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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 28صفحة •  100فلس

األزمة تفتك بكل القطاعات ..وتشبيه الوضع بما حصل في 1915

َّ
مهددون ..بالمجاعة!
أهل لبنان
مختصر مفيد

نعيم درويش وأنديرا مطر

ب��ات لبنان أم��ام أزم��ة وج��ودي��ة ،والحديث ال��ذي ك��ان ُيهمس به خلف
الغرف املغلقة بدأ يخرج إلى العلن ،ليكشف فداحة املخاطر .النائب
ميشال معوض (كتلة التيار الوطني الحر) يحذر في تسجيل صوتي
من «أننا ذاه�ب��ون إل��ى أزم��ة تشبه التي مر فيها لبنان خ�لال الحرب
العاملية األولى (املجاعة)» ،في وقت قال زميله النائب ماريو عون إن
ّ
َ
وانهرنا جميعا ،فلنحاول رفعه معًا» ،م�ح��ذرًا من ان
«لبنان ان�ه��ار،
البلد سيقع في الفوضى التي «ستأخذنا الى الخراب األخير».
ّ
في سياق متصل ،رأى عضو كتلة املستقبل النائب هادي حبيش أن
ّ
البلد يتجه إلى كارثة وانهيار كلي إذا بقي الواقع على ما هو عليه،
ّ
الفتا إلى «أننا سنصل إلى حرب مالية بمعنى الفقر واملجاعة».
وذك��ر خبراء اقتصاديون لـ سبقلا أن «األزم��ة االقتصادية والنقدية
لم يسبق أن وصلت إلى هذه الدرجة حتى خالل الحروب واالجتياح
اإلس��رائ�ي�ل��ي» ،م��ردف�ين أن «ه�ن��اك ك��ارث��ة اجتماعية ستنتج ع��ن هذه
املسألة ،كون األزمة بدأت تفتك بكل القطاعات اإلنتاجية والخدماتية».
وت �ك �ف��ي ج ��ول ��ة ق �ص �ي��رة ق ��ام ��ت ب �ه��ا سبقلا ع �ل��ى م �ن��اط��ق م �ع��روف��ة
ب�ن�ش��اط�ه��ا ال �ت �ج��اري ،ف��ي ش � ��وارع ال �ح �م��را واألش��رف �ي��ة ف��ي ب �ي��روت،
وأس��واق الزلقا وجونيه وجبيل ،لتبيان فداحة الوضع االقتصادي،
فالعديد من املحال واملؤسسات التجارية أقفلت أبوابها ،فيما تعاند
مؤسسات أخرى وتواصل العمل ضمن شروط وإج��راءات قاسية ،إذ
جرى تخفيض رواتب املوظفني وتسريح عدد كبير منهم ،وانسحب
ذلك حتى على موظفي الشركات العاملية العاملة في لبنان.
ّ
ويرجح سامي عيراني رئيس جمعية تجار جونيه أن يتخطى عدد
امل��ؤس �س��ات وال �ش��رك��ات وامل �ص��ان��ع ال�ت��ي أق�ف�ل��ت أب��واب �ه��ا ف��ي األش�ه��ر
األخيرة ،أو هي على وشك اإلقفال الـ.1500
املحلل االقتصادي د .حسن خليل قال لـ سبقلا ان ام��وال اللبنانيني
ن�ه�ب��ت م��ن ق�ب��ل ن �ظ��ام امل�ح��اص�ص��ة ال ��ذي ق ��ام ب��إغ��راء وت �غ��ري��ر شعب
بأكمله ،ما ادى الى هدر  170مليار دوالر ،مشيرا الى ان هذه «اكبر
عملية احتيال في تاريخ الشعوب».
وخ�ل��ال اج �ت �م��اع ق �ص��ر ب �ع �ب��دا امل ��ال ��ي ،س ��اد ال �ص �م��ت ع �ن��دم��ا ت�ح��دث
مستشار الرئيس سعد الحريري االقتصادي نديم املنال عن خطورة
األزم ��ة ،حيث أك��د أن االع�ت�ق��اد ب��أن حلولها سهلة غير صحيح على
اإلطالق .ووفق صحيفة نداء الوطن ،توجه املنال إلى الرئيس ميشال
عون بالقول« :بدأت أزمتنا بنقص السيولة ،لكننا سننتهي بأزمة في
اإلنتاج واالستهالك ،ستنتج عنها موجة بطالة كبرى ،قد ترمي ما
بني  400الى  500ألف لبناني خارج العمل».
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بيروت عروس العرب بعيون
الكويتيين ..والعروس عزيزة
مكرمة محمولة على األكف
ً
دائما.
واألكتاف

انتحار ..وسرقة ..وهجرة

¶ ن����واب ي��ت��ح��دث��ون ع��ن ف��ق��ر م��دق��ع وان��ه��ي��ار وف��وض��ى وخ���راب  %50فقراء اآلن..
َّ
¶ آالف
المؤسسات تقفل أبوابها وتسريح موظفين وتخفيض رواتب واآلتي أعظم!
¶ اجتماع بعبدا أم��ام الحقائق المرعبة 500 :أل��ف خ��ارج العمل
¶ خليل لـ سبقلا :أموال اللبنانيين ُنهبت والهدر  170مليار دوالر

 5إلى  10مليارات دوالر لإلسعاف األولي

ً
ّأيد حاكم مصرف لبنان رياض سالمة كالم مستشار الحريري نديم املنال قائال« :نحن فعليًا نحتاج إلى ما بني 5
و 10مليارات دوالر أميركي .ومن هنا نحتاج إلى املجتمع الدولي ملساعدتنا سريعًا» .وأكدت مصادر معنية أن هذا
املبلغ هو لإلنقاذ األولي ،ألن الفعلي يحتاج إلى  50مليارًا على األقل على عدة فترات في السنوات املقبلة.

أك ��د ال�ب�ن��ك ال ��دول ��ي أن خ�س��ارة
الليرة اللبنانية نحو  %25من
ُ
ق �ي �م �ت �ه��ا س ��ت ��دخ ��ل  %50م��ن
س�ك��ان لبنان ف��ي ال�ف�ق��رُ .يذكر
أن ال �ل �ي��رة ف �ق��دت خ �ل�ال شهر
أكثر من ربع قيمتها .وش� َّ�ددت
مصادر ّ
معنية على أن الحفاظ
على سعر الصرف في األسواق
ب��ات شبه مستحيل ،والهبوط
ّ
مستمر ..واآلتي أعظم!

عثر والد املواطن ناجي الفليطي على ابنه مشنوقًا خلف منزله
في البقاع .وقد أقدم الفليطي على االنتحار بسبب تراكم ديون
عليه في املحال التجارية امل�ج��اورة ملنزله ال تتجاوز  200الف
ليرة ( 100دوالر وفق سعر الصرف الجديد) .وفي مدينة صيدا
حاول مواطن إحراق نفسه بسبب أوضاعه االقتصادية.
ال ��ى ذل� ��ك ،ت�س�ت�ف�ح��ل ظ��اه��رة ال �س��رق��ة ي��وم��ًا ب �ع��د ي� ��وم ،وأم��س
اقتحم مسلحون صيدلية ف��ي ص��رب��ا-ج��ون�ي��ة ،وأط�ل�ق��وا النار
على الصيدلي مما أدى ال��ى إصابته بكتفه ،وم��ن ثم ق��ام أحد
السارقني بضربه على رأسه وسرق الصندوق.
وأعلن الجيش اللبناني أمس أنه أوقف قاربا لتهريب املهاجرين
كان يحاول مغادرة املياه اإلقليمية في طرابلس وعلى متنه 34
راغبا في الهجرة .علما بان عشرات آالف اللبنانيني يحاولون
ح��ال�ي��ا ال�ح�ص��ول ع�ل��ى «ف �ي��ز» ل�ل�خ��روج م��ن ال �ب�ل�اد ،وذل ��ك وف��ق
مصادر السفارات والقنصليات األجنبية.

سباق مع الزمن
قبل منتصف 2020
أورد تقرير وحدة األبحاث التابعة لبنك «أوف أميركا» أن
البنك املركزي اللبناني سيواجه أزمة سيولة منتصف عام
.2020
واذ أك ��د ال�خ�ب�ي��ر االق �ت �ص��ادي ال��دك �ت��ور روي ب � ��دارو أن
«مصرف لبنان قادر على وقف النزيف ،لكن ذلك كلفته
عالية جدًا ُوقاسية على نمط حياة اللبناني» ،لكنه ّنبه إلى
أنه «إذا لم تتخذ اإلجراءات املطلوبة ،فلن نستطيع الصمود
حتى مارس .»2020

سياسيون واقتصاديون وك ّتاب يقرأون في توجهات رئيس الحكومة الجديد

أول سوق للقطاع الخاص في المنطقة

العبرة في التنفيذ
والتفاؤل مشوب بالحذر

تغطية اكتتاب البورصة % 850
¶ الملحم :حدث تاريخي في أسواق المال اإلقليمية

¶ رغبة في إنجاح العهد الجديد للخالد ..لكن التركة ثقيلة ¶ التحدي السياسي كبير ألن االنتخابات على األبواب
¶ حسن اختيار الوزراء حجر أساس في معادلة النجاح ¶ المحاسبة ومحاربة الفساد تحتاجان جرأة غير عادية
¶ أبرز الصعوبات تكمن في إعادة هيكلة الجهاز اإلداري ¶ تأخير اإلصالح االقتصادي يبدد بعض الفرص الباقية
ّ
أجمع برملانيون وسياسيون واقتصاديون وكتاب
على ترحيب وتفاؤل باملرئيات التي طرحها سمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ،خالل
اجتماعه مع رؤس��اء تحرير الصحف املحلية أول
م��ن أم ��س ،لكنه ت �ف��اؤل م�ش��وب ب��ال�ح��ذر ،وم��ره��ون
بتحويل رؤية الخالد إلى واقع عملي مشهود على
أرض الواقع.
ورب �ط ��ت ال �ق ��وى وال �ش �خ �ص �ي��ات ال �ت��ي اس�ت�ط�ل�ع��ت
آراءها سبقلا تفاؤلها بـ 3مؤشرات ،أولها مبشرات
ال�ع�ه��د ال �ج��دي��د ،وث��ان�ي�ه��ا م� �ب ��ادرات ال �خ��ال��د ال�ت��ي
انعكست في اجتماعاته الرسمية وغير الرسمية،
ال سيما مع الجهات الرقابية ،إضافة إلى التماس
ال��رغ �ب��ة ف��ي ت�ج��دي��د ال ��دم ��اء وال ��وج ��وه ال�ح�ك��وم�ي��ة
بعناصر كفؤة.

أم ��ا ع��ن ال �ح��ذر ،ف��ارت �ب��ط  -وف ��ق امل�ع�ن�ي�ين  -بستة
عوامل على األقل ،تمثلت في قصر عمر الحكومة،
وسخونة أجواء البرملان وانعكاساتها على اإلقدام
ال�ح�ك��وم��ي ف��ي امل �ع��ال �ج��ات ال �ج��ذري��ة ،وم ��دى ق��درة
الوجوه الوزارية الجديدة على استشراف الحلول،
وإرث املحاصصة في تعيينات القياديني ،والجهاز
ً
اإلداري امل �ت ��ره ��ل ،ف �ض�ل�ا ع ��ن م�ع�ض�ل�ت��ي ال �ف �س��اد
والهدر.
وش ��دد ن ��واب ع�ل��ى أن اخ�ت�ي��ار ال� ��وزراء األك �ف��اء هو
االخ�ت�ب��ار األول ،ويليه ال�ب��دء ف��ي مكافحة الفساد
داخل الحكومة ،وتطبيق الخطط اإلصالحية على
أرض الواقع.
واعتبر وزراء سابقون أن املرحلة الحالية تتطلب
ق � � ��رارات إص�ل�اح �ي��ة ع��اج �ل��ة وح ��زم ��ًا ف ��ي م��واج �ه��ة

ْ
َ
َ
ْ
«فشله»

ال �ف �س��اد ،وت �ع �ي�ين وزراء ال ي � �ت ��رددون ف ��ي ات �خ��اذ
األصلح للوطن واملواطن.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،رح �ب ��ت ق� ��وى س �ي��اس �ي��ة ب ��اإلش ��ارات
اإلي�ج��اب�ي��ة ال�ت��ي أطلقها ال�خ��ال��د ،م �ش��ددة ع�ل��ى أن
التركة ثقيلة ،واملحك في األفعال ،وأن قضية إعادة
ّ
هيكلة الجهاز الحكومي تشكل التحدي األكبر.
أم ��ا االق �ت �ص ��ادي ��ون ،ف ��رك ��زوا ع �ل��ى ت�ط�ب�ي��ق خطط
اإلص� � �ل� ��اح امل � ��ال � ��ي واالق � � �ت � � �ص� � ��ادي ،وخ �ص �خ �ص��ة
ب� �ع ��ض امل� � ��راف� � ��ق ،وت � �ط� ��وي� ��ر ال � �ج � �ه� ��از ال �ح �ك��وم��ي
امل�ث�ق��ل ب��ال �ب �ي��روق��راط �ي��ة ،وت�س�ه�ي��ل م �ن��اخ األع �م��ال
واالستثمار ،وتسريع تنفيذ املشاريع اإلنمائية،
وتحديث البنية التحتية.
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في العدد

فلسطين
بين الملك
والرئيس
آراء

سليمان ماجد الشاهني
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في تعدد الزوجات

الكويت
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أعلنت هيئة أسواق املال نجاح عملية االكتتاب
العام في النسبة البالغة  %50من أسهم رأس
املال املصدر واملدفوع لشركة بورصة الكويت،
ال � ��ذي ج� ��رت ت�غ�ط�ي�ت��ه ب �ن �س �ب��ة ت �ف ��وق .%850
وق��ال��ت «ال �ه �ي �ئ��ة» إن ��ه ج ��رى اخ �ت �ت��ام امل��رح�ل��ة
الثانية األخيرة من إجراءات خصخصة شركة
ب��ورص��ة الكويت؛ لتصبح أول س��وق ل�لأوراق
امل��ال �ي��ة ف��ي ال �ش��رق األوس� ��ط م�م�ل��وك��ة للقطاع
الخاص.
وق ��ال رئ �ي��س م�ج�ل��س م�ف� ِّ�وض��ي ه�ي�ئ��ة أس ��واق
املال املدير التنفيذي أحمد عبدالرحمن امللحم:
«اع �ت �ب��ارًا م��ن ال�س��اع��ة ال��واح��دة م��ن ظ�ه��ر ي��وم
األحد أول ديسمبر  ،2019أصبحت نسبة %94

املصدر وامل��دف��وع لشركة
من أسهم رأس امل��ال
ً
ب ��ورص ��ة ال �ك ��وي ��ت م �م �ل��وك��ة مل �س �ت �ث �م��ري��ن م��ن
القطاع الخاص».
وأوضح امللحم أن «هذه الخطوة حدث تاريخي
ب ��ارز ف��ي ت��اري��خ أس ��واق رأس امل ��ال باملنطقة،
وخطوة مهمة نحو تحقيق األهداف التنموية
الوطنية الطموحة واملحددة في رؤية الكويت
 2035وت �ع��زي��ز م �ك��ان��ة ال �ك��وي��ت م��رك �زًا م��ال� ّ�ي��ًا
ّ
بمساهمة
إقليميًا ،كما تمنح القطاع الخاص
ً
مباشرة من املواطنني دورًا أقوى وفرصة أكبر
لتطوير االقتصاد الوطني».

اقتصاد | ص16
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األمير مستقبالً األمين العام لمجلس التعاون

 ..واألمير وليام بحضور الخالد

بحث ودوق كامبريدج تعزيز العالقات مع بريطانيا

األمير ّ
تسلم دعوة خادم الحرمين للقمة الخليجية
استقبل سمو أمير البالد في قصر بيان صباح أم��س ،رئيس
م�ج�ل��س ال � ��وزراء س�م��و ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ،واألم �ي�ن ال�ع��ام
ملجلس التعاون لدول الخليج العربية د .عبداللطيف الزياني،
ال��ذي سلم سموه رسالة خطية من خ��ادم الحرمني الشريفني،
العاهل السعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز ،تضمنت دعوته
ل�ح�ض��ور اج�ت�م��اع ال� ��دورة األرب �ع�ي�ن للمجلس األع �ل��ى ملجلس
التعاون لدول الخليج العربية.
كما اطلع سموه على التحضيرات الجارية للقمة الخليجية
املزمع عقدها في العاصمة السعودية الرياض  10الجاري.
م��ن ج�ه��ة ث��ان �ي��ة ،ب�ع��ث س�م��و األم �ي��ر ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة ال ��ى خ��ادم
الحرمني الشريفني بوفاة متعب بن عبد العزيز ،سائال اهلل أن
يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ،وأن

يلهم األسرة املالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
من جهة ثانية ،استقبل سمو األمير أم��س األمير وليام دوق
كامبريدج والوفد الرسمي املرافق له ،وجرى تبادل االحاديث
ال��ودي��ة ال �ت��ي ع�ك�س��ت ع�م��ق ال �ع�لاق��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة ال�ط�ي�ب��ة بني
الكويت واململكة املتحدة ،وتأكيد مواصلة العمل لتعزيز أطر
التعاون املشترك بني البلدين الصديقني في جميع األصعدة
واملجاالت .كما نقل األمير وليام تحيات وتقدير امللكة إليزابيث
ال�ث��ان�ي��ة؛ ملكة اململكة امل�ت�ح��دة لبريطانيا العظمى وإي��رل�ن��دا
الشمالية ،وتمنياتها لسموه ب��دوام الصحة وت�م��ام العافية،
ولشعب الكويت املزيد من الرفعة واالزدهار.
ّ
وحمله سمو األم�ي��ر تحياته وتقديره للملكة ،وتمنياته لها
بموفور الصحة ،وللشعب البريطاني كل التقدم والنماء.

تعزية روسيا وتونس والفجيرة ..وتهنئة الو
بعث سمو أمير البالد برقية تعزية إلى الرئيس الروسي فالديمير بوتني ،بضحايا حادث سقوط حافلة ركاب من فوق جسر في
منطقة زابايكاليه شرق بالده ،راجيا للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو األمير برقية تعزية إلى العاهل األردني امللك عبداهلل الثاني بضحايا الحريق الذي اندلع داخل إحدى املزارع بمدينة الكرامة
ً
غور األردن ،سائال اهلل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن
العزاء ،وأن يمن على املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو األمير برقية تعزية إلى الرئيس التونسي قيس سعيد ،بضحايا حادث انزالق حافلة سياحية وانقالبها على منحدر
شمال غربي بالده ،سائال اهلل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ،وأن ّ
يمن على املصابني بسرعة الشفاء.
وأرسل سمو األمير برقية تعزية إلى عضو املجلس األعلى ،حاكم إمارة الفجيرة في اإلمارات حمد الشرقي بوفاة املغفور لها ،بإذن
اهلل تعالى ،الشيخة شيخة بنت سلطان السالمي.
من جانب آخر ،بعث سمو األمير برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الو بونهانغ فوراشيث ،بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيا له
موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار .وأرسل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد برقيات مماثلة.

مأدبة غداء
اقام سمو أمير البالد في
قصر بيان أم��س ،مأدبة
غ��داء على ش��رف األمير
ول� �ي ��ام دوق ك��ام �ب��ري��دج،
وال��وف��د ال��رس�م��ي امل��راف��ق
ل� � ��ه ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة زي � ��ارت � ��ه
الرسمية للبالد.

الخالد التقى
الزياني
اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء سمو الشيخ صباح
ال� �خ ��ال ��د ف� ��ي ق� �ص ��ر ب �ي��ان
أم��س ،األم�ي�ن ال�ع��ام ملجلس
ال � �ت � �ع� ��اون ل� � � ��دول ال �خ �ل �ي��ج
ال �ع��رب �ي��ة د .ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف
ال��زي��ان��ي ،وال��وف��د امل��راف��ق له
بمناسبة زيارته للبالد.

األمير وليام يستمع إلى شرح حول المحمية من عمر عبد العزيز إسحق

األمير وليام زار محمية الجهراء
زار األمير وليام دوق كامبريدج ،صباح أم��س ،محمية الجهراء ،حيث ك��ان في استقباله املدير العام
للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبداهلل األحمد.
وق��ام األم�ي��ر ول�ي��ام بجولة تفقدية داخ��ل املحمية ،اطلع خاللها على م��ا تحتويه م��ن الحياة الفطرية
والكائنات الحية كالطيور والنباتات .كما زار األمير وليام ،أمس ،مركز عبد اهلل السالم الثقافي ،واطلع
على أرجائه وما يحتويه ،كما قام برحلة برية جنوب البالد.

الجارالله أبدى تفاؤله بقمة الرياض:

السفير الكازاخستاني:

ي األزمة الخليجية
مؤشرات إيجابية لط ّ
غنام الغنام
وض ��ع ن��ائ��ب وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة خ��ال��د ال� �ج ��اراهلل
ال�ن�ق��اط ع�ل��ى ال �ح��روف ،ح��ول كثير م��ن القضايا
محليًا وإقليميًا ودوليًا ،مؤكدًا أن الكويت تواصل
ج �ه��وده��ا ل�ت�ع��زي��ز األم� ��ن وال� �س�ل�ام ف��ي امل�ن�ط�ق��ة،
ومعربًا عن تفاؤله بإنهاء األزمة الخليجية قريبًا.
وق��ال الجاراهلل خالل احتفال السفارة الرومانية
بالعيد الوطني ،اول من ام��س ،ان الكويت تنظر
الى انعقاد القمة الخليجية املرتقبة في الرياض
بتفاؤل وأمل كبيرين جدا ،وان تحقق ما نتطلع
اليه كأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية
م��ن أم��ن واس�ت�ق��رار وت�ط��ور ف��ي مسيرة املجلس،
الفتا الى انه ذكر اكثر من مرة ان األمور تسير في
االتجاه الصحيح.
واضاف ان انعقاد االجتماع الوزاري القادم ،الذي
يليه انعقاد القمة ،يؤكد أننا بالفعل نسير في
االت�ج��اه الصحيح ،كما يؤكد ان هناك مؤشرات
إيجابية تتعلق بالخالف الخليجي ،كما تتعلق
بجهودنا ّ
لطي صفحة هذا الخالف.
وحول دالالت موقع واختيار توقيت انعقاد القمة
في الرياض ،اجاب :نقدر لألشقاء في السعودية
استضافة القمة ،باعتبارها دولة املقر وهذا امر
طبيعي ،مبينا أن اململكة عودتنا على استضافة
مثل هذه الفعاليات الخليجية العالية املستوى،
ح ��رص ��ا م �ن �ه��ا ع �ل��ى ت �س �ه �ي��ل ال �ق �م��م ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
ودعمها بعقد االجتماعات املنتظمة على م��دار
ال �س �ن��ة ،وم �ش �ي��را إل ��ى أن ال�ق�م��ة ستنعقد ف��ي 10
ديسمبر الجاري وقبلها بيوم سيكون االجتماع
الوزاري.
ولفت الجاراهلل إلى ان مستوى التمثيل سيكون
لجميع ال ��دول األع �ض��اء ،ون�ح��ن ال ن�ق��ول نترقب
ب��ل ن�ق��ول نتمنى ان ت�ك��ون ه��ذه القمة على اعلى
املستويات ،وان تعود الروح الى القمم الخليجية
كما كانت.

تغريدات معيقة
وح ��ول وج ��ود ت�ص��ري�ح��ات وت �غ��ري��دات ق��د تعيق
جهود املصالحة ،اج��اب الجار اهلل بالقول :نحن
ال ننظر اال ال��ى االيجابيات ،وم��ا هو أمامنا في
ما يتعلق بالخالف الخليجي حاليا ايجابيات
وليس سلبيات ،مؤكدا أن اجتماع أبناء الخليج
في مهرجان كروي رائع في الدوحة فهذا مؤشر
إي�ج��اب��ي ج��دا ويمكن ال�ق�ي��اس على ه��ذا امل��ؤش��ر،
ك�م��ا أن ت�ح��دي��د م��وع��د للقمة وم��وع��د لالجتماع
الوزاري ايضا مؤشر إيجابي.
وف ��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب ��اإلج ��راءات ال �ت��ي ات �خ��ذت ضد
ال �ص �ح��اف��ي ال �ب �ح��ري �ن��ي امل� �س ��يء ل �ل �ك��وي��ت ،ث�م��ن

زيارة أبو ظبي
حول الدعوة التي وجهت له لزيارة ابو ظبي
ق��ال ال �ج��ار اهلل  :ب��ال�ف�ع��ل وج�ه��ت ل��ي دع��وة
م��ن ق�ب��ل وزي ��ر ال��دول��ة ل�ل�ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة
اإلم��ارات��ي د.ان��ور ق��رق��اش لحضور منتدى
ب�ن��ي ي ��اس ،واع �ت��ذرن��ا الن�ش�غ��ال�ن��ا ف��ي تلك
الفترة.
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ال بوادر جديدة في ملف
اختفاء البغلي ..ونواصل
الجهود لمعرفة مصيره
ما زلنا ندرس االنضمام
للتحالف الدولي
لحماية «هرمز»
لم ُيطلب منا التدخل
لنقل المرضى
من األسرى في اليمن
تناسي :نساند جهود
األمير في المصالحات
وتعزيز السالم

ال �ج��اراهلل ال�ت�ح��رك ال�س��ري��ع م��ن ق�ب��ل األش �ق��اء في
البحرين منذ اللحظات االول ��ى الن�ت�ش��ار فيديو
الصحافي املسيء للعالقات الكويتية البحرينية،
وق � ��ال :ت �ح��رك��ت وزارة ال �خ��ارج �ي��ة م ��ع اش�ق��ائ�ن��ا
وأبلغناهم بهذا الفيديو وعلى الفور جرى اتخاذ
اإلجراءات ،وهذا جعلنا نثمن عاليا هذا التحرك
ال�س��ري��ع وال ��ذي يعكس ح��رص�ه��م ع�ل��ى ال�ع�لاق��ات
األخ��وي��ة امل�ت�م�ي��زة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ال�ش�ق�ي�ق�ين ،وق��د
أب�ل�غ��ون��ا ب��أن ه�ن��اك إج� ��راءات ات �خ��ذت ل ��ردع مثل
هذه االساءات.

أسرى اليمن
وأش ��ار ال �ج��اراهلل ال��ى ان��ه ل��م ي�ط�ل��ب م��ن ال�ك��وي��ت
التدخل لنقل املرضى من األس��رى في اليمن من
الجانبني ،مضيفًا :يبدو ان عملية النقل تسير
بانسيابية وليس هناك عقبات في هذا الصدد،
فقد تم نقل عدد من املرضى وإذا كان هناك عدد
متبق من املرضى فسيتم نقلهم من قبل الصليب
االحمر خاصة انه امر انساني بالدرجة االولى.
وحول رؤيته لوجود مؤشرات للتهدئة في امللف
اإلي��ران��ي ،أوض��ح أن الكويت تتمنى التهدئة في
ما يتعلق بامللف اإليراني ،وقال إن هناك بالفعل
مؤشرات لذلك يلحظها الجميع؛ فالتصعيد الذي
ّ
ك��ن��ا نعيشه م�ن��ذ أش�ه��ر ل��م ن�ع��د نعيش أج ��واءه،
وب��ال�ت��ال��ي ك��ل ج�ه��ود األش �ق��اء ف��ي سلطنة عمان
الرامية إلى التهدئة مقدرة فهي دائمًا تسعى إلى

الحوار ،ونثمن ذلك كما نقدر التواصل ُ
العماني
م��ع السلطات اإلي��ران�ي��ة وأي جهة أخ��رى تتبنى
مثل هذا الجهود.
وت� �ط ��رق ال � �ج� ��اراهلل إل� ��ى م �ل��ف اخ �ت �ف��اء امل ��واط ��ن
الكويتي محمد البغلي ف��ي روم��ان�ي��ا ،وق��ال :مع
األس��ف ال أستطيع أن أق��ول إن هناك ب��وادر ،لكن
ه�ن��اك م �ح��اوالت م�ت��واص�ل��ة م��ن جانبنا وأي�ض��ا
م��ن ق�ب��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،وه �ن��اك وف ��د س�ي��زور
روم��ان�ي��ا ملتابعة القضية ،وبالنسبة إلينا هذا
امللف سيبقى مفتوحًا وسنواصل اتصاالتنا مع
أصدقائنا في رومانيا الى ان نصل الى نتيجة
محددة ملعرفة مصير البغلي.
وعبر الجاراهلل عن سعادته بمشاركة جمهورية
رومانيا هذه املناسبة الوطنية ،واصفًا العالقات
بني البلدين باملتميزة والحيوية والتاريخية.
وق ��ال :نفكر ف��ي ب��رن��ام��ج زي ��ارة ال��ى روم��ان�ي��ا في
املستقبل القريب ،وكان من املفترض ان تتم هذه
الزيارة منذ فترة لكنها تأجلت لبعض الظروف
ل �ك��ن ب��رن��ام��ج ال ��زي ��ارة ق��ائ��م ون��رج��و ان تتحقق
ف��ي ال �ق��ري��ب ال �ع��اج��ل ..ج ��اء ذل ��ك ف��ي ت�ص��ري�ح��ات
للصحافيني على ه��ام��ش مشاركته ف��ي احتفال
سفارة رومانيا في الكويت باليوم الوطني الذي
أقيم مساء اول من أمس.
م��ن ج��ان �ب��ه ،أك ��د ال�س�ف�ي��ر ال��روم��ان��ي ل ��دى ال�ب�لاد
دان � �ي ��ل ت �ن��اس��ي أن ب� �ل��اده وال� �ك ��وي ��ت ت�ح�ت�ف�لان
ب�ع�لاق��ات ثنائية ممتدة على م��دى  56ع��ام��ا من
ال�ص��داق��ة ،مشيرا إل��ى ان البلدين مستمران في
ت�ط��وي��ر ع�لاق��ات�ه�م��ا ف��ي ك��ل امل �ج��االت السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية
واألكاديمية والصحية.
ول�ف��ت إل��ى تقدير ب�ل�اده لجهود ص��اح��ب السمو
االم� �ي ��ر ك �ق��ائ��د ل �ل �ع �م��ل اإلن� �س ��ان ��ي ،م��وض �ح��ا ان
روم ��ان� �ي ��ا ت �س��ان��د ج� �ه ��ود ال ��وس ��اط ��ة امل �ح �م��ودة
ل �س �م��وه ف ��ي ت �ع��زي��ز امل �ص ��ال �ح ��ات وال � �س �ل�ام ف��ي
املنطقة ،متمنيا لسموه م��وف��ور الصحة ودوام
ال�ع��اف�ي��ة ول�ل�ك��وي��ت واه�ل�ه��ا ال�ت�ق��دم واالزده � ��ار و
السالم والرخاء.

األمير قائد حكيم
يحظى بتقدير العالم
ق ��ال ال�س�ف�ي��ر ال�ك��ازاخ�س�ت��ان��ي دول ��ت ي�م�ب��ردي�ي��ف ان ال�ع�لاق��ات
ب�ين ال�ك��وي��ت وب�ل�اده راس �خ��ة ،وه��ي تنطلق م��ن ال��زي��ارة التي
ق ��ام ب�ه��ا ال��رئ �ي��س ن ��ور س�ل�ط��ان ن��زارب��اي �ي��ف ال ��ى ال �ك��وي��ت ع��ام
 .1997واضاف يمبردييف خالل مأدبة غداء أقامها بمناسبة
«ع�ي��د رئ�ي��س الجمهورية» ان ال��زي��ارة اث�م��رت آن ��ذاك اتفاقيات
م ��ن ب�ي�ن�ه��ا ات �ف��اق �ي��ة ت�ش�ج�ي��ع وح �م��اي��ة االس �ت �ث �م��ار وت�ج�ن��ب
االزدواج الضريبي .واكد ان هناك رغبة مشتركة لدى الكويت
وكازاخستان لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة اضافة الى
اس�ت�ع��داد رج ��ال االع �م��ال ال�ك��وي�ت�ي�ين ل�لاس�ت�ث�م��ار امل�ش�ت��رك مع
الجانب الكازاخستاني.
واكد انه من الضروري تعزيز العالقات بني الشعبني الكويتي
والكازاخستاني ف��ي امل�ج��ال الثقافي ال��ذي يساهم ف��ي تطوير
العالقات الثنائية وتعريف كل منهما على ثقافة االخر.
وذكر ان سمو األمير قائد حكيم يحظى بتقدير كبير من جميع
أن�ح��اء العالم وف��ي جمهورية ك��ازاخ�س�ت��ان ،مشيرا إل��ى منحه
لقب قائد العمل اإلنساني وم��ن منظمة األم��م املتحدة تقديرا
لجهود سموه.وذكر يمبردييف ان رؤية صاحب السمو تتوافق
م��ع م �ب��ادرة ال��رئ �ي��س ن ��ور س�ل�ط��ان ن��زارب��اي �ي��ف ب �ش��أن عملية
املصالحة االسالمية.

(غ .غ)

المشعان :تعزيز العالقات
الكويتية ــ األفريقية
اك � � � � � ��د م � � �س � � ��اع � � ��د وزي� � � � ��ر
ال � � �خ� � ��ارج � � �ي� � ��ة ل � � �ش � ��ؤون
اف��ري �ق �ي��ا ،ال �س �ف �ي��ر ح�م��د
امل �ش �ع��ان ،اه �م �ي��ة ت�ع��زي��ز
ال� � �ع �ل��اق � ��ات ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة-
االفريقية على االصعدة
كافة ،السيما السياسية
واالق � � �ت � � �ص� � ��ادي� � ��ة .وق� � ��ال
امل � �ش � �ع� ��ان ف � ��ي ت �ص��ري��ح
أم ��س ،ان ��ه س�ي�ب��دأ ال�ي��وم
ال � �ث �ل�اث� ��اء ج ��ول ��ة ت�ش�م��ل
س��اح��ل ال �ع��اج وال�غ��اب��ون
وغ� �ي� �ن� �ي ��ا االس � �ت� ��وائ � �ي� ��ة،
وت � � � � ��أت � � � � ��ي اس � � �ت � � �ك � � �م � ��اال حمد المشعان
للجوالت التي قام بها اخيرا الى عدد من الدول االفريقية.
واوضح ان الزيارة لكل من البلدان الثالثة تأتي في اطار تفعيل
م��ذك��رات امل �ش ��اورات ال�س�ي��اس�ي��ة امل��وق�ع��ة ب�ين ال�ك��وي��ت وال ��دول
املعنية ،اضافة الى بحث اوج��ه التعاون وتنسيق املواقف في
املحافل الدولية .واض��اف ان الجولة تهدف كذلك ال��ى االط�لاع
على ال��دور ال��رائ��د ال��ذي يقوم ب��ه الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية في افريقيا ،فضال عن استعراض الفرص
االستثمارية املتاحة في كل منها( .كونا)
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َّ
وشلت القطاع الحيوي
شركة متعاقدة أوقفت عملها

مجد ً
َّ
دا!
بريد الكويت خارج نطاق الخدمة..
انتكاسات البريد خالل عام

محمد المصلح
«ب��ري��د ال�ك��وي��ت خ ��ارج ال�ن�ط��اق م �ج��ددا» ه��ذا مجمل
م��ا ح��دث أم��س ،حيث أصيبت الحركة البريدية في
ال�ب�لاد بالشلل ال �ت��ام ،ج��راء ت��وق��ف اح��دى الشركات
املتعاقدة مع قطاع البريد في وزارة املواصالت عن
العمل بسبب انتهاء مدة عقدها مع ال��وزارة وكذلك
وجود مطالبات مالية.
واشتكى عدد من املواطنني واملقيمني لـ سبقلا خالل
جولتها على ع��دد م��ن م��راك��ز ال�ب��ري��د أم��س م��ن عدم
ق��درت�ه��م على ارس ��ال بعائثهم وط��روده��م البريدية
بسبب عدم وجود مركبات لنقل البريد ،حيث اكتفى
بعض املوظفني بالقول «ال نستطيع ارسال الطرود..
البريد واقف!».
امل �ش �ه��د ذات� ��ه ت �ك��رر خ�ل�ال ج��ول��ة سبقلا ف��ي م��رك��ز
االرس��ال�ي��ات ف��ي مطار الكويت ال��دول��ي ،حيث كانت
ش��اح�ن��ات ن�ق��ل ال�ب��ري��د م�ت��وق�ف��ة ف��ي ال �خ��ارج وك��ان��ت
ال � �ط� ��رود ال �ب ��ري ��دي ��ة م �ت �ك��دس��ه ف ��ي ال � ��داخ � ��ل ،وس��ط
اس �ت �ع��ان��ة ال � � ��وزارة ب �ع �م��ال��ة آس �ي��وي��ة ع �ل��ى تحميل
وتنزيل الشحنات البريدية.
وك�ش�ف��ت م �ص��ادر ل �ـ سبقلا ان ال� ��وزارة ع�ق��دت أم��س
اجتماعات لحل ازمة تكدس البريد ولكنها لم تصل
ال ��ى ن�ت�ي�ج��ة واض� �ح ��ة ،م��وض �ح��ا ان ع �م��ال ال�ش��رك��ة
املتعاقدة مع الوزارة والبالغ عددهم  400موظف لم
يداوموا أمس ،االمر الذي أثر على عملية فرز البريد
املسجل العادي واملحلي.
وشرحت مصادر بداية انطالق االزم��ة بني الشركة
ووزارة امل ��واص�ل�ات ،ح�ي��ث ق��ام��ت ال � ��وزارة ف��ي شهر
مايو املاضي بمراسلة الشركة لتمديد عقدها ملدة 6
أشهر ،وهو االمر الذي حدث بعد استجابة الشركة
باملوافقة.
وتابعت «واصل عمال الشركة فرز البريد وتوزيعه
على امل��راك��ز البريدية ب�ص��ورة اعتيادية وروتينية
ل�ع��دة أش �ه��ر ،ول�ك��ن بسبب ع��دم ص��رف املستحقات
املالية نشأت في شهر سبتمبر املاضي ازمة اضراب
العمال عن العمل بسبب عدم صرف الرواتب وتجديد
االقامات» .وأكدت املصادر ان الشركة حينها قامت
بصرف ال��روات��ب وج��ددت اق��ام��ات العمال ولكن في
ال��وق��ت نفسه ال ��وزارة ل��م تقم ب�ص��رف املبالغ املالية
نظير تمديد عقدها مع الشركة ،موضحة ان انتهاء
عقد تمديد الشركة انتهى منذ  30نوفمبر املاضي.
وأش� ��ارت امل �ص��ادر ال��ى ان ال� ��وزارة ب ��ادرت ق�ب��ل ع��دة
أس��اب�ي��ع ال��ى م�خ��اط�ب��ة ال�ش��رك��ة ب�ت�م��دي��د ال�ع�ق��د مل��دد

ش�ه��د ال�ب��ري��د خ�ل�ال ع��ام واح ��د ان�ت�ك��اس��ات ع��دة،
أدت الى حالة من الفوضى بسبب غياب االهتمام
ّ
والترهل اإلداري وضعف الرقابة ،ومن
الحكومي
ذلك:
• ف��ي ن��وف�م�ب��ر ع��ام  2018ص��در تعميم بوقف
اصدار البعثات البريدية مؤقتا حتى إشعار آخر.
• ف��ي م��اي��و امل��اض��ي شهد ق�ط��اع ال�ب��ري��د إض��راب��ا
ع�م��ال�ي��ا ،ش��ل ح��رك��ة ال�ب��ري��د بسبب ع��دم ص��رف
الرواتب.
• ّ
تجدد اإلضراب في بداية سبتمبر.

األزمة تتك َّرر وال حلول جذرية..
والخسائر جسيمة
انتهاء العقد وعدم اإليفاء
بالمطالب المالية فجّ را
المشكلة
مواطنون لـ سبقلا:
معطلة وال أحد
ّ
مصالحنا
يستمع إلى شكاوانا

مراحل نقل البريد
أفادت مصادر بأن مراحل نقل البريد تكون عبر
فرزه في مركز ارساليات املطار من قبل العمالة،
حيث يجري فرز الطرود والبريد املمتاز وارساله
ال��ى مركز البريد في الصديق ،فيما يجري فرز
البريد املسجل العادي واملحلي ونقله الى سنترال
جليب الشيوخ تمهيدا لنقله الى املراكز البريدية
املوزعة في البالد.

 400موظف
لم يداوموا ..والطرود
تراكمت في مركز المطار
إض��اف �ي��ة ،ول �ك��ن – ب�ح�س��ب م��ا أك��دت��ه امل �ص��ادر – ان
الشركة رفضت ع��رض ال ��وزارة بتمديد العقد حتى
يتم صرف املستحقات املالية للتمديد األول.
وب�ي�ن��ت امل �ص��ادر ان امل��راك��ز ال�ب��ري��دي��ة ف��ي ال �ب�لاد لم
تتسلم أي بريد مسجل ع��ادي او محلي ي��وم أمس،
موضحه ان املعضلة تكمن في ف��رز البريد املسجل
ول�ي�س��ت ف��ي ال �ط��رود وال �ب��ري��د امل�م�ت��از وال ��ذي يأتي
ال�ب�لاد على شكل رزم واض�ح��ة م��ن السهل نقلها او
توزيعها .وأك��دت م�ص��ادر مطلعة ان أزم��ات البريد
متواصلة وال بد من حلول جذرية تنتشل القطاع من
حالة التدهور والتراجع الكبيرين ،ال سيما ان البريد
في العالم يعد مصدر دخل للدول فيما أصبح البريد
في الكويت مصدر صداع في رأس وزارة املواصالت
وال بد من اإلسراع في خصخصة القطاع.
وأش��ارت الى ان غياب اإلحساس باملسؤولية تجاه
ه��ذا القطاع الحيوي واملهم ال��ذي يشهد انتكاسات
واضحة على مستوى البالد ،يجعل من الضروري
ان تلتفت الحكومة بشكل عاجل لهذا املورد الحيوي
واملهم.

 400موظف
افادت مصادر ان عدد موظفي الشركة املتعاقدة
م ��ع ق �ط��اع ال �ب��ري��د ي�ب �ل��غ  400م��وظ��ف مهمتهم
ف��رز وت��وزي��ع البريد ،اضافة ال��ى ادخ��ال البيانات
عبر النظام اآلل��ي ،مشيرة ال��ى ان البريد يحتوي
على م��راس�لات ورق�ي��ة تهم القطاعات التجارية
واملصرفية والتعليمية.

أين «المواصالت»؟

البعائث البريدية متراكمة

«االستماع إلى الجيل الصاعد واالهتمام بتطلعاتهم»

الصرعاوي :تأهيل قيادات شبابية
في العمل الرقابي
محمد شمس الدين
ش��دد ن��ائ��ب رئ �ي��س دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ع��ادل
ال �ص��رع��اوي ،أم ��س ،ع�ل��ى ض ��رورة االه�ت�م��ام
بالشباب واإلنصات إلى آراء الجيل الصاعد
واالهتمام بتطلعاتهم وطموحاتهم ،مشيرًا
إل ��ى أن ت��أه�ي�ل�ه��م ل�ي �ك��ون��وا ق� ��ادة املستقبل
ضرورة ملحة.
وذكر الصرعاوي خالل افتتاح ملتقى ديوان
املحاسبة للشباب الثاني «الرؤى  ،»2019ان
امل�ل�ت�ق��ى ي�ع�ك��س رؤي ��ة ال ��دي ��وان املستقبلية
ح ��ول ت�ط�ل�ع��ات ال �ش �ب��اب واه �ت �م��ام��ات �ه��م ،ال
سميا أن الجيل الحالي من الشباب يطالب
باملشاركة في اتخاذ القرار وأن يكون على
ع �ل��م ب �خ �ل �ف �ي��ات ال� � �ق � ��رارات وامل �س��اه �م��ة ف��ي
ص �ن �ع �ه��ا ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى ال �ت �خ �ط �ي��ط ل�ت��أه�ي��ل
قيادات شبابية في العمل الرقابي.
ولفت إل��ى مواجهة «املحاسبة» للكثير من
ال�ت�ح��دي��ات ،س��واء على امل�س�ت��وى املهني أو

الشايع والصرعاوي ومسؤولون خالل ملتقى ديوان المحاسبة | تصوير سيد سليم

ن�ظ�ي��ره امل �ع��رف��ي ،ف��ي سبيل تحقيق اح�ك��ام
قانون إنشائه ،مشيرًا إلى أن الديوان يعول
على الشباب في مواجهة تلك التحديات.
وأض � ��اف أن امل�ل�ت�ق��ى س �ي �ت �ن��اول ع �ل��ى م��دى

ي ��وم�ي�ن آل� �ي ��ات ال� �ت ��واص ��ل داخ � ��ل امل��ؤس �س��ة
ال ��رق ��اب �ي ��ة وخ ��ارج� �ه ��ا ف ��ي ظ ��ل ال �ت �ح��دي��ات
ال �ح��ال �ي��ة وامل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ك �م��ا س �ي �ب��رز بعض
أنشطة الديوان ومخرجاته وتفعيلها.

مسابقة فادية السعد:
تمكين المرأة وتعزيز قدراتها
حنان الزايد
أكدت رئيسة مبرة السعد للمعرفة والبحث
العلمي الشيخة نبيلة الحمود أن «مسابقة
ال �ش �ي �خ��ة ف ��ادي ��ة ال �س �ع��د ال�ع�ل�م�ي��ة ل�ل�م��وس��م
ال��دراس��ي  »2020 – 2019ت�ه��دف ال��ى تمكني
املرأة وتعزيز قدراتها عن طريق االستثمار
ف ��ي ط��ال �ب��ات ال� �ي ��وم واك� �ت� �ش ��اف م��واه �ب �ه��ن
وص �ق �ل �ه��ا وت �ن �م �ي �ت �ه��ا ب �م��ا ي� �ع ��ود ب��ال �ن �ف��ع
عليهن وعلى مجتمعاتهن ،حيث بلغ عدد
املشاركات في املسابقة  64طالبة من املراحل
التعليمية ال�ث�لاث ق��دم��ن نحو  40مشروعا
علميا.
وأف� ��ادت ال�ح�م��ود خ�ل�ال امل��ؤت�م��ر الصحافي
ال��ذي ع�ق��د اول م��ن ام��س ف��ي م��درس��ة اس��رار
ال� �ق� �ب� �ن ��دي ل�ل��إع�ل��ان ع� ��ن آخ� � ��ر م �س �ت �ج��دات
املسابقة انه َّ
تغير اسم املسابقة من «ابتكار
الكويت» الى «مسابقة الشيخة فادية سعد
ال �ع �ب ��داهلل» ب�س�ب��ب اط�ل��اق م �س��اب �ق��ة ع��امل�ي��ة
مماثلة باسم ابتكار الكويت ُ
سيعلن عنها
قريبًا.
واضافت :إن البرنامج التدريبي األول شمل
مجاالت مختلفة لدعم مواهب الطالبات في

نبيلة الحمود والهولي خالل المؤتمر الصحافي | تصوير سيد سليم

موضوع املسابقة ال��ذي استفادته منه 150
طالبة ومعلمة.
وأوضحت ان مبرة السعد للمعرفة والبحث
العلمي تسعى دائمًا إلى دعم روح التنافس
العلمي الشريف وتنميتها وتزكيتها بني
الطالبات ممن لديهم اهتمام البحث العلمي
وش �غ �ف��ه ،وت �ن �م �ي��ة روح ال �ع �م��ل ال �ت �ع��اون��ي
وامل �ج �ت �م �ع��ي ل ��دي� �ه ��ن ،ك ��ذل ��ك غ � ��رس ال � ��والء

الوطني من خ�لال دع��م مشاريع وابتكارات
بناءة تخدم املجتمع.
ب ��دوره ��ا ،ق��ال��ت امل ��دي ��رة ال �ع��ام��ة للمسابقة
د.عائشة الهولي إن املسابقة رؤية مستقبلية
ل �ل �م �ض��ي ق ��دم ��ًا ن �ح��و ت ��وج ��ه اس �ت��رات �ي �ج��ي
يعتمد على تنفيذ خطط طموحة للبحث
العلمي ملواكبة تقدم املسيرة العلمية التي
تستلهم مبادئها من سمو أمير البالد.

على الرغم مما اثارته وسائل التواصل االجتماعي
أمس من توقف عمل احدى الشركات املتعاقدة مع
ق�ط��اع ال�ب��ري��د ،ك��ان��ت وزارة امل��واص�ل�ات ب�ع�ي��دة عن
املشهد إعالميا وميدانيا ،وهو االمر الذي يثير عدة
ت �س��اؤالت ،منها اي��ن امل�س��ؤول��ون ع��ن تفقد البريد
ال��ذي يعتبر ميتا إكلينيكيا؟ وأي��ن خطط التطوير
واالستراتيجيات ال�ت��ي ت�ص��دح بها ال ��وزارة وسط
غياب تفاعلها مع الحدث الذي شل البالد أمس؟
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عدوى الغش تنتقل من المدارس إلى الصرح األكاديمي

هموم معلم

تسريب اختبارات القدرات عبر «سناب شات»
¶ طلبة يستغلون التقنيات الحديثة في النجاح السهل ..والجامعة تتصدى لهم
أميرة بن طرف
على ط��ري��ق ال�ت�لاع��ب نفسه ،ب��دأت ظ��اه��رة ال�غ��ش تتمدد
ل�ت�ن�ت�ق��ل ع ��دواه ��ا م ��ن اخ �ت �ب ��ارات امل� � ��دارس ال ��ى اخ �ت �ب��ار
ال �ق��درات الجامعية ،حيث كشفت م�ص��ادر م�س��ؤول��ة عن
تسريب إجابات اختبارات ال�ق��درات االكاديمية األخيرة
عبر سناب تشات ،التي أجريت السبت املاضي ،وستعلن
النتائج االثنني املقبل.
وك�ث�ف��ت ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت إج��راءات �ه��ا ت �ج��اه ال�غ�ش��اش�ين،
وتتجه الى اعتماد الئحة غش خاصة بها قريبا ،حيث ال
تزال تطبق الالئحة املعتمدة في وزارة التربية.
وكشفت مصادر مطلعة ،ان اج��راءات وزارة التربية التي
ات�خ��ذت�ه��ا م�ن��ذ ع��ام�ي�ن ،ف��ي ت�ط�ب�ي��ق الئ �ح��ة ال �غ��ش ك��ان��ت
ناجحة ،وقد اعتمدتها جامعة الكويت في اختبار القدرات
االك��ادي�م�ي��ة ،خ�ص��وص��ا ب�ع��د ان اكتشفت ان الحسابات
امل�ت�خ�ص�ص��ة ف ��ي ت �س��ري��ب إج ��اب ��ات اخ �ت �ب ��ارات امل��راح��ل
امل��درس �ي��ة ،ع �ل��ى وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ،سعت
ال��ى تسريب اج��اب��ات اختبارات ال�ق��درات الجامعية التي
تعقدها جامعة الكويت على مدار العام كأحد متطلبات
القبول الجامعي ،عبر ال��وس��ائ��ل نفسها ،خصوصا في
برنامج «سناب تشات» .واشارت املصادر الى رصد أحد
الحسابات املتخصصة في تسريب اجابات االختبارات
بعد بدء االختبار بدقائق ،بحيث يصور له احد الطلبة
م��ن ق��اع��ة االخ �ت �ب��ار ورق� ��ة االس �ئ �ل��ة ،وم ��ن ث��م ي�ن�ش��ر هو
حلها ،ويتم «تغشيش» الطلبة بواسطة الهواتف النقالة
والسماعات ،كما كان معموال به مع طلبة املدارس ،اال ان
جامعة الكويت وضعت اجهزة كاشفة لرصد الغشاشني.
ووف��ق امل �ص��ادر ،ف��إن تسريب اإلج��اب��ات ل��م يقتصر على
اخ �ت �ب��ار ال �ق ��درات األخ �ي��ر ف �ق��ط ،ب��ل ش �ه��دت االخ �ت �ب��ارات
السابقة خالل العام الجاري تسريبات مماثلة.
ب��دوره��ا ،كشفت مساعدة نائب مدير الجامعة للتقييم
والقياس د .رواء ال�ج��اراهلل عن اج��راءات صارمة وج��ادة
ملكافحة ال�غ��ش ف��ي اخ�ت�ب��ار ال �ق��درات ،مشيرة ال��ى ان��ه تم
تكثيف اجراءات الرقابة واالشراف على االختبار.
ولفتت الجاراهلل في تصريح لـ سبقلا الى انه تم خفض
نسبة الطلبة الى عدد املراقبني ،فكل  20طالبا يخصص
ل �ه��م م ��راق ��ب واح � ��د أواك � �ث ��ر ،ب�ي�ن�م��ا ج ��رت زي � ��ادة اع ��داد
املشرفني ايضا ،اضافة الى وجود ضابط جودة في لجان
االختبار ،مهمته التأكد من حسن سير االختبار وااللتزام
باالرشادات والتعليميات.
وبينت ان هذه االجراءات اسهمت في خفض عدد حاالت
الغش املرصودة ،حيث بلغ عدد الطلبة الغشاشني الذين
ج��رى رصدهم  50طالبا وطالبة ،خ�لال اختبار القدرات
قبل االخير الذي اجري في مايو املاضي ،بينما انخفض

صورة الختبار رياضيات سابق في القدرات عبر «سناب تشات»

رواء الجارالله لـ سبقلا:
االسترشاد بالئحة «التربية»
حتى صدور الئحتنا
حاالت الغش انخفضت خالل
االختبار األخير
تكثيف عدد المراقبين..
وأجهزة كاشفة
العدد خالل االختبار االخير الذي عقد السبت املاضي.
واش � ��ارت ال �ج ��اراهلل ال ��ى ان ال�ج��ام�ع��ة ت�س�ت��رش��د بالئحة
وزارة التربية املعنية بالغش وما تتضمنها من جزاءات،
خ�ل�ال ال�س�ن�ت�ين امل��اض�ي�ت�ين ،بينما ه�ن��اك الئ�ح��ة خاصة
بالغش ف��ي ط��ور االع ��داد ف��ي الجامعة وب��ان�ت�ظ��ارال��دورة
املستندية العتمادها.

إجابات أحد االختبارات السابقة عبر «سناب تشات»

 ..واختبار آخر جرى تسريبه

النتائج ..اإلثنين
كشفت د .رواء الجاراهلل أن نتائج اختبارات
القدرات االكاديمية االخيرة واملنعقدة يوم

السبت امل��اض��ي ،ستعلن االث�ن�ين املقبل 9
الجاري ،عبر املوقع اإللكتروني للجامعة.

تفوق في اللغة العربية
ف��ي م��ا يتعلق بمستوى الطلبة ،اش ��ارت ال�ج��اراهلل
ال��ى ان مستويات الطلبة ف��ي االخ�ت�ب��ارات تختلف
باختالف م��ادة ال�ق��درات ،وت�ت��راوح ما بني املتوسط
املنخفض الى الجيد املرتفع ،مبينة ان مستوى الطلبة

من االقل الى االعلى بالترتيب هو :الرياضيات ،اللغة
االنكليزية ،واللغة العربية ،حيث ان مستوى الطلبة
يعتبر منخفضا بالرياضيات ،بينما يرتفع باللغة
االنكليزية ،ويعتبر جيدا في اللغة العربية.

ً
ذاتيا للطلبة
ال تفتيش
ل�ف�ت��ت ال� �ج ��اراهلل ال ��ى ان اخ �ت �ب��ار ال � �ق ��درات ال
يتضمن تفتيشا ذات �ي��ا ل�ل�ط�ل�ب��ة ،بينما هناك
اج�ه��زة كاشفة يتم تمريرها للكشف ع��ن اي
جهاز للغش ،مشيرة الى انه عند ضبط الطالب

ف��ي ح��ال��ة غ��ش ي�ت��م ح��رم��ان��ه م��ن ج�م�ي��ع م��واد
اخ�ت�ب��ار ال �ق��درات ،س��واء أك��ان ق��د ان�ه��اه��ا أم لم
ينهها بعد ،بينما يمكنه التقدم لالختبار في
املرة املقبلة.

د .نورة المليفي

نقل معلمة وافدة
مرفت معلمة وافدة من الوطن العربي،
ج ��اءت ل�ل�ك��وي��ت م�ع�ل�م��ة ل�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة،
برفقة زوجها وهو معلم للغة العربية
أي� � �ض � ��ًا ،وم� �ع� �ه� �م ��ا ث �ل�اث� ��ة أط� � �ف � ��ال ت��م
الحاقهم بمدارس الكويت.
تسلمت مرفت عملها ملرحلة الثانوية،
وق � ��د ح� ��اول� ��ت ج� ��اه� ��دة أن ت ��وف ��ق ب�ين
منزلها وعملها ،وك��ان��ت ت�ش��رف على
م �ن��زل �ه��ا وط �ل �ب��ات أط �ف��ال �ه��ا وزوج� �ه ��ا
ب�ن�ف�س�ه��ا ،وف ��ي أث �ن��اء أي ��ام التصحيح
الجماعي ك��ان��ت تعد طعامًا ألسرتها
يكفيهم مدة غيابها عنهم في املدرسة
حتى الثامنة مساء.
أخ�ل�ص��ت م��رف��ت ف��ي ع�م�ل�ه��ا ،ول��م تكن
تتغيب حتى أثناء مرضها ،فقد كانت
ت�ك��اب��ر وت�ص�ب��ر وت ��زاول عملها مهما
كانت الظروف ،ومكثت في مدرستها
عشر سنني ،إلى أن جاء ذاك اليوم الذي
ت�س�ل�م��ت ف�ي��ه م��رف��ت ك �ت��اب ن�ق�ل�ه��ا إل��ى
م��درس��ة أخ��رى ،م��ن دون س��اب��ق إن��ذار
وم��ن دون أن تطلب ،وعندما توجهت
إلى املديرة تسألها عن السبب ،جاءها
ال ��رد أن ه �ن��اك م�ع�ل�م��ة ج��دي��دة ح��دي�ث��ة
التعيني قادمة إلى املدرسة على الرغم
من عدم حاجتنا ،ولكن الواسطة فوق
ال �ق��ان��ون ،وت �م��ت ت�ل�ب�ي��ة ط �ل �ب �ه��ا ،وك��ان
الحل أمام املنطقة التعليمية هو أن يتم
ن�ق��ل معلمة واف ��دة ،ألن ال��واف��دة ج��اءت
ل�ل�ع�م��ل ف �ق��ط ،وه ��ي ع�ل��ى اس �ت �ع��داد أن
تعمل في أي مكان.
ص � ��دم � ��ت م � ��رف � ��ت ب � �م� ��ا س� �م� �ع� �ت ��ه م��ن
م ��دي ��رت� �ه ��ا ،ف� �ك� �ي ��ف ي� �ن� �ظ ��رون إل �ي �ه��م
ه ��ذه ال �ن �ظ��رة؟! امل �ع �ل��م ال��واف��د ب �ش��ر له
أحاسيس ،وه��ي من الصعب أن تغير
مدرستها؛ ألنها عملت بها مدة عشر
س �ن�ي�ن ،وأل� �ف ��ت ج��دران �ه��ا وس��اح��ات �ه��ا
وطالباتها ،فكيف ستترك ه��ذا املكان
ال � � ��ذي ارت� �ب� �ط ��ت ب� ��ه روح � �ه� ��ا ب ��وج ��ود
زم �ي�لات �ه��ا ال�ل�ات��ي ع �ش��ن م�ع�ه��ا عشر
سنوات؟!
اس �ت �س �ل �م��ت م ��رف ��ت ل� �ل� �ق ��رار ال �ج��ائ��ر
ون� �ف ��ذت ط �ل��ب ال �ن �ق��ل ال � ��ذي ل ��م ت�ط�ل�ب��ه
أساسًا.

العازمي :المهمات العلمية استحوذت على  991ألفاً

 1.4مليون دينار لقياديي الجامعة في سنةٍ
هاني الحمادي
كشف وزير التربية وزير التعليم
ال � �ع� ��ال� ��ي ،د .ح� ��ام� ��د ال � �ع� ��ازم� ��ي،
أن إج �م ��ال ��ي امل �ب ��ال ��غ امل �ص��روف��ة
ل �ق �ي��ادي��ي ج��ام �ع��ة ال� �ك ��وي ��ت م��ن
امل�ي��زان�ي��ة خ�ل�ال ال �ع��ام الجامعي
/ 2018  2019ب �ل �غ��ت ن �ح��و 1.4
م �ل �ي��ون دي � �ن� ��ار ،م �ن �ه��ا  991أل �ف��ًا
ُص� � ��رف� � ��ت ل� �ش ��اغ� �ل ��ي ال� ��وظ� ��ائ� ��ف
ال � �ق � �ي � ��ادي � ��ة ،ال � ��ذي � ��ن ي �ت �م �ت �ع��ون
ب�م�ه�م��ات ع�ل�م�ي��ة ق �ي��ادي��ة ،و407
آالف دينار كبدل تمثيل لشاغلي
الوظائف القيادية.
وأوض ��ح ال �ع��ازم��ي ،ف��ي رده على
س� ��ؤال ب��رمل��ان��ي ل�ل�ن��ائ��ب ي��وس��ف
ال �ف �ض��ال��ة ،أن ب �ع��ض ال��وظ��ائ��ف
ال� � �ق� � �ي � ��ادي � ��ة ،م� �م� �ث� �ل ��ة ف� � ��ي م ��دي ��ر
ال� �ج ��ام� �ع ��ة ون� ��ائ � �ب� ��ه وال � �ع � �م� ��داء
واألمني العام واألمناء املساعدين

وم��دي��ر ال �ب��رن��ام��ج اإلن �ش��ائ��ي ،ال
يحق لهم أخ��ذ ع��بء تدريسي أو
ع��بء إض��اف��ي بالفصل ال��دراس��ي
الصيفي.
وذك��ر أن وظ��ائ��ف «مساعد نائب
مدير الجامعة ،ومساعد عميد،
ورئيس قسم ،يحق لهم أخذ عبء
ت ��دري� �س ��ي ،ك �م��ا ي �ح��ق ل �ه��م أخ��ذ
ع��بء إض��اف��ي بالفصل ال��دراس��ي
ال � �ص � �ي � �ف� ��ي ،ب� � �ش � ��رط اس� �ت� �ك� �م ��ال
اعبائهم ال�ت��دري�س�ي��ة» ،مبينًا أن
امل �ن �ت��دب�ي�ن إل� ��ى ال �ج��ام �ع��ة ك��ذل��ك
يحق لهم أخذ عبء تدريسي في
الفصل الواحد ،ولكن ال يحق لهم
أخذ عبء إضافي.
وح � � � � ��ول م � � � ��دى ج � � � � ��واز ت� �ج ��دي ��د
ع �م��ل ال� �ق� �ي ��ادي ألك� �ث ��ر م ��ن امل ��دة
امل� � �ن� � �ص � ��وص ع� �ل� �ي� �ه ��ا ب � �ل� ��وائ� ��ح
ال �ج��ام �ع��ة ،أج � ��اب ال� �ع ��ازم ��ي« :ال
يجوز تجديد مدة عمل القيادي

ألكثر من املدة املنصوص عليها،
ول� �ك ��ن ي� �ج ��وز ت �ك �ل �ي��ف ال �ق �ي��ادي
ل �ل �ق �ي��ام ب ��أع� �م ��ال امل �ن �ص ��ب ب�ع��د
ان�ت�ه��اء م��دت��ه ،وال ��ى ح�ين انتهاء
لجنة البحث م��ن اختيار مرشح
لهذا املنصب ،كما يجوز للقيادي
الترشح للمنصب ذاته ملدة ثانية
أم� � ��ام ل �ج �ن��ة امل� �ق ��اب�ل�ات امل�ش�ك�ل��ة

لبحث واختيار شاغلي املناصب
القيادية».
وبشأن اآللية املتبعة في اختيار
ش��اغ�ل��ي ال��وظ��ائ��ف ال �ق �ي��ادي��ة في
الجامعة واالن�ت��داب بكل أنواعه،
وتخفيض العبء الدراسي ،أشار
ال� �ع ��ازم ��ي إل� ��ى ان ه� �ن ��اك ل��وائ��ح
ونظمًا متبعة.
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«التمييز» تحكم في قضية «التس ُّتر والتخابر مع إيران»:

حبس حسين المعتوق  5سنوات ..وبراءة  6مواطنين
¶ إيقاف عقوبة شخص وإلزامه حسن السير والسلوك مع كفالة ألف دينار
مبارك حبيب
أسدلت محكمة التمييز ،الستار على قضية التخابر
مع إيران والتستر على خلية العبدلي ،وهي القضية
الثانية املتفرعة م��ن القضية األول��ى للخلية ،حيث
قضت أم��س بحبس ال��داع�ي��ة حسني املعتوق مل��دة 5
سنوات وذلك بعد سقوط الطعن الذي تقدم به لعدم
حضوره أمام املحكمة وهو الشرط األساسي للطعن.

كما أيدت املحكمة حبس متهم آخر ملدة  3سنوات،
وحبس متهمني اثنني م��ا ب�ين  3و 6أش�ه��ر ،وأم��رت
ب��وق��ف تنفيذ العقوبة املقضي بها مل��دة  3سنوات
ب�ح��ق أح ��د امل�ت�ه�م�ين ،ع�ل��ى ان ي �ق��دم ت�ع�ه��دا بكفالة
م��ال �ي��ة ق��دره��ا ال ��ف دي �ن��ار وي �ل �ت��زم ب �م��راع��اة حسن
السلوك ،وأيدت براءة  6متهمني آخرين.
وك��ان��ت محكمة االس�ت�ئ�ن��اف قضت بحبس املتهم
االول  5سنوات مع الشغل والنفاذ ،وبحبس املتهم

 3سنوات سجنا ً لمواطن
 ..و 3و 6أشهر آلخرين

نقابة الخبراء التقت المطاوعة:

موجز أمني

كل االحترام ألحكام القضاء
اس�ت�ق�ب��ل رئ�ي��س امل�ج�ل��س األع �ل��ى ل�ل�ق�ض��اء املستشار
يوسف املطاوعة رئيس نقابة الخبراء ناصر عايد،
وأمني سر النقابة الخبير ناصر العصيمي ،والخبير
محمد املطوع عضو مجلس اإلدارة ،وذل��ك للتباحث
وسماع وجهات النظر في آلية تنفيذ الحكم.
ووف��ق بيان صحافي للنقابة ،فإن املطاوعة ّ
عبر عن
تفهمه للوضع ال�ق��ائ��م ،وأك��د ح��رص��ه على املصلحة
العامة واحترام األحكام القضائية.
وش��ددت النقابة على ثقتها في املستشار املطاوعة،
مشيرة إل��ى تفهمها واحترامها لألحكام القضائية
وض � � � � ��رورة ت� �ن� �ف� �ي ��ذه ��ا ،ب� �م ��ا ي �ح �ف ��ظ ال � �ح � �ق ��وق ل �ك��ل
املستحقني ورفع الظلم.
م ��ن ج��ان��ب آخ � ��ر ،اج �ت �م��ع وف� ��د ال �ن �ق��اب��ة م ��ع رئ�ي�س��ة
املكتب الفني في الفتوى والتشريع املستشارة زليخة
الحبيب ونائب املكتب الفني واملستشار حيدر الحرز،
وذلك لنقل وجهات نظر الخبراء بشأن حكم التمييز
الالغي لقرارات تعيني الخبراء.

المطاوعة مستقبالً وفد النقابة

دفعنا  70ألف دينار لقاء إقامات وهمية
خالد الحطاب

«القوى العاملة» :القضية
«شبهة اتجار بالبشر»..
وستحال إلى النيابة قريبا ً
دخلوا للبالد عن طريق الشركة.
وأكدوا أنهم منذ  9أشهر وحتى اآلن لم يحصلوا على
أي رات ��ب أو دع��م م��ن ال�ش��رك��ة أو ح�ت��ى ع�م��ل مناسب
إض��اف��ة ه��روب الشركة العاملة ف��ي م�ج��ال التوصيل
من االلتزام بتوقيع العقود وإنهاء اج��راءات اإلقامة،
م��ؤك��دي��ن أن �ه��م ي�م�ل�ك��ون ك��ل ال ��دالئ ��ل ع �ل��ى ح�ق��وق�ه��م
العمالية.
وزادوا :بتنا ال نجد ق��وت يومنا حيث ت�ح��ول األم��ر
إل��ى ال�ب�ح��ث ع��ن ال�ط�ع��ام ف��ي ح��اوي��ات ال�ق�م��ام��ة وأك��ل

تكريم  200فائق
من ذوي االحتياجات الخاصة

ممثلو مسابقة العثمان القرآنية مع الفائزات

خالد الحطاب

جثة مواطن خلف الجمعية

ّ
متسولين
ضبط 4

استنفر رجال األمن اثر ورود بالغ عن جثة لشخص
ملقاة خلف إحدى الجمعيات التعاونية أول من أمس.
وقال مصدر أمني :إنه جرى تشكيل فريق من قطاع
األمن الجنائي لعمل التحريات الالزمة حول مضمون
ال�ب�لاغ ،ودل��ت التحريات األول�ي��ة على أن الجثة تعود
ملواطن ك��ان متواجدًا بمنزل أح��د أصدقائه .وانتقل
رج� ��ال األم� ��ن إل ��ى م �ن��زل ص��دي��ق امل �ت��وف��ى ،وج ��رى
ض �ب �ط��ه ،واح��ال �ت��ه ال ��ى م�ك�ت��ب ال�ت�ح�ق�ي��ق ،ح �ي��ث أق��ر
واعترف بأنه ك��ان متواجدًا باملنزل برفقة ع��دد من
أصدقائه ،وم��ن ضمنهم املتوفى ،وج� ُ�ار العمل على
معرفة األسباب ومالبسات الواقعة ،وأحيلت الجثة
ال��ى ال�ط��ب ال�ش��رع��ي ل�ت�ح��دي��د وق��ت ال��وف��اة وسببها،
وج��رى تسجيل قضية وف��اة بشبهة جنائية ،وجار
ضبط جميع مرافقي املتوفى.

واص � � ��ل رج � � ��ال م� �ب ��اح ��ث ش � � ��ؤون اإلق� ��ام� ��ة،
بالتعاون مع مديرية أمن الجهراء ،حمالتهم
األمنية على املتسولني ،حيث جرى ضبط 4
أشخاص من جنسيات عربية بتهمة التسول
داخ��ل منطقة األس� ��واق ،وأح�ي�ل��وا إل��ى جهات
االختصاص.
وش � � ��دد م� �ص ��در أم � �ن ��ي ع� �ل ��ى ان ال �ح �م�ل�ات
األمنية مستمرة لضبط املخالفني واملطلوبني
وال�خ��ارج�ين ع��ن ال�ق��ان��ون ،خ��اص��ة بعد تزايد
الشكاوى من ظاهرة التسول.

سلب بالقوة
ّ
تقدم مقيم بنغالي إلى مخفر جليب الشيوخ ،وأفاد
بتعرضه للسلب بالقوة في منطقة الحساوي أول
من أمس.
وقال مصدر أمني :إن الشاكي افاد بأنه ،وخالل
ّ
س�ي��ره ف��ي أح��د ال �ش��وارع ف��ي س��اع��ة م�ت��أخ��رة من
الليل ،فوجئ بشخص مجهول استوقفه وسلب
م �ن��ه  40دي� �ن ��ارًا ح�ص�ي�ل��ة ع�م�ل��ه ال �ي��وم��ي وه ��رب
م �س��رع��ًاّ ،
وزود رج� ��ال األم� ��ن ب ��أوص ��اف امل�ت�ه��م،
وجرى تكليف رجال املباحث بمزيد من التحريات
لضبطه.

ما يتبقى من املطاعم على أم��ل الحصول على لقمة
العيش الحالل.
وذك � ��روا أن �ه��م س�ي�ت�ق��دم��ون ال �ي��وم ال �ث�لاث��اء بشكوى
إل��ى ادارة املنازعات في هيئة القوى العاملة إلتمام
اإلجراءات الخاصة بالشكاوى العمالية على الشركة
محام بشأن اعادة اموالهم التي دفعوها
والبحث عن
ٍ
للقدوم إلى البالد ،مبينني ان إجمالي ما دفعوه لقاء
اإلقامات الوهمية يتجاوز  70ألف دينار.

أص�ي��ب م��واط�ن��ان اث��ر ح ��ادث ت �ص��ادم م ��روع على
طريق الصبية أول من أم��س .وق��ال مصدر أمني:
إن بالغًا ورد إل��ى غرفة عمليات وزارة الداخلية
بالحادث ،فتوجه رج��ال امل��رور ،وال�ط��وارئ الطبية
إل��ى امل��وق��ع ،وج��رى نقل املصابني إل��ى مستشفى
الجهراء لتلقي العالج الالزم.

نجاة العشرات من حريق
ّ
ت�م��ك��ن رج ��ال اإلط �ف��اء م��ن إخ �م��اد ح��ري��ق ان��دل��ع في
بناية بمنطقة حولي أول من أمس ،وانقذوا عشرات
السكان.
وكان بالغ قد ورد إلى غرفة العمليات بنشوب حريق،
ف�ج��رى ت��وج�ي��ه م��رك��ز إط�ف��اء ح��ول��ي إل��ى امل��وق��ع ،وعند
وصول رجال اإلطفاء تبينّ لهم أن شرارة النيران بدأت
في شقة بالطابق األول ،في عمارة تتكون من  6أدوار،
فأخلوا السكان وشرعوا في عملية مكافحة النيران،

حتى ج��رت السيطرة عليها وإخ�م��اده��ا ب�لا إص��اب��ات،
وجار التحقيق في الحادث ملعرفة أسباب الحريق.
كما ورد ب�لاغ إل��ى مركز عمليات اإلط�ف��اء بنشوب
حريق في مركبة بمنطقة العارضية الحرفية ،فجرى
ت�ح��ري��ك م��رك��ز إط �ف��اء ال�ع��ارض�ي��ة إل��ى امل��وق��ع ،وعند
وصولهم تمكن رجال اإلطفاء من إخماد الحريق من
دون إصابات ،فيما باشرت مراقبة التحقيق عملها
لكشف أسباب الحادث.

تدخل حكومي

ختام مسابقة العثمان القرآنية:

اختتمت مسابقة امل��رح��وم ع�ب��داهلل عبداللطيف العثمان
لحفظ ال �ق��رآن ال�ك��ري��م ل��ذوي االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة ،أم��س
األول ،نسختها الرابعة تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة
لشؤون القصر براك الشيتان ،بحضور نائبه ورئيس لجنة
أوصياء ثلث املرحوم عبداهلل عبداللطيف العثمان ،حمد
ال�ب��رج��س ،ورئ�ي��س مجلس ادارة م�ب��رة املتميزين يوسف
الصميعي ،وعميد عائلة العثمان نوري العثمان.
وأحرز  200متسابق من ذوي االحتياجات الخاصة في
مسابقة العثمان الرابعة ،التفوق في ظل منافسة واسعة
شملت  800مشارك ومشاركة ،في حني بلغ مجموع من
ح�ص��دوا الجوائز م��ن املشاركني طيلة السنوات االرب��ع

أحمد العنزي

تصادم ..وإصابة

تجمعهم في شركة توصيل طلبات:
عمال لـ سبقلا عقب ّ

ت �ج��ددت االح�ت�ج��اج��ات ال�ع�م��ال�ي��ة ام ��س ،وش�ه��د أح��د
أب � ��راج ال �ع��اص �م��ة ت�ج�م��ع ع �ش ��رات ال �ع �م��ال ال�ت��اب�ع�ين
لشركة توصيل طلبات ،احتجاجًا على عدم التزام من
استقدمهم ببنود التعاقد وهضم حقوقهم.
وقال العاملون لـ سبقلا إنهم نفذوا إضرابهم داخل
الشركة بعد ان ضاقت بهم السبل ،وتبني أن ممثلي
ال �ش ��رك ��ة ن �ص �ب��وا ع �ل �ي �ه��م وت� ��اج� ��روا ب �ه��م م ��ن خ�ل�ال
الحصول على مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من ألف
دينار لكل منهم لقاء دخولهم إل��ى البالد للعمل في
مهنة سائق سيارات خفيفة وقائدي دراجات ،لكنهم
ُ
وصلوا البالد منذ  9أشهر ول��م تعمل اإلق��ام��ات لهم
ُ
وتركوا في الشارع.
وأش��اروا إل��ى أنهم بعد دخولهم اإلض��راب في مبنى
الشركة فر املسؤولون منها وأغلقوا مكاتبهم وأعلنوا
تحديهم للعمال ،مناشدين الجهات الحكومية ذات
العالقة التدخل النصافهم واع��ادة اموالهم إليهم أو
اج�ب��ار الشركة على عمل اذون ��ات العمل نظرا ألنهم

ال �ث��ان��ي  3س �ن��وات وإل �غ��اء وض ��ع ك��ل م�ن�ه�م��ا تحت
مراقبة الشرطة ،كما قضت املحكمة بتعديل الحكم
على املتهم الثالث وألغت الحكم بحبسه  3سنوات
واكتفت بحبسه  6اشهر مع الشغل ،وقضت بإلغاء
ال�ح�ك��م ب�ح�ب��س امل�ت�ه��م ال��راب��ع  3س �ن��وات واالك�ت�ف��اء
ب�ح�ب�س��ه  3اش �ه��ر م ��ع ال �ش �غ��ل ،وق� � ��ررت وق� ��ف نظر
اس�ت�ئ�ن��اف ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ق�ب��ل امل�ت�ه�م�ين ال �س��ادس
والسابع والثامن لحني صيرورته جائز النظر فيه

بفوات ميعاد املعارضة او التقرير بها او الفصل في
القضية وانقضاء ميعاد االستئناف.
وكانت النيابة العامة أحالت املتهمني إلى املحاكمة
بتهم تتعلق بإخفاء مطلوبني عن العدالة والتستر
عليهم واالنتماء إلى تنظيم محظور يدعو إلى هدم
ال�ن�ظ��م األس��اس �ي��ة ف��ي ال �ب�ل�اد ،بينما ات�ه�م��ت ثالثة
منهم بتهمة ال�ت�خ��اب��ر إل��ى ج��ان��ب تهمتي التستر
واالنتماء.

املاضية  800فائز تقريبًا ،وس��ط مشاركة م��ا ي�ق��ارب 3
آالف مشارك من أغلب مدارس التربية الخاصة.
وق� ��ال رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة م �ب��رة امل�ت�م�ي��زي��ن ي��وس��ف
ال�ص�م�ي�ع��ي :إن امل�س��اب�ق��ة ف��ي نسختها ال��راب �ع��ة ج��اءت
تحت إشراف بيت الزكاة ،وبتنفيذ من املبرة بالتعاون
م��ع وزارة ال�ت��رب�ي��ة ،وب��رع��اي��ة م��دي��ر ع��ام الهيئة العامة
ل�ش��ؤون القصر ب��راك الشيتان ،وعميد عائلة العثمان
نوري العثمان.
وأض � � ��اف ال �ص �م �ي �ع��ي أن ت �ك��ري��م امل� �ش ��ارك�ي�ن م ��ن ذوي
االحتياجات الخاصة يعتبر إن�ج��ازًا كبيرًا للمسابقة،
نظرًا ألن األعداد السنوية ال تقل عن  200فائز ،تنافسوا
في مراحل متعددة للوصول إل��ى النجاح والتفوق في
نهاية السباق القرآني.

في السياق علمت سبقلا أن نائب املدير العام لشؤون
حماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة
د.م �ب��ارك ال �ع��ازم��ي ي�ت��اب��ع قضية ال�ع�م��ال��ة ،ح�ي��ث من
املقرر التواصل معهم من خالل فرق التفتيش وادارة
امل�ن��ازع��ات وإع ��ادة حقوقهم العمالية وف��ق القانون،
اضافة إلى مالحقة املتورطني في القضية والتحقيق
فيها من خالل فرق التفتيش وتحويلها إلى النيابة
العامة قريبا في حال استكمال اركان شبهة االتجار
بالبشر واملتاجرة بأذونات العمل.

مقومات «حقوق اإلنسان»:

التكسب بعرق
ُّ
الفقراء مرفوض
أب � � � � � ��دت ج � �م � �ع � �ي� ��ة م � � �ق� � ��وم� � ��ات ح � �ق� ��وق
اإلن�س��ان قلقها م��ن ت��زاي��د االعتصامات
واالض��راب��ات العمالية خالل عام ،2019
السيما عمالة الخدمات والنظافة.
وق ��ال ��ت ال �ج �م �ع �ي��ة ف ��ي ب �ي��ان ل �ه��ا ام��س
إن�ه��ا رص��دت اعتصامني خ�لال أسبوع
واحد أحدهما لعمال النظافة في وزارة
التربية لتأخر صرف الرواتب أكثر من
 5أش �ه��ر واآلخ � ��ر ل �ع �م��ال ال �ن �ظ��اف��ة ل��دى
ال�ب�ل��دي��ة إلج �ب��اره��م ع�ل��ى ت�ح�م��ل رس��وم
تجديد اإلقامة.
وط��ال�ب��ت الجمعية السلطتني بتفعيل
ال� ��رق� ��اب� ��ة ع� �ل ��ى ش� ��رك� ��ات ال� �ع� �م ��ال ��ة ألن
التكسب بعرق الفقراء مرفوض.

 498عام ً
ّ
مسجلون
ال
على شركات مغلقة
ش �ن��ت ل �ج �ن��ة م �ت��اب �ع��ة أص� �ح ��اب ال�ع�م��ل
التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة
حملة تفتيش على أصحاب تراخيص
امل� �ح�ل�ات ال �ت �ج��اري��ة امل �غ �ل �ق��ة ك�ش�ف��ت أن
التراخيص التجارية املغلقة بلغت نحو
 99ترخيصًا ال ت ��زاول نشاطًا تجاريًا،
ً
ً
وم� �س� �ج�ل�ا ع �ل �ي �ه��ا ن �ح��و  498عامال،
وس �ت��واص��ل ال �ل �ج �ن��ة أع� �م ��ال ال�ت�ف�ت�ي��ش
وإعادة التفتيش على املجمعات في كل
املحافظات.

ُّ
تظلم إداري لرؤساء «الطب النووي»
ً
أعلن املحامي مهند الساير ،بصفته وكيال
عن رؤس��اء أقسام الطب النووي والتصوير
ّ
الجزيئي ،ع��ن تقديم تظلم إداري ف��ي وزارة
الصحة ،بتاريخ  1ديسمبر  2019من القرارات
ال��وزاري��ة  ٣٢٦ - ٣٢٥لسنة  ،٢٠١٩القاضية
بإلغاء أقسام الطب النووي وتحويلها الى
وح��دات ،تحت مظلة قسم التصوير الطبي،
م� ّ
�ؤدي ��ًا ب��ذل��ك إل ��ى ال�ت��أث�ي��ر س�ل�ب��ا ف��ي ج��ودة
ال�خ��دم��ات التشخيصية والعالجية بالطب
ّ
وتطوره املستقبلي.
النووي
وأوض � ��ح ال �س��اي��ر ف��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي أن
ّ
ت�ق��دي��م ال�ت�ظ��ل��م ج ��اء ك ��إج ��راء إداري مبدئي
للدفع بإلغاء القرارات ،السالف ذكرها ،نظرًا
ال� ��ى ال �ت��أث �ي��ر امل �ب��اش��ر ل �ل �ق��رار ف ��ي مستقبل

الطب النووي ،مؤكدًا أن القسم شهد تطورًا
م�ل�ح��وظ��ًا خ�ل�ال ال �س �ن��وات ال�ع�ش��ر امل��اض�ي��ة،
ن�ت�ي�ج��ة اس �ت �ق�لال �ي �ت��ه ،واع �ت �ب��ر م ��ن األق �س��ام
ال ��رائ ��دة وامل �ت �ق� ّ�دم��ة ع�ل�م�ي��ًا وت�ق�ن�ي��ًا ب�ش�ه��ادة
ال��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�ط��اق��ة ال��ذري��ة وال �خ �ب��راء
الدوليني ،واألطباء الزائرين.
خ�ت��ام��ًا ،أك��د امل�ح��ام��ي مهند ال�س��اي��ر أن ه��ذه
ال� � �ق � ��رارات ت �ع �ت �ب��ر خ� �ط ��وة ل � �ل � ��وراء ،م�ط��ال�ب��ًا
بإلغاء ال�ق��رارات غير امل��دروس��ة ،وع��دم األخذ
بعني االع�ت�ب��ار تأثيرها املباشر ف��ي رؤس��اء
أق �س��ام ال�ط��ب ال �ن��ووي وال�ت�ص��وي��ر الجزيئي
من ذوي الخبرة والتخصص في هذا املجال
والخدمات املقدمة من تلك األقسام املختصة،
وسبل تطويرها.

«التربية» :أزمة اإلضراب انتهت
أنهى مئات العمال في وزارة التربية إضرابهم،
وب ��اش ��روا ال �ع �م��ل ام � ��س ،ب �ع��د ت �ح��رك ال � ��وزارة
وال�ج�ه��ات األخ ��رى املعنية إلن �ه��اء معاناتهم،
وجرى تسليمهم مستحقاتهم املالية املتأخرة.
وأك ��د م��دي��ر إدارة ال�خ��دم��ات ال�ع��ام��ة ف��ي وزارة
التربية ،فهد ال�ح�ي��ان ،أن جميع العاملني في
شركة الضيافة ،الذين نظموا وقفة احتجاجية

امس (أول من أمس) ،تسلموا رواتبهم املتأخرة
من الشركة التي تكفلهم واملتعاقدة مع الوزارة.
وقال الحيان ،في تصريح لـالقبس :ان أكثر من
 300ع��ام��ل ف��ي ش��رك��ة ال�ض�ي��اف��ة ح�ص�ل��وا على
جميع مستحقاتهم م��ن ال��روات��ب م�س��اء أم��س
(أول م��ن أم��س) ،وص�ب��اح ي��وم اإلث�ن�ين (أم��س)،
في مقر الشركة.

تكريم كويتيات في لندن
َّ
كرمت مؤسسة املرأة العربية في لندن املشاركات في
ّ
حملة إلغاء املادة  153من الكويت ،ومثلتهن شيخة
ال�ن�ف�ي�س��ي وس �ن��دس ح �س�ين ،ت �ق��دي �رًا ل� ��دور الحملة
ال �ب��ارز واإلن�س��ان��ي ف��ي تطوير مفهوم وق��ف العنف
ضد املرأة بالكويت والوطن العربي.
جاء ذلك خالل حفل ،أقامته املؤسسة ،بالتعاون مع
جامعة ريجنت البريطانية ملجموعة من املبدعات
ال� �ع ��رب� �ي ��ات ف� ��ي م � �ج� ��االت م �خ �ت �ل �ف��ة ب ��أح ��د ف� �ن ��ادق
العاصمة البريطانية (لندن) ،بحضور عميد السلك
ال��دب�ل��وم��اس��ي سفير ال�ك��وي��ت ل��دى امل�م�ل�ك��ة املتحدة
خالد ال��دوي�س��ان وممثل ع��ن عمدة ل�ن��دن .كما شهد
الحفل تكريم الوزيرة الكويتية مريم العقيل ،لعملها
ب��ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ،وال �ص �ح��اف �ي��ة األردن� �ي ��ة رن��ا
الحسيني ل��دوره��ا ف��ي تسليط ال�ض��وء على قضية
جرائم الشرف ،التي كتبت عنها كتاب «القتل باسم
الشرف» عام .2009

المكرمات في لندن
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تقرير

ِّ
يسلط الضوء على تغ ُّيرات المؤسسة االجتماعية
تقرير حديث

ً
خليجيا في ُّ
تعدد الزوجات
الكويتيون األعلى
 %8.13نسبة المقترنين بأكثر من امرأة في البالد ..و %7.88في قطر ..والبحرين %5.16
زواج اﻷﻗﺎرب ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات ﻣﻦ (%) 2010 - 1979

شأنها شأن العديد من جوانب الحياة ،تغيرت مؤسسة الزواج
في مرحلة ما قبل النفط ،منها عن مرحلة ما بعد النفط في
دول الخليج العربي ،فبعد ان كان الزواج ظاهرة عامة بين الشباب
الخليجي ،تسببت التغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،في
وجود اعداد كبيرة من الذكور واالناث خارج دائرة الزواج لسنوات
متقدمة من اعمارهم.
هذا ما خلص اليه تقرير «حالة الزواج في العالم العربي»،في
الجزء الخاص بالزواج في دول الخليج العربي ،والذي تم تدشينه
امس خالل منتدى «األسرة العربية حول الزواج ..اقترابات البحوث
والسياسات» المقام حاليا في الدوحة.
وسلط التقرير الضوء على قضايا التعليم والعمالة الوافدة وعمل
المرأة والتغييرات البنائية األخرى ،في محاولة للكشف عن اسباب
التغيرات التي لحقت بمؤسسة الزواج على مر السنين ،حيث لفت
التقرير في الجزء الخاص بالزواج في الخليج العربي ،الى انه في
مرحلة ما قبل النفط ،كانت الحياة االجتماعية واالقتصادية تسير
بشكل مستمر ومستقر ومن دون تغ ّيرات اجتماعية جذرية تذكر ،لذا
ً
وكيفا ،كما كانت عليه في ماضي
حجما
ً
استم ّرت مؤسسة الزواج،
تلك الدول ،بينما جاءت مرحلة ما بعد النفط لتدخل تلك الدول
جميعها في بوتقة التنمية والتطوير ،ثم التغ ّير المستمر في جميع
جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية كلها التي المست
مؤسسة الزواج ،فأثرت بعمق في جوانب الحياة الزواجية كلها.
أميرة بن طرف
ك �ش��ف ال �ت �ق��ري��ر ان ال �ك ��وي ��ت ت �ع �ت �ب��ر ال ��دول ��ة
الخليجية االع�ل��ى ف��ي نسبة تعدد ال��زوج��ات
ثم قطر ،فالبحرين ،فقد بلغ متوسط األزواج
ممن لديهم زوج��ة واح��دة فأكثر في العصمة
خ�لال ال�س�ن��وات  ،2015 - 2010نسبة %8.13
و %7.88و %5.16للدول الثالث على التوالي،
وف �ق��ا ل �ل��دراس��ة ل��م ت�ت��واف��ر ال�ب�ي��ان��ات ال�لازم��ة
فيما يتعلق بالتعدد ف��ي السعودية وعمان
واالمارات.
وكشفت البيانات أن نسبة زواج األق��ارب في
الكويت بلغت  %34خالل السنوات من 1979
.2010 -

تغ ُّيرات الفتة
ورأى ال �ت �ق��ري��ر ان م��ؤس �س��ة ال � � ��زواج ع��رض��ة
ّ
التغيرات كنتيجة مباشرة للعوملة
ملزيد من
وت ��داع � �ي ��ات � �ه ��ا ع� �ل ��ى ال� �ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن األن� �ظ� �م ��ة
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة واالق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة وال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة
والسياسية ،سيما ان دول الخليج في الوقت
الراهن تشهد املزيد من عمليات التحديث في
أنظمتها واملزيد من تمكني امل��رأة في الحياة
العامة ،بما يلبي الحاجات املجتمعية امللحة
من جانب ،وبما يسهل من عملية تكامل تلك
املجتمعات مع التطورات التي يشهدها عالم
اليوم.
وارجع التقرير التأخر في سن الزواج الى عدد
ّ
كالتوسع في
من العوامل منها ،عوامل بنائية
التعليم وارت�ف��اع في تكاليف ال��زواج ،واتجاه
ال��ذك��ور ل �ل��زواج م��ن خ ��ارج ب�ل��دان�ه��م ،ف��ي حني
بني التقرير ان��ه أصبح من الشائع أن يتزوج
الفتى عند بلوغه سن الثامنة والعشرين ،وأن

ت�ت��زوج ال�ف�ت��اة ف��ي س��ن ال��راب�ع��ة وع�ش��ري��ن فما
بعد ،بل قد يتجاوز األمر ذلك ليصل الشاب أو
الشابة سن الخمسني فما بعد من دون زواج.

عالقة األزواج
طبيعة ال�ع�لاق��ة ب�ين ال��زوج�ين أي �ض��ا ،لحقها
التغيير ج ��راء ت�غ�ي��رات ال�ح�ي��اة ف��ي الخليج،
ح�ي��ث س�ل��ط ال�ت�ق��ري��ر ال �ض��وء ع�ل��ى ال�ع�لاق��ات
ال ��زوج� �ي ��ة ال� �ت ��ي اص �ب �ح ��ت ت �ت �س��م ب��ال �ج �ف��اء
وال �ت �ن��اف��ر وال �ت �ف �ك��ك االس� � ��ري ب �ع��د ان ك��ان��ت
تتسم بالحميمية واالس �ت �ق��رار ،مرجعا ذلك
الى الخالفات التي فرضتها تحديات الحياة
اليومية.
ورأى ال�ت�ق��ري��ر ان ك ��ون ال � ��زواج اص �ب��ح ق ��رارا
ف��ردي��ا ي�ت�خ��ذه ال�ش�خ��ص ب�م��ا ي�ل�ب��ي ح��اج��ات��ه
وتطلعاته الفردية ساهم ايضا بهذا التحول،
حيث اص�ب��ح ك�ي��ان ال ��زواج معرضا لالنهيار
عند ادنى هزة ،بعد ان كان قرار ال��زواج قرارا
جماعيا تتخذه االسرة.

عمل المرأة
ع �م��ل امل� � ��رأة ،ك ��ان ف��ي م��رم��ى ال �ت �ق��ري��ر أي �ض��ًا،
ح �ي��ث أل �ق��ى ال �ت �ق��ري��ر ال� �ض ��وء ع �ل��ى ال �ت��وس��ع
ف��ي التعليم خ��اص��ة ل��دى امل ��رأة وت��وس��ع دول
ال�خ�ل�ي��ج ف��ي خ�ط��ط ال�ت�ن�م�ي��ة وت�ع��وي��ض اليد
العاملة االجنبية بقوى العمل النسائية في
الخليج ،والتوسع في تمكني املرأة ،مضيفا ان
هذا التوجه كان له انعكاسات على مؤسسة
ال � ��زواج ،ح�ي��ث ظ�ه��رت ال�ع��دي��د م��ن ال��دراس��ات
لرصد إيجابيات عمل املرأة على نفسها ذاتيًا
وأسرتها ومجتمعها ،ولكن ،في الوقت نفسه،
رصدت مدى واسعًا من املشكالت لعمل املرأة

47.25

28.3

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

لم تتوافر بيانات
عن التعدُّ د في السعودية
واإلمارات وسلطنة عمان
 %34نسبة زواج األقارب
في الكويت
من 2010 - 1979
سن الزواج َّ
تأخر كثيراً
عما كان عليه قبل النفط
ّ
والتحضر غ ّيرا
الهجرة
أنماط االقتران من القرابة
إلى الزواج المختلط
التوسع في عمل
ّ
المرأة أثر سلبا ً
في العالقات األسرية
التعليم وغالء المهور
من أبرز أسباب ّ
تأخر سن الزواج

34.35

35.8

اﻟﻜﻮﻳﺖ

36.21

ﻋُ ﻤﺎن

ﻗﻄﺮ

أنماط الزواج
ورأى التقرير ان تغيرات التحضر والهجرة
التي شهدتها دول الخليج ،ساهمت بتغير
ان � �م� ��اط ال � � � ��زواج ال� �س ��اب� �ق ��ة ب �ح �ي��ث ان �ح �ص��ر
ع��دد زي �ج��ات االق� ��ارب ع�ل��ى م�س�ت��وى العائلة
وال �ق �ب �ي �ل��ة ،مل�ص�ل�ح��ة ال� � ��زواج م��ن خ� ��ارج ه��ذه
ال ��دائ ��رة خ��اص��ة ف ��ي امل ��راك ��ز ال �ح �ض��ري��ة ،في
ح�ين ظهرت زي�ج��ات ال تأخذ بعض ال�ع��ادات
وال�ق�ي��م ال�ق��دي�م��ة امل��رت�ب�ط��ة ب�م��ؤس�س��ة ال ��زواج
بعني االعتبار ،كالزيجات املختلطة ،والزواج
بغير املواطنات الخليجيات ،والعكس بزواج
املواطنات من الجنسيات الوافدة في بلدانهن.
وتطرق التقرير الى انماط الزواج املستحدثة
ك��زواج املسيار وزواج املسفار ونحوها ،مما
دفع باتجاه سن القوانني املنظمة لها لحفظ
حقوق طرفي الزواج.
ورأى ال�ت�ق��ري��ر ان ال�ت�غ�ي��ر ف��ي ان �م��اط ال ��زواج
انعكس على عدم االستقرار َ
األسري والتصدع
السريع لتلك الزيجات ،مما يؤثر ايضا على
االطفال الذين يولدون نتيجة هذه الزيجات،

الصراعات العسكرية
اش�����ار ال��ت��ق��ري��ر ال����ى ان دول ال��خ��ل��ي��ج
العربي لم تشهد صراعات عسكرية
اال ب��ش��ك��ل م����ح����دود ي��ت��م��ث��ل ب��ال��غ��زو
العراقي على الكويت ،ل��ذا غابت هذه
امل��س��أل��ة ع���ن دراس�����ة ت��أث��ي��رات��ه��ا على
ال�����زواج ف��ي ال��خ��ل��ي��ج ،ف��ي ح�ين ت��أث��رت
ب���ع���ض ال����زي����ج����ات ف����ي دول ال��خ��ل��ي��ج
ب������وج������ود اس��������ر ن������ازح���ي��ن م������ن دول
���راق ع��ل��ى وج��ه
ال��ج��وار ك��س��وري��ا وال���ع ً
ال��خ��ص��وص إذ ش����اع ،وف��ق��ا ل��وس��ائ��ل
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ،إق��ب��ال بعض
ال��ش��ب��اب الخليجيني على ال����زواج من
فتيات تلك َ
األسر.

!

في النسب القبلي املطلوبة عرفا بني الطرفني.
وأض��اف أن امل��رأة قد تتنازل ،تحت وط��أة الحاجة االقتصادية ورغبتها في
االقتران بشريك ،عن شروط مهمة ،كشرط املبيت املنتظم ،والسكن ،والنفقة،
وربما ع��دم اإلن��ج��اب ،وال يتم تدوين ه��ذه ال��ش��روط بني الشريكني في عقد
الزواج ،فهي تتم عادة باالتفاق املسبق بني الزوجني .وليس من املستبعد أن
يكون ضمن عوامل ظهور هذا النمط من الزيجات غير التقليدية الظروف
امل��ادي��ة وتكلفة ال����زواج امل��رت��ف��ع��ة ،مما ي��دف��ع بالبعض إل��ى ال��ل��ج��وء إل��ى زواج
املسيار.
وعلى الرغم من ظهور زواج املسيار في دول الخليج منذ عدة سنوات ،فإنه
ال توجد أي مؤشرات إحصائية تدل على حجمه وتبني الظروف واألوضاع
التي يظهر فيها ،نظرًا ألن زواج املسيار يتم توثيقه ك��زواج ع��ادي يجري
فيه االتفاق بني الزوجني على شروط الزواج في ما بينهما من دون ذكرها
في العقد ،ولعل هذا من أسباب ن��درة ال��دراس��ات التي قامت بدراسة أحوال
املتزوجني عن طريق املسيار ،ومعظم الدراسات التي ظهرت في هذا املجال
اقتصرت على دراسة اتجاهات أفراد املجتمع نحو هذا النوع من الزواج.
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

-

2010

2011

2012

2013

2014

2015

البحرين

619

850

1.019

1.012

1.052

899

البحرين

271

311

375

366

455

324

قطر

573

601

678

593

694

668

قطر

161

187

162

160

186

179

الكويت

1.845

3.750

3.054

2.452

2.541

2.622

الكويت

785

946

765

918

960

867

املصدر :املركز االحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( .)2018قاعدة بيانات الزواج والطالق

ب� نّّي� التقرير ان نسبة العمالة الوافدة
في دول الخليج تتراوح بني  30و80
ف���ي امل���ئ���ة ،وف���ق ك���ل دول�����ة ،ح��ي��ث اخ��ذ
ال��ت��ق��ري��ر ب��ع�ين االع��ت��ب��ار ه���ذه النسب
بما ت��ؤث��ره على ظ��ه��ور أن��م��اط ال��زواج
املختلط في الجنسية والدين واللغة.
وأوصى التقرير بضرورة قيام مراكز
البحوث بدراسة أوضاع َ
األسر الناتجة
ع���ن ال������زواج م���ن ال���واف���دي���ن ،م���ن حيث
ّ
والتكيف االجتماعي،
الرضا الزواجي،
واالس��ت��ق��رار َ
األس����ري ب��م��ا يسهم في
ت��ح��دي��د امل��ش��ك�لات وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي
ً
تواجه هذه َ
األس��ر وص��وال إلى إيجاد
ح��ل��ول ج��ذري��ة ل��ه��ا ،ال��ى ج��ان��ب دراس��ة
أوض��اع األبناء والبنات املولودين من
زيجات مختلطة ،سواء عبر الزواج من
الوافدين أو عبر الزواج العابر للحدود،
ب����ه����دف ت��ق��ي��ي��م م���س���ت���وى ت��ن��ش��ئ��ت��ه��م
وت���ك���يّ���ف���ه���م االج���ت���م���اع���ي وامل����درس����ي،
ورصد املشكالت التي يعانون منها،
ً
سعيا الى تذليلها واحتوائها.

وأوص��ى التقرير ب�ض��رورة إي�ج��اد تنظيمات
وم��ؤس �س��ات ل��رع��اي��ة ودع ��م أط �ف��ال ال��زي�ج��ات
امل�ت�ص� ِّ�دع��ة ب�ش�ك��ل ع ��ام ،واألط �ف��ال امل��ول��ودي��ن
ل��زي �ج��ات األش� �ك ��ال غ �ي��ر ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ل �ل��زواج
ع �ل��ى وج� ��ه ال �خ �ص ��وص ،وس� ��ن ال �ت �ش��ري �ع��ات
امل �ل��زم��ة ألط� � ��راف ال ��زي �ج ��ات غ �ي��ر ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة
ب�م�س��ؤول�ي��ات�ه��م ال��وال��دي��ة واألخ�ل�اق �ي��ة ح�ي��ال
أبنائهم.
وأوص ��ى ال�ت�ق��ري��ر ك��ذل��ك ب��االه�ت�م��ام بشريحة
من سكان الخليج ممن تجاوزوا ستني عاما
م��ن دون زواج ع�ب��ر دراس ��ة واق�ع�ه��ا وم�ع��رف��ة
العوامل التي َّأدت بها الى العزوف عن الزواج،
واتخاذ التدابير املجتمعية الالزمة ملواجهة
أي إشكاليات أدت إلى ذلك.
ورأى التقرير ان دور تكاليف الزواج واملبالغة
في املهور ،بارز ليس في تأخر الزواج فحسب،
بل في بحث املواطن الخليجي عن بديل في
ما وراء الحدود ،وعليه اوصت بالتوسع في
ص�ن��ادي��ق ال��دع��م االج�ت�م��اع��ي للمقبلني على
ال��زواج من جانب ،وإيجاد آليات فاعلة للحد
م��ن امل�ب��ال�غ��ة ف��ي امل �ه��ور وال�ت�ك��ال�ي��ف األخ ��رى
للزواج من جانب آخر.

زواج المسيار والمسفار ..للضرورة أحكام
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الوافدون
ُّ
وتغير أنماط الزواج

مؤسسات رعاية

َّ
سهلت انتشار هذا النوع من االرتباط
مواقع التواصل
أك��د التقرير أن��ه يشيع ف��ي بعض املجتمعات الخليجية زواج غير تقليدي
معروف باسم «املسيار» ،كما يطلق عليه البعض زواج «ال��زي��ارة»؛ فالزوج
يزور زوجته في منزلها أو منزل أسرتها وليس في منزله ،وقد يتفقان على
مكان االلتقاء بينهما.
وأض����اف :وإل���ى ج��ان��ب ذل���ك ،ه��ن��اك م��ا يسمى زواج «امل��س��ف��ار» ،ح��ي��ث يلجأ
الذكر أو األنثى إلى الزواج واالقتران بعقد زواج مع زوج أو زوجة لكنه مؤقت
بفترة السفر أو االبتعاث ،وهو نوع من الزواج عرف بصورة أكثر لدى بعض
املبتعثني أو املبتعثات للدراسة في الخارج.
وعلل التقرير هذا الزواج بعوامل بنائية تقف وراء هذه الظاهرة ،منها اتساع
فرص التعليم أمام الجنسني ،وارتفاع معدالت الطالق بشكل غير مسبوق،
والتوقعات االجتماعية للزواج ،وارتفاع تكاليف الزفاف ،والتفاوت بني الرجال
والنساء.
ولهذا النمط من الزواج مواقع متخصصة في اإلنترنت وحسابات شخصية
في برامج التواصل االجتماعي ،وتتخصص بعض املواقع والحسابات في
خدمة مجتمعات وم��دن خليجية م��ح��ددة .وش��اع ه��ذا النمط غير التقليدي

اﻟ

ﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻣﺎرات

ّ
يتعرضون لسلسلة من املشكالت لها
والذين
تبعات وخيمة أبسطها مشكالت تنشئتهم
االجتماعية ،وغ�ي��اب الجو َ
األس ��ري املناسب
لنموهم واستقرارهم ،بل يتجاوز ذلك كما في
حالة زيجات الزواج ُ
العرفي ،أو زواج املسيار،
إلى ضياع حقوق األطفال وع��دم تمكنهم من
الحصول على أبسط حقوقهم املدنية كالهوية
الوطنية ،وما يترتب على ذلك من عدم التمكن
من االنخراط في التعليم وغيرها.

امل �ت��زوج��ة ع�ل��ى ال �ت��واف��ق ال ��زواج ��ي ،وتنشئة
األبناء واالعتماد املتزايد على الخدم ونحو
ذلك.
وأوص� ��ى ال�ت�ق��ري��ر ف��ي ه ��ذا ال �ج��ان��ب ،بتوفير
ِّ
ال �خ��دم��ات امل �س��ان��دة ال �ت��ي ت�م��ك��ن ال��زوج��ة من
الجمع ب�ين عملها الوظيفي وواجباتها في
البيت للتخفيف من حدة صراع األدوار الذي
ِّ
تعيشه ،وتوفر مناخًا مالئمًا لها للتركيز في
عملها ال��وظ�ي�ف��ي ،م��ن دون أن ي��ؤث��ر ذل��ك في
واجباتها َ
األسرية ،كتخصيص دور حضانة
وس��ن ق��وان�ين ع�م��ل ت��راع��ي خصوصية امل��رأة
العاملة الزوجة واألم.

من ال��زواج لسهولة العرض والطلب في برامج التواصل االجتماعي ،بعيدًا
عن الضبط االجتماعي لألسرة والعائلة والقرابة وجماعة الجيرة وجماعة
األصدقاء ،كما ال توجد محاذير شرعية من زواج املسيار في تلبية الدافع
الجنسي وإشباعه عند الجنسني طاملا تم ذلك في إطار عالقة زواج شرعية،
ألن زواج املسيار يتم بعقد نكاح صحيح كما هو متبع في سائر العقود التي
يوثقها مأذون أنكحة شرعي ،بمعنى عدم وجود عقد بمسمى «عقد زواج
مسيار» لتمييزه عن غيره.
ووف���ق التقرير ،فقد س��اع��دت على انتشار زواج املسيار ب��رام��ج التواصل
االجتماعي في ه��ذه الفترة املعاصرة ،وذل��ك بتسهيل ونشر زواج املسيار
بني الذكور واإلناث في املجتمعات الخليجية ،عندما وضعت غطاء على هذا
الزواج غير التقليدي ،الذي تشترط فيه شروط ال تقبلها الثقافة السائدة في
املجتمع ،ومن أهمها سرية الزواج ،وتنازل أحد الطرفني عن بعض الشروط،
مثل ش��رط ع��دم ديمومة ال����زواج ،وانتهائه إذا اص��ط��دم ه��ذا ال���زواج السري
بظروف الزوجة العائلية ،أو عند تعرض زواج الرجل التقليدي املعلن لعدم
االستقرار .وقد يكون زواج املسيار سريًا بسبب عدم وجود معادلة التكافؤ

33.7

اإلشباع العاطفي
ك���ش���ف ال���ت���ق���ري���ر ان ك���ث���رة اس���ت���خ���دام
وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي وع��ال��م
ال����ج����م����اع����ات االف����ت����راض����ي����ة ادت ال����ى
ان��ص��راف بعض األزواج ع��ن االهتمام
ب����ال����ط����رف اآلخ����������ر ،س���������واء االه����ت����م����ام
باملظهر او اشباع الحاجات العاطفية
أو امل���ش���ارك���ة او ال����ح����وار واالن����ص����ات،
بينما ظهرت اث��ار سلبية لهذه املواقع
نتيجة التواصل املباشر بني الجنسني
وظهور عالقات جديدة.

مستوى تعليم الزوج المواطن في بعض دول الخليج لعام 2015
البحرين

الكويت

قطر

عدد

%

عدد

%

عدد

%

أمي /يقرأ ويكتب

108

1.89

23

1.11

20

0.18

ابتدائي

220

3.85

118

5.70

183

1.68

إعدادي /متوسط

761

13.31

213

10.29

2041

18.77

ثانوي

2090

36.56

931

45

2770

25.47

فوق الثانوي

2537

44.38

783

37.84

5859

53.88

غير مبيّن

1

0.02

1

0.05

1

0.01

5717

2069

10874
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الكويت 07

الخالد ..العهد الجديد

وزراء سابقون لـ سبقلا:

متفائلون بعزم الخالد على محاربة الفساد
وصف عدد من الوزراء السابقين ملفات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
بأنها شائكة ،في واقع يحتاج قرارات إصالحية ،تمس حياة الناس
ومصالحهم .وأكدوا في تصريحات لـ سبقلا أن قصر عمر الحكومة
يضعها في اختبارات صعبة.
أش ��ادت ال��وزي��رة ال�س��اب�ق��ة د.م�ع�ص��وم��ة امل�ب��ارك
ب�م�ب��ادرة س�م��و رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء الشيخ
صباح الخالد بلقاء رؤس��اء تحرير الصحف،
وه ��م ال��واج �ه��ة االع�لام �ي��ة ل�ل�ك��وي��ت ف��ي سابقة
تحسب له ،وخطوة حميدة أن يبدأ عهده بحوار
صريح ومفتوح وعزيمة واضحة لحل امللفات
املهمة ونقف عند ملف الفساد الذي يعد األكثر
أه�م�ي��ة وع��زم��ه ع�ل��ى مكافحته ال �ج��ادة لتعرية
الفاسدين ومناشدته للمواطنني للتبليغ عن
اي فساد.
وق��ال��ت امل�ب��ارك إن ه��ذا التوجه وال�ع��زم يدعونا
للتفاؤل ب�س�م��وه ،وان ي��أخ��ذ ه��ذا ال�ش��أن بحزم
وقوة ،اخذا بقاعدة ان كل مواطن خفير ،وهو ما
يجعلنا جميعنا معنيني بمواجهة الفساد الذي
ينخر بمفاصل الدولة .كما أننا ينقصنا قانون
ح�م��اي��ة امل�ب�ل��غ ل��دع��م س�ي��اس��ة م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد
وإحكام تطبيق قانون تعارض املصالح.

مواجهة الفساد
وذكرت ان الخالد يعلم بأوجه الفساد ومعرفة
مؤشراته بحسب خبرته ،وبحسب م��ا تنشره
الجهات الرقابية ومعرفته بالتقارير سنويًا
وامل � ��ؤش � ��رات ال� �ت ��ي ص� � ��درت وأح �ب �ط ��ت رئ �ي��س
مجلس الوزراء سابقًا وتدني موقع الكويت في
السنوات املاضية في مؤشرات الفساد ،والتي

تم تشكيل لجنة ملعرفة أسبابها ووضع حلول
لها وامكانية تحسني موقع الكويت مما يدعو
للتساؤل اين هذه اللجنة؟ وال��ى م��اذا توصلت
وكيفية االلية التي وضعتها ملكافحة الفساد؟
ول �ف �ت ��ت إل � ��ى أن ه� �ن ��اك ح �س �ب ��ة ،ب �ي�ن االن� �ف ��اق
واالن � �ج� ��از ت �ن �ك �ش��ف ح �ق��ائ��ق ص� ��ادم� ��ة ،ف�خ�ط��ة
الكويت لتصبح م��رك�زًا تجاريا وماليا صرف
عليها ال��ى االن اك �ث��ر م��ن  28م�ل�ي��ار دي �ن��ار ،ما
ي �ع��ادل  100م�ل�ي��ار دوالر م��ن  ،2010وب��ال��رغ��م
من هذا االنفاق الضخم ،فان موقع الكويت في
اغلبية املؤشرات تراجع.
ّ
وقالت املبارك إن ما يتعلق باعادة هيكلة اجهزة
ال��دول��ة ،ف��إن��ه يفترض امل��راج�ع��ة ودراس ��ة اع��ادة
هيكلة االج �ه��زة املترهلة بعد تقييم الهيئات
التي انشئت بشكل متزايد ،بينما انجازاتها ال
تذكر ،سواء سلم الشفافية واالنجاز واالنفاق،
كما أن ع��وائ��ده��ا متدنية ب��رغ��م مما كلفت من
مبالغ كبيرة.
وخ�ت�م��ت ب �ض��رورة دع��م خ �ط��وات ال�خ��ال��د التي
ت� �ه ��دف ال � ��ى ض � ��رب ال� �ف� �س ��اد ال � � ��ذي ت� �ض ��ج ب��ه
مؤسسات البالد وج��داول مؤسسات الشفافية
الدولية وغيرها من املؤسسات املعنية.

نهج جديد
من جانبه ،قال الوزير السابق د.ب��در العيسى:

معصومة المبارك

د.بدر العيسى

احمد المليفي

¶ معصومة المبارك 28 :ملياراً ُصرفت لتنمية البالد والتراجع في أغلب المؤشرات مستمر
التكسب الشعبي ..رغم الصدق والحماسة
ّ
آت مع نواب
¶ بدر العيسى :التصادم ٍ
¶ أحمد المليفي :األرض خصبة والنفوس مستعدة لتق ّبل مؤشرات التغيير
نتوقع نهجا ج��دي��دا ي�ت��واك��ب م��ع ه��ذه الحقبة
املتواترة والظروف اإلقليمية التي تحيط بنا،
وك��ون سمو الرئيس ات��ى م��ن بيت دبلوماسي
وت �ش��رب خ �ب��رات س�م��و األم �ي��ر ف��ي ه��ذا امل�ج��ال،
ف �م��ن ال �ط �ب �ي �ع��ي ان � ��ه س �ي �ك��رس ت �ل��ك ال�خ�ل�ف�ي��ة
السياسية في معالجة تلك القضايا بأسلوب
حصيف بعيدا عن املزايدات.
وزاد :طبعًا في النهاية التصدي لهذه القضايا
يعتمد أيضًا علي الفريق ال��ذي يختاره سمو
الرئيس ملعاونته على خلق االستقرار في هذه

ك ّتاب وإعالميون رحَّ بوا بحسن النوايا:

الفترة القصيرة ،والتي سيتنافس فيها بعض
النواب لتقديم مشاريع شعبوية تصادمية مع
الحكومة.
وخ �ت��م ال �ع �ي �س��ى ق ��ائ�ل�ا :م �ه �م��ا ك� ��ان م ��ن ص��دق
وحماس سمو الرئيس للتعامل مع هذه الفترة
الحساسة ،ف��إن ال�ت�ص��ادم ق��ادم لخلق بطوالت
م ��ن ق �ب��ل ب �ع��ض ال� �ن ��واب ال ��ذي ��ن س�ي�ت�س��اب�ق��ون
ل�لان �ت �خ��اب��ات ال �ق ��ادم ��ة ،ل��ذل��ك ف �ه��ذه ال �ف �ت��رة ال
تعتبر مقياسا لحجم العمل ال��ذي ينجز لتلك
الحكومة ،ونطلب من اهلل العون لسمو الرئيس.

أم ��ا ال��وزي��ر ال�س��اب��ق د.اح �م��د امل�ل�ي�ف��ي ف �ق��ال :ان
ب��داي��ات الشيخ ص�ب��اح ال�خ��ال��د كرئيس وزراء،
ال�ل�ق��اء ب��االع�لام وع�م��ل مؤتمر ص�ح��اف��ي ،فهذه
لها مؤشرات كثيرة منها الرغبة في الشفافية
وال�ت��واص��ل م��ع اآلخ��ري��ن وال��وص��ول ال��ى الناس
مباشرة وهي بداية طيبة تحسب له.
وتابع املليفي :ال شك ب��أن امل��دة املكلف خاللها
سمو رئيس مجلس الوزراء قصيرة  -سنة على
األكثر  -وبالتالي ال يمكن تحميلها أكثر مما
تحتمل ،ولكنها في نفس الوقت مرحلة مهمة

تتطلب من رئيس ال��وزراء أن يعكس من خالل
مؤشرات ج��ادة وواضحة يلمسها الناس على
ّ
أرض الواقع أن نهجًا جديدًا قد اتبع ،وطريقًا
مختلفًا ملعالجة القضايا قد رسم.
ً
وبني أن قصر املدة وان كان حائال دون االنجاز
الحقيقي والكامل ولكنه ليس ع��ذرًا للبقاء في
نفس املربع والدوران في نفس الحلقات.
وذك��ر املليفي أن سمو رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
يواجه تحديًا كبيرًا في اثبات ذلك ويحتاج إلى
تفكير مختلف عن النمط السائد ،فالتاريخ ال
ي��ذك��ر امل�ق�ل��دي��ن ألن�ه��م ال ُي�ح��دث��ون االن�ع�ط��اف��ات
املهمة والتغييرات الحساسة.
وأعرب عن اعتقاده أن األرض خصبة والنفوس
م�س�ت�ع��دة لتقبل م��ؤش��رات ال�ت�غ�ي�ي��ر ،ك�م��ا أنها
في نفس الوقت مترقبة وخائفة من االستمرار
بذات النهج ومتى ما ّ
تسرب الخوف واالحباط
فمن الصعب تغيير الصورة.

دعم الشعب
وأوضح املليفي أن الناس يريدون رؤية محاربة
الفساد ومؤشراتها على أرض الواقع ،وأعتقد
أن هناك الكثير من املحطات وإن كانت صغيرة
إال أنها يمكن أن تصنع مؤشرات كبيرة.
ووج��ه املليفي نصيحة لسمو رئ�ي��س ال ��وزراء
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ب ��أن ي�ج�ع��ل ق��وت��ه بعد
اهلل ف � ��ي دع� � ��م ال� �ش� �ع ��ب ل � ��ه م � ��ن خ �ل ��ال ات� �خ ��اذ
ق ��رارات إصالحية واض�ح��ة تمس حياة الناس
وم� �ص ��ال� �ح� �ه ��م ،وأن ُي� �ب� �ع ��د ع� �ن ��ه م �س �ت �ش��اري
ال�ت�س��وي��ف وال�ت�ث�ب�ي��ط ،ي�ب�ع��د ع�ن��ه ك��ل شخص
يقول «ما سبقك لهذا العمل أحد» فهذه العبارة
هي التي تقتل االبداع واالبتكار.

ممثلو القوى السياسية:

المؤشرات جيدة ..والتجربة هي المحك

التركة ثقيلة ..واإلشارات إيجابية

¶ البغلي :إنجاز المعاملة كابوس بسبب الفساد اإلداري
¶ األحمد :ال بد من تفعيل قانون «من أين لك هذا؟»
¶ الصراف :أمام الخالد جبال ّ
تخلف إداري وفساد حكومي

اعتبر ممثلو عدد من القوى السياسية أن ما طرحه رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد من مرئيات خالل
لقائه برؤساء تحرير الصحف أول من أمس يمثل إشارات إيجابية بمعرفة سموه بمواطن الخلل في البالد.
وقالوا في تصريحات لـ سبقلا :إن المرحلة المقبلة تحمل تركة ثقيلة وتحتاج وزراء قادرين على مواجهة
الفساد ،إذ يمثل إعادة تنظيم الهيكل الحكومي التحدي األكبر.

حمد السالمة

علي البغلي

إقبال األحمد

أعرب عدد من الكتاب واإلعالميين عن تفاؤلهم بتكليف الشيخ صباح
الخالد برئاسة الحكومة ،مرحبين بتحركاته وبوعوده التي أطلقها خالل
لقائه رؤساء تحرير الصحف باعتبارها تشكل طريقا للتعامل القضايا في
المرحلة المقبلة.
وقالوا في تصريحات لـ سبقلا :ان البداية الصحيحة أول طريق الوصول
لتحقيق الغايات واألهداف ،لكنهم أكدوا أن المرحلة المقبلة حساسة
جدا ومواجهة الفساد تحتاج إلى فريق خبراء.
وص��ف الكاتب الصحافي املحامي علي
ال �ب �غ �ل ��ي وع � � ��ود س� �م ��و رئ � �ي� ��س م�ج�ل��س
الوزراء الشيخ صباح الخالد بأنها اكثر
م ��ن ج�م�ي�ل��ة وم�ط�م�ئ�ن��ة وس �م �ع �ن��اه��ا في
ال�س��اب��ق م��ن م�س��ؤول�ين ك�ب��ار وآن االوان
ل� �ق ��رن االق� � � ��وال ب ��االف� �ع ��ال ،ون �ت �م �ن��ى م��ن
سموه أن تجري بعهده مكافحة الفساد
والفاسدين.
واوض � ��ح ال�ب�غ�ل��ي ل �ـ سبقلا أن االج �ه��زة
الحكومية مترهلة وتجب اعادة هيكلتها،
فاملواطن عند ارتياده للدوائر الحكومية
يصبح انجاز املعاملة كالكابوس للذين
ال يملكون املعارف.
وب�ي�ن ال�ب�غ�ل��ي ان ه �ن��اك ل�ج��ان��ا وه�ي�ئ��ات
ُ
ودوواي ��ن أنشئت ل�ن��اس ج��رى تعيينهم
بالباراشوت واوكلت لوزراء وال نجد لها
اي تأثير او بصمة في املجتمع مبينا أن
هناك بعض ال��وزراء يجري منحهم اكثر
م��ن  10ل �ج��ان ،وه��ي ت�ح�ت��اج ل�س��وب��رم��ان
ول� �ي ��س وزي � � � �رًا ،م �ط��ال �ب��ًا ب��االب �ت �ع��اد ع��ن
املركزية في التعيينات.
وقال إننا نتمنى أن يكون الوزراء الجدد
ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة ذوي ك� �ف ��اءة وم �ع��روف�ي�ن
ب��اخ �ت �ص��اص �ه��م وان� �ج ��ازات� �ه ��م وم �ل �م�ين
بعمل الوزارة التي سيستلمون حقيبتها،
اض��اف��ة ال��ى ان�ج��ازات�ه��م السياسية ،فمن
غ�ي��ر امل�ع�ق��ول ان ن��رى وزراء ال نعرفهم،
او ي �ج��ري اخ �ت �ي��ار وزراء ل �ي��س ل �ه��م اي
انجازات.
ول �ف��ت ال �ب �غ �ل��ي ال� ��ى أن ال �ت �ع��ام��ل م ��ع كل
م �ل �ف��ات ال �ف �س��اد االداري وامل� ��ال� ��ي ال ب��د
أن ي �ك��ون وف ��ق ن�ه��ج ج��دي��د وح ��ل جميع
ال �ق �ض��اي��ا ال �ع��ال �ق��ة وان ت �ك��ون ال�ح�ك��وم��ة
ق� � ��ادرة ع �ل��ى اع� �ب ��اء امل ��رح �ل ��ة ال �ح �س��اس��ة
وتنقلنا نقلة نوعية يشعر بها الجميع.

مرحلة جديدة
ب��دوره��ا ،قالت الكاتبة الصحافية اقبال
االح�م��د ان��ا ال انظر لها ك��وع��ود بقدر ما

ه��ي ن �ه��ج ج��دي��د مل��رح �ل��ة ج��دي��دة بنفس
جديد لرئيس وزراء جديد ..نهج يفترض
ان ي �ك��ون ح��ام�لا ل �ه �م��وم م�ج�ت�م��ع ع��ان��ى
طويال من اختالالت لن اتطرق ألسبابها
ألن ال�ك��ل ي�ع��رف�ه��ا وي�ع��ي اس�ب��اب�ه��ا ..ه��ذا
ب �ح ��د ذات� � ��ه ك �ف �ي��ل ب � ��أن ت �س �ل��ط ال �ق �ي ��ادة
ال �ج��دي��دة ال �ض ��وء ع�ل�ي�ه��ا ل ��دراس ��ة سبل
ال �ت �خ �ل��ص م �ن �ه��ا م� ��ن ج � ��ذوره � ��ا ..وه� ��ذا
بالتأكيد ال يكون بليلة وضحاها ولكن
باالمكان البدء بها عن طريق:
ـ اوال :االختيار الصحيح ألعضاء السلطة
التنفيذية املبني على الكفاءة بالقدرات
ون �ظ��اف��ة ال �ي��د واالص � � ��رار ع �ل��ى ال�ت�غ�ي�ي��ر
االيجابي.
ـ ثانيا :اعادة الهيبة للقانون ومن يطبقه
في كل مجال.
ـ ثالثا :ان تكون القيادات قدوة في تطبيق
القانون عليها قبل اآلخرين.
ـ رابعا :تفعيل «من اين لك هذا؟».
وق ��ال ��ت األح� �م ��د ي��ؤس �ف �ن��ي ال� �ق ��ول ان ما
حصل عندنا من استشراء للفساد عند
ال� �ك� �ب ��ار وال� �ص� �غ ��ار ك ��ل ح �س��ب ح �ج �م��ه..
ق ��د ي �ق ��دم م �ت �ط �ل �ب��ات اخ �ت �ي��ار ال �ق �ي��ادات
ف��ي ان ي �ك��ون نظيف ال �ي��د ق�ب��ل ال�خ�ب��رات
والشهادات.
وأض ��اف ��ت أن امل��رح �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة ل ��ن ت�ك��ون
ف ��اص� �ل ��ة ف� �ق ��ط ،ول �ك �ن �ه��ا س� �ت� �ك ��ون ن�ق�ل��ة
م��ن االم ��ل ال��ى ال�ل�اام ��ل ..م��ن ال �ت �ف��اؤل ال��ى
االحباط.
وزادت االحمد :شخصيا متفائلة بالغد
ألن من تولى املرحلة الجديدة بدأ بداية
صحيحة ل��م يبدأها م��ن قبله ،ويكفيني
ان اول ل �ق��اء او اج �ت �م��اع ل�س�م��و ال�ش�ي��خ
ص �ب��اح ال �خ��ال��د ك ��ان م��ع ه�ي�ئ��ة م�ك��اف�ح��ة
ال �ف �س ��اد وه � ��ذا ل ��ه م� ��دل� ��والت ه ��ام ��ة ب��أن
مكافحة الفساد هي اولوية عند سموه،
كما هي عند صاحب السمو حني تفضل
بالترحيب بالرئيس الجديد.
ومضت األحمد قائلة :اذا جاءت االسماء

أحمد الصراف

ال� �ج ��دي ��دة ب��ال �ح �ك��وم��ة ال� �ج ��دي ��دة م�ح��ل
اح �ت��رام وت�ق��دي��ر ،وتتمتع بسمعة طيبة
وم �ت �س �ل �ح��ة ب��ال �ع �ل��م وال � �خ � �ب ��رات ،ف��إن�ه��ا
بالتأكيد ستتمكن وبقيادة ه��ذا النفس
االي�ج��اب��ي الجديد لسمو الشيخ صباح
الخالد من تحمل اعباء املرحلة.
وخ �ت �م��ت ب �ق��ول �ه��ا :ك �ل �م��ا ك� ��ان امل� �س ��ؤول
رئ�ي�س��ا او وزي ��را او م��دي��را نظيفا واث�ق��ا
م��ن ن�ف�س��ه ،ك��ان ق��وي��ا ال ي�ه��زه ت�ه��دي��د او
تخويف او تلويح ب��أي منهما ،واتمنى
م��ن ك��ل قلبي ان تنحسر مساحة التردد
والتخوف والالمباالة ومبدأ الهون ابرك
ما يكون والتسامح مع تجاوز القانون
وال�ع�ف��و ع�م��ن يشجع م��ن ي�ق��وم بتجاوز
القانون مستغال عضوية في مجلس امة
او مجلس وزراء او ج��اه او م��ال..ل�ي�ح��ل
محلها العكس تماما.

فريق خبراء
من جانبه ،قال الكاتب الصحافي أحمد
الصراف بصفتي كاتبا متواضعا فإنني
س�ع�ي��د ب�ث�ق��ة ص��اح��ب ال �س �م��و ف��ي ت��ول��ي
الشيخ صباح الخالد منصبا طاملا كان
مصدر شكوى وقلق للكثيرين .نرحب به
بابتسامته وثوبه الخالي من الفساد.
وق� ��ال ال� �ص ��راف ان ط �ل��ب ال �خ��ال��د ال�ل�ق��اء
ب��رؤس��اء تحرير الصحف رس��ال��ة هامة،
ب� �ح ��د ذات� � �ه � ��ا ،ع� �ل ��ى رغ� �ب� �ت ��ه ف� ��ي ال �ع �م��ل
ال� � �ش� � �ف � ��اف ،وع� � �ل � ��ى ث� �ق� �ت ��ه ب ��ال� �ص� �ح ��ف،
وبرسالتها.
وذكر أنه يثق بالرجل ولكن أمامه مهمة
تحريك جبال التخلف اإلداري والفساد
الحكومي املتراكم.
وأضاف :أعتقد أن من املحال عليه منفردا
ال�ع�م��ل ع�ل��ى إن �ق��اذ ال �ب�لاد م��ن مشاكلها،
وهو بحاجة لفريق من الخبراء والعقالء
ال ي ��زي ��د ع� � ��دده ع �ل��ى  6أو  7اش �خ��اص
يساندونه يوميا ف��ي عمله ،بصفة غير
رسمية وال روتينية .وله بعدها وملجلس
الوزراء البت في القرارات ،حسب األصول
املتبعة.
وختم الصراف بقوله :ال أستطيع شخصيا
الحكم على م��دى ق��درة الحكومة على حل
م��ا ي�ن�ت�ظ��ره��ا م��ن ق �ض��اي��ا ،ول �ك��ن ك��ل ش��يء
س�ي�ت�ض��ح ب �ع��د اخ �ت �ي��ار ال��رئ �ي��س ل �ل ��وزراء
ال ��ذي ��ن س �ي �ع �م �ل��ون م �ع��ه ،ح �ي��ث ان �ه��ا ه��ذه
ه��ي التجربة األول��ى وم��ن خاللها سيكون
ح� �ك� �م� �ن ��ا ..وف � ��ي ج �م �ي��ع األح � � � ��وال ن�ت�م�ن��ى
التوفيق للخالد في مهمته الشاقة.

ق��ال االم�ين العام للتحالف الوطني بشار
الصايغ :نتمنى أن تتضمن املرحلة املقبلة
ج��دي��ة أك�ث��ر ف��ي إدارة امل�ل�ف��ات اإلصالحية
س � � � � ��واء ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة أو االق � �ت � �ص � ��ادي � ��ة
ومعالجتها ،وه��ذا يتطلب وزراء جادين
وق��ادري��ن ع�ل��ى م��واج�ه��ة ال�ف�س��اد وأدوات� ��ه
س� � ��واء خ� � ��ارج م �ج �ل��س األم� � ��ة أو داخ� �ل ��ه،
والشعب ال�ي��وم ال ينتظر وع��ودا ب�ق��در ما
يريد أن يرى أفعاال على أرض الواقع.
وأضاف الصايغ انه من املبكر جدا تقييم
ال �ن �ه��ج ال �ج��دي��د ،ف��ال �ح �ك��وم��ة ال ��ى اآلن لم
تشكل ول��م تعلن األس �م��اء ال ��وزاري ��ة التي
س �ت �ك��ون م �س ��ؤول ��ة ع ��ن م �ع��ال �ج��ة ال�ك�ث�ي��ر
م��ن االخ� �ت�ل�االت ف��ي األج �ه��زة ال�ح�ك��وم�ي��ة،
وال� �ت� �ح ��دي األك� �ب ��ر س �ي �ك��ون ت �ن �ف �ي��ذ رؤي ��ة
وت��وج�ه��ات رئ�ي��س ال ��وزراء الشيخ صباح
الخالد في إعادة تنظيم الهيكل الحكومي
للجهات والوزارات.

إشارة إيجابية
من جهته ،قال عضو املكتب السياسي في
ال �ح��رك��ة ال��دس �ت��وري��ة االس�لام �ي��ة امل�ح��ام��ي
معاذ الدويلة إن املواطن الكويتي يعيش
واق �ع��ا م�ح�ب�ط��ا ،ف��ال�ف�س��اد ي�ع�ي��ش ع�ص��ره

ال��ذه�ب��ي وال��دول��ة ب�م��ؤس�س��ات�ه��ا املختلفة
تقف عاجزة أمامه.
واوضح الدويلة أن الفساد لألسف اصبح
معتادا مشاهدته بل ومعايشته يوميًا في
البالد.
وذك � ��ر ان ال� ��وع� ��ود ال� �ت ��ي اط �ل �ق �ه��ا س�م��و
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
ال�خ��ال��د ج�ي��دة وت�ع�ط��ي إش ��ارة إيجابية
ع�ل��ى م�ع��رف��ة س�م��وه ب�م��واط��ن ال�خ�ل��ل في
الدولة وننتظر منه مبادرات عملية في
املستقبل القريب.
وب �ي��ن أن ال� ��وق� ��ت م �ب �ك��ر ل �ل �ح �ك��م ف� ��ي ه��ذا
ال � �ج� ��ان� ��ب ،ول � �ك ��ن ب�ل��ا ش� ��ك أن ال �ت �ش �ك �ي��ل
الحكومي القادم سيعطي للشعب إش��ارة
عما اذا ك��ان لدينا نهج ج��دي��د يتخذ من
اإلص � �ل ��اح وم �ك ��اف �ح ��ة ال� �ف� �س ��اد وت �ح �ق �ي��ق
اإلنجاز طريقًا له.
واشار الدويلة الى ان املرحلة املقبلة مثقلة
بالقضايا العالقة التي تنتظر من يبادر
ال��ى حلها وإنهائها وعلى رأس�ه��ا قضية
العفو الشامل وإصالح النظام االنتخابي
ومكافحة الفساد ،وهي أولويات يجب أن
تكون في حسبان الحكومة الجديدة واذا
استطاعت إنجازها فنستطيع ان نقول ان
لدينا حكومة قادرة فعال على تحمل اعباء
املرحلة.

مكافحة الفساد
ب� � � � � � � ��دوره ،أك � � � ��د األم� � �ي � ��ن ال� � � �ع � � ��ام ل �ل �م �ن �ب��ر
ال��دي �م��وق��راط��ي ال �ك��وي �ت��ي ع �ل��ي ال�ع��وض��ي
أه �م �ي��ة إع � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة ال �ج �ه��از ال�ح�ك��وم��ي
ال �ع��ام ليتسق م��ع اح�ت�ي��اج��ات وتطلعات
املجتمع بعيدا ع��ن عمليات الخصخصة
وت�س�ي�ي��ل ال�ق�ط��اع ال �ع��ام ملصلحة ال�ق�ط��اع
ال �خ��اص ،وه ��ذا يعني أن ت�ك��ون الحكومة
الجديدة معبرة عن رأي الشارع الكويتي
وبالذات في القضاء على الترهل اإلداري
ومحاربة الفساد واملفسدين.
وأشار العوضي إلى أن التشكيل الحكومي
امل �ن �ت �ظ��ر ي �ج��ب أن ي��أخ��ذ ب �ع�ي�ن االع �ت �ب��ار
تعيني وزراء يعبر ع��ن مفهوم «الحكومة
الشعبية» ضمن برنامج وطني قائم على
م �ح��ارب��ة ال �ف �س��اد وإص �ل��اح امل �س ��ار ال �ع��ام
للدولة لتحظى بدعم شعبي أكبر.
وختم بأن املرحلة املقبلة تحمل تركة ثقيلة
ج ��راء اس �ت �م��رار األزم� ��ات ال�س�ي��اس�ي��ة التي
أث��رت على ال��وض��ع ال�ع��ام ف��ي ال��دول��ة ،وما
نأمله أن ت�ك��ون الحكومة املنتظرة ق��ادرة
على تحمل األع�ب��اء امللقاة عليها ،ون��درك
ن�ح��ن ف��ي امل�ن�ب��ر ال��دي �م��وق��راط��ي ال�ك��وي�ت��ي
صعوبة الظرف السياسي الحالي الذي لن
يتغير ما لم تقم الحكومة بتغيير النهج
السابق تغييرا جذريا شامال.

 08الكويت
◄ إشراك القطاع الخاص ودمجه
في معظم المشاريع الحيوية
◄ الخالد يتمتع بطموح ومثابرة
يسيران على نهج التطوير
◄ التغيير في قطاعي التعليم
والتجارة ولجم الهدر المالي
ِّ
المترهلةُ ..معضلة التنمية
◄ اإلدارة
◄ مشاركة «الخاص» كفيلة بحل
معظم المشكالت
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الخالد ..العهد الجديد

فريق العمل :سالم عبدالغفور ،تامر حماد ،هبة حماد

الملف االقتصادي أولوية قصوى للتطوير
دعت أوساط اقتصادية ،سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد،
إلى ضرورة االهتمام بالملف االقتصادي للدولة كأولوية قصوى
للمرحلة المقبلة ،مع تسريع وتيرة اإلصالحات المطروحة والتعاون بين
السلطتين ،على أن يتم إشراك القطاع الخاص ودمجه في معظم
المشاريع ،ما من شأنه الحد من التكاليف الخفية وااللتزامات الطارئة
على الحكومة وتعزيز االستدامة ،إلى جانب خلق المزيد من فرص
العمل الستيعاب مخرجات التعليم القادمة.
وشددت األوساط االقتصادية في تصريحات لـ سبقلا على ضرورة إعادة
هيكلة الجهاز الحكومي لمعالجة الترهل وبطء اإلنجاز وتأخر المشاريع،
وقال بعضهم« :ما لم نتدارك الوضع ..فلن يسعفنا الوقت» ،مؤكدين
على أهمية التطرق إلى التغيير في قطاعي التعليم والتجارة مع
ضرورة لجم الهدر المالي.

ومن جملة المطالب والنصائح لسمو الشيخ صباح الخالد :أن تتم إعادة
الهيبة إلى القانون والنظر إلى أمالك الدولة ومحاربة تجار اإلقامات
وتنفيذ مشروعات البنية التحتية ،كما أن تأخر تنفيذ برنامج الخصخصة
سيضعف مستوى الخدمات ،إذ إن مشاركة القطاع الخاص كفيلة بحل
أغلب المشكالت التي تعانيها الكويت.
ً
ً
ويتساءل البعض :كيف يكون التغيير جزئيا في التشكيل وكليا في
التوجهات؟! فالكويت غنية بالموارد ولكن تنقصها اإلرادة واإلدارة
الجيدة ،متطلعين إلى أن يعكس التشكيل الجديد للحكومة رؤى
المواطنين وصاحب السمو أمير البالد ،السيما رؤية الكويت ،2035
التي تعتبر ثورة تنموية ،كما أنها االستثمار الحقيقي مستقبالً ،وأن
تنفيذها سيعمل على تعزيز ثقة الناس بالحكومة وس ُيطهر الجو
السياسي الخانق الذي تعيشه البالد ..وفي ما يلي التفاصيل:

الناهض :الخطط متوافرة ..يبقى التنفيذ

الماجد :الحكومة اإللكترونية ..ضرورة تفرضها التطورات

السعدون :التشكيل ..المحك الحقيقي

ط��ال��ب الرئيس التنفيذي ف��ي «ب�ي��ت التمويل الكويتي»
مازن الناهض الحكومة الجديدة املزمع تشكيلها ،بوضع
خطط تنفيذية على املديني املتوسط والطويل ،بمشاركة
وتعاون القطاع الخاص ،للعمل على إعادة هيكلة أجهزة
الدولة ،وترشيد اإلنفاق والحكومة اإللكترونيةِّ ،
مشددًا
على ض��رورة إع��ادة هيكلة الجهاز الحكومي ملعالجة
ّ
ال �ت� ّ
�ره��ل ،وب ��طء اإلن �ج��از وت��أخ��ر امل �ش��اري��ع .وق ��ال« :ال
ب��د م��ن إت��اح��ة امل��زي��د م��ن ال�ف��رص أم��ام ال�ق�ط��اع الخاص
لتشجيع االس �ت��دام��ة ،م��ا م��ن ش��أن��ه امل�ش��ارك��ة الفاعلة
للشركات الخاصة لزيادة ديناميكية السوق ،وتخفيف
ُ
العبء املالي امللقى على كاهل الحكومة» ،مشيدًا بدور
«الخاص» في قيادة مسيرة التنمية في البالد .وأضاف
الناهض إنه جرى الحديث واملطالبة بما ذكره آنفًا مرارًا
مازن الناهض
وت �ك��رارًا ،رغ��م ت��واف��ر ال�خ�ط��ط ،ول�ك��ن ليست ه�ن��اك نية
للتنفيذ؛ لذا يجب أن ّ
تنسق الحكومة مع مجلس األمة لإلسراع في التنفيذ.
وأش��ار الناهض إلى أن ّ
التقدم في تنفيذ خطة الكويت بطيء ،وه��ذا يخالف رؤي��ة الكويت 2035
الطموحة ،لكونها تهدف إلى تحويل البالد إلى مركز إقليمي ومالي وتجاري ،وهذا مهم للغاية؛ ألنه
سبيل لتنويع اقتصادها واملساعدة في تطوير القطاع الخاص .واعتقد الناهض أن اإلصالحات
االقتصادية التي يجب أن تقوم بها الحكومة أمامها طريق طويل لتنفيذهاّ ،
مجددًا تأكيده على
أهمية تعزيز دور القطاع الخاص ،من أجل خلق فرص عمل للشباب الكويتيً ،بما أن استيعاب
ً
ال�ق��وى العاملة الوطنية ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ع��ام غير م�س�ت��دام .وأك��د أن ه�ن��اك م�ق��اوم��ة م�ت��زاي��دة تجاه
ُ
اإلص�لاح��ات االقتصادية ،وق��ال« :نحن نشبه الجسم املريض ال��ذي ال يرغب في تناول ال��دواء»،
ّ
ّ
مشددًا في الوقت نفسه على الحاجة امللحة لتعزيز النظام التعليمي في الكويت وتطويره.

قال رئيس اتحاد مصارف الكويت نائب رئيس مجلس
اإلدارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان ع��ادل امل��اج��د ،إن
الحكومة اإللكترونية لم تعد خيارًا ألي دولة ،بل ضرورة
ت�ف��رض�ه��ا ال �ت �ط��ورات ال�ه��ائ�ل��ة وال�س��ري�ع��ة ف��ي ع��ال��م ال�ي��وم،
خ��اص��ة م��ع النمو الكبير ملستخدمي االن�ت��رن��ت وأج�ه��زة
ال�ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة وال�ت��ي جعلت ال�ع��ال��م ف��ي جيب االن�س��ان
كما يقولون .وأشار إلى أن تطور القطاع الخاص الكويتي
وقفزاته ،ال سيما البنوك ،يفرضان على الجهات الحكومية
مواكبة هذا التطور ،حتى يمكن أن يستفيد املواطن واملقيم
من التطورالرقمي الذي يسهل حياته .وذكر أن الحديث عن
إعادة هيكلة أجهزة الدولة أمر مطروح منذ فترة ،وتكمن
أهميته في ض��رورة مواكبة التطورات خاصة ما يتعلق
منها باألمور التكنولوجية ،والتي فرضت علينا السرعة عادل الماجد
في االنجاز ،ومن ثم مواكبة تطورات العصر ،فمن الصعب
اآلن إقناع أي شخص خاصة جيل الشباب باالنتظار إلنهاء أي إجراء أو معاملة ألنه تعود على السرعة
في مختلف نواحي حياته .وأضاف :اعتقد أن الحكومة الجديدة ستضع مثل هذه االمور في حساباتها،
خاصة وأننا نتحدث عن  %60من الشعب الكويتي ،أي الثلثني في سن الشباب ،وهو ما يعني التزامات
مستقبلية مختلفة ،وضرورة التحرك والتعامل معهم بشكل مختلف .ولفت الى أن التوجهات الحكومية
تشير إلى أن لديها طموحا في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى خالل الفترة املقبلة ،ال سيما مع وجود
احتياطيات مالية قوية وسعر النفط ال يزال ضمن حدود سعرية مقبولة .وبني أن تنفيذ املشروعات
التنموية ،مثل مشاريع املطار ،ومحطات الكهرباء ،واإلسكان واملشروعات النفطية يمثل حجر أساس
وعمودًا فقريًا لتنشيط وتعزيز الدورة االقتصادية ،فمشاريع اإلسكان تعتبر دورة اقتصادية متكاملة،
حيث يتم تحريك قطاعات عديدة تعزز وبشكل كبير أداء القطاع االقتصادي.

ق� � � ��ال رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س إدارة ش � ��رك � ��ة ال � �ش� ��ال
لالستشارات جاسم السعدون ،إن التوجهات التي
أعلن عنها رئيس مجلس ال��وزراء ليست بجديدة،
وي �ب �ق��ى امل �ح��ك ال�ح�ق�ي�ق��ي ف ��ي ال�ت�ن�ف�ي��ذ ب �م��ا يلبي
طموحات الشعب.
وأكد أن رئيس الحكومة السابق أعرب منذ سنوات
عن استيائه من الفساد ،ولم يتغير شيء ،مشيرًا
ً
إلى أن الناس يجب أن يطمئنوا أوال إلى أن الحكومة
ج ��ادة ف��ي م�ح��ارب��ة ال �ف �س��اد ،ح�ت��ى ي�ق�ت�ف��وا أث��ره��ا
ويبلغوا عن شبهات الفساد.
وأش��ار إل��ى أن ذل��ك يأتي م��ن خ�لال إح��ال��ة امللفات
امل�ع��روف��ة الثابتة بتقارير رقابية ول�ج��ان تحقيق،
وال �ت ��ي ت�ح�م��ل ش �ب �ه��ات واض �ح ��ة ف ��ي ح ��ق وزراء جاسم السعدون
ون ��واب ،م��ؤك�دًا أن املحك الحقيقي للتوجهات هو
التشكيل الحكومي املقبل وليس التصريحات ،وما إذا كان سيتم وفقًا لقاعدة الجينات
أم الكفاءات .ولفت إلى أن الحديث عن  4حقائب وزارية شاغرة يحتاج اليها وزراء ،قد ينم
ً
عن حدوث تغيير جزئي في التشكيل الحكومي وليس كليًا ،متسائال :كيف يكون التغيير
جزئيا في التشكيل وكليا في التوجهات؟!
وبني أن التحجج برفض بعض الشخصيات والكفاءات االنخراط في وزارة عمرها سنة ،قد
يكون سببه أنهم يرغبون في االنضمام إلى كتيبة مقاتلة قادرة على إحداث التغيير وليس
حرق أنفسهم في تشكيل يرونه غير مجد.
واختتم السعدون تصريحاته بالقول إن الكويت غنية ب��امل��وارد ،ولكن تنقصها اإلرادة
واإلدارة الجيدة ،ونتمنى أن نرى الحكومة املقبلة بتشكيل جديد يعكس ذلك.

البدر :إشراك المواطنين
في تملك االقتصاد
ق � � � � ��ال ال� �خ� �ب� �ي ��ر
االق� � � �ت� � � �ص � � ��ادي
وال � � � � � �ع � � � � � �ض� � � � � ��و
املنتدب األسبق
ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
لال ستثما ر علي
رشيد البدر ،إن
ال �ت �ح��دي��ات ال�ت��ي
ت ��واج ��ه ال � � ��وزارة
الجديدة عديدة،
س� � � � � � �ّ�واء ك� ��ان� ��ت
ت �ت �ع��ل��ق ب�م�ج��ال
ت �ن��وي��ع م �ص��ادر
علي البدر
االق � � � � �ت � � � � �ص� � � � ��اد
أو ت�خ�ف�ي��ف االع �ت �م��اد امل �ف��رط ع�ل��ى ال �ن �ف��ط ،أو تحقيق
االستفادة الحقيقية من الثروة البشرية ،أو رفع مستوى
التعليم ب��اع�ت�ب��اره األداة ال��وح �ي��دة ل�ب�ن��اء أج �ي��ال ق��ادرة
م�ن�ت�ج��ة ،أو رف��ع م�س�ت��وى ال �خ��دم��ات ال�ص�ح�ي��ة ،وأخ�ي�رًا
تضييق املجال أمام فرص الفساد واإلفساد.
وأض � ��اف ال �ب ��در أن ك ��ل ه ��ذه األه� � ��داف االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
املهمة ستتحقق م��ن خ�لال التطبيق ال �ف��وري ملشروع
التخصيص العام لرؤية الكويت  ،٢٠٣٥وه��و املشروع
التنموي الحقيقي ال��ذي يسعى إل��ى إش ��راك املواطنني
جميعًا في تملك وإدارة مؤسسات االقتصاد الوطني
ً
ب ��دال م��ن بقائهم متفرجني ع�ل�ي��ه ،وه��و امل �ش��روع ال��ذي
أعدته اللجنة االقتصادية في املجلس األعلى للتخطيط
واعتمده املجلس قبل أشهر ،لكنه يرقد لألسف  -حاليًا
 في أدراج مجلس الوزراء!وأوضح البدر أن ذلك املشروع سيحقق خفض تكاليف
ال��دول��ة وتضييق ف��رص الفساد واإلف�س��اد في أعمالها،
ّ
ويخفض من التزاماتها اإلداري��ة الهائلة حاليًا ،بحيث
صار جهاز الدولة يعجز عن تنفيذها ،ويؤدي الى خلق
ش��رك��ات تنموية ق��وي��ة ق��اب�ل��ة للتمدد إقليميًا وع��امل�ي��ًا،
وي �ش��ارك ف��ي ملكيتها ع�م��وم امل��واط �ن�ين ،م ��رورًا برفع
مستوى أداء التعليم وال�ص�ح��ة وت��وف�ي��ر االس�ت�ث�م��ارات
الجاذبة املنتجة للمواطنني.

الغانم :إصالحات سريعة
ق� � � � ��ال ال� ��رئ � �ي� ��س
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ف��ي
ب � � � � �ن� � � � ��ك ورب � � � � � � ��ة
ش ��اه �ي�ن ال �غ��ان��م
إن اإلص�ل�اح��ات
ف� � � ��ي ال� � �ك � ��وي � ��ت،
ع � �ل ��ى ك� �ث ��رت� �ه ��ا،
بحاجة إلى قيام
الحكومة املرتقبة
ب � � ��امل� � � �ع � � ��ال� � � �ج � � ��ة
وال � � � �ت � � � �ن � � � �ف � � � �ي� � � ��ذ
ب� �ش� �ك ��ل س ��ري ��ع
وع � � � �ل� � � ��ى أرض شاهين الغانم
ال��واق��ع،م��ن خالل
مشاركة القطاع الخاص مع تقليص دور القطاع العام في
ً
مؤكدا ضرورة تعاون السلطتني إلنجاح عملية
االقتصاد،
اإلصالح املنشودة.
وأضاف الغانم أن هذه اإلج��راءات تتطلب تقليص املرافق
الحكومية بما في ذلك الدعم املالي الحكومي ،إضافة إلى
ً
تخفيض عدد الوظائف في الدوائر الحكومية ،الفتا إلى
أن ال�ق�ط��اع ال�خ��اص ال�ن��اب��ض بالنشاط ه��و ال�ح��ل الوحيد
امل�س�ت��دام لخلق وظ��ائ��ف ك��اف�ي��ة ل�ع��دد كبير م��ن الشباب
الكويتي مقبلني على س��وق العمل ،مشيرًا إل��ى أن بيئة
امل ��وازن ��ة ال �ع��ام��ة امل �ق �ي��دة ت��زي��د ال �ح��اج��ة إل ��ى اإلص�لاح��ات
الهيكلية لخلق حوافز لريادة األعمال وتشجيع اإلنتاجية
والتنافسية وتشجيع املبادرة الخاصة.
ً
وأش� ً�ار الغانم إل��ى أن تحسني بيئة األع�م��ال يعد شرطا
مسبقا لنشر ديناميكية القطاع الخاص وتشجيعه للعب
دور أك�ب��ر ف��ي االق�ت�ص��اد م��ا م��ن ش��أن��ه تحسني الكفاءة
والتنافسية والتنويع.

الحميضي :تجاهل المطالبات الشعبوية ولو ُ
ل البرلمان!
ح َّ
أع ��رب وزي ��ر امل��ال�ي��ة األس �ب��ق ب��در الحميضي ع��ن س�ع��ادت��ه
الغامرة بتكليف الشيخ صباح الخالد الصباح بهذا ال��دور
وتوليه زم��ام األم��ور ملعالجة العديد م��ن القضايا الشائكة
وال�ح�س��اس��ة ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن��ه س�ب��ق أن جمعتهما ع�لاق��ات
وطيدة عندما كان يشغل وزيرًا للمالية ،مؤكدًا على ما يتمتع
به رئيس الحكومة الجديد من خبرة عريقة وتفكير جيد
و«يد نظيفة» ،وهو أهل ليكون رجل املهام الصعبة.
وبينّ الحميضي أن قضية الفساد تظل القضية األهم واألبرز
لتسليط ال�ض��وء عليها ،فهي متشعبة األب �ع��اد ،وتفاقمت
بشكل مؤثر وكبير خالل السنوات املاضية ،مناشدًا رئيس
الحكومة ال�ج��دي��د ب �ض��رورة م��راع��اة ان�ت�ق��اء عناصر ّ
فعالة
وجيدة تخلو ملفاتها من أي شوائب ،كما ال بد أن يتمتعوا بدر الحميضي
بالخبرة وال�ك�ف��اءة ،وأن يكونوا على ق��در ك��اف من املعرفة،
حتى يتمكنوا من تأدية مهامهم على أكمل وجه.
وأوض ��ح الحميضي أن م��ا آل��ت إل�ي��ه األوض ��اع االق�ت�ص��ادي��ة ف��ي اآلون ��ة األخ�ي��رة
وتقليص االحتياطي ال�ع��ام م��ن  21مليار دي�ن��ار إل��ى  7م�ل�ي��ارات ،وم��ا رصدته
ّ
البيانات األخيرة في ما يتعلق بحجم احتياطي األجيال القادمة الذي بلغ نحو
 152مليار دينار ،ناهيك عن أسعار النفط التي لم تشهد تحسنًا منذ سنوات،
فإنه من املتوقع استمرارية بقائها على ه��ذه الحال خ�لال الفترة املقبلة ،األمر

الذي يشدد على ضرورة البدء في تسريع اعتماد معالجات
اقتصادية ّ
فعالة.
وأكد أن ما يقوم به أعضاء البرملان من مطالبات «شعبوية»
م��ا ه��ي إال ألج��ل امل�ص��ال��ح االن�ت�خ��اب�ي��ة ،متغافلني األوض��اع
االقتصادية وما تمر به الدولة من أعباء مالية.
وأض ��اف «الح�ظ�ن��ا ت�ق��دي��م م�ق�ت��رح م��ن ق�ب��ل  5ن ��واب بشأن
تعويض املتضررين من عمليات النصب العقاري» ،مؤكدًا
أن هذا األمر بحد ذاته يدل على محدودية وسطحية بعض
ً
األع�ض��اء ف��ي ال�ب��رمل��ان .ف�ب��دال م��ن وض��ع ب��رام��ج توعوية عن
كيفية االستثمار في العقار ،فإنهم بهذا التوجه يحفزون
ال�ن��اس على استباحة ال��وق��وع ف��ي األخ�ط��اء ،معتمدين على
ت �ع��وي �ض��ات س�ي�ت�ل�ق��ون�ه��ا م ��ن ال �ح �ك��وم��ة ب �ن �ه��اي��ة امل �ط��اف.
وبالتالي ،فإن النواب بهذه الطريقة يسيرون وفق املثل القائل
«إذا لم تستح فافعل ما شئت».
ودعا الحميضي سمو الشيخ صباح الخالد إلى ضرورة التصدي والوقوف أمام
هكذا مطالب ال تخدم املصلحة العامة ،الفتًا إلى أن أحدث التقارير تشير إلى أن
الكويت تعد األفضل من حيث املستوى املعيشي واألمان ،ومن ثم ال بد من ردع
هذه املطالب بحزم حتى ولو تسبب ذلك في حل البرملان ،مشيرًا في الوقت ذاته
إلى أن الكل متفائل و«مستبشر خيرًا» بأداء رئيس الوزراء خالل املرحلة املقبلة.

الجوعان :الفساد والتعليم والتجارة ولجم الهدر المالي
أكد عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان ،أن
األمل كبير في ما سيقدمه سمو رئيس الحكومة الجديد
الشيخ صباح الخالد ،خالل املرحلة املقبلة ،ال سيما أننا
شهدنا إنجازاته في مراحل وتجارب سابقة أثبتت بصمة
نجاحاته ون�ظ��رت��ه العميقة بمعالجة ال�ق�ض��اي��ا .وأض��اف:
«ال �ي ��وم م��ا ي�ه�م�ن��ا ه��و ت�س�ل�ي��ط ال �ض��وء ع �ل��ى االق �ت �ص��اد،
ف��ال �ك��وي��ت ب��ات��ت ت �م��ر ب �م��رح �ل��ة ح �س��اس��ة ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د
االقتصادي وبالتالي البد من مراعاة الحكومة رسم خطة
واضحة املعالم تشمل قوانني تدعم سد احتياجات الدولة
من احتياجاتها االقتصادية لتحقيق رؤية صاحب السمو
بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري».
وشدد الجوعان على أهمية تفعيل دور الكويت مع الدول
امل �ج��اورة فيما يتعلق ب��ال�ش��ؤون االق�ت�ص��ادي��ة والتجارية
والصادرات والواردات مع ضرورة مراعاة تحقيق املوازنة

فهد الجوعان

واملعاملة باملثل في هذا الشأن.
وبني الجوعان أن الشيخ صباح الخالد الصباح لطاملا كانت
نظرته سباقة عند األخذ باألمور ،ونتطلع لتشكيل قاعدة
وزاري��ة حديثة تتحلى بدماء جديدة يطغى عليها عنصر
الشباب الواعد وذلك ملواكبة التطور ،حيث آن اآلوان للفئة
العمرية ب��أن تأخذ حقها وال ب��د م��ن ال��دف��اع ع��ن حقوقها
وتعزيز مكانتها كما أنه من الضروري الدفاع عن الشأن
االق�ت�ص��ادي وامل��ال��ي بعيدا عما يتطرق إل�ي��ه البعض من
النواب والتي ال تصب رؤيتهم باملصلحة العامة.
وأض��اف ال�ج��وع��ان أن امل�ل��ف التعليمي بحاجة إل��ى إع��ادة
ال �ن �ظ��ر ف �ي��ه وك��ذل��ك م �ل��ف ال �ف �س��اد ال� ��ذي أره� ��ق امل �ي��زان �ي��ة،
كلها قضايا تحتاج نظرة عميقة ومتفحصة ملعالجتها
إل��ى جانب لجم الهدر املالي الكبير الحاصل وال��ذي باتت
تداعياته تؤرق راحة الشعب.

الشطي :ما لم نتدارك الوضع

ُّ
التطلعات
الهارون :االلتزام بتنفيذ

وض � ��ع رئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارة
ات � � �ح� � ��اد امل� � � �ص � � ��ارف األس � �ب� ��ق
ع�ب��دامل�ج�ي��د ال�ش�ط��ي ال�ت�ح� ّ�دي��ات
ال � �ت� ��ي ت � ��واج � ��ه ح� �ك ��وم ��ة س �م��و
الشيخ صباح الخالد في نقاط؛
أبرزها:
• ال �ح �ك��وم��ة م ��ا زال � ��ت امل �ح� ِّ�رك
ال ��رئ� �ي ��س ل�ل�اق� �ت� �ص ��اد؛ إذ إن
اإلي � � � ��رادات ال �ن �ف �ط �ي��ة ه ��ي ال �ت��ي
ّ
ت �ت �ح��ك��م ف� ��ي دوران ال �ع �ج �ل��ة
االقتصادية.
• «إذا ل��م ن�ت��دارك ال��وض��ع ..فلن
ي �س �ع �ف �ن��ا ال � ��وق � ��ت» ،وط ��واب �ي ��ر
االنتظار للحصول على وظيفة عبدالمجيد الشطي
وس � �ك ��ن وخ � ��دم � ��ات ح �ك��وم �ي��ة
أخ��رى ،ب��دأت تطول ،ومستوى التعليم في ت� ٍّ
�دن ،وأصبح قطاع التعليم
ال�خ��اص بقرة حلوبًا ،بسبب ت� ّ
�ردي األداء الحكومي ،والقطاع الخاص
يعتمد إلى ٍّ
حد بعيد على الحكومة ،سواء بشكل مباشر أوغير مباشر،
وف��ات��ورة ال��دع��م ال�ح�ك��وم��ي ف��ي ازدي � ��اد ،وم��ا زال ال�ت�ب��ذي��ر ف��ي ال�ص��رف
ّ
ّ
مستشر ،ومن املتوقع لسعر
مستمرًا ،وفوق هذا فإن الفساد
الحكومي
ٍ
النفط أن يظل يراوح في محله خالل السنوات الخمس املقبلة .لهذا ،فإن
النتيجة الحتمية ستكون سوء األحوال االقتصادية واالجتماعية.
• على رئيس ال��وزراء االستعانة بأشخاص أكفاء للمساندة في اتخاذ
ال �ق��رار ،وال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ن�ف�ي��ذه ،وه �ن��اك كثير م��ن ال �ق��رارات االق�ت�ص��ادي��ة
الصعبة الواجب اتخاذها ،مثل ضريبة القيمة املضافة ،والوقوف ّ
سدًا
منيعًا في وجه مطالبات أعضاء مجلس األمة الشعبوية ،خصوصًا مع
اقتراب االنتخابات املقبلة.

ق � � ��ال وزي� � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ل� �ش ��ؤون
ال �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة س��اب �ق��ًا،
رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة االق �ت �ص ��ادي ��ة
ف � ��ي م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة األس � �ب� ��ق
ع �ب��دال��وه��اب ال� �ه ��ارون« :ت��اب�ع��ت
ت � �ص� ��ري � �ح� ��ات س � �م� ��و رئ� �ي ��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وم ��ا ورد في
م ��ؤت �م ��ره ،ووج� � ��دت أن ال��رج��ل
ي�ت�ل� ّ�م��س م��ا ي�ش�ع��ر ب��ه امل��واط��ن
الكويتي في ما يتعلق ب��اإلدارة
ِّ
املترهلة وال��رث��ة ،وه��ي املعضلة
للتنمية».
وأضاف الهارون« :قلنا أكثر من
م��رة أثناء حمالتنا االنتخابية ،عبدالوهاب الهارون
أو م� ��ن خ �ل��ال م��داخ �ل �ت �ن��ا ف��ي
مجلس األمة إن اإلدارة في الكويت معطلة لكل إجراءات التنمية ،وبالتالي
أول بداية إلى جانب محاربة الفساد ومالحقة الفاسدين ووضع القوانني
محل التنفيذ».
وأوض��ح ال�ه��ارون أن��ه يجب العمل على إع��ادة هيكلة حقيقية للوضع
ّ
ال �ح �ك��وم��ي امل �ت �ض��خ��م؛ ألن ه �ن��اك ش �ح��وم��ًا ك �ث �ي��رة ت �ح �ت��اج رش��اق��ة
ّ
وتخسيسًا ،وال�ح�ك��وم��ة ال��رش�ي�ق��ة ف��ي أدائ �ه��ا تستطيع ال�ت�غ��ل��ب على
البيروقراطية وال�س��رع��ة ف��ي التنفيذ ف��ي ك��ل امل �ج��االت وف��ي مختلف
اإلدارات الحكومية ،س��واء في التعليم أو الصحة ،وأيضا في قضايا
ال�ح�ي��اة االج�ت�م��اع�ي��ة ب�ص��ورة ع��ام��ة .وت�م�ن��ى ال �ه��ارون أن ت��وض��ع ه��ذه
ّ
التطلعات التي يطرحها سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة
الجديدة في برنامجه ،ويعتبر إلزامًا عليه بما يطرحه من أفكار أن
توضع محل التنفيذ.

السلمي :تنفيذ «الخصخصة»
ق� � � � � � ��ال رئ� � �ي � ��س
ات �ح��اد ش��رك��ات
االس � � �ت � � �ث � � �م� � ��ار
صالح السلمي،
إن ال � � �ق � � �ط� � ��اع
ال� �خ ��اص ك�ف�ي��ل
ب� � � �ح � � ��ل أغ� � �ل � ��ب
امل�ش�ك�لات التي
ت � �ع� ��ان� ��ي م �ن �ه��ا
ال � � � � �ب � �ل � ��اد ،ب� �م ��ا
ف �ي �ه ��ا ال �ف �س ��اد
امل��ال��ي واإلداري
ال � ��ذي غ��ال �ب��ًا ما
صالح السلمي
يرتبط بالجهات
الحكومية.
وأوضح السلمي أن معظم مشاكل البلد تأتي من سيطرة
القطاع العام على االقتصاد الوطني ،مؤكدًا أن القطاع
الخاص هو الوحيد القادرعلى تنويع مصادر الدخل،
وتحقيق قيمة مضافة لالقتصاد ،وخلق ف��رص عمل
ً
حقيقية للشباب ،مستدال بنجاح ع��دد م��ن الشركات
الحكومية التي تمت خصخصتها وتحولت إلى العاملية
وتحمل اس��م الكويت .ون��وه إل��ى أن تأخر الحكومة في
ب��رن��ام��ج ال�خ�ص�خ�ص��ة ،س��اه��م ف��ي ال �ت��ره��ل ال�ح�ك��وم��ي
وضعف مستوى الخدمات في مختلف مجاالت الحياة،
وجعل املواطن يشكو ،مشددًا على أن دور الحكومة في
كل دول العالم املتقدم هي الرقابة على الشركات التي
توفر الخدمات وليس تقديمها.
وأك��د أن االت�ه��ام��ات املعلبة وامل �خ��اوف امل�ب��ال��غ فيها من
ال �ت �خ �ص �ي��ص غ �ي��ر ص �ح �ي �ح��ة وغ� �ي ��ر م �ه �ن �ي��ة وت �ض��ر
بالكويت ،منوهًا إل��ى أن الشفافية والحوكمة كفيلتان
بتنفيذ برنامج خصخصة ناجح يضمن حقوق الدولة،
وي�ن�ق��ل ال �خ��دم��ات ال�ت��ي ت�ق��دم ل�ل�م��واط�ن�ين إل��ى املستوى
الذي يطمحون إليه ،شريطة أن تمارس الحكومة دورها
الرقابي بشكل فاعل.

الحميدي:
ال تعديل إال بقرارات جريئة
ق � � � � � � � ��ال وزي � � � � � ��ر
األش� �غ ��ال وزي��ر
ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
اإلس� � � � � � � � �ك � � � � � � � ��ان
األس � � �ب� � ��ق ،ب ��در
ال� � � �ح� � � �م� � � �ي � � ��دي،
«إن� � � � �ن � � � ��ي ع� �ل ��ى
م � �ع � ��رف � ��ة ت ��ام ��ة
ب �س �م ��و رئ �ي��س
ال � � � � � � ��وزراء ،ف �ق��د
س�ب��ق وت��زام�ل�ن��ا
ع� �ن ��دم ��ا ك �ل �ف��ت
باستالم حقيبة بدر الحميدي
وزارة األش�غ��ال
واإلسكان».
وأضاف الحميدي أن الشيخ صباح الخالد يتمتع بطموح
ومثابرة ،ويسير على نهج تطوير العمل الحكومي ،سواء
على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي أوغيرهما من
األمور التي يحتاجها الوطن في هذه املرحلة.
وت��اب��ع ق��ائ�لا :إن م��ا ت�ط��رق ل��ه ف��ي تصريحاته األخ�ي��رة
م��ن ت��رش�ي��د اإلن �ف��اق وإع ��ادة هيكلة ال�ج�ه��از الحكومي
وغيرهما من األمور ،لهو أمر مهم وضروري ،لكن علينا
أن نكون واقعيني لتلمس املواجع التي عصفت بالبالد
وال تزال تعصف .لألسف الحكومه لم تعمل على تطوير
أساسيات العمل وكل شيء ترهل وال يمكن أن يجري
التعديل إال بقرارات جريئة فيها تضحيات.
ُ
وأضاف« :على سبيل املثال كيف تعاد الهيكلة الحكومية
وج�م�ي��ع وزارات ال��دول��ة متضخمة م��ن إع ��داد املوظفني
الذين يزيدون عن حاجة الوزارة بأكثر من عشر مرات؟
كيف لنا أن نقوم بالتغيير وأغلب من يتخرج أو يطلب
الوظيفة من املواطنني يكون مالذه التعيني بالحكومة؟!».
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الكويت 09

الخالد ..العهد الجديد

نواب لـ سبقلا:

العبرة بالنتائج ..واختبار التشكيل
محمد السندان وحمد الخلف
ت �ع �ل �ي �ق��ًا ع� �ل ��ى ال� �ق� �ض ��اي ��ا ،ال � �ت� ��ي أث� ��اره� ��ا
رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء س� �م ��و ال �ش �ي��خ
صباح الخالد خ�لال لقائه رؤس��اء تحرير
الصحف املحلية م��ؤخ�رًا ،أع��رب ن��واب عن
ّ
تقديرهم للوضوح ال��ذي ات�س��م ب��ه حديث
ال�خ��ال��د ،مؤكدين أن نجاح حكومته رهن
ُّ
ب�ت�ن�ف�ي��ذ ت�ح�ق�ي��ق ال �ت �ط��ل�ع��ات ال��رام �ي��ة ال��ى
ّ
مكافحة الفساد ،ومعالجة ترهل األجهزة
الحكومية ،وتعزيز الشراكة مع البرملان.
واعتبر النائب أحمد الفضل أن تصريحات
ّ
نصدق امكانية
الخالد «مريحة ،لكن حتى
تحويل تلك التصريحات الى واقع ،نحتاج
أن نرى أمورًا ثالثة».
وأوض � � ��ح ال �ف �ض��ل ل � �ـ سبقلا أن أول ت�ل��ك
األم � ��ور ان ت �ك��ون ه �ن��اك خ �ط��ة م�ع�ل�ن��ة مع
اهداف قابلة للقياس ،وثانيًا توافر توليفة
من ال��وزراء املتضامنني املؤمنني بما ورد
في تصريحات الخالد ،ثالثًا أال يكون بني
الوزراء املختارين ّ
أي ضغينة.
وأك ��د ال�ن��ائ��ب خليل ال�ص��ال��ح أن ال�ت�ع��اون
ب �ي��ن ال� �س� �ل� �ط� �ت�ي�ن ي� �ج ��ب أن ي �ن �ط �ل ��ق م��ن
ّ
ت �ل �ب �ي��ة ت �ط��ل �ع��ات امل ��واط� �ن�ي�ن وال� �ت� �ج ��اوب
م��ع امل �ق �ت��رح��ات ال �ت��ي ت �ص� ّ�ب ف��ي مصلحة
تحسني األوضاع املعيشية للمواطنني.
وق� ��ال ال �ص��ال��ح ل �ـ سبقلا :ن �ح��ن ب��ان�ت�ظ��ار
التشكيل الحكومي الجديد ،وكلنا آمل في
تعزيز الشراكة بني املجلس والحكومة من
أج��ل دف��ع عجلة التنمية وإق ��رار القوانني
املعطلة ،مشيرا إلى أن إعادة هيكلة الجهاز
ال �ح �ك��وم��ي وف � ��ك ال �ت �ش��اب��ك ب�ي�ن ال �ج �ه��ات
ّ
ال�ح�ك��وم�ي��ة اس�ت�ح�ق��اق ت��أخ��ر ك �ث �ي��را ،وإذا
ِّ
تحرك املياه
استطاعت حكومة الخالد أن
الراكدة فيه فسيكون إنجازًا ُيحسب لها.
وأض ��اف« :ن�ح��ن ف��ي دور االن�ع�ق��اد األخير
ملجلس األم��ة ،وه�ن��اك إج�م��اع على ضعف
اإلن � � �ج� � ��ازات ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة خ �ل��ال األدوار
الثالثة املاضية ،ويجب أن نسرع في إقرار
التشريعات ،ال سيما التي تحظى بموافقة
األغلبية النيابية».

رقابة وتنفيذ

ب ��دوره ،ش� َّ�دد النائب محمد ال ��دالل على

«الميزانيات» عن
«الجهاز الحكومي»:
ُّ
ترهل وهدر..
وال معالجة جادة

الفضل:

الصالح:

الدالل:

عاشور:

 3أمور تحوِّ ل الرؤية
حقيقة :الخطة والتضامن..
ووزراء بال ضغائن

تعزيز الشراكة
ودفع التنمية
وتحسين المعيشة

تلمسنا الجدية ..والعبرة
َّ
بحسن اختيار الوزراء
والقياديين ودعم الرقابة

مواجهة الفساد الحقيقية
في البدء بمكافحته
في الحكومة أوالً

أن القضايا التي أثارها رئيس الحكومة
مهمة وأساسية ،ال سيما ملف مكافحة
الفساد ،الفتًا إلى أن الرؤية ستكون أكثر
ّ
سيتقدم به،
وضوحا في البرنامج ،الذي
وبالتالي يمكن الحكم عليه.
وأض � ��اف ال � ��دالل ل �ـ سبقلا :إن رف ��ع ل��واء
م �ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ي �ج��ب أن ُي �ت��رج��م إل��ى
أف� � �ع � ��ال ،ب � ��داي � ��ة م � ��ن ط �ب �ي �ع��ة ال �ت �ش �ك �ي��ل
الوزاري ،ومرورًا بآلية اختيار القياديني،
وصوال إلى دعم أدوار األجهزة الرقابية.
وأع� ��رب ع��ن ت�ل� ُّ�م�س��ه ج��دي��ة ف��ي ت�ح� ُّ�رك��ات
سمو رئيس مجلس ال��وزراء ،مشيرا إلى
أنه «إذا كان هناك إرادة وفريق حكومي
راغ� � ��ب ف ��ي ال �ت �غ �ي �ي��ر ف �س �ي �ق� ِّ�در ال�ج�م�ي��ع
الجهود املبذولة».
أما النائب صالح عاشور فطالب رئيس
ال � � � ��وزراء ب� �ط ��رح رؤي� �ت ��ه أم� � ��ام ال� �ب ��رمل ��ان،
ملمحا إلى أن الخطاب السياسي لرئيس
ّ
ال�ح�ك��وم��ة س�ي��وض��ح ال�خ�ط��وط الرئيسة
لسياسة حكومته.

وقال عاشور لــ سبقلا :إن ما طرحه الخالد
أم��ام رؤس��اء تحرير الصحف املحلية ال
ي�ع��دو أن ي�ك��ون ف��ي اط ��ار «التصريحات
االع�لام�ي��ة»؛ فالحكم الحقيقي يكون من
خالل تشكيل الحكومة وعناصر الفريق
الذي سيختاره للمرحلة املقبلة.
واكد عاشور أن مواجهة الفساد تبدأ من
االعلى؛ فهو املكان الصحيح للبداية اذا
كانت هناك رغبة جادة لذلك في محاربة
فساد الحكومة أوال.
وأش ��ار ال��ى ان رئ�ي��س الحكومة الجديد
م�ل�ت��زم بتنفيذ ب��رن��ام��ج ع�م��ل ال�ح�ك��وم��ة
السابقة ،الذي ّ
قدم للبرملان؛ لذلك سيكون
امام اختبار حقيقي في املرحلة املقبلة.

ّ
تحمل املسؤولية.
وق � ��ال ال� �ع ��ازم ��ي ل �ـ �ـ �ـ سبقلا« :م� ��ا ط��رح��ه
رئيس الحكومة الجديد يبقى طروحات
وأف � � �ك� � ��ارًا ،ل� �ك ��ن امل � �ح� � ّ�ك ه� ��و ع� �م ��ل وأداء
ح �ك��وم �ت��ه األول� � ��ى ،وع �ن��ده��ا ل �ك��ل ح ��ادث
حديث».
وأش � ��ار ال ��ى أن ق �ض��اي��ا ال �ف �س��اد واالداء
ال��روت �ي �ن��ي ألج �ه ��زة ال ��دول ��ة وال�ت��وظ�ي��ف
وغ �ي��ر ذل� ��ك م ��ن امل �ل �ف��ات امل �ه �م��ة تتطلب
حكومة قويةّ ،
تفعل املحاسبة ،وتحارب
أوجه الفساد بشراسة.
َّ
وح ��ذر ال�ع��ازم��ي م��ن ت��راخ��ي ال� ��وزراء في
م ��واج� �ه ��ة ال� �ف� �س ��اد ،خ ��اص ��ة ف� ��ي ظ� ��ل م��ا
ن�س�م�ع��ه م ��ن ت � �ج� ��اوزات وم �خ��ال �ف��ات في
بعض الجهات الحكومية من دون رادع،
م��وض �ح��ا أن ال �ح �ك��وم��ة م �ط��ال �ب��ة ب�ف�ت��ح
ملفات الفساد في املرحلة املقبلة.
م��ن جهتهَّ ،
رح��ب النائب ماجد املطيري
ب��ال��رؤي��ة ال �ت��ي ط��رح �ه��ا رئ �ي��س مجلس
ال��وزراء الشيخ صباح الخالد ،مؤكدا أن

األه ��م ه��و ت�ن�ف�ي��ذه��ا ع�ل��ى أرض ال��واق��ع؛
ّ
مجرد شعار.
حتى ال تكون
وقال املطيري لــ سبقلا :ال يختلف اثنان
ع�ل��ى أه�م�ي��ة م��ا ج��اء ض�م��ن رؤي ��ة رئيس
ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��د م��ن م �ح��ارب��ة ال�ف�س��اد
ّ
وم �ع��ال �ج��ة ت ��ره ��ل األج � �ه� ��زة ال �ح �ك��وم �ي��ة
ّ
وت� �ف ��ش ��ي ال �ب �ي ��روق ��راط �ي ��ة ف �ي �ه��ا ،داع �ي��ا
الوزراء إلى تفعيل هذه الرؤية ،من خالل
وزاراتهم والجهات التابعة لها.
وأض� � � � � � ��اف :ن � ��دع � ��م ت � � �ع� � ��اون ال� �س� �ل� �ط ��ات
(ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وال�ق�ض��ائ�ي��ة)،
ملا فيه من خدمة للبلد واملواطنني ،وحل
الكثير من القضايا واملشاكل.
وط��ال��ب امل�ط�ي��ري ب �ض��رورة ت��رج�م��ة رؤي��ة
الشيخ صباح الخالد ال��ى برنامج عمل،
ّ
تقدمه حكومته ملجلس االمة ،حتى يجري
ال �ت �ع��اون ب�ي�ن م �ج �ل��س االم � ��ة وال �ح �ك��وم��ة
ع�ل��ى اس ��اس ��ه ،م��ؤك��دا أن ال� � ��وزراء عليهم
م�س��ؤول�ي��ة ف��ي تنفيذ ه��ذه ال��رؤي��ة بشكل
جاد ،حتى ال تكون شعارًا ُيرفع فقط.

اختبار حقيقي
م� ��ن ن ��اح �ي� �ت ��ه ،أوض� � ��ح ال� �ن ��ائ ��ب ح� �م ��دان
ال � �ع� ��ازم� ��ي أن رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
الجديد أمام اختبار حقيقي في مواجهة
فساد الحكومة؛ إما أن ينجح ،وإما عليه

ك�ش�ف��ت س�ل�س�ل��ة اج �ت �م��اع��ات للجنة
امل � �ي ��زان � �ي ��ات وال � �ح � �س� ��اب ال �خ �ت��ام��ي
البرملانية عن غياب الجدية الحكومية
ّ
ف ��ي م ��واج� �ه ��ة اخ � �ت�ل��االت وت �ض��خ��م
الجهاز اإلداري للدولة ،مع استمرار
مطالبات اللجنة لحل ه��ذه املعضلة
ألكثر من  3سنوات.
ووف� ��ق م �ص��ادر ب��رمل��ان �ي��ة ،ف��إن��ه منذ
ت �ك �ل �ي��ف دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة إع � ��داد
دراس ��ة ع��ن ت�ش��اب��ك االخ�ت�ص��اص��ات
ب�ين ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ،ل��م ت�ت� ّ
�وح��د
رؤي � ��ة ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي م� ُّ�واج �ه��ة ه��ذه
اإلشكالية ،واستمر تعطل ع��دد من
ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ع ��ن م �ب��اش��رة
اخ�ت�ص��اص��ات�ه��ا ب��ال�ش�ك��ل امل �ط �ل��وب،
وفي مقدمتها هيئة الطرق.
وذك��رت املصادر أن لجنة امليزانيات
ب��ذل��ت ج�ه��ودا كبيرة ف��ي ه��ذا الشأن
مع الجانب الحكومي خالل السنوات
امل��اض �ي��ة ،م �ع �ت �ب��رة أن� ��ه ت �ح� ٍّ�د ك�ب�ي��ر،
ي��واج��ه حكومة سمو الشيخ صباح
ال �خ��ال��د ،ال س�ي�م��ا ب��إع�لان��ه اع �ت��زام��ه
ال � �ش ��روع ف ��ي ع �م �ل �ي��ة إع� � ��ادة هيكلة
الجهاز الحكومي.
َّ
وتطرقت إلى دعوات ديوان املحاسبة
بضرورة إعادة هيكلة الجهاز اإلداري
ف ��ي ال� ��دول� ��ة ف ��ي ظ ��ل وج � ��ود ت�ش��اب��ه
وت� ��داخ� ��ل ف� ��ي االخ� �ت� �ص ��اص ��ات ف��ي
الكثير من القطاعات؛ مثل االستثمار
ِّ
مشددة
واالتصاالت والقوى العاملة،
ُّ
ع�ل��ى أن ت�ض��خ��م ال �ج �ه��از التنفيذي
َّ
تسبب أيضًا في تنازع اختصاصات
بني جهات حكومية.
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سعاد فهد المعجل
في األسبوع املاضي ..حضرت احتفالية البهائيني في الكويت بمولد حضرة
بهاء اهلل وم��رور مئتي ع��ام على مولد حضرة ال�ب��اب!! وعلى الرغم من أني
لست بهائية فإنني استمتعت بحالة السكينة وال�س�لام التي بثتها كلمات
وأناشيد املحتفلني.
ّ
أنا ُسنية املذهب ،لكنني أح��رص على مشاركة إخواني الشيعة مواسمهم،
وفي إحيائهم ذكرى استشهاد الحسني في شهر محرم من كل عام.
لست مسيحية ..لكنني أزور الكنائس ،وأحتفل معهم بأعياد الكريسماس
تشرفت م��ؤخ�رًا ب��زي��ارة خاصة ّ
وعيد الفصح ..وق��د ّ
للقمص بيجول األنبا
بيشوي ف��ي الكنيسة القبطية بمنطقة ح��ول��ي ،وه��و ال��ذي طاملا ح��رص على
مشاركة اخوانه من املسلمني مناسباتهم الرمضانية وغيرها.
تستهويني كثيرًا زيارة املعابد؛ ففيها ّ
كم هائل من السكينة والسالم ،وهو
أمر باملناسبة ينطبق على كل أماكن العبادة؛ فاإلنسان ينزع ربما ال إراديًا
عن نفسه هالة األنا املهيمنة واملرتبطة بالعالم املادي حني يكون في حضرة
مسجد أو كنيسة أو م�ع�ب��د .ل�ق��د أص�ب��ح م��ن ال �ض��روري ال �ي��وم ن�ش��ر ثقافة
التسامح وقبول ثقافة اآلخر وعقيدته وفكره ..أصبح هذا ضروريًا في ظل ما
يشهده العالم من تنام مخيف لثقافة الكراهية وإقصاء اآلخر ،باعتباره ّ
عدوًا
تقتضي مواجهته.
إن قبول اآلخر ال يشترط االقتناع به ..أو اتباع تعاليمه وفكره ..فكل ما يعنيه
قبوله هو اإلقرار بوجود االختالف بني الطرفني ..واحترام ذلك من دون تمييز
بسبب الجنس أو الدين أو الخلفية االجتماعية أو القومية.
لقد ك��ان نشر التسامح ه��و امل�خ��رج الوحيد نحو املستقبل اآلم��ن بالنسبة
ّ
والتعصب ..فكان أن
الى دول أوروبا التي كانت قد طحنتها حروب الكراهية
خرجت من الحربني األولى والثانية بعقد اجتماعي قائم على التسامح وقبول
اآلخر املختلف فكريًا ودينيًا وسياسيًا واجتماعيًا ..وتأطير ذلك االختالف
بمنظومة قوانني تفرض عقوبات صارمة على من ّ
ّ
والتعصب.
يروج للكراهية
إن فضاء الثقافة البشرية واس��ع بال ح��دود ..ولكل ثقافة قيمتها الخاصة،
فليست هنالك ثقافة ّ
خيرة وأخ��رى شريرة ..وال هنالك ثقافة جيدة وأخرى
سيئة ،فلكل ثقافة خصوصيتها وحقها في بث معاييرها وقيمها ..ويبقى
معيار ال �ج��ودة هنا ألي مجتمع ف��ي م��دى ت ��زاوج الثقافات ال�ت��ي يحتضنها
وقدرتها على التكامل ،من خالل الحوار والتعايش السلمي والتسامح.
ّ
املتعدد الثقافات ليس مجتمعًا متناقضا ،بل ثريًا ،وال من شيء
فاملجتمع
يهدر الدماء في مثل هذه املجتمعات إال غياب ثقافة قبول اآلخر؛ فهي أساس
كل ما نعاني منه في املنطقة من حروب ودماء وأشالء.
ن�ع��م ..نحتفل بكل األدي ��ان ..ونشاركهم؛ ففي مثل ه��ذا امل�ن��اخ فقط يختزل
اإلنسان ثراء الوجود.
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ّ
كتاب وآراء
جرة قلم

هذا ما جنته عليكم أياديكم!

الحادثة املتكررة لعسكري ال��دوري��ة ال��ذي قبض على
اب��ن أح��د ال��ذي��ن يعيشون ف��ي م�ن��زل ش��اه��ق شاهدناه
بوسائل التواصل االجتماعي ،وشاهدنا الغرف التي
تحوي أفرعا لجميع وزارات حكومتنا الرشيدة ،وعلى
عينك ي��ا ت��اج��ر ..وسيكون وال��ده بحق ه��و ق��دوت��ه في
حياته العامة وفي تعامله مع اآلخرين!
لذلك أرج��و أن يعفينا املجلس من قصص الحصانة
ورف��ع الحصانة واللجنة التشريعية والتصويت على
رفع الحصانة ،وباقي الحدوتة املأساوية التي حفظناها
عن ظهر غيب! حيث ستصوت األغلبية النيابية كما
هو متوقع ضد رفع الحصانة ،الن هذه األغلبية تضع
دوما نفسها مكان النائب املطلوب رفع الحصانة عنه
حسب نظرية «حط نفسك مكاني»!
ن�ج��د م��ن ال �ض��روري أن ي��أخ��ذ ال �ق��ان��ون م �ج��راه ان لم
يأخذه حتى االن ،وال��ذي طبق منذ أسابيع على أحد
اب �ن ��اء األس � ��رة ال �ح��اك �م��ة ف ��ي م�خ��اط�ب�ت��ه غ �ي��ر ال�لائ�ق��ة

ألح��د مديري ادارات وزارة الداخلية ..فأخونا النائب
وابنه املدلل حتما ليس أفضل من الشاب ابن العائلة
ال�ح��اك�م��ة ،ف��ال�ج�م�ي��ع ك��وي�ت�ي��ون وي�خ�ض�ع��ون للقانون
نفسه! فاألخير تطاول بالقول على موظف الداخلية،
أم ��ا ال �ن��ائ��ب ف �ق��د ق ��رن ال �ق��ول ب��ال�ف�ع��ل ه��و وال�خ�م�س��ة
«القبضايات» الذين جاؤوا معه لفك سراح ابن النائب
ال��ذي ك��ان يقود سيارته باستهتار وم��ن دون اج��ازة
قيادة كما تردد في اإلعالم!
***
وبهذه املناسبة ،ما زلت أتذكر مشروعا بقانون قمت
بإعداده عندما كنت نائبًا ،وهو قانون «لجنة القيم» في
مجلس األمة .وهي لجنة ال يخلو أي مجلس منتخب أو
برملان منها ،ما عدا برملاننا ،والذي لم يحظ بالقبول في
التسعينات من القرن املاضي وال يزال لم ير النور! لذلك
أؤيد مقترح النائب بدر املال في اعتبار النائب مرتكب
ج��ري�م��ة ب�م��وج��ب م ��واد ق��ان��ون «ان �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة

علي أحمد البغلي
Ali-albaghli@hotmail.com

ملكافحة ال�ف�س��اد واألح �ك��ام ال�خ��اص��ة ب��ال��ذم��ة امل��ال�ي��ة»..
وفي حالة اجازة بمرتب ،واقترح اضافة ارتكاب النائب
ألي تهمة تحت قانون الجزاء ،كذلك يعتبر النائب في
اج��ازة بمرتب ال��ى أن يبت ف��ي أم��ر الجريمة املنسوبة
اليه ..وأق��ول لحكومتنا الرشيدة والحكومات السابقة
إن تصرف النائب املذكور أنتم سببه وأنتم من شجعه
لضمان أكبر عدد من النواب البصامني لكم ..وهذا ما
جنته عليكم أياديكم وما جناه عليكم أحد!
وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم.

في الصميم

عن أي إيران تتكلم
يا الصالح؟!
طالل عبد الكريم العرب
talalalarab@yahoo.com

الدكتور الفاضل عبد الهادي الصالح الوزير السابق في دولة الكويت ،كتب بتاريخ
/20/11 2019مقالة في جريدة األن�ب��اء تحت عنوان «ي��ا ليتكم عملتم للوحدة مثل
إيران!» ..الحقيقة إنني شخصيًا لم أفهم ما املقصود من هذا العنوان الضخم الجاذب
لالنتباه ،وال حتى املسوغ وراء هكذا مقالة في هذا الوقت املتأزم في اإلقليم.
فهو يقارن ما بني املؤتمرات التي تقيمها املؤسسات الدينية في الكويت وفي الدول
العربية األخرى ،التي يبدو أنه يعتبرها ذات طابع مذهبي واحد ،وبني ما يقيمه النظام
اإليراني من مؤتمرات دعائية لكل املذاهب .ويذكر في مقالته ممتدحًا ذهابه إلى إيران
بناء على دعوة كريمة من منظمي «املؤتمر الدولي للوحدة اإلسالمية» تحت عنوان
مكرر« :وحدة األمة للدفاع عن املسجد األقصى».
ويبدو أن األخ الفاضل كان سعيدًا لحضور مؤتمره عشرات الوفود من الدول العربية
واألفريقية واآلسيوية واألوروب�ي��ة ،من مشرقها إلى مغربها ومن مختلف األع��راق
واملذاهب ،ومن السياسيني واإلعالميني ورجال الدين الذين تنوعت أشكال عمائمهم
ً
ول�ح��اه��م ،جمعهم ذل��ك ال�ع�ن��وان ال �ب� ّ�راق ،مسجال إعجابه للتبجيل ب��إي��ران ولقادتها
لتبنيهم قضية املسلمني األول��ى ،فلسطني ،والتنديد بكل محاوالت التطبيع العربي
اإلسرائيلي ،كما سجل سعادته بإيران الستقطابها تلك الفعاليات ،لتوجد لنفسها
مزيدًا من الشعبية العاملية.
ً
وختم كالمه قائال :قناعتي أن إيران تعمل على أن تكون الدولة اإلسالمية العظمى لكل
املسلمني في العالم ،وليس للشيعة كما يتوهم البعض.
ونحن هنا نقول للصالح :من قال لك إن أيران تمثل املسلمني؟ وعن أي إيران تتحدث؟
وع��ن أي وح��دة تتكلم؟ وعلى م��اذا ه��ذا املديح للنظام اإلي��ران��ي؟ هل عن إي��ران التي
احتلت األحواز في عهد اإلنكليز؟ أم عن إيران املحتلة للجزر اإلماراتية؟ أم عن طهران
التي يتبجح بعض السياسيني فيها بأن  4عواصم عربية أصبحت تحت نفوذهم؟
يبدو أن األخ الصالح نسي أو تناسى املآسي التي سببها النظام اإليراني الحالي في
منطقتنا العربية ،بتنفيذه حرفيًا مؤامرة قديمة إلضعاف األمة العربية وتمزيقها،
وهو هدف طاملا حلمت به إسرائيل والغرب.
إيران يا أخ الصالح أصبحت رسميًا دولة عدوة للعرب ،وللكويت التي كنت أنت فيها
وزيرًا ،منسوب اليها تنفيذ عن طريق منظماتها وأحزابها ،عدة عمليات إرهابية في
الكويت قبل الغزو العراقي وبعده ،فهل نسيت اختطاف طائرة الجابرية ،وتفجيرات
املقاهي الشعبية ،واملرافق النفطية ،وقصفها للكويت بالصواريـخ ،وتدميرها للجزيرة
الصناعية بصواريخ السلك وورم الصينية؟ وهل نسيت شبكاتها اإلرهابية؟ ومنها
ما عرف بشبكة العبدلي؟ وقصفها للسعودية والتي هي شقيقتنا العربية ،فعن أي
ً
وحدة تتكلم؟ وهل صدقت فعال أن من أولويات النظام اإليراني تحرير القدس وهي
التي شغلت العرب والخليجيني عنها بمؤامراتها وبحروبها الطائفية؟
نقول للصالح من حقك أن تمدح من تشاء ،ولكن ليس على حساب الكويت ومشاعر
الكثير من العرب الذين تضرروا من هذا النظام الذي تعتقده سيقود األمة اإلسالمية..
ال أعلم كيف تسنى لك قلب الحقائق والتغاضي عن الجرائم التي ارتكبت ضد الكويت
والعرب ،فالنظام اإليراني لم ّ
يوحد أحدًا ،بل أحد أهم العناصر التي ساهمت في تفرقة
املسلمني واقتتالهم في أكثر من مكان ،بطائفيته الكريهة ..وفي األثناء ينزف شباب
ّ
يصر على تدخله
العراق الدماء على يد امليليشيات املوالية لهذا النظام ..وم��ع ذل��ك
في شؤون العراق بفرض وصايته عليه عن طريق إرسال قاسم سليماني للتدخل
في تشكيل حكومة عراقية يفترض أن تكون لبلد ذي سيادة ..ناهيك عن التفكك
الحاصل في دول شقيقة كلبنان وسوريا واليمن.

عبدالوهاب العوضي

ومضات الحرية

انتفاض الطبقة الوسطى

مدونة مسافر

القصر
«قعقاع» شؤون َّ

إيمان جوهر حيات

عدنان عبدالله العثمان

emanjhayat750@gmail.com
@the0truth

@AdnanAlothman

في بداية التسعينيات ّقدم صموئيل هنتنغتون (وهو مفكر سياسي أميركي ،وبروفيسور
في جامعة ه��ارف��ارد ،توفي في ديسمبر عام  )2008أطروحته في عام  1993حول «صراع
الحضارات» ،التي يرى من خاللها أنه «بمجرد انتهاء صراعات ما بعد الحرب الباردة وانتهاء
املواجهة االيديولوجية بني الشيوعية والرأسمالية ،ستنشأ صراعات دولية بني البلدان ذات
الهويات الثقافية والدينية املختلفة».
وبعيدا عن نظرية املؤامرات ،التي يتفنن بها بعض الساسة لزرع الخوف من الغامض املجهول،
وبالنظر ال��ى أغلب ال�ص��راع��ات وال �ث��ورات وال�ن��زاع��ات التي شهدناها ،وسنظل نشهدها ،هي
صراعات داخلية شعبوية ،ناتجة عن تقلص الطبقات الوسطى لغالء املعيشة وتضخم األسعار
والبطالة ،وعدم تكافؤ الفرص ،وسوء التعليم والخدمات ،وغياب دولة القانون ،وتكبيل املشاركة
السياسية ،واالنقسام الطائفي والفئوي ،وعدم استيعاب مفهوم املواطنة.
اتساع الفجوة في املجتمع ،واضمحالل الطبقة الوسطى وتقلصها ،وتزايد فقر الطبقة الدنيا
سبب رئيسي لعدم االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي في أي بلد.
الطبقة الوسطى هي رمانة امل�ي��زان وحلقة الوصل بني الطبقة العليا (الثرية) والطبقة الدنيا
(الفقيرة) ،وهي املحرك املهم لالقتصاد ،لقدرتها إما على «اإلنتاج أو االستهالك».
كما أن لهذه الطبقة الوسطى املتعلمة واملهنية واملثقفة ،التي من املفترض أن تحظى بمساحة
م��ن ال�ح��ري��ة ،دورًا كبيرًا ف��ي إح��داث التغييرات السياسية واالجتماعية ال�لازم��ة ل��دع��م النمو
االقتصادي وتحقيق العدالة االجتماعية.
أين طبقتنا الوسطى؟
ربما نحظى بحال أفضل من الدول املحيطة بنا ،بسبب ثروة النفط التي نملكها ..أقصد تملكها
الدولة ،ولكن هل الثراء وحده يبني األوطان؟
ما زال نظام التعليم الحكومي متهالكًا ُومسيسًا إلى حد كبير ،وغير قادر على تأهيل أجيال
منتجة ومعطاءة ،وما زال��ت مخرجات التعليم ال تتناسب مع احتياجات سوق العمل ،وعدم
تكافؤ الفرص في الوظائف العامة التي هي حقل للواسطات والترضيات.
وف�ق��دان أغلب أف��راد املجتمع الثقة بكل مؤسسات ال��دول��ة ،س��واء التنفيذية أو التشـريعية أو
الرقابية ،بسبب تفشي الفساد!
وضعف القطاع الخاص ،ال��ذي أغلبه يعتمد على عطاءات الحكومة! وال اعلم كيف سيجري
تخصيص أهم قطاعات الدولة إلى قطاع خاص ريعي يقتات على سخاء ومحاصصة الحكومة.
فكيف ال تتالشى الطبقة الوسطى في ظل اإلخفاقات املتتالية ،التي خلقتها اإلدارات السابقة،
فحولت املجتمع الكويتي من مجتمع مكافح ومنتج إلى مجتمع اتكالي مستهلك ،ومن ثم تركته
وحيدًا ليواجه مصيره وهو مثقل بالديون واألعباء ،التي اضطر بعض املواطنني الى تحملها
ألج��ل توفير تعليم جيد ألبنائهم ،بعيدا عن م��دارس الحكومة املتهالكة إداري��ا ومنهجيا ،أو
للعالج خارج البالد الزدح��ام طابور العالج الحكومي الخاص ببعض املتنفذين واملحسوبني
عليهم ،أو لدفع إيجار باهظ لتوفير سكن الئق ألسرهم بانتظار الدور الطويل لقرعة اإلسكان..
إلخ.
الطبقة الوسطى تنتفض ،فالعمران الكونكريتي وحده ال يعني اي شيء من دون إطالق الحريات
والبعد عن سياسة فرق تسد ،التي عمقت حالة التشرذم الثقافي والفكري بني فئات املجتمع
ألهداف ال عمق لها ،واستبدال االقتصاد الريعي باقتصاد تنموي قائم على التنمية البشرية،
التي تبني عقل ووعي املواطن وتصقل قدراته العلمية واملهنية وتؤهله لقيادة املستقبل.

خالل الفتوحات اإلسالمية طلب خالد بن الوليد املدد من أبي بكر الصديق ،فأمده
ّ
فتعجب الصحابة من ذلك ،وقالوا
برجل واح��د ،وهو القعقاع بن عمرو التميمي،
ً
رجال ّ
ألبي بكرّ :
ُ
انفض عنه جنوده برجل واحد؟ فقال لهم« :ال يهزم جيش
أتمد
فيه مثل هذا».
بتاريخ  ٢٥نوفمبر  ،٢٠١٤أي قبل خمس س�ن��وات مضت ،كتبت مقاال أسميته
«قعقاع ال��وط�ن��ي» ،وكنت ف��ي ذل��ك ال�ت��اري��خ أتكلم ع��ن قصة نجاح ملؤسسة مالية
ً
فعال تستحق الوقوف عند أعتاب نجاحها ،وأنا أتكلم هنا عن بنك بوبيان ،ذلك
ّ
البنك الذي تعثر أداؤه في فترة سابقة ،وال��ذي استطاع مالكه الجدد تحويله إلى
ً
ّ
قصة نجاح ،فكان قرارهم بتكليف األخ عادل املاجد إلدارة دفة هذا البنك ،وفعال
خ�لال فترة وجيزة ّ
تحول البنك من الخسارة إل��ى الربحية ،وأضحى من أفضل
البنوك اإلقليمية ،وأخذ يحصد الجوائز واحدة تلو األخ��رى ،وقد أطلقت عليه في
ذلك التاريخ لقب «قعقاع الوطني» ،وشخصيًا شهادتي ،وكما ُيقال مجروحة ،ملا
َّ
تربطني من عالقة مع تلك املؤسسة ومع بوماجد ،فلله الحمد كانت إخوة وصداقة
َ
قاربت ثالثني عامًاّ ،
شاهدين ،واليوم أتكلم عن نموذج
ولكن الواقع واألرقام خير
نجاح آخ��ر ،ولكنه حكومي ه��ذه امل��رة ،وأن��ا هنا أتكلم ع��ن الهيئة العامة لشؤون
َّ
القصر ،تلك الهيئة عرفتها منذ أن كانت تسمى دائرة األيتام ،حيث أوصى والدي
ُ
 رحمه اهلل  -بوصاية تلك اإلدارة على قصره ،ومنذ ذلك التاريخ وبعمر ال يزيدعلى تسعة أعوام ،ولكوني األكبر بني أشقائي َّ
تحملت مسؤولية متابعة شؤونهم،
وهناك توطدت عالقتي مع الرجال األوائل في تلك اإلدارة ،وتعاقبت عليها السنون،
كما تعاقب عليها الرجال ،ويتساءل الكثيرون :ما عالقتكم أبناء املرحوم عبداهلل
ّ
العثمان بتلك الهيئة ،فأصغركم سنًا تجاوز الخمسني؟! وجوابي غريب عجيب،
ولكنه واقع ال يحتمل التغيير؛ فوصية والدي ربطت الحكومة مع ورثته بثلث ماله،
فقد أوصى بإدارة مشتركة بني الهيئة كوصي ومع الصالح من أبنائه ،تلك الوصية
ّ
أخ��ذت تتشكل شرعًا وقانونًا وإدارة ،حتى ان ت��م تأسيس لجنة أوص�ي��اء تتبع
ش��ؤون القصر مع من عينتهم املحكمة أوصياء من أبناء املرحوم الوالد ،وكانت
تغيرت اإلدارة ّ
بداية تفاهم جميل ،ولكن ولألسف ّ
وتغير أداء الهيئة ،ودخلت في
ُسبات عميق وص��راع��ات ،ما لها أول من آخ��ر .املهم ،وكما يقال «لكل ليل آخر»،
ّ
فقد ّ
تغيرت الحال بتسلم األخ براك الشيتان دفة تلك الهيئة بما تحمله من هموم،
وف��ي فترة وجيزة بدأنا نلمس التغيير في األداء ،وعلى كل األص�ع��دة ،فبوعلي،
وبكل بساطة ،التزم تطبيق القانون ،وكانت الشفافية والعدالة ديدنه ،وبقدر شدته
كانت ليونته؛ إنسان دم��ث األخ�ل�اق ،نظيف اليد ،طيب القلب ومحب ألبنائه من
ُ ُ
ّ
القصر ،املهم هذا التعاون قد أوتي أكله ،وأضحى ثلث العثمان منارة خيرية ُيشار
إليها بالبنان وشراكة فريدة يضرب بها املثل ،وأستطيع أن أقول ،وبكل ثقة :كان
لــ«الهيئة» «قعقاعها» ،كما كان لـ«الوطني» «قعقاعه».
***
ُ
كل الشكر والتقدير للهيئة العامة لشؤون الق َّصر ،على حفل تكريم أبناء املرحوم
عبداهلل العثمان ،على جهودهم بتطوير وتنمية ثلث والدهم ،وتلك كانت مبادرة
طيبة أخرى مضيئة بمسيرة األخ العزيز براك الشيتان.
وتسلمون..
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ّ
كتاب وآراء

فلسطين بين الملك والرئيس

الثورة في العراق
ولبنان ..التشابه
واالختالف
د .حامد الحمود
Hamed.alajlan@gmail.com

هناك تشابه كبير في أسباب وأه��داف الحراك أو الثورة في العراق
ول�ب�ن��ان ،فكالهما ي�ع��ان�ي��ان م��ن ال�ف�ق��ر وال�ب�ط��ال��ة وت��ده��ور مستوى
التعليم والخدمات الصحية ،واالثنان يهدفان إلى محاربة الفساد
الذي استشرى في أجهزة الدولة .كما أن الشعبني يعانيان من غربة
تمثيلهما الحقيقي من خالل مجالسهما املنتخبة.
كما أن هناك تشابهًا في الظروف الداخلية التي وضعت الدستور في
كل من لبنان والعراق .فقد وضع الدستور اللبناني بهيمنة فرنسية
عام  ،1926ووضع الدستور العراقي من قبل الحاكم األميركي للعراق
بريمر عام  .2005واملتظاهرون في كال البلدين يدعون إلى تعديل
دستوري يلغي أو يخفف من التوزيع الطائفي للسلطات ،الذي يعتبر
األصعب تحقيقه من مطالب املتظاهرين .فهناك تساؤل كبير حول
إمكانية تشكيل حكومة أو انتخاب مجلس نواب يتجاوز الطائفية!
ولعل من أهم أسباب هذا التشابه هو أن إيران «الثورية» هي الداعمة
لألنظمة الطائفية الفاسدة في كل من العراق وإي��ران .فبالنسبة إلى
املرشد األعلى على خامنئي إن ما يحصل من حراك في كال البلدين
ما هو إال أعمال شغب تديرها أميركا وإسرائيل ودول املنطقة.
وف��ي ك��ل م��ن ال �ع��راق ول�ب�ن��ان ،ب��دأ ال �ح��راك عفويًا م��ع ب��داي��ة أكتوبر
ً
امل��اض��ي ،ثم انتشر بسرعة متحوال إل��ى انتفاضة شعبية شاملة.
ومع ضخامة األعداد املشاركة إال أنه لم تتشكل قيادة لها .وبالنسبة
إلى العراق ،اعتدنا أن يكون مثل هذا الحراك بقيادة «سائرون» وهي
الكتلة األك�ب��ر ف��ي البرملان التي يرأسها مقتدى ال�ص��در م��ن خ��ارج
البرملان .وعادة ما كانت كتلة «سائرون» ترفع شعارات ضد أميركا
وليس ضد إيران .لذا ،فجأة وجد الصدر نفسه جزءًا من النظام الذي
يطمح املتظاهرون إلى تغييره .ولتخلف كتلة «سائرون» عن قيادة
هذا الحراك ،دفع ذلك الصدر إلى التقرب من كتل وأح��زاب شعبية
تقليدية موالية إليران ،بل إن الصدر نفسه ترك العراق ليستقر في
إيران أثناء هذه الثورة التي عملت على تقريبه من هادي العامري –
رجل إيران القوي في العراق.
وف��ي ال��وق��ت ال��ذي ب��دأ ال�ح��راك ف��ي لبنان سلميًا واستمر على هذا
ً
امل �ن��وال ،وج��دن��اه ف��ي ال �ع��راق م�ت�ح��وال إل��ى دم ��وي ع�ن�ي��ف ،م�م��ا أدى
إل��ى مقتل أكثر من  481متظاهرًا وج��رح اآلالف منذ أول أكتوبر،
وال��ذي يرجع إلى أن جو الحريات والوضع االقتصادي والتعليمي
للمتظاهرين في لبنان أفضل من وضعه في العراق .فأحيانا بدت
م��وج��ة االح�ت�ج��اج��ات ف��ي لبنان وك��أن�ه��ا احتفالية .أم��ا ف��ي ال�ع��راق،
فقد تعامل معها النظام وامليليشيات املوالية له بعنف ،خصوصًا
مع غياب أي تمثيل سياسي لهؤالء الشباب في البرملان .وساعد
ذلك تخلي مقتدى الصدر عن دعمهم بعد أن جعلوا من الشعارات
املناوئة إليران بوقف التدخل في الشأن العراقي ،شعارهم الرئيسي.
ه��ذا ،وي��رى ريناد منصور في «ف��وري��ن أف�ي��رز» Foreign Affairs
بتاريخ نوفمبر  2019أن هذه التظاهرات التي شهدها العراق تهدف
إل��ى استعادة ك��رام��ة اإلن�س��ان التي تعامل معها النظام ب�لا مباالة
وق�س��وة .فقد بلغ غضب الشباب العراقيني  -ال��ذي تشكل البطالة
بينهم  - %30إل��ى نقطة الغليان وه��م ي��رون قياداتهم السياسية
ت�ك��دس األم ��وال ف��ي جيوبها ب��دل صرفها على م�ش��اري��ع تنموية.
ويبدو أن حراكهم لن يتوقف بضخ مساعدات للشباب هنا وهناك،
فهم وراء هدف أعلى هو إح��داث تغيير في بنية الحكم التي اعتمد
عليها منذ وضع دستور بريمر عام .2005
لذا ،ما يختلف فيه الحراك في العراق عن لبنان هو مقدار األموال
املنهوبة من إي��رادات الدولة .فالسرقات في العراق أضخم منها في
لبنان ،حيث تقدر اإلي��رادات النفطية منذ سقوط صدام عام 2003
بنحو تريليون دوالر .ول��م تتمكن ه��ذه األم ��وال م��ن ب�ن��اء محطات
لتوليد الكهرباء تكفي حاجة العراق بعد .فاألموال واملناصب توزع
على األح��زاب الطائفية التي توزعها ب��دوره��ا على زبانيتها وفقًا
لدرجتهم في الحزب .حتى وزارة الخارجية ووفقًا لفرانس برس
والذي نشر في سبقلا في / 25 / 11  2019تم غزوها من رجال
دين وأقاربهم غير املتعلمني.
هذا ويتشابه الحراك أو الثورة في لبنان مع مثيلتها في العراق من
حيث صعوبة التنبؤ بنهايتهما .فاملتظاهرون يريدون إصالحات
ج��ذري��ة تتطلب ت�ع��دي�لات دس�ت��وري��ة .أم��ا أص�ح��اب السلطة ،فإنهم
يريدون إح��داث تعديالت ترقيعية .والنقطة األه��م ملصلحة األنظمة
تأتي من أن الشعب ممثل بالبرملان من خالل انتخابات ديموقراطية
وإن كانت طائفية أو اثنية .وه��ذا ينقلنا إل��ى التساؤل عن إمكانية
تشكيل حكومة ت�ك�ن��وق��راط م��ن خ��ارج تركيبة األح ��زاب الطائفية
املهيمنة ع�ل��ى ال �ب��رمل��ان .ث��م ه��ل سيتمكن ت�ك�ن��وق��راط م��ن تحقيق
إصالحات من دون دعم سياسي من أح��زاب السلطة؟ لذا ،أرى أن
السلطة في كل من لبنان والعراق في مأزق .كما أن القوى الثائرة في
مأزق آخر.

مراجعات
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ُي�س�ت�ح�ض��ر ال �ت��اري��خ ب��أش �خ��اص��ه ع �ن��دم��ا ت �ت �ش��اب��ه ال �ظ��روف
ال�ح��اض��رة ب�ت��وازي�ه��ا أو تماهيها كما ي�ق��ول أص�ح��اب الحداثة
بصورة أو أخ��رى مع املاضي السحيق أو القريب ،وأمتنا التي
ت�ع�ي��ش ب�ع��ض ق�ض��اي��اه��ا امل�ع�ل�ق��ة م�ن��ذ أج �ي��ال ،وف��ي مقدمتها
القضية الفلسطينية ،في قلب ه��ذا التاريخ املتواصل بحلقاته
املترابطة.
ولعلنا في هذه الجزيرة العربية املباركة نتمثل ،أو نمثل العمق
ال��روح��ي بيننا وب�ين فلسطني بقول اهلل تعالى« :سبحان الذي
ً
أسرى بعبده ليال من املسجد الحرام إلى املسجد األقصى الذي
باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير» .نقرأ هذه
اآلية الكريمة مع مئات املاليني من املسلمني حول العالم فتهفو
األنفس املؤمنة إلى هذين املوقعني إيمانيًا أو جغرافيًا لتعتمل
بعدها ال�ت�س��اؤالت السياسية التي تثيرنا بأطيافها املتعددة
واملتفاوتة.
وم ��ن ه �ن��ا ي �ب��دأ م�ن�ط�ل��ق ح��دي �ث �ن��ا .ف �ف��ي ع ��ام  ،1945وال �ح��رب
العاملية الثانية الرهيبة على مشارف نهايتها بانتصار الحلفاء
األوروبيني مع أميركا ضد أملانيا النازية ،كان الرئيس األميركي
فرانكلني روزف�ل��ت أم��ل أوروب ��ا ف��ي القضاء على أدول��ف هتلر
وهزيمة أملانيا نهائيًا ،وأحسب أن مقولة «لكل شيء في الوجود
ثمن مناسب» راسخة في الذهن األميركي ،حيث أتاحت هذه
الحرب الفرصة الذهبية ألميركا كي تخرج من ح��دود قارتها
عبر األطلسي عائدة مرة أخرى إلى جذورها في أوروبا بالدرجة
األولى التي أصبح لها النفوذ الكبير في أفريقيا وآسيا ،واملنتظر
توسعة ه��ذا النفوذ وتعميقه بعد نهاية ه��ذه ال�ح��رب الكونية.
وبطبيعة ال�ح��ال ،ف��إن ال�ظ��روف ال��دول�ي��ة تكاملت ل��دى مخططي
السياسة األميركية في أن لها – أي أميركا – دورًا مهمًا ال بد
أن تلعبه على املسرح الدولي ،ولن تكون نقطة االنطالق أفضل
من ساعتها إذا ذاك ،حيث أنهى الرئيس – روزفلت – اجتماعاته
مع قادة الحلفاء تشرشل وستالني في يالطا بالقرم السوفيتية
وما تم التوافق عليه من تقسيم املصالح والنفوذ بني املقتربني
من االنتصار النهائي ،وكأن ذلك الحدث إشارة البدء في تنفيذ
السياسة األميركية املنتظرة ،حيث أفصح الرئيس األميركي إلى
حليفه رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل بعزمه على
القيام بلقاءات م��ع ثالثة م��ن ق��ادة ال�ش��رق األدن ��ى ،وه��و تعبير
جغرافي سياسي في تقسيم الشرق :إلى أدنى وأوسط وأقصى،
حيث امل��وق��ع م��ن أوروب� ��ا ..م�ح��ددًا إي��اه��م بامللك عبد العزيز آل
سعود ملك اململكة العربية السعودية ،وامللك فاروق ملك مصر،
واإلمبراطور هيال سيالسي إمبراطور الحبشة.
في ذلك التاريخ من عام  ،1945كان امللك املؤسس عبد العزيز –
طيب اهلل ثراه – في أوج قوته ونفوذه ومكانته ،فهو األسطورة
ف��ي اس �ت �ع��ادة ال��ري��اض ف��ي ال�خ��ام��س ع�ش��ر م��ن ي�ن��اي��ر ،1902
العاصمة التاريخية ألج��داده ال سعود ،والتي انطلق منها إلى
توحيد ال�ج��زي��رة العربية ب�ين البحر االح�م��ر غ��رب��ًا ال��ى الخليج
العربي شرقًا ألول م��رة في تاريخها في مملكة لها مكانتها
ودورها في العالم.
وال ش��ك ان ل��دى ال��والي��ات املتحدة التفاصيل الدقيقة ع��ن هذه
الشخصية التاريخية ،فضال عن املعرفة العلمية ملوقع اململكة
وم��ا تخفيه م��ن ط��اق��ة س�ي�ك��ون ل�ه��ا دوره ��ا وس�ي�ط��رت�ه��ا على
االقتصاد العاملي حتى نهاية ال�ق��رن ال�ح��ادي والعشرين على

االق ��ل ،وألم�ي��رك��ا بعثة سياسية ف��ي ج��ده ب��رئ��اس��ة اول وزي��ر
م�ف��وض ه��و الكولونيل ول�ي��م اي��دي WILLIAM .A. EDDY
منذ عام  ،1944حيث اوكل اليه الرئيس روزفلت دعوة العاهل
ال�س�ع��ودي ل�ل�ق��اء م�ع��ه واالج �ت �م��اع ب��ه ع�ل��ى م�تن ال�ب��ارج��ة USS
 QUINCYالتي كان يستقلها روزفلت من الواليات املتحدة إلى
اجتماع يالطا املشار إليه ،وألسباب أمنية تحدد االجتماع في
البحيرات املرة في قناة السويس ضمن ظروف دقيقة تحاشيًا
ألي هجوم محتمل من االملان.
ويكتسب هذا اللقاء الذي وافق عليه العاهل السعودي اهمية ذات
دالالت غير معهودة ،في ان اللقاء وتوقيته وتحديد مكانه املتها
ظروف الحرب واهمية املجتمعني ،فامللك عبدالعزيز يغادر بالده
ألول مرة بعد قيام اململكة وتمت ترتيبات الرحلة املتفق عليها
ب��امل �غ��ادرة م��ن ج��دة ف��ي ال��راب��ع ع�ش��ر م��ن ف�ب��راي��ر  1945على
منت البارجة  USS MURPHYال��ى قناة السويس ومنها الى
البحيرات امل��رة حيث االستقبال الرسمي على ظهر البارجة
كونسي املشار اليها كمقر لالجتماع.
وتجاوزًا للقضايا املهمة االخ��رى التي جرى تناولها فإن بيت
القصيد هي قضية فلسطني وه��ي االختيار من ه��ذا املحضر
املهم ،كما ان من املؤكد بأن هذا املوضوع هو ايضا االه��م في
ذهن روزفلت ،اذ افصح عنه بأسلوب مدروس فاختار مقدمة
ربما اقترحها املستشارون تخاطب الحس العربي في التودد الى
الطرف اآلخر وذلك بطلب النصيحة والرأي ،وهذا بالضبط الذي
بدأ به الرئيس روزفلت مخاطبًا امللك بأن لديه مشكلة معقدة
يرجو فيها مساعدة جاللة امللك بالرأي واملشورة وتتمثل هذه
القضية في اعادة توطني يهود وسط اوروبا الذين قاسوا الظلم
على ايدي النازيني من ابادة وتشريد وهدم منازلهم ،وهو؛ اي
روزفلت ،يشعر بمسؤولية ذاتية ،وبالتالي يرهن جهوده لحل
هذه املشكلة املأساوية فماذا يرى او يقترح جاللة امللك حيالها؟
وهنا جاء رد امللك حاسمًا ومن دون مقدمات «اعطوهم وامنحوا
ذريتهم االراضي واملساكن والتعويضات التي يستحقونها من
ممتلكات االمل��ان النازيني ال��ذي��ن اضطهدوهم» .وإزاء ه��ذا ال��رد
الذي لم يتوقعه الرئيس روزفلت قال :ولكن من بقي من اليهود
في املانيا لهم رغبة وحنني في االستقرار بفلسطني ،ولو ظلوا
في املانيا سوف يتعرضون لالضطهاد .فأجاب امللك :ال شك
في ان اليهود لهم املبرر في عدم الثقة باالملان ،ولكن نحن ايضا
لنا ثقة في الحلفاء بأنكم ستقضون على النازيني ،ف��إذا كان
الحلفاء لم يتوقعوا الخالص من املانيا النازية نهائيًا والى االبد،
فلماذا اذا القيام بهذه الحرب املكلفة ،مضيفا ان��ه؛ اي امللك ،ال
يتصور ابقاء عدوك ضمن اية حالة تمكنه من العودة الى القتال
بعد هزيمته ..وهنا ،وبعد ان استوعب الرئيس روزفلت موقف
امللك عاد مرة أخرى بلغة االستمالة بقوله :نحن األميركان نقدر،
ب��ل نعول على ك��رم الضيافة العربية ومساعدة امللك ف��ي حل
املشكلة الصهيونية ،ولم يتردد امللك في ال��رد بنفس الصرامة
بقوله :أجبروا العدو على أن يتحمل ثمن جريمته بهذه الطريقة.
نحن العرب نفهم ال�ح��روب ..املجرم هو من يدفع الثمن وليس
ً
األب��ري��اء ،متسائال :أي ج��رم ارتكبه العرب ضد يهود أوروب��ا؟
فعلى املسيحيني األملان أن يتحملوا نتائج فعلتهم.
مرة أخرى ّ
عبر روزفلت عن أسفه بأن امللك لم يقدم أي شيء
مل �س��اع��دت��ه ف��ي ه ��ذه امل �ش �ك �ل��ة ..وي �س �ت �ط��رد امل �ح �ض��ر ب��ال �ق��ول:

سليمان ماجد الشاهين
يبدو أن امللك فقد صبره ف��أج��اب :كعربي وب��دوي ال يستطيع
استيعاب موقف الرئيس ومراعاته ألعدائه األملان النازيني على
حساب أص��دق��ائ��ه .وأض��اف موضحًا :ان التقاليد العربية في
الحروب القبلية تدعو املنتصر إلى احتضان ضحايا املعارك
وإمدادهم بما يكفل لهم الحياة .وهناك خمسون دولة في محور
الحلفاء في هذه الحرب ،ومنها فلسطني وبإمكاناتها املحدودة
استوعبت النسبة األكبر من املهاجرين األوروبيني .بهذا املوقف
الواضح أبدى امللك عبدالعزيز آل سعود وجهة النظر السعودية
حيال الدعوة األميركية.
وينتقل املحضر إلى مناقشة العالقات الثنائية ،حيث أكد امللك
أن اهتمامه األول ه��و املحافظة على اس�ت�ق�لال شعبه ووطنه
بعون اهلل ،فوطنه لم يتعرض ألي احتالل ول��م يطلب الحماية.
مؤكدًا للرئيس أهمية قيام صداقة حقيقية قائمة على االحترام
املتبادل بني الطرفني وعندما تدعو اململكة إلى مثل هذه الصداقة
وال�ت�ع��اون يضع ف��ي اع�ت�ب��اره دع��وة ال��رئ�ي��س روزف �ل��ت وإع�لان��ه
بتبني م �ب��دأ ال �ح��ري��ات األرب� ��ع ف��ي ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة وال�ق��ائ�م��ة
على أس��اس حرية التعبير وحرية املعتقد والتحرر من العوز
والحاجة ،والتحرر من الخوف .فالواليات املتحدة لم تستعمر
أح�دًا ول��م يستعمرها أح��د ،وهكذا يجب ان تقوم الصداقة بني
الطرفني وهو ما وافق عليه الرئيس.
هذا .وينقل املحضر الذي نشرته مؤسسة الصداقة األميركية
ل �ل �ش��رق األوس� � ��ط AMERICAN FRIENDS OF THE
 MIDDLE EAST INCعام  1945بأن الرئيس روزفلت أكد
موقفه برسائل إلى العاهل السعودي يؤكد فيها على النقطتني
األساسيتني املتفق عليهما في هذا االجتماع التاريخي وهما:
ً
أوال :شخصيًا .وكرئيس لن يقدم على أي خطوة عدائية للعرب
بما يتعلق بموضوع فلسطني.
ثانيًا :ان حكومة الواليات املتحدة لن تغير سياستها املبدئية في
فلسطني من دون مشاورات متفق عليها بني العرب واليهود.
بهذه املبادئ الواضحة والطرح الراقي تم هذا االجتماع التاريخي
بني العاهلني الكبيرين ،وكان هذا االلتزام الواضح هو األخير مع
األسف للرئيس روزفلت ،حيث توفي بعد شهر من هذا اللقاء.
ويواصل التاريخ مساره بهذه القضية برئاسة ترومان خلفًا
لروزفلت فاستدعى رؤس��اء البعثات الدبلوماسية األميركية
في كل من مصر وسوريا ولبنان والسعودية والقنصل العام
في فلسطني ليسمع آراءه��م حول القضية الفلسطينية ،ويبدو
أن ت��روم��ان قد حسم موقفه مسبقًا خالفًا ملا تعهد به سلفه
بقوله للمجتمعني معه« :يؤسفني يا س��ادة بأن ّ
علي أن أجيب
أو أت �ج��اوب م��ع م�ئ��ات اآلالف م��ن أص ��وات ال�ن��اخ�ب�ين ال��داع�م�ين
للصهيونية ..فأنا ال أملك مئات اآلالف من األصوات العربية في
دوائري االنتخابية».
واليوم يعود املشهد نفسه بموقف الرئيس ترامب حيال تهويد
القدس واملستوطنات فما أشبه الليلة بالبارحة.

استدراك على كتاب يوسف الحجي
بسم اهلل ،وبحمده ،وبعد ..أخبرني الصديق الفاضل عبداهلل
إبراهيم امل�ف��رج أث�ن��اء زي��ارة األخ يعقوب ب��ن يوسف الحجي
للديوانية ،أن��ه ص��در كتاب عن حياة وسيرة الشيخ يوسف
الحجي ،فتاقت نفسي إلى مطالعته ،وفي اليوم التالي ارسل
إلينا األخ يعقوب نسخة خاصة ،وك��ان الكتاب تحت عنوان
«العم يوسف الحجي ..رم��ز العمل الخيري» ،ضخما ثقيال؛
ألنه من الورق السميك ،ال يشجع كبار السن مثلي على حمله،
واملؤلف الدكتور الفاضل عبداملحسن الجاراهلل الخرافي ،الذي
ُ
دأب على الكتابة والتعريف برجال الكويت ،الذين تطلب منه
الكتابة عنهم ،ومنهم املال مرشد ،جزاه اهلل خيرًا على إعداده
واجتهاده.
بعد مطالعتي الكتاب «رم��ز العمل الخيري» ،هو بحق ليس
رم�زًا فحسب ،بل هو احد اعمدة العمل الخيري في الكويت،
هو وصديقه املرحوم عبداهلل العلي املطوع.
لقد ب��ذل ال��دك�ت��ور عبداملحسن ف��ي إع ��داد ه��ذا ال�ك�ت��اب جهدا
مشكورا لهذا الشيخ الفاضل ،شفاه اهلل وأعانه وآج��ره ،لكن
بعد مطالعتي الكتاب واس�ت�ع��راض ك��ل م��ا ق��ام ب��ه ف��ي وزارة
الصحة ،وقت ان كان وكيال لها في السبعينيات ،لم أجد ذلك
العمل الخيري الكبير الذي اشتركت معه في تأسيس وتنفيذ
«ص�ن��دوق املعونة الطبية» ملساعدة املرضى غير الكويتيني،
وه��م مرضى كثر ،لعالجهم ب��ال�خ��ارج ،لكل م��ن عمل وخ��دم
ال�ك��وي��ت ل�ي��س ل��ه ع�ل�اج ب��ال�ك��وي��ت ،زارن ��ي ب��ال��وزارة الطبيبان

الغيوران :الغمراوي ومحمود البوز ،وكلمني بالهاتف الدكتور
حسان حتحوت وسعيد النجار ،عن حالة املرضىّ ،
وبينوا لي
الكثير من الحاالت االنسانية التي تحتاج املساعدة ،وأسماؤهم
مسجلة وم��وج��ودة ل��دى وزارة الصحة ،يعلمهم االخ يوسف
الحجي وكيل وزارة الصحة ،ق��ال��وا ان كانت وزارة االوق��اف
تستطيع مساعدتهم ،فوعدتهم خيرا ،اتصلت بمجلس الوزراء
واخ�ب��رت�ه��م ب�ه��ذه ال �ح��االت االن�س��ان�ي��ة ،فلم أر تشجيعا غير
مساعدة بعشرة آالف دينار مقطوعة ،لعدم وج��ود ميزانية
للجميع ،وقالوا ِّدبر حالك ،فاتفقت مع الشيخ جابر الصباح
رئيس مجلس ال��وزراء ـــ آن��ذاك ـــ على انشاء صندوق خيري
للمعونة الطبية ،برئاسة الوزير ،فصدر قرار مجلس الوزراء
بذلك ،لتشكيل لجنة من الصحة والشؤون االجتماعية لبحث
الحالة ،وأقرت ذلك الجهات الرسمية املسؤولة ،لجنة ّ
مكونة من
عضو يمثل وزارة الصحة وعضو يمثل وزارة الشؤون من
كبار املوظفني ،وكان ممثل وزارة الصحة في اللجنة هو وكيل
ال ��وزارة يوسف الحجي ،فكان لتشجيع االخ يوسف ودوره
االث��ر االكبر في نجاح املهمة وانشاء الصندوق وعمله ،فبدأ
ّ
الحجي ينفذ ق��رارات اللجنة التي ك��ان يحضر اجتماعاتها
عضوًا فيها ،وكان يقول لي سوف ارسل الحاالت الطارئة قبل
ق��رارات اللجنة ،فكنت أوافقه وأشد من أزره وآمر بدفع املال،
ان وجد ،او الحقًا متى َّ
تيسر من اتصالي بالشركات والبنوك
والجهات الخيرية ،واصحاب القلوب الرحيمة ،وشجعني على

راشد عبدالله الفرحان
ذلك وجود امانة الصندوق بالوزارة عندنا بيد امينة ،يتوالها
السيد احمد الطبطبائي ،شفاه اهلل وعافاه.
انه لوال دور وتشجيع يوسف الحجي صاحب اعمال الخير،
الذي دفع االطباء ملراجعتي ،فقال لهم :سوف تجدون املساعدة
عند راشد الفرحان ،هذا الصندوق الذي اصبح اليوم «جمعية
املعونة الطبية» ،وحل محل اللجنة املذكورة.
انا ال أل��وم أح��دا حول غياب بعض املعلومات عن هذا الرجل
ال �ف��اض��ل ال �ك��ري��م وع�ل�اق��ات��ه ب �ن��ا ،رب �م��ا ف ��ي ال�خ�م�س�ي�ن�ي��ات
والسبعينيات ،لم تصل كما ينبغي تلك املعلومات ،حيث كنا
نلتقي معه ،انا والسيد يوسف الرفاعي ،رحمه اهلل ،للمدارسة
بالعلم كل اسبوع مرة او مرتني ،اي��ام ما كنت طالبا باملعهد
الديني ،وبعد ان اصبح الحجي في الهيئة الخيرية ،ما قدمت
له محتاجًا اال بادر بمساعدته ،وشكرني ،ذلك خلق الرجال
األفاضل (كأنك تعطيه الذي أنت سائله) .هذه عجالة بسيطة
مما في الذاكرة عن هذا الرجل الطيب ،أدعو له بالخير والشفاء،
ِّ
واهلل املوفق.

اإلسالم والسياسة في الكويت ()١

قبل عامني تقريبًا ،أصدر مركز دراسات الوحدة العربية كتابا
مترجما من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية (اإلسالم والسياسة
في الكويت) لألكاديمية اللبنانية كارين لحود أستاذة العلوم
السياسية بجامعة القديس يوسف ببيروت ،وهي في األصل
أطروحة دكتوراه أشرف عليها األكاديمي الفرنسي جيل كيبل
أستاذ العلوم السياسية في معهد الدراسات السياسية بباريس
سابقًا  .Sciences Poوأث��ار استغرابي أن ه��ذا الكتاب ما زال
ممنوعًا بالكويت ،على الرغم من تمويل مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي  KFASملشروعها البحثي ،كما ذكرت الباحثة في كلمة
ً
الشكر .وليس من ه��دف ه��ذا املقال مراجعة الكتاب كامال ،بل
تسليط الضوء على بعض املسائل التي أجدها جديرة باملناقشة
والكتابة عنها ،أما بقية املواضيع فأتركها للقارئ املهتم.
خصوصية اإلسالم السياسي في الكويت:
إن ن�ش��أة ال�ح��رك��ات السياسية اإلس�لام�ي��ة (السنية) ف��ي دول��ة

الكويت ال يمكن عزلها عن تأثير الخارج ،ال سيما مصر واململكة
العربية السعودية ،وترى الباحثة ،أنه بالرغم من أن تأسيس هذه
الظاهرة هو نتاج ألفكار مستوردة (اإلخوان املسلمني ،والسلفية
التقليدية) ،إال انها شهدت «تدريجيًا عملية إضفاء طابع وطني
عليها ،وانضمت إلى النسيج الوطني املحلي حتى اندمجت فيه
كليًا».
لقد لعبت التحوالت االقتصادية ال سيما بعد اكتشاف النفط
بالكويت دورًا محوريًا في تغيير الحقل السياسي وتقاليده.
فلم تعد جميع النخب التجارية مؤثرة سياسيًا كما هي الحال
ما قبل النفط ،بل ان استقالل النخب التجارية كقوة سياسية
واقتصادية تراجع أمام مفهوم الدولة الريعية ،وهذا بدوره أعاد
تشكيل املسألة السياسية واالقتصادية واالجتماعية .كما أن
إصدار دستور  ١٩٦٢أدى إلى تعميم املشاركة السياسية التي
كانت قائمة على تأثير محورين ،هما األسرة الحاكمة والنخب
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التجارية ،ولكن بعد ذلك تشكلت عدة نخب وجماعات سياسية
تمثلها الطبقة املتوسطة م��ن الحضر والقبائل والشيعة التي
زاد وعيها وتطورت تطلعاتها إزاء املشاركة السياسية .تقول
ال�ب��اح�ث��ة :ل�ق��د اس �ت �ف��ادت ه ��ذه ال�ن�خ��ب وال �ج �م��اع��ات السياسية
وخاصة اإلسالمية من الوصول إلى م��وارد الدولة ،وقد شجع
أيضًا الوصول إلى التعليم ظهور وعي سياسي للطبقة الوسطى
وزعماء جدد ال سيما في الحركات السياسية اإلسالمية.

وترى الباحثة :أن التغييرات السياسية واالجتماعية السابقة
أع �ط��ت ت �ج��رب��ة اإلس �ل��ام ال �س �ي��اس��ي ف��ي ال �ك��وي��ت خ�ص��وص�ي��ة
تكمن ف��ي «ه�ي��اك��ل التعبئة ال�ت��ي يعتمد عليها (كاملؤسسات
أو الجمعيات الخيرية) ،والعالنية ال تشكل خطرًا على وجود
هذه الحركات الدينية ،بل على العكس انها تسهل لها الوصول
املباشر إلى موارد الدولة».
إذًا ي�م�ك��ن ال �ق��ول إن والدة ال �ح��رك��ات ال�س�ي��اس�ي��ة اإلس�لام �ي��ة
بالكويت ،ال سيما السنية (اإلخ��وان املسلمني ،السلفية كحركة
سياسية) كانت مستقرة بخالف بعض الدول العربية األخرى
التي بدأت كتنظيمات سرية وبتجارب عسيرة .وبعبارة أخرى:
ل��م تكن ان�ط�لاق��ة اإلس�ل�ام السياسي احتجاجية بالكويت ،بل
بالعكس ،فقد توافرت لها الظروف السياسية سواء كانت محلية
ً
أو إقليمية ،فضال عن االقتصادية الداعمة لدورها في الحقل
السياسي.
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البلدي

قطع التيار الكهربائي عن  46عقاراً

صرخوه :إزالة  16مقهى و 25غرفة في «الجليب»
ق��ال م��دي��ر ف��رع ب�ل��دي��ة م�ح��اف�ظ��ة ال�ف��روان�ي��ة م .محمد
ص��رخ��وه ،إن ق�س��م إزاالت امل�خ��ال�ف��ات ،وم�ن��ذ ان�ط�لاق
حمالت اللجنة الوزارية ملتابعة أعمال منطقة جليب
الشيوخ ،قام بإزالة  16مقهى مقامة على أمالك الدولة
و 280مظلة و 380مظلة تجارية و 25غرفة تم بناؤها
عشوائيًا من امل��واد الخفيفة (الكيربي) و 660حاجزًا
من الحديد والسالسل و 32درجًا حديديًا و 50عائقًا
ف��ي امل �م ��رات ب�ي�ن ال �ع �ق ��ارات ،م �ش �ي �رًا إل ��ى ق �ي��ام إدارة
ال��رق��اب��ة الهندسية بقطع ال�ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي ع��ن 46
عقارًا ،منها  3عقارات ك��ان سكانها يقومون بسرقة
التيار.
وأضاف صرخوه أن إدارة النظافة العامة وإشغاالت
الطرق قامت برفع حمولة  15756طنًا من املخلفات
وتحرير 96مخالفة نظافة وباعة جائلني ومصادرة
 70طنًا من املواد الغذائية ونقل  5دروب من اإلطارات
املستعملة وغلق مقهى يستغل ساحة تجاريا.
وبني أن إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية قامت

ً
بغلق  316محال تجاريًا ورفع  38طلب أمر غلق محال
أخرى.
وأوض��ح أن��ه ال آليات أو معدات تنظيف ال تعمل بل
إن أعمال النظافة تسير حسب الخطة امليدانية التي
تشرف على تنفيذها الفرق امليدانية إلدارة النظافة
وإشغاالت الطرق.
وأض� � ��اف ص ��رخ ��وه أن ف� ��رق إدارة ال �ن �ظ��اف��ة ال �ع��ام��ة
وإش� �غ ��االت ال �ط ��رق ف ��ي ب �ل��دي��ة ال �ف��روان �ي��ة ف ��ي ح��ال��ة
ط��وارئ بكامل معداتها بعد انتهاء ال��دوام الرسمي
ل�ل�ع�م��ل ع�ل��ى ن�ظ��اف��ة م�ن�ط�ق��ة ج�ل�ي��ب ال �ش �ي��وخ ب�ه��دف
االنتهاء من رفع مستوى النظافة في املنطقة ،مشيرًا
إل��ى أن عمل اآلل�ي��ات والسيارات ع��دا الكناسات يبدأ
ال �س��اع��ة ال��راب �ع��ة ص�ب��اح��ًا وي�ن�ت�ه��ي ال �س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة
ع�ش��رة ظ �ه �رًا .ون�ف��ى ص��رخ��وه ص�ح��ة وج ��ود نفايات
خ �ل��ف م��رك��ز ن �ظ��اف��ة م�ن�ط�ق��ة ج�ل�ي��ب ال �ش �ي��وخ ،حيث
سبق أن تم تنظيف املوقع وهو محل متابعة من قبل
مفتشي املركز.

الثالثاء  6ربيع اآلخر  1441هـ •  3ديسمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16657

ال تغيير في النسب التجارية أو األنشطة
زكريا محمد
أك ��دت ال�ب�ل��دي��ة أن ��ه ل��م ت�ج��ر زي� ��ادة أو ت�غ�ي�ي��ر نسب
ت �ج��اري��ة ،أو إض��اف��ة أن�ش�ط��ة أو ت�غ�ي�ي��ره��ا م��ن دون
ص��دور ق��رار سابق من املجلس البلدي ،وذل��ك وفقًا
آللية العمل املتبعة في الجهاز التنفيذي .وأوضحت

البلدية أن املعامالت ،التي تحال إلى إدارة الطابع
ال� �خ ��اص ،ي �ج��ري ت�ح��وي�ل�ه��ا وف �ق��ا ل �ل �ق��رار اإلداري
 865ل�س�ن��ة  ،2019ال� ��ذي ح ��دد ك��ل االخ �ت �ص��اص��ات
ب��امل �ح��اف �ظ��ات ،وك� ��ل م ��ا ل ��م ُي ��ذك ��ر ف �ي��ه ي �ع �ت �ب��ر م��ن
اختصاصات إدارة األنظمة الهندسية ،مشيرا إلى
أن «الطابع الخاص» يعتبر قسمًا من أقسام اإلدارة.

تحويل حديقة «الظفيري» إلى «ذوي اإلعاقة»
زكريا صالح

نقل مخلفات األثاث واإلطارات المستعملة | البلدية

..ومخيمات غير مرخصة
عائشة علي
ق��ام��ت ل�ج�ن��ة امل�خ�ي�م��ات ال��رب�ي�ع�ي��ة،
وب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع إدارة ال �ن �ظ��اف��ة
ال �ع��ام��ة وإش� �غ ��االت ال �ط��رق وق�س��م
إزالة املخالفات في بلدية محافظة
ال� � � �ج� � � �ه � � ��راء ،ب� � � ��إزال� � � ��ة امل � �خ � �ي � �م ��ات
غ�ي��رامل��رخ�ص��ة وامل�س�ت�غ�ل��ة ت�ج��اري��ًا
ف��ي م�ن�ط�ق�ت��ي ال�ص�ب�ي��ة وال �س��امل��ي،
بعد انتهاء فترة اإلنذار املمنوحة

ألصحابها.
وك � � �ش � ��ف م � � �ص � ��در م � �ط � �ل� ��ع ج ��دي ��ة
ال � �ب � �ل ��دي ��ة ه � � ��ذا ال� � �ع � ��ام ف � ��ي إزال � � ��ة
امل �خ �ي �م��ات غ �ي��رامل��رخ �ص��ة ،وك��ذل��ك
امل� �س� �ت� �غ� �ل ��ة ت � �ج � ��اري � ��ًا ف � ��ي ج �م �ي��ع
م �ن��اط��ق ال �ت �خ �ي �ي��م ب��ال �ت �ع��اون م��ع
ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة األخ� ��رى ،م�ش�ي�رًا
إل � � ��ى أن ال � �ح � �م �ل��ات س� �ت� �ت ��واص ��ل
خ�لال األي��ام املقبلة لضبط عملية
التخييم.

الرندي يسأل
عن فرز النفايات
وجه العضو م .عبدالسالم
ال��رن��دي أسئلة بخصوص
ف� ��رز ال �ن �ف��اي��ات ب �س �ي��ارات
نقل القمامة.
وق ��ال ال��رن��دي إن ال�ب�ل��دي��ة
ح � � ��رص � � ��ت ع� � �ل � ��ى ت � �ق ��دي ��م
خ��دم��ات ال�ن�ظ��اف��ة بجميع
أن��واع �ه��ا ،وأب��رم��ت ع�ق��ودا
ووضعت شروطا ولوائح
للنظافة ون�ق��ل النفايات،
وأل ��زم ��ت امل �ق ��اول ب�ق��ان��ون
عبدالسالم الرندي
ً
حماية البيئة ،متسائال:
ه � � � ��ل ع � � � �م� � � ��ال ال� � �ن� � �ظ � ��اف � ��ة
ي�ف��رزون النفايات ب�س�ي��ارات نقل القمامة أو يتم فرزها
في أماكن أخرى؟
وتساءل :هل هناك أماكن مخصصة لوقوف آليات النظافة
بعد االنتهاء من عملها ،وهل مسموح لها بالوقوف داخل
امل �ن��اط��ق؟ وه ��ل ه �ن��اك ع �م��ال ن�ظ��اف��ة ي�ع�م�ل��ون ب�ع��د ال ��دوام
ال��رس�م��ي؟ وه��ل ه�ن��اك ع�ق��وب��ات ت�ف��رض على ال�ش��رك��ات في
ح��ال ع��دم التزامها؟ وم��ا العقوبات امل�ق��ررة ببنود العقد؟
داعيًا إلى تزويده باملخالفات والعقوبات لكل محافظة.

دعا وكيل وزارة الشؤون االجتماعية ،عبدالعزيز
ش �ع �ي��ب ،إل ��ى ت�غ�ي�ي��ر ت�خ�ص�ي��ص ح��دي �ق��ة أط �ف��ال
ال�ش�ه�ي��د زع ��ل ال �ظ �ف �ي��ري  -م�ن�ط�ق��ة ال �ش �ع��ب ،إل��ى
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون ذوي اإلع ��اق ��ة .وأوض ��ح
شعيب أنه صدر القانون رقم  8لسنة  ،2010بشأن
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،من خالل إنشاء
الهيئة ال�ع��ام��ة ل �ش��ؤون ذوي اإلع��اق��ة ،ال�ت��ي تقع
تحت منظومة إشراف وزير الشؤون االجتماعية.

واض��اف أن��ه ولحاجة محافظة العاصمة إلقامة
مبنى للهيئة ،يقدم خدماته لشريحة عزيزة على
قلوبنا ،فإننا ندعو ال��ى دراس��ة إمكانية تغيير
تخصيص ن��ادي أط�ف��ال الشهيد زع��ل الظفيري،
ال�ك��ائ��ن بمنطقة ال�ش�ع��ب ،ش ��ارع امل�ن��ام�ن��ة ،قطعة
 ،2وال�ت��اب��ع ل ��وزارة ال�ش��ؤون االجتماعية ،ليؤول
الى الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة من أجل
ممارسة املهام املوكلة إليها في ه��ذه املحافظة،
وإف ��ادت� �ن ��ا ح �ت��ى ي �ت �س �ن��ى ل �ن��ا اس �ت �ك �م��ال ب��اق��ي
االجراءات.

اليت
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ALQABAS.COM

د .فاطمة المرجي :الكويت الثانية عالمياً في انتشار النوع األول ..والخامسة خليجياً في «الثاني»

ثوان يموت شخص ..من مضاعفات «الس ّكر»
كل 10
ٍ
د .خلود البارون
ل �ي �ت �م �ك��ن ال �ج �س��م م ��ن ال� �ق� �ي ��ام ب �ع �م �ل �ي��ات��ه
ال�ح�ي��وي��ة ،س ��واء أث �ن��اء ال�ح��رك��ة أو ال��راح��ة،
فهو بحاجة ال��ى الطاقة .وبينت د .فاطمة
امل��رج��ي م��ن ق �س��م امل �خ �ت �ب��رات ال�ط�ب�ي��ة في
كلية العلوم الطبية املساعدة أن السكر هو
مصدر الخاليا األساسي للطاقة.
وش ��رح ��ت ق��ائ �ل��ة :ف ��ي ال ��وض ��ع ال �ط�ب�ي�ع��ي،
يحافظ أنزيم االنسولني على اتزان معدل
سكر ال��دم حتى ال يتعدى  7ميلي مول/
ل�ي�ت��ر .أم��ا ارت �ف��اع ه��ذا امل �ع��دل ف��دالل��ة على
اإلص ��اب ��ة ب �م��رض ال �س �ك��ر .وب �ش �ك��ل ع��ام،
س �ب��ب اإلص ��اب ��ة ب �ه��ذا امل� ��رض ت��رج��ع إم��ا
إل ��ى ع �ج��ز ال �ب �ن �ك��ري��اس ع ��ن إن� �ت ��اج ك�م�ي��ة
كافية من األنسولني أو عجز الخاليا عن
اس �ت �خ��دام األن �س��ول�ي�ن ب��ال �ش �ك��ل امل �ط �ل��وب
«مقاومة الخلية لألنسولني».
وللتوضيح ،يعمل األنسولني مثل املفتاح
ال� ��ذي ي �س �م��ح ب ��دخ ��ول ال �س �ك��ر إل ��ى داخ ��ل
الخلية ،حتى تستخدمه كمصدر للطاقة.
وفي حالة نقص كمية االنسولني أو تطوير
ال�خ�ل�ي��ة م �ق��اوم��ة م �ض��ادة ل ��ه ،ف�ل��ن يتمكن
ال�س�ك��ر م��ن ال��دخ��ول إل��ى داخ��ل الخلية بل
سيتجمع في الدم ويرتفع معدله.
 5أنواع لمرض لسكر:
توصل العلم حديثا إل��ى تحديد أكثر من
 5أن ��واع مل��رض ال�س�ك��ر ،ل�ك��ن امل�ن�ت�ش��ر في
الكويت هي األنواع الثالثة التالية:
¶ سكر النوع األول.
¶ سكر النوع الثاني.
¶ سكر الحمل.
وأوض � � �ح� � ��ت د .ف� ��اط � �م� ��ة ق� ��ائ � �ل� ��ة :ت �ح �ت��ل
الكويت حاليًا املرتبة الخامسة خليجيًا،
والسادسة عربيًا من حيث نسبة انتشار
داء ال�س�ك��ر م��ن ال�ن��وع ال�ث��ان��ي ،وذل��ك للفئة
العمرية ما بني  30و 79عامًا .أما بالنسبة
ل�ل�س�ك��ر م��ن ال �ن��وع األول ،ف�ت�ح�ت��ل ال�ك��وي��ت
امل��رت�ب��ة الثانية ع��امل�ي��ًا ،وب��ذل��ك تتفوق على
ال ��دول االس�ك�ن��دن��اف�ي��ة امل �ع��روف��ة ب��ان�ت�ش��ار
ال �س �ك��ري األول؛ م �ث��ل ف �ن �ل �ن��دا وال �ن��روي��ج
وبريطانيا.
النوع األول
هذا النوع هو نتاج لعجز غدة البنكرياس

السكر
في إحصاءات

فاطمة المرجي

ِّ
تشخصه
التحاليل المنزلية تقدِّ ر معدل سكر الدم ..وال

ع ��ن ان� �ت ��اج ك �م �ي��ة ك��اف �ي��ة م ��ن االن �س��ول�ي�ن.
ورغم أنه يشكل  %10من إجمالي حاالت
السكر عامليا ،بيد أن سكر النوع األول هو
االكثر انتشارا بني األطفال .وتزداد نسبة
اإلص ��اب ��ة ب��ه ع��امل �ي��ا ب �م �ع��دل  %3س�ن��وي��ا،
حيث يتم تشخيص  133ألف حالة تقريبًا
سنويًا عامليًا .ومن أعراضه:
¶ فقدان الوزن املفاجئ وغير املبرر.
¶ العطش الدائم والجوع املزمن.
¶ عدم الوضوح والتشويش.
¶ قلة النشاط والخمول.
¶ كثرة االعياء.

كالالتينيني والهنود.
¶ تكرار االصابة بسكر الحمل.
¶ اإلصابة بتكيس املبايض.
¶ اإلصابة بمتالزمة األيض.
¶ التدخني.
¶ ال �ت �ع��رض ل �ل �ض �غ��ط ال �ع �ص �ب��ي ل �ف �ت��رات
طويلة.
أهم أعراض داء السكر من النوع الثاني
¶ تكرار اإلصابة بالتهابات فطرية.
¶ الشعور الدائم بالعطش وجفاف الحلق.
¶ كثرة التبول.
¶ الشعور بالخدر والتنميل في االطراف
وبخاصة السفلية.

النوع الثاني
وف ��ق اح �ص��ائ �ي��ة  2017ل �ف��درال �ي��ة ال�س�ك��ر
الدولية ،فهو االكثر انتشارا عامليا (نحو
 425أل��ف مصاب ف��ي ال�ع��ال��م) .وسببه هو
ت �ط��وي��ر ال �خ �ل �ي��ة م �ق��اوم��ة ل�ل�أن �س��ول�ي�ن ،او
ع�ج��ز ال�ب�ن�ك��ري��اس ع��ن ان �ت��اج ك�م�ي��ة كافية
من هرمون االنسولني .ورغ��م كونه النوع
ال��رئ �ي �س��ي ال� ��ذي ي �ص �ي��ب ال �ب��ال �غ�ي�ن ،ول�ك��ن
لوحظ ف��ي اآلون��ة االخ�ي��رة ظهور اصابات
بني املراهقني واالطفال .ومن العوامل التي
أسهمت في زيادة نسبة اإلصابة:
¶ اتباع اسلوب حياة خامل وفرط التغذية.
¶ انتشار زيادة الوزن والسمنة.
¶ العوامل الوراثية.
¶ ت��رت �ف��ع ق��اب �ل �ي��ة اص��اب��ة ب �ع��ض االع� ��راق

وفق احصاءات فدرالية السكر الدولية  IDFلعام
:2017
 كل  5ثوان تسجل اصابة شخص بداء السكر. كل  10ث��وان يموت شخص بسبب تعقيداتومضاعفات داء السكر.
 كل  30ثانية يتم بتر (قطع) طرف بسبب داءالسكر.
 يتوقع ان ترتفع نسبة االصابة بمرض السكرعامليا ب��واق��ع  %84بحلول ع��ام  .2045وللعلم،
فعدد املصابني وفق احصائية  2017هو 425
مليون مصاب.
  75%من مرضى السكري حول العالم يبلغونم��ن العمر م��ا ب�ين  20ال��ى  64ع��ام��ا .وه��ي الفئة
االكثر انتاجية في املجتمع.

¶ عدم وضوح الرؤية.
¶ الوهن والخمول وقلة الطاقة.
 5خطوات للوقاية
 - 1فقدان ال��وزن الزائد والحفاظ على الوزن
املثالي.
 - 2اتباع اسلوب تغذية صحي.
 - 3الحرص على النشاط وممارسة الرياضة.
 - 4التزام املرضى بالخطة الدوائية مثل تناول
االدوية وجرعات االنسولني.
 - 5ال�ف�ح��ص وم��راق �ب��ة س�ك��ر ال ��دم ،ول��و م��رة
س �ن��وي��ا ،خ �ص��وص��ا م ��ن ق �ب��ل ال �ف �ئ��ة االك �ث��ر

 - 1تحليل الدم الشامل (بعد الصيام) ،لقياس مستوى السكر والدهون الثالثية السكرية والكولسترول وغيرها .وارتفاع معدل سكر
دم الصائم عن  7ميلي مول /ليتر(الطبيعي) داللة على االصابة بالسكر.
 - 2سكر الدم التجسسي أو التراكمي  Hb A1Cيكشف هذا التحليل مدى انتظام مستوى السكر خالل آخر  2ــ  3شهور.
 - 3تحليل سي بيبتايد :يحدد هذا التحليل كمية االنسولني املوجودة في الجسم .فإن كانت نتيجته سلبية او صفرًا ،دل ذلك على فشل
البنكرياس وعدم انتاج االنسولني .اما اذا كانت نتيجته ايجابية ،فذلك داللة على استمرار افراز البنكرياس لالنسولني .لذا ،يستخدم هذا
التحليل للتفرقة ما بني االصابة بالنوع األول أو الثاني للسكر.
 - 4اختبار تأقلم الجسم للجلوكوز ،ويسمى بالعامية «اختبار الشربة»  .Oral glucose tolerance testيهدف إلى تقييم استجابة
الجسم للسكر ،وتحديد مدى سوء الحالة .وخالله يجري أخذ عينة دم من املريض أثناء الصيام ،ثم يطلب منه تناول شراب سكري
(يحتوي على  75غرام من السكر) .وبعد ساعتني يخضع لتحليل الدم مرة اخرى ،ويتكرر ذلك بعد  4و 6ساعات ايضا ،حتى يقيم
املعالج استجابة الجسم وقدرته على تنظيم معدل السكر في الدم.

«« :»TIMEالدواء الكهربائي» سيقضي
على األلم المزمن لبعض األمراض
ل��دي�ه��ا ت�ح��ت ال�س�ي�ط��رة ،األم��ر ال��ذي جعلها
تنسى ت�ن��اول ال��دواء ال�خ��اص بها ،ألنها لم
تكن تعاني من األلم تلك الليلة.
ه� � ��ذا ال � �ن � �ج� ��اح ي � �ج� ��ذب ب ��ال� �ف� �ع ��ل ع� �ش ��رات
ال �ش ��رك ��ات ال �ن��اش �ئ��ة وال� �ش ��رك ��ات ال �ك �ب��رى
ف��ي م�ج��ال األدوي ��ة .ح�ت��ى م��ع ال�ج�ه��ود التي
ال ت ��زال ب��دائ �ي��ة ل�ت�ح�ف�ي��ز ب�ع��ض األع �ص��اب
ال �ك�ب �ي��رة ف��ي ال �ج �س��م ل �ل �ع�لاج ،ع �ل��ى سبيل
املثال ،الصداع واأللم املزمن.

د .والء حافظ
ال عالج معروفًا ملرض «كرون»؛ وهو مرض
التهابي يصيب حوالي  800ألف شخص في
الواليات املتحدة ،حيث إن ال��دواء املتاح يوفر
الراحة املؤقتة فقط.
ل ��ذا ت �ط��ور األم ��ر م��ع ك�ي�ل��ي أوي �ن��ز ،ال �ت��ي تم
ت�ش�خ�ي��ص ح��ال�ت�ه��ا ب�ه��ذ امل ��رض ف��ي ال�ث��ال�ث��ة
ع�ش��رة م��ن ع�م��ره��ا ،ف��ي ال�ن�ه��اي��ة إل��ى األس��وأ
بسبب مقاومة الجسم لجميع األدوي ��ة التي
جربتها ،كانت حالتها شديدة ملرض أصابها
ً
بالتهاب املفاصل من كاحليها وص��وال إلى
فكها وأطراف أصابعها في عمر الـ  25عاما.
قد يكون أمل أوينز وماليني آخرين يعانون
من مجموعة واسعة من األمراض التي لم يتم
عالجها م��ن قبل ،أو التي ل��م تتم معالجتها
ب�ش�ك��ل ح ��دي ��ث ،وذل� ��ك ب�ف�ض��ل ط �ف��رة ت�ب��دو
ً
خياال علميًا أكثر من الواقع الطبي.
أدى ال�ت�ق��ارب امل�ل�ح��وظ للتقدم ف��ي الهندسة
الحيوية وعلم األعصاب إلى طريقة سريعة
ال�ت�ط��ور ل�ع�لاج األم ��راض امل��زم�ن��ة ،وامل�ع��روف��ة
ب��اس��م ال �ط��ب ال �ح �ي��وي اإلل �ك �ت��رون��ي حسب
التقرير الذي نشرته مجلة  TIMEاألميركية.
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تحفيز األعصاب

األمراض املزمنة
املوجة الجديدة من االستراتيجيات القائمة

ع�ل��ى ال �ك �ه��رب��اء ي�م�ك��ن أن ت�ت�س��ع مل�س��اع��دة
األش � �خ� ��اص امل �ص ��اب�ي�ن ب �ب �ع��ض األم � ��راض
املزمنة األكثر انتشارًا في العالم ،بما في
ذلك ارتفاع ضغط ال��دم ،والتهاب املفاصل،
وال �س �ك��ري ،وب�ع��ض أش �ك��ال ال�ع�م��ى وح�ت��ى
الخرف.
بالنسبة إلى أوينز ،نجح النهج الجديد في

ت�غ�ي�ي��رح�ي��ات�ه��ا ،ب�ع��د ال�ح�ص��ول ع�ل��ى منظم
كهربائي م��زروع في صدرها ،تعيش اآلن
حياة خالية من األلم ألول مرة منذ عقود.
بعد أسبوعني من تلقيها لعملية الزرع ،قام
األط �ب��اء ب�ت�ش�غ�ي�ل�ه��ا ع�ل��ى ت ��ردد مخصص
لتحفيز عصب معني عند مستوى الطاقة
امل�ن��اس��ب ف�ق��ط ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ن�ظ��ام امل�ن��اع��ة

يتوقع املحللون امل��ال�ي��ون أن يصل السوق
ب�ه��ذا ال�ع�لاج إل��ى  7م�ل�ي��ارات دوالر بحلول
عام  ،2025حيث إن شركات مثل Abbott
ل ��دي� �ه ��ا ب��ال �ف �ع��ل أج � �ه� ��زة ت� �ع ��دي ��ل ع �ص �ب��ي
مصممة لتحفيز األع �ص��اب ،ب�ع��د م��واف�ق��ة
إدارة ال � �غ ��ذاء وال � � ��دواء ل �ه ��ا ،ك �ع�ل�اج ل�لأل��م
امل��زم��ن .إذ إن إم�ك��ان��ات الحقل الكهربائي
ه� ��ي اح � � � ��داث ت � �ح� ��ول ك �ب �ي ��ر ف� ��ي ص �ن��اع��ة
املستحضرات الصيدالنية ،التي ظلت منذ
ف �ت��رة ط��وي �ل��ة ت��رك��ز ب�ش�ك��ل أس��اس��ي ع�ل��ى
ت �ط��وي��ر ح �ب ��وب دوائ � �ي ��ة ج ��دي ��دة ف �ح �س��ب،
ول �ك ��ن م ��ع ت ��وق ��ف ت �ط��وي��ر ال �ع �ق��اق �ي��ر غ�ي��ر
املحببة ف��ي السنوات األخ�ي��رة ،ت��رى بعض
ش��رك��ات األدوي��ة أن التحليالت الكهربائية
هي مصدر جديد من اإلمكانات العالجية
غير الدوائية التي تعتمد بشكل أكبر على
األساليب املعتمدة مثل العالجات الجينية
وع�لاج��ات ال�خ�لاي��ا التائية  CARاملعتمدة
حديثًا لبعض أنواع السرطان.
من جانب آخر ،تكمن جاذبية هذه األساليب
الجديدة في قدرتها على تقديم عالج دقيق
وشخصي ملرضى مثل حالة أوينز ،حيث
تنتهي األدوية التي يتم تناولها عن طريق
الفم إلى هدفها املقصود ،وتخف فعاليتها
ب�م��رور ال��وق��ت وت��زي��د ف��ي ال��وق��ت نفسه من
فرص ردود فعل سلبية في أنسجة اخرى
من الجسم.

حاالت تؤثر في نتائج
سكر الدم التجسسي
نبهت د .فاطمة املعالجني الى ضرورة االنتباه
إل ��ى أن ب �ع��ض ال� �ح ��االت ق ��د ت�س�ب��ب ت��زي�ي�ف��ًا
إي �ج��اب �ي��ًا أو س�ل�ب�ي��ًا ف ��ي ن�ت�ي�ج��ة س �ك��ر ال ��دم
التجسسي ،مثل:
¶ اإلص��اب��ة بأنيميا ح��ادة وخ��اص��ة ال�ت��ي لم
يجر عالجها.
¶ ت� �ن ��اول م �ك �م�ل�ات غ��ذائ �ي��ة ت �ح �ت��وي ع�ل��ى
جرعات من فيتامني إي.
¶ النساء الحوامل.
دقة الفحوصات المنزلية

ماذا تعرف عن تحاليل السكر؟

 7مليارات دوالر ..قيمة سوق العالج الجديد بحلول عام 2025

تتيح هذه التطورات للعلماء تحديد األعصاب
وأجهزة الزرع املحددة التي يمكن تنشيطها
عند الحاجة إلى تحفيزها؛ وهذا بدوره يتحكم
في الخاليا في األعضاء التي تستهدفها تلك
األعصاب التي تنظم العديد من االستجابات
امل�ن��اع�ي��ة والتمثيل ال�غ��ذائ��ي ل�ل�ج�س��م .بينما
توجد بالفعل بعض العالجات اإللكترونية
ال�ح�ي��وي��ة أو ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ل �ع�لاج ح ��االت مثل
الصداع ،وبعض حاالت االكتئاب ،وكذلك األلم
املزمن والجيوب األنفية.

عرضة للخطر.
للتفرقة بني السكر من النوعني األول والثاني
لتحديد ن��وع م��رض السكر ،ي�ق��وم الدكتور
ب�ت�ج�م�ي��ع ع ��دد م��ن امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ت��وض��ح
قابلية جسم املريض وتكشف نوع مرضه.
وم ��ن أه ��م امل �ع �ل��وم��ات ه��ي ال �ت��اري��خ ال�ع��ائ�ل��ي
(كوجود اصابات بمرض السكر من النوعني
األول أو ال �ث��ان��ي) ،ت��اري��خ امل �ص��اب امل��رض��ي،
طبيعة األع ��راض ال�ت��ي ي�ع��ان��ي منها ونتائج
التحاليل املخبرية .وشرحت د .فاطمة قائلة:
«املريض الذي يقل عمره عن  20سنة ،ولديه
تاريخ عائلي بإصابة بالسكر من النوع األول،
فنتيجة تحليل س��ي بيبتايد السلبية دالل��ة

على تشخيص االصابه بالنوع األول».

وظيفة الفحوص املنزلية األس��اس�ي��ة ه��ي ان
تعطي تقديرًا وتحذيرا عند حدوث أي ارتفاع
أو ه �ب��وط ،ول�ك�ن�ه��ا ل�ي�س��ت أداة تشخيصية
دقيقة .فمن الخطأ االعتقاد بأن الرقم الذي
يظهره ال�ج�ه��از امل�ن��زل��ي ب��ذات دق��ة الفحوص
املخبرية .وشرحت د .فاطمة :معظم أجهزة
ق �ي��اس ال�س�ك��ر ل��دي�ه��ا م �ع��دل ح�س��اس�ي��ة (او
دق��ة) بمعدل  ،%80مما يدل على أن القراءة
ق��د ت�ك��ون  %20أع�ل��ى أو أق��ل .أم��ا الفحوص
امل �خ �ب��ري��ة ،م�ث��ل س�ك��ر ال �ص��ائ��م وس �ك��ر ال��دم
التجسسي فدقتها في تحديد معدل سكر
الدم تصل إلى .%100

مايو كلينك
الفواكه والخضروات والمكسرات ..أهم مصادرها

مضادات التأكسد..
لماذا ُتعتبر مهمة؟
مضادات التأكسد هي مواد
ُيمكنها ح�م��اي��ة ال�خ�لاي��ا من
ت��أث �ي��رات ال� �ج ��ذور ال�س��ائ�ب��ة،
أي ال �ج��زي �ئ��ات ال �ت��ي ي�ج��ري
إن � �ت� ��اج � �ه� ��ا ع � �ن� ��دم� ��ا ي� �ق ��وم
الجسم بتكسير ال�ط�ع��ام ،أو
ل ��دى ت �ع��رض��ه ل��دخ��ان ال�ت�ب��غ
واإلشعاع .وقد تلعب الجذور
ال�س��ائ�ب��ة دورًا ف��ي اإلص��اب��ة
ب��أم��راض ال�ق�ل��ب وال�س��رط��ان
وغيرها.
وقد تفيد مضادات التأكسد
م � �ث ��ل ف �ي �ت ��ام �ي �ن ��ي س � ��ي C
ِوإي  ،Eوال � �ك ��اروت � �ي � �ن ��ات،
ف � ��ي ح � �م ��اي ��ة ال � �خ�ل��اي� ��ا م��ن
ُ
ال�ت�ل��ف ال ��ذي تسببه ال�ج��ذور
السائبة .وتتضمن مضادات
األجسام التي تتوافر بشكل
طبيعي الفالفنويات والتانني
ُ
وال�ف�ي�ن��ول وال�ل�ي�غ�ن��ان .وت�ع��د
األطعمة التي يكون مصدرها
نباتيًا م��ن أف�ض��ل امل�ص��ادر،
وه� � � ��ي ت� �ت� �ض� �م ��ن ال � �ف� ��واك� ��ه
وال� �خ� �ض ��روات وع �ص��ائ��ره��ا
وم�ن�ت�ج��ات ال�ح�ب��وب الكاملة
وامل � � � �ك � � � �س � � � ��رات وال � � � �ب � � � ��ذور
واألعشاب والتوابل والكاكو.

وتكون الفواكه والخضروات
وال� �ح� �ب ��وب ال �ك��ام �ل��ة ال�غ�ن�ي��ة
ب �م �ض��ادات ال �ت��أك �س��د غنية
أي� �ض ��ًا ب ��األل� �ي ��اف ال �غ��ذائ �ي��ة،
ومنخفضة الدهون املشبعة
وال� �ك ��ول� �س� �ت ��رول ،ك �م��ا أن �ه��ا
م�ص��ادر جيدة للفيتامينات
وامل �ع ��ادن ،ل��ذا اس�ت�م�ت��ع بهذا
التنوع.

أفضل مصادر
مضادات التأكسد

ُي�ع��د ال�ت��وت األزرق واألس��ود
وال �ع �ل �ي��ق وال �ف ��راول ��ة وال �ت��وت
البري من بني أفضل مصادر
مضادات التأكسد الغذائية.
ُ
وت�ع��د البطاطا الحلوة أيضًا

م� � �ص � ��درًا ج � �ي � �دًا مل � �ض� ��ادات
ال � �ت� ��أك � �س� ��د ،ك � ��ذل � ��ك ال � �ج ��وز
والفستق والبندق واللوز.
إذا ك�ن��ت ال ت�ح��ب امل�ك�س��رات
ف�ع�ل�ي��ك ت �ج��رب��ة ب � ��ذور ع�ب��اد
ال�ش�م��س وال�س�م�س��م وب ��ذور
الكتان املطحونة في تحضير
الوصفات الغذائية.
ال�ب�ق��ول�ي��ات ،م�ث��ل الفاصوليا
الحمراء والصويا الخضراء،
ُ
وال �ع��دس ،ت�م�ث��ل أي�ض��ًا غ��ذاء
غنيًا بمضادات التأكسد.

العصائر
ال تتجاهل عصائر الفواكه
ال�غ�ن�ي��ة ب �م �ض��ادات التأكسد
مثل عصير الرمان.

 4خطوات للحصول على مقاسك
المناسب في األحذية
للعثور على امل�ق��اس امل�ن��اس��ب ف��ي األح��ذي��ة
َج ِّرب النصائح التالية:
ارتد عند التسوق الجوارب نفسها التي
 1ـــ ِ
سترتديها عند املشي.
 2ـــ احرص على أن توفر نصف بوصة على
األقل بني إصبع القدم الكبير وطرف الحذاء.

 3ـــ احرص على أن يكون الحذاء واسعًا بما
ي�ك�ف��ي ،ي�ج��ب أن ي�ك��ون ال �ح��ذاء م��ري�ح��ًا من
حيث سعة العرض ،ويجب أال يكون ضيقًا.
ْ
ش لبضع مرات في املتجر ،واحرص
 4ـــ اِ م ِ
ُ
على مالئمة كعب القدم وأن��ه ال يفلت عند
املشي.
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ثقافة وفنون

الرقابة أقل وطأة من السنوات الماضية لكن النسبة ال تزال عالية

معرض الكتاب فعاليات مختارة ..وغير مستهلكة
سعدية مفرح

ال يمدح السوق إال من
ربح فيه ،وما ينطبق على
السوق ربما ينطبق على
معارض الكتاب ،رغم أن
معرض الكتاب ليس سوقا
لبيع الكتب وحسب .وألنني
ربحت ،معنويا ،كثيرا من
معرض الكتاب الدولي في
الكويت  ،2019فيحق لي
أن أمدحه كثيرا ..وهآنذا
سأفعل اآلن.
قد ال يبدو أن معرض الكويت هو املعرض
األك �ث��ر تنظيما م��ن ب�ين م �ع��ارض الكتب
ال �ت��ي ح�ض��رت�ه��ا ف��ي ال �س �ن��وات األخ �ي��رة،
وه��ي معظم م �ع��ارض ال�ك�ت��ب الخليجية،
لكنه مع هذا يبدو لي وكأنه األكثر نجاحا
ف ��ي امل �ق��اي �ي��س ال �ع��ام��ة ال �ت��ي ت �ت �ك��ئ على
ع��دة عوامل ،منها مثال حركة البيع فيه،
ونوعية مرتاديه ،والفاعليات املصاحبة له
سواء أكانت فاعليات رسمية أم خاصة،
باإلضافة ال��ى م��دى حضور الناس لهذه
ال �ف��اع �ل �ي��ات ..وق �ب��ل ك ��ل ش ��يء م�س�ت��وى
الرقابة على الكتب املعروضة ..وما أدراك
م��ا ال��رق��اب��ة! ف�م��ع اع �ت��راف ال�ج�م�ي��ع ،بمن
فيهم م�س��ؤول��و امل �ع��رض ،ب�ش��دة ال��رق��اب��ة

منصات ثقافية
شارك فيها كتاب
ومثقفون من
أجيال مختلفة
على المجلس
الوطني أن يقود
بنفسه عمالً
منظما ً ضد الرقابة
معرض الكتاب شهد العديد من الفعاليات الثقافية الجادة هذا العام

في معرض الكويت ،إال أنها بدت لي هذا
العام أخف قليال من األعوام السابقة ،لكن
نسبة الكتب املمنوعة ما زالت عالية ،وغير
مقبولة أبدا!

حرية الكلمة
أس�ع��دن��ي ت�ص��ري��ح م��دي��ر امل �ع��رض األس�ت��اذ
سعد العنزي بعدم مسؤولية إدارة املعرض
واملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،

وهو الجهة املنظمة له ،عن الرقابة بكل أنواعها
وأنهم مع حرية الكلمة .خاصة عندما سئل
ع��ن م �س��ؤول �ي��ة امل �ج �ل��س ع��ن ع ��رض بعض
الكتب ذات املستوى الركيك ،حيث قال «لسنا
أوص �ي��اء على أم��زج��ة ال�ن��اس واخ�ت�ي��ارات�ه��م،
وه��ذا األم��ر م��وج��ود ف��ي ك��ل م�ع��رض ،األم��ر
متروك لوعي القارئ ونوعيته ،وه��و القادر
ع�ل��ى ال �ف��رز ب�ين ال�غ��ث وال �س�م�ين ،ول�ي��س من
دورن��ا التدخل في اختيارات ال�ق��راء» .وأرى
أن هذا التصريح يمكن أن يكون بداية لعمل

خطت ألول مرة أعمالها في مجال األدب والشعر والمسرح
أقالم ّ

ُ
الكتاب الشباب..
إبداع أم تطفل على الرواية؟

الموسوي:
األحكام ضدنا تأتي من
دون أن يتعرفوا على
المحتوى الذي نقدمه

العنزي:
من حق الشباب أن
يخوضوا التجربة والتعلم
منها واالستفادة

الحوال:
ظاهرة الكتابة للشبان
أفضل من انشغالهم
في أشياء غير مفيدة

ُمحمد عبد الناصر
أغلقت أبواب معرض الكويت الدولي للكتاب،
لكن مع إس��دال الستار فتحت نوافذ جديدة
ت� �ط ��ل م� ��ن خ�ل�ال� �ه ��ا ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال� �ظ ��واه ��ر
وال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي ص��اح�ب��ت ال �ع��رس الثقافي،
ُ
أب��رزه��ا ال��ك�ت��اب الشباب ال�ج��دد ال��ذي��ن دون��وا
أول��ى خطواتهم ف��ي مجال التأليف والكتابة
والشعر ،لكن وجودهم وكثرة إقبالهم على
التأليف وال�ن�ش��ر ال يقابلهما دع��م وح�ف��اوة
ك�ب�ي��ران ،إذ إن�ه��م ح�س��ب ال�ع��دي��د م��ن النقاد
تسببوا في إفساد املحتوى األدبي لتطفلهم
على ال��رواي��ة ،بينما عبر العديد م��ن الكتاب
عن استيائهم من الهجوم واالت�ه��ام��ات غير
املبررة نحوهم.

ال� �ش� �ع ��ر ،وق � �ب ��ل أن أص � � ��در ع �م �ل��ي األول،
التحقت بعدة دورات متخصصة في الكتابة
امل �س��رح �ي��ة ،وك ��ان ��ت ن �ت��اج ك �ت��اب��ي م �ش��روع
ت �خ��رج��ي م ��ن ال� � � � ��دورات ،ع �ب��ر  3ن �ص��وص
مسرحية موجهة لألطفال والعائلة.
وح� ��ول االن� �ت� �ق ��ادات ح��ول �ه��م ق��ال��ت «م ��ن حق
الشباب أن يخوضوا التجربة والتعلم منها
واالس�ت�ف��ادة من األخ�ط��اء التي من شأنها أن
تطور أعمالنا القادمة ،ألننا سنقود املستقبل
الثقافي في الغد ،ونحتاج للدعم والتشجيع
بدال من اإلحباط واالنتقاد غير املبرر نحونا».

ف��ي ال�ع�م��ل ال�ث�ق��اف��ي ،معللني ب ��أن كتاباتهم
ليست جيدة.
وق ��ال ال�ن��اص��ر ل �ـ سبقلا :ه�ن��اك ال�ع��دي��د من
الشباب املميزين واملبدعني ،لكن ظروفهم لم
تسمح لهم بتسليط الضوء عليهم ومراعاة
م��وه �ب �ت �ه��م ب �س �ب��ب ال � �ص� ��راع ال �ك �ب �ي��ر ال ��ذي
ي�ش�ه��ده امل �ج��ال وح��ال��ة ال��زخ��م وال�ت�ط�ف��ل من
قبل الكثيرين والذي يؤثر بدوره على األقالم
الشابة الواعدة.
وأض��اف ال�ن��اص��ر :املسألة تحولت إل��ى شكل
ت �ج��اري أك �ث��ر م�ن��ه ث �ق��اف��ي ،وامل �س��ؤول �ي��ة هنا
ت�ق��ع ع�ل��ى دور ال �ن �ش��ر ،ألن �ه��ا ت�ن�ظ��ر للجانب
ال��رب �ح��ي ،ح�ي��ث رك ��ض بعضهم وراء نجوم
مواقع التواصل من أجل تحقيق إي��رادات من
م�ت��اب�ع�ي�ه��م ب�غ��ض ال�ن�ظ��ر ع��ن امل �ح �ت��وى ال��ذي
ي�ق��دم��ه ،إل��ى ج��ان��ب ذل��ك ف��إن س�ه��ول��ة ش��روط
ال �ن �ش��ر ج�ع�ل��ت ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ش �ب��اب ال� ��ذي ال
يمتلك أي موهبة في التأليف والكتابة ،يقدم
على النشر ،ما أضر بسمعة الكتاب الشباب.

نظرة سطحية
ع�ب��رت ال�ش��اب��ة أم��ان��ي امل��وس��وي ( 17ع��ام��ا)
عن استيائها من نظرة التقليل والتسطيح
مل��واه��ب ال�ش�ب��اب ،وال�ت��ي وصلتها م��ن خالل
إص��داره��ا لعملها األول في معرض الكويت
الدولي للكتاب ،وقالت أماني في تصريحات
لـ سبقلا :األحكام ضدنا تأتي من دون أن
يتعرفوا على املحتوى الذي نقدمه ،وال بقدر
التعب والجهد اللذين بذلتهما من أج��ل هذه
اللحظة.
وت��اب �ع��ت امل ��وس ��وي «ع �م �ل��ي األول – خلف
ال �س �ت ��ار -ك� ��ان ع� �ب ��ارة ع ��ن ق �ص��ة ق �ص �ي��رة،
م��وج �ه��ة ل �ل �ج �م �ه��ور ال ��ذي ��ن ال ت�س�ت�ه��وي�ه��م
الروايات الطويلة ،وهي تعتبر مدخال لهؤالء
ي��أخ��ذه��م إل ��ى ع��ال��م ال� �ق ��راءة ،ع�ب��ر ن�ص��وص
مسرحية قصيرة وهادفة».

«كل من هب ودب»
من جهتها ،قالت املهندسة سارة الحوال (32
ع��ام��ا) وال�ت��ي سجلت حضورها ب��أول عمل
لها ف��ي معرض الكتاب ،ان االنتقاد حولهم
س �ب �ب��ه االس �ت �غ�ل�ال ال �ك��ارث��ي م ��ن ق �ب��ل دور
النشر للشبان ال�ص�غ��ار ،حيث ان ك��ل «من
ه��ب ودب» أص�ب��ح يمتلك دار ن�ش��ر ،وق��ال��ت
ل�ـ سبقلا :إن ظ��اه��رة الكتابة للشبان تظل
أفضل من انشغالهم في أشياء أخ��رى غير
مفيدة ،كما أنها ستحفزهم على التطور في
املستقبل ،لكن أساس املشكلة يقع على دور
النشر ال�ت��ي تستخدمهم م��ن أج��ل التكسب
والتربح من ورائهم.
وأتمت الحوال :دخلت مجال الكتابة والتأليف
إليماني بسحر اللغة وتأثيرها ك��أداة عبور
ووص ��ل ب�ين ال �ن��اس ،ل��ذل��ك ج��اء عملي األول
«أح�لام الفراشة» ليحاكي املشاعر املختلفة
ل � �ل � �م� ��رأة ،ع� �ب ��ر م �ج �م ��وع ��ة م � ��ن ال �ن �ص ��وص
واألشعار التي حرصت على أن تالمس قلب
كل قارئ.

دورات كتابة

محاربة للشباب ..ولكن

بينما ج ��اءت ت�ج��رب��ة ال�ش��اب��ة س ��ارة العنزي
( 18عاما) في عملها املسرحي «عائلة الفن»
بعد أن اجتازت دورات تعلم الكتابة ،وقالت
ل �ـ سبقلا :ح�ب��ي للغة ال�ع��رب�ي��ة دف�ع�ن��ي منذ
ص�غ��ري ل �ل �ق��راءة وامل �ش��ارك��ة ف��ي مسابقات

م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق � ��ال ال� �ك ��ات ��ب م �ح �م��د ال �ن��اص��ر
مالك دار النشر «ن��وف��ا» إن الكتاب الشباب
يتعرضون ملحاربة ش��دي��دة وق��وي��ة م��ن قبل
األدب��اء واملثقفني الذين لديهم مشوار طويل

الحد األدنى للكاتب
ومن ناحية أخرى ،يرى الكاتب خالد النصراهلل
صاحب دار النشر «الخان» أن من الطبيعي أن
يكون مستوى الكاتب املبتدئ متواضعا كونه
مازال في البداية ،لكن ال يجب أن يتم التعاطي
مع الكتاب الشباب بهذه النظرية.
وأوض� ��ح ال �ن �ص��راهلل ل �ـ سبقلا :وج ��ود دور
نشر كثيرة في الكويت أدى لدخول الكثير
من الشباب عالم التأليف والكتابة ،وه��و ما
سبب وجود الكثير من الكتب غير املالئمة،
فلو فرضنا أن دور النشر في الكويت قليلة،
وقتها ل��ن تظهر س��وى األع�م��ال القيمة التي
تستحق أن تنشر.
ُ
وأض��اف ال�ن�ص��راهلل :ال��ك�ت��اب الشباب ليسوا
ظ��اه��رة ب�ح��د ذات �ه ��م ،ب�ي�ن�م��ا ي�ج��ب أن تبقى
ال�ك�ت��اب��ة ه��ي ال �ظ��اه��رة ،وه�ن��ا م�س��ؤول�ي��ة دور
النشر التي يجب أن تحدد حدا أدنى يحفظ
ال� �ج ��ودة ال �ف �ن �ي��ة ل �ل �ع �م��ل ،وه ��و م ��ا سيصنع
التوازن والفارق في املؤلفات املنشورة.

منظم يقوده املجلس نفسه ضد الرقابة على
الكتب!

نسخة أفضل
م��ا ع��دا ذل��ك ،فمن ال��واض��ح أن ال�ج�ه��ود التي
بذلت هذا العام تحديدا ،بدا معها املعرض في
أفضل نسخة له في السنوات األخيرة.
ال�ف��اع�ل�ي��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ك��ان��ت م�خ�ت��ارة بعناية
ف��ي معظمها ،وحضرها ش�ع��راء وروائ�ي��ون

وم �ث �ق �ف��ون م ��ن داخ� ��ل ال �ك��وي��ت وخ��ارج �ه��ا.
وش �خ �ص �ي��ا س� �ع ��دت ك� �ث� �ي ��را ب��األم �س �ي��ات
الشعرية وال��روائ �ي��ة ال�ت��ي ق��دم��ت لنا تجارب
غير مستهلكة ،م��ا يجعلنا حريصني على
املزيد منها في السنوات املقبلة بإذن اهلل.
ولعل الالفت فيها فاعليات أقامتها منصات
ثقافية وإبداعية خاصة كان على رأسها ،هذا
العام ،منصة كلمات املنبثقة من دار كلمات
للنشر وال �ت��وزي��ع ،ف�ق��د ن�ظ�م��ت ه��ذه املنصة
في جناحها الصغير فاعليات كثيرة جدا،

بلغت أحيانا أربع فاعليات في اليوم الواحد
ص �ب��اح��ا وم� �س ��اء ،ت �ن��وع��ت م��ا ب�ي�ن ال �ن��دوات
ال �ف �ك��ري��ة واألم �س �ي ��ات ال �ش �ع��ري��ة وال �ل �ق��اءات
التعريفية ومناقشات الكتب واإلصدارات.
والجميل ان املشاركني في فاعليات منصة
كلمات كانوا من كل األجيال ،فقد اسعدني
ج��دا أن أرى ف��ي امل�ن�ص��ة ال��دك �ت��ور سليمان
ال�ش�ط��ي واألس �ت��اذ ع�ب��دال�ع��زي��ز ال �س��ري��ع ،مع
م��ا لهما م��ن ت�ج��رب��ة عميقة ج��دا ف��ي الفعل
اإلبداعي والنقدي والثقافي .كما أن املنصة
حرصت على دعوة ضيوف كرام من بلدان
عربية ،متحملة في ذلك كل التكاليف.
منصات ثقافية شبابية أخ��رى نظمت كثيرا
م ��ن ال �ف��اع �ل �ي��ات ال �ع��ام��ة وامل �ت �خ �ص �ص��ة؛ منها
م�ث�لا م�ن�ص��ة «ب ��راح ��ة» ال�ت��اب�ع��ة للهيئة ال�ع��ام��ة
للشباب ،التي استضافت شرائح مختلفة من
ال�ض�ي��وف ،ناقشهم أع�ض��اؤه��ا ف��ي تجاربهم
اإلع�لام �ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة ب�م�س��اح��ات واس �ع��ة من
الحرية ،ومنصة «إكساب» وهي منصة جديدة
استطاعت أن تقدم نفسها عبر أكثر من فاعلية
بالتعاون م��ع إدارة معرض الكتاب ،وبعضها
اآلخر بشكل مستقل وجديد لفت األنظار إليها
رغ��م ح��داث��ة عهدها الثقافي ،ومنصة «دراي��ة»
للحد من الجريمة التي قدمت جلسات مختلفة
لخدمة هدفها العام ..وهكذا مع بقية املنصات
ال�ت��ي خلقت ح��راك��ا ثقافيا ت��زاح��م عليه رواد
معرض الكتاب في مدخل القاعة رقم .5
وألن الحديث يطول عن معرض هذا العام ،الذي
زرته ثماني مرات في عشرة أيام ،فينبغي أن
أختصره بشكرا ملعرض الكتاب ..وأهله!

المخرج الشاب أعاد نجمين إلى المسرح بعد غياب سنوات

محمد الحملي :نجاحي في السعودية أبلغ
رد على المشككين في قدرات الشباب

مشهد من مسرحية «الذيب في القليب» (وفي اإلطار المخرج محمد الحملي)

محمد علي
ثروة األوطان الحقيقية فيما تملك من
ق��وى ب�ش��ري��ة ق ��ادرة ع�ل��ى ال�ت��أث�ي��ر في
املشهد الفني والسياسي واالجتماعي
وال� �ث� �ق ��اف ��ي ،وال� �ك ��وي ��ت غ �ن �ي��ة ب �ع �ق��ول
أب �ن��ائ �ه��ا امل �ب��دع�ي�ن ،ال��ذي��ن اس�ت�ط��اع��وا
إث� �ب ��ات وج ��وده ��م م�ه�م��ا واج� �ه ��وا من
ص �ع��اب ،امل �خ��رج محمد الحملي أح��د
هؤالء.
شهد عام  2018عودة الفنانة القديرة
ه �ي �ف��اء ع� ��ادل ل �ل��وق��وف ع �ل��ى خشبة
امل �س��رح م �ج��ددًا ،ع�ق��ب غ�ي��اب دام 20
عامًا ،عن مواجهة الجمهور ،وتحديدا
منذ مسرحية «ال �ج��ن» ،التي قدمتها
ع��ام  ،1998لتعلن الفنانة املخضرمة
ع ��ن اع� �ت�ل�اء امل� �س ��رح م� �ج ��ددا ب��إي�ع��از
م ��ن امل �خ ��رج وال �ف �ن��ان ال �ش ��اب محمد
ال �ح �م �ل��ي ،وذل� � ��ك ب� �ع ��رض «م ��وج ��ب»،
ال��ذي كتب الحملي أح��داث��ه وأخ��رج��ه،
وت �ق��ول ه�ي�ف��اء ع��ن ك��وال�ي��س عودتها
وج��دت ف��ي «م��وج��ب» امل �ش��روع الفني
املتكامل ،الذي حرك بداخلي الحماس
للقاء الجمهور مجددا ،سبق ان تلقيت
عروضًا عدة ،ولكن كنت اعتذر عنها،
ف��ي ه ��ذا ال �ع �م��ل مل �س��ت ت�ف��ان�ي��ًا وح�ب��ًا
واح �ت��رام��ًا وف �ك �رًا ج ��ادًا ،الجميع ك��ان
على قلب واح��د ،لذلك انتهز الفرصة
ألتوجه إليهم بالشكر.

 100عرض
«موجب» تجاوزت الـ 100عرض خالل

أقنع هيفاء عادل
بـ«موجب»..
ونال ثقة القصبي في
«الذيب في القليب»
عامني من بدايتها ،من بطولة الفنانة
هيفاء عادل ،وتشاركها أحالم حسن،
س �م��اح إب��راه �ي��م ال �ش �ي �خ �ل��ي ،ع �ب��داهلل
الرميان ،عبداهلل الخضر ،و«موجب»
هذه املفردة لها عالقة بطقوس الخرافة
الشعبية قديمًا املعروفة باسم «الزار»،
الستخراج الجن أو األرواح الشريرة
من جسد املمسوس ،من خالل إشعال
امل��زي��د م��ن ال�ب�خ��ور وت�ق��دي��م الشيالت،
أو م� ��ا ي �ش �ب��ه ال� �ت ��واش� �ي ��ح واألدع � �ي� ��ة
وال �ت �ه �ل �ي��ل وال �ت �ك �ب �ي��ر ف ��ي ق ��وال ��ب من
الفنون املوسيقية واإليقاعية الشعبية،
وه��ي الطنبورة وال �ق��ادري والسامري
والخبيتي.
وقبل أسابيع قليلة كانت املفاجأة بإعالن
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للترفيه ع��ن ع ��ودة النجم
ن��اص��ر القصبي للمسرح م �ج��ددًا ،عقب
ثالثة عقود من الغياب ،بمسرحية «الذيب
ف��ي ال �ق �ل �ي��ب» ،م��ن ت��أل �ي��ف ال �ك��ات��ب خلف
ال �ح��رب��ي ،وإخ� ��راج محمد ال�ح�م�ل��ي ،ال��ذي
أص�ب��ح ال�ع��ام��ل امل�ش�ت��رك ف��ي ع ��ودة اثنني
من نجوم الساحة الفنية في الخليج إلى

املسرح ،فإذا كان الحملي تسلل إلى عقل
هيفاء وأقنعها بفكره املتفرد ،فكيف نال
ثقة ناصر القصبي والحربي؟

اتصال مفاجئ
ي � �ق� ��ول ال� �ح� �م� �ل ��ي «ف� ��وج � �ئ� ��ت ب ��ات� �ص ��ال
امل�س��ؤول�ين ف��ي مجموعة  mbcوالهيئة
العامة للترفيه ،ودعوتي ملناقشة تقديم
م � �ش� ��روع ف � �ن ��ي ،وع� �ن ��دم ��ا ذه � �ب� ��ت إل ��ى
االجتماع في دبي ،كانت املفاجأة بوجود
ال �ق �ص �ب��ي وال� �ح ��رب ��ي ،وم� ��ن ه �ن��ا ك��ان��ت
ال �ب��داي��ة ،ل��م ي�ع��ام�ل��ون��ي ك �م �خ��رج ش��اب،
وإنما كفنان جاء من الخارج يحمل رؤية
ليطبقها ،وبالفعل وجدت منهم كل الدعم
واالحترافية في التعامل».
وك� �ش ��ف ال �ح �م �ل��ي ان� ��ه ع �ن��دم��ا س��أل
ع��ن س �ب��ب اخ �ت �ي��اره ،ع ��رف م�ن�ه��م ان
هناك وفدًا حرص على حضور أغلب
األع� �م ��ال امل �س��رح �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت من
دون ان ي�ع��رف اح��د ،إل��ى ان استقروا
ع �ل��ى اس �م ��ه إلس� �ن ��اد ه� ��ذه امل �ه �م��ة ل��ه،
وأن��ه اس�ت�ط��اع ان يطبق رؤي�ت��ه كاملة،
إل��ى أن ب��دأت ع��روض املسرحية مطلع
أكتوبر املاضي ،وحققت نجاحا كبيرا،
واعتبر محمد ان ما حدث ابلغ رد على
املشككني في قدراته ،وعلى من اعتبره
مخرجًا محليًا ال يصلح لتقديم أعمال
ضخمة.
يؤكد الحملي ان��ه يفتقد مثل ه��ذا الدعم
في الكويت ،ويتطلع الى أن ينال املبدعون
الشباب فرصة أكبر ومساحة للتعبير
عما في عقولهم.
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ميديا

تمنحه المطيعين وتحجبه عن العاصين!

وط َ
اإلعالن الحكومي في الهندَ ..س ٌ
لجلد الصحافةِ
محمد أمين
ّ
سلط قرار الحكومة الهندية
وقف نشر اإلعالنات الرسمية
في ثالث مجموعات من الصحف
الكبرى ،الضوء على نظام يقول
المعارضون إنه يستخدم من
قبل الدولة للسيطرة على
التغطيات اإلعالمية.
فقد أوردت صحيفة ديلي
تلغراف تقارير ُنشرت أخيرا ،أن
إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي
جمدت اإلنفاق اإلعالني مع
ناشري صحف «تايمز أوف إنديا»،
و«ذا هندو» و«ذا تلغراف» ،وهي
ثالث من أكثر الصحف الناطقة
باإلنكليزية انتشا ًرا في البالد.
ويبدو أن القرار جاء بعد أن نشرت
الصحف الثالث ،مقاالت وتقارير
أغضبت الحكومة المركزية.
ن �ف��ت ال �ح �ك��وم��ة ب �ش ��دة اس� �ت� �خ ��دام اإلن �ف ��اق
اإلع�لان��ي للتأثير ف��ي امل�ح�ت��وى ال�ت�ح��ري��ري،
ق��ائ �ل��ة إن وج� ��ود م� �ق ��االت وت �ق��اري��ر تنتقد
الحكومة ف��ي وس��ائ��ل اإلع�ل�ام الهندية يمثل
دليال كافيا على عدم حدوث ذلك.
ل� �ك ��ن دان � �ي � �ي ��ل ب � ��اس � �ت � ��ارد ،رئ � �ي� ��س م �ك �ت��ب
«م��راس �ل��ون ب�ل�ا ح � ��دود» ف��ي م�ن�ط�ق��ة آس�ي��ا
وامل �ح �ي��ط ال� �ه ��ادئ ،ق ��ال ل �ه��ذه ال�ص�ح�ي�ف��ة ان
«مكافأة أو معاقبة وسائل اإلعالم من خالل
منح أو حجب اإلعالنات من قبل الحكومة هو
ممارسة شائعة ،ووسيلة فعالة للتأثير في
التوجه التحريري للصحف».
وأض� � ��اف أن ه� ��ذا ال �ن �ف��وذ ال �س �ي��اس��ي ع�ل��ى
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ه��و م��ا ج�ع��ل ت��رت�ي��ب الهند
تحت ق�ي��ادة م��ودي يتراجع باستمرار على
مؤشر حرية الصحافة الدولي.
ف�ق��د اح�ت�ل��ت ال�ه�ن��د امل��رت�ب��ة  80م��ن ب�ين 139
دولة شملها االستطالع ،عندما بدأ العمل في
املؤشر عام  .2002وفي هذا العام ،حلت الهند
في املرتبة  ،140خلف دول مثل زيمبابوي
وأفغانستان وميانمار وجنوب السودان.
ووصف أدير رانجان تشودري ،النائب البارز
بحزب املؤتمر املعارض ،هذه الخطوة بأنها
«غ�ي��ر دي�م��وق��راط�ي��ة ون �ت��اج ل�ج�ن��ون العظمة،
وي� �ب ��دو ان �ه ��ا رس ��ال ��ة إل� ��ى وس ��ائ ��ل اإلع�ل��ام
بضرورة الخضوع للحكومة».

■ نيودلهي في المرتبة الـ 140على مؤشر حرية الصحافة
■ اإلنفاق الحكومي يشكل  %15من إجمالي عائدات الصحف المحلية
■ حزب بهاراتيا جاناتا في عهد مودي أصبح أكبر جهة معلنة في الهند
وي �ق��ال ان ح�ج��م اإلع�ل�ان ��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة في
الصحف الهندية ال ُيضاهى ،حتى في الدول
املتقدمة.

مناقصات حكومية ومجامالت
وكالة رويترز ،التي كانت أول من أورد الخبر
ع ��ن ت�ج�م�ي��د اإلع �ل�ان ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ،ق ��درت
اإلن �ف��اق الحكومي ب �ـ 15ف��ي امل�ئ��ة م��ن جميع
ع��ائ��دات اإلع�لان��ات ملجموعة ج��ري��دة «تايمز
أوف إنديا» ومجموعة «إيه بي بي» ،الناشرة
لصحيفة تلغراف.
ي ��أت ��ي ب �ع ��ض ذل � ��ك ف� ��ي ش �ك ��ل م �ن��اق �ص��ات
حكومية ،لكن الكثير منها يتمثل في نشر
واالش � � � ��ادة ب �ف �ض��ائ��ل ال �خ �ط��ط ال �ح �ك��وم �ي��ة،
واملصحوبة غالبا ،بصورة مودي.
بدأت اإلدارة حملة إعالنية في األيام العشرة
األول��ى من انطالق حملة االنتخابات العامة

ف ��ي ش �ه��ر م ��اي ��و ،ح �ي��ث وض �ع��ت أك �ث��ر من
 160إعالنا في ثالث صحف رئيسية فقط،
منها  93اعالنًا ،يكون اإلعالن على مساحة
صفحة كاملة.
ذكرت وكالة رويترز في ذلك الوقت ان «معظم
اإلع�لان��ات رافقتها ص��ورة م��ودي وسلطت
ال �ض��وء ع�ل��ى امل� �ب ��ادرات ال�ح�ك��وم�ي��ة» ،لكنها
ركزت أيضا على قضايا الحملة السياسية
للحزب ،بما في ذلك أن مودي «أعطى األولوية
للمزارعني» و«األمن القومي».
ف �ف��ي دول� ��ة ت�س�ت�ث�م��ر ف�ي�ه��ا ج�م�ي��ع األح� ��زاب
ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي اع�ل�ان ��ات ال �ص �ح��ف ،أص�ب��ح
ح��زب بهاراتيا جاناتا بزعامة م��ودي «أحد
أك�ب��ر املعلنني ف��ي ً ال �ب�لاد ،إن ل��م يكن األكبر
على االطالق» ،وفقا ملا ذكره باستارد.
ويتحدث صحافي هندي أميركي كان يعمل
في جريدة «هندوستان تايمز» التي تصدر
باالنكليزية ،فضل عدم ذكر اسمه ،عن حجم

ً
اإلع�ل�ان ف��ي ال�ه�ن��د ،ق��ائ�لا ان «م��ن الطبيعي
أن ت �ج��د إع�ل�ان ��ات ت�ح�ت��ل ال �ص �ف �ح��ة األول ��ى
بالكامل للصحيفة ،وعليك أن تفتح الصفحة
ل �ت �ج��د م � ��واد ال �ص �ف �ح��ة األول � � ��ى ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة.
وغالبا ما تكون هذه إعالنات حكومية ذات
طابع سياسي .وال أح��د يسأل عنها أو عن
محتواها أو عن الحال ال��ذي آل إليه اإلع�لام
الهندي».
وم��ن السهل أن ن��رى كيف يمكن استغالل
هذا النفوذ املالي.

افتتاحيات قوية
تشتهر صحيفة ال �ت �ل �غ��راف ،ال �ت��ي ت�ت�خ��ذ من
م��دي �ن��ة ك��ول �ك��ات��ا م �ق �رًا ل �ه��ا ع �ل��ى ب �ع��د 1500
كيلومتر من مقر السلطة املركزية في دلهي،
بصفحاتها األول��ى القوية التي تتخذ مواقف
نقدية ضد الحكومة.

لقد نظر كثيرون الى «مانشيتها» الشهير في
شهر مارس املاضي ،بعنوان «مطلوب جواهر
الل نهرو» باعتباره سخرية من مودي إللقائه
اللوم عن جميع مشكالت الهند األخيرة على
نهرو ،أول رئيس وزراء للهند ،والذي توفي في
عام .1964
وق � ��ال اث� �ن ��ان م ��ن امل��دي ��ري ��ن ال �ت �ن �ف �ي��ذي�ين في
الشركة لـ«رويترز» إن عائدات اإلعالنات من
ال�ح�ك��وم��ة ظ�ل��ت ت �ت��راج��ع ع�ل��ى م ��دى األش�ه��ر
الستة املاضية.
وق��ال أح��د مسؤولي «أي��ه ب��ي ب��ي» ،ان��ه «إذا لم
ترضخ إلرادة الحكومة في تغطيتك التحريرية
أو إذا نشرت أي شيء ضدها ،فسوف يكون
عقابك هو الحرمان من اإلعالن».
وك ��ان ��ت ص �ح �ي �ف��ة «ذا ه� �ن ��دو» ف ��ي ط�ل�ي�ع��ة
الصحف التي نشرت سلسلة من التحقيقات
ح ��ول ف�ض�ي�ح��ة راف � ��ال ،وامل ��زاع ��م ب��ارت �ك��اب
ال�ح�ك��وم��ة م�خ��ال�ف��ات ف��ي ص�ف�ق��ة ب�م�ل�ي��ارات

ال��دوالرات لشراء طائرات قتالية من فرنسا.
رف �ض��ت ال�ح�ك��وم��ة ه ��ذه االت �ه��ام��ات وأم ��رت
املحكمة العليا بإجراء تحقيق.
وت �ع �ت �ب��ر ص �ح �ي �ف��ة «ذا ت��اي �م��ز اوف ان ��دي ��ا»
الصحيفة اليومية الصادرة باللغة اإلنكليزية،
األكثر انتشارًا في البالد ،كما تنشر مجموعة
«ت� ��اي � �م� ��ز» ص �ح �ي �ف��ة رئ� �ي� �س� �ي ��ة أخ� � � ��رى ه��ي
«ايكونوميك تايمز».
وقال مسؤول تنفيذي لـ«رويترز» ان «تجميد
اإلعالنات قد يكون بسبب بعض التقارير التي
كانت الحكومة غير راضية عنها».
وي��زع��م ب��اس�ت��ارد أن امل��ؤش��ر األك�ث��ر وضوحًا
ع�ل��ى س�ح��ب ال�ح�ك��وم��ة ال�ت�م��وي��ل م��ن الصحف
ه��و تغطيتها ال�ت�ح��ري��ري��ة مل��وض��وع كشمير،
ح �ي��ث ت� �ص ��در ص �ح �ي �ف �ت��ان ال ت� �س �ي ��ران ف��ي
رك��ب ال�ح�ك��وم��ة ،م�م��ا حرمهما م��ن اإلع�لان��ات
الحكومية.
أب � �ل� ��غ رؤوف ب� � �ه � ��ات ،أس� � �ت � ��اذ دراس � � � ��ات
االتصاالت واإلع�لام بجامعة كشمير ،هذه
ال�ص�ح�ي�ف��ة أن صحيفتي غ��ري�ت��ر كشمير
وكشمير ريدرلم تنشرا أي قصة «قاسية»
تنتقد الحكومة يمكن أن ت��ؤدي إل��ى فرض
حظر عليهما .لكن علينا أن نفهم أيضا أن
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام وإدارة ال��دول��ة ال تربطهما
عالقة صحية في كشمير .لقد لجأت الدولة
ال��ى وس��ائ��ل مختلفة ملعاقبة الصحف ،بما
في ذلك العقوبات االقتصادية.
وك�ش��ف ب�ه��ات ان الحكومة اس�ت�ن��دت ف��ي عام
 2016إل��ى ق��ان��ون اس�ت�ع�م��اري مل�ن��ع صحيفة
ً
كشمير ريدر من الصدور ،قائال إن الحكومة
اعتبرت تغطية الصحيفة ألعمال الشغب بأنها
ٌ
«تحريض على العنف».
وأضاف ان التضييق على وسائل اإلعالم في
كشمير له صلة مباشرة بالصراع الدائر هناك.
وهو يستهدف حجب ما يجري فيها عن أعني
العالم».
وق ��ال ن��ال�ين ك��وه �ل��ي ،امل �ت �ح��دث ب��اس��م ح��زب
بهاراتيا جاناتا ،إن الصحافة في الهند تتمتع
بكامل الحرية .وأشار إلى االنتقادات الشديدة
ضد الحزب الحاكم في الصحف وعلى قنوات
األخبار التلفزيونية ،قائال «هذه شهادة على
ح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ي��ر .ول �ي��س ص�ح�ي�ح��ا أن ح��زب
بهاراتيا جاناتا يخنق الصحافة».
ل �ك��ن راه � ��ول غ ��ان ��دي ،زع �ي��م ح ��زب امل��ؤت�م��ر
املعارض ،أشار في خطاب استقالته أخيرا،
إل ��ى ت ��راج ��ع ح��ري��ة ال �ص �ح��اف��ة ك �م �ث��ال على
اس �ت �ح��واذ ح��زب ب�ه��ارات�ي��ا ج��ان��ات��ا ع�ل��ى كل
م�ف��اص��ل ال ��دول ��ة .وق ��ال ان ح �ي��اد ال��دول��ة في
ص ��راع األح� ��زاب ل��م ي�ع��د ل��ه وج ��ود ف��ي عهد
مودي.

استحوذ عليها ملياردير تايلندي مقابل  150مليون دوالر

اإلعالم اليساري األميركي هو المسؤول

«فورتشن» األميركية..
معركة البحث عن االستقاللية

الصين تستقوي على ترامب!

سليمة لبال

الرئيس الصيني ودونالد ترامب

ألقت مذيعة قناة فوكس نيوز ماريا
ب� ��ارت� ��روم� ��و ،ب ��ال� �ل ��وم ع �ل��ى وس��ائ��ل
اإلعالم األميركية لتشجيع الحكومة
ال �ص �ي �ن �ي��ة ع� �ل ��ى م ��واج� �ه ��ة ال� �ح ��رب
ال �ت �ج��اري��ة امل �س �ت �م��رة ال �ت��ي يشنها
الرئيس دونالد ترامب عليها.
ت� � �ح � ��دث � ��ت ب� � � ��ارت� � � ��روم� � � ��و وع � �ض� ��و
ال� �ك ��ون� �غ ��رس ال� �ج� �م� �ه ��وري ال �س��اب��ق
عن والي��ة يوتا ،جيسون تشافيتز،
ع��ن ردة فعل ال�س��وق املحتملة على
ال �ت �ع��رف��ات ال �ج �م��رك �ي��ة االن �ت �ق��ام �ي��ة
التي فرضها ت��رام��ب على ال ��واردات
الصينية .وشدد االثنان على ان لدى
الرئيس ال�ق��درة على منع الشركات
األميركية الخاصة م��ن التعامل مع
ثاني أكبر اقتصاد عاملي .ألقى كل
م�ن�ه�م��ا ال �ل��وم ع�ل��ى وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
بطرق مختلفة.
ونقلت مجلة نيوزويك عن شافيتز
ق��ول��ه إن وس��ائ��ل اإلع�ل�ام األميركية
ب ��ال � �غ ��ت ك � �ث � �ي ��را ف � ��ي ق � � ��وة ت ��رام ��ب
التجارية ،في حني وجهت بارترومو
اللوم للتغطيات اإلعالمية األميركية
«اليسارية» في اضعاف قوة ترامب
في حربه التجارية مع الصني.
وأش � � � ��ارت ب� ��ارت� ��روم� ��و ف� ��ي م �ق��اب �ل��ة
م� ��ع ص �ح �ي �ف��ة ص � �ن� ��داي م��ورن �ي �ن��غ
فيوتشرز ال��ى ان «إح ��دى الحقائق
املهمة التي يجب ان يعرفها الجميع

ه ��ي أن وس ��ائ ��ل اإلع� �ل��ام ان� �ح ��ازت،
بشكل أس��اس��ي ال��ى جانب اليسار.
وه � ��ذا أح� ��د األس � �ب� ��اب ال� �ت ��ي ج�ع�ل��ت
ال � �ص �ي�ن ت �س �ت �ق ��وي ع� �ل ��ى ال��رئ �ي��س
ترامب».

أق� � ��رت ب ��ارت ��روم ��و أن ل � ��دى ت��رام��ب
«سلطة واس�ع��ة» لكنها شككت في
ف� ��رض ال��رئ �ي��س ال��رئ �ي��س م�ق��اط�ع��ة
ش��ام�ل��ة ع�ل��ى ال �ص�ين ع�ل��ى غ ��رار ما
فعله مع إيران.

إجراءات انتقامية

مسألة افتراضية

وفي هذه االثناء ،خرج جون برينان
ع � �ل� ��ى ش� �ب� �ك ��ة  MSNBCل �ي �ق��ول
ان ت� ��رام� ��ب ت� �ع ��رض ل �ل �خ �ي��ان��ة ،وال
عجب أن ي�ه��دد الصينيون باتخاذ
إج � ��راءات ان�ت�ق��ام�ي��ة ،وب �ع��دم تجريم
ال�س��رق��ات ال�ف�ك��ري��ة ،ومل ��اذا يفعلون؟
ف�ه��م ي�ع�ت�ق��دون أن �ه��م سيتخلصون
من ترامب خالل عام واحد ،وفقًا ملا
تروجه وسائل االعالم األميركية؟!
وكانت بارترومو قد سألت شافيتز
ف��ي وق��ت س��اب��ق م��ن ه��ذا ال �ج��زء ،ما
إذا كان لدى ترامب السلطة التنفيذية
ملنع ال�ش��رك��ات األميركية م��ن إقامة
ع�لاق��ات ت�ج��اري��ة م��ع ال �ص�ين .ومثل
العديد من الشخصيات األخرى في
إدارة ترامب بما في ذلك املستشار
االق �ت �ص��ادي ل�ل�ب�ي��ت األب �ي��ض الري
ك � ��ودل � ��و ،ق� �ل ��ل ع� �ض ��و ال �ك ��ون �غ ��رس
السابق م��ن ال�ح��زب الجمهوري من
أهمية الرسوم الجمركية املتبادلة بني
الواليات املتحدة والصني.

وقالت بارترومو «أعلم أن الشركات
ال �ص �ي �ن �ي��ة ت �ف �ع��ل أي ش � ��يء ت�ط�ل��ب
الحكومة الصينية منهم القيام به،
إن�ه��ا دول��ة شيوعية وأع�ل��م أن هناك
شيئا ي��دع��ى االن�ص�ه��ار العسكري
امل ��دن ��ي ف ��ي ال� �ص�ي�ن ،وك �ي��ف أن كل
شيء مسخر لخدمة الجيش هناك».
وف��ي ما يتعلق بالسؤال عن سلطة
ال ��رئ� �ي ��س ب��ال �ط �ل��ب م� ��ن ال� �ش ��رك ��ات
األم� � �ي � ��رك� � �ي � ��ة ب� �م� �ق ��اط� �ع ��ة ال � �ص�ي��ن،
ي �ق��ول ش��اف�ي�ت��ز «أع �ت �ق��د أن امل�س��أل��ة
افتراضية ،وال أظن أن أحدًا يعتقد أن
بوسع أميركا َ التوقف ع��ن التعامل
مع الصني فورا».
وفي حديثه مع شبكة «سي بي إس
ن �ي��وز» ،ق ��ال ك��ادل��و إن ت��رام��ب ل��دي��ه
«سلطة منع الشركات الخاصة من
االستثمار في الصني ،لكنه ال ينوي
أن يفعل ذلك اآلن».

م.أ

ُ
ت �ع �ت �ب��ر م �ج �ل��ة ف ��ورت� �ش ��ن ،ال� �ت ��ي ت �ع �ن��ى ب��امل��ال
واألع� �م ��ال ،م��ن أه��م وأق ��دم امل �ج�لات األم�ي��رك�ي��ة،
لكنها دخلت عصرًا آخر منذ ان استحوذ عليها
امللياردير التايلندي شاتشافال جيارافانون قبل
ُ
عام .ترى لم بيعت املجلة؟ وهل كانت بحاجة إلى
دعم مالي أجنبي؟ وما خططها املستقبلية في
خضم املنافسة الشرسة لإلعالم اإللكتروني؟
أس� ��س ه �ن ��ري ل� ��وس م �ج �ل��ة ف ��ورت �ش ��ن ف ��ي ع��ام
 .1930وي�ع��د ل��وس أح��د اع �م��دة مجموعة التايم
والتايم مغازين وسبورت إليسترايتر ،لكن املجلة
أصبحت ملك امل�ل�ي��اردي��ر التايلندي شاتشافال
جيارافانون منذ ع��ام ،مقابل  150مليون دوالر.
وي�ق��ول أالن م ��وراي ،امل��دي��ر ال�ع��ام ل�ف��ورت�ش��ن ،في
مقابلة م��ع صحيفة ل��وف�ي�غ��ارو ،ان��ه سعيد بهذا
الحل .وأضاف« :كانت مجلة فورتشن في حاجة
إلى االستقاللية ،وفي حاجة الى دعم شاتشافال
جيارافانون ،حتى تتمكن من تنفيذ كل التغييرات
الضرورية لبقائها في الساحة االعالمية».
ب�ي�ع��ت م�ج�ل��ة ف��ورت �ش��ن م��رت�ين ف��ي ظ ��رف ع��ام
واح��د .ففي نهاية  ،2017استحوذت مجموعة
ميريديث على مجموعة التايم ،قبل أن تعلن بعد
أربعة شهور إعادة بيع التايم وموني وسبورتس
اليسترايتر وفورتشن ،ألنها ال تناسب مجموعة
وسائل إعالمها التي تركز على النساء.
ويقول أالن م��وراي« :إن ما عرفته طيلة عامني
م��ن امل�ب��اح�ث��ات م��ع ال�ب�ن��وك ه��و أن االس�ت�ث�م��ارات
التي تهتم بقطاع اإلعالم أصبحت نادرة للغاية،
لكن بدأنا نرى بروز مجموعة من األثرياء ،الذين
ي��رغ�ب��ون ف��ي االس �ت �ح��واذ ع�ل��ى وس��ائ��ل إع�ل�ام،
واستثمار جزء من اموالهم في ذلك ،على الرغم
إدراك�ه��م بأنهم لن يجنوا الكثير ،وكانت هناك
حركة مشابهة ايضا في النوادي الرياضية»

الهدف :قطاع البزنس
ك� ��ان م � ��ارك ب �ي �ن �ي��وف ،امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام مل�ج�م��وع��ة
س��اس �ل �س �ف��ورس ،م�ه�ت�م��ًا ب �ف��ورت �ش��ن ق �ب��ل أن
يتحول الى التايم ،واما شاتشافال جيارافانون
فقد اكتشف فورتشن ،حني كان طالبا ،يدرس
ال �ت �ج��ارة ف��ي ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا ،وأم� ��ا ط �م��وح��ه فهو
ت �ح��وي��ل امل �ج �ل��ة إل ��ى أك �ث��ر ال��وس��ائ��ل االع�لام �ي��ة
تأثيرًا على قطاع البزنس على الصعيد العاملي.
والخمسيني ليس مستعجال وفق أالن موراي،
ال ��ذي ي�ت��اب��ع« :ان ��ه اس�ت�ث�م��ار ط��وي��ل امل ��دى ،ج��رى

غالف المجلة

االن موراي

تحديد اهداف له خالل السنوات السبع املقبلة»
وم � ��ن ب �ي�ن االه� � � ��داف ال� �ت ��ي ي �س �ع��ى امل �ل �ي��اردي��ر
التايلندي إلى تحقيقها هو تطوير االشتراكات
االلكترونية ال�ت��ي ال ت��وج��د ال�ي��وم .وم��ن املنتظر
أن تلجأ املجلة م��ع ب��داي��ة ال�ع��ام املقبل ال��ى نشر
م� �ق ��االت ذات ق �ي �م��ة م �ض��اف��ة وم ��دف ��وع ��ة ع�ل��ى
موقعها االلكتروني.
ويقول أالن م��وراي ان مجموعة التايم لم ّ
تقيد
أب��دا ال��وص��ول ال��ى م�ق��االت ف��ورت�ش��ن .ويضيف:
«هذا قد يبدو مفاجئا لكن وألن وسائل االعالم
التابعة ملجموعة التايم كانت موجهة للجمهور
ال��واس��ع ،رفضت املجموعة تطوير نظام مدفوع
ملجلة فورتشن لوحدها».
وينتظر ان تتراوح االشتراكات السنوية ما بني
 50و 200دوالر ،وف��ق امل��زاي��ا ال�ت��ي سيحصل
ع�ل�ي�ه��ا امل �ش �ت ��رك .وي �س �م��ح االش � �ت� ��راك االع �ل��ى
باالستفادة من خدمات جديدة ،مثل دروس في
الفيديو والتدريب .ويمكن أن يتزامن هذا التوجه
نحو االشتراكات الرقمية ،مع سحب املجلة من
متجر أب��ل نيوز ب�لاس .وي�ق��ول م��وراي ف��ي هذا
الشأن« :لقد قبلنا عرض املجلة على متجر أبل
نيوز بالس ألن كل مقاالتنا كانت في ذلك الوقت
متاحة على املوقع االلكتروني ،ودرسنا إن كان
األم��ر يستحق بقاءنا على املتجر أو ال ،كما أن
عقدنا يسمح لنا باالنسحاب بعد ابالغهم بذلك
في غضون ثالثة شهور».
وم��ن امل��رت�ق��ب ان تظهر املجلة ف��ي حلة جديدة
ب��ال�ك��ام��ل م�ط�ل��ع ف �ب��راي��ر امل �ق �ب��ل .وي��راه��ن امل��ال��ك
ال �ج��دي��د ع �ل��ى ت �ق��دي��م م �ن �ت��ج ف �خ��م ل �ل �ق��راء م��ن
حيث نوعية ال��ورق وأي�ض��ا غ�لاف املجلة ،ال��ذي

س�ي�ح�ت��وي ع �ل��ى رس ��وم ��ات ت��وض�ي�ح�ي��ة ،تعيد
املجلة الى بداياتها في ثالثينات القرن املاضي.
ويعتقد م ��وراي ان امل�ج�لات ال��ورق�ي��ة ل��ن تعيش
فترة اط��ول إال اذا تحولت ال��ى مجالت بريميوم
تنشر مقاالت ذات نوعية وجودة.
وتباع املجلة في الوقت الراهن مقابل  7دوالرات،
لكن هذا السعر سيرتفع قليال بعد التغييرات،
وي � ��رى م � ��وراي ان ق � ��راء امل �ج �ل��ة واالوف � �ي� ��اء لها
قادرون على االنفاق من أجل اقتنائها.

عالمة معروفة
وت �ش �ي��ر ال �ت��وق �ع��ات إل ��ى أن م �ص��اري��ف امل�ج�ل��ة
وامل��وق��ع سيكلفان أق��ل م��ن نصف رق��م االعمال
في غضون السنوات الثالث املقبلة ،مقابل 60
في املئة اليوم .وينتظر ان تكون الفعاليات هي
أب��رز اع�م��دة املجلة ،ذل��ك ان�ه��ا ت��در ال�ي��وم  40في
املئة من املداخيل ،مثل غلوبل فوروم أو مبادرة
املديرين التنفيذيني او قمة اق��وى النساء ،التي
تصل تذكرة دخولها الى  10آالف دوالر وتجمع
كبار صناع القرار.
وت �ع �ت��زم امل �ج �ل��ة زي� � ��ادة ع� ��دد ال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ت��ي
ستنظمها ،خاصة ف��ي ال�ص�ين ،التي تعد اليوم
سوقا واع��دة وذات اول��وي��ة .وهنا يقول م��وراي:
«في الصني تعد فورتشن عالمة معروفة ،وليس
ن��ادرا أن تعلق الشركات الصينية في مكاتبها
تصنيفنا السنوي ألكبر  500شركة عاملية».
وي �ت��اب��ع« :س �ن �ح��رص ع�ل��ى ت�ن�ظ�ي��م ال �ع��دي��د من
الفعاليات ،وهي طريقة اكثر فعالية لالستثمار
في الصني بدل املجلة التي تخضع للرقابة».
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هيئة أسواق المال:

خصخصة البورصة..

نجحت

أحمد عبدالرحمن الملحم

%94
من أسهم رأسمالها

أعلنت هيئة أسواق المال عن نجاح عملية االكتتاب العام في
النسبة البالغة  %50من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع
لشركة بورصة الكويت لألوراق المالية ،والذي جرت تغطيته
بنسبة تفوق  ،%850وبهذا اُختتمت المرحلة الثانية واألخيرة
من إجراءات خصخصة شركة بورصة الكويت لألوراق المالية
لتصبح أول سوق لألوراق المالية في الشرق األوسط مملوك
للقطاع الخاص.

لمستثمرين
من القطاع الخاص
و % 6لـ«التأمينات»

نجاح خصخصة البورصة مؤشر قوة للقطاع الخاص

■ الملح��م :بورص��ة الكوي��ت أصبح��ت الوحيدة ف��ي الش��رق األوس��ط المملوكة للقط��اع الخاص
ق��ال رئ�ي��س مجلس م�ف��وض��ي هيئة أس��واق
امل � ��ال وامل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ،ال ��دك� �ت ��ور أح �م��د
ع�ب��دال��رح�م��ن امل�ل�ح��م« :اع �ت �ب��ارًا م��ن ال�س��اع��ة
ال� ��واح� ��دة م ��ن ظ �ه��ر ي� ��وم االح� � ��د ،امل ��واف ��ق 1
دي�س�م�ب��ر  ،2019أص�ب�ح��ت ن�س�ب��ة  %94من
أس�ه��م رأس امل ��ال امل �ص��در وامل��دف��وع لشركة
ب��ورص��ة ال �ك��وي��ت م�م�ل��وك��ة مل�س�ت�ث�م��ري��ن من
القطاع الخاص .وتعتبر هذه الخطوة حدثا
تاريخيا ب��ارزا في تاريخ أس��واق رأس املال
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،وخ �ط��وة م�ه�م��ة ن�ح��و تحقيق
األه� � � ��داف ال �ت �ن �م��وي��ة ال��وط �ن �ي��ة ال �ط �م��وح��ة
وامل �ح��ددة ف��ي رؤي��ة الكويت  ،2035وتعزيز
م�ك��ان��ة ال�ك��وي��ت ك�م��رك��ز م��ال��ي إق�ل�ي�م��ي ،كما
تمنح ال�ق�ط��اع ال�خ��اص بمساهمة مباشرة
ً
م ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن دورًا أق � ��وى وف� ��رص� ��ة أك �ب��ر
ل �ت �ط��وي��ر االق� �ت� �ص ��اد ال� ��وط � �ن� ��ي» .وي �ع �ت �ب��ر
تخصيص شركة البورصة أول عملية في
تاريخ الكويت لتخصيص مرفق عام.

وأش� ��ارت الهيئة ال��ى أن عملية ط��رح %50
م� ��ن أس� �ه ��م رأس امل� � ��ال امل � �ص� ��در وامل� ��دف� ��وع
لشركة ب��ورص��ة الكويت ،التي ج��رت ب��إدارة
شركة كامكو لالستثمار كوكيل لالكتتاب،
ه��ي امل��رح �ل��ة ال�ث��ان�ي��ة واألخ� �ي ��رة م��ن عملية
خصخصة الشركة ،التي جاءت بعد نجاح
تخصيص الحصة البالغة  %44من رأسمال
ال� �ش ��رك ��ة ب �ت��رس �ي��ة امل � ��زاي � ��دة ع �ل��ى ت �ح��ال��ف
استراتيجي في فبراير .2019
وفي ما يلي أبرز املعلومات عن خصخصة
شركة بورصة الكويت لألوراق املالية:
 اس �ت �ي �ف��اء ألح �ك��ام امل � ��ادة  33م��ن ال �ق��ان��ونرق � ��م  7ل �س �ن��ة  2010ب� �ش ��أن إن � �ش� ��اء ه�ي�ئ��ة
أس��واق امل��ال ،وتنظيم نشاط األوراق املالية
وتعديالته ،ج��رى تنفيذ عملية خصخصة
أس�ه��م رأس امل ��ال امل �ص��در وامل��دف��وع لشركة
بورصة الكويت على مرحلتني.
 -قامت الهيئة في فبراير  2019باالنتهاء

ُ
وسترد المبالغ الفائضة إلى المكتتبين قبل  29الجاري
■ تغطية الطرح ..% 850

إستراتيجية التطوير

■ االنتهاء من عملية تخصيص أسهم الطرح قبل  8ديسمبر 2019

ق��ام��ت هيئة أس ��واق امل ��ال م�ن��ذ إن�ش��اء
ش � ��رك � ��ة ب � ��ورص � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ب ��وض ��ع
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ل�ت�ط��وي��ر وض ��ع ال�س��وق
ب �ش �ك��ل ع� ��ام ب �م��ا ي �ت �ف��ق م ��ع امل�ع��اي�ي��ر
الدولية .وقد تعاملت الهيئة ،بالتعاون
م��ع ش��رك��ة ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت والشركة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل� �ل� �م� �ق ��اص ��ة ،ب� �ج ��دي ��ة م��ع
احتياجات السوق ،وعملت على توفير
األدوات االس�ت�ث�م��اري��ة وإع� ��ادة هيكلة
السوق لرفع قدرته التنافسية وزيادة
السيولة ،وتعزيز الشفافية ،وتدعيم
ثقة املستثمرين وج��ذب االستثمارات
ورؤوس األموال.

■ االكتتاب العام هو المرحلة الثانية «األخيرة» من إجراءات خصخصة شركة البورصة
■ تخصيص  % 44من رأسمالها بترسية المزايدة على تحالف إستراتيجي في فبراير 2019
■ جرى طرح  % 50من أسهم رأسمالها لالكتتاب العام بين  1أكتوبر و 1ديسمبر
م��ن امل��رح�ل��ة األول ��ى م��ن تخصيص الحصة
البالغة  %44من رأس�م��ال شركة البورصة،
بترسية امل��زاي��دة على التحالف امل�ك��ون من
كل من بورصة أثينا وشركة االستثمارات
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ،وش� ��رك� ��ة األول� � � ��ى ل�ل�اس �ت �ث �م��ار،
وم � �ج � �م � ��وع � ��ة أرزان امل � ��ال� � �ي � ��ة ل� �ل� �ت� �م ��وي ��ل
واالس�ت�ث�م��ار ،وتخصيص الحصة البالغة

 %6من رأسمال شركة البورصة املخصصة
ل �ل �ج �ه��ات ال� �ع ��ام ��ة إل � ��ى امل ��ؤس� �س ��ة ال �ع��ام��ة
للتأمينات االجتماعية.
 ج ��رى ت�ن�ف�ي��ذ امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة ف��ي ال��رب��عاألخير من عام  2019بتوزيع حصة الهيئة
البالغة  %50من أسهم رأسمال الشركة من
خالل طرحها لالكتتاب العام على املواطنني

الكويتيني.
عند االنتهاء من تخصيص الحصة البالغة
 %50ستكون شركة بورصة الكويت مملوكة
ب�ن�س�ب��ة  %94إل ��ى ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ،بينما
تحتفظ دول ��ة ال�ك��وي��ت م��ن خ�ل�ال امل��ؤس�س��ة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة بالنسبة
املتبقية البالغة .%6

معلومات رئيسية
الفئة المسموح لها باالكتتاب:

فترة االكتتاب:

معدّ ل االكتتاب :

عدد المكتتبين:

من  1أكتوبر 2019
إلى  1ديسمبر

جرت تغطية
الطرح
بنسبة تفوق

ما يقارب

2019

83000
كويتي

%850

سعر السهم:

100

فلس
(من دون عالوة
إصدار أو أي
مصاريف)

موعد تخصيص أسهم الطرح:

سوف يجري االنتهاء
من عملية تخصيص
أسهم الطرح قبل

 8ديسمبر 2019

المواطنون الكويتيون
المس��جلة أسماؤهم
ل��دى الهيئ��ة العام��ة
للمعلوم��ات المدنية
ف��ي ي��وم االكتت��اب،
وال��ذي ج��رى تحدي��ده
الحق��ا ً ليك��ون ي��وم 8
سبتمبر .2019

بنوك الخليج «مستقرة» ..في 2020
حسام علم الدين

استفادت من تطبيق
المعيار الـ  9في رصد تأثير
ضعف الدورة االقتصادية
في جودة األصول
توقعات بتأثر طفيف
لربحية القطاع
بسبب تحول السياسة
النقدية العالمية باتجاه
خفض الفائدة
األنشطة التجارية
األساسية للبنوك
الخليجية ستكون
محمية من تطبيق
تقنية «فينتك»

حققت بورصة الكويت مجموعة من
اإلنجازات الكبيرة ،التي خلقت مكانة
متميزة للسوق الكويتي ب�ين أس��واق
امل�ن�ط�ق��ة .إذ ج ��رى إدراج ال�ك��وي��ت في
م� ��ؤش� ��ر ف ��وت� �س ��ي راس � � ��ل ل �ل�أس� ��واق
الناشئة  FTSE Russellفي سبتمبر
 ،2017وض� �م ��ن ت �ص �ن �ي��ف األس � ��واق
ال�ن��اش�ئ��ة ف��ي م��ؤش��ر األس �ه��م العاملية
اس ان ��د ب��ي داو ج��ون��ز S&P Dow
 Jonesفي ديسمبر  ،2018كما جرى
تصنيف الكويت إل��ى «س��وق ناشئ»
ض� �م ��ن م � ��ؤش � ��رات أس � �ه ��م م��ؤس �س��ة
م ��ورغ ��ان س�ت��ان�ل��ي (ام اس س��ي اي)
 MSCIف� ��ي ي� ��ون � �ي� ��و ،2019ع �ل��ى أن
يجري استيفاء شرطني من الشروط
امل� �ف ��روض ��ة م ��ن ق �ب��ل ت �ل��ك امل��ؤس �س��ة،
وال �ت��ي ج ��رى اس �ت �ي �ف��اؤه��ا ف��ي ن�ه��اي��ة
نوفمبر .2019

تأكيداً لما نشرته سبقلا

«ستاندرد آند بورز»:

أك � � � ��دت وك � ��ال � ��ة «س� � �ت � ��ان � ��درد ان � � ��د ب � � ��ورز»
للتصنيفات االئتمانية نظرتها املستقرة
لبنوك الخليج في  ،2020وقالت ان نجاح
اع� �م ��ال م� �ص ��ارف امل �ن �ط �ق��ة ن��اب��ع م ��ن بيئة
اقتصادية مؤاتية بدعم من أوضاع مالية
قوية.
وق� ��ال� ��ت ال� ��وك� ��ال� ��ة ب �ح �س��ب ت� �ق ��ري ��ر مل��وق��ع
«زاوي� � � � � ��ة» :ان� �ت� �ه ��زت ال� �ب� �ن ��وك ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة
الفرصة لتطبيق املعايير الدولية الع��داد
التقارير املالية  IFRS 9في  2018للتعرف
على تأثير ال ��دورة االق�ت�ص��ادي��ة األضعف
وانعكاساتها على جودة األصول الخاصة
بها بطريقة محافظة نسبيا.
وأضافت :لذلك ،نعتقد ان االصول املشكوك
ف�ي�ه��ا ال �ت��ي ت �ح��دده��ا امل��رح �ل �ت��ان  2و 3من
معايير تقارير  IFRS 9الخاصة بالقروض
ستبقى مستقرة.
وت��وق��ع محللو «س �ت��ان��درد ان ��د ب� ��ورز» ان
تظهر االق�ت�ص��ادات الخليجية نموا اقوى
بشكل متواضع في  2020بعد تراجع في
 ،2019وم��ع ذل��ك ف��إن نمو اق�ت�ص��ادات دول
الخليج ستظل دون املستوى الذي شهدته
خ�ل�ال ع�ص��ر أس �ع��ار ال�ن�ف��ط امل �ك��ون��ة م��ن 3
أرقام.
ك�م��ا ي�ت��وق��ع محللو وك��ال��ة «س�ت��ان��درد ان��د
ب� � ��ورز» اي �ض��ا ت��راج �ع��ًا ق �ل �ي�لا ف ��ي رب�ح�ي��ة
ال� �ب� �ن ��وك ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة او اس� �ت� �ق ��راره ��ا ف��ي

إنجازات محققة

«المركز» ..صانع سوق
سالم عبد الغفور
أك � � ��دت ه �ي �ئ��ة أس � � � ��واق امل � � ��ال م� ��ا ن �ش��رت��ه
سبقلا ،ف��ي ع��دده��ا ال �ص��ادر ب�ت��اري��خ 24
نوفمبر املاضي ،حول تقدم شركة املركز
امل ��ال ��ي ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى ت��رخ �ي��ص ن�ش��اط
ص��ان��ع ال�س��وق .وق��ال��ت الهيئة أم��س انها
م �ن �ح��ت م��واف �ق��ة م �ب��دئ �ي��ة ل �ش��رك��ة امل��رك��ز
امل��ال��ي الكويتي لترخيص ن�ش��اط صانع
ال � �س� ��وق ،وت� �س ��ري ه � ��ذه امل ��واف� �ق ��ة مل � ��دة 6

أش �ه��ر ق��اب�ل��ة ل�ل�ت�ج��دي��د ،ت �ب��دأ م��ن ت��اري��خ
ام��س ( 2ديسمبر ال �ج��اري) ،وتنتهي في
 1يونيو  ،2020وذل��ك الستيفاء املعايير
التي تحددها الهيئة .وذك��رت الهيئة أنه
يرخص للشركة امل��ذك��ورة في ه��ذا القرار،
بعد استكمال املتطلبات املشار إليها في
كتاب املوافقة املبدئية الصادر عن الهيئة،
وذل��ك مل��دة  3س�ن��وات قابلة للتجديد من
ت��اري��خ إص� ��دار ش �ه��ادة ت��رخ�ي��ص الهيئة
وبعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص.

إفصاحات
«األهلي» يبيع حصته في «كفيك»

أح � �س ��ن االح � � � � ��وال ،ح� �ي ��ث م� ��ن امل� ��رج� ��ح ان
تتأثر ربحيتها بسبب التحول الحاصل
ف ��ي ال �س �ي��اس��ة ال �ن �ق��دي��ة ال �ع��امل �ي��ة ب��ات �ج��اه
انخفاض اسعار الفائدة لفترة أطول.
وقالت «ستاندرد اند بورز» :نعتقد ان هذا
س�ي��ؤدي بالفعل ال��ى ال�ق��اء ن�ظ��رة فاحصة
م��ن ادارة ال�ب�ن��وك على تكاليف التشغيل،
بما في ذلك الرقمنة والتعاون مع شركات
التكنولوجيا الفائقة ،كما ما زلنا نعتقد
ان االن�ش�ط��ة ال�ت�ج��اري��ة االس��اس�ي��ة للبنوك
الخليجية (اق ��راض ال�ش��رك��ات والتجزئة)
ستكون محمية من تطبيق تقنية «فينتك».

وأض � � � ��اف � � � ��ت :س� � �ت � ��واص � ��ل دول ال� �خ� �ل� �ي ��ج
ف � ��ي ظ � ��ل غ � �ي� ��اب ب � ��دائ � ��ل ذات م �ص��داق �ي��ة
ل �ت �م��وي��ل اق �ت �ص��ادات �ه��ا ح �م��اي��ة ان�ظ�م�ت�ه��ا
املصرفية وف��ي ال��وق��ت نفسه دع��م شركات
التكنولوجيا .واذ اش��ارت «س�ت��ان��درد اند
ب��ورز» الى ان البنوك الخليجية ستستمر
ف��ي اظ �ه��ار رس�م�ل��ة ق��وي��ة وف �ق��ا للمعايير
ال �ع��امل �ي��ة ،ذك� ��رت ب ��أن م�ع�ظ��م تصنيفاتها
ل�ل�ب�ن��وك ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة خ�ل�ال ال �ع��ام امل��اض��ي
اك� � ��دت االج � � � � ��راءات االي� �ج ��اب� �ي ��ة ل�ع�م�ل�ي��ات
االندماج واالستحواذ ونظرتها الى اهمية
االنظمة املصرفية الخليجية.

أع�ل�ن��ت ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت ع��ن ق�ي��ام ال�ب�ن��ك األه �ل��ي ببيع حصته ف��ي ال�ش��رك��ة الكويتية
للتمويل واالستثمار (كفيك) ملصلحة فالح حمد محمد الهاجري ،موضحة أن الصفقة
ُمتفق عليها .وقالت البورصة في بيان على موقعها الرسمي امس االثنني ،إن البنك
ب��اع نحو  25.984مليون سهم في «كفيك» بسعر  44فلسًا ،بقيمة إجمالية للصفقة
بلغت  1.143مليون دينار تقريبًا.

«التجاري» :استقالة مدير المخاطر
أعلن البنك التجاري الكويتي امس ،في افصاح على موقع البورصة ،عن استقالة املدير
العام لقطاع ادارة املخاطر ابهيك جواسمي وذلك السبابه الخاصة .وقال البنك ان اخر
يوم عمل لجواسمي سيكون في  13ديسمبر الجاري.

«المزايا» :تسوية مديونية «تابعة»
أعلنت شركة املزايا القابضة امس توقيع عقد تسوية جزئية بينها وبني شركة دبي
االولى للتطوير العقاري (شركة تابعة) .وقالت ان التسوية تقضي بتخفيض مديونية
«التابعة» بمبلغ قدره  1.34مليون دينار.
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قيمته  4.7مليارات دوالر

إمكانات هائلة لنمو اقتصاد
البيانات في الخليج
حسام علم الدين
َّ
قدرت دراسة جديدة حجم قطاع اقتصاد
ال �ب �ي��ان��ات ف ��ي دول ال �خ �ل �ي��ج ب�ن�ح��و 4.7
ِّ
مليارات دوالر؛ أي ما يمثل حوالي %0.3
من الناتج املحلي االجمالي اإلقليمي في
عام  ،2018موضحة أن لدى هذا القطاع
ً
إمكانات هائلة للنمو.
ٍ
وق��ال��ت ال��دراس��ة ال �ص��ادرة ع��ن ،Ideation
وه ��و م��رك��ز ف �ك��ري ل �ـ«س �ت��رات �ي �ج��ي ان ��د»
(ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل �ش �ب �ك��ة «ب � ��ي دب �ل �ي ��و س� ��ي»)
و«ان�س�ي��اد» كلية ادارة االع�م��ال العاملية:
رغ ��م ان اق �ت �ص��اد ال �ب �ي��ان��ات ال ي� ��زال في
م��راح �ل��ه امل �ب �ك��رة ف ��إن ه �ن��اك ف��رص��ة أم��ام
الحكومات الخليجية لتطويره.
وأض��اف��ت :يمكن للحكومات الخليجية
ت�ق��دي��م ح��واف��ز ل�ل�ش��رك��ات ال �خ��اص��ة ،مثل
شركات تزويد البنى التحتية ،والحلول
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ،او م �ت��داول��ي ال �ب �ي��ان��ات
ال � ��ذي � ��ن ق � ��د ي �خ �ط �ط ��ون الن � �ش � ��اء اع� �م ��ال
تجارية في االس��واق املحلية .كما يمكن
ل �ح �ك��وم��ات امل �ن �ط �ق��ة اي� �ض ��ا االس �ت �ث �م��ار
ف��ي ال �ش��رك��ات ال �ن��اش �ئ��ة ال �ت��ي ت�ع�م��ل في
م �ج��االت ال�ب�ي��ان��ات ،م�ث��ل ال�ش��رك��ات التي
ِّ
توفر حلول التشفير وتقنيات العمالت
ّ
ال��رق �م �ي��ة وأس � � ��واق ال �ب �ي��ان��ات وم� � ��زودي
تحليل البيانات وتصنيفها ،خصوصا
ّ
ان ال �ب �ي��ان��ات ت �خ �ل��ق ق �ي �م��ة ذات ش��ق�ين،
حيث يمكن للشركات استخدام البيانات
لتحسني عملياتها الداخلية والخارجية،
او بيع البيانات التي تنتجها وتحللها.
ونقلت الدراسة عن جاد الحاج ،الشريك
في «ستراتيجي ان��د» ـــــ الشرق االوس��ط:
ان��ه ،ورغ��م ان دول املنطقة تنتج كميات
م� �ت ��زاي ��دة م ��ن ال� �ب� �ي ��ان ��ات ،ف � ��إن ع��ائ��ده��ا
االقتصادي ال يزال ضئيال .وأضاف :نقدر
ان اق �ت �ص��اد ال �ب �ي��ان��ات ف��ي دول الخليج
يساوي  4.7مليارات دوالر (حوالي %0.3
م��ن الناتج املحلي االجمالي االقليمي)،
اال ان هذه النسبة تقل بكثير عن مثيلتها
في االتحاد االوروب��ي ،التي تقدر بـ%1.9

 5عوائق
 -1الملكية الفكرية
 -2المساءلة
 -3المزايا
 -4الخصوصية
 -5األمان
غياب الوعي بأهمية اقتصاد البيانات ِّ
يؤثر سلباً في نمو األعمال

من الناتج املحلي االجمالي لدوله .ولفت
ّ
ال ��ى ان دول ال�خ�ل�ي��ج ت��أخ��رت ف��ي مجال
اق �ت �ص��اد ال �ب �ي��ان��ات ،الن ال�ق� ّ�ي�م�ين عليها
يفتقرون ال��ى الوعي بقيمة ه��ذا القطاع،
وال ي�ع��رف��ون قيمة االم �ك��ان��ات التجارية
كاف.
للبيانات بشكل ٍ
ّ
وت��وق �ع��ت ال ��دراس ��ة ان ي��رت�ف��ع اس�ت�ه�لاك
ال �ب �ي��ان��ات ف ��ي ال �س �ع��ودي��ة ب�ن�س�ب��ة %28
سنويا حتى  ،2022وهو أسرع من معدل
ّ
ال�ن�م��و امل �ت��وق��ع الس�ت�ه�لاك ال�ب�ي��ان��ات في
ب��ري�ط��ان�ي��ا ،ال ��ذي يبلغ  ،%20و %23في
اميركا ،مذكرة بأن استهالك البيانات في
السعودية (اكبر اقتصاد في املنطقة) نما
بنسبة  %35بني  2014و.2018
ّ
بيد أنها توقعت  5حواجز تعيق تطوير
اق�ت�ص��اد ال�ب�ي��ان��ات ب�ش�ك��ل م�ت�ك��ام��ل على
م�س�ت��وى ال �ع��ال��م ودول ال�خ�ل�ي��ج ،وال�ت��ي
ّ
ت�ت�م��ث��ل ف ��ي :امل�ل�ك�ي��ة ال �ف �ك��ري��ة ،امل �س��اء ل��ة،
امل��زاي��ا ،الخصوصية واالم ��ان ،موضحة

حكومات المنطقة مدعوّ ة
لالستثمار في الشركات
الناشئة العاملة في
مجاالت البيانات
تب ِّني تقنيات الذكاء
االصطناعي سيزيد من
القيمة االقتصادية للبيانات
ان اقتصاد البيانات في الخليج سيبدأ
ب �ت �ح �ق �ي��ق ام� �ك ��ان ��ات ��ه ال� �ك ��ام� �ل ��ة ع �ن��دم��ا
يستطيع املنظمون ضمان حماية حقوق

الجهات الفاعلة في القطاع بشكل جيد
وع ��ادل ،وت�ح��دي��د ال �ف��رص ل�ل�ش��رك��ات ،ثم
تحويل تركيزها الى بناء ثقافة ،تعتمد
على البيانات وجعل األف��راد في املنطقة
يشعرون ب��راح��ة وأم��ان ت�ب��ادل بياناتهم
الخاصة بهم.
ووف �ق��ًا مل�س��ح أج��رت��ه «س�ت��رات�ي�ج��ي ان��د»
ح��ول ال�ب�ي��ان��ات ف��ي ال�خ�ل�ي��ج ل�ع��ام 2018
ف ��إن اغ �ل��ب امل�س�ت�ط�ل�ع�ين ي ��درك ��ون قيمة
بياناتهم ،ولكنهم ال يرغبون كثيرا في
مشاركتها م��ع اآلخ��ري��ن .ونقل املسح ان
 %23ف�ق��ط م��ن امل�س�ت�ط�ل�ع�ين م�س�ت�ع� ّ�دون
مل �ش��ارك��ة امل��زي��د م��ن ب�ي��ان��ات�ه��م ،ف��ي ح��ال
ك��ان��وا ي�س�ي�ط��رون عليها ف�ق��ط ،ف��ي حني
يشير  %19منهم ال��ى انهم سيشاركون
بياناتهم اذا حصلوا على ام��وال مقابل
ذل��ك ،كما سيعطي  %19منهم املزيد من
البيانات إذا فهموا بشكل أفضل كيفية
استخدامها.

ً
ً
احترازيا
تدبيرا
«التجارة»66 :
لمكافحة الفساد
أص��درت إدارة مكافحة غسل
األم � � � ��وال وت� �م ��وي ��ل اإلره� � ��اب
ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل � � � � ��وزارة ال� �ت� �ج ��ارة
وال � �ص � �ن� ��اع� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة 66
ت � ��دب� � �ي� � �رًا اح � � �ت� � ��رازي� � ��ًا خ�ل��ال
ن� ��وف � �م � �ب� ��ر ال � � �س � � ��اب � � ��ق ،ع �ل��ى
الشركات املخالفة الخاضعة
ألح �ك��ام ال �ق��ان��ون  106لسنة
 ،2013وف � ��ق ب� �ي ��ان ل � �ل� ��وزارة
أمس .وأشارت وزارة التجارة
إل � ��ى أن ال� �ت ��داب� �ي ��ر ت�ض�م�ن��ت
توجيه إن� ��ذارات كتابية ل�ـ16
ش��رك��ة ع �ق��اري��ة ،و 8ش��رك��ات

مجوهرات وشركة صرافة.
واش �ت �م �ل��ت ال �ت��داب �ي��ر أي �ض��ًا،
ع �ل��ى إص � ��دار أم� ��ر ب ��إل ��زام 20
ش ��رك ��ة ع� �ق ��اري ��ة ،و 14ش��رك��ة
م �ج��وه��رات ،وش��رك��ة ص��راف��ة
ب ��ات� �ب ��اع إج� � � � � ��راء ات م� �ح ��ددة
لتتوافق مع القانون.
وك �ش �ف��ت اإلدارة ف ��ي ال�ب�ي��ان
أنها استكملت إجراء اتها قبل
ات �خ��اذ اإلدارات املتخصصة
ف� � � ��ي ال � � � � � � � � � � ��وزارة ،إج � � � � � � ��راء ات
ال�ت��رخ�ي��ص ل�ن�ح��و  134طلب
تأسيس ف��ي الشهر امل��اض��ي،
م�ن�ه��ا  92ش��رك��ة ع �ق��اري��ة ،و3
ش��رك��ات ص��راف��ة ،و 39شركة
م �ج��وه��رات .وح��دث��ت اإلدارة
أي�ض��ًا ب�ي��ان��ات  80ترخيصًا،
ّ
م� � � ��وزع� � � ��ة ع� � �ل � ��ى  50ش� ��رك� ��ة
ع�ق��اري��ة ،و 4ش��رك��ات صرافة،
و 26ش� � ��رك� � ��ة م� � �ج � ��وه � ��رات.
وأوض� � ��ح ال �ب �ي��ان أن اإلدارة
اع �ت �م��دت ت��أك �ي��د ب �ي��ان��ات 60
م��راق �ب��ًا ل � �ـ 30ش��رك��ة ع �ق��اري��ة،
و 30شركة مجوهرات .وإلى
ج� ��ان� ��ب م � ��ا س � �ب� ��ق ،أص� � ��درت
ال� ��وزارة أم� �رًا بتقديم تقارير
ل� �ـ 3ش��رك��ات ع �ق��اري��ة وش��رك��ة
ص��راف��ة وش��رك��ة م �ج��وه��رات،
إضافة إلى  43تقريرًا للرقابة
امليدانية ،شملت  10شركات
ع �ق��اري��ة ،و 27ش��رك��ة ص��راف��ة
و 6للمجوهرات.

«المنار»:
استقالة
الرئيس وعضو
أع� �ل� �ن ��ت ش� ��رك� ��ة امل� �ن ��ار
ل� �ل� �ت� �م ��وي ��ل واالج � � � � ��ارة،
أم � ��س ،ق� �ب ��ول اس �ت �ق��ال��ة
رئيس مجلس ادارت�ه��ا
ك� ��ري� ��م ادي� � � ��ب ال� �ت ��اج ��ي
واح � ��د اع� �ض ��اء االدارة
محمد زكي املصري.
واض� ��اف� ��ت ال �ش��رك��ة ف��ي
ب� � �ي � ��ان ل � �ل � �ب� ��ورص� ��ة ان
م� �ج� �ل ��س االدارة ع �ق��د
اج�ت�م��اع��ه ص�ب��اح ام��س
لالطالع على االستقالة
وت� � � � � ��م ق� � �ب � ��ول� � �ه � ��ا ب� �ع ��د
املناقشة.

ت َّتجه لتمديد االتفاق حتى يونيو المقبل

«أوبك» تعتزم زيادة
تخفيضات إنتاج النفط
أك ��د م �ص��دران م�ط�ل�ع��ان أن «أوب � ��ك» وح�ل�ف��اء ه��ا
ي �ع �ت��زم��ون زي � � ��ادة ت �خ �ف �ي �ض��ات إن � �ت ��اج ال �ن �ف��ط
وسريان االتفاق حتى يونيو  2020على األقل؛ إذ
تريد السعودية القيام بمفاجأة إيجابية للسوق
قبل إدراج «أرام �ك��و» السعودية .وم��ن امل�ق��رر أن
يضيف االت �ف��اق ال ��ذي تناقشه منظمة ال�ب�ل��دان
ّ
املصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون ،في
إطار ما يعرف باسم «أوبك ،»+ما ال يقل عن 400
أل��ف ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا إل��ى التخفيضات ال�ق��ائ�م��ة،
بواقع  1.2مليون برميل يوميا .وينتهي االتفاق
الحالي في مارس املقبل.
وق��ال أح��د امل�ص� ّ�دري��ن إن ال�س�ع��ودي�ين «ي��ري��دون
أن يفاجئوا السوق» .واض��اف إن أح��دث تحليل
لــ«أوبك» ،الذي أعده مجلس اللجنة االقتصادية
التابع للمنظمة ،أظهر أنه في غياب تخفيضات
إضافية سيكون هناك فائض كبير في املعروض
وت ��راك ��م ف��ي امل �خ��زون��ات ف��ي ال�ن�ص��ف األول من
.2020
وت�ح�ت��اج ال��ري��اض س�ع�رًا أع�ل��ى للنفط لتحقيق
ال �ت��وازن ف��ي ميزانيتها ،وت��دع��م تسعير الطرح
ال�ع��ام األول��ي ل�ـ�ـ«أرام�ك��و» ،ال��ذي ق��د يكون األكبر
في العالم .وتستفيد روسيا ،أيضا ،من أسعار
النفط املرتفعة ،وتعمل مع «أوبك» في ما يخص
التخفيضات ملنع ت�ك� ّ�ون تخمة نفطية ،نتيجة
ان �ت �ع��اش اإلن �ت ��اج م��ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ال�ت��ي
صعدت لتصبح أكبر منتج في العالم للنفط.
وارتفعت أسعار خام القياس العاملي برنت ،بما
ي��زي��د على اث�ن�ين ف��ي امل�ئ��ة إل��ى ق��راب��ة  62دوالرا
للبرميل ام ��س ،بفعل أن �ب��اء ع��ن اح�ت�م��ال زي��ادة
ال�ت�خ�ف�ي�ض��ات .وي�ت��وج��ه األم �ي��ر ع�ب��دال�ع��زي��ز بن
سلمان إل��ى فيينا ه��ذا األس �ب��وع ،لحضور أول
اجتماعاته بــ«أوبك» باعتباره وزيرًا للطاقة في
السعودية.
وقالت مصادر إن ال��وزي��ر السعودي املخضرم،
ال� ��ذي ُي �ع��رف ع �ن��ه ال �ح��زم ف��ي ال �ت �ف��اوض ،ي��ري��د
أن يضمن ب�ق��اء أس �ع��ار ال�ن�ف��ط م��رت�ف�ع��ة بالقدر
الكافي ،خالل الطرح العام األولي لــ«أرامكو».
وم� ��ن امل� �ق ��رر ت�س�ع�ي��ر ال� �ط ��رح ف ��ي ال �خ��ام��س من
ديسمبر الجاري ،وهو نفس اليوم الذي تجتمع
ُ
فيه «أوبك» في فيينا .وتجري مجموعة «أوبك»+
محادثات في السادس من ديسمبر الجاري.
وي� �ص � ّ�ر م� �س ��ؤول ��ون س� �ع ��ودي ��ون ع �ل��ى ام �ت �ث��ال
ً
أكبر للتخفيضات الحالية ،ال سيما أن دوال ـــــ

غياب تخفيضات إضافية
س ُيراكم المخزونات في
النصف األول من 2020
دخول المزيد من النفط
الصخري ..في حال صعود
خام تكساس إلى  60دوالراً
مثل العراق ونيجيريا ـــــ تنتج أعلى بكثير من
ّ
حصصها ،في حني تخفض الرياض بأكثر من
املطلوب.
وي�ض�غ��ط ال�س�ع��ودي��ون ع�ل��ى املنتجني اآلخ��ري��ن
لزيادة التخفيضات ،ويشيرون إلى استعدادهم
مل��واص �ل��ة ت �ح� ّ�م��ل ال �ع��بء األك �ب��ر وال �خ �ف��ض بما
يفوق بكثير املستهدف لهم.
وت�خ�ف��ض ال�س�ع��ودي��ة ب��أك�ث��ر م��ن ال�ك�م�ي��ة املتفق
عليها ف��ي معظم ال�ع��ام ال�ح��ال��ي .وبلغ خفضها
ال�ف�ع�ل��ي ف��ي ن��وف�م�ب��ر امل��اض��ي  783أل ��ف برميل
ي ��وم �ي ��ا ،وف �ق ��ا مل �س��ح أج ��رت ��ه «روي� � �ت � ��رز» ،وه��و
مستوى يزيد بنحو  400ألف برميل يوميا عن
ُّ
تعهدها بخفض  322ألف برميل يوميا.
وت�ك�ل�ف��ة إن �ت��اج ال�ن�ف��ط ف��ي روس �ي��ا وال�س�ع��ودي��ة
أرخص كثيرًا من التكلفة في الواليات املتحدة.
وي �م �ك��ن الرت � �ف� ��اع األس � �ع� ��ار أن ُي �ل �ح��ق ال �ض��رر
ّ
بــ«أوبك» وحلفائها بسبب أنه يعزز أكثر اإلنتاج
األميركي ،ويسمح ملنتجي النفط الصخري في
الواليات املتحدة بانتزاع حصة سوقية أكبر.
وق � ��ال أح� ��د امل � �ص ��ادر امل �ط �ل �ع��ة ع �ل��ى م �ح��ادث��ات
«أوب��ك»« :إذا صعد خام غرب تكساس الوسيط
إلى  60دوالرًا للبرميل ،فسيكون هناك املزيد من
ّ
النفط ال�ص�خ��ري» ،م�ح��ذرا م��ن تخفيضات أكبر
بكثير ف��ي اإلن �ت��اج .وق��ال ج��اري روس مؤسس
«بالك جولد إنفستورز» إنه سيكون من املنطقي
بالنسبة الى الرياض دعم مزيد من التخفيضات
بسبب الطرح العام األول��ي لــ«أرامكو» ،وبسبب
ّ
التوقعات بفائض من النفط في ( .2020رويترز)
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« NBKكابيتال» :تشكل  %60من القيمة السوقية للبورصة

 280مليار دوالر
أصول البنوك الكويتية المدرجة
ق��ال تقرير لشركة ال��وط�ن��ي لالستثمار ان
اص��ول البنوك الكويتية املدرجة في سوق
ال�ك��وي��ت ل �ل�أوراق امل��ال�ي��ة بلغت  280مليار
دوالر أم� �ي ��رك ��ي ،ل �ت �ش �ك��ل ن �ح��و  75%م��ن
إج�م��ال��ي أص ��ول ك��ل ال�ش��رك��ات امل��درج��ة في
السوق.
وأض � � ��اف ال �ت �ق��ري��ر أن � ��ه ع �ن��د ال �ت �م �ع��ن ف��ي
األس � ��واق امل��ال �ي��ة اإلق�ل�ي�م�ي��ة ف��ان��ه ال يمكن
ال �ت �ق �ل �ي��ل م� ��ن األه� �م� �ي ��ة ال �ن �س �ب �ي��ة ل �ق �ط��اع
البنوك ف��ي ه��ذه األس ��واق ،حيث يستحوذ
ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي ع �ل��ى ج ��ان ��ب ك �ب �ي��ر م��ن
إجمالي القيمة السوقية ،فالقطاع املصرفي
ال�ك��وي�ت��ي يستحوذ ع�ل��ى ح��وال��ي  ٪60من
القيمة السوقية لبورصة الكويت.
وأش� ��ار ال�ت�ق��ري��ر إل ��ى ان م�س��اه�م��ة ال�ق�ط��اع
امل� �ص ��رف ��ي ف� ��ي إج� �م ��ال ��ي أرب � � � ��اح وأص � ��ول
األس � � ��واق امل��ال �ي��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ت �ع��د ك�ب�ي��رة
أي �ض��ا ،ف�ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ت�س��اه��م أرب ��اح
ال� �ق� �ط ��اع امل� �ص ��رف ��ي ال �خ �ل �ي �ج��ي ب �ح��وال��ي
 ٪50من إجمالي أرب��اح الشركات املدرجة
ب��ال�ب��ورص��ات الخليجية الرئيسية وال�ت��ي
تشمل اململكة العربية السعودية واإلمارات
العربية املتحدة وقطر والكويت.
واك� ��د ع �ل��ى أن ��ه ال ي�م�ك��ن غ ��ض ال �ط ��رف عن
وزن القطاع املصرفي في مؤشرات األسهم
اإلق�ل�ي�م�ي��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي ض ��وء مساهمته
بحوالي  ٪50من مكونات مؤشر مورغان
س� �ت ��ان� �ل ��ي  MSCIف � ��ي امل� �م� �ل� �ك ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة
ال �س �ع��ودي��ة واإلم � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة
وب�ن�س�ب��ة  ٪65ف��ي ق �ط��ر .وأوض� ��ح ال�ت�ق��ري��ر
أن ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي ي�ع��د ج ��زءا ال يتجزأ
م��ن ال�ن�ظ��ام امل��ال��ي ل�ك��ل دول ��ة وي�م�ث��ل هيكل
اقتصادها الكلي ،حيث يؤدي وظائف بالغة
االهمية من اهمها منح االئتمان املصرفي،
مشيرًا إلى ان قطاع البنوك في دول مجلس
ال�ت�ع��اون الخليجي ،يعتبر م��ن أه��م جهات
االق ��راض على اع�ت�ب��ار أن غالبية ال�ت��زام��ات
امل �ق �ت��رض�ين ت�ت�م�ث��ل ف��ي ق� ��روض م�ص��رف�ي��ة،
إض��اف��ة إل ��ى ل �ج��وء ح �ك��وم��ات دول مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي وال�ه�ي�ئ��ات الحكومية
التابعة لها لالقتراض من البنوك املحلية
لدعم برامجها املتعلقة باإلنفاق العام.
وذك � ��ر ان � ��ه ب��ال �ن �ظ��ر إل � ��ى ق� �ط ��اع امل� �ص ��ارف
ال �خ �ل �ي �ج��ي ي�ل�اح ��ظ أن م �ع �ظ��م امل� �ص ��ارف
امل� � �ت � ��واج � ��دة ف � ��ي دول م �ج �ل ��س ال� �ت� �ع ��اون
الخليجي عمل وفق النظام التقليدي ،حيث
تحقق جانبا كبيرا من إيراداتها من خالل
األنشطة التقليدية ال�ت��ي تتمثل ف��ي قبول
ال��ودائ��ع ومنح ال�ق��روض ،حيث يسمى هذا
ال ��دخ ��ل ال �ن��ات��ج ع ��ن م �ث��ل ه ��ذه ال �ن�ش��اط��ات
«صافي إيرادات التمويل».
ول� �ف ��ت ال �ت �ق��ري��ر إل � ��ى ان ص ��اف ��ي إي � � ��رادات
التمويل في البنوك الخليجية تشكل ٪75
من إجمالي إيراداتها ،أما النسبة املتبقية
وال�ب��ال�غ��ة  ٪25م��ن إي � ��رادات ال�ب�ن��وك فيتم
الحصول عليها من خالل إي��رادات الرسوم
وت� �ح ��وي�ل�ات ال �ع �م�ل�ات األج �ن �ب �ي��ة إض��اف��ة
إل ��ى اإلي � � ��رادات األخ � ��رى ،وال �ت��ي ق��د تشمل
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توزيعات أرباح األسهم وعوائد االستثمار
واإليرادات املتعلقة بالنشاطات العقارية.
محافظ اإلقراض تميل نحو الشركات
وع � ��ن ال� � �ق � ��روض ال� �ت ��ي ت �م �ن �ح �ه��ا ال �ب �ن��وك
الخليجية للشركات بكافة أن��واع�ه��ا ،ذكر
التقرير أن هذه القروض تمثل الجزء األكبر
م ��ن اج �م ��ال ��ي ال � �ق� ��روض ف ��ي دول م�ج�ل��س
التعاون الخليجي .كما أن نسبة القروض
امل �م �ن��وح��ة ل �ل �ش��رك��ات ال �ع��ام �ل��ة ف ��ي ق �ط��اع
ال �خ��دم��ات ال ��ذي ي�ش�م��ل ق �ط��اع��ات ال�ت�ج��ارة
والعقارات واملقاوالت ع��ادة ما تكون أعلى
م��ن ت�ل��ك امل�م�ن��وح��ة ل�ل�ش��رك��ات ال�ع��ام�ل��ة في
قطاع الصناعات التحويلية.

ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﻨﻚ اﻹﻣﺎرات
اﻟﺘﺠﺎري

ﺳﺎب

دﺑﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﺳﺎﻣﺒﺎ

ﺑﻨﻚ ﻗﻄﺮ

ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ

اﻟﻮﻃﻨﻲ

اﻷول

%0

القروض الشخصية ..مرتفعة
افاد تقرير الوطني لالستثمار انه في ما يتعلق باإلقراض االستهالكي ،فان حصة
ال�ق��روض الشخصية ،وق��روض ال�س�ي��ارات ،وب�ط��اق��ات االئ�ت�م��ان تميل إل��ى أن تكون
مرتفعة في حني تكون نسبة القروض العقارية منخفضة بشكل عام ،حيث بلغت
نسبة القروض االستهالكية حوالي  ٪35من إجمالي القروض في اململكة العربية
السعودية .واعتبر التقرير ان بنوك دول مجلس التعاون الخليجي ال تمثل فقط جزءا
رئيسيا من النظام املالي اإلقليمي ،ولكنها أيضا عنصر مهم في اسواق األوراق املالية.
إضافة إلى أن البنوك تلعب دور الوسيط املالي الرئيسي في املنطقة نظرا لالعتماد
الكبير على القروض املصرفية .لذلك فان مساهمة اإلي��رادات الناتجة عن االئتمان
املصرفي تكون مرتفعة .وباإلضافة إلى ذلك ،تعتبر مساهمة القطاع املصرفي إلى
إجمالي القيمة السوقية وأصول وأرباح الشركات املدرجة كبيرة ومؤثرة.

«الغرفة» :التبادل التجاري المشترك في نمو مستمر

العمر :القطاع الخاص مهتم بزيادة
استثماراته في األردن

المؤسسات المالية اإلسالمية للمشاركة
َّ
دعا

اتحاد المصارف داعم إستراتيجي
لمؤتمر شورى الفقهي
أعلن األمني العام التحاد مصارف الكويت الدكتور
ح �م��د ال �ح �س��اوي ع ��ن م �ش��ارك��ة االت� �ح ��اد «ك��داع��م
استراتيجي» ف��ي مؤتمر ش��ورى الفقهي الثامن
الذي تنظمه شركة شورى لالستشارات الشرعية،
وه��ي واح� ��دة م��ن أه��م ال �ش��رك��ات املتخصصة في
ه��ذا امل�ج��ال ،تحت رعاية الدكتور محمد الهاشل
محافظ بنك الكويت املركزي ،وذلك في الفترة من
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وق��ال الحساوي أن رعاية االتحاد للمؤتمر تأتي
ف��ي إط ��ار ح��رص��ه ع�ل��ى امل�س��اه�م��ة ف��ي رع��اي��ة مثل
هذه املؤتمرات ملا تتضمنه من موضوعات هامة
وف ��ائ ��دة ك �ب �ي��رة ل �ل �م��ؤس �س��ات امل��ال �ي��ة اإلس�لام �ي��ة
تسهم في تطوير صناعة امل��ال اإلسالمية ،مؤكدا
على ض��رورة مشاركة مختلف املؤسسات املالية
وال �ب �ن��وك اإلس�لام �ي��ة ف��ي دع ��م م�ث��ل ه ��ذه ال�ج�ه��ود
وال �ف �ع��ال �ي��ات واألن� �ش� �ط ��ة ،ب �م��ا ي �ع �ك��س االه �ت �م��ام
بتطوير وتأصيل الفقه االقتصادي اإلسالمي ،بما
يتسق مع سعيها الدائم البتكار منتجات وخدمات
متميزة لعمالئها تلبي احتياجاتهم املتنوعة في
ظل تزايد اإلقبال على املنتجات والخدمات املالية
اإلسالمية التي تشهد نموًا متميزًا وتطورًا كبيرًا
في الكويت واملنطقة والعالم.
وأك ��د ال �ح �س��اوي أن م�ث��ل ه ��ذه امل��ؤت �م��رات تعتبر
إضافة مهمة للصناعة ملا تتضمنه من اجتهادات
فقهية م�س�ت�م��دة م��ن أح �ك��ام ال�ش��ري�ع��ة اإلس�لام�ي��ة
ت� �ه ��دف إل � ��ى ت �ق��دي��م ح� �ل ��ول وأس ��ال� �ي ��ب ت�م��وي�ل�ي��ة
ج��دي��دة .وق ��ال ال �ح �س��اوي أن امل��ؤت �م��ر ي�ع�ت�ب��ر من

حمد الحساوي

الفعاليات الهامة ،خاصة في ظل وجود عدد كبير
م��ن أب ��رز ال�ع�ل�م��اء وامل �ش��اي��خ وامل�خ�ت�ص�ين بشتى
فروع االقتصاد اإلسالمي ،ملا يقدمه من اطروحات
وم�ن��اق�ش��ات ل�ع��دد م��ن القضايا املهمة املستجدة
بما يسهم في نشر الثقافة االقتصادية اإلسالمية
الصحيحة وت�ط��وي��ره��ا وال�ن�ه��وض بها ف��ي إط��ار
يتسم باملعاصرة .وأشاد الحساوي بالنجاح الذي
حققته ال��دورات السابقة من املؤتمر الفقهي ،من
حيث حجم املشاركة ونوعية القضايا املطروحة
للنقاش والتوصيات الصادرة عنها.

للعام الثالث على التوالي

«وربة» يحصد جائزة
البنك األسرع ّ
نمو ًا في الشرق األوسط
منحت مؤسسة «سي بي آي فايننشال» بنك وربة
ج ��ائ ��زة ال �ب �ن��ك األس � ��رع ن �م��وا ف ��ي ال� �ش ��رق االوس ��ط
ل�ل�ع��ام ال �ث��ال��ث ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،وذل ��ك ت �ق��دي��را للنمو
السريع ال��ذي يشهده البنك ،وتعتبر ه��ذه الجائزة
الثالثة التي يحصدها البنك عن أدائ��ه خالل العام
املاضي .وقال رئيس املجموعة املصرفية للشركات
بالتكليف م��ازن خالد مندني انه بحصول «ورب��ة»
ع �ل��ى ه� ��ذه ال �ج��ائ��زة ف��إن��ه ي �ض �ي��ف إن� �ج ��ازًا ج��دي �دًا
إل��ى إنجازاته التي دأب على تحقيقها في األع��وام
األخ �ي��رة ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن��ه م��ع م�ث��ل ه��ذه ال�ت�ق��دي��رات
املميزة ،فإننا أصبحنا نجني ثمار عمل واجتهاد
على م��دار السنوات املاضية حققنا خاللها الكثير
من القفزات والطفرات في جميع مؤشراتنا املالية،
السيما الحصص السوقية في القطاعات.
وذكر مندني «بجهد الجميع تمكنا من رفع الحصة
السوقية من التمويل بصفة عامة إلى حوالي ،%43
في حني ارتفعت حصة بنك وربة من تمويل األفراد
إل��ى ح��وال��ي  %20إل��ى ج��ان��ب تحقيق م�ع��دالت نمو
متميزة ف��ي املحفظة االئتمانية للشركات وصلت
إلى .%80
وأش��ار مندني إل��ى أن ه��ذه الجائزة تأتي تتويجا
لجهود وربة في توفير أعلى مستوى من الخدمات
امل��ال�ي��ة اإلس�لام �ي��ة ،مضيفا أن ال�ج��ائ��زة ت��ؤك��د ق��وة
وم �ت��ان��ة «ورب � � ��ة» وس�ل�ام ��ة اإلج � � � ��راءات وح �ص��اف��ة
ال�ق��رارات والتوجهات التي تدفع دائ�م��ًا ،نحو بناء
كيان مصرفي إسالمي رائ��د ،يتميز بنمو مستدام
وت�ن��وع ف��ي األنشطة وال�خ��دم��ات ،يدعمه مصداقية
وقبول على املستوى املحلي واإلقليمي والعاملي.
ونوه مندني الى أن «وربة» يتبع أساليب منهجية
ومهنية ،في دراسة وتقييم املخاطر ،ويولي اهتمامًا

مندني :حققنا تقدّ ما ً
في مؤشراتنا المالية
والحصص السوقية للقطاعات
ّ
تمكنا من تسجيل معدالت
نمو متميزة في المحفظة
االئتمانية للشركات
كبيرًا بالجودة واإلن�ج��از النوعي ،من خ�لال حسن
إدارة اإلمكانات واالستفادة القصوى من القدرات
البشرية ،كما يحرص على مواصلة اإلنجازات بما
ينسجم م��ع السمعة العاملية التي يحظى بها من
مختلف الجهات.
وأك � ��د أن «ورب � � ��ة» ي�ت�ب�ن��ى م �ف �ه��وم األم� � ��ان وال �ن �م��و
املدروس ،مع ضرورة االلتزام بأعلى درجات املهنية،
ّ
ما أهله ليصبح أحد البنوك االسالمية التي كسبت
ثقة املؤسسات العاملية في التصنيف ،مشيدا بقدرة
وج ��دارة «ورب ��ة» االئ�ت�م��ان�ي��ة ع�ل��ى ال�ت�ع��ام��ل بجدية
وم�ه�ن�ي��ة م��ع مختلف ال �ظ��روف االق �ت �ص��ادي��ة ،التي
تؤكد إمكاناته ملواصلة املحافظة على ما يحققه من
نجاح على صعيد اإلي��رادات التشغيلية ،واألرب��اح
ال �ص��اف �ي��ة ،ن�ت�ي�ج��ة س�ل�ام��ة ب�ن�ي��ة األداء ال��رئ�ي�س��ي،
وجدوى مشاريعه ،وتعاظم حصته السوقية.

دينا حسان
ق� ��ال ن ��ائ ��ب امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �غ��رف��ة ت �ج��ارة
وصناعة الكويت ،حمد العمر ،ان االردن
وال � �ك ��وي ��ت ت��رب �ط �ه �م��ا ع�ل��اق� ��ات وط �ي ��دة
ّ
وت � ��اري � ��خ ط ��وي ��ل م� ��ن ال � �ت � �ع ��اون ال� �ب ��ن ��اء،
ف� �ك�ل�ا ال� �ب� �ل ��دي ��ن ي �س �ع �ي ��ان ال� � ��ى ت�ح�ق�ي��ق
التنمية والرخاء االقتصادي لشعبيهما
اع �ت �م��ادا ع �ل��ى إم �ك��ان��ات �ه �م��ا وم��وق�ع�ه�م��ا
االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي ،الف� �ت ��ا ال � ��ى ان ال �ق �ط��اع
ال�خ��اص الكويتي يولي اهتماما خاصا
بتعزيز التعاون التجاري واالستثماري
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،ح�ي��ث تشير االح�ص��ائ�ي��ات
الرسمية ال��ى ان حجم ال�ت�ب��ادل التجاري
امل � �ش � �ت ��رك ش� �ه ��د ت � �ط � ��ورًا ف � ��ي ال� �س� �ن ��وات
املاضية ،ووصل الى اكثر من  264مليون
دوالر ع ��ام  ،2018م �ق��ارن��ة ب � �ـ 216مليون
دوالر في  .2016وأض��اف خ�لال استقبال
م�س�ت�ش��ار ال �ص �ن��دوق ال �ه��اش�م��ي لتنمية
البادية االردن�ي��ة سعيد امل�ص��ري ،والوفد
امل� ��راف� ��ق ل� ��ه« :س �ج �ل��ت ق �ي �م��ة ال � �ص� ��ادارت
الكويتية ل�لاردن تزايدا ملحوظا بنسبة
 23باملئة خالل الفترة املمتدة من  2016ـــ
 ،2018وتركزت على صناعات البالستيك
وبعض املنتجات البتروكيماوية ،لتبلغ
ن �ح��و  98م �ل �ي��ون دوالر ع ��ام  ،2018كما
ش �ه��دت ق �ي �م��ة ال � �ص� ��ادرات االردن � �ي ��ة ال��ى
ال�ك��وي��ت ن�م��وا بنسبة  22%خ�ل�ال الفترة
ذاتها ،لتبلغ نحو  166مليون دوالر عام
.»2018
وت��اب��ع ال�ع�م��ر« :ف��ي م��ا يتعلق بإجمالي
االس�ت�ث�م��ارات ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي االردن فهي
ت �ق��در ب� �ـ 18م�ل�ي��ار دوالر ت�ق��ري�ب��ا ،م��وزع��ة
ع �ل��ى ق� �ط ��اع ��ات ع� � ��دة ،اه �م �ه��ا ال �س �ي��اح��ة
والبنوك والعقارات والنقل واالتصاالت،

العمر متحدثاً أثناء استقبال «الغرفة» وفداً أردنياً | تصوير محمد خلف

¶  %23زيادة الصادارت الكويتية إلى األردن خالل  3سنوات
¶ المصري :لبناء شراكات تجارية جديدة بين البلدين
¶ استعرض المشروع اإلقليمي للمواشي الحية بنظام المربع الصحي
كما تجدر االشارة الى دور كل من اتفاقية
التجارة الحرة املشتركة عام  ،2001وكذلك
ات �ف��اق �ي��ة ع � ��دم االزدواج ال �ض��ري �ب��ي ف��ي
تشجيع ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري وزي ��ادة حجم
االستثمارات املتبادلة بني الطرفني».
م��ن ج��ان�ب��ه ،أوض ��ح ج�م��ال ال �ف��اي��ز ،امل��دي��ر
العام للصندوق الهاشمي لتنمية البادية
االردنية ،ان اللقاء مع «الغرفة» يهدف الى
بناء شراكات جديدة للتجارة البينية بني
ال �ك��وي��ت واالردن ،وال�ت�ع��ري��ف ب��امل�ش��روع
االقليمي للمواشي الحية بنظام املربع
الصحي ،الذي يقع تحت مظلة الصندوق
الهاشمي لتنمية البادية االردن�ي��ة ،الفتا
ال��ى ان ه��ذا امل�ش��روع يعتبر م��ن املشاريع
ال��ري��ادي��ة على مستوى ال�ع��ال��م ،واالوح��د
على مستوى الشرق االوسط ،وهو يعمل
على ش��راك��ة حقيقية م��ا ب�ين دول الجوار
واالق� �ل� �ي ��م م� ��ن ض �م �ن �ه��ا ال� �ك ��وي ��ت .وأك � � ّ�د
استمرار التعاون مع الجهات الكويتية،
كاشفًا عن عقد لقاءات أخرى مع شركات

كويتية لالستفادة من املشروع وتحقيق
الهدف التنموي منه.
وقال الفايز ان حجم االستثمار في املرحلة
االولى من املشروع يبلغ  18مليون دوالر،
مشيرا الى ان الصندوق الهاشمي لتنمية
ال� �ب ��ادي ��ة االردن � �ي� ��ة ع� �ب ��ارة ع ��ن م��ؤس�س��ة
تنموية وليست ربحية ،ولديها شراكات
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م ��ع م �س �ت �ث �م��ري��ن ل�ت�ن�م�ي��ة
مناطق البادية ،ال سيما ان مشروع املربع
الصحي يخدم دول الجوار واملنطقة.
من ناحية أخرى ،قال مستشار الصندوق
لتنمية ال�ب��ادي��ة االردن �ي��ة ،وامل�ش��رف على
االس �ت �ث �م��ار ف ��ي امل ��رب ��ع ال �ص �ح��ي ،سعيد
امل � �ص � ��ري« :امل� � �ش � ��روع ع � �ب� ��ارة ع� ��ن م��رك��ز
خ ��دم ��ات ي �ع �ط��ي ف ��رص ��ًا م �ت �س��اوي��ة ل�ك��ل
ال�ت�ج��ار ف��ي املنطقة بعيدا ع��ن االح�ت�ك��ار،
ال� � � ��ذي ي �ض �ي ��ع ف � � ��رص ص � �غ� ��ار ال� �ت� �ج ��ار،
ال��ذي��ن ه��م امل �ح��رك ال��رئ �ي �س��ي ل�ل�م�ش��روع،
وي �م �ك��ن أي �ض��ا اس �ت �خ ��دام ه� ��ذا امل �ش��روع
لتخزين امل��واش��ي» .وأش��ار ال��ى محادثات

م ��ع اس �ت ��رال �ي ��ا ون �ي ��وزي �ل �ن ��دا الس �ت �ي��راد
وت�ص��دي��ر ال�ل�ح��وم ،وت��واص��ل م��ع ك��ل دول
ال �ع��ال��م الس �ت �ي��راد امل ��واش ��ي ال �خ��ال �ي��ة من
األمراض ،التي تخضع للمعايير العاملية
لصحة الحيوان ،كالبرازيل ودول أوروبا
الوسطى وأوروبا الغربية.
وأوض � � ��ح ان ت �ك �ل �ف��ة امل ��رح� �ل ��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة
للمشروع ستصل ال��ى  46مليون دوالر،
وسيبدأ استكمال البناء فيها خالل أشهر
قليلة ،مبينًا ان ه��ذا امل�ش��روع ال يقتصر
اس �ت �ث �م��اره ف �ق��ط ع �ل��ى ال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة
الستيراد امل��واش��ي ،بل يستهدف تطوير
منظومة نقل املواشي من بلد املنشأ الى
ال�ب�ل��د امل�س�ت��ورد وف�ق��ا للمعايير ال��دول�ي��ة
لنقل املواشي ،كما ان مجاالت االستثمار
ف ��ي ه ��ذا امل� �ش ��روع ك �ب �ي��رة ج � ��دا ،ك��إن �ش��اء
م �ص��ان��ع ص� ��وف وج � �ل ��ود ،واس �ت �خ�ل�اص
م � � ��واد ط �ب �ي��ة م� ��ن االح � � �ش � ��اء ،ع �ل �م��ا ب ��أن
االستثمار املوجود اآلن في املشروع هو
وجار ضم دول عربية أخرى.
سعودي
ٍ

ِّ
متسلماً الجائزة
مازن مندني

منتدى «الضرائب وأساسها
ً
غدا
في الشريعة اإلسالمية»
تنظم كلية القانون الكويتية العاملية غدا
(األرب �ع��اء) منتدى «ال�ض��رائ��ب وأساسها
في الشريعة اإلسالمية» ،بحضور ممثل
ع ��ن وزارة امل ��ال� �ي ��ة ،وإش � � ��راف وم �ش��ارك��ة
أس �ت��اذ ال�ف�ق��ه امل �ق��ارن د .داود ب��ن عيسى،
وم� � ��دي� � ��ر إدارة ال � �خ � �ض � ��وع ال� �ض ��ري� �ب ��ي
والتخطيط بوزارة املالية أ .أسامة جاسم
القصار ،وعدد من أعضاء هيئة التدريس
املتخصصني ،ومجموعة من طلبة الكلية،
م ��ن ب �ي �ن �ه��م ع �ب��دال �ع��زي��ز ال� �س� �ي ��ف ،وب ��در
اس�ب�ي�ت��ه ،وآالء خليفة ،وه��دي��ل ال��رف��اع��ي،
إضافة إلى املشرفني على أبحاث الطلبة،
كل من د .محمود الشويات ،وأ .علي املال
الجفيري.

ي��أت��ي ه� ��ذا امل �ن �ت��دى ض �م��ن ج �ه��ود إدارة
ال�ك�ل�ي��ة ،ممثلة ب� ��إدارة ال�ت�ط��وي��ر الطالبي
وامل �س��اب �ق��ات ،ل�ت��أه�ي��ل ال�ط�ل�ب��ة امل�ش��ارك�ين
ف� �ي ��ه ل� �ص� �ي ��اغ ��ة وك � �ت� ��اب� ��ة أوراق ال �ع �م��ل
القانونية وغيرها في أعلى املستويات،
واالس� � �ت� � �ف � ��ادة م� ��ن ال � �خ � �ب� ��رات وامل � �ع� ��ارف
واك �ت �س��اب ث �ق��اف��ة وم �ع �ل��وم��ات ق �ي �م��ة عن
موقف الشريعة اإلسالمية من الضرائب
وأنواعها املطبقة في الكويت ومقارنتها
بالزكاة ،مما يساعدهم بعد التخرج على
االستفادة من ه��ذه الخبرات واملعلومات
في حياتهم املهنية ،بعد تأهيلهم خالل
س�ن��وات ال��دراس��ة علميا وعمليا ونظريا
وتطبيقيا.

اقتصاد 19

الثالثاء  6ربيع اآلخر  1441هـ •  3ديسمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16657

ضمن الشريحة األولى وبقيمة  300مليون دوالر

 KIBمدير رئيسي إلصدار صكوك
«قطر اإلسالمي»
أعلن بنك الكويت الدولي ( )KIBمشاركته كمدير
رئيسي مشترك وحافظ سجالت مشترك إلصدار
صكوك بنك قطر الدولي اإلسالمي ،الذي صنفته
وكالة موديز عند  A2وفيتش عند ( Aم��ع نظرة
مستقبلية مستقرة من كليهما) ،كجزء من جهوده
املستمرة لتعزيز التنمية االقتصادية واملالية في
املنطقة.
ُ
وع نِّي « »KIBإلى جانب عدد من املؤسسات املالية
اإلقليمية وال��دول�ي��ة رفيعة املستوى ،إلدارة هذه
الصكوك الدائمة التي يصدرها بنك قطر الدولي
اإلسالمي بقيمة  300مليون دوالر أميركي ضمن
ال �ش��ري �ح��ة األول � ��ى اإلض��اف �ي��ة ل � ��رأس امل � ��ال ،وه��ي
ص �ك��وك غ �ي��ر ق��اب �ل��ة ل�ل�اس �ت ��رداد مل ��دة  5س �ن��وات،
ويعتبر أول إصدار من نوعه في دولة قطر.
وذك� ��ر أن ه ��ذا اإلص� � ��دار ُرت� ��ب ُ
وع � ��رض م��ن خ�لال
مجموعة جهات مؤلفة من :بنك ستاندرد تشارترد
كمستشار تأسيس م�ن�ف��رد QNB،كابيتال وبنك
ستاندرد تشارترد كمنسقني عامليني مشتركني،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى بنك ب ��روة ،وب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��دول��ي
« ،»KIBوك �ي��و إن �ف �س��ت ،و QNBك��اب �ي �ت��ال ،وب�ن��ك
ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيني مشتركني
وحافظي سجالت االكتتاب املشتركني.
ولقد بلغت طلبات االكتتاب في ه��ذه الصكوك -
ذات امل�ع��دل الثابت القابل للتغيير  -بقيمة 300
م �ل �ي��ون دوالر أم �ي��رك��ي ض �م��ن ال �ش��ري �ح��ة األول ��ى
اإلض��اف �ي��ة ل � ��رأس امل � ��ال وذل � ��ك ب �م��وج��ب ال�لائ �ح��ة
 ،Sغ�ي��ر ال�ق��اب�ل��ة ل�لاس �ت��رداد مل��دة خ�م��س س�ن��وات،
 9أض �ع��اف ح�ج��م ال �ط��رح ت�ق��ري�ب��ًاُ ،
وس� ِّ�ع��ر بقيمة
 %4.875سنويًا.
وجاءت هذه الصفقة بعد عقد سلسلة اجتماعات
شاملة بهدف تعريف املستثمرين بآخر التطورات
ف��ي بنك قطر ال��دول��ي اإلس�لام��ي ،حيث اجتمعت
اإلدارة العليا م��ع مجموعة م��ن املستثمرين في
سنغافورة وهونغ كونغ ولندن.
وبهذه املناسبة ،قال املدير العام إلدارة االستثمار
ف��ي « ،»KIBج �م��ال ال �ب ��راك« ،ي�ع�ت�ب��ر إص� ��دار ه��ذه
الصكوك أمر حيوي بالنسبة لالقتصاد اإلقليمي،

جمال البراك

البراك :اإلصدار يؤكد مدى
التزام البنك بتطوير
قدراته المصرفية
االستثمارية إقليميا ً
ح�ي��ث إن ��ه ي �ع��زز م�ك��ان�ت��ه ع�ل��ى ال �س��اح��ة ال�ع��امل�ي��ة،
ويساهم ف��ي فتح أس��واق ج��دي��دة وف��رص جديدة
ل�ل�م�س�ت�ث�م��ري��ن م ��ن خ � ��ارج امل �ن �ط �ق��ة .م��وض �ح��ًا أن
« »KIBعازم على املشاركة في مثل هذه املعامالت
املالية التي تعد بمنزلة أدوات ضرورية لتحقيق
ّ
التطور االقتصادي املستمر في املنطقة ،ما يؤكد
على وجود اقتصاد مليء بفرص النمو الواعدة».
وأض��اف البراك أن مشاركة « »KIBبصفته مديرا
رئ �ي �س �ي��ا م �ش �ت��رك��ا وح� ��اف� ��ظ س� �ج�ل�ات م �ش �ت��رك��ا
إلص � ��دار ه ��ذه ال �ص �ك��وك ي��أت��ي ف��ي إط� ��ار ال �ت��زام��ه
بمواصلة تطوير السوق اإلقليمي.

في ندوة نظمتها سفارة الهند

مصطفى :تحويل قطاع السياحة
ً
ً
جريئا
قرارا
إلى «هيئة» يحتاج

«المركز» :مؤشرها ارتفع %5.1

المصارف الكويتية
تحقق أفضل أداء في نوفمبر
ذك��ر تقرير امل��رك��ز امل��ال��ي الكويتي (امل��رك��ز) ،أن السوق
الكويتية تخطت موجة التراجع التي شهدتها خالل
األش �ه��ر ال �ث�لاث��ة امل��اض �ي��ة ،م��دع��وم��ة ب��امل�ك��اس��ب ال�ت��ي
حققتها األسهم الكويتية والسعودية.
وق � � ��ال ال� �ت� �ق ��ري ��ر ،ال � � ��ذي ص� � ��در م� ��ؤخ � �رًاع� ��ن األس � � ��واق
الخليجية ،إن حالة من التفاؤل سادت بني املستثمرين
بعد اإلع�ل�ان ع��ن ط��رح أسهم شركة أرام�ك��و لالكتتاب
ً
العام ،فضال عن أن توصية «مورغان ستانلي» بشأن
«ال�ق�ي�م��ة امل��رت�ف�ع��ة» ل�لأس�ه��م الكويتية ع�ق��ب ترقيتها
ل �ل�أس� ��واق ال �ن��اش �ئ��ة ،وال� �ه ��دن ��ة ال �ت �ج��اري��ة امل�ح�ت�م�ل��ة
ب�ين ال ��والي ��ات امل�ت �ح��دة وال �ص�ين ق��د س��اع��دت األس�ه��م
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ن�ت��ائ��ج إي�ج��اب�ي��ة خ�ل�ال شهر
نوفمبر.
وأشار «املركز» إلى أن املؤشر العام لألسهم الكويتية
قد واصل تحقيق األرباح بارتفاع نسبته  3.7في املئة
خالل نوفمبر .ومن بني الشركات القيادية الكويتية،
ك��ان ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي وب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل الكويتي
األكثر ربحًا ،بمكاسب شهرية بنسبة  7.4في املئة و6.6
في املئة على التوالي .وخالل الشهر ،أعلنت مورغان
ستانلي كابيتال إنتليجنس  ،MSCIعن أنها ستزيد
من قيمة أسهم البنك الوطني في مؤشراتها ،وساعد
ذلك على تحقيق أسهم «الوطني» ملكاسب هائلة خالل
الشهر.

أداء قوي
وح �ق��ق ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي ال �ك��وي �ت��ي أف �ض��ل أداء في
ن��وف�م�ب��ر ،ح�ي��ث ارت �ف��ع م��ؤش��ر ال�ب�ن��وك بنسبة  5.1في
امل �ئ ��ة ،ف ��ي ح�ي�ن س �ج��ل ق �ط��اع ال �خ��دم��ات امل��ال �ي��ة أك�ب��ر
تراجع بانخفاض نسبته  0.7في املئة .وعلى الصعيد
اإلقليمي ،أشار تقرير «املركز» إلى أن مؤشر ستاندرد
ُ ّ
آن��د ب��ورز امل��رك��ب ل��دول مجلس التعاون الخليجي قد
ارت �ف��ع بنسبة  1.3ف��ي امل �ئ��ة ل �ه��ذا ال�ش�ه��ر ب��واق��ع أرب��ع
م��ن أص ��ل س�ب��ع أس� ��واق تحقيقًا ل�ل�م�ك��اس��ب .وحققت
الكويت أفضل أداء في شهر نوفمبر بارتفاع نسبته
 3.5في املئة ،يليها سلطنة عمان والسعودية ،اللتان
ارت �ف �ع��ت م��ؤش��رات�ه�م��ا بنسبة  1.6ف��ي امل �ئ��ة و 1.5في
املئة على التوالي .بينما أنهت أسواق أبوظبي ودبي
وقطر شهر نوفمبر بشكل سلبي ،مسجلة تراجعًا في
مؤشراتها بنسبة  1.5في املئة 2.5 ،في املئة 0.4 ،في
املئة على ال�ت��وال��ي .وج��اء إع�لان السعودية بتسجيل
وط ��رح أس �ه��م ش��رك��ة أرام �ك��و ل�لاك�ت�ت��اب ال �ع��ام ليكون
إي ��ذان ��ًا ب �ب��دء االك �ت �ت��اب ال� ��ذي ط ��ال ان �ت �ظ��اره وت�ع�ي�ين
ال �ب �ن��وك ل�ع�م�ل�ي��ة ال �ب �ن��اء ال �س �ع��ري ف ��ي ب ��داي ��ة ال�ش�ه��ر.
وس�ي�ت��م اإلع �ل�ان ع��ن ال�س�ع��ر ال�ن�ه��ائ��ي ف��ي  5ديسمبر
 .2019ون �ظ �رًا للحجم ال�ه��ائ��ل ل�ل��إدراج وأه�م�ي�ت��ه في
دفع السعودية نحو االتجاه لالقتصاد غير النفطي،
سادت حالة من التفاؤل العام في األسواق السعودية.
وعلى الرغم من ذلك ،تم اقتطاع املكاسب في األسواق

«الوطني» و«بيتك» األكثر ربحا ً
بمكاسب شهرية  %7.4و%6.6
على التوالي
قطاع الخدمات المالية يسجل أكبر
تراجع بانخفاض نسبته %0.7
 %3.7نمواً في المؤشر العام
لألسهم الكويتية في نوفمبر

الخليجية ال�ن��اش�ئ��ة ف��ي ن�ه��اي��ة ال�ش�ه��ر بسبب إع��ادة
موازنة  MSCIملؤشرات األس��واق الناشئة .وأدى ذلك
إلى تدفق األم��وال السلبي للخارج وال��ذي ب��دوره أدى
إل��ى وج ��ود ت��راج��ع ف��ي أس ��واق دول مجلس ال�ت�ع��اون
الخليجي ،خصوصًا السعودية.
كما أش��ار تقرير «امل��رك��ز» إل��ى أن «امل�ص��رف التجاري
الوطني» ك��ان أفضل الشركات القيادية ً
أداء في دول
مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت ،حيث
ارت�ف�ع��ت أسهمه بنسبة  5.7ف��ي امل�ئ��ة ،ف��ي ح�ين احتل
«مسيعيد للبتروكيماويات القابضة» املرتبة الثانية
بني الشركات املحققة لألرباح بارتفاع بنسبة  4.0في
املئة.
وحققت أسواق األسهم العاملية أفضل أداء مع ارتفاع
م ��ؤش ��ر  MSCIال �ع��امل��ي ب �ن �س �ب��ة  2.6ف ��ي امل �ئ ��ة خ�ل�ال
الشهر .وواصلت األسهم األميركية (إس أند بي )500
مكاسبها بارتفاع بنسبة  3.4في املئة في نوفمبر.

السوق األميركي في ..2020
يوسف مصطفى والسفير الهندي لدى الكويت

مي مأمون
قال وكيل وزارة االعالم املساعد لقطاع السياحة،
ي ��وس ��ف م �ص �ط �ف��ى ،ان � ��ه ح� ��ان ال ��وق ��ت ل�ت��وق�ي��ع
اتفاقية تعاون في املجالني السياحي والثقافي
بني الكويت والهند ،وهي خطوة من شأنها أن
ت�ع��ود ب��ال�ف��ائ��دة ع�ل��ى ك�لا ال�ب�ل��دي��ن ،م�ش�ي�رًا إل��ى
أن الكويت م��ن أوائ��ل ال��دول ال�ت��ي اق��ام��ت عالقة
متينة مع نيودلهي في كل املستويات التجارية
والسياسية والثقافية ،منذ نحو  ٣٠٠عام.
وأضاف مصطفى خالل مشاركته في لقاء حول
ال�س�ي��اح��ة ف��ي ال�ه�ن��د نظمته ال �س �ف��ارة الهندية
بالتعاون مع مكتب السياحة الهندي في دبي
تحت عنوان «اعرف الهند» في فندق راديسون
س ��اس اول م ��ن أم� ��س ،أن ��ه ق ��ام ب�ت��وج�ي��ه دع��وة
للسفير ال�ه�ن��دي ف��ي ال�ب�لاد ح��ول ه��ذه امل�ب��ادرة
ت�ح��ت م�ظ�ل��ة وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ووزارة اإلع�ل�ام
لتوقيع االت�ف��اق�ي��ة وال �ت��ي ستشمل ال�ع�م��ل على
إل�غ��اء بعض ال�ح��واج��ز مثل مسألة الفيزا التي
تشغل ب��ال الكويتيني ،الف�ت��ًا إل��ى ان��ه م��ن خالل
ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة سيتم منح الكويتي ال�ف�ي��زا من
املطار أو حتى إلغاؤها بعد فترة من الزمن.
وأوضح أنه آن األوان ألن ننطلق مع تطلعات
ج��دي��دة ت�ت�ف��ق م��ع رؤي ��ة ال �ك��وي��ت  ٢٠٣٥تصب

ف��ي مصلحة تنمية االن�س��ان الكويتي ووض��ع
ت� �ح� �ق� �ي ��ق ال � �ع� ��ائ� ��د ال � �س � �ي ��اح ��ي ض � �م ��ن ص �ل��ب
اهتمامنا ،فبدال م��ن إن�ف��اق الكويتي مليارات
الدوالرات في السياحة الخارجية نريد منه ان
يستثمر هنا م��ن خ�لال صناعة السياحة في
الكويت.
ون � ��وه إل ��ى وج � ��ود ح��اج��ة م��اس��ة ل� �ق ��رار ج ��ريء
ف��ي تحويل قطاع السياحة إل��ى الهيئة العامة
ل�ل�س�ي��اح��ة ،م�ب�ي�ن��ا أن ه ��ذا امل �ش��روع ت��م إع ��داده
بشكل متكامل بدعم من الوزير محمد الجبري،
م�ت�م�ن�ي��ا م ��ن أص� �ح ��اب ال � �ق ��رار ان ي �ت �ب �ن��وا ه��ذا
املشروع ،كون السياحة باتت احد اهم مصادر
تنمية االيرادات في البلدان.
من جانبه ،أش��ار السفير الهندي لدى الكويت،
ج �ي �ف��ا س ��اغ ��ار ،إل� ��ى أن� ��ه ال ي � ��زال ه �ن��اك ح��اج��ة
إل��ى تعزيز نسبة ال��زي��ارات السياحية م��ن قبل
الكويتيني إلى بالده  ،الفتًا إلى أن هناك عوامل
كثيرة من شأنها أن تجتذب الناس.
وأوضح ساغار أن املحادثات بني الكويت والهند
تتطلع نحو تحقيق املزيد من التسهيالت على
مستوى استخراج الفيزا باإلضافة إلى الترويج
ال�س�ي��اح��ي ،م��ؤك�دًا أهمية ال�ع�لاق��ات ب�ين الناس
والتي من خاللها يمكن إيصال املعلومات عن
السياحة في الهند والترويج لها.

؟

أخضر أم أحمر
دفعت االنطالقة القوية لألسهم األميركية خالل النصف
ال �ث��ان��ي امل ��ؤش ��رات ال��رئ�ي�س�ي��ة إل ��ى م �س �ت��وي��ات قياسية
م��ع ت�ح�س��ن األس ��اس �ي ��ات ،خ �ص��وص��ا أرب � ��اح ال �ش��رك��ات،
ل �ي �ع��زز م��ؤش��ر «إس آن� ��د ب ��ي  »500م �ك��اس �ب��ه م �ن��ذ ب��دء
ال �س��وق ال �ص��اع��د ق�ب��ل  10أع� ��وام إل ��ى ن�ح��و  ،%470كما
حصلت األسهم على دعم مجلس االحتياطي الفدرالي،
ً
وسياسته النقدية األكثر تساهال ،بعدما خفض الفائدة
بمقدار ثالثة أرب��اع نقطة مئوية على مدار العام ،ورغم
تحول األم��وال من صناديق األسهم إلى السندات -وهو
أمر لم يحدث تاريخيًا أثناء االتجاه الصاعدُ ،-يعتقد أن
السوق سيواصل مسيرة املكاسب.
لكن ليس الجميع بهذا القدر من التفاؤل حيال مسيرة
س � ��وق األس � �ه� ��م األم � �ي� ��رك� ��ي ،رغ � ��م ت �س �ج �ي��ل امل� ��ؤش� ��رات
ملستويات قياسية ج��دي��دة جلسة تلو األخ ��رى ،ووف��ق
م�ص��رف «ج�ي��ه ب��ي م��ورغ��ان» ،ف��إن ال��رؤس��اء التنفيذيني
للشركات ليسوا متفائلني باستمرار االتجاه الصعودي
في عام .2020
وي �ق��ول رئ�ي��س ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة االس�ت�ث�م��اري��ة ل��دى
البنك ج��ون ريتشيرت :يشعر التنفيذيون بالقلق إزاء
قدرتهم على بلوغ معدالت نمو األرب��اح املستهدفة ،في
ظل ع��دم اليقني املتزايد بفعل تباطؤ االقتصاد العاملي
والصراع التجاري واالنتخابات األميركية املقبلة.

عوامل الخطر
 األم��ل الرئيسي للمستثمرين فيال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ه��و أن ت�ت��وص��ل
واشنطن وبكني إلى تسوية تجارية،
وأن الشركات التي خفضت إنفاقها
الرأسمالي بنسبة  %1خ�لال العام
املاضي ،سوف تعززه.
 ي �ق��ول ك�ب�ي��ر االق �ت �ص��ادي�ي�ن ل��دىم�ص��رف «دوي�ت�ش��ه ب�ن��ك» ،تورسنت
س� �ل ��وك :م ��ن امل ��ؤك ��د أن ان �خ �ف��اض
اإلن �ف��اق ال��رأس�م��ال��ي ف��ي ع��ام 2018
كان بسبب رفع سعر الفائدة آنذاك،
ل �ك��ن م � �ع ��اودة زي ��ادت ��ه م �ح��ل ش��ك،
خصوصًا أن االنتخابات الرئاسية
ل� �ع ��ام  2020ت �ش �ك��ل خ� �ط� �رًا آخ ��ر
بالنسبة إليه.
 ي �ق��ول ك�ب�ي��ر االق �ت �ص��ادي�ي�ن ل��دى«غ�ل��وس�ك�ين ش�ي��ف ل�لاس�ت�ش��ارات»
دي � �ف � �ي� ��د روزن� � � � �ب � � � ��رغ :ال ت �خ �ف��ض
ال �ش��رك��ات إن�ف��اق�ه��ا ال��رأس�م��ال��ي من
دون التسبب في تراجع في مناطق
أخ ��رى ،بمعنى أن��ه ف��ي ح��ال كانت
ال� �ش ��رك ��ات ت �خ �ش��ى اإلن � �ف� ��اق ،ف�ق��د
تتوقف عن التوظيف أيضًا.

أسباب مواصلة األسهم مكاسبها
رب�م��ا ت�ب��اط��أت وت�ي��رة ال�ت��وس��ع االق�ت�ص��ادي ف��ي ال��والي��ات
املتحدة خالل الفصول القليلة املاضية ،لكن نمو الناتج
املحلي اإلجمالي ال يزال إيجابيا ،وتراجعت املخاوف من
الركود إلى حد كبير مع خفض الفدرالي أسعار الفائدة،
إلى جانب عودة منحنى العائد إلى طبيعته.
مع قرب موسم التسوق والعطالت ،تنشط أسواق العمل
وتزداد الرواتب ،وقد حاز العمال ذوو األجور املنخفضة
على أغلب املكاسب م��ؤخ��را ،وزادت أج��وره��م بنسبة %5
خ�ل�ال ش�ه��ر أك�ت��وب��ر امل��اض��ي ع�ل��ى أس ��اس س �ن��وي ،وه��ذه
أخبار جيدة بالنسبة لإلنفاق االستهالكي.
 أثر الضعف في العديد من األس��واق العاملية الرئيسيةعلى توقعات املستثمرين في وق��ت مبكر من ع��ام ،2019
ل �ك��ن ه �ن��اك دالئ� ��ل ن��اش �ئ��ة ع �ل��ى أن ال �ت �ب��اط��ؤ ف ��ي ط��ري�ق��ه
لالنحسار ،وساعدت قوة الدوالر في زيادة طلب األسواق
األجنبية وجعلت الشركات الدولية أكثر تنافسية.
 كما أن تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك املركزيةالعاملية يساعد على تحفيز النمو في العديد من األسواق
الدولية؛ وقد يكون من املبكر القول إن االقتصاد العاملي
تجنب التباطؤ ،لكن هذه الدالئل تبدو مبشرة بالخير.
 -على عكس توقعات «جيه بي مورغان» ،يراهن البعض

على استمرار معدل نمو أرباح الشركات املكون من رقمني
( %10ف��أك�ث��ر) وال� ��ذي أص �ب��ح ش��ائ�ع��ا م�ن��ذ ب�ض�ع��ة أرب ��اع
سنوية ،لكن ذل��ك ال ينكر حقيقة أن التوقعات تراجعت
بفعل املخاوف الجيوسياسية والحرب التجارية.

الضبابية ..الصعود غير مؤكد
 يقول محللون إن توقعات األرباح ربما تراجعت بشكلمبالغ فيه ،لكن هذا األم��ر سيكون مرهون بمدى تالشي
مخاوف التباطؤ العاملي وبلوغ الدوالر ذروته ،وهو ما إن
حدث فربما تكون هناك زيادة مفاجئة في نمو األرباح.
 وفقا لـ«ريتشيرت» ،فإن أغلب الرؤساء التنفيذيني الذيناستطلع رأيهم ،ب��دؤوا الحد من اإلنفاق الرأسمالي لعام
 ،2020ويحاولون التنبؤ بكيفية تأثير الركود املحتمل
ع�ل��ى أع �م��ال �ه��م ،وي �ق��ول :ه �ن��اك ق�ل��ق م �ت��زاي��د ب �ش��أن ق��درة
ال�ش��رك��ات على تحقيق النتائج املستهدفة م��ع استمرار
حالة عدم اليقني.
 كانت الحرب التجارية ذات أثر بالغ على أداء الشركات،وما زالت املفاوضات محاطة بسياج من عدم اليقني ،ومع
ذل ��ك ،ف��إن ال�ت�ق��اري��ر اإلخ �ب��اري��ة األخ �ي��رة تعطي األس ��واق
ً
سببا للتفاؤل ،بعد إش ��ارات م��ن ك�لا الجانبني إل��ى قرب
إتمام املرحلة األولى من االتفاق املحتمل( .أرق��ام ،ماركت
ووتش ،سي إن بي سي ،بارونز)
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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 لثاني جلسات األسبوع على ارتفاع جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث ارتقع مؤشر السوق العام بنسبة
 ،0.4%ومؤشر السوق األول بنسبة  ،0.4%وكذلك مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .0.2%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ إجمالي
القيمة املتداولة  58.3مليون د.ك من خالل تداول  238مليون سهم.

(نقطة)

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

58,286,979

238,131,795
106,994,099
131,137,696

 02ديسمبر 2019

نسبة التغير

6,034.64

0.36%

p

6,661.78

0.43%

p

48,273,321

4,799.01

0.18%

p

10,013,657

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 .كما ال تزال قيم تداول الجلسة البالغة  58.3مليون 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 طفيف وسط ارتفاع في قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب  14% ،18%على
القطاع
 02ديسمبر 2019
التوالي مقارنة مع الجلسة السابقة ،حيث واصل املتعاملني عمليات الشراء والتجميع والتي امتدت إلى كافة أسهم املؤشر وسط حالة
من الزخم اإليجابي واستمرار الشهية اإلستثمارية وهو ما دفع أغلب أسهم املؤشر إلى اإلرتفاع بشكل ملحوظ خاصة خالل التعامالت النفط و الغاز
1,249.51
الصباحية ،حيث شهدت بعض األسهم بعد ذلك نوعا من التصحيح النسبي وجني األرباح ،األمر الذي قلص من مكاسب املؤشر املواد األساسية
945.67
الصباحية .هذا وال تزال أسهم ( وطني ،وبيتك ،األهلي املتحد البحريني) تتصدر قائمة األسهم األكثر تداوال من حيث القيمة للجلسة الصناعة
897.57
السلع االستهالكية
698.90
الرابعة على التواليُ .يذكر أن سهم بنك الكويت الوطني مستمرا في تحقيق مستويات سعرية جديدة على اإلطالق.
ع .س :عائد سعري

أغلق مؤشر السوق الرئيسي على مكاسب طفيفة ،وسط ارتفاع كبير في قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب  38% ،42%على التوالي
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 طفيفةُ .يذكر أن سهم الشركة الوطنية العقارية تصدر أسهم املؤشر من حيث أحجام التداول،منهيا الجلسة
على مكاسب سوقية بنحو  10%وسط زخم شرائي حاد ومقفال عند مستوى  91.8فلس ،كأعلى مستوى له من شهر سبتمبر .2018

.مؤشرات قطاعات بورصة الكويت

الرعاية الصحية
الخدمات االستهالكية
االتصاالت
البنوك
التأمني
العقار
الخدمات املالية
التكنولوجيا

القيمة املتداولة (د.ك)

الكمية املتداولة (سهم)

4.35%

p

155,362

6,904,245

0.09%

p

295,610

684,871

-0.31%

q

3,870,642

10,417,014

0.01%

p

4,340

136,317

0.00%



-

-

999.98

-1.93%

q

78,192

1,010,173

1,072.28

-1.48%

q

6,117,292

11,563,951

1,408.56

0.80%

p

36,068,675

81,610,231

946.53

1.53%

p

3,467

10,050

1,015.17

0.78%

p

6,089,599

67,402,710

1,071.93

-0.07%

q

5,602,404

58,372,833

523.80

0.00%



1,397

19,400

نسبة التغير

911.80

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة

أغلقت مؤشرات قطاعات السوق على تباين خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،حيث جاء قطاع النفط والغاز على
رأس القطاعات الرابحة بنسبة  ،4.4%تاله قطاع التأمني بنسبة  ،1.5%ثم قطاع البنوك بنسبة  ،0.8%في حني تراجع قطاع الخدمات
اإلستهالكية بنسبة  ،1.9%ثم قطاع اإلتصاالت بنسبة .1.5%

0.0%
9.6%

التكﻨولوﺟيا
24.5%

61.9%

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع العقار وقطاع الخدمات املالية املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة
 24.5% ،28.3 ،34.3%على التوالي.

10.5%

نشاط السوق األول

التﺄمﲔ
34.3%
4.9%

0.1%
0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.0%

0.0%

السلﻊ اﻻستهالكية

0.1%

في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,739مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي
باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت  5,330مليون د.ك ثم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,510مليون
د.ك.

الﺼﻨاعة
0.5%
0.3%

الﻨفﻂ و الغاز

811

نشاط السوق الرئيسي

860
875
1,375

في السوق الرئيسي تصدر سهم الشركة الوطنية العقارية قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  2.8مليون د.ك لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  91.8فلس مرتفعا بنسبة  ،9.6%وجاء سهم شركة الصالحية العقارية باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  969ألف د.ك لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  404فلس مرتفعا بنسبة  ،7.7%ثم جاء سهم البنك األهلي املتحد الكويتي باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  442ألف د.ك لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا على استقرار عند سعر  323فلس.

1,707

املواد األساسية
الﻨفﻂ و الغاز

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

207

شركة الﺼالﺤية العقارﻳة

218

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة

254

شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات

305

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

شركة أﺟيليتﻲ للمﺨازن العمومية

370

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

391

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

2,432

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

420

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

2,510

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

436

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

5,330

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  436مليون د.ك.

الﺼﻨاعة

2.9%

ﺑﻨﻚ ﺑرقان

شركة املبانﻲ

الرعاﻳة الﺼﺤية
السلﻊ اﻻستهالكية

0.3%

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

0.4%

الﺨدمات اﻻستهالكية

4.4%

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

اﻻﺗﺼاﻻت

الﺨدمات اﻻستهالكية

املواد األساسية

التﺄمﲔ
البﻨوك

اﻻﺗﺼاﻻت

6.6%

436

العقار
0.0%

البﻨوك

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

28.3%

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  11.2مليون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  764فلس مرتفعا بنسبة  ،0.8%وجاء سهم بنك الكويت
الوطني باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  7.4مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  1,033فلس مرتفعا بنسبة ،1%
ثم جاء سهم البنك األهلي املتحد البحريني باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  7مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر
 290فلس مرتفعا بنسبة 2.1%

0.0%

الﺨدمات املالية

10.4%

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع اإلتصاالت وقطاع العقاراملراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة بنسبة
 10.5% ،61.9%و 10.4%على التوالي.

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة

666

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,739

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)
شركة االتصاالت املتنقلة
بنك الخليج
بنك الكويت الدولي
مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة)
بنك برقان
شركة أجيليتي للمخازن العمومية
بنك وربة
شركة املباني
بنك بوبيان
شركة هيومن سوفت القابضة
شركة مشاريع الكويت القابضة
شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية
شركة بوبيان للبتروكيماويات
الشركة املتكاملة القابضة
مجموعة جي اف اتش املالية (ش.م.ب)
شركة ميزان القابضة

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

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

5,330,037,750

764.0

0.8%

800.0

537.3

11,217,482

14,649,637

6,739,277,421

1033.0

1.0%

1,033.0

788.6

7,392,686

7,200,756

2,431,576,807

290.0

2.1%

299.0

182.7

6,999,037

24,369,127

2,509,694,167

580.0

-1.9%

603.0

442.0

6,020,082

10,247,389

859,572,067

282.0

1.4%

330.0

251.0

2,826,298

10,117,125

298,833,067

277.0

1.8%

329.8

248.0

2,532,007

9,214,422

335,543,746

235.0

0.4%

261.0

147.6

2,398,841

10,266,844

811,125,000

309.0

-1.0%

385.7

263.8

2,281,154

7,388,505

1,375,085,835

780.0

-0.4%

834.0

652.2

2,107,752

2,708,930

415,500,000

277.0

-0.7%

279.0

208.0

1,696,003

6,136,217

874,692,297

839.0

-1.2%

852.0

541.5

1,109,538

1,320,982

1,707,375,040

592.0

0.0%

622.0

489.0

669,293

1,130,386

377,711,712

3090.0

1.6%

3,500.0

2,910.0

403,157

131,731

436,000,000

218.0

0.0%

233.0

183.5

240,893

1,109,912

342,948,084

312.0

-0.6%

403.0

303.0

151,437

483,564

385,607,203

721.0

0.1%

1,033.0

673.0

144,138

201,205

109,340,000

497.0

0.0%

871.0

360.0

68,971

138,983

266,252,100

71.0

0.7%

97.0

63.0

12,301

174,254

175,587,300

564.0

0.0%

645.0

401.0

2,250

4,130

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

137,476,707

القيمة
(د.ك)

91.8

9.6%

92.1

68.2

2,814,079

32,091,662

الشركة الوطنية العقارية

الشركة األولى لالستثمار

20,704,044

31.8

2.6%

43.1

28.1

316,643

10,044,930

شركة الصالحية العقارية

شركة مجموعة املستثمرون القابضة
مجموعة أرزان املاليه للتمويل واالستثمار
شركة صكوك القابضة

7.5
23.7

-5.1%
0.9%

13.3
37.8

6.9
22.6

48,562
140,205

6,349,100
5,989,451

الشركة الوطنية العقارية

4,671,463
19,028,317
19,277,213

شركة أبيار للتطوير العقاري

32.5

3.5%

47.5

28.6

188,621

5,761,574

9,633,293

8.7

0.0%

19.3

8.2

40,475

4,744,429

الشركة الخليجية لإلستثمار البترولي

8,431,958

18.5

2.8%

32.9

15.5

86,840

4,678,496

50,796,022

62.4

-0.6%

65.5

34.1

285,109

4,575,370

شركة مشاعر القابضة

15,036,225

83.8

4.1%

90.0

43.1

250,530

3,046,724

يونيكاب لالستثمار و التمويل

10,063,067

42.0

15.1%

84.5

36.0

114,799

2,851,481

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

137,476,707

91.8

9.6%

92.1

68.2

2,814,079

32,091,662

207,140,259

404.0

7.7%

410.0

313.0

968,522

2,477,653

البنك االهلي املتحد

666,253,392

323.0

0.0%

365.0

280.0

441,854

1,365,662

شركة مجموعة عربي القابضة

54,656,068

316.0

-4.2%

337.0

60.0

372,089

1,162,709

شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية

101,186,891

482.0

-1.2%

512.0

346.0

344,601

716,993

الشركة األولى لالستثمار

20,704,044

31.8

2.6%

43.1

28.1

316,643

10,044,930

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

شركة نور لالستثمار املالي

49,992,694

121.0

-5.5%

141.0

57.2

311,801

2,574,686

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

73,718,780

409.0

-1.0%

446.0

372.0

299,520

731,455

شركة االستثمارات الوطنية

102,126,349

128.0

0.0%

145.0

81.1

296,328

2,348,939

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

50,796,022

62.4

-0.6%

65.5

34.1

285,109

4,575,370

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

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

36,777,678

72.0

-10.0%

81.0

53.0

4,548

61,458

شركة مجموعة الراي االعالمية

8,086,439

34.7

-8.7%

67.5

29.1

366

10,422

25,970,000

98.0

-8.4%

176.0

94.5

58,796

615,700

83,376,563

825.0

-7.3%

1,090.0

750.0

204

247

2,408,021

12.2

8.9%

21.2

10.2

1,454

122,253

شركة نور لالستثمار املالي

49,992,694

121.0

-5.5%

141.0

57.2

311,801

2,574,686

21,850,048

87.0

7.8%

91.0

73.2

51,746

599,546

شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)

42,651,097

50.5

-5.4%

74.6

49.0

34

683

شركة الكويت للتأمني

66,943,800

345.0

7.8%

427.0

298.0

3,467

10,050

شركة األمان لالستثمار

8,100,000

54.0

-5.3%

80.8

47.5

79,867

1,499,825

شركة الصالحية العقارية

207,140,259

404.0

7.7%

410.0

313.0

968,522

2,477,653

شركة مجموعة املستثمرون القابضة

4,671,463

7.5

-5.1%

13.3

6.9

48,562

6,349,100

شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة

الشركة

يونيكاب لالستثمار و التمويل

10,063,067

42.0

15.1%

84.5

36.0

114,799

2,851,481

الشركة الوطنية للخدمات البترولية

126,500,000

1265.0

10.0%

1,265.0

850.0

18,649.895

14,743

الشركة الوطنية العقارية

137,476,707

91.8

9.6%

92.1

68.2

2,814,079

32,091,662

شركة األرجان العاملية العقارية

شركة السكب الكويتية

26,977,445

373.0

9.1%

614.9

320.0

35

102

شركة السينما الكويتية الوطنية

شركة الديرة القابضة
شركة أركان الكويت العقارية

شركة اكتتاب القابضة

4,397,014

13.8

6.2%

22.8

11.7

1,303

101,161

الشركة الوطنية للرماية

2,549,737

9.1

5.8%

18.0

8.6

1,320

150,501

 .شركة بيت الطاقة القابضة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

مؤسسة لديها مبالغ طائلة
لالستثمار في األوراق المالية
 ،وتستحوذ هذه المؤسسات
على حصة كبيرة في
حجم التعامل في سوق
األوراق المالية ،من أمثال
هذه المؤسسات البنوك
االستثمارية ،صناديق التقاعد،
شركات التامين ومؤسسات
التمويل واالستثمار.

الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق الرئيسي
الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

مستثمر مؤسسي
(Institutional
)Investor

12,474,485

14.3

-4.7%

21.4

10.2

17,208

1,208,227

16,950,000

22.6

-4.6%

47.3

16.8

35,629

1,590,600
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ّ
نظمت بطولة لكرة القدم ضمن مؤتمر اتحاد الطلبة

«زين» ُتكرّم طلبتنا الفائقين في الواليات المتحدة
ك � ّ�رم ��ت زي� ��ن امل � � � ّ
�زود ال� ��رائ� ��د ل �ل �خ��دم��ات
الرقمية ف��ي الكويت الطلبة الكويتيني
ال� �ع� �ش ��رة األوائ� � � � ��ل م� ��ن ال� �ف ��ائ� �ق�ي�ن ع�ل��ى
مستوى طلبة ال��والي��ات املتحدة ،وذلك
ض �م��ن رع��اي �ت �ه��ا ال�ب�لات�ي�ن�ي��ة ل�ل�م��ؤت�م��ر
ال�س�ن��وي ال �س��ادس وال �ث�لاث�ين لالتحاد
الوطني لطلبة 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» ف��ي م��دي�ن��ة س��ان
دييغو.
وب� �ي� �ن ��ت ال� �ش ��رك ��ة ف� ��ي ب� �ي ��ان ص �ح��اف��ي
ف �خ ��ره ��ا ب �ك��ون �ه��ا ال� ��راع� ��ي ال �ب�لات �ي �ن��ي
ُ
للمؤتمر ،الذي تعتبر داعمًا رئيسيًا له
ّ
ع�ل��ى م��دى  16ع��ام��ًا ،خ�ص��وص��ا أن ه��ذا
لاّ
ّ
املؤتمر الط بي املتميز ُيشكل التجمع
األك� �ب ��ر ل�ل�ط�ل�ب��ة ال �ك��وي �ت �ي�ين ال ��دارس�ي�ن
ف��ي ال �خ��ارج ،وي��أت��ي دع��م زي��ن ف��ي إط��ار
استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية
واالس� �ت ��دام ��ة ات� �ج ��اه ق �ط��اع��ي ال �ش �ب��اب
والتعليم ،ومن منطلق إيمانها بأهمية
ال �ت��واص��ل م��ع أب �ن��اء ال�ك��وي��ت م��ن ط�لاب
العلم في الخارج.
وأوض �ح��ت زي��ن أن�ه��ا ق��ام��ت بتكريم 10
لاّ
ط ب وطالبات من األوائل على مستوى
الطلبة الكويتيني ال��دارس�ين بالواليات
امل �ت �ح��دة ،وذل ��ك ب�ه��دف تسليط ال�ض��وء
ع �ل ��ى ت �م � ّ�ي ��زه ��م ال � ��دراس � ��ي وت �م �ث �ي �ل �ه��م
ُامل ّ
شرف للكويت في الخارج ،كما قامت

سحب حساب «الثريا للراتب»

«برقان» يعلن الفائز
بـ 10آالف دينار
أع�ل��ن بنك ب��رق��ان ع��ن ف��وز ي��وس��ف عبداهلل
ال� ��زوي� ��د ب �س �ح��ب ح� �س ��اب ال �ث ��ري ��ا ل �ل��رات��ب
ال �ش �ه��ري ،وت �ب �ل��غ ق �ي �م��ة ال �ج��ائ��زة 10000
دينار.
وأوض � � ��ح ال �ب �ن��ك أن� ��ه ي �م �ك��ن ف �ت��ح ح �س��اب
«الثريا» للراتب بالدينار الكويتي ،أو غيره
م��ن ال�ع�م�لات ،وأن��ه يمنح صاحبه العديد
ّ
املميزات ،ومنها الحصول على قرض
من

أو ب�ط��اق��ة ائتمانية ت�ن��اس��ب احتياجاته،
باإلضافة الى ذلك االستفادة من العروض
والخصومات على مدار العام.
وي �م �ك��ن ل�ل�ع�م�لاء ال��راغ �ب�ي�ن ب�ف�ت��ح ح�س��اب
ال�ث��ري��ا ل�ل��رات��ب زي ��ارة أق��رب ف��رع م��ن ف��روع
ب�ن��ك ب ��رق ��ان ،وال �ح �ص��ول ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ات
الالزمة ،أو االتصال بمركز خدمة العمالء
أو زيارة املوقع اإللكتروني للبنك.

تكريم إحدى الطالبات المتفوقات

الشركة أيضًا بتنظيم بطولة زين لكرة
ُ
القدم للطلبة املشاركني باملؤتمر ،والتي
شهدت أجواء رياضية حماسية وتكريم
الفرق الفائزة باملراكز األولى.
وأض��اف��ت الشركة أنها قامت ،كعادتها
كل عام ،بإضافة بصمة مميزة للمؤتمر
م ��ن خ �ل�ال ُم �ش��ارك �ت �ه��ا ف ��ي ال �ع��دي��د من
األن� �ش� �ط ��ة وال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات ع� �ل ��ى ه��ام��ش

امل��ؤت�م��ر ،م��ن ضمنها رع��اي�ت�ه��ا للندوة
الرياضية التي شهدت حضور العديد
م��ن ال��ري��اض�ي�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين املتميزين،
وتنظيمها ورشة حول تسريع املشاريع
التكنولوجية الناشئة التي استضافت
م��ن خاللها مجموعة م��ن الشخصيات
الناجحة ف��ي ع��ال��م ري��ادة األع �م��ال ،كما
ُ
شاركت في املعرض املخصص للرعاة

ع�ل��ى ه��ام��ش أع �م��ال امل��ؤت �م��ر ،وذل ��ك من
خالل جناحها الخاص الذي ّ
قدمت من
خالله عروضًا خاصة للطلبة وفرصها
ال��وظ �ي �ف �ي��ة ل �ل �خ��ري �ج�ين ،واس �ت �ع��رض��ت
تجربتها ال��رائ��دة ف��ي ع��ال��م االت�ص��االت
ل �ل �ط�ل�اب وال� �ط ��ال� �ب ��ات ،ه� ��ذا ب��اإلض��اف��ة
إل��ى العديد م��ن امل�ف��اج��آت ال�ت��ي أعدتها
خصيصًا لزوار املؤتمر.

عن معرض أسواق القرين األحدث واألكثر تطوراً

بدر فيصل الساير يتسلم الشهادة من وزير البيئة والبلدية في قطر

ق� � �ط � ��اع ال ي� � �ق � ��در ب � �ث � �م� ��ن ،وذل � � � ��ك م��ن
خ �ل��ال م �ع��ال �ج��ة وت �ن �ف �ي��ذ وت �خ �ط �ي��ط
االتجاهات واأله��داف االستراتيجية
ل�لاس�ت��دام��ة ال�خ��اص��ة ب�ن��ا ،إل��ى جانب
خ� �ط ��ة ال� �ك ��وي ��ت ال � �ج� ��دي� ��دة ل �ل �ت �ن �م �ي��ة

وأه � � � � ��داف األم � � ��م امل � �ت � �ح� ��دة ل �ل �ت �ن �م �ي��ة
املستدامة».
جرى تصميم هذا املبنى تماشيًا مع
ال �ت��رك �ي��ز االس �ت��رات �ي �ج��ي ل�ل�م�ج�م��وع��ة
ع � �ل ��ى ح � �ل� ��ول األع � � �م� � ��ال امل � �س � �ت ��دام ��ة.

خطوة في مسيرة التحول الرقمي للشركة

 Ooredooتطلق خدمة
 Cisco SD-WANبدعم من Meraki

رباح زرزور وعبدالعزيز البابطين

أعلنت  Ooredooال�ك��وي��ت ،أول ش��رك��ة ات�ص��االت
ت�ق��دم ال�خ��دم��ات ال��رق�م�ي��ة امل�ب�ت�ك��رة ف��ي ال�ك��وي��ت،
ع��ن إط�لاق  Cisco SD-WANبدعم م��ن .Meraki
وس �ت �ع �م��ل خ��دم��ة  Cisco SD-WANامل��دع��وم��ة
م��ن  Merakiعلى توسيع ح�ل��ول Cisco Meraki
م��ن  Ooredooالكويت ،م��ا يوفر لعمالء الشركة
االن �ت �ق��ال ال�س�ل��س م��ن ش�ب�ك��ة امل�ن�ط�ق��ة ال��واس�ع��ة
ال�ح��ال�ي��ة  WANوال�ب�ن�ي��ة التحتية األم�ن�ي��ة إل��ى
ن �م��وذج أك�ث��ر م��رون��ة وتبسيطًا إلدارة شبكات
 WANالخاصة بهم.
ّ
وس �ت �م��ك��ن خ��دم��ة  SD-WANال �ج��دي��دة ع�م�لاء
الشركات املتوسطة والكبيرة من تسريع عملية
التحول الرقمي ،واعتماد استراتيجية السحابة
امل ��رن ��ة ،واالس �ت �ج ��اب ��ة ب �ش �ك��ل أس � ��رع مل �ت �غ �ي��رات
السوق والعمالء .كما ستتيح الخدمة للعمالء
م��راق �ب��ة وإدارة ال �ب �ن �ي��ة األس ��اس� �ي ��ة ل�ش�ب�ك�ت�ه��م
وتطبيقاتهم وأم�ن�ه��م م��ن خ�لال م��رك��ز التحكم.
وبفضل اإلمكانات الجديدة لشبكة Cisco SD-
 WANاملدعومة من  ،Merakiيمكن للعمالء إدارة
م ��واق ��ع م �ت �ع��ددة وت �ح �س�ين ت�ط�ب�ي�ق��ات األع �م��ال
املهمة الخاصة بهم مع تقليل تكاليف التشغيل.
وبفضل اإلمكانات الجديدة لخدمة Cisco SD-
 WANاملدعومة من  ،Merakiيمكن للعمالء إدارة

م ��واق ��ع م �ت �ع��ددة وت �ح �س�ين ت�ط�ب�ي�ق��ات األع �م��ال
املهمة الخاصة بهم مع تقليل تكاليف التشغيل.
وص� � ��رح ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ب��اب �ط�ي�ن رئ� �ي ��س ق �ط��اع
ال�ش��رك��ات وال�ه�ي�ئ��ات الحكومية ل��دى Ooredoo
ال �ك��وي��ت «خ ��دم ��ة  Cisco SD-WANامل��دع��وم��ة
م��ن  Merakiتمنحنا إمكانية التوسع واإلدارة
واألم� � ��ن ل�ت�ل�ب�ي��ة ت��وق �ع��ات ال� �س ��وق ال �ك��وي �ت �ي��ة».
«ن �ح��ن م�ت�ح�م�س��ون ل �ت �ق��دي��م ش�ب�ك��ة SD-WAN
للسوق الكويتية ألنها تعتبر خطوة رئيسية
على مسيرة التحول الرقمي لشركة Ooredoo
الكويت ،باالضافة إل��ى مساعدة عمالئنا على
رب��ط رؤي��ة أعمالهم وشركاتهم بالتكنولوجيا
األساسية».
وق� � ��ال ع �ل ��ي ع ��ام ��ر امل� ��دي� ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ق �ط��اع
م� � ��زودي ال� �خ ��دم ��ات ل� ��دى س �ي �س �ك��و ف ��ي ال �ش��رق
األوس ��ط وأفريقيا«:بينما يتطلع ال�ع�م�لاء إلى
أتمتة اتصال التطبيق والشبكة عبر أي شبكة
س�ح��اب�ي��ة ،ف�م��ن األه�م�ي��ة أن ت�ك��ون ل��دى العمالء
خدمات تزيد من سرعة تكنولوجيا املعلومات،
واألمن ،وتعزز أداء التطبيقات»« .تستخدم هذه
ال�خ��دم��ة ال �ج��دي��دة ال �ت��ي ت�ع�م��ل بتقنية Meraki
لتلبية ه��ذه املتطلبات وتسمح للعمالء ب��إدارة
شبكات  WANالخاصة بهم بثقة وسهولة».

ملصق يحمل اسم الفائز في السحب

«االتصال الدولي عبر اإلنترنت»

منظومة  GORDللبحث والتطوير
تمنح «الساير» الشهادة البالتينية
م �ن �ح��ت امل �ن �ظ �م��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ل�ل�ب�ح��ث
وال�ت�ط��وي��ر  GORDم�ج�م��وع��ة ال�س��اي��ر
القابضة ج��ائ��زة االس�ت��دام��ة املرموقة
ل�ل�ت�ص�ن�ي��ف ال�ب�لات�ي�ن��ي ،GSAS 2019
وذل� � ��ك ع ��ن م� �ع ��رض س � �ي� ��ارات ل �ك��زس
وت ��وي ��وت ��ا األح � � ��دث واألك � �ث� ��ر ت �ط ��ورًا
ف��ي أس ��واق ال�ق��ري��ن ،ال��ذي يعتبر أول
معرض للبيع بالتجزئة يحوزها في
الكويت.
وف � � ��ي ه � � ��ذه امل � �ن� ��اس � �ب� ��ة ،ق � � ��ال م� �ب ��ارك
ن��اص��ر ال �س��اي��ر ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي:
«إن الساير القابضة تواصل تحقيق
ج �م �ي��ع اإلن� � �ج � ��ازات امل � �ح� ��ددة ألف �ض��ل
ممارسات االس�ت��دام��ة ،باإلضافة إلى
الجوائز وشهادات التقدير املمنوحة
لها من مؤسسات عاملية ،مثل املنظمة
الخليجية للبحث والتطوير ،GORD
وال � �ش � �ب � �ك� ��ة ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة ل� �ل� �م� �س ��ؤول� �ي ��ة
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ل �ل �م��ؤس �س��ات Arabia
 .CSR Networkن�ح��ن ن��ؤم��ن ب��أن��ه في
كل مرحلة من رؤية الكويت الجديدة
 2035ي �ت �ح��ول ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ال��ى
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وي� �ت� �ض� �م ��ن امل� �ب� �ن ��ى ن� �ظ ��ام ��ًا ش �م �س �ي��ًا
ل�ت��ول�ي��د ال �ط��اق��ة ،وواج �ه��ات زج��اج�ي��ة
ضخمة للسماح بنفاذ ض��وء النهار
الطبيعي ،وأحدث تجهيزات اإلضاء ة
ً
 ،LEDوص�ن��اب�ي��ر م �ي��اه آل �ي��ة ،وغ�س�لا
أوت ��وم ��ات �ي �ك �ي ��ًا ل� �ل� �س� �ي ��ارات م� ��ن أج ��ل
تحسني استهالك الطاقة واملياه.
وق��ام وزي��ر البلدية والبيئة ف��ي قطر
ب �ت �ق��دي��م «ج ��ائ ��زة االس� �ت ��دام ��ة» خ�لال
حفل اف�ت�ت��اح القمة ف��ي ال��دوح��ة ال��ذي
ح� �ض ��ره م �م �ث�لا ال �س ��اي ��ر ب� ��در ف�ي�ص��ل
الساير نائب مدير التسويق ،ونهاد
ال �ح��اج ع �ل��ي م��دي��ر م�ج�م��وع��ة ال�ت�م�ي��ز
املؤسسي باإلنابة.
وي� �ع� �ت� �ب ��ر م � �ع� ��رض أس� � � � ��واق ال� �ق ��ري ��ن
ث��ان��ي م��وق��ع مل�ج�م��وع��ة ال�س��اي��ر يحوز
ال�ت�ص�ن�ي��ف ال�ب�لات�ي�ن��ي ب �ع��د أن ج��رى
م �ن �ح��ه ل�ل�م�ق��ر ال��رئ �ي �س��ي ل �ل �س��اي��ر ف��ي
امل �ن �ط �ق��ة ال� �ت� �ج ��اري ��ة ال � �ح� ��رة ف� ��ي ع ��ام
 ،2018كنتيجة الل�ت��زام اإلدارة بنشر
االس� � �ت � ��دام � ��ة ف � ��ي ج� �م� �ي ��ع ع �م �ل �ي��ات �ن��ا
التجارية.

اختتام بطولة األهلي»
الثامنة لكرة القدم
أق��ام البنك األهلي الكويتي بطولة األهلي لكرة
ال �ق��دم ل�ل�س�ن��ة ال�ث��ام �ن��ة ع �ل��ى ال �ت��وال��ي ،وذل� ��ك في
م�ل�ع��ب ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة بمنطقة ب�ي��ان
ي� ��وم األرب � �ع� ��اء  27ن��وف �م �ب��ر  ،2019م ��ن ال �س��اع��ة
الخامسة وحتى التاسعة مساء .وقد خصصت
البطولة هذا العام لفئة البراعم ( 11 – 10سنة)،
ح�ي��ث ش ��ارك ف�ي�ه��ا ث�م��ان�ي��ة ف��رق م��ن أك��ادي�م�ي��ات
ك� ��رة ال� �ق ��دم ،وه� ��ي أك��ادي �م �ي��ة ب� ��رازوك� ��ا ،وف�ي�ج��ن
وانترناشيونال وفرانكو ويوفنتوس وهيروز
وسامبا وسبورتي.
تعتبر بطولة البنك األهلي الكويتي لكرة القدم
جزءًا من برنامج البنك للمسؤولية االجتماعية،
ال� � ��ذي ي� �ه ��دف إل � ��ى دع � ��م األن� �ش� �ط ��ة ال� �ت ��ي ت �خ��دم
امل�ج�ت�م��ع ،وم�ن�ه��ا دع ��م ال��ري��اض �ي�ين ،والتشجيع
ع�ل��ى م�م��ارس��ة ال��ري��اض��ة للتمتع ب�ح�ي��اة صحية
سليمة .وق��د دش��ن ال�ب�ن��ك األه �ل��ي ال�ك��وي�ت��ي ه��ذه
البطولة ف��ي ع��ام  ،2011وه��ي تقام م��رة سنويا،
وأصبحت تحظى بشعبية واسعة واهتمام كبير
من الجمهور.
وفي ختام البطولة ،قام فوزي الثنيان ،املدير العام
لشؤون مجلس اإلدارة في البنك األهلي الكويتي،
وع�ل��ي البغلي م��دي��ر أول االت �ص��االت وال�ع�لاق��ات
الخارجية ،بتقديم الجوائز للفرق الفائزة ،حيث
أح ��رز ف��ري��ق أك��ادي�م�ي��ة «ان �ت��رن��اش �ي��ون��ال» امل��رك��ز
األول ،وحصل على جوائز نقدية بقيمة  60دينارًا
لكل العب ،في حني كان املركز الثاني من نصيب
ف��ري��ق أك��ادي�م�ي��ة «ي��وف�ن�ت��وس» ،وق��د حصل على
جوائز نقدية بقيمة  40دينارًا لكل العب.
ك �م ��ا ن � ��ال الع � ��ب ف ��ري ��ق أك ��ادي� �م� �ي ��ة ي��وف �ن �ت��وس،
م�ح�م��د ال �ح �س �ي��ان ،ج ��ائ ��زة أف �ض��ل الع� ��ب ،وح ��از
بكر عبدالخالق ،العب أكاديمية انترناشيونال،
جائزة أفضل حارس.

فوزي الثنيان وعلي البغلي أثناء تكريم الفرق الفائزة

«بوبيان» يطلق
خدمة VOIP

م��رة أخ��رى ي��واص��ل بنك بوبيان ان�ف��راده لفهم
اح�ت�ي��اج��ات ع�م�لائ��ه ون�ج��اح��ه خ�ل�ال ال�س�ن��وات
االخيرة في تغيير املفهوم التقليدي لخدمات
القطاع املصرفي ،خصوصًا تلك الخدمات التي
تتعلق بالجانب التكنولوجي بحثًا منه دائمًا
عن السهولة والبساطة في تلبية االحتياجات
ال �ي ��وم �ي ��ة ل �ل �ع �م�ل�اء ،وذل� � ��ك م� ��ن خ �ل��ال إط �ل�اق
خ��دم��ة االت �ص��ال ال��دول��ي ع�ب��ر اإلن�ت��رن��ت VOIP
ملستخدمي تطبيق بوبيان.
وأك � ��د امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �ق �ن��وات امل �ص��رف �ي��ة
امل �ب��اش��رة ف��ي ب�ن��ك ب��وب �ي��ان خ��ال��د ال �ش �م��ري أن
أي تطوير او استحداث نقوم به في خدماتنا
ه��و نتاج البحث والتفاعل ال��دائ��م م��ع العمالء
ً
واالس �ت �م��اع ال��ى آرائ �ه��م املختلفة وص ��وال ال��ى
تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم بهدف جعل
حياتهم أكثر راحة وسهولة.
وأضاف الشمري ان خدمة االتصال الدولي عبر
االنترنت  VOIPتأتي ضمن سلسلة الخدمات
املصرفية الرقمية التي يوفرها تطبيق بوبيان
على الهواتف الذكية والتي كان البنك أول من
ق��ام ب�ط��رح�ه��ا ف��ي ال�ك��وي��ت وت�م�ي��ز بتطويرها
ل�ك��ل ال �ع �م�لاء خ�ل�ال ال �س �ن��وات االخ �ي ��رة ،فعلي
سبيل املثال كعميل مسافر خارج الكويت لديه
اي استفسار خ��اص بحساباته أو ي��رغ��ب في
إج��راء عملية مصرفية تخص حساباته ،فإنه
اآلن بإمكانه التواصل مع أحد موظفي خدمة
العمالء في مركز االتصال مجانًا من دون دفع
اي رسوم إضافية مقابل الخدمة وذلك في أي
وقت وطوال أيام األسبوع.
م��ن ن��اح �ي��ة أخ � ��رى ،أوض� ��ح ال �ش �م��ري أن ��ه منذ

خالد الشمري

ال� �ب ��داي ��ة ت� ��م ت �ص �ن �ي��ف ت �ط �ب �ي��ق ب ��وب� �ي ��ان ب�ين
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات االول � ��ى ،س ��واء م��ن ح�ي��ث سهولة
االس�ت�خ��دام او نمو ع��دد املستخدمني ورأي�ه��م
وتقييمهم للتطبيق ،مما وضعه ف��ي املقدمة،
ح �ي��ث ان اح �ت �ي��اج��ات اي ع �م �ي��ل م ��ن اي ب�ن��ك
يمكن تحديدها في خدمات أساسية هي :فتح
حساب ،إجراء العمليات املصرفية املختلفة من
تحويالت ودفع فواتير ،والحصول على تمويل
(م��راب�ح��ة) ،إل��ى جانب الحصول على بطاقات
ال �س �ح��ب اآلل � � ��ي ،وه � ��ي ب ��اق ��ة خ ��دم ��ات أص �ب��ح
باإلمكان الحصول عليها بسرعة وسهولة عن
طريق تطبيق بوبيان وم��ن دون الحاجة إلى
زيارة الفرع او االتصال بمركز خدمة العمالء.

لنقل وتوزيع المحتوى لعمالئها

«غلف سات» تتعاون
مع «إيزي برودكاست»
أع� � � �ل � � �ن � � ��ت ش� � � ��رك� � � ��ة غ� � � �ل � � ��ف س � � ��ات
لالتصاالت  ،Gulfsatالشركة الرائدة
وامل �ت �خ �ص �ص��ة ف ��ي ت �ق��دي��م ح �ل��ول
االتصاالت والبث التلفزيوني عبر
األق �م ��ار االص�ط�ن��اع�ي��ة ف��ي منطقة
ال �ش��رق األوس ��ط وش �م��ال أف��ري�ق�ي��ا،
ع � ��ن ت� �ع ��اون� �ه ��ا م � ��ع ش� ��رك� ��ة Easy
 Broadcastال�ف��رن�س�ي��ة ،ال�ت��ي توفر
ال�ت�ق�ن�ي��ة ال�ه�ج�ي�ن��ة ل �ب��ث امل�ح�ت��وى
التلفزيوني  ،OTTوذل��ك لدعم نقل
وتوزيع املحتوى لعمالئها .وبوفق
هذا التعاون ،فإن غلف سات سوف
ت �ت �م �ك��ن م ��ن ت �ط �ب �ي��ق ت �ق �ن �ي��ة Easy
 Broadcastم��ا س ��وف يمكنها من
ت ��وف� �ي ��ر خ � �ب� ��رات ت �ق �ن �ي��ة م �ت �ع��ددة
محمد الحاج واسفيان روبيا
ال�ق�ن��وات ( )OTTل�ك��ل م��ن ال�ق�ن��وات
التلفزيونية ،ومشاهدي البث التلفزيوني عبر وال�ب��ث التلفزيوني عبر األق �م��ار االصطناعية
اإلنترنت وأيضًا الشركات.
وال� �خ ��دم ��ات امل �ض ��اف ��ة ،ك �م��ا س� ��وف ن�س�ت�م��رف��ي
وق��ال محمد الحاج الرئيس التنفيذي للشركة تعزيز تجربة عمالئنا ف��ي الحصول على بث
«خ� ��دم� ��ة ت �ط �ب �ي��ق غ �ل ��ف س � ��ات ذات امل �ن �ص��ات عالي الجودة للمحتوى على مدار الساعة».
امل �ت �ع��ددة ه ��ي إض ��اف ��ة ال ��ى م�ن�ص�ت�ن��ا ال�ح��ال�ي��ة م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ال �ش��ري��ك
للبث التلفزيوني ع�ب��ر األق �م��ار االصطناعية ،املؤسس لشركة  Easy Broadcastاسفيان روبيا:
ّ
األمر الذي سوف يمكن قنوات التلفزة وعمالء «املنصة ال�ج��دي��دة تشكل داع�م��ًا ألع�م��ال شركة
ال �ب��ث ال �ت �ل �ف��زي��ون��ي م ��ن ال �ب��ث ع �ب��ر اإلن �ت��رن��ت ،غلف س��ات كي تستمر في توفير حلول سهلة
باإلضافة إل��ى البث عبر األقمار االصطناعية ،االس �ت �خ��دام وت�ج��رب��ة راق �ي��ة ل�ل�م�ش��اه��دي��ن .فمع
وت��وس �ي��ع رق �ع��ة ال �ت �غ �ط �ي��ة امل� ��داري� ��ة وان �ت �ش��ار ه ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ة ال��ري��ادي��ة ،ل��ن ي�ت�ع��رض امل�ش��اه��د
املحتوى ح��ول العالم الستقباله ف��ي أي مكان لتجمد في البث في حال كان يتابع مباراة كرة
ً
وف��ي أي وق��ت م��ع املحافظة على عمالئهم من ق��دم م�ث�لا أو فيلمًا أو غيرهما م��ن املحتويات
امل �س �ت �خ��دم�ين وامل� �ش ��اه ��دي ��ن» .وأك� �م ��ل ال �ح��اج :التلفزيونية املفضلة لديه ،وال مزيد من تباطؤ
«يكمن هدفنا الرئيسي في أن نستمر بتوفير ب��ث امل�ح�ت��وى بسبب أوق ��ات ال� ��ذروة ف��ي أع��داد
خدماتنا باالعتماد على منصتنا لالتصاالت املستخدمني».
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BUSINESS

استقطاب المواهب الوطنية الشابة

«بيتك» شارك في معرض
الفرص الوظيفية

مشاركون في البرنامج الخاص بالقيادات التنفيذية

تحت عنوان «التفكير التصميمي»

ً
ً
تدريبيا
برنامجا
«الوطني» ينظم
لموظفيه التنفيذيين
ن�ظ��م ب�ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ب��رن��ام�ج��ًا
ت � ��دري� � �ب� � �ي � ��ًا م � �ك � �ث � �ف� ��ًا ت� � �ح � ��ت ع� � �ن � ��وان
«ال � �ت � �ف � �ك � �ي� ��ر ال � �ت � �ص � �م � �ي � �م� ��ي» ،وذل � � ��ك
ب �ه��دف ت �ط��وي��ر ال �ق �ي ��ادات ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
ل �ل �ب �ن��ك وم� �س ��اع ��دت� �ه ��م ع� �ل ��ى ت �ح �س�ين
مهاراتهم الخاصة بالقيادة وتنفيذ
االستراتيجيات بما يؤهلهم ملواكبة
ال �ت �ط��ورات امل �ت�لاح �ق��ة ال �ت��ي ت�ش�ه��ده��ا
الصناعة املصرفية.
واس � � �ت � � �م � ��ر ال� � �ب � ��رن � ��ام � ��ج ال � � � � ��ذي ج � ��اء
ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع ش ��رك ��ة Frog design

ع�ل��ى م��دى ي��وم�ين ت �ن��اول ف�ي��ه ال�ع��دي��د
م� � ��ن امل� � � �ح � � ��اور امل � �ه � �م� ��ة م� � ��ن ب� �ي� �ن� �ه ��ا:
ال �ط��رق امل �ب �ت �ك��رة ل�ت�ص�م�ي��م امل�ن�ت�ج��ات
والخدمات ،منهجية التصميم القائم
ع �ل��ى االب �ت �ك��ار ،ال �ف �ه��م ال �ج �ي��د ل�س�ل��وك
ال �ع �م�لاء ،ال�ت�خ�ط�ي��ط اإلب ��داع ��ي ،إدارة
ال �ت �غ �ي �ي��ر وت �ن �ف �ي ��ذ االس� �ت ��رات �ي� �ج �ي ��ة،
ت��أم�ي�ن ت �ج ��ارب م �م �ي��زة ل �ل �ع �م�لاء ع�ب��ر
االستفادة من االتجاهات والتقنيات
الحديثة.
وتناول البرنامج محورين ،األول ضم

اك �ت �ش��اف ط ��رق ج��دي��دة ت�ظ�ه��ر ال�ف��رص
الكامنة في املنتجات والخدمات .فيما
رك ��ز امل� �ح ��ور ال �ث��ان��ي ع �ل��ى ف �ه��م كيفية
م �ت��اب �ع��ة ت �ج��رب��ة ال �ع �م�ل�اء ل�ل�م�ن�ت�ج��ات
باستخدام خريطة رحلة العمالء.
ك �م��ا ن��اق��ش ال �ب��رن��ام��ج وض ��ع ت �ص��ور
ل � � � �خ � � ��دم � � ��ات وم � � �ن � � �ت � � �ج � � ��ات ج � � ��دي � � ��دة
ب ��اس� �ت� �خ ��دام أس � �ل� ��وب م �ب �ت �ك��ر ي��رت �ك��ز
إل ��ى االس �ت �ف��ادة م��ن األدوات ال �ت��ي تم
ت�ط��وي��ره��ا ف��ي ال �س��اب��ق ،وذل ��ك ب�ه��دف
تعزيز أفضل تجربة للعمالء.

المضف ومسؤولو «التطبيقي» مع فريق «بيتك»

ه� ��ذا وي �ف �خ��ر ب �ن��ك ال� �ك ��وي ��ت ال��وط �ن��ي
ب �ت ��وف �ي ��ر أف� �ض ��ل ال � �ف� ��رص ف� ��ي م �ج��ال
ال� � �ت � ��دري � ��ب ل� �ل� �م ��وظ� �ف�ي�ن وال� � �ق� � �ي � ��ادات
التنفيذية للبنك ب��ال�ت�ع��اون م��ع أرق��ى
امل� �ع ��اه ��د وال� �ج ��ام� �ع ��ات ال� �ع ��امل� �ي ��ة م��ن
أج ��ل ت�م�ك�ي�ن�ه��م م ��ن اك �ت �س��اب خ �ب��رات
م�ص��رف�ي��ة ت��واك��ب ن�ظ�ي��رات�ه��ا ال�ع��امل�ي��ة
ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى
االع �ت �م��اد ع �ل��ى ك �ف��اء ت��ه ال �ب �ش��ري��ة ف��ي
رح�ل��ة التحول الرقمي ال�ت��ي يشهدها
البنك خالل املرحلة الحالية.

«التجاري» ّ
يوزع مستلزمات الشتاء
على عمال النظافة والبناء
ق ��ام ف��ري��ق ق �ط��اع ال �ت��واص��ل امل��ؤس�س��ي
ف��ي ال�ب�ن��ك ال �ت �ج��اري ال�ك��وي�ت��ي بترتيب
زي� � � � � ��ارات ال � � ��ى م � ��واق � ��ع ت � ��واج � ��د ع �م ��ال
التنظيف وال�ب�ن��اء ،لتوزيع مستلزمات
ال �ش �ت ��اء ع �ل �ي �ه��م ف ��ي إط � ��ار ال �ف �ع��ال �ي��ات
اإلن� �س ��ان� �ي ��ة امل ��رت� �ب� �ط ��ة ب �ح �م �ل��ة «ه� ��ون
ع �ل �ي �ه��م» ،ال �ت��ي ك ��ان ال �ب �ن��ك ق ��د أط�ل�ق�ه��ا
م�ن��ذ م��ا ي��زي��د ع�ل��ى  8س �ن��وات ،وح��ازت
جائزة املشروع االجتماعي الرائد على
مستوى دول مجلس التعاون الخليجي
ل�ع��ام  .2016وق��د ج ��اءت ه��ذه ال��زي��ارات
ف� ��ي إط� � ��ار ح � ��رص ال �ب �ن ��ك ال� ��دائ� ��م ع�ل��ى
االهتمام بفئة عمال التنظيف والبناء،
وتوزيع مستلزمات الشتاء على العمال
بمناسبة دخول موسم الشتاء.
وأوضحت نائب املدير العام – قطاع
ال �ت��واص��ل امل��ؤس �س��ي  -أم��ان��ي ال ��ورع،
أن «ال� � �ت� � �ج � ��اري» ق� � ��ام ب �ت �ن �ظ �ي��م ه ��ذه
ال ��زي ��ارات ب �ه��دف ت��وزي��ع امل�س�ت�ل��زم��ات
الشتوية على عمال التنظيف والبناء
ف��ي م��واق��ع ع�م�ل�ه��م ،ض�م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات
امل�ع�ت��ادة لحملة «ه��ون ع�ل�ي�ه��م» ،وف��ي
إط��ار أن�ش�ط��ة امل�س��ؤول�ي��ة االجتماعية
للبنك ورسالته الهادفة إلى خدمة كل
فئات املجتمع.
وب�ي�ن��ت أن حملة «ه��ون ع�ل�ي�ه��م» تعد

أح��د أه��م م�ك��ون��ات ب��رام��ج امل�س��ؤول�ي��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة ل� ��دى ال �ب �ن��ك ال �ت �ج ��اري،
ع� �ل ��ى ض� � ��وء م � ��ا ح �ق �ق �ت��ه م� ��ن ن� �ج ��اح،
كونها حملة تهدف إلى مد يد العون
وامل�س��اع��دة لعمال التنظيف وال�ب�ن��اء،
ن �ظ��رًا مل ��ا ي �ق��وم��ون ب ��ه م ��ن ج �ه��ود ف��ي
ح� �م ��اي ��ة ال� �ب� �ي� �ئ ��ة ،وامل � �ح� ��اف � �ظ� ��ة ع �ل��ى
النظافة العامة في الشوارع ،إذ تحتم
عليهم طبيعة أع�م��ال�ه��م ال�ت��واج��د في

ال � �ش� ��وارع ف ��ي أج � ��واء م �ن��اخ �ي��ة ت �ك��ون
ق��اس �ي��ة ب �ع��ض ال � �ش� ��يء ،إم � ��ا ش��دي��دة
ال�ح��رارة في فصل الصيف أو شديدة
البرودة في فصل الشتاء.
وتابعت أماني الورع مبينة أن نجاح
الحملة ع�ل��ى م��دى ال�س�ن��وات املاضية
ً
ي��دل��ل ب �م��ا ال ي ��دع م �ج��اال ل �ل �ش��ك ع�ل��ى
أه�م�ي��ة ال �ج��وان��ب اإلن �س��ان �ي��ة امل��رج��وة
م� �ن� �ه ��ا ،م� ��ؤك� ��دة ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ص� ��دد أن

ً
«ال � �ت � �ج� ��اري» ك � ��ان م� �ث�ل�ا ُي� �ح� �ت ��ذى ب��ه
ع �ن ��د ت��دش �ي �ن��ه ل� �ه ��ذه ال �ح �م �ل ��ة ،ال �ت��ي
ب��ات��ت ت�س�ت�ق�ط��ب اه �ت �م��ام ال �ع��دي��د من
رواد م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي،
ب � � ��ل وع � � � � ��دد ك � �ب � �ي� ��ر م � � ��ن امل � �ت � �ط ��وع �ي�ن
الراغبني في مشاركة البنك ال��زي��ارات
والفعاليات ال�ت��ي يرتبها ل�ه��ذه الفئة
ال �ج��دي��رة ب��االه�ت�م��ام وال�ت�ق��دي��ر وذل��ك
في مناسبات متعددة.

ش� ��ارك ب �ي��ت ال �ت �م��وي��ل ال �ك��وي �ت��ي (ب �ي �ت��ك)
ف��ي امل�ع��رض ال�س�ن��وي للفرص الوظيفية
وال� ��دراس � �ي� ��ة ال� �ث ��ال ��ث ،ال� � ��ذي أق� �ي ��م ت�ح��ت
رعاية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،وذلك ضمن إطار استراتيجية
ال�ب�ن��ك ال�ه��ادف��ة ل��دع��م ال �ك �ف��اء ات الوطنية
ال� �ش ��اب ��ة ،واس �ت �ق �ط��اب امل �ت �م �ي��زي��ن م�ن�ه��م
وتدريبهم وتأهيلهم للعمل ف��ي القطاع
املصرفي.
واستمر امل�ع��رض ،ال��ذي أقيم ف��ي ص��االت
ع��رض الهيئة ف��ي منطقة ال�ش��وي��خ ،على
مدار  3أيام تحت شعار «إنت قدها».
وف� ��ي ج �ن��اح خ� ��اص ل �ـ «ب �ي �ت��ك» ،اس�ت�ق�ب��ل
ف��ري��ق م �ت �خ �ص��ص م ��ن امل� � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة
ف��ي البنك ،الطلبة والخريجني واملقبلني
ع� �ل ��ى ال � �ت � �خ� ��رج وال � �ب ��اح � �ث �ي�ن ع � ��ن ف ��رص
م �ه �ن �ي��ة وق� � ��دم ل �ه ��م ش ��رح ��ا ع� ��ن ال �ف ��رص
ال��وظ�ي�ف�ي��ة وال�ت��دري�ب�ي��ة امل�ت��اح��ة وطبيعة
العمل املصرفي اإلسالمي وعمل القطاع
الخاص ومتطلبات سوق العمل ،وكذلك
ق ��دم ل �ه��م ن �ب��ذة ع��ن ال �ش ��روط ال �ت��ي يجب
ت��واف��ره��ا لاللتحاق بالعمل ف��ي «بيتك»،
وأه�م�ي��ة امل ��وارد ال�ب�ش��ري��ة ف��ي امل��ؤس�س��ات
وال � �ش� ��رك� ��ات ،وض� � � ��رورة ت �ح��دي ��د امل �س ��ار
ال��وظ �ي �ف��ي وك �ي �ف �ي��ة اخ �ت �ي��ار ال�ت�خ�ص��ص

«الخليج» يعلن
عن الفائزين في «الدانة»
أج � � � � ��رى ب� � �ن � ��ك ال � �خ � �ل � �ي� ��ج س� � �ح � ��ب ال� � ��دان� � ��ة
األس� �ب ��وع ��ي ب �ت��اري��خ  1دي �س �م �ب��ر ،وأع �ل��ن
م��ن خ�لال��ه ع��ن أس �م��اء ال �ف��ائ��زي��ن ال�خ�م�س��ة
خالل الفترة من  24إلى  28نوفمبر 2019
بجوائز نقدية قيمة كل منها  1000دينار
كويتي أسبوعيًا.
وفي ما يلي أسماء الفائزين الخمسة لهذا
األس �ب��وع :ب��دري��ه ام�ي��ر اح�م��د ع�ل��ي ،حسني
ب�ل�ال م��ؤم��ن م �ح �م��د ،ح �ن��ان م �ن �ص��ور علي
جمال ،وليد خليفه أحمد الجاسم ،حنني
حميد كريم الحاوي.

جانب من توزيع مستلزمات الشتاء على العمال

جراند شيروكي ساميت ..ترتقي بمعايير سيارات الدفع الرباعي
ترتبط العالمة التجارية «جيب» منذ تأسيسها
ق �ب��ل  75ع ��ام ��ًا ،ارت� �ب ��اط ��ًا وث �ي �ق��ًا ب �ق �ي��م ال �ح��ري��ة
وامل�غ��ام��رة واألص��ال��ة والشغف ،وه��ي القيم التي
ت�ت�ج�س��د ف��ي ال�ح�م��ض ال �ن ��ووي ل�ك��ل س �ي��ارة من
سيارات «جيب» .وعلى مدى هذا التاريخ ،تعلم
مالكو سيارات «جيب» أن «الذهاب إلى أي مكان
وال �ق �ي��ام ب ��أي ش� ��يء» ه��و أس �ل��وب ح �ي��اة ول�ي��س
مجرد ش�ع��ار ،وأن ش��ارة «ج�ي��ب» تمثل أكثر من
م �ج��رد ع�ل�ام��ة ت �ج��اري��ة ،ف �ه��ي ب��ال�ح�ق�ي�ق��ة ش ��ارة
شرف.
وت��وف��ر «ج� �ي ��ب» ،ال �س �ي��ارة ال��ري��اض �ي��ة األص�ي�ل��ة
م�ت�ع��ددة االس �ت �خ��دام��ات ،ق ��درات ع��ال�ي��ة وم �ه��ارة
فنية وت�ع��ددي��ة اس�ت�خ��دام لألشخاص الباحثني
ع��ن امل �غ��ام��رة .وال �ي ��وم ،ت��واص��ل «ج �ي��ب» توجيه
دعوة مفتوحة لالستمتاع بالحياة إلى أقصاها
من خالل تقديمها تشكيلة واسعة من السيارات
التي تمنح مالكيها الشعور بأمان القيادة في أي
رحلة وبكل ثقة.
وت �ت �م �ت ��ع ج �م �ي ��ع ط � � � � ��رازات س� � �ي � ��ارات «ج� ��ران� ��د
ش �ي��روك��ي» ب�م�ظ�ه��ر م�ت�م�ي��ز ،وف ��ي ال��وق��ت نفسه
ي �ح��اف��ظ ك��ل ط� ��راز ع �ل��ى خ�ص��وص�ي�ت��ه م��ن حيث
التصميم الخارجي والداخلي الذي ّ
يتفرد به عن
غيره من الطرز األخرى.
وت �ش �م��ل م��زاي��ا ال �س �ي��ارة ال �خ��ارج �ي��ة م�ص��اب�ي��ح
«إل إي دي» األم��ام �ي��ة وال�خ�ل�ف�ي��ة األن �ي �ق��ة ،التي
تسمح ب��ال�ت�ع� ّ�رف ع�ل��ى «ج��ران��د ش�ي��روك��ي» على
الفور ،س��واء في الليل أو في وضح النهار ،ومن
مسافة بعيدة ،في حني تنفرد املصابيح األمامية
بخاصية زي�ن��ون ذات «التفريغ شديد التركيز»
.HID
وم� ��ن ال� ��واض� ��ح أن ال �ت �ص �م �ي��م ال ��داخ� �ل ��ي ل �ط��راز
س ��ام � �ي ��ت ،ال � �ح ��ائ ��ز ج � ��وائ � ��ز ع � ��دي � ��دة ،ه � ��و أح ��د
ال �ت �ص �م �ي �م ��ات ال ��داخ � �ل � �ي ��ة األك� � �ث � ��ر ت� � �ط � ��ورًا م��ن
الناحيتني التقنية والجمالية في عالم السيارات،
ّ
السيما م��ع وج��ود شاشة اللمس املتضمنة في
نظام «يوكونيكت» املتوافر بقياس  7.0بوصات.

المقصورة الداخلية

وت �ت �م� ّ�ي��ز ل��وح��ة اإلع � � ��دادات ب�ت�ص�م�ي�م�ه��ا ال��راق��ي
واملغلف بالجلد والخشب.
تتميز جميع محركات «جيب جراند شيروكي»
ب ��ال �ث �ب ��ات وال� � � �ت � � ��وازي ،م� ��ن خ �ل��ال ن ��اق ��ل ح��رك��ة
أوتوماتيكي فعال بثماني س��رع��ات معتمد من
ش��رك��ة «ك��راي �س �ل��ر ف �ي��ات أوت �م��وب �ي �ل��ز» .وب �ه��دف
التوفير في استهالك الوقود ،يوفر ناقل الحركة
األت��وم��ات �ي �ك��ي ب�ث�م��ان��ي س��رع��ات ف�ع��ال�ي��ة مذهلة
ً
وتسارعًا كبيرًا ونقال سلسًا بني السرعات ،مما
ي�ع��زز ج ��ودة ال �ق �ي��ادة إل��ى م�س�ت��وي��ات ال�س�ي��ارات
الفاخرة .ويمكن للسائقني اختيار ت��رك مبدالت
امل �ق��ود «ت�ش�غ�ي��ل» أو «إي �ق��اف» ع�ب��ر ش��اش��ة ملس
ال ��رادي ��و ال �خ��اص��ة ب �ه��م .وت��وف��ر م �ب��دالت امل �ق��ود
ت�ح�ك�م��ًا ي �ع��زز ق �ي ��ادة ال �س��ائ �ق�ين ع �ل��ى ال �ط��رق��ات
االنسيابية وال��وع��رة ،بما ف��ي ذل��ك تحديد امل��دى
اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ع �ن ��د اس� �ت� �خ ��دام ت �ح �ك��م ال �ت �ش �ب��ت
«سيليك سبيد» على الطرق الوعرة.
كما تسهم ميزة «إيكو مود» الصديقة للبيئة في
التوفير باستهالك الوقود.
ت �ت��واف��ر «ج ��ران ��د ش �ي��روك��ي س ��ام �ي ��ت» ،امل��رك �ب��ة

األك �ث��ر ف�خ��ام��ة ف��ي ف�ئ�ت�ه��ا ،وف ��ق خ �ي��اري��ن ،األول
م �ح��رك «ب�ن�ت�س�ت��ار» امل�ج�ه��ز ب�س��ت ب��أس�ط��وان��ات
سعة  3.6ليترات ،والثاني محرك «هيمي» سعة
 5.7ليترات .وت��أخ��ذك السيارة الراقية إل��ى عالم
مملوء بالفخامة يرقى إل��ى مستوى التوقعات.
وت��م تصميم التفاصيل الفخمة والحرفية غير
املسبوقة في كل زاوي��ة داخ��ل املقصورة للشعور
بالراحة املدفوعة بقوة استثنائية.
وت��وف��ر ال�س�ي��ارة تجربة ري��ادي��ة ف��ي ك��ل ميزة من
م �ي��زات �ه��ا ال �ع��دي��دة واالس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ،ح �ي��ث ي �ق� ّ�دم
ن� �ظ ��ام «ي ��وك ��ون �ي �ك ��ت  »4Cش ��اش ��ة مل� ��س س�ه�ل��ة
االستخدام بقياس  8.4بوصات ،ملونة بالكامل،
تتميز بتصميمها االنسيابي ،وأنظمة الصوت
الفاخرة .ويتم تجهيز ه��ذا النظام ليكون مركز
امل�لاح��ة واالت �ص��االت ال�خ��اص ب��ك أث�ن��اء ال�ق�ي��ادة،
م��ن خ�لال توفير م�ي��زة ال�ت��واص��ل م��ن خ�لال «أب��ل
كاربالي» و«أندرويد أوت��و» ،واألوام��ر الصوتية،
والخدمات الحية اليف وغيرها املزيد.
وت �ت �م �ت��ع «ج ��ران ��د ش �ي��روك��ي س��ام �ي��ت» ب�ن�ظ��ام
ّ
التطور من «هارمن ك��اردون»
صوت فاخر فائق

والوظيفة املناسبة للعمل.
وي � �ح� ��رص «ب� �ي� �ت ��ك» ع� �ل ��ى امل � �ش ��ارك ��ة ف��ي
م� �ع ��ارض ال� �ف ��رص ال��وظ �ي �ف �ي��ة أله�م�ي�ت�ه��ا
في معرفة نوعية الخريجني وكفاء اتهم،
واستقطاب الكفاء ات واملواهب منهم.
وش� �ه ��دت س �ن��ة  2019م� �ش ��ارك ��ة واس �ع��ة
وفاعلة لـ «بيتك» في املعارض الوظيفية،
ح� �ي ��ث ش � � ��ارك «ب � �ي � �ت ��ك» ب� ��االض� ��اف� ��ة ال ��ى
م �ع��رض ال �ف ��رص ال��وظ �ي �ف �ي��ة وال��دراس �ي��ة
ال� �ث ��ال ��ث ف ��ي «ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي» ،ف ��ي م �ع��رض
الفرص الوظيفية في الكلية االسترالية،
وم � �ع� ��رض ص� �ن ��اع االق � �ت � �ص ��اد وال� �ف ��رص
الوظيفية الـ 24الذي نظمته كلية العلوم
االدارية في جامعة الكويت .وكذلك شارك
ف��ي امل�ع��رض الوظيفي ال �ـ 21ال��ذي نظمته
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.
ك �م��ا ش� ��ارك ك� ��راع ب�لات �ي �ن��ي ،ف��ي م�ع��رض
«ألن � � ��ك ت� �س� �ت ��اه ��ل  »2ال � � ��ذي اس �ت �ض��اف��ه
ب��رن��ام��ج إع � ��ادة ه �ي �ك �ل��ة ال� �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة
وال� �ج� �ه ��از ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل� �ل ��دول ��ة .وم ��ؤخ ��را
ش� � � ��ارك ف � ��ي ن� � � ��دوة م �ت �خ �ص �ص ��ة ل �ط �ل �ب��ة
أميركا ،عن الفرص الوظيفية في «بيتك»
ض�م��ن م�ش��ارك��ة ال�ب�ن��ك ف��ي م��ؤت�م��ر ات�ح��اد
الطلبة -ف��رع اميركا ،ال��ذي عقد في سان
دييغو  -كاليفورنيا.

جيب جراند شيروكي ساميت

ومضخم صوت عالي الطاقة بقوة  825واط ،مع
ّ 19
مكبر صوت «جرين إدج» عالي األداء وعالي
ّ
ال �ف �ع��ال��ي��ة و«ص� �ب ��ووف ��ر» ب �ق �ي��اس  10ب��وص��ات،
ّ
يتضمن نظامًا إللغاء الضوضاء وتوفير جودة
صوت عالية ال تشوبها شائبة.
وت �ت �م �ي��ز س� �ي ��ارة «ج ��ران ��د ش �ي��روك��ي س��ام �ي��ت»
ب ��واج � �ه ��ة أم ��ام � �ي ��ة ف �خ �م ��ة وأب � � � � ��واب م �ص �ف �ح��ة،
باإلضافة إل��ى أب��واب خلفية مصفحة مع زجاج
واق من أشعة الشمس ،مما يساعد على التركيز
ٍ
أث�ن��اء ال�ق�ي��ادة واالس�ت�م�ت��اع برحلة مريحة ،دون
التلفت إل��ى الضجيج ال�ن��اج��م ع��ن ح��رك��ة امل��رور
وع ��وام ��ل ال �ط �ب �ي �ع��ة .وت �ت �م �ت��ع ال �س �ي ��ارة ب�ف�ت�ح��ة
سقف بانورامية مزدوجة  ،Commandviewوهي
كهربائية بالكامل وتحتوي على واقية للشمس
في األمام ونافذة بزجاج ثابت في الخلف.

التصميم الخلفي

ه ��ذا ،وي �ج��ري ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج س�ح��ب ال��دان��ة
األخير في  16يناير  2020،وسيتخلل هذا
السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2019
الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون
دينار كويتي.
وي�ش�ج��ع ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج ع �م�لاء ال��دان��ة على
زي� � ��ادة ف� ��رص ف� ��وزه� ��م ،ع ��ن ط ��ري ��ق زي� ��ادة
امل �ب��ال��غ ال �ت��ي ي �ت��م إي��داع �ه��ا ف��ي ال �ح �س��اب،
ب ��اس� �ت� �خ ��دام خ ��دم ��ة ال� ��دف� ��ع اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي
ال� � �ج � ��دي � ��دة امل � �ت� ��اح� ��ة ع � �ب� ��ر م � ��وق � ��ع ال �ب �ن ��ك
اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.
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مصير  12000طفل معاق في مهب الريح
ّ
خضم االزم��ة الكبيرة التي تعصف بمعيشة اللبنانيني ،ازم��ة اجتماعية الح��ت في أفق
في
املشهد الضبابي منذ اكثر من عام تمثلت بتأخير دفع مستحقات  100جمعية تعنى بتعليم
ذوي الحاجات الخاصة ،الذين أخذتهم وزارة الشؤون االجتماعية على عاتقها من ناحية
الرعاية والتعليم ،بمعنى آخر ان مصير  12000طفل مصاب بإعاقة ،على املحك في ظل اقفال
عدد من مؤسسات الرعاية فيما البقية مهددة باإلقفال.
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مصدر مسؤول في «المستقبل» :الحريري لن يترأس إال حكومة اختصاصيين

لبنان :أجواء مشحونة ..والوضع خطير
محرر الشؤون الدولية
بلغ السيل الزبى في لبنان بعد  47يوما من االنتفاضة
الشعبية ضد الفساد واالنهيار االقتصادي والسياسي،
وب��دأت االم��ور تصل إل��ى حد يالمس الخطر باالنفجار
االجتماعي بعد تسجيل اول حادثة انتحار بسبب الفقر،
سبقتها محاولة أخ��رى ،اضافة إل��ى اول محاولة سطو
مسلح على صيدلية ،االمر الذي يقرع جرس االنذار فيما
السلطة غارقة في مستنقع املحاصصة.
ولم يسبق للبنان أن وصل إلى هذه الحالة املزرية حتى
في عز الحرب األهلية ،فال عهد وال حكومة وال مجلس
نيابي تقوم ب��أي اج��راء ملنع تفاقم االم��ور ،واالت�ص��االت
الجارية لتشكيل حكومة انقاذ ب��دت ام��س وكأنها «في
خ�ب��ر ك ��ان» ،م��ع ارت �ف��اع االص� ��وات امل �ن��ددة ب�خ��رق العهد
للدستور واتفاق الطائف الذي يلزم رئيس الجمهورية
بالدعوة إلى استشارات نيابية عند استقالة الحكومة،
وق��د فاقم ه��ذا االنتهاك ،بحسب املراقبني ،االجتماعات
االقتصادية التي يدعو اليها الرئيس ميشال ع��ون في
قصر بعبدا والتي باتت بمنزلة حكومة مصغرة بديلة.
وتلفت م�ص��ادر سياسية متابعة إل��ى أج��واء مشحونة
بدأت تسود الوسط السياسي وتنذر بعواقب وخيمة.
إل ��ى ذل� ��ك ،وردًا ع �ل��ى م ��ا ي �ت��م ت��روي �ج��ه م ��ن ق �ب��ل بعض
امل �ق��رب�ين م��ن ال �ث �ن��ائ��ي ال�ش�ي�ع��ي ح ��زب اهلل وح��رك��ة أم��ل
وال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر ع��ن أن ال��رئ�ي��س س�ع��د ال�ح��ري��ري
موافق على فكرة تشكيل حكومة «تكنوسياسية» وبأنه
يحاول تحسني شروطه مستفيدًا من الضغط الشعبي،
أكد مصدر مسؤول في تيار املستقبل لـ سبقلا أن موقف
ال�ح��ري��ري واض��ح وض��وح ال�ش�م��س ،فهو ل��ن ي�ت��رأس في
ال�ظ��رف الحالي إال حكومة اختصاصيني .وبخصوص
االتفاق على شخص آخر لقيادة حكومة تكنوسياسية،
ق��ال امل�ص��در «نحن نسمي مرشحنا عندما يتم تحديد
االستشارات ،فاألولوية هي لتحديد موعد االستشارات
النيابية امللزمة كما ينص الدستور».

هبوط أسهم الخطيب
وفي السياق ،قالت مصادر قريبة من التيار األزرق إنه
ال استشارات ه��ذا األس�ب��وع ،وإن أسهم املرشح لرئاسة
ال �ح �ك��وم��ة س �م �ي��ر ال �خ �ط �ي��ب ه �ب �ط��ت واألخ � �ي� ��ر ل ��م ي�ع��د
م�ت�ح�م�س��ًا ،وإن األزم� ��ة ب��ات��ت خ �ط �ي��رة .وك��ان��ت م�ص��ادر
مواكبة ق��ال��ت إن امل �ش��اورات واالت �ص��االت ال�ت��ي يجريها
الخطيب تعدت مرحلة حجم الحكومة وشكلها ،والمست
طرح األسماء املقترح توزيرها.

سجاالت التيارين

إل��ى ذل��ك ،أشعلت م�ق� ّ�دم��ة أخ�ب��ار تلفزيون «أو ت��ي ف��ي»،

هبوط أسهم الخطيب واألخير
لم يعد متحمسا ً
«او تي في» تثير سجاالً
بين «التيار» و«المستقبل»
أحمد الحريري :كبيرة
على رقاب «الوطني الحر»
التابع للتيار الوطني الحر ،والتي تناولت دور رؤساء
الحكومات السابقني في ما آلت إليه أوضاع البلد ،حرب
البيانات على جبهتي «ال�ت�ي��ار الوطني ال�ح��ر» و«ت�ي��ار
املستقبل» .وس��أل األم�ين العام لـ«تيار املستقبل» أحمد
الحريري «من هو عبقري الفتنة الذي أفتى للقناة بتلك
امل �ق��دم��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ب �ك��ل م��ا ت�ن�ض��ح ف �ي��ه م��ن ك��راه �ي��ات
ُ
تصيب العيش املشترك والسلم األهلي في الصميم؟».
وأشار إلى أن «محطة» التيار الوطني الحر«انبرت لكالم
خطير ي��رد أزم ��ات ل�ب�ن��ان وال �ح��روب األه�ل�ي��ة وامل�ش��اك��ل
االق�ت�ص��ادي��ة م��ن الخمسينيات حتى ال�ي��وم إل��ى رؤس��اء
ال�ح�ك��وم��ات ال��ذي��ن ت�ع��اق�ب��وا ،ول ��م ت �ت��رك امل�ح�ط��ة شائنة
إال وألصقتها ب��رؤس��اء ال�ح�ك��وم��ات ،وم��ا تعنيه رئاسة
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ل �ب �ن��ان ،لتنتهي إل ��ى ت�ح��ري��ض املسلمني
بعضهم على بعض ،وتعبيد الطريق إلى فتنة مذهبية».
وق ��ال ال�ح��ري��ري «ك�ب�ي��رة ع�ل��ى رق ��اب ك��ل م��ن ف��ي «ال�ت�ي��ار
ال��وط�ن��ي ال �ح��ر» ،أن يتمكنوا م��ن إع ��ادة ع�ق��ارب الساعة
إلى الوراء ونبش أوكار الفنت .وإذا كان وزير الخارجية
ّ
ج �ب��ران ب��اس�ي��ل ي��راه��ن ع�ل��ى فتنة ب�ين ال�س��ن��ة والشيعة
ّ
فليلعب في غير هذا امللعب وليخيط بغير مسلة الفتنة».
واعتبر «أن ح��ال��ة اإلن�ك��ار ال�ت��ي تعيشها ق�ي��ادة «التيار
الوطني» ال تبرر الهروب من مواجهة التحديات بتزوير
التاريخ ونبش األحقاد».
والح �ق��ًاّ ،
رد ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر على ال�ح��ري��ري منددًا
بما وص�ف��ه «ك�ل�ام طائفي ب�غ�ي��ض» .وتنصل ال�ت�ي��ار من
ً
كتابته مل�ق��دم��ة ال�ن�ش��رة التلفزيونية ق��ائ�لا إن��ه ال يمار
اإلعالم املوجه ،مستحضرًا في املقابل ّ
«مقدمات تلفزيون
املستقبل».
ف��ي سياق منفصل ،اك��د رئيس الجمهورية أن الجميع

ي��ري��د االص �ل�اح ،معتبرا ان ال �ح��راك أت��ى ال �ي��وم «ليكسر
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل �ح �م �ي��ات ،وي ��زي ��ل ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �خ �ط��وط
الحمراء ،وسنشهد في املرحلة املقبلة ما يرضي جميع
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين» .واوض� ��ح ل ��دى اس�ت�ق�ب��ال��ه وف ��دا م��ن نقابة
املحامني ان��ه «ال نصطدم فقط بالفاسدين املوجودين
في الحكم او الذين كانوا فيه ألن ذلك بات مألوفًا ،لكننا
ن�ص�ط��دم ب�ح�م��اي��ة امل�ج�ت�م��ع ل �ه��م» ،م�ع�ت�ب��را ان��ه ال يمكن
محاكمة االشخاص بتهمة الفساد من دون دالئل .وشدد
على ضرورة محاكمة من يقوم بالترويج السيئ للعملة
الوطنية وفقا للقوانني.

ضغط على األحزاب
ومن مظاهر الضغط على االحزاب لالشتراك في حكومة
تكنوسياسية م��ا يحصل م��ع رئ�ي��س ال �ح��زب التقدمي
االشتراكي وليد جنبالط عبر حمالت إعالمية مطلوبة
الس�ت�غ�لال�ه��ا م��ن ق�ب��ل امل�ن�ت�ف�ض�ين ،بمعنى ال�ح��دي��ث عن
امتالكه ملؤسسات نفطية او مسؤوليته عن ازمة انقطاع
ال�ب�ن��زي��ن ،وص ��وال إل��ى ات �ه��ام م�ن��اص��ري��ه ب��االع �ت��داء على
املتظاهرين .وبحسب مراقبني ،فإن املطلوب من جنبالط
هو القبول باملشاركة بحكومة كما يريدها العهد ،وهو
ما يرفضه جنبالط الذي اخذ خيار عدم املشاركة .وحول
ه��ذه املسألة ،غ� ّ�رد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب
ً
هادي أبو الحسن عبر «تويتر» قائال« :وصلت الرسالة
بكل صراحة ووضوح ،حكومة بشروطهم وإال التعطيل
والتهديد والتشفي ،غير آبهني بمطالب اللبنانيني وال
بالثورة ،فيما االنهيار أصبح واقعًا والجميع أمام مأزق
كبير .أما الخاسر األكبر ،فهو لبنان وشعبه».
ب � ��دوره ،أك ��د رئ �ي��س ح ��زب «ال� �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة» سمير
جعجع أن��ه «غير مقبول ب��أي منطق املماطلة بتشكيل
الحكومة أو السعي لتشكيل حكومة تشبه سابقاتها»،
الفتا إل��ى ان الحديث ع��ن ص��رف ال��وق��ت ال��ذي يستلزمه
عادة التأليف قبل التكليف ،فهذا قمة الال منطق .وكشف
بتمن من الرئيس عون موفدًا من معراب إلى
أنه أرس��ل
ٍ
ب�ع�ب��دا ،أبلغه م��وق��ف ح��زب ال�ق��وات امل��رت�ك��ز على وج��وب
تشكيل حكومة من اختصاصيني مستقلني ،إال أن هذا
الرأي لم يلق تأييدًا.

مجموعة الدعم
الى ذل��ك ،اوض��ح مصدر دبلوماسي لـ«املركزية» «ان اي
ك�لام ع��ن اج�ت�م��اع ملجموعة ال��دع��م ال��دول�ي��ة ال ي��زال غير
ُ
مؤكد ومشروطًا بتأليف حكومة تحاكي حاجات شعبها.
ول �ي��س ب �ع �ي �دًا ،ت �ح� ّ�دث األم�ي�ن ال �ع��ام امل �س��اع��د للجامعة
العربية السفير عبدالرحمن الصلح ل�ـ«امل��رك��زي��ة» «عن
مسعى م��ن ال�ج��ام�ع��ة ل�ت��أم�ين ودي �ع��ة مصرفية م��ن دون
ّ
ستقدمها».
الكشف عن اسم الدولة التي

دخل عدد من المحتجين قصر العدل في بيروت للمطالبة بفتح تحقيقات في عدد من ملفات الفساد،
منها التهرب الضريبي ومحطات الصرف الصحي والنفط والكهرباء .وعمد المحتجون إلى لصق الالفتات
على الجدران مطالبين بقضاء عادل ونزيه ومستقل | انترنت

تأجيل مناقصة البنزين
في ملف الوقود ،أش��ار ممثل موزعي املحروقات ف��ادي أبو شقرا بعد لقاء وزي��رة الطاقة ندى بستاني الى انه
«ال نزال على موقفنا والحل هو أن تدفع الفاتورة  %100بالليرة اللبنانية ،الفتا الى ان هناك كميات قليلة من
املحروقات في بعض الشركات ولذلك حصل بعض التقنني في املحطات».
في املقابل ،أعلنت وزيرة الطاقة إرجاء فض عروض استيراد البنزين الى يوم االثنني املقبل ،إفساحا في املجال
أمام شركات اخرى الستكمال ملفاتها .وكانت  14شركة قد اشترت دفتر الشروط وتقدمت كل من شركة ZR
 energyوشركة  lebleftصباح امس بعرضيهما في مركز  - Altusمقر املنشآت النفطية في الحازمية.

انكماش في كل المناطق ..وإجراءات تقشفية قاسية

مطاعم لبنان في غيبوبة تامة
بيروت  -أنديرا مطر
أرخ� ��ت األزم � ��ة االق �ت �ص��ادي��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان ب�ث�ق�ل�ه��ا على
ك��ل ال�ق�ط��اع��ات اإلن�ت��اج�ي��ة وال�خ��دم��ات�ي��ة ،ورغ��م توالي
مؤشراتها منذ نحو عام لكنها تبدت بصورة فعلية
مع أزمة شح الدوالر في سبتمبر الفائت.
تكفي جولة قصيرة على مناطق معروفة بنشاطها
ال�ت�ج��اري ،ف��ي ش��وارع الحمرا واألش��رف�ي��ة ف��ي بيروت
أو في أس��واق الزلقا وجونيه وجبيل ،لتبيان فداحة
ال��وض��ع .ف��ال�ع��دي��د م��ن امل �ح��ال وامل��ؤس �س��ات التجارية
أقفلت أب��واب�ه��ا ،كما ان املطاعم واملقاهي التي كانت
ت �ع��ج ب� ��ال� ��رواد ب ��ات ��ت ش �ب��ه م �ق �ف��رة .وي ��رج ��ح رئ �ي��س
ج�م�ع�ي��ة ت �ج��ار ج��ون �ي��ه س��ام��ي ع �ي��ران��ي أن يتخطى
عدد املؤسسات والشركات واملصانع التي أقفلت في
األش �ه��ر األخ �ي��رة ،أو ه��ي ع�ل��ى وش��ك اإلق �ف��ال نتيجة
الوضع شبه امليت ،الـ  1500مؤسسة.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،تعاند م��ؤس�س��ات أخ��رى ت��أزم االوض ��اع،
وت ��واص ��ل ع�م�ل�ه��ا وإن� �م ��ا ض �م��ن ش � ��روط وإج � � ��راءات
ق��اس�ي��ة .بعض امل��ؤس�س��ات ات�خ��ذت سلسلة إج ��راءات
تقشفية ظلت في اطار املعقول ،إلى ان انطلق الحراك
ف�ش�ك��ل ذري �ع��ة ألص�ح��اب�ه��ا للمضي ب ��اإلج ��راءات إل��ى
حدودها القصوى .مؤسسات عديدة لجأت إلى صرف
موظفني على خلفية مشاركتهم ف��ي ال�ت�ظ��اه��رات ،أو
إل��ى حسم نسب مئوية م��ن روات�ب�ه��م وح��رم��ان�ه��م في
كثير من األحيان من إجازاتهم السنوية .كما عمدت
مؤسسات أخرى إلى خفض عدد ساعات العمل.

املطاعم الخاسر األكبر
يعتبر قطاع املطاعم من أكثر القطاعات التي تضررت،
فصحيح ان ه��ذا القطاع ك��ان يحتضر قبيل انطالق
انتفاضة اكتوبر ،ولكنه اليوم دخل في غيبوبة تامة،
بحسب نقيب أصحاب املطاعم طوني الرامي.
ً
ال ش��ك أن ت��ده��ور أح� ��وال ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين أح��دث��ت ت�ب��دال
عميقًا في يومياتهم وف��ي نمط عيشهم ال��ذي يندرج
في خانة «ح��ب الحياة» مع ما يستتبعه من التعلق
ب��امل �ظ��اه��ر امل ��رف� �ه ��ة وم � ��ن ض �م �ن �ه��ا ارت � �ي� ��اد امل �ق��اه��ي
وامل �ط��اع��م وأم��اك��ن ال�س�ه��ر ،ك��ل ب�ح�س��ب ق��درت��ه .وه��ذا
التبدل راح يتظهر تدريجيًا منذ أشهر بسبب الركود
االقتصادي وتراجع القدرة الشرائية إضافة إلى نقص
السيولة النقدية ،لكنه اتخذ وجهه األكثر وضوحًا مع
انطالق االحتجاجات .فالجيل الشاب الذي شكل الفئة
األكثر مشاركة في االحتجاجات استبدل نمط حياته

لبنانية تمر أمام أحد مطاعم بيروت الخالية من الزبائن

السابق في السهر والتسكع في املقاهي بالحضور إلى
ساحات االعتصام .وك��ان من املستغرب خ�لال األي��ام
األولى لالنتفاضة ان تخلو أماكن السهر املعتادة في
شوارع بدارو أو الجميزة في بيروت ،والتي تستقطب
الفئة الشبابية ،من كثافتها املعتادة.

 400مطعم نحو اإلقفال
ف��ي غ �ض��ون ش�ه��ري��ن أق�ف�ل��ت  265م��ؤس�س��ة منضوية
في قطاع املطاعم أبوابها نهائيا .وفي حال استمرار
األزمة وعدم بروز أي مبادرة انفراج في املدى القريب،
فإنه من املتوقع أن يرتفع عدد اإلقفاالت النهائية أكثر
ف��أك�ث��ر م��ع مطلع ال �ع��ام امل�ق�ب��ل لتنضم  200مؤسسة
أخ��رى إل��ى سابقاتها .وب��ذل��ك ي�ف��وق ع��دد املؤسسات
التي أقفلت او ستقفل عتبة الـ 400مؤسسة ،االمر الذي
لم يحصل خالل الحرب.

إجراءات قاسية
نقابة أص�ح��اب املطاعم اطلقت صرختها داع�ي��ة إلى
معالجة سريعة للتدهور الحاصل ف��ي ه��ذا القطاع،
تجنبا ل�ص��رف امل��زي��د م��ن امل��وظ�ف�ين .وب��ان�ت�ظ��ار الحل
الشامل الذي يقضي بتشكيل حكومة انقاذ ،توجهت
النقابة إل��ى مالكي األم��اك��ن ال�ت��ي تسثمرها املطاعم
إلع��ادة النظر في املستحقات املالية املتوجبة عليهم
وخ�ف��ض ال �ب��دالت ال�ت��أج�ي��ري��ة ،تجنبا لشغور امل��واق��ع

أزمة المطاعم بدأت منذ أعوام ..وبلغت ذروتها مع االنهيار الحاصل

265

مطعما ً أقفلت نهائياً..

200

مطعم على طريق
اإلقفال

50000

لبناني يعملون في
القطاع مهددون بالصرف

ول �ت �م �ك�ين ق �ط��اع امل �ط��اع��م م ��ن االس� �ت� �م ��رار ،وح �م��اي��ة
العاملني وعوائلهم .كما طالبت املوردين بالتساهل
وتجنب زيادة األسعار غير املبررة.
بالتوازي ،لجأ عدد من املطاعم إلى تقديم تسهيالت
للحفاظ على زبائنها ،مثل تخفيض فاتورة الطعام
وط ��رح ح�س��وم��ات ت�ص��ل إل��ى ن�س�ب��ة م�ئ��وي��ة قياسية،
على غ��رار م��ا فعل مطعم «ال�س�ن�ي��ور» ،ال��ذي خصص
حسمًا لطالب الجامعات بنسبة  40ف��ي املئة بهدف
اس�ت�ق�ط��اب�ه��م .ف��ي امل �ق��اب��ل ،اض �ط��رت م�ط��اع��م نخبوية
مشهورة إلى حسم  50في املئة من رواتب موظفيها.

انكماش في كل املناطق
وت �ت��وزع امل�ط��اع��م ال �ت��ي أق�ف�ل��ت أب��واب �ه��ا ع�ل��ى ب�ي��روت
وك��ذل��ك ع�ل��ى م�ن��اط��ق امل�ت�ن وك �س��روان وج�ب�ي��ل .بعض
امل�ط��اع��م أقفلت ف��روع�ه��ا كلها كمطعم «ل �ي��وان» ال��ذي
أق �ف��ل ف��رع�ي��ه ف��ي ال�ح��ازم�ي��ة واألش��رف �ي��ة ،وك��ذل��ك فعل
مطعم «ريبابليك» في جونية وجبيل .ومطعم Baie
 ،roseالذي أقفل فرعيه في القليعات وجونية .في حني
عمد بعضها إل��ى إق�ف��ال ف��رع م��ن ف��روع��ه مثل سلسلة
م�ط��اع��م امل��أك��والت ال�س��ري�ع��ة .علمًا ان ب�ع��ض املقاهي
تبحث عن مواقع أكثر شعبية العادة افتتاح فروعها.

الرامي :كل العوامل محبطة
رئيس نقابة أص�ح��اب املطاعم وامل�ق��اه��ي ف��ي لبنان

ط��ون��ي ال ��رام ��ي ي��وض��ح أس� �ب ��اب ال �ت��راج��ع ف ��ي ه��ذا
القطاع ،ويقول في اتصال مع سبقلا ان املؤسسات
ال �س �ي��اح �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ت� �ق ��وم ع �ل��ى ث�ل�اث ��ة م� � ��وارد:
السياحة الداخلية ،وسياحة املغتربني اللبنانيني
والعرب واألجانب.
وي ��وض ��ح ان ��ه ف ��ي م �ق��اب��ل ارت� �ف ��اع ن�س�ب��ة امل�غ�ت��رب�ين
والسياح في عام  2019حتى شهر يونيو باملقارنة
مع الفترة نفسها من عام  ،2018سجل تراجع كبير
للسياحة ال��داخ�ل�ي��ة ب�س�ب��ب األوض� ��اع االق�ت�ص��ادي��ة
ال�خ��ان�ق��ة وع ��دم ت��واف��ر ال�س�ي��ول��ة .ك�م��ا ان املغتربني
اللبنانيني وغالبيتهم من أفريقيا والبلدان العربية،
ان�خ�ف�ض��ت ن�س�ب��ة م��ا ي �ص��رف��ون��ه ن�ت�ي�ج��ة ان�خ�ف��اض
العملة في معظم أفريقيا وتغير األوضاع في الدول
العربية.
وي��وض��ح ال��رام��ي ان القطاع السياحي والخدماتي
ي �ع� ّ�ول بشكل كبير ع�ل��ى ال�س�ي��اح ال �ع��رب واألج��ان��ب
الذين ع��زف قسم كبير منهم عن املجيء إل��ى لبنان
بسبب األزمات السياسية املتالحقة.
وي�ع�ت�ب��ر ال ��رام ��ي ان ق �ط��اع امل �ط��اع��م م �ه��دد وي �ج��در
إنقاذه بأسرع وقت كي ال تضطر مؤسسات أخرى
إل��ى اإلق�ف��ال ،علمًا ان ع��دد العاملني في ه��ذا القطاع
يتجاوز الخمسني ألف لبناني.

َّ
نتحمل حتى مطلع العام
طوق:

ملحم طوق ــــــ صاحب مطعم أبوملحم في سن الفيل
ـــــ ي�ت�ن��اول ب��األرق��ام نسبة ال�ت��راج��ع ف��ي ع��دد زب��ائ��ن
امل�ط�ع��م ،وال �ت��ي وص�ل��ت ف��ي  2018إل��ى  15ف��ي امل�ئ��ة،
لكنها تراوحت في العام الحالي ما بني  40و 60في
املئة .ويشير طوق الى ان حركة التراجع كانت على
مستويني :عدد الرواد ،ومصروفهم.
أم��ا التحديات ال�ت��ي فرضتها انتفاضة  17أكتوبر
ع �ل��ى ه ��ذا ال �ق �ط��اع ،ف�ل�ي�س��ت ف �ق��ط ف ��ي ت ��راج ��ع ع��دد
ال��زائ��ري��ن ،ب��ل ف��ي ارت�ف��اع أس�ع��ار السلع بشكل كبير
م �ق��اب��ل ع� ��دم ق � ��درة أص� �ح ��اب امل �ط ��اع ��م ع �ل��ى زي� ��ادة
األس� �ع ��ار ،ألن امل�س�ت�ه�ل��ك ل��ن ي�ت�ح� ّ�م��ل ه ��ذه ال��زي��ادة.
ّ
التحدي األس��اس املتمثل في طلب ّ
املوردين
ويبقى
ال��دف��ع ن �ق �دًا ،وب��ال��دوالر.وع �م��ا اذا ك��ان��ت اإلج� ��راءات
ّ
التقشفية ط��ال��ت موظفيه ،ي�ق��ول ان��ه ل��م ي�ص��رف أي
موظف ،لكنه اعتمد نظام املداورة لبعض العاملني،
ليبقى بمقدور املوظف تحصيل مصروفه ،ولكن في
آت ال محالة
حال تمادت األزمة فإن الخيار الصعب ٍ
في انتظار مطلع السنة الجديدة.
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أنباء عن تشكيل الكتلة األكبر وترشيحها إبراهيم بحر العلوم

ّ
للمحتجين بعد استقالة الحكومة
العراق :مطالب جديدة
دخلت االحتجاجات العراقية أمس يومها
ّ
املحتجني بعد
ا لـ ،39حيث انتقلت مطالب
ا س �ت �ق��ا ل��ة ا ل �ح �ك��و م��ة ا ل ��ى م��رح �ل��ة ج��د ي��دة،
ّ
ت ��رك ��ز ع �ل��ى ه��و ي��ة ر ئ �ي��س ا ل� � ��وزراء امل�ق�ب��ل
و م� �ح ��ا ك� �م ��ة ا ل � �ق � �ي � ��ادات امل � �ت � � ِّ
�ورط � ��ة ب �ق �ت��ل
املتظاهرين.
ّ
وليست هناك حاليا جهة يمكن أن تمثل
امل �ت �ظ��اه��ر ي��ن ،او ت �ك��ون ن��ا ط �ق��ة ب��ا س�م�ه��م،
ل � �ب � �ي� ��ان ط� �ب� �ي� �ع ��ة م � �ط ��ا ل � �ب � �ه ��م ا ل � �ج� ��د ي� ��دة
ب �ع��د ا س �ت �ق��ا ل��ة ا ل �ح �ك ��و م ��ة ،إال أن ح��د ي��ث
امل �ح �ت �ج�ي�ن ف� ��ي س� ��ا ح� ��ات اال ع � �ت � �ص ��ام ف��ي
ب� �غ ��داد و م �ح ��ا ف� �ظ ��ات اخ � ��رى ر ب� �م ��ا ي �ك��ون
م �ت �ط��ا ب �ق��ا ف��ي م��ا ي �خ��ص ت� ّ
�وج �ه��ا ت �ه��م ف��ي
املرحلة املقبلة.
و ق� � � ��ال ط� ��ا ل� ��ب ك� �ل� �ي ��ة ا ل � �ط� ��ب ف � ��ي ب � �غ� ��داد،
امل� �ت� �ظ ��اه ��ر ر ض � ��ا ش� ��ا ك� ��ر :إن اه � ��م م �ط �ل��ب
ل� �ه ��م ف� ��ي امل ��رح� �ل ��ة امل �ق �ب �ل��ة ه� ��و اال ي �ك��ون
ر ئ�ي��س ا ل ��وزراء امل�ق�ب��ل م��ر ش�ح��ا م��ن ا ل�ك�ت��ل
السياسية الحاكمة ،وان يوكل اال م��ر الى
امل�ت�ظ��اه��ر ي��ن أنفسهم لترشيح م��ن ي��رو ن��ه
مناسبا .وا ض��اف« :على رئيس الحكومة
الجديد ان يكون مستقال وغير محسوب
ع �ل��ى اي ج �ه��ة د ي �ن �ي��ة او ح ��ز ب �ي ��ة ،و غ �ي��ر
مشارك بالعملية السياسية حاليا ،وغير
ّ
متور ط بملفات فساد».

ممثل للشعب
م��ن ج��ا ن�ب��ه ،ق��ال ا ل�ن��ا ش��ط ا ل�ص�ح��ا ف��ي ز م��ن
ا ل� �ش� �ي� �خ� �ل ��ي ان «امل � �ن � �ظ� ��و م� ��ة ا ل �س �ي��ا س �ي ��ة
واالح ��زاب ا ل�ت��ي تحاصصت ف��ي ك��ل ش��يء
وتقاسمت ث��روات البلد ال يمكن ان تفرز
ر ئ �ي��س ح �ك��و م��ة ج��د ي��دا َم��ر ض� ّ�ي��ًا ع �ن��ه م��ن
ق �ب��ل ا ل � �ش� ��ارع» ،م ��رد ف ��ا« :ال ب ��د ان ي �ك��ون
ر ئ �ي��س ا ل �ح �ك��و م��ة ا ل �ق��ادم م�م�ث�لا ل�ل�ش�ع��ب،

وأع� �ض ��اء ح �ك��و م��ة ،م ��ا س �ي �ج �ع��ل ال �ت� ّ
�وج��ه
ن�ح��و ان�ت�خ��ا ب��ات ت�ش��ر ي�ع�ي��ة م�ب�ك��رة أف�ض��ل
من استمرار األزمة الخانقة».

الشيخ علي:
المتح ِّ
كمون بالعراق
قدَّ موا لسليماني
ّ
مرشحين
3

ال أسماء مرشحة

 39يوما ً من االحتجاج..
وإرجاء إقرار
قانون االنتخابات
م�ح��ار ب��ا ل�ل�ف�س��اد ،وان ي�ك��ون ع��را ق�ي��ا غير
مزدوج الجنسية».
ك �م��ا ط ��ا ل ��ب ا ل �ش �ي �خ �ل��ي ،وه� ��و م ��ن م��د ي �ن��ة
الناصرية التي سقط فيها نحو  45قتيال
ّ
املتور طني
قبل ايام ،بضرورة محاكمة كل
بقتل املتظاهرين وانشاء «محاكم علنية»
خ��ا ص��ة ب��أح��داث االح �ت �ج��اج��ات ا ل�ش�ع�ب�ي��ة
االخيرة.
و ع� �ل ��ى ا ل ��ر غ ��م م ��ن امل� �ط ��ا ل� �ب ��ات ا ل� �ج ��د ي ��دة،
ف�ل�ا ي� ��زال ا ل �ب �ع��ض ي� ��ردد م �ط��ا ل��ب إ س �ق��اط
النظام السياسي برمته او إلغاء النظام
ا ل �ب��رمل��ا ن��ي ،وإ ق ��ام ��ة ن �ظ��ام ر ئ��ا س��ي ب�ش�ك��ل
مباشر ،ومن دون تعديل دستوري.

قاسم سليماني

و ك ��ا ن ��ت ا ل �ح �ك��و م��ة ت �ح� ّ�ول��ت ا ل� ��ى ح �ك��و م��ة
ت� �ص ��ر ي ��ف أ ع � �م� ��ال ،ب� �ع ��د ان ق� �ب ��ل م �ج �ل��س

َّ
يتدف ُؤون في شارع الرشيد بالعاصمة بغداد أمس | أ.ف.ب
متظاهرون

النواب استقالتها ،في جلسة استثنائية،
ّ
و م��ن امل�ف�ت��رض ان ي �ق� ّ�دم ا ل�ب��رمل��ان م��رش�ح��ا
ج� � ��د ي� � ��دا ل� ��ر ئ � �ي� ��س ا ل � �ج � �م � �ه� ��ور ي� ��ة ل� �ي� �ق ��وم
ب�ت�ك�ل�ي�ف��ه ت��و ل��ي م �ن �ص��ب ر ئ �ي��س ا ل � ��وزراء،
و ه��و األ م��ر ا ل��ذي ب��ات أكثر تعقيدا اليوم،
بعد ان دخلت االحتجاجات كعامل ضغط
ج��د ي��د ي �ض��اف إ ل ��ى ا ل �خ�ل�اف��ات ا ل�ض��ا غ�ط��ة
ب�ين الكتل السياسية نفسها ح��ول هوية

املرشح الجديد.
وفي هذا الصدد ،قال النائب فائق الشيخ
ع �ل ��ي ع �ض ��و ا ل �ل �ج �ن��ة ا ل� �ق ��ا ن ��و ن� �ي ��ة« :أ ي �ه ��ا
املنتفضون :لقد أسديت لكم النصح بما
ّ
ف �ي��ه ا ل �ك �ف��ا ي��ة .ا ل �ي��وم اج �ت �م��ع امل �ت �ح��ك �م��ون
بأمر ا ل�ع��راق و ق��د م��وا لـ (قاسم) سليماني
 3ث�لا ث��ة م��ر ش �ح�ين .س �ي��وا ف��ق ع�ل��ى وا ح��د،
ّ
ويقد مونه لرئيس الجمهورية» .واضاف:

« س� �ي� �ج� �ت� �م ��ع ا ل � �ب� ��رمل� ��ان وي� � �ص � � ّ�وت ع �ل �ي��ه!
س� �ي� �ج ��ري اال ل � �ت � �ف ��اف ع� �ل ��ى ان �ت �ف��اض �ت �ك��م.
س ��ار ع ��وا إ ل ��ى ت �ق��دي��م م��رش �ح �ك��م .اق �ط �ع��وا
الطريق على إيران وأحزابها».
ل �ك��ن ن��ا ئ �ب��ا آخ ��ر أ ك ��د ف �ش��ل ال �ت��واف��ق ع�ل��ى
ا خ �ت �ي��ار ر ئ �ي��س وزراء ج��دي��د« :األوض� ��اع
داخ��ل امل�ن�ط�ق��ة ا ل�خ�ض��راء ت�ش�ي��ر إل��ى فشل
التوافق على اختيار رئيس وزراء جديد

ف��ي س�ي��اق م�ت�ص��ل ،أ ك��د م�ص��در م �ق� َّ�رب من
ّ
الرئيس برهم صالح أن األخير لم يتسلم
اسم أي بديل لرئيس الحكومة املستقيل
عادل عبد املهدي .وقال إن «األسماء التي
ً
قيل إن�ه��ا ط��رح��ت على أ ن�ه��ا مرشحة ب��دال
م��ن ع �ب��د امل� �ه ��دي ،وإ ن �ه��ا و ص �ل��ت ل��رئ�ي��س
ال �ج �م �ه��وري��ة ،غ �ي��ر ص�ح�ي�ح��ة و ع��اري��ة م��ن
ال�ص�ح��ة» .وأ ض ��اف إن «ا ل��ر ئ�ي��س ال�ع��راق��ي
ّ
لم يتسلم أي اسم حتى اآلن».
إل ��ى ذل� ��ك ،أف � ��ادت أ ن� �ب ��اء ب �ت �ش �ك �ي��ل ال �ب �ن��اء
ُ ّ
السنة الكتلة
والحكمة والكرد وج��زء من
األكبر في البرملان ،التي تضم  177نائبًا،
م��ردف��ة أن أط��را ف �ه��ا ا ت �ف �ق��ت ع �ل��ى ت��رش�ي��ح
إب��راه �ي��م ب�ح��ر ا ل �ع �ل��وم ل��ر ئ��ا س��ة ال�ح�ك��وم��ة
الجديدة.
ف� ��ي غ� �ض ��ون ذ ل� � ��ك ،ع� �ق ��دت ه �ي �ئ��ة رئ ��اس ��ة
م� � �ج� � �ل � ��س ال� � � � � �ن � � � � ��واب ،ب� � ��ر ئ� � ��ا س� � ��ة م� �ح� �م ��د
الحلبوسي ،وحضور حسن كريم الكعبي
وب �ش �ي ��ر ح� � ��داد ن ��ا ئ �ب ��ي ر ئ� �ي ��س امل �ج �ل��س،
االجتماع املشترك لرؤساء الكتل النيابية
واللجنة القانونية النيابية ،لبحث بنود
مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.
وت� �ق ��ررت ع �ق��ب االج� �ت� �م ��اع ،ا ل� ��ذي ح �ض��ره
م �م �ث��ل م �ك �ت��ب اال م ��م امل �ت �ح��دة ف��ي ال �ع��راق،
إح��ال��ة ال �ب �ن��ود ا ل��ى امل�ن��ا ق�ش��ة ف��ي اج�ت�م��اع
م �ش �ت��رك ب�ي�ن ا ل �ل �ج �ن��ة ا ل �ق��ا ن��و ن �ي��ة وخ �ب��راء
األم� � � � � ��م امل � � �ت � � �ح� � ��دة وخ � � � �ب � � � ��راء م� �ف ��وض� �ي ��ة
االنتخابات؛ لبيان الرأي الفني واعتماده
في التصويت( .كونا ،أ.ف.ب ،رويترز)

بحث وظريف مبادرة هرمز السالم

«حتى الدول الصديقة ال تجرؤ على شراء نفطنا»

ابن علوي :مؤتمر جامع لكل دول
ّ
المعنية ..مفيد للمنطقة
الخليج

جهانغيري :نمر بأصعب
ً
عاما
األوضاع منذ 40

دع��ا وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة العماني ي��وس��ف بن
ع �ل��وي إل ��ى ع �ق��د م��ؤت �م��ر ب�ي�ن دول منطقة
ال �خ �ل �ي��ج ال� �ع ��رب ��ي ،ب �م �ش��ارك��ة إي� � ��ران ل�ح��ل
الخالفات القائمة.
وأف��ادت وزارة الخارجية اإليرانية ــــــ في
بيان عقب لقاء ،انعقد في طهران ،أمس،
ب�ين اب��ن ع �ل��وي ون�ظ�ي��ره اإلي��ران��ي محمد
جواد ظريف ــــــ بأن الجانبني بحثا دائرة
واسعة من القضايا الخاصة بالعالقات
الثنائية بني البلدين وامللفات اإلقليمية
وال� � ��دول � � �ي� � ��ة ،م � �ت � �ط� � ّ�رق �ي�ن إل � � ��ى ال � �ت � �ع� ��اون
ال � �س � �ي� ��اس� ��ي واالق� � � �ت� � � �ص � � ��ادي وال� �ع� �ل� �م ��ي
والتكنولوجي.
ووفق البيانّ ،
شدد ابن علوي على ضرورة
تعزيز الحوار والتفاهم بني دول الخليج،
م �ع �ت �ب �رًا أن «ع �ق��د م��ؤت �م��ر ج��ام��ع وش��ام��ل
ب �ح �ض��ور ج �م �ي��ع ال� � ��دول امل �ع �ن �ي��ة س�ي�ك��ون
مفيدا للمنطقة».
وق ��ال ال��وزي��ر« :م�س�ق��ط مستعدة لتسخير
إمكاناتها إليجاد ح��وار بني دول املنطقة..
ت �ح �ق �ي��ق األم � ��ن ب��امل �ن �ط �ق��ة ي �س �ت �ل��زم ات �ف��اق
دولها وتجاوز الخالفات بينها» ،موضحا
ّ
أن «ال� �ت ��وت ��ر ف ��ي م �ي ��اه ال �خ �ل �ي��ج ل �ي��س ف��ي
ّ
مصلحة أي دولة ،ويجب الحد منه».
من جهته ،أشار ظريف إلى أن عمان تلعب
ّ
دورا ج� �ي ��دا وب� ��ن� ��اء ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،واص �ف��ًا
العالقات بني البلدين بـ«الشاملة والحسنة
ل�ل�غ��اي��ة» ،وم� ّ
�رح�ب��ا بتوسيعها وتعميقها
في كل املجاالت.
ّ
وش� � � َّ�دد ع �ل��ى ض� � ��رورة خ �ف��ض ال �ت ��وت ��ر في
امل� �ن� �ط� �ق ��ة ،خ� ��اص� ��ة ف � ��ي ال � �ي � �م� ��ن ،م �ض �ي �ف��ا:
«ال�ج�م�ه��وري��ة اإلس�لام�ي��ة اإلي��ران �ي��ة ت� ِّ
�رح��ب

ظريف (يساراً) مجتمعاً وابن علوي في طهران أمس | أ.ف.ب

أمن املنطقة

شمخاني :أميركا فشلت
في تكوين تحالف بحري
في الخليج
ّ
تصب
ب��أي مبادرة منطلقة من ُحسن نية،
ّ
ّ
ف��ي خفض ال�ت��وت��ر ف��ي املنطقة ،ومستعدة
ل ��دع �م �ه ��ا» .وأش � � ��ار ظ ��ري ��ف إل � ��ى أن إي � ��ران
لديها إرادة حقيقية للحوار مع جميع دول
املنطقة ،موضحا أن بالده َّ
تقدمت في هذا
السياق بـ«مبادرة هرمز للسالم».

ب� � ��دوره ،ق ��ال أم�ي�ن امل �ج �ل��س االع �ل ��ى ل�لأم��ن
ال �ق��وم��ي ع �ل��ي ش �م �خ��ان��ي إن «ال �ت �ح��ال �ف��ات
ِّ
ُّ
االق�ل�ي�م�ي��ة م��ن دون ت��دخ��ل االج��ان��ب تمثل
ضمانًا لألمن املستدام في املنطقة».
وخالل لقائه ابن علوي ،أشار شمخاني الى
فشل الواليات املتحدة في تأسيس «ائتالف
دول � ��ي» ب��ذري �ع��ة إرس � ��اء األم� ��ن ف��ي منطقة
ال �خ �ل �ي��ج .وأض� � ��اف« :وح ��ده ��ا ال�ت�ح��ال�ف��ات
االقليمية القائمة على عدم تدخل االجانب،
ت �س �ت �ط �ي��ع ح� ��ل ال �ق �ض ��اي ��ا وإرس � � � ��اء األم� ��ن
امل� �س� �ت ��دام» ،م�ب�ي�ن��ا ان ��ه «ال ي�م�ك��ن ال��وث��وق
ب ��ال ��دول ��ة ال� �ت ��ي ال ت �ل �ت��زم إط �ل�اق ��ا ّأي� � ��ًا م��ن
ّ
التعهدات الدولية ،ال في ما يخص إي��ران،
وال ف��ي ش��أن التعامل م��ع ال ��دول األخ ��رى».

ّ
وأك ��د أن «ال � ��دول األك �ث��ر إث� ��ارة ل�ل�ت��وت��ر في
ّ
املنطقة ،التي تسعى من خالل شن حروب
عدة وتوسيع رقعة اإلرهاب الى ّ
جر املنطقة
نحو الفوضى والدمار ..تعمل على تحقيق
مصالحها ونهب الثروات اإلقليمية فقط».
وال ��زي ��ارة ه��ي ال �ث��ال �ث��ة الب ��ن ع �ل��وي ،خ�لال
األش�ه��ر التسعة األخ �ي��رة ،وت��أت��ي ف��ي اط��ار
امل� �ش ��اورات ح ��ول آخ ��ر ال �ت �ط��ور االق�ل�ي�م�ي��ة،
واع�ل��ان وج �ه��ة ن�ظ��ر م�س�ق��ط ح ��ول م �ب��ادرة
هرمز للسالم التي طرحتها اي��ران ،لتعزيز
االمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز.
وأخ � �ي � �رًا ،أع �ل �ن��ت «ال� �خ ��ارج� �ي ��ة» اإلي��ران �ي��ة
إرسال النص الكامل ملقترح مبادرة السالم
بمضيق هرمز ،التي أطلقها الرئيس حسن
روح��ان��ي إل ��ى ق ��ادة دول م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
الخليجي ،والعراق( .إرنا ،أ.ف.ب)

كيم أعدم واغتال اثنين من أقاربه سابقاً

زعيم كوريا الشمالية يستدعي
ّ
عمه من المنفى ..فماذا سيفعل به؟
ن �ق �ل��ت وس ��ائ ��ل إع �ل��ام ك ��وري ��ة ج�ن��وب�ي��ة
ع��ن م�ص��ادر ف��ي اس�ت�خ�ب��ارات ال�ب�لاد أن
ك��وري��ا الشمالية اس�ت��دع��ت ،ع��م الزعيم
ك �ي��م ج ��ون ��غ أون م ��ن امل� �ن� �ف ��ى ،ب �ع��د أن
أم�ض��ى ن�ح��و  3ع�ق��ود ك�م�ب�ع��وث ل�ب�لاده
في أوروبا.
ون �ق �ل��ت ص�ح�ي�ف��ة «ك ��وري ��ا ه �ي��رال��د» عن
م � �ص� ��ادر ف� ��ي االس � �ت � �خ � �ب� ��ارات ال� �ك ��وري ��ة
الجنوبية أن كيم بيونغ إي��ل ،عم الزعيم
ك �ي��م ج��ون��غ أون ،ع ��اد إل ��ى ب �ل�اده ق��ادم��ًا
م��ن جمهورية التشيك بعد  30عامًا من
العمل في أوروبا بصفة كبير املبعوثني.
وك ��ان ج �ه��از األم ��ن ال��وط �ن��ي ف��ي ك��وري��ا
الجنوبية أفاد في أوائل الشهر املاضي
بأن كيم بيونغ إيل ،سيجرى استبداله،

وسيعود إلى بيونغ يانغ.
ُ
وذكر في هذا الصدد أن كيم بيونغ إيل
ه��و األخ غ�ي��ر ال�ش�ق�ي��ق ل�ل��زع�ي��م ال�ك��وري
الشمالي ال��راح��ل ،كيم جونغ إي��ل ،والد
زعيم البالد الحالي .وقيل أيضا إن هذا
ال �ع��م ك��ان م�ن��اف�س��ًا ب ��ارزًا ل��وال��د ال��زع�ي��م
ال �ح��ال��ي ،ول��ذل��ك أرس� ��ل م �ب �ع��وث��ًا دائ �م��ًا
لبالده إلى أوروبا بعد أن خسر معركة
السلطة ،حيث مكث هناك في ما يشبه
النفي نحو ثالثة عقود.
ت �خ� ّ�رج ه ��ذا ال �ع��م ف��ي ج��ام �ع��ة ك �ي��م إي��ل
س��ون��غُ ،
وع�ين سفيرًا لكوريا الشمالية
في هنغاريا عام  ،1988وشغل منصب
كبير املبعوثني في بولندا مدة  17عامًا،
ث��م ان �ت �ق��ل إل ��ى م�ن�ص�ب��ه ف��ي ج�م�ه��وري��ة

التشيك في يناير .2015
ولم يتم الكشف عن سبب استدعاء عم
الزعيم الكوري الشمالي ،إال أن البعض
ف��ي ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة ي��رج��ح أن ي�ك��ون
ذلك إشارة إلى أن نظام كيم جونغ أون
مستقر ب��درج��ة ك��اف�ي��ة ل�ل�س�م��اح ب�ع��ودة
هذا العم ،ال��ذي كان يعتبر في السابق
منافسًا على قيادة البالد.
ُ
وي �ش��اع أن ك �ي��م ج��ون��غ أون أع ��دم عمه
ج ��ان ��غ س ��ون ��غ ت� ��اي� ��ك ،وأم� � ��ر ب��اغ �ت �ي��ال
أخ �ي��ه غ �ي��ر ال �ش �ق �ي��ق ،ك �ي��م ج��ون��غ ن ��ام،
وف��ي ض��وء ه��ات�ين السابقتني ،يتخوف
ال �ب �ع��ض ع �ل��ى ح �ي��اة ك �ي��م ب �ي��ون��غ إي ��ل،
مشيرين إلى إمكان أن يكون هو اآلخر
هدفًا للتطهير(.روسيا اليوم)

ف� ��ي ث ��ال ��ث اع � �ت� ��راف مل � �س� ��ؤول إي� ��ران� ��ي،
ق��ال إس�ح��ق جهانغيري ،ال�ن��ائ��ب األول
ل�ل��رئ�ي��س ح�س��ن روح ��ان ��ي إن «ال��وض��ع
ال� �ح ��ال ��ي ف ��ي ال � �ب �ل�اد ه ��و أح � ��د أص �ع��ب
األوضاع منذ الثورة اإلسالمية ،نتيجة
ت ��رك� �ي ��ز األم� �ي ��رك� �ي�ي�ن ال � �ض � �غ ��وط ع �ل��ى
الحياة املعيشية لإليرانيني» ،في إشارة
إلى العقوبات األميركية على طهران.
وف � ��ي ال � ��ذك � ��رى ال � � � �ـ 23ل� �ل� �ي ��وم ال��وط �ن��ي
ل�ل�ت�ص��دي��ر ،أم� ��س ،ق ��ال ج�ه��ان�غ�ي��ري إن
«ب��ال �ض �غ��وط ال �ت��ي م ��ارس��وه ��ا ع�ل�ي�ن��ا،
حتى ال��دول الصديقة إلي��ران ،التي ّ
تعد
أق��رب ال ��دول إل�ي�ن��ا ،ال ت�ك��اد ت�ج��رؤ على
شراء النفط منا».
ل�ك�ن��ه ل �ف��ت إل ��ى أن أم �ي��رك��ا ل��م تستطع
تصفير ص � ��ادرات ال�ن�ف��ط  ،ع�ل��ى ال��رغ��م
من ممارسة أقصى الضغوط «ولدينا
ال �ط��رق ال�ب��دي�ل��ة ل�ب�ي��ع ال �ن �ف��ط» .وت��اب��ع:
«األم�ي��رك�ي��ون رك ��زوا أق�ص��ى ضغوطهم
على الحياة املعيشية للشعب اإليراني»،
م �ش �ي��را إل� ��ى أن «ال ��وض ��ع ال �ح��ال��ي ف��ي
ال �ب�لاد ه��و أح��د أص �ع��ب األوض� ��اع منذ
الثورة اإلسالمية» .ولفت نائب الرئيس
إل��ى أن «ال�ح��رب االقتصادية األميركية
ت�ه��دف إل��ى ان�ه�ي��ار االق�ت�ص��اد اإلي��ران��ي
وال� �ت� �س� �ب ��ب ب� �ض� �غ ��وط ع� �ل ��ى امل �ج �ت �م��ع

سقوط حتمي
في سياق متصل ،قال نجل شاه إيران
رضا بهلوي الثاني ،إن سقوط النظام
اإليراني الحالي بات حتميا ،وإن على
املعارضة بدء العمل للمستقبل.
وأصدر رضا بهلوي الثاني بيانا نقلته
ص�ح��ف إي��ران�ي��ة م�ع��ارض��ة ،ق��ال ف�ي��ه إن
«ان�ه�ي��ار النظام اإلس�لام��ي أم��ر حتمي،
واالستعداد له ضرورة حيوية ،وتوفير
أدوات االس� �ت� �ع ��داد ال��وط �ن��ي ل �ل �ق �ي��ادة
ال�س�ي��اس�ي��ة االن �ت �ق��ال �ي��ة ،ه��و م�س��ؤول�ي��ة
ال �ج �م �ي��ع» .وأض� ��اف أن «إع � ��ادة هيكلة
ال�س�ل�ط��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ج��دي��دة ل�ق�ي��ادة
عملية االنتقال يجب أن تبدأ اآلن».
وأش� � � � ��ار إل � � ��ى دور ال� � �ق � ��وى ال �ع �س �ک��ري��ة
واإلداري � ��ة« :االن �ت �ق��ال املنخفض التكلفة
إلى الحضارة الجديدة التي نسعى إليها،
سيكون مرتبطا بشكل أساسي بوحدات
القوات املسلحة اإليرانية وتحت إشراف
ال�ق�ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة ،وإن ت�ع��اون الهيكل
اإلداري ف��ي ال�ب�لاد س��وف يسرع ويسهل
هذه العملية»( .إرنا ،أ ف ب)

 17قتي ً
ال بحادث انقالب
حافلة في المغرب
ل � �ق� ��ي  17ش� �خ� �ص ��ا م� �ص ��رع� �ه ��م ف��ي
ح��ادث ان�ق�لاب حافلة بينما أصيب
 36آخ��رون ب�ج��روح ش�م��ال��ي امل�غ��رب،
ب�ح�س��ب م��ا أف ��اد م �س��ؤول ف��ي وزارة
ال�ص�ح��ة وك��ال��ة ف��ران��س ب ��رس أم��س.
ووق ��ع ال �ح��ادث إث��ر ان �ق�لاب الحافلة
ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ق��ل م�س��اف��ري��ن ف��ي قرية
ق��ري �ب��ة م��ن م��دي �ن��ة ت� ��ازة .وأع �ل��ن عن

ف � �ت� ��ح ب � �ح� ��ث م � ��ن ط � � ��رف ال� �س� �ل� �ط ��ات
األمنية لتحديد ظ��روف ومالبسات
الحادثة التي م��ا ت��زال غير معروفة
رسميا.
ون �ق �ل��ت وس ��ائ ��ل إع �ل��ام م �ح �ل �ي��ة ع��ن
اث� � �ن �ي��ن م � ��ن ال � �ن� ��اج�ي��ن ق ��ول� �ه� �م ��ا إن
الحافلة انحرفت عن الطريق لتنزلق
في منحدر»( .ا ف ب)

ً
باكستانيا يلقون
13
حتفهم بحريق في األردن
عمان – سبقلا
ّ

كيم بيونغ إيل

اإليراني وخ��روج الشعب باحتجاجات
ع��ارم��ة ت ��ؤدي إل��ى س�ق��وط الجمهورية
اإلسالمية وانهيار إيران بالكامل».

لقي  13باكستانيًا حتفهم وأصيب
 3آخ � � � ��رون ،أم � � ��س ،ف� ��ي ح ��ري ��ق ش��ب
ف � � ��ي ب� � �ي � ��ت م � � ��ن ص � �ف � �ي� ��ح ال� ��زي � �ن � �ك� ��و
بمنطقة الكرامة بالشونة الشمالية
ال � �ح � ��دودي � ��ة م� ��ع ف �ل �س �ط�ي�ن امل �ح �ت �ل��ة
غربي األردن.
وي� �ع ��ود س �ب��ب ال �ح��ري��ق إل� ��ى ت �م��اس
ك� �ه ��رب ��ائ ��ي أدى إل � ��ى ح � ��رق م �ن��زل�ين
ت�ق�ط�ن�ه�م��ا ع��ائ �ل �ت��ان ب��اك �س �ت��ان �ي �ت��ان
ف� �ي� �م ��ا ف� �ت� �ح ��ت ال � �س � �ل � �ط ��ات األم� �ن� �ي ��ة

تحقيقًا في الحادث ملعرفة األسباب.
وي � �ف � �ت� ��ح ال� � � �ح � � ��ادث ال � � �ب� � ��اب واس � �ع� ��ًا
ل�ل�ح��دي��ث ع��ن ال �ظ��روف ال �ت��ي يعيش
بها نحو  25ألف باكستاني يعملون
في الزراعة في الغور األردن��ي كانوا
قدموا إل��ى اململكة في ع��ام  1967في
طريقهم للحج في السعودية.
ويعمل الباكستانيون الذين يعيش
م� �ن� �ه ��م ح� ��ال � �ي� ��ا ع � �ل� ��ى ق � �ي� ��د ال� �ح� �ي ��اة
الجيل الرابع في زراع��ة الخضروات
وال � �ف� ��واك� ��ه وي� �ع� �م� �ل ��ون ف� ��ي امل� � � ��زارع،
وغ��ال �ب �ي �ت �ه��م ي �ع �ي �ش��ون ف ��ي ظ ��روف
صعبة وفقر مدقع.
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ْ
َ
َ
«فشل ْ
ه»...

ترتيب المجموعة الثانية
أهداف
نقاط

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

السعودية

3

2

-

1

6

البحرين

3

1

1

1

4

4

ُعمان

3

1

1

1

3

4

4

الكويت

3

1

-

2

6

7

3

له

عليه
4

6
4

الدوحة ـــــ عمر بركات
ُّ
حسم املنتخب البحريني تأهلة الى الدور نصف النهائي
ل�ك��أس الخليج ال��راب�ع��ة وال�ع�ش��ري��ن «خليجي »24؛ وذل��ك
بفوزه على منتخبنا الوطني بأربعة أهداف مقابل هدفني،
في اللقاء الذي جمعهما أمس على استاد خليفة الدولي
بالعاصمة القطرية (الدوحة)؛ ليستفيد األحمر من فارق
األهداف ،بواقع هدف واحد ،مقارنة بمنتخب عمان ،الذي
َّ
ودع البطولة برفقة «األزرق» من دورها االول.
ّ
تقدم املنتخب البحريني في الدقيقة الــ 45عن طريق علي
جعفر مدن ،قبل ان يدرك يوسف ناصر التعادل في الدقيقة
الــ 52من ركلة جزاء ،ثم يدرك جاسم الشيخ التقدم لألحمر
في الدقيقة ال �ـ ،69وف��ي الدقيقة ال �ـ 83ي��درك تياغو الهدف
ّ
الثالث للبحرين قبل ان يقلص احمد الزنكي الفارق إلى
ه��دف ،ب��اح��راز الهدف الثاني ملنتخبنا في الدقيقة ال �ـ،84
وم��ن ث��م ي��درك تياغو ال�ه��دف ال��راب��ع لالحمر ف��ي الدقيقة
الـ.93
اعتمد م��درب منتخبنا الوطني ثامر عناد على تشكيلة
معدلة نسبيا ع��ن م�ب��ارات��ي الجولتني امل��اض�ي�ت�ين ،وذل��ك
في وجود كل من عامر املعتوق وضاري سعيد كظهيري
جنب ،وف��ي الوسط الثنائي رض��ا هاني وط�لال الفاضل،
وم��ن امامهم فيصل زاي��د ،حيث ل��م تشمل تشكيلة عناد
االساسية في اللقاءات السابقة الخماسي السابق ذكره،
ل�ي�ن�ض�م��وا ال ��ى ك��ل م��ن ب ��در امل �ط��وع وي��وس��ف ن��اص��ر في
املقدمة ،واحمد الظفيري في الوسط وفهد الهاجري وفهد
حمود قلبي الدفاع ،حيث سعى امل��درب الى اراح��ة بعض
ال�ع�ن��اص��ر ال �ت��ي ش��ارك��ت ف��ي ال�ل�ق��اء ي��ن ال�س��اب�ق�ين ،بسبب
ُّ
التعرض الصابات اجهادية.
ضغط املواجهات ،لعدم
بداية املباراة شهدت حالة من االرتباك في الخط الخلفي
ملنتخبنا ،وذل��ك ف��ي الهجمة االول ��ى لالحمر البحريني،
والتي شهدت خطأ مزدوجًا لقلبي ال��دف��اع ،لتتهيأ الكرة
ال��ى كميل االس��ود مهاجم البحرين داخ��ل منطقة الجزاء،
ّ
ويسدد بقوة ،ويتألق حميد القالف في التصدي للكرة.
وم ��ع م� ��رور ال��وق��ت ي �ب��دأ «األزرق» ف��ي م �ب��ادل��ة ال�ب�ح��ري��ن
ّ
والتقدم للهجوم عن طريق
السيطرة على وس��ط امل�ي��دان
ب��در امل�ط��وع وفيصل زاي��د ،ب��اإلض��اف��ة ال��ى مساندة احمد
الظفيري من الوسط.
ّ
التقدم ملنتخبنا من فرصتني
ويكاد يوسف ناصر ي��درك
متتاليتني بكرات رأسية ،اال انه يخطيء املرمى.
وتشهد صفوف «األزرق» حالتي اصابة متواليتني؛ كانت
االولى لطالل الفاضل الذي جرى تبديله بفهد االنصاري،
ومن ثم يخرج قائد املنتخب بدر املطوع ال��ذي حل محله
احمد الزنكي.
وم��ع تواصل اللقاء ،ينجح املنتخب البحريني في ادراك
ه��دف ال�ت�ق��دم م��ن هجمة م��رت��دة ،انتهت على ق� َ
�دم��ي علي

بدر المطوع يقود هجمة لألزرق

صدمة الجمهور بخروج منتخبنا من البطولة

جعفر املنطلق داخل منطقة الجزاء ،ليسدد مدركا التقدم
ل�لاح�م��ر ف��ي ال��دق�ي�ق��ة ال � �ـ ،45لينتهي ال �ش��وط االول بتقدم
البحرين .وفي الشوط الثاني ،يتبادل املنتخبان الضغط
م��ع اف�ض�ل�ي��ة نسبية للمنتخب ال��وط �ن��ي ،ال ��ذي ن�ج��ح في
ُ
ادراك التعادل في الدقيقة ال �ـ 52من ركلة ج��زاء ،احتسبت
لرضا هاني ،وسددها يوسف ناصر بنجاح.
وف ��ي ال��دق �ي �ق��ة ال� � �ـُ 66ي �ل �غ��ي ح �ك��م ال �ل �ق��اء االم ��ارات ��ي ع�م��ار
الجنيبي هدفا ملصلحة منتخبنا ،أح��رزه يوسف ناصر
بسبب خطأ قبل اح��راز ال�ه��دف ،وبعد اللجوء ال��ى تقنية
حكم الفيديو املساعد.
وفي الدقيقة الـ 69يدرك جاسم الشيخ التقدم للبحرين من
تسديدة ترتطم بمدافع منتخبنا وتمر ال��ى داخ��ل شباك
حميد القالف.
وي �غ �ي��ب م�ن�ت�خ�ب�ن��ا ع ��ن ال �ت��رك �ي��ز ،خ��اص��ة ع �ل��ى امل�س�ت��وى
الدفاعي ،وينجح البديل تياغو العب البحرين في ادراك
هدف التعزيز لألحمر في الدقيقة الـ 83من زمن اللقاء.
وف��ي الدقيقة ال �ـ 84ينجح احمد الزنكي في اح��راز الهدف
الثاني ملنتخبنا من مجهود فردي وتسديدة قوية تستقر
في شباك سيد جعفر.
ومع تواصل االداء ،يدرك تياغو الهدف الرابع في الدقيقة
الـ 93لينتهي بعد ذلك اللقاء بفوز البحرين.

صافرة إماراتية
أدار اللقاء طاقم تحكيم ام��ارات��ي بقيادة عمار الجنيبي
ومساعديه محمد الحمادي وحسن املهري ،والحكم الرابع
مع العراق مهند قاسم.

لقاءا قبل النهائي
ي �ل �ت �ق��ي امل� �ن� �ت� �خ� �ب ��ان ال � �ق � �ط� ��ري ،ث��ان��ي
امل � �ج � �م� ��وع� ��ة االول� � � � � � ��ى ،م� � ��ع امل� �ن� �ت� �خ ��ب
السعودي املتصدر املجموعة الثانية،
ف ��ي ح�ي�ن ي ��واج ��ه امل �ن �ت �خ��ب ال�ب�ح��ري�ن��ي
وص �ي��ف ال�ث��ان�ي��ة م��ع ال �ع��راق امل�ت�ص��در
«األول� � ��ى» ف��ي ل �ق��اءي��ن ،ل��ن ي �خ �ل� َ�وا م��ن
القوة واإلثارة بني أطرافها.

مبخوت هدَّ اف الدور األول
ت�ص� َّ�در علي مبخوت ،مهاجم املنتخب
االم ��ارات ��ي ،ت��رت�ي��ب ه� ّ�داف��ي ال�ب�ط��ول��ة في
دوره ��ا االول؛ برصيد  5أه ��داف ،حيث
أح��رز ه��دف�ين ف��ي ل�ق��اء أم��س أم��ام قطر،
بعد أن أح��رز ثالثة أه��داف في اللقاءات
السابقة.

الشيخ ..األفضل
حصل العب املنتخب البحريني جاسم
ال �ش �ي��خ ع �ل��ى ج ��ائ ��زة اف �ض��ل الع ��ب في
امل�ب��اراة ،وفقًا للجنة املختصة باختيار
أفضل العب.

العراق وقطر
إلى قبل النهائي

َّ
تأهل منتخبا قطر والعراق إلى الدور قبل النهائي َّفي النسخة الرابعة والعشرين من بطولة كأس
الخليج العربي لكرة القدم (خليجي  ،)24بعد أن حقق املنتخب القطري انتصارًا مثيرًا على نظيره
اإلماراتي  2/ 4وتعادل املنتخب العراقي مع نظيره اليمني صفر/صفر أمس ،في الجولة الثالثة
االخيرة من مباريات املجموعة االولى.
ويدين املنتخب القطري بفضل كبير في الفوز للنجم أكرم عفيف ،الذي سجل «ثنائية».

َّ
أتحمل المسؤولية
عناد:
�درب منتخبنا الوطني ث��ام��ر ع�ن��اد ُّ
أك��د م� ِّ
تحمله مسؤولية ال�خ�س��ارة ام��ام البحرين ،وال �خ��روج من
منافسات البطولة ،مشيرًا إلى أن «األزرق» عانى كثيرًا من الظروف العكسية ،خالل البطولة عامة،
وامل�ب��اراة األخيرة أم��ام البحرين خاصة؛ وذل��ك في ظل وج��ود تبديلني إجباريني ،على األق��ل ،في كل
مباراة .وأملح عناد إلى أن غياب الثنائي سلطان العنزي وسامي الصانع يعود إلصابتهما ،في حني
ً
جاء االحتفاظ بفهد األنصاري بديال بقرار فني.
َّ
وهنأ امل� ِّ
�درب املنتخبات األرب�ع��ة (قطر وال�ع��راق ،والسعودية والبحرين) ،بتأهلها إل��ى ال��دور نصف
ُّ
النهائي ،الفتًا إلى أن الجميع اجتهدوا ،وكان التأهل من نصيب الرباعي.
َّ
وتوجه عناد بالشكر إلى الجماهير الكويتية الكبيرة على دعمها غير املحدود في الفترات السابقة
عامة ،وفي كأس الخليج خاصة ،مؤكدًا أن دور الجمهور الكويتي دائمًا كان إيجابيا ،وله واقع إيجابي
على الالعبني.

هدف الحسم لألحمر

ّ
التأهل لقبل النهائي ،حيث ظل ّ
جاء الهدف الرابع للمنتخب البحريني ،ليحمل معه حسم ُّ
تأهله معلقا
قبل الهدف بعد تساويه مع منتخب عمان في كل شيء ،سواء النقاط او فارق األهداف ،وكان مقررا
تطبيق اللعب النظيف ،ليفصل بينهما.

جمهور كبير

ّ
متحملني
واصل جمهورنا الكبير التواجد بكثافة في مدرجات استاد خليفة الدولي ملؤازرة العبينا،
عناء السفر واملغادرة في اليوم نفسه ،ليبقى جمهورنا الرقم الصعب في البطولة ،والذي حاز اشادة
من الجميع في البرامج الرياضية ومواقع التواصل االجتماعي.

ترتيب المجموعة األولى

الروح الرياضية كانت حاضرة بين العبي قطر واإلمارات

أهداف

نقاط

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

العراق

3

2

1

-

4

قطر

3

2

-

1

11

4

االمارات

3

1

-

2

5

6

3

اليمن

3

-

1

2

-

9

1

له

عليه
1

7
6
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استقبل أبطال الجمباز والمصارعة

بتتويج السعودية بخليجية السلة

فهد الصباح :دعم متواصل
ألبناء الكويت الرياضيين
أك� � ��د ال� �ش� �ي ��خ ف� �ه ��د ن� ��اص� ��ر ال �ص �ب ��اح
رئ�ي��س اللجنة األومل�ب�ي��ة ع��زم مجلس
إدارة ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى م��واص �ل��ة ت�ق��دي��م
الدعم والرعاية لجميع أبناء الكويت
ال� ��ري� ��اض � �ي�ي��ن ل �ت �ح �ق �ي ��ق امل � ��زي � ��د م��ن
اإلنجازات التي تسجل باسم الكويت.
وأع � � ��رب ال� �ن ��اص ��ر خ �ل��ال اس �ت �ق �ب��ال��ه
ملنتخب الكويت للجمباز الذي حقق
 29ميدالية متنوعة خالل منافسات
ال� � �ب� � �ط � ��ول � ��ة ال� � �ع � ��رب� � �ي � ��ة ف � � ��ي ت� ��ون� ��س
وم� �ن� �ت� �خ ��ب امل � �ص� ��ارع� ��ة ال � � ��ذي ح �ق��ق
ف �ض �ي �ت�ين وب ��رون ��زي ��ة ف ��ي ال �ب �ط��ول��ة
العربية ب��ال�ق��اه��رة والع��ب ال�ك��وراش
م�ح�م��د ع ��ادل ال �ح��اص��ل ع �ل��ى فضية
البطولة الدولية في كوريا بحضور
ح� �س�ي�ن امل� �س� �ل ��م أم �ي ��ن س � ��ر ال �ل �ج �ن��ة
األومل� �ب� �ي ��ة وال� �ش� �ي ��خ م � �ب� ��ارك ف�ي�ص��ل
ال� �ص� �ب ��اح ،ع ��ن س �ع ��ادت ��ه ب �م��ا ح�ق�ق��ه
هؤالء األبطال من إنجازات كان لها
بالغ األثر في نفوس الجميع بعدما
ت��م رف��ع ع�ل��م ال�ك��وي��ت ع��ال�ي��ا ف��ي تلك

األمير يهنئ خادم الحرمين
ب � �ع� ��ث س � �م� ��و األم � � �ي� � ��ر ال � �ش � �ي� ��خ ص� �ب ��اح
األح�م��د ببرقية تهنئة ال��ى أخ�ي��ه خ��ادم
ال �ح��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ي�ن امل �ل ��ك س �ل �م��ان ب��ن
ع� �ب ��د ال� �ع ��زي ��ز آل س� �ع ��ود م� �ل ��ك امل �م �ل �ك��ة
ال�ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ،ع�ب��ر ف�ي�ه��ا س�م��وه
ع��ن خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه ب�ت�ت��وي��ج امل�ن�ت�خ��ب
السعودي لكرة السلة ببطولة الخليج
ل � �ك� ��رة ال� �س� �ل ��ة ال � �س� ��ادس� ��ة ع � �ش� ��رة ال �ت��ي
استضافتها دولة الكويت خالل الفترة
من  23نوفمبر حتى  1الجاري ،مشيدا
س �م��وه ب�م�س�ت��وى األداء ال �ف �ن��ي ال��رف�ي��ع
ال��ذي ق��دم��ه امل�ن�ت�خ��ب ال�س�ع��ودي وال��ذي
أهله للفوز بهذه البطولة ،مثمنا الروح
الرياضية العالية ال�ت��ي تحلت بها كل
املنتخبات امل�ش��ارك��ة ف��ي ه��ذه البطولة،
س��ائ�لا س �م��وه ال �ب ��اري ت �ع��ال��ى أن ي��دي��م
ه� ��ذا ال �ت��آل��ف وال �ت ��آخ ��ي وال� �ت ��راب ��ط ب�ين
ش� �ع ��وب دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ل ��دول
ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي ،متمنيا ألخ�ي��ه خ��ادم

فهد الصباح يتوسط حسين المسلم ومبارك النواف والعبي المصارعة

املحافل اإلقليمية والقارية.
ودع��ا الناصر الجميع ال��ى مواصلة
ال� �ع� �م ��ل وال � �ع � �ط� ��اء وب � � ��ذل م ��زي ��د م��ن

ال �ج �ه��د م ��ن أج ��ل اس �ت �ع��ادة ال �ك��وي��ت
م� �ك ��ان� �ت� �ه ��ا ال � ��ري � ��اض� � �ي � ��ة ،م �ت ��وج �ه ��ا
ب ��ال� �ش� �ك ��ر ألول� � �ي � ��اء أم � � ��ور ال�ل�اع� �ب�ي�ن

وج�م�ي��ع ال�ج�ه��ات ال�ت��ي ق��دم��ت ال��دع��م
ل �ت��ذل �ي��ل ك ��ل ال �ع �ق �ب��ات ال �ت ��ي ت��واج��ه
أبناء الكويت الرياضيني.

أكرم عفيف أفضل العب آسيوي
نال القطري أكرم عفيف ،أمس ،جائزة
االت �ح��اد اآلس �ي��وي ل�ك��رة ال�ق��دم ألفضل
العب في القارة لعام  ،2019والذي رفع
خ�لال��ه م��ع م�ن�ت�خ��ب ب�ل�اده ك��أس آس�ي��ا
للمرة األولى ،وساهم في بلوغ ناديه
ال �س��د ال ��دور ن�ص��ف ال�ن�ه��ائ��ي ملسابقة
دوري األبطال.
وتفوق الالعب القطري الشاب ،البالغ
من العمر  23عامًا ،على حارس املرمى
اإليراني املخضرم علي رضا بيرانفاد
العب نادي بيرسيبوليس ،والياباني
ت ��وم ��وك ��ي م��اك �ي �ن��و ال� � ��ذي س ��اه ��م ف��ي
قيادة فريقه أوراوا ريد دايموندز إلى
ن�ه��ائ��ي دوري األب �ط��ال ق�ب��ل ال�خ�س��ارة
أمام الهالل السعودي.
واخ� �ت� �ي ��رت س ��اك ��ي ك ��وم ��اغ ��اي الع �ب��ة
ل �ي��ون ال �ف��رن �س��ي وامل �ن �ت �خ��ب ال�ي��اب��ان��ي
أفضل العبة.
وغ� ��اب ع �ف �ي��ف ( 23ع ��ام ��ًا) ع ��ن ال�ح�ف��ل
ال��ذي أق��ام��ه االت �ح��اد ف��ي ه��ون��غ ك��ون��غ،
الرت �ب��اط��ه ب �م �ب��اراة ح��اس �م��ة مل�ن�ت�خ��ب
بالده ضد اإلم��ارات اليوم على بطاقة
التأهل الثانية ع��ن املجموعة األول��ى،
إل� ��ى ال� � ��دور ن �ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي ل�ب�ط��ول��ة
ك ��أس ال�خ�ل�ي��ج «خ�ل�ي�ج��ي  »24امل�ق��ام��ة
في قطر.
وتسلم الجائزة عنه مدربه في فريقه
ال � �س� ��د ال � ��دول � ��ي األس � �ب� ��ان� ��ي ال� �س ��اب ��ق
ت�ش��اف��ي ه��رن��ان��دي��ز وامل��دي��ر ال��ري��اض��ي
للفريق محمد غالم البلوشي.
وش � �ك� ��ر ع �ف �ي ��ف ف� ��ي رس� ��ال� ��ة م �س� ّ�ج �ل��ة
ب� ��ال � �ف � �ي� ��دي� ��و االت � � �ح� � ��ادي� � ��ن اآلس� � �ي � ��وي
والقطري والسد «وكل من ساند أكرم
عفيف خالل الفترة املاضية».
وش� �ه ��د ال �ح �ف��ل ال � ��ذي أق� �ي ��م ف ��ي م��رك��ز
ه��ون��غ ك��ون��غ ل �ل �م �ع��ارض وامل��ؤت �م��رات

أكرم عفيف

ح� �ض ��ور م� �س ��ؤول�ي�ن ف� ��ي ن� � ��ادي ال �س��د
ي �ت �ق��دم �ه��م ت �ش��اف��ي ورئ� �ي ��س االت� �ح ��اد
القطري للعبة الشيخ حمد بن خليفة
بن أحمد آل ثاني.
وه��و ال �ع��ام ال�ث��ان��ي ت��وال�ي��ًا ال��ذي ينال
ق� �ط ��ري ف �ي��ه ج ��ائ ��زة أف� �ض ��ل الع� ��ب ف��ي
آس �ي��ا ،ب�ع��دم��ا ت��وج الع��ب ال �س��د أي�ض��ًا
ع �ب��دال �ك��ري��م ح �س��ن أف �ض��ل الع ��ب ل�ع��ام

.2018
وس� ��اه� ��م ع �ف �ي��ف وح� �س ��ن ف� ��ي ت �ت��وي��ج
امل�ن�ت�خ��ب ال�ق�ط��ري م�ط�ل��ع ال �ع��ام للمرة
األول ��ى ف��ي ت��اري�خ��ه ب�ل�ق��ب ك��أس آس�ي��ا
 2019ف��ي اإلم � ��ارات ،وك��ان��ت ال�ب�ط��ول��ة
األك� �ب ��ر ل�ل�ات �ح ��اد ال � �ق� ��اري ،إذ أق �ي �م��ت
ل �ل �م��رة األول� ��ى ب �م �ش��ارك��ة  24م�ن�ت�خ�ب��ًا
ً
بدال من .16

ّ
وقدم املنتخب العنابي بقيادة املدرب
األس� �ب ��ان ��ي ف �ي �ل �ي �ك��س س��ان �ش �ي��ز ال ��ذي
اع�ت�م��د ع�ل��ى تشكيلة أغ�ل�ب�ي��ة أف��راده��ا
م ��ن ال �ع �ن��اص��ر ال �ش��اب��ة أداء ق��وي��ًا ف��ي
البطولة ،فتصدر مجموعته في الدور
األول بالعالمة الكاملة (تسع نقاط من
ث�لاث م �ب��اري��ات) ،وت�غ�ل��ب ع�ل��ى ال�ع��راق
ف ��ي ث �م��ن ال �ن �ه��ائ��ي ،ث ��م أق �ص��ى ك��وري��ا
الجنوبية من ربع النهائي ،واإلمارات
امل�ض�ي�ف��ة ب��رب��اع �ي��ة ن�ظ�ي�ف��ة ف��ي ن�ص��ف
النهائي ،قبل أن يتفوق على املنتخب
الياباني في املباراة النهائية بنتيجة
.1 - 3
ّ
وسجل عفيف هدفًا واحدًا لقطر خالل
البطولة ،كان األخير لها أيضًا ،وذلك
ب��رك �ل��ة ج � ��زاء ف ��ي م ��رم ��ى ال� �ي ��اب ��ان ف��ي
النهائي.
وع�ل��ى مستوى ال �ن��ادي ،س��اه��م عفيف
في تتويج السد بلقب الدوري القطري
ملوسم  2019 - 2018للمرة األولى منذ
س �ت��ة أع� � � ��وام ،وب� �ل ��وغ ��ه ال � � ��دور ن�ص��ف
ال� �ن� �ه ��ائ ��ي ل� � � ��دوري األب� � �ط � ��ال (ن �ه��ائ��ي
منطقة غرب آسيا) قبل الخسارة أمام
ال �ه�ل�ال ال �س �ع��ودي ب�ن�ت�ي�ج��ة  6 - 5في
مجموع الذهاب واإلي��اب (ف��از السد 4
  2في اإلياب في الرياض ،بعدما كانقد خسر  4 - 1على أرضه في الذهاب).
ّ
وسجل عفيف خمسة أهداف للسد في
ال�ن�س�خ��ة األخ �ي��رة م��ن دوري األب �ط��ال،
وه��و يستعد مع ناديه للمشاركة في
كأس العالم لألندية التي تستضيفها
ق �ط��ر ،ح �ي��ث ي �خ��وض ال �ف��ري��ق بصفته
امل� �ض� �ي ��ف امل� � �ب � ��اراة االف� �ت� �ت ��اح� �ي ��ة ض��د
ه �ي �ي �ن �ج�ين س � �ب� ��ورت م� ��ن ك��ال �ي��دون �ي��ا
الجديدة  11الجاري( .هونغ كونغ  -أ
ف ب)

ال� �ح ��رم�ي�ن ال �ش ��ري �ف�ي�ن م� ��وف� ��ور ال �ص �ح��ة
والعافية وللمملكة العربية السعودية
ال�ش�ق�ي�ق��ة وش �ع �ب �ه��ا ال �ك��ري��م ك��ل ال �ت �ق��دم
واالزدهار.
وب �ع��ث س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن��واف
األح�م��د ببرقية تهنئة إل��ى أخ�ي��ه خ��ادم
الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد
العزيز ،ضمنها سموه خالص تهانيه
بتتويج املنتخب السعودي لكرة السلة
ببطولة الخليج ل�ك��رة السلة السادسة
عشرة التي استضافتها دولة الكويت،
سائال سموه املولى جل وع�لا أن يديم
ع �ل��ى أخ �ي��ه خ� ��ادم ال �ح��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ين
م��وف��ور ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة وأن ي�ح�ق��ق
للمملكة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة الشقيقة
املزيد من التقدم واالزدهار.
ك�م��ا ب�ع��ث س�م��و ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء ب�ب��رق�ي��ة تهنئة
مماثلة( .كونا)

ختام بطولة كأس
مصطفى كرم للرماية

العتيبي وكرم يتوسطان الفائزين

ت �م �ك��ن رم � ��اة ورام � �ي� ��ات ن � ��ادي ال ��رم ��اي ��ة م��ن
ح�ص��د امل��راك��ز األول ��ى وامل �ي��دال �ي��ات ال��ذه�ب�ي��ة
وغالبية امليداليات الفضية والبرونزية في
م�س��اب�ق��ات ال �ت��راب وال�س�ك�ي��ت ال�ت��ي اشتملت
عليها ب�ط��ول��ة ك��أس مصطفى ك��رم للرماية،
حيث ش��ارك فيها حوالي  120راميًا ورامية
من النادي ورماة الحرس الوطني الكويتي،
تنافسوا بقوة على ذهب هذه البطولة التي
تنظمها شركة مصطفى كرم وأوالده بشكل
سنوي دعمًا للرماية الكويتية.
من جهته ،قال دعيج العتيبي إن املسؤولية
ف� ��ي ه � ��ذه ال� �ش ��رك ��ة ال � ��رائ � ��دة ف� ��ي االق� �ت� �ص ��اد
ال �ك��وي �ت��ي أخ ��ذت ع �ل��ى ع��ات�ق�ه��ا م �ن��ذ س �ن��وات
ط ��وي �ل ��ة ب ��دع ��م أن �ش �ط ��ة ال ��رم ��اي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
وت �ش �ج �ي ��ع امل �ت �م �ي ��زي ��ن م� ��ن رم � � ��اة امل �ن �ت �خ��ب
ال ��وط �ن ��ي وذل � ��ك إي �م ��ان ��ًا م ��ن امل� �س ��ؤول�ي�ن ف��ي
ال �ش��رك��ة ب��أه �م �ي��ة ودع� ��م ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي
لتحقيق م��زي��د م��ن اإلن �ج��ازات ب��اس��م وطننا
الغالي الكويت.
ك�م��ا ن�ع��ى امل �ه �ن��دس دع �ي��ج ال�ع�ت�ي�ب��ي م��درب
امل �ن �ت �خ��ب ال��وط �ن��ي ب �ي �ت��ر م��ال��ك ال� ��ذي واف �ت��ه
املنية وتقدم إلى أسرته بخالص التعازي.
وبعد ذلك قام محمد مصطفى كرم ودعيج
العتيبي وعبيد العصيمي بتسليم الفائزين
ال �ك��ؤوس وامل�ي��دال�ي��ات وامل �ك��اف��آت امل��ال�ي��ة ،ثم
قدم دعيج العتيبي درعًا تذكارية الى محمد

مصطفى كرم.
وعبر العتيبي عن سعادته للنجاح الكبير
الذي شهدته البطولة واملنافسة القوية بني
الرماة والراميات والنتائج اإليجابية التي
ح�ق�ق�ه��ا امل �ش��ارك��ون وامل �ش ��ارك ��ات ال��ذي��ن زاد
عددهم على  120راميًا ورامية .وقال :نتطلع
في مجلس ادارة نادي الرماية إلى أن تكون
ل��دي�ن��ا ق��اع��دة ع��ري�ض��ة م��ن ال��رم��اة ال��واع��دي��ن
ليكون لهم شأن كبير في املستقبل ،متمنيًا
أن ت�ت��واص��ل إن �ج��ازات ال��رم��اي��ة الكويتية في
مختلف األصعدة.
ه��ذا وق��د ج��اء ت النتائج النهائية للبطولة
على النحو التالي:
رماية السكيت (رج��ال) :حل في املركز األول
البطل ع�ب��داهلل الطرقي ال��رش�ي��دي ،وج��اء في
املركز الثاني الرامي محمد نايف الديحاني،
تبعه ال��رام��ي زي��د دخ�ي��ل امل�ط�ي��ري ف��ي امل��رك��ز
الثالث.
رم��اي��ة ال�ت��راب (رج ��ال) :ج��اء ف��ي امل��رك��ز األول
ال��رام��ي ع�ب��د ال��رح�م��ن ن��اص��ر ال�ف�ي�ح��ان ،وف��ي
املركز الثاني ج��اء ال��رام��ي ناصر ب��در املقلد،
وح � ��ل ث��ال �ث��ًا ال� ��رام� ��ي ع ��اي ��ض ع �ب��د امل �ح �س��ن
املطيري.
رم ��اي ��ة ال �س �ك �ي��ت (س � �ي� ��دات) :ج� ��اء ت ال��رام �ي��ة
إي� �م ��ان س��ال��م ال �ش �م��اع ف ��ي امل ��رك ��ز األول ،ث��م
الرامية فاطمة منصور الزعابي.

ليلة وداعية للقحطاني بحضور نجوم العالم
ّ
ودع ن�ج��م ال �ه�لال وامل�ن�ت�خ��ب ال�س�ع��ودي
ال� � �س � ��اب � ��ق ي � ��اس � ��ر ال � �ق � �ح � �ط ��ان ��ي ال � �ك� ��رة
بمهرجان اعتزال كبير.
وشهد مهرجان اعتزال ياسر القحطاني،
ال� � ��ذي أق� �ي ��م ع �ل��ى م �ل �ع��ب ج��ام �ع��ة امل �ل��ك
سعود بالرياض (معقل الهالل) ،حضور
جماهيري كبير غطى محيط الرعب.
وتواجدت عائلته وشخصيات رياضية
ب ��ارزة أث ��رت ف��ي ح�ي��ات��ه ون �ج��وم زام�ل��وه
ب��امل�ل�اع��ب ،ل �ت��ودي��ع ال �ك��اس��ر ال � ��ذي ق��دم
الكثير للكرة السعودية ولناديه الهالل.
ان�ط�ل�ق��ت أم�س�ي��ة ك��رن�ف��ال اع �ت��زال ياسر
ال�ق�ح�ط��ان��ي ب�ح�ف��ل غ�ن��ائ��ي ل��راب��ح صقر

وول �ي��د ال �ش��ام��ي وت��ام��ر ح�س�ن��ي وأس�م��ا
املنور ،وسط تفاعل كبير للجماهير.
ع�ق�ب�ه��ا ،س �ل��م ال �ن �ج��م ي��اس��ر ال�ق�ح�ط��ان��ي
درع� ��ا ت�ك��ري�م�ي��ة ل ��وال ��ده س�ع�ي��د مصلح
القحطاني نيابة ع��ن ك��ل عائلته ،وقبل
يديه ورأسه ،مؤكدا أنه أفضل من يتسلم
هذه الدرع ،وهو السبب بعد توفيق اهلل
في ما وصل إليه في عالم كرة القدم.
ووج � ��ه وال � ��د ي ��اس ��ر ال �ق �ح �ط��ان��ي ش �ك��ره
للقيادة الرشيدة ولرئيس هيئة الترفيه
ت ��رك ��ي آل ال �ش �ي��خ ول �ج �م��اه �ي��ر ال �ه�ل�ال
العاشق الكبير له ،وتمنى الخير واألمن
واألمان للمملكة.

ياسر القحطاني في مواجهة محمد الدعيع

وق � ��دم ال �ق �ح �ط��ان��ي ال �ن �ج ��وم امل �ش��ارك�ي�ن
ف��ي م �ب��اراة اع �ت��زال��ه ،إذ اس�ت�ه��ل بفريقه
( )Y20بقيادة فنية لألرجنتيني رامون
دي � ��از ،وض ��م اإلي �ط��ال �ي�ي�ن ف��ران�ش�ي�س�ك��و
توتي وأندريه بيرلو والهولندي روبن
ف ��ان ب �ي��رس��ي وال �ك��ام �ي��رون��ي ص��ام��وي��ل
إي �ت��و وال � �ك� ��وري ل ��ي ي��ون��غ وال �س��وي��دي
كريستيان ويلهامسون والليبي طارق
ال �ت��اي��ب ورادوي وأس� ��ام� ��ة ه ��وس ��اوي،
وحضر رونالدينيو كبديل في الشوط
الثاني ،باإلضافة إلى حسني عبدالغني
وعموري وعمر السومة وأحمد الفريدي
وول �ي��د ع �ب��داهلل وح�س��ن م�ع��اذ وع�ب��داهلل

الزوري ،وغيرهم.
ك��ذل��ك ،ح��رص ن�ج��وم ال �ه�لال ال�س��اب�ق��ون
ع �ل��ى امل �ش��ارك��ة ب�ح�ف��ل اع� �ت ��زال ال �ك��اس��ر،
ع �ل ��ى غ� � ��رار ي ��وس ��ف ال �ث �ن �ي ��ان وس ��ام ��ي
الجابر ومحمد الدعيع وسعود كريري
وغيرهم.
وحضر الفريق املقابل (الهالل) ،بقيادة
امل � ��درب ال��روم��ان��ي رازف� � ��ان ل��وش�ي�س�ك��و،
وال �ق ��ائ ��د امل �خ �ض��رم م �ح �م��د ال �ش �ل �ه��وب،
بطل دوري أب�ط��ال آس�ي��ا  ،2019ومعهم
محمد الدعيع ويوسف الثنيان وسامي
ال� �ج ��اب ��ر وك� �م ��ات� �ش ��و ،وب� ��اق� ��ي ال �ك �ت �ي �ب��ة
ال�ه�لال�ي��ة ،وغ ��اب ع�ن�ه��م الع�ب��و املنتخب
األول املشاركون رفقة األخصر في كأس
الخليج العربي الرابعة والعشرين.
ش � �ه ��دت امل � � �ب � ��اراة مل � �ح ��ات ف �ن �ي��ة رائ� �ع ��ة
وت �م��ري��رات وأه��داف��ا رائ �ع��ة م��ن ال�ن�ج��وم
ال � �ع� ��امل � �ي�ي��ن وال � � �س � � �ع � ��ودي �ي��ن وال � � �ع � ��رب
امل� �ت ��واج ��دي ��ن ب �م �ل �ع��ب م �ح �ي��ط ال ��رع ��ب،
وان�ت�ه��ت ب�ف��وز ال�ه�لال على ف��ري��ق ياسر
القحطاني بنتيجة  ،5/4وسجل الكاسر
ه ��دف ��ا ب �ت �س��دي��دة رائ� �ع ��ة ب��ال��دق �ي �ق��ة 26
ب�م��رم��ى محمد ال��دع�ي��ع ،إذ ل�ع��ب شوطا
بقميص فريقه وآخر بالقميص الهاللي
ال��ذي أراد إنهاء مشواره باملالعب وهو
يرتديه.
سجل خماسية الهالل ،كماتشو وسامي
ال �ج ��اب ��ر وك� ��ارل� ��وس إدواردو وص��ال��ح
الشهري ومحمد الشلهوب ،فيما أحرز
رب��اع�ي��ة ف��ري��ق « »Y20ي��اس��ر القحطاني
وأح� � � �م � � ��د ال � � �ف� � ��ري� � ��دي ورون � ��ال � ��دي � �ن � �ي � ��و
وكريستيان ويلهامسون.

..ويقبل قميص الهالل
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رياضة 27

عالمية

؟

لماذا تفوَّ ق فالفيردي

 - 1استطاع فالفيردي التفوّ ق على سيميوني مدرّب أتلتيكو ،رغم األسلوب الذي اتبعه
وأحرج فريقه ،حيث ط َّبق الضغط الفعلي ،من أجل افتكاك الكرة من ثلث ملعبه.
 - 2سيميوني كان يطمح إلى خطف الكرة لحظة بناء الهجمة في أقدام بيكيه
ولينغليت ،ودي يونغ.

 - 3اعتمد سيميوني بشكل واضح على الشاب البرتغالي الموهوب جواو فيليكس ،في
نقل الهجمة بسرعته الكبيرة إلى مناطق برشلونة.

 - 4في ظل غياب المخضرم سيرجيو بوسكيتس لإليقاف ،قرر
فالفيردي االعتماد على إيفان راكيتيتش في االرتكاز؛
لكون لديه خبرة ،ووضع فرينكي دي يونغ على
اليسار ،والبرازيلي آرثر يمينا ،كما أعاد بيكيه الى
مكانه في الدفاع ،وعوّ ض ألبا بالشاب فيربو.
 - 5كان الحارس األلماني تير شتيغن متأ ِّلقا في

إنقاذ مرماه من فرصتين محققتين؛ األولى من
تسديدة ماريو هيرموسو من ُبعد  8ياردات تقريباً،
والثانية من «رأسية» ألفارو موراتا.

 - 6مشكلة هشاشة دفاع برشلونة خاصة في
الشوط األول ،ولم يصل الى افضل مستوياته،
لكن فالفيردي قرأ المباراة ،وكسب الرهان
باالعتماد على الهجمات المرتدّ ة.

ميسي ومراقبة كثيفة من العبي أتلتيكو | أ ف ب

زعيم المالعب
دخل النجم األرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة تاريخ الدوري اإلسباني لكرة القدم ،بعد أن قاد «البرشا» إلى تحقيق
فوز مهم على ُمضيفه أتلتيكو مدريد في املباراة القوية التي جمعت بينهما ،أول من أمس (األح��د) ،على ملعب «وان��دا
ميتروبوليتانو» ،ضمن منافسات األسبوع ( )15من «الليغا».
ّ
وف��اج��أ ميسي الجميع ،بعدما تمكن م��ن اخ�ت��راق صفوف ن��ادي أتلتيكو م��دري��د ،وسجل هدفًا رائ�ع��ًا ف��ي شباك
ال�ح��ارس السلوفيني ي��ان أوب�ل�اك ال��ذي ل��م يستطع ص��د ال�ك��رة ،ف��ي الدقيقة ( )86م��ن ال�ش��وط ال�ث��ان��ي ،م��ا منح
برشلونة ثالث نقاط مهمة.
ّ
وبحسب الحساب الرسمي للدوري اإلسباني لكرة القدم ،فإن «البرغوث» استطاع التسجيل بجميع املالعب
التي خاض فيها املباريات مع نادي برشلونة ،خالل مسيرته االحترافية بـ«الليغا» ،ما منحه لقب «زعيم
امل�لاع��ب» .وبفضل ه��دف ميسي ،ع��اد برشلونة إل��ى ص ��دارة ج��دول ترتيب األن��دي��ة امل�ش��ارك��ة ف��ي ال��دوري
اإلسباني ،برصيد  31نقطة ،متفوقًا على منافسه العنيد ريال مدريد صاحب املركز الثاني ،فيما تجمد
رصيد أتلتيكو مدريد عند  25نقطة باملرتبة السادسة.

 - 7فلسفة أتلتكيو كانت بعدم فتح
مساحات لميسي وعدم القدرة على التمرير ،اال
ان ميسي تفوق بحكم خبرته ،وسجل هدف الفوز،
الذي وضع برشلونة في الصدارة.
 - 8التغييرات توضح الفارق بين كال المدربين في
التعامل مع اللقاء ،سيميوني يريد النقاط
الثالث كاملة ،في حين فالفيردي
ليست لديه أزمة في
الخروج بنقطة
من هذا
الملعب
الصعب.

تصرف غريب
جذب النجم الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة كل األنظار في عودته ألول مرة
إلى ملعب «واندا متروبوليتانو» معقل فريقه السابق أتلتيكو مدريد ،وقام بتصرف مثير
لالهتمام لحظة دخول امللعب ،قبل انطالق املباراة.
ً
ونشرت صحيفة «آس» تسجيال مصورًا لغريزمان وه��و يسير بمفرده في نفق
امللعب ،وكان ّ
يمر بجوار صور جدارية لنجوم الفريق ،ليلفت مهاجم فرنسا االنتباه
عند امل��رور أم��ام لوحة امل��درب دييغو سيميوني ،حيث ملس صورته كما لو كان
يوجه له التحية .وتكهن البعض بأنه يشعر بالحنني لناديه السابق بعد انطالقة
متواضعة م��ع برشلونة ،لكن غ��ري��زم��ان ل��م يحظ بتعاطف جمهور األتلتي
بشكل سيئ خالل املباراة ،سواء بصيحات االستهجان أو
الذي استقبله
ٍ
بالفتات تحمل عبارات قاسية.

سيتي..
ال مجال للخطأ
يسعى مانشستر سيتي الى وقف نزيف النقاط ،عندما يحل ضيفًا على
بيرنلي اليوم ،في افتتاح  15من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وي ��درك سيتي ج�ي�دًا أن��ه ل��م ي�ع��د ه�ن��اك م�ج��ال إله ��دار امل��زي��د م��ن ال�ن�ق��اط،
خصوصًا في شهر ديسمبر ،الذي دائمًا ما تقام فيه مباريات كثيرة ،حيث
تجري ست مراحل تغيب فيها فترة التوقف الشتوية ،التي تشهدها باقي
البطوالت االوروبية ،وتضاف إليها مرحلة مباشرة في األول من يناير.
وأه ��در سيتي خ�م��س ن�ق��اط ف��ي م�ب��اري��ات��ه ال�ث�لاث األخ �ي��رة ،فبعدما ك��ان
يحتل ال��وص��اف��ة ب�ف��ارق س��ت ن�ق��اط خلف ليفربول امل�ت�ص��در ،وج��د نفسه
ثالثا بفارق  11نقطة عن «الريدز» ،بعد خسارة أمام رجال املدرب األملاني
ّ
يورغن كلوب ( )3 - 1وتعثر أمام مضيفه نيوكاسل ( ،)2 - 2وبفارق ثالث
نقاط خلف ليستر سيتي صاحب ستة انتصارات متتالية منذ سقوطه
أمام ليفربول ( 1ــ  )2مطلع الشهر قبل املاضي( .لندن ــ ا.ف.ب)

اإلنتر ..في القمة
سجل املهاجم األرجنتيني الدولي الوتارو مارتينيز ثنائية
ل�ف��ري�ق��ه إن �ت��رم �ي�لان خ�ل�ال ف� ��وزه ع �ل��ى س �ب��ال  2/1ل�ي�ن�ت��زع
الصدارة من يوفنتوس الذي تعثر على ملعبه أمام ساسولو
 2/2في املرحلة الرابعة عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.
وي�م�ل��ك إن�ت��رم�ي�لان  37نقطة م�ق��اب��ل  36ل�ي��وف�ن�ت��وس .وك��ان
إنترميالن تصدر الترتيب على مدى املراحل السبع األولى
قبل أن يتنازل عنها بخسارته على ملعبه أمام يوفنتوس
بالذات(.روما-ا.ف.ب)

المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

التوقيت

القناة

الدوري اإلنكليزي (المرحلة الخامسة عشرة)
كريستال باالس
× بورنموث

 10.30مساء

beIN Sports HD 1

بيرنلي ×
مانشستر سيتي

 11.15مساء

beIN Sports HD 2

الدوري الفرنسي (المرحلة السادسة عشرة)
ستاد بريست ×
ستراسبورغ

 9.00مساء

beIN Sports HD 2 FR

بوردو × نيم أولمبيك

 9.00مساء

beIN Sports HD 1 FR

أنجيه × مارسيليا

 9.00مساء

beIN Sports HD 6

ليون × ليل

 11.05مساء

beIN Sports HD 6

سيكون عشاق كرة القدم
على موعد مع سيناريو
استثنائي ،سيكشف عنه
غ �دًا األرب� �ع ��اء ،ف��ي الحلقة
ال �ت��ي رب �م��ا ت �ك��ون األخ� �ي ��رة م��ن ج��زء
يحمل عنوان «مانشستر يونايتد».
تفاصيل السيناريو ،ال��ذي ال يستطيع أشهر
ّ
ك��ت��اب ال �ع��ال��م ت��وق �ع��ه ،ه��و زي� ��ارة امل� ��درب ال�ب��رت�غ��ال��ي
جوزيه مورينيو ملسرح األحالم ،للمرة األولى ،بعد
إقالته منذ عام من تدريب فريق «الشياطني» ،وعينه
ستكون على افتراس اليونايتد .القدر منح الرجل
االستثنائي فرصة ال مثيل لها ،ليس فقط للثأر
أو االنتقام ،بل ل��رد اعتباره أم��ام متابعي كرة
القدم على مستوى العالم .فأغلبية املراسلني
يتوقعون أنه في حالة انتصار مورينيو في
الجولة القادمة ضد خليفته أول��ي جونار
س��ول�س�ك��اي��ر ،س�ت�ق��وم إدارة
ال�ش�ي��اط�ين ب��إق��ال��ة األخ �ي��ر وال�ب�ح��ث ع��ن م�ش��روع
جديد للنادي .ويعاني اليونايتد بعد مورينيو.
فبعد ب��داي��ة مبهرة ل�ل�م��درب ال�ن��روي�ج��ي ،تراجعت
نتائج اليونايتد إلى الدرجة التي تسببت في أن يكون
املوسم الحالي هو املوسم األس��وأ عبر تاريخ اليونايتد.
جماهير مانشستر يونايتد بعد كل موسم تعتقد أن األسوأ قد حدث،
ولكن يبدو أن عصر مورينيو بالنسبة لهم كان نعيمًا ملا يعيشه الفريق
حاليًا من تخبط .ويا له من سيناريو هذا الذي ستعيشه جماهير األولد
ترافورد إذا ما تمكن مورينيو من الفوز عليهم ليلة غد األربعاء الدرامية،
أو يتلقى «السبيشال ون» أول خسارة في مشواره مع «السبيرز».

الحرارة

الثالثاء

الطقس
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الصغرى

24

الكبرى

الرطوبة
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مشمس معظم الوقت والرياح شمالية
غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ( 12ـــ 38
كلم /ساعة).

أعلى مد
البحـــــــر

أدنى جزر

10.31 10.37 5.33 2.38
ً
صباحا

مساءً

ً
صباحا

مساءً

2.30 5.02
فجر

الصــــالة

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

كالم الناس

زاوية حادة

أحمد الصراف

بدر خالد البحر

مبارك فهد الدويلة

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

َمن للمرأة
في دول التخلف؟!
ش �ع��رت ف��ي م��رح�ل��ة م�ب�ك��رة م��ن ح�ي��ات��ي ب �ج��ور مجتمعي،
وتحيزه ضد امل��رأة ،خاصة غير املتزوجة ،وعندما لم أجد
إج��اب��ة ع��ن ت �س��اؤالت��ي م�م��ن ه��م ح��ول��ي ل �ج��أت إل ��ى ال�ك�ت��ب،
فوجدت اإلجابة ،وكانت تلك نقطة التحول األهم في حياتي.
يصعب على غالبية ال��رج��ال فهم حقيقة معاناة امل��رأة في
الدول اإلسالمية ،ويصعب أكثر شرح تلك املعاناة واإلحاطة
بكل جوانبها ،وقلة من النساء فقط بمقدورهن فهم حجم
تلك املعاناة ،وسنحاول في هذا الحيز الضيق االقتراب ،قدر
استطاعتنا ،من بعض أشكال تلك املعاناة.
لن أكتب هنا عن معاناة املرأة من الناحية الفسيولوجية ،فهذا
فوق طاقتي .ولن أكتب عما تعانيه وتلقاه من ظلم كامرأة
عزباء أو متزوجة أو مطلقة أو أرملة ،فاملجتمع ضدها في
كل األحوال والظروف ،خاصة إن كانت رقيقة الحال ماديًا.
ول ��ن أت �ط��رق ل�ح�ق��وق�ه��ا امل�ه�ض��وم��ة ف��ي دول ك�ث�ي��رة ف��ي ما
يتعلق ب��ال��زواج ،وإج�ب��اره��ا على ال��زواج بمن ت�ك��ره ،وحقها
في التصرف في مهرها ،هذا غير قضايا الطالق وحصتها
من اإلرث ،إن حصلت عليه ،وحقها في حضانة أطفالها،
والنفقة ممن عاشت معه وهي في ريعان الشباب ،وهجرها
وهي كبيرة السن عاجزة .ولن أكتب عن حقوقها املهضومة
في سكن الئق ،وال بمساواتها في األجر ،وغيرها من أمور
وقضايا تحتاج مجلدات للكتابة عنها ،دع عنك التعامل
معها .بل سنتطرق لقضيتني تقلقان شرائح كبيرة ومهمة
في املجتمع الكويتي.
األولى تتعلق بحق املرأة األم في الوالية على أطفالها القصر،
وب��ال �ت �ح��دي��د ف��ي امل�س�ت�ش�ف�ي��ات .ف�م�س�ت�ش�ف�ي��ات ال�ح�ك��وم��ة
ترفض إجراء اي عملية ألي قاصر إال بحضور «ذكر» من
أس��رة القاصر لتوقيع أوراق التعهد ،فالتعليمات الصارمة
ترفض توقيع األم على األوراق ،وتصر على حضور «الذكر»
للتوقيع ،العتقادهم أن الجد أو األخ أو العم يعرف مصلحة
القاصر أكثر من أمه!
وقد عانى الكثيرون من هذا التشدد غير املبرر ،الذي غالبًا
ما يطبق على الضعفاء ،أم��ا من لهم سند وظهر فال أحد
يقترب منهم.
أم ��ا ال�ق�ض�ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ف�ت�ت�ع�ل��ق ب��ال�ت�ع�ل�ي�م��ات ال �ج��دي��دة ال�ت��ي
أصبحت املريضة تعاني منها في املستشفيات ،الحكومية
بالذات ،خاصة في ما يتعلق باألمراض النسائية .فاملراجعة
وأخذ عينات عملية تتطلب إحضار شهادة زواج ،وإذا كانت
املريضة مطلقة أو أرملة فعليها أن تثبت ذلك ،أما إذا كانت
عزباء فليس أمامها غير مراجعة املستشفيات الخاصة،
فالحكومية ترفض معالجتها أو إجراء الفحوص املختبرية
عليها ،ربما لشكها في سلوكها!
إن وظيفة الطبيب ،تاريخيًا وإنسانيًا ومنطقيًا ،تكمن في
تقديم العالج ملن يحتاج إليه ،بصرف النظر عن لون أو جنس
أو دين املريض .وما تمارسه وزارة الصحة في الكويت مع
املطلقات أو الفتيات ال�ع��زب��اوات أم��ر مثير للسخط ..وه��ذا
تصرف معيب ومؤسف بحقهن ،ف��دور ال��وزارة يكمن في
تقديم العالج والدواء ،وليس البحث في الخلفية االجتماعية
للمريضة ،أو القيام ب��دور ال��وص��ي على أج�س��اد املواطنات
ً
واملقيمات .علما أن الوزارة مثال ال تطلب من املريض الذكر،
إن أصيب بمرض جنسي ،إحضار عقد الزواج ،فهي تعرف
جيدًا أن سياط النواب األشاوس ستلهب ظهرها باألسئلة،
فلم إذًا اقتصر الطلب على الفتيات فقط؟!

بعد ً 30
عاما« ..عائلة سيمبسون»
يقترب من نهايته

bdralbhr@yahoo.com

فشلتم في االعتماد األكاديمي للجامعات..
والحكم الذهب
ً
اس �ت �ك �م��اال ل �ل �ب �ي��ان ال� ��ذي أص ��درت ��ه م ��ؤخ ��را ال�ج�م�ع�ي��ة
الكويتية لجودة التعليم لرئيس مجلس ال��وزراء سمو
الشيخ صباح الخالد ،بشأن اختيار وزي��ر جديد كفؤ
واستبعاد وزير تصريف األعمال الحالي عن وزارتي
ّ
التربية والتعليم العالي ،تأتي هذه الفقرة لتوضح الفشل
ال��ذري��ع للجهاز الوطني لالعتماد األكاديمي وضمان
ج��ودة التعليم ب��رئ��اس��ة ال��وزي��ر ،ف��ي إص ��دار االعتماد
االكاديمي املؤسسي لجامعة الكويت ،وهي الحكومية
الوحيدة في البالد ،باإلضافة الى الجامعات الخاصة.
ن �ح��ن ل��م ن �ت �ح� ّ�دث ب��ال�ت�ف�ص�ي��ل ع��ن ال�ت�ج�م�ي��د امل�ت�ع� ّ�م��د
مل�ج��ال��س ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت ول�ج��ان�ه��ا م�ن��ذ ن�ه��اي��ة ال�ع��ام
ال��دراس��ي امل��اض��ي ،ف�ل��م ت�ج�ت�م��ع ،ال ل�ج�ن��ة ال �ع �م��داء وال
لجنة ال�ش��ؤون العلمية وال لجنة الترقيات ،ناهيك عن
ّ
التدخل السافر في تعيينات العمداء ومساعديهم من
غير الكفء .فكيف يسمح ملن فشل في إدارة جامعة
ّ
ويطبق قانون الجامعات الحكومية
واح��دة ب��أن يمرر
املمتلئ باملثالب؛ كسلب مهام الجهاز الوطني لالعتماد
األكاديمي ،ما حدا باملجتمع األكاديمي إلصدار بيانات
ع��دة ،ت��دع��و إل��ى تعيني وزي��ر ج��دي��د ك��فء ،واستبعاد
الحالي.
إن ال�ك��ارث��ة ال�ك�ب��رى تكمن ف��ي ف�ش��ل ال�ج�ه��از الوطني
لالعتماد االكاديمي وضمان ج��ودة التعليم ،برئاسة
الوزير في أداء مهامه ،وهو الجهاز الذي انطلق في بداية
تأسيسه انطالقة واع��دة ،إال أن إدارت��ه الحالية ّ
فرطت
في مهامه السيادية النابعة من مرسوم تأسيسه ،وهي
االعتماد االكاديمي ،وباالخص لجامعة الكويت ،حيث
تنازل الجهاز عن مهامه لهيئة االعتماد التركية ،في ما
يخص برامج كلية الطب ،فأي فضيحة تواجهنا أمام
العالم األكاديمي لتفريطنا في سمعة أرقى كلية لدينا؟!
أم��ا القنبلة ال�ت��ي سنلقيها ق�ب��ل اخ�ت�ت��ام ه��ذه ال�ف�ق��رة،
فليست في س��وء اعتماد قوائم الجامعات الخارجية
تسبب في ّ
لالبتعاث من حيث الجودة ،ما ّ
تكدس اآلالف
في جامعات هشة ،بل إننا حتى هذه اللحظة لم نسمع

● عبدالرحمن حسن أحمد الكندري 73( ،عامًا) ،شيع ،للرجال:
الشعب ،ق ،4ديوان الكنادرة ،للنساء :العارضية ،ق ،3ش ،7م،44
ت.24892957 – 90907011 :
● زهرة عبدالله محمد ،أرم��ل��ة ج��اس��م سليمان ب��وغ��ي��ث77( ،
عامًا) ،شيعت ،للرجال :الرميثية ،ق ،5شارع شاهني الغانم ،ج،55
م ،17للنساء :عبداهلل املبارك ،ق ،7ش ،706م ،13ت– 99842055 :
.99743053 – 99646605
● صالح مصطفى ياسين المصطفى 56( ،ع��ام��ًا) ،التشييع
بعد صالة عصر اليوم ،للرجال :القصور ،ق ،7ش ،40م ،17للنساء:
الدسمة ،ق ،3ش ،37م ،16ت.69604060 – 94052333 :
● دالل أحمد تشو كرم ،زوجة علي عبداهلل القالف 56( ،عامًا)،
شيعت ،للرجال :الدعية ،مسجد البحارنة ،للنساء :القرين ،ق،1
ش ،29م ،13حسينية أم حسني السليم ،ت.66661105 – 97807277 :
● ريتال خالد راشد الصدي 7( ،أعوام) ،التشييع بعد صالة عصر
اليوم ،العزاء في مقبرة الصليبخات ،ت.99036610 – 51007377 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

***

ُ
نشيد بالحكم التاريخي الصادرعن محكمة التمييز،
ب��رئ��اس��ة س�ع��ادة املستشار د .ج�م��ال ال�ع�ن��زي ،بشأن
قضية التعيينات الباطلة في إدارة الخبراء التي رفعتها
الفاضلة سبيكة العبيد ،امل��رأة الجسورة التي أب��ت أن
تنحني للظلم ،فسجلت انتصارًا سيظل باسمها على
مر العهود ،والتي نأمل من الجمعية الثقافية النسائية
ّ
استضافتها في ندوة؛ لتمثل انتصارًا للمرأة.
ٌ
إن ه� ��ذا ال �ح �ك� َ�م م� �ن ��ارة ش��اه �ق��ة ع �ل��ى س �ط��ح األرض
ورم� ٌ�ز للعدالة ،ليس لدولة الكويت فحسب ،بل للتاريخ
اإلنساني ككل؛ ألنه ِّ
يجسد انتصارًا للحق على الباطل،
في وقت انحسرت فيه العدالة اإلنسانية على وجه هذه
الخليقة.
إن� �ن ��ا ن �ن �ص��ح ال �ج �م �ي��ع ب� ��أن ي �ج �ل��س ك ��ل ش �خ��ص ف��ي
ّ
مكان ه��ادئ ج� ّ�دًا ،ويتناول بيده اليمنى أل��ذ ك��وب من
القهوة ،ويحتضن بيده األخ��رى الحكم املنشور ،الذي
ً
سنستخدمه ف��ي دف��وع قضايانا مستقبال ،وليقرأه
ً
ً
ك�ل�م��ة ك �ل �م��ة ،وي�س�ت�ش�ع��ر ص ��دى ال�ك�ل�م��ات ت �ق��رع على
ّ
وتدب على السطور كجحافل الجيش
هامات األوراق،
امل�ن�ت�ص��ر؛ ف�ف��ي ال�ح�ك��م ك�ل�م��ات ت��أس��ر ال �ف��ؤاد وتشيع
الطمأنينة ،وت�ن��زع ال�ش��ر والظلم م��ن مكامنهما؛ ففيه
عبارات يقشعر لها بدنك ويأسر ملعانها ناظريك ،فهو
ُ
ُحكم ك ِت َب بماء من الذهب.

***
إن أصبت فمن اهلل ،وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
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ميثاق الوزير األخالقي
النص الذي كتبته لجنة تقصي الحقائق وتبناه الجهاز
املركزي للمناقصات وأيدته لجنة التظلمات ،وبسببه
ج��رى تعطيل مكتبي الهندسي أرب��ع س�ن��وات كاملة،
كان يذكر من بني سطوره « ..وال يعفيه أن تعاقده مع
املؤسسة ال يشير إلى مثل ذلك ،إال أن امليثاق األخالقي
واملهني يلزمه باقتراح ما يمنع السيول عن املدينة!»..
وال أخفيكم أنني بحثت في املواثيق الهندسية فلم أجد
بني نصوصها ما يوحي بمخالفتي ألي منها ،ولقد
كتبت لعدد من أعضاء الجهاز املركزي للمناقصات
وعدد من أعضاء لجنة التظلمات أطلب منهم توضيح
مخالفتي لهذا امليثاق ولم يجاوبني أحد!
ال �ي��وم ن �ش��اه��د األخ� ��ت وزي � ��رة األش� �غ ��ال واإلس �ك��ان
السابقة ما زالت تداوم في مكتبها رغم مرور أسبوعني
على تقديم طلب طرح ثقة فيها وإع�لان أكثر من 27
نائبا في مجلس األمة على موافقتهم على إقالتها من
منصبها ،م��ا ح��دا بها إل��ى «ق��ص الحق م��ن نفسها»
وتقديم استقالتها من على املنصة!
أل�ي�س��ت أخ�ل�اق امل�ه�ن��ة وم�ي�ث��اق األم��ان��ة ي�ل��زم�ه��ا بعدم
الدوام؟ أم أن املواثيق تطبق فقط على أصحاب املكاتب
الهندسية؟
كيف يسمح لها رئيس الوزراء باستمرارها في الدوام
م��ع أن م�ج�ل��س األم ��ة ق ��دم ف�ي�ه��ا ط�ل��ب ط ��رح ث�ق��ة غير
مسبوق في تاريخ الحياة البرملانية الكويتية؟
لقد أعلن املتضررون من قراراتها التعسفية لجوءهم
للقضاء لالقتصاص منها وتعويضهم خسائرهم!
ف �ه��ل وج� ��وده� ��ا ال� �ي ��وم ف ��ي امل �ك �ت��ب ب� �ه ��دف ت�ص�ف�ي��ة
امل�س�ت�ن��دات ال�ت��ي تدينها واالس �ت �ع��داد ملعركة م��ا بعد
الوزارة؟
أليست األم��ان��ة واإلن �ص��اف تلزمها ب��اح�ت��رام كلمتها
ومغادرتها إلى بيتها؟!
اليوم لن ينفعها استعطافها ملشاعر النواب من على
املنصة ،كما ل��ن تنفعها فزعة أح��ده��م ودف��اع��ه عنها
ب��ال�ط��ال�ع��ة وال �ن��ازل��ة ،وس �ي��ذك��ر ال �ت��اري��خ أن مرحلتها
أس ��وأ م��رح�ل��ة م��رت ب�ه��ا وزارت ��ا األش �غ��ال واإلس �ك��ان،
وسيسجل في ذاك��رة الكويتيني أن سبعة وعشرين
نائبًا ليس بينهم تاجر مقاوالت واح��د ،صوتوا على
إق��ال�ت�ه��ا ،بينما وق��ف بعض ال �ن��واب املحسوبني على
طبقة التجار معها!

خبراء العدل

يستهلكون  2.9مليار منها سنوياً

عدسات األميركيين الالصقة ..أزمة بيئية!
محمد خليفة
ك���ش���ف ت���ق���ري���ر ج�����دي�����د ،ن���ش���رت���ه ص���ح���ي���ف���ة ف���اس���ت
ك���وم���ب���ان���ي ،أن ال���ع���دس���ات ال�ل�اص���ق���ة ال���ت���ي ي��م��ك��ن
ال���ت���خ���ل���ص م��ن��ه��ا ت��ت��س��ب��ب ف����ي أزم������ة ب��ي��ئ��ي��ة ف��ي
الواليات املتحدة األميركية.
وي��س��ت��ه��ل��ك األم��ي��رك��ي��ون م���ن  2.6إل���ى  2.9مليار
ع��دس��ة الص��ق��ة ك��ل ع���ام ،وف��ق��ًا لبحث ج��دي��د من
جامعة والية أريزونا.
وأك��د البحث ،ال��ذي أج��رت��ه الجامعة ،وش��ارك

ف��ي��ه ال��دك��ت��ورت��ش��ارل��ي رول��س��ك��ي ،أن  45م��ل��ي��ون ش��خ��ص في
الواليات املتحدة وحدها يرتدون العدسات الالصقة.
وكشف البحث ،ال��ذي رك��ز على سلوك مستخدمي
ال���ع���دس���ات ال�ل�اص���ق���ة ،أن���ه���م ي���ق���وم���ون ب��رم��ي��ه��ا في
ً
مياه الصرف ،بدال من وضعها في سلة املهمالت،
وتكون النتيجة ما بني  6و 10أطنان من العدسات
البالستيكية التي تطفو في محطات معالجة مياه
الصرف الصحي في الواليات املتحدة األميركية
وح��ده��ا ك��ل ع��ام ،مما يتسبب ف��ي تلوث مياه
الشرب في أميركا.

 560خبيرا محاسبيا وهندسيا ُيفصلون من عملهم
بحكم قضائي نهائي بسبب فساد وتجاوز لوائح في
إجراءات تعيينهم!
انا ال ألوم الخبير ألنه لم يضرب على يد الوزير ويطلب
منه تعيينه ،بل ألوم الوزير املنتخب الذي سخر أجهزة
الوزارة لحملته االنتخابية القادمة ،دون رادع ،وسبحان
اهلل ،هذا الوزير كان خصما شرسا للتيار اإلسالمي
املعتدل ،وج��اء للوزارة بهدف إنهاء وج��ود هذا التيار
في وزارته ،ولم يترك لتحقيق هدفه حجرًا على حجر،
ث��م ي�ش��اء اهلل بعد س�ن��وات قليلة أن ي�ك��ون ه��و خ��ارج
الحسبة يحمل ثياب الخيبة والحسرة ،ويستمر التيار
في وزارته ال تهزه الرياح!
اليوم مطلوب من الحكومة أن تتدخل لحل أزمة هؤالء
الشباب الذين تورطوا في قروض وعقود والتزامات،
ثم فجأة ومن دون مقدمات يجدون أنفسهم في حفرة
ال قاع لها بسبب رغبات وزير لم يردعه شيء!

«جنرال موتورز» تخطط إلنتاج شيفروليه كورفيت SUV

ك�����ش�����ف�����ت ص���ح���ي���ف���ة
ال������������������غ������������������اردي������������������ان
ال�����ب�����ري�����ط�����ان�����ي�����ة أن
امل���س���ل���س���ل ال��ش��ه��ي��ر
«عائلة سيمبسون»
على وشك االنتهاء،
وفقا لداني إلفمان،
مؤلف موسيقى املسلسل.
وق��ال إلفمان ،خ�لال استضافته على أح��د امل��واق��ع اإللكترونية ،إنه
على دراي���ة بخطط إي��ق��اف املسلسل ،ال��ذي استمر عرضه لفترة 30
عامًا ،وأشار إلى أن العام الحالي هو األخير للمسلسل.
ويعد «عائلة سيمبسون» ،الذي اخترع شخصياته رسام الكارتون
األميركي ماثيو أب��رام غرينينغ ،أط��ول مسلسل رس��وم متحركة في
العالم ،وأطول مسلسل كوميدي أميركي في كل العصور.
وبدأ كجزء من برنامج  Fox›s Tracey Ullman Showعام  ،1987قبل
ً
تطويره ليصبح عرضًا مستقال ،استمر ملدة  670حلقة حتى اآلن،
كما جرى إنتاج فيلم سينمائي  ،The Simpsons Movieوحقق أكثر
من  500مليون دوالر في شباك التذاكر في عام .2007

الوفيات

عن وجود اعتماد أكاديمي مؤسسي من قبل الجهاز
لجميع الجامعات الخاصة بالكويت! إذًا ،فما املسوغ
األكاديمي والقانوني البتعاث الدولة لطلبتنا داخليا،
بما يكلف املال العام مئات املاليني في جامعات خاصة
غير معتمدة؟! وهو ما سيجعلنا نعد العدة لرفع دعوى
قضائية في القريب العاجل.
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حصاد السنين

عصر

ملح رئيس التسويق لدى شيفروليه  Steve Majorosفي ظهور إعالمي أخيرا
إلى إمكان إنتاج سيارة  SUVخارقة على أساس كورفيت ،ما جعل املتابعني
يعقدون مقارنات متشابهة ،مثل «المبورغيني» لديها «أوروس»« ،بورشه»
لديها «كايني»« ،أستون مارتن» لديها  ،DBXو«ف��ي��راري» لديها  SUVقيد
التطوير ،إذًا فهل سيكون الدور على «كورفيت»؟
ماري ب��ارا ،رئيسة «جنرال موتورز» قالت في تصريحات لها ،إن شركتها
تبحث جديًا في إمكان تصنيع كورفيت  ،SUVما يعزز االشاعات أيضًا حول
فصل «كورفيت» عن «شفروليه» لكي تكون عالمة تجارية مستقلة لديها
تشكيلة سيارات متنوعة ،وفق ما ذكرت مواقع متخصصة في السيارات.
ووف���ق ال��خ��ب��راء« ،ل���و استقلت ك��ورف��ي��ت ع��ن ش��ف��رول��ي��ه وط ّ����ورت  SUVعلى
منصة مستقلة بوزن خفيف مع قوة خارقة وفخامة فائقة مثل المبورغيني
أوروس ،على أن يبدأ سعرها من  100أل��ف دوالر بتصنيع سنوي بني 20
إلى  30ألف نسخة ،فإنها بال أدنى شك ستتفوق على جميع املنافسني في
املبيعات».
وحتى اآلن ال توجد أي��ة تفاصيل ع��ن متى ق��د تبدأ كورفيت تطوير SUV
الخاصة بها ،لكن وفق العديد من التسريبات ،فإن مشروع كورفيت SUV
هذا ستحسمه «جنرال موتورز» خالل األشهر القليلة املقبلة.

مايو كلينك

أين اللحم البقري القليل
الدهون؟
ق����د ت����ك����ون ال���ل���ح���وم وال������دواج������ن م����ص����ادر ق ّ���ي���م���ة ل��ل��ب��روت�ين
والعناصر الغذائية املهمة األخ����رى .لكنها ق��د ت��ك��ون أيضًا
مصادر للدهون والكوليسترول غير الصحي.
تشتمل قطع معينة من اللحوم والدواجن على نسبة قليلة
من الدهون .تتضمن قطع اللحم البقري الخفيفة لحم الفخذ
ولحم الكتف ولحم الخاصرة ولحم املنت.
وتتضمن الدواجن األقل دهنًا اللحوم البيضاء املقطوعة من
الصدر من دون جلد.

الماء بعد الوجبات..
هل يعيق عملية الهضم؟
ال قلق من تخفيف امل��اء للعصارات الهضمية أو تداخله مع عملية
الهضم .ففي الواقع إن شرب املاء أثناء تناول وجبة الطعام أو بعدها
يساعد فعليًا على الهضم.
امل��ي��اه وغ��ي��ره��ا م��ن ال��س��وائ��ل ت��س��اع��د ع��ل��ى ه��ض��م ال��ط��ع��ام ،وبالتالي
يتمكن الجسم من امتصاص العناصر الغذائية .كما أن املاء يخفف
أيضًا من قوام البراز ،مما يساعد في الوقاية من حدوث إمساك.
إذا ك��ن��ت تبحث ع��ن وس��ائ��ل أخ���رى لتحسني ه��ض��م ال��ط��ع��ام ،فعليك
ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ن��م��ط ح��ي��اة ص��ح��ي ،وت��ن��اول كمية ك��اف��ي��ة م��ن الفاكهة
والخضروات والحبوب الكاملة ،والحفاظ على وزن صحي للجسم،
وممارسة األنشطة البدنية ضمن روتينك اليومي.

