العراق :غضب شعبي من تدخل سليماني
األربعاء
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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

َت ُ
فاعل القضية التي أثارتها سبقلا :حكم محكمة التمييز واجب التنفيذ ..وال مفر

إنهاء خدمات الـ 560خبيراً
¶ الحكومة تقدمت بدعوى إلى المحكمة
الدستورية لتفسير الحكم ..ثم سحبتها
لقاء مفتوح
مع سمو الرئيس

سالم عبدالغفور
علمت سبقلا أن ه�ن��اك ت��وج�ه��ًا إلن �ه��اء خ��دم��ات
 560خبيرًا في وزارة العدل ،وهم الذين شملهم
حكم محكمة التمييز الصادر األسبوع املاضي
وانفردت سبقلا بنشره في  27نوفمبر املاضي.
وأك ��دت م �ص��ادر متابعة أن إن �ه��اء ال�خ��دم��ات قد
ينفذ مع نهاية شهر ديسمبر الحالي ،وذلك من
دون مستحقات ومكافآت نهاية خدمة عن الفترة
التي أمضوها في وزارة العدل.
وأك � ��د رئ �ي ��س اإلدارة ال �ع��ام��ة ل �ل �خ �ب��راء ،خ��ال��د
ال��دخ �ي��ل ،أن األح� �ك ��ام ال�ق�ض��ائ�ي��ة م �ح��ل اح �ت��رام
وتقدير من الكل ،وأن اإلدارة حريصة كل الحرص
ع �ل��ى م �ص�ل �ح��ة خ �ب��رائ �ه��ا وح �س ��ن س �ي��ر ال�ع�م��ل
وان �ت �ظ��ام��ه ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ��ه ف��ي س�ب�ي��ل ال�ع�ب��ور
إل ��ى ب��ر األم� ��ان ل�ت�ن�ف�ي��ذ ح�ك��م م�ح�ك�م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز،
بشأن إلغاء تعيينات  560خبيرًا ،تعكف وزارة
العدل على اتخاذ اإلجراءات القانونية لتنفيذه،
بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وأش � ��ار م�ح�ض��ر االج �ت �م��اع امل��وس��ع ال� ��ذي ع�ق��ده
الدخيل مع نوابه الخمسة ،وحصلت سبقلا على
نسخة منه ،إل��ى أن��ه ف��ي ض��وء التوصيات التي
أسفر عنها االجتماع الذي عقد مع املستشارين
القانونيني باإلدارة بتاريخ  28نوفمبر املاضي،
وإلى حني االنتهاء من اإلجراءات التي تباشرها
الوزارة بهذا الخصوص ،تم االتفاق على ما يلي:
 – 1بث روح الطمأنينة لدى الخبراء املشمولني
ب� �ح� �ك ��م م �ح �ك �م ��ة ال� �ت� �م� �ي� �ي ��ز م � ��ن خ� �ل ��ال إخ �ل��اء
مسؤوليتهم وت�ل�ق��ي امل�ع�ل��وم��ات ال�خ��اص��ة بهذا
الخصوص من القنوات الرسمية في اإلدارة.
 – 2وق ��ف اإلح � ��االت ال �ج��دي��دة ع�ل�ي�ه��م إل ��ى حني
االن�ت�ه��اء م��ن اإلج� ��راءات ال�ت��ي تباشرها ال ��وزارة
بشأن حكم محكمة التمييز.
 – 3استكمال إجراءات إنجاز القضايا املحجوزة

دعت وزارة االع��الم رؤس��اء تحرير الصحف وممثلي اإلعالم،
الى مقابلة مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد
الحمد الصباح ،وذلك يوم األحد املقبل في األول من ديسمبر.
وجاء في نص الدعوة ان «اللقاء مفتوح» مع سموه.
وت�ع�ت�ب��ر ه��ذه ال��دع��وة س��اب�ق��ة وف��ري��دة م��ن ن��وع�ه��ا ،خصوصًا
بالنسبة ال��ى رئ�ي��س مكلف وق�ب��ل تشكيل حكومته ،اذ اك��دت
م �ص��ادر اع��الم�ي��ة ان ذل��ك ي�ح�س��ب ل�س�م��وه ،خ�ص��وص��ًا لجهة
االنفتاح على االعالم وتكريس قاعدة حوار مباشر تبشر بعهد
شفافية ومكاشفة ملا فيه خير الوطن والحكومة واملواطنني.

األربعاء
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ُقبلوا في «العدل» بال اختبارات تحريرية أو شفهية

ح ُْك ٌم يفضح تعيين مئات الخبراء بالواسطة
المحرر األمني
ك�م��ا ذك ��رت سبقلا ال�خ�م�ي��س امل��اض��ي ،ألغت
محكمة التمييز قرار قبول دفعة من الخبراء
في وزارة العدل ،لدخولهم بشكل غير قانوني،
حيث إنهم لم يخضعوا الختبارات تحريرية
أو مقابات شخصية.
وق��ال مصدر قانوني ان املعنين في انتظار
طباعة حيثيات ال�ح�ك��م ،لتحديد م��ا إذا كان
ع ��دد ال��دف �ع��ة  560خ�ب�ي�رًا أم  ،230م��ؤك �دًا ان
ال �ح �ك��م ك �ش��ف ف�ض�ي�ح��ة م ��ن ال �ع �ي��ار ال�ث�ق�ي��ل
تتعلق بالواسطة وعدم احترام الكفاءات.

ً
واس �ت �ط��رد امل �ص ��در ق ��ائ ��ا« :امل �ش �ك �ل��ة األك �ب��ر
ان ه ��ؤالء ال �خ �ب��راء ان �خ��رط��وا ف��ي ال�ع�م��ل قبل
 3س �ن��وات ،وق��دم��وا ت�ق��اري��ره��م ف��ي القضايا
املعروضة أمامهم ،وص��درت أحكام قضائية
بناء على تقاريرهم ،ما يعني أن هذه األحكام
ق��د ت�ت�ع��رض ل�ل�ب�ط��ان ،ألن ح�ك��م إل �غ��اء ق��رار
تعيينهم نهائي ال طعن عليه}.
وخلص امل�ص��در إل��ى ان الكل «ينتظر طباعة
حيثيات الحكم لقراءتها ،ألن منطوق الحكم
ن��ص ع�ل��ى إل �غ��اء ال� �ق ��رارات ال� �ص ��ادرة بشغل
وظ ��ائ ��ف إدارة ال �خ �ب��راء إل� �غ � ً�اء م �ج ��ردًا على
النحو املبن باألسباب».

جمعتنا الكرة..
«خليجي »24

معلومات باتت أمام محكمة الوزراء

«نزاهة» :شبهة فساد
سبقلا  27نوفمبر الماضي
مانشيت
وزير َت َع َاقد مع شركته!
ك �ش��ف ال �ن��اط��ق ال��رس �م��ي ب��اس��م ال�ه�ي�ئ��ة
ال�ع��ام��ة مل�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد (ن��زاه��ة) األم��ن
العام املساعد لكشف الفساد والتحقيق
د .محمد ب��وزب��ر ،أن الهيئة مثلت ،أمس،
أم � ��ام م �ح �ك �م��ة ال � � � ��وزراء ل �ت �ق��دي��م اإلف � ��ادة
وم �ع �ل��وم��ات �ه��ا ح ��ول ب��اغ �ه��ا ض ��د وزي ��ر
صحة سابق ووكيلن مساعدين وآخرين
م��ن املختصن ف��ي وزارة الصحة ،الذين
أح �ي��ل ب� ��اغ م ��ن «ن� ��زاه� ��ة» ب �ش��أن �ه��م إل��ى

النائب العام في أبريل .2017
وق��ال ب��وزب��ر ف��ي تصريح ،أم��س ،إن باغ
«ن� ��زاه� ��ة» ت �ض �م��ن ش �ب �ه��ة ج��ري �م��ة ف�س��اد
إلب ��رام امل�ح��ال��ن ف��ي ع��ام��ي  ٢٠١٤و،٢٠١٥
عقود توريد أدوية وأجهزة ومستلزمات
طبية مع شركة خاصة مملوكة للوزير،
خ ��اف ��ًا ل �ل �ق��واع��د واإلج� � � � � ��راءات امل � �ق ��ررة،
وان �ح��راف��ًا مل��ا ه��و م�ع�م��ول ب��ه م�م��ا ت��رت��ب
عليه اإلضرار املباشر باملال العام.

لديهم وتصديرها.
ض��اي��ا ال �ف��ردي��ة امل �ت��داول��ة لديهم
 – 4ت��أج�ي��ل ال�ق�
بقية أخبار الصفحة األولى |ص 02
إداريًا ملدة أسبوعني.
 – 5استكمال م�ب��اش��رة قضايا ال�ل�ج��ان املشكلة
برئاسة أحد الخبراء القدامى.
ع�ل��ى ص�ع�ي��د م�ت�ص��ل ،ك�ش�ف��ت امل �ص��ادر املتابعة
أن الحكومة في سبيل ال�خ��روج من امل��أزق الذي
وقعت فيه بسبب حكم محكمة التمييز بإلغاء
تعيينات الخبراء الجدد ،الذي قد يدفع بوزيرين
س��اب�ق�ين إل ��ى محكمة ال� � ��وزراء ،ت�ق��دم��ت ب��دع��وى
ط�ل��ب تفسير للحكم إل��ى امل�ح�ك�م��ة ال��دس�ت��وري��ة،
ولكنها اض�ط��رت إل��ى سحب الطلب أم��س ،بعد
أن نصحتها أط ��راف فاعلة ف��ي املجلس األعلى
للقضاء ب��أن ت�ل��ك ال�خ�ط��وة ق��د ت�ح��رج الحكومة
بشكل أكبر.
افتتح أمس أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بطولة كأس الخليج العربي وبدأ حفل االفتتاح ،الذي أقيم على استاد خليفة الدولي ،بعرض فيلم تسجيلي عن
ال� ��( 24خليجي  )24التي تستضيفها العاصمة القطرية (ال��دوح��ة) ،وتستمر حتى تاريخ البطولة وتسليط الضوء على البطوالت السابقة التي استضافتها الدوحة،
ال�ث��ام��ن م��ن الشهر امل�ق�ب��ل ،بمشاركة  8منتخبات ،ه��ي :قطر وال�س�ع��ودي��ة والكويت واستعرض الفنان القطري غانم السليطي تاريخ استضافة قطر بطوالت سابقة،
واإلمارات والبحرين ُ
واللحمة الخليجية.
وعمان والعراق ،واليمن.
رياضة | ص26-25

مشاورات شديدة التأني ..والتشكيل «مطول»

ال حكومة قبل قمة الرياض

¶ استبعاد بعض وزراء تصريف العاجل من األمور عن التشكيل المرتقب
تتواصل مشاورات التشكيل الحكومي ،التي يجريها
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء سمو الشيخ ص�ب��اح الخالد
على نطاق واسع ،مع مستشارين وسياسيني وكبار
الشخصيات ،إذ يطمح الخالد ،وفق مصادر معنية،
إل��ى ت�ع��زي��ز تشكيله األول بعناصر وزاري� ��ة تمتلك
العزم على مواجهة التحديات ،وتلبي رغبة الشارع
في التغيير ،رغم عمر الحكومة االفتراضي القصير
نسبيا قبل االنتخابات النيابية املقبلة.

وع�ل�م��ت سبقلا أن ال�خ��ال��د ي ��درس فعليا استبعاد
بعض ال��وج��وه الحالية م��ن وزراء تصريف العاجل
م��ن األم ��ور ،ملعرفته املسبقة بمكامن الضعف لدى
بعضهم ،وكما أنها تعتبر خطوة استباقية لنزع فتيل
أزم��ة مبكرة قد تحدث مع مجلس األم��ة ،على الرغم
م��ن ان��ه يعلم جليا صعوبة ق�ب��ول ال�ب��دائ��ل باملنصب
ال��وزاري بسبب الوضع السياسي املحتقن ،وقصر
عمر الحكومة.

طهران أمام التفاوض أو الحرب

الخطر
ِ
اقتصاد إيران يدخل المجهول..

مناشدات

محمد أمين

ن ��اش ��د ع� �ش ��رات ال� �خ� �ب ��راء امل �ش �م��ول�ي�ن ب�ح�ك��م
محكمة التمييز مجلس ال��وزراء ومجلس األمة
إلي �ج��اد ح��ل ل�ق�ض�ي�ت�ه��م ،ألن إن �ه��اء ال�خ��دم��ات
سيدخل عددًا كبيرًا منهم في أزمات اجتماعية
ومالية .وأك��د ه��ؤالء أن��ه «ال يفترض تحميلهم
مسؤولية ال ذنب لهم فيها».

في الوقت ال��ذي أدت املصاعب االقتصادية التي تشهدها
إي � ��ران ،ال ��ى إش �ع��ال ن ��ار االح �ت �ج��اج��ات ،ي�ش�ي��ر م�س��ؤول��ون
أميركيون ال��ى معلومات استخباراتية ج��دي��دة تفيد بان
َ
ال��وض��ع امل��ال��ي إلي ��ران اآلن ،أس ��وأ م�م��ا ك��ان ُي�ع�ت��ق��د ،وأن�ه��ا
تتجه بسرعة نحو أزم��ة م��ال�ي��ة .ووف�ق��ًا ملعلومات جديدة
من االستخبارات املالية ،بدأت الحكومة اإليرانية تستنفد
احتياطي العمالت الصعبة لديها ،وهو مؤشر خطير على
قدرتها على ضبط قوى السوق واالستيراد من الخارج.
هذا النقص مع تراجع عائدات النفط واتساع نطاق العجز
في امليزان التجاري ،يضع إيران ،وفق مسؤولني أميركيني،
تحت ضغوط تفوق ما واجهته ع��ام  ،2013حني اضطرت
الحكومة للدخول في مفاوضات مع القوى الدولية حول
برنامجها ال�ن��ووي .ويسير اقتصاد إي��ران نحو املجهول،
في ظل ضعف الشفافية واملصداقية ذات الصلة باألرقام
الحكومية .وتشير املعلومات من الحلفاء ال��ى ان حكومة
طهران ربما لديها عائدات غير رسمية تخفف من أزمتها.
وي��رى مسؤولون وخبراء أميركيون تحدثوا الى صحيفة
وول ستريت ج��ورن��ال ان تقييم واشنطن ال�ج��دي��د ،ه��و ان
إي��ران تقترب من نقطة تواجه فيها أح��د خيارين :العودة
الى طاولة املفاوضات أو تنفيذ هجمات جدية على حلفاء
الواليات املتحدة وامدادات النفط العاملية.
ويقدر صندوق النقد الدولي احتياطيات إيران الحالية من
العمالت الصعبة بـ  86مليار دوالر ،أي أقل بنسبة  %20مما
كانت عليه في عام .2013

مليار دوالر

«بلومبيرغ» :استثمار الكويت
في «أرامكو» ..استراتيجي
حسام علم الدين
ك�ش�ف��ت وك��ال��ة «ب �ل��وم �ب �ي��رغ» أن ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
لالستثمار ستستثمر ح��وال��ي مليار دوالر في
الطرح العام األول��ي لشركة «أرام�ك��و» ،وقالت إن
امل�م�ل�ك��ة ط�ل�ب��ت م��ن ح�ل�ف��ائ�ه��ا اإلق�ل�ي�م�ي�ين تعزيز
ش��راء األس�ه��م ف��ي عملية ال�ط��رح .ونقلت الوكالة
عن مصادر مطلعة أن الهيئة العامة لالستثمار
ك��ان��ت م� �ت ��رددة ف��ي اس �ت �ث �م��ار أم � ��وال ك �ب �ي��رة في
االكتتاب ،إال أن الحكومة أبلغت الهيئة أن حصة
ال �ك ��وي ��ت ف ��ي االك� �ت� �ت ��اب ت �ص��ب ف ��ي م�ص�ل�ح�ت�ه��ا
اإلستراتيجية.

ِّ َ
وق��ال��ت «ب �ل��وم �ب �ي��رغ» إن أرام �ك��و ُب��ل��غ��ت رسميًا
بقرار استثمار الكويت في االكتتاب بقيمة مليار
الدوالر أول من امس اإلثنني.
وذكرت أن قرار الكويت جاء في أعقاب استثمار
أب� ��و ظ �ب��ي  1.5م �ل �ي��ار دوالر ف ��ي ال� �ط ��رح ال �ع��ام
ل � �ـ«أرام � �ك� ��و» وف � ��ق م ��ا أع �ل �ن��ت م � �ص ��ادر م�ط�ل�ع��ة
األس �ب��وع امل��اض��ي ،الف�ت��ة إل��ى أن ج��ذب مستثمر
رئيسي آخر من منطقة الخليج كالكويت سيكون
عامل ارتياح للسعودية بعد تخليها عن خطط
تسويق االكتتاب العام على مستوى العالم.

اقتصاد | ص14

في العدد

أزمة البريد:
زيادة الموظفين
ونوبات
العمل
شؤون الديرة 03

اقتصاد

خالد الحطاب
كشفت م��دي��رة مركز املختبرات ف��ي الهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة د.م �ن ��ى ح �س�ين ع ��ن ارت �ف��اع
مستوى التلوث البكتيري والكيميائي في
بحر البالد.
وقالت حسني لـ سبقلا إن الفحوصات التي
أجريت لبعض العينات دقت ناقوس الخطر
ازاء ارتفاع مؤشرات التلوث ،بسبب صرف
مياه املجارير إلى البحر مما يشكل خطرا
على الكائنات الحية ومرتادي السواحل.
وأعلنت عن أخ��ذ عينات من أح��واض السباحة
في عدد من املرافق الحكومية والخاصة ،إضافة
إل��ى ب ��رادات امل�ي��اه ف��ي امل ��دارس لقياس معدالت
التلوث فيها ،حرصا على صحة التالميذ.
الكويت | ص05

أميرة بن طرف
كشفت م�ص��ادر مطلعة ع��ن ت��وج��ه في
البالد لفتح باب االلتحاق بالجامعات
النمساوية أمام الطلبة.
وق��ال��ت ان ال�ج�ه��از ال��وط�ن��ي لالعتماد
االك ��ادي� �م ��ي وض� �م ��ان ج � ��ودة ال�ت�ع�ل�ي��م
أع� ��د دراس � �ت� ��ه ب� �ش ��أن ال �ج ��ام �ع ��ات ف��ي
جمهورية النمسا ،وسيرفع توصيته
ب�ش��أن اع�ت�م��اد اول ق��ائ�م��ة للجامعات
امل� �ع� �ت� �م ��دة ف �ي �ه��ا ال� � ��ى م �ج �ل��س ادارة
ال�ج�ه��از ف��ي اج�ت�م��اع��ه امل�ق�ب��ل ،ع�ل��ى ان
يصدر قرار بالقائمة من وزير التربية
وزي � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ب �ع��د اع �ت �م��اد
املجلس.
وأض� ��اف� ��ت ان ال� �ج� �ه ��از ك � ��ان ق ��د ط�ب��ق
م �ع��اي �ي��ره ل �ل �ج��ام �ع��ات امل �ع �ت �م��دة على
ال �ج��ام �ع��ات ال �ن �م �س��اوي��ة ،ع�ل�م��ا بأنها
امل � ��رة ال �ت��ي ي �ف �ت��ح ف �ي �ه��ا ال �ج �ه��از ب��اب
االل �ت �ح��اق ب��ال �ج��ام �ع��ات ال �ن �م �س��اوي��ة،
مشيرة إل��ى ان الجامعات التي سيتم
اعتمادها ف��ي القائمة مصنفة ضمن
الجامعات العاملية.

دولي | ص24

ماذا سيقرر المرشد ..الحرب أم التفاوض؟

مخاوف من
إجراءات تسجيل
عقود أمالك
الدولة
15

اعتماد جامعات نمساوية
يلتحق بها طلبة كويتيون
«البيئة» تعترف :ارتفاع
مؤشرات تلوث البحر

وأكدت املصادر أن التأني ال يزال سيد املوقف فيما
يخص توزير الوزراء الشيوخ في الوزارات السيادية،
وأن عني الخالد تتجه فعال إلى بعض القيادات الشابة
من الشيوخ ،كما أكدت سبقلا مسبقا.
واستبعد مصدر حكومي رفيع ،اإلعالن عن التشكيل
الحكومي قبل انعقاد مؤتمر قمة الرياض ،املقرر 10
ديسمبر الجاري ،سيما في ظل هذه املعطيات املتأنية
التي تحيط بأجواء مشاورات التشكيل.

ما مصير
مشروع
الحرير؟
اقتصاد
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األسعار تضاعفت مرتين في سوريا

َش َّح الدوالر في لبنان..
فانهارت الليرة السورية

ت�س��ارع��ت وت �ي��رة ان�ه�ي��ار ال�ل�ي��رة ال�س��وري��ة أم��س،
ف�س�ج�ل��ت أدن� ��ى م�س�ت��وي��ات�ه��ا ع �ل��ى اإلط �ل��اق ،إذ
انخفضت قيمتها بشكل ح��اد لتبلغ أل��ف ليرة
مقابل ال ��دوالر ف��ي ال�س��وق ال �س��وداء ،أي ضعف
السعر الرسمي البالغ  434ليرة مقابل ال��دوالر،
وتزامن ذلك مع ارتفاع جنوني في األسعار .وقبل
ان��دالع النزاع في م��ارس ع��ام  2011ك��ان ال��دوالر
ي �س��اوي  48ل �ي��رة .وب ��دأت ال�ل�ي��رة ال �س��وري��ة منذ
أشهر عدة ،تفقد تدريجيا من قيمتها ،ويتزامن
االنخفاض األخير مع أزمة سيولة دوالرية كبيرة
في لبنان الذي شكل خالل السنوات املاضية ممرا لدخول العملة األجنبية إلى سوريا الخاضعة
لعقوبات اقتصادية دولية مشددة .ويشكل انخفاض قيمة العملة السورية دليال ملموسا على
االقتصاد املنهك في ظل تقلص املداخيل واإليرادات وانخفاض احتياطي القطع األجنبي.
ويقول أحد التجار «األسعار تضاعفت مرتني خالل الشهرين املاضيني ..من امل��واد الغذائية
والتموينية إلى املواصالت ،الجميع ُيعيد تسعير بضاعته وفق سعر صرف الدوالر الجديد».
ويوضح مصدر مالي أن «سوريا تشتري عادة جزءا مهما من ال��دوالر من السوق اللبنانية
وقد زاد استخدامها أكثر مع بدء االحتجاجات والعقوبات» ،وعندما شح الدوالر في لبنان شح
ايضا في سوريا.
اقتصاد | ص19

 8أسباب
إلخفاق
الكرة
الكويتية
رياضة
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ُتوهِ م الضحايا بربح جوائز ..وتخترق حساباتهم

ضبط شبكة نصب دولية
تستغل أسماء بنوك محلية
محمد إبراهيم
أوق��ع رج��ال اإلدارة ال�ع��ام��ة للمباحث
َ
َ
ضالعني
بمقيمني آسيويني
الجنائية
ف��ي ش�ب�ك��ة ن�ص��ب دول �ي��ة م�ن�ت�ش��رة في
دول خ�ل�ي�ج�ي��ة ع� ��دة ،ت �س �ت �غ��ل أس �م��اء
ب �ن��وك م �ح �ل �ي��ة ،وت �ت �ص��ل ب��امل��واط �ن�ين
وامل�ق�ي�م�ين ع�ب��ر ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات ال�ح��دي�ث��ة
ُ
ل �ل �ه��وات��ف ،ل��ت��وه �م �ه��م ب ��رب ��ح ج��وائ��ز
م� ��ال � �ي� ��ة ك� � �ب� � �ي � ��رة ،وم� � � ��ن ث� � ��م ت� �خ� �ت ��رق
ح � �س� ��اب� ��ات � �ه� ��م ال � �ب � �ن � �ك � �ي� ��ة ،وت� �س� �ح ��ب
أموالهم.
َ
وق � ��ال م� �ص ��در أم� �ن ��ي إن امل �ض �ب��وط�ين
اعترفا على  4آخ��ري��ن م��ن شركائهما
ي� �ق� �ي� �م ��ون ف � ��ي دول خ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة ،وإن
املباحث الجنائية خاطبت نظراء ها
ف��ي ت�ل��ك ال ��دول ّ
وزودت� �ه ��م ب��أس�م��ائ�ه��م
ومكان إقامتهم ،تمهيدًا لضبطهم.
واعترف املتهمان بربح أم��وال طائلة
م ��ن م ��واط �ن�ي�ن وم �ق �ي �مي��ن ف ��ي ال� �ب�ل�اد،

بالنصب عليهم بعد إقناعهم بأنهما
يمثالن بنوكًا محلية ،وجرى تحويل
ت� �ل ��ك امل� �ب ��ال ��غ إل� � ��ى ع� �ن ��اص ��ر ال �ش �ب �ك��ة
الدولية ،وحساباتهما الشخصية في
بنوك خارجية.
وشرح املتهمان ،وفق املصدر ،طريقة
ال �ن �ص ��ب؛ ب��أن �ه �م��ا ك ��ان ��ا ي �ط �ل �ب��ان م��ن
الضحايا إرس��ال بيانات حساباتهم
البنكية إلي��داع ال�ج��ائ��زة ،ث��م ُي��رس�لان
ت �ط �ب �ي �ق��ًا خ� � ّ
�اص ��ًا ب��ال �ش �ب �ك��ة ال ��دول �ي ��ة
ِّ
على هواتف الضحايا ،يمكنهما من
ال �ح �ص ��ول ع �ل��ى م �ع �ل��وم��ات ال �ه��ات��ف،
والرقم السري للحساب البنكي ،ومن
ثم االستيالء على املبالغ املالية.
وخ �ت��م امل �ص ��در ب ��أن امل �ت �ه� َ�م�ين س��اف��را
إل��ى إح��دى ال��دول الخليجية والتقيا
عناصر الشبكة هناك ،وأتقنا طريقة
ال�ن�ص��ب واإلي �ق��اع ب��ال�ض�ح��اي��ا ،وع��ادا
ال � � ��ى ال � � �ب �ل ��اد ،وم� � ��ارس� � ��ا ن �ش��اط �ه �م��ا
اإلجرامي طيلة عام كامل.
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 ..وناصر المحمد

األمير مستقبال الغانم

األمير استقبل الغانم والمحمد والجراح وشرار

«الخارجية» :دعم كويتي لجهود استقرار اليمن
استقبل سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد ف��ي قصر
ب �ي��ان ص �ب��اح أم � ��س ،رئ �ي��س مجلس
األم��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م ،وس�م��و الشيخ
ناصر املحمد.
كما استقبل سموه أمس ،وزير شؤون
الديوان األميري رئيس اللجنة العليا
لقرية صباح االحمد التراثية ،الشيخ
ع�ل��ي ال �ج��راح ،وامل�س�ت�ش��ار ب��ال��دي��وان
األم�ي��ري امل�ش��رف ال�ع��ام لقرية صباح
االح �م��د ال �ت��راث �ي��ة م�ح�م��د ض �ي��ف اهلل
ش � � ��رار ،ح �ي��ث ق ��دم ��ا ل �س �م��وه ش��رح��ا
ح� ��ول ف �ع��ال �ي��ات وأن �ش �ط ��ة م �ه��رج��ان
املوروث الشعبي الخليجي السادس،
ال � ��ذي ي �ح �ظ��ى ب �م �ش��ارك��ة ك �ب �ي��رة من
ج�م�ي��ع دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل��دول
ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب �ي��ة ،وامل� �ق ��ام ف ��ي ق��ري��ة
صباح االحمد التراثية ،التي تجسد
ب �م��راف �ق �ه��ا امل �ت �ن��وع��ة ص��رح��ا ت��راث�ي��ا
وثقافيا.

األمير لدى لقائه الجراح وشرار

رئيس الوزراء
م��ن ج �ه �ت��ه ،اس�ت�ق�ب��ل رئ �ي��س مجلس
ال ��وزراء سمو الشيخ ص�ب��اح الخالد
في قصر بيان أمس ،املبعوث الخاص
ل�ل�أم�ي�ن ال � �ع� ��ام ل�ل�أم ��م امل� �ت� �ح ��دة ال ��ى
اليمن ،مارتن غريفيث ،والوفد املرافق
له بمناسبة زيارته للبالد.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل ال �خ��ال��د أم � ��س ،رئ�ي��س

الخالد التقى
غريفيث والعجيل
واألذينة

الخالد مستقبال المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إلى اليمن

ج � �ه� ��از امل� ��راق � �ب�ي��ن امل� ��ال � �ي �ي�ن خ �ل �ي �ف��ة
العجيل ،ورئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات
املهندس سالم األذينة.

دعم كويتي
ب� � � � � � � ��دوره ،اج � �ت � �م� ��ع م � �س� ��اع� ��د وزي � � ��ر
الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ال �س �ف �ي��ر ال �ش �ي��خ د .أح� �م ��د ال �ن��اص��ر
أم� ��س ،م��ع امل �ب �ع��وث ال �خ��اص ل�لأم�ين

العام لألمم املتحدة إلى اليمن مارتن
غ��ري �ف �ي��ث ،وج� � ��رى خ �ل��ال االج �ت �م��اع
ب� �ح ��ث آخ� � ��ر امل � �س � �ت � �ج� ��دات امل �ت �ع �ل �ق��ة
بالجهود الدولية الرامية إليجاد حل
لألزمة في اليمن.
وج ��دد ال�ش�ي��خ أح�م��د ال�ن��اص��ر ،خ�لال
االج� �ت� �م ��اع ،م ��وق ��ف ال �ك��وي��ت ال ��داع ��م
لكل الجهود التي يقوم بها املبعوث
ال �خ ��اص ،إلع � ��ادة األم� ��ن واالس �ت �ق��رار
إل��ى رب��وع ال�ي�م��ن ،وتخفيف املعاناة
اإلنسانية عن شعبه الشقيق.

تعزية المغرب والسودان
بعث سمو أمير البالد برقية تعزية إلى العاهل املغربي،
امللك محمد السادس ،بضحايا انقالب حافلة ركاب
قرب مدينة تازة شمالي املغرب ،ما أسفر عن سقوط
ع��دد من الضحايا واملصابني ،سائال اهلل أن يتغمد
ال�ض�ح��اي��ا ب��واس��ع رح�م�ت��ه وم�غ�ف��رت��ه ،وأن يسكنهم
فسيح جناته ،وأن يمن على املصابني بسرعة الشفاء
والعافية.
كما بعث سمو األمير برقية تعزية إلى رئيس مجلس

ال �س �ي��ادة االن �ت �ق��ال��ي ال �س��ودان��ي ال �ف��ري��ق أول ال��رك��ن
عبدالفتاح البرهان بضحايا الحريق ال��ذي اندلع في
مصنع بالعاصمة ال�خ��رط��وم ،س��ائ�لا اهلل أن يتغمد
ال�ض�ح��اي��ا ب��واس��ع رح�م�ت��ه وم�غ�ف��رت��ه ،وأن ي�م��ن على
املصابني بسرعة الشفاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد برقيات مماثلة.

الجارالله خالل االحتفال بالعيد الوطني اإلماراتي:

شهد تمرين «محارب الصحراء»

الوساطة الكويتية ستسفر
عن إنهاء الشقاق الخليجي

األمير وليام
اختتم زيارته للبالد

غنام الغنام
أكد نائب وزير الخارجية خالد الجاراهلل
ان ال��وس��اط��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة إلن �ه��اء ال�خ�لاف
ال �خ �ل �ي �ج��ي ك ��ان ��ت ع� �ل ��ى ال � � � ��دوام ف��اع �ل��ة
واي �ج��اب �ي��ة ،ون �ح��ن ع �ل��ى ق �ن��اع��ة ب�ن�ج��اح
جهودنا في احتواء األزمة وطي صفحة
الشقاق.
وأش� � ��ار ال � �ج� ��اراهلل خ�ل��ال م �ش��ارك �ت��ه ف��ي
االح� �ت� �ف ��ال ب��ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي اإلم� ��ارات� ��ي
إل��ى ان نتائج االج�ت�م��اع��ات الفنية التي
عقدت في مسقط كانت إيجابية وبناءة
وسترفع توصياتها إلى املجلس الوزاري
تمهيدا لعرضها في القمة الخليجية.
وت � �ق� ��دم ال � � �ج� � ��اراهلل ب� �خ ��ال ��ص ال �ت �ه��ان��ي
ل�لاش �ق��اء ف��ي االم� � ��ارات ،ق �ي��ادة وح�ك��وم��ة
وشعبا ،بمناسبة اليوم الوطني الثامن
واالرب �ع�ي�ن ،م�ش�ي��دا ب��ال�ع�لاق��ات االخ��وي��ة
املتميزة بني البلدين.
واستذكر الجاراهلل دور االمارات املشرف
وال� � ��داع� � ��م ف� ��ي م� �س ��ان ��دة ال� �ك ��وي ��ت اب� ��ان
االحتالل العراقي الغاشم ومشاركتها في

األمير وليام خالل زيارته معسكر سالم العلي
أنس الصالح وباسل الصباح والجارالله والعبدالله يشاركون الزعابي والحضور قطع كيكة االحتفال | تصوير مصطفى نجم الدين

التحالف الدولي لتحرير بلدنا ،مؤكدا ان
القيادة االماراتية وعلى رأسها املغفور
ل ��ه ال �ش �ي��خ زاي � ��د رح �م��ه اهلل اس�ت�ض��اف��ت
اع��دادا كبيرة من الكويتيني وفتحت لهم
القلوب ووف��رت لهم الرعاية ،فلن ينسى

ابناء الكويت هذا املوقف وهذا الدعم.
وذك� � ��ر ان إن� � �ج � ��ازات اإلم� � � � ��ارات ت�ع�ت�ب��ر
ت ��اري �خ �ي ��ة وم �ل �م ��وس ��ة ف� ��ي ك� ��ل م ��راف ��ق
ال� �ح� �ي ��اة وت � �ت ��واص ��ل ت� �ل ��ك ف� ��ي ظ ��اه ��رة
حيوية لخدمة ابناء الشعب االم��ارات��ي

الذي يحظى بكامل االهتمام من قيادته
ال �ت��ي س�ع��ت إل ��ى ت��وف�ي��ر ال �ح �ي��اة ال�ح��رة
ال�ك��ري�م��ة ل��ه ب��ال��رع��اي��ة وااله �ت �م��ام على
املستويات كافة ،التعليمية والصحية
واملعيشية.

«الصداقة الكويتية اإلنسانية» كرَّمت  10شخصيات
أق� ��ام� ��ت ج �م �ع �ي��ة ال � �ص� ��داق� ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
اإلنسانية حفلها السنوي ي��وم الجمعة
امل� � ��اض� � ��ي ب � �ح � �ض� ��ور ك� �ب� �ي ��ر م �ل ��أ ق ��اع ��ة
االحتفاالت الكبرى في فندق الشيراتون
العريق.
وقامت الجمعية ممثلة برئيس مجلس
اإلدارة وأم �ي �ن��ة ال �س��ر ال��دك �ت��ورة ف��ري��دة
الحبيب بتسليم امل�ك��رم�ين ج��وائ��ز قيمة
وشهادات تقدير ملا بذلوه من جهد طيب
خالل فترة إقامتهم الطويلة في الكويت.
وض�م��ت قائمة امل�ك��رم�ين ل�ع��ام  2019كال
م ��ن :ع��دل��ه أح �م��د ح �ج��اب ،ع�ب�ل��ه محمد
العلمي ،حسن سعادات ي��زدي ،الدكتور
غالب الغالييني ،املهندس أحمد عوض
صالح ،محمد ناجيا ،ج��ورج مجاعص،
محمد ميرشنت ،شيفي بهاسني ،جورج
ديزرزون.

أحمد الصراف في لقطة جماعية مع المكرمين

غ ��ادر ال �ب�لاد ظ�ه��ر أم��س األم �ي��ر ول�ي��ام
دوق ك��ام �ب��ري��دج ب �ع��د زي � ��ارة رس�م�ي��ة
ل� �ل� �ب�ل�اد ،ح �ي��ث ك� ��ان ف ��ي وداع� � ��ه وزي ��ر
ش��ؤون ال��دي��وان األم �ي��ري ال�ش�ي��خ علي
ال �ج��راح ون��ائ��ب وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان
األم�ي��ري رئ�ي��س بعثة ال�ش��رف املرافقة
الشيخ محمد العبد اهلل.

وك � � ��ان االم � �ي� ��ر ول � �ي� ��ام ق� ��د أج � � ��رى ف��ي
وق��ت س��اب��ق أم��س زي ��ارة ال��ى معسكر
ال� �ش� �ي ��خ س� ��ال� ��م ال� �ع� �ل ��ي ال � �ص � �ب� ��اح ف��ي
منطقة الصبية ،حيث شهد التمرين
ال � �ع � �س � �ك� ��ري «م� � � �ح � � ��ارب ال� � �ص� � �ح � ��راء»
بمشاركة الحرس الوطني والجيشني
الكويتي والبريطاني.

مطالبة بتطبيق اتفاقية
«حظر األسلحة البيولوجية»
طالبت ال�ك��وي��ت ،أول م��ن أم��س ،ال��دول
األط � ��راف ف��ي ات �ف��اق �ي��ة ح �ظ��ر األس�ل�ح��ة
البيولوجية ب �ض��رورة ب��ذل امل��زي��د من
ال �ج �ه��ود ل �ت �ن �ف �ي��ذ ب �ن��وده��ا ب��ال �ك��ام��ل،
ال س � �ي � �م� ��ا م� � � ��ع ت� � �ص � ��اع � ��د امل � �خ� ��اط� ��ر
وال�ت�ه��دي��دات ال�ت��ي تمثلها الجماعات
اإلرهابية.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها
م �ن��دوب �ه��ا ال ��دائ ��م ل ��دى األم� ��م امل �ت �ح��دة
واملنظمات الدولية األخرى في جنيف
ال �س �ف �ي��ر ج �م��ال ال �غ �ن �ي��م أم� ��ام اج�ت�م��اع
ال� � � ��دول األط � � � ��راف ف� ��ي ات� �ف ��اق� �ي ��ة ح �ظ��ر
استحداث وإنتاج وتكديس األسلحة
ال �ب �ك �ت��ري��ول��وج �ي��ة وال� �س ��ام ��ة وت��دم �ي��ر
ت �ل��ك األس �ل �ح��ة ،وامل �ن �ع �ق��د م��ن  3إل ��ى 6

الجاري.
وأض � ��اف ال �غ �ن �ي��م ان ال �ع��ال��م ي� ��رى ف��ي
ت �ص��اع��د ح ��دة امل �خ��اط��ر وال �ت �ه��دي��دات
املتمثلة في تلك الجماعات اإلرهابية
إم �ك��ان �ي��ة ل �ق �ي��ام ت �ل��ك ال �ج �م��اع��ات بشن
ه� �ج� �م ��ات ق � ��د ت� �س� �ت� �خ ��دم ف� �ي� �ه ��ا م � ��واد
ب �ي ��ول ��وج �ي ��ة ،م� ��ا ي �س �ت��وج��ب ال �ت �ح��رك
ل � �ب� ��ذل امل� ��زي� ��د م� ��ن ال� �ج� �ه ��ود ال ��دول� �ي ��ة
للتنفيذ الكامل ألحكام هذه االتفاقية.
ك�م��ا ش��دد ع�ل��ى أه�م�ي��ة ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة
ك� ��رك � �ي� ��زة م� �ه� �م ��ة م � ��ن رك � ��ائ � ��ز ع �م �ل �ي��ة
ن� ��زع ال� �س�ل�اح ،م��وض �ح��ًا أن �ه��ا «ت�ل�ع��ب
دورًا م�ه�م��ًا ف��ي ت �ع��زي��ز األم ��ن وال�س�ل��م
ال��دول �ي�ي�ن ،م��ا ي�س�ت��وج��ب ال �س �ع��ي إل��ى
تنفيذ أحكامها».
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الكويت 03

شؤون الديرة

«المواصالت» تتحرك لمعالجة أزمة البريد:
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الحويلة والكندري والالفي خالل تكريم الفائزين في مسابقة الدمج | تصوير سيد سليم

ً
موظفا و نوبات
لفرز الطرود في المطار

«أبطال هزموا اإلعاقة ورفعوا اسم الكويت في محافل دولية»

محمد المصلح

«التربية» :مدارس ومنشآت
جديدة لذوي االحتياجات الخاصة
هاني الحمادي
أك��د ال�ن��ائ��ب ع �ب��داهلل ال �ك �ن��دري ت�ق��دي��م ك��ل ال��دع��م
ل �ج �م �ي��ع م� �ش ��روع ��ات وت �ط �ل �ع��ات إدارة م� ��دارس
ال� �ت ��رب� �ي ��ة ال � �خ� ��اص� ��ة واأله � � � � � ��داف ال � �ت� ��ي ت �س �ع��ى
ً
لتحقيقها لخدمة أبنائنا الطلبة املعاقني ،قائال
«ل��دي�ن��ا أب�ط��ال م�ع��اق��ون ه��زم��وا اإلع��اق��ة وتفوقوا
ع�ل��ى األص �ح��اء ورف �ع��وا اس ��م ال�ك��وي��ت ع��ال�ي��ًا في
املحافل الدولية».
وقال الكندري على هامش احتفال إدارة التربية
الخاصة ممثلة في مدرسة الرجاء املشتركة بنني
بمناسبة ال�ي��وم العاملي ل��ذوي اإلع��اق��ة ام��س «إن
االعمال التي رأيناها خالل الحفل تعكس حجم
الجهود املبذولة» ،مثمنًا املشاركات الكبيرة من
قبل االف��راد واملؤسسات وامل��دارس على مستوى
ال�ك��وي��ت ،معتبرًا أن ال��دم��ج ال�ش��ام��ل ف�ك��رة رائ��دة
ل � ��وزارة ال�ت��رب�ي��ة وع �ل��ى ب�ق�ي��ة وزارات ال��دول��ة ان
تحذو حذوها.
م��ن جانبه ،ق��ال الوكيل املساعد لقطاع التعليم
الخاص والنوعي في وزارة التربية د .عبداملحسن
ال�ح��وي�ل��ة :إن م �ش��روع إن �ش��اء م�ج�م�ع��ات التربية
ال�خ��اص��ة ال ��ذي ي�ح�ت��وي ع�ل��ى م� ��دارس وم�ن�ش��آت
جديدة ل��ذوي االحتياجات الخاصة على طاولة
وزارة امل��ال�ي��ة ،الف�ت��ًا ال��ى أن ال�ق�ط��اع ق�ط��ع شوطًا
كبيرًا ومهمًا في هذا األمر.
ونوه الحويلة بأن التخطيط والتصميم الخاص
باملجمعات جاهز وبانتطار املوافقة لبدء وزارة
األشغال العمل ووضع حجز األساس ليرى النور
وي�ت�ح�ق��ق ال �ح �ل��م ال� ��ذي ط ��ال ان �ت �ظ��اره ،م��وض�ح��ًا
أن ه �ن��اك ثل��اث��ة م�ج�م�ع��ات س�ي�ت��م ان �ش��اؤه��ا في
محافظات ال�ج�ه��راء واالح �م��دي وح��ول��ي لخدمة
اب�ن��اء امل�ح��اف�ظ��ات وت�ق��دي��م ك��ل ال�خ��دم��ات ال�لازم��ة
البنائنا من فئة ذوي االحتياجات الخاصة.
وأش� ��ار ال�ح��وي�ل��ة إل ��ى أن أس �ل��وب ال��دم��ج يحظى
باهتمام واسع على املستوى العاملي ،األمر الذي
ج�ع��ل م �ج��اوزة ال �ح��دي��ث ال �ن �ظ��ري إل ��ى التطبيق
ٌ
ال�ع�م�ل��ي ه��و ح��اج��ة م�ل�ح��ة ب��ال�ن�س�ب��ة للمهتمني
بحقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال م ��دي ��ر إدارة م � � ��دارس ال �ت��رب �ي��ة
الخاصة د .سلمان الالفي «يأتي االحتفال باليوم
ال �ع��امل��ي ل�لأش �خ��اص م��ن ذوي اإلع ��اق ��ة ال� ��ذي تم

فتاة أحرزت النجاح «على كرسي متحرك»

الحويلة :مشروع مجمعات
المدارس بعهدة «المالية»
الدمج الشامل يحظى
باهتمام واسع
إق ��راره ف��ي  1992بموجب ق��رار الجمعية العامة
ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ب �ه��دف ت�ع��زي��ز ح �ق��وق ت�ل��ك الفئة
املهمة من فئات املجتمع ،وتحقيق رفاههم في كل
امل�ج��االت االجتماعية والتنموية وإذك��اء الوعي
بحالهم ف��ي ال�ج��وان��ب السياسية واالق�ت�ص��ادي��ة
وال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة» ،م ��ؤك� �دًاع� �ل ��ى أه �م �ي ��ة ت �ح �ق �ي��ق ك��ل
مكتسباتهم ،والعمل على نيلهم كل الحقوق التي
نصت عليها القوانني والدساتير الدولية.

تواصلت مشكلة البريد لليوم الثاني
ع� �ل ��ى ال � �ت� ��وال� ��ي ب �س �ب��ب ت ��وق ��ف إح� ��دى
الشركات املتعاقدة مع وزارة املواصالت
عن العمل ،فيما اتخذت الوزارة إجراءات
ع��اج �ل��ة ل�ح�ل�ح�ل��ة ازم� ��ة ت �ك��دس ال �ط��رود
«نسبيا» عبر االستعانة بسيارات لنقل
الطرود وتشكيل فرق عمل من املوظفني
في مركز االرساليات في مطار الكويت
الدولي.
وك �ش �ف��ت ج ��ول ��ة سبقلا ،أم� � ��س ،ع�ل��ى
ع��دد م��ن امل��راك��ز البريدية ع��ن مباشرة
اس�ت�ق�ب��ال ال �ط��رود م��ن ق�ب��ل امل��واط�ن�ين
ً
واملقيمني ،فضال عن تضافر الجهود
لحل املشكلة بصورة تامة.
وق��ال م��راج�ع��ون إن امل��وظ�ف�ين ب��اش��روا
اس �ت �ق �ب��ال وت �س �ل��م ال� �ط ��رود ال �ب��ري��دي��ة
تمهيدًا إلرس��ال�ه��ا إل��ى ال �خ��ارج ،حيث
أوض�ح��وا أن��ه «ل��ن يتم إرس��ال الطرود
إل��ى م��رك��ز ال �ص��ادر إال بعد أي��ام لحني
ت��واف��ر ش��اح�ن��ات ال�ن�ق��ل نتيجة توقف
ال �ش��رك��ة امل �ت �ع��اق��دة م ��ع ال � � ��وزارة لنقل
وتوزيع وفرز وإدخال بيانات البعائث
البريدية عن العمل».
وك� � � � � ��ان امل� � �ش� � �ه � ��د ال� � � �ع � � ��ام ف � � ��ي م� ��رك� ��ز
اإلرساليات في مطار الكويت الدولي
يسير بصورة اعتيادية وبشكل أفضل
م��ن االث �ن�ين امل��اض��ي ،ح�ي��ث استعانت
الوزارة بعدد من موظفيها في املكاتب
ال �ب ��ري ��دي ��ة ل �ت��وج �ي��ه ع� �م ��ال ال�ت�ح�م�ي��ل
وال �ت �ن��زي��ل إل ��ى ن �ق��ل ال� �ط ��رود وال �ب��ري��د
املمتاز للشاحنات.
وف� � ��ي ه� � ��ذا ال� � �ص � ��دد ،ك� �ش ��ف م � �ص� ��در ل �ـ
سبقلا أن ال � � ��وزارة اس �ت �ط��اع��ت ،أم ��س،
نقل ال�ب��ري��د امل�م�ت��از وال �ط��رود البريدية
إلى عدد من مراكز البريد ،أبرزها بريدا
حولي والساملية لكونهما سهلي الفرز،
م ��وض �ح ��ًا أن اإلش� �ك ��ال� �ي ��ة وال �ص �ع��وب��ة
تكمنان في البريدين املسجلني العادي
واملحلي اللذين يصعب فرزهما بصورة
ع��اج�ل��ة وك��ذل��ك ت��وزي�ع�ه�م��ا ع�ل��ى جميع
مكاتب البريد الفرعية.
وع��ن إج � ��راءات ال � ��وزارة ،ف��إن م�س��ؤول��ي
ومراقبي قطاع البريد عقدوا اجتماعًا
ً
مطوال ،أمس ،في مركز إرساليات مطار
الكويت الدولي لحلحلة املشكلة ووضع
خطة عاجلة لقضية تكدس البريد.
وق� � ��ال م� �ص ��در م � �س� ��ؤول ل � �ـ سبقلا إن

الطرود البريدية كما بدت أمس في مركز إرساليات المطار

¶ اجتماعات مكثفة لمعالجة أزمة تكدس البعائث
¶ المعضلة في المسجل العادي والمحلي وليست في «الممتاز»
¶ إجراءات لتوفير شاحنات نقل ..ومناقصة لكل محافظتين
االج � �ت � �م� ��اع ت ��وص ��ل إل � ��ى ع � ��دة ح �ل��ول
أبرزها االستعانة بـ 60موظفًا يعملون
على « 3شفتات» ط��وال اليوم وتوفير
ش ��اح� �ن ��ات ل �ن �ق��ل ال� � �ط � ��رود ال �ب��ري��دي��ة
وزيادة عدد عمال التحميل والتنزيل.
وذك��ر أن فريق العمل استطاع ،أم��س،
االن�ت�ه��اء م��ن  70ف��ي امل�ئ��ة م��ن التكدس
ال� ��ذي ش �ه��ده م��رك��ز ارس��ال �ي��ات امل �ط��ار
ج � ��راء ت ��وق ��ف ال �ش ��رك ��ة امل �ت �ع��اق ��دة م��ع

ال� � � � ��وزارة ،ك �م��ا ت ��م ارس � � ��ال ش��اح�ن�ت�ين
لنقل الطرود لكل محافظة في البالد،
موضحا ان ازم��ة التكدس في طريقها
الى الحل.
وح��ول االن�ت�ه��اء م��ن م��وع��د مناقصات
توزيع البعائث البريدية ،أفاد املصدر
أن ترسية املناقصات سيتم حسمها
ف��ي م��وع��د أق ��ل م��ن ال �ش �ه��ر ،م��ؤك �دًا أن
ق�ط��اع ال�ب��ري��د خ��اط��ب م��ؤخ��را الجهات

ال��رق��اب �ي��ة ،وم �ن �ه��ا ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات
املركزية ،وزودها بكل املستندات اال ان
طول اإلج��راءات الرقابية قد ساهم في
تأخر الترسية على الشركات الفائزة.
وأك � ��د امل� �ص ��در ان ال� � � ��وزارة س�ت�ت�لاف��ى
األخ�ط��اء السابقة بحيث تكون تشمل
ك� ��ل م �ن��اق �ص��ة م �ح��اف �ظ �ت�ين وي �ق �ت �ص��ر
ف��وز أي م��ن ال�ش��رك��ات املتنافسة على
مناقصة واحدة فقط.

دراسة أكاديمية :متابعون يقضون  12ساعة يومياً على وسائل التواصل

مشاهير «السوشيال ميديا» ّ
يؤثرون بالذوق العام
خلصت دراسة حديثة
إلى ان كثيرا من االفراد
يتأثرون بأذواق مشاهير
التواصل االجتماعي أكثر
من آرائهم الشخصية ،حيث
يعتمد التأثير على عنصر
الخبرة ،ويكون التأثير في
الذوق مبنيا على الجاذبية
والمعلومات والتفاعل.
وتساءلت الدراسة
االكاديمية في بدايتها،
والتي حملت عنوان
«عوامل التأثير بالرأي
والتأثير بالذوق على
مستخدمي منصات االعالم
االجتماعي» :هل نتأثر
بمشاهير منصات االعالم
االجتماعي؟ وما نوع
التأثير؟ ومن الذين يمكن
اعتبارهم من المؤثرين
على المواقع؟

أبرز المؤثرين
 - 1األطباء والخبراء في المجال
الصحي
 - 2المدونون ومشاهير
االنستغرام واليوتيوب
 - 3الفنانون
 - 4أصحاب المشاريع الصغيرة

-5
 - 6الرياضيون

السياسيون

5

عوامل للتأثير

بيبي العجمي

مها الشمري

يسرا الخشاب
اشارت الدراسة إلى أن هذه النتائج
تأتي ف��ي نطاق ال��دراس��ات الحديثة
امل�ه�ت�م��ة ب��دراس��ة ت��أث �ي��رات مشاهير
اإلع�ل��ام االج �ت �م��اع��ي ف��ي ال�ج�م�ه��ور،
وال � � �ت� � ��ي ت� �ع� �ت� �ب ��ر م� � ��ن االت� � �ج � ��اه � ��ات
ال� �ج ��دي ��دة ال� �ت ��ي ت �ح �ت ��اج مل ��زي ��د م��ن
إج� � ��راء ال �ب �ح��وث ح��ول �ه��ا ،وخ��اص��ة
على مستوى الدراسات العربية.
كما أوضحت أنها تكتسب أهميتها
من انتشار الظاهرة التي تناولتها
ف� ��ي امل �ج �ت �م��ع ال� �ك ��وي� �ت ��ي ،ف� �ق ��د ب ��ات
االت� �ج ��اه ن �ح��و امل �ش��اه �ي��ر م��ؤث��رًا في
س� �ل ��وك أف � � ��راد امل �ج �ت �م��ع وع ��ادات� �ه ��م
وت�ق��ال�ي��ده��م سلبًا أو إي�ج��اب��ًا ،كذلك
اس �ت ��دع ��ت ح ��اج ��ة امل �ك �ت �ب��ة ال �ع��رب �ي��ة
ل �ل �م��زي��د م ��ن ه� ��ذه ال � ��دراس � ��ات ال �ت��ي
ت� �ت� �ن ��اول ال � �ت � �ط� ��ورات ال � �ح� ��ادث� ��ة ف��ي
وسائل االعالم الجديد.
وف� � ��ي ن� �ت ��ائ ��ج ال� � ��دراس� � ��ة ،ب �ي �ن ��ت أن
األف� ��راد ي �ت��أث��رون ب� ��أذواق امل�ش��اه�ي��ر
أك �ث��ر م ��ن آرائ � �ه� ��م ،ك �م��ا أن م�س�ت��وى
ال �ت �ق �ل �ي��د ي �ت��أث��ر ب ��ال ��ذوق أك �ث ��ر م�ن��ه
ب��ال��رأي ،م�ش�ي��رًا إل��ى ان ذل��ك يعتمد
ع �ل��ى ع�ن�ص��ر ال �خ �ب��رة ،ب�ي�ن�م��ا ي�ك��ون
تأثرهم ب��ال��ذوق مبنيا على عنصر

القيادة بالرأي
مرتبطة بالمعلومات
المقدَّ مة ..والجاذبية

أنوار العنزي

ال � �ج ��اذب � �ي� ��ة ،م �ب �ي �ن��ة وج � � ��ود ت��أث �ي��ر
ل�ل�م�ع�ل��وم��ات وال �ت �ف��اع��ل وال�ج��اذب�ي��ة
وال �خ �ب��رة ع �ل��ى ع��ام �ل��ي ال �ق �ي��ادة في
ال ��رأي وال� ��ذوق ،الس�ي�م��ا م��ع الخبرة
واملعلومات.
وأش� � � � � � � ��ارت إل � � � ��ى وج� � � � � ��ود ارت � � �ب� � ��اط
ط ��ردي ب�ين ع�ن�ص��ر ال �ق �ي��ادة ب��ال��رأي
وامل �ع �ل��وم��ات وال �ت �ف��اع��ل وال�ج��اذب�ي��ة
وال �خ �ب��رة ،وق��د ج��اء االرت �ب��اط ق��وي��ًا

العينة
تم تجميع  692استبيانا من املشاركني بالدراسة ،وبلغ عدد االناث
 574أو ما نسبته  %82من العينة ،بينما هناك  118مشاركًا من
ال��ذك��ور بنسبة  ،%17وك ��ان  %30م��ن األف ��راد امل�ش��ارك�ين ت�ت��راوح
أعمارهم بني  22الى  28عاما ،و %29.5من  15الى  21عاما ،كما أن
 %13بني  29و 35عاما ،بينما  %14من الذين تتراوح أعمارهم من
 36الى  42عاما ،وكان  %13أكبر من  43عاما.
وجاء غالبية املشاركني من الجامعيني بنسبة  ،%82و %13ثانوي،
و %5م��ن طلبة ال��دراس��ات العليا ،كما بلغت نسبة امل�ش��ارك�ين من
الطلبة  %48واملوظفني  ،%42.5أما الذين ال يعملون فجاءت نسبتهم
 %9فقط.

أصايل الشمري

ً
بني القيادة بالرأي والخبرة وقليال
م ��ع ال� �ت� �ف ��اع ��ل ،ك �م��ا ي ��وج ��د ارت� �ب ��اط
ط��ردي ب�ين عنصر ال�ق�ي��ادة ب��ال��ذوق
وع� � ��وام� � ��ل امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات وال� �ت� �ف ��اع ��ل
والجاذبية والخبرة ،وجاء االرتباط
ً
ق� ��وي� ��ًا م � ��ع ال � �ج� ��اذب � �ي� ��ة وق � �ل � �ي �ل�ا م��ع
التفاعل.

الرأي والذوق
وق��ارن��ت ال��دراس��ة م�س�ت��وى ال�ت��أث�ي��ر
ع � �ل� ��ى ن � �ط� ��اق�ي��ن :ال � �ت� ��أث � �ي� ��ر ب � ��ال � ��رأي
وال �ت��أث �ي��ر ب ��ال ��ذوق ،ك �م��ا ب�ح�ث��ت في
خ �م �س��ة ع ��وام ��ل أس ��اس� �ي ��ة م��رت �ب �ط��ة
بمستوى التأثير تتضمن :الخبرة،
ال� �ب ��رس� �ت� �ي ��ج ،ال� �ج ��اذب� �ي ��ة ،ال �ت �ف��اع��ل
وال �ت��واص��ل امل �ت �ب��ادل م��ع امل�ت��اب�ع�ين،
ونسبة املعلومات املقدمة للجمهور.
وعن ساعات متابعة املشاهير على
مواقع التواصل ،بينت ال��دراس��ة أن
 %37.4ي�ق�ض��ون أق��ل م��ن  3س��اع��ات
ف��ي متابعتهم ،و %20.2يقضون 3
  6س��اع��ات ،و %8.8ي�ق�ض��ون 9 - 6ساعات ،و %6.4يتابعون املشاهير
نحو  12 - 9ساعة ،و %7.7يقضون
أك �ث��ر م��ن  12س��اع��ة ف��ي م�ت��اب�ع�ت�ه��م،
ك �م��ا ه� �ن ��اك  %19.2ال ي �ت��اب �ع��ون �ه��م
أبدًا.

¶الخبرة
¶الجاذبية
¶«البرستيج»
¶التفاعل
¶المعلومات
فريق الدراسة
ُ
أنجزت الدراسة تحت إشراف أستاذة
دراسات املعلومات بجامعة الكويت د.
بيبي العجمي ،وش��ارك في إعدادها،
م�ه��ا ال �ش �م��ري ،أن �ف��ال ال �خ��زي��م ،أن��وار
ال�ع�ن��زي ،أص��اي��ل ال�ش�م��ري ،وسندس
العاشور.

المنهج
اع�ت�م��دت ال��دراس��ة ع�ل��ى منهج املسح
اإلع�لام��ي ب�ن�ظ��ام العينة ال�ع�ش��وائ�ي��ة،
حيث يستهدف ه��ذا املنهج التعرف
ع �ل��ى اآلراء واألف � �ك� ��ار واالت �ج ��اه ��ات
والقيم واملفاهيم والدوافع والتأثيرات
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ل ��دى م�س�ت�خ��دم��ي وس��ائ��ل
ال� �ت ��واص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ،م� ��ن ح�ي��ث
تأثرهم بما ينشر من قبل املؤثرين
في هذه الوسائل.
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رئيس التحرير استقبل سفير غايانا
اس � � �ت � � �ق � � �ب� � ��ل رئ� � �ي � ��س
ال�ت�ح��ري��ر ال��زم�ي��ل وليد
النصف ،أمس ،السفير
ف� ��وق ال� �ع ��ادة امل �ف��وض
ع��ن ج�م�ه��وري��ة غايانا
ال �ت �ع��اون �ي��ة ،د .شمير
ع � �ل� ��ي ،وج � � ��رى خ�ل�ال
اللقاء تبادل األحاديث
ال � ��ودي � ��ة ،ال س �ي �م��ا م��ا
ّ
ي � �ت � �ع ��ل ��ق ب ��ال� �ق� �ض ��اي ��ا
اإلعالمية ذات االهتمام
املشترك.

«شدد على رفع الكفاءة لتسهيل التقاضي»

المطاوعة :قيم العدالة
ً
ً
ً
ونزيها
إنسانا
قاضيا
تثمر
■ الثويمر :تنافسية األمم تقاس بجودة الرأسمال البشري
محمد شمس الدين

رئيس التحرير مستقبال سفير غايانا وعقيلته

فرمن :احتضان الشباب ..وتأهيل قياديين

لجنة لتوثيق تاريخ الحركة الكشفية
عبدالله السلطان
َّ
ش� ��ك � �ل� ��ت ج� �م� �ع� �ي ��ة ال� �ك� �ش ��اف ��ة
لجنة لتوثيق ت��اري��خ الحركة
ال � �ك � �ش � �ف � �ي ��ة ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة م �ن��ذ
انطالقتها.
وأك� ��د ن��ائ��ب رئ �ي��س ال�ج�م�ع�ي��ة
أح �م��د ف��رم��ن أول م��ن أم ��س أن
الجمعية قررت إعداد موسوعة
ّ
تضم أح��داث الحركة الكشفية
وفاعلياتها في الكويت ،لعدم
ِّ
ت ��واف ��ر ك� �ت ��اب ي��وث �ق �ه��ا ب�ش�ك��ل
م� �ت� �ك ��ام ��ل ،الف � �ت� ��ًا إل� � ��ى ج �ه��ود
ف ��ردي ��ةَ ،ب �ي��د أن األم� ��ر بحاجة

إل��ى ت��وث�ي��ق أك��ادي �م��ي مستند
ع � �ل� ��ى ح � �ق� ��ائ� ��ق وم � �ع � �ل� ��وم� ��ات،
وأحداث.
واس � �ت � �ع ��رض ف ��رم ��ن ان �ط�ل�اق��ة
ال�ح��رك��ة ال�ك�ش�ف�ي��ة ،ال�ت��ي يمتد
ت � ��اري� � �خ� � �ه � ��ا إل � � � ��ى  80ع � ��ام � ��ًا،
لعبت خ�لال�ه��ا دورًا ك�ب�ي�رًا في
اح �ت �ض��ان ال �ش �ب��اب ،الف �ت��ا ال��ى
أن التوثيق سيكون من خالل
مجلد متكامل ،يتناول جميع
ّ
م��ا ي�ت�ع��ل��ق ب��ال�ح��رك��ة الكشفية
الكويتية.
وأشار الى ان التوثيق سيجري
ٌ ّ
م��ن قبل لجنة ش��ك�ل��ت برئاسة

رئ�ي��س مجلس ادارة الجمعية
د.عبداهلل الطريجي ،وعضوية
د.ج �ع �ف��ر ال �ع��ري��ان ،وال�ب��اح�ث�ين
ف� ��ي ال� � �ت � ��راث ال� �ك ��وي� �ت ��ي :ف� ��ؤاد
املقهوي وصالح املسباح وفهد
ال�ع�ب��دال�ج�ل�ي��ل ،وس�لام��ة ع�م��ار،
مشددا على استمرار احتضان
الشباب وتأهيل قياديني.
م��ن ج��ان�ب��ه ،أمل��ح ال�ع��ري��ان إلى
أه �م �ي��ة ال �ح��رك��ة ال �ك �ش�ف�ي��ة في
ص� �ق ��ل ال � �ش � �ب� ��اب وإع� � ��داده� � ��م،
ليكونوا ق��ادة املستقبل ،الفتا
ال� ��ى ان ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ق �ي��ادات
ال �ك��وي �ت �ي ��ة خ ��رج ��ت م� ��ن رح ��م

الحركة الكشفية ،التي ّ
تميزت
م �ن��ذ ان �ط�لاق �ت �ه��ا ع �ل��ى ك ��ل من
امل�س�ت��وى الخليجي وال�ع��رب��ي
والعاملي.
أم ��ا امل �ق �ه��وي ف��ذك��ر ان ال�ك�ت��اب
س� �ي� �ض ��م ج� �م� �ي ��ع امل� �ع� �ل ��وم ��ات
وال� � �ص � ��ور وال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات م�ن��ذ
ان�ط�لاق��ة ال�ح��رك��ة الكشفية في
امل ��درس ��ة امل �ب��ارك �ي��ة ،ب��أس�ل��وب
سلسل يلقي ال �ض��وء ع�ل��ى كل
ما يتعلق بالحركة الكشفية.
وت �ط� َّ�رق امل�س�ب��اح إل��ى أرش�ي��ف
ضخم ،يرجع تاريخه إلى فترة
الخمسينيات.

أك ��د رئ �ي��س امل�ج�ل��س األع �ل��ى للقضاء
امل�س�ت�ش��ار ي��وس��ف امل�ط��اوع��ة اس�ت�م��رار
خ�ط��ط ال �ت��دري��ب ل��رف��ع ك �ف��اءة ال�ج�ه��ات
ال � �ق � �ض� ��ائ � �ي� ��ة وم � ��واك� � �ب � ��ة ال� � �ت� � �ط � ��ورات
واملستجدات في هذا الشأن.
وأش� ��ار امل �ط��اوع��ة خ�ل�ال ورش ��ة العمل
التي أقامها معهد الكويت للدراسات
ال�ق�ض��ائ�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة أم��س ب�ع�ن��وان
«املبادئ األساسية والتدريب العملي
ل �ل �ق �ض��اء» إل � ��ى ال� �ت� �ع ��اون م ��ع م �ع��اه��د
الدراسات القضائية في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا.
وذك��ر أن ق��واع��د السلوك ف��ي املجاالت
ال �ق �ض��ائ �ي��ة وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ب �ش �ك��ل ع��ام
تعتبر ارث��ًا إنسانيًا ومهنيا ال يثبت
إال ببيئة ط�ي�ب��ة ال�ن�ش��أة ت�ح�ظ��ى بقيم
ال� �ع ��دال ��ة ال� �ت ��ي ت �ث �م��ر ق��اض �ي��ًا إن �س��ان��ًا
ً
عادال ذا ضمير حي ،ويتمتع بالنزاهة
وال�خ�ب��رة العلمية ال��واس �ع��ة ،وه ��ذا ما
ن��ؤك��د ع�ل�ي��ه ف��ي ورش� ��ة ال �ع �م��ل لتبني
القيم في مناهج التدريب القضائي.
من جانبه ،أشاد مدير املعهد املستشار
ع��وي��د ال �ث��وي �م��ر ب��ال �ت �ع��اون ال �ب �ن��اء مع
مؤسسة ك��ون��راد ادن ��اور ،وال��ذي اسفر
عن إقامة ه��ذه الورشة بدعم كبير من
رئيس املجلس االعلى للقضاء ورئيس

المطاوعة والثويمر خالل ورشة العمل

م �ح �ك �م �ت��ي ال� �ت� �م� �ي� �ي ��ز وال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة
املستشار يوسف امل�ط��اوع��ة ،وذل��ك من
اج��ل تقييم أفضل امل�م��ارس��ات العاملية
ف��ي التدريب القضائي وسعيًا لصقل
ال�خ�ب��رات وامل �ع��ارف امل�ت��راك�م��ة ،إض��اف��ة
إلى زيادة االحتكاك مع أفضل الخبرات
العاملية في مجال التدريب القضائي،
وه��ي تمثل ف��رص��ة للقيام بتشخيص
جماعي لواقع التدريب.

وق� � � ��ال ال � �ث ��وي � �م ��ر :إن ه� � ��ذه ال� ��ورش� ��ة
تستعرض حصيلة التجارب العربية
واألج� � �ن� � �ب� � �ي � ��ة ف� � ��ي م� � �ج � ��ال ال � �ت� ��دري� ��ب
القضائي فهي مناسبة علمية مهمة،
ف �ف��ي ع��ال��م م �ت �س��ارع ي�س�ت�م��د أه�م�ي�ت��ه
من كون تنافسية األم��م تقاس بجودة
ال��رأس�م��ال البشري ،السيما ف��ي مجال
التدريب والتكوين ،وم��ن هنا تتجلى
جودة التدريب كفاعل رئيسي.

حملة الـ 12ساعة:

ً
ً
ومحضرا ..ومحاصرة لصوص الكهرباء
إنذارا
311
خالد الحطاب
نفذ فريق الضبطية القضائية
ولجنة العزاب التابعة لوزارات
ال�ك�ه��رب��اء وال�ب�ل��دي��ة وال��داخ�ل�ي��ة

ح �م �ل ��ة واس � �ع � ��ة اس � �ت � �م ��رت 12
س ��اع ��ة ع �ل ��ى ال �س �ك ��ن ال �خ ��اص
واالس� � � �ت� � � �ث� � � �م � � ��اري ل �ت �س �ج �ي ��ل
امل�ل�اح� �ظ ��ات وال� �ق� �ي ��ام ب��ات �خ��اذ
اإلج� � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة ح �ي��ال

املخالفني.
وق� � � ��ال ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س ال� �ف ��ري ��ق
عضو لجنة ال �ع��زاب ف��ي وزارة
ال �ك �ه��رب��اء أح �م��د ال �ش �م��ري في
ت� �ص ��ري ��ح ص� �ح ��اف ��ي أم � � ��س ان
ال �ح �م �ل��ة أس� �ف ��رت ع ��ن ت�س�ج�ي��ل
 11م�ح�ض��را مل�خ��ال�ف��ات واث�ب��ات
حالة ،مشيرا إلى أن املخالفات
تنوعت ما بني سرقة الكهرباء
وامل� �ي ��اه وال �ع �ب��ث ب��ال �ت �م��دي��دات
إضافة إلى قيام الفريق بتوعية
امل ��واط � �ن �ي�ن وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن ف� ��ي م��ا
ي�خ��ص ه ��در امل �ي��اه واس �ت �خ��دام
املرشدات.
وت��اب��ع :شملت امل�ح��اض��ر كذلك
ت� �س� �ج� �ي ��ل اس� � �ت� � �غ �ل��ال ل �ل �ت �ي ��ار
ال� �ك� �ه ��رب ��ائ ��ي وامل � � � ��اء م � ��ن دون
ع ��دادات ون�ق��ل م�ع��دات وال�ع��داد
ب�ل�ا ع �ل��م ال� � � ��وزارة ،إض ��اف ��ة إل��ى
ه ��در امل �ي ��اه واس �ت �غ�ل�ال ال�ت�ي��ار
الكهربائي قبل العداد والعبث
بشبكة الكهرباء عن طريق قطع
ت�م��دي��دات  CTواس�ت�غ�لال املياه
بعداد تالف.
وك �ش��ف ال �ش �م��ري ع��ن تسجيل
ال� �ح� �م� �ل ��ة  300ان� � � � ��ذار ش �ف �ه��ي

الخراز :مساندة
ذوي اإلعاقة
مي السكري
أك� � � � � ��د وزي � � � � � � ��ر ال� � � �ش � � ��ؤون
االجتماعية سعد ال�خ��راز،
ال� �ح ��رص ع �ل��ى دع� ��م ذوي
االع � ��اق � ��ة وت �م �ك �ي �ن �ه��م م��ن
إب ��راز مواهبهم وصقلها،
فضال عن تنمية قدراتهم
باعتبارهم ج��زءا ال يتجزأ
من املجتمع وعنصرا فعاال
في تنمية البالد.
ول� �ف ��ت ال � �خ� ��راز ف� ��ي ح�ف��ل
افتتاح املهرجان املسرحي
الخامس لالشخاص ذوي
اإلع � � ��اق � � ��ة ب � � � ��دول م �ج �ل��س
ال�ت�ع��اون ال ��ذي تستضيفه
ال�ك��وي��ت للمرة االول ��ى ،إلى
أن ه �ي �ئ��ة اإلع � ��اق � ��ة ن �ف��ذت
رؤي � � � � ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت 2035
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال �ع��دي��د من
ال� �ج� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة ل��رص��د
ال�خ�ط��ط واالس�ت��رات�ي�ج�ي��ات
وال �ح �م�ل�ات ل�ت�ح�ق�ي��ق دم��ج
األشخاص ذوي اإلعاقة.
وأش � � � � ��ار ال � � �خ � � ��راز إل � � ��ى أن
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة أك � �م � �ل� ��ت م �س �ي ��رة
ال � ��دع � ��م ل �ل�أش � �خ ��اص ذوي
اإلعاقة بالتعاون مع املكتب
ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل �ج �ل��س وزراء
العمل والشؤون االجتماعية
بدول مجلس التعاون.

ب� � �ض � ��رورة ت �ج �ن ��ب م �خ��ال �ف��ات
ال � � � �ه� � � ��در وإرش� � � � � � � � ��اد أص� � �ح � ��اب
ال � �ع � �ق ��ارات ب � �ض� ��رورة ال�ت�ن�ب�ي��ه
ع �ل��ى ح � ��راس امل � �ن� ��ازل وال �خ ��دم
ب� � ��وج� � ��وب ال � �ت � �ق � �ي� ��د ب � � �ق� � ��رارات
ال � � ��وزارة ،م��ؤك��دا أن امل�خ��ال�ف��ات
وت �س �ج �ي �ل �ه��ا ان� �ح� �س ��را ب�ف�ض��ل
متابعة املسؤولني بتعاون مع
املواطنني واملقيمني.
نتائج مطمئنة
وع ��ن أب ��رز ن�ت��ائ��ج ح�م�ل��ة لجنة
ال�ع��زاب ،ذك��ر الشمري أن هناك
اس� �ت� �ج ��اب ��ة ك� �ب� �ي ��رة م� ��ن ب�ع��ض
مالك عقارات العزاب وذلك عبر
اخ�ل�ائ� �ه ��ا وت �س �ك�ي�ن ال �ع��ائ�ل�ات
ت �ج �ن �ب��ا ل �ل �م �خ��ال �ف��ات ال� �ت ��ي ق��د
يواجهونها.
ول � �ف ��ت ال� �ش� �م ��ري إل � ��ى أن ه ��ذا
ال� �ن� �ج ��اح ال � � ��ذي ت �ح �ق �ق��ه ل�ج�ن��ة
التصدي لظاهرة العزاب تؤكده
اإلح�ص��ائ�ي��ات ال�ت��ي ت�ص��در من
الجهات املختصة ف��ي اللجنة،
ح�ي��ث ت�ب�ين م ��دى ت �ع��اون م�لاك
أص�ح��اب ال�ع�ق��ارات ال�ت��ي كانت
م� �خ ��ال� �ف ��ة ع � ��ن ط� ��ري� ��ق ت �ع��دي��ل
أوض� ��اع ب�ن��اي��ات�ه��م ،م��ؤك��دا أن��ه

أعضاء الضبطية القضائية خالل حمالت التفتيش

ال اس�ت�ث�ن��اءات ف��ي مسألة قطع
ال�ت�ي��ار ع��ن املخالفني فيما عدا
الحاالت املرضية اإلنسانية.
وب�ي�ن ال�ش�م��ري أن م�ل�اك بعض
ال �ع �ق��ارات ي �ح��اول��ون ال�ت�ح��اي��ل
على القانون عبر تسكني بعض
ال� �ع ��ائ�ل�ات غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي��ة م��ع

ال�ع��زاب في العقار نفسه ،الفتا
إلى أنه يتم رصد هذه الحاالت
وم �ت��اب �ع �ت �ه��ا م ��ن ق �ب��ل ال�ب�ل��دي��ة
وال ��وزارة والداخلية ،الفتا إلى
وج � ��ود ت�ن�س�ي��ق م ��ع ال��داخ �ل �ي��ة
وال �ب �ل��دي��ة إلزال � ��ة امل ��ول� ��دات إذا
كانت خارج نطاق األمالك.
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قالت مديرة مركز المختبرات
التحليلية في الهيئة العامة
للبيئة د .منى حسين إن
أغلبية العينات التي جرى
أخذها من مواقع البالغات
بشأن تلوث البيئة البحرية
والمائية تشير إلى ارتفاع
مؤشرات التلوث البكتيري
والكيميائي للمياه المنصرفة
من المجارير إلى البحر.
وأضافت حسين لـ سبقلا أن
ارتفاع المؤشرات يؤدي إلى
تلويث البيئة البحرية والتأثير
على الكائنات الحية ومرتادي
هذه المناطق ،مب ّينة أن
هناك قياسات للمؤشرات،
وفي بعض األحيان تكون
ضمن الحدود التي وضعتها
الهيئة.

جانب من فحص العينات في المختبرات | تصوير مصطفى نجم الدين

مديرة المختبرات التحليلية في «البيئة» منى حسين لـ سبقلا:

مؤشرات التلوث مرتفعة في بيئتنا البحرية
خالد الحطاب
أشارت د .منى حسني إلى أن املركز يسعى بشكل مستمر
إلى تحقيق االستكشافات وتنفيذ الخطط والدراسات،
حيث يشارك في مشروع بحث أثر العوامل االقتصادية
ال �س��اح �ل �ي��ة ع �ل ��ى ص �ح ��ة وس �ل�ام� ��ة األح � �ي � ��اء ال �ب �ح��ري��ة
وتوزيعها وتنوعها في البالد ومشروع املسح البحري،
ووض ��ع خ�ط��ط مل��راق�ب��ة أح� ��واض ال�س�ب��اح��ة ف��ي امل ��دارس
الحكومية والخاصة.
وب�ش��أن دور امل��رك��ز ف��ي فحص ال�ت��رب��ةّ ،
بينت حسني أن
ه�ن��اك قسمًا مستحدثًا ف��ي الهيكل التنظيمي الجديد
امل�ع�ت�م��د م��ن ه�ي�ئ��ة ال�ب�ي�ئ��ة ،ح�ي��ث ي �ق��وم امل�خ�ت�ب��ر ال�ت��اب��ع
للقسم حاليًا بتحليل الحجم الحبيبي للتربة وقياس
املواد العضوية الكلية واملحتوى املائي.
وتابعت :يعنى القسم بتخطيط وتنظيم خدمات تحاليل
التربة املطلوبة من إدارات الهيئة املختلفة ومتابعة آخر
التطورات واألساليب املستخدمة في عمليات وأدوات
التحليل ال�خ��اص��ة بفحص ال�ت��رب��ة واالح�ت�ف��اظ بأحدث
ال �س �ج�لات امل��رك��زي��ة وق ��اع ��دة ب �ي��ان��ات آل �ي��ة ل�ف�ح��وص��ات
التربة وتقديم التقارير التخاذ اإلجراءات التصحيحية.
ّ
وبينت أن هناك تنسيقًا بني قسم فحص التربة واألقسام
األخ��رى ونتائج التحليالت ،وأبرزها قسم الفحوصات
البيولوجية الذي يسعى إلى تخطيط وتنظيم وتقديم
خ��دم��ات التحليل امل��رك��زي امل�ط�ل��وب م��ن إدارات الهيئة
املختلفة ،ومتابعة آخر التطورات واألساليب املستخدمة
ف��ي عمليات وأدوات التحليل ال�خ��اص��ة بالفحوصات
الكيميائية ،وتوفير ال�ظ��روف املالئمة إلج��راء تحاليل
وف�ح��وص��ات كيميائية «م�خ�ب��ري��ة م��رك��زي��ة» ذات ك�ف��اءة

مركز المختبرات عاين محطات
الصرف الصحي

فحص بعض العينات أثبت
تزايد نسب البكتيريا والمواد
الكيميائية في المجارير
المنصرفة إلى البحر
مراقبة أحواض السباحة
في مدارس الحكومة
و«الخاص»
منى حسين متحدثة إلى سبقلا

ومصداقية عالية.
وزادت :ه�ن��اك قسم لضبط ال�ج��ودة والتجهيزات لدى
املركز يعنى بتحديد وتدبير احتياجات إدارات الهيئة
ومختبراتها من األجهزة واملعدات ضمن حدود امليزانية
امل �ت ��اح ��ة ،وت��وف �ي��ر اح �ت �ي��اج��ات م �خ �ت �ب��رات ال �ه �ي �ئ��ة من
امل��واد الكيماوية وال�غ��ازات والزجاجيات وك��ل األجهزة
واملعدات الالزمة إلجراء القياسات والتحاليل بما يكفل
قيام مختبرات الهيئة بعملها على الوجه األكمل.

مهام متنوعة
ولفتت إل��ى أن للمركز مهامًا متنوعة ،أب��رزه��ا «إع��داد
س�ي��اس��ات وخ �ط��ط ض�ب��ط ال �ج��ودة ألج �ه��زة امل�خ�ت�ب��رات،

وأدل��ة وإج ��راءات عمل وإرش ��ادات تحدد معايير العمل
وم��ؤش��رات األداء في مختبرات الهيئة ،وإدارة عمليات
ضبط الجودة ،ومعايير أداء املختبرات ،ومتابعة نتائج
التحاليل املعملية واملواد املستخدمة ،والتأكد من اتباع
خطوات العمل القياسية داخل مختبرات الهيئة».
وأف��ادت حسني بأن املركز يتابع ماهو جديد في مجال
التحاليل واألجهزة ملواكبة التطور ،حيث يحرص على
املشاركة في زيارة معرض «أراب الب» الذي يقام سنويًا
ف��ي إم ��ارة دب��ي وال �خ��اص ب��أج�ه��زة امل�خ�ت�ب��رات ،لالطالع
على أحدث األجهزة وانتقاء األفضل والتواصل مع مركز
االعتماد الخليجي ،وذلك للحصول على شهادة «األيزو
 »17025وتطبيق نظام  LIMSحاليًا في مختبرات املركز.

تطهير البحر من  300طن بالستيك سنوياً

ِّ
يحذر:
فريق الغوص
ً
مجرورا ِّ
تلوث جون الكويت
56

حذر رئيس املبرة التطوعية البيئية
وليد الفاضل ،من التعديات املتكررة
ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة ال�ب�ح��ري��ة ،م�ب�ي�ن��ًا أن من
أخ� �ط ��ر م� ��ا ي �ت �ع ��رض ل� ��ه ال � �ج� ��ون ه��و
التلوث الناتج ع��ن  56م�ج��رورًا ملياه
االمطار.
واض ��اف ،خ�ل�ال ت�ك��ري��م م�ج�م��وع��ة من
ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن امل ��ؤث ��ري ��ن ف� ��ي امل �ج ��ال
ال� �ب� �ي� �ئ ��ي ،ال� ��ذي� ��ن أث � �م� ��رت ج �ه��وده��م
ف��ي ن �ش��ر ال��وع��ي م��ن خ�ل�ال أع�م��ال�ه��م
الصحافية :إن مياه الصرف الصحي
التي تصب في الجون جريمة بيئية
وس �ب��ب رئ �ي �س��ي ل �ل �ت �ل��وث ف �ي��ه ،الف�ت��ا
إل��ى أن خ�ط��وة م�ن��ع ال�ص�ي��د وغ�ي��ره��ا
من االج��راء ات كانت إيجابية ،لكنها
غ �ي��ر ك��اف �ي��ة ل�ح�م��اي��ة ال �ج��ون واع ��ادة
تأهيله.
وأوض� � � ��ح ال� �ف ��اض ��ل ان امل � �ب� ��رة ت �ن �ف��ذ
ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م � ��ع وزارت � � � � ��ي ال � �ش� ��ؤون
والتربية ،وال�ه�لال األح�م��ر ،فعاليات
مخصصة لطلبة املدارس كل ثالثاء،
وذل ��ك ل�ن�ش��ر ال��وع��ي ع�ب��ر م�ح��اض��رات
ت� �ق ��دم ل �ل �ط �ل �ب��ة ال ��ذي ��ن ي �س �ه �م��ون ف��ي
تنظيف الشواطئ.
وأوض� ��ح أن ه ��ذا ال �ب��رن��ام��ج ال �خ��اص
بالطلبة تقدمه املبرة منذ  7سنوات
ب�ين ش�ه��ري نوفمبر وم��ارس ،ويركز
ع �ل��ى ال �ت��وع �ي��ة ب�م�خ��اط��ر ال�ب�لاس�ت�ي��ك
في البحار.
وح��ول امل�ش��اري��ع ال�ت��ي يعمل عليها
ف� ��ري� ��ق ال � � �غ� � ��وص ،ق � � ��ال ال � �ف� ��اض� ��ل ان
أب ��رز م��ا ي�ق��وم ب��ه ه��و إزال ��ة األج�س��ام
الخطرة من البحر التي تشكل خطرا

جانب من عملية تطهير البحر من المخلفات

ع �ل��ى امل�ل�اح ��ة ال �ب �ح��ري��ة ،م �ش �ي��را ال��ى
س�ف�ي�ن��ة امل�س�ي�ل��ة ال �ت��ي ت�ح�م��ل الكثير
م ��ن ال �ب �ض��ائ��ع ،وج� ��رى س�ح�ب�ه��ا أول
من أمس بالتعاون مع «املوانئ» إلى
الساحل تمهيدا لرفعها.
وأشار إلى تركيز الجهود على جون
ال �ك��وي��ت ل �ح �م��اي �ت��ه وال �ح �ف��اظ ع�ل�ي��ه،
ل�ك��ون��ه م��ن أه��م امل �ن��اط��ق امل��ائ �ي��ة بعد

خليج املكسيك ،الفتا إلى أن الخطط
ال�ت��ي وض�ع��ت لحمايته م��ن ال�ج�ه��ات
ذات ال� �ع�ل�اق ��ة ل ��م ت �ط �ب��ق ع �ل��ى ارض
الواقع بعد.
ول� �ف ��ت إل � ��ى ب ��رن ��ام ��ج ض� �خ ��م ي �ج��ري
ال � �ع � �م� ��ل ع � �ل � �ي ��ه ل � �ح � �م� ��اي� ��ة ال � �ش � �ع ��اب
امل ��رج ��ان � �ي ��ة ،ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع إح� ��دى
ال �ج��ام �ع��ات االس �ت��رال �ي��ة ب�ت�م��وي��ل من

ال �ص �ن ��دوق ال �ب �ي �ئ��ي ،إلن� �ش ��اء م��راب��ط
بحرية لحماية الشعاب في الكويت،
مبينا أن الفريق يقوم سنويا بإزالة
 300ط��ن م��ن املخلفات البالستيكية،
اض� � ��اف� � ��ة إل� � � ��ى م� � �ئ � ��ات االط� � � �ن � � ��ان م��ن
ال � �ق� ��وارب وب �ق ��اي ��ا ال �س �ف��ن وغ �ي��ره��ا،
وم�ت�م�ن�ي��ا ت �ش��دي��د ال��رق��اب��ة وت�غ�ل�ي��ظ
العقوبة على املخالفني.

نفذ مركز املختبرات التحليلية في الهيئة العامة للبيئة خالل شهر نوفمبر مجموعة من
ال�ج��والت على بعض امل��واق��ع وال�ش��واط��ئ للتأكد م��ن سالمة امل�ي��اه واالل�ت��زام باالشتراطات
الصحية والهندسية الى جانب التعامل مع البالغات الخاصة بوجود تلوث بحري.
وعاينت ف��رق املركز بعض محطات معالجة الصرف الصحي وقامت بجمع عينات مياه
منها للتأكد من مطابقتها للمعايير البيئية املعتمدة في الهيئة.
وق��ام املركز كذلك بجمع عينات من بعض الشواطئ للتأكد من سالمة امل��ؤش��رات البيئية
والبيولوجية املختلفة والتي يتم عملها بصورة دورية حفاظًا على البيئة البحرية ومصادر
امل�ي��اه م��ن ال�ت�ل��وث .وب�ش��أن النسب املعتمدة التي تعتبر ح��دا اقصى لنسب املكونات غير
العضوية في مياه الشرب ،يعتمد املركز على نسب « 250للكلوريد ،و 1للنحاس ،و0.300
للحديد و 0.100املنغنيز 200 ،الصوديوم 250 ،الكبريتات 6.5 ،لـ 8.5لألس الهيدروجيني».

كائنات مميزة
وفي سياق متصل ،زار خبير بيئي من جمهورية التشيك راصد التنوع االحيائي والكائنات
الدقيقة جان هامريسكي االسبوع الجاري محمية الجهراء يرافقه نائب املدير العام للشؤون
الفنية د .عبد اهلل زيدان لتوثيق األحياء الفطرية للمياه العذبة في املحمية.
ووث��ق هامريسكي وزي��دان الكائنات امل��وج��ودة ف��ي املحمية ومنها خنافس امل�ي��اه العذبة
واليعسوب وحلزون املياه العذبة وتم التقاط ما يقارب  40نوعًا من األحياء وأخذ عينات
متنوعة .واكد هامريسكي في تصريح صحافي أن محمية الجهراء مميزة وغنية بعينات
متنوعة من الكائنات ،منوها بالتنوع البيولوجي فيها ،مثنيا على جهود هيئة البيئة
باستضافته والسماح له بالتقاط صور ألحياء وكائنات مختلفة شاهدها ألول مرة.
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تحقيق

خاطبت الجهات المعنية لمنع استيرادها

«الصحة» تستعجل منع الشيشة اإللكترونية
رغم التحذيرات الطبية الصادرة من منظمات صحية عالمية عن
أكثر من  500نوع من منتجات التبغ االلكتروني واآلالف من أنواع
التدخين االلكتروني في األسواق العالمية ،التي تختلف عادة
باختالف الحجم ومعدالت التركيز والنيكوتين ،وما يصاحبها
من وجود نحو  7000نكهة لـ«الشيشة االلكترونية» ،فإنها ال
تزال تشهد اقباال واسعا من قبل المراهقين والشباب ،كما ان
شريحة االطفال باتت هدفا رئيسيا لمروجيها ،ومن خالل اتباع
اكثر من اسلوب وطريقة.
خالد الصالح

لم تتوقف التحذيرات ال�ص��ادرة من وزارة الصحة منذ
اع��وام ،مع ص��دور ق��رار من االدارة العامة للجمارك قبل
 3اعوام يقضي باستمرار حجز السيجارة االلكترونية،
اال انه سمح بتوريد الشيشة االلكترونية لحني انتهاء
االج �ت �م ��اع ��ات م ��ع وزارة ال �ص �ح��ة ب �ه ��ذا ال � �ص� ��دد ،رغ��م
م�خ��اط��ره��ا امل��روع��ة ال �ت��ي ك�ش�ف��ت ع�ن�ه��ا دراس� ��ة ضخمة
أوردتها وسائل اع�لام بريطانية قبل اشهر ،واوضحت
ن �ت��ائ �ج �ه��ا أن ال �ش �ي �ش��ة ال ت �ق �ض��ي ف �ق��ط ع �ل��ى ال �ج �ه��از
ال�ت�ن�ف�س��ي مل�س�ت�ه�ل�ك�ه��ا ،ب��ل ت�ت�س�ب��ب ف��ي إص ��اب ��ات ب��داء
السكري والسمنة وامراض خطيرة ايضا.
وال ت�ق�ت�ص��ر اض ��راره ��ا ع�ل��ى ال�ص�ح��ة ف�ح�س��ب ،ب��ل ان�ه��ا
باتت بحاجة الى رصد ميزانيات خاصة ملن يقبل عليها
ويتداولها ،حيث تتراوح اسعار النكهات املحلية «ذات
األس �م��اء ال�غ��ري�ب��ة» ب�ين  40و 65دي �ن��ارا ش�ه��ري��ا ،ووف��ق
النكهة املرغوبة للشيشة االلكترونية ،كما تتوافر نكهات
مستوردة لها يتراوح سعرها بني  15و 60دينارًا ،فيما
ت �ص��ل ف�لات��ره��ا ال ��ى  15دي� �ن ��ارا اح �ي��ان��ا ،ح �ي��ث ان ه��ذه
املبالغ تضاف الى سلسلة من االلتزامات املالية على رب
االس ��رة ،او حتى ال�ش��اب وال�ش��اب��ة ،فضال ع��ن مصاريف
اخرى مرتبطة بارتياد املقاهي واالسواق التجارية.

االلكترونية ،وه��ي منتشرة ف��ي اكثر م��ن مرفق وبعض
مواقع التواصل االجتماعي.
واضافت اليحيى لـ سبقلا ان الشيشة االلكترونية يتم
بيعها وت��داول �ه��ا ع�ب��ر اك�ث��ر م��ن ن�ق�ط��ة ،وق��د ي�ك��ون ج��زء
منها غير خ��اض��ع للرقابة بشكل كبير ،مشيرة ال��ى ان
ال��دالئ��ل وال�ب��راه�ين اثبتت انها غير آمنة صحيا وفيها
اض��رار على مستخدميها ،حيث ح��دث��ت نحو  34حالة
وف��اة في ال��والي��ات املتحدة االميركية بسبب السيجارة
االلكترونية ،االمر الذي يدعو إلى ضرورة اخذ الحيطة
والحذر منها.
واش ��ارت اليحيى ال��ى ان ال�ب�ع��ض يستخدمها بذريعة
مساهمتها في االقالع عن التدخني ،اال ان هذا الرأي قد
يكون غير سليم ،نظرا الحتوائها على مواد غير معلومة
امل �ص��در وال ي ��زال ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ب�ه��ذا ال �ص��دد ق��اص��را
ن��وع��ا م��ا ،الف�ت��ة ال��ى ان خ �ط��ورة «ال�س�ي�ج��ارة والشيشة
االلكترونية» تكمن ف��ي تسخني السائل املحلول فيها،
الذي يحتوي على مواد خطيرة وبعضها مسرطن ،وهو
االمر الذي يؤكده حتى املنتجون للتبغ.
ولفتت الى ان التدخني بشكل عام يتسبب بوفاة  %50من
مستخدميه ،وبإجمالي يصل الى  8ماليني نسمة حول
العالم سنويا ،فضال عن  7آالف شخص بسبب ما يعرف
بـ«التدخني السلبي».

ترويج ومخاطر

برنامج وطني

وتقول مقررة اللجنة الدائمة للبرنامج الوطني ملكافحة
التدخني في وزارة الصحة د .آمال اليحيى ان السيجارة
االلكترونية ممنوع تداولها في الكويت وبقرار صادر
من االدارة العامة للجمارك ،فيما يسمح بتداول الشيشة

وعن اجراءات وزارة الصحة ضد «التدخني االلكتروني»،
اوض �ح ��ت ال �ي �ح �ي��ى ان ال � � ��وزارة ل��دي �ه��ا ب��رن��ام��ج وط�ن��ي
ي��رأس��ه وك�ي��ل ال� ��وزارة ،حيث اك��د اهمية اس�ت�م��رار حظر
ت ��وري ��د ال �س �ي �ج��ارة االل �ك �ت ��رون �ي ��ة ،ك �م��ا ان� �ه ��ا خ��اط�ب��ت

عبدالرزاق المحسن

آمال اليحيى

تجارها باتوا يستهدفون
الشباب وصغار السن
اليحيى :تحوي
مواد مسرطنة..
وضحاياها في ازدياد
الصالح :لتطبيق قانون
حظر التدخين
في األماكن العامة
«الجمارك» :المروِّ جون
يستغلون عدم تمييز
المدخنين بين السجائر
والشيشة اإللكترونية

ضحايا السجائر اإللكترونية في تزايد

الجهات املعنية ب�ض��رورة ات�م��ام منع استيراد الشيشة
االلكترونية وال�ن�ك�ه��ات املستخدمة او حتى ت��وري��د اي
انواع جديدة منها ،وذلك قبل شهور ،مبينة انها تتابع
هذه املخاطبات لضمان اتمام منع توريدها بأسرع وقت.
وشددت اليحيى على ضرورة تعاون كل الجهات املعنية
ب�ه��ذا امل��وض��وع ،لضمان استكمال التشريعات ال�لازم��ة
ضد هذا النوع من التدخني ،وملنع وصوله الى شريحة
االطفال ،الذين باتوا مستهدفني من قبل بعض املروجني
ملنتجات ال�ت�ب��غ ،مشيرة ال��ى إحصائية ل ��وزارة الصحة
أوضحت أن نسبة تدخني طلبة املدارس في البالد بلغت
 %15.2وبواقع  %23.2للذكور و %8.3لإلناث ،اضافة الى
ارتفاع نسبة التدخني في املجتمع بشكل عام الى %39.2
بني املواطنني البالغني و %3.3بني املواطنات البالغات.
وذك� ��رت أن ال� � ��وزارة ت��واص��ل ب��رن��ام��ج ت��وزي��ع «ل�ص�ق��ات
النيكوتني» ملساعدة املدخنني على اإلقالع عن التدخني
عبر عيادات املساعدة لالقالع عنه ،مبينة أن الكويت هي
ال��دول��ة ال��وح�ي��دة ف��ي ال�ش��رق املتوسط التي تقدم خدمة
املشورة والعالج الدوائي مجانا.

أمراض الرئة
م��ن ج��ان �ب��ه ،اش ��ار رئ �ي��س ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ملكافحة
التدخني وال�س��رط��ان د .خالد الصالح إل��ى أن ك��ل أن��واع
التبغ تحمل مخاطر كبيرة على صحة اإلنسان ،معتبرا
ان الحل األمثل هو التوقف عن التدخني وع��دم اللجوء
ل �ب��دائ��ل ي�ت��م اإلع�ل��ان ع�ن�ه��ا م��ن أج ��ل أرب� ��اح م��ادي��ة دون
مراعاة صحة من يتداولها.
ولفت الصالح الى ان أستاذ الطب ومدير مركز أبحاث
التبغ ف��ي جامعة كاليفورنيا ستانتون جالنتز سبق

أن ح ��ذر م��ن ال�س�ج��ائ��ر اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ،ب�ق��ول��ه إن امل��دخ��ن
ال يتنفس النيكوتني فقط م��ع ب�خ��ار امل��اء ،ب��ل يصاحب
ال�ت��دخ�ين ك�ث�ي��ر م��ن األل �ه �ي��دات وج��زي �ئ��ات ص�غ�ي��رة ج�دًا
ت�ع�ت�ب��ر خ �ط �ي��رة ب �ح��د ذات �ه��ا ورب �م��ا ت �ك��ون ه��ي ال�س�ب��ب
بمرض غامض يصيب الرئة.
ونصح الصالح الشباب وامل��راه�ق�ين ب�ض��رورة االبتعاد
عن التدخني عموما ،والسجائر والشيشة االلكترونية
بصورة خاصة ،سيما ان ال��دراس��ات االخيرة تشير الى
اح�ت��وائ �ه��ا ع�ل��ى م ��واد خ�ط�ي��رة وم �س��رط�ن��ة ،ق��د تتسبب
بحدوث امراض السرطان او تليفات رئوية.
وتمنى من املسؤولني تطبيق قانون حظر التدخني في
االم��اك��ن ال�ع��ام��ة وغ �ي��ره��ا ،خ��اص��ة ان ال�ت��دخ�ين السلبي
ايضا ل��ه مضار على صحة م��ن يجلس بجانب املدخن
الحقيقي.
وف ��ي س �ي��اق م�ت�ص��ل ،اك ��دت م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة ان االدارة
العامة للجمارك تعد جهة تنفيذية ألي ق��رارات صادرة
م��ن وزارات وج �ه��ات ح�ك��وم�ي��ة تقضي بحظر اس�ت�ي��راد
اي اص�ن��اف او سلع م�ح��ددة ،مبينة ان ات�خ��اذ مثل هذه
ال �ق��رارات يسبقها اجتماعات دوري��ة ب�ين مسؤولي تلك
الجهات ،فضال عن الجمارك.
واض��اف��ت امل�ص��ادر ل�ـ سبقلا ان السيجارة االلكترونية
تعد محظورة من االستيراد بحسب آخر قرار تنظيمي
ص ��ادر ب�ه��ذا ال�ج��ان��ب ،فيما يسمح ب��اس�ت�ي��راد الشيشة
االلكترونية من الخارج ،وذلك لحني اتخاذ قرارات خاصة
فيها م��ن قبل وزارة الصحة وبالتعاون والتنسيق مع
الجمارك والهيئة العامة للصناعة ،مشيرة الى ان بعض
املدخنني ال يميز بني السجائر والشيشة االلكترونية،
وهو االمر الذي يستغله مروجوها.
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القضاء واألمن

 6قتلى و 500مصاب حصيلة « 3500هوشة» في 2019

«الموت الرخيص»..يبدأ من «ليش تخزني»؟!
¶ مطالب بإنشاء مركز متخصص لتأهيل مرتكبي العنف
محمد إبراهيم
م��وت رخ�ي��ص ..ه��ذا ال��وص��ف ينطبق تمامًا
ع� �ل ��ى أول� � �ئ � ��ك ،ال� ��ذي� ��ن ي� �خ� �س ��رون ح �ي��ات �ه��م
ألسباب تافهة.
ووفق مصادر أمنية لـ سبقلا ،فإن األجهزة
األم�ن�ي��ة س�ج�ل��ت ن�ح��و  3500م�ش��اج��رة منذ
ب��داي��ة ال�ع��ام ال �ج��اري  ،2019وح�ت��ى أول من
أم� ��س ،م��ؤك��دة أن ت �ل��ك امل �ش��اج��رات أس �ف��رت
ع��ن م�ق�ت��ل  6أش �خ��اص ،وإص��اب��ة ن�ح��و 500
شخص ،بعضهم بعاهات مستديمة.
وال ي �ك��اد ي �م��ر ي ��وم إال وت�ط��ال�ع�ن��ا األخ �ب��ار
ع ��ن ح� ��دوث م �ش��اج��رة ف ��ي إح� ��دى امل �ن��اط��ق،
وي � �ت ��داول م� �غ ��ردون ع �ب��ر م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
ً
االجتماعي مشاجرة هنا ،وقتيال هناك في
م�ج�م��ع ت �ج��اري أو منطقة ب��ري��ة ،أو ساحة
ت��راب�ي��ة ،م��ن دون أس�ب��اب مقنعة للمشاجرة

وفرض السيطرة بني الطرفني.
وم� ��ن امل �س �ت �غ��رب وغ� �ي ��ر امل �ق �ب ��ول أن ت �ك��ون
أسباب أغلب املشاجرات الدامية التي تخلف
ضحايا «تافهة» ،فقد يكون كل ذلك بسبب
أن ذلك الشخص تجاوز اآلخر بسيارته ،أو
لم يفسح له الطريق ،وغيرهما من األسباب
الالمنطقية ال�ت��ي يرفضها ال�ع�ق��ل البشري
السليم ،فاملواطن واملقيم باتا يخشيان على
أن�ف�س�ه�م��ا م��ن رص��اص��ة ط��ائ�ش��ة او س�ي��ارة
مسرعة او آلة حادة بحوزة مستهتر.
واوض �ح��ت امل �ص��ادر أن غالبية امل�ش��اج��رات
ان��دل �ع��ت ألت �ف��ة األس � �ب� ��اب ،ث ��م ت �ح��ول��ت ال��ى
جرائم قتل ،الفتة الى ان الشباب هم ضحية
ه��ذه امل �ش��اج��رات .واش ��ارت ال��ى أن مواجهة
ال �ع �ن��ف ب �ك��ل أش �ك ��ال ��ه وص � � ��وره م �س��ؤول �ي��ة
مجتمعية ووطنية ،بدءا من األس��رة ،مرورا
باملدرسة ،ووص��وال إل��ى املؤسسات املعنية

الدماء تسيل في بعض المجمعات
ت�ك��ررت ج��رائ��م القتل ف��ي املجمعات التجارية ب�ص��ورة الف�ت��ة ،وألس�ب��اب تافهة ،ففي 19
أكتوبر من العام املاضي ،وقعت جريمة قتل بشعة في أحد املجمعات التجارية ،بسبب
عبارة «ليش تخز» ،وراح ضحيتها مواطن يبلغ  21عامًا ،وتخللها عدد من االصابات بني
فريقني ،األول يتكون من  4مواطنني وجميعهم من مواليد التسعينيات ،والفريق اآلخر
من  9أشخاص وجميعهم ّ
قصر .وتبني من خ�لال التحقيقات أن من بني املتشاجرين
عسكريني ،أحدهما يعمل بوزارة الداخلية ـ ادارة املباحث ،واآلخر في األدلة الجنائية ،وأن
املقتول وفق ما كشفت التحقيقات املبدئية أنه قتل على يد صاحبه ،الذي طعنه بالخطأ.
وأعادت هذه الجريمة إلى األذهان تلك الجريمة التي وقعت في  22ديسمبر من عام ،2012
حني فجعت الكويت بمقتل طبيب لبناني ج��راء تعرضه لطعنة ن��اف��ذة ،تلقاها في رئته
اليمنى خ�لال ت��واج��ده ف��ي مقهى كائن ف��ي اح��د املجمعات الشهيرة بمنطقة ال��ري ،كما
أصيب شقيقه محمد برأسه من ضربة ساطور ،وكذلك ابن خالتهما سعود في يده!
ووف��ق تفاصيل الواقعه حينها ،ف��إن املجني عليه ومرافقيه كانوا على منت سيارة في
طريقهم ال��ى مواقف املجمع ،وفوجئوا بالسيارة التي امامهم تتقدم لألمام ،ثم تتوقف
فجأة بطريقة متكررة غير مبررة ،فطلبوا من راكبيها مواصلة السير حتى ال يعرضونهم
لالصطدام ممن خلفهم ،لكن كالمهم لم ي��رق لهم ،وعقب مشادة قصيرة اتجه كل من
الفريقني الى داخل املجمع ،وسرعان ما أخرج الجاني من تحت ثيابه سكينًا ،وطعن بها
الطبيب أسفل قلبه ،فسقط سابحًا في دمائه ،بينما تلقي مرافقه الطعنة الثانية في يده،
وبعد إسعافهما الى مستشفى الفروانية ،فاضت روح الطبيب إلى بارئها.

علم النفس:
األسر ُ
المضطربة
تربي القسوة

ف��ي ال��دول��ة ،مطالبة ب�ق��رار سياسي إلنشاء
مركز متخصص ليستقبل مرتكبي العنف
ف��ي ال �ب�ل�اد ،إلج� ��راء دراس � ��ات ع��ن ج��رائ�م�ه��م
وحاالتهم النفسية واالجتماعية.
ول �ف �ت��ت امل� �ص ��ادر ال ��ى أن م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
االجتماعي أصبحت وسيلة النتشار أخبار
وص� � ��ور ج ��رائ ��م ال� �ع� �ن ��ف ،ال� �ت ��ي ت� �ح ��دث ف��ي
امل�ج�ت�م�ع��ات ،ووص��ول �ه��ا إل ��ى ك��ل ال �ش��رائ��ح،
ويحدث أكثرها بسبب تعاطي املمنوعات،
أو ملعتقدات خاطئة أو مل��رض نفسي ،حتى
وص� �ل ��ت إل � ��ى ح ��دوث� �ه ��ا ب �ي�ن أف � � ��راد األس � ��رة
الواحدة ألسباب غير منطقية.
واذا ك��ان العنف ظ��اه��رة ف��ي معظم األماكن
والدول ،فإن الحوادث التي شهدتها الكويت
م��ؤخ�رًا ت�ق��رع ج��رس ال�خ�ط��ر ،حتى أن شابًا
ق �ت��ل ش �خ �ص��ًا آخ� ��ر وح �ك ��م ع �ل �ي��ه ب��ال�س�ج��ن
املؤبد ،ألنه كان ينظر إليه باستمرار او ما
يسمى بـ«الخزة» ،فقام الشاب وتشاجر معه
فقط بسبب النظرة إليه.
وه��ذا ي��دل على أن البعض ال يتحمل حتى
ال �ن �ظ��ر إل �ي ��ه ،وم ��ن ال �ن �ت��ائ��ج ال�س�ل�ب�ي��ة لتلك
الظاهرة أن الطلبة أصبحوا عدوانيني أكثر،
وانعدم عندهم أسلوب الحوار والتفاهم.
إن� ��ه واق � ��ع ي �ج��ب أال ي�س�ت�م��ر وال� ��دول� ��ة بكل
أجهزتها مطالبة ،اليوم قبل الغد ،بأن تحزم
ام��ره��ا وت�ف��رض سلطتها وهيبتها بقواها
املتوافرة ،وان تحكم سلطة القانون والحق
والعدالة سواسية على الجميع .فاملخالف
واملشتبه فيه واملعتدي يجب أن يحاكم أيًا
ك��ان ،وان ترفع الحمايات ع��ن اي متجاوز،
وان يسحب السالح املتفلت كيف ما كان.

األلعاب اإللكترونية
وأوضحت ان العديد من األلعاب االلكترونية
ً
تشجع على العنف ،فضال عن انتشار أدوات
ال�ق�ت��ال وس�ه��ول��ة ال�ح�ص��ول عليها ،ساهما
في تحريض الشباب على العنف والتهور
ب��اس �ت �خ��دام �ه��ا ،غ �ي��ر ع��اب �ئ�ي�ن ب�خ�ط��ورت�ه��ا
واآلثار املترتبة عليها.

أكد أستاذ علم النفس في جامعة الكويت د .طالل العلي،
أن تغليظ العقوبات في املشاجرات لن يوقف الظاهرة ،بل
يزيد الجرائم وليس العكس ،والدليل على ذلك أن الجرائم
ف��ي ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ى تطبق ع�ق��وب��ة اإلع� ��دام أك�ث��ر من
الجرائم في الدول األوروبية التى ال تطبق تلك العقوبة.
وق ��ال ف��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ سبقلا إن ال�ع�ن��ف ظ��اه��رة ع��امل�ي��ة،
ولكن الظاهرة في الكويت ارتفعت خالل الفترة األخيرة،

وأصبحت سمة ل��دى بعض الشباب واألح� ��داث؛ بسبب
غ�ي��اب دور األس ��رة وامل��درس��ة ،م��ؤك�دًا أن س�ل��وك اإلن�س��ان
معقد ،وأن الحلول املتسرعة والترقيعية لن تجدى نفعًا.
وأوض ��ح أن��ه على ال��رغ��م م��ن ج�ه��ود وزارة ال��داخ�ل�ي��ة في
مكافحة ظاهرة املشاجرات في األسواق واألماكن العامة،
أو م��ا يطلق عليه «العنف املجتمعي» ،ف��إن املشاجرات
ال ت ��زال ت�ش�ك��ل ظ��اه��رة ،وال ب��د م��ن ت�ك��ات��ف ك��ل ال�ج�ه��ات

املختصة للحد من تلك الظاهرة.
وق��ال« :أعتقد أن أح��د األس�ب��اب األخ��رى التي ت��ؤدي إلى
ان�ت�ش��ار العنف وامل �ش��اج��رات ف��ي أي مجتمع ه��و وج��ود
بيئات أس��ري��ة مضطربة يشيع فيها االس�ت�ب��داد بالرأي
والتعامل اللفظي والجسدي القاسي م��ع صغار السن،
فمن ينشأ في بيئة أسرية عنيفة تفتقد الوعي املناسب
ح��ول أس��ال�ي��ب ال�ت��رب�ي��ة اإلي�ج��اب�ي��ة رب �م��ا س�ي�ت�ع��ود على

معرض «الدفاع» ينطلق  10الجاري بمشاركة عالمية

الكويت تستضيف  212شركة رائدة
في التسليح
أحمد العنزي
أع�ل��ن رئ�ي��س اللجنة املنظمة ملعرض
ال�خ�ل�ي��ج ل �ل��دف��اع وال �ط �ي��ران ال�خ��ام��س
ف��ي ال�ج�ي��ش ،ال�ع�م�ي��د ال��رك��ن م .ص�لاح
ال�ع��ازم��ي ،ع��ن خطة لتشجيع الشباب
ال �ك��وي �ت��ي ع �ل��ى االن � �خ ��راط ف ��ي ال�س�ل��ك
ال � �ع � �س � �ك� ��ري ،ف� �ه ��م م �س �ت �ق �ب��ل ال ��وط ��ن
وركيزة لتعزيز األمن والدفاع.
وقال العازمي أمس إن املعرض سيقام
خ�ل��ال ال �ف �ت��رة م ��ن  12 - 10دي�س�م�ب��ر
ال �ج��اري ف��ي أرض امل �ع��ارض بمشرف،
برعاية وإدارة وزارة الدفاع ،وبمشاركة
وزارة ال��داخ �ل �ي ��ة وال ��رئ ��اس ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ح ��رس ال ��وط� �ن ��ي واإلدارة ال �ع��ام��ة
ل�لاط �ف��اء وج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت ،وال�ه�ي�ئ��ة
العامة للتعليم التطبيقي والجامعة
األميركية ،والكلية االسترالية وكلية
تكنولوجيا ال�ط�ي��ران ،وكلية الكويت
التقنية ،وبنك الدم وبيت العثمان.
ول�ف��ت إل��ى مشاركة  212ش��رك��ة عاملية
رائ��دة في مجال الدفاع والتسليح من
 31دول ��ة ،م�ش�ي��را إل��ى أن��ه يعتبر أح��د
أهم املعارض العسكرية على مستوى
العالم ،حيث تتسابق الشركات العاملية
املصنعة لألسلحة واآلليات واملعدات
العسكرية والطائرات والسفن الحربية
ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ه ��ذا امل �ع ��رض ،ل�ع��رض
أح��دث م��ا توصلت إليه التكنولوجيا
ف � ��ي ق � �ط� ��اع ال � �ت � �ج � �ه � �ي ��زات وامل� � �ع � ��دات
العسكرية.

مركز مالي
وأك��د ال�ع��ازم��ي أن ال�ه��دف م��ن املعرض
ت �ح �ق �ي��ق رغ� �ب ��ة س� �م ��و األم � �ي� ��ر ل�ج�ع��ل
الكويت مركزًا ماليًا وتجاريًا ،ورؤي��ة
الكويت  ،2035وذلك باجتماع الجهات
العسكرية تحت سقف واح ��د لتبادل
ال�خ�ب��رات وم�ع��رف��ة إم�ك��ان��ات ك��ل جهة،
ف�ض�لا ع��ن ع�ق��د ل �ق��اءات ب�ين مصنعي
األس � �ل � �ح� ��ة وامل � �س � �ت � �خ� ��دم �ي�ن ل� �ت� �ب ��ادل

ممارسة القسوة ضد من هم أضعف منه» ،مشددًا على أن
ذلك األمر ليس ثابتًا مع جميع األشخاص.
وت ��اب ��ع :ال ي��وج��د م ��ا ي �ب��رر امل� �ش ��اج ��رات وال �ع �ن��ف ال ��ذي
ي �م��ارس��ه ال �ب �ع��ض ،ف�ن�ح��ن ف��ي ال �ك��وي��ت ن�ع�ي��ش ف��ي دول��ة
القانون واملؤسسات ،وحري بالجهات املختصة مكافحة
ظ��اه��رة امل �ش��اج��رات ع�ب��ر ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى دور األس� ��رة في
تكريس املواطنة الحقة واإليجابية في املجتمع.

حبس «مغرِّد»  7سنوات
قضت محكمة الجنايات أمس بحبس
م�غ� ّ�رد مل��دة  7س �ن��وات ،ف��ي قضية أمن
دول��ة ،بتهمة العيب بالذات األميرية،
واإلس� � � ��اء ة إل� ��ى ال �س �ل �ط��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة،
خ�ل��ال م ��وق ��ع ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي
«تويتر».

وق ��د أس �ن��دت ال�ن�ي��اب��ة للمتهم أن ��ه ق��ام
بإساء ة استخدام هاتف ،وطعن علنا،
ع��ن ط��ري��ق ال�ك�ت��اب��ة ف��ي ح �ق��وق األم�ي��ر
وسلطته ،وتطاول على مسند اإلمارة،
كما أس��اء إل��ى السلطة القضائية ،بأن
نشر العبارات ّ
املبينة بالتحقيقات.

الفارس إلى التقاعد
أص��در ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء وزي��ر
ال��داخ�ل�ي��ة ب��اإلن��اب��ة ،أن��س ال �ص��ال��ح ،أم��س،
ق ��رارًا ب��إح��ال��ة ال �ل��واء ع�ل��ي ال �ف��ارس امل��دي��ر،
العام لإلدارة العامة ملكتب وزير الداخلية،

ال��ى التقاعد اع�ت�ب��ارا م��ن نهاية دوام الغد
(الخميس) ،ومنحه رتبة فريق ،ويحسب
تقاعده على هذا األس��اس ،وتضمن القرار
صرف مكافأة للفارس تعادل راتب شهرين.

مستهترون في قبضة األمن
نفذ رج��ال امل��رور حملة تفتيش مفاجئة
على املستهترين الذين يعرضون حياتهم
وح �ي��اة االخ ��ري ��ن ل�ل�خ�ط��ر ،وأس� �ف ��رت عن
ضبط  4منهم بمركباتهم أول م��ن أمس
في مناطق متفرقة من البالد.
وق � � ��ال م� �ص ��در أم � �ن� ��ي :إن ع � ��دة ب�ل�اغ ��ات
وردت إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية
ع��ن م�ج�م��وع��ة م��ن ال �ش �ب��اب املستهترين
يقومون بحركات بهلوانية بسياراتهم،
فتوجه رجال املرور الى املواقع ،فتمكنوا

العازمي مع المتحدثين في المؤتمر الصحافي| تصوير مصطفى نجم الدين

العازمي :تشجيع
الشباب على االنخراط
في السلك العسكري
استعراض أحدث اآلليات
والمعدات والطائرات
والسفن الحربية
جاستن وبي :شراكة مع
الكويت لشراء طائرات
يوروفايتر تايفون

ال� �خ� �ب ��رات ،ودع� � ��وة ط �ل �ب��ة ال �ج��ام �ع��ات
وامل � � � � ��دارس إل� � ��ى امل � �ع� ��رض ل �ل �ت �ع��ري��ف
بمزايا االنخراط بالسلك العسكري.
نّ
وبي العازمي أنه بعد النجاح الباهر
مل� �ع ��رض ال �خ �ل �ي��ج ل �ل ��دف ��اع وال �ط �ي ��ران
 ،2017ج � ��رى ال �ت �خ �ط �ي��ط ه � ��ذا ال �ع��ام
إلق��ام��ة أك �ب��ر م �ع��رض ع �س �ك��ري ،وذل��ك
ب� ��زي� ��ادة م �س��اح��ة امل � �ع ��رض م ��ن ق��اع��ة
واحدة إلى ثالث قاعات ،وزيادة اعداد
ال� ��دول وال �ش��رك��ات امل �ش��ارك��ة ،وت��وزي��ع
ال � � �ق � ��وات ع� �ل ��ى ال � � �ص � ��االت ك � ��ل ح �س��ب
اخ� �ت� �ص ��اص ��ه ،وع � �م ��ل ع � � ��روض ح �ي��ة،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ع ��رض ج ��وي ف��ي ي��وم
االفتتاح ،ودعوة رؤساء األركان للدول
ال�ش�ق�ي�ق��ة وال �ص��دي �ق��ة وع ��دد ك�ب�ي��ر من
السفراء واملالحق العسكرية.
وق��ال ال�ع��ازم��ي ان��ه إي�م��ان��ًا م��ن ال��دول��ة
ب��أن الشباب ه��م مستقبل وع�م��اد هذا
ال�ب�ل��د ،رأت وزارة ال��دف��اع ،بتوصيات
م��ن رئ �ي��س األرك� � ��ان ال �ع��ام��ة ل�ل�ج�ي��ش،

دع��وة الجامعات والكليات الهندسية
وال �ف �ن �ي��ة ال� ��ى ع� ��رض م �ش��اري �ع �ه��م في
املعرض ،وذلك إلعطاء فرصة للشباب
ال �ك��وي �ت��ي ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ه ��ذا امل�ح�ف��ل
العاملي.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ق � ��ال م �م �ث��ل ش ��رك ��ة ت��ي
ان ت ��ي األم �ي��رك �ي��ة ل�ت�ن�ظ�ي��م امل �ع��ارض
ج��اس�تن وب ��ي :إن ال �ه��دف م��ن امل�ع��رض
ت��واص��ل ال�ش��رك��ات املصنعة والجهات
العسكرية.
ب � � � � � ��دوره ،أوض � � � ��ح ك� �ب� �ي ��ر امل � �س� ��ؤول �ي�ن
ال �ت �ج��اري�ي�ن ف ��ي ش��رك��ة ل� �ي ��ون ��اردو ال
ل ��ورن ��زو م��اري��ان��ي أن �ه��م س�ي�ط��رح��ون
ً
ح�ل��وال يعتقدون أنها مناسبة بشكل
مثالي لالحتياجات األمنية للكويت
وامل �ن �ط �ق��ة ك� �ك ��ل ،ق ��ائ�ل�ا« :ل� �ق ��د ع�م�ق�ن��ا
عالقتنا مع الكويت من خالل شراكتنا
على شراء طائرات يوروفايتر تايفون،
وسنقدمها بعد اتفاق بني الحكومتني
الكويتية واإليطالية».

من ضبطهم وتحرير مخالفات مرورية
بحقهم ،وتحويلهم إلى املخفر.
م��ن ج��ان��ب آخ� ��ر ،وف ��ي ق�ض�ي��ة منفصلة،
سجل م�لازم أول يعمل ف��ي إدارة املنافذ
قضية حملت مسمى اإله��ان��ة وال�ت�ع��دي
ب��ال�س��ب ف��ي م�خ�ف��ر ش��رط��ة ج��اب��ر ال�ع�ل��ي،
ب � �ح� ��ق ش � �خ� ��ص ك � � � ��ان ي� � �ق � ��ود س � �ي� ��ارت� ��ه
باستهتار ورع��ون��ة ،فاستوقفه الضابط
إال أن قائد املركبة أهانه وسبه ،وتوارى
عن األنظار.

«اإلطفاء» و 21جهة:

تحرك استباقي لمنع الكوارث
ق��ال ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ش��ؤون قطاع
امل �ك��اف �ح��ة ف ��ي اإلط � �ف� ��اء ال � �ل� ��واء م�ح�م��د
املحميد ،إن تمرين شامل  6الذي سيقام
ف��ي ف �ب��راي��ر امل �ق �ب��ل س �ي �ت �ن��اول ال �ق �ي��ادة
املشتركة إلدارة األزمات والكوارث.
وقال املحميد عقب اجتماعه مع ممثلي
 21ج� �ه ��ة ح� �ك ��وم� �ي ��ة ،وذل � � ��ك ل�ل�ت�ن�س�ي��ق
ح ��ول ال�ت�م��ري��ن :إن ال�ت�م��ري��ن ه��و ام �ت��داد
للتمارين السابقة التي تحظى برعاية
واه �ت �م��ام ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس
الصالح ،مشيرا إل��ى أن التمرين يهدف
إلى رفع مستوى التعاون والتنسيق بني

الجهات ،واالستعداد األمثل للتعامل مع
األزم ��ات وال �ح��وادث وت�ب��ادل املعلومات،
وم �ع��رف��ة ال� �ق ��درات م��ع ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة،
وس � ��رع � ��ة االس � �ت � �ج� ��اب� ��ة امل� �ش� �ت ��رك ��ة ب�ين
ال �ج �ه��ات ،وت �ط��وي��ر م �ف �ه��وم االس�ت�ج��اب��ة
االستباقية إلدارة الطوارئ واألزمات.
وق��دم مدير إط�ف��اء محافظة الفروانية
رئ �ي ��س ف ��ري ��ق ع �م��ل ت �م��ري��ن ش ��ام ��ل ،6
العقيد معاذ الحمادي ،شرحًا تفصيليًا
للجهات املشاركة عن معاضل التمرين
التي سيتم تنفيذها وفقا للسيناريو
ال �ع��ام ،وه ��و ال �ق �ي��ادة امل�ش�ت��رك��ة إلدارة
األزمات والكوارث.

 08الكويت

مجلس األمة

في رد على سؤال برلماني

«الفتوى» :لم نفصل مستشارينا
 ..بل «مجلس الخدمة»
حمد الخلف
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء أن � ��س ال� �ص ��ال ��ح ،أن ف �ص��ل ب�ع��ض
املستشارين في ادارة الفتوى والتشريع ،لم يتم بناء
ً
«بناء على
على توصية للجنة شكلتها االدارة ،بل
ق ��رارات ص ��ادرة ع��ن مجلس ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة بهيئة
تأديبية ،وباشر املجلس اج��راءات��ه املقررة استقالال
عن ادارة الفتوى».
وأوض��ح الصالح في رد على س��ؤال برملاني للنائب
محمد املطير ،ان «بعض املستشارين املنسوب اليهم
ارت �ك��اب م�خ��ال�ف��ات ت��أدي�ب�ي��ة ،أح�ي�ل��وا ال ��ى التحقيق
ب �م��وج��ب ق � � ��رارات ص� � ��ادرة ع ��ن ال �س �ل �ط��ة امل�خ�ت�ص��ة،
وت��م التحقيق معهم ب�ن� ً
�اء على محاضر تحقيقات
اس �ت��وف��ت ج�م�ي��ع ال� �ش ��روط ال�ش�ك�ل�ي��ة وامل��وض��وع �ي��ة
والضمانات القانونية».
وأضاف الصالح ان املجلس التأديبي املذكور «نظر
في امل��وض��وع ،واص��در ق��رارات��ه وفقا لسلطته املقررة
ق��ان��ون��ا دون م�ع�ق��ب ع�ل��ى ق � ��راره ،ب��اع�ت�ب��اره بمنزلة
محكمة تأديبية ،ولم تكن القرارات موحدة بالنسبة
لجميع املخالفني ،بل تدرجت وفقا لجسامة املخالفة،
ح �ي��ث ص � ��درت ق � � ��رارات ج��زائ �ي��ة ل � �ـ 4م �ن �ه��م ب�ع�ق��وب��ة
ال �ل��وم ،وال�ف�ص��ل م��ن ال�خ��دم��ة ل �ـ 3آخ��ري��ن» ،مبينا ان
ادارة الفتوى «نفذت القرارات املذكورة الصادرة من
املجلس التأديبي ،دون أي سلطة تقديرية منها في
هذا الشأن».

تقصير وإهمال
وع�م��ا اذا ك��ان ق��د ت��م ف�ص��ل أح��د امل�س�ت�ش��اري��ن وه��و
بديل عن املستشار األساسي للقضية ،قال الصالح:
«ل��م ي�ت��م ف�ص��ل أي م��ن امل�س�ت�ش��اري��ن وه��و ب��دي��ل عن
املستشار األساسي للقضية ،في ضوء ان الثابت من
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الفصل استهدف
 3مستشارين ثبت
تقصيرهم ..واالكتفاء
بـ«لوم»  4آخرين
اإلدارة َّ
نفذت القرارات..
دون أي سلطة تقديرية
منها حيال الموضوع
التحقيقات ان املستشار املعني حضر أكثر من جلسة
لنظر ال��دع��وى ،وك��ان م�س��ؤوال ع��ن متابعة ال��دع��وى
م �ح��ل امل �س��أل��ة ال �ت��أدي �ب �ي��ة أم � ��ام امل �ح �ك �م��ة امل�خ�ت�ص��ة
وثبتت املخالفات في حقه».
وفي رده على فقرة في السؤال تتعلق بما اذا كانت
خ� �س ��ارة ال ��دول ��ة ال ��دع ��وى م �ح��ل امل� ��وض� ��وع ،بسبب
تقصير املستشارين املذكورين أو لتوافر خلل اداري،
ق��ال« :ثبت تقصير واه�م��ال املستشارين املذكورين
ب�م��وج��ب ق ��رار م�ج�ل��س ال �ت��أدي��ب ،ب��اع�ت�ب��اره محكمة
تأديبية تختص بمحاكمة القيادين تأديبيا ،ومنهم
أع�ض��اء ال�ف�ت��وى ،وق��د ب��اش��ر سلطته امل �ق��ررة قانونا
ف��ي اص ��دار ق ��راره امل��ذك��ور ،وال معقب عليه ف��ي ه��ذا
ال �ش��أن ،وال ت�ج��وز مناقشته ف��ي م��ا ان�ت�ه��ى ال �ي��ه ،اال
م��ن خ�لال الطعن القضائي أم��ام املحكمة املحتصة
على القرارات الصادرة منه ،وليس إلدارة الفتوى أي
اختصاص بشأن تلك ال�ق��رارات ،وبالتالي فهي غير
مسؤولة عنها».

نادت بـ «تشريعات» عالجية ..واستخالص قواعد جديدة للتوظيف

تحركات نيابية ــ نقابية الحتواء أزمة «الخبراء»
المحرر البرلماني
برزت أمس تحركات نقابية وبرملانية ،الحتواء أزمة «فساد
الخبراء» ،التي أطلقها حكم محكمة التمييز مؤخرا ،الخاص
بإلغاء تعيني  560خبيرا في ادارة الخبراء بوزارة العدل ملا
ش��اب توظيفهم من مخالفات قانونية استمرت على مدى
 3سنوات.
ال �ت �ح��رك��ات ال �ن �ق��اب �ي��ة ت ��رم ��ي ال� ��ى خ �ل��ق ح �ل ��ول ت�ش��ري�ع�ي��ة
ت �س �ت��وع��ب االزم � ��ة وت �ض �ع �ه��ا ف ��ي االط � ��ار ال �ق��ان��ون��ي ،ال ��ذي
يحمي التوظيف والتعيني م��ن مغبة ال��واس�ط��ات واق�ص��اء
ال�ك�ف��اءات ،بينما تعلق السعي النيابي بمطالبة الحكومة
ب��أن تستخلص من حكم «التمييز» امل��ذك��ور ،قواعد وأسس
ف��ي ال�ع�م��ل اإلداري وال��وظ�ي�ف��ي ص��ال�ح��ة ل�لأخ��ذ ب�ه��ا ف��ي كل
وزارة وجهة حكومية ،حرصًا على استقرار املراكز القانونية
وانصافًا للحق والعدل ،وتأكيدًا لإلدارة الرشيدة واألمينة،
بعيدًا عن تجاوز القانون وتعزيزًا للعدل واملساواة وتكافؤ
الفرص وسيادة القانون.
وتبينت الرغبة النقابية خالل استقبال نائب رئيس مجلس
األمة عيسى الكندري في مكتبه أمس ،رئيس نقابة الخبراء
ناصر عايد يرافقه عدد من أعضاء النقابة ،حيث بحث اللقاء
سبل توفير حلول تشريعية ملعالجة تداعيات وآث��ار حكم
محكمة التمييز بشأن إلغاء تعيني الـ 560خبيرا.
وت ��م خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ت �ب��ادل وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ح ��ول ال �ع��دي��د من
الخطوات العملية املمكن اتخاذها بشأن امل��وض��وع ،والتي
تتوافق مع احترام تنفيذ األحكام القضائية وحفظ حقوق
املستحقني ون �ص��رة امل�ظ�ل��وم�ين وتحقيق املصلحة العامة
ومصلحة الخبراء.

ضوابط للتعيني
ف��ي م��وازاة ذل��ك ،ق��دم النائب محمد ال��دالل اقتراحًا برغبة،
ي�ق�ض��ي ب ��أن ي ��درس دي� ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ح�ي�ث�ي��ات حكم
«التمييز» األخير الخاص بإلغاء تعيني خبراء بوزارة العدل،
ويستخلص ف��ي ض��وئ��ه ن�ظ��ام��ا ج��دي��دا ي�س��ري ع�ل��ى جميع
ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ي�ت�ض�م��ن ض��واب��ط وش��روط��ا رئيسية

عيسى الكندري متوسطاً رئيس وأعضاء نقابة الخبراء

عيسى الكندري ونقابة الخبراء
توافقا على احترام تنفيذ
األحكام وحفظ الحقوق
الدالل يقترح نظام توظيف
جديداً يحقق العدالة
وتكافؤ الفرص
للتوظيف والتعيني ،بشكل يضمن العدالة وتكافؤ الفرص
واملساواة.
وتضمن اقتراح الدالل قيام ديوان الخدمة بتدريب وتأهيل
وتدريس القواعد التي انتهت إليها «التمييز» في حكمها
امل ��ذك ��ور ع �ل��ى ج �م �ي��ع ال �ق �ي��ادي�ي�ن وامل ��وظ �ف�ي�ن ف ��ي ال �ج �ه��ات
الحكومية ،لتأكيد أهمية تعزيز الفكر وامل�م��ارس��ة اإلداري��ة

الصحيحني في العمل الوظيفي.
ودعا ايضا الى ان يضع ديوان الخدمة نظاما جديدا يسري
على جميع الجهات الحكومية ،يتضمن ضوابط وشروطا
رئيسية للتوظيف وال�ت�ع�ي�ين ،ب�م��ا يكفل تحقيق م�س��ارات
ال�ع��دال��ة وامل �س��اواة وت�ك��اف��ؤ ال �ف��رص ،وي��راع��ى ف�ي��ه اخ�ت�لاف
الجهات الحكومية ،وذلك تأسيسًا على ما انتهت إليه أحكام
«التمييز» اإلدارية مؤخرًا.
ً
كما اقترح ان يرفع ديوان الخدمة تقريرًا متكامال الى رئيس
وأعضاء مجلس الوزراء ،يتضمن رأي الديوان بشأن أحكام
«التمييز» ذات الصلة ،خصوصًا ال�ق��واع��د ال�ت��ي ن��ادى بها
َ
ح�ك��م امل�ح�ك�م��ة ال �خ��اص ب��إل�غ��اء تعيينات «ال �خ �ب��راء» وال�ي��ة
التعيني والتوظيف ال�ت��ي تكفل ال�ع��دال��ة وامل �س��اواة وتكافؤ
الفرص ورأي الديوان في إصالحها بما يكفل عدم إلغاء تلك
ً
القرارات بالتعيني مستقبال ويحقق العدالة املطلوبة.
ف��ي غ�ض��ون ذل ��ك ،ل��م ت�ع�ل��ن وزارة ال �ع��دل ع��ن تشكيل لجان
للتحقيق ف��ي األزم��ة وتداعياتها ،وال�ت��ي ق��ال ن��واب مؤخرا
انهم تواصلوا مع الوزير فهد العفاسي ونقلوا عنه تأكيده
أن��ه سيشكل (األح��د امل��اض��ي) لجنة للتحقيق في تجاوزات
تمت في بعض امللفات التي تحدث عنها حكم «التمييز»،
كما سيشكل لجنة أخرى لوضع آلية لحفظ حقوق الخبراء
من أية أضرار.

الصالح عن مناقصة « خيطان»:

«األشغال» أخطأت باستبعاد
ً
سعرا
أقل العطاءات
أكد نائب رئيس الوزراء وزير شؤون
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء أن� ��س ال� �ص ��ال ��ح ،أن
رف��ض ال �ج �ه��از امل��رك��زي ل�ل�م�ن��اق�ص��ات
ل � �ت� ��وص � �ي� ��ة وزارة األش � � � �غ� � � ��ال ع �ل��ى
ترسية ثاني أقل األسعار املستوفية
ل �ل �ش ��روط ب� �ش ��أن م �ن��اق �ص��ات ال �ب �ن �ي��ة
التحتية للقطعتني  ،2 ،1ف��ي منطقة
خ �ي �ط��ان ال �ج �ن��وب��ي ،ج� ��اء «ب��أغ �ل �ب �ي��ة
أعضاء الجهاز».
وأوض ��ح ال�ص��ال��ح ف��ي رد ع�ل��ى س��ؤال
برملاني للنائب عبد اهلل الكندري ،أن
رفض أعضاء الجهاز «تم لعدم صحة
استبعاد أقل العطاء ات سعرًا».
وب�ّي�نّ ان ال �ج �ه��از ل��م ي�ت�ل��ق ال�ت��وص�ي��ة
ب �ت��رس �ي��ة امل �ن��اق �ص��ة ع �ل��ى ث ��ان ��ي أق��ل
األس� � �ع � ��ار ،وإن � �م� ��ا ج� � ��اء ت ال �ت��وص �ي��ة
األول� ��ى ع �ل��ى ش��رك��ة ب�ع�ي�ن�ه��ا (ح ��ادي
ع� �ش ��ر أق� � ��ل األس� � � �ع � � ��ار) ،وب ��اج� �ت� �م ��اع
مجلس إدارة الجهاز في  30سبتمبر
امل� ��اض� ��ي اط� �ل ��ع ع �ل ��ى ك� �ت ��اب ال � � ��وزارة

أنس الصالح

امل �ت �ض �م ��ن ال� �ت ��وص� �ي ��ة ع� �ل ��ى ال �ش��رك��ة
امل ��ذك ��ورة وق ��رر ع ��دم امل��واف �ق��ة عليها
بأغلبية األعضاء.

الكندري :دعم دمج
«ذوي االحتياجات»
أك��د ال�ن��ائ��ب ع �ب��داهلل ال �ك �ن��دري أم��س،
اس � �ت � �ع� ��داده ت� �ق ��دی ��م ال� ��دع� ��م ال �ك ��ام ��ل
ل� �ج� �ه ��ود دم� � ��ج وت � �ق� ��دی� ��ر دور ذوي
االحتیاجات الخاصة التي يقوم بها
قطاع التعلیم الخاص.
وأش� ��اد ال �ك �ن��دري ب �م �ب��ادرة م�س��اب�ق��ة
ال� ��دم� ��ج ال� �ش ��ام ��ل مل� ��درس� ��ة «ال� ��رج� ��اء

ب� �ن�ی�ن» ،ال� �ت ��ي أق �ی �م��ت ب��ال �ت��زام��ن م��ع
ال �ی��وم ال �ع��امل��ي ل ��ذوي اإلع ��اق ��ة ،ال��ذي
ی � �ص ��ادف ال� �ث ��ال ��ث م ��ن دی �س �م �ب��ر م��ن
ك � ��ل ع� � ��ام ب� �ح� �ض ��ور ع� � ��دد ك� �ب� �ی ��ر م��ن
م ��دارس وزارة ال�ت��رب�ی��ة وامل��ؤس�س��ات
وج�م�ع�ی��ات ال�ن�ف��ع ال �ع��ام ذات الصلة
بذوي اإلعاقة.

المطيري يسأل عن ّ
تعديات
على نقابة«تاكسي المطار»
وج ��ه ال �ن��ائ��ب م��اج��د امل �ط �ي��ري س��ؤاال
الى وزير التجارة وشؤون الخدمات
خالد ال��روض��ان ،عن االج��راء ات التي
ت�ق��ره��ا إدارة ال �ط �ي��ران امل��دن��ي ب�ش��أن
«ت��اك �س��ي امل � �ط ��ار» ،وال� �ت ��ي اع �ت �ب��ره��ا
«ت �ع��دي��ا ع �ل��ى اخ �ت �ص��اص��ات اإلدارة
العامة للمرور وعبئا على املنتسبني
للنقابة دون سند قانوني».
وق��ال املطيري ف��ي س��ؤال��ه «ه��ل هناك
ت �ح��دي��د ل �ل �ف �ص��ل ب�ي�ن اخ �ت �ص��اص��ات
ال� �ن� �ق ��اب ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �س��ائ �ق��ي ت��اك �س��ي
امل� �ط ��ار و(ال � �ط � �ي� ��ران امل � ��دن � ��ي)؟ ،وه��ل
ت �ع �ل��م األخ � �ي � ��رة ب� ��وج� ��ود ت� �ع � ٍ�د ع �ل��ى
اخ�ت�ص��اص��ات نقابة سائقي تاكسي
امل � �ط� ��ار ب��امل �خ��ال �ف��ة ل� �ل� �ق ��ان ��ون؟ وه ��ل
لديكم علم بتكوين (الطيران املدني)
ل�ج�ن��ة ع�ل��ى خ�لاف ال�ق��ان��ون للتعامل
معها وتجاهل النقابة»؟
واس �ت �ف �س ��ر اي� �ض ��ا ع ��ن «اإلج � � � ��راء ات

ال �ت��ي ت �ق��ره��ا اإلدارة ب �ش��أن ت��اك�س��ي
امل � � �ط � ��ار وال � � �ت � ��ي ت � �ع� ��د ت � �ع� ��دي� ��ا ع �ل��ى
اخ �ت �ص��اص��ات (امل� � � ��رور) م �م��ا ي�ش�ك��ل
ع�ب�ئ��ًا ع �ل��ى امل�ن�ت�س�ب�ين ل�ل�ن�ق��اب��ة دون
سند ق��ان��ون��ي؟ وباملخالفة ل�ل�ق��رارات
ال� ��وزاري� ��ة؟ وه ��ل ت �ت �ص��رف (ال �ط �ي��ران
املدني) بمعزل عن االلتزام بالقرارات
وال �ق��وان�ي�ن ال �ح��اك �م��ة ل�ت�ن�ظ�ي��م ح��رك��ة
س��ائ �ق��ي ت��اك �س��ي امل� �ط ��ار ب��امل �خ��ال �ف��ة
ل �ل��اخ � � �ت � � �ص � ��اص � ��ات امل � � � � �ح � � � ��ددة ل� �ه ��ا
وت� � � �ج � � ��اوز ص �ل�اح � �ي � �ت � �ه ��ا ت �ه �م �ي �ش��ا
ل � ��دور واخ �ت �ص ��اص ��ات ال �ن �ق��اب��ة ب�ع��د
إنشائها»؟.
وسأل ايضا عما اذا كان يتم التوجيه
والتنبيه على إدارة الطيران املدني،
ب�ت�لاف��ي ت�ل��ك ال �ت �ج��اوزات واغ�ت�ص��اب
ال� �ص�ل�اح� �ي ��ات امل� �م� �ن ��وح ��ة ل �ل �ن �ق��اب��ة،
وك ��ذل ��ك إلدارة امل � ��رور وال �ع �م��ل ع�ل��ى
إزالة التعارض والتضارب.

وف� ��ي رده ع �ل��ى س � ��ؤال ع �م��ا إذا ك��ان
ال�ج�ه��از ط�ل��ب م��ن «األش �غ ��ال» دراس��ة
ع �ط��اء ش��رك��ة (م�ت�ع�ث��رة ب�م�ش��اري�ع�ه��ا)
ل �ت �ن �ف �ي��ذ ال �ب �ن �ي ��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ل �ق �س��ائ��م
م� �ن� �ط� �ق ��ة خ � �ي � �ط� ��ان ،أك � � ��د أن م �ج �ل��س
إدارة الجهاز لم يوافق على توصية
ال� � � � � ��وزارة ب� �ت ��رس� �ي ��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ة ع �ل��ى
ال�ش��رك��ة امل�ع�ن�ي��ة ،ول��م ي�ت��م ال�ط�ل��ب من
ال � ��وزارة دراس ��ة ع �ط��اء م �ح��دد ،وإن�م��ا
دراس � � � � ��ة ك� � ��ل ع� � � �ط � � ��اء ات امل� �ن ��اق� �ص�ي�ن
املشاركني باملناقصة األقل سعرًا.
وردًا ع� �ل ��ى س� � � ��ؤال :ه� ��ل ص �ح �ي��ح ان
ال �ج �ه��از خ��اط��ب «ال �س �ك �ن �ي��ة» ل��دراس��ة
عطاء شركة يقل عن  %60من القيمة
التقديرية للمناقصة؟ ق��ال الصالح:
وف� �ق ��ًا ل �ل �ق��ان��ون /47 1993ف ��ي ش��أن
ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة وت �ع��دي�لات��ه ب�ع��دم
خ � �ض� ��وع أع � �م� ��ال امل ��ؤس � �س ��ة ألح� �ك ��ام
قانون املناقصات العامة حتى تاريخ
/31/3.2012

حماد :لتسريع تنفيذ
«طريق المقوع»
ط ��ال ��ب ال �ن ��ائ ��ب س� �ع ��دون ح� �م ��اد وزي ��ر
ال� �ن� �ف ��ط وال � �ك � �ه� ��رب� ��اء خ� ��ال� ��د ال� �ف ��اض ��ل،
بسرعة االنتهاء من الدراسات الخاصة
ب�م�ش��روع اس �ت �ح��داث ال�ط��ري��ق ال�ط��ول��ي
ل��رب��ط ط��ري��ق ال��وف��رة ( )306ب��ال��دائ��ري
ال� �س ��اب ��ع ،وال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى م��واف �ق��ات
وزارة ال �ن �ف��ط ،ل �ي �ت��م ال� �ب ��دء ف ��ي تنفيذ
امل� � �ش � ��روع ف � ��ي أق � � ��رب وق� � ��ت م� �م� �ك ��ن ،ال
س�ي�م��ا ب�ع��د أن ان�ت�ه��ت وزارة األش �غ��ال
من دراس��ة امل�ش��روع املقترح واعتماده،
وإب ��دائ � �ه ��ا االس � �ت � �ع ��داد ال � �ت ��ام الت �خ��اذ
جميع االحتياطات املطلوبة واالل�ت��زام
ب��ال �ش��روط وال �ض��واب��ط امل��وض��وع��ة من
ق �ب��ل ال� �ش ��رك ��ات ال �ن �ف �ط �ي��ة ذات ال�ص�ل��ة
لضمان تنفيذ املشروع.
وأك��د حماد أن «طريق امل�ق��وع» املقترح
سيسهم بشكل كبير في رفع وتخفيف
امل �ع��ان��اة ع��ن ك��اه��ل امل��واط �ن�ي�ن ق��اط�ن��ي
امل �ن��اط��ق ال �ج �ن��وب �ي��ة ،ك �م��ا ي �خ �ف��ف م��ن
ش��دة االزدح��ام��ات امل��روري��ة عليهم عند
انتقالهم عبر الطرق السريعة ويسهل
ويختصر الكثير من الوقت.

الحويلة:
تجاوز اختبار القدرات
ق � َّ�دم ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال�ح��وي�ل��ة اق�ت��راح��ًا
ب��رغ �ب��ة ،ي��دع��و ال� ��ى ال �ت �ح��اق خ� ّ�ري �ج��ي
دور ال�ق��رآن الكريم ف��ي جامعة الكويت
(كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية)
م��ن ال�ح��اص�ل�ين ع�ل��ى ال �ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة
ّ
بتقدير يؤهله لاللتحاق بالجامعة ،من
دون النظر الى سنة ّ
تخرجهم واجتياز
اختبار القدرات.
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الكويت 09

البلدي

لتبعية المنتزه القومي في الجهراء إلى «الزراعة»

الغريب :ال يحق للبلدية إزالة المباني العشوائية
أوضح مدير اإلدارة القانونية في البلدية المستشار رجعان
الغريب ،أن موقع المنتزه القومي لمدينة الجهراء
والمباني العشوائية حوله ،من مسؤولية الهيئة العامة
لشؤون الزراعة.
زكريا محمد
ق��ال الغريب في مذكرة ح��ول موقع املنتزه
القومي ملدينة الجهراء واملباني العشوائية
ح � ��ول � ��ه ،وح� �ص� �ل ��ت سبقلا ع� �ل ��ى ن �س �خ��ة
م �ن �ه��ا ،إن أي اس �ت �غ�ل�ال م �خ��ال��ف ل�ل�م��وق��ع
يلزم ص��دور ق��رار بإزالته من الهيئة حتى
ت�ت��دخ��ل ال�ب�ل��دي��ة ب ��اإلزال ��ة ،إذ إن تدخلها
يتطلب حتما وجود سند قانوني تستند
إليه البلدية في إزال��ة التعديات املوجودة،
باعتبار أن مناط اإلزال��ة بالطريق اإلداري

هو أن تكون حيازة شاغل املكان متجردة
م � ��ن ال� �س� �ن ��د ال � �ق� ��ان� ��ون� ��ي ،س � � ��واء ف � ��ي ذل ��ك
ترخيص م��ن ال�ج�ه��ات املعنية أو عقد من
خالل قرار أو حكم قضائي.
وأضاف الغريب بأنه صدر في  1نوفمبر
 1999ق��رار املجلس البلدي باملوافقة من
ح �ي��ث امل� �ب ��دأ ،ع �ل��ى ط �ل��ب ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ش��ؤون ال ��زراع ��ة إن �ش��اء م �ش��روع منتزه
ال �ج �ه��راء ،ال�ب��ال�غ��ة م�س��اح�ت��ه  47ه�ك�ت��ارا،
مشيرا الى أنه صدر قرار مجلس الوزراء
في  21نوفمبر  2016والذي اطلع فيه على

كتاب محافظ ال�ج�ه��راء امل��ؤرخ  28ابريل
 2016امل �ت �ض �م��ن ط �ل��ب ال �ن �ظ��ر ف ��ي وق��ف
اإلن ��ذارات ال�ص��ادرة من البلدية ،ليتمكن
أهالي امل��زارع من إدام��ة امل��زارع والحفاظ
عليها من التصحر .وقرر تكليف الهيئة
بالتنسيق م��ع ك��ل م��ن (املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب  -بلدية الكويت
 إدارة الفتوى والتشريع) ،دراس��ة إلغاءق��رارات مجلس ال��وزراء بخصوص طرح
مشروع تطوير منتزه الجهراء الوطني
ع� �ل ��ى م� ��ن ي ��رغ ��ب م� ��ن امل �س �ت �ث �م��ري��ن ف��ي
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ،وم��ا ي�ت��رت��ب عليه ذل��ك
م��ن آث� ��ار أخ �ص �ه��ا ع ��دم ت�ن�ف�ي��ذ األن�ش�ط��ة
ال �ث �ق��اف �ي��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال �ت��رف �ي �ه �ي��ة
املأمولة ،ومدى اعتبار املنتزه من التراث
الوطني ،وفي هذه الحالة اتخاذ إجراءات
نقل اإلش��راف عليه ال��ى املجلس الوطني

للثقافة والفنون واآلداب.
وأوضح الرجعان ان موقع املنتزه القومي
ملدينة الجهراء يقع تحت تبعية وإش��راف
وإدارة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون ال ��زراع ��ة
وال�ث��روة السمكية املعنية ب��ه ،وبما يكون
قد صدر في شأنه من ق��رارات أو تعاقدات
يتعلق بها ح��ق للغير ،بما يقتضي معه
الحال فحص الوضع القانوني لالشغاالت
املوجودة باملوقع املطلوبة إزالتها للتحقق
م��ن ان� �ع ��دام ال �س �ن��د ال �ق��ان��ون��ي ل�ل�ش��اغ�ل�ين،
واستصدار قرار باإلزالة وهو األمر الذي ال
تملكه البلدية بل مرده للهيئة.
وقال إن قرار مجلس الوزراء صدر بتكليف
الجهات املعنية ب��إع��داد دراس��ة بالقرارات
الصادرة بشأن املوقع تمهيدا لنقل تبعيته
ال ��ى امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون
واآلداب.

المعجل يترأس االجتماع

مواطن يشتكي استيالء جاره على ارتداد قسيمته!

«الفنية» َّ
أجلت مناقشة تحفيز
القطاع الخاص لبناء مواقف سيارات
مشعل السالمة
أوصت اللجنة الفنية في املجلس البلدي في
اجتماعها ،أمس ،برئاسة العضو عبدالعزيز
املعجل باملوافقة على إع��ادة تنظيم قسيمة
في منطقة الفحيحيل.
وأب �ق��ت ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى ج��دول �ه��ا ط�ل��ب ات�ح��اد
ال �ع �ق��اري��ن ب �م �ن��ح ح ��ق اإلدارة وال �ص �ي��ان��ة
ل �ل �ق �ط��اع ال� �خ ��اص خ�ل��ال ف �ت ��رة االس �ت �ث �م��ار
مل ��واق ��ف ال � �س � �ي ��ارات امل� �ت� �ع ��ددة األدوار ف��ي
مختلف مناطق ال�ك��وي��ت ،وتحفيز القطاع
ال� �خ ��اص ل �ب �ن��اء م ��واق ��ف س� �ي ��ارات م �ت �ع��ددة
األدوار ب��امل�ش��ارك��ة م��ع ال��دول��ة ،وذل ��ك لحني
دع��وة وزارة امل��ال�ي��ة ،ممثلة ف��ي ادارة ام�لاك
الدولة وهيئة الطرق والنقل البري ووزارة
االشغال واتحاد العقاريني.
وأج � �ل� ��ت ب� �ح ��ث م� � �ب � ��ادرة م � �ش� ��روع ك��اظ �م��ة

رفع إحدى البقاالت المخالفة

بعد انتشارها في بعض المناطق والشواطئ

البلدية تبدأ حملتها على «العربات المتنقلة» المخالفة
عائشة علي
ب��دأت ال�ب�ل��دي��ة ع�ب��ر م��راك��زه��ا ال��رق��اب�ي��ة في
املحافظات باتخاذ إج��راءات�ه��ا القانونية
ت � �ج ��اه ال � �س � �ي� ��ارات ال� �خ ��اص ��ة وال� �ع ��رب ��ات
املتنقلة والتي تقوم بالوقوف عند دوارات
ب�ع��ض امل �ن��اط��ق ال�س�ك�ن�ي��ة وف ��ي ال�س��اح��ات
العامة والشواطئ لبيع املواد الغذائية من

دون ترخيص.
وك � �ش� ��ف م � �ص� ��در م� �ط� �ل ��ع أن ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
أص �ح��اب ال �ع��رب��ات امل�ت�ن�ق�ل��ة غ�ي��ر امل��رخ�ص��ة
ب��دأوا يستغلون منح تراخيص للمشاريع
ال�ش�ب��اب�ي��ة ف��ي ال�ق�ي��ام ب�ت�ح��وي��ل ب�ع��ض ه��ذه
ال�ع��رب��ات إل��ى ب�ق��االت أو م�ط��اع��م وي�ق��وم��ون
ب ��ال ��وق ��وف ف ��ي م ��واق ��ع غ �ي��ر م �س �م��وح ب�ه��ا،
مشيرًا إل��ى أن الكثير م��ن ال�ش�ك��اوى وردت

ت�ج��اه وقوفهم الخاطئ ف��ي بعض املناطق
م �م��ا ق ��د ت�ت�س�ب��ب ه� ��ذه ال �ع ��رب ��ات ب �ح��وادث
مرورية.
وأض��اف املصدر أن بعض العربات املتنقلة
امل��رخ �ص��ة أص �ب �ح��ت ت�ت�ج�م��ع وب �ع��دد كبير
ف� ��ي م� ��واق� ��ف ب �ع ��ض ال� ��واج � �ه� ��ات ال �ب �ح��ري��ة
وال� �ش ��واط ��ئ ال �ع��ام��ة م �م��ا ي �ت �س �ب��ب ب�ح�ج��ز
م��واق��ف ال�س�ي��ارات املخصصة مل��رت��ادي هذه

امل��واق��ع إض��اف��ة إل��ى م��ا ت�ق��وم ب��ه م��ن تشويه
للمنظر العام .وق��ام قسم الباعة املتجولني
ب �م��راق �ب��ة اش� �غ ��االت ال� �ط ��رق ال �ت��اب��ع إلدارة
النظافة العامة في بلدية محافظة الجهراء
بحملة على ال�ب�ق��االت املخالفة على طريق
امل�ط�لاع وت��م رف��ع وح�ج��ز  11بقالة مخالفة
إض��اف��ة إل��ى س�ي��ارت�ين «س�ط�ح��ة» بمنطقتي
امغرة واملطالع.

وردود وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ح��ول ط�ل��ب تعديل
قراراملجلس البلدي بشأن تظليل وتغطية
جميع جسور املشاة.

لجنة الشكاوى
على صعيد آخر ،تبحث لجنة االعتراضات
وال�ش�ك��اوى ف��ي اجتماعها برئاسة العضو
مشعل الحمضان غدًا في شكوى مواطن من
استيالء جاره على منطقة االرتداد الخاصة
بقسيمته في منطقة اليرموك.
وستنظر اللجنة في شكوى احد املواطنني
بخصوص دخول موظفني من طوارئ بلدية
ال��رق �ع��ي م ��ع م��وظ �ف�ين م ��ن وزارة ال�ك�ه��رب��اء
ملنزله وقطع التيار الكهربائي عنه من دون
انذار أو بالغ وطلب إحدى شركات النظافة
امل��واف�ق��ة ع�ل��ى اس�ت�غ�لال ارض ت�ش��وي��ن قائم
لخدمة عقود حكومية بصفة مؤقتة.

حملة على محال «األحمدي»
أسفرت حملة قام بها مفتشو مراقبة املحال واإلعالنات التابعة إلدارة التدقيق ومتابعة
الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة األح�م��دي ع��ن تحرير 47مخالفة إع�ل�ان ،بعد
ً
الكشف على  90محال.
وقال مديراإلدارة ،سعد الشيبه ،ان الهدف من الجوالت هو التأكد من التزام أصحاب
امل�ح��ال باشتراطات ول��وائ��ح البلدية ،مشيرًا إل��ى أن��ه ج��رت إزال��ة  54إع�لان��ًا عشوائيًا
من الشوارع وامليادين تعمل على حجب الرؤية عن قائدي املركبات وتشويه املنظر
الجمالي للمحافظة.

 10الكويت
الكالم الحر

من يحمي
أطفال الكويت
من االنتهاكات؟

داهم القحطاني
العالم يسير بشكل متسارع وال يكاد
ي �ت��رك ل �ل �ف��رد م �ج��اال ألي ت��وق��ف عن
اس�ت�خ��دام املخترعات والتكنولوجيا
املذهلة.
ق�ب��ل س �ن��وات قليلة ف��ي ال�ك��وي��ت ك��ان
م � �ج� ��رد ح� �م ��ل ه� ��ات� ��ف ن � �ق� ��ال ح �ل �م��ا
للجميع ،أم��ا ال �ي��وم ف��أح��دث ال�ه��وات��ف
ال��ذك �ي��ة ت�ج�ع�ل��ك ت �ب��دو وك �م��ا ل��و كنت
ال �ع �م �ي��ل رق� ��م  7ف ��ي س �ل �س �ل��ة أف�ل�ام
ج�ي�م��س ب��ون��د ال �ت��ي اش �ت �ه��رت خ�لال
حقبة السبعينيات من القرن املاضي.
السؤال األهم يبرز :هل أولياء األمور
ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت م �س �ت �ع ��دون مل��واج �ه��ة
ت �ح ��دي ��ات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وت��أث �ي��ره��ا
ع�ل��ى ت��رب�ي��ة األب �ن��اء وت�ش�ك�ي��ل أن�م��اط
شخصياتهم ،وهو تحد بدأ بالفعل؟
هل نترك األجيال الجديدة من الشباب
ت �ك��ون م �ج��رد ض �ح �ي��ة مل ��ا ي �ق��دم في
شبكات ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،وفي
وس ��ائ ��ل اإلع �ل��ام وال �ت��رف �ي��ه م ��ن قيم
فاسدة ،ودفع مشبوه ليكون الشباب
م �ج��رد م�س�ت�ه�ل��ك ك �ب �ي��ر وم ��دم ��ن ملا
ت�ق��دم��ه ال �ش��رك��ات ال�غ��رب�ي��ة م��ن سلع
وخ� ��دم� ��ات وإن ت �س �ب �ب��ت ب��ال �ض��رر،
وم � �ه� ��دت ل �س �ل �خ �ه��م ع� ��ن م�ح�ي�ط�ه��م
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي وال� �خ� �ل� �ي� �ج ��ي وال � �ع� ��رب� ��ي
واإلسالمي؟!
هل هناك مشروع وطني تتبناه الدولة،
وي ��دي ��ره امل �خ �ت �ص��ون ب �ش �ك��ل علمي
وم�ه�ن��ي ،وع�ب��ر أج�ه��زة حكومية ذات
ك�ف��اءة ع��ال�ي��ة ،ول�ي��س م�ج��رد مناصب
تسند لهذا أو تلك من املختصني الذين
شاء سوء حظ الكويتيني أن يفرضوا
عليهم ألسباب سياسية واجتماعية.
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ح��دي�ث��ة ت�ت�ي��ح تكوين
قاعدة بيانات عن كل الكويتيني الذين
يقعون تحت سن الرشد ،ويمكن عن
طريق ذلك متابعة األوضاع التعليمية،
والصحية ،والنفسية لكل ه��ؤالء ،من
أجل رصد أي حاالت تستدعي تدخل
أجهزة الدولة ملعالجتها.
ف�م�ث�لا ح�ي�ن ت�ن�خ�ف��ض درج � ��ات أح��د
األبناء ،أو حني تتردى صحته بشكل
م� �ت� �س ��ارع ،ي �م �ك��ن رص � ��د ذل � ��ك ع�ب��ر
التكنولوجيا بشكل أس��رع ومعالجة
األم��ر قبل أن يستفحل ،ويقع هؤالء
األبرياء ضحايا لعصابات املخدرات
أو م �ن �ظ �م��ات االره � � � ��اب ،أو ض�ح��اي��ا
لألمراض.
ملن سيقول ان هذه األفكار عمليا غير
قابلة للتطبيق ،سيدهش ح�ين يرى
دوال كبرى كالواليات املتحدة تطبقها
وبشكل ناجح وصارم.
حماية الطفولة والنشء ليست مجرد
م �ج �ل��س أع� �ل ��ى ي� �ت ��م إس� � �ن � ��اده ل�غ�ي��ر
املختصني ممن لديهم عالقات قرابة
وصداقة ونسب مع متنفذين ون��واب
ووزراء وشيوخ وتيارات سياسية.
األم��ر أكبر من ذل��ك بكثير ،فالحفاظ
ع �ل��ى ال �ط �ف��ول��ة وال� �ن ��شء ب��اس �ت �خ��دام
النظم اإلداري ��ة والتقنية الحديثة أمر
ي �ت �ع �ل��ق ب ��أص ��ل وج� � ��ود ال � ��دول � ��ة ،ف�لا
مستقبل وال تنمية وال ت�ط��وي��ر وال
أمن وال استقرار من دون خطة وطنية
واضحة يشرف عليها رئيس الوزراء
شخصيا للعناية بالنشء والطفولة.
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ّ
كتاب وآراء
جرة قلم

العلم (الفساد) في الصغر ..كالنقش في الحجر!

سمعنا امل�ث��ل  -ع�ن��وان امل�ق��ال  -حينما كنا تالميذ ب��امل��درس��ة االب�ت��دائ�ي��ة،
إلقناعنا بضرورة بذل جهدنا في نيل العلم ومزيد من العلم ونحن صغار
في السن ،وسيكون ذلك – أي م��واد العلم – ال��ذي درسناه بعناية وتمعن
«كالنقش بالحجر» ،أي لن ُيمحى أبدًا مهما مرت به السنون ..لكن يظهر
واهلل أعلم في هذا الزمن السوداوي الذي نعيش فيه ،والذي نرى ونصادف
به الفساد يوميًا أم��ام وجوهنا في معظم مؤسسات ال��دول��ة ..وم��ا ينشر
بالصحف ووسائل التواصل االجتماعي ،وما نسمعه في الدواوين واألندية
ال��ري��اض�ي��ة ..يظهر أن شبابنا ال��واع��د استبدل لفظة «ال�ف�س��اد» بـ«العلم»!
فأصبح لديهم املثل السائد الفساد بالصغر ..كالنقش بالحجر! وهو ما
شاهدناه صوتا وصورة وما رأيناه بوسائل التواصل االجتماعي مؤخرًا
وحصل في انتخابات اتحاد طلبتنا فرع الواليات املتحدة من تصرفات
وأفعال تتصل بالفساد تمثل صورة من أبشع صوره!
فنحن خ�لال م��ا م��ر علينا ف��ي حياتنا ،كنا ننظر إل��ى طلبة ال�ك��وي��ت في
الجامعات األميركية نظرة زهو وافتخار ،منتظرين إياهم أن يرجعوا لنا من
دراستهم بعقليات متطورة حديثة تجاري وتماثل ما عاشروه من عقليات

طلبة وأس��ات��ذة وأف ��راد مجتمع ف��ي دول��ة م��ن أرق��ى ال��دول ف��ي ال�ع��ال��م ،وهي
ُ
الواليات املتحدة األميركية .وإذ بنا نصدم بالتصرفات واأللفاظ واألشكال
التي شاهدناها في انتخابات اتحاد طلبة أميركا مؤخرًا ..فإحدى القوائم
ال�ت��ي نسب اليها معظم م��ا حصل م��ن ت �ج��اوزات وه��ي قائمة «املستقبل
الطالبي» وهو أمر حكته لنا صحفنا الورقية (سبقلا  2ديسمبر الجاري)
ووسائل التواصل االجتماعي ..وهي قائمة محسوبة ولألسف على قوى
نقلت جميع أمراضها السياسية واالجتماعية لفلذات أكبادها في الواليات
املتحدة.
***
ول��ن أدخ��ل ف��ي ال�ت�ج��اوزات التي قامت بها تلك القائمة التي تسيطر على
ذل��ك االت �ح��اد م�ن��ذ االن�ت�خ��اب��ات امل��اض�ي��ة ،ف�ه��ي ت �ج��اوزات ع��ددت�ه��ا وس��ائ��ل
االع�ل�ام ..ولكن ما هالني وصدمني هو انسحاب سفير دول��ة الكويت في
الواليات املتحدة (سالم عبد اهلل الجابر) وانسحاب امللحق الثقافي هناك
(أسيل العوضي) في الجلسة االفتتاحية بعد إلقاء سعادة السفير خطابه،
وانسحابه ،كما عبر هو تعبيرا عن غضبه وعدم رضاه عما حصل في تلك
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االنتخابات .وهذا أمر لم يقم به ذلك السفير منذ تعيينه بذلك املنصب منذ
أكثر من عقدين من الزمن! وهو تعبير يدل على ما رآه ذلك السفير رأي
العني من ممارسات طالبية – مستجدة – يندى لها الجبني ،ونقول لسعادة
سفيرنا بعد تلك «املغثة» التي عانى منها هذا قليل من كثير مما نعانيه
نحن في الكويت ،ممن زرع تلك االخالقيات في نفوس أولئك الطلبة من قبل
أولياء أمور أولئك الطلبة الذين تثبت بنفسياتهم مقوالت مثل «الفساد في
الصغر ..كالنقش بالحجر» أو «من صادها عشى عياله» أو «خذ ما اتخذ»...
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

سلوكيات
اتحاد الطلبة

قضية «البدون» ..والحسم المنتظر

ّ
قضية البدون ،التي ظلت معلقة لنحو أربعني عامًا أو أكثر
م��ن ذل��ك ،ي�ب��دو أن�ه��ا ف��ي طريقها للحسم وال�ح��ل بشكل
نهائي .ولكن أي حل يطرح ال بد أن يستند إلى االعتبارات
ً
اإلن�س��ان�ي��ة وإل ��ى أس��س ال�ع��دال��ة واإلن �ص ��اف ،ف�ض�لا عن
ال�ح��رص على االع�ت�ب��ارات السيادية واألم�ن�ي��ة .فالقضية
ليست بالسهلة ب��ل إنها شائكة ،إال أنها ال تستعصي
على الحل .ومهما اختلفت اآلراء بشأن الحلول والبدائل
املمكنة ل�ح��ل ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة ،ف��إن الجميع متفقون على
أهمية إيجاد حل جذري يعزز االستقرار األمني وينهي
امل�ط��ال�ب��ات املحلية وال��دول�ي��ة ب��إي�ج��اد ح��ل ل�ه��ذه القضية..
ً
ول �ك��ي ي �ك��ون ال �ح��ل س�ل�ي�م��ًا وع � ��ادال ف�ل�ا ب��د أن يخضع
لدراسة مستفيضة تتناول كل جوانب مشكلة البدون.
إن ق�ض�ي��ة ال� �ب ��دون ذات أب �ع ��اد ق��ان��ون �ي��ة واق �ت �ص��ادي��ة
ً
واجتماعية وسياسية ،فضال عن األبعاد اإلنسانية لها.
لذلك ،وحتى نتفادى أي خلل في أسلوب حل القضية،
ف�لا ب��د م��ن دراس��ة ك��ل ه��ذه ال�ج��وان��ب .ل��ذل��ك ،ف��إن هنالك
حاجة لالستفادة من آراء الخبراء واملتخصصني لتقديم

ّ
املشورة في ما يتعلق بالبدائل املمكنة لحل هذه القضية.
وبناء على ذلك ،يقترح تشكيل فريق عمل متخصص
يضم أساتذة وخبراء في القانون واالقتصاد والسياسة
والدراسات االجتماعية من جامعة الكويت ومن خارجها،
ّ
بحيث تقدم لهذا الفريق كل املعلومات املتعلقة بالقضية،
ويمنح فترة محددة لتقديم البدائل املتاحة لحل القضية.
وال بد من مشاركة الخبراء الذين عايشوا قضية البدون
ض�م��ن ه ��ذا ال �ف��ري��ق ،ب�ح�ي��ث ي �ك��ون ه ��ذا ال �ف��ري��ق ال ��ذراع
االس�ت�ش��اري��ة للجنة التشريعية ف��ي مسعاها لتقديم
مشروع القانون الخاص بقضية البدون.
وال ش��ك ف��ي أن امل �ح��ور األس��اس��ي لقضية ال �ب��دون هو
التجنيس ،وت�ت�ف��اوت وج�ه��ات النظر ح��ول ه��ذا امل�ح��ور،
ف��وج�ه��ات ن�ظ��ر ت��رى أن التجنيس ي�ج��ب أن ي�ك��ون في
أض �ي��ق ال �ح��دود ووف �ق��ًا مل�ع��اي�ي��ر م �ح��ددة ،إل ��ى وج�ه��ات
نظر ال ت��رى بأسًا ف��ي التوسع ف��ي م��وض��وع التجنيس
وتعارض التشدد في هذا الجانب.
وكل فئة لديها مبررات تدافع عنها ،إال أن صياغة الحل

د .خالد محمد بودي
يجب أن تأخذ في االعتبار أولئك الذين أقاموا على أرض
الكويت لفترة طويلة ولم يصدر منهم ما يسيء إلى أمن
البالد أو املجتمع من دون التمحيص الزائد على الحد في
جذورهم ،إال أن ذلك ال يعني أال تكون عملية التجنيس
مستندة إلى أسس موضوعية مدروسة.
إن أي حل لقضية البدون ال يمكن أن يخلو من السلبيات،
ولكن من خالل االستعانة باملتخصصني يمكن تقليص
هذه السلبيات إلى أدنى حد ممكن.
ويتطلع املجتمع الكويتي ول�ي��س فقط فئة ال�ب��دون إلى
الحل الذي يرفع املعاناة عن هذه الفئة ،ويعزز االستقرار
األمني واالجتماعي في بلدنا الحبيب ،وباهلل التوفيق.

وزراء وخبراء
سبحان اهلل ،م��ا ان ن�خ��رج م��ن فضيحة ف�س��اد حتى
ن��دخ��ل ف��ي أخ ��رى أس ��وأ م�ن�ه��ا ،وط�ب�ع��ا خ��روج �ن��ا من
أي فضيحة إل��ى أخ��رى ال يعني أن��ه ت��م إج ��راء ال�لازم
بحق مرتكبي الفضيحة األول ��ى ،وأن األم ��ور أعيدت
لنصابها الصحيح ،ولكنه يعني أن الفضيحة السابقة
تم إدراج�ه��ا في سجل الفساد العام للحكومة وجار
ن�ق�ل�ه��ا إل ��ى غ ��رف ال�ت�ب��ري��د ال�ح�ك��وم�ي��ة إل ��ى أن تنقطع
الكهرباء عنها وتتعفن وتنسى كما تم نسيان غيرها
من فضائح الفساد السابقة .أكثر من  500خبير تم
تعيينهم في وزارة العدل على يد وزي��ري��ن للعدل ،ثم
نكتشف بعد خروجهم من مناصبهم ان تعييناتهم
ج��رت ب��وج��ود م�خ��ال�ف��ات أس��اس�ي��ة ،منها ع��دم تقديم

اختبارات تحريرية باألساس ولم يتم إجراء مقابالت
شخصية معهم ،وأما درجاتهم العلمية التي حصلوا
عليها ف�ح��دث وال ح��رج عنها كما ق�ي��ل .م��ا ح��دث قد
يتكرر إذا م��ا اس�ت�م��رت ال�ح��ال على م��ا ه��ي عليه في
اختيار أعضاء الحكومة.
سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ،سموكم أمام
اختبار مهم ،والشعب يرجو أن ي��رى منكم عقوبات
رادعة ملن أخلوا بقسمهم وداسوا على دستور الدولة
وقوانينها من أجل مصالحهم ومصالح املنتفعني.
ختاما ،ما حدث ما كان ليحدث لوال التواطؤ والضغوط
من قبل العديد من أعضاء مجلس األمة على الوزيرين
امل �ع �ن �ي�ين ،وه � ��ؤالء األع� �ض ��اء ه��م اآلن ال��ذي��ن ي �م�لأون
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األجواء نقدا وتجريحا للحكومة وما فيها من فساد،
وب �ك��ل م� ��رارة وأس ��ف س��وف ي�ن�ص��ت ل�ه��م الكويتيون
ويصدقونهم ويستقبلونهم باألحضان كلما دخلوا
عليهم في دواوينهم .وحتى نتعلم من دروس املاضي،
فنحن مشاركون في الفساد.

حالنا ..والفوضى الخالقة
ل ��و ن �ف��رغ م�ص�ط�ل��ح «ال �ف��وض��ى ال �خ�ل�اق��ة» م ��ن م�ض�م��ون��ه
السياسي ،مع التركيز على كلمة «ف��وض��ى» وم��ا نعيشه
ً
في حياتنا اليومية ،فهل سنجد أننا فعال نمارس ونعيش
تطبيق الفوضى الخالقة بمعناها ومن دون أن نعلم؟
دعونا نر ونطابق ما هي الفوضى الخالقة التي نعيشها
ونحن داخ��ل بالدنا ،ولنتساءل :هل ه��ذه الفوضى ناتجة
عن فعل خارجي أم داخلي؟ أو بشكل آخر :هل نحن من
سمحنا للوضع بأن يصل إلى هذا الحد ،أم أن هناك أطرافًا
خارجية أثرت على ذلك؟
فلنتأمل حالنا مع الفوضى ومنه:
 اصطياد الحيوانات الشاردة ،ملجرد التباهي. إشعال الحرائق للشواء في الشواطئ وفي الصحراء. رمي أنقاض البناء ومخلفات الترميم في الشارع. رمي املخلفات من نافذة السيارة. وضع أكياس القمامة خارج البكسات الخاصة بها. ال�ح�ص��ول ع�ل��ى «ال م��ان��ع» وأن ��ت م�خ��ال��ف أو يستحقهاغيرك.
 شركات التنظيف ترفع القمامة من أم��ام املنزل وتتركخلفها قمامة أخرى على الشارع.
 ع�م��ال النظافة يتفرغون للحصول على امل��ال م��ن أهلالخير.
 -استخدام الهاتف أثناء القيادة.

 عدم ربط حزام األمان. عدم االلتزام بالخطوط األرضية عند القيادة. إنشاء مظالت في مواقف املساجد أو أفرع الجمعيات أوعبر الشارع مقابل املنزل.
 عدم احترام من كان ينتظر أن يفتح باب املصعد للدخولً
أوال.
 ن�ل�ت��زم م��ا دام ��ت س �ي��ارة ال�ش��رط��ة م �ت��واج��دة ..وب�م�ج��ردتحرك الشرطي وذهابه تعود الفوضى إلى املكان والجميع
يخالف.
تخيل أنك تشاهد كل تلك الفوضى يوميا تمارس في آن
واحد ،وال مكان للقانون عندها .فنحن نعيش بالفعل حالة
الفوضى من دون أن نعلم ،ومن دون الحاجة إلى فرضها
علينا م��ن قبل أط��راف خ��ارج�ي��ة ،فنحن نطبقها ونتفنن
ف��ي تطبيقها ،وي�ت�ح��دى بعضنا ب�ع�ض��ا ف��ي ذل ��ك ،ولكن
بمزاجنا .ونعيش كل تلك الفوضى بإرادتنا من دون أن
تعرض علينا ..ليقيننا بعدم تطبيق القانون أو العقاب.
وسؤالي :أين دور مؤسسات الدولة وأصحاب التشريعات
املحترمني؟ وإلى أين تريدون أن تذهب البالد بهذه الفوضى
التي تتأملونها وال رغبة جادة في القضاء عليها؟
القوانني التي تمنع كل هذه الفوضى موجودة ،فنحن لدينا
أفضل القوانني وأحدثها ،لكن هناك قصورًا في تطبيقها،
أم أن أط��راف��ًا من مصلحتها البقاء على ه��ذا ال�ح��ال؟ ملاذا
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ال ي �ت��م ت�ف�ع�ي�ل�ه��ا؟ وأي� ��ن دور ال �ج �ه��ات ال �ت��ي م��ن واج�ب�ه��ا
متابعة تطبيق القوانني؟ وملاذا تطبق القوانني على املواطن
الضعيف ،ويفلت منها صاحب النفوذ والسلطة؟ إلى أين
سنصل بهذه الفوضى في تطبيق القانون الذي وضع من
أجل العدالة بني الناس؟ وما هي املصائر التي رسمت لنا
من خالل الصمت عن الالمسؤولية من أغلب املواطنني؟
إن م��ا نحتاج إل�ي��ه ال�ي��وم كمواطنني ه��و امل��زي��د م��ن الوعي
لفهم ما ي��دور حولنا ،ومواجهة الفوضى الداخلية لدينا،
لنتمكن م��ن م��واج�ه��ة أي ف��وض��ى ق��ادم��ة بحكمة وع�ق��ل؛
فمواجهة الفوضى الداخلية تساعدنا ف��ي تقوية الجبهة
الداخلية والوحدة الوطنية التي نحتاج إليها ملواجهة كثير
من التحديات القادمة ،وك��ي ال تصلنا ش��رارات الفوضى
الخالقة من الخارج.
فيا س��ادة ي��ا م�س��ؤول�ين ي��ا ك ��رام ،آن األوان للقضاء على
الفوضى ،والعيش بسالم بعيدًا عنها!
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ش � ��اه � ��دت ع � � ��دة م� �ق ��اط ��ع ف� �ي ��دي ��و م� �ت ��داول ��ة
ل�لان�ت�خ��اب��ات ال�س�ن��وي��ة الت �ح��اد الطلبة  -ف��رع
أم�ي��رك��ا وم ��ا ص��اح�ب�ه��ا م��ن أح� ��داث مؤسفة
وسلوكيات وانحرافات صارخة في املسيرة
ال�ط�لاب�ي��ة وال��دي�م��وق��راط�ي��ة .وم��ع األس��ف انها
ص � � ��درت م� ��ن ط �ل �ب��ة ي� �ف� �ت ��رض ف �ي �ه��م أن �ه��م
يعيشون ف��ي بلد أم الديموقراطية والنظام،
وي� ��درس� ��ون ف ��ي أف �ض��ل ال �ج��ام �ع��ات! وه ��ذه
األح ��داث ليست امل��رة األول��ى ول��ن تكون امل��رة
األخيرة إذا لم تتم معالجتها وبضرورة وقف
تلك التصرفات املسيئة إل��ى سمعة الكويت
وطلبتها في الخارج ،حيث التطرف الحزبي
والقبلي والعنف الجسدي واللفظي هو سيد
أج��واء االنتخابات .يقول سفير الكويت لدى
الواليات املتحدة في كلمته للطلبة « 17مؤتمرًا
طالبيًا حضرتها لم أشهد تدنيًا كما شاهدته
اليوم ..ورأيت شبابًا أمام عيني الحقني بعض
بعصي في املمرات.»..
وك� ��م ك �ن��ت أت �م �ن��ى م ��ن ال �س �ف �ي��ر أال يكتفي
بكلمة فقط ،ب��ل ات�خ��اذ إج ��راءات أكثر عملية
ً
مل �ن��ع ح ��دوث �ه ��ا م �س �ت �ق �ب�لا؛ الن� ��ه م ��ن ص�ل��ب
واجباته حماية الطلبة وسمعة الكويت .كل
امل��ؤت�م��رات تتم ب��رع��اي��ة ال�س�ف��ارة ،واس�ت�م��رار
هذه االنحرافات والسلوكيات في كل مؤتمر..
ادع��وه��م إل��ى م�ق��اط�ع��ة ه��ذه امل��ؤت �م��رات حتى
ت�س�ت�ق�ي��م األم� � ��ور ف ��ي االت � �ح� ��اد ،ك �م��ا ي�ج��ب
التنسيق مع وزارة التربية ومعاقبة كل من
تسبب في تلك األحداث.
ً
إن � �ه ��ا ف � �ع �ل�ا م� ��أس� ��اة ف� ��ي ث� �ق ��اف ��ة وم �ف �ه��وم
االن �ت �خ��اب��ات ل ��دى ط�ل�ب�ت�ن��ا ،ت�لاع��ب ب��ال�ق��وائ��م
الطالبية ،وأفراد الحراسة يسرقون الصندوق
وي �ه��رب��ون ،وأوراق االق� �ت ��راع م �ت �ن��اث��رة على
األرض ..وغيرها من سلوكيات معيبة .يروي
ل��ي أح��د الطلبة ع��ن امل�م��ارس��ات األخ��رى التي
ت�ح�ص��ل خ�ل�ال أي� ��ام امل��ؤت �م��رات وك��ذل��ك في
م��ؤت �م��رات س��اب�ق��ة م��ن ف��وض��ى ب�س�ل��وك�ي��ات
الطلبة أثناء حضورهم املؤتمرات من رقص
وشيالت في بهو الفنادق وأعقاب السجائر
ف ��ي امل� �م ��رات واإلزع � � ��اج ال� ��ذي ي�س�ب�ب��ون��ه في
املنطقة بسياراتهم الرياضية وأحيانًا بعض
الفنادق ترفض استضافتهم.
يجب على وزارة التربية أو الجهات املسؤولة
ع��ن ات �ح��اد ال�ط�ل�ب��ة أن ت�ت��دخ��ل وت��وق��ف ه��ذه
املمارسات من أجل إصالح املسيرة الطالبية
والنقابية .كيف لهذا الجيل القادم ،الذي يحمل
معه ه��ذه الصراعات واملفاهيم واملمارسات،
أن ي�ق��ود مستقبل ب�ل��د .وك�م��ا ي�ج��ب إط�لاق
ح �م�لات ت��وع�ي��ة ش��ام�ل��ة ل�ب�ي��ان خ �ط��ورة ه��ذه
ال�س�ل��وك�ي��ات وآث ��اره ��ا ال�س�ل�ب�ي��ة ع�ل��ى الطلبة
ومستقبل الحركة الطالبية.

شكراً« ..نورتوني»
شكرًا «نورتوني» أعزائي القراء لتفاعلكم مع مقالة «على نور»،
التي ذكرنا فيها «شفافية اإليداعات ومصروفات ميزانية الحملة
االنتخابية يجب أن تعلن للناخبني لتكتمل الصورة في حينها
وي�ت��م اخ�ت�ي��ار امل��رش��ح وم�ع��رف��ة م �ص��ادر ت�م��وي�ل��ه لتتضح بنود
رسالته السياسية وأجندته النيابية ويكون الناخب على نور».
علق بو نواف :املوضوع حساس وتساؤلك في محله ..ان الحمالت
االنتخابية ال يمكن أن تحمل صفة الشفافية طاملا ال يوجد نظام
ضرائب على الدخل .ثانيًا األهم من مصدر التمويل هو كم أصبح
رصيد النائب بعد ال�خ��روج من املجلس .ثالثا ،سيصعب األمر
على بعض األحزاب الدينية السياسية التي ّ
تمول مرشحيها من
التبرعات.
وت �ض �ي��ف ال �س �ي��دة م�ل�ي�ح��ة :ال �ع ��رس ال��دي �م��وق��راط��ي االن�ت�خ��اب��ي

معقد بعض ال�ش��يء ف��ي ش��رح ت��وج��ه امل��ال السياسي ونوعيته
وإل��ى من يفتح باب التمويل والهدف من التمويل قبل االنتخاب
وب �ع��ده ..وع�ل�ل��ت ص�ع��وب��ة تحقق الشفافية م��ع أن��ه اق �ت��راح جيد
بأسباب ليست خافية على أحد .ومنها مصادر تمويل املجاميع
السياسية ،كل حسب اختصاصه ،شفافية األم��وال املتبرع بها
ستكشف توجهات معينة للمتبرعني ومتلقي تلك التبرعات،
وتقترح إنشاء صندوق انتخابي لدعم الشباب املرشحني لخدمة
الوطن فقط حتى ال يقع الشاب في ح��رج طلب التمويل ويكون
صندوقا وطنيا لدعمهم.
وأش ��ار األخ فيصل ل�ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ات ف��ي اإلم � ��ارات العربية
املتحدة على الرغم من حداثته بوجود سقف أعلى للصرف على
الحملة وشروط قبول التبرعات.

وج��ود الرغبة الحقيقية ،وألن كشف مصادر التمويل بالتأكيد
س�ي�ض��ر ب��امل �م��ول�ين وم �ص��ال �ح �ه��م ،ك �م��ا أش� ��ار أح��ده��م ال ��ى أن�ن��ا
محترفو االستفادة من القصور التنظيمي والقانوني.
وحتى تتوازن القوى وال يتغلب على قاعة عبد اهلل السالم قوى
إيمان حيدر دشتي
الفساد واملصالح وتكون القبة مصدر التشريع املتجرد امللزم
Eman_ti@hotmail.com
والرقابة الواعية الحقيقية ،وحتى ال نستمع مرة أخرى لخطاب
imandashti3@
عاطفي وإن كان يالمس جزءًا من الواقع نتيجة الشعور بالخيبة
والغضب وكي ال تتحطم آمال آالف الشباب في مسيرة اإلصالح
وضرب بويعقوب مثال بالشفافية ودعم املرشحني في الواليات ويسكنه اليأس لسماعه لتلك الكلمات ،وحتى يخدم الكويت كل
امل�ت�ح��دة ،بتقديم ب�ع��ض ال�ش��رك��ات مبلغ ال�ت�ب��رع ذات ��ه ل��دع��م كال ق��وي أم�ين ف��ي مجاله ون��واص��ل املسير ،يتوجب علينا االلتفات
نْ
املرشحي املتنافسني بانتخابات الرئاسة وإعالنها ذلك.
لهكذا ثغرة والعمل على تعديل أو إضافة م��ادة جديدة لقانون
أجزمت معظم التعليقات على صعوبة تطبيق الشفافية أوال لعدم االنتخاب.

اليت
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مجرد أن يبدأ الشخص باألكل ..يحدث تشابك بين الطعام واألفكار والذكريات والطقوس المختلفة

هل تتح َّكم مشاعرك في شهيتك للطعام
د .والء حافظ

تتضمن سلسلة «كيف تكون إنسانا ً أفضل» ،مجموعة
من النصائح التي تقدمها اختصاصية التغذية والصحة
في جامعة كاليفورنيا بوالية لوس أنجلوس األميركية
إيف الهيجاني لمساعدة األشخاص الذين يفرطون في
تناول الطعام تبعا ً لحالتهم النفسية.
أف��ادت الهيجاني في تقرير نشره موقع
 Ideas Tedب��أن تناول الطعام ليس أم� ً�را
ً
س �ه�لا بالنسبة ل�ل�ك�ث�ي��ري��ن ،ف�ب�م�ج��رد أن
يبدأ الشخص بتناول طعامه لسد حاجة
الجسم من الطاقة فإنه سرعان ما يحدث
ت�ش��اب��ك ب�ين ال�ط�ع��ام وامل �ش��اع��ر واألف �ك��ار
وال��ذك��ري��ات وال �ط �ق��وس امل�خ�ت�ل�ف��ة .فحالة
ت �ن��اول ال�ط�ع��ام تثير جميع أن ��واع املعاني
ك��ال �ع��زاء وال �ع �ق��اب وال �ت �ه��دئ��ة واالح �ت �ف��ال
واالل �ت��زام .ووف�ق��ًا لليوم وال�ح��ال��ة النفسية
ال �ت��ي ي �ك��ون ع�ل�ي�ه��ا ال �ش �خ��ص ،ي�م�ك��ن أن
ينتهي ب��ه امل�ط��اف إل��ى اإلف ��راط ف��ي تناول
الطعام ،أو تناول وجبة خفيفة أو تناول
الطعام بشكل غير حكيم.
وعليه ،تقترح الهيجاني انه قد حان الوقت
ل �ك��ي ي�ع�ي��د ال �ش �خ��ص ال�ت�ف�ك�ي��ر ف��ي ع�لاق�ت��ه
ب��ال�ط�ع��ام ،وت�ق��دم ث�لاث خ�ط��وات تساعد في
ال ��وص ��ول إل� ��ى ت�غ�ي�ي��ر ال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن ال �ط �ع��ام
واملشاعر:
 .1تناول الطعام في حالة
الجوع فقط
ه �ن��اك أش �ي��اء ك�ث�ي��رة ت��دف��ع األش �خ��اص إل��ى
تناول الطعام؛ منها ما هو مرتبط بالوقت،
ً
فمثال وقت الظهيرة يعني أنه قد حان وقت

الغداء ،ومنتصف الليل يعني وقت الوجبات
الخفيفة ،وما إلى غير ذلك.
كما يرتبط بالحالة النفسية التي يكون
ال �ش �خ��ص ع �ل �ي �ه��ا ،ف �ه��و س �ع �ي��د ،ق �ل��ق،
ً
ح��زي��ن ،وغ�ي��ره��ا ي�ت�ن��اول أي��ض��ا الطعام.
وب��امل�ث��ل ،ق��د يقمع شهيته ل�ع��دة أس�ب��اب؛
كونه مشغوال للغاية ،حزينا ،مجنونا،
ال أحد يشاركه وجبته ،الوقت مبكر ً
جدا
أو متأخر جدًا لتناول الطعام ،متحمس
للغاية ،وما إلى غير ذلك .ومن ثم ،تنصح
الهيجاني ه��ؤالء األش �خ��اص ب�ض��رورة
ت� �ن ��اول ال �ط �ع��ام ف �ق��ط ع �ن��دم��ا ي�ش�ع��رون
بالجوع ،وأن يتوقفوا عن تناوله بمجرد
الشعور بالشبع.
ك �م��ا أن ��ه م��ن ال�ح�ك�م��ة أي �ض��ا ت �ن��اول ال�ط�ع��ام
عندما يشعر الشخص ب��ال�ج��وع ألول م��رة،
ألنه أكثر عرضة لالستمتاع بتناول طعامه
ومن املحتمل أن يتناول طعامه بحذر شديد.
بعكس الحال عندما يشعر بالجوع الشديد،
م ��ن امل�ح�ت�م��ل أن ُي �ف ��رط ف ��ي ت �ن ��اول ال�ط�ع��ام
بشكل كبير يتجاوز الحد املسموح.
 .2إطعام الجسم بما يتوق
إليه فقط
ع��ادة م��ا ي��أخ��ذ ال�ن�ظ��ام ال�غ��ذائ��ي لألشخاص
أحد شكلني:

إم��ا أن يتبع ن�ظ��ام��ًا غ��ذائ�ي��ًا ص��ارم��ًا أو أن
يفرط ف��ي ت�ن��اول األطعمة بشراهة .وكلما
يتبع الشخص نظاما غذائيا ،فهذا النظام
الغذائي يحدد له ما يجب أن يتناوله ،األمر
ال ��ذي ي�م�ك��ن أن ي ��ؤدي إل ��ى ت�ط��وي��ر ع�لاق��ة
ً
مختلفة م��ع ال �ط �ع��ام ،وب� ��دال م��ن اإلص �غ��اء
إلى آراء اآلخرين حول ما يجب أن يتناوله
الشخص فإنه ُيطعم جسمه م��ا يمكن أن

ي�ت��وق إل�ي��ه ،وخ��اص��ة األط�ع�م��ة امل�غ��ذي��ة مثل
الخضروات والفواكه.
 .3عدم استخدام الطعام
كمكافأة أو كعقاب
ف ��ي م��رح �ل��ة ال �ط �ف��ول��ة ،ت�ع�ل��م األط� �ف ��ال أن ��ه مع
الحفالت وحاالت الفرح يتناولون الكعك ،بينما

د .نوال الصايغ :الوالدة وعمليات البروستاتا وتقدم العمر ..سبب ضعفه

مايو كلينك

فوائد لتمارين الحوض

إذا كنت تعاني النحافة..
 7طرق لزيادة وزنك بشكل صحي

د .خلود البارون
م��ع ت�ق��دم ال�ع�م��ر واإلص��اب��ة ب �ح��االت مرضية
ومرورًا بالعمليات الجراحية ،تفقد أجسامنا
بعضا من كتلتها العضلية ومرونتها وقوة
اوتارها.
وع�ل�ق��ت د .ن ��وال ال �ص��اي��غ ،رئ�ي�س��ة قسم
ال �ع�لاج الطبيعي ف��ي كلية ال�ع�ل��وم الطبية
املساعدة ،قائلة« :كلما تكرر م��رور امل��رأة
ب��ال�ح�م��ل وال� � ��والدة ،زاد ض�ع��ف ع�ض�لات
ال � �ح� ��وض ،ك �م��ا ت �ت��أث��ر ص �ح��ة ع �ض�لات
ال �ح ��وض ب �ه��رم��ون��ات ال �ح �م��ل وب�ت��وق�ف�ه��ا
ب�ع��د ان�ق�ط��اع ال�ط�م��ث .أم��ا ال��رج��ال ،فتقدم
العمر وم��روره بعمليات جراحية ملنطقة
ال�ح��وض وال�ب��روس�ت��ات��ا م��ن أه��م مسببات
ض �ع��ف ع �ض�ل�ات ال� �ح ��وض .وي �ت��وق��ع أن
يشكو ال��رج��ل م��ن سلس ب��ول خفيف او
شديد مل��دة تصل ال��ى سنة بعد خضوعه
ل�ع�م�ل�ي��ات ال�ب��روس�ت��ات��ا ال�ج��راح�ي��ة نتيجة
للضرر الذي أصاب عضالت قاع الحوض
واالعصاب املتحكمة بتدفق البول .وقد ال
يعي الجنسان ان من أحد خيارات عالج
سلسل البول ومشاكل األعضاء الجنسية
هي االستعانه بالعالج الطبيعي».
مسببات ضعف عضالت الحوض:
 - 1تقدم العمر.
 - 2السمنة وزيادة الوزن.
 - 3العمليات الجراحية ف��ي منطقة الحوض
والبطن.
 - 4مضاعفات بعض االم��راض مثل مرض
السكري.
 - 5ت �ك��رار م ��رور ال�س�ي��دة بالحمل وال ��والدة،
خاصة إذا كانت خالل فترات متقاربة.
 - 6خضوع الرجل لعملية عالج البروستاتا
او استئصالها.
 - 7سلوكيات ت��زي��د الضغط على االع�ض��اء
الداخلية مثل تكرار الصراخ والنط والسعال
املزمن.

مايو كلينك

نوال الصايغ

ت�م��اري��ن ك�ي�ج��ل ه��ي ت�م��ري�ن��ات ت�ع�م��ل على
ت�ق��وي��ة ع �ض�لات ق ��اع ال �ح��وض ال �ت��ي ت��دع��م
األعضاء الداخلية كالرحم واملثانة واألمعاء
الدقيقة وقناة البول واالعضاء التناسلية.
وبعكس االعتقاد السائد الذي يؤكد فائدة
هذا التمارين للنساء ،فهي مفيدة للرجال
ايضا .أما حول كيفية ممارستها فتشرح
د .ن ��وال ق��ائ�ل��ة :أوال ي�ج��ب ان ت�ت�ع��رف على
ال �ع �ض�لات ال �ت��ي ع�ل�ي��ك ش��ده��ا (ق�ب�ض�ه��ا).
ف��ال �ب �ع��ض ي� �ق ��وم ب �ش��د ع� �ض�ل�ات خ��اط �ئ��ة
مثل عضالت الفخذ او البطن او املؤخرة،
وم��ا ن��ري��ده ه��و ش��د عضالت ق��اع الحوض
ال��داخ�ل �ي��ة ،ول�ت�ح��دي��ده��ا ي�ن�ص��ح ب��ال�ب��دء في
الحمام عبر محاولة اي�ق��اف خ��روج البول،
وبعد تكرار التمرين مرة او مرتني وتعرفك
على العضالت الداخلية التي يجب شدها،
فعليك التوقف عن اداء ه��ذا التمرين اثناء
ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ب��ول ،ألن ت �ك ��رار ارت� � ��داد ال �ب��ول
ال��ى داخ��ل امل�ث��ان��ة سيزيد ف��رص��ة االص��اب��ة
بااللتهابات البولية.

ف�ك��رر ت�م��اري��ن ش��ده��ا ل�ع��دة ث ��وان (قبضها)
خ�ل�ال أي وض ��ع ت �ك��ون ف �ي��ه ،ك��أث �ن��اء ال��رق��ود
والجلوس واملشي وحتى اثناء حمل االشياء
وال �ع �ط��س .وم ��ن امل �ه��م ان ت�ش�ع��ر أث �ن ��اء شد
ه��ذه العضالت بإحساس السحب الداخلي،
فهذا هو بالضبط الشعور املناسب لتمارين
الحوض .وشد العضالت ألطول وقت ممكن
ثم استرخي ملدة  5ثواني .وكرر ذات التمرين
 10م��رات وخ�لال فترتني في كل اليوم .وفي
البداية ،فقد تشعر بعدم القدرة او التمكن من
ق�ب��ض ال�ع�ض�لات ألك�ث��ر م��ن  1-2ث��ان�ي��ة ،بيد
ان االس�ت�م��رار ف��ي التمرين سيزيد م��ن قوة
عضالتك وتحكمك بها مما يتيح لك القبض
مل��دة  5و  10ث��وان .وم��ع ال��وق��ت ،ستالحظ أن
زيادة قوة العضالت ساهم في ايقاف السلس
وم �ن��ع ت �س��رب ال� �ب ��ول (ح �ت��ى اث� �ن ��اء ال�ع�ط��س
وال� �ص ��راخ) ف�ل�ا ي �ح��دث إال ب��أم��ر م�ن��ك (ع�ن��د
دخول الحمام) .وليس هناك خوف من تكرار
ال�ت�م��ري��ن ع��دة م ��رات ي��وم�ي��ا ،ف�ه��و ل��ن يسبب
ضيقا في ممر البول او سقوطا في عضالت
ق��اع ال�ح��وض .بل سيزيد تحكمك في عملية
التبول واالخراج وطرد الريح.

قاع الحوض

فائدتها للمرأة:

وبما أنك تعرفت على عضالت قاع الحوض،

 - 1ت�ق��وي��ة وتضييق امل�ه�ب��ل وش��د األنسجة

ما تمارين كيجل؟

ف��ي ح��ال��ة ارت�ك��اب األخ�ط��اء ف�لا م�ج��ال لتناول
الكعك .ولكن أحد األشياء العظيمة حول كون
ً
الشخص بالغا هو أن��ه يمكنه ضبط القواعد
ال �خ��اص��ة ب ��ه ،ف�ل�ي��س ض � ً
�روري ��ا أن ي�ص��اح��ب
االحتفال بأعياد امليالد تناول الكعك ،بل يمكن
تناول الفواكه الطازجة أو صنع وجبات حارة
أو االحتفال بطرق ال عالقة لها باألكل.
ف ��ي األخ� �ي ��ر ،أوض� �ح ��ت اله �ي �ج��ان��ي ع�ن��دم��ا

تراجعت مشاعرها املشحونة بالطعام ،كان
ل��ذل��ك أث ��ر ك�ب�ي��ر ع�ل��ى امل �ج��االت األخ� ��رى في
حياتها ،حيث تعلمت كيفية االستماع إلى
نفسها ،وأصبحت أفضل في االستماع إلى
ً
اآلخرين ،وأصبحت أكثر تعاطفا ،فضال عن
تزايد ثقتها بنفسها وعالقاتها ،وأصبحت
أكثر حبا لنفسها ،وتعلمت أيضا ما يعني
أن تحب شخصا آخر.

حوله.
 - 2منع تسرب البراز والريح.
 - 3ع�لاج ح��االت سلس ال�ب��ول وم�ن��ع تسرب
قطرات البول حتى عند السعال والضحك.
فائدتها للرجل:
 - 1عالج حاالت سلس البول والبراز.
 - 2ع�ل�اج ض�ع��ف االن �ت �ص��اب وال�ت�ح�ك��م في
س��رع��ة ال �ق��ذف ،ألن�ه��ا ت�ق��وي ال�ع�ض�لات التي
تتحكم في مرور السائل املنوي.
 - 3تحسن تدفق ال��دم إل��ى األوردة املوجودة
ف��ي ال �ج �ه��از ال�ت�ن��اس�ل��ي ل �ل��رج��ل ،م��ا يحسن
جانب املتعة الجنسية.
حاالت تحتاج العالج الطبيعي:
■ جميع انواع حاالت سلس البول مثل سلس
البول التوتري وسلس البول االلحاحي.
■ م��ن تعاني م��ن مضاعفات عملية ال��والدة
مثل سلس البول وتوسع املهبل وريح املهبل.
■ امل�ص��اب�ين بسلس ال �ب��راز وال �غ��ازات وع��دم
التحكم في االخراج.
■ بعد خضوع الرجل لعمليات استئصال
ال �ب��روس �ت��ات��ا او ت ��دخ ��ل ج ��راح ��ي مل�ن�ط�ق��ة
الحوض.

على ال��رغ��م م��ن أن
ق�ل��ة ال��ده��ون غالبا
م��ا ت�ك��ون صحية،
ف � ��إن ال �ن �ح��اف��ة ق��د
ت�ك��ون مشكلة إذا
ك��ان��ت ن��ات �ج��ة عن
س ��وء ال �ت �غ��ذي��ة ،أو
إذا ك� ��ان� ��ت امل� � ��رأة
ً
ح � � ��ام� �ل ��ا أو ف��ي
ح � ��ال � ��ة اإلص � ��اب � ��ة
ب� � � � �م� � � � �ش� � � � �ك � �ل� ��ات
ص �ح �ي��ة أخ � ��رى .ول � ��ذا ي �ج��ب زي� ��ارة
ال �ط �ب �ي��ب أو اخ �ت �ص��اص��ي ال�ت �غ��ذي��ة
ل �ت �ق �ي �ي��م ح ��ال� �ت ��ك إذا ك� �ن ��ت ت �ع��ان��ي
النحافة.
وفي ما يلي بعض الطرق الصحية
لزيادة الوزن إذا كنت تعاني النحافة:
 - 1أكثر من مرات تناول الطعام .عندما
ت� �ك ��ون ن �ح �ي �ف��ًا ،ف �ق��د ت �ش �ع��ر ب��ال �ش �ب��ع
سريعًا .تناول خمس إلى ست وجبات
ً
ص �غ �ي ��رة ع �ل ��ى م� � ��دار ال � �ي� ��وم ب� � ��دال م��ن
وجبتني أو ثالث كبيرة.
 - 2اخ�ت��ر األط�ع�م��ة الغنية بالعناصر
ال �غ��ذائ �ي��ة .اخ �ت��ر خ�ب��ز ال �ح �ب��وب الكاملة
وأن � ��واع امل �ع �ك��رون��ة وال �ح �ب��وب وال �ف��واك��ه
وال � � �خ � � �ض� � ��روات وم � �ن � �ت � �ج� ��ات األل� � �ب � ��ان
وم � � �ص� � ��ادر ال � �ب � ��روت �ي��ن ق� �ل� �ي� �ل ��ة ال ��ده ��ن
واملكسرات والبذور ،إذ إن ذلك يعد جزءًا
من النظام الغذائي الصحي العام.
 - 3ج��رب العصائر ومخفوق الحليب.
اش � ��رب ال �ع �ص��ائ��ر وم �خ �ف ��وق ال�ح�ل�ي��ب
الصحي املصنوع من الحليب والعصائر
الطازجة أو املجمدة ،وانثر عليها بعض
ب � ��ذور ال �ك �ت ��ان امل� �ط� �ح ��ون .وف� ��ي ب�ع��ض
الحاالت ،قد يوصى بالتبديل بوجبة من
السوائل.
 - 4ان �ت �ب��ه ل �ل��وق��ت ال � ��ذي ت �ش��رب ف�ي��ه.
يعتقد بعض الناس أن تناول السوائل
قبل الوجبات يضعف الشهية .وفي تلك

الحالة ،قد يفيد تناول مشروبات عالية
السعرات الحرارية مع الوجبة أو الوجبة
الخفيفة .وبالنسبة الى بعضهم اآلخر،
فقد يفيد تناول السوائل بعد  30دقيقة
من الوجبة وليس معها.
 - 5تناول الطعام الصحي واملفيد .تناول
املكسرات وزبد الفول السوداني والجنب
والفواكه املجففة واألفوكادو.
 - 6اس� �م ��ح ل �ن �ف �س��ك أح� �ي ��ان ��ًا ب �ت �ن��اول
األطعمة التي تستمتع بها .حتى عندما
َّ
تصاب بالنحافة ،فتوخ الحذر من زيادة
السكر والدهون .وال بأس من أن تتناول
أح�ي��ان��ًا شريحة فطيرة ب��اآلي��س كريم.
ول �ك��ن ي �ج��ب أن ت �ك��ون م�ع�ظ��م األط�ع�م��ة
ص �ح �ي��ة وت� ��وف� ��ر ال� �ع� �ن ��اص ��ر ال �غ��ذائ �ي��ة
باإلضافة إلى السعرات الحرارية .يعتبر
الكعك امل�ص�ن��وع م��ن النخالة وال��زب��ادي
خيارا جيدا.
 - 7اح ��رص ع�ل��ى م�م��ارس��ة ال��ري��اض��ة.
ي �م �ك��ن مل� �م ��ارس ��ة ال� ��ري� ��اض� ��ة ،خ��اص��ة
تمارين القوى أن تفيد في زي��ادة الوزن
عن طريق بناء العضالت .وقد تساعد
ممارسة الرياضة على تحفيز شهيتك.

اإلشريكية القولونية ..كيف تمكنني معرفة ما إذا كان الطعام ملوثا ً أم ال؟

ال ي �م �ك �ن��ك م �ع��رف��ة م ��ا إذا ك � ��ان ال� �ط� �ع ��ام م �ل��وث��ا
باإلشريكية القولونية من خالل مظهره أو رائحته
أو م ��ذاق ��ه .وم ��ع أن م �ع �ظ��م ب�ك�ت�ي��ري��ا اإلش��ري �ك �ي��ة
ال�ق��ول��ون�ي��ة (إي ك� ��والي) غ�ي��ر ض� ��ارة ،ف ��إن بعض
سالالتها ،مثل إي كوالي  ،O157:H7قد تتسبب
في أمراض خطيرة تنتقل عن طريق الغذاء.
لحماية نفسك من اإلي كوالي واألمراض األخرى

التي تنتقل عن طريق الغذاء ،اتبع إرشادات السالمة
األساسية املرتبطة بالطعام:
ّ
■ اشطف املنتجات النيئة ج�ي��دا؛ وح��ك املنتجات
التي لها سطح صلب.
■ اغسل يديك واألوعية وسطح املطبخ باملاء الدافئ
والصابون قبل وبعد تحضير الطعام أو تناوله.
ً
■ حافظ على بقاء األطعمة النيئة ،خاصة اللحوم،

منفصلة بعيدا عن األطعمة الجاهزة لألكل.
■ ضع األطعمة القابلة للتلف على الفور بالثالجة
أو قم بتجميدها.
■ تجنب العصائر وشراب التفاح ومنتجات األلبان
غير املبسترة.
■ ال تشرب مياه البحيرات أو الجداول املائية التي
لم تتم معالجتها.

■ احرص على طهي الطعام جيدا .استخدم جهاز
قياس الحرارة للتحقق من درجة الحرارة.
■ يجب طهي لحم البقر والضأن وشرائح البتلو
ول �ح��م ال �ض �ل��وع وامل �ش��وي��ات ع�ن��د درج� ��ة ح ��رارة
داخلية تبلغ  63درج��ة مئوية ( 145فهرنهايت)
على األقل واترك الوجبة لتبرد ملدة  3دقائق قبل
تناولها.

■ ي �ج��ب ط �ه��ي ال �ل �ح��م امل� �ف ��روم ب �خ�ل�اف ال��دواج��ن
ع�ل��ى األق ��ل ع�ن��د درج ��ة ح� ��رارة  71م�ئ��وي��ة (160
فهرنهايت).
■ يجب طهي الدواجن عند درجة حرارة  74مئوية
( 165فهرنهايت).
■ يجب طهي بقايا الطعام والطواجن عند درجة
حرارة  74مئوية ( 165فهرنهايت).
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ضمن فعاليات مركز «جابر الثقافي»

موسيقى سامي الشوا ..نغم شرقي عابر للحدود

الرباعي الشرقي عازفاً أنغام الشوا

حافظ الشمري

بمقطوعات حملت
اإلرث الشرقي العريق
إلى آفاق إنسانية،
عرض الرباعي
الشرقي «موسيقى
سامي الشوا» ما
تختزنه موسيقانا من
حس غني ،وما تبلغه
من مراتب اإلتقان
وجمال التصوير،
وذلك أول من
أمس ضمن «حديث
اإلثنين» ،على خشبة
القاعة المستديرة
التي تحتضن قسما
من فعاليات الموسم
الثالث بمركز الشيخ
جابر األحمد الثقافي.

ال��رب��اع��ي امل��وس�ي�ق��ي ق ��دم م�ق�ط��وع��ات ال�ش��وا
وأل�ح��ان��ه عبر آالت وت��ري��ة وإيقاعية متنوعة
ت��آل �ف��ت أن �غ��ام �ه��ا ،ع ��ازف ��وه ��ا ه� ��م :د .أح �م��د
ال� �ص ��ال� �ح ��ي «ك� �م� �ن� �ج ��ة» ،م �ص �ط �ف��ى س �ع �ي��د
«ع � ��ود» ،وغ �س ��ان س �ح��اب «ق ��ان ��ون» ،وع�ل��ي
الحوت «رق».
في البداية ،استهل العازف مصطفى سعيد
ال �ح��دي��ث ع��ن م �س �ي��رة س��ام��ي ال� �ش ��وا ،ف�ق��ال
إن � ��ه ع � ��ازف ك� �م ��ان وم��وس �ي �ق��ي م ��ن م��دي �ن��ة
ح�ل��ب ،ح�ي��ث ك��ان��ت ع��ائ�ل��ة ال �ش��وا أش�ه��ر بيت
موسيقي في تلك املدينة ،وجاء إلى القاهرة،
ب �س �ب��ب ال �ن �ه �ض��ة ال �س��ائ��دة آن � ��ذاك ف ��ي ب�لاط
ال �خ��دي��وي إس �م��اع �ي��ل ،وك ��ان ش �ب��ه م�س�ت�ق��را
فيها ،وكان يجلس فيها ستة أشهر ومن ثم
يعود األشهر األخرى إلى الشام ،لدرجة أنه
امتلك منزال في القاهرة في باب الشعرية.

الموسيقى الخالصة
وأض� ��اف س�ع�ي��د أن ال �ش��وا م��وس�ي�ق��ي ع��اب��ر
للحدود ،وهو عزف في املغرب العربي ،وقدم
الصوت في الخليج العربي ،واملقام العراقي،
وهو موسيقي عربي بامتياز ،الفتا إلى أنه
ف��ي منتصف ال�ق��رن العشرين س��ادت ثقافة
ان املوسيقى ال بد أن تحوي كلمات مغناة،

ولكن قبل ذل��ك بخمسني عاما ك��ان املجتمع
قادرا على سماع املوسيقى بنهم وشغف.
وذك� � ��ر أن ال � �ش ��وا ك � ��ان خ �ي��ر م �م �ث��ل ل�ل�ن�غ��م
امل��وس�ي�ق��ي امل�ع�ب��ر ال ��ذي ي�خ�ل��و م��ن ال�ك�ل�م��ات
املغناة ،وقام بجوالت عربية وعاملية متعددة
ف��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة وأوروب � ��ا،
ح ��ام�ل�ا م� �ع ��ه رس� ��ال� ��ة امل ��وس� �ي� �ق ��ى امل �ق��ام �ي��ة
العربية ،وأش��ار سعيد إل��ى أن تلك األمسية
م �ه��داة إل ��ى روح س��ام��ي ال �ش��وا وم��وس�ي�ق��اه
وشخصيته الجميلة االستثنائية ،في هيئة
وص�ل��ات م �ث �ل �م��ا ك ��ان س ��ائ ��دا إب� ��ان ع �ص��ره
املوسيقي.

ثالث وصالت

ال� �ق ��رن ال �ع �ش��ري��ن ،وأض � ��اف ال� �ش ��وا أن �غ��ام��ا الرباعي الشرقي

مصطفى سعيد:
الشوا حمل رسالة
الموسيقى العربية
إلى العالمية
مع مقطوعة «نغم الدجى» من املقام البياتي
امل ��رب ��ع ،وم ��وش ��ح «ب ��ال ��ذي أس� �ك ��ر» ،وت�ل�ت�ه��ا
م�ق�ط��وع��ة وت �ق��اس �ي��م م��ن م �ق��ام ال �ح �ج��از من
ألحان عثمان بيك الطمبوري.

ت �ض �م ��ن ال� �ح� �ف ��ل ث� �ل��اث وص� �ل ��ات م �ت �ن��وع��ة «رقصة الهوانم»

امل��وس�ي�ق��ات وامل �ق��ام��ات ،ح�ي��ث ق��دم ال��رب��اع��ي
ال� �ش ��رق ��ي «ب � �ش � ��رف» ال � ��راس � ��ت ،وس �م��اع��ي
البياتي ،وعددا من القطع املوسيقية القديمة
ال� �ت ��ي اش �ت �ه��ر ال� �ش ��وا ب ��أدائ� �ه ��ا ،إل� ��ى ج��ان��ب
التقاسيم على اآلالت املوسيقية واإليقاعية
وامل � �ق� ��ام� ��ات امل ��وس� �ي� �ق� �ي ��ة ،ال� �ت ��ي ت �ع �ت �ب��ر م��ن
املوسيقات التي أسهم ال�ش��وا ف��ي شيوعها،
لتصبح تسجيالته ه��ي الصيغة الثابتة في
امل�خ�ي�ل��ة امل��وس�ي�ق�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ،وك��ان��ت ال�ب��داي��ة

وواص � ��ل ال ��رب ��اع ��ي ال �ش��رق��ي ع� ��زف األن �غ��ام
واألل �ح��ان امل�ت�ن��وع��ة م��ن إرث ال �ع��ازف سامي
ال� � �ش � ��وا ،ف � �ق� ��دم وص � �ل� ��ة ع� �ل ��ى أن � �غ� ��ام م �ق��ام
«السيكا» م��ن أل�ح��ان خضر آغ��ا ،وتضمنت
أي� �ض ��ا ت �ق��اس �ي��م ع �ل��ى آل� ��ة ال � �ع� ��ود ،وب �ع��ده��ا
م �ق �ط��وع��ة «رق � �ص ��ة ال � �ه� ��وان� ��م» ،ال� �ت ��ي ك��ان��ت
م� �ع ��روف ��ة ب� �ـ «رق� �ص ��ة ش �ف �ي �ق��ة» الرت �ب��اط �ه��ا
ب��ال��راق�ص��ة شفيقة القبطية ال�ت��ي رح�ل��ت في

«ميامي» «مولعة» ..وجمهور الرياض يترقبها

سعد المجرد يتح َّرر من سنوات الحصار..
ويعود إلى الحفالت في «الرياض»

ج� � ّ�دًا ب �ع��ودت��ي ل �ل �م �س��رح» ،ب�ي�ن�م��ا نشر
ن �ج��وم ف��رق��ة م�ي��ام��ي امل�ل�ص��ق ال��رس�م��ي
للحفل عبر «انستغرام» ممهورًا بجملة
«انتظرونا في الرياض».

محمد علي
«سعيد أحبائي بالعودة قريباً
إلى الخشبة» ..كلمات كتبها
النجم المغربي سعد المجرد،
عبر صفحته الخاصة في موقع
التواصل االجتماعي (انستغرام)
نهاية نوفمبر الماضي ،كانت
كفيلة بإشعال حماسة الجمهور،
الذي تكفيه اإلشارة عن اإلسهاب
في العبارة ليفطن إلى ماذا
يرمي نجمه المفضل ..إذاً ،هي
العودة من جديد للحفالت
الجماهيرية بعد غياب  3سنوات،
كان سعد مج َّرداً خاللها من أهم
أسلحته الفنية؛ وهي الحفالت
التي يستعرض خاللها شعبيته
الجارفة ،حيث ظل المطرب
المغربي أسير االتهامات لسنوات
منذ حفله في مهرجان موازين
صيف .2016

موسم الرياض
ولكن متى؟ وأي��ن الحفل؟ س��ؤال تكرر
ك �ث �ي �رًا ت �ح��ت امل �ن �ش��ور ،ال � ��ذي أمل� ��ح فيه
املجرد إلى عودته ،وظل هذا االستفهام

فرقة ميامي

ّ
ح ��ائ� �رًا م ��ن دون إج� ��اب� ��ة ،إل� ��ى أن زف
املستشار تركي آل الشيخ ،رئيس هيئة
الترفيه ف��ي اململكة العربية السعودية،
ملحبي النجم سعد املجرد خبر عودته
إلى األمسيات الغنائية ،من خالل حفل
سيقام يوم  18ديسمبر الجاري ،ضمن
فعاليات م��وس��م ال��ري��اض ،ال��ذي تنظمه

هيئة الترفيه ،ومن املقرر أن تنظم الحفل
ش ��رك ��ة روت� ��ان� ��ا ع �ل��ى م �س ��رح «م�ح�م��د
ع�ب��ده» ،ف��ي بوليفارد ال��ري��اض ،ويجمع
ال�ح�ف��ل أي �ض��ا ال�ف�ن��ان��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م��ري��ام
ف��ارس ،وفرقة ميامي الكويتية ،ليكتب
امل�ج��رد ت�غ��ري��دة ،عبر ّ حسابه الرسمي
ب�م��وق��ع «ت��وي �ت��ر» ،وع��ل��ق ق��ائ�لا «سعيد

ويأتي الحفل ليسجل ّ
تنوعًا كبيرًا على
صعيد االخ�ت�ي��ارات ،املجرد نجم عاملي
ينتمي إل��ى دول شمال افريقيا ،بينما
تظهر مريام ف��ارس ،بلهجتها اللبنانية
املحببة ،وتميزها ف��ي ال�ل��ون الخليجي،
إلى جانب الكيان الغنائي األقدم واألبرز
ح��ال�ي��ا ف��ي امل�ش�ه��د ال�غ�ن��ائ��ي الخليجي
وال �ع��رب��ي وال � ّص��ام��د م�ن��ذ س �ن��وات ضد
ّ
متغيرات وتقلبات س��وق األغنية ،وهو
فرقة ميامي الكويتية؛ ليسجل الثالثي:
ط��ارق ومشعل ،وخ��ال��د حضورهم في
م��وس��م ال ��ري ��اض ،ب�ع��د ال�ح�ف��ل ال�ن��اج��ح،
الذي قدموه أخيرا في الواليات املتحدة
األم�ي��رك�ي��ة ،وت�ح��دي��دا ف��ي س��ان دييغو.
من جهة أخرى ،تستعد «ميامي» للقاء
الفنان املصري تامر حسني في حفل
آخر سيقام بأرض املعارض في الكويت
ي� ��وم  9ي �ن��اي��ر امل �ق �ب��ل ف ��ي ت �ح� ٍّ�د ج��دي��د
ل �ـ«م �ي��ام��ي» ،ال�ت��ي تتنقل ّب�ين ال�ع��واص��م
ال�ع��رب�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة ،متسلحة بأرشيف
غنائي قوي وث��ري ،تخاطب به شريحة
ك �ب �ي��رة م� ��ن ال� �ج� �م� �ه ��ور ،ال� � ��ذي ي��زح��ف
خلفهم في كل مكان.

محمد رمضان َّ
مهد لعودة المجرد ..ومغ ّردون سعوديون معترضون
كان الفنان املصري محمد رمضان
ص��اح��ب ال�س�ب��ق ف��ي التمهيد ل�ع��ودة
امل� �ج ��رد ل �ل �ح �ف�لات ال �غ �ن��ائ �ي��ة ،وذل ��ك
ع�ن��دم��ا أمل ��ح ب��ذل��ك خ�ل�ال ح�ف�ل��ه ال��ذي
أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض
يوم  21نوفمبر املاضي ،ولكن األمر
م� ّ�ر م��رور ال �ك��رام ،ول��م ينتبه البعض

إل��ى تلك العالقة ال��وط�ي��دة التي تربط
ال�ن�ج�م�ين ،خ�ص��وص��ًا ب�ع��دم��ا ط��رح��ا
معًا سنغل «انساي» بطريقة الفيديو
كليب قبل فترة.
ّ
من جهة أخ��رى ،دش��ن سعوديون
وس� �م ��ًا ف ��ي «ت ��وي� �ت ��ر» ،اع �ت��راض��ًا
ع � �ل� ��ى غ� � �ن � ��اء امل � � �ط� � ��رب امل � �غ� ��رب� ��ي.

واالعتراضات جاءت عبر هاشتاغ
«#ن ��رف ��ض_س� �ع ��د_مل� �ج ��رد_ف ��ي_
ال ��ري ��اض» ب�ع��د إع �ل�ان آل ال�ش�ي��خ،
رئيس الهيئة العامة للترفيه ،إحياء
املجرد «حفلة نار» بالرياض ،على
حد وصفه.
وت�ف��اع��ل الكثير م��ن ال�س�ع��ودي�ين مع

ال� �ه ��اش� �ت ��اغ ،ال� � ��ذي ظ �ه��ر ف ��ي ق��ائ �م��ة
امل� ��وض� ��وع� ��ات األك � �ث� ��ر ت� � � ��داوال ع�ل��ى
مستوى اململكة العربية السعودية،
وت�س��اءل بعضهم« :خلصوا املغنني
تجيبون ذا؟ واهلل ال صوت زي��ن ،وال
س�م�ع��ة زي �ن��ة ،م� ��دري وش محببهم
فيه؟!».

على تلك املقطوعة مع تغيير اسمها ،والتي
ت�ع�ت�ب��ر م��ن أك �ث��ر امل��وس�ي�ق��ات رش��اق��ة ،حيث
وث�ق�ه��ا ال �ش��وا ف��ي ت�س�ع��ة ت�س�ج�ي�لات ،وك��ان
مسك الختام مع وصلة موسيقية على مقام
«الرست» من ألحان سامي الشوا.

الصالحي :تعزيز الموسيقى الشرقية
وتعليقا على هذه األمسية ،تحدث د .أحمد
ال �ص��ال �ح��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح خ� ��اص ل� �ـ سبقلا
قائال «قدمنا محتوى موسيقيا متنوعا ،ولم
يقتصر على أل�ح��ان س��ام��ي ال�ش��وا فحسب،
ب��ل ق��دم�ن��ا ف��ي األم�س�ي��ة م��ن أل�ح��ان��ه وأل �ح��ان
غيره من املوسيقيني ،وهو حالة ،كان يأخذ
ألحان غيره ويقدمها بشخصيته ،وحاولنا
محاكاة أس�ل��وب��ه ،وف��ي ال��وق��ت نفسه حاولنا
ت�ع��زي��ز ف�ك��رة ال�ح�ف�لات ال�ش��رق�ي��ة املوسيقية
ول�ي��س ال�غ�ن��ائ�ي��ة ،ف��األورك �س �ت��را ال�غ��رب�ي��ة من
السهل أن يحضر إليها الجمهور ويجلس
س ��اع ��ة أو س ��اع� �ت�ي�ن ل�ل�اس� �ت� �م ��اع ،ل� �ك ��ن ف��ي
املوسيقى العربية ن��رى ذل��ك مختلفا تماما،
ون �ح��ن ن �س �ع��ى إل ��ى زرع م �ث��ل ت �ل��ك األف �ك��ار
على أمل أن نرى يوما ما حفالت موسيقية
عربية متكاملة».

بتقديم
امل�ع��روف إن الرباعي الشرقي يهتم
ِ
أعمال كالسيكية عربية غنائية وموسيقية
ٍ
آل�ي��ة ،وك��ان��ت ل��ه م�ش��ارك��ات ع��دي��دة ف��ي برلني
ول � �ن� ��دن وإس � �ط � �ن � �ب� ��ول ،وه� � ��و ي � �ق� ��دم ال �ق �ط��ع
امل��وس �ي �ق �ي��ة امل � �ت� ��وارث� ��ة غ� �ي ��ر ال� �ش ��ائ� �ع ��ة ف��ي
األوساط املوسيقية األكاديمية أو بني العامة،
م��ع التركيز على ال�ق��وال��ب الشرقية األصيلة
م� �ث ��ل ال� �ب� �ش ��رف وال� �س� �م ��اع ��ي وال �ت �ق ��اس �ي ��م
املرتجلة.

مسيرة حافلة
سامي الشوا هو أحد أبرز املوسيقيني العرب
في الفترة ما بني  1906وعقد الثالثينات من
ال �ق��رن امل��اض��ي ،ح�ي��ث ق ��ام ب��إن �ت��اج موسيقي
ي�ض��اه��ي ف��ي ان �ت �ش��اره ال�ت�س�ج�ي�لات الغنائية
لكبار املطربني من أمثال أم كلثوم وعبدالوهاب،
وه��و ما يتضح في م��ذك��رات امل��ؤرخ الفرنسي
أل�ي�ك�س��ي ش��وت��ان م��ن ع��ام  ،1932ح�ي��ث ورد
فيها «أق ��ام املوسيقي الشهير س��ام��ي الشوا
حفلة رائ�ق��ة ،ع��زف ف��ي أثنائها على الكمنجة
وبرهن عن لطافته ومهارته الساحرة لأللباب
مع تفوقه الكبير في الفن».

رحيل صالح علماني ..جسر
«الواقعية السحرية» إلى العربية
ل��م ت �م��ر أي� ��ام ع �ل��ى م��راج �ع��ة سبقلا ل��واح��دة
م��ن آخ ��ر ت��رج �م��ات��ه ،وه ��ي رواي� ��ة «غ��رام �ي��ات»
لألسباني خابيير م��اري��اس ،حتى ج��اء النبأ
ال� �ص ��ادم ب��رح �ي �ل��ه ،إن ��ه امل �ت��رج��م الفلسطيني
األكثر شهرة على مدى ما يزيد على عقدين،
صالح علماني .رحل علماني في أسبانيا عن
عمر يناهز السبعني عاما.
م��ن يسترجع دخ ��ول مصطلح أدب الواقعية
السحرية ال بد له من أن يتذكر جهود علماني،
ال��ذي نقل روائ��ع ه��ذا الشكل ال��روائ��ي الجديد،
ال ��ذي اخ �ت��رق ب��ه أدب أم�ي��رك��ا الالتينية دوائ��ر
الرواية األوروبية ،بعد أن فقدت األخيرة قدرتها
على التقدم مسافة أبعد من التجديد والتطور.
بترجماته لغابرييل غ��ارث�ي��ا م��ارك�ي��ز ،وعلى
األخص رائعتاه «مئة عام من العزلة» و«الحب
في زمن الكوليرا»،
ول��د علماني ف��ي مدينة حمص ال�س��وري��ة عام
 ،1949وحصل على إجازة في األدب األسباني،
وعمل مترجما في سفارة كوبا بدمشق ،وكان
عضو جمعية الترجمة في اتحاد الكتاب العرب
في سوريا.

صالح علماني

ي �ع ��د ع �ل �م��ان��ي اس � �ت � �م� ��رارا ن� � � ��ادرا ل �ل �م �ت��رج��م
«امل �ش��روع» ،وه��و ذاك ال��ذي ي��أخ��ذ على عاتقه
نقل جانب متكامل من ثقافة أمة أخرى.
ت��رج��م ع �ل �م��ان��ي إلي��زاب �ي��ل ال �ل �ي �ن��دي وج��وزي��ه
س��ارام��اغ��و وإدواردو غاليانو وخ ��وان رولفو
وإدواردو ميندوثا وميغل أنخل أستورياس،
إضافة إلى غارثيا ماركيز.

تفاعالً مع آالم وطنه العراق

الساهر يلغي مشاركته
في مهرجان موسم الرياض
حساسية الفنان ال��راق��ي كما تتسع
مل� �ش ��اع ��ر ال � �ح� ��ب وت� �خ� �ل ��ص ل �ج �م��ال
التعبير ،تكون باملثل أكثر حساسية
ملآسي البشر وأوجاع األوطان ،هكذا
ج��اء م��وق��ف امل�ط��رب ال�ع��راق��ي الكبير
كاظم الساهر متفاعال مع األح��داث
الدامية التي يشهدها العراق ،وأنباء
امل � � ��وت امل � �ت� ��وات� ��رة خ �ل��ال األس ��اب� �ي ��ع
امل��اض �ي��ة ،ح �ي��ث أع �ل��ن ال �س��اه��ر عبر
ح � �س� ��اب� ��ه ع � �ل� ��ى ش� �ب� �ك ��ة ال � �ت� ��واص� ��ل
«ت��وي �ت��ر» ع ��ن إل� �غ ��اء م �ش��ارك �ت��ه ف��ي
م� �ه ��رج ��ان م� ��وس� ��م ال � ��ري � ��اض .ع �ل��ى
ُ
ص�ف�ح�ت��ه ك�ت�ب��ت ت �غ��ري��دة م�خ�ت�ص��رة
«ن ��ود أن ن�ل�ف��ت ع�ن��اي�ت�ك��م إل��ى أن��ه تم
إل �غ��اء م �ش��ارك��ة ك��اظ��م ال �س��اه��ر ف��ي
م� �ه ��رج ��ان م� ��وس� ��م ال � ��ري � ��اض ن �ظ��را
للظروف الراهنة في العراق الحبيب.
ن� �ع� �ت ��ذر م� ��ن ال� �ج� �م� �ه ��ور ال� �س� �ع ��ودي
الكريم ونشكر تفهمكم».

كاظم الساهر
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صنـــدوق الــــدارج االستثمــــاري
صافي قيمة الوحدة  0.3748دينار كويتي
كما في 2019/10/31
أعضاء الهيئة االدارية :حمد سعود الحميدي  -المثنى محمد المكتوم
حمد يوسف العطار  -محمد عبدالخضر النجدي

العائد الكلي للصندوق

العائد الكلي للصندوق

منذ التأسيس
حتى  31أكتوبر 2019

منذ بداية العام

منذ بداية العام

79.99%

6.25%

3.68%

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

العائد الكلي للمؤشر*

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

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

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

مؤشرات بورصة الكويت

نشاط بورصة الكويت
أنهت بورصة الكويت تعامالتها لجلسة منتصف األسبوع على تراجع جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث تراجع مؤشر السوق العام
بنسبة  ،0.5%ومؤشر السوق األول بنسبة  ،0.6%وكذلك مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .0.3%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ
إجمالي القيمة املتداولة  34.8مليون د.ك من خالل تداول 196مليون سهم.
جاء أداء مؤشرات البورصة سلبيا ،وسط انخفاض ملحوظ في قيم وأحجام التداول بنسب  18% ،40%على التوالي مقارنة مع الجلسة
السابقة وسط عمليات ضغوط بيعية واضحة.
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على تراجع طفيف وسط انخفاض في قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب 55% ،51%
على التوالي مقارنة مع الجلسة السابقة ،حيث شهدت الجلسة نوعا من الضغوط البيعية وجني األرباح من قبل املتعاملني طالت العديد
من األسهم ،األمر الذي دفع شريحة واسعة من أسهم املؤشر إلى التراجع واإلقفال على خسائر متفاوتة .يأتي هذا التراجع بعد سلسلة
طويلة من اإلرتفاعات املتواصلة سجلها املؤشر خالل الفترة املاضية.
أغلق مؤشر السوق الرئيسي على خسائر طفيفة ،وسط ارتفاع نسبي في قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب  13% ،14%على التوالي
مقارنة مع الجلسة السابقة ،ولعل عمليات التصحيح التي شهدها السوق األول ،عززت من سيولة السوق الرئيسي والتي شكلت نحو
 33%من اجمالي قيم تداول السوق .حيث شهدت شريحة واسعة من أسهم املؤشر زخما ايجابيا واضحا مدعوما بعمليات شراء
مضاربية وإنتقائية في ذات األمر الذي عزز من اقفال هذه األسهم على مكاسب سوقية كبيرة ،وفي املقابل شهدت شريحة أخرى
ضغوط بيعية واضحةُ .يذكر أن سهم الشركة الوطنية العقارية تصدر أسهم املؤشر من حيث أحجام التداول للجلسة الثانية على التوالي
منهيا الجلسة على خسائر سوقية بنحو  ،3.4%وذلك عقب مكاسب صباحية بلغت نحو  3%وسط زخم شرائي وبيعي حاد ومقفال
عند مستوى  88.7فلس ،وفي ذات السياق تم اعادة سهم شركة اإلنماء العقارية إلى التداول منهيا الجلسة على مكاسب بنحو 5.5%
ومقفال عند مستوى  77فلس كأعلى مستوى له منذ مطلع عام .2015

.مؤشرات قطاعات بورصة الكويت

(نقطة)

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

q

34,818,495

195,939,207

23,433,016

48,119,024

11,385,478

147,820,183

 03ديسمبر 2019

نسبة التغير

6,003.74

-0.51%

6,622.68

-0.59%

q

4,784.94

-0.29%

q

مؤشر السوق العام (ع.س)
مؤشر السوق األول (ع.س)
مؤشر السوق الرئيسي (ع.س)
ع .س :عائد سعري

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق
املؤشر

القطاع

 03ديسمبر 2019

نسبة التغير

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

1,247.47

-0.16%

q

37,554

1,830,019

935.29

-1.10%

q

308,741

562,876

895.91

-0.18%

q

2,823,388

9,754,782

673.73

-3.60%

q

19,263

360,537

911.80

0.00%



-

-

991.96

-0.80%

q

108,561

1,857,423

1,075.08

0.26%

p

2,255,212

4,117,242

1,398.72

-0.70%

q

18,843,675

39,354,348

947.64

0.12%

p

3,323

53,700

1,008.17

-0.69%

q

6,249,732

87,608,061

1,072.14

0.02%

p

4,168,696

50,435,219

509.25

-2.78%

q

350

5,000

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة

أغلقت أغلب مؤشرات قطاعات السوق على تراجع خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،حيث جاء قطاع اإلتصاالت على رأس
القطاعات الرابحة بنسبة  ،0.3%تاله قطاع التأمني بنسبة  ،0.1%في حني تصدر الخاسرين قطاع السلع اإلستهالكية بنسبة  ،3.6%ثم
قطاع التكنولوجيا بنسبة  ،2.8%وثطاع املواد األساسية بنسبة .1.1%

0.0%
12.0%

0.0%

التكﻨولوﺟيا
25.7%

54.1%

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع العقار وقطاع الخدمات املالية وقطاع البنوك املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة
 20.1% ،25.7 ،44.7%على التوالي.

0.0%

التﺄمﲔ
20.1%

نشاط السوق األول

2.1%

0.3%

الﺨدمات اﻻستهالكية

0.9%

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.0%

0.1%

السلﻊ اﻻستهالكية

0.2%
5.0%

الﺼﻨاعة
املواد األساسية

0.9%

الﻨفﻂ و الغاز

نشاط السوق الرئيسي

860
865
1,370

في السوق الرئيسي تصدر سهم الشركة الوطنية العقارية قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  3.5مليون د.ك لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  88.7فلس متراجعا بنسبة  ،3.4%وجاء سهم شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  1.1مليون
د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  244فلس مرتفعا بنسبة  ،1.2%ثم جاء سهم شركة مجموعة عربي القابضة باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت 948
ألف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقاعند سعر  328فلس مرتفعا بنسبة .3.8%

1,696

الﻨفﻂ و الغاز

شركة الﺼالﺤية العقارﻳة

212

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة

256

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

2,464

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

420

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

2,518

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

432

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

5,323

في السوق الرئيسي احتل البنك التجاري الكويتي املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  1,004مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد الكويتي باملرتبة الثانية
بقيمة رأسمالية بلغت  668مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  432مليون د.ك.

مليون د.ك.

205

ﺑﻨﻚ ﺑرقان

شركة املبانﻲ

املواد األساسية

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق الرئيسي

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

الﺼﻨاعة
0.3%

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق األول

814

الﺨدمات اﻻستهالكية
الرعاﻳة الﺼﺤية

0.1%

مليون د.ك.

اﻻﺗﺼاﻻت

السلﻊ اﻻستهالكية

8.1%

438

التﺄمﲔ
البﻨوك

اﻻﺗﺼاﻻت

0.9%

في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,641مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي
باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت  5,323مليون د.ك ثم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,518مليون
د.ك.

العقار

البﻨوك
6.5%

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

44.7%

العقار
0.0%

في السوق األول تصدر سهم بنك الكويت الوطني قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة
تداول بلغت  6.6مليون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  1,018فلس متراجعا بنسبة  ،1.5%وجاء سهم بيت التمويل
الكويتي باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  4.1مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  763فلس متراجعا بنسبة ،0.1%
ثم جاء سهم البنك األهلي املتحد البحريني باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  4.1مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر
 289فلس متراجعا بنسبة 0.3%

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة

الﺨدمات املالية

17.9%

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع العقار وقطاع الخدمات املالية املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة بنسبة
 17.9% ،54.1%و 12%على التوالي.

القيمة املتداولة (د.ك)

الكمية املتداولة (سهم)

668

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,641

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

1,004

ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

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

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

6,641,417,633

1018.0

-1.5%

خالل  52أسبوع
أدنى سعر (فلس)
ع(فلس)
أعلى سعر
1,033.0

788.6

6,628,097

6,483,895

5,323,061,261

763.0

-0.1%

800.0

537.3

4,082,443

5,371,994

2,464,370,678

289.0

-0.3%

299.0

182.7

4,047,466

14,024,792

2,518,348,285

582.0

0.3%

603.0

442.0

2,229,086

3,835,954

859,572,067

282.0

0.0%

330.0

251.0

1,350,941

4,792,416

1,369,797,044

777.0

-0.4%

834.0

652.2

828,022

1,067,528

297,754,248

276.0

-0.4%

329.8

248.0

758,179

2,734,061

411,000,000

274.0

-1.1%

279.0

208.0

555,320

2,020,034

813,750,000

310.0

0.3%

385.7

263.8

529,185

1,708,831

1,695,838,722

588.0

-0.7%

622.0

489.0

506,381

859,981

334,115,900

234.0

-0.4%

261.0

147.6

482,066

2,060,284

865,309,423

830.0

-1.1%

852.0

541.5

407,235

488,054

438,000,000

219.0

0.5%

233.0

183.5

279,601

1,281,842

110,000,000

500.0

0.6%

871.0

360.0

272,987

547,693

378,119,684

707.0

-1.9%

1,033.0

673.0

234,859

329,379

374,411,318

3063.0

-0.9%

3,500.0

2,910.0

147,040

48,023

344,047,276

313.0

0.3%

403.0

303.0

66,201

210,900

267,168,426

70.5

-0.7%

97.0

63.0

16,357

232,000

168,115,500

540.0

-4.3%

645.0

401.0

11,551

21,363

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
الشركة

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

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

نسبة
التغير

محفظة االستثمار
)(Investment Portfolio
المجموعة الكلية
لالستثمارات العائدة إلى
مستثمر أو المحتفظ بها
لدى مؤسسة مالية مثل
البنوك وشركات االستثمار
والوسطاء الماليون بهدف
إدارتها وتنميتها لقاء عموالت
وأتعاب يتفق عليها.

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة الوطنية العقارية

132,834,247

88.7

-3.4%

94.5

68.2

3,489,893

37,922,212

الشركة الوطنية العقارية

132,834,247

88.7

-3.4%

94.5

68.2

3,489,893

37,922,212

شركة مدينة االعمال الكويتية العقارية

27,288,502

43.5

7.7%

46.2

35.1

508,778

12,250,952

شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت

39,871,009

244.0

1.2%

330.0

177.0

1,077,385

4,445,880

الشركة األولى لالستثمار
شركة اإلنمــاء العقارية
شركة أعيان لالجارة واالستثمار

20,899,365
34,691,170
50,470,407

32.1
77.0

0.9%
5.5%

43.1
79.0

28.1
31.1

288,952
545,658

9,045,015
7,224,921

شركة مجموعة عربي القابضة

56,731,615

328.0

3.8%

337.0

60.0

948,156

2,919,466

شركة املنار للتمويل واإلجارة

62.0

-0.6%

65.5

34.1

425,071

6,853,568

شركة اإلنمــاء العقارية

34,691,170

77.0

5.5%

79.0

31.1

545,658

7,224,921

15,900,501

51.5

7.3%

75.0

34.5

323,124

6,713,775

شركة مدينة االعمال الكويتية العقارية

27,288,502

43.5

7.7%

46.2

35.1

508,778

12,250,952

الشركة العربية العقارية

14,173,691

27.8

3.4%

35.1

23.0

134,050

4,917,312

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

50,470,407

62.0

-0.6%

65.5

34.1

425,071

6,853,568

شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت

39,871,009

244.0

1.2%

330.0

177.0

1,077,385

4,445,880

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

25,801,106

97.8

5.2%

108.0

29.0

343,733

3,598,916

شركة مشاعر القابضة

15,107,997

84.2

0.5%

90.0

43.1

332,903

3,930,015

شركة املنار للتمويل واإلجارة

15,900,501

51.5

7.3%

75.0

34.5

323,124

6,713,775

الشركة األولى لالستثمار

20,899,365

32.1

0.9%

43.1

28.1

288,952

9,045,015

شركة أبيار للتطوير العقاري

9,079,655

8.2

-5.8%

19.3

8.2

35,390

4,242,700

شركة مشاعر القابضة

15,107,997

84.2

0.5%

90.0

43.1

332,903

3,930,015

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

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

نسبة
التغير

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

شركة الديرة القابضة

2,881,730

14.6

19.7%

21.2

10.2

46,412

3,371,758

شركة السكب الكويتية

24,301,398

336.0

-9.9%

614.9

320.0

7,681

22,597

الشركة الدولية للمنتجعات

1,869,233

12.1

9.0%

30.1

9.9

1,984.400

164,000

شركة املدار للتمويل واالستثمار

21,600,734

101.0

-9.8%

175.0

86.0

193,264

1,850,432

4,583,199

26.0

8.3%

82.0

21.8

13

500

6,765,473

22.1

-9.8%

49.9

19.3

74,553

3,039,883

27,288,502

43.5

7.7%

46.2

35.1

508,778

12,250,952

شركة األرجان العاملية العقارية

23,850,000

90.0

-8.2%

176.0

90.0

1,958

20,950

الشركة الكويتية السورية القابضة
شركة مدينة االعمال الكويتية العقارية

شركة رمال الكويت العقارية

15,900,501

51.5

7.3%

75.0

34.5

323,124

6,713,775

شركة مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة االصول

22,380,649

85.0

-7.8%

106.0

64.5

213

2,500

شركة صكوك القابضة

20,641,446

34.8

7.1%

47.5

28.6

106,746

3,118,776

شركة مراكز التجارة العقارية

3,500,000

25.0

-7.4%

36.7

19.9

2,246

90,145

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

36,777,678

76.0

5.6%

81.0

53.0

38

500

الشركة الوطنية للتنظيف

14,785,081

59.2

-7.1%

73.8

52.5

4,240

71,286

شركة املنار للتمويل واإلجارة

شركة اإلنمــاء العقارية

34,691,170

77.0

5.5%

79.0

31.1

545,658

7,224,921

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

25,801,106

97.8

5.2%

108.0

29.0

343,733

3,598,916

شركة بيت االستثمار الخليجي

25,609,227

63.0

4.5%

82.8

40.0

33,820

540,314

شركة الشارقة لألسمنت و التنمية الصناعية (ش.م.ع)

35,217,541

50.2

-7.0%

87.0

50.2

560

11,000

الشركة العاملية للمدن العقارية

2,310,000

23.1

-6.1%

30.2

14.5

17,058

713,441

9,079,655

8.2

-5.8%

19.3

8.2

35,390

4,242,700
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شارع واحد  -داخلي
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تشارك بمليار دوالر

الكويت :استثمارنا في «أرامكو» ..استراتيجي
◄ السعودية

كشفت وكالة بلومبيرغ ان الهيئة العامة لالستثمار ستستثمر حوالي مليار
دوالر في الطرح العام االولي لشركة «ارامكو» ،مشيرة الى ان المملكة
العربية السعودية طلبت من حلفائها االقليميين تعزيز عمليات شراء
األسهم في عملية الطرح العام االولي.
حسام علم الدين
ن� �ق� �ل ��ت وك � ��ال � ��ة ب� �ل ��وم� �ب� �ي ��رغ ع��ن
م � � �ص� � ��ادر م� �ط� �ل� �ع ��ة ان ال �ه �ي �ئ��ة
العامة لالستثمار كانت مترددة
ف � ��ي اس � �ت � �ث � �م� ��ار ام � � � � ��وال ك �ب �ي��رة
ف� ��ي اك� �ت� �ت ��اب «ارام � � �ك� � ��و» ،اال ان
الحكومة أبلغت الهيئة ان حصة
ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي االك � �ت � �ت� ��اب ت�ص��ب
ف��ي مصلحتها االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة.
وذك ��رت بلومبيرغ ان «أرام �ك��و»
تسلمت رس�م�ي��ا ق ��رار استثمار
ال�ك��وي��ت بقيمة مليار دوالر في
الطرح اول من امس االثنني.
وق � � ��ال � � ��ت ان ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
ل �ل��اس� � �ت� � �ث� � �م � ��ار ف � � � ��ي ال� � �ك � ��وي � ��ت
و«ارام � �ك� ��و» ل ��م ت� ��ردا ع �ل��ى طلب
التعليق على هذا املوضوع.

وذك� � ��رت «ب �ل��وم �ب �ي��رغ» ان ق ��رار
ال �ك��وي��ت ب�ح�س��م االس �ت �ث �م��ار في
ال �ط��رح ال �ع��ام الرام� �ك ��و ج ��اء في
اع� �ق ��اب اس �ت �ث �م��ار االم � � ��ارات 1.5
م� �ل� �ي ��ار دوالر وف � ��ق م� ��ا اع �ل �ن��ت
م� � � �ص � � ��ادر م � �ط � �ل � �ع� ��ة االس � � �ب� � ��وع
امل � ��اض � ��ي ،الف � �ت� ��ة ال� � ��ى ان ج ��ذب
مستثمر رئيسي اخر من منطقة
الخليج ك��دول��ة الكويت سيكون
ع��ام��ل ارت� �ي ��اح ل �ل �س �ع��ودي��ة بعد
ت �خ �ل �ي �ه��ا ع � ��ن خ � �ط ��ط ت �س��وي��ق
االك� �ت� �ت ��اب ال� �ع ��ام ع �ل��ى م�س�ت��وى
ال �ع��ال��م ،خ�ص��وص��ا ان «ارام �ك��و»
كانت تبني اماال كبيرة في جذب
م�س�ت�ث�م��ري��ن س �ي��ادي�ي�ن ع��امل�ي�ين
اب��رزه��م م��ن ال �ص�ين ،اال ان بكني
ل��م ت�ع�ل��ن ب�ع��د ع��ن اي ال �ت��زام��ات
مؤكدة حتى اآلن.

تسلمت
ً
رسميا قرار

واس� �ت� �ق� �ط� �ب ��ت ش� ��رك� ��ة أرام� � �ك � ��و،
أوامر اكتتاب بقيمة نحو 191.5
مليار ريال ( 51.04مليار دوالر)
ل �ش��ري �ح��ة األف � � ��راد وامل��ؤس �س��ات
منذ بداية الطرح وحتى االثنني
امل � ��اض � ��ي .وق� � � ��ال امل� �س� �ت� �ش ��ارون
املاليون ألرام�ك��و السعودية ،إن
الشركة استقطبت أوامر اكتتاب
بقيمة ت��زي��د ع�ل��ى  144.1مليار
ريال ( 38.4مليار دوالر) لشريحة
امل ��ؤس� �س ��ات م ��ن ط��رح �ه��ا ال �ع��ام
األول ��ي .وق��ال��ت س��ام�ب��ا كابيتال
واألهلي كابيتال وإتش.إس.بي.
سي العربية السعودية إن شركة
النفط الحكومية العمالقة تلقت
طلبات اكتتاب من مشترين من
امل��ؤس �س��ات ل�ن�ح��و  4.6م�ل�ي��ارات
سهم حتى اآلن.

مشاركة الكويت
في الطرح
اإلثنين الماضي

◄ جذب هيئة االستثمار وصندوق
أبوظبي يمثل عامل ارتياح للشركة

دراسة للبنك الدولي:
ّ
ّ
عالمي ًا
خليجي ًا ..والسادسة
الكويت الثالثة

في سهولة دفع الضرائب
حسام عبد الرحمن
َ
ّ
عامليًا
احتلت الكويت املركزين السادس
وال �ث��ال��ث خ �ل �ي �ج� ّ�ي��ًا ،ف ��ي م��ؤش��ر س�ه��ول��ة
دف��ع ال �ض��رائ��ب ل �ع��ام  2018م��ن ب�ين 189
دولة؛ وذلك وفقًا لتقرير صادر عن البنك
ال��دول��ي وش��رك��ة «ب��ي دب�ل�ي��و س ��ي» ،كما
َ
ّ
متقد َمني
احتلت البحرين وقطر مركزين
ضمن العشر األوائل في القائمة.
وي �ف �ح��ص ت �ق��ري��ر دف� ��ع ال� �ض ��رائ ��ب ل �ع��ام
 2020في نسخته الـ 14حوالي  190نظامًا
ض��ري�ب�ي��ا ع��امل �ي��ا ،اس �ت �ن��ادا إل ��ى إج�م��ال��ي

معدل الضرائب ومساهمتها في اجمالي
ال �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي ووق� ��ت االم �ت �ث��ال وع ��دد
امل ��دف ��وع ��ات وك � �ف� ��اءة ع �م �ل �ي��ات م ��ا ب�ع��د
ّ
الدفع لتشكل كلها في النهاية النتيجة
االجمالية بالنسبة املئوية.
ّ
وتضمنت ال�ض��رائ��ب ال�ت��ي ج��رى أخذها
ف ��ي ع �ي�ن االع� �ت� �ب ��ار ب��ال �ت �ق��ري��ر :ض��ري �ب��ة
ال ��دخ ��ل ع �ل��ى ال � �ش ��رك ��ات ،وامل �س��اه �م��ات
االجتماعية ألص�ح��اب ال�ع�م��ل ،وضريبة
ال�ع�م��ل ،وض��رائ��ب االم�ل�اك وال�ت�ح��وي�لات،

وت � �ص � � ّ�درت ال �ب �ح��ري��ن ال �ق��ائ �م��ة ع��امل �ي��ا
ملجموع نقاط ،بلغ  ،%100تلتها هونغ
كونغ ( )%99.7وقطر في املركز الثالث
( )%99.4واي� ��رل � �ن� ��دا راب � �ع� ��ة ()%94.6
وموريشيوس خامسة ( ،)%94في حني
احتلت الكويت املركز السادس ()%92.5
ثم سنغافورة في املركز السابع ()%91.6
والدنمارك ثامنة ( )%91.1ونيوزيلندا
تاسعة ( )%91وفنلندا عاشرة ()%90.9
وع � � �م� � ��ان ف� � ��ي امل� � ��رك� � ��ز ال� � � �ح � � ��ادي ع �ش��ر
( ،)%90.2ف��ي ح�ين ج��اءت االم ��ارات في
املركز الثالثني ( )%85.3والسعودية في
املركز السابع والخمسني (.)%80.5
وأش � ��ار ت �ق��ري��ر ال ��دراس ��ة ال ��ى ان منطقة
الشرق االوسط احتلت املرتبة االولى القل
وق��ت لالمتثال للضرائب ،اال ان املنطقة
ت�ح�ت��ل امل��رت �ب��ة االدن � ��ى ع��امل �ي��ا م ��ن حيث
اج�م��ال��ي ال�ض��رائ��ب وم �ع��دل مساهمتها،
اال ان � ��ه اوض � � ��ح ان ال� �ن� �ظ ��ام ال �ض��ري �ب��ي
الخليجي يخضع للتطور ف��ي مجاالت
اخ� ��رى ،م��ن خ�ل�ال ت�ط�ب�ي��ق ض��رائ��ب على
منتجات ض��ارة مثل التبغ واملشروبات،
التي تحتوي على نسب عالية من السكر
واملنتجات اإللكترونية ،وتمثل االمارات
م �ث��اال ع�ل��ى ذل ��ك ،وس�ت�ب��دأ بتطبيق تلك
الضرائب في بداية العام املقبل.

ع�ل�م��ت سبقلا م��ن م �ص��ادره��ا أن شركة
ال �ك��وي��ت وال� �ش ��رق األوس � ��ط ل�لاس�ت�ث�م��ار
امل ��ال ��ي (ك �م �ي �ف��ك) ت�س�ت�ع��د خ �ل�ال ال �ف �ت��رة
امل �ق �ب �ل��ة ل�ل�إع�ل�ان ع ��ن ب �ي��ع ق �ط �ع��ة أرض
بقيمة  9ماليني دينار ،لتقوم بعد إتمام
الصفقة بإنجاز تسوية مع أحد البنوك
بالقيمة نفسها ( 9ماليني دينار).
واوضحت املصادر أن التسوية املتوقعة
مع البنك عبارة عن ضمان بنكي حصلت
عليه في السابق لشراء األرض ،وقامت
الشركة بموجبه باستقطاع مخصص
بالقيمة نفسها.
وأف��ادت املصادر أن الشركة ستقوم بعد
إتمام الصفقة وإنجاز التسوية بتحرير
امل� �خ� �ص ��ص ال� � ��ذي ق ��ام ��ت ب��اس �ت �ق �ط��اع��ه
ع �ل��ى ق �ط �ع��ة األرض ،وب ��ذل ��ك س�ت�ح�ق��ق
ربحًا يصل إل��ى  9ماليني دي�ن��ار يجري
ت�س�ج�ي�ل��ه ف ��ي دف ��ات ��ره ��ا األم � ��ر ال � ��ذي قد
ينعكس بشكل إي�ج��اب��ي على البيانات
املالية للشركة خالل الفترة املقبلة.
وذكرت املصادر أن الشركة وبعد بيعها
من قبل البنك األهلي املتحد للمشتري
ال �ج��دي��د ح �م��د ال��ذك �ي��ر ،س �ت �ق��وم ب��إع��ادة
ه �ي �ك �ل��ة ش ��ام� �ل ��ة ،خ �ص��وص��ًا ان ال��ذك �ي��ر
سيكون في مجلس إدارة الشركة الجديد
خ�لال الفترة املقبلة بعد عقد الجمعية
العمومية التي من املتوقع ان تشهد تغيرًا
ف��ي تشكيلتها ع�ل��ى ح��د ق ��ول امل �ص��ادر،
كما من املتوقع أن يجري انتخاب الذكير

رئ�ي�س��ًا مل�ج�ل��س إدارة «ك�م�ي�ف��ك» ب�ع��د أن
ي �ت �ق��دم ب��اس �ت �ق��ال �ت��ه م ��ن م �ج �ل��س إدارة
شركة امل��دار للتمويل واالستثمار ،ألنه
ال يجوز ان يجمع منصب الرئاسة في
شركتني وفي حال لم يتقدم باستقالته
من «امل��دار» سيحتفظ بمنصبه كما هو
وس�ي�ك��ون نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة
في «كميفك».
وأشارت املصادر أن املالك الجديد لشركة
كميفك سيقوم بإعادة هيكلتها وتسوية
ال� �ج ��زء األك� �ب ��ر م ��ن م��دي��ون �ي �ت �ه��ا ب �ه��دف
رف ��ع ح �ق��وق امل�ل�ك�ي��ة ،وت��وق �ع��ت امل �ص��ادر
ان تشهد ال�ش��رك��ة خ�لال امل��رح�ل��ة املقبلة
اعتماد استراتيجية جديدة ترتكز على
عدة محاور منها إع��ادة هيكلة األصول
والتخلص من االستثمارات غير امل��درة
واس� �ت� �ب ��دال� �ه ��ا ب� ��أص� ��ول م � � ��درة ل �ل��دخ��ل
وال�ع�م��ل ع�ل��ى تحسني اي� ��رادات االص��ول
وتطويرها وإنشاء محافظ استثمارية
وص�ن��ادي��ق تمويلية بفكر ج��دي��د يلبي
متطلبات السوق في الوقت الحالي.
وأف � � � � ��ادت امل� � �ص � ��ادر أن ش� ��رك� ��ة ك �م �ي �ف��ك
تعتبر ال�ش��رك��ة ال�ث��ان�ي��ة ال ��ذي اس�ت�ح��وذ
ع �ل �ي �ه��ا ال ��ذك �ي ��ر خ�ل��ال ع� ��ام ب �ع��د ش��رك��ة
امل ��دار للتمويل واالس�ت�ث�م��ار ال�ت��ي نجح
ف��ي إع ��ادة هيكلتها وتخفيض ديونها
بنسبة  %64إل��ى  10م�لاي�ين دي �ن��ار في
العام املاضي ،مشيرة الى ارتفاع إجمالي
ح� �ق ��وق امل �ل �ك �ي��ة ال� �خ ��اص ��ة ب �م �س��اه �م��ي
الشركة م��ن  6.8م�لاي�ين دي�ن��ار إل��ى 21.4
مليون دينار.

«مدينة األعمال» تزيد
حصتها في زميلة إلى %43

احسبها
عيد ناصر الشهري

ً
جميعا
مدينة الحرير ..مشروع لنا
اس �ت �م��رار ان�خ�ف��اض أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ي�ض��ع ال�ك��وي��ت أم��ام
ّ
ت�ح��دي االس �ت �م��راري��ة .ل��ذل��ك ،ج��رى ت�ب��ن��ي ف�ك��رة ال��رج��وع
إل ��ى م �ص��در ال��دخ��ل ق�ب��ل ال �ن �ف��ط .وه ��ي ت �ج��ارة ال�ع�ب��ور.
وعليه جرى تقديم مشروع إحياء اإلقليم الشمالي عن
طريق تقديم تسهيالت في اإلقامة واالستثمار والتملك
للمستثمرين .وبادر الشيخ ناصر صباح األحمد بطرح
مشروع مدينة الحرير .وبذل فريق عمل مدينة الحرير
َّ
وتسرب القانون األول
مجهودًا كبيرًا على مدى سنتني.
الذي واجه معارضة من نواب األمة .وجرى حل مجلس
إدارة مدينة ال�ح��ري��ر ف��ي اب��ري��ل امل��اض��ي .وج��رى تعيني
فريق جديد .وجرى تعديل القانون .وفي الشهر املاضي،
صدر األمر األميري بإعفاء الوزير املسؤول .لذلك ،يواجه
الفريق الحالي تحديًا جديدًا ،وهو إيقاف املشروع بسبب
حل الحكومة وإعفاء الداعم الرئيس للمشروع .والسؤال
هو :هل انتهى املشروع؟
إن التغيير ه��و ف��رص��ة الخ�ت�ب��ار اس�ت�م��راري��ة امل �ش��روع.

«كميفك» تتجه إلى بيع
أرض بـ 9ماليين دينار
تامر حماد

¶ البحري��ن تصدَّ رت القائمة عالم ّياً ..وقطر الثالثة
وض��ري�ب��ة االرب� ��اح وم�ك��اس��ب رأس امل��ال،
وض��ري �ب��ة امل� �ع ��ام�ل�ات امل��ال �ي��ة وض ��رائ��ب
اخرى؛ كضرائب الطرق والنظافة.
ّ
وأش� ��ار ال�ت�ق��ري��ر ال ��ى ان ال �ك��وي��ت حققت
م �ج �م��وع ن �ق��اط ب � � � �ـ %92.5ب��ال �ن �س �ب��ة ال��ى
سهولة دفع الضرائب ،و 98ساعة كمعدل
اس �ت �ج��اب��ة ل �ب �ن��د االم� �ت� �ث ��ال ل �ل �ض��رائ��ب،
واجمالي عدد الضرائب املطلوبة للدفع
ب �ـ ،12ج��اءت كلها من مدفوعات ضرائب
العمل.

تفاوض لتسوية مع بنك محلي بالقيمة نفسها

ومراجعة األه��داف واألدوات وخطة العمل .وك��ان الشك
األكبر عند النواب ان املشروع ليس سوى وسيلة لإلثراء
عن طريق بيع أراضي الدولة .أو زيادة سلطة عن طريق
ِّ
خلق دولة داخل دولة .لكن تغيير الفريق يخفف من ذلك.
ويجبر املجتمع على التركيز على الفكرة.
واملقترح األخير هو خطوة في االتجاه الصحيح .لكن
املجهود األكبر هو إقناع ن��واب األم��ة بأهمية املوضوع.
وإق ��رار ال �ق��ان��ون ،وس�ي�ج��د ال�ف��ري��ق ص�ع��وب��ة بالتواصل
م��ع ال �ن��واب بسبب ع��دم ت��واف��ر صفة مناسبة للتعامل
بشكل رسمي .حيث ليس هناك وزير في الوقت الحالي.
وال ن�ض�م��ن ان ي��أت��ي وزي ��ر ج��دي��د ب��ال�ح�م��اس��ة نفسها
للمشروع .لذلك ،يعتبر الحل األنسب هو وضع املقترح
في يد الشعب ،عن طريق مخاطبة جميع أفراد املجتمع
ّ
ب�ش�ك��ل م �ب��اش��ر ،وت �ب��ن��ي اق �ت��راح��ات �ه��م ،وش� ��رح أه�م�ي��ة
امل�ش��روع ،وكيف يستفيد امل��واط��ن ال�ع��ادي من القانون.
وهي الطريقة التي كانت يجب ان تنفذ قبل طرح القانون

في املجلس .والتحدي هو الحصول على دعم واسع من
أفراد املجتمع الذين بدورهم يضغطون على مرشحيهم
في املجلس.
ل��ذل��ك ،م��ن امل �ن��اس��ب زي� ��ادة ح�ج��م ال �ف��ري��ق ال �ع��ام��ل على
امل � �ش� ��روع ،ل �ض �م��ان ت�م�ث�ي��ل أك �ب��ر م ��ن ف �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع،
واالس �ت �م��اع ال ��ى وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر م��ن ع ��دد اك �ب��ر ،وخ�ل��ق
مشروع يوفر مصلحة مباشرة لشريحة عريضة من
املجتمع ،ما يضمنّ إق��راره ،ويبدأ التغيير من شريحة
الشباب؛ ألنهم يتطلعون إل��ى فرصة املشاركة في بناء
ال��وط��ن ،وي ��وف ��رون م �ن �ظ��ورًا أش �م��ل للمستقبل ،وي�ج��ب
ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ال�ف��ائ��دة امل�ب��اش��رة للشباب وامل�ج�ت�م��ع من
املشروع الجديد ،وليس بالضرورة ان تكون الفائدة مالية.
وهناك نقاط رئيسة مثل الصحة والتعليم والترفيه تفيد
املجتمع ،وجرى ذكرها بشكل سريع ،لكن يجب تطوير
ال��رس��ال��ة ،بحيث يجري التركيز على ال�ف��وائ��د الرئيسة،
وليس الجوانب القانونية التي تكون محل جدال.

أعلنت شركة مدينة األعمال العقارية عن
قيامها وإح��دى شركاتها الزميلة بشراء
أس�ه��م إض��اف�ي��ة ب�ش��رك��ة زم�ي�ل��ة بإجمالي
مبلغ ق��دره  1.661مليون دي�ن��ار ،لترتفع
نسبة االستثمار في الشركة الزميلة من
 %26.9إلى .%43
وق ��ال ��ت «م ��دي� �ن ��ة األع � �م� ��ال» ف ��ي اف �ص��اح
للبورصة امس ،إن زي��ادة الحصة بمبلغ
ُ
االستثمار املشار إليه يمثل نسبة %16.1
من رأسمال الشركة الزميلة ،موضحة أن
هذه الزيادة في االستثمار جاءت مقابل

مبادلة أسهم م��وج��ودات مالية بالقيمة
ال �ع��ادل��ة م��ن خ�ل�ال األرب� ��اح أو الخسائر.
وأف � � � ��ادت ب � ��أن ال �ص �ف �ق��ة ت �م��ت م� ��ن خ�ل�ال
محفظة الشركة االستثمارية والتي تدار
م��ن ق�ب��ل ش��رك��ة اس�ت�ث�م��اري��ة ُمتخصصة.
وأش� ��ارت إل��ى أن ال��زي��ادة ف��ي االستثمار
ب��ال �ش��رك��ة ال��زم �ي �ل��ة ن �ت �ج��ت ع �ن �ه��ا أرب� ��اح
بقيمة  57.267أل��ف دينار سيتم إثباتها
ُ
ف��ي ب �ي��ان األرب � ��اح أو ال�خ�س��ائ��ر امل�ج�م��ع،
وسيظهر ذلك في الربع الرابع من العام
الجاري.

توضيح
ورد عن طريق الخطأ أمس في خبر تحت عنوان «التجاري :استقالة مدير املخاطر»،
أن آخر يوم عمل البيك جواسمي سيكون في  13ديسمبر ،والصحيح هو أن آخر
يوم عمل له في البنك سيكون في  13فبراير 2020؛ لذا اقتضى التوضيح.
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تتزايد مخاوف عقاريين من اإلجراءات المتبعة حول حقوق
االنتفاع من أمالك الدولة ،السيما غياب تسجيل عقود
الصفقات في «دفتر الوسيط العقاري».
وتباينت آراء عدد من الخبراء في تصريحات لـ سبقلا ،حول
هذه القضية ،ما بين مؤيد ومعارض ،إذ يرى البعض الوضع
القائم على أنه سيتسبب في حدوث عمليات تالعب وعدم
ضمان الحقوق ،في المقابل ،يؤيد كثيرون هذا العُ رف ،بما له
من خطوة تنظيمية وضمانة حقيقية ،على نقيض ما يعتقد
البعض اآلخر من أن غياب الدفتر قد يعتبر تهديداً للحقوق
ويحدث مشاكل مستقبال ،فيما يرى آخرون ضرورة إيجاد بديالً
بإصدار «دفتر جديد» معني بمهمة توثيق عقود أمالك الدولة
من باب الحرص على حفظ البيانات ،إلى جانب الحد من أي
تجاوزات قد تطول حقوق الدولة ،إضافة إلى أهمية توحيد
ما تنص عليه نسخة عقود المكاتب المعتمدة ..وفيما يلي
التفاصيل:

رسالة تحذير

طارق العتيقي

عماد حيدر

عبد العزيز الدغيشم

وج��ه ط ��ارق العتيقي رس��ال��ة
«تحذير» من عواقب قد تنتج
مستقبال ،ج��راء إل�غ��اء دفتر
ال ��وس� �ي ��ط ال � �ع � �ق� ��اري .وق � ��ال:
«على الرغم من أنه حتى اآلن
ل ��م ت� ��رد أي� ��ة م �ش��اك��ل ب�ش��أن
العقود والصفقات العقارية
ال�ت��ي اع�ت�م��دت م�ن��ذ أن ج��رى
االل� �ت ��زام ب��ال �ق��واع��د ال�ق��ائ�م��ة،
ف ��إن ع��ام��ل ان� �ع ��دام تسجيل
البيانات في دفتر معتمد ال
ي ��زال ب�م�ن��زل��ة ت�ه��دي��د لضياع
حقوق البعض.

تباين آراء الخبراء بين مؤيد ومعارض لغيابها عن دفتر الوسيط العقاري

مخاوف من إجراءات تسجيل عقود أمالك الدولة
هبة حماد
بداية أكد نائب الرئيس لالتحاد الكويتي
ل ��وس� �ط ��اء ال� �ع� �ق ��ار ع� �م ��اد ح � �ي� ��در ،أن ه ��ذا
اإلجراء بمنزلة خطوة تنظيمية ألن العقد
الذي يملكه الوسطاء العقاريون يعد عقد
بيع اب�ت��دائ��ي وليس عقد ح��ق ال�ت�ن��ازل عن
االن �ت �ف��اع ،م��وض�ح��ا أن ��ه ال ب��د م��ن التفرقة
م��ا ب�ي�ن ال �ع �ق��ود (ال �ب �ي��ع وال �ت �ن ��ازل) ،ع�ق��ود
ال��وس�ي��ط ه��ي ع�ق��ود مكتوبة ،م�ج��رد «بيع
ابتدائي» ،أما عقود أمالك الدولة والتابعة
ل � ��وزارة امل��ال �ي��ة ف�ه��ي ع �ق��ود «ح ��ق ان�ت�ف��اع»
مخصصة لحق التنازل عن انتفاع وعادة
ُ
ت �س �ج��ل ف ��ي أوراق خ ��ارج� �ي ��ة ،ول �ي ��س ف��ي
العقود االبتدائية ،ألن األخيرة مخصصة
للوثائق فقط.
وب�ي�ن ح �ي��در أن ه ��ذا اإلج � ��راء ل�ي��س ب��األم��ر
الجديد وشروطه خاضعة لوزارة التجارة
والصناعة ،املعنية بإصدار دفترالوسيط،
وب� ��ال � �ت� ��ال� ��ي ف ��إن � �ه ��ا الت � �س � �م ��ح ب �ت �س �ج �ي��ل
ال �ع �ق��ارات ال �ت��ي ال وث��ائ��ق ل�ه��ا ك��ال�ع�ق��ارات
الخارجيه وعقارات وزارة اإلسكان وأيضا
ق �س��ائ��م أم �ل ��اك ال� ��دول� ��ة وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل��زراع��ة فجميعها ل��م ي �ص��در ب�ح�ق�ه��ا أي
وث��ائ��ق ف��ي دف�ت��ر ال��وس�ي��ط ،وب��ال�ت��ال��ي فهو
أم��ر تنظيمي ،ألن ه��ذه ال�ع�ق��ارات تعد من
ضمن أمالك الدوله وليست ملكا للفرد وال
يحق للشخص أو الشركة تملك العقار ،ثم
ُ
ال يسمح بمثل ه��ذه العقود أن تسجل في
دفتر الوسيط.
واس � �ت� ��دل ح� �ي ��در ب� �م� �ث ��ال« :ف � ��ي ح � ��ال أراد
ال�ف��رد بيع الشاليه ال�خ��اص ب��ه ،ال��ذي يقع
على أرض ألم�ل�اك ال��دول��ة ،يحق للوسيط
إب ��رام عقد ال�ت�ن��ازل ب�ين ال�ط��رف�ين (امل�ت�ن��ازل
واملتنازل له) وأن يقوم بتسجيل هذا العقد
ع �ل��ى األوراق ال �خ��اص��ه ب��امل�ك�ت��ب وت��وق�ي��ع
الطرفني ووض��ع ختمه وتوقيعه وش��روط
ال �ط��رف�ين ألن ال��وس �ي��ط ل��دي��ه رخ �ص��ة بيع
وش ��راء وإي �ج��ار واس�ت�ئ�ج��ار وإدارة أم�لاك
الغير ،فمن خ�لال ه��ذه الرخصة يستطيع
أن ي� �ب ��رم ع� �ق ��ود ال� �ت� �ن ��ازل ب �ح��ق االن �ت �ف��اع
وع �ق��ود اإلي �ج��ار وغ�ي��ره��ا م��ن ع�ق��ود إدارة
أمالك الغير وغيرها من عقود مماثلة».

العتيقي :انعدام
تسجيل البيانات يهدِّ د
بضياع الحقوق
حيدر :اإلجراءات القائمة
ال تسمح بتسجيل
العقارات الخارجية غير
الموثقة أو التابعة
لـ«اإلسكان»
ضرورة التفرقة
بين عقود البيع
االبتدائي والتنازل..
توعية «التجارة» مهمة
الدغيشم :استبعاد
التسجيل في «دفتر
الوسيط» ..حتى ال
ُيتالعب بأمالك الدولة
ال تأثيرات سلبية
من عدم وجود دفتر..
والوضع الحالي ينظم
عمليات البيع والشراء
أو التنازل

مقترح جديد
اقترح ط��ارق العتيقي إع��داد «دفتر خ��اص» مصدق من وزارة
التجارة والصناعة معني بشؤون صفقات أراضي الدولة بشكل
ً
مشيرا إل��ى أن اإلج��راء املتبع سليم لكن ينقصه هذه
خ��اص،
الخطوة حتى ال يحدث أي نوع من التالعب في ظل انعدام توثيق
البيانات في دفتر الوسيط ،كما ك��ان األم��ر في السابق ،الفتا
إل��ى أن كل مكتب له نسخته الخاصة من العقود والتعليمات،
وبالتالي فإنه سيكون من األج��در إص��دار دفتر جديد لتنظيم
العقود بشكل موحد ومنضبط ،تفاديا لحدوث أي عمليات غير
سليمة أو قانونية.
ول �ف��ت ال�ع�ت�ي�ق��ي إل��ى أن ه �ن��اك ال�ع��دي��د م��ن امل�ن��اط��ق تشتمل على
شاليهات وأراض شاسعة تخص أم�لاك ال��دول��ة ،أب��رزه��ا الصبية
وب �ن �ي��در وال �ج �ل �ي �ع��ة وال �خ �ي ��ران وال �ن��وي �ص �ي��ب وق �س��ائ��م ال�ش��وي��خ
الصناعية وال��ري والجهراء وامل��زارع الشاسعة في كل من الوفرة
والعبدلي ،وغيرها العديد من األراضي وعقارات أمالك الدولة ،وهو
ما يستوجب من إدارة العقار ب��وزارة التجارة والصناعة ،النظر
في اعتماد استخراج دفتر سمسرة خاص بعقود هذه األمالك.

إجراءات جديدة على أمالك الدولة بين مؤيد ومعارض

للمصلحة العامة
وقال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم،
إن إج ��راء استبعاد تسجيل ام�ل�اك ال��دول��ة
ف � ��ي دف � �ت� ��ر ال� ��وس � �ي� ��ط ،ج� �ي ��د وي � �ص� ��ب ف��ي
امل�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة ك �م��ا أن ��ه ي�ح�م��ي جميع
األطراف حتى ال ُيتالعب باألمالك الخاصة
بالدولة وقد اتخذ العرف هذا املنحى للحد
من تالعب البعض من خالل البيع والشراء
ً
مؤكدا ع��دم الحاجة
فيما ليس من حقهم،
إل ��ى ت�ع��دي��ل اإلج � ��راء ،ب��ل األف �ض��ل أن يظل
كماهو ونتمنى مزيدا من القوانني املنظمة
للحفاظ على أم�لاك ال��دول��ة وحفظ حقوق
الجميع.
وب�ي�ن ال��دغ�ي�ش��م أن ك��ل ش ��يء ج��دي��د تكون

ل��ه ردة ف�ع��ل صعبة وال ب��د م��ن االع �ت��راض
ف��ي ال�ب��داي��ة ل�ع��دم فهم البعض ل�لإج��راءات
املتبعة وما تحتويه من تنظيمات ال تضر
ب�م�ص�ل�ح��ة أح � ��د .وأش� � ��ار إل� ��ى أن اإلج � ��راء
ل�ي��س ل��ه ان �ع �ك��اس��ات س�ل�ب�ي��ة ظ��اه��رة وم��ن
إي �ج��اب �ي��ات��ه ،ال� �ح ��د م ��ن ال �ت�ل�اع ��ب ب��أم�ل�اك
الدولة وتنظيم العمليات التي تتم عليها
من بيع أو شراء أو تنازل.
وأض � � � ��اف ال ��دغ� �ي� �ش ��م ،ل � ��و ل � ��م ي� �ك ��ن ه �ن��اك
ضحايا وقعوا نتيجة ع��دم اإلمل��ام ببعض
القوانني واإلج��راءات ملا جرى األخذ فيها،
وم��ن وج�ه��ة ن�ظ��ري ال ت��وج��د ع�ي��وب يمكن
ال�ت�ح��دث ع�ن�ه��ا ،فعملية م�ن��ع تسجيل أي
صفقة بيع في دفتر الوسيط العقاري تأتي
حفاظا على حقوق الجميع وم��ن ضمنهم

حق الدولة في األمالك الخاصة بها من أي
تالعب.
ويقول الخبير العقاري طارق العتيقي «في
امل��اض��ي ك��ان ي�ج��ري توثيق جميع بيانات
ال �ص �ف �ق��ات ال �ع �ق ��اري ��ة ف ��ي دف� �ت ��ر ال��وس �ي��ط
ضمانا لحفظ حقوق جميع األط��راف ،وقد
حدثت بعض القضايا في املاضي على عهد
ت��وث�ي��ق ال �ع �ق��ود ف��ي دف �ت��رال��وس �ي��ط ،إذ ق��ام
البعض  -وعقب االت�ف��اق وتوقيع العقود -
بمحاولة التملص أو إل�غ��اء الصفقة األم��ر
الذي أوصل هذا النوع من القضايا للمحاكم
ت��ارك��ة ال�خ�ي��ار للقاضي للبت ف�ي�ه��ا ،إال أن
ال�ب�ي��ان��ات امل��وث�ق��ة ض�م�ن��ت ح �ق��وق الجميع
ن�ظ��را للمعلومات ال�ت��ي ج��رى توثيقها في
دفتر الوسيط بني البائع واملشتري».

«العقد الذكي»
ك� �ش ��ف ع � �م ��اد ح � �ي� ��در ،ع� ��ن اع � �ت ��زام
االت� �ح ��اد ال �ك��وي �ت��ي ل��وس �ط��اء ال �ع �ق��ار،
ت �ق��دي��م م �ق �ت��رح إل� ��ى وزارة ال �ت �ج��ارة
ً
قريبا يتعلق باعتماد ما
والصناعة
اتفق على تسميته
ب �ـ«ال �ع �ق��د ال ��ذك ��ي» ،ك��إح��دى ال �ب��دائ��ل،
ً
م�ت�ض�م��ن��ا ف��ي ص�ي�غ�ت��ه ث�لاث��ة ع�ق��ود:
«بيع ابتدائي» و«تنازل عن حق انتفاع
أم�لاك ال��دول��ة» وأخ�ي��را «ت �ب��ادل» ،علما
أن��ه باإلمكان استخدام العقد حسب
الصفقة املتفق عليها.

 16اقتصاد

األربعاء  7ربيع اآلخر  1441هـ •  4ديسمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16658

عقاريات
سليمان الدليجان
@aldilaijan
aldilaijan@hotmail.com

االقتصاد العالمي
والعقار الكويتي

المشاركون في جلسة بنك الخليج العقارية

«الخليج» :لجهة األسعار والتداوالت

العقاران السكني والتجاري
أفضل من «االستثماري»
استعرض بنك الخليج وضع سوق العقار
ف��ي ال�ك��وي��ت وآخ��ر مستجداتها ف��ي جلسة
ح ��واري ��ة ب �م �ش��ارك��ة ن�خ�ب��ة م��ن ال�ت�ن�ف�ي��ذي�ين
في الشركات العقارية املحلية واملختصني
ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ع�ق��اري وال�ج�ه��ات الحكومية
وجمعيات النفع العام ذات العالقة.
وقال إن القطاع العقاري في الكويت يعتبر
ق �ط��اع��ًا ص �ح �ي��ًا م �ق ��ارن ��ة م ��ع دول م�ج�ل��س
ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ،وذل� � ��ك ب �س �ب��ب ع��دم
توسعه بني عامي  2013و ،2016وبالتالي
فإن املعروض يعتبر تحت السيطرة .ورغم
السيطرة على امل �ع��روض ،ف��إن ه�ن��اك جملة
من العوامل التي أث��رت على نشاط وحجم
الصفقات وال �ت��داوالت في بعض قطاعاته،
وك��ان التراجع ملحوظًا في أسعار القطاع
االس�ت�ث�م��اري ع�ل��ى وج��ه ال�خ�ص��وص ،ال��ذي
انخفض في كل األرب��اع املالية لعام ،2018
بنسب ت�ت��راوح ب�ين  %0.3و ،%0.5ليسجل
مع بداية العام الحالي وتحديدًا في الربع
األول ت��راج �ع��ا ب�ن�س�ب��ة  %0.3م �ق��ارن��ة م��ع
ّ
ال�ف�ت��رة امل�م��اث�ل��ة م��ن  .2018ك�م��ا أث ��ر ت��راج��ع
أس � �ع� ��ار ال� �ع� �ق ��ار االس� �ت� �ث� �م ��اري ف� ��ي ح��رك��ة
التداوالت التي تراجعت بدورها  %16.2في
الربع األول من العام الحالي ،لتشهد بعدها
نموًا طفيفًا في الربع الثاني بنسبة ،%1.5
ولتعاود الهبوط بنسبة  %25.7ف��ي الربع
الثالث من العام الحالي على أساس سنوي.

السكني والتجاري
أش��ار بنك الخليج إل��ى أن وض��ع القطاعني
ال �س �ك �ن��ي وال � �ت � �ج ��اري م ��ن ح �ي��ث األس� �ع ��ار
وال � � � �ت� � � ��داوالت ي� ��أت� ��ي أف � �ض� ��ل م � ��ن ال �ق �ط ��اع
االس�ت�ث�م��اري ،ف��رغ��م ارت�ف��اع م�ع��دالت ت��داول
السكني والتجاري بنسبة  %47و %57على
ال�ت��وال��ي ف��ي ال��رب��ع األول م��ن ال�ع��ام الحالي،
فإن ارتفاع األسعار في القطاعني بلغ %0.2
و %0.1على التوالي في الفترة املذكورة.
وشهدت قيمة األراضي في الكويت ارتفاعات
ملحوظة في بعض املواقع النادرة واملميزة،
فبني عامي  2015و ،2016كان متوسط سعر
امل �ت��ر ب��ال�ع�ق��ار االس �ت �ث �م��اري ف��ي ال�ع��اص�م��ة
بحدود  800دينار ،أم��ا حاليًا فهو بحدود
 1400و 1500دينار .ورغ��م ارتفاع األسعار،
ف ��إن ب �ع��ض ال �ش��رك��ات ال �ع �ق��اري��ة ال�ع��ائ�ل�ي��ة
ال ت ��زال ل�ه��ا حصتها امل��ؤث��رة م��ن ت ��داوالت
ال�ع�ق��ار االس�ت�ث�م��اري وال �ت �ج��اري ،علمًا بأن
عدد األراضي االستثمارية الخالية يتراوح
ّ
التوسع
ما بني  1200و 1300أرضا فقط بعد
الكبير الذي شهدته الكويت قبل عام 2013
ً ّ
والذي جاء استجابة لقلة املعروض.
أما العقار السكني ،فقد كان سعر املتر في
محافظة م�ب��ارك الكبير ب�ح��دود  400دينار
ب�ي�ن ع��ام��ي  2015و .2016أم ��ا ال �ي ��وم ،فهو
ب�ح��دود  600دي�ن��ار تقريبًا .وي��أت��ي ارت�ف��اع
س �ع��ر األراض� � ��ي ف��ي ال �ق �ط��اع ال�س�ك�ن��ي رغ��م
ت�غ�ي�ي��ب دور ال �ش��رك��ات ال �ع �ق��اري��ة بموجب
ق��ان��ون  ،28/9ال��ذي يمنعها م��ن التملك ،ما
دفع بعضها نحو االستثمار في هذا املجال
بدول الخليج وأوروبا.
املشهد يختلف في العقار الصناعي ،فهو
يشهد طلبًا متناميًا على املخازن واألراضي
الصناعية بشكل عام .فيما تظهر البيانات
املتاحة حاليًا ارتفاع أسعار قطاعي الخدمي
وال�ح��رف��ي ،ولكن ه��ذا االرت �ف��اع غير مدفوع
من قبل أصحاب الصناعة ،بل من متداولني
ّ
يتحكمون بالعرض وسعره ،واملستفيد هو
تاجر العقار ال��ذي يبحث ع��ن النفع امل��ادي
ال �س��ري��ع ،وذل ��ك ب�س�ب��ب ع ��دم وج ��ود ق��ان��ون
ّ
تملك في هذا القطاع .كما تعاني العقارات
ال�ت��ي ت�س�ت�ه��دف ق�ط��اع ال�ت�ج��زئ��ة وامل�ط��اع��م،
ف��ي ال��وق��ت ال�ح��اض��ر ،بسبب ضعف الطلب
بالنظر ربما إلى ارتفاع أسعار اإليجارات،
ول��ن ي�ع��ود ال�ط�ل��ب ع�ل��ى امل �ع��روض ف��ي ه��ذه
الشريحة إال إذا انخفضت اإليجارات.

املشروعات الضخمة
وت �ش �ه��د أس �ع ��ار ب �ع��ض األراض� � ��ي ارت �ف��اع��ًا
ملحوظًا في الوقت ال��ذي تعتبر فيه البالد
األق � ��ل إن �ف ��اق ��ًا ب�ي�ن دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
ال�خ�ل�ي�ج��ي ع�ل��ى امل� �ب ��ادرات ال�ض�خ�م��ة ،مثل
ت� �ط ��وي ��ر ال� ��واج � �ه� ��ة ال� �ب� �ح ��ري ��ة ،وال� �ش ��وي ��خ
الصناعية ،ومنطقة الشاليهات ،ومشروع
س�ك��ن ال �ع �م��ال ،أو م��ا ي�س�م��ى باملجتمعات
امل�غ�ل�ق��ة  ،Gated communityوغ �ي��ره��ا من
امل � �ش� ��اري� ��ع ال� �ك� �ب� �ي ��رة ك� ��امل� ��دن ال �ص �ن��اع �ي��ة.
وفيما تتوجه ال��دول امل �ج��اورة إل��ى تطوير
«امل� �ش ��روع ��ات ال �ض �خ �م��ة» Mega Projects
التي حقق العديد منها نجاحًا ،لم تواكب
ال �ك��وي��ت ه� ��ذا ال �ت��وج��ه رغ� ��م م ��ا ت�م�ل�ك��ه من
أس ��اس� �ي ��ات دي� �م ��وغ ��راف� �ي ��ة وم ��ال� �ي ��ة ت��دع��م
ت �ط ��وي ��ر م �ث ��ل ه � ��ذه امل � �ش ��اري ��ع ب �م ��ا ي �ع��ود
باملنفعة على الشركات التي تشارك فيها،
ً
فضال ع��ن فئات املجتمع التي تستهدفها.

مبيعات العقار التجاري (مليون د.ك) وعدد الصفقات

¶ القطاع العقاري يفتقد البيانات والمعلومات التي تدعم المستثمر في بناء قراراته
¶ ارتفاع أسعار األراضي في الكويت كان سمة بارزة في السنوات األخيرة
¶ الكويت تملك أساسيات ديموغرافية ومالية قوية لدعم تطوير سوق العقار
¶ قيمة األرض تشكل  %60إلى  %70من االستثمار اإلجمالي للعقار
¶ حجم البيوت في الكويت يستنزف الموارد والطاقة والبنية التحتية
¶ لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية عبر قانون الشراكة

مبيعات العقار السكني واالستثماري (مليون د.ك) وعدد الصفقات

تؤدي األخبار السيئة اقتصاديًا عادة
إل� ��ى ان �خ �ف��اض اإلن� �ف ��اق ال�ش�خ�ص��ي،
وت��راج��ع االس �ت �ه�لاك ،وم��ن ث��م تقليل
الطلب وانخفاض اإلن�ت��اج ،ثم تسريح
ال �ع �م��ال وامل��وظ �ف�ي�ن ،وأخ� �ي� �رًا ال�ب�ط��ال��ة.
ول � � ��زي � � ��ادة اإلن � � �ف� � ��اق ت� �ض� �ط ��ر ب �ع��ض
املجتمعات الغنية ال��ى زي ��ادة اإلن�ت��اج،
وه � ��ذا م ��ا ت �ق��وم ع �ل �ي��ه ن �ظ��ري��ة «ج ��ون
ِكنز االقتصادية» ،التي تدفع باتجاه
وج ��وب ق�ي��ام ال�ح�ك��وم��ات ب��دوره��ا في
ما يخص اإلنفاق منعًا لتباطؤ الدورة
االقتصادية.
ف��ي ال�ك��وي��ت الحكومة تنفق أك�ث��ر من
 %80م ��ن م �ي��زان �ي �ت �ه��ا ع �ل��ى روات� ��ب
امل��وظ �ف�ين ال�ح�ك��وم�ي�ين ،بينما يوظف
ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص  %20ت �ق��ري �ب��ًا م��ن
امل��وظ�ف�ين الكويتيني (ي�ش�م��ل ال�ب�ن��وك،
ال � �ش� ��رك� ��ات وامل� ��ؤس � �س� ��ات ال �خ��اص��ة
املساهمة ..إلخ) .بينما في إحدى الدول
األوروبية ّ
تتحمل الحكومة  %30من
ميزانيتها ل�لإن�ف��اق ،ويتحمل القطاع
ّ
الخاص  !%70لعل ذلك أحد األسباب
الرئيسية لتماسك العقار الكويتي في
ظ��ل معطيات حالية م�ث��ل :ق��رض بنك
االئتمان ،منح البنوك  15ضعف الراتب
ك� �ق ��رض ش �خ �ص��ي ،ب � ��دالت اإلي� �ج ��ار
املمنوحة للمواطنني املتزوجني ،وأخيرًا
ال �ب �ي��وت ال �س �ك �ن �ي��ة ،واألراض� � � ��ي ال �ت��ي
ُ
تمنح بشكل شبه مجاني للمواطنني
املتزوجني ،لذلك فإن انخفاض أسعار
ال �ع �ق��ار ال�س�ك�ن��ي ب��ال�ك��وي��ت ال يعتمد
ع�ل��ى أزم� ��ات س�ي��اس�ي��ة أو اق�ت�ص��ادي��ة
عاملية بشكل عميق في ظل دولة غنية
بفضل الرب عز وجل ،بل يعتمد على
الدعم الحكومي بالدرجة األولى .وهنا
نتساءل :إل��ى متى سيتماسك العقار
م��ع ت��راج��ع نسبي متوقع ل��دور الدولة
عن إعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر
في توجيه العقار؟

تعليقات عقارية

● خ �ب��ر :ق�ي�م��ة امل�م�ت�ل�ك��ات للشركات
ال �ع �ق��اري��ة امل �ح �ل �ي��ة ،ح �س��ب م ��ا ن�ش��ر
ف ��ي ال��زم �ي �ل��ة «ال� �ج ��ري ��دة» ب �ت��اري��خ 18
ن��وف�م�ب��ر ،2019م��ا ي�ق��ارب 5.760.00
مليارات دينار خالل فترة الربع الثالث

وب� �ن ��اء ع �ل��ى ذل � ��ك ،ي �ح �ت��اج ال �ق �ط��اع ال �ي��وم
إل� ��ى ط� ��رح م �ن��اط��ق س �ك �ن �ي��ة واس �ت �ث �م��اري��ة
وت �ج��اري��ة ج��دي��دة م��ن ق�ب��ل ال�ح�ك��وم��ة ال�ت��ي
ت�ع�ت�ب��ر امل ��ال ��ك ال��رئ �ي �س��ي ل �ل�أراض ��ي ،وذل ��ك
لتعديل هيكلية التداول العقاري بالكويت،
رغ��م م�س��اع��ي الهيئة ال�ع��ام��ة ل�لإس�ك��ان إل��ى
ط��رح م�ش��اري��ع ع�ق��اري��ة ك�ب��رى م�ث��ل امل��والت
واملكاتب والسكن االستثماري في مشروع
مدينة جابر األحمد ومدينة صباح األحمد
وامل��دن السكنية الجديدة مثل جنوب سعد
العبداهلل وفق نظام الشراكة.

تعزيز الشفافية
ال يزال توفير املعلومات املطلوبة عن العقار

بكل أشكاله معضلة تعاني منها السوق،
ف��ال �ق �ط��اع ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى ب �ي��ان��ات ت�ج�م�ع�ه��ا
مختلف ال�ج�ه��ات الحكومية ع�ن��د تسجيل
وت � ��داول ال �ع �ق��ارات .ال�لام��رك��زي��ة ه ��ذه تحد
من إمكانية إص��دار دراس��ات ّ
معمقة في ما
يخص التطلعات املستقبلية والفرص التي
ّ
قد يوفرها هذا القطاع.
وتفتقر الشركات العقارية إلى وجود جهة
ي�ك��ون ال �غ��رض منها تجميع ك��ل البيانات
ال�خ��اص��ة ب��ال�ق�ط��اع م��ن ال �س��وق ،وتوفيرها
لجميع املستثمرين م��ن الشركات واألف��راد
ال �ب��اح �ث�ين ع ��ن اس �ت �ث �م��ار رؤوس أم��وال �ه��م
ف��ي ال�ك��وي��ت ،فهذه البيانات تعتمد عليها
ال �ش��رك��ات ال �ع �ق��اري��ة ف��ي إع � ��داد ال ��دراس ��ات

الحلول ..والقطاع الخاص
أفاد بنك الخليج بأنه في ظل ما يشهده القطاع العقاري املحلي من ضعف وانخفاض ملحوظني
في النشاط والحاجة إلى خلق بيئة أكثر شفافية ،تنظمها قوانني ورؤية واضحة ومعايير بناء
وتمدين تساهم في تعزيز دوره على املدى الطويل ،وتشجع على استقطاب االستثمارات،
يبرز القطاع الخاص كأحد الحلول الرئيسية لتلبية متطلبات الصناعة والنهوض بمستواها
في ظل النقص الذي تشهده الكويت على مستوى جودة التطوير العقاري .ويواجه مطورو
العقار العديد من العقبات في السوق ،من بينها تباين األرق��ام وع��دم تطابقها مع البيانات
والقوانني التي يعمل بها العقار ،فالبعض منها يشير إلى أن قطاع السكن الخاص يستقطب
 %50من إجمالي التداول في القطاع العقاري على الرغم من أن الكويت تشهد أزمة إسكانية
ّ
ملحة تنتج عنها بدالت إيجارات فاقت امللياري دينار خالل السنوات الخمس األخيرة .أما
شركات التطوير العقاري ،فهي مغيبة عن لعب دور إيجاد حل لألزمة التي يعيشها القطاع،
رغم اإلمكانات التي تتمتع بها واملتمثلة في تطويرها مشروعات خارج الكويت.

تحديات وفرص
 - 1يعاني قطاع العقار السكني في الكويت من مشكلة حجم البيوت الكبيرة الذي يستنزف
املوارد والطاقة والبنية التحتية ،ويدفع ّ
التوسع العمراني إلى مرحلة الخطر ،ويكمن الحل في
تجزئة العقار وخلق مدن جديدة وبنسب بناء منخفضة .وبالتالي تحتاج القرارات الخاصة
بحجم البيوت إلى املراجعة.
 - 2الصناديق العقارية املدرة للدخل  REITsالتي جرى طرحها أخيرًا في بورصة الكويت
تعتبر أداة تساهم في تعزيز االستثمارات املحلية والعاملية بهذا القطاع في الكويت ،وتخلق
َ
بيئة أوضح وموثوقة ،وهي منتج جديد للمستثمر الصغير ت ِعد بتوزيعات ثابتة ،ويتوقع أن
تستقطب رؤوس أموال جديدة للسوق .وبالتالي تحتاج هذه الصناديق العقارية إلى تعزيز
دورها كأداة استثمارية جديدة في السوق.
 - 3يغيب عن السوق الرهن العقاري الذي يعتبر من أساسيات بناء القطاع الخاص وتطوير
قطاع السكن الخاص ،كما أن إقراره سيساعد في حل املشكلة اإلسكانية.
 - 4إص��دار قوانني جديدة ق��ادرة على استقطاب األم��وال الكويتية ب��دل هروبها ،وإش��راك
القطاع الخاص في توفير حلول لألزمة اإلسكانية.
 - 5تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية عبر قانون الشراكة.

 - 6توفير البيانات وال��دراس��ات الخاصة بالسوق ملساعدة املستثمر على اتخاذ قراراته
االستثمارية.

ل��وض��ع م�ن�ه�ج�ي��ة واض� �ح ��ة ت �ح �ق��ق أه� ��داف
امل �س �ت �ث �م��ر وك ��ذل ��ك ازده � � � ��ار ال� �ق� �ط ��اع ،ك�م��ا
تحميهم ب��دوره��ا م��ن ال�ف�ش��ل ف��ي التطوير
العقاري.
تعزيز الشفافية يعتبر من أسس النهوض
ب��أي ق�ط��اع ح�ي��وي ،وبالتالي ف��إن تفويض
ّ
جهة مستقلة ق��ادرة على توفير البيانات
ال�لازم��ة ع��ن ال�ق�ط��اع ،وتعمل على تنظيمه
م��ن خ�ل�ال وض��ع األط ��ر وال �ح �ل��ول املناسبة
ل�ل�ن�ه��وض ب ��ه ،س�ي�س��اه��م ف��ي رف ��ع مستوى
الشفافية بالقطاع .وعندما تتعزز الشفافية
ي��رت �ف��ع م �س �ت��وى ت ��دف ��ق رؤوس األم � � ��وال،
ألن امل�س�ت�ث�م��ر ي�ن�ظ��ر ق �ب��ل ال ��دخ ��ول ف��ي أي
اس �ت �ث �م ��ارات إل� ��ى ال �ب �ي��ان��ات وامل �ع �ل��وم��ات
امل �ت��واف��رة ع��ن أي اس�ت�ث�م��ار ي��رغ��ب ال��دخ��ول
ف �ي��ه .وم ��ن ال �ح �ل��ول ال �ت��ي ي �ج��ب تنظيمها
تحت إشراف هذه الجهة هو إتاحة الفرصة
الستثمار األراضي ووضع معايير وقوانني
واضحة للمطورين العقاريني ،وخلق توازن
بني العرض والطلب.

من ع��ام  ،2019مقارنة مع ممتلكات
ع��ام  2018كانت قيمتها 5.470.00
مليارات دينار ،بزيادة بحدود .%9
● ت �ع �ل �ي ��ق :دالل � � ��ة ع� �ل ��ى اس� �ت� �م ��رار
استقرار العقار املحلي ،والخوف من
ال �ت �ع��رض ألزم� ��ات اق �ت �ص��ادي��ة ق��ادم��ة
بإيداع األموال قى بيئة آمنة مستقرة.
● خبر :في بداية السبعينيات كانت
ق�ي�م��ة أرض ب�م�س��اح��ة 1000م 2في
النزهة على ش��ارع دمشق تقدر بـ12
أل ��ف دي� �ن ��ار ،وف ��ي ه ��ذه األي � ��ام أص�ب��ح
سعرها مليونًا وثالثمئة أل��ف دينار
تقريبًا.
● ال �ت �ع �ل �ي��ق :ل ��ن ي �ت��وق��ف ال�ت�ض�خ��م
ف��ي األس�ع��ار ف��ي ظ��ل انخفاض سعر
الفائدة وقلة العرض وارتفاع الطلب.
● خ� �ب ��ر :ارت � �ف� ��اع ع � ��دد ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات
واملواقع العقارية املحلية.
●التعليق :كلما زاد استخدام مثل
هذه التطبيقات واملواقع ساعد ذلك في
أم��ري��ن :تحسني أداء ال�س��وق ،وتقويم
مسار التعامالت العقارية ،وإن كان
األم� ��ر ي �ح �ت��اج ال� ��ى ت �ط��وي��ر م �ث��ل ه��ذه
املواقع والتطبيقات بني الفينة واالخرى
لتقديم منتج أفضل.
● خ �ب��ر :م ��ازال ��ت ال� �س ��وق ال �ع �ق��اري��ة
املحلية بحاجة إل��ى منتجات عقارية
جديدة.
●ال �ت �ع �ل �ي��ق :ن� �ع ��م ،ت �ح �ت��اج ال �س��وق
ال� �ع� �ق ��اري ��ة م� �ن� �ت� �ج ��ات ج � ��دي � ��دة ،ك �م��ا
ح��دث ب��ال�ق�ط��اع االس �ت �ث �م��اري ،عندما
شجعت ن�س��ب ال�ب�ن��اء ب��ال�ق��ان��ون على
اس�ت�ث�م��ار كثير م��ن االط �ب��اء وال�ت�ج��ار
ب ��األب ��راج ال�ط�ب�ي��ة ،وال �ح��ال ك��ذل��ك عند
ب �ع��ض امل � � � ��دارس وال� �ج ��ام� �ع ��ات ،ع�ن��د
ق�ي��ام ال�ح�ك��وم��ة بمنح أراض بأسعار
تشجيعية.
ل� �ك ��ن اس � �ت � �م� ��رار م� �ف� �ه ��وم امل� �ض ��ارب ��ة
ال � �س� ��ري � �ع� ��ة ب� � � ��األراض� � � ��ي ال �س �ك �ن �ي��ة
واالس�ت�ث�م��اري��ة م ��ازال يمثل نسبة ال
ب��أس بها م��ن القيمة الحالية ألسعار
العقار ،ولذلك يجب أن تسود مفاهيم
االس �ت �ث �م��ار ال �ط��وي��ل امل � ��دى ل�ت�س�ت�ق� ّ�ر
االس �ع��ار ،ف��االرت �ف��اع ب��االس�ع��ار ليس
دائ� �م ��ًا ف ��ي م�ص�ل�ح��ة أط� � ��راف ال �س��وق
(البائع ،املشتري ،الوسيط).

هيئة أسواق المال:

ورشة عمل حول تعديل
بعض أحكام الالئحة التنفيذية

عوائد القطاع
تمثل قيمة األرض نحو  %60إلى  %70من
قيمة االستثمار اإلجمالي للعقار ،في حني
أن النسبة املجدية اقتصاديًا لتطوير عقار
ينبغي أن تساوي  %20من قيمة االستثمار.
وي �ع��ود س�ب��ب ارت �ف��اع القيمة إل��ى احتكار
ً
األراض��ي أوال ،وإل��ى مشاكل طالت القطاع
منذ أك�ث��ر م��ن  50ع��ام��ًا ث��ان�ي��ًا ،م��ن ضمنها
شبكة الطرق ،والبنية التحتية ،التي باتت
ت�ح�ت��اج إل��ى االس�ت�ث�م��ار فيها بشكل أكبر
وأوس � ��ع ،وذل� ��ك ع �ب��ر ط ��رح م �ش��اري��ع بنية
ت�ح�ت�ي��ة ل�ل�م�ن��اط��ق ال �ج��دي��دة وف ��ق ق��ان��ون
الشراكة .وعالوة على ذلك ،من املهم األخذ
ب��االع �ت �ب��ار ال �ج��ان��ب ال �ت �ج��اري وال �ج��دوى
االقتصادية في التطوير العقاري ،والتي
ف��ي وض�ع�ه��ا ال �ي��وم ال ت��دع��م ال��وص��ول إل��ى
القيمة العادلة في أسعار العقارات بسبب
االح �ت �ك��ار وان �ع ��دام ال�ت�ن�ظ�ي��م ،ح�ي��ث يجب
ع �ل��ى ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ت �ق� ّ�ب��ل ف �ك��رة أن
القطاع العقاري سيبدأ بالتنظيم تلقائيًا
عند معالجة الخلل األساسي وه��و نقص
الدعم واملحفزات للقطاع الخاص ونقص
في معايير البناء ،أو ما يسمى بالـ«كود»
ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �س �ك��ن ال �خ��اص وغ �ي��ره��ا،
والب ��د م��ن ال�ن�ظ��ر إل��ى أه�م�ي��ة إي �ج��اد خطة
ً
واض� �ح ��ة ت ��وف ��ر ح� �ل ��وال ل �ق �ض �ي��ة ت�خ�ط�ي��ط
األراضي.

جانب من ورشة العمل

قالت هيئة أس��واق امل��ال ان��ه انطالقًا م��ن دوره��ا
ال �ت��وع��وي ،وت �ن �ف �ي �ذًا ألح ��د أه��داف �ه��ا ال��رئ�ي�س�ي��ة
ال� ��واردة ف��ي امل ��ادة الثالثة م��ن ق��ان��ون إنشائها،
وتحديدًا الفقرة السابعة منها والتي تنص على
«توعية الجمهور بنشاط األوراق املالية واملنافع
وامل �خ��اط��ر واالل �ت ��زام ��ات امل��رت�ب�ط��ة ب��االس�ت�ث�م��ار
ف ��ي األوراق امل��ال �ي��ة وت �ش �ج �ي��ع ت �ن �م �ي �ت��ه» ،فقد
تابعت ام��س تنفيذ ثالث الفعاليات الخارجية
ل�ب��رن��ام�ج�ه��ا ال �ت��وع��وي ل �ل��رب��ع األخ �ي��ر م��ن ع��ام
.2019
ت��ول��ى م �ه��ام ت �ق��دي��م ال ��ورش ��ة ،ال �ت��ي أق �ي �م��ت في
ق��اع��ة خ��ال��د ال �خ��راف��ي ال �ك��ائ �ن��ة ف ��ي م �ق��ر ش��رك��ة
ٌ
بورصة الكويت ،كل من :ألطاف سليمان -مديرة
دائ� ��رة ال�ت�س�ج�ي��ل واالع �ت �م��اد ،وزه� ��راء امل��وس��ى-
اختصاصية لدى إدارة التراخيص والتسجيل،
وزم� ��زم ال �ع �ل��ي -م�ح�ل�ل��ة ل ��دى إدارة ال�ت��راخ�ي��ص
والتسجيل ،وس ��ارة ال�ك�ن��دري -باحثة قانونية
ل ��دى إدارة ال ��دراس ��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة ،وف �ه��د ملفي
املطيري– اختصاصي أول في مكتب التوعية.
ت � �ن� ��اول� ��ت ال� � ��ورش� � ��ة م ��وض ��وع � �ه ��ا امل �خ �ص��ص
لبحث م��وض��وع ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام الالئحة

ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ل�ق��ان��ون رق ��م  7ل�س�ن��ة  ،2010بشأن
إن � �ش� ��اء ه �ي �ئ��ة أس� � � ��واق امل � � ��ال وت �ن �ظ �ي��م ن �ش��اط
األوراق امل��ال�ي��ة وتعديالتهما ف��ي إط��ار تطبيق
مشروع االختبارات التأهيلية للوظائف واجبة
التسجيل عبر محاور عدة ،كان من أبرزها:
 ب ��رن ��ام ��ج امل� ��ؤه�ل��ات امل �ه �ن �ي��ة وآل � �ي ��ة ت�ط�ب�ي�ق��هبمراحله املختلفة :مرحلتي التطبيق املبدئي
واإللزامي ،واملرحلة الفاصلة بينهما.
 ش��رح ال�ت�ع��دي�لات ال�ت��ي ت�م��ت وف�ق��ًا ل�ل�ق��رار رق��م 145لسنة  ،2019وتناولت بعض كتب الالئحة
التنفيذية كالكتاب األول (ال�ت�ع��ري�ف��ات) وش��رح
م��ا ت��م تعديله وإض��اف�ت��ه م��ن ت�ع��ري�ف��ات ،وك��ذل��ك
التعديالت املتعلقة بالكتاب الخامس (أنشطة
األوراق امل��ال�ي��ة واألش �خ��اص املسجلون) ف��ي ما
يتعلق باملناصب والوظائف واجبة التسجيل،
وامل�ل��اح� ��ق ال� �خ ��اص ��ة ب� �ه ��ذا ال� �ك� �ت ��اب وامل�ل�اح ��ق
الجديدة التي تمت إضافتها لهذا الكتاب.
 ال� �خ ��دم ��ات ذات ال �ص �ل��ة ب �م �ه��ام ال �ت��راخ �ي��صوال�ت�س�ج�ي��ل ال �خ��اص��ة ب��األش �خ��اص امل�س�ج�ل�ين،
وال� � �ت � ��ي ي� �ت ��م ت� �ق ��دي� �م� �ه ��ا ع� �ب ��ر ب � ��واب � ��ة ال �ه �ي �ئ��ة
اإللكترونية ،وآلية الحصول عليها.
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ندوة للجمعية االقتصادية:

 %2.7معدل النمو السنوي
في الخليج ..العقد المقبل
توقع نائب الرئيس التنفيذي
وكبير االقتصاديين في «ذا
كونفرس بورد» ،د .بارت فان أرك،
أن يشهد اقتصاد دول الخليج
تحسنا ً طفيفا ً في النمو خالل
العام المقبل ،وبنسبة  1.8في
المئة مقارنة بـ 1.4في المئة
العام الحالي ،مع افتراض تراجع
التوتر السياسي في المنطقة
وتحسن اإلنتاج الصناعي
العالمي واستمرار إنفاق
المستهلكين ،ولفت إلى
أن النمو في منطقة الخليج
سيستمر خالل العقد المقبل
بمعدل  %2.7سنوياً ،وهو شبيه
بالمعدل العالمي تقريباً ،إال
أنه أقل من معدل نمو %3.5
للبلدان الناشئة.

االستثمار في البنية التحتية
واإلنفاق الحكومي..
عامال النمو في دول التعاون
تنويع االقتصاد الذكي
سيعد أحد روافد الدخل
لدول المنطقة..
ويرتكز على:

◄ ثالوث التنافسية
في األسواق:
زيادة إنتاجية العمالة
وقوى السوق والخصخصة
ويؤدي إلى:

◄ تبني سياسات
تنافسية تمنع استهالك
الموارد في قطاعات أقل
إنتاجية
◄ يسهم في تحسين
مخرجات التعليم ويحفز
اإلبداع واالبتكار
◄ يتب ّنى قيم التجارة الحرة
وتحرير ّ
تدفقات رؤوس
األموال واالستثمار األجنبي

جانب من اإلعالن عن تأسيس الشركة

«ديمة كابيتال» تؤسس
«تابعة» في أميركا

بارت فان أرك أثناء كلمته في ندوة الجمعية االقتصادية

مي مأمون
قال أرك :إن دول الخليج تعمل على
تنويع اقتصاداتها وعدم االعتماد
على النفط
كمصدر وح�ي��د ل�ل��دخ��ل ،إال أن��ه من
ال� �ض ��روري ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى «ت�ن��وي��ع
االقتصاد الذكي».
ج ��اء ذل ��ك ف ��ي ك �ل �م �ت��ه ،ع ��ن ال��وض��ع
االق � �ت � �ص� ��ادي ب��امل �ن �ط �ق��ة وال� �ع ��ال ��م
ف � ��ي  ،2019ف � ��ي ن� � � ��دوة ال �ج �م �ع �ي��ة
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ب � �ع � �ن� ��وان «اآلف � � � ��اق
االقتصادية العاملية  :2020منطقة
ال� �خ� �ل� �ي ��ج» ،ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع م��رك��ز
الكويت للسياسات العامة ومركز
ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث
االق�ت�ص��ادي��ة وال�ت�ج��اري��ة ،حضرها
ع � � ��ددًا م� ��ن امل �ه �ت �م�ي�ن وامل �خ �ت �ص�ي�ن
ب��ال �ش��أن االق �ت �ص��ادي م��ن ق�ط��اع��ات
ع � � ��دة ،ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل � ��ى م �س��ؤول�ي�ن
حكوميني وممثلني للبنوك.
ول� �ف ��ت إل � ��ى أن ت �ن��وي��ع االق �ت �ص��اد
ال � ��ذك � ��ي ي� ��رت � �ك� ��ز ب� � ��األس� � ��اس ع �ل��ى
زي ��ادة إنتاجية ال�ع�م��ال��ة ،واختيار
ال �ق �ط��اع��ات ذات ال �ق �ي �م��ة امل �ض��اف��ة
ل�لاق �ت �ص��اد ،م� �ش ��ددًا ع �ل��ى ض ��رورة
ت��دري��ب وت�ط��وي��ر ال �ك��وادر الوطنية
وتحويلها إلى «عمالة ذات خبرة،
ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ع �م �ل �ي��ات االص�ل��اح
االق �ت �ص��ادي ال ��ذي ت �ق��وم ب��ه معظم
دول ال� �خ� �ل� �ي ��ج ،ال س �ي �م��ا ان ه ��ذه
االنتاجية كانت موجودة في هذه
الدول في وقت سابق.
وذك� ��ر أرك ،أن ال �ن �م��و االق �ت �ص��ادي
ال��ذي حققته دول مجلس التعاون
الخليجي في الفترة املاضية ،جاء
م ��ن خ�ل��ال االس �ت �ث �م��ار ف ��ي ال�ب�ن�ي��ة
التحتية واإلن �ف ��اق ال�ح�ك��وم��ي ول��م
ي �ك��ن ه �ن ��اك أث� ��ر ك �ب �ي��ر ل �ل �ص��ادرات
على ه��ذا النمو رغ��م أن��ه ت��راف��ق مع
اص�لاح��ات اقتصادية ف��ي ع��دد من
هذه الدول.

وأوض ��ح أن «ال�ت�ن��وي��ع االق�ت�ص��ادي
الذكي» ،يتم من خالل قوى السوق
وال� �خ� �ص� �خ� �ص ��ة ال � �ل � �ت �ي�ن ي � �ق � ��ودان
التنافسية في األسواق ،مشيرا إلى
أن دور ال�ق�ط��اع�ين ال �خ��اص وال�ع��ام
ف��ي ت�ع��زي��ز التنافسية ال�ت��ي تلعب
دورا كبيرا في تحفيز قوى السوق
لتوجيه مصادرها وم��وارده��ا إلى
القطاع األجدى اقتصاديا.
وع� ��ن دور ال �ق �ط��اع ال �ح �ك��وم��ي في
ال�ت�ن��وي��ع االق �ت �ص��ادي ال��ذك��ي يأتي
من خالل تبني سياسات تنافسية
من شأنها أن تمنع استهالك املوارد
ً
في قطاعات أقل إنتاجية فضال عن
أنها تساهم في تحسني مخرجات
التعليم وتحفز اإلب ��داع واالبتكار
إض ��اف ��ة إل � ��ى ت �ب �ن��ي ق �ي��م ال �ت �ج��ارة
ال� �ح ��رة وت �ح��ري��ر ت��دف �ق��ات رؤوس
األم � � � � ��وال واالس � �ت � �ث � �م� ��ار األج� �ن� �ب ��ي
املباشر.
أما بالنسبة ل��دور القطاع الخاص
ف��ي ه ��ذا ال �ت �ن��وع ،ق ��ال ف ��ان ارك ،إن
دوره ي�ت�م�ث��ل ف��ي ت�ح�ف�ي��ز االب�ت�ك��ار
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا واالس �ت �ث �م��ار في
امل��وارد البشرية إضافة ال��ى تعزيز
ثقافة العمل ف��ي املجتمع وافساح
املجال لالبداع واالختراع.
واع� �ت� �ب ��ر أن س� �ي ��اس ��ات ال �ت �ن��وي��ع
االق �ت �ص��ادي ال��ذك��ي ت�خ�ل��ق ظ��روف
ن� �م ��و اق � �ت � �ص ��ادي م� �ت� �س ��او وت ��دع ��م
األسواق من خالل توجيه الشركات
ال �خ��اص��ة ل�لاس�ت�ف��ادة واالس�ت�ث�م��ار
ف ��ي ال �ق �ط��اع��ات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ذات
امكانات النمو الكبيرة واالمكانات
االنتاجية العالية وهو األم��ر الذي
من شأنه خلق ف��رص عمل منتجة
جديدة في االقتصاد.
وب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى االق �ت �ص��اد ال�ع��امل��ي
ق� � ��ال ب � � � ��ارت ،إن� � ��ه ع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م��ن
ال�ت�ح��دي��ات امل �ت �ع��ددة وح��ال��ة «ع��دم
اليقني» التي يشهدها العالم حاليا
إال «أننا متأكدون من ان االقتصاد

العاملي سيحقق نموا خ�لال العام
املقبل ولن يدخل في حالة انكماش
وذل� � � � ��ك مل � �ج � �م� ��وع� ��ة م� � ��ن ال � �ع� ��وام� ��ل
واملؤشرات التي تم رصدها».
واضاف ان السلبيات التي ساهمت
ف� ��ي ت� �ع ��زي ��ز امل� � �خ � ��اوف ح � ��ول ن�م��و
االقتصاد العاملي واملتعلقة بالحرب
ال �ت �ج��اري��ة ب�ي�ن ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
االميركية وال�ص�ين او «بريكست»
او ال�ت��وت��رات الجيوسياسية حول
ال� �ع ��ال ��م ي �م �ك��ن غ ��ض ال �ن �ظ��ر ع�ن�ه��ا
اذا م��ا ت�ب�ع�ن��ا ع� ��ددا م��ن امل��ؤش��رات
االقتصادية االيجابية الصادرة من
عدد من الدول املؤثرة في العالم.
وأوض� � ��ح أن أب � ��رز ه� ��ذه امل ��ؤش ��رات
اإلي � �ج� ��اب � �ي� ��ة ت� �ت� �م� �ث ��ل ف � ��ي ت �ح �س��ن
مؤشرات االستهالك في دول العالم
املختلفة ،ال سيما الواليات املتحدة
األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة وال� � �ص �ي��ن واالت� � �ح � ��اد
األوروب � � � � � � � � ��ي ف� � �ض �ل��ا ع � � ��ن ت �ح �س��ن
مؤشرات الناتج الصناعي الصيني
خ �ل�ال ال� �ع ��ام ال �ح��ال��ي ب �ع��د ت��راج��ع
طفيف خ�لال السنتني املاضيتني،
ال سيما ان االقتصاد الصيني كان
امل �ح��رك ال��رئ�ي�س��ي لنمو االق�ت�ص��اد
العاملي خالل العقد املاضي.
وأك��د فان أرك أن االقتصاد العاملي
سيحقق ن�م�وًا على امل��دى القصير
بكل تأكيد ،مشيرًا في الوقت نفسه
إل ��ى أن ال �ت��وت��رات الجيوسياسية
ف��ي منطقة ال �ش��رق األوس ��ط طالت
آث ��اره ��ا االق� �ت� �ص ��اد ال �ع��امل��ي ودول
ال �خ �ل �ي��ج ب �ش �ك��ل خ � ��اص ،ال س�ي�م��ا
أن اق�ت�ص��ادات دول املنطقة تعتمد
بصورة رئيسية على عائداتها من
النفط الخام.

توقيع اتفاقية
بين «االقتصادية»
و«ذا كونفرنس»
جرى خالل الندوة توقيع اتفاقية
ت��ع��اون ب�ين الجمعية االقتصادية
وم���رك���ز ذا ك��ون��ف��رن��س ،تتضمن
ع������ق������د ن����������������دوات وم�������ح�������اض�������رات
وم����ؤت����م����رات وح����ل����ق����ات ن��ق��اش��ي��ة
م��ش��ت��رك��ة ون��ق��ل امل��ع��رف��ة وت��ع��زي��ز
ب�����ن�����اء ال�������ق�������درات وال��������ك��������وادر ف��ي
مجاالت التخطيط االقتصادي.
وق�����������ال رئ������ي������س م����ج����ل����س إدارة
ال���ج���م���ع���ي���ة م���ه���ن���د ال�����ص�����ان�����ع ،إن
ال���ج���م���ع���ي���ة ق����ام����ت ب���ت���وق���ي���ع ه����ذه
االت��ف��اق��ي��ة ل���دوره���ا وم��س��ؤول��ي��ت��ه��ا
امل�����ج�����ت�����م�����ع�����ي�����ة ك������ون������ه������ا إح���������دى
م���ؤس���س���ات امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي ف��ي
الكويت وتعمل دائما على تعزيز
الوعي الثقافي واالقتصادي لدى
أفراد املجتمع.
واض�����اف أن االت��ف��اق��ي��ة س��ت��ح��ق��ق
املنفعة املشتركة بني الطرفني من
خالل عقد الندوات واملحاضرات
وال�������ح�������وارات امل���ش���ت���رك���ة ل���خ���دم���ة
امل����ج����ت����م����ع ،إل��������ي ج�����ان�����ب ت����ب����ادل
ال��خ��ب��رات ب�ين الجمعية وم��رك��ز ذا
كونفرنس في املجاالت التي تهم
الشأن االقتصادي.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق��ال امل��دي��ر التنفيذي
للمركز دكتور مهدي الجزاف ،إن
توقيع هذه االتفاقية مع الجمعية
ي����ع����د م���ك���س���ب���ًا ل����ل����م����رك����ز ،ن���ظ���را
لحرصه علي التواصل الدائم مع
ك���ل ال��ع��ام��ل�ين وامل��ه��ت��م�ين ب��ال��ش��أن
االق��ت��ص��ادي ف��ي ال��ك��وي��ت وتقديم
خدمات مختلفة لهم.
وأض���اف أن ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة تعبر
ع�������ن ث�����ق�����ة ال����ج����م����ع����ي����ة ب���أن���ش���ط���ة
وتقارير املركز وإيمانها بأهمية
ت���ش���ج���ي���ع ال����ف����ك����ر االق�����ت�����ص�����ادي
الجديد القائم على البحث العلمي
الرصني في الكويت.

أع�ل��ن ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس اإلدارة وال��رئ�ي��س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ش��رك��ة دي�م��ة ك��اب�ي�ت��ال لالستثمار
حسام ناصر املزيعل عن تأسيس ديمة لشركة
ت��اب �ع��ة ل �ه��ا ب��اس��م «ش ��رك ��ة أب �ي �ك��س ك��اب�ي�ت��ال
ل�لاس �ت �ث �م��ار» APEX Capital Investments
 Corporationفي ال��والي��ات املتحدة األميركية،
ح�ي��ث ت��وج��د ن�س�ب��ة ك�ب�ي��رة م��ن اس�ت�ث�م��ارات�ه��ا
العقارية.
وج� ��رى ذل ��ك ف ��ي س �ي��اق امل��ؤت �م��ر ال�ص�ح��اف��ي
الذي أقامته شركة ديمة كابيتال لالستثمار
ال �ت��اب �ع��ة مل �ج �م��وع��ة االم �ت �ي��از االس �ت �ث �م��اري��ة،
حيث أشار املزيعل إلى أن «أبيكس كابيتال»
ّ
س� �ت� �ق ��وم ب� �ت� �ق ��دي ��م ع � � ��دة خ � ��دم � ��ات م �ت �ع��ل �ق��ة
ب��االس�ت�ث�م��ارات ال�ع�ق��اري��ة ،م�ث��ل ش��راء وإدارة
األص ��ول ،إض��اف��ة إل��ى ك��ون�ه��ا ام �ت��دادًا لديمة
كابيتال في الواليات املتحدة األميركية.
وأكد املزيعل «أنه من املهم لنا وملستثمرينا أن
يكون لنا وج��ود مباشر ف��ي ال�س��وق العقارية
األم �ي ��رك �ي ��ة ،ل �ك��ون �ه��ا م ��ن أك �ب ��ر األس � � ��واق ف��ي

ه��ذا امل �ج��ال ،كما أن ه��ذا ال��وج��ود سيعزز لنا
جلب واقتناص ال�ف��رص االستثمارية بنطاق
أشمل ومباشر ،باإلضافة إل��ى إدارة أصولنا
بكفاءة أكبر ،مع االرت�ق��اء بمستوى خدماتنا
لعمالئنا».
م��ن ج�ه�ت��ه ،أش ��ار ن��ائ��ب ال��رئ�ي��س األول إلدارة
االستثمارات البديلة في ديمة كابيتال وليد
م �ح �م��د إل� ��ى أن خ ��دم ��ات أب �ي �ك��س ك��اب �ي �ت��ال ال
تقتصرعلى استثمارات ديمة كابيتال فقط،
ب��ل ستقوم الشركة بتقديم خدماتها بجودة
واح �ت��راف �ي��ة ل�ل�أس��واق األم�ي��رك�ي��ة ب�ش�ك��ل ع��ام،
حيث تتمتع الشركة بفريق عمل متكامل من
امل�ه�ن�ي�ين األك� �ف ��اء ،األم� ��ر ال� ��ذي س� ُ�ي�م�ك�ن�ه��ا من
تقديم العديد من الخدمات ،مثل إدارة األصول
وهيكلة االستثمارات وتحديد الفرص املتميزة
وإب� ��رام ال�ص�ف�ق��ات وهيكلة ال�ت�م��وي��ل وج��دول��ة
القروض ،وغيرها من الخدمات التي سيجري
تقديمها ل�ك��ل م��ن ه��و مهتم ب��االس�ت�ث�م��ار في
السوق العقارية األميركية.

خالل  10سنوات

 %35تراجع واردات الكتب
في سويسرا
سليمة لبال
انخفضت قيمة واردات الكتب ف��ي سويسرا
بني عامي  2008و ،2018بنسبة  ،%35لتتراجع
 703ماليني إلى  454مليون فرنك سويسري،
على الرغم من التطور الالفت لسعر الصرف
وانخفاض األسعار ،وفق ما أوردته صحيفة
التريبون دوجنيف.
وأرج� �ع ��ت اإلدارة ال �ف��درال �ي��ة ل �ل �ج �م��ارك ه��ذا
االن �خ �ف��اض إل ��ى ت �غ� ّ�ي��ر ع � ��ادات ال� �ق ��راءة ل��دى
السويسريني ،باإلضافة إل��ى ازده��ار الكتاب
اإللكتروني والنشر على اإلنترنت.
ويعود انخفاض حجم الواردات بشكل رئيس
إل ��ى ان �خ �ف��اض ال �ك�م �ي��ات امل �س �ت��وردة بنسبة
 ،%28بالنسبة إل��ى ال�ك�ت��ب ،و %44بالنسبة
إلى الدوريات خالل عشر سنوات.
وت �س �ج ��ل م �ب �ي �ع��ات ال �ك �ت ��ب خ �ل��ال ال ��دخ ��ول
امل��درس��ي وح �ف�ل�ات رأس ال�س�ن��ة ارت �ف��اع��ًا عن

امل�ع��دل الطبيعي ،حيث شهدت ن�م� ّ�وًا بنسبة
 %15ف��ي سبتمبر امل��اض��ي ،و %18ف��ي شهر
أك� �ت ��وب ��ر و %7ف ��ي ن��وف �م �ب��ر .وأم� � ��ا واردات
ال��دوري��ات فشهدت ارت�ف��اع��ًا طفيفًا ف��ي شهر
م� ��ارس ( 4ف��ي امل �ئ��ة م �ق��ارن��ة ب��امل �ع��دل) ،وف��ي
يونيو سجلت ارتفاعًا بنسبة  ،%4وأم��ا في
شهر أكتوبر فسجلت ارتفاعًا بنسبة  ،%5في
حني شهدت ارتفاعًا أقل في ديسمبر ،بلغ .%3
أما في ما يخص الدول التي يجري استيراد
فتستأثر أملانيا
هذه الكتب والدوريات منها،
ِ
ب��ال�ن�ص�ي��ب األك �ب ��ر م ��ن ال �س ��وق ال�س��وي�س��ري��ة
بنسبة  ،%63وفق إحصائيات  ،2017في حني
بلغ نصيب فرنسا  23في املئة من السوق .وقد
خسرت أملانيا  9نقاط من حجم وارداتها من
الكتب إل��ى سويسرا بني عامي  2008و2018
ملصلحة ال�ص�ين ،التي تفوقت على ال��والي��ات
املتحدة م��ن حيث حجم الكتب امل�ص� َّ�درة إلى
سويسرا.
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صندوق النقد الدولي:

ُّ
التغير المناخي
البنوك المركزية تواجه
طرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في
مقدمة مقالها اول من امس ونشر على مدونة الصندوق تحت عنوان
«كالم صريح :عصر التكيف» السؤال التالي:

فرض ضريبة على الكربون
ً
انبعاثا يرتفع إلى
في الدول األكثر

كيف يمكن ألي مؤسسة أو فرد اتخاذ موقف المتفرج في مواجهة تغير
المناخ؟ محددة اوجه التعاون المستقبلي واقتراحات واجراءات يمكن
اعتمادها من البنوك المركزية حول العالم لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
و قالت غورغييفا عن دور البنوك املركزية ،انه في الفترة
املقبلة ،يتعني أيضا أن نكون مستعدين للمشاركة في أي
مجال وأي وقت حيثما كنا نستطيع املساعدة بخبراتنا،
وهناك مجاالت أخرى سنعمل على االستعداد لخوضها.
وسنعمل على نحو أوثق مع البنوك املركزية التي تقوم
حاليا بتطويع أطرها وممارساتها التنظيمية ملعالجة
امل�خ��اط��ر م�ت�ع��ددة األوج ��ه ال �ت��ي ي�ف��رض�ه��ا امل �ن��اخ ،وذل��ك
بوصفها امل�س��ؤول��ة ع��ن ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى االس�ت�ق��رار امل��ال��ي
واالستقرار السعري.
واض ��اف ��ت «ان ك �ث �ي��را م ��ن ال �ب �ن��وك امل ��رك ��زي ��ة واألج� �ه ��زة
التنظيمية األخ ��رى تسعى للبحث ع��ن س�ب��ل لتحسني
معايير تصنيف مخاطر املناخ واإلف�ص��اح عنها ،وهو
ما سيساعد املؤسسات املالية واملستثمرين على إجراء
تقييم أفضل ملا يواجهها من مخاطر مرتبطة باملناخ -
ويساعد الجهات التنظيمية على تحسني قياس املخاطر
ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ن �ظ��ام ك �ك��ل .وي� �ق ��دم ال �ص �ن ��دوق دع�م��ه
بالعمل مع «شبكة البنوك املركزية واألج�ه��زة الرقابية
املعنية بتخضير ال�ن�ظ��ام امل��ال��ي» وغ�ي��ره��ا م��ن الجهات
املعنية بوضع املعايير .كذلك ينبغي للبنوك املركزية
واألجهزة التنظيمية أن تساعد البنوك وشركات التأمني
وال �ش��رك��ات غ�ي��ر امل��ال �ي��ة ع�ل��ى ت�ق�ي�ي��م امل �خ��اط��ر امل�ن��اخ�ي��ة
التي تتعرض لها وإج��راء «اختبارات تحمل الضغوط»
املرتبطة باملناخ .ويمكن أن تساعد هذه االختبارات على
تحديد التأثير املحتمل على م�ل�اءة امل��ؤس�س��ات املالية
واس�ت�ق��رار ال�ن�ظ��ام امل��ال��ي م��ن أي ص��دم��ة معاكسة ح��ادة
تنتج عن املناخ .وسيساعد الصندوق على دفع الجهود
ُ
ق ُدما نحو إجراء اختبارات تحمل الضغوط الناجمة عن
تغير امل �ن��اخ ،مستخدما ف��ي ذل��ك وس��ائ��ل مثل تقييمنا
للقطاعات امل��ال�ي��ة واالق �ت �ص��ادات ف��ي ال�ب�ل��دان األع�ض��اء.
وس�ي�ت�ع�ين ت �ح��ري ال��دق��ة ف��ي م�ع��اي��رة اخ �ت �ب��ارات تحمل
الضغوط الناجمة عن تغير امل�ن��اخ ،ألن��ه ه��ذا النوع من
االخ�ت�ب��ارات يقتضي تقييم آث��ار الصدمات أو إج��راءات
ُ
السياسة التي قد ال يكون لها سوابق تاريخية تذكر.
وتابعت ان كل هذه الجهود ستساعد على ضمان تدفق
مزيد م��ن األم ��وال نحو استثمارات منخفضة الكربون
وق��ادرة على الصمود في مواجهة تغير املناخ .وتشكل
الزيادة السريعة في السندات الخضراء اتجاها إيجابيا،
لكن األم��ر يتطلب أكثر من ذل��ك بكثير حتى نتمكن من
تأمني مستقبلنا .واألمر غاية في البساطة :نحن جميعا
نحتاج إلى تكثيف جهودنا للعمل معا من أجل تبادل
امل �ع��رف��ة واالف � �ك� ��ار ،وص �ي��اغ��ة ال �س �ي��اس��ات وت �ن �ف �ي��ذه��ا،
وت �م ��وي ��ل ال �ت �ح ��ول إل � ��ى االق� �ت� �ص ��اد امل �ن ��اخ ��ي ال �ج��دي��د.
فأبناؤها وأحفادنا ُي َع ِّولون علينا.
وباشرت غورغييفا املقال بالقول ان��ه« :عندما أفكر في
ال�ت�ح��دي��ات الجسيمة ال�ت��ي يجب علينا مواجهتها في
التصدي لتغير املناخ ،ينصب فكري كله على الشباب.
ففي نهاية املطاف ،هؤالء الشباب هم الذين سيحصدون
ثمار إجراءاتنا املتخذة اليوم أو يتحملون أعباءها».
واضافت «أفكر في حفيدتي ذات التسع سنوات .فعند
بلوغها العشرين ،قد تصبح شاهدة على تغير مناخي
حاد يدفع  100مليون نسمة آخرين إلى هوة الفقر .وحني

ً
دوالرا للطن في 2030
75

السويد زادت
التخفيضات الضريبية
على األسر المنخفضة
الدخل لتحمل ارتفاع
تكاليف الطاقة
على البنوك المركزية
مساعدة المصارف
وشركات التأمين لتقييم
المخاطر المناخية
«اختبارات ضغط» مرتبطة
بالمناخ لتحديد استقرار
النظام المالي
من أي صدمة

تبلغ األربعني ،قد يصبح  140مليون نسمة من مهاجري
املناخ  -وهم أولئك الذين يضطرون إلى مغادرة أوطانهم
ألنها لم تعد آمنة أو قادرة على توفير سبل العيش لهم.
وإذا تقدم بها العمر لتبلغ التسعني ،فربما تكون درجة
ح ��رارة األرض ق��د ارت�ف�ع��ت حينئذ بنحو ث�لاث أو أرب��ع
درجات مئوية فأصبحت الحياة عليها شبه مستحيلة».
ُّ
هذا ما لم نتحرك .فنحن نستطيع تجنب هذا املستقبل
القاتم ،ونعلم ما يجب أن نفعل :تخفيض االنبعاثات،
وت �ع��وي��ض م ��ا ال ن�س�ت�ط�ي��ع ت �خ �ف �ي �ض��ه ،وال �ت �ك �ي��ف م��ع
معطيات الواقع املناخي الجديد .فال يمكن ألي ف��رد أو
مؤسسة اتخاذ موقف املتفرج في هذه الظروف.

مواجهة مع الواقع
وقالت غورغييفا «نحن ماضون في بذل الجهود للحد
من انبعاثات الغازات الدفيئة من خالل إجراءات مختلفة

لتخفيفها  -كالتحول التدريجي عن الوقود األحفوري،
وزيادة كفاءة استخدام الطاقة ،واعتماد مصادر الطاقة
امل �ت �ج��ددة ،وت�ح�س�ين اس �ت �خ��دام األراض � ��ي وامل �م��ارس��ات
املتبعة ف��ي ال�ق�ط��اع ال��زراع��ي – ل�ك��ن س��رع��ة ال�ت�ح��رك في
ُ
ُ
ه��ذا ال �ص��دد بطيئة ل�ل�غ��اي��ة .فعلينا أن ن � ْ�س � ِ�ر َع الخطى
ُ
ون َع ِّجل بالتحول إلى اقتصاد قليل االستهالك للكربون.
وف��ي ال��وق��ت نفسه ،يجب أن ن��درك أن تغير امل�ن��اخ بات
أم��را واقعا يؤثر على حياة املاليني .ف��األح��داث املتعلقة
ب��ال�ظ��واه��ر ال�ج��وي��ة أص�ب�ح��ت أك�ث��ر ت �ك��رارا وأش ��د عنفا؛
ه�ن��اك ح��االت ج�ف��اف أك�ث��ر ،وفيضانات أك�ث��ر ،وم��وج��ات
حارة أكثر ،وأعاصير أكثر».
واضافت ان��ه س��واء أكنا مستعدين أم ال ،فإننا مقبلون
على عصر التكيف ،وعلينا التحلي بالذكاء في التعامل
معه .فالتكيف ليس انهزاما ،إنما هو دف��اع عن أنفسنا
في مواجهة ما يحدث بالفعل .واالستثمارات الصحيحة

ستحقق «منفعة ثالثية» بتفادي الخسائر في املستقبل،
وال �ح �ف��ز ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق م �ك��اس��ب اق �ت �ص��ادي��ة م ��ن خ�لال
االبتكار ،وتحقيق املنافع االجتماعية والبيئية للجميع،
وخ��اص��ة مل��ن يعانون آث��اره��ا ف��ي ال��وق��ت الحالي واألش��د
تعرضا للمخاطر .وم��ن ش��أن تحديث قوانني البناء أن
ي�ض�م��ن ت�ح�س�ين ق� ��درة ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة وامل �ب��ان��ي على
ت�ح�م��ل ال �ظ��واه��ر امل�ن��اخ�ي��ة امل�ت�ط��رف��ة .أم ��ا ت�ح�س�ين ق��درة
ال��زراع��ة على تحمل تغير املناخ فيعني استثمار مزيد
من األموال في البحث والتطوير ،مما يفتح بدوره الباب
لالبتكار والنمو وتقوية املجتمعات.
والصندوق يكثف جهوده للتعامل مع مخاطر املناخ.
فرسالتنا هي مساعدة أعضائنا على بناء اقتصادات
أق��وى وتحسني حياة الناس من خ�لال سياسات نقدية
وم��ال�ي��ة وهيكلية س�ل�ي�م��ة .ون�ح��ن ن��رى أن ت�غ�ي��ر امل�ن��اخ
يشكل مخاطر نظامية تهدد االقتصاد الكلي.

ضرائب الكربون ..األكفأ
اف ��ادت غ��ورغ�ي�ي�ف��ا ،ب��أن��ه ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ج��ان��ب التخفيف
في معادلة التصدي لتغير املناخ ،فهو يعني تكثيف
عملنا بشأن تسعير الكربون ومساعدة الحكومات
ع�ل��ى رس��م خ��رائ��ط ط��ري��ق ،وه��ي ت�ت�ق��دم ع�ل��ى مسار
ِّ
ال�خ��روج م��ن االق�ت�ص��ادات ال� ُ�ب��ن�ي��ة امل�ل� ِّ�وث��ة للبيئة التي
تعتمد على الكربون إلى اقتصادات خضراء تسعى
إلى الخلو التام من الكربون .وضرائب الكربون من
أق ��وى وأك �ف��أ األدوات امل�ت��اح��ة ل�ه��ا– إذ ت�خ�ل��ص آخ��ر
تحليالت ال�ص�ن��دوق إل��ى أن ال�ب�ل��دان األك�ث��ر إص��دارا
لالنبعاثات ينبغي أن تفرض ضريبة على الكربون
ترتفع بسرعة إل��ى  75دوالرا للطن في ع��ام ،2030
ات�س��اق��ا م��ع ه��دف ال�ح��د م��ن االح �ت��رار ال�ع��امل��ي بحيث
ال يتجاوز درجتني مئويتني أو أق��ل .غير أن تطبيق
ض ��رائ ��ب ال� �ك ��رب ��ون ي �ج��ب أن ي �ت��م ع �ل��ى ن �ح��و ح��ذر
�وات ل�ل�ن�م��و .وال�ن�ق�ط��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة ه�ن��ا ه��ي إع ��ادة
وم � � ٍ
تجهيز النظام الضريبي ب��أدوات تتسم باإلنصاف

واالب�ت�ك��ار وال �ك �ف��اءة -ول�ي��س م�ج��رد إض��اف��ة ضريبة
جديدة .والسويد من األمثلة الجيدة في هذا الصدد،
ح�ي��ث زادت ال �ت �ح��وي�لات وال�ت�خ�ف�ي�ض��ات ال�ض��ري�ب�ي��ة
ال �ت��ي ت�ح�ص��ل ع�ل�ي�ه��ا األس ��ر ذات ال��دخ��ل امل�ن�خ�ف��ض
ملساعدتها على تعويض ارتفاع تكاليف الطاقة عقب
تطبيق ضريبة على الكربون.
ويمكن أن تحذو البلدان األخرى حذوها باتخاذ منهج
استراتيجي في إع��ادة ج��زء من اإلي��رادات التي تدرها
ض��رائ��ب الكربون على األس��ر منخفضة ال��دخ��ل األق��ل
ق��درة على دفعها .وتشير التقديرات إلى أن اإلي��رادات
ستتراوح بني  %1و %3من إجمالي الناتج املحلي ،مما
يتيح توجيه ج��زء منها لدعم الشركات واألس��ر التي
تختار اتباع مسارات خضراء.
وبينما ن��واص��ل ال�ع�م��ل للحد م��ن ان�ب�ع��اث��ات ال�ك��رب��ون،
ن�ش�ه��د ارت �ف��اع��ا ف��ي م �ع��دل ت��وات��ر ال �ظ��واه��ر امل�ن��اخ�ي��ة
املتطرفة كاألعاصير وح��االت الجفاف والفيضانات،

م�م��ا ي��ؤث��ر ف��ي ح �ي��اة ال �ن��اس ف��ي ج�م�ي��ع أن �ح��اء ال�ع��ال��م.
والبلدان املعرضة بالفعل ملخاطر الكوارث الطبيعية هي
األش��د معاناة ،ليس ألن ال�ك��وارث ت��ودي بحياة البشر
على ال�ف��ور وح�س��ب ،ب��ل ألنها تخلف آث��ارا اقتصادية
ط��وي�ل��ة األم ��د أي �ض��ا .وي�ت�ك�ب��د ب�ع��ض ال �ب �ل��دان خسائر
اق�ت�ص��ادي��ة ي �ت �ج��اوز م�ج�م��وع�ه��ا  %200م��ن إج�م��ال��ي
الناتج املحلي – كما حدث حني هب إعصار ماريا على
جزيرة دومينيكا عام .2017
وق � ��د ُص � ِّ�م � َ�م ��ت ت �س �ه �ي�ل�ات اإلق� � � ��راض ال� �ت ��ي ي�ت�ي�ح�ه��ا
ال�ص�ن��دوق مل��واج�ه��ة ال �ط��وارئ بحيث ت�ق��دم م�س��اع��دات
عاجلة للبلدان منخفضة الدخل التي تتعرض لكوارث.
غير أن ال�ص�ن��دوق يعمل على ع��دة أص�ع��دة أيضا من
حيث التكيف مع تغير املناخ لكي يساعد البلدان على
التصدي للتحديات املرتبطة باملناخ واكتساب القدرة
على تسعير املخاطر وتقديم حوافز لالستثمار ،بما
في ذلك االستثمار في الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وتابعت ان صندوق النقد الدولي يدعم استراتيجيات
ب�ن��اء ال�ص�لاب��ة ،ال سيما ف��ي ال�ب�ل��دان ش��دي��دة التعرض
ل�ل�م�خ��اط��ر ،ب �ه��دف م�س��اع��دت�ه��ا ع�ل��ى اإلع � ��داد مل��واج�ه��ة
ال �ك��وارث والتعافي منها .ك��ذل��ك فإننا نسهم ف��ي بناء
القدرات داخل الحكومات من خالل التدريب واملساعدة
الفنية لتحسني إدارة مخاطر الكوارث والتصدي لها.
وف ��ي ه ��ذا ال �ص��دد ،ن�ع�م��ل م��ع م�ن�ظ�م��ات أخ ��رى ل��زي��ادة
تأثير عملنا املتعلق باملناخ .ومن أهم عالقات الشراكة
بيننا وبني املنظمات األخرى التعاون مع البنك الدولي،
وخاصة في إج��راء «تقييمات سياسات تغير املناخ».
ف �ن �ح��ن ن �ع �م��ل م �ع��ا ل �ح �ص��ر خ �ط��ط ال �ب �ل ��دان م ��ن أج��ل
تخفيف تغير امل �ن��اخ وال�ت�ك�ي��ف م�ع��ه ،واستراتيجيات
إدارة امل �خ��اط��ر ،وال �ت �م��وي��ل ،ك�م��ا ن�ش�ي��ر إل ��ى ال�ف�ج��وات
التي تحتاج هذه البلدان إلى االستثمار فيها أو تغيير
ال�س�ي��اس��ات بشأنها أو امل�س��اع��دة ع�ل��ى ب�ن��اء ق��درات�ه��ا
التخاذ اإلجراءات الالزمة.

فرنسا :سنرد بـ«قوة» على أي رسوم أميركية

ترامب :مستعد لتأجيل االتفاق مع الصين إلى ما بعد االنتخابات
ّ
ح ��ذر ال��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب،
أم � ��س ،م ��ن أن ح ��ل ال � �ن� ��زاع ال� �ت� �ج ��اري م��ع
الصني قد يتأخر إلى ما بعد االنتخابات
الرئاسية املقبلة في نوفمبر  ،2020وقال
ت��رام��ب ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ف��ي ل �ن��دن «ال مهلة
ن �ه��ائ �ي��ة ل � ��دي .ن��وع��ًا م� ��ا ،ت�ع�ج�ب�ن��ي ف�ك��رة
االنتظار إلى ما بعد االنتخابات للتوصل
إلى اتفاق مع الصني».
وزعزعت حرب إدارة ترامب التجارية مع
ب�ك�ين وامل �ح ��اوالت امل�ت�ك��ررة للتوصل إل��ى
ات�ف��اق اس�ت�ق��رار األس ��واق وأث ��ارت ت��وت��رات
جيوسياسية .وح�ت��ى األس �ب��وع امل��اض��ي،
ك ��ان ت��رام��ب ي�ش�ي��ر إل ��ى أن ��ه «ف ��ي امل��راح��ل
األخ�ي��رة» م��ن التفاوض على «إح��دى أهم
االت�ف��اق�ي��ات ال�ت�ج��اري��ة ف��ي ال �ت��اري��خ» .لكن
واش �ن �ط��ن أث � ��ارت ح�ف�ي�ظ��ة ال �ص�ي�ن م �ن��ذاك
عبر تعبيرها عن دعمها للمتظاهرين في
هونغ كونغ ،وه��و ما أث��ار الشكوك بشأن
احتمال تحقيق تقدم في ملف التجارة.
وق � ��ال ت ��رام ��ب ف ��ي م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ق�ب��ل
ق�م��ة ح�ل��ف ش �م��ال األط �ل �س��ي «أق� ��وم بعمل
ّ
جيد ف��ي م��ا يتعلق بالتوصل إل��ى اتفاق
م��ع ال �ص�ي�ن ،إذا أردت ذل � ��ك» ،م�ض�ي�ف��ًا «ال
أعتقد أن األم��ر مرتبط بمسألة إذا أرادوا
هم إتمامه (االتفاق) ،بل هو متوقف على
مسألة إن أردت أن��ا إتمامه .وسنرى ماذا
يحصل».
وف � ��ي س� �ي ��اق م �ت �ص��ل ،ق � ��ال وزي� � ��ر امل��ال �ي��ة
واالق �ت �ص��اد ال �ف��رن �س��ي ب��رون��و ل��وم �ي��ر إن
ف��رن �س��ا س �ت��رد ب� �ـ«ق ��وة» ف��ي ح ��ال ف��رض��ت
الواليات املتحدة رسومًا جمركية في وقت
ت ��زداد ح��دة ن ��زاع ت �ج��اري وض��ري�ب��ي على
صلة باإلنترنت.
وق� � ��ال ل ��وم �ي ��ر إن ال � ��رس � ��وم ال� �ت ��ي ه� ��ددت
واشنطن بفرضها على منتجات فرنسية
ع�ل��ى غ ��رار ال�ن�ب�ي��ذ وال �ل�بن وال�ج�ب�ن��ة «غير

مقبولة» ،وأض��اف «تواصلنا باألمس مع
االت �ح��اد األوروب � ��ي ل�ض�م��ان أن ��ه ف��ي ح��ال
جرى فرض رسوم أميركية ،سيكون هناك
رد أوروبي قوي».
وك��ان��ت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ه ��ددت ب��زي��ادة
الرسوم الجمركية بنسبة مئة في املئة على
سلع فرنسية بقيمة  2.4مليار دوالر ردًا
على فرض باريس على عمالقة اإلنترنت
«غوغل» و«أم ��ازون» و«فيسبوك» و«أب��ل»
ض ��رائ ��ب ت �ع �ت �ب��ره��ا واش �ن �ط��ن ت�م�ي�ي��زي��ة.
وت � �ط ��ال ال �ض��ري �ب��ة ال� �ج ��دي ��دة اإلع�ل�ان ��ات
امل��وج �ه��ة ع �ب��ر اإلن �ت��رن��ت وب �ي��ع ال�ب�ي��ان��ات
ألهداف دعائية.
وي�م�ك��ن أن ت �ط��اول زي ��ادة ال��رس��وم النبيذ
واألج � �ب� ��ان اع� �ت� �ب ��ارًا م ��ن م �ن �ت �ص��ف ي�ن��اي��ر
املقبل بعدما اعتبر تقرير صادر عن مكتب
امل�م�ث��ل ال �ت �ج��اري األم �ي��رك��ي أن ال�ض��رائ��ب
الفرنسية امل�ع��روف��ة ب��رس��م «غ��اف��ا» (نسبة
إل ��ى ال �ح ��رف األول م ��ن أس �م ��اء ال �ش��رك��ات
الكبرى غوغل وأم ��ازون وفيسبوك وأب��ل)
ت �ع��اق��ب امل �ج �م��وع��ات ال��رق �م �ي��ة األم�ي��رك�ي��ة
العمالقة.
وقال لومير «هذا ليس نوع السلوك الذي
ّ
نتوقعه من الواليات املتحدة في ما يتعلق
بأحد حلفائها الرئيسيني فرنسا وأوروبا
عمومًا».
ّ
وح ��ذر املمثل ال�ت�ج��اري األم�ي��رك��ي روب��رت
الب �ت �ه��اي��زر ب ��أن واش �ن �ط��ن ت�ب�ح��ث إم �ك��ان
ال �ت��وس��ع ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق ل�ل�ن�ظ��ر ف��ي ض��رائ��ب
مماثلة تفرضها النمسا وإيطاليا وتركيا.
وك ��ان ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب
ق��د ه��دد ك��ذل��ك ،أول م��ن أم ��س ،األرج�ن�ت�ين
وال �ب��رازي��ل ع�ب��ر إع ��ادة ف��رض رس ��وم على
ال ��دول � �ت �ي�ن ال� �ل� �ت�ي�ن ات �ه �م �ه �م��ا ب��ال �ت�ل�اع��ب
ب�ق�ي�م��ة عملتيهما واإلض� � ��رار ب��امل��زارع�ين
األميركيني( .أ ف ب)

ّ
حذرت من تدهور بيئة التشغيل

«موديز»:
نظرة «سلبية»
للبنوك البريطانية

بكين تهدد بنشر «قائمة سوداء» للشركات األميركية
ذكرت وسائل اإلعالم الصينية أن الحكومة ستنشر قريبًا قائمة «بالكيانات غير املوثوق بها» التي قد تؤدي إلى فرض عقوبات
على الشركات األميركية ،ما يشير إلى احتمالية تعقيد سير املحادثات التجارية بني أكبر اقتصادين في العالم بسبب النزاعات
حول حقوق اإلنسان في هونغ كونغ وشينغيانغ.
وأفادت صحيفة «غلوبال تايمز» بأن هذه الخطوة جاءت كرد فعل ملشروع قانون أعده السيناتور الجمهوري ماركو روبيو يتطلب
اتخاذ إج��راءات ضد مسؤولني صينيني ،وه��ددت بكني بنشر مثل هذه القائمة من الشركات منذ مايو املاضي ،بعد أن فرضت
الواليات املتحدة قيودًا على «هواوي تكنولوجيز».
وأض��اف��ت الصحيفة أن املسؤولني ف��ي ال��والي��ات املتحدة ق��د يواجهون ق�ي��ودًا على التأشيرة ،وق��د ُيمنع حاملو ج ��وازات السفر
الدبلوماسية األميركية من دخول مقاطعة شينغيانغ ،ولكن لم تحدد الصني الشركات التي ستتأثر بالقائمة السوداء ،على الرغم
من خضوع شركة البريد «فيدكس» لفحص خاص هذا العام.
ّ
ويصوت مجلس النواب األميركى على مشروع قانون «شينغيانغ» الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في سبتمبر املاضي ،ويأتي
ذلك بعد فترة وجيزة من إقرارترامب ملشروع قانون يدعم املتظاهرين املؤيدين للديموقراطية في هونغ كونغ ،ما أدى إلى تهديد
الصني بفرض عقوبات على بعض منظمات حقوق اإلنسان ووقف الزيارات البحرية األميركية للمدينة( .أرقام)

ّ
ق��ل �ص��ت وك��ال��ة ال�ت�ص�ن�ي��ف االئ �ت �م��ان��ي
«م ��ودي ��ز» رؤي �ت �ه��ا ل �ل �ن �ظ��ام امل �ص��رف��ي
ال�ب��ري�ط��ان��ي م��ن م�س�ت�ق��رة إل��ى سلبية،
وح � � � � � ��ذرت م� � ��ن أن ب � �ي � �ئ� ��ة ال� �ت� �ش� �غ� �ي ��ل
«امل� �ت ��ده ��ورة» ل�ل�م�ق��رض�ين ف��ي امل�م�ل�ك��ة
امل �ت �ح��دة «ت�ث�ق��ل ع�ل��ى ج ��ودة أص��ول�ه��م
وربحيتهم».
وأوضحت أن عدم اليقني بشأن خروج
ب��ري�ط��ان�ي��ا م��ن االت �ح ��اد األوروب � ��ي قد
أدى إلى تآكل «آفاق النمو في البالد»،
في حني أن معدالت الفائدة املنخفضة
تضرب ربحية املقرضني.
وأض� � ��اف� � ��ت ال � ��وك � ��ال � ��ة ف � ��ي ت� �ق ��ري ��ره ��ا:
«ال �س �ي �ن��اري��و األس ��اس ��ي ل��دي �ن��ا ي�ش�ي��ر
إل � ��ى أن امل �م �ل �ك��ة امل� �ت� �ح ��دة واالت � �ح� ��اد
األوروبي سوف يتوصالن في النهاية
إلى اتفاقية تجارة حرة ،لكن من غير
املرجح على نحو متزايد أن تؤدي أي
ص�ف�ق��ة م��ن ه��ذا ال�ق�ب�ي��ل إل��ى التخفيف
ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر م� ��ن األث� � ��ر االق� �ت� �ص ��ادي
السلبي للبريكست».
وت� ��وق � �ع� ��ت «م� � ��ودي� � ��ز» ن� �م ��و اق� �ت� �ص ��اد
امل �م �ل �ك��ة امل� �ت� �ح ��دة ب �ن �س �ب��ة  %1.2ه��ذا
العام ،مع تباطؤ النمو إلى  %1خالل
عامي  2020و( .2021أرقام)
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خسرت  %30من قيمتها منذ  17أكتوبر الماضي

شح الدوالر في لبنان ..
فانهارت العملة السورية
س �ج �ل��ت ق �ي �م��ة ال� �ل� �ي ��رة ال � �س� ��وري� ��ة أم � � ��س ،أدن� ��ى
مستوياتها؛ إذ انخفضت قيمتها بشكل ح� ّ
�اد،
لتبلغ ألف ليرة مقابل الدوالر في السوق السوداء،
ف ��ي وت �ي ��رة م �س �ت �م��رة م �ن��ذ أش �ه ��ر ،وت��زام �ن��ت مع
ارتفاع في األسعار .ومنذ أشهر عدة ،تفقد الليرة
السورية تدريجيًا من قيمتها في السوق السوداء،
ويتزامن االنخفاض األخير مع أزمة سيولة كبيرة
ّ
ف��ي لبنان امل �ج��اور ،وال ��ذي ش��ك��ل خ�لال السنوات
املاضية ّ
ممرًا لدخول العملة األجنبية إلى سوريا
الخاضعة لعقوبات اقتصادية مشددة.
ّ
الصرافني في دمشق إنه ،وللمرة األولى،
وقال أحد
يبيع الدوالر في السوق السوداء مقابل ألف ليرة
سوريةَّ .
ّ
متخصص بسعر
وحدد موقع إلكتروني
ال �ص��رف ف��ي ال �س��وق ال �س��وداء ص�ب��اح أم��س سعر
بيع ال��دوالر ب�ـ 975ليرة ،أي أكثر من ضعف سعر
الصرف الرسمي الذي ال يزال ثابتًا على  434ليرة
سورية ،وفق موقع املصرف املركزي السوري.
وك� � ��ان ال� � � ��دوالر ق �ب��ل ان � � ��دالع ال � �ن� ��زاع ف ��ي م ��ارس
ّ
ع� ��ام  2011ي� �س ��اوي  48ل �ي ��رة س ��وري ��ة .وي �ش��ك��ل
ً
ان�خ�ف��اض قيمة العملة ال�س��وري��ة دل�ي�لا ملموسًا
ّ
على االق�ت�ص��اد امل�ن�ه��ك ،ف��ي ظ��ل تقلص املداخيل
واإلي��رادات وانخفاض احتياطي القطع األجنبي.
وت �خ �ض��ع س ��وري ��ا أي �ض ��ًا ل �ع �ق��وب��ات اق �ت �ص��ادي��ة
أميركية وأوروبية ّ
تسببت في املزيد من الخسائر
االقتصادية .وف��ي البلدة القديمة بدمشق ،يقول
ّ ً
أح��د ال�ت�ج��ار ،م�ف��ض�لا ع��دم ذك��ر اس�م��ه« :األس�ع��ار
تضاعفت م��رت�ين خ�لال الشهرين امل��اض�ي�ين ..من
امل� � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة وال �ت �م��وي �ن �ي��ة إل� ��ى امل ��واص�ل�ات،
الجميع ُيعيد تسعير بضاعته وفق سعر صرف
الدوالر الجديد».
وي � �ق� ��ول رئ� �ي ��س ت� �ح ��ري ��ر ال� �ن� �ش ��رة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
االلكترونية «سيريا ريبورت» جهاد يازجي :إن
ّ
متعددة،
أسباب انخفاض قيمة الليرة السورية
وأح��ده��ا مرتبط ب��األزم��ة ف��ي ل�ب�ن��ان .وي��وض��ح أن
«سوريا تقليديًا تشتري ج��زءًا ّ
مهمًا من ال��دوالر
م��ن ال�س��وق اللبنانية ،وق��د زاد استخدامها أكثر
مع بدء االحتجاجات (في عام  )2011والعقوبات»،
وبالنتيجة ف��إن س��وري��ا ت��أث��رت ال �ي��وم بصعوبة
ش��راء ال ��دوالر م��ن لبنان .وم��ع تشديد العقوبات
االق �ت �ص��ادي��ة ع�ل��ى س��وري��ا ،ل�ج��أ ك�ث�ي��ر م��ن رج��ال
األعمال السوريني إلى لبنان لفتح أعمال جديدة
لهم ،ووضعوا األموال في مصارفه واستخدموه

ُّ
وتكهنات
اجتماع «أوبك»+
بمزيد من كبح اإلنتاج

يجتمع منتجو ال�ن�ف��ط م��ن منظمة أوب ��ك ف��ي فيينا
غدا ،وينضم إليهم منتجون مستقلون ،على رأسهم
روسيا في اليوم التالي ما يسمى «أوبك ،»+للتباحث
ح��ول كيفية إدارة إم��دادات الخام خ�لال العام املقبل،
وس��ط ّ
تكهنات باتجاه ل��دى ال�ب�ل��دان امل �ص� ّ�درة لكبح
املزيد من اإلنتاج.
ويرى بعض املنتجني واملحللني أن سعر خام «برنت»
اً
ال �ح��ال��ي ال ��ذي ي��زي��د ق�ل�ي�ًل� ع�ل��ى  60دوالرًا للبرميل
م�ن��اس��ب ،وم��ع ذل��ك ف��إن القضايا امل�ط��روح��ة للنقاش
ّ
ّ
والنتائج املتوقعة ليست متعلقة باألسعار فحسب.

اتفاق يالئم عام 2020

مسؤولون سوريون يعتبرون أن بالدهم تواجه حرباً اقتصادية

تجاوزت في السوق السوداء
ضعف سعر الصرف الرسمي
للمصرف المركزي البالغ
 434ليرة للدوالر
 48ليرة للدوالر قبل اندالع
النزاع في  ..2011والهبوط
دليل ملموس على االقتصاد
الم ْنهك والعقوبات
ُ
طريقًا ملرور الواردات إلى سوريا.
إال أن لبنان يشهد منذ أشهر أزمة سيولة ،مع تحديد
ّ
امل�ص��ارف سقفًا لسحب ال ��دوالر خفضته تدريجيًا،
م��ا ّ
تسبب ف��ي ارت�ف��اع سعر ص��رف الليرة اللبنانية،
الذي كان مثبتًا على  1507ليرات مقابل الدوالر منذ
سنوات ،الى أكثر من ألفني في السوق املوازية.

ويقول املحلل في الشأن السوري سامويل راماني
إن الليرة السورية خسرت  30في املئة من قيمتها
منذ ب��دء ال�ح��راك الشعبي ف��ي لبنان ض��د الطبقة
ال�س�ي��اس�ي��ة .ح�ي��ث يشهد ل�ب�ن��ان م�ن��ذ  17أكتوبر
تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب
معيشية ،وي�ت�م� ّ�س��ك امل�ت�ظ��اه��رون بمطلب رحيل
الطبقة السياسية التي يأخذون عليها فسادها
وي�ت�ه�م��ون�ه��ا ب�ن�ه��ب األم � ��وال ال �ع��ام��ة ،وب �ت��ده��ور
الوضع االقتصادي .ويضيف رام��ان��ي« :يبدو أن
األزمة االقتصادية في سوريا باتت أسوأ من تلك
ف��ي لبنان» منذ ب��دء االح�ت�ج��اج��ات .وي�ق��ول شاب
ّ
«ثالثيني» ـــــ فضل عدم الكشف عن اسمه ،ويعمل
في متجر لبيع الهواتف« :أستورد البضائع من
لبنان ،وقد تأثرنا بشكل مباشر من ارتفاع سعر
ص��رف ال ��دوالر ه�ن��اك ،وبتنا مضطرين ال��ى رفع
األسعار».
ويأتي تراجع قيمة الليرة السورية بعد أزمة وقود
ّ
حادة شهدتها مناطق سيطرة القوات الحكومية
خالل الصيف ،وقد فاقمتها العقوبات األميركية
ّ
على إيران بعدما توقف ألشهر عدة خط ائتماني
ي��رب �ط �ه��ا ب ��إي ��ران ل �ت��أم�ين ال �ن �ف��ط ب �ش �ك��ل رئ �ي��س.
وي �ك��رر م �س��ؤول��ون س��وري��ون أن ب�ل�اده��م ت��واج��ه
َّ
ح��رب��ًا ج��دي��دة؛ ت�ت�م��ث��ل ف��ي ال�ح�ص��ار االق�ت�ص��ادي
والعقوبات( .أ.ف.ب)

أعلى مستوى في  6سنوات

السعودية ترفع سعر الخام الخفيف آلسيا
رف� �ع ��ت ال �س �ع ��ودي ��ة ي � ��وم اول م ��ن ام ��س،
أس �ع��ار ب�ي��ع خ��ام�ه��ا ال�خ�ف�ي��ف آلس �ي��ا في
يناير املقبل إل��ى أعلى مستوى ف��ي ست
س� �ن ��وات ،م�ق�ت�ف�ي��ة أث ��ر م �ك��اس��ب ف��ي خ��ام
الشرق األوسط القياسي وزيادة هوامش

ُّ
التدفقات األميركية
قلق بشأن ضعف الطلب وتزايد

نواتج التقطير الخفيفة الشهر املاضي.
ودف��ع شح املعروض وزي��ادة الطلب على
لقيم التكرير عالي الكبريت عالوة السعر
ال� �ن� �ق ��دي ل� �خ ��ام دب � ��ي ال �ق �ي��اس��ي ل �ل �ش��رق
األوسط إلى عقود املبادلة ألعلى مستوى

في ست سنوات في نوفمبر املاضي.
وت �م��اش �ي��ا م ��ع امل �ك��اس��ب ،رف �ع��ت أرام �ك��و
السعودية سعر البيع الرسمي لخامها
ال � �ع� ��رب� ��ي ال� �خ� �ف� �ي ��ف ل� �ش� �ح� �ن ��ات ي �ن ��اي ��ر
ل �ل �م �ش �ت��ري��ن اآلس� �ي ��وي�ي�ن ث�ل�اث�ي�ن س�ن�ت��ا
للبرميل مقارنة م��ع ديسمبر
ال� � � �ج � � ��اري ل� �ي� �ص� �ب ��ح ب � �ع �ل�اوة
 3.70دوالرات ل�ل�ب��رم�ي��ل ف��وق
م �ت��وس��ط عمان/دبي ،وه��ي
األعلى منذ يناير .2014
وت� ��م أي �ض��ا رف� ��ع س �ع��ر ال�ب�ي��ع
ال��رس�م��ي لشحنات ي�ن��اي��ر من
ال �خ��ام ال �ع��رب��ي ال�خ�ف�ي��ف ج��دا
آلس�ي��ا إل��ى أع�ل��ى مستوى في
س ��ت س� �ن ��وات ب �ع��د أن رف�ع�ت��ه
أرام �ك��و ب��واق��ع س�ب�ع�ين سنتا
إل � � ��ى ع� �ل� ��اوة  5.80دوالرات
ل � �ل � �ب� ��رم � �ي� ��ل .وت � �ل � �ق � ��ت درج � � ��ة
ال �خ��ام دع �م��ا أي �ض��ا م��ن ق�ف��زة
ف��ي ه��وام��ش ال�ت�ك��ري��ر للنفتا،
ال �ل �ق �ي��م ل �ل �ب �ت��روك �ي �م��اوي��ات،
والتي بلغت أعلى مستوى في
قرابة عامني.
وخ � �ف � �ض� ��ت أرام � � �ك � � ��و أس � �ع� ��ار
ال� �ب� �ي ��ع ال ��رس� �م� �ي ��ة ل �ش �ح �ن��ات
ي� �ن ��اي ��ر ل� �ل� �خ ��ام�ي�ن ال �ع��رب �ي�ي�ن
امل�ت��وس��ط وال�ث�ق�ي��ل ب�ع��د ن��زول
ه��وام��ش أرب � ��اح زي ��ت ال��وق��ود
عالي الكبريت إلى مستويات
م� �ن� �خ� �ف� �ض ��ة ق � �ي� ��اس � �ي� ��ة ق �ب��ل
تطبيق قواعد على استخدام
السفن ل��وق��ود أق��ل تلويثا من
املقرر أن تبدأ في يناير املقبل.
ل� � � �ك � � ��ن ت� � � ��اج� � � ��ري� � � ��ن ق� � � � � � ��اال إن
ت�خ�ف�ي�ض��ات األس� �ع ��ار ج ��اءت
أق��ل م��ن املتوقع بسبب زي��ادة
ال �ط �ل��ب ع �ل��ى درج � � ��ات ع��ال �ي��ة
ال �ك �ب ��ري ��ت وأث � �ق� ��ل م� ��ن ج��ان��ب
مصاف جديدة في الصني.
وخ �ف �ض ��ت ال� �س� �ع ��ودي ��ة س�ع��ر
البيع الرسمي للخام العربي
ال� �خ� �ف� �ي ��ف ل� �ش� �ح� �ن ��ات ي �ن��اي��ر
املتجهة إلى الزبائن في شمال
غ ��رب أوروب � ��ا ل �ت �ح��دده��ا عند
خ �ص��م  1.85دوالر ل�ل�ب��رم�ي��ل
ع ��ن س �ع��ر ب��رن��ت ف ��ي ب��ورص��ة
ان�ت��رك��ون�ت�ن�ن�ت��ال ،ب��ان�خ�ف��اض
ق��دره  1.80دوالر للبرميل عن
شحنات ديسمبر الجاري.
وتحدد سعر بيع شحنات الخام
ال �ع��رب��ي ال�خ�ف�ي��ف ل�ش�ه��ر ي�ن��اي��ر
املقبل إلى الواليات املتحدة من
دون ت�غ�ي�ي��ر ع��ن دي�س�م�ب��ر عند
ع �ل ��اوة ق� ��دره� ��ا  3.35دوالرات
ل�ل�ب��رم�ي��ل ف ��وق م��ؤش��ر أرج ��وس
للخام العالي الكبريت(.رويترز)

ينتهي االتفاق املعمول به حاليا ،وينص على كبح
ً
يوميا في مارس
اإلمدادات بمقدار  1.2مليون برميل
املقبل ،وسينظر املنتجون خالل هذا االجتماع في ما
إذا كانت هناك حاجة لتمديد العمل باالتفاق .وحتى
وق��ت ق��ري��ب ت��وق��ع م�ح�ل�ل��ون ت�م��دي��د ال�ع�م��ل ب��االت�ف��اق
الحالي حتى منتصف العام املقبل ،مع ضغوط من
كبار املنتجني على باقي ال��دول املشاركة في االتفاق
لالمتثال إليه .في حني خفضت السعودية والكويت
وأن �غ ��وال إن�ت��اج�ه��ا ب��أك�ث��ر م�م��ا ي�ن�ب�غ��ي ،ف ��إن ال �ع��راق
وروسيا كانا من بني البلدان ،التي ّ
قدمت ً
أداء ضعيفا
وفقا لحصص الخفض املقررة لكل منهما.
.

خفض أكبر

ُّ
رغ � ��م ال� �ت ��وق� �ع ��ات ب��ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى االت � �ف� ��اق ال �ح��ال��ي
واالك�ت�ف��اء بتمديد أج�ل��ه ،فاجأ وزي��ر النفط العراقي
ث ��ام ��ر ال �غ �ض �ب��ان ال �ص �ح��اف �ي�ين خ�ل��ال ع �ط �ل��ة ن�ه��اي��ة
األس� �ب ��وع امل ��اض ��ي ،ب��ال �ق��ول إن امل�ن�ظ�م��ة وح�ل�ف��اء ه��ا
س �ي��درس��ون ت�ع�م�ي��ق ال�ت�خ�ف�ي�ض��ات إل ��ى  1.6م�ل�ي��ون
ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا .وق��ال��ت م �ص��ادر مطلعة إن املنتجني
سينظرون ف��ي تعميق الخفض بما ال يقل ع��ن 400
ّ
أل ��ف ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ا ،ح �ي��ث ت ��وق ��ع أح � ��دث ت�ح�ل�ي�لات
«أوب � ��ك» ت�خ�م��ة ك�ب�ي��رة وت��راك �م��ا ل �ل�م �خ��زون��ات خ�لال
تجر
األش �ه��ر ال�س�ت��ة األول ��ى م��ن ال �ع��ام امل�ق�ب��ل ،م��ا ل��م ِ
زيادة الحصة املخفضة من اإلنتاج.

عوامل تدعم أسعار
تقول كبيرة محللي السلع لدى «آر بي سي» ،هليما
ك� ��روف� ��ت :إن االح �ت �ج ��اج ��ات ف ��ي ال � �ع� ��راق ق��ري �ب��ة م��ن
عمليات الطاقة في البصرة .وتضيف :االضطرابات
ف��ي إي��ران  ،م��ن املخاطر التي ق��د تدعم األس�ع��ار .كما

إن العقوبات األميركية على إي��ران وفنزويال تساعد
ِّ
ف��ي كبح اإلم � ��دادات ،م��ا يمكن ال�س��وق م��ن استيعاب
اإلمدادات املتزايدة من الواليات املتحدة وغيرها.
ّ
ب�ع��ض ال�ت��وق�ع��ات امل�ت�ف��ائ�ل��ة ب�ش��أن ج�ه��ود املنتجني،
ت �ق��ول إن �ه��م ق��د ي�خ�ف�ض��ون اإلن �ت ��اج إل ��ى  1.8م�ل�ي��ون
ب��رم�ي��ل ،ل�ك��ن رب�م��ا ال ت�ك��ون ل�ه��ذا ال �ق��در م��ن الخفض
اإلضافي أهمية حال نجحت املباحثات بني واشنطن
ّ
التوصل إل��ى اتفاق ت�ج��اري .ويقول كبير
وبكني في
م�ح�ل�ل��ي س �ي��اس��ات ال �ط��اق��ة ل� ��دى «ه �ي��دج��اي ري�س��ك
مانجمنت» ج��و ماكمونيغل :االت�ف��اق ال�ت�ج��اري بني
البلدين م��ن ش��أن��ه تعزيز الطلب على ال�ط��اق��ة ،وفي
ح ��ال ح ��دث ذل ��ك وك ��ان ه �ن��اك ت�ع�م�ي��ق للتخفيضات
فربما تزيد األسعار بمقدار  5دوالرات أو ما نسبته
 %8للبرميل.

العبون آخرون
يقلل منتجو «أوب��ك» في الوقت ال��راه��ن من احتماالت
استمرار طفرة النفط الصخري  ،وهو ما يخفف الضغط
قليال على ال ��وزراء خ�لال اجتماع الخميس؛ اذ ليست
«أوبك» وحدها التي تعتقد ذلك ،قادة القطاع الصخري
في الواليات املتحدة أنفسهم واملتداولون يعتقدون أن
اإلنتاج األميركي سينمو بمعدل أقل في العام املقبل.
لكن ربما تكون املشكلة الكبرى للمنظمة،هي إمدادات
ب �ل��دان أخ ��رى؛ م�ث��ل ال �ب��رازي��ل وال �ن��روي��ج ،وغ�ي��ان��ا التي
توشك على ضخ النفط ألول مرة.

ضعف الطلب

ُّ
رغم ترقب املستثمرين واإلش��ارات اإليجابية بشأن
اقتراب الواليات املتحدة والصني من إب��رام املرحلة
األولى من االتفاق التجاري ،فال تزال هذه أمور غير
يقينية ،ويخشى املحللون أن يمتد أجل املفاوضات
أو حتى أن تنهار ف��ي النهاية .ف��ال�ص��راع التجاري
وض�ع��ف النمو ال�ع��امل��ي ،أج�ب��را امل��ؤس�س��ات العاملية
ّ
ع�ل��ى خ�ف��ض ت��وق�ع��ات�ه��ا ل�ن�م��و ال�ط�ل��ب خ�ل�ال ع��ام��ي
 2019و( .2020أرقام)
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بالتعاون مع فريق األيادي الخضراء البيئي

«التجاري» ينظم حملة «شواطئنا ..أمانة»
ن�ظ��م ال�ب�ن��ك ال�ت�ج��اري حملة بيئية توعوية
لتنظيف الشواطئ تحت شعار «شواطئنا..
أمانة» بالتعاون مع فريق األيادي الخضراء
البيئي ،حيث هدفت هذه الحملة الى تنظيف
الشواطئ من املخلفات والنفايات وحمايتها
من السلوكيات الجائرة وإعادة الحيوية إلى
حياتها الفطرية بما يوفر الحماية لإلنسان
والكائنات الحية األخرى.
وج � � ��اءت ه � ��ذه ال �ح �م �ل��ة إدراك� � � ��ًا م ��ن ال �ب�ن��ك
التجاري بأهمية تفعيل مساهماته الرامية
إل � ��ى ال� �ح� �ف ��اظ ع �ل ��ى ال �ب �ي �ئ��ة ورف � � ��ع ال ��وع ��ي

بأهميتها كإحدى محاور التنمية الشاملة
املستدامة املنشودة ،ويعتبر فريق األي��ادي
الخضراء فريقا تطوعيا لديه رؤية واضحة
ن �ح��و م �ن��اط��ق ص��دي �ق��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة وم �س �ت��دام��ة
ورس��ال�ت��ه نشر ثقافة ال�ت�ط��وع امل�ح�ت��رف في
امل �ج��ال ال�ب�ي�ئ��ي وم �ج��االت ال�ع�م��ل التطوعي
األخرى.
وف��ي تعليقها على الحملة ص��رح��ت نائبة
امل ��دي ��ر ال �ع ��ام  -ق �ط��اع ال �ت��واص��ل امل��ؤس�س��ي
 أم ��ان ��ي ال � ��ورع ق��ائ �ل��ة «ي ��أت ��ي ت�ن�ظ�ي��م ه��ذهالحملة لتنظيف الشواطئ مع فريق األيادي

ال� �خ� �ض ��راء ال �ب �ي �ئ��ي إي� �م ��ان ��ًا م� ��ن ال �ت �ج ��اري
ب��أه�م�ي��ة ح �م��اي��ة ال �ش��واط��ئ وال �ح �ف��اظ على
البيئة البحرية ودعمًا للواجهة البحرية في
ال�ك��وي��ت» مبينة أن ال�ب�ن��ك ال�ت�ج��اري يسعى
دومًا إلى دعم مثل هذه الحمالت التي تهدف
إلى نشر الوعي البيئي وسبل املحافظة على
ح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة وذل ��ك ك�ل��ه ف��ي إط ��ار رسالته
ال ��رام� �ي ��ة إل � ��ى ت �ع �م �ي��ق م �ف �ه��وم امل �س��ؤول �ي��ة
االجتماعية بني أطياف وأفراد املجتمع كافة.
واختتمت أم��ان��ي ال��ورع حديثها م��ؤك��دة أن
تنظيم وم�ش��ارك��ة ال�ب�ن��ك ف��ي ه��ذه الحمالت
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«الوطني» يرعى
معرض الفرص الوظيفية

يرمي إل��ى إيصال رسالة للمجتمع بأهمية
املحافظة على بيئة نظيفة وشواطئ خالية
م��ن امل�خ�ل�ف��ات ب�ك��ل أن��واع �ه��ا ،ن �ظ��را أله�م�ي��ة
تلك البيئة لإلنسان والكائنات التي تعمل
على حفظ التوازن البيولوجي ،إضافة إلى
غ��رس وتعزيز النظافة البيئية ل��دى جميع
ف�ئ��ات املجتمع ول�ل�ت��وع�ي��ة ب��اآلث��ار السلبية
ال �ن��ات �ج��ة ع ��ن ع ��دم امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة،
مؤكدة حرص التجاري الدائم على دعم كل
ال�ف�ع��ال�ي��ات وال �ح �م�لات ال��رام �ي��ة إل��ى حماية
البيئة الكويتية.

جناح البنك في المعرض التوظيفي

صورة تذكارية للمشاركين في الحملة

جائزة نقدية قيمتها  250ديناراً

«بيتك» يعلن الفائزين في «اربح مع حسابي»
أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) الفائزين
بالسحب الرابع لحملة «ارب��ح مع حسابي»
ل�ل�ش�ب��اب ال �ت��ي ت�م�ن��ح ال�ع�م�لاء ف��رص��ة ال�ف��وز
بـ 3سيارت  Jeep Wrangler Sportخالل فترة
الحملة و 120جائزة نقدية بقيمة  250دينارا
لـ 10فائزين شهريا.
وج ��رى ال�س�ح��ب ب��امل�ق��ر ال��رئ�ي�س��ي ل�ـ«ب�ي�ت��ك»
ت � �ح� ��ت اش� � � � � ��راف م� �م� �ث ��ل وزارة ال � �ت � �ج� ��ارة
والصناعة.
والفائزون العشرة هم :بدر سالم السعيدي
بسيارة  ،Jeep Wrangler Sportفيما فاز كل
م��ن ن��واف املحيسن ،فهد محمد الشايجي،
سعد محمد العجمي ،ناصر مسعود مفتاح،
ف��اط �م��ة ع�ج�ي��ل ال �ع �ج �ي��ل ،ان �ف ��ال امل�س�ي�ل�ي��ط،
عائشة سعد الخالدي ،بدر صالح الصليلي،
ف��اط�م��ة اح�م��د ال �ع��ازم��ي ،ع�ب��د ال��رح�م��ن نهار
محمد بجائزة نقدية بقيمة  250دينارا لكل
منهم .ويأتي اطالق هذه الحملة بمميزاتها
االض ��اف � �ي ��ة ض �م ��ن اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة «ب �ي �ت��ك»
ب ��االه� �ت� �م ��ام ب �ع �م�ل�ائ ��ه ،ح �ي ��ث ي� �ق ��دم ال �ب �ن��ك
مميزات مختلفة لعمالء برنامج «حسابي»
م ��ن ح �م�ل�ات خ��اص��ة وخ �ص��وم��ات وج��وائ��ز

ومكافآت حصرية.
وبمجرد تحويل امل�ك��اف��أة االجتماعية على
ب��رن��ام��ج ح�س��اب��ي ،ي��دخ��ل ال�ع�م�لاء بالسحب
ال �ش �ه��ري ع�ل��ى ج��ائ��زة قيمتها  250دي �ن��ارا
كويتيا شهريا ،باالضافة ال��ى  3سحوبات
على  3سيارات  Jeep Wrangler Sportخالل
فترة الحملة.
وتؤكد هذه الحملة اهتمام «بيتك» بعمالئه
من الشباب مع املوازنة بني مختلف شرائح
العمالء حسب طبيعة كل شريحة ،والحرص
على السعي الدائم لتقديم افضل املزايا لهم.
ويطرح «بيتك» برنامج «حسابي» للشباب
ب �م��زاي��ا ن��وع �ي��ة ،ض�م��ن االه �ت �م��ام امل�ت��واص��ل
ب�ش��رائ��ح ال�ع�م�لاء امل�خ�ت�ل�ف��ة ،واب �ت �ك��ار صيغ
منتجات وخ��دم��ات ج��دي��دة يتم م��ن خاللها
ال��وف��اء ب��اح�ت�ي��اج��ات ك��ل ش��ري�ح��ة ب�م��ا يالئم
خصائصها العمرية واهتماماتها املتعددة،
ب �ح �ي��ث ت �ت �ن��اس��ب م ��ع ك ��ل ش ��رائ ��ح ال �ع �م�لاء
وت �ل �ب��ي اح �ت �ي��اج��ات �ه��م ف ��ي ال �ح �ص��ول ع�ل��ى
خ��دم��ة م�ت�م�ي��زة وف ��ق م�ع��اي�ي��ر وأس��ال �ي��ب ال
تقل عن نظيرتها العاملية من حيث الجودة
والدقة والسرعة.

«زين» :خدمة الدفع ُ
المباشر
متوافرة عبر  App StoreوiCloud

صورة حملة اربح مع حسابي

«االبتكار الرقمي» و«أفضل خدمات بنكية»

«وربة» يحصد جائزتين من «سي بي آي فايننشال»
ح�ص��د ب�ن��ك ورب ��ة ج��ائ��زت�ين ع�ل��ى مستوى
ال� � �ك � ��وي � ��ت ،م� � ��ن م� ��ؤس � �س� ��ة «س� � � ��ي ب� � ��ي آي
ف ��اي �ن �ن �ش ��ال» ،اح ��داه� �م ��ا ج ��ائ ��زة اإلن� �ج ��از
املتميز في االبتكار الرقمي ،وجائزة أفضل
خدمات بنكية رقمية عن أدائه خالل العام
املاضي.
وت� �س� �ل ��م ال � �ج� ��ائ� ��زت �ي�ن ف � ��ي ال� �ح� �ف ��ل ال � ��ذي
أق �ي��م خ�ص�ي�ص��ًا ل �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة ف��ي ف�ن��دق
ال��ري �ت��ز ك��ارل �ت��ون ب��دب��ي ،رئ �ي��س امل�ج�م��وع��ة
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وال��رق �م �ي��ة م �ح �م��د ع��اط��ف
ال �ش ��ري ��ف وذل � ��ك ب �ح �ض��ور ع� ��دد ك �ب �ي��ر م��ن
م �س��ؤول��ي ال �ب �ن��وك ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة
والعاملية.
وب�ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ،أع ��رب رئ�ي��س املجموعة
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وال��رق �م �ي��ة ف ��ي ب �ن��ك ورب ��ة
م� �ح� �م ��د ال � �ش� ��ري� ��ف ع � �ل ��ى ه � ��ام � ��ش ال �ح �ف��ل
ع ��ن س �ع ��ادت ��ه وف � �خ ��ره واع� � �ت � ��زازه ب �ه��ات�ين
ً
الجائزتني ق��ائ�لا« :بالنظر إل��ى الجائزتني
اللتيت حازهما بنك وربة هذا العام ،فإنهما
ت�ع�ب��ران ع��ن امل��رح�ل��ة ال�ت��ي وص��ل إل�ي�ه��ا من
تطور ،حيث حصدنا جائزة أفضل خدمات
بنكية رقمية على مستوى الكويت ،وجائزة
اإلنجاز املتميز في االبتكار الرقمي».
وأضاف الشريف أن أبرز ما يميز الجائزتني
أن�ه�م��ا ج��اء ت��ا م��ن م��ؤس �س��ة ع��امل�ي��ة ع��ري�ق��ة
ورائدة مشهود لها بالحيادية واملصداقية

ق� � ّ�دم ب�ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي رع��اي �ت��ه ال��ذه�ب�ي��ة
مل �ع��رض ال �ف��رص ال��وظ�ي�ف�ي��ة ال �س �ن��وي ال�ث��ال��ث
«أنت قدها» ،وذلك لتوظيف الشباب الكويتي
في القطاع الخاص ،الذي نظمته الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب.
وتشكل رعاية الوطني للمعرض تأكيدًا على
ح��رص��ه امل�س�ت�م��ر ع�ل��ى دع��م ال �ك��وادر الوطنية
ال�ش��اب��ة ،وتأهيلهم ل�س��وق ال�ع�م��ل ،وتعريفهم
بمتطلباتهم واحتياجاتهم م��ن أج��ل تحديد
ً
مساراتهم املهنية مستقبال.
وي �ه��دف امل �ع��رض إل ��ى ف�ت��ح ق �ن��وات للتواصل
امل� � �ب � ��اش � ��ر ب �ي ��ن ش� � ��رك� � ��ات ال� � �ق� � �ط � ��اع ال � �خ� ��اص
وال�ب��اح�ث�ين ع��ن ال�ع�م��ل ،ل�ت��وف�ي��ر ف��رص العمل
املناسبة للطلبة وحديثي ال�ت�خ��رج ،وت��واج��د
موظفي مجموعة امل��وارد البشرية في أجنحة
البنك ،وقاموا بتقديم نصائحهم إلى الطلبة
ح ��ول اخ �ت �ي��ار م�ه�ن��ة امل�س�ت�ق�ب��ل امل�ن��اس�ب��ة لكل
خ��ري��ج ،إل��ى ج��ان��ب تعريفهم بطبيعة العمل
املصرفي وتوجيههم نحو اإلجراءات املطلوبة
لالنضمام إلى الوطني.
وق��ال مدير إدارة التعيينات ف��ي بنك الكويت

ال� ��وط � �ن� ��ي ،ع � �ب� ��داهلل ال � �ج� ��اس� ��م« :إن امل� �ع ��رض
م ��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات امل �م �ي��زة ال �ت��ي ت�ت�ي��ح ال�ف��رص��ة
للوطني لنشر ثقافته الوظيفية ب�ين الطلبة
وح��دي �ث��ي ال �ت �خ��رج ،وح �ث �ه��م ع �ل��ى ال �ع �م��ل في
القطاع الخاص بشكل عام ،والقطاع املصرفي
بشكل خاص ،وذلك عن طريق تقديم البرامج
ال �ت��دري �ب �ي��ة ل� �ه ��م ،وال � �ت ��ي ت �ع��ده��م وت��ؤه �ل �ه��م
للدخول إلى سوق العمل».
وأش��ار الجاسم إلى أن البنك يواصل تكريس
موقعه الريادي في ص��دارة مؤسسات القطاع
ال�خ��اص ،التي دأب��ت على استقطاب الطاقات
البشرية الوطنية وتدريبها وصقل مهاراتها
وتأهيلها للعمل املصرفي.
وأوض ��ح أن ه��ذا امل�ع��رض يعد بمنزلة منصة
رائدة الستقطاب العمالة الوطنية من الشباب
الكويتي الطموح ،مشيرًا إلى أن الوطني يعد
ال�خ�ي��ار األم �ث��ل ل�ح��دي�ث��ي ال �ت �خ��رج ،ب��اإلض��اف��ة
إلى الباحثني عن مستقبل وظيفي واع��د ،بما
ي�ت�م� ّ�ي��ز ب��ه ال �ب �ن��ك م��ن م � ��وارد وب ��رام ��ج ت��واك��ب
املعايير العاملية ،وتساهم ف��ي صقل مهارات
وكفاءات الشباب.

أع �ل �ن��ت زي� � ��ن ،امل� � � � ّ
�زود ال ��رائ ��د
للخدمات الرقمية في الكويت،
ً
ابتداء من  5ديسمبر 2019
أنه
س � �ي � �ك ��ون ب� ��إم � �ك� ��ان ال� �ع� �م�ل�اء
ال��دف��ع مل�ش�ت��ري��ات App Store
وال�ت�خ��زي��ن ع�ب��ر  iCloudعلى
أج �ه��زة  Appleامل�خ�ت�ل�ف��ة عبر
ُ
خ��دم��ة ال ��دف ��ع امل� �ب ��اش ��ر ،ال�ت��ي
ُت ّ
قدم طريقة دفع مرنة لتلبية
احتياجات الطلب الكبير على
م�ح�ت��وى ال�ت��رف�ي��ه ال��رق�م��ي في
الكويت.
وال ي �ت �ط �ل��ب ال �ت �س �ج �ي��ل ف��ي
ُ
خ��دم��ة ال��دف��ع امل �ب��اش��ر س��وى
خ� � �ط � ��وات ق �ل �ي �ل��ة وب �س �ي �ط��ة،
حيث يتعينّ على عمالء زين
اس� � �ت� � �خ � ��دام ح � �س � ��اب Apple
 IDج��دي��د أو ح��ال��ي ،وم ��ن ثم
ُ
اخ�ت�ي��ار «ال��دف��ع امل �ب��اش��ر» في
إع � ��دادات ال�ح�س��اب ع�ل��ى App
 Storeو iCloudع �ب��ر أج �ه��زة
 iPhoneأو  iPadأو iPod touch
أو  Macأو ع�ب��ر  iTunesعلى
أجهزة الكمبيوتر الشخصية.
وف ��ور اخ �ت �ي��ار خ��دم��ة «ال��دف��ع
ُ
املباشر» ،فإنه سيتم احتساب
مبلغ أي مشتريات ُمستقبلية
على حساب  Apple IDالخاص
ب ��ال� �ع� �م� �ي ��ل ب� �ش� �ك ��ل ت �ل �ق��ائ��ي

ملصق الخدمة

ع �ب��ر ف� ��ات� ��ورة زي� ��ن ال �ش �ه��ري��ة
ال�خ��اص��ة ب��ه ،أو خصم املبلغ
ً
ُم �ب��اش��رة م��ن رص �ي��د حسابه
ُ
ذي الدفع املسبق ،مما ُيلغي
الحاجة الستخدام البطاقات
االئتمانية.
وت �ت��م ع�م�ل�ي��ة ت�ث�ب�ي��ت ط��ري�ق��ة
الدفع الجديدة بشكل تلقائي
ف � � � ��ورًا ،م� �م ��ا ي �ت �ي��ح إم �ك��ان �ي��ة
الشراء بشكل سهل وبضغطة

واح � � ��دة ع �ل��ى ج �م �ي��ع أج �ه��زة
 ،Appleوم�ن�ه��ا  Apple TVو
 ،Apple Watchك �م��ا يشتمل
ذل ��ك ع �ل��ى ش� ��راء ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات
وال �ت �خ��زي��ن ع�ب��ر  ،iCloudوال
ت �ت��م ُم� �ش ��ارك ��ة أي م�ع�ل��وم��ات
ش� � �خ� � �ص� � �ي � ��ة م� � � � ��ع ش � � ��رك � � ��ات
خ��ارج �ي��ة ،م�م��ا ي�ج�ع��ل خ��دم��ة
ُ
ال��دف��ع املباشر بسيطة وآمنة
لالستخدام.

ّ VIVA
تنظم دورة «بالي ستيشن»
محمد الشريف يتسلم إحدى الجائزتين

بل واألعلى مصداقية في مجال التصنيف
امل�ص��رف��ي ،وه��و م��ا يمثل تتويجا لجهود
ال �س �ن��وات ال �ث�ل�اث امل��اض �ي��ة ال �ت��ي اس�ت�ث�م��ر
فيها البنك في قطاع تكنولوجيا املعلومات
والخدمات املصرفية االلكترونية.
وأوض� ��ح ال �ش��ري��ف أن ب�ن��ك ورب ��ة ك ��ان من
البنوك القليلة على مستوى املنطقة التي
اس �ت��وف��ت ش� ��روط ال �ت �ق��دم ل �ل �ج��ائ��زة ،حيث
ان�ط�ب�ق��ت ج�م�ي��ع امل �ع��اي �ي��ر ال �ت��ي وضعتها

م��ؤس �س��ة «س� ��ي ب ��ي آي ف��اي �ن �ن �ش��ال» على
تجربة البنك في السنوات الثالث األخيرة.
ً
واستطرد حديثه قائال« :إن الحصول على
كل من جائزة اإلنجاز املتميز في االبتكار
ال��رق �م��ي وج ��ائ ��زة أف �ض ��ل خ ��دم ��ات ب�ن�ك�ي��ة
رقمية على مستوى ال�ك��وي��ت ،يثبت مدى
صواب استراتيجية بنك وربة التي أطلقها
ف��ي ع��ام  2017وامل��رت�ك��زة ف��ي ب�ن��وده��ا على
ّ
تبني التحول الرقمي في مختلف عمليات

ال� �ب� �ن ��ك مل� �ح ��اك ��اة روح ال� �ع� �ص ��ر وم �ل�اق ��اة
متطلبات العمالء ،وهو ما قادنا لتحقيق
ال �ع��دي��د م��ن اإلن� �ج ��ازات ال �ت��ي ك��ان��ت سببًا
رئيسيًا في ب��روز بنك ورب��ة بني املرشحني
عن هذه الفئات ومن ضمنها اطالق مصنع
ب �ن ��ك ورب � � ��ة ال ��رق� �م ��ي ال � � ��ذي ت �م �خ��ض ع�ن��ه
العديد من الخدمات الرقمية املميزة وهي:
خ��دم��ة الجمعية ،خ��دم��ة ال�ح�ص��ال��ة ،خدمة
ميزانيتي وغير ذلك الكثير».

استشاري جراحة التجميل

أحمد الدنف في «المواساة» حتى  12ديسمبر

أحمد الدنف

أع �ل��ن م�س�ت�ش�ف��ى امل ��واس ��اة ال �ج��دي��د عن
زي� � � ��ارة اس� �ت� �ش ��اري ج� ��راح� ��ة ال �ت �ج �م �ي��ل
الدكتور أحمد الدنف للكفاءات الطبية في
عيادات جراحة التجميل باملستشفى.
وبهذه املناسبةّ ،
عبر الدكتور أحمد الدنف،
الحاصل على دكتواره جراحة التجميل،
ودكتواره جراحة تجميل الوجه والفكني
م ��ن ف ��رن �س ��ا ،ع ��ن س �ع ��ادت ��ه ب ��ال ��زي ��ارات
املستمرة لدى مستشفى املواساة .وأشاد
ال��دك �ت��ور ال ��دن ��ف ب��اإلم �ك��ان��ات امل �ت��واف��رة
باملستشفى وال�ت�ج�ه�ي��زات ،م��ؤك �دًا أنها

على أعلى مستوى وبأحدث ما توصلت
إليه تكنولوجيا األجهزة الطبية ،وأن هذا
بدوره يساعد الطبيب ويسهل عليه عمله،
ويلبي كل متطلبات املرضى في اآلن ذاته.
وي �م �ت �ل��ك ال ��دن ��ف خ �ب��رة ك �ب �ي��رة ف ��ي شد
البطن وال��زن��د واألرداف ،وش�ف��ط وحقن
ال��ده��ون وال�ف�ي�ل��ر وال �ب��وت��وك��س وتجميل
الوجه والرقبة والجفون ،ورفع وتصغير
ً
وتكبير الصدر ،فضال عن تجميل األنف
م ��ن دون ج� ��رح او ع�ل�ام ��ات خ��ارج �ي��ة،
وتجميل الشفة األرنبية واألذن ال�ب��ارزة

وتجميل عظام الوجه وضمور أو بروز
الفك والذقن
م� ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا ،رح � �ب ��ت م� ��دي� ��رة ت �ط��وي��ر
األع � �م � ��ال وال� �ت� �س ��وي ��ق ف� ��ي امل �س �ت �ش �ف��ى
ع�ل�ي��اء ال�س�ي��د ب��زي��ارة ال��دن��ف ،م��ؤك��دة أن��ه
من الكفاءات العلمية واألكاديمية املميزة
ف��ي مجال ج��راح��ة التجميل ،وأن زيارته
إل ��ى م�س�ت�ش�ف��ى امل ��واس ��اة ال �ج��دي��د ت��أت��ي
انطالقًا من حرص اإلدارة على استقطاب
ال �ك �ف��اءات ال�ط�ب�ي��ة وال �خ �ب��رات امل�م�ي��زة في
مختلف التخصصات الطبية.

لقطات مختلفة من الدورة

ّ
نظمت ش��رك��ة االت �ص��االت الكويتية  ،VIVAال��رائ��دة
في تمكني التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات
م �ب �ت �ك��رة ل �ل �ع �م�ل�اء ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،وإح � � ��دى ش��رك��ات
مجموعة  ،STCدورة «ب�لاي ستيشن» في لعبة كرة
القدم  ،FIFA 20وذلك ضمن إطار القيم الجديدة التي
وتفان وحيوية».
أطلقتها أخيرًا «إقدام
ٍ
وتهدف  VIVAمن خ�لال ه��ذه األنشطة واملسابقات
ع �ل��ى ال �ت��رك �ي��ز ل �ي��س ف �ق��ط ع �ل��ى إظ � �ه ��ار ال �ك �ف ��اءات
التقنية والفنية ،بل على تلك الكامنة في داخ��ل كل
م��وظ��ف ،وال�ت��ي تنعكس ب��دوره��ا إيجابًا على ثقافة
وأداء ال �ع �م��ل ،ك�م��ا ت �ه��دف إل ��ى ال�ت�ف��اع��ل ب�ي�ن جميع

املوظفني من مختلف القطاعات واألقسام ،وترسيخ
مفهوم القيم الجديدة ف��ي م��ا بينهم لضمان تنفيذ
االستراتيجية الجديدة بنجاح.
وق��د ح��رص��ت  VIVAع�ل��ى تنظيم ه��ذه ال�ب�ط��ول��ة في
مقرها الرئيسي لبث شعور ال��والء ملكان العمل لدى
موظفيها .وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة أنشطة
تفاعلية ،حيث ش��ارك فيها ع��دد كبير م��ن املوظفني
ً
ال��ذي��ن أب��دوا حماسًا كبيرًا وت�ف��اع�لا م��ع ه��ذه اللعبة
ال�ش�ي�ق��ة .وف��ي خ�ت��ام�ه��ا ،ق��ام ف��ري��ق ال�ع�لاق��ات العامة
بتوزيع جوائز قيمة على الفائزين باملركزين األول
والثاني.
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تامر حماد
قال الرئيس التنفيذي في شركة مدينة األعمال أحمد العقيل إن الشركة حصلت
أخيرا على تمويالت من بنوك محلية إسالمية وتقليدية ،لتنفيذ عدد من التوسعات
الخارجية ،موضحا ً ان الشركة تعمل على قدم وساق إلعادة توطين استثماراتها
في األسواق األوروبية واألميركية ،وذلك ضمن استراتيجتها التي تعتمد أيضا على
التخارج من بعض استثماراتها غير المدرة وذلك على المستوى اإلقليمي.
وأضاف العقيل في لقاء مع سبقلا ،أن الشركة قامت أخيرا بشراء أرض في
العاصمة البلجيكية بروكسل لتطويرها الى مشروع سكني ،موضحا ً أن المشروع
سيتكون من شقق سكنية ومحال تجارية ومواقف للسيارات ،الفتا ً إلى ان النظام
في بلجيكا ال يسمح ببدء المشروع إال إذا قامت الشركة ببيع ما يقارب ما نسبته %25
من الشقق على المخطط علما ً بان القيمة االجمالية للمشروع تبلغ  4ماليين دينار.
وذكر العقيل أن وضع شركة مدينة األعمال جيد ،ونسبة االشغاالت في العقارات
المملوكة لها عالية ،وأنها تقوم حاليا ً بضبط وتخفيض المصاريف وزيادة االيرادات
وتنوعها ،إضافة إلى ان الشركة تقوم بدراسة كل األوضاع وعلى جميع مستوياتها،
سواء االقتصادية أو السياسية ،موضحا ً ان استراتيجية الشركة مبنية على التغيرات
التي طرأت على أسواق منطقة الشرق األوسط وتهدف الشركة إلى المحافظة
على حقوق المساهمين واستمرارية الربحية.
واشار العقيل إلى ان الشركة نجحت خالل األعوام الماضية في التخارج من بعض
االستثمارات غير المربحة ،واستطاعات توفير أصول بديلة ومصادر مستدامة لإليرادات
مستقبال ،كما نجحت في إعادة هيكلة القروض والتسهيالت االئتمانية القصيرة
والطويلة األجل ،وإحالل مديونيات قائمة أخرى ذات فوائد وضمانات أقل ،مما أدى
إلى توفير سيولة نقدية دورية للوفاء بااللتزامات المرتبطة بأدوات مالية ،وتخفيض
تكاليف التمويل ،وزيادة هامش الربحية ،وإليكم تفاصيل الحوار:
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◄

إس��تراتيجية الش��ركة مبنية عل��ى التغيرات
التي طرأت على أسواق المنطقة

◄

ندرس كل األوضاع بجميع مستوياتها سواء
االقتصادية أو السياسية

◄

هدفن��ا المحافظ��ة عل��ى تعظي��م حق��وق
المساهمين واستمرارية الربحية

◄

تقييم أداء الخدمات والممارسات وجودتها
لضمان توافقها مع مبادئ الحوكمة

◄

نجحنا بالتخارج من استثمارات غير مربحةّ ..
ووفرنا
أصوالً بديلة ومصادر مستدامة لإليرادات

أحمد العقيل

سبقلا تحاور الرئيس التنفيذي في شركة مدينة األعمال أحمد العقيل:

تمويل من بنوك محلية لتنفيذ مشاريع خارجية
¶ وضع الشركة جيد ..ونسبة اإلشغاالت بالعقارات المملوكة لها عالية
● ما آخر املستجدات في شركة مدينة األعمال؟
ـ��ـ��ـ��ـ ش���رك���ة م��دي��ن��ة األع���م���ال ح��ص��ل��ت م���ؤخ���رًا ع��ل��ى ت��م��وي�لات
م��ن ب��ن��وك محلية إس�لام��ي��ة وتقليدية  ،لتنفيذ ع���دد من
التوسعات الخارجية ،وتعمل حاليًا على قدم وساق إلعادة
ت��وط�ين استثماراتها ف��ي األس���واق األوروب��ي��ة واألميركية،
وذلك ضمن استراتيجتها التي تعتمد أيضا على التخارج
م��ن ب��ع��ض اس��ت��ث��م��ارات��ه��ا غ��ي��ر امل����درة وذل����ك ع��ل��ى امل��س��ت��وى
اإلقليمي.

● وم � ��اذا ع ��ن وض� ��ع ال �ش��رك��ة ف ��ي ظ ��ل ال �ظ��روف
الحالية؟
ـ���ـ���ـ هلل ال���ح���م���د وض�����ع ش���رك���ة م���دي���ن���ة األع����م����ال ج���ي���د ،ون��س��ب��ة
االش���غ���االت ف��ي ال��ع��ق��ارات امل��م��ل��وك��ة ل��ه��ا ع��ال��ي��ة ،وأن��ه��ا تقوم
ح��ال��ي��ًا ب��ض��ب��ط وت��خ��ف��ي��ض امل���ص���اري���ف ،وزي������ادة االي�������رادات،
وتنوعها ،إضافة إلى ان الشركة تقوم بدراسة كل األوضاع،
وعلى جميع مستوياتها ،س��واء االقتصادية أو السياسية،
علمًا ب��أن استراتيجية الشركة مبنية على التغيرات التي
ط��رأت على أس��واق منطقة الشرق األوس��ط ،وتهدف الشركة
إلى املحافظة على حقوق املساهمني واستمرارية الربحية.

● هل الشركة مستمرة في توسعاتها الخارجية؟
 م���ن امل���ؤك���د ذل����ك ح��ي��ث اش���ت���رت ال��ش��رك��ة م���ؤخ���رًا أرض����ًا فيالعاصمة البلجيكية بروكسل لتطويرها ملشروع سكني تبلغ
قيمته اإلجمالية  4ماليني دي��ن��ار ،وه��ذا امل��ش��روع سيتكون
من شقق سكنية ،ومحال تجارية ومواقف للسيارات ،علمًا
أن النظام في بلجيكا ال يسمح ببدء امل��ش��روع إال إذا قامت
الشركة ببيع ما يقارب نسبته  %25من الشقق على املخطط.

● هل طبقت الشركة مبادئ الحوكمة التي أقرتها
هيئة أسواق املال؟
 شركة مدينة األعمال تعمل على تقييم أداء وجودة الخدماتوالسياسات واملمارسات التي تقدمها ،لضمان توافقها مع
مبادئ الحوكمة التي أقرتها هيئة أسواق املال.
وتؤمن الشركة إيمانًا راسخًا أن الهدف الرئيسي من تطبيق
ممارسات الحوكمة هو تنظيم العالقة بني كل األط��راف في
الشركة بدءًا من املساهمني وأعضاء مجلس اإلدارة إلى اإلدارة
التنفيذية ،وهس تعطي شفافية للسوق وإننا نشد على يد
هيئة أسواق املال بما تقوم به من إجراءات إصالحية.

● رغ��م وض��ع املنطقة الحالي ف��إن الكويت تتميز
بنشاط قطاعيها السكني والتجاري ..ما تعليقكم
على ذلك؟
 رغ���م األزم�����ات االق��ت��ص��ادي��ة ف���ي ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة ،ورغ���مأن ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري ال ي���زال أح��د أس���رع القطاعات ن��م��وًا في
ال��ش��رق األوس����ط ،م��ا ي��وف��ر ك��ث��ي��رًا م��ن ال��ف��رص االس��ت��ث��م��اري��ة،
خاصة ف��ي ال���دول التي تمتلك قطاعًا سكنيًا قويًا ونشطًا.
حيث توفر هذه األس��واق إمكانات هائلة ،بما في ذلك قطاع
السياحة بفضل استثمار هذه الدول بشكل كبير في البنية
التحتية وكل األنشطة العقارية األخرى ما يوفر فرصًا مهمة
للمستثمرين فإن الوضع الحالي مختلف تمامًا في املنطقة
العربية والخليجية املتأثرة ب��األوض��اع السياسية وليست
ج��اذب��ة ب��ال��وق��ت ال��ح��ال��ي .ل��ك��ن ت��ظ��ل ال��ك��وي��ت تتميز بنشاط
قطاعيها السكني وال��ت��ج��اري م��ا ي��م�لأن��ا ب��ال��ت��ف��اؤل لهذين
القطاعني في املستقبل ،وعلى الرغم من تباطؤ التملك الحر
السكني في الكويت مؤخرًا تبني لنا اتجاه السوق العقارية
وسط حركة تصحيحية لألسعار مع قبول ملحوظ للعقار
ً
السكني االستثماري ،فضال عن قطاع العقار التجاري الذي
ال يزال وضعه جيدًا وأسعاره واقعية.

● كيف ترى الفرص العقارية املتاحة في السوق
املحلية؟
 مع توجه الكويت إلى نموذج الشراكة بني القطاعني العاموال��خ��اص م��ن أج��ل النمو املستقبلي س��ت��زداد ال��ف��رص أم��ام
مطوري القطاع الخاص للقيام بمشاريع سكنية مشتركة
م��ت��ع��ددة االس��ت��خ��دام��ات ،ال س��ي��م��ا ف��ي امل����دن ال��ج��دي��دة التي
أعلنتها وزارة اإلسكان وهي صباح األحمد وجابر األحمد
وج��ن��وب امل��ط�لاع وع��ن��دم��ا أطلقت ال��دول��ة ف��ي يناير م��ن عام
 2017خطة الكويت الجديدة لتعزيز دور أكبر للقطاع الخاص
واالستثمار األجنبي املباشر في الكويت ترجم هذا التنوع
االقتصادي بتدفق هيئات وشركات أجنبية والتي بدورها
ستنتج فرصًا للتطوير بمستويات ومقاييس عاملية.

● شهدت السوق املحلية إط�لاق مشاريع جديدة
من قبل شركات منافسة هل لذلك أثر على مدينة
األعمال؟
ـــ م��ن الطبيعي أن ت��ؤث��ر امل��ش��اري��ع ال��ج��دي��دة فيما ه��و قائم،
خصوصًا ف��ي زي���ادة امل��ش��اري��ع الحالية ف��ي املباني اإلداري���ة

برج مدينة األعمال

املتواجدة داخل الكويت  ،ولكل مشروع ميزة بتنوع مكوناته،
وليست محصورة في نشاط معني.

تطبيق الحوكمة ّ
ينظم العالقة
بين المساهمين وأعضاء مجلس
اإلدارة والجهاز التنفيذي
السوق العقارية في الخليج
تأثرت بالوضع السياسي ال سيما
الحرب في اليمن
تطوير األراضي وتوزيعها
وعدم تدخل الحكومة في البناء
والتطوير أبرز حلول
األزمة اإلسكانية
العديد من المؤشرات تدفع
إلى إعطاء نظرة مستقبلية
إيجابية للقطاع العقاري

● ما الحل األمثل لألزمة اإلسكانية في الكويت من
وجهة نظركم؟
ــ األزم��ة اإلسكانية في الكويت هي عبارة عن تراكم سنوات
طويلة والحل األمثل لألزمة اإلسكانية في الكويت هو تطوير
األراضي وتوزيعها ،وعدم تدخل الحكومة في عملية البناء
أراض جديدة ملؤسسة الرعاية
والتطوير ،إضافة إل��ى منح
ٍ
السكنية ،وتطوير البنية التحتية ،وم��ن ث��م توزيعها على
املستحقني،مع األخذ بعني االعتبار أن عملية التطوير البد
أن تكون بوتيرة سريعة في الوقت وعملية التطوير يجب انة
تكون مستمرة ويمكن أن يدخل القطاع الخاص مع الحكومة
لتطوير األراضي.

● هل بإمكانكم توضيح األسباب الرئيسية في
ركود السوق العقارية؟
ـ���ـ رك����ود ال���س���وق ال��ع��ق��اري��ة ل���ه أس���ب���اب ع���دي���دة ،أب���رزه���ا وف���رة
امل���ع���روض ف���ي ال��ق��ط��اع االس���ت���ث���م���اري ،وامل��ع��ت��ق��د ستتعافى
السوق بشكل تدريجي مع بداية تشغيل املشاريع الحكومية،
مثال التوسعات في املستشفيات واملصفاة الرابعة واملطار
ال��ج��دي��د ،وغ��ي��ره��ا م��ن امل��ش��اري��ع ال��ح��ك��وم��ي��ة ،ول��ك��ن التعافي
ً
يحتاج وقتًا ط��وي�لا ،علمًا ب��أن ع��زوف البنوك ع��ن التمويل
العقاري هو بسبب ب��ازل  ،3وأدى توقف البنوك عن تمويل
ال��ق��ط��اع ال��س��ك��ن��ي ب��س��ب��ب ل���وائ���ح ب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل���رك���زي إل��ى
انخفاض أسعار األراضي السكنية وتأثرها ،وباألخص في
املناطق الحديثة.

● ك �ي��ف ت ��رى وض ��ع ال �س��وق ال �ع �ق��اري��ة ف��ي دول
الخليج ؟
 تالسوق العقاري تأثر بالوضع السسياسسي باملنطقةوخصوصًا حرب اليمن حيث شهدت دول الخليج انخفاض
ح���اد ف��ي زي����ادة امل���ع���روض م��م��ا أدى إل���ى إن��خ��ف��اض أس��ع��ار

اإليجارات وأسعار العقارات التي انخفضت بنسبة تتراوح
م��اب�ين  25إل���ى  30%وم���ن امل��ت��وق��ع أن ي��س��ت��م��ر االن��خ��ف��اض
طاملا أن الوضع السياسي غير مستقر لذا نتوقع انخفاض
ف��ي ال��ع��ق��ار خ�لال ال��س��ن��وات املقبلة بسبب إن��ج��از املشاريع
وبالتالي أسواق الخليج متجه إلى انخفاض في العقار.

● م��ا ال ��ذي ي��دع��م ن�ظ��رت�ك��م املستقبلية للقطاع
العقاري؟
 ف��ي الحقيقة ه��ن��اك العديد م��ن امل��ؤش��رات ال��ت��ي ت��دف��ع إلىإعطاء نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع العقاري ،فمعدل
النمو االقتصادي يشير إلى االرتفاع خالل السنوات املقبلة
إل���ى م���ا ت��زي��د ن��س��ب��ت��ه  ،%3ك��م��ا أن خ��ف��ض أس���ع���ار ال��ف��ائ��دة
يساهم في تقليل تكلفة التمويل وبالتالي ارت��ف��اع الطلب
على االستثمار في العقار باالضافة إلى االرتفاع امللحوظ
ف��ي السيولة خ�لال ال��ع��ام امل��اض��ي وال��ع��ام الحالي باملقارنة
م���ع األع�����وام امل��م��ت��دة م���ن  2015إل���ى  2017وال�����ذي سيصب
ف��ي مصلحة الطلب وبالتالي ال��وص��ول إل��ى االس��ت��ق��رار في
األس��ع��ار ح��ال��ي��ًا وم���ن ث��م ارت��ف��اع��ه��ا ت��دري��ج��ي��ًا خ�ل�ال ال���دورة
االقتصادية املستقبلية.

● كيف تقدر نسب الشواغر الحالية في سوق
العقار االستثمارية ومدى تأثيرها في األسعار؟
 أك���ث���ر ال���ش���واغ���ر ال��ح��ال��ي��ة م���ت���واف���رة ف���ي ق���ط���اع ال���ع���م���اراتاالستثمارية والشقق السكنية ،ومعرض أن يزيد الرقم نظرا
لكثرة املشاريع الحالية وقد يسبب ذلك انخفاضا في القيم
االيجارية مثلما نالحظ حاليًا مما يؤثر مباشرة في أسعار
العقارات ،وإذا أضفنا زي��ادة تسعيرة امل��اء والكهرباء قبل
سنتني ساهمت أيضًا في انخفاض األس��ع��ار ،ونصيحتي
للمستثمر هو التركيز على إنشاء املباني املميزة وتوفير
الخدمات املناسبة للمستأجرين بحيث تحافظ على القيم
اإلي��ج��اري��ة اإليجابية ال��ت��ي تساهم ف��ي الحفاظ على قيمة
العقار ،حيث ان املباني املستثمرة واملثالية محدودة جدا
وعليها طلب متزايد.
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BUSINESS

برعاية وحضور رئيس «الطيران المدني» سلمان الحمود الصباح

ّ
«ناس» تدشن قاعة اللؤلؤة وخدمة هال كويت في مبنى T1

سلمان الحمود الصباح وحسن الحوري

تامر حماد
دشنت شركة ناشيونال لخدمات الطيران
(ن ��اس) ق��اع��ة ال �ل��ؤل��ؤة ،ب�ع��د أوس ��ع عملية
تجديد وت�ح��دي��ث ملرافقها وخ��دم��ات�ه��ا في
مبنى مطار الكويت الدولي  ،T1باالضافة
إل � ��ى اف� �ت� �ت ��اح م �ك �ت��ب ه �ل�ا ك ��وي ��ت ب �ص��ال��ة
املغادرين.
وت � ��م االف � �ت � �ت� ��اح أم � ��س ب� �ح� �ض ��ور ورع ��اي ��ة
رئ� �ي ��س اإلدارة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ط �ي��ران امل��دن��ي
ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال�ح�م��ود ال�ص�ب��اح ،ون��ائ��ب
امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل � �ش� ��ؤون س�ل�ام ��ة ال� �ط� �ي ��ران
وال�ن�ق��ل ال �ج��وي ع�م��اد ال�ج�ل��وي ،وال��رئ�ي��س
التنفيذي للعالقات الحكومية ع��ادل مال
اهلل ،وال��رئ�ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ف��ي ش��رك��ة ن��اس
ح �س��ن ال � �ح� ��وري ،وامل ��دي ��ر ال� �ع ��ام م�ن�ص��ور
الخزيم ،ومديرة إدارة تجربة العمالء في
شركة ناس مها املسلم.
وع � �ق� ��ب االف� � �ت� � �ت � ��اح ،أع� � � ��رب ال � � �ح � ��وري ع��ن
سعادته بهذا االفتتاح قائال «تفخر شركة
ن��اس ب��أن�ه��ا ش��رك��ة كويتية ت�ح��ت مظلتها
م�ج�م��وع��ة ش��رك��ات م�ن�ت�ش��رة ف��ي األس ��واق
الناشئة ،من خالل وجودها في  40مطارًا
في جميع أنحاء الشرق األوسط وأفريقيا
وجنوب آسيا».
وت��اب��ع ال� �ح ��وري ب ��أن ل ��دى «ن� ��اس» ش�ب�ك��ة
ع ��امل� �ي ��ة ث ��اب� �ت ��ة ،ل �ك �ن �ه��ا ال ت � � ��زال م �ل �ت��زم��ة
بجذورها ،علمًا بأن من أولوياتنا الحرص
وتأكيد تقديم تسهيالت وخ��دم��ات عالية

قص شريط االفتتاح

امل �س �ت��وى ل �ل �م �ط��ارات ف ��ي ال �ك��وي��ت ،س ��واء
كانت من حيث البنية التحتية أو امل��وارد
أو التدريب ،كما تقدم الخبرة التشغيلية
وح �ل ��ول ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ب �ت �ك��رة ،وك��ذل��ك
ال � �خ ��دم ��ات امل� �ع� �ي ��اري ��ة ال � �ه ��ادف ��ة ل �ت �ط��وي��ر
صناعة السياحة والسفر ،وإحداث بصمة
ف ��ارق ��ة ف ��ي امل � �ط� ��ارات ال� �ت ��ي ت ��وج ��د ف �ي �ه��ا،
خ �ص��وص��ًا م �ط ��ارات ال �ك��وي��ت ال �ت��ي تعتبر
واجهة مميزة للدولة.
واك� ��د ال� �ح ��وري ح ��رص «م �ج �م��وع��ة ن ��اس»
ع �ل��ى ت �ط��وي��ر ق��اع��ة ال �ل��ؤل��ؤة وت �ح��دي �ث �ه��ا،
وتقديمها بمظهرها الجديد الذي يعكس
امل �س��ؤول �ي��ة ال �ت��ي ع �ل��ى ع��ات �ق �ه��ا ،م ��ن أن�ه��ا
تمثل واجهة حضارية لدولة الكويت.
واستطرد الحوري تصريحه قائال «تعتبر
قاعة اللؤلؤة واح��دة من القاعات الخمس
ذات ال� �خ ��دم ��ات ال� �ف ��ري ��دة وامل� �م� �ي ��زة ال �ت��ي
تديرها (ن��اس) في الكويت ،تحت إش��راف
اإلدارة ال �ع��ام��ة ل �ل �ط �ي��ران امل ��دن ��ي .وق ��د ت��م
تشغيلها منذ عام  2004وحتى اآلن التزال
ً
واحدة من القاعات األكثر اقباال في مطار
الكويت الدولي ،والتي تتميز بمواصفات
عالية وج��ودة متميزة وفريدة من نوعها
ت �غ �ط��ي م �س��اح��ة  475م �ت��را م��رب �ع��ا ،ح�ي��ث
ت��وف��ر منطقة ج�ل��وس تتسع ل �ـ 220مقعدًا،
وتشكيلة كبيرة من البوفيهات الساخنة
وال �ب��اردة ،وت�ق��دي��م الطهي ال�ح��ي ،وم��زودة
أي� �ض ��ًا ب� �غ ��رف ��ة ل� �ل� �ص�ل�اة ،وغ� ��رف� ��ة أط� �ف ��ال،
ودورات م� �ي ��اه م � � ��زودة ب �ج �م �ي��ع امل ��راف ��ق

الحوري :خدماتنا
في  40مطاراً بالشرق
األوسط وأفريقيا
وجنوبي آسيا
نقدّ م خبرات تشغيلية
وحلوالً تكنولوجية مبتكرة
وخدمات معيارية
الخزيم :التعاون المثمر
الجاد مع «الطيران المدني»
أهم أسباب نجاحنا محلياً
جهود «ناس» مستمرة
في تعزيز استثمارات
خدمات السياحة والسفر

باإلضافة إلى غرفة خاصة للتدخني».
وأوض� ��ح أن ق��اع��ة ال �ل��ؤل��ؤة ت�ق��ع ف��ي منطقة
امل �غ��ادري��ن ب�ع��د إدارة ال�ه�ج��رة وال� �ج ��وازات،
حيث توفر بيئة مثالية فريدة للمسافرين
(القادمني /املغادرين) لالسترخاء قبل موعد
الرحلة أو بعده ،كما توفر القاعة خدماتها
لحاملي بطاقات االئتمان الرئيسية ،وكذلك
ب �ط��اق��ات ال��دخ��ول إل ��ى ال �ق��اع��ات ك�م��ا يمكن
حجزها مسبقًا ع��ن طريق www.fasttrack.
 aeroأو الوصول اليها على مدار الساعة من
خالل الدفع املباشر.

خدمات جديدة
وذك � ��ر أن� ��ه ت �م��اش �ي��ًا م ��ع ج � ��ودة ال �خ��دم��ات
التي تقدمها «ن��اس» لعمالئها وعراقتها
وفخامتها ،فقد أتيحت خدمة مميزة تمت
اضافتها لسلسلة الخدمات املميزة ،وهي
غرفتان خاصتان مجهزتان بأعلى وسائل
وخ� ��دم� ��ات ال� ��راح� ��ة الس �ت �ق �ب��ال ال �ض �ي��وف،
الذين يبحثون عن التميز للحصول على
قسط من الراحة في جو مفعم بالهدوء.
وأف � ��اد ب ��أن ال �ق��اع��ة م � ��زودة ب �ن �ظ��ام ال ��واي
ف ��اي امل �ج��ان��ي وق �ن��وات ال �ب��ث ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي
امل�ب��اش��رة ،ومجموعة مختارة م��ن مجالت
وك� �ت ��ب ل � �ل � �ق� ��راء ة ،وال� �ع ��دي ��د م� ��ن خ� �ي ��ارات
ال�ت��رف�ي��ه ال �ت��ي ت�ن��اس��ب م�خ�ت�ل��ف ال �ش��رائ��ح،
ً
ف � �ض�ل��ا ع � ��ن ال� �ت� �ج� �ه� �ي ��زات األخ � � � ��رى ال �ت ��ي
تضمن تجربة رائعة للمسافر ،باالضافة
إل� ��ى اف �ت �ت ��اح م �ك �ت��ب خ ��دم ��ات االس �ت �ق �ب��ال

 KGLتشارك باحتفاالت الذكرى الـ 48ألعياد اإلمارات
مل �ن��اس �ب��ة ال ��ذك ��رى ال � � �ـ 48ألع� �ي ��اد اإلم� � ��ارات
العربية امل�ت�ح��دة الوطنية ،ش��ارك��ت شركة
كي جي ال في رعاية الفعاليات االحتفالية،
ال �ت��ي ن�ظ�م�ت�ه��ا ه�ي�ئ��ة ال �ط��رق وامل ��واص�ل�ات
في ام��ارة الشارقة ،وذل��ك في مبنى الهيئة
بمنطقة ال �ع��زرة ،ب�ح�ض��ور رئ �ي��س الهيئة
ي ��وس ��ف ص ��ال ��ح ال� �س ��وي� �ج ��ي ،وم �س��ؤول��ي
الهيئة ،وفهد العوضي الرئيس التنفيذي
ل�ش��رك��ة ك��ي ج��ي ال ل �خ��دم��ات ن�ق��ل ال��رك��اب
وم �م �ث �ل�ي�ن ع� �ن� �ه ��ا ،وع� � � ��دد م � ��ن ش��رك��ائ �ه��ا
اآلخرين.
وف��ي ه��ذا اإلط ��ار ،ق��ال ال�ع��وض��ي« :ف��ي هذه
امل �ن��اس �ب��ة ال��وط �ن �ي��ة ال � �غ� ��راء ،ي �س �ع��دن��ا أن
ن �ت �ق��دم ب��ال�ت�ه�ن�ئ��ة ال ��ى ع �م��وم االش� �ق ��اء في
االم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ،م�ت�م�ن�ين لهم
دوام ال�ع��ز واالزده� ��ار وال�ت�ط��ور؛ ويشرفنا
أن نشارك اليوم االم��ارات العربية املتحدة
كافة ،وامارة الشارقة خاصة ،باالحتفاالت
ال��وط �ن �ي��ة ،ف �ه��ذا ن��اب��ع م��ن ع�م�ي��ق ت�ق��دي��رن��ا
ل �ل �ب �ل��د ال �ش �ق �ي��ق ،ال� � ��ذي ن� �ح ��رص ع �ل��ى أن
ن �ش��ارك��ه أف� ��راح م�ن��اس�ب��ات��ه ال��وط �ن �ي��ة ،وأن
نكون طرفا مساهما في ازدهاره».
وأك � � ��د ال� �ع ��وض ��ي أن ش ��رك ��ة ك� ��ي ج� ��ي ال
ل �خ��دم��ات ن �ق��ل ال ��رك ��اب ت �ف �خ��ر ب��أن �ه��ا أول
شركة كويتية وخليجية تنقل خبراتها الى
االم ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،وتساهم كذلك

وامل� � �س � ��اع � ��دة  Pearl Assistف � ��ي ص ��ال ��ة
امل� �غ ��ادري ��ن ل �ل �م �س��اف��ري��ن ،ل �ت �ج �ن��ب ف �ت��رات
االنتظارالطويلة عند االق�لاع او الوصول
باملطارات .والتي تعرف في الكويت أيضا
بخدمة «هال كويت«في صاله املغادرين.
وذك ��ر أن ه ��ذه ال �خ��دم��ات ت�ل�ب��ي اح�ت�ي��اج��ات
القادمني واملغادرين على النحو التالي:
• ع�ن��د امل� �غ ��ادرة ،ي�ت��م اس�ت�ق�ب��ال امل�س��اف��ري��ن
ف ��ي م �ك �ت��ب ه�ل�ا ك��وي��ت أم � ��ام م��دخ ��ل ص��ال��ة
امل �غ��ادري��ن مل�س��اع��دت�ه��م ف��ي إن �ه��اء إج� ��راءات
ال�س�ف��ر وال �ه �ج��رة ،وم��راف�ق�ت�ه��م ح�ت��ى ب��واب��ة
صعود الطائرة الخاصة بهم.
• ع �ن��د ال ��وص ��ول ،ي �ت��م اس �ت �ق �ب��ال ال��رك��اب
ع �ن��د ب ��واب ��ة ال� �ط ��ائ ��رة ،وم �س��اع��دت �ه��م ف��ي
إص �ـ��دار ال�ت��أش�ي�ـ��رة ع�ن��د وص��ول�ه��م إذا ل��زم
األمر ،ويتم إنهاء إج��راء ات الهجرة بشكل
س��ري��ع وتجنب ال�ط��واب�ي��ر ،كما يتم تقديم
امل �س��اع��دة ع �ل��ى ح� ��زام األم �ت �ع��ة ف ��ي ص��ال��ة
ال� ��وص� ��ول ،وم� ��ن ث ��م م��راف �ق �ت �ه��م إل� ��ى ق��اع��ة
االس �ت �ق �ب��ال وت��وج�ي�ه�ه��م ل�ج�ه��ة ال�ت��وص�ي��ل
املطلوبة.

االعتناء باملسافرين
م ��ن ج��ان �ب��ه ،اس �ت �ع��رض امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ف��ي
ال � �ش� ��رك� ��ة م � �ن � �ص� ��ور ال � �خ� ��زي� ��م ال � �خ� ��دم� ��ات
ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا ال �ش��رك��ة ف��ي م �ط��ار ال�ك��وي��ت
ال��دول��ي ق��ائ�لا :إن ال�ش��رك��ة أض��اف��ت الكثير
م ��ن خ��دم��ات �ه��ا داخ� ��ل م �ط��ار ال �ك��وي��ت ه��ذا
ال� � �ع � ��ام ،م� �ث ��ل خ� ��دم� ��ات ت ��وص� �ي ��ل األم �ت �ع��ة

 ،Baggage Deliveryي �م �ك��ن ل�ل�م�س��اف��ري��ن
ال ��ذي ��ن ي �ص �ل��ون إل� ��ى ال� �ص ��ال ��ة ال��رئ �ي �س �ي��ة
 T1وي��رغ �ب��ون ف��ي م �غ��ادرة امل �ط��ار ت�ف��ادي��ًا
ل�لان �ت �ظ��ار ط �ل��ب ال �خ��دم��ة م ��ن امل �خ �ت �ص�ين،
وت ��رك أم�ت�ع�ت�ه��م وال �خ ��روج م��ن امل �ط��ار في
غ �ض��ون دق ��ائ ��ق .وس �ي �ق��وم وك �ل�اء ال�خ��دم��ة
ب �ش��رك��ة  NASب��االع �ت �ن��اء ب��ال �ح �ق��ائ��ب م��ن
ح ��زام األم�ت�ع��ة وت�س�ل�ي�م�ه��ا إل��ى أص�ح��اب�ه��ا
ع�ن��د ب��اب منزلهم ب��أي م�ك��ان ف��ي ال�ك��وي��ت.
إنه الحل األمثل للمسافرين من العائالت،
وللذين يحتاجون إلى حضور اجتماع أو
املغادرة بعد وقت قصير من وصولهم.
وب �خ �ص��وص خ ��دم ��ات ال �س �ي��اح��ة وال �س �ـ �ف��ر،
ق��ال الخزيم إن الشركة لديها مكتب»ناس»
للسياحة وال�س�ف��ر يعمل ع�ل��ى م ��دار ،24/7
وه ��و ع�ض��و ف��ي م�ن�ظ�م��ة األي��ات��ا وي �ق��دم مع
باقي إدارات الشركة مجموعة متكاملة من
خدمات السياحة والسفر والشحن الجوي.
وأض ��اف أن م��وق��ع امل�ك�ت��ب ال��دائ��م ف��ي مطار
الكويت وعلى م��دار ال�س��اع��ة ،يعتبر فرصة
ع�ظ�ي�م��ة ل�ت�ق��دي��م أف �ض��ل ال �خ��دم��ات للعمالء
ومساعدة املسافرين والضيوف في األوقات
الحرجة وأوقات الطوارئ.
وأك ��د أن ج�ه��ود اإلدارة العليا والتنفيذية
ف ��ي م �ج �م��وع��ة ن � ��اس م �س �ت �م��رة ف ��ي ت �ع��زي��ز
اس�ت�ث�م��ارات�ه��ا ف��ي ه��ذا االت �ج��اه ،م�ع��رب��ا عن
ش �ك��ره وت �ق��دي��ره ل� �ل��إدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ط�ي��ران
امل ��دن ��ي ع �ل��ى ت �ع��اون �ه��م ودع �م �ه��م امل�س�ت�م��ر
للشركة.

قمة الصلب العربي في تونس

«االتحاد العربي للحديد» يطالب
الحكومات بمزيد من الدعم

فهد العوضي

حافالت الشركة أمام مبنى هيئة المواصالت

بفعالية في تعزيز قطاع النقل العام ،ورفده
بأحدث ما توصلت اليه أنظمة النقل ،حيث
ت�ق��دم خ��دم��ات نقل ال��رك��اب األس�ه��ل واآلم��ن
واألس � � ��رع ب�ت�ك�ل�ف��ة ت �ن��اف �س �ي��ة مل�س�ت�خ��دم��ي
ح��اف�لات �ه��ا .وق � ��ال« :م �ن��ذ ان �ط�ل�اق عمليات
الشركة في امارة الشارقة ،فإنها دأبت على
تقديم أفضل خدمات النقل للركاب ،تقديرا
منها لثقتهم بأدائها ،ولثقة هيئة الطرق
وامل ��واص�ل�ات ب ��اإلم ��ارة ب �ج��ودة خ��دم��ات�ه��ا،

م �م ��ا ي �ش �ك��ل ل �ن ��ا ح� ��اف� ��زا إض ��اف� �ي ��ا ل �ل��رق��ي
ب�خ��دم��ات�ن��ا ،وال �ع �م��ل ال�ح�ث�ي��ث وامل �ت��واص��ل
على تطوير عملياتنا بكل جديد متطور
في قطاع النقل الجماعي العاملي».
وأكمل العوضي« :مؤخرا عملنا على زيادة
اس �ط��ول ح��اف�لات �ن��ا ف��ي االم� � ��ارة ب�ح��اف�لات
ح��دي�ث��ة وم�ت�ط��ورة ص��دي�ق��ة للبيئة مل��راع��اة
العمل بما يتناسب مع الحفاظ على البيئة،
وااللتزام بتطبيق مستوى املعايير العاملية

املتعارف عليها ملواصفات الجودة الشاملة
ونظم إدارة البيئة اآليزو ISO/واملواصفات
البيئية العاملية للجودة».
وختامًا ،ذك��ر العوضي ان الشركة تراعي
ت�ح�س�ين ت �ج��رب��ة ال �ع �م�ل�اء ف ��ي ط ��رق ال�ن�ق��ل
وادارة ع�م�ل�ي��ات�ه��ا ع �ب��ر اس �ت �خ��دام أح ��دث
تقنية م�ت��وف��رة ل�خ��دم��ات ال�ن�ق��ل الجماعي
والعمل بمواصفات عاملية متقدمة ،كنظام
 GPSعبر األقمار الصناعية.

ً
ً
تدريبيا
برنامجا
األكاديمية األسترالية تختتم
لـ«الكهرباء والماء»
اختتمت األك��ادي�م�ي��ة األس�ت��رال�ي��ة ال�ب��رن��ام��ج ال�ت��دري�ب��ي «اللغة
اإلنكليزية للفنيني العاملني في قطاع تشغيل وصيانة املياه»،
ال��ذي عقد خ�لال الفترة من  17إل��ى  21نوفمبر  2019ملصلحة
مجموعة من موظفي وزارة الكهرباء واملاء .ويهدف البرنامج
إلى تطوير املهارات اللغوية للمشاركني في اللغة اإلنكليزية،
وذلك من خالل املادة التعليمية املمنهجة ،التي اشتملت على
القراءة والكتابة والتحدث والسمع ،كما تضمنت أيضًا قواعد
اللغة اإلنكليزية ،وكيفية استخدام مفردات اللغة اإلنكليزية
لصياغة جمل مفيدة مرتبطة بمصطلحات العمل ،والتركيز
على أه��م نقاط الضعف وترميمها لتحقيق التميز في بيئة
العمل.
وقد صممت هذه الدورة بدقة وتوازن ،حيث خضع املشاركون
في بداية ونهاية الدورة المتحان تقييمي لقياس مدى التقدم
باملستوى اللغوي ،وشمل االمتحان جميع األمور التي جرت
دراستها خالل الدورة من مفردات وقواعد وتركيب ُ
الجمل.
وق ��د أش ��اد امل �ش��ارك��ون ب �م��دى االس �ت �ف��ادة م��ن ه ��ذا ال�ب��رن��ام��ج
ال�ت��دري�ب��ي ،ال ��ذي ات�س��م بالتفاعلية وال�ت�ش��ارك�ي��ة ،وأت ��اح لهم
معرفة كيفية استخدام امل�ف��ردات واألف�ع��ال بالسياق املناسب

مشاركون في البرنامج التدريبي

في التعبير اليومي واملحادثات األساسية.
وفي السياق نفسه ،أعرب جميع املشاركني عن جزيل امتنانهم
إلدارة التطوير اإلداري والتدريب في ال��وزارة على عقد مثل

ه��ذه ال�ب��رام��ج امل�ت�م�ي��زة ،وال �ت��ي تنعكس بشكل إي�ج��اب��ي على
أدائ�ه��م الوظيفي ،كما تقدموا بالشكر إل��ى إدارة املعهد على
جهودهم الطيبة وامللموسة في نجاح هذا البرنامج.

عواد الخالدي

دعا رئيس مجلس اإلدارة في االتحاد العربي
للحديد والصلب عواد الخالدي الحكومات
العربية إلى توفير مزيد من الدعم «لحماية
هذه الصناعة االستراتيجية».
وشدد الخالدي في كلمة خالل «قمة الصلب
العربي الـ »14التي استضافتها تونس على
ض ��رورة تعزيز ال�ت�ع��اون ال�ع��رب��ي ف��ي مجال
ص �ن��اع��ة ال �ح��دي��د وال �ص �ل��ب «ف� ��ي م��واج �ه��ة
املنتجات األجنبية».
ّ
وح � ��ذر ال �خ��ال��دي وه� ��و اق �ت �ص��ادي ك��وي�ت��ي
ي� �ت ��ول ��ى رئ � ��اس � ��ة م� �ج� �ل ��س إدارة ال� �ش ��رك ��ة
امل �ت �ح��دة ل�ص�ن��اع��ة ال �ح��دي��د (ك��وي��ت ستيل)
م��ن أن ع��دم اس�ت�ق��رار األوض ��اع االقتصادية
ال �ع��امل �ي��ة وزي � � ��ادة امل� �ع ��روض م ��ن م�ن�ت�ج��ات
ال�ح��دي��د وال�ص�ل��ب يتطلبان م��ن الحكومات
ال� �ع ��رب� �ي ��ة م� ��زي � �دًا م� ��ن ال� ��دع� ��م واس� �ت� �ص ��دار
التشريعات ال�لازم��ة لحماية ه��ذه الصناعة
االستراتيجية.
وأك � ��د أن� ��ه ي �ت �ع�ين ع �ل��ى ش ��رك ��ات وم �ص��ان��ع
الحديد والصلب العربي السعي إلى تطوير
ع �م �ل �ي��ات اإلن � �ت� ��اج وال �ت ��رك �ي ��ز ع �ل��ى خ�ف��ض
تكلفة اإلن �ت��اج وال�ن�ف�ق��ات وت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون
ب�ي�ن ال �ش��رك��ات وامل �ص��ان��ع ال �ع��رب �ي��ة« ،ح�ي��ث
إن القواعد الجديدة التي تحكم االقتصاد
ال�ع��امل��ي ل��م تعد تسمح بالعمل امل�ن�ف��رد ،بل
ت�ت�ط�ل��ب ت��وح�ي��د ال �ج �ه��ود وق �ي��ام ال�ت�ك�ت�لات
االق�ت�ص��ادي��ة ال�ق��وي��ة ال�ت��ي تعطي م��زي�دًا من
الدفع لعجلة التطوير واملنافسة».

وأشار الخالدي في هذا الصدد إلى التدابير
اإلي�ج��اب�ي��ة وال�ت�ش��ري�ع��ات واإلج � ��راءات التي
ق��ام��ت بها دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي
وب �ع ��ض ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،م� �ش ��ددًا ع �ل��ى أن
التعاون االقتصادي والصناعي بني الدول
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،خ� �ص ��وص ��ًا ف� ��ي م� �ج ��ال ص �ن��اع��ة
ال �ح��دي��د وال �ص �ل��ب ،أص �ب��ح ض� ��رورة ول�ي��س
ترفًا في الوقت الحاضر.
وأع� � ��رب ع � ��واد ال� �خ ��ال ��دي ب��اس �م��ه وب��اس��م
االت � �ح ��اد ال �ع ��رب ��ي ل �ل �ح��دي��د وال �ص �ل��ب ع��ن
ج��زي��ل ال �ش �ك��ر وع �ظ �ي��م االم �ت �ن��ان ل�لأش�ق��اء
في الجمهورية التونسية رئيسًا وحكومة
وش �ع �ب ��ًا ع �ل ��ى ح � �ف� ��اوة االس� �ت� �ق� �ب ��ال وك� ��رم
الضيافة ،ويخص بالشكر وزير الصناعة
وامل��ؤس �س��ات ال�ص�غ��رى وامل�ت��وس�ط��ة سليم
ال �ف��ري��ان��ي وال �ش��رك��ة ال �ت��ون �س �ي��ة ل�ص�ن��اع��ة
ال � �ف� ��والذ ع �ل ��ى رع��اي �ت �ه �م��ا ل� �ه ��ذا ال �ت �ج �م��ع
امل �ه��م ال� ��ذي أق �ي��م ع �ل��ى أرض ال�ج�م�ه��وري��ة
ال �ت��ون �س �ي��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة ،وال �ش �ك ��ر م��وص��ول
لجميع الشركات املشاركة في قمة الصلب
ال � �ع� ��رب� ��ي ع� �ل ��ى دع� �م� �ه ��ا ال � ��دائ � ��م ألن �ش �ط��ة
االتحاد.
ون��اق��ش امل�ش��ارك��ون إج� ��راءات حماية ودع��م
األس� � � ��واق ال �ع��رب �ي��ة م ��ن ص� � � ��ادرات ال �ح��دي��د
وال �ص �ل��ب األج�ن�ب�ي��ة ،ودع ��م وت�ط��وي��ر قطاع
ص �ن��اع��ة ال �ح��دي��د وال� �ص� �ل ��ب ،ال س �ي �م��ا أن��ه
ي �س �ت��وع��ب ع �م��ال��ة ك �ب �ي��رة وي �ح �ف��ز ال �ن��ات��ج
القومي العربي.
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جونسون و«بريكست»
ّ
تأتي زي��ارة ترامب إل��ى لندن في ظل توتر سياسي في البالد ،قبل تسعة أي��ام على
االن �ت �خ��اب��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة ،وي��أم��ل ب��وري��س ج��ون�س��ون رئ �ي��س ال � ��وزراء ال�ب��ري�ط��ان��ي في
الحصول على غالبية تكفي لتنفيذ «بريكست» ،ال��ذي واف��ق  %52من البريطانيني
عليه عام .2016
ّ
وف��ي ه��ذا ال�ص��دد ،أك��د ترامب أن��ه ال ينوي «التدخل في االنتخابات» .وك��رر مع ذلك
ّ
ويتعهد بتنفيذه.
تأييده «بريكست» ،الذي يدافع عنه رئيس الوزراء البريطاني
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طمأنة من ترامب وماكرون ..والجمر تحت الرماد

قمة «ناتو» ..اختبار لوحدة أعضاء الحلف
النفط السوري

أقامت الملكة إليزابيث في قصر باكنغهام بلندن ،أمس ،حفل
االستقبال التقليدي لزعماء الدول األعضاء في حلف شمال
االطلسي (ناتو) ،قبيل عقد قمتهم الـ ،29اليوم ،لالحتفال بالذكرى
الـ 70لتأسيس الحلف ،حيث سيكون «ناتو» أمام اختبار لوحدة أعضائه،
إزاء الخالفات السياسية العميقة التي من المنتظر أن تطغى على
القمة ،خصوصاً بعد أن عدَّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الحلف «ميتاً سريرياً» ،كما ذكر قبله الرئيس األميركي دونالد ترامب أن
التحالف «عفا عليه الزمن».
وعالوة على ذلك ،فإن هناك خالفات حول العملية العسكرية
التركية (نبع السالم) في شمال شرقي سوريا ،والتقارب التركي -
الروسي ،وقضايا مثل تغ ّير المناخ والتعامل مع ايران.
التقى ترامب م��اك��رون ،وق��ال إن الخالفات مع
ف��رن�س��ا «ب�س�ي�ط��ة» ،وذل ��ك ب�ع��د س��اع��ات قليلة
على انتقادات وجهها إلى نظيره الفرنسي في
شأن تصريح األخير حول «وفاة حلف الناتو
سريريًا».
وأك � �م ��ل ال ��رئ� �ي ��س األم � �ي ��رك ��ي« :ل ��دي� �ن ��ا ع�لاق��ة
ت �ج��اري��ة ك �ب �ي��رة ،وأن� ��ا م�ت��أك��د أن ��ه خ�ل�ال وق��ت
قصير سيكون كل شيء على ما يرام» .وخاطب
ً
نظيره الفرنسي ،قائال« :أعتقد أنه  -كما تعلم
 ل��دي��ك م�ع��دل ب�ط��ال��ة م��رت�ف��ع ج��دا ف��ي فرنسا.فرنسا ال تبلي ب�لاء حسنا على اإلط�ل�اق من
ال �ن��اح �ي��ة االق �ت �ص ��ادي ��ة .ي �ش��رع��ون ف ��ي ف��رض
رسوم على منتجات اآلخرين ،لذا نفرض نحن
بالتالي رسوما عليهم».
وق ��ال ت��رام��ب إن��ه ي ��درس ف��رض ع�ق��وب��ات على
ت��رك �ي��ا ب �س �ب��ب ش ��رائ �ه ��ا م �ن �ظ��وم��ة ص ��واري ��خ
روسية ،منحيا باللوم على سلفه في عدم بيع
نظام صواريخ أميركي ألنقرة.

عقوبات على تركيا؟
وع� � �ن � ��دم � ��ا س � �ئ � ��ل ت � � ��رام � � ��ب أث� � � �ن � � ��اء ج� �ل ��وس ��ه
بجوارماكرون عما إذا كان سيفرض عقوبات
على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ
إس  400 -ق� ��ال« :ن �ن��اق��ش ذل ��ك اآلن ،ون �ج��ري
محادثات بشأن ذلك».

أع �ل��ن ال��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي أن ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
وض �ع��ت ال�ن�ف��ط ف��ي س��وري��ا ت�ح��ت س�ي�ط��رت�ه��ا،
ّ
التصرف به كما تشاء« :حاول
وبات بمقدورها
داع� ��ش امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى س�ي�ط��رت��ه ع �ل��ى ال�ن�ف��ط،
أم��ا اآلن فأصبحنا ن�ح��ن ال��ذي��ن نسيطر عليه
ب�ش�ك��ل ك��ام��ل .ل��دي�ن��ا ق��وائ��م ت �ح��دد أي ��ن ذه�ب��ت
أم��وال النفط» .وأردف ترامب« :ل��م يبق في هذه
األراض��ي (السورية) من عسكريينا سوى من
يحمون النفط».

احتجاجات إيران
داف��ع ت��رام��ب ع��ن اإلي��ران�ي�ين «ال��ذي��ن قتلوا فقط
ألن �ه��م ك��ان��وا ي �ح �ت �ج��ون» ،م��وض �ح��ا« :أم �ي��رك��ا
تدعم شعب إيران الشجاع الذي يحتج من أجل
ح��ري�ت��ه» .وت��اب��ع« :إي ��ران تقتل رب�م��ا اآلالف من
شعبها اآلن ،ون�ح��ن نتحدث ف��ي ه��ذه اللحظة،
وه��ذا ه��و السبب ف��ي قيامهم بقطع اإلنترنت،
كي ال يرى الناس ماذا يحدث» .وردا على أحد
املراسلني ،عما إذا كانت الواليات املتحدة تدعم
املحتجني في إيران ،قال« :ال أريد التعليق على
ذلك ،لكن اإلجابة هي ال».

وأضاف« :كما تعرفون ،فإن تركيا كانت تريد
ش��راء نظام باتريوت ال�خ��اص بنا و(الرئيس
السابق باراك) أوباما لم يسمح لها بذلك ،ولم
يسمحوا لهم إال عندما أصبحوا مستعدين
لشراء نظام آخر».

ّ
متمسك بتصريحاته

ّ
«متمسك»
من جهته ،أكد الرئيس الفرنسي أنه
ب�ت�ص��ري�ح��ات��ه ح ��ول وج ��ود ال�ح�ل��ف ف��ي ح��ال��ة
«موت سريري» ،مردفًا أن «األولوية للتخلص
م��ن تنظيم داع��ش ف��ي ب�لاد ال�ش��ام ،وه��و م��ا لم
يجر بعد».
وقال ماكرون إن التعاون بني فرنسا وأميركا
مهم ج �دًا ،وإن ب�ل�اده ستسعى إلي�ج��اد حلول
لجميع القضايا العالقة مع واشنطن ،مضيفًا:
«نحن نعمل معًا في محاربة اإلره��اب ..القتال
في سوريا والعراق لم ينته ،وع��دم االستقرار
ف��ي املنطقة يجعل حربنا على تنظيم داع��ش
اإلرهابي أصعب» .وأوضح أنه «يجب االتفاق
على خطر اإلره ��اب ،لكن ل�لأس��ف ليس لدينا
التفسير نفسه له ،فتركيا تقاتل ،الذين قاتلوا
داعش إلى جانبنا».

أنقرة و«داعش»
وأضاف ماكرون« :عندما أنظر إلى تركيا

ترامب وماكرون في لندن ..مصافحة تخفي خالفات حادة | أ ف ب

أرى أنها أحيانا تعمل مع مقاتلني على
ص�ل��ة ب��داع��ش» .وأردف« :ل�ي��س مفهوما
ك �ي��ف ي �م �ك��ن أن ت �ك��ون ت��رك �ي��ا ج � ��زءا من
ت�ح��ال��ف ال�ن��ات��و وت�ش�ت��ري إس  400 -من
روسيا؟» ،مضيفا« :نحتاج إلى الحصول
على إيضاحات من الجانب التركي خالل
اجتماع قمة حلف األطلسي».
وأوض � � ��ح م� ��اك� ��رون أن� ��ه ي �ج��ب أن ي �ط��رح
سؤال حول ما إذا كانت تركيا ترغب في
البقاء عضوًا في «ناتو» إذا ظل رئيسها
ّ
متمسكًا بتهديده
رج��ب طيب أردوغ� ��ان
تأخير إج ��راءات ال��دف��اع ف��ي البلطيق اذا
لم تعلن دول الحلف أن املقاتلني االك��راد
إرهابيون.

بغيضة جدًا

املوازنة العسكرية

وق� �ب ��ل ل �ق��ائ ��ه م � ��اك � ��رون ،وخ �ل ��ال م��ؤت �م��ر
ص�ح��اف��ي م��ع األم�ي�ن ال �ع��ام للحلف ينس
ش �ت��ول �ت �ن �ب��رغ ،ق� ��ال ت ��رام ��ب إن ت�ع�ل�ي�ق��ات
م � ��اك � ��رون ح � ��ول م � ��وت ال� �ح� �ل ��ف س��ري��ري��ًا
«بغيضة جدًا» ،مردفا أنه «ال أحد يحتاج
إل� � ��ى ح� �ل ��ف ش � �م� ��ال األط� �ل� �س ��ي أك � �ث� ��ر م��ن
فرنسا».
وأض� ��اف أن ال�ح�ل��ف أدى م�ه�م��ة عظيمة،
وأن تصريحات ماكرون في شأنه «إهانة
كبيرة» ،مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تنسحب
فرنسا من الحلف ،ولكنه لم يفسر أسباب
توقعه.

وب � ��اإلض � ��اف � ��ة إل� � ��ى ان � �ت � �ق� ��اده ف ��رن� �س ��ا ،ان �ت �ق��د
ت��رام��ب م��ن ج��دي��د «م��ن ال ي��دف�ع��ون» ج�ي�دًا في
ال�ح�ل��ف ،خ�ص��وص��ًا أمل��ان�ي��ا ،علمًا ب��أن��ه يحض
م�ن��ذ ان�ت�خ��اب��ه ال�ح�ل�ف��اء ع�ل��ى رف ��ع م��وازن��ات�ه��م
العسكرية لتقاسم العبء بشكل أفضل داخل
الحلف.
ودع��ا م��ا وصفها ب��ال�ب�ل��دان الغنية إل��ى «دف��ع
امل ��زي ��د ل� �ب�ل�اده م �ق��اب��ل م �س��اع��دت �ه��ا دف��اع �ي��ا»،
ً
مضيفًا« :ليس من العدل أن نحمي دوال تدفع
أقل مما يجب أن تدفعه لحلف الناتو».
وي��ري��د ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي م��واص �ل��ة الضغط
على الحلفاء لدفعهم إل��ى تخصيص  %2من

الحريري يدعم ويشارك بوزراء اختصاصيين

ُّ
لبنان :الخطيب قريب من ترؤس الحكومة
ِّ
نسهل «حتى إلغاء الذات» لتشكيل حكومة وإنقاذ البالد
¶ باسيل:
بيروت ــــــ أنديرا مطر
االن�ت�ف��اض��ة الشعبية اللبنانية دخ�ل��ت ي��وم�ه��ا الثامن
واألرب�ع�ين بتفاوت الزخم الشعبي بني املناطق ،ووفق
مطالب اجتماعية محددة ،في ظل الخشية من انزالقها
الى مطالب مذهبية جراء التعطيل املستمر في تسمية
الرئاسة الثالثة ،ف��ي ح�ين األزم��ة االقتصادية الخانقة
ب��دأت ت��أخ��ذ أب�ع��ادًا كارثية ل��دى الفئات الفقيرة ،فبعد
ان�ت�ح��ار م��واط��ن ع�ج��ز ع��ن ت��أم�ين ق��وت أوالده ،ح��اول��ت
سيدة في طرابلس أن تحرق نفسها للمرة الثانية قبل
ُ
ان يمنعها الشباب ،في حني عرضت امرأة كليتها للبيع
«بأسعار مناسبة».
وي�ب��دو أن امل��ؤش��رات السلبية البالغة ال�خ�ط��ورة ،التي
بدأت تلوح في األفق دفعت الطبقة السياسية أمس إلى
إبداء مرونة في ملف تشكيل الحكومة املقبلة مع تقديم
ّ
التمسك بصيغة
تنازالت قليلة ،كل من موقعه ،لكن مع
حكومة تكنوسياسية كما يريدها «ح��زب اهلل» ومعه
فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.
وش� �ه ��د ي � ��وم أم � ��س ح� ��راك� ��ًا ع� �ل ��ى ص �ع �ي��د امل� � �ش � ��اورات
الحكومية ّ
لفك االشتباك العالق بني مجموعة من أزمات
الثقة أكثر مما هي أزمات حقائب وأسماء ،وكان محور
ّ
ال �ح��راك امل��رش��ح امل�ح�ت�م��ل ل��رئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة امل�ه�ن��دس
سمير الخطيب ،الذي التقى رئيس الجمهورية ميشال
عون عصر أم��س ،بحضور رئيس التيار الوطني الحر
ج� �ب ��ران ب��اس �ي��ل .واس �ت �ق �ط �ب��ت ه� ��ذه ال �ح��رك��ة اه�ت�م��ام��ا
سياسيا بالغًا ،رغم عدم اكتمال العناصر الكفيلة برفعه
الى منصب العضوية في نادي رؤساء الحكومات ،وفي
ّ
السنية من دار الفتوى ودارة الحريري،
مقدمها البركة
باعتبارها ّ
ممرًا إلزاميا ألي رئيس لحكومة لبنان.
وك��ان ع��ون ق��ال صباح أم��س إن «األي��ام املقبلة ستحمل
ً
ومساء ،بدأت
تطورات إيجابية» ،من دون أي إيضاحات.
ّ
االيجابية تطغى على االخبار املتدفقة من مراكز صنع
القرار مع ارتفاع منسوب التفاؤل بوالدة حكومة يرأسها
امل �ه �ن��دس س �م �ي��ر ال �خ �ط �ي��ب ،ح �ي��ث أش � ��ارت م�ع�ل��وم��ات
ص�ح��اف�ي��ة م��ن م �ن��زل رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة س�ع��د ال�ح��ري��ري
ف��ي بيت ال��وس��ط إل��ى االت�ف��اق على العناوين العريضة
للحكومة ،وهي أن تكون حكومة تكنوسياسية من دون
ان تكون لها صالحيات استثنائية ،واال تقوم بوضع
ق��ان��ون ان �ت �خ��اب ج��دي��د وال ت �ج��ري ان �ت �خ��اب��ات نيابية
م�ب�ك��رة .ووف��ق امل�ع�ل��وم��ات ،فقد ات�ف��ق على أن الحريري
ووزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ج� �ب ��ران ب��اس �ي��ل س �ي �ك��ون��ان خ ��ارج
الحكومة.
وكان الحريري التقى ليال مساعد االمني العام لـ«حزب
اهلل» حسني خليل وال��وزي��ر علي حسن خليل مبعوثني
م��ن ال�ث�ن��ائ��ي ال�ش�ي�ع��ي ،ح�ي��ث ح�م��ل ال�خ�ل�ي�لان  3اسئلة
للحريري حول دعمه الخطيب ومشاركة تيار املستقبل
في الحكومة أو منحه الثقة لها.
الحريري ك��ان قد التقى النائب السابق وليد جنبالط،
وق��ال عقب ال�ل�ق��اء ان��ه ي��دع��م الخطيب ،لكنه ل��ن يشارك
ف��ي الحكومة ،والح�ق��ًا تبينّ ان م��ا قصده الحريري هو

ثورة ذوي االحتياجات الخاصة
في إطار التحركات االحتجاجية ،التي شهدت في األيام
ّ
األخيرة تراجعًا ملحوظًا في أنشطتها ،نفذت مؤسسات
الرعاية لذوي االحتياجات الخاصة والجمعيات سلسلة
ت� �ح � ّ�رك ��ات ف ��ي م �ن��اط��ق ع � ��دة ل ��رف ��ع ال� �ص ��وت وم �ط��ال �ب��ة
ال��دول��ة بحقوق ذوي االحتياجات ال�خ��اص��ة .واعتصمت
مؤسسات من كسروان وامل�تن أم��ام الصرح البطريركي
في بكركي بالتوازي مع تحركات في عدد من املناطق،
منها عالية والنبطية وطريق املطار وحاصبيا وبعلبك
وطرابلس.
ولفت وزي��ر ال�ش��ؤون االجتماعية ف��ي حكومة تصريف
األعمال ريشار قيومجيان في تصريح إلى «أنه حصل
تأخير ف��ي دف��ع مستحقات ذوي االحتياجات الخاصة
لعام  2019وتأخرت العقود ألسباب ع��دة منها املوازنة
وإع��داد ال�ج��داول وإدخالها لديوان املحاسبة» ،مؤكدًا أن
وزارة الشؤون االجتماعية سترسل خالل أسبوع العقود
إلى وزارة املالية لصرف املستحقات (أقله للفصل األول
ل�ع��ام  )2019قبل عيد امل�ي�لاد .وأوض ��ح ال�ن��ائ��ب إبراهيم
امل��وس��وي من طريق املطار «أن موضوع سلفة ال�ـ %60
على الفواتير يجب ان تنفذ اليوم قبل غد؛ فاملؤسسات
مهددة بالتوقف ونحن نتحدث عن اآلالف واآلالف من
ذوي االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة وي �ج��ب ان ت �ق��وم ال � ��وزارة  ١٢٠٠٠شخص من ذوي اإلعاقة نزلوا إلى شوارع لبنان من شماله إلى جنوبه لالحتجاج على تعرض
مؤسسات الرعاية إلى االقفال بسبب االزمة
بواجباتها كاملة في هذا املجال».
أنه لن يشارك بشخصيات سياسية من تيار املستقبل،
انما باختصاصيني .وأكد الحريري أيضًا أنه «ال يضع
شروطًا ،بل رئيس الحكومة هو من يشكل حكومته».
ووف � ��ق امل �ع �ل��وم��ات ،ف �ق��د ج� ��رى االت� �ف ��اق ف ��ي ال �س��اع��ات
األخيرة على أن بعض الوجوه السياسية ستكون خارج
الحكومة مع إص��رار «ح��زب اهلل» و«أم��ل» والتيار الحر
ع�ل��ى ت��وزي��ر محمد فنيش وع�ل��ي ح�س��ن خليل وسليم
جريصاتي في الحكومة كوزراء دولة ،وسط عزوف تيار
املستقبل واالش �ت��راك��ي وال �ق��وات اللبنانية ع��ن تسمية
وزراء ح��زب �ي�ين ،ح �ي��ث ك��ان��ت ال�ص�ي�غ��ة امل �ت��داول��ة ال�ت��ي
طرحها «ح��زب اهلل» هو بحكومة من  24وزي��را تضم 6
وزراء دولة ،يمثلون االحزاب.
باسيل :إلغاء الذات
وسبق الحركة البارزة التي شهدها بيت الوسط ،كالم
إيجابي من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل،
أعطى مؤشرات على عدم دخوله شخصيا في الحكومة،
حيث ق��ال بعد اجتماع تكتل «لبنان ال�ق��وي» إن��ه يأمل
خ�ي�رًا ب��أن ت�ك��ون األم��ور ش��ارف��ت على خواتيم سعيدة،

مشيرًا إلى معيار واحد للحكومة ،هو التنفيذ وااللتزام
واإلنجاز ،معتبرا أن «نجاح الحكومة هو أهم من وجود
التيار الحر فيها ،ونحن نختار النجاح على وجودنا
فيها ،واذا وجودنا يمنع تنفيذ خطر الكهرباء واإلنقاذ
فنحن مستعدون أن نبادل وجودنا بأي عامل نجاح..
ونقبل بإلغاء ال��ذات من أج��ل حكومة ميثاقية ،تحافظ
على البلد».
وأش ��ار ب��اس�ي��ل إل��ى أن م��وق�ف��ه األس��اس��ي ه��و أن تكون
ّ
الحكومة مؤلفة من اختصاصيني ذوي خلفية سياسية،
إض��اف��ة إل��ى أش �خ��اص م��ن ال �ح��راك ،ل�ك��ن ه��ذا ال �ط��رح لم
َ
يوافق عليه ،الفتا إلى أن «الثنائي الشيعي طرح حكومة
تكنوسياسية برئاسة الحريري ،وهو لم يوافق ،وسقط
هذا الطرح».
وكان الصحافي جوني منير قال إنه باسيل كان قد أبلغ
ن��واب تكتل لبنان ال�ق��وي برسالة عبر «وات��س أب» انه
«يجب تشكيل حكومة خالل يومني أو يذهب البلد على
انهيار مالي كبير ووضع أمني خطير»
وبينما أشارت معلومات إلى ان رئيس الجمهورية قد
يدعو إلى االستشارات النيابية امللزمة غدًا (الخميس)،

أك� � ��دت م � �ص ��ادر س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ات � �ص ��ال م ��ع سبقلا ان
التطورات اإليجابية التي برزت ليال ال تعني بالضرورة
ّ
ان األمور رست على الخطيب ،وإن كان ال يزال مرشحًا
وحيدًا ،وانه في حال إخفاق الخطيب في الحصول على
تأييد الحريري وال�ش��ارع ،ف��إن االت�ج��اه يصبح إلزاميا
نحو خيارات أخرى.
جنبالط :مخالفة للدستور
وك� ��ان رئ �ي��س ال �ح��زب ال �ت �ق� ّ�دم��ي ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق ول�ي��د
جنبالط زار رئيس مجلس ال�ن��واب نبيه ب��ري ف��ي عني
ال �ت �ي �ن��ة ،وذل� ��ك ب �ع��د ف �ت��رة ان �ق �ط��اع ،و«ل �ت��أك �ي��د ال�ع�لاق��ة
التاريخية والصداقة مع ب��ري ،وك��ي ال ّ
يفسر االنقطاع
عنه على انه خالف سياسي» ،وفق جنبالط الذي لفت
الى ان كل ما يجري اآلن على صعيد تشكيل الحكومة
هو مخالف للدستورّ ،
مشددا على ان املطلوب اليوم هو
الدعوة لالستشارات النيابية امللزمة ،مؤكدا ان الحزب
لن يشارك في الحكومة املقبلة ،بل سيسمي فئات درزية،
«ي�خ�ت��اره��ا إم��ا سعد ال�ح��ري��ري ،وإم��ا سمير الخطيب،
وإما شخص آخر».

ناتجهم املحلي اإلجمالي لإلنفاق العسكري
في موازنات .2024

ِّ
شتولتنبرغ يشكك

ب� ��دوره ،أع�ل��ن شتولتنبرغ أن��ه «ال ي�ت�ف��ق» مع
م��اك��رون ،مضيفًا« :ال يجب التشكيك بوحدة
ال �ح �ل �ف��اء وع��زم �ه��م ع �ل��ى ال ��دف ��اع ب�ع�ض�ه��م عن
ّ
بعض» على اعتبار أن ذلك يمثل أساسًا ملبدأ
الردع.
وأع ��رب ع��ن ش�ك��ه ف��ي إم �ك��ان ح��ل ه��ذا ال�خ�لاف
ً
خالل القمة ،آمال في أن يأتمنه الحلفاء خاللها
ع�ل��ى م�ه�م��ة ق �ي��ادة ال�ع�م��ل ع�ل��ى س�ب��ل تحسني
التفكير االستراتيجي داخ��ل الحلف( .أ.ف.ب،
رويترز)

دبلوماسي إماراتي
يشيد بقيادة
األسد «الحكيمة»
ف� ��ي ت �ص��ري��ح الف � ��ت ب �ت��وق �ي �ت��ه وم �ض �م��ون��ه،
أش��اد القائم بأعمال السفارة اإلماراتية لدى
دمشق ،عبدالحكيم النعيمي ،بحكم الرئيس
السوري بشار األسد في سوريا ،وبالعالقات
امل �ت �ي �ن��ة ب �ي�ن ال� �ج ��ان� �ب�ي�ن .وف � ��ي ك �ل �م��ة خ�ل�ال
اح�ت�ف��ال س �ف��ارة اإلم� ��ارات ف��ي س��وري��ا ،مساء
اإلثنني ،بالعيد الوطني ال�ـ ،48وأب��رزت تغيرا
الف�ت��ا ف��ي س�ي��اس��ات أب��و ظ�ب��ي ح�ي��ال النظام
ال � �س� ��وري ،أوض � ��ح ال �ن �ع �ي �م��ي أن «ال �ع�ل�اق��ات
السورية ـــ اإلماراتية متينة ومتميزة وقوية،
وأن اإلم��ارات تتمنى أن يسود األمن واألمان
واالس � �ت � �ق ��رار رب � ��وع س ��وري ��ا ت �ح��ت ال �ق �ي��ادة
ال�ح�ك�ي�م��ة ل �ف �خ��ام��ة ال��رئ �ي��س ب �ش��ار األس� ��د»،
حسب فيديو نشرته قناة روسيا اليوم.
وأض ��اف النعيمي أن «ال �ع�لاق��ات ال�س��وري��ة ـــ
اإلماراتية متينة ومميزة وقوية ،تقوم على
أس��س واض �ح��ة وث��اب�ت��ة ،ق��اع��دت�ه��ا ل��م الشمل
العربي عبر سياسة معتدلة».
ب � � � ��دوره ،ق � ��ال ف �ي �ص��ل امل� � �ق � ��داد ،ن ��ائ ��ب وزي� ��ر
خارجية النظام ال�س��وري ،خ�لال االحتفالية،
إن بالده «لن تنسى دور اإلمارات في الوقوف
إلى جانب سوريا في حربها على اإلرهاب».
وف��ي دي�س�م�ب��ر  ،2018أع ��ادت أب��و ظ�ب��ي فتح
س �ف ��ارت �ه ��ا ف� ��ي دم � �ش� ��ق ،ب �ع ��د إغ �ل ��اق دام 7
س �ن��وات ،إذ ك��ان��ت أغ�ل�ق�ت�ه��ا ع ��ام  2011عقب
ان� ��دالع ال �ث ��ورة ف��ي س��وري��ا وت �ع��ام��ل ال�ن�ظ��ام
العنيف معها.
وكان نحو  20مدنيًا قتلوا اإلثنني في قصف
جوي شنته ق��وات النظام وحليفتها روسيا
ف��ي م�ح��اف�ظ��ة إدل ��ب ف��ي ش�م��ال غ��رب س��وري��ا،
التي تشهد منذ يومني معارك أودت بعشرات
املقاتلني ،هي األعنف منذ اتفاق هدنة جرى
التوصل إليه قبل ثالثة أشهر ،وف��ق املرصد
السوري لحقوق اإلنسان.
وع � �ل� ��ى ج� �ب� �ه ��ة أخ� � � ��رى ع� �ل ��ى ب� �ع ��د ع� �ش ��رات
الكيلومترات ،قتل  11مدنيًا ،بينهم ثمانية
أط �ف ��ال ،ف��ي ق�ص��ف م��دف�ع��ي ت��رك��ي اس�ت�ه��دف
مدينة تسيطر عليها ق��وات كردية ،وتنتشر
فيها ق��وات روس�ي��ة ف��ي ش�م��ال س��وري��ا ،وفق
املصدر ذاته.
وتؤوي محافظة إدلب وأجزاء من محافظات
م�ح��اذي��ة نحو ث�لاث��ة م�لاي�ين نسمة ،نصفهم
من النازحني ،وتقع بمعظمها تحت سيطرة
هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)،
وت �ن �ت �ش��ر ف�ي�ه��ا ف �ص��ائ��ل إس�ل�ام �ي��ة وم�ق��ات�ل��ة
أخرى أقل نفوذًا.
وأم� ��س أع �ل��ن ال �ن �ظ��ام ال �س ��وري م�ق�ت��ل تسعة
مدنيني في مدينة تل رفعت بريف حلب ،جراء
استهداف فصائل املعارضة املنطقة بقذائف،
األم ��ر ال ��ذي ن�ف��اه «ال�ج�ي��ش ال��وط �ن��ي» التابع
للمعارضة( .وكاالت)
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تقارير استخباراتية أميركية جديدة:

َّ
إيران تتجه بسرعة نحو أزمة مالية

¶ اقتصادها يسير نحو المجهول ..وباتت أمام خيارين :التفاوض أو الحرب
دفع أموال وتزييف الحقيقة لتسليمها إلى ذويها

محمد أمين
في الوقت الذي أدت املصاعب االقتصادية التي
تشهدها إي��ران ال��ى إشعال ن��ار االحتجاجات،
ي�ش�ي��ر م �س��ؤول��ون أم �ي��رك �ي��ون ال ��ى م�ع�ل��وم��ات
استخباراتية جديدة تفيد بأن الوضع املالي
َ
إليران اآلن أسوأ مما كان ُيعتقد ،وأنها تتجه
بسرعة نحو أزمة مالية.
ووف �ق��ًا مل �ع �ل��وم��ات ج��دي��دة م��ن االس �ت �خ �ب��ارات
امل ��ال �ي ��ة ،ب � ��دأت ال �ح �ك��وم��ة اإلي ��ران� �ي ��ة تستنفد
احتياطي العمالت الصعبة لديها ،وهو مؤشر
خطير ع�ل��ى ق��درت�ه��ا ع�ل��ى ض�ب��ط ق��وى ال�س��وق
واالستيراد من الخارج.
هذا النقص مع تراجع عائدات النفط واتساع
نطاق العجز في امليزان التجاري يضع إيران -
وفق مسؤولني أميركيني تحدثوا إلى صحيفة
وول س�ت��ري��ت ج��ورن��ال  -ت�ح��ت ض�غ��وط تفوق
م��ا واجهته ع��ام  ،2013ح�ين اض�ط��رت حكومة
الرئيس حسن روحاني للدخول في مفاوضات
مع القوى الدولية ،حول برنامجها النووي.
ويسير اقتصاد إي��ران نحو املجهول ،ف��ي ظل
ض �ع��ف ال �ش �ف��اف �ي��ة وامل �ص ��داق �ي ��ة ،ذات ال�ص�ل��ة
ب� � ��األرق� � ��ام ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ،وت� �ش� �ي ��ر امل �ع �ل ��وم ��ات
االس �ت �خ �ب��اري��ة م ��ن ال �ح �ل �ف��اء ال� ��ى ان ح�ك��وم��ة
ّ
طهران ربما لديها عائدات غير رسمية تخفف
من أزمتها.
لكن االحتجاجات التي أشعلها ارتفاع أسعار
البنزين تشير الى سخط الشعب ،الذي أنهكته
ّ
العقوبات ،وتسلط االحتجاجات الضوء على
ص�ع��وب��ة امل�ه�م��ة ال �ت��ي ت��واج��ه ال�ح�ك��وم��ة ،فهي
تحاول خفض الطلب على الوقود في الداخل
م��ن اج��ل تحقيق امل��زي��د م��ن ال�ع��وائ��د ،م��ن خالل
بيع املزيد من النفط ال��ى ال�خ��ارج ،عبر قنوات
ّ
سرية.
وي��رى مسؤولون وخبراء أميركيون ان تقييم
واش �ن �ط��ن ال �ج��دي��د ه ��و ان إي� � ��ران ت �ق �ت��رب من
نقطة ت��واج��ه فيها أح��د خ�ي��اري��ن :ال �ع��ودة الى
ط��اول��ة امل �ف��اوض��ات ،أو تنفيذ ه�ج�م��ات جدية
على حلفاء الواليات املتحدة وإم��دادات النفط
العاملية.
ويقدر صندوق النقد الدولي احتياطات إيران
ال �ح��ال �ي��ة م ��ن ال �ع �م�ل�ات ال �ص �ع �ب��ة ب �ـ  86م�ل�ي��ار

صحيفة أميركية:

طهران تعاملت مع جثث
المتظاهرين بـ«تكتيك الخميني»

إيرانية تسحب أمواال ً من ماكينة سحب آلي في طهران | أ.ف.ب

روحاني :ال مانع
من استئناف العالقات
مع السعودية
دوالر ،أي أق� ��ل ب�ن�س�ب��ة  20%م �م��ا ك� ��ان عليه
ف��ي ع ��ام  .2013وي �ق��ول ب��ري��ان ه ��وك ،مبعوث
ال �خ ��ارج �ي ��ة األم �ي ��رك �ي ��ة ال � �خ ��اص إلي � � � ��ران ،إن
معلومات استخباراتية ّ
سرية تفيد بأن طهران
ال تستطيع الوصول س��وى ال��ى  10%فقط من
هذه االحتياطات النقدية ،بسبب العقوبات.
وي �ل �ق��ي امل � �س ��ؤول ��ون األم� �ي ��رك� �ي ��ون ب��ال�لائ �م��ة
جزئيًا -بشأن متاعب إيران االقتصادية ،علىس��وء اإلدارة وال �ف �س��اد ،ل�ك��ن ت��راج��ع ص ��ادرات
إي��ران النفطية بمعدل  70%نتيجة للعقوبات
ّ
األميركية خفض مبيعاتها م��ن النفط الخام
ال��ى  500أل��ف برميل يوميا ،أي أق��ل من نصف
م�ب�ي�ع��ات�ه��ا ع ��ام  2013ال �ت��ي وص �ل��ت ال ��ى 1.1
مليون برميل يوميًا.

م��ن جهة ثانية ،أعلن الرئيس اإلي��ران��ي أن��ه ال
يوجد ح��ل ب�ين دول املنطقة وشعوبها سوى
الصداقة واألخوة.
وخ�لال استقباله ف��ي ط�ه��ران وزي��ر الخارجية
ال �ع �م��ان �ي��ة ي��وس��ف ب ��ن ع �ل ��وي ،ق ��ال روح ��ان ��ي:
ً
«ينبغي أن تلعب دول املنطقة دورًا فاعال في
ض �م��ان األم� ��ن اإلق �ل �ي �م��ي ،ي�ن�ب�غ��ي ض �م��ان أم��ن
ال�خ�ل�ي��ج وم�ض�ي��ق ه��رم��ز ب��ال �ت �ع��اون ب�ي�ن دول
امل �ن �ط �ق��ة ،وال ي�ن�ب�غ��ي ال �س �م��اح ل� ��دول أج�ن�ب�ي��ة
بالتدخل».
وأك��د الرئيس اإليراني أن «أميركا وأوروب��ا ال
ترغبان في إح�لال السالم في اليمن وال إنهاء
ال �ح��رب ،وتسعيان إل��ى بيع ال �س�لاح» ،مشيرًا
إلى أن أزمة اليمن إحدى أهم القضايا العالقة
في املنطقة.
ودع��ا روح��ان��ي دول املنطقة إل��ى ت��رك املاضي
خلفها ،وأن تفكر ف��ي املستقبل ،وتسعى إلى
ح ��ل م �ش �ك�ل�ات امل �ن �ط �ق��ة ب��ال �ت �ع��اون وال � �ح ��وار.
وأردف« :نأمل من املسؤولني السياسيني في
السعودية تغيير سياساتهم في املنطقة ،وال
مشكلة ل��دي�ن��ا ف��ي إع ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي عالقاتنا
مع السعودية وتنمية العالقة مع جميع دول
الجوار».

م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال ب��ن ع �ل��وي إن «م� �ب ��ادرة إي ��ران
ل�ل�س�لام ف��ي م�ض�ي��ق ه��رم��ز س�ت�ع��ود ب��ال�ف��ائ��دة
ع �ل��ى ج �م �ي��ع دول امل �ن �ط �ق��ة وس� �ت� �ع ��زز أم �ن �ه��ا
واستقرارها» .وأضاف أن «التعاون بني مسقط
وط �ه��ران يمكن أن ي ��ؤدي إل��ى ح�ل��ول لقضايا
ومشكالت املنطقة ،خاصة في اليمن» ،مشددا
على وجود مؤشرات جيدة ظهرت أخيرًا ألجل
ال�ح��ل ف��ي ال�ي�م��ن .وق��ال اب��ن ع�ل��وي إن «مسقط
واثقة من أن طهران لن تدخر جهدًا ألجل الحل
في اليمن ،بناء على مكانتها ومسؤوليتها».
وك��ان بن علوي دعا لدى وصوله إلى طهران،
اإلث�ن�ين ،إل��ى عقد مؤتمر شامل لجميع ال��دول
امل �ع �ن �ي��ة ب�م�ن�ط�ق��ة ال �خ �ل �ي��ج ،ب �م �ش��ارك��ة إي� ��ران،
للحوار والتفاهم.
وقال خالل مؤتمر صحافي مع نظيره اإليراني
م �ح �م��د ج � � ��واد ظ� ��ري� ��ف ،إن أوض� � � ��اع امل �ن �ط �ق��ة
«ب �ح��اج��ة إل ��ى م��زي��د م ��ن ال� �ح ��وار وال �ت �ف��اه��م».
وأض� ��اف أن «إق ��ام ��ة م��ؤت�م��ر ش��ام��ل ب�م�ش��ارك��ة
جميع الدول املعنية يمكن أن يكون مفيدًا».
وع� ّ�ب��ر ظ��ري��ف ع��ن ت��رح�ي��ب ودع ��م إي� ��ران ل �ـ«أي
تحرك ومبادرة للحد من التوترات في منطقة
ال �خ �ل �ي��ج» ،م �ش �ي��را إل� ��ى أن ب �ل��اده «ج� � ��ادة في
الحوار مع أي من دول الخليج».

يقود ثورة مضادة ..ووجوده إهانة لدماء الشهداء

ُّ
تدخل سليماني
العراق :غضب شعبي من
في اختيار خليفة عبد المهدي
ش��ن امل �ت �ظ��اه��رون ف��ي ب �غ��داد وم�ح��اف�ظ��ات
ج �ن��وب��ي ال � �ع� ��راق ،أم � ��س ،ح �م �ل��ة ان �ت �ق��ادات
واسعة ،بعد زيارة قائد فيلق القدس التابع
للحرس الثوري اإلي��ران��ي قاسم سليماني
األخ �ي��رة ال ��ى ال� �ع ��راق ،ول �ق��ائ��ه ق ��ادة الكتل
ال �س �ي��اس �ي��ة ،راف �ض�ي�ن ت��دخ �ل��ه ف ��ي تشكيل
الحكومة الجديدة.
ووص��ل سليماني إل��ى ب�غ��داد ،السبت ،عن
ط��ري��ق م �ط��ار ال �ن �ج��ف ،إلج� ��راء اج�ت�م��اع��ات
ح � ��ول اخ� �ت� �ي ��ار رئ� �ي ��س ال� � � � ��وزراء ال �ج��دي��د،
وامل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع� �ل ��ى ال� �ن� �ف ��وذ اإلي� � ��ران � ��ي ف��ي
العراق ،كما التقى قيادات الحشد الشعبي
وامل �ي �ل �ي �ش �ي��ات وق� � � ��ادة ع �س� �ك ��ري�ي�ن ،ح�ي��ث
ص ��ادف وص��ول��ه ق ��دوم م��ا ب�ي�ن  520و530
ع�ن�ص��را م��ن ال �ح��رس ال �ث ��وري إل ��ى ال �ع��راق
ملواجهة املتظاهرين.
وذك��ر الناشط محمد الربيعي ان «وج��ود
سليماني في العراق يعد إهانة بالغة لدماء
ال �ش �ه��داء ول� �ث ��ورة ت �ش��ري��ن ،ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت
وف ��ي م�ق��دم��ة أول��وي��ات �ه��ا رف ��ض ال�ت��دخ�لات
الخارجية في شؤون العراق ،خصوصًا من
الجانب اإليراني».
وأكد أن «املتظاهرين يعرفون تمام املعرفة
أن أحزاب السلطة والفصائل السياسية ما
زال��ت خاضعة إلي��ران ،لذلك ه��م مصممون
على ت��دش�ين مرحلة ج��دي��دة وح��اس�م��ة في
ت ��اري ��خ ال� �ب�ل�اد ،ع �ن��وان �ه��ا س� �ي ��ادة ال �ع��راق
ورف� � � ��ض ال � �ت� ��دخ� ��ل ب � �ش� ��ؤون� ��ه م � ��ن ال� �ق ��وى

متظاهرتان توصالن رسالتين عن تكميم األفواه وقتل المحتجين وسط البصرة | أ ف ب

الخارجية ،أيًا كان شكلها ونوعها».
ّ
ووص� � ��ف م� �ت� �ظ ��اه ��رون ت� ��دخ� ��ل س�ل�ي�م��ان��ي
بالثورة املضادة لرغبات الشعب العراقي،
وأك��د الناشط في مدينة الناصرية ،حيدر
ن��اش��ي« :ع ��دم ت��أث��ر ال �ت �ظ��اه��رات ب�ت��دخ�لات
سليماني أو غ �ي��ره ،ك�م��ا أن �ه��ا ل��ن تتوقف
بمجرد تقديم عادل عبد املهدي استقالته؛
وه��ي ل��ن تعفيه م��ن امل�ح��اس�ب��ة» .وأض ��اف:
«ن�ح��ن ال ن�ث��ق بالجماعة ال�س�ي��اس�ي��ة ،ول��ن
تستطيع ت�م��ري��ر مخططاتها علينا ه��ذه

امل ��رة .ل��ن نقبل ب��أق��ل م��ن تحقيق مطالبنا
املحقة مهما حاولوا».
أم� � ��ا ال � �ك ��ات ��ب ال� �ص� �ح ��اف ��ي م �ح �م ��د م �ج �ي��د
األحوازي ،فقال« :أكثر ما يخيف سليماني،
ال� ��ذي ي �ق��ود ال� �ث ��ورة امل� �ض ��ادة ف��ي ال �ع��راق،
هو تقديم الثوار البديل السياسي وطرح
أنفسهم كحكومة انتقالية ،ألن ذلك سيربك
اإليرانيني وأدواتهم في العراق».
وأصبح تغيير الطبقة السياسية املتهمة
بالفساد وتبخر م��ا ي�ع��ادل ضعف الناتج

امل�ح�ل��ي ل�ل�ع��راق ال ��ذي ي�ع��د ب�ين أغ �ن��ى دول
العالم بالنفط ،مطلبًا أساسيا للمحتجني.
وق��ال الصحافي العراقي حيدر حسني إن
«األي� � ��ام امل��اض �ي��ة ش �ه��دت ج �ه��دا م�ل�ح��وظ��ا
م��ن امل �ت �ظ��اه��ري��ن ل�ت�ش�ك�ي��ل ق �ي��ادة ت�ت�ح��دث
ب��اس �م �ه��م ،وق� ��ام امل �ت �ظ��اه��رون ب��ال�ف�ع��ل من
خ�ل�ال ه��ذه ال�ق�ي��ادة ال��ول�ي��دة ب�ط��رح أس�م��اء
بديلة لعادل عبد املهدي لقيادة الحكومة،
مثل عبد ال��وه��اب ال�س��اع��دي وع�ب��د الغني
األسدي».
وأش��ار حيدر إل��ى أن «م�لام��ح ه��ذه القيادة
ل��م ت�ت�ب�ل��ور ك�م��ا ت �ب �ل��ورت م�ط��ال�ب�ه��م ،وه��ي
االت � � �ج � � ��اه ن � �ح� ��و ح � �ك� ��وم� ��ة إن � � �ق � ��اذ وط� �ن ��ي
وانتخابات مبكرة» ،مشيرا إلى أنه يتوقع
أن تفشل مسألة ط��رح بديل لعبد املهدي،
ن �ظ��را ل��رف��ض األس �م��اء امل �ط��روح��ة م��ن قبل
الكتل السياسية ،م��ا سيدفع املتظاهرين
ألن ي �ق �ت��رح��وا ج �ه��ة وس �ي �ط��ة م �ث��ل األم ��م
املتحدة بينهم وبني الحكومة.
وق � ��ال م �ص��در س �ي��اس��ي م �ق��رب م ��ن دوائ� ��ر
القرار في العاصمة العراقية إن سليماني
«ف��ي ب�غ��داد للدفع ب��ات�ج��اه ترشيح إح��دى
الشخصيات لخالفة عبد امل�ه��دي» ،مشيرا
إل ��ى أن «م� �س ��ؤول م �ل��ف ال� �ع ��راق ف ��ي ح��زب
اهلل ال �ل �ب �ن��ان��ي ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ك ��وث ��ران ��ي،
يلعب أي�ض��ًا دورًا كبيرًا ف��ي مسألة إقناع
ّ
القوى السياسية من شيعة وسنة في هذا
االتجاه»( .أ ف ب ،رويترز)

«حماس» وإسرائيل في طريقهما لهدنة طويلة األمد
القدس  -أحمد عبد الفتاح
ب �ي �ن �م��ا ت �ت �ق��دم م �س��اع��ي ت��رس �ي��خ ت �ف��اه �م��ات
ال �ت �ه��دئ��ة ب�ي�ن ح ��رك ��ة «ح � �م� ��اس» واس ��رائ �ي ��ل
بوساطة مصرية وقطرية ،واحتمال تحولها
ال ��ى ات �ف ��اق «ه ��دن ��ة ط��وي �ل��ة» ،ان��دل �ع��ت ح��رب
ال �ت��راش��ق ب��االت �ه��ام��ات ب�ي�ن ح��رك�ت��ي ح�م��اس
وف�ت��ح ،ال�ت��ي اع�ت�ب��رت «أن تفاهمات التهدئة
أكبر من تنسيق أمني».
وط��ال��ب ع�ض��و ال�ل�ج�ن��ة امل��رك��زي��ة ل�ف�ت��ح ع��زام
األح � � �م� � ��د ،ح ��رك� �ت ��ي «ح � � �م� � ��اس» و«ال � �ج � �ه� ��اد
اإلسالمي» بأن توضحا معنى عبارة «قواعد
االش � �ت � �ب ��اك» وب �ي��ن م� ��ن وم� � ��ن ،م �ض �ي �ف��ًا« :م��ا

يقومون ب��ه ه��و اذع��ان ل�ل�إرادة اإلسرائيلية،
لتكريس االنقسام ومنع قيام دولة فلسطينية
كما ق��ال نتانياهو م��رارا وغ�ي��ره م��ن ال��وزراء
اإلسرائيليني».
واعتبر أن املشفى امل�ي��دان��ي األم�ي��رك��ي ،ال��ذي
ي �ت��م إن � �ش� ��اؤه ش� �م ��ال غ � ��زة ،أن� ��ه «م�س�ت�ش�ف��ى
عسكري أمني كان في سوريا ،وأن األميركيني
قرروا نقله إلى غزة بعد االتفاق مع إسرائيل،
ث��م أخ� ��ذوا م��واف �ق��ة ح �م��اس» ،م�ش�ي��را إل ��ى أن
إقامة املشفى جاء في ظل استمرار «املؤامرات
األميركية» ض��د الفلسطينيني ،الفتا إل��ى أن
واشنطن تقيم املشاريع في غزة دون استئذان
ال �ق �ي��ادة ال �ش��رع �ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،وح �ص��رت

ال �ق��رار ب��ات�ف��اق ب�ين «ح �م��اس» وإس��رائ�ي��ل في
إطار تفاهمات التهدئة.
باملقابل ،عقب الناطق باسم «ح�م��اس» عبد
ً
ال�ل�ط�ي��ف ال �ق��ان��وع ق��ائ�ل�ا« :ق��واع��د االش�ت�ب��اك
ال� �ت ��ي ي �ج �ه �ل �ه��ا ع � ��زام األح� �م ��د ه ��ي ص�ن�ي�ع��ة
امل�ق��اوم��ة الفلسطينية ال�ت��ي منعت االح�ت�لال
الصهيوني أن يتقدم مترًا واح�دًا في غزة أو
يستبيح أرضها ويعتقل شبابها ،وأجبرته
أن يتراجع ف��ي ع��دوان��ه ،وأال ينفرد بشعبنا
وأف �ش �ل��ت أه ��داف ��ه وج �ع �ل �ت��ه ي �ف �ك��ر م �ل �ي��ًا قبل
تنفيذ أي م�ح��اول��ة اغ�ت�ي��ال ف�ي�ه��ا» .واض ��اف
«أن ال�ت�ن�س�ي��ق األم �ن��ي م��ع االح� �ت�ل�ال أص�ب��ح
عقيدة راسخة ومهام يومية لدى أجهزة أمن

السلطة للحفاظ على أمن االحتالل».
وف��ي ذات السياق ،أك��دت م�ص��ادر إسرائيلية
اح ��راز «ال��وس �ط��اء ب�ين اس��رائ �ي��ل و«ح �م��اس»
ت�ق��دم��ًا م�ل�م��وس��ًا ل�ل�ت��وص��ل إل ��ى ات �ف��اق ه��دن��ة
طويلة األمد».
وقد أملح رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتانياهو الى ان البحث جار حول ترتيبات
«هدنة طويلة» ،مشترطا قبل التوصل إليها
أن يتم وقف إطالق الصواريخ ،من غزة .وقال
خ �ل�ال زي ��ارت ��ه مل��دي �ن��ة ع �س �ق�لان ال �ق��ري �ب��ة من
الحدود الشمالية للقطاع ،إن التسوية طويلة
املدى مرتبطة بـوقف كامل إلطالق الصواريخ
من غزة.

بعد أي��ام م��ن ان�ض�م��ام حميد رس��ول��ي ،ال�ب��ال��غ م��ن العمر  32ع��ام��ًا ،إلى
االحتجاجات الشعبية في إي��ران ،بسبب ت��ردي أوض��اع��ه االقتصادية،
نتيجة لالقتصاد املضطرب ،لقي حتفه برصاص قوات األمن ،وفقًا ملا
ً
نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» ،نقال عن أحد أصدقاء رسولي.
ّ
وسلمت السلطات جثة رس��ول��ي ألف��راد عائلته ،ش��رط موافقتهم على
أمرين :االول سداد ما يقرب من  8آالف دوالر ،والثاني إشاعة أنه كان
عضوًا في ميليشيا تابعة للدولة وتوفي على أيدي املتظاهرين.
وق��ال بهزاد مهراني ،وه��و إي��ران��ي مقيم في ال��والي��ات املتحدة وصديق
لعائلة الضحية منذ عقود ،إن عائلة رسولي قامت برهن منزلهم لدفع
ثمن اس�ت��رداد جثة ابنهم ،ول��م ُيسمح لهم س��وى بتشييعه ف��ي جنازة
صغيرة ،بحضور قوات األمن ورجل دين حكومي.
وال يمكن التحقق مما تم مع عائلة رسولي بشكل مستقل ،لكن تتسق
أقوال مهراني مع نمط من التخويف والترويع ،تمارسه السلطات اإليرانية
ضد املواطنني بغية إنهاء االحتجاجات التي عمت أرجاء البالد ،قبل أن
يتم سحق املحتجني برصاص عناصر األمن أو هراواتهم ،وفقًا ملا تداوله
النشطاء والخبراء في الشأن اإليراني.
ويعود تكتيك طلب إتاوات مالية من العائالت لكي يتسلموا جثث ذويهم
لكبح جماح املحتجني إلى سنوات مضت ،وتحديدًا في ثمانينات القرن
املاضي ،عندما فرض نظام الخميني رسومًا ،يتم تحصيلها من عائالت
ضحايا عمليات اإلع��دام الجماعي ،هي عبارة عن ثمن الرصاصة التي
استخدمت لقتل أفراد عائالتهم.
وأدى التعتيم اإلع�لام��ي أث�ن��اء االح�ت�ج��اج��ات إل��ى صعوبة التحقق من
أع ��داد ال�ض�ح��اي��ا ،لكن أف ��ادت منظمة العفو ال��دول�ي��ة ب��أن م��ا ال يقل عن
 208متظاهرين قتلوا على ايدي قوات األمن ،بينما قال موقع «كليمي»
اإليراني املعارض ،إن عدد القتلى بلغ  366شخصًا على األقل ،ووصفت
الحكومة اإليرانية األرقام بـ «املبالغ فيها».
ويقول محللون إن تلك املمارسات ت��ؤدي إل��ى مضاعفة حالة الغضب
بني أبناء الشعب اإليراني ،السيما الشباب املستاء من انعدام الحريات
السياسية واالجتماعية ،وهو ما يساعد على تكثيف دائرة االحتجاجات
واالضطرابات.

امير قطر تلقى دعوة لحضورها من خادم الحرمين

السعودية :القمة الخليجية
ستعزز التعاون والتكامل
رح � �ب � ��ت ال � �س � �ع � ��ودي � ��ة ،خ� �ل ��ال ج �ل �س��ة
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ال �ت��ي ت��رأس �ه��ا خ��ادم
ال �ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين امل �ل��ك س�ل�م��ان بن
عبدالعزيز ،أم��س ،بقادة دول مجلس
التعاون ل��دول الخليج العربية ،لعقد
اج �ت �م��اع ال� � ��دورة األرب� �ع�ي�ن للمجلس
األع �ل ��ى مل�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي،
(ال�ث�لاث��اء) املقبل ،في مدينة الرياض،
ب��رئ��اس��ة خ � ��ادم ال �ح��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ين،
ل �ب �ح��ث امل ��وض ��وع ��ات امل �ه �م��ة ل�ت�ع��زي��ز
مسيرة التعاون والتكامل ب�ين ال��دول
األعضاء في مختلف املجاالت ،وكذلك
تدارس التطورات السياسية اإلقليمية
وال� ��دول � �ي� ��ة ،واألوض� � � � ��اع األم� �ن� �ي ��ة ف��ي
املنطقة.
واس � �ت � �م ��ع امل� �ج� �ل ��س إل� � ��ى ت� �ق ��ري ��ر ع��ن
نتائج ال��زي��ارة الرسمية التي ق��ام بها
ول��ي ال�ع�ه��د األم �ي��ر محمد ب��ن سلمان
إل� ��ى اإلم � � � ��ارات ،ول� �ق ��اءات ��ه ،ورئ��اس �ت��ه
ال� �ج ��ان ��ب ال � �س � �ع� ��ودي ف� ��ي االج� �ت� �م ��اع
ال �ث��ان��ي مل�ج�ل��س ال�ت�ن�س�ي��ق ال�س�ع��ودي
اإلماراتي في أبوظبي ،وما أكده خالل
االج�ت�م��اع م��ن ان�س�ج��ام رؤي��ة املجلس
م��ع االستراتيجية الوطنية للبلدين،
وتكامل رؤيتيهما اللتني تستهدفان
ت�ح�ق�ي��ق ال� ��ري� ��ادة وال� ��رخ� ��اء ال��دائ �م�ين
للشعبني.
ورح��ب املجلس ب�ب��دء اململكة لرئاسة
م� �ج� �م ��وع ��ة ال� �ع� �ش ��ري ��ن ل � �ع� ��ام ،2020
م�ش�ي�دًا ب��ال�ب��رن��ام��ج امل �ع��د ل �ه��ذه القمة
ب� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات م � ��ن خ� � � ��ادم ال� �ح ��رم�ي�ن،
وبإشراف ومتابعة ولي العهد ،وتأكيد
رئ ��اس ��ة امل �م �ل �ك��ة مل �ج �م��وع��ة ال �ع�ش��ري��ن

ال � �ت ��زام� �ه ��ا ب� �م ��واص� �ل ��ة ال� �ع� �م ��ل ال � ��ذي
انطلق من أوس��اك��ا ،والسعي لتحقيق
إن� �ج ��ازات م�ل�م��وس��ة ،واالس �ت �ف��ادة من
موقع اململكة بني القارات الثالث خالل
استضافتها ملجموعة ال�ع�ش��ري��ن في
إب��راز منظور الشرق األوس��ط وشمال
أف��ري �ق �ي��ا ،ل�ت�ش�ك�ي��ل وت �ع��زي��ز ال �ت��واف��ق
العاملي بشأن القضايا الدولية ،معربًا
ع��ن ش�ك��ره ل�ل�ي��اب��ان ع�ل��ى ج�ه��ده��ا وم��ا
ح �ق �ق �ت��ه خ �ل��ال رئ��اس �ت �ه��ا م ��ن أع �م��ال
املجموعة في عام .2019
وج � � ��دد امل� �ج� �ل ��س ت ��أك� �ي ��د امل �م �ل �ك ��ة أن
ال�ق�ض�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ه��ي قضيتها
األول� � � ��ى ،وس �ت �ظ��ل ك ��ذل ��ك ح �ت��ى ي �ن��ال
ال� �ش� �ع ��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ك � ��ل ح �ق ��وق ��ه،
وف��ي مقدمتها إق��ام��ة دول�ت��ه املستقلة
وعاصمتها القدس الشرقية ،ورفض
امل �م �ل �ك ��ة ألي إج� � � � � ��راءات م � ��ن ش��أن �ه��ا
املساس بالوضع التاريخي والقانوني
مل ��دي� �ن ��ة ال � �ق� ��دس امل �ح �ت �ل ��ة وم� �ح ��اول ��ة
ت�ه��وي��ده��ا ،ومطالبة املجتمع ال��دول��ي
ب �ت �ح �م��ل م �س��ؤول �ي��ات��ه ت� �ج ��اه ت��وف �ي��ر
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ال��ى ذل��ك ق��ال��ت وك��ال��ة األن �ب��اء القطرية
ام��س ان  :أم�ي��ر ق�ط��ر ال�ش�ي��خ تميم بن
ح�م��د تلقى دع ��وة م��ن خ ��ادم الحرمني
ال �ش��ري �ف�ي�ن ل �ح �ض��ور اج �ت �م ��اع ال �ق�م��ة
الخليجية في  10الحالي في الرياض.
وأضافت الوكالة أن الرسالة الخطية
سلمها األم�ي�ن ال�ع��ام ملجلس التعاون
عبداللطيف الزياني ،لوزير الخارجية
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن
(واس ،قنا)

عشرات القتلى والجرحى
في حريق مصنع سوداني
لقي  26شخصا مصرعهم ،في العاصمة السودانية ،ام��س ،فيما أصيب 45
آخرون من جراء حريق ضخم داخل املنطقة الصناعية بمدينة بحري.
وبحسب ما نقل مراسل «سكاي نيوز عربية» عن السلطات السودانية ،فإن 6
ممن أصيبوا في الحريق الهائل ،في حالة حرجة.
وف��ي وق��ت س��اب��ق ،أف��اد شهود ع�ي��ان ،ب��أن الحريق نشب ف��ي مصنع «سيال»
للسيراميك ،وأوض�ح��وا أن النيران اشتعلت م��ن ج��راء انفجار ع�ب��وات الغاز
داخل املنشأة.
ف��ي غ �ض��ون ذل ��ك ،دع ��ت ل�ج�ن��ة أط �ب��اء ال� �س ��ودان امل��رك��زي��ة ،األط �ب��اء وال �ك��وادر
الصحية للتوجه إل��ى مستشفى «بحري التعليمي» للمساعدة في إسعاف
الحاالت التي أصيبت في الحريق.
وأوردت اللجنة أن إصابات متفاوتة الخطورة توافدت إلى املستشفى.
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«ماكو» فايدة 8
1

محرر الشؤون الرياضية

ب �ع��د خ� � ��روج «األزرق» م ��ن «خ �ل �ي �ج��ي
 »24ب�خ�ف��ي ح �ن�ين ،ل��م ي�ت�ب��ق ل�ن��ا س��وى
التصفيات اآلسيوية املؤهلة لنهائيات
ك � ��أس ال� �ع ��ال ��م  2022ف� ��ي ق �ط ��ر وك� ��أس
آس �ي��ا  2023ف ��ي ال �ص�ي�ن ،ف �ه��ل ن�ش��اه��د
ق � ��رارات م��ن أص �ح��اب ال �ش��أن ت�ع�ي��د إل��ى
ال �ك��رة الكويتية هيبتها وإل ��ى ال�ش��ارع
ال��ري��اض��ي االط �م �ئ �ن��ان ع �ل��ى امل�س�ت�ق�ب��ل،
أم نسمع وك��ال�ع��ادة «جعجعة وال نرى
طحينًا»؟!
أص�ي��ب ال�ش��ارع الكويتي بصدمة عقب
األداء الباهت والخروج املهني ملنتخبنا
بعدما سقطت ورقة التوت عن منظومة
ك��روي��ة ه �ش��ة ،ت �ف��رغ امل �س��ؤول��ون عنها
للصراعات الداخلية ومحاوالت العبث
ب �ع �ق��ول ال �ج �م �ي��ع وت� �ص ��دي ��ر األزم � � ��ات،
وإظ� �ه ��ار امل �ش �ه��د ال �ع ��ام ع �ل��ى أن ال �ك��رة
املحلية م��ا زال��ت تحتاج إل��ى م��زي��د من
ال ��وق ��ت الس� �ت� �ع ��ادة ه �ي �ب �ت �ه��ا ،وت�ع�ل�ي��ق
األخطاء وع��دم القدرة على اإلدارة على
«شماعة» اإليقاف الرياضي.
اآلن ،انكشف املستور ،وأصبح القاصي
وال ��دان ��ي ي�ع�ل��م ح�ق�ي�ق��ة األس� �ب ��اب ال�ت��ي
أدت إل� ��ى ال �ك ��ارث ��ة ال �ك ��روي ��ة ال �ت��ي أمل��ت
بالكرة الكويتية ،واملتابع ملسيرة اللعبة
الشعبية األول��ى ف��ي العالم ي��درك جيدًا
ملاذا ظهر «األزرق» بهذا املشهد العبثي
واملثير للشفقة في آن واحد ،عندما بدأ
الع �ب��وه يتساقطون ع�ل��ى أرض امللعب
خالل نصف الساعة األخيرة من املباراة
أمام البحرين ،غير قادرين على مجاراة
ال �خ �ص��م ،س ��واء ف�ن�ي��ًا أو ب��دن �ي��ًا ،ومل ��ا ال
والفارق كبير؟! وهو ما لوحظ أيضًا في
لقاء سلطنة عمان.

ج �م �ي��ع امل �ن �ت �خ �ب��ات امل� �ش ��ارك ��ة ج ��اءت
ل �ل �ب �ط��ول��ة ب�ل�اع �ب�ي�ن أص � �ح� ��اب أع �م ��ار
س�ن�ي��ة ص �غ �ي��رة ،إال منتخب ال�ك��وي��ت،
فما زال غير ق��ادر على تجديد دمائه،
مع االفتقاد لقيادات بديلة ،والدليل أنه
بخروج بدر املطوع أنتاب الفريق حالة
من الضياع وعدم القدرة على مواصلة
ال � �ت� ��راب� ��ط وال � �ت �ل�اح� ��م داخ � � ��ل امل �ل �ع��ب،
وي �ف �ت �ق��د ل �ل �ق �ي��ادة ال �ن��اج �ح��ة وت�ض�ي��ع

«شنو» المطلوب

البوصلة من الجميع.
اليوم وليس غ�دًا ،يجب أن تكون هناك
وقفة جادة ملحاسبة كل مسؤول تسبب
في دموع هذا الجمهور الوفي الذي ظل
ص��ام �دًا خ�ل��ف ه ��ذا ال �ف��ري��ق ال ��ذي خ� ّ�ي��ب
اآلم � � ��ال .وال� �ب ��داي ��ة ي �ج��ب أن ت �ك ��ون م��ع
األن��دي��ة ال �ت��ي أص�ب�ح��ت أغ�ل�ب�ي�ت�ه��ا غير
ق ��ادرة ع�ل��ى اك�ت�ش��اف وتنمية امل��واه��ب،
ف ��ال� �ك ��وي ��ت والدة ،وك� � ��ل م� ��ا ت �ح �ت��اج��ه

الرياضة الكويتية بشكل عام هو العمل
ب��إخ�لاص بعيدًا ع��ن أص�ح��اب املصالح
الشخصية.
اآلن ،انتهى املشوار الخليجي بحسرة
وأل � ��م ،وب� ��ات ع �ل��ى ات� �ح ��اد ال� �ك ��رة وم��ن
قبله الجهاز الفني للمنتخب الرحيل،
وإن كنا نشك في ذلك في ظل الصمت
امل�ط�ب��ق ال ��ذي ان �ت��اب أص �ح��اب ال �ق��رار؛
ليظل «ماكو فايدة».

؟!

ما ندري شنو المطلوب من الجمهور الكويتي ..مساندة الالعبين..
وعدم القسوة عليهم؟! ..ومنو يساند هالجمهور الكبير اللي قسى
عليه الجميع سواء اتحاد كرة أو جهازين فني وإداري؟
الجمهور الكويتي ضرب المثل في حب الوطن والتضحية من أجله
ووجوده بقوة في الدوحة لمساندة األزرق ..فال تمنعوه من التعبير
عن رأيه وإبداء ما بداخله ..ولو كان قاسياً.

الدوحة  -عمر بركات
سادت حالة من الحزن على وفد األزرق ،خصوصاً
العبي المنتخب والجهازين الفني واإلداري،
بعد الخسارة من البحرين ،كما صاحبت الخسارة
ردود أفعال جماهيرية كبيرة ،حيث هاجمت
جماهير األزرق مسؤولي اتحاد الكرة ،مطالبين
بضرورة استقالة مجلس إدارة االتحاد والعمل
على بناء منتخب جديد وفق أحدث الطرق
لمجاراة المنتخبات المنافسة ،سواء في الدول
المجاورة أو المنتخبات اآلسيوية.

التقرير الفني
م��ن امل�ن�ت�ظ��ر أن ي�ق��وم ال�ج�ه��از ال�ف�ن��ي للمنتخب ب�ق�ي��ادة
امل ��درب ال��وط�ن��ي ث��ام��ر ع�ن��اد بتقديم ال�ت�ق��ري��ر ال�ف�ن��ي عن
مشاركة املنتخب في منافسات البطولة ،حيث سيقوم
باالجتماع مع اللجنة الفنية في اتحاد الكرة التي سترفع
بدورها تقريرها إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة التخاذ
القرار املناسب بشأن الجهاز الفني .كما سيقوم الجهاز
ً
اإلداري ممثال ف��ي م��دي��ر املنتخب فهد ع��وض بتقديم
تقريره اإلداري التحاد الكرة حول املشاركة.

أسباب إلخفاق
الكرة الكويتية
انعدام دور األندية في تنمية وإعداد المواهب،
والدليل مواصلة االعتماد على عدد من النجوم
أصحاب المراحل العمرية المتقدمة.

2

فشل اتحاد كرة القدم في وضع خريطة طريق
واضحة المعالم الستعادة الكرة الكويتية
هيبتها والتفرغ للخالفات الداخلية وغياب صاحب
القرار.

3

غياب الدور الرقابي والمحاسبي ،ما خلق حالة
من الفوضى وعدم المباالة ،وأصبحت المجامالت
هي السمة السائدة في الكرة والرياضة الكويتية
بشكل عام ،فجاءت النتائج مخيبة لآلمال.

4

دوري ضعيف أدى إلى هبوط مستوى الالعبين
محلياً ،ما انعكس سلبا ً على المستوى العام
للمنتخبات.

5

اختيار مدربين أجانب للمنتخبات الوطنية
بمراحلها المختلفة دون المستوى ،كان له تأثير
سلبي على اللعبة.

6

فوارق فنية وبرامج إعداد شكلت فجوة واسعة
بين منتخبنا وبقية منتخبات الخليج التي سبقتنا
بمراحل عديدة.

7

خروج  3أندية من الدور األول للبطولة العربية
لألندية كان إنذاراً وناقوس خطر ينبه الى مستوى
الكرة الكويتية ،ولكن ال حياة لمن تنادي.

8

سقوط منتخب الناشئين في التصفيات
اآلسيوية جاء ليؤكد أن الكرة الكويتية ينتظرها
مستقبل مؤلم.

VAR
أبو تركي..
تدري طلعنا من خليجي  24؟
محمود العديسي

حالة حزن

عالج المصابين في «سبيتار»

حملة اعتذارات
أع� �ق� �ب ��ت خ� � �س � ��ارة امل �ن �ت �خ��ب
حملة من االع�ت��ذارات من قبل
مسؤولي االتحاد والجهازين
ال �ف �ن��ي واإلداري وال�ل�اع �ب�ي�ن
للجماهير الكبيرة التي وجدت
وساندت األزرق من مدرجات
مالعب كأس الخليج في قطر.
وب � � � � � � ��ادر الع � � �ب� � ��و امل� �ن� �ت� �خ ��ب
ب ��االع� �ت ��ذار م ��ن ج �م��اه �ي��ره��م
ال� �ك� �ب� �ي ��رة ع� �ب ��ر ح �س��اب��ات �ه��م
الرسمية في مواقع التواصل
االجتماعي.

رف��ع رئ�ي��س اللجنة الطبية ف��ي ات�ح��اد ال�ك��رة د .عبداملجيد
ال�ب�ن��اي توصية إلدارة املنتخب لبقاء ال�لاع�ب�ين املصابني
من العبي األزرق في العاصمة القطرية الدوحة الستكمال
عالجهم في مستشفى سبيتار ،وذلك باعتباره املستشفى
األول م��ن نوعه املتخصص ف��ي الطب الرياضي وجراحة
العظام ،حيث يوفر خدمات طبية شاملة ورفيعة املستوى،
وبأعلى معايير الجودة العاملية لعالج اإلصابات الرياضية.
ً
وتضم قائمة املصابني في صفوف األزرق كال من مبارك
الفنيني وط�لال فاضل ورض��ا ه��ان��ي ،باإلضافة إل��ى بدر
املطوع.
وق� ��ام ال �ج �ه��از ال �ط �ب��ي أم ��س ب ��إج ��راء ت��رت �ي �ب��ات ح �ج��وزات
الجلسات الطبية الخاصة بكل منهم.

تغيير المالعب لقبل النهائي
أع �ل �ن��ت ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة ل �ك��أس ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي ال��راب �ع��ة
والعشرين عن اختيار استاد الجنوب ملواجهة املنتخبني
ال �س �ع��ودي وال �ق �ط��ري ،وم�ل�ع��ب ع �ب��داهلل ب��ن خليفة ب�ن��ادي
الدحيل ملواجهة العراق والبحرين في املربع الذهبي للبطولة
واملقررتني غدًا.
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إعالن
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رياضة 27

عالمية

ميسي:

اعتزالي «قرّب»

ميسي مع الكرات الذهبية الست

ق��ال ليونيل ميسي إن موعد االع�ت��زال ق��د اقترب،
وذل� � ��ك ف ��ي أول ت �ص��ري��ح ل ��ه ع �ق��ب ف� � ��وزه ب��ال �ك��رة
ال��ذه �ب �ي��ة .وأك� ��د األرج �ن �ت �ي �ن��ي أن ��ه س�ع�ي��د ب��ال�ف��وز
بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه ،وأن
الحدث له طعم خاص دائما بالنسبة له.
وأض ��اف« :ل�ق��د عملنا جميعا م��ن أج��ل ذل��ك ،هذه
الجائزة نتيجة العمل الجماعي مع زمالئي ،أود
أن أش�ك��ره��م على م��ا حققناه جميعا خ�لال العام
املاضي».
وتابع« :االعتزال بات قريبا ،لقد أصبحت في 33
من عمري ،أو في الطريق نحوها ،وهذا أمر صعب
جدا ،أود االستمتاع بما تبقى من مسيرتي».

شقيقة رونالدو
ترد على «إهانة»
فان دايك
ردت كاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو
رون ��ال ��دو ،ع �ل��ى ال �ه��ول �ن��دي ف�ي��رج�ي��ل ف ��ان داي� ��ك م��داف��ع
ليفربول اإلنكليزي ،عقب تصريحه «املهني» ألخيها في
حفل الكرة الذهبية.
وس��ارع��ت شقيقة رون��ال��دو بتوجيه رس��ال��ة إل��ى املدافع
ّ
الهولندي ،مشيدة بأخيها ومذكرة بتاريخه في الدوري
اإلنكليزي وبمواجهته لليفربول واملنتخب الهولندي،
عبر صفحتها على «إنستغرام».
وكان قد وجه مراسل حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية
ً
سؤاال حول غياب كريستيانو عن الحفل إلى فان دايك:
«ل��ن يكون رون��ال��دو هنا الليلة ،التنافس اقتصر بينك
وبني ميسي؟ فمن برأيك ستكون فرصته أكبر للفوز
بالجائزة؟».
ف��أج��اب ال�ه��ول�ن��دي« :ه��ل كريستيانو رون��ال��دو منافس
ً
ف �ع�ل�ا؟» .وك�ت�ب��ت ك��ات�ي��ا ف��ي رس��ال�ت�ه��ا«:أع�ت�ق��د أن هناك
أناسًا يعيشون محبطني تمامًا ..عزيزي فيرجيل ،إلى
أين أنت ذاه��ب؟ كريستيانو ذهب إلى ذلك املكان قبلك
ألف مرة (حفل الكرة الذهبية) ،كما أنه فاز بثالثة ألقاب
ل�ل��دوري اإلنكليزي ،تلك املنافسة التي ل��م تفز بها من
قبل».

ول� � ��م ي �خ �ي ��ب م �ي �س ��ي ك � ��ل ت ��رش� �ي� �ح ��ات ال� �خ� �ب ��راء
واملحللني ،وحصد بالفعل جائزة الكرة الذهبية
«ال� �ب ��ال ��ون دور» ل �ل �م��رة ال� �س ��ادس ��ة ف ��ي م� �ش ��واره
الكروي.
وت �ف��وق «ال �ب��رغ��وث» األرج�ن�ت�ي�ن��ي ب�ه��ذه ال�ج��اه��زة
على غريمه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو
رونالدو ،الذي حصد  5كرات ذهبية.

 34بطولة
وخ�لال مسيرته الكروية ،نجح ميسي ( 32عامًا)
ف��ي ح�ص��د ب �ط��والت وأل �ق��اب ف��ردي��ة ع��دي��دة خ�لال
م �ش��واره ال�ن��اص��ع م��ع ب��رش�ل��ون��ة ،حيث ت��وج ب�ـ 34

األلقاب الفردية
وع �ل��ى ص �ع �ي��د األل� �ق ��اب ال� �ف ��ردي ��ة ،ح �ص��د ميسي
ج��ائ��زة ال�ك��رة الذهبية  6م��رات ،أكثر م��ن أي العب
آخ��ر ،كما حصد ميسي جائزة «ال�ح��ذاء الذهبي»
 6مرات ،فضال عن تواجده في تشكيلة الفيفا في
 12مرة متتالية.
وش� ��ارك م�ي�س��ي ف��ي  461م �ب ��اراة رف �ق��ة ب��رش�ل��ون��ة
في ال��دوري األسباني فاز خاللها في  351مباراة
وتعادل في  67مباراة وخسر في  41مباراة وسجل
 428هدفا وصنع  174هدفا لزمالئه.

ماثيو لحظة إعالن فوز والده ميسي | انترنت

خ �ط ��ف ال �ص �غ �ي ��ر ،م ��اث �ي ��و ل �ي��ون �ي��ل م �ي �س��ي،
األض��واء من الجميع في حفل مجلة «فرانس
فوتبول» ،مساء االثنني ،بردة فعله الفكاهية
على تتويج والده بجائزة الكرة الذهبية لعام
 ،2019للمرة السادسة.

؟

لمن صوت العرب

ماثيو
يخطف
األضواء
اجتاحت م��واق��ع التواصل االجتماعي لقطة
ماثيو صغير ميسي وهو يقفز فرحًا لحظة
إعالن فوز والده بالجائزة.
واك �ت �س��ب ال�ص�غ�ي��ر «امل �ش��اغ��ب» ش �ه��رة على
ن �ط��اق واس � ��ع ،ب�م�ش��اك�س��ة وال� � ��ده ،وت�ش�ج�ي��ع

خ� �ص ��وم ب ��رش� �ل ��ون ��ة ،ح� �ت ��ى ع� �ن ��دم ��ا ي�ح�ض��ر
مل �ش��اه��دة م �ب��اري��ات ال �ف��ري��ق ال �ك �ت��ال��ون��ي من
م� ��درج� ��ات «ك ��ام ��ب ن � ��و» ،وك �ث �ي��را م ��ا ت �ح��دث
ميسي بطريقة ساخرة عن معاناته مع طفله
ماثيو.

تباينت اخ�ت�ي��ارات الصحافيني ال�ع��رب امل�ش��ارك�ين ف��ي اختيار
الفائز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول.
واخ�ت��ارت الصحافية املصرية إيناس مظهر مواطنها محمد
ص�ل�اح ف��ي امل��رك��ز األول م�ت�ب��وع��ا ب��ال�س�ن�غ��ال��ي س��ادي��و م��ان��ي
ورونالدو ،ومن الجزائر اختار الصحافي يزيد وهيب ماني في
املركز األول متبوعا بميسي ورياض محرز.
ووض��ع الصحافي السعودي عبد الرحمن العابد ،في املقدمة
رونالدو متبوعا بميسي والالعب البرتغالي ملانشستر سيتي
ب��رن��اردو سيلفا ،بينما ح��دد الصحافي البحريني عبد اهلل
عاشور قائمة تضم امل��داف��ع الهولندي فيرجيل ف��ان داي��ك في
الصدارة ثم رونالدو وميسي.
وم��ن اإلم ��ارات اختار الصحافي ظفر اهلل امل��ؤذن ،رون��ال��دو ثم
محرز وص�لاح ،فيما اختار الصحافي العراقي سامي إم��ام،
ف��ان داي��ك متبوعا بماني وص�لاح ،في حني اختار الصحافي
األردني حسام بركات ،فان دايك وميسي ورونالدو.
وم��ن ال�ك��وي��ت وض��ع االع�لام��ي عبد ال�ع��زي��ز عطية ف��ي املقدمة
ميسي ث��م رون��ال��دو وف��ان داي ��ك ،واخ �ت��ار الصحافي اللبناني
محمد فواز ،ميسي ومحرز وفان دايك.
وج��اءت القائمة التي وضعها الصحافي الليبي أحمد الداير
متضمنة ميسي ورنالدو وماني .واختار الصحافي املغربي
م �ص �ط �ف��ى ب� � ��دري ،م �ي �س��ي وم ��ان ��ي ورون � ��ال � ��دو ،ف �ي �م��ا وض��ع
الصحافي ال�س��ودان��ي م��زم��ل أب��و ال�ق��اس��م ،ميسي ف��ي املقدمة
يليه فان دايك وماني .واختار الصحافي التونسي عبد السالم
ضيف اهلل ميسي وفان دايك ورونالدو.

معركة كروية

يوفنتوس عينه
على مبابي
سلطت شبكة «كالتشيو م�ي��رك��ات��و» اإليطالية،
أمس ،الضوء على الصفقات التي تشارك فيها
نادي يوفنتوس مع نظيره الفرنسي باريس
سان جيرمان في املاضي القريب.
ووفق الشبكة الشهيرة عبر موقعها
اإلل �ك �ت��رون��ي ال��رس �م��ي ،ف ��إن ن��ادي
ي��وف�ن�ت��وس اإلي �ط��ال��ي ي�ض��ع عينه
ع�ل��ى ال�ن�ج��م ال�ف��رن�س��ي كيليان
م �ب ��اب ��ي ال � � ��ذي ي ��رف ��ض ن� ��ادي
ب� � ��اري� � ��س س� � � ��ان ج� �ي ��رم ��ان
التخلي عن خدماته في أي
وقت قريب.
ُوي �خ �ط��ط س ��ان ج�ي��رم��ان
وراء ال �ك��وال �ي��س ل�ت�م��دي��د
ع� �ق ��د امل � �ه� ��اج� ��م ال �ف ��رن �س ��ي
كيليان مبابي املمتد إلى نهاية يوليو  ،2022لكن
وعلى ما يبدو أن حماس بطل العالم للتجاوب مع
رغبة ناديه ال تزال خجولة.

تشهد المرحلة الخامسة عشرة من الدوري االنكليزي مواجهتين مهمتين ،حيث
يزور البرتغالي جوزيه مورينيو وفريقه توتنهام فريقه السابق مانشستر يونايتد،
فيما يالقي ليفربول المتصدر وضيفه
وجاره إيفرتون في «دربي»
ميرسيسايد.
يحط مورينيو الرحال في مانشستر في وقت
ي�ع��ان��ي ف�ي��ه «ال�ش�ي��اط�ين» األم��ري��ن ،خصوصا
ب �ع��د ت �ع��ادل�ين م�خ�ي�ب�ين أدي� ��ا إل ��ى ت��راج �ع��ه إل��ى
امل��رك��ز التاسع ،وه��و األم��ر ال��ذي استغله امل��درب البرتغالي
ليقفز بفريقه اللندني إلى املركز الخامس.
ّ
وقال مورينيو« :عندما تسلمت الفريق كان مبتعدا بفارق  12نقطة عن املركز الرابع املؤهل
ملسابقة دوري ابطال اوروبا ،واآلن نحن على بعد ست نقاط فقط».
سيحاول ليفربول ،في غياب أليسون ومواطنه فابينيو املصاب ،استغالل املعنويات املهزوزة لالعبي جاره،
الذين خسروا املباراتني األخيرتني ،وحققوا أربعة انتصارات فقط هذا املوسم ،بينها انتصاران في املباريات العشر األخيرة.
ّ
وي��درك ليفربول جيدا أن أي تعثر سيقلص الفارق بينه وبني مطارده املباشر ليستر ،بطل  ،2016ال��ذي تنتظره مباراة
سهلة أمام ضيفه واتفورد صاحب املركز األخير ،الذي أقال مدربه االسباني كيكي سانشيز فلوريس غداة الهزيمة أمام
ساوثمبتون  1ــ  2السبت( .لندن ـــ ا.ف.ب)

أرنب بيكيه «وهقه»
مع فيرغسون!
ع ��اد ن�ج��م خ��ط دف ��اع ن ��ادي ب��رش �ل��ون��ة ،ج �ي��رارد
ب�ي�ك�ي��ه ،إل��ى م��اض�ي��ه ف��ي ال�ف�ي�ل��م ال��وث��ائ�ق��ي ،ال��ذي
ُ
ّ
وتحدث عن تجربته
ط� ِ�رح ي��وم الجمعة املاضي،
م��ع مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،ح�ين قضى
سنوات شبابه هناك ،قبل االنتقال إلى صفوف
ال �ف��ري��ق ال �ك��ات��ال��ون��ي ف��ي ع ��ام  ،2008م �ق��اب��ل 5
ماليني جنيه إسترليني فقط.
وكان بيكيه بطل الحلقة الثالثة للفيلم الوثائقي،
ال ��ذي ع��رض��ه ن ��ادي ب��رش �ل��ون��ة ،وت �ن��اول م �ب��اراة
مانشستر يونايتد في ال��دور ربع نهائي دوري
أب �ط��ال أوروب � ��ا ب��امل��وس��م امل��اض��ي ،ح�ي��ث ت�ح� ّ�دث
امل��داف��ع ،البالغ م��ن العمر  32ع��ام��ًا ،ع��ن قصصه
في مدينة مانشستر ،ومع فريقه الذي لعب معه
 23مباراة فقط.
وعاش بيكيه في شقة مدربه السابق االسكتلدني
أليكس فيرغسون ،لكنه دخ��ل ف��ي مشكلة معه
بسبب أرنبه األليف ،وقال عن هذه الذكريات ،في
الفيلم« :عندما كنت في مانشستر ،استأجرت
الشقة من السير ،واشتريت أرنبًا أليفًا ،األرن��ب
ك� ّ�س��ر تقريبًا ك��ل ال�ك��راس��ي ف��ي امل�ن��زل ،وعندما
غادرت ،اتصل بي املدير الفني ،وهو غاضب جدًا
بسبب ذلك».

بطولة مختلفة ،وه��ي ال ��دوري األس�ب��ان��ي املمتاز
«الليغا» ( 10أل�ق��اب) ودوري أب�ط��ال أوروب ��ا لكرة
ال�ق��دم «تشامبيونزليغ»  4أل�ق��اب وك��أس السوبر
األوروبية  3ألقاب وك��أس العالم لألندية  3ألقاب
وك ��أس م�ل��ك أس�ب��ان�ي��ا ( 6أل �ق��اب) وك ��أس ال�س��وب��ر
األسبانية ( 8ألقاب).
وق��اد ميسي برشلونة إل��ى منصات التتويج في
م �ن��اس �ب��ات ك �ث �ي��رة ،ح �ي��ث أس �ه �م��ت أه ��داف ��ه ،ال�ت��ي
كثيرا ما تأتي في أوقات قاتلة من عمر املباريات،
ف��ي إح ��داث ال �ف��ارق م��ع ال�ع�م�لاق الكتالوني ط��وال
ال �ع �ق��د امل ��اض ��ي ،ح �ي��ث ن �ج��ح ف ��ي ه ��ز ال �ش �ب��اك مع
«البلوغرانا»  614هدفا ،في إجمالي عدد مباريات

بلغ  710مباريات.

كما داف��ع نجم «التانغو» عن أل��وان برشلونة في
 140م� �ب ��اراة ف��ي «ت �ش��ام �ب �ي��ون��زل �ي��غ» ،ف ��از ف��ي 80
مباراة وتعادل في  38مباراة وخسر في  20مباراة،
حيث سجل  114هدفا وصنع  34هدفا لزمالئه،
كما ش��ارك في  73م�ب��اراة في ك��أس ملك أسبانيا،
ف ��از ف�ي�ه��ا ف��ي  47م �ب��اراة وت �ع��ادل ف��ي  12م �ب��اراة
وخ�س��ر  10م�ب��اري��ات وس�ج��ل  51ه��دف��ا وص�ن��ع 34
هدفا.
وعلى الصعيد الدولي ،شارك ميسي مع منتخب
ب �ل�اده األول ل �ك��رة ال �ق��دم ف��ي  133م� �ب ��اراة ،سجل
خاللها  68ه��دف��ا ليتصدر ب��ذل��ك قائمة الهدافني
التاريخيني للمنتخب األرجنتيني.

المباريات المنقولة
الفريقان

القناة

التوقيت
الدوري اإلنكليزي (المرحلة الخامسة عشرة)

هاري كين هداف
توتنهام

تشلسي × أستون فيال

 10.30مساء

beIN Sports HD 3

لستر سيتي × واتفورد

 10.30مساء

beIN Sports HD 4

مانشستر يونايتد × توتنهام

 10.30مساء

beIN Sports HD 2

ليفربول × إيفرتون

 11.15مساء

beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي (المرحلة السادسة عشرة)
ميتز × رين

 9.00مساء

beIN Sports HD 2 FR

سان جيرمان × نانت

 11.50مساء

beIN Sports HD 6

راشفورد
مهاجم يونايتد

الحرارة

األربعاء

الطقس
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كالم الناس

رنة قلم

أحمد الصراف

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

الشك..
في الحضارة الغربية
ك��ان لكلمة «ال �ش��ك» دور ح��اس��م ف��ي ت �ق� ُّ�دم ال�ب�ش��ري��ة ،وف��ي
بناء الحضارة الغربية بالذات ،التي وضع التساؤل والشك
ومهد الطريق ّ
أسسها ّ
لتقدمها ،ودفعها الى عدم الركون الى
الغيبيات في تفسير الظواهر الكونية والبشرية.
�ار شاسعة ،ال
ع�
�اش اإلن�س��ان بجوار أنهار وودي��ان وص�ح� ٍ
ُي ّ
تخيل طولها وعرضها ،وشاهد األمطار والرياح العاتية،
وخ�ب��ر ال� ��زالزل وس�م��ع ال��رع��ود ،وم��ع ه��ذا ب�ق��ي مل�ئ��ات آالف
السنني ينظر لها ببالهة وعجز تماما في تفسير ماهيتها،
ّ
أو تجنب شرورها او االستفادة من خيراتها .وفي املاضي،
وال ي��زال األم��ر كما ه��و ف��ي دول كثيرة ،ك��ان لكل قبيلة أو
جماعة ساحر او عالم يعطي تفسيرا لكل ظ��اه��رة أو أمر
ّ
تصوره .وال ت��زال عملية استفادة البعض من
غريب ،وفق
ج�ه��ل ال��ده�م��اء س��اري��ة وبفعالية ك�ب�ي��رة ،وح�ق��ق الكثيرون
من ورائها املاليني ،ومنهم دع��اة ورج��ال الدين ،إضافة الى
محترفي النصب واالحتيال.
ّ
ثم جاء بشر مختلفون آمنوا بفضيلة التساؤل ،و«شكوا»
ف��ي ك��ل م��ا سبق أن سمعوه م��ن الغابرين ،وق��رروا خوض
غ�م��ار ال�ت�ج��رب��ة ،وس�ع��وا ف��ي إم�ع��ان التفكير ف��ي السبب أو
السر وراء ه��ذه الظواهر فتتالت اإلج��اب��ات بعد أن سقطت
الخرافات وانقشعت ُسحب الجهل وظهرت الحقائق الواحدة،
ّ
تلو األخ ��رى ،فعرفنا أن�ن��ا ال نشكل شيئا ف��ي ه��ذا الكون
البالغ االتساع ،واننا نتبع مجموعة شمسية ،يوجد مثلها
في الكون املليارات ،واننا نعيش على ك��رة مستديرة تلف
بنا مرة كل  24ساعة ،وان هناك بحارا ومحيطات واسبابا
تجعل األمطار تسقط ،والرياح تهب ،والزالزل تقع ،وال شيء
يحدث عبثا ،بل لكل أمر ّ
سر وخبر ،يتطلب األمر كشفهما
ومعرفتهما ..ونشرهما.
فقد ع��اش أهالي وادي النيل ،مثال ،لعشرات آالف السنني
وه��م يشربون من مائه ،ول��م يسأل أو يكترث أح��د بمعرفة
ّ
من أي��ن تتدفق كل ه��ذه امل�ي��اه ،والسبب وراء ما يحدث من
فيضان بني عام وآخر ،إلى أن جاء الرحالة اإلنكليزي جون
هانني سبيك ع��ام  1858واكتشف بحيرة مياه عذبة ،هي
الثانية عامليًا في حجمها ،واألكبر في أفريقيا ،وأطلق عليها
اسم ملكته« ،فكتوريا» ،وكان من املفترض ان تسمى باسم
أحد الخديوية ،لو بذل مصري أو سوداني ،مثال ،جهده في
الوصول اليها ..ولكن!!
وف��ي الجزيرة ع��اش العرب آالف السنني على أط��راف ،وفي
صحار شاسعة ،ومع هذا لم يكترثوا يومًا بمعرفتها،
وسط
إل��ى أن ج��اء ٍ ّ
رح��ال��ة ال �غ��رب ،واكتشفوها ووض �ع��وا خرائط
لحدودها وآبارها وممراتها وسهولها ووديانها ،وحتى بعد
يبد أي منا اكتراثه باالكتشاف ،فلدينا من الرمال
ذل��ك لم ِ
الكثير.
َ
يقول القارئ الصديق «نجيب» :إن نيوتن لم يحتج الى غير
ّ
ليشك في سبب سقوطها
تفاحة ،تقع على ّرأسه ليتساءل أو
وعدم بقائها معلقة على الشجرةّ ،أما هو فلو وقعت الشبرة،
او س��وق ال�ف��واك��ه وال�خ�ض��ار ،على رأس��ه مل��ا فكر ف��ي طرح
ال �س��ؤال نفسه ،وه��ذا م��ا يقوله ع��اق��ل ،فما ب��ال��ك بما يقوله
الجهلة منا؟!
ث��م ت�ق� ّ�دم��ت ال�ب�ش��ري��ة ،أو العلم ال�ب�ش��ري خ�ط��وة ،واصبحت
ت�ت�س��اءل أو ت�ش��ك ح�ت��ى ف��ي أق ��وى م��ا ج��رى االت �ف��اق عليه
م��ن وق��ائ��ع أو ح �ق��ائ��ق ،وم ��ا أزي ��ل ال �ش��ك ع �ن��ه ،ف�ط��امل��ا شك
الفيزيائيون في أن ميكانيكا الكم تسمح ملراقبني اثنني مثال
بتجربة حقائق مختلفة ومتضاربة ،وقاموا بإجراء تجارب
أثبتت ذلك ،وسميت تجربة «وينر وصديقه» نسبة الى عالم
الفيزياء وينر ،والتي ُت نِّ
بي كيف أن الطبيعة الغريبة للكون
تسمح ملراقبني اثنني بتجربة حقائق مختلفة ،والتي فتحت
املجال الستكشاف طبيعة القياس وللتجادل حول إمكانية
وجود حقائق موضوعية ،لكن إذا واجهوا حقائق مختلفة،
كما تذهب الحجة ،فكيف يمكنهم االتفاق على ما قد تكونه
هذه الحقائق؟
إليها من هذا املقال أن املجال
الوصول
نبتغي
التي
الخالصة
ّ
يجب أن يبقى مفتوحا ،وأال نسلم ب��أي أم��ر ،فالبشرية إن
ّ
سلمت بكل شيء كما نراه بالعني املجردة فستجمد وتفنى،
وما علينا غير طرح أكثر األسئلة تعقيدًا ،من دون خوف أو
تردد ،ومحاولة اإلجابة عنها.

الوفيات
● ش��وق خ��ال��د عبدالله ب��و ش��ه��ري 31( ،ع ��ام ��ًا)،
شيعت ،مسجد ال��وزان ،غرب مشرف ،ت– 99744475 :
.99953755
● موضي عبدالله عبدالمحسن الموسى السيف،

زوج ��ة ع�ب��دال�ع��زي��ز م�ح�م��د ع�ب��دال�ع��زي��ز ال�ع�ب�ي��دي72( ،
عامًا) ،التشييع بعد صالة عصر اليوم ،للرجال :بيان،
ق ،3ش ،14م ،35للنساء :اليرموك ،ق ،3ش ،2ج ،18م،9
ت.24819891 – 99845410 :

● م��رزوق��ة ف�لاح خ��ال��د خنفور ال��رش��ي��دي ،زوج ��ة
ع �ب��داهلل محمد ف�ل�اح ال�خ�ن�ف��ور 70( ،ع��ام��ًا) ،التشييع
بعد صالة عصر اليوم ،للرجال :ديوان سعد الخنفور،
اشبيلية ،ق ،1شارع خالد النزال ،للنساء :العمرية ،ق،5
ش ،5م ،39ت.99647748 :
● يوسف عبدالرحمن يوسف المزيني 78( ،عامًا)،
شيع ،للرجال :الفيحاء ،ق ،4مقابل نادي الصم والبكم،
دي � ��وان امل��زي �ن��ي ،ل �ل �ن �س��اء :ال� �س ��رة ،ق ،6ش ،2م ،17ت:
.25313757
● ب��دري��ة مطلق ال��س��ه��و ،أرم� �ل ��ة م �ح �م��د اب��راه �ي��م
الحوطي 83( ،عامًا) ،التشييع التاسعة صباح اليوم،
ل �ل ��رج ��ال :ال �ش��ام �ي��ة ،دي� � ��وان ال �ح ��وط ��ي ،ق ،9ل�ل�ن�س��اء:
الروضة ،ق ،3ش ،35م ،5ت.99400637 :
● مكية إبراهيم احمد البغلي ،أرملة حسني عبداهلل
األمير 80( ،عامًا) ،شيعت ،للرجال :كيفان ،ق ،2ش فهد
براك الصبيح ،م ،5للنساء :الجابرية ،ق ،8ش ،1م ،29ت:
.99688309 – 99563553
«إنا لله وإنا إليه راجعون»
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أعلى مد
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11.33 11.22 6.23 3.29
ً
صباحا

مساءً

فجر

الصــــالة

مساءً

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

معتدلة السرعة ( 8ـــ  28كلم /ساعة).

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

عصر

4.49 6.27
شروق

مغرب

6.11 11.38
ظهر

عشاء

د .طارق العلوي

تمنيت م��ن ك��ل قلبي أن تكون ال��دول��ة ه��ي امل �ب��ادرة ،ممثلة
بمجلس ال��وزراء ..عندما جرى تكريم مجموعة ممن أفنوا
شبابهم وأعمارهم بالكويت وحب الكويت.
أغلب ّ
املكرمني من الوافدين من بعض الجنسيات العربية
وغير العربية اعتلوا املنصة خالل التكريم ،وهم متكئون
ّ
على أك�ت��اف أهلهم وأح�ب��اب�ه��م ..وت��أث��روا كثيرا بتصفيق
ال�ح�ض��ور لهم ط��وي�لا ،وه��م ف��ي ح��ال��ة م��ن ال��ذه��ول امل�م��زوج
بالتقدير والحب للكويت.
ً
فعال ،إن ما بادرت به جمعية الصداقة الكويتية اإلنسانية
التي تضم ع��ددا م��ن أص�ح��اب القلوب الكبيرة ك��ان كبيرا
مثلهم ..عندما قامت الجمعية بتكريم بعض األسماء التي
أمضى أقل واحد فيهم أكثر من  50عامًا بالكويت..عندما
جاء كل واحد منهم (رجاال ونساء) وهو في بداية شبابه.
ف��ي ه��ذا ال�ح�ف��ل ق��ام��ت الجمعية ،ول�ل�م��رة األول� ��ى ،بتكريم
شخصيات م��ن ال��واف��دي��ن ،اع�ت�ب��روا ال�ك��وي��ت وطنهم األول
مثل وطنهم األصلي ..شخصيات تركت بصمة كبيرة في
مجال عملها ،وإن كان بالقطاع الخاص.
أقل ما يجب على حكومة الكويت أن ّ
تقدمه لهذه الفئة من
الوافدين الذين قضوا هذا العمر الطويل ،الذي لم يتركوا فيه

iqbalalahmed0@yahoo.com

نعم للعفو ..الشامل

سوى بصمات ّ
مشرفة ،تضيف للكويت الكثير ..أفضل ما
تقدمه هو اإلقامة الدائمة فقط من دون أي مميزات أخرى
مصاحبة.
هذه اإلقامة الدائمة تحفظ لهؤالء األعزاء الكرامة والتقدير.
االحتفال والتكريم بقدر ما كانا بسيطني في طريقتهما،
وال �ه��داي��ا ال �ت��ي ق��دم��ت ل �ه��م ،ف��إن�ه�م��ا ت��رك��ا أث ��را عميقا في
ق�ل��وب�ه��م ..ف�ق��د ب ��دا ال�ت��أث��ر واض �ح��ا ع�ل�ي�ه��م ،وب�ش�ك��ل غير
طبيعي بهذه املبادرة اإلنسانية.
أق ��ول ل�ك��ل م��ن ج ��رى ت�ك��ري�م��ه ،وم ��ن ل��م ي�ج��ر ت�ك��ري�م��ه من
ال��واف��دي��ن ال��ذي��ن ي�ع�ي�ش��ون ب�ي�ن�ن��ا :إن �ن��ا ن�ح�ت��رم�ك��م ،ألن�ك��م
ت�ح�ت��رم��ون وج��ودك��م ف��ي ب�ل��دك��م ال �ث��ان��ي ..ون �ع� ّ�زك��م ،ألنكم
ّ
تعزون هذا الوطنّ ..
ونقدركم ،ألنكم ّقدمتم للكويت شبابكم
وعمركم وجهدكم.
إقامة دائمة من دون أي مميزات أخ��رى ..أقل ما يمكن أن
ّ
نعبر به عن شكرنا وتقديرنا واعتزازنا لشريحة ،احترمت
وجودها بالكويت ،وتفانت في خدمتها من دون أن يسجل
تاريخها بالبلد أي خرق للقانون أو ٍّ
تعد على نظمه وحرمته،
وخصوصيته.
ألف ألف شكر لكم ..أنتم ،ومن قام بتكريمكم.

ش �ب��اب وط �ن��ي وق ��ف ف��ي س��اح��ة اإلرادة م �ن��ددا ب��ال�ف�س��اد
ومطالبا ب��اإلص�لاح ،ودخ��ل بعدها إل��ى مجلس األم��ة ،فيما
عرف بقضية «دخول املجلس».
ف��ي ذل��ك ال �ي��وم ب ��درت أف �ع��ال وت�ص��ري�ح��ات أدان �ه��ا ال�ق�ض��اء
الكويتي ،وأصدر بسببها أحكاما على املتظاهرين.
بالنسبة إلينا كانت األحكام «شديدة» وغير متوقعة ،لكن
األمر في النهاية يعود للقضاء وال نملك إال احترامه وتنفيذ
أحكامه.

***
طلب منا بعض اإلخوة الكرام أن نتوقف عن املطالبة بالعفو
«الخاص» ،وأن ندعو إلى العفو «الشامل» ،ألن تلك هي رغبة
بعض املحكومني في تركيا.
نتفهم هذا املطلب ،ونعلم أن بعض املحكومني «يتحفظون»
ع�ل��ى ت��وق�ي��ع صيغة «االع �ت ��ذار وط�ل��ب ال�ع�ف��و» ال�ت��ي وقعها
م��ن سبقهم ،وي��رون فيها ه��دم��ا لتاريخهم السياسي في
املعارضة وتدميرا لشعبيتهم أمام الجماهير.
كما أن بعضهم يتوق للعودة إلى العمل السياسي ،وتحديدا
كنواب ممثلني لألمة في قاعة عبداهلل السالم ،وهذا أمر لن
يتحقق في القريب العاجل ..إال بعفو «شامل» يمحو قضية
دخول املجلس من صحائفهم الجنائية.

***

على «سبقلا اإللكتروني»

ب��داي��ة ن��ؤك��د لبعض امل�ح�ك��وم�ين أن ش�ك��وك�ه��م ف��ي محلها،
فالرئيس مرزوق الغانم كان صريحا حني قال« :ومنهم من
قضى نحبه سياسيا ..ومنهم اللي جاي عليه الدور».
وزاد عليها« :العفو يطلب وال يفرض ،واللي يبي العفو يجي
ينفذ ويعتذر ويطلب العفو ..وغير جذي ماكو شي مطروح
على الطاولة».
وب��ال�ت��ال��ي ف��إن هاجسهم (ب��أن ال�غ��ان��م «ي��ؤي��د» خ�ي��ار العفو
الخاص فقط ،ال��ذي يسبقه «اع�ت��ذار ون��دم» من املحكومني،
على ما قاموا به من أعمال وأقوال جرمها القضاء الكويتي)
هو هاجس في محله ،وهذا الخيار بالتأكيد سيقضي على
نحبهم السياسي في العمل البرملاني.
***
رغ��م ق�س��وة ك�ل�ام ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال�غ��ان��م ،واع�ت�ب��ار بعض
امل �ح �ك��وم�ين أن ان �ت �ق��اءه ل�ت�ل��ك ال �ع �ب ��ارات ك ��ان «م �ق �ص��ودا»
الستفزازهم ،فإن الواقع يؤيد ما ذكره الغانم ،وأن هذا ليس
رأيه فقط ،بل هو رأي آخرين في دوائر القرار السياسي.
ف�ن�ح��ن ن� ��درك أن ال �ع �ف��و ال �ش��ام��ل ف��ي امل � ��ادة  75ي�م�ك��ن أن
«ي�ف��رض وال يطلب» – كما يصر وي��ؤك��د الرئيس السابق
أحمد السعدون .لكننا نعلم ،كما يعلم املحكومون ويعلم
ال�س�ع��دون ،أن��ه ال ت��وج��د «أغ�ل�ب�ي��ة» ف��ي املجلس لتمرير هذا
القانون ،وأن الحكومة لن تحضر أي جلسة خاصة لطلب
مناقشة هذا املقترح!
وبالتالي ،وعلى أرض الواقع ،فإن الخيار الوحيد املطروح هو
العفو الخاص الذي« ..يطلب وال يفرض».

نجمة الشمالي :مرضي غير قابل للعالج..
لكني أتعايش معه
جنان الزيد
تطمح اإلعالمية نجمة الشمالي الى أن تحمل لقب «نائب»
ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل ،وذل� ��ك ب�ع��د أن ت��أل�ق��ت ف��ي ت�ق��دي��م ال�ب��رام��ج
السياسية واألخبار على شاشة التلفاز ،ويبدو أن حلمها
السياسي ليس ببعيد عن مهنتها الحالية ،فالدبلوماسية
وإج��ادة الحوار ،والجدية في العمل ،هي سمات مشتركة
بني الحلم واملهنة.
نجمة ناصر الشمالي حلت ضيفة في برنامج «من أنت؟»
ال ��ذي ي�ع��رض ع�ل��ى م�ن�ص��ات ج��ري��دة سبقلا ف��ي منصات
مواقع التواصل االجتماعي ،فسألنا نجمة عن نجوميتها
البعيدة عن األضواء في الوقت الراهن ،وعن القناعة التي
ت��ؤم��ن ب�ه��ا ف��ي زم��ن «ه ��وس ال �ش�ه��رة» ،ل�ت��ؤك��د أن�ه��ا ورث��ت
فكر جيل الرواد الذي غرس في نفسها «حب اإلعالم» ،إلى
جانب إيمانها بأن «املرأة مع املرأة وليست ضدها».
«ح��ال�ت��ي غير قابلة ل�ل�ع�لاج ..ال�ح��ل إن��ي أت�ع��اي��ش معها»،
ه ��ذا م��ا ق��ال �ت��ه ن �ج �م��ة ،م��ن ب ��اب امل �س��ؤول �ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة،
حيث شاركت جمهورها فصول رحلتها مع مرض ،AVM
عبر منصات التواصل االجتماعي (اإلنستغرام) لتقديم
التوعية الصحية حول املرض غير الشائع ،حيث ُيعد نوعًا

نجمة الشمالي

من «الوحمات» الدموية ،ويعتبر عيبًا خلقيًا منذ الوالدة.
 4فبراير نقلة نوعية للشمالي ،وكيف باغتتها ابنتها
على الهواء ،وعالقتها مع املطبخ ،وال��دراس��ات العليا،
والفلسفة مشروعها القادم ،محاور تشاهدونها كاملة
على {سبقلا بريميوم}.

***
كتبنا سابقا ،بأنه حتى العفو «ال�ش��ام��ل» ينبغي أن ينال
«مباركة» صاحب السمو ،كي يحصل على أغلبية تؤيده
في املجلس .فزعل علينا إخ��وة أع��زاء ،واعتبروا ذل��ك سلبا
لصالحية النواب الذين يملكون حق «فرض» العفو الشامل
في املجلس ..وأن الضغط الشعبي على النواب كفيل لوحده
بتحقيق املراد!
ال �ي��وم اق�ت�ن��ع امل �ع��ارض��ون بكالمنا أن ال�ع�ف��و «ال �ش��ام��ل» لن
يتحقق إال بمباركة صاحب السمو .ل��ذا ص��درت عريضة
بأسماء سياسيني وناشطني إلى صاحب السمو ،تلتمس
اإليعاز لرئيس الوزراء بتبني العفو الشامل.
وقامت «رابطة دعاة الكويت» بجمع آالف التواقيع ،تتمنى من
صاحب السمو أن يشمل املحكومني بعفو شامل يحصل
على تأييد الحكومة.

فجر السعيد :سأعود إلى الكويت  12الجاري

نجوت من الموت ..وسأعيد حساباتي كلها
محمد علي
كشفت اإلعالمية فجر السعيد ،عن عودتها إل��ى الكويت ،مساء
ي��وم الخميس  12ديسمبر ال �ج��اري ،وتوجهت فجر ف��ي اتصال
هاتفي م��ع سبقلا بالشكر لصاحب السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ
صباح األحمد ،ولكل من وقف إلى جانبها في هذه املحنة التي
تعرضت لها ،وقالت «بإذن اهلل سأعود للكويت يوم  12ديسمبر».
وأضافت السعيد «ربي سبحانه نجاني من املوت بفضل دعائكم
لي ،وهذا الظرف الصحي الذي مررت به جعلني أعيد حساباتي
كلها ،فبعد االقتراب من املوت أصبحت أكثر جرأة في املواجهة..
فال خوف وال كارثة ممكن أتوقعها بعد ذلك».

مايو كلينك

ً
صباحا

غائم جزئياً والرياح شمالية غربية خفيفة إلى

تستاهلون التكريم ..وأكثر

ضيفة برنامج
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الكبرى

الرطوبة

أدنى جزر

2.30 5.03

***
ل��ن نخفي على املحكومني ف��ي تركيا قناعتنا ب��أن طريق
العفو «ال�خ��اص» هو الطريق السالك حاليا بصيغة اعتذار
محددة ،وأن العفو «الشامل» احتماالته ضعيفة ،ولن نقول
معدومة.
لكننا س�ن�ح�ت��رم طلبهم ون �ن��زل ع�ن��د رغ�ب�ت�ه��م ،وس�ن�ن��ادي
بالعفو« ..الشامل».

فجر السعيد بعد خروجها من المستشفى في باريس

القهوة ..فوائد صحية ومخاطر

للقهوة سجل حافل من اتهامها بالتسبب في العديد من األم��راض،
بدءًا من توقف النمو إلى الزعم بأنها تسبب أمراض القلب والسرطان.
لكن األبحاث الحديثة تشير إلى أن القهوة قد ال تكون سيئة للغاية
ف��ي ال�ن�ه��اي��ة .ف�ه��ل ه��ي م�ف�ي��دة أم ض ��ارة؟ ق��د ت�ك��ون أف�ض��ل إج��اب��ة أن
فوائدها الصحية تفوق املخاطر بالنسبة إلى معظم الناس.
ل��م تكشف ال��دراس��ات الحديثة عمومًا أي عالقة ب�ين القهوة وزي��ادة
م�خ��اط��ر اإلص��اب��ة ب��ال�س��رط��ان وأم� ��راض ال�ق�ل��ب .ف�ف��ي ال��واق��ع ،وج��دت
معظم ال��دراس��ات ارت�ب��اط��ًا ب�ين م �ق��دار اس�ت�ه�لاك ال�ق�ه��وة وان�خ�ف��اض
ً
م�ع��دل ال��وف�ي��ات إج �م��اال وب�ي�ن ال��وف�ي��ات املحتملة م��ن أم ��راض القلب
واألوع�ي��ة ال��دم��وي��ة ،على ال��رغ��م م��ن أن ه��ذا ق��د ال يكون صحيحًا في

األشخاص األصغر سنًا الذين يشربون كميات كبيرة من القهوة.
فقد أظهرت الدراسات أن القهوة قد تكون لها فوائد صحية ،بما في
ذلك الوقاية من مرض باركنسون وداء السكري من النوع الثاني .كما
ُ
اكتشف أيضًا أنها ّ
تحسن الوظائف اإلدراكية وتقلل من االكتئاب.
ورغ ��م م��ا س�ب��ق ،ي�ب��دو أن األب �ح��اث ت��وض��ح وج ��ود ب�ع��ض امل�خ��اط��ر،
حيث ارتبط تناول كميات كبيرة من القهوة غير املصفاة (املغلية
أو االسبريسو) بارتفاع خفيف ملستويات الكوليسترول .كما كشفت
بعض الدراسات أن تناول كوبني أو أكثر من القهوة يوميًا يمكن أن
يزيد خطر اإلصابة بأمراض القلب في األشخاص الذين لديهم طفرة
جينية محددة.

 10.5مليارات دوالر خسائر األميركيين منها

 26مليار مكالمة  ..Spamخالل 2019
أحمد بدر
كثيرا ما تزعجنا مكاملات هاتفية خادعة ،أو مزعجة وغير مرغوب
فيها ،حتى نعتقد أن أصحابها يتعمدون إزعاجنا شخصيًا ،ولكن
الحقيقة ،التي كشفها التقرير السنوي لشركة تروكولر ،التي تتخذ
من استوكهولم مقرا لها ،أن هناك  26مليار مكاملة  Spamخالل 2019
وحدها ،في الفترة من يناير إلى أكتوبر.
وبحسب موقع «تك كرانش» التقني األميركي ،فإن املكاملات الخادعة،

أو م��ا يطلق عليها «س�ب��ام ك��ول��ز» ،ارت�ف��ع ع��دده��ا ع��ن ال�ع��ام املاضي
بنسبة  ،%18حيث شهد العام املاضي إجراء نحو  17.7مليار مكاملة.
وقال املوقع التقني إن الواليات املتحدة تحتل املركز الثامن من حيث
كثافة املكاملات بواسطة  ،robocallsحيث زادت بنسبة  %35هذا العام،
حيث قال تقرير تروكولر ،إن األميركيون تلقوا هذا العام  43مليون
مكاملة خادعة ،تسببت لهم في خسائر تقدر بـ 10.5مليارات دوالر.
تصدرت البرازيل مرة أخ��رى قائمة ال��دول األكثر إغراقًا بهذا النوع
من املكاملات ،بسبب مكاملات البريد العشوائي املتزايدة هناك ،التي
زادت من  %32إلى .%48

