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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 24صفحة •  100فلس

استجابة من المواطنين لدعوة الخالد

«انهمار» بالغات الفساد!
¶ «نزاهة» :ارتفعت  %60بمعدل  8شكاوى يوميا ً

البالغات.
ً
ع �ل��ى ص �ع �ي��د م �ت �ص��ل ،واس� �ت� �ك� �م ��اال ل �ن �ه �ج��ه ف��ي
االن �ف �ت��اح وال �ت��واص��ل م��ع ال�ج�ه��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ،زار
رئيس مجلس الوزراء ديوان املحاسبة أمس.
ووص � ��ف ال �خ��ال��د ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي دي� ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ب��أن��ه «م ��ن أه ��م أج �ه��زت �ن��ا ال��رق��اب �ي��ة»،
م�ش�ي�دًا ب� ��دوره امل �ه��م وال �ح �ي��وي ف��ي ح�م��اي��ة امل��ال
ال�ع��ام ،موضحًا أن زي��ارت��ه تأتي ترجمة وتنفيذًا
لتوجيهات سمو أمير البالد ،وحرصه الدائم على
محاربة الفساد وحماية املال العام.
وش� ّ�دد على أن��ه ج��رى خ�لال اجتماعه م��ع رئيس
ال� ��دي� ��وان ف �ي �ص��ل ال �ش��اي��ع ون��ائ �ب��ه وم �س��اع��دي��ه،
االت �ف��اق على تعزيز ال�ت�ع��اون ف��ي امل��رح�ل��ة املقبلة
ِّ
ومتابعة كل امللفات ،التي تمثل مخالفات جسيمة
ضد امل��ال العام ،مؤكدًا أنه سيجري إعطاؤها ما
ّ
تستحق من أهمية.

خالد الحطاب
وج ��دت ت��وج�ي�ه��ات رئ �ي��س ال � ��وزراء س�م��و الشيخ
ُّ
أي
صباح الخالد للمواطنني ــــــ بالتقدم لإلبالغ عن ً
قضايا فساد ًيملكون معلومات عنها ـــــ استجابة
ً
شعبية سريعة؛ فقد أكد املتحدث الرسمي باسم
الهيئة العامة ملكافحة الفساد (ن��زاه��ة) د .محمد
ب��وزب��ر أن وت�ي��رة ال�ب�لاغ��ات ارتفعت بنسبة %60
وبمعدل  8بالغات يوميا.
ون�ق�ل��ت م �ص��ادر مطلعة أن «ن��زاه ��ة» ق��اب�ل��ت ه��ذا
ّ
العدد املتزايد من البالغات ،باجتماعات مكثفة
لقيادييها ،مع تفعيل الخطط الخاصة بالتعامل
معها ،من خالل الفرق واللجان املختصة .وأكدت
مصادر متابعة أن تلك االستجابة لدعوة رئيس
ِّ
ال�ح�ك��وم��ة ق��د ت�ش��ك��ل «ان �ه �م��ارًا»؛ ألن ل��دى ال�ن��اس
الكثير لإلبالغ عنه ،لكن تبقى العبرة في جدية

مخاطر الرشوة في الكويت ..مرتفعة
حسام علم الدين
ُّ
في مؤشر ،يدق ناقوس الخطر تجاه انتشار الرشوة وتأثيراتها املدمرة في املجتمع وقطاع األعمال،
َّ
الكويت قائمة الدول الخليجية في مؤشر مخاطر الرشوة الصادر عن شركة ترايس العاملية لعام
تذيلت ّ
 ،2019وحلت في املركز الـ 121عامليًا ،من أصل  200دولة.
َّ
29
وتصدرت ّدولة ال
َ
ُ
ـ ،48في وقت جاءت قطر والبحرين في املركزين الـ 56والـ 57على
عامليًا ،وحلت سلطنة عمان في املركز ال ّ
التوالي ،أما اململكة العربية السعودية فحلت في املرتبة الـ.93
ويقيس مؤشر ترايس مخاطر ال��رش��وة ،وتأثيرها في األع��م��ال ضمن  4م��ح��اور؛ ه��ي :ف��رص حدوث
الرشوة في املعامالت التجارية ،والرفض املجتمعي للرشوة ومكافحة الحكومة لها ،وشفافية الوظائف
الحكومية واملجتمع املدني ،وأخيرًا الرقابة من الصحافة واإلعالم الحر.
ّ
تصدرت نيوزيلندا والنرويج والدنمارك الدول األقل مخاطر في الرشوة ،تلتها السويد وفنلندا
عامليًا،
وبريطانيا وهولندا وكندا وأملانيا ،وهونغ كونغ.

الغانم مستقبالً رئيس نقابة العاملين بإدارة الخبراء وأعضاءها

«حل مشكلتهم أولوية»

الغانم :نحترم القضاء ..ولن نترك الخبراء
ق��ال رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم
«إن الخبراء الذين تأثروا بحكم محكمة
التمييز لن يتركوا يواجهون مصيرهم
منفردين» ،مؤكدًا التزامه وعدد كبير من
ال�ن��واب بالوقوف معهم ،وإي�ج��اد حلول
مناسبة لهذه القضية.

بعد انفجار قضية الخبراء

ٌ
هلع في لجان التعيين:
ال تتدخلوا في عملنا بعد اليوم
سالم عبدالغفور
«م��ن ل��دغ�ت��ه األف �ع��ى ي�خ��اف م��ن ال �ح �ب��ل» ..ه��ذا
م��ا ق��د ي�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى م�خ�ت�ل��ف ل �ج��ان التعيني
ف ��ي أج� �ه ��زة ال ��دول ��ة وم��ؤس �س��ات �ه��ا ،ال سيما
املستقلة منها ،التي غالبًا ما تشهد تدخالت
م ��ن س �ي��اس �ي�ين وق� �ي ��ادي�ي�ن ل �ت �ع �ي�ين أق��ارب �ه��م
وم �ع��ارف �ه��م ،وه ��ذا ال�ه�ل��ع ي�ع�ق��ب األزم� ��ة ال�ت��ي

وقعت فيها إدارة الخبراء بعد حكم التمييز
ب��إن�ه��اء خ��دم��ات  560خ�ب�ي�رًا ،ول��م ت�ج��د منها
مخرجًا حتى اليوم.
ً
أعضاء
ونقلت مصادر ذات صلة لـ سبقلا أن
في لجان التعيني بمؤسسات حكومية طلبوا
م��ن قيادييهم وق��ف ك��ل اش�ك��ال ال�ت��دخ�لات في
ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات ال �ج��دي��دة ،خ��وف��ًا م��ن ت �ك��رار أزم��ة
الخبراء ،التي قد تدفع باملتسببني فيها إلى

في العدد

الوقيان:
الثقافة في آخر
سلم اهتمامات
الدولة
11
اليت

النيابة ،وربما تنهي مستقبلهم الوظيفي.
وق��ال��ت امل �ص ��ادر إن أع �ض��اء ال �ل �ج��ان وص�ل��وا
ل�ق�ن��اع��ة أن ال�ق�ي��ادي�ين وال� � ��وزراء ال��ذي��ن ك��ان��وا
ي� ��أت � �م� ��رون ب� ��أم� ��ره� ��م ،ال ي �م �ل �ك��ون ألن �ف �س �ه��م
اليوم نفعًا ،وربما يقدمونهم «أك�ب��اش ف��داء»
للخروج من امل��أزق ال��ذي وقعوا فيه ،علمًا أن
قضية الخبراء ستدفع بوزيرين سابقني إلى
محكمة الوزراء.

مزوِّ رة بكالوريوس
وماجستير
ودكتوراه إلى
سجن النساء
الكويت

07

وش ��دد ال �غ��ان��م ب�ع��د اج�ت�م��اع��ه أم ��س مع
رئ�ي��س واع �ض��اء ن�ق��اب��ة ال�ع��ام�ل�ين ب��إدارة
الخبراء على ان «احترام أحكام القضاء
ال خالف عليه حتى بالنسبة للمعنيني»،
م�ض�ي�ف��ا «أن ح��ل مشكلتهم ف��ي مقدمة
أول��وي��ات�ن��ا ،وأتمنى أال يصابوا بالهلع

وال�ق�ل��ق ،فنحن ن�ح��س ب�ه��م ون�ش�ع��ر بما
ي�ش�ع��رون ب ��ه» .وأض ��اف «أؤك ��د ل�ه��م أن��ي
شخصيا ومجموعة كبيرة من إخواني
ال � �ن� ��واب م �ت �ع �ه��دون ب��أن �ن��ا ل ��ن ن�ت��رك�ه��م
وح �ي��دي��ن ،وه �ن��اك ال �ع��دي��د م��ن ال�ج�ه��ود
ال�ن�ي��اب�ي��ة واالت� �ص ��ال م��ع ب�ع��ض اإلخ ��وة

لجنة لتنفيذ

 5وزارات لموظفيها:

حكم «التمييز»

أمامكم سنة
لمعادلة شهاداتكم

حمد السالمة
ش���ك���ل وزي�����ر ال����ع����دل وزي�����ر ال���دول���ة
ل�����ش�����ؤون م���ج���ل���س األم��������ة د .ف��ه��د
ال����ع����ف����اس����ي ،ل���ج���ن���ة ل��ل�اط��ل�اع ع��ل��ى
ق��رار حكم محكمة التمييز بإنهاء
خ������دم������ات  560خ����ب����ي����رًا ووض������ع
اإلج��راءات التنظيمية لتنفيذه كما
ذكرت سبقلا أمس.
وطلب العفاسي م��ن اللجنة إنجاز
مهمتها بالسرعة املمكنة؛ حفاظًا
على سير العمل في إدارة الخبراء،
ورف���ع ت��ق��ري��ر إل��ي��ه خ�ل�ال ش��ه��ر من
أول اجتماع لها .وللجنة االستعانة
ب���م���ن ت������راه م����ن خ������ارج ال���������وزارة أو
داخلها.

حلول أزمة
تكدس
البريد..
ترقيعية
شؤون الديرة 03

يوسف المطيري
كشف مصدر حكومي لـ سبقلا أن 5
وزارات ستبدأ ،الشهر املقبل ،بإلزام
م��وظ�ف�ي�ه��ا ب �م �ع��ادل��ة ش �ه��ادات �ه��م من
وزارة التعليم العالي ،الستمرارهم
في الوظيفة.
وق� ��ال امل� �ص ��در :إن وزارات ال�ص�ح��ة
واألش � � � �غ� � � ��ال وال� � �ت � ��رب� � �ي � ��ة وال � � �ع� � ��دل،
ُ
واالوق � ��اف س��ت�م�ه��ل م��وظ�ف�ي�ه��ا سنة
ّ
ل �ت �ق��دي��م امل �ع ��ادل ��ة ،وإن م ��ن ي�ت�خ��ل��ف
بعدها فسيجري إنهاء خدماته.

متر السكن
الخاص..
األعلى في
4سنوات
14

في الحكومة ،وحتى ظروف عدم تشكيل
ال�ح�ك��وم��ة ل��ن تعطل ه��ذه امل�س��اع��ي ،وإن
ش ��اء اهلل ن�ص��ل إل ��ى ح��ل م ��رض ل�ه��م في
القريب العاجل».

أمة | ص04

وأكد أن معادلة الشهادة من شروط
الحصول على التراخيص الصحية
ل � � �ل � ��واف � ��دي � ��ن ،م � � ��ن دون اس� �ت� �ث� �ن ��اء
للعيادات واملستشفيات الخاصة.
واع� � �ت� � �ب � ��ر امل � � �ص� � ��در ه� � � ��ذه ال� �ن� �ف� �ض ��ة
اإلداري ��ة ال�ج��دي��دة ت��أت��ي بعد تعليق
قانون حظر الشهادات غير املعادلة،
وس� �ع ��ي ه � ��ذه ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
إلى معادلة جديدة ملوظفيهاَّ ،
تقدم
العام املقبل.
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ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ 2019
3,236

6,180

1,614
894
1,700
1,299

2,402

903

اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺣﻮﻟﻲ
ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ

670
1,251
اﻷﺣﻤﺪي

2,840

1,418 2,319
اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ
3,496

548

1,336

452

اﻟﺠﻬﺮاء
481

اقتصاد

«التمييز» شددت على ضرورة عزلهم وتغريمهم

لبنان أمام سيناريوهين:

ِّ
سرَّاق مال عام
مزورو البصمةُ ..

عملية إنقاذ صعبة..
أو إفالس قبل مارس المقبل

مبارك حبيب
أن �ق��ذ م �ب��دأ «ال ُي� �ض � ّ�ار ط��اع��ن م ��ن ط �ع �ن��ه» م�ج�م��وع��ة
م��ن امل� ِّ
�زوري��ن بصمة ال ��دوام ف��ي إح ��دى ال � ��وزارات من
ّ
عقوبات م�ش��ددة ،على رأسها العزل من الوظيفة؛ إذ
ّأي ��دت محكمة التمييز ح�ك��م االس�ت�ئ�ن��اف ب��إدان��ة 38
موظفًا ،واالمتناع عن النطق بالعقاب.
وف��ي حيثيات حكمها ،التي حصلت عليها سبقلا،
أسدلت محكمة التمييز الستار على واحدة من أخطر
قضايا تزوير بصمة الحضور واالنصراف في إحدى
ال� ��وزارات ،ووص�ف��ت التالعب ف��ي البصمة بـ«السطو
ع �ل��ى امل � ��ال ال � �ع ��ام» ،واع �ت �ب��رت��ه «ج��ري �م��ة اخ� �ت�ل�اس»،
م�ش��ددة على ض��رورة ع��زل وتغريم ك��ل م��وظ��ف ُي�ق� ِ�دم
ع�ل��ى ذل ��ك .ورأت امل�ح�ك�م��ة أن ال�ح�ك��م امل�ط�ع��ون ت��ردى
ف��ي ال�خ�ط��أ ف��ي ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون ب�ق�ض��ائ��ه بالتقرير
ً
باالمتناع عن النطق بعقاب الطاعنني ،غافال القضاء
ب��ال�ع �ق��وب��ات ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ،وم �ن �ه��ا ع�ق��وب�ت��ا ال �ع��زل من
الوظيفة والغرامة النسبية ،مشيرة في الوقت نفسه
ّ
يضار
إلى أنه ال يسعها تصحيح هذا الخطأ ،حتى ال
الطاعنون بطعنهم.

قضاء وأمن| ص07

ابتداء من  7ديسمبر الجاري

«واتس أب» تمنع الرسائل الجماعية والتلقائية
¶ السياسيون ووسائل اإلعالم أكبر المتأثرين
أعلنت شركة واتس أب ،أمس ،عزمها اتخاذ إجراءات
قانوينة ،اعتبارا من  7ديسمبرالجاري ،ضد األفراد
والشركات عند س��وء استخدام التطبيق ،ال سيما
أولئك الذين يرسلون رسائل عديدة لعدد كبيرمن
املستخدمني ،بما يمثل انتهاكا واض��ح��ا لشروط
وقواعد استخدام تطبيق الشركة ،وذل��ك حسب ما
أظ��ه��ره التحديث األخ��ي��ر لتطبيق «وات���س أب» ،ال��ذي
أض���اف ف��ئ��ة ج��دي��دة ت��ح��ت مسمى «أش��خ��اص غير
مصرح لهم استخدام واتس أب».
ول��م ت��ح��دد ن��وع وطبيعة اإلج�����راءات القانونية التي
ستتخذ ض��د األف����راد وامل��ؤس��س��ات ال��ذي��ن يقومون
ب���إرس���ال رس��ائ��ل ج��م��اع��ي��ة ،أو ال��رس��ائ��ل التلقائية
اآلل��ي��ة ،ف��ي ح���ال مخالفة ال��ش��روط وان��ت��ه��اك ق��واع��د
االستخدام.

وأك��دت الشركة اململوكة لـ«فيس ب��وك» أن التطبيق
ل���ي���س م���خ���ص���ص���ا ل���ل���رس���ائ���ل ال���ج���م���اع���ي���ة واآلل����ي����ة
والتلقائية.
وع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د امل��ح��ل��ي ،ت��ج��اوب��ت ب��ع��ض وس��ائ��ل
اإلع�لام املحلية مع تحذيرات شركة وات��س أب عبر
إرس�����ال رس���ائ���ل ب��ت��غ��ي��ي��ر أرق�����ام ال���خ���دم���ة ،ف���ي حني
ق��ام��ت وس��ائ��ل إع�ل�ام إقليمية أخ���رى مثل «سكاي
نيوز – عربية» ب��إرس��ال رسالة نصية ملشتركيها
ب��اس��ت��خ��دام تطبيق «ت��ل��ي��غ��رام» لتلقي ال��رس��ائ��ل من
املؤسسة اإلعالمية الصادرة من أبوظبي.
يذكر ان كثيرا من السياسيني في الكويت يعتمدون
ب���ش���ك���ل ك���ب���ي���ر ع���ل���ى رس����ائ����ل ال�����ـ «ب��������رود ك���اس���ت»
وس��ي��ت��أث��رون ح��ت��م��ا ب��ه��ذا ال��ت��ح��ذي��ر ك��م��ا ستتأثر
وسائل االعالم ايضا.

وسائل إعالم تهجر «واتس أب»
إلى تليغرام

ش �خ �ص��ت وك ��ال ��ة ب �ل��وم �ب �ي��رغ ال��وض��ع
امل��ال��ي اللبناني والصعوبات التي قد
ي��واج�ه�ه��ا ال�ب�ل��د ف��ي االي ��ام امل�ق�ب�ل��ة في
ض ��وء ال �ت �ط��ورات ال �س �ي��اس �ي��ة ،راس �م��ة
سيناريوهني ،االفضل بينهما ال يبدو
ّ
مريحًا ،واالسوأ يبشر بكارثة.
وق��ال��ت «ي �ج��ب ان ي�ت�ف��ق ال�س�ي��اس�ي��ون
على تشكيل حكومة ّ
تؤمن االستقرار
االق�ت�ص��ادي وال��دع��م ال�ع��امل��ي لتجنيب
ال �ب�لاد ازم ��ة اق�ت�ص��ادي��ة اك �ب��ر ،اذا ك��ان
ّ
ذلك ممكنًا ،ألن هذا الطريق هو االسهل
ّ
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ب�ل��د م �ت��ج��ه ن �ح��و االن �ه �ي��ار
االقتصادي نتيجة حكم سيئ وفساد
وهدر».
واس � �ت � �ن� ��ادًا ال � ��ى خ � �ب� ��راء اق �ت �ص��ادي�ي�ن
ت �ح��دث��ت ال �ي �ه��م ال ��وك ��ال ��ة ،ك � ��ان ه �ن��اك
توافق على ضرورةإعادة جدولة الدين
ّ
ال �ع��ام ال�ل�ب�ن��ان��ي ،وع �ل��ى ان ال�ب�ل��د أم��ام
َ
س �ي �ن��اري��وه�ين أول �ه �م��ا ي �ب��دأ بتشكيل
ح �ك��وم��ة ف ��ي االي � � ��ام ال �ق �ل �ي �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة،

ويمكن أن تبدأ عملية االنقاذ الصعبة.
ام��ا ف��ي ح��ال��ة ال�س�ي�ن��اري��و ال�ث��ان��ي فقد
يستمر الوضع بال حكومة ،وسيواجه
لبنان اإلفالس قبل مارس املقبل.
وي �ق��ول االق �ت �ص��ادي��ون ال��ذي��ن تحدثت
ّ
معهم ال��وك��ال��ة ان امل�ش�ه��د االق ��ل ض��ررًا
ه��و «ال�ه�ب��وط ال�ن��اع��م» ال��ذي ق��د يقوده
ّ
ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال ��دول ��ي ،رغ ��م ان دع��م
ّ
ال � �ص � �ن� ��دوق ل� �ي ��س م� �ط ��روح ��ًا ب �ج��دي��ة
حتى اآلن م��ن ِقبل السلطة السياسية
ف��ي ل�ب�ن��ان ،واع�ت�ب��رت «ب�ل��وم�ب�ي��رغ» أن
ق� � ��رار خ �ف��ض س �ع��ر ال� �ف ��ائ ��دة س�ي�ت�ي��ح
ل�ل�ب�ن��ان ش� ��راء ب �ع��ض ال��وق��ت مل�ع��ال�ج��ة
األزمة االقتصادية واملالية التي تعتبر
األس� ��وأ م�ن��ذ ع �ق��دي��ن ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
يسابق فيه الزعماء اللبنانيون الزمن
من أجل تشكيل حكومة جديدة ترضي
املتظاهرين.
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رئيسي «الفتوى» و«المناقصات»:
الخالد زار «المحاسبة» واستقبل َ

متابعة المخالفات الجسيمة ضد المال العام
■ «المحاسبة» من أهم أجهزتنا الرقابية ..ودوره حيوي

ممثل األمير َّ
قدم العزاء
بوفاة متعب بن عبدالعزيز

ممثل األمير مغادراً إلى السعودية

ق��ام ممثل س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد امل�س�ت�ش��ار ب��ال��دي��وان األم �ي��ري الشيخ
محمد ال�خ��ال��د ،م�س��اء أم��س ،بتقديم واج��ب ال �ع��زاء إل��ى وزي��ر ال��دول��ة
عضو مجلس الوزراء السعودي مستشار خادم الحرمني الشريفني
منصور بن متعب ،وعبدالعزيز بن متعب وألس��رة آل سعود بوفاة
املغفور له بإذن اهلل متعب بن عبدالعزيز وذلك بالعاصمة السعودية
الرياض.

الخالد متوسطاً الشايع والصرعاوي وقيادات الديوان

ق��ام رئيس مجلس ال��وزراء سمو الشيخ صباح
الخالد بزيارة الى ديوان املحاسبة أمس ،وكان
ف��ي اس�ت�ق�ب��ال��ه رئ �ي��س دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة فيصل
الشايع ونائب رئيس الديوان عادل الصرعاوي
وكبار املسؤولني في الديوان.
وق ��ال ال�خ��ال��د ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي ان زي��ارت��ه
ت��أت��ي ت��رج�م��ة وت�ن�ف�ي��ذا ل�ت��وج�ي�ه��ات س�م��و أمير
ال �ب�ل�اد وح��رص��ه ال ��دائ ��م ع �ل��ى م �ح��ارب��ة ال�ف�س��اد
وحماية املال العام.
ووصف دي��وان املحاسبة بأنه من اهم اجهزتنا
ال��رق��اب�ي��ة ،منوها ب��ال��دور امل�ه��م وال�ح�ي��وي ال��ذي
يقوم به في حماية املال العام.
وأوضح الخالد انه تم خالل االجتماع مع رئيس
ال ��دي ��وان ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع االت� �ف ��اق ع �ل��ى ت�ع��زي��ز

تعاون مستقبلي
لتقليص المالحظات
والمخالفات
التعاون في املرحلة املقبلة ومتابعة كل امللفات
ال�ت��ي تمثل مخالفات جسيمة ض��د امل��ال ال�ع��ام،
مؤكدا انه سيتم اعطاؤها ما تستحق من أهمية.
وأع� � ��رب ال �خ��ال��د ع ��ن ش �ك ��ره وت� �ق ��دي ��ره ل��رئ�ي��س
ال��دي��وان ونائبه ومساعديه على م��ا ق��دم��وه من

معلومات بشأن عملهم وتواصلهم مع الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة ورؤي� �ت� �ه ��م ح � ��ول ك�ي�ف�ي��ة
التعاون في املستقبل سويا لتقليص املالحظات
واملخالفات لحماية املال العام.
وخ �ت ��م ال �خ��ال��د ب ��أن ��ه س�ي�س�ت�ك�م��ل ل� �ق ��اءات ��ه م��ع
األجهزة األخرى وفي مقدمتها لجنة املناقصات
املركزية وإدارة الفتوى والتشريع ،مشيرا الى
أه �م �ي��ة دع �م �ه��ا ل �ت �ع��زي��ز وت �ق��وي��ة دوره � ��ا امل�ه��م
وال�ف�ع��ال ف��ي تنفيذ م��رئ�ي��ات وت��وج�ي�ه��ات سمو
األمير في املرحلة املقبلة.
من جهة ثانية ،استقبل الخالد أمس رئيس إدارة
ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع امل �س �ت �ش��ار ص�ل�اح امل�س�ع��د،
ورئيس لجنة املناقصات املركزية عبد اهلل العبد
الرزاق( .كونا)

اعتذار أردني للكويت

الشايع :نثمن الحرص
على تالفي المالحظات
قال رئيس ديوان املحاسبة فيصل الشايع إن زيارة رئيس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد لديوان املحاسبة ،أمس،
محل ترحيب وتقدير ،خاصة أنها تعد األولى من نوعها،
ونشيد بهذا التوجه ال��ذي يعكس حرصه على التعاون
مع الديوان.
وأضاف الشايع ان رئيس الوزراء أكد خالل اللقاء حرصه
ع�ل��ى متابعة امل�خ��ال�ف��ات وامل�لاح �ظ��ات وع�لاج�ه��ا ح�ت��ى ال
تتكرر ف��ي املستقبل ،وك��ان ذل��ك محل اش��ادة م��ن قبلنا
وه��ي ب��ادرة طيبة م��ن س�م��وه ،ونتمنى ان تنجح الجهات
الحكومية ف��ي تصحيح أوض��اع�ه��ا وتنفيذ م��ا ورد في
تقارير ديوان املحاسبة.

الساير ترأس وفد «الهالل األحمر»

الكويت تعرض تجربتها
اإلنسانية في جنيف

الديحاني مستمعاً إلى مستشار العاهل األردني

عمان – سبقلا
َّ
زار أم ��س وف ��د ب��رئ��اس��ة م�س�ت�ش��ار ع��اه��ل األردن
امللك عبداهلل الثاني لشؤون العشائر سعد هايل
السرور دار السفارة الكويتية في عمان ،يضم في
عضويته شخصيات أردن�ي��ة نيابية وسياسية،
ل �ت �ق��دي��م اع� �ت ��ذار أول� �ي ��اء أم� ��ور امل �ت �ه �م�ين األرب �ع��ة
ب ��اإلس ��اءة ال ��ى دول� ��ة ال �ك��وي��ت ،م��ن خ�ل�ال إط�ل�اق
ه �ت��اف��ات ض ��د ال� �ك ��وي ��ت ،وت �م� ِّ�ج��د ص � ��دام ح�س�ين
ف��ي م �ب��اراة ك��رة ال �ق��دم ،ال�ت��ي جمعت ب�ين منتخب
الكويت ونظيره األردني في عمان ،في العاشر من
الشهر املاضي.
وبدأت األسبوع املاضي أولى جلسات محاكمتهم
ف��ي محكمة أم��ن ال��دول��ة ،ع�ق��ب توقيفهم مل��دة 15
بتهمة اإلساءة الى الكويت.
وأكد السرور عمق العالقات األردنية ـــــ الكويتية،
وال�ع�لاق��ة األخ��وي��ة ب�ين امل�ل��ك ع �ب��داهلل ال�ث��ان��ي اب��ن

ال�ح�س�ين وأخ �ي��ه ص��اح��ب ال�س�م��و ال�ش�ي��خ صباح
األح �م��د ال �ص �ب��اح ،مبينا ان ه��ذه ال��زي��ارة ج��اءت
لتقديم االع�ت��ذار م��ن قبل أول�ي��اء أم��ور املواطنني،
الذين أساؤوا إلى الكويت وشعبها.
ّ
التصرفات ال يقرها
وش� ّ�دد السرور على ان ه��ذه
أي م ��ن أب� �ن ��اء ال �ش �ع��ب األردن � � � ��ي ،مل ��ا ي�ح�ف�ظ��ون��ه
للكويت من ّ
ود ومحبة وتقدير ملواقفها األخوية
مع األردن.
وق��ال النائب أندريه العزوني لـ سبقلا إن الوفد
ج��اء ل ��دار ال �س �ف��ارة ل�ي�ق� ّ�دم اع �ت��ذار أول �ي��اء األم��ور
للكويت أم�ي��را وشعبا ،مشيرا إل��ى ع��دم ض��رورة
إقحام الرياضة بالسياسة.
وت� �ح � ّ�دث ال �ش �ي��خ ع� �ب ��داهلل أب� ��و ع �ب��ود ن �ي��اب��ة عن
األهالي ،مقدما اعتذاره للكويت أميرا وشعبا ملا
يقدمونه باستمرار ف��ي دع��م األردن ،مشيرا إلى
جميع اشكال اإلساءة مرفوضة ومدانة.
وكان في استقبال الوفد سفير الكويت في األردن
عزيز الديحاني وأركان السفارة.

تعزية الفلبين وتهنئة تايلند

أك� ��دت ج�م�ع�ي��ة ال �ه�ل�ال األح �م ��ر أن �ه��ا س�ت�س�ع��ى إل ��ى ال�ت�ع��ري��ف
بحمالتها اإلغ��اث �ي��ة ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي االج�ت�م��اع��ات ال��دس�ت��وري��ة
للحركة الدولية للصليب والهالل األحمرين التي انطلقت في
جنيف أمس.
وقال مدير العالقات العامة واإلع�لام في الجمعية خالد الزيد
في تصريح إن الجمعية تشارك بوفد برئاسة د .هالل الساير
واألمينة العامة مها البرجس ،بهدف إب��راز دور الكويت ودور
الجمعية اإلن�س��ان��ي .وأك��د ح��رص الجمعية على امل�ش��ارك��ة في
االج�ت�م��اع��ات م��ن خ�ل�ال إق��ام��ة م�ع��رض ت�ع��ري�ف��ي ل�ل�ت��واص��ل مع
املشاركني من الحركة اإلنسانية الدولية.
وأوضح أن الوفد الكويتي سيستعرض في االجتماعات جهود
ّ
الجمعية في حمالت اإلغاثة التي نفذتها خالل الفترة السابقة
للعديد من دول العالم ،مثل سوريا والسودان والفلبني والعراق
وأندونيسيا واليمن وسيرالنكا والروهينغا وتونس.
وأض� ��اف أن ن�ح��و  200ج�م�ع�ي��ة وط�ن�ي��ة م��ن ك��ل أن �ح��اء ال�ع��ال��م
ّ
ت �ش��ارك ف��ي االج �ت �م��اع��ات مل�ن��اق�ش��ة ال�ق�ض��اي��ا امل�ت�ع��ل�ق��ة بالعمل
اإلنساني وتخفيف املعاناة عن املستضعفني وكيفية التخطيط
للمستقبل في هذا املجال.
ولفت إلى اجتماع تنسيقي لجمعيات الهالل األحمر في دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية واملنظمة العريية للهالل
األحمر والصليب األحمر ،بهدف تنسيق الرؤى حول املواضيع
الرئيسة لالجتماع ال��دول��ي ،ودع��م م��رش��ح الجمعية الدكتور
هالل الساير في عضوية اللجنة الدائمة في الحركة الدولية.
كما أشار إلى االجتماعات التي ستتناول أيضًا تطورات العمل
اإلغاثي واإلنساني على مستوى العالم ،وكيفية توحيد الرؤى
ال��دول�ي��ة ت�ج��اه تطوير عمل ال�ح��رك��ة ال��دول�ي��ة للصليب األحمر
والهالل األحمر( .كونا)

بعث سمو أمير البالد برقية تعزية إلى الرئيس الفلبيني رودريغو روا
دوتيرتي بضحايا إعصار ك��ام��وري ،ال��ذي ض��رب الفلبني وأسفر عن
وف��اة ال�ع�ش��رات وإص��اب��ة العديد م��ن امل��واط�ن�ين ون��زوح ال�ع�ش��رات منهم،
سائال اهلل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على املصابني
بسرعة الشفاء والعافية ،آمال أن يتمكن املسؤولون في البلد الصديق
من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.
كما بعث س�م��وه برقية تهنئة إل��ى ملك تايلند م��اه��ا فاجيرالونكورن
بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيًا له موفور الصحة والعافية ولبلده
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وأرس ��ل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األح�م��د ،ورئ�ي��س مجلس األم��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ،ورئ �ي��س مجلس ال � ��وزراء س�م��و ال�ش�ي��خ ص�ب��اح الخالد
برقيات مماثلة.

السفير األلماني:

ً
إنسانيا
لألمير دور رائد
غنام الغنام
أش � ��اد ال �س �ف �ي��ر األمل ��ان ��ي س �ت �ي �ف��ان م��وب��س
بعالقة بالده بالكويت ووصفها باملتميزة
وال �ج �ي��دة ،م �ع��رب��ا ع��ن اع� �ت ��زازه وس �ع��ادت��ه
ب��ال �ل �ق��اء ال� ��ذي ج �م �ع��ه ب �س �م��و ام �ي��ر ال �ب�لاد
اثناء تقديم اوراق اعتماده واصفا اللقاء
بااليجابي جدا.
وق��ال موبس خ�لال لقائه ممثلي الصحافة
امل �ح �ل �ي��ة ،أم� ��س ،إن ال �ع�ل�اق��ات ب�ي�ن ال�ك��وي��ت
واملانيا سياسيا واقتصاديا جيدة ،وهناك
اس�ت�ث�م��ارات كويتية عالية ج��دا ف��ي املانيا،
كما ان التبادل التجاري بني البلدين فعال
ومرتفع.
واض��اف ان وج��ود شركات أملانية تعمل في
الكويت يشعرني بالسعادة والفخر عندما
ارى استخدام املواطنني الكويتيني لسيارات
امل��ان�ي��ة ،كما ان ه�ن��اك ش��رك��ة املانية ستقوم
بتنقية وتطهير امل�ي��اه ف��ي الكويت وشركة
اخرى تعمل في املطار.

دور رائد
ومضى قائال :كلنا يعلم ال��دور الرائد الذي
يلعبه سمو امير البالد في العمل االنساني
وخ� �ص ��وص ��ا ب ��دع ��م ال�ل�اج� �ئ�ي�ن ،وان� � ��ا م�م�تن
للكويت وس�ع�ي��د بعملي فيها ع�ل��ى تقوية
ه� ��ذه ال� �ع�ل�اق ��ات وامل� �ش ��اري ��ع ،الف �ت��ا ال� ��ى ان��ه
اث�ن��اء لقاء سمو االم�ي��ر تطرق الحديث إلى

ندعم طلب الكويت
إلعفائها من تأشيرة
شينغن
ال�لاج �ئ�ين ف��ي س��وري��ا وال ��وض ��ع ف��ي ال�ي�م��ن
وغيرهما من دول املنطقة.
واش � � ��ار ال � ��ى ال � � ��دور ال� � ��ذي وص� �ف ��ه ب��امل �ه��م
وال ��رائ ��د ل �ل �ك��وي��ت ل �ت �ط��وي��ر ودع� ��م م�ج�ل��س
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ف��ي ت�ق��وي�ت��ه وتفعيله
ل�ي�ق��وم ب ��دوره ع�ل��ى اك�م��ل وج��ه ،م�ع��رب��ا عن
سعادته بلعب الكويت دورا على الصعيد
االقليمي.
وب�ش��أن دع��م ب�ل�اده ل��رف��ع ت��أش�ي��رة الشينغن
عن املواطنني الكويتيني ودعم طلب الكويت
ب��ذل��ك ،ق ��ال ان ��ا شخصيا مقتنع ب ��ان هناك
التزاما برفع التأشيرة عن الكويتيني ،والبد
ان اذك� ��ر ان �ن��ا ن �ع �ي��ش ف ��ي امل��ان �ي��ا ف ��ي دول ��ة
ديموقراطية وهناك مجموعة من املؤسسات
ال �ت��ي ي �ج��ب ان ت��أخ��ذ ال� �ق ��رار ف ��ي م �ث��ل ه��ذه
املواضيع ،مع انني مقتنع بأحقية مواطني
الكويت دخول الدول االوروبية بال تأشيرة.
واش ��ار ال��ى ان س �ف��ارة ب�ل�اده اص ��درت ال�ع��ام
املاضي نحو  55ألف تأشيرة.

يشارك في مؤتمر الحوسبة السحابية السادس

«االئتمان» :توفير أقصى درجات األمان والسرّية للبيانات
ي �ش��ارك ب �ن��ك االئ �ت �م��ان ف��ي ف�ع��ال�ي��ات
م��ؤت �م��ر وم� �ع ��رض «ال� �ش ��رق األوس� ��ط
ال � � �س� � ��ادس ل� �ل� �ح ��وس� �ب ��ة ال �س �ح��اب �ي��ة
والبيانات الهائلة» ،املقامة في فندق
راديسون بلو خالل الفترة بني  4و5
الجاري.
وق��ال��ت الناطقة ب��اس��م البنك حباري
ال� �خ� �ش� �ت ��ي ان امل� ��ؤت � �م� ��ر س �ي �ن��اق��ش
ال �ت �ق �ن �ي��ات واألن �ظ �م��ة ال��ذك �ي��ة ،وأم ��ن
ش � �ب � �ك� ��ات ال � �ح� ��وس � �ب� ��ة ال� �س� �ح ��اب� �ي ��ة
وت� �ق� �ن� �ي ��ات االت� � � �ص � � ��االت ال �ض ��وئ �ي ��ة
واألق � � � �م� � � ��ار االص � �ط � �ن� ��اع � �ي� ��ة ،ون� �ظ ��م
ال� �ب� �ي ��ان ��ات ال �ك �ب �ي ��رة وت �ط �ب �ي �ق��ات �ه��ا،
واألم��ن والخصوصية ف��ي الحوسبة
السحابية وغيرها من املواضيع ذات
األهمية.
وأض� � ��اف� � ��ت ال� �خ� �ش� �ت ��ي ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي ان فعاليات وأنشطة املؤتمر
س �ت �ت �ي��ح ال� �ف ��رص ��ة ل �ص �ق��ل م � �ه ��ارات
وخبرات العناصر الوطنية في مركز
نظم املعلومات بالبنك ،إذ سيشارك
ف �ي �ه��ا ع ��دد م ��ن ك �ب��ار امل �خ �ت �ص�ين في

مجال الحوسبة السحابية واألنظمة
ال��ذك �ي��ة وت �ق �ن �ي��ات �ه��ا؛ م �م��ن ي�م�ل�ك��ون
خ � �ب� ��رات ع� ��دي� ��دة وواس� � �ع � ��ة ف� ��ي ه ��ذا
امل�ج��ال ،وم��ن ث��م ف��إن املؤتمر سيفتح
ال� �ب ��اب ل �ل �ت �ف��اع��ل م ��ع ت �ل��ك ال �ك �ف ��اءات
العاملية واإلفادة من خبراتها.
وأك��دت أن املشاركة في املؤتمر تأتي
في سياق املساعي والجهود الحثيثة
التي يبذلها البنك لحماية البيانات
وتوفير أقصى درجات األمان والسرية
لها ،الفتة إلى أن هذه الجهود شملت
ت ��دش�ي�ن م � �ش� ��روع «م� ��وق� ��ع ال � �ط� ��وارئ
وال�ك��وارث لحفظ النسخ االحتياطية
للبيانات» بالتعاون والتنسيق مع
شركتي مايكروسوفت وDell EMC
ال �ع ��امل �ي �ت�ي�ن ،وال� � � ��ذي أع� �ل ��ن ع �ن ��ه ف��ي
ن��وف �م �ب��ر امل ��اض ��ي ،وي ��ؤس ��س ل�ث��ان��ي
موقع للطوارئ والكوارث.
وأش � ��ارت ال�خ�ش�ت��ي إل ��ى أن امل �ش��روع
ش� �م ��ل ح� �ف ��ظ ال� �ن� �س ��خ االح �ت �ي ��اط �ي ��ة
للبيانات عبر السحابة االلكترونية
بشركة مايكروسوفت (فرع أيرلندا)؛

الخشتي :البنك
من أوليات الجهات
التي لديها موقع
للطوارئ والكوارث
عبر السحابة
اإللكترونية
ليكون «االئتمان» من أوائ��ل الجهات
التي لديها موقع للطوارئ والكوارث
عبر السحابة االلكترونية وأول جهة
ف ��ي ال �ك��وي��ت ت �س �ت �خ��دم ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
Avamar Backup Cloud Technology
عبر السحابة االلكترونية الخاصة
بشركة مايكروسوفت.
وذك ��رت أن ه��ذه ال �خ �ط��وات جميعها
تأتي ضمن جهود «االئ�ت�م��ان» لبناء

ال�ت��داب�ي��ر ال�لازم��ة مل��واج�ه��ة الهجمات
ال �س �ي �ب��ران �ي��ة ال �ت ��ي ازدادت ت�ع�ق�ي��دا
وخ� �ط ��ورة ب� �م ��رور ال ��وق ��ت ول�ح�م��اي��ة
األجهزة والشبكات ونظم املعلومات.
وش � � ��ددت ع �ل��ى أن ال� �ه ��دف ال �ن �ه��ائ��ي
ضمان تقديم الخدمات إلى املواطنني
ب �ن �ف��س ال� �ك� �ف ��اءة وال �ف �ع��ال �ي��ة ف ��ي ك��ل
ال � �ظ ��روف واألح � � � ��وال ،وم ��واج� �ه ��ة أي
محاوالت الختراق أجهزته وشبكات
م�ع�ل��وم��ات��ه ،وأن ت�ب�ق��ى ك��ل ال�ب�ي��ان��ات
واملعلومات ف��ي أي��د أمينة ومحوطة
بأقصى درجات السرية.
وأملحت الخشتي إلى أن املؤتمر نافذة
ل�ل�اط�ل�اع ع�ل��ى امل �س �ت �ج��دات ف��ي ع��ال��م
التكنولوجيا والوقوف على الحلول
ال �ع �ل �م �ي��ة وال �ت �ق �ن �ي��ة ال� �ت ��ي ت��وف��ره��ا
ل �ل �م��ؤس �س��ات واألج � �ه� ��زة ال�ح�ك��وم�ي��ة
التي تعمل لخدمة العمالء واملراجعني
ل�ت��وف�ي��ر ال��وق��ت وال �ج �ه��د ع�ب��ر أدوات
ووس � ��ائ � ��ل أك � �ث� ��ر اب � ��داع � ��ا واب � �ت � �ك� ��ارا
ت �س �ت �ل �ه��م ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ح��دي �ث��ة
واملتطورة في انجاز املعامالت.

مبارك الرشيدي متسلماً درعاً عن مشاركة البنك في المعرض
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شؤون الديرة

األزمة في «سكة سد» ..والحلول ترقيعية

معادلة الشهادات شرط الستمرار العمل

«المواصالت» لرؤساء المكاتب:

انقلوا أكياس البريد بسياراتكم!
دخلت أزمة البريد في «سكة سد»؛ فرغم مرور  3أيام على تفاقمها،
اصطدمت الحلول المؤقتة التي اتخذتها وزارة المواصالت ج ّراء توقف
إحدى الشركات المتعاقدة مع هذا القطاع الحيوي بعوائق تنفيذية.
وكان من الالفت أمس ،وفق مصدر مطلع ،صدور تعليمات شفهية
من قبل مسؤولي البريد تقضي بتوجيه رؤساء المكاتب الفرعية لنقل
األكياس البريدية في سيارتهم الشخصية؛ األمر الذي خلق اعتراضات
كبيرة من قبل المعنيين بهذا األمر ج ّراء اتخاذ ذلك الحل الترقيعي.

ما الحل؟
وك�����ش�����ف امل�����ص�����در ع�����ن خ����ط����ة ال����������وزارة
ل��ح��ل أزم���ة ال��ت��ك ّ��دس ال��ب��ري��دي ف��ي مركز
االرس��ال��ي��ات ف��ي مطار الكويت ال��دول��ي،
ق����ائ��ل�ا« :ال���خ���ط���ة ت��ق��ض��ي ب��ن��ق��ل ت���ك ّ���دس
الطرود البريدية من مركز االرساليات
بشاحنة واح���دة لكل محافظة ،على ان

تكدُّ س الطرود ينتقل
من مركز المطار إلى
مراقبات الحركة
رؤساء مكاتب فرعية
يرفضون التعليمات
الشفهية
ِّ
المتوقفة
الشركة
ستسحب سياراتها
من المراقبين
والمديرين األحد

يوسف المطيري

 3نوبات عمل في املطار ،أجاب املصدر:
«ب��ال��ف��ع��ل ه��ن��اك م��وظ��ف��ون ي��ع��م��ل��ون في
املطار ،وق��د ج��رى تخصيص ع��دد لفرز
الطرود ،ولكن العمل بـ 3نوبات ،ال يزال
االم�����ر ُي������درس م���ن ق��ب��ل دي������وان ال��خ��دم��ة
املدنية ،ولم يقر حتى اآلن».
نّ
وب�ّي� امل��ص��در أن ال��ش��رك��ة امل��ت��ع��اق��دة مع
قطاع البريد ستتجه ي��وم االح��د املقبل
ال��ى سحب السيارات التي يستخدمها
ع���دد م��ن امل��راق��ب�ين وامل����دي����رون ،لكونها
ت��دخ��ل ض��م��ن ال��ع��ق��د امل��ب��رم م��ع ال����وزارة،

العيادات الطبية
والمستشفيات الخاصة
غير مستثناة
يكون التأثير على حياة االف���راد اكبر م��ن تصميم
مبنى او رصف طريق او «تسليك» مجرور صحي.
وأكد ان ق��رارات التعيني في الوقت الحالي تشترط
بالدرجة االولى الحصول على معادلة من التعليم
ال���ع���ال���ي ال���ك���وي���ت���ي ،ل���ك���اف���ة ال���خ���ري���ج�ي�ن م����ن خ����ارج
الكويت ،مشترطًا إل���زام ال��واف��دي��ن بالحصول على
ه����ذه امل���ع���ادل���ة ل��ض��م��ان ك���ف���اءة درج���ات���ه���م العلمية
وسالمة شهاداتهم.

معضلتان أساسيتان
وقال ان هناك معضلتني اساسيتني ،االولى وجود
م����زوري����ن ف��ع��ل��ي�ين م���ن ال���واف���دي���ن ق���دم���وا ش���ه���ادات
دراسية «مضروبة» في مجاالت الحقوق والقانون
واالدارة ،ام�����ا امل��ع��ض��ل��ة ال���ث���ان���ي���ة ف���ت���خ���رج ب��ع��ض
ال��واف��دي��ن م��ن جامعات أق��ل م��ن املستوى املطلوب،
وبالتالي فإن التعليم العالي كان قد أوقف االبتعاث
او اعتماد هذه الجامعات على الكويتيني لذلك من
الواجب وقفها ايضا على خريجي هذه الجامعات
من الوافدين.

 4.5ماليين دينار مناقصات
جديدة في «الشؤون»

تكدُّ س بعائث البريد أمام إحدى مراقبات الحركة البريدية

يجري تجميعها في  6مراقبات بريدية
وفق كل محافظة».
وت���اب���ع امل���ص���در :إن ال�������وزارة ل���م ت��ع��ال��ج
م��ش��ك��ل��ة ال���ت���ك ّ���دس ال���ب���ري���دي ف����ي م��رك��ز
االرس����ال����ي����ات ،ب���ل ن��ق��ل��ت��ه ال����ى م��راق��ب��ات
ال����ح����رك����ة ال�����ب�����ري�����دي�����ة ،م����ش����ي����را ال�������ى ان
اإلش����ك����ال����ي����ة ت���ك���م���ن ف�����ي ت���وص���ي���ل ه���ذه
الطرود بعد وصولها الى تلك املراقبات،
بسبب عدم توافر شاحنات تنقلها الى
املكاتب البريدية الفرعية.
وح��ول تخصيص فريق عمل وتحديد

 5وزارات تبدأ نفضة
موظفيها الجامعيين
كشف مصدر حكومي عن توجه  5جهات حكومية
ب������دءا م����ن ال���ش���ه���ر امل���ق���ب���ل ،إلص�������دار ت��ع��ام��ي��م ت��ل��زم
موظفيها بتقديم م��ع��ادل��ة وزارة التعليم العالي،
كشرط الستمرار انخراطهم بالوظيفة الحكومية.
وق�����ال امل���ص���در ان ال���ج���ه���ات ال��خ��م��س ه���ي وزارات
«الصحة ،واالشغال ،والتربية ،والعدل ،واالوقاف»
حيث ستعطي فرصة للموظفني مل��دة ع��ام ميالدي
ك���ام���ل ل��ت��ق��دي��م امل���ع���ادل���ة ،ع��ل��ى ان م���ن ي��ت��خ��ل��ف عن
ال��ت��ع��م��ي��م س��ي��ت��م ات���خ���اذ اج�������راءات إن���ه���اء خ��دم��ات��ه.
واكد ان من الشروط في الحصول على التراخيص
ال��ص��ح��ي��ة ل��ل��واف��دي��ن م��ع��ادل��ة ال���ش���ه���ادة ،وب��ال��ت��ال��ي
ف����إن ال���ع���ي���ادات وامل����راك����ز ال��ص��ح��ي��ة وامل��س��ت��ش��ف��ي��ات
واملستوصفات ال��خ��اص��ة غير مستثناة م��ن شرط
تقديم املعادلة الجديدة.
وقال املصدر ان النفضة االدارية الجديدة املتربصة
ب��ح��ام��ل��ي ال���ش���ه���ادات ال��ع��ل��ي��ا م���ن م��وظ��ف��ي ال���دول���ة،
جاءت بعد وقف قانون معادلة الشهادات لصعوبة
تطبيقه في الفترة الحالية ،وعليه اشترطت جهات
حكومية وجود معادلة جديدة لكل عامليها تقدم
خالل العام املقبل.
واس��ت��درك «اق���رار ق��ان��ون حظر ال��ش��ه��ادات وموافقة
ال���ح���ك���وم���ة ع��ل��ي��ه ف����ي ال���ب���رمل���ان ل����م ي���أت���ي���ا م����ن ف����راغ
إن��م��ا الستشعار ال��ج��ه��ات الحكومية خطر وج��ود
موظفني ال يفقهون بالعمل امل��ي��دان��ي او حتى في
مجال تخصصهم» ،الفتا إلى ان الخوف من تسلل
ه����ذه ال���ش���ه���ادات ال����ى ال��ج��س��د ال��ص��ح��ي ،وب��ال��ت��ال��ي

محمد المصلح
َّ
عبر مصدر مطلع لـ سبقلا عن الحالة
ال���ت���ي ي���م���ر ب���ه���ا ق���ط���اع ال���ب���ري���د ح��ال��ي��ا،
واصفا الوضع بعبارة «تمخض الجبل
فولد فأرًا» ،متسائال :كيف تصل الحال
إل��ى ان يكلف رؤس���اء املكاتب البريدية
بنقل البريد عبر سياراتهم الشخصية،
من دون مواجهه ازم��ة البريد بشجاعة
وات����خ����اذ خ����ط����وات ت��ص��ح��ي��ح��ي��ة ق��اب��ل��ة
للتنفيذ؟!
وذك��ر املصدر أن ع��دد املكاتب البريدية
يصل الى  86مكتبًا موزعة على جميع
محافظات البالد ،مشيرا الى ان عددًا من
رؤس���اء ه��ذه املكاتب أب���دوا امتعاضهم
ورف��ض��ه��م ت��وج��ي��ه��ات امل��س��ؤول�ين بنقل
ال���ب���ري���د ع���ب���ر س���ي���ارات���ه���م ال��ش��خ��ص��ي��ة؛
ل��ك��ون��ه��ا ت��خ��ال��ف ال���ق���ان���ون ،وال ت��دخ��ل
ضمن اختصاصاتهم الوظيفية.
نّ
وب�ّي� ان كمية ال��ط��رود ال��ب��ري��دي��ة تصل
ال���ى ب��ع��ض امل��ك��ات��ب ال��ب��ري��دي��ة بكميات
ً
كثيرة ،متسائال« :كيف لرئيس املكتب
ال����ب����ري����دي امل����ن����اط ب����ه ت���رت���ي���ب ال���وض���ع
اإلداري واس��ت��ق��ب��ال ال��ج��م��ه��ور أن يقوم
بنقل ت��ل��ك ال����رزم ال��ب��ري��دي��ة ف��ي سيارته
الشخصية؟».

الكويت 03

وبالتالي بعد توقفها ال بد من سحبها.
وح����ول ال���وض���ع ف���ي امل��ك��ات��ب ال��ب��ري��دي��ة،
ج�����ال�����ت سبقلا ع����ل����ى ب����ع����ض امل���ك���ات���ب
ال����ب����ري����دي����ة ال�����ت�����ي واص�����ل�����ت اس���ت���ق���ب���ال
امل��راج��ع�ين إلرس����ال ط���روده���م ال��ب��ري��دي��ة
الى الخارج.
وق����ال ع���دد م��ن امل��راج��ع�ين ل��ـ سبقلا :ان
بعض املوظفني استقبلوا معامالتهم،
ول��ك��ن��ه��م أك������دوا ل��ه��م ان م��ش��ك��ل��ة ال��ن��ق��ل
ستستغرق أيامًا ،نظرًا إل��ى ع��دم توافر
شاحنات.

خالد الحطاب
ان��ت��ه��ى دي�����وان امل��ح��اس��ب��ة م���ن دراس������ة  7م��واض��ي��ع
لوزارة الشؤون االجتماعية منذ بداية السنة املالية
ال��ح��ال��ي��ة وح��ت��ى أك��ت��وب��ر امل���اض���ي ،ف��ي ح�ين تجري
حاليا دراسة طلب واحد فقط.
ووف��ق تقرير املشاريع الخاص ب��دي��وان املحاسبة،
ال�����ذي ح��ص��ل��ت سبقلا ع��ل��ى ن��س��خ��ة م��ن��ه ف��ق��د بلغ
إج��م��ال��ي امل��ي��زان��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة ل��ل��ع��ق��ود وامل��ن��اق��ص��ات
ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا وزارة ال���ش���ؤون  4.5م�لاي�ين دي��ن��ار،

ّ
مخصصة ملشروع مناقصة
منها  3.1ماليني دينار
انشاء وانجاز وصيانة مبنى وحدة رعاية املسنني
بأشبيلية ،الذي رفضه الديوان سابقا ،ووافق عليه
ف��ي اغ��س��ط��س امل��اض��ي .وج���اء ف��ي م��ل��خّ��ص امل��واف��ق��ة
على مناقصة وح��دة املسنني في أشبيلية أن األمر
مشروط ،وأن الوزارة ّ
عدلت من ترسيتها لسابع أقل
األسعار إلى ثاني اقل االسعار لعدم صحة اسباب
االس��ت��ب��ع��اد وف���ق دراس����ة ال���دي���وان بمبلغ  638ال��ف
دينار ،ال��ى جانب تعديل السعر اإلجمالي لبعض
البنود خالل املوازنة بإجمالي املبلغ  4800دينار.

«تخطي الحواجز نحو تنمية مستدامة» بالتعاون بين «لوياك» و 3جهات

شريفة الغانم لـ سبقلا:

جهود لحل مشكالت ذوي اإلعاقة
بمناسبة اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة ،نظمت لوياك
بالتعاون مع األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ،والهيئة
العامة لذوي االعاقة ،والبرنامج االنمائي لألمم المتحدة ،فعالية «تخطي
الحواجز نحو تنمية مستدامة».

حنان الزايد
ش���ددت رئ��ي��س��ة لجنة رئ��ي��س مجلس األم��ة
مرزوق الغانم لذوي اإلعاقة شريفة الغانم،
ع��ل��ى ض������رورة ال��ت��م��ك�ين االج��ت��م��اع��ي ل��ه��ذه
ال��ف��ئ��ات ،وال��ب��ن��ود األس��اس��ي��ة ال��ت��ي يجب ان
ن��ل��ت��زم ب��ه��ا ح��ت��ى ن��دم��ج أب��ن��اء ن��ا م���ن ذوي
اإلعاقة بطريقة سليمة في املجتمع تراعي
ظ����روف����ه����م ال��ن��ت��ف��س��ي��ة ف����ي ش���ت���ى م���ج���االت
ال���دم���ج؛ س����واء األك���ادي���م���ي ،أو االج��ت��م��اع��ي
أوالثقافي وغيرها.
وب��ي��ن��ت ال���غ���ان���م ل���ـ سبقلا ان دور األس����رة
ال��ك��ب��ي��ر ف��ي دع���م م��واه��ب اب��ن��ائ��ن��ا م��ن ذوي
اإلع��اق��ة ومساندتهم وإب���رازه���م ،الف��ت��ة إلى
ان حملة «الكويتي ما يطيح» التي نظمتها
ل��ج��ن��ة م�����رزوق ال��غ��ان��م وال���ت���ي ن��ش��رت فيها
ص����ور أب��ن��ائ��ن��ا ون��ج��اح��ات��ه��م وإن��ج��ازات��ه��م
وح����ف����زن����ا مل���ف���ه���وم ال���ت���م���ك�ي�ن وال������دم������ج ف��ي
املجتمع.
وق�����ال�����ت :ن���ع���م���ل ع���ل���ى ح����ل م���ش���ك�ل�ات ذوي
اإلعاقة بالتعاون مع هيئة املعاقني ،خاصة
في األون��ة األخيرة حيث كان هناك مشكلة
«ال��ك��راس��ي» وال��ق��ص��ور وع���دم التنظيم في
توزيعها ،وكان لوزير الشؤون سعد الخراز
دور كبير في حل األزمــة ،بـالـتـعــاون مـع د.
شفيقة العوضي ومتابعتهم ،مشيرة إال ان
ال��ه��دف ه��و اي��ج��اد م��ك��ان يجتمع ف��ي��ه ذوو
اإلعاقة السمعية ،وأن نتطرق الى دور وزارة
التربية في تعيني معلمني متخصصني في
هذا املجال.

عمل حقوقي
ب��دوره��ا ،أك���دت عضو مجلس ادارة لوياك
ف��ت��وح ال����دالل����ي ،أن امل����ب����ادرة ع��م��ل ح��ق��وق��ي
يسعى لحشد ج��ه��ود األف����راد وامل��ؤس��س��ات
من مختلف قطاعات ال��دول��ة ،للعمل بشكل
ج��م��اع��ي لتمهيد أرض��ي��ة متكافئة لجميع
أف��راد املجتمع ،وضمان حقوق األشخاص
ذوي االع���اق���ة ،م��ش��ي��دة ب��ج��ه��ود ال���دول���ة في

شريفة الغانم

ض���م���ان ح���ق���وق ذوي االع���اق���ة ف���ي م��ج��االت
التعليم ،والتوظيف ،والرفاه االجتماعي.
وق����ال����ت ان م����ن أب������رز ال���ج���ه���ود ن���ح���و ذوي
االع���اق���ة اق����رار ال��ق��ان��ون  8ل��ع��ام  2010ال��ذي
ت��م ب��م��وج��ب��ه ت��أس��ي��س هيئة ذوي االع��اق��ة،
ً
فضال عن تعامل الهيئة مع املجلس األعلى
للتخطيط والتنمية وبرنامج األمم املتحدة
االن���م���ائ���ي ل��ت��ح��ق��ي��ق رؤي������ة ال���ك���وي���ت 2035
بهدف دمج األشخاص من ذوي االعاقة في
جميع نواحي املجتمع.
وخ��ت��م��ت ب��ال��ق��ول :ي��ج��ب أن ن��ك��ون ص��ادق�ين
م��ع أن��ف��س��ن��ا ون��ع��ت��رف ب���أن ال���واق���ع ال��ح��ال��ي
ال يعكس آم��ال مجتمعنا بخصوص دمج
وتمكني شركائنا ذوي االع��اق��ة ،وال يمكن
لهذه األعمال أن تتجسد كواقع ملموس اال
بشراكة فاعلة بني مؤسسات القطاع العام
والقطاع الخاص واملجتمع املدني ،وهو ما

شباب «لوياك» خالل الحلقة النقاشية | تصوير سيد سليم

نسعى في لوياك لتكريسه خالل امللتقى.

االتفاقية الدولية

الداللي :حشد الجهود
المجتمعية لتكريس
الحقوق
العوضي :تحقيق
مفهوم الدمج من خالل
الشراكات المؤسسية

من جانبها ،قالت مديرة هيئة ذوي االعاقة
د .ش��ف��ي��ق��ة ال���ع���وض���ي ،ان ال��ف��ع��ال��ي��ة تخص
ش���ري���ح���ة م����ن ف����ئ����ات امل���ج���ت���م���ع ،وي����ج����ب أن
ت��ت��ض��اف��ر ال��ج��ه��ود م��ع��ًا وي��ت��م دم���ج القطاع
ال���ح���ك���وم���ي وال���ق���ط���اع ال����خ����اص وامل��ج��ت��م��ع
امل���دن���ي وذوي اإلع���اق���ة أن��ف��س��ه��م ،لتحقيق
م���ف���ه���وم ال����دم����ج وال���ت���م���ك�ي�ن م����ن خ��ل��ال ه���ذه
الشراكات.
واع����رب����ت ع���ن ت��ف��اؤل��ه��ا ب��امل��س��ت��ق��ب��ل ،حيث
سيكون هناك تعاون مستمر مع الجميع،
م��ش��ي��رة إل���ى ان ال��ه��ي��ئ��ة يهمها ج���دًا تنفيذ
االتفاقية الدولية لألشخاص ذوي االعاقة،
م���ؤك���دة أن االت��ف��اق��ي��ة س��ت��ك��ون ع��ل��ى ج���دول
أعمال الهيئة.

رؤية 2035
قال األمني العام للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية د .خالد مهدي ،ان الفعالية تأتي في إطار
تحسني حياة األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن رؤية الكويت  ،2035والسعي من أجل تنفيذ
جميع أهداف التنمية املستدامة ،وبهدف خدمة الخطة اإلنمائية لدولة الكويت ضمن سياسات
موضوعة تندرج تحت ركيزة رأس املال البشري اإلبداعي ،مؤكدا أن سياسة الخطة لتحسني
حياة األشخاص ذوي اإلعاقة ترتكز على دمج هؤالء األشخاص في املجتمع بالعمل وجميع
مناحي الحياة ،لرفع املستوى العام من خالل فكر اإلدماج ضمن مكونات االقتصاد الوطني
وأساليب التعليم في البالد.

جزء ال يتجزأ
بينت املمثلة املقيمة لبرنامج األم��م املتحدة اإلنمائي هايديكو هادزياليك ،أن األم��م املتحدة
تؤكد من جديد أن حقوق اإلنسان لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة هو جزء ال يتجزأ من
جميع حقوق اإلنسان .الفتة إلى ان موضوع العام الحالي هو «تعزيز مشاركة األشخاص
ذوي اإلع��اق��ة وقيادتهم» ،حيث يركز على تمكني وق�ي��ادة األش�خ��اص ذوي اإلع��اق��ة التخاذ
إجراءات بشأن خطة التنمية املستدامة الشاملة لعام .2030
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استقبل نقابة العاملين باإلدارة ..وأكد أن «حل مشكلتهم أولوية»

الغانم :لن نترك الخبراء منفردين
«الميزانيات» ناقشت الحساب الختامي للوزارة:

ُ
تالعب في بيانات «األوقاف»
َ
أسقط غرامات مستحقة
..

الغانم خالل استقباله وفد نقابة الخبراء

ق � � ��ال رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة م � � ��رزوق
ال �غ��ان��م إن ال �خ �ب ��راء امل �ت��أث��ري��ن بحكم
محكمة التمييز ل��ن ي�ت��رك��وا وحيدين،
م��ؤك�دًا ال�ت��زام��ه وع��دد كبير م��ن النواب
بالوقوف معهم وإيجاد حلول مناسبة
لهذه القضية.
وق � ��ال ال �غ ��ان ��م ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي
ب �م �ج �ل��س األم� � ��ة أم � ��س «اج �ت �م �ع��ت م��ع
رئيس واعضاء نقابة العاملني ب��إدارة
ال �خ �ب��راء ،واس�ت�م�ع��ت إل��ى ت��داع�ي��ات ما
جاء في حكم التمييز».
وأض��اف «أؤك��د الحقائق التالية ،فأوال
أح �ك��ام ال�ق�ض��اء ت�ح�ت��رم وال خ�ل�اف في
ه ��ذا األم� ��ر ح �ت��ى ب��ال�ن�س�ب��ة للمعنيني،
واألم ��ر ال�ث��ان��ي ال��ذي أود أن أؤك ��ده ،أن
 540ك��وي �ت �ي��ا وك��وي �ت �ي��ة ت ��أث ��روا ب�ه��ذا
ال�ح�ك��م ال ي�م�ك��ن أن ي�ت��رك��وا ي��واج�ه��ون
مصيرهم منفردين».
وذك��ر «أؤك��د لهم كرئيس ملجلس األمة
أن ح��ل مشكلتهم س�ي�ك��ون ف��ي مقدمة
أول��وي��ات �ن��ا ،والب ��د أن ي�ك��ون ه�ن��اك حل
وأتمنى أال يصابوا بالكثير من الهلع
وال �ف��زع وال �ق�ل��ق وإن ك��ان��وا ال ي�لام��ون
على ذلك ،فنحن نحس بهم ونشعر بما
يشعرون به».

تكريم قضائي
نسعى إلى حل
رض لهم في
ُم ٍ
القريب العاجل
ال خالف على احترام
أحكام القضاء
وق��ال «أود أن أؤك��د لهم أن��ي شخصيا
ومجموعة كبيرة م��ن إخ��وان��ي النواب
متعهدون بأننا ل��ن نتركهم وحيدين
وه �ن��اك ال�ع��دي��د م��ن ال�ج�ه��ود النيابية
واالت� � � �ص � � ��ال م � ��ع ب � �ع ��ض اإلخ � � � � ��وة ف��ي
الحكومة ،وح�ت��ى ظ��روف ع��دم تشكيل
الحكومة ل��ن تعطل ه��ذه املساعي وإن
ش��اء اهلل نصل إل��ى ح��ل م��رض لهم في
القريب العاجل».
واخ �ت �ت��م ال �غ��ان��م ت�ص��ري�ح��ه ق��ائ�ل�ا «م��ا
ي �ج��ب أن ي��ؤك��د ه ��و أن �ه��م ل ��ن ي �ت��رك��وا
وحيدين في هذا الجانب».

الغانم يتلقى التكريم من الشولي

استقبل رئيس مجلس األم��ة م��رزوق
ع�ل��ي ال�غ��ان��م ف��ي م�ك�ت�ب��ه ،أم ��س ،مدير
املعهد القضائي الفلسطيني القاضي
كفاح الشولي وذل��ك بمناسبة زيارته
للبالد.
وق ��دم ال�ش��ول��ي للرئيس ال�غ��ان��م درع��ًا

ت��ذك��اري��ة م�ه��داة م��ن املعهد القضائي
الفلسطيني تكريمًا وتقديرًا ملواقف
الغانم املبدئية من القضية الفلسطينية
في املحافل البرملانية القارية والدولية
ودعم نضال الشعب الفلسطيني ضد
االحتالل.

العدساني:
ليرحل اتحاد الكرة
ط � � ��ال � � ��ب ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب ري � � � ��اض
ال �ع��دس��ان��ي ب��رح �ي��ل مجلس
إدارة ات � � �ح� � ��اد ك � � ��رة ال � �ق� ��دم
ً
وت� �ح� �م ��ل امل � �س� ��ؤول � �ي� ��ة ب � ��دال
م � � ��ن ت � �ص� ��ري � �ح� ��ه ف � � ��ي ب �ح��ث
أوض � � ��اع م �ن �ت �خ��ب ال �ك��وي��ت،
م �ح �م�لا االت� �ح ��اد م�س��ؤول�ي��ة
اإلخفاقات.
ودلل العدساني على رؤيته،
بأن «منتخبنا الوطني احتل
امل��رك��ز األخ �ي��ر ب��امل�ج�م��وع��ات
ف � ��ي آخ� � ��ر ب� �ط ��ول� �ت�ي�ن ل �ك��أس
ال � �خ � �ل � �ي� ��ج ،ب � ��اإلض � ��اف � ��ة إل� ��ى
خ �س��ارت �ن��ا ف ��ي ب �ط��ول��ة غ��رب
آس� �ي ��ا  2019وع � ��دم اج �ت �ي��از
مرحلة املجموعات».

الشعلة في رد على سؤال:

حدائق مخالفة
عطلت إنجاز
«ممشى قرطبة»
أكد وزير البلدية فهد الشعلة،
ان م�خ��ال�ف��ات وع��وائ��ق عطلت
إن �ج��از ممشى منطقة قرطبة
م ��ن ال �ج �ه��ة امل �ق��اب �ل��ة ل �ل��دائ��ري
الخامس ،موضحًا أن البلدية
وج � �ه� ��ت إن� � � � � ��ذارات ألص� �ح ��اب
املخالفات إلزالتها.
وأوض� ��ح ال�ش�ع�ل��ة ف��ي رد على
س � � ��ؤال ب ��رمل ��ان ��ي ،ان امل �م �ش��ى
امل� ��ذك� ��ور ص� ��در ق � ��رار ب �ص��دده
م� � ��ن ق � �ب� ��ل امل � �ج � �ل� ��س ال� �ب� �ل ��دي
ف� ��ي أغ �س �ط��س  ،2017وت �م��ت
م �خ ��اط �ب ��ة ه �ي �ئ��ة ال � �ط� ��رق ف��ي
ي� �ن ��اي ��ر  2018ب� ��اإلي � �ع� ��از مل��ن
ي �ل��زم ل �ت��زوي��دن��ا ب��امل�خ�ط�ط��ات
التفصيلية للممشى ،شريطة
أخذ موافقات وزارات الخدمة
عليه ،وذل��ك حتى يتسنى لنا
اعتماد املخططات قبل البدء
في التنفيذ وفق النظم املتبعة.
وق � � � � ��ال :إن وزارة األش � �غ� ��ال
ط�ل�ب��ت ف��ي ك �ت��اب ل�ه��ا ب�ت��اري��خ
اب ��ري ��ل  2018إزال � � ��ة ال �ع��وائ��ق
امل ��وج ��ودة ف ��ي امل ��وق ��ع امل �ح��دد
لعمل املمشى ،وهي عبارة عن
حدائق خاصة ألهالي املنطقة
(ال �ق �ط �ع �ت��ان  2و ،)3واإلف � ��ادة
ح�ت��ى يتسنى ل�لأش �غ��ال عمل
الالزم.
وب �ّي� نّ�� ان «ال� �ب� �ل ��دي ��ة» أن � ��ذرت
أص� � �ح � ��اب امل � �خ ��ال � �ف ��ات م � ��رات
ع ��دة إلزال �ت �ه��ا واس �ت �ك �م��ال كل
اإلج� ��راءات القانونية تمهيدًا
ل� �ب ��دء «األش� � �غ � ��ال» ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
املمشى املذكور.

ش��ددت لجنة امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب الختامي
البرملانية ،على وجوب ان تتخذ وزارة األوقاف
ج�م�ي��ع االج� � ��راءات ال�ل�ازم ��ة ،مل�ع��ال�ج��ة الضعف
ال� ��ذي ي �ع �ت��ري االن �ظ �م��ة ال��رق��اب �ي��ة ف ��ي ال � ��وزارة
م��ن ض�ع��ف ،ج ��راء ع��دم تفعيل مكتب التدقيق
والتفتيش وغيابه عن مباشرة اختصاصاته
املنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد
ع �ق��ب اج �ت �م ��اع «امل� �ي ��زان� �ي ��ات» أم � ��س مل�ن��اق�ش��ة
ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ل� � �ـ«األوق � ��اف» ع ��ن ال�س�ن��ة
املالية املنتهية /2018 2019ومالحظات ديوان
املحاسبة وجهاز املراقبني املاليني بشأنها ،ان
اللجنة ناقشت م��دى فعالية األنظمة الرقابية
في ال��وزارة وأك��دت على ض��رورة بذل مزيد من
الجهد ف��ي سرعة تفعيل عمل مكتب التدقيق
ورف��ده بالكوادر الفنية ال�لازم��ة ،ملا له من دور
في معالجة كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية في
الوزارة.
وأض��اف عبد الصمد ان اللجنة ناقشت خالل
اجتماعها ،مالحظات الجهات الرقابية في ما
يتعلق بتنفيذ تعاقدات «األوقاف» ومتابعتها
وإج��راءات�ه��ا في التعاقد ،وش��ددت على اتخاذ
كل اإلجراءات ملا ورد من ضعف في متابعة تلك
ال�ت�ع��اق��دات وال ��ذي أدى إل��ى بعض ال�ت�ج��اوزات
وال �ت�ل�اع��ب ف��ي ب �ي��ان��ات رس �م �ي��ة وس �ق��وط حق
الوزارة في تطبيق غرامات التأخر عن األعمال،
حيث أبدت الوزارة ما قامت به من تشكيل لجان
تحقيق في معظم املالحظات الواردة في تقرير
دي��وان املحاسبة وم��ا اتخذته من إج��راءات في
إثبات املسؤولية ومعاقبة املتسببني ،وتؤكد

ال�ل�ج�ن��ة ض � ��رورة م�ت��اب�ع��ة ت �س��وي��ة م��ا ورد من
م�لاح �ظ��ات ل��دي��وان امل�ح��اس�ب��ة وال �ح��رص على
عدم تكرارها في العقود األخرى.

إزالة معوقات
ون ��اق � �ش ��ت «امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات» ق� � � ��درة «األوق � � � � ��اف»
التنفيذية ملشاريعها اإلنشائية وت��دن��ي نسب
اإلنجاز ،على الرغم من إقرار مجلس األمة لباب
النفقات الرأسمالية في السنوات ال �ـ 3األخيرة
لتسريع عجلة تنفيذ مشاريع الدولة وما يتعلق
بها ،وأك��دت اللجنة على ض��رورة بذل مزيد من
الجهد في إزالة جميع املعوقات التي تواجهها
مع الجهات األخرى املعنية ،مثل بلدية الكويت
ف��ي اس �ت�لام ال �ح��دود وغ�ي��ره��ا ،وذل ��ك ح�س��ب ما
أف ��ادت ب��ه ال� ��وزارة ب��االج�ت�م��اع ،وال �ح��رص على
ت �ق��دي��ر االع �ت �م ��ادات امل��ال �ي��ة ب �م��ا ي��وائ��م ال �ق��درة
التنفيذية ل �ل��وزارة بالتعاون م��ع وزارة املالية
لتفادي استغاللها بعكس ما خطط لها.
ك�م��ا ن��اق�ش��ت اللجنة اآلل �ي��ة املتبعة ف��ي ص��رف
املساعدات الخارجية ودور ال��وزارة في إحكام
ال��رق��اب��ة عليها وال�ت��أك��د م��ن ايصالها للجهات
املستفيدة في ال�خ��ارج ،إضافة إل��ى ما يصرف
م��ن ح�س��اب ق�ط��اع امل�س��اج��د وامل�ع�ن��ي بالصرف
ع�ل��ى امل �ش��اري��ع ال��وق�ف�ي��ة وت�خ�ص�ي��ص امل�س��اك��ن
ال��وق �ف �ي��ة ل�ل�م�ن�ت�ف�ع�ين ب �ه��ا ،وض� � ��رورة إش ��راف
ال� � � � ��وزارة ودي � � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع �ل��ى م �ث��ل ت�ل��ك
الحسابات التي تستخدم خ��ارج نطاق ال��دورة
امل�س�ت�ن��دي��ة ف��ي ال � ��وزارة ك��ون�ه��ا أم� ��واال خ��اص��ة
(أموال وقف) مما يجعل صعوبة احكام الرقابة
عليها.
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 4633مواطناً حازوا الدكتوراه والماجستير خالل سنة

ً
كويتيا فقط
األميون  90ألف مقيم ..و146
¶  100ألف دخلوا سوق العمل من يونيو  2018حتى يونيو الماضي

خالد الحطاب
كشفت إحصائية رسمية حديثة عن تزايد أع��داد
ال �ك��وي �ت �ي�ين ال �ح��اص �ل�ين ع �ل��ى درج �ت ��ي ال��دك �ت��وراه
وامل ��اج� �س� �ت� �ي ��ر خ� �ل��ال ال� �ف� �ت ��رة م� ��ن ي ��ون� �ي ��و 2018
ح�ت��ى ال�ش�ه��ر نفسه م��ن  2019إل��ى  4633م��واط�ن��ًا،
«املاجستير  ،2466والدكتوراه .»2167
ووف��ق اإلحصائية شكل املقيمون  %65م��ن حملة
شهادات املاجستير في سوق العمل ،وح��از 1812
منهم الدكتوراه.
وك� ��ان م��ن ال�ل�اف��ت وج� ��ود  146أم �ي��ًا ف �ق��ط م��ن بني
الكويتيني ،مقابل  90ألف أمي من املقيمني ،ومنهم
أيضًا  1.2مليون من مختلف الجنسيات يقرؤون
ويكتبون فقط «من غير الحصول على شهادات».
وبلغ إجمالي عدد العاملني الجدد ممن يحملون

ال� �ش� �ه ��ادات ال �ج��ام �ع �ي��ة ،س � ��واء م ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن أو
ال��واف��دي��ن  7486ع��ام�لا ،ف��ي ح�ين بلغ إجمالي عدد
العاملني من الكويتيني حملة الشهادات الجامعية
 118الفًا يقابلهم  144ألفا من الوافدين.
وأظ � �ه� ��رت ال �ب �ي��ان��ات ان �خ �ف ��اض إج �م ��ال ��ي أع� ��داد
امل�ق�ي�م�ين ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال �ق �ط��اع ال�ح�ك��وم��ي بنحو
 4086فردا لتستقر أعدادهم عند  120الف عامل ،في
حني شهد القطاع ذاته زيادة في أعداد الكويتيني
 12511مواطنا خالل عام ليكون إجمالي اعدادهم
 340ال��ف كويتي تقريبا ،م�ق��ارن��ة م��ع احصائيات
العام املاضي.

9

أوروبيين مسجلون
في العمالة المنزلية

1.2

من الجاليات يقرؤون
ويكتبون ولم يحوزوا
شهادات

قوة العمل
وبلغ إجمالي قوة العمل في البالد مليونيني و821
ال��ف ش�خ��ص ب��زي��ادة  101770ع��ن ال �ع��ام امل��اض��ي،

ف��ي ح�ي�ن ك��ان��ت األع � ��داد ف��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص هي
االعلى بنسبة الزيادة للمقيمني في البالد ليكون
اإلج�م��ال��ي م�ل�ي��ون و 613ش�خ��ص يقابلهم 63867
مواطنا.
وفي القطاع الحكومي بلغ إجمالي العمالة 455
ال��ف شخص منهم  340ال��ف كويتي و  120الف
مقيم ،وك��ان��ت الغلبة ل�ل��ذك��ور ف��ي ال�ق�ط��اع ب �ـ172
ال� ��ف م ��واط ��ن و 78ال� ��ف م �ق �ي��م ،ف ��ي ح�ي�ن شكلت
االن��اث االق��ل في االع��داد ب �ـ 167ال��ف كويتية و41
الف وافدة.
وعن القطاع العائلي استقرت األعداد عند  684الف
عامل بعد أن كانوا  637الفا خ�لال العام املاضي،
إل��ى ذل��ك بلغ إجمالي ع��دد العمالة غير الكويتية
املسجلة في القطاعات الثالثة في البالد مليونني
و 417الف عامل يقابلهم  403آالف  764كويتيا.

اآلسيويون األعلى
وبحسب اإلحصائيات فإن الجالية اآلسيوية في
البالد احتلت العدد األكبر من حيث إجمالي عدد
العمالة ف��ي القطاعات املختلفة بإجمالي مليون
و 687الف عامل تليهم الجالية العربية بـ 667الفا
ومن ثم الكويتيون يأتون ثالثا بـ 403آالف ،اضافة
إل��ى وج��ود  42ال��ف افريقي  %79منهم في القطاع
العائلي.
أم��ا العمالة األوروب�ي��ة فقد سجلت وج��ودا ب�ـ9918
عامال ،منهم  8637في القطاع الخاص و 1272في
الحكومي إل��ى جانب  9فقط ف��ي القطاع العائلي،
ي�ل�ي�ه��م ح��ام �ل��و ال�ج�ن�س�ي��ات األم �ي��رك �ي��ة ال�ش�م��ال�ي��ة
بـ 9456فردا و 879من اميركيا الجنوبية و 672من
استراليا.

مهدي :توظيف العمالة الوطنية أبرز التحدِّ يات

تأهيل البيئة للمستثمر األجنبي
أميرة بن طرف

السعد متوسطة الحمود والقصيبي والشهاب | تصوير مصطفى نجم الدين

«غير منطقي اإلبقاء على الغرامات بالروبية حتى اآلن!»

السعد لـ سبقلا:بعض قوانين المرأة
عمرها نصف قرن ..ويجب تعديلها
حنان الزايد
ش��ددت رئيسة مجلس إدارة مبرة السعد للمعرفة
وال�ب�ح��ث العلمي ال�ك��وي�ت��ي الشيخة ف��ادي��ة السعد
على ضرورة تعديل بعض القوانني الخاصة باملرأة
التي عفا عليها الزمن.
وقالت السعد في تصريح لـ سبقلا إن املبرة تسعى
ّ
إلى تفعيل القوانني وتحديثها ،ونظمنا ن��دوة في
جمعية املحامني ،وتطرقنا إل��ى امل��ادة  153التي ال
تزال عقوبتها وغرامتها بالروبية الكويتيةّ ،
مبينة
أنه ليس منطقيًا إبقاء قوانني مرت عليها  50عامًا.
وأك� �م� �ل ��ت :ن �ح��ن ك �ن �س��اء ع �ل �ي �ن��ا واج � ��ب أن ن�ح�م��ي
أن�ف�س�ن��ا ،وس�ن�ق�ي��م م��ؤت�م�رًا ق��ري�ب��ًا ن�ت�ط��رق ف�ي��ه إل��ى
ال�ن��اح�ي��ة العلمية وامل�ن�ه�ج�ي��ة ل�ل�ق��وان�ين وم��ا يجب
ّ
ونقدم توصيات للدولة ،متمنية أن تعي املرأة
عمله
الكويتية قوتها العددية ،ولكنها تعامل كأقلية في
املجتمع.
وط��ال �ب��ت ب� ��أن ت �س �ت �خ��دم امل� � ��رأة ق��وت �ه��ا وص��وت �ه��ا
ف ��ي ال �ق��واع��د االن �ت �خ��اب �ي��ة ب��ال �ع �م��ل ع �ل��ى أن ي�ك��ون
املرشح للمجلس ملبيًا الحتياجاتها ،وللنظر في
التشريعات الخاصة بها وتمكينها.
وذك� � ��رت أن امل� �ب ��رة ت �س �ع��ى ل ��دع��م امل� � ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ف ��ي ج �م �ي��ع امل � �ج� ��االت ،خ �ص��وص��ًا ال �ع �ل �م �ي��ة ،ح�ي��ث
استطاعت ايصال اختراعات الفتيات إلى العاملية،
مشيرة إلى أن مبادرة ابتكار الكويت انطلقت منذ

فتح باب التسجيل
بمبادرة «ابتكار» لالختراعات
في لندن
 20عامًا ،ورسمت لها مكانة بارزة على املستويني
امل �ح �ل��ي وال �خ �ل �ي �ج��ي ،ح �ت��ى ب��ات��ت ت�ح�ظ��ى ب�م�ك��ان��ة
بارزة محليًا وإقليميًا.

العمل التطوعي
ذك ��رت أم�ي�ن��ة ال �ص �ن��دوق ف��ي إدارة االت �ح��اد ال�ك��وي�ت��ي
للجمعيات النسائية شعاع القصيبي أن االتحاد الذي
أس�س�ت��ه الشيخة لطيفة ال�ف�ه��د ع��ام  1994يستهدف
توحيد ج�ه��ود العمل التطوعي النسائي وتنسيقها،
بغية املساهمة ف��ي ت�ق��دم امل ��رأة وت�ع��زي��ز طاقتها على
ً
جميع األص�ع��دة محليًا وإقليميًا ودول �ي��ًا ،ف�ض�لا عن
تمكينها وتشجيعها على تولي املراكز املتقدمة بمواقع
صنع القرار واملساهمة في تنمية قدراتها.

وق � ��ال � ��ت ال� �س� �ع ��د خ �ل ��ال إع � �ل ��ان امل� � �ب � ��رة ف� �ت ��ح ب ��اب
التسجيل في مسابقة «ابتكار» بعد إطالقها على
مستوى الشرق األوس��ط ،تمهيدًا إلش��راك الفائزات
بفعالياتها في جائزة الشبكة العاملية للمخترعات
واملبتكرات املقررة إقامتها في العاصمة البريطانية
لندن يونيو املقبل :إن املسابقة مخصصة للمرحلة
ال�ث��ان��وي��ة ف�م��ا ف ��وق ،وج ��اءت ع�ق��ب ت��وق�ي��ع اتفاقية
ت�ع��اون م��ع «الشبكة العاملية للمخترعات» ،بهدف
خ �ل��ق ف � ��رص ل �ل �م �خ �ت��رع��ات ل �ت �ط��وي��ر م �ش��اري �ع �ه��ن
وتسويقها عامليًا.

ورش عمل
بدورها ،قالت رئيسة مبادرة ابتكار الشيخة نبيلة
ال �ح �م��ود :إن ��ه س�ي�ج��ري ت�ن�ظ�ي��م ورش ف��ي ال�ك��وي��ت
بالتعاون مع أكثر من  30شركة خارج البالد ،منها
فيسبوك ،وم��اس�ت��ر ك ��ارد ،وم��اي�ك��روس��وف��ت ،بهدف
تأهيل امل��رأة العربية في الكويت من خالل مبادرة
ابتكار.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ق��ال��ت س �ف �ي��رة ال �ش �ب �ك��ة ال �ع��امل �ي��ة في
الكويت وال��وط��ن العربي جنان الشهاب :إنها تعد
أول مواطنة كويتية تترشح للمشاركة في الشبكة،
وذلك بعد حصولها على امليدالية الذهبية مع مرتبة
ال�ش��رف م��ن م�ع��رض أرخ�م�ي��د ال��دول��ي لالختراعات
واالبحاث الـ 22الذي استضافته العاصمة الروسية
موسكو في مارس املاضي.

رابطة دعاة الكويت:

ألفا َّ
ً
وقعوا على «نبيها عفو»
36
فهاد الشمري
دعا الحضور في الندوة التي أقيمت بديوان النائب
م�ح�م��د امل�ط�ي��ر أول م��ن أم ��س ت�ح��ت ع �ن��وان « نبيها
ع�ف��و» ،إل��ى تكثيف الجهود م��ن أج��ل الحصول على
العفو الشامل للمحكومني في قضية دخول مجلس
األمة .
و قال الداعية اإلسالمي أحمد القطان «نبيها عفو من
صاحب السمو لكي يعود األبناء إلى وطنهم وتعم
الفرحة والسعادة».
وأضاف القطان :إن الظن بك كبير يا قائد اإلنسانية،
ونبيها عفو منك ألبنائك.
أما د .طارق الطواري فقال :نطالب بالعفو املحمود،
وه ��و ي�ن�ق�س��م إل ��ى ق�س�م�ين :خ ��اص وع� ��ام ،ام ��ا العفو
املذموم فهو ليس من مطالبنا ألننا نريد االص�لاح،
ومن طالبنا بهم يستحقون هذا العفو.
إلى ذلك ،أعلنت رابطة دعاة الكويت أن عدد املوقعني
على وثيقة «نبيها عفو» بلغ أكثر من  36ألف شخص.
وكانت الرابطة أع��دت «عريضة قماشية» طولها 40
مترا سيتم تنقلها بني ع��دد من ال��دواوي��ن بمختلف
املحافظات للتوقيع عليها من قبل الراغبني في ذلك.

ك �ش��ف األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�م�ج�ل��س األع� �ل ��ى للتخطيط
والتنمية د.خ��ال��د م�ه��دي ع��ن اب ��رز ال�ت�ح��دي��ات التي
ت ��واج ��ه دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع ��رب ��ي ،وال� �ت ��ي ت�ت�م�ث��ل في
ضرورة خلق فرص عمل للعمالة الوطنية ،وتقليص
دور القطاعات الحكومية والتوسع في دور القطاع
الخاص.
وب نّ�ّي� م�ه��دي على ه��ام��ش ال��ورش��ة الخليجية حول
املؤشرات الدولية في الخطط التنموية بدول محلس
التعاون لدول الخليج العربية ،التي نظمتها االمانة
أمس ،ان التحديات وال��رؤى املشتركة لدول الخليج
ّ
ت�ح��ق��ق ت�ق��ارب��ا ك�ب�ي��را ف��ي اع ��داد ال�خ�ط��ط التنموية،
ّ
التميز وبناء القدرات الفردية
ومنها التوجه نحو
واملؤسسية وخلق بيئة اعمال صالحة ومستدامة
ِّ
تؤهل لدخول االستثمار االجنبي الى دول الخليج.
وقال ان الجهات املعنية بالتخطيط في دول الخليج
تهدف الى تعزيز التعاون في ما بينها لبناء القدرات
البشرية ملواطنيها ف��ي مجال التخطيط والتنمية
واع ��داد الخطط التنموية ،م��ع التركيز على انتقاء
املؤشرات الدولية ،التي تخدم املحتوى املحلي.
وذكر مهدي ان هذه الورشة تأتي في اطار التعاون
بني دول مجلس التعاون ولجان التخطيط في كل
الدول ضمن اطار االنشطة ،التي جرى االتفاق عليها
مسبقا ،مشيرا ال��ى ان ه��ذه ال��ورش��ة تتعلق بآليات

تعزيز التعاون الخليجي..
لبناء القدرات البشرية
ب�ن��اء امل��ؤش��رات ال��دول�ي��ة واس �ت �ع��راض ت �ج��ارب دول
الخليج في استخدام هذه املؤشرات.
من جانبها ،أكدت األمينة العامة املساعدة للتخطيط
واملتابعة باالنابة في «التخطيط» نادية الهمالن في
افتتاح ال��ورش��ة أهمية امل��ؤش��رات ال��دول�ي��ة ،ودوره��ا
امل�ه��م ف��ي ق�ي��اس وم�ق��ارن��ة األداء ال�ت�ن�م��وي ب�ين دول
العالم ،ودوره��ا الكبير في كشف الفجوات ومعرفة
التحديات في قطاعات تنموية محددة ،ما يساعد
على تحفيز املخططني على اعطاء اهمية اكبر لهذه
القطاعات.
من جانبها ،تحدثت مديرة ادارة متابعة اعداد خطط
التنمية وب��رن��ام��ج عمل الحكومة ف��ي االم��ان��ة وف��اء
الضبيان عن دور املؤشرات في التخطيط التنموي
وتعريف املؤشرات الدولية وأنواعها وأهميتها في
العملية التخطيطية ،مشيرة ال��ى ان امل��ؤش��ر ِّ
يعبر
كمي أو نوعي لقياس ظاهرة ّ
عن مقياس ّ
معينة في
فترة زمنية محددة.

«التربية» :نركز على إحراز مراكز متقدمة في تيمز وبيرلز وميزا

الكويت لم تشارك في مؤشرات
«بيزا» التعليمية
هاني الحمادي
ب �ي �ن �م��ا أع� �ل� �ن ��ت م �ن �ظ �م��ة ال �ت �ن �م �ي��ة وال� �ت� �ع ��اون
االقتصادي أول من أمس نتائج اختبارات بيزا
ال��دول �ي��ة ل �ع��ام  ،2018وال �ت ��ي ت�ق�ي��س م��ؤش��رات
ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ،وش ��ارك ��ت ف�ي�ه��ا  80دول ��ة م��ن أن�ح��اء
العالم ،عللت مصادر تربوية غياب اسم الكويت
ب��أن�ه��ا ل��م ت �ش��ارك ب ��األس ��اس ف��ي ه ��ذه ال��دراس��ة
الدولية.
ولفتت امل�ص��ادر إل��ى أن غياب مشاركة الكويت
م�م�ث�ل��ة ف ��ي ط�ل�ب��ة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع ��ام ف ��ي امل�س��اب�ق��ة
الدولية سببه أن املركز الوطني لتطوير التعليم
ووزارة التربية يركزان في الوقت الحالي على 3
دراس��ات ومسابقات دولية ،تتمثل في دراستي
تيمز وبيرلز ،إضافة إل��ى االخ�ت�ب��ارات الوطنية
للقياس والتقويم م�ي��زا ،وذل��ك م��ن أج��ل تطوير
األداء فيها والكفاءات على حد سواء.
وأك ��دت امل �ص��ادر أن وزارة ال�ت��رب�ي��ة وب��ال�ت�ع��اون
مع مركز تطوير التعليم حريصة على تحقيق
نتائج إيجابية وم��راك��ز متقدمة ف��ي ال��دراس��ات

الثالث املشار اليها قبل االنتقال واملشاركة في
أي أدوات قياس أخرى.
ولفتت إلى أن دراسة بيزا الدولية لم تطبق إلى
اآلن ضمن مشروعات القياس والتقويم الدولية
التي يقوم بها مركز تطوير التعليم ،لكنها في
ال��وق��ت نفسه تعد ضمن امل�ش��اري��ع ال�ت��ي يسعى
املركز إل��ى تطبيقها في املستقبل بعد االنتهاء
م ��ن ت �ط��وي��ر امل �ن��اه��ج ال ��دراس� �ي ��ة وف� ��ق امل�ع��اي�ي��ر
الجديدة.
يذكر أن البرنامج الدولي لتقييم الطلبة «بيزا»
عبارة عن دراسة دولية في العلوم والرياضيات
والقرائية تشرف على تنفيذها ال��دول املشاركة
ف ��ي م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ن �م �ي��ة وال� �ت� �ع ��اون االق �ت �ص ��ادي،
وت�ه��دف إل��ى ق�ي��اس درج��ة اس�ت�ع��داد الطلبة في
سن  15سنة (الصف العاشر) ملواجهة تحديات
املجتمعات املعاصرة ،وال يعتمد التقييم فيها
ع �ل��ى م �ن �ه��اج م �ع�ي�ن ،ول �ك �ن��ه ي ��رك ��ز ع �ل��ى إت �ق��ان
ال�ع�م�ل�ي��ات واس �ت �ي �ع��اب امل�ف��اه�ي��م وال� �ق ��درة على
توظيفها ف��ي م��واق��ف ح�ي��ات�ي��ة واق �ع �ي��ة ،وتنفذ
الدراسة مرة كل ثالث سنوات.

ً
مهندسا
مطالبة بحفظ حقوق 171
شملهم حكم «الخبراء»

مواطنتان توقعان على العريضة | تصوير مصطفى نجم الدين

دعت جمعية املهندسني الكويتية وزارة العدل الى
اتخاذ اج��راءات سريعة وض��روري��ة ،لحفظ حقوق
املهندسني املتضررين م��ن الحكم األخ�ي��ر الصادر
م��ن محكمة التمييز االداري ��ة ،واملتمثل ف��ي ايقاف
تعيني الخبراء من املهندسني وغيرهم ،موضحة
أن على ال��وزارة كجهة إداري��ة معنية بأمور هؤالء
امل��وظ �ف�ين أن ت�ت�خ��ذ ه ��ذه االج� � ��راءات ال �ت��ي تحفظ
حقوق موظفيها.
وق��ال رئيس الجمعية م .فيصل دوي��ح العتل :إننا
نطالب ال ��وزارة باتخاذ االج ��راءات ال�لازم��ة لحفظ
حقوق  171مهندسا شملهم حكم املحكمة ،الفتا
الى أن الجمعية لن تتوانى في الوقوف مع هؤالء

امل�ه�ن��دس�ين ح�ت��ى ال ي�ص�ب�ح��وا ض�ح��اي��ا ل�لأخ�ط��اء
التي وقعت بها الوزارة خالل فترة تعيينهم.
وأك � ��د ال �ع �ت��ل اح� �ت ��رام ال�ج�م�ع�ي��ة ألح� �ك ��ام ال �ق �ض��اء
الكويتي واالع �ت��زاز ب�ه��ا ،مضيفا أن�ن��ا وف��ي حالة
كثير من مهندسينا نود أن نؤكد أن العشرات منهم
حصلوا على هذه الوظائف بجهودهم والتزامهم
بمتطلبات التعيني من اختبارات ومؤهالت علمية،
خصوصا أنه لم يتقدم أحد للطعن بتعيني أي من
املهندسني ،وأن أغلبهم خريجو جامعة الكويت
أو من جامعات مرموقة وقع عليهم الضرر ،ولهذا
نأمل أن تلبي الوزارة هذا النداء وتتخذ اجراءاتها
التي هي أدرى بها لحفظ هذه الحقوق.
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الملتقى الطبي في األردن يطرح عالجات متطورة

التحليل الجيني أمل جديد
لمكافحة السرطان
عمان  -عبدالرزاق المحسن
ّ

رئيس التحرير مستقبالً سفير نيبال

اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س ال �ت �ح ��ري ��ر ال ��زم� �ي ��ل ول �ي��د
عبداللطيف ال�ن�ص��ف ،السفير ف��وق ال�ع��ادة
امل � �ف ��وض ل � ��دى س � �ف ��ارة ن �ي �ب��ال ف ��ي ال� �ب�ل�اد،

دورجا براسا بهانداري ،وجرى خالل اللقاء
ّ
تبادل األحاديث الودية ،ال سيما ما يتعلق
بالقضايا اإلعالمية ذات االهتمام املشترك.

فازت بجائزة المعماريين األميركية بأفضل تصميم

«السكنية» :مناقصة إلنشاء
خطوط المياه في شرق تيماء
محمد المصلح
ط��رح��ت امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��رع��اي��ة السكنية
م �ن��اق �ص��ة ج ��دي ��دة إلن �ش ��اء وإن� �ج ��از وص�ي��ان��ة
خطوط مياه جديدة في مشروع ش��رق تيماء
او بما يعرف بقانون «من باع بيته».
وقال مصدر مسؤول لـ سبقلا ان تلك املناقصة
تأتي في سياق التسريع من انجاز اول مشروع
إسكاني يختص بالقانون رق��م  2لسنة 2015
والذي يطلق عليه قانون «من باع بيته».
وذك ��ر امل �ص��در ان «ال�س�ك�ن�ي��ة» ت��ول��ي اهتماما
كبيرا ب��ذل��ك امل �ش��روع ال��ذي سيخدم  509اسر
كويتية ،موضحا ان نسب اإلنجاز في املشروع
بلغت  %60فعليا بتقدم ع��ن ال�ج��دول الزمني
بنسبة .%15
م��ن جانب آخ��ر أعلنت املؤسسة انها ستوزع
الدفعة السابعة من الضاحية  N11من القسائم
ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي منطقة ج�ن��وب م��دي�ن��ة صباح
األح�م��د وتشتمل على  167قسيمة بمساحة
قدرها  400متر مربع لكل منها على اصحاب

الطلبات االسكانية املخصص لهم حتى تاريخ
 15مايو .2017
ودع��ت املؤسسة في بيان صحافي املواطنني
امل �خ �ص �ص��ة ل �ه��م ق �س��ائ��م ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي ه��ذه
املنطقة ال��ى مراجعتها يومي االح��د واالثنني
امل�ق�ب�ل�ين ف��ي م�ب�ن��اه��ا ب�م�ن�ط�ق��ة ج �ن��وب ال�س��رة
الساعة التاسعة صباحًا.
وف��ي س�ي��اق آخ��ر أع�ل�ن��ت امل��ؤس�س��ة ان�ه��ا ف��ازت
ب ��ال� �ج ��ائ ��زة ال� �ع ��امل� �ي ��ة ل �ج �م �ع �ي��ة امل �ع �م ��اري�ي�ن
األميركية (ف��رع ال�ش��رق األوس��ط) ع��ن تصميم
نموذج املدرسة الحديثة كأفضل تصميم لعام
.2019
وأضافت املؤسسة في بيان صحافي ان املكتب
العربي لالستشارات الهندسية قام بتصميم
ه��ذا ال�ن�م��وذج ض�م��ن امل�س��اب�ق��ة ال�ت��ي طرحتها
امل ��ؤس �س ��ة م ��ؤخ� �رًا ع �ل��ى امل �ك ��ات ��ب ال �ه �ن��دس �ي��ة
املحلية لتحديث تصميم ال�ن�م��اذج النمطية
ل �ل �م ��دارس امل �س �ت �خ��دم��ة ب �م �ش��اري��ع امل��ؤس �س��ة
اإلس �ك��ان �ي��ة ،وال �ت��ي ف ��از ف�ي�ه��ا امل�ك�ت��ب ال�ع��رب��ي
باملركز األول.

أع� �ل ��ن أط� �ب ��اء م �ت �خ �ص �ص��ون ف ��ي ع�ل�اج
األورام ع� ��ن أم � ��ل ج ��دي ��د ف� ��ي م �ك��اف �ح��ة
ال�س��رط��ان عبر التحليل الجيني ،ال��ذي
يحدد العالج املطلوب لكل حالة.
وأشار األطباء خالل اللقاء الطبي ،الذي
يعتبر األول من نوعه في الشرق األوسط
ح � ��ول ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة امل�ش�خ�ص�ن��ة
وال �ت �ط��ور ال �ح��اص��ل ف��ي ال �ط��ب ال��دق�ي��ق
وعلم ال��وراث��ة ،وال��ذي شهدته العاصمة
االردن �ي��ة ع�م��ان م��ؤخ�رًا إل��ى «ال�ت�ط��ورات
املتالحقة في مجال محاربة األورام».
وت �ن��اول امل �ش��ارك��ون مستقبل ال��رع��اي��ة
ّ
الصحية املشخصنة ،كما سلط اللقاء
ال� �ض ��وء ع �ل��ى ال� � ��دور ال � ��ذي ي�ل�ع�ب��ه علم
ال� � ��وراث� � ��ة ف� ��ي ع� �ل��اج م� � ��رض ال� �س ��رط ��ان
وال � �ت � �ق� ��دم ال �ت �ك �ن ��ول ��وج ��ي ف� ��ي ت �س��ري��ع
التطور في الطب الدقيق.
وتخلل اللقاء ،الذي نظمته شركة روش،
الرائدة عامليًا في الرعاية الطبية ،حلقة
ح� ��واري� ��ة ج �م �ع��ت ب�ي�ن خ� �ب ��راء م ��ن دول
ع��رب�ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة ،ه ��م :رئ �ي��س ق�س��م علم
األم� � ��راض ف��ي امل��رك��ز ال �ط �ب��ي للجامعة
األميركية في بيروت د .رام��ي محفوظ،
وامل�ح��اض��ر ف��ي ع�ل��م األورام ف��ي جامعة
ع�ي�ن ش �م��س ف��ي م �ص��ر د .ع �م��ر ش�ف�ي��ق،
واس �ت �ش��اري أم� ��راض األورام وأم ��راض
ال � ��دم ف ��ي م �ج �م��ع ال �خ ��ال ��دي ال �ط �ب��ي في
ع �م��ان د .ص�ل�اح ع �ب��اس��ي ،ف�ي�م��ا أدارت
ال �ح �ل �ق��ة ال �ص �ح��اف �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة رل ��ى
م� �ع ��وض ،ح �ي��ث ت �ش ��ارك ��وا ب �خ �ب��رات �ه��م،
واس�ت�ع��رض��وا مجموعة م��ن ال��دراس��ات
ال �ت��ي ت�ظ�ه��ر ال�ت�ط�ب�ي��ق ال �س��ري��ري لعلم
ال � ��وراث � ��ة وال� �ح� �ل ��ول امل � �ت � �ط ��ورة ،ب �ه��دف
ال�ت��وص��ل إل��ى ن�ت��ائ��ج أف�ض��ل ف��ي عملية
عالج السرطان.
وأك ��د امل �ش��ارك��ون أن ال��رع��اي��ة الصحية
امل� �ش� �خ� �ص� �ن ��ة ت� �ع� �م ��ل م � ��ن خ� �ل ��ال ج �م��ع
وت�ح�ل�ي��ل ب �ي��ان��ات امل��رض��ى وم�ق��ارن�ت�ه��ا
ببيانات من مرضى آخرين يعانون من
املرض نفسه ،موضحني ان االختالفات

عمان
المشاركون في اللقاء الطبي في ّ

جمع بيانات
المرضى وتحليلها
لتطوير الرعاية
الصحية
المحافظة على
خصوصيات المريض
وبياناته ضرورة

ال�ت��ي يتميز بها ك��ل شخص تظهر ،ما
ي��وف��ر ف�ه�م��ًا أع�م��ق ل �ه��ذا امل ��رض ،وي�ق��دم
معلومات حول كيفية استجابة املريض
ل �ل �ع�ل�اج ،وه � ��و م ��ا ي �س��اع��د ف ��ي ات �خ��اذ
الخيارات املناسبة لعالج ناجح.

حلول وسياسات
وف � ��ي ك �ل �م��ة ل� ��ه خ �ل��ال ال �ف �ع ��ال �ي ��ة ،ق ��ال

رئيس منطقة املشرق في شركة روش
ه �ش��ام ص� �ب ��ري« :ك� ��ل ش �خ��ص م�ص��اب
بالسرطان هو فريد من نوعه ،وكذلك
املظهر الجيني ل��ورم ك��ل مريض فريد
م��ن ن��وع��ه ،وق ��د ي�ح�م��ل امل �ف �ت��اح ل�ع�لاج
ال� �س ��رط ��ان» ،م ��ؤك ��دا أن ال� �ع�ل�اج يمكن
تحديده بحسب حالة كل ف��رد ،واأله��م
م ��ن ذل� ��ك ه ��و م �س ��اع ��دة امل ��رض ��ى ع�ل��ى
تجنب العالجات غير الضرورية.
بدورها ،أشارت مديرة الشؤون العامة
وال �س �ي ��اس ��ة ف ��ي ال� �ش ��رق األوس � � ��ط ف��ي
الشركة مايا حلباوي ،إل��ى أن��ه ال يزال
هناك الكثير من العمل في نظام الرعاية
الصحية لضمان استفادة املرضى من
ال��رع��اي��ة ال �ص �ح �ي��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة ،الف�ت��ة
إل ��ى أن امل��ري��ض ي �ح �ت��اج إل ��ى مناقشة
اح�ت�ي��اج��ات��ه مل �س��اع��دة أن�ظ�م��ة ال��رع��اي��ة
ع �ل��ى ت �ط��وي��ر ح �ل��ول وس �ي ��اس ��ات تهم
ح �ق��ا امل ��ري ��ض ،ب �م��ا ف��ي ذل ��ك امل�ح��اف�ظ��ة
ع �ل��ى خ �ص��وص �ي��ة امل ��ري ��ض وب �ي��ان��ات��ه
الشخصية.
وخ� � �ل � ��ال ال � �ح � �ل � �ق� ��ة ال� � � �ح � � ��واري � � ��ة ،ذك� ��ر
اس �ت �ش��اري أم� ��راض األورام وال� ��دم في
م�ج�م��ع ال �خ��ال��دي ال �ط �ب��ي ف��ي ع �م��ان د.
ص�ل�اح ع�ب��اس��ي ،أن ال �ط��ب ال��دق�ي��ق هو
ف��ن تخصيص ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة لكل

مريض بناء على احتياجاته الخاصة،
وباالعتماد على معلوماته النسيجية
والجينية وظروفه الصحية.
ب � � ��دوره ،ل �ف��ت أس� �ت ��اذ ع �ل��م األورام في
جامعة عني شمس في مصر د .عمرو
ش�ف�ي��ق ،إل��ى أن ال��وق��ت ح��ان ل�ل�ب��دء في
استخدام كل األسلحة الطبية ملكافحة
ال� � �س � ��رط � ��ان ،ح� �ي ��ث ي �ع �ت �ب��ر ال �ت �ح �ل �ي��ل
ال �ج �ي �ن��ي ال �ش��ام��ل ل� �ل ��أورام ه ��و ب��داي��ة
ل�ع�ه��د ج��دي��د م ��ن األس��ال �ي��ب ال�ح��دي�ث��ة
التي ت��ؤدي إل��ى معرفة أوس��ع للمرض
ال �خ��اص ب�ك��ل م��ري��ض ع�ل��ى ح ��دة ،مما
ي� ��ؤدي إل ��ى ت�خ�ص�ي��ص ع�ل�اج م�ن��اس��ب
لكل مريض.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،أش� � ��ار رئ� �ي ��س ق �س ��م ع�ل��م
األم � ��راض ف��ي امل��رك��ز ال�ط�ب��ي للجامعة
األميركية في بيروت د .رامي محفوظ،
إل� ��ى أن ال �ط��ب ال �ش �خ �ص��ي وم� ��ن خ�لال
االختبارات الجينية سيصبح بمنزلة
السمة املميزة التي يتمتع بها الجيل
ال � �ق� ��ادم ،ح �ي��ث س�ي�ت�م�ك��ن امل ��رض ��ى من
اس �ت �خ��دام أح� ��دث ال�ت�ق�ن�ي��ات امل�خ�ب��ري��ة
وال��ذك��اء االص�ط�ن��اع��ي ال�ت��ي تتيح لهم
ً
تخطي ال �ح��دود ،ف�ض�لا ع��ن الحصول
ع�ل��ى مختلف اآلراء وخ �ي��ارات ال�ع�لاج
من جميع أنحاء العالم.

رصد الملوثات لمطابقة
المواصفات البيئية
خالد الحطاب
ع �ل �م��ت سبقلا أن ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة
بالتعاون مع بعض الجهات املعنية تعكف
ح��ال �ي��ًا ع �ل��ى رص� ��د امل �ل ��وث ��ات ف ��ي ال�ب�ي�ئ�ت�ين
ال�ب��ري��ة وال �ب �ح��ري��ة ،وس�ت�ق��وم ال �ف��رق املعنية
بأخذ عينات جديدة خالل األيام املقبلة ومن
ث��م إخ �ض��اع �ه��ا ل�ل�ت�ح�ل�ي��ل ل��رص��د امل��ؤش��رات
واملعايير البيئية.
إل ��ى ذل ��ك ن�ظ�م��ت م �ح��اف �ظ��ة األح� �م ��دي ام��س
فعالية توعوية تحت عنوان «يوم التخضير
وال �ت��وع �ي��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة» ف��ي م��درس��ة ن��وف��ل بن
ال � �ح ��ارث امل �ت��وس �ط��ة ب �ن�ي�ن ب�م�ن�ط�ق��ة ال ��رق ��ة،
ب��ال�ت�ع��اون م��ع منطقة األح �م��دي التعليمية،
والهيئة العامة للزراعة وال�ث��روة السمكية،
وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة ،وب ��دع ��م م ��ن بنك
برقان.

واشتملت الفعالية على ن��دوة متخصصة
ل �ت��وع �ي��ة ال � �ط �ل�اب ب� �ق ��ان ��ون ح �م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة
وك �ي �ف �ي��ة امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع �ل �ي �ه��ا م� ��ن ال �ت �ص �ح��ر
والتلوث ،وعقب الندوة توجه الحضور الى
ال�س��اح��ة ال�ت��راب�ي��ة ،حيث ق��ام ع��دد م��ن طالب
املدرسة بزراعة الشتالت التي وفرتها الهيئة
العامة للزراعة ،ما ساهم في تغيير الصورة
السابقة لتلك الساحة الى مساحة خضراء.
وب�ه��ذه املناسبة أوض��ح مدير إدارة املكتب
الفني بمحافظة االحمدي ابراهيم الفودري
ان هذه الفعالية تندرج تحت مظلة املشروع
ال�ت�ن�م��وي ب�ع�ي��د امل� ��دى «م�ح��اف�ظ�ت��ي أج�م��ل»
ال��ذي أطلقه محافظ االح �م��دي الشيخ ف��واز
الخالد مطلع العام  2015والذي يشتمل على
خمس مسارات تمثل البيئة والتخضير احد
اهم تلك املسارات.
وأك��د ال�ف��ودري ان ي��وم التخضير والتوعية

شرباكة
يوسف الشهاب

تربية البيوت ..قبل تعليم المدارس
مررنا باملراحل الدراسية املختلفة من «طأطأ» إلى السالم عليكم
بعد الجامعة ..كانت سنوات حلوة بكل املقاييس ،سواء في العالقة
بيننا كطلبة أو مع املدرسني .ول��ذا ،فإن م��دارس األم��س استوعبت
الطالب بالتعليم دون س��واه ،هذا إذا استثنينا بعض الحاالت من
شغب الطفولة ،والتي سرعان ما تزول وتنتهي باملصافحة وطيبة
الخاطر .منذ ان�ط�لاق قطار ال�ع��ام ال��دراس��ي ،قبل شهرين تقريبًا،
ظ �ه��رت ف��ي ب�ع��ض امل � ��دارس ح ��االت م��ن ال�ش�غ��ب ال�ل�ف�ظ��ي ،وح�ت��ى
ال�ج�س��دي ،ب�ين ط�لاب ك��ان م��ن املفترض أن يكون حضورهم إلى
املدرسة للتعليم ،فإذا هم قد أخذوا ساحة مدارسهم الداخلية وحتى
عند أبوابها ميادين للهوشة وقلة األدب البعيد ج�دًا ع��ن التربية
واألخ�لاق واالح�ت��رام ملكانة املدرسة كميدان للتعليم قبل التربية،
ً
التي هي مسؤولية البيت أوال وأخيرًا.
متى كانت مدارسنا تستقبل السكاكني مع طالبها؟! ومتى كانت
مخافر الشرطة تستقبل تقديم بالغات من ول��ي أم��ر طالب على
ط��ال��ب آخ��ر تسبب ف��ي إي ��ذاء ج�س��دي الب �ن��ه؟! وم�ت��ى أي�ض��ًا كانت
امل ��دارس م�ي��دان��ًا ل�لاع�ت��داء على األس��ات��ذة ،وح�ت��ى ن��وخ��ذة امل��درس��ة
(أعني الناظر)؟! ومتى صارت مدارسنا على هذه الصورة املؤملة
واملؤسفة؟!
بعد أول تشكيل وزاري كانت الوزارة تسمى التربية والتعليم (في
عهد الشيخ عبداهلل الجابر) ،ثم جاء خالد املسعود  -رحمهما اهلل -
ليقتصر اسم الوزارة على التربية؛ باعتبارها مركزًا للتربية وغرس
املفاهيم التربوية التي عجز أو تهاون فيها البيت بقصد أو من دون
دراية ،وهو ما انعكس على سلوك األبناء وأبعدهم عن الغاية التي
أقبلوا عليها في الصباح الباكر؛ وه��ي التعليم وبناء املستقبل ال
ضياعه في حوادث تصل إلى الجرائم ،وبعدها املحاكم والسجن،
ال��ذي ال أح��د يتمناه لألبناء الذين ينتظرهم الوطن ليساهموا في
خدمته ورف�ع��ة ش��أن��ه بشعور ن��اب��ع م��ن اإلخ�ل�اص وال��وف��اء ألرض
ودولة أعطتهم كل سبل التعليم والنجاح.

ال �ب �ي �ئ �ي��ة ي �م �ث��ل ف ��رص ��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ل �ب��ث روح
التعاون بني أبنائنا طلبة امل��دارس ،وحثهم
على الحفاظ على البيئة املحيطة ،والعمل
ضمن الفريق الواحد.
ب � ��دوره � ��ا ،ق ��ال ��ت رئيسة ق �س ��م ال �ت �ف �ت �ي��ش
بالهيئة العامة للبيئة في محافظة األحمدي
دالل النجار إن الهيئة تقوم بتطبيق قانون
حماية البيئة رقم  42لسنه  ،2014وتعديالته،
خ ��اص ��ة ادارة ال �ت �ف �ت �ي��ش وال ��رق ��اب ��ة م�م�ث�ل��ة
بقسم تفتيش محافظة االحمدي ،للتفتيش
والرقابة على كل منشآت املحافظة ،ويجري
رصد املخالفات في البيئة البحرية والبرية
والجوية وتحرير املخالفات ف��ي حالة عدم
االل�ت��زام بتطبيق القانون ويجري استقبال
كل الشكاوى والبالغات الواردة ضمن نطاق
املحافظة ،وذلك بهدف املحافظة على البيئة
وحماية البيئة الكويتية من التلوث.
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الكويت 07

القضاء واألمن

«التمييز» أ َّيدت إدانة  38موظفاً حضروا وهم غائبون:

ِّ
مزورو «البصمة» لصوص ..ويجب عزلهم
مبارك حبيب
بينما أس��دل��ت محكمة التمييز ال�س�ت��ار ع�ل��ى واح ��دة من
أخ �ط��ر ق�ض��اي��ا ت��زوي��ر ب�ص�م��ة ال �ح �ض��ور واالن� �ص ��راف في
إح��دى ال ��وزارات ،اعتبرت أن التالعب في البصمة يعتبر
سطوًا على املال العام ،ووصفته بأنه «جريمة اختالس»،
م�ش��ددة على ض��رورة ع��زل وتغريم ك��ل موظف يقدم على
التالعب في الحضور واالنصراف.
وأي ��دت امل�ح�ك�م��ة ف��ي حكمها ال�ن�ه��ائ��ي إدان ��ة  38موظفًا،
وقضت لهم باالمتناع عن النطق بالعقاب ،موضحة أنهم
تالعبوا بوقت العمل ،وانتزعوا حق الدولة خلسة ،حيث
ق��ام م��وظ�ف��ان بالتبصيم ل�ه��م خ�ل�ال م��دة ط��وي�ل��ة ،وب��ذل��ك
أوهما جهة العمل بأن زمالئهما حاضرون وفي الحقيقة
غائبون ،ويتقاضون رواتبهم بال عمل.
وكان من الالفت في تفاصيل القضية أن املتهمني ابتكروا
حيلة غريبة للتالعب ،حيث استخدموا بصمة السيليكون
التي تحاكي بصمة األص��اب��ع الحقيقية ،وك��ان املوظفان
يبصمان نيابة عن الباقني.
ولفتت املحكمة في حيثيات حكمها ،الذي حصلت سبقلا
على نسخة منه ،الى ان الحكم املطعون قد تردى في الخطأ
في تطبيق القانون بقضائه بالتقرير باالمتناع عن النطق
ً
بعقاب الطاعنني ،غ��اف�لا القضاء بالعقوبات التكميلية،
وم�ن�ه��ا ع�ق��وب�ت��ا ال �ع��زل م��ن ال��وظ�ي�ف��ة وال �غ��رام��ة النسبية،
مشيرة في الوقت نفسه إل��ى أن��ه ال يسعها تصحيح هذا
الخطأ حتى ال يضار الطاعنون بطعنهم.

تشديد العقوبات
وف��ي م��ا يخص طعن النيابة العامة بتشديد العقوبات،
اوضحت املحكمة في حيثياتها أن هذا الطعن وإن أودعت
أسبابه في امليعاد موقعًا عليها من رئيس النيابة ،فإن
ً
تقرير الطعن قد جاء غفال من تحديد الجزء املطعون فيه

اعترافات مثيرة لدكتورة أمام النيابة:
أعمل بشهادات َّ
مزورة منذ  4سنوات
راشد الشراكي

َّ
تتمثل في االستيالء على مرتبات بال وجه حق
¶ جريمتهم جناية
¶ تالعبوا بوقت العمل وانتزعوا حق الدولة خلسة
¶ مبدأ «ال ُيضارّ طاعن من طعنه» أنقذ المتالعبين من العقاب
من الحكم ،إذ لم تحدد النيابة العامة في تقريرها ما إذا
ك��ان طعنها ينصب على قضاء اإلدان��ة أم قضاء ال�ب��راءة،
أم كالهما ،كما ج��اء خلوا م��ن بيان اس��م م��ن تطعن ضده
النيابة العامة بالتمييز رغم تعدد املحكوم عليهم.
وبالنسبة للطعن املقدم من املتهمني ،فقد أشارت املحكمة
إل ��ى ان ال�ط��اع�ن�ين ي�ن�ع��ون ع�ل��ى ال�ح�ك��م امل �ط �ع��ون ف�ي��ه أن��ه
إذ دان �ه��م بجريمة االس�ت�ي�لاء بغير ح��ق ع�ل��ى امل ��ال ال�ع��ام
املرتبطة بجريمة التزوير في محررات رسمية ،قد شابه
البطالن والقصور في التسبيب ،والفساد في االستدالل،
واإلخالل بحق الدفاع ،ذلك أنه خال من نص القانون الذي
عاقبهم بموجبه.
وبينت املحكمة ان جناية االستيالء على املال العام بشأن

حماية األموال العامة ،تتحقق متى استولى املوظف العام
بغير حق على م��ال أو أوراق أو أمتعة أو غيرها مملوكة
إلح ��دى ال�ج�ه��ات امل �ش��ار إل�ي�ه��ا ف��ي امل ��ادة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ه��ذا
القانون أو تحت يدها .ولفتت إلى ان هذه الجريمة تتحقق
بمجرد انتزاعه املال منها خلسة أو حيلة بنية تملكه ،ولو
لم يكن هذا املال في حيازته ،وأيًا كانت درجة املوظف في
السلم الوظيفي ،وأي��ًا ك��ان ن��وع العمل املكلف ب��ه ،ول��و لم
يكن الجاني من العاملني في الجهة التي جرى االستيالء
على مالها ،وال يشترط أن تكون األموال أو ما في حكمها
مملوكة إلحدى الجهات املشار إليها في املادة الثانية من
هذا القانون ،وإنما يكفي أن تكون تحت يدها ولو كانت
مملوكة لغيرها من الجهات أو آحاد الناس.

الباعث والقصد الجنائي

 40بصمة بيد واحدة

أكدت محكمة التمييز ان القصد الجنائي في جريمة تزوير بصمة
العمل يتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى االستيالء على امل��ال بنية
تملكه وإضاعته على ربه ،دون اعتداد بالباعث على الجريمة أو بأية
فائدة قد تعود على الجاني من فعله أم ال ،مؤكدة ان الحكم ال يلزم
ً
أن يتحدث صراحة واستقالال عن كل ركن من أركانها ،ما دام قد
أورد في مدوناته من الوقائع ما يدل عليها.

تتلخص واقعة الدعوى بما حاصله أن املتهمني قاموا باصطناع
بصمات لهم من م��ادة السيليكون ودأب��وا على تمريرها بواسطة
أحدهم على جهاز البصمة الخاص بالحضور واالن�ص��راف ،وقد
أب�ص��ر ض��اب��ط ال��واق �ع��ة أح��د امل�ت�ه�م�ين ح��ال ت�م��ري��ره ب�ص�م��ات من
السيليكون على جهاز حضور وانصراف املوظفني وبضبطه عثر
على أربعني بصمة.

استقالة «مستشار» من محكمة االستئناف
تقدم أحد املستشارين في محكمة االستئناف باستقالته ،والتي قرر املجلس األعلى للقضاء قبولها.
ونفى مصدر مطلع ان تكون هذه االستقالة جاءت بناء على أسباب وأحداث ،مؤكدا لـ سبقلا ان املستشار تقدم بها وتم قبولها
بناء على رغبته.

الصغار في مرمى الحوادث مجدداً

ضبطيتان منفصلتان لألمن الجنائي:

دهس طفل أمام
مدرسة بالرقعي

عصابة تتاجر باإلقامات
وأخرى ِّ
تزيف العمالت
ت�م�ك��ن ق �ط��اع األم� ��ن ال �ج �ن��ائ��ي،
ً
م � �م � �ث �ل�ا ف � ��ي اإلدارة ال� �ع ��ام ��ة
مل �ب��اح��ث ش� � ��ؤون اإلق � ��ام � ��ة ،م��ن
ض�ب��ط تشكيل ع�ص��اب��ي مكون
م��ن  6أش �خ��اص م��ن الجنسية
البنغالية ت��ورط��وا في االتجار
ب� ��اإلق� ��ام� ��ات ع� ��ن ط ��ري ��ق ج�ل��ب
عمالة من جنسيتهم إلى البالد
مقابل مبالغ مالية ،حيث جرى
ض� �ب ��ط رئ � �ي� ��س ال �ت �ش �ك �ي��ل ف��ي
امل� �ط ��ار ال ��دول ��ي ق �ب��ل م �غ��ادرت��ه
البالد.
وقالت وزارة الداخلية ،في بيان
ل� �ه ��ا ،أم� � ��س ،إن � ��ه ج � ��رى ض�ب��ط
بقية التشكيل وبحوزتهم عدد
م��ن ج ��وازات السفر وتأشيرات
ال � � � ��دخ � � � ��ول وأذون� � � � � � � � � � ��ات ع �م ��ل
وت �ف��وي��ض ب��ال �ت��وق �ي��ع ي�ش�ت�ب��ه
أنها م��زورة ،وبمواجهتهم بما
أس �ف��رت ع�ن��ه ال �ت �ح��ري��ات أق ��روا
بتورطهم في هذه القضية.
وأوض � �ح� ��ت أن � ��ه ج � ��رى ات �خ ��اذ

محمد إبراهيم

النقود المزيَّفة عقب ضبطها | (الداخلية)

اإلجراءات القانونية ،وإحالتهم
ً
إلى جهات االختصاص ،مؤكدة
أن وزارة الداخلية تتصدى بكل
ح� � ��زم وش � � ��دة ل� �ك ��ل م� ��ن ت �س��ول
ل ��ه ن �ف �س��ه االت� �ج ��ار ب��اإلق��ام��ات
ومخالفة القانون للقضاء على
هذه الظاهرة.
م ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر ،وف � ��ي ق�ض�ي��ة
م �ن �ف �ص �ل��ة ،أل� �ق ��ى رج� � ��ال ادارة
البحث والتحري ف��ي محافظة
ح ��ول ��ي ال �ق �ب��ض ع �ل��ى ت�ش�ك�ي��ل

عصابي مكون من  3أشخاص،
اث � �ن� ��ان م� ��ن ج �ن �س �ي��ة أف��ري �ق �ي��ة
وال�ث��ال��ث م��ن جنسية أوروب�ي��ة،
ي � �ق� ��وم� ��ون ب � �ت� ��زوي� ��ر ال� �ع� �م�ل�ات
ال�ن�ق��دي��ة وم �ح��اول��ة تصريفها،
وع� �ث ��ر ب �ح��وزت �ه��م ع �ل��ى ن �ق��ود
م��زي �ف��ة ف �ئ��ة ال �ع �ش��ري��ن دي �ن ��ارًا،
وك��ذل��ك أوراق ج��اه��زة وأدوات
ت�س�ت�خ��دم ف��ي عملية ال�ت��زوي��ر،
وأح � �ي� ��ل امل� �ت� �ه� �م ��ون ال � ��ى ج�ه��ة
االختصاص.

موجز أمني
ِّ
مروج خمور
ّ
ت�م��ك��ن رج ��ال أم��ن األح �م��دي م��ن ض�ب��ط واف��د
آس�ي��وي ب�ح��وزت��ه زج��اج��ات خمر ف��ي منطقة
املهبولة أول من أمس.
وب�ّي�نّ م�ص��در أم�ن��ي أن��ه خ�ل�ال ت �ج��وال دوري��ة
أمنية للحفاظ على األم��ن ولضبط املطلوبني
واملخالفني ،اشتبه رجال األمن بمركبة إنارتها
مطفأة وعند االقتراب منها وتوقيف قائدها
بانت عليه عالمات التوتر واالرت�ب��اك واتضح
أن��ه واف��د آسيوي وبتفتيش املركبة احترازيًا
عثر بداخلها على زجاجات خمر ،وتم تحويله
واملضبوطات إلى الجهة املختصة.

تمرينان الختبار الجهوزية
ّ
ن��ف��ذت اإلدارة العامة لإلطفاء ممثلة بقطاع
املكافحة تمرينني عمليني أول من امس في
م�ب�ن��ى م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول ،وال �ث��ان��ي بمبنى
شركة املطاحن ،وذلك لرفع مستوى الكفاءة
والجهوزية عن طريق إقامة التمارين العملية
بالتعاون مع مختلف الجهات واملؤسسات
الحكومية واألهلية.

ت� � �ج � ��ددت ال � � �ح� � ��وادث امل� � ��روري� � ��ة أم � ��ام
امل ��دارس ،وش�ه��دت م��درس��ة ف��ي منطقة
ال ��رق� �ع ��ي ام � ��س ده � ��س ط� �ف ��ل م� ��ن ف�ئ��ة
غير م�ح��ددي الجنسية يبلغ  8أع��وام
ل��دى خ��روج��ه م��ن امل��درس��ة ،ون �ق��ل ال��ى
م�س�ت�ش�ف��ى ال �ف��روان �ي��ة ل�ت�ل�ق��ي ال �ع�لاج
م � ��ن ق� �ب ��ل رج � � ��ال ال � � �ط� � ��وارئ ال �ط �ب �ي��ة،
ووص�ف��ت حالته الصحية باملستقرة،
ف �ي�م��ا ع �م��ل رج � ��ال امل � ��رور ع �ل��ى ضبط
ال��داه��س ،وال�ت�ح�ف��ظ ع�ل�ي��ه ،وت�ب�ين ان��ه
آس �ي��وي ال�ج�ن�س�ي��ة ،واح �ي��ل ال ��ى جهة
االخ �ت �ص��اص ،وج� ��رى ت�س�ه�ي��ل ح��رك��ة
السير التي تعطلت جراء الحادث.
وق� ��ال� ��ت م � �ص� ��ادر ت ��رب ��وي ��ة ان � ��ه ج ��رى
اع ��داد ك�ت��اب سيتم إرس��ال��ه ال��ى وزارة
األش�غ��ال ومختارية املنطقة بضرورة
عمل (مطبات) للحد من السرعة أمام
املدرسة لتفادي وقوع حوادث مشابهة
في املستقبل.
وح��ذرت امل�ص��ادر م��ن ح��وادث الدهس
التي يتعرض لها الطالب أمام املدارس
وال � �ت ��ي ت � �ك ��ررت ك �ث �ي��را خ �ل��ال ال �ف �ت��رة
األخيرة ،األمر الذي يتطلب وقفة جادة
من الجهات املسؤولة لحماية الصغار.

أحمد العنزي

ً
سجنا
 4سنوات
للمعتدي على المصري
ق �ض��ت م�ح�ك�م��ة االس �ت �ئ �ن��اف أم ��س،
ب��رئ��اس��ة امل �س �ت �ش��ار ن �ص��ر آل هيد
بتخفيف حكم حبس املواطن املعتدي
على ال��واف��د امل�ص��ري ف��ي «مشاجرة
ال�ش��وي��خ» ال�ش�ه�ي��رة ،ح�ي��ث ق�ض��ت له
ً
بالسجن  4سنوات بدال من  17سنة.
وك��ان��ت ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة أس �ن��دت إل��ى
امل � ��واط � ��ن ت �ه �م��ة ال� � �ش � ��روع ف� ��ي ق�ت��ل
امل �ص��ري «وح �ي ��د» ،ح�ي��ث أس �ن��د إل��ى
األخ�ي��ر تهم ال�س��ب وت�ب��ادل ال�ض��رب،
لكن املحكمة قضت ل��ه ب��ال�ب��راءة مما
نسب إليه.
يذكر أن��ه ج��رى القبض على املواطن
بعد ت��داول فيديو على ن�ط��اق واس��ع
ف ��ي م ��واق ��ع ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي
«ت ��وي� �ت ��ر» ل �ل �م �ش��اج��رة ال� �ت ��ي وق �ع��ت
ف ��ي أح� ��د امل� �ح ��ال ب�م�ن�ط�ق��ة ال �ش��وي��خ
الصناعية.

مصادرة سجائر مهرَّبة
ّ
ت�م��ك��ن رج ��ال ج �م��ارك ال�ن��وي�ص�ي��ب أول من
أم��س من ضبط  464ك��روز سجائر منوعة
وت��م ال�ت�ح�ف��ظ ع�ل��ى امل�ض�ب��وط��ات ب�ع��د إع��داد
م �ح �ض��ر ض �ب��ط ج �م��رك��ي وإح ��ال ��ة امل��رك �ب��ة
املهرب بها السجائر إلى إدارة الجمرك البري
التخاذ اإلجراءات القانونية.

مطلوب للتنفيذ المدني
ألقى رج��ال أم��ن الفروانية القبض على
م��واط��ن مطلوب للتنفيذ امل��دن��ي أول من
أمس.
وق� ��ال م �ص��در أم �ن��ي ان ��ه خ�ل�ال ت �ج��وال
دوري��ة أمنية الح��ظ رج��ال األم��ن مركبة
س ��ارت بشكل س��ري��ع ل��دى مشاهدتها
الدورية وعند الطلب من قائدها التوقف
لم ينصع لألوامر فتمت مالحقته إلى أن
تم القبض عليه ،وعند التأكد من إثباته
تبني أنه مواطن وباالستعالم عنه اتضح
أن ��ه م�ط�ل��وب إل ��ى إدارة ال�ت�ن�ف�ي��ذ امل��دن��ي،
وأحيل إلى الجهة املختصة.

أمرت النيابة العامة بحبس مواطنة تعمل دكتورة
ف��ي إح ��دى ال�ك�ل�ي��ات ب�م��ؤس�س��ات التعليم العالي
بتهمة تزوير ُ شهادات البكالوريوس واملاجستير
والدكتوراه ،وأودع��ت السجن املركزي أمس .وفي
التفاصيل ،التي رواه��ا مصدر مطلع لـ سبقلا،
فإن رج��ال املباحث الجنائية وصلتهم معلومات
ب ��أن امل��واط �ن��ة ت�ع�م��ل أس �ت��اذة ف��ي كليتها م�ن��ذ 4
س�ن��وات ب�ش�ه��ادات م ��زورة ،ف�ج��رى إل�ق��اء القبض
عليها بعد استصدار إذن من النيابة العامة.
وذك � ��ر امل� �ص ��در أن ال ��دك� �ت ��ورة اع �ت��رف��ت خ�ل�ال
التحقيقات معها بأنها حصلت على الشهادات
الثالث عبر وافد مصري لقاء مبالغ مالية كبيرة،
من دون التسجيل في الجامعة ،كما قام بمعادلة
شهاداتها الثالث التي عملت بموجبها عضوة
في هيئة التدريس بالكلية.
وأض� � ��اف امل� �ص ��در أن ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة واج �ه��ت
ال��دك �ت��ورة امل � ��زورة ،ع�ق��ب إح��ال��ة ال�ق�ض�ي��ة إل�ي�ه��ا،
باملستندات واألدلة التي تثبت تزييف الشهادات،
فاعترفت مجددًا بجرائمها.
ووفق املصدر ،فإن وكيل النائب العام طلب من
املتهمة رد امل�ب��ال��غ ال�ت��ي تحصلت عليها خ�لال
فترة عملها إل��ى خزانة ال��دول��ة ،والتي تبلغ نحو

ُ
اشتريت البكالوريوس
والماجستير والدكتوراه
بمبالغ كبيرة من مصري
لم أسجل في أي جامعة..
والمتهم ساعدني في
معادلة شهاداتي
ألف دينار ،فأكدت أنها ال تملك هذا املبلغ،
ُ 117
ومن ثم أحيلت إلى سجن النساء.
وأوضح املصدر أن املتهمة إذا سددت هذه املبالغ،
فستخرج بكفالة مالية تحددها النيابة ،ومن ثم
س�ت�ح��ال إل��ى ال�ق�ض��اء ،ع�ل��ى غ ��رار م��ا ح��دث في
قضايا تزوير شهادات مماثلة .ووف��ق املصدر،
فإن املباحث الجنائية وضعت يدها على قضايا
جديدة لتزوير الشهادات ،ومن املنتظر استدعاء
عدد من املتورطني في هذه الجرائم.

 08الكويت

ّ
كتاب وآراء
جرة قلم

من الذاكرة

مناشدة ضد
«الفجور اإلعالمي»

خالد أحمد الطراح
ن�ش��رت ف��ي ع��ام  ،2017م�ق��االت ع��ن الشماتة
السياسية ،ردًا على مقاالت خالل تلك الفترة،
ال�ت��ي رك��زت حينها على األخ الفاضل النائب
السابق مسلم البراك وغيره من نواب سابقني
أيضًا واألحكام الصادرة ضدهم في قضية ما
يعرف بدخول مجلس األم��ة وق��راره��م العيش
في منفى اختياري.
م��ن ب�ي�ن ه ��ؤالء أي �ض��ًا األخ ال �ف��اض��ل ال��دك�ت��ور
فيصل املسلم وع��دد أكبر م��ن الشباب الذين
ي�ع�ي�ش��ون ف��ي م�خ�ت�ل��ف ب �ق��اع ال �ع��ال��م ،بترتيب
م��ن منظمة العفو الدولية ومساعدة مجاميع
م��ن ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ان�س�ج��ام��ًا م��ع قناعتهم
ووقوفهم مع هؤالء الشباب على وجه التحديد
بشتى ال�ط��رق واألس��ال�ي��ب ،وه��ذا ال يعني عدم
احترام األحكام القضائية ،وإنما هو في الواقع
سلوك إنساني في الوقوف بجانب البعض في
محن الحياة وما أكثرها.
ع��اد ال�ب�ع��ض م��ن امل�ن�ف��ى االخ �ت �ي��اري كالنائب
السابق د .وليد الطبطبائي ،الذي حضر دفان
وع ��زاء وال��دت��ه أخ�ي �رًا ،ب�ن��اء على لفتة إنسانية
كريمة من صاحب السمو األمير  -حفظه اهلل
 ت�ج��اه م��واط��ن وظ��رف اجتماعي استثنائي،محل عرفان وتقدير من جميع أطياف الشعب
الكويتي.
مقابل هذه اللفتة الكريمة ،هناك من نشر رأيًا
معبرًا عن االمتنان والفخر باملوقف اإلنساني
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد
الصباح ،وهناك من طغى عليه الفجور وسواد
ال�ق�ل��ب وف �ق��دان ال�ب�ص�ي��رة وال�ح�ك�م��ة بتسطير
شماتة إعالمية مباشرة وغير مباشرة بقرار
البعض العودة إلى بلدهم وتنفيذ حكم السجن
ً
فضال عن التجريح الشخصاني!
ُ ّ
س�ط��ر ب�ع��ض ه ��ؤالء امل��رض��ى وك��ت��اب التفاهة
مفردات يخجل منها اللسان ،وتزمجر أمامها
األق �ل��ام؛ ف��ال�ش�م��ات��ة م��ن أس �ه��ل األس��ال �ي��ب في
الكتابة وكذلك الردح بني سطور شيطانية ،وهو
دليل على انعدام العامل األخالقي لدى هؤالء،
لكنها فرصة لي ولغيري ملعرفة حجم الفجور
في الخصومة وفقدان توازن من اعتقدنا يومًا
أنهم أصحاب مواقف وطنية ومبدئية!
امتنع متعمدًا عن تحديد أسماء هؤالء؛ فغايتي
ليست في استعراض تاريخ انتهازي لهم ،بدءًا
من صعودهم وغنائهم على حساب املال العام
وجسد العمل الوطني ،بقدر مخاطبة ناشري
ال�ص�ح��ف وأص �ح��اب ال�ح�س��اب��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة
وامل��واق��ع اإلخ �ب��اري��ة ب�م�م��ارس��ة ال��رق��اب��ة ال��ذات�ي��ة
واالرتقاء بلغة الحوار حتى ال تسود شراسة
ال�خ�ص��وم��ة وال �ش �م��ات��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ،م��ن أج��ل
التكسب اإلعالمي أمام بعض مرضى العقول
والضمائر ،وقطع الطريق أمام انتشار سموم
بشرية!
كنت أتمنى أن ترتقي أخ�لاق ه��ؤالء الشامتني
إل��ى م�س�ت��وى ح�ك�م��ة ص��اح��ب ال�س�م��و األم �ي��ر،
ولكن شتان بني التمني والواقع!
ُّ
لن ننجرف وراء هيجان كتاب الشماتة والفجور
اإلعالمي حتى ال ننزلق نحو مستويات ليست
م��ن ش �ي��م وأخ �ل��اق ال �ش �ع��ب ال �ك��وي�ت��ي وال �ع��ال��م
املتحضر ،وندعو العلي القدير أن يشمل العفو
األم �ي��ري ال�ب��اق�ين م��ن إخ��وت�ن��ا وأب�ن��ائ�ن��ا؛ حتى
ت �ع��ود ال�ل�ح�م��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ،ك�م��ا ع��رف�ه��ا ال�ت��اري��خ
قبل مرحلة إبادة األخالق والحكمة من هؤالء
ُّ
الكتاب!
أن��اش��د ال�ض�م��ائ��ر ال�ح�ي��ة ال��وق��وف ص�ف��ًا واح �دًا
ضد من استهوى الفجور اإلعالمي وتسميم
املجتمع.
«ينحني الحكيم أم ��ام ال �ظ��روف ،ك�م��ا تنحني
السنابل أمام الريح».

تحت المجهر
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مطعم ال يدخله ابن البلد ..بل من سرق البلد!

أب�ن��اء األح ��زاب األصولية رم��وا بثقلهم وراء م��ا يسمى بالثورة على
النظام البعثي – العلوي السوري ..فجمعوا ملحاربته املاليني ،يكفينا أن
أحدهم بمناداته وتبجحه بتجنيد  12الف محارب لالنضمام لدواعش
سوريا أمثال جبهة النصرة وم��ن لف لفها ...يكفيه ارت��داؤه اللباس
العسكري ووقوفه وراء مدفع صاروخي وإطالق صواريخ منه ربما
هدمت منازل آمنة على رؤوس أصحابها ..وهو من نشر تلك املقاطع
مفتخرًا بذلك وحكومتنا الرشيدة عنه ال أرى ..ال أسمع ..ال أتكلم ..الى
أن أوقعه اهلل بشر أعماله في اقتحامه مبنى املجلس وترديده لقصائده
وشعاراته اللئيمة ضد سمو رئيس مجلس ال��وزراء السابق الشيخ
ناصر املحمد حفظه اهلل.
لهذا املخلوق والعشرات من أمثاله نحكي لهم ما يحصل في سوريا
اآلن وعاصمتها دمشق ،التي أرادوا تسليم الحكم فيها لجماعاتهم
من القاعدة وداع��ش ،لكي تصبح أختا توأما للموصل التي حكمها
ال رحمة اهلل عليه البغدادي وأح��ال حياة أهلها وامل��دن التي جاورتها
جحيمًا بالقتل والترويع.
***
الخبر ي�ق��ول :ل��م ت�ه��دأ بعد عاصفة االس�ت�ه�ج��ان ال�ت��ي عمت ال�ش��ارع

بعد السالم

ال�س��وري بعد افتتاح مطعم لبناني األص��ل م��ن فئة  5نجوم يسمى
«أم شريف» في فندق «الفورسيزن» في العاصمة السورية دمشق
بحضور رسمي ،بتعرفة  30الف ليرة سورية ( 38دوالرا أميركيا)
للوجبة ال��واح��دة ،أي م��ا ي�ع��ادل نصف م��رت��ب امل��وظ��ف الحكومي في
سوريا!
اذ احتفلت وزارة السياحة هناك بافتتاح فندق راق وسط العاصمة
دمشق ،وصف بأنه يعيد األلق لوسط العاصمة السورية ..وهذا الفندق
املسمى «جوليا دوم�ن��ا» ال��ذي يقع ق��رب ساحة السبع ب�ح��رات يضم
مطعم «اران� ��دا» ومقهى «م��وس�ك��و» م��ن سلسلة م�ق��اه ع��امل�ي��ة ،بطاقة
استيعابية تصل الى نحو  130كرسيا باإلضافة الى مركز لرجال
األع�م��ال وصالة خاصة إلقامة امل�ع��ارض الفنية واملنتجات املختلفة،
قريبا من البنك املركزي الذي يقع على ساحة البحرات السبع.
واملفارقة أيضا أن ذلك الفندق الذي وصفه وزير السياحة بالجميل،
لن ينعم كثير من السوريني بدخوله ،ال سيما أن نسبة الفقر هناك
في ازدي��اد كما هو الحال في مطعم «أم شريف» ال��ذي أث��ار منشور
ألح��د رواده على صفحة «وي��ن ت�غ��دي��ت» ب�ـ «فيسبوك» عاصفة من
االستهجان بنشره صورة للمائدة ،تضمنت أطباقا صغيرة شعبية

علي أحمد البغلي
Ali-albaghli@hotmail.com

مطبوخة بشكل فاخر ،كما ظهر في ال�ص��ورة سيجار كوبي غالي
الثمن ،مع تعليق أن تلك الوجبات كلفته  30الف ليرة سورية ،ليعلق
أحدهم على تلك ال�ص��ورة بالقول «ان ه��ذا املطعم ال يدخله اب��ن البلد
ولكن يدخله من سرق البلد»( ..صحيفة الشرق األوسط  2ديسمبر
الجاري).
ونحن نهدي هذا الخبر ملجاهدينا في سوريا ،ومن صدق وسار وراء
تخرصاتهم ..قائلني لهم هذه هي سوريا اآلن ،التي حلمتم بوضع اليد
عليها وباحالتها ال��ى سوريا الظالمية ،وق��د ع��اد اليها األل��ق بفضل
اندحاركم ...وموتوا بغيظكم!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

نعيب زماننا
والعيب فينا!..

التاجر األسوة ()153

النوخذة أحمد خالد الياقوت..
التوفيق الرباني وحُ سن النية

ِّ
هذه القصة الواقعية توضح كيف أن التوفيق الرباني والنية الصالحة
يغدقان على أصحابهما الخير الوفير ..وفيها يقول لي راوي املوقف
ال �ب� ّ�ح��ار ال �ع��م ال �ف��اض��ل ع�ث�م��ان ع �ب��داهلل ال �ه��وي��دي (ب ��وراش ��د) بشأن
«حصبة بن ياقوت ..كان ابنا العم النوخذة أحمد خالد الياقوت وابن
عمه ال�ن��وخ��ذة عمر ج��اس��م ال�ي��اق��وت ،رحمهما اهلل تعالى ،ف��ي رحلة
بحرية ف��ي ال�غ��وص على ال�ل��ؤل��ؤ ،وب�ع��د أي��ام ع��دة قضاها ف��ي البحر
هما وغواصتهما في البحث عن اللؤلؤ ،شرع البحارة يفلقون املحار
ّ
ليستخرجوا منه ال�ل��ؤل��ؤ وي�ص��ن�ف��وه وف��ق حجمه وأك�ب��ر الحصبات
ً
حينئذ إال «قماشًا قليال» (نوع صغير من اللؤلؤ)،
الكبار ،ولم يجدوا
ٍ
وعندما صعد أحد الطواشني إليهم في عرض البحر ،وكانت هذه عادة
بعض الطواشني الذين ال ينتظرون اللؤلؤ حتى ُيؤتى به إلى الكويت،
فإن وجدوا شيئًا محرزًا عبروا به إلى البحرين ،حيث كبار الطواشني
هناك فيربحون منه آالف الروبيات قبل عودتهم إلى الكويت.
ً
ويستطرد العم عثمان ع�ب��داهلل ال�ه��وي��دي ،ق��ائ�لا :صعد ال�ط��واش إلى
السفينة واشترى ما ل��دى النوخذة أحمد بن ياقوت واب��ن عمه عمر
بن ياقوت بروبيات م�ع��دودة ،وأثناء جلوس ذل��ك الطواش على ظهر
السفينة إذا به يلمح الطباخ وقد غطى إناء الدهن بشق محارة كبيرة
في حجمها ،فقال له :ما أكبر هذه الصدفة!! بكم تبيعني إياها؟ وملا
قلبها الطواش لتأكد من صدق ظنه ،ف��إذا به بمعرفته الكبيرة يلمح
م��ن تحت شحمها حصبة كبيرة ،ف��ارت�ع��دت ي��داه وه��و ي��زي��ده ف��ورًا:
بروبيتني ..بعشر ..بعشرين ،حتى شك الطباخ في األم��ر واجتذبها
ف��ورًا وط��ار بها إلى النوخذة بن ياقوت راوي��ًا األم��ر والفتًا نظره إلى
الصدفة التي لم يأبه لها أح��د ،ولم يلمح من فلقها الحصبة الكبيرة

عبدالله سالم السلوم

د.عبدالمحسن الجارالله الخرافي

@alsalloumabdul
contact@abdullah.com.kw

ajalkharafy@gmail.com
www.ajalkharafy.com

تحت شحمها ،فلما قلبها النوخذة أحمد بن ياقوت وجد بها حصبة
ً
كبيرة أصبحت مثال يذكره أهل الكويت في ما بعد ،فاشتراها الطواش
َ
َ
بقيمة «لك ومئتي روبية» مصطلح ل ْك يقابل (مئة ألف روبية)».
وه�ك��ذا كتب اهلل ال��رزق الوفير الب��ن ي��اق��وت و«ي��زوت��ه» (أي بحارته)،
وأرسل اهلل إليهم هذا الطواش من الكويت لينتبه إلى الحصبة الثمينة
في الصدفة الكبيرة املهملة والحالل ما يضيع ،فسبحان اهلل العظيم
ّ
مقسم األرزاق ،وعالم النيات! وهنا يبتدرنا قول الحق سبحانه وتعالى:
َ
ُ
َ
ُ
ِ«إ َّن اللهََّ َي ْرزق َمن َيش ُاء ِبغ ْي ِر ِح َساب» (سورة آل عمران :اآلية .)37
وه�ن��ا نلفت ان�ت�ب��اه ال �ق��ارئ ال�ك��ري��م إل��ى أن��ه ل��وال ال�ع�لاق��ة الحسنة بني
النوخذة أحمد الياقوت وابن عمه عمر الياقوت وبحارتهما ،لباع ذلك
العامل ه��ذه الحصبة الثمينة الغالية الثمن إل��ى ال�ط��واش من دون أن
يرجع إل��ى ال�ن��وخ��ذة أحمد ال�ي��اق��وت ،ال سيما أن أح �دًا ل��م ي��ره عندما
عرض الطواش عليه االتفاق معه على بيعها ،خصوصًا أن من فلق
املحارات لم ينتبه إليها وأهملها طاقم السفينة بالكامل ،ولكن العالقة
الحسنة وحسن العشرة هما اللذان جعال هذا الطباخ يذهب مباشرة
إلى النوخذة أحمد الياقوت ،ويخبره باألمر ،التزامًا باألصول واألمانة،
والصدق ،وكان ذلك الرزق الوفير والخير الكثير الذي َم َّن اهلل تعالى
عليه به.

ألجل الله والوطن

صباح الخالد ..بال فواتير
ها نحن أم��ام حكومة جديدة ،منتظر اع�لان تشكيلها في أي لحظة،
ونأمل في أن تأتي ملبية ملتطلبات املرحلة املقبلة داخليا وخارجيا،
خصوصا بعد ما شهدته الساحة من تجاذبات سياسية واتهامات
متبادلة بني أقطاب واستجوابات ومساجالت واستقطابات ،وكل هذا
في خضم ما تشهده املنطقة من صراعات وأزمات ،تتطلب بالضرورة
ت�ق��وي��ة ج ��دار وح��دت�ن��ا ال��داخ�ل�ي��ة وال �ت� ُّ
�وح��د خ�ل��ف ق�ي��ادت�ن��ا السياسية
الرشيدة ..وقد أحسن ربان السفينة ،حضرة صاحب السمو األمير،
حفظه اهلل ت�ع��ال��ى ورع ��اه ،ح�ين وض��ع ح � ّ�دًا ل�ح��ال��ة ال�ق�ل��ق ال�ت��ي س��ادت
بحكمته املعروفة وحنكته املعهودة ،بوضعه النقاط على الحروف في
نطقه السامي ،الذي جاء مطمئنا للنفوس ،وبردا وسالما على القلوب.
في ملف الفساد
أجمع الجمع ،واتفق الكل ،تقريبا على أن سمو رئيس مجلس الوزراء
املكلف الشيخ صباح الخالد ،يتمتع بنظافة ي��د ،كما وصفه حضرة
صاحب السمو حفظه اهلل وبما له من مسيرة طيبة وخبرة طويلة في
عالم السياسة ،وحسنًا ما فعله سمو رئيس الحكومة من عدم العجلة
في اعالن التشكيلة الحكومية ،ومن ّ
تحركات تدل على أن الرجل الذي
سيباشر عمله في رئاسة الحكومة من دون فواتير عليه أن يسددها
لكائن من كان ،عازم على اتباع نهج مختلف .فما من شك في أن هناك
ملفات كثيرة ،حان الوقت للتعامل معها بأقصى درج��ات الشفافية،
وعلى رأسها ملف الفساد الذي ـــــ ولألسف الشديد ـــــ يزيد كلما زادت
ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة .وه��ذا لغز (بحسبي) بحد ذات ��ه ،وم�س��أل��ة تتطلب
التوقف عندها ودراستها ..لقد تأملنا خيرا في الهيئة العامة ملكافحة
الفساد (نزاهة)ّ ،
وعولنا على دوره��ا ،وقلنا إنها ستطارد املفسدين،
وتتصدى للمخالفني ،ولكن زاد طني الفساد بلة ،والسؤال :هل هناك

فارس ناصر النون
ً
تنسيق بني الجهات الرقابية القائمة ،أم أن كال منها تعمل في معزل
عن اآلخ��ري��ن؟ ..وهل ثمة تداخل أو تشابه في االختصاصات؟ وهل
نحتاج كل هذه الجهات؟ ..كل هذه أسئلة وغيرها في إطارها كثير،
تنبغي اإلجابة عليها ،فهناك البعض يرى أن كثرة الجهات الرقابية
وعدم انتاجياتها على النحو املطلوب في حد ذاته فساد ..وإنني لعلى
ثقة ب��أن سمو الشيخ صباح الخالد س��وف يعطي ه��ذا امللف أقصى
اهتماماته ،وسيكون في مقدمة أولوياته ..أعانك اهلل يا سمو الشيخ،
ً
ّ
وهيأ لك من حولك رجاال يساعدونك في التغيير الى األفضل ،وتحقيق
نقلة نوعية ،أرى أنك لها بإذن اهلل ،فليسدد اهلل خطاك ويرعاك.
هذه هي الكويت
«شهدت الكويت خالل األيام املاضية حالة ال يمكن أن تحدث إال في
الكويت» ..كلمات قالها النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي «اهلل
ي�ف� ّ�ك ع��وق��ه» ،تعليقا على املكرمة األم�ي��ري��ة بالسماح ل��ه ب��ال�ع��ودة الى
الكويت ،مرافقا جثمان وال��دت��ه ،يرحمها اهلل بفضله ،واملشاركة في
ّ
«دفانها»ّ ،
يتوجه ال��ى السجن
وتقبل العزاء فيها لثالثة أي��ام ،قبل أن
امل��رك��زي لتنفيذ حكم قضائي ،ومتأمال العفو املنتظر م��ن صاحب
السمو األمير ،حفظه اهلل ورعاه ،والذي لم يكتف بهذا ،بل أبرق معزيا
للدكتور وليد ،الذي أحسب أنه فوجئ بتعازي مواطنني لم يكن يتوقع
أن يأتوه ّ
معزين ،وعلى رأسهم سمو الشيخ ناصر املحمد ..هذه هي
الكويت ،بلد اإلنسانية ،والتي يقودها أمير اإلنسانية .فلينظر العالم
ّ
ً
كله كيف ُت ّ
جسد اإلنسانية أوال مع مواطنيها.

لنبدأ بالمؤسسات التعليمية

أص��در صاحب السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ صباح األح�م��د أم�رًا
أميريًا بتعيني سمو الشيخ صباح الخالد ،رئيسا ملجلس الوزراء،
وجرى تكليفه ترشيح أعضاء الحكومة الجديدة لدولة الكويت،
وه��ي الحكومة رق��م  35في تاريخ البالد السياسي .وق��د طالب
ُّ
بالتقدم بأي معلومات
سمو الشيخ صباح الخالد جميع املواطنني
لديهم عن الفساد بالدولة ،مصطحبني معهم األدلة ،وسينال كل
فاسد عقابه ،وذلك بناء على الكلمة التي وجهها سمو أمير البالد
ِّ
املتورطني باالعتداء
الى شعبه ،وبلغهم أن��ه« :ستجري مالحقة
على امل��ال ال�ع��ام ،وتقديمهم للعدالة ،مهما كانت شخصياتهم
ومكانتهم» .وق��ال س�م��وه« :ل��ن يفلت م��ن العقاب أي أح��د تثبت
إدانته بجرم االعتداء على املال العام» .وأضاف« :نؤكد حرصنا

الدائم على الحفاظ على األم��وال العامة ،والتزامنا واجب حماية
حرمتها ،ونؤكد كذلك أنه لن يفلت من العقاب أي شخص ،مهما
ك��ان��ت مكانته أو ص�ف�ت��ه ،وس�ي�ك��ون ه��ذا امل�ل��ف م�ح��ل متابعتي
شخصيًا».
إننا نحن ـــــ املواطنني ـــــ كل في مجال عمله ،مطالبون بطاعة أمر
سمو امير البالد وتلبية طلب سمو رئيس مجلس الوزراء بتقديم
اي معلومات عن الفساد املستشري في املؤسسات الحكومية.
وأبرز صور الفساد ،املتمثل بالشهادات ّ
املزورة أو الوهمية ،هي
تلك التي في املؤسسات التعليمية العليا؛ كالجامعات والكليات
التطبيقية ـــــ كما نشرت وسائل االعالم ـــــ حيث إن هناك أفرادًا
حصلوا على أع�ل��ى امل�ن��اص��ب؛ لحصولهم على ه��ذه الشهادات

أ.د .بهيجة بهبهاني
َ
العليا بالغش ،ومن ثم «بواسطة» من بعض أعضاء مجلس األمة
جرى تعيني أصحاب هذه الشهادات الوهمية في أعلى املناصب،
علما بأن هناك الكثير من هؤالء حصلوا على تلك الشهادات من
دون بعثة دراسية أو إج��ازة دراسية يستحقهما من يستوفي
الشروط الالئحية لتكملة دراسته العليا.

ي �ت �ك��رر امل �ش �ه��د ،ن�ع�ي��ش األي � ��ام ن�ف�س�ه��ا ،ب��اض�ط��راب��ات�ه��ا
السياسية واالقتصادية والرياضية ،ورب�م��ا ..األخالقية!
أيامًا نألفها وتأتي دائمًا في موعد معهود قبيل انتخابات
مجلس األم��ة بفترة وج�ي��زةُ ،يرفع بها سقف النقد الذي
ي��راه البعض وسيلة لتصحيح مسار يخدم الشأن العام،
إال أن��ه في أغلبية األحيان يكون وسيلة لغايات أخ��رى ال
عالقة لها به  -بل وقد تضره  -من أجل مصالح شخصية
تجذرت لتثمر لنا بمعضالت جلية.
دك� �ت ��ور ت �م� ّ�ي��ز ب ��أم ��ور ال� �ط ��ب ،ي �ن �ت �ق��د س� ��وء اإلدارة ف��ي
مؤسسات ال��دول��ة معتدًا بنفسه ،حتى أن��ك تظنه رئيسًا
تنفيذيًا مخضرمًا ،وما أبعده عن ذلك .وباحث اقتصادي
تخصص في التحليل امل��ال��ي ،يخوض في النوايا ويذكر
اتهامات باطلة واستنتاجات ساذجة ،مستندًا إلى أرقام
الصندوق السيادي ومتقمصًا شخصية املحقق الفدرالي.
وذاك وتلك ،من خبراء في الحياة الزوجية والعالقات العامة
وال��ري��اض��ة ،تجد لهم ال ��رأي ال�ل�اذع ف��ي ك��ل قضية خ��ارج
نطاق اختصاصهمُ ،يطرح بآليات معدومة الفروسية ،بغية
انتقاص السلطة وإثبات ضعفها.
وع �ل��ى ال �ط��رف اآلخ� ��ر ،ت�ش�ه��د م��ؤس �س��ات ال��دول��ة إدارات
وك�ف��اءات متواضعة بحال يرثى ل��ه ،تكونت نتيجة نظام
بيروقراطي وقصور تشريعي ،لتلتهم نفسها بنفسها.
وه��ي ال �ي��وم بتواضعها غ�ي��ر ق ��ادرة ع�ل��ى س��د األف ��واه إال
بسبل أخرى معدومة الفروسية أيضًا ،من تنفيع وتدليس
وفساد ،سعيًا الستمرارية تلك الديمومة املثيرة للشفقة.
نعم ،نحن مؤمنون بتواضع أغلبية اإلدارات في مؤسسات
ال��دول��ة ،موقنون بأنها غير ق��ادرة على مواكبة متغيرات
ال�ع�ص��ر وامل �ن �ط �ق��ة ،ول ��ن يمكنها إدراك أه�م�ي��ة اإلص�ل�اح
ملستقبل األجيال القادمة .ولكننا في الوقت ذاته على قدر
من اإلدراك يفوق قدر إيماننا السابق بأن أغلبية جبهات
ال�ن�ق��د ف��ي م�ع�ظ��م األص �ع��دة م�ض��اه�ي��ة مل��ؤس�س��ات ال��دول��ة
بتواضعها ،إن لم تكن أقل منها بكثير.
ول�ي��س ذل��ك بمستغرب! ب��ل ه��و أم��ر طبيعي أن تتقارب
العقول أينما كانت مواقعها لتتشابه ،س��واء في جبهات
م��ؤس�س��ات ال��دول��ة أو ف��ي ج�ب�ه��ات ال�ن�ق��د ال�س��ال�ف��ة ال��ذك��ر،
فجميعها داخ��ل نطاق مجتمعي واح��د ،وم��ن ال��وارد جدًا
أن يعلو صوت تلك العقول املتواضعة ،لتمثيلها األغلبية
الكبرى.
فالقضية يا سيدي ليست متأصلة بشخوص معدودة،
ب��ل ب�ف�ك��ر م�ج�ت�م�ع��ي وج ��ب اس �ت �ب��دال��ه ب�ق�ص��د اإلص �ل�اح.
فكر يتمرس نقد الخطيئة ،واإلش��ادة باملنفعة ،أينما كان
منبعها ،وإن اخ�ت�ل��ف ال�ف�ك��ر م��ع أص��ل امل�ن�ب��ع .واإلص�ل�اح
امل�ع�ن��ي ي��ا س�ي��دي يقصد اس�ت�ب��دال ه��ذا ال�ف�ك��ر بالتغيير
الجريء.
فحني يجرد القيادي من قيوده السياسية ،ويزعزع أمن
منصبه تبعًا لتواضع كفاءته ،ويرتقي امل��ؤه��ل والجدير
ب��ال�ع�م��ل امل��ؤس �س��ي داخ ��ل م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة ،ف�ل��ن تجد
كائنًا من كان يوجه نقده إلى تلك املؤسسات؛ ألن غايته
السياسية لن تتحقق الرتفاع ثقة املجتمع بتلك املؤسسات.
هنا ستتبدل األح��وال ،ليتحول من ناقد بدافع النقد ،إلى
ناقد بدافع إصالح حقيقي ،متجردًا من غاياته السياسية
ً
املتواضعة التي ال تعرف سبيال إلحداثيات الشأن العام.
فكيف «ن�ع�ي��ب زم��ان�ن��ا وال�ع�ي��ب ف�ي�ن��ا ،وم��ا ل��زم��ان�ن��ا عيب
سوانا»؟

ان روات��ب ه��ؤالء امل� ّ
�زوري��ن تبلغ آالف الدنانير شهريا من املال
ّ
العام وم��ن دون وج��ه ح��ق .وكذلك هناك ترقيات علمية م��زورة،
حيث ان هناك اعضاء هيئة تدريس نشروا ابحاثا علمية في
مجالت صادرة من مؤتمرات علمية غير محكمة ،وهناك اساتذة
جرت ترقيتهم الى الدرجة األعلى ،رغم ان ابحاثهم العلمية منقولة
بالكامل من رسالتي املاجستير والدكتوراه ،وهذه االمور تخالف
ّ
ما جاء في الئحة الترقيات االكاديمية ،ويتسلمون شهريًا مبالغ
كبيرة ،بسبب هذه الترقيات ّ
املزورة من املال العام.
بناء على ما سبق ،يجب البدء في االص�لاح ومحاربة الفساد
باملؤسسات التعليمية وامل �ن��وط بها تربية االج �ي��ال وإع��داده��م
ملستقبل مشرق للكويت ،ال تغطيه غيوم الفساد السوداء.
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بدال ً من تأجير مبنى يكلف مبالغ طائلة

ً
موقعا لـ«الوقاية»
«اإلطفاء» تطلب

زكريا محمد
اقترحت اإلدارة العامة لإلطفاء تخصيص موقع
إلدارة وق��اي��ة م�ب��ارك الكبير ،ف��ي خ�ط��اب وجهه
ال ��ى ال�ب�ل��دي��ة ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ش��ؤون قطاع
الهندسة ونظم املعلومات ،اللواء م.حسني أكبر،
وذلك تطبيقًا لتوجه اإلدارة العامة لإلطفاء الى
ال�ت�خ�ف�ي��ف ع�ل��ى امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين وتطبيق
استراتيجيتها من خالل الالمركزية والتواجد
واالن �ت �ش ��ار ف ��ي ك ��ل م �ح��اف �ظ��ات دول� ��ة ال �ك��وي��ت،
ل�ل��وص��ول إل��ى أك�ب��ر شريحة م��ن ال �ن��اس ،بهدف
التسهيل على الجمهور املستفيد م��ن خدمات
قطاع الوقاية التابع ل�ل�إدارة ،نظرا ال��ى ارتباط
ه � ��ذه اإلدارة ب �ه ��م ب �ش �ك��ل وث � �ي� ��ق ،ح �ي ��ث ان �ه��ا
معنية ب��إص��دار التراخيص والتفتيش وتقييد
املخالفات.
وأض��اف أك�ب��ر ان��ه ج��رت مخاطبة البلدية لعدم

ت��واف��ر م�س��اح��ات ض�م��ن ن�ط��اق محافظة م�ب��ارك
ال �ك �ب �ي��ر ،وأن � ��ه ج� ��رى ت �ن �س �ي��ق م �س �ب��ق م ��ن ق�ب��ل
إدارت�ن��ا م��ع أح��د ممثليهم ف��ي البلدية ،ملناقشة
إمكانية تخصيص امل��وق��ع امل�ج��اور ملوقع مركز
ّ
إطفاء القصور ،والجاري تسلمه منكم حاليا.
وب �ّي��نّ أك� �ب ��ر أن� ��ه ل ��وح ��ظ م ��ن خ�ل��ال امل �خ �ط �ط��ات
التنظيمية الخاصة ف��ي البلدية أن امل��وق��ع غير
م �خ �ص��ص ألي ج �ه ��ة ،ك �م��ا ن� ��ود ت��أك �ي��د أه�م�ي��ة
املوضوع ،نظرا الى تكلف اإلدارة العامة لإلطفاء
مبالغ طائلة بشكل سنوي نتيجة قيام اإلدارة
بتأجير مبنى ي�ج��ري اس�ت�غ�لال��ه كمبنى إدارة
وقاية لخدمة الجمهور بمحافظة مبارك الكبير.
وأوض��ح أن��ه حفاظًا على امل��ال ال�ع��ام ،وتسهيال
على الجمهور ،نطلب املوافقة وااليعاز ملن يلزم
للعمل على تخصيص املوقع املقترح ملصلحة
اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�لإط �ف��اء ،ع�ل��ى أال ت�ق��ل مساحة
املوقع عن  3آالف متر مربع كحد أدنى.
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البلدي

صرخوه :إعادة التيار الكهربائي للعقار بعد إزالة مخالفاته

ال واسطة بتطبيق القانون في «الجليب»
كثفت اللجنة الوزارية املشتركة
مل� �ت ��اب� �ع ��ة االوض � � � � � ��اع ال� �ق ��ائ� �م ��ة
ب� �م� �ن� �ط� �ق ��ة ج � �ل � �ي� ��ب ال � �ش � �ي � ��وخ،
ح �م�لات �ه��ا ع �ل��ى م�ن�ط�ق��ة جليب
ال� �ش� �ي ��وخ ق �ط �ع��ة  5ش� � ��ارع ،55
ح�ي��ث ن �ف��ذت االج �ه��زة ال��رق��اب�ي��ة
بفرع بلدية محافظة الفروانية،
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للقوى العاملة ووزارة الداخلية،
ً
واس� �ف ��رت ع ��ن إغ�ل��اق  16م�ح�لا
ومقهى.
وق��ال مدير ف��رع بلدية محافظة
الفروانية م .محمد صرخوه إن
الحمالت مستمرة ولن تتوقف،
ل �ح�ين رص ��د ج�م�ي��ع امل �خ��ال �ف��ات
وات �خ ��اذ االج � � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة
بحقها ،مؤكدًا أن جميع الجهات
امل�ع�ن�ي��ة ت�ع�م��ل ل� ��ردع امل�خ��ال�ف�ين
وتطبيق هيبة القانون من دون
واس �ط��ات ،وأن��ه ل��ن يعاد التيار
ال� �ك� �ه ��رب ��ائ ��ي ل �ل �ع �ق��ارامل �خ��ال��ف
اال ب �ع��د إع ��ادت ��ه ل��وض �ع��ه وف��ق
املخطط املعتمد.
وب�ي�ن أن إدارة ال�ن�ظ��اف��ة ال�ع��ام��ة
قامت برفع حمولة  36شاحنة
من النفايات ،و 15من االط��ارات
امل �س �ت �ع �م �ل��ة وإرس� ��ال � �ه� ��ا مل��وق��ع
ال � �ح � �ج� ��ز ،وم � � �ص � � ��ادرة ح �م��ول��ة
شاحنتني من الخضار والفواكه

من االسواق العشوائية ،وضبط
ق � �ص � ��اب �ي��ن ج � ��ائ � �ل �ي��ن وات � � �خ� � ��اذ
االج� � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة بحقهم،
وارس� ��ال � �ه� ��م ل �ل �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة
الستكمال االجراءات القانونية.
وأض � � ��اف ص� ��رخ� ��وه ب � ��أن إدارة
ال �ت��دق �ي��ق وم �ت��اب �ع��ة ال �خ��دم��ات
ح��ررت  5مخالفات فتح وإدارة
محل قبل موافقة البلدية وجار
غلقها ،وضبط منجرة ومخبز
يعمالن من دون تراخيص وجار
استكمال االج ��راءات القانونية
بحقهم ،مشيرًا إلى أن قسم إزالة
املخالفات أزال  23مظلة تجارية
م�ق��ام��ة ع�ل��ى أم�ل�اك ال��دول��ة ،و25
ح � ��اج � ��زا أرض� � �ي � ��ا وت � �ح� ��ري� ��ر12
مخالفة ملحال مخالفة.
وأوض� � � � � � ��ح أن ق � �س � ��م م� �ت ��اب� �ع ��ة
امل � �خ ��ال � �ف ��ات ال� �ه� �ن ��دس� �ي ��ة وج ��ه
 9إن � � � ��ذارات ل� �ع� �ق ��ارات م�خ��ال�ف��ة
ف� ��ي ال � �ب � �ن� ��اء ،وج � � ��ار اس �ت �ك �م��ال
ً
االج � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة وص ��وال
ل � �ق � �ط� ��ع ال� � �ت� � �ي � ��ار ال � �ك � �ه� ��رب� ��ائ� ��ي
ب��ال �ت �ع��اون م��ع وزارة ال�ك�ه��رب��اء
وامل � � � ��اء ،وت� �ح ��ري ��ر  38م �خ��ال �ف��ة
لعمالة مخالفة م��ن قبل الهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ق��وى ال �ع��ام �ل��ة ،وج��ار
استكمال االج ��راءات القانونية
تمهيدًا لالبعاد االداري.

«العاصمة» :إضافة نشاط
مطاعم فى «الشويخ األولى»

كمال مترئساً االجتماع

مشعل السالمة
أوصت لجنة محافظة العاصمة في املجلس البلدي في اجتماعها،
أم��س ،ب��رئ��اس��ة د .حسن ك�م��ال ب��امل��واف�ق��ة على طلب الهيئة العامة
للصناعة إضافة نشاط مطاعم بمنطقة الشويخ الصناعية األولى
القطاع رقم .3
ووافقت اللجنة على طلب بنك برقان تحويل استعمال موقع البنك
العائد له بمنطقة الشرق قطعة  1الى قسيمة تجارية ،فيما رفضت
اقتراح العضو حمود العنزي بشأن عمل التحسينات املرورية في
القطعة  2بمنطقة جابر األحمد وأجلت بحث إنشاء طريق مشاة في
املنطقة نفسها.
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قد تكون قليلة السعرات الحرارية ..لكنها تحتوي مواد معالجة كيميائياً

أطعمة «دايت» نعتقد أنها صحية ..وهي خدعة
مي السكري

خال من الدهون ..إنها
خال من السكرٍ ..
خال من الجلوتينٍ ..
ٍ
مجرد مجموعة من الشعارات الرنانة التي انتشرت في اآلونة
االخيرة على ملصقات االطعمة ،بين أوساط متبعي الحميات
الغذائية والباحثين عن الرشاقة ،حيث ينجذب البعض لهذه
الملصقات اعتقادا منهم بأنها وسيلة صارمة إلنقاص الوزن
وهي في الحقيقة غير ذلك.
فعلى الرغم من أن هذه األطعمة قد تكون قليلة السعرات
الحرارية ،فانها تحتوي على مواد معالجة كيميائياً قد تؤدي
بدورها إلى زيادة السعرات الحرارية في الجسم ،او قد تحتوي
على سكر ومواد حافظة.
ّ
قد حذرت مجموعة من اختصاصيي التغذية
واألطباء من خطورة هذه االطعمة ،منبهني إلى
أن بعضهم قد يظن أن بعض أطعمة الحميات
ال�غ��ذائ�ي��ة «ال��داي��ت» صحية ،لكنها ف��ي حقيقة
األم��ر غير ذل��ك .وش��ددوا ف��ي حديثهم ملوقع
 business Insiderعلى ض��رورة التخلي عن
اتباع مثل هذه األنظمة الغذائية تمامًا.
وإليكم قائمة باألطعمة غير الصحية ..وفقا
ملا أدرجته لجنة من خبراء التغذية:
«الغرانوال» ممتلئة بالسكر
ف ��ي اع� �ت� �ق ��اد ب �ع �ض �ه��م أن ال � �غ ��ران ��وال ص�ح�ي��ة
وذات ق�ي�م��ة غ��ذائ�ي��ة ،ألن�ه��ا ت�ح�ت��وي ع�ل��ى دق�ي��ق
الشوفان واملكسرات ،ولكن لسوء الحظ ،ليست
ك��ذل��ك ،ح�ي��ث ت�م�ت�ل��ئ ال �غ��ران��وال ب��ال�س�ك��ر معظم
ال��وق��ت ،وح�ت��ى رب��ع ال�ك��وب يمثل ص��دم��ة كبيرة
ب�ش�ك��ل م��ذه��ل مل�س�ت��وى ال�س�ك��ر ف��ي ال� ��دم ،فقد
ي �ح �ت��وي ك ��وب واح ��د م��ن ال �غ��ران��وال ع �ل��ى 600
س�ع��ر ح ��راري ،أي ث�ل��ث ال�ع�لاوة ال�ي��وم�ي��ة للمرأة
املتوسطة.
وأوض��ح طبيب هشاشة العظام د .كريستوفر
ك ��االب ��اي ،امل�ق�ي��م ف��ي ج��زي��رة ل��ون��غ ،ل �ـ Insider
«أن جميع ان��واع الغرانوال تحتوي على السكر
والزيت اللذين يضافان أثناء عملية الطهي ،كما
يصنع بعضها ب��ال�ب��ذور وامل�ك�س��رات وال�ف��واك��ه
امل�ج�ف�ف��ة ،وه��و م��ا ي��زي��د م��ن ن�س�ب��ة ال��ده��ون في
الجسم».
«الزبادي» يحتوي
على كثير من السكر
من البدائل املفيدة للزبادي العادي بالنسبة ملتبعي
الحميات الغذائية ،الزبادي قليل الدسم أو الزبادي
اليوناني .أما بالنسبة لزبادي الفواكه ،فإن تناوله

مايو كلينك

يعد بمنزلة تناول كوب من األيس كريم من ناحية
السعرات الحرارية التي يكتسبها الجسم.
وتعليقا على ذلك ،بينت جينيفر كاسيتا ،خبيرة
التغذية التي تتخذ من ل��وس أنجلوس مقرا لها،
أن معظم الزبادي الذي يتم شراؤه تجاريا مملوء
ب��ال �س �ك��ر ،وي �ح �ت��وي ع �ل��ى ال�ق�ل�ي��ل م��ن ال �ب��روت�ين،
م�ض�ي�ف��ة «ح �ت��ى ال ��زب ��ادي ال� ��ذي ي��زع��م أن ��ه ي�ع��زز
صحة األمعاء سيفعل العكس بسبب السكريات
املضافة».
ونصحت كاسيتا بتناول ال��زب��ادي قليل الدسم
أو ال�خ��ال��ي م��ن ال��دس��م ب��دال م��ن ال��زب��ادي ال�ع��ادي
للحصول على نتيجة مثالية.
خبز الراب «التورتيال»
يحتوي على كربوهيدرات
ق ��د ت �ب��دو ل �ف��ائ��ف ال �خ �ب��ز ال��رق �ي �ق��ة «ال �ت��ورت �ي�ل�ا»
صحية ،لكنها غير ذل��ك ،فغالبا ما تحتوي على
الكربوهيدرات والسعرات الحرارية أكثر من الخبز
العادي الغني بالحبوب الكاملة.
وفي هذا الصدد ،أوصت خبيرة التغذية جينيفر
كاسيتا ،باالبتعاد عن تناولها ،خصوصا أن هذه
اللفائف تعد معالجة أكثر من الخبز العادي ،أي
تضاف بعض املكونات التي قد ال نحتاجها ،مثل
الصوديوم والدهون غير املشبعة.

عصائر السموثي املعبأة تفتقر إلى األلياف التي
يمكن الحصول عليها من الفاكهة

ق��د ت�ب��دو ع�ص��ائ��ر ال�س�م��وث��ي ال�ع�ض��وي��ة وامل�ع�ب��أة
في زجاجات كأنها طعام صحي ،لكن ذلك بعيد
ع��ن الحقيقة .ع��ادة ،يضاف السكر ال��ى عصائر
الفاكهة املعبأة في زجاجات .باإلضافة إلى ذلك،
ع�ن��دم��ا ت�ك��ون ال�ف��اك�ه��ة ف��ي ش�ك��ل ع�ص�ي��ر ،تفقد
كثير من العناصر الغذائية الطبيعية مثل األلياف.
ون�ص�ح��ت اخ�ت�ص��اص�ي��ة ال�ت�غ��ذي��ة ال�س��ري��ري��ة في
امل ��رك ��ز ال �ط �ب��ي اإلق �ل �ي �م��ي ف ��ي ووت� ��رت� ��اون بيكي

كيركينبوش ،باستخدام التوابل بدال من الشراب
ً
والعسل لصنع عصائر صحية بدال من شرائها،
اضافة الى استخدام الخضروات الورقية الخضراء
لتعزيز األلياف والفيتامينات ومضادات األكسدة،
ً
إل ��ى ج��ان��ب اس �ت �خ��دم ال ��زب ��ادي ال �ع��ادي ب ��دال من
ّ
الزبادي املنكه الحتوائه على البروتني والكالسيوم
من دون إضافة السكر.

ت �ن��اول رق��ائ��ق ال�ش�ي�ب��س ب�ن�ك�ه��ة ال �خ �ض��روات ال
يشبه تناول الخضروات

أشارت اختصاصية التغذية السريرية في املركز
الطبي اإلقليمي في ووترتاون ،بيكي كيركينبوش
إل ��ى أن رق ��ائ ��ق ال �خ �ض ��روات ال ت �س ��اوي ت �ن��اول
الخضروات النيئة ،فبمجرد معالجة الخضار إلى
شرائح ،يتم تدمير العديد من الفيتامينات واملواد
املغذية للنباتات .وبينت أن هذه الوجبات الخفيفة
هي نفسها تقريبا من حيث الدهون والسعرات
الحرارية مثل رقائق البطاطا العادية.
الفواكه المجففة
ّ
مركز للسكر
مصدر

الزبيب يبدو كأنه الغذاء الصحي «الحلو»

امل� �ث ��ال ��ي ..ول� �ك ��ن ق ��د ت� �ب ��دو خ ��دع ��ة ووف �ق��ا
الختصاصي التغذية د .كانديس سيتي،
ف � ��إن ال � �ف� ��واك� ��ه امل �ج �ف �ف ��ة ت �ع �ت �ب��ر م� �ص ��درًا
َّ
م ��رك� �زًا ل�ل�س�ك��ر ب�ش�ك��ل ط �ب �ي �ع��ي ،م�ض�ي�ف��ا
«وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ه��ذه ال�س�ك��ري��ات هي
ً
م��ن ال �ف��اك �ه��ة ن�ف�س�ه��ا ب ��دال م��ن إض��اف�ت�ه��ا،
ف� ��ان ال �ك �م �ي��ات ال �ك �ب �ي��رة ال ت � ��زال ت�ض�ي��ف
كمية كبيرة م��ن السكر تصل إل��ى النظام
الغذائي ،مما يؤدي إلى ارتفاع السكر في
الدم وتحطمه».
برغر الخضروات المعبأة غير صحي
ق ��د ي �ت �س��اءل ب �ع �ض �ه��م :ك �ي��ف ي�م�ك��ن أن ي�ك��ون
ً
البرغر املصنوع من الخضروات بدال من اللحم
ال �ب �ق��ري غ �ي��ر ص �ح��ي؟ ألن ب��رغ��ر ال �خ �ض��روات
املعبأة عادة ما يكون عالي املعالجة.
وقال د .كريستوفر كاالبي :العديد من فطائر
الخضروات املشتراة من املتجر مصنوعة من
بروتني فول الصويا أو الخضار ،عالي املعالجة،
والذي يأتي من فول الصويا و /أو القمح ،وليس
من الخضروات.

إذا اشتبهت في إصابة شخص في الظهر أو الرقبة ..فال تح ّركه

إصابة الحبل الشوكي ..فقدان القدرة
على الحركة واإلحساس من أبرز األعراض
غالبًا ما تتسبب إصابة الحبل الشوكي ،وه��ي عبارة عن
ضرر في أي جزء من الحبل الشوكي أو األعصاب املوجودة
في نهاية القناة الشوكية (ذنب الفرس) ،في تغييرات دائمة في
قوة وحساسية ووظائف الجسم األخرى.
ال�ع��دي��د م��ن العلماء ي�ت�ف��اءل��ون ب��أن ال �ت �ط��ورات ف��ي األب�ح��اث
س�ت�ح� ّ�ول إص�ل�اح إص��اب��ة الحبل ال�ش��وك��ي إل��ى أم��ل يمكن
تحقيقه في يوم ما ،وفي هذه األثناء ،تسمح العالجات وإعادة
التأهيل للعديد من األش�خ��اص املصابني بإصابات الحبل
الشوكي بأن يعيشوا حياة منتجة ومستقلة.
وتعتمد ق��درت��ك على التحكم ب��أط��راف��ك بعد إص��اب��ة الحبل
الشوكي على العاملني اآلتيني :مكان اإلصابة على طول الحبل
الشوكي وشدتها.
ُويشار إلى أدنى جزء طبيعي في الحبل الشوكي لديك إلى
امل�س�ت��وى العصبي م��ن إص��اب�ت��ك .وغ��ال�ب��ًا م��ا تسمى شدة
ُ
اإلصابة «االكتمال» ،وتصنف ضمن واحدة من التصنيفات
التالية:
 - 1إصابة كاملة
ف��ي ح��ال ف�ق��دان ال�ش�ع��ور بالكامل (ال��وظ��ائ��ف الحسية)
وال �ق ��درة ع�ل��ى ال�ت�ح�ك��م ف��ي ال �ح��رك��ة ب��ال�ك��ام��ل (ال��وظ��ائ��ف
الحركية) في أسفل منطقة إصابة الحبل الشوكي ،تسمى
إصابتك باإلصابة الكاملة.
 - 2إصابة غير كاملة
إذا كان يمكنك القيام ببعض الوظائف الحركية أو الحسية
ُ
أسفل املنطقة املصابة ،تسمى إصابتك غير كاملة .هناك
درجات متفاوتة من اإلصابة غير الكاملة.
شلل رباعي وسفلي:
وب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل ��ك ،ق��د ُي �ش��ار إل��ى ال�ش�ل��ل ال�ن��اج��م عن
إصابة الحبل الشوكي بما يلي:
 - 1شلل رباعي:
ُويعرف أيضًا باسم شلل األط��راف األربعة ،ويعني هذا
تضرر ذراعيك ويديك وجذعك وساقيك وأعضاء الحوض
كلها بإصابة الحبل الشوكي لديك.
 - 2الشلل ُ
السفلي:
يؤثر ه��ذا الشلل ف��ي ال�ج��ذع وال�س��اق�ين وأج�ه��زة الحوض
بشكل كامل أو يؤثر في أجزاء منها.

العالمات واألعراض الطارئة بعد وقوع حادث

األعراض
قد تؤدي إصابات النخاع الشوكي من أي نوع إلى واحدة
أو أكثر من العالمات واألعراض التالية:
 - 1فقدان القدرة على الحركة.
 - 2فقدان اإلحساس أو ّ
تغيره ،بما في ذلك القدرة على
الشعور بالحرارة والبرد واللمس.
 - 3فقدان القدرة على التحكم في األمعاء أو املثانة.
 - 4التشنجات أو الحركات االنعكاسية املبالغ فيها.
 - 5تغيرات في الوظيفة الجنسية والحساسية الجنسية
والخصوبة.
ُ
 - 6الشعور بألم أو وخز شديد ناجم عن الضرر امللحق
باأللياف العصبية في الحبل الشوكي لديك.
 - 7صعوبة في التنفس أو سعال أو إخ��راج إف��رازات من
رئتيك.

 - 1أل��م شديد بالظهر أو ضغط ف��ي الرقبة أو ال��رأس أو
الظهر.
 - 2ض�ع��ف أو ان �ع��دام ال�ت�ن��اس��ق أو ش�ل��ل ب ��أي ج ��زء في
الجسم.
 - 3الشعور بالخدر أو الوخز أو فقدان اإلحساس باليدين
أو األصابع أو القدمني.
 - 4عدم السيطرة على املثانة أو األمعاء.
 - 5صعوبة في االتزان والسير.
 - 6ضعف التنفس بعد اإلصابة.
 - 7اتخاذ وضعية غريبة أو التواء الرقبة أو الظهر.
إذا اشتبهت في إصابة شخص في الظهر أو الرقبة:
ال ّ
تحرك الشخص املصاب ،قد ينتج عن ذل��ك شلل دائم
ومضاعفات أخرى خطيرة
األسباب الشائعة إلصابات الحبل الشوكي
األسباب األكثر شيوعًا إلصابات الحبل الشوكي هي:
 - 1حوادث السيارات
تعد ح��وادث السيارات وال��دراج��ات البخارية هي السبب
الرئيسي إلص��اب��ات الحبل الشوكي ،حيث تمثل تقريبًا
نصف إصابات الحبل الشوكي الجديدة في كل عام.
 - 2السقوط
تحدث إص��اب��ة الحبل الشوكي بعد بلوغ  65عامًا على
األرج��ح بسبب السقوط .بشكل ع��ام ،يمثل السقوط 15
باملئة من إصابات الحبل الشوكي.
 - 3أعمال العنف
ي�ح��دث ح��وال��ي  12ب��امل�ئ��ة م��ن إص��اب��ات ال�ح�ب��ل الشوكي
نتيجة امل��واج�ه��ات العنيفة ،وأح�ي��ان��ًا تشمل طلقة نارية
وطعنات السكاكني.
 - 4اإلصابات الناتجة عن األلعاب الرياضية والترفيهية
تسبب األنشطة الرياضية ،مثل الرياضات التصادمية،
وال�غ��وص في املياه الضحلة ،ما يقرب من  10باملئة من
إصابات الحبل الشوكي.
 - 5األمراض
يمكن أن يتسبب ال�س��رط��ان أي�ض��ًا ،وال�ت�ه��اب املفاصل،
وهشاشة العظام ،والتهاب الحبل الشوكي ،في إصابات
الحبل الشوكي.

األطعمة الخالية من الغلوتني تحتوي على سكر
ومواد حافظة

أصبحت الوجبات الخالية من الغلوتني شائعة
للغاية ف��ي ال�س�ن��وات األخ �ي��رة ،بسبب امل�خ��اوف
من اآلثار الصحية السلبية املحتملة للغلوتني.
إن ت �ن��اول ك�ث�ي��ر م��ن األط�ع�م��ة امل�ع��ال�ج��ة الخالية
من الغلوتني املتوافرة اآلن قد يسبب مشكالت،
ف �ك �ث �ي��ر م� ��ن ه � ��ذه األط� �ع� �م ��ة ي �م �ك��ن أن ي �ك��ون
منخفضًا في محتوى األلياف والبروتني ،كما
أن �ه��ا ت�ح�ت��وي ع�ل��ى ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة م��ن ال�س�ك��ر
وامللح واملواد الحافظة األخرى التي تمثل خطرًا
على الصحة.
وق ��ال خ�ب�ي��ر ال�ت�غ��ذي��ة ج�ي�م��ي ل��وج��ي «الس �ت �ب��دال
الغلوتني أو القمح ،تستخدم مكونات أق��ل شأنا
مثل األرز والبطاطا ونشا التابيوكا» .هناك قيمة
غذائية قليلة للغاية ،وينتهي بك األمر إلى الجوع
على املدى الطويل .أيضا ،تستخدم هذه املنتجات
السكر أو أكثر من بدائلها املحتوية على الغلوتني،
وتميل إل��ى أن تحتوي على العديد م��ن املكونات
االصطناعية.

امل� �ش ��روب ��ات ال��ري��اض �ي��ة ت �ح �ت��وي ع �ل��ى س �ع��رات
حرارية فارغة

ع �ن��دم��ا ي�ت�ع�ل��ق األم ��ر ب��ال �ت��دري �ب��ات ،ال ت��وج��د
ً
طريقة أفضل الستبدال سوائل الجسم بدال
م��ن امل ��اء ال �ع��ادي إلع ��ادة ت ��وازن ال�س��وائ��ل في
الجسم من دون استهالك السعرات الحرارية
الزائدة املوجودة في املشروبات الرياضية.
ف� ��وف� ��ق م � ��ا ذك � � ��رت اخ� �ت� �ص ��اص� �ي ��ة ال �ت �غ��ذي��ة
ال � �س ��ري ��ري ��ة ف � ��ي امل � ��رك � ��ز ال� �ط� �ب ��ي اإلق �ل �ي �م��ي
ف ��ي ووت � ��رت � ��اون ،ب �ي �ك��ي ك �ي��رك �ي �ن �ب��وش ،ف��إن
امل�ش��روب��ات ال��ري��اض�ي��ة ت�ح�ت��وي ع�ل��ى س�ع��رات
حرارية فارغة ،مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن
وت�س��وس األس �ن��ان ،وق��د ت�ح�ت��وي أي�ض��ا على
نكهات وألوان صناعية.
السمن النباتي تقليد للزبدة
ي�ع�ت�ب��ر ال�س�م��ن ال�ن�ب��ات��ي ال�ب��دي��ل ال�ص�ح��ي ل�ل��زب��دة
ال�ح�ي��وان�ي��ة ،ألن ��ه م�ص�ن��ع م��ن زي ��وت ن�ب��ات�ي��ة ،لكن
ال�س�م��ن ال�ن�ب��ات��ي ل�ي��س غ ��ذاء حقيقيا ،ه��و م�ج� ّ�رد
تقليد صناعي للزبدة ،ولكي يصبح الزيت صلبا
ومتماسكا على درجة حرارة الغرفة ،يمر بعملية
تصنيع ،تنتج عنها الدهون املتحولة ،التي يعرف
تأثيرها املؤذي للشرايني والقلب.

للمصابين بالسكر والسمنة معاً

عقار جديد..
لخسارة الوزن وزيادة العضالت
د.خلود البارون
أشارت نتائج املرحلة اإلكلينيكية الثانية
ل�ع�ق��ار ي�ح�م��ل اس ��م «ب �ي �م��اج��رم��اب» ،إل��ى
فعاليته في تحفيز خسارة الوزن وزيادة
ال �ك �ت �ل��ة ال �ع �ض �ل �ي��ة ل �ل �م �ص��اب�ين ب��ال�س�ك��ر
والسمنة معا.
ف� � �ق � ��د اب � � �ت � � �ك � ��رت م� � �خ� � �ت� � �ب � ��رات ش ��رك ��ة
ن��وف��ارت�ي�س��ت ب��ال�ت�ع��اون م��ع ب��اح�ث�ين في
جامعة كامبردج وماساتشوستس هذا
العقار كعالج ملرضى الضمور العضلي
(يسمى طبيا س��ارك��وب�ن�ي��ا) ،بعد اثبات
أن��ه يحفز زي ��ادة كتلة ال�ع�ض�لات .وعلى
ه��ام��ش ه ��ذا االب �ت �ك��ار ،ج ��رب ال�ب��اح�ث��ون
أثر هذا العالج على  75متطوعًا مصابًا
بالسمنة والسكري النوع الثاني لتظهر
النتائج دالالت مذهلة .فبعد حقنهم مرة
شهريا مل��دة  48أسبوعا ،وج��د ان الذين
تلقوا ه��ذا العالج مقارنة بمن لم يتلقوه
رافقهم انخفاض في كمية الدهون بمعدل
 %21وخسروا وزنا بمعدل  ،%6.5كما

ارتفعت كتلة عضالتهم بمعدل .%3.6
وع�ل�ق��ت ال�ب��اح�ث��ة ل ��ورا ك��ومل��ان م��ن مركز
ن��وف��ارت�ي �س��ت ،ق��ائ �ل��ة« :م ��ا ت�ق�ت��رح��ه ه��ذه
النتائج هو وجود ميكانيكية فسيولوجية
يمكننا استغاللها لتعزيز صحة وق��وة
الجسم ،فهؤالء املرضى لم يتناولوا كمية
طعام أقل من الحمية التي تناولها جميع
أفراد العينة ،لكنهم خسروا وزنا أكثر بل
واكتسبوا عضالت أيضا .ومن املفرح ان
نكتشف ان تناول عقار يسبب زيادة في
الكتلة العضلية ،لكنه لالسف ،لم يرافقه
زي ��ادة ف��ي ك�ف��اءة ال�ع�ض�لات أي�ض��ا .وهو
االم��ر ال��ذي نطمح كباحثني ال��ى التوصل
له مستقبال».
وع� �ل ��ق د .ل ��ي ك� ��اب �ل�ان ،رئ �ي ��س ج�م�ع�ي��ة
السمنة قائال« :ف��ائ��دة ه��ذا العقار ليست
فقط في تحفيزه لفقدان كمية اكبر من
ال��ده��ون ب��ل ف��ي زي��ادت��ه للكتلة العضلية
وبالتالي تعزيز مستوى ال�ص�ح��ة .وهو
ام��ر يتفوق فيه ع��ن باقي العقاقير التي
تعالج السمنة عبر تثبيط الشهية».

األطفال الذين ليس لديهم إخوة..
أكثر عرضة للسمنة
د.خلود البارون
ك �ش �ف��ت دراس� � ��ة ل �ب��اح �ث�ي�ن م ��ن ج��ام �ع��ة
اوك�ل�اه��وم��ا ن�ش��رت�ه��ا م�ج�ل��ة «ال�ط�ب�ي�ع��ة»
أن االط�ف��ال ال��ذي��ن ليس لديهم اخ��وة هم
األك �ث ��ر ف��رص��ة ل�ل�إص��اب��ة ب��ال�س�م�ن��ة م��ع
ت �ق��دم ال �ع �م��ر .ف �ب �ع��د م �ت��اب �ع��ة ال �ب��اح �ث�ين
ل�ص�ح��ة  68أم ��ًا وأط �ف��ال �ه��ن م��ع م��راق�ب��ة
ن �ظ��ام ت �غ��ذي �ت�ه��م وق �ي��اس��ات أج�س��ام�ه��م
ل � �ع� ��دة س� � �ن � ��وات .وج � � � ��دوا ان االط � �ف� ��ال
ال��وح �ي��دي��ن ه ��م االق � ��ل ات �ب��اع��ا ل �ل �ع��ادات
الغذائية الصحية مقارنة بمن تربوا مع

اخوة .حيث ارتفاع فرصة ارتباط الطفل
ال��وح�ي��د بمشاكل ت�غ��ذوي��ة يسبب زي��ادة
ال ��وزن وال�س�م�ن��ة .واق �ت��رح ال�ب��اح�ث��ون ان
ذل��ك ق��د يرجع جزئيا ال��ى ات�ب��اع العوائل
الكبيرة عادات غذائية افضل عبر تقليل
ت� �ن ��اول ال ��وج �ب ��ات ال �س��ري �ع��ة وت�ح�ض�ي��ر
ال��وج�ب��ات املنزلية مسبقا .كما الحظوا
ان وج� ��ود ع ��دة اط �ف��ال ف��ي ال �ع��ائ �ل��ة م��ن
ال �ع��وام��ل ال �ت��ي ت��زي��د ال �ن �ش��اط ال �ح��رك��ي
وال �ب ��دن ��ي ل �ك��ل ط �ف��ل ،ب �ي �ن �م��ا ق ��ل م �ع��دل
نشاط الطفل األوحد وزاد اعتماده على
التكنولوجيا والخمول كوسيلة للترفيه.

الخميس  8ربيع اآلخر  1441هـ •  5ديسمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16659

اليت 11

ثقافة

د .خليفة الوقيان:

الثقافة في آخر سلم اهتمامات الدولة
محمد حنفي

يحتل األديب والشاعر واألكاديمي د .خليفة الوقيان
صفحة مضيئة في دفتر أحوال الحركة الثقافية
الكويتية .يجمع الوقيان في كتاباته بين رهافة
الشاعر وصرامة األكاديمي ،وهو مدافع صلد عن ارث
الكويت الثقافي ،وعن التنوير ضد التشدد الديني.
في هذا اللقاء المهم تحاوره سبقلا عن العديد
من القضايا الشائكة في واقع الكويت الثقافي،
لتأتي ردوده قوية وواضحة وال لبس فيها.
• م� ��رت  13ع ��ام ��ًا ع �ل��ى ص ��دور
ال �ط �ب �ع��ة األول � � ��ى ل �ك �ت��اب��ك امل �ه��م
«ال� �ث� �ق ��اف ��ة ف� ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت» ال� ��ذي
ص ��درت م�ن��ه س��ت ط�ب�ع��ات حتى
اآلن ،ما املدى الذي وصلت إليه
ال �ث �ق��اف��ة ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ف ��ي ه��ذه
اللحظة؟
 إذا ك��ان امل�ق�ص��ود ب��ال�س��ؤال ع��ن امل��دىال ��ذي وص��ل إل�ي��ه االه �ت �م��ام ب��ال�ث�ق��اف��ة من
قبل مؤسسات ال��دول��ة ،ف�س��وف أق��ول إن
ال�ث�ق��اف��ة ت�ق��ع ف��ي آخ��ر س�ل��م االه�ت�م��ام��ات،
وأب ��رز م �ث��ال ع�ل��ى ت�ل��ك ال�ح�ق�ي�ق��ة اخ�ت�ي��ار
ال �ق �ي��ادات ال�ث�ق��اف�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا ،وت �ك��ون غالبًا
ممن يصدرون قرارات بمنع األموات من
دخ ��ول ال �ك��وي��ت .أم��ا م�ن��ع ع��دد ك�ب�ي��ر من
املفكرين واألدب ��اء م��ن ال�ل�ق��اء بالجمهور
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ،ف ��ذل ��ك أم � ��ر أص� �ب ��ح م ��أل ��وف ��ًا،
ي �ض��اف إل ��ى م ��ا ت �ق��دم ت�ق�ي�ي��د ال �ع��روض
الفنية التشكيلية واملسرحية واملوسيقية
والسينمائية .أما مذابح الكتب ،فيندر أن
ً
نجد لها مثيال في هذا الزمن.
ال� �ج� �ه ��ود ال �ث �ق ��اف �ي ��ة ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ب� ��دأت
أه �ل �ي��ة م �ن��ذ ت��أس �ي��س ال�ج�م�ع�ي��ة ال�خ�ي��ري��ة
العربية ف��ي ع��ام  ،1913واملكتبة األهلية
ع��ام  ،1922وال �ن��ادي األدب��ي ع��ام ،1924
وان �ت �ه��ت أه �ل �ي��ة اآلن ب �ق �ي��ام ع� ��دد ك�ب�ي��ر
م� ��ن ال� �ت� �ج� �م� �ع ��ات وامل � �ن � �ص� ��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة
الشبابية ،ال�ت��ي يتحمل أع�ب��اءه��ا شابات
ال�ك��وي��ت وش�ب��ان�ه��ا ،ب�ع��د أن ف �ق��دوا األم��ل
ف� ��ي امل� ��ؤس � �س� ��ات ال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة ال ��رس� �م� �ي ��ة،
وم �ع �ظ��م ال �ق��ائ �م�ين ع�ل�ي�ه��ا م ��ن غ �ي��ر أه��ل
االختصاص.
• أن ��ت أح ��د أك �ث��ر امل��داف �ع�ين عن
دور الثقافة واملثقف في ظل املد
امل �ت �ش��دد ال ��ذي اج �ت��اح امل�ن�ط�ق��ة،
لكن يبدو أن املعركة بني املثقف
وامل � �ت � �ش� ��دد ل� ��م ت� �ك ��ن م �ت �ك��اف �ئ��ة،
مل��اذا ب��دا املثقف وك��أن��ه يخوض
معركة التنوير وحيدًا؟

الجهود الثقافية
في الكويت بدأت أهلية
وانتهت أهلية
المتشددون أقلية
لكن صوتهم مرتفع جداً
البنية الثقافية الكويتية
قائمة على االنفتاح
والتسامح وقبول اآلخر
ونبذ الغلو
قصيدة النثر أدت
إلى دخول قوافل األدعياء
حظيرة الشعر
ال مخرج من مأزق الرقابة
طالما أغلب القياديين الذين
يديرون الشأن الثقافي ال
يحترمون الدستور
ما نشهده من اتساع
حركة نشر األعمال الرديئة
ناتج عن عدم توافر حركة
نقدية موازية

خليفة الوقيان

 املعركة لم تكن بني املثقف واملتشدد؛ألن امل�ت�ش��ددي��ن مثقفون ك�ب��ار ،املعركة
واقعة بني تيارين فكريني ،وهي معركة
أزلية ومشروعة منذ بدء الخليقة ،كان
ه�ن��اك ط��ام�ح��ون ال��ى ال�ت�ط��ور وال�ت�ج��دي��د
وم�ح��اف�ظ��ون ي�ه��اب��ون التغيير وال�ت�ط��ور،
وي��رون في العودة إلى املاضي خالصًا
من أزمات الحاضر.
وفي كثير من الحاالت تتطور املحافظة،
ً
وتتخذ أشكاال ثورية تنتج الغلو والعنف
امل��دم��ر م�س�ل�ك��ًا ل �ه��ا ل�ت�ح�ق�ي��ق األه� ��داف،
وت � �س � �ت� ��دع� ��ي أب � �ش � ��ع ص � � ��ور امل � ��اض � ��ي،
وت �س �ع��ى إل ��ى ت�م�ك�ي�ن��ه م��ن ال�ت�ح�ك��م في
الحاضر واملستقبل.
وال �غ�ل�اة أق�ل�ي��ة ،ول �ك��ن ص��وت�ه��م م��رت�ف��ع ج �دًا،
وح�ين تكون الحكومة ضعيفة ،ف��إن بإمكان
تلك األقلية ممارسة أقصى درجات االبتزاز،
األمر الذي يفضي إلى تدمير البنية الثقافية
ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى االن �ف �ت��اح وال�ت�س��ام��ح
وقبول اآلخر ونبذ الغلو.

• ه � � ��ل ات� � � �ج � � ��اه ال � �ك � �ث � �ي� ��ر م ��ن
ال � �ش � �ع� ��راء ال � �ع� ��رب إل � ��ى ك �ت��اب��ة
ال��رواي��ة ه ��روب م��ن ال�ش�ع��ر في
زم��ن ي�ن�ظ��ر إل �ي��ه ب�ع��ض ال�ن�ق��اد
على أن الشعر «لم يعد ديوان
ال� �ع ��رب» ،وأن� �ن ��ا ن �ع �ي��ش «زم ��ن
الرواية»؟
 ليس مهمًا أن يكون الشعر ديوان العربأو ال يكون ،ولكن املهم أن للشعر موقعه
ف��ي خ��ري�ط��ة اإلب� ��داع ،وأظ ��ن أن اإلس ��راف
في التغريب والتجريب من األسباب التي
ّ
حولت الشعر إلى فن نخبوي ،وفصلته
عن ق��واع��ده الجماهيرية الواسعة ،ولعل
االت�ج��اه إل��ى قصيدة النثر م��ن األسباب
التي أدت إلى دخ��ول قوافل االدعياء إلى
حظيرة الشعر ،ومن ثم تخريبه.
وه��ذا ال�ق��ول ال يعني أن�ن��ا ض��د قصيدة
ال�ن�ث��ر ،ول�ك�ن��ي أح ��اول ال�ت�م��اس األس�ب��اب
التي أدت إلى نفور املتلقي من معظم ما

ابتزاز ..واستسالم
• مع أجواء معرض الكتاب الذي انتهى منذ أيام قليلة يتجدد في كل عام الحديث عن قبضة الرقابة على
ً
الكتب وكأن األمر أصبح طقسًا سنويًا ممال ..كيف ترى املخرج من مأزق الرقابة؟
 ال مخرج من مأزق الرقابة ما دامت معظم القيادات التي تدير الشأن الثقافي واإلعالمي ال تحترم الدستور الذي كفل كلالحريات ،وال تقرأ األحكام التي أصدرها القضاء ضد وزارة اإلعالم بسبب منعها تداول بعض املطبوعات ،ويكاد ينحصر
همها في كيفية البقاء على الكرسي ألطول مدة ،وكذلك لن تتغير الحال إذا كانت القوى املدنية من سياسيني ورجال فكر
ومؤسسات مجتمع مدني في حالة استسالم البتزاز قوى الغلو الديني.

مجموعة نادرة في ذكراها المئوية

لوحات تحية حليم تضيء ليل القاهرة
القاهرة  -سيد حسن

ولوحة «رأس امرأة» (.)1943

ب��دأ غ��ال�ي��ري ب�ي�ك��اس��و ف��ي ال �ق��اه��رة ع��رض
مجموعة نادرة من لوحات الفنانة املصرية
التشكيلية ال��رائ��دة تحية حليم ت��زام�ن��ا مع
الذكرى املئوية مليالدها ،حيث ولدت فى 9
سبتمبر  1919ألب كان يعمل ضابطا في
ال�ج�ي��ش امل �ص��ري وأم ل�ه��ا أص��ول ق��وق��ازي��ة
وكانت جدتها عازفة في الجوقة املوسيقية
للخديوي إسماعيل (.)1895 –1830
وقال إبراهيم بيكاسو مدير قاعة العرض
«ب��ذل��ت ال�ق��اع��ة ج�ه��دا ف��ائ�ق��ا م��ع ن�ج�لاء ابنة
ش �ق �ي �ق��ة ال� �ف� �ن ��ان ��ة ووري� �ث� �ت� �ه ��ا ل �ل �ح �ص��ول
ع �ل��ى أع �م��ال غ �ي��ر م �ع��روف��ة ل �ت �ع��رض ب�ه��ذه
املناسبة».

أساليب مغايرة
ن �ج��ح ع �ب ��داهلل ف ��ي ض �ب��ط خ �ط��وط ت�ل�م�ي��ذت��ه
وبناء شخصيتها عبر االنفتاح على أساليب
م�غ��اي��رة ف��ي امل��رح�ل��ة ال�ب��اري�س�ي��ة وت �ب��رز في
امل�ع��رض اسكتشات رسمتها كلها ملشاهد
على نهر السني وفي الحي الالتيني ومنطقة
«سان ميشيل».
وع �ن ��د ع��ودت �ه��ا مل �ص��ر وال �ع �م��ل ف ��ي م �ج��ال
ال�ت��دري��س اس�ت�ط��اع��ت ع�ب��ر ل��وح��ات�ه��ا ت�ج��اوز
املنظور االستشراقي ملشاهد الحياة اليومية
ف��ي م�ص��ر ف��رس�م��ت مجموعة م��ن ال�ل��وح��ات
أكدت عبرها اختالفها عن فنانات جيلها. ،

مقتنيات خاصة

رحلة النوبة

وي �ض��م امل� �ع ��رض ك��ذل��ك ب �ع��ض امل �ق �ت �ن �ي��ات
ال �خ��اص��ة ل�ل�ف�ن��ان��ة وم �ن �ه��ا «ع �ل �ب��ة أل��وان �ه��ا»
أو «ال�ب��ال�ت��ة» وك��رس��ي ك��ان��ت تستعمله في
م��رس �م�ه��ا ب��ال��زم��ال��ك ف �ض�لا ع��ن ب��ورت��ري��ه
رسمه حفيدها من ابنة شقيقتها يستقبل
رواد املعرض.
وال��ى ج��ان��ب ال�ل��وح��ات ال�ت��ي جمعتها قاعة
العرض من هواة اقتناء أعمال تحية ،اتاحت
ال �ق ��اع ��ة ب �ع��ض م �ق �ت �ن �ي��ات �ه��ا م ��ن ال �ل��وح��ات
ال � �ن� ��ادرة ك �م��ا ن �ج �ح��ت ال �ق��اع��ة ك �م��ا ي �ق��ول
م��دي��ره��ا «ف ��ي ال �ح �ص��ول ع�ل��ى اس�ك�ت�ش��ات
نادرة تغطي سنوات التحول الرئيسية في
مسيرتها بني عام  1950وعام .»1959
وك��ان��ت الفنانة خ�لال تلك املرحلة تواصل
ت�ع�ل��م ال��رس��م م��ع أس��ات��ذت �ه��ا ال��ذي��ن راف �ق��وا
س�ن��وات�ه��ا األول ��ى ،وم�ن�ه��م ال�ف�ن��ان ال�س��وري
ي��وس��ف ط��راب �ل �س��ي ،ال ��ذي ظ�ل��ت م�ع��ه حتى
غ� ��ادر ال �ق��اه��رة ف��ي ع ��ام  ،1940ل�ت��واص��ل
بعدها التعلم مع الرسام اليوناني جيروم
( )1943الى أن التقت بأستاذها ومعلمها
ح��ام��د ع�ب��د اهلل ال��ذي علمها خ�ل�ال ال�ف�ت��رة

وي �ك �ش��ف امل �ع ��رض األخ �ي ��ر ك��ذل��ك ع ��ن ق��وة
املنجز الفني لتحية حليم والذي تجلى عقب
رحلتها الى النوبة ضمن بعثة الفنانني التي
وج �ه �ه��ا ال ��ى ه �ن��اك وزي� ��ر ال �ث �ق��اف��ة ال��دك �ت��ور
ثروت عكاشة خالل بناء السد العالي وكانت
قبل ذل��ك ق��د ب��رزت ف��ي األوس��اط التشكيلية
امل � �ص ��ري ��ة ب �ف �ض ��ل دخ ��ول � �ه ��ا ف � ��ي م��رح �ل��ة
الفلكلورية التعبيرية بتعبير ال�ن��اق��د لويس
عوض وتمتد من  1952إلى .1962
وت �م �ث��ل م��رح �ل��ة «ال� �ن ��وب ��ة» ذروة امل� �ش ��روع
االبداعي لتحية حليم.
وبفضل أعمالها التي نالت اهتماما واسعا
عرضت أعمال تحية حليم في داخ��ل مصر
وخ��ارج �ه��ا وح��رص��ت م�ت��اح��ف ع��امل�ي��ة على
اق�ت�ن��اء أع�م��ال�ه��ا وم�ن�ه��ا متحف جوجنهايم
للفن الحديث بنيويورك ال��ذي يقتني «لوحة
ح � �ن ��ان» وي �ق �ت �ن��ي م �ت �ح��ف وارس � � ��و «ل��وح��ة
الكركديه» وفي املتحف القومي باستوكهولم
ت��وج��د ل��وح��ة «أف � ��راح ال �س��د ال �ع��ال��ي» ،1965
ون��ال��ت ال�ف�ن��ان��ة ج��ائ��زة ال��دول��ة ال�ت�ق��دي��ري��ة في
مصر عام .2000

صورة الفنانة ومقعدها وأدوات الرسم الخاصة بها

من  1943وحتى  1946وتزوجته بعد فترة
وجيزة ورافقها ال��ى باريس ،حيث تعلمت
في اكاديمية جوليان ،وعلى الرغم من ان
العالقة الزوجية انتهت بعد عدة سنوات اال
أن مرحلة التتلمذ على يد عبداهلل ظلت هي
املحطة الرئيسية في انطالقتها التي جاءت
بعد ذلك.

رأس العجوز
وي�ع��د ع�ب��داهلل اح��د أب��رز ال�ف�ن��ان�ين املصريني
ال ��ذي ��ن ت ��أث ��روا ب��ال��رس��م ال �س��وري��ال��ي اال أن��ه
سرعان ما اتجه ال��ى الحروفية وتميز فيها
وظ ��ل م�ق�ي�م��ا ب �ب��اري��س ح�ت��ى رح �ي �ل��ه .بينما

ينشر م��ن ن�م��اذج تحسب على الشعر،
وه ��ي ب�ع�ي��دة ع��ن ش��روط��ه .وح�ي�ن يفقد
الشعراء قاعدتهم الجماهيرية الواسعة،
فقد يكون املخرج في االتجاه إلى أجناس
أدبية أخرى كالرواية.
• أنت عضو في هيئات تحرير
ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن امل � �ج �ل�ات األدب� �ي ��ة
ّ
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ش��ك��ل
ال�ق��وة الناعمة الكويتية ،فهل
هذه املطبوعات تواكب العصر
أم ت �ح �ت��اج إل� ��ى رؤي � ��ة ج��دي��دة
تناسب اللحظة الراهنة؟
 ل��م ت �ع��د ال �ص �ح��اف��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ت��ؤديالدور الذي كانت تؤديه من قبل نتيجة
ت �ط��ور وس��ائ��ل االت� �ص ��ال ،وأح �س��ب أن
ال��دوري��ات الجامعية امل�ح�ك�م��ة ،كاملجلة
ال �ع ��رب �ي ��ة ل �ل �ع �ل��وم اإلن� �س ��ان� �ي ��ة وم �ج �ل��ة
دراس � ��ات ال�خ�ل�ي��ج وال �ج��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة،
وم��ا ه��و ف��ي ح�ك�م�ه�م��ا ،ال ت ��زال ت��ؤدي
وظ�ي�ف�ت�ه��ا امل �ح��ددة ف��ي ن �ش��ر األب �ح��اث
امل� �ح� �ك� �م ��ة .أم � ��ا امل� �ط� �ب ��وع ��ات األخ� � ��رى،
ف�ق��د ت��راج��ع دوره ��ا ،م�ث��ل ال�ع��رب��ي التي
أصدرتها وزارة اإلع�لام ،والبيان التي
أصدرتها رابطة األدباء.

انفصلت عنه زوجته في عام .1957
ورغ ��م ال�ط��اب��ع التعليمي ل�لاس�ك�ت�ش��ات التي
تضمنها امل �ع��رض اال أن امل�ت��أم��ل للوحاتها
ي�م�ك��ن ال �ت �ق��اط ت �ح��والت �ه��ا امل�ف�ص�ل�ي��ة ،حيث
تبدو أق��رب ملؤشر بياني كاشف عن تطور
أس �ل��وب �ه��ا ال �ف �ن��ي ،ف �ق��د اس �ت �ط��اع��ت ب�س��رع��ة
تجاوز أخطاء التشريح في رسم االسكتش
ث��م االن�ت�ق��ال م��ن مرحلة التكوين ال�ت��ي تمتد
م��ن  1941إل��ى  ،1951وك��ان��ت للتعرف على
مختلف مدارس الفن التقليدية من األكاديمية
إل��ى ال�ت��أث�ي��ري��ة إل��ى ال�ت�ع�ب�ي��ري��ة ،ووف �ق��ا لنقاد
أع�م��ال�ه��ا ف�ق��د ك��ان��ت م��ن أه��م ن �م��اذج املرحلة
األك��ادي�م�ي��ة التقليدية ف��ي األرب�ع�ي�ن�ي��ات عند
ت�ح�ي��ة ح�ل�ي��م ل��وح��ة «رأس ع �ج��وز» ()1943

• تمثل الثقافة أحد أعمدة رؤية
«كويت جديدة  ،»2035فما الذي
ت �ط��ال��ب ب ��ه ك�م�ث�ق��ف ض �م��ن ه��ذه
الرؤية؟
 ال أدري إن كانت الثقافة تمثل حقًا أحدأعمدة رؤية  2035أم ال ،ولكن الذي أعرفه
أن امل �ش��روع��ات واألف �ك��ار ل��دي�ن��ا مرتبطة
ب ��األش� �خ ��اص وال ت �م �ث��ل اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
تلتزم بها الدولة مهما تغيرت القيادات،
وامل�ل�اح��ظ أن ك��ل امل �ن �ج��زات ال�ك�ب�ي��رة في
ع�ق��ود م�ض��ت حققها األف ��راد امل�م�ي��زون،
وح �ي��ن غ� ��اب� ��وا غ ��اب ��ت م �ع �ه��م م�لام �ح �ه��ا
ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ،وب �ق �ي��ت ه �ي��اك �ل �ه��ا ال �ف��ارغ��ة،
وأرج � ��و أن أك� ��ون م �خ �ط �ئ��ًا ح�ي�ن أظ ��ن أن
رؤية  2035قد ال تتحقق الرتباطها بمن
وض ��ع ف �ك��رت �ه��ا ،ب��ل أك ��اد أق ��ول ب �ص��ورة
عامة وبعيدًا عن هذه الرؤية إن القيادات
غير املتخصصة تلجأ إلى عرقلة خطط
م ��ن س �ب �ق �ه��ا ،ون� �ح ��ن ن �ع ��ان ��ي اآلن م�م��ا
يسمى ال�ق�ي��ادات الهابطة بالباراشوتات
التي أصبحت تتحكم في معظم مفاصل
ال ��دول ��ة ،وت ��دم ��ر م ��ا أن� �ج ��زه أه ��ل ال �خ �ب��رة
وال ��دراي ��ة ،وال ي�خ�ف��ى أن ال�س�ب��ب ال�ك��ام��ن
وراء م� ��ا ي � �ح� ��دث ه� ��و ك� �س ��ب ال� � � ��والءات
السياسية.
• في مقابل كم هائل من اإلبداع
ال �ع��رب��ي ال� ��ذي ي �ن �ش��ر س �ن��وي��ًا ال
نجد مشروعًا نقديًا يواكب هذا
اإلبداع ال على مستوى الكم وال
ال�ك�ي��ف ..فما ال�ع��وام��ل ال�ت��ي أدت
إل ��ى ه ��ذا ال��وض��ع امل� ��أزوم للنقد
العربي؟
 ل�ي��س ل� ّ�دي تفسير ل�ت��راج��ع دور النقد،
على الرغم من أهميته البالغة في ترشيد
مسيرة اإلب��داع ،وي�ب��دو أن م��ا نشهد من
اتساع حركة نشر األعمال الرديئة جدًا
ناتج عن عدم وجود حركة نقدية موازية.

«لوياك» تطلق مهرجان «فاد»
دعما ً للمواهب السينمائية

أثناء تصوير فيلم القايلة

حافظ الشمري
ت�ش�ج�ي�ع��ًا ودع �م��ًا ل �ل �م��واه��ب ال�س�ي�ن�م��ائ�ي��ة
ال ��واع ��دة ،أق��ام��ت أك��ادي�م�ي��ة ل��وي��اك للفنون
األدائية «البا» مهرجان الفنون «فاد» للسنة
الثالثة على التوالي ،حيث أطلقت فعاليات
املهرجان األول من أمس ،الذي شمل مخيم
«ص�ن��اع��ة األف �ل��ام» ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع «ل��وي��اك
لبنان» ،ثم تلته ورشة عمل تناولت التعرف
على قواعد اإلخراج السينمائي والتطبيق،
التي قدمها متخصصون عدة من الكويت
ولبنان.

وش �ه��د امل �ه��رج��ان ت �ق��دي��م أرب �ع��ة ع��روض
ألف�ل��ام روائ� �ي ��ة ووث��ائ �ق �ي��ة ل �ط��اق��ات ش��اب��ة
واع��دة ،بينها فيلم «طلبت» لفهد السهلي،
وف�ي�ل��م «ت �ه��ادوا ت�ح��اب��وا» لحسني خلفان،
وفيلم ال��رع��ب «ال�ق��اي�ل��ة» لعبداهلل الحنيان،
وفيلم «الديرة» لزينب ُالبقشي.
وفي نهاية العروض ،اختير فيلم «القايلة»
للمستوى األول ،وفيلم «ت �ه��ادوا تحابوا»
ل �ل �م �س �ت��وى ال �ث ��ان ��ي ب� �ن ��اء ع �ل��ى ت�ص��وي��ت
واخ�ت�ي��ار امل�ش��اه��دي��ن وامل�ت��اب�ع�ين ،وس��وف
ُيعرض الفيلمان مجددا اليوم (الخميس)
في الحفل الختامي للمهرجان.

«العرب والصين» إلى أين؟
ت �م �ث��ل ال� �ص�ي�ن ق � ��وة ن��اه �ض��ة
اق �ت �ص��ادي��ًا وع �س �ك��ري��ًا ،وه��و
م��ا ل�ف��ت إل�ي��ه م��ؤخ �رًا اج�ت�م��اع
أع �ض��اء ح�ل��ف األط�ل�ن�ط��ي ،ما
ي �ع �ن��ي ض � � ��رورة ت �ن �ب��ه ال� ��دول
ال �ع��رب �ي��ة إل ��ى ت��وط �ي��د ال�ع�لاق��ة
م �ع �ه��ا ،خ �ص��وص��ًا أن ل �ه��ذه
ال� � �ع �ل��اق � ��ة ت � ��اري� � �خ � ��ًا ع �م �ي �ق��ًا
ي� �ع ��ود إل � ��ى زم � ��ن ال �ف �ت��وح��ات
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ..ف ��إل ��ى أي م��دى
يفيد العرب من هذا العمالق الصاعد؟ مؤخرًا
ص��در ع��ن امل��رك��ز ال�ع��رب��ي ل�لأب�ح��اث ودراس��ة
السياسات كتاب «العرب والصني» ،من تأليف
مجموعة مؤلفني.

يتناول ه��ذ الكتاب البعدين
التاريخي والثقافي للعالقات
ب�ي�ن ال �ص�ي�ن ودول امل�ن�ط�ق��ة
ال�ع��رب�ي��ة م�ن��ذ ال �ق��رن السابع
إلى القرن العشرين ،بما في
ذل��ك العالقات التجارية منذ
ال �ع �ص��ر ال �ع �ب��اس��ي ،إض��اف��ة
إلى حركة اإلحياء اإلسالمي
في الصني في النصف األول
من القرن املاضي.
كما يتناول الكتاب االستراتيجية الصينية
في الوطن العربي ،من خالل تناول سياسات
ال�ط��اق��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة ،وم�س��اه�م��ة ال �ص�ين ،كقوة
عظمى ،في أمن الشرق األوسط.
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القيمة التقديرية للعقار كما في نوفبر 2019

KD 134,000

الخميس  8ربيع اآلخر  1441هـ •  5ديسمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد alqabas.com . 16659

 %4معدل نمو االئتمان في  10أشهر ..واإلجمالي بلغ  38.3مليار دينار

البنوك ضخت  1.5مليار دينار
االقتصاد
شرايين
ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻘﺮوض اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
فيﺗﻮزﻳﻊ
%22.9
%7.3

ﺻﻨﺎﻋﺔ

%37.2

ً
خليجيا
الكويت األخيرة
في مؤشر مخاطر الرشوة
حسام علم الدين

ﻓﻲ 10
دﻳﻨﺎر 1.5مليار دينار
ﻣﻠﻴﺎرالبالغة
 101,5أشهر
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔفي
أﺷﻬﺮ القطاعات
اإلضافية حسب
توزيع القروض
أﺧﺮى

ّ
حلت في المركز الـ 121عالمياً

احتلت الكويت املركز  121عامليًا واألخيرة خليجيًا
م ��ن أص ��ل  200دول� ��ة ف ��ي م��ؤش��ر م �خ��اط��ر ال��رش��وة
الصادر عن شركة «ترايس» لعام .2019
وأظهرت بيانات قائمة ترايس تصدر دولة اإلمارات
عربيًا وخليجيًا بينما شغلت امل��رك��ز ال �ـ 29عامليًا،
ّ
وج��اءت سلطنة عمان في املركز الــ ،48بينما حلت
قطر والبحرين في املركزين  56و 57على التوالي.
ّ
أما اململكة العربية السعودية ،فحلت في املرتبة .93
ويقيس مؤشر «ت��راي��س» ال��ذي يصدر سنويًا منذ
 2014مخاطر الرشوة ،وتأثيرها على األعمال في
الدول التي يشملها ،ويتضمن املؤشر  4محاور:

01

ف��رص ح��دوث ال��رش��وة في المعامالت
التجارية مع الحكومة :التفاعل واالتصال

02

ردع ومكافحة الرشوة :الرفض االجتماعي
للرشوة ،ومكافحة الحكومة.

03

الشفافية :ش�ف��اف�ي��ة ال��وظ��ائ��ف الحكومية
واملجتمع املدني.

04

الرقابة والقدرة على المراقبة :الصحافة
ال �ح��رة وح��ري��ة اإلع�ل��ام ،رأس امل ��ال ال�ب�ش��ري
واملشاركة املجتمعية.

ﻋﻘﺎر

م��ع ال�ح�ك��وم��ة ،ت��وق�ع��ات دف��ع ال��رش��وة وال�ع��بء
التنظيمي.

%32.6

ﻗﺮوض ﺷﺨﺼﻴﺔ

سالم عبدالغفور
أظ � � �ه � � ��رت اإلح� � �ص � ��ائ� � �ي � ��ة ال� �ش� �ه ��ري ��ة
ل �ب �ن��ك ال �ك ��وي ��ت امل� ��رك� ��زي أن ال �ب �ن��وك
ضخت ق��روض��ًا إضافية ف��ي شرايني
االقتصاد الوطني بلغت قيمتها 1.5
مليار دينار في  10أشهر ،واستحوذ
ال �ق �ط��اع ال �ع �ق��اري ع�ل��ى  %37.2منها
ب�ق�ي�م��ة  559م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،ف��ي حني
بلغت حصة التسهيالت الشخصية
 %32.6ب �ق �ي �م��ة  490م �ل �ي��ون دي �ن��ار
ت� ��وزع� ��ت ب �ق �ي �م��ة  311م �ل �ي��ون��ًا ع�ل��ى
القروض االستهالكية و 196مليونًا
للمقسطة «اإلسكانية».
ح�ص��ل ال �ق �ط��اع ال�ص�ن��اع��ي ع�ل��ى 110
م �ل�اي �ي�ن دي� � �ن � ��ار ب� �ح� �ص ��ة  %7.3م��ن

)اﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ،اﺳﻜﺎﻧﻲ،
أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ,وﻏﻴﺮﻫﺎ(

واص �ل��ت االرت� �ف ��اع ل�ت�ب�ل��غ  2.5م�ل�ي��ار
في أغسطس وسبتمبر ،لكنها بدأت
ال �ت��راج��ع ف ��ي أك �ت��وب��ر ب��ال �ت��زام��ن مع
خفض «التأمينات» من وتيرة سحب
ودائ �ع �ه��ا ل��دى ال �ب �ن��وك ،فيما يعتقد
أنها ستسحب املزيد تدريجيًا الفترة
املقبلة.

ارتفع معدل نمو االئتمان لدى البنوك المحلية
إلى  %4خالل األشهر الـ 10األولى من العام الحالي
حتى أكتوبر الماضي ،ليبلغ إجمالي القروض
الممنوحة لمختلف القطاعات االقتصادية
 38.3مليار دينار ،على وقع النمو الملحوظ في
القروض االستهالكية والممنوحة لقطاعي
العقار والصناعة وغيرهما.

أدوات الدين
ع �ل��ى ص �ع �ي��د م �ت �ص��ل ،ف� ��إن ال ��ودائ ��ع
ُّ
والتورق املقابل لدى «املركزي»،
آلجل
التي تستخدم كأداة لتنظيم السيولة
في القطاع ،قد ارتفعت بنسبة %25.1
إل� ��ى  1.9م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار ف ��ي أك �ت��وب��ر،
م �ق��ارن��ة ب�م�س�ت��وي��ات�ه��ا ف��ي ديسمبر
.2018
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ان�خ�ف��ض رص �ي��د أدوات
ّ
الدين العام املستحق للبنوك بنسبة
 %33ليصل إلى  2.4مليار دينار في
أك �ت��وب��ر ،م �ق��ارن��ة م��ع م�س�ت��وي��ات��ه في
ديسمبر  ،2018التي بلغت حينها 3.5
مليارات دينار.
وارت � �ف � �ع� ��ت ال� � ��ودائ� � ��ع ل� � ��دى ال� �ق� �ط ��اع
امل� �ص ��رف ��ي ب �ن �س �ب��ة  %0.3إل � ��ى 43.6
م� �ل� �ي ��ون دي � � �ن� � ��ار ،ب� �ح� �ص ��ة ب� �ل� �غ ��ت 7
مليارات دينار ودائع حكومية ،مقابل
 36.6مليار دينار للقطاع الخاص.

ال� �ق ��روض اإلض��اف �ي��ة ال �ت��ي ضختها
ال �ب �ن��وك وش ��رك ��ات االس �ت �ث �م��ار على
نحو  48مليون دينار و 258مليونًا
لـ «أخرى» بنسبة .%17.2
م� ��ن ج� ��ان� ��ب آخ � � ��ر ،ه � � ��دأت ت �ع��ام�ل�ات
اإلنتربنك «ال��ودائ��ع املتبادلة ما بني
البنوك» لتبلغ نحو  2.2مليار دينار
ف��ي أك�ت��وب��ر امل��اض��ي ،ب�ع��دم��ا سجلت
زي��ادات كبيرة خ�لال األشهر األربعة
ال�س��اب�ق��ة ،على وق��ع سحب املؤسسة
العامة للتأمينات لنحو  5مليارات
دي� �ن ��ار م ��ن ودائ� �ع� �ه ��ا ،خ�ل��ال ال �ف �ت��رة
نفسها تقريبًا.
وكانت ودائ��ع «اإلنتربنك» قد قفزت
ف� ��ي ش �ه��ر ي��ول �ي��و امل� ��اض� ��ي إل � ��ى 2.2
م�ل�ي��ار دي �ن��ار م �ق��ارن��ة م��ع  1.9مليار
ف �ق��ط ف ��ي ال �ش �ه��ر ال �س��اب��ق ع �ل �ي��ه ،ثم

ع��امل�ي��ًا ،ت�ص��درت نيوزيلندا وال�ن��روي��ج وال��دن�م��ارك
ّ
ال��دول األق��ل مخاطر في ال��رش��وة ،ثم حلت السويد
وفنلندا وبريطانيا ف��ي امل��راك��ز ال��راب��ع والخامس

مسحوبات
«التأمينات»
انخفضت من ودائعها
فهدأت تعامالت
«اإلنتربنك»
رصيد الدّ ين العام
يتراجع %33
والودائع آلجل
والتورُّق المقابل
ترتفع %25.1

حسام عبدالرحمن
توقعت وكالة موديز للتصنيفات االئتمانية ان
ّ
يسهل اس�ت�خ��دام تقنية «بلوكتشني» للعمالت
ال��رق �م �ي��ة ن �م��و س� ��وق ال �ص �ك��وك اإلس�ل�ام� �ي ��ة ،م��ا
يتيح مل �ص��دري ال�س�ن��دات التقليدية االس�ت�ف��ادة
بسهولة من السيولة املتاحة في مجال التمويل
االس�لام��ي .وقالت الوكالة في تقرير نقله موقع
«ذي ناشيونال» :ان استخدام هذه التكنولوجيا،
كما حدث في اص��دار شركة «وث��اق» وهي شركة
ناشئة في دبي الول صكوك بتقنية «بلوكتشني»
ال �ش �ه ��ر امل � ��اض � ��ي ،س �ي �ج �ع��ل اص� � � ��دار ال� �س �ن ��دات
والصكوك اقل تكلفة واكثر سرعة.
ك�م��ا ان�ه��ا ستتزيد م��ن ت��وح�ي��د وك �ف��اءة التكلفة
والنمو في سوق الصكوك ،ما سيدعم من ربحية
البنوك اإلسالمية.
وأضافت :كما يمكن الستخدام «بلوكتشني» في
س��وق الصكوك ان يساعد على تقليل التكاليف
وزي��ادة سرعة ال�ت��داوالت واالص ��دارات من خالل
تبسيط املعامالت والعمليات ،ما سيساعد في
ت�ض�ي�ي��ق ف �ج��وة ال �ع��ائ��د م��ع ال �ب �ن��وك ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة،
خصوصا ان التكاليف وال��وق��ت ال�ل�ازم الص��دار
ال�ص�ك��وك ح��ال�ي��ا ي �ع��دان اك �ب��ر م��ن م�ث�ي�لات�ه��ا في
السندات التقليدية.

ً
فورا ..وإال اإلفالس قبل مارس
عملية إنقاذ
تناولت «بلومبيرغ» الوضع المالي اللبناني ،والصعوبات التي قد
يواجهها البلد في االيام المقبلة ،في ضوء التطورات السياسية،
راسمة سيناريوهين ،االفضل بينهما ال يبدو مريحاً ،واالسوأ ّ
يبشر
بكارثة .وقالت :يجب ان يتفق السياسيون على تشكيل حكومة
تؤمن االستقرار االقتصادي والدعم العالمي لتجنيب البالد ازمة
ّ
اقتصادية اكبر ،اذا كان ذلك ممكناًّ ،
ألن هذا الطريق هو االسهل
بالنسبة لبلد متجّ ه نحو االنهيار االقتصادي نتيجة حكم سيئ،
فساد وهدر.

في وقت يمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية
ه��ي األس � ��وأ ع �ل��ى اإلط� �ل��اق ،ب� ��رزت ام��س
مسألة االج ��راءات التي ق��د يبدأ تنفيذها
عقب اجتماع بعبدا املالي .وأعطى حاكم
م �ص��رف ل �ب �ن��ان ري � ��اض س�ل�ام ��ة ،خ�لال
اجتماعه ال ��دوري م��ع جمعية املصارف،
إش ��ارة االن �ط�لاق ل�ل�ب��دء ف��ي خ�ف��ض بنية
ووع��د ب��إص��دار تعميم ف��ي وقت
ال�ف��وائ��دّ ،
ينظم هذا الخفضّ ،
ويحدد نسبه.
وشيك،
وي ��ؤم ��ل ف ��ي ان ي� ��ؤدي ه ��ذا اإلج� � ��راء ال��ى
تشجيع ب�ع��ض امل�ق�ت��رض�ين ،ع�ل��ى س��داد
قسم من ديونهم للمصارف .كذلك يهدف
َ
هذا اإلج ��راء ف��ي امل�ق��ام االول ،ال��ى فرملة
نمو كتلة الديون املشكوك في تحصيلها،
والتي ت �ه� ّ�دد اس�ت�ق��رار ال�ق�ط��اع املصرفي
ف��ي ح��ال اس�ت�م��رت ف��ي ال��وت�ي��رة السريعة
ال�ت��ي سلكتها ف��ي ال�ف�ت��رة األخيرة .وف��ي
السياق ،نشرت وكالة بلومبيرغ العاملية،
تقريرًا عن الوضع املاليواالقتصادي في
لبنان ،اعتبرت فيه انه ال بد من االستعانة

ب �ص �ن��دوق ال �ن �ق��د ال ��دول ��ي ،بعد تشكيل
ح �ك ��وم ��ة ج � ��دي � ��دة ،ل �ت �ح��اش��ي االن �ه �ي ��ار
ال� �ش ��ام ��ل ،وح� �م ��اي ��ة ال� �ق� �ط ��اع امل �ص��رف��ي
اللبناني .واستنادًا الى خبراء اقتصاديني
تحدثت اليهم ال��وك��ال��ة ،ك��ان ه�ن��اك توافق
ع�ل��ى ض ��رورة إعادة ج��دول��ة ال��دي��ن ال�ع��ام
َ
سيناريوهني.
اللبناني ،وعلى ّان البلد أمام
في السيناريواالول ،يتم تشكيل حكومة
ف��ي االي��ام املقبلة ،ويمكن أن ت�ب��دأ عملية
االنقاذ الصعبة .وفي السيناريو الثاني،
يستمر ال��وض��ع ب�لا ح�ك��وم��ة ،وس�ي��واج��ه
لبنان اإلفالس قبل مارس املقبل.
وي� �ق ��ول االق� �ت� �ص ��ادي ��ون ال ��ذي ��ن ت�ح��دث��ت
م�ع�ه��م ال��وك��ال��ةّ ،ان امل�ش�ه��د االق ��ل ض��ررًا
ه ��و «ال �ه �ب ��وط ال �ن ��اع ��م» ال � ��ذي ق ��د ي �ق��وده
صندوق النقد ال��دول��ي ،على رغ��م ّان دعم
هذا الصندوق ليس مطروحًا ّ
بجدية حتى
اآلن من ِقبل السلطة السياسية في لبنان.
واألزم � � ��ة االق �ت �ص��ادي��ة ه ��ي االس � ��وأ منذ
الحرب االهلية .1990 - 1975

قطر والبحرين في المركزين
الـ 56والـ 57على التوالي..
والسعودية الـ93
وال �س��ادس على ال�ت��وال��ي ،فهولندا وك�ن��دا وأملانيا
وهونغ كونغ في املراكز السابع والثامن والتاسع
والعاشر على التوالي.
وب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل ��دول امل �ت��أخ��رة واألع� �ل ��ى ط �ل �ب��ًا على
الرشى ،فقد تذيلت الصومال القائمة وج��اءت في
املركز األخير( ،)200سبقها جنوب السودان وكوريا
الشمالية على ال�ت��وال��ي ،وج ��اءت اليمن ف��ي املركز
 ،197وليبيا ( ،)194والعراق ( )182وسوريا (،)177
وال� �س ��ودان ( ،)174وم �ص��ر ( ،)161ول �ب �ن��ان ()141
واملغرب ( ،)131وتونس (.)99
ي�ش��ار إل��ى أن «ت��راي��س» ه��ي ش��رك��ة معترف بها
ّ
وتزود الشركات بحلول
عامليًا ملكافحة الرشوة،
إلدارة املخاطر ،وتتعامل مع أكثر من  500شركة
متعددة الجنسيات في جميع أنحاء العالم ،ويقع
ّ
ومسجلة
مقرها الرئيسي في الواليات املتحدة
في كندا ،كما لديها مكاتب تمثيلية في  5قارات.

«موديز»:نمو متوقع لسوق الصكوك
اإلسالمية بدعم «بلوكتشين»

استحوذت
على أغلبها القروض
الشخصية
والعقار والصناعة

َ
سيناريوهين
لبنان أمام

اإلمارات األولى عربيا ً
والـ 29عالميا ً وسلطنة
عمان في المركز الــ48

وك��ان��ت شركة «وث��اق» اق��ام��ت ش��راك��ة م��ع «»R3
لبرمجيات «بلوكتشني» لبناء منصة الص��دار
ال�ص�ك��وك وال�ت��ي ج��رى تنفيذها تحت إش��راف
هيئة دبي للخدمات املالية ،وتهدف املنصة الى
تحسني البنية التحتية لسوق الصكوك ودعم
اصدارها وتداوالتها ،وستجعل الوصول الى
الصكوك أكثر سهولة من خالل رقمنة عمليات
االص � ��دار ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ن�ف��ذ ي ��دوي ��ا ،ف�ض�لا عن
اس �ت �غ��راق �ه��ا مل ��دة ط��وي �ل��ة .والح �ظ��ت «م��ودي��ز»
ان ال �ت �ع �ق �ي��دات وال �ت �ك��ال �ي��ف امل��رت �ف �ع��ة الص ��دار
ال� �ص� �ك ��وك دف� �ع ��ت ج� �ه ��ات م � �ص ��درة ب �م��ا ف�ي�ه��ا
مؤسسات سيادية وش��رك��ات مالية عاملية الى
اص� ��دار س �ن��دات ت�ق�ل�ي��دي��ة ،م��ا ادى ال ��ى وج��ود
فجوة كبيرة بني اص��دارات السندات التقليدية
والصكوك.
وفي ما تبقى الصكوك في الوقت الحالي مركزا
رئيسيا في اسواق التمويل اإلسالمي األساسية
ل � � ��دول ال �خ �ل �ي ��ج ودول اخ � � � ��رى ،م� �ث ��ل م��ال �ي��زي��ا
وأندونيسيا وتركيا ،توقعت «موديز» ان يصل
اجمالي اصدار الصكوك الى  130مليار دوالر في
 2019بزيادة  %6عن  123مليار دوالر في العام
املاضي .فيما تشير «ستاندرد آند بورز» الى ان
اجمالي اص��دار السندات العام املاضي بلغ 5.8
تريليونات دوالر.

!

2020
◄ «بلومبيرغ»:
ال بد من االستعانة
بصندوق النقد بعد
تشكيل حكومة
جديدة لتحاشي
االنهيار الشامل

واعتبرت بلومبيرغ أن قرار خفض سعر
الفائدة سيتيح للبنان شراء بعض الوقت
ملعالجة األزم��ة االقتصادية وامل��ال�ي��ة التي
تعتبر األسوأ منذ عقدين ،في الوقت الذي
ي�س��اب��ق ف�ي��ه ال��زع �م��اء ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ال��زم��ن
من أجل تشكيل حكومة جديدة ترضي
املتظاهرين.
وكشفت الوكالة ف��ي تقريرها أن سالمة
ً
يعتزم أيضا إصدار تعليمات تحدد القيود
بشكل رسمي على حركة رأس املال التي
فرضتها ال�ب�ن��وك أخ �ي� ً�را ،م�ش�ي��رة إل��ى أن
ت�ل��ك اإلج � ��راءات س�ت�ك��ون م��ؤق�ت��ة بانتظار
تشكيل حكومة جديدة وعودة الوضع إلى
ح��ال�ت��ه ال�ع��ادي��ة .وق��ال��ت إن س�لام��ة كشف

أن األزم��ة الحالية شهدت سحوبات مالية
من البنك املركزي بمعدل  165مليار ليرة
لبنانية ( 109م�لاي�ين دوالر) ي��وم� ً�ي��ا في
الشهرين املاضيني ،وأن البنك ينتظر اآلن
تسلم دف�ع��ة ج��دي��دة م��ن األوراق النقدية
ف��ي  20م��ن ديسمبر ال �ج��اري .ه��ذا وأبلغ
مصرف لبنان امل��رك��زي البنوك التجارية
امس بوضع سقف ألسعار فائدتها على
ال��ودائ��ع ب��ال�ع�م�لات األج�ن�ب�ي��ة ع�ن��د خمسة
ف��ي امل�ئ��ة وع�ل��ى ال��ودائ��ع ب��ال�ل�ي��رة اللبنانية
ع�ن��د  8.5ف��ي امل �ئ��ة .وأض� ��اف أن ��ه سيدفع
الفوائد على الودائع بالدوالر املودعة لديه
من البنوك اللبنانية بحيث يكون النصف
ب��ال��دوالر وال�ن�ص��ف بالليرة اللبنانية في

إج��راء استثنائي .وق��ال إن ه��ذا سينطبق
أي �ض��ا ع�ل��ى دف ��ع ف��وائ��د ش �ه��ادات اإلي ��داع
بالدوالر الصادرة عنه.
وف ��ي ت�ع�م�ي��م ،اف ��اد امل �ص��رف ب ��ان سقف
أس� �ع ��ار ال� �ف ��ائ ��دة س� ُ�ي �ط �ب��ق ع �ل��ى ج�م�ي��ع
ال��ودائ��ع ال�ج��دي��دة وتلك التي ت��م تجديدها
اعتبارا من الرابع من ديسمبر .وأضاف
أنه يتعني على البنوك س��داد الفائدة على
ال��ودائ��ع بالعمالت األجنبية مناصفة بني
عملة الحساب والليرة اللبنانية .وقال إن
التدابير سارية ملدة ستة أشهر .وقال إن
جميع الودائع التي تمت قبل الخامس من
دي�س�م�ب��ر س�ت�ظ��ل خ��اض�ع��ة ل�لات�ف��اق بني
البنك والعميل.

◄ مصرف لبنان
وجّ ه البنوك بوضع
سقف ألسعار الفائدة
على الودائع
وخفضها إلى النصف
◄ قرار خفض
الفائدة يتيح شراء
بعض الوقت فقط..
في أسوأ أزمة تعيشها
البالد منذ عقدين
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اتفاقية انتقال سلسة تحكمها تقاليد عريقة بين العائالت الكويتية

 BNKأوتوموتيف تتسلم وكالة  Volvoمن «القرين»

ً
حاليا إلتاحة تجربة جديدة ومختلفة مع «فولفو» أمام عمالئنا
¶ بدر الخرافي :نسعى
أعلنت شركة القرين لتجارة
السيارات ،وهي جزء من
مجموعة شركات عبدالعزيز علي
المطوع ،عن ّ
اتفاقها المتبادل
مع مجموعة فولفو للسيارات
( ،)Volvoومجموعة بي إن كي
( )BNKأوتوموتيف المملوكة لبدر
ناصر الخرافي ،لنقل وكالة فولفو
للسيارات مع االحتفاظ بتوكيل
شاحنات فولفو وحافالتها.
تأتي هذه الخطوة التي تمثل
واحدة من عمليات االنتقال
السلس بين العائالت الكويتية
بعد عملية اختيار صارمة من قبل
الشركة السويدية ،التي اختارت
مجموعة  BNKأوتوموتيف
لتكون المو ّزع الحصري الرسمي
الجديد للعالمة السويدية.
وانطالقاً من التقاليد العريقة،
والثقافة الكويتية األصيلة ،أكد
أحمد عبدالعزيز المطوع وبدر
ناصر الخرافي على االحترام
المتبادل ،واالحتراف العالي الذي
شهدته عملية االنتقال عقب
توقيع اتفاقية الوكالة الجديدة
في سبتمبر  ،2019حيث دخل
الطرفان في اتفاقية تضمن
انتقاال ً سلساً للوكالة مع حماية
مصلحة فولفو وعمالئها في
الكويت.

الخرافي مصافحاً المطوع

الخرافي والمطوع أثناء توقيع االتفاقية

ق� ��ال أح �م ��د ع �ب��دال �ع��زي��ز امل� �ط ��وع رئ �ي��س
م� �ج� �ل ��س اإلدارة ال� ��رئ � �ي� ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
لشركة القرين للسيارات «باألصالة عن
ن �ف �س��ي ،وب��ال �ن �ي��اب��ة ع��ن م�ج�ل��س اإلدارة
ّ
ّ
املطوع ،نتمنى
وفريق فولفو في شركة
لشركة ب��در ن��اص��ر ال�خ��راف��ي للسيارات،
وه ��ي ال��وك �ي��ل ال �ج��دي��د ل �س �ي��ارات فولفو
ف��ي ال�ك��وي��ت ،التوفيق وال�ن�ج��اح ف��ي هذا
املسعى الجديد».
وأضاف املطوع «كما ّ
نود أيضًا تسليط
ال � �ض� ��وء ع� �ل ��ى اإلدارة امل� �ح� �ت ��رف ��ة ال �ت��ي
أظهرها بدر الخرافي وفريق عمله خالل
اإلج��راءات التي شهدتها اتفاقية انتقال
الوكالة ،من دون أدنى ّ
شك ،فقد عزز هذا
التعاون املثمر بيننا الرابط القوي بني
ال�ع��ائ�ل�ت�ين ،وال� ��ذي ل�ع��ب دورًا ك�ب�ي�رًا في
تسهيل ه��ذه االتفاقية ،وض�م��ان ش��روط
مقبولة ل�ك�لا ال�ط��رف�ين م��ع ال�ت��رك�ي��ز على
تقديم أفضل خدمة ممكنة إل��ى العمالء
كافة».

¶ صناعة السيارات تتغ ّير بسرعة في ظل الثورة الصناعية الرابعة
¶ نؤمن كثيراً بمستقبل السيارات المتصلة وبالقيادة الذاتية والسيارات الكهربائية
¶ المطوع :الرابط القوي بين العائلتين لعب دوراً كبيراً في تسهيل اتفاقية انتقال الوكالة
ّ
من جهته ،علق بدر الخرافي بعد اتفاقية
ً
ّ
التوقيع قائال «أود أن أشكر أحمد املطوع
وفريقه على احترافهم وأخالقيات العمل
ال �ت��ي مل �س �ن��اه��ا خ �ل�ال ع�م�ل�ي��ة االن �ت �ق��ال،
وال�ت��ي ّأدت إل��ى إب ��رام ه��ذا االت �ف��اق حول
نقل الوكالة».
وأضاف الخرافي «إنه ملن دواعي سرورنا
ّ
أن نمثل ع�لام��ة تجارية مثل فولفو في
ال� �ك ��وي ��ت ،وف� ��ي ه� ��ذه ال �ل �ح �ظ��ة ال ننسى
أن ن� �ق � ّ�در ك ��ل ال �ج �ه��ود وامل� �س ��اع ��ي ال�ت��ي
ب��ذل�ت�ه��ا ش��رك��ة امل �ط��وع ع�ل��ى م ��دار ال� �ـ 60
عامًا املاضية في بناء العالمة التجارية
لشركة فولفو ،وهدفنا اآلن مواصلة هذه

بــ  155مليون دوالر

«الخليج لالستثمار اإلسالمي»
تتخارج من مركز «أمازون»
أع� �ل� �ن ��ت ش� ��رك� ��ة ال� �خ� �ل� �ي ��ج ل�ل�اس �ت �ث �م��ار
اإلسالمي عن تخارجها الناجح بقيمة
 155م �ل �ي��ون دوالر م ��ع م �ج �م��وع��ة م��ن
مستثمريها من صفقة مركز «أم��ازون»
ال �ل��وج �س �ت��ي ف� ��ي أمل ��ان� �ي ��ا ذي م �س��اح��ة
املليون ق��دم مربعة .وقالت ان التخارج
م��ن صفقة «م��رك��ز أم ��ازون اللوجستي»
ف��ي أمل��ان �ي��ا ي� ��وزع أرب ��اح ��ا ص��اف�ي��ة على
امل�س�ت�ث�م��ري��ن ت �ت �ج��اوز  %30ع �ل��ى م��دى
سنتني ،هما عمر ه��ذا االس�ت�ث�م��ار .وقد
وص �ل��ت ق�ي�م��ة األص� ��ول امل � ��دارة م��ن قبل
ش��رك��ة ال�خ�ل�ي��ج ل�لاس �ت �ث �م��ار اإلس�ل�ام��ي
إلى  1.4مليار دوالر أميركي .وتستهدف
الشركة رفع األصول املدارة إلى  2مليار
دوالر خالل عام .2020
وق��ال محمد الحسن ،الشريك املؤسس
وال� ��رئ � �ي� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل � � ��دول م �ج �ل��س
ال �ت �ع��اون الخليجي ف��ي ش��رك��ة الخليج
لالستثمار اإلس�لام��ي« :حققت صفقات
االس�ت�ث�م��ار ف��ي أس �ه��م امل�ل�ك�ي��ة ال�خ��اص��ة
أداء مميزا أدى إل��ى خلق قيمة تخارج
ع��ال �ي��ة ،م�م��ا م�ه��د ال �ط��ري��ق ل�ل�ت��وس��ع في
اقتناص املزيد من الفرص املدرة للدخل
ف ��ي م�ح�ف�ظ��ة ال �ش��رك��ة ال �ع �ق��اري��ة وال �ت��ي
وص�ل��ت إل��ى  900مليون دوالر أميركي
ونطمح ب��أن تصل إل��ى  1.5مليار دوالر
م��ن خ�ل�ال ص�ف�ق��ات أخ ��رى ف��ي ال��والي��ات
املتحدة األميركية وأوروبا».
من جهته ،ق��ال بانكاج جوبتا ،الشريك
امل��ؤس��س وال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ألس��واق

محمد الحسن

عوائد التخارج
تجاوزت %30
خالل  24شهراً
اإلم��ارات في شركة الخليج لالستثمار
اإلس� � �ل� ��ام� � � � ��ي« :ي � � �ع� � ��د ه� � � � ��ذا ال� � �ت� � �خ � ��ارج
بمنزلة دع��م الستراتيجيتنا الخاصة

بانكاج جوبتا

باالستثمار ف��ي األص ��ول امل ��درة للدخل
وذات الجودة العالية في أس��واق الدول
املتقدمة ،لقد حقق هذا التخارج واحدا
من أعلى معدالت العائد الداخلي على
االس �ت �ث �م��ار ال � ��ذي ت �ح �ق��ق ف ��ي األص� ��ول
ال �ع �ق��اري��ة امل� ��درة ل �ل��دخ��ل .وي �ع �ك��س ه��ذا
األم� � � ��ر ق � � � ��درات ف� ��ري� ��ق ش� ��رك� ��ة ال �خ �ل �ي��ج
لالستثمار اإلسالمي على توفير حلول
اس �ت �ث �م��اري��ة م �ت �ك��ام �ل��ة وم� �ت ��واف� �ق ��ة م��ع
الشريعة اإلسالمية لقاعدة عمالئنا من
األفراد ذوي املالء ة العالية واملؤسسات
االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة وامل ��ال� �ي ��ة امل� �ع ��روف ��ة ف��ي
املنطقة والعالم».

اكتتاب المؤسسات جمع  189مليار ريال

 32ريا ً
ال سعر سهم «أرامكو»
ق��ال��ت وك ��ال ��ة ب �ل��وم �ب �ي��رغ إن ش��رك��ة
أرام� �ك ��و ال �س �ع��ودي��ة ت �ن��وي تسعير
ً
أس �ه �م �ه��ا ع� �ن ��د  32ري� � � ��اال ل �ل �س �ه��م.
ً
وي� �ع� �ت� �ب ��ر س� �ع ��ر  32ري � � � ��اال ألس �ه��م
«أرام � �ك� ��و» ال �ح��د األع �ل��ى م��ن ن�ط��اق
التسعير ال��ذي أعلنته الشركة قبل
ب��دء االكتتاب وال��ذي ت��راوح بني 30
و 32رياال ( 8.53 - 8دوالرات) للسهم.
وف��ي ح��ال أك��دت «أرام�ك��و» التسعير
ب��ال �ح��د األع� �ل ��ى ،ف� ��إن م ��ا ستجمعه

ال �ش��رك��ة ي�ص��ل إل ��ى  96م�ل�ي��ار ري��ال
( 25.6م� �ل� �ي ��ار دوالر) ع� �ن ��د س�ق��ف
النطاق السعري املعلن.
وأع�ل�ن��ت ك��ل م��ن «س��ام�ب��ا كابيتال»
و«األه � �ل� ��ي ك��اب �ي �ت��ال» و«إت� � ��ش إس
ب � ��ي س � ��ي ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة»،
بصفتها املستشارة املالية واملنسقة
ال��رئ�ي�س�ي��ة الك �ت �ت��اب «أرام� �ك ��و» ،عن
نتائج اإلق�ب��ال لشريحة املؤسسات
ل�لأي��ام السبعة عشر األول ��ى ،حيث

ب �ل �غ��ت ط� �ل� �ب ��ات امل� �ش ��ارك ��ة 189.03
م� �ل� �ي ��ار ري � � ��ال ب� �ل ��غ إج �م��ال �ي �ه��ا 5.9
مليارات سهم.
ي��ذك��ر أن اك �ت �ت��اب ش��ري �ح��ة األف � ��راد
ف��ي أس�ه��م «أرام �ك��و» ك��ان ق��د انتهى
الخميس املاضي .وضخ  4.9ماليني
مكتتب أكثر من  47.4مليار ريال عبر
االك�ت�ت��اب ف��ي نحو  1.5مليار سهم
من الشركة ،لتتم تغطية شريحتهم
بمرة ونصف املرة(.العربية)

املسيرة ،كما نأمل أن يستمر التعاون في
ما بيننا في املستقبل».
وأوض��ح الخرافي «إن صناعة السيارات
ّ
تتغير بسرعة في ظل الثورة الصناعية
الرابعة على غرار العديد من الصناعات
األخ� � � ��رى ،ع �ل��ى ه � ��ذا األس � � ��اس اع �ت �م��دت
س � �ي� ��ارات ف��ول �ف��و ع �ل��ى م � ��دى ال �س �ن��وات
ال �ث�ل�اث امل��اض �ي��ة اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة واض�ح��ة
إلعادة بناء سيارتها وعالمتها التجارية
وتقنية تتوافق مع التطور».
وتابع «نؤمن كثيرًا بمستقبل السيارات
املتصلة وب��ال�ق�ي��ادة ال��ذات�ي��ة وال�س�ي��ارات
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ،وق ��د ش��ارك �ن��ا أف �ك��ارن��ا مع

أفكار فريق فولفو ح��ول ه��ذه التطورات
ال � �ت� ��ي ن� ��أم� ��ل ت �ن �ف �ي ��ذه ��ا ف � ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل
القريب».
وكشف الخرافي «نسعى حاليًا إلى إتاحة
تجربة جديدة ومختلفة أمام عمالئنا في
الكويت ،فهدفنا النهائي هو توفير أفضل
ت�ج��رب��ة ل�ل�ع�م�لاء ع�ل��ى غ ��رار تجربتنا مع
العديد من الشركات األخرى».
م� ��ن ن ��اح� �ي ��ة أخ� � � ��رى ،وج� �ه ��ت م �ج �م��وع��ة
ّ
املطوع
فولفو للسيارات شكرها لعائلة
ع�ل��ى ت�ف��ان�ي�ه��ا وش�غ�ف�ه��ا ب�ع�لام��ة فولفو
على م��دار الستني عامًا املاضية ،معربة
في الوقت ذاته عن فخرها بإتمام عملية

االن� �ت� �ق ��ال ب �س�ل�اس��ة ب�ي�ن ش ��رك ��ة امل �ط��وع
وش��رك��ة ب��در ناصر ال�خ��راف��ي للسيارات،
وع��ن سعادتها ملا شهدته ه��ذه العملية
م��ن ت �ب��ادل االح� �ت ��رام ،وال �ك �ف��اءة املهنية
العالية بني الطرفنيّ ،
مبينة أن اهتمامات
ّ
ع� �م�ل�اء ف��ول �ف��و ه� ��ي م� ��ا ت �ش��ك��ل ال �ن �ق �ط��ة
املحورية لدى كال الجانبني.
أخيرًاّ ،
يسر مجموعة بدر ناصر الخرافي
ل� �ل� �س� �ي ��ارات وش � ��رك � ��ة ال � �ق ��ري ��ن ل �ت �ج ��ارة
ال� �س� �ي ��ارات أن� ��ه س �ي �ج��ري ال ��وص ��ول إل��ى
ً
جميع العمالء في الوقت املناسب ،فضال
عن كون جميع األط��راف ملتزمة بخدمة
أي عمالء جدد أو حاليني.
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«بيتك» عن السوق العقارية في الربع الثالث:

ً
ً
وقطاعيا
مناطقيا
تحسن متفاوت لألسعار..
ُّ
قال تقرير بيت التمويل الكويتي
(بيتك) ان متوسط سعر المتر في
محافظة العاصمة يواصل تحسنه
مسجالً بنهاية الربع الثالث 903
دينارات في قطاع السكن الخاص،
وتجاوز في القطاع االستثماري
حدود  2402دينار ،وفي العقار
التجاري مقتربا ً من  6200دينار.
أما محافظة حولي فقد ارتفع
متوسط سعر المتر المربع فيها
لقطاع السكن الخاص متجاوزاً
 890دينارا ،في حين تحسن في
القطاع االستثماري متجاوزاً 1600
دينار ،مع تحسن متوسط السعر
في القطاع التجاري إلى نحو 3234
دينارا.
اض��اف «بيتك» في تقريره عن اسعار وم�ع��دالت العائد
لسوق العقار املحلية في الربع الثالث من العام الحالي
ان ال�ت��داوالت العقارية ما زال��ت عند مستويات مرتفعة
م��ع تسجيلها زي��ادة ف��ي ال��رب��ع الثالث على أس��اس ربع
س� �ن ��وي ،وت� �ف ��اوت ��ت م� �ع ��دالت ال� ��زي� ��ادة ب�ي�ن ال �ق �ط��اع��ات
ال �ع �ق��اري��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة م��ن ح�ي��ث ال�ق�ي�م��ة وال �ع ��دد .وح��اف��ظ
السكن ال�خ��اص على امل��رت�ب��ة األول ��ى ب�ين ال�ق�ط��اع��ات مع
ت�ح�س��ن م �ح��دود مل�س��اه�م�ت��ه ف��ي ال��رب��ع ال �ث��ال��ث ،وس��اه��م
بنحو  %39.4مقابل حوالي  %38من التداوالت في الربع
الثاني ،فيما ظلت حصة العقار االستثماري في املرتبة
الثانية ب�ين القطاعات املختلفة بحصة انخفضت إلى
 %32م��ن قيمة ال �ت��داوالت ف��ي ال��رب��ع الثالث مقابل %35
ف��ي ال��رب��ع ال�ث��ان��ي ،وت��واص��ل ت� ��داوالت ال�ع�ق��ار ال�ت�ج��اري
تحسنها مع ارتفاعها إلى  %20.3في الربع الثالث مقابل
 %15.5م��ن ال� �ت ��داوالت ف��ي ال��رب��ع ال �ث��ان��ي ،ف�ي�م��ا شكلت
ت��داوالت العقار الحرفي والصناعي  %2.1وساهم عقار
الشريط الساحلي بحصة  %5.9من التداوالت العقارية.
وبلغت ال�ت��داوالت العقارية للسكن الخاص  382مليون
دي �ن��ار خ�ل�ال ال��رب��ع ال �ث��ال��ث ،وم ��ا زال ��ت ع�ن��د م�س�ت��وي��ات
مرتفعة ب��رغ��م تراجعها بنسبة طفيفة ل��م تتجاوز %1
عن الربع السابق له ،وتواصل قيمتها اتجاهًا تصاعديًا
نحو التحسن ،فيما ارتفعت ت��داوالت القطاع  %24على
أساس سنوي وما زال االتجاه التصاعدي القوي للتغير
ً
ال�س�ن��وي م�ت��واص�لا ف��ي ت� ��داوالت ال�ع�ق��ار السكني حتى
الربع الثالث.

السكن الخاص
ارتفع متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص إلى
نحو  336ألف دينار بنهاية الربع الثالث بنسبة  %3على
أساس ربع سنوي ،ويالحظ أنه أعلى مستوى ملتوسط
ق�ي�م��ة ال�ص�ف�ق��ة ف��ي ه ��ذا ال �ق �ط��اع م �ن��ذ ب��داي��ة ال �ع��ام قبل
املاضي ،وهو ما دفع املؤشر إلى االرتفاع بنسبة %11.9
ع�ل��ى أس ��اس س �ن��وي ،وف ��ي ال��وق��ت ال ��ذي م��ا زال يسجل
م �ع��دالت ت�غ�ي��ر رب ��ع س �ن��وي م �ت��ذب��ذب��ة ،ي��واص��ل التغير
ً
ال�س�ن��وي ات�ج��اه��ًا ت�ص��اع��دي��ًا م�س�ج�لا ال��زي��ادة السنوية
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¶ السكن الخاص في المرتبة األولى بحصة  %39.4من إجمالي التداوالت العقارية
¶  %3نمو متوسط صفقة السكن الخاص إلى  336ألف دينار في الربع الثالث
¶ قيمة التداوالت «االستثمارية»  313مليون دينار ..انخفضت  11في المئة
¶ تداوالت العقارات «التجارية» زادت  %26إلى  197مليون دينار ..وعدد الصفقات استثنائي
ً
الثالثة على التوالي بعدما شهد تراجعًا متواصال في
 .2018وق��د س�ج��ل ع��دد ال�ص�ف�ق��ات امل �ت��داول��ة ف��ي السكن
ال�خ��اص  1138صفقة بنهاية ال��رب��ع ال�ث��ال��ث ،أي م��ا زال
عند مستويات مرتفعة تفوق كل الفترات الفصلية منذ
منتصف عام  ،2015برغم تراجع عدد الصفقات بنسبة
 %3.8ع��ن ع��دده��ا ف��ي ال��رب��ع ال�ث��ان��ي م��ن ال �ع��ام ال�ح��ال��ي،
بينما زاد عددها بنسبة كبيرة تفوق  %11على أساس
سنوي.
بلغت قيمة التداوالت العقارية االستثمارية خالل الربع
الثالث  313مليون دينار ،وق��د سجلت ت��داوالت القطاع
انخفاضًا بنسبة  %11عن مستوى مرتفع نسبيًا كان قد
وصل إلى  353مليون دينار في الربع الثاني ،إال أنه ما
زال يتواصل اتجاهها التصاعدي ،بالتالي تعد تداوالت
ال �ع �ق��ار االس �ت �ث �م��اري أدن� ��ى  %28ع �ل��ى أس� ��اس س �ن��وي،
وهي املرة الثالثة على التوالي التي سجل فيها القطاع
تراجعًا على أساس سنوي.
ك� �م ��ا ارت � �ف� ��ع م� �ت ��وس ��ط ق �ي �م��ة ال �ص �ف �ق��ة م� ��ن ال� �ع� �ق ��ارات
االستثمارية إل��ى  876أل��ف دينار ب��زي��ادة  %9عن الربع
ال �ث��ان��ي ،وان �خ �ف��ض امل��ؤش��ر  %13ع�ل��ى أس ��اس س�ن��وي،
بينما ما زال مؤشر متوسط قيمة الصفقة يتفوق في
الفترات الفصلية منذ الربع األول من العام املاضي على

مثيالتها م��ن ع��ام  ،2017إال أن��ه يالحظ مسار متذبذب
للتغير ال�س�ن��وي ف��ي م�ت��وس��ط قيمة الصفقة ف��ي ال�ع��ام
ال�ح��ال��ي .وس�ج��ل ع��دد الصفقات العقارية االستثمارية
 357صفقة في الربع الثالث مقابل  429صفقة في الربع
ال �ث��ان��ي ،ب�ت��راج��ع  %17ع�ل��ى أس ��اس رب��ع س �ن��وي ،وه��دأ
االت�ج��اه التصاعدي لعدد صفقات العقار االستثماري
م��دف��وع��ًا ب �ت��راج��ع ع ��دد ال �ص �ف �ق��ات  %17.6ع �ل��ى أس��اس
سنوي.

العقارات التجارية
بلغت قيمة ال �ت��داوالت ال�ع�ق��اري��ة ال�ت�ج��اري��ة  197مليون
دي �ن��ار ف��ي ال��رب��ع ال�ث��ال��ث ب��زي��ادة  %26ع�ل��ى أس ��اس رب��ع
س �ن ��وي ،ودف� ��ع ه ��ذا األداء ق�ي�م��ة ت� � ��داوالت ال �ق �ط��اع ألن
تواصل مسارها التصاعدي القوي ،وعلى أساس سنوي
ارتفعت تداوالت القطاع  ،%40وهو ضعف معدل النمو
السنوي ال��ذي سجله العقار التجاري في الربع الثاني
م��ن ال�ع��ام ال�ح��ال��ي .وم��ا زال م�ت��وس��ط قيمة الصفقة في
قطاع العقارات التجارية يسجل أدنى مستوياته ،ويعود
ذل��ك إل��ى أن ال�ع��دي��د م��ن ت ��داوالت ال��رب��ع ال�ث��ال��ث م��ا زال��ت
على املكاتب وامل�ح��ال وليست على املجمعات واملباني

التجارية املرتفعة القيمة ،بالتالي سجل متوسط قيمة
الصفقة نحو  1.3مليون دينار بنهاية الربع الثالث ،أي
ضعف أدن��ى مستوياته التي سجلها في الربع الثاني،
وتراجع متوسط قيمة الصفقة بنسبة كبيرة  %70على
أساس سنوي.
وذك��رال�ت�ق��ري��ر أن ع ��دد ال�ص�ف�ق��ات ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ت�ج��اري
ً
ي�ش�ه��د أداء اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ًا م�س�ج�لا  157ص�ف�ق��ة ف��ي ال��رب��ع
ّ
الثالث مقابل مستوى غير مسبوق سجل  245صفقة في
الربع الثاني ،ويستمر ارت�ف��اع ع��دد الصفقات املتداولة
ل �ه��ذا ال �ق �ط��اع م �ن��ذ م�ن�ت�ص��ف  ،2016وق ��د ت ��راج ��ع ع��دد
الصفقات بنسبة  %36ع��ن م�س�ت��واه االستثنائي ال��ذي
سجله في الربع الثاني ،في حني يفوق أربعة أضعافه
على أساس سنوي.

أسعار األراضي االستثمارية
ق��ال تقرير «بيتك» إن م�ع��دل النمو ملتوسط سعر املتر
من األراضي االستثمارية تضاعف بنهاية الربع الثالث،
لكن ما زال��ت مستويات األسعار تسجل تحسنًا طفيفًا.
وت �ج ��اوز م�ت��وس��ط ال�س�ع��ر  1550دي �ن ��ارًا ع�ل��ى مستوى
املحافظات بزيادة  %0.6على أساس ربع سنوي مقابل

عائد «االستثماري»
بين  %7.3و%8.3
ق��ال «ب�ي�ت��ك» ان ال�ع�ق��ارات االس�ت�ث�م��اري��ة تعد استثمارًا
م �ت �م �ي �زًا ي�ت�م�ت��ع ب �ع��وائ��د ت�ت�م�ي��ز ب��ال�ت�ن��اف�س�ي��ة م �ق��ارن��ة
بالفرص االستثمارية األخ ��رى ،وم��ازال��ت ال�ع��وائ��د على
ال �ع �ق��ارات االس �ت �ث �م��اري��ة ت �ت �ف��وق ب�ش�ك��ل م �ت �ف��اوت عن
ال�ع��وائ��د على ال�ع�ق��ارات التجارية ف��ي أغ�ل��ب املحافظات،
وتشهد مستويات العوائد على العقارات االستثمارية
حالة استقرار ملحوظة بنهاية الربع الثالث ومازالت عند
نسب تتراوح بني  %7.3و.%8.3
نصف ذلك النمو سجلته األسعار في الربع الثاني ،وبدأ
متوسط السعر اتجاهًا تصاعديًا بطيئًا في الربع الثالث،
وتحسنت مستويات األسعار بنهاية الربع الثالث في
بعض املحافظات بشكل طفيف ،بينما سجلت بعضها
استقرارًا ،يأتي هذا األداء بعدما شهدت األسعار معدالت
تراجع متواصلة على أساس ربع سنوي ملتوسط السعر
ف��ي املحافظات ط��وال ثالثة أع��وام مضت ومنذ سجلت
آخر معدل زيادة على أساس ربع سنوي في عام .2015
ارت�ف�ع��ت مستويات أس�ع��ار األراض ��ي ال�ت�ج��اري��ة بنهاية
الربع الثالث مقتربة من حاجز  3530دينارًا للمتر املربع
ع�ل��ى م�س�ت��وى امل �ح��اف �ظ��ات ،وس�ج�ل��ت زي� ��ادة انخفضت
نسبتها في الربع الثالث إلى  %0.8عن الربع الثاني الذي
س�ج��ل زي ��ادة  %1.7ع�ل��ى أس ��اس رب��ع س �ن��وي ،وت��واص��ل
م �س �ت��وي��ات األس �ع ��ار ات �ج��اه �ه��ا ال �ت �ص��اع��دي م��ع ات �ج��اه
مماثل ملعدل التغير السنوي ،بالتالي تتواصل معدالت
ال ��زي ��ادة ف��ي ت�غ�ي��ر م�ت��وس��ط س�ع��ر امل �ت��ر ب�ع��دم��ا سجلت
األس �ع��ار ت��راج �ع��ًا م�ت�ت��ال�ي��ًا ق�ب��ل ع ��ام  ،2018وق ��د ارت�ف��ع
متوسط السعر على مستوى الكويت  %4.1على أساس
س�ن��وي وت�س�ج��ل ت�ح��رك��ات األس �ع��ار ات�ج��اه��ًا تصاعديًا
ق��وي��ًا ،ف��ي ح�ين م��ا زال متوسط السعر ف��ي ع�ق��ار السكن
الخاص والعقار االستثماري يسجل معدالت أدن��ى من
ذلك.

القسائم الصناعية ..والشاليهات
ق��ال ال�ت�ق��ري��ر إن م�س�ت��وي��ات أس�ع��ار ال�ق�س��ائ��م الصناعية
على مستوى املحافظات واصلت مسارها التصاعدي،
وس��اه��م ذل��ك ف��ي ارت �ف��اع م�ت��وس��ط س�ع��ر امل�ت��ر م�ت�ج��اوزًا
ً
 1000دينار بنهاية الربع الثالث مسجال زيادة نسبتها
 %1.8عن الربع الثاني ،مع زيادة ملستويات األسعار في
أغلب مواقع القسائم الصناعية باملحافظات.
أشار التقرير إلى أن متوسط سعر متر الواجهة البحرية
م��ن األرض ف��ي ه��ذا ال�ق�ط��اع ارت �ف��ع خ�ل�ال ال��رب��ع ال�ث��ال��ث،
حيث وصل متوسط سعر املتر الطولي للواجهة البحرية
إل��ى  14.4أل��ف دي �ن��ار ع�ل��ى م�س�ت��وى محافظة األح�م��دي
منخفضًا ن�ح��و ن�ص��ف ف��ي امل �ئ��ة ع��ن ال��رب��ع ال �ث��ان��ي ،مع
استقرار مستويات األسعار في بعض مناطق املحافظة،
مثل م��واق��ع الشاليهات ف��ي منطقتي بنيدر والجليعة
التي تصل إلى  22ألف دينار وهي األعلى أسعارًا على
مستوى املحافظة.

بنسبة نمو بلغت  % 8.1على أساس سنوي

متر السكن الخاص يسجل أعلى ارتفاع في  4سنوات
اشار تقرير «بيتك» الى ان اسعار العقارات واألراضي في قطاع السكن الخاص تختلف طبقا ً للعوامل والمواصفات
العديدة التي تتميز بها وتتباين في هذا القطاع كما في القطاعات العقارية األخرى ،وبالتالي تختلف مستويات
األسعار في أراضي السكن الخاص وفقا ً لمواقعها ومميزاتها في مناطق ومحافظات الكويت ،ويستمر متوسط
سعر المتر المربع في اتجاه تصاعدي على مستوى المحافظات مدفوعا ً بمعدالت زيادة متواصلة منذ بداية
العام الماضي ،فقد ارتفع في الربع الثالث  2019بنسبة  %2.8عن الربع الثاني الذي سجل زيادة أقل ،ويقترب
متوسط سعر المتر من حاجز  660دينارا في الربع الثالث مرتفعا ً بأعلى نسبة منذ أربع سنوات قدرها  %8.1على
أساس سنوي ،وما زال المسار التصاعدي للنمو السنوي في متوسط السعر على مستوى المحافظات متواصالً
في قطاع السكن الخاص .وقد ارتفعت مستويات أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الثالث  2019في محافظات

العاصمة والشامية والعديلية..تقود
االرتفاع
يواصل متوسط سعر املتر املربع تحسنه في عقارات
ً
ال�س�ك��ن ال �خ��اص ب�م�ح��اف�ظ��ة ال �ع��اص �م��ة ،م�س�ج�لا زي ��ادة
 %3.5ع�ل��ى أس ��اس رب ��ع س �ن��وي ب�ن�ه��اي��ة ال��رب��ع ال�ث��ال��ث
متجاوزًا حاجز  900دينار ،ومازالت مستويات األسعار
باملحافظة تتجه نحو التحسن مدفوعة بمعدالت نمو
متصاعدة على أساس ربع سنوي ،كما سجل متوسط
السعر باملحافظة زيادة  %6.9على أساس سنوي ،وهي
ال ��زي ��ادة ال�خ��ام�س��ة ف�ق��ط ع�ل��ى ال �ت��وال��ي م�ن��ذ ع ��ام ،2014
وي �ت��واص��ل االت �ج��اه ال�ت�ص��اع��دي ال��واض��ح مل �ع��دل النمو
السنوي في متوسط سعر املتر باملحافظة.
وارت �ف �ع��ت م �س �ت��وي��ات األس� �ع ��ار ب�ن�ه��اي��ة ال ��رب ��ع ال�ث��ال��ث
ف��ي امل �ن��اط��ق ال�س�ك�ن�ي��ة ب�م�ح��اف�ظ��ة ال�ع��اص�م��ة ع��ن ال��رب��ع
ال�ث��ان��ي ،م��دف��وع��ة ب��ارت�ف��اع األس �ع��ار ف��ي مناطق ع��دي��دة،
منها امل��واق��ع ال�ت��ي تعد األع�ل��ى أس�ع��ارًا كما ف��ي منطقة
الشويخ السكنية بحدود  ،%1.9واقترب متوسط سعر
املتر املربع من  1650دينارًا بنهاية الربع الثالث ،تليها
في مستويات األس�ع��ار منطقة ضاحية عبداهلل السالم
مرتفعة  ،%3.1ويصل فيها متوسط السعر إل��ى 1413
دي �ن��ارًا ،وف��ي منطقة الشامية ارتفعت األس�ع��ار بنسبة
أكبر تصل  ،%3.5مسجلة  1185دينارًا ،وزادت في النزهة
بحدود  %4.4متجاوزة  1180دينارًا بنهاية الربع الثالث
 ،2019وتخطت األسعار في منطقة الفيحاء حاجز 1080
دينارًا ،مرتفعة في الربع الثالث بنسبة  %3.1عن الربع
الثاني  ،2019وزادت مستويات األس�ع��ار ف��ي منطقتي
ال�ع��دي�ل�ي��ة ب�ن�س�ب��ة  ،%4.4وف ��ي ك�ي�ف��ان  %2.9ع��ن ال��رب��ع
الثاني ،وتقترب من  1050دينارًا في كل منهما بنهاية
الربع الثالث ،وتخطت في الخالدية حدود  1000دينار،
بزيادة  %3.1عن الربع الثاني.
وقد ارتفعت مستويات األسعار في املناطق التي يتراوح
فيها سعر املتر بني  800و 1000دينار ،منها القادسية

الكويت عن الربع الثاني بنسب متقاربة ،إذ ارتفع متوسط السعر في محافظة العاصمة  ،%3.5فيما سجلت
األسعار زيادة أعلى قليالً في محافظة حولي نسبتها  %3.8وفي مبارك الكبير بحدود  ،%2فيما ارتفعت في
محافظة الفروانية  %1.6عن الربع الثاني ،فيما زادت في األحمدي  %1.1أي أدنى زيادة بين المحافظات ،بينما في
الجهراء سجلت أعلى زيادة بين المحافظات نسبتها  ،%4.4في الوقت الذي زادت فيه مستويات األسعار على
أساس سنوي في العاصمة  %6.9وفي حولي زيادة أكبر وصلت إلى  %10.5فيما سجلت زيادة في محافظة
الفروانية قدرها  %8.4وفي مبارك الكبير ارتفعت مستويات األسعار بنسبة أقل سجلت  ،%6.9فيما ارتفعت في
األحمدي بأدنى زيادة بين المحافظات وصلت الى  ،%4.4في حين سجلت في محافظة الجهراء زيادة  %11.4على
أساس سنوي ،أي أعلى زيادة بين المحافظات في الربع الثالث.

تطور قيم التداوالت العقارية للسكن الخاص
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عقود
وكاالت

ال�ت��ي ي�ص��ل فيها م�ت��وس��ط ال�س�ع��ر  980دي �ن��ارًا ،ب��زي��ادة
 %3.4وف ��ي ال ��روض ��ة ارت �ف��ع م �ت��وس��ط ال �س �ع��ر إل ��ى 970
دي�ن��ارًا ،بزيادة  %4.1على أس��اس رب��ع سنوي ،ويقترب
ف��ي امل �ن �ص��وري��ة م��ن ح ��دود  940ب�ن�ه��اي��ة ال��رب��ع ال�ث��ان��ي
بارتفاع  %2.5وفي السرة من  860بزيادة  ،%3.9في حني
يبلغ يصل في الدسمة إلى  840دينارًا بارتفاع نسبته
 ،%4.1ع��ن ال��رب��ع ال�ث��ان��ي ،وارت�ف�ع��ت ف��ي قرطبة والدعية
بحدود  %4.1عن الفترة نفسها.
ارتفعت مستويات األسعار في املناطق التي يقل فيها
سعر امل�ت��ر ع��ن  800دي�ن��ار ،وم��ازال��ت ال�ي��رم��وك ت��أت��ي في
م �ق��دم��ة ت �ل��ك امل �ن��اط��ق ب �ح��دود ت �ق�ت��رب م��ن  780دي �ن��ارًا،
وارت�ف�ع��ت األس �ع��ار ف��ي م�ن��اط��ق منخفضة القيمة التي
ي �ت��راوح فيها سعر امل�ت��ر م��ن  400إل��ى  600دي�ن��ار منها
غرناطة وشمال غرب الصليبخات مع تسجيلها زيادة
ن�س�ب�ت�ه��ا  ،%4ح�ي�ن ب�ل�غ��ت ن�ح��و  540دي �ن��ارًا ف��ي ال��رب��ع

-

ال �ث��ال��ث ،وارت �ف �ع��ت األس� �ع ��ار ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال�ص�ل�ي�ب�خ��ات
ب �ح��دود  ،%4.4وت�ب�ل��غ  480دي �ن��ارًا ،وف��ي ج��اب��ر األح�م��د
ب�م�ح��اف�ظ��ة ال �ع��اص �م��ة ي �ص��ل م �ت��وس��ط ال �س �ع��ر إل ��ى 460
دينارًا مرتفعًا  %2.8عن الربع الثاني ،وفي أماكن البيوت
القائمة بمنطقة ال��دوح��ة تصل إل��ى  330دي�ن��ارًا بزيادة
 %3.7على أساس ربع سنوي.

حولي ..ارتفاع بين  %3و%5
ق ��ال ت �ق��ري��ر «ب �ي �ت��ك» إن م �ت��وس��ط س �ع��ر امل �ت��ر امل��رب��ع في

أساس ربع سنوي ،وقد ارتفعت مستويات األسعار على
أس��اس سنوي ف��ي ال��رب��ع الثاني  ،%10.5وتسجل زي��ادة
متتالية ومتصاعدة منذ نهاية العام املاضي .وقد ارتفع
متوسط سعر املتر املربع في مناطق املحافظة بمعدالت
متقاربة تراوحت في معظمها بني  %3و %5على أساس
ربع سنوي.

ً
دينارا للمتر
الفروانية550 ..
ب�ي��ن ال �ت �ق ��ري ��ر ان م �س �ت ��وي ��ات األس � �ع � ��ار ف� ��ي م �ح��اف �ظ��ة
الفروانية تحسنت بنهاية الربع الثالث إل��ى نحو 550
دي �ن��ارًا وت��واص��ل اتجاهها امل�ت�ص��اع��د ،ي��أت��ي ه��ذا األداء
اإلي �ج��اب��ي م��دف��وع��ًا ب ��زي ��ادة  %1.6ع ��ن ال ��رب ��ع ال �ث��ان��ي،
وحافظت مستويات األسعار في املحافظة على مسارها
ال�ت�ص��اع��دي .وق��د زادت مستويات األس�ع��ار باملحافظة
على أساس سنوي بنسبة  ،%8.4ويواصل معدل التغير
السنوي اتجاهًا تصاعديًا واضحًا.
وق� ��د ارت �ف �ع ��ت م �س �ت��وي��ات األس � �ع� ��ار ب �ن �ه��اي��ة ال��رب��ع
ال �ث��ال��ث ف��ي م �ن��اط��ق م�ح��اف�ظ��ة ال �ف��روان �ي��ة ع ��ن ال��رب��ع
الثاني باستثناء مناطق محدودة سجلت استقرارًا،
ففي منطقة أشبيلية التي تعد األع�ل��ى أس�ع��ارًا على
م�س�ت��وى امل�ح��اف�ظ��ة ارت �ف��ع فيها م�ت��وس��ط س�ع��ر املتر
ً
 %2.3م �س �ج�لا  744دي� �ن ��ارًا ل�ل�م�ت��ر امل ��رب ��ع ،ف ��ي حني
حافظت مستويات األسعار في منطقة الفروانية على
معدل زي��ادة نسبتها  %3.3على أس��اس رب��ع سنوي
للمرة الثانية على التوالي حني بلغت  635دينارًا في
الربع الثالث.

أراض��ي السكن الخاص بمحافظة حولي تجاوز بنهاية مبارك الكبير ..تصاعد بطيء

ً
ال ��رب ��ع ال �ث��ال��ث ح� ��دود  890م ��ن دي � �ن ��ارًا ،م �س �ج�لا زي ��ادة
نسبتها  %3.8ع��ن ال��رب��ع ال �ث��ان��ي ،وت��واص��ل مستويات
األسعار اتجاهًا تصاعديًا بعد أن كانت تسير على نحو
م�س�ت�ق��ر حي��ن ك��ان��ت ت�ش�ه��د م �ع��دالت زي� ��ادة ط�ف�ي�ف��ة على

ارت�ف��ع متوسط سعر املتر ألراض��ي السكن ال�خ��اص في
محافظة م�ب��ارك الكبير إل��ى ح��دود  670دي�ن��ارًا بنهاية
ال��رب��ع ال�ث��ال��ث ب��زي��ادة م �ح��دودة نسبتها  %2ع��ن ال��رب��ع
ال�ث��ان��ي ،ال��ذي سجل زي��ادة قريبة م��ن ذل��ك ق��دره��ا %1.9

ع�ل��ى أس ��اس رب��ع س �ن��وي ،ب��ال�ت��ال��ي ت��واص��ل مستويات
األس� �ع ��ار ب��امل �ح��اف �ظ��ة ات �ج��اه��ًا ت �ص��اع��دي��ًا ب �ط �ي �ئ��ًا .وق��د
ارتفعت األسعار على أساس سنوي  %6.9وما زال النمو
السنوي في سعر املتر باملحافظة يسير بنهاية الربع
الثالث في اتجاه تصاعدي أقل حدة.

األحمدي %1 ..زيادة
ت�ح�س�ن��ت م �س �ت��وي��ات األس� �ع ��ار ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة األح �م��دي
بنهاية الربع الثالث إلى متوسط قدره  481دينارا للمتر
بنسبة زيادة قدرها  %1عن الربع السابق له ،وهي أدنى
زيادة بني املحافظات في الربع الثالث ،وتسير مستويات
األس �ع ��ار ف��ي امل�ح��اف�ظ��ة ف��ي م �س��ار ت �ص��اع��دي ب �ط��يء مع
تذبذب معدالت التغير على أساس ربع سنوي ،أما على
أس��اس س�ن��وي فقد ع��ززت مستويات األس�ع��ار اتجاهها
التصاعدي نتيجة اس�ت�م��رار ارت�ف��اع م�ع��دل ال��زي��ادة ،فقد
ارتفعت في الربع الثالث بنسبة  %4.4مقابل زيادة أدنى
ً
قليال سجلها متوسط السعر في الربعني األول والثاني
من العام.

الجهراء ..زيادات متتالية
زادت مستويات األس�ع��ار في محافظة الجهراء بنهاية
الربع الثالث مسجلة  452دينارا مرتفعة بنسبة %4.4
ع��ن ال��رب��ع ال�ث��ان��ي .ب��ذل��ك سجلت زي� ��ادات متتالية على
أساس ربع سنوي بعد أن شهدت استقرارًا ملحوظًا في
أغلب الفترات من عام  ،2018ويأتي هذا مع بداية اتجاه
تصاعدي بطيء لألسعار في ه��ذه املحافظة مصحوبًا
باتجاه مماثل ملعدالت التغير ربع السنوي باملحافظة.
كما سجلت مستويات األسعار زيادة على أساس سنوي
ارت�ف�ع��ت نسبتها إل��ى  %11.4مقابل زي ��ادة سنوية في
الربع االثاني بنسبة  ،%6.7ويالحظ أن التغير السنوي
في مستويات األسعار يسير في اتجاه تصاعدي قوي.
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تس ّرع خطواتها لرقمنة نظامها الضريبي

الكويت تستعد لتطبيق أي ضريبة جديدة
إبراهيم عبد الجواد
أك� � ��د م � �س� ��ؤول ال � �خ� ��دم� ��ات االس� �ت� �ش ��اري ��ة
الضريبية في القطاعني الحكومي والعام
ف � ��ي م �ن �ط �ق��ة ال � �ش � ��رق األوس � � � ��ط وش� �م ��ال
أف��ري�ق�ي��ا ،ال�ش��ري��ك ف��ي «آرن �س��ت آن��د يونغ
– الكويت» ،ألوك شوك ،أن الكويت لديها
خطة طموحة لتطوير نظامها الضريبي،
وأن �ه��ا ب ��دأت ت��أخ��ذ خ �ط��وات س��ري�ع��ة في
عملية ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي ب �ه��ذا ال �ش��أن من
خ �ل��ال ط � ��رح وزارة امل ��ال� �ي ��ة ال� �ع ��دي ��د م��ن
املشروعات التي تدعم ذل��ك الجانب على
الشركات املعنية.
وأشار شوك في كلمة له خالل ندوة حول
«رق �م �ن��ة ال �ض��رائ��ب واإلدارة ال�ض��ري�ب�ي��ة
والتخطيط الفعال للثروة العائلية» ،إلى
أن التحول الرقمي للقطاع الضريبي في
الكويت ل��م يعد خ�ي��ارًا ب��ل ب��ات م��ن ضمن
األول � ��وي � ��ات ال� �ت ��ي ي �ج��ب ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة
االستمرار في االهتمام بها ،نظرًا ملا تمثله
الضرائب من مصدر إيراد بديل للنفط في
إط��ار خطط اإلص�لاح املالي واالقتصادي
بالدولة ،وهو ما يتطلب من وزارة املالية
أن تكون مستعدة ألي تغيير قد يطرأ على
سياسات الكويت الضريبية.
وذك��ر ش��وك أن خ�ط��ط ال �ش��راء ل��دى وزارة
امل��ال �ي��ة ت�ض�م�ن��ت ت �ح��دي��ث ال�ع�م�ل�ي��ات في
اإلدارة ال �ض��ري �ب �ي��ة م ��ن خ �ل�ال ال �خ��دم��ات
الرقمية وتطبيق نظام ضريبي متكامل،
ي�م�ك�ن�ه��ا م ��ن إدارة ال �ض ��رائ ��ب ال �ح��ال �ي��ة،
وي� �ج� �ع� �ل� �ه ��ا ج � ��اه � ��زة ل� �ل� �ت� �ع ��ام ��ل م � ��ع أي
ق��وان�ين ضريبية ق��د تستحدث لتطبقها
ً
ال�ك��وي��ت م�س�ت�ق�ب�لا ،م��ا ي��رف��ع م��ن ق��درت�ه��ا
على االس�ت�ج��اب��ة ب�ص��ورة أس��رع وأســـهل
للتغيرات في القانون الضريبي.
وأش� ��ار إل ��ى أن ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي للقطاع
ال�ض��ري�ب��ي ف��ي ال �ك��وي��ت س�ي�ك��ون ال��رك�ي��زة
األس��اس�ي��ة التي تساعد ال��دول��ة ف��ي بسط
س �ي��ادت �ه��ا ال �ض��ري �ب �ي��ة ب �س �ه��ول��ة وي �س��ر
وبصورة أكثر فعالية وكفاءة ،إذ يقضي
ع�ل��ى ال� ��دورة املستندية ال�ط��وي�ل��ة ،وط��ول
فترة اإلج� ��راءات ،وي�ق��ود نحو املعالجات
امل �ح��اس �ب �ي��ة ال �س��ري �ع��ة وامل �ن �ض �ب �ط��ة وف��ق
إطار يحدد املسؤوليات ويمنع وجود أي
أخطاء في تقدير وربط الضريبة.
ول � �ف ��ت إل� � ��ى أن رق� �م� �ن ��ة ال� �ن� �ظ ��م س�ت�م�ك��ن
م � �س � ��ؤول � ��ي ال � �خ � �ض � ��وع ال � �ض� ��ري � �ب� ��ي ف��ي
وزارة املالية م��ن متابعة قيمة اإلي ��رادات
املحصلة من الخاضعني لقانون الضريبة
ل�ح�ظ��ة ب�ل�ح�ظ��ة ،م��ا ي�م�ك��ن امل �س��ؤول�ين من
ات�خ��اذ ق��رارات�ه��م ف��ي ال��وق��ت امل�ن��اس��ب بما
يمكنهم من تحصيل اإليرادات الضريبية
ب�ص��ورة أك�ث��ر فعالية ،وك�ش��ف املتأخرين
أو املتهربني م��ن ال �س��داد وف��ق ق��وائ��م يتم
تحديثها لحظيًا.
وأش � � ��ار إل � ��ى أن رق �م �ن��ة ع �م �ل �ي��ات ق �ط��اع
ال �ض��ري �ب��ة س �ي �ك��ون ل �ه��ا ب �ع��د آخ� ��ر ي�ف�ي��د
ال�ح�ك��وم��ة ك�ك��ل ب �ص��ورة غ�ي��ر م�ب��اش��رة ،إذ
إن البيانات التي تغذي النظم الضريبية
الرقمية تعد في حد ذاتها قاعدة بيانات
رس�م�ي��ة وم��وث��وق��ة ع��ن ح�ج��م األع �م��ال في
ال� �ب�ل�اد ،وك��ذل��ك م �ع��دالت ال �ب �ي��ع وال �ش��راء

وليد العصيمي متوسطاً خبراء الضرائب في ندوة «آرنست آند يونغ»

شوك :التحول الرقمي
للقطاع الضريبي في
الكويت لم يعد خياراً..
بات من األولويات
يرفع قدرة وزارة المالية
على االستجابة ألي تطورات
في القانون الضريبي
الفضيل« :الرقمنة» توفر
ربطاً ضريبياً من دون
أخطاء ..وكشفاً أسهل
لحاالت عدم االمتثال
تحقق العدالة واإلنصاف
في تقدير الضرائب
المستحقة ...وقوائم
المتهربين ُتحدّ ث لحظياً
ف��ي ق�ط��اع ال�ت�ج��زئ��ة وق�ي�م��ة األرب� ��اح التي
تحققها وهي بيانات يمكن االستفادة بها
في اتخاذ الكثير من القرارات االقتصادية
وفق األطر القانونية.

فائدة مزدوجة
من جانبه ،ق��ال الشريك في «آرنست آند
ي��ون��غ – ال�ك��وي��ت» ،ول�ي��د عبدالفضيل ،إن
ع�م�ل�ي��ة ال��رق �م �ن��ة ت �ق��ود ن �ح��و م �م��ارس��ات
ضريبية أفضل ف��ي ال�ك��وي��ت ،إذ ستحقق

ف ��ائ ��دة م� ��زدوج� ��ة ل� �ل ��دول ��ة وال �خ��اض �ع�ي�ن
للضريبة ع�ل��ى ح��د س ��واء ،خ�ص��وص��ًا أن
«الرقمنة» ستغطي جميع املهام في قطاع
ال�ض��ري�ب��ة ب ��دءا م��ن ت�س�ج�ي��ل ال�خ��اض�ع�ين
ل�ل�ق��ان��ون س��واء أك��ان��وا ك�ي��ان��ات أم أف ��رادا،
ً
وص � ��وال إل ��ى ع�م�ل�ي��ات امل �ت��اب �ع��ة ال��دوري��ة
وت�ح�ل�ي��ل امل �خ��اط��ر وت�خ�ط�ي��ط وم��راج �ع��ة
الحسابات.
وأش� � ��ار إل� ��ى أن رق �م �ن��ة ق �ط ��اع ال �ض��ري �ب��ة
ً
ت �ع��د ح�ل��ا ن��اج �ع��ًا أم � ��ام م �ع �ض �ل��ة ك�ب�ي��رة
تعانيها ال�ك��وي��ت ،وه��ي ن�ق��ص ال�ك�ف��اءات
الضريبية املتخصصة ،مبينًا أن عملية
ال��رق �م �ن��ة س �ت��دف��ع ن �ح��و ت �س �ه �ي��ل ال�ع�م��ل
على املسؤولني عن تطبيق الضريبة بما
ي�م�ك�ن�ه��م م��ن ال �ق �ي��ام ب��ال �ع��دي��د م��ن امل �ه��ام
ال �ت��ي ك��ان��ت تتطلب أش �خ��اص��ًا إض��اف�ي�ين
للقيام بها ،وهو ما يعني وفرا في نفقات
التعيينات الجديدة ،إذ ستتيح لهم القيام
بمهامهم ب��أري�ح�ي��ة وف�ع��ال�ي��ة أك �ب��ر ،وف��ق
خ� �ي ��ارات س �ه �ل��ة وم ��وث ��وق ��ة ف ��ي ع�م�ل�ي��ات
التقدير والربط الضريبي ،من دون وجود
أخطاء بشرية يعاقب عليها القانون ،كما
تضمن كشفا أسهل لحاالت عدم االمتثال.
وذك� � � ��ر أن � �ه� ��ا ت �س �م ��ح ب� �ت ��وف� �ي ��ر خ ��دم ��ات
ال�ض��رائ��ب على م��دار ال�س��اع��ة ،إذ ستمكن
الخاضعني من إنهاء إجراءاتهم أونالين
م��ع السلطات الضريبية ،وف��ق معالجات
س��ري�ع��ة وذك �ي��ة مل�ع��ام�لات�ه��م ،ك�م��ا تضمن
اإلنصاف والعدالة للخاضعني للضريبة
ع �ب��ر ت�س�ج�ي��ل دق �ي��ق ل��داف �ع��ي ال �ض��رائ��ب
ي �ح �ق��ق ال �ش �ف��اف �ي��ة ف ��ي ال �ع �م �ل �ي��ات .ون ��وه
بأن الرقمنة توفر آليات التنبيه ملتخذي
ال � �ق ��رار ،االم � ��ر ال � ��ذي ي�م�ك�ن�ه��م م ��ن ات �خ��اذ
إج � � ��راءات ف��اع �ل��ة مل �ع��ال �ج��ة األوض � � ��اع في
ال� �ت ��وق� �ي ��ت امل � �ن� ��اس� ��ب ع� �ب ��ر ال �ت �ن �ب �ي �ه��ات
االستباقية.

تحديات االمتثال
من جانبه ،تحدث خ�لال ال�ن��دوة ،الشريك
امل ��دي ��ر ب ��إرن �س ��ت وي ��ون ��غ ال �ك ��وي ��ت ول �ي��د
العصيمي ،عن أهمية رقمنة مهام االمتثال

ال�ض��ري�ب��ي وال�ت�ح��دي��ات املتمثلة ف��ي ه��ذا
التطور ،كما ناقش الشريك بالوكالة في
إرن �س��ت وي��ون��غ وم �س��ؤول التكنولوجيا
الضريبية والتطور الضريبي في منطقة
الشرق األوسط وشمال افريقيا ،ميهرداد
ت��االي �ف��ر ،ال �ج��وان��ب األس��اس �ي��ة ل�ل��رق�م�ن��ة
ال �ض��ري �ب �ي��ة وامل �ش �ه��د امل�ت�غ�ي��ر ل�ل�ض��رائ��ب
الرقمية ،موضحًا اإلطار الزمني للتحول
ال ��رق� �م ��ي ل � �ل � ��إدارة ال �ض ��ري �ب �ي ��ة ف� ��ي دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ،مستشهدًا
ببعض األمثلة كالتطبيق املستخدم في
الجهات الحكومية  .SAP S/4كما ناقش
ج��اه��زي��ة م�خ�ت�ل��ف اإلدارات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة
ل�ل�ت�ح��ول ال�ض��ري�ب��ي ال��رق �م��ي (م �ث��ل إدارة
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات واإلدارة امل��ال�ي��ة
وإدارة ال �ض��رائ��ب وغ �ي��ره��ا) الس�ي�م��ا في
م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��امل �ه��ام ال �ض��ري �ب �ي��ة .ك �م��ا ق��دم
تعريفًا ملصطلح التكنولوجيا الضريبية،
م��وض �ح��ًا أن �م ��اط ��ه امل �خ �ت �ل �ف��ة م �ث��ل ن �ق��اط
االتصال اآللي ومحركات البحث الخاصة
بالضرائب وما إلى ذلك.
ت� �ط ��رق امل� ��دي� ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ف� ��ي «إرن� �س ��ت
وي � ��ون � ��غ» وم � � �س � ��ؤول خ � ��دم � ��ات ال �ع �م�ل�اء
الخاصة بمنطقة الشرق األوسط وشمال
افريقيا ،إسماعيل هاجار ،إلى التخطيط
ال� �ف� �ع ��ال ل� �ل� �ث ��روة ال �ع��ائ �ل �ي��ة وال� �ش ��رك ��ات
العائلية ،وناقش التوجهات ذات التأثير
ف��ي ال �ش��رك��ات ال�ع��ائ�ل�ي��ة اإلق�ل�ي�م�ي��ة م�ث��ل:
الشفافية الضريبية على مستوى العالم
وامل �ت �ط �ل �ب��ات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ف ��ي م�خ�ت�ل��ف
ال��والي��ات ،وال�ق��وان�ين الضريبية الجديدة
واستخدام التكنولوجيا من قبل الهيئات
الضريبية اإلقليمية والتوجهات التبعية.
ً
ه � ��ذا ف� �ض�ل�ا ع ��ن أب � ��رز س� �م ��ات ال �ش��رك��ات
العائلية وامل��واء م��ة بني الحوكمة وهيكل
امللكية ف��ي ن�ط��اق ال�ع��ائ�ل��ة .وخ�ت��م حديثه
ب� �ت �ع ��ري ��ف م� �ف� �ه ��وم ال � �ش ��رك ��ة ال �ع��ائ �ل �ي ��ة،
موضحا أنواعها والخدمات التي تقدمها
واملمارسات الرائدة ذات الصلة ،واألسس
ال�ت��ي ينبغي أخ��ذه��ا ب�ع�ين االع�ت�ب��ار ل��دى
تأسيس شركة عائلية.

مستقبل صناعة النفط الصخري
ً
مشرقا!
 ..ال يبدو

تداعيات تباطؤ النفط الصخري ..قد تؤثر في الصناعة مستقبالً

 200شركة متخصصة
في التنقيب تطلب
الحماية من اإلفالس
المخاطرة باإلنتاج
«المتباطئ» لتحقيق
أرباح للمساهمين..
أهم التداعيات

«الصندوق الوطني» ّ
مول
ً
مشروعا في  3سنوات
1311
أك��د امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�ص�ن��دوق ال��وط�ن��ي لرعاية
وت �ن �م �ي��ة امل � �ش ��اري ��ع ال �ص �غ �ي ��رة وامل �ت��وس �ط��ة
بالتكليف م�ن��اف املنيفي ،أهمية ال ��دور ال��ذي
ي�م��ارس��ه ال�ص�ن��دوق ف��ي ت�ع��زي��ز بيئة االع�م��ال
ودع� � � ��م امل� � �ب � ��ادري � ��ن واص � � �ح� � ��اب امل � �ش� ��روع� ��ات
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ،وف �ق��ا ل �ل �ق��ان��ون رق��م
 98/2013الذي يهدف لدعم الشباب ومحاربة
البطالة وتمكني القطاع ال�خ��اص م��ن تحقيق
ّ
النمو االقتصادي وبناء مجتمع ريادي ُيحفز
أصحاب املشاريع على اإلبداع.
وكشف املنيفي خ�لال مؤتمر خ��اص بانطالق
ملتقى  B2B 4 SMEل��رواد االعمال واصحاب
امل �ش��اري��ع ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ع��ن اص ��دار
ال� � �ص� � �ن � ��دوق مل � ��واف� � �ق � ��ات ت � �م� ��وي� ��ل ل� � �ع � ��دد م��ن
املشروعات بلغت  1311مشروعا في  3سنوات
ل �ل �ف �ت��رة امل �م �ت��دة م ��ن ع� ��ام  2016ح �ت��ى ،2019
بحجم تمويل بلغ  213مليون دي�ن��ار ،مؤكدا
ان حجم وقيمة البيانات يعكسان جدية توجه
دع ��م وت�م�ك�ين امل �ب��ادري��ن واص �ح��اب امل�ش��اري��ع
م��ن ال�ش�ب��اب .وب�ين املنيفي ان دور الصندوق
ال يقتصر على التمويل وان�م��ا يشمل تمكني
املبادرين وتأهيلهم من خالل تنظيم البرامج
التدريبية وورش العمل.
وث�م��ن امل�ن�ي�ف��ي دور امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي الحيوي
الذي تمارسه الجمعية الكويتية للمشروعات
ال� �ص� �غ� �ي ��رة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة م� ��ن خ� �ل��ال ت��وط �ي��د

مناف المنيفي

ال � �ع �ل�اق ��ات ب�ي��ن ق� �ط ��اع امل � �ش ��اري ��ع ال �ص �غ �ي��رة
وامل �ت��وس �ط��ة وال �ج �ه��ات ال��داع �م��ة س ��واء ك��ان��ت
جهات حكومية او خاصة .وق��ال املنيفي «انه
ي �ط �م��ح ال� ��ى أن ت �ش �ج��ع م �ث��ل ه� ��ذه امل�ل�ت�ق�ي��ات
ال � �ش� ��رك� ��ات ال� �ق� �ي ��ادي ��ة ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال� �خ ��اص
ع �ل��ى ت�ب�ن��ي دع ��م وت �م �ك�ين اص �ح��اب امل �ش��اري��ع
الصغيرة واملتوسطة ضمن برامج املسؤولية
االجتماعية الخاصة بها» ،مشددا على أهمية
ال �ب �ح��ث ف��ي ال �ف��رص ال �ت��ي ت��وف��ره��ا م �ث��ل ه��ذه
امللتقيات بني اصحاب املشاريع أنفسهم.

خامس محطات الشركة في السعودية

ً
ً
ّ
مباشرا
خطا
تسير
«الجزيرة»
إلى الدمام

أع �ل �ن��ت ط� �ي ��ران ال� �ج ��زي ��رة ،أم � ��س ،ع ��ن إط�ل�اق
خ��ط رح�لات �ه��ا امل �ب��اش��رة إل ��ى م��دي �ن��ة ال��دم��ام
ال�س�ع��ودي��ة اب �ت� ً
�داء م��ن  19ديسمبر ال �ج��اري،
والتي ستخدم املنطقة الشرقية في اململكة،
بواقع ثالث رح�لات أسبوعية كل يوم ثالثاء
وخميس وسبت.
وقالت الشركة في بيان صحافي ان «الجزيرة»
ت�ص��ل ال��ى م�ط��ار امل�ل��ك ف�ه��د ال��دول��ي ب��ال��دم��ام،
ثالث أكبر مطار في اململكة مع أكثر من 10.4
ماليني مسافر في عام  .2018لتكون الوجهة
الخامسة لطيران الجزيرة في اململكة ،بعد كل
من الرياض وجدة واملدينة املنورة والطائف.
ّ
ّ
وس� �ت ��وف ��ر ال �ش ��رك ��ة ل �س ��ك ��ان ال� ��دم� ��ام رح�ل�ات

رب ��ط إل ��ى ح �ي��در آب ��اد واإلس �ك �ن��دري��ة وع� ّ�م��ان
ومومباي وكوشني وكاتماندو بهدف خدمة
املقيمني ودعم العالقات التجارية املتنامية.
ون� � �ق � ��ل ال � �ب � �ي � ��ان ع� � ��ن ال � ��رئ � �ي � ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي
ل� �ـ«ال� �ج ��زي ��رة» روه� �ي ��ت رام� ��اش� ��ان� ��دران ق��ول��ه
«ي �س �ع��دن��ا ج� �دًا أن ن��رب��ط ع �م�لاء ن��ا ب �س��ادس
أك�ب��ر م��دي�ن��ة ف��ي امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
وذل��ك ب��رح�لات مباشرة وب��أس�ع��ار تنافسية.
فبفضل موقعها كعاصمة املنطقة الشرقية
وامل ��رك ��ز اإلداري ال��رئ �ي �س��ي ل�ص�ن��اع��ة ال�ن�ف��ط
في السعودية ،تربط الدمام عمالءنا بباقي
املنطقة الشرقية ،حيث يعيش ح��وال��ي %15
من سكان اململكة».

«التجارة» :قبل 2020

الديون تثقل كاهل الشركات

بعد عشر سنوات من النمو غير املسبوق
واالس �ت �ث �م��ارات ال �ض �خ �م��ة ،ت�ش�ه��د ط�ف��رة
ال �ن �ف ��ط ال� �ص� �خ ��ري ب� ��ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
تباطؤًا ،وه��ذا األم��ر ليس ً
جيدا بالنسبة
للبعض ن �ظ� ً�را ل�ت��داع�ي��ات��ه ع�ل��ى األس ��واق
امل��ال�ي��ة وال�ص�ن��اع�ي��ة ،وت�ق��دم��ت  32شركة
متخصصة في التنقيب عن النفط والغاز
الطبيعي ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة بطلبات
للحماية من اإلفالس خالل الربع الثالث،
وزاد العدد عن  200شركة منذ عام .2015
وتتلخص أسباب التباطؤ فيما يلي:
 - 1ن�ت�ي�ج��ة ل �ل �ت��راج��ع ف ��ي أس �ع ��ار ال�ن�ف��ط
عامليًا ،تعرضت صناعة الخام الصخري
األميركي ملشاكل عديدة من بينها قضايا
ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة ت �ت �ع �ل��ق ب ��وج ��ود آب� � ��ار ال �خ��ام
متاخمة بعضها لبعض.
 - 2يرجع السبب األه��م وراء تباطؤ نمو
اإلنتاج إلى الضغوط املالية املتزايدة مع
مطالبة ال�ب�ن��وك وامل�س�ت�ث�م��ري��ن ال�ش��رك��ات
العاملة بالتحول نحو الربحية كأولوية
مقدمة على نمو اإلنتاج.
 - 3ب�ن�ي��ت ص�ن��اع��ة ال�ن�ف��ط ال �ص �خ��ري في
أميركا على كم ضخم من الديون ،وربما
ي��أت��ي وق��ت الحساب قريبًا ،وات�ج��ه أغلب
املديرين التنفيذيني في الشركات العاملة
نحو الضغط على األرباح ومحاولة جذب
استثمارات قدر اإلمكان.
 - 4م ��ن ال� �ح ��وض ال �ب ��رم ��ي ج �ن ��وب غ��رب
ت�ك�س��اس إل ��ى «إي �ج��ل ف� ��ورد» ف��ي ال��والي��ة
و«ب ��اك ��ن» ف ��ي ش �م��ال ووس� ��ط أم �ي��رك��ا ،ال
ي�ب��دو مستقبل صناعة النفط الصخري
مشرقًا نتيجة تثاقل ال��دي��ون على كاهل
الشركات.
 - 5م��ن ب�ين ال�ش��رك��ات امل�ت�ض��ررة واملثقلة

بقيمة  213مليون دينار

ب��ال��دي��ون ف ��ي ص �ن��اع��ة ال �ن �ف��ط ال�ص�خ��ري
األم �ي��رك��ي ع �ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ال ال�ح�ص��ر
«شكسبير إن�ي��رج��ي» ال�ت��ي هبط سهمها
بشكل حاد ،وأكدت اإلدارة اقتراب الشركة
من اإلفالس ،وأيضا «إي كيو تي» إلنتاج
الغاز الطبيعي.

تقشف محتمل
ال ي�م�ك��ن ألح ��د إن �ك��ار أن ص �ن��اع��ة ال�ن�ف��ط
ال � �ص � �خ� ��ري ،وال� � �ت � ��ي أف� � � � ��ادت االق� �ت� �ص ��اد
األم �ي��رك��ي ب�ش�ك��ل ك �ب �ي��ر ،ق��د أس �ه �م��ت في
خ�ف��ض أس �ع��ار ال�ط��اق��ة ع�ل��ى املستهلكني،
ً
وأس� �ه� �م ��ت أي� ��ض� ��ا ف� ��ي ت� �ح ��ول ال� ��والي� ��ات
امل�ت�ح��دة م��ن م�س�ت��ورد إل��ى م�ص��در للمرة
األولى في سبعني عامًا.
وت��وق �ع��ت «ري� �س� �ت ��اد إن� �ي ��رج ��ي» ت�ح�ق�ي��ق
ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ه � ��دف االس �ت �ق�لال �ي��ة

الكاملة للطاقة ف��ي غضون أشهر قليلة،
لكن في الوقت نفسه ،يبقى التحدي األكبر
أم��ام الصناعة هو الديون وأيضا تراجع
أسعار الخام.
وات � � �خ� � ��ذت م � �ج ��ال ��س إدارات ب �ع��ض
ال� �ش ��رك ��ات ف ��ي «إي� �ج ��ل ف� � ��ورد» ق � ��رارات
مهمة منذ البدء في هبوط أسعار النفط
ب �ش �ك��ل ح� ��اد ع� ��ام  ،2014وم� ��ن أب ��رزه ��ا
تقليص املوازنات واإلنتاج أيضا الذي
تراجع بنحو  %20من مستويات ما قبل
العام املشار إليه.
كما اتخذت تلك الشركات بعض اإلجراءات
ال �ت �ق �ش �ف �ي��ة م ��ن ت �س��ري��ح ع �م��ال��ة وخ �ف��ض
م � ��وازن � ��ات وم � �ح� ��اول� ��ة ل �ت �ق �ل �ي��ص وت� �ي ��رة
االستدانة ،األمر الذي بدأ يؤتي ثماره هذا
العام بحيث تدفقت بعض السيولة إليها،
وفقا لـ«آي إتش إس ماركيت».
إل��ى ذل��ك ي��رى محللون أن صناعة النفط
ال�ص�خ��ري خ��اط��رت ب��اإلن�ت��اج (امل�ت�ب��اط��ئ)
مل � �ص � �ل � �ح ��ة ت � �ح � �ق � �ي ��ق أرب� � � � � � ��اح وإرض� � � � � ��اء
امل�س��اه�م�ين ،وه��ي م�ع��ادل��ة صعبة ظهرت
تداعياتها بشكل كبير على اإلنتاج.
وينتج «إيجل ف��ورد» حاليا  1.37مليون
ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ا م ��ن ال� �خ ��ام ،وه ��و م ��ا يقل
بنسبة  %20ع��ن م�س�ت��وي��ات ذروت� ��ه قبل
أربع سنوات ،وتضخ الكثير من آبار هذه
املنطقة والتي يفوق عددها  17.5ألف بئر
ما يقل عن  25برميال يوميا فقط.
وي �ب��دو ع ��ام  2020ح�ي��وي��ًا ب�ع��ض ال�ش��يء
لصناعة النفط الصخري ف��ي ظ��ل تحول
التركيز نحو التوسع في أعمال التنقيب
ل�ج�م��ع س �ي��ول��ة م��ال �ي��ة ت �ه��دف إل ��ى س ��داد
الديون بالتزامن مع قيود اإلنفاق وضعف
االستثمارات املتدفقة(.أرقام)

نظام تعاقد تجاري وإلكتروني
ألصحاب األعمال والمهن المالية
أك � � ّ�دت وزارة ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة ض� ��رورة
ال�ت��زام أص�ح��اب األع�م��ال وامل�ه��ن املالية وغير
املالية (املعادن الثمينة واملجوهرات والتأمني
وال� �ص ��راف ��ة وال� �ع� �ق ��ار) ب��إن �ش��اء ن �ظ��ام ت�ع��اق��د
تجاري وإلكتروني ،وف��ق متطلبات مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب والقرارات ذات
الصلة قبل مطلع العام املقبل.
وأه ��اب ��ت «ال� �ت� �ج ��ارة» ف ��ي ب �ي ��ان ،ت�ل�ق��ت سبقلا
ن�س�خ��ة م�ن��ه ام ��س ،ب��أص �ح��اب األع �م ��ال وامل�ه��ن
امل� ��ال � �ي� ��ة وغ � �ي � ��ر امل� ��ال � �ي� ��ة (امل� � � �ع � � ��ادن ال �ث �م �ي �ن��ة
وامل� �ج ��وه ��رات وال �ت��أم�ي�ن وال �ص ��راف ��ة وال �ع �ق��ار)

االل �ت��زام ب��ال�ق��رار ال ��وزاري رق��م  323لسنة 2019
الخاص بهذا األمر والقرارات ذات الصلة.
وحذرت من أنه في حال عدم االلتزام ستتخذ
اإلج � � ��راءات ب �م��وج��ب ق��ان��ون رق ��م  106لسنة
 ،2013بشأن مكافحة غسل األم��وال وتمويل
اإلره��اب والئحته التنفيذية التي تصل إلى
إلغاء الترخيص واإلحالة إلى النيابة العامة.
وش � � ��ددت «ال � �ت � �ج� ��ارة» ع �ل��ى أن� �ه ��ا م �س �ت �ع��دة
الس�ت�ق�ب��ال أص �ح��اب األع �م��ال امل�ب�ي�ن�ين وال ��رد
على استفساراتهم ومساعدتهم ف��ي تالفي
املالحظات.

«الدراسات المصرفية» استضافت إريك كوالمان

حلقة نقاشية عن القيادة الرقمية
ق��ال امل��دي��ر ال�ع��ام ملعهد ال��دراس��ات املصرفية
ال��دك�ت��ور يعقوب السيد ي��وس��ف ال��رف��اع��ي ان
املعهد عقد حلقة نقاشية بعنوان «القيادة
ال��رق �م �ي��ة» ،ق��دم �ه��ا امل �ح��اض��ر ال �ع��امل��ي إري ��ك
ك��وامل��ان املحاضر االول ف��ي ال�ق�ي��ادة الرقمية
على مستوى العالم ،في  3ديسمبر الجاري.
واض��اف ان ك��وامل��ان هو املؤلف رق��م  1للكتب
الخمسة األك�ث��ر مبيعًا ع��ن ال�ق�ي��ادة الرقمية،
وق ��د ح�ص��ل ع�ل��ى ت��رت�ي��ب ث��ان��ي أك �ث��ر م��ؤل��ف
رواج� ��ًا ف��ي ال �ع��ال��م ب�ع��د «ج ��ي .ك��ي رول�ي�ن��غ»
م��ؤل �ف��ة ه� � ��اري ب� ��وت� ��ر .وق � ��د س ��اع ��د ك ��وامل ��ان
ال�ف�ي��دي��و ال ��ذي ن�ش��ره ع�ل��ى ي��وت�ي��وب بعنوان
«ما حدث في فيغاس يبقى» في إدراج��ه من
قبل فوربس وفورتشن كواحد من أفضل 100
شخصية مؤثرة في العالم في املجال الرقمي.
ُ
وتستخدم كتبه في مجال األع�م��ال في أكثر
م� ��ن  200ج ��ام� �ع ��ة ،وك � ��وامل � ��ان ح ��اص ��ل ع�ل��ى
ال ��دك �ت ��وراه ال �ف �خ��ري��ة ل�ع�م�ل��ه ال ��رائ ��د ف��ي ه��ذا
ََ
امل �ج��ال .وال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن م��ؤل �ف��ه «كيفية

البيع من خالل لينكد إن» أصبح ُيمثل احدى
ال� �ق ��راءات اإلل��زام �ي��ة ل �ف��رق امل �ب �ي �ع��ات ،وع� ِ�م��ل
كواملان سابقا كاستاذ في جامعة هارفارد،
ومختبرات .MIT’s edX
ُ
واض� � ��اف ال ��رف ��اع ��ي ان ن �ه��ج ك ��وامل ��ان امل �ت �ب��ع
ي �س��اع��د ف ��ي ت�ث�ق�ي��ف ال �ج �م��اه �ي��ر وت�م�ك�ي�ن�ه��ا
على إح��داث تغييرات فورية وطويلة األجل
ف��ي ال �ط��ري �ق��ة ال �ت��ي ت�ت�ع��ام��ل ب �ه��ا م��ع عملها
ف��ي ع�ص��رن��ا ال��رق �م��ي ،م�ض�ي�ف��ا ان ��ه بصفتنا
أشخاصا ومؤسسات ومنظمات وحكومات،
ُ
ل �ي��س ل��دي �ن��ا خ �ي��ار ب �ش��أن م��ا إذا ك �ن��ا ن�ف� ّ�ع��ل
ُ
التكنولوجيا الرقمية أم ال ،فالخيار املتاح
أم��ام�ن��ا ه��و م��دى ن�ج��اح�ن��ا ف��ي تطبيق ذل��ك،
ّ
حيث يبدأ هذا التحول مع تعلم كل شخص
وس �ع �ي��ه ن �ح��و ت�ط�ب�ي��ق ع ��ادات ��ه وس�ل��وك�ي��ات��ه
اليومية في القيادة الرقمية.
وأشار الرفاعي إلى أن الراعي الرئيسي لهذه
الحلقة النقاشية ه��و بنك الكويت الوطني،
راع لهذه الحلقة النقاشية.
وبنك وربة هو ٍ
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بورصة العقارات العالمية

إعداد :د .بلقيس دنيازاد عياشي

معشوقة الكويتيين

ماربيا« ..شابّ ه نار»

يبدو أن أسعار العقارات في منطقة ماربيا -التي يعشقها الخليجيون بشكل عام والكويتييون
بشكل خ��اص ،ويفضلون دوم��ًا قضاء عطلة صيفية فيها ،ويتجهون إلى ش��راء عقارات هناك-
ستبقى مرتفعة في الفترة املقبلة ،ويرجع ذلك إلى الطلب الكبير من جنسيات كثيرة على هذه
املنطقة املتميزة بمناظرها الخالبة وطبيعتها الساحرة .ويقول الخبير العقاري كريستوفر كلوفر،
وه��و رئ�ي��س مجلس إدارة ش��رك��ة  panoramaاملتخصصة ف��ي ال�ع�ق��ارات بماربيا ف��ي اسبانيا،
إن أسعار العقارات في املنطقة مازالت قوية ،بسبب أن الطلب عليها أصبح اآلن أكبر من كمية
املعروض ،وتتهافت جنسيات كثيرة لشراء عقارات فيها .ويضيف الخبير أنه على سبيل املثال،
وصلت املمتلكات على شاطئ البحر في «غولدن مايل» ،وخاصة ح��ول «بوينتي روم��ان��و» ،إلى
أسعار قياسية.

اشتر ِ أراضي ..و«خلك» من العقارات

أسبانيا:

65

ً
عقارا بيعت في ماربيا خالل ..2018

بدأ نشاط قطاع العقارات األسباني في االنتعاش مع أوائل عام  ،2014ومنذ ذلك
الحين كان اتجاه التحسن ملحوظا ً في المؤشرات الكمية والسعرية ،وخالل السنوات
األخيرة حدث تحسن في شروط التمويل المطبقة على قروض شراء المنازل ،حيث
انخفضت أسعار الفائدة وأصبحت فترات السداد أطول ،خصوصا ً في القروض العقارية
ذات السعرالثابت ،ما زاد من جاذبيتها وأثار زيادة في وزنها النسبي.
تراجعت معايير االئتمان وش��روط التمويل العامة،
كما أن التحسن في شروط التمويل ساهم في انتعاش
ه��ذا ال �ق �ط��اع ،م��ا ت�س�ب��ب ف��ي زي ��ادة أس �ع��ار ال�ع�ق��ارات
األسبانية ،وفق ما يؤكده املحللون في موقع global
 ،property guideال��ذي��ن ي�ن�ص�ح��ون ب��ال�ت��وج��ه ل�ش��راء
أراض والقيام ببنائها باعتبار أن أس�ع��ار األراض��ي
تنخفض ف��ي ح�ين أس �ع��ار ال�س�ك��ن م��ن ب �ي��وت وشقق
ترتفع.
ارت�ف�ع��ت أس�ع��ار ال�ع�ق��ارات األس�ب��ان�ي��ة بنسبة %2.08
خالل الفترة األخيرة من عام  2019بعد ارتفاع سنوي
قدره  %2.53في الربع األول  ،2019و %5.25في الربع
الرابع من  2018على أساس ربع سنوي.
كما ارتفعت مبيعات العقارات بنسبة  %10.3في عام
 ،2018مقارنة بسنة  2017بعد ارت�ف��اع س�ن��وي ق��دره
 %15.4ف��ي نفس السنة و %14ف��ي ع��ام  ،2016وذل��ك
وفقًا للمعهد الوطني لالستثمار .INE

إلى ذلك ،كانت الزيادة املستمرة في املعامالت مدفوعة
بشكل أساسي باألجانب الذين يشترون املنازل على
ال�س��اح��ل وف��ي م��دن مثل برشلونة وف��ي كوستا ديل
سول ،وهي واحدة من أكثر املناطق شعبية في البالد.
ت�ت��راوح إي ��رادات اإلي�ج��ار اإلجمالية على الشقق في
مدينة  CiutatVellaفي برشلونة «أي العائد املكتسب
على سعر شراء عقار مستأجر قبل فرض الضرائب»
بني  %4.00و ،%5.15إذ يمكن تحقيق عوائد مماثلة أو
ً
ربما أقل قليال في مدريد ،لكن الشقق األصغر بحاجة
إل��ى مزيد م��ن الصيانة ،لذلك هناك م��ا يبرر تحقيق
عائد أعلى.
وت�ب��دو اإلي �ج��ارات متشابهة ف��ي املدينتني ،ربما أقل
ً
ً
قليال في مدريد ،مثال شقة بمساحة  50مترًا مربعًا
تكلف حوالي  1000 - 950يورو شهريًا ،في حني شقة
بمساحة  120م�ت�رًا مربعًا تكلف نحو 2500 - 1750
يورو شهريًا وفق تقرير .global property guide

الفرق بين متوسط أسعار الشقق واألراضي (د.ك)
المنطقة

بـ 1.34

الشقق

مليون دينار للواحد

أسعار األراضي
ش �ه��دت أس �ع��ار األراض� � ��ي ف��ي امل �ن��اط��ق ال�ح�ض��ري��ة
انخفاضًا ،على الرغم من الطلب القوي عليها في
اس�ب��ان�ي��ا ،ك�م��ا ان�خ�ف��ض م�ت��وس��ط س�ع��ر امل�ع��ام�لات
بنسبة  %4.3ليصل إلى  155.1يورو لكل متر مربع
في الربع الثالث من عام  2018مقارنة بسنة ،2017
وفقًا لتقارير وزارة التنمية االسبانية.
وك �م �ث��ال ع�ل��ى ارت �ف��اع أس �ع��ار ال �ع �ق��ارات خ��اص��ة
الفلل ،تم بيع فيال في «مارينا بوينتي رومانو»
في صيف عام  2018بمبلغ  1.750مليون يورو،
وب�ع��د أن ت��م تجديدها أخ�ي��را وال�ق�ي��ام بعمليات
ترميم بيعت بسعر  3ماليني يورو.
ووفقًا إلحصائيات شركة  panoramaفإنه خالل
ال �ع��ام امل��اض��ي  ،2018ت��م ب�ي��ع م��ا ال ي�ق��ل ع��ن 65
عقارًا بأسعار تزيد  1.340مليون دينار للعقار
ال��واح��د ،وتشير ال�ش��رك��ة إل��ى أن ال��وك�لاء أبلغوا
باإلجماع عن أن عام  2018كان «عاما جيدا» في
املبيعات واألس �ع��ار ،م��ع بعض التباطؤ املعتاد
ف��ي ال�خ��ري��ف ،لكن  2019ب��دأ م��ع ط�ف��رة ق��وي��ة في
ال �ن �ش��اط ف��ي ال��رب��ع األول ،م�م��ا زاد م��ن ال�ت�ف��اؤل
بأن هذا العام لديه كل اإلمكانات لتجاوز العام
املاضي في حجم املبيعات.

األراضي

سعر المتر الواحد

 120م2

سعر المتر الواحد

 300م2

برشلونة

1.440

172800

71

21300

مدريد

1730

189000

84

25200

جزر الكناري

736

88320

66

19800

مالقا

910

114000

38

11400

مالحظة :يوضع في االعتبار اختالف املناطق املختارة لشراء العقارات ،سواء داخل املدينة أو خارجها ،واختالف مواقع األراضي
ُوبعدها عن مركز املدينة ،واألرقام مأخوذة من مواقع  spainhousesو numbeoو  global property guideاملتخصصة في العقار.
مالحظة :سبقلا تستقي البيانات والمعلومات الخاصة بهذه الصفحة من مواقع ومنصات عقارية متخصصة في أس��واق متنوعة ،وهي بذلك ال تقدم مشورة أو نصيحة بالشراء من عدمه ،بل تعكس آراء خبراء العقار في األس��واق العالمية.

انخفاض األسعار
بدعم
نقص الطلب

سويسرا

عاما من ارتفاع أسعار المنازل دون انقطاع ،نجحت أخي ًرا جهود الحكومة السويسرية
بعد حوالي ً 15
لتهدئة سوق العقارات المحمومة في سويسرا ،حيث انخفضت أسعار المنازل بنسبة  %2.52خالل
العام حتى الربع الثاني من عام  ،2019وهو الربع الثامن على التوالي من االنخفاضات على أساس
سنوي ،وفق إحصائيات global property guideالعالمية.

◄ أرباح التأجير في زيورخ..
أفضل منها في جنيف

%2.52
نسبة تراجع
أسعار
المنازل

يمكن أن يعزى تباطؤ سوق العقارات إلى معايير اإلق��راض األكثر صرامة للبنك الوطني
السويسري ،والتي تهدف إلى خفض ديون اإلسكان ،والتي تبلغ حاليا  %90من إجمالي
ديون األسر ،ناهيك عن تأثير قرار البنك املركزي بالتخلي عن الحد األقصى مقابل اليورو
في عام  ،2015األم��ر ال��ذي جعل العقارات السويسرية أكثر تكلفة للمستثمرين األجانب،
وبالتالي انخفض الطلب عليها ،وقاد ذلك إلى هبوط أسعارها بشكل واضح.
إذا كنت تشتري في سويسرا فعادة ما ال يكون عائد اإليجار هو ما يهمك ،ألنه في املاضي
كانت عوائد اإليجار السويسرية سيئة نسبيًا وعلى أية حال ،فإن الشراء من قبل األجانب
مقيد بشكل كبير ،لكن مع ازدهار طفرة أسعار املنازل العاملية على مدار األعوام الخمسة
عشر املاضية ،ظلت عائدات اإلي�ج��ارات السويسرية ثابتة .وقامت سويسرا بتقييد بيع
املمتلكات لألجانب ،مع تخصيص حصة سنوية من التصاريح التي تحددها الحكومة
الفدرالية لألجانب غير املقيمني الذين يسعون للحصول على العقارات في سويسرا.
إن عوائد اإليجار املنخفضة تثبط مشتري املنازل األجانب ،ففي الربع الثالث من عام 2018
ً
تراوحت عائدات اإليجار الرئيسية بني  %1.7و %2.4فقط ،وفقا لشركة  ،Wüest Partnerكما
أن استئجار الشقق في جنيف يحقق ً
عائدا يتراوح بني  %2.8و ،%3.3بينما في زيوريخ
بلغ عائد اإليجاراإلجمالي في املتوسط .%3.27

أسعار الشقق في وسط المدينة (د.ك):
المنطقة

سعر المتر

ً
مترا)
سعر الـ (120

زيورخ

4035

484200

جنيف

3840

460800

عوائد اإليجار
ي �ع��د ال� �ق ��ان ��ون ال �س��وي �س��ري م��ؤي �دًا
للمستأجر ،إذ إن ح��وال��ي  %61من
ج �م �ي��ع األس � ��ر م �س �ت ��أج ��رون ،ل��ذل��ك
ليس م��ن املستغرب أن ال�ق��ان��ون في
سويسرا مؤيد للمستأجر.
ويمكن االت�ف��اق على اإلي�ج��ار األول��ي
ب�ح��ري��ة ب�ين امل��ال��ك وامل�س�ت��أج��ر ،وم��ع
ذل� ��ك ف ��ي غ �ض ��ون  30ي ��وم ��ا ي�م�ك��ن
ل �ل �م �س �ت��أج��ر ال� �ط� �ع ��ن ف� ��ي اإلي� �ج ��ار
باعتباره مسيئا.
ك� �م ��ا ي �م �ك ��ن ل �ل �م �ح �ك �م��ة أن ت �م �ن��ح
املستأجر تمديدًا ملدة تصل إلى أربع
س �ن��وات ،ف��ي ال �ح��االت ال�ت��ي يتسبب
فيها اإلخالء في حدوث مشقة.
أم� ��ا ب �ش��أن ض��ري �ب��ة دخ� ��ل اإلي �ج��ار
ال�س��وي�س��ري��ة ف�ه��ي م��رت�ف�ع��ة ل�ل�غ��اي��ة،
ح �ي��ث ي �م �ك��ن أن ي �ت �ج ��اوز االل� �ت ��زام
الضريبي اإلجمالي  %50بسهولة،
ك� �م ��ا ت� � �ت � ��راوح م � �ع� ��دالت ال �ض��ري �ب��ة
الفدرالية بني صفر %و.%5

صعود كبير..
وعوائد اإليجار
«ما تفرح»

ماليزيا

أدى القرار الذي طبقته الحكومة الماليزية بشأن تطبيق رسوم الدمغة العالية على العقارات
مرتفعة القيمة ،إلى تباطؤ سوق اإلسكان في ماليزيا بشكل حاد ،فضالً عن حالة الضعف التي يمر
بها االقتصاد الماليزي ،فخالل عام  2018بلغ مؤشر أسعار المنازل على مستوى البالد نسبة %3.31
منخفضا ً من  %6.13في  2017وفقا ً إلدارة التقييم والخدمات العقارية (.)JPPH

متوسط األسعار حسب العقارات (د.ك)
شقق شاهقة
منازل منفصلة
منازل شبه منفصلة

24.860
48.350
48.230

ع� �ل ��ى أس � � ��اس رب � ��ع س� �ن ��وي ارت � �ف� ��ع م��ؤش��ر
أسعار املنازل بنسبة  ،%2.45وفق تقديرات
املحللني في  global property guideالعاملية.
في الربع األخير من عام  2018بلغ متوسط
س �ع��ر امل� �ن ��زل ف ��ي م��ال �ي��زي��ا  33500دي �ن��ار
كويتي ،وقد بلغ متوسط سعر الشقة في
قلب العاصمة كواالملبور  110آالف دينار.
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن س��وق اإلس �ك��ان ال ت��زال
ض �ع �ي �ف��ة ،ف� ��إن ب �ع��ض ال �خ �ب��راء ي�ت��وق�ع��ون
أن ت�ت�ح�س��ن ال� �س ��وق ت��دري �ج �ي��ًا ،م��دع��وم��ة
ب� ��ال � �س � �ي� ��اس� ��ات ال� �ل� �ي� �ب ��رال� �ي ��ة وال � � �ظ� � ��روف
السياسية األفضل منذ االنتخابات العامة
لعام .2018

األسعار واملناطق
ي��وج��د ف��ي ك ��واال الم �ب��ور أغ �ل��ى م�س��اك��ن في
م��ال �ي��زي��ا ،ك �م��ا ي�م�ك��ن ال �ع �ث��ور ع �ل��ى أرخ��ص
سكن ف��ي ماليزيا ف��ي  Kelantanو Perlisو
 ،Melakaحيث يبلغ متوسط األس �ع��ار أقل
م��ن  16500دي �ن��ار ك��وي�ت��ي ،وي�ت�م�ي��ز الطلب
ع�ل��ى ال �ع �ق��ارات السكنية ب��االس�ت�ق��رار
منذ عام .2018

أقل جاذبية لالستثمار
يقول  Kelvin Yipمن شركة « :Knight Frank Malaysiaفي عام  ،2019نتوقع
أن نرى املزيد من البائعني املتحمسني واملشترين املميزين ليكونوا في السوق
السكنية ،كما ستظل العقارات السكنية في ماليزيا جذابة في نظر املشترين
األجانب نتيجة لسياساتنا الليبرالية وتقييماتنا املعقولة واملقرونة بعدم فرض
مترا ً
رسوم طوابع إضافية» .وحققت الوحدات السكنية من ً 120
مربعا عائدات
إجمالية قدرها  ،%4.5ولكن قبل عامني وج��د باحثون أن عائدات اإليجار بلغ
ً
متوسطها أكثر من  ،%8وبالتالي تتميزعائدات اإليجار بالتدني إجماال فقد
تصل إل��ى ح��وال��ي  %2.5ث��م ت�ع��اود االن�خ�ف��اض م��رة أخ��رى بشكل كبير ،ومنه
نستخلص أن امللكية املاليزية أقل جاذبية كاستثمار مما كانت عليه لسنوات
عديدة بالنظر إلى انخفاض عوائد اإليجار.

متوسط سعر الشقة
المنطقة

متوسط األسعار (د.ك)

كوااللمبور

57.640

سيالنغور

35.160

صباح

33.185

ساراواك

32.274

بورصة 17

الخميس  8ربيع اآلخر  1441هـ •  5ديسمبر  • 2019السنة الـ  • 48العدد 16659

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 يوم األربعاء على ارتفاع جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة
 ،0.35%ومؤشر السوق األول بنسبة  ،0.32%وكذلك مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .0.42%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ إجمالي
القيمة املتداولة  30.4مليون د.ك من خالل تداول  241مليون سهم.
جاء أداء مؤشرات البورصة سلبيا ،وسط انخفاض ملحوظ في قيم التداول بنسب  ،12.5%وارتفاع كميات االسهم الى  23%مقارنة مع
الجلسة السابقة وسط عمليات ضغوط بيعية واضحة.
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على ارتفاع طفيف وسط انخفاض في قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب  ،21.5%و 13.8%
على التوالي مقارنة مع الجلسة السابقة ،حيث شهدت الجلسة نوعا من الضغوط البيعية وجني األرباح من قبل املتعاملني ،األمر الذي دفع
شريحة واسعة من أسهم املؤشر إلى ارتفاع واإلقفال على ارباح.
أغلق مؤشر السوق الرئيسي على ارتفاع ،وسط ارتفاع نسبي في قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب  ،6%و  35%على التوالي مقارنة
مع الجلسة السابقة ،ولعل عمليات التصحيح التي شهدها السوق األول ،عززت من سيولة السوق الرئيسي والتي شكلت نحو 39%
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 شركة اعيان لالجارة واالستثمار تصدر أسهم املؤشر من حيث أحجام التداول منهيا الجلسة على خسائر
سوقية بنحو  ،11.3%مقفال عند مستوى  55فلس.

.مؤشرات قطاعات بورصة الكويت
أغلقت أغلب مؤشرات قطاعات السوق على ارتفاع خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،حيث جاء قطاع النفط والغاز على
رأس القطاعات الرابحة بنسبة  ،8.6%تاله قطاع السلع االستهالكية بنسبة  ،2.45%في حني تراجع قطاع االتصاالت بنسبة 0.67%
منفردًا.

(نقطة)
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6,024.75

0.35%

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

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

30,432,817

241,013,157

p

6,644.18

0.32%

p

18,373,601

41,460,100

4,805.17

0.42%

p

12,059,216

199,553,057

ع .س :عائد سعري

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق
املؤشر

القطاع

571,159

938.72

0.37%

900.29

0.49%

p

3,035,074

690.24

2.45%

p

26,751

911.80

0.00%



-

-

999.85

0.80%

p

81,905

727,866

1,067.88

-0.67%

q

1,604,868

3,710,083

1,404.41

0.41%

p

14,328,835

33,444,602

947.84

0.02%

p

1,001

2,528

1,012.44

0.42%

p

3,876,621

65,932,529

1,072.42

0.03%

p

6,926,751

113,064,835

509.25

0.00%



2,837

40,524

22.8%

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة
0.0%

التكﻨولوﺟيا
46.9%

الﺨدمات املالية
12.7%

27.4%

47.1%

العقار
0.0%

التﺄمﲔ
13.9%

البﻨوك

نشاط السوق األول

5.3%

في السوق األول تصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة
تداول بلغت  4.6مليون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  767فلس مرتفعًا بنسبة  ،0.5%وجاء سهم البنك األهلي
املتحد باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  4.0مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  292فلس مرتفعًا بنسبة ،1.0%
ثم جاء سهم بنك الكويت الوطني باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  2.4مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر 1020
فلس مرتفعًا بنسبة 0.2%

1.5%

في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة أعيان لالجارة واالستثمار قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  3.7مليون د.ك
لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  55فلس متراجعا بنسبة  ،11.3%وجاء سهم الشركة الوطنية العقارية باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  1.3مليون د.ك
لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  87.8فلس متراجعًا بنسبة  ،1%ثم جاء سهم شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت 1.2
مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  244فلس دون اي تغير.

0.3%

الﺨدمات اﻻستهالكية

0.3%

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.1%

السلﻊ اﻻستهالكية

0.2%

السلﻊ اﻻستهالكية

4.9%

الﺼﻨاعة
0.9%

املواد األساسية

0.9%

الﻨفﻂ و الغاز

813
859

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

865

شركة املبانﻲ

1,695

في السوق الرئيسي احتل البنك التجاري الكويتي املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  1,003مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد باملرتبة الثانية بقيمة
رأسمالية بلغت  668مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  432مليون د.ك.

الﺼﻨاعة
0.2%

4.6%

املواد األساسية
الﻨفﻂ و الغاز

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

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة
ﺑﻨﻚ ﺑرقان

1,369

اﻻﺗﺼاﻻت
الﺨدمات اﻻستهالكية

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

التﺄمﲔ
البﻨوك

اﻻﺗﺼاﻻت

10.0%

438

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

العقار
0.0%

نشاط السوق الرئيسي

11,777,688

1,355.54

8.66%

p

0.0%

في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,637مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي
باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت  5,320مليون د.ك ثم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,517مليون
د.ك.

287,706

583,594

p

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع الخدمات املالية قطاع العقار وقطاع البنوك املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة
 13.9% ،27.4% ،46.9%على التوالي.

260,469

11,157,749
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النفط و الغاز
املواد األساسية
الصناعة
السلع االستهالكية
الرعاية الصحية
الخدمات االستهالكية
االتصاالت
البنوك
التأمني
العقار
الخدمات املالية
التكنولوجيا

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع الخدمات املالية وقطاع العقار املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة بنسبة
 22.8% ،47.1%و 12.7%على التوالي.

القيمة املتداولة (د.ك)

الكمية املتداولة (سهم)

205

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

369

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

391

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

2,463

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

420

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

2,517

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

432

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

5,320

668

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,637

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

1,003

ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

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

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

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

4,673,144

6,128,216

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)
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5,319,730,294

767.0

0.5%

299.0

182.7

4,037,563

13,949,992

1,033.0

788.6

2,415,650

2,368,612

2,462,828,570

292.0

1.0%

6,637,261,689

1020.0

0.2%

603.0

442.0

1,569,639

2,709,610

2,516,772,399

580.0

-0.3%

251.0

1,221,854

4,338,432

859,034,180

284.0

0.7%

330.0

866,062

3,162,607

410,742,812

276.0

0.7%

279.0

208.0

571,578

2,072,744

297,567,925

276.0

0.0%

329.8

248.0

800.0

537.3

109,931,166

506.0

1.2%

871.0

360.0

497,138

985,994

374,177,026

3080.0

0.6%

3,500.0

2,910.0

496,697

162,303

333,906,823

232.0

-0.9%

261.0

147.6

464,737

1,996,735

1,368,939,877

777.0

0.0%

834.0

652.2

332,718

428,619

864,767,946

827.0

-0.4%

852.0

541.5

312,917

380,527

1,694,777,532

591.0

0.5%

622.0

489.0

257,684

438,570

437,725,916

222.0

1.4%

233.0

183.5

221,827

1,007,616

377,883,071

708.0

0.1%

1,033.0

673.0

188,604

268,655

813,240,786

310.0

0.0%

385.7

263.8

102,276

331,133

343,831,985

313.0

0.0%

403.0

303.0

99,067

314,843

267,001,242

70.5

0.0%

97.0

63.0

26,968

382,526

168,010,300

550.0

1.9%

645.0

401.0

17,479

32,366

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
الشركة

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

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

نسبة
التغير

مدير المحفظة
)(Portfolio Manager
مدير المحافظ هو الشخص
او مجموعة من األشخاص
المسؤولين عن صناديق
استثمار أو محافظ مالية
خاصة يقوم بتنفيذ
استراتيجيته االستثمارية
وإدارة التداول اليومي
للمحفظة.

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)

50,438,824

55.0

-11.3%

65.5

34.1

3,704,587

62,070,798

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

50,438,824

55.0

-11.3%

65.5

34.1

3,704,587

62,070,798

الشركة الوطنية العقارية

132,751,124

87.8

-1.0%

94.5

68.2

1,359,039

15,319,057

الشركة الوطنية العقارية

132,751,124

87.8

-1.0%

94.5

68.2

1,359,039

15,319,057

الشركة األولى لالستثمار
شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي
شركة الديرة القابضة

20,886,287
25,784,961
2,879,927

31.9
90.5

-0.6%
-7.5%

43.1
108.0

28.1
29.0

354,642
886,738

11,037,327
9,444,714

شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت

39,846,059

244.0

0.0%

330.0

177.0

1,245,932

5,079,774

17.5

19.9%

21.2

10.2

132,176

8,363,264

14,164,821

29.0

4.3%

35.1

23.0

210,557

7,348,355

شركة املزايا القابضة

39,000,996

59.0

4.1%

77.0

50.5

426,643

7,272,569

شركة صكوك القابضة

20,628,529

36.9

6.0%

47.5

28.6

247,031

6,738,350

شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت

39,846,059

244.0

0.0%

330.0

177.0

1,245,932

5,079,774

6,761,239

23.5

6.3%

49.9

19.3

118,360

4,996,820

الشركة العربية العقارية

شركة رمال الكويت العقارية

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

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

نسبة
التغير

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

25,784,961

90.5

-7.5%

108.0

29.0

886,738

9,444,714

شركة املزايا القابضة

39,000,996

59.0

4.1%

77.0

50.5

426,643

7,272,569

الشركة األولى لالستثمار

20,886,287

31.9

-0.6%

43.1

28.1

354,642

11,037,327

شركة صكوك القابضة

20,628,529

36.9

6.0%

47.5

28.6

247,031

6,738,350

شركة اإلنمــاء العقارية

34,669,462

74.0

-3.9%

79.0

31.1

240,255

3,238,076

شركة العقارات املتحدة

72,421,093

61.8

1.3%

66.0

54.0

229,276

3,746,576

الشركة العربية العقارية

14,164,821

29.0

4.3%

35.1

23.0

210,557

7,348,355

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)

16,639,581

34.7

56.3%

47.3

16.8

124,242

4,677,855

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

50,438,824

55.0

-11.3%

65.5

34.1

2,879,927

17.5

19.9%

21.2

10.2

132,176.212

8,363,264

شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي

25,784,961

90.5

-7.5%

108.0

29.0

886,738

9,444,714

شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة (ش.م.ع).

27,022,488

86.0

19.4%

91.0

51.9

5,845

82,846

الشركة الكويتية العقارية القابضة

4,944,813

24.0

-7.3%

32.0

21.9

1,018

42,424

شركة األرجان العاملية العقارية

شركة بيت الطاقة القابضة
شركة الديرة القابضة

شركة السكب الكويتية
الشركة الوطنية للخدمات البترولية

23,835,076

99.0

10.0%

176.0

90.0

198

2,000

الشركة الكويتية السورية القابضة

4,580,331

24.4

-6.2%

82.0

21.8

12

500

24,286,191

369.0

9.8%

614.9

320.0

34

96

شركة منازل القابضة

18,281,828

40.0

-5.9%

48.0

20.2

67,400

1,610,998

126,420,841

1389.0

9.8%

1,389.0

850.0

194

140

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

36,777,678

71.8

-5.5%

81.0

53.0

1,738

25,419

34,669,462

74.0

-3.9%

79.0

31.1

240,255

3,238,076

390,884,854

746.0

-3.9%

783.0

640.0

8,397

11,259

17,242,493

51.9

-3.0%

57.5

33.0

18,211

355,001

15,890,551

50.0

-2.9%

75.0

34.5

62,841

1,243,382

8,081,379

37.9

9.2%

67.5

29.1

0

1

شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)

42,651,097

54.6

8.1%

74.6

49.0

6,372

117,986

الشركة العاملية للمدن العقارية

2,308,554

24.8

7.4%

30.2

14.5

11,559

476,300

شركة اكتتاب القابضة

4,362,420

14.6

6.6%

22.8

11.7

2,298

162,953

شركة مجموعة الراي االعالمية

62,070,798 3,704,587

شركة اإلنمــاء العقارية

الشركة الوطنية لإلتصاالت املتنقلة
الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار

 .شركة املنار للتمويل واإلجارة

 18اقتصاد وأعمال
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ّ
تسير رحالتها
«الكويتية»
إلى أثينا في يوليو 2020
استقبل رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط
الجوية الكويتية يوسف عبدالحميد الجاسم
س �ف �ي��ر ال �ك��وي��ت ف ��ي ال �ج �م �ه��وري��ة ال�ي��ون��ان�ي��ة
س�ع��ود فيصل ال��دوي��ش ،وسفير الجمهورية
ال �ي��ون��ان �ي��ة ف ��ي ال �ك ��وي ��ت ك��ون �س �ت��ان �ت �ي �ن��وس
ب �ي �ب��ري �ج��وس ،وذل� ��ك ب �ح �ض��ور م��دي��رة دائ ��رة
إدارة ش �ب �ك��ة ال �خ �ط��وط ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ش ��روق
ال� �ع ��وض ��ي ،وم ��دي ��ر دائ � � ��رة امل �ب �ي �ع��ات م�ح�م��د
العنزي ،حيث تناول اللقاء بني الطرفني تعزيز
وتقوية العالقات بني البلدين وتنميتها في
ما يخص النقل الجوي التجاري ،وق��د أبدى
ال�س�ف�ي��ران ال��رغ�ب��ة بتشغيل رح�ل�ات منتظمة
مباشرة إل��ى اليونان التي من شأنها تنمية
العالقات الوطيدة تاريخيًا بني البلدين ،وقد
أكد رئيس مجلس اإلدارة يوسف الجاسم عزم
ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة تشغيل رح�لات
منتظمة إلى العاصمة اليونانية أثينا اعتبارًا
من شهر يوليو  ،2020وسيجري تفصيل ذلك

اإلدارة التنفيذية للبنك في مركز التسجيل

للوقوف على االستعدادات األخيرة

اإلدارة التنفيذية تزور مركز التسجيل
في سباق الوطني للمشي
زارت اإلدارة التنفيذية لبنك الكويت
ال ��وط� �ن ��ي م ��رك ��ز ال �ت �س �ج �ي��ل ال� �خ ��اص
ب � �س � �ب� ��اق ال � ��وط� � �ن � ��ي ل � �ل � �م � �ش ��ي ،وذل� � ��ك
ل �ل��وق��وف ع�ل��ى االس �ت �ع��دادات األخ �ي��رة
ق �ب �ي��ل ان� �ط�ل�اق ال� �س� �ب ��اق ي� ��وم ال �س �ب��ت
امل�ق�ب��ل امل��واف��ق  7دي�س�م�ب��ر  .2019وق��د
بلغ عدد املسجلني في سباق الوطني
للمشي  19ألفًا و 600متسابق.
وقام الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك
الكويت الوطني عصام جاسم الصقر،
ون � ��ائ � ��ب ال� ��رئ � �ي� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل �ب �ن��ك

ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي  -ال �ك��وي��ت س�ل�ي�م��ان
ب � ��راك امل � � ��رزوق ،وق � �ي� ��ادات م ��ن ال �ب �ن��ك،
بزيارة مركز التسجيل وسط حضور
الف� ��ت م ��ن ق �ب��ل امل �ش ��ارك�ي�ن ف ��ي ع�م�ل�ي��ة
التسجيل.
وكان في استقبال اإلدارة العليا فريق
ال �عل��اق��ات ال �ع��ام��ة ف��ي ال �ب �ن��ك ال��وط�ن��ي
وامل� ��وظ � �ف� ��ون امل � �ت � �ط ��وع ��ون .واط �ل �ع ��ت
اإلدارة ع �ل��ى س �ي��ر ال �ت �ح �ض �ي��رات وم��ا
تشمله عملية التنظيم والتنسيق مع
الجهات املشاركة.

وق ��د أت ��م ال �ب �ن��ك ال��وط �ن��ي اس �ت �ع��دادات��ه
النهائية ليوم السباق ،كما أعد برنامجًا
ً
خ�ت��ام�ي��ًا ح��اف�ل�ا ب��امل �ف��اج��آت وال �ج��وائ��ز
القيمة على غرار كل عام ،يتخلله سحب
على سيارتي رينو جديدتني مقدمة من
مجموعة ال�ب��اب�ط�ين إل��ى ج��ان��ب ج��وائ��ز
ن �ق��دي��ة ق �ي �م��ة وم� �ف ��اج ��آت وس �ح��وب��ات
ف��وري��ة للمشاركني .وت�ق��دم ج�ه��ات عدة
دعمها للسباق ،وفي مقدمتها الطوارئ
الطبية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة
وال �ص �ن��اع��ة وب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت وش��رك��ة

امل � �ش� ��روع� ��ات ال �س �ي ��اح �ي ��ة إل� � ��ى ج��ان��ب
االتحاد الكويتي أللعاب القوى للهواة.
وس�ي�ك��ون م��وع��د ال�ت�ج�م��ع ي��وم السبت
ع� �ن ��د ال� �س ��اب� �ع ��ة وال � �ن � �ص� ��ف ص �ب��اح��ًا
استعدادًا لالنطالق عند  8:30صباحًا
م��ع س�ب��اق ال��رج��ال وال�ن�س��اء م��ن نفس
ن�ق�ط��ة ال�ب��داي��ة ف��ي ال�ج��زي��رة ال�خ�ض��راء
واالنتهاء في حديقة شاطئ الشويخ
ع �ل��ى ش ��ارع ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي ب�ج��ان��ب
م �ب �ن��ى ال� � �ـ KPCع �ل��ى م �س��اف��ة ت �ب �ل��غ 11
كلم.

لدى مطاعم مجموعة الشايع

الجاسم متوسطاً السفيرين الدويش وبيبريجوس

استرجع  25%من قيمة فاتورتك
عند استخدام «ماستركارد الوطني»

«النقل» ك َّرمتها في حفل بدبي

 Shipaأفضل َّ
منصة تقنية
للخدمات اللوجيستية
ف��ازت منصة  Shipaللشحن بجائزة «أفضل
منصة تقنية للخدمات اللوجيستية» للعام
ال�ث��ان��ي ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،خ�ل�ال ح�ف��ل ع��ام 2019
لجوائز مجلة النقل والخدمات اللوجيستية
ـــــ الشرق األوسط ،والذي أقيم في دبي.
وت��أت��ي ه��ذه ال �ج��ائ��زة ال �ت��ي تمنحها امل�ج�ل��ة،
ت �ق��دي �رًا للمنصة ال �ت��ي ت��وف��ر أف �ض��ل ال�ح�ل��ول
باستخدام التقنيات امل�ت�ط��ورة ،مثل األتمتة
وال �ش �ح��ن ال��ذك��ي وت�ح�ل�ي��ل ال �ب �ي��ان��ات ل��زي��ادة
ال� �س ��رع ��ة وال � �ك � �ف ��اءة وال � �س �ل�ام ��ة ،م ��ع خ�ف��ض
تكاليف األنظمة والعمليات.
وف ��ي ه ��ذا ال �ص��دد ق��ال��ت «ال �ن �ق��ل وال �خ��دم��ات
اللوجيستية ـ�ـ�ـ�ـ ال �ش��رق األوس � ��ط» :إن Shipa
للشحن ق��د اك�ت�س�ب��ت س�م�ع��ة ط�ي�ب��ة ،لكونها
ق� ��ادرة ع�ل��ى االن ��دم ��اج ب�س�ه��ول��ة ف��ي س�لاس��ل
اإلمداد األكبر وتبسيط العمليات بشكل كلي.
وأوض � � ��ح ال ��رئ �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل �ج �ل��ة ال�ن�ق��ل
وال �خ��دم��ات ال�ل��وج�ي�س�ت�ي��ة  -ال �ش��رق األوس ��ط
س��ام خ ��ان« :ل �ق��د ان �ط��وت ه ��ذه ال �ج��ائ��زة على
م�ن��اف�س��ة ش��دي��دة أله�م�ي�ت �ه��ا؛ ل ��ذا ف ��إن ف��ري��ق

هشام النصف

ي� �ح ��رص ب �ن��ك ال� �ك ��وي ��ت ال ��وط� �ن ��ي ع�ل��ى
مكافأة عمالئه بشكل مستمر ،من خالل
تقديم العروض التي يجري تصميمها
بما يتوافق م��ع احتياجاتهم املتنوعة
وشرائحهم املختلفة ،وف��ي ه��ذا اإلط��ار
يقدم بنك الكويت الوطني عرضًا جديدًا
ل�ع�م�لائ��ه ،يتضمن اس�ت��رج��اع  %25من
ق�ي�م��ة ال �ف ��ات ��ورة ،وذل� ��ك ع �ن��د اس �ت �خ��دام
بطاقة  Mastercardالوطني االئتمانية
امل��ؤه �ل��ة ،م��ع خ��دم��ة ،NBK Tap & Pay
لدى مطاعم مجموعة الشايع املشاركة
في األفنيوز ،املجمع التجاري األكبر في
الكويت.
ك �م��ا ي�ت�ض�م��ن ال �ع ��رض ال �ح �ص��ول على
 %10نقاط مكافآت الوطني ،إلى جانب
استرجاع لغاية  30دي�ن��ارًا كويتيًا في
الشهر ،وباإلمكان الحصول على املزيد
من املعلومات عن هذه الحملة ،من خالل
زيارة موقع البنك .nbk.com
وع ��ن ه ��ذه ال �ح �م �ل��ة ،أع �ل��ن ن��ائ��ب امل��دي��ر
ال� �ع ��ام مل �ج �م��وع��ة ال �خ ��دم ��ات امل�ص��رف�ي��ة
ال�ش�خ�ص�ي��ة ف��ي ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي،
ه �ش��ام ال �ن �ص��ف ،ان ��ه «ن �ح��رص ف��ي بنك
الكويت الوطني على مكافأة عمالئنا
عن طريق إطالق الحمالت املميزة على
م��دار ال�ع��ام ،والتي ج��اءت ه��ذه امل��رة من

قريبًا من خالل الحملة التسويقية التي تقوم
بها الشركة بعد أن أثبتت دراساتها الجدوى
االقتصادية من ذلك التشغيل وبعد توقف دام
لفترة طويلة.
هذا ،وتطلع الطرفان إلى تحقيق نتائج طيبة
على الصعيد االق�ت�ص��ادي م��ن خ�لال تشغيل
خط النقل الجوي بني الكويت واليونان.
ً
واختتم الجاسم تصريحه قائال« :إننا نتطلع
إلى تحقيق نتائج طيبة من التوسع املنتظر
ل �ع��دد م��ن ال��وج �ه��ات وب��األخ��ص إل ��ى أث�ي�ن��ا»،
م��ؤك �دًا أه �م �ي��ة ال � ��دور ال� ��ذي ت�ل�ع�ب��ه ال�خ�ط��وط
الجوية الكويتية في تدعيم وتنمية العالقات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي��ن دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت وج �م �ه��وري��ة
اليونان ،من خالل ما تتيحه االتفاقية الثنائية
ل�ل�ن�ق��ل ال �ج��وي ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن م��ن ف ��رص ل��رف��د
حركة النقل ،سواء للركاب أو الشحن ،كما أكد
حرص الخطوط الجوية الكويتية على تطوير
خدماتها ّ
املقدمة للعمالء في شتى املجاالت.

املنصة للشحن م��ن حقة أن يفخر لتحقيقه
هذا الفوز الكبير».
ّ
وت� �ع ��زز  Shipaل�ل�ش�ح��ن ق ��درات �ه ��ا ب��دع��م من
«أجيليتي» ،من خالل االستفادة من الخبرة
ال �ل��وج �ي �س �ت �ي��ة امل �ع� ّ�م �ق��ة وال �ش �ب �ك��ة ال �ع��امل �ي��ة
واالع� �ت� �م ��ادات ال �خ��اص��ة ب ��واح ��دة م ��ن ك�ب��رى
ش��رك��ات ال�خ��دم��ات اللوجيستية ف��ي ال�ع��ال��م،
م��ا يجعلها ت �ق� ِّ�دم خ��دم��ة م��وث��وق��ة وب��أس�ع��ار
تنافسية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة  Shipaللشحن،
كارلوس فونت« :نحن سعداء للغاية لنيلنا
ه ��ذه ال �ج��ائ��زة م ��ن م�ج�ل��ة ال �ن �ق��ل وال �خ��دم��ات
ال�ل��وج�ي�س�ت�ي��ة ،ألن �ه��ا ت ��دل ع�ل��ى ال�ق�ي�م��ة التي
تجلبها تقنيتنا القوية إلى التجارة العاملية.
ال س�ي�م��ا ان امل�ن�ص��ة ت�س��اع��د ال �ش��رك��ات على
أن تكون أكثر تنافسية ،وعلى التوسع على
امل�س�ت��وى ال �ع��امل��ي .ن�ح��ن م�ت�ح� ّ�م�س��ون ل�ق�ي��ادة
ّ
تحولها ،ونفخر بتقديم حلول
السوق خالل
ّ
سلسلة إمداد رقمية قوية وفعالة وتنافسية
للشركات على اختالف أحجامها».

ملصق الحملة وعليه قائمة المطاعم المشاركة

خ�ل�ال ت�ق��دي��م ع ��رض اس�ت�ث�ن��ائ��ي يجمع
بني استرجاع  %25من قيمة الفاتورة،
إضافة إلى الحصول على نقاط مكافآت
الوطني».
وأض� � � ��اف ال� �ن� �ص ��ف« :ي� ��أت� ��ي إط�ل�اق �ن��ا
للعروض املميزة ف��ي إط��ار سعينا إلى
تلبية اح�ت�ي��اج��ات ع�م�لائ�ن��ا ،وال�ت�ع��رف
ع �ل��ى ت�ط�ل�ع��ات�ه��م ،وت �ص �م �ي��م ال�ح�م�لات
التي تتماشى مع أسلوب حياتهم ،ولقد
الق��ت الحمالت املخصصة لالسترجاع
النقدي اهتمامًا كبيرًا ،وحققت مستوى

رض��ا مرتفعًا ،ول�ه��ذا نعدهم بمواصلة
ت�ق��دي��م ال �ع��روض وامل �ك��اف��آت الحصرية
واملتميزة».
وأك � � ��د ال �ن �ص ��ف أن ب� �ط ��اق ��ات ال��وط �ن��ي
االئ � �ت � �م ��ان � �ي ��ة ت� ��وف� ��ر ل� �ل� �ع� �م�ل�اء ف ��رص ��ة
امل �ش��ارك��ة ف ��ي ال �ح �مل��ات ال �ت��ي يطلقها
ال��وط�ن��ي ع�ل��ى م ��دار ال �ع��ام ،ك�م��ا تضمن
ل�ه��م أس �ل��وب ح �ي��اة م �م �ي �زًا ،ب�م��ا ت��وف��ره
م��ن م��زاي��ا م �ت �ع��ددة ل�ح��ام�ل�ي�ه��ا ،وال �ت��ي
تساهم في إثراء التجربة املصرفية التي
يقدمها لهم البنك.

ويقدم بنك الكويت الوطني مجموعة
م � �ت � �ن ��وع ��ة وواس� � � �ع � � ��ة م� � ��ن امل� �ن� �ت� �ج ��ات
وال �خ��دم��ات امل �ص��رف �ي��ة ،ال �ت��ي تتناسب
م��ع أن�م��اط ح�ي��اة ال�ع�م�لاء ،إذ بإمكانهم
االخ� �ت� �ي ��ار م ��ن ب �ي�ن ب� �ط ��اق ��ات ال��وط �ن��ي
االئتمانية املصممة خصيصًا لتلبية
احتياجاتهم املختلفة ،والتي توفر لهم
ً
العديد من املزايا واملكافآت ،فضال عن
االس �ت �ف��ادة م��ن ال�خ�ص��وم��ات وخ��دم��ات
ال � �ك ��ون � �س � �ي ��رج وال� � �خ � ��دم � ��ات ال �ع ��امل �ي ��ة
املتنوعة.

جانب من حفل تسلم الجائزة

احتفاال ً باليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة

انطالق معرض «أنا موهوب» في األفنيوز

لقطة تذكارية النطالق فعاليات المعرض

ح ��رص ��ًا م� ��ن األف � �ن � �ي� ��وز ع� �ل ��ى ال� �ت� �ف ��اع ��ل م��ع
األنشطة املجتمعية ذات الجانب اإلنساني؛
أقامت إدارة األفنيوز معرض «أنا موهوب»
احتفاال باليوم العاملي ل��ذوي االحتياجات
ال �خ��اص��ة ،وذل� ��ك ب �م �ش��ارك��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل� �ش ��ؤون ذوي اإلع� ��اق� ��ة ،ال � �ن� ��ادي ال �ك��وي �ت��ي
ال��ري��اض��ي للمعاقني ،م��رك��ز ال�ت��دخ��ل املبكر،
إدارة التأهيل املهني ،فريق أصدقاء املعاقني
ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ج �م �ع �ي��ة م ��رض ��ى ال�ت�ص�ل��ب
العصبي الكويتية ،حيث تم افتتاح املعرض
بحضور الدكتورة شفيقة العوضي مديرة
هيئة ذوي اإلع��اق��ة ،وذل��ك في منطقة غراند
بالزا.
وق��د تضمن م�ع��رض «أن��ا م��وه��وب» العديد
م ��ن األع� �م ��ال ال�ف�ن�ي��ة وامل �ش �غ ��والت ال �ي��دوي��ة
التي تستعرض مواهب مجموعة من ذوي

االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة ،وذل� ��ك ب �ه��دف دع��م
وت�م�ك�ين األش �خ��اص م��ن ذوي االح�ت�ي��اج��ات
الخاصة ،ودمجهم في املجتمع ومساواتهم
في املعاملة مع أفراد املجتمع اآلخرين.
ومن الجدير بالذكر ان إدارة األفنيوز كانت
وم ��ا زال� ��ت م ��ن أك �ب��ر ال��داع �م�ي�ن ل �ه��ذه ال�ف�ئ��ة
إلص� ��راره� ��م ال ��دائ ��م وع��زي �م �ت �ه��م ف ��ي ت�ح��دي
إع��اق �ت �ه��م وال �ق �ي��ام ب ��إن� �ج ��ازات م �ت �م �ي��زة في
مجاالت شتى.
وت � �ح� ��رص إدارة األف � �ن � �ي ��وز ع �ل ��ى ت��رس �ي��خ
م �ك��ان �ت �ه��ا ك ��أح ��د ال ��داع� �م�ي�ن ل �ل �ف �ئ��ات ال �ت��ي
ت�ح�ت��اج إل��ى ال��رع��اي��ة ف��ي امل�ج�ت�م��ع ،وتسعى
دوم� ��ا ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد إل ��ى دع ��م امل� �ب ��ادرات
الثقافية واالجتماعية ال�ت��ي تضمن رعاية
األشخاص ذوي اإلعاقة وتسهيل اندماجهم
في املجتمع.
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رعى عمالً فنياً ..وحضر الملتقى الكويتي اإلماراتي

تطبيق «كوفي» يشارك في احتفاالت
العيد الوطني اإلماراتي
أع �ل��ن ت�ط�ب�ي��ق ك��وف��ي م�ش��ارك�ت��ه ال�ف��اع�ل��ة
هذا العام في االحتفاالت الوطنية لدولة
اإلم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة ،م ��ن خ�لال
رع��اي �ت��ه ل �ع �م��ل ف �ن��ي م �ص��ور ب��ال �ت �ع��اون
م ��ع م �ج �ل��س األع � �م� ��ال ال �ك��وي �ت��ي ب��دب��ي،
واملشاركة في امللتقى الكويتي اإلماراتي
ال ��ذي ت�ن�ظ�م��ه ال�ق�ن�ص�ل�ي��ة ال �ع��ام��ة ل��دول��ة
الكويت بدبي للعام الثالث على التوالي
ب�م�ن��اس�ب��ة ذك� ��رى ي ��وم ال�ش�ه�ي��د وال�ع�ي��د
الوطني اإلماراتي الـ.48
وتضمنت مشاركات «كوفي» في إنتاج
رس��ائ��ل م�ص��ورة تعكس عمق العالقات
االقتصادية األخوية بني البلدين ،حيث
ش� � ��ارك ف �ي �ه��ا ك ��ل م ��ن ذي� � ��اب ال��رش �ي��دي
قنصل ع��ام دول��ة الكويت وعميد السلك
القنصلي في دب��ي واإلم��ارات الشمالية،
ورائ � � ��د األع � �م� ��ال ال �ك��وي �ت��ي ع �ل��ي أس �ع��د
اإلبراهيم املؤسس والرئيس التنفيذي
ّ
ل�ت�ط�ب�ي��ق ك��وف��ي ،ال� ��ذي ص��ن�ف�ت��ه م��ؤخ �رًا
مجلة أرب �ي��ان ب�ي��زن��س ض�م��ن أف�ض��ل 40
رائ ��د أع �م��ال ع��رب��ي ت�ح��ت س��ن األرب �ع�ين،
إل� � ��ى ج� ��ان� ��ب م �ق �ط ��ع م � �ص� ��ور م � ��ع رج ��ل
األع�م��ال محمود الرفاعي عضو الهيئة
اإلداري��ة ملجلس األعمال الكويتي بدبي.
ً
وقد القت الرسائل املصورة تفاعال الفتًا
ّ
م��ن خ�ل�ال ب��ث�ه��ا ع�ب��ر م�ن�ص��ات مؤسسة
دبي لإلعالم ووسائل اإلعالم املحلية إلى
ج��ان��ب ح�س��اب��ات ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
الرسمية للمجلس والشركاء.
كما شارك «كوفي» في احتفالية امللتقى
ال �ك��وي �ت��ي اإلم� � ��ارات� � ��ي ،ال� �ت ��ي ت��واص �ل��ت
ع�ل��ى م ��دى ي��وم�ين ،وت�ض�م�ن��ت ع ��ددًا من
الفعاليات الفنية والشعرية والثقافية
في دار االوب��را ب��إم��ارة دب��ي ،تالها حفل
اس�ت�ق�ب��ال ل�ك�ب��ار ال�ش�خ�ص�ي��ات الرسمية
الكويتية واإلماراتية في مقر القنصلية
العامة لدولة الكويت في دبي.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ه �ن ��أ امل� ��ؤس� ��س وال ��رئ �ي ��س
التنفيذي لتطبيق كوفي علي اإلبراهيم،
الشعب اإلماراتي بذكرى العيد الوطني
ال� �ت ��ي ت �ع �ك��س روح االت � �ح� ��اد ل�ل�ام ��ارات

جانب من احتفالية الملتقى الكويتي ــ اإلماراتي

السبع متمنيًا الرخاء واالزده ��ار الدائم
لدولة االم��ارات العربية املتحدة في ظل
حكامها الكرام.
وأردف االب��راه �ي��م إن م �ش��ارك��ة تطبيق
ك � ��وف � ��ي ف � ��ي االح � �ت � �ف� ��ال � �ي� ��ات ال ��وط� �ن� �ي ��ة
اإلم��ارات �ي��ة ت��أت��ي بصفته أح��د األع�ض��اء
ال�ف��اع�ل�ين ف��ي مجلس األع �م��ال الكويتي
ب��دب��ي ،كما تعكس حرصنا على تعزيز
وت��أك �ي��د أواص� � ��ر ال� �ص ��داق ��ة وال �ع�ل�اق��ات
املتجذرة األصول والعميقة بني الشعبني
الشقيقني الكويتي واإلم��ارات��ي ،مشيدًا
ب��ال��دور ال �ب��ارز ل��دول��ة اإلم� ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ،خصوصًا إم ��ارة دب��ي ف��ي دعم
وتشجيع امل�ش��اري��ع العربية بشكل عام
والكويتية الواعدة على وجه الخصوص
ف ��ي ك ��ل ق �ط��اع��ات األع � �م ��ال وخ �ص��وص��ًا
القطاع التكنولوجي ال��ذي ينتمي إليه
تطبيق ك��وف��ي ،حيث ج��رى اختياره من
قبل فوربس الشرق األوسط ومقرها في
دول ��ة اإلم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة كأحد

أب� � ��رز  ٥٠م �ش ��روع ��ا ن��اش �ئ��ا ف ��ي ال �ع��ال��م
ال�ع��رب��ي ،كما ق��ام مركز الشباب العربي
ف��ي دب��ي بتصنیفه م��ن ضمن أك�ث��ر 100
مبادرة مبتكرة في  ،2017وصنف أيضًا
تطبيق كوفي ضمن أفضل  50مشروعا
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ف��ي ق ��ارة آس �ي��ا ف��ي مؤتمر
انتركون األخ�ي��ر ال��ذي أقيم ف��ي دب��ي في
شهر أكتوبر  2019املاضي.
واخ � �ت � �ت� ��م االب � ��راه� � �ي � ��م ب� �ت ��وج� �ي ��ه ش �ك��ر
خ��اص مل��رك��ز ح�م��دان ل�لإب��داع واالب�ت�ك��ار
ف ��ي م��ؤس �س��ة م�ح�م��د ب ��ن راش� ��د لتنمية
امل �ش ��اري ��ع ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة على
توفيرهم بيئة أعمال مثالية للمبادرين
الشباب وتقديمهم ال��دع��م والتسهيالت
الالزمة لتأسيس وتنمية مشاريعهم.
ب ��دوره ��ا ت �ق� ّ
�دم��ت مل ��ى ج��اس��م ب��ورس �ل��ي
رئيسة مجلس األع�م��ال الكويتي بدبي
ب��دوام الرخاء واالزده��ار لدولة اإلم��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ق �ي��ادة وش �ع �ب��ًا ،وذل��ك
بمناسبة األعياد الوطنية ممثلة بأيام

ال�ع�ل��م وال�ش�ه�ي��د وال �ي ��وم ال��وط �ن��ي ال� �ـ48
ل �ت��أس �ي��س ه� ��ذا االت� �ح ��اد ال �ع��رب��ي ال ��ذي
ب� ��ات ن �م ��وذج ��ًا ت �ن �م��وي��ًا م �ل �ه �م��ًا ل�ل�ع��ال��م
أج � �م � ��ع .وأش � � � � ��ارت ب ��ورس � �ل ��ي أن � ��ه«:م � ��ن
منطلق ال�ع�لاق��ات ال��وث�ي�ق��ة والتاريخية
ب �ي�ن دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ودول� � � ��ة اإلم � � � ��ارات،
وج��ري��ًا على ع��ادة املجلس السنوية في
ً
مشاركة مجتمع األعمال الكويتي ممثال
بشركاتنا ال��وط�ن�ي��ة ورواد األع �م��ال في
ّ
وطنهم الثاني ،فقد تمثلت احتفاالتنا
م��ع ش��رك��اء ن��ا ه ��ذا ال �ع��ام ب� �ـ 4م�ش��ارك��ات
رئ �ي �س �ي��ة» .م �ش �ي��دة ب �م �ش��ارك��ة ت�ط�ب�ي��ق
كوفي الفعالة في االحتفاالت الوطنية،
وسرعة تجاوب القائمني عليه ملشاركة
الشعب اإلماراتي فرحته بعيد االتحاد،
ال س�ي�م��ا م ��ع ت ��زام ��ن ه ��ذه امل �ش��ارك��ة مع
دخ ��ول ال�ت�ط�ب�ي��ق ألس� ��واق اإلم� � ��ارات ،ما
ي�ع��زز م��ن مكانته االيجابية ف��ي السوق
الخليجية بشكل ع��ام واإلم��ارات �ي��ة على
وجه الخصوص.

مشاركة مميزة لـ«بوبيان» في مؤتمر الطلبة  -أميركا
استقطب بنك بوبيان االهتمام خالل
فعاليات املؤتمر الوطني السنوي الـ36
لالتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال��ذي نظم ف��ي سان
دي �ي �غ��و األم �ي��رك �ي��ة ف��ي ال �ف �ت��رة م��ن 28
نوفمبر إلى  1ديسمبر .2019
ّ
ونظم البنك العديد من الفعاليات التى
استقطبت اهتمام الشباب ،حيث شهد
جناح البنك الذي أقيم ضمن فعاليات
ً
امل ��ؤت � �م ��ر إق� � �ب � ��اال ك� �ب� �ي� �رًا م � ��ن ال �ط �ل �ب��ة
الدارسني في أميركا الذين تفاعلوا مع
ما قدمه البنك من فعاليات مثل لعبتي
الكيوب والسودوكو.
وجرى خالل املؤتمر وحرصًا من البنك
على استقطاب أفضل الكوادر الوطنية
ع�ق��د ل �ق��اءات م��ع ال�ط�ل�ب��ة خ�ل�ال املؤتمر
ل�لإج��اب��ة ع�ل��ى ك��ل ال �ت �س��اؤالت الخاصة
بالتوظيف في البنك ،مع فرصة االطالع
ع�ل��ى ال �ف��رص ال��وظ�ي�ف�ي��ة ال �ت��ي ي��وف��ره��ا

السفير الكويتي في جناح البنك

البنك ،وتوضيح الكثير من األمور التي
ّ
تتعلق بالعمل في القطاع املصرفي لهم.
ويعتبر ب�ن��ك ب��وب�ي��ان م��ن أب ��رز البنوك
امل �ح �ل �ي��ة دع� �م ��ًا ل �ل �ش �ب��اب ف ��ي م�خ�ت�ل��ف
املجاالت ،باإلضافة الى توظيف أفضل

ال �ك �ف ��اءات ال �ش��اب��ة ل ��دي ��ه ،ح �ي��ث يمتلك
البنك أعلى نسبة من العمالة الوطنية
على مستوى القطاع بنسبة تصل إلى
.%78
ك�م��ا اس�ت�ع��رض��ت إدارة ال�ت�س��وي��ق أب��رز

ال �خ ��دم ��ات وامل �ن �ت �ج��ات ال �ت��ى ي�ق��دم�ه��ا
ال � �ب � �ن� ��ك ل � �ل � �ش � �ب� ��اب ،ال س� �ي� �م ��ا ال� ��ذي� ��ن
يواصلون دراستهم في الخارج والذين
ي �ح �ت��اج��ون إل ��ى امل ��زي ��د م ��ن ال �ت��واص��ل
م ��ع ال �خ ��دم ��ات امل �ص��رف �ي��ة ال �ت��ى تلبي
احتياجاتهم.
وش� � � � �ه � � � ��د ج� � � � �ن � � � ��اح ال� � � �ب� � � �ن � � ��ك زي� � � � � � ��ارة
للسفيرالكويتي في ال��والي��ات املتحدة
الشيخ سالم ع�ب��داهلل الجابر الصباح
الذي أثنى على مشاركة البنك في مثل
ه��ذه امللتقيات وال��دع��م املستمر ال��ذي
يقدمه للشباب الكويتي.
وف ��ي إط� ��ار ح ��رص ال �ب �ن��ك ع �ل��ى امل��زي��د
م��ن التميز ،ق��ام أي�ض��ًا وب��ال�ت�ع��اون مع
واح� ��د م��ن أش �ه��ر ال �ك��اف �ي �ه��ات ف��ي س��ان
دي� �غ ��و ب �ت �ق��دي��م ال� �ق� �ه ��وة وامل� �ش ��روب ��ات
املختلفة لجميع الطالب مجانًا في إطار
ب��رن��ام�ج��ه امل �ع ��روف ال ��ذي ت�م�ي��ز ب��ه في
السنوات األخيرة «قهوتكم علينا».

إصدار دار شوبارد من الذهب الوردي ..يتوافر منها  88نسخة فقط

ساعة «عام الجرذ» تجمع بين فن الورنيش
الياباني والتفاؤل واالزدهار
ت�ش�ي��د «ش ��وب ��ارد» م��ن ج��دي��د ب��ال�ت�ق��ال�ي��د اآلس �ي��وي��ة،
م��ن خ�ل�ال اس�ت�ح�ض��اره��ا ف��ن «األوروش � ��ي» الياباني
امل� �ت ��وارث م ��ن األج� � ��داد إلب � ��داع م �ي �ن��اء س��اع��ة L.U.C
 .XP Urushi –Year of the Ratي�س�ل��ط ه ��ذا ال�ع�م��ل
الفني الضوء على موضوع البرج التالي في أب��راج
التقويم الصيني التقليدي؛ أال وه��و ب��رج «ال�ج��رذ»
املشهور بفطنته وذكائه .يضم هذا اإلص��دار البديع
واملفعم بالرمزية  88ساعة ،صنعت كل واحدة منها
م��ن ال��ذه��ب ال��وردي عيار  18قيراطًا ،وتعمل بحركة
 L.U.Cالفائقة النحافة من عيار « »96.17-Lمن إنتاج
ورشات معمل شوبارد .Chopard Manufacture
ي �ع �ت �م��د ف ��ن «األوروش � � � � ��ي» ال �ي��اب��ان��ي امل � �ت� ��وارث م��ن
األج ��داد ع�ل��ى تقنية ال �ط�لاء ب��ال��ورن�ي��ش ،ويتماشى
أب ��رز م�ث��ال ع��ن ه��ذا ال�ف��ن ال��رف�ي��ع ي �دًا ب�ي��د م��ع أسمى
تجسيد لصناعة ال�س��اع��ات السويسرية وف�ق��ًا ل��دار
ش� ��وب� ��ارد ،ل�ت�ت�ج�ل��ى ال�ن �ت �ي�ج��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ف ��ي س��اع��ة
ج��دي��دة ب��إص��داره��ا امل �ح��دود ،ال ��ذي ي�ض��م  88ساعة
ف�ق��ط ،وي�ت��واف��ر حصريًا ضمن ص��االت ع��رض ال��دار.
وبحرفيتها البارعة التي تصوغ املشاعر لتجسدها
في إبداعات ملموسة ،تستهل دار شوبارد احتفالها
السنوي املعتاد ب��دورة التقويم الصينية الجديدة
من خالل ميناء تعبيري يفيض باملعاني الرمزية.
ت�ب��دأ دورة ال�ت�ق��وي��م الصيني ب�ع��ام ال �ج��رذ ،وت��روي
إح��دى األساطير املحيطة بها قصة استدعى فيها
بوذا الحيوانات ،قبل أن يدخل في حالة «االنخماد»،
حيث يقال ان الجرذ صعد على الجاموس ،ووصل
ق �ب��ل ب��اق��ي ال �ح �ي��وان��ات ،ب�ي�ن�م��ا ك ��ان ت��رت �ي��ب ال�ق�ط��ة
 13ف��ي ت��رت�ي��ب ال��واص �ل�ين ،م�م��ا ح��رم�ه��ا ال��دخ��ول في
دورة ال�ت�ق��وي��م؛ األم ��ر ال ��ذي يفسر س�ب��ب الخصومة
األسطورية في القطة والجرذ .مع العلم أن عام الجرذ
يبدأ في  25يناير  ،2020وينتهي في  12فبراير .2021

الفن والصفاء
ص �ن��ع م �ي �ن��اء اإلص � � ��دار ال �ج��دي��د م ��ن س��اع��ة األب � ��راج
ال�ص�ي�ن�ي��ة ب�ح��رف�ي��ة ي��دوي��ة ب��ال �ك��ام��ل ،ل�ت�ك��رم الثقافة
اآلس�ي��وي��ة باستخدامها لتقنية ال �ط�لاء بالورنيش
ال�ي��اب��ان�ي��ة التقليدية امل �ع��روف��ة ب��اس��م «األوروش � ��ي»،
وال�ت��ي يجري فيها دم��ج الورنيش م��ع غبار الذهب.
ي�ص� ّ�ور املشهد امل��رس��وم ج��رذًا ذهبيًا يقف على كوز
ذرة ،باعتباره رم�زًا للوفرة ،وخلفه ثمرة كاكي التي
يجري جنيها في فصل الشتاء وترمز لطول العمر،
وقبالته باقة من الزهور امللونة بألوان الحظ الثالثة

ل �ه��ذا ال �ب��رج؛ متمثلة ب� ��األزرق واألخ �ض��ر وال��ذه�ب��ي.
يعتبر ال �ج��رذ وف�ق��ًا للمفهوم ال�ت�ق�ل�ي��دي ف��ي األب ��راج
ال�ص�ي�ن�ي��ة ح �ي��وان��ًا ع��اط�ف�ي��ًا ول�ط�ي�ف��ًا وذك �ي��ًا وك��ري�م��ًا
ً
وواس� ��ع ال�ح�ي�ل��ة ،ف �ض�لا ع��ن ك��ون��ه ص��دي�ق��ًا مخلصًا،
ومصدرًا للتفاؤل.

فن تصويري ياباني قديم

ساعة عام الجرذ الراقية من الذهب الوردي عيار 18
قيراطاً

يستخلص الورنيش املستخدم في هذا الفن التراثي
م��ن ج ��ذع ش �ج��رة «األوروش� � � ��ي» ،ال �ت��ي ت �ع��رف أي�ض��ًا
ب ��اس ��م «ش� �ج ��رة ال ��ورن� �ي ��ش» أو «ش� �ج ��رة ال��ورن �ي��ش
اليابانية» .تنمو ه��ذه الشجرة في اليابان والصني
أيضًا ،ويحصد نسغها مرة واحدة في العام بكميات
قليلة ل�ل�غ��اي��ة .وب�ع��د م��دة ت �ت��راوح م��ا ب�ين ث�ل�اث إل��ى
خمس سنوات يصبح ه��ذا النسغ جاهزًا للمعالجة
ليغدو ورنيشًا عالي املقاومة ،وبقوام العسل يجري
تطبيقه بعدة طبقات رقيقة للغاية.
ب �ب��راع��ة م�ت�ن��اه�ي��ة ص �ن��ع  88م �ي �ن��اء ل �ه��ذه السلسلة
املحدودة ،من خالل التعاون بني شوبارد وشركائها:
ّ
ش��رك��ة ي��ام��ادا ه�ي��ان��دو ،حيث ي�م��ارس امل�ع��ل��م الكبير
لفن «األوروش��ي» مهاراته الحرفية .وتتجلى في هذا
ّ
امليناء أحد مظاهر تعلق شوبارد الشديد باملهارات
النادرة والحرف الفنية.

اقتصاد وأعمال 19
في  10و 11ديسمبر

«كيبكو» راع ٍ ماسي
لقمة كويت جديدة 2019
أع�ل�ن��ت ش��رك��ة م�ش��اري��ع ال�ك��وي��ت (ال�ق��اب�ض��ة)
ومجموعة ش��رك��ات�ه��ا ،ع��ن رعايتها املاسية
لقمة كويت جديدة  ،2019التي ستقام تحت
رع��اي��ة س�م��و رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء الشيخ
ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د ال� �ص� �ب ��اح ي ��وم ��ي  10و11
ديسمبر ال �ج��اري .كما سيشارك بنك برقان
ومجموعة الخليج للتأمني وش��رك��ة القرين
لصناعة الكيماويات البترولية ،بدعم القمة
امل�ق��ام��ة ت�ح��ت ش �ع��ار «ت��وج�ي��ه ال�ك��وي��ت نحو
مستقبل أفضل».
ّ
ت �م �ث��ل ال �ق �م��ة م �ن �ص��ة ت �م��ك��ن ال �ع��ال��م م ��ن فهم
رؤية الكويت وخططها ،حيث تركز الندوات
وال �ح��وارات ع�ل��ى األع �م��دة ال�س�ب��ع ال�ت��ي تقوم
عليها الخطة التنموية للدولة ،وه��ي موقع
ال� �ك ��وي ��ت ع �ل��ى ال �خ��ري �ط��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة ،ال �ب �ن �ي��ة
التحتية ،رأس امل��ال البشري ،اإلدارة العامة،
الرعاية الصحية ،االقتصاد والبيئة املعيشية.
وحول هذه الرعاية ،قال نائب رئيس مجلس
اإلدارة (التنفيذي) فيصل العيار «نحن في
ش��رك��ة امل �ش��اري��ع ن �ف �خ��ر ب��دع��م رؤي � ��ة ك��وي��ت
جديدة  2035من خ�لال ه��ذه الرعاية .وتأتي
أه�م�ي��ة ه��ذه ال�ق�م��ة م��ن ض ��رورة خ�ل��ق منصة
َ
ت�م��ك��ن ج�م�ي��ع األط � ��راف م��ن ت �ب��ادل ال�خ�ب��رات

فيصل العيار

وإنشاء شراكات من شأنها دفع الكويت إلى
األم��ام .وسيكون هذا الحدث فرصة لتسليط
ال �ض��وء ع�ل��ى ج�ه��ود ال��دول��ة وال�ق�ط��اع ال�ع��ام،
وتحديد الدور الذي سيلعبه القطاع الخاص
ف ��ي ال �خ �ط��ة ال �ت �ن �م��وي��ة ل� �ل ��دول ��ة ،وال� �ت ��ي م��ن
ً
خ�لال�ه��ا ن�ص�ن��ع م�س�ت�ق�ب�لا م�ش��رق��ًا ألج�ي��ال�ن��ا
القادمة».

في حديقة األبراج بالعديلية

«زين» الشريك
ُ
المجتمعي لسوق قوت
أع� �ل� �ن ��ت زي � � ��ن امل � � � � � ّ
�زود ال� ��رائ� ��د
للخدمات الرقمية في الكويت
ُ
ع � ��ن ش� ��راك � �ت � �ه� ��ا امل �ج �ت �م �ع �ي ��ة
للموسم السابع من سوق قوت
 ،Qout Marketوه ��ي امل�ن� ّ�ص��ة
التي تهدف إلى جمع الطاقات
ّ
وامل��واه��ب املحلية في مجاالت
ال ��زراع ��ة ال�ع�ض��وي��ة وال�ت�غ��ذي��ة
وامل� �ش� �غ ��والت ال� �ي ��دوي ��ة ،حيث
ُ
س �ي �ن �ط �ل��ق ال� �س� �ب ��ت امل� �ق� �ب ��ل 7
دي �س �م �ب��ر ف ��ي ح��دي �ق��ة األب� ��راج
بمنطقة العديلية ،من الساعة
 9ص� �ب ��اح ��ًا وح� �ت ��ى  5م� �س ��اء،
ويستمر شهريًا حتى م��ارس
.2020
وذك � ��رت ال �ش��رك��ة أن اس �ت �م��رار
ش��راك �ت �ه��ا م ��ع «س� � ��وق ق ��وت»
تأتي في إطار استراتيجيتها
ل� �ل� �م� �س ��ؤول� �ي ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
ملصق سوق قوت
واالس � �ت� ��دام� ��ة ت� �ج ��اه ت�ش�ج�ي��ع
ُ
ّ
ال �ط��اق��ات وامل ��واه ��ب امل �ح��ل �ي��ة ل�ل� ُ�م�س��اه�م��ة في الصغيرة واملتوسطة من الجهات املشاركة في
ُ
تقديم جيل من الشباب الكويتي ال�ق��ادر على السوق ومن الزوار ،كما أنها ستخصص ركنًا
املشاركة في تنمية االقتصاد الوطني بكفاءة ،ل�لأل �ع��اب اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ال�ت�ف��اع�ل�ي��ة م��ع تنظيم
ح�ي��ث ي �ه��دف ه ��ذا ال �ح��دث إل ��ى ن�ش��ر ال�ت��وع�ي��ة املسابقات ّ
الشيقة وتقديم الجوائز القيمة على
ح � � ��ول ن� �م ��ط ال � �ح � �ي� ��اة ال� �ص� �ح ��ي واس� �ت� �ه�ل�اك الفائزين.
امل �ن �ت �ج��ات ال �ع �ض��وي��ة وال �ص �ح �ي��ة ،م ��ن خ�ل�ال وأف � � ��ادت ال �ش��رك��ة ب� ��أن ش��راك �ت �ه��ا امل�ج�ت�م�ع�ي��ة
ُ
ت �ق��دي��م ف��رص��ة ألص �ح ��اب امل �ش��اري��ع ال�ح��رف�ي��ة لـ«سوق قوت» بموسمه السابع تعتبر إضافة
وال � ��زراع � �ي � ��ة وامل � �ش � �غ� ��والت ال � �ي ��دوي ��ة ل �ع��رض ك �ب �ي��رة ل �س �ل �س �ل��ة ال� �ب ��رام ��ج وامل � � �ب � ��ادرات ال �ت��ي
ُ ّ
ّ
ُمنتجاتهم امل�ص��ن�ع��ة محليًا ف��ي م�ك��ان واح��د ،ت��دع�م�ه��ا وت�ش�ج�ع�ه��ا ب�ش�ك��ل م �ت��واص��ل لتحفز
ّ
املحلية على دفع منتجاتهم الوطنية
باإلضافة لكونه تجمعًا مثاليًا لتبادل وطرح الطاقات
ّ
ّ
محبي ومصنعي امل��واد الغذائية ب� �م ��ا ي� �ع ��ود ب��ال �ن �ف��ع ع� �ل ��ى اق� �ت� �ص ��اد ال� ��دول� ��ة،
األف�ك��ار بني
خ�ص��وص��ًا أن «س ��وق ق ��وت» يستقطب أع ��دادًا
املحلية.
ّ
وبينت زين أنها ستوجد كعادتها السنوية في غفيرة من الجماهير الشغوفة بالتعرف على
ستقوم
الذي
الخاص،
جناحها
عبر
قوت
سوق
املنتجات التي ج��رى تصنيعها محليًا ب��إدارة
من خالله باستعراض آخر العروض الخاصة الشباب الكويتي ،والتي وصلت إلى ما يقارب
ب�ق�ط��اع األع �م ��ال وامل��وج �ه��ة ل�ع�م�لاء ال�ش��رك��ات  18000زائر في املواسم السابقة.

«الخليج» يدعم المجتمع
واالقتصاد المحلي
ك�ج��زء م��ن س�ع�ي��ه امل �ت��واص��ل وامل�س�ت�م��ر لدعم
امل �ج �ت �م��ع امل �ح �ل��ي ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،ي ��دع ��م ب�ن��ك
ال�خ�ل�ي��ج س ��وق ق ��وت ال ��ذي ي�ن�ط�ل��ق ف��ي ع��ام��ه
ال�س��اب��ع ه��ذا ال�س�ب��ت ف��ي ح��دي�ق��ة األب� ��راج في
العديلية.
وي�ض��م ال �س��وق ال�ع��دي��د م��ن امل �ح��ال وامل�ط��اع��م
وامل � � ��زارع وأص� �ح ��اب امل �ش��اري��ع ال �ش��اب��ة ممن
يعرضون منتجاتهم الطازجة لزوار السوق.
ً
كما يضم السوق أيضا بعض الطباخني ممن
ي �ق��دم��ون أش �ه��ى األك �ل��ات ال �ط��ازج��ة ل� �ل ��زوار،
لاً
ً
صغيرا
بينما يستضيف بنك الخليج كرنفا
داخ ��ل ال �س��وق ،وي �ق��دم ع��دة أن�ش�ط��ة ترفيهية
للزوار.
وينطلق السوق هذا العام في حديقة األبراج
في العديلية ،وذلك في أول سبت من كل شهر،
ابتداء من ديسمبر وحتى مارس .وسيستقبل
زواره م��ن ال�س��اع��ة ال�ت��اس�ع��ة ص�ب��اح��ًا وحتى
ً
مساء .وستكون انطالقة هذا املوسم
الخامسة
يوم السبت القادم املوافق  7ديسمبر ،على أن
تليه األسواق القادمة في تواريخ  11يناير و8
فبراير و 7مارس.
وق� � � ��ال م� �س ��اع ��د امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام ل�ل�ات� �ص ��االت
ال �خ��ارج �ي��ة ف��ي ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج ،أح �م��د األم �ي��ر:
«ش ��ارك �ن ��ا ف ��ي دع� ��م س� ��وق ق� ��وت ف ��ي امل��وس��م
لاً
املاضي ،وقد كانت تجربة رائعة فع  ،تعرفنا
من خاللها على مجموعة كبيرة من املشاريع
ال� �ش ��اب ��ة ال� �ت ��ي ت ��دع ��و ل �ل �ف �خ��ر .م �ت �ح �م �س��ون
للموسم الجديد م��ن س��وق ق��وت ،ون�ق��دم لهم

أحمد األمير

كل الدعم ضمن جهودنا في تشجيع الشركات
املحلية وامل��واه��ب ال�ش��اب��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة .نحن
ف �خ��ورون ب ��أن ن �ك��ون ج ��زءًا م��ن ال �س��وق ال��ذي
ي �ح��وي ك ��ل ه� ��ذا اإلب � � ��داع واالب� �ت� �ك ��ار ،وال� ��ذي
تتطلع له جميع فئات املجتمع .فبينما نجح
س ��وق ق ��وت ف��ي خ�ل��ق ه ��ذه ال�ب�ي�ئ��ة اإلب��داع �ي��ة
اآلم�ن��ة ،ن��درك أهمية دور املؤسسات الكبيرة
كذلك في رعاية املجتمع والتفاعل مع أفراده
واملشاريع الصغيرة فيه .نحن نتطلع إلى يوم
م�م�ت��ع ج �دًا ف��ي ال �ه��واء ال�ط�ل��ق ،ومتحمسون
ل �ل �ت �ع��رف ع �ل ��ى االب � �ت � �ك� ��ارات ال� �ف ��ري ��دة ال �ت��ي
سيقدمها البائعون في السوق».
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عون :ال استقالة
ردت م�ص��ادر مقربة م��ن رئ�ي��س الجمهورية على م��ا أورده بعض الصحافيني س��واء عبر
ت�غ��ري��دات او عبر م�ق��االت صحافية ع��ن اح�ت�م��ال استقالة ال��رئ�ي��س ع��ون ف��ي ح��ال ل��م تفض
االتصاالت الجارية الى تشكيل حكومة بأنه «مجرد كالم في الهواء وال أساس له من الصحة
ً
وأصال هو ليس واردًا في حسابات أحد».
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عون ُيفرج عن موعد االستشارات ..و«الحكومة» ُتحيي قطع الطرقات

ً
يوما من الثورة..
لبنان50 :
على دولة «االنتحار»
 50يوماً على انطالق «ثورة  17تشرين»،
ال تزال السلطة وخياراتها السياسية
والحكومية ،التي لم تنزل بردا وسالما
على الناس ،تمد المتظاهرين بالزخم
وعوامل االنطالقة المتجددة .في
وقت سجلت عمليتي انتحار ومحاولة
حرق في يوم واحد؛ ولسبب واحد:
ضائقة اجتماعية وعجز عن تأمين قوت
العيش وعن سداد الديون .وقد يخطئ
كثيرون من اللبنانيين ممن دفعتهم
الدولة اللبنانية الى اليأس لدرجة وضع
حد لحياتهم ،في حين من يجب ان
يحاسب هي سلطة سياسية ،تصر
على المحاصصة والفساد وتحقيق
الثروة على حسابهم.

متظاهرة على جسر الرينغ تحمل الفتة تندد بتجاهل السلطة لحاالت االنتحار
زوجة داني أبو حيدر تحتضنه قبل نقله إلى المستشفى | انترنت

بيروت ـــــــ أنديرا مطر
بعد ناجي الفليطي ،ابن عرسال (البقاع) الذي شنق نفسه،
بعدما عجز ع��ن ش��راء منقوشة الب�ن�ت��ه ،انتحر انطونيو
طنوس في عكار (شمال) ،وداني ابو حيدر في النبعة من
ض��واح��ي ب �ي��روت ،ف��ي ظ��اه��رة أص�ب�ح��ت رائ �ج��ة ،ن�ظ��را ال��ى
ّ
املتردية.
االوضاع
ّ
دان ��ي ( 41ع��ام��ا) ه��و اب ل�ث�لاث��ة اط �ف��ال ،ت��وج��ه ال ��ى عمله
ص�ب��اح��ا وع ��اد ب�ع��د ق�ل�ي��ل ،ليطلق ال �ن��ار ع�ل��ى ن�ف�س��ه على
مرأى من والديه وزوجته ،علما بأن الشركة التي يعمل بها
اوضحت انه لم يطرد من عمله .فيما تحدثت معلومات انه
تم تخفيض راتبه الى النصف.
ام��ا انطونيو فهو عنصر ف��ي ق��وى االم��ن ال��داخ�ل��ي ،وعثر
عليه جثة هامدة داخل حقل في خراج بلدة سفينة الدريب
ف��ي ع �ك��ار ،وإل ��ى ج��ان�ب��ه م�س� ّ�دس��ه األم �ي��ري .ف��ي م��ا انتشر
فيديو لشخص ح��اول إح��راق نفسه في عكار بسبب املال،
ُ
وق��د تدخل ش�ب��ان ك��ان��وا برفقته ع�م��دوا إل��ى خلع مالبسه
ّ
املحروقة وخلصوه من االنتحار.

قطع طرقات
في املقلب الثوري ،دفع الكالم عن اتجاه إلى تشكيل حكومة
تكنو-سياسية برئاسة سمير الخطيب املتظاهرين إلى
العودة إلى قطع الطرقات منذ فجر امس على جسر الرينغ
وسط بيروت ،وبعض طرقات الشمال والبقاع ،ال سيما في
سعدنايل ،ف��ي ح�ين ت��واص�ل��ت االع�ت�ص��ام��ات والتظاهرات
امل��رك��زي��ة ف��ي ع��دد م��ن امل�ن��اط��ق .وق��د واج��ه الجيش وال�ق��وة
االمنية قطع الطرقات باستخدام القوة املفرطة وسجلت
عمليات كر وفر بني املتظاهرين وبني قوات مكافحة الشغب
التي عمدت الى استخدام الغاز املسيل للدموع.

استشارات وحرب بيانات
وف��ي امل�ط�ب��خ ال�س�ي��اس��ي ،أف��رج��ت رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة عن
موعد االستشارات النيابية امللزمة للرئيس ميشال عون
لتسمية رئيس جديد للحكومة بعد  37يوما على استقالة
حكومة الرئيس سعد الحريري ،واعلن القصر الجمهوري
في بيان انه ّ
تحدد يوم اإلثنني املقبل موعدًا لالستشارات.
وع ��زا م��راق�ب��ون إب �ع��اد امل��وع��د بضعة أي ��ام ل�ب��ذل م��زي��د من

طريق الخطيب إلى السراي
دونه مط ّبات..
والحريري لن يصدر «بيان دعم»
تراشق من العيار الثقيل
بين عون ورؤساء
الحكومات السابقين
الجهود بني الطبقة السياسية الحاكمة لتذليل العقبات
ال�ت��ي ط��رأت ف��ي اللحظات االخ �ي��رة ،ال سيما أن املناخات
االيجابية التي ّ
خيمت ليل الثالثاء على امللف الحكومي
لم تصمد طويال .فمستجدات الساعات االخيرة كانت قد
اوحت بأن عملية تشكيل الحكومة «تفرملت» مجددا ،وأن
طريق املرشح املحتمل لرئاسة الحكومة سمير الخطيب
ال��ى ال �س��راي دون��ه م�ط�ب��ات ك�ث�ي��رة ،ب��ان�ت�ظ��ار اج�ت�م��اع��ه مع
الرئيس سعد الحريري .واالمر الذي بدد مناخات التفاؤل
كان بفعل اعتراض املحتجني وعودتهم الى قطع الطرقات،
ّ
وك��ذل��ك ب��اع �ت��راض س �ن��ي ،ت �م��ث��ل ف��ي ب �ي��ان ع��ال��ي ال�س�ق��ف
ّ
ل��رؤس��اء ال�ح�ك��وم��ات ال�س��اب�ق�ين ،اع�ت�ب��روا ف�ي��ه أن االع �ت��داء
غير املسبوق ،ال قبل الطائف وال بعده ،على موقع رئاسة
ّ
ال �ح �ك��وم��ة ي �ش��ك��ل ج��ري �م��ة خ �ط �ي��رة ب �ح��ق وح � ��دة ال�ش�ع��ب
اللبناني وفي حق أحكام الدستور.
ّ
وال�ب�ي��ان الشديد اللهجة ج��اء ك��أول رد فعل رس�م��ي سني
على األج��واء املرافقة لعملية التأليف ،بعد ان قاد املرشح
ّ
سمير الخطيب مفاوضات مكثفة مع كل من رئيس التيار
الوطني الحر جبران باسيل ،والثنائي الشيعي من جهة،
والحريري من جهة أخرى ،اسفرت عن توافق مبدئي على
تأليف حكومة تكنوسياسية ،ووصلت املفاوضات الى حد
توزيع الحصص وإسقاط األسماء على الحقائب.
واستنكر رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي فؤاد

السنيورة وتمام س�لام ،في بيان «ال�خ��رق الخطير التفاق
الطائف والدستور ّ
نصًا وروحًا ،كما هالهم أيضًا االعتداء
السافر على صالحيات ال�ن��واب ،بتسمية الرئيس املكلف،
م��ن خ�لال االس�ت�ش��ارات النيابية امللزمة ،وم��ن ث��م االع�ت��داء
على صالحيات رئيس الحكومة ،وذل��ك من خالل استباق
ً
ه ��ذه االس� �ت� �ش ��ارات واب � �ت ��داع م ��ا ي�س�م��ى رئ �ي �س��ًا م�ح�ت�م�لا
للحكومة ،وهو ما قام به رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون وصهره جبران باسيل».
وفي تلميح واضح الى الخطيب ،اعتبر الرؤساء السابقون
أن أي م��رش� ٍ�ح ل��رئ��اس��ة الحكومة ي��واف��ق على ال�خ��وض في
اس�ت�ش��ارات ح��ول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه
�ار م��ن ق�ب��ل ل�ج�ن��ة ف��اح�ص��ة غير
وي� ّق�ب��ل ب��ال�خ� ّض��وع الخ �ت �ب� ٍ
مخولةٍ دستوريًا يكون يسهم في خرق الدستور
مؤهلةٍ وال
وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء.

القصر الجمهوري يرد
وفي غضون دقائق على بيان رؤساء الحكومات السابقني،
ردت رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة ب�ب�ي��ان م �ض��اد ،اع�ت�ب��رت ف�ي��ه أن
الرؤساء السابقني لو أدركوا ما كان سيترتب على االسراع
ف��ي اج� ��راء االس �ت �ش��ارات ال�ن�ي��اب�ي��ة امل�ل��زم��ة م��ن ان�ع�ك��اس��ات
سلبية على الوضع العام في البالد وعلى الوحدة الوطنية
وال �ش��رع �ي��ة امل�ي�ث��اق�ي��ة ،مل��ا أص � ��دروا ه ��ذا ال �ب �ي��ان .وش ��ددت
الرئاسة االولى على ان «التشاور الذي اجراه عون ال يشكل
خرقًا للدستور وال انتهاكا التفاق الطائف ،ال بنصه وال
بروحه ،ال سيما أن الدستور ال يحدد مهلة زمنية الجراء
االستشارات النيابية امللزمة ،كما ال يحدد مهلة للرئيس
املكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة ب��االت�ف��اق م��ع رئيس
الجمهورية .وبالتالي ،فإن ال اعتداء من قبل الرئيس على
ص�لاح �ي��ات َم ��ن ك� ��ان» ،م��وض�ح��ة أن ع ��ون ه ��دف م��ن خ�لال
االفساح في املجال امام املشاورات بني الكتل النيابية ،الى
تأمني تأييد واسع للرئيس املكلف ،ما يسهل عليه تشكيل
الحكومة ،وذلك في ضوء التجارب املؤملة التي حصلت في
السابق.

خليل يوضح
من جانبه ،أكد الوزير علي حسن خليل في دردش��ة مع
اإلعالميني ان «بيان رؤس��اء الحكومات السابقني ليس

بالسوء ،الذي كان عليه بيانهم السابق؛ فهو لم يشر كما
ّ
التمسك بترشيح الحريري» ،الفتا إلى
املرة السابقة الى
أن اجتماع ليل ال�ث�لاث��اء م��ع ال�ح��ري��ري ف��ي بيت الوسط
ّ
«دام عشر دقائق ،وسمعنا فيه من الحريري انه يتبنى
ويشارك في حكومة سمير الخطيب».
وعن شكل الحكومة ،قال خليل «أغلب الظن انها ستكون
ً
من  24وزيرًا ويعود لكل طرف ان يسمي ممثال سياسيًا،
او ال ،واألمور ليست جامدة».

ّ
الخطيب أوفر حظًا

مصادر ّ
مقربة من التيار الوطني الحر ،أبلغت سبقلا
ّ
أن ال�خ�ط�ي��ب ال ي� ��زال ه��و امل��رش��ح األوف � ��ر ح��ظ��ًا حتى
اآلن .وكشفت ان الرئيس عون التقى وف��دا من الحراك
الشعبي ال��ذي سيتمثل في الحكومة بثالث حقائب،
الفتة إلى ان الرئيس اصر على ربط موعد االستشارات
ّ
بسلة متكاملة تتضمن التكليف وال�ت��أل�ي��ف تجنبا
إلهدار الوقت.
وأوض �ح��ت امل �ص��ادر أن ك��ل األط ��راف السياسية املعنية
بالتأليف أبدت للخطيب مواقف إيجابية ،وان ال تطورات
سلبية تعيق تكليفه .لكن املصادر أملحت الى أن الثنائي
الشيعي ل��م يحصل م��ن ال�ح��ري��ري على أج��وب��ة واضحة
وم �ح��ددة على أسئلة تتعلق بمشاركته ف��ي الحكومة،
وباعطائها الثقة ،إضافة الى اص��دار موقف حاسم منه
حول تأييده الخطيب.
وك��ان الثنائي الشيعي طلب من الحريري اص��دار بيان
تأييد للخطيب والحكومة العتيدة ،اال ان االخير رفض،
م�ش�ي��را إل��ى ان��ه ص� ّ�رح ب��ذل��ك علنًا أم��ام وس��ائ��ل االع�ل�ام.
ً
ومساء قالت مصادر من قصر بعبدا انه لن يصدر بيان
م��ن بيت ال��وس��ط دع�م��ًا للخطيب ،ب��ل سيبقى موضوع
ّ
مبنيًا على كالم شفهي.
دعمه
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،أب � ��دت م� �ص ��ادر ت� �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل دع�م�ه��ا
للخطيب ،مؤكدة ان تيار املستقبل ابلغه عدم مشاركته
ك �ت �ي��ار س �ي��اس��ي ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة ،وان ت��أي �ي��د ال �ح��ري��ري
للخطيب ليس مزايدة إعالمية ،والثقة تعطى بناء على
البيان الوزاري؛ فلماذا استباق األمور؟! وأظهرت املصادر
استغرابها للصيغة الحكومية التي يجري التداول بها،
الفتة إلى أن أطرافًا سياسية تحاول تسويقها ،لغايةٍ ما.

بعد الته ّكم عليه من قبل ترودو وجونسون وماكرون

المطارنة الموارنة:
لحماية االنتفاضة
ف��ي م��وق��ف الف ��ت م��ن االع� �ت ��داءات ال �ت��ي تطول
املنتفضني السلميني في كل املناطق اللبنانية،
حذر املطارنة املوارنة اثر اجتماعهم الشهري
برئاسة البطريرك املاروني الكاردينال بشارة
ال��راع��ي م��ن ت�ع� ّ�م��د ج �ه��ات س�ي��اس�ي��ة االع �ت��داء
على الحراك الشعبي ،مناشدين العقالء العمل
ل��وق��ف ذل��ك ألن «ان�ت�ف��اض��ة ال�ش�ع��ب انتفاضة
شرفاء يكفل الدستور حرية التعبير عنها وال
يحق ألح��د التصدي لها» .كما طالب املطارنة
«ب�ت�ش�ك�ي��ل ح�ك��وم��ة إن �ق��اذ ن��زي�ه��ة ق� ��ادرة على
إب�ع��اد لبنان ع��ن ال�ه��وة الخطيرة ال�ت��ي ت�ه��دده،
وبالتالي وضع حد للفساد وإطالق آلية قانونية
حازمة بقضاء مستقل السترداد املال املنهوب
وتسهيل تحريك الودائع املصرفية للمواطنني».

«حزب الله»:
حرب ناعمة توازي
حرب  ..2006وسننتصر
رأى رئ �ي��س ك�ت�ل��ة «ال ��وف ��اء ل�ل�م�ق��اوم��ة» ال�ن��ائ��ب
محمد رعد أن الوضع االقتصادي مرير اآلن،
وإن طالت األزم��ة فمن املمكن أن ن��رى بعض
املظاهر التي تحتاج تضافر الجهود ،ووعيًا
وتعاونًا كبيرين ،من الذين ما زالوا يربحون في
أن يخففوا أرباحهم .وقال« :قدرنا أن نتابع هذا
الثبات والصمود ،وأق��ول لكم ما نحن بصدد
مواجهته م��ن ه��ذا ال��وج��ه م��ن ال�ح��رب الناعمة
ي� ��وازي ح ��رب ت �م��وز  .2006الح �ظ��وا ك��م هي
املسألة كبيرة بأبعادها وأهدافها ونتائجها،
لكن كما انتصرنا ف��ي ت�م��وز سننتصر اآلن
في هذه الحرب».

ً
غاضباُ ..
ويلغي مؤتمره الصحافي
ترامب يغادر قمة «الناتو»
َ
بوجهين ..وانزعج ألنني أخبرته أنه ال يدفع ما ينبغي للحلف
¶ ترودو
ّ
ب��داي�ت�ه��ا ان �ت �ق��ادات الذع ��ة ،وخ�ت��ام�ه��ا تهكم،
هكذا كانت قمة ق��ادة حلف شمال األطلسي
(ال �ن��ات��و) ف��ي ل �ن��دن ،ف�م��ا إن أص ��درت بيانها
الختامي ،أمس ،حتى ألغى الرئيس األميركي
دونالد ترامب مؤتمره الصحافي ،وذلك عقب
تسريب فيديو أثار غضبه.
وأثناء غداء عمل ،جمع الدول األعضاء التي
أوف��ت بالتزاماتها املادية تجاه الحلف ،قال
ترامب« :سألغي املؤتمر الصحافي».
وأف��اد الرئيس األميركي الصحافيني ،قبيل
لقاء له مع املستشارة األملانية أنجيال ميركل:
«س� �ن� �ع ��ود م� �ب ��اش ��رة» إل � ��ى ب�ل��ادن� ��ا .وت ��اب ��ع:
«أع�ت�ق��د أن�ن��ا أج��ري�ن��ا ال�ع��دي��د م��ن امل��ؤت�م��رات
الصحافية».
وسجلت كاميرات قصر باكنغهام الفيديو
م�س��اء ال�ث�لاث��اء ،قبل ال�ق�م��ة ،ورص��دت��ه شبكة
«س ��ي ب��ي س ��ي» ال�ك�ن��دي��ة ،وب�ث�ت��ه م��ع النص
املكتوب لحديث القادة.

ما طبيعة الفيديو؟
وف��ي فيديو ت��م تسجيله م��ن دون علمهم،

ظ� �ه ��ر ق � � ��ادة ب ��ري �ط ��ان �ي ��ا وك � �ن� ��دا وف��رن �س��ا
وهولندا ،خالل حفل استقبال قادة الحلف
ف ��ي ق �ص��ر ب �ك �ن �غ �ه��ام ،وه� ��م ي �س �خ��رون من
ت��رام��ب ،بسبب ط��ول م��ؤت�م��ره ال�ص�ح��اف��ي،
الذي سبق قمة الحلف.
ُ
ويسمع في الفيديو صوت رئيس ال��وزراء
البريطاني بوريس جونسون وه��و يسأل
ال ��رئ �ي ��س ال �ف��رن �س��ي إي �م��ان��وي��ل م ��اك ��رون:
«أل �ه ��ذا ال�س�ب��ب ت ��أخ ��رت؟» ،ف�ي�ه��ز م��اك��رون
رأسه باملوافقة.
ثم يتدخل رئيس ال ��وزراء الكندي جاسنت
ت� � ��رودو ل �ي �ق��ول« :ل �ق ��د ت ��أخ ��ر ألن امل��ؤت �م��ر
الصحافي استغرق  40دقيقة على األقل».
ُ
وي� �ظ� �ه ��ر ال �ف �ي��دي��و أي� �ض ��ا م � ��اك � ��رون ،وه��و
ي �ت �ح��دث ب� �ص ��وت غ �ي��ر م� �س� �م ��وع ،ق �ب��ل أن
ً
يتدخل رئيس وزراء كندا ،قائال« :آه ،نعم
نعم ،لقد أعلنها ،»..مضيفًا« :لقد شاهدت
للتو كيف كانت أفواه أفراد فريقه فاغرة».
ول��م ُيذكر اس��م ترامب خ�لال حديث القادة
األرب �ع��ة ،لكن ي�ب��دو أن تعليق ت ��رودو كان
يشير إلى تصريحات ترامب ،التي اتسمت

بالطول في املؤتمر الصحافي مع ماكرون.

مؤتمر طويل
وك� � ��ان ال ��رئ� �ي ��س ال �ف��رن �س��ي ع �ق��د م��ؤت �م��را
صحافيا مطوال مع نظيره األميركي ،اتسم
َ
الرئيسني ف��ي شأن
ب��ال�خ�لاف ال�ظ��اه��ر ب�ين
ح��ال��ة «ن ��ات ��و» ،وال �ع�ل�اق��ات ال �ت �ج��اري��ة بني
أميركا وفرنسا.
وك� �م ��ا ف �ع��ل ف� ��ي اج� �ت� �م ��اع ال� �ح� �ل ��ف ،ال �ع��ام
امل��اض��ي ،تجاهل ت��رام��ب ب��روت��وك��ول القمة
ال � �ع� ��ادي ،واس �ت �غ��ل ظ� �ه ��وره ل�ل�إج��اب��ة ع��ن
عشرات األسئلة من وسائل اإلعالم العاملية.
وفي تعليقه على ما ورد في الفيديو ،ذكر
ت��رام��ب أن��ه يعتقد أن ت� ��رودو «ب��وج�ه�ين»،
م �ض �ي �ف��ًا« :أخ �ب ��رت ��ه ب�ح�ق�ي�ق��ة أن� ��ه ال ي��دف��ع
 ،%2وأعتقد أن��ه ليس سعيدا ج��دا بذلك»،
مضيفا« :ي�ج��ب أن ي��دف��ع  ،%2ك�ن��دا لديها
أموال ..يمكنني أن أتخيل أنه ليس سعيدا،
ل �ك��ن ه ��ذه ه��ي ال �ط��ري �ق��ة» ،ف ��ي إش � ��ارة إل��ى
نسبة كندا من األموال الواجب إنفاقها على
دفاعات «ناتو»( .أ ف ب ،رويترز)
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روحاني يريد التفاوض ..والحرس الثوري يرفض التنازالت

تجاذب داخل إيران قد يقود إلى حرب

¶ البنتاغون :مؤشرات على إمكان وقوع عدوان إيراني قريبا ً
نعيم درويش

األزمة التي تعصف بإيران وحلفائها ،بفعل العقوبات
ّ
األميركية ،باتت تمثل فتيل تفجير ،يمكن أن يقود
الى تصعيد كبير في املنطقة ،فقد أصبحت األجنحة
تتصارع داخ��ل ط�ه��ران ،بسبب اآلراء املتعددة حول
كيفية التعاطي مع ه��ذه األزم��ة غير املسبوقة ،التي
ت�ه��دد بتدمير ن�ف��وذُ ،ب�ن��ي خ�ل�ال ع�ش��رات ال�س�ن��وات،
ّ
وكلف اإليرانيني مليارات الدوالرات.
وف��ي ه��ذا ال �ص��دد ،ي�ق��ول م�ص��در مطلع على ال��داخ��ل
االي ��ران ��ي ل �ـ سبقلا إن «ال �ح ��رس ال �ث ��وري اع �ت �ب��ر أن
زي��ارة وزي��ر الشؤون الخارجية العماني يوسف بن
ع�ل��وي ال��ى ط �ه��ران -ال�ت��ي ج��اءت ب��دع��وة م��ن حكومة
الرئيس حسن روح��ان��ي -عكست بداية تراجع كبير
أمام الواليات املتحدة ،نظرًا ألنها تزامنت مع رزوح
طهران تحت العقوبات والتظاهرات».
وي��ؤك��د امل �ص��در وج ��ود «ت �ج��اذب كبير ب�ين ال�ح��رس
وروح ��ان ��ي ح ��ول زي� ��ارة امل��وف��د ال�ع�م��ان��ي وال��رس��ائ��ل
ُ
ّ
االميركية ال�ت��ي نقلت ،ورك ��زت على ض ��رورة إط�لاق
األميركيني املحتجزين في إيران فورًا ،وقبل الحديث
ع��ن أي ش ��يء آخ� ��ر ،ألن ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي دون��ال��د
ت��رام��ب ي ��رى أن ��ه ح��ال�ي��ا ف��ي م��وق��ف ق ��وي ،وي��ري��د ان
يكسب في هذه النقطة ،ألسباب داخلية».

االنفجار وشيك
ويرى املصدر أن «طهران بحاجة شديدة الى تخفيف
ال�ع�ق��وب��ات ،ف��األوض��اع ف��ي ال��داخ��ل ب��ات��ت ق��ري�ب��ة من
االنفجار ،والقيادة السياسية تدرك ذلك جيدًا ،وتريد
الخروج من العقوبات بأي ثمن» ،مشيرًا الى ان «ما
ً
ن�ش��رت��ه وس��ائ��ل إع�ل�ام أم�ي��رك�ي��ة ن�ق�لا ع��ن معلومات
استخباراتية ح��ول تهديدات إيرانية محتملة ضد
ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة ومصالحها ف��ي ال�ش��رق األوس��ط
يأتي في إطار محاوالت طهران الحثيثة للخروج من
املأزق ،بالتفاوض أو بالحرب».
وف ��ي ه ��ذا ال� �ص ��دد ،ق ��ال م �س��ؤول ف��ي وزارة ال��دف��اع
األم �ي��رك �ي��ة (ال �ب �ن �ت��اغ��ون) إن «ه �ن��اك م ��ؤش��رات على
إمكان وقوع عدوان إيراني قريبًا .هناك أدلة جديدة
ع��ن تهديد إي��ران��ي للقوات وامل�ص��ال��ح األميركية في
الشرق األوس��ط ..إي��ران ّ
حركت ق��وات وأسلحة بشكل
يثير مخاوف الواليات املتحدة من هجوم محتمل إذا
أمرت إيران به» ،مردفًا أنه «ال توجد أدلة على وجود
تهديد إيراني ملسؤولني أميركيني».
من جانبها ،قالت الناطقة باسم البنتاغون ريبيكا
ريبريتش «ن��واص��ل مراقبة النظام اإلي��ران��ي ،جيشه
ووك�ل�ائ ��ه .ن �ح��ن ج ��اه ��زون ج ��دا ل �ل��دف��اع ع��ن ال �ق��وات
واملصالح األميركية إذا احتجنا لذلك» .ونقلت شبكة
س��ي إن إن األم�ي��رك�ي��ة ع��ن م�س��ؤول ف��ي إدارة ت��رام��ب
أن��ه «ليس من ال��واض��ح ما إذا ك��ان التهديد املحتمل
سيأتي من الحكومة املركزية أو الحرس الثوري».
وف��ي وق��ت س��اب��ق ،أف��اد رئ�ي��س العمليات العسكرية
األميركية في الشرق األوسط بأن «الواليات املتحدة
تتوقع نوعا من العمل اإليراني ،ردا على العقوبات
والضغوط ،التي تحاول حمل النظام على التخلي
ع��ن برنامجه ال �ن��ووي» .وق��ال قائد القيادة املركزية
الجنرال كينيث ماكنزي «أت��وق��ع أن��ه إذا نظرنا إلى
األشهر الثالثة أو األربعة املاضية ،فمن املحتمل أن
يفعلوا شيئا غير مسؤول».

ضمانات يابانية ُ
وعمانية

ّ
وتابع املصدر «الرسائل األخيرة ركزت على الحديث

حسن هاشميان لـ سبقلا:

مداميك إمبراطورية
الولي الفقيه تتزلزل

بائع متجول جالس خلف بضاعته في يوم ممطر وسط طهران | أ ب

¶ هل تقبل واشنطن بتخفيف جزئي للعقوبات مقابل تعهدات من طهران؟
¶ تلميحات حول زيارة لروحاني إلى طوكيو ..فهل يلتقي ترامب؟
¶ رسالة واشنطن لطهران :أطلقوا األميركيين المحتجزين ..فوراً
ع��ن ض �م��ان��ات ي��اب��ان�ي��ة أو ُع�م��ان �ي��ة ،ب��أن��ه ب�ع��د ق�ي��ام
ط�ه��ران ب��إط�لاق املحتجزين ،وت�ع� ّ�ه��ده��ا بالتفاوض
ح� ��ول امل ��وض ��وع ��ات ال �خ�لاف �ي��ة األس ��اس �ي ��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة
ّ
بتدخالتها في املنطقة ،وبرنامجها الباليستي ،فقد
تتعامل الواليات املتحدة بإيجابية ،وتقوم بمبادرة،
لتخفيف العقوبات جزئيًا».
وت��وق��ف امل�ص��در عند م��ا ذك��رت��ه وك��ال��ة أن�ب��اء كيودو
اليابانية عن اق�ت��راح قدمه مساعد وزي��ر الخارجية
اإلي��ران��ي ل�ل�ش��ؤون ال�س�ي��اس�ي��ة ع�ب��اس ع��راق�ج��ي ب��أن
يزور روحاني اليابان ،مشيرا الى زيارة ملساعد وزير
الخارجية الياباني الى طهران قبل أيام ،حيث التقى
وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
وتحدث املصدر عن أص��وات ب��دأت ّ
تلمح ال��ى إمكان
ت��وج��ه ت��رام��ب ال��ى طوكيو للقاء روح��ان��ي ،ف��ي حال

نجحت الوساطات بإطالق املحتجزين األميركيني،
وال�ح�ص��ول ع�ل��ى ت�ع� ّ�ه��د م��ن إي ��ران ب��ال�ت�ف��اوض ح��ول
دوره� ��ا اإلق�ل�ي�م��ي وب��رن��ام�ج�ه��ا ال�ب��ال�ي�س�ت��ي ،مقابل
تخفيف جزئي للعقوبات ،لكن املتحدث باسم وزارة
الخارجية اليابانية قال إنه ليس لديه أي معلومات
في شأن زيارة محتملة للرئيس اإليراني إلى اليابان.

انكماش اقتصادي
وغرقت إيران في انكماش اقتصادي حاد بعد إعادة
ف ��رض ال �ع �ق��وب��ات ال �ت��ي ت�ع��زل�ه��ا ع ��ن ال �ن �ظ��ام امل��ال��ي
الدولي ،وتقطع السبل أمام صادراتها النفطية ،ومن
املتوقع أن يتراجع الناتج املحلي اإلجمالي اإليراني
بنسبة  %9.5هذا العام ،وفق صندوق النقد الدولي.
وأك��د املصدر املطلع على الداخل االيراني أن «هناك

استحضر نموذج اللجان الثورية

خامنئي ُيعيد هيكلة الباسيج
ً
ّ
في سياق مواجهة التظاهرات ،وتجنب األسوأ مستقبال ،قرر املرشد علي خامنئي اتخاذ إجراءات تعيد إلى
األذهان أجواء األيام األولى التي أعقبت الثورة اإليرانية عام  ،1979حيث دعا إلى إعادة هيكلة قوات الباسيج
شبه العسكرية لتكون «أكثر قدرة على الحركة» ،وحاضرة ُفي األحياء السكنية على نحو دائم للتعامل مع أي
وكل إليها في ثمانينيات القرن املاضي التصدي
طارئ ،تماما على شاكلة «اللجان الثورية اإلسالمية» التي أ ِ
لـ«أعداء الثورة».
وفي خطاب بعثه خامنئي ألعضاء الباسيج بمناسبة «أسبوع الباسيج» الذي بدأ في  27نوفمبر ،دعا خامنئي
إلى إيجاد «دف��اع ص��ارم ،وشبه ص��ارم ،ودفاعات ناعمة في كل املناطق» ،وابتكار استراتيجيات وتكتيكات
ّ
للتعامل مع املواقف املختلفة ،داعيا الباسيج إلى «تجنب املفاجآت ،والحضور في كل األحياء السكنية» .وأضاف
أن «اللجان الثورية اإلسالمية كانت حاضرة في األحياء واألماكن املختلفة ،كانت حاضرة في كل مكان وكل
وقت .وعندما يحدث شيء ،كنا نجد األخوة في اللجان (جاهزين للتعامل) ..إن هذا الوجود املستمر مهم جدًا».
وكانت اللجان الثورية أول مجموعات شبه عسكرية جرى تكوينها بعد الثورة في  ،1979وقد بدأت أول األمر
بمتطوعني تحت قيادة رجال دين من املساجد املحلية ،وقد تعاملت بشكل أساس مع من ُصنفوا أعداء للثورة.
وفي عام  1991جرى دمج اللجان في الشرطة وقوات الدرك ،كي تكون القوى املطبقة للقانون في إيران.

ت� �ح ��رك ��ات ج �م��اه �ي��ري��ة م �س �ت �م��رة ف ��ي ب �ع��ض امل ��دن
اإلي��ران �ي��ة ،والسلطة ل��م تستطع قمع االحتجاجات
ب�ش�ك��ل ك ��ام ��ل ،وخ ��دم ��ة اإلن �ت��رن��ت ال ت� ��زال م�ق�ط��وع��ة
ف��ي بعض املناطق ال�ت��ي ال ت��زال تشهد احتجاجات
(س �ي �س �ت��ان وب �ل��وش �س �ت��ان واألح� � � ��واز وك ��ردس �ت ��ان)
وهناك موجة كبيرة وغير مسبوقة من االعتقاالت.
وب �ع��د ي��وم�ي�ن ه �ن��اك م �ن��اس �ب��ة ي� ��وم ال �ط ��ال ��ب ،حيث
تتخوف أجهزة االمن من خروج تظاهرات ،واعتقلت
امل�خ��اب��رات ال�ع��دي��د م��ن ال�ش�ب��ان ،ف��ي م�ح��اول��ة لفرض
حالة أمنية شديدة على الجامعات واملدارس».
وأم� � ��س ،أك� ��د روح ��ان ��ي أن إي� � ��ران ال ت � ��زال م�س�ت�ع��دة
للتفاوض مع ال��والي��ات املتحدة إذا رفعت واشنطن
ال �ع �ق��وب��ات ال �ت��ي أع� � ��ادت ف��رض �ه��ا ع �ل��ى ب �ل��اده بعد
انسحابها األحادي من االتفاق النووي.
لكن هذا الحوار األميركي -اإليراني في حال حصوله
ل��ن يتخذ طابعًا ثنائيًا م�ب��اش��را ،إذ ش��دد روح��ان��ي
على أن أي اجتماع محتمل مع واشنطن سيتم في
إطار متعدد األطراف حصرًا.
وأعلن روحاني أن في هذه املرحلة يمكن ملفاوضات
م �م��اث �ل��ة أن ت �ع �ق��د ف� ��ي إط� � ��ار ل � �ق� ��اءات ب �ي�ن ط �ه ��ران
ومجموعة «خمسة زائد واحد» ،أي الدول الست التي
أبرمت االتفاق النووي مع الجمهورية اإلسالمية في
فيينا ع��ام  ،2015وه��ي :ال�ص�ين وال��والي��ات املتحدة
وفرنسا وبريطانيا وروسيا وأملانيا.
وق��ال روح��ان��ي في خطاب بثه التلفزيون الحكومي
«إن ك��ان��وا ع �ل��ى اس �ت �ع��داد ل��رف��ع ال �ع �ق��وب��ات ،ف��إن�ن��ا
ج��اه��زون للتحاور وال�ت�ف��اوض حتى على مستوى
قادة الدول» الست.
وت��أت��ي م�ب��ادرة روح��ان��ي ف��ي وق��ت ه��ددت فيه برلني
بتفعيل آلية لتسوية النزاعات منصوص عليها في
اتفاق فيينا ،ويمكن أن تؤدي إلى رفع امللف النووي
اإلي��ران��ي إل��ى مجلس األم��ن ال��دول��ي او اع ��ادة فرض
عقوبات اوروب �ي��ة ،وه��و م��ا يعني بالنسبة لطهران
نهاية االتفاق النووي.

عبد المهدي :النظام االنتخابي يخدم األحزاب ويحتكر السلطة

الحكيم :حكومة العراق المقبلة
ّ
وتحضر النتخابات مبكرة
مؤقتة
ّ
بينما تتكثف املشاورات في بغداد بحثًا عن بديل
لرئيس الوزراء املستقيل عادل عبد املهدي ،خاطب
رئيس مجلس ال�ن��واب محمد الحلبوسي رئيس
الجمهورية برهم صالح بتكليف مرشح لرئاسة
الوزراء خالل  15يوما.
من جهته ،أعلن عبد املهدي أن الحكومة تحولت
إلى حكومة تصريف أعمال ،داعيًا الكتل السياسية
إلى «اإلسراع في اختيار رئيس وزراء جديد».
وخ �ل�ال ج�ل�س��ة م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،أف � ��اد« :س�ن�ك��ون
م ��ن ال ��داع �م�ي�ن ل��رئ �ي��س ال� � � ��وزراء ال �ج ��دي ��د ،وأم� ��ام
رئيس الجمهورية  15يوما لتكليفه» ،م��ردف��ًا أن
السبب وراء تأخير استقالته «ي�ع��ود إل��ى األزم��ة
وال��دوام��ة ال�ت��ي ك��ان ال �ع��راق يعيشها» .وزاد عبد
املهدي« :النظام االنتخابي الحالي يخدم األحزاب
ويحتكر السلطة ويبعد الشباب عن صنع القرار،
لذلك يجب إيجاد البديل املناسب».
وخ� � ّ�ول ع�ب��د امل �ه ��دي ،وه ��و ال �ق��ائ��د ال �ع��ام ل�ل�ق��وات
املسلحة ،رئيس أرك��ان الجيش الفريق أول الركن
عثمان الغانمي نقل وت��دوي��ر مناصب عسكرية
عليا.
ب� � ��دوره ،ص ��رح ع �م��ار ال�ح�ك�ي��م رئ �ي��س ك�ت�ل��ة ت�ي��ار
ال�ح�ك�م��ة ال��وط �ن��ي ب ��أن ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة تسعى
لإلسراع في تسمية رئيس حكومة يحظى بقبول
شعبي ،إضافة إلى توفر معايير القدرة والكفاءة
في إدارة البالد.
وخ�ل�ال استقباله سفير فرنسا ف��ي ال�ع��راق برنو
أوبيرت ،قال إن «الحكومة املقبلة ستكون مؤقتة
تعمل ع�ل��ى التحضير إلج ��راء ان�ت�خ��اب��ات مبكرة
على ض��وء قانون االنتخابات املنصف ال��ذي يتم

قنصلية النجف
ميدانيًا ،أضرم محتجون النار في قنصلية إيران
بمدينة النجف ،مساء الثالثاء ،للمرة الثالثة في
غضون  6أيام.
وأك ��د ض��اب��ط ب��رت�ب��ة نقيب ف��ي ش��رط��ة ال�ن�ج��ف أن
املقر كان خاليًا تمامًا عند إشعال النيران به ،وأن
فرق الدفاع املدني عملت على إخماد الحريق في
ُ
القنصلية ،ال�ت��ي أح��رق��ت م ��رارًا رف�ض��ًا للتدخالت
اإليرانية.

قتيل البصرة

¶ للمرة الثالثة في  6أيام ..إحراق قنصلية إيران في النجف
¶ قتيل في البصرة متأثراً بجراح خالل تظاهرة أم قصر
¶  9جرحى من األمن إثر هجوم بقنبلة يدوية في بغداد
تشريعه في مجلس النواب واملفوضية الجديدة
البعيدة عن التأثير السياسي».
وت� ��داول� ��ت أوس� � ��اط س �ي��اس �ي��ة اس� ��م وزي � ��ر ال�ن�ف��ط
ال �س��اب��ق إب ��راه� �ي ��م م �ح �م��د ب �ح��ر ال� �ع� �ل ��وم ،ل�ت��ول��ي

مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة خلفًا لعبد
املهدي.
وكان بحر العلوم وزيرًا للنفط ،واستقال في مطلع
 ،2006كما انتخب عضوًا ف��ي الجمعية الوطنية

ِّ
تهدد بطرد
طهران
ممثلي الوكالة الذرية
َّ
هددت إيران أمس ،بمنع ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من
ُّ
تف أوروبا بتعهداتها.
الدخول ملنشآتها النووية إذا لم ِ
وق��ال مساعد وزي��ر الخارجية عباس عراقجي إن ب�لاده قد
تمنع ممثلي الوكالة من دخ��ول منشآتها النووية في القريب
العاجل.
وأضاف ،وفق ما نقلته وكالة إيرنا« :إذا لم تحصل إيران على
منافعها م��ن االت��ف��اق ال��ن��ووي ،فجميع االح��ت��م��االت موضوعة
على الطاولة؛ لتنفيذ الخطوات التالية من تقليص التزاماتنا
النووية» .وأش��ار إلى أنه «ربما تكون الخطوة التالية هي منع
خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآتنا النووية»

نتانياهو يعمل لفرض
جولة ثالثة لالنتخابات
القدس  -احمد عبد الفتاح

العراقية عام .2005
وس� �ب ��ق ل �ل �م �ت �ظ��اه��ري��ن أن اش� �ت ��رط ��وا أال ي �ك��ون
رئ�ي��س الحكومة ال�ج��دي��د ق��د اش�ت��رك ف��ي العملية
السياسية ،وأال يكون منتميًا إلى أي من األحزاب.

متظاهرون في ميدان التحرير ببغداد أمس | أ ف ب

ق�����ال امل���ح���ل���ل ال��س��ي��اس��ي
االي�����������ران�����������ي د .ح���س���ن
ه���اش���م���ي���ان ان «ال���ن���ظ���ام
االي����ران����ي ل���دي���ه م��خ��اوف
م�������ن ال������ت������ظ������اه������رات ف���ي
لبنان وال��ع��راق فهو كان
ي���خ���ط���ط الم����ب����راط����وري����ة
ال��ول��ي الفقيه ف��ي الشرق
االوس������ط واالن ي����رى ان
ارك������ان او م���دام���ي���ك ه��ذه
االمبراطورية في العراق
ولبنان واليمن تتزلزل».
واش��������ار ه���اش���م���ي���ان ف��ي
ات��ص��ال م��ع سبقلا ال��ى حسن هاشميان
ان «املسؤولني داخل ايران يعرفون الواقع رغم انهم يقولون ان
ه��ذا الحراك في العراق ولبنان مؤامرة كونية من قبل اميركا
للضغط على النظام ،لكن الواقعني ف��ي النظام يعرفون جيدا
ان هذه التظاهرات هي بسبب فشلهم وفشل سياساتهم في
لبنان وخاصة العراق ،حيث مرت سنوات طويلة ووكالء طهران
يحكمون ه��ذا البلد وكانت النتائج كارثية بكل ما للكلمة من
معنى ،واع��ت��ق��د ان لديهم م��خ��اوف كبيرة وب��ات��وا يخشون ان
تكون بداية النهاية ملشروعهم االقليمي ،خاصة اذا ما حصل
تغيير اساسي في العراق ولبنان».
ورأى املحلل السياسي االيراني ان «ما يقوم به حاليا قائد فيلق
القدس الجنرال قاسم سليماني في العراق هي اخر املحاوالت
من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه ،وسليماني والفرق التي تعمل
معه من امليليشيات الشيعية في العراق باتت قليلة جدا ،وهناك
انحسار في عددها ،خاصة ان كتلة سائرون (بزعامة مقتدى
الصدر) اعلنت انه ليس لديها اي مرشح وال تنوي الدخول في
اي ائتالف لتسمية مرشح لرئاسة الوزراء» ورأى هاشميان ان
قرار «سائرون» يعني ان «مقتدى الصدر ال يريد ان يدخل في
مساومات مع سليماني الذي سيبقى وحيدا هذه املرة وضعيفا،
حيث الشارع ضده ومجموعة من السياسيني ضده بعد الدماء
التي سالت واالنهيار االقتصادي ،وكل هذه املتغيرات تأتي ضد
خطط قاسم سليماني التي باتت فرص نجاحها ضعيفة جدا».

وف ��ي ال �ب �ص��رة ،ت��وف��ي أح ��د امل�ص��اب�ين ب�ت�ظ��اه��رات
ميناء أم قصر ،متأثرا بجراحه.
ُ
وأك � � ��د م� �ص ��در ط �ب ��ي أن ال �ض �ح �ي��ة ي� �ع ��د ال ��راب ��ع
لتظاهرات أم قصر األخ �ي��رة ،مبينا ب��أن إصابته
كانت بطلق ناري في الظهر.
وفي محافظة األنبار ،ذكر بيان للجيش أن خمسة
ص��واري��خ سقطت داخ��ل ق��اع��دة ع�ين األس ��د ،التي
توجد بها ق��وات أميركية .وأض��اف أن الهجوم لم
يسفر عن سقوط أي مصابني.
أما في بغداد ،فأعلنت قيادة عمليات بغداد وقوع
 9جرحى بني صفوف ال�ق��وات األمنية إث��ر هجوم
بقنبلة يدوية عند حاجز البنك املركزي( .أ ف ب،
رويترز ،السومرية .نيوز)

م��ا زال��ت ازم��ة تشكيل الحكومة االسرائيلية عصية على الحل،
وكان اخرها فشل االجتماع الذي عقد ليلة الثالثاء/االربعاء بني
رئيس الحكومة املنتهية واليته بنيامني نتانياهو ،وزعيم تكتل
ازرق/ابيض بني غانتس في تذليل العقبات وجسر الخالفات
بينهما.
وق ��ال ن�ت��ان�ي��اه��و ام��س ق�ب�ي��ل س �ف��ره إل��ى ال�ع��اص�م��ة البرتغالية
لشبونة لالجتماع ب��وزي��ر الخارجية االميركي مايك بومبيو:
«إن إس��رائ �ي��ل ب �ح��اج��ة إل ��ى ح �ك��وم��ة وح� ��دة ول �ي��س ان�ت�خ��اب��ات
غير ض��روري��ة» ،داع�ي��ًا زع�ي��م ح��زب «اس��رائ�ي��ل بيتنا» افيغدور
ليبرمان الى «تشكيل حكومة معنا فنحن نريد الوحدة وبالرغم
م��ن االق �ت��راح��ات ال�ت��ي قدمناها إل��ى «أزرق/ أب�ي��ض» لكنهم لم
ي �ت �ح��رك��وا م �ل �ي �م �ت �رًا» ،م�ض�ي�ف��ًا« :ل �ك��ن إذا خ�ض�ن��ا االن �ت �خ��اب��ات
فسننتصر عليهم».
ورغم كثرة تصريحاته عن تشكيل حكومة وحدة ،اال ان التلفزيون
االسرائيلي «مكان» نقل مصادر مواكبة ملساعي تشكيل الحكومة
قولها «ان نتانياهو قرر التوجه نحو انتخابات ثالثة» بعد أن
فشل اجتماعه الليلة قبل املاضية مع غانتس.
وق��ال حزب الليكود في بيان صدر عنه عقب اجتماع نتانياهو
وغانتس «على الرغم من التنازالت التي قدمها الليكود ،ال يزال
«ازرق/ابيض» يرفض تشكيل حكومة وحدة».
وفي بيان مضاد ،قال «ازرق/ابيض» ان «نتانياهو رفض االلتزام
بمبادئ أساسية تحدد عمل حكومة الوحدة ،كما رفض االلتزام
أن ��ه س�ي�م�ت�ن��ع ع��ن م �ح��اول��ة ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ح �ص��ان��ة شخصية.
وبالتالي فقد قرر الذهاب الى إجراء جولة ثالثة من االنتخابات».
في الغضون ،ب��رز عامل جديد في األف��ق ازم��ة تشكيل الحكومة،
حيث اعلن النائب عوديد فورير من حزب «إسرائيل بيتنا» بان
ان�ض�م��ام ح��زب��ه ال��ى حكومة يمني ضيقة ه��و أف�ض��ل م��ن ال��ذه��اب
الى انتخابات ثالثة اذا ما فشلت املساعي القامة حكومة وحدة
وطنية.
وذك��رت تقارير صحافية اسرائيلية ام��س أن جهات داخ��ل حزب
«اسرائيل بيتنا» تمارس ضغوطا على رئيس الحزب ،ليبرمان،
من أجل االنضمام إلى حكومة يمينية ضيقة برئاسة نتانياهو.
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مستمرون!
محرر الشؤون الرياضية
يبدو ان الوضع سيبقى على ما هو عليه في الفترة املقبلة،
سواء على مستوى مجلس ادارة اتحاد الكرة ،او الجهازين
الفني واالداري ملنتخبنا الوطني االول ،وذلك عقب االخفاق
االخير في كأس الخليج الرابعة والعشرين (خليجي ،)24
ح�ي��ث تشير م �ص��ادر ال��ى ان الجميع سيستمر ف��ي مهام
عمله في الفترة املقبلة لتكون التصفيات اآلسيوية املوحدة
بمنزلة الفرصة االخيرة للكل ،س��واء مجلس ادارة اتحاد،
او ج �ه��ازي��ن ف�ن��ي واداري ،ورب �م��ا اي �ض��ًا الع �ب�ين اع �ت��ادت
الجماهير الكويتية على عدم رؤية غيرهم يمثل االزرق!
م �ص��ادر اك ��دت ل �ـ سبقلا ان مجلس ادارة ات �ح��اد ال �ك��رة ال
يعتزم تقديم استقالته ،س��واء بشكل ف��ردي من رئيس او
اعضاء ،او بشكل جماعي من خالل استقالة جماعية.
فالكل متمسك ببقائه في منصبه خالل الفترة املقبلة دون
اي تغيير او تعديل قد يطرأ اال ربما على مستوى تغيير
ب�ع��ض ال�ل�ج��ان ال�ع��ام�ل��ة ف��ي االت �ح��اد ،ك�ن��وع م��ن م�ح��اوالت
االستجابة الشكلية ل��ردود الفعل الغاضبة على مستوى
املنتخب في كأس الخليج.

ِّ
مبررات

مسؤولو االتحاد يبررون تمسكهم بالبقاء في مناصبهم
على اعتبار ان املشاركة جاءت مقبولة الى حد ما من خالل
تحقيق فوز على الغريم السعودي ،ومن ثم الخسارة من
ٌعمان بركلتي ج��زاء ،في م�ب��اراة شهدت ق��رارات تحكيمية
غير منصفة ،كما صادف االزرق حظًا عاثرًا امام املنتخب

البحريني في اللقاء االخير!
فهل ه��ذه امل�ب��ررات مقبولة ،بالطبع ال ،فاملنتخب لم يقدم
ال �ص��ورة املطمئنة لجماهيره للبقاء ف��ي اج ��واء املنافسة
على اللقب املحبب للجماهير الكويتية ،وذل��ك على اقل
تقدير مقارنة باملنتخبات املنافسة.

مرفوضة
ومما ال شك فيه ان هذه املبررات تبقى مرفوضة ،فاملظهر
الفني للمنتخب ك��ان متذبذبًا م��ن م�ب��اراة ألخ��رى ،وايضًا
من فترة ألخرى في املباراة نفسها ،فكان الثبات الفني او
الشكل التكتيكي للمنتخب غائبًا في اللقاءات كافة ،مقارنة
بمنتخبات اخ��رى مثل املنتخب البحريني ،فنجد االخير
ب �ق �ي��ادة ال�ب��رت�غ��ال��ي س ��وزا ن�ج��ح ف��ي تجهيز الع�ب�ي��ه ال �ـ23
بالصورة نفسها وبمستوى واحد ،لدرجة ان احدًا ال يمكنه
توقع تشكيلة املنتخب البحريني في اي م�ب��اراة ،كما هو
الحال بالنسبة للمنتخبني العراقي والسعودي اللذين بدأا
املنافسات في غياب او عدم جاهزية  8العبني على االقل في
كل منتخب بسبب مشاركة هؤالء الالعبني مع انديتهم في
بطوالت خارجية ليكون االعتماد على عناصر بديلة كانت
حاضرة بقوة داخل ارضية امللعب.
وع�ل��ى العكس م��ن ذل��ك ،فقد واص��ل االزرق االع�ت�م��اد على
اس �م��اء ب�ع�ي�ن�ه��ا ف��ي ال�ت�ش�ك�ي�ل��ة االس��اس �ي��ة ل�ل�م�ن�ت�خ��ب من
مباراة ألخرى ،فلم يستفيد الجهاز الفني من هذه املشاركة
التي تعتبر استعدادا إلكمال مشوار التصفيات املوحدة
املؤهلة الى نهائيات مونديال قطر  2022وكأس آسيا 2023
في الصني ،إلع��داد واتاحة الفرصة امام العناصر الشابة،
الطموحة ال�ت��ي تبقى بحاجة ال��ى ف��رص��ة حقيقية ،تثبت

احقيتها بها.

فرصة الشباب!
ومن مباراة ألخرى ومشاركة العناصر الشابة مثل شبيب
ال �خ��ال��دي ،م �ب��ارك ال�ف�ن�ي�ن��ي ،اح �م��د ال��زن �ك��ي ،رض ��ا ه��ان��ي،
مشاري غنام ،فيصل عجب ،فربما اثبت ه��ؤالء الالعبون
م��ن خ�ل�ال م �ش��ارك��ات �ه��م غ �ي��ر امل�ن�ت�ظ�م��ة ،ان �ه��م ك��ان��وا على
اس �ت �ع��دادا لتحمل امل�س��ؤول�ي��ة ف��ي ال�ب�ط��ول��ة رف�ق��ة عناصر
اخ� ��رى ل��م ت�ش�م�ل�ه��م ق��ائ �م��ة امل �ن �ت �خ��ب ،م �ث��ل ع �ب��داهلل م��اوي
وآخرين لتكون هذه البطولة هي انطالقتهم نحو تشكيل
جيل جديد للمنتخب مع ابقاء بعض عناصر الخبرة بكل
تأكيد لصقل هذه املواهب واملضي قدمًا على طريق احالل
وتجديد الصفوف ملستقبل جيد للكرة الكويتية بعيدًا عن
االستمرار على نفس نهج وجود العبني باتوا غير قادرين
على مجاراة تفوق وتقدم املنتخبات املنافسة ،خاصة على
مستوى الخليج.

معدالت األعمار
ومما ال شك فيه ان منتخبنا يعتبر االكبر على مستوى
م�ع��دالت اع�م��ار الع�ب�ي��ه ،فنجد ان معظم الع�ب��ي التشكيلة
االس��اس �ي��ة تنحصر اع �م��اره��م ب�ين  27ال��ى  34ع��ام��ا وه��و
معدل عمري مرتفع كثيرًا مقارنة باملنتخبات االخرى التي
دفعت واعتمدت على العبيها الشباب منذ فترات طويلة
بمنحهم الثقة كاملة لينجح ه��ؤالء الشباب من عام آلخر
ومن بطولة ألخرى في اكتساب الخبرة واملضي قدمًا على
طريق املنافسة اآلسيوية الصعبة ،س��واء ف��ي التصفيات
املوحدة او البطوالت املجمعة.

مواجهة ثأرية بين العراق والبحرين

قمة مشتعلة بين السعودية وقطر

يحيى الشهري في كرة مشتركة مع حسن الهيدوس في لقاء سابق

يشهد الدور نصف النهائي من بطولة خليجي
 24ال� �ي ��وم م ��واج �ه ��ة ن ��اري ��ة ب�ي�ن ق �ط��ر ص��اح�ب��ة
ال �ض �ي��اف��ة وال �س �ع ��ودي ��ة ع �ل��ى اس� �ت ��اد ال �ج �ن��وب
ف��ي ال��وك��رة م��ن ج �ه��ة ،ول �ق��اء ث��أري��ًا ب�ين ال �ع��راق
وال �ب �ح��ري��ن ف��ي اس �ت��اد ع �ب��داهلل ب��ن خ�ل�ي�ف��ة في
الدحيل من جهة أخرى.
وتأهلت السعودية كبطلة للمجموعة الثانية
ب��رص�ي��د  6ن �ق��اط ،وق �ط��ر ك��وص�ي�ف��ة للمجموعة
األول ��ى برصيد  6ن�ق��اط أي�ض��ًا ،ف��ي ح�ين تصدر
ال �ع��راق امل�ج�م��وع��ة األول ��ى م��ع  7ن �ق��اط ،وج��اء ت
البحرين وصيفة للثانية مع  4نقاط.
وال ب��د م��ن ف��ائ��ز ف��ي م�ب��ارات��ي ال �ي��وم ،وف��ي حال
ال � �ت � �ع ��ادل س� �ي� �ج ��ري ت� �م ��دي ��د ال� �ل� �ق ��اء ل �ش��وط�ين
إض��اف�ي�ين ،ث��م اعتماد ال��رك�لات الترجيحية في
ح ��ال ب �ق��اء ال �ت �ع��ادل س �ي��د امل ��وق ��ف ،وس �ي �ج��ري
أي �ض��ًا ت�ط�ب�ي��ق ال�ت�غ�ي�ي��ر ال ��راب ��ع ف ��ي ال �ش��وط�ين
اإلضافيني.
وتبرز املواجهة بني قطر بطلة آسيا والسعودية
ال �س��اع �ي��ة ال ��ى اح� ��راز ل�ق�ب�ه��ا ال�خ�ل�ي�ج��ي ال��راب��ع،
وستكون ثأرية للثاني الذي خسر امام العنابي

صفر 2 -في كأس اسيا مطلع العام الحالي في
طريق االخير الى احراز اللقب القاري.
وف��ي امل�ب��اراة الثانية ،يسعى ال�ع��راق ال��ى الثأر
ل �خ �س��ارت��ه ام ��ام ن �ظ �ي��ره ال�ب�ح��ري�ن��ي ف��ي ن�ه��ائ��ي
ك��أس غ��رب اسيا الصيف امل��اض��ي وال�ف��وز عليه
وبلوغ النهائي.
ويسعى املنتخب العراقي الى ابعد من ذلك من
خالل البحث عن لقب يغيب عن خزائنه منذ عام
 ،1988في حني لم يحرز البحرين اللقب اطالقا.
ويعرف الفريقان بعضهما بعضًا ،حيث يلعبان
معا في املجموعة الثالثة بالتصفيات املزدوجة،
والتقيا فيها في  19نوفمبر املاضي في األردن
وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.
العراق ب��رز بشكل جيد في خليجي  ،24وحقق
االنتصار على قطر واالم��ارات ،وتعادل بعشرة
الع �ب�ي�ن م ��ع ال �ي �م��ن م ��ن دون اه � � ��داف ،ف ��ي ح�ين
تأهل املنتخب البحريني بعد فوزه الكبير على
ال �ك��وي��ت  ،2 - 4وب �ف��ارق االه� ��داف ع��ن املنتخب
ال� ُ�ع �م��ان��ي ح ��ام ��ل ال �ل �ق��ب ال � ��ذي ودع ال �ب �ط��ول��ة.
(الدوحة  -أ ف ب)

مباراتا اليوم
المنتخبان

الملعب

التوقيت

العراق × البحرين

 5.30مساء

عبدالله بن خليفة

السعودية × قطر

 8مساء

استاد الجنوب

اتحاد الخليج
يكرَّم بشار عبد الله

بشار عبد الله خالل تكريمه

ق��ام ات�ح��اد ك��أس الخليج ال�ع��رب��ي ل�ك��رة ال �ق��دم ،امس
ب �ت �ك��ري��م  5ش �خ �ص �ي��ات ف ��ي اح �ت �ف��ال �ي��ة ب��ال�ع��اص�م��ة
القطرية الدوحة ،على هامش بطولة «خليجي »24
ه��م :ب �ش��ار ع�ب��د اهلل م��ن ال �ك��وي��ت ،ح�س�ين س�ع�ي��د من
ال �ع��راق ،محمد رب�ي��ع م��ن ع �م��ان ،وامل��رح��وم محمود
ص ��وف ��ي م ��ن ق� �ط ��ر ،وج� � ��اء ال �ت �ك��ري��م وف � ��ق م ��ا ق��دم��ه
ال�لاع�ب��ون م��ن خ��دم��ات كبيرة ،ف��ي ب�ط��والت الخليج،
ومل��ا حققوه م��ن إن �ج��ازات ،فضال ع��ن تكريم اإلداري
أحمد أب��و العينني ،نائب رئيس االتحاد البحريني
لكرة القدم ،الذي شارك في تنظيم بطوالت الخليج،
من نسختها األولى واستمر إلى اآلن.

البنوان :حذرنا من الكارثة
وال حياة لمن تنادي
أك��د رئيس ن��ادي كاظمة اسعد البنوان ان إخفاق
منتخب الكويت لكرة القدم في دورة كأس الخليج
ال ��راب� �ع ��ة وال �ع �ش��ري��ن ف ��ي ال� ��دوح ��ة ه ��و ال�ن�ت�ي�ج��ة
الطبيعية لعمل منظومة االت�ح��اد الكويتي لكرة
القدم الذي يفتقد تماما للتخطيط االستراتيحي
والرؤية الصحيحة واملستقبلية ،ويأتي حديثنا
ه��ذا ل�ي��س ك ��ردة ف�ع��ل ع�ق��ب ال�ن�ت��ائ��ج ال�ك��ارث�ي��ة في
كأس الخليج ،وانما وفق رؤية نادي كاظمة الذي
ك��ان مستشرفا ملا آل��ت اليه األم��ور اآلن ،وذل��ك من
خالل دعوة االندية لعقد اجتماع تنسيقي ملناقشة
اخطاء ومخالفات االتحاد في  15يوليو املاضي
وال�ب�ي��ان ال��ذي أع�ق�ب��ه ،ي��ؤك��د ان ن��ادي كاظمة كان
على حق من خالل نظرة منطقية مسبقة توقعت
مزيدا من التخبطات لالتحاد وبما ستؤول اليه
االمور مستقبال.
وأك ��د ال�ب�ن��وان ان م �ب��ادرة ن ��ادي ك��اظ�م��ة ت��أت��ي من
منطلق حرصه على املصلحة العامة ،اال أن طلب
ع �ق��د االج �ت �م��اع امل ��ذك ��ور اع�ل��اه ل ��م ي �ل��ق ق �ب��وال او
استجابة من قبل االندية وك��ان الحضور خجوال
لم يتعد  7أندية.
وق��ال «لقد سجلنا موقفا آن��ذاك واص��درن��ا بيانا،
محذرين ومنذرين من ان هكذا اتحاد يسير دون
رؤي��ة او استراتيجية ،وال يمكن ان ينجح بتاتا
سواء على صعيد عمله االداري او اختيار وإعداد
املنتخبات الوطنية ،وبالفعل حصل ما حذرنا منه
وسجلت معظم تلك املنتخبات االخفاق تلو االخر،
ول �ع��ل آخ��ره��ا ت��ذي��ل االزرق م�ج�م��وع�ت��ه ف��ي ك��أس
ال�خ�ل�ي��ج ،وه�ن��ا ال ن�ض��ع ال �ل��وم ع�ل��ى ال�لاع�ب�ين ،بل
على االتحاد ولجانه ،في الوقت الذي نأسف فيه
لعدم وقوف أغلبية االندية آنذاك مع ما ابديناه او
حذرنا منه».
واض��اف «لقد اثبت مجلس ادارة االتحاد الحالي
بعد ع��ام�ين م��ن والي�ت��ه ،ان��ه ال يملك اي ق ��درات او
خ �ط �ط��ا الدارة م �ق��درات��ه وك ��ذل ��ك اي رؤي � ��ة ل�ب�ن��اء
منتخبات وطنية تكون نواة للمستقبل ،والدليل
ال�ن�ت��ائ��ج امل�خ�ي�ب��ة ال�ح��ال�ي��ة ف��ي ج�م�ي��ع منتخبات

أسعد البنوان

امل��راح��ل السنية وه��ذه بالدرجة االول��ى مسؤولية
االندية التي انتجت هذا املجلس باعتبارها سيدة
الجمعية ال�ع�م��وم�ي��ة ،ولكنها ل�لاس��ف ال ت�م��ارس
واجباتها في الرقابة واملحاسبة».
واع��اد البنوان التذكير ب��أب��رز النقاط وتحفظات
كاظمة التي وردت في بيان شهر يوليو املاضي
وال �ت��ي ت��ؤك��د ت �ح��ذي��رات ال �ن��ادي ون �ظ��رت��ه ،م��ؤك��دا
«ن�ح��ن ال نستهدف اش�خ��اص��ا او اس�م��اء بعينها،
ب � �ق ��در م� ��ا ن ��رك ��ز ع� �ل ��ى آل � �ي ��ة ال� �ع� �م ��ل الن اخ� �ط ��اء
وت �خ �ب �ط��ات االت� �ح ��اد امل ��ذك ��ورة ف��ي ال �ب �ي��ان ك��ان��ت
كثيرة وم��ا يهمنا منها ه��و تجاهل التأخير في
ال �ب��ت ب ��روزن ��ام ��ة امل �س��اب �ق��ات واالع� �ل ��ان ع ��ن ع��دد
امل �ح �ت��رف�ين ،ع ��دم ت�ح��دي��د امل�ل�اع��ب وت��أج �ي��ل ون�ق��ل
امل � �ب ��اري ��ات ،ت � ��ردي ن �ت��ائ��ج امل �ن �ت �خ �ب��ات ال��وط �ن �ي��ة
والخروج من تصفيات أوملبياد طوكيو  ،2020عدم
احترام بنود لجنة املسابقات ،عدم اطالع االندية
على العديد من القرارات وعدم التعاون معها من
خ�ل�ال اج�ت�م��اع��ات تنسيقية وت�ج��اه��ل امل��راس�لات
بهذا الشأن ،اضافة ال��ى االرت�ب��اك في آلية تشكيل
واختيار اللجان العاملة ،وجميع ما ذكرناه يؤكد
فشل في االدارة والعمل وال يدل على وجود خطط
او استراتيجيات للمصلحة العامة».

ً
ً
كويتيا في
مشاركا
األيوب129 :
«البيسبول والسوفتبول»
أع�ل��ن رئ�ي��س مجلس اإلدارة ف��ي ن ��ادي البيسبول
ال��ري��اض��ي س �ع��ود ع�ب��دال�ع��زي��ز األي � ��وب أن ��ه سيتم
االفتتاح الرسمي ملوسم دوري لعبة كرة البيسبول
وال�س��وف�ت�ب��ول ال �ي��وم ،وأن اإلق �ب��ال ع�ل��ى التسجيل
ل�ه��ذا امل��وس��م م�م�ي�زًا وم�ش�ج�ع��ًا م��ن ق�ب��ل امل��واط�ن�ين
والوافدين ومن جميع الفئات العمرية ،مضيفًا أن
ع��دد املشتركني وال��راغ�ب�ين ف��ي االش �ت��راك بالنادي
م�ش�ج��ع ج� �دًا ،ح�ي��ث ب�ل��غ  377م�ش�ت��رك��ًا م�ن�ه��م 235
مشترك بيسبول في جميع الفئات العمرية التي
ت �ب��دأ م ��ن ع �م��ر  3س� �ن ��وات و 141م �ش �ت��رك��ا للعبة
السوفتبول.
وذك��ر األي��وب أن ع��دد املشتركني الكويتيني يشكل
نصف ال�ع��دد اإلج�م��ال��ي ملشتركي ال�ن��ادي تقريبًا،
وذل��ك لجميع الفئات العمرية ف��ي البيسبول 100
وال�س��وف�ت�ب��ول  29ل�ي�ك��ون اإلج�م��ال��ي  129مشتركا
كويتيا.
وأش��ار األي��وب إل��ى أن ن��ادي البيسبول الرياضي
ت��م إش �ه��اره ف��ي ع��ام  ،2018وق��ام��ت الهيئة العامة
للرياضة باحتضان ه��ذه اللعبة وإش�ه��ار النادي
ك �ن��اد رس �م��ي ف��ي ال �ك��وي��ت وال � ��دول ال�ع��رب�ي��ة تحت
غ�ط��اء ح�ك��وم��ي خ��اض��ع للهيئة ال�ع��ام��ة للرياضة،
الفتًا إلى أن النادي يحتوي على  5مالعب مجهزة
بأعلى املواصفات العاملية الخاصة باللعبة

سعود عبدالعزيز األيوب

وأف��اد ب��أن ال�ن��ادي ق��ام بعمل معسكرات وبطوالت
خ��ارج �ي��ة ب �ه��دف ت�ح�س�ين أداء ال�ل�اع �ب�ي�ن وزي� ��ادة
مهاراتهم مثل معسكر في جمهورية دومينيكان
واملشاركة في بطولتني في والي��ة س��اوث كورلينا
ف ��ي ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة األم �ي ��رك �ي ��ة ،م��وض �ح��ًا أن
ال �ن��ادي ي�ه��دف إل��ى وض��ع ب��رام��ج ت��دري�ب�ي��ة مكثفة
لتطوير وتحسني قدراتهم لتكوين فريق كويتي
وطني يمثل الكويت في املحافل الدولية للعبتي
البيسبول والسوفتبول.
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الثعلب المكار :

الدوري لليفربول

رياضة 23

عالمية

!

صرح األسباني بيب غوارديوال ،مدرب فريق مانشستر سيتي اإلنكليزي ،بأن من الجنون تفكير
فريقه في تحقيق لقب الدوري اإلنكليزي بالنظر إلى فارق النقاط بينه وبني ليفربول.
ونجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز أول من أم��س (الثالثاء) ،على مضيفه بيرنلي بأربعة
أهداف لهدف ،ولكن غوارديوال يبدو أنه ليس واثقًا من التتويج بلقب الدوري اإلنكليزي هذا املوسم.
وكان مانشستر سيتي حقق ريمونتادا تاريخية املوسم املاضي ،بعد ان كان متخلفا عن ليفربول
بـ  7نقاط في بعض فترات املوسم ،لكنه تمكن من التعويض وحسم املسابقة متفوقا بنقطة على
الريدز وهذا يدل على مكر غوارديوال.
وت�ح��دث غ��واردي��وال ف��ي مؤتمره الصحافي بعد م�ب��اراة بيرنلي ،عندما سئل ع��ن أن السيتي لم
ً
يستسلم بعد بشأن التتويج بـ«البريميرليغ» ،ورد قائال «انتهت البطولة ،ما قرأته يقول ذلك ،ال
أحد يعطينا الفرصة ،لقد انتهى األمر».
وأضاف «بالنظر إلى فارق النقاط بيننا وبني ليفربول ،بصراحة سيكون من الجنون بعض الشيء
التفكير في لقب الدوري اإلنكليزي» .وتابع «علينا التفكير في الديربي ،وأن نفكر في كل مباراة على
حدة ،ألنك ال تلعب في الدوري اإلنكليزي فقط ،هناك أيضًا كأس الرابطة ،وكأس االتحاد اإلنكليزي،
ودوري أبطال أوروب��ا» .وأكمل «الشيء األه��م هو اللعب بهذا اإليقاع -يقصد مباراة بيرنلي -في
املباريات املقبلة».

 ..ووالده يفتح باب عودته
إلى برشلونة
أك��د وال��د غ��واردي��وال ،فالنتي ،أن نجله يمكنه ال�ع��ودة
ل �ت��دري��ب ب��رش �ل��ون��ة ،ال �ف��ري��ق ال� ��ذي ت��أل��ق ك�ل�اع��ب في
صفوفه ،وكذلك استهل فيه مسيرته التدريبية ،ليحقق
معه  14من أصل  17لقبًا ،في غضون  4مواسم.
ق��ال فالنتي ،خ�لال تسلمه ج��ائ��زة أف�ض��ل م��درب من
قبل االتحاد الكاتالوني لكرة القدم مكان بيب الذي لم
يحضر النشغاله بقيادة مباراة سيتي أم��ام بيرنلي،
بخصوص إمكانية ع��ودة غ��واردي��وال لتدريب البرشا
ً
مستقبال« :يمكن حدوث ذلك ،أن يعود إلى برشلونة،
لكن من أجل تدريبه» .إال أن والد غوارديوال أكد أن ابنه
منذ أن غادر املنزل ،وهو يتخذ قراراته بنفسه دائمًا،
ً
قائال« :لم أقدم ألبني النصيحة مطلقًا».

 ..وبايرن يورّطه!
تحدث غوارديوال عن أداء العبه األسباني رودري
ً
هرنانديز أثناء مواجهة بيرلني ،قائال :هو دائمًا
يساعدنا في امللعب ،في مثل هذه املواقف أعتقد
أن طريقة لعبه ت�ت�لاءم بشكل مثالي م��ع بطولة
الدوري اإلنكليزي ،وأظن أن بايرن.! ..
ووق �ت �ه��ا أدرك غ ��واردي ��وال أن ��ه ذك ��ر اس ��م ن��ادي��ه
ً
السابق (ب��اي��رن ميونخ) األمل��ان��ي ب��دال م��ن فريق
الحالي مانشستر سيتي ،وض��رب رأس��ه بكفه،
ً
قائال :مانشستر سيتي اشترى ،ملاذا قلت بايرن
ميونخ ما هذا..؟
ث ��م أض� ��اف ل �ل �م��راس �ل�ين ال �ح��اض��ري��ن ف ��ي ق��اع��ة
املؤتمر الصحافي :ال أعلم في ماذا كنت أفكر؟.

خيسوس «فك» النحس

غوارديوال متفاعالً مع إحدى هجمات فريقه أمام بيرنلي | رويترز

سان جيرمان
يستهدف أنشيلوتي

مجموعة نارية لقطر
في «كوبا أميركا»

تواصل مسؤولو باريس سان جيرمان الفرنسي مع م��درب نابولي،
اإليطالي كارلو أنشيلوتي ،من أج��ل تولي تدريب النادي الباريسي
خلفًا لألملاني توماس توخيل.
ك��ان ك��ارل��و أنشيلوتي ت��ول��ى ت��دري��ب س��ان ج�ي��رم��ان خ�لال ال�ف�ت��رة من
يناير  2012حتى يونيو  ،2013وت��وج ب�ع��دة أل�ق��اب محلية
معهم.
وف �ق��ًا مل��ا ن �ش��ره م��وق��ع ف ��وت م�ي��رك��ات��و ال �ف��رن �س��ي ،أن
س��ان جيرمان يستهدف استغالل األزم��ة الداخلية
في نابولي من أجل إقناع أنشيلوتي بالعودة إلى
قيادة الفريق خلفًا لتوخيل.
وأوض��ح املوقع ،أن اتصاال هاتفيا جمع بني
س��ان جيرمان وك��ارل��و أنشيلوتي ،ملناقشة
فكرة عودته من جديد.
ُ
ويعزز فرص سان جيرمان في إعادة كارلو
أن�ش�ي�ل��وت��ي ،أن األخ �ي��ر ي��واج��ه خ�ط��ر ف�ق��دان
منصبه في نابولي ح��ال ع��دم تحقيق نتائج
إي�ج��اب�ي��ة ف��ي امل �ب��ارات�ين املقبلتني ل�ل�ف��ري��ق أم��ام
أودي �ن �ي��زي وج�ي�ن��ك ال�ب�ل�ج�ي�ك��ي ،وف �ق��ًا مل��ا ح��دده
رئيس النادي أوريليو لورينتيس

أوقعت قرعة بطولة كوبا أميركا  ،2020التي تستضيفها األرجنتني
وكولومبيا بني  12يونيو و 12يوليو املقبلني ،بطل قارة آسيا منتخب
قطر املشارك كضيف بمواجهة صعبة في املنطقة الشمالية التي تضم
البرازيل ،فيما سيلعب منتخب أستراليا (الضيف الثاني) في املنطقة
الجنوبية التي تضم األرجنتني.
ويفتتح منتخب األرج�ن�ت�ين م��ع نجمه ليونيل ميسي الفائز
ب��ال �ك��رة ال��ذه�ب�ي��ة ل�ل�م��رة ال �س��ادس��ة ف��ي م�س�ي��رت��ه ف��ي إن�ج��از
ت��اري �خ��ي ،م �ب��اري��ات��ه أم� ��ام ت�ش�ي�ل��ي ف��ي  12ي��ون �ي��و امل�ق�ب��ل
ع �ل��ى م �ل �ع��ب «م��ون �ي �م��ون �ت��ال» ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ب��وي �ن��س
آيريس ،بحسب القرعة التي أقيمت الثالثاء في مدينة
كارتاجينا الكولومبية.
وينظم ال��دور االول للنسخة ال �ـ  47للمرة االول��ى وفق
ن �ظ��ام م�ن�ط�ق�ت�ين ب ��دال م��ن ث�ل�اث م�ج�م��وع��ات م��ن أرب�ع��ة
م�ن�ت�خ�ب��ات ك �م��ا دأب� ��ت ال� �ع ��ادة ،ع �ل��ى أن ت�ج�م��ع امل�ن�ط�ق��ة
الشمالية بضيافة كولومبيا كال من البرازيل واإلكوادور
والبيرو وفنزويال وقطر ،أما املنطقة الجنوبية فتضم
إل� ��ى ج ��ان ��ب ال� ��دول� ��ة امل �ض �ي �ف��ة االرج� �ن� �ت�ي�ن ك�ل�ا م��ن
االوروغواي ،الباراغواي ،تشيلي ،بوليفيا
واستراليا.
وي �ت��أه��ل أف �ض ��ل أرب �ع��ة
م �ن �ت �خ �ب��ات م� ��ن ك��ل
منطقة إلى الدور
ربع النهائي.

خيسوس يحاول المرور من بن ميي | ا.ف.ب

أن �ه��ى ال �ب��رازي �ل��ي ال ��دول ��ي غ��اب��ري��ال خ �ي �س��وس م�ه��اج��م
مانشستر سيتي االن�ك�ل�ي��زي صيامه ع��ن التهديف في
خ �ل�ال ث �م��ان��ي م �ب��اري��ات ب�ت�س�ج�ي�ل��ه ه��دف�ي�ن ف ��ي م �ب��اراة
ال�ف��وز على بيرنلي  ،4/1ضمن سعيه ملقارعة النجاعة
التهديفية لزميله املصاب االرجنتيني سيرجيو أغويرو.
وق� ��ال خ �ي �س��وس ب �ع��د امل� �ب ��اراة «أع � ��رف ص �ف��ات��ي ،واع �ل��م
ق��درت��ي على التسجيل» ،متابعا «ي�ج��ب ع�ل� ّ�ي أن اسجل

إعالن قائمة مرشحي
«األفضل في أفريقيا»
أعلن االتحاد األفريقي لكرة القدم (كاف) عن القائمة
النهائية للمرشحني للفوز بجائزة أفضل الع��ب في
القارة األفريقية لعام  ،2019والتي سيجري اإلعالن
عنها يوم  7يناير املقبل في مدينة الغردقة املصرية.
ووف �ق��ًا مل��ا أع�ل�ن��ه «ك� ��اف» ،ف��إن ع��دد امل��رش�ح�ين ج��رى
تقليصه من  30إلى  10العبني ،ومن املقرر أن يجري
ت�ق�ل�ي��ص ع ��دد ال�لاع �ب�ين امل��رش �ح�ين م ��رة أخ� ��رى قبل
ساعات قليلة من موعد الحفل ،وتضم القائمة النهائية
ً
للمرشحني ألفضل العب أفريقي كال من:
● أندري أونانا «الكاميرون».
● حكيم زياش «املغرب».
● إسماعيل بناصر «الجزائر».
● خاليدو كوليبالي «السنغال».
● محمد صالح «مصر».
● أوديون إيغالو «نيجيريا».
● بيير إيميريك أوباميانغ «الغابون».
● رياض محرز «الجزائر».
● ساديو ماني «السنغال».
● يوسف باليلي «الجزائر».

عندما العب».
وأكد املهاجم الدولي البرازيلي أن «أغويرو يسجل في
كل م��رة يلعب .ه��ذا هو طموحي» وأن��ه «أري��د ان ألعب
واسجل في كل مرة».
واع �ت��رف أن ال �ف��وز ع�ل��ى ب�ي��رن�ل��ي م�ن��ح ال �ـ «سيتيزنس»
جرعة اضافية من الثقة ،في محاولة للحاق باملتصدر
ليفربول.

إبراهيموفيتش:
«أشوفكم» في إيطاليا
أملح العب كرة القدم السويدي زالتان إبراهيموفيتش الى إمكانية عودته الى ايطاليا
حيث لعب سابقا ملصلحة االندية الثالثة الكبرى ميالن ،انتر ويوفنتوس ،حني قال
في مقابلة «أراكم قريبا في ايطاليا».
وأعلن إبراهيموفيتش البالغ  38عاما رحيله عن لوس أنجلوس غاالكسي الشهر
الفائت عقب خروج النادي من االدوار االقصائية للدوري االميركي.
وق��ال ال�لاع��ب ال��ذي انتقل م��ن مانشستر يونايتد االنكليزي ال��ى ال��والي��ات املتحدة
في مارس  2018في حديث الى موقع «جي كيو ايطاليا» «سأنضم الى ناد بحاجة
للعودة ال��ى االن�ت�ص��ارات وتجديد تاريخه وه��و في عملية البحث عن معركة ضد
الجميع» .وأك��د العمالق السويدي «إنها الطريقة الوحيدة التي سأكون ق��ادرا من
خاللها على ايجاد التحفيز ملفاجأتكم مجددا ..االمر ال يتعلق فقط باختيار فريق،
إذ ان هناك عوامل أخرى يجب أن تكون في مكانها ،بما في ذلك مصالح عائلتي».
وأردف «أراكم قريبا في ايطاليا»( .روما  -ا.ف.ب)

إبراهيموفيتش
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أحمد الصراف

د .موضي عبدالعزيز الحمود

أنا ومبارك الدويلة
ما كنت أود كتابة ه��ذا املقال ل��وال اإلص��رار ال��ذي اب��داه أكثر من
ق ��ارئ وص��دي��ق ب �ض��رورة ال ��رد ،وب �ق��وة ،ع�ل��ى م��ا ك�ت�ب��ه ال��زم�ي��ل
مبارك الدويلة في سبقلا بحقي ،وبحق إنسانة فاضلة ومهنية
محترفة وذات سمعة أشاد بها كل شريف محترم ،العدو قبل
الصديق ،والبعيد قبل القريب.
لقد غمزت يا مبارك من قناتي ووصفتني باملدافع عن وزيرة
االشغال املستقيلة «في الطالعة والنازلة» ،وحيث إنني املقصود،
فلم يقم أح��د غيري ب��ذل��ك ،فإنني أعيد هنا تأكيد موقفي من
ال��وزي��رة ج�ن��ان ،ويشرفني م��ا قمت ب��ه وم��ا فعلته ،ليس ألنها
تستحق ذلك ،بشهادة كل من كتب وتحدث عنها ،وأشاد بقوتها
واستقامتها ،بل فعلت ذلك ملحبتي لوطني ،وقمت بذلك بتجرد
ت��ام ،فليست لدي أي مصالح شخصية معها ،ولم التق بها إال
لثوان معدودة ،وال مصالح لي ال مع االشغال وال مع اإلسكان،
ول��م ت��ردن��ي أي منفعة م��ن ال��وزارت�ي�ن أو منها شخصيا ،علما
بانني مكتف ماديا بشكل كبير ،ولست بحاجة لها أو لغيرها،
مع شديد االحترام لشخصها ،فما الذي دفعني ألن أقف منها

ذلك املوقف الصلب لوال إيماني بعدالة موقفها؟
من كل ذلك يتبني أن تأييدي لها مجرد من أي غرض شخصي
أو مادي أو سياسي أو عقائدي ،فال أعرف شيئا عن اتجاهاتها
أو آرائها سوى معاداتها لكل أفاق مخرب وفاسد ،وهذا ما قامت
بالتصدي له في عملها الوزاري.
أم��ا موقفك امل�ع��ادي لها ،وه��ذا حق ال ننازعك فيه ،فينطلق من
مصلحة شخصية وم��ادي��ة ،فربما ك��ان��ت وراء إي�ق��اف مكتبك
ال�ه�ن��دس��ي ع��ن ال�ع�م��ل ل �س �ن��وات ط��وي �ل��ة ،م��ع م�ك��ات��ب وش��رك��ات
م�ق��اوالت أخ��رى ،وه��و املكتب ال��ذي طاملا تباهيت يوما بوجود
مئات املهندسني العاملني فيه تحت امرتك.
املوضوع ليس مباراة في األخ�لاق والسمعة بيني وبينك ،فهذا
فوق طاقة طرف منا ،فلست جنراال ،ولم أجير اي حركة سياسية
او دس�ت��وري��ة لتحقيق م�ص��ال�ح��ي ،ول�س��ت الع�ب��ا سياسيا في
الساحة باحثا عما يحقق لي القوة والفائدة املادية ،ولم تتلوث
سمعتي بأي قضية كانت طوال أكثر من نصف قرن من العمل
النظيف واملستقيم ،وق��د خسرت الكثير ج��دا ،بعكس ما فعله

غيري ،لكي أحافظ على نقاء ،أكرر نقاء ،سمعتي ،وأكون جديرا
بثقة من يقرأ مقالي صباح كل ي��وم ،وال يهز رأس��ه مستنكرا
التناقض بني ما يقرأ وما يبدر مني من تصرفات مخالفة.
لست بصدد الدفاع عن وزيرة االشغال ،جنان بوشهري ،ولكني
شعرت بالحزن واألسى لسماع من يصف املرحلة التي مرت بها
وزارت ��ا األش�غ��ال واإلس �ك��ان ،أث�ن��اء توليها مهمة إدارت�ه�م��ا ،بأنها
األسوأ في تاريخ الوزارتني! ولكن سرعان ما اختفى الحزن وتبخر
األسى فور معرفة اسم وسيرة من قال ذلك عنها ...وإن أتتك!....
وإحقاقا للحق ف��إن ال��وزي��رة ملزمة ب��أداء واجباتها الدستورية
طاملا ان استقالة الحكومة سبقت قبول استقالتها التاريخية
وب��ذل��ك اصبحت دس�ت��وري��ا ،ه��ذا ب��اف�ت��راض اح�ت��رام��ك ل��ه ،ملزمة
بتصريف العاجل من األمور الى أن تشكل الحكومة الجديدة.
وأما القول إن بقاءها في الوزارة بهدف تصفية املستندات التي
تدينها واالستعداد ملعركة ما بعد الوزارة ،فهذا أمر مثير للغثيان
وال يمارسه سوى الجنراالت الخاسرين ملعاركهم ،وال يستحق
الرد عليه.

«غوغل» تحارب« ..النصب» باسم «الخاليا الجذعية»
أحمد بدر
تعمل عمالقة التكنولوجيا األميركية «غ��وغ��ل» حاليًا على
مواجهة عمليات النصب ،التي تجري من خالل اإلعالنات عن
عالجات الخاليا الجذعية ،غير املؤكدة نتائجها حتى اآلن.
وب�ح�س��ب م��وق��ع ت��ك ك��ران��ش التقني األم �ي��رك��ي ،ف��إن «غ��وغ��ل»
تتجهز لحماية مستخدميها ،الذين تعرضوا لسنوات عدة
إلعالنات خادعة ،يزعم أصحابها أنهم يستخدمون الخاليا
الجذعية في العالج ،حيث أكدت الشركة أنها لن تسمح بنشر
هذه اإلعالنات مرة أخرى ،ملحاربة إيهام الناس بعالجات لم
يجر اختبارها أو التأكد من نتائجها بعد.
وق � ��ال امل� ��وق� ��ع :إن س �ي��اس��ات «غ� ��وغ� ��ل» اإلع�ل�ان� �ي ��ة ال �ج��دي��دة
للرعاية الصحية واألدوي ��ة ،تحظر اإلع�ل�ان ع��ن أي أدوي��ة أو
مستحضرات طبية أو تقنيات غير مجربة أو مثبتة علميا،

 ..وترجل الفارس
ف� �ق ��دت ال��ري��اض��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة أم ��س
أح � � ��د رج ��االت� �ه ��ا
ع � � �ب� � ��دامل � � �ح � � �س� � ��ن
ال� � �ف � ��ارس رئ �ي��س
ن� ��ادي ال �ق��ادس�ي��ة
االس� � � �ب � � ��ق ،ال� � ��ذي
ي � � � � � �ع� � � � � ��د رم � � � � � � � � ��زا
ري � ��اض � �ي � ��ا أف� �ن ��ى
ح� � � � � �ي � � � � ��ات � � � � ��ه ف � ��ي
خ� ��دم� ��ة ال� �ك ��وي ��ت
وري� � � ��اض � � � �ت � � � �ه� � � ��ا
ط � � ��وال م � �ش� ��واره،
عبدالمحسن الفارس
من مواليد 1935
ب��دأ حياته الع�ب��ا ف��ي ن��ادي النهضة (كاظمة حاليا)
ث��م انتقل ع��ام  1952ال��ى ن��ادي ال�ج��زي��رة (ال�ق��ادس�ي��ة)،
وم��ن ثم عمل إداري��ًا ليبني تاريخة املشرف واملشرق
م��ع القلعة ال�ص�ف��راء ،وص��ار عضوا ف��ي مجلس ادارة
النادي الى جانب خالد الحمد ،محمد الحمد ،حمود
ال��زي��د ،عبداملحسن ال�خ��راف��ي ،محمد ال�ق�ط��ان ،ناصر
العريفي وفيصل الصالح ،واستمر الفارس حتى عام
 ،1969وعاد في عام  1987وحتى عام  ،1997حيث تقلد
منصب ال��رئ��اس��ة ،كما عمل م��دي��را ملنتخبنا الوطني
لكرة ال�ق��دم  1964عندما ش��ارك ف��ي البطولة العربية
في العراق.
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وم��ن ب�ين ه��ذه اإلع�لان��ات امل�ح�ظ��ورة معظم ع�لاج��ات الخاليا
الجذعية.
وتتبنى «غ��وغ��ل» ف��ي مقاومتها ل�لإع�لان��ات ال�خ��ادع��ة ،بشأن
الخاليا الجذعية ،وجهة نظر إدارة الغذاء وال��دواء األميركية

 ،FDAالتي حذرت املستهلكني ،في شهر سبتمبر املاضي ،من
أن بعض عيادات الخاليا الجذعية توفر عالجات مخادعة،
رغم أن بعض عالجات الخاليا الجذعية أثبتت فعاليتها ،مثل
عمليات زرع الخاليا الجذعية لنخاع العظام.

أحمد بدر

مايو كلينك

تجديد الفكر العربي بين حوار
القاعات وحراك الحارات
ً
جلست منصتة إلى الحوار الشيق والرصني الدائر في قاعة
«إث ��راء» ف��ي مدينة ال�ظ�ه��ران بالسعودية ،حيث اجتمع جمع
غفير م��ن مفكري ال�ع��رب ب��دع��وة كريمة م��ن مؤسسة الفكر
العربي للتدارس حول موضوع «تجديد الفكر العربي».
لم تكن هذ املرة األولى التي يطرح فيها هذا املوضوع الحيوي
وال�ش��ائ��ك للنقاش ،ول�ك��ن وج��دت ف��ي ط��رح��ه ه��ذه امل��رة وبهذا
السقف العالي من الصراحة في السعودية العزيزة نموذجًا
عمليًا للتغيير املنشود في الفكر العربي.
ع��ان��ى ه��ذا الفكر م��ن ارت�ب��اط��ات��ه ب��األي��دول��وج�ي��ات السياسية
الجامدة والنزعات العسكرية املتسلطة ،ثم من هيمنة التيارات
اإلس�ل�ام �ي��ة ب��اخ �ت�لاف ان �ت �م��اءات �ه��ا وم�ن��اه�ج�ه��ا ال �ت��ي تعتقد
انها تملك الحقيقة وحدها دون اآلخ��ري��ن ..تخلفت شعوبنا
بمسافات ضوئية ع��ن ح�ض��ارات العالم وعلومه وتقنياته..
واغترب شبابنا بني ماض تليد ،وحضارات مخالفة لثقافتنا..
وبني هذا وذاك تعمقت بني فئات مجتمعاتنا جميعها الطائفية
والعصبية والفئوية ..وتصارع األشقاء وسيطر الفساد على
مفاصل غالبية دولنا العربية.
تعاظم التخلف ،ولكن النخب في القاعات واملؤتمرات لم تيأس
وم��ا زال ��ت ت �ن��ادي ب��أه�م�ي��ة ت�ج��دي��د ال�ف�ك��ر ال�ع��رب��ي ل�ع��ل يكون
لشعوبها مخرج لعالم ال�غ��د ..أم��ا الشعوب فكان لها أسلوب
آخ��ر في كيفية التجديد ،فالشباب في ش��وارع لبنان ،وأبناء
ال �ع��راق ف��ي س��اح��ات��ه ،وج �م��وع ال�ج��زائ��ر ف��ي م�ي��ادي�ن��ه ات�خ��ذوا
قرارهم بإحداث التغيير الحقيقي على أرض الواقع ..فاجتمع
السني والشيعي ،والتحم العربي املسلم مع أخيه املسيحي،
واص �ط �ف��ت ال �ن �س��اء إل ��ى ج��ان��ب ال ��رج ��ال وت �ع ��اون امل�ت�ع�ل�م��ون
املثقفون مع املواطنيـن البسطاء ،اجتمع كل ه��ؤالء مجمعني
وم�ج��ددي��ن ف�ك��رة ال��والء للوطن ،مطالبني بتعليم جيد وفكر
حر متطور ومشاركة حقيقية في إدارة أوطانهم ،لم يثنهم
بعمامته ،فهم قد أجمعوا على
سياسي بسلطته وال رجل دين ً
تغيير واقعهم ودفعوا أثمانًا غالية بأرواحهم واستقرارهم
حياتهم
فكرهم
وعيشهم ،إلحداث التغيير املنشود في
ومنهج َ ْ
َ
َّ
َ َ
متأسني بقوله تعالى ِ«إ َّن اللهَّ ال ُيغ ِّي ُر َما ِبق ْو ٍم َحتى ُيغ ِّي ُروا
َْ ُ
َم��ا ِبأنف ِس ِه ْم» (ال��رع��د ..)11:ص��دق اهلل العظيم ،انتبهوا أيها
ال�س��ادة ..فالفكر العربي الجديد قد ب��دأ وه��ا هو بني الشباب
يتشكل.

تقنية جديدة لعالج «سرطان البروستاتا»..
خالل  60دقيقة
محمد خليفة
نجح العلماء ف��ي جامعة كاليفورنيا ب�ل��وس أنجلوس في
ع�ل�اج س��رط��ان ال�ب��روس�ت��ات��ا ،ع�ب��ر ت�ق�ن�ي��ة ج��دي��دة تستخدم
املوجات الصوتية ،وفق صحيفة «ديلي ميلي» البريطانية.
التقنية الجديدة تستخدم نبضات دقيقة من املوجات فوق
الصوتية ملهاجمة األورام في جلسة تدوم ساعة.
وق ��ام ال�ب��اح�ث��ون ب��اخ�ت�ب��ار ه��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ة ال �ج��دي��دة ع�ل��ى 115
ً
رج�ل�ا م�ص��اب��ًا ب �س��رط��ان ال �ب��روس �ت��ات��ا ،ون�ج�ح��ت ال�ط��ري�ق��ة في
عالجهم بنسبة تصل إلى .%80
وق��ال ال�ب��اح�ث��ون إن ال�ع�لاج ال�ج��دي��د ال��ذي يطلق عليه استئصال
املوجات فوق الصوتية أو  TULSAلديه القليل من اآلثار الجانبية.
وت �ع �م��ل ت�ق�ن�ي��ة  TULSAم ��ن خ�ل�ال ت �ق��دي��م ج ��رع ��ات دق �ي �ق��ة م ��ن امل��وج��ات
الصوتية ألنسجة البروستاتا املريضة ،مع تجنيب األنسجة العصبية السليمة
املحيطة بها.
وق��ال البروفيسور رام��ان «لقد رأينا نتائج جيدة للغاية في املرضى ،حيث انخفض حجم البروستاتا أكثر من %90
بعد العالج}.
وحصلت تقنية  TULSAعلى املوافقة عليه بالفعل لالستخدام السريري في أوروبا.

وأوض �ح��ت ش��رك��ة ال�خ��دم��ات امل��ال�ي��ة واالس �ت �ث �م��ارات أن الطلب
ك��ان متزايدا بشكل الف��ت على السماعتني خ�لال العطلة ،وهو
ما أشارت إليه نماذج وطلبات الشراء ،حيث بحث املتسوقون
عنها لتمتعها بميزات كبيرة ،أهمها إلغاء الضوضاء ،وزمن
ال �ت �ح��دث ال�ك�ب�ي��ر م �ق��ارن��ة ب��ال �ط��رازات األخ� ��رى م��ن ال�س�م��اع��ات
الالسلكية.
ولفت املوقع التقني إل��ى أن شركة أب��ل طالبت امل��وردي��ن ،خالل
األس �ب��وع امل��اض��ي ،بمضاعفة اإلن �ت��اج ال�ش�ه��ري م��ن سماعات
 ،AirPods Proبعدما ارتفع الطلب عليها من مليون إلى مليوني
وحدة شهريا.

التأمل ..دواء جيد لكثير من األمراض

التوتر والقلق وقلة النوم من املشكالت التي يواجهها كثير من
الناس يوميًا .ولكن هناك طريقة معينة وبسيطة يمكن أن
تكون مفيدة ،وهي التأمل.
«ج � �س� ��دي� ��اُ ،ي � �ح ��س ال � �ن� ��اس ب �ت �ح � ّ�س ��ن امل� � ��زاج
ّ
لتحسن
وي�ن��ام��ون بشكل أف�ض��ل ،ب��اإلض��اف��ة
الذاكرة والتركيز».
ت� �ق ��ول م ��اري ��ا ك��اس �ي �ل��ي ،م ��درب ��ة ال �ل �ي��اق��ة
ال�ب��دن�ي��ة ال�ج�م��اع�ي��ة ف��ي م��اي��و كلينك ،إن
م�م��ارس��ة ال�ت��أم��ل لبضع دق��ائ��ق فقط
قد تكون مفيدة ،خاصة في التعامل
مع التوتر.
«ال�ت��أم��ل ،ه��و م�م��ارس��ة التركيز امل� ّ
�وج��ه

عشاء

«ديلي ميلي» :آثارها الجانبية قليلة وتتجنب األنسجة السليمة

ماليين «ايربودز» ..باعتها «أبل» في الـ Black Friday

كشفت تقديرات لشركة الخدمات املالية واالستثمارية «وي��د
ب ��اش» ،أن ش��رك��ة «أب ��ل» ،ب��اع��ت خ�لال العطلة األخ �ي��رة ،أي بني
ي��وم��ي ال�ج�م�ع��ة واالث� �ن�ي�ن ،م��ن ض �م��ن ع��روض �ه��ا ف��ي ال� �ـ Black
 ،Fridayنحو  3ماليني سماعة «ايربودز» و«ايربودز برو».
ون �ق ��ل م ��وق ��ع «ت� ��ك ك ��ران ��ش» ال �ت �ق �ن��ي األم� �ي ��رك ��ي ،ع ��ن ال �ش��رك��ة
املتخصصة في تقييم ع��روض ومبيعات السوق ،تأكيدها أن
هناك نقصا ح��ادا حاليا في مخزون السماعتني الالسلكيتني
«ايربودز» و«ايربودز برو» ،لدى تجار التجزئة.

مغرب

6.11 11.38

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

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

4.49 6.27
شروق

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

عصر

والعودة للحظة الراهنة مرارا وتكرارا ،مفيد في الواقع في عالج
التوتر ،سواء كان إيجابيا أم سلبيا».
ك �م��ا ي �م �ك��ن أن ي �ف �ي��د ال �ت��أم��ل ف ��ي ت�خ�ف�ي��ف ح��دة
القلق واأللم املزمن واالكتئاب وأم��راض القلب
وضغط الدم« .حيث ينخفض معدل ضربات
ال�ق�ل��ب ،وم�ع��دل التنفس .كما ينخفض
اس �ت �ه�لاك األوك �س �ج�ين ،وث��ان��ي أكسيد
ال�ك��رب��ون منتهي الصالحية .ويشفي
الجسم نفسه ويبدأ باإلصالح».
وي �م �ك��ن أن ي �س��اع��دن��ا ال �ت ��أم ��ل ف��ي
ض� �ب ��ط ردود أف� �ع ��ال� �ن ��ا وت �ح �س�ي�ن
استجابتنا ملجريات الحياة.

«كوكا كوال»..
تطرح آلة لتحضير القهوة!
إسالم شكري
ب ��دأت ش��رك��ة  Coca-Colaف��ي ب�ي��ع آل ��ة لتحضير ال�ق�ه��وة
وأط �ل �ق��ت ال �ش��رك��ة األم �ي��رك �ي��ة اآلل ��ة ال �ج��دي��دة رس�م�ي��ًا في
اليابان ،وفق ما ذكر موقع هايبيست.
وب��اع��ت ال�ش��رك��ة ف��ي أول ت�ج��رب��ة ل�ه��ا ب��ال�ي��اب��ان أك �ث��ر من
 400وح ��دة خ�ل�ال أس �ب��وع واح ��د ف�ق��ط ،بسعر ي�ص��ل إل��ى
 130دوالرًا أميركيًا للجهاز الواحد ،وحوالي  7دوالرات
أميركية لكل علبة قهوة تحتوي على  12كبسولة.
ت �ع �م��ل آل� ��ة ت �ح �ض �ي��ر ال �ق �ه ��وة ب �ل �م �س��ة واح � � ��دة ،وت�ع�م��ل
بتقنية  podالحاصلة على براءة اختراع ،وتحتوي على
ف�ل�ت��ر«ت�ن�ق�ي��ط» ذي م ��ادة ع��ازل��ة ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى تركيز
األكسجني أقل من  ،%1ال��ذي ب��دوره ُيمكن عشاق القهوة
م��ن االس�ت�م�ت��اع بتحضير قهوتهم ال�ط��ازج��ة ف��ي امل�ن��زل،
وتظل محتفظة باملذاق والرائحة الرائعة في كل مرة.

برنامج تجسس روسي

أميركا ّ
تحذر من تطبيق FaceApp
ك�ش�ف��ت امل �ب��اح��ث ال �ف��درال �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة  ،FBIأن ت�ط�ب�ي�ق��ات تعديل
ال��وج��وه ،وأب��رزه��ا التطبيق الشهير واس��ع االن�ت�ش��ار «ف�ي��س آب»،
تشكل تهديدا لألمن القومي األم�ي��رك��ي ،حيث اعتبرتها املباحث
الفدرالية ،وسائل تجسس روسية.
ووف ��ق م�ج�ل��ة «ف ��ورب ��س» ،ف��إن م�ك�ت��ب ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال �ف��درال��ي– بناء
ّ
على تحقيقات مكثفة– ح��ذر من أن تطبيق «فيس آب» وتطبيقات
أخرى تم تطويرها في روسيا ،تهدد األمن األميركي ،وتهدد جهود
مكافحة التجسس التي تبذلها األجهزة األمنية واالستخباراتية
األميركية.
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