دع��وى ضد جهة اإلدارة (وزارة
ال �ع��دل) ،بطلب ال�ح�ك��م ب��إل�غ��اء ق� ��رارات تعيني
عدد من الخبراء».
ً
واستطرد قائال «إن محكمة التمييز سطرت
حيثياتها وأكدت أن ما قامت به جهة اإلدارة
ف ��ي ال �ب��داي��ة م ��ن ت �ع��دي��ل وت�ل�اع ��ب ف ��ي ن�ت��ائ��ج
االختبارات التحريرية واملقابالت الشخصية،
ً
ثم تعيني من لم يجتز املسابقة أصال وحصل
على نتائج متدنية ،وبعد ذل��ك تعيني خبراء
وم �ع ��اون ��ي خ� �ب ��راء ه �ن��دس �ي�ين وم�ح��اس�ب�ي�ين

الوزيران استغال
نفوذهما

قصر العدل

موجز أمني

مشاجرة وتبادل بالضرب
تبادل مجموعة من األحداث الضرب أمام أحد املقاهي في منطقة الساملية
أول من أمس.
وق� ��ال م �ص��در أم �ن��ي :إن ب�لاغ��ًا ورد إل ��ى غ��رف��ة ع�م�ل�ي��ات وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
باملشاجرة ،فتوجهت ال��دوري��ات األمنية إل��ى امل��وق��ع ،وعند وصولهم قام
رجال األمن بفض املشاجرة ،وإحالة املتشاجرين إلى املخفر ،واعترفوا أن
سبب املشاجرة خالفات سابقة.

نصب واحتيال
ّ
بتعرضها للنصب واالح�ت�ي��ال م��ن قبل
أبلغت م��واط�ن��ة ال�ج�ه��ات األم�ن�ي��ة
خليجي أول من أمس.
وق��ال مصدر أم�ن��ي :إن املبلغة أف��ادت ف��ي شكواها بأنها اتفقت معه على
ّ
مشروع تجاري بقيمة  8االف دينار ،وعند تسلمه املبلغ اختفى عن األنظار،
ّ
وجار ضبطه.
وزودت رجال األمن ببياناته،
ٍ

أحمد العنزي

سلب بالقوة
ات� � �ه � ��م س � ��ائ � ��ق ت� ��اك � �س� ��ي آس � �ي� ��وي
ال�ج�ن�س�ي��ة  3أش �خ��اص ب��االع �ت��داء
ع �ل �ي ��ه ب ��ال� �ض ��رب وس� �ل� �ب ��ه ن� �ق ��وده
بالقوة في منطقة الجهراء أول من
أمس.
وق ��ال م �ص��در أم �ن��ي ان امل�ب�ل��غ أف��اد
ف��ي ش�ك��واه ل��رج��ال األم��ن ان��ه اتفق
معهم على توصيلهم ال��ى منطقة
ال � �ج � �ه� ��راء ،وأث� � �ن � ��اء م � ��روره � ��م ف��ي
س��اح��ة ت��راب �ي��ة اس�ت��وق�ف��وه اج �ب��ارًا
واع �ت��دوا ع�ل�ي��ه ب��ال�ض��رب وس�ل�ب��وا
م �ن ��ه  30دي � �ن� ��ارًا وه � ��رب � ��وا ،وزود
رجال األمن بأوصاف الجناة ،وتم
تكليف رج��ال امل�ب��اح��ث ب�م��زي��د من
التحريات لضبطهم.

ضبط متهمين
بنقل جثة امرأة
ّ
ت �م��ك��ن رج � ��ال إدارة ال �ب �ح��ث وال� �ت� �ح ��ري ف ��ي م�ح��اف�ظ��ة
الفروانية من فك طالسم قضية العثور على جثة امرأة
أمام مستشفى الفروانية قبل  3أيام ،وذلك عندما ألقوا
ال�ق�ب��ض ع�ل��ى شخصني م��ن ف�ئ��ة امل�ق�ي�م�ين ب �ص��ورة غير
قانونية مساء أول من أمس.
وق ��ال م �ص��در أم �ن��ي :إن ال�ب�ص�م��ة ال�ت�ع��ري�ف�ي��ة ك�ش�ف��ت أن
الجثة تعود ملقيمة سورية في العقد الرابع من عمرها،
م �ش �ي �رًا إل ��ى أن امل�ت�ه�م�ين أح �ي�لا إل ��ى م�ك�ت��ب ال�ت�ح�ق�ي��ق،
واع �ت��رف��ا ب��أن�ه�م��ا ك��ان��ا ب��رف�ق��ة امل �ت��وف��اة ف��ي منطقة كبد
وف��وج �ئ��ا ب�س�ق��وط�ه��ا ع �ل��ى األرض ،ف �ق��ام��ا ب�ن�ق�ل�ه��ا إل��ى
مستشفى الفروانية ملحاولة إسعافها ،وف��ور علمهما
بأنها فارقت الحياة غادرا املستشفى ،وأحيال الى جهة
االختصاص التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهما.

ش � ��دد وزي � � ��ر ال � �ع� ��دل ال� �س ��اب ��ق ي �ع �ق��وب
ً
الصانع على أن��ه ليس مسؤوال عن أي
خلل ف��ي تعيني ال�خ�ب��راء ،م��ؤك�دًا أن��ه ال
يخشى في الحق لومة الئم.
وأوضح الصانع في بيان له أمس تلقت
سبقلا نسخة منه أن محكمة التمييز
قضت بما لم يطلبه الخصوم في قضية
تعيني الخبراء.
وق� ��ال ال �ص��ان��ع :ان �ط�ل�اق��ًا م �م��ا اس�ت�ق��ر
عليه ال��دس�ت��ور الكويتي ب�ش��أن كفالة
ً
ح� ��ري� ��ة ال � � � ��رأي وال� �ت� �ع� �ب� �ي ��ر ،وإع � �م � ��اال
ّ
ألح�ك��ام وق��واع��د النقد النزيه والبناء
ال � ��ذي ه ��و إب � ��داء ال� � ��رأي ف ��ي أم� ��ر دون
امل� � � �س � � ��اس ب� � �ص � ��اح� � �ب � ��ه ،وم � � � ��ع ك� ��ام� ��ل
التقدير واالح�ت��رام للحكم أو األحكام
ال �ق �ض��ائ �ي��ة ال �ب��ات��ة ال �ت ��ي ه ��ي ع �ن��وان
للحقيقة ،وألن��ه ال يحتكر شخص أو
ف��رد الحقيقة املطلقة الكاملة ،وإذ إن
الحكم القضائي ،عنوان الحقيقة ،ما
ه��و إال ع�م��ل ب�ش��ري ال ت�ت��واف��ر لكتابه
وكاتبه صفة الكمال املطلق ،فسبحان
م��ن جعل الكمال ل��ذات��ه ولكتابه فقط،
وعلى ما سبق ،أعرض اآلتي:
ً
أوال :أك��ن ك��ل ت�ق��دي��ر واح �ت��رام ألع�ض��اء
ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة ،وك��ذل��ك أن ��ا مؤمن
ب��أن األح �ك��ام ال�ق�ض��ائ�ي��ة ال�ب��ات��ة واج�ب��ة
التنفيذ ،إال أن كفالة حرية التعبير وفقًا
ّ
لقواعد النقد ال�ب��ن��اء ودراس ��ة األح�ك��ام،
دون امل �س��اس ب��أش �خ��اص م��ن أص ��دروا
الحكم ،يعد إثراء للفقه القانوني.
ث��ان �ي��ًا :ه��ل ي�ع�ل��م ال�ج�م�ي��ع أن ال�ط��اع�ن��ة
التي صدر الحكم بشأن دعواها والتي
أق ��ام� �ت� �ه ��ا ب� �ث�ل�اث ��ة ط� �ل� �ب ��ات ق� �ض ��ي ف��ي
اولها بعدم القبول «طلب إلغاء القرار
ال �س��اح��ب» الن �ت �ف��اء م�ص�ل�ح��ة امل��دع �ي��ة،
وك ��ذل ��ك ب��رف��ض ال �ط �ل��ب ال �ث��ان��ي (ط�ل��ب
إل�غ��اء ال �ق��رارات ارق��ام م��ن  53حتى 283
لسنة  )2017وفي الطلب الثالث بإلغاء
ال� �ق ��رارات ارق� ��ام ،882 ،814 ،785 ،595
لسنة  2017فيما تضمنته م��ن تخطي
امل� ��دع� ��ي ف� ��ي ال �ت �ع �ي�ي�ن ب ��وظ� �ف ��ة خ�ب�ي��ر
حسابي.
وأض � ��اف :ل��م ت�ط�ل��ب ص��اح�ب��ة ال��دع��وى
استئناف الحكم ب�ع��دم قبولها طلبها
األول وبرفض طلبها الثاني ،إذ إن حكم
م�ح�ك�م��ة أول درج � ��ة ق �ض��ى ب��أح�ق�ي�ت�ه��ا
ب��ال�ت�ع�ي�ين وف �ق��ًا لطلبها ال �ث��ال��ث ،األم��ر
ال��ذي جعل الحكومة تستأنف ضدها
ف��ي م��ا ق�ض��ى ب��ه ح�ك��م ال ��درج ��ة االول ��ى
بشأن الطلب الثالث دون الطلبني األول
وال� �ث ��ان ��ي ،وم� ��ن ث ��م أص� �ب ��ح امل� �ع ��روض

ُك ّل ُ
فت بالحقيبة
الوزارية في  26أكتوبر
 2016والمسابقة
محل الحكم شهدت
أول إجراء نهاية 2015
ع �ل��ى م �ح �ك �م��ة االس �ت �ئ �ن��اف ه ��و ال �ش��ق
م��ن ال ��دع ��وى امل�ت�ع�ل��ق ب��ال�ط�ل��ب ال�ث��ال��ث
ف �ق��ط ،وب��ال �ت��ال��ي وع �ل��اوة ع �ل��ى ق��اع��دة
ان� ��ه ال ي� �ض ��ار ال �ط ��اع ��ن ب �ط �ع �ن��ه ق�ض��ت
محكمة التمييز بما لم يطلبه الخصوم
وت �ج��اوزات نطاق الطلبات املعروضة،
إذ إنها ق��د ميزت الحكم ،وانقلبت الى
محكمة موضوع استئنافية ،فال تملك
املحكمة -ف��ي ه��ذه الحالة -اال ان تحكم
ف� ��ي اط � ��اره � ��ا م� ��ا ك � ��ان م� �ع ��روض ��ًا ع�ل��ى
ً
محكمة االستئناف فقط ع�م�لا ب��امل��ادة
 144م��راف�ع��ات ،إال أن ذل��ك ل��م ي�ح��دث إذ
إن القرار  2012لسنة  2016الصادر من
ً
حينئذ لم يكن محال
الوكيل في عهدي
ٍ
لالستئناف وال للتميز.
ث��ال �ث��ًا :م�خ��ال�ف��ة ال�ح�ك��م ل �ث��واب��ت ق��ان��ون
امل � � ��راف� � � �ع � � ��ات -ب� � � �ش � � ��أن األث � � � � ��ر ال � �ن� ��اق� ��ل
ل�لاس�ت�ئ�ن��اف -وق��ان��ون االث �ب��ات -ب�ش��أن
ح �ج �ي��ة وق� � ��وة األم� � ��ر امل �ق �ض ��ي وع �ل ��وه
على اعتبارات النظام ال�ع��ام -وسوابق
محكمة التمييز ب�ش��أن ن�ط��اق ال��دع��وى
والطلبات فيها.
واض � ��اف :اذ ص ��در ال �ق ��رار  2597لسنة
 2016ب �س �ح��ب ال � �ق� ��رار  /2012،2016
ف�ه��ذا م�ف��اده وم ��ؤداه ان ال �ق��رار ال�ص��ادر
في عهدي ان��ذاك رق��م  2012لسنة 2016
اع �ت �ب��ر ك ��أن ل ��م ي �ك��ن وك ��أن ��ه ل ��م ي �ص��در،
واس �ت��ردت جهة االدارة (وزارة ال�ع��دل)
سلطتها الكاملة في اصدار قرار جديد
بصورة صحيحة وفقا لقرار السحب..
وه��ذا م ��ؤداه ان ال �ق��رار امل�س�ح��وب ال��ذي
ل��م ي�ك��ن ق��د ت��رت��ب ع�ل�ي��ه ث�م��ة اث ��ر ن�ظ��را
لسحبه واع �ت �ب��اره ك ��أن ل��م ي �ك��ن ،وع��دم
ترتيب ثمة اث��ر عليه وفقا للمستقرات
ال �ق��ان��ون �ي��ة وال �ق �ض��ائ �ي ��ة ،االم� � ��ر ال ��ذي
ي�ت�ض��ح م�ع��ه وب �ج�ل�اء ال ل �ب� ّ�س ف�ي��ه وال
غموض ان املسؤولية تتحدد  -ان كانت
ه �ن��اك م�س��ؤول�ي��ة  -ال ش��أن ل��ي ب�ه��ا من
قريب او بعيد.

الدالل يسأل عن إجراءات
حماية حقوق الخبراء
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال � � � ��دالل ،س� ��ؤاال
ال� ��ى وزي � ��ر ال� �ع ��دل ف �ه��د ال �ع �ف��اس��ي ،عن
اج � � ��راءات وزارة ال �ع ��دل ل�ح�ف��ظ ح�ق��وق
ال �خ �ب��راء ال��ذي��ن ش�م�ل�ه��م ح �ك��م محكمة
ال�ت�م�ي�ي��ز وح �م��اي �ت �ه��ا ،خ �ص��وص��ا أن�ه��م
ليسوا الطرف املسبب في صدور القرار
بالشكل املعيب قانونًا.
وسأل الدالل ايضا عن إجراءات الوزارة
وموقفها القانوني تجاه ما تم سابقًا
من صرف روات��ب أو ص��دور تقارير من

ال�خ�ب��راء ال��ذي��ن شملهم ح�ك��م التمييز،
داعيا الى تزويده بالدراسات القانونية
ل��ذل��ك ،وم ��دى س�لام��ة ت�ل��ك ال� �ق ��رارات أو
التقارير ،خاصة أنها تتعلق بقضايا
أطراف عديدة ومصالحها.
واستفسر عن إج��راءات ال��وزارة وإدارة
الخبراء وخطواتهما بشأن اعادة النظر
في عملية التعيني الجديد للخبراء في
اإلدارة؟ وهل سيتم تقييم وإعادة طرح
تصور جديد أساسه الشفافية.
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الخالد خالل لقائه رؤساء تحرير الصحف:

مواجهة الفساد بالرقابة وتعاون السلطات
أعلن رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد انه يعتزم
ترجمة التوجيهات السامية لسمو
االمير بمحاربة الفساد ،واالصالح
بتكريس التعاون مع السلطتين
التشريعية والقضائية ،وتفعيل
دور االجهزة الرقابية في الدولة،
اضافة الى اعادة هيكلة الجهاز
الحكومي.
وقال الخالد في لقائه الذي
جمعه مع رؤساء تحرير الصحف
المحلية امس «ان العبء األكبر في
مواجهة الفساد والمفسدين يقع
على عاتق الحكومة» ،كاشفا ً عن
ان بعض المرشحين لتولي الوزارات
رأوا ان الفترة الممنوحة للحكومة
قصيرة وصعبة.
قال الخالد إنها املرة االولى التي تشهد فيها
الكويت خلو  4حقائب وزاري ��ة مهمة تحتاج
ال��ى وزراء ج��دد ،معربًا ع��ن أمله ف��ي التوفيق
بتشكيل حكومة ك �ف��اءات تتحمل املسؤولية
على الوجه األكمل.
وب��دأ اللقاء بالتأكيد على تقديره عاليًا ثقة
سمو األمير بتعييني رئيسًا ملجلس ال��وزراء
وتكليفي بتشكيل الحكومة ،وهذه ثقة غالية
أسأل اهلل العلي القدير ان يعينني على تحمل
املسؤولية ملا فيه خدمة بلدنا.
وأض � ��اف ال �خ��ال��د :ك�ل�ن��ا ت��اب�ع�ن��ا ق �ب��ل ي ��وم من
تعييني أن صاحب السمو خاطب املواطنني،
وأك��د على ان الكويت دول��ة مؤسسات ودول��ة
دس �ت��ور وق��ان��ون ول��ن ي�ف�ل��ت أح��د م��ن ال�ع�ق��اب
مهما ك��ان منصبه ،أو مكانته متى م��ا ثبتت
إدان �ت��ه ،وف��ي ي��وم ال�ق�س��م م�ب��اش��رة ك��ان هناك
توجيه م��ن ص��اح��ب السمو بمحاربة الفساد
وح�م��اي��ة األم� ��وال ال�ع��ام��ة ،وأن ��ا اع�ت�ق��د أن ه��ذا
التوجيه سمعه الجميع وه��و توجيه مباشر
وواض� � � ��ح ،ب �ع��د ذل � ��ك ب �ي��وم�ي�ن ج �م��ع ص��اح��ب
السمو رؤس��اء السلطات ال�ث�لاث ،التشريعية
وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وال �ق �ض��ائ �ي��ة ،وأك� ��د س �م��وه على
حرصنا وتمسكنا بالدستور وتفعيل امل��ادة
ال � � � �ـ ،50وأك� � ��د أن م� �ب ��دأ ال� �ت� �ع ��اون ال� � ��ذي ي�ج��ب
أن ي �ك��رس ب�ي�ن ال �س �ل �ط��ات ب �ن �ف��س ق ��وة فصل
السلطات وهذا ما حثنا عليه صاحب السمو،
وأض��اف :انطالقًا من ذل��ك مسؤوليتي رئيسا
مل�ج�ل��س ال � � ��وزراء أن أن �ف��ذ ه ��ذا ال �ت��وج �ي��ه وأن
أترجمه على أرض الواقع ،ولذلك بدأت بزيارة
رئ� �ي ��س ال �س �ل �ط��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة وت �ب��اح �ث �ن��ا ف��ي
كيفية ترجمة توجيه سيدي صاحب السمو
بالتعاون ،واتفقنا على عدة نقاط ،ألننا نحن
ش��رك��اء كسلطات ث�ل�اث .ال �ي��وم ،اي�ض��ًا سعدت
بلقاء األخ م��رزوق الغانم رئيس مجلس االمة
وك��ان��ت ال��رس��ال��ة نفسها ب�ش��أن كيفية العمل
سويًا لترجمة التوجيهات.
وق � ��ال ال� �خ ��ال ��د«:دورن ��ا ك �ج �ه��از ح �ك��وم��ي ه��و
األكبر بشأن التوجيه الواضح من قبل صاحب
السمو في محاربة الفساد واملفسدين ،والجزء
األكبر يقع علينا نحن كسلطة تنفيذية».

مكافحة الفساد
وتطرق الخالد إلى لقاءاته مع هيئة مكافحة
الفساد (ن��زاه��ة) ،وأي�ض��ًا جهاز متابعة األداء

رئيس الوزراء صباح الخالد متوسطاً رؤساء تحرير الصحف
الحكومي وهيئاتنا التي نعتقد ان عليها دورا
كبيرا في تنفيذ هذا التوجيه».
مضيفًا «أفكر في مرحلتني ،املرحلة األولى هي
السريعة بتفعيل الجهات الرقابية وتناقشت
مع رئيس مجلس األمة كون دي��وان املحاسبة
يتبع ملجلس األمة واألجهزة الرقابية التابعة
ل �ل �ح �ك��وم��ة ب� �ش ��أن ال �ع �م��ل س ��وي ��ًا ف ��ي ت�ف�ع�ي��ل
وتسريع اإلجراءات ومتابعة القضايا».
وأضاف :املرحلة األولية التي أفكر فيها بدءًا من
اليوم األول في شهر ديسمبر هي ان الشراكة
املجتمعية مهمة ودور امل��واط�ن�ين مهم ودور
جمعيات ال�ن�ف��ع ال �ع��ام م�ه��م ،وأن��اش��د اخ��وان��ي
واخ ��وات ��ي امل��واط �ن�ين م��ن ال �ي��وم إل ��ى  1ي�ن��اي��ر،
كل من لديه أي معلومات عن أي قضية فيها
شبهة فساد أن ُت ّ
قدم إلى هيئة النزاهة وديوان
املحاسبة والجهات الرقابية ،وأعدكم مثل ما
ق ��ال ص��اح��ب ال �س �م��و ف��ي خ �ط��اب��ه ل�ل�م��واط�ن�ين
ب��أن س�م��وه شخصيًا س�ي�ت��اب��ع ه��ذا امل��وض��وع
وسيتابعني في كيفية متابعة هذا املوضوع.

عمر الحكومة
وذكر الخالد أن «عمر هذه الحكومة في أحسن
األح ��وال س�ن��ة ،ف��ي مثل ه��ذا ال��وق��ت م��ن السنة
القادمة سندخل مرحلة انتخابات ،وحكومة
ت� �ص ��ري ��ف ال � �ع� ��اج� ��ل م � ��ن األم � � � ��ور وس �ت �ج ��رى
االنتخابات واملشاورات ،ويكلف رئيس جديد
ملجلس ال ��وزراء وحكومة جديدة مدتها أربع
س� �ن ��وات ،ه ��ذه ال �ح �ك��وم��ة ع �م��ره��ا س �ن��ة ليس
تهربًا من املسؤولية ،ولكن هذه حقائق يجب
أن توضع في نصابها الصحيح».
وأضاف :لدينا أربع وزارات مهمة يجب تعيني
وزراء ج��دد لها ف��ي أول م��رة بتاريخ الكويت:
وزي��ر خ��ارج�ي��ة ،ووزي��ر دف��اع ،ووزي��ر داخلية،
ووزير مالية».
وش � ��دد ال �خ��ال��د «ان �ن ��ا م �ق �ب �ل��ون ع �ل��ى تشكيل
ح �ك��وم��ة ج ��دي ��دة ت��أخ��ذ ب �ع�ين االع �ت �ب ��ار ه��ذه
األم ��ور ،مشيرًا إل��ى أن بعض م��ن يقع عليهم
االخ�ت�ي��ار ي��رون بأنها ف�ت��رة قصيرة وصعبة
وحتى يتعرفوا على طبيعة العمل الحكومي
والبرملاني نحتاج بني  6و 8أشهر ،وهذه آراء
احترمها».
وأع � ��رب ع��ن أم �ل��ه ف��ي ال �ت��وف �ي��ق ف��ي التشكيل
القادم بعناصر ذات كفاءة في إدارة املسؤولية
على الوجه األكمل».

َّ
مرشحون للوزارات
يرون فترة الحكومة
صعبة وقصيرة
ألول مرة نحتاج  4حقائب
مهمة لوزراء جدد
آمل التوفيق
بتشكيل حكومة كفاءات
تتحمل المسؤولية
َّ
أناشد المواطنين التبليغ
عن الفساد واعتداءات
المال العام
العبء األكبر
في مواجهة المفسدين
على عاتق الحكومة
هيكلة الجهاز الحكومي
ُّ
والترهل اإلداري
ضرورة..
س َّبب االختالالت
الحكومة الرقمية تحتاج
ً
ً
وسياسات عامة
ٍ
تحتية
بنية
إليجاد صيغة لتالفي سوء
استخدام وسائل التواصل

وت � �ط ��رق ال� �خ ��ال ��د إل � ��ى أن «امل ��رح� �ل ��ة ال �ث��ان �ي��ة
ت�ق��ع ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة وامل��ؤس �س��ات الحكومية
وتتمثل في إع��ادة هيكلة الحكومة ،فهذا أمر
ض� ��روري ،ال�ت�ش�ع��ب ال�ح��اص��ل أدى إل ��ى ترهل
وأصبح عائقًا ألي عمل وأصبح بؤرة صالحة
ل�لاخ �ت�لاالت ف��ي ال�ع�م��ل ول�ن�ت�ع��ام��ل م��ع وض��ع
م�ث��ل ه��ذا ال ب��د أن ي�ك��ون ه�ن��اك إع ��ادة لهيكلة
الجهاز الحكومي».
بحيث يصبح رشيقًا ق��در اإلم�ك��ان ،م��ع األخ��ذ
ب �ع�ين االع �ت �ب��ار أن �ن��ا ن �ت �ح� ّ�دث ع ��ن ن �ح��و 400
أل��ف م��وظ��ف ب��ال��دول��ة ،م��ا يعني أن�ن��ا بحاجة
إل� � ��ى ع� � ��دم ت� �ف ��وي ��ت أي ف� ��رص� ��ة ل �خ �ل ��ق ب�ي�ئ��ة
م�لائ�م��ة ل�لأع �م��ال .وامل �ن �ط��ق ي �ق��ول إن �ن��ا يجب
أن نتبع ال ��دول امل�ت�ق� ّ�دم��ة ،ال�ت��ي ل�ه��ا إن �ج��ازات
ف��ي مجال الحكومة ال��ورق�ي��ة؛ فاالعتماد على
ِّ
التكنولوجيا سيقلص مراحل إنجاز املعاملة
ف��ي  100م �ح �ط��ة ،م��ن خ�لال �ه��ا ،وإن م��ن ي��ري��د
ال�ت�لاع��ب أو اإلخ�ل�ال بالعمل يجد فيها بيئة
مالئمة للفساد.
وذك��ر أن الحكومة الرقمية من األم��ور املهمة،
ّ
ل� �ك ��ن ه� � ��ذا ال ي �ت �ح ��ق ��ق ب�ي��ن ي� � ��وم ول� �ي� �ل ��ة ،ب��ل
تحتاج بنية تحتية .وأق��ول :من واق��ع ُّ
تحملي
املسؤولية إن حكمة سمو الشيخ جابر املبارك
ً
ك��ان��ت ق��د وض�ع��ت تعديال للهيكل الحكومي،
والحكومة الرقمية ،وك��ل ه��ذه األم��ور تحتاج
وق�ت��ًا ،ألن�ه��ا ت�ح�ت��اج بنية تحتية وس�ي��اس��ات
ت� ِّ
�وح��د ال�ع�م��ل ف��ي أج �ه��زة ال��دول��ة ف��ي امل��رح�ل��ة
املقبلة.
وأض ��اف :كلما استطعنا تقليص مرحلة من
ّ
م��راح��ل تلقي الخدمة م��ن قبل امل��واط��ن ،فإننا
ن�ك��ون ّ
ضيقنا ال�ه��وة على م��ن ي��ري��د استغالل
ال�ث�غ��رات ،وك��ل ه��ذه املسائل بحاجة إل��ى عمل
وتعاون ،وبنى تحتية.
وقال الخالد :لدينا أجهزة بحاجة إلى مراجعة
عملها ،ومراجعة اإلج ��راءات ،وأسلوب تنفيذ
ال �خ��دم��ات ،وه�ن��ا ن �ت �س��اءل :مل ��اذا ل��دي�ن��ا نسبة
إن �ج��از ب�ط�ي�ئ��ة ف��ي ال �خ �ط��ة اإلن �م��ائ �ي��ة ،ومل ��اذا
ال ن�ع��ال��ج ه ��ذه األس �ب��اب ال �ت��ي ط ��ال أم ��ده ��ا؟!..
هناك خلل .واآلن ،يجب أن نصل إلى أن يكون
اإلنجاز متوافقًا مع امل��دة املحددة في الخطة؛
ف ��ال ��ذي ي� �ق � ِّ�دم م �ش��روع��ًا ي �ك��ون ق ��د درس � ��ه من
جوانبه كلها.
ويكون مدركًا ايضا للمراحل الواجب تنفيذها،
فهناك كثير من األم��ور تحتاج مراجعة وهذا

سيكون في املرحلة املقبلة.
وأض � � ��اف :ج� ��رى ت �ع �ي �ن��ي ل�ت�ش�ك�ي��ل ال �ح �ك��وم��ة
وسيكون معي  15عضوًا في مجلس ال��وزراء،
م �ت �ض��ام �ن�ي�ن م� �ت� �ع ��اون�ي�ن ل �ت �ن �ف �ي��ذ ال �ت��وج �ي��ه
الواضح للحكومة من قبل سمو االمير ،وأنا
ال�ي��وم سعيد بلقائكم ،لكن أع�ت��ذر ف��ي الوقت
نفسه ألنه ليس عندي الشيء الكثير ألشارككم
إي��اه فمسؤوليتي لم تكتمل بعد ،ول��م يكتمل
الفريق الحكومي.
ولفت الى انه في يوم ادائ��ه القسم أمام األمير
ُ ِّ
«ك��ل �ف��ت ب�م��وض��وع م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد وح�م��اي��ة
ُ
امل��ال العام ،وأج��ري االن مقابالت مع األجهزة
الرقابية والتشريعية والقضائية والحكومية
ألقف على الوضع بشكل أكبر وأوضح لنقاشه
م ��ع زم�ل�ائ ��ي وزم �ي�ل�ات��ي ف ��ي م�ج�ل��س ال � ��وزراء
املقبل ،وأؤك ��د أن ال��ذي ستسمعونه مني هو
تصورات للوضع القادم وانا سأعتمد من بعد
اهلل كثيرا على زمالئي وزميالتي في مجلس
ال��وزراء لنعمل فريقًا ملواجهة األمور املطلوبة
منا خ�لال عمر ه��ذه الحكومة ال��ذي يمتد الى
سنة».
وق� ��ال« :ج �ئ��ت م��ن م �ك��ان ي �ق��در م�ك��ان��ة اإلع�ل�ام
وي � �ق� ��در دوره وم� �س ��ؤول� �ي� �ت ��ه ،وان � �ت� ��م ت� ��رون
ص��اح��ب ال �س �م��و ف ��ي ك ��ل خ �ط��اب��ات��ه ت�ك�ل��م عن
وس��ائ��ل التواصل االجتماعي وم��ا وص��ل اليه
س��وء استخدامها ،وه��ذا سيكون نقاشنا مع
السلطة التشريعية إليجاد تنظيم للعمل في
املستقبل ،لكن م��ن جانبي أق��ول لكم كرئيس
وزراء معني يهمني االلتقاء بكم واستمرارية
ال �ل �ق��اء ب��وت �ي��رة م�ن�ت�ظ�م��ة ،ألن �ن��ي اؤم� ��ن ب��دور
االع �ل��ام ورس ��ال� �ت ��ه ،وأؤم � ��ن ب ��أن ال �ح �ك��وم��ة ال
تستطيع العمل من دون التشارك مع اإلع�لام
في كل شيء ،وخالل فترات طويلة من حياتي
العملية رأي��ت ظروفًا صعبة وقضايا معقدة
لكن كنا نخرج ونقف في مؤتمرات صحافية
نتلقى أسئلة واستفسارات عن االوض��اع في
ام��ور ال نستطيع ال�ت�ح��دث ب�ه��ا ،وه�ن��اك أم��ور
ليس من املفيد ش��رح كل تفاصيلها ،لكن كنا
ن�ع�ط��ي اإلع �ل��ام ح �ق��ه ك��ون��ه م�ع�ن��ا ف��ي عملنا،
ف��ي ال �ق �ض��اي��ا ال��دول �ي��ة وي�ه�م�ن��ي ب�ش�ك��ل أك�ب��ر
اآلن قضايانا الداخلية والخارجية أن نلتقي
ون �ط��رح م��ا ل��دي�ن��ا م��ن ج��ان��ب ال�ح�ك��وم��ة وم��ن
جانبكم كممثلني لوسائل اإلع�ل�ام ونتباحث
كيفية التعامل مع األمور».

لقاءات «اإلعالم»
تنفع الكويت
وع� ��د رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء خ�ل�ال
لقائه رؤساء تحرير الصحف
أمس ،باستمرار هذه اللقاءات
ب�ع��د ت�ش�ك�ي��ل ال�ح�ك��وم��ة «ألن
فيها قيمة كبيرة في عملنا»،
مؤكدًا ان «تواصلنا سيؤدي
إل��ى نتائج ت�ع��ود بالنفع على
الكويت».

ظروف صعبة..
وأصعب
ت � � �ق� � ��دم ال � � �خ� � ��ال� � ��د ب ��ال� �ش� �ك ��ر
واالم �ت �ن��ان إل ��ى س�م��و الشيخ
ج��اب��ر امل� �ب ��ارك «ال � ��ذي عملت
معه عبر ح�ك��وم��ات متعددة،
وش� � � �ه � � ��دت ت� � �ف � ��ان � ��ي س � �م ��وه
وج �ه��ده امل�خ�ل��ص ف��ي ظ��روف
صعبة ،لكن تعييني بتشكيل
ال �ح �ك��وم��ة ال� �ق ��ادم ��ة س�ي�ك��ون
ب� �ظ ��روف أص� �ع ��ب ..اهلل يعني
على القادم».

دور «الخارجية»
ذك��ر ال�خ��ال��د ان دوره ك��وزي��ر
ل� �ل� �خ ��ارج� �ي ��ة خ� �ل��ال امل��رح �ل��ة
ال�س��اب�ق��ة ط�غ��ى ب�م��راح��ل على
دوره كنائب لرئيس ال ��وزراء
فيما يتصل بالشأن الداخلي،
س �ي �م��ا ف� ��ي ظ� ��ل م� ��ا ي� �م ��ر ب��ه
االقليم واملنطقة من تحديات
وم � �خ� ��اط� ��ر ،وال � � � � ��دور امل� �ن ��اط
بالكويت ،ودور سمو االمير
في كل هذه القضايا ،وأعترف
بتقصيري في الشأن الداخلي
بسبب ذلك.

عمال النظافة أضربوا في «التربية»:

العيسى لـ سبقلا:

محرومون من الرواتب  4أشهر!

نشر الثقافة الخاصة بقضايا المرأة

جانب من محاضرة «خطوات نحو التوحُّ د» | تصوير أحمد سرور

محمد شمس الدين

بعض عمال النظافة أمام مبنى «التربية»

هاني الحمادي
أضرب العشرات من عمال النظافة في وزارة التربية
أم� � ��س ،اح �ت �ج��اج��ًا ع �ل��ى ع � ��دم ص � ��رف روات� �ب� �ه ��م م��ن
شركتهم ملدة  4أشهر.
وخ�لا مبنى دي ��وان ع��ام ال ��وزارة ال�ك��ائ��ن ف��ي جنوب
ال� �س ��رة ون �ظ �م ��وا وق� �ف ��ة اح �ت �ج��اج �ي��ة أم � ��ام ال �ب��واب��ة
الرئيسية ،ورفضوا ممارسة عملهم.
وأبلغ املحتجون الذين يعملون في مختلف قطاعات
ال� � � ��وزارة سبقلا ،أن م �ع��ان��ات �ه��م ت �ف��اق �م��ت وي �م��رون
بظروف سيئة للغاية ،بسبب حرمانهم من الرواتب
ال�ش�ه��ري��ة ،ب�لا أي م �ب��ررات ،وم��ن دون سبب واض��ح،
مشيرين إلى أنهم يعملون على كفالة شركة خاصة.
وأك��دوا التزامهم الكامل ب��ال��دوام في موعده املحدد
من دون تأخير والقيام بأعمال التنظيف في املبنى
بجميع األدوار التي يكلفون بتنظيفها رغ��م مشقة
العمل فيها ،الفتني الى أن التأخر في صرف رواتبهم
يربك حساباتهم ويعقد التزاماتهم التي تغربوا من
أجلها.
ال� ��ى ذل � ��ك ،ذك � ��رت م� �ص ��ادر م �ط �ل �ع��ة أن م ��دي ��ر ادارة

الخدمات العامة فهد الحيان أجرى اتصاالت مكثفة
مع الشركة املختصة وت��م استدعاء ممثلها ،وجرى
ت��وج�ي��ه ان � ��ذار اول ل �ه��م ،وق ��د اب �ل �غ��وه ب �ص��رف ك��اف��ة
املستحقات للعمال في اسرع وقت.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،أوض� �ح ��ت ال��وك �ي �ل��ة امل �س ��اع ��دة ل�ق�ط��اع
ال�ش��ؤون اإلداري ��ة والتطوير اإلداري رج��اء بوعركي
أن التربية قامت بسداد كافة التزاماتها املالية الى
الشركة التي تكفل عمال النظافة.
وأشارت بوعركي في تصريح صحافي إلى أن إدارة
الخدمات العامة اجتمعت أمس مع مسؤولي الشركة،
ح�ي��ث وع ��دوا بتسليم ال�ع�م��ال جميع مستحقاتهم
املالية متمثلة في رواتبهم املتأخرة.
وشددت على ضرورة إنصاف جميع العاملني بكافة
فئاتهم ومنحهم حقوقهم املالية واألدب�ي��ة وتفعيل
البنود الخاصة بالعقود م��ع ال�ش��رك��ات باعتبار أن
العقد شريعة املتعاقدين.
وأك� ��دت ب��وع��رك��ي أن ادارة ال �خ��دم��ات ال �ع��ام��ة ق��ام��ت
بالتواصل مع الهيئة العامة للقوى العاملة التخاذ
كل االجراءات القانونية املتبعة في مثل هذه الحاالت
ضد الشركة لتأخرها بصرف رواتب العاملني.

«القوى العاملة»:
معاقبة الشركة بالرمز 73
خالد الحطاب
طلبت وزارة التربية من الهيئة العامة للقوى العاملة متابعة
ش�ك��اوى عمال النظافة بشأن ع��دم دف��ع ال��روات��ب الخاصة
بهم من قبل شركتهم .وأبلغت مصادر مطلعة أن القوى
العاملة ستتخذ اإلج� ��راءات القانونية بحق ال�ش��رك��ة التي
تجاوزت قانون العمل والتعاقدات الحكومية ،حيث سيتم
ارس��ال فرق تفتيشية وبيان حالة الشركة ووض��ع العمالة
وااللتزام بالرواتب ط��وال العام .وذك��رت املصادر أن القوى
العاملة ستقوم بوضع رمز  73على الشركة املخالفة حتى
تصويب األوضاع ،وأخذ تعهد عليها بأال يتكرر األمر وفي
حال عدم دفع الرواتب سيتم اتخاذ اج��راءات اكثر صرامة
تصل إلى حد اغالق ملف الشركة وسحب العقود.
ولفتت إلى ان القوى العاملة تستقبل شكاوى العمالة في
االدارات والوحدات املختصة خالل اوقات العمل اضافة إلى
وجود خط ساخن تتابعه االدارات املعنية.

أق ��ام امل�ج�ل��س ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال�ف�ن��ون
واآلداب أول م ��ن أم � ��س ،وب��ال �ت �ع��اون مع
فريق كويتيات بال حدود ،محاضرة تحت
ّ
التوحد» في مكتبة
عنوان« :خطوات نحو
اليرموك العامة ،بحضور أعضاء الفريق
واملختصني بشؤون الطفل واملرأة ومختار
منطقة اليرموك عبدالعزيز املشاري.
وأش �ـ �ـ �ـ��ارت ع �ض �ـ��وة ال �ف �ـ �ـ��ري �ـ��ق ال�ت�ـ�ط�ـ��وع�ـ��ي
«كـويـتـيـات بال حدود» أمـاني الـعـيـسـى لـ
سبقلا إل��ى أن ال�ه��دف م��ن امل�ح��اض��رة هو
التوعية ونشر الثقافة الخاصة بشؤون
امل� ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة ،م�ت�ع��اون�ين م��ع املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ـــــ قسم
املكتبات العامة واملكتبة الوطنية.
وأوض� �ح ��ت أن م ��وض ��وع امل� �ح ��اض ��رة هو

«ال� �ط ��ري ��ق إل� ��ى ال � �ت� � ّ
�وح� ��د»؛ وذل � ��ك ب�س�ب��ب
انتشاره في الكويت ،مشددة على ضرورة
اهتمام النساء بأبنائهن املصابني به.
وأع �ل �ن��ت ال �ع �ي �س��ى أن امل �ح��اض��رة امل�ق�ب�ل��ة
ستكون في الرابع من ديسمبر عن اللهجة
الكويتية وأهمية الحفاظ عليها ،يلقيها
امل��ؤل��ف ال�ك��وي�ت��ي ع�ب��دامل�ح�س��ن ال�ع��وض��ي،
ّ
توجه الفريق ،للتعاون مع
باإلضافة الى
الهيئة العامة للبيئة.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،اع �ت �ب��رت امل �ت �خ� ّ�ص �ص��ة ف��ي
اض � �ط� ��راب ال� �ت � ّ
�وح ��د م ��ري ��م إس �م��اع �ي��ل أن
ّ
ّ
ال �ت��دخ��ل امل �ب �ك��ر ي ��وف ��ر ال �ت �ك��ال �ي��ف امل��ال �ي��ة
وال �ن �ف �س �ي��ة ل� �ع�ل�اج ال� �ط� �ف ��ل ،م �ش �ي��رة ال��ى
ُّ
والتصرفات
ض��رورة متابعة السلوكيات
ل ��دي ��ه ،وال� �ت ��ي ت �ك��ون ف ��ي ب �ع��ض األح �ي��ان
س� �ل ��وك� �ي ��ات م� �ت� �ش ��اب� �ه ��ة ل� �ح ��د ك� �ب� �ي ��ر م��ع
السلوكيات العدوانية.

ً
قضائيا
موظف ينذر«الشؤون»
أنذر رئيس قسم في وزارة الشؤون االجتماعية
وكيل الوزارة بصفته ،لعدم تنفيذ حكم قضائي
بشكل كامل بالرغم م��ن رف��ع القضية للحصول
على حقوقه منذ عام .2013
وتقدم املوظف بإخطار إلى مجلس الوزراء وإدارة

الفتوى والتشريع ،والنيابة العامة ،بعدم تنفيذ
ال ��وزارة حكم املحكمة بشكله الكامل واالكتفاء
بمنحه تقييم كفاءة عن عام  2010و 2011إال أنه
ل��م يمنح ال��درج��ة الوظيفية املستحقة ل��ه أس��وة
بزمالء له تخطوه في الحصول على الدرجة.
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الكويت 09

مجلس األمة

«تشرفت بزيارة رئيس الوزراء ..وشهادتي به مجروحة»

الغانم :سأبذل جهدي إلنجاح حكومة الخالد
أك��د رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم أن لقاءه
ب��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء س �م��و ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
ال �خ��ال��د ت �ن��اول مستقبل ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن السلطتني
التشريعية والتنفيذية ،مشيرًا إل��ى أن ذل��ك جاء
بناء على توجيهات سمو أمير البالد ،حيث أكد
خاللها ضرورة تفعيل املادة  50من الدستورالتي
تنص على فصل السلطات مع تعاونها.
وق��ال الغانم في تصريح صحافي بمجلس األمة
أمس عقب استقباله الخالد «تشرفت بزيارة سمو
رئيس مجلس ال��وزراء املكلف بتشكيل الحكومة
ال�ج��دي��دة ،وال�ل�ق��اء ك��ان م�م�ت��ازًا وتحدثنا فيه عن
ّ
أم��ور ع��دي��دة وج��وان��ب تتعلق بعالقة السلطتني
التشريعية والتنفيذية في املستقبل إن شاء اهلل».
وأضاف «كل ذلك تم بناء على توجيهات سمو أمير
البالد ،عندما جمع رؤساء السلطات الثالث ،وأكد
سموه ضرورة تفعيل املادة  50من الدستور التي
تنص على فصل السلطات مع تعاونها» ،موضحًا
أن «ه ��ذه ال ��زي ��ارة ب��داي��ة ج��دي��دة وم �م �ت��ازة ،وه��ي
تأكيد لتعاون السلطتني التنفيذية والتشريعية».
وق��ال الغانم «ج��ددت التهنئة ألخ��ي سمو رئيس
مجلس ال��وزراء الشيخ صباح الخالد ،وشهادتي
ب��ه م �ج��روح��ة ،ف�ت��رب�ط�ن��ي ب��ه ع�لاق��ة ق��دي�م��ة س��واء
داخل البرملان أو خارجه» ،مؤكدا أن «نجاح سمو
رئيس مجلس الوزراء هو نجاح للكويت وتعطله
أو فشله ال سمح اهلل هو تعطل وفشل لنا جميعًا،
ولذلك أكدت له أني سأقوم بكل ما يمكن أن أقوم
به من أجل املساهمة في نجاحه ونجاح حكومته
لتحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي».

توجيهات سامية
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ش� ��دد ال �خ ��ال ��د ،ع �ق��ب ل �ق��ائ��ه ال �غ��ان��م،
على «ال�ح��رص البالغ على التباحث م��ع رئيسي

حديث ضاحك بين الغانم ومحمد بن سلمان

الغانم والخالد خالل اللقاء

الخالد :وجدت من الغانم
كل اهتمام في تعاوننا
بالمرحلة المقبلة

ال�س�ل�ط�ت�ين ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق �ض��ائ �ي��ة ف ��ي كيفية
العمل على تنفيذ التوجيهات السامية والتعاون
مل��ا فيه خ��دم��ة مصلحة ال�ب�لاد باملرحلة املقبلة».
وق��ال سموه «اجتماعنا يأتي تنفيذًا لتوجيهات
سمو أمير البالد في لقائه مع رؤس��اء السلطات

الثالث ،وحث سموه لهم على التمسك بالدستور
وت�ف�ع�ي��ل امل ��ادة  50ال�ت��ي تعنى بفصل السلطات
م��ع ت�ع��اون�ه��ا» ،مشيرًا إل��ى أن ال��زي��ارات ال�ت��ي قام
بها لرئيسي السلطتني تأتي للتباحث في كيفية
العمل في املستقبل والتعاون بما فيه خدمة البلد.
وأضاف «استفدت كثيرًا مما طرح في لقاء اليوم
(أمس) ،ووجدت كل اهتمام في تعاوننا باملرحلة
امل�ق�ب�ل��ة ،وك�ي�ف�ي��ة ت�ن�ف�ي��ذ ت��وج�ي�ه��ات س�م��و األم�ي��ر
خ�لال امل��رح�ل��ة املقبلة ،وال�ت��ي نحن بحاجة إليها
بشكل أكبر ف��ي ال��وق��ت ال �ق��ادم» ،معربًا ع��ن شكره
للرئيس الغانم وس�ع��ادت��ه بلقائه ،وع��ن أم�ل��ه في
مواصلة اللقاءات في املستقبل.
وك� � ��ان ال� �خ ��ال ��د أك � ��د خ �ل��ال زي� ��ارت� ��ه إل � ��ى امل �ج �ل��س
األعلى للقضاء الخميس املاضي أن زيارته تأتي
ً
استكماال لتوجيهات سمو أمير البالد.

محمد بن راشد مرحباً بالغانم

رئيس مجلس األمة:

اإلماراتيون قدوة في تنظيم الفعاليات العالمية
أك� ��د رئ �ي��س م �ج �ل��س األم � ��ة م� � ��رزوق ال �غ��ان��م
ان اإلم��ارات �ي�ي�ن أص �ب �ح��وا ق� ��دوة ف��ي تنظيم
الفعاليات العاملية الكبرى.
وق��ال الغانم بعد وصوله أم��س إل��ى أبوظبي
لحضور فعاليات سباق ال�ف��ورم��وال  1التي
أقيمت ف��ي أب��و ظبي «تشرفت بتلبية دع��وة
ك��ري�م��ة م��ن أخ��ي س�م��و ال�ش�ي��خ م�ن�ص��ور بن
زاي��د آل نهيان نائب رئيس مجلس ال��وزراء

وزير شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية
امل�ت�ح��دة الشقيقة لحضور فعاليات سباق
(فورموال .)1
وأضاف «ما رأيناه من نجاح وإبداع وحسن
ت�ن�ظ�ي��م ل �ي��س ب�م�س�ت�غ��رب ع �ل��ى االخ � ��وة في
إم� � � ��ارات ال� �خ� �ي ��ر ،ف ��اإلم ��ارات� �ي ��ون أص �ب �ح��وا
مضرب مثل وق��دوة ومثاال في تنظيم مثل
تلك األحداث والفعاليات العاملية الكبرى».

«مناقالت من بنود ألخرى ..وإشكالية في صندوقه» المال :إجازة إجبارية للنائب «المتهم بفساد»

متدن
«الميزانيات» :صرف
ٍ
على مشاريع «الحرس»
ناقشت لجنة امليزانيات والحساب الختامي،
في اجتماعها أمس ،الحساب الختامي للحرس
الوطني عن السنة املالية املنتهية /20192018
ومالحظات دي��وان املحاسبة وجهاز املراقبني
املاليني بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد،
إن اللجنة الحظت أن مستويات صرف الحرس
الوطني على املشاريع اإلنشائية والتجهيزات
العسكرية من آالت ومعدات كانت متدنية رغم
إق��رار مجلس األم��ة لباب النفقات الرأسمالية
مبكرا في آخر  3سنوات لتسريع عجلة تنفيذ
مشاريع الدولة وما يتعلق فيها.
وأض � � ��اف أن ال �ل �ج �ن��ة الح� �ظ ��ت اخ � �ت�ل��االت ف��ي
استيفاء اإلجراءات السابقة للتعاقد واملستمر
م�ن��ذ  3س �ن��وات م��ن ح�ي��ث مطابقة امل��واص�ف��ات

ال�ف�ن�ي��ة أو امل�ض��ي ق��دم��ا ف��ي إج � ��راءات التعاقد
دون استيفاء ال�ض��واب��ط الرقابية ،حيث تبني
أن هناك مشاريع حيوية لم تنفذ حتى تاريخه
فضال عن تأخر تنفيذ بعضها.
وأض ��اف ع�ب��د ال�ص�م��د أن اللجنة أوض �ح��ت أن
ه�ن��اك ب�ع��ض امل �ن��اق�لات امل��ال�ي��ة ت�م��ت م��ن بنود
ك��ان��ت م�خ�ص�ص��ة ل �ل �ش��أن ال �ع �س �ك��ري ملصلحة
بنود أخرى ،علما بأن هذه االعتمادات املنقولة
ك��ان��ت مقيدة ف��ي ق��ان��ون امل�ي��زان�ي��ة ب�ع��دم ج��واز
ص��رف �ه��ا إال ع �ل��ى األغ � � ��راض ال �ع �س �ك��ري��ة ال�ت��ي
خصصت من أجلها.
وبني أن اللجنة ناقشت مصادر تمويل صندوق
الحرس واملنشأ وفق قرار وزاري مما قد يشكل
وف��ق رأي دي ��وان املحاسبة إشكالية قانونية
ت �ج��ب ت�غ�ط�ي�ت�ه��ا ،وت �ش �م��ل م� �ص ��ادر ال�ت�م��وي��ل

امل�خ��ال�ف��ات االن�ض�ب��اط�ي��ة إض��اف��ة إل��ى  %60من
أرب ��اح الجمعية ال�ت�ع��اون�ي��ة ل�ل�ح��رس الوطني
وفق إفادة ديوان املحاسبة في االجتماع.
وأشار عبد الصمد الى أنه رغم مطالبة اللجنة
م �ن��ذ س � �ن ��وات ب ��وج ��ود ال �ت �غ �ط �ي��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة
امل� �ن ��اس� �ب ��ة ل �ج �م �ي��ع ال �ج �م �ع �ي ��ات ال �ع �س �ك��ري��ة
االس �ت �ه�لاك �ي��ة ،إال أن ��ه م��ا زال م�ق�ت��رح توحيد
أن�ظ�م��ة ه��ذه الجمعيات م �ت��داوال م�ن��ذ س�ن��وات
ط��وي�ل��ة ول ��م ي�ح�س��م ب �ع��د ،م��ع ع ��دم خضوعها
ل��رق��اب��ة دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة رغ ��م ت�ق��دي�م��ه ألدل��ة
ق ��ان ��ون� �ي ��ة ت �ف �ي ��د ذل � � � ��ك .ول � �ف� ��ت إل� � ��ى أن ه ��ذه
الجمعيات ال تخضع أيضا لرقابة أو اش��راف
وزارة ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل ألن�ه��ا لم
تنشأ وفق قانون الجمعيات التعاونية وسبق
للجنة طرح ذلك في اجتماعاتها السابقة.

تعاون رقابي
أوض� � � � � � � � � � � ��ح ع� � � � ��دن� � � � ��ان
ع �ب��دال �ص �م��د أن ل�ج�ن��ة
امل �ي��زان �ي��ات أك ��دت على
ض � � � � � � ��رورة ال� � �ت� � �ع � ��اون
م ��ع ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة
ملعالجة أس �ب��اب تأخر
تنفيذ مشاريع الحرس
الوطني الحيوية.
وبني أن الحرس الوطني
اس �ت �ع��رض م ��ا ق ��ام به
م��ن إج� � ��راءات لتسوية
ت �ل��ك امل�ل�اح� �ظ ��ات ك�م��ا
أك� ��د دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
اس � � �ت � � �ج� � ��اب� � ��ة ال � �ج � �ه� ��ة
لتسويتها ،معربا عن
أم� � ��ل ال �ل �ج �ن��ة ت�ح�ق�ي��ق
م��زي��د م ��ن ال �ت �ق��دم في
هذا األمر.
وق� � ��ال إن ال �ل �ج �ن��ة أك ��دت
أي �ض��ا ع �ل��ى ض � ��رورة أن
ي�ت�ض�م��ن م ��ا ي��رص��د في
امل �ي��زان �ي��ة م ��ن اع �ت �م��ادات
أي ت � �غ � �ي� ��رات ق � ��د ت �ط ��رأ
ع �ل��ى امل �ش��اري��ع ودراس� ��ة
م � �ت � �ط � �ل � �ب� ��ات امل � � �ش � � ��روع
م � � �ن � � ��ذ ب� � � � ��داي� � � � ��ة ط � ��رح � ��ه
وتسريع اإلج ��راءات وفق
االش � �ت� ��راط� ��ات ال��رق��اب �ي��ة
ت �ف��ادي��ا الرت� �ف ��اع تكلفته
عند توقيع العقد وتنفيذه.

مصروفات خاصة
ق� � ��ال ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د إن
ال�ل�ج�ن��ة الح �ظ��ت زي ��ادة
ال� � � �ص � � ��رف ع � �ل� ��ى ب �ن��د
امل �ص��روف��ات ال�خ��اص��ة،
ح�ي��ث أوض �ح��ت الجهة
أن ال�س�ب��ب ف��ي ذل��ك ما
ق��ام��ت ب��ه م��ن تسويات
ت � �م � ��ت ع � �ل � ��ى ح� �س ��اب
ال�ع�ه��د ب �ن��اء ع�ل��ى طلب
سابق من اللجنة.

ت�ق��دم ال�ن��ائ��ب ب��در امل�ل�ا ب��اق �ت��راح ب�ق��ان��ون،
بشأن تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد
(ن��زاه��ة) ،واألح�ك��ام الخاصة بالكشف عن
الذمة املالية ،يقضي بوقف عضو مجلس
االم ��ة ،ال ��ذي ت�ح��وم ح��ول��ه ش�ب�ه��ات ف�س��اد،
ع��ن عمله ال��رق��اب��ي وح��رم��ان��ه م��ن الترشح
ل�لان�ت�خ��اب��ات ح�ت��ى ص ��دور ح�ك��م ب�ب��راء ت��ه

أو رد اع�ت�ب��اره ف��ي القضية محل االت�ه��ام.
وي�ت�ض�م��ن ال �ت �ع��دي��ل إض ��اف ��ة م� ��ادة تنص
على «إذا تجمعت ل��دى النائب العام ادلة
ك��اف�ي��ة ع�ل��ى ارت �ك��اب ج��ري�م��ة م��ن ال�ج��رائ��م
املنصوص عليها في ه��ذا القانون ،وكان
م ��ن ث �ب��ت ع �ل �ي��ه ذل� ��ك ع� �ض ��وا ف ��ي م�ج�ل��س
األم��ة ،وج��ب على النائب ال�ع��ام ان يخطر

رئيس املجلس والعضو امل�ح��ال ف��ور رفع
ت �ق��ري��ر االت� �ه ��ام إل� ��ى امل �ح �ك �م��ة امل�خ�ت�ص��ة،
ويعتبر العضو في إجازة حتمية بمرتب
ك��ام��ل م��ن ت��اري��خ رف��ع ت�ق��ري��ر االت �ه��ام إل��ى
املحكمة املختصة ،حتى صدور حكم بات
ف��ي ال��دع��وى ال�ج��زائ�ي��ة ،أو ان�ت�ه��اء الفصل
التشريعي أيهما أقرب.
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البلدي

 21تجاوزاً على أمالك الدولة تخص مشاريع حكومية

 1.5مليون م 2مساحة التعديات في الجهراء
زكريا محمد
كشفت «البلدية» انها أجرت خمسة تحقيقات في االدارة
القانونية ،تتعلق بمخالفات التعديات على امالك الدولة
بمحافظة الجهراء ،وجرت احالتها الى النيابة العامة.
وب ّين الرد على سؤال العضو عبدالعزيز المعجل ،بشأن قضايا
االستيالء على امالك الدولة ،وحصلت سبقلا على نسخة من
الرد ،أن عدد الشركات التي قامت بالتعدي على امالك الدولة بلغ
 21موزعة على اقامة تشوينات عبارة عن مكاتب وخالطات مركزية
ومخازن وسكن عمال ومصانع اسفلت من غير ترخيص من البلدية،
وبعضها يخص مشاريع حكومية.
أشار الرد إلى أن التعديات المقامة على أمالك الدولة والمستغلة
كمواقع تشوين من قبل الشركات بلغت حوالي مليون و 409آالف
متر مربع موزعة على  21موقعا بمحافظة الجهراء.
أوضح الرد أنه جرت احالة بعض القضايا الى
الهيئة العامة ملكافحة الفساد وتوقيع عقوبات
اداري� � ��ة ع �ل��ى امل��وظ �ف�ي�ن ،ال �ث��اب �ت��ة م�س��ؤول�ي�ت�ه��م
ال�ت��أدي�ب�ي��ة وف�ق��ا ل�ت��وص�ي��ات االدارة القانونية،
ح�ي��ث ت�ن��وع��ت م �ج��ازاة ع �ق��وب��ات امل��وظ �ف�ين بني
خ�ص��م ي��وم�ين م��ن ال ��رات ��ب ول �غ��اي��ة رب �ع��ه ومل��دة
سنة ،وخفض درجة بعضهم من درجته الحالية
الى االدنى.
وق ��ال ال ��رد ان ل�ج�ن��ة م��راج�ع��ة االج� � ��راءات ،التي
اتخذتها «البلدية» ،بشأن التعديات على امالك
ال ��دول ��ة ،ع �ق��دت  7اج �ت �م��اع��ات وأوص� ��ت بختام
تقريرها املرفوع الى وزير البلدية بالتالي:
 إحالة الواقعة الثابتة بكتابي مدير فرع بلديةم�ح��اف�ظ��ة ال �ج �ه��راء ،ب �ش��أن ال�ت��رخ�ي��ص االداري
ال �ص��ادر ملصلحة اح ��دى امل��ؤس�س��ات للتحقيق
واستغاللها ملساحة  9000متر مربع بمنطقة
الصليبية من دون ترخيص ،لبيان املخالفات

ال�ت��أدي�ب�ي��ة ال �ت��ي ش��اب��ت امل��وض��وع (ان وج ��دت)
واملتسبب فيها واقتراح العقوبات املناسبة.
 ت�ش�ك�ي��ل ف��ري��ق ع �م��ل ل�ح�ص��ر ك ��ل ال�ت��راخ�ي��صال� � � �ص � � ��ادرة م � ��ن ادارات ال � �س�ل��ام� ��ة ب��ال �ب �ل��دي��ة
ومطابقتها م��ع امل��واق��ع القائمة على الطبيعة،
وح �ص��ر ال �ع �ق��ود االداري� � ��ة ال� �ص ��ادرة م��ن وزارة
املالية تمهيدا التخاذ االجراءات الالزمة قانونا
وإزالة املواقع املخالفة ان وجدت.
 ت�ك�ل�ي��ف ق �ط��اع ال ��رق ��اب ��ة وال �ت �ف �ت �ي��ش م�ت��اب�ع��ةاالج � � � � � � ��راءات ال � �ت� ��ي ج � � ��رت ب� �خ� �ص ��وص ب �ع��ض
ال �ت �ع��دي��ات ع�ل��ى ام �ل�اك ال ��دول ��ة ال� � ��واردة بكتاب
مدير ادارة السالمة ،للتأكد من استكمال بيانات
املحاضر واحالتها الى اإلدارة القانونية.
 وجوب تفعيل دور االدارة القانونية (الوقائي)من خالل توجيه االدارة بوضع مقترحاتها فيما
يتكشف لها من خلل اداري او قصور في النظم
وال�ل��وائ��ح والتعاميم املنظمة للعمل بالبلدية

وادارت� �ه ��ا ورف �ع�ه��ا ب �م �ش��روع للجهة املختصة
إلص��دار ال�ق��رار ال�ل�ازم ،بحيث ال يقتصر دوره��ا
في التحقيقات االداري��ة على اق�ت��راح العقوبات
االداري � ��ة ع�ل��ى امل�ت�س�ب�ب�ين ب��امل�خ��ال�ف��ة ال�ت��أدي�ب�ي��ة
ف �ق��ط ،وان �م��ا اي �ج��اد ح �ل��ول ل�ل�م�ش��اك��ل االداري � ��ة
واق �ت��راح س�ب��ل معالجتها م��ن خ�ل�ال التعاميم
وال�ق��رارات االداري��ة وغيرها من االج��راءات التي
تقترحها االدارة.
 ت �ف �ع �ي ��ل دور ق � �ط� ��اع ال � ��رق � ��اب � ��ة وال �ت �ف �ت �ي��شال �ت��اب��ع ل ��وزي ��ر ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ب �ل��دي��ة وف�ق��ا
ل�لاخ �ت �ص��اص��ات امل� �ق ��ررة ل ��ه ب ��ال �ق ��رار ال� � ��وزاري
رق��م  363لسنة  ،2009بشأن الجهاز التنفيذي
للبلدية وفروعها بتكليف القطاع عمل جوالت
ميدانية بصفة مستمرة إلدارة السالمة بأفرع
البلدية في املحافظات لالطالع على سجالتها
وال � �ت� ��راخ � �ي� ��ص ال� � � �ص � � ��ادرة م� �ن� �ه ��ا وم� �ح ��اض ��ر
املخالفات امل�ح��ررة منها وك��ل اعمالها ،للتأكد
م��ن م��دى مطابقتها للنظم وال �ل��وائ��ح املعمول
ب �ه��ا ،وع �م��ل ج � ��والت م �ي��دان �ي��ة ع �ش��وائ �ي��ة على
م��واق��ع امل�ش��اري��ع ال�ح�ك��وم�ي��ة وال�خ��اص��ة للتأكد
من مدى التزامها بالنظم واللوائح ومطابقتها
ب ��اإلج ��راءات امل �ت �خ��ذة ب �ف��رع ال�ب�ل��دي��ة ال �ت��اب��ع له
وإعداد تقارير ورفعها للوزير التخاذ الالزم في
ضوء ما يتكشف لها من تلك الجوالت.
 إل��زام اإلدارات بالتقيد بتطبيق نظام الحفظوامل� �ي� �ك� �ن ��ة ،وض � � � ��رورة ت �ط �ب �ي��ق ن� �ظ ��ام ال �س �ج��ل
اإللكتروني للمعامالت والتراخيص واملخالفات
ال�ص��ادرة م��ن إدارات السالمة ف��ي أف��رع البلدية
ب��امل�ح��اف�ظ��ات مل�ت��اب�ع��ة س�ي��ر إج��راءات �ه��ا ووض��ع
آل�ي��ة واض �ح��ة ل�خ�ط��ة س�ي��ر م�ح��اض��ر امل�خ��ال�ف��ات
م�ح��ددة بميعاد زمني لضمان سرعة إحالتها
إل� ��ى ج �ه ��ات االخ� �ت� �ص ��اص وت �ح��دي��د امل�ت�س�ب��ب
ومحاسبته ف��ي ح��ال ال�ت��أخ��ر ف��ي إح��ال�ت�ه��ا إل��ى
جهات التحقيق.
 -إصدار قرار بتعميم اإلجراءات واآللية املتعلقة

عبدالعزيز المعجل

خالف حول تحديد
الجهة المختصة
بتحرير المخالفات
للقسائم الزراعية
والصناعية
إحالة  5قضايا
«تشوين» إلى
«النيابة العامة»

بإصدار تراخيص التشوين واألوراق املطلوبة
إلصدارها لتكون مرجعًا للكل ولضمان وحدة
اإلج��راءات بجميع أف��رع البلدية في املحافظات
م� ��ع ت �ع �م �ي �م �ه��ا ف� ��ي م ��وق ��ع ال� �ب� �ل ��دي ��ة ال��رس �م��ي
اإللكتروني بما يكفل علم الكل بتلك اإلجراءات.
 النظر ف��ي تعديل الهيكل التنظيمي للبلديةب �ت �ض �م �ي �ن ��ه ال � �ت� ��وص � �ي� ��ف ال� ��وظ � �ي � �ف� ��ي ل �ب �ي ��ان
اختصاص كل موظف وطبيعة عمله في جميع
إدارات البلدية وقطاعاتها.
 إص � ��دار ت�ع�م�ي��م وزاري ب �ض��واب��ط وإج � ��راءاتتحرير محاضر ضبط مخالفات البلدية بصفة
عامة ومخالفات أنظمة السالمة بصفة خاصة
وإزال �ت �ه��ا وف �ق��ًا ل�لاخ�ت�ص��اص��ات امل �ق��ررة إلدارة
ال �س�ل�ام ��ة ،م ��ع ال�ت�ن�ب�ي��ه ع �ل��ى اإلدارات م��راع��اة
التسلسل ف��ي أرق ��ام محاضر ضبط املخالفات
امل �ح��ررة م��ن أف��رع البلدية ف��ي امل�ح��اف�ظ��ات وفقًا
ل �ت��واري��خ ت �ح��ري��ره��ا م �م��ا ي�ت�ي��ح ل�ج�ه��ة اإلدارة

شبهة التراخيص
اوضحت «البلدية» االج��راءات التي اتخذت من قبل الجهاز التنفيذي ،بشأن
التعديات على امالك الدولة في بعض املناطق التابعة ملحافظة الجهراء ،مشيرة
إل��ى ان��ه ت��م تكليف فريق ال�ط��وارئ امل��رك��زي التابع ملكتب امل��دي��ر ال�ع��ام القيام
بالكشف على مواقع التشوينات على امالك الدولة بمنطقة الصليبية ،حيث
ق��ام الفريق ب��إع��داد تقرير بنتيجة الفحص والكشف امليداني ،وق��د تضمن
وجود شبهة في صحة بعض التراخيص واستمرار التعدي على امالك الدولة،
دون اتخاذ االج ��راءات ال�لازم��ة ل�لإزال��ة من قبل االدارة املختصة بفرع بلدية
محافظة الجهراء ،االمر الذي ترتب عليه اتخاذ االجراءات اآلتية:

1

 أصدار التعميم االداري بش��أن تجدي��د وتخصيص مواقعالتش��وينات ،حي��ث حدد في��ه االقتص��ار بض��رورة الحصول
عل��ى موافق��ة قط��اع التنظي��م العمران��ي والمخط��ط
الهيكل��ي عل��ى تجدي��د وتخصي��ص المواق��ع المؤقت��ة
للتشوينات.

2

 مخاطب��ة وزارة المالي��ة (ادارة ام�لاك الدول��ة) بع��دمالموافق��ة على توقيع عق��ود اس��تغالل اي من مواقع
التش��وينات المؤقت��ة او تجديده��ا ،اال ع��ن طري��ق قطاع
التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي.

3

 مخاطب��ة وزارة المالي��ة متضمن��ا نم��وذج توقي��ع نائ��بالمدي��ر الع��ام لش��ؤون التنظي��م العمران��ي ،وتزويدن��ا
بالعق��ود المبرم��ة م��ع الش��ركات بش��أن التش��وينات،
مدعما بالمستندات الصادرة عن بلدية الكويت.

4

 أص��دار الق��رار االداري بتش��كيل لجن��ة فني��ة لفح��صالتراخي��ص الخاص��ة بالتش��وينات بمحافظ��ة الجه��راء،
وخاصة التشوينات الواقعة محل الشكاوى وصحة بعض
التراخي��ص ،حيث قامت اللجنة ب��أداء عملها ورفع تقارير
بم��ا تم التوص��ل اليه ،وقد ت��م رفعها ل�لادارة القانونية
لضمها لملف التحقيق الجاري.

5
6
7

 التنسيق مع وزارة المالية بإلغاء التراخيص المخالفة. صدرت قرارات بوقف بعض المسؤولين عن العمل. جرى إصدار الئحة تنظيم عملية التشوينات على امالكالدولة.

«الفنية» تبحث
تقسيم عقارات «المسيلة»
مشعل السالمة
تبحث اللجنة الفنية في املجلس البلدي،
ف��ي اج �ت �م��اع �ه��ا غ ��دًا (ال� �ث�ل�اث ��اء) ،ب��رئ��اس��ة
العضوعبدالعزيز املعجل ،خطاب اتحاد
ال �ع �ق ��اري�ي�ن ب� �ش ��أن امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى اع �ط��اء
ح��ق االدارة وال�ص�ي��ان��ة ل�ل�ق�ط��اع ال�خ��اص،
خ�لال ف�ت��رة االس�ت�ث�م��ار مل��واق��ف ال�س�ي��ارات
امل� �ت� �ع ��ددة األدوار ف ��ي م �خ �ت �ل��ف م �ن��اط��ق
ال�ك��وي��ت ،وت�ح�ف�ي��ز ال�ق�ط��اع ال�خ��اص لبناء
م � ��واق � ��ف ال� � �س� � �ي � ��ارات امل � �ت � �ع� ��ددة األدوار
باملشاركة مع الدولة.
وتنظر اللجنة في مشروع تقسيم عقارات
قصر املسيلة بمنطقة الشريط الساحلي
املسيلة ،قطعة  ،6ومبادرة رئيس املجلس
البلدي أسامة العتيبي «مشروع كاظمة»،
ورد وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ح ��ول ط �ل��ب ت�ع��دي��ل
قرار املجلس بشأن تظليل وتغطية جميع
جسور املشاة.
وتبحث اللجنة اقتراح ع��دد من األعضاء
بشأن إنشاء ناد صحي ثقافي اجتماعي
رياضي لبلدية الكويت.
وتبحث لجنة محافظة العاصمة ،برئاسة
د .حسن كمال ،بعد غد (االربعاء) ،اقتراح

«العاصمة» تناقش
إضافة نشاط
مطاعم في الشويخ
الصناعية األولى

ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س ع� �ب ��داهلل امل� �ح ��ري،
والعضو مشعل الحمضان ،بشأن زي��ادة
نسبة البناء املتعدد الطوابق في مواقف
ب � ��رج ال� �ت� �ح ��ري ��ر ،وط� �ل ��ب ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ص �ن��اع��ة امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى إض ��اف ��ة ن �ش��اط
م� �ط ��اع ��م ب �م �ن �ط �ق��ة ال� �ش ��وي ��خ ال �ص �ن��اع �ي��ة
األولى ،القطاع رقم .3
وتناقش اللجنة اقتراح العضوعبدالعزيز
امل � �ع � �ج� ��ل ،ب � �ش� ��أن ت �س �م �ي ��ة ش� � � ��ارع ب ��اس ��م
ال �ش �ه �ي��د ال �ن �ق �ي��ب ح �م��د م��اج��د ال�س�م�ح��ان
ع �ل��ى أح ��د ش � ��وارع م �ن �ط �ق��ة ك �ي �ف��ان أو أي
منطقة أخرى.

مراقبة العمل ومتابعة املحاضر وضمان إحالة
ج �م �ي��ع امل �ح��اض��ر إل� ��ى ج �ه��ات االخ �ت �ص��اص��ات
وعدم سقوط أو إخفاء أي منها عن طريق تتبع
األرقام.
 إص� � ��دار ق � ��رار ي�ت�ض�م��ن خ �ط��ة ع �م��ل ت�ن�ف�ي��ذي��ةواض �ح��ة ل�ل�ب�ل��دي��ة ،ي �ح��دد ب�ه��ا إج� � ��راءات وآل�ي��ة
م��واج �ه��ة ال �ت �ع��دي��ات ع �ل��ى أم �ل��اك ال ��دول ��ة ب�ك��ل
أنواعها.
 اإلي �ع��از مل��ن ي �ل��زم ب �ض��رورة ت��وزي��ع امل��وظ�ف�يناملختصني باملراقبة وف��ق املناطق التابعة لكل
محافظة مع طلب زيادة أعدادهم لتمكينهم من
الخروج في جوالت تفتيشية وإحكام السيطرة
ف��ي مراقبة املحافظة وال�ت��أك��د م��ن ع��دم التعدي
على أمالك الدولة بأي شكل من األشكال.
 ب �ع��د إص� � ��دار الئ �ح ��ة ال �ت �ش��وي �ن��ات م ��ن ل�ج�ن��ةال�س�لام��ة ي�ت��م ال�ع�م��ل ع�ل��ى إص ��دار ق ��رار يوضح
اآللية املعمول بها بشأن إصدار رخص التشوين
وإج� � ��راءات س�ي��ر امل�ع��ام�ل��ة ف��ي ض ��وء م��ا ي�ص��در
م��ن لجنة السالمة م��ن ق ��رارات وتعميمها على
اإلدارات املختصة لتكون مرجعًا للكل ولضمان
وح ��دة اإلج � ��راءات ف��ي جميع أف ��رع ال�ب�ل��دي��ة في
املحافظات.
 اع �ت �م��اد ن �م��اذج م��وح��دة ج��دي��دة ل�ت��راخ�ي��صالتشوينات في ضوء أحكام الئحة التشوينات
الجديدة في حال صدورها.
 مراعاة تعميم كل القرارات والتعاميم الصادرةونشرها في موقع البلدية الرسمي اإللكتروني
بما يكفل علم الكل بتلك القرارات وما تتضمنه
من إجراءات.
 إل �غ��اء ج�م�ي��ع ال �ت �ف��وي �ض��ات امل �ع �م��ول ب �ه��ا فيالبلدية ،وإص��دار ق��رار من املدير العام للبلدية
ي�ح��دد فيه امل�خ��ول�ين بالتوقيع على تراخيص
السالمة والتشوينات نيابة عنه.
 ت�ف�ع�ي��ل ق � ��رار م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ف ��ي ش ��أن نقلبعض اختصاصات وزارة امل��ال�ي��ة إل��ى البلدية
وات�خ��اذ جميع اإلج ��راءات القانونية واإلداري ��ة
لوضعه موضع التنفيذ وتوحيد الجهة املكلفة
بحماية أمالك الدولة بصفة عامة لتوافر الخبرة
واإلمكانات لديها.
وأوضحت أن الجهات الحكومية الخاضعة تلك
املواقع تحت إشرافها ال تقوم باتخاذ أي إجراء
حيال املخالفات التي تقع في القسائم الزراعية
أو الصناعية (الهيئة العامة للصناعة  -الهيئة
ال�ع��ام��ة ل�ل��زراع��ة  -وزارة امل��ال �ي��ة) ،ب��دالل��ة أن كل
امل �خ��ال �ف��ات ي �ج��ري اك�ت�ش��اف�ه��ا م��ن ق�ب��ل ال�ب�ل��دي��ة
أثناء قيامها بالجوالت التفتيشية ،وما يترتب
عليه م��ن خ�لاف ح��ول تحديد الجهة املختصة
ق��ان��ون��ا ب�ت�ح��ري��ر م�ح��اض��ر امل �خ��ال �ف��ات ع��ن تلك
الوقائع ،خاصة أن أي خطأ في هذا الخصوص
يترتب عليه بطالن محضر املخالفة املحرر من
ج�ه��ة غ�ي��ر م�خ�ت�ص��ة ،وب��ال �ت��ال��ي ض �ي��اع ح�ق��وق
ال��دول��ة واس�ت�م��رار التعديات على أم�لاك الدولة
بشتى أشكالها وصورها.
 وج� � ��وب ال �ت �ن �س �ي��ق ب �ي�ن ال �ب �ل��دي��ة وغ �ي��ره��ام ��ن ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ح� �ي ��ال امل �خ��ال �ف��ات
ال �ت��ي ي �ج��ري اك�ت�ش��اف�ه��ا م��ن ق�ب��ل ال�ب�ل��دي��ة في
ال �ق �س��ائ��م ال ��زراع� �ي ��ة أو ال �ص �ن��اع �ي��ة ل �ت��زوي��د
ال �ب �ل��دي��ة ب �ك��ل ع �ق ��ود ال �ت �خ �ص �ي��ص ل�ل�ق�س��ائ��م
الزراعية والصناعية بصفة دورية ،وما يطرأ
عليها من تعديالت حتى يتسنى لها اتخاذ
اإلجراءات القانونية واإلدارية الالزمة بسرعة
ح ��ال اك �ت �ش��اف �ه��ا ألي ت �ع��دي��ات أو م�خ��ال�ف��ات
ف��ي ت�ل��ك امل ��واق ��ع ،وال�ت�ح�ق��ق م��ن ص�ف��ة ال�ق��ائ��م
بها وبياناته ،وكذلك الربط االلكتروني بني
ال�ب�ل��دي��ة وك��ل م��ن وزارة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�م�ع�ل��وم��ات امل��دن�ي��ة وادارة
ال�ت�س�ج�ي��ل ال �ع �ق��اري ب � ��وزارة ال� �ع ��دل ،ل�ت��زوي��د
البلدية بالبيانات الخاصة باملخالفني ،مما
ي �س �ه��ل ع �م��ل ال �ب �ل��دي��ة ف ��ي ت�س�ج�ي��ل م�ح��اض��ر
املخالفات ،ويضمن سرعة احالتها الى جهات
التحقيق الت�خ��اذ ال�ل�ازم بشأنها وم��ع وزارة
امل��ال�ي��ة (ادارة ام�ل�اك ال��دول��ة) ل�ت��زوي��د البلدية
ب �ص��ور ع ��ن ك ��ل ال �ع �ق��ود االداري � � ��ة امل�ت�ض�م�ن��ة
استغالل اراضي الدولة ،سواء كقسائم زراعية
او صناعية او مواقع تشوين او استراحات ،او
اي نوع من االستغالل ،حتى يتسنى للبلدية
معرفة ن��وع االستغالل املرخص لتلك املواقع
وفقا لعقودها واملساحات املرخص بها.

حملة على مقاهي
«السالمية»
عائشة علي
ش� ّ�ن فريق ط��وارئ بلدية محافظة
ح ��ول ��ي ح� �م�ل�ات ت �ف �ت �ي �ش �ي��ة ع�ل��ى
امل � �ق� ��اه� ��ي امل� �خ ��ال� �ف ��ة ف � ��ي م �ن �ط �ق��ة
ال�س��امل�ي��ة ،وأزال ال�ت�ع��دي��ات املقامة
ع�ل��ى ام�ل�اك ال��دول��ة وامل �ظ�ل�ات غير
املرخصة.
وق� ��ام� ��ت ادارة ال� �ن� �ظ ��اف ��ة ال �ع��ام��ة
وإش� � �غ � ��االت ال � �ط ��رق ب� �ف ��رع ب �ل��دي��ة
محافظة الجهراء بشن حملة على
األس� � ��واق ال �ع �ش��وائ �ي��ة ف ��ي منطقة
ك� �ب ��د ،ح �ي ��ث ص� � � ��ادرت ال �ب �ض��ائ��ع
املعروضة للبيع.
على صعيد آخ��ر ،قال مدير إدارة
النظافة ال�ع��ام��ة وإش �غ��االت الطرق
ب � �ف� ��رع ب� �ل ��دي ��ة م� �ح ��اف� �ظ ��ة ح ��ول ��ي،
م �ح �م��د ال �ج �ب �ع��ة ،ان ال �ج��ول��ة ال�ت��ي
نفذها مركز الساملية اسفرت عن
رف��ع  16س�ي��ارة مهملة وس�ك��راب،
وتحرير 37مخالفة إشغال طريق
ونظافة عامة ،و 3محاضر إف��راج
عن مركبات مهملة.
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تستغل الهوس بتغيير الشكل في غفلة من الرقابة

عيادات تجميل غير مرخصة ..رغم القانون
بيبي الخضري
ه��ل أص�ب�ح��ت عمليات التجميل ه��وس��ًا ل��دى
البعض؟ سؤال يطرح نفسه بعد تزايد أعداد
ال �ن �س��اء ال�لائ��ي ي�ق��دم��ن ع�ل��ى إج� ��راء عمليات
جراحية ،ال لضرورة جسدية بل تحول األمر
إلى ما يشبه التقليد والكشخة والتباهي!
وف��ي اآلون ��ة األخ �ي��رة أض�ح��ى ب�ع��ض ال�ن��اس،
ال س�ي�م��ا ال �ن �س��اء ،ي�س�ل�ك��ون س�ل��وك��ًا م�ت�ه��ورًا
وخ � �ط � �ي � �رًا ع� �ن ��د االت� � �ج � ��اه إلج � � � ��راء ع �م �ل �ي��ات
التجميل البسيطة أو الكبيرة ،حيث يلجأون
إلى العيادات غير املرخصة ،أو عندما يثقون
ب��أط�ب��اء ي�ق��وم��ون ببعض األم ��ور التجميلية
م �ث ��ل ال �ف �ي �ل��ر وال� �ب ��وت ��وك ��س ف� ��ي امل � �ن � ��ازل أو
ب��ال �ص��ال��ون��ات ال �ع��ادي��ة ،م �م��ا ي�س�ب��ب الكثير
م��ن اآلث� ��ار واألض � ��رار ال�ج�س��دي��ة أو النفسية
ع �ن��د ف �ش��ل ال �ع �م �ل �ي��ات ،وي �ص ��ل ال ��وض ��ع ف��ي
بعض الحاالت إلى رفع القضايا والشكاوى
والدخول في املتاهات القانونية.
لكن ثمة س��ؤاال ي�ط��رح نفسه إزاء ط��رح هذه
القضية :من املسؤول عن وجود هذه العيادات
غير املرخصة والتي تعمل رغ��م القانون في
إجراء عمليات جراحية قد تودي باألرواح؟
سبقلا اس�ت�ط�ل�ع��ت اآلراء ف ��ي ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال �ص �ح��ة وال� �ح� �ي ��اة ،وف ��ي م ��ا يلي
التفاصيل:
ق��ال��ت د .ن��ورة الصليلي استشارية أم��راض
ج�ل��دي��ة« :ال�ت�ج�م�ي��ل ه��و ط��ب وم �ج��ال يتطلب
للتعامل معه األطباء املتخصصني ،ألنه ليس
بمجال تجميلي اع�ت�ي��ادي وبسيط ليتم في
الصالونات أو الخدمات املنزلية ،فعمليات
التجميل حتى البسيطة منها ليست بصبغ
شعر يوضع على الرأس ،فهناك مواد متعلقة
ب�ه��ذه العمليات تحقن داخ��ل جسم اإلن�س��ان
م �ث��ل ع �م �ل �ي��ات ال �ب ��وت ��وك ��س وال �ف �ي �ل��ر ع�ك��س
التجميل غير الطبي فال تدخل أي مواد طبية
داخل الجسم».
وأض� ��اف� ��ت« :ه� �ن ��اك أم � ��ور م��رت �ب �ط��ة م �ب��اش��رة
ب ��امل ��واد ال�ط�ب�ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ت�ج�م�ي��ل ،منها
ال�ح�س��اس�ي��ة ال �ت��ي ق��د ت�ص�ي��ب امل��ري��ض ال��ذي
يقوم بعمل اح��دى عمليات التجميل ،وه��ذه
ال�ح�س��اس�ي��ة ق��د ت ��ؤدي ال ��ى امل ��وت اذا ل��م يتم
التعامل معها بصورة صحيحة واذا لم يتم
التأكد من املواد التي تحقن داخل الجسم».

الصليلي :اإلبر غير
ّ
المعقمة قد تصيب
باإليدز أو الكبد الوبائي
القالف :الطبيب
والعيادة وصاحب
الترخيص يتحملون
األخطاء
المطيري :نساء
يلجأن إلى التجميل
حفاظا ً على الزوج..
أو تأثراً بـ«السوشيال
ميديا»
واش � ��ارت ال ��ى أن ال�ت�ج�م�ي��ل ال �ط �ب��ي ي �ج��ب أن
ي� �ج ��رى ع ��ن ط ��ري ��ق ط ��اق ��م ط �ب��ي م�ت�خ�ص��ص
وم��ؤه��ل ،ب��االض��اف��ة ال��ى التأكد م��ن استخدام
امل � ��واد ال�ط�ب�ي��ة امل��رخ �ص��ة م��ن وزارة ال�ص�ح��ة
واملؤسسات الصحية العاملية الطبية ،ويجب
اس� �ت� �خ ��دام األج � �ه� ��زة اس� �ت� �خ ��دام ��ا ص�ح�ي�ح��ا
والتأكد من استخدام االبر املعقمة ،الن هناك
مخاطر كثيرة قد تنتقل بسهولة عن طريق
اإلبر واألجهزة ،منها أمراض االيدز والتهاب
ال�ك�ب��د ال��وب��ائ��ي واإلص��اب��ة ب��ان�س��داد األوع�ي��ة
الدموية.
وقالت :لألسف فإن بعض العيادات او مراكز
ال�خ��دم��ات الطبية ت �ش��ارك اإلب ��ر م��ع اك�ث��ر من
م��ري��ض ،ممكن ينقل الكثير م��ن ال�ع��دوى بني
امل ��رض ��ى ،وذل ��ك ل�ت��وف�ي��ر امل �ب��ال��غ امل��ال �ي��ة على
ال �ع �ي��ادة وإي� �ه ��ام امل��رض��ى ب��رخ��ص األس �ع��ار
الخاصة بالخدمات التجميلية.
وم��ن ن��اح�ي�ت�ه��ا ،ق��ال��ت امل�ح��ام�ي��ة آالء ال�ق�لاف:

«ت �ع �ت �ب��ر ال �ص ��ال ��ون ��ات وال� �ع� �ي ��ادات امل �ن��زل �ي��ة
امل�ت�ن�ق�ل��ة ام��اك��ن غ �ي��ر م��ؤه �ل��ة وال مخصصة
ل � �ع � �م ��ل ع � �م � �ل � �ي� ��ات ال � �ت � �ج � �م � �ي� ��ل ،ل � � � ��ذا ي �م �ك��ن

المطيري :إرضاء الزوج قد يكون السبب
أشارت استشارية جودة الحياة تهاني املطيري إلى أسباب كثيرة وراء اللجوء إلى عمليات
التجميل ،منها وجود تشوه او خلل في الجسم واملالمح ،مبينة أن بعض النساء الالئي
واجهن تنمرًا قد يلجأن إلى عمليات التجميل كنوع من التعويض النفسي .وأضافت:
بعض ال��زوج��ات يلجأن إل��ى عمليات التجميل حتى الرخيصة منها او البسيطة فقط
إلرضاء أزواجهن او اقتداء بمشاهير التواصل االجتماعي من دون دراسة عواقب التهور
في إج��راء هذا النوع من العمليات .وأضافت املطيري انه من املفترض دائما البحث عن
الشخص املتخصص في القيام بعمليات التجميل وعدم التهاون ،محذرة من العمليات في
العيادات املنزلية او غير املرخصة.

«ندوة التمييز طالبت بتمكينها من توقيع إقرار التدخل العالجي»

الوالية الصحية على المرأة مرفوضة

جانب من الندوة

عبدالله السلطان
اج�م��ع امل �ش��ارك��ون ف��ي ن ��دوة «التمييز ض��د امل��رأة
في مجال الرعاية الصحية» ضرورة املساواة بني
الجنسني في كل امل�ج��االت ،مشيرين إل��ى رفضهم
موضوع ال��والي��ة الصحية للمرأة ،ومطالبني في
ال��وق��ت نفسه بتضافر الجهود لتعديل القوانني
املتضمنة نوعا من انواع التمييز.
وق��ال امل�ش��ارك��ون ف��ي ال�ن��دوة التي نظمتها حملة
«كويت اوران��ج» لتعزيز حماية النساء والفتيات
ض��د التمييز والعنف أول م��ن أم��س ،ان التوعية
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ض��روري��ة ل�ك��ل ال �ق��وان�ين او ال �ق��رارات
ال �ت��ي ت �ص��در م��ن ج�م�ي��ع ال �ج �ه��ات ،وب��ال�ت��ال��ي ف��إن
ال��رس��ال��ة التي يجب ان تصل إل��ى امل�س��ؤول�ين هي
عدم التمييز ضد املرأة في كل القرارات والقوانني.
واك��دت الطبيبة في مستشفى الفروانية وعريفة
الندوة ريحانة الصايغ «تعرفنا خالل الندوة الى
ال�ع��دي��د م��ن ال�ق��وان�ين ال�ت��ي ك��ان��ت غائبة ع��ن وعي
ال�ن�س��اء ،وت �ن��اول م��وض��وع ال��والي��ة الصحية بكل
جوانبه فرصة إليجاد حلول عملية ومنطقية»،
م �ش �ي ��رة إل � ��ى اج� � � ��راء اس �ت �ب �ي ��ان ب �م �ش ��ارك ��ة 430
شخصا اجمعوا على رفضهم موضوع عدم قدرة
النساء البالغات على التوقيع على إقرار التدخل
العالجي بالنيابة ع��ن أف��راد أس��ره��ن ف��ي الكويت
ويرغبون بتغييره.

عدم مساواة
ب� ��دوره ،ق��ال اس�ت�ش��اري ج��راح��ة االط �ف��ال د .عمار
ال �ن �ق��ي :ان ال�ت�م�ي�ي��ز ك�ل�م��ة ك �ب �ي��رة ،ه �ن��اك مشكلة
عدم مساواة بني الرجل وامل��رأة ،والدستور ضمن
للجنسني عدم التمييز ،واملساواة والتوقيع على
الوالية الصحية يجب ان يكون للطرفني.
واضاف :من واجبنا دعم هذه الحملة التي تقيمها
الجمعية والتي تحفز على املساواة ،ونحاول ان
نرقى بالصحة في الكويت على املستوى العاملي.
وم ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ق��ال��ت دك� �ت ��ورة ال �ج��راح��ة ال�ع��ام��ة
اس�م��اء ال��راش��د ان ه�ن��اك ع��دم م �س��اواة م��ن ناحية
الرعاية الصحية بني الرجل و امل��رأة في الكويت،
وف ��ي ت�ق��ري��ر االم ��م امل �ت �ح��دة  2018ل �ع��دم امل �س��اواة
كانت الكويت في املركز .126
واضافت :الحل ان يكون هناك تعاون بني املحامني

محاسبتهم ق��ان��ون�ي��ا ،ألن امل�ك��ان غير مجهز
للقيام بالعمليات التجميلية حتى البسيطة
منها ،وعندما تحدث اي اخطاء طبية كبيرة

الصايغ :قوانين غائبة
عن الوعي النسائي
النقي :الدستور ضمن
العدالة بين الجنسين
الراشد :الكويت في المركز
 126بعدم المساواة
الشطي :قرارات
غير دستورية
وال� �ق ��ان ��ون� �ي�ي�ن وال� �ق� �ط ��اع ال� �ط� �ب ��ي ،ل ��وض ��ع خ�ط��ة
واضحة لتعديل القوانني التي فيها تمييز ضد
امل��رأة وتغييرها ،وزي ��ادة ال��وع��ي للمجتمع حول
حقوقهم وواجباتهم ،ويجب ان يدعموا القرارات
ال�ت��ي ت�ص��ب ف��ي مصلحة ال�ج�ن�س�ين ،ون�ط�ل��ب من
جمعيات النفع العام والطبية نشر الوعي ودعم
املرأة.
وناشدت الجهات الحكومية ،والجمعيات املهنية،
وال�ن�ف��ع ال �ع��ام ،وامل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي ،ب��أن يعملوا
ي ��دا واح� ��دة ض��د ال�ت�م�ي�ي��ز ل�س��د ث �غ��رات ال�ق��وان�ين
والقرارات.

غير دستوري
بدورها ،قالت االمينة العامة املساعدة للجمعية
الكويتية لحقوق االنسان املحامية اطياب الشطي،
ان ق ��رار ال��والي��ة الصحية ال�ج��دي��د ،ل�لاس��ف ،غير
دستوري ،بل هي الئحة وزاري��ة ،وليست قانونا،
وليست هناك م��ادة دستورية وليس لها اساس
قانوني ،مبينة انه سبق أن تم تقديم اقتراح برفع
دع��وى ام��ام املحكمة الدستورية الل�غ��اء ال�ق��رارات
التي فيها تمييز.
واش��ارت الى انه من باب املسؤولية املجتمعية ال
بد ان تكون هناك توعية للمجتمع بالقوانني التي
فيها بنود ضد املرأة وكيف يحميها الدستور.

او بسيطة فالذي يتحمل الخطأ هو الدكتور
امل �ع��ال��ج وال �ع �ي��ادة وص��اح��ب ال �ت��رخ �ي��ص او
الكيان القانوني للعيادة ،فبالتالي يتم تقديم
شكوى للجهات املختصة في وزارة الداخلية
وهي االدارة العامة للتحقيقات باالضافة الى
تقديم شكوى الى وزارة الصحة».
وأض� ��اف� ��ت ان � ��ه ف� ��ي ح � ��ال ث� �ب ��وت ال �خ �ط ��أ ف��ي
ح� ��ق ال �ش �خ ��ص امل �ت �ه ��م ب��ال �خ �ط��أ ال �ط �ب ��ي ان
ك��ان الطبيب امل�ع��ال��ج او امل�م��رض او العيادة
والطاقم الطبي املسؤول عن العمل التجميلي
ال �خ��اط��ئ ،ف�ي�م�ك��ن ل�ل�ش�خ��ص امل �ت �ض��رر طلب
التعويض والحصول عليه قانونيا.
ومن حق املرضى قانونيا معرفة اسماء املواد
التي تحقن من م��واد لها عالقة بالبوتوكس

وال �ف �ي �ل��ر او اي م � ��واد م �س�ت�خ��دم��ة ل �ع �م��ل اي
ع �م �ل �ي��ات ت �ج �م �ي��ل ،وي� �ج ��ب ع �ل��ى ال� �ع� �ي ��ادات
توضيح ماهية ه��ذه امل��واد وإع�ط��اء املريض
تاريخ اإلنتاج واالنتهاء الخاص بها.
وب��ال�ن�س�ب��ة مل��وض��وع ال�ت�ع��وي��ض ،ق��ال��ت« :اذا
ث�ب��ت ال�خ�ط��أ ع�ل��ى ال��دك�ت��ور بالحكم النهائي
فيمكن ال��رج��وع ع�ل��ى ال��دك �ت��ور بالتعويض،
ول �ك ��ن ن �ح��ن ام � ��ام ف��رض �ي��ة أخ � ��رى اذا ك��ان��ت
ال�ت�ه�م��ة ل�ي�س��ت ث��اب�ت��ة ع�ل��ى ال��دك �ت��ور امل�ع��ال��ج
وص� ��در ح �ك��م ب� � ��راءة ،ب��ال �ت��ال��ي م�م�ك��ن اح��ال��ة
الدعوى للمحكمة املدنية للنظر في موضوع
الضرر الذي تسبب فيه على املريض ويمكن
الحكم بالتعويض ،الن عدم ثبوت التهمة في
حق الدكتور ال ينفي الضرر على املريض».

اعتماد منظومة الصحة الرقمية وتطوير الخدمات

باسل الصباح :الكويت رائدة في زراعة األعضاء

َّ
شدد وزير الصحة د.باسل الصباح على التطوير
املتواصل في املنظومة الطبية.
وأش � ��ار ال �ص �ب��اح ،ع �ل��ى ه��ام��ش اف �ت �ت��اح م��ؤت�م��ر
ال �ك��وي��ت ل�ل�ص�ح��ة ال��رق�م�ي��ة ،إل ��ى ال �ت �ط��ور الكبير
ف ��ي ه ��ذا ال� �ش ��أن ،س� ��واء ع �ل��ى م �س �ت��وى ال��وص�ف��ة
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ،أو اإلج ��ازات امل��رض�ي��ة أو التقارير
ال �ط �ب �ي��ة ،م ��ؤك� �دًا ت � ُّ
�وج ��ه ال � � � ��وزارة ل� �ت � ُّ
�وس ��ع ت�ل��ك
ال �خ ��دم ��ات وت �ط��وي��ره��ا ،وت �ح��وي �ل �ه��ا ال� ��ى ن�ظ��ام
متكامل ،مبينًا أن «الصحة الرقمية» ليست فقط
امل�ل��ف اإلل �ك �ت��رون��ي ،وإن �م��ا ن�ظ��ام م�ت�ك��ام��ل يدخل
ف��ي ع�لاج وم�ع�ل��وم��ات امل��ري��ض وت��دري��ب األط�ب��اء
والفنيني واملعالجني الصحيني.
ُ
ولفت إلى أن ال��وزارة تولي أهمية كبيرة لبرامج
زراع��ة األع�ض��اء؛ بهدف تحقيق االعتماد الذاتي
في هذا الشأن ،سواء في ما يخص برامج زراعة
ُ
القلب والرئة أو الكبد أو النخاع أو الكلى ،مبينًا
ُ
أن ال�ك��وي��ت م��ن أول �ي��ات ال ��دول ف��ي عملية زراع��ة
الكلى ،والتي وصل معدل زراعتها إلى  80عملية
سنويًا.
وأك��د ان املؤتمر ُيقام في إط��ار ما توليه ال��وزارة
م��ن اه �ت �م��ام ب��ال�ص�ح��ة ال��رق �م �ي��ة ،ك��أح��د ال�ب��رام��ج
ال�ت�ط��وي��ري��ة ف��ي ب��رن��ام��ج ع�م��ل ال � ��وزارة وال�خ�ط��ة
اإلنمائية للدولة ،وبما تتيحه من ف��رص واع��دة
ل �ل �ت �ط��وي��ر امل �س �ت �م��ر ف ��ي أداء ال �ن �ظ ��ام ال �ص �ح��ي

باسل الصباح ومسؤولون صحّ يون لدى افتتاح المؤتمر الطبي

وتحقيق املزيد من االنجازات ومؤشرات التغطية
الصحية الشاملة ،ال�ت��زام��ا ب��األه��داف والغايات
العاملية للتنمية املستدامة ذات العالقة بالصحة
ورؤية الكويت .2035
وب نّ�ّي� أن ان�ع�ق��اد امل��ؤت�م��ر ي�ت��زام��ن م��ع ال�خ�ط��وات
امل�ل�م��وس��ة ،ال�ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا ال � ��وزارة ل�ل�ت� ّ
�وس��ع في
إنجاز اإلجراءات إلكترونيا.

المشاركون في ورشة «األدوية البيولوجية»:

تطوير أنظمة العالج لخدمة المرضى
ن �ظ �م��ت وزارة ال �ص �ح��ة ب��رع��اي��ة ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د
للرقابة الدوائية والغذائية د .عبداهلل البدر ،ورشة
ع �م��ل ل �ت �ع��زي��ز أح � ��دث ن �ظ��م امل �ن��اق �ص��ات وال �ع �ق��ود
ال �خ��اص��ة ب ��األدوي ��ة ال �ب �ي��ول��وج �ي��ة ،ب��ال �ت �ع��اون مع
الشركاء االستراتيجيني في القطاع الخاص شركة
أبڤي الدوائية وشركة املعجل لألدوية.
وش� � � ��ارك ف� ��ي ال � ��ورش � ��ة أك� �ث ��ر م� ��ن  30م ��وظ �ف ��ا م��ن
ق�ط��اع ش ��ؤون ال��رق��اب��ة ال��دوائ �ي��ة وال�غ��ذائ�ي��ة ،وع��دة
مستشفيات في الدولة.
واس �ت �ه��دف��ت ال ��ورش ��ة ت� �ب ��ادل امل �ع��رف��ة وال �خ �ب��رات
واملهارات في مجال تطوير املناقصات الصحية في
األدوي��ة البيولوجية ،بما يخدم مصلحة املرضى
بالدولة ويعزز النظم الخاصة بالتسجيل والشراء
بوزارة الصحة.
وت � � �ن � � ��اول امل � �ت � �ح� ��دث� ��ون م � ��وض � ��وع � ��ات م �خ �ت �ل �ف��ة،
م�ح��وره��ا ال�ن�ظ��م ال�ش��رائ�ي��ة ال�ح��دي�ث��ة ف��ي ع��دة دول
أوروب�ي��ة؛ كأملانيا وال��دن�م��ارك والنرويج وايطاليا
وبريطانيا واي��رل�ن��دا وال�ت�ج��ارب املكتسبة سابقًا،
وك �ي �ف �ي��ة ت�ط �ب �ي��ق ال �ن �ظ��م امل �ث��ال �ي��ة ب � ��ال � ��وزارة .ك�م��ا
تطرق امل�ش��ارك��ون إل��ى م��وض��وع األدوي ��ة الجنيسة
والبيولوجية والفروقات بينها ،وأهمية التعاون
ب�ين ع��دة قطاعات كالرقابة ال��دوائ�ي��ة واملشتريات
واألطباء بما يخدم املصلحة العليا للمرضى.
وأك� ��د امل �ش ��ارك ��ون ض � ��رورة ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع األط �ب��اء

د.عبدالله البدر

امل �ع��ال �ج�ين ل�ت��وف�ي��ر أح� ��دث األدوي � ��ة وامل�س�ت�ل��زم��ات
الطبية لعالج املرضى.
واتفق املشاركون على أهمية تطوير نظام إرشادي
جديد ل�لأدوي��ة البيولوجية ،يتماشى مع التطور
امل �س �ت �م��ر ف ��ي ه� ��ذا امل� �ج ��ال ،وب �م��ا ي �خ��دم مصلحة
املرضى واألطباء ويعزز الدور الريادي للوزارة في
مواكبة النظم العاملية لتسجيل واستخدام األدوية
البيولوجية ،وي�خ��دم ال�ت�ع��اون اإلستراتيجي بني
القطاع العام والخاص بالدولة.
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الكالم الحر

المحاصصة ..عقبة
صباح الخالد األولى

داهم القحطاني
رئ��ي��س ال����وزراء املكلف الشيخ ص��ب��اح ال��خ��ال��د ،يعلم
ج��ي��دًا أن مهمته األك��ث��ر إل��ح��اح��ًا ال تتمثل بتشكيل
أولى حكومات عهده ،فهذا أمر ليس بالصعب إن أراد
حقًا أن يؤلف حكومة من السياسيني االصالحيني،
ال���ذي���ن ال ي��خ��ش��ون س���وى اهلل ،وال ي��ض��ع��ون وس��ط
أعينهم سوى الكويت.
ال���ت���ح���دي األك����ب����ر ال������ذي إن ع���ب���ره ص���ب���اح ال���خ���ال���د،
فسيحظى بسنوات من االستقرار تتيح له تحقيق
االنجازات ،يتمثل في تهيئة الشرائح املستفيدة من
طريقة التوزير تاريخيًا لتتقبل عهدًا بال محاصصة،
وأن تعلم هذه الشرائح ،إن رفضت ذلك وقررت العمل
على منع تشكيل الحكومة ،فإنها تقف وحدها ضد
رغبة دولة وشعب كامل في الخروج من دائرة تنامي
الفساد املالي واإلداري.
املطلوب على وجه التحديد حكومة بوزراء سياسيني
إص�لاح��ي�ين ،ل��ه��م خ���ب���رات ت��ق��ن��ي��ة ووظ��ي��ف��ي��ة ،ول��ي��س
م��ج��رد م��وظ��ف�ين ك��ب��ار أو أص��ح��اب خ��ب��رات عملية،
ف��ال��وزي��ر بطبيعته منصب سياسي ُيعنى بتنفيذ
السياسات العامة عبر فهم وممارسة وخبرة.
بعد ذلك ،على صباح الخالد أن يستغل األجواء العامة
املؤيدة لوجوده كرئيس وزراء يحظى بقبول عام ،عبر
البدء بإصالح النظام السياسي واالنتخابي ،بحيث
يجري توسيع القاعدة االنتخابية ،فتغيب الطروحات
الخدماتية التي انهكت الحكومات السابقة ،وتبقى
ال���ط���روح���ات ال��ع��ام��ة ال��ت��ي ت��ح��ق��ق امل���ع���ادل���ة ال��ص��ع��ب��ة:
خدمات عامة أكثر ،صرف مالي مقنن ،ارتفاع معدل
التنمية ،تطور مؤشرات التوظيف والتعليم والصحة
العامة.
الطريق أم��ام صباح الخالد مملوء بالشوك والحفر
وامل��ك��ائ��د وامل��ص��ال��ح الشخصية الضيقة ،وه��و يعلم
جيدا أن قبوله بنظام التوزير التقليدي ،ونظام إدارة
الحكومة التقليدي ،سيجعله هدفا سهال لخصوم ال
يرحمون ،وألصحاب مصالح يتطاير الشرر منهم،
إن مس ٌ
أحد مصالحهم.
ً
ل��ك��ن ه��ن��اك س����ؤاال م��ه ّ��م��ًا ف��ي ه���ذا ال��ص��دد :م��ن ال��ذي
سيتولى دع��م صباح الخالد سياسيًا وإعالميًا إن
قرر املضي في طريق اإلصالح؟
األم��ر يتطلب أوال وعيا من الفريق املحيط بالخالد،
بضرورة تعيني فريق تنسيقي يشرح للرأي العام
ّ
والكتاب واملؤثرين من أصحاب الرأي ،وليس أصحاب
ماليني املتابعني ،الخطط اإلصالحية لحكومته من
أج���ل أن يحظى ب��دع��م ش��ع��ب��ي ،خ��ص��وص��ا م��ن قبل
النخب الفكرية واإلع�لام��ي��ة م��ن امل��ؤم��ن�ين ب��ض��رورة
ال����دف����اع ع���ن أي رئ���ي���س وزراء وح���ك���وم���ة ي��ت��ب��ن��ي��ان
اإلصالح كنهج حقيقي ال بديل عنه.
حينها ستكون املعركة واض��ح��ة ،وسيكون رئيس
ال���وزراء وحكومته أشبه ما يكونون بحكومة إنقاذ
وط��ن��ي تمنع ال��ك��وي��ت م��ن االن����زالق نحو درك ال��دول��ة
شبه الفاشلة ،التي ال يمكن لها أن تخرج من مربع
الفساد كنمط وكثقافة وكمرض سرطاني ال يمكن
عالجه.
رهانات صباح الخالد يجب أن تتجه ،وبشكل مباشر
إل��ى الشعب ال��ك��وي��ت��ي ،وع��ب��ر آل��ي��ات ال���رأي ال��ع��ام ،أما
مجلس األم��ة كتركيبة حالية ،والتيارات السياسية،
فهما حالتان يجب التعامل معهما بحذر ،فهما جزء
من املشكلة ،وهما أيضا جزء من الحل ،وإن استطاع
ص��ب��اح ال��خ��ال��د أن ي��ج��د صيغة للتعامل م��ع ال��ن��واب
والسياسيني ال تتضمن االبتزاز واالنتهازية ،وهذا
ممكن في ظل وجود نواب وسياسيني اصالحيني،
ال يزال هناك أمل في أن يكون لهم دور مهم في دعم
حكومة صباح الخالد ،إن أعلن وأثبت وبوضوح أن
املنصب وسيلة لإلصالح ،وليس غاية شخصية.

جرة قلم
نعم ..إنه قائد مسيرتنا وأميرنا سمو الشيخ
ص��ب��اح األح��م��د ،م��ن امل��ت��وج��ب علينا أن نطلق
عليه ال��ش��ي��خ ال���ق���دوة ..ف��ب��اإلض��اف��ة إل���ى أفعاله
اإلن��س��ان��ي��ة ال���دول���ي���ة ال���ت���ي ق ّ���دره���ا ل���ه امل��ج��ت��م��ع
ال��ع��امل��ي ب���إط�ل�اق ل��ق��ب أم���ي���ر اإلن��س��ان��ي��ة عليه
والكويت عاصمة العمل اإلنساني ،وباإلضافة
إل���ى س��ي��اس��ت��ه الحكيمة ف��ي رأب ال��ص��دع بني
بعض ال��دول الخليجية وقبلها ال��دول العربية
واإلق��ل��ي��م��ي��ة ،األم���ر ال���ذي يشهد ل��ه ب��ه تاريخه
ال��س��ي��اس��ي ال���ح���اف���ل ،أض����اف ل��ن��ا ف���ي ال��ك��وي��ت
واملنطقة والعالم أجمع مأثرة فريدة من مآثره
ال��ع��دي��دة ..وه��ذه امل��أث��رة تتمثل ف��ي إع��ف��اء فلذة
كبده وحامل اسمه وأب أحفاده وكبير أوالده
الشيخ ناصر الصباح من منصبه كنائب أول
ل��رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء ووزي����ر ل��ل��دف��اع ..ألن
األخير بنظرنا ونظر الجميع ق��ام بما لم يقم
ب��ه وزي���ر م��ن ال��ع��ائ��ل��ة ال��ح��اك��م��ة م��ن قبله وذل��ك
بتحويل ملف بتجاوزات مالية وردت به أسماء
م��س��ؤول�ين ح��ك��وم��ي�ين ك��ب��ار م���ن درج����ة وزي���ر
فصاعد م��ن أق��ارب��ه ،للنيابة العامة للتحقيق،
لذا فقد كان متوجبًا أن يعفى من ورد اسمه
كمتهم بذلك ال��ب�لاغ م��ن منصبه لكي ال يؤثر

من الذاكرة
تكمن أبرز معوقات تطور الجهاز الحكومي في
الهياكل العليلة ،التي تلد ف��س��ادًا إداري���ًا ،نتيجة
ت��ض��ارب ال���ق���رارات وخ��س��ائ��ر امل���ال ال��ع��ام بسبب
اجتهادات فردية وغير مؤسسية!
م���ن امل���ع���روف ان����ه ل��ط��امل��ا ه��ن��اك ق����وى م��ع��ارض��ة
للتنظيم وال��ت��ط��وي��ر وامل��ع��روف��ة ب��������ـInstitutional
 ،dynamics and resistance to changeينتج
ع��ن��ه ت��ف��ري��غ ل��ن��ص��وص م�����واد ال���ق���ان���ون ،بسبب
غياب العمل املؤسسي والتكامل في السياسات
وتناقض صارخ للقرارات الرسمية ،التي تتضرر
منها املصلحة العامة من جهة ،وتفقد الحكومة
مصداقيتها من جهة ثانية.
فثمة العديد من األحكام االداري��ة التي انتصرت
ضد الفساد االداري ،ولعل أحدثها حكم محكمة
التمييز األخ��ي��ر ب��ش��أن «إل��غ��اء تعيينات خ��ب��راء
وزارة العدل بشكل غير قانوني» ،وهو ما يؤكد
تراخ إداري
التخبط في الجهاز الحكومي ،نتيجة ٍ
ورق��اب��ي ل��دي��وان ال��خ��دم��ة امل��دن��ي��ة وإدارة الفتوى
والتشريع إزاء تعسف بعض ال��وزارات والجهات
الحكومية التابعة.
ه���ات���ان ال��ج��ه��ت��ان ،اي ال��خ��دم��ة امل��دن��ي��ة وال��ف��ت��وى
والتشريع ،ينبغي ان تقودا تنظيم العمل الهيكلي
وامل��ؤس��س��ي داخ��ل��ه��م��ا ،وف���ي ال��ج��ه��از الحكومي
ك���ك���ل ،ح���ي���ث م����ن ال����واض����ح ان ك����ل ج���ه���ة ت��ع��م��ل

الكويت 13

ّ
كتاب وآراء

الشيخ القائد القدوة
بالتحقيق القضائي بمركزه ال��وزاري ..واألمر
غير املسبوق أن األمير ،حفظه اهلل ،لدرء الشك
باليقني ،أعفى من أحال أوراق القضية للنيابة
كذلك من منصبه ،ربما حتى ال تتأثر الجهات
القضائية ب��م��رك��زه ال����وزاري ف��ت��ج��اري��ه ...لكن
املفارقة أن املعفى الثاني من منصبه الوزاري
هو صاحب البالغ كبير أوالده الشيخ ناصر
ال���ص���ب���اح ..وه����و أم����ر وب���ح���ق غ��ي��ر م��س��ب��وق..
وم���ص���در ف��خ��ر ل��ك��ل ك��وي��ت��ي الن��ت��م��ائ��ه ل��ه��ذه
األرض ،وك��ون قائد دول��ة يتحلى بتلك الصفة
الفريدة أخالقيا ودينيا وسياسيًا..
***
وح��ت��ى ال ن��ل��ق��ي ال��ك�لام ع��ل��ى ع��واه��ن��ه ،ت��ع��ال��وا
ن��ق��ارن م��ا ح���دث ع��ن��دن��ا ب��م��ا ح���دث ف��ي لبنان
الشقيق ،ف��اإلض��راب��ات الشعبية ال��ت��ي مضى
عليها أكثر من شهر ،يصر معظم املشاركني
فيها م��ن مختلف النحل والجماعات أن أحد
امل��ن��س��وب ل��ه��م ب��ال��ت��ج��اوزات ه��و ص��ه��ر رئيس
ال��ج��م��ه��وري��ة م��ي��ش��ال ع���ون «ج���ب���ران ب��اس��ي��ل»
ال���ذي م��ض��ت عليه ف��ي ال�����وزارة  11س��ن��ة ،ول��م
ي��ق��م ب����أي إص��ل��اح ي���ذك���ر وي��ن��س��ب ال���ي���ه كثير
م���ن أوج�����ه ال���ت���ج���اوزات ،خ��ص��وص��ًا ف���ي ملف

ال��ك��ه��رب��اء ،وال���ذي كتبت عنه منذ أي���ام عندما
رف���ض ب��اس��ي��ل أن ي��ق��وم ال��ص��ن��دوق ال��ك��وي��ت��ي
للتنمية ب��ب��ن��اء م��ح��ط��ات ك��ه��رب��اء ت���زود لبنان
الجريح كهربائيًا ب��ـ 700كيلو واط ،وبشروط
وق����روض أك��ث��ر م��ن م��ي��س��رة ،ب��ش��رط أن يقوم
الصندوق باإلشراف على البناء حتى يكتمل،
ف���رف���ض ب��اس��ي��ل ب���إب���اء وش���م���م ،واس��ت��ب��دل��ه��ا
ببواخر تزويد لبنان بالطاقة ألسباب واضحة
كما ذكرها سياسيو لبنان وعلى رأسهم وليد
ج��ن��ب�لاط ،وه���و ال��ع��م��والت!! ال��رئ��ي��س ع���ون مع
معمعة االضطرابات الشعبية واستقالة وزارة
ال��ح��ري��ري ،ق���ال إن���ه س��ي��ك��اف��ح ال��ف��س��اد وأق���رن
ال��ق��ول بالفعل ل��ك��ن ب��ص��ورة ان��ت��ق��ائ��ي��ة عندما
ّ
أحال  18قضية تتعلق بشخصيات منسوب
لها االشتراك في التجاوزات ..لكن هذه امللفات
خلت من «ملف الكهرباء» الذي يقوم بالبطولة
فيه باسيل ،صهر الرئيس والشخص القوي
وامل��ؤث��ر ب��ق��رارات األخ��ي��ر!! مع أن��ه مضت «11
سنة» على تسلم وزراء من تيار عون (التيار
ال��وط��ن��ي) ل���وزارة الطاقة وم��ن بينهم باسيل..
أنفقوا عشرات املليارات من ال��دوالرات بغياب
الهيئة الناظمة ومجلس إدارة جديد ملؤسسة

هياكل عليلة ..تلد فساداً إدارياً
بمفردها من دون تنسيق مشترك ورقابة على
النظم واللوائح والهياكل التنظيمية.
فالفتوى والتشريع اصبحت في مرمى التقاضي
االداري ،وه���ي االدارة ال��ت��ي ي��ف��ت��رض ان تكون
سباقة في ترسيخ العمل الهيكلي الفني الخاص
باملحامني ،وهو ما جعل االدارة في اآلونة االخيرة
م��ح��ور اه��ت��م��ام وج����دل ف���ي م��ن��ص��ات ال��ت��واص��ل
االجتماعي ،بسبب غياب ال��وض��وح والشفافية
في الهيكل االداري الفني!
من جهة أخرى ،يستفحل تواضع تطبيق ديوان
الخدمة املدنية للقرار ال����وزاري رق��م  666لسنة
 2001وأي تعديالت مستجدة ،وه��و م��ا يجعل
الديوان مسؤوال عن اي تبعات قانونية.
ثمة اكثر م��ن علة اداري���ة ف��ي الجهاز الحكومي،
فعناصر االدارة الرشيدة مغيبة او غائبة كليا،
فاستثناءات بعض القياديني والوزراء وتجاوزهم
للقوانني ال شك انها تقود الى الفوضى بدال من
التنظيم في الجهاز الحكومي وتكبد امل��ال العام
لتعويضات مدينة ال طائل لها!
مثل هذا الوضع يضع مصير الحكومة في مهب
ري���ح االج��ت��ه��ادات ال��ف��ردي��ة واالن��ت��ق��ائ��ي��ة م��ن دون
اي محاسبة تذكر ملصدر النزاعات االداري���ة ،ال
سيما اذا كان الطرف قياديًا او وزيرًا!
فإدارة الفتوى والتشريع منذ انشائها في ،1960

* م��ع��ق��ول��ة ه���ذا امل��ب��ن��ى ال��ج��دي��د وال��ج��م��ي��ل ل��ي��س به
مسجد للصالة ،وأقصد مبنى جامعة الشدادية..
ألم يفكر املخطط بهذا األمر؟ وزارة التربية حينما
ت��ق��رر إن��ش��اء م��درس��ة ج��دي��دة تضع ف��ي االعتبار
مسجدًا صغيرًا بساحة املدرسة ،أين املشرف على
املشروع؟ أين املتابعة واملحاسبة؟ معقولة نسيتم
املسجد؟
*إيران دخلت واحتلت العراق وسوريا ..عصابات
ط��ائ��ف��ي��ة اح��ت��ل��ت س���وري���ا وال�����ع�����راق« ..ح�����زب اهلل»
اللبناني دخ���ل س���وري���ا ..روس��ي��ا اح��ت��ل��ت س��وري��ا،
استخدم النظام السوري غاز الكلور ضد شعبه..
والجامعة العربية وبعض الدول العربية واملجموعة
األوروبية صامتة صمت االموات ..وحينما دخلت
تركيا اشتعل العالم كله ض��د ه��ذا ال��ت��دخ��ل ..دول
تقمع شعوبها تحتج ..ودولة على الهامش تحتج..
وفرنسا تتدخل وإي���ران معها ..أي��ن فرنسا مما
يحدث في س��وري��ا؟ أي��ن دولنا العربية وهي ترى
وت��س��م��ع ب����أن روس���ي���ا وإي�������ران ت����ح����ددان مصير
سوريا؟ إلى هذه الدرجة لديكم حساسية ضد من
يرفع شعار اإلسالم؟ هل اإلسالم أصبح تهمة؟!
* البعض يرى أنه كل تظاهرة تخرج لتصحيح
أوض��اع بعض البلدان العربية ..هي م��ؤام��رة..

Ali-albaghli@hotmail.com

ال��ك��ه��رب��اء ف���ي ل��ب��ن��ان ..ال��ت��ي ت�����راوح م��آس��ات��ه��ا
بانقطاع الكهرباء اليومي منذ عقود حتى اآلن
من دون حل!!
ال���رئ���ي���س ع����ون ف���ي م���وض���وع ت��ش��ك��ي��ل وزارة
ج��دي��دة م��ن دون ال��ح��ري��ري يصر على تقويم
ال��وزي��ر الصهر ج��ب��ران باسيل وتقديمه على
أن وج����وده ف��ي ال��ح��ك��وم��ة أك��ث��ر م��ن ض���روري،
بالرغم من أن توزيره يلقى معارضة سياسية
وشعبية كبيرة ..وه��ذا ه��و ال��ف��رق ال��واض��ح ما
بني رئيس دولة وحاكمها وشيخها يعفي ابنه
م��ن امل��ن��ص��ب ال�����وزاري رب��م��ا ل��ع��دم ال��ت��أث��ي��ر في
مجرى التحقيق ،ورئيس دول��ة منتخب يصر
ع��ل��ى وج����ود ص��ه��ره ال����ذي ت��ح��وم ح��ول��ه أك��ث��ر
من عالمة شك في منصبه الرسمي ..فشكرا
للخالق الذي حبانا بشيخنا وقائدنا القدوة.
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

أزمة الخبراء

قيس األسطى

خالد أحمد الطراح
ً
ما زالت تعاني علال هيكلية وتنظيمية فنية ،وهو
أم��ر يستوجب استعجال ت��ح��رك ف���وري ل��دي��وان
الخدمة املدنية واإلدارة ايضا في تنظيم العمل في
مرفق حيوي تفاديًا لزيادة عدد القضايا االدارية
ضد الفتوى والتشريع.
هناك رؤساء لجهات حكومية تكاد تجدهم في
مكاتبهم لبضع ساعات ،ضاربني عرض الحائط
بالقرارات حتى القانونية منها!
ه�����ذه مل���ح���ة م���ت���واض���ع���ة ع����ن االدارة ال��ح��ك��وم��ي��ة
ال��ع��ل��ي��ل��ة ،ال���ت���ي ن��ت��م��ن��ى م���ن االخ ال��ف��اض��ل سمو
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح ال��خ��ال��د ،رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ج��دي��د،
وضعها ضمن االولويات ،فتفشي هذه الظواهر
يعني توغل الفساد بشتى أشكاله في مفاصل
أجهزة حساسة ،واستحالة اإلصالح والتصدي
للفساد!

خواطر
بفعل فاعل ..وينسى ويتناسى القمع والسحل
وم���ص���ادرة ال��ح��ري��ات واآلراء ون��ه��ب ال��ث��روات
واعتقال املعارضة وتعذيبها ..وإف��ق��ار البالد
والعباد ،كل ذل��ك وأكثر ليس سببا للتظاهر.
ال��ق��ذاف��ي ذب���ح ال��ش��ع��ب ال��ل��ي��ب��ي م��ن ال���وري���د إل��ى
الوريد ،فهل تلوم هذا الشعب إذا خرج عليه؟
ه���ل أح��دث��ك��م ع���ن ن��ظ��ام م���ب���ارك أو ع��ل��ي عبد
اهلل ص��ال��ح أو ب��ن ع��ل��ي او ح��اف��ظ واب���ن���ه؟ إل��ى
متى يصبر الشعب العربي؟ احترموا إرادته
وتطلعاته ،فلقد نفد صبره.
ّ
* بعض الكتاب اله ّ��م لهم سوى املتدينني فقط ال
غير ،فهم سبب املشاكل كلها ..سكتوا عن حرامية
امل����ال ال���ع���ام ،وع����ن ال��ن��ه��ب ،وع����ن ال���س���رق���ات ،وع��ن
التجاوزات األخالقية واملالية واإلدارية واالجتماعية
وعن املناقصات ،وعن املخدرات ،ومما يحدث في
امل��ن��اف��ذ ..ل��م ي��ج��دوا إال امل��ت��دي��ن�ين ،ول���م ي��ت��ه��م��وا إال
اإلسالم السياسي ..قليل من اإلنصاف فقط.
* إذا أردت التفاوض مع الحوثيني او «ح��زب اهلل»
أو الحكومة العراقية او النظام السوري فال تضيع
وقتك ..عليك بإيران ،وتحديدا املرشد األعلى ..وإال
فأنت تحصد الهواء.
* أت��أل��م أن أج��د ت��ي��ارًا إسالميًا عريضا ف��ي طول

علي أحمد البغلي

أ .د .عبدالله محمد الشيخ
األم��ة العربية وعرضها يسكت عن الظلم والقهر
والقمع واالعتقال والقتل ،ويشغل نفسه إما بتأييد
الظالم أو بقضايا ليست من األولويات ،فحني يراق
دم امل��س��ل��م ،وي���ص���ادر ح���ق اإلن���س���ان ف���ي ال��ح��ري��ة
وال��ك��ت��اب��ة وال��ت��ع��ب��ي��ر واالخ���ت���ي���ار وي��ن��ش��ر ال��ف��س��اد
الفكري واألخالقي ،عندها الحديث عن قضايا اقل
ما يقال عنها أنها في آخر سلم األولويات ،عندها
فليرجع نفسه هذا ال��ت��ي��ار ..فمن غير املعقول أن
نرى الدعاة في السجون أو على حبل املشنقة او
ً
م��ش��ردًا او معتقال ،وه���ذا ال��ت��ي��ار إم��ا م��ؤي��د نكاية
ُ
وشماتة او صامت خوفًا على املكاسب .لقد أكلت
ُ
اليوم كما أكل الثور أو الدب األبيض .فطاملا تحمل
ه ّ���م ه���ذا ال��دي��ن ف��ال��دور عليك ف��ي ال��غ��د ،ف���دع عنك
ال��ك��س��ل وال��خ��م��ول وال��ح��دي��ث ع��ن م��واض��ي��ع قديمة
وم��ع��ادة وم��ك��ررة ،واألم����واج عاتية تضرب وبقوة
سفينة هذا الدين العظيم.

الحكم التاريخي ملحكمة التمييز بإلغاء
ت���ع���ي�ي�ن  ٥٦٠خ����ب����ي����رًا ،ب���س���ب���ب ب��ع��ض
التجاوزات اإلدارية التي شابت تعيينهم،
يجب ان تكتب حروفه بماء الذهب.
ال��ح��ك��م أت���ى ليعلن أن���ه ال س��ل��ط��ان على
القضاء حتى وان كانت هذه التعيينات
ت����م����ت ل��ل�اس����ف ب����رع����اي����ة ش��خ��ص��ي��ات
سياسية.
ال���ح���ك���م أت�����ى أي���ض���ًا ب���م���رح���ل���ة ص��ح��وة
ض���د ال��ف��س��اد ن��أم��ل ان ت��س��ت��ك��م��ل وان
توضع كأولوية قصوى لوقف تدهور
م����ؤس����س����ات ال������دول������ة وان�����������زالق ب��ع��ض
مسؤوليها بتجاوزات ادارية ومالية.
املؤسف باألمر اننا نتحدث عن تعيني
خبراء في العدل كتبوا تقارير استند
إليها قضاة الص���دار اح��ك��ام قضائية،
وه��ن��ا ي��ط��رح ال���س���ؤال :م���ا م��ص��ي��ر ه��ذه
األحكام؟
هذا الحكم صافرة إنذار لنا جميعًا بأن
نتقي اهلل ف��ي اختياراتنا ،وان نساهم
في تعيني اإلنسانة او اإلنسان املناسب
في املكان املناسب ،ال أن نعيني املتجاوز
املناسب.
كل ما ارجوه من سمو الرئيس الجديد
ان يراعي ه��ذه االعتبارات وه��و يشرع
ف���ي ت��ش��ك��ي��ل ال��ح��ك��وم��ة ال���ج���دي���دة ،وان
ي������درك ج���ي���دًا امل���رح���ل���ة امل���ت���ق���دم���ة ال��ت��ي
وصل اليها البلد في مستوى الفساد،
وللذين اتهمونا بأننا نبالغ في كتاباتنا
نسألهم ال��ي��وم :خ��ب��راء ف��ي ال��ع��دل ألغت
محكمة التمييز تعيينهم ،ماذا تريدون
اكثر؟!
كما أرج��و م��ن سمو الرئيس أن يشدد
ق��ب��ض��ت��ه ع��ل��ى م��ل��ف ال���ش���ه���ادات امل�����زورة،
فهي امل��ف��ت��اح الرئيسي لكل ال��ت��ج��اوزات،
ومن قبل على نفسه شهادة مزورة يأخذ
من خاللها راتبًا وامتيازات مالية يصرف
بها على نفسه وبيته ،فيستطيع أن يفعل
أي ش����يء ح��ت��ى ل���و ادع�����ى ان����ه يستطيع
شراء األهرامات!..
فهل وصلت الرسالة؟! ..آمل ذلك.

إلغاء القرار اإلداري ..المج َّرد والنسبي
إذا ألغي القرار بحكم قضائي ،وذلك إذا أجاب قاضي اإللغاء
رافع دعوى إلغاء القرار إلى طلبه استنادا على أحد وجوه
عدم املشروعية ،فهنا وفقًا لنص املادة  52من قانون مجلس
الدولة املصري ـ اتساقا مع الطبيعة العينية لدعوى اإللغاء
على أن تسري في ش��أن جميع األح��ك��ام القواعد الخاصة
بقوة الشيء املحكوم فيه ،على أن األحكام الصادرة باإللغاء
تكون حجة على الجميع تكون اإلدارة ملزمة بتنفيذ أحكام
القضاء اإلداري عمال بحجية األمر املقضي به ،والتي هي
مطلقة بالنسبة ألحكام اإللغاء ،وطلب اإللغاء قد ينصب على
القرار في مجموعة أو على جزء منه إن كان قابال للتجزئة،
وفي الحالة األخيرة وحال الحكم باإللغاء سينقضي القرار
ف��ي جزئه امللغى فقط م��ن دون بقية أج��زائ��ه ،وه��ذا اإللغاء
يسمى أيضا باإللغاء النسبي ،في حني يسمى اإللغاء الكامل
الوارد على مشتمالت القرار باإللغاء املجرد ،هذا املقال من
موسوعة األعمال اإلدارية القانونية من الكتاب األول ،القرار

اإلداري للدكتور محمد ف��ؤاد عبدالباسط ،أستاذ القانون
العام في كلية الحقوق ـ جامعة اإلسكندرية
ه��ذا اإلل��غ��اء بطريق القضاء ذو أث��ر رجعي ،فيعتبر القرار
ك��أن لم يكن من تاريخ ص��دوره ومنه ي��زول وك��ل ما ترتب
عليه من آث��ار ،أي في جملة رجعية األثر فإن اإلدارة تلتزم
بتنفيذ الحكم باإللغاء وإع��ادة الحال إلى ما كانت عليه لو
لم يصدر هذا القرار إطالقا والعودة ،وكأن القرار امللغى لم
يكن له وجود قانوني ،ويصاحب ذلك كأثر حتمي للحكم
إعادة بناء مركز املحكوم له ،ويصبح بمجرد الحكم معدوم
ال��وج��ود م��ن الناحية القانونية ،ف��إن��ه م��ن املستقر عليه أن
اإللغاء القضائي للقرار اإلداري يؤدي إلى إعدام هذا القرار
ال بالنسبة إلى املستقبل فحسب بل وبالنسبة إلى املاضa
ي أيضا ،وإنه بالنظر إلى أن املتقاضي ال يمكن أن يضار
من طول مدة التقاضي ،لكن في حدود اختصاص قاضي
اإللغاء تقتصر على إلغاء القرار غير املشروع في ذاته ،فال

يعقوب عبدالعزيز الصانع
@ylawfirm

يتعدى ذل��ك ك��ي يحل محل مصدر ال��ق��رار ف��ي ات��خ��اذه وال
تملك من باب أولى ما ال يجيزه الدستور احتراما ملبدأ فصل
السلطات وال تجيزه القوانني املنظمة الختصاص قاضي
َ
اإللغاء أو إصدار أوامر إلى اإلدارة ِبنا يجب عليها أن تفعله
لتنفيذ حكم اإللغاء ،وإن كانت اإلدارة ملزمة في نهاية األمر
بتنفيذ حكم القضاء تنفيذا كامال احتراما لحجيته ويترك
لإلدارة قدر من حرية التصرف في نطاق سلطتها التقديرية
وفقًا ملا يقتضيه حسن سير املرافق العامة.
من جانب آخر مرتبط باملبادئ التي لخصتها في الفقرة

أع���ل��اه ،أش���اح���ت م��ح��ك��م��ة ال��ت��م��ي��ي��ز اإلداري�������ة ب��ح��ك��م إل��غ��اء
تعيينات معاوني القضاء من خبراء محاسبني ومهندسني
عن الوجه اآلخ��ر للتعيينات بواسطة أو عبر نفوذ وزاري
أو ن��ي��اب��ي ،وال ش��ك أن��ه حكم ت��اري��خ��ي يستوجب ال��وق��وف
عند حيثياته ،وألض��رب مثاال كانت لنا جولة في املحاكم
اإلداري��ة لبطالن قرعة الجمعيات التعاونية وفقا لصحيح
القانون ،استدركت جهة اإلدارة بعد أول سابقة لنا بحكم
ابتدائي ،واستغلت اختالف املحاكم اإلدارية في أول درجة،
ومع مرور سنوات جرى الغاء قرار بطالن القرعة ،مما فوت
الحقوق الدستورية للمدعني ،كم كنت أتمنى حينها صدور
حكم باإللغاء املجرد ليعيد جميع االنتخابات ملا قبل تطبيق
قانون  118لسنة  ،2013وه��ذا الحكم اليوم أيضا يعتبر
سابقة قضائية في تاريخ القضاء اإلداري الكويتي ،علينا
استدراك أهمية دعوى اإللغاء وتقنني ذلك بقانون مجلس
الدولة وشكرًا.
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د .حصة الراشد :الحوادث ترتفع بمعدل  %30بين نوفمبر ومارس

موسم «التخييم» ..حرائق وحوادث واختناق بالفحم
فنظرا الى بعد مسافة املخيمات عن الطريق العام
واملستشفى ،فغالبا ما تحترق الخيمة بسرعة،
وي�ت�ع��رض امل�ص��اب ل�ح��رق عميق وخ�ط��ر يستمر
اثره ملدة طويلة قبل وصول االسعاف ،فتتضاعف
اض ��رار ال�ح��رق ومضاعفاته نتيجة ل�ع��دم اتخاذ
امل�ح�ي�ط�ين اج � ��راءات س�ل�ي�م��ة ،م�ث��ل تغطية منطقة
الحرق بقطعة قماش مبللة (او على األقل جافة)
ل�ت�ق�ل�ي��ل ف �ق��دان ال�ج�ل��د ل�ل�س��وائ��ل وخ �ف��ض درج��ة
ح��رارت��ه .كما ال يعي البعض ب��أن ح��روق االماكن
الحساسة والوجه تعد حاالت خطرة قد تؤدي الى
ال��وف��اة ،ل��ذا من ال�ض��روري قصد املستشفى عند
حدوثها .على سبيل املثال ،قد يسبب احتراق ،ولو
منطقة بسيطة من الوجه ،استنشاق هواء ساخن
يصل ال��ى ال��رئ��ة والقصبة ليسبب احتراقهما أو
ضيقا في القصبة الهوائية أو االختناق .وهي من
االصابات التي تتدهور سريعا ويتطلب عالجها
رعاية طبية عاجلة (مثل تركيب انابيب التنفس
ال �ص �ن��اع��ي) مل�ن��ع ح ��دوث م�ض��اع�ف��ات ت ��ؤدي ال��ى
الوفاة.

د .خلود البارون
م��ع ب��دء م��وس��م املخيمات ترتفع نسبة اإلص��اب��ة
ببعض الحوادث الخطرة ،وطلب اإلسعاف وقصد
غرف الطوارئ في املستشفيات.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،ووف ��ق س�ج�لات مستشفى ال�ع��دان
ال�ق��ري��ب م��ن منطقة امل�خ�ي�م��ات ،أش� ��ارت دك �ت��ورة
ال�ط��وارئ ،حصة الراشد ،إلى ارتفاع نسبة بعض
حاالت طوارئ بنحو  %30ما بني شهري نوفمبر
إل��ى م ��ارس ،مثل ح��االت االخ�ت�ن��اق ب��أول أكسيد
الكربون ،نتيجة استنشاق دخان الفحم وحوادث
البانشي (بخاصة لألطفال) والحرائق.
االختناق بالفحم
أول أك �س �ي��د ال �ك��رب��ون ه��و غ ��از س ��ام ي�ن�ت��ج عند
اح �ت ��راق ال�ف�ح��م األس � ��ود .واس�ت�ن�ش��اق��ه بكميات
كبيرة وارتفاع تركيزه في الجسم يسبب التسمم
واالختناق .وتبدأ أعراض هذا التسمم في الجهاز
العصبي ليشكو املصاب من الخمول والرغبة في
النوم وعدم التركيز .وفي حالة استنشاق كميات
كبيرة ،سيفقد املصاب الوعي وقد يتشنج .وتأثير
هذا التسمم يكون أكثر وقعًا وخطرًا على األطفال
والحوامل .فحتى لو استنشق الطفل كمية قليلة،
فذلك ستترتب عليه مضاعفات خطرة.

حصة الراشد

خيمة مشبعة بضغط عال من األكسجني .أما في
القطاع الحكومي ،فيستعاض بالعالج عبر تركيب
اجهزة تكفل استنشاق املريض كمية مركزة من
االوك�س�ج�ين لفترة تصل ال��ى  4س��اع��ات (ال��ى ان
ي�ق��ل م�ع��دل ث��ان��ي أك�س�ي��د ال�ك��رب��ون ف��ي ال�ج�س��م).
وغالبًا ما يتطلب ع�لاج مضاعفات ه��ذه الحاالت
بقاءها في املستشفى لعدة ايام.

منطقة املخيمات ،ترتفع نسبة ح��وادث البانشي
أثناء فترة املخيمات بمعدل  %30مقارنة بأيام
السنة األخ��رى .ولألسف فغالبية ضحاياها هم
األطفال.

 3طرق للوقاية:

العالجات األولية
في حالة اكتشاف االختناق:
 - 1اخ ��راج امل�ص��اب م��ن امل�ك��ان امل�م�ل��وء بالدخان
الى الهواء الطلق (ال يترك في الغرفة حتى لو بها
تهوية) حتى يستنشق اكبر كمية من االكسجني
والهواء النقي.
 - 2فتح نوافذ الخيمة ،او الغرفة املغلقة ،وأبوابها
حتى يخرج الدخان منها.
 - 3نقل امل�ص��اب ال��ى اق��رب مستشفى .فعالجه
يتطلب ال�ح�ص��ول ع�ل��ى امل�س��اع��دة الطبية وتلقيه
تركيزا معينا م��ن االوك�س�ج�ين (وخ�ف��ض تركيز
ثاني اكسيد الكربون من جسمه).
 - 4إذا وص��ل تركيز ثاني اكسيد الكربون الى
م�س�ت��وى م��رت�ف��ع ف��ي ال�ج�س��م (أع �ل��ى م��ن ،)%20
فينصح بالعالج عبر غرف الضغط باألوكسجني
(ه��اي�ب��ر ب��اري��ك اوك�س�ج�ين) امل�ت��واف��رة ف��ي القطاع
ال �خ��اص .حيث يتم ادخ ��ال امل��ري��ض ال��ى غ��رف��ة او

االحتياطات الالزمة
لتجنب تدهور الحالة مثل:

 - 1عدم اشعال الفحم أب��دا في مكان مغلق مثل
غرفة او خيمة مغلقة.
 - 2ال�ح��رص على فتح ن��واف��ذ الغرفة ،أو الخيمة،
وب��اب�ه��ا اذا وض��ع أي فحم محترق حتى ل��و كان
للشيشة أو للبخور.
 - 3اش �ع��ال ال�ف�ح��م األس ��ود ف��ي م�ك��ان بعيد عن
األط �ف ��ال وال �ح ��وام ��ل ،مل �ن��ع اس�ت�ن�ش��اق�ه��م ال��دخ��ان
االسود (اول اكسيد الكربون).
وعندما يصبح لونه ابيض يمكن استخدامه للطبخ
واخ� ��ذه ال ��ى م �ك��ان االس� ��رة واالط �ف ��ال وال �ح��وام��ل.
وللتنويه ،فذلك ال يمنع خطورة التعرض الطويل
للدخان بل يقللها فقط.

¶ م��ن ال�ش��ائ��ع ان ي �ح��دث ق�ط��ع إص �ب��ع او ج��رح
ع�م�ي��ق ون ��زف .فينصح بتغطية امل �ك��ان بقطعة
ق �م��اش ن�ظ�ي�ف��ة ،وال �ض �غ��ط ع �ل��ى ال �ج��رح إل ��ى أن
ي �ت��وق��ف ال �ن ��زف او ي �ص��ل امل �س �ع �ف��ون .أم ��ا ف��ي
ح��ال��ة ق�ط��ع اص �ب��ع ف�ي�ن�ص��ح ب��وض�ع��ه ف��ي كيس
ن�ظ�ي��ف ث��م وض ��ع ال �ك �ي��س ف��ي ق��ال��ب ث �ل��ج .وم��ن
الخطأ وضع االصبع في الثلج مباشرة ألن ذلك
سيجمد نسيجه ويميته.
¶ ف��ي ح��ال��ة إص��اب��ة ال ��رأس م��ن امل�ه��م ج��دا تثبيت
ال � ��رأس وال��رق �ب��ة ،ف ��أي ح��رك��ة خ �ط��أ ت��زي��د م�ع��دل
الوفاة بنحو  .%50وينصح بوضع املصاب على
سطح مستقيم وثابت يمنع حركة رقبته ورأسه
وحتى ظهره (مثل خشبة او سرير ي��اب��س) الى
ي�ص��ل امل�س�ع�ف��ون وي�ض�ع��ون��ه ع�ل��ى س��ري��ر النقل.
ومن دالالت الخطر ،ان يتبع الحادث فقدان وعي

حوادث البانشي
وف��ق اح�ص��ائ�ي��ات مستشفى ال �ع��دان ال�ق��ري��ب من

التشنج وتحدث له إصابات اخرى.

استنشاق األطفال والحوامل
أول أكسيد الكربون..
تترتب عليه مضاعفات خطرة
في حوادث البانشي..
يجب تثبيت رقبة المصاب
ورأسه ..فأي حركة خطأ
قد تسبب وفاته
امل�ص��اب او تشنج او ترجيع او ع��وار ش��دي��د في
الرأس.
¶ في حالة تشنج املصاب ،ينصح بلف رأسه
إم��ا ال��ى ال�ي�م�ين او ال�ي�س��ار ل�ت�ص��ري��ف خ��روج
اي اف ��راز او ت��رج�ي��ع م��ن ال �ف��م وف �ت��ح امل �م��رات
ال �ه��وائ �ي��ة .ك �م��ا ي �ج��ب اب� �ع ��اده ع ��ن أي ش��يء
خطر او حاد حتى ال يصطدم به اثناء فترة

لرجل أصيب بشلل كامل من تحت العنق إلى القدمين

انجاز طبي مشرف على يد الدكتور محمد
بيضون يتصدر صحف العالم ،إلجراء أول
عملية زراع ��ة ن�خ��اع ش��وك��ي ل��رج��ل أصيب
بشلل كامل م��ن تحت العنق إل��ى القدمني.
ت�م�ك��ن ال��دك �ت��ور م�ح�م��د ب�ي�ض��ون ال�ل�ب�ن��ان��ي
األص��ل ،أن يعيد الحركة ملريض من خالل
زراع��ة الخاليا الجذعية امل��أخ��وذة من بطن
املريض (كريس ب��ار) وحقنها في النخاع
الشوكي.
ف��اس�ت�ع��اد امل��ري��ض ح��رك��ة أط��راف��ه وم�ش��ى
على قدميه بشكل طبيعي .وهي تجربة لم
يجر مثيل لها ف��ي ال�س��اب��ق ،وك��ان كريس
أول مصاب سيخضع لها.
وأج� ��ري� ��ت ال �ع �م �ل �ي��ة ف ��ي م �س �ت �ش �ف��ى م��اي��و
ك�ل�ي�ن��ك ،ف��ي م�ي�ن�س��وت��ا ب��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة
األميركية.
وت �ق��وم ت�ج��رب�ت��ه ع�ل��ى أخ ��ذ خ�لاي��ا جذعية
من دهن املصاب لتتم معالجتها ثم إعادة
زرع � �ه ��ا ف ��ي ن �خ��اع��ه ال� �ش ��وك ��ي ل �ت �ج��دي��ده
وإصالح الضرر.

المريض واقفاً على قدميه بعد نجاح العملية

ب�ع��د ف �ت��رة زم�ن�ي��ة ق�ص�ي��رة إث ��ر خضوعه
للعالج ،شهدت حالة كريس تقدمًا سريعًا،
فبدأ يشعر بساقيه ثم أصبح بإمكانه ربط

ش��ري��ط ح��ذائ��ه ،وم��ن ث��م ت�م�ك��ن م��ن املشي
م �ج��ددًا ب�ع��دم��ا ك��ان ك��ري��س ،رج�ل�ا م�ه��ددًا
ً
ب��ال�ب�ق��اء ع�ل��ى ح��ال��ه م�ش�ل��وال م��ن عنقه إل��ى

آخر أطرافه ،إثر ح��ادث مأساوي ملمارسة
ري ��اض ��ة رك� ��وب األم � � ��واج .وأص� �ي ��ب ب�ح��ال��ة
م��ن ال �ي��أس جعلته ي�ط�ل��ب م��ن زوج �ت��ه إذن
امل�س�ت�ش�ف��ى إلن �ه��اء ح �ي��ات��ه ،إال أن زوج�ت��ه
أق�ن�ع�ت��ه ب �ع��دم االس �ت �س�لام وط�ل�ب��ت م�ن��ه أن
ي�م�ن�ح�ه��ا م ��زي ��دا م ��ن ال ��وق ��ت ،ف ��واف ��ق ع�ل��ى
ذل��ك وب��دأ يخضع لجلسات إع��ادة التأهيل
وال � �ع �ل��اج ال �ط �ب �ي �ع��ي إلج� � � ��راء ت �ح �س �ي �ن��ات
ب�س�ي�ط��ة ك �ت �ح��ري��ك إص �ب��ع ق��دم��ه أو ي��دي��ه،
لكن من دون تقدم ملحوظ .حتى تواصال
م��ع الدكتور بيضون ال�ج��راح والباحث في
النخاع الشوكي ،وال��ذي أح��دث طفرة طبية
بعد نجاح أول عملية زراعة خاليا جذعية
في النخاع الشوكي.
ت� �ع ��ود أص � ��ول ال ��دك� �ت ��ور م �ح �م��د ب �ي �ض��ون
إل ��ى م��دي�ن��ة ص �ي��دا ف��ي ج �ن��وب ل �ب �ن��ان .ول��د
وع ��اش ف��ي ميشيغان ث��م ال�ت�ح��ق بجامعة
دارتموث كولدج ،ومن هناك إلى كلية الطب
ف��ي جامعة «ي ��ال» ،ليتخصص بعدها في
ج��راح��ة ال��دم��اغ ف��ي مستشفى «هوبكنز»
في ميريالند ،ومن ثم التحق بمايو كلينيك
منذ عام .2015

دراسة أميركية:

«الكوابيس» ..تجعلك أكثر كفاءة وإنتاجية
محمد خليفة
أك � � ��دت دراس� � � ��ة ج � ��دي � ��دة ،ت �م��ول �ه��ا
الحكومة األميركية ،أن الكوابيس
تساعد في إعداد أدمغتنا للتعامل
م��ع امل��واق��ف ال�ع�ص�ي�ب��ة ف��ي ال�ح�ي��اة
ال��واق �ع �ي��ة ،وف �ق��ًا لصحيفة ال��دي�ل��ي
ميل البريطانية.
وأخ �ض ��ع ب��اح �ث��ون م ��ن س��وي�س��را
وال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة  18شخصًا
ل� �ت� �ج ��رب ��ة غ� ��ري � �ب� ��ة ،ح � �ي� ��ث ج� ��رى
تزويدهم بأقطاب كهربائية ملراقبة
ن �ش��اط ال ��دم ��اغ ف��ي ال �ل �ي��ل ،وج��رى
إي�ق��اظ�ه��م م ��رات ع��دة ل�لإج��اب��ة عن
أسئلة املقابلة ،مثل« :ه��ل حلمت؟
هل شعرت بالخوف في الحلم؟».
ووج � � ��د ال� �ب ��اح� �ث ��ون ن �م �ط ��ًا أث� �ن ��اء

ال �ك��واب �ي��س ،ك ��ان ه �ن��اك ف��ي كثير
م ��ن األح� �ي ��ان ن �ش��اط م �ت��زاي��د في
مناطق من الدماغ ،التي تتحكم في
املشاعر.
في تجربة ثانية ،أعطوا  89شخصًا
مذكرات حلم مللئها ملدة أسبوع ،في
ال �ن �ه��اي��ة ،ي �ج��ري ع�م��ل أش �ع��ة رن�ين
م�غ�ن��اط�ي�س��ي أث �ن ��اء ع ��رض بعض
الصور السلبية واملخيفة.
ووج � ��دت ال ��دراس ��ة أن األش �خ��اص
ال � ��ذي � ��ن ع � ��ان � ��وا م � ��ن ال � �ك ��واب � �ي ��س،
اس �ت �ج��اب��ت م �ن��اط��ق ال� ��دم� ��اغ ال �ت��ي
ت�ت�ح�ك��م ب��ال �ع��اط �ف��ة ب �ش �ك��ل أس ��رع
وأك �ث��ر ك �ف��اءة م��ن أول �ئ��ك ال��ذي��ن لم
يفعلوا ذلك.
وق ��ال الم �ب��روس ب�ي��روغ��ام�ف��روس،
أح� ��د امل ��ؤل �ف�ي�ن ال��رئ �ي �س �ي�ي�ن ،ال ��ذي

ي �ع �م��ل ف ��ي ج��ام �ع��ة ج �ن �ي��ف« :ك�ن��ا
م�ه�ت�م�ين ب�ش�ك��ل خ ��اص ب��ال�خ��وف:
ما هي مجاالت الدماغ التي يجري
تنشيطها ع�ن��دم��ا ن��واج��ه أح�لام��ًا
سيئة؟».
وأض � � ��اف أن ال� �ك ��واب� �ي ��س م �ف �ي��دة،
وت � �س� ��اع� ��دن� ��ا ع� �ل ��ى ال� �ت� �ح� �ك ��م ف��ي
بعض مناطق الدماغ ،التي تتحكم
ب��ال�ع��اط�ف��ة ،وت�ج�ع�ل�ن��ا أك �ث��ر ك�ف��اءة
وإنتاجية في العمل.
قالت فيرجيني ستربنيتش ،باحثة
في علم األعصاب بجامعة جنيف،
إن الكوابيس تجعلنا أكثر تحكمًا
ف� ��ي م �ش ��اع ��رن ��ا ب �س �ب��ب ت�ن�ش�ي��ط
مناطق تتحكم بالعاطفة ف��ي امل��خ،
وك�ل�م��ا زادت األح�ل�ام املخيفة زاد
تحكم الشخص في مشاعره.

¶ الحرص على حماية رأس الطفل بلبس الخوذة،
فذلك يقلل قوة االصابة وض��رر ال��رأس ،وبالتالي
فرصة الوفاة عند حدوث اصابة خطرة للرأس.
¶ اش� � ��راف ال �ب��ال �غ�ي�ن ع �ل��ى ال �ص �غ��ار م �ه��م ج ��دا،
ويفضل ان يركبوا معهم البانشي.
¶ منع القيام بحركات متهورة او قيادة البانشي
بسرعة عالية.
حريق المخيمات
وح��ول ح��وادث الحرائق ،شرحت د .حصة :أكثر
ح ��االت ح ��روق امل�خ�ي�م��ات ال �ت��ي ت�ص��ل إل ��ى غ��رف
ال� �ط ��وارئ ت �ك��ون م ��ن ال ��درج ��ة ال �ث��ال �ث��ة أو ال�ث��ان�ي��ة
ال �خ �ط��رة ،ام��ا ال �ح��االت ال�خ�ف�ي�ف��ة ف �ع��ادة يتكاسل
األفراد في قصد املستشفى للعالج .ويمكن عالج
الحروق البسيطة (السطحية) ذاتيا ان لم تسبب
آالم��ا ش��دي��دة ،عبر تبريد امل�ك��ان ب�م��اء ج��ار لعدة
دقائق ،ووضع مرهم للحروق ثم تغليفه بشاش.
لكن ال��وض��ع يختلف بالنسبة ل�ل�ح��روق الخطرة.

¶ حروق األماكن الحساسة وبخاصة الوجه.
¶ حروق تحتل مساحة كبيرة من الجسم.
¶ حروق عميقة سببت انكشاف العظم.
¶ تغير لون الجلد الى االس��ود او احمر داك��ن ،أو
ظهور فقاعات جلدية.
تدابير السالمة واألمان
للوقاية من الحرائق
باإلضافة ال��ى سرعة اشتعال الخيمة املصنوعة
من القماش ،فوجود املخيمات في أماكن معزولة
وب�ع�ي��دة ع��ن ن�ق��اط س �ي��ارات االط �ف��اء واالس �ع��اف
يزيد من فرصة تأخر وصول املساعدة الطبية الى
مكان الحريق .لذا ،من املهم اتخاذ تدابير السالمة
واألمان قبل التوجه الى مخيم ،مثل الحرص على
وج��ود مطفأة حريق في املخيم .ومن االرش��ادات
االخرى التي تقي من الحريق:
¶ ع��دم وض��ع م�ص��در ح ��راري ب��ال�ق��رب م��ن م��ادة
قابلة لالشتعال.
¶ ال�ح��رص على سالمة التوصيالت الكهربائية
لتجنب الحريق الناتج عن التماس الكهربائي.

مايو كلينك

نجاح أول عملية زراعة خاليا جذعية في النخاع الشوكي
د .والء حافظ

الوقاية

حروق تتطلب اإلسعاف
وقصد المستشفى

صعوبة البلع والتنفس..
من أعراض تضخم الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة تقع األعراض

أسفل عنقك ،أدنى تفاحة آدم مباشرة .على
الرغم من أن حاالت تضخمها عادة ما تكون
غ�ي��ر م��ؤمل��ة ،ل�ك�ن�ه��ا ت�ت�س�ب��ب ف��ي ك �ح��ة ،كما
تجعل االبتالع أو التنفس أمرًا صعبًا.
ال�س�ب��ب األك �ث��ر ش�ي��وع��ًا ف��ي ح ��االت تضخم
الغدة الدرقية على مستوى العالم هو نقص
اليود في النظام الغذائي.
ي�ع�ت�م��د ال� �ع�ل�اج ع �ل��ى ح �ج��م ت �ض �خ��م ال �غ��دة
الدرقية ،واألعراض التي يعاني املريض منها.
ح��االت تضخم الغدة الدرقية الصغيرة غير
ً
امللحوظة ،والتي ال تسبب مشكالت ع��ادة ال
تحتاج إلى عالج.

ل�ي��س جميع ح ��االت ال ��دراق تسبب ع�لام��ات
وأعراضًا .عندما تظهر العالمات واألعراض،
فإنها قد تشمل:
 1تورمًا واضحًا في قاعدة عنقك قد يكونواضحًا بشكل خ��اص عند الحلق أو وضع
املاكياج.
 2شعورًا بضيق في الحلق. 3سعال. 4بحة في الصوت. 5صعوبة البلع. 6-صعوبة في التنفس.

عضات الحيوانات ..هل تحتاج لتطعيم؟
إذا ت� �ع ��رض ��ت ل �ل �ع ��ض م � ��ن ح � �ي � ��وان أل �ي��ف
م �ح �ص��ن وب ��ال� �ك ��اد اخ� �ت ��رق ال� �ج ��رح ال �ج �ل��د،
ف�ي�م�ك�ن��ك م �ع��ال �ج��ة ال� �ج ��رح ب �ن �ف �س��ك .اغ �س��ل
ج ��رح ��ك ب��ال �ك��ام��ل ب ��امل ��اء وال� �ص ��اب ��ون .ض��ع
ِّ
ك��ري �م��ا م �ض��ادا ح �ي��وي��ا مل �ن��ع ال� �ع ��دوى وغ��ط

الجرح بضمادة نظيفة .لكن ،إذا كان الجرح
عميقا أو متسخا ،فاسأل طبيبك بشأن أخذ
حقنة أو جرعة منشطة ضد التيتانوس .من
األف �ض��ل ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال�ح�ق�ن��ة ف��ي أق��رب
وقت ممكن بعد اإلصابة.

اآلفات الخارقة..
قد تتس َّبب في التهابات خطيرة
اآلف� � ��ات ال� �خ ��ارق ��ة ه ��ي س �ل��االت ل�ل�ب�ك�ت�ي��ري��ا
م � �ق� ��اوم� ��ة ل �ل �ك �ث �ي ��ر م � ��ن أن� � � � ��واع امل� � �ض � ��ادات
ّ
تتسبب
ال�ح�ي��وي��ة .ي�م�ك��ن ل �ه��ذه ال�ب�ك�ت��ري��ا أن
ف� ��ي اإلص � ��اب � ��ة ب ��ال� �ت� �ه ��اب رئ � � ��وي أو ع� ��دوى
ال�ت�ه��اب��ات امل�س��ال��ك البولية وال�ت�ه��اب��ات الجلد،
ال �ت��ي ي�ص�ع��ب ع�لاج �ه��ا .ل�ح�م��اي��ة ن�ف�س��ك من

البكتيريا الضارة ،اغسل يديك كثيرًا باملاء
وال �ص��اب��ون ،أو اس�ت�خ��دم معقم ي��دي��ن قائمًا
على الكحول .يمكنك إب�ط��اء سرعة انتشار
البكتريا املقاومة لألدوية ،عن طريق تناول
امل �ض��ادات ال�ح�ي��وي��ة ب�ش�ك��ل ص�ح�ي��ح ،وف�ق��ط
عندما تحتاج ذلك.
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اليت 15

ثقافة

قدمته فرقة «كيجانا» ..ضمن فعاليات مركز جابر الثقافي

الـ 5الكبار ..في عرض يحيي أمجاد األوبرا اإليطالية
حافظ الشمري

بأغان أوبرالية عريقة ،مستوحاة من اإلرث الكالسيكي
العالمي ،أحيت أكاديمية كيجانا الموسيقية اإليطالية
حفال غنائيا جماهيريا ممتعا ،يوم الخميس الماضي
على خشبة مسرح القاعة المستديرة بمركز الشيخ
جابر األحمد الثقافي ،ضمن فعاليات الموسم الثقافي
الثالث ،والذي استغرق ساعة ونصف الساعة تخللته
استراحة قصيرة.
ع� � ��رض م �ب �ه��ر ق ��دم� �ت ��ه ف� ��رق� ��ة «ك� �ي� �ج ��ان ��ا»،
ت� �ج ��اوب ��ت خ�ل�ال ��ه ف� �ن ��ون األداء ال �ص ��وت ��ي،
وال� �ع ��زف امل��وس �ي �ق��ي .م �ق �ط��وع��ات إوب��رال �ي��ة
متنوعة األش�ك��ال وال�ق��وال��ب ،وم�خ�ت��ارات من
ال�غ�ن��اء ال��رف�ي��ع ،ب��أص��وات مغنية ال�س��وب��ران��و
آن��ا روب�ي��رت��ا س��ورب��و ،وك��ارم�ي�ن��ي ج��وردان��و
ع �ل��ى ط �ب �ق��ة «ب� �ي ��س ب� ��اري � �ت� ��ون» ،وال � �ع ��ازف
فرانسيسكو دي بولي على «البيانوفورت»،
حيث أدوا أشهر «األوبرات» العاملية.

املوسيقار غايتانو دونيتزيتي أوب��را «ه��ذه
النظرة للفارس» ،ومقطوعة «إكسير الحب..
اس�م��ع أي�ه��ا ال��ري�ف��ي» ب ��أداء أوب��رال��ي متناغم،
ك �م��ا ظ �ه��رت األغ �ن �ي��ة ال�ث�ن��ائ�ي��ة ال��دوي �ت��و في
أوبرا «إكسير الحب ..كم قدر الحب!» مقدرة
املؤلف الشهير دونيتزيتي في الحفاظ على
س �م��ات ش�خ�ص�ي��ة ب�ش�ك��ل م�ن�ف�ص��ل س ��واء
على مستوى املوسيقى أو من خالل املشهد
الغنائي نفسه.

مؤلفات عالمية

«ملكة الورد»

احتفى ه��ذا الحفل بخمسة م��ن أه��م مؤلفي
األوب ��را اإلي�ط��ال�ي��ة ف��ي ال�ق��رن�ين ال�ت��اس��ع عشر
وال� �ع� �ش ��ري ��ن وه � � ��م :روس � �ي � �ن� ��ي ،ب �ي �ل �ل �ي �ن��ي،
دونيتزيتي ،فيردي ،إلى جانب ليون كافاللو
الذي أسس األوبرا الواقعية «فيريسمو».
انطلق الحفل بأعمال املوسيقار جواكينو
روس �ي �ن ��ي ب �م �ق �ط��وع��ة م��وس �ي �ق �ي��ة وأع� �م ��ال
أوبرالية من بينها «سندريال مثل النحلة»،
وأعقبتها أوبرا «حالق إشبيلية» ذات املالمح
الكوميدية في املقاطع املغناة ،و«ال تتحرك»،
و«إنهم يبتعدون أخيرا في الغابة املظلمة» ،ثم
قدم دويتو أوبرا حالق إشبيلية «ها أنا ذا».

وق��دم من مؤلفات املوسيقار روجيرو ليون
كافاللو ع��زف بيانو منفرد ألن �ش��ودة «إل��ى
نينون» ،تاله من مؤلفات املوسيقار جوزيبي
ف �ي��ردي م��ن أوب ��را «ال �ح��وري��ات األق� ��زام» ذات
األداء املوسيقي الدرامي ،وأوب��را «على حافة
األنفس واألخ�لاق» ،ومقطوعة «هل هذا حلم
أم حقيقة؟» ،ومن أعمال املوسيقار جاكومو
بوتشيني أوب ��را الب��وه�ي��م «ح�ي�ن�م��ا أم�ش��ي»
ال�ت��ي نسجت أداء أوب��رال �ي��ا رائ �ع��ا منسجما
وم� �ت� �ف ��اع�ل�ا م� ��ع ع � ��زف اآلالت امل��وس �ي �ق �ي��ة
وتجاوبها بعضها مع بعض ،واختتم الحفل
بمؤلفات املوسيقار روج�ي��رو ليون كافاللو
م��ن خ�ل�ال دوي �ت��و ال�ه��ات��ف م��ن أوب� ��را «ملكة
الورد» احتفاء بفن األوبريت الخفيف.

أداء متناغم

واص �ل��ت األك��ادي�م�ي��ة ع��رض�ه��ا ال�ش�ي��ق ال��ذي مسيرة حافلة

اج�ت��ذب إص�غ��اء ال�ح�ض��ور ،حيث ق��دم��ت من
مؤلفات املوسيقار فينتشنزو بلليني أوبرا
«املتشددون إلى أين أذهب ..آه إلى األبد» التي
تعتبر واح��دة من األلحان األكثر حزنا على
اإلط�لاق لهذا النطاق الصوتي ،ومن مؤلفات

تمتلك أكاديمية «كيجانا» املوسيقية مسيرة
ح ��اف� �ل ��ة ،ح �ي ��ث ت ��أس �س ��ت ف� ��ي ع � ��ام 1932
بإيعاز من راع��ي ومحب املوسيقى الكونت
«ك �ي �ج��ي س ��ارات� �ش� �ي� �ن ��ي» ،وأول م ��ن أن �ش��أ

المغنية آنا روبيرتا سوربو مقدِّ ً
مة وصلة من األوبرا العالمية

ساراتشيني» فهو لم يجعل من بيته مركزا
للنشاط املوسيقي املكثف فحسب ،بل نجح
أيضا بمبادراته الشخصية في جعل مدينته
األثيرة مركزا فنيا فاعال.

أول دورة
ع� �ق ��دت أول دورة ل �ت �ع �ل �ي��م امل��وس �ي �ق��ى ف��ي
قصر «س��ارت�ش�ي�ن��ي» ،وش ��ارك فيها أشهر
املوسيقيني آنذاك ،وقد ازداد مع مرور السنني
ع� ��دد ط �ل�اب األك��ادي �م �ي��ة ال ��ذي ��ن ي ��أت ��ون من
مختلف بقاع العالم ،ويمثلون اليوم نحو 50
ب�ل��دا ،كما ازداد ع��دد الفصول التخصصية
التي أصبحت تشارك فيها األج�ي��ال األكبر
سنا من طلبة األكاديمية.
حضور مستغرق في جماليات الغناء الكالسيكي

دروسا متخصصة في املوسيقى في مدينة
«سيينا» ،باستضافته في قصره «باالنزوه
ك �ي �ج��ي» ع� ��ددا م ��ن امل��وس �ي �ق �ي�ين امل��رم��وق�ين
وال �ط�ل�اب م��ن ج�م�ي��ع أن �ح��اء ال �ع��ال��م ،وت�ع��رف
أك��ادي�م�ي��ة «ك�ي�ج��ان��ا» ال �ي��وم ع��امل�ي��ا بوصفها
واح ��دة م��ن امل��ؤس�س��ات املوسيقية املرموقة
في إيطاليا.

اعتراف دولي
وتحظى األكاديمية باعتراف دول��ي ،ويعود
ذل ��ك إل ��ى ظ� ��روف ن �ش��أت �ه��ا ،ون �ظ ��را ل�ك��ون�ه��ا
نموذجا لتقديم الثقافة املوسيقية والترويج
ل�ه��ا م�ن��ذ ق ��رن م�ض��ى وح �ت��ى اآلن ،ويعتبر
إنشاؤها أكثر األعمال تميزا للكونت «كيجي

«بريق القمة»
وال ت ��زال ف �ص��ول ال�ت�خ�ص��ص امل��وس�ي�ق��ي ت�ق��دم
ن �ش��اط �ه��ا ال� �ف ��اع ��ل م ��ن خ �ل��ال م ��وس ��م ش �ت��وي
للحفالت تحت ش�ع��ار «ب��ري��ق على ال�ق�م��ة» ،كما
ت�ن�ظ��م األك��ادي �م �ي��ة م �ه��رج��ان «ك �ي �ج��ان��ا» ال��دول��ي
وأك��ادي�م�ي��ة ال�ص�ي��ف ،وه��و بمنزلة إع ��ادة تنظيم
أس �ب��وع امل��وس�ي�ق��ى ف��ي م��دي�ن��ة «س�ي�ي�ن��ا» ،وي�ع��د

مهرجانا دوليا رفيع املستوى يربط بني التدريب
املوسيقى العالي وإنتاج املوسيقى وتوزيعها.

موسيقى معاصرة
ومن بني األح��داث املوسيقية األكثر أهمية قبل
تأسيس األكاديمية ،إط�لاق مهرجان املجتمع
ال��دول��ي للموسيقى امل�ع��اص��رة ف��ي ع��ام ،1928
ال � ��ذي ش �ه��د ال� �ع ��رض ال �ع��امل��ي األول مل��ؤل �ف��ات
موسيقيني معروفني مثل :بروكوفييف ،والتون،
ك��اس �ي�لا ،راف �ي��ل ،وي �ب��رن ،دي ف��اي��ا وغ�ي��ره��م،
والذين شاركوا بأنفسهم في عزف مؤلفاتهم.

فرق متعددة
تشكل في األكاديمية عبر تاريخها العريق
ع��دد م��ن ال�ف��رق املوسيقية( ،وك��ان��ت فرقها
منتشرة في إيطاليا إبان القرن الثالث عشر)
من بينها فرقة «خماسي كيجانو» في عام
 1939وتحولت فيما بعد إلى اسم «سداسي
كيجانو» ،إلى جانب فرقة «الرباعي اإليطالي»
ع ��ام  ،1942و«م��ادري �غ��ال �ي �س �ت��ي أك��ادي�م�ي��ة
كيجانا» ع��ام  ،1950ال�ت��ي ق��دم��ت مجموعة
أصوات تغني من دون مصاحبة موسيقية.

«البوكتيوبرز» العربي..
أحجار في مياه القراءة الراكدة

حين يصبح الفن رحلة
تكفير عن األخطاء

القاهرة – أحمد يوسف

مهاب نصر

ّ
ت �ط��ور ج��دي��د ف ��ي ع��ال��م ال � �ق ��راءة ي�م�ث��ل��ه
اآلن «ال�ب��وك�ت�ي��وب�ي�ن��غ – »Book tubing
وه � � ��و ع� � �ب � ��ارة ع � ��ن اس � �ت � �خ � ��دام وس �ي ��ط
ال�ف�ي��دي��و وم�ن�ص�ت��ه األش �ه��ر «ي��وت �ي��وب»
ف � � ��ي ب � � ��ث م � �ح � �ت � ��وى ق � � ��رائ � � ��ي وث � �ق� ��اف� ��ي
ح� � ��ول ال� �ك� �ت ��ب وم ��راج� �ع ��ات� �ه ��ا وق� ��وائ� ��م
ت��رش�ي�ح��ات�ه��ا وال �ك �ث �ي��ر ح��ول �ه��ا ،وظ�ه��ر
م��ن يقومون بتقديم ه��ذا املحتوى وهم
«ال �ب��وك �ت �ي��وب��رز» ،ال ��ذي ��ن أج� ��رت سبقلا
م � �ق� ��اب�ل��ات م � ��ع ب �ع �ض �ه ��م م � ��ن ال� �ك ��وي ��ت
وال�س�ع��ودي��ة وم�ص��ر ،ل�ل��وق��وف على تلك
ال�ت�ج��ارب ال�ت��ي ب ��دأت ف��ي ال�ن�ض��وج بعد
بضعة أعوام.

مشاركة القراءة عن ُبعد
الكاتبة الكويتية ضحى ال�ح��داد ،مهندسة في
األس� � ��اس ،ت �خ��رج��ت ع ��ام  ،2011ل �ك��ن حبها
للكتابة جعلها تتبع شغفها ح�ت��ى أص��درت
ثالثيتها الروائية «صوت صفير البلبل» ،لكنها
خالل ذلك كانت مهتمة بالتواصل مع قرائها
بعيدًا عن النص األدبي.
في عام  ،2013عندما كانت كلمة «بوكتيوب»
غير م��وج��ودة بعد ف��ي عاملنا ال�ع��رب��ي ،ق��ررت
«ض �ح��ى» ف�ت��ح ق�ن��ات�ه��ا ع�ل��ى «ي��وت �ي��وب» تحت
اس��م «م.ب��اب��ون��ج» ألنها كانت تقرأ العديد من
الكتب وترغب في مناقشتها مع أختها التي
كانت وقتها تدرس في الخارج ،وفرق التوقيت
ومشاغلهما تمنعهما م��ن ال�ت��واص��ل بشكل
دائم ،فقررت حفظ تقييماتها للكتب على هيئة
فيديوهات بحيث تستطيع شقيقتها الرجوع
اليها وقت فراغها وتستفيد منها.
ل ��م ت �ت��وق��ع ض �ح��ى ال� �ح ��داد أب � �دًا ه ��ذا ال�ت�ف��اع��ل
م��ن جمهورها ال�ب��ال��غ حاليًا  5.4آالف متابع،
ففي البداية عندما ق��ررت وض��ع الفيديوهات
أسبوعيًا تخوفت أال تنجح القناة ألن ذائقتها
غ�ي��ر دارج ��ة ح�ي��ث ان�ه��ا ت�ق��رأ أدب ال � �ـ«Young
 ،»Adultوم��ن املمكن أن تتعرض لالنتقادات
لهذا ،لكنها وجدت أن الجمهور متقبل جدًا ما
شجعها لتقديم املزيد.

نوع جديد من األدب
ال ت� ��رى ض �ح��ى ن�ف�س�ه��ا ن ��اق ��دة ،ورأي � �ه ��ا ق��د
يختلف عن رأي الغير ،وه��ذا ما تؤكده دائمًا،
ل�ك�ن�ه��ا ت �ع��رض رأي �ه ��ا ف �ق��ط ف ��ي ال �ك �ت��ب ال�ت��ي
قرأتها ،وتحاول تقديم أفضل ما عندها ،وأن
ت�ب�س��ط األم ��ر ،ح�ي��ث إن ك�ث�ي�رًا م��ن متابعيها
يتخوفون من فكرة ال�ق��راءة باإلنكليزية ،وهو
م�ح��ور اهتمامها األس��اس��ي ،وه��ي تتمنى أن
ي�ك��ون لها تأثير على مجتمع ال�ق��راء العربي،

«كتاب األوهام» لبول أوستر

«ك � �ت ��اب األوه� � � � ��ام» ع � �ن ��وان خ� � ��ادع ل ��رواي ��ة
األميركي بول أوستر ،الذي طاملا اعتاد في
أعماله الروائية على موقع املصادفة الحاسم
من حياتنا .يعيش كل منا الحياة على أنها
أم��ر يتعلق بحسن التخطيط والتوقع ،وأن
م��ا أن�ج��زه فيها ك��ان نتيجة إع��داد مسبق،
من دون االلتفات ملا يسميه أوستر «ثقوبا»
تمر منها الصدفة غير املعقولة ،والحدث
امليلودرامي الذي يبدل حياتنا في لحظة.

فيلم قصير
ندى الشبراوي

بيان سندي

وتعريضهم لنوع جديد من األدب.
ت�ق��ول ضحى ل�ـ سبقلا« :قناتي تعتمد على
الطرح االسبوعي ،حيث كل يوم أربعاء من كل
أسبوع هناك فيديو جديد على القناة (لكنها
متوقفة ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ل�ظ��روف صحية)،
لهذا أن��ا أح��اول تصوير الفيديوات ووضعها
على القناة قبل يوم األربعاء ،بحيث انه مهما
ك��ان��ت ظ��روف��ي ،فالفيديو سينشر ف��ي القناة
والجميع سيراه ،بالنسبة للمواضيع عادة تأتي
م��ن م�ح��ادث��ات��ي م��ع امل�ت��اب�ع�ين أو ق ��راء آخ��ري��ن،
وت��أت�ي�ن��ي ف �ك��رة وأق� ��وم بتطبيقها م��ن خ�لال
تحضير نص كامل للنقاط التي أنوي طرحها
في الفيديو.

«دودة» كتب
ندى الشبراوي 24 ،سنة ،شابة مصرية ،تعمل
ف��ي م �ج��ال امل�ك�ت�ب��ات وال �ن �ش��ر ،ب�ع��د أن قضت

ضحى الحداد

س �ن��وات ن�ش��أت�ه��ا ب�ي�ن ع �ن��اوي��ن ال �ك �ت��ب ،ول�ه��ذا
وج � ��دت ش�غ�ف�ه��ا ف ��ي ت �ق��دي��م م �ح �ت��وى م��رئ��ي
ع��ن ق��راءات �ه��ا وت��رش�ي�ح��ات�ه��ا م��ن ال�ك�ت��ب عبر
«ف�ي�س�ب��وك» ،ل�ك��ن ف��وض��وي��ة منصة ال�ت��واص��ل
االج�ت�م��اع��ي جعلتها تنتقل بشكل احترافي
إل��ى «يوتيوب» األكثر تنظيمًا ،وهناك أنشأت
قناتها الخاصة «دودة كتب».
م �ن��ذ أغ �س �ط��س  2017وح �ت��ى اآلن ه ��و عمر
قناتها ،أصبح لندى الشبراوي  72.5ألف متابع
من مصر والوطن العربي ،ووصلت مشاهدات
بعض فيديوهاتها إلى  80ألف مشاهدة ،وهو
ربما رقم غير متوقع تحقيقه في فترة وجيزة،
وهكذا أيضًا ترى ندى.
«الجمهور متفاعل بشكل حي أكثر مما كنت
أتوقع» ،هكذا ّ
تعبر ندى الشبراوي ،وتوضح لـ
سبقلا أنها ترصد هذا من خالل تعليقاتهم
وتذكرهم لحلقات سابقة وربطها مع الجديدة
وم�ش��ارك�ت�ه��ا ،وك��ذل��ك ال��رس��ائ��ل ال�ت��ي تصلها
من املتابعني عبر املنصات املختلفة ،وبشكل
م �ب��اش��ر ع �ن��دم��ا ت �ح �ض��ر ف �ع��ال �ي��ة ث �ق��اف �ي��ة ما
وتقابل جمهورها ،مؤكدة أن كل هذا يوجهها
لخطواتها املقبلة.
وترى الشبراوي أن التكنولوجيا جرى ابتكارها
لتسهيل مناحي الحياة املختلفة ،وقبل ثورات
الربيع العربي كان تأثير التكنولوجيا أقل على
الثقافة وال �ق��راءة ،لكنها تنوعت بعد ال�ث��ورات
ب��أش�ك��ال م�خ�ت�ل�ف��ة ،ل�ي��س ال�ف�ي��دي��و ف�ق��ط ولكن
املقاالت واملراجعات وغيرها ،وهذا ينطبق على
األشكال األخرى ،مثل الكتب اإللكترونية.

عصف ذهني
الكثير من العمل الذهني والبحثي وراء الدقائق
العشر ،التي ترى فيها ندى عبر فيديوهاتها،
ً
ّ
فهي تحضر أوال بعمل عصف ذهني لتحديد
زاوي ��ة الحلقة ،ث��م تبحث ع��ن مجموعة الكتب

ال�ت��ي ت��واف��ق تلك ال��زاوي��ة م��ن تلك ال�ت��ي قرأتها
أو ل��م تقرأها ب�ع��د ،ث��م ت�ق��وم بكتابة سكريبت
الحلقة ،وتسجله كبروفة ملرتني للوقوف على
طول وقته وسياقه املحكم ،ثم تحضر معدات
وموقع التصوير ،وتقوم بتسجيل الحلقة ،ثم
تحريرها قبل رفعها على قناتها الخاصة.

بيانوال
ال�ت��دوي��ن ك��ان ب��داي��ة ب�ي��ان س�ن��دي ،م��ن اململكة
العربية السعودية 27 ،سنة ،منذ ع��ام ،2013
وك ��ان ��ت ت �ق ��دم م �ح �ت��وى م �ت �ن��وع��ًا ب�ي�ن ال�ك�ت��ب
وال�ص�ح��ة وامل�ك�ي��اج ،حتى ق��ررت االن�ت�ق��ال إلى
مستوى آخر عام  2016بتدشني قناتها على
«يوتيوب» تحت اسم «بيانوال .»Bayanola
ن�ح��و  70أل ��ف م�ت��اب��ع ه��م ح�ص�ي�ل��ة  4س�ن��وات
م ��ن امل �ح �ت��وى ق��دم �ت �ه��ا «ب� �ي ��ان» ع �ب��ر منصة
الفيديوهات ،وهي تصف تفاعل القراء مع ما
تقدمه بأنه جيد وإيجابي ،لكنه لم ُيرضها بعد
ذلك ،انه ما زال أقل من عدد متابعيها.
رغ��م املحتوى اإللكتروني ال��ذي تقدمه منذ 6
سنوات بني التدوين ومقاطع الفيديو فإن بيان
س �ن��دي ت�ع�ت�ق��د أن ال�ك�ت��ب ال��ورق �ي��ة ستحتفظ
ب��أه �م �ي �ت �ه��ا ح �ت��ى م ��ع ت� �ق ��دم ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا،
وت�ف�س�ي��ره��ا ل�ه��ذا ف�ط��ري وب�س�ي��ط ،وه��و «أن�ن��ا
نشأنا على حب الورق وملمسه عند القراءة»،
لكن ف��ي املقابل ت��رى أن التكنولوجيا والعالم
االف �ت��راض��ي ل�ه�م��ا دور ك�ب�ي��ر ف��ي ن �ش��ر حب
ال �ق��راءة واالط�ل�اع ،ألنهما س� ّ�ه�لا ال�ت��واص��ل مع
الكثير من القراء في دول مختلفة.
مراجعة تعليقات املتابعني ورغباتهم للمحتوى
القادم ،هي خطوات بيان قبل كل حلقة ،حيث
تقوم بعمل قائمة بما هو أه��م فمهم فمؤجل،
وت �ق��وم ب�ت�ص��وي��ر م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ح�ل�ق��ات كل
نهاية أسبوع ،لضمان توافر محتوى في حال
ً
انشغالها مستقبال.

بطل رواي��ة أوستر «كتاب األوه��ام» أستاذ
جامعي ينعم بحياة مستقرة م��ع زوجته
وط�ف�ل�ي��ه .ت�ت�ع��رض أس��رت��ه ال�ص�غ�ي��رة تلك
ل�ح��ادث ط�ي��ران م ��روع .ه�ك��ذا يجد األس�ت��اذ
الجامعي نفسه في بيت خال إال من ذكرى
تقوض بنيانه النفسي ،وتولد لديه نوعا من
الرغبة ف��ي االن�ت�ح��ار ال�ب�ط��يء ،ك��أن��ه تكفير
عن مسؤولية ما .حني يموت أحباؤنا كثيرا
ما ينتابنا الشعور بنوع من الذنب ،يجذبنا
األموات إلى عاملهم ،نلتصق ببقايا آثارهم،
روائ ��ح مالبسهم وأس� ّ�رت �ه��م ،األدوات التي
الم�س��ت أناملهم ي��وم��ا م��ا .ك��ل ش��يء يبدو
موجعا وال منطقيا.
ف�ن�ح��ن ال ن�ع�ي��ش م��ن خ�ل�ال ذوات �ن ��ا ف�ق��ط،
ب��ل م��ن خ�ل�ال آخ��ري��ن ،ه�ك��ذا ف��إن م��ا ينقذ
حياة بطل «أوستر» من التدمير هو رسالة
م�ج�ن��ون��ة .وك�م��ا ي�ح��دث مل��ن ه��م ع�ل��ى حافة
امل��رض النفسي يشاهد األستاذ الجامعي
فيلما كوميديا قصيرا ملمثل ومخرج قديم
من عشرينات القرن املاضي .تعود ضحكة
عابرة على شفة بطلنا تؤكد له أن ثمة حياة
هناك ،وأن الفيلم كان مجرد «رسالة» .هكذا
يذهب في رحالت طيران بعيدة باحثا عن
نسخ م��ن أف�لام «هكتور» املمثل الغامض،

بول أوستر

ال ��ذي رح ��ل ف �ج��أة ع��ن ال �ع��ال��م م��ن دون أن
يدري أحد أميت هو أم حي؟
ح� �ي ��اة ه� �ك� �ت ��ور امل� �م� �ث ��ل (امل � �ي� ��ت وف � ��ق م��ا
يشاع) تشكل حياة موازية لبطل الرواية.
إن ��ه ي �ن �خ��رط ف�ي�ه��ا ب �ج��دي��ة م�ت�ت�ب�ع��ا آث ��اره
ومنتهيا بتأليف كتاب معتبر عن حياته.
ل �ك��ن م �ف��اج��آت ال �ح �ي��اة ال ت �ت��وق��ف .بطل
ال��رواي��ة ال ��ذي ان �ع��زل ع��ن امل�ج�ت�م��ع وص��ار
ف�ظ��ا ،أرع ��ن ،راغ�ب��ا ف��ي امل��وت ب��أي طريقة،
تكفيرا عن م��وت أحبائه ،تصله رسالة ال
معقولة أخ��رى من زوج��ة هكتور .رحالت
وال�ت�ف��اف��ات م��ن ال�ش��ك وال�ي�ق�ين ،م��ن ال��واق��ع
وال �ح �ل��م ،م��ن امل��اض��ي وال �ح��اض��ر تختلط
أوراق� � �ه � ��ا ج �م �ي �ع��ا .وي ��أت ��ي ال� �ح ��ب أي �ض��ا
كعنصر أس��اس��ي ف��ي ك��ل ح�ك��اي��ة ت��روى؛
الحب كمصادفة وك�ش��يء رهيب مزلزل.
«أمل ��ا» تصبح الحبيبة ال �ج��دي��دة ل�ك��ن بعد
موقف مشحون تهدده فيه بالقتل.

بين عالمين
يكتب ال��رواي (األس�ت��اذ الجامعي املوتور):
«كل ما أعرفه أنني لم أخف ..عندما أخرجت
أمل��ا ذل��ك امل�س��دس ووجهته إل��ى ص��دري ،لم
تثر الخوف ّ
في بقدر ما أثارت االفتتان ..لقد
أدرك ��ت أن رص��اص ه��ذا امل�س��دس يحتوي
ف �ك��رة ل ��م ت�خ�ط��ر ف ��ي ب��ال��ي ق ��ط ق �ب��ل ذل ��ك،
لقد ك��ان العالم مملوءا بالثقوب ،بفتحات
صغيرة من العبث ،بشقوق مجهرية يمكن
للعقل أن يتسلل منها ،وحاملا تصبح في
الجانب اآلخ��ر من أحد تلك الثقوب تتحرر
من نفسك ،من حياتك ومن موتك»« .كتاب
األوه � � � ��ام» ه ��و ع� �ن ��وان م �ع �ك ��وس ،ف �ه��و ال
يتحدث عن الخرافة ،بل عن الواقع ،وكيف
ي �ب��دل ال��واق��ع م�ك��ان��ه م��ع ال �خ �ي��ال ك�م��ا لعبة
الكراسي املوسيقية.
ال��رواي��ة ص��درت ترجمتها ع��ن «املتوسط»
بترجمة أسامة منزلجي.
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 12شركة مهددة باإليقاف لعدم سداد الرسوم

حسم اشتراكات البورصة
والهبوط إلى «المزادات» خالل أسابيع
◄ موعد
المراجعة
السنوية
والترقية قد
يعجِّ ل باتخاذ
القرار من قبل
هيئة أسواق
المال
◄ اآللية
الجديدة
للرسوم
تكافئ
الشركات
الكثيفة
التداول وال
تعاقبها مثل
القرار السابق
◄ معظم
الشركات
المهددة
باإليقاف لعدم
سداد الرسوم
ستلتزم قبل
نهاية المهلة

سالم عبدالغفور
ق��ال��ت م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة إن ه�ي�ئ��ة أس � ��واق امل� ��ال قد
ت �ح �س��م م �ل �ف��ي االش� �ت ��راك ��ات ال �س �ن��وي��ة ل�ل�ش��رك��ات
املدرجة في البورصة ،والشركات املهددة بالهبوط
ل�س��وق امل � ��زادات ،ال�ت��ي ت �ج��اوز ع��دده��ا  100شركة
بكثير خالل األسابيع القليلة املقبلة.
وأش ��ارت امل�ص��ادر إل��ى أن الهيئة تلقت مقترحات
ودراس� � � � ��ات م ��ن ال� �ب ��ورص ��ة ح � ��ول امل� �ل� �ف�ي�ن ،وج ��ار
دراس�ت�ه��ا ف��ي ال�ق�ط��اع��ات املختصة داخ ��ل الهيئة،
تمهيدًا الت �خ��اذ ال �ق��رار امل�ن��اس��ب بشأنها م��ن قبل
مجلس املفوضني.
ول�ف�ت��ت امل �ص��ادر إل ��ى أن ح�س��م امل�ل�ف�ين ال يحتمل
التأخير ألكثر من سبب ،أولها أن موعد املراجعة
ال �س �ن��وي��ة ل�ل�س��وق�ين األول وال��رئ �ي �س��ي ف��ي األح��د
ال�ث��ان��ي م��ن شهر يناير امل�ق�ب��ل ،وال�ث��ان��ي أن موعد
قرار ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ على
م��ؤش��ر م��ورغ��ان س�ت��ان�ل��ي « »MSCIن�ه��اي��ة الشهر
الجاري ،وليس من املناسب ص��دور ق��رار الترقية،
ومن ثم يتخذ قرار بهبوط ثلثي السوق الى سوق
املزادات متدني السيولة.
وأضافت املصادر أن مجلس إدارة شركة البورصة
رف��ع رسميًا مقترحًا مرفقًا ب��دراس��ة متكاملة إلى
ه �ي �ئ��ة أس� � ��واق امل� � ��ال ،ب �ش ��أن رس � ��وم االش� �ت ��راك ��ات
ال�س�ن��وي��ة ل�ل�ش��رك��ات امل ��درج ��ة ،ي�ق�ض��ي بتخفيض
الرسوم ألكثر من  100شركة مدرجة ،على أن يطبق
اع�ت�ب��ارًا م��ن يناير املقبل على ال��رس��وم املستحقة
لعام  ،2020فيما يجري سداد رسوم عام  2019وفقًا
للقرار السابق قبل خصخصة السوق ،مشيرة إلى
أن الغالبية الساحقة من الشركات املدرجة التزمت
ب �س��داد ال��رس��وم ف��ي ح�ين ط�ل�ب��ت ب�ع��ض ال�ش��رك��ات
مهلة للسداد.
وأعلنت شركة ب��ورص��ة الكويت أن��ه س��وف يجري
اي�ق��اف ال�ت��داول ف��ي أسهم ال�ش��رك��ات التالية ،لعدم
س� � ��داد رس � ��م االش� � �ت � ��راك ال� �س� �ن ��وي ف ��ي ال �ب��ورص��ة
ع ��ن ع� ��ام  2019اع �ت �ب ��ارا م ��ن ي� ��وم االح � ��د امل ��واف ��ق
 5ي� �ن ��اي ��ر امل� �ق� �ب ��ل ،وه � ��ي ش� ��رك� ��ات أب � �ي� ��ار وامل � ��دن
وأرج � ��ان وامل� �ع ��دات وت �م �ك�ين(م��وق��وف��ة) وال �ش��ارق��ة
وياكو(موقوفة) وأجوان وأم القوين ورأس الخيمة
وايفكت(موقوفة) والكيبل التلفزيوني.
وأش��ارت امل�ص��ادر إل��ى أن معظم تلك الشركات قد

شركة البورصة رفعت مقترحاً لـ«أسواق المال» يقضي بتخفيض رسوم االشتراكات

تسدد الرسوم قبل انتهاء املهلة ،فيما تبقى بعض
الشركات املوقوفة من األساس باعتبار أن السداد
من عدمه لن يغير من وضعها .ورجحت املصادر أن
ينتج عن اآللية الجديدة لحساب االشتراكات التي
رفعتها شركة البورصة إلى الهيئة مزايا معتبرة
للشركات التي كانت تدفع رسوم اشتراكات بالحد
األقصى (تصل إلى  50ألف دينار) ،مؤكدة قناعتها
ُ
ب��أن تلك ال�ش��رك��ات يجب أن تكافأ مل�ع��دل دوران�ه��ا
ُ
الجيد وزي ��ادة متوسط ت��داوالت �ه��ا ،ال ان تعاقب،

وف �ق��ًا ل�ل�ص�ي�غ��ة ال �ت��ي وض �ع��ت ال �ع��ام امل ��اض ��ي ،ما
تسبب في مضاعفة الرسوم لبعض الشركات نحو
 10مرات لتبلغ نحو  50ألف دينار.
ول�ف�ت��ت إل��ى أه�م�ي��ة ح�س��م م�ل��ف ال�ش��رك��ات امل�ه��ددة
بالهبوط لسوق املزادات والتي كان قد تأجل اتخاذ
قرار بشأنها إلى نهاية العام الجاري ،علمًا أن هذا
امللف بالغ األهمية للشركات نفسها واملستثمرين
فيها ،خصوصًا ان عدد تلك الشركات يمثل نحو
 %70من الشركات املدرجة في السوق تقريبًا.

نسبة التغطية قد تصل إلى %700

تدافع بالحد األقصى لالكتتاب في البورصة
سالم محمد
توقعت مصادر مطلعة أن تحقق شركة البورصة رقمًا قياسيًا في حجم تغطية االكتتاب بنسبة قد تصل ما بني 6.5
مرات إلى  7مرات ،علمًا أن املهلة النهائية لالكتتاب انتهت أمس بعد الظهر ،فيما يتوقع أن يصدر بيان رسمي من
هيئة األسواق حول الطرح اليوم (االثنني) .وأشارت املصادر إلى أن قيمة التغطية في اكتتاب البورصة ربما يتساوى
مع حجم املبالغ التي جمعها اكتتاب شركة الزور ،على الرغم من التفاوت الكبير في قيمة رأس املال املطروح لالكتتاب،
والذي يبلغ  10ماليني دينار في األولى و 55مليونًا في الثانية ولكن يعتقد أن عدد املكتتبني في البورصة ربما يكون
أقل بكثير عن الزور والذي بلغ نحو  127الف مواطن .ولفتت املصادر إلى أن آلية الطرح في اكتتاب البورصة صنعت
الفارق ،اذ جرى توزيع أسهم الطرح بالتساوي على املواطنني بواقع  70سهمًا لكل مواطن ،بقيمة اسمية  100فلس
للسهم الواحد ،ويجوز طلب زيادة التخصيص من األسهم التي لم يجر سداد قيمتها من مواطنني آخرين ،علمًا أن
الحد األقصى هو عدد  1.003.878سهمًا؛ أي ما يعادل  %1من أسهم الطرح ،كاشفة أن النسبة الكبرى من املكتتبني
في األي��ام األخ�ي��رة كانت للمكتتبني بالحد األقصى بنسبة  .%1يشار ال��ى أن ي��وم  8ديسمبر ال�ج��اري هو تاريخ
تخصيص أسهم الطرح فيما يكون يوم  29ديسمبر (أو قبله) موعدًا لرد مبالغ االكتتاب إلى املكتتبني.

رأي اقتصادي
عامر ذياب التميمي

محنة اإلصالح والتغيير !
بدأت االحتجاجات والتظاهرات الصاخبة في مطلع أكتوبر
املاضي في العراق ولبنان ،في حني استمرت بالجزائر منذ
َّ
مطلع العام .كما ال بد أن نتذكر أن التظاهرات التي بدأت في
السودان في الربع األخير من ّ ،2018أدت إلى تغيير جذري
وإن�ه��اء حكم عمر البشير ،ال��ذي امتد لثالثني ع��ام��ًا ،ومنذ
منتصف ع��ام  .1989ال ش��ك ف��ي أن األوض ��اع ف��ي ك��ل من
الجزائر والعراق ولبنان لن تعود إلى ما كانت عليه قبل بداية
التظاهرات واالحتجاجات واالعتصامات ،وال بد أن ُّ
تغيرًا ما
سيحدث في هذه البلدان العربية ،ربما يتجاوب إلى درجة
مقبولة م��ع مطالبات ال�ش�ع��وب ،ول�ك��ن ال�س��ؤال الكبير ال��ذي
يجب أن نطرحه هو« :ملاذا تظل األوضاع في البلدان العربية
ساكنة لزمن طويل من دون أن تقوم السلطات ،ومن خلفها
املجتمع السياسي ،أو الطبقة السياسية ،بمحاولة اإلصالح
والتطوير والتجاوب مع طموحات األجيال الشابة وقناعاتها
ً
امل �ت �ج��ددة ب ��دال م��ن ال�ت�ش� ّ�ب��ث ب��األوض��اع ال�ق��ائ�م��ة ،وال�س�م��اح
ّ
والتعدي على األموال
بممارسة الفساد السياسي واإلداري
العامة ،وحقوق املواطنني املتعددة؟
ّ
التسلط واالستحواذ على الثروة قد َّ
تكرس في
يبدو أن تراث
املجتمعات العربية واإلسالمية منذ زمن سحيق ،تجاوزت
مدته ق��رون��ًا ع��دة ..وه�ك��ذا أصبح ف��ي يقني م��ن يهيمن على
السلطة في أي من هذه البلدان أن اي احتجاجات وتظاهرات
مقدور عليها ،من خالل آليات القمع والوعود الزائفة وتسليط
املؤسسات الدينية ودعاتها ،من أجل كبح تلك املطالب ..كيف
ّ
يمكن للسلطات في بلد؛ مثل العراق ،تمكن من إزاحة نظام
دك�ت��ات��وري ف��اش� ٍّ�ي ،ن�ظ��ام حكم ص��دام ح�س�ين ،وبمساعدة
ق��وات أجنبية ،أن ّ
تتحول إل��ى سلطات قمعية نهبت ث��روات
البالد والعباد ،وفشلت في توفير أبسط الخدمات؟ أليس من
املستغرب أن تقوم هذه السلطات باستخدام أدوات العنف،
وتقتل وتجرح املئات من املحتجني ،على الرغم من أنها جاءت
من خالل االنتخابات البرملانية؟! ..غني عن البيان أن هذه
املمارسات ،التي توازيها ممارسات مشابهة ،وإن بدرجات
أقل في لبنان ،ال تستسيغ عملية اإلصالح والتغيير ،وال تريد
أن تفقد نفوذها وهيمنتها على الحياة السياسية واملصالح
ً
االقتصادية ،وتعمل مستخدمة كل الوسائل واآلل�ي��ات ،من
أجل وأد االحتجاجات وقمع املتظاهرين.

االستعصاء السياسي ..واملعضل االقتصادي
ب �م��وازاة االس�ت�ع�ص��اء ال�س�ي��اس��ي وال�ث�ق��اف��ي ه�ن��اك املعضل
االق �ت �ص��ادي ،ح�ي��ث ال ت ��زال االق �ت �ص��ادات ال�ع��رب�ي��ة ،ب��درج��ة
أو أخ ��رى ،ري�ع�ي��ة وش�م��ول�ي��ة وب�ع�ي��دة ع��ن م�ع�ط�ي��ات وآل�ي��ات
االقتصاد الحديث .كما هو معلوم أن البلدان العربية اعتمدت

مستشار وباحث اقتصادي
ameraltameemi@gmail.com

أزمة إمكانات

ُّ
التسلط واالستحواذ
تراث
على الثروة َتك َّر َس في
المجتمعات العربية
واإلسالمية منذ زمن سحيق
بموازاة االستعصاء السياسي
والثقافي نعاني
من المعضل االقتصادي..
والريعية والشمولية

إذا كانت االحتجاجات والتظاهرات نتاجًا ألوضاع معيشية
صعبة أو لغياب ف��رص العمل أو لتفاوت مستويات الثروة
وعدم عدالة توزيعها ،فهل يمكن أن نتوقع أن تتمكن األنظمة
السياسية ،بافتراض إصالحها ،أن توفر متطلبات الحياة
لشعوبها وإق��ام��ة أنظمة اقتصادية قابلة للنمو واالرت�ق��اء
باإلنتاج والكفاءة؟ ال بد أن نقر بأن إمكانات البلدان العربية
تراجعت على مدى يزيد على نصف قرن ،وأصبحت بعيدة
عن معايير اإلنتاج والكفاءة واالبتكار واإلبداع ،وهي املعايير
ال�ت��ي اع�ت�م��دت�ه��ا ب �ل��دان ع��دي��دة ف��ي آس�ي��ا وع ��دد م��ن ال�ب�ل��دان
األوروب �ي��ة .االق�ت�ص��ادات العربية ظلت تعتمد على إي��رادات
النفط ،مثل البلدان املنتجة للنفط ،وعلى املساعدات واملنح
والقروض الخارجية في البلدان األخرى .لبنان الذي يعاني
اآلن م��ن أزم ��ة اق�ت�ص��ادي��ة خ��ان�ق��ة اع�ت�م��د ل��زم��ن ط��وي��ل على
إيرادات السياحة قبل الحرب األهلية ،وكذلك على تحويالت
امل�غ�ت��رب�ين وال �ق��روض ال�خ��ارج�ي��ة ال�ت��ي ت�ق��ارب اآلن م��ن املئة
بليون دوالر .ولم يعد باإلمكان في ظل التجاذب السياسي
ّ
املعطل لإلصالح أن تتوافر إرادة إلصالح البنية االقتصادية
وت�ط��وي��ر األن�ش�ط��ة االق�ت�ص��ادي��ة ذات امل �ي��زات ال�ن�س�ب�ي��ة ..أم��ا
العراق الذي يملك إمكانات اقتصادية متنوعـة ،وإن تدهورت
بفعل االض �ط��راب السياسي واألم�ن��ي منذ ث��ورة أو انقالب
تموز  ،1958فأصبح من البلدان ذات االقتصادات الريعية
املعتمدة على إيرادات النفط واإلنفاق العام.

ال مف َّر من مواجهة
استحقاقات اإلصالح
السياسي المقترن
بالتعديالت الهيكلية
لالقتصادات الوطنية

التنمية البشرية والتعليم

على دور متعاظم للدولة في الحياة االقتصادية منذ مطلع
خمسينيات ال �ق��رن امل��اض��ي .ه�ن��اك ال�ب�ل��دان ال�ت��ي أصبحت
تعتمد على إي ��رادات النفط ،وب��ذل��ك أصبحت ال��دول��ة تحتكر
أنشطة رئيسية وت�ق��وم ب ��أداء ال�خ��دم��ات األس��اس�ي��ة ،وبذلك
ّ
عطلت أو ّ
همشت دور القطاع الخاص ،وتقابل ذلك تلك الدول
العربية التي أصبحت تدار من قبل طغم عسكرية أو أحزاب
شبه فاشية تملكت وأممت مختلف املؤسسات في القطاعات
االقتصادية ،وأصبحت تحدد مسارات العمل االقتصادي.
معلوم أن مثل هذه األنظمة االقتصادية ال بد أن ينتج عنها
تمكني ال��دول��ة م��ن توظيف العمالة ف��ي امل��ؤس�س��ات وتحديد
الرواتب واألج��ور بناء على إمكاناتها وإيراداتها ..ساهمت
هذه األوضاع في تكريس االتكالية املجتمعية واالعتماد على
ّ
اإلنفاق العام ،س��واء ما يتعلق بالتوظيف أو الدعم السلعي
أو دعم الوقود أو توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية.

رب �م��ا ت��واج��ه ب �ل��دان ع��رب�ي��ة أخ ��رى م�ث��ل ه ��ذه االض �ط��راب��ات
ال �ص��اخ �ب��ة ،ل �ك��ن ع�ل�ي�ه��ا أن ت �ب ��ادر مل��واج �ه��ة اس�ت�ح�ق��اق��ات
اإلص � �ل� ��اح ال� �س� �ي ��اس ��ي امل� �ق� �ت ��رن ب ��ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال �ه �ي �ك �ل �ي��ة
لالقتصادات الوطنية .لن تتحقق التنمية املستدامة اعتمادًا
على إي ��رادات امل ��وارد ال�ج��اري��ة وال��رأس�م��ال�ي��ة .ه�ن��اك ض��رورة
لتطوير أنظمة التنمية البشرية ،وأهمها التعليم والتدريب
املهني والسيطرة على النمو الديموغرافي غير امل�س��ؤول..
يتعني ع�ل��ى األن�ظ�م��ة السياسية ال�ح��اك�م��ة أن ت�ع��ي أن أكثر
م��ن  70ف��ي امل�ئ��ة م��ن ال�س�ك��ان ت�ق��ل أع�م��اره��م ع��ن الخمسة
والثالثني ،وهم بذلك يتطلعون لفرص عمل مالئمة ونوعية
حياة مقبولة في عصرنا الراهن وتطور حضري يواكب ذلك
التطور في البلدان الصناعية والناشئة ..قد ال تكون عملية
مواجهة هذه األه��داف واالستحقاقات يسيرة ،إال أن وضع
األسس الصحيحة الستراتيجية تنموية مقنعة قد يتوافق
مع الطموحات الشعبية ،وبما يدفع إلى املشاركة املجتمعية
في بناء مستقبل واعد.

 7.5مليارات دوالر
تدفقات إضافية للبورصة
حسام علم الدين
ت��وق �ع��ت ش��رك��ة  Hanetfان ت �ج��ذب ال �ب��ورص��ة
الكويتية تدفقات اجنبية اضافية بعد ترقيتها
ع �ل��ى م��ؤش��ر «م� ��ورغ� ��ان س �ت��ان �ل��ي» ل�ل�اس��واق
الناشئة بحوالي  7.5مليارات دوالر في ،2020
علما ان ت �ق��دي��رات م��ن بينها ملعهد التمويل
ال ��دول ��ي ك��ان��ت ت�ش �ي��ر ال ��ى ان ت �ل��ك ال �ت��دف �ق��ات
ستصل الى ما بني  2.8و 3مليارات دوالر.
وقالت  ،Hanetfوهي شركة اوروبية متخصصة
في تدفقات الصناديق االستثمارية ،ان ترقية
بورصة الكويت على مؤشر «مورغان ستانلي
ل�ل�اس ��واق ال �ن��اش �ئ��ة» س�ت�ع�ط��ي س ��وق االس�ه��م
الكويتية دفعة قوية اضافية في النصف االول
م��ن ال �ع��ام امل�ق�ب��ل ،ع�ل��ى غ ��رار ت�ل��ك ال�ت��ي حدثت
ف��ي ال�س�ع��ودي��ة قبل ترقيتها على امل��ؤش��ر في
مايو امل��اض��ي .وذل��ك بحسب ما نقلته جريدة
«ناشيونال» االماراتية.
واض ��اف ��ت :ب��ال �ن �ظ��ر ال ��ى ال �س �ع��ودي��ة ك��دراس��ة
حالة ،اظهرت السوق اث��ارا ايجابية ملحوظة
في االسعار خالل االشهر التي سبقت التنفيذ.
وق ��د ت�ش�ه��د ال �س��وق ال�ك��وي�ت�ي��ة زي� ��ادة مماثلة
ف��ي اداء اسهمها ف��ي النصف االول م��ن 2020

بسبب ض�غ��وط ال �ش��راء ق�ب��ل ت��رق�ي��ة ال�ب��ورص��ة
على مستوى االسواق الناشئة.
واش� ��ارت ال��ى ان��ه ستتم اض��اف��ة  7.5م�ل�ي��ارات
دوالر م��ن تدفقات املستثمرين النشطني الى
البورصة الكويتية باالضافة ال��ى ما بني 2.6
مليار دوالر و 3مليارات كانت بورصة الكويت
ومعهد التمويل الدولي قد توقعاها سابقا.
وق� ��ال� ��ت :ش� �ه ��دت ال� �ب ��ورص ��ة االم� ��ارات � �ي� ��ة ق�ب��ل
ت��رق �ي �ت �ه��ا ع �ل ��ى امل� ��ؤش� ��ر ف� ��ي  2013ارت �ف ��اع ��ا
كبيرا ف��ي اس�ع��ار اسهمها ،ونتوقع ان تحذو
بورصة الكويت ح��ذو البورصتني السعودية
واالم� ��ارات � �ي� ��ة ق �ب �ي��ل ت��رق �ي �ت �ه �م��ا ع �ل��ى م��ؤش��ر
االسواق الناشئة.
وخ� �ت� �م ��ت  :Hanetfب��ال �ن �ظ��ر ال� � ��ى ان اص� ��ول
ص �ن��ادي��ق االس �ت �ث �م��ار امل �ت��داول��ة ف��ي ب��ورص��ة
الكويت تبلغ حاليا نحو  90مليون دوالر اال
ان هناك مجاال كبيرا للنمو مما يدعم اسعار
اسهم سوقها .وتتوقع «ارقام كابيتال» ان تتم
ترقية ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت ال��ى م��ؤش��ر «م��ورغ��ان
س�ت��ان�ل��ي» ل�لاس��واق ال�ن��اش�ئ��ة خ�ل�ال امل��راج�ع��ة
ن� �ص ��ف ال� �س� �ن ��وي ��ة ال� �ت ��ي ت �ج��ري �ه��ا ف� ��ي م��اي��و
 .2020وف��ي ح��ال ترقيتها فستكون البورصة
الكويتية الرابعة على املؤشر في املنطقة بعد
السعودية واالمارات وقطر.

دعت إلى عدم التقاعس في التحصيل

«المالية» للجهات الحكومية:

ما أسباب انخفاض إيراداتكم؟
إبراهيم عبدالجواد
ك �ش �ف��ت م� �ص ��ادر ذات ص �ل��ة ع ��ن م ��راس�ل�ات
اج��رت �ه��ا وزارة امل��ال �ي��ة ل �ع��دد م ��ن ال �ج �ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ل �ل �ب �ح��ث ع� ��ن س �ب ��ب ان �خ �ف��اض
إي��رادات �ه��ا ف��ي ال�س�ن��وات ال�س��اب�ق��ة ،موضحة
ان ال � � ��وزارة اك�ت�ش�ف��ت ان �خ �ف��اض��ا ك �ب �ي��را في
تحصيل اإلي ��رادات ف��ي بعض تلك الجهات
ومن ثم انخفاض اإلي��رادات ،وذل��ك في وقت
ت�ت��زاي��د امل�س��اع��ي ال�ح�ك��وم�ي��ة ل��دف��ع الجهات
الحكومية الى زيادة إيراداتها غير النفطية
لتقليل ال�ع�ج��ز امل�س�ت�م��ر ب��امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة
للبالد منذ سنوات.
وق � ��ال � ��ت امل � � �ص � ��ادر ان م � ��ن ال � �ج � �ه� ��ات ال �ت��ي
خاطبتها «امل��ال�ي��ة» وزارة امل��واص�لات (على
س�ب�ي��ل امل �ث��ال) للبحث ع��ن س�ب��ب ان�خ�ف��اض
باب اإليرادات بميزانياتها العامة عن السنة
املالية الجديدة /2021 2020عما هو معتمد
بالسنة املالية الجارية.
وأك� ��دت امل��ال�ي��ة ف��ي م��راس�ل�ت�ه��ا ل�ل�م��واص�لات
على ض��رورة ال��رد على استفساراتها حول
انخفاض نسبة التحصيل لعدد من البنود
والتي من اهمها:
 رس� ��وم م �س��ح وت �س �ج �ي��ل ال �ب��واخ��ر وال �ت��يشهدت انخفاضا في نسبة التحصيل خالل
السنوات الفائتة.
 رس ��وم امل��زاي��دات وال �ت��ي تشهد انخفاضامنذ .2016
 رس� ��وم ال �ط��واب��ع ال �ب��ري��دي��ة وال �ت��ي تشهدانخفاضا بالتحصيل منذ عام .2016
 فروق تبادل البريد الجوي. رس� ��وم ات� �ص ��االت ال �ت �ل �ك��س وال� �ت ��ي تشهدانخفاضا منذ السنة املالية /2017.2016
 ال ��رس ��وم امل �ح�ص �ل��ة ع ��ن ت��رك �ي��ب ال �ه��وات��فوالتي تشهد انخفاضا مستمرا منذ سنوات.
 رس� ��وم ط �ل��ب االش� �ت ��راك وال �ت��ي انخفضتبشكل الفت خالل الفترة املاضية.

رصدت تراجعا ً
في باب إيرادات بعض
الجهات الحكومية
في ميزانية /20202021
ودع� � ��ت «امل� ��ال � �ي� ��ة» وزارة امل � ��واص �ل��ات إل ��ى
ت ��وض � �ي ��ح أس� � �ب � ��اب وم� � � �ب � � ��ررات ان� �خ� �ف ��اض
التحصيل بمشروع امل��وازن��ة للسنة املالية
املقبلة /2021 2020حتى يتسنى لها إجراء
الالزم بهذا الشأن.
وكان تقرير رقابي نشرته سبقلا قبل فترة،
قد خلص إلى وجود حوالي  1.5مليار دينار
ديونا حكومية مستحقة تعجز الجهات عن
تحصيلها ،منوها ال��ى أن جهات حكومية
ت � �ص ��رف م� �ب ��ال ��غ ب��ال �خ �ط��أ وت �ك �ت �ش��ف ذل ��ك
متأخرة ،وربما بعد عدة سنوات.
ك �م��ا أش� ��ار ال �ت �ق��ري��ر إل ��ى ض �ع��ف اإلج � ��راءات
امل�ت�خ��ذة لتحصيل وت�س��وي��ة امل�ب��ال��غ املقيدة
بحساب الديون املستحقة ،ما يسبب تأخيرًا
ل�س�ن��وات ط��وي�ل��ة ،ح�ت��ى إن ب�ع��ض األرص ��دة
باتت في بند الديون املعدومة .وهناك ديون
مسجلة من دون اسم املدين وال تاريخ نشأة
املديونية.
وك �ش��ف ع��ن م�لاح�ظ��ات ذات م�خ��اط��ر عالية
مثل تدني معدل تحصيل مديونيات عمرها
أكثر من  20سنة ،إذ إن النسبة  %18.5فقط،
وت��دن��ي نسبة تحصيل م��دي��ون�ي��ات عمرها
بني  10و 20سنة إلى  ،%2و %6فقط لديون
ع�م��ره��ا م��ن  5أو أق��ل وقيمتها  603ماليني
دينار.

إفصاحات
«بوبيان» :لالستحواذ على كامل أسهم
بنك لندن والشرق األوسط
أعلن بنك بوبيان أنه في مرحلة متقدمة من املفاوضات مع بنك لندن والشرق األوسط
لتقديم عرض نقدي لالستحواذ على كامل األسهم التي ال يملكها حاليا بقيمة 158
ُ
مليون دوالر .ويملك بنك بوبيان وشركته التابعة نحو  %28من األسهم املصدرة
لبنك لندن والشرق األوسط وأسهم الخزينة .ونوه بنك بوبيان بأنه حتى تاريخه ،لم
يتم تقديم أي ع��رض نهائي أو ُملزم لالستحواذ على بنك لندن والشرق األوس��ط.
يشار إلى أن بنك لندن والشرق األوسط هو أكبر بنك إسالمي في أوروبا ،مقره في
لندن وقد تأسس في .2006

«الدولية للمنتجعات»
و«صيرفة» تنسحبان من البورصة
أعلنت الشركة الدولية للمنتجعات ،عن موافقة مجلس مفوضي هيئة أس��واق املال
على طلبها االنسحاب االختياري من البورصة ،وحددت الشركة تاريخ انسحابها
بنهاية دوام الخميس املوافق  9يناير املقبل.
في السياق نفسه ،أكدت الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية ،موافقة هيئة
األس ��واق أي�ض��ا على طلبها االن�س�ح��اب االخ�ت�ي��اري م��ن ال�ب��ورص��ة ،علما أن موعد
االنسحاب في  27أبريل املقبل.
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استبيان «ذي بانكر» العالمية:

«الوطني» أفضل بنك في الكويت
اخ �ت��ارت م��ؤس�س��ة «ذي ب��ان �ك��ر» ال�ت��اب�ع��ة
مل�ج�م��وع��ة «ف��اي�ن�ن�ش��ال ت��اي �م��ز» ال�ع��امل�ي��ة،
ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ك��أف �ض��ل ب �ن��ك في
ال �ك��وي��ت ل �ل �ع��ام  ،2019ض �م��ن ق��ائ�م�ت�ه��ا
ألفضل البنوك في العالم.
وق� ��ال� ��ت «ذي ب ��ان� �ك ��ر» إن اخ� �ت� �ي ��ار ب �ن��ك
ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ل �ه��ذه ال �ج ��ائ ��زة ي��أت��ي
انطالقًا من موقعه ال��ري��ادي وال�ق��وي في
ق� �ي ��ادة ال �ت �ح��ال �ف��ات امل �ص��رف �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة،
ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى ص�ل�اب ��ة م� ��رك� ��زه امل ��ال ��ي
وج� � � � ��ودة أص� � ��ول� � ��ه ،إل � � ��ى ج� ��ان� ��ب إح � � ��راز
ال� �ب� �ن ��ك ت� �ق ��دم ��ا ك� �ب� �ي ��را ع� �ل ��ى م � ��دى ال� � �ـ12
ش�ه��رًا امل��اض�ي��ة ف��ي ال�ع��دي��د م��ن امل�ب��ادرات
والحلول املصرفية االبتكارية.
وت�ب��ره��ن ج��ائ��زة ذي ب��ان�ك��ر ع�ل��ى اإلدارة
ال� �ق ��وي ��ة وامل� �س� �ت� �ق ��رة ال� �ت ��ي ي �ت �م �ت��ع ب �ه��ا
ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال ��وط� �ن ��ي ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل��ى
نموذج األعمال السليم ونهج املخاطرة
ال� �ح� �ص� �ي ��ف ال � � ��ذي ي �ن �ت �ه �ج��ه ال� �ب� �ن ��ك ف��ي
نموذج أعماله.
ت�س�ل��م م��دي��ر ع��ام ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي-
ل �ن��دن ،ف ��وزي ال��دج��ان��ي ،ال �ج��ائ��زة ن�ي��اب��ة
ع ��ن ال �ب �ن��ك ،ف ��ي اح �ت �ف��ال أق��ام �ت��ه امل �ج �ل��ة
ف��ي العاصمة البريطانية ل�ن��دن ،حضره
ح �ش��د م ��ن ك �ب ��ار امل �ص��رف �ي�ي�ن وال ��رؤس ��اء
ال �ت �ن �ف �ي��ذي�ي�ن أله � ��م امل� ��ؤس � �س� ��ات امل��ال �ي��ة

يتميز بموقعه الريادي
في قيادة التحالفات
المصرفية العالمية
يتمتع بمركز
مالي صلب ..وجودة
أصول عالية
يشهد تقدما ً مستمراً
في المبادرات والحلول
المصرفية االبتكارية
اإلقليمية والعاملية.
ال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن م �ج �ل��ة «ذي ب��ان �ك��ر»
التي تأسست في عام  1926تقوم بإجراء
اس�ت�ب�ي��ان ألف�ض��ل امل��ؤس �س��ات امل��ال�ي��ة في
ن �ح��و  120ب �ل��دًا ح ��ول ال �ع��ال��م ،وذل� ��ك م��ن

أجل تسليط الضوء على البنوك الرائدة
واملتميزة في املجتمع املصرفي العاملي.
ويعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة
مالية في الكويت ،ويتمتع بهيمنة فعلية
على قطاع البنوك التجارية .وحافظ بنك
الكويت الوطني على أعلى التصنيفات
االئتمانية على مستوى جميع البنوك
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ب��إج�م��اع وك ��االت التصنيف
االئ�ت �م��ان��ي امل �ع��روف��ة :م��ودي��ز ،وس�ت��ان��در
آند بور وفيتش .كما يتميز بنك الكويت
ال� ��وط � �ن� ��ي م � ��ن ح � �ي� ��ث ش� �ب� �ك� �ت ��ه امل �ح �ل �ي��ة
وال �ع��امل �ي��ة ،وال� �ت ��ي ت �م �ت��د ل�ت�ش �م��ل أف��رع��ا
وش��رك��ات تابعة وم�ك��ات��ب تمثيل ف��ي كل
م��ن ال �ص�ين ،وج�ن�ي��ف ،ول �ن��دن ،وب��اري��س،
ون�ي��وي��ورك ،وسنغافورة ،باإلضافة إلى
وج � ��وده اإلق �ل �ي �م��ي ف��ي ل �ب �ن��ان ،واألردن،
وم � � �ص� � ��ر ،وال� � �ب� � �ح � ��ري � ��ن ،وال � �س � �ع � ��ودي � ��ة،
والعراق ،وتركيا ،واالمارات.
وي�ت�م�ت��ع ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ب�م�ك��ان��ة
م �م �ي��زة ك��أح��د أف �ض��ل ال �ب �ن��وك اس �ت �ق��رارًا
ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال � �ش� ��رق األوس � � � ��ط وش� �م ��ال
أف ��ري� �ق� �ي ��ا ،ف� ��ي ظ� ��ل اح� �ت� �ف ��اظ ��ه امل �س �ت �م��ر
بأعلى التصنيفات االئتمانية وحفاظه
على موقعه ب�ين أك�ث��ر م��ن  50بنكًا أمانًا
في العالم وفقًا لقائمة غلوبال فاينانس
للمرة الرابعة عشرة على التوالي.

فوزي الدجاني يتسلم الجائزة خالل حفل أقيم في لندن أخيرا

ريادة

وصلت إلى  6تريليونات دوالر

إيمان الموسوي

مستويات تاريخية ألصول صناديق
االستثمارات في البورصات العالمية

انستغرام @dr.emsa
إيميل contact@emanalmousawi.com
مستشارة ريادة األعمال وابتكار نماذج العمل

أنت ..عالمة تجارية بامتياز
ال أق �ب��ل أن ت�ش�ي��ع ف��ي ال�ع�ق��ل ال�ج�م�ع��ي ف �ك��رة أن ري� ��ادة األع �م��ال
منحصرة ف��ي إط�لاق امل�ش��اري��ع الصغيرة فقط؛ ف��ري��ادة األعمال
أسلوب حياة .ومن منا لم يفكر يومًا في زي��ادة دخله أو تطوير
مساره العملي أو تغيير مهنته أو إنشاء مشروع خاص يحقق
ً
ب��ه ذات��ه وي��در عليه م��اال أو يحقق م��ن خ�لال��ه ه��دف��ًا شخصيًا أو
اجتماعيًا؟!
لكل شخص معارف ومهارات وخبرات وطموحات تجعله عالمة
ف��ارق��ة ومميزة ،م��ا يمكنه م��ن إي�ج��اد أفضل ن�م��وذج عمل يحقق
أهدافه ويتطور بوعيه اإلنساني ويرتقي بحياته نحو ما يريد.
ريادة األعمال مهارة حياتية مهمة جدًا ،على كل إنسان يرغب في
أن يعيش مواكبًا لتطورات العالم السريعة أن يتعلمها ،ويعلمها
ألطفاله؛ فاملتقاعد واملوظف والسياسي والدبلوماسي وصاحب
ال�ت�خ�ص��ص وال �ك��ات��ب وال �ف �ن��ان وال �ع��ال��م وامل�ب�ت�ك��ر وال �ت��اج��ر كلهم
يحتاجون إلى مهارة ريادة األعمال؛ ألنها ببساطة تساعدهم على
التعامل م��ع ال�ظ��روف املجهولة وال��رؤي��ة الضبابية للعالم السريع
التغير ،من خالل تزويدهم بأساليب التفكير ومهارات التصرف
ّ
والتكيف
وت�ح��دي��د ال �ف��رص واالس �ت �ف��ادة م��ن اإلم �ك��ان��ات امل�ت��اح��ة
ال�س��ري��ع م��ع امل�س�ت�ج��دات وال�ت�ع��ام��ل م��ع امل�ش�ك�لات بطريقة فعالة
والسيطرة على األفعال الشخصية وتحقيق األهداف والطموحات.
أليست هذه املهارات ضرورية في عاملنا اليوم حتى لربة األسرة؟

أنت وثقافة األدوات
يتطلب بناء العقلية الريادية ونموذج العمل الشخصي فهمًا واعيًا
ألدوات االبتكار وري��ادة األع�م��ال ،ومعرفة لكيفية اختيار مزيج
األدوات املناسب لكل م��وق��ف ،وم�م��ارس��ة ال�ت�ج��ارب واالخ�ت�ب��ارات
والتمكن من استخدامها في الوقت واملوقف املالئمني.
عملية ابتكار نموذج عمل شخصي تتطلب ربط نقاط معينة حتى
تظهر لنا ص��ورة منطقية للنموذج الشخصي ال��ذي يحقق قيمة
واستدامة ،ومن أهم تلك النقاط ما يلي:

معرفة حاجات العمالء وفهمها
نقصد بالعمالء أي طرف تتعامل معه بشكل مباشر وترغب في
تقديم قيمة له.
إن املمارسة األهم في تصميم نموذج العمل الشخصي هي معرفة
أولئك العمالء ومالحظة سلوكياتهم وفهم حاجاتهم غير ّ
امللباة
ومشكالتهم وكيف يتعاملون معها في الوقت الحاضر ،وإلى ماذا
يتطلعون.
تحتاج عملية فهم العمالء إلى أدوات؛ ألن عملية التحقق من حاجة
العمالء قد تكون مضللة؛ بسبب أن الناس غالبًا ما يقولون ما
يودون فعله وليس ما يفعلونه بالتحديد ،ينسب عن هنري فورد
قوله« :إذا سألت عمالئي عما يرغبون فيه ،فسيقولون نرغب في
ً
ً
حصان أس��رع» ،وم��ا صممه ف��ورد ك��ان ح�لا مبتكرًا متمثال في
سيارة تغني عن الجواد األسرع.

بناء العالمة الشخصية املميزة
ال تتطابق بصمتان على وجه األرض ،ويعني ذلك أن لكل شخص
توليفة خاصة تجعله مميزًا عن غيره .إن جوهر ابتكار نموذج
عمل شخصي مميز ه��و أن ت��رب��ط م��ا تجيد فعله بالقيمة التي
ستقدمها لعميلك لتصل إل��ى إي ��راد م �س �ت��دام ،وأف �ض��ل السبل
ل�ل��وص��ول إل��ى ال�ن�م��وذج املبتكر ه��و ال�ق��درة على توليد أك�ب��ر قدر
من األفكار والحلول ملشاكل العميل الحقيقية وتجربتها بشكل
سريع وغير مكلف.
إجراء العديد من التجارب الفعلية يعني فهم العديد من السياقات
التي يمكن أن تزيد من خبراتك ،وقد يعتبر البعض تجربة أشياء
مختلفة نوعًا من التشتت وعدم التركيز ،إال أنها من أفضل الطرق
ملعرفة العمل الذي يصلح لك ويحقق أهدافك.

صمم نموذجك األولي وعدله باستمرار
على كل شخص س��واء كان رائ��د عمل أو صاحب اختصاص أو
حرفة أو مهنة أو فكرة أو حتى لو كان موظفًا ،أن يكون لديه نموذج
عمل شخصي ،يجذب من يرغب في التعامل معهم ويقدم قيمة
تحقق النجاح ،ومن املهم بمكان أن تصمم نموذج عملك الشخصي
املبتكر ال��ذي يميزك أن��ت وح��دك وي�ك��ون عالمتك التجارية ،التي
توائم بني مهاراتك الشخصية ورأسمالك االجتماعي وم��واردك
كلها لتسد فجوة حقيقية وتحقق قيمة مضافة.

حسام علم الدين
نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» ان
االص ��ول ال �ت��ي ت�ح�ت�ف��ظ ب�ه��ا ص�ن��ادي��ق
االستثمارات املتداولة في البورصات
العاملية وص�ل��ت ال��ى مستوى قياسي
ب � �ل� ��غ  6ت� ��ري � �ل � �ي� ��ون� ��ات دوالر ،ح �ي��ث
ت � �ض� ��اع� ��ف ح� �ج� �م� �ه ��ا ف� � ��ي اق� � � ��ل م� � ��ن 4
س � �ن ��وات ،ف ��ي ط� �ف ��رة م �ك��اس��ب اس� ��واق
االس � �ه ��م االم� �ي ��رك� �ي ��ة ال �ط��وي �ل��ة االم � ��د.
وقالت الصحيفة ان النمو الهائل في
ق �ط��اع اص� ��ول ص �ن��ادي��ق ال � �ت� ��داول ف��ي
ال �ب��ورص��ات ال �ع��امل �ي��ة اج �ت��ذب ت��دق�ي�ق��ا
م �ت��زاي��دا م ��ن ق �ب��ل امل �ن �ظ �م�ين امل�ه�ت�م�ين
ب � �ت� ��أث � �ي� ��ر ص� � �ن � ��ادي � ��ق االس � �ت � �ث � �م � ��ارات
امل � �ت � ��داول � ��ة ف � ��ي ال � �ب � ��ورص � ��ات ف � ��ي ظ��ل
انتشارها في االسواق املالية العاملية.
وق��ال دي �ب��ورا ف��وه��ر ال�ش��ري��ك امل��ؤس��س
ل� � � � � � � �ـ ETFGIال � �ب� ��ري � �ط� ��ان � �ي� ��ة ل�ل�اب� �ح ��اث
واالس�ت�ش��ارات املالية :ان قيمة اص��ول
ص�ن��ادي��ق االس �ت �ث �م��ارات امل �ت��داول��ة في
ال� �ب ��ورص ��ات ال �ب��ال �غ��ة  6ت��ري �ل �ي��ون��ات
دوالر تعتبر تاريخية ،لكننا ال ن��زال
ف��ي م��رح �ل��ة م �ب �ك��رة ن�س�ب�ي��ا م��ن ت�ط��ور
ه ��ذا ال �ق �ط��اع ،الن م� �ع ��دالت ص �ن��ادي��ق
االس� �ت� �ث� �م ��ارات امل� �ت ��داول ��ة االوروب � �ي� ��ة
واالس�ي��وي��ة اك�ث��ر بكثير م��ن مثيالتها
في أميركا.
م��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال ان �ي �ج��و ف ��راي ��زر ك�ب�ي��ر

«فايننشال تايمز»:
تضاعفت في أقل
من  4سنوات
امل � �ح � �ل � �ل�ي��ن ف � � ��ي ش� � ��رك� � ��ة ب ��رن� �ش� �ت ��اي ��ن
ل � �ل� ��وس� ��اط� ��ة امل � ��ال � � �ي � ��ة ،ان ص � �ن� ��ادي ��ق
االس �ت �ث �م��ارات امل �ت��داول��ة خ �ف �ض��ت ب�لا
ش��ك م��ن تكلفة االس�ت�ث�م��ار ،لكن هناك
اس �ئ �ل��ة ل ��م ت �ت��م االج� ��اب� ��ة ع �ن �ه��ا ح��ول
تأثيرها على أداء االسواق املالية.
وأش� ��ارت «ف��اي �ن�ن�ش��ال ت��اي �م��ز» ال ��ى ان
ص �ن��ادي��ق ال � �ت� ��داول ف ��ي ال� �ب ��ورص ��ة ل��م
تكن تحتفظ بمكانة مهمة قبل االزمة
امل��ال �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ف��ي  ،2008ل �ك��ن فشل
معظم م��دي��ري االس�ت�ث�م��ار التقليديني
ف ��ي ت �ج �ن��ب ال �خ �س��ائ��ر امل� ��دم� ��رة خ�ل�ال
االزم � ��ة دف ��ع ال �ع��دي��د م��ن امل�س�ت�ث�م��ري��ن
الى البحث عن استراتيجيات وادوات
اس �ت �ث �م��اري��ة اق ��ل ت �ق �ل �ب��ا ت ��م ان �ش��اؤه��ا
ب� ��واس � �ط� ��ة ص � �ن� ��ادي� ��ق االس � �ت � �ث � �م� ��ارات
امل� � �ت � ��داول � ��ة ،وج� �م� �ع ��ت اك � �ث� ��ر م � ��ن 3.5
ت ��ري� �ل� �ي ��ون ��ات دوالر ن � �ق� ��دا خ� �ل��ال 10
س �ن��وات ،وق��د ت�ص��ل ال��ى  12ت��ري�ل�ي��ون
دوالر بنهاية عام .2023

وق� ��ال� ��ت ان ص� �ن ��ادي ��ق االس� �ت� �ث� �م ��ارات
امل� � �ت � ��داول � ��ة ف � ��ي ال� � �ب � ��ورص � ��ة س� ��اع� ��دت
شركات مثل بالك روك وفانغارد على
التطور لكي تصبح اكبر الالعبني في
قطاع ادارة االصول واكثرها نفوذا.
وذك � ��رت «ف��اي �ن �ن �ش��ال ت��اي �م��ز» ان «آي
ش � � ��ارز» وه � ��و ص � �ن� ��دوق اس �ت �ث �م ��ارات
ت��اب��ع ل� �ـ «ب�ل�اك روك» ج ��ذب م��ا ال ي�ق��ل
ع��ن  125مليار دوالر ن�ق��دا منذ بداية
 ،2019م �م��ا رف ��ع اص� ��ول ال �ش��رك��ة ال��ى
اكثر من تريليون دوالر حتى اكتوبر،
الف� � �ت � ��ة ال � � ��ى ان � � ��ه ب � �ع� ��د ع � � ��ام ق� �ي ��اس ��ي
ل�ص�ف�ق��ات االن ��دم ��اج واالس �ت �ح��واذ في
 ،2018م ��ن امل �ت��وق��ع ح� ��دوث م��زي��د م��ن
تلك الصفقات ،حيث تحاول الشركات
ال � �ص � �غ � �ي� ��رة اع � � � � ��ادة ت � �ك� ��وي� ��ن ن � �م� ��اذج
اع �م��ال �ه��ا مل �ق ��اوم ��ة ض� �غ ��وط امل �ن��اف �س��ة
ال� �ت ��ي ت �م��ارس �ه��ا «ب� �ل��اك روك» و«آي
شارز».
واك � � ��دت ان ص� �ن ��ادي ��ق االس� �ت� �ث� �م ��ارات
املتداولة في البورصة تمثل االن ثلث
التداوالت في سوق االسهم االميركية
وت� �ص� �ب ��ح ح �ص �ت �ه��ا اك� �ب ��ر ف� ��ي ف� �ت ��رات
ال�ت�ق�ل��ب ال�ش��دي��د ل�لاس�ه��م ،م�ش�ي��رة ال��ى
ان نمو عدد االسهم التي تملكها تلك
ال �ص �ن��ادي��ق ادى ال ��ى ت �ق �ل �ي��ص ت��واف��ر
اس �ه��م ل �ل �ت��داول مل �ش��ارك�ين اخ��ري��ن في
ال� �س ��وق ،وف �ق��ا ل �ـ «ب �ن��ك اوف ام �ي��رك��ا -
ميريل لينش».

«المركزي» البحريني
يوافق على المضي بإجراءات
استحواذ «بيتك -المتحد»
أع �ل��ن ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي (ب� �ي� �ت ��ك)
ع� ��ن ت �ل �ق �ي��ه م��واف �ق��ة
م � �ص� ��رف ال� �ب� �ح ��ري ��ن
امل� � � � � � � ��رك� � � � � � � ��زي ،ع � �ل� ��ى
امل�ض��ي ف��ي إج��راء ات
االس �ت �ح��واذ ع �ل��ى أس �ه��م رأس� �م ��ال ال �ب �ن��ك األه �ل��ي امل�ت�ح��د
(البحرين).
وق ��ال «ب�ي�ت��ك» ف��ي اف �ص��اح ل�ل�ب��ورص��ة ام ��س ،إن ال �ق��رارات
ُ
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ت�خ�ض��ع مل��واف �ق��ة ال�ج�م�ع�ي��ات ال �ع��ام��ة مل�س��اه�م��ي
البنكني ،موضحًا ب��أن��ه سيقوم ف��ي حينه ب��اإلف�ص��اح عن
أي تطورات جديدة أو مؤثرة بهذا الشأن.
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«كامكو» :بلغت  %16.7منذ بداية العام

مكاسب بورصة الكويت األكبر خليجياً
بلغت نسبتها  9.4ف��ي امل�ئ��ة ،حيث بلغت  2.2مليار سهم
ف��ي ن��وف�م�ب��ر  2019م�ق��اب��ل  2.46م�ل�ي��ار س�ه��م ت��م ت��داول�ه��ا
الشهر املاضي .وأظهرت بيانات التداول األسبوعية خالل
األسابيع الثالثة األولى من الشهر أن مستثمري التجزئة
ال�س�ع��ودي�ين املحليني ك��ان��وا ب��ائ�ع�ين ص��اف�ين ل�ه��ذا الشهر
بينما كان املستثمرون من املؤسسات األجنبية مشترين
صافني.

قال تقرير لشركة كامكو إن الكويت والسعودية وعُ مان قادت المؤشر
الخليجي األوسع نطاقا إلى المنطقة الخضراء في نوفمبر الماضي ،اذ ان
بعد ثالثة أشهر متتالية من التراجع شهد المؤشر األوسع نطاقاً لقياس
أداء أسواق األوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب
في نوفمبر الماضي بفضل االسواق الثالثة التي سجلت نمواً أحادي
الرقم .وقد قابل تلك المكاسب تراجع أداء المؤشرات اإلماراتية والقطرية.
أوض��ح تقرير «ك��ام�ك��و» ان ارت�ف��اع امل��ؤش��ر ال�ع��ام لبورصة
الكويت بنسبة  3.7في املئة في نوفمبر املاضي أدى إلى
دفع السوق الكويتية لتصدر املركز األول من حيث املكاسب
املسجلة منذ بداية ع��ام  2019حتى تاريخه ،والتي بلغت
نسبتها  16.7في املئة ،تليها البحرين بنسبة  14.2في املئة.
من جهة أخرى ،جاء التراجع الشهري الذي سجلته كل من
اإلم��ارات وقطر بصفة رئيسية على خلفية إع��ادة التوازن
ملؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة ،والذي أدى إلى
تدفق األموال السلبية إلى الخارج خالل األسبوع املاضي.
وذكر انه على صعيد األداء القطاعي فقد جاء قطاع املواد
األساسية في الصدارة بنمو بلغت نسبته  2في املئة لهذا
ال�ش�ه��ر .تبعه «ال�ب�ن��وك» و«ال�ط��اق��ة» بتسجيلهما مكاسب
شهرية بنسبة  1.7ف��ي امل�ئ��ة تقريبًا .وق ��ادت امل�ك��اس��ب في
قطاع املواد األساسية أسهم األسمنت اإلقليمية باإلضافة
إلى نمو سعر سهم سابك بنسبة  3.8في املئة خالل الشهر،
ف��ي ح�ين سجل سهم ش��رك��ة التعدين العربية السعودية،
ثاني أكبر األسهم املندرجة ضمن القطاع ،نموًا بنسبة 1.3
في املئة.
وب نّ�ّي� أن��ه ضمن ق�ط��اع ال�ب�ن��وك احتلت ال�ب�ن��وك السعودية
وال �ك��وي �ت �ي��ة م��وق��ع ال � �ص� ��دارة خ �ل�ال ال �ش �ه��ر ،بتسجيلها
م �ك��اس��ب ،ت ��راوح ��ت م��ا ب�ي�ن ث�ن��ائ�ي��ة وأح ��ادي ��ة ال��رق ��م .وف��ي
الوقت ذات��ه ،كان سهما الشركة الوطنية السعودية للنقل
ال�ب�ح��ري وش��رك��ة قطر لنقل ال�غ��از امل �ح��دودة (ن��اق�لات) من
أكبر الرابحني على مستوى قطاع الطاقة .أما على صعيد
ّ
األس �ه��م امل �ت��راج �ع��ة ،ف�ق��د ُم �ن��ي ك��ل م��ن ال�ق�ط��اع�ين ال�ع�ق��اري
وامل ��ال ��ي ب�خ�س��ائ��ر ش �ه��ري��ة؛ ب�ل�غ��ت ن�س�ب�ت�ه��ا  2.5ف��ي امل�ئ��ة.
وواصلت أنشطة التداول في األسواق الخليجية تراجعها
للشهر ال�ث��ال��ث ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،وب�ل�غ��ت أدن ��ى مستوياتها
املسجلة في تسعة أشهر ،حيث وصلت قيمة التداوالت في
نوفمبر  2019إلى  20.3مليار دوالر أميركي ،في وقت يعزى
ف��ي امل�ق��ام األول إل��ى انخفاض قيمة ال �ت��داوالت السعودية
بنسبة  10في املئة.
وب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى ال �س��وق ال�س�ع��ودي��ة ،ق��ال ال�ت�ق��ري��ر إن��ه بعد
تسجيل مؤشر ال�ب��ورص��ة الكويتية مكاسب هامشية في
ّ
أكتوبر  2019عاد ّ
لتصدر قائمة أفضل األسواق أداء
مجددًا
على مستوى البورصات الخليجية في نوفمبر  .2019كما
كانت بورصة الكويت من أفضل األسواق أداء على مستوى
ً
ّ
العالم خالل الشهر ،حيث حلت ثانية بعد أسواق األوراق
املالية األميركية في ما يتعلق باملكاسب الشهرية املسجلة.
وجاءت املكاسب خالل الشهر بصفة حصرية ،على خلفية
أسهم الشركات ذات القيمة السوقية املرتفعة ،كما يتضح
م��ن التباين ب�ين أداء مؤشر ال�س��وق األول وم��ؤش��ر السوق
الرئيس.
واض��اف ان م��ؤش��ر ال�س��وق األول ارت�ف��ع بنسبة  5ف��ي املئة
خالل الشهر ،ما دفع بمكاسبه منذ بداية عام  2019حتى
تاريخه لالرتفاع إلى  23.8في املئة ،ويعد بذلك ضمن أعلى
املعدالت على مستوى العالم .من جهة أخ��رى ،استقر أداء
مؤشر السوق الرئيسي دون تغير يذكر ،حيث سجل نموًا
هامشيًا بنسبة  0.2في املئة ،ليصل بذلك معدل نمو املؤشر
منذ بداية العام حتى تاريخه إلى  0.6في املئة .وانعكس
ذلك على أداء املؤشر العام الذي سجل نموًا بنسبة  3.7في
املئة بنهاية نوفمبر  2019لتصل بذلك مكاسب املؤشر منذ
بداية العام حتى تاريخه إلى  16.7في املئة ،وهي األعلى
خليجيًا ومتفوقًا على أداء س��وق البحرين ال��ذي ج��اء في
صدارة أفضل األسواق الخليجية أداء خالل الشهر املاضي.
واف ��اد ان امل�ك��اس��ب ال�ش�ه��ري��ة ج ��اءت ف��ي امل �ق��ام األول على
خلفية تفوق أداء القطاعات الكبرى مثل البنوك والعقارات
واالتصاالت .وجاء مؤشر قطاع البنوك في الصدارة بنمو
بلغت نسبته  5.1في املئة بدعم من االرتفاعات الجيدة التي
شهدتها  9من أصل  10بنوك كويتية خالل الشهر .وسجل
سهم بنك ورب��ة أكبر مكاسب شهرية بنمو بلغ نسبة 8.2
في املئة ،تبعه سهم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل
الكويتي بنمو بلغت نسبته  7.4ف��ي املئة و  6.6ف��ي املئة،
ع�ل��ى ال�ت��وال��ي ،ف��ي ح�ين ك��ان س�ه��م ال�ب�ن��ك األه�ل��ي الكويتي
املتراجع الوحيد بفقده نسبة  7.6في املئة من قيمته خالل
الشهر.
ول �ف��ت إل ��ى ان ت��راج��ع س�ه��م ال�ب�ن��ك األه �ل��ي ال�ك��وي�ت��ي ج��اء
على خلفية تسجيل البنك لصافي خسائر بلغت قيمتها
 7.1ماليني دينار كويتي خالل الربع الثالث من عام 2019

اإلمارات

مؤشرات الكويت والسعودية
وعمان «خضراء»..وتراجع في
قطر واإلمارات
«تداول» تصدر قائمة األسواق
أداء في نوفمبر
األفضل
ً

متداوالن في السوق السعودي «تداول»

 % 14.2مكاسب بورصة البحرين
ّ ..
حلت الثانية خليجيا ً بعد
الكويت منذ بداية العام

أداء إيجابي لألسواق العالمية
أشار تقرير «كامكو» الى إن أداء أس��واق البورصات العاملية كان إيجابيًا ،إلى حد كبير
خ�لال نوفمبر  2019في اعقاب االتجاهات التي شوهدت خ�لال الشهر السابق .حيث
ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العاملي بأكثر من  3في املئة خالل الشهر ،مدعومًا باألداء
اإليجابي لكل أس��واق األسهم الرئيسة تقريبًا .أما بالنسبة الى أس��واق السلع ،فارتفعت
أس�ع��ار النفط خ�لال الشهر بأكثر م��ن  6ف��ي امل�ئ��ة ،على خلفية امل�ح��ادث��ات التجارية بني
الواليات املتحدة والصني.

تراجع مؤشري اإلمارات
وقطر جاء على خلفية
إعادة التوازن لمؤشر
«مورغان ستانلي»
نظرًا الرتفاع املخصصات إلى  32.0مليون دينار كويتي،
أي أكثر م��ن ضعف قيمة املخصصات ف��ي ال��رب��ع السابق.
كما أعلن البنك عن بيع حصته بالكامل البالغة  8.05في
املئة ف��ي الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار (كفيك).
في ذات الوقت ،جاءت مكاسب قطاع العقارات على خلفية
األداء ال�ق��وي ألسهم بعض الشركات الكبرى بما ف��ي ذلك
مباني (  9.5في املئة) وشركة الصالحية العقارية (  4.4في
املئة) والشركة التجارية العقارية (  2.5في املئة) .وبالنسبة
لقطاع االت�ص��االت ،ج��اءت املكاسب على خلفية نمو سعر
سهمي اوري ��دو وزي��ن بنسبة  4.3ف��ي امل�ئ��ة و 3.9ف��ي املئة،
على التوالي ،في حني تراجع سعر سهم فيفا بنسبة 2.7
في املئة.
واف ��اد ان أن�ش�ط��ة ال �ت��داول ش�ه��دت ارت�ف��اع��ًا هامشيًا خ�لال
الشهر في ظل تزايد كمية وقيمة األسهم املتداولة .حيث
ارتفعت قيمة التداوالت الشهرية بنسبة  2في املئة وبلغت
 514.1مليون دينار كويتي في نوفمبر  2019مقابل 503.8

ماليني دينار كويتي في الشهر السابق .كما ارتفعت كمية
األس�ه��م امل�ت��داول��ة بالوتيرة نفسها تقريبًا وسجلت نموًا
بنسبة  1.9ف��ي املئة ب�ت��داول  3.0مليارات سهم مقابل 2.9
مليار سهم جرى تداولها في أكتوبر .2019

«تداول»
وفيما يخص السوق السعودية قالت «كامكو» :إن «تداول»
ج��اءت في املرتبة الثالثة كأفضل األس��واق الخليجية أداء
خالل شهر نوفمبر  2019بنمو شهري بلغت نسبته  1.5في
املئة .وشهد املؤشر موجة من األرب��اح املتتالية على مدى
خ�م��س ج�ل�س��ات ت ��داول خ�ل�ال األس �ب��وع ال�ث��ال��ث م��ن الشهر
بما دف��ع امل��ؤش��ر الخ�ت��راق حاجز  8آالف نقطة ليصل إلى
 8062.6نقطة ،إال انه تخلى عن ذلك املستوى بعد معاودة
التوازن ملؤشر مورجان ستانلي لألسواق الناشئة ،حيث
أنهى مؤشر تداول الشهر عند مستوى  7.859.06نقطة .كما
ساهمت املكاسب املحققة خ�لال الشهر ف��ي تحويل األداء

منذ بداية العام حتى تاريخه إلى الجهة االيجابية وإن كان
بنسبة هامشية بلغت  0.4في املئة .وك��ان األداء القطاعي
مختلطًا خ�لال الشهر ،حيث ارتفع مؤشر تجزئة األغذية
بنسبة  8.0ف��ي امل�ئ��ة ،تبعه ك��ل م��ن م��ؤش��ري ق�ط��اع البنوك
والسلع الرأسمالية بنمو بلغت نسبته  4.0في املئة و3.7
في املئة ،على التوالي .في املقابل ،احتل قطاع التطبيقات
وخ��دم��ة التقنية ص��دارة القطاعات املتراجعة لهذا الشهر
بخسائر شهرية بلغت نسبتها  12.6ف��ي امل�ئ��ة .كما مني
قطاع االستثمار والتمويل وقطاع إدارة وتطوير العقارات
بخسائر بلغت  4.8في املئة و 3.4في املئة ،على التوالي.
وتراجعت أنشطة التداول للشهر الثالث على التوالي في
نوفمبر  ،2019حيث تراجع إجمالي قيمة األسهم املتداولة
إل��ى أدن��ى مستوياته املسجلة في تسعة أشهر وبلغ 55.3
م�ل�ي��ار ري ��ال س �ع��ودي ،ب��ان�خ�ف��اض بلغت نسبته  10.3في
املئة مقابل  61.7مليار ري��ال سعودي في الشهر السابق.
كما تراجعت كمية األسهم املتداولة وأن ك��ان بوتيرة أقل

أداء أسواق األسهم الخليجية خالل شهر نوفمبر 2019
أسواق األسهم الخليجية
الكويت  -مؤشر السوق األول

إغالق األداء الشهري األداء منذ بداية
العام ()%
()%
المؤشر
6,519.4

5.0%

23.8%

الكويت  -مؤشر السوق الرئيسي 4,767.0

0.2%

0.6%

الكويت  -مؤشر السوق العام

5,928.3

3.7%

16.7%

القيمة
السوقية
(مليار دوالر)

قيمة التداوالت
الشهرية
(مليون دوالر)

113.5

1,701.6

مضاعف
مضاعف
العائد الجاري
السعر للقيمة
السعر
()%
الدفترية ()x
للربحية ()x
16.1

1.4

3.6%

السعودية

7,859.1

1.5%

0.4%

483.4

14,752.0

16.4

1.8

4.1%

أبوظبي

5,030.8

()1.5%

2.4%

141.4

935.6

12.8

1.4

5.0%

دبي

2,678.7

()2.5%

5.9%

95.6

1,324.6

6.6

0.9

4.4%

قطر

10,147.9

()0.4%

()1.5%

154.4

1,438.9

13.7

1.4

4.2%

البحرين

1,527.0

0.2%

14.2%

23.1

67.4

10.4

0.9

4.6%

مسقط

4,064.1

1.6%

()6.0%

17.4

84.2

8.3

0.7

7.1%

1,028.7

20,304.3

13.5

1.5

4.2%

إجمالي األسواق الخليجية

المصدر  :بحوث كامكو

«هيئة األسواق» ّ
دشنت برنامجها لتأهيل حديثي التخرج
دش �ن��ت ه�ي�ئ��ة أس� ��واق امل� ��ال ،أم ��س ،برنامجها
التدريبي السادس لتدريب وتأهيل الكويتيني
حديثي التخرج من الكوادر الوطنية املتميزة،
ً
وذل ��ك اس�ت�ك�م��اال ل��دوره��ا ف��ي تنمية املجتمع
واالس �ت �ث �م��ار ف��ي ال�ع�ن�ص��ر ال �ب �ش��ري ال��وط�ن��ي،
وت�ه�ي�ئ�ت��ه ل�ل�ان �خ��راط ف��ي س ��وق ال �ع �م��ل ،حيث
يهدف البرنامج التدريبي إلى إتاحة الفرصة
ل �ل �ك��وادر ال �ش��اب��ة ل�ت�ط��وي��ر م �ه��ارات �ه��م وتنمية
م� �ع ��ارف� �ه ��م وب � �ن� ��اء ق� ��درات � �ه� ��م واالط� � �ل� ��اع ع�ل��ى
ال�خ�ب��رات املحلية وال��دول�ي��ة ف��ي م�ج��ال أس��واق
امل��ال ،وفق أسس علمية ومهنية ،وبما يترتب
ع�ل�ي��ه م��ن زي� ��ادة ال �ف��رص ال��وظ�ي�ف�ي��ة امل�ت�ن��وع��ة
أمامهم.
وأل� � �ق � ��ى رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س امل � �ف� ��وض�ي��ن امل� ��دي� ��ر
التنفيذي د .أح�م��د ع�ب��دال��رح�م��ن امل�ل�ح��م كلمة
ترحيبية خ�لال اللقاء التعريفي ال��ذي نظمته
ال �ه �ي �ئ��ة ل �ل �م �ت��درب�ين ،أش � ��اد ف �ي �ه��ا ب �ك �ف��اء ت �ه��م،
م��ؤك �دًا أن �ه��م نخبة م�ت�م�ي��زة ،وأن ال�ه�ي�ئ��ة تثق
ف��ي حرصهم على االس �ت �ف��ادة م��ن امل��زاي��ا التي
يتيحها البرنامج لهم والتي يمكن اعتبارها
ال �ل �ب �ن��ة األول� � ��ى ل�ت�م�ك�ي�ن�ه��م ف ��ي س� ��وق ال�ع�م��ل

د .أحمد الملحم مع المتدربين الجدد

وتهيئة قيادات شابة طموحة ومتميزة ،قادرة
على النهوض باالقتصاد الوطني.
الجديرذكره أن البرنامج يستمر حتى نهاية
أبريل  ،2020ويستقطب املتميزين من حديثي

ال� �ت� �خ ��رج ب �ت �خ �ص �ص��ات «ال� �ع� �ل ��وم اإلداري� � � � ��ة -
ال �ح �ق ��وق  -ال �ه �ن��دس��ة ال �ص �ن��اع �ي��ة – ه�ن��دس��ة
الكومبيوتر – ع�ل��وم الكومبيوتر» ،ويخضع
امل� �ت ��درب ��ون ل �ب��رن��ام��ج ت ��دري �ب ��ي م �ك �ث��ف داخ ��ل

الكويت وخ��ارج�ه��ا ،وتتطلع الهيئة عبر هذه
امل �ب��ادرة إل��ى دع��م س��وق ال�ع�م��ل ع�ل��ى الصعيد
املحلي بما يعود بالفائدة على دولتنا الكويت،
وبما يعزز مسؤولية الهيئة االجتماعية.

اما في ما يخص اإلمارات قالت «كامكو» انه بعد أن أنهى
س ��وق أب ��و ظ �ب��ي ل� �ل��أوراق امل��ال �ي��ة ت� � ��داوالت ش �ه��ر أك�ت��وب��ر
كأفضل األس��واق أداء على مستوى دول مجلس التعاون
الخليجي عاد مرة أخرى لإلغالق على تراجع في نوفمبر
 2019بانخفاض نسبته  1.5في املئة .حيث أنهى املؤشر
ت��داوالت الشهر مغلقًا عند مستوى  5.030.76نقطة وكان
األداء القطاعي سلبيًا بصفة ع��ام��ة وم��ال معامل انتشار
السوق نحو األسهم الخاسرة .في حني ك��ان قطاع السلع
االستهالكية األفضل أداء ،حيث ارتفع بنسبة  7.6في املئة
ع�ل��ى أس ��اس ش�ه��ري ف��ي نوفمبر امل��اض��ي ب��دع��م م��ن األداء
ال�ق��وي لسهم ال�ش��رك��ة العاملية القابضة ال��ذي سجل نموًا
بنسبة  13في املئة تقريبًا على أساس شهري.
واضاف ان أسهم قطاع الخدمات جاءت في املرتبة الثانية،
بنمو بلغت نسبته  6.6ف��ي املئة ف��ي ظ��ل نمو سهم شركة
أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة  14.7في املئة على أساس
شهري .أما على صعيد القطاعات املتراجعة ،فقد جاء في
صدارتها مؤشر قطاع الصناعة بفقده نسبة  8.8في املئة
م��ن قيمته على أس��اس شهري ف��ي نوفمبر  2019بعد أن
سجلت خمسة أسهم ضمن القطاع تراجعات ثنائية الرقم،
تبعه مؤشر قطاع العقار بخسائر شهرية بلغت نسبتها
 7.7في املئة نظرًا لتراجع أداء القطاع على مستوى دولة
اإلمارات ككل في نوفمبر املاضي.
وذك� ��ر ان م��ؤش��ر س ��وق دب ��ي امل��ال��ي ان �ه��ى ت � ��داوالت شهر
نوفمبر امل��اض��ي ف��ي املنطقة ال�ح�م��راء للشهر الثاني على
التوالي وك��ان أس��وأ املؤشرات الخليجية أداء لهذا الشهر.
حيث تراجع مؤشر السوق بنسبة  2.5في املئة على أساس
شهري مغلقًا عند مستوى  2678.7نقطة .وكانت االتجاهات
القطاعية سلبية ع�ل��ى األغ �ل��ب باستثناء م��ؤش��ري قطاع
الصناعة وق�ط��اع الخدمات اللذين ارتفعا بنسبة  4.4في
امل�ئ��ة و  0.8ف��ي امل �ئ��ة ،ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،ع�ل��ى أس ��اس ش�ه��ري.
وي�ع��زى تفوق أداء قطاع الصناعة للدعم الحصري ال��ذي
تلقاه م��ن قبل سهم شركة األسمنت الوطنية ال��ذي ارتفع
بنسبة  4.4في املئة على أساس شهري ،في حني ساهم في
تعزيز أداء قطاع الخدمات نمو سعر سهم شركة الوطنية
للتبريد املركزي بنسبة  2.2في املئة .وكان قطاع العقار هو
األس��وأ أداء بخسائر شهرية بلغت نسبتها  5.2ف��ي املئة
على خلفية تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة  33.5في املئة.

سوق الدوحة
ام� ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى ق �ط��ر ف �ق ��ال ت �ق��ري��ر«ك��ام �ك��و» إن أداء
ب��ورص�ت�ه��ا ت��راج��ع ه��ام�ش�ي��ًا ف��ي ن��وف�م�ب��ر امل��اض��ي بنحو
 0.4ف��ي امل �ئ��ة ب�ع��د تسجيل خ�س��ائ��ر بنسبة  1.7ف��ي املئة
ف��ي أك�ت��وب��ر امل��اض��ي ،حيث أن�ه��ى م��ؤش��ر ب��ورص��ة قطر 20
ت��داوالت الشهر عند مستوى  10.147.88نقطة ،وبقي في
املنطقة السلبية بتراجعه بنسبة  1.5في املئة منذ بداية
العام وحتى تاريخه .كما شهد مؤشر بورصة قطر لجميع
األسهم ،وال��ذي يغطي نطاقًا أوس��ع من السوق اتجاهات
هبوطية مماثلة ،حيث تراجع املؤشر بنسبة  0.24في املئة
على أساس شهري في نوفمبر  .2019ومال معامل انتشار
ال�س��وق ت�ج��اه األس�ه��م ال��راب�ح��ة ،حيث ارت�ف�ع��ت اس�ع��ار 25
سهمًا بينما أنهى  18سهمًا تداوالت الشهر على تراجع.
وأوضح ان املؤشر العام لبورصة البحرين انهى تداوالت
شهر نوفمبر املاضي من دون تغير يذكر ،إال انه نجح في
االحتفاظ بمكانته كأحد أفضل املؤشرات الخليجية أداء
على مستوى املنطقة منذ بداية ع��ام  2019حتى تاريخه
( 14 +في املئة) ،حيث ارتفع املؤشر بنسبة  0.2في املئة في
نوفمبر املاضي وأنهى تداوالت الشهر مغلقًا عند مستوى
ً
 1526.95نقطة .وكان األداء القطاعي مختلطا خالل الشهر
ما بني قطاعات رابحة وأخرى خاسرة .وتميز أداء مؤشر
قطاع التأمني ،وك��ان األفضل أداء بمكاسب شهرية بلغت
نسبتها  2.7في املئة.

ُعمان

أما في ما يخص ُعمان فأشار التقرير إلى ان مؤشر سوق
ً
مسقط ل�لأوراق املالية ارتفع مسجال نموًا اح��ادي الرقم
في نوفمبر املاضي بعد التراجع الهامشي ال��ذي شهده
ب�ن�ه��اي��ة ت� ��داوالت ال�ش�ه��ر ال �س��اب��ق .وت�م�ك��ن م��ؤش��ر س��وق
مسقط  30من تخطي حاجز  4آالف نقطة مجددًا ،حيث
أنهى تداوالت الشهر مغلقًا عند مستوى  4.064.1نقطة،
ليحتل بذلك امل��رك��ز الثاني على صعيد أفضل األس��واق
الخليجية أداء خ�لال شهر نوفمبر املاضي بنمو بلغت
نسبته  1.6في املئة.

الهند تستثمر
 1.39تريليون دوالر
في البنية التحتية
قالت وزيرة املالية الهندية نيرماال سيتارامان،
إن ب�ل�اده ��ا س�ت�ك�ش��ف ع ��ن س�ل�س�ل��ة م �ش��روع��ات
ل�ل�ب�ن�ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ه� ��ذا ال �ش �ه��ر ف ��ي إط � ��ار خ�ط��ة
الستثمار مئة تريليون روب�ي��ة ( 1.39تريليون
دوالر) في القطاع خالل السنوات الخمس املقبلة
في مسعى لتعزيز االقتصاد.
ج ��اءت ت�ص��ري�ح��ات س �ي �ت��ارام��ان ،أول م��ن أم��س
(ال �س �ب ��ت) ،ال �ت��ي ن�ق�ل�ت�ه��ا ص �ح��ف م �ح �ل �ي��ة ،بعد
بيانات ص��درت ي��وم الجمعة وأظهرت أن النمو
االق �ت �ص ��ادي ف ��ي ال �ه �ن��د ت �ب��اط��أ إل ��ى  4.5ب��امل�ئ��ة
ف ��ي رب� ��ع ال �س �ن��ة ب�ي�ن ي��ول �ي��و وس �ب �ت �م �ب��ر ،وه��ي
أبطأ وتيرة منذ  ،2013ما يزيد الضغوط على
حكومة رئيس ال��وزراء ناريندرا مودي لتسريع
اإلصالحات.
ون �ق �ل��ت ال �ص �ح��ف ع ��ن س �ي �ت ��ارام ��ان ق��ول �ه��ا ف��ي
ق�م��ة أع �م��ال ف��ي م��وم �ب��اي «ت�ن�ظ��ر م�ج�م��وع��ة من
امل�س��ؤول�ين ف��ي سلسلة امل�ش��روع��ات ال�ت��ي يمكن
إع ��داده ��ا ب �ح�ي��ث ي �م�ك��ن ت��وج �ي��ه ال �ت �م��وي��ل ف��ور
تجهيزه إلى املراحل األولى لهذه املشروعات».
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«بيتك» :أداء القطاع إيجابي في الربع الثالث ..يواكب المسار التصاعدي لخام برنت

 %7زيادة تداوالت األسهم العقارية
قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) ان عدد
الشركات املدرجة في القطاع العقاري بلغ نحو
 40شركة مسجلة في بورصة الكويت بنهاية
الربع الثالث وما زال ثاني القطاعات من حيث
عدد الشركات بعد قطاع الخدمات املالية وفق
بيانات شركة بورصة الكويت ،ويمثل عددها
 %23من عدد الشركات املدرجة الذي يبلغ 175
شركة بنهاية الربع الثالث .وما زال في املرتبة
الثالثة بني القطاعات بحصة  %16.2من كمية
األس �ه��م امل �ت��داول��ة وامل��رت �ب��ة ال�خ��ام�س��ة بحصة
 %3.9من قيمة األسهم امل�ت��داول��ة ،والثالثة من
حيث عدد الصفقات املتداولة بحصة  ،%12في
الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار أسهم  18شركة
عقارية خالل الربع الثالث .2019
واض ��اف ان القيمة السوقية ل�ش��رك��ات القطاع
العقاري في السوق الرئيسي تراجعت بنهاية
الربع الثالث إلى أقل من  1.2مليار دينار بنسبة
انخفاض  %6عن الربع الثاني ،وبذات النسبة
أي �ض��ًا ع �ل��ى أس� ��اس س� �ن ��وي ،ف ��ي ال ��وق ��ت ال ��ذي
تراجعت القيمة السوقية للشركات املدرجة في
بورصة الكويت إلى  32.3مليار في الربع الثالث
بنسبة  %3على أساس ربع سنوي ،لكنها تعد
أعلى بنسبة  %12على أساس سنوي.
وب�ي�ن ان القيمة ال��رأس�م��ال�ي��ة ل�ش��رك��ات القطاع
ال� �ع� �ق ��اري ح��اف �ظ��ت ب �ن �ه��اي��ة ال ��رب� �ع�ي�ن ال �ث��ال��ث
وال�ث��ان��ي على حصة تبلغ  %3.6م��ن الشركات
املدرجة في البورصة .في الوقت الذي تراجعت
فيه قيمة ت ��داوالت أسهم القطاع ال�ع�ق��اري في
ال �س��وق ال��رئ�ي�س��ي ل�ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت إل��ى 59.9
مليون دينار منخفضة  %12عن الربع الثاني
بينما ارتفعت  %9على أس��اس سنوي ،إال أنه
زادت كمية األس�ه��م امل�ت��داول��ة إل��ى أكثر م��ن 1.6
مليار سهم بزيادة  %7عن الربع الثاني وتصل
إلى  %17على أساس سنوي ،مصحوبة بزيادة
ع��دد الصفقات امل�ت��داول��ة ف��ي ال�ق�ط��اع العقاري
إل��ى نحو  45أل��ف صفقة بنسبة  %5عن الربع
ال �ث��ان��ي ،وزي � ��ادة ك �ب �ي��رة ت �ص��ل إل ��ى  %37على
أساس سنوي.
وذك � � ��ر ان ن � �ش� ��اط م � ��ؤش � ��رات ال � � �ت� � ��داول خ�ل�ال

قيمة تداوالت القطاعات العقارية (مليون دينار كويتي)
 %6تراجع القيمة السوقية
للشركات العقارية المدرجة
في «الرئيسي»
 %6.8نمو االئتمان الموجه
لقطاعي العقار
واإلنشاء بنهاية الربع الثالث
 %23من إجمالي الشركات
المدرجة في البورصة..
عقارية

ال��رب��ع ال �ث��ال��ث م��ن  2019ف��ي ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت
م�س�ت�م��ر ،ح �ي��ث م��ا زال� ��ت ق�ي�م��ة ال � �ت� ��داوالت في
بورصة الكويت في الربع الثالث عند مستوى
استثنائي متجاوزة  2.2مليار دينار أي بزيادة
 %12على أساس ربع سنوي وتصل إلى %47
على أساس سنوي ،مدفوعة بزيادة على كمية
األسهم املتداولة إلى حوالي  10.4مليارات سهم
بنسبة  %22عن الربع الثاني وتصل إلى %53
على أس��اس سنوي ،مع ارتفاع عدد الصفقات
إل��ى  428أل��ف صفقة بنسبة  %18على أس��اس
ربع سنوي وزيادة كبيرة تصل إلى  %54على
أس��اس س�ن��وي ،م��دف��وع��ة ب��اس�ت�م��رار التدفقات
النقدية األجنبية الواردة إلى البورصة وأدائها

10

تخصصات جامعية
تضمن وظيفة في المستقبل
اختيار االلتحاق بكلية ما دون غيرها ليس باألمر السهل ،إذ تتحدد على أساس هذا
القرار في كثير من األحيان وظيفة المستقبل ،ومع التطور السريع الذي يشهده
العالم أصبح من الذكاء اختيار تخصص جامعي مطلوب في المستقبل ،واالبتعاد
قدر اإلمكان عن التخصصات التي ستندثر قريباً .ويمكن تحديد التخصصات الجامعية
التي ستكون مطلوبة في المستقبل من خالل تحديد الصناعات التي ستواصل
النمو خالل العقد المقبل ،بما في ذلك الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا ،مثل
تصميم أنظمة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والتصوير والبناء.

 - 1المحاسبة

 - 6الهندسة المعمارية

شهد مجال املحاسبة نموًا بنسبة  %13العام املاضي،
وم��ن املتوقع أن يواصل النمو ،ووفقًا ملكتب إحصاءات
العمل األميركي فمن املتوقع أن ينمو توظيف املحاسبني
ومدققي الحسابات من عام  2018وحتى  2028بنسبة
 ،%6وبشكل عام سوف يحتاج املزيد من األشخاص إلى
الخدمات املالية ،سواء شهد االقتصاد تغييرات لألفضل
أو لألسوأ( .أرقام ،بيزنس إنسايدر ،إنفيستوبيديا)

وف�ق��ًا ملكتب إح �ص��اءات ال�ع�م��ل م��ن امل�ت��وق��ع أن تنمو
ص�ن��اع��ة ال�ه �ن��دس��ة امل �ع �م��اري��ة ،ب�م��ا ف��ي ذل ��ك تصميم
املباني وال�خ��دم��ات العامة للمباني وامل�س��اك��ن ،بنسبة
 %4بحلول  ،2028وق��د شهدت الصناعة زي��ادة في
املبيعات بنسبة  %14العام املاضي.

م��ن املتوقع أن تنمو س��وق اإلع�لان��ات العاملية بشكل
ك�ب�ي��ر خ�ل�ال ال�ع�ق��د امل�ق�ب��ل ل�ت�ص��ل إل ��ى  1.037مليار
دوالر بحلول ع��ام  ،2028وم��ع نمو مجال اإلع�لان��ات
سوف تكون هناك حاجة إلى توافر املزيد من املواهب
املتخصصة في مجال اإلعالنات لتلبية الطلب املتزايد.

 - 3الهندسة المدنية
ن�م��ت ص�ن��اع��ة ال�ه�ن��دس��ة امل��دن �ي��ة ب�ن�س�ب��ة  %13ال�ع��ام
امل��اض��ي ،وب�ع��د ه��ذا ال�ن�م��و اإلي�ج��اب��ي ف��ي  2018فمن
املتوقع أن تواصل هذه الصناعة النمو بمعدل متوسط.

 - 4علوم الحاسب والمعلومات

ُ
تعد علوم الحاسب واملعلومات م��ن أس��رع الصناعات
نموًا ،فوفقًا ملكتب إحصاءات العمل األميركي من املتوقع
أن ي��وف��ر م�ج��ال تصميم أنظمة الكمبيوتر وال�خ��دم��ات
املرتبطة ب��ه أك�ث��ر م��ن  520أل��ف وظيفة بحلول ،2028
بمعدل نمو سنوي بنسبة  ،%2.2وم��ع نمو الصناعة
سوف تكون هناك حاجة إلى عدة تخصصات.

 - 5البناء

ّ
تشهد العديد من الوظائف املتعلقة بالبناء نموًا ،بما
في ذلك إدارة اإلنشاءات ،فوفقًا ملوقع «إنفيستوبيديا»
شهدت مجاالت مقاوالت البناء والتشييد وإعادة البناء
والتجديد نموًا بنسبة  %14العام املاضي ،وقد تتطلب
العديد من الوظائف العليا في هذه املجاالت الحصول
على شهادة جامعية في إدارة اإلنشاءات.

الربع الثالث 2017

259

179

74

14

62

587

الربع الرابع 2017

306

142

122

0

11

582

الربع األول 2018

314

378

112

6

21

832

الربع الثاني

322

358

128

3

45

857

الربع الثالث

307

434

140

0

25

906

الربع الرابع 2018

407

506

205

26

23

1,167

الربع األول 2019

403

253

175

6

27

865

الربع الثاني

385

353

156

72

44

1,010

الربع الثالث 2019

382

313

197

57

21

969
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قطاعات تنمو
وأخرى ستندثر

 - 2اإلعالنات

السكن
الخاص

االستثماري

التجاري

الشريط
الساحلي

الحرفي
والصناعي
والمخازن

إجمالي
التداوالت

 - 7الترجمة الفورية
تنمو صناعة الترجمة الفورية والترجمة بشكل كبير،
ومن املتوقع أن تشهد الصناعة نموًا بنسبة  ،%19كما
من املتوقع أن توفر الترجمة الفورية  14.60ألف فرصة
عمل بحلول  ،2028وتتطلب معظم الوظائف في هذا
املجال الحصول على درجة البكالوريوس.

 - 8الخدمات القانونية
الخدمات القانونية من املجاالت املربحة التي تنمو ،ومن
املتوقع أن تواصل النمو خالل السنوات املقبلة ،كما من
امل�ت��وق��ع أن ي��وف��ر ه��ذا امل �ج��ال أك �ث��ر م��ن  50أل��ف فرصة
عمل بحلول عام  ،2028وتتطلب معظم املهن القانونية
الحصول على درجة دكتوراه أو شهادة مهنية.

 - 9التمريض
م��ن امل�ت��وق��ع أن يشهد م�ج��ال التمريض ن�م�وًا بنسبة
 %12بحلول ع��ام  ،2028بما يمثل ضعف متوسط
معدل النمو بالنسبة للمهن األخ��رى ،كما من املتوقع
أن يوفر  371.5ألف وظيفة في السوق بحلول ،2028
وبشكل عام يشهد هذا املجال نموًا كبيرًا اآلنُ ،ويتوقع
له أن يواصل النمو خالل العقد املقبل.

 - 10العمل االجتماعي
تتطلب وظائف العمل االجتماعي الحصول على درجة
البكالوريوس على األق��ل ،وم��ن املتوقع أن تنمو هذه
الصناعة بنسبة  %11بحلول ع��ام  ،2028كما من
املتوقع أن توفر  81.2ألف وظيفة ،وفقًا لبيانات مكتب
إحصاءات العمل األميركي( .أرقام)

الالفت بعد ترقيتها إلى سوق ناشئة ودخولها
ض �م��ن م ��ؤش ��ر ف��وت �س��ي راس � ��ل وت ��رق ��ب إع� ��ادة
ت�ق�ي�ي�م�ه��ا م ��ن ق �ب��ل م��ؤش��ر م ��ورغ ��ان اس�ت��ان�ل��ي
خ�لال ال�ع��ام الحالي ،وه��و م��ا انعكس ايجابيًا
على مؤشرات التداوالت للشركات املدرجة في
بورصة الكويت.

قيمة تداوالت القطاعات العقارية
واوض� ��ح ال�ت�ق��ري��ر ان االداء اإلي �ج��اب��ي للقطاع
العقاري يأتي مع مسار تصاعدي لسعر برميل
ب��رن��ت خ��اص��ة خ�ل�ال ال �ش �ه��ري��ن األخ �ي��ري��ن من
الربع الثالث ،بعد أن شهد مسارًا تنازليًا في
منتصف العام .وقد سجل البرميل أعلى إغالق

9

خ�لال الربع حني بلغ  65.7دوالرا للبرميل في
منتصف سبتمبر امل��اض��ي ف�ي�م��ا س�ج��ل أدن��ى
إغ�ل�اق أق ��ل م��ن  55دوالرا ف��ي ب��داي��ة أغسطس
املاضي ،وقد تراجع سعر اغالق برنت بنهاية
ً
ال��رب��ع ال�ث��ال��ث مسجال نحو  61دوالرا بنسبة
انخفاض  %8.7على أساس ربع سنوي و%25
على أساس سنوي.
من ناحية أخ��رى ،ارتفع مؤشر الرقم القياسي
للتضخم في الكويت وبلغ للمرة األولى حاجز
 115نقطة نهاية ال��رب��ع ال�ث��ال��ث  ،2019وارت�ف��ع
ً
معدل التضخم ف��ي نهاية ال��رب��ع الثالث قليال
بنحو  %0.8على أس��اس رب��ع س�ن��وي مدفوعًا
بزيادة متفاوتة ملستويات األسعار في معظم

مكونات الرقم القياسي ،وسجل مكون وحيد
وهو خدمات السكن استقرارًا عن الربع الثاني،
ف� ��ي ح �ي�ن ت� ��زاي� ��د م� �ع ��دل ال �ت �ض �خ��م إل � ��ى %1.7
بنهاية الربع الثالث على أساس سنوي نتيجة
تحركات متفاوتة ألسعار املكونات األساسية،
فيما ت��راج�ع��ت م�س�ت��وي��ات األس �ع��ار ف��ي مكون
خ ��دم ��ات ال �س �ك��ن ب� �ح ��دود  %0.8ع �ل��ى أس ��اس
سنوي.
واشار التقرير الى ان االئتمان املوجه لقطاعي
العقار واإلن �ش��اء تحسن بنهاية ال��رب��ع الثالث
بحدود رب��ع في املئة على أس��اس رب��ع سنوي،
فيما ارتفع  %6.8على أس��اس سنوي ،مقتربًا
من مستوى  10.7مليارات دينار ويشكل %27.9
م��ن رص�ي��د االئ �ت �م��ان امل �م �ن��وح ،وه��و م��ا ساهم
في دف��ع رصيد االئتمان املصرفي ألن يحافظ
على مستواه متجاوزًا للمرة األول��ى مستوى
ً
 38مليار دي�ن��ار مسجال زي��ادة ب�ح��دود نصف
في املئة على أس��اس رب��ع سنوي ،و %4.2على
أس � ��اس س� �ن ��وي ،وب ��ال �ت ��ال ��ي ي �س �ت �م��ر االت� �ج ��اه
ال �ت �ص��اع��دي ألرص� ��دة ال�ت�س�ه�ي�لات االئ�ت�م��ان�ي��ة
املمنوحة للنشاط العقاري في مجمله.
واوض � ��ح ال �ت �ق��ري��ر ان ال�ت�س�ه�ي�لات االئ�ت�م��ان�ي��ة
امل��وج �ه��ة ل�ل�ن�ش��اط ال �ع �ق��اري ف��ي م�ج�م�ل��ه زادت
إلى  22.5مليار دينار وفق بيانات بنك الكويت
امل ��رك ��زي ،ب ��زي ��ادة ل��م ت �ت �ج��اوز ن�ص��ف ف��ي امل�ئ��ة
ع��ن ال��رب��ع ال�ث��ان��ي ،فيما ت�ص��ل إل��ى  %4.7على
أساس سنوي .وتمثل تلك األرصدة  %59.1من
التسهيالت االئ�ت�م��ان�ي��ة امل�م�ن��وح��ة م��ن القطاع
املصرفي .وبلغت ال�ق��روض العقارية وق��روض
امل� � � ��رأة وامل � �ن� ��ح امل �ن �ص ��رف ��ة م� ��ن ب �ن ��ك االئ �ت �م ��ان
الكويتي  66.6مليون دينار خالل الربع الثالث،
منها  41.5مليون دينار ألغ��راض بناء قسائم
ال�س�ك��ن ال �خ��اص وال�ق�س��ائ��م ال�ح�ك��وم�ي��ة ،ونحو
 13.6مليون دينار لشراء البيوت ،وحوالي 7.6
ماليني دينار منحا ل��ذوي اإلعاقة وم��ا تجاوز
 3.9ماليني دينار ألغ��راض التوسعة والترميم
ل�ل�ب�ي��وت ال�ح�ك��وم�ي��ة وال�خ��رس��ان�ي��ة ،ك�م��ا بلغت
ق ��روض امل�ح�ف�ظ��ة ال �ع �ق��اري��ة  455.6أل ��ف دي�ن��ار
ألغراض التوسعة والترميم.

..الرقم «الخادع»؟
هل  99أقل من 100

في عالم المبيعات

يعد اس�ت�خ��دام ال��رق��م  9ف��ي املبيعات شائعا بشدة،
ف��إذا ك��ان سعر سلعة  10آالف ري��ال ف��إن الكثير من
ال�ب��ائ�ع�ين ي �ق��وم��ون ب�ع��رض�ه��ا ب� � �ـ 9999ري� ��اال ،وع�ل��ى
ال��رغ��م م��ن أن ال�ع�ق��ل ك�ث�ي��را م��ا ي�ق��وم بترجمة ال��رق��م
األخير إلى  10آالف مباشرة ،فان البائعني ُيصرون
على استخدام مثل هذا األسلوب بما يثير التساؤل
حول السبب وراء ذلك.

رقم مهيمن
وتشير دراسة كلية االقتصاد في جامعة «إيموري»
إلى أن  %60-95من السلع في البقالة والتوزيع يتم
عرضها بأسلوب استخدام الرقم  9في خانة اآلحاد
بما يجعله مهيمنا على حساب بقية األرق��ام ()0-9
ب�ش��دة ،ال سيما م��ع اس�ت�خ��دام��ه م��ن ج��ان��ب شركات
أخ��رى ف��ي م�ج��االت غير البيع بالتجزئة (حتى في
ب�ع��ض ش��رك��ات ال �ع �ق��ارات ب�ع��رض ع�ق��ار ب � �ـ 999أل��ف
ريال مثال وليس مليون ريال).
وت� �ش� �ي ��ر ال� � ��دراس� � ��ة إل� � ��ى أن م� ��ا ن �س �ب �ت��ه  %80م��ن
املستخدمني يقومون بتقريب الرقم مباشرة ،وعلى
ال ��رغ ��م م ��ن ذل ��ك ف ��إن ن�س�ب��ة  %84م ��ن امل�س�ت�خ��دم�ين
«يشعرون» حقا بأن املنتجات التي تنتهي بالرقم 9
أقل تكلفة من تلك التي تنتهي بصفر أو حتى بغيره
من األرقام.
ُ
وت��رج��ع ال��دراس��ة ذل��ك إل��ى أن املستهلك يشعر بأنه
هو من قام برفع سعر السلعة عقليا بينما هو ليس
مرتفعا بنفس الدرجة ،بما يجعله  -رغم إدراكه بأن
هذا ليس حقيقيا  -يقبل على شراء املنتجات التي
تنتهي برقم  9أكثر من غيره من املنتجات.
كما أن نسبة ليست يسيرة م��ن املستهلكني ،تصل
إل ��ى  %30وف �ق��ا ل �ت �ق��دي��رات ال ��دراس ��ة ،ت �ق��وم ب ��إدراك
رقم  2.99دوالر على أنه دوالران وليس  3دوالرات،
وذلك بسبب قرار هؤالء املستهلكني العقلي بإهمال
«ال�ف�ك��ة» ب�م��ا يدفعهم إلدراك ال�س�ع��ر بشكل مخفق
وليس على أنه  3دوالرات كما هو واقع األمر.

تأثير مزدوج
وع�ل��ى ذل��ك ترتفع مبيعات املنتجات املبيعة برقم
نهايته  9بنسبة  %14في محال التجزئة األميركية،
ع��ن متوسط مبيعات السلع التي تنتهي ب��األرق��ام
األخرى ،ولذلك تستمر املتاجر في استخدامها على
الرغم من إدراك الكثير لـ«الفخ» ال��ذي يقدمون على
دخوله بمحض إرادتهم.
وفي هذا اإلطار ،تشير دورية «سيكولوجي توداي»
إل��ى أن املتاجر تستفيد م��ن التسعير بالرقم  9من
حقيقة أخرى تتعلق بعدم إقبال غالبية املستهلكني
ع�ل��ى م�ق��ارن��ة األس �ع��ار ف��ي ح��ال��ة م�ن�ت�ج��ات امل�ق��ارب��ة
(سلع البقالة أو تلك رخيصة الثمن) بما يجعلهم
يقدمون على ش��راء م��ا «يعتقدونه» أرخ��ص سعرا
وليس ما هو أرخص بالفعل.
وف� � ��ي ك �ث �ي ��ر م � ��ن ال � � �ح � ��االت ي� �س� �ت� �خ ��دم ال� �ب ��ائ� �ع ��ون

التسويق والترويج عبر استخدام رقم 9

%84
%30

من المستخدمين «يشعرون» حقا ً بأن
المنتجات التي تنتهي بالرقم  9أقل تكلفة
من المستهلكين يتجاهلون «الفكة»
ويعتبرون  2.99دوالر هي دوالرين ..ال  3دوالرات

اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال��رق��م  9ب�ش�ك��ل ج��زئ��ي ،ف�ع�ل��ى سبيل
امل�ث��ال أش��ارت دراس��ة ل �ـ«ه��ارف��ارد» إل��ى أن��ه ب��دراس��ة
أكبر  10متاجر للتجزئة في الواليات املتحدة فإنهم
يقومون بتسعير املنتجات التي تحظى بعروض
ترويجية بالرقم  9بنسبة  %60أكثر مما يفعلون
مع املنتجات التي ال تحظى بالعروض الترويجية.
وت�ش�ي��ر ال��دراس��ة إل��ى أن امل�ت��اج��ر تسعى ب��ذل��ك إل��ى
إحداث تأثير مزدوج على املستهلك ،األول من خالل
العروض التجارية ،والثاني من خ�لال الرقم  9بما
يجعل ق ��رار ال �ش��راء س��ري�ع��ا وغ�ي��ر متعلق بتحليل
واق� �ع ��ي ل�ل�أس �ع��ار ول �ك��ن ل�ل�ان��دف��اع خ �ل��ف ال �ش �ع��ور
بتحقيق وفورات في عميلة الشراء.

الرقم  9أكبر من 10
ول �ع��ل أب ��رز دراس� ��ة ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال ك��ان��ت لجامعة
ش�ي�ك��اغ��و األم �ي��رك �ي��ة ،ب��وض��ع أس �ع��ار أح ��د األزي� ��اء
النسائية عند  44، 39 ،34دوالرا ،ليكتشف من أجروا
ال��دراس��ة أن امل�ب�ي�ع��ات ك��ان��ت ف��ي أع�ل��ى مستوياتها
عند مستوى  39دوالرا تأكيدا على تأثير رقم  9على
املتسوقني.
وفي دراسة نادرة لجامعة هارفارد رصدت الدراسة
أسعار  120سلعة ل��دى  10تجار تجزئة في مدينة

مانهاتن األميركية عام  ،1997وبناء على ذلك أصبح
لدى الدراسة ما مجموعه  1200سعر يمكن املقارنة
بينها للكشف ع��ن تأثير وج��ود ال��رق��م  9ف��ي نهاية
تسعير أي سلعة.
واكتشفت الدراسة أن متوسط تسعير السلع التي
تنتهي ب��رق��م  9أع �ل��ى بنسبة  %24م��ن أدن ��ى سعر
للسلعة نفسها في مجموعة املقارنة كلها ،بل وفي
بعض السلع التي يتم بيعها بـ 9.99دوالرات فكثيرا
ما يفوق الفارق نسبة  ،%30وذلك على الرغم من أن
الفارق في هذه الحالة عن التسعير ال يتعدى سنتا
واحدا.
وب��ذل��ك يستفيد البائعون باستمرار م��ن التسعير
ب��ال��رق��م  ،9ألن �ه ��م وف �ق ��ا ل �ـ«س �ي �ك��ول��وج��ي ت � ��وداي»
يخاطبون ال�لاوع��ي عند األش�خ��اص وليس عقلهم
الواعي ،معتبرة أن من «ينجون» من مثل هذا التأثير
هم فقط من يدركون مدى عمق محاولة التأثير على
إرادت �ه��م ودف�ع�ه��م الت �خ��اذ ق� ��رارات ال إرادي� ��ة بشكل
مستمر ،أي ه��ؤالء ال��ذي يسعون باستمرار لتقديم
العقل ال��واع��ي على نظيره غير ال��واع��ي( .امل�ص��ادر:
ارق ��ام ،دراس ��ة لجامعة «إي �م��وري» ،دراس ��ة لجامعة
«ه ��ارف ��ارد» ،دوري ��ة «س�ي�ك��ول��وج��ي ت� ��وداي» ،دراس��ة
لجامعة «شيكاغو»)
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في 2019

ً
أرباحا
«أركان» تحقق  2.3مليون دينار
أع�ل�ن��ت ش��رك��ة أرك ��ان ال�ك��وي��ت العقارية
ع� ��ن ن �ت��ائ �ج �ه��ا امل ��ال� �ي ��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
امل�ن�ت�ه�ي��ة ف ��ي  31أك �ت��وب��ر  ،2019حيث
أظهرت النتائج تحقيق الشركة ألرباح
صافية بلغت  2.3مليون دينار ،بواقع
 9.23فلوس لكل سهم .وأوصت بتوزيع
أرباح نقدية بنسبة .%8
وك �ش��ف ن��ائ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س اإلدارة
الرئيس التنفيذي لشركة أركان الكويت
ال�ع�ق��اري��ة عبد ال��رح�م��ن حمد التركيت،
عن زيادة ايرادات التأجير بنسبة %15
مقارنة بالسنة املالية املنتهية ف��ي 31
اك �ت��وب��ر  2018ب�ي�ن�م��ا ت �ج��اوز م�ج�م��وع
امل� ��وج� ��ودات  66م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار للسنة
املالية املنتهية في  31اكتوبر .2019
وأضاف التركيت ان صفقات االستحواذ
التى تمت للسنة املالية املنتهية في 31
اك�ت��وب��ر  2019ك��ان��ت ال�س�ب��ب ف��ي زي��ادة
اص��ول الشركة بنسبة  %20ع��ن السنة
امل��ال�ي��ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف��ي  31اك�ت��وب��ر ،2018
مؤكدا سعي الشركة إلى مواصلة تعزيز
محفظتها ال �ع �ق��اري��ة ،وت�ح�س�ين ج��ودة

ربحية السهم
 9.2فلوس ..وإيرادات
التأجير زادت % 15
التركيت:
توزيع أرباح نقدية
بنسبة  % 8للسنة
الرابعة على التوالي
 % 20زيادة األصول..
والموجودات فوق
 66مليون دينار

عبد الرحمن التركيت

األص ��ول ع�ب��ر ش ��راء أص ��ول ق��وي��ة م� ّ
�درة
للدخل ،الفتا الى ان االستراتيجية التي
وض �ع �ه��ا م�ج�ل��س االدارة ت�ع�ت�م��د على
تطوير أداء ال�ش��رك��ة ،وزي ��ادة اإلي ��رادات
ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة وت �ح �س�ي�ن أداء ق �ط��اع��ات

ال�ش��رك��ة املختلفة ،م�م��ا أث�م��ر امل��زي��د من
التوسع وتنويع مصادر الدخل وزيادة
نسبة الدخل واألرباح.
واش � � ��ار ال �ت��رك �ي��ت ال� ��ى ن� �ج ��اح ال �ش��رك��ة
ف��ي اط��ار استراتيجيتها القائمة على
تنويع محفظتها العقارية باالستحواذ
على عقارين صناعيني م��دري��ن للدخل
(ح ��ق ان �ت �ف��اع) ب�ع��ائ��د م�ت��وس��ط %11.4
اض��اف��ة ال��ى ال��وص��ول ال��ى ات�ف��اق مبدئي
ل�ل�اس �ت �ح��واذ ع �ل��ى م �ج �م��ع ت� �ج ��اري في
منطقة خيطان على مساحة ال��ف متر
مربع بقيمة  6.16ماليني دينار وبعائد
فعلي  ،%8.4الفتا الى ان الشركة نجحت
ايضا في تسجيل  3عقارات استثمارية
م� ��درة ل �ل��دخ��ل م ��ن أص ��ل  4ع� �ق ��ارات في
منطقة امل�ه�ب��ول��ة بقيمة اج�م��ال�ي��ة 5.85
ماليني دينار.
من جانب آخر ،ذكر التركيت أن الشركة
ت �م �ض��ي ق ��دم ��ًا ف� ��ي ال �ب �ح ��ث ع� ��ن ف ��رص
االس�ت�ث�م��ار ال �ت��ي م��ن ش��أن�ه��ا أن تسهم
ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ال �ع��وائ��د امل �ج��زي��ة للشركة
واملساهمني.

«المزايا» :أسواق العمل ُتطوّ ع الذكاء االصطناعي لخدمة عملياتها

التطورات الرقمية تمهد
لضخ استثمارات جديدة في المنطقة

محرك رئيسي
أشار التقرير إلى أن املشروعات الصغيرة
وامل�ت��وس�ط��ة ال�ت��ي ي�ق��وده��ا رواد األع�م��ال
أص� �ب� �ح ��ت م� �ح ��رك ��ًا رئ� �ي� �س� �ي ��ًا ل�ل�أن �ش �ط��ة
واألع �م ��ال ،وه��ي ال��داع��م امل�ب��اش��ر لهياكل

«رواد األعمال»
يسهمون في الدخل
القومي ..وخلق فرص
العمل
 113مليار ريال تمويالً
للشركات الصغيرة
والمتوسطة في
السعودية
اإلمارات تستحوذ
على  %68من إجمالي
االستثمارات الرقمية
في المنطقة
 30ألف شركة يقودها
 10آالف رائد عمل
في سلطنة عمان
 366استثماراً بقيمة
 893مليون دوالر في
الشركات الناشئة
بالمنطقة خالل 2018

الكويت :تقدم ملحوظ
في مجال األمن السيبراني
قال وزير النفط وزير الكهرباء واملاء الدكتور
خالد الفاضل أم��س إن الكويت حققت خالل
السنوات املاضية تقدما ملحوظا في مجال
األم��ن السيبراني .ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة للوزير
الفاضل القاها نيابة عنه وكيل وزارة النفط
ال�ش�ي��خ ن�م��ر ال�ص�ب��اح خ�ل�ال اف�ت�ت��اح «مؤتمر
ال� �ك ��وي ��ت ال � ��راب � ��ع ل �ح �م��اي��ة ام � ��ن امل �ع �ل��وم��ات
الن �ظ �م��ة ال �ت �ح �ك��م ال �ص �ن��اع��ي» ال � ��ذي تنظمه
م ��ؤس �س ��ة ال � �ب � �ت ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة وش��رك��ات �ه��ا
التابعة ويستمر ي��وم�ين .وأض��اف ان حماية
البنية التحتية يكون عبر ان�ش��اء الشراكات
وال �ت �ع��اون ب�ي�ن ال�ح�ك��وم��ة وال �ق �ط��اع ال�خ��اص
واملؤسسات األخ��رى ،بهدف تبادل الخبرات
واملعارف والتأكد من أن كل طرف مشارك في
ه��ذه الجهود ي��درك ما يجب القيام ب��ه .وذكر
ان رؤي ��ة «ك��وي��ت  »2035وض�ع��ت ع�ل��ى ارب�ع��ة
م��رت �ك��زات ،ه��ي ت�ح�ق�ي��ق وض ��ع ع��امل��ي ،وب�ن��اء
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ،وت�ط��وي��ر رأس م��ال بشري
إب ��داع ��ي ،وال �ح �ف��اظ ع�ل��ى إدارة ع��ام��ة ف�ع��ال��ة،
الف �ت��ا ال ��ى ان ال�ع�م��ل م��ن أج ��ل ت�ح�ق�ي��ق األم��ن
السيبراني يدعم هذه املرتكزات.
واوض � ��ح ان ال �ت �ط��ورات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ال�ت��ي
«نحققها ل��دع��م البنية التحتية السيبرانية
ت�ج�ل��ب ت �ه��دي��دات إل�ك�ت��رون�ي��ة ج��دي��دة للبنية
التحتية والتقدم واألمن».
ورأى ان ت �ع��زي��ز ال �ب �ن �ي��ة األس ��اس� �ي ��ة ل�لأم��ن
السيبراني في الكويت يكون من خالل اقتراح
ت�ش��ري�ع��ات ج��دي��دة ،وت�ع��زي��ز زي� ��ادة م�ش��ارك��ة
املعلومات بني الحكومة والقطاع الخاص.
وش ��دد ع�ل��ى ض� ��رورة اس �ت �خ��دام ن �ق��اط ال�ق��وة
وامل � � ��وارد «ل��دي �ن��ا ل �ت �ع��زي��ز ال �ت��داب �ي��ر امل �ن �ف��ذة
لحماية اقتصادنا الرقمي ،والتأكد من اننا ال
نفتقر إلى امكاناته».
واك��د ض��رورة ان «نكون في الطليعة لناحية
ت �ب �ن��ي ال� �ح� �ل ��ول ،م� ��ا ي �س �ت��دع��ي ب � ��ذل ج �ه��ود

م �ش �ت��رك��ة ب�ي�ن ال� �ش ��رك ��ات وال �ح �ك��وم��ة ل�ب�ن��اء
استراتيجية تستند إلى ثالث ركائز أساسية،
هي الدفاع والردع والتطوير».
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ال��رئ�ي��س التنفيذي ملؤسسة
البترول الكويتية هاشم هاشم ان املؤتمر يعد
أكبر مؤتمر لألمن السيبراني في املنطقة ،اذ
يهدف الى الحفاظ على صناعة النفط والغاز
آمنة من التهديدات االلكترونية.
واوض� ��ح ه��اش��م ان امل��ؤت �م��ر ي�ع�ق��د ب�م�ش��ارك��ة
م�م�ث�ل�ين ع��ن ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام وال� �خ ��اص في
مجاالت النفط والغاز وتكنولوجيا املعلومات
والتعليم ،مبينا ان هناك «تطورات في مجال
األمن السيبراني حققت قفزة في تقديم حلول
ج ��دي ��دة ت �ه��دف إل� ��ى زي � ��ادة م ��رون ��ة األن �ظ �م��ة
املستخدمة في صناعتنا وتحسينها».
وذك��ر ان ال�ك��وي��ت لكونها موطنا ل��واح��د من
ق �ط��اع��ات ال �ن �ف��ط وال� �غ ��از ال ��رائ ��دة ف��ي ال�ع��ال��م
ف�ه��ي ل�ي�س��ت ب�م�ن��أى ع��ن ال �ت �ه��دي��دات ،مبينا
ان الكويت تمكنت م��ن الحفاظ على قدرتها
وم ��واج � �ه ��ة ال� �ت� �ه ��دي ��دات امل �خ �ت �ل �ف��ة وزي � � ��ادة
استثماراتها .وافاد بأن الجهود املبذولة في
القطاع النفطي تتوافق مع املعايير املعتمدة
ع ��امل� �ي ��ا ،الف� �ت ��ا ال � ��ى ال �ع �م��ل ب ��اس �ت �م ��رار ع�ل��ى
تطوير القدرات واالطر وتدريب االفراد بغية
حماية النظم البيئية الرقمية .واكد ان انواع
واس��ال �ي��ب ال �ت �ه��دي��دات ال �س �ي �ب��ران �ي��ة ت�ت�ط��ور
ك��ل ع ��ام ،م �ش��ددا ع�ل��ى اه�م�ي��ة االس �ت �ع��داد لها
للتخفيف من هذه املخاطر والتهديدات عبر
معرفة كيفية اكتشافها والدفاع والرد عليها.
وق� ��ال ان ال �ج��رائ��م وال �ه �ج �م��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة
تستهدف تقويض الشبكات الصناعية بعد
ال��وص��ول إل��ى ال�ب�ي��ان��ات ال�ح�س��اس��ة لتحقيق
مكاسب غير ق��ان��ون�ي��ة ،م�ش��ددًا على ض��رورة
الدفاع عن البنى التحتية الرقمية واملعلومات
التي تحتوي عليها( .كونا)

الثانية في 2019

الثورة الرقمية قلبت موازين االستثمار في قطاعات األعمال

ق� � ��ال ت� �ق ��ري ��ر ل� �ش ��رك ��ة امل � ��زاي � ��ا ال �ق��اب �ض��ة
إن أس � � ��واق ال �ع �م��ل ت �ت �ج��ه ن �ح��و ت �ط��وي��ع
وت��وظ �ي��ف ال �ح �ل��ول ال �ت �ق �ن �ي��ة وامل �ن �ص��ات
الرقمية وال��ذك��اء االصطناعي ف��ي جميع
ع �م �ل �ي��ات �ه��ا ال��داخ �ل �ي ��ة وال� �خ ��ارج� �ي ��ة ،ف��ي
الوقت الذي تعتبر فيه الشركات الناشئة
واح ��دة م��ن أك�ث��ر ال�ف�ئ��ات اع�ت�م��ادًا عليها،
رغ �ب��ة م�ن�ه��ا ف��ي ال�ت��وس��ع وت�ح�ق�ي��ق أعلى
ح��دود الكفاءة التشغيلية ،إذ إن الخطط
واالستراتيجيات املطبقة فيها تتماشى
وال �ت �ح ��والت ال�ت�ق�ن�ي��ة ال �ه��ائ �ل��ة ،وذل� ��ك ملا
ت��ؤم�ن��ه م��ن ك �ف��اءة وإن �ت��اج �ي��ة ع��ال �ي��ة ،مع
العلم أن ه�ن��اك ع��ددًا م��ن ال�ق�ط��اع��ات التي
تقدمت على غيرها في تطبيق التقنيات
التكنولوجية الحديثة ،كالبنوك والتأمني
وال �ض �ي��اف��ة وال �خ��دم��ات وال �ط �ي��ران ،األم��ر
ال��ذي ف��رض أساليب ج��دي��دة ف��ي التعامل
مع التنافسية.
ولفت التقرير األسبوعي لشركة املزايا إلى
وج��ود حاجة ملحة إلى تحفيز وتوسيع
نطاقات عمل رواد األعمال على مستوى
اقتصادات املنطقة ،معتبرًا أن��ه أم��ر قابل
للتحقق ،نظرًا مل��ا تتمتع ب��ه األس��واق من
ف ��رص م �م �ي��زة ي�م�ك��ن اس �ت �ث �م��اره��ا بشكل
ّ
فعال وجاد.
وذك��ر أن دول��ة اإلم ��ارات العربية املتحدة
على سبيل املثال تسعى ألن تكون مركزًا
عامليًا لالبتكار واإلبداع وتطوير األعمال،
ل�ت�س�ه��م ف ��ي خ �ل��ق اق �ت �ص��اد أك �ث��ر ت�ن��وع��ًا
ودي�ن��ام�ي�ك�ي��ة ،وت�ع�م��ل ع�ل��ى ت��وف�ي��ر بيئة
مناسبة ل��رواد األعمال وتشجيعهم على
إن� �ش ��اء ش ��رك ��ات ن��اج �ح��ة ت�ت�م�ت��ع ب�ت��دف��ق
ن �ق��دي م��رت �ف��ع ،وب��ال �ت��ال��ي امل �س��اه �م��ة في
تحريك العجلة االقتصادية.

عبر استراتيجية الدفاع والردع والتطوير

اإلن �ت��اج كونها تمثل م��ا ي��زي��د على %96
م��ن إجمالي ع��دد ال�ش��رك��ات العاملة التي
يتجاوز عددها  350ألف شركة ،ما يعني
أن �ه��ا ت �ض��م أك �ث��ر م ��ن  %86م ��ن إج �م��ال��ي
القوى العاملة ،وتساهم بنسبة تتجاوز
 %60م ��ن ال �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي ل�ل��إم� ��ارات م��ع
وج� ��ود خ �ط��ط ل��رف��ع امل�س��اه �م��ة إل ��ى %70
بحلول عام .2021
وأوض��ح التقرير أن إجمالي التسهيالت
امل�م�ن��وح��ة ل�ل�م�ش��اري��ع امل�ت�ن��اه�ي��ة ال�ص�غ��ر
والصغيرة واملتوسطة في اإلمارات وصل
إل ��ى  ،%88.7وي �س �ت �ح��وذ ع �ل��ى  %11من
إجمالي االئتمان املمنوح لقطاع الشركات
ال �خ ��اص ��ة ،األم � ��ر ال � ��ذي ي� ��دل ع �ل��ى وج ��ود
ج �ه ��ود ج � ��ادة ف ��ي دع� ��م ن �م��و االق �ت �ص��اد،
وتعزيز التنافسية والتنوع االقتصادي
على أرض الواقع.
وأكد على تقدم اإلم��ارات في مجال ريادة
االق �ت �ص ��اد ال ��رق �م ��ي ،إذ ي �ت �خ��ذ  %31م��ن
امل�س�ت�ث�م��ري��ن ف ��ي ال �ش��رك��ات ال��رق �م �ي��ة من
ال ��دول ��ة م �ق �رًا إلدارة ع�م�ل�ي��ات ش��رك��ات�ه��م،
وت �س �ت �ح ��وذ ع �ل ��ى م� ��ا ن �س �ب �ت��ه  %68م��ن
إج � �م� ��ال� ��ي االس � �ت � �ث � �م� ��ارات ال ��رق� �م� �ي ��ة ف��ي
منطقة ال�ش��رق األوس��ط وش�م��ال أفريقيا،
ل�ت�ص�ب��ح ب��ذل��ك أك �ث��ر دول امل�ن�ط�ق��ة ج��ذب��ًا
لالستثمارات الرقمية.
وأش� ��ار ال�ت�ق��ري��ر إل ��ى أن امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ب � � ��دأت ت �س �ج �ي��ل امل� ��زي� ��د م��ن
اإلن�ج��ازات في سبيل التأسيس لكيانات
اقتصادية صغيرة ومتوسطة قادرة على
ال�ع�م��ل وامل�س��اه�م��ة ف��ي ال�ن�م��و املستهدف
واملستقر بحسب تقرير امل��زاي��ا ،إذ تبدو
معدالت النمو والنجاح ظاهرة من حجم
التمويل املقدم لهذه الفئة من الشركات.

تحفيز االبتكار
ووف �ق��ًا ل�ل�ب�ي��ان��ات امل �ت��داول��ة ،أك��د التقرير
أن ح �ج��م ال �ت �م��وي��ل ل �ل �ش��رك��ات ال�ص�غ�ي��رة
وامل �ت��وس �ط��ة ف ��ي ال �س �ع��ودي��ة وص� ��ل إل��ى
 113م�ل�ي��ار ري ��ال س �ع��ودي ب�ن�ه��اي��ة ال��رب��ع

الثاني من العام الجاري ،فيما بلغت قيمة
التسهيالت املقدمة لها  4.5مليارات ريال
س �ع��ودي خ�ل�ال ال�ن�ص��ف األول م��ن ال�ع��ام
ذات��ه ،وه��و ما سيكون له األث��ر األكبر في
تحفيز االب�ت�ك��ار وال�ت�ط��وي��ر ،وت��أث�ي��ر هذه
الشركات بشكل مباشر ف��ي البناء املالي
واالقتصاد الجديد.
ّ
وس��ل��ط ال�ت�ق��ري��ر ال �ض��وء ع�ل��ى ال �ت �ط��ورات
امل � �ت � �س� ��ارع� ��ة ال � �ت� ��ي ت� �ش� �ه ��ده ��ا ال �ه �ي ��اك ��ل
اإلنتاجية ل��دى اق�ت�ص��ادات دول املنطقة،
ال �ت��ي ت�ح�ف��ز رواد األع� �م ��ال ت� ��ارة وت��دع��م
استقرار ونمو قطاع الشركات الصغيرة
وامل �ت��وس �ط��ة ت � ��ارة أخ� � ��رى ،وه� ��و م ��ا ب��ات
واض�ح��ًا أخ�ي�رًا ل��دى سلطنة ع�م��ان ،حيث
وص��ل ع��دد ال�ش��رك��ات ال�ت��ي ي�ق��وده��ا رواد
األع� �م ��ال ف�ي�ه��ا إل ��ى  30أل ��ف ش ��رك ��ة ،وم��ا
ي��زي��د على  10آالف رائ��د ع�م��ل ،ون�ح��و 35
ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة ،وهناك
تنبؤات بتحقيق القطاع مستويات نمو،
وانتعاشًا اقتصاديًا دائمًا.

أكثر انفتاحًا
ف ��ي س� �ي ��اق م �ت �ص��ل ،أش � ��ار ال �ت �ق��ري��ر إل��ى
إظهار القطاع املزيد من النمو واملنافسة
للمساهمة ف��ي ال�ن��ات��ج املحلي اإلجمالي
ململكة ال�ب�ح��ري��ن ،إذ يسهم ح��ال�ي��ًا بنحو
 %30م��ن الناتج املحلي ،وتعتبر السوق
ال �ب �ح��ري �ن �ي��ة واح � � ��دة م ��ن أك� �ث ��ر األس � ��واق
انفتاحًا على األسواق الخارجية.
وت � �ن� ��اول ال �ت �ق��ري��ر م� ��ؤش� ��رات أداء رواد
األع�م��ال التي تفصح عن نجاحات جيدة
ع �ل��ى م �س �ت��وى امل �ن �ط �ق��ة خ�ل��ال ال �س �ن��وات
املاضية ،وتتوقع تواصل اإلنجازات على
ه��ذا الصعيد بسبب ع��دة ع��وام��ل ،أهمها
تفضيل أكثر من  %70من فئة الشباب على
مستوى املنطقة العمل لحسابهم الخاص
وإدارة شركاتهم الخاصة ،بجانب رغبة
 %90م�ن�ه��م ال�ش�ع��ور ب��اإلن �ج��از وتحقيق
ال�ت��وازن ب�ين الحياة الشخصية واملهنية
والحصول على دخل مرتفع.

خفض البطالة

نمو مستمر

ت��وق��ع تقرير «امل��زاي��ا» مساهمة ق�ط��اع ال�ش��رك��ات الصغيرة واملتوسطة
املوظفة للتقنيات والتطورالرقمي الفترة املقبلة في خفض معدالت البطالة،
وتوفير فرص عمل متنوعة ،ملا تتسم به من انفتاح وطموحات لن تتكرر،
فيما تؤكد كل التجارب وبنسبة ال تقل عن  %100أن ريادة األعمال تلعب
أدوارًا متقدمة في خلق الوظائف وتساهم في خلق منتجات وخدمات
استثنائية ملصلحة املجتمع ،كونها تعتمد بشكل خ��اص على األفكار
الجيدة واالبتكارات غير املألوفة.

أفاد تقرير «املزايا» بأن حجم االستثمارات في قطاع الشركات الناشئة
سيشهد املزيد من التحسن والنمو ،إذ جرى تنفيذ  366استثمارًا خالل
عام  ،2018بقيمة إجمالية وصلت إلى  893مليون دوالر على مستوى
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،فيما استحوذت اإلم��ارات على
 %70من إجمالي التمويل ،األمر الذي يعكس حجم الحراك وكم الفرص
املتاحة ،وذلك بالرغم من تأثر الشركات الصغيرة أكثر من غيرها بتباطؤ
الحركة االقتصادية.

«الجزيرة» تتسلم طائرة
إيرباص A320neo

أثناء وصول طائرة الجزيرة الجديدة

ّ
أع�ل�ن��ت «ط �ي ��ران ال �ج��زي��رة» ،ع��ن ت�س��ل�م�ه��ا ط��ائ��رة
جديدة من طراز إيرباص  A320neoوالتي وصلت
إل ��ى م �ط��ار ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي م �س��اء أول م��ن أم��س
السبت.
وقالت الشركة في بيان صحافي ،إن هذه الطائرة
تعد ث��ال��ث ط��ائ��رة م��ن ط��راز  A320neoتنضم إلى
ّ
أسطول الشركة ،والثانية التي يتم تسلمها خالل
ّ
ع ��ام  .2019وت�س�ت�ع��د ال �ش��رك��ة إل ��ى ت �س��ل��م ط��ائ��رة
جديدة من هذا الطراز قبل نهاية العام.
وأضافت أن الطائرة الجديدة تتميز مثل أسالفها

بكونها م��زودة بمحرك  CFM LEAP-1ومصممة
ب� ��أط� ��راف األج �ن �ح ��ة امل� �ع ��روف ��ة ب ��اس ��م Sharklets
التي تحقق وف ��ورات ف��ي حجم استهالك ال��وق��ود،
وت�خ�ف��ض م�س�ت��وى ض��وض��اء امل �ح��رك وان�ب�ع��اث��ات
ث��ان��ي أك�س�ي��د ال �ك��رب��ون ،ال ��ذي ه��و أق��ل م��ن معيار
القطاع الحالي.
الجدير ذك��ره أن��ه مع ه��ذه الطائرة ،تشغل طيران
ّ ً
ً
مكونا من  12طائرة إيرباص،
الجزيرة أس�ط��وال
ت �س �ع��ة م �ن �ه��ا م ��ن ط � ��راز  A320وث�ل�اث ��ة م ��ن ط ��راز
.A320neo

كتاب جديد التحاد شركات االستثمار

«التكنولوجيا المالية» جسر
القطاع المالي إلى المستقبل
أص ��در ات �ح��اد ش��رك��ات االس�ت�ث�م��ار ك�ت��اب��ًا بعنوان
«ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل��ال �ي��ة ج�س��ر ال �ق �ط��اع امل��ال��ي إل��ى
املستقبل» ،من إعداد املستشار االقتصادي واملالي
د .فريد حبيب ليان.
ُ
ويوضح الكتاب أن التكنولوجيا املالية تتمحور
ح ��ول م��واك �ب��ة م�ت�ط�ل�ب��ات ال �ع �ص��ر ف ��ي ال �خ��دم��ات
وامل �ع��ام�ل�ات امل��ال �ي��ة ،وي �ت �ع��رض إل ��ى ع ��دة م�ح��اور
وظيفية للتكنولوجيا املالية ،في مقدمتها الصور
املستحدثة الختزان القيمة ،مثل العمالت الرقمية
وال� �ع� �م�ل�ات امل� �ش� �ف ��رة ،وامل� �ن� �ص ��ات ال��رق �م �ي��ة ،م�ث��ل
منصات املقايضة اإللكترونية وإق ��راض النظير
للنظير والتمويل الجماعي ،وتقنيات البيانات
ال�ض�خ�م��ة  Big Dataال �ت��ي أس �س��ت ل�ت�ع�ل�ي��م اآلل ��ة
والتحليل التنبؤي والذكاء االصطناعي والعقود
الذكية.
كما تطرق الكتاب إلى القواعد الرقابية املرتبطة
ب��ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل��ال �ي��ة ،وال�ع�م�ل�ي��ات امل��ال �ي��ة ذات
األه�م�ي��ة ال�خ��اص��ة بالنسبة للسلطات ال��رق��اب�ي��ة،
مثل التحويالت املالية عبر الحدودية ،واالرتقاء
بإدارة مخاطر تلك العمليات ،والتأسيس لتقنيات
جديدة في التنبؤ والذكاء الجماعي ،ويقصد به
الربط بني مدخالت ومرئيات وآراء مجموعات من
الجهات واملؤسسات املختلفة.
ً
وي�خ�ل��ص ال �ك �ت��اب إج �م ��اال إل ��ى أن ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا

املالية ق��د وج��دت لتبقى ركنًا متناميًا م��ن أرك��ان
قطاع الخدمات املالية في العالم ،كما أن انتشارها
نتيجة اإلقبال عليها بالذات من قبل جيل األلفية،
أي ق �ط ��اع ال �ش �ب��اب م ��ن م �ع��اص��ري أوائ� � ��ل ال �ق��رن
ّ
ال �ح��ادي وال �ع �ش��ري��ن ،ي�ب�ش��ر ب��أن�ه��ا س ��وف تشكل
جزءًا ال يتجزأ من مستقبل العالم.
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«الوطني» :رغم تخفيضها  3مرات خالل  4أشهر

ً
ال تغيير قريبا في أسعار الفائدة األميركية
■ «االحتياطي الفدرالي» يجتمع خالل أسبوعين ويؤكد التزامه بمستوى التضخم عند % 2
قال تقرير لبنك الكويت الوطني :إن األسبوع الماضي شهد هدوءاً على
صعيد أسواق صرف العمالت األجنبية ،في ظل تراجع التقلبات قبيل
عطلة عيد الشكر ،لكنه من المقرر أن يعقد مجلس االحتياطي الفدرالي
اجتماع السياسة النقدية األخير لعام  2019خالل أسبوعين فقط ،الفتا ً
إلى ما أشار إليه رئيس المجلس جيروم باول ،أنه من غير المرجح رفع
أسعار الفائدة في أي وقت قريب ،وأن االحتياطي الفدرالي «ملتزم
بشدة» بتلبية مستوى التضخم المستهدف البالغ  ،%2الذي يعتبره
االحتياطي الفدرالي بمنزلة إشارة على النمو االقتصادي المستدام،
كما أنه المستوى الذي يبقي معدالت الفائدة بما يكفي للسماح بحرية
التحرك حال حدوث تباطؤ اقتصادي ،إال أن معدل التضخم قد تراجع إلى ما
دون ذلك المستوى خالل عام  ،2019على الرغم من خفض أسعار الفائدة
 3مرات خالل األشهر األربعة الماضية .ويظهر سوق العقود اآلجلة دعما ً
ضئيالً تجاه تغيير أسعار الفائدة في الواليات المتحدة حتى عام .2020
أض ��اف ال�ت�ق��ري��ر األس �ب��وع��ي ل �ـ«ال��وط �ن��ي» :إن
الرئيس دونالد ترامب كان قد ّ
صرح األسبوع
امل��اض��ي ب��أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وال�ص�ين على
وشك االتفاق على املرحلة األولى من الصفقة
ال�ت�ج��اري��ة .وج ��اء ه��ذا اإلع�ل�ان ب�ع��د أن تحدث
ك �ب��ار امل �ف��اوض�ي�ن م��ن ال �ب �ل��دي��ن ع �ب��ر ال �ه��ات��ف،
واتفقوا على مواصلة العمل بشأن القضايا
املعلقة .وقال الرئيس ترامب للصحافيني في
البيت األبيض« :نحن في املرحلة النهائية من
التوصل الى صفقة مهمة للغاية ،وأعتقد أنه
يمكن القول انها واحدة من أهم الصفقات في
التجارة على اإلطالق» .وتابع ترامب« :األمور
ت�س�ي��ر ع�ل��ى م��ا ي� ��رام ،ول �ك��ن ف��ي ال��وق��ت نفسه
نريد أن نرى أنها تسيرعلى ما يرام في هونغ
كونغ» .وكان من املتوقع االنتهاء من «املرحلة
األول��ى» من االت�ف��اق التجاري في نوفمبر ،إال
أن خبراء التجارة واملقربني من البيت األبيض
قالوا إن األمر قد يمتد حتى العام الجديد.

توقعات متفائلة

استمرار التدهور في أملانيا

هدوء أسواق صرف
العمالت األجنبية في ظل
ُّ
التقلبات قبيل
تراجع
عطلة عيد الشكر
انخفاض مبيعات التجزئة
 % 1.9يفاقم تدهور
االقتصاد األلماني
يلمح مجدّ داً إلى
ترامب ِّ
ّ
التوصل التفاق وشيك
مع الصين
نمو الناتج المحلي
األميركي إلى % 2.1
على أساس سنوي

ولفت التقرير إلى انتعاش االقتصاد األميركي
ف��ي ال�ن�ص��ف ال�ث��ان��ي م��ن ال �ع��ام ،ح�ي��ث أظ�ه��رت
البيانات ارتفاع الناتج املحلي اإلجمالي في
ال��رب��ع ال �ث��ال��ث ب�م�س�ت��وى ال �ت �ق��دي��رات األول �ي��ة.
وأظهر التقدير الثاني للناتج املحلي اإلجمالي

األسواق تترقب سياسات «الفدرالي» في 2020

ال � �ص� ��ادر ع ��ن م �ك �ت��ب ال �ت �ح �ل �ي��ل االق� �ت� �ص ��ادي
تسجيل االقتصاد ملعدل نمو سنوي بنسبة
 %2.1خ�ل�ال األش �ه��ر ال�ث�لاث��ة املنتهية ف��ي 30
س�ب�ت�م�ب��ر ،م �ق��اب��ل ت��وق �ع��ات أول� �ي ��ة بتسجيل
ن�م��و نسبته  ،%1.9ك�م��ا تخطى م�ع��دل النمو
بنسبة  %2املحقق ف��ي ال��رب��ع ال�ث��ان��ي .ويعود
ارت �ف��اع ال�ت�ق��دي��رات إل��ى ت��زاي��د طلبيات السلع
املعمرة في أكتوبر أكثر مما كان متوقعًا ،مما
أس�ه��م ف��ي ال�ح��د م��ن بعض امل �خ��اوف املتعلقة
باألوضاع االقتصادية األميركية .ودعمت تلك
ال�ب�ي��ان��ات اإلي�ج��اب�ي��ة أداء األس �ه��م األم�ي��رك�ي��ة،
ح�ي��ث ارت �ف��ع م��ؤش��ر س �ت��ان��درد آن��د ب ��ورز 500
مقتربًا من أعلى مستوياته على اإلطالق.

في السعودية واإلمارات

األقل رفضًا
وت �م��اش �ي��ًا م ��ع امل� �ع ��دل امل �ت��وس��ط ع �ب��ر ج�م�ي��ع
األس� � ��واق ،ف ��إن رائ � ��دات األع �م ��ال ف��ي اإلم � ��ارات
وال �س �ع��ودي��ة ك��ن أق ��ل ت��رج�ي�ح��ًا ألن ي�ت��م رف��ض
طلباتهن ف��ي ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ال�ت�م��وي��ل مقابل
نظرائهن م��ن رواد األع�م��ال م��ن ال��ذك��ور (نسبة
الرفض لرائدات األعمال هي  %49مقابل نسبة
 %62لرواد األعمال من الذكور).

3

األقل ترجيحا ً لرفض
طلباتهن بالحصول على
التمويل مقارنة بالذكور
اإلجراءات ال تستغرق
سوى شهر واحد فقط
بالنظر إلى  4ـــ  8أشهر
بمناطق أخرى
ك �م��ا ت �ب�ي�ن ال� ��دراس� ��ة أن رائ � � ��دات األع � �م ��ال ف��ي
اإلم��ارات واململكة يستغرقن م��دة أط��ول بشهر
واح ��د ف�ق��ط إلي �ج��اد وت��أم�ين م �ص��ادر التمويل
ً
مقارنة بمدة  8.4أشهر لنظرائهن في املناطق
األخرى في العالم.
وع�ن��د النظر إل��ى مرحلة البحث ع��ن التمويل
ن�ج��د أن ث�ل�ث��ي رائ � ��دات األع �م ��ال ي�ت�ع��ام�ل��ن مع
لجان تمويل مؤلفة في أغلبها من الرجال %32
وأن  %8فقط من رائ��دات األعمال تتعاملن مع
ل �ج��ان ت�م��وي��ل م��ؤل�ف��ة ف��ي أغ�ل�ب�ه��ا م��ن ال�ن�س��اء.
وه � � ��ذا ي �ع �ك��س ال� �ت ��وج ��ه ال � �ع� ��ام ف� ��ي م�خ�ت�ل��ف
األسواق العاملية التي تمت فيها الدراسة (%31
و %8على التوالي).
الجدير بالذكر أن ثلث رائدات األعمال  %31في
اإلم��ارات والسعودية يواجهن مشكلة التحيز
ب�ي�ن ال�ج�ن�س�ين ع�ن��د س�ع�ي�ه��ن ل�ت��أم�ين م�ص��ادر
ال �ت �م��وي��ل امل �ط �ل��وب��ة ألع �م��ال �ه��ن ،وه � ��ذه نسبة
مقاربة للمتوسط العاملي البالغ  .%35وتتجلى
مظاهر ه��ذا التحيز بني الجنسني في جوانب
متعددة مثل األسئلة املوجهة بشأن املخاطر

عوامل
لتحسين االستثمار

املتعلقة باألعمال والخطط املالية  %44وعدم
وج� ��ود أي ت �س��اؤل ب �ش��أن امل �ك��اس��ب املحتملة
أو اإلي �ج��اب �ي��ات ف��ي خ �ط��ط أع �م��ال �ه��ن (.)%31
ب��ال �ن �س �ب��ة ل � � ��رواد األع � �م� ��ال ،ف �ق��د ك ��ان ��ت ن�س��ب
التحيز أقل ،وهي  %25و %8على التوالي.
وأع� � ّ�د ب�ن��ك  ،HSBCت �ق��ري �رًا ب�ع �ن��وان «رائ� ��دات
األعمال» للكشف عن التحديات التي تواجهها
رائدات األعمال عند سعيهن للدخول إلى عالم
االستثمار ،وقد شملت الدراسة أكثر من 1200
شخصًا من رائ��دات و رواد األعمال في كل من
أوروب � ��ا وآس �ي��ا وال �ش ��رق األوس � ��ط وال ��والي ��ات
امل� �ت� �ح ��دة .وي � �ه ��دف ب� �ن ��ك  HSBCم ��ن ال �ق �ي��ام
ب�ه��ذه ال��دراس��ة إل��ى فهم طبيعة ال�ع��وائ��ق التي
تواجه رائ��دات األعمال خالل رحلتهم في عالم
االستثمار وكيفية التغلب عليها.
وق��ال صبحي ط�ب��ارة ،الرئيس اإلقليمي لبنك
 HSBCل�ل�خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة ال�خ��اص��ة ملنطقة
ال�ش��رق األوس��ط وش�م��ال إفريقيا« :يسلط هذا
التقرير الضوء على التحديات التي تواجهها
رائدات األعمال في اإلمارات والسعودية ،حيث
إن العمل في س��وق تنافسي للغاية ومحاولة
تجاوز املخاوف املتعلقة بالتحيز على أساس
ال �ج �ن��س ي �م �ث��ل ب �ي �ئ��ة ص �ع �ب��ة ل �ل �ع �م��ل ف �ي �ه��ا».
ً
مضيفا« :م��ا زل�ن��ا بحاجة إل��ى ب��ذل امل��زي��د من
ال�ج�ه��د ل �ت �ج��اوز امل �خ ��اوف امل�ت�ع�ل�ق��ة بالتحيز
ع�ل��ى أس ��اس ال�ج�ن��س والتشجيع ع�ل��ى إي�ج��اد
امل ��زي ��د م ��ن ال �ت �ن��وع وال �ش �م��ول �ي��ة ف ��ي مجتمع
املستثمرين».
وم ��ن ض �م��ن ال �ن �ت��ائ��ج األخ � ��رى ل �ل �ت �ق��ري��ر :عند
التحضير ل�ت��أم�ين م �ص��ادر ال�ت�م��وي��ل ال�لازم��ة،
فإنه على األرجح أن تطلب رائدات األعمال في
ك��ل م��ن اإلم � ��ارات وال �س �ع��ودي��ة ال�ح�ص��ول على
امل �ش��ورة م��ن ال�ع��ائ�ل��ة أو األص��دق��اء  ،%57وم��ن
املستشارين املتخصصني باألعمال  ،%51ومن
ثم شبكات رواد األعمال .%43

 4نصائح
◄

م �ش��ارك��ة خ �ط��ط أع �م��ال �ه��ن مع
مستشارين موثوقني.
السعي للحصول على أكبر قدر
ممكن من النصح واملشورة من
ذوي الخبرة.
املحافظة على الثقة طوال عملية
االستثمار.
أن ّ
يكن على استعداد ملواجهة

1

 تحقيق التوازن بني املستثمرين من كال الجنسني :حيث إن وج��ود مزيجمن املستثمرين من كال الجنسني في عالم االستثمار يعتبر أم�رًا أساسيًا
للمساعدة في الحد من التحيز غير اإلدراكي عند الدخول في مثل هذا النوع
من األعمال ( %43من رائدات األعمال في اإلمارات العربية املتحدة واململكة
العربية السعودية يعتبرن هذا كأهم تغيير في رحلة االستثمار).

◄

2

 املعرفة باالستثمار ،إذ ترغب رائدات األعمال في الحصول على املزيد منال��وض��وح بشأن معايير االستثمار امل�ح��ددة املطلوبة ،والتوصية ب��أن يقدم
املستثمرون قائمة مرجعية حول كيفية اتخاذ قراراتهم .%37

◄

3

 ال�ت�ح�ض�ي��ر ب�ش�ك��ل أف �ض��ل ،ح�ي��ث ح� ��ددت رائ � ��دات األع �م ��ال ف��ي اإلم� ��اراتوالسعودية ،إذ إن للتحضير دورا فعاال في تحقيق النجاح ،وأعربت %37
عن رغبتهن في القيام باملزيد من السيناريوهات والتخطيط للمخاطر في
املستقبل ،فيما أعربت  %31منهن عن حاجتهن إلى املزيد من االستعداد.

◄

من جهة أخرى ،هبطت مبيعات املنازل الجديدة
في الواليات املتحدة بنسبة  %0.7نتيجة تعديل
طريقة احتساب وتيرة النمو السنوية في ضوء
العوامل املوسمية ،حيث بلغت  733ألف وحدة
في أكتوبر ،كما انخفض متوسط سعر املنزل
الجديد بنسبة  %3.5ليصل إلى  316700دوالر
في أكتوبر ،مقارنة بمستويات العام املاضي.
وت��رك��زت م�ب�ي�ع��ات ال�ش�ه��ر امل��اض��ي ف��ي ال�ن�ط��اق
السعري بني  200و 400ألف دوالر.

الدوالر ..والسلع
على صعيد ت��داوالت العمالت األجنبية ،قال
«الوطني» :ج��رى ت��داول مؤشر ال��دوالر ضمن

ن �ط��اق م �ح��دود خ�ل�ال األس �ب ��وع ،ح�ي��ث افتتح
املؤشر تداوالت األسبوع عند مستوى 98.256
ووص� ��ل إل ��ى  98.174ق�ب��ل أن ي�ن�ه��ى ت� ��داوالت
األسبوع عند مستوى .98.273
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�س�ل��ع ،ف �ق��د ت��راج �ع��ت أس �ع��ار
ال �ن �ف��ط األس � �ب� ��وع امل� ��اض� ��ي ،ب �ع��د أن أظ �ه��رت
ب �ي ��ان ��ات رس �م �ي��ة ارت � �ف� ��اع م� �خ ��زون ��ات ال �خ��ام
وال�ب�ن��زي��ن األم�ي��رك�ي��ة ،ب�م�ع��دل ي�ف��وق توقعات
امل �ح �ل �ل�ي�ن ،ح �ي��ث ص �ع ��دت م� �خ ��زون ��ات ال�ن�ف��ط
ب�م�ق��دار  1.6م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل األس �ب��وع امل��اض��ي
ف��ي ظ��ل تسجيل اإلن �ت��اج م�س�ت��وي��ات قياسية
بلغت  12.9مليون برميل يوميًا ،باالضافة إلى
تباطؤ مصافي التكرير.

انتخابات بريطانيا
مع اقتراب موعد إج��راء االنتخابات العامة
في بريطانيا  12ديسمبر الجاري ،يبدو أن
ً
هناك اتجاهًا من صناديق االق�ت��راع وميال
من األس��واق إلع��ادة انتخاب ح��زب بوريس
جونسون ،حزب املحافظني ،ومنحه سيطرة
ك��ام�ل��ة ع�ل��ى ال �ح �ك��وم��ة ،وان �ط�لاق��ًا م��ن ذل��ك،
ق�ف��زت م�س�ت��وي��ات ال�ج�ن�ي��ه اإلس�ت��رل�ي�ن��ي من
 1.2845لتصل إل��ى  1.2951بما يظهر رؤية
أك�ث��ر ه ��دوءًا م��ن ج�ه��ة األس ��واق ت�ج��اه حالة
ع ��دم ال�ي�ق�ين امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ن�ت��ائ��ج االن�ت�خ��اب��ات
ونتائج انفصال اململكة املتحدة عن االتحاد
األوروبي.

أكبر  9منتجين للحديد في العالم

 %67من رائدات األعمال
يثقن بالحصول على تمويل
كشفت دراس ��ة ع��امل�ي��ة ج��دي��دة م��ن ب�ن��ك HSBC
ل �ل �خ��دم��ات امل �ص��رف �ي��ة ال� �خ ��اص ��ة ،أن رائ� � ��دات
األعمال في اإلم��ارات العربية املتحدة واململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة،ه��ن أك�ث��ر ث�ق��ة بالحصول
على التمويل ملشاريعهن م�ق��ارن��ة بنظرائهن
على املستوى العاملي.
وأظهرت ال��دراس��ة أن  %67من رائ��دات األعمال
ف��ي اإلم ��ارات وال�س�ع��ودي��ة ال�لات��ي ت��م استبيان
آرائ�ه��ن ك��ن أك�ث��ر ثقة خ�لال سعيهن للحصول
على تمويل مشاريعهن ،وهي نسبة أعلى من
املتوسط العاملي وهو .%60
وأض � ��اف � ��ت ال � ��دراس � ��ة أن � ��ه ع �ن ��د ت ��وج �ه ��ن إل ��ى
املستثمرين في مرحلة الحصول على التمويل
ال �ل ��ازم ألع �م��ال �ه��ن واس �ت �ث �م��ارات �ه��ن ،ن �ج��د أن
رائ � � ��دات األع� �م ��ال ف ��ي ك�ل�ا ال �ب �ل��دي��ن ي�ت��وج�ه��ن
بشكل أكبر إلى التعامل مع املستثمرين الذين
يتعاطفون معهن وممن لديهم تجارب مماثلة
 ،%68وم�م��ن يتسمون بالشفافية وال��وض��وح
حول معايير االستثمار املطلوبة  %60وممن
يتمتعون بسمعة طيبة وإيجابية .%57
وعند النظر إلى مرحلة تأمني مصادر التمويل،
رجحت ال��دراس��ة ،أن تقوم رائ��دات األع�م��ال في
اإلم � � ��ارات وال �س �ع��ودي��ة ب��اس�ت�ث�م��ار امل��زي��د من
أم��وال �ه��ن ال�خ��اص��ة ( 138أل��ف دوالر أم�ي��رك��ي)
مقارنة بنظرائهن من رواد األعمال من الذكور
( 132ألف دوالر).

قال «الوطني»« :انخفضت مبيعات التجزئة
األمل� ��ان � �ي� ��ة ف� ��ي أك� �ت ��وب ��ر وف � �ق ��ًا مل� ��ا أظ �ه��رت��ه
ال�ب�ي��ان��ات ال �ص ��ادرة ي ��وم ال�ج�م�ع��ة امل��اض��ي،
ب�م��ا يشير إل��ى ت��وق��ف االس�ت�ه�لاك ف��ي أكبر
اق �ت �ص��اد أوروب � � ��ي الل �ت �ق��اط األن � �ف ��اس ق�ب��ل
م��وس��م ت �س��وق ع �ي��د امل� �ي�ل�اد ،ح �ي��ث هبطت
مبيعات التجزئة ف��ي أمل��ان�ي��ا بنسبة %1.9
على أس��اس شهري ،فيما يعد أكبر تراجع
يتم تسجيله منذ ديسمبر من العام املاضي،
إال أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة %0.8
على أس��اس س�ن��وي .وم��ن املتوقع أن يصل
معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو
إل ��ى  %1.0م �ق��اب��ل  %0.7ف ��ي أك �ت��وب��ر وف�ق��ًا
للتقديرات الصادرة عن مكتب اإلحصاءات
األوروبية «يوروستات».
وذك � � ��ر أن األوض� � � � ��اع ن �ف �س �ه��ا ت �ن �ط �ب��ق ع�ل��ى
التضخم ،فمن املتوقع أن يصل معدل التضخم
ف��ي أمل��ان �ي��ا وف �ق��ًا مل��ؤش��ر أس �ع��ار املستهلكني
إل��ى  %1.1ف��ي ن��وف�م�ب��ر  .2019واس �ت �ن��ادًا إل��ى
ال �ن �ت��ائ��ج امل� �ت ��وف ��رة ح �ت��ى اآلن ،أف� � ��اد م�ك�ت��ب
اإلحصاء االتحادي أيضًا إلى أنه من املتوقع
أن ينخفض مؤشر أسعار املستهلكني بنسبة
 %0.8في أكتوبر .2019

أي ن�ج��اح��ات أو ان�ت�ك��اس��ات قد
َّ
يتعرضن لها خالل مسيرتهن
في عالم األعمال واالستثمار.

تس ّبب انهيار أحد السدود في
أواخر يناير الماضي بمنجم
«كوريجو دي فيجياو» في البرازيل
والتابع لمجموعة «فالي» ،في
ارتفاع سعر خام الحديد تدريجيا ً
حتى وصل إلى  123.19دوالراً للطن
في يوليو ،وهو أعلى سعر وصل
إليه خالل خمس سنوات.
وقد أثارهذا الحادث مخاوف من
انخفاض إمدادات الحديد القادمة
من البرازيل ،األمر الذي ساهم
في ارتفاع سعره .وعلى الرغم
من أن البرازيل تعد ثاني أكبر دولة
منتجة للحديد ،فإن هناك دوالً
أخرى تنتج كميات كبيرة منه يأتي
ترتيبها في ما يلي:

ارتفاع خام الحديد ألعلى مستوى خالل  5سنوات بسبب انهيار أحد السدود في البرازيل

 - 1أستراليا

 - 4الهند

تتصدر أستراليا قائمة أكبر الدول املنتجة
لخام الحديد ف��ي ال�ع��ال��م ،إذ بلغ إنتاجها
م��ن ال�خ��ام ال�ق��اب��ل لالستخدام  900مليون
ط��ن ع ��ام  ،2018ب�م��ا ي�م�ث��ل زي� ��ادة ع��ن ع��ام
 2017الذي بلغ إنتاجها به  883مليون طن
خام حديد قابل لالستخدام.
وف ��ي ح�ي�ن ال ت ��زال ال �ب��رازي��ل ت�ت�ع��اف��ى من
حادثة انهيار السد ،فقد أصدر املسؤولون
األستراليون تقريرًا أوضحوا فيه عزمهم
س��د الفجوة التي خلفها نقص املعروض
بسبب أزمة السد.

بلغ إن�ت��اج الهند م��ن خ��ام ال�ح��دي��د القابل
لالستخدام  200مليون طن عام  ،2018بما
يمثل انخفاضًا طفيفًا عن إنتاجها من خام
الحديد القابل لالستخدام في  2017والذي
بلغ  202مليون طن.
وتعد شركة «فيدانتا ريسورسيز» املنتج
الرئيسي لخام الحديد في الهند ،وتقوم
بعمليات تعدينية في واليتي كارناتاكا
وج��وا ،وقد بلغ إنتاجها من خام الحديد
ف��ي  2018م��ن ال��والي��ة األول ��ى  2.2مليون
ط��ن ،ف��ي ح�ين ب�ل��غ إن�ت��اج�ه��ا م��ن ج��وا 4.9
ماليني طن.

 - 2البرازيل
بلغ إنتاج البرازيل من خام الحديد القابل
ل�ل�اس �ت �خ��دام  490م �ل �ي��ون ط ��ن ف ��ي ،2018
وف ��ي ح�ي�ن ي�م�ث��ل ذل ��ك زي � ��ادة ف ��ي اإلن �ت��اج
مقارنة ب�ع��ام  ،2017إال أن��ه م��ن املتوقع أن
يؤثر حادث السد على إنتاج البرازيل من
خام الحديد هذا العام ،وقد أخبرت شركة
«ف ��ال ��ي» ال �ت��ي ت �ع��د امل �ن �ت��ج ال��رئ �ي �س��ي في
البرازيل املستثمرين بأنها تتوقع خسارة
سنوية ف��ي اإلن�ت��اج ق��دره��ا  93مليون طن
في  2019في أعقاب كارثة انهيار السد.

 - 5روسيا
ظل إنتاج روسيا من خ��ام الحديد القابل
لالستخدام ثابتًا في  2017و 2018عند 95
مليون طن ،في حني شهدت شركة التعدين
الروسية «ميتالوينفيست» زي��ادة طفيفة
في إنتاج خام الحديد بنسبة  ،%0.2ليصل
إن�ت��اج�ه��ا ال�ك�ل��ي إل��ى  40.4م�ل�ي��ون ط��ن من
خام الحديد ،وقد ارتفعت إيراداتها العام
املاضي بنسبة  %15.3على أساس سنوي،
لتصل إلى  7.1مليارات دوالر.

 - 3الصين

 - 6جنوب أفريقيا

ج� ��اءت ال �ص�ي�ن ف ��ي امل ��رك ��ز ال �ث��ال��ث بحجم
إنتاج بلغ  340مليون طن خام حديد قابل
لالستخدام في  ،2018ويمثل ذلك انخفاضًا
عن عام  ،2017الذي أنتجت فيه الصني 360
مليون ط��ن خ��ام ح��دي��د ق��اب��ل لالستخدام،
ورغم أنها من أكبر الدول املنتجة للحديد،
فإنها تستورد أكثر من  %70من شحنات
خام الحديد العاملية املنقول بحرًا.

شهدت جنوب أفريقيا انخفاضًا طفيفًا
في إنتاج خام الحديد القابل لالستخدام
م��ن  81.1م�ل�ي��ون ط��ن ع ��ام  2017إل ��ى 81
مليون طن في  ،2018وتعد شركة «كومبا
آي � ��رون أور» أك �ب��ر م�ن�ت��ج ل �خ��ام ال�ح��دي��د
في أفريقيا ،ويعد منجم «شيشني» أهم
م�ن��اج�م�ه��ا ،وي �س��اه��م ف��ي ن�ح��و  %69من
إجمالي إنتاج خام الحديد الذي تنتجه

ال �ش��رك��ة ،ال� ��ذي ب�ل��غ ال �ع��ام امل��اض��ي 43.1
مليون طن.

 - 7أوكرانيا
ت��أت��ي أوك��ران �ي��ا ف��ي امل��رك��ز ال�س��اب��ع بحجم
إن �ت��اج ب�ل��غ  60م�ل�ي��ون ط��ن خ��ام ح��دي��د في
 ،2018ما يمثل انخفاضًا طفيفًا عن 2017
ال ��ذي ب�ل��غ إن�ت��اج�ه��ا م��ن ال�ح��دي��د ال �خ��ام به
 60.5مليون طن.

 - 8كندا
ج� � ��اءت ك� �ن ��دا ف� ��ي امل� ��رك� ��ز ال� �ث ��ام ��ن ب�ح�ج��م
إنتاج بلغ  49مليون طن خام حديد قابل
ل�ل�اس �ت �خ��دام ف ��ي ع� ��ام  ،2018وه� ��و ن�ف��س
ح �ج��م إن �ت��اج �ه��ا ع ��ام  ،2017وت �ع��د ش��رك��ة
«تشامبيون آي ��رون» واح��دة م��ن الشركات
ال �ت��ي ت�ع�م��ل ع�ل��ى إن �ت��اج خ ��ام ال �ح��دي��د في
كندا ،وتركز على تطوير موارد خام الحديد
في كيبيك ،وقد تمكنت من االستحواذ على
منجم بحيرة بلوم عام .2016

 - 9الواليات المتحدة
ك ��ان امل ��رك ��ز ال �ت��اس��ع م ��ن ن�ص�ي��ب ال ��والي ��ات
املتحدة التي بلغ إنتاجها من خام الحديد
القابل لالستخدام  49مليون طن عام ،2018
ب �م��ا ي �م �ث��ل ن �ح��و  %2م ��ن اإلن� �ت ��اج ال �ع��امل��ي
لخام الحديد العام املاضي ،وتعتمد الدولة
ف ��ي إن �ت��اج �ه��ا ع �ل��ى س �ب �ع��ة م �ن��اج��م وث�لاث��ة
مصانع حديد ،وقد ساهمت مناجم واليتي
ميشيغان ومينيسوتا بنحو  %98من إنتاج
خام الحديد القابل لالستخدام في الواليات
املتحدة األميركية بقيمة بلغت  4.1مليارات
دوالر( .إنفيستينغ نيوز وأرقام).
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صنـــدوق الــــدارج االستثمــــاري
صافي قيمة الوحدة  0.3748دينار كويتي
كما في 2019/10/31
أعضاء الهيئة االدارية :حمد سعود الحميدي  -المثنى محمد المكتوم
حمد يوسف العطار  -محمد عبدالخضر النجدي

العائد الكلي للصندوق

العائد الكلي للصندوق

منذ التأسيس
حتى  31أكتوبر 2019

منذ بداية العام

منذ بداية العام

79.99%

6.25%

3.68%

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

العائد الكلي للمؤشر*

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

* مؤشر إس أند بي الكويت المتوافق مع الشريعة اإلسالمية (متداولة )%10
مؤشر الكويت للمعايير الشرعية (جميع)  -منذ التأسيس حتى ديسمبر 2018

قيمة وحدة االسـتثمار في الصندوق متغيرة وقد تخضع للنقص أو الزيادة | .هذا اإلعالن تم إعداده ألغراض ترويجية ولم يتم إغفال ذكر أي بيانات ضرورية عن الالسـتثمار بصندوق الدارج االسـتثماري ،كما أن ما حققه الصندوق في السـابق ال يمكن االعتماد عليه بالنسـبة للنتائج المسـتقبلية.

مؤشرات بورصة الكويت

نشاط بورصة الكويت
أنهت بورصة الكويت تعامالتها لجلسة بداية األسبوع على ارتفاع جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث ارتقع مؤشر السوق العام بنسبة
 ،1.4%ومؤشر السوق األول بنسبة  ،1.8%وكذلك مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .0.5%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ إجمالي
القيمة املتداولة  48.1مليون د.ك من خالل تداول  189مليون سهم.

(نقطة)

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

48,052,122

188,777,422

6,633.38

1.75%

p

41,022,787

93,645,533

4,790.42

0.49%

p

7,029,336

95,131,889

 01ديسمبر 2019

نسبة التغير

6,012.72

1.42%

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

جاء أداء مؤشرات البورصة ايجابيا ،وسط ارتفاع ملحوظ في قيم وأحجام التداول بنسب  15% ،24%على التوالي مقارنة مع الجلسة
ُ
السابقة.يذكر أن قيم تداول الجلسةااللغة  48.1مليون د.ك هي األعلى منذ جلسة الثالث والعشرون من سبتمبر املاضي ( عدا جلسات
التداول اإلستثنائية).
مؤشرات ونشاط قطاعات السوق
املؤشر
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على ارتفاع نسبي وسط ارتفاع كبير في قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب 42% ،26%
القطاع
 01ديسمبر 2019
على التوالي مقارنة مع الجلسة السابقة ،حيث واصل املتعاملني عمليات الشراء والتجميع والتي امتدت إلى كافة أسهم املؤشر وسط
حالة من الزخم اإليجابي املدعوم بارتفاع وتيرة الشهية اإلستثمارية ،وهو ما دفع كافة أسهم املؤشر ( عدا سهمني فقط) إلى اإلقفال في النفط و الغاز
1,197.45
النطاق اإليجابي محققة بذلك مكاسب سوقية ملحوظة ،األمر الذي عزز من أقفال املؤشر عند أعلى مستوى له منذ أواخر شهر أغسطس املواد األساسية
944.84
الصناعة
900.33
املاضي.

p

ع .س :عائد سعري

أغلق مؤشر السوق الرئيسي على مكاسب طفيفة ،وسط ارتفاع نسبي في قيم تداول املؤشر بنسبة  ،15%مقارنة مع الجلسة السابقة.
حيث ال تزال عمليات الشراء املضاربي واإلنتقائي مستمرة وممتدة إلى شريحة واسعة من األسهم األمر الذي عزز من اقفال هذه األسهم
على مكاسب سوقية ملحوظة ،وفي املقابل شهدت شريحة أخرى ضغوط بيعية واضحة ،مما جعل املؤشر يقفل على مكاسب طفيفة.
ُيذكر أن سهم شركة اإلنماء العقارية شهد زخما شرائيا حادا وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول منهيا الجلسة على مكاسب
سوقية بنحو  10%عند مستوى  73فلس ،وهو أعلى مستوى له منذ يناير ،كما شهد سهم الشركة الوطنية العقارية زخما كبيرا في
أحجام التداول منهيا الجلسة على مكاسب بلغت  3.3%عند مستوى  83.8فلس.

.مؤشرات قطاعات بورصة الكويت

السلع االستهالكية
الرعاية الصحية
الخدمات االستهالكية
االتصاالت
البنوك
التأمني
العقار
الخدمات املالية
التكنولوجيا

أغلقت أغلب مؤشرات قطاعات السوق على ارتفاع خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،حيث جاء قطاع السلع اإلستهالكية
على رأس القطاعات الرابحة بنسبة  ،2.1%تاله قطاع البنوك بنسبة  ،1.9%ثم قطاع الصناعة بنسبة  ،1.4%في حني تراجع قطاع النفط
والغاز بنسبة  ،1.1%ثم قطاع املواد األساسية بنسبة .0.4%

-1.08%

q

130,144

6,477,523

-0.39%

q

1,303,897

3,832,622

1.43%

p

3,017,098

7,455,168

2.07%

p

7,715

305,245

0.00%



-

-

نسبة التغير

698.86
911.80

1,019.63

0.60%

p

87,786

1,429,062

1,088.36

0.66%

p

4,082,246

7,936,372

1,397.44

1.91%

p

31,753,563

74,429,907

932.23

0.00%



2,122

19,640

1,007.35

0.98%

p

3,630,015

46,998,003

1,072.66

0.36%

p

4,037,536

39,893,880

523.80

0.00%



-

-

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة
0.0%
8.4%

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع اإلتصاالت وقطاع الخدمات املالية املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة
بنسبة  8.5% ،66.1%و 8.4%على التوالي.
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع العقار وقطاع الخدمات املالية املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة
 21.1% ،24.9 ،39.4%على التوالي.

القيمة املتداولة (د.ك)

الكمية املتداولة (سهم)

0.0%

التكﻨولوﺟيا

21.1%

الﺨدمات املالية

7.6%

66.1%
8.5%

نشاط السوق األول

التﺄمﲔ

39.4%
4.2%

0.2%

الﺨدمات اﻻستهالكية

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.0%

السلﻊ اﻻستهالكية

2.7%

في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,674مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي
باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت  5,288مليون د.ك ثم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,557مليون
د.ك.

نشاط السوق الرئيسي

819
847
885

شركة املبانﻲ

1,380

في السوق الرئيسي تصدر سهم الشركة الوطنية العقارية قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  938ألف د.ك لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  83.8فلس مرتفعا بنسبة  ،3.3%وجاء سهم شركة اإلنماء العقارية باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  683ألف د.ك لينهي بذلك
تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  73فلس مرتفعا بنسبة  ،9.8%ثم جاء سهم شركة مجموعة عربي القابضة باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  649ألف د.ك لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  330فلس مرتفعا بنسبة .4.8%

1,707
2,396
2,557
5,288

في السوق الرئيسي احتل البنك التجاري الكويتي املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  1,020مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد الكويتي باملرتبة الثانية
بقيمة رأسمالية بلغت  666مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  437مليون د.ك.

مليون د.ك.

املواد األساسية
الﻨفﻂ و الغاز

192

شركة الﺼالﺤية العقارﻳة

219

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة

253

شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات

305

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

370

شركة أﺟيليتﻲ للمﺨازن العمومية

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

392

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

421

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

437

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

666

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,674

الﺼﻨاعة

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق الرئيسي

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة
ﺑﻨﻚ ﺑرقان

0.2%

السلﻊ اﻻستهالكية

3.4%

الﻨفﻂ و الغاز

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

0.0%

2.0%

املواد األساسية

الﺨدمات اﻻستهالكية
الرعاﻳة الﺼﺤية

3.9%

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

اﻻﺗﺼاﻻت
0.8%

الﺼﻨاعة

0.3%

التﺄمﲔ
البﻨوك

اﻻﺗﺼاﻻت

6.3%

436

العقار
0.0%

البﻨوك

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

24.9%

العقار
0.0%

في السوق األول تصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة
تداول بلغت  8.5مليون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  758فلس مرتفعا بنسبة  ،4%وجاء سهم بنك الكويت الوطني
باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  7.6مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  1,023فلس مرتفعا بنسبة  ،1.2%ثم
جاء سهم البنك األهلي املتحد البحريني باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  5مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر
 278فلس مرتفعا بنسبة 2.2%

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

1,020

ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

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

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

5,288,178,815

758.0

4.0%

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

الشركة الوطنية العقارية

800.0

537.3

8,466,111

11,374,815

6,674,037,562

1023.0

1.2%

1,024.0

788.6

7,583,781

7,438,387

2,396,363,997

284.0

2.2%

299.0

182.7

5,029,032

17,797,037

293,438,969

272.0

1.1%

329.8

248.0

4,255,807

15,839,415

2,557,291,815

591.0

0.7%

603.0

442.0

4,039,574

6,814,037

847,379,556

278.0

0.7%

330.0

251.0

3,224,335

11,659,070

1,380,374,627

783.0

2.4%

834.0

652.2

1,677,317

2,162,247

418,500,000

279.0

0.4%

278.0

208.0

1,661,655

5,994,677

334,115,900

234.0

1.3%

261.0

147.6

1,262,058

5,418,659

345,146,469

314.0

-0.6%

403.0

303.0

1,141,600

3,604,743

885,117,711

849.0

0.5%

852.0

541.5

789,858

932,806

819,000,000

312.0

0.7%

385.7

263.8

635,065

2,035,724

1,707,375,040

592.0

2.1%

622.0

489.0

435,256

738,939

371,722,109

3041.0

-0.2%

3,500.0

2,910.0

237,690

78,421

436,000,000

218.0

0.0%

233.0

183.5

231,398

1,067,100

109,340,000

497.0

0.2%

871.0

360.0

184,405

371,655

385,072,380

720.0

0.0%

1,033.0

673.0

160,705

223,242

263,953,867

70.5

-0.1%

97.0

63.0

6,619

93,645

175,587,300

564.0

2.6%

645.0

401.0

519

914

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
الشركة

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

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

نسبة
التغير

الربح الرأسمالي للورقة
المالية
)(Capital Gain
هو الربح الناتج عن بيع كمية
معينة من ورقة مالية في
حال ارتفاع سعرها

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

125,496,166

83.8

3.3%

90.5

68.2

937,992

11,365,930

الشركة الوطنية العقارية

125,496,166

83.8

3.3%

90.5

68.2

937,992

11,365,930

شركة اإلنمــاء العقارية

32,889,032

73.0

9.8%

67.3

31.1

683,164

9,779,804

شركة اإلنمــاء العقارية

32,889,032

73.0

9.8%

67.3

31.1

683,164

9,779,804

شركة أعيان لالجارة واالستثمار
شركة أبيار للتطوير العقاري
شركة منازل القابضة

51,121,638
9,633,293
18,293,275

62.8
8.7

1.0%
0.0%

65.5
19.3

34.1
8.2

558,061
69,342

8,853,381
8,001,201

شركة مجموعة عربي القابضة

57,077,540

330.0

4.8%

319.0

60.0

648,786

1,990,339

شركة مشاعر القابضة

42.5

2.7%

48.0

20.2

242,128

5,710,477

14,444,106

80.5

1.8%

90.0

43.1

458,693

5,699,481

الشركة الخليجية لإلستثمار البترولي

8,204,068

18.0

-8.2%

32.9

15.5

86,434

4,619,378

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

25,062,424

95.0

-2.6%

108.0

29.0

238,517

2,509,937

مجموعة أرزان املاليه للتمويل واالستثمار

18,867,740

23.5

-0.4%

37.8

22.6

54,729

2,324,999

شركة مينا العقارية

5,384,987

39.3

0.8%

49.9

29.5

90,527

2,308,928

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

شركة مشاعر القابضة

14,444,106

80.5

1.8%

90.0

43.1

458,693

شركة الصالحية العقارية

192,271,280

375.0

5.6%

360.0

313.0

283,494

757,484

البنك االهلي املتحد

666,253,392

323.0

0.0%

365.0

280.0

277,345

857,289

شركة منازل القابضة

18,293,275

42.5

2.7%

48.0

20.2

242,128

5,710,477

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

25,062,424

95.0

-2.6%

108.0

29.0

238,517

2,509,937

شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت

39,053,980

239.0

-0.4%

330.0

177.0

227,168

949,374

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

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

الكمية
(سهم)

الشركة

شركة أموال الدولية لالستثمار

7,149,830

39.6

10.0%

87.3

35.0

158

4,000

الشركة الدولية للمنتجعات

1,761,096

شركة تصنيف وتحصيل األموال

3,844,500

23.3

9.9%

36.5

12.9

0.233

10

شركة برقان لحفر اآلبار

19,898,706

شركة اإلنمــاء العقارية

32,889,032

73.0

9.8%

67.3

31.1

683,164

9,779,804

شركةراسالخيمةلصناعةاألسمنتواملواداالنشائية(ش.م.ع)

36,777,678

80.0

8.1%

81.0

53.0

2,410

31,000

شركة الديرة القابضة

15,983,871

64.0

6.7%

73.8

52.5

281

4,391

الشركة الوطنية للرماية

شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)

42,651,097

53.4

6.6%

75.5

49.0

27

500

شركة اكتتاب القابضة

شركة الصالحية العقارية

192,271,280

375.0

5.6%

360.0

313.0

283,494

757,484

شركة بيان لإلستثمار

14,921,229

38.0

5.3%

51.0

31.6

64

1,700

الشركة

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

نسبة
التغير

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

51,121,638

62.8

1.0%

65.5

34.1

558,061

8,853,381
5,699,481

القيمة
(د.ك)

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

11.4

-9.5%

30.1

9.9

3,340

300,019

82.0

-9.1%

110.0

64.4

827

10,494

الشركة الخليجية لإلستثمار البترولي

8,204,068

18.0

-8.2%

32.9

15.5

86,434

4,619,378

2,210,643

11.2

-6.7%

21.2

10.2

3,725

316,790

2,409,641

8.6

-6.5%

18.0

8.6

248

28,258

4,142,115

13.0

-5.1%

22.8

12.2

853

65,496

شركة جياد القابضة

14,630,000

41.8

-4.8%

80.1

41.2

34,049

816,358

شركة مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة االصول

23,460,186

89.1

-4.7%

106.0

64.5

9,350

111,030

شركة نور لالستثمار املالي

52,884,833

128.0

4.9%

141.0

57.2

18,745

147,996

شركة أركان الكويت العقارية

20,267,803

80.7

-4.5%

91.0

73.2

485

6,000

شركة مجموعة عربي القابضة

57,077,540

330.0

4.8%

319.0

60.0

648,786

1,990,339

شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة

13,085,124

15.0

-4.5%

21.4

10.2

16,374

1,086,834

الشركة الوطنية للتنظيف
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«السالم» يشارك في مؤتمر طبي

المطوع يدعو إلى تفعيل
المنظومة الرقمية الصحية

وزير الصحة في جناح «السالم» وإلى جانبه أيمن المطوع

ش ��ارك مستشفى ال �س�لام ال��دول��ي ب��رع��اي��ة
امل ��ؤت� �م ��ر األول ل �ل �ص �ح��ة ال ��رق� �م� �ي ��ة ،ال ��ذي
ن�ظ�م�ت��ه وزارة ال�ص�ح��ة خ�ل�ال ي��وم��ي  1و2
ديسمبر ،بحضور وزي��ر الصحة الدكتور
ال � �ش � �ي� ��خ ب � ��اس � ��ل ال� � �ص� � �ب � ��اح ،ك � �م� ��ا ح� ��رص
املستشفى على حضور فعاليات املؤتمر،
م�م�ث�لا ب��ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي للمستشفى
الدكتور أيمن املطوع.
وق ��ال امل �ط��وع ،ع�ل��ى ه��ام��ش م�ش��ارك�ت��ه في
ف �ع��ال �ي��ات امل ��ؤت �م ��ر :إن رع ��اي ��ة م�س�ت�ش�ف��ى
ال� �س�ل�ام ال ��دول ��ي ل �ه��ذا ال� �ح ��دث امل �ه��م ت�ع��د
ص��ورة إيجابية من صور التعاون البناء
ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ��اص ،وت�ع��زي��زا
ل �ل �ش ��راك ��ة ال� �ب� �ن ��اء ة وال� �ج� �ه ��ود امل �ش �ت��رك��ة
لتنفيذ األول��وي��ات االستراتيجية للقطاع
الصحي في دولة الكويت.
وأك��د امل�ط��وع دع��م مستشفى ال�س�لام ال��دول��ي،
من خالل رعايته املؤتمر وغيره من األنشطة
األخ � ��رى ،ل �ج �ه��ود وزارة ال �ص �ح��ة ف��ي إط�ل�اق
وتفعيل امل�ش��روع الوطني للصحة الرقمية،
ال��ذي يندرج ضمن األولويات االستراتيجية
ل��وزارة الصحة؛ مشيرا إل��ى ان املؤتمر األول
للصحة الرقمية يعد منصة مهمة لالستفادة
من الخبرات واملالحظات والتوصيات ،التي
س�ت�ن��اق��ش ف��ي امل��ؤت �م��ر ل��وض��ع استراتيجية
متكاملة للصحة الرقمية.
وأوض� ��ح ان م �ف �ه��وم ال �ص�ح��ة ال��رق�م�ي��ة من
امل �ف��اه �ي��م امل �ه �م��ة ،ال �ت��ي ت �ق��وم ع �ل��ى ال��رب��ط
ب� �ي��ن امل � �ن � �ظ� ��وم� ��ة ال� �ص � �ح � �ي ��ة ون� �ظ� �ي ��رت� �ه ��ا
ال��رق �م �ي��ة ،م��ن خ�ل�ال اس �ت �خ��دام ال�ت�ق�ن�ي��ات
الرقمية ووسائل التواصل التقنية للربط
ب�ي�ن ال �ج �ه��ة امل �ق ��دم ��ة ل �ل��رع��اي��ة ال �ص �ح �ي��ة،
وال� �ظ ��روف امل�ع�ي�ش�ي��ة ال �ي��وم �ي��ة ل�ل�م��ري��ض،
ب �م��ا ي �س��اه��م ف��ي ت �ع��زي��ز ك �ف��اء ة ال �خ��دم��ات
ال �ص �ح �ي��ة امل �ق ��دم ��ة ،وج �ع��ل األدوي� � ��ة أك �ث��ر
ت�خ�ص�ي�ص��ًا ودق� ��ة م��ن خ�ل�ال امل �ت��اب �ع��ة ع��ن
بعد.
وأش��اد الرئيس التنفيذي للسالم الدولي

ف � ��ي ه� � ��ذا ال� � �ص � ��دد ب ��أن� �ش� �ط ��ة وف� �ع ��ال� �ي ��ات
امل��ؤت �م��ر امل �ت �ن��وع��ة ،وال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى ت �ب��ادل
ال �خ �ب��رات وم �ن��اق �ش��ة ال �ت �ح��دي��ات ،ووض ��ع
خ��ري �ط��ة ط��ري��ق واض �ح��ة امل �ع��ال��م ل�ل��رع��اي��ة
ال�ص�ح�ي��ة امل �س �ت��دام��ة ،ب�م��ا ي�ت�ف��ق م��ع م�ب��دأ
أن الصحة ركيزة رئيسية لالنطالق نحو
بلوغ األهداف والغايات العاملية للتنمية
املستدامة  2030ورؤية الكويت .2035
ك �م��ا ش ��دد ع �ل��ى أه �م �ي��ة ت �ع��دد امل��ؤت �م��رات
وال�ف�ع��ال�ي��ات واألن �ش �ط��ة ال��رام �ي��ة إل��ى رف��ع
ال��وع��ي ح ��ول دور امل�ع�ل��وم��ات �ي��ة ال�ص�ح�ي��ة
والصحة الرقمية على مختلف املستويات
وم��ن مختلف التخصصات للتركيز على
أف � �ض� ��ل م � �م� ��ارس� ��ات وت � �ح� ��دي� ��ات ال �ح �ل ��ول
الصحية الرقمية.
هذا ،وقد حرص مستشفى السالم الدولي
ك �ع ��ادت ��ه ف ��ي م �ث��ل ه� ��ذا امل ��ؤت� �م ��رات ،ال �ت��ي
ي�ح��رص على امل�ش��ارك��ة فيها ،على توفير
ج � �ن� ��اح وط � ��اق � ��م ط� �ب ��ي م �ت �خ �ص��ص ي �ق��دم
خ��دم��ات��ه الطبية واالس�ت�ش��ارات العالجية
ل �ل �م��راج �ع�ي�ن ورواد امل ��ؤت� �م ��ر ط � ��وال أي ��ام
انعقاده.
ي��ذك��ر ان امل��ؤت �م��ر األول ل�ل�ص�ح��ة ال��رق�م�ي��ة
استعرض أحدث ما توصلت إليه تقنيات
امل �ع �ل��وم��ات �ي��ة ال �ص �ح �ي��ة امل �ت �ق��دم��ة وس �ب��ل
االس �ت �ف��ادة م�ن�ه��ا ،وإب� ��راز ال ��دور ال�ح�ي��وي
ل �خ��دم��ة ال �ص �ح��ة ال��رق �م �ي��ة وإس �ه��ام �ه��ا في
ت��وف �ي��ر خ ��دم ��ات ص �ح �ي��ة ع��ال �ي��ة ال� �ج ��ودة
لجميع املستفيدين.
ك �م��ا ن��اق��ش امل��ؤت �م��ر ال �ت �ح��دي��ات ال��راه �ن��ة،
وال ��رؤى واألف �ك��ار امل�ت�ن��وع��ة ح��ول الخطط
املستقبلية ،والحلول املحتملة في مجال
ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة ل��دول��ة ال �ك��وي��ت ،وذل��ك
من خ�لال جلسات عامة وحلقات نقاشية
ع � �ق� ��دت ب� �م� �ش ��ارك ��ة ال� � �ق� � �ي � ��ادات ال �ص �ح �ي��ة
ف � ��ي دول م� �ج� �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي
واألك��ادي �م �ي�ي�ن وامل �ت �خ �ص �ص�ين م��ن ب �ل��دان
مختلفة

مع نادي العالقات العامة في الجامعة

تجديد الشراكة اإلستراتيجية
بين «وربة» وGUST
ي �م��دد ب �ن��ك ورب� ��ة ش��راك�ت��ه
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م ��ع ن ��ادي
ال � � �ع� �ل��اق� � ��ات ال� � �ع � ��ام � ��ة ف��ي
ج��ام �ع��ة ال �خ �ل �ي��ج ل�ل�ع�ل��وم
وال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا GUST
لتدخل ف��ي عامها الثاني
ع �ل��ى ال �ت��وال��ي .ت��أت��ي ه��ذه
ال � �ش� ��راك� ��ة ان� �س� �ج ��ام ��ًا م��ع
ب� ��رن� ��ام� ��ج ب� �ن ��ك ورب� � � ��ة ف��ي
امل �س��ؤول �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة،
ال � � � ��ذي ص � � � � ّ�رح ال� �ب� �ن ��ك ف��ي
ّ
وق��ت سابق بأنه سيكثف
ت� ��رك � �ي� ��زه ع� �ل ��ى دع � � ��م ف �ئ��ة
ال � � �ش � � �ب� � ��اب م � � ��ن م �خ �ت �ل ��ف
املراحل العمرية.
جانب من فعالية تمديد الشراكة بين الجهتين
خ�لال ه��ذا ال �ع��ام ،سيقوم
بنك وربة برعاية كل األنشطة التي سينظمها والتكنولوجيا تتعاون مع بنك وربة ،إضافة
ن� ��ادي ال �ع�ل�اق��ات ال �ع��ام��ة ف��ي ح ��رم ال�ج��ام�ع��ة .ال��ى ع��دد من الجامعات األخ��رى ،في برنامج
كما سيحضر فريق عمل بنك ورب��ة انطالقا ال �ب �ن��ك ال � ��ري � ��ادي ل �ص �ق��ل ال � �ك � �ف ��اءات امل�ه�ن�ي��ة
م ��ن اه �ت �م��ام��ه ال ��دائ ��م وم� �ب ��ادرات ��ه امل�س�ت�م��رة ل�ل�ط�لاب ّ
(رواد)؛ وأوض� ��ح امل �ط �ي��ري ف��ي ه��ذا
ل ��دع ��م ف �ع��ال �ي��ات ال �ش �ب��اب وأن �ش �ط �ت �ه��م ع�ل��ى االطار «نؤمن بأهمية دعم الطاقات الشبابية
ج�م�ي��ع األص �ع��دة ،وخ��اص��ة ت�ل��ك ال �ت��ي تهدف وتوفير جميع الفرص املناسبة لها لتحقيق
إل ��ى ت�ح�ف�ي��ز إب��داع��ات �ه��م وق��درات �ه��م وت�ط��وي��ر التقدم ،السيما تلك التي ستؤثر عليهم في
مهاراتهم العلمية والعملية.
ح�ي��ات�ه��م امل�ه�ن�ي��ة امل�ق�ب�ل��ة .وه ��ذا م��ا دف ��ع بنك
وم��ن جانبه ،ق��ال أيمن سالم املطيري ،املدير ورب � ��ة ل �ف �ت��ح امل� �ج ��ال أم � ��ام ط �ل�اب ال �ج��ام �ع��ات
التنفيذي لالتصال املؤسسي ف��ي بنك ورب��ة للمشاركة ببرنامجه ّ
(رواد) ال�خ��اص بدعم
«نظرًا للنجاح الذي حققه بنك وربة بالتعاون االب �ت �ك ��ارات ف��ي ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي ال�ك��وي�ت��ي
مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا من والذي يشارك فيه أيضًا عدد من طلبة جامعة
خ�ل�ال ه ��ذه ال �ش��راك��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ل��رع��اي��ة ال�خ�ل�ي��ج ل�ل�ع�ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املتميزين.
جميع أع�م��ال ن��ادي العالقات العامة ،وتبعًا ي �ق��دم ب��رن��ام��ج ّ
رواد ل�ل�ط�ل�ب��ة ف��رص��ة م�م�ت��ازة
ل�ل�أص��داء اإلي �ج��اب �ي��ة ال �ت��ي مل�س�ن��اه��ا م��ن قبل للتتلمذ على أيدي أفضل الخبراء في القطاع
ّ
ال �ط�ل�اب ال��ذي��ن ش��ك��ل ل�ه��م ه ��ذا ال��دع��م ح��اف �زًا امل �ص��رف��ي ،وم�ع��اي�ش��ة امل �ص��اع��ب وامل�ت�غ�ي��رات
كبيرًا لالبتكار والقيام باملزيد من األنشطة ،ال �ت��ي م��ن امل�م�ك��ن أن ي�ت�ع��رض��وا ل �ه��ا ،وكيفية
س ��واء العلمية أو التثقيفية أو الترفيهية؛ تكوين الفهم العميق عن احتياجات العمالء
ارت��أى بنك ورب��ة أهمية تمديد ه��ذه الشراكة وم �ح��اول��ة ال �ت �ج��اوب م�ع�ه��ا ع��ن ط��ري��ق ط��رح
ً
بحيث يكون عضوًا فاعال في جعل التجربة امل��زي��د م��ن االب �ت �ك��ارات ال�ت��ي تسهم ف��ي جعل
االك��ادي�م�ي��ة للطالب مثرية أك�ث��ر على جميع التجربة املصرفية لكل عميل بمنزلة تجربة
األصعدة».
ممتعة وسلسة بما يحقق املصلحة األكبر
تجدر اإلشارة الى ان جامعة الخليج للعلوم للجميع وبناء بلدنا الكويت الحبيبة».
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«زين» الراعي البالتيني لمؤتمر اتحاد الطلبة في أميركا

الخشتي :النمو االقتصادي
ُمرتبط بتحفيز الطاقات الشابة
ش� � ��ارك� � ��ت «زي� � � � � � ��ن» ،امل� � � � � � � ّ
�زود ال � ��رائ � ��د
ل� �ل� �خ ��دم ��ات ال ��رق� �م� �ي ��ة ف � ��ي ال� �ك ��وي ��ت،
ب� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات ح� �ف ��ل اف � �ت � �ت� ��اح امل ��ؤت� �م ��ر
السنوي السادس والثالثني لالتحاد
ال � ��وط� � �ن � ��ي ل� �ط� �ل� �ب ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت  -ف� ��رع
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة ،ت�ح��ت
ٌ ّ
ش �ع��ار «ج �ي��ل ب��ن��اء ..ل��وط� ٍ�ن م�ع�ط��اء»،
وذل� � ��ك ض� �م ��ن رع ��اي� �ت� �ه ��ا ال �ب�لات �ي �ن �ي��ة
للمؤتمر ،ال��ذي ُع�ق��د ف��ي م��دي�ن��ة س��ان
دييغو ،بحضور سفير الكويت لدى
ال��والي��ات امل �ت �ح��دة األم�ي��رك�ي��ة ال�ش�ي��خ
سالم عبداهلل الجابر الصباح.
وأع��رب��ت ال�ش��رك��ة ع��ن فخرها بكونها
ُ
ال��راع��ي البالتيني للمؤتمر ،وتعتبر
داع� � �م � ��ًا رئ� �ي� �س� �ي ��ًا ل � ��ه ع� �ل ��ى م� � ��دى 16
ً ّ
ع� � ��ام� � ��ًا ،خ� � ��اص� � ��ة أن ه� � � ��ذا امل� ��ؤت � �م� ��ر
ّل�اّ
ّ
ال � �ط � ب� ��ي امل �ت �م �ي ��ز ُي� �ش ��ك ��ل ال �ت �ج �م��ع
األك �ب��ر ل�ل�ط�ل�ب��ة ال�ك��وي�ت�ي�ين ال��دارس�ين
ف� ��ي ال� � �خ � ��ارج ،وي� ��أت� ��ي دع � ��م زي � ��ن ف��ي
إط � ��ار اس �ت��رات �ي �ج �ي �ت �ه��ا ل �ل �م �س��ؤول �ي��ة
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة واالس� � �ت � ��دام � ��ة ات� �ج ��اه
ق� �ط ��اع ��ي ال� �ش� �ب ��اب وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ،وم ��ن
م�ن�ط�ل��ق إي �م��ان �ه��ا ب��أه �م �ي��ة ال �ت��واص��ل
مع أبناء الكويت من طالب العلم في
الخارج.
وخالل الكلمة االفتتاحية ،التي ألقاها
ع �ل��ى ه ��ام ��ش امل ��ؤت �م ��ر ،ق� ��ال ال��رئ �ي��س
التنفيذي للعالقات واالت �ص��االت في
زي��ن ال�ك��وي��ت ،ول�ي��د الخشتي« :ب��روح
ي �غ �ل��ب ع �ل �ي �ه��ا «األم� � � ��ل» و«اإلل� � �ه � ��ام»
و«امل �س��ؤول �ي��ة» ،ي�ت�ج��دد ه��ذا التجمع
ال��وط�ن��ي ل�ك��وك�ب��ة م��ن ال �ش �ب��اب ،ال��ذي��ن
لم ينسهم طول ُ
وبعد املسافات هموم
وقضايا أهلهم».
وب�ّي�نّ ال�خ�ش�ت��ي« :أود أن ان�ت�ه��ز ه��ذه
ال �ف ��رص ��ة ألع � ��رب ع ��ن م� ��دى اع� �ت ��زازي
وف �خ��ري ب�ط�ل�ب�ت�ن��ا األع� � ��زاء ،وس�ن�ظ��ل
ُ ّ
ن ��ذك ��ره ��م ف ��ي ك ��ل م� �ش ��ارك ��ة ف ��ي ه��ذه
ال �ف �ع��ال �ي��ات أن ال �ك��وي��ت ق��د م�ن�ح�ت�ه��م
ثقتها ليكونوا خير سفراء لها ،كما
أود أن أع �ب��ر ع ��ن س �ع��ادت��ي مل �ش��ارك��ة
زي��ن ف��ي ه��ذا ال�ت�ج�م��ع ال��وط�ن��ي ،ال��ذي
نجدد فيه دعمنا ألبنائنا الطلبة في
الخارج».
ُ ّ
وت ��اب ��ع ال �خ �ش �ت��ي« :وإذا ك ��ن ��ا ن��ؤم��ن
ب �ف ��اع �ل �ي ��ة دور م ��ؤس � �س ��ات ال� �ق� �ط ��اع
ال � �خ� ��اص ف� ��ي م � �ج� ��االت االس � �ت� ��دام� ��ة،
ف � �ن � �ح� ��ن ن � �ع � �ت � �ب� ��ر أن � �ف � �س � �ن� ��ا ش � ��رك � ��اء
رئ� �ي� �س� �ي�ي�ن ل � �ل� � ُ�م � �ب� ��ادرات واألن� �ش� �ط ��ة
ال �ط�لاب �ي��ة ،ف��إح �س��اس �ن��ا ب��امل �س��ؤول �ي��ة
امل�ش�ت��رك��ة دف�ع�ن��ا إل ��ى االس �ت �م��رار في
ت��وج�ي��ه ال��دع��م وااله�ت�م��ام للفعاليات
الشبابية والتجمعات الطالبية».
ُ ّ
وأض��اف« :أنتم تمثلون شريان األمل

السفير سالم الصباح يتوسط الخشتي ومسؤولي «زين»

«زين» لطلبة «أميركا»:
 3دنانير شهريا ً
لالحتفاظ بالرقم أثناء
فترة الدراسة
لخططنا التنموية نحو بناء «كويت
ج � ��دي � ��دة» ،وت� ��أت� ��ي ه � ��ذه امل �س ��ؤول �ي ��ة
ال�ك�ب�ي��رة ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ت�ش�ه��د فيه
م�ج�ت�م�ع��ات�ن��ا ت �ح��دي��ات ك �ث �ي��رة ،ول�ع��ل
أك � �ث� ��ر امل� �ت ��أث ��ري ��ن ب � �ه� ��ذه ال� �ت� �ح ��دي ��ات
ه��م ال �ش �ب��اب ،وألن �ك��م «ف �ئ��ة ال�ش �ب��اب»
ت �م �ث �ل��ون ال� �ق ��اع ��دة ال �ع��ري �ض��ة ،ف��إن �ن��ا
نعلم جيدًا أن معالجة هذه التحديات
هي ضرورة وحقيقة راسخة ،حيث أن
النمو االق�ت�ص��ادي مرتبط على نحو
وثيق مع تحفيز الطاقات الشابة».
وت��اب��ع« :ال�ث��ورة الرقمية واالس�ت�ف��ادة
املتوقعة التي ستأتي منها تضعانا
أم � ��ام ت� �ح ��دي ��ات ب�ي�ن زي� � ��ادة ال �ب �ط��ال��ة
التكنولوجية وت��وف�ي��ر ف��رص العمل،
ول� ��ذل� ��ك ف � ��إن ت �م �ك�ي�ن ال� �ش� �ب ��اب ُي �م� ّ�ه��د
ال� �ط ��ري ��ق ن� �ح ��و ال � �ت � �ح� � ّ�ول اإلي� �ج ��اب ��ي
ف � � ��ي ب � �ي � �ئ� ��ة األع� � � � �م � � � ��ال ،وع � � �ل� � ��ى ه � ��ذا
ُ
ال� �ن� �ح ��و ..ق ��ررن ��ا أن ن �س �ه��م ف ��ي ع�ل�اج
ه� � ��ذه ال � �ت � �ح� ��دي� ��ات ب � ��إط �ل��اق س �ل �س �ل��ة
م� ��ن امل � � �ب� � ��ادرات وال � �ب� ��رام� ��ج امل��وج �ه��ة

للشباب».
ً
واختتم الخشتي ق��ائ�لا« :أنتهز هذه
ال �ف��رص��ة ألؤك � ��د أن زي� ��ن ه ��ي ج� ��زء ال
ي�ت�ج��زأ م��ن ه��ذا ال��وط��ن ،ف�ه��ي ستظل
م ��ن ال ��داع� �م�ي�ن ال��رئ �ي �س �ي�ين مل� �ب ��ادرات
الشباب ،كما ال يفوتني هنا أن أحيي
وأش �ك��ر ال �ح �ض��ور ع�ل��ى امل �ش��ارك��ة في
ه� ��ذا ال �ت �ج �م��ع ال � ��ذي ت �ح��رك��ه م �ش��اع��ر
الود واملحبة».
وأع � �ل � ��ن ال� �خ� �ش� �ت ��ي ع � ��ن إح � � ��دى أب � ��رز
امل �ف��اج��آت ال �ت��ي أع��دت �ه��ا زي ��ن ل�ط�ل�ب��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت ال � � ��دارس� �ي ��ن ف � ��ي ال� � �خ � ��ارج،
وخ� � �ص � ��وص � ��ًا ال� � � ��والي� � � ��ات امل � �ت � �ح� ��دة،
وه � ��و ال � �ع� ��رض ال� � ��ذي ي �ت �ي��ح ل�ل�ط�ل�ب��ة
م � ��ن ح ��ام� �ل ��ي خ � �ط� ��وط ال � ��دف � ��ع اآلج � ��ل
االح � �ت � �ف� ��اظ ب ��أرق ��ام � �ه ��م خ �ل ��ال ف �ت��رة
دراستهم في الخارج مقابل  3دنانير
ش� �ه ��ري ��ًا ف � �ق� ��ط ،م � ��ع ال � �ح � �ص� ��ول ع �ل��ى
ّ
إن �ت��رن��ت م �ح��ل��ي ب�س�ع��ة  1غ�ي�غ��اب��اي��ت
مجانًا لالستخدام عند عودتهم إلى
الوطن خالل العطل واإلجازات ،حيث
ص�م�م��ت زي��ن ه��ذا ال �ع��رض خصيصًا
لتالقي طلبات ورغبات الطلبة ،الذين
ً
ع � ��ادة م ��ا ي �ف �ق��دون أرق��ام �ه��م امل�ح�ل�ي��ة
ب�س�ب��ب ع��دم اس�ت�خ��دام�ه��ا خ�ل�ال ف�ت��رة
الدراسة بالخارج ،وارتأت الشركة أن
تقدم لهم هذا العرض لكي يحتفظوا
بأرقامهم بكل سهولة.
وبينت «زي��ن» أن�ه��ا ق��ام��ت وكعادتها
ك � ��ل ع � � ��ام ب� ��إض� ��اف� ��ة ب� �ص� �م ��ة م� �م� �ي ��زة
ل �ل �م��ؤت �م��ر ،م��ن خ�ل�ال ُم �ش��ارك �ت �ه��ا ف��ي
العديد من األنشطة والفعاليات على

هامش املؤتمر ،من ضمنها رعايتها
للندوة الرياضية التي شهدت تواجد
ال �ع��دي��د م ��ن ال��ري��اض �ي�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين
املتميزين ،وتنظيم منافسات بطولة
زي ��ن ل �ك��رة ال� �ق ��دم ل�ل�ط�ل�ب��ة ف ��ي أج ��واء
ري��اض�ي��ة حماسية وت�ك��ري��م الفائزين
فيها ،وتنظيمها لورشة حول تسريع
امل� �ش ��اري ��ع ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ال �ن��اش �ئ��ة،
التي استضافت من خاللها مجموعة
م��ن ال�ش�خ�ص�ي��ات ال�ن��اج�ح��ة ف��ي ع��ال��م
ريادة األعمال.
وأض � � ��اف � � ��ت ال � �ش � ��رك � ��ة أن� � �ه � ��ا س� �ت� �ق ��وم
ُ
أي �ض��ًا ب��امل �ش��ارك��ة ف��ي ت�ك��ري��م ال�ط�لاب
وال� �ط ��ال� �ب ��ات امل �ت �ف ��وق�ي�ن األوائ� � � ��ل م��ن
ال �ك��وي �ت �ي�ين ع �ل��ى م �س �ت��وى ال ��والي ��ات
ُ
امل �ت �ح��دة ،ك�م��ا س��ت �ش��ارك ف��ي امل�ع��رض
ُ
املخصص للرعاة على هامش أعمال
املؤتمر.
وذك � ��رت «زي � ��ن» أن امل��ؤت �م��ر ق��د ش�ه��د
تنظيم ال�ع��دي��د م��ن األن�ش�ط��ة امل�م�ي��زة،
م �ن �ه��ا ورش� ��ة «ف ��ون ��ورزم ��ا» ل�ص�ن��اع��ة
ال � �ه� ��وي� ��ة ال � �ك� ��اري� ��زم � �ي� ��ة ف � ��ي وس ��ائ ��ل
ال� � �ت � ��واص � ��ل االج � �ت � �م� ��اع� ��ي م � ��ن خ �ل�ال
األج� � �ه � ��زة ال� ��ذك � �ي� ��ة ،وورش� � � ��ة ت �ط��وي��ر
ال ��ذات ل�ل�ط��ال�ب��ات ،ون ��دوة اق�ت�ص��ادي��ة،
ك�م��ا اس�ت�ض��اف امل��ؤت�م��ر ن �ج��وم إذاع��ة
ً
ن �ب��ض ال �ك��وي��ت  88.8أف.أم ،وح �ف�ل�ا
غ� �ن ��ائ� �ي ��ًا م � ��ن ت � �ق ��دي ��م ف� ��رق� ��ة م �ي��ام��ي
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة ،وه � � ��ي األن � �ش � �ط� ��ة ال� �ت ��ي
ش �ه��دت ت��واج��د م�ج�م��وع��ة ك �ب �ي��رة من
اإلعالميني والسياسيني والناشطني
االجتماعيني والرياضيني وغيرهم.

بالتعاون مع الهيئة الخيرية اإلسالمية وفريق الدارين التطوعي

انطالق حملة «نور بوبيان  »4في النيجر
ت �ن �ط �ل��ق ال �ج �م �ع��ة امل �ق �ب��ل  6دي �س �م �ب��ر
 2019ح �م �ل ��ة ن � ��ور ب ��وب� �ي ��ان  4ال �ت��ي
ي�ن�ظ�م�ه��ا ب�ن��ك ب��وب �ي��ان ب��ال �ت �ع��اون مع
ال�ه�ي�ئ��ة ال�خ�ي��ري��ة اإلس�لام �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة
وفريق ادفع دينارين واكسب الدارين
ال �ت �ط��وع��ي ،ح �ي��ث س �ي �ق��وم م�ج�م��وع��ة
م��ن األط �ب��اء االس�ت�ش��اري�ين الكويتيني
ب � ��إج � ��راء ع� �م� �ل� �ي ��ات امل � �ي � ��اه ال �ب �ي �ض��اء
(كتاراكت) في النيجر.
وتأتي ه��ذه الحملة استمرارا لنجاح
ال� �ح� �م�ل�ات ال � �ث�ل��اث ال� �س ��اب� �ق ��ة وال� �ت ��ي
نجحت ف��ي إع��ادة البصر ألكثر م��ن 8
االف شخص في النيجر واوغندا من
مختلف االعمار.
ويضم الوفد املشارك في نور بوبيان
 4مجموعة من االطباء االستشاريني
امل �ت �ط��وع�ين وع � ��ددا م ��ن م��وظ �ف��ي ب�ن��ك
ب��وب�ي��ان امل�ت�ط��وع�ين وم��وظ�ف��ي الهيئة
وم�ت�ط��وع��ي ف��ري��ق ال��داري��ن إل��ى جانب
م � �ج � �م� ��وع� ��ة م � � ��ن م � �ش� ��اه � �ي� ��ر وس� ��ائ� ��ل
التواصل االجتماعي.
وق��ال املدير العام لبنك بوبيان وليد
خ� ��ال� ��د ال � �ي� ��اق� ��وت ان أب � � ��رز م � ��ا ي �م �ي��ز
ه��ذه ال�ح�م�ل��ة ان�ه��ا س�ت�ك��ون ب�م�ش��ارك��ة
م� �ج� �م ��وع ��ة م� ��ن االط� � �ب � ��اء ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
املتطوعني والذين تبرعوا بجهودهم
ووقتهم للقيام بإجراء هذه العمليات
إل � ��ى ج ��ان ��ب م �ج �م ��وع ��ة م� ��ن ال �ش �ب��اب
ال�ك��وي�ت��ي امل �ت �ط��وع وال ��ذي س�ي�ت��واج��د
في النيجر ط��وال الحملة للقيام بكل
األمور التنظيمية.
وأض��اف ان ه��ذه امل�ب��ادرة ب��دأت كفكرة
ل� �ل ��رئ� �ي ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل �ل �ب �ن ��ك ع � ��ادل
امل ��اج ��د وه ��ي ت �م �ث��ل ج� ��زء ا م ��ن دورن ��ا
االج �ت �م��اع��ي وك��ون �ن��ا ب�ن�ك��ا إس�لام �ي��ا،
ف ��ان ام �ت��داد ان�ش�ط�ت�ن��ا وم�س��ؤول�ي�ت�ن��ا
االج�ت�م��اع�ي��ة ي�ت�ج��اوز ح ��دود ال�ك��وي��ت
إلى مختلف دول العالم.
وأوض � � ��ح ال� �ي ��اق ��وت ان � ��ه س �ي �ت��م ألول
م ��رة اإلع�ل��ان ع��ن م�ج�م��وع��ة م��ن امل�ن��ح
ال��دراس�ي��ة تتضمن دراس��ة املاجستير
وال��دك�ت��وراه في تخصص العيون من
أج��ل إع ��داد م�ج�م��وع��ة م��ن االط �ب��اء في
ال �ن �ي �ج��ر ل�ي�ت�م�ك�ن��وا الح �ق��ًا م ��ن إج ��راء
ه� � ��ذه ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات وم � �س� ��اع� ��دة ال� �ف ��رق
ال�ط�ب�ي��ة ال�ت�ط��وع�ي��ة ال �ت��ي ت��أت��ى ال�ي�ه��م
من مختلف أنحاء العالم.

من رحالت «نور بوبيان» السابقة

الياقوت :منح دراسية
لتخريج أطباء جراحة
عيون في النيجر
الصميط :مبادرة
بوبيان تجسد نموذجا ً
إنسانيا ً يحتذى
الميمني :هدفنا رفع
وعي المجتمعات
النامية وتقديم
مشاريع مستدامة

كما سيتم أيضا توزيع أكثر من 1000
ن �ظ��ارة ط�ب�ي��ة ل�لاط �ف��ال وال �ك �ب��ار ب�ع��د
إج � ��راء ال �ف �ح��وص��ات ال �ط �ب �ي��ة ال�ل�ازم��ة
ان �ط�لاق��ًا م��ن ش �ع��ار ال��وق��اي��ة خ �ي��ر من
العالج.

الفقراء واملنكوبني في مختلف أنحاء
العالم بتوجيهات كريمة من حضرة
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح أم �ي��ر ال �ب�ل�اد وق��ائ��د
العمل اإلنساني.

شراكة مميزة

تثقيف املجتمعات

ومن جانبه ،أعرب املدير العام للهيئة
ال �خ �ي��ري��ة اإلس�ل�ام �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة م .ب��در
ال �ص �م �ي��ط ع��ن اع� �ت ��زازه ال �ك �ب �ي��ر ب�ه��ذه
ال �ش��راك��ة امل �ث �م��رة وال �ب �ن ��اء ة ب�ي�ن ب�ن��ك
ب��وب �ي��ان وال �ه �ي �ئ��ة ال �خ �ي��ري��ة بتنسيق
م��ن م�ب��ادرة ال��داري��ن التطوعية للعام
ال � ��راب � ��ع ع� �ل ��ى ال � �ت� ��وال� ��ي ان� �ط�ل�اق ��ًا م��ن
امل �س ��ؤول �ي ��ة اإلن �س ��ان �ي ��ة وال �ت �ط��وع �ي��ة
املشتركة.
وأض��اف م .الصميط ان بنك بوبيان
ج �س��د ن �م��وذج��ًا ي �ح �ت��ذى ب �م �ب��ادرات��ه
اإلنسانية املتكررة.
وأوض� ��ح ال�ص�م�ي��ط أن ج �ه��ود ال�ب�ن��ك
وق� �ي ��ادات ��ه وم �ن �س��وب �ي��ه ال� �ك ��رام ت��أت��ي
ف � ��ي س � �ي� ��اق م � ��ا ج� �ب ��ل ع� �ل� �ي ��ه ال �ش �ع��ب
ال � �ك ��وي � �ت ��ي م � ��ن ح � ��ب ج� � � ��ارف ل �ل �ع �م��ل
ال� �خ� �ي ��ري م ��ن أج � ��ل ت �خ �ف �ي��ف م �ع��ان��اة

وأوض� �ح ��ت م ��دي ��رة م� �ب ��ادرة ال ��داري ��ن
ال �ت �ط��وع �ي��ة س �م �ي��ة امل �ي �م �ن��ي أن ح�م�ل��ة
ن � � ��ور ب� ��وب � �ي� ��ان خ� �ي ��ر م � �ث� ��ال ل� �ش ��راك ��ة
م �ج �ت �م �ع �ي��ة ف ��اع� �ل ��ة ب �ي��ن ال� �ق� �ط ��اع ��ات
الثالثة ،الحكومي مجسدًا في الهيئة
ال �خ �ي��ري��ة ،وال �ق �ط��اع ال �خ��اص متمثال
في بنك بوبيان ،والقطاع الثالث من
ال �ع �م��ل ال �ت �ط��وع��ي وه ��م ف��ري��ق أط �ب��اء
ال �ع �ي ��ون وف ��ري ��ق ال� ��داري� ��ن ال �ت �ط��وع��ي
ب��اإلض��اف��ة إل��ى االع�لام�ي�ين ومشاهير
التواصل االجتماعي الذي يتفاعلون
مع هذه الحملة سنويا
وأشارت امليمني إلى أن برنامج رحلة
ن� ��ور ب ��وب� �ي ��ان إل� ��ى ال �ن �ي �ج��ر ي�ت�ض�م��ن
م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ت��وع��وي��ة
ألن ه��دف�ن��ا دوم��ا رف��ع م�س�ت��وى ثقافة
املجتمعات النامية.

 24اقتصاد وأعمال

BUSINESS

إضافة إلى الفائز في حملة «راتبك وفوقه كاش»

«التجاري» يعلن الرابحين في سحبَ ي
«النجمة» األسبوعي والشهري
أج ��رى ال�ب�ن��ك ال�ت�ج��اري السحبني األس�ب��وع��ي وال�ش�ه��ري
ع �ل��ى «ح �س ��اب ال �ن �ج �م��ة» وال �س �ح��ب األس �ب��وع��ي لحملة
«رات �ب��ك وف��وق��ه ك� ��اش» ،ب�ح�ض��ور م�م�ث��ل وزارة ال�ت�ج��ارة
والصناعة ،صالح الرويعي.
وجاءت نتائج السحب على النحو التالي:
س�ح��ب ح �س��اب ال�ن�ج�م��ة ال �ش �ه��ري ج��ائ��زة ب�ق�ي�م��ة 20000
دينار من نصيب ،فضة إبراهيم املرزوق.
س�ح��ب ح�س��اب النجمة األس�ب��وع��ي ج��ائ��زة بقيمة 5000
دينار من نصيب ،يوسف مختار أبل.
ال�س�ح��ب األس �ب��وع��ي لحملة «رات �ب��ك وف��وق��ه ك ��اش» ج��ائ��زة
بقيمة  1000دينار من نصيب ،خالدة غريب محمد فتح اهلل.
وق��د أوض ��ح ال�ب�ن��ك أن ج��وائ��ز ح�س��اب ال�ن�ج�م��ة أصبحت
م�م �ي��زة ب�ح�ج��م م �ب��ال��غ ال �ج��وائ��ز امل �ق��دم��ة ب��اإلض��اف��ة إل��ى
ت �ن��وع �ه��ا ط� ��وال ال �س �ن��ة ،وت �ت �ض �م��ن ال �س �ح��وب��ات ج��ائ��زة
أس�ب��وع�ي��ة بقيمة  5000دي �ن��ار ،وش�ه��ري��ة بقيمة 20000
دي �ن��ار ،وج��ائ��زة ن�ص��ف س�ن��وي��ة وق��دره��ا ن�ص��ف مليون
دي �ن��ار ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى أك�ب��ر ج��ائ��زة ف��ي ال�ع��ال��م مرتبطة
ب�ح�س��اب م�ص��رف��ي وال �ت��ي حصــل ال�ب�ن��ك بموجبها على
ش�ه�ـ�ـ�ـ��ادة غ�ي�ن�ي��س ل�ل�أرق��ام ال�ق�ي��اس�ي��ة وال �ب��ال �غ��ة مليونًا
ونصف املليون دينار.
وكشف البنك أنه يمكن فتح حساب النجمة بإيداع 100
دينار كويتي فقط ،ويجب أن يكون في الحساب مبلغ ال
يقل عن  500دينار لدخول جميع السحوبات على جميع
ال�ج��وائ��ز ال�ت��ي يقدمها ال�ح�س��اب .وب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى ف��رص
ال�ف��وز ف��إن��ه كلما زاد املبلغ املحتفظ ف��ي ال�ح�س��اب زادت
ف��رص ف��وز العميل ،حيث إن ك��ل  25دي�ن��ارًا ت��وف��ر فرصة

ملصق سحب حساب النجمة

ً
واح��دة للفوز ،فضال ع��ن امل��زاي��ا اإلضافية التي يوفرها
ال �ح �س��اب ،إذ ي�ح�ص��ل ال�ع�م�ي��ل ع �ل��ى ب �ط��اق��ة س �ح��ب آل��ي
ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب
وكذلك الحصول على كل الخدمات املصرفية من البنك
التجاري.
أما بالنسبة إلى حملة «راتبك وفوقه ك��اش» واملوجهة
إلى املوظفني الكويتيني والوافدين في القطاع الحكومي

والخاص وكذلك املتقاعدين واملستمرة حتى  31ديسمبر
 ،2019وعن آلية االنضمام إلى هذه الحملة واالستفادة
م��ن امل��زاي��ا ال �ت��ي ت��وف��ره��ا ،أوض ��ح ال�ب�ن��ك أن باستطاعة
أي م��وظ��ف كويتي رات�ب��ه ي��زي��د على  500دي�ن��ار كويتي،
س ��واء ت��م ت�ع�ي�ي�ن��ه ح��دي�ث��ًا أو ف��ي ال �خ��دم��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة منذ
سنني ،القيام بتحويل راتبه إل��ى البنك واالس�ت�ف��ادة من
م��زاي��ا ه��ذه الحملة وال�ح�ص��ول على ه��دي��ة نقدية فورية
مضمونة بقيمة  250دي�ن��ارا كويتيا أو ق��رض م��ن دون
ف ��ائ ��دة ب �ق �ي �م��ة خ �م��س أض� �ع ��اف ال� ��رات� ��ب وب� �ح ��د أق �ص��ى
 10000دينار كويتي ،باإلضافة إلى الدخول تلقائيًا في
ال�س�ح��ب األس�ب��وع��ي ع�ل��ى ج��ائ��زة م�ق��داره��ا  1000دي�ن��ار.
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ال �ع �م�لاء ال��واف��دي��ن ال��ذي��ن ي�ن��درج��ون
ت�ح��ت ح�س��اب ال�خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة الشخصية Premier
 Bankingوامل �خ �ص��ص ل �ل��روات��ب م ��ن  1700دي �ن ��ار وم��ا
ف��وق ف�س��وف يتمكنون م��ن ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ه��دي��ة نقدية
ف��وري��ة ،ه��ذا ب��اإلض��اف��ة إل��ى املتقاعدين ال��ذي��ن يحصلون
على معاش تقاعدي ق��دره  1000دينار كويتي وما فوق
فبمجرد تحويل معاشهم التقاعدي على البنك التجاري
سيحصلون على هدية فورية بقيمة  150دينارا كويتيا
وال��دخ��ول تلقائيًا ف��ي ال�س�ح��ب األس �ب��وع��ي ع�ل��ى ج��ائ��زة
مقدارها  1000دينار كويتي واالستفادة من مزايا هذه
الحملة ال�ت��ي ت��م تصميمها خصيصا ب�ص��ورة تناسب
امل��وظ �ف�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين وال��واف��دي��ن ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال�ق�ط��اع
ال �خ��اص وال�ح�ك��وم��ي وامل�ت �ق��اع��دي��ن ،ك��ون�ه��ا أي �ض��ا توفر
لهم فرصة الحصول على العديد من املميزات اإلضافية
والتمتع بالعديد من الخدمات.

خالل حفل «بي بي سي» لألغذية الجيدة في دبي
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الجائزة  5آالف دينار

«برقان» يعلن الفائزين
في سحب «يومي»
أع�ل��ن بنك ب��رق��ان ع��ن أسماء
ال� �ف ��ائ ��زي ��ن ف ��ي ال �س �ح��وب��ات
اليومية على حساب يومي،
وق� � ��د ف� � ��از ك� ��ل واح � � ��د م�ن�ه��م
ب�ج��ائ��زة  5000دي �ن��ار ،وك��ان
ال �ح��ظ ف��ي ه ��ذه ال�س�ح��وب��ات
من نصيب:
إب� ��راه � �ي� ��م ط� ��اه� ��ر ال �ب �غ �ل��ي،
م � � �ب � � ��ارك م � �ح � �م ��د ال � �س� ��اي� ��ر،
عثمان علي النجدي ،سعيد
عبدالحافظ ال�ح��اج ،جالينا
أناتولفنا محارب.
ب � ��اإلض � ��اف � ��ة إل� � � ��ى ال� �س� �ح ��ب
ال �ي��وم��ي ،ي��وف��ر ب �ن��ك ب��رق��ان
سحبًا رب��ع س�ن��وي لحساب ملصق سحب حساب يومي
ً
«يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة  125000دينار فسوف يكون صاحب الحساب مؤهال للدخول في
كويتي .وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعني كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.
على العمالء أال يقل رصيدهم عن  500دينار ملدة وللمزيد م��ن املعلومات ح��ول فتح حساب يومي
شهرين كاملني قبل تاريخ السحب ،كما أن كل  10أو ع ��ن ال �س �ح��ب رب� ��ع ال �س �ن��وي ل �ح �س��اب ي��وم��ي،
دنانير تمثل فرصة واح��دة لدخول السحب .وإذا يرجى زيارة أقرب فرع لبنك برقان للحصول على
كان رصيد الحساب  500دينار كويتي فما فوق ،التفاصيل واملعلومات الالزمة.

رعى مؤتمر اتحاد الطلبة في الواليات المتحدة

«الخليج» يغطي تكلفة السكن
ألحد طلبتنا لمدة عام

«فورسيزونز برج الشايع»
يحصد جائزة «أفضل عطلة محلية»

سالم الصباح ومحمد القطان وعدد من موظفي البنك

ديديه غاردان

حصد فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع للعام
الثاني على التوالي جائزة «أفضل عطلة محلية»،
وذل ��ك خ�ل�ال ال�ن�س�خ��ة ال �ع��اش��رة م��ن ج��وائ��ز ب��ي بي
سي لألغذية الجيدة في الشرق األوسط لعام ،2019
وال �ت��ي أق�ي�م��ت ف��ي دب ��ي ي ��وم األرب� �ع ��اء  27ن��وف�م�ب��ر.
وت��أت��ي ه ��ذه ال �ج��ائ��زة ل�ت�ع�ي��د ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى م�ك��ان��ة
الفندق الراسخة كأفضل وجهة لإلقامة الفاخرة في
الكويت.
وت�ح�ت�ف��ي ج��وائ��ز ب��ي ب��ي س��ي ل�لأغ��ذي��ة ال �ج �ي��دة في
ال �ش��رق األوس� ��ط ب��أرق��ى ت �ج��ارب ت �ن��اول ال �ط �ع��ام في
املنطقة ،وتهدف إلى منح املزيد من اإللهام في قطاع
األغذية واملشروبات ،واالرتقاء به إلى معايير جديدة.
كما أنه البرنامج الوحيد في املنطقة الذي يمنح هذه

إطاللة رائعة

الجائزة استنادًا الى رأي ضيوف الفنادق.
وتعليقًا على ذل��ك ،ق��ال ديديه غ ��اردان ،املدير العام
لفندق فورسيزونز الكويت برج الشايعُ :
«يسعدني

بالنيابة عن أف��راد عائلة فورسيزونز الكويت برج
الشايع أن أتلقى هذه الجائزة املرموقة التي يتوج
بها ال�ف�ن��دق للسنة الثانية على ال�ت��وال��ي ،وأود أن
أعرب عن امتناني ألعضاء الفريق الذين يواصلون
التزامهم بتوفير ت�ج��ارب ت�ن��اول ط�ع��ام استثنائية
وس� ��ط ل �ح �ظ��ات ث�م�ي�ن��ة ل �ض �ي��وف �ن��ا .ش �ك �رًا ل �ك��ل من
اختارنا لهذه ال�ج��ائ��زة ،وم��ن ال��رائ��ع أن ن��رى أننا ال
نزال «االختيار األول للضيوف» .لقد اكتسب الفندق
م�ك��ان�ت��ه ال ��رائ ��دة ف��ي م �ج��ال ت �ج��ارب ت �ن��اول ال�ط�ع��ام
ب��ال �ك��وي��ت ب�ف�ض��ل ال �ق��وائ��م امل �ب �ت �ك��رة ،واإلت� �ق ��ان في

الطهي ،والخدمة االستثنائية التي يقدمها ،والتي
تقدم وس��ط أج��واء راقية ودي�ك��ورات ف��اخ��رة .نتطلع
إلى الترحيب بالضيوف في مطاعمنا ،سواء كانوا
ممن يستمتعون بعطلة محلية أو ال��ذي��ن ي��زورون
الكويت».
ويقدم الفندق للذواقة مجموعة من األط�ب��اق الشهية
ع�ب��ر  5م�ط��اع��م ه��ي س�ن�ت��وه��و ،ال ��ذي ي �ت��واج��د بأعلى
طابق بالفندق  21وي�ق��دم أشهى امل��أك��والت اآلسيوية
ُ
التي تثري الحواس؛ داي فورني ،املعروف باملأكوالت
ُ
ّ
اإلي�ط��ال�ي��ة األص�ي�ل��ة م�ث��ل ال�ب�ي�ت��زا امل �ع��دة ع�ل��ى الحطب
واملعكرونة املحضرة داخل املطعم واالسبريسو .يتميز
امل�ط�ع�م��ان ب�ن��واف��ذ ع��ال�ي��ة وت��راس��ات خ��ارج�ي��ة واس�ع��ة
بإطالالت توفر مناظر خالبة على مدينة الكويت.

اخ �ت �ت��م ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج رع ��اي �ت ��ه مل��ؤت �م��ر االت� �ح ��اد
ال��وط �ن��ي ل�ط�ل�ب��ة ال �ك��وي��ت ف��ي ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
األم�ي��رك�ي��ة ،ال��ذي انطلق األس�ب��وع امل��اض��ي ضمن
برنامجه للمسؤولية االجتماعية الذي يركز على
دعم الشباب الكويتي.
وش��ارك بنك الخليج في املؤتمر ال��ذي انعقد في
م��دي�ن��ة س ��ان دي�ي�غ��و ف��ي والي ��ة ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا ،من
ت��اري��خ  28ن��وف�م�ب��ر ال� �ج ��اري ،ف��ي ع ��دة ف�ع��ال�ي��ات
للطلبة الكويتيني املغتربني ،تحت شعار «انتو
فخرنا» .وتضمنت مشاركة البنك فقرات ترفيهية
ف ��ي ت ��اري ��خ  30ن��وف �م �ب��ر م �ن �ه��ا س �ح��ب ع �ل��ى ع��دة
ج��وائ��ز م�م�ي��زة ،أك�ب��ره��ا تغطية تكاليف اإلي�ج��ار
مل ��دة ع ��ام ك ��ام ��ل ،وه ��ي ال �ج��ائ��زة ال �ت��ي ك��ان��ت من
نصيب الطالب عبد العزيز السبيعي ،باإلضافة
إل ��ى س �ح��ب ع �ل��ى  5000دوالر أم �ي��رك��ي ف ��از بها
ال �ط��ال��ب س �ي��د ع �ل��ي ال �ه ��اش ��م ،وم �ث �ل �ه��ا ل�ل�ط��ال�ب��ة
ليان السلطان .كما التقى فريق امل��وارد البشرية
املوجود هناك بالطلبة وشرح لهم طبيعة العمل
في بنك الخليج ،واستقبل منهم ملفات السيرة

ال��ذات �ي��ة ليتم تعيينهم ف��ي ال�ب�ن��ك ب�ع��د ال�ت�خ��رج،
وح�ص�ل��وا أي �ض��ا ع�ل��ى ع ��روض خ��اص��ة ب�خ��دم��ات
ومنتجات البنك.
وإل��ى جانب ه��ذا ،رع��ى بنك الخليج فقرة «ساعة
ال��دان��ة» ال �ت��ي ق��دم�ه��ا اإلع�لام �ي��ان ط�ل�ال ال�ي��اق��وت
وخالد األن�ص��اري من إذاع��ة نبض الكويت ،88.8
ال�ل��ذان كانا متواجدين ف��ي س��ان دييغو لتغطية
املؤتمر إعالميا.
وحول ذلك ،قالت املديرة العامة للموارد البشرية
ف ��ي ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج ،س�ل�م��ى ال �ح �ج��اج« :أس�ع��دت�ن��ا
م�ش��ارك�ت�ن��ا ف��ي م��ؤت�م��ر االت �ح��اد ال��وط �ن��ي لطلبة
الكويت في الواليات املتحدة األميركية هذا العام،
والتفاعل مع طلبتنا الكويتيني هناك الذين ملسنا
منهم شوقا للوطن واألهل .ونتطلع الستقبالهم
قريبا ف��ي ال�ك��وي��ت وض�م��ن ف��ري��ق عملنا ف��ي بنك
الخليج».
وم �ث��ل ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج ف ��ي امل��ؤت �م��ر ع� ��دة م��وظ�ف�ين
م ��ن إدارة امل� � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة وال �ت��وظ �ي��ف وإدارة
االتصاالت وإدارة الخدمات املصرفية لألفراد.

ً
تقديرا لخدماتهم
«مجوهرات الفارس» تحتفي بموظفيها
ن �ظ �م��ت ش� ��رك� ��ة م� �ج ��وه ��رات
ال �ف��ارس ح�ف��ل غ ��داء تكريمًا
مل��وظ �ف �ي �ه��ا االك � �ف� ��اء ون �ظ �ي��ر
خ ��دم ��ات� �ه ��م وت� �ف ��ان� �ي� �ه ��م ف��ي
العمل ،وقد حضر عدد كبير
م � ��ن امل� ��وظ � �ف �ي�ن اس �ت �م �ت �ع��وا
بوقتهم وتبادلوا األحاديث
وت�ق��دم��وا بالشكر إل��ى إدارة
ش��رك��ة م� �ج ��وه ��رات ال �ف��ارس
ع� � �ل � ��ى ل � �ف � �ت � �ت � �ه� ��ا ال � �ك� ��ري � �م� ��ة
واهتمامها الدائم بالعنصر
ال �ب �ش��ري ل��دي �ه��ا وح��رص �ه��ا
األك� � � �ي � � ��د وامل� � �س� � �ت� � �م � ��ر ع �ل��ى
راحتهم وتوفير متطلباتهم.
وف ��ي ن �ه��اي��ة ال� �ي ��وم ال�ط��وي��ل
تم توزيع الهدايا التذكارية
على موظفي الشركة.
صورة جماعية على هامش االحتفال

عدد من موظفي الشركة في االحتفال التكريمي

هدايا للموظفين

مجموعة من الموظفين على هامش الحفل

جانب من الغداء التكريمي
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لوحة القيادة

التحكم بالوظائف
جانب من استعراض قدرات الشاحنة الفائقة

«فورد» الغانم تطلق شاحنة «أف ماكس» الجديدة كلياً البديعة بجمالها
أطلقت فورد الغانم للشاحنات
اإلصدار الجديد كلياً من شاحنة
فورد  F-MAXوذلك خالل فعالية
نظمتها في مدينة الكويت لرياضة
المحركات  KMTفي  16نوفمبر .2019
واستعرضت الشركة خالل هذه
الفعالية قدرة الشاحنة ومتانتها
ومميزاتها بطريقة مبتكرة ،حيث
قام سائق حركات خطرة محترف
باالستعراض بالشاحنة التي تزن 8
أطنان في حلبة السباق ،الختبار
مدى مرونة التصميم والمزايا
التي تتمتع بها الشاحنة ،والتي
بمقدورها التحرك بسالسة في
حلبة السباق .يجدر بالذكر أن
الشاحنة فائزة بلقب أفضل شاحنة
عالمية لعام  ،2019وذلك وفق
تصويت من لجنة قضاة من  23جهة
أوروبية ،كما أن اسم الشاحنة
مستوحى من سلسلة F-Series
العريقة من فورد.

 F-MAXتصميم جديد ّ
يركز على الراحة
والرحابة باستخدام التكنولوجيا الحديثة

ب��وظ��ائ��ف ت�ق�ي�ي��م ال �س��ائ��ق .ك �م��ا ت �ت �ي��ح م�ف��ات�ي��ح
ال �ت �ح �ك��م ف ��ي ع �ج �ل��ة ال� �ق� �ي ��ادة امل �ك �س��وة ب��ال�ج�ل��د
إم �ك��ان �ي��ة ال �ت �ن �ق��ل ب�ي�ن ق ��وائ ��م ش ��اش ��ة ال� �ع ��رض.
ويمكن أيضًا استخدام شاشة اللمس متعددة
ال��وس��ائ��ط ق �ي��اس  7.2ب��وص��ات ل �ع��رض ب�ي��ان��ات
امل�ل�اح��ة ال �خ��اص��ة ب��ال �ش��اح �ن��ة ،وال ��رب ��ط ب�ش�ب�ك��ة
الويب ،وتطبيق نظام  ،Apple CarPlayووظائف
االتصال عبر البلوتوث.

القاطرة

المقصورة الداخلية من فوق

ت ��وف ��ر  F-MAXال� ��راح� ��ة وال� �ف� �خ ��ام ��ة م� ��ن خ�ل�ال
م�ق�ص��ورت�ه��ا ال�ف�س�ي�ح��ة ال�ت��ي ي�ب�ل��غ ع��رض�ه��ا 2.5
م� �ت ��ر ،إل � ��ى ج ��ان ��ب ت �ص �م �ي �م �ه��ا ال� �ح ��دي ��ث ال� ��ذي
يتمحور ح��ول تجربة السائق وراح�ت��ه .يضمن
ت �ص �م �ي��م ل ��وح ��ة ال� �ق� �ي ��ادة ع �ل��ى غ � ��رار م �ق �ص��ورة
ق�ي��ادة ال�ط��ائ��رات أن ت�ك��ون جميع ال�خ�ي��ارات في
متناول يد السائق ،مع التركيز واالهتمام على
ال�ت�ف��اص�ي��ل ال�ب�س�ي�ط��ة ل�ت�ع��زي��ز ت�ج��رب��ة ال �ق �ي��ادة.
وت� �ت� �س ��م ش ��اح� �ن ��ة  F-MAXب � ��وج � ��ود أرض� �ي ��ة
م �س �ط �ح��ة ب ��ارت� �ف ��اع ي �ص��ل إل � ��ى  2160م �ل��م م��ن
األرض إلى السقف ،وتوفر مجموعة من أماكن
ال �ت �خ��زي��ن ف ��ي م �ت �ن��اول ال �ي��د داخ� ��ل امل �ق �ص��ورة،
باإلضافة إلى مناطق التخزين الخارجية على
ج��ان �ب��ي ال �س �ي��ارة .ك �م��ا ت��وف��ر ال �ش��اح �ن��ة س��ري��رًا
علويًا ق��اب�لا للطي ب��زاوي��ة  90درج��ة ،وف��رش��ات
مريحة وكبيرة الحجم ،ووح��دة تحكم عن ُبعد
في منطقة السرير ،لتكون بذلك منطقة مثالية
لراحة السائق وركاب الشاحنة.
كما تتمتع الشاحنة بعدد من املزايا اإلضافية
التي تجعلها أكثر راحة ،مثل أدوات التحكم في
اإلض��اء ة الداخلية املتوافرة في منطقة السرير
وم�ق�ص��ورة ال�س��ائ��ق ،ع��وض��ًا ع��ن أنظمة التحكم
ف ��ي ال �ت �ك �ي �ي��ف األوت��وم��ات �ي �ك �ي��ة وض� �ب ��ط ع�ج�ل��ة
ال �ق �ي ��ادة .ك �م��ا ت �ت��واف��ر ث�ل�اج��ة ص �غ �ي��رة وج �ه��از
ل�ص�ن��ع ال �ق �ه��وة ف��ي ب�ع��ض ال �ط��رز ل�ت��وف�ي��ر راح��ة
أكثر.

ميزات ومواصفات
وت �ق��دم ال�ش��اح�ن��ة ت�ج��رب��ة م�ك��اب��ح ت�ش��اب��ه شعور
ال �س �ي��ارة ال �ع��ادي��ة ،إض��اف��ة ألع �ل��ى م �س �ت��وى من
ال � �ه� ��دوء األف� �ض ��ل ف ��ي ف �ئ �ت �ه��ا ،ب �ف �ض��ل ت�ص�م�ي��م
امل� �ق� �ص ��ورة امل �م �ي��ز وال� � ��ذي ي �م �ت��ص ال �ض��وض��اء

منطقة تخزين خارجية

قدرة وجدارة فائقتان..
استحقت لقب أفضل
شاحنة عالمية في 2019
سائق محترف
استعرض بالشاحنة
التي تزن  8أطنان الختبار
مرونة التصميم
تصميم لوحة القيادة
يشبه مقصورة قيادة
الطائرات ..الخيارات
في متناول يد السائق
ّ
توفر الشاحنة
سريراً علويا ً قابالً
للطي
ّ
بزاوية  90درجة

الملصق الخاص بشاحنة F-MAX

وااله� � �ت � ��زازات .ك �م��ا ت �ت �ض �م��ن ش��اح �ن��ة F-MAX
م��زاي��ا أخ� ��رى ل�ج�ع��ل ال �ت �ج��رب��ة أك �ث��ر أم��ان��ًا مثل
«ال�ن�ظ��ام ال�ت�ك�ي�ف��ي لتثبيت ال�س��رع��ة» و«ال�ن�ظ��ام
االس �ت �ش��راف��ي ل�ت�ث�ب�ي��ت ال �س��رع��ة» Max Cruise
م ��ع خ � �ي� ��ارات ت �غ �ي �ي��ر ال� �س ��رع ��ة ،ون� �ظ ��ام ال �ك �ب��ح
االضطراري املتقدم ،ومساعد الدفع على التالل،

منطقة تخزين داخل الكابينة

ونظام تنبيه الخروج عن املسار ،ونظام تحديد
ّ
التكيفي ،وخاصية التحكم اإللكتروني
السرعة
بالثبات.
وتتيح شاشة «تي إف تي»  TFTامللونة قياس
 8ب��وص��ات ع ��رض ك��ل ش ��يء؛ ب ��دءًا م��ن م�س�ت��وى
ض �غ��ط اإلط� � � ��ارات ،ودرج� � ��ة ال � �ح� ��رارة ،وان �ت �ه� ً
�اء

درج الصعود إلى الكابينة

وي�ت�ي��ح التصميم ال��رائ��ع للمصابيح األم��ام�ي��ة
ً
في القاطرة إنارة أفضل للطريق لضمان رؤية
ك��ل ش ��يء ض �م��ن خ��ط ن �ظ��ر ال �س��ائ��ق .ك �م��ا تفيد
مصابيح املساعدة على املناورة ذات التصميم
ال �ج��ذاب ،وم�ص��اب�ي��ح  LEDال�ن�ه��اري��ة أي�ض��ًا في
تحسني مزايا اإلضاء ة للشاحنة.
ت�ح��ت ال �غ �ط��اء ،ت�م�ت��از ق��اط��رة  F-MAXبمحرك
«إي �ك��وت��ورك» ب �ق��وة  500ح �ص��ان وع ��زم دوران
ً
 2500ن�ي��وت��ن م�ت��ر ،ف�ض�لا ع��ن ق��وة ف��رم�ل��ة تبلغ
 400ك �ي �ل��وواط .وت �س �ه��م خ�ص��ائ�ص�ه��ا ال�ف��ائ�ق��ة
ع �ل��ى ص�ع�ي��د ال��دي �ن��ام �ي �ك��ا ال �ه��وائ �ي��ة وم �ع��اي �ـ��رة
ال� �ق ��وة امل� �ح ��رك ��ة وامل� ��زاي� ��ا ال �ف �ن �ي��ة ف ��ي ال �ت �ق �ل �ي��ل
ً
م��ن اس �ت �ه�لاك ال��وق��ود ب�ن�س�ب��ة  %6م �ق��ارن��ة مع
النماذج السابقة.
وت� �ش� �م ��ل ه � ��ذه امل � ��زاي � ��ا ال �ف �ن �ي ��ة وح� � ��دة ال �ط��اق��ة
املساعدة  ،E-APUووظيفة االنحدار االقتصادي
 ،Eco-rollوالنظام االستشرافي لتثبيت السرعة
 .Max Cruiseك �م��ا ت�ق�ل��ل  F-MAXم��ن ت�ك��ال�ي��ف
الصيانة بنسبة تصل إلى  %7مع تمديد فترات
ال�ص�ي��ان��ة ال ��دوري ��ة ،األم ��ر ال ��ذي ي�س�ه��م بخفض
ال �ت �ك �ل �ف��ة اإلج� �م ��ال� �ي ��ة ل �ل �ت �م �ل��ك .وي� ��وف� ��ر م �ح��رك
«إيكوتورك» ً
أداء أقصى واستهالكًا أقل للوقود
أيًا كانت ظروف القيادة.
ويساعد ناقل الحركة األوتوماتيكي  ZFاملكون
م��ن  12س��رع��ة ،وأن�م��اط ال�ق�ي��ادة املختلفة– مثل
نمط التوفير في استهالك ال��وق��ود  Ecoونمط
األداء ال �ف��ائ��ق  -Powerف ��ي ت �ح �س�ين اس �ت �ه�لاك
الوقود .كما تم تزويد القاطرة بشاحن توربيني
م �ت �غ �ي��ر ال �ه �ن��دس��ة ،وم �ض �خ��ة م� �ي ��اه ،وض��اغ��ط
بسرعات تشغيل متعددة ،وفرملة محرك بقوة
 400كيلوواط تحقق قوة فرملة إجمالية تبلغ
ألف كيلوواط مع مكبح «إنتاردر» اختياري.
وي�م�ك��ن ل�ل�ع�م�لاء امل�ه�ت�م�ين ب�م�ع��رف��ة امل��زي��د عن
ش ��اح� �ن ��ات ف� � ��ورد أن ي� � � ��زوروا م� �ع ��رض وم��رك��ز
خ��دم��ة وق�ط��ع غ�ي��ار ش��اح�ن��ات ف��ورد ف��ي منطقة
األح �م��دي ش ��ارع  .400ح�ي��ث ي�س�ت�ق�ب��ل امل�ع��رض
زواره طوال أيام األسبوع من الساعة  8صباحًا
لغاية الساعة  5مساء.
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ٌ
ٌ
وسجن آلخر
إعدام لضابط..
في أول حكم من نوعه منذ انطالق موجة االحتجاجات ،قضت محكمة استئناف واس��ط،
أم��س ،باإلعدام على الضابط ط��ارق الجابري (رائ��د في الشرطة) ،والسجن  7سنوات على
الضابط عمر السعدون (مقدم في الشرطة) بتهم قتل املتظاهرين.
وج��اء الحكمان بعد دع��وى مقدمة من عائلتي قتيلني من أصل سبعة سقطوا بالرصاص
الحي في الثاني من نوفمبر في الكوت عاصمة واسط.
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ِّ
ويؤكد :لن نقبل حكومة تختارها األحزاب الحاكمة
الحراك مستمر..

مجزرة الناصرية ِّ
ترجح اشتباك العشائر والميليشيات
محرر الشؤون الدولية
يبدو أن عراق ما بعد مجزرة
الناصرية لن يكون كما كان قبلها،
فأول عاقبة مطالبة المرجعية
مجلس النواب بسحب الثقة من
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي،
ما دفع األخير إلى االستقالة ،التي
قبلها البرلمان ،أمس.
ولم تتوقف التداعيات عند ذلك،
فمع انفراط عقد الحكومة،
واستمرار الحراك باالحتجاجات،
رافضاً أي حكومة تفرزها الطبقة
الحاكمة ،رجّ ح مراقبون أن تؤدي
المجزرة إلى اندالع مواجهة
وشيكة بين عشائر الجنوب ،التي
تريد الثأر لقتالها المتظاهرين،
والميليشيات.
وفي مايلي أبرز مالمح المرحلة
المقبلة في العراق:

النخبة الحاكمة اعتمدت
على الميليشيات لقمع
االحتجاج ..والعشائر تريد
الثأر لقتالها
قبول استقالة
عبدالمهدي ..وخليفته
يرث وضعا ً خطيراً
محافظ ذي قار:
ُّ
بالتدخل
ال نسمح إليران
في العراق

مواجهات في النجف
بعد إضرام النار عند
مدخل مرقد الحكيم

ما أصل العداوة؟
ف��ي ت�ق��ري��ر مل��راس�ل�ه��ا ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط م��ارت��ن ش��ول��وف ،ذك��رت
ً
صحيفة الغارديان ،نقال عن أستاذ الشؤون الدولية في مدرسة
لندن لالقتصاد ،والباحث في ش��ؤون ال�ع��راق ،توبي دودج« :لقد
انهار البناء األيديولوجي الذي يدعم النظام العراقي ،وهو تقسيم
املجتمع بناء على الخطوط الطائفية ،وأدى تقسيم الغنائم بني
ال�ن�خ�ب��ة ال�ح��اك�م��ة إل��ى إف �ق��اد ال�ن�ظ��ام ش��رع�ي�ت��ه ،ول��م ي�ع��د السكان
ي �ن �ظ��رون إل�ي�ه��م ع�ل��ى أن �ه��م ح �م��اة ل �ه��م ،ب��ل بصفتهم ان�ت�ه��ازي�ين،
وع �ن��ده��ا ب� ��دأت ال�ن�خ�ب��ة ال �ح��اك �م��ة ب��االع �ت �م��اد ع �ل��ى امل�ي�ل�ي�ش�ي��ات
اإليراينة لقمع التعبئة ضدها والبقاء في السلطة».
ّ
ويفيد شولوف ب��أن «العشائر العراقية في الجنوب ،حيث تركز
ّ
حمام الدم األخير ،بدأت بالرد على قوات األمن ،خاصة أنها رأت يد
إيران وراء العنف الذي تقوم به» ،الفتا إلى أن «إيران أدت دورا في
شؤون العراق بعد الغزو األميركي ،وكان للجنرال قاسم سليماني،
من فيلق ال�ق��دس ،في الحرس ال�ث��وري اإلي��ران��ي ،دور محوري في
محاوالت قمع املتظاهرين ،واستخدام العنف املفرط ضدهم».
وي � ��ورد ال �ت �ق��ري��ر ،ن �ق�لا ع ��ن م �س ��ؤول إق�ل�ي�م��ي م�ط�ل��ع ع �ل��ى ال �ش��أن
اإلي��ران��ي« :ف��ي ل�ب�ن��ان وال �ع��راق ي�خ��وض��ون (اإلي��ران �ي��ون) م�ع��رك��ة..
ربما استطاعوا تهدئة األوض��اع في لبنان ،لكن عليهم التعامل
ُ
مع العشائر في ال�ع��راق ،وه��م غير جاهزين» .وأض��اف« :م��ا أطلق
العنان له ،خاصة في الجنوب ،هو الثأر ،وهم (السكان) يلومون
إيران والجماعات الوكيلة ،وهذا أمر خطير ،وهي منطقة مجهولة
ل �ط �ه��ران» .وي��ذك��ر ال�ك��ات��ب أن ش�ي��وخ محافظة ذي ق��ار دع��وا إلى
تحميل ق��وات األم��ن وامليليشيات املسؤولية عن القتل في مدينة
ال�ن��اص��ري��ة ،مشيرا إل��ى أن ه��ذا امل��وق��ف يضيف طبقة ج��دي��دة من
التعقيد في املواجهة التي تلوح في األف��ق ،وتعد «األخ�ط��ر» منذ
عام .2003

متظاهرون أمام مرقد الحكيم في النجف ..ويظهر دخان الحرائق | أ ف ب

تداعيات المجزرة

أمر قبض ومنع سفر للشمري

قرب مرقد محمد باقر الحكيم في محافظة النجف ،تجددت املواجهات ،أمس ،حيث حاولت
مجموعة من املتظاهرين اقتحام املرقد ،وأضرمت النار في أجزاء من مدخله ،للمرة الثانية
خالل يومني.
والحكيم رج��ل دي��نّ ،
تزعم «املجلس األعلى للثورة اإلسالمية» ال��ذي ُع��رف بوالئه الي��ران،
ُ
وقاتل معها ضد العراق ،خالل الحرب العراقية  -اإليرانية ،وقتل عقب دخوله للعراق ،بعد
ّ
االحتالل األميركي ،بتفجير سيارة مفخخة استهدفته في النجف .وشيعت النجف  6من
قتلى التظاهرات الذين استهدفتهم القوات الحكومية وامليليشيات املوالية إلي��ران ،خالل
اقتحامهم املرقد.
وات�ه��م محافظ النجف ل��ؤي ال�ي��اس��ري حماية م��رق��د الحكيم وميليشيا س��راي��ا ع��اش��وراء
التابعة لتيار الحكمة ،بزعامة عمار الحكيم ،بإطالق النارعلى جموع املحتجني.
وفي وقت سابق ،أحرق متظاهرون القنصلية اإليرانية في النجف ،تعبيرا عن رفضهم قتل
ميليشيات طهران للمحتجني.
أما في الناصرية أكبر مدن محافظة ذي قار ،فقد اندلعت اشتباكات عنيفة بني املحتجني
وقوى األمن ،في محاولة من املتظاهرين القتحام مقر قيادة شرطة ذي قار .وأعلن محافظ
ذي قار أن العراقيني لن يسمحوا إليران بالتدخل في العراق.

أصدرت الهيئة القضائية التحقيقية املشكلة
لنظر قضايا أحداث التظاهرات في محافظة
ذي ق� ��ار ،م��ذك��رة ق �ب��ض وم �ن��ع س �ف��ر بحق
الفريق جميل الشمري «عن جريمة إصدار
األوام ��ر ،التي تسببت بقتل متظاهرين في
املحافظة» .وال�ش�م��ري ك��ان م�س��ؤول الخلية
األمنية في الناصرية ،الخميس ،حيث أدت
املجزرة إلى سقوط  45متظاهرا برصاص
ق ��وات األم� ��ن ،ف��ي واح� ��دة م��ن أس ��وأ ح��االت
القتل ،منذ ان��دالع التظاهرات ب��داي��ة أكتوبر
امل��اض��ي .وأم��س ،أض��رم محتجون النار في
م �ن��زل ال �ش �م��ري ،ب�م�ن�ط�ق��ة أم ال�خ�ي��ل وس��ط
م�ح��اف�ظ��ة ال��دي��وان �ي��ة ،ب�ع��د أن ق��ام��ت ال �ق��وات
األمنية بإخالء املنزل من عائلته.

خليفة عبد المهدي
سيواجه خليفة عبد امل�ه��دي حالة عنف خطيرة ،انتشرت م��ن بغداد
إلى مدن الجنوب ،ووضعت قوات األمن ضد املتظاهرين ،وعلى مدى
الشهرين املاضيني ،وسط مخاوف من تفكك البلد كله.
وطالبت كتلة سائرون (تابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر)
بمحاكمة عبد امل�ه��دي وال �ق��ادة األم�ن�ي�ين ،وأبلغت رئيس الجمهورية
تنازلها عن حقها بتسمية رئيس الحكومة ،بصفتها الكتلة الكبرى:
«لن نقدم مرشحا لرئاسة الحكومة ولن نتدخل في اختياره»
وفازت «سائرون» باالنتخابات التشريعية التي جرت في مايو ،2018
مع نيله  54مقعدًا في البرملان.
وأع �ل��ن محمد الحلبوسي رئ�ي��س ال�ب��رمل��ان توجهه بطلب إل��ى رئيس
الجمهورية برهم صالح لتكليف رئيس جديد للوزراء ،في وقت ذكرت
ن��ائ�ب��ة أن م�ج�ل��س ال �ن��واب ب ��دأ ج�م��ع ت��واق �ي��ع ح ��ول م��واص �ف��ات رئيس
الحكومة القادم ،سيقدمها لرئيس البرملان.
وم��ن أب��رز املرشحني لخالفة عبد امل�ه��دي ،ه��ادي العامري ،زعيم كتلة
الفتح ،وقائد قوات الحشد الشعبي ،املحسوب على إيران.

في سابقة لدولة عربية

نتانياهو وغانتس يتسابقان

السعودية تتولى رئاسة مجموعة العشرين

إسرائيل تحث الخطى
نحو انتخابات ثالثة

أص�ب�ح��ت ال�س�ع��ودي��ة أول دول ��ة ع��رب�ي��ة أم��س،
ّ
وتحركت
تتولى رئ��اس��ة مجموعة العشرين.

امل�م�ل�ك��ة ت �ج��اه االن �ف �ت��اح ،خ�ص��وص��ًا ع�ب��ر منح
مزيد من الحقوق للنساء .وفي إطار رئاستها
ملجموعة العشرين ،التي تتسلمها من اليابان،
ستستضيف اململكة قادة العالم في قمة دولية
تعقد بالرياض في  21و 22نوفمبر املقبل.
وذك��رت وكالة األنباء الرسمية (واس) «ب��دأت
امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة اع� �ت� �ب ��ارًا م ��ن 1

ديسمبر  2019رئاستها ملجموعة العشرين»،
ً
التي ستستمر «وصوال إلى انعقاد قمة القادة
بالرياض» العام املقبل.
ونقلت الوكالة عن ولي العهد األمير محمد بن
سلمان قوله إن الرياض تلتزم «خالل رئاستها
مل�ج�م��وع��ة ال �ع �ش��ري��ن ب �م��واص �ل��ة ال �ع �م��ل ،ال��ذي
انطلق من أوساكا ،وتعزيز التوافق العاملي».
ّ
وأض��اف« :نحن نؤمن ب��أن هذه فرصة فريدة
لتشكيل توافق عاملي بشأن القضايا الدولية

عند استضافتنا لدول العالم في اململكة».
وذك��رت «واس» أن اململكة ستستضيف أكثر
من مئة مناسبة ومؤتمر قبيل القمة ،بما في
ذلك اجتماعات وزارية.
ّ
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،ع��ل��ق رئ�ي��س م��رك��ز أب�ح��اث
«غ �ل��وب��ل س��ول�ي��وش�ن��ز إن �ي �ش �ي��ات �ي��ف» ،دي�ن��س
ً
س � �ن ��ور ،ع �ل��ى األم� � ��ر ق� ��ائ�ل��ا« :ع� �ن ��دم ��ا ت �ت��ول��ى
ال � �س � �ع ��ودي ��ة رئ � ��اس � ��ة م� �ج� �م ��وع ��ة ال� �ع� �ش ��ري ��ن،
ستصبح أول دولة (عربية) تقود هذه الهيئة

الحكومية الدولية».
وأش� ��ار إل ��ى أن «ه ��ذه ال��رئ��اس��ة ( )...س�ت��واج��ه
ت� �ح ��دي م� �ف ��ارق ��ات رئ �ي �س �ي��ة :م �خ��اط��ر ع��امل�ي��ة
ع� �ل ��ى غ � � ��رار ال� �ت� �غ � ّ�ي ��ر امل � �ن ��اخ ��ي ،وال � �ت � �ط ��ورات
ال��دي �م��وغ��راف �ي��ة ع�ل��ى غ ��رار م �ع��دالت ال� ��والدات
امل�ن�خ�ف�ض��ة ،وارت �ف��اع م�ت��وس��ط ال�ع�م��ر املتوقع
وش �ي �خ��وخ��ة امل �ج �ت �م �ع��ات ( ،)...ل �ك��ن ت�ن��ام��ي
الشعبوية وال�ن��زع��ات ال�ق��وم�ي��ة يمنع تحقيق
تقدم على املستوى املتعدد األطراف»( .أ.ف.ب)

ليل ساخن في «جلمة» ..بعد وفاة شاب أحرق نفسه

 22قتي ً
ال بانقالب حافلة سياحية في تونس
أعلنت السلطات التونسية أمس أن  22شخصا
لقوا حتفهم وج��رح  ،21جميعهم تونسيون،
ف ��ي ح � ��ادث ح��اف �ل��ة ف ��ي ش �م��ال غ��رب��ي ال �ب�ل�اد.
الحادثة حصلت إثر سقوط الحافلة التابعة
إلحدى وكالت السفر الخاصة ،وكانت تقل 43
شخصا في اطار رحلة سياحية ترفيهية من
تونس العاصمة باتجاه عني دراه��م التابعة
لوالية جندوبة شمال غربي البالد ،في مجرى
واد بعد تجاوزها لحاجز حديدي في منطقة
عني السنوسي ،وفق وزارة الداخلية.
في سياق متصل ،دعا سياسيون وإعالميون
ونشطاء تونسيون ،إلى إقالة وزير السياحة
رون � ��ي ال �ط��راب �ل �س��ي ،ب �ع��د ات �ه��ام��ه ب�م�ح��اول��ة
التطبيع مع إسرائيل.
ت ��أت ��ي ال � ��دع � ��وات ل�ل�اس� �ت� �ق ��ال ��ة ،ع� �ل ��ى خ�ل�ف�ي��ة
ت � �ص� ��ري � �ح� ��ات أث� � � � � ��ارت ج� � � � ��دال ،ط � ��ال � ��ب ف �ي �ه��ا
ال �ط��راب �ل �س��ي «م �ن��ح ج� � ��وازات س �ف��ر للحجيج
ال� �ي� �ه ��ود ال� �ق ��ادم�ي�ن م� ��ن إس� ��رائ � �ي� ��ل ،وه � ��م م��ن
أص � ��ول ت��ون �س �ي��ة» ،ق��ائ�ل�ا ان « 90ب��امل �ئ��ة من
ال�ح�ج�ي��ج ال�ي�ه��ود ال �ق��ادم�ين م��ن إس��رائ �ي��ل هم
م��ن أص ��ول ت��ون�س�ي��ة ،ول�ه��م ال�ح��ق ف��ي ال�ع��ودة
إل ��ى ب �ل��ده��م وال �ح �ص��ول ع �ل��ى ج� � ��وازات سفر
لتسهيل دخولهم» .ولفت الطرابلسي إلى أن
«قطاع السياحة سيواجه اختبارا صعبا في

ال� �ب�ل�اد م �س ��اء ال �س �ب��ت اح �ت �ج��اج��ات ش�ع�ب�ي��ة
فرقتها الشرطة بالغاز املسيل للدموع .وكان
ع �ش��رات امل�ح�ت�ج�ين أغ �ل �ق��وا ال �ط��رق ب�ع��د وف��اة
ش��اب أح ��رق نفسه اح�ت�ج��اج��ا ع�ل��ى األوض ��اع
االج �ت �م��اع �ي��ة ال �س �ي �ئ��ة .وأض � ��رم ع �ب��د ال��واح��د
الحبالني ( 25ع� ً
�ام��ا) ال�ن��ار ف��ي نفسه وتوفي
في املستشفى الجمعة احتجاجا على الفقر،
ف��ي واق �ع��ة ت�ع�ي��د إل��ى األذه� ��ان اض� ��رام محمد
البوعزيزي النار في نفسه في .2010
وجلمة محاذية ملدينة سيدي بوزيد ،مسقط
رأس ال� �ب ��وع ��زي ��زي وت� �ع ��ان ��ي م� ��ن اس �ت �م ��رار
ال �ت �ه �م �ي��ش ب �ع��د ت �س��ع س � �ن ��وات م ��ن ال� �ث ��ورة
ال�ت��ي تفجرت م��ن ه�ن��اك ض��د الفقر والبطالة
والفساد.
تونسيات خالل تظاهرة وسط العاصمة ..تنديداً بالتح ُّرش وانتهاك حقوق المرأة |أ ف ب

دعوات إلقالة وزير
السياحة بتهمة التطبيع

ذكرى االحتفاالت السنوية في معبد الغريبة
بمدينة جربة» ،معربا عن مخاوفه من أن تؤثر
تصريحات الرئيس قيس سعيد خالل حملته
االنتخابية ،على القطاع السياحي ،والتي قال
فيها «إنه يرفض دخول اليهود القادمني من
إسرائيل بجوازات السفر اإلسرائيلية».
في سياق منفصل ،شهدت بلدة جلمة جنوبي

العنف بحق املرأة
ال� � ��ى ذل � � ��ك ،اح � �ت� ��ج م � �ئ� ��ات امل� �ت� �ظ ��اه ��ري ��ن ف��ي
العاصمة التونسية على العنف بحق امل��رأة
داع�ين السلطات لتعزيز حقوق التونسيات.
وتلبية لنداء خمسني منظمة غير حكومية
م �ح �ل �ي��ة ،ت �ظ��اه��ر ن� �س ��اء ورج � � ��ال ف ��ي ش ��ارع
الحبيب ب��ورق�ي�ب��ة بقلب ال�ع��اص�م��ة ملوحني
بمكانس «لتنظيف تونس من كل عنف ضد
املرأة»( .وكاالت)

القدس  -أحمد عبدالفتاح
وسط مؤشرات قوية على ان اسرائيل تحث الخطى نحو اجراء جولة
ثالثة النتخابات الكنيست بعد فشل كل من زعيم حزب «الليكود»
رئ �ي��س ال � ��وزراء امل�ن�ت�ه�ي��ة والي �ت��ه ب�ن�ي��ام�ين ن�ت��ان�ي��اه��و ،وزع �ي��م كتلة
«ازرق/ابيض» بيني غ��ان�ت��س تشكيل ائ �ت�لاف ح�ك��وم��ي ،ب��دأ ام��س
سباق ب�ين الحزبني ،على جمع تواقيع أع�ض��اء كنيست للطلب من
ال��رئ�ي��س اإلس��رائ�ي�ل��ي ،رؤوف�ي�ن ري�ف�ل�ين ،م �ج��ددا تكليفهما بتشكيل
الحكومة ،وي��أت��ي ذل��ك قبل  10اي��ام م��ن انتهاء مهلة  21ي��وم��ا ،التي
منحها ريفلني للكنيست الختيار أحد أعضائها بتشكيل الحكومة.
وال حظوظ لكل من نتانياهو ومنافسه غانتس بجمع تواقيع 61
عضو كنيست لتكليف احدهما بتشكيل الحكومة ،خاصة بعد ان
ف�ج��ر ع��دد م��ن ح�ل�ف��اء نتانياهو م��ن اح ��زاب ال�ي�م�ين قنبلة برفضهم
تسميته ،في حني تتسع دائرة املتمردين من حزبه على زعامته بعد
ان ب��ات حصانًا خ��اس�رًا اث��ر توجيه املستشار القضائي للحكومة
افحاي مندلبليت له الئحة اتهام بالرشوة واالحتيال وخيانة االمانة.
وفي هذا السياق ،أعلن الوزير بتسلئيل سموتريتش ،من كتلة اتحاد
أحزاب اليمني ،امس ،أنه «لن يوقع لنتانياهو على توصية للرئيس
بتشكيل حكومة» ،مضيفًا« :ه��ذا ليس وقت الخدع اإلعالمية» .كما
اع�ل��ن رئ�ي��س ح��زب «ش��اس» ال��دي�ن��ي ،أري�ي��ه درع��ي ،ان��ه ال ج��دوى من
التوصية بنتانياهو «وال حاجة ألن نلعب في ملعب ليبرمان».
ً
وب��امل �ق��اب��ل ،ال ت �ب��دو ف ��رص غ��ان�ت��س اح �س��ن ح� ��اال ،الن ع ��دد أع�ض��اء
الكنيست الذين سيدعمون حكومة برئاسته ال يتجاوز الـ  44عضو
كنيست ،من دون حزب «اسرائيل بيتنا» بزعامة افيغدور ليبرمان
املمثل ب �ـ 8أع�ض��اء كنيست .وف��ي ح��ال ق��ررت القائمة املشتركة دعم
حكومة ب��رئ��اس��ة غانتس م��ن ال �خ��ارج ،ف��إن ليبرمان سيرفض دعم
ح�ك��وم��ة ك �ه��ذه ،وق ��د اع �ل��ن ام ��س ان ��ه وأع �ض ��اء ال�ك�ن�ي�س��ت م��ن ح��زب��ه
سيوقعون على نماذج توصي بتكليف نتانياهو وغانتس ،لكنه لن
ينضم إلى حكومة برئاسة اي منهما ،ما يعني التوجه إلى انتخابات
ثالثة.
ف��ي ال �غ �ض��ون ،ك�ش�ف��ت االذاع� ��ة االس��رائ�ي�ل�ي��ة ان أع �ض��اء كنيست من
«ال �ل �ي �ك��ود» ورؤس� � ��اء س �ل �ط��ات م�ح�ل�ي��ة وزع� �م ��اء م ��ن امل �س �ت��وط �ن��ات،
يمارسون ضغوطا على رئيس الكنيست ،يولي إدلشتاين ،لجمع
تواقيع أعضاء كنيست يوصون بتكليفه لتشكيل الحكومة ،وليس
نتانياهو ،ويعتبر هؤالء أن بإمكان إدلشتاين جمع تواقيع أكثر من
 61عضو كنيست ،ومن بينهم أعضاء كنيست من «ازرق/ابيض».
ونقلت االذاع��ة عن هؤالء ان تكليف ادلشتاين هو الطريقة الوحيدة
ملنع اجراء انتخابات ثالثة ولبقاء الليكود في الحكم.
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«أحد الوضوح» استنفر ساحات لبنان ..والتيار متراس الرئاسة

«حزب الله» يريد الحريري لـ«إدارة االنهيار»
■ عون يعيش صالحيات قبل الطائف ..لتعزيز موقعه السياسي
بيروت ـــ أنديرا مطر
ّ
تستمر االنتفاضة اللبنانية في الساحات ضد
السلطة الفاسدة ،في حني ال يزال «العهد» ومن
خلفه «حزب اهلل» يراهنان على الوقت لتفكيكها
مع استمرار العمل على شيطنتها بكل الوسائل،
وث �م��ة م��ن ي��راه��ن ع�ل��ى اس�ت�ن�ف��ار ج �م �ه��وره في
ش��ارع مقابل ش��ارع ،مع استغالل فائض القوة
في السلطة ام في امليليشيات الفتعال ح��وادث
ت��زي��د الضغط على ال�ف��رق��اء اآلخ��ري��ن للرضوخ
وال� �ق� �ب ��ول ب �ح �ك��وم��ة ت �ك �ن��وس �ي��اس �ي��ة ب��رئ��اس��ة
س �ع��د ال �ح��ري��ري ح �ص �رًا ،ح �ي��ث ي�س�ع��ى رئ�ي��س
الجمهورية وتياره السياسي إلى انقالب على
دس�ت��ور ال�ط��ائ��ف م��ن خل��ال االم �ع��ان ف��ي مسألة
ت��أل �ي��ف ال �ح �ك��وم��ة ق �ب��ل ت�س�م�ي��ة رئ �ي �س �ه��ا على
اعتبار ان ذل��ك يعزز م��ن موقع ع��ون السياسي
ويعيد له بعضًا من صالحياته التي انتزعها
ال �ط��ائ��ف ،ب�ع��د ان اس �ت �ف��رد ب��إق��ام��ة اج�ت�م��اع��ات
اقتصادية في قصر بعبدا في مصادرة واضحة
ل �ص�لاح �ي��ات ال �ح �ك��وم��ة م�ج�ت�م�ع��ة ،ول ��م تشكل
ه��ذه االج�ت�م��اع��ات ب��دائ��ل م�ط�ل��وب��ة م��ن ال�ش��ارع
وامل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي ،واملتمثلة بتأليف حكومة
ج� ��دي� ��دة ،ف ��ي وق � ��ت ي �س �ت �م��ر رئ� �ي ��س «ال� �ت� �ي ��ار»
جبران باسيل بممارسة دور رجل العهد القوي
ووضع الفيتو على اي تركيبة وزارية ال تناسب
طموحاته الرئاسية.
وم ��ع م��واص �ل��ة ق ��وى ال�س�ل�ط��ة وال �ع �ه��د اداء ه� ��ا
السياسي التقليدي لجهة تأليف الحكومة قبل
تسمية رئيسها ،فإن موعد االستشارات النيابية
امللزمة بعيد جدًا ،ال سيما ان الرئيس الحريري
يربط عودته بتشكيل حكومة تكنوقراط ترضي

ال� �ش ��ارع امل�ن�ت�ف��ض ك �م��ا ال� �خ ��ارج ال� ��ذي س�ي�ق��دم
الدعم املادي للنهوض باالوضاع الكارثية نقدا
واقتصادا ،في الضفة املقابلة ،ال ي��زال الثنائي
ال�ش�ي�ع��ي متمسكا ب �ت��رؤس ال �ح��ري��ري حكومة
تكنوسياسية لـ «ادارة االنهيار» ،فيما يبدو ان
التيار الوطني الحر يتحرك على قاعدة «من ال
يريدنا ال ن��ري��ده» بحسب مصدر وزاري مقرب
م��ن ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ،وال��دل �ي��ل وف ��ق امل �ص��در ان
باسيل هو ال��ذي يسمي املرشحني ويفاوضهم
ع�ل��ى ن��وع�ي��ة ال�ح�ق��ائ��ب وت��وزي�ع�ه��ا ع�ل��ى ال�ق��وى
السياسية ال�ت��ي أع�ل�ن��ت رغبتها ب��ال��دخ��ول في
الحكومة العتيدة ،ويتعامل مع عملية التشكيل
وكأن شيئا لم يتغير في املعطى اللبناني بدليل
إص ��راره ع�ل��ى ال�ح�ق��ائ��ب ال��وازن��ة ف��ي استنساخ
ل��دور م��ارس��ه اث�ن��اء تشكيل ال�ح��ري��ري حكومته
السابقة.

مبادرة دولية
وفي ظل العجز عن انتاج مبادرة تفتح كوة في
جدار االزمات املتالحقة والتي تجري معالجتها
آن �ي��ا ك�م��ا ح�ص��ل م��ع ازم ��ة امل �ح��روق��ات وال� ��دواء
واالف ��ران وال��دج��اج ،وغ�ي��اب م�لام��ح عملية ألي
اختراق محتمل على ملف الدعوة لالستشارات،
باتت األن�ظ��ار متجهة ال��ى م�ب��ادرة دولية تجاه
لبنان .فاملعضلة وفق املصدر عينه ،ليست ازمة
داخلية تتعلق بتشكيل حكومة ،وانما هي ازمة
تتعلق ب �ت��وازن��ات اق�ل�ي�م�ي��ة ت�ج��د انعكاساتها
ف��ي م�ف��اوض��ات التشكيل كما ف��ي ال�ش��ارع ال��ذي
ت�س�ت�ع�م�ل��ه االط � � ��راف ال �س �ي��اس �ي��ة ك�ع�ل�ب��ة ب��ري��د
إليصال رسائلها.
ويتابع امل�ص��در ال ��وزاري ان املعطيات الطارئة

تصلب السلطة ..بانتظار
مبادرة دولية إنقاذية
باسيل يصر على لعب
دور الرجل القوي وكأن
شيئا ً لم يكن

غير مسبوقة وت��رب��ك الجميع ،فمن جهة نحن
ام� ��ام س�ل�ط��ة ف ��اق ��دة ل �ل �ث �ق��ة ،ف ��ي ظ ��ل غ �ي��اب ت��ام
لجبهة معارضة سياسية ،وانما بوجود حراك
شعبي يتمدد وت�ت��وس��ع م��روح��ة مطالبه لكنه
غير متمثل بقيادة قادرة على التحدث باسمه،
االم��ر ال��ذي ي��زي��د الضبابية والتشتت .ويفاقم
األزم��ة ع��دم وج��ود ت��واف��ق دول��ي بالحد األدن��ى
على عناوين عريضة للخروج من املأزق.
وح� � ��ول االج� �ت� �م ��اع امل �ن �ت �ظ��ر مل �ج �م��وع��ة ال��دع��م
الدولية وال��ذي تقوده فرنسا ،يقول املصدر ان
املجموعة تتحرك انطالقا م��ن م�ب��ادرة داخلية
ت�ح�ص��ل ن�ت�ي�ج��ة ت�س��وي��ة ب�ي�ن ال �ق��وى اللبنانية
وال تشير امل�ع�ط�ي��ات ال�ح��ال�ي��ة ال��ى أي ت�ق��دم في
ه��ذا امل��وض��وع ،فيما أف��ادت م�ص��ادر اخ��رى إلى
ان االجتماع الثالثي املرتقب سيربط موضوع
املساعدات بتشكيل الحكومة وشكلها.
م�ي��دان�ي��ا ،ش�ه��دت االن�ت�ف��اض��ة ي��وم��ا ج��دي��دا من

االح �ت �ج ��اج ��ات ت �ح��ت اس� ��م «أح � ��د ال� ��وض� ��وح»،
وت ��واص � �ل ��ت االح� �ت� �ج ��اج ��ات وال� �ت� �ح ��رك ��ات ف��ي
م �خ �ت �ل��ف امل � �ن ��اط ��ق ،م� ��ن ط ��راب� �ل ��س ال � ��ى ص ��ور
وب� � �ي � ��روت وب� �ع� �ل� �ب ��ك ،ح� �ي ��ث ن� �ظ ��م امل �ح �ت �ج��ون
م� �س� �ي ��رات وت �ج �م �ع ��ات راف � �ع�ي��ن ال � �ص� ��وت ض��د
ال� � �ح � ��رب ،وه ��ات� �ف�ي�ن اع � �ت ��راض ��ا ع� �ل ��ى س �ي��اس��ة
امل �ص��رف امل ��رك ��زي ،وم �ح��اول��ة شيطنة ال �ح��راك.
وف��ي ه��ذا االط ��ار ،ن�ف��ذت مجموعة م��ن الشباب
تظاهرة أمام مصرف لبنان .كما نظمت األمهات
ت �ح��رك��ا ف��ي ب �ي��روت ت �ح��ت ع �ن��وان «ن �س��اء ضد
الحرب» للتأكيد على سلمية الحراك وصموده
في وجهة محاوالت شيطنته.
ف ��ي امل �ق��اب��ل ،ش �ه��دت ال �ت �ظ��اه��رات ع �ل��ى ط��ري��ق
ال� �ق� �ص ��ر ال � �ج � �م � �ه� ��وري ف � ��ي ب� �ع� �ب ��دا إش � �ك� ��االت
ع ��دي ��دة ب�ي�ن م �ن��اص��ري ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال�ح��ر
م��ن ج�ه��ة ،واملتظاهرين املحتجني على تأخير
االستشارات النيابية من جهة أخرى .علما بأن
ع��ددا كبيرا م��ن املحتجني ل��م يستطع الوصول
بسبب اإلجراءات األمنية املشددة التي اتخذها
ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي ع�ل��ى ط��ري��ق ال�ق�ص��ر .ونقلت
وسائل إعالمية مشاهد تظهر اعتداء مناصري
التيار الوطني على عناصر الجيش في محاولة
للوصول الى املحتجني املتواجدين في املحلة.
وقال العميد املتقاعد جورج نادر املنضوي في
ف��وج العسكريني املتقاعدين في االنتفاضة ،ان
مناصري «ال�ت�ي��ار» استخدموا ك��ل قوتهم ملنع
وصول أي أحد ،ولم يوفروا الكالم النابي وكل
أش�ك��ال االس�ت�ف��زاز ملنع ال�ن��اس م��ن التعبير عن
آرائ �ه��م .وت�ح��دث ن��ادر ع��ن تكسير «ميليشيات
أح��زاب السلطة» لبعض السيارات املتجهة الى
بعبدا.

س ُتعقد في  10ديسمبر وتبحث التطورات اإلقليمية

ِّ
ستعزز اللحمة الخليجية
الزياني :قمة الرياض
صرح األمني العام ملجلس التعاون الخليجي
عبداللطيف ب��ن راش��د الزياني ب��أن ق��ادة دول
مجلس ال�ت�ع��اون س�ي�ع�ق��دون اج�ت�م��اع ال ��دورة
األرب �ع�ي�ن ل�ل�م�ج�ل��س األع �ل��ى مل�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
ف��ي م��دي�ن��ة ال��ري��اض ي��وم ال �ث�لاث��اء امل��واف��ق 10
دي�س�م�ب��ر ب��رئ��اس��ة خ ��ادم ال �ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين

امللك سلمان بن عبدالعزيز.
وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن
املجلس الوزاري سيعقد اجتماعه التحضيري
للقمة الخليجية ف��ي م�ق��ر األم��ان��ة ال�ع��ام��ة في
مدينة الرياض يوم اإلثنني  9ديسمبر.
وأض� � � ��اف إن ال� � �ق � ��ادة س �ي �ب �ح �ث��ون ع � � ��ددا م��ن

وانعكاساتها على أمن واستقرار دول املجلس.
وع �ب��ر ال��زي��ان��ي ع��ن ث�ق�ت��ه ب��أن ال�ق�م��ة األرب �ع�ين
ل �ق��ادة دول امل�ج�ل��س س�ت�خ��رج ب �ق��رارات ب�ن��اءة
تعزز م��ن اللحمة الخليجية وتعمق الترابط
وال� �ت� �ع ��اون وال �ت �ك��ام��ل ب�ي�ن ال� � ��دول األع� �ض ��اء،
وترسخ أركان هذا املجلس.

حديث عن بحثه مبادرة هرمز للسالم

«السجن ألكثر من  14عاماً»

ابن علوي في طهران اليوم

ّ
سأشدد
جونسون:
عقوبات اإلرهاب

¶ الريجاني :قد نعيد النظر جدّ يا ً في التزاماتنا النووية
أعلنت وزارة الخارجية اإليرانية ،أم��س ،أن
وزي��ر ال�ش��ؤون الخارجية العماني يوسف
ب��ن ع�ل��وي س �ي��زور ط �ه��ران ،ال �ي��وم ،ويلتقي
نظيره محمد جواد ظريف ،من دون أن تذكر
سبب الزيارة.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،أف� � ��ادت وك ��ال ��ة أن� �ب ��اء ال�ط�ل�ب��ة
اإلي� ��ران � �ي� ��ة (إي� �س� �ن ��ا) امل� �ق ��رب ��ة م� ��ن ح �ك��وم��ة
ال��رئ �ي��س ح�س��ن روح ��ان ��ي ب ��أن «امل �ح��ادث��ات
س�ت�ش�م��ل ال �ق �ض��اي��ا اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال �ث �ن��ائ �ي��ة،
ومبادرة هرمز للسالم».
وامل � �ب� ��ادرة ه ��ي خ �ط��ة إي � ��ران إلرس � ��اء األم ��ن
واالس �ت �ق ��رار ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي،
وأعلن عنها روحاني في سبتمبر املاضي،
أم��ام الجمعية العامة لألمم املتحدة ،تحت
مسمى «تحالف األمل».
وك ��ان ال �ن��اط��ق ب��اس��م ال �خ��ارج �ي��ة اإلي��ران �ي��ة
عباس موسوي أعلن في  25نوفمبر املاضي
أن «ث �ل�اث دول ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ردت إي�ج��اب�ي��ًا
وبصورة خطية على امل�ب��ادرة التي تقدمت
ب�ه��ا إي � ��ران» م��ن دون أن ي��ذك��ر أس �م��اء تلك

ال � ��دول ص ��راح ��ة ،م��رج �ح��ًا أن «ت� �ك ��ون بقية
الدول تدرس املوضوع حاليًا».
وأع��رب موسوي عن «أم��ل ب�لاده في أن ترد
بقية دول املنطقة إي�ج��اب��ًا على ن��داء إي��ران
للسالم».
وتحافظ سلطنة عمان على عالقات جيدة
مع طهران ،التي زاره��ا ابن علوي في مايو
املاضي ،حيث التقى ظريف ،وتأتي زيارته
ال �ج��دي��دة إلي � ��ران ب �ع��د زي � ��ارة ق ��ام ب �ه��ا اب��ن
علوي إلى واشنطن.
ّ
إل��ى ذل ��ك ،ح ��ذرت إي ��ران م��ن أن�ه��ا ق��د «تعيد
النظر جديا» في التزاماتها تجاه الوكالة
ال��دول�ي��ة للطاقة ال��ذري��ة إذا ل�ج��أت األط��راف
ّ
االوروبية املوقعة على االتفاق النووي إلى
«آل �ي��ة ح��ل ال �خل��اف��ات» ،ال �ت��ي ق��د ت ��ؤدي ال��ى
عقوبات.
وخ�ل�ال مؤتمر صحافي ف��ي ط�ه��ران ،أم��س،
قال رئيس البرملان اإليراني علي الريجاني:
«إذا أطلقوا (اآلل�ي��ة) ،ستكون إي��ران مجبرة
على إعادة النظر جديا في التزاماتها حيال

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ..إذا ظنوا أن
ذلك سيفيدهم أكثر فيمكنهم املضي قدما».
وبعد آخر إجراءاتها الشهر الجاري للتراجع
ّ
عن التزاماتها ،حذرت الدول األوروبية إيران
م��ن أن �ه��ا س�ت�ل�ج��أ آلل �ي��ة ت�س��وي��ة امل �ن��ازع��ات
في االتفاق ،التي من شأنها أن تعيد امللف
ال �ن��ووي إل��ى أروق ��ة مجلس األم ��ن ،لتفرض
مجددا عقوبات أممية على إيران ،وقد تدرج
مرة أخرى اسمها تحت الفصل السابع.
ّ
وق � ��ال الري� �ج ��ان ��ي إن امل� � ��أزق م ��ع ال ��والي ��ات
ّ
املتحدة «سيمكن حله» إذا تعلمت واشنطن
من املاضي.
وأضاف أنه قبل توقيع االتفاق النووي في
ي��ون�ي��و «ك�ت��ب (ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي السابق
ب��اراك) أوباما خطابا ،وق��ال أن��ا أواف��ق على
تخصيب إي��ران (لليورانيوم) ،واآلن دعونا
ن �ت �ف��اوض» .وت��اب��ع الري �ج��ان��ي« :إذا تحلى
املسؤولون األميركيون بهذه االستفادة من
ّ
خ�ب��رات امل��اض��ي ،فسيكون ف��ي وسعهم حل
هذه القضية»( .أ ف ب)

َّ
توجه البطريرك املاروني بشارة الراعي بصرخة إلى املسؤولني ،للتخلية عن مواقفهم
ّ
املتحجرة ،وقال في عظة األحد« :آن األوان ليجلس القابضون على السلطة السياسية
إل��ى ط��اول��ة ح ��وار وج��دان��ي ،إلن �ق��اذ ال��دول��ة م��ن امل ��وت ف��ي مناسبة ي��وب�ي��ل مئويتها
ِّ
املتحجرة ومصالحهم الرخيصة ،وحساباتهم
األولى ،خالعني عنهم ثياب مواقفهم
البخيسة».
ورأى الراعي أن «االنتفاضة الشبابية هي في جوهرها اعتراض الضمير ،وحجب
الثقة عن الجماعة السياسية بكل تراتبيتها ،وهي انتفاضة لبنانية ،بهية ،محررة من
كل التبعيات إلى الخارج».

الدخول في المرحلة الخطيرة
ً
ً
وماليا
اقتصاديا
ينتظر اللبنانيون ترجمة م�ق��ررات اجتماع بعبدا امل��ال��ي وم��ا اذا ك��ان سيحمل
أي انفراجات على الوضعني االقتصادي والنقدي .وفي هذا االطار رأى رئيس
املجلس االقتصادي االجتماعي شارل عربيد أن االنتفاضة الشعبية هي نتيجة
األوض��اع التي نحن فيها وان االجتماع املالي في قصر بعبدا ،أع��اد الكرة الى
حاكمية مصرف لبنان.
ً
اهتماما ف��ي ال��وض��ع ويتم
وأوض��ح عربيد ان االجتماع أعطى ص��ورة أن هناك
العمل اآلن على تخفيض الفائدة على ال��ودائ��ع ،وه��ذا أم��ر مهم ج�دًا لكننا حتى
الساعة لم نر أي نتيجة مباشرة لالجتماع تطمئن أننا سنخرج من األزمة .وأكد
عربيد أن «املوتور» االقتصادي انطفأ ألن هناك مشكلة بني القوى السياسية وان
املدخل الى الحل هو تشكيل حكومة سريعة تحظى بثقة الناس .وفي السياق
عينه ،أشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف االعمال
حسن مراد ،الى أن «املؤشرات االقتصادية تؤكد دخول لبنان في مرحلة دقيقة
وخطيرة تهدد بانفجار اجتماعي في ظل توالي أزمات الصرف التعسفي ،الشح
في السيولة وغالء املواد االستهالكية».

في إجراء غير مسبوق ،قام احد المصارف في طرابلس بتغطية كل أبوابه بالحديد،
وذلك بعد ان تع ّرض لبعض األضرار أثناء عمليات شغب اندلعت األسبوع الماضي

لبنانيون خالل مسيرة للسالم على خطوط التماس القديمة في بيروت ..والتي ارتسمت خالل الحرب األهلية | أ ف ب

امل��وض��وع��ات امل�ه�م��ة لتعزيز م�س�ي��رة ال�ت�ع��اون
وال �ت �ك��ام��ل ب�ي�ن ال � ��دول األع� �ض ��اء ف ��ي مختلف
امل � �ج� ��االت ال �س �ي��اس �ي��ة وال ��دف ��اع� �ي ��ة واألم �ن �ي��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة ال��ى
ت� � � ��دارس ال � �ت � �ط� ��ورات ال �س �ي��اس �ي��ة االق �ل �ي �م �ي��ة
وال ��دول� �ي ��ة ،واألوض � � ��اع األم �ن �ي��ة ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة،

الراعي :أنقذوا الدولة من الموت

أع� �ل ��ن رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء ال �ب��ري �ط��ان��ي ب��وري��س
جونسون عزمه جعل عقوبة الجرائم اإلرهابية
ّ
السجن مل��دة ال ت�ق��ل ع��ن  14ع��ام��ًا ،بعد اع�ت��داء
جديد بالسكني أسفر عن قتيلني ،الجمعة ،في
ّ
ل�ن��دن ون��ف��ذه رج��ل م�ح�ك��وم عليه ف��ي السابق
ب�ت�ه�م��ة اإلره � ��اب وخ ��رج م��ن ال�س�ج��ن ب��إط�لاق
س��راح م�ش��روط .ورب��ط جونسون تعهده هذا
ب �ف ��وز ح ��زب ��ه (امل �ح ��اف �ظ�ي�ن) ف ��ي االن �ت �خ��اب��ات
التشريعية املبكرة املرتقبة في  12الجاري.
وخ �ل�ال ح��دي��ث ل�ب��رن��ام��ج «أن � ��درو م� ��ار» ال��ذي
تبثه هيئة اإلذاع��ة البريطانية (بي.بي.سي)،
ق��ال ج��ون�س��ون« :س�ن�ط��رح ع�ق��وب��ات أش��د على
امل �ج��رم�ي�ن ال �خ �ط��ري��ن ف ��ي ات� �ه ��ام ��ات ج�ن�س�ي��ة
وع �ن �ي �ف��ة وع �ل ��ى اإلره� ��اب � �ي �ي�ن ..أش �ع ��ر ب��أس��ف
بالغ لحقيقة أن هذا الرجل كان طليقًا ..أعتقد
أن األم ��ر ب�غ�ي��ض ل�ل�غ��اي��ة وس�ن�ت�خ��ذ إج ��راءات
حياله» .وتابع« :هذا النظام يجب أن ينتهي».
وق ��ال« :إذا كنتم م��دان�ين بتهمة ارت �ك��اب جرم
إرهابي خطير ،فيجب أن تكون هناك عقوبة
ّ
إجبارية ال تقل عن  14عامًا ،وبعضهم يجب
أال يخرجوا (من السجن) إطالقًا»( .أ ف ب)

الفصائل تكبِّد النظام السوري
خسائر كبيرة بريف إدلب
تصدت فصائل سورية معارضة تعمل
ضمن غرفة عمليات «الفتح املبني» في
إدل ��ب ل �ع��دة م �ح��اوالت ت �ق��دم م��ن ق��وات
ال�ن�ظ��ام ال �س��وري ع�ل��ى امل �ح��ور الشرقي
للمحافظة ،ف��ي ظ��ل اش�ت�ب��اك��ات عنيفة
ب �غ �ط��اء ج ��وي روس� ��ي الس �ت �ع��ادة ق��رى
خ �س ��ره ��ا ال� �ن� �ظ ��ام ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة ض�م��ن
معركة أطقلتها الفصائل السبت.
وق� � � � ��ال ف� �ص� �ي ��ل «ال � �ج � �ب � �ه� ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة
للتحرير» ع�ل��ى ت�ل�ي�ج��رام إن الفصائل
تصدت لعدة محاوالت من قوات النظام
ع�ل��ى م �ح��ور ق��ري��ة إع �ج��از ب��ري��ف إدل��ب
ال �ش��رق��ي ،ف��ي م�ح��اول��ة م��ن ت�ل��ك ال�ق��وات
الستعادة القرية من قبضة الفصائل،
وال � �ت ��ي اس � �ف ��رت ع ��ن س� �ق ��وط ع � ��دد م��ن
القتلى والجرحى ف��ي صفوف النظام،
وسط قصف جوي ومدفعي مكثف على
املنطقة.
وت �ش �ه��د م� �ح ��اور ري� ��ف إدل � ��ب ال �ش��رق��ي
اش� �ت� �ب ��اك ��ات ع �ن �ي �ف��ة ب �غ �ط ��اء ال �ط �ي ��ران
الحربي الروسي والسوري.
ولم يعلق النظام على مجريات املعارك
وخ �س��ائ��ره ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،ل�ك��ن صفحات
م ��وال� �ي ��ة ن �ع��ت ع� � ��ددا ك �ب �ي��را م ��ن ق ��وات
النظام بينهم ضباط.
وت �ش �ه��د م �ح ��اور ج �ن��وب ش��رق��ي إدل ��ب
م� �ح ��اوالت ت �ق��دم م�س�ت�م��رة م ��ن ال�ن�ظ��ام
وال� � � ��روس ،رغ� ��م وج � ��ود ت �ه��دئ��ة معلنة
م��ن روس �ي��ا .واس�ت�ق��دم��ت ق ��وات النظام
ق�ب��ل ي��وم�ين ت�ع��زي��زات عسكرية نوعية
إل ��ى ري ��ف إدل ��ب ال�ج�ن��وب��ي وال�ج�ن��وب��ي
ال � �ش� ��رق� ��ي ،ب � �ه� ��دف اس� �ت� �ك� �م ��ال ع �م �ل �ي��ة
عسكرية ف��ي املنطقة منزوعة السالح،
م ��ع اح �ت �م��ال ت��وس��ع ال �ع �م �ل �ي��ات وف�ت��ح
جبهات جديدة بريف إدلب.

ب��دوره ،قال مصدر عسكري من النظام
لقناة روسيا اليوم ان الجيش السوري
اس �ت �ع��اد ال �س �ي �ط��رة ام ��س ع �ل��ى  3ق��رى
ج ��دي ��دة ف ��ي ري� ��ف إدل� � ��ب ،ب �ع��د م �ع��ارك
عنيفة مع «النصرة».

تعطيل اللجنة الدستورية
في شأن منفصل ،رد النظام السوري
ع� �ل ��ى ات � �ه ��ام ��ات واش� �ن� �ط ��ن ب�ت�ع�ط�ي��ل
عمل «اللجنة الدستورية» واعتبر أن
رأيها ال قيمة له ول��ن يؤثر على عمل
اللجنة.ونقلت وكالة األنباء السورية
ال��رس �م �ي��ة (س ��ان ��ا) ال� �ي ��وم ع ��ن م�ص��در
ف ��ي وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ق��ول��ه إن ب�ي��ان
ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ح ��ول جلسات
م�ن��اق�ش��ة ال��دس �ت��ور ف��ي ج�ن�ي��ف ،يؤكد
ب �ش �ك ��ل ق� ��اط� ��ع م� � �ح � ��اوالت ال � ��والي � ��ات
امل �ت �ح��دة ال �ت��دخ��ل ف ��ي ش � ��ؤون ال� ��دول
وف��رض أج�ن��دات�ه��ا ال�خ��اص��ة .واتهمت
ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ف��ي ب �ي��ان ل�ه��ا،
السبت ،النظام السوري بتعطيل عمل
ال �ل �ج �ن��ة ال ��دس �ت ��وري ��ة ب �س �ب��ب وض �ع��ه
ً
ش��روط��ا مسبقة لعمل اللجنة .وقالت
إن وف��د ن�ظ��ام األس��د ج��اء إل��ى الجولة
ال� �ث ��ان ��ي م� ��ن اج� �ت� �م ��اع ��ات امل �ج �م��وع��ة
املصغرة املنبثقة عن اللجنة بشروط
ً
مستعدا ملناقشة
مسبقة ،قبل أن يكون
املبادئ الدستورية.
ل �ك��ن امل �ص��در ف��ي ال �خ��ارج �ي��ة ال �س��وري��ة
ق� ��ال ان دم �ش��ق ت��ؤك��د أن ه� ��ذا ال �ح��وار
ه��و س ��وري  -س ��وري ال ي�ح��ق ألي أح��د
التدخل فيه.
وفشلت الجولة الثانية من االجتماعات
بسبب عدم التوافق على ج��دول أعمال
االجتماعات.
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احسموها
مواجهات
المنتخبين
 11فوزاً للكويت
 3تعادالت
 5انتصارات للبحرين
 30هدفاً للكويت
 17هدفاً للبحرين
عناد:
لقاء البحرين
«نهائي»
جانب من تدريبات «األزرق»

الدوحة ــــ عمر بركات
ي �خ��وض ال �ي��وم م�ن�ت�خ�ب�ن��ا ال��وط �ن��ي األول ل�ك��رة
ال �ق��دم ل �ق��اء ح��اس�م��ًا وم�ص�ي��ري��ًا يجمعه بنظيره
البحريني ،في الثامنة مساء على استاد خليفة
الدولي ،ضمن الجولة الثالثة باملجموعة الثانية
ب�م�ن��اف �س��ات ك ��أس ال�خ�ل�ي��ج ال��راب �ع��ة وال �ع �ش��رون
«خليجي  ،»24املقامة حاليًا في قطر ،وتختتم في
الثامن من الشهر الجاري.
وت�ش�ه��د امل�ج�م��وع��ة إق��ام��ة ل �ق��اء آخ ��ر ،ي�ج�م��ع بني
امل�ن�ت�خ�ب�ين ال �س �ع��ودي وال �ع �م��ان��ي ف ��ي ال�ت��وق�ي��ت
ن �ف �س��ه ،ع �ل��ى م �ل �ع��ب ع� �ب ��داهلل ب ��ن خ�ل�ي�ف��ة ب �ن��ادي
ال��دح�ي��ل ،حيث ت�ق��ام ل�ق��اءات الجولة الثالثة لكل
مجموعة في التوقيت نفسه.
ويدخل االزرق مواجهة اليوم تحت شعار الفوز

ً
أوال ،وذل ��ك ل �ك��ون ت�ح�ق�ي��ق ن �ق��اط امل� �ب ��اراة يعتبر
األه ��م ف��ي ال�ج��ول��ة ال�ح��ال�ي��ة ،لتجنب ال��دخ��ول في
ح �س��اب��ات أخ� ��رى ،ح�ي��ث ي�ب�ق��ى األزرق ف��ي امل��رك��ز
ال �ث��ان��ي ب�ت��رت�ي��ب امل�ج�م��وع��ة ع�ق��ب ن�ه��اي��ة ل �ق��اءات
الجولة الثانية ،وخسارته من املنتخب العماني،
صاحب الصدارة برصيد  4نقاط ،فيما يتساوى
منتخبنا مع السعودية بثالث نقاط لكل منهما،
ويأتي االحمر البحريني في املركز الرابع برصيد
نقطة واحدة.

تغييرات في التشكيل
وي �ن �ت �ظ��ر ان ي� �ق ��وم ال � �ي� ��وم م� � ��درب األزرق ث��ام��ر
ع�ن��اد ب��إج��راء ب�ع��ض ال�ت�غ�ي�ي��رات ع�ل��ى التشكيلة
االساسية ،التي سيخوض بها املواجهة ،وخاصة
على مستوى خط الوسط والهجوم ،حيث ينتظر

ان ي �ق��وم ب��ال��دف��ع ب �ط�لال ال �ف��اض��ل رف �ق��ة س�ل�ط��ان
العنزي واح�م��د الظفيري ،ب��االض��اف��ة ال��ى فيصل
زاي ��د وش�ب�ي��ب ال �خ��ال��دي ف��ي ال �خ��ط االم ��ام ��ي ،في
ال��وق��ت ال ��ذي ق��د ي �ج��ري االح �ت �ف��اظ ب �ب��در امل�ط��وع
كبديلن في ظل الجهود الكبيرة التي بذلها على
مدار اللقائني السابقني امام السعودية ُ
وعمان.

الحصة األخيرة
وح� ��رص ال �ج �ه��از ال �ف �ن��ي ل�ل�م�ن�ت�خ��ب ف��ي ال�ح�ص��ة
ال�ت��دري�ب�ي��ة ي ��وم ام ��س ع�ل��ى اخ� ��راج ال�لاع �ب�ين من
اجواء املباراة السابقة امام عمان ،وتركيز االنتباه
ً
ع�ل��ى ل�ق��اء ال �ي��وم ،ال ��ذي يتطلب ع�م�لا خ��اص��ًا من
الجميع الستعادة ال��روح واالداء املعهودين من
ال�لاع �ب�ين لتحقيق امل �ط �ل��وب وال� �خ ��روج بنتيجة
ايجابية.

ترتيب المجموعة الثانية
أهداف

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

عمان

2

1

1

-

2

الكويت

2

1

-

1

4

3

السعودية

2

1

-

1

3

3

البحرين

2

-

1

1

-

2

نقاط

له

عليه
1

4
3
3
1

اليوسف:
ثقتي كبيرة بالالعبين
أك��د رئيس ات�ح��اد ك��رة ال�ق��دم الشيخ أحمد اليوسف ثقته
ِّ
مشرفة خالل
الكبيرة بالعبي «األزرق» للظهور بصورة
مباراتهم املقبلة أمام البحرين.
وأضاف اليوسف ،خالل اجتماعه مع الالعبني قبل انطالقة
ال�ت��دري�ب��ات« :تستطيعون ت�ج��اوز ال�ب�ح��ري��ن ،وال �ت� ُّ
�أه��ل ،من
خ�ل�ال ال �ف��وز ،وال ن��ري��د أي ح�س��اب��ات أخ ��رى؛ ف�م��ن خ�لال
روحكم القتالية ،التي ظهرتم بها في مباراة ُعمان سيكون
الفوز حليفكم».
وأشار اليوسف إلى أن الخسارة كانت بسبب ركلتي جزاء،
ونحتاج اآلن فقط التركيز واللعب بمستوى الشوط الثاني
نفسه في مباراة عمان.
وأش��ار اليوسف ال��ى ان مجلس ادارة االت�ح��اد والجماهير
الكويتية الوفية سنكون خلفكم ندعمكم ،ونؤازركم؛ فثقتنا
ــــ كما قلت سابقًا ــــ كبيرة.
ً
واختتم اليوسف حديثه لالعبني ،ق��ائ�لا« :ال�ف��وز بالبطولة
ّ
سيسجل للتاريخ بأسمائكم ،وهناك مكافآت مالية ،غير
ّ
مكافآت البطولة ،واليوم أقدم لكم مكأفاة  500دوالر نظير
الجهد الكبير ،الذي ُبذل في املباراة األخيرة».

الخالدي:
نهائي مبكر
اك��د شبيب ال�خ��ال��دي ،الع��ب االزرق،
قوة املنتخب البحريني ،الذي يسعى
ال ��ى ت�ح�ق�ي��ق ف ��وز ي��ؤه�ل��ه ال ��ى ال ��دور
ن �ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي ،وه ��و ن �ف��س ه��دف
االزرق ،ال � ��ذي ي �ت��أم��ل ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق
نتيجة ايجابية يعوض بها الخسارة
من عمان ويضمن ايضًا التأهل.
وأع� � � � ��رب ال � �خ� ��ال� ��دي ع � ��ن س� �ع ��ادت ��ه
ب ��ال� �ت ��واج ��د ف� ��ي ص� �ف ��وف امل �ن �ت �خ��ب
خالل مباراة عمان السابقة ،مؤكدًا
ان� ��ه س �ي��واص��ل ب� ��ذل ال �ج �ه��ود لنيل
ث �ق��ة ال �ج �ه��از ال �ف �ن��ي وال �ب �ق��اء ضمن
حساباته للقاءات املقبلة.

الفنيني للعالج
في «إسباير»

فحص
المنشطات
خ� �ض ��ع الع� �ب ��ا م �ن �ت �خ �ب �ن��ا ال��وط �ن��ي
س�ل�ط��ان ال�ع�ن��زي وح �س�ين كنكوني
لفحص امل�ن�ش�ط��ات م��ن ق�ب��ل اللجنة
التنظيمية ،وهو اجراء معتاد بعد كل
مباراة ،ومن املنتظر ان تظهر نتائج
الفحص خالل الفترة املقبلة.

مباراتا اليوم
المنتخبان

الملعب

التوقيت

الكويت x
البحرين

استاد
خليفة
الدولي

 8.00مساء

عمان x
السعودية

استاد
الدحيل

 8.00مساء

أك� � ��د م� � � ��درب م �ن �ت �خ �ب �ن��ا
ال � ��وط � �ن � ��ي االول ل� �ك ��رة
ال � �ق� ��دم ،ث ��ام ��ر ع� �ن ��اد ،ان
ل�ق��اء ال �ي��وم ام ��ام االح�م��ر
البحريني يبقى بمنزلة
م� �ب ��اراة ن �ه��ائ �ي��ة ل �ل�أزرق
في البطولة ،حيث يسعى
امل �ن �ت �خ ��ب ال� � ��ى ت �ح �ق �ي��ق
الفوز تجنبًا للدخول في
حسابات معقدة للتأهل
الى الدور نصف النهائي.
واشار عناد الى ان العبي
امل� �ن� �ت� �خ ��ب م� �س� �ت� �ع ��دون
ب��دن�ي��ًا ل �خ��وض امل��واج�ه��ة
ف ��ي ظ ��ل وج � ��ود ال �ب ��دالء
ال � �ج � ��اه � ��زي � ��ن ل �ت �ح �ق �ي��ق
ال �ف��ارق وم ��لء ال�ف��راغ��ات
ان وجدت.
واضاف ان املباراة تبقى
ص� �ع� �ب ��ة ف� � ��ي ظ� � ��ل ق� ��وة
امل� �ن ��اف ��س امل � �ت� ��وج ب�ل�ق��ب
غ � � ��رب آس� � �ي � ��ا م � ��ؤخ� � �رًا،
الفتًا الى امتالك املنافس
ل� �ل� �ع ��دي ��د م � ��ن ال�ل�اع� �ب�ي�ن
امل�م�ي��زي��ن ،وم� ��درب ذك��ي
يعرف كيف يتعامل مع
اللقاءات املهمة.

4

طائرات لنقل الجماهير

كشف حمزة الشطي ،مدير العالقات العامة في
اتحاد الكرة ،عن تخصيص ارب��ع طائرات لنقل
الجماهير الكويتية اليوم من الكويت الى الدوحة،
وذل ��ك ب�م�ع��دل ط��ائ��رت�ين عسكريتني وط��ائ��رت�ين
تابعتني للخطوط الجوية الكويتية.
واش��ار الشطي الى ان الجماهير الكويتية تلقى

رع��اي��ة واهتمام الجميع ف��ي ات�ح��اد ال�ك��رة خالل
تواجدها في الدوحة ،سواء في اللقاءات السابقة
او اللقاءات املقبلة.
واض ��اف ان اي��ًا م��ن الجماهير ،ال�ت��ي ستتواجد
لحضور لقاء اليوم ،سيكون لها مكان في استاد
خليفة الدولي ،الذي يتسع الى اكثر من  45الف

متفرج ،مشيرًا ال��ى ال��دور الكبير للشيخ احمد
اليوسف الصباح في انهاء مشكلة الجماهير،
التي تواجدت في لقاء عمان أول من ام��س ،من
دون حصولها على ت��ذاك��ر ،وذل��ك بالتعاون مع
مسؤولي االتحاد القطري واللجنة املنظمة العليا
للبطولة.

يخضع مبارك الفنيني،
العب االزرق ،للعالج في
أك��ادي �م �ي��ة إس �ب ��اي ��ر ف��ي
قطر ،وذل��ك بعد تعرضه
ال ��ى اص ��اب ��ة ب �ت �م��زق في
ال�ع�ض�ل��ة ال�خ�ل�ف�ي��ة ،حيث
شارك امام عمان كبديل
لدقائق قبل ان يتعرض
لالصابة.
وط� �م ��أن رئ �ي ��س ال�ل�ج�ن��ة
الطبية ف��ي ات �ح��اد ال�ك��رة
ال �ج �م��اه �ي��ر ع� �ل ��ى ح��ال��ة
ال �ف �ن �ي �ن��ي ،ح� �ي ��ث اش� ��ار
ال ��ى ان ال�لاع��ب سيكون
ج��اه�زًا للمشاركات في
الفترة املقبلة ،م��ؤك�دًا ان
اوض��اع الالعبني البدنية
تبقى جيدة.
واش � � ��ار ال� �ب� �ن ��اي ال � ��ى ان
اص� � ��اب� � ��ة خ� �ف� �ي� �ف ��ة أمل� ��ت
ب �س��ام��ي ال �ص��ان��ع ،ال ��ذي
ت � �ع� ��رض ل� �ش ��د خ �ف �ي��ف
يجري التعامل معه في
الفترة الحالية.
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نارية

بين قطر واإلمارات
ي � � �خ� � ��وض م� �ن� �ت� �خ� �ب ��ا ق� � �ط � ��ر امل� �ض� �ي ��ف
واإلم � ��ارات م��واج �ه��ة ح��اس�م��ة لتحديد
أي منهما سيرافق ال�ع��راق إل��ى نصف
النهائي عن املجموعة األولى من كأس
الخليج الرابعة والعشرين لكرة القدم،
وذل��ك عندما يلتقيان ال�ي��وم بذكريات
مواجهتهما املشحونة في كأس آسيا
 2019ال � �ت� ��ي ان� �ت� �ه ��ت ب � �ف� ��وز ت ��اري �خ ��ي
لـ «العنابي» برباعية نظيفة.
وض�م��ن ال �ع��راق ال��ذي يلعب م��ع اليمن
ال� � �ي � ��وم أي � �ض� ��ًا ف � ��ي م� � �ب � ��اراة ه��ام �ش �ي��ة
ال �ب �ط��اق��ة األول � ��ى إل ��ى ن �ص��ف ال�ن�ه��ائ��ي
ب� �ت� �ص ��دره ل �ل �م �ج �م��وع��ة ب ��رص� �ي ��د س��ت
ن�ق��اط ،فيما تحتل ق�ط��ر امل��رك��ز الثاني
ب� �ث�ل�اث ن� �ق ��اط وب � �ف � ��ارق األه � � � ��داف ع��ن
اإلمارات.

المعز علي

وودع� ��ت ال �ي �م��ن رس �م �ي��ًا ال �ب �ط��ول��ة بعد
خسارتها في مباراتيها األوليني أمام
اإلمارات صفر  ،3 -وقطر صفر .6 -
ويكفي قطر التي ع� ّ�وض��ت أم��ام اليمن
خ �س��ارت �ه��ا ف��ي االف �ت �ت��اح أم� ��ام ال �ع��راق

مباراتا اليوم
المنتخبان

الملعب

التوقيت

قطر  xاالمارات

استاد خليفة الدولي

 5.30مساء

العراق  xاليمن

الدحيل

 5.30مساء

فان مارفيك:
«العنابي» أفضل منتخب
أك � ��د ال� �ه ��ول� �ن ��دي ب� �ي ��رت ف � ��ان م��ارف �ي��ك
م ��درب منتخب اإلم � ��ارات ،أن مواجهة
قطر تمثل أهمية كبيرة بالنسبة إليه،
مشيرًا إلى أن األبيض يخوض اللقاء
ب�ف��رص��ة واح� ��دة وه ��ي ال �ف��وز م��ن أج��ل
التأهل لنصف نهائي «خليجي .»24
وي� �ت� �ص ��در م �ن �ت �خ��ب ال � �ع� ��راق ت��رت �ي��ب
امل �ج �م��وع��ة األول� ��ى ب��رص �ي��د  6ن �ق��اط،
ف� �ي� �م ��ا ي� �م� �ل ��ك امل� �ن� �ت� �خ� �ب ��ان ال� �ق� �ط ��ري
واإلم� ��ارات� ��ي  3ن �ق��اط ،ع �ل��ى ال�ت��رت�ي��ب
وي� �ت ��ذي ��ل ال �ي �م ��ن ال �ت ��رت �ي ��ب م ��ن دون
رص�ي��د ،قبل ج��ول��ة واح��دة م��ن نهاية
دور املجموعات.
وق � � � ��ال ف� � � ��ان م � ��ارف� � �ي � ��ك ف� � ��ي امل ��ؤت� �م ��ر
ال� �ص� �ح ��اف ��ي« :س � ��وف ي �ت��م ال �ت �ج �ه �ي��ز
ل � �ه ��ذه امل� � �ب � ��اراة م� �ث ��ل ك� ��ل امل� �ب ��اري ��ات
ال� �س ��اب� �ق ��ة ،م� ��ن دون وق � ��ت ك � ��اف م��ن
اإلع��داد لها ،فمدة يومني غير كافية
لتحقيق ذلك».
وأض��اف« :منتخب قطر ه��و األفضل
ف ��ي ال �ب �ط ��ول ��ة ،وال�ل�اع� �ب ��ون ي �ل �ع �ب��ون

فان مارفيك

م �ع��ًا ل �ع��دة س �ن ��وات وه� ��ذا ي �ظ �ه��ر ف��ي
املباريات بصورة جيدة ،على عكس
م� �ش ��روع� �ن ��ا ال� � � ��ذي ب � � ��دأ م� �ن ��ذ أش� �ه ��ر
قليلة».

وت ��اب ��ع« :رغ� ��م أن ق �ط��ر األف �ض ��ل ل�ك��ن
لدينا حظوظنا في التأهل في نصف
النهائي».
وع ��ن ل �ع��ب م �ن �ت �خ��ب ق �ط��ر ب�ف��رص�ت�ين
(ال� �ف ��وز أو ال� �ت� �ع ��ادل) م �ق��اب��ل ف��رص��ة
واح � � � � � � ��دة ل� � �ل� ��إم� � � � ��ارات ق� � � � ��ال امل� � � � ��درب
ال� �ه ��ول� �ن ��دي« :ل ��دي� �ن ��ا ف ��رص ��ة واح� ��دة
وهي الفوز وهو ما نسعى لتحقيقه
حتى نضمن ال�ت��أه��ل» .وأش��ار م��درب
اإلم � � � ��ارات إل � ��ى أن � ��ه ي �ع �ط��ي ال �ف��رص��ة
ل�لاع �ب�ين ال �ش �ب��اب ب��امل �ن �ت �خ��ب ق��ائ�لا:
«ن � �ح� ��ن ن � �ش� ��رك ع � � ��ددًا م � ��ن ال�ل�اع� �ب�ي�ن
ال � �ش � �ب� ��اب ف � ��ي امل� �ن� �ت� �خ ��ب اإلم � ��ارات � ��ي
ول� ��دي � �ن� ��ا ج� �ي ��ل ج� �ي ��د م � ��ن ال�ل�اع� �ب�ي�ن
الشباب في املستقبل القريب».
وعن مستقبله مع اإلم��ارات ،قال فان
م��ارف�ي��ك« :أن��ا ه�ن��ا للحديث ع��ن لقاء
قطر فقط ،وال أتحدث عن مستقبلي
ال �ت��دري �ب��ي م��ع اإلم � ��ارات وم ��ا يهمنا
أن ن �ك��ون ف ��ي أف �ض��ل وض �ع �ي��ة ل �ه��ذه
املباراة».

سانشيز:
ً
ممتلئا
أتمنى أن يكون الملعب
ودع��ا امل��درب األسباني لقطر فيليكس
س��ان �ش �ي��ز ال �ج �م �ه��ور مل � � ��ؤازرة ال �ف��ري��ق
ب� �ق ��وة ،وق � ��ال ف ��ي امل ��ؤت� �م ��ر ال �ص �ح��اف��ي
ال� �خ ��اص ب ��امل� �ب ��اراة «أت �م �ن��ى أن ي �ك��ون
امللعب ممتلئًا كما عودتنا جماهيرنا
ال� ��وف � �ي� ��ة ،وع� �ل� �ي� �ن ��ا أن ن� �ظ� �ه ��ر ال� � ��روح
الرياضية».
وت� ��رك س��ان �ش �ي��ز ال �ب ��اب م �ف �ت��وح��ًا ع�ل��ى
ك ��ل االح� �ت� �م ��االت ،إذ ع �ن��دم��ا س �ئ��ل ع��ن
ام� �ك ��ان� �ي ��ة س� �ف ��ر ال �ل��اع � ��ب ع� �ف� �ي ��ف إل ��ى
ه� ��ون� ��غ ك� ��ون� ��غ ل� �ح� �ض ��ور ال� �ح� �ف ��ل ك �م��ا
ت �ن��ص ل��وائ��ح ال �ج��ائ��زة ،أج� ��اب امل ��درب
االس�ب��ان��ي «س �ن��درس األم ��ر ،عفيف من
ال�ع�ن��اص��ر امل�ه�م��ة ف��ي ال�ف��ري��ق ووج��وده
م �ه��م ج � ��دا ،وس �ن �ح ��دد م� ��دى ج �ه��وزي��ة
بعض العناصر للمباراة ،وسننظر في

شأن املصابني واختيار أقوى تشكيلة
نمتلكها».
وي �غ �ي��ب ع��ن ق �ط��ر ب �س��ام ال � ��راوي ال��ذي
أصيب بكسر ف��ي ال�س��اق خ�لال امل�ب��اراة
االفتتاحية أمام العراق ،لكن سانشيز
أكد ثقته بجميع العبي املنتخب ،على
غرار ما فعله عبد الكريم حسن عندما
س �ج��ل ث�ل�اث��ة اه � ��داف ف ��ي ل �ق��اء ال �ي �م��ن،
ل�ي�ت�ص��در ت��رت�ي��ب ال�ه��داف�ين م��ع مهاجم
االمارات علي مبخوت.
وش� � � ��دد س ��ان� �ش� �ي ��ز ع � �ل ��ى ان ق � �ط ��ر ل��ن
تلعب اال لتحقيق االنتصار ،موضحا
«سنضمن التأهل في حال التعادل او
الفوز ،لكن اللعب على التعادل مغامرة
واملباراة ستكون صعبة على الطرفني
النها ستكون آخر فرصة لهما».

علي مبخوت

«اآلسيوي» يقبل طلب
قطر بشأن عفيف

األحبابي:
علينا القتال
اعتبر بندر األحبابي،
الع � � � � � � � � � � ��ب م � � �ن � � �ت � � �خ� � ��ب
اإلم� � � � � � � � � � ��ارات ،م � � �ب� � ��اراة
ال� �ج ��ول ��ة األخ � �ي� ��رة ف��ي
دور امل � � �ج � � �م� � ��وع� � ��ات
ب �ـ«خ �ل �ي �ج��ي  »24أم��ام
ق�ط��ر ص��اح�ب��ة األرض،
م �ص �ي ��ري ��ة وي � �ج ��ب أن
يؤديها املنتخب بقوة
وم � �س� ��ؤول � �ي� ��ة ،واع� � � �دًا
ب � ��ال� � �ق� � �ت � ��ال م� � � ��ن أج � ��ل
ت��أم�ي�ن ب �ط��اق��ة ال�ت��أه��ل
إل� ��ى ن �ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي.
ول �ف��ت إل ��ى أن خ�س��ارة
املنتخبني م��ن ال �ع��راق
زادت من أهمية املباراة
وض��اع�ف��ت صعوبتها
على الجانبني.
وقدم األحبابي اعتذاره
للجماهير اإلم��ارات �ي��ة
ع� � ��ن ال� � �خ� � �س � ��ارة أم� � ��ام
ال� � �ع � ��راق ،م �ب �ي �ن��ًا أن �ه��ا
كانت قاسية وصعبة،
وأث� � � � � ��رت ب� � �ش � ��دة ع �ل��ى
ح� �ظ ��وظ األب � �ي� ��ض ف��ي
التأهل ،لكنه عاد وأكد
أن بطاقة العبور ال تزال
ف��ي امللعب ،وأن نجوم
املنتخب سيبذلون كل
الجهد املمكن من أجل
ال� ��وص� ��ول إل � ��ى ن�ص��ف
النهائي.

ك � �ش ��ف ع � �ل ��ي ال � � �ص �ل ��ات ،امل � �ن � �س ��ق اإلع�ل��ام� ��ي
ل�ل�م�ن�ت�خ�ب��ات ال �ق �ط��ري��ة ،ع��ن م��واف �ق��ة االت �ح��اد
اآلسيوي لكرة القدم ،على طلب تقدم به نظيره
القطري الستثناء العب العنابي ،أكرم عفيف،
من حضور حفل جوائز االتحاد القاري ،املقرر
إقامته اليوم في العاصمة املاليزية كواالملبور.
وي��أت��ي ع�ف�ي��ف ب�ين امل��رش�ح�ين ل�ج��ائ��زة أفضل
العب في آسيا ،لعام .2019
ل�ك�ن��ه ي��رت�ب��ط ح��ال�ي��ا ب��امل �ش��ارك��ة م��ع املنتخب
ال� �ق� �ط ��ري ،ف� ��ي م �ن��اف �س��ات ال �ن �س �خ��ة ال��راب �ع ��ة

والعشرين من كأس الخليج بالدوحة.
وق � ��ال ال � �ص �ل�ات ،ف ��ي ت �ص��ري �ح��ات ص �ح��اف �ي��ة،
إن م �خ��اط �ب��ات ج ��رت م��ؤخ��را ب�ي�ن االت �ح��ادي��ن
اآلسيوي والقطري ،في هذا الخصوص ،مقدرا
عاليا التعاون الذي أبداه االتحاد القاري ،في
ع��دم استبعاد عفيف من نيل جائزة األفضل،
بسبب ع��دم تمكنه م��ن ح�ض��ور ال�ح�ف��ل ،وه��و
أحد شروط التتويج بالجائزة.ويتزامن موعد
الحفل مع مواجهة العنابي ونظيره اإلماراتي،
في ختام منافسات املجموعة األولى.

تكريم الشخصيات المتميزة
وج��ه الشيخ حمد ب��ن خليفة
ب � ��ن اح � �م� ��د ال ث� ��ان� ��ي رئ �ي��س
ات�ح��اد ك��أس الخليج العربي
الدعوة الى رؤساء االتحادات
ال � �خ � �ل � �ي � �ج � �ي� ��ة امل� � ��وج� � ��ودي� � ��ن
ب � ��ال � ��دوح � ��ة ل � �ح � �ض� ��ور ح �ف��ل
تكريم الشخصيات املتميزة
ع�ل��ى ه��ام��ش ب�ط��ول��ة خليجي
 24امل �ق��ام��ة ح��ال �ي��ا ب��ال��دوح��ة
اليوم ،وذلك بناء على ما جاء
في الئحة مسابقات البطولة
امل� � ��ادة رق� ��م  ،19وس �ي �ت��واج��د
برفقة ك��ل رئ�ي��س بعثة ثالثة
أعضاء من بعثة كل منتخب.
وال �ش �خ �ص �ي ��ات امل� �ك ��رم ��ة ف��ي
ه � � ��ذا ال� �ح� �ف ��ل ه � � ��ي :ع� �ل ��ي ب��ن
احمد البوعينني نائب رئيس
االت �ح��اد ال�ب�ح��ري�ن��ي وح�س�ين
س�ع�ي��د ن �ج��م ال �ك��رة ال�ع��راق�ي��ة

االس �ب ��ق وم �ح �م��د رب �ي��ع نجم
ال� � �ك � ��رة ال� �ع� �م ��ان� �ي ��ة ال� �س ��اب ��ق
ومحمود ص��وف��ي نجم الكرة

القطرية ال��راح��ل وب�ش��ار عبد
اهلل ن� �ج ��م ال� � �ك � ��رة ال �ك��وي �ت �ي��ة
السابق.

بشار عبدالله

ترتيب المجموعة األولى

فليكس سانشيز

حظر رفع الالفتات
وجه األمين العام في
االتحاد الخليجي لكرة
القدم جاسم المريخي
كتابا لمديري المنتخبات
المشاركة في خليجي
 24يشير فيه الى ان
لجنة المسابقات قررت
في اجتماعها حظر رفع
اي الفتة أو لوحة عليها
اي شعارات بالملعب
اال بعد أخد موافقة
مسبقة من االمانة
العامة التحاد كأس
الخليج لكرة القدم
ولجنة المسابقات.

 2 - 1ال �ت �ع��ادل ف��ي امل �ب��اراة ال �ت��ي ت�ق��ام
ع �ل��ى اس �ت��اد خ�ل�ي�ف��ة ال ��دول ��ي ،ل�ض�م��ان
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال �ب �ط��اق��ة ال �ث��ان �ي��ة ،في
حني أن اإلمارات يلزمها الفوز للتأهل.
(الدوحة  -أ ف ب)
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عالمية

يبدو قائد األرجنتني وبرشلونة األسباني ليونيل ميسي األوف��ر حظًا ليصبح صاحب الرقم
القياسي بعدد امل��رات التي أحرز فيها جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم ،وذلك
ع�ن��دم��ا تعلن ال �ي��وم ن�ت��ائ��ج ال�ت�ص��وي��ت ،ال ��ذي ت�ج��ري��ه س�ن��وي��ا مجلة ف��ران��س فوتبول
الفرنسية.
وبعد أن كان النجم الهولندي فرجيل فان دايك مرشحا ليصبح أول مدافع
يحرز الجائزة منذ فابيو كانافارو عام  2006نتيجة قيادته ليفربول
اإلنكليزي إلح��راز لقب دوري أبطال أوروب ��ا ،انقلبت املعطيات في
سبتمبر ،حني جرى اختيار ميسي لنيل جائزة االتحاد الدولي
«فيفا» ألفضل العب في العالم ،متفوقا على فان دايك بالذات
وغريمه السابق نجم يوفنتوس اإليطالي الحالي البرتغالي
كريستيانو رون��ال��دو ،ال��ذي تبدو حظوظه ضعيفة بنيل
الكرة الذهبية هذا العام.
وأت� ��ى اخ �ت �ي��ار م�ي�س��ي أف �ض��ل الع ��ب ف��ي ال �ع��ال��م ل�ل�م��رة
السادسة في مسيرته ،على الرغم من أن الترجيحات
مالت ملصلحة تتويج فان دايك ،الذي جرى اختياره
األف� �ض ��ل م ��ن ق �ب��ل االت� �ح ��اد األوروب � � ��ي (ي��وي �ف��ا) في
أغسطس املاضي ،على خلفية مساهمته في قيادة
ليفربول ال��ى لقب دوري أب�ط��ال أوروب ��ا ،والحلول
وصيفا ملانشستر سيتي بفارق نقطة واح��دة في
الدوري اإلنكليزي.
وع�ل��ى غ ��رار ج��ائ��زة «ف�ي�ف��ا» ،ال�ت��ي أدم �ج��ت بالكرة
ّ
الذهبية من  2010حتى  ،2015يمني ميسي النفس
بأن ينفرد بالرقم القياسي ،الذي يتشاركه مع
رونالدو ( 5ألقاب لكل منهما) في الحفل ،الذي
سيقام في مسرح «شاتوليه» في باريس.
ويبدو التشويق واالث��ارة على املوعد ،فبعد
ان وض��ع م��ودري �ت��ش ح��دا الح�ت�ك��ار الثنائي
رونالدو  -ميسي للقب لعشرة أعوام متتالية
بقيادته منتخب بالده الى نهائي كأس العالم
في مونديال روسيا ،وتتويجه في صفوف ريال
م��دري��د ب�ط�لا ألوروب � ��ا ،ي��أم��ل ف ��ان داي ��ك مخالفة
التوقعات وحرمان ميسي من العودة
ال��ى ال �ع��رش ع�ب��ر ال�ت�ص��وي��ت ،ال��ذي
يشارك فيه  180صحافيا رياضيا
من حول العالم.

لمن

الغائب منذ  31عاماً

ليفربول يعادل رقمه القياسي
خ� � ��رج ف� ��ري� ��ق ل� �ي� �ف ��رب ��ول ب��رق �م�ي�ن
متباينني من مباراته أم��ام ضيفه
ب��راي�ت��ون ،أول م��ن أم��س (السبت)،
وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14
من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة
القدم (البريمييرليغ).
وواص � � � � � � ��ل «ال � � � � ��ري � � � � ��دز» س �ل �س �ل ��ة
ان�ت�ص��ارات��ه ون�ت��ائ�ج��ه اإلي�ج��اب�ي��ة،
م �ح �ق �ق��ا ان � �ت � �ص� ��اره ال � � � �ـ 26م �ق��اب��ل
 5ت� � �ع � ��ادالت ،ل �ي �ك��رر إن � �ج� ��ازه ف��ي
سلسلة «الالهزائم» خ�لال املوسم
( ،)1988 - 1987ح�ي��ث ل��م يخسر
ف��ي  31م �ب��اراة ف��ي دوري ال��درج��ة
األولى.
وه� � � � � ��ذه ث� � ��ال� � ��ث أف � � �ض� � ��ل س �ل �س �ل��ة
«ال ه� � ��زي � � �م� � ��ة» ل � � �ن� � ��اد ف � � ��ي ع �ه ��د
«ال� �ب ��ري� �م� �ي ��رل� �ي ��غ» ب� �ع ��د أرس � �ن� ��ال،
حيث لم يخسر في  49مباراة ،في
الفترة ما بني مايو  2003وأكتوبر
 ،2004وتشلسي ( 40م�ب��اراة) ،بني
(أكتوبر  2004وأكتوبر .)2005
ك� �م ��ا واص� � � ��ل ان� �ط�ل�اق� �ت ��ه ال� �ق ��وي ��ة
ه ��ذا امل ��وس ��م ب�ت�ح�ق�ي�ق��ه ان �ت �ص��اره
ال�ث��ال��ث ع�ش��ر م�ق��اب��ل ت �ع��ادل واح��د
في ال�ج��والت ال �ـ 14األول��ى ،ليتربع
ال� �ف ��ري ��ق ع� �ل ��ى ص� � � ��دارة ال �ت��رت �ي��ب
ب��رص �ي��د  40ن �ق �ط��ة ،وب � �ف� ��ارق 11
نقطة عن أق��رب مالحقيه ،ويعادل
االن� �ط�ل�اق ��ة األف � �ض� ��ل ل �ل �ف��ري��ق ف��ي
عهد «البريميرليغ» ،التي حققها
مانشستر سيتي في موسم (2017
 .)2018وم��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،ف�ش��ل «ال��ري��دز»
ف ��ي ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ن �ظ��اف��ة ش�ب��اك��ه
ف��ي م�ل�ع��ب «أن �ف �ي �ل��د» ل � �ـ 12م �ب��اراة
م�ت�ت��ال�ي��ة ف��ي س�ل�س�ل��ة ه��ي األس ��وأ
للنادي منذ  21عاما (.)1998
وت��أل��ق الظهير األي �م��ن اإلنكليزي
ت��ري�ن��ت أل�ي�ك�س��ان��در أرن��ول��د ،ال��ذي
ص �ن��ع ال� �ه ��دف�ي�ن ل��رف �ي �ق��ه وزم �ي �ل��ه
الهولندي ،فان دايك ،ليقدم الالعب
ت�م��ري��رت�ي��ه ال�ح��اس�م�ت�ين رق��م  4و5
ه ��ذا امل ��وس ��م ،وي��رف��ع رص �ي��ده من
ال �ت �م��ري��رات ال�ح��اس�م��ة إل��ى  14في
الدوري خالل عام .2019

ماني متع ِّرضاً للعرقلة من مارتين مونتويا | رويترز

قهرهم وبكى!
دخ��ل ال�ح��ارس ديفيد م��ارت��ن ،حامي عرين وس��ت ه��ام ،ف��ي نوبة ب�ك��اء ،بعد انتصار فريقه
بهدف نظيف في املباراة التي جمعت بينهما على ملعب «ستامفورد
على ُمضيفه تشلسي
ٍ
بريدج» ،ضمن منافسات األسبوع  14في الدوري اإلنكليزي املمتاز .ولم يكد حكم املواجهة
يطلق صافرة نهاية املواجهة ُمعلنًا فوز وست هام ،حتى فاجأ الحارس الجميع بدخوله
بنوبة بكاء ،بسبب خوضه أول مباراة مع كتيبة املدرب التشيلي مانويل بيلغريني في الدوري
اإلن � �ك � �ل � �ي� ��زي امل� �م� �ت ��از،
خ� � � � �ل� � � � ��ال م � � �س � � �ي� � ��رت� � ��ه
االح � �ت � ��راف � �ي � ��ة .وذه � ��ب
الع� � � �ب � � ��و وس � � � � ��ت ه� � ��ام
م�ب��اش��رة إل��ى ال�ح��ارس
مارتن ( 33عامًا) ،الذي
كان يبكي فوق أرضية
امل �ل �ع��ب ،ك ��ي ي�ح�ت�ف�ل��وا
م � � �ع � ��ه ب � ��االن � � �ت � � �ص � ��ار،
وق��درت��ه ع�ل��ى ال�ح�ف��اظ
على شباكه نظيفة بال
أه��داف ،وتألقه الكبير
ف ��ي امل� �ب ��اراة م ��ن خ�لال
تصدياته الرائعة.
ديفيد مارتن مجهشاً بالبكاء| إنترنت

ِّ
صدق أو
ِّ
تصدق
ال

!

ي الخليجي
بيرلو وتوتي بالز ّ

َّ
ح��ق��ق ف��ري��ق أي��اك��س الهولندي
ل � �ك� ��رة ال� � �ق � ��دم ت� �ح ��ت  12س �ن��ة
رق �م��ا ت��اري �خ �ي��ا غ �ي��ر م�س�ب��وق
ف ��ي م �ب��اري��ات ك ��رة ال �ق ��دم بعد
ال � �ف ��وز ع �ل��ى ف ��ري ��ق آم ف ��ي ف��ي
م��اس �ت��ري �خ��ت ب �ن �ت �ي �ج��ة 50-1
ف ��ي امل � �ب� ��اراة ال� �ت ��ي ج�م�ع�ت�ه�م��ا
بالدوري الهولندى للناشئني.
ن� � � �ش � � ��رت ش� � �ب� � �ك � ��ة «ب� �ل� �ي� �ت� �ش ��ر
ري� � �ب � ��ورت» اإلن� �ك� �ل� �ي ��زي ��ة ،ع�ل��ى
صفحتها عبر موقع التواصل
االج �ت �م��اع��ي ،أن ن ��ادي أي��اك��س
ح� �ق ��ق ن �ت �ي �ج��ة غ� �ي ��ر م �س �ب��وق��ة
بالفوز على الفريق الهولندي.
وسجل أكبر رقم قياسي للفوز
في مباراة كرة قدم في التاريخ
داخ � � � � ��ل م � ��وس � ��وع � ��ة غ �ي �ن �ي��س
لألرقام القياسية بنتيجة 149-
ص �ف��ر ب�ي�ن ن��ادي�ي�ن ه �م��ا أدي �م��ا
وإس� �ت ��اد أومل �ب �ي��ك دو ل�ي�م�ي��رن
م��ن م��دغ�ش�ق��ر وح��دث��ت ف��ي 31
أكتوبر .2002

األمطار تؤجل
لقاء موناكو
وسان جيرمان
ق��ررت السلطات املحلية إرج��اء
مباراة موناكو وضيفه باريس
س� � ��ان ج � �ي ��رم ��ان ح� ��ام� ��ل ال �ل �ق��ب
وامل �ت �ص ��در ،ال �ت��ي ك��ان��ت م �ق��ررة
م �س��اء أم ��س ،ف��ي خ �ت��ام امل��رح�ل��ة
ال �خ��ام �س��ة ع� �ش ��رة م ��ن ال� � ��دوري
الفرنسي ف��ي ك��رة ال�ق��دم ،بسبب
س��وء األح ��وال ال�ج��وي��ة ،وف��ق ما
أعلن نادي اإلمارة.
وأوض� � � � ��ح م� ��ون� ��اك� ��و أن ال� �ل� �ق ��اء
ُ
«أرج� � � ��ئ» ال� ��ى م��وع��د ل ��م ي�ح��دد
ب �ع��د ،وذل� ��ك ب �ع��د رف ��ع م�س�ت��وى
ال� �ت ��أه ��ب ال� � ��ى األح � �م� ��ر ن�ت�ي�ج��ة
األم� �ط ��ار ال �غ��زي��رة ،ال �ت��ي تهطل
م�ن��ذ ال�ص�ب��اح ف��ي منطقتي ف��ار
واألل � � ��ب م ��اري� �ت� �ي ��م( .م ��ون ��اك ��و -
أ.ف.ب)

أسطورتا الكرة اإليطالية أندريا بيرلو وفرانشيسكو توتي
بالزي الخليجي في الرياض ..على هامش اعتزال الالعب
السعودي ياسر القحطاني.

َّ
يتعثر
يوفنتوس..
ت�ج�ن��ب ي��وف �ن �ت��وس ح��ام��ل ال �ل �ق��ب ه��زي�م�ت��ه األول ��ى
ل�ل�م��وس��م وخ ��رج م �ت �ع��ادال م��ن م �ب��ارات��ه وضيفه
س��اس��وول��و  2 - 2األح� ��د ف��ي امل��رح �ل��ة ال��راب�ع��ة
عشرة من الدوري اإليطالي.
وب �ع��د أن ك� ��ان م��رش �ح��ا ل �ح �س��م ال �ل �ق��اء على
ح �س��اب ف��ري��ق ل��م ي�س�ب��ق ل��ه ال �ف��وز ع�ل�ي��ه في
ت��وري �ن��و م �ن��ذ م �ش��ارك �ت��ه األول� � ��ى ف ��ي دوري
األضواء موسم  ،2014 - 2013وجد يوفنتوس
ن�ف�س��ه م �ه��ددا ب�ت�ل�ق��ي ه��زي�م�ت��ه األول� ��ى ب�ع��د أن
تخلف  2 - 1في مستهل الشوط الثاني.
ل�ك��ن األرج�ن�ت�ي�ن��ي ب��اول��و دي �ب��اال أن �ق��ذ امل��وق��ف بعد
دخ� ��ول� ��ه ب ��دي�ل�ا وت �س �ب ��ب ب ��رك �ل ��ة ج� � ��زاء ن �ف ��ذه ��ا ال �ن �ج��م
البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فك صيامه عن التسجيل
منذ  30أكتوبر ،حني سجل هدف الفوز القاتل على جنوى  1 - 2في الدقيقة السادسة من الوقت بدل
الضائع من ركلة جزاء أيضا في املرحلة العاشرة( .روما  -ا.ف.ب)
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الطقس

16

الصغرى

27

الكبرى

الرطوبة

%75

غائم جزئياً ،إلى غائم ،وغير مستق ّر الحقاً ،والرياح
جنوبية شرقية ،إلى جنوبية ،معتدلة إلى نشطة
السرعة ( 20ـــ  50كلم /ساعة) ،مثيرة للغبار ،مع
فرصة ألمطار متف ِّرقة ،تكون رعدية أحياناً.

البحـــــــر

أعلى مد

أدنى جزر

4.46 1.57

9.40 9.57

ً
صباحا

مساءً

حالة البحر :عالي الموج ( 3ـــ  7أقدام).
مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

فجر

الصــــالة

عصر

4.49 6.25
شروق

مغرب

6.11 11.37
ظهر

عشاء
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كالم الناس
أحمد الصراف
habibi.enta1@gmail.com
www.kalamanas.com

الكبرياء

عبدالله بشارة

النف��س ل��و رادت ت��ذل وته��ون

ع��ذر وع��ذر تلق��ى وتمش��ي األمور

عسل األغلبية الجاهلة

والنف��س ل��و رادت ته��د الجب��ال

َ
وإن��ت األصال��ة معدن��ك ي��ا جَ س��ور

منذ اكتشاف املسدس ،الذي حول الجبان إلى بطل شجاع،
لم يوضع س�لاح بيد جاهل ،يغطي به جهله مثل «الواتس
أب»! فقد حولت هذه الوسيلة الشخص الخجول والجاهل،
ال���ذي يميل للصمت ف��ي الجلسات ،لشخص مطلع ومفت
وخبير في الكثير من األم��ور ،واملؤسف ،أو املرعب بالفعل
أن نسبة من يصدقون ادع��اءات أو خزعبالت هؤالء كبيرة
وخطيرة بالفعل ،ويصبح األمر بحجم الكارثة مع املفتني في
الدين ،فأتباع هؤالء باملاليني ،ويبلغ االلتباس ذروته عندما
تتضارب فتاوى رجال الدين في املوضوع الواحد ،وتجد كل
مفت يروج لصحة فتواه!
فقد انتشر فيديو قصير ح��ذر فيه صاحبه املسلمني من
تناول البطاطس املقلية والسمك  ،Fish & Chipsوهي أكلة
شعبية إنكليزية يميل لها املسلمون العتقادهم أنها األكثر
ضمانا دي��ن��ي��ا .وب���رر ه��ذا امل��دع��ي ك�لام��ه ب��أن البطاطس أو
ُ
الشبس تقلى بالبيرة ،وبالتالي فهي محرمة.
هذا طبعا كالم غبي ،فال يمكن غلي السمك بالبيرة ألنها
تتبخر بسرعة هائلة ،وال تعتبر مثل الزيت م��ادة موصله
للحرارة .كما أن ثمنها مقارنة بكل أنواع زيوت القلي باهض،
ف��م��ن امل��ج��ن��ون ال����ذي سيستبدل ال��زي��ت ال��رخ��ي��ص بالبيرة
الغالية؟ ولكن اآلالف صدقوا كالمه وتوقفوا عن تناول هذه
األكلة!
تتميز الغالبية في أي مجتمع بميلها للسطحي من األمور
وعدم االكتراث بالتدقيق في صحة ما يصلها من معلومات،
فالتدقيق والتمحيص يتطلبان غالبا جهدا ال يود الكثيرون
ب��ذل��ه ،وه���م أص�ل�ا «ب��ط��ال��ي��ه»! ول��ك��ن ه���ذه ال��غ��ال��ب��ي��ة ت��ت��ف��اوت
نسبيتها ونوعيتها من مجتمع آلخر ،وهذا يدفع الحكومات
أو النخب املتعلمة ووسائل اإلعالم املستنيرة في املجتمعات
األق��ل تعليما من غيرها للتدخل للحد من س��وء استغالل
البعض لهذا الجهل للترويج ملنتجات ضارة أو خدمات غير
موجودة أصال .وكان الفتا منذ فترة زيادة في عدد الجهات
التي أصبحت تسيء استغالل وسائل التواصل االجتماعي
للترويج ألفكار أو منتجات طبية أو تجميلية نسائية غير
حقيقية أو مضمونة النتائج ،وهذا ما دفع وزارة الصحة ،بعد
مطالبات عدة ،للتدخل وإحالة عدد من «مشاهير السوشيال
ميديا» للنيابة العامة للتحقيق معهم فيما نسب لهم من
مخالفات لقانون تنظيم اإلع�ل�ان وقيامهم بالترويج مل��واد
متعلقة بالصحة بطريقة غير سليمة .ووجبت هنا اإلشادة
بموقف الدكتور عبداهلل البدر ،وكيل وزارة الصحة املساعد
للرقابة الدوائية ،لدوره الحازم في وقف هذه التجاوزات.
كما نود اإلشارة هنا الى ما دأب عدد من األطباء على القيام
به ،ومنهم وزراء صحة سابقون ،من االستمرار في نشر
إعالنات ترويج عياداتهم في الصحف والسينما ووسائل
التواصل ،والدعاية ألنفسهم ،وما يتضمنه ذلك من مخالفة
صريحة ألخالق مزاولة هذه املهنة الفائقة األهمية ،وضرورة
قصر إعالنات األطباء على مسائل تغيير العنوان ..مثال.
كما أن على هيئة الغذاء تفعيل أدواتها ومحاربة من دأبوا
على الترويج ملنتجاتهم الغذائية واالدع��اء بأنها تشفي من
ب��ع��ض األم�����راض ،خ��ص��وص��ا ال��ذي��ن ي��دع��ون أن عسلهم به
ش��ف��اء ،ويمثل معجزة حقيقية ،وق��د ي��ك��ون َّ
مطعما بمواد
طبية ك��ال��ك��ورت��ي��زون ،وب��ال��ت��ال��ي ق��د ي��ك��ون ض���رره أك��ث��ر من
نفعه ،إن ك��ان فيه أي نفع أص�ل�ا ،خصوصًا ض���رره على
من لديهم حساسية من م��واد معينة ،أو مصابون بمرض
السكري.
ك��م��ا ان��ت��ش��رت ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ل��س��ان ب��ي��ل غ��ي��ت��س ،صدقتها
الجماهير الجاهلة م��ن دون تفكير ،التي تضمنت إش��ادة
كاذبة بطريقة استفادة املسلمني من لحوم األضاحي!

أي��وب ش��افك من مئ��ات الس��نين

وعل��ى باب بيت��ك ّ
خلى باق��ة زهور

ي��ل كبريائ��ك صح��وة للخانعي��ن

بجرح��ك صالبة ..وفي غيابك حضور

يعم��ى البصر ..ب��س للبصيرة عيون

ويذب��ل غصنه��ا وما تم��وت الجذور

7.4

مساءً

ً
صباحا

2.30 5.01

كريم العراقي

بعد تتويجهما في معرض سيئول لالختراعات

بورجيب والمطيري..
ِّ
يرصعان الكويت بـ«الذهب»
محمد عبد الناصر
إنجاز جديد يضاف إل��ى سجالت الكويت بتحقيق الدكتور
مشاري املطيري ،واملهندسة سارة بورجيب ذهبيتي معرض
سيئول الدولي الختراعيهما في املجالني الصحي والبيئي،
ب�ع��د أن ت��م ترشيحهما م��ن األم��ان��ة ال�ع��ام��ة ملجلس ال�ت�ع��اون
الخليجي ،ليحرزا الذهب للمرة األولى على مستوى الكويت
ودول الخليج.
وأع� ��رب� ��ت امل �ه �ن��دس��ة ب ��ورج �ي ��ب ف ��ي ت �ص��ري��ح ل� �ـ سبقلا ،ع��ن
سعادتها بهذا اإلنجاز ال��ذي ت��وج جهودها وجهود فريقها
الذين دأبوا على ابتكار جهاز كشف الكسور الذكي لألطفال،
والذي يجنبهم التعرض لألشعة الضارة والرنني املغناطسي
ال�ن��ات�ج��ة ع�ن�ه��ا .وأض��اف��ت «ه ��ذا اإلن �ج��از وراءه ف��ري��ق ك��ام��ل،
وأتمنى أن يتاح االبتكار قريبا لتستفيد منه البشرية».
بينما قال مشاري املطيري في تصريحات مماثلة :ألول مرة
ننفرد بتحقيق ذهبيتني ،األول��ى للكويت والثانية للخليج،
وهو ما يعكس إبداع الشباب الكويتي الطامح لتحقيق رؤية
 .2035وق ��ال امل�ط�ي��ري «إن اخ�ت��راع��ه ي�ه��دف إل��ى ع�ل�اج التربة
النفطية امل�ل��وث��ة الناتجة ع��ن آث��ار ح��رق االب ��ار ،كونها تمثل
كارثة بيئية».

الدكتور مشاري المطيري والمهندسة سارة بورجيب

«ميامي» ُتفرح الطالب في أميركا..
بعدما أفسدت االنتخابات فرحتهم
ب �ع �ي �دًا ع ��ن ص �ن��ادي��ق االق � �ت ��راع وأج� � ��واء االن �ت �خ��اب��ات ال�ت��ي
عكرت صفو األج��واء بني ط�لاب أميركا ،أحيت فرقة ميامي
ً
حفال غنائيًا لطلبة الكويت ،ضمن فعاليات افتتاح املؤتمر
السنوي السادس والثالثني التحاد الوطني لطلبة الكويت
فرع الواليات املتحدة ،في والية سان دييغو أمس األحد.
وأظ� �ه ��رت م �ق��اط��ع ال �ف �ي��دي��و ال �ت��ي ت��م ت��دول �ه��ا ب�ش�ك��ل واس��ع
على م��واق��ع التواصل االجتماعي فرحة ال�ط�لاب الكويتيني
وتفاعلهم م��ع الحفل ف��ي أج��واء عكست ص��ورة مخالفة عن
ال�ت��وت��رات التي صاحبت االنتخابات الطالبية ،حيث شهد
املؤتمر أحداثًا مؤسفة ومستنكرة شوهت العرس االنتخابي.

الكويت | ص 05-04

فرحة الطالب الكويتيين وتفاعلهم مع الحفل

مليارات دوالر ..مبيعات الـ« »Black Fridayفي أميركا

إسالم شكري

حقق ما يسمى بيوم ال �ـ« »Black Fridayفي الواليات املتحدة األميركية ،رقمًا
قياسيًا ج��دي�دًا ف��ي نسبة امل�ب�ي�ع��ات ،رغ��م أن��ه ل��م يصل إل��ى مستوى توقعات
املحللني ،وذلك وفقًا لبيانات من  ،Adobeاملتخصص في أبحاث التسوق ،وفق
ما ذكر موقع «تك كرانش».
أنفق املستهلكون في هذا اليوم بالواليات املتحدة نحو  7.4مليارات دوالر،
وذل��ك ف��ي ش��راء أج�ه��زة كمبيوتر واألج �ه��زة اللوحية وال�ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة عبر
االنترنت.
وارتفعت األرقام بمقدار  1.2مليار دوالر مقارنة بنفس اليوم في العام املاضي،
لكنها في الواقع أقل من توقعات « Adobeلهذا اليوم» ،التي بلغت  7.5مليارات
دوالر.
وأشار موقع «تك كرانش» الى أن مبيعات الهواتف الذكية في «»Black Friday
بلغت  2.9مليار دوالر ،بنمو نسبته  %21مقارنة بالعام املاضي.
وذكر محللون بالسوق أن متوسطقيمة الطلب بلغ  168دوالرًا ،وهو مستوى
قياسي جديد في يوم « ،»Black Fridayبزيادة  %5.9على العام املاضي.

الوفيات

مايو كلينك

● عبدالله محمد عبدالله الطبطبائي 3( ،سنوات) ،شيع ،ت:
.55770114
● عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز الرميح 89( ،عامًا) ،التشييع
التاسعة صباح اليوم ،للرجال :النزهة ،ق ،2ش دمشق ،م،37
للنساء :النزهة ،ق ،1ش ،10م ،1ت.22541525 – 22510346 :
● سعد جالل سعود السهلي 82( ،عامًا) ،التشييع التاسعة
صباح اليوم ،للرجال :هدية ،ق ،1ش ،1م ،1ديوانية الجالل،
للنساء :هدية ،ق ،1ش ،4م ،16ت.65111000 – 65888828 :

وفيات المقيمين
● ال��دك��ت��ور ن���ادر مصطفى ال��ق��ن��ه ،ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ل�ل��رج��ال
والنساء ابتداء من اليوم وغدا في قاعة هوليدي ان الساملية
من الساعة  ٤عصرًا إلى  ١٠مساء في قاعة مزايا  ١و.٢
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

هل يمكن لألحزمة..
شد عضالت البطن؟
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن أن ��ك ق ��د ت �ب��دو أك �ث��ر ن �ح��اف��ة ع �ن��د ارت� ��داء
ال�ح��زام ،ف��إن ال�ح��زام ال يعمل على تقوية عضالت البطن
ُ
أو ش��ده��ا ،ف��األح��زم��ة فقط تضغط مؤقتا وت�ع�ي��د توزيع
الدهون والجلد حول البطن .وعندما يتعلق األمر بالرغبة
ف��ي ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ب�ط��ن مسطحة ،ف��إن ال�ن�ظ��ام ال�غ��ذائ��ي
وم �م��ارس��ة ال��ري��اض��ة ،ول �ي �س��ت امل�ل�اب��س ال��داخ �ل �ي��ة ،هما
األفضل في هذه الحالة.
تغيير النظام الغذائي وممارسة الرياضة يمكن أن يساعدا
في إنقاص بعض الوزن الزائد ،بما في ذلك حول منطقة
الخصر ،وعلى الرغم من أن حرق الدهون يتطلب القيام

ب � ��األن� � �ش� � �ط � ��ة
ال� � � �ه � � ��وائ� � � �ي � � ��ة،
ف ��إن ت �م��اري��ن ال�ع�ض�لات
األساسية تعمل على تقوية العضالت األساسية وشدها،
حيث تشمل هذه التمارين:

 - 1تمارين الجرش لعضالت البطن.
 - 2رفع الساقين.
 - 3الوقوف بشكل مائل.
 - 4الوقوف على شكل جسر.

العراق..
العيش في أعاصير دائمة
في  23أغسطس  ،1921تم تتويج امللك فيصل بن الحسني ملكًا على
العراق ،بدعم بريطاني تولى مسؤولية االنتداب على العراق وفق قرارات
مؤتمر السالم في فرساي ،أتى امللك فيصل إلى العراق بمجموعة من
ضباط ع��رب ،كانوا في الجيش العثماني ،مع آخرين من رواد حركة
الوحدة العربية ممثلة في تجمع «العهد» ،وفي عام  1922اتخذت الحكومة
العراقية ق��رارًا بالسماح لتشكيل حزبني سياسيني ،األمر الذي ضايق
زعماء الشيعة ،الذين تخوفوا من سيطرة السنة واحتكارهم للحكم،
وتمثل الغضب الشيعي في فتوى جاءت من املجاهدين الشيعة بزعامة
آية اهلل مهدي الخليصي بمقاطعة االنتخابات ،فاتخذ امللك فيصل قراره
بإبعاد هذا املجتهد إلى طهران وتبعه أنصاره إلى هناك.
ارتكب امللك فيصل في بداية حكمه ثالثة أخطاء تاريخية ظل العراق
يعاني منها إلى اليوم:
األول :احتكار السلطة من قبل الوافدين العرب من سوريني وعراقيني،
ك��ل��ه��م م���ن ال��س��ن��ة ،ش��ك��ل��وا ال��ك��ت��ائ��ب ال��ت��ي اع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا امل��ل��ك فيصل
م��ع ع��دد قليل م��ن الشيعة ،اس��ت��ف��ادوا م��ن قربهم م��ن امللك ف��ي التوسع
بملكية األراضي الزراعية ،فتكونت في العراق مجموعة مقربة من امللك
بامتيازات في وظائف الدولة وفي سهولة تملك األراضي.
الثاني :مع تزايد أعداد املنفيني إلى طهران ،تصاعدت مشاعر الخصومة
الشيعية تجاه النظام ،وانحسرت الثقة فيه ،خاصة مع غياب الشيعة عن
املناصب العليا في الدولة ،واقتنصت إيران تلك الفرصة لتوفر الرعاية
ل��ه��م ف��ي امل��ن��ف��ى ،وف���ي ال��دع��م ال��س��ي��اس��ي وال��دي��ن��ي ،م��ع ش��ع��ور بالترابط
املذهبي.
والثالث :ان امللك لم يأخذ في حساباته حق األكراد في نظام حكم ذاتي،
يتولى فيه الشعب الكردي مسؤوليات الحكم الذاتي ترجمة لحقه في
صون مصيره ومستقبله.
ال بد من اإلشارة إلى مطامع تركيا في أراضي العراق كله ثم انحساره
في املوصل ،مع استغالل النزعة الدينية السنية لتحقيق أهدافها في
تأكيد نفوذها ،ولم تنجح ألن بريطانيا أمنت استفتاء املوصل ،ورسمت
الحدود مع دول الجوار ،متصدية لألطماع التركية.
سقط النظام امللكي ع��ام  ،1958نتيجة ملغامرة من ع��دد من الضباط،
بعضهم قوميون ع��رب ،وبعضهم من املغامرين الطامحني ،والبعض
اآلخ��ر من الحزبيني الحاملني بنظام عربي بأيديولوجية عروبية ،كلهم
ت��أث��روا ب��أج��واء امل��ش��رق ال��ع��رب��ي ف��ي منتصف الخمسينيات حركتهم
موجات الثورية الواعدة.
انفرد عبدالكريم قاسم بالحكم ،كان مغامرًا بال هوية سياسية ،استفاد
من الشيوعيني ،وأغلبهم من الطائفة الشيعية ،معتمدًا عليهم في معاركه
ً
ضد العروبيني ،مستغال مخاوف الشيعة من طغيان السنة ..فشل نظام
قاسم ألنه غير جدير بحكم العراق ،وغير مؤهل لحل مشاكله ،وأبرزها
التوصل إل��ى صيغة سياسية تقبلها معظم أط��ي��اف الشعب العراقي
ويقرها األك���راد ،كما عانى ال��ع��راق ف��ي زمنه م��ن عزلة عربية وعاملية،
ألن عبدالكريم قاسم أظهر طموحًا بضم الكويت ،رفضه جميع العرب،
ووقفت األسرة العاملية مع الكويت ،فأدرك خصوم قاسم سهولة اسقاطه
بحكم هذه العزلة الداخلية والخارجية.
ولم يكن املغامر اآلخ��ر عبدالسالم ع��ارف أفضل من قاسم في إدارت��ه
لشؤون العراق ،فسار مثل قاسم ،اعتمادًا على القوة املوالية من رجال
الجيش ،ومع الذين تسابقوا في مالحقة الشيوعيني.
أصبح العراق في الخمسينيات ومنتصف الستينيات ميدانًا لصراع
األيديولوجيات بني الشيوعية والقومية العربية والهوية البعثية ،لم يكن
ل�لأك��راد دور مؤثر ف��ي تلك ال��ص��راع��ات ،بينما ظلت األغلبية الشيعية
تراقب من دون مساهمة منها في تلك املواجهات ،كما لم يكن لآلخرين
من األقليات أي دور مساهم في الصراع.
والفرق بني قاسم وع��ارف ،أن قاسم دفع املنطقة العربية والخليج إلى
ساحة توتر ح��اد قابل لالنفجار ف��ي تهديداته بضم الكويت بالقوة،
وص���اغ وض��ع��ًا أف���رز م��ا نسميه ب��ال��ع��دوان��ي��ة الجغرافية Geographic
 ،Bellicosityأسست في العراق تصورًا بأن الكويت ..عراقية اغتصبت
بالخداع االمبريالي ،وجاء الغزو في عام  1990من ذلك الهوس.
ومع بروز الوهن في نظام الضباط الذي أعقب امللكية ،انتهز حزب البعث
الفرصة وقفز على الحكم بسهولة ،مدشنًا عهدًا راديكاليًا فاشستيًا
عنصريًا ،ليحكم صدام حسني العراق بنهج استوعبه من حياة ستالني
وم���ن أس��ل��وب الف��ري��ن��ت��ي ب��ي��ري��ا رئ��ي��س األم���ن وج��ه��از ال��ش��رط��ة السرية
ف��ي عهد ستالني ،ب�لا ع��واط��ف أو ضمير ،م��ب��ددًا الشك بيقني االع���دام،
ومعتمدًا على مجموعة من املدنيني املوالني الضعفاء ،والفاقدين أهلية
ً
الحكم ،املستخدمني أسلوب كتابة التقارير ضد الخصوم سبيال للبقاء
واالطمئنان ،وساد االرهاب جميع العراق ،بل توغل في املنازل بني أفراد
األسرة الواحدة.
وكان نصيب األكراد التآمر بخدعة حملها أحد رجال الدين للتفاوض مع
الزعيم الكردي مال مصطفى البرزاني ،فتنفجر في جلسة املفاوضات
ويموت رج��ل ال��دي��ن ،وينجو الزعيم ال��ك��ردي ،وبذلك اتسع الخالف مع
تصعيد في إيمان الشعب الكردي باملقاومة طريقا للحق.
س���اد ال��ش��ع��ب ال��ع��راق��ي ط��غ��ي��ان ال��خ��وف ،م��ع ت��ب��دالت ص���ار ب��ه��ا ال��ح��زب
أسيرًا للزعيم ،والشعارات غطاء للعظمة ،فانزلق الزعيم صدام حسني
في مواجهات أكبر من امكاناته مدفوعًا بطموحه البتالع بلد تصوره
س��ه��ل امل���ن���ال ،ف��ك��ان الب���د م��ن ه��زي��م��ة ال��زع��ي��م وان��ه��ي��ار ن��ظ��ام��ه ،وج���اءت
فرصة تاريخية أمام شعب العراق لالتفاق على دستور جامع واقعي
في أهدافه ،يمثل  -بعد إع��دام ص��دام  -وثيقة العهد الوطني الجماعي،
في إطار فدرالي يوفر لألكراد أحالمهم ،وللشيعة كيانهم في الجنوب،
وللسنة منطقة خاصة في الوسط ،في حكومة مركزية مسؤولياتها
األمن والدبلوماسية واملال.
لم يأت الدستور الحالي بصورة ترضي الجميع ،وإنما أعطى الطائفة
الشيعية حق االدارة ،وفق قاعدة األكثرية العددية ،وألحق الطائفة السنية
شريكًا وليس ندًا مساويًا ،ومارس األكراد حق الحكم الذاتي كأمر واقع،
فكانت الحصيلة شكوكًا وانقسامات وتدخالت إيرانية بدأت تظهر بقوة
مؤثرة.
ل��م ت��ت��واف��ر ال���ق���درة ل��رئ��ي��س وزراء ال���ع���راق ع����ادل ع��ب��دامل��ه��دي ل��ن��ي��ل ثقة
املتظاهرين ،الذين سيطروا على واقع العراق مع ارتفاع عدد الضحايا،
فاستقال مساء الجمعة امل��اض��ي ،بعد أن تحدث ع��ن التظاهرات التي
عطلت األط���ب���اء وس���ي���ارات االس���ع���اف ،وأوق���ف���ت األع���م���ال وش��ل��ت ال��ب�لاد
وأزعجت العباد ،وسط وزراء ال يملكون الحل ،ويتذاكرون فيما بينهم
بحثًا عن ع�لاج ،فال توجد صيغة تجمع كل أطياف الشعب ،وتستمر
الحيرة وتهب األعاصير.
ال بد أن يتخذ العراق القرار القوي،
ال�����ذي ي���أت���ي م���ن خ�����ارج ص��ن��دوق
ال���ت���ف���ك���ي���ر امل����ع����ت����اد ،وب���ع���ي���دًا ع��ن
الدستور الحالي ،الذي لن ينتشل
ال���ع���راق م��ن ال���غ���رق ،وإن��م��ا ال��ق��رار
ال��ذي يفرضه واق��ع العراق ،والذي
ي��ش��ب��ع ال��رغ��ب��ات وي��ع��م��ق ال��ه��وي��ة،
وي���ت���ج���اوب م����ع ح���ق���ائ���ق خ��ري��ط��ة
ال�����ع�����راق ال���س���ك���ان���ي���ة ،وغ����ي����ر ذل���ك
سيظل العراق أسيرًا لألعاصير.
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