تبادل التهاني مع قادة العالم

األمير :عام أمن
وسالم واستقرار
ت��ب��ادل س��م��و أم��ي��ر ال��ب�لاد ب��رق��ي��ات ال��ت��ه��ان��ي م��ع ق���ادة ال���دول
العربية الشقيقة والصديقة بمناسبة حلول العام امليالدي
الجديد .2020
وتمنى سمو األمير أن يكون العام الجديد ع��ام خير على
ك���ل دول ال��ع��ال��م وش��ع��وب��ه��ا ،وأن ي��ع��م ف��ي��ه األم����ن وال��س�لام
واالستقرار واالزدهار.
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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 20صفحة •  100فلس

بارتفاع نسبته أكثر من % 10

 16مليار دوالر نفقات سفر الكويتيين في 2019

¶ شرائح مجتمعية جديدة دخلت على خط السياحة خارج البالد ¶ ضعف الفرص الترفيهية في الداخل أبرز أسباب «الهجرة السياحية»
مي مأمون
أك��دت أرق��ام مستندة إل��ى النشرة الفصلية مليزان املدفوعات ال�ص��ادرة عن
بنك الكويت املركزي أن إنفاق الكويتيني على السفر بلغ نحو  16.5مليار
دوالر ف��ي سنة (ب�ين ال��رب��ع ال��راب��ع  2018وال��رب��ع الثالث  ،)2019وك��ان ذلك
اإلنفاق بلغ في  2018نحو  4.49مليارات دينار ( 14.8مليار دوالر) ،أي أن
نسبة الزيادة هذه السنة يفترض أن تبلغ أكثر من  ،%10وفي إحصاء ات
ميزان املدفوعات أيضًا يظهر ارتفاع بند السفر بنسبة  %37منذ .2016
وفي تحليل لهذه األرقام يتبني أن فيها نفقات للطلبة الدارسني في الخارج
ومبتعثني ل�ل�ع�لاج ،ل�ك��ن ذل��ك يشكل نسبة قليلة م��ن اإلج�م��ال��ي امل�ن�ف��ق في
السياحة ،والترفيه والطيران واالقامة خارج البالد.
وأك ��دت م �ص��ادر معنية أن أب ��رز أس �ب��اب ه��ذا «اإلن �ف��اق امل �ه��ول» ه��و العشق
ال�ت��اري�خ��ي للسفر م��ن ق�ب��ل ش��رائ��ح معينة م��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين ،ل�ك��ن ال�لاف��ت في
السنوات األخيرة دخ��ول شرائح أخ��رى على خط السفر بالنظر إلى ارتفاع
قدرتها الشرائية أو بدافع تقليد فئات مجتمعية زاد تباهيها بتجربة السفر
وال�س�ي��اح��ة وح�ت��ى التملك خ ��ارج ال �ب�لاد ،وه �ن��اك ع��ام��ل ال�ت�ش��وي��ق واإلث ��ارة
الذي انتشر كثيرًا مع انتشار استخدام وسائل التواصل االجتماعي .وبني
األس�ب��اب أيضًا ضيق ف��رص الترفيه محليًا والتشدد أو التزمت في بعض
الجوانب مثل االحتفاالت والفعاليات الترفيهية ،وقال مصدر مطلع «كيف
لشبابنا البقاء في الديرة وهم يرون بأم العني التضييق عليهم؟» ،وأضاف:
ً
«قبل عدة أشهر انتشر فيديو لفتاة تتمايل قليال في فعالية أقامها سوق
مشهور ،فقامت الدنيا ولم تقعد إال عندما أوقفت إدارة السوق كل الفعالية
من أساسها واعتذرت ليرضى املتشددون».

الرياض وجهة
جديدة
نجحت السعودية خالل األشهر
املاضية في أن تستأثر باآلالف
من السياح الكويتيني ،وتصبح
واح��دة من وجهاتهم الترفيهية
األس�����اس�����ي�����ة ع����ن����د ال����س����ف����ر ف��ي
اإلجازات واملواسم وفي عطالت
نهاية األسبوع.
وي������ب������دو أن ل����ل����ب����رام����ج ال���ف���ن���ي���ة
والثقافية والترفيهية املتنوعة
ال���ت���ي وض��ع��ت��ه��ا ه��ي��ئ��ة ال��ت��رف��ي��ه
ال���س���ع���ودي���ة م����ن خ��ل��ال إط��ل�اق
ع��������دد م������ن امل�������واس�������م ك���م���وس���م
الرياض واملعال وحائلً ،
دورا في
استقطاب الكويتيني من عشاق
السفر والفنون.
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ازدحام شديد بحديقة «وينتر وندر الند» في لندن ..ليلة رأس السنة الميالدية

من يمنع حق الفرح ..والسياحة الحالل؟
ك��رر م��راق��ب��ون ان��ت��ق��اد ال��وض��ع السياحي
والترفيهي في الكويت ،خصوصًا النقص
ال��ف��ادح في امل��راف��ق واملنشآت والفعاليات
الترفيهية املناسبة لقضاء عطالت محليًا.
كما تكرر توجيه انتقاد للجهات املعنية
بحظر إق��ام��ة ف��ع��ال��ي��ات ت��غ��ري الكويتيني
وامل���ق���ي���م�ي�ن ل���ل���ب���ق���اء داخ������ل ال����ب��ل�اد أث���ن���اء
اإلجازات الطويلة أو املتوسطة.

وأك�����د م���ص���در م��ط��ل��ع ف���ي ق���ط���اع ال��ت��رف��ي��ه
أن ال��ب�لاد تستطيع ال��ق��ي��ام ب��م��ا ت��ق��وم به
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ح��ال��ي��ًا لجهة
تنظيم فعاليات ترفيهية عالية املستوى
قادرة على جذب املقيمني وغير املقيمني،
ل��ك��ن ل��ي��س واض���ح���ًا ب��ع��د مل����اذا ال نقتدي
بالسعودية التي أبدعت في تطبيق مفهوم
السياحة الحالل؟!

وت����س����اءل����ت م����ص����ادر أخ��������رى :ه����ل ن��ح��ن
أك���ث���ر م���ن غ��ي��رن��ا ف���ي امل��ن��ط��ق��ة اح��ت��رام��ا
للتقاليد واألع����راف وال��ت��راث وال��دي��ن؟ لذا
علينا امل��واءم��ة بني املتطلبات لخلق منتج
سياحي يناسبنا يحيي الفرح املشروع
في الديرة من جهة ،ويوقف نزيف األموال
ال��ت��ي ينفقها الكويتيون ف��ي ال��خ��ارج من
جهة أخرى.

 100ألف كويتي يسافرون لمدة  6 – 3أيام
أكدت إحصائيات مستقاة من شركات السياحة
وال��س��ف��ر وال��ط��ي��ران أن ال��ك��وي��ت��ي�ين ال��راغ��ب�ين في
قضاء عطلة رأس السنة امليالدية خارج البالد،
اختاروا كثيرًا من الوجهات ،أبرزها إسطنبول
ول���ن���دن وال���ق���اه���رة ودب�����ي .وأك�����دت م���ص���ادر ه��ذا
القطاع أن بيروت خرجت هذه السنة من قائمة
أب���رز ال��وج��ه��ات ،ال��ت��ي ك��ان يفضلها الكويتيون
ل��ق��ض��اء س��ه��رات رأس ال��س��ن��ة ،بسبب ال��ظ��روف

وال���وض���ع االق��ت��ص��ادي امل���ت���ردي ف��ي ب�ل�اد األرز
حاليًا.
وي��ب��ل��غ ع����دد امل���س���اف���ري���ن ب�ي�ن أم����س و 4ي��ن��اي��ر
ال��ج��اري ن��ح��و  126أل��ف��ا ،ل��ك��ن ب�ين ه���ؤالء ع��ددًا
من املقيمني في البالد ،علما بأن النسبة األكبر
ه��ي للكويتيني امل��ق��در ع��دده��م بنحو  100ألف
مواطن ،اختاروا السفر في عطلة قصيرة تمتد
بني  3و 6أيام.

ترامب يفاجئ
إيران بـ«صفعة»
أربكت الضربة األميركية في العراق وسوريا ،إيران
وح �ش��رت �ه��ا ف ��ي ال� ��زاوي� ��ة ،ك� ��ون ال �ت �ح��رك ال�ع�س�ك��ري
األميركي ضد امليليشيات التي تدعمها طهران وهو
األول ب�ح�ج�م��ه م �ن��ذ ع �ق��د م��ن ال ��زم ��ن ،ي�ن�ب��ئ ب�ت�ش��دد
ُّ
أم �ي��رك��ي أو ي��ؤش��ر ب ��أن ال� �ق ��رار ات �خ��ذ ف��ي واش�ن�ط��ن
ب�م�ع��اق�ب��ة ال �ج �م �ه��وري��ة اإلس�ل�ام �ي��ة ع �ل��ى أي عملية
استفزازية تقوم بها.
وبينما ي��دف��ع امل�ت�ش��ددون داخ��ل إي ��ران إل��ى املطالبة
بضرورة الرد على الضربة األميركية ،يحذر العقالء
م��ن أن أي س ��وء ت�ق��دي��ر ق��د ي ��ؤدي إل ��ى ان� ��دالع ح��رب
واسعة النطاق ال قدرة على تحمل نتائجها.
وإذ ح��ذر عسكريون أميركيون من أن ال��رد اإليراني
لن يتأخر ،حركت امليليشيات العراقية التابعة إليران
أنصارها أمس باتجاه محاصرة السفارة األميركية
ً
ومحاولة اقتحامها .وبدا الفتا اتهام الرئيس دونالد
ت ��رام ��ب ،إي � ��ران ب�ت�ن�ظ�ي��م م �ح��اول��ة اق �ت �ح��ام ال �س �ف��ارة
لاً
محم إياها املسؤولية الكاملة على هذا الهجوم.
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سبقلا تعود األحد
كل عام وأنتم بخير
ملناسبة حلول عيد رأس السنة امليالدية ،تحتجب سبقلا
غ��دًا الخميس وبعد غد الجمعة ،املوافقني  2و 3يناير من
السنة الجديدة ،وتعود إلى قرائها األح��د  5يناير .كل عام
وأنتم بخير.
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 ..ويوسف الجاسم

األمير مستقبال صباح الخالد

تبادل التهاني مع قادة العالم بحلول السنة الجديدة

األمير :عام خير يعم فيه األمن والسالم
ت �ب��ادل س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد ب��رق �ي��ات ال�ت�ه��ان��ي م��ع ق��ادة
ال��دول ال�ع��رب�ي��ة الشقيقة وال ��دول ال�ص��دي�ق��ة بمناسبة
ً
متمنيا أن يكون
حلول العام امليالدي الجديد ،2020
ع ��ام خ �ي��ر ع �ل��ى دول وش �ع��وب ال �ع��ال��م ك��اف��ة ي �ع��م فيه
األمن والسالم واالستقرار واالزدهار وأن يديم عليهم
موفور الصحة والعافية.
�ان إل��ى ق��ادة
وبعث سموه بهذه املناسبة برقيات ت�ه� ٍ
دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل ��دول ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة أع��رب
ف�ي�ه��ا ع��ن خ��ال��ص ت �ه��ان �ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة ال �ع��ام امل �ي�لادي
الجديد .2020
وت� �م� �ن ��ى س� �م ��وه أن ي� �ك ��ون ع � ��ام خ� �ي ��ر وع � ��ز وس � ��ؤدد
ع �ل��ى دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل� ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال�ع��رب�ي��ة
وشعوبها كافة تنعم فيه باملزيد م��ن ال��رق��ي والنمو
واالزده� ��ار ،مبتهال إل��ى اهلل أن ي��دي��م ع�ل��ى ق��ادة دول
مجلس التعاون موفور الصحة والعافية وأن يحفظ
دول �ه��م وش�ع��وب�ه��م وي��دي��م عليها ن�ع��م األم��ن واألم��ان
والرخاء.
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،استقبل س�م��و أم�ي��ر ال�ب�لاد ف��ي قصر
ب �ي��ان ص �ب��اح أم ��س س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن ��واف
األحمد ،وسمو الشيخ ناصر املحمد ،ورئيس مجلس
ال��وزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،ورئيس مجلس
إدارة ش ��رك ��ة ال� �خ� �ط ��وط ال� �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ي��وس��ف
الجاسم.
ب��دوره ،استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد
في قصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر املحمد.

الجاسم :أطلعت األمير
على اإلنجازات والطائرات الجديدة

ولي العهد مستقبال المحمد

تهنئة  3دول بأعيادها الوطنية
بعث سمو أمير البالد برقيات تهنئة إلى كل من رئيس مجلس السيادة االنتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح
ً
متمنيا لهم
البرهان ،ورئيس كوبا ميغيل دياز كانل ،ورئيس هاييتي جوفينيل مويز ،بمناسبة األعياد الوطنية لبلدانهم،
موفور الصحة والعافية ولبالدهم دوام التقدم واالزدهار.
وأرسل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد برقيات مماثلة.

كرم لـ سبقلا 5 :منها مكيفة وبساللم كهربائية

 %92نسبة إنجاز جسور المشاة

قال رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف
الجاسم عقب لقائه سمو أمير البالد أمس« :تشرفت بلقاء سمو
األمير والسالم عليه ونقل تحيات اعضاء مجلس ادارة الخطوط
ال��ج��وي��ة الكويتية العاملني فيها بمناسبة ح��ل��ول ال��ع��ام امل��ي�لادي
ال��ج��دي��د ،كما اح��ط��ت س��م��وه ب��االن��ج��ازات ال��ت��ي حققتها الكويتية
الفترات القصيرة السابقة ،وكان من ابرزها حصولها على
خالل ُ
املراكز األولى على مدى  3أشهر من عام  2019في ضبط املواعيد
ف��ي ال��ش��رق األوس����ط ب��امل��رت��ب��ة األول����ى وف���ي امل��رت��ب��ة ال��راب��ع��ة على
مستوى اوروبا وافريقيا والشرق االوسط مجتمعة بني مجموعة
كبيرة من شركات الطيران وكذلك حصول الكويتية على شهادة
براحة املقاعد واحتاللها املركز االول ايضا في الشرق االوسط
من قبل وكالة ايبكس العاملية».
وأضاف الجاسم« :أحطت سموه بوصول  6طائرات من اسطول
ال��ط��ائ��رات الجديدة م��ن ط��راز االي��رب��اص ف��ي ع��ام  2020ب��دءا من
 15يناير طائرات  320ثم في مايو ويونيو ويوليو ان شاء اهلل 3
طائرات اخ��رى من نفس الطراز  320وفي شهري  8و 9وصول
طائرتني كبيرتني من طراز  A330حيث يكون املجموع  6طائرات،
كما أحطت سموه بها وايضا أطلعت سموه بما حققته الكويتية
من تطور في ع��دد الركاب املنقولني وك��ل ه��ذا بفضل توجيهات
سموه وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة
الرشيدة ودعمهم ودعم الشعب الكويتي».

التقى المطيري وبوربيع

الخالد استقبل اتحاد طلبة أميركا
■ وزير الدفاع :أمن الخليج من أمن الكويت واستقرارها

أحد الجسور المكيفة التي جرى افتتاحها

محمود الزاهي
أنجزت الهيئة العامة للطرق والنقل البري %92
م��ن م�ش��روع إن�ش��اء املجموعة الثانية م��ن جسور
املشاة ،الذي تبلغ كلفته  3.6ماليني دينار ،ويشمل
 8ج �س��ور ت��م االن �ت �ه��اء م�ن�ه��ا ع ��دا ج �س��را وح �ي��دا،
سينتهي خالل  10أشهر ،وفق ما كشفه مهندس
املشروع علي كرم.
وأوضح كرم لـ سبقلا خالل إعالنه افتتاح جسرين
أم��س ضمن امل�ش��روع األول أن «ال�ك�ه��رب��اء وصلت
ب��ال�ف�ع��ل إل ��ى ال �ج �س��ور ال�خ�م�س��ة امل �ك �ي �ف��ة ،وه �ن��اك
لجنة تسلم ابتدائي ستكشف عن  3جسور أخرى
من املنتظر افتتاحها خالل أسبوعني ،إضافة إلى
الجسرين اللذين ج��رى افتتاحهما أم��س» ،الفتًا
إل ��ى أن ه��ذي��ن ال �ج �س��ري��ن «م �ك �ي �ف��ان ،وي �ق��ع األول
منهما في شارع خالد بن عبدالعزيز ويصل بني
قطعة  1بمنطقة بيان وقطعة  2في منطقة مشرف،
بينما يقع اآلخر أعلى الدائري الرابع ويصل بني
منطقتي ميدان حولي والساملية».

وأش��ار إلى أن «الجسور املكيفة عددها  ،5وجرى
ً
ت��زوي��د ك��ل منها ب �ـ 6ك��ام�ي��رات م��راق�ب��ة ،ف�ض�لا عن
ت��رك�ي��ب س�لال��م كهربائية ب�ه��ا وإض� ��اءة إلن��ارت�ه��ا
خالل الليل».
من جهة أخ��رى ،كشفت مصادر مطلعة في وزارة
األش� �غ ��ال أن ق �ط��اع امل �ش��اري��ع اإلن �ش��ائ �ي��ة خ��اط��ب
بلدية الكويت لتسليم موقع مشروع مبنى اإلدارة
ال �ع��ام��ة ل �ل �ش��ؤون امل��ال �ي��ة واإلداري � � ��ة ال� ��ذي ت�ن�ف��ذه
ال� ��وزارة ملصلحة وزارة ال��داخ�ل�ي��ة بوصفها جهة
مستفيدة.
وق��ال��ت امل �ص��ادر «إن امل �ش��روع ال ��ذي ج��رى توقيع
عقده من قبل الوزيرة السابقة د .جنان بوشهري
ف��ي  18نوفمبر امل��اض��ي تبلغ تكلفته  49مليون
دي�ن��ار وي�ق��ع على مساحة  40أل��ف متر م��رب��ع في
صبحان».
وأشارت إلى أن «مباشرة العمل به ستتم فور قيام
البلدية بتسليم امل��وق��ع إل��ى ال ��وزارة التي ستقوم
ب��دوره��ا بتسليمه إل��ى امل �ق��اول ل�ل�ب��دء ف��ي تنفيذ
األعمال الخاصة به ،وأبرزها املبنى اإلداري املكون
من  6طوابق ،إضافة إلى أجزاء املشروع األخرى».

مشروع رفعته إلى «الفتوى»

أسيري :مساعدات ألبناء الكويتية
من غير كويتي
ت� �ق ��د م ��ت وز ي� � ��رة ا ل � �ش� ��ؤون اال ج �ت �م��ا ع �ي��ة
د .غ � ��د ي � ��ر أ س � � �ي� � ��ري ب� � �م� � �ش � ��روع ق� ��ا ن� ��ون
أر س� � ��ل إ ل � ��ى إدارة ا ل� �ف� �ت ��وى وا ل �ت� �ش ��ر ي ��ع
إلدراج أ ب�ن��اء ا ل�ك��و ي�ت�ي��ة م��ن غ�ي��ر ك��و ي�ت��ي
م � � �م � ��ن ي � � �ت � � �ع � ��ر ض � ��ون ل � � � �ظ� � � ��روف ق � �ه� ��ر ي� ��ة
ت� �س� �ت ��د ع ��ي ت� �ق ��د ي ��م ا مل � �س� ��ا ع� ��دات ا ل� �ع ��ا م ��ة
ض �م��ن ا مل �س �ت �ح �ق�ي�ن ل �ل �م �س ��ا ع ��دات ،وذ ل ��ك
ت�ح�ق�ي�ق��ًا ل�ل�م�س��اواة ب�ين األ س��ر ا ل�ك��و ي�ت�ي��ة
و ت�ح�س�ي�ن��ًا ل�ل�ظ��روف ا مل�ع�ي�ش�ي��ة.

غدير أسيري

استقبل رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء سمو
ال � �ش � �ي ��خ ص � �ب� ��اح ال � �خ� ��ال� ��د ف � ��ي ق �ص��ر
ب �ي��ان أم � ��س ،رئ �ي��س وأع� �ض ��اء ات �ح��اد
طلبة ال�ك��وي��ت ف��رع ال��والي��ات املتحدة
األميركية.
كما استقبل ال�خ��ال��د أم��س د .مشاري
امل�ط�ي��ري ،ومتسابق منتخب الكويت
للدراجات املائية الرائد محمد بوربيع.
م� ��ن ج� �ه ��ة ث ��ان� �ي ��ة ،أك � ��د ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي ��ر ال��دف��اع الشيخ
أح �م��د امل �ن �ص��ور أن أم ��ن دول مجلس
ال�ت�ع��اون الخليجي واس�ت�ق��راره��ا جزء
ّ
ال يتجزأ من امن الكويت واستقرارها،
وه� � ��و م� ��ا ي��دف �ع �ه ��ا ال� � ��ى ت �س �خ �ي��ر ك��ل
االم�ك��ان�ي��ات ل�خ��دم��ة االش �ق��اء باململكة
العربية السعودية.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمةّ ،
وج�ه�ه��ا أم��س الى
ال�ق��وات الكويتية امل�ش��ارك��ة ف��ي عملية
«إع � ��ادة األم� ��ل» ف��ي ال �س �ع��ودي��ة ،خ�لال

الخالد يتوسط أعضاء اتحاد الطلبة

زي� ��ارت� ��ه ل� �ه ��م ،وف � ��ق ب� �ي ��ان ص� � ��ادر ع��ن
مديرية التوجيه املعنوي والعالقات
العامة بوزارة الدفاع.

واع �ت �ب��ر م �ش��ارك��ة م�ن�ت�س�ب��ي ال�ج�ي��ش
الكويتي للقوات املسلحة بالسعودية
محل فخر لكل مواطن كويتي ،وتأكيدا

مل �ف �ه ��وم ال �ع �م ��ل ال �ج �م ��اع ��ي وامل �ص �ي��ر
امل�ش�ت��رك ،م�ع� ً
�رب��ا ع��ن خ��ال��ص االع�ت��زاز
والتقدير لهم.

الفارس التقت ممثلي التجمعات السكنية:

«البدل» في المطالع رهن الدراسة القانونية
محمد المصلح
علمت سبقلا أن وزي��رة الدولة لشؤون
اإلس � �ك� ��ان وزي � � ��رة االش � �غ� ��ال ال �ع ��ام ��ة د.
رن��ا ال �ف��ارس وج�ه��ت القطاعات املعنية
ب � � ��ال � � ��وزارة ل� ��وض� ��ع دراس� � � � ��ة ق��ان��ون �ي��ة
م �ت �ك��ام �ل��ة ب �ش��أن ف �ت��ح ال� �ب ��دل ال��داخ �ل��ي
وال�خ��ارج��ي ف��ي مدينة امل�ط�لاع واتخاذ
إجراءات تصحيحية في القريب العاجل
ت �ج��اه ت��أخ��ر امل �ق��اول ف��ي إن �ج��از 18519
قسيمة بحسب االشتراطات التعاقدية.
وك � �ش � �ف� ��ت ال� � � ��وزي� � � ��رة ال� � � �ف � � ��ارس خ�ل��ال
اجتماعها أم��س مع تجمعات تطوعية
ل�ل�م�ن��اط��ق ال�س�ك�ن�ي��ة ل�ت�ل�م��س امل�ش�ك�لات
التي تعترض سير املشاريع عن وجود
«توجيهات ج��دي��دة م��ن رئ�ي��س مجلس
ال � � ��وزراء س �م��و ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د
ب��إط�لاع الشعب الكويتي على الجهود
الحكومية التي تبذل خلف الكواليس
ع� �ب ��ر ت ��وج� �ي ��ه ال� � � � � � ��وزراء وامل � �س� ��ؤول�ي��ن
بالظهور في وسائل االعالم إلبراز تلك
ال �ج �ه��ود وإي� �ض ��اح ك ��ل ال �ق �ض��اي��ا ال�ت��ي

الفارس متوسطة العنزي وممثلي أهالي المطالع

تمس الشارع».
وبينما ق��ال��ت ال �ف��ارس إن��ه «م��ن السهل
تزويد التجمعات التطوعية بأي أرقام
أو م��واع�ي��د ب�ش��أن امل�ش��اري��ع االسكانية
امل� �ط ��روح ��ة» ،أك� ��دت أن �ه��ا ل ��ن ت�س�ت�خ��دم
أس �ل��وب ال��وع��ود ألن��ه «س�ي�ف�ق��د الشعب
ثقته باملؤسسات الحكومية» ،مشددة
ف��ي ال��وق��ت ذات��ه على ع��دم ق��درت�ه��ا على
إع �ط��اء أي م��واع�ي��د ب�ش��أن أي ح�ل��ول أو

إج � � ��راءات ف ��ي م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب� ��أي ق�ض��اي��ا
م� �ث ��ارة «إال ب �ع��د ال �ت��أك��د م ��ن ال �ت �ق��اري��ر
الفنية».
ووج � �ه � ��ت ح ��دي �ث �ه ��ا إل� � ��ى ال �ت �ج �م �ع��ات
ال � �ت � �ط � ��وع � �ي � ��ة ل � �ل � �م � �ن� ��اط� ��ق ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة
ب��ال�ق��ول «إن �ن��ا جميعا ف��ي ق ��ارب واح��د
ومصلحتكم ه��ي مصلحتنا ب��ال��درج��ة
األولى وما اتينا اال لخدمة املواطنني»،
م ��وض � �ح ��ة أن «ال� � �ع� � �ق � ��ود ال �ح �ك ��وم �ي ��ة

ج �م �ي �ع �ه��ا ع� �ق ��ود ق ��وي ��ة ت �م �ك��ن ج �ه��ات
ال��دول��ة م��ن ات�خ��اذ أي ق ��رارات تصب في
مصلحة مشاريعها».
وف��ي ال�س�ي��اق ذات ��ه ،ذك��رت م �ص��ادر أن
ال ��وزي ��رة «س �ت �ط �ل��ب ال �ت �ق��اري��ر ال�ف�ن�ي��ة
مل � �ش� ��روع امل � �ط�ل��اع ل �ت �ط �ل��ع ع� �ل ��ى آل �ي��ة
س�ي��ر ع�م��ل امل �ق��اول ع�ل��ى م��دى األش�ه��ر
الستة السابقة وم��ن ث��م ال�ت��وص��ل إلى
األس� � �ب � ��اب امل ��وض ��وع� �ي ��ة ل� �ت ��أخ ��ره ع��ن
ال�ج��دول الزمني امل�ح��دد» ،مشيرة إلى
أن «القرار الذي سيتخذ في ذلك الشأن
س�ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى ع ��دة أم� ��ور م �ن �ه��ا ع��دم
توقف املشروع واالض��رار باملواطنني،
ف�ض�لا ع��ن دراس ��ة ب��دائ��ل أخ ��رى تمكن
ال �س �ك�ن �ي��ة م ��ن ف ��رض ق � ��رارات ش�ج��اع��ة
وص ��ارم ��ة ت �س��اه��م ف ��ي ت �س��ري��ع ع�ج�ل��ة
املشاريع».
وف��ي ال�س�ي��اق ذات ��ه ،أش ��اد رئ�ي��س لجنة
أهالي املطالع خالد العنزي في تصريح
لـ سبقلا بتوجه الوزيرة إلى االستماع
ل �ه �م��وم امل ��واط� �ن�ي�ن ،خ �ص��وص��ا ق�ض�ي��ة
ال�ب��دل ال��داخ�ل��ي وال�خ��ارج��ي ،والتسريع
في إعطاء اوامر البناء للمواطنني.
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لطالما خططت دول الخليج لتشجيع السياحة البينية
بين مواطنيها والحد من «الهجرات الجماعية» إلى
أطراف الدنيا التي تستنزف مليارات الدوالرات دون
أي نصيب حقيقي من تلك األموال لـ«أهل البيت
الخليجي» ،وبذلت كل دولة جهودها من إنشاء
المرافق السياحية وتنظيم الفعاليات المتميزة لجذب
أكبر عدد من مواطني الخليج.
ونجحت الشقيقة السعودية في تطبيق خططها في
هذا الشأن ،وها هي تجني ثمار «التغيير» الذي اعتزمته
قيادتها رغم ظروف المنطقة ،إذ وضعت نفسها بقوة
على الخريطة السياحية الخليجية بالفعاليات الكبرى
والمتميزة لهيئة الترفيه ،السيما موسم الرياض
وأنشطته المتميزة وحفالت إحياء رأس السنة التي
جذبت آالف الخليجيين.
ولم َيدُ ر بخلد أحد قبل فترة وجيزة أن الكويتيين الذين
كانوا يولون وجوههم شطر أوروبا وآسيا ،أو دبي
سيتوجه اآلالف منهم هذا العام إلى السعودية،
لقضاء عطالتهم وسط مجتمع منا وفينا ،يشاركنا
العادات والتقاليد ذاتها فهم خرجوا من ديرتهم إلى
ديرتهم الثانية.

مسافرون عبر المطار في عطلة رأس السنة أمس | تصوير مصطفى نجم الدين

موسم الرياض استقطب آالف المواطنين خالل األشهر األخيرة

السعودية ..وجهة سياحية للكويتيين
زهرات من موسم الرياض

محمد علي
ي��دع��و إق �ب ��ال ال �ك��وي �ت �ي�ين ع �ل��ى ال �س �ف��ر إل��ى
ف�ع��ال�ي��ات ال�س�ع��ودي��ة ال�ت��رف�ي�ه�ي��ة الحكومة
إل��ى الوقوف على أسباب ب��طء تحركها في
امل �ش��اري��ع ال�س�ي��اح�ي��ة وال�ت��رف�ي�ه�ي��ة ،رغ��م أن
ال�ك��وي��ت ك��ان��ت ي��وم��ا «ه��ول�ي��وود الخليج»،
وق �ب �ل��ة ع �م��ال �ق��ة ال �غ �ن��اء ف �ك��ان��ت م�س��ارح�ن��ا
وم�ن�ش��آت�ن��ا ال�ف�ن�ي��ة ع��ام��رة ب�م��واط�ن��ي دول
الخليج لالستمتاع بعطلتهم في «ع��روس
الخليج».

سر النجاح!
نجاح كبير تحقق ملواسم السعودية التي
انبثق عنها موسم الرياض وسار بالتزامن
معه موسم العال «شتاء طنطورة» وموسم
حائل ،وك��ان السر وراء تفوق ه��ذه املواسم
التخطيط الجيد وال��دراس��ة املتأنية لواقع
امل �ن �ط �ق��ة وت ��وج� �ه ��ات ال �ج �م �ه��ور وت �ح��دي��د
ال� �ش ��رائ ��ح امل �س �ت �ه��دف��ة ل �ت��أت��ي ال �ف �ع��ال �ي��ات
م �ت �ن��وع��ة ت�ل�ائ��م ج �م �ي��ع أف� � ��راد األس� � ��رة بني
الحفالت الغنائية لنجوم األغنية العربية،
وال�ت��ي تنوعت ف��ي تركيباتها ب�ين الطربي
والشبابي ،إل��ى جانب ال�ع��روض املسرحية
ذات ال�ص�ب�غ��ة األس ��ري ��ة ،م � ��رورا ب��األن�ش�ط��ة
ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة ال �ت��ي ت �س �ت �ه��دف ج �م �ي��ع اف� ��راد
األسرة.
ولكن كيف روج��ت هيئة الترفيه ملواسمها
امل �خ �ت �ل �ف��ة؟ وك �ي��ف وص �ل��ت إل� ��ى ال�ج�م�ه��ور
ال �خ �ل �ي �ج��ي ،ال س �ي �م��ا ال �ك��وي �ت �ي�ين ل�ت�غ�ي�ي��ر
وجهتهم خ�لال عطلة رأس ال�س�ن��ة؟ أسئلة
ت� �ف ��رض ن �ف �س �ه��ا ع �ل ��ى امل �ش �ه ��د وت �ج �ع �ل �ن��ا
ن �س �ت��دع��ي آل �ي��ة ع �م��ل س � ��ارت ع�ل�ي�ه��ا هيئة
ال�ت��رف�ي��ه م�ن��ذ ف �ت��رة إل ��ى ان ت�ح�ق��ق ل�ه��ا ه��ذا
النجاح.

أسلحة إعالمية
حشدت الهيئة جميع أسلحتها اإلعالمية
التقليدية منها مثل إعالنات الشوارع التي
ان �ت �ش��رت ف��ي ال �ك��وي��ت ف��ي ال �ط��رق��ات وع�ب��ر
م�خ�ت�ل��ف م �ن �ص��ات ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي،
ولم يغفل القائمون على هيئة الترفيه مدى
فاعلية مشاهير ال�ت��واص��ل االجتماعي في
الكويت وق��وة تأثيرهم ليس ف��ي املتابعني
بالديرة فقط وإنما في جميع دول الخليج،
ف�ت��اب�ع�ن��ا ح�ض��وره��م ل�ل�ع��دي��د م��ن ال�ح�ف�لات
مثل «ح�م��د ق�ل��م» ال��ذي ح��رص على توثيق
تواجده في حفل «ميدل بيست املوسيقي»
ون� ��زال ال��درع �ي��ة ول�ي�ل��ة ال�س�ن��دب��اد وغ�ي��ره��ا
م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات ،أي�ض��ا اإلع�لام��ي ع�ل��ي نجم
وه��و أح��د اب��رز امل��ؤث��ري��ن بمواقع التواصل
االجتماعي وت�ص��دى لتقديم ليلة «سهم»،
كما وثق حضوره موسم الدرعية في ليلة
«ت��رك��ي»« ،بعض م��ن ذك��ري��ات��ي» إل��ى جانب
ن � ��ورة ال �ع �م �ي��ري وف � ��رح ال� �ص ��راف وف��اط �م��ة
املؤمن وعبد املحسن الكوت التقوا جميعا
ف��ي م��وس��م ال��ري��اض ف�ك��ان لحضورهم دور
مؤثر وداع��م وتم توظيفهم بذكاء للترويج
لفعاليات مواسم السعودية بني الجمهور
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ،ف ��أت ��ت ت� �ل ��ك ال� �ف� �ك ��رة ب �ث �م��اره��ا
وتابعنا كيف توافد الكويتيون بغزارة على
الرياض.

وعي وفكر
ك ��ان ب��رن��ام��ج م ��واس ��م ال �س �ع��ودي��ة ضخما
ودسما ينم عن وعي وفكر ودراسة متأنية
مل�ت�ط�ل�ب��ات ال �ج �م �ه��ور ،ول ��م ت ��أت اخ �ت �ي��ارات
الحفالت من فراغ ،بل وفق شعبية األسماء
ال �ت��ي ش��ارك��ت وم ��دى ت��أث �ي��ره��ا ،ف�ت��م حشد
رم��وز األغ�ن�ي��ة الخليجية م��ن ال�ك��وي��ت على
سبيل امل�ث��ال سجل ث�لاث��ي الفنانني الكبار
حضورا مكثفا في مواسم اململكة ال يقارن
بحفالتهم في الكويت خالل العام املاضي،
وه� ��م س �ف �ي��ر األغ �ن �ي ��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ع �ب��داهلل
الرويشد والقيثارة نوال التي كانت األكثر
مشاركة في الحفالت وبلبل الخليج نبيل
ش�ع�ي��ل ،م��ن ج�ه��ة اخ� ��رى ت��م ت�ك��ري��م ص�ن��اع
األغ �ن �ي ��ة ال �س �ع ��ودي ��ة ب �م �ش��ارك��ة ن�ج��وم�ه��ا

نجاح المملكة الترفيهي
يمنح األمل بالسياحة
البينية والحد من استنزاف
المليارات بالخارج

 ت�ع��د ال�ق�ي�ث��ارة ن ��وال األك �ث��ر ح �ض��ورًا ب�ين املطربنيالكويتيني في موسم الرياض.
 شهد موسم الرياض السبق في إعادة النجم املغربيسعد ملجرد لألضواء ،بعد ما عاناه  3سنوات.
 وث��ق موسم الرياض ع��ودة الفنان ناصر القصبيللمسرح بـ«الذيب في الجليب» ،برؤية وإخراج الفنان
الكويتي محمد الحملي ،كذلك إطاللة الفنان املصري
أحمد عز في مسرحية «عالء الدين».
ج��رى اس�ت�ق�ط��اب ع��دد م��ن ن �ج��وم األغ�ن�ي��ة الكويتية
الشباب ،مثل عيسى املرزوق وبدر الشعيبي ،في وقت
يعاني فيه الشباب في الكويت من ندرة الحفالت.

رغبة المواطنين في
الترفيه تستدعي من
الحكومة تب ّني مشاريع
سياحية وترفيهية

تكريم خاص

هيئة الترفيه السعودية
استطاعت بالتخطيط
الجيد والدراسة المتأنية
جذب الجماهير

تكريما خ� ً
ً
�اص��ا الس��م الراحل
شهد موسم ال��ري��اض
أب��وب�ك��ر س��ال��م وف �ن��ان ال �ع��رب م�ح�م��د ع �ب��ده ،إذ أعلن
رئ�ي��س الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل�ت��رف�ي��ه ،امل�س�ت�ش��ار ت��رك��ي آل
ال �ش �ي��خ ،إط�ل�اق اس ��م ال �ف �ن��ان ال��راح��ل أب��وب �ك��ر س��ال��م،
وكذلك اسم فنان العرب محمد عبده على مسرحني
في العاصمة يحتضنان حفالت موسم الرياض.
وق��ال عبر حسابه« :ي��ا ب�لادي واص�ل��ي ،وال�ص��وت ال
ي��ذب��ل وال ي�ت�لاش��ى ،ت�ك��ري� ً�م��ا للفنان ال��راح��ل أبوبكر
ً
وتقديرا للفن األصيل ،تم تغيير اسم املسرح
سالم،
املفتوح ف��ي موسم ال��ري��اض ،ويتسع ل�ـ 6آالف مقعد
ليصبح مسرح أبوبكر سالم».
وأضاف« :فوق هام السحب ،وفي ذاكرة الوطن ،نكرم
رموز األغنية السعودية ،وفنان العرب والطرب بتغيير
اس��م املسرح املغلق في موسم ال�ري�اض ويتسع لـ22
ألف مقعد إلى مسرح فنان العرب محمد عبده».
وحظيت هذه املبادرة باهتمام كبير ،لتكريم رمزين
أس�ه�م��ا ف��ي ت�ط��ور األغ�ن�ي��ة ون�ش��ر ال �ت��راث املوسيقي
للجزيرة العربية ونالت إعجاب جمهور الفن وتقديره،
ال س�ي�م��ا أن أب��وب �ك��ر س��ال��م وم�ح�م��د ع �ب��ده يعتبران
م��درس��ة م�ت�ف��ردة ف��ي امل��وس�ي�ق��ى واألغ�ن�ي��ة م�ن��ذ أكثر
من  5عقود ،وهما يغنيان للوطن والحب ويجسدان
املشاعر اإلنسانية بكل تفاصيلها.

تأثير كبير لمشاهير
«السوشيال ميديا»
الكويتيين في الخطة
الترويجية لموسم الرياض
برنامج «دسم» لمواسم
السعودية ّ
ينم عن وعي
وفكر ودراسة متأنية
لمتطلبات الجمهور
فعاليات موازية تناسب
جميع أفراد األسرة وخيارات
لجميع مستويات الدخل

 140رحلة جوية في  5أيام
مسافرون إلى السعودية ب ًرا

محمد عبده وعبادي الجوهر وراشد املاجد
عبر ليال ساحرة ،حيث تابعنا «ليلة سهم»
و«ليلة ياسر بوعي» و«ليلة عراب الطرب»
و«ليلة عباديات» و«ليلة السندباد».
ك �م��ا ات ��اح ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ف��رص��ة ام � ��ام ن�ج��وم
األغنية الشبابية ،خصوصا في اململكة مثل
داليا مبارك وأصيل أب��و بكر سالم وجابر
الكاسر وغيرهم كما تم استدعاء مطربني
من مختلف انحاء الوطن العربي مثل تامر
ح �س �ن��ي وع� �م ��رو دي � ��اب وش �ي��ري��ن وأن �غ ��ام
ونجوى كرم وراغب عالمة وإليسا وغيرهم
ال �ك �ث �ي��ر وت � ��م ت ��وزي ��ع ال� �ح� �ف�ل�ات ج �غ��راف �ي��ا
فتحقق للهيئة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��رف�ي��ه م��ا كانت
تتطلع إليه من نجاح ،وعلى م��دار شهرين
ون�ص��ف الشهر م��ن العمل امل�ت��واص��ل كانت
النتيجة الطبيعية ان تختتم هيئة الترفيه
العام بحفلني بالتزامن مع احتفاالت العالم
برأس السنة.
ولعل املتابع لفعاليات مواسم السعودية قد
يعتقد ان النصيب األكبر للحفالت الغنائية
وبطبيعة ال�ح��ال يصبح الشباب ه��م الفئة
األول ��ى امل�س�ت�ه��دف��ة ،ول�ك��ن ي�ك�ف��ي ج��ول��ة في

 42208سيارات عبرت برًا في يومين
راشد الشراكي
كشفت م�ص��ادر ف��ي اإلدارة ال�ع��ام��ة للمنافذ ل�ـ سبقلا ع��ن ع�ب��ور  42أل�ف��ا و208
سيارات يومي  30و 31ديسمبر من الكويت إلى السعودية.
وأوضحت أن  31350سيارة عبرت منفذ النويصيب ،فيما اجتازت  10858سيارة
منفذ الساملي .وأكدت املصادر ان رجال املنافذ بذلوا جهودا كبيرة لتسيير حركة
السيارات ومنع حدوث ازدحام أو تكدس.
امل��وق��ع اإللكتروني للهيئة العامة للترفيه
ليدرك الباحث عن عطلة نهاية عام مختلفة
ان ه�ن��اك ف�ع��ال�ي��ات م��وازي��ة ت�ن��اس��ب جميع
اف ��راد األس ��رة م�ث��ل امل�س��اب�ق��ات االجتماعية
وااللعاب الترفيهية لتنويع وإثراء التجربة
الترفيهية وتوفير خيارات تالئم كل شرائح
املجتمع م��ن م��واط�ن�ين ومقيمني وتناسب
م�س�ت��وي��ات ال��دخ��ل امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ب��ل ان امل��وق��ع
أت��اح أيضا خاصية الحجز وتوفير فنادق
وتنقالت داخلية ومرشد سياحي ملن يرغب
ف��ي ال�س�ف��ر إل ��ى أي م��ن امل �ن��اط��ق ال �ت��ي ت�ق��ام

فيها املواسم.

سحب البساط
وف ��ي ال��وق��ت ال ��ذي اق �ت �ص��رت ف�ي��ه ال�ح�ف�لات
في الكويت على أمسية جمعت بني أصالة
وم �ط��رف امل �ط��رف ي��وم  26دي�س�م�ب��ر ،وحفل
آخ� ��ر ل �ل �ف �ن��ان ال �س �ع ��ودي ع� �ب ��ادي ال �ج��وه��ر
وال �ف �ن ��ان ��ة اإلم� ��ارات � �ي� ��ة ش �م��ة ح � �م ��دان ي��وم
الجمعة  27دي�س�م�ب��ر ،وح�ف��ل ث��ال��ث سيقام
مساء غد الخميس للفنانة إليسا ،نجد أن
م��واس��م السعودية اع��دت برنامجا ضخما

 10ماليين زائر ..والعدد فاق المتوقع
أعلنت الهيئة العامة للترفية باململكة العربية السعودية ،أن عدد زوار موسم الرياض وصل إلى  10ماليني زائر حتى منتصف
ً
نجاحا منقطع النظير ،على كل األصعدة سواء من حيث
ديسمبر .وحقق موسم الرياض ،وهو األضخم في الشرق األوسط،
الفعاليات أو عدد الزوار.
ويقدم موسم الرياض أكثر من  100فاعلية خالل فترة تزيد على شهرين بـ 12منطقة محددة ،وكان من املتوقع أن يصل عدد
ً
نجاحا منقطع النظير ،بعدما كسر عدد زواره حاجز  10ماليني زائر.
الحضور إلى  7ماليني و 500ألف ،إال أن املوسم حقق

س �ح��ب ال �ب �س��اط م ��ن ت �ح��ت أق� � ��دام ال�ج�م�ي��ع
ووض��ع الرياض تحديدا في دائ��رة الضوء،
ليختتم فنان ال�ع��رب محمد عبده والفنان
املصري إيهاب توفيق  ،2019من ثم يستقبل
حسني الجسمي وأسماء ملنور العام الجديد
في سمرات شتاء طنطورة بحفل يقام غدا
الخميس ،اما يوم الجمعة  3يناير فيشهد
االحتفاء بأخطبوط العود عبادي الجوهر
في «ليلة عباديات» ضمن ليالي األساطير.
ولم تتوقف مظاهر االحتفاء بالعام الجديد
عند هذا الحد ،اذ يلتقي الجمهور الخليجي
والعربي الفنان عبداهلل الرويشد يوم السبت
 3يناير في حفل يجمعه بالفنانة املصرية
أنغام واللبنانية مريام فارس ،بينما يشهد
مهرجان الرياض للعود الذي يقام يومي 4
و 5يناير م�ش��ارك��ة ضخمة ل�ع��دد م��ن نجوم
األغ �ن �ي ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة ،م �ن �ه��م ك � � ��ارول س �م��اح��ة
ومروان خوري وهاني شاكر وأنغام.

جسور التواصل
وك��ان الف�ت��ا ح��رص الهيئة ال�ع��ام��ة للترفيه
ع �ل��ى م� ��د ج� �س ��ور ال� �ت ��واص ��ل م� ��ع م�خ�ت�ل��ف
امل �ج �ت �م �ع ��ات ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،ف �ت �ض �م��ن م��وس��م
ال ��ري ��اض أي �ض ��ا ل �ي �ل��ة س ��ودان� �ي ��ة ،وأخ� ��رى
م�غ��رب�ي��ة ،وث��ال �ث��ة م�خ�ص�ص��ة ل�ل�ف��ن ال�ي�م��ن..
ث��راء كبير وتوثيق لحقب مهمة في تاريخ
األغ �ن �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة .ول ��م ي �ت��وق��ف األم� ��ر عند
ح��د ال�ح�ف�لات ،ب��ل تابعنا ك�ي��ف استقطبت
ال �ه �ي �ئ��ة ع� ��روض� ��ا م �س��رح �ي��ة م� ��ن ال �ك��وي��ت
حققت نجاحا ك�ب�ي��را ،مثل «عنتر املفلتر»
للفنان ط��ارق العلي ،و«ليلة زف�ت��ه» للفنان
حسن البالم ،و«خطوات الشيطان» للفنان
عبدالعزيز املسلم.

محمد المصلح
ك�ش�ف��ت اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ط�ي��ران امل��دن��ي ان اج�م��ال��ي
الرحالت الجوية املغادرة والقادمة من السعودية بلغت
 140رحلة جوية على متنها ما يقارب  21ألف راكب
خالل عطلة رأس السنة امليالدية.
وبينت إحصائية «الطيران املدني» خالل الفترة من
 31ديسمبر وحتى  4يناير ،التي حصلت سبقلا
على نسخة منها ان ج��دة وال��ري��اض تصدرتا أكثر
امل� ��دن ف��ي ال �س �ع��ودي��ة م��ن ح �ي��ث ال ��رح�ل�ات امل �غ��ادرة
وال �ق��ادم��ة ،ح�ي��ث بلغت ال��رح�لات ال��ى ج��دة  86رحلة
ع�ل��ى متنها  12779راك� ً�ب��ا ،ف��ي ح�ين بلغت رح�لات
لاً
الرياض  52رحلة على متنها ً 7667
راكبا ،فض عن
الرحالت األخرى املحدودة املتجهة الى الدمام واملدينة
املنورة والطائف.
وذكرت اإلحصائية أن إجمالي الرحالت الى السعودية
تمثل م��ا نسبته  %9م��ن اجمالي املسافرين خالل
عطلة رأس السنة والبالغ عددهم ربع مليون مسافر.

هيئة الترفيه تنفي االحتفال
بـ«الكريسماس»
قالت الهيئة العامة للترفيه باململكة العربية السعودية
إنها ل��م ترخص إلح��دى الفعاليات لالحتفال ب��رأس
ال �س �ن��ة امل �ي�ل�ادي��ة (ال �ك��ري �س �م��اس) ف ��ي م��رك��ز ملهم
بمحافظة حريمالء بمنطقة الرياض.
وقالت الهيئة في بيان بثته وسائل اإلعالم السعودية
إن �ه��ا ل ��م ت��رخ��ص ل�ف�ع��ال�ي��ة االح �ت �ف��ال ب� ��رأس ال�س�ن��ة
امليالدية في مركز ملهم بمحافظة حريمالء بمنطقة
الرياض ،نافية ما جرى تداوله في منصات التواصل
االجتماعى حول هذا الشأن.
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عُ ين مساعدً ا لوزير الخارجية لشؤون األميركتين

حمد المشعان لـ سبقلا :الطلبة المبتعثون أهم أولوياتي
حمد السالمة
اك � ��د م� �س ��اع ��د وزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ل� �ش ��ؤون
االم� �ي ��رك� �ت�ي�ن ال �س �ف �ي ��ر ح� �م ��د امل� �ش� �ع ��ان ان
ه� �ن ��اك ال� �ع ��دي ��د م ��ن امل� �ل� �ف ��ات واالول� ��وي� ��ات
ال�ت��ي سيعمل ع�ل��ى متابعتها ف��ي املرحلة
املقبلة وم��ن اهمها الطلبة املبتعثون في
االم �ي��رك �ت�ي�ن وم �س��اع��دت �ه��م وال �ع �م ��ل ع�ل��ى
ت ��وف� �ي ��ر ك� ��ل م� ��ا ي �ح �ت ��اج ��ون ��ه ب��ال �ت �ن �س �ي��ق
م� � ��ع ال � � �س � � �ف� � ��راء ،اض� � ��اف� � ��ة ال � � ��ى ال � �ع �ل�اق� ��ات
االستراتيجية واالقتصادية والعديد من
الجوانب.
وق� � � ��ال امل � �ش � �ع� ��ان ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح ل� � �ـ سبقلا
عقب ص��دور ق��رار تعيينه م�س��اع��دا لوزير
ال�خ��ارج�ي��ة ل �ش��ؤون األم�ي��رك�ت�ين ان ال�ع�م��ل
ف��ي االم �ي��رك �ت�ين ل�ي��س ب�غ��ري��ب ع�ل�ي��ه حيث
بدأ عمله وحياته الدبلوماسية هناك قبل
ان ي�ن�ت�ق��ل إل ��ى ش ��ؤون اف��ري �ق �ي��ا وه ��و م�ل��م
ب��أغ�ل��ب االم ��ور وامل �ل �ف��ات ف�ي�ه��ا ح�ي��ث عمل
ن��ائ��ب م��دي��ر ك �م��ا ش ��ارك ف��ي ال �ج��ول��ة ال�ت��ي
ق ��ام ب �ه��ا رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء ال�س��اب��ق
س �م��و ال �ش �ي��خ ن��اص��ر امل �ح �م��د ال ��ى ام �ي��رك��ا
الجنوبية.
واثنى املشعان على ق��رار وزي��ر الخارجية

ال �ش �ي��خ د .اح �م ��د ال �ن��اص��ر ون��ائ �ب��ه خ��ال��د
ال � �ج� ��اراهلل ع �ل��ى ال �ث �ق��ة ال� �ت ��ي م �ن �ح��اه��ا ل��ه
وع��ودت��ه ل�ب�ي�ت��ه االول ف��ي ال�خ��ارج�ي��ة بعد
ان �ت �ق��ال ال �س �ف �ي��رة ري ��م ال �خ��ال��د ال ��ى ك �ن��دا،
م��ؤك��دا ان ��ه ل��م ي��دخ��ر اي ج �ه��د ف��ي خ��دم��ة
الوطن واملواطنني.

حوار إستراتيجي
ول� �ف ��ت إل � ��ى ان ه� �ن ��اك ع � ��دة م ��واض� �ي ��ع ف��ي
االم�ي��رك�ت�ين اه�م�ه��ا ال �ح��وار االس�ت��رات�ي�ج��ي
بني الكويت وال��والي��ات املتحدة االميركية
وه� � � ��و خ� ��ري � �ط� ��ة ال� � �ط � ��ري � ��ق ل � �ل � �ع �ل�اق� ��ة ب�ي�ن
ال� �ب� �ل ��دي ��ن ،وال� �ض ��ام ��ن ل �ج �م �ي��ع امل��واض �ي��ع
ذات االه�ت�م��ام امل�ش�ت��رك معهم ،اض��اف��ة الى
العالقات الكويتية الكندية ،واهم ملفاتها
ه��و ال �ط �ل �ب��ة ال ��دارس ��ون ه �ن��اك وال �ش��رك��ات
والعالقات النفطية في كندا.
وأش� ��ار إل ��ى ان ام �ي��رك��ا ال �ج �ن��وب �ي��ة ت�ج�م��ع
ال � �ب�ل��اد م �ع �ه��ا ع�ل��اق� ��ات اق� �ت� �ص ��ادي ��ة ب �ع��د
الزيارة التي جاء ت على يد رئيس مجلس
ال � ��وزراء ال �س��اب��ق ن��اص��ر امل�ح�م��د م��ن خ�لال
الجولة في ،٢٠١٠حيث تم افتتاح سفارات
في املكسيك وكوبا وتشيلي ،واعطى دفعة
لتعزيز العالقات مع هذه البلدان ،اضافة

أصغر أسير
ساهم في تطوير
عالقاتنا بأفريقيا ..وحصد
دعم دولها لتقلد
الكويت مناصب
في المنظمات الدولية

اوض � ��ح امل �ش �ع��ان ان ��ه ك ��ان أص�غ��ر
أس�ي��ر كويتي ،وه��و م��ن أخ�ب��ر اهل
ال �ك��وي��ت ع ��ن وج � ��ود االس� � ��رى في
العراق وعمره كان  ١٦عاما.
وخرج من األسر يوم  ١٣سبتمبر
 ،١٩٩٠حيث سجن ملدة  ٤٣يوما.

تفعيل مذكرات التفاهم
مع دول القارة السمراء
وتنسيق المواقف معها
في المحافل العالمية
حمد المشعان

ال��ى وج��ود م��ؤت�م��ر دول ام�ي��رك��ا الالتينية
وال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة وي �ع �ق��د ب �ص �ف��ة دوري � ��ة،
اض��اف��ة ال��ى ال�ع�لاق��ات ال�ت�ج��اري��ة الكويتية
مع استراليا ونيوزلندا ،ومتابعة شؤون

الطلبة املوجودين هناك واحوالهم.

مسيرة دبلوماسية
وش� �ك ��ل ق � � ��رار وزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ش �ي��خ

أح �م��د ال �ن��اص��ر ب�ت�ع�ي�ين ال ��وزي ��ر امل �ف��وض
حمد امل�ش�ع��ان م�س��اع��دا ل��وزي��ر الخارجية
لشؤون األميركتني إضافة جديدة ملسيرة
دبلوماسية عريقة التزمها امل�ش�ع��ان في
وزارة الخارجية.
وك��ان املشعان قبل تقلد املنصب الجديد
ي�ش�غ��ل م�ن�ص��ب م�س��اع��د وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ل � �ش� ��ؤون أف ��ري� �ق� �ي ��ا وه � ��و امل� �ن� �ص ��ب ال� ��ذي
ن� �ج ��ح م� ��ن خ �ل�ال� ��ه ف� ��ي ت ��وس� �ي ��ع ع�ل�اق ��ات
الكويت بدول القارة السمراء وعمل على
تطويرها وتوطيدها.
وأج��رى السفير امل�ش�ع��ان خ�لال ال�س�ن��وات
األخيرة عددا من الجوالت في دول القارة

ثاني أيام اختبارات «الثانوية»:

«العربي» سهل وصعب ..والغشاشون 496
هاني الحمادي
ش� �ه ��د ث ��ان ��ي أي� � ��ام اخ� �ت� �ب ��ارات
ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة أم��س ت�ب��اي��ن
ردود أف � �ع� ��ال ال� �ط� �ل� �ب ��ة ب �ش��أن
ام� �ت� �ح ��ان ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ب�ين
السهولة والصعوبة ،وارتفاع
أع��داد ح��االت ال�ح��رم��ان بسبب
ال� � �غ � ��ش إل� � � ��ى  496ح � ��ال � ��ة ف��ي
ال �ق �س �م�ي�ن ال �ع �ل �م ��ي واألدب� � � ��ي،
ب � �ح � �س� ��ب م� � � ��ا ذك � � � � � ��ره م � �ص� ��در

مسؤول لـ سبقلا.
وب �ل ��غ ع� ��دد ال� �ح ��االت ال �ت ��ي ت��م
ح ��رم ��ان� �ه ��ا أم � � ��س  265ح ��ال ��ة
ب��واق��ع  142ف��ي األدب � ��ي و120
ف � ��ي ال� �ع� �ل� �م ��ي و 3ح� � � ��االت ف��ي
التعليم الديني ،باإلضافة إلى
 231في اليوم االول.
ورأى بعض الطلبة أن امتحان
ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة اش �ت �م��ل ع�ل��ى
أس � �ئ � �ل� ��ة ك � ��ان � ��ت ص� �ع� �ب ��ة ع �ل��ى
خالف املتوقع ،السيما السؤال

ال � �خ ��اص ب ��ال �ن �ح ��و ،ك �م ��ا أن �ه��ا
ك��ان��ت غ �ي��ر واض �ح��ة وت�ح�ت��اج
إلى شرح من معلم متخصص
أو تختلف ع�م��ا درس ��وه خ�لال
ال� � �ع � ��ام ،ف �ي �م��ا اع� �ت� �ب ��ر آخ � ��رون
األسئلة سهلة ومباشرة وفي
مستوى الطالب املتوسط.
وع� � � � � �ل � � � � ��ى ص� � � �ع� � � �ي � � ��د أج � � � � � � � ��واء
االخ� � �ت� � �ب � ��ارات ،أك � � ��دت رئ �ي �س��ة
ل �ج �ن ��ة ام� �ت� �ح ��ان ��ات ال �ث ��ان ��وي ��ة
العامة في مدرسة أنيسة بنت

خبيث املشتركة للبنات حصة
ال �ح��رب��ي ح� ��رص اإلدارة ع�ل��ى
ت��وف�ي��ر أج ��واء م��ري�ح��ة وه��ادئ��ة
ف� � � ��ي ق� � � ��اع� � � ��ات االم� � �ت� � �ح � ��ان � ��ات
وتجهيزها بأسماء الطالبات
وت �ع �م �ي��م ل� ��وائ� ��ح ال� �غ ��ش أم� ��ام
القاعات.
وق� � ��ال� � ��ت ال� � �ح � ��رب � ��ي «إن ع� ��دد
ال � � � �ط � � � ��ال � � � �ب � � � ��ات امل� � � �ت� � � �ق � � ��دم � � ��ات
ل�لام �ت �ح��ان��ات ب �ل��غ  286ط��ال�ب��ة
من مدرسة أنيسة بنت خبيث

ومدرسة الفحيحيل الوطنية،
ب��واق��ع  219ط��ال �ب��ة م��ن ال�ق�س��م
ال �ع �ل �م��ي و 67م ��ن األدب� � ��ي ف��ي
 15ل �ج �ن��ة» ،م�ش�ي��رة إل ��ى «ع��دم
وجود حاالت غش تذكر».

تهيئة األجواء
ك� � � �م � � ��ا ق� � � � � � ��ال رئ� � � � �ي � � � ��س ل � �ج � �ن� ��ة
ام � �ت � �ح � ��ان � ��ات ح � �م� ��د ال ��رج� �ي ��ب
ال� �ت ��اب� �ع ��ة مل� �ن� �ط� �ق ��ة ال �ع ��اص� �م ��ة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ع �ل ��ي األم � �ي ��ر «إن
إدارة امل ��درس ��ة ح ��رص ��ت ع�ل��ى
توفير سبل الراحة للطلبة».
وأوض � � � � � ��ح أن «ع � �م � �ل � �ي� ��ة س �ي��ر
ام �ت �ح��ان م � ��ادة ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة
أم ��س س ��ارت ب�س�لاس��ة دون أي
ع��وائ��ق م��ع ت��واف��ر ك��ل إم�ك��ان��ات
الراحة».
وأف��اد ب��أن «ع��دد املتعلمني بلغ
 45في لجنة األدبي و 55بلجنة
العلمي» ،منبها املمتحنني إلى

الئحة الغش وبنودها لتجنب
الحرمان ال��ذي قد يشمل جميع
االختبارات.

آراء طالبية
وعلى الصعيد الطالبي ،سبقلا
س� ��أل� ��ت ب� �ع ��ض ال� �ط ��ال� �ب ��ات ع��ن
امتحان اللغة العربية ،فعبرت
ال� �ط ��ال� �ب ��ة م� ��ن ال� �ق� �س ��م ال �ع �ل �م��ي
أسماء التركاوي عن ارتياحها
«لسهولة اختبار اللغة العربية،
ف� � ��االم � � �ت � � �ح� � ��ان ك� � � � ��ان واض� � �ح � ��ا
وم �ب��اش��را ول ��م ت��واج��ه صعوبة
في الحل».
ووافقتها الرأي الطالبات منيرة
ك� ��اد وش �ه ��د ال �ع �ل��ي م ��ن ال�ق�س��م
األدب��ي وزينب خليل من القسم
العلمي بالتأكيد على سهولة
االخ�ت�ب��ار ،إال أن العلي تحدثت
ع��ن ص �ع��وب��ة أث �ن��اء ح��ل أس�ئ�ل��ة
النحو.
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«التربية» تستعد لمكافأة
األعمال الممتازة
م ��ع ب� ��دء ال� �ش ��ؤون اإلداري � ��ة
وال�ت�ط��وي��ر اإلداري ب ��وزارة
ال �ت��رب �ي��ة ات� �خ ��اذ إج � � ��راء ات
ال� � � �ت � � ��رق� � � �ي � � ��ة ب� � ��االخ � � �ت � � �ي� � ��ار
والترفيع الوظيفي ،ومنح
امل� � �ك � ��اف � ��أة امل � ��ال� � �ي � ��ة م� �ق ��اب ��ل
الخدمات املمتازة ،تجددت
دع��وة م �ص��ادر ت��رب��وي��ة إل��ى
إل � �غ� ��اء س ��ري ��ة ال �ت �ق �ي �ي �م��ات
ال � � �س � � �ن� � ��وي� � ��ة ل � �ل � �م� ��وظ � �ف�ي��ن،
مشيرة إلى معاناة الوزارة
ف��ي ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة م��ن
أخ �ط��اء ب�ع��ض اإلدارات في
عمليات التقييم وتقاعس
أخ��رى ع�ن��ه أس��اس��ًا م��ا نتج
عنه آالف التظلمات نهاية
ال� �ع ��ام ال � ��دراس � ��ي ،وض �ي��اع
حقوق مئات املوظفني.
وت � ��أت � ��ي ت� �ل ��ك ال� � ��دع� � ��وة م��ع
ت� �ع� �م� �ي ��م وزارة ال� �ت ��رب� �ي ��ة
ع�ل��ى ال��وح��دات التنظيمية
ب � ��ال� � �ق� � �ط � ��اع � ��ات امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة
االل � �ت � ��زام ب �م��واع �ي��د ت�ق�ی�ی��م
أداء موظفيها غير العاملني
ب� ��ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال � �ت � �ع � �ل � �ي � �م � �ي� ��ة،
وتخزين تقييمات الكفاء ة
ب��ال �ن �ظ��م امل �ت �ك��ام �ل��ة ل��دي��وان
ال�خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ،ب��داي��ة من
ال� � �ي � ��وم ح � �ت� ��ى  14ف� �ب ��راي ��ر
املقبل.
وب�ي�ن وك �ي��ل وزارة ال�ت��رب�ي��ة
ب ��اإلن ��اب ��ة ي ��اس�ي�ن ال �ي��اس�ين
ف��ي ال�ت�ع�م�ي��م إل ��ى ق�ط��اع��ات
وإدارات ال� � � � � � ��وزارة ال� � ��ذي
حصلت سبقلا على نسخة
منه «إخ�لاء ق�ط��اع ال�ش��ؤون
اإلداري��ة والتطوير اإلداري
مسؤوليته في حال ترتبت
ح � �ق� ��وق ل� �ل� �م ��وظ� �ف�ي�ن ج � ��راء
ع� � � ��دم االل � � � �ت� � � ��زام ب � �م� ��ا ورد
ب��ال �ت �ع �م �ي��م» ،الف �ت��ا إل� ��ى أن
«ت �ق��اري��ر ال �ك �ف��اء ة ت��ؤث��ر في
امل��رك��ز ال �ق��ان��ون��ي ل�ل�م��وظ��ف
ال� � � �ع � � ��ام س � � � � ��واء م � � ��ن ح� �ي ��ث
عالقته بالوظيفة العامة أو

ال �ح �ق��وق وامل ��زاي ��ا ال�ن��اش�ئ��ة
ع� � �ن� � �ه � ��ا ،وف � � � ��ي ال� � � �ع� �ل ��اوات
والترقيات».

الطلبة أثناء االختبارات

األفريقية أثمرت العديد من النتائج بدءًا
ب�ت�ف�ع�ي��ل االت �ف��اق �ي��ات وم ��ذك ��رات ال�ت�ف��اه��م
التي وقعتها الكويت مع دول أفريقيا بما
يعزز املصالح املشتركة بني الجانبني.
وم ��ن أب ��رز ال �ث �م��ار ال �ت��ي ح�ق�ق�ت�ه��ا ج��والت
ال �س �ف �ي��ر امل �ش �ع��ان ف ��ي ال � �ق ��ارة األف��ري �ق �ي��ة
حصد ال��دع��م م��ن دول ال�ق��ارة لترشيحات
ال�ك��وي��ت ل�ش�غ��ل م�ق��اع��د ب ��ارزة ف��ي ال�ع��دي��د
من املنظمات والهيئات الدولية.
وإل��ى ج��ان��ب م�ت��اب�ع��ة امل�ش��اري��ع التنموية
ال�ت��ي ي�ق��وم ال�ص�ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي للتنمية
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ب �ت �م��وي �ل �ه��ا ف��ي
ال �ع��دي��د م ��ن دول ق� ��ارة أف��ري �ق �ي��ا ،ن�ج�ح��ت
ج � � ��والت ال �س �ف �ي ��ر امل� �ش� �ع ��ان ف� ��ي ت �ح �ق �ي��ق
تنسيق للموافق بني الكويت ودول القارة
خ��اص��ة ف��ي م��ا يتعلق بالقضايا الدولية
امل�ه�م��ة ال �ت��ي ت �ط��رح ل�ل�ن�ق��اش ف��ي امل�ح��اف��ل
الدولية.
ك�م��ا ال ي�م�ك��ن ت�ج��اه��ل م��ا ح�ق�ق�ت��ه ج��والت
امل�ش�ع��ان ك��ذل��ك وم�ب��اح�ث��ات��ه م��ع مسؤولي
دول ال � �ق� ��ارة ال� �س� �م ��راء ،م ��ن ف �ت��ح امل �ج��ال
لجلب عمالة م��ن ال��دول األفريقية للعمل
في الكويت ،ال سيما في العمالة املنزلية
التي يحتاجها السوق املحلي.
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مطران الكرسي األورشليمي األنبا أنطونيوس لــ سبقلا:

الكويت موطن التسامح في المنطقة
وصف مطران الكرسي
األورشليمي والكويت والشرق
األدنى األنبا أنطونيوس ،الكويت
بأنها «موطن التسامح والتعايش
السلمي بين األديان» ،الفتا الى
ان «جميع الطوائف المقيمة في
البالد تتمتع بمساحة كبيرة في
حرية العقيدة وممارسة شعائرها
الدينية التي كفلها الدستور
والقانون».
وشكر األنبا في حديثه لــ سبقلا
على هامش زيارته الرعوية الدورية
للبالد ،تزامنا مع االحتفاالت
بأعياد الميالد المجيد« ،الكويت
والمسؤولين على توفير هذه
الحرية الكاملة لنا».
وأشاد بتعيين الكويت سفيرا
لها في فلسطين ،معتبرا ذلك
«خطوة جيدة لمالمسة معاناة
الشعب ونقل مشاكلهم
للمسؤولين الكويتيين» ،مثمنا
«دعم الصندوق العربي الكويتي
للقضية الفلسطينية» ،وكاشفا
عن «تأسيس مركز في بيت لحم،
بالتعاون مع الصندوق لتأهيل
االطفال الفلسطينيين من
ذوي االعاقة ومساعدتهم على
االندماج في المجتمع».
وعن الكلية اإلكليريكية ،أوضح أنها
«عبارة عن مدرسة لتلقي دروس
التقوية حول تعاليم واصول وتاريخ
الدين المسيحي وليس لتخريج
قساوسة».
واعتبر األنبا أنطونيوس التقارير
التي تفيد بمواجهة المسيحيين
االختفاء في أجزاء من الشرق
الوسط« ،مغرضة هدفها زرع
الفتنة» ..وفي ما يلي المزيد من
التفاصيل:

خطوة جيدة لتالمس معاناة الشعب ونقل
ه�م��وم�ه��م ل�ل�م�س��ؤول�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين؛ فالشعب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ل ��ه آم� ��ال م �ث��ل ب��اق��ي ال �ش �ع��وب،
ّ
ول �ك��ن ال ي�س�ت�ط�ي��ع أن ي �ن��ف��ذه��ا ع�ل��ى األرض
نتيجة تكبيل من قبل جهات كثيرة وأطراف
م �ت �ع��ددة ،وه ��ذا األم ��ر ي�ح�ت��اج م�ن��ا كشعوب
عربية التكاتف معه ،ومساندته قدر اإلمكان.
وأنا سعيد جدا بتعيني الدول العربية سفراء
لها في فلسطني ،وسعيد بتعيني سفيرنا في
رام اهلل ،ونحن على تواصل دائم معه.

مي السكري
● ما الهدف من زيارتك البالد؟

 منذ تكليفي املسؤولية الرعوية في  2016التيتضم فلسطني «االراض ��ي امل�ق��دس��ة» والكويت
واألردن وال �ع ��راق ول �ب �ن��ان وس ��وري ��ا ،أزوره ��ا
بشكل دوري لالطمئنان على الرعية ،واالطالع
على متطلباتهم وتغطية احتياجاتهم ،فضال
عن تسوية مشاكلهم املادية واألسرية ،وكانت
لي زيارات عدة للكويت خالل .2019

● كيف رأيتم الكويت خالل زيارتكم؟

نبذ الصراعات

ّ
متجددة بالطاقات والخبرات
 الكويت دائمًاالتي تتمتع بها ،في ظل حكمة سمو األمير في
ادارة األم ��ور داخ��ل ال �ب�لاد ،وح�ين زرت البالد
وال� �ع ��ام امل��اض��ي ك ��ان س �م��و االم �ي��ر ف��ي رح�ل��ة
عالجية ،أما في الزيارة الحالية فوجود سمو
األمير أعطى للكويت رونقا آخر.

مدرسة للتقوية

● ك �ي ��ف ي �م �ك��ن أن ن �ق �ض��ي ع�ل��ى
ّ
التطرف واإلرهاب حول العالم؟
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● م��اذا عن الكلية اإلكليريكية وآلية
االلتحاق بها؟

ّ
 أوال أهنئ الشعب الكويتي بالعام الجديد،وكل الطوائف الدينية ،بمناسبة الكريسماس
وعيد ميالد السيد املسيح.
والكلية اإلكليريكية مصطلح م�ص��ري قديم،
م��وج��ود منذ تأسيس الكلية ف��ي ال�ق��رن األول
امليالدى على يد القديس مرقس رسول السيد
امل�س�ي��ح ،ال��ذي استشهد 68م على ي��د اليهود
وال � ��روم � ��ان ،وف ��ي ذل ��ك ال ��وق ��ت ك �ت��ب اإلن �ج �ي��ل
ال �خ��اص ب ��ه ،وك� ��ان ي�ت�ض�م��ن ب �ع��ض األح� ��داث
الصعبة التي ال يفهمها البعض ،االم��ر ال��ذي
دف �ع��ه ال� ��ى اق ��ام ��ة م ��درس ��ة ل�ت�ف�س�ي��ر اإلن �ج �ي��ل
وتعليم ال��دروس الدينية في ذلك الوقت ،ومن
ّ
ثم تولى البابا انيانوس هذه الكلية ،وتوقف
ال�ع�م��ل ف�ي�ه��ا خ�ل�ال ال�ق��رن�ين ال�ث��ان��ي وال�ث��ال��ث،
ن �ت �ي �ج��ة ال �ض �غ��ط ال ��روم ��ان ��ي ،وج � ��رت إع � ��ادة
افتتاح الكلية مرة أخرى في .1892
وم�ص�ط�ل��ح ال�ك�ل�ي��ة ال ي�ع�ن��ي امل �ف �ه��وم ال�خ��اص
ب��ال �ص��رح األك ��ادي �م ��ي ،ب��ل ه��و م��درس��ة داخ��ل
الكنيسة لتلقي دروس التقوية ح��ول تعاليم
وأص � � ��ول وت� ��اري� ��خ ال ��دي ��ن امل �س �ي �ح��ي ،ب �ه��دف
ت�ث�ق�ي��ف ش�ب��اب�ن��ا واس �ت �ث �م��ار ط��اق��ات�ه��م ل�ب�ن��اء
االن �س��ان نفسه ول�ي��س ل�ت�خ��ري��ج ق�س��اوس��ة أو
توظيفهم أو اختيار كهنة منهم.

الكلية اإلكليريكية ال تخ ِّرج
دروسا
ً
قساوسة ..بل تقدِّ م
في تاريخ الدين المسيحي
تعيين سفير كويتي في
فلسطين خطوة جيدة
لمالمسة معاناة الشعب
نثمن جهود الصندوق
ِّ
ً
خصوصا لتأهيل
الكويتي..
األطفال الفلسطينيين
المعاقين
التقارير عن اضطهاد
المسيحيين في الشرق األوسط
ُمغرضة ..هدفها زرع الفتنة

وتمنح الكلية شهادة للمنتسبني إليها ،تفيد
ب��دراس�ت�ه��م ف�ي�ه��ا ،وي�ش�ت��رط ع�ل��ى م��ن يلتحق
بهذه ال��دروس أن يكون لديه مؤهل عال حتى
يستوعب شرح وتفسير الكتاب املقدس.

حرية عالية
● كيف ت��رون ال�ح��ري��ات الدينية في
الكويت؟

 ال شك في أن جميع الطوائف تتمتع بمساحةك�ب�ي��رة ف��ي ح��ري��ة م�م��ارس��ة ال�ش�ع��ائ��ر الدينية،
في إط��ار قانوني ،وه��ذا ما ملسته منذ توليت
املسؤولية ،حيث أشعر بحرية عالية جدا في
الكويت بقيادة سمو األمير وإدارة البالد ،في
ممارسة الشعائر الدينية ،التي تهدف إلى أن
يكون الجميع شعبا واح��دا ولنا ه��دف واحد
وم�ب��ادئ انسانية مشتركة ،تقوم على املحبة
والسالم والسمو ُ
وحسن معاملة اآلخر ،والتي
تحث االن�س��ان على االن�ت�م��اء ال��ى امل�ك��ان ال��ذي
يعيش فيه.
واالم ��ر ف��ي ال�ك��وي��ت يختلف ع��ن بعض ال��دول
ال �ت ��ي ت �ح��د ه� ��ذه ال �ح �ق ��وق ،ون �ش �ك��ر ال �ك��وي��ت
واملسؤولني على توفير هذه الحرية الكاملة.

ً
سفيرا
● كيف قرأتم تعيني الكويت
لها في فلسطني؟

 -ت �ع �ي�ين ال �ك��وي��ت س �ف �ي��را ل �ه��ا ف ��ي فلسطني

 العالم يسير بسياسية «ف� ِّ�رق ُتسد» ،وعلى
ال��رغ��م م��ن ال �ك ��وادر ال�ق��وي��ة ال �ت��ي يتمتع بها
العرب فلالسف لم نعرف كيف نستثمرها في
وطننا ال�ع��رب��ي ،فقد أخ��ذوه��ا واستثمروها
مل�ص�ل�ح�ت�ه��م ،وه ��م ي �ح��اول��ون ال �ض �غ��ط على
ال��دول العربية ب��ال�ص��راع��ات ال��داخ�ل�ي��ة ،حتى
ي� �ك ��ون ��وا م �ت �م �ي��زي��ن ،وه� � ��ذه ال � �ص ��راع ��ات ل��ن
ت�خ�ت�ف��ي اال ب�ح�ك�م�ت�ن��ا ف ��ي ك�ي�ف�ي��ة اس�ت�ث�م��ار
طاقاتنا؛ لذا نتمنى ان يعطي اهلل الحكمة لكل
ال�ع��ال��م لنبذ ال �ص��راع��ات وال�ب�ح��ث ع��ن البناء
وال �ت �ط��وي��ر داخ� ��ل م�ج�ت�م�ع��ات�ن��ا ح �ت��ى ن�ك��ون
ّ
متميزين.

● م��ا تقييمكم ل�ل��وج��ود املسيحي
ف� ��ى ال � �ش� ��رق األوس � � � ��ط م� ��ع وج� ��ود
تقارير عن اضطهاد وإبادة جماعية
ومواجهة املسيحية خطر االختفاء
من أجزاء في الشرق األوسط؟

 ه ��ذا ك�ل�ام غ�ي��ر م�ن�ط�ق��ي ،وال �ت��اري��خ ي�ك��ذب��ه.أعتقد ان هناك بعض التقارير املغرضة التي
لها أهداف ّ
معينة لزرع الفتنة ،فاملسيحيون
موجودون منذ القرن االول ولم يختفوا ،فما
الدليل على ذلك؟
نتحدث ع��ن ال�ح��ري��ات ون��رى املسيحيني في
الكويت ينعمون بهذه الحرية ،وسمو االمير
تفضل مشكورا بمنح ه��ذه االرض للكنيسة
املصرية ،وهو ما يضيف الى صورة الكويت
امل�ع��روف��ة بحرية األدي� ��ان ،ف��أي��ن ه��و االن��دث��ار
امل �س �ي �ح��ي؟ ن �ح��ن ج�م�ي�ع�ن��ا واف� � ��دون ،ول�س�ن��ا
كويتيني ،ومع ذلك سمحت لنا الكويت ببناء
كنيسة.

زيارة فلسطين
دعم ألهلها
عند الحديث عن موقف الدول العربي من زيارة
فلسطني ،رأى االنبا أنطونيوس أن «هذه النقطة
ت�ح�ت��اج م��راج�ع��ة وإع� ��ادة ال�ن�ظ��ر م��ن ك��ل ال ��دول،
ألنها تضر القضية الفلسطينية أوال».
وق ��ال« :ل�ق��د ج��رت ال �ع��ادة ع�ل��ى أن ي�ك��ون هناك
ام�ت�ن��اع شعبي أو ع�ل��ى امل�س�ت��وى ال��رس�م��ي من
السماح للعرب عموما لزيارة االراضي املقدسة
او زي � � ��ارة ف �ل �س �ط�ي�ن» ،م �ض �ي �ف��ا «أن � ��ا ك �ع��رب��ي
وم�ص��ري ،كنت ارى في مخيلتي ان��ه ال بد من
املقاطعة ،وأخذ موقف ،وان يكون هناك قرار ما
الع��ادة ه��ذه االرض ،ولكنني عندما ذهبت الى
االراضي املقدسة فوجئت بالعكس ،فنحن لدينا
مفهوم مخالف للواقع امل��وج��ود هناك ،وه��و ما
عرفته م��ن قبل كبار املسؤولني الفلسطينيني
ع�ن��دم��ا ق��ال��وا ل��ي ان ع��دم وج��ودن��ا ك�ع��رب على
االرض ه��و ع �ق��اب ل �ن��ا ،ول �ي��س ل�ل�ط��رف اآلخ ��ر،
ألننا نبقى أقلية ويصنع فينا ما يشاء الطرف
اآلخر ،وقد صدمت بهذه الحقيقة ،وقالوا لي إن
الحل يكمن في التواجد بكثافة واملحافظة على
اراضينا ،حتى ال يجري سحبها».

مشكالت وكلفة عالية
أعرب األنبا انطونيوس عن تمنيه أن «يكون هناك
ت�لام��س م��ع ال�ق�ض�ي��ة ال��واق �ع �ي��ة» ،م�ش�ي��را إل ��ى أن��ه
«مل��س الكثير م��ن املشاكل وامل�ع� ّ�وق��ات التي تواجه
الفلسطينني ف��ي منطقة ب�ي��ت ل�ح��م الفلسطينية،
وهي تحت ادارة فلسطينية ،منها إصابة االطفال
ّ
بإعاقات ذهنية واضطراب ّ
توحد وتأخر نطق».
ول�ف��ت إل��ى أن «معالجة ه��ذه االم ��راض مكلفة ،قد
تصل ال��ى  150شيكال إسرائيليا ،م��ا ي�ع��ادل 45
دوالرا ،أما التحدي الثاني فهو صعوبة الحصول
على تصاريح للمرور».
وق��ال« :جعلنا من مدرس ٍة مركزا ّ
مجهزا بأحدث
االج �ه��زة ال�ع�لاج�ي��ة ب�م�س��اع��دة ال�ص�ن��دوق العربي
ال�ك��وي�ت��ي ،لتأهيل ه ��ؤالء االط �ف��ال ب��وج��ود ك��وادر
م�ت�خ�ص�ص��ة ل�ت�خ�ف�ي��ف ال �ع��بء ع��ن ك��اه��ل األس��ر
الفلسطينية ،التي ّ
تتكبد عناء الذهاب الى اسرائيل
ملعالجة ابنائهم من ذوي االعاقة ،وملساعدة االطفال
على مواصلة حياتهم ودمجهم في املجتمع بأقل
ت�ك�ل�ف��ة» ،ك��اش�ف��ا ع��ن «ت�ج�ه�ي��ز م�ك��ان آخ��ر حاليا
ليكون امتدادا لهذا املركز لتخفيف الضغط عنه».

 06الكويت
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مجلس األمة

أبيض  ..وأسود!

بني األبيض واألسودّ ،
تنوعت أزياء الوزيرات الثالث :مريم العقيل ،ورنا الفارس ،وغدير أسيري،
خالل أول جلستني ملجلس األمة ،بعد اكتمال عقد التشكيل الحكومي.
أبيض بلون السالم و صفاء النوايا ،أو راية بيضاء للتعبير عن املبادرة إلى الصلح قبل املعركة،
إذ أن الجميع ينشد التعاون بني السلطتني..ولكن!.
أما األسود ،فهو اللون الرسمي ،اللون امللوكي ،ال يضاهيه في فخامته أي لون ،وارتدائه ،يعني
اإليحاء بالتركيز الشديد وإي�لاء املناسبة االهتمام ال��ذي تستحق  ،وإرس��ال رسالة إلى اآلخ��ر أن
األمر رسمي وجدي جدا.
الوزيرة القديمة ــــــ الجديدة مريم العقيل ،بدت أكثر ثقة في اللحظات األولى لدخولها قاعة مجلس
األمة الثالثاء املاضي ،مقابل ارتباك مبرر ارتسم بوضوح على مالمح وزيرة الشؤون غدير أسيري،
التي وعدها البعض بصدمة نيابية مبكرة ،لكنها أتت في الجلسة الثانية أكثر ارتياحا ،وبلباس
موشح بلون الزهر ،ما قد يوحي بالتفاؤل أكثر  ،وربما بالالمباالة أيضا.
ّ
أما وزيرة األشغال واإلسكان رنا الفارس ،فظهرت في زي الواثق ،واملتأهب للعمل وتحقيق اإلنجاز.
ّ
ّ
 3وزي��رات يواجهن ملفات معقدة ،في «املالية» ،و«األش�غ��ال» و«اإلس �ك��ان» ،و«ال �ش��ؤون» ،في دور
انعقاد يعرف الجميع أنه صعب وفيه احتمال املفاجأة بألوان قوس قزح على أكثر من صعيد.
تبقى األناقة سيدة األحكام عند امل��رأة الكويتية  ..ومهما حصل ،ف��إن تسجيل نقاط « الكشخة»
الواثقة يرسخ في األذهان مهما طال الزمن أو قصر سواء في عمر اإلنسان ،أو عمر البرملان!
تصوير حسني هالل

العقيل في رد على سؤال برلماني:

 3.8ماليين دينار إيرادات منفذ العبدلي في  3أعوام
حمد الخلف
ك �ش �ف��ت وزي � ��رة امل��ال �ي��ة وزي � ��رة ال ��دول ��ة ل �ل �ش��ؤون
االق�ت�ص��ادي��ة ب��ال��وك��ال��ة م��ري��م ال�ع�ق�ي��ل ،أن اإلدارة
العامة للجمارك حركت دعاوى جزائية ضد عدد
من وقائع التهريب التي تم اكتشافها ،مبينة أن
النيابة العامة لم توجه االتهام ولم تحل أيا من
العاملني في «الجمارك» الى املحاكمة.
وقالت العقيل في ردها على سؤال للنائب بدر املال

بشأن عمليات تحصيل األم��وال مقابل الخدمات
املقدمة بمنفذ العبدلي ،ان تلك العمليات كانت
ت �ق��دم خ�ل�ال ال �ف �ت��رة م��ن  2013وح �ت��ى  2016عن
طريق شركة أنهت «الجمارك» التعاقد معها في
مارس  2011لكن الشركة استمرت في العمل دون
أي غطاء تعاقدي ،إلى أن نفذت «الجمارك» الحكم
ال�ق�ض��ائ��ي ال �ص��ادر ملصلحتها ض��د ال�ش��رك��ة في
 2016بإخالئها من منفذ جمرك العبدلي.
وأشارت إلى أن الشركة وردت لحساب «الجمارك»

خالل الفترة من ابريل  2011تاريخ انهاء التعاقد
وح�ت��ى م��اي��و  2016ت��اري��خ ح�ك��م اإلخ �ل�اء ،مبلغا
قدره  582ألف دينار فقط ،مما حدا بـ«الجمارك»
رف ��ع دع ��وى ق�ض��ائ�ي��ة ض��ده��ا ،وح�ك�م��ت محكمة
الدرجة األولى بإلزام الشركة دفع مليوني دينار
تعويضات ،كاشفة ان االيرادات منذ  2016وحتى
اآلن بلغت  3ماليني و 859ألف دينار عبر التعاقد
مع شركة أخرى.
وق� ��ال� ��ت ال �ع �ق �ي��ل ف� ��ي رده � � ��ا ان م � �ش� ��روع إدارة

«ال�ج�م��ارك» املسمى «م�ش��روع جمارك م��ول» ،هو
م �ش ��روع ت �ن �م��وي وط �م ��وح ي �ت��م ت �ن �ف �ي��ذه ح��ال�ي��ا،
وه� ��و م �ب �ن��ى ش��ام��ل ت �ق��دم م ��ن خ�ل�ال��ه ال �خ��دم��ات
ال �ج �م��رك �ي��ة ال�ل��وج�س�ت�ي��ة ب��أس �ل��وب ت�ك�ن��ول��وج��ي
م�ت�ط��ور ،ب �ه��دف ج��ذب امل �س �ت��وردي��ن وامل�ص��دري��ن
وزي ��ادة حجم التبادل التجاري م��ع دول العالم،
ويتكون املشروع من مستودعات وإدارة عمليات
جمركية ومختبرات ومواقف سيارات ومعارض
ومراكز تجارية وكافيهات.

الدالل :فريق متخصص
لتطوير التعليم
قدم النائب محمد الدالل ،اقتراحًا برغبة ،دعا فيه إلى قيام وزارة التربية والتعليم
�ال ،يتم اختيار رئيسه وأعضائه بعناية
العالي بتشكيل فريق على مستوى ع� ٍ
فائقة ،حيث يتميز الفريق ب��وج��ود خ�ب��رات عالية وق�ب��ول ف��ي القطاع األكاديمي
والتنفيذي والتعليمي ،ويكون لديه القدرة على االط�لاع واالستفادة من تجارب
اآلخرين في مسألة تطوير التعليم ،ويوكل إليه إع��داد تصور متكامل ومتابعة
تنفيذ خطة تطوير التعليم ،كما يضع اإلجراءات العملية لتفعيل الخطة ،على أن
يعد هذا الفريق تصوره بكل وضوح وبآليات استراتيجية واضحة ثم يعلن عن
ذل��ك على امل�لأ في خطة واضحة تعلن على ال��رأي العام ،إضافة إل��ى إع��داد تقرير
دوري كل  6أشهر يتم تسليم نسخة منه لكل من مجلس الوزراء ومجلس األمة.
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جرة قلم

من الذاكرة

بنك الوثائق
الكويتي

خالد أحمد الطراح
األخ الكبير ال��دك�ت��ور ع�ب��داهلل الغنيم شخصية
غ �ن �ي��ة ع ��ن ال �ت �ع��ري��ف ،ف �ه��و إن� �س ��ان غ ��اي ��ة ف��ي
التواضع والتفاني في العمل والصبر أيضًا على
ح�س��اب أس��رت��ه ووق�ت��ه الشخصي ،خصوصا
منذ تسلمه رئاسة مركز البحوث وال��دراس��ات
الكويتية.
فاملركز ،الذي يقع في وسط املدينة ،يضم خلية
ن�ح��ل م��ن ال�ب��اح�ث�ين ،ال��ذي��ن يعملون ع�ل��ى م��دار
الساعة تقريبا وط��وال أي��ام األس�ب��وع بحضور
وت��واج��د األخ الفاضل الدكتور ع�ب��داهلل الغنيم،
فأعمال التوثيق ،التي يكلف فيها املركز ،تتطلب
جهدا مضاعفا وتركيزا ومراجعة وتدقيقا تلو
اآلخر ،بسبب أن معظم إصدارات املركز تقدمها
الجهات الرسمية في الدولة ك��وزارة الخارجية
إل��ى مؤسسات دول�ي��ة كالجهات التابعة لهيئة
األم ��م امل �ت �ح��دة ،وه ��و م��ا ي�ع�ن��ي أن اإلص � ��دارات
ال��وث��ائ �ق �ي��ة ل �ل �م��رك��ز ت �ت��م م��راج �ع �ت �ه��ا م ��ن قبل
مختصني وخبراء في مجاالت عمل مختلفة.
ه� �ن ��اك ع � ��دد ه ��ائ ��ل م ��ن اإلص � � � � ��دارات ل�ل�م��رك��ز
ّ
ك��ال �ب �ح��وث وال � ��دراس � ��ات ال �ت��ي ت �ت �ع��ل��ق ب��ال �غ��زو
العراقي للكويت ،سواء التي بادرت فيها أسرة
املركز وح��ده أو بالتعاون مع باحثني كويتيني
وأجانب بحسب متطلبات العمل واحتياجاته.
ك��ان لهذه اإلص ��دارات الرصينة ص��دى وفائدة
للكويت؛ وطنًا وشعبًا ،في املحافل الدولية ،منذ
تحرير الكويت في  ،1991في التصدي ملزاعم
وادعاءات باطلة لنظام صدام حسني الغادر ،فقد
قدم املركز ما يبرهن حدود الكويت وتاريخها
ليس وف�ق��ا ل��رؤي��ة كويتية غير م�ح��اي��دة ،وإنما
استنادا إلى وثائق ساهم في تقصيها وبحثها
م��واط�ن��ون كويتيون وشخصيات أخ��رى غير
كويتية.
إل��ى ج��ان��ب ذل��ك ،ق��دم امل��رك��ز ال�ع��دي��د م��ن الكتب
وال��وث��ائ��ق ال��دال��ة على التخريب وال��دم��ار اللذين
أص��اب��ا البنية التحتية ال�ك��وي�ت�ي��ة نتيجة ح��رق
اآلبار ،إضافة إلى ما لحق بالدولة وشعبها من
ضرر اجتماعي واقتصادي وثقافي أيضا.
مركز البحوث والدراسات الكويتية هو بمنزلة
ّ
بنك كويتي للوثائق وامل��راج��ع ،ليست املتعلقة
ب��ال�غ��زو ف�ق��ط ،وإن�م��ا أي�ض��ا للوثائق التاريخية
ذات العالقة بنهضة الدولة؛ تعليميا واقتصاديا
وثقافيا.
أسرد هذه التفاصيل مجددا من أجل أن يأخذ
هذا املركز حقه في الدعم من خالل نقل تبعيته
إلى الديوان األميري ،من أجل املزيد من املرونة
ف��ي م �س��اح��ة ال �ع �م��ل وال �ت �م��وي��ل واالس�ت�ق�لال�ي��ة
أيضا.
هذا االقتراح ليس الهدف منه رفع شأن املركز
ب �ق��در ت�ق��دي��م امل��زي��د م��ن ال��دع��م وت �ك��ري��م أس��رة
امل��رك��ز ،وف ��ي م�ق��دم�ت�ه��م األخ ال �ك��ري��م ال��دك�ت��ور
ع �ب��داهلل ال�غ�ن�ي��م ،ف�ع�م��ل امل��رك��ز م�ن��ذ إن�ش��ائ��ه ال
يحتاج إلى شهادتي ،فأعماله تشهد له؛ محليا
ودوليا.
ل �ع��ل ح�ي�ن ي�ت�م�ك��ن امل ��رك ��ز م ��ن إص � ��دار ال�ع�م��ل
ال��وث��ائ�ق��ي الضخم ملؤتمر ج��دة سيؤكد حجم
ال�ع�ن��اء وال�ج�ه��د امل �ب��ذول منذ س �ن��وات ،م��ن دون
بهرجة إع�لام�ي��ة ،فالكل يعمل ف��ي ه��ذا املركز
بهدوء وصمت كما عرفناه عن الدكتور عبداهلل
الغنيم شخصيًا.
إن املركز بحاجة إلى التفات ودعم سياسي من
السلطتني التنفيذية والتشريعية ،فثمة معاناة
ش��دي��دة يعاني منها امل��رك��ز ،بسبب االنتقائية
ال�ت��ي تحظى ب�ه��ا ب�ع��ض ال�ج�ه��ات وامل��ؤس�س��ات
الرسمية التي تحفل بمخالفات مالية وإداري��ة
سنويا ،بينما بنك املعلومات والوثائق الكويتي؛
أي امل��رك��ز ،ي�ب��دو أن��ه ف��ي آخ��ر س�ل��م اهتمامات
الدولة مثل ما تتعرض له الثقافة في الكويت!

الكويت 07

ّ
كتاب وآراء

استجواب ُيقرأ من عنوانه!

آخر استجواب قدمه املجلس هو االستجواب املوجه ضد الوزيرة
تمض على توزيرها عدة ايام فقط،
الجديدة د .غدير أسيري ،التي لم
ِ
األم��ر ال��ذي أدى أو ألحق أكبر أذى بسمعة االستجوابات النيابية،
فمقدم االستجواب ربما تمسك بتصريح للوزيرة بأن الذي هاجمها
هم املستجدون لألصوات االنتخابية لقرب االنتخابات ،سواء حل
املجلس أم تمت بالتاريخ املحدد لها.
ونحن نكرر ك�لام ال��وزي��رة ،فما قالته لم يكن تقصيرا في عملها
ب��وزارة الشؤون املشرفة على حوالي  141مما يسمى بالجمعيات
الخيرية أو فروعها املنتشرة في كل مناطق وحواري وشوارع الكويت
الداخلية والخارجية ،والصناديق التي تغدق أموالها لألصوليني من
معظم الجمعيات بمنح حكومية حاتمية ،من دون أي مساءلة جادة
ألي حكومة أو وزير شؤون سابق لذلك التسيب غير املسبوق.
رأينا بعض هذه األموال تدفع لحركات أصولية ومصنفة كحركات
ارهابية التي أعلمنا أحد محاربيها (عضو مجلس أمة سابق) أنه
سيجمع  12الف مقاتل ملحاربة أهل سوريا وحكومتها وشعبها
ً
شيبا وشبانا نساء ورج��اال! والكالم عن األموال الخيرية وخشية
أغ�ل��ب االح� ��زاب االص��ول �ي��ة م��ن أن ت�ش��دد ال��وزي��رة ال �ج��دي��دة عليهم
جبايتها وصرفها واستقطاعها منها ،لم ن��أت بها من عندياتتا،

ق��ال�ه��ا ب�ص��ري��ح ال�ع�ب��ارة ب�ي��ان ن�ش��رت��ه سبقلا ص ��ادر ع��ن الحركة
االص��ول�ي��ة ال�س�ل�ف�ي��ة ،وخ�ش�ي��ة ه��ذه ال�ح��رك��ة وشقيقتها االخ��وان�ي��ة
وفروعهما املرخصة وغير املرخصة ،وهذا هو في الحقيقة سبب
االس�ت�ج��واب س��واء بقت ال��دك�ت��ورة اس�ي��ري ف��ي كرسيها أم احتله
علي أحمد البغلي
شخص آخر ..ان املاليني التي نجنيها من أهل الخير وكيفية انفاقها
وتصرفنا بها هي خط أحمر ال نسمح لوزير أو حكومة بتجاوزه..
Ali-albaghli@hotmail.com
فهذا هو السبب الذي اذا عرفناه بطل العجب من االستجواب املقدم
شجرة الصداقة مثمرة» وه��و كتاب م��ن وق�ف��ات م��ع أس�م��اء تركت
ضد الوزيرة الجديدة أسيري!
أثرها في روح الكلمة وروح العقل حسب تعبير األديبة الفاضلة د.
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
سعاد الصباح ..فشكرا كبيرة من القلب.
 - 2القارئ الفاضل محمد خلف بعث لي برسالة تعليقا على مقالي
هوامش:
 - 1نشكر االديبة السيدة الفاضلة الدكتورة الشيخة سعاد الصباح «اهلل يبشركم بالخير» املنشور ف��ي سبقلا  30ديسمبر وال��ذي
على هديتها القيمة؛ كتابني كتبتهما ببراعتها املتميزة .األول بعنوان علقت فيه على تحليل أو «بحث» نشر في صحيفة نيويورك تايمز،
«الكويت في عهد محمد بن صباح الصباح» (الحاكم السادس إلمارة يتحدث عن انحسار االسالم السياسي وانتشار العلمانية في العالم
الكويت  ..)1898 - 1838الذي حكم الكويت ملدة  4سنوات ..تقدم فيه العربي .وأش��ار السيد خلف إل��ى أن م��ا أش��رت اليه ليس ببحث أو
الشيخة سعاد الصباح صورة عن حياة الكويت والكويتيني خالل تحليل ،ب��ل ه��و مقالة رأي لكاتب ت��رك��ي وع�ض��و ف��ي معهد «كاتو
تلك الرحلة ف��ي ك��ل ال�ج��وان��ب االجتماعية واالق�ت�ص��ادي��ة والثقافية  ..»Catoوكاتب املقالة «مصطفى اك�ي��ول» مؤلف لعدة كتب ناقدة
وعالقتها الخارجية ..وكتاب الدكتورة سعاد الثاني هو «وتبقى لإلسالم ..وهذا ما يستدعي الشكر للقارئ محمد خلف والتنويه.

استجواب كارثي
م��ن دون أي ت ��ردد ،أق � ّ�ر ك�م��ا ي�ق��ر أي م�ت��اب��ع ب��أن
االس� �ت� �ج ��واب ح ��ق دس � �ت ��وري ألي ن��ائ��ب ي�ق��دم��ه
ف��ي ال��وق��ت ال� ��ذي ي� ��راه م�ن��اس �ب��ًا ،ول �ك��ن ف��ي ح��ال��ة
االس �ت �ج ��واب امل �ق ��دم م ��ن ال �ن��ائ��ب ال �ف��اض��ل ع ��ادل
الدمخي إلى معالي وزيرة الشؤون غدير أسيري
فالوضع مختلف.
األخ� � � ��ت غ� ��دي� ��ر أق� �س� �م ��ت ي � � ��وم األح� � � ��د امل ��اض ��ي
واالستجواب ق��دم الثالثاء ،فما ال��ذي أخطأت فيه
الدكتورة غدير حتى تستجوب؟!
إذا كنا نتحدث عن ردها على السؤال الذي طرحه
أحد الصحافيني عن نية بعض النواب بالتصعيد
في حال أقسمت أمام املجلس بالقول انه تصعيد
ملغازلة الناخبني ،فكارثة ما بعدها كارثة ،ألنه قول

محطات

سياسي طبيعي يقال ويكتب ويغرد به كل يوم
عشرات امل��رات ،إضافة إل��ى أننا ببلد مؤسسات،
ومن حق األخت غدير الدفاع عن نفسها باإلطار
السياسي املقبول ،وهي لم تتعد في هذا التعبير.
اعتقد أن ن��واب االس�لام السياسي قلقون من ان
ت�ق��وم وزي ��رة ال �ش��ؤون بفتح س�ج�لات الجمعيات
الخيرية املتخم أغلبها باملخالفات ،وهو امر مفزع
لهم ،وهذا ربما هو السبب الحقيقي لالستجواب،
الن تقديمه بعد يومني من تسلم املسؤولية يدل
على ان النوايا مبيتة وبمعزل عن االستحقاقات
الدستورية للمادة املقدمة في صحيفة االستجواب.
كل ما ارجوه ،واعتقد ان الكثيرين غيري يرجونه،
أن يقوم السادة النواب بوأد هذا االستجواب سريعًا

قيس األسطى
حتى ال ينجر املجلس واملجتمع ال��ى فتح ملفات
واحداث مرت على املنطقة وتحمل طابعا طائفيا،
النه باب شر وفتنة يعلم اهلل كم حاربنا وحارب
غيرنا ل�س��ده ،لكن ول�لأس��ف ف��إن غيرنا ولسبب
ك��رس��ي أخ�ض��ر مستعد لفتحه على مصراعيه،
وخل يصير اللي يصير ،املهم الكرسي األخضر.
فهل وصلت الرسالة؟ ..آمل ذلك.

اإلدانة على زلاّت المراهقة؟!

قد اتقبل من شخص غير قانوني وال ملم باألمور
القانونية وهو يتحدث أو يصرح عن حكم قضائي
ص ��ادر ف��ي ب�ل��د أج�ن�ب��ي وي �خ��ص م��واط �ن��ا كويتيا
وض ��رورة األخ��ذ ب��ه واالع �ت��داد ليكون مانعًا لعدم
ترشحه ف��ي أي منصب ف��ي ب�ل��ده ،ألن ه��ذا الحكم
ي �ت �ح��دث ع��ن ض �ب��ط م��واط��ن ك��وي �ت��ي وه ��و ي��دخ��ن
الحشيش! ولكن الذي ال اتقبله أن يخرج علينا محام
وصاحب خبرة قانونية وعبر التواصل االجتماعي
يتحدث عن ضرورة األخذ باالعتبار حيثيات حكم
ق�ض��ائ��ي خ��اص ب��أح��د أع�ض��اء مجلس األم ��ة ،وأن
هذا الحكم نهائي والواجب نفاذه واألخذ به ،وكأن
الحكم في هذا البلد هو ملزم للحكومة الكويتية بأن
تمنع املواطن الكويتي من الترشح لعضوية مجلس
األم��ة أو أي مجالس أخ ��رى! شخصيًا أن��ا احترم
ه��ذا املحامي ودائ��م االل�ت�ق��اء ب��ه ،ولكن ل��م أت��وق��ع أن
يكون لديه فجور بالخصومة ،خصوصًا أن املعني
بالحكم القضائي اطروحاته معقولة ومقترحاته

تحت المجهر

السياحة السوداء

رائ �ع��ة وم�ق�ب��ول م��ن ن��اخ�ب�ي��ه وخ�ص��وم��ه ف��ي قاعة
عبداهلل السالم وليس في ال��دواوي��ن .والسؤال الذي
أرغ ��ب ف��ي س�م��اع ج��واب��ه م��ن امل�ح��ام��ي امل��ذك��ور ما
عالقة الحكم الصادر منذ  10سنوات في ذلك البلد
بالكويت واحكامها وشروطها ودس�ت��وره��ا؟! ما
عالقة ه��ذا الحكم بالترشح لعضوية أي مركز أو
منصب ف��ي دول��ة صاحب الحكم؟! وب��ودي اسمع
إج��اب��ة م��ن ه��ذا املحامي ه��ل تدخني الحشيش في
ب�ل��د ي��زرع��ه وي �ق��وم بتصنيعه وب�ي�ع��ه م�ث��ل ج��رائ��م
لعب القمار وتعاطي وبيع الخمور التي يمارسها
البعض؟! ثم إن هذا الحكم ص��ادر في بلد أجنبي
عندما كان هذا العضو شابًا ،فأين أنت من الذين
ص��درت فيهم أحكام قضائية في الكويت لجرائم
ارتكبوها عندما كانوا في سن املراهقة وم��ع ذلك
ترشحوا ألفضل املناصب واألماكن وحصلوا على
عضوية ال�ع��دي��د م��ن امل�ج��ال��س؟! ال��ذي يغيظني أن
بعض املنتقدين يدعون الحيادية والتدين وهم أبعد

عبدالله النجار
من ذلك بكثير ،واملشكلة أن هناك مؤيدين لهم!
***
ي ��روج ال�ب�ع��ض م��ن مستخدمي وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل
االج �ت �م��اع��ي ل �ح �ك��م ال�ت�م�ي�ي��ز ال� �ص ��ادر ل�ل�م��رح��وم
امل�ي�م��ون��ي وك��أن��ه ص��در ف��ي األس �ب��وع امل��اض��ي ،وال
أعلم ملاذا في هذا التوقيت كون هذا الحكم صدر في
عام  2013وكان نهائيًا ،ومع ذلك يعرضه البعض
في هذا الوقت ويقول إنه صدر اليوم؟! يا جماعة
ه��ذا الحكم منذ ع��دة أع ��وام ،وت�ص��دق��ون أن��ه صدر
في األسبوع املاضي ،والغريب أن هناك من يؤكد
ويراهن أنه صدر اليوم.

كل عام ..و«المال العام» بخير!

ب�ح�ل��ول ال �ع��ام امل �ي�ل�ادي ال�ج��دي��د  ،2020ن��دع��و اهلل
تعالى ان يجعله ع��ام خير وأم��ن وأم��ان على دول��ة
الكويت ،وعلى شعبها االصيل الصامد امام نوائب
الحياة ومصائب ال��زم��ن وق�س��وة االح ��داث بحكمة
وق ��وة وح� ��زم ،م�ق�ت��دي��ا بحكمة وس�ي��اس��ة ح��اك�م��ه،
ق��ائ��د االن�س��ان�ي��ة ،ح�ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و الشيخ
ص�ب��اح االح �م��د ،ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع االزم� ��ات محليا
وع��رب�ي��ا وع��امل�ي��ا .وأدع ��و اهلل  -كمواطنة كويتية -
ّ
بالعام امليالدي الجديد ان يحقق للكويت استقرارا
س�ي��اس�ي��ا ،وح�ف�ظ��ا ل�ل�م��ال ال �ع��ام م��ن االي� ��دي غير
النظيفة ،التي تسرقه خلسة وتستولي عليه بخفة،
ثم تهرب به مسرعة من دون محاسبة وال عقوبة.
ان املواطن على اطالع شامل ودراية كاملة من خالل
متابعته الدقيقة بما ي�ج��ري م��ن ح��ول��ه باملجاالت
املختلفة ف��ي املؤسسات الحكومية ،م��ن استغالل
للمال ال �ع��ام ،بشكل يخالف ال��دس�ت��ور ،م��ن خالل
م��ا ينشر ف��ي ك��ل وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي.
ففي معظم املؤسسات الحكومية اظهرت االرق��ام

زيادة املهمات الرسمية الخارجية ألعضاء الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة بنسبة  ،%100وال �ت��ي زادت م��ؤخ��را،
بحيث استهلكت كامل املبالغ املالية املخصصة لها
للسنة املالية 2020 - 2019؛ منها وزارة الكهرباء
وامل��اء (صحيفة سبقلا  !)2019 - 12 - 26واما
في وزارة الصحة فيتم االستيالء على املال العام،
م��ن خ�لال بعض ح��االت ال�ع�لاج ب��ال�خ��ارج وبعض
املكاتب الصحية ب��ال�خ��ارج! وف��ي وزارة الداخلية،
هناك قضايا عديدة تتعلق باختالسات من املال
ال �ع��ام م��ا زال ��ت ف��ي ان�ت�ظ��ار ال�ح�ك��م ب��ال�ن�ي��اب��ة! وام��ا
بالنسبة ال��ى وزارة التربية ووزارة التعليم العالي
ف�ه�ن��اك اخ �ت�ل�اس��ات ك�ب�ي��رة ب��امل��ال ال �ع��ام م��ن قبل
الحاصلني على شهادات دراسية ّ
مزورة او ترقيات
علمية مزورة وغيرها! وكذلك ّ
صرح رئيس جمعية
املهندسني بوجود  1400مهندس ،شهاداتهم غير
معتمدة وال معترف بها دول�ي��ا ،وي��وج��د ك��ذل��ك ما
يتجاوز  300اذن عمل ملهندسني اصحابها ليست
لديهم ش�ه��ادات جامعية ،ويقومون ب��أداء عملهم،

أ.د .بهيجة بهبهاني
اع �ت �م��ادا ع�ل��ى ال �خ �ب��رة ف �ق��ط! ون �ت �س��اءل ب�ح�س��رة:
ّ
يتسلم ه��ؤالء امل � ّ
�زورون روات��ب عالية م��ن امل��ال
أال
ّ
العام؟! اال يعرضون حياة املواطنني للخطر ،حيث
ان قيامهم ـــــ من دون دراس��ة وال كفاءة ـــــ بتشييد
امل �س��اك��ن وامل �ن �ش��آت ق��د ي�ت�س� ّ�ب��ب س�ق��وط�ه��ا وف��ي
هالك الكثيرين؟ أما في وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل فقد جرت احالة  23ملف اعاقة الى النيابة
العامة بتهمة التزوير في اوراق رسمية للحصول
على مميزات ــــ من امل��ال العام ــــ مخصصة لذوي
االحتياجات الخاصة من دون وجه حق!
ال�ل�ه��م اح �ف��ظ امل ��ال ال �ع��ام ل�ل�ك��وي��ت م��ن االس�ت�غ�لال
والضياع.

فيصل محمد بن سبت
@binsabt33

السياحة أو السفر لبلدان أخرى كما عرفناها إما
أن تكون بهدف الترفيه أو االكتشاف واملغامرة
وأح�ي��ان��ا ت�ك��ون س�ي��اح��ة ط�ب�ي��ة ،وط�ب�ع��ا ال ننسى
ال �س �ي��اح��ة ال��دي �ن �ي��ة ال �ت��ي أص �ب �ح��ت م��ن م�ق��وم��ات
اق �ت �ص��اد ال � � ��دول .اآلن أص �ب �ح��ت ل��دي �ن��ا س�ي��اح��ة
س��وداء تجتذب الكثير من الناس رغم ان اسمها
ال يغري كثيرا ،ب��ل وي��دع��و للشعور بالخوف أو
الوجل ،إال أنها أصبحت أيضا مصدر دخل مالي
لدولها .السياحة السوداء أو كما يسميها البعض
السياحة الحزينة يقوم بها األشخاص املهتمون
ب��ال �ك��وارث ب��أن��واع �ه��ا ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة وغ �ي��ر الطبيعية
وال�س�ج��ون ال�ق��دي�م��ة وأم��اك��ن ال�ت�ع��ذي��ب امل�ش�ه��ورة
وما يشابه ذلك من أماكن .فعلى سبيل املثال ال
الحصر ،أصبح من املمكن زي��ارة بعض األماكن
القريبة م��ن مفاعل تشيرنوبل ال��ذي انفجر في
عام  1986بقوة إشعاع تزيد  400مرة عن قنبلة
هيروشيما ودمر كل ما حوله ،حيث يمكن للزائر
م�ش��اه��دة امل �ن��ازل وامل� ��دارس وال �ح��دائ��ق ب�م��ا فيها
م��ن أث ��اث وأدوات وك�ت��ب وأل �ع��اب ت��رك��ت ك�م��ا هي
ف��ي م��واق�ع�ه��ا ب�ع��د أن ت��م إج�ل�اء ال�س�ك��ان ب��أس��رع
وق��ت ممكن وبما عليهم م��ن مالبس فقط .ومن
األم��اك��ن التي أصبحت مقصدا سياحيا شهيرا
أيضا مدينة «بومبي» اإليطالية القريبة من مدينة
ن��اب��ول��ي ال �ت��ي دف �ن��ت ف��ي ع ��ام  79م �ي�ل�ادي تحت
أمتار من الرماد البركاني الحار الذي حفظ معظم
املدينة وجمد اللحظة التي كان يعيشها سكانها
الذين دفنوا تحت الرماد مع حيواناتهم وغذائهم
وأدواتهم ورسوماتهم حتى أن الزائر لها يظن أن
ما حدث لتلك املدينة لم تمر عليه إال سنوات قليلة.
وطبعا هناك معسكرات االعتقال النازية في بولندا
ونصب هجمات سبتمبر في نيويورك وجزيرة
روبن في جنوب أفريقيا مقر السجن الذي وضع
فيه نيلسون مانديال وسجن ش��روس�ب��وري في
بريطانيا وح�ق��ول القتل ف��ي كمبوديا وغيرها.
وهكذا أصبح ملعالم الحزن والبؤس والتعذيب اسم
وصناعة مربحة لبلدانها.
• بعد خروج منتخب الكويت من بطولة خليجي
 ،24التي نظمتها دولة قطر ،بخفي حنني ،جاءتنا
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ت �ب��ري��رات ل��ذل��ك اإلخ� �ف ��اق ،وم �ن��ه ما
ص� ��رح ب ��ه ب �ع��ض ال�ل�اع �ب�ي�ن ب �ـ«ن �ح��ن ه� � ��واة ،ف�لا
تظلمونا» .وسؤالنا لهؤالء وبقية أعضاء الفريق،
وهل كان العبو منتخبات الكويت السابقة ،الذين
حصدوا البطوالت ،ووصلت الكويت في احداها
إل��ى ن�ه��ائ�ي��ات ك��أس ال�ع��ال��م ،ه��ل ك��ان��وا محترفني
يتقاضون املاليني في املقابل ،أم كانوا هواة مثلكم
يعملون في وظائفهم في الصباح ويتدربون في
املساء؟ مجرد سؤال.

فصل الفتوى الشرعية عن الرقابة الشرعية
لقد ك��ان لهيئة الفتوى الشرعية ف��ي أول بنك إس�لام��ي في
دولة الكويت وللرواد األوائل من موظفيه الفضل الكبير في
تطور الصناعة املالية اإلسالمية بمنتجاتها وخدماتها التي
نافست منتجات ال�ب�ن��وك األخ ��رى العاملة قبله ف��ي السوق
الكويتي بعشرات السنوات.
ول�ح��داث��ة ت�ج��رب��ة ال�ب�ن��وك اإلس�لام�ي��ة حينها ،م��ارس��ت هيئة
الفتوى وظيفتني مهمتني ،هما وظيفة الفتوى ووظيفة الرقابة
على التزام املصرف بأحكام الشريعة اإلسالمية ،من خالل
االستعانة بموظفيها من ّ
خريجي كلية الشريعة؛ ليقوموا
بالتدقيق على مدى التزام إدارة البنك بقراراتها ،إضافة إلى
ّ
بعض امل�ه��ام البسيطة األخ��رى املتعلقة بتصنيف وأرشفة
ونشر القرارات الشرعية الصادرة عنها.
وم ��ع ت �ط��ور ال �ص �ن��اع��ة امل��ال �ي��ة اإلس�ل�ام �ي ��ة ،ق��ام��ت ال�ه�ي�ئ��ات
واملنظمات الدولية الداعمة للصناعة املالية اإلسالمية بتطوير

مفهوم نظام الرقابة الشرعية في البنوك اإلسالمية ،ليصبح
نظاما شامال يتضمن «مجموعة من الترتيبات املؤسساتية
والتنظيمية التي تتأكد من خاللها مؤسسات الخدمات املالية
اإلسالمية أن هناك إش��راف��ا فعاال مستقال على كل وحدة
م��ن الهياكل واإلج� ��راءات اآلت�ي��ة :إص��دار ال�ف�ت��اوى وال �ق��رارات
ّ
ال�ش��رع�ي��ة ،ن�ش��ر امل�ع�ل��وم��ات امل�ت�ع��ل�ق��ة ب��ال�ف�ت��اوى وال �ق ��رارات
ال �ش��رع �ي��ة ،م��راج �ع��ة وت��دق �ي��ق االل� �ت ��زام ال �ش��رع��ي ال��داخ �ل��ي،
ومراجعة االلتزام والتدقيق الشرعي السنوي» .ووفقا لهذا
النظام ،ل��م يعد يكفي أن تتولى هيئة الفتوى الشرعية في
ال�ب�ن��ك اإلس�ل�ام��ي م�س��ؤول�ي��ة إدارة ن �ظ��ام ال��رق��اب��ة الشرعية
بمفردها أو تحت إدارتها ،خصوصا أن أعضاء هيئة الفتوى
الشرعية هم من املتخصصني فقط في فقه املعامالت ،ولم
يحصلوا على العلوم اإلداري��ة واملهنية التي تساعدهم على
إدارة نظام الرقابة الشرعية بحرفية ومهنية عالية .ولهذا،

محمد هشام حتاحت
mhatahet@yahoo.com

أوصت املنظمات الدولية بأن يكون أحد أعضاء هيئة الفتوى
الشرعية من املتخصصني ماليا لفهم املطلوب في املسائل
امل��ال�ي��ة ال�ت��ي ت�ج��ب معالجتها ،وأن ي�ك��ون ل��دى ع�ض��و هيئة
الفتوى الشرعية الكفاءة والقدرة على فهم املتطلبات الفنية
وامل�خ��اط��ر النظامية وطبيعة ال�ع�لاق��ة م��ع أص�ح��اب املصالح
واملسائل الفنية املتعلقة بأعمال البنوك.

وقد تنبهت هذه الهيئات واملنظمات الدولية إلى إمكانية وقوع
حاالت من تعارض املصالح أو غلبة التفضيالت الشخصية
ألحد أعضاء هيئة الفتوى الشرعية أو تركز السلطات بيد
أحد أعضائها ،الذي غالبا ما ّ
تفوضه هيئة الفتوى بالكثير
من صالحياتها ،فقامت بطرح تعليماتها اإلرشادية لحوكمة
الرقابة الشرعية التي ك��ان لها أث��ر إيجابي كبير في كفاءة
نظام الرقابة الشرعية في البنوك اإلسالمية.
ولقد آن األوان أن يتم تخصيص وح��دات تنظيمية مستقلة
عن هيئة الفتوى الشرعية تتبع اللجان املنبثقة من مجلس
اإلدارة ،وأن ّ
تتوسع أدوار مكاتب التدقيق الشرعي الخارجية
لتشمل التدقيق على كفاءة هذه الوحدات ،وأن ينحصر دور
هيئة الفتوى الشرعية في إصدار الفتاوى والقرارات الشرعية
والبحث الشرعي التي تسهم في ابتكار وتطوير معامالت
ّ
وتعزز من تنافسية البنوك اإلسالمية.
مالية متطورة،

اليت

األربعاء
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كيف تستقبل  2020؟
نظرتك وطريقة تفكيرك يحددان لونها

د .والء حافظ

إذا كنت تبحث عن طريقة لبدء السنة الجديدة ،ففكر في
القليل من التغيير حتى تشعر بالمزيد ،إن كان في مظهرك،
ومن ثم ترتيب حياتك ،وتحديد األهداف والنوايا .يمكنك
أيضا ً القيام بأشياء بسيطة تشعرك باستقبال عام جديد،
لهذا قد تحتاج إلى جدول تسجل فيه بعض نقاط التحول -
ستساعدك «سبقلا اليت»  -ومن ثم وضع خطة تساعدك
على مهمتك في تحقيق المزيد والبقاء إيجاب ًيا ،مما قد
يساعدك على الشعور بالتغيير ثم سينعكس ذلك على
اآلخرين حتى يشعروا باالختالف.
يمكن أن تؤثر التغييرات الصغيرة على من
ح��ول��ك ب�ش�ك��ل إي �ج��اب��ي ،ل��ذل��ك اخ �ت��ر أه��داف��ك
بحكمة .بغض النظر عن النهج الذي تفضله،
ف �م��ن ال� ��رائ� ��ع ح �ت �م��ا أن ت �ب ��دأ ال� �ع ��ام ال �ج��دي��د
بالشعور باالنتعاش والتركيز ،لذا فأنت على
استعداد لالستمتاع بالسنة الجديدة.
األمل والعمل
ت�ح��دث ل �ـ سبقلا د .محمد عفيف ال�ق��رف��ان
امل��درب املايسترو ف��ي صناعة النجاح ،حول
رؤيته الستقبال عام جديد قائال« :يستقبل
الناس السنة الجديدة باالحتفال فقط ،ويفضل
آخ��رون أن يستقبلوها باألمل والعمل ،فأما
األمل بأن يتفاءلوا بالخير الكثير الذي تحمله
ه��ذه ال�س�ن��ة ففيها ال�ع��دي��د م��ن ال �ف��رص التي
علينا استثمارها؛ وأما العمل بأن نعد العدة
لها ونستعد من خالل التخطيط السليم الذي
يفضي إلى نتائج فعلية».
وتابع« :يمكن أن يكون التغيير الذي نحلم به
متاحا وب�ق��وة ف��ي سنة  ،2020وه��ي فرصة
ً
ج��دي��دة بي��ن أي��دي �ن��ا ل�ك��ي ن �ك��ون أف �ض��ل ح��اال
م�م��ا ك�ن��ا عليه ف��ي ال�س�ن��ة امل�ن�ص��رم��ة .وخطة
التغيير ال تقتصر على كونها نقاطا مكتوبة
ب�ع�ن��اي��ة ف ��ي أج �ن��دات �ن��ا ،وإن �م ��ا س �ع��ي حثيث
وجاد للوصول إلى األهداف التي تختلف من
شخص إلى آخر.
ه�ن��ال��ك م��ن يسعى إل��ى إن �ق��اص وزن ��ه ،وآخ��ر
يسعى إل��ى زي ��ادة دخ �ل��ه ،وث��ال��ث ي�ح�ت��اج إل��ى
تنظيم وقته ،ورابع يسعى إلى تحقيق طموحه
الوظيفي بالترقي ،وخامس يحدوه األمل ليبدأ
ع �م �ل��ه ال� �خ ��اص ،وس � ��ادس ي� �ح ��اول أن يتقن
لغة أجنبية .ولكن تبقى ه��ذه األم��ور محض
أمنيات إذا لم نقرنها بالعمل الدؤوب فلنتذكر
أن متسلق الجبال ال يبدأ مغامرته قبل أن
يتأكد من جهوزية أدواته وصالحيتها».
ال �ح �ي��اة ال �س �ع �ي��دة ت �ب��دأ م��ن اإلي �ج��اب �ي��ة ،ال�ت��ي

مايو كلينك

د .محمد عفيف

تحتاج منك القرار والتنفيذ معًا ،فابدأ ببعض
ما قدمناه لك اليوم وال تتكاسل حتى تتذوق
معنى التغيير في حياتك ،وتذكر أن الوقت لم
يتأخر أب��دا ،فأنت تستحق أن تعيش الحياة
ّ
وتمسك
بالتغيير
بشكل أف�ض��ل ف�ق��ط ،اب ��دأ
ّ
باليقني باهلل بأن غدا أفضل ،وتسلح بالعمل
واألمل والنظرة االيجابية.

نصائح تستقبل بها 2020

1
 - 2تفاءل بأن القادم أجمل.
 - 3تشبث بأهدافك وكن واقعيًا في السعي إلى تحقيقها.
 - 4لتكن هذه السنة سنة عطاء وكن من أصحاب اليد العليا.
 - 5كن صاحب رسالة وال تكن على هامش الحياة.
 - 6انشر طاقتك اإليجابية فيمن حولك وحفزهم على اإلنجاز واألداء.
 - 7تذكر أن ما ستخطط له هذه السنة سيكون واقعًا في السنة املقبلة.
 - 8اكتب أهدافك في ذاكرة الهاتف الذكي واستعرضها باستمرار وتابع إنجازها.
 - 9مارس قانون تراكم األثر من خالل عمل شيء محدد ملدة قصيرة يوميًا وستجد نفسك قد اكتسبت مهارة على مدار العام.
 -كن من أصحاب األهداف ال من أصحاب األمنيات.

السعادة ليست أن تولد ثر ًيا أو جميلاً ..أو تعيش حياة بال ضغوط

 4خطوات ..ستجعلك أكثر سعادة
ه��ل سئمت م��ن ان�ت�ظ��ار ال�س�ع��ادة ح�ت��ى تجد
طريقها إل�ي��ك؟ توقف ع��ن االن�ت�ظ��ار واب��دأ في
الحصول على السعادة بهذه النصائح.
ب�خ�لاف م��ا ت�ص��وره القصص الخيالية ،فإن
السعادة ال تظهر بالسحر .فهي حتى ليست
أمرا ما يحدث لك .إنها شيء تستطيع زرعه.
إذا ،ماذا تنتظر؟ ابدأ باكتشاف كيف تصبح
سعيدا.
يمكن إرج ��اع نسبة صغيرة م��ن السبب في
اختالف تقارير األشخاص عن السعادة إلى
تباين ظروفهم .وي�ب��دو أن ال�ج��زء األك�ب��ر مما
يحدد السعادة يرجع إلى الشخصية ،واألهم
من ذلك إلى األفكار والسلوكيات التي يمكن
تغييرها.
ل� ��ذا ،ن �ع��م ب �م �ق��دورك أن ت�ت�ع�ل��م ك �ي��ف تصبح
سعيدا ،أو على األقل أكثر سعادة.
وعلى الرغم من أنك قد يكون لديك االعتقاد،
ال� ��ذي ي�م�ت�ل�ك��ه م�ع�ظ��م ال� �ن ��اس ،ب ��أن ال �س �ع��ادة
ت�ت�ح�ق��ق م��ن أن ت��ول��د ث��ري��ا أو ج�م�ي�لا ،أو أن
تعيش حياة خالية من الضغوط ،فإن الحقيقة
ه��ي أن األش�خ��اص ال��ذي��ن يمتلكون ال�ث��روة أو
ال�ج�م��ال أو ال�ض�غ��وط ب�م�ق��دار أق��ل ل�ي�س��وا في
املتوسط بأكثر سعادة من األشخاص الذين
ال يتمتعون بهذه األشياء.
ويبدو أن األشخاص السعداء يعرفون بالفطرة
أن سعادتهم هي مجموع خيارتهم في الحياة،
وأن حياتهم تقوم على الركائز التالية:
 - 1تخصيص الوقت للعائلة واألصدقاء.
 - 2تقدير ما يمتلكون.
 - 3الحفاظ على نظرة متفائلة.
 - 4الشعور بالهدف.
 - 5عيش اللحظة.
ً
سعيدا :املمارسة ،ثم املمارسة ،ثم
هكذا تكون
املمارسة
إذا كنت تبحث ع��ن ال�س�ع��ادة ،فالخبر السار
هو أن اختياراتك وأف�ك��ارك وأفعالك يمكن أن
تؤثر في مستوى سعادتك .األمر ليس سهال
كالضغط على زر ،لكن يمكنك تغيير مستوى

إستراتيجيات عملية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

التركيز على األشياء الجيدة في حياتك واستمتع بها.
ممارسة االمتنان.
تعلم شيئا من الفكاهة.
قضاء بعض الوقت مع ناس إيجابيني.
ّ
تدرب على مالمح الوجه املشرقة.
واجه املواقف الصعبة من دون تهور.
أضف القليل من الروحانية إلى حياتك اليومية.
أخبر شخصا واحدا كل أسبوع أنك تحبه.
شراء وسادة جديدة أو غطاء سرير لـ.2020
ّ
تعلم مهارة جديدة.

الباحثون عن الهدف من حياتهم..
أكثر عُ رضة للتدهور العقلي
د .خلود البارون

سعادتك .فيما يلي كيفية ال�ب��دء ف��ي الطريق
الذي سيجعلك أكثر سعادة.
 - 1استثمر في العالقات
أحط نفسك باألشخاص السعداء .أحط نفسك
باألشخاص الذين يحسنون حالتك املزاجية.
وبإسعاد نفسك ،فإنك تعطي ملن حولك أمرا
ما باملقابل.
ت�س��اع��دك العائلة واألص��دق��اء على االحتفال
ب�ن�ج��اح��ات ال �ح �ي��اة ،وي��دع �م��ون��ك ف��ي األوق ��ات
العصيبة .على الرغم من أنه من السهل اعتبار
األصدقاء واألسرة أمرا مفروغا منه ،فإن هذه
العالقات تحتاج إلى تقوية أواصرها.
أس ��س ح �س��اب��ك ال �ع��اط �ف��ي م�ع�ه��م ب��ال�ك�ل�م��ات
وال�ت�ص��رف��ات الطيبة .ك��ن ح��ذرا وك��ري�م��ا عند
انتقادك .دعهم يعرفون أنك تقدر ما يفعلونه
م��ن أج�ل��ك أو حتى م�ج��رد أن��ك سعيد كونهم
جزءا من حياتك.
 - 2التعبير عن االمتنان
االم�ت�ن��ان ه��و ش��يء أك�ث��ر م��ن ال�ش�ك��ر ،ب��ل هو
إحساس من التعجب والتقدير ،وشكر الحياة
ب��ال �ف �ع��ل .م ��ن ال �س �ه��ل امل �ض��ي ب��ال �ح �ي��اة دون
معرفة ثروتك الحقيقية .غالبا ،يتطلب األمر

ح ��دوث م��رض خ�ط�ي��ر أو ح��دث م��أس��وي كي
ي ��درك األش �خ��اص وي �ق��دروا األش �ي��اء ال�ج�ي��دة
في حياتهم .ال تنتظر حتى يحدث لك شيء
مماثل.
التزم بالتعبير عن االمتنان ،حدد شيئا واحدا
على األق��ل ي�ث��ري حياتك يوميا .عندما تجد
ن�ف�س��ك ت�ف�ك��ر ف��ي أف �ك��ار غ�ي��ر م�م�ت�ن��ة ،ح��اول
اس �ت �ب��دال �ه��ا ب��أف �ك��ار م�ل�ي�ئ��ة ب��االم �ت �ن��ان .على
سبيل املثال ،استبدل فكرة «أختي نسيت عيد
ميالدي» بفكرة «دائما ما كانت أختي بجانبي
في األوقات العصيبة».
اجعل االمتنان آخر فكرة بذهنك قبل الخلود
ل�ل�ن��وم .أي�ض��ا اج�ع�ل��ه أول األف �ك��ار ال�ت��ي تأتي
بذهنك عندما تستيقظ بالصباح.
 - 3ازرع التفاؤل
ط� ّ�ور ع��ادة رؤي��ة ال�ج��ان��ب اإلي�ج��اب��ي لألشياء.
عليك أال تصبح مفرطا في التفاؤل — ففي
ال �ن �ه��اي��ة ،ه �ن��اك أش� �ي ��اء س �ي �ئ��ة ت� �ح ��دث .وم��ن
ال�س�خ�ي��ف م �ح��اول��ة إظ �ه��ار ال �ع �ك��س .ول �ك��ن ال
ينبغي أن يطغى الجانب السلبي على مظهرك
العام بالحياة .تذكر دائما أن حسناتك تفوق
في األغلب أخطاءك.
إذا ل��م تكن شخصا متفائال بطبيعتك ،فقد

ي�س�ت�غ��رق األم� ��ر وق �ت��ا ح �ت��ى ت�غ�ي��ر ت�ف�ك�ي��رك
التشاؤمي .ابدأ بالتعرف على األفكار السلبية
عندما تأتيك ،ثم استرح واط��رح على نفسك
األسئلة الرئيسية التالية:
ً
هل املوقف فعال بالقدر السيئ الذي أتخيله؟
هل هناك طريقة أخرى للنظر إلى املوقف؟
م � � ��اذا ي �م �ك �ن �ن��ي ت �ع �ل �م��ه م� ��ن ه � ��ذه ال �ت �ج��رب��ة
ً
ألستخدمه مستقبال؟
 - 4حدد أهدافك
األشخاص الذين يجتهدون لتحقيق هدف أو
إنجاز مهمة ،سواء كان ذلك عبارة عن زراعة
حديقة أو رعاية األطفال أو إيجاد الروحانية
— يكونون أكثر سعادة من أولئك املفتقدين
للطموح.
ع �ن ��دم ��ا ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك ه � � ��دف ،ي �ض �ف��ي ذل ��ك
ً
إحساسا بوجود مغزى ويعزز تقدير ال��ذات
ً
ويربط األشخاص معا .ماهية الهدف ليست
ب �ق��در أه�م�ي��ة ش �ع��ورك ب��وج��ود م �غ��زى خ�لال
العمل على تحقيقه.
ح ��اول م ��واءم ��ة أن�ش�ط�ت��ك ال�ي��وم�ي��ة م��ع معنى
وه��دف حياتك ط��وي��ل األم��د .تقترح دراس��ات
األب �ح ��اث أن ال �ع�ل�اق��ات ت��وف��ر أف �ض��ل م�ع��ان��ي
وأهداف الحياة .لذاّ ،كون عالقات ذات معنى.

معنى الحياة وهدفها من املفاهيم الداخلية
التي تختلف من شخص الى آخر ،فالبعض
ي��رب �ط��ون��ه ب ��األس ��رة ودوره االج �ت �م��اع��ي،
واآلخر يربطونه باإليمان والروحانيات ،او
بالعمل واالجتهاد في تحقيق أمر ما .ومن
املهم جدا أن تكون لك اجابة عن سؤال «ما
ال�ه��دف م��ن حياتي؟ او م��ا معنى الحياة؟».
ووف��ق دراس ��ة ،نشرتها مجلة ط��ب النفس
االكلينيكي ،فوجود اجابة لهذا ال�س��ؤال او
استمرار الحيرة والبحث عنه ،من العوامل
ال �ت��ي ت��رت �ب��ط م �ب��اش��رة ب �ت �ح��دي��د م�س�ت��وى
صحتك وعافيتك ،وحتى ق��درات��ك الذهنية.
حيث خلصت دراسة استمرت ألكثر من 3
سنوات في تتبع الف شخص (أعمارهم تبدأ
م��ن  32سنة فأكبر) ال��ى أن معرفة املغزى
وال�ه��دف من الحياة من االم��ور التي ترتبط
مباشرة بارتفاع مستوى الصحة البدنية
وال �ع �ق �ل �ي��ة وال �ن �ف �س �ي��ة .وال �ع �ك��س ص�ح�ي��ح،
حيث وج��د ان الحائرين وال��ذي��ن ال ي��زال��ون
يبحثون عن قيمتهم ومغزى حياتهم أكثر
عرضة للتدهور العقلي والفزيولوجي ،ما
يدل على ان صراعهم وحيرتهم في ايجاد
معنى للحياة لهما تأثير ضار في مزاجهم
البدنية،
وعالقاتهم االجتماعية وصحتهم
ّ
وحتى قدرتهم على التفكير والتركيز .وعلق
د .فيليب جست ،البروفيسور ومدير مركز
تقدم العمر في جامعة كاليفورنيا الطبية،
قائال «كثيرون يفكرون بمعنى الحياة من
منطلق نفسي ،لكنه فعال مهم من منطلق
ال �ص�ح��ة ال�ف��زي��ول��وج�ي��ة وال �ن �ف �س �ي��ة ،وح�ت��ى
اط��ال��ة العمر .فمن لديهم ثقة ومعرفة تامة
بهدف حياتهم ه��م األك�ث��ر س�ع��ادة وصحة
(م �ت �ك��ام �ل��ة) ،وح �ت��ى اط� ��ول ع �م��را ،م�ق��ارن��ة
بمن ليست لديهم ه��ذه املعرفة وتلك الثقة.
على سبيل املثال ،يعرف ان هدف الدكتور
م��ن ع�م�ل��ه وح �ي��ات��ه ه��و م �س��اع��دة اآلخ��ري��ن

وعالج امراضهم ،ما يبرر شعوره بالرضا
والسعادة والعافية ،رغم معاناته من التعب
واالره��اق في العمل .إال أن عدم ثقة الطبيب
بهذا الهدف من حياته قد يدخله في دوامة
م ��ن ال �ح �ي ��رة وال � �ت � �س� ��اؤل ،وح� �ت ��ى ال� �ي ��أس؛
فتتدهور صحته النفسية والجسدية .فقد
ال يكون مكتئبا ،ولكنه ليس راضيا».
يزداد نشاط ووتيرة البحث عن إجابة لهذا
السؤال مع مرحلة البلوغ؛ ليصل ال��ى قمته
خالل سنوات الشباب ،ما يمكننا من اتخاذ
ق� ��رارات م�ص�ي��ري��ة؛ كالتعليم وال�ت�خ� ّ�ص��ص
الوظيفي واختيار الشريك واإلنجاب .وهي
خطوات أساسية تسهم في اختيار الطريق،
الذي سنسلكه ،وشكل حياتنا املستقبلية.
ّ
وع ��ل ��ق د.ف �ي �ل �ي��ب «م� ��ع رس � ��وخ االح �س ��اس
باستقرار الحياة ودخول سنوات منتصف
العمر (منتصف الثالثينات واألربعينات)
ّ
يتغير فهم االشخاص لقيمتهم الذاتية وخط
ح�ي��ات�ه��م .ف�ي�ع��اوده��م ال �ت �س��اؤل ذات ��ه ،ح��ول
ه��دف ال�ح�ي��اة .وخ�ل�ال م��رح�ل��ة الشيخوخة
ينتاب الكثيرين الشعور بقرب املنية نتيجة
ل��زي��ادة فرصة وف��اة م��ن يعرفونه ،م��ا يزيد
ت�ف�ك�ي��ره��م وب�ح�ث�ه��م ع��ن م�ع�ن��ى الس�ت�م��رار
حياتهم مرة اخرى .فمن الطبيعي ان يكون
ال�ه��دف خ�لال س�ن��وات الستني مختلفا عن
ذاك خالل سنوات الــ.»40
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ثقافة

الحصاد الثقافي في

2019

القضاء ينتصر ..والرقابة تستمر!
وجدَ ل حول الجوائز العربية
محمد حنفي

الراحلون

قبل أن يرحل عنا عام  2019كان الفنان الكويتي محمد
شرف قد أعاد تقديم عمله الفني «مقبرة الكتب» في
منصة الفن المعاصر ،تزامنا مع افتتاح معرض الكتاب،
ولسان حاله يقول «ال جديد تحت الشمس»؛ فالرقابة
باقية كما هي ،وبالتساوق معها ،ويا للمفارقة ،آمال
باالنفتاح والرؤى المستقبلية .هذه اآلمال حين تواجه
الشأن الثقافي تسرع باستخدام أدوات االستثناء «إال إذا
كان ال يتناسب و .»..وهكذا تصبح وعود االنفتاح مثل قط
يعض ذيله .مع هذا فما يدعو للتفاؤل هو تنامي النشاط
الثقافي األهلي في الكويت من قبل مثقفين مبادرين،
مقابل التراجع النسبي لنظيره الرسمي ،وأبرزه ظاهرة
المكتبات الجديدة التي تستضيف أنشطة وفعاليات
ثقافية وضيوفا من الكويت وخارجها ،لتشكل حراكا
وتفاعال تجاوبت معه أصداء محلية وعربية.

ش�ه��د ع��ام  2019رح�ي��ل ال�ع��دي��د من
األسماء الثقافية الفاعلة ،س��واء على
املستوى املحلي أو العربي او العالم،
على املستوى املحلي فقدت الساحة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ال ��روائ ��ي ن��اص��ر ال�ظ�ف�ي��ري
صاحب ثالثية «الصهد» و«كاليسكا»
و«املسطر» ،رحل الظفيري في غربته
االخ �ت �ي��اري��ة ب�ك�ن��دا ،وق �ب��ل أن ينتهي
العام فقدت أوس��اط املسرح الكويتي
والعربي الباحث والكاتب ن��ادر القنة
الذي قدم للمسرح الكويتي العديد من
النصوص.
وقبل أن ينتهي العام أيضا صدمت
األوس � ��اط ال�ث�ق��اف�ي��ة ب��رح�ي��ل امل�ت��رج��م
العربي األشهر صالح علماني ،الذي
ت��رج��م إل ��ى ال �ع��رب �ي��ة روائ � ��ع ال��واق�ع�ي��ة
ال � �س � �ح ��ري ��ة ف � ��ي األدب ال�ل�ات� �ي� �ن ��ي،
وأش� �ه ��ره ��ا «م� �ئ ��ة ع � ��ام م ��ن ال �ع��زل��ة»
ملاركيز ،وفي عام  2019أيضا سبق
علماني رح�ي��ل أس�م��اء أخ��رى ب��ارزة،
ف �ق��د رح� ��ل ال �ش��اع��ر األردن � � ��ي أم�ج��د
ن��اص��ر ،ال ��ذي ك ��ان ي �ش��ار إل �ي��ه بلقب
شاعر القضية الفلسطينية.
وت ��واص� �ل ��ت س �ل �س �ل��ة ال ��راح� �ل�ي�ن ف��ي
ع � ��ام  ،2019ح �ي ��ث رح � ��ل ال �ش��اع��ر
العراقي ف��وزي كريم ،واألدي��ب الليبي
أح �م ��د إب ��راه� �ي ��م ال �ف �ق �ي��ه ،ك �م��ا رح��ل
ال�ك��ات��ب وامل�ح�ل��ل ال�س�ي��اس��ي امل�ص��ري
م�ص�ط�ف��ى ال �ل �ب��اد ،وودع� �ن ��ا ال ��روائ ��ي
املصري عبدالوهاب األسواني ،وعلى
املستوى الخليجي شهد ع��ام 2019
رحيل حبيب الصايغ رئيس االتحاد
العام للكتاب واألدب��اء العرب ورئيس
م�ج�ل��س إدارة ات �ح ��اد ك �ت��اب وأدب� ��اء
اإلمارات.

جوخة الحارثي بعد حصولها على جائزة «مان بوكر»

رغ ��م أن ال��رق��اب��ة م��ا زال� ��ت ت�ح�ك��م قبضتها
على الكتب ،ف��ان ع��ام  2019شهد انتصار
القضاء الكويتي للحريات مرة أخرى ،فبعد
أن انتصر القضاء ف��ي ع��ام  2018للروائية
دل��ع املفتي ،وسمح ب�ت��داول رواي�ت�ه��ا «رائحة
التانغو» التي منعتها الرقابة من التداول في
الكويت ،ينتصر القضاء مرة أخرى في عام
 2019للحريات؛ حيث سمح حكم قضائي
ب�ن�ش��ر وت � ��داول رواي� ��ة «ف �ئ��ران أم ��ي ح�ص��ة»
للروائي سعود السنعوسي بعد أن منعتها
الرقابة.
منع «قواعد العشق األربعون»
كانت الكويت في عام  2019مسرحا لجدل
اثارته رواية «قواعد العشق األربعون» للكاتبة
التركية اليف شفق ،التي ت��دور ح��ول جالل
ال��دي��ن ال��روم��ي ،حيث منعت أمسية ملناقشة
الرواية في أحد األندية الخاصة ،البداية كانت
مع إع�لان على مواقع التواصل االجتماعي
عن األمسية ،تاله عدد من الشكاوى للجهات
الرسمية تطلب منها منع تنظيم األمسية،
بحجة أن الرواية تسيء إلى اإلسالم وتروج
ل�ع�ق�ي��دة «ال �ح �ل��ول ال �ك �ف��ري��ة» ،ح �ي��ث ت��م منع
األمسية بالفعل ،وهو ما أثار ردود فعل بني
املغردين على مواقع التواصل االجتماعي.
مجلس جديد لرابطة األدباء
كانت رابطة األدباء الكويتيني في عام 2019
مع موعد لتولي مجلس جديد إلدارة الرابطة،
ففي انتخابات ساخنة فازت قائمة «األدباء»
على قائمة «األدي��ب الكويتي» حيث حظي 6
أعضاء من القائمة بأغلبية أص��وات أعضاء
الرابطة ،وه��م :د .خالد رمضان ال��ذي اصبح
رئيسا ملجلس اإلدارة ،وعضوية أمل عبداهلل
وج�م�ي�ل��ة س �ي��د ع �ل��ي وح �م �ي��دي ح �م��ود ود.

ع�ب��داهلل غليس وع �ب��داهلل الفيلكاوي ،وك��ان
الكاتب فهد العبدالجليل الوحيد ال��ذي نجح
من القائمة املنافسة ،حيث فاز بالقرعة بعد
أن تساوى عدد اصواته مع أصوات الكاتب
سيد هاشم رجب ،وكانت سبقلا الجريدة
التي اختصها رئيس مجلس إدارة الرابطة
الجديد خالد رمضان بأول حوار بعد الفوز
مباشرة.
 ..وأمين جديد للمجلس
الوطني
ص�ف�ح��ة ج��دي��دة ب� ��دأت ف��ي رح �ل��ة امل�ج�ل��س
الوطني للثقافة وال�ف�ن��ون واآلداب ف��ي عام
 ،2019ح �ي��ث ت ��م ت�ع�ي�ين أم�ي�ن ع ��ام ج��دي��د
للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
ص ��در امل ��رس ��وم رق ��م  215ل�س�ن��ة ،2019
ب�ت�ع�ي�ين ك��ام��ل ال �ع �ب��دال �ج �ل �ي��ل أم �ي �ن��ًا ع��ام��ًا
للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
بدرجة وكيل وزارة ،وتولى العبدالجليل أمانة
املجلس خلفًا للمهندس علي اليوحة الذي
تولي أمانة املجلس ملدة ثماني سنوات ،وقد
طالب العبدالجليل في أول إطاللة له محليا
في «امللتقى الثقافي» بتحويل املجلس إلى
وزارة للثقافة.
عام الجوائز الكويتية
ك��ان ع��ام  2019ع��ام ال �ج��وائ��ز ال�ك��وي�ت�ي��ة،
ح� �ي ��ث ش� �ه ��د م� �ع ��رض ال� �ك ��وي ��ت ال ��دول ��ي
ل�ل�ك�ت��اب ف��ي دورت ��ه ال� �ـ 44اح�ت�ف��ال ج��ائ��زة
ت �ح �م��ل اس� ��م ال� �ك ��ات ��ب ال �ك��وي �ت��ي ال ��راح ��ل
إسماعيل فهد إسماعيل ،والتي أطلقتها
دار «ال �ع�ي�ن» ت�ك��ري�م��ا مل �ك��ان��ة ال��راح��ل في
األدب ال �ع��رب��ي .وش �ه��دت ال �ك��وي��ت خ�لال
م �ع��رض ال �ك �ت��اب إع�ل�ان األع �م��ال ال�ث�لاث��ة
ال �ف��ائ��زة ب��ال �ج��ائ��زة :رواي � ��ة «ل �ي��ل ط�ن�ج��ة»

الرقابة كانت حاضرة في 2019

للروائي املغربي محمد سعيد أحجيوج،
رواي��ة «ف��وب�ي��ا ال��وج��ود» للكتابة ال��روائ�ي��ة
ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة ت �ق��وى ج� ��واد ،رواي� ��ة «س�ل�ام
ب�ت��وق�ي��ت ال �ح ��رب» ل�ل�ك��ات�ب��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
عبلة غسان.
وعلى هامش معرض الكتاب أيضا ،شهدت
ال �ك��وي��ت ت ��وزي ��ع ج ��ائ ��زة م��ؤس��س دار ذات
السالسل د .عبدالعزيز املنصور التي أطلقها
اتحاد الناشرين العرب ،لدعم النشر العربي
في مجال أدب األطفال ،وقد حصدت الجائزة
دار «نهضة مصر» بجائزة قيمتها  10آالف
دوالر أميركي عن كتاب أدب الطفل «شيء
يبحث عن نفسه» للكاتبة والرسامة بسمة
حسام.
وقبل أن يسدل العام ستائره ،أعلنت جائزة
امللتقى للقصة القصيرة عن الفائز بالدورة
الرابعة ،حيث ذهبت إلى القاصة الفلسطينية
شيخة حليوى ال�ت��ي حصلت على  20ألف
دوالر قيمة الجائزة.

«أعظم مسرحية في تاريخ العالم»..
ترنيمة للحب والخيال العلمي
رافع البرغوثي
ف��ي ليلة م��ن ليالي شهر ديسمبر ،الساعة
الرابعة وارب��ع دقائق فجرا ،يستيقظ «ت��وم»
م��ن ال �ن��وم ،ليكتشف أن ال��زم��ن ت�ج�م��د ،وان
حركة الحياة في العالم توقفت.
ينظر عبر ش��ق ف��ي س�ت��ار غ��رف��ة ن��وم��ه ،فال
يرى أية عالمة للحياة ،باستثناء إضاءة في
امل�ن��زل املقابل ،حيث تقف «س ��ارة» ،مرتدية
قميصا واسعا ،تنظر اليه.
هكذا تبدأ «أعظم مسرحية في تاريخ العالم»
ال �ت ��ي ت �ع ��رض ف ��ي ل �ن ��دن م �ن��ذ  26ن��وف�م�ب��ر
املاضي حتى  4يناير املقبل.
ت � ��وم ش � ��اب ع� �م ��ره واح� � ��د وث�ل��اث� ��ون ع��ام��ا،
يكتب مسرحية عنوانها «أع�ظ��م مسرحية
ف��ي ت��اري��خ ال�ع��ال��م» ،وه��و ف��ي طريقه ليصبح
ش��اع��را ومحاضرا ف��ي الجامعة .ام��ا س��ارة،
ابنة السادسة والعشرين ،فقد عادت للتو من
رحلة اخذتها وراء البحار.
يشعر كل منهما بالضياع .ربما يبحثان عن
الحب ،في عصر الفضاء.
وس ��رع� ��ان م ��ا ن �ت �ع��رف ج� �ي ��ران «ت � � ��وم» ،آل
فورشو ،ونعلم ان السيدة فورشو التي تبلغ
من العمر ستة وسبعني عاما ،والتي اشتد
عليها املرض ،كانت ذات يوم مدرسة للعلوم،
تستمتع بالتحدث الى تالميذها عن رحالت
اس �ت �ك �ش��اف ال �ف �ض ��اء ،وع� ��ن س �ج��ل وك��ال��ة
«ن��اس��ا» ال��ذه �ب��ي ،وه��و ق��رص يحمل ص��ور
ال�ح�ي��اة على األرض واص��وات�ه��ا ،مستوحاة
من نجم الروك عالم الفيزياء كارل ساجان،
وال� �ه ��دف م ��ن ال �ق ��رص ت �ع��ري��ف اي ��ة ك��ائ�ن��ات

مشهد من المسرحية

ق��د ت�ص��ادف�ه��ا س�ف��ن ال�ف�ض��اء ب��ال�ح�ض��ارات
والثقافات على كوكبنا.
قصة خيالية مبهجة
يمزج مؤلف املسرحية إي��ان كيرشو رواي��ة
إطالق مسبار الفضاء «فوياجر» بقصة حب
غريبة األطوار .يمزج جالل الفضاء الشاسع
بالدقائق العاطفية للتجربة اإلنسانية ،وتفوح
كلماته شعرا وظالال..
وتروي زوجته املمثلة جولي هسموندهالف،
بمرح ودفء عاطفي ،قصة حب تطرح أسئلة
عميقة ع��ن املسعى اإلنساني ال��ى التواصل
املفعم باملعنى ،وعن إمكانات العلم ،ومعنى
الحب.
ربما هي قصة خيالية مبهجة ،او رسالة حب

من كاتب مسرحي إلى زوجته املمثلة ،تنبع
جاذبيتها م��ن التفاصيل امل��ده�ش��ة والعمق
العاطفي ،والطريقة التي ينجذب بها كل من
فارس الكلمات «توم» وسيدة األرقام «سارة»
الى اآلخر.
ويبرز اسلوب املخرج راز شو في استقبال
س� � ��ارة ل �ل �ج �م �ه��ور ق �ب �ي��ل ال � �ع� ��رض ،ث� ��م ف��ي
استخدامها أزواجًا من النعال لتمثيل بعض
ال�ش�خ�ص�ي��ات ،وطلبها م��ن اف ��راد الجمهور
إعارتها أحذيتهم لهذا الغرض ..تقوم جولي
بدور الراوية ،وكأنها تحكي قصة قبل النوم،
ب�ص��وت ن��اع��م م �ش��رق ..ت�ت�ح��دث ع��ن أع�م��اق
الفضاء التي ال يمكن فهمها كما ه��و حال
لحظات في حياتنا .وتتخلل العرض اصوات
من السجالت الذهبية املرسلة إلى الفضاء،
موسيقى وفنون وأدب وعلوم.

قواعد العشق األربعون

من الكويت إلى «مان بوكر»
ف ��ازت ال��روائ �ي��ة ال�ع�م��ان�ي��ة ج��وخ��ة ال �ح��ارث��ي،
عن روايتها «س�ي��دات القمر» ،بجائزة «مان
بوكر» العاملية لعام  ،2019لتصبح أول رواية
ع��رب �ي��ة ت �ف��وز ب��ال �ج��ائ��زة ال �ع��امل �ي��ة ،وش �ه��دت
ال�ج��ائ��زة وص��ول ال�ق��اص الفلسطيني م��ازن
معروف إلى القائمة الطويلة للجائزة نفسها
ع��ن ت��رج�م��ة م�ج�م��وع�ت��ه ال�ق�ص�ص�ي��ة «ن�ك��ات
ل�ل�م�س�ل�ح�ين» ال �ت��ي ش �ق��ت ط��ري�ق�ه��ا للعاملية
م��ن الكويت بحصولها على ج��ائ��زة امللتقى
للقصة القصيرة في دورتها األولى.
جدل حول فوز بركات بـ«البوكر»
العربية
لم تكن الجوائز وحدها الحاضرة في ،2019
ب��ل ال�ج��دل ال�ص��اخ��ب ال��ذي ت��زام��ن م��ع إع�لان

أس �م��اء ال�ف��ائ��زي��ن ب�ه��ا ،فقبل أن ي��رح��ل ع��ام
 2019أعلنت جائزة البوكر العربية قائمتها
الطويلة لدورة  2020والتي ضمت  16رواية،
وك��ان��ت الجائزة ق��د شهدت حالة م��ن الجدل
سبقت إعالن الفائزة بالجائزة في دورة عام
 2019وه��ي ال��روائ�ي��ة اللبنانية ه��دى بركات
ع ��ن رواي �ت �ه��ا «ب ��ري ��د ال �ل �ي��ل» ،ح �ت��ى ش�ه��دت
كواليس الجائزة حالة من الجدل قبل ساعات
من إعالن فوز بركات وبعد اإلعالن مباشرة،
فقبل س��اع��ات م��ن اإلع�ل�ان ت��م تسريب اسم
بركات على أنها الفائزة ،وهو ما وجه ضربة
لشفافية الجائزة.
وزاد األم ��ر إث ��ارة إع�ل�ان ال�ك��ات�ب��ة ال�ع��راق�ي��ة
إن� �ع ��ام ك �ج��ه ج� ��ي ،ال �ت��ي وص �ل��ت رواي �ت �ه��ا
«ال � �ن � �ب � �ي ��ذة» ل �ل �ق��ائ �م��ة ال� �ق� �ص� �ي ��رة وك ��ان ��ت
مرشحة للفوز ،مقاطعة الجائزة ،وأعلنت
ع �ب��ر م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي «اآلن
ب��دأ ف��ي أب��و ظبي حفل اإلع�ل�ان ع��ن الفائز
بجائزة البوكر للرواية العربية .وج��دت أن

م��ن املناسب االمتناع ع��ن حضور الحفل،
ب�س�ب��ب ال �ت �س��ري �ب��ات ال �ت��ي س�ب�ق�ت��ه وت�ض��ر
بهذه الجائزة ،مبروك للعزيزة هدى بركات
ف ��وزه ��ا ب��ال �ب��وك��ر ،وه� ��ي ت �س �ت �ح��ق م ��ا ه��و
أف�ض��ل م��ن ه��ذه ال�ج��ائ��زة ،ال�ت��ي ك��ان��ت على
حق يوم دعتني ملقاطعتها».
 ..وتأجيل جائزة محفوظ
وعلى غ��رار جائزة نوبل التي تم تأجيلها
ف��ي ع��ام  ،2018ق��ررت الجامعة األمريكية
ب��ال �ق��اه��رة امل��ان �ح��ة ل �ج��ائ��زة ع�م�ي��د ال��رواي��ة
العربية نجيب محفوظ ،تأجيل جائزة عام
 ،2019إل��ى ع��ام  ،2020وأرج�ع��ت الجامعة
سبب التأجيل إلى تطوير الجائزة وزيادة
ً
ق �ي �م �ت �ه��ا امل��ال �ي��ة إل� ��ى  3آالف دوالر ب ��دال
م��ن أل��ف دوالر ،ع�ل��ى أن ي�ت��م ض��م األع�م��ال
امل�ت�ق��دم��ة ل��دورة ع��ام  2019إل��ى دورة ع��ام
.2020

مفاجأة في النص األصلي لـ«الجوكر»:

«صوفي» لم تمت
حمل فيلم الجوكر ،الذي يعد واحدا من أكثر
األف�ل�ام األم�ي��رك�ي��ة ت��أل�ق��ا ف��ي  ،2019كثيرا
من األحداث الدموية ،كحوادث قتل ارتكبها
ال �ب �ط��ل ،ف��ي غ �م��رة إح �س��اس��ه ب��ال��رغ �ب��ة في
االنتقام من مجتمع ظلمه.
إال أن النص األص�ل��ي «االس�ك��رب��ت» للفيلم،
الذي جرى طرحه أمس ،يشير إلى أن إحدى
أه��م الشخصيات ،وه��ي ال�ج��ارة «ص��وف��ي»،
ل��م ت�م��ت ،فاملشهد ال ��ذي أوح ��ى بقتلها في
الفيلم ،والذي ّ
تعمد املخرج أن يكون غامضا،
حيث يخرج البطل من شقتها موليا ظهره
للكاميرا ليوحي بأنه قتلها ،بينما يكشف
«االسكربت» أنها ما زالت حية.
وف��ي النص األصلي تظهر «ص��وف��ي» ،التي
يحبها البطل في خياله فقط ،ويتوهم أنها
معه  ،في املشهد األخير للفيلم ،وهو الجزء
الذي جرى اقتطاعه ،وهي تحدق في شاشة
التلفزيون ،في الجوكر وهو يقود املجموعة
ال��دم��وي��ة م��ن ح��ول��ه ،ب�ي�ن�م��ا ي �ح��دق ه��و في
الشاشة ووجهه ملطخ بالدماء.
وجاء في نص «االسكربت»« :تجلس صوفي
في غرفة معيشة شقتها تتابع التلفزيون،
لتقفز على قدميها مرعوبة ،بينما ابنتها
ج��ي ج��ي مفزوعة وتبكي ،وه��ي تحدق في
الشاشة ،التي تظهر الجوكر يستيقظ من
إغ �م��ائ��ه ،وي�م�ش��ي م�ب��اش��رة ن�ح��و ال�ك��ام�ي��را،
ب�ي�ن�م��ا وج �ه��ه م�غ�ط��ى ب��ال��دم��اء ،وال�ج�م�ه��ور
يصرخ من حوله ،قبل أن ينظر إلى الكاميرا
ص��ارخ��ا :ليلتكم س�ع�ي��دة ..ت��ذك��روا دوم ��ا..
هذه هي الحياة ،ويلوح مودعا الجمهور في
املنزل».

النص المسرب

«االسكربت» يكشف ان صوفي ما زالت حية
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منطقة القصور
أرض فضاء  400م

2

القيمة التقديرية للعقار كما في ديسمبر 2019
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بعد عجز بلغ  218مليون دينار في الربع السابق

 776مليون دينار فائض
ميزان المدفوعات في الربع الثالث
ق ��ال ب�ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي إن ال��وض��ع ال�ك�ل��ي مل�ي��زان
امل��دف��وع��ات للكويت بمفهومه ال��واس��ع سجل فائضا
بلغ  776.4مليون دينار خالل الربع الثالث من العام
الحالي ،مقابل عجز بلغت قيمته  218.8مليون دينار
خالل الربع الثاني .وذلك بنظرة اكثرشمولية لوضع
ميزان املدفوعات ،حيث تأخذ في االعتبار التغير في
صافي قيمة امل��وج��ودات الخارجية لبعض الجهات
امل�س�ج�ل��ة ض�م��ن ب�ن��د «ال�ح�ك��وم��ة ال �ع��ام��ة» ،ب��اإلض��اف��ة
إلى قيمة إجمالي األصول االحتياطية لبنك الكويت
املركزي (تغير).
واض� ��اف امل��رك��زي ف��ي ت �ق��ري��ره ع��ن ال �ب �ي��ان��ات األول �ي��ة
مليزان مدفوعات الكويت للربع الثالث من عام ،2019
وكذلك البيانات املعدلة للربع الثاني من عام ،2019
أن الحساب الجاري (الذي ُيبني خالصة املتحصالت
واملدفوعات في ما بني االقتصاد املحلي واالقتصادات
ّ
األخ��رى ف��ي م��ا يتعلق بمعامالت السلع والخدمات
ً
وال��دخ��ل) سجل فائضا خ�لال الربع الثالث بلغ نحو
 1.3مليار دي�ن��ار ،مقابل فائض بلغ نحو  2.8مليار

دي �ن��ار خ�ل�ال ال��رب��ع ال �س��اب��ق ،ب��ان�خ�ف��اض ق�ي�م�ت��ه 1.4
مليار دينار ونسبته ُ .%53.0
ويعزى انخفاض فائض
الحساب الجاري بصفة أساسية إلى انخفاض قيمة
إجمالي املتحصالت امل��درج��ة في الجانب ال��دائ��ن من
الحساب الجاري بقيمة بلغت نحو  2.2مليار دينار
وب�ن�س�ب��ة  %24.3م �ق��ارن��ة ب��ال��رب��ع ال �س��اب��ق م��ن ج�ه��ة،
وان �خ �ف��اض ق�ي�م��ة إج �م��ال��ي امل ��دف ��وع ��ات امل ��درج ��ة في
الجانب املدين من الحساب الجاري بما قيمته نحو
 756.8مليون دي�ن��ار وبنسبة  %11.8مقارنة بالربع
ُ
السابق من جهة أخ��رى .كما تظهر البيانات األولية
ان�خ�ف��اض قيمة ف��ائ��ض امل �ي��زان السلعي خ�لال الربع
الثالث بنحو  442.1مليون دينار أو ما نسبته %14.7
مقارنة بالربع السابق ،لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو
 2575.5م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،م�ق��اب��ل ن�ح��و  3017.7مليون
دينار خالل الربع السابق.
وأوضح أن حساب الخدمات (صافي قيمة املعامالت
امل��رت �ب �ط��ة ب ��ال� �خ ��دم ��ات ف� ��ي م� ��ا ب �ي�ن امل �ق �ي �م�ي�ن وغ �ي��ر
املقيمني ،وتشمل خدمات النقل ،والسفر ،واالتصاالت،

واإلن �ش��اءات ،وخ��دم��ات أخ��رى ،إض��اف��ة إل��ى الخدمات
ً
والسلع الحكومية) ّ
سجل انخفاضا في قيمة العجز
خ�ل�ال ال��رب��ع ال�ث��ال��ث ب�م��ا قيمته  313.0م�ل�ي��ون دي�ن��ار
وب�ن�س�ب��ة  %17.1ل�ي�ص��ل إل ��ى ن�ح��و  1.5م�ل�ي��ار دي�ن��ار
مقارنة بعجز بلغت قيمته نحو  1.8مليار دينار خالل
الربع السابق.
ّ
وفي ما يتعلق بتطورات الحساب املالي (الذي يسجل
معامالت تبادل أص��ول وخصوم مالية بني املقيمني
وغير املقيمني في االقتصاد املحلي) مليزان مدفوعات
ال�ك��وي��ت خ�ل�ال ال��رب��ع ال �ث��ال��ث ،ف�ق��د ب�ل��غ ص��اف��ي قيمة
امل��وج��ودات الخارجية للمقيمني امل��درج��ة ضمن هذا
الحساب نحو  530.4مليون دينار خالل الربع الثالث،
م�ق��اب��ل ن�ح��و  1.9م�ل�ي��ار دي �ن��ار خ�ل�ال ال��رب��ع ال�س��اب��ق،
بانخفاض قدره  1.4مليار دينار .ونتيجة للتطورات
في الحسابات الرئيسية للميزانَّ ،
سجل الوضع الكلي
ً
مل�ي��زان م��دف��وع��ات الكويت خ�لال ال��رب��ع فائضا بلغت
قيمته نحو  263.6مليون دي�ن��ار ،مقابل عجز بلغت
قيمته نحو  9.7ماليني دينار خالل الربع السابق.

عبر الشبكة الخليجية

ربط خدمة نقاط البيع بين الكويت والسعودية
أعلن بنك الكويت امل��رك��زي ع��ن االنتهاء
م��ن رب��ط أج�ه��زة ن�ق��اط البيع ف��ي ك��ل من
ال�ك��وي��ت وال�س�ع��ودي��ة م��ن خ�ل�ال الشبكة
الخليجية ،ما يتيح لعمالء البنوك سداد
ث�م��ن مشترياتهم ف��ي ال�ب�ل��دي��ن مباشرة
ع�ب��ر ش�ب�ك��ة امل��دف��وع��ات الخليجية ب��دال
م��ن اس �ت �خ��دام ال�ش�ب�ك��ات ال�ع��امل�ي��ة ب��داي��ة
من يناير ،2020وذلك بعد أن تم في وقت
سابق ربط خدمة نقاط البيع مع كل من
مملكة البحرين وسلطنة عمان ودول��ة
ق�ط��ر ،وذل ��ك ف��ي إط ��ار ح��رص «امل��رك��زي»
على تطوير البنية التحتية لنظم الدفع
وت ��وظ� �ي ��ف أح � � ��دث ال� �ن� �ظ ��م وال �ت �ق �ن �ي��ات
املتبعة ع��امل�ي��ا ف��ي ه��ذا امل �ج��ال ،وسعيا
إل��ى تطوير الخدمات املصرفية املقدمة
لعمالء البنوك.
وأش � ��ار م �ح��اف��ظ ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي
ال ��دك� �ت ��ور م �ح �م��د ي��وس��ف ال �ه��اش��ل إل��ى
أن ه� � ��ذه ال� �خ� �ط ��وة س� �ت ��وف ��ر م �ج �م��وع��ة

الهاشل :توفر
مجموعة من المزايا
للعمالء وحاملي
البطاقات المصرفية
الصادرة من بنوك
البلدين
محمد الهاشل

م ��ن امل ��زاي ��ا ل �ل �ع �م�لاء ،ح �ي��ث سيستفيد
ح��ام�ل��و ال �ب �ط��اق��ات امل�ص��رف�ي��ة ال �ص��ادرة
م��ن ال�ب�ن��وك ،س��واء ف��ي دول��ة ال�ك��وي��ت أو
اململكة العربية السعودية ،من انخفاض

ال � ��رس � ��وم امل� �ص ��رف� �ي ��ة امل �ح �ت �س �ب ��ة ع �ل��ى
م�ش�ت��ري��ات�ه��م ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ان�خ�ف��اض
ق�ي�م��ة ف ��رق ال�ع�م�ل��ة ،وذل� ��ك ع�ن��د تحويل
تكلفة الشراء إلى العملة املحلية.

إفصاحات
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أسباب وراء استقالة
موظفي «المالية»
أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة المالية ناصر الرشيدي
ضرورة اتخاذ الوزارة عددً ا من اإلجراءات الفورية لوقف التس ُّرب
الوظيفي داخل الوزارة خاصة مع أسباب عدة ساهمت في
زيادة أعداد المستقيلين عن العمل خالل الفترة األخيرة.
وقال الرشيدي :نشرت جريدة سبقلا بتاريخ  29ديسمبر
 2019خب ًرا عن إجمالي الموظفين الكويتيين الذين تقدموا
باستقاالتهم من وزارة المالية والجهات التابعة لها خالل ثالث
ً
منوها إلى أنه إضافة إلى األسباب
سنوات  2018/2016بلغ ،1068
التي جاءت في الخبر وراء ارتفاع عدد االستقاالت التي ال تزال
قائمة حتى اآلن ،فان هنام العديد من األسباب األخرى منها:
ابراهيم عبدالجواد
ع� ��ددت ن �ق��اب��ة ال �ع��ام �ل�ين ف��ي وزارة امل��ال�ي��ة
خمسة اسباب وراء ارتفاع عدد االستقاالت
في الوزارة وهي:
1ع � ��دم إج � ��راء وزارة امل��ال �ي��ة أي م�ق��اب�لاتللمناصب اإلشرافية فيها من شهر مايو
 2018حتى اآلن ما أدى إل��ى توافر العديد
م��ن امل�ن��اص��ب اإلش��راف �ي��ة ال �ش��اغ��رة ،م��ا زاد
م��ن ت �س� ُّ�رب ال �ك �ف��اءات ال��وط�ن�ي��ة ب ��ال ��وزارة،
ً
موضحا أنه بعد االستفسار من املسؤولني
عن أسباب تعطل أعمال اللجنة بأن هناك
لاً
تعدي للشروط الخاصة باللجنة.
 2الكثير من املناصب القيادية التي لم يتمالبت فيها بالوزارة.
 3ص��دور ق��رار إداري بالوزارة ينص علىوقف النقل ما بني اإلدارات العامة واإلدارات
املالية ال��ذي يعتبر من وجهة نظر النقابة
عنصر إف��راغ للكفاءات الوطنية بالوزارة،
ع �ل �م��ًا أن ه� �ن ��اك إدارات ت� �ع ��ادل ف ��ي ع��دد
لاً
ً
قطاعا كام باملالية العامة.
موظفيها
 4عدم اتخاذ قرار بشأن قانون هيئة نزعامللكية للمنفعة العامة الذي ال يزال حبيس
األدارج في مجلس األمة.
 - 5ع ��دم اإلع�ل��ان ع��ن ن�ت��ائ��ج أع �م��ال لجنة
ال��وزارة للبحث عن املزايا املالية للعاملني

ك� �م ��ا ل� �ف ��ت امل � �ح ��اف ��ظ ال � �ه ��اش ��ل إل� � ��ى أن
اس�ت�ك�م��ال ال��رب��ط ب�ي�ن ال�ش�ب�ك�ت�ين ي��ؤدي
إلى رفع كفاءة العمليات ،باإلضافة إلى
ت �ع��زي��ز م �س �ت��وى األم � ��ان ،ح �ي��ث يتطلب
إتمام عملية الدفع إدخ��ال الرقم السري
للعميل ،وال يكتفى بالبطاقة والتوقيع
ع� �ل ��ى ال � ��وص � ��ل ،م� ��ا ي �ق �ل��ل م� ��ن م �خ��اط��ر
ع �م �ل �ي��ات االح� �ت� �ي ��ال وي� �ع ��زز م ��ن س��ري��ة
املعلومات.
واخ� �ت� �ت ��م امل� �ح ��اف ��ظ ت �ص��ري �ح��ه ب��ال �ق��ول
إن ه ��ذه ال �خ �ط��وة ت �ت��واف��ق م ��ع ال�ت��وج��ه
االستراتيجي لدى بنك الكويت املركزي
نحو تطوير البنية التحتية لنظم الدفع
وال �ت �س��وي��ة واالس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ال�ت�ق�ن�ي��ات
الحديثة في هذا املجال ،حيث طور بنك
الكويت املركزي مجموعة من نظم الدفع
وال�ت�س��وي��ة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ال �ت��ي ساهمت
في تسهيل حركة األموال وإعداد البنية
التحتية لالقتصاد الرقمي.

نقابة العاملين
في الوزارة دعت
العقيل إلى معالجة
التس ُّرب الوظيفي
ع�ل��ى ال �غ��رم م��ن ان�ت�ه��اء أع�م��ال�ه��ا م��ن شهر
أغسطس .2019
ودعا الرشيدي وزيرة املالية مريم العقيل
إل� ��ى ات� �خ ��اذ ق� � � ��رارات ت �ص��ب ف ��ي م�ص�ل�ح��ة
امل��وظ �ف�ين مل��ا ع ��رف ع�ن�ه��ا م��ن وق��وف �ه��ا مع
م�ص�ل�ح��ة امل��وظ �ف�ين وم �ن �ه��ا إع � ��ادة دراس ��ة
إيقاف ق��رار وق��ف النقل مع وض��ع ضوابط
تحفظ ال �ت��وازن الوظيفي ب ��اإلدارات داخ��ل
ال��وزارة ،كما دعا إلى السعي بإقرار املزايا
املالية وتفعيل لجنة املقابالت اإلشرافية
وتسكني امل�ن��اص��ب ال�ق�ي��ادي��ة م��ن ال�ك�ف��اءات
ال �ت��ي ت��ذخ��ر ب �ه��ا ال � � ��وزارة وال �ت �ن �س �ي��ق مع
أع �ض��اء مجلس األم ��ة إلق ��رار ق��ان��ون هيئة
نزع امللكية للمنفعة العامة حتى ال يستمر
ال �ت �س� ُّ�رب ال��وظ�ي�ف��ي ال �ح��اص��ل ح��ال� ً�ي��ا على
مستوى املوظفني واإلشرافيني بالوزارة.

«أعيان» تشتري عقارًا
ً
استثماريا بـ 1.1مليون دينار
أعلنت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار عن قيام شركتها التابعة أعيان العقارية
بشراء عقار استثماري (هدام) بقيمة  1.12مليون دينار .وقالت للبورصة إن
العقار يقع في منطقة املهبولة .وأوضحت أن األث��ر املالي ُ للصفقة يتضح في
زيادة ببند العقارات االستثمارية ُيقابله انخفاض بالنقد املتاح وأرصدة البنوك
ُ
تظهر في الربع الرابع من ع��ام  .2019وف��ي إيضاح منفصل للبورصة ،أكدت
العقار ستترتب عليه زيادة
«أعيان العقارية» خبر الصفقة ،موضحة أن شراء ُ
في بند العقارات االستثمارية ُيقابله انخفاض بالنقد املتاح وأرصدة البنوك.

«أسواق المال» توافق
على نشرة اكتتاب سندات «سلطان»
أعلنت «مركز سلطان للمواد الغذائية» عن موافقة هيئة أسواق املال على نشرة
االكتتاب الخاص في سندات دين قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في رأسمال
الشركة بقيمة ال تتجاوز  15مليون دي�ن��ار .وقالت «مركز سلطان» في بيان
ل� ُل�ب��ورص��ة ،إن امل��واف�ق��ة ج ��اءت م�ش��روط��ة ب��أن تتقيد ال�ش��رك��ة ب��امل��واد الخاصة
امللزمة للهيئة بهذا الخصوص .وستقوم الشركة بالتنسيق مع مدير اإلصدار
الستكمال إجراءات االكتتاب واإلفصاح عن أي تطورات جوهرية في حينها.

«البريق القابضة» تشتري
«قمم» بـ 13.6مليون دينار
أعلنت شركة البريق القابضة عن ش��راء شركة قمم اإلقليمية للتجارة العامة
(شركة كويتية ذات مسؤولية م�ح��دودة) بنسبة  100في املئة ،بقيمة 13.61
مليون دينار تقريبًا .وقالت الشركة في بيان للبورصة امس ،إن «قمم اإلقليمية»
تمتلك صافي أصول بقيمة  13.6مليون دينار ،وهي عبارة عن أصول تتمثل
ف��ي محفظة ع�ق��اري��ة م�ك��ون��ة م��ن  11ع�ق��ار اس�ت�ث�م��ار م�م�ي��زة بمساحة بنائية
إجمالية  200ألف متر مربع باستخدامات مختلفة .وأفادت بأن إجمالي القيمة
االستثمارية للشركة في «قمم اإلقليمية» يبلغ  13.6مليون دينار ،في حني يبلغ
العائد املتوقع الصافي نسبة بني  8في املئة إلى  9في املئة سنويًا ،مع توقع زيادة
القيمة االستثمارية لألصول سنويًا .وبينت أن العوائد املتوقعة ستكون من نتاج
مزيج من إيجار وبيع الوحدات.

«كفيك» 503 :آالف دينار أرباح تخارج
أعلنت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار «كفيك» عن تحقيق أرب��اح بنحو
 503آالف دينار؛ نتيجة التخارج من بعض األصول.
وقالت «كفيك» في بيان للبورصة ،إنها وقعت عقدًا نهائيًا إلب��رام صفقة بيع
بقيمة  2.6مليون دينار وذلك للتخارج من بعض األصول اململوكة للمجموعة.
وأوض �ح��ت أن ت�ل��ك األص ��ول ه��ي :ش��رك��ة التعمير الخليجي ال�ع�ق��اري��ة ،شركة
مبوبة ضمن ُ موجودات
حول العالم القابضة وشركة مينا العقارية ،وجميعها
ُ
ُمصنفة ُ
كمحتفظ بها للبيع في املعلومات املالية املرحلية املجمعة املكثفة كما
تطبيق باقي بنود تلك املذكرة
في  30سبتمبر  .2019وتوقعت «كفيك» أن يتم ُ
خ�لال ال�ع��ام ال�ج��اري  .2020وأف��ادت ب��أن األرب��اح املحققة م��ن صفقة التخارج
سيتم تسجيلها في الربع الرابع من عام .2019

هولندا ترفع الكويت
من قائمة ضريبية سوداء

ايمان عطية
ف ��ي إط � ��ار امل ��راج� �ع ��ة ال �س �ن��وي��ة ال �ت ��ي ت �ق ��وم ب�ه��ا
ال�ح�ك��وم��ة ال�ه��ول�ن��دي��ة ،ممثلة ف��ي وزارة امل��ال�ي��ة،
لقائمة س��وداء خاصة بها للدول ذات الضرائب
املنخفضة ،ت��م رف��ع ك��ل م��ن الكويت والسعودية
وق�ط��ر وبليز م��ن ال�ق��ائ�م��ة ،بعد أن أث�ب��ت تحليل
للوزارة أن ضريبة الشركات في هذه الدول تزيد
على  9في املئة .وكانت الحكومة الهولندية بدأت
ال�ع��ام امل��اض��ي ف��ي اعتماد قائمة س��وداء خاصة
بها ضمت الكويت والسعودية واالم��ارات وقطر
والبحرين وغيرها م��ن ال�ب�ل��دان لتشديد قواعد
م�ك��اف�ح��ة ال �ت �ه��رب ال �ض��ري�ب��ي .وت �س��اع��د ال�ق��ائ�م��ة
ال �س��وداء ،بحسب ال�ح�ك��وم��ة ،ف��ي السيطرة على
الشركات األجنبية وتمنعها من نقل األصول إلى
الدول ذات الضرائب املنخفضة.
ويتم استخدام القائمة لتنفيذ ضريبة اقتطاع
م�ش��روط��ة ع�ل��ى ال�ف��وائ��د وال �ع��ائ��دات اع�ت�ب��ارا من

 1يناير  ،2021مما يعني أن الشركات املسجلة
في الدول املدرجة في القائمة الهولندية ستدفع
 20.5%ضريبة على الفوائد والعائدات املستلمة
من هولندا .وسيحول هذا دون تحويل األم��وال
الى مالذات ضريبية عبر هولندا.
وأض � ��اف � ��ت وزارة امل ��ال� �ي ��ة ال �ه ��ول �ن ��دي ��ة ك �ل�ا م��ن
ب��رب��ادوس وتركمانستان ال��ى القائمة ال�س��وداء
ألن معدل الضريبة على الشركات فيهما انخفض
الى أقل من  9في املئة اعتبارا من  1يناير .2019
وأض �ي �ف��ت ت��رك �م��ان �س �ت��ان ال� ��ى ال �ق��ائ �م��ة ب �ع��د أن
أظهر التحليل أن معدل ضريبة ال��دخ��ل املطبق
بشكل ع��ام ليس  20ف��ي املئة ب��ل  8ف��ي امل�ئ��ة .وال
ت��زال البحرين واالم ��ارات وع�م��ان ضمن القائمة
السوداء التي تضم أيضا جزر البهاما وبرمودا
وجزر فيرجن البريطانية وغيرنزي وجزيرة مان
وجيرسي وجزر كايمان وجزر تركس وكايكوس
وف ��ان ��وات ��و وس ��ام ��وا األم �ي��رك �ي��ة وج� ��زر ف�ي��رج��ن
األميركية وفيجي وغوام وترينيداد وتوباغو.

عقاريات
سليمان الدليجان
تويتر@aldilaijan :
إيميلaldilaijan@hotmail.com :

أين أستثمر مدخراتي؟
ّ
ع �ن��دم��ا ح��ل��ت األزم � ��ة امل��ال �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ع��ام
 ،2008نجا منها م��ن ن�ج��ا ،وخ�س��ر آخ��رون
أموالهم من الشركات واملؤسسات واألفراد،
س��واء ف��ي األس�ه��م أو ال�ع�ق��ار أو ف��ي أص��ول
أخرى.
ف��ي ال �ع �ق��ار ،ت �ب� نّّي� أن م��ن ك ��ان ي�م�ل��ك أص�لا
ذا دخ ��ل ل ��م ي �ت��أث��ر م�ث�ل�م��ا ت��أث��ر امل�س�ت�ث�م��ر
باألراضي الخالية ،س��واء كانت سكنية أو
استثمارية أو حتى التجارية.
انخفضت أسعار العقار بعد األزمة مباشرة
ع ��ام  2009إل ��ى أك �ث��ر م��ن  %30م��ن أس�ع��ار
األراضي الفضاء بالقطاع السكني! ومثلها
ت�ق��ري�ب��ًا ب��أس �ع��ار االس �ت �ث �م��اري ،ل ��وال لطف
الرب عز وجل ،ثم انخفاض أسعار الفائدة
التي ساعدت على إع��ادة السيولة للسوق
ال �ع �ق��اري م ��رة أخ ��رى الس�ت�م��ر االن�خ�ف��اض
أكثر .الشاهد هنا أن العقارات املدرة كانت
أق��ل ض ��ررا بكثير ع��ن األراض � ��ي ،ق��د يكون
االس�ت�ث�م��ار وامل �ض��ارب��ة ف��ي األخ �ي��رة أس��رع
ربحا ،لكنه أكثر مخاطرة في ظل أوض��اع
اق �ت �ص��ادي��ة م�ت�ق�ل�ب��ة .ل��ذل��ك ف ��إن االس�ت�ث�م��ار
ب��ال �ع �ق��ار امل � ��در خ �ي��ر وأب� �ق ��ى م ��ن األراض � ��ي
الخالية ،وهذا يشمل تملك برج تجاري أو
ع�م��ارة استثمارية أو بيت استثماري ،أو
حتى شقة تمليك.
ه��ل ه�ن��اك زي ��ادة ف��ي امل �ع��روض م��ن العقار
حاليا؟
ال ��واق ��ع ي �ق��ول ان ه �ن��اك زي� ��ادة ب��امل�ع��روض
السكني واالستثماري ،بعضها منذ أشهر
لم يتقدم احد لشرائها ،واألسباب في ذلك
متعددة:
ً
أوال :رغ �ب��ة امل ��ال ��ك ب �س �ع��ر أع �ل��ى م ��ن سعر
السوق.
ث��ان�ي��ًا :ع��دم م�ع��رف��ة امل��ال��ك ب��أس�ع��ار ال�س��وق
والتردد في تحديد السعر.
ثالثًا :عدم حصول املالك على أسعار السوق
من مصادرها املعتمدة ،مما ينعكس على
رغبته بالبيع ،الدواوين ووسائل التواصل
االجتماعي قد تعطي صورة مغايرة ملا هو
عليه واقع السوق العقاري.
راب �ع ��ًا :ب�ح��ث ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل�س�ت�ث�م��ري��ن عن
ف ��رص م�ن��اس�ب��ة (أق ��ل م��ن أس �ع��ار ال �س��وق)،
األم��ر ال��ذي يجعلهم يحجمون ع��ن الشراء
مما يزيد من العرض.
خ��ام �س��ًا :ع ��دم ت��واف��ر ق��وان�ي�ن م �ل��زم��ة لبيع
ال �ع �ق��ار ب �ع��د ف �ت��رة ق �ص �ي��رة أو ط��وي �ل��ة من
عرضه بالسوق ،مما ال يدفع مالك العقارات
ال��ى تخفيض س�ع��ره أو التخلص منه في
أقرب فرصة.
ل�ل�أس� �ب ��اب امل � ��ذك � ��وره وغ� �ي ��ره ��ا س�ي�س�ت�م��ر
ال�س��وق ال�ع�ق��اري (السكني واالستثماري)
متخما بالعروض ،التي قد يكون جزء كبير

 % 70من العمارات
المعروضة للبيع
تشطيبها سيئ!
الحديث المستمر عن
ارتفاع القيم اإليجارية قد
يكون غير منطقي
منها إما غير مناسب للشراء أو االستثمار.

إلى متى ..تشطيب العمارات ؟
تطرقت مرات عدة الى الحديث عن مستوى
تشطيب ال �ع �م��ارات ب��ال�ك��وي��ت ،ال ��ذي يميز
ال � �س� ��وق ال � �ع � �ق ��اري امل� �ح� �ل ��ي ع� ��ن األس � � ��واق
العقارية املجاورة كمثال إذا كانت الرغبة
ب �ت �ط��وي��ر ع �ق��ار ب��ال �ش��وي��خ ال �ص �ن��اع �ي��ة من
دوري��ن وس��رداب 500م ،2زاوي��ة ،ف��إن تكلفة
األرض ق� ��د ت �ص��ل ال � ��ى  500أل� � ��ف ،ب�ي�ن�م��ا
ب� �ن ��اؤه ��ا ال ي �ك �ل��ف أك� �ث ��ر م� ��ن  120ـ� �ـ� �ـ 150
أل ��ف دي �ن��ار ،م �ث��ال آخ ��ر أرض ف��ي ال�ج�ه��راء
تجارية مساحتها 1750م ،2سعرها اليوم
ق��د ي�س��اوى  9م�لاي�ين دي �ن��ار! بينما تكلفة
بنائها ال تزيد على  500ــ  600ألف دينار،
لذلك فإن الحديث املستمرعن ارتفاع القيم
اإلي �ج��اري��ة ق��د ي�ك��ون غ�ي��ر م�ن�ط�ق��ي ،عندما
تكون تكلفة األرض تساوي  %25ــ  %30من
قيمة امل �ش��روع ،ال كما ه��ي ال�ح��ال اآلن فإن
تكلفة األرض قد تزيد على  %70من التكلفة
اإلجمالية للمشروع! لذلك أكثر من  %70من
العمارات املعروضة للبيع تشطيبها سيئ
من ناحية األص�ب��اغ ،األرض�ي��ات ،االملنيوم،
التكييف ،ال�ت�م��دي��دات الصحية ،ال �ع��وازل..
إلخ ،في سبيل توفير املالك الفرق بني سعر
األرض امل��رت�ف��ع وتكلفة ال�ب�ن��اء املنخفضة.
ل��ذل��ك ت �ظ��ل م �ع��ادل��ة ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ع�ق��ار
مميز ،استثماري ،للتشطيبات ،أو موقعه،
أو إيجاراته مناسبة ،معادلة من الصعب
تحقيقها.
فاملستثمر يبحث ع��ن األرخ ��ص واألس ��رع
ع��ائ��دا ،وبما أن��ه ال يوجد ك��ود بناء يلتزم
ب��ه الجميع سيستمر ال��وض��ع على «طمام
امل � ��رح � ��وم» .ه ��ل م ��ن امل �ع �ق��ول ب� �ن ��اء ع �م��ارة
500م 2س�ب�ع��ة أدوار وس � ��رداب ب � �ـ 250أل��ف
دينار ،الذي يساوي سعر بناء فيال سكنية
من دورين500 ،م ،2تشطيب جيد جدًا!
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غصن ..بطل قصة فرار «بوليسية»!

إليكم سيناريوهات هروبه من اليابان إلى لبنان عبر تركيا

¶ وصل بيروت في طائرة خاصة األحد الماضي ..والتقى الرئيس اللبناني
ف ّر الرئيس السابق لشركتي
«نيسان موتور» و«رينو»
كارلوس غصن ،من إقامته
الجبرية في اليابان ،حيث يواجه
محاكمة بسبب اتهامات
بسوء السلوك المالي ،وسافر
إلى وطنه لبنان ،والتقى
بالرئيس اللبناني ميشال عون
بعد ساعات من وصوله ،ولكن
كيف حدث ذلك؟
غصن ،أكد أمس الثالثاء أنه
موجود في لبنان منددا
بالنظام القضائي الياباني
الذي وصفه بـ«المنحاز» ،وقال
غصن في بيان« :أنا اآلن في
لبنان ،لم أعد رهينة نظام
قضائي ياباني متحيز ،حيث
يتم افتراض الذنب».
وأضاف« :لم أهرب من العدالة،
لقد حررت نفسي من الظلم
واالضطهاد السياسي.
يمكنني أخيراً التواصل بحرية
مع وسائل اإلعالم ،وهو ما
سأقوم به بدءاً من األسبوع
المقبل».
ق� ��ال م �ص��در أم �ن��ي ل �ب �ن��ان��ي ل� �ـ«ف ��ران ��س ب � ��رس» :إن
«غ�ص��ن وص��ل ص�ب��اح أول م��ن ام��س (االث �ن�ي�ن) إل��ى
م�ط��ار ب �ي��روت» .وأك ��د م�ص��در رس�م��ي آخ��ر وص��ول��ه
العاصمة اللبنانية ،مشيرًا إلى أنه «لم يتضح كيف
غادر اليابان».
من جهته ،قال أحد أفراد فريق الدفاع عن غصن ،إن
جوازات سفره الثالثة في حيازة فريق املحامني ولم
يكن يستطيع استخدام أي منها للفرار من اليابان،
مضيفا أن أفعال موكله «ال يمكن تبريرها».
وق � � ��ال ج ��ون �ي �ش �ي ��رو ه� �ي ��رون ��اك ��ا ل �ه �ي �ئ��ة اإلذاع � � ��ة
وال�ت�ل�ف��زي��ون ال�ي��اب��ان�ي��ة ،إن م�ح��ام��ي غ�ص��ن لديهم
ج � ��وازات س �ف��ره ال�ف��رن�س��ي وال �ب��رازي �ل��ي وال�ل�ب�ن��ان��ي
بموجب بنود اإلفراج عنه بكفالة.
وف� ��ي وق� ��ت س ��اب ��ق ،ك �ش �ف��ت ص�ح�ي�ف��ة ن �ي��وي��ورك
ت��اي�م��ز األم �ي��رك �ي��ة ،أن غ �ص��ن ،ال� ��ذي ك ��ان ي��واج��ه
ات�ه��ام��ات ب��ارت�ك��اب مخالفات مالية ف��ي اليابان
ف��ر م��ن ال�ب�لاد ،على ح��د ق��ول شخص مطلع على
امل � ��وض � ��وع .وأمل � �ح ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة إل � ��ى أن غ�ص��ن
ت �ع��رض مل�ع��ام�ل��ة «غ �ي��ر ع ��ادل ��ة» م��ن ق �ب��ل ال�ن�ظ��ام
القضائي في اليابان.

كيف غادر اليابان؟
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن أن� ��ه ت ��م اإلف � � ��راج ع ��ن «غ� �ص ��ن» من
محبسه وك��ان يعيش في منزل بطوكيو ،فإنه كان
عليه ال�ب�ق��اء ف��ي ال�ي��اب��ان لحني محاكمته املتوقعة
ال �ع��ام امل �ق �ب��ل .م ��ن غ �ي��ر ال ��واض ��ح ب �ع��د ك �ي��ف تمكن
«غ�ص��ن» م��ن م�غ��ادرة ال�ي��اب��ان ،إال أن «وول ستريت
ج��ورن��ال» ذك��رت ع��ن م�ص��در على دراي��ة ب��األم��ر أنه
ً
وص��ل إل��ى لبنان من خ�لال تركيا .ووف��ق��ا ملا ذكرته
«ف��اي�ن�ن�ش�ي��ال ت��اي �م��ز» ،ف ��إن أش �خ��اص��ا م�ق��رب�ين من
«غصن» قالوا إنه وصل إلى مطار «رفيق الحريري
الدولي» في بيروت مساء األح��د املاضي ،وأش��ارت
وسائل اإلعالم املحلية اللبنانية إلى أنه وصل في
طائرة خاصة.

غصن من لبنان:
ح َّررت نفسي
من نظام قضائي
ياباني متح ِّيز

محاموه:
لدينا جوازات سفره
الثالثة بموجب بنود
اإلفراج عنه بكفالة
الشركة لتحقيق مكاسب خاصة.
ظ��ل غصن  -ال�ب��ال��غ م��ن العمر  65ع� ً
�ام��ا  -ينفي كل
االتهامات املوجهة إليه منذ القبض عليهً ،
زاعما أن
األمر بمنزلة مؤامرة ضده من قبل مسؤولي صانعة
السيارات اليابانية «نيسان» ،كما قال إن السلطات
في اليابان تعاملت معه بطريقة غير إنسانية.

اإلقامة الجبرية

هروبه بطريقة غامضة
أثار استغراب فريق
المحامين المدافع عنه
معلومات تفيد بهروبه
عبر صندوق آالت
موسيقية ..وأخرى
عبر نفوذ إخوة زوجته
القانون الجنائي في لبنان
يحظر تسليم المواطنين..
وهذا يرجح بقاؤه
في وطنه األصلي
«نيويورك تايمز»:
غصن تعرض لمعاملة
«غير عادلة» من قبل
النظام القضائي
في اليابان

في حني ذكر موقع «ليبانون ديبايت» عن مصادر،
أنه تم تهريب غصن من خالل وضعه في صندوق
خشبي داخل طائرة خاصة من اليابان إلى تركيا ثم
إلى لبنان ،وأن الجهة التي هربته هي شبه عسكرية
توازي شركات األمن التي تعمل في مناطق الصراع.
كما أثيرت معلومات من مصادر مطلعة تؤكد ان
غ�ص��ن خ��رج م��ن ال �ي��اب��ان ع��ن ط��ري��ق ال�ت�ه��ري��ب عبر
صناديق االالت املوسيقية ،ورغم ان هذا السيناريو
ال ي�م�ك��ن ان ي �ك��ون دق�ي�ق��ًا اال اذا ك ��ان ث�م��ة خ�ط��أ قد
حصل للتغاضي عنه في مطار اليابان.
لكن صحيفة لوموند الفرنسية ،أف��ادت بان كارول
غصن ّ
دبرت هرب زوجها كارلوس من اليابان الى
لبنان ،بمساعدة اخوتها من والدتها الذين يقيمون
عالقات ممتازة في تركيا ،وقرار الفرار اتخذ بعدما
أص� �ي ��ب غ �ص��ن ب��ال �ه �ل��ع ج� � ��راء وص� � ��ول م �ع �ل��وم��ات
للسلطات ال�ي��اب��ان�ي��ة م��ن م �ص��رف س��وي�س��ري وم��ن
«الجنات الضرائبية» في الجزر العذراء ومن دبي.

أسباب اعتقاله
ف��ي ال�ت��اس��ع عشر م��ن نوفمبر  ،2018أل�ق��ي القبض
على «غصن» في العاصمة اليابانية بعدما وصل
م��ن ب �ي��روت ب�ط��ائ��رة خ��اص��ة ،واس�ت�م��ر ح�ب�س��ه مل��دة
أربعة أشهر حتى أقرت املحكمة في أبريل من العام
املاضي اإلفراج عنه بكفالة ،وظل يعيش في طوكيو
منذ ذلك الحني.
أم��رت املحكمة – ك�ش��رط إلط�ل�اق س��راح��ه  -بتجنب
االت�ص��ال بزوجته ،وسمحت ب��إج��راء مكاملة فيديو
مدتها ساعة واح��دة فقط في نوفمبر ،بعد موافقة
امل �ح �ك �م��ة ع �ل��ى ق��ائ �م��ة ب��امل��وض��وع��ات ال �ت��ي سيتم
ُ
النقاش فيها .ألقي القبض على «غصن»  -الذي كان
يعتبر أح��د أن�ج��ح امل��دي��ري��ن التنفيذيني ف��ي مجال
ص �ن��اع��ة ال �س �ي��ارات ف��ي ال �ع��ال��م  -ب�س�ب��ب ات �ه��ام��ات
تشمل تزييف بيانات مالية عن طريق تقليل دخله
بأكثر من  80مليون دوالر ،وإساءة استخدام أصول

أوضحت محكمة طوكيو أن شروط اإلف��راج بكفالة
ل��م ت�ت�غ�ي��ر ،وت�م�ن�ع��ه م��ن ال�س�ف��ر إل��ى ال �خ��ارج ،وق��ال
خبراء قانونيون في اليابان إنه ربما يكون قد غادر
البالد من دون إذن ،لكن «كيودو نيوز» أملحت إلى
أن وك��ال��ة خ��دم��ات الهجرة ل��م تجد أي سجالت عن
ً
رحيل غصن من اليابان ،ما أثار شكوكا بأنه ربما
ً
مستعارا مل�غ��ادرة ال�ب�لاد ،أو ج��واز
استخدم اس� ً�م��ا
سفر مزورًا.
ّ
وع ��ل ��ق م �ح��ام��ي غ �ص��ن ف ��ي ال �ي��اب��ان ج��ون�ي�ت�ش�ي��رو
هيروناكا أن��ه علم بمغادرة موكله من اليابان من
األنباء ،وفوجئ ً
تماما باألمر ،وأكد أن جوازات سفر
غصن ال�ث�لاث��ة اللبناني وال�ب��رازي�ل��ي وال�ف��رن�س��ي ال
تزال بحوزة فريق املحامني.
وأوض��ح هيروناكا أن آخ��ر م��رة التقى فيها غصن
كانت في الخامس والعشرين من ديسمبر ،وكان من
املقرر أن يقابله في يناير للنقاش بشأن إجراءات ما
قبل املحاكمة.

ما الوضع اآلن؟
ي�ن�ظ��ر ال �ع��دي��د م ��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين إل ��ى غ �ص��ن ك�م�ث��ال
ب��ارز على عبقرية رج��ال األع�م��ال ف��ي ب�لاده��م ،وقد
صدموا من ق��رار حبسه ،وعلى الرغم من ذل��ك ،فإن
الكثيرين منهم ظلوا يأملون في أن يلعب ً
يوما ما
ً
دورا أكبر في السياسة ،أو يساعد في إنقاذ اقتصاد
البالد .ومما أث��ار تساؤالت حول ما إذا كان غصن
يسعى لتولي منصب في لبنان كي يتمتع بصفة
دب �ل��وم��اس �ي��ة وح �ص��ان��ة ت�ج�ن�ب��ه م �ط��ال �ب��ة ال �ي��اب��ان
بتسليمه .هذا ويحظر القانون الجنائي في لبنان
تسليم امل��واط �ن�ين ،م��ا ي�ج�ع��ل م��ن غ�ي��ر امل�ح�ت�م��ل أن
ُيجبر غصن على ال�ع��ودة إل��ى ال�ي��اب��ان إذا أق��ام في
ال�ب�لاد .كما أن لبنان ليست لديه معاهدة لتسليم
املجرمني مع اليابان ،وبالنظر إلى الدعم الشعبي
ل �غ �ص��ن ،ف �م��ن غ �ي��ر امل ��رج ��ح أن ت �ك��ون أي م �ح��اول��ة
لتسليمه ناجحة( .فايننشال تايمز ،وول ستريت
جورنال ،كيودو نيوز ،ليبانون ديبيت وأرقام)

؟

مسار حافل باإلنجازات ..وسقوط مدوٍّ

منزل غصن في بيروت

جيران غصن في بيروت
فرحون ..وآخرون
ساخرون ومنتقدون
ف ��ي ح ��ي راق ف ��ي ب� �ي ��روت ،ي�ب�ت�ه��ج ج� �ي ��ران ال��رئ �ي��س
ال �س��اب��ق ل�ت�ح��ال��ف ري �ن��و  -ن �ي �س��ان ،ك��ارل��وس غ�ص��ن،
ب��وص��ول��ه امل �ف��اج��ئ م ��ن ال �ي ��اب ��ان ،ح �ي��ث ك ��ان ي�ح��اك��م
ف��ي ق�ض��اي��ا م�خ��ال�ف��ات م��ال �ي��ة .ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��واص��ل
االج�ت�م��اع��ي ،يسخر لبنانيون آخ��رون م��ن انضمامه
إلى «اللصوص» ،في إشارة إلى طبقة سياسية تطالب
حركة احتجاج واسعة منذ أكثر من شهرين برحيلها.
أم � ��ام م� �ن ��زل أن� �ي ��ق ف ��ي م �ح �ل��ة األش ��رف� �ي ��ة ف ��ي ش��رق
العاصمة ،أق��ام فيه غصن خالل زياراته السابقة إلى
لبنان ،ول��م يتسن التأكد م��ا إذا ك��ان م��وج��ودا داخله،
تبدو الحركة طبيعية .السواتر الخارجية للمنزل ذي
ال�ج��دران الزهرية ال�ل��ون مفتوحة ،لكن أب��واب مداخله
الحديدية مغلقة.
ال يخفي رينيه ،وه��و رج��ل في الخمسينات ،س��روره
ّ
بعودة رج��ل األع�م��ال اللبناني ال��ذي ح��ل قبل سنوات
ضيفًا على حفل ّ
تخرج أقامته مدرسة عريقة قرب
ّ
بيروت ،وسلم خالله غصن ولديه شهادتيهما .ويقول
رينيه ب�ح��زم بينما تجلس زوج�ت��ه ق��رب��ه «الظلم غير
مقبول حتى ول��و على ع��دوك» ،مضيفًا« :ه��م ظلموه،
فاإلنسان ب��ريء حتى إثبات جريمته ،وليس مجرمًا
حتى إثبات براءته».
ع�ل��ى م��وق��ع «ت��وي �ت��ر» ،ك�ت��ب اإلع�ل�ام��ي ري �ك��اردو ك��رم
الذي يعرف عنه صداقته بغصن وسبق أن استضافه
أكثر من مرة في برامجه الحوارية التلفزيونية« ،مهما
ّ
ك��ان��ت وس �ي �ل��ة ال� �خ ��روج م ��ن ال �ي��اب��ان وح �ت��ى ت�ت��ض��ح
ك��ل األم� ��ور ُوي �س �م��ح ل�ع�م�لاق ص�ن��اع��ة ال �س �ي��ارات أنّ
ً
ي�ت�ح� ّ�دث ل�ل�ع�ل��ن ،ك��ارل��وس غ�ص��ن ف��ي ب �ي��روت« .أه�ل�ا
بالحرية وب�ح�ق��وق اإلن �س��ان» .لكن روادا على مواقع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ل ��م ي�ق�ن�ع��وا ن��اش �ط�ين وروادا
على مواقع التواصل االجتماعي سخروا من مجيء
غصن إل��ى لبنان ف��ي وق��ت تشهد ال�ب�لاد احتجاجات
غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها
بالفساد ويطالبون برحيلها على وقع أزمة اقتصادية
خانقة وقيود على سحب الودائع من املصارف .على
حسابه على «تويتر» ،كتب املخرج والناشط لوسيان
أب��و رجيلي «ال�س��ؤال ال��ذي ي��دور في رأس كل لبناني:
«ه ��ل س�ي�س�م�ح��ون ل �ك��ارل��وس غ �ص��ن ب �ـ«خ��ارج �ي��ة»
(م �ص��روف) م��ن البنك بقيمة مئتي دوالر أسبوعيًا
ع�ل��ى غ ��رارن ��ا» .واع�ت�ب��ر امل��وس�ي�ق��ي زي ��اد س �ح��اب في
تعليق على «فيسبوك» أن غصن «ان�ض� ّ�م إل��ى البيئة
ّ
الحاضنة للصوص» ،بينما أبدت غيتا غصن الداعمة
للتظاهرات استغرابها كيف أن لبنان «ال يجذب إال
السارقني»( .ا ف ب )

هل انتصر الجشع على عبقرية غصن
أثار كارلوس غصن ُالذي بنى أكبر تحالف في قطاع
السيارات في العالم وأوقف بشكل مفاجئ في اليابان
قبل ع��ام الرتكابه مخالفات مالية ،صدمة من جديد
بعد أن تمكن من م�غ��ادرة اليابان حيث ك��ان يخضع
لإلقامة الجبرية ،ليظهر في لبنان.
وصل رجل األعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي في
ً
انقالبا
أواخ��ر التسعينيات إل��ى ال�ي��اب��ان حيث أح��دث
�ض وقت
ف��ي م�ج��ال م�م��ارس��ة إدارة ال�ش��رك��ات .ل��م ي�م� ِ
طويل حتى بدأت وسائل اإلعالم تسلط أضواءها عليه
بعد أن أنقذ نيسان ،إح��دى أكبر ش��رك��ات السيارات
اليابانية ،في أوائ��ل القرن الحالي من اإلف�ل�اس .وبعد
م� ��رور ع �ق��دي��ن م ��ن ال ��زم ��ن ،ف ��ي  19ن��وف�م�ب��ر ،2018
س�ق��ط غ�ص��ن ال ��ذي ت ��رأس ت�ح��ال��ف ري �ن� ُ�و -ن�ي�س��ان -
ميتسوبيشي ،وكان سقوطه ًّ
مدويا .فقد أوقف بشكل
مفاجئ لدى خروجه من طائرة خاصة تابعة لنيسان
ف��ي ط��وك�ي��و ،أم ��ام ع��دس��ات ال�ك��ام�ي��رات ،ووج �ه��ت إليه
تهمة إخفاء قسم من مداخيله عن السلطات املالية.
يقول منتقدوه إن الجشع هو الذي أسقطه ،لكن الرجل
الذي كان يتمتع بنفوذ ُ
وجرد من كل مناصبه ،يؤكد
أنه ضحية مؤامرة دبرتها «نيسان» وخيانة.

من سجنه حيث أمضى ً 130
يوما ،أجرى مقابلة مع
وكالة فرانس برس في أواخر يناير حمل فيها بعنف
ً
معتبرا أن ذلك
على رفض اإلف��راج عنه بكفالة مرتني،
ما كان ليحدث في «أي ديموقراطية أخرى».
ووافق القضاء الياباني على طلب لإلفراج عنه ً
أخيرا،
ُفمنح منذ أواخر أبريل حرية مقيدة ً
جدا في طوكيو،
م��ع منعه م��ن ال�ت�ح��دث م��ع زوج �ت��ه ك ��ارول باستثناء
م��رة واح��دة م��ؤخ� ً�را ،عبر الفيديو .قبل السقوط ،كان
كارلوس غصن يجسد العوملة بحد ذاتها.

«متصلب»
يقول غصن في حديث عن حياته الشخصية لصحيفة
«نيكاي» التي تهتم بأوساط األعمال في اليابان «كان
ً
لبنانيا هاجر إلى البرازيل حيث ولدت .أمضيت
جدي
شبابي وس�ن��وات دراس�ت��ي الثانوية ف��ي لبنان قبل أن
أسافر للدراسة في فرنسا التي اكتسبت جنسيتها».
ويضيف« :عشت في الواليات املتحدة سنوات عديدة»،
ق �ب��ل أن ي �ق��وده ع�م�ل��ه إل ��ى ال �ي��اب��ان ال �ت��ي ي �ق��ول عنها
إنها «بلد مدهش تعلمت منه الكثير وب��ات ج� ً
�زءا من
هويتي».

ول��د ك��ارل��وس غ�ص��ن ب �ش��ارة ف��ي ال�ت��اس��ع م��ن م��ارس
 1954ف��ي ب��ورت��و فيلخو .ك��اد يموت ف��ي س��ن الثانية
بعد أن ّ
تسمم إذ ش��رب مياهًا غير صالحة للشرب.
بعد ذلك ،قررت عائلته العودة للعيش في لبنان ،حيث
نشأ في بيئة «متعددة الثقافات» ،في مدرسة لآلباء
اليسوعيني ّ
يدرس فيها أساتذة فرنسيون ولبنانيون
وس��وري��ون وم �ص��ري��ون .وي�ص��ف نفسه ب��أن��ه «ط��ال��ب
متمرد» .ويقول« :ك��ان ل��دي الكثير من الطاقة ،وكنت
أب �ح��ث دائ �م ��ًا ع ��ن وس �ي �ل��ة ل �ص��رف �ه��ا» .ن ��ال ش�ه��ادت��ه
الثانوية في فرنسا ودخل كلية البوليتكنيك في سن
العشرين .بعد أربع سنوات ،عمل في شركة ميشالن
حيث حقق نجاحًا باهرًا ،ال سيما في مجال خفض
كلفة اإلنتاج .انضم إلى رينو في  .1996في عام ،1999
بحثت املجموعة عن شريك وتحالفت مع نيسان.
ي�ق��ول غ�ص��ن ع��ن ت�ل��ك امل��رح �ل��ة« :ك�ن��ت ح��ري�ص��ًا على
احترام تقاليد الثقافة اليابانية .خالل االجتماع العام
ل�ل�م�س��اه�م�ين ،ت�ع�ل�م��ت ك�ي��ف أن�ح�ن��ي ب��زاوي��ة  30و60
درج��ة .ولكنني أت�ي��ت م��ن أج��ل ه��دف واح��د :أن أجعل
الشركة الخاسرة تقف مجددًا على قدميها».
وطلب امل�س��ؤول «املتصلب» ال��ذي ك��ان يعمل بال كلل

أن ت�ق��دم نيسان الكثير م��ن «ال�ت�ض�ح�ي��ات» ،وتمثلت
بإغالق خمسة مصانع وإل�غ��اء عشرين أل��ف وظيفة.
وبعد انتهاء «شهر العسل» مع الشركة التي َّ
«كرمته
تكريم األب�ط��ال» ،بدأ «تسلطه» يثير استياء وغضبًا،
وف�ق��ا ملوظفني ف��ي امل�ج�م��وع��ة .ازداد االس�ت�ي��اء عندما
أص�ب��ح رئيسًا ملجلس إدارة ري�ن��و أي�ض��ًا ف��ي ،2005
ً
م�س�ج�لا ب��ذل��ك س��اب�ق��ة ف��ي ج�م��ع م�ن�ص�ب�ين ،بحسب
نشرة فورتشن التي تضع كل سنة الئحة بأكبر 500
شركة في العالم في رقم األعمال.

ماذا بعد؟
في  ،2017أضاف كارلوس غصن إلى جعبته منصبًا
ثالثًا ه��و رئ��اس��ة مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي
م��وت��ورز ،ما ك��ان يعني دخ�لا إضافيا لرجل يحصل
على ماليني ال��دوالرات سنويا .لكنه يقول إن هذا كان
ّ
مجرد مكافأة منصفة ألدائه الذي جعل كبار مصنعي
السيارات يتقربون منه.
أثناء صعودهّ ،
كون رجل األعمال صداقات «على أعلى
مستوى» ،كما قال للصحيفة اليابانية .كان يشارك
ّ
ويحب حضور مهرجانات كان
في منتدى داف��وس،

السينمائية .في البرازيل ،كان له شرف حمل الشعلة
األوملبية بمناسبة األلعاب األوملبية في ريو دي جانيرو
عام  .2016في لبنان حيث يملك غصن مصنع نبيذ،
ُص ّمم طابع بريدي يحمل صورته.
عن اتهامه بالجشع ،قال يوما إن اهتمامه كان ينصب
في املقام األول على عائلته ويحرص على ضمان دخل
ثابت بنزاهة.
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للصحافة اليابانية بعد طالقهما ،لكن أبناءهما األربعة
يبدون إعجابًا كبيرًا به.
وق��ال ابنه ،في مقابلة أجريت معه مؤخرا« :قد يكون
م �س��ؤوال ق��اس �ي��ا ،ف��ي ح�ي��ات��ه امل�ه�ن�ي��ة ،ال ي�س�ع��ى إل��ى
إرضاء الجميع .ولكنه في حياته الشخصية مختلف
تماما .إنه رجل أمني ومخلص وبسيط جدا».
في  ،2017كتب كارلوس غصن أنه بعد هذه املسيرة
الحافلة «سأقضي الوقت مع أبنائي وأحفادي .سأقوم
ب��ال �ت��دري��س وت �ق��دي��م امل �ش��ورة ل �ش��رك��ات وم��ؤس�س��ات
ومنظمات أخرى» .وقال حينذاك «لكن الحياة تمضي
ف��ي م �س��ارات ل��م ت�ك��ن م�ت��وق�ع��ة ف��ي ب�ع��ض األح �ي��ان».
(ا.ف.ب)
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وكالة «كونا» نقلاً عن مكتب االستثمار الرئاسي التركي:

«بيتك  -تركيا» من أنجح االستثمارات الكويتية
تتصدر تركيا قائمة الدول األكثر جذبًا
للسياحة واالستثمار من دول الخليج
ع� ��ام� ��ة وم� � ��ن ال� �ك ��وي ��ت خ� ��اص� ��ة ،وذل� ��ك
ب��إط�لال �ت �ه��ا ال� �س ��اح ��رة ع �ل��ى ال�ب�ح��ري��ن
امل �ت��وس��ط واألس� � ��ود وات� �س ��اع رق�ع�ت�ه��ا
الجغرافية وأص��ال��ة مدنها التاريخية
ووفرة قواها العاملة من الشباب.
وت� �ع ��د ت��رك �ي��ا وج� �ه ��ة م �ه �م��ة ل�ل�س�ي��اح
واملستثمرين الكويتيني الذين سطروا
ف� ��ي ف� �ت ��رة وج � �ي� ��زة م� �س� �ي ��رة م �ت �ن��ام �ي��ة
م��ن ال�ن�ج��اح االس �ت �ث �م��اري ،إذ ي��زوره��ا
سنويا وف��ق ت�ق��اري��ر تركية حديثة ما
يتجاوز  300ألف مواطن كويتي.
ومن أب��رز عوامل نجاح االستثمار في
تركيا وتناميه ،حسب ع�ب��داهلل دينيز
م� ��ن م �ك �ت��ب االس� �ت� �ث� �م ��ار ف� ��ي ال��رئ��اس��ة
ال �ت��رك �ي��ة ،أن االق �ت �ص��اد ال �ت��رك��ي حقق
قفزة هائلة في السنوات األخيرة وركب
موجة التطور العاملي ،إذ يحتل املرتبة
الـ  13على مستوى العالم.
وأوض� ��ح دي �ن �ي��ز ،خ�ل�ال اس�ت�ق�ب��ال وف��د
إع�لام��ي ك��وي�ت��ي ،أن ت��رك�ي��ا ت�ق��ع ضمن
الشريحة العليا من البلدان متوسطة
ال��دخ��ل م��ع ن��ات��ج م�ح�ل��ي ق ��دره 799.54
م�ل�ي��ار دوالر س�ن��وي��ًا م��ا يجعلها بلدًا
مميزًا لالستثمار.

موقع استراتيجي
وأض � ��اف :أن ب �ل�اده ع�ض��و ف��ي منظمة
ال � �ت � �ع� ��اون وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة وم� �ج� �م ��وع ��ة ال� �ـ
 ،20وه� ��ي ث ��ام ��ن أك� �ب ��ر م �ن �ت��ج ل �ل �م��واد
الغذائية في العالم والوجهة السياحية
السادسة األكثر شعبية.
وذك��ر أن ص��ادرات تركيا قفزت بنسبة
هائلة في السنوات األخ�ي��رة ،موضحًا
أن االقتصاد التركي تحول من سيطرة
األن � �ش � �ط ��ة ال � ��زراع � �ي � ��ة ال �ت �ق �ل �ي ��دي ��ة ف��ي
املناطق الريفية إلى مجمعات صناعية
ديناميكية للغاية ومنتشرة في املدن
الكبرى مع قطاع خدمات متقدم.
وأوض � ��ح أن م �ح �ف��زات االس �ت �ث �م��ار في
تركيا تتمثل في موقعها االستراتيجي
امل�ت�م�ي��ز ،إذ ت�ع��د ج �س �رًا ل�ل�ت��واص��ل بني
الشرق والغرب وبوابة ألسواق أوروبا
وآسيا الوسطى.
وقال دينيز :إن من ضمن تلك املحفزات
امتالك تركيا تركيبة سكانية متنوعة
م�ع�ظ�م�ه��ا م ��ن ال �ش �ب��اب ي �م �ث �ل��ون ق��وى
عاملة بتكلفة أقل عن نظيرتها في بقية
دول العالم.
ولفت الى أن استمرار الدولة في عمليات
اإلص�ل��اح ،ال سيما ف��ي ق��ان��ون العمل،
ي�ع��د ع��ام��ل ج ��ذب ق ��وي للمستثمرين،
مبينًا أن تركيا تحتل اآلن املركز الـ 43
على مؤشر سهولة إنجاز األعمال إلى
جانب مركزها االقتصادي القوي الذي
يوفر بيئة مهيأة لالستثمار.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،أك� ��د امل �س �ت �ش��ار اإلق�ل�ي�م��ي
ملنطقة الخليج ف��ي مكتب االستثمار
ال � ��رئ � ��اس � ��ي رح � �ي� ��م ال � �ب � �ي� ��رق أن ب �ن �ي��ة
االقتصاد التركي التحتية تعد مصدر
دع��م ق��وي لهذا االقتصاد ف��ي مواجهة
وام� �ت� �ص ��اص ال� �ص ��دم ��ات ،م �ش �ي �رًا إل��ى
«م �ح��اول��ة االن �ق�ل�اب ال�ف��اش�ل��ة وال �ح��رب
ال �س��وري��ة ال �ت��ي خ�ل�ف��ت ن�ح��و  4م�لاي�ين
الجئ دخلوا إلى تركيا».
وقال البيرق :إن قوة االقتصاد الخاص
التركي تمكنه من تكوين قاعدة راسخة
ل�لاس�ت�ث�م��ار ،مضيفا أن م��ن ال�ت�ج��ارب
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البنك ..إلى المركز
الـ 11بين مصارف تركيا
مشروع ريتم
اسطنبول لـ«المزايا
القابضة» وشركة
«الخليج للتأمين -
تركيا» ضمن أهم
االستثمارات
 300ألف كويتي
يزورون تركيا سنو ًيا
تركيا ضمن الشريحة
العليا من البلدان
المتوسطة الدخل
بناتج محلي 799.54
مليار دوالر سنو ًيا
اقتصادها ركب موجة
التطور العالمي..
ويحتل المرتبة
الـ 13عالم ًيا
ثامن أكبر منتج للمواد
الغذائية في العالم..
والوجهة السياحية
السادسة
األكثر شعبية
الموقع االستراتيجي
أكبر محفزات االستثمار
في تركيا
تحتل المركز
الـ 43على مؤشر
سهولة إنجاز األعمال

«البترول الوطنية»:
بدء إنتاج وقود السفن
األول م��ن ن��وع��ه م�ن��ذ س �ن��وات ،م�ش�ي�رًا إل��ى
أن ه ��ذا ال �ت��وج��ه ال �ج��دي��د وض ��ع املنتجني
أم ��ام ت�ح��د ك�ب�ي��ر ،إذ ت��وج��ب عليهم القيام
بعمليات تطوير وتحديث واسعة لوحدات
اإلنتاج ،لكي تتمكن من مواكبة املواصفات
املطلوبة.
وأك � ��د ال �ع �ج �م��ي أن «ال� �ب� �ت ��رول ال��وط �ن �ي��ة»
حققت إنجازا مهنيا بنجاحها في تطوير
م �ن �ش��آت �ه��ا ،وج �ع �ل �ه��ا ق� � ��ادرة ع �ل��ى إن �ت��اج
ال ��وق ��ود امل�ن�خ�ف��ض ال�ك�ب��ري��ت ب�م��واص�ف��ات
بيئية وفنية عالية ت �ج��اوزت امل��واص�ف��ات
املطلوبة ،مشيرا إلى أن الشركة تعد بذلك
من أوائل املنتجني العامليني ،الذين أعلنوا
ع��ن ق��درت�ه��م التصنيعية ع�ل��ى إن �ت��اج ه��ذا
ال �ن��وع م��ن ال ��وق ��ود ذي ال� �ج ��ودة وال�ق�ي�م��ة
السعرية العالية.

«قطر لالستثمار»:

لالستحواذ على «يونيفرسال غروب»
ق � ��ال م� �ص ��در م �ط �ل��ع ،أم� � ��س ،إن ج �ه��از
قطر لالستثمار ينضم إلى آخرين في
تحالف ت�ق��وده تينسنت ل�ش��راء حصة
قدرها عشرة في املئة في يونيفرسال

ال �ك��وي �ت �ي��ة ال �ن��اج �ح��ة ف ��ي االس �ت �ث �م��ار
ب�ت��رك�ي��ا «ب �ن��ك بيتك ت��رك�ي��ا» وم �ش��روع
ريتم إسطنبول لشركة مزايا القابضة
إل ��ى ج��ان��ب ش��رك��ة ال�خ�ل�ي��ج ل�ل�ت��أم�ين -
تركيا.
من جهته ،أكد مدير مكتب االستثمار
ف ��ي رئ ��اس ��ة ال �ج �م �ه��وري��ة ال �ت��رك��ة أردا
إي��رم��وت ف��ي ت�ص��ري��ح ل��ه أن التقلبات
السياسية املؤقتة ال تؤثرعلى مشاريع
االس�ت�ث�م��ارات ال�ت��ي ت��وض��ع على امل��دى
ال � �ط� ��وي� ��ل ،خ� �ص ��وص ��ًا االس � �ت � �ث� �م ��ارات
اإلنتاجية التي تم التخطيط لها على
مدى  30أو  40سنة خالفًا لالستثمارات
الوقتية مثل استثمارات البورصة.

معطيات أساسية

وفق المعايير الجديدة

أعلنت شركة ال�ب�ت��رول الوطنية الكويتية
عن استكمالها كل االستعدادات التشغيلية
وال �ل��وج �س �ت �ي��ة ،ال �ت��ي ت�م�ك�ن�ه��ا م ��ن إن �ت��اج
وق��ود السفن املنخفض الكبريت املطابق
للمواصفات العاملية.
وق��ال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع،
ال �ن��اط��ق ال��رس �م��ي ل�ل�ش��رك��ة ،ع �ب��داهلل ف�ه��اد
ال� �ع� �ج� �م ��ي ،إن ال� �ش ��رك ��ة س� �ت� �ب ��دأ ب �ح �ل��ول
ش�ه��ر ي�ن��اي��ر  2020ت�ط�ب�ي��ق م�ج�م��وع��ة من
االش� �ت ��راط ��ات وامل �ع��اي �ي��ر امل �ت �ش ��ددة ،ال�ت��ي
وضعتها املنظمة البحرية ال��دول�ي��ة ،مما
يجعل منتجها من هذه املادة متوافقا مع
متطلبات السوق العاملي.
ولفت إلى أن املنظمة كانت قد أقرت مؤخرًا
خ�ف��ض ن�س�ب��ة ال�ك�ب��ري��ت ف��ي وق ��ود السفن
من  %2.5الى  ،%0.5وهو خفض حاد يعد

االستثمارات الكويتية في تركيا تواصل النمو

ميوزيك غ��روب التابعة لفيفندي .ولم
ي � ��رد ج� �ه ��از ق �ط��ر ل�ل�اس �ت �ث �م��ار ال �ت��اب��ع
للحكومة حتى اآلن على طلب للتعقيب.
(رويترز)

وق� ��ال إي ��رم ��وت إن االس �ت �ث �م��ارات على
املدى الطويل يبحث فيها املستثمر عن
معطيات أساسية قوية في الدولة مثل
املوقع الجغرافي وفي ذلك ميزة مهمة
ت �ع �ط��ي أف �ض �ل �ي��ة ل �ت��رك �ي��ا .وأض � ��اف أن
تركيا تملك أح��د أكبر مطارات العالم،
موضحًا أن الخطوط التركية تستطيع
السفر إل��ى أي م�ك��ان م��ا ي��ؤك��د تمتعها
بموقع جغرافي مهم.
ول� �ف ��ت إل� ��ى أن ال �ع ��دي ��د م ��ن ال �ش��رك��ات

العاملية تتخذ م��ن تركيا مقرا ل�لإدارة
والتصنيع والتوزيع ليس فقط للسوق
املحلي التركي بل لألسواق املحيطة ،ال
سيما ف��ي االت �ح��اد األوروب� ��ي وال�ش��رق
األوسط وشمال أفريقيا.
وب�ي�ن أن ال �ت �ن��وع ال��دي �م �غ��راف��ي لتركيا
يميزها عن غيرها من ال��دول ،إذ يمثل
الشباب معظم سكان تركيا بنحو 30
مليون شخص بأيد عاملة مدربة ذات
تكلفة رخ�ي�ص��ة ،م��ؤك�دًا أن ب�ل�اده تقدم
اليوم انموذجًا للتطوراالقتصادي على
ال��رغ��م م��ن ال�ت�ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج�ه�ه��ا،
منها «عجز امليزان التجاري».
م� ��ن ن ��اح� �ي� �ت ��ه ،ق � ��ال امل� ��دي� ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي
لـ «بيتك  -ت��رك�ي��ا» أف��ق إي ��وان إن البنك
ي�ع��د ب ��اك ��ورة االس �ت �ث �م��ارات ال�ك��وي�ت�ي��ة
وريادة املصرفية الرقمية ،وهو يحتفل
هذا العام بمرور  30سنة على إطالقه.
وأض� � ��اف إي� � ��وان ف ��ي ت �ص��ري��ح ل ��ه على
ه��ام��ش ل �ق��اء ج�م�ع��ه ب��ال��وف��د االع�لام��ي
ال� �ك ��وي� �ت ��ي أن ال� �ب� �ن ��ك ي � �ق� ��دم خ ��دم ��ات
م� �ص ��رف� �ي ��ة إس�ل��ام � �ي� ��ة م� �ت� �ن ��وع ��ة ،ب�ين
البطاقات االئتمانية والتمويل العقاري
وق�ط��اع التجزئة لعمالئه الخليجيني
عامة والكويتيني خاصة ،إذ يوفر لهم
ً
تمويال بنسبة  50في املئة وتسهيالت

أخرى ،موضحًا أن أصول البنك تناهز
 16مليار دوالر ،وأنه يحتل اليوم املركز
الـ  11بني مصارف تركيا.
وذك ��ر أن نسبة ال��ودائ��ع األج�ن�ب�ي��ة في
ال �ب �ن��ك م �ق��داره��ا  20ف ��ي امل �ئ��ة نصفها
ل �ل �ك��وي �ت �ي�ين ،م �ض �ي �ف��ًا أن ال �ب �ن��ك ي��وف��ر
ل�ع�م�لائ��ه خ��دم��ة ح �س��اب ال��ذه��ب حيث
يتيح اإلي ��داع بالذهب واألرب ��اح تكون
بالذهب كذلك.
ودع� � ��ا م� ��ن ي ��رغ ��ب ف� ��ي ش� � ��راء ع� �ق ��ارات
بتركيا إل��ى أن يكون ذل��ك عبر البنوك
منعًا للتعرض ل�لاح�ت�ي��ال أو ال��دخ��ول
في دوام��ة من املشاكل ،إذ يتكفل البنك
بإكمال امل�ش��روع ف��ي ح��ال فشل املطور
في تنفيذ التزاماته.

نماذج ناجحة
ومن أمثلة النجاح األخرى لالستثمار
ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي ت��رك �ي��ا ش ��رك ��ة ال�خ�ل�ي��ج
للتأمني  -تركيا التي قال مديرها العام
س �ل �ي �م��ان أوغ� �ل ��و ع �ل��ى ه ��ام ��ش زي� ��ارة
الوفد للشركة إنهم نجحوا في تحقيق
ن� �ج ��اح ��ات م �ت �ن��وع��ة ع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م��ن
التنافسية العاملية ف��ي س��وق التأمني
ال�ت��رك��ي نتيجة ت��واف��ر امل�ن�ت��ج وق�ن��وات
التوزيع.

نصائح ..وفرص
قدم عدد من املتخصصني واألكاديميني نصائح عامة ملن يرغب في االستثمار داخل تركيا ،منها الحرص على تنويع االستثمار
وعدم االقتصار على القطاع العقاري ،مضيفني أن هناك فرصًا استثمارية أخرى في قطاعات التعليم والصناعة والصحة.
وشددوا على ضرورة استعانة املستثمر بمحام أو مكتب قانوني قبل البدء بأي عملية شراء أو مشروع ،موضحني أن أفضل وسيلة
للحفاظ على أموال املستثمرين هي أن يكون ذلك عن طريق البنوك واإليداعات املصرفية وليس الدفع النقدي.
ودع��وا إلى دراس��ة النظام القانوني واإلج��راءات التنظيمية بشكل جيد إلى جانب اللجوء إلى الهيئات والسلطات الرسمية في بداية
املشروع.
وطالب املتخصصون من يرغب في االستثمار في تركيا باللجوء إلى مكتب االستثمار التابع لرئاسة الجمهورية لطلب املساعدة عند
حدوث أي مشكلة أو عقبات تعترض املشروع أو عملية الشراء.

وأوضح أوغلو أن الشركة توفر تأمينًا
ع �ل��ى ال �س �ف��ر وض � ��د ال� � �ح � ��وادث وع �ل��ى
ال �س �ك��ن إل� ��ى ج��ان��ب ال �ت��أم�ي�ن ال �ب �ح��ري
وال �ت �ج��اري وض ��د اإلص ��اب ��ة ،الف �ت��ًا إل��ى
أن ش ��رك ��ة ال �خ �ل �ي��ج ل �ل �ت��أم�ين  -ت��رك�ي��ا
ت��وف��ر خ��دم��ات �ه��ا ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين ال �س �ي��اح
واملستثمرين ،ال سيما من يرغب منهم
بشراء عقارات في تركيا.
وأشار إلى أن تركيا تعد وجهة مناسبة
ل�ل�ش��رك��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة ال �ت��ي ت�س�ع��ى إل��ى
تنويع استثماراتها أو التوسع خارج
منطقة الخليج.
وم� � � ��ن ال � � �ن � � �م� � ��اذج ال � �ن� ��اج � �ح� ��ة أي� �ض ��ا
ل�ل�اس �ت �ث �م��ارات ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي ت��رك�ي��ا
م� �ش ��روع «ري� �ت ��م إس �ط �ن �ب��ول» ل �ش��رك��ة
م��زاي��ا ،ال��ذي يقع مباشرة قبالة جزر
األم�ي��رات ،وه��ي م��ن معالم إسطنبول
ال �ش �ه �ي��رة .وع� ��ن ه� ��ذا امل� �ش ��روع ق��ال��ت
املديرة املالية للشركة غولشا سوملاز
ف��ي ت �ص��ري��ح ل �ه��ا أث �ن��اء زي� ��ارة ال��وف��د
ملقر الشركة ،إن «مزايا» دخلت السوق
ال� �ت ��رك ��ي ف� ��ي ع� � ��ام  2014ب ��ال� �ش ��راك ��ة
م� ��ع ش ��رك ��ة دوم ��ان� �ك ��اي ��ا ال� �ت ��رك� �ي ��ة ث��م
اس�ت�ح��وذت كليا على م�ش��روع «ريتم
إسطنبول».
وأض��اف��ت أن ه�ن��اك م��واط�ن�ين كويتيني
يتملكون وح��دات سكنية في املشروع،
م �ب �ي �ن��ة أن ن �س �ب��ة ت �م �ل��ك األج� ��ان� ��ب ف��ي
امل� �ش ��روع ت�ب�ل��غ ن �ح��و  10ف��ي امل �ئ��ة «م��ا
ي�ع�ن��ي أن االع �ت �م��اد ي��رك��ز ع�ل��ى الطلب
امل�ح�ل��ي املستمر ل�ل��راغ�ب�ين ف��ي العيش
والعمل في اسطنبول».
وأف � � ��ادت ب� ��أن م �ت��وس��ط س �ع��ر ال��وح��دة
ي �خ �ت �ل��ف ح �س��ب ن��وع �ه��ا وم �س��اح �ت �ه��ا
وارت�ف��اع�ه��ا ،مبينة أن  80ف��ي امل�ئ��ة من
امل �س ��اح ��ات ال �س �ك �ن �ي��ة ب �ي �ع��ت ق �ب��ل ع��ام
 ،2016م��ؤك��دة أن «ال��وق��ت الحالي يعد
ال��وق��ت امل �ن��اس��ب ل �ش��راء ال �ع �ق��ارات في
ت��رك�ي��ا» ،متوقعة «ارت �ف��اع األس�ع��ار في
الفترة املقبلة»(.كونا)

مع تقلص اإلمدادات

سعر النفط يدور حول  63دوالرًا للبرميل العام الحالي
أظهر استطالع أجرته «رويترز» ،أن من املرجح
أن يحوم سعر النفط ح��ول  63دوالرا للبرميل
ال�ع��ام ال�ح��ال��ي  ،2020مستفيدا م��ن تخفيضات
إنتاج أكبر من جانب أوبك وحلفائها وآمال بأن
يحفز االتفاق التجاري األميركي الصيني النمو
االق �ت �ص��ادي .وأظ�ه��ر م�س��ح آلراء  38اقتصاديا
ومحلال ،أن من املتوقع أن يبلغ متوسط سعر
خ��ام ال�ق�ي��اس ب��رن��ت  63.07دوالرا للبرميل في
 2020بزيادة طفيفة عن تقديرات الشهر املاضي
البالغة  62.50دوالرا .وارتفع سعر برنت  24في
املئة منذ بداية  2019ليواصل تعافيه املتواضع
بفضل خفض اإلمدادات من جانب منظمة أوبك
وحلفاء مثل روسيا.
وف ��ي وق ��ت س��اب��ق ،م��ن ال �ش �ه��ر امل��اض��ي واف �ق��ت
مجموعة أوب��ك +على تعميق التخفيضات من
 1.2مليون برميل يوميًا إلى  1.7مليون برميل
يوميا في الربع األول من عام .2020
وق � � ��ال ال� �ك� �س� �ن ��در ك� � � ��وزول-راي� � � ��ت م� ��ن ك �ب �ي �ت��ال
ايكونوميكس «إل��ى ج��ان��ب توقعاتنا بتباطؤ
نمو اإلم ��دادات م��ن ال��والي��ات املتحدة نعتقد أن
ق��رار أوب��ك تعميق تخفيضات اإلن�ت��اج سيقود
لشح في السوق في بداية العام الجديد».
وت��وق �ع��ت وك ��ال ��ة ال �ط��اق��ة ال��دول �ي��ة أن ي�ت��راج��ع
إجمالي نمو اإلن�ت��اج األميركي إل��ى  1.1مليون
برميل يوميا ف��ي  2010م��ن  1.6مليون برميل
يوميا في العام املاضي.
ويتراجع معدل نمو اإلنتاج األميركي ،إذ خفض

توقعات بنمو الطلب بين
 0.9و 1.4مليون برميل
يوم ًيا خالل العام
امل �ن �ت �ج��ون ع ��دد ال �ح �ف��ارات ل �ل��رب��ع ال ��راب ��ع على
التوالي وذلك ألول مرة منذ  .1999ومن املتوقع
أن ي �ص��ل م �ت��وس��ط س �ع��ر خ� ��ام غ� ��رب ت�ك�س��اس
الوسيط األميركي  57.70دوالرا للبرميل العام
امل�ق�ب��ل ارت �ف��اع��ا م��ن  57.30دوالرا ف��ي ت��وق�ع��ات
نوفمبر املاضي.
كما يتوقع املحللون نمو الطلب ب�ين  0.9و1.4
م �ل �ي��ون ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ا ف ��ي ع� ��ام  ،2020إذ إن
ب��وادر التحسن في الخالف التجاري األميركي
الصيني تعطي بصيصا م��ن األم��ل لالقتصاد
ال� �ع ��امل ��ي .ورغ � ��م ت� �ف ��اؤل م �ع �ظ��م امل� �ش ��ارك�ي�ن ف��ي
االس �ت �ط�ل�اع ب �ش��أن أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط ع �ل��ى امل ��دى
ال �ق��ري��ب ،ال ي�ت��وق��ع أي م�ن�ه��م أن ي�ت�ج��اوز ذروة
 2019التي بلغها أبريل عند  75.60دوالرا.
وق � ��ال ف ��ران ��ك ت �ش��ال �ن �ب��رج��ر امل �ح �ل��ل ف ��ي آل.ب � ��ي.
بي.دبليو «ال�س��ؤال املهم على جانب اإلم��دادات
ه ��و :ه��ل س�ت�ل�ت��زم أوب ��ك ف�ع�لا ب��االت �ف��اق األخ�ي��ر
وت�خ�ف��ض اإلن �ت��اج ،إذ إن م�س�ت��وى إن �ت��اج أوب��ك
منخفض جدا بالفعل»( .رويترز)

اتفاق مجموعة
«أوبك »+على تعميق
تخفيضات اإلنتاج
يُسهم في استقرار
األسعار نسب ًّيا
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عمومية «أالفكو» و َّزعت  %8أرباحً ا نقدية

ّ
الزبنّ :
تحوطنا من «بوينغ» ونتسلم  12من «إيرباص»
علي الخالدي
وافقت الجمعية العمومية لشركة أالفكو لتمويل
ش��راء وتأجير ال�ط��ائ��رات على توصية مجلس
االدارة بتوزيع أرب��اح نقدية؛ ب��واق��ع  ،%8أي 8
فلوس للسهم الواحد عن السنة املالية املنتهية
في  30سبتمر  ،2019وذل��ك لجميع املساهمني
ّ
املقيدين في السجالت بتاريخ يوم االستحقاق،
وتقدر قيمة األرباح املتوقع توزيعها  7.6ماليني
دينار.
وعلى هامش الجمعية العمومية التي عقدت
أم� ��س ف ��ي م �ق��ر ال �ش��رك��ة ب �م �ب �ن��ى غ ��رف ��ة ت �ج��ارة
وص �ن��اع��ة ال �ك��وي��ت ،ق ��ال رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة
شركة االف�ك��و لتمويل ش��راء وتأجير الطائرات
أح �م��د ال ��زب ��ن إن ال �ش��رك��ة س�ت�ت�س�ل��م  12ط��ائ��رة
اي ��رب ��اص ج ��دي ��دة خ �ل�ال ع ��ام  ،2020وإن ه��ذه
ال�ط��ائ��رات م��ن ط��راز «اي��ه  »320ج��رى تأجيرها
بالكامل.
وأف��اد ال��زب��ن ب��أن الشركة لديها عقد م��ع شركة
بوينغ ل�ش��راء  40ط��ائ��رة م��ن ط��راز  737ماكس،
وك ��ان م��ن امل�ت��وق��ع أن تتسلم خ�ل�ال  2019نحو
 3طائرات منها ،إال أن ق��رار إيقاف تحليق ذلك
ّ
الطراز حال دون تسلمها وتأجيرها.
ولفت إلى أن تحديد األثر املالي لهذه الطائرات
ع�ل��ى ال�ش��رك��ة س��اب��ق ألوان ��ه ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن،
خ�ص��وص��ا أن واق ��ع إي �ق��اف ت�ل��ك ال �ط��ائ��رات عن
التحليق هو أمر سائد عامليا ،ويطول الشركة

قرار إيقاف «بوينغ 737
ماكس» عن التحليق حال
ُّ
تسلمنا  40طائرة
دون
من هذا الطراز
ّ
امل�ص��ن�ع��ة وش��رك��ات ال �ط �ي��ران وش��رك��ات تأجير
ال�ط��ائ��رات ،مرجحا أن ي�ك��ون تأثير إي�ق��اف هذا
ال�ط��راز م��ن ال�ط��ائ��رات على «االف �ك��و» غير كبير،
خصوصا اذا جرت مقارنة عدد الطائرات التي
لم تتسلمها الشركة بأسطولها املؤجر ،والذي
يصل عدده إلى نحو  72طائرة.
وأفاد بأن عقود «االفكو» مع شركة بوينغ ذات
خصوصية؛ إذ ال يتشابه عقد «االفكو» مع عقود
شركات أخرى ،مبينا في الوقت ذاته أن الشركة
م��ا زال ��ت ف��ي مناقشات مفتوحة م��ع «ب��وي�ن��غ»،
ل�ل��وص��ول إل��ى ح�ل��ول بخصوص ع�ق��ده��ا ،الفتا
ال ��ى ان «االف � �ك ��و» ل��دي �ه��ا خ �ط��ط ت �ح��وط �ي��ة ألي
احتماالت في هذا الشأن.
وج��اء في تقريرمجلس اإلدارة ال �ـ 19عن نشاط
الشركة ونتائجها املالية عن الفترة التي تبدأ
من  2018 /10 /1لغاية  2019 /9 /30التالي:
 -إجمالي موجودات الشركة  1.28مليار دينار،

مقارنة بـــ  1.12مليار دينار خالل العام املاضي،
بارتفاع بنسبة  ،%14في حني بلغ صافي الربح
خالل العام املنصرم  17.69مليون دينار ،بواقع
 18.5فلسا للسهم ال��واح��د .ه��ذا ،وبلغ اجمالي
إي��رادات التأجير  104.4ماليني دينار مقارنة بـ
 95.68مليون دي�ن��ار ف��ي ال�ع��ام امل��اض��ي ،بزيادة
قدرها  ،%9في حني بلغ اجمالي إيرادات الشركة
 113.7م�ل�ي��ون دي �ن��ار .وال�ش��رك��ة م��ا زال ��ت تعمل
وفق االستراتيجية وخطة العمل املوضوعة من
قبل مجلس االدارة وال�ه��ادف��ة ال��ى زي ��ادة حجم
م�ح�ف�ظ��ة ال �ط��ائ��رات إل ��ى  100ط��ائ��رة م��ع ب��داي��ة
العقد املقبل.
 على صعيد تعزيز األعمال التشغيلية ،حققتال �ش��رك��ة ك ��ل اه��داف �ه��ا ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة ال ��ذك ��ورة
وامل�ع�ت�م��دة ف��ي خطتها االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ،وج��رى
توقيع تمويل مجمع غير مضمون بإدارة البنك
األه �ل��ي ال�ك��وي�ت��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م��رك��ز دب ��ي امل��ال��ي ال�ع��امل��ي
وبنك  HSBCالشرق األوسط ،بمبلغ  470مليون
دوالر أميركي ،ومل��دة  5سنوات ،حيث بلغ عدد
امل �ش ��ارك�ي�ن ف ��ي ال �ت �م��وي��ل امل �ج �م��ع  8م �ص��ارف،
ولدى الشركة الخيار في زيادة املبلغ االجمالي
للتمويل امل�ج�م��ع إل��ى مبلغ  650م�ل�ي��ون دوالر
اميركي ،في حال زيادة أعداد املشاركني.
 جرى استيفاء جميع متطلبات هيئة أسواقامل��ال املتعلقة بحوكمة الشركات وف��ق املواعيد
املحددة ،وذلك حرصا من الشركة على ترسيخ
مبادئ الشفافية وحوكمة األعمال ،وفق أفضل
املمارسات املهنية املتبعة.

تزايد التوجهات الحكومية نحو الطاقة المتجددة

 ..2020عام السيارات الكهربائية

سيارة تسال الكهربائية في منافسة مع سيارة تقليدية

ش �ه��د ع ��ام  2019ال �ع��دي��د م��ن األح� ��داث
املهمة التي جرى تسليط الضوء عليها
ف ��ي األس� � ��واق م ��ن اإلق� �ب ��ال ب�ش�ك��ل أك�ب��ر
ع�ل��ى م �ص��ادر ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ب�ع�ي� ً�دا
ع��ن ال�ف�ح��م إل ��ى ال �ت �ن��وع ف��ي اإلب��داع��ات
التكنولوجية ووسائل النقل.
وب�ن� ً
�اء على ما وق��ع من بعض األح��داث
ف��ي  ،2019رب�م��ا يتم التكهن بتطورات
ه ��ذه األح � ��داث وم ��ا س�ي�ط��رأ ع�ل�ي�ه��ا من
تغيير عام .2020

الطاقة والتغيرات املناخية
لطاملا وصفت التغيرات املناخية بأنها
ش��يء سيحدث ويجب أن نخشاه ،لكن
العالم يشهد بالفعل تغيرات في املناخ،
فقد ارت�ف�ع��ت درج��ة ح ��رارة األرض عما
كانت عليه في الفترة بني عامي 1951
و.1980
ي � ��أت � ��ي ذل� � � ��ك رغ� � � ��م م� � � �ح � � ��اوالت ال� � � ��دول
وال� �ح� �ك ��وم ��ات ال � �ت � �ح � ُّ�ول إل � ��ى م� �ص ��ادر
الطاقة املتجددة واالبتعاد عن الوقود
األح �ف��وري ال�ت� ً
�زام��ا باتفاقية «ب��اري��س»

ملكافحة ال�ت�غ�ي��رات امل�ن��اخ�ي��ة ،وف��ي عام
 ،2020ربما تتزايد تلك الجهود.
م � ��ن امل � �ت� ��وق� ��ع أن ت � �ت� ��زاي� ��د م �ن ��اق �ش ��ات
ً
عامليا عن التغيرات املناخية
الشركات
بشكل أكثر من املعتاد ،ففي الفترة بني
عامي  2014و ،2018لم تتزايد الشركات
التي ناقشت ملف التغيرات املناخية أو
حتى ذك��رت املصطلح إال بنسبة %16
ف �ق��ط ،ل�ك��ن ه ��ذه ال�ن�س�ب��ة س ��وف ت�ت��زاي��د
عام .2020
وق ��ال ��ت ش��رك��ة «ب ��ي إت ��ش ب ��ي ج ��روب»
ف� ��ي أغ� �س� �ط ��س إن م � �ع ��دل االس� �ت� �ه�ل�اك
العاملي للفحم ال�ح��راري س��وف يتباطأ
ب��وت �ي��رة أك �ب��ر م ��ن م �ع��دل اإلن � �ت ��اج .وال
ت ��زال ب�ع��ض ال� ��دول خ��اص��ة ف��ي ج�ن��وب
ش � ��رق آس� �ي ��ا ت� �ت ��وق ��ع وت� �خ� �ط ��ط ل �ب �ن��اء
منشآت ط��اق��ة عاملة بالفحم ال�ح��راري
رغ��م استطالعات رأي في بعض ال��دول
ي��ؤي��د غ��ال�ب�ي��ة امل��واط �ن�ين ب�ه��ا ال�ت�ح� ُّ�ول
إل ��ى ال �ط��اق��ة امل� �ت� �ج ��ددة .وع �ل��ى صعيد
أس�ه��م ش��رك��ات ال �ط��اق��ة ،ت �ج��اوز العائد
ع �ل��ى أس �ه ��م ش ��رك ��ات ال �ط��اق��ة امل ��درج ��ة

ع�ل��ى م��ؤش��ر « »S&P 500ن�ظ�ي��ره على
أس � �ه� ��م ش � ��رك � ��ات امل � ��راف � ��ق ع� � ��ام ،2019
وي � ��رى م �ح �ل �ل��ون أن ه� ��ذا األم � ��ر ي�ع�ن��ي
زي � � ��ادة ش ��رك ��ات ال �ط ��اق ��ة ل �ت��وزي �ع��ات �ه��ا
ال �ن �ق��دي��ة م ��ن أج� ��ل إرض� � ��اء امل�س��اه�م�ين
وج��ذب املستثمرين .كما يعني تراجع
ال �ت��وزي �ع��ات ال �ن �ق��دي��ة أن امل�س�ت�ث�م��ري��ن
ي� ��رون أن ال �س �ه��م واع� ��د وس� ��وف يتجه
نحو مزيد من الصعود ،ويقبلون على
شرائه.

السيارات

تهيمن الشاحنات الخفيفة والسيارات
ال� � ��ري� � ��اض � � �ي� � ��ة امل� � � �ت� � � �ع � � ��ددة األغ � � � � � ��راض
وش��اح�ن��ات ال�ـ«ب�ي��ك أب» ع�ل��ى مبيعات
امل��رك �ب��ات ف ��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،لكن
ل � ��م ي� �ت� �ح ��دث ال � �ك � �ث � �ي� ��رون ف � ��ي ال� �س ��وق
األم� �ي ��رك ��ي ع ��ن «ب � � � ��ورش» ،ل �ك��ن 2020
ُّ لاً
وال�س�ن��وات التالية رب�م��ا تشهد ت�ح��و
م��ن ج��ان��ب ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة ال�ف��اخ��رة
ن�ح��و امل��رك �ب��ات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ،وب��ال�ت��ال��ي
ت � � ��زداد م �ب �ي �ع��ات �ه��ا .وت� �ب ��اط ��أت وت �ي��رة
تسجيل السيارات الجديدة من جانب

فئة الشباب في الواليات املتحدة على
ً
عكس الفئة األك�ب��ر سنا م��ن املواطنني.
وليست أميركا وح��ده��ا م��ا تشهد هذا
ً
ال�ت� ُّ
�وج��ه ،هناك أي��ض��ا دول أخ��رى يقبل
ً
مواطنوها من الفئات األكبر سنا على
شراء وقيادة السيارات.
وه � � �ن � ��اك ث � � � ��ورة ت � �ح � ��دث ف � ��ي ص �ن��اع��ة
ال � �س � �ي� ��ارات ،وه � ��ي امل ��رك� �ب ��ات ال �ع��ام �ل��ة
ب��ال�ب�ط��اري��ات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ال �ت��ي تشهد
ت �ط��وي� ً�را م�س�ت�م� ً�را ل��زي��ادة ك�ف��اء ت�ه��ا في
ال �ت �خ��زي��ن وال �ش �ح��ن وال �ت�ش�غ�ي��ل .حيث
ُم�ن�ح��ت ج��ائ��زة «ن ��وب ��ل» ل�ث�لاث��ة علماء
اب� �ت� �ك ��روا ب �ط��اري��ة أي ��ون ��ات ال �ل �ي �ث �ي��وم،
وذل ��ك ف��ي ظ��ل اإلق �ب ��ال ع�ل��ى ال �س �ي��ارات
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وم� �ح ��اوالت زي� ��ادة ق ��درات
ش �ح �ن �ه��ا وت �ش �غ �ي �ل �ه��ا ل� �ف� �ت ��رات أط � ��ول.
وت�ش�ي��ر ال �ت��وق �ع��ات م��ا ب�ي�ن ع ��ام ،2020
وب �ح �ل ��ول  ،2025إل � ��ى ارت � �ف� ��اع ال �ط �ل��ب
م��ن مالكي ال�س�ي��ارات الكهربائية على
ب �ط ��اري ��ات أي ��ون ��ات ال �ل �ي �ث �ي��وم ب��أرب �ع��ة
أض � �ع� ��اف ال �ط �ل��ب م� ��ن ج ��ان ��ب ش��رك��ات
اإللكترونيات( .بلومبرغ  ،ارقام)

«فيسبوك» أكثر تطبيق ُح ّمل في عقد
كان «فيسبوك» و«ماسنجر» و«واتس
أب» و«ان � � �س � � �ت � � �غ� � ��رام» أك� � �ث � ��ر أرب � �ع� ��ة
ت�ط�ب�ي�ق��ات ُح� ّ�م �ل��ت ع�ل��ى ال �ه��وات��ف في
عقد  ،2010وفق تصنيف نشرته شركة
آب آني األميركية املتخصصة.
وب ��ال � �ت ��ال ��ي ،ف � � ��ازت ش ��رك ��ة ف �ي �س �ب��وك
ف��ي امل ��راك ��ز األرب �ع ��ة األول� ��ى م��ن خ�لال
م �ن �ص �ت �ه��ا ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ة وت �ط �ب �ي �ق��ات
الرسائل الخاصة بها ،بحيث اشترت
«ان�س�ت�غ��رام» ف��ي ع��ام  ،2012و«وات��س
أب» في عام  ،2014إضافة إلى تطبيق
«ماسنجر».
وت� �ه� �ي� �م ��ن ال � �ش � �ب � �ك� ��ات االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
إل ��ى ح��د ك�ب�ي��ر ع�ل��ى ه ��ذه ال�ق��ائ�م��ة مع
«سناب تشات» و«تيكتوك» (املركزان

ال�خ��ام��س وال �س��اب��ع) ،وه�م��ا منصتان
نالتا استحسانا من الشباب ،وكذلك
«يوتيوب» و«تويتر».
ك �م��ا ج � ��اءت خ��دم��ة «س �ك��اي��ب» أي�ض��ا
ضمن املراكز العشرة األولى القائمة.
وف � ��ي م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��أل� �ع ��اب ال �ف �ي��دي��و،
تصدرت «سابواي سورفر» ،و«كاندي
كراش ساغا» ،و«تامبل ران  ،»2قائمة
أكثر ألعاب ُح ّملت خالل العقد .2010
وظ � �ه� ��رت «ن �ت �ف �ل �ي �ك��س» ،و«ت� �ي� �ن ��در»،
و«ب��ان��دورا م�ي��وزي��ك» ،ف��ي قائمة أكثر
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات إن�ف��اق��ا م��ن امل�س�ت�خ��دم�ين،
وت �ل �ت �ه��ا «ت �ن �س �ن��ت ف �ي��دي��و» و«الي � ��ن»
للرسائل الفورية واملكاملات الصوتية
والفيديو(.أ.ف.ب)

فيسبوك وتعدد منصاتها سبب هيمنتها

ً
متحدثا خالل الجمعية العمومية
أحمد الزبن

 217ألف دينار مكافآت اإلدارة
وافقت الجمعية العموية لشركة االفكو على جميع ما ورد في جدول اعمالها ،بما فيها
املصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية للشركة في  30سبتمبر
 2019واملوافقة على تقارير مراقب الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية ،باإلضافة الى
تقرير الحوكمة ،كما واف�ق��ت العمومية على ص��رف مكافآت ألع�ض��اء مجلس اإلدارة،
بقيمة  217ألف دينار.

االستثمار في العملة الرقمية كان ضر ًبا من الجنون

 7.3ماليين بالمئة عوائد
بيتكوين خالل عقد
خ � �ل � ��ال ال� � � �س� � � �ن � � ��وات ال � �ع � �ش ��ر
امل��اض �ي��ة ،وب �ع��د أع� ��وام قليلة
م ��ن األزم � � ��ة امل ��ال �ي ��ة ال �ع��امل �ي��ة،
ك � ��ان ال � �ح� ��ذر وال � �ت � �خ� ��وف م��ن
االس�ت�ث�م��ار ف��ي األص ��ول على
أش ��ده� �م ��ا ،وظ � ��ل االس �ت �ث �م��ار
ت �ق �ل �ي��دي��ا وق� �ت� �ه ��ا ،س� � ��واء ف��ي
األس �ه ��م أو ال �س �ل��ع أو أدوات
ال ��دي ��ن ال� �ث ��اب ��ت ،م �ث��ل األذون
والسندات.
وإذا ن�ص�ح��ك أح ��د ف��ي ب��داي��ة
ه� ��ذا ال �ع �ق��د ب��االس �ت �ث �م��ار في
ع�م�ل��ة رق �م �ي��ة ،ف �ك��ان ه ��ذا يعد
أح � ��د دروب ال� �ج� �ن ��ون .ول �ك��ن
بعد  10س�ن��وات ف�ق��ط ،حققت
ال �ع �م�ل�ات ال��رق �م �ي��ة ارت �ف ��اع ��ات ق ��وي ��ة ،ح �ت��ى وس��ط
التذبذبات ال�ح��ادة التي كانت تمر بها بني الحني
واآلخر.
وتشير إالحصاءات إلى أن العملة الرقمية األشهر،
بيتكوين ،ارتفع سعرها حتى تعامالت اليوم بما
يقارب  73ألف مرة أو  7.3ماليني %خالل السنوات
ال�ع�ش��ر امل��اض �ي��ة ،م��ا يعني أن م��ن اس�ت�ث�م��ر دوالرا
واحدا مع بداية التداوالت على العملة في منتصف
يوليو  2010ستصل قيمة استثماراته الحالية إلى
 73ألف دوالر.
وت �ش �ي��ر وك��ال��ة ب�ل��وم�ب�ي��رغ إل ��ى أن ال�ع�م�ل��ة حققت
أرب� ��اح� ��ا خ �ل��ال ال �ع �ق��د امل ��اض ��ي ب �م��ا ي �ص��ل إل � ��ى 9
ماليني.%
ول��م يحقق أي استثمار خ�لال تلك ال�ف�ت��رة أرب��اح��ا
م�ث��ل ال �ت��ي حققتها ال�ع�م�ل��ة ال��رق �م �ي��ة ،ف�م�ث�لا سهم
استاندرد آند بورز  500تضاعف  3مرات فقط خالل
ت�ل��ك ال�ف�ت��رة ،ك�م��ا أن امل��ؤش��ر ال ��ذي يتتبع األس ��واق

العاملية تضاعف مرتني فقط ،وارتفع الذهب خالل
تلك الفترة بنسبة  ،%25وب�ع��ض األس�ه��م امل��درج��ة
ب�م��ؤش��ر راس ��ل  3000ح�ق�ق��ت ارت �ف��اع��ات أك �ب��ر مثل
سهمي إك�س��اك��ت س�ي�ن��س ،وانتليجنت سيستيم،
اللذين صعدا بنسبة  3آالف %لكل سهم.
وكان ارتفاع «بيتكوين» بطيئًا خالل أول عامني من
التداوالت ،حتى إن أحد األشخاص استخدمها في
شراء بيتزا.
وف��ي ب��داي��ة ع��ام  ،2017قفزت بيتكوين ف��وق األل��ف
دوالر ،وتضاعفت قيمتها بحلول صيف هذا العام،
وف��ي نهاية ه��ذا ال�ع��ام وص��ل سعرها إل��ى  14ألف
دوالر.
ومع صعودها السريع ،كان هبوطها أيضا بنفس
الوتيرة ،فمع نهاية ع��ام  2018وص��ل سعر العملة
إل ��ى  3آالف دوالر ،ل�ك��ن ال�ع�م�ل��ة دخ �ل��ت ف��ي رح�ل��ة
صعود أخ��رى ووص�ل��ت ف��ي صيف  2019إل��ى 13.8
ألف دوالر( .العربية .نت)

محللون ربطوها بعاداتهم المقتصدة

«ماكدونالدز» وجبة المليارديرات
رغ � ��م ق ��درت �ه ��م ال �ه��ائ �ل��ة ع�ل��ى
اإلن� � �ف � ��اق ب �ش �ك��ل ك� �ب� �ي ��ر ،ف ��إن
ب�ع��ض ال�ش�خ�ص�ي��ات الفائقة
الثراء من املليارديرات ما زالوا
يتمسكون بعادات مقتصدة،
ف��ال �ع��دي��د م�ن�ه��م ال ي ��رت ��ادون
مطاعم شهيرة حاصلة على
ن �ج �م��ة «م � �ي � �ش�ل��ان» ،ل�ك�ن�ه��م
يفضلون ت�ن��اول وج�ب��ات في
«ماكدونالدز».
ووف �ق��ًا ل �ـ «س ��ي إن ب��ي س��ي»،
ف � � ��إن ع � ��دس � ��ات ال � �ك� ��ام � �ي� ��رات
ال �ت �ق �ط��ت امل� ��دي� ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي
ل� �ـ«ف� �ي� �س� �ب ��وك» وامل� �ل� �ي ��اردي ��ر
األم �ي ��رك ��ي م � ��ارك زوك��رب �ي��رغ
وه� � � ��و ي � �ش � �ت� ��ري وج� � �ب � ��ة م��ن
وليمة «ماكدونالدز» في البيت األبيض بدعوة من ترامب
«م��اك��دون��ال��دز» ف��ي العاصمة
اإلي �ط��ال �ي��ة روم � ��ا .ك �م��ا أن امل�س�ت�ث�م��ر وامل �ل �ي��اردي��ر ذهبية للحصول على وجبات مجانية ،بل هناك
الشهير وارن بافيت ما زال يفضل تناول الطعام أيضًا مشاهير مثل املمثل روب لوي ،كما التقطت
في «ماكدونالدز» ويرتاده يوميًا لتناول اإلفطار ،صور للرئيس األميركي دونالد ترامب وهو يقدم
وال ينفق أكثر من  3.17دوالرات فقط.
وج� �ب ��ات م ��ن ن �ف��س ال �ش��رك��ة ل �ض �ي��وف ف ��ي ال�ب�ي��ت
وال يذهب بافيت وحده إلى «ماكدونالدز» ،بل إنه األبيض أو وهو يتناولها بنفسه ،وبلغ األمر إلى
ف��ي بعض األح�ي��ان يصطحب صديقه امللياردير اإلشادة بهذا النوع من األطعمة.
واملؤسس الشريك لـ«مايكروسوفت» بيل غيتس وي� ��رى م �ح �ل �ل��ون أن ت�م�س��ك ب �ع��ض امل �ل �ي��اردي��رات
لتناول وجبات في أح��د مطاعم الشركة ،وحصل بتناول وجبات ذات تكلفة طفيفة في «ماكدونالدز»
الرجالن على بطاقات لتناول وجبات مجانية.
ي��رت �ب��ط ب� �ع ��ادات ب� ��دأت م�ع�ه��م م �ن��ذ ال �ص �غ��ر حتى
ّ
وليس املليارديرات وحدهم من يفضلون تناول ص� ��اروا ش�خ�ص�ي��ات م�ق�ت�ص��دة ،وال ي�ت�ع��ل��ق األم��ر
الطعام في «ماكدونالدز» وحصلوا على بطاقات بحجم ما يمتلكونه من ثروات( .أرقام)
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صنــدوق مــوارد
للصناعة والخدمات النفطية

العائد الكلي
للصندوق
منذ التأسيس

العائد الكلي
للصندوق
منذ بداية السنة

العائد الكلي
للمؤشر*
منذ بداية السنة

صافي قيمة الوحدة  0.458دينار كويتي
كما في 2019/11/28

-26.88%

0.13%

-2.60%

مدير الصندوق:
شركة االستثمارات الوطنية
شــرق ،شــارع جابــر المبــارك،
قطعــة  ،7دوار الصبــاح،
مجمــع الخليجيــة ،الــدور 10
2226 6666
يمكنكم الحصول على نسخة
من النظام األساسي والتقارير
المالية للصندوق عن طريق:
www.nic.com.kw

* مؤشر إس أند بي الخليجي االنتقائي للطاقة والمواد األولية المتوافق مع الشريعة اإلسالمية
مؤشر قطاع الصناعة والبترول الخليجي المتوافق مع الشريعة اإلسالمية (متداولة  - )%10منذ التأسيس حتى ديسمبر 2018

أعضاء الهيئة االدارية :حمد سعود الحميدي  -المثنى محمد المكتوم
حمد يوسف العطار  -محمد عبدالخضر النجدي
قيمـة وحـدة االسـتثمار فـي الصنـدوق متغيـرة وقـد تخضـع للنقـص أو الزيـادة | .هـذا اإلعـان تـم إعداده ألغراض ترويجية ولم يتم إغفال ذكر أي بيانات ضرورية عن االسـتثمار بصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية ،كما أن ما حققه الصندوق في السـابق ال يمكن االعتماد عليه بالنسـبة للنتائج المسـتقبلية.

نشاط بورصة الكويت
أنهت بورصة الكويت تعامالتها لجلسة نهاية العام على ارتفاع جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة  ،0.2%ومؤشر السوق األول بنسبة ،0.1%
ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .0.3%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ إجمالي القيمة املتداولة  34مليون د.ك من خالل تداول  172مليون سهم.
جاء أداء مؤشرات البورصة ايجابيا ،وسط انخفاض قيم التداول بنسبة  8،6%وارتفاع أحجامه بنسبة  2%مقارنة مع الجلسة السابقة.
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على ارتفاع طفيف وسط تراجع قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب  7%،8%على التوالي مقارنة مع الجلسة السابقة .حيث
شهدت الجلسة نوعا من الهدوء النسبي كونها الجلسة األخيرة من العام.
أغلق مؤشر السوق الرئيسي على مكاسب هامشية ،وسط ارتفاع نسبي في قيم وأحجام تداول املؤشر بنسبة 8% ،5%على التوالي مقارنة مع الجلسة السابقة ،حيث
ال تزال الشهية املضاربية والشراء اإلنتقائي موجود على العديد من األسهم محققة بذلك مكاسب سوقية واضحة ،وفي املقابل تعرضت شريحة أخرى من األسهم إلى
ضغوط بيعية.

ملخص أداء السوق خالل العام
بورصة الكويت تتربع على عرش البورصات الخليجية والعربية والعاملية بمكاسب تناهز 24%
يعتبر عام  2019عاما استثنائيا لبورصة الكويت ،حيث حمل في طياته العديد من املحفزات والتطورات اإليجابية على مختلف األصعدة ،والتي عززت من مكاسب البورصة
وجعلتها تأتي في صدارة البورصات الخليجية والعربية ليس ذلك فحسب ،بل وعلى الكثير من األسواق العاملية.
ودعت بورصة الكويت تعامالتها لعام  2019على ارتفاع جماعي في أداء كافة مؤشراتها ،حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة  23.7%كاسبا بذلك نحو  1203نقطة،
ومؤشر السوق األول بنسبة  32.4%كاسبا بذلك نحو  1709نقطة ،ومؤشر السوق الرئيسي بمعدل  3.6%كاسبا بذلك نحو  172نقطة ،كما ارتفع املعدل اليومي لقيمة
االسهم املتداولة خالل عام  2019بنسبة  90%إلى  31.7مليون د.ك باملقارنة مع  16.6مليون د.ك خالل عام  ،2018وكذلك املعدل اليومي لكمية االسهم املتداولة بنسبة
 79%إلى  156مليون سهم.
ولعلنا مع تسليط الضوء على أهم األحداث التي عاشتها بورصة الكويت خالل العام املنصرم نجد ما يبرهن على أن األداء املميز والبارز لبورصة الكويت خالل عام 2019
لم يأت عبثا وال بمحض الصدفة ،لكنه جاء نتيجة تظافر وتكاثف جهود كافة األطراف املعنية بالبورصة وعلى رأسهم هيئة أسواق املال ،خالل السنوات األخيرة والتي
ال تزال مستمرة حتى اآلن ،وسعيهم الدائم والدؤوب الهادف إلى تطوير منظومة أسواق املال وتواصلها املستمر مع األطراف املحلية والدولية ذات الصلة ،ودخول البورصة
حقبة جديدة بعد تطبيق حزمة من اإلصالحات والتغييرات ضمن خطة تطوير السوق التي تقودها هيئة أسواق املال تماشيا مع املمارسات العاملية وذلك لرفع مهنية السوق
املحلي من جهة ،وجذب االستثمار األجنبي من املؤسسات العاملية من جهة أخرى ،مما جعل بورصة الكويت محط أنظار املؤشرات العاملية ،حيث أعلنت شركة فوتسي
راسل( )FTSEعن تصنيف بورصة الكويت كسوق ثانوي ناشئ وانضمامها إلى مؤشرها بوزن  ،0.94%األمر الذي كان بمثابة باكورة الترقيات إن صح التعبير ،حيث
تم هذا التصنيف على مرحلتني في شهر سبتمبر وشهر ديسمبر من عام  ،2018وهو ما ترتب عليه تدفقات نقدية أجنبية بنحو  1.1مليار دوالر أمريكي ،كما أعلنت
شركة ستاندر آند بورز داو جونز( )S&P DOW JONESعن عزمها ترقية بورصة الكويت إلى مؤشرها لألسواق الناشئة ،على أن تدخل هذه الترقية حيز التنفيذ في
سبتمبر ،2019ناهيك عن الحدث التاريخي األهم واألضخم لبورصة الكويت متمثال في قرار مؤشر مورجان ستانلي ( )MSCIبترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ
بوزن متوقع  0.69%الصادر في التاسع عشر من ديسمبر ،وذلك بعد استيفاء كافة متطلبات الترقية خالل فترة زمنية قياسية ،على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في
مايو  ،2020ما يمثل عالمة فارقة في تاريخ البورصة الكويتية ،كون هذه الترقية تحمل في طياتها العديد من املزايا واإليجابيات منها على سبيل املثال ال الحصر زيادة
جاذبية سوق املال ،وتحسني كفاءة السوق وتنويع قاعدة املستثمرين ،هذا بجانب زيادة سيولة السوق وزيادة تدفق اإلستثمارات األجنبية ،كون هذا املؤشر هو األكبرعامليا
واألوسع انتشارا جغرافيا .ومع هذه الترقية الثالثة تكون بورصة الكويت قد نجحت في اإلنضمام إلى أهم ثالث مؤشرات عاملية لالسواق الناشئة.
وخالصة القول إن املكاسب السوقية الهائلة التي حققتها بورصة الكويت وترقيتها إلى مصاف األسواق الناشئة جاء تتويجا لإلنجازات التي تم تطبيقها خالل خطة تطوير
منظومة السوق بمراحلها الثالث ،والتي أدت إلى نقلة نوعية نحو تنويع وتوسيع قاعدة املستثمرين وتوجيه استثمارات املؤسسات العاملية واإلرتقاء باالقتصاد الوطني،
وهو ما يسعى إليه وينشده الجميع.

مؤشرات بورصة الكويت
(نقطة)

 31ديسمبر 2019

نسبة التغير

6,282.46

0.18%

6,975.96

0.13%

4,910.69

0.33%

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

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

p

34,040,799

171,562,922

p

27,433,961

58,623,163

p

6,606,838

112,939,759

ع .س :عائد سعري

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق
املؤشر

القطاع

 31ديسمبر 2019

نسبة التغير

1,238.20

1.58%

p

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

908.09

-0.96%

q

1,160,326

1,854,465

927.51

0.29%

p

2,766,340

637.17

0.02%

p

203,508

614,213

884.57

0.00%



-

-

1,072.26

0.35%

p

295,440

1,975,757

1,116.69

0.50%

p

4,338,816

7,928,970

1,482.64

0.24%

p

20,579,272

47,978,857

953.87

-1.36%

q

26,438

62,201

1,058.66

0.33%

p

1,600,100

42,227,614

1,081.47

-0.57%

q

2,951,043

54,881,977

515.07

0.00%



-

-

0.0%
8.7%

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة
0.0%

التكﻨولوﺟيا
8.7%

الﺨدمات املالية

4.7%

العقار
0.1%

60.5%
12.7%

العقار
0.1%

التﺄمﲔ
60.5%

التﺄمﲔ
البﻨوك

12.7%

اﻻﺗﺼاﻻت
0.9%

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

4.7%

البﻨوك

مؤشرات قطاعات بورصة الكويت

119,517

4,663,181
9,375,687

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة

أغلقت أغلب مؤشرات قطاعات السوق على ارتفاع خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،حيث جاء قطاع النفط والغاز على راس القطاعات الرابحة بنسبة ،1.6%
تاله قطاع اإلتصاالت بنسبة  ،0.5%في حني تصدر قطاع التأمني القطاعات الخاسرة بنسبة  ،%.0.4تاله قطاع املواد األساسية بنسبة .1%
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع اإلتصاالت وقطاع الخدمات املالية املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة بنسبة  12.7% ،60.5%و 8.7%على
التوالي.
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع الخدمات املالية وقطاع البنوك وقطاع العقار املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة  24.6% ،28% ،32%على التوالي.

القيمة املتداولة (د.ك)

الكمية املتداولة (سهم)

اﻻﺗﺼاﻻت
0.9%

الﺨدمات اﻻستهالكية

الﺨدمات اﻻستهالكية

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.6%

السلﻊ اﻻستهالكية

0.6%

السلﻊ اﻻستهالكية

8.1%

8.1%

الﺼﻨاعة

3.4%
0.4%

الﺼﻨاعة

3.4%

املواد األساسية

0.4%

الﻨفﻂ و الغاز

املواد األساسية
الﻨفﻂ و الغاز

نشاط السوق األول
أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق األول

في السوق األول تصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  4.3مليون د.ك ،لينهي
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  811فلس مرتفعا بنسبة  ،0.1%وجاء سهم بنك الكويت الوطني باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  4.2مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت
الجلسة مغلقا عند سعر  1,070فلس مرتفعا بنسبة  ،0.4%ثم جاء سهم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  4.2مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت
الجلسة مغلقا عند سعر  600فلس مرتفعا بنسبة .0.2%
في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,981مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية
بلغت  5,658مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد البحريني باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  2,790مليون د.ك.

مليون د.ك.

432
798

نشاط السوق الرئيسي
في السوق الرئيسي تصدر سهم البنك األهلي املتحد ابكويتي قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  842ألف د.ك لينهي بذلك
تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  342فلس مرتفعا بنسبة  ،1.8%وجاء سهم البنك األهلي الكويتي باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  802ألف د.ك لينهي بذلك تداوالت
الجلسة مغلقا عند سعر  256فلس مرتفعا بنسبة  ،0.4%ثم جاء سهم شركة مينا العقارية باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  431ألف د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة
مغلقا عند سعر  41.4فلس مرتفعا بنسبة .3.8%
في السوق الرئيسي احتل البنك التجاري الكويتي املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  1,054مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد الكويتي باملرتبة الثانية بقيمة
رأسمالية بلغت  705مليون د.ك ثم الشركة الوطنية لإلتصاالت املتنقلة باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  417مليون د.ك.

924
944

2,596
2,790
5,658

شركة الﺼالﺤية العقارﻳة

220

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة

259

شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات

305

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

394

شركة أﺟيليتﻲ للمﺨازن العمومية

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

408

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

415

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

417

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

705

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,981

214

ﺑﻨﻚ ﺑرقان

شركة املبانﻲ

1,849

مليون د.ك.

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة

ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

1,442

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق الرئيسي

البﻨﻚ اﻻﻫلﻲ املتﺤد

1,054

ﺑﻨﻚ الكوﻳﺖ الوﻃﻨﻲ

البﻨﻚ التﺠاري الكوﻳتﻲ

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

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

5,657,932,743

811.0

0.1%

6,980,664,899

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

1070.0

0.4%

1,083.0

800.0

4,227,882

3,965,083

2,596,235,345

600.0

0.2%

604.0

443.0

4,201,731

2,790,299,605

323.0

0.6%

325.0

188.2

2,736,051

8,464,668

798,000,000

304.0

-0.7%

385.7

267.6

2,358,576

7,757,902

295,596,608

274.0

0.4%

329.8

248.0

1,596,320

5,826,705

412,500,000

275.0

-0.7%

293.0

212.0

1,379,595

5,020,069

923,582,753

303.0

0.0%

330.0

254.0

1,358,339

4,498,664

1,442,077,196

818.0

0.3%

834.0

652.2

1,346,093

1,643,021

357,261,597

668.0

-1.8%

995.0

668.0

1,075,590

1,601,316

1,848,694,934

641.0

-0.2%

652.0

489.0

1,006,473

1,569,923

368,177,242

3012.0

-0.4%

3,500.0

2,910.0

656,128

217,816

344,110,820

241.0

-0.4%

261.0

153.3

333,043

1,381,593

432,000,000

216.0

-0.9%

233.0

183.5

214,097

995,254

155,662,500

500.0

0.0%

645.0

401.0

200,148

400,460

943,500,034

905.0

0.2%

920.0

541.5

190,027

209,673

256,455,670

68.9

-1.6%

84.0

63.0

178,566

2,609,695

121,220,000

551.0

0.9%

837.0

360.0

99,188

180,425

340,749,699

310.0

0.0%

403.0

303.0

5,490

17,749

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

نسبة
التغير
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أعلى سعر أدنى سعر
(فلس)
(فلس)

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

9,161,209

20.1

-1.5%

32.9

15.5

86,205

4,300,154

26,178,321

64.4

-5.3%

82.8

40.0

266,709

4,084,326

شركة أجوان الخليج العقارية (ش.م.ك.ع)

3,150,000

15.0

-2.0%

19.4

11.1

59,023

3,932,808

شركة رمال الكويت العقارية
البنك األهلي الكويتي

7,469,572

24.4

4.3%

49.9

19.3

78,434

3,232,154

414,506,556

256.0

0.4%

350.0

253.0

802,171

3,133,622

19,028,317

23.7

-0.8%

37.8

22.6

413,867

17,159,920

5,672,734

41.4

3.8%

49.9

32.7

431,422

10,398,738

22,396,827

34.4

0.6%

43.1

28.1

344,565

10,004,103

8,636,745

7.8

8.3%

19.3

7.0

64,239

8,114,847

4,982,894

8.0

3.9%

13.2

6.9

37,887

4,818,166

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي
سعر اإلقفال
القيمة
(فلس)
الرأسمالية (د.ك)

نسبة
التغير

(Articles of
)Partnership
عقد اتفاق بين الشركاء يضم
البنود األساسية في االتفاق
مثل اسم الشركة ورأس
المال ونسب توزيع الربح أو
الخسارة.

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

705,444,768

342.0

1.8%

365.0

281.0

842,182

2,475,742

414,506,556

256.0

0.4%

350.0

253.0

802,171

3,133,622

البنك االهلي املتحد
البنك األهلي الكويتي
شركة مينا العقارية
مجموعة أرزان املاليه للتمويل و االستثمار
الشركة األولى لالستثمار
شركة بيت االستثمار الخليجي
الشركة الوطنية العقارية
شركة التسهيالت التجارية
شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت

5,672,734

41.4

3.8%

49.9

32.7

431,422

10,398,738

19,028,317

23.7

-0.8%

37.8

22.6

413,867

17,159,920

22,396,827

34.4

0.6%

43.1

28.1

344,565

10,004,103

26,178,321

64.4

-5.3%

82.8

40.0

266,709

4,084,326

136,877,680

91.4

-1.2%

94.5

68.2

202,541

2,205,401

116,477,727

217.0

-0.5%

218.0

175.0

179,978

836,295

42,648,907

261.0

0.8%

330.0

177.0

146,218

564,210

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

38,015,613

46.7

-0.2%

65.5

39.1

143,943

3,086,338

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي
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أعلى سعر أدنى سعر
(فلس)
(فلس)

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

شركة املساكن الدولية للتطوير العقاري

4,400,000

44.0

10.0%

74.0

40.0

2

40

شركة األرجان العاملية العقارية

27,825,000

105.0

9.0%

176.0

90.0

15,665.000

151,000

شركة التجارة واالستثمار العقاري

18,500,000

50.0

8.7%

52.5

34.1

29,957

599,144

8,636,745

7.8

8.3%

19.3

7.0

64,239

8,114,847

شركة أصول لالستثمار

11,782,537

75.0

7.0%

75.9

57.4

11,283

150,459

شركة املجموعة البترولية املستقلة

90,812,415

482.0

6.6%

490.0

379.0

2,857

6,000

آسيا كابيتال االستثمارية

32,720,000

40.9

6.2%

40.9

31.3

21,163

517,560

شركة منشات للمشاريع العقارية

23,828,000

74.0

5.7%

108.0

64.8

0

3

شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)
شركة املدار للتمويل واالستثمار

40,624,709

54.9

4.4%

74.6

49.0

33

600

19,847,011

92.8

4.3%

173.0

83.3

27,982

314,165

شركة أبيار للتطوير العقاري

عقد شركة تضامن

الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق الرئيسي

مجموعة أرزان املاليه للتمويل و االستثمار
شركة مينا العقارية
الشركة األولى لالستثمار
شركة أبيار للتطوير العقاري
شركة مجموعة املستثمرون القابضة
الشركة الخليجية لإلستثمار البترولي
شركة بيت االستثمار الخليجي

الشركة

814.0

537.3

4,270,623

5,264,475
6,998,672

الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
الشركة

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

الشركة

سعر اإلقفال
القيمة
(فلس)
الرأسمالية (د.ك)
26,939,763

66.7

-14.5%

91.0

51.9

1,003

14,702

3,248,000

23.2

-9.7%

36.7

19.9

211

9,100

39,774,307

42.2

-9.6%

86.0

42.2

256

5,023

62.0

-7.1%

80.0

56.0

65

1,001

-6.7%

110.0

64.4

266

3,300

-5.7%

427.0

298.0

99

300

26,178,321

64.4

-5.3%

82.8

40.0

266,709

4,084,326

24,229,073

335.0

-5.1%

614.9

320.0

79,246

235,400

105.0

-4.6%

118.0

93.5

2,882

27,450

70.1

-4.0%

198.0

50.0

4,104

57,991

شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة (ش.م.ع).
شركة مراكز التجارة العقارية
شركة الشارقة لألسمنت و التنمية الصناعية (ش.م.ع)
شركة وربة للتأمني

10,712,902

شركة برقان لحفر اآلبار

19,461,905

80.2

شركة الكويت للتأمني
شركة بيت االستثمار الخليجي
شركة السكب الكويتية
شركة مجموعة أسس القابضة

64,033,200

330.0

10,500,000

شركة دار الثريا العقارية

10,269,650

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)
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استمرت ليومين وحاضر فيها خليل فيكتور

 : KILAWدورة «االعتمادات المستندية وخطابات الضمان»
ت�س�ت�م��ر إدارة ك�ل�ي��ة ال �ق��ان��ون ال�ك��وي�ت�ي��ة
ال �ع ��امل �ي ��ة ف� ��ي ت �ط ��وي ��ر ق � � ��درات ط�ل�ب�ت�ه��ا
ورف ��ع ك �ف��اءات �ه��م ل�ت��أه�ي�ل�ه��م للمستقبل
امل � �ه � �ن� ��ي امل� � �ن� � �ش � ��ود ،وذل� � � � ��ك م� � ��ن خ�ل��ال
ت��زوي��ده��م ب��امل�ع��ارف القانونية بشقيها
النظري والعملي – التطبيقي ،وضمن
ه � ��ذا ال� �ن� �ط ��اق ن �ظ �م��ت إدارة ال �ت �ط��وي��ر
ال�ط�لاب��ي وامل�س��اب�ق��ات على م��دى يومني
دورة ت��دري �ب �ي��ة ب �ع �ن��وان «االع� �ت� �م ��ادات
املستندية وخ�ط��اب��ات ال�ض�م��ان» تحدث
فيها د .خليل فيكتور ،أس�ت��اذ القانون
ال� �ت� �ج ��اري امل � �ش� ��ارك ف ��ي ال �ك �ل �ي��ة ،وذل ��ك
ب �ه��دف ت��دري��ب ال�ط�ل�ب��ة امل �ش��ارك�ين فيها
على اإلملام بجوانب من عمليات البنوك،
ومنها خطابات الضمان واالع�ت�م��ادات
املستندية والقدرة على صياغة عقود كل
منها واالط�لاع على جوانبها القانونية
وال�ع�م�ل�ي��ة ،م��ن خ�ل�ال ت�ق��دي��م م�ع�ل��وم��ات
ش��ام �ل��ة ع �ن �ه��ا ،وم � ��ا ي �م �ي��ز األول � � ��ى ع��ن
الثانية في العمليات املصرفية.

التعريف باالعتمادات املستندية
تضمن ال �ي��وم األول إل �ق��اء ال �ض��وء على
االعتمادات املستندية باعتبارها واحدة
م ��ن أه� ��م ع �م �ل �ي��ات امل � �ص� ��ارف ،ك�م�ص��در
ل �ت �م��وي��ل ع �م �ل �ي��ات ال� �ت� �ج ��ارة ال��داخ �ل �ي��ة
وال��دول �ي��ة ،وش �م��ل ذل ��ك ال�ت�ع��ري��ف ب�ه��ذه
االع �ت �م ��ادات ب��اع �ت �ب��اره��ا ت�ع�ه �دًا ي�ص��در
م��ن البنك ب�ن��اء على طلب العميل وهو
ف��ي ال �غ��ال��ب «امل �ش �ت ��ري» ،ب�ف�ت��ح اع�ت�م��اد
مستندي ملصلحة املستفيد «ال�ب��ائ��ع»،
وي � �ل � �ت � ��زم «امل � � �ش � � �ت� � ��ري» ب � �م� ��وج� ��ب ه� ��ذا
التعهد بدفع قيمة االعتماد بعد تقديم
مستندات مطابقة للتعليمات م��ن قبل
ال�ب��ائ��ع ،كما رك��ز د .فيكتور على أهمية

تكريم أحد الطلبة

االع�ت�م��اد املستندي لكل أط��راف��ه ،ع�لاوة
على إمكانية أن يتدخل طرف رابع ،وهو
البنك املراسل أو املؤيد في بلد املستفيد،
وذلك لبناء الثقة بني هذه األطراف وتتم
ع �م �ل �ي��ات ال �ب �ي��ع وال � �ش ��راء ب�ش�ك��ل سليم
وآمن.
وأش � � � ��ار إل� � ��ى أن� � ��ه ب� �ع ��د ه� � ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة
ال �ت �م �ه �ي��دي��ة ل �ل �ع�ل�اق ��ة األس� ��اس � �ي� ��ة ب�ين
ال� �ط ��رف�ي�ن (ال � �ب� ��ائ� ��ع وامل � �ش � �ت� ��ري) ي�ل�ج��أ
املشتري إلى فتح اعتماد مستندي لدى
البنك ال��ذي يتعامل معه ،ثم يبدأ البنك
في مراسلة البائع املستفيد من االعتماد،
بإخباره بفتح اعتماد ملصلحته ،وأن من
حقه طلب قيمته بعد تقديم املستندات
الدالة على تنفيذ التزامه ،وهي :فاتورة

ال� �ث� �م ��ن ،وس� � �ن � ��دات ال� �ش� �ح ��ن ،وش � �ه ��ادة
ال�ص�لاح�ي��ة ،ووث�ي�ق��ة ال �ت��أم�ين ،وش�ه��ادة
التعبئة والوزن وسواها وفقًا لكل سلعة
أو خدمة.
وأض ��اف فيكتور «ف��ي ح��ال ت��م ك��ل ذل��ك،
ي�ق��وم ال�ب�ن��ك ب��دف��ع قيمة االع �ت �م��اد ،وم��ن
ثم يعود إلى العميل اآلم��ر السترداد ما
دفعه للبائع مقابل تسليمه املستندات
التي يتسنى له بها تسلم البضاعة في
املكان املحدد للتفريغ».

خطابات الضمان
أم ��ا ال �ي ��وم ال �ث��ان��ي م ��ن ال � � ��دورة ،ف �ق��د تم
ال �ت��رك �ي��ز ف �ي��ه ع �ل��ى خ �ط��اب��ات ال �ض �م��ان
امل �ص��رف �ي��ة ،وه ��ي م��وض��وع ال �س��اع��ة ،ملا

ت �ث �ي��ره م��ن م �ش��اك��ل ع�م�ل�ي��ة ،وع� َّ�رف �ه��ا د.
فيكتور بأنها ع�ب��ارة ع��ن تعهد يصدره
بنك يسمى «البنك الضامن» بناء على
ط �ل��ب م ��ن أح ��د ع �م�ل�ائ��ه ،ك��امل �ق��اول على
سبيل املثال ،يضمن فيه ويتعهد بدفع
م �ب �ل��غ م� ��ن امل � � ��ال ل �ل �م �س �ت �ف �ي��د (ص ��اح ��ب
امل �ق��اول��ة أو رب ال �ع �م��ل) ل ��دى أول طلب
وم ��ن دون م�ع��ارض��ة أو إخ �ط��ار العميل
قبل الدفع.
ول �ف��ت د .ف�ي�ك�ت��ور إل ��ى أن ��ه ن �ظ��را ل��وق��وع
م�ش��اك��ل ب�ين امل �ق��اول ورب ال�ع�م��ل ،سعت
امل� �ص ��ارف إل� ��ى إي� �ج ��اد آل �ي��ة ت �عي��ن ع�ل��ى
ال�ت�غ�ل��ب ع �ل��ى ه ��ذه امل �ش��اك��ل ،ح �ي��ث ك��ان
امل�ق��اول ف��ي السابق يضع مبلغا معينا
ل��دى رب العمل كضمان لحسن تنفيذه
الل�ت��زام��ات��ه ،م��ع م��ا يترتب على ذل��ك من
ح��رم��ان امل�ق��اول م��ن استغالل ه��ذا املبلغ
ف��ي امل�ق��اول��ة م�ح��ل ال�ت�ن�ف�ي��ذ ،ع�ل�اوة على
ال� �ص� �ع ��وب ��ات ال� �ت ��ي ق ��د ي��واج �ه �ه��ا ع�ن��د
اس �ت��رداده بعد ان�ت�ه��اء امل�ق��اول��ة والتأكد
من حسن التنفيذ ،وي��زاد األم��ر صعوبة
إذا كانت املقاولة لجهة حكومية أو في
بلد آخر .لذا جاء خطاب الضمان ليحل
م�ح��ل ال�ت��أم�ين ال�ن�ق��دي ال ��ذي ك��ان يتعني
على امل�ق��اول إي��داع��ه ل��دى رب ال�ع�م��ل ،ما
يحقق مصلحة لجميع أط��راف��ه ومنهم
البنك ال��ذي يحصل على عمولة مقابل
إصدار خطاب الضمان.
وأش��ار إل��ى أن خطابات الضمان تتنوع
ما بني «واجبة الوفاء لدى أول طلب» ،أو
«ب�ن��اء على طلب م�ب��رر» يذكر فيه أوج��ه
القصور الذي ينسبه رب العمل للمقاول،
أو بناء على «طلب مستندي» يحدد فيه
وج��ه امل�ط��ال�ب��ة وي��رف��ق معها املستندات
الدالة على عدم التنفيذ.

مزود بـ 5كاميرات مدعمة بالذكاء االصطناعي

توصيات مهمة لالستمتاع بهاتف هواوي nova 5T
تطورت صناعة الهواتف النقالة من األجهزة البسيطة،
التي تقتصر على إج��راء امل�ك��امل��ات ،ال��ى إن�ت��اج الهواتف
الذكية التي تستطيع تصفح البريد اإللكتروني واملواقع
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة .وت �ع ��د ال �ه ��وات ��ف ال��ذك �ي��ة ال �ح��ال �ي��ة أك�ث��ر
ت �ط��ورا ،وتتضمن ق ��درات ك�ب�ي��رة وت�ص�م�ي�م��ات عصرية
أن�ي�ق��ة .وال يعني ذل��ك أن��ك ال تستطيع االس�ت�م�ت��اع بها،
مع هاتف  HUAWEI nova 5Tالجديد ،تكون خياراتك
غير محدودة ،وإليك طريقة االستمتاع بأحدث هواتف
هواوي:

اترك املهمة للكاميرات
يتضمن الهاتف  5كاميرات مدعمة بالذكاء االصطناعي،
أربع منها في الخلف ،األولى عدستها بدقة عالية تبلغ
 48ميغابكسل ،وعدسة بزاوية تصوير عريضة جدًا بدقة
 16ميغابكسل ،وعدسة اللتقاط للصور القريبة بدقة 2
ميغابكسل ،وعدسة تأثيرات بوكيه بدقة  2ميغابكسل،
وكاميرا السيلفي  Superstarبدقة  32ميغابكسل توجد
ف��ي األم ��ام .وت�س��اع��دك ه��ذه ال�ك��ام�ي��رات امل��دع�م��ة بالذكاء
االص �ط �ن��اع��ي ع �ل��ى ال �ت �ق��اط أف �ض��ل ال �ص��ور ب �ن �ق��رة على
ال�ش��اش��ة .ت��ري��د ال�ت�ق��اط ص ��ورة أث �ن��اء التخييم أو لقطة
واس�ع��ة للشاطئ ،أو حتى لقطة قريبة م��ن مجوهراتك
املفضلة؟ ك��ل ذل��ك ممكن فقط م��ن خ�لال توجيه كاميرا
ال�ه��ات��ف وال�ن�ق��ر ع�ل��ى ال�ش��اش��ة .ب��اإلض��اف��ة إل��ى أن نظام
الذكاء االصطناعي ،ال��ذي تستخدمه الكاميرات ،يحدد
ما تحاول تصويره له سواء كانت منظرا رائعا أو مبنى
تاريخي ،أو حتى حيوانك األليف ،ويعطي نتائج مثالية.
وتستطيع ال�ت�ق��اط ص��ور م��ذه�ل��ة ألص��دق��ائ��ك بتأثيرات
بوكيه ،مما يجعلهم ي�ب��دون متألقني ويغبطونك على
قدرات هاتفك الذكي.

بفضل عدسة تتمتع بخاصية السيلفي  Superstarتبلغ
دقتها  32ميغابكسل ،وتستخدم ال��ذك��اء االصطناعي،
تستطيع التقاط ص��ور سيلفي رائ�ع��ة حتى ف��ي ظ��روف
اإلض��اءة املنخفضة .ستضمن ميزة التجميل بواسطة
الذكاء االصطناعي جمال الصور.

وسائل االتصال االجتماعي
بمجرد التقاط الصور ومقاطع الفيديو تستطيع البدء
ف��ي تحميلها ع�ل��ى م��واق��ع االت �ص ��ال االج �ت �م��اع��ي ال�ت��ي
تفضلها .وتستطيع االستمتاع بتجربة مواقع االتصال
االجتماعي بسالسة غير مسبوقة ،بفضل معالج Kirin
 980وذاك��رة رام سعتها  8غيغابايت ،ويتمتع الهاتف
ببطارية كبيرة قدرتها  3750ميلي أمبير ،ستوفر طاقة
كافية للتصفح من دون الحاجة إل��ى القلق من الحاجة
إلى إعادة الشحن .وحتى إعادة الشحن ال تشكل تحديا
أي �ض ��ا ،ألن ال �ه��ات��ف ي�ت�م�ت��ع ب�خ��اص�ي��ة ش��اح��ن ه ��واوي
فائق السرعة  SuperChargeباستطاعة  22.5واط ،الذي
يستطيع شحن بطارية هاتفك لنسبة قد تصل إلى %50
من طاقتها خالل  30دقيقة فقط.

األلعاب أو األفالم
إح��دى امل�ن��اف��ع ،ال�ت��ي يقدمها ال�ع�ت��اد ال �ق��وي ،األداء غير
امل �س �ب��وق .وت�ع�ت�ب��ر أل �ع��اب ال�ف�ي��دي��و ال �ظ��اه��رة امل�ن�ت�ظ��رة
ح��ال�ي��ا ،س ��واء األل �ع��اب ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة أو ت�ل��ك ال�ت��ي تحتاج
قدرات رسوميات كبيرة ،ويمثل هاتف HUAWEI nova
 5Tالحل لهذه امل�ع��ادل��ة .إذ يتمتع الهاتف بعتاد ق��وي،
باإلضافة إلى معالج الرسوميات  ،GPU Turbo 3.0مما
يساعده على تقديم أداء أكثر سالسة ،وتضمن البطارية
الكبيرة اللعب لفترة أطول مهما كانت قوة األلعاب التي

الهاتف الذكي هواوي Nova 5T

تشغلها.
إن لم تكن من هواة األلعاب ،فإن هاتف HUAWEI nova
 5Tم�ث��ال��ي أي�ض��ا مل�ش��اه��دة األف�ل�ام ألن��ه يتمتع بشاشة
عرض كاملة بمقاس  6.26بوصات للعرض الكامل بدقة
عالية الوضوح  +FHDوميزة  Huawei Histen 6.0التي
تدعم الصوت املحيط بمسار  ،9.1أي أنك حاليا تتمتع
بمسرح صغير في يدك.

اقتصاد وأعمال 15
بعد عودة اإلنتاج للوفرة والخفجي

«نفط الخليج» 24 :ديسمبر
يوم تاريخي لشركتنا
أع ��رب ع �ب��داهلل ال�س�م�ي�ط��ي ،ال��رئ�ي��س التنفيذي
ب��ال��وك��ال��ة ل �ل �ش��رك��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�ن�ف��ط ال�خ�ل�ي��ج،
ع ��ن س �ع��ادت��ه وج �م �ي��ع ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ال �ش��رك��ة
بمناسبة اإلع�ل�ان ال��رس�م��ي ع��ن ع ��ودة اإلن�ت��اج
ف ��ي م�ن�ط�ق�ت��ي ال �ع �م �ل �ي��ات امل �ش �ت��رك��ة ال�خ�ف�ج��ي
والوفرة ،قائال« :بعد أن حلت اللحظة املنتظرة
وح�ص�ل�ن��ا ع �ل��ى ال �ض��وء األخ �ض��ر م��ن ال �ق �ي��ادة
السياسية ،وبتوجيهات صاحب السمو امللكي
األم�ي��ر عبدالعزيز ب��ن سلمان آل س�ع��ود وزي��ر
ال�ط��اق��ة ،وال��دك�ت��ور خ��ال��د ال�ف��اض��ل وزي��ر النفط
وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء ،ب��ال�ب��دء ب �ع��ودة اإلن�ت��اج
ف��ي منطقتي ال�ع�م�ل�ي��ات ال��وف��رة وال�خ�ف�ج��ي ،ال
يسعنا إال أن نستأنف عملياتنا التشغيلية
ب�ك��ل ح �م��اس وش �غ��ف ل�ن�ق��وم ب��واج�ب�ن��ا املهني
والوطني الستخراج الثروات الهيدروكربونية
م��ن امل�ن�ط�ق��ة امل�ق�س��وم��ة ال�ب��ري��ة وال �ب �ح��ري��ة ،بما
يحقق الرفاه والخير للبلدين الشقيقني».
وأض ��اف السميطي أن��ه ب�ف�ض��ل م��ن امل��ول��ى عز
وج ��ل ،وب�ج�ه��ود ال��زم�لاء ال�ع��ام�ل�ين ف��ي مناطق
ال �ع �م �ل �ي��ات ،اس�ت�ط�ع�ن��ا خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل��اض�ي��ة
ال �ق �ي��ام ب �ك��ل م��ا ي �ل��زم ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى س�لام��ة
جميع منشآتنا النفطية ،وإبقائها ف��ي وضع
االس �ت �ع��داد امل�س�ت�م��ر ال ��ى ح�ي�ن إع �ل�ان ال �ق �ي��ادة
السياسية ف��ي دول��ة الكويت واململكة العربية
السعودية ع��ودة اإلنتاج في منطقتي عمليات
الوفرة والخفجي املشتركة.
وب نّ�ّي� أن ي��وم ال �ـ ٢٤م��ن ديسمبر  ٢٠١٩ه��و يوم
ال ي�ن�س��ى ف��ي ت��اري��خ ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة لنفط
الخليج ،ويضاف في سجل إنجازات العالقات
ال �ك��وي�ت�ي��ة ـ �ـ �ـ ال �س �ع��ودي��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة ال��وط �ي��دة
وال��راس �خ��ة ،إذ ش�ه��د ه��ذا ال�ي��وم ت��وق�ي��ع م��ذك��رة
التفاهم بني الكويت واململكة العربية السعودية

عبدالله السميطي

إيذانا بعودة اإلنتاج بعد فترة توقف طويلة.
وب � �ه ��ذه امل� �ن ��اس� �ب ��ة ،ق � ��دم ال �س �م �ي �ط��ي ال�ت�ه�ن�ئ��ة
ب�ع��ودة اإلن �ت��اج مل�ق��ام سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد املفدى
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ال �ص �ب��اح ،وس �م��و ول��ي
ع �ه��ده األم�ي��ن ول ��وزي ��ر ال �ن �ف��ط وزي� ��ر ال�ك�ه��رب��اء
وامل��اء ،وللرئيس التنفيذي بمؤسسة البترول
الكويتية ولجميع العاملني بالشركة.
جاء ذلك تعقيبًا من الرئيس التنفيذي بالوكالة
للشركة الكويتية لنفط الخليج ب�ع��د ال��زي��ارة
التاريخية لوزير الطاقة السعودي ووزير النفط
ال �ك��وي �ت��ي ،وع ��دد م��ن ال �ق �ي��ادي�ين وال�ت�ن�ف�ي��ذي�ين
ال �ح �ك��وم �ي�ين ال��رف �ي �ع��ي امل �س �ت��وى ف ��ي وزارت � ��ي
الخارجية والنفط وال�ق�ط��اع النفطي ملنطقتي
العمليات امل�ش�ت��رك��ة ب��ال��وف��رة ي��وم ال�ث�لاث��اء ٢٤
ديسمير ،والخفجي يوم األربعاء  ٢٥ديسمبر.

«بيتك» :خدمة العمالء
ً
إلكترونيا على مدار الساعة
ي��واص��ل ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل ال�ك��وي�ت��ي (ب�ي�ت��ك) خ�لال
العطلة ،تقديم خدماته املصرفية في كل االوقات
م��ن دون التقيد بساعات عمل ال �ف��روع ،او اي��ام
العطل واالج��ازات ،من خالل مجموعة متطورة
من الوسائل التقنية.
وتتوافر معظم الخدمات املصرفية بعدة وسائل
على مدار الساعة ،سواء عبر موقعه االلكتروني
 ،kfh.comأو ع�ب��ر ف��روع  KFH Goااللكترونية
امل �ن �ت �ش��رة ف ��ى ال �ع ��دي ��د م ��ن امل �ن ��اط ��ق وامل ��واق ��ع
املهمة ،باالضافة الى العديد من قنوات الخدمة
االلكترونية األخرى التي تضمن تمتع العمالء
بمجموعة من الخدمات واملنتجات الضرورية،
واب��رزه��ا ج�ه��از  XTMالتفاعلي ذات ��ي الخدمة
امل��وج��ود ف��ي االف �ن �ي��وز وف ��رع ض��اح�ي��ة ع�ب��داهلل
السالم ،باالضافة إلى سيارات موبي «بيتك».
كما نجح «بيتك» في تطوير امكانيات اجهزة
السحب االلي ،واضافة خدمات جديدة بعضها
يقدم للمرة االول��ى على مستوى الكويت ،منها
ال�س�ح��ب ال �ن �ق��دي ع��ن ط��ري��ق امل��وب��اي��ل م��ن دون
ال �ح��اج��ة إل ��ى ب�ط��اق��ة ال�س�ح��ب اآلل� ��ي ،وذل ��ك من
خالل الرمز التعريفي  ،QR codeوايضا السحب
باستخدام البطاقة املدنية أو رقم الهاتف النقال،
مع امكانية تحديث معلومات البطاقة املدنية،
وخدمات تفعيل بطاقات السحب االلي الجديدة
واملجددة ،وتغيير الرقم السري الخاص ببطاقة
الصرف اآللي.
ويمكن لعمالء «بيتك» االس�ت�ف��ادة م��ن خدمات
ج �ه ��از  XTMال �ت �ف��اع �ل��ي ذات � ��ي ال� �خ ��دم ��ة ،وم��ن
اب� ��رزه� ��ا ال �س �ح ��ب واالي� � � � ��داع م� ��ن غ �ي ��ر ب �ط��اق��ة،

وت �ح��دي��ث ال �ب �ي��ان��ات م �ب��اش��رة وف �ت��ح ح�س��اب��ات
(التوفير – الودائع االستثمارية) باالضافة الى
تمكني العميل من اجراء حوار مباشر بالصوت
والصورة مع موظفي الخدمة على مدار الساعة.
وي� ��واص� ��ل م ��رك ��ز االت � �ص� ��ال ت �ق ��دي ��م ال �خ ��دم ��ات
ع �ل��ى م� ��دار ال �س��اع��ة ل�ت�ل�ق��ي ات �ص ��االت ال �ع �م�لاء،
واالستماع ملطالبهم والتجاوب معها ،من خالل
ط��اق��م عمل م��ؤه��ل وتقنية م�ت�ط��ورة ،كما تعمل
ال �خ��دم��ة ال�ه��ات�ف�ي��ة اآلل �ي��ة  ،1803333ب��ال�ك�ف��اءة
والسرعة نفسها للتجاوب مع عمليات التحويل
ب�ي�ن ال �ح �س��اب��ات واالس �ت �ف �س��ار ع ��ن ال�ع�م�ل�ي��ات
امل��ال�ي��ة ودف ��ع ال�ف��وات�ي��ر وش ��راء ب�ط��اق��ات تعبئة
الهواتف النقالة وغيرها.
وت��وف��ر أج �ه��زة ال�ش��ام��ل ل�ع�م�لاء «ب�ي�ت��ك» ،بديال
لجزء م��ن عمل ال�ف��روع ،وت�ق��دم حلوال مصرفية
متنوعة بأفضل تقنية ،من بينها خدمات إيداع
األموال والشيكات ،وتتيح لعمالء «بيتك» إدراج
أموال الشيكات ضمن حساباتهم فور إيداعها،
وت �ل �ع��ب س� �ي ��ارات «م ��وب ��ي ب �ي �ت��ك» دورا م�ه�م��ا
ف��ي ت �ق��دي��م ع ��دد م��ن ال �خ��دم��ات ،م�ن�ه��ا ال�س�ح��ب
واإليداع واالستعالم عن الرصيد وتغيير كلمة
ال�س��ر وغ�ي��ره��ا ،ويمتلك ع�م�لاء «ب�ي�ت��ك» م�ي��زات
تقنية إض��اف�ي��ة ،ح�ي��ث بإمكانهم إج ��راء جانب
من العمليات املصرفية األساسية عبر أجهزة
الهواتف الذكية من خالل تطبيق .Kfhonline
ك �م��ا ي �م �ك��ن ل �ع �م�ل�اء «ب �ي �ت��ك» ال ��ذي ��ن ي�ف�ض�ل��ون
التعامل املباشر مع املوظفني مقدمي الخدمة،
زيارة فرع «بيتك» في املطار الذي يقدم خدماته
على مدار الساعة.
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السلطان قابوس في حالة صحية مستقرة
أفادت وكالة األنباء العمانية أمس بأن السلطان قابوس بن سعيد في حالة صحية
مستقرة ويتابع برنامج العالج .وذكرت الوكالة «أن السلطان قابوس وجه شكره
وتقديره إلى أبناء شعبه الكرام في كل أنحاء الوطن العزيز ،على ما يبدونه من
نبل في مشاعرهم ،وصدق في دعواتهم ،والتفاف حول قيادتهم».
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تمثيل الدروز يتفاعل ..واشتباك بين الحريري وجنبالط

لبنان  :2020حكومة جديدة ..وتحديات صعبة!
¶ عون متفائل بالخروج من األزمة ..قري ًبا
واالتصاالت بني البرتقالي واألزرق والذي ّ
خرب البالد
يبدو يتجدد بصيغة أخرى مع العبني جدد في حكومة
التكنوقراط الشكلية وهيمنة اللون الواحد .لكن أحذر
من احتقار الدروز وحصرهم بموقع وزارة البيئة بأمر
من صهر السلطان».
وفي السياق نفسه ،اعتبر شيخ عقل طائفة املوحدين
ال ��دروز الشيخ نعيم حسن أن هناك م��ن ال يقيم وزن��ًا
لكل اعتبارات التوازن الطائفي وامليثاقية« ،فال يكتفي
بالقفز فوق نصوص الدستور وتخطي الصالحيات،
ب��ل ويسعى لضرب التمثيل الطبيعي مل�ك� ّ�ون أساسي
تأسيسي للبالد».
من جهته ،ضم رئيس «حزب التوحيد» الوزير السابق
ً
وئ ��ام وه ��اب ص��وت��ه ال��ى ص��وت ج�ن�ب�لاط وغ ��رد ق��ائ�لا
«أبلغنا الجميع ب��أن أي��ة حصة غير وازن��ة مرفوضة،
ولن نقبل بمشاركة أحد في حقيبة ثانوية».
بدوره ،قال الوزير طالل ارسالن ان ارسالن من موقعه
الشرعي والدستوري لن يوافق على ّ
أي تمثيل ينتقص
من حضور الدروز وكرامتهم.

بيروت  -أنديرا مطر
ع �ل��ى وق� ��ع ال � �ث� ��ورة اس �ت �ه��ل ل �ب �ن��ان ع� ��ام  2020وس��ط
ضبابية تحيط به اقتصاديا وسياسيًا ،واذا صحت
التوقعات فإن البلد الغارق بمشاكله املالية سيستقبل
العام الجديد بحكومة جديدة ،وانما بتحديات أكبر
ق��د ت �ت �ج��اوز ق��درت��ه ع �ل��ى م��واج�ه�ت�ه��ا ف��ي ظ��ل ان�ه�ي��ار
اق �ت �ص��ادي م �ت �س��ارع ل��م ت�ع��د ت �ج��دي م�ع��ه ك��ل ال�ح�ل��ول
الترقيعية وعلى وقع أزمة سياسية حادة أعادت إحياء
االنقسام السياسي ال��ذي س��اد بعد استشهاد رئيس
الوزراء الراحل رفيق الحريري في  2005واستمر حتى
مطلع عام  2011تاريخ اندالع االزمة السورية.
كثيرة هي اآلم��ال املعلقة على ه��ذه الحكومة في حال
ن �ج��ح رئ�ي �س �ه��ا امل �ك �ل��ف ح �س��ان دي� ��اب وال �ف��ري��ق ال ��ذي
تبناه بتقديم تشكيلة حكومية توحي بالثقة محليا
وخ��ارج�ي��ا .وإذا ك��ان «امل�ك�ت��وب ي�ق��رأ م��ن ع�ن��وان��ه» فإن
الحكومة العتيدة ستكون حكومة فريق من اللبنانيني
يمتلك األغلبية النيابية ،وبالتالي القدرة على تشكيل
او اسقاط الحكومة التي يريد.
وتشير آخر معطيات امللف الحكومي الى ان التشكيلة
ب��ات��ت ش�ب��ه ج��اه��زة وال ينقصها اال وض ��ع اللمسات
�ار ب��وت �ي��رة م�ك�ث�ف��ة قبيل
األخ� �ي ��رة ع�ل�ي�ه��ا ،وال �ع �م��ل ج� � ٍ
اج �ت �م ��اع دي� � ��اب ب��رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة م �ي �ش��ال ع��ون
الطالعه عليها.
واعرب رئيس الجمهورية عن تفاؤله بإمكان الخروج
من االزم��ة الراهنة ،آمال ان تتشكل الحكومة في االيام
القليلة املقبلة ،ولفت الى ان ما يفعله اليوم ،هو محاولة
لجمع الشمل السياسي لتأليف حكومة فعالة تخاطب
املجتمع الدولي.
وش� �ه ��دت ال �س��اع��ات األخ� �ي ��رة ح�ل�ح�ل��ة ل �ب �ع��ض ال�ع�ق��د
املتعلقة بالتوزيع الطائفي واملذهبي ،بحسب مصادر
مواكبة لعملية التأليف .كما تم التوافق على عدم عودة
أي م��ن ال��وج��وه ف��ي الحكومة املستقيلة ،وك��ذل��ك على
شكل الحكومة مع إبقاء الحقائب السيادية من حصة
ال �ط��وائ��ف ال�ت��ي شغلتها س��اب�ق��ا أي اح�ت�ف��اظ الشيعة
بوزارة املالية ،والسنة بالداخلية ،وتبقى وزارة الدفاع
م��ن ح�ص��ة ال� ��روم األرث ��وذك ��س ي�س�م��ي وزي��ره��ا رئيس
الجمهورية ،ويحتفظ املوارنة بوزارة الخارجية.

الحريري :خلصنا بقا!
ال��رئ�ي��س س�ع��د ال �ح��ري��ري اس�ت�ل�ق��ف ت�غ��ري��دة ج�ن�ب�لاط،
ً
ً
ف��رد عبر تويتر ق��ائ�لا «ف�ع�لا االقنعة سقطت واللعبة
ان �ك �ش �ف��ت ..ف ��ي ن� ��اس ع �ن ��دن ع �م��ى ال� � ��وان ب��ال�س�ي��اس��ة
ونظرهن م��روك��ب على ال�ل��ون االزرق ..راف�ض�ين يفوتو
ع��ال�ح�ك��وم��ة م��ن ال �ب��اب وراك �ض�ي�ن ي�ف��وت��و م��ن ال�ش�ب��اك.
مشاكلكن ما تحلوها على ضهر غيركن .خلصنا بقا».
ناشطون اعتصموا في أحد المصارف مطالبين بوقف كل اإلجراءات «غير القانونية» التي تتصرف على أساسها البنوك تجاه صغار المودعين

وقالت املصادر ان الفريق السياسي املشرف على عملية
التشكيل جهز أسماءه ويبقى لرئيس الجمهورية ان
يحسم هوية وزير الدفاع العتيد.
ونقلت املركزية ان الرئيس املكلف ينتظر وصول بعض
ال� ��وزراء امل��وج��ودي��ن ف��ي ال �خ��ارج ل�ي�ب��دأ ال�ع��د العكسي
ل�ل�اع�ل�ان ع ��ن ال �ح �ك��وم��ة ق �ب��ل ي� ��وم ال �خ �م �ي��س ف�ت�ك��ون
«ع�ي��دي��ة» كما وع��د ال��رئ�ي��س ع��ون اللبنانيني ف��ي عيد
امليالد.
من جانبها ،أوضحت مصادر مقربة من الرئيس املكلف

أن األسماء التي أصبحت مؤكدة في الحكومة العتيدة
هي كل من دميانوس قطار في وزارة الخارجية ،غازي
وزن��ي ف��ي وزارة امل��ال�ي��ة ،زي��اد ب��ارود ف��ي وزارة العدل.
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى وزارة ال��دف��اع وه ��ي م��ن ح�ص��ة رئيس
الجمهورية وه�ن��اك اس�م��ان م��رش�ح��ان ل�ه��ا ،أم��ا وزارة
التربية ُ
فحسمت لقاض من عكار.

جنبالط :صهر السلطان
وع�ل��ى ض��وء ت ��داول األس �م��اء امل��رش�ح��ة لتولي حقائب

وزاري��ة ،تفاعلت قضية التمثيل ال��درزي فيها .فالتيار
ال��وط �ن��ي ال �ح��ر ي�س�ع��ى ل �ت��وزي��ر ش�خ�ص�ي��ة م �ق��رب��ة من
حليفه النائب طالل أرسالن بينما يميل حليفاه حزب
اهلل وح��رك��ة أم��ل ل�ت��وزي��ر شخصية وسطية ال تستفز
رئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط ،الذي
اعتبر امس أنه «باألساس فان األقنعة ساقطة واللعبة
م�ك�ش��وف��ة» .وغ�م��ز ج�ن�ب�لاط م��ن ق�ن��اة ال�ت�ف��اه��م السابق
بني التيار الوطني الحر وتيار املستقبل الذي يتجدد
حاليا بصيغة اخرى وقال «ان تفاهم البوارج التركية

ّ
ٌ
قهر إلرادة السنة!

وف ��ي اط ��ار ال�ع�ق��د ال�س�ن� ّ�ي��ة ،ب ��دا الف �ت��ًا ان اع �ت��راض دار
ال�ف�ت��وى ال�ت��ي ال�ت��زم��ت الصمت طيلة ال�ف�ت��رة السابقة،
خرج أمس الى العلن عبر مقال لرئيس املركز االسالمي
ل�ل��دراس��ات واالع�ل�ام القاضي الشيخ خ�ل��دون عريمط،
ّ
اعتبر فيه ان اس�ت�م��رار دي��اب ق�ه� ٌ�ر إلرادة أه��ل ال� ُّ�س��ن��ة،
والقهر ل��ن ي��دوم وع��واق�ب��ه وخيمة إن ل��م يكن حاضرًا
ً
فمستقبال .وت��وج��ه ال��ى دي��اب ق��ائ�لا «اع �ت��ذارك واج��ب
ّ
ّ
زور
وطني وأخالقي ،يسجل لك ال عليك،
فال تكن شاهد ٍ
ّ
ِّ
على محاصر ِة مكو ٍن أساسي من مكونات هذا الوطن
املخطوف».

أبرزها االنتخابات األميركية والـ«بريكست»

 9أحداث عالمية مرتقبة عام 2020
ع�ل��ى امل�س�ت�ش��ارة م�ن��ذ  2005أن ت� ّ
�ؤم��ن رئ��اس��ة أملانيا
لالتحاد األوروب ��ي خ�لال النصف الثاني م��ن السنة،
ع�لاوة على استقبالها الرئيس الصيني تشي جني
بينغ ،الذي دعته الى حضور القمة االستثنائية بني
ال�ص�ين واالت �ح��اد االوروب ��ي ف��ي ليبزيغ ف��ي سبتمبر
امل �ق �ب��ل .وي �ب��دو ال��ره��ان ك �ب �ي��را ،خ��اص��ة ان االق�ت�ص��اد
االملاني يعاني الركود.

سليمة لبال

عام  2020انطلق ،ويبدو أن
أبرز األحداث المتوقعة خالله،
بحسب صحيفة ليزيكو الفرنسية
ستكون االنتخابات الرئاسية
االميركية وخروج بريطانيا من
االتحاد االوروبي ،عالوة على
االحتجاجات الشعبية التي
تشهدها بعض الدول .ويمكن
تلخيص االحداث التسعة
الرئيسية التي ستميز العام
الحالي بالتالي:

1

سيشهد ع��ام  2020ت�ن��اف� ً�س��ا أم�ي��رك� ً�ي��ا ص�ي�ن� ً�ي��ا على
اك �ت �ش��اف ال �ق �م��ر وامل ��ري ��خ ،ف��ال �ص�ين س�ت�ط�ل��ق م��رك�ب��ة
باتجاه املريخ وأخرى باتجاه القمر ،ينتظر أن تجلبا
ع�ي�ن��ات ألول م��رة م�ن��ذ  .1976وأم ��ا امل��رك�ب��ة ال�ج��دي��دة
التي صممتها وك��ال��ة ناسا بتكلفة بلغت  2.5مليار
دوالر ،فينتظر أن تتجه نحو املريخ في يوليو املقبل
وت�ح��ط ف��وق��ه بعد سبعة أش�ه��ر بفضل تقنية هبوط
بدقة غير مسبوقة ،واما املركبة الفضائية االوروبية
إيكزومارس فيأمل القائمون عليها أال تفشل مهمتها
مثلما حصل مع سابقاتها في  2003و.2016

8

الـ«بريكست» حقيقة مع نهاية العام

سيتمكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
م��ن ال��وف��اء ب��وع��وده وإخ ��راج اململكة املتحدة بسرعة
م��ن االت �ح��اد األوروب� ��ي بعد ث�لاث��ة أع ��وام ون�ص��ف من
استفتاء يونيو  ،2016بفضل األغلبية املريحة التي
حصل عليها في انتخابات  12ديسمبر والتصويت
الذي تبعها حول االتفاق على االنسحاب الذي فاوض
عليه.
ل��م ي�ح�ق��ق ج��ون �س��ون ال �ه��دف ب �ع��د ،ألن ب��ري�ط��ان�ي��ا
س� �ي� �ك ��ون ل� �ه ��ا أي � �ض� ��ا م� ��وط� ��ئ ق� � ��دم ف � ��ي االت � �ح� ��اد
االوروب��ي ،حتى بعد االع�لان الرسمي لالنسحاب
ف ��ي  31ي �ن��اي��ر ،ح �ي��ث س �ت��دخ��ل م��رح �ل��ة ان �ت �ق��ال �ي��ة
ل �ل �ت �ف��اوض ح� ��ول إط � ��ار ع�لاق �ت �ه��ا امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة م��ع
ال �ق��ارة ،ف��ي م��ا يتعلق ب��االت�ف��اق ال�ت�ج��اري للتبادل
الحر ،وأيضا االتفاق حول الصيد واألمن والدفاع..
وأم��ام ال�ش��ري�ك�ين  11ش�ه��را ال��ى غ��اي��ة ن�ه��اي��ة 2020
ل�ل�ت��وص��ل ال ��ى ات �ف��اق �ي��ات ج��دي��دة .وع �ل �ي��ه س�ت�ك��ون
اململكة املتحدة أمام سباق مع الوقت حتى نهاية
 2020إلتمام «بريكست».

2

7

انتخابات أميركية على وقع حرب غير معلنة

هل سيفوز دونالد ترامب بوالية ثانية؟ من املقرر
أن ي �س��ائ��ل م �ج �ل��س ال� �ش� �ي ��وخ ال ��رئ� �ي ��س األم �ي��رك��ي
م �ط �ل��ع ال� �ع ��ام ال � �ج ��اري ق �ب��ل ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى ق ��رار
ع��زل��ه ،ل �ك��ن األغ �ل �ب �ي��ة ال �ج �م �ه��وري��ة ت �ب��دو أق ��وى وال
أص � ��وات م�ن�ش�ق��ة داخ� ��ل ال �ح��زب ال �ج �م �ه��وري ،ل��ذل��ك

ُّ
توجه علمي نحو الفضاء

		
متظاهرون في هونغ كونغ

		
ترامب خالل حملة انتخابية

س�ي�ع�ك��ف ت��رام��ب ع�ل��ى ت�ك�ث�ي��ف ح�م�ل�ت��ه االن�ت�خ��اب�ي��ة
لـ «الرئاسية» املقررة في  3نوفمبر املقبل ،خصوصًا
أن ال�ح��زب ال��دي�م��وق��راط��ي ال ي�ج��د ح�ت��ى اآلن زعيما
ي �ق��ف وراء ه .وال ��دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ون م �ن �ق �س �م��ون ب�ين
م ��ؤي ��د ل� �ت� �ي ��ار ال � ��وس � ��ط ،ال� � ��ذي ي � �ق� ��وده ج� ��و ب ��اي ��دن
ومايكل بولومبيرغ ،وت�ي��ار ي�س��اري يتزعمه برني
س��ان��درز وإليزابيث وارن .وف��ي ج��و ح��رب مستعرة
ب�ين امل�ع�س�ك��ري��ن ،ي �ب��دو ال�ت�ك�ه��ن ص�ع�ب��ا ج��دا مثلما
ح �ص��ل ف��ي  2016ب�ي�ن ه �ي�ل�اري ك�ل�ي�ن�ت��ون ودون��ال��د
ترامب ،لذلك سترتبط نتيجة االنتخابات بعدد من
الواليات التي تعد مفاتيح انتخابية بالنظر إلى أن
االقتراع غير مباشر.

عرفت بعض الهدوء.

3

هونغ كونغ ..شوكة في خاصرة الصني

لم يسبق أبدا أن قاد شباب هونغ كونغ احتجاجات
ب��ال�ش�ك��ل وال �ح �ج��م ال �ل��ذي��ن ش��اه��دن��اه�م��ا ف��ي ،2019
ل��ذل��ك ت�ش�ي��ر ال �ت��وق �ع��ات إل ��ى اس �ت �م��رار ال��وض��ع ف��ي
 .2020وك ��ان ال �ن �ظ��ام ال�ص�ي�ن��ي ح ��اول وأد ال�ح��رك��ة
االحتجاجية ،وسيواصل التأثير في هونغ كونغ،
مرتقبا أي انحرافات ليبرر ردود فعله .وأما حركة
الشباب فهي أبعد ما تكون عن النهاية ،حتى وان

4

أميركا الالتينية ..أزمة بحجم قارة

تحتاج ه��ذه ال�ق��ارة إل��ى ف��ان��وس س�ح��ري لتقليص
ال�ف��وارق االجتماعية الصارخة فيها ،وم��ن املتوقع
أن ت�ن��دل��ع االح�ت�ج��اج��ات م �ج��ددا ف��ي  ،2020ب�ع��د ان
ان �ف �ج��رت ف �ج��أة وب �ش �ك��ل ع �م �ي��ق ف ��ي خ��ري��ف .2016
فالجميع ك��ان ي��درك أن ف�ن��زوي�لا ت�ع��ان��ي ،وال�س�ك��ان
ع �ل��ى ح��اف��ة االن �ه �ي ��ار .وك� ��ان االن �ف �ج��ار ق ��د ب ��دأ ف��ي
ك��ول��وم �ب �ي��ا ،إح ��دى أك �ث��ر ال� ��دول ال �ت��ي ي �ع��ان��ي فيها
امل��واط �ن��ون م��ن ال �ف��وارق االج�ت�م��اع�ي��ة ،ث��م التشيلي
أي �ض��ا .وف ��ي ب��ول�ي�ف�ي��ا ال �ت��ي ان�ق�ل�ب��ت ع�ل��ى ال��رئ�ي��س،
ي �ب ��دو أن �ن ��ا أم � ��ام ع �ص��ر ج ��دي ��د ،إال أن ال �ك �ث �ي��ر م��ن
ال �ش �ك��وك ال ت ��زال ت�خ�ي��م ع�ل��ى م�س�ت�ق�ب��ل ب�ق�ي��ة ال��دول
األم �ي ��رك �ي ��ة ال�ل�ات �ي �ن �ي��ة ،ل ��ذل ��ك ل �ي��س م �س �ت �ب �ع��دا أن
يستمر مرض أميركا الالتينية هذا العام.

5

إيران في قلب اإلعصار

ب�ع��د ت�س��ع س �ن��وات م��ن ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي ،ال ��ذي انتهى
ب� �ث ��ورات م �ض ��ادة أو ح� ��روب أه �ل �ي��ة ،س�ت�ظ��ل منطقة
الشرق األوسط مشتعلة وفي حالة غليان خالل 2020

جونسون يعد بتنفيذ بريكست

ب�ين ال�ص��راع��ات ف��ي س��وري��ا وال�ي�م��ن ،واالح�ت�ج��اج��ات
في لبنان والعراق ،أو أيضا التنافس بني السعودية
وإيران ،التي تواجه اضطرابات بسبب تراجع وارداتها
م��ن النفط بنسبة  %80ف��ي ظ��رف عامني على خلفية
العقوبات االميركية .هذا العزل اإلقتصادي أدى في
الخريف املاضي إلى اندالع توترات اجتماعية ،يمكن
أن تندلع مجددا هذا العام .لكن هل سيصل ذلك إلى
درجة سقوط النظام؟
ي �ع��رف ال�ن�ظ��ام االي��ران��ي ج �ي��دا ك�ي��ف ي�ق�م��ع بفعالية،
ويبدو خبيرا في فن االستفزاز على الصعيد الدولي
أو في مضيق هرمز ،أو حتى على األراضي الخليجية،
لحشد املزيد من األصوات في الداخل ملصلحته ،لذلك
تحتاج نتائج االنتخابات التشريعية املنتظرة في
فبراير املقبل إلى إمعان نظر.

6

انجيال ميركل تستعد للرحيل

س�ي�ك��ون ع ��ام  2020آخ ��ر ع ��ام ب��ال�ن�س�ب��ة للمستشارة
االملانية أنجيال ميركل قبل االنتخابات التشريعية،
امل � �ق � ��رر إج� � ��راؤه� � ��ا ف � ��ي  ،2021وي �ن �ت� �ظ ��ر خ �ل�ال� ��ه أن
ت�ق�ن��ع امل �س �ت �ش��ارة ال �ق �ي��ادة ال �ج��دي��دة ل�لاج�ت�م��اع�ي�ين
الديموقراطيني بعدم مغادرة التحالف للسلطة ،كما

الهند في مواجهة محرقة الهوية

ض��رب رئيس ال��وزراء الهندي ن��ارون��دا م��ودي جذور
الهند املعروفة بتعددها الثقافي وال�ه�ن��دي ،م��ا عزز
املخاوف من اندالع محرقة في ثاني أكبر امة من حيث
تعداد السكان في العالم .فبعد السيطرة على كشمير،
ّ
خلف القانون املواطنة ال��ذي ص��ادق عليه م��ودي في
نهاية  ،2019احتجاجات عدة لدى االقليات الدينية،
خ��اص��ة امل�س�ل�م�ين ،وي �ب��دو ان م ��ودي ذه��ب ب�ع�ي� ً�دا في
إقصاء بقية األدي��ان في سبيل تحقيق رغبته بإقامة
ً
دول ��ة ه�ن��دوس�ي��ة .وع �ل��ى ن�ي��ودل�ه��ي أن ت�ن�ع��ش اي��ض��ا
خ�لال  2020اقتصادها ال��ذي يعاني تراجع مستوى
استهالك األسر.

9

ضريبة رقمية دولية

م��ن امل�ق��رر ال�ت��وص��ل ال��ى ات�ف��اق ضريبي دول��ي خالل
النصف االول من السنة الجديدة .وقد كلفت مجموعة
العشرين ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إعداد
قواعد جديدة تخص تنامي رقمنة الشركات املتعددة
الجنسيات ما ساعدها على التهرب الضريبي .وقد
َّ
ك��ث�ف��ت املنظمة عملها ب�م�ش��ارك��ة  130دول ��ة م��ن أج��ل
وض� ��ع ض��ري �ب��ة ف ��ي ف��رن �س��ا ع �ل��ى ع �م��ال �ق��ة اإلن �ت��رن��ت
شركات غوغل واب��ل وفيسبوك وأم��ازون .وينتظر أن
تفرض الضريبة الرقمية وفق الدول التي تعمل فيها
هذه الشركات مع وضع حد أدنى لألرباح .وبالنسبة
ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية يتوقع التوصل
إلى اتفاق في غضون األشهر الستة املقبلة.
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وكالؤها ُيحاصرون سفارة واشنطن في بغداد

إيران تواجه أميركا في العراق ..بالضغط الشعبي
محرر الشؤون الدولية

َّ
ف��ي يونيو امل��اض��ي ،ح��ذر وزي��ر الخارجية
األم� �ي ��رك ��ي م ��اي ��ك ب��وم �ب �ي��و إي � � ��ران م ��ن أن
«مقتل أميركي في العراق سيكون اجتيازًا
ل�خ��ط أح �م��ر» .وي �ب��دو أن ه ��ذا ال�س�ي�ن��اري��و
ّ
ً
ب��دأ يتحقق ف�ع�لا ،ال ب��ل ت�ج��اوزت��ه ط�ه��ران
ٍّ
إلى مستويات تحد أكبر ،لتصحو بغداد،
ّ
محتجني من أنصار
أمس ،على محاصرة
امل �ي �ل �ي �ش �ي��ات امل ��دع ��وم ��ة إي ��ران� �ي ��ًا س �ف ��ارة
واشنطن في بغداد ،وبدئهم تشييد خيام
لالعتصام أمامها.
ك�م��ا أع�ل��ن م�ت�ظ��اه��رون ف��ي س��اح��ة التحرير
ت �ن��دي��ده �ه��م ب��ال �ق �ص��ف االم� �ي ��رك ��ي مل �ق ��رات
«حزب اهلل» العراقي ،مطالبني بطرد السفير
األميركي.
وربما بات حشد الجمهور اآلن حول سفارة
أم �ي��رك��ا ف��ي ب� �غ ��داد ،وق��واع��ده��ا ال�ع�س�ك��ري��ة
(كما هدد ق��ادة في الحشد الشعبي) إحدى
أدوات إي� � ��ران ف ��ي م �ع��رك �ت �ه��ا م ��ع ال ��والي ��ات
ّ
امل�ت�ح��دة ،كما انها وسيلة ّ
فعالة للتخلص
من االحتجاجات التي اجتاحت العراق منذ
 3أشهر ،مطالبة بإنهاء الوصاية االيرانية
على العراق.
وفي سيناريو يعيد إلى األذه��ان محاصرة
اإلي��ران�ي�ين ل�ل�س�ف��ارة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ط�ه��ران،
قد تعمد إيران عبر وكالئها في العراق إلى
وسيلة الضغط الشعبي بديال عن املواجهة
املباشرة مع القوات االميركية ،فهي مكلفة
ّ
جدًا ،ولها تداعيات كبيرة .وفي ما يلي أبرز
ّ
تطورات العراق:

إحراق بوابات
ب �ح �ض��ور ق � ��ادة وع �ن��اص��ر م ��ن م�ي�ل�ي�ش�ي��ات
ال�ح�ش��د ال�ش�ع�ب��ي ،أح� ��رق م�ح�ت�ج��ون إح��دى
بوابات السفارة األميركية في بغداد ،أمس،
إض��اف��ة إل��ى نقاط أمنية حولها ،احتجاجا
على الغارة األميركية األخيرة.
وح� ��اول امل�ح�ت�ج��ون اق �ت �ح��ام ال �س �ف��ارة ،لكن
ق ��وات األم ��ن ال�ع��راق�ي��ة أط�ل�ق��ت ق�ن��اب��ل ال�غ��از
املسيلة للدموع.
وت �ج �م �ه��ر آالف امل �ح �ت �ج�ي�ن أم� � ��ام ال �ب ��واب ��ة
ال��رئ�ي�س��ة ل�ل�س�ف��ارة ،ك�م��ا ش��رع بعضهم في
نصب خيام أم��ام ال�س�ف��ارة ،التي تقع داخ��ل
املنطقة الخضراء الشديدة التحصني ،حيث
هناك مقرات حكومية وسفارات دول.
وظهر في فيديو تداوله ّ
مغردون ،جنود من
«امل��اري�ن��ز» داخ��ل ال�س�ف��ارة ،ال يفصل بينهم
وبني املتظاهرين إال باب زجاجي.

ال إجالء للموظفني
م��ن جهته ،نفى م�ص��در ف��ي ال�س�ف��ارة صحة
األن �ب��اء ح ��ول إج�ل�اء ال�س�ف�ي��ر األم �ي��رك��ي في
ال �ع ��راق م��اث�ي��و ت��ول��ر أو م��وظ�ف��ي ال �س �ف��ارة،
م��وض�ح��ًا أن امل��وظ�ف�ين ال ي��زال��ون ف��ي مبنى
ال� �س� �ف ��ارة ،وأن ال �س �ف �ي��ر خ � ��ارج ال� �ع ��راق في
إجازة رسمية.
وك � � ��ان م� � �س � ��ؤوالن ف � ��ي وزارة ال �خ ��ارج �ي ��ة
العراقية أكدا إجالء تولر وموظفي السفارة
من بغداد.
وف� ��ي وق� ��ت س ��اب ��ق ،أع �ل �ن��ت «ال �خ��ارج �ي��ة»
ال � �ع� ��راق � �ي� ��ة ع� ��زم � �ه� ��ا اس� � �ت � ��دع � ��اء ال �س �ف �ي ��ر
األميركي إلبالغه بإدانة الحكومة للقصف
الذي استهدف مقرات «حزب اهلل» العراقي.
وذك� � ��ر ب� �ي ��ان ص� � ��ادر ع �ن �ه��ا أن � ��ه س �ي �ج��ري
التشاور مع الدول األوروبية املشاركة في
ّ
موحد
التحالف ال��دول��ي للخروج بموقف

ترامبّ :
نحمل إيران
المسؤولية كاملة
قال الرئيس األميركي دونالد ترامب،
أم ��س ،إن إي� ��ران «ت �ن� ّ�س��ق» هجوما
على س�ف��ارة واش�ن�ط��ن ف��ي ال�ع��راق،
وستتحمل م�س��ؤول�ي��ة ذل ��ك .وكتب
ترامب على موقع «تويتر»« :قتلت
إي ��ران م�ت�ع��اق��دا أم�ي��رك�ي��ًا وأص��اب��ت
كثيرين .قمنا بالرد بقوة ،وسنفعل
ذلك دائمًا .اآلن ّ
تنسق إيران هجومًا
على السفارة األميركية في العراق.
ّ
نحملهم املسؤولية كاملة .وإضافة
إلى ذلك ،نتوقع أن يستخدم العراق
قواته لحماية السفارة».

تقديرات إسرائيلية:
ال تغيير في سياسة
واشنطن بالمنطقة
مقاتلون من الحشد الشعبي ُمشعلين النار بجدار السفارة األميركية في بغداد أمس | رويترز

حول مستقبل قوات التحالف في العراق.
وك� � ��ان� � ��ت واش � �ن � �ط � ��ن ات � �ه � �م� ��ت ال� �س� �ل� �ط ��ات
ال�ع��راق�ي��ة ب��أن�ه��ا ل��م ت�ب��ذل ال�ج�ه��ود ال�لازم��ة
م � ��ن أج� � ��ل «ح � �م� ��اي� ��ة» م� �ص ��ال ��ح ال � ��والي � ��ات
امل �ت �ح��دة .وق� ��ال م �س ��ؤول رف �ي��ع ف ��ي وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة« :م ��ن م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا
ّ
وواج� �ب� �ه ��ا أن ت �ح �م �ي �ن��ا ،وه � ��ي ل ��م ت��ت �خ��ذ
الخطوات املناسبة لذلك».

قادة «الحشد»
ون �ش��ر م � �غ � ّ�ردون ص� ��ورا ت �ظ �ه��ر ق� ��ادة ف��ي
«ال�ح�ش��د» ،م�ث��ل زع�ي��م ميليشيا عصائب
أه��ل ال�ح��ق ق�ي��س ال�خ��زع�ل��ي ،م��ع أم�ين ع��ام
م�ن�ظ�م��ة ب ��در ،ه ��ادي ال �ع��ام��ري ،وم��ؤس��س
ك�ت��ائ��ب «ح��زب اهلل» أب��و م�ه��دي امل�ه�ن��دس،
وقائد ميليشيا سرايا الخراساني حامد
ال�ج��زائ��ري ،خ�لال توجههم نحو السفارة
في بغدادّ ،
بنية االعتصام.
وقال الخزعلي عن السفارة االمیركية في
بغداد« :ه��ذا املكان هو مكان التآمر على
ال �ع��راق ،وه��و أي�ض��ًا م�ك��ان ل��دع��م ال�ج��وك��ر
ّ
وامل � �خ � ��رب �ي��ن» ،ف� ��ي إش� � � ��ارة ال � ��ى ال� �ت ��دخ ��ل
للتخريب ف��ي ال�ت�ظ��اه��رات ال�ت��ي يشهدها
ال� �ع ��راق م �ن��ذ األول م ��ن أك �ت��وب��ر امل��اض��ي.

مسؤولون أميركيون:
احتمال قوي
لردٍّ انتقامي إيراني
«يديعوت أحرونوت»:
ترجيح نشوب
مواجهة عسكرية
الخزعلي لألميركيين :لن نسمح
لكم بالرعونة ..وإن عدتم عدنا
عبد المهدي :سنمنع االعتداء
على أي سفارة..
ونعاقب المخالفين

وأض � ��اف« :ث �ب��ت أن �ه��ا س �ف��ارة ت�ع�م��ل ضد
ُ
ال�ع��راق ..ه��ذا املكان ت��دار منه كل عمليات
ُ
ال�ت�خ��ري��ب ف��ي ال �ب �ل��د ،وت�ن�ت�ه��ك م��ن خ�لال��ه
سيادة العراق».

صواريخ الحقد
وف ��ي ت �غ��ري��دة ،ك �ت��ب ال �خ��زع �ل��ي ،م�خ��اط�ب��ًا
االم �ي��رك �ي�ي�ن« :ال �ع ��راق ��ي ال ي �ن �س��ى وع ��ده،
ع �ش��ر س� �ن ��وات م� ��رت ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة ج�ل�اء
ال �ق��وات االم �ي��رك �ي��ة م��ن ال� �ع ��راق ،وال ت��زال
ُ
دم � ��اء أب �ن��ائ �ن��ا ت� � ��راق ب� ��دم ب � ��ارد م ��ن ق�ب��ل
ص ��واري ��خ ال �ح �ق��د األم� �ي ��رك ��ي» .وأض � ��اف:
«ه��ذه امل��رة س�ن�ق��ول ل�ك��م إن�ن��ا م��وج��ودون،
ولن نسمح لكم بالرعونة مرة اخرى ،وإن
عدتم عدنا».
من ناحيته ،ق��ال رئيس حكومة تصريف
األع �م��ال ع ��ادل ع �ب��دامل �ه��دي إن أي اع �ت��داء
ع� �ل ��ى ال � �س � �ف� ��ارات وامل� �م� �ث� �ل� �ي ��ات ه� ��و ف �ع��ل
س �ت �م �ن �ع ��ه ب � �ص� ��رام� ��ة ال � � �ق� � ��وات األم� �ن� �ي ��ة،
وس � �ي � �ع� ��اق� ��ب ع� �ل� �ي ��ه ال� � �ق � ��ان � ��ون ،م �ط��ال �ب��ا
املحتجني باالبتعاد عن جميع مجمعات
السفارة األميركية في بغداد.
وك � ��ان ع �ب��د امل� �ه ��دى أك� ��د أن وزي � ��ر ال ��دف ��اع
األم � �ي� ��رك� ��ي م� � � ��ارك إس � �ب� ��ر أب� �ل� �غ ��ه ه��ات �ف �ي��ًا

ً
إيرانيا
السعودية تشجب هجمات الميليشيات المدعومة
أع��رب مجلس ال��وزراء السعودي عن «شجب
امل �م �ل �ك��ة وإدان� �ت� �ه ��ا ل �ل �ه �ج �م��ات ال� �ت ��ي ش�ن�ت�ه��ا
م �ي �ل �ي �ش �ي��ات إره ��اب� �ي ��ة م��دع��وم��ة م ��ن ال �ن �ظ��ام
اإلي��ران��ي ض��د ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ال �ع��راق،
ضمن التحالف الدولي ملواجهة تنظيم داعش
اإلرهابي».
وخالل جلسة في قصر اليمامة ،أمس ،ترأسها
خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد
العزيز ،أكد مجلس الوزراء أن «هذه الهجمات
اإلره��اب�ي��ة تنتهك س�ي��ادة ال�ع��راق وت�م��س أمنه
واس� �ت� �ق ��راره وت��ؤث��ر ب �ص��ورة م �ب��اش��رة على
ج �ه��ود م�ك��اف�ح��ة اإلره � ��اب ،م��ا ي�س�ت�ل��زم دع��م
جهود التعاون بني الحكومة العراقية وق��وات

ال�ت�ح��ال��ف ال ��دول ��ي ،ب �ق �ي��ادة ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة،
م��ن خ�لال التحقيق ف��ي ح��ادث��ة الهجوم ال��ذي
استهدف قاعدة عراقية قرب كركوك ،واتخاذ
اإلجراءات املناسبة ملنع تكرار األعمال العدائية
املدعومة من النظام اإليراني».
م ��ن ج �ه��ة ث ��ان �ي ��ة ،أف � � ��ادت وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
األميركية ب��أن وزي��ر الخارجية مايك بومبيو
أجرى اتصالني هاتفيني منفصلني مع كل من
ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان،
وول ��ي ع�ه��د أب��و ظ�ب��ي محمد ب��ن زاي ��د ،ت��رك��زا
ح��ول القصف األميركي مل��واق��ع كتائب حزب
اهلل العراقي التابعة للحشد الشعبي ،في كل
من العراق وسوريا.

وذك� � ��رت ال� � � ��وزارة أن� ��ه ت ��م خ�ل��ال االت� �ص ��االت
اإلع� ��راب ع��ن ب��ال��غ ال�ق�ل��ق إزاء ال�ه�ج�م��ات التي
ت�ش�ن�ه��ا ال �ك �ت��ائ��ب امل��وال �ي��ة إلي � ��ران ض��د ق��وات
التحالف ف��ي ال�ع��راق ،كما ت��م التأكيد على أن
اإلج��راءات األميركية التي تم اتخاذها في هذا
الشأن «دفاعية ومتناسبة ومبررة».
وأك ��د بومبيو ع��زم ال��والي��ات امل�ت�ح��دة املضي
ف� ��ي ح �م ��اي ��ة م��واط �ن �ي �ه��ا وم �ص��ال �ح �ه��ا ض��د
ال�ت�ه��دي��دات اإلي��ران �ي��ة ،م�ش��ددا على أن النظام
اإليراني ووكالءه يواصلون األنشطة املزعزعة
لالستقرار في املنطقة ،وأن الدول لها الحق في
ال��دف��اع ع��ن أنفسها ف��ي وج��ه ه��ذه التهديدات.
(واس ،أ ف ب)

بالضربات الجوية ،وأقر بعلمه بالغارات،
ً
قائال إنه حاول منعها.

رد انتقامي
وتحدث مسؤولون أميركيون عن احتمال
ق � ��وي ل � ��رد إي � � ��ران ع �س �ك��ري��ًا ع �ل��ى غ � ��ارات
واش �ن �ط��ن األخ� �ي ��رة ع �ل��ى ك �ت��ائ��ب «ح ��زب
اهلل» ال� �ع ��راق ��ي .وق ��ال ��وا إن� �ه ��م ي �ت��اب �ع��ون
ال��وض��ع ع��ن ك�ث��ب ،ت�ح� ّ�س�ب��ًا ألي إج ��راء ات
ان� �ت� �ق ��ام� �ي ��ة ت� ��أت� ��ي ردا ع� �ل ��ى ال� �ض ��رب ��ات
ال�ج��وي��ة األم�ي��رك�ي��ة .وأض��اف��وا إن�ه��م ليس
ّ
ل��دي �ه��م ش ��ك ف ��ي أن ال �ج �م��اع��ة امل �س��ل �ح��ة
س �ت��رد ب�ط��ري�ق��ة م��ا ق��د ت ��ؤدي إل ��ى زي ��ادة
ّ
جديدة في التوتر بني ال��والي��ات املتحدة
وإي ��ران .وأف��اد م�س��ؤول ع�س�ك��ري« :أعتقد
ان � �ه ��م (ك� �ت ��ائ ��ب ح � ��زب اهلل) س� � �ي � ��ردون».
وأردف م �س��ؤول ع �س �ك��ري آخ ��ر ان ه�ن��اك
قلقًا م��ن اح�ت�م��ال أن ت�ق��ود األح ��داث التي
ج ��رت خ�ل�ال األي� ��ام ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��اض �ي��ة إل��ى
دائرة من األعمال االنتقامية.

مواجهة عسكرية
وفي هذا الصدد ،رجحت صحيفة يديعوت
أح ��رون ��وت اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ن �ش��وب م��واج�ه��ة
عسكرية ب�ين إي��ران وأم�ي��رك��ا ،معتبرة ذلك
ف ��رص ��ة س��ان �ح��ة ل �ت��ل أب� �ي ��ب ،وداع � �ي� ��ة إل��ى
القيام بـ«عمل عسكري وق��ائ��ي» أميركي ـــــ
إسرائيلي ضد إيران.
وذكرت أن « 2020عام للمواجهة العسكرية
ب�ين إي� ��ران وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،وي �ب��دو أن
حجر الدومينو األول ف��ي طريق املواجهة
س� �ق ��ط م� �ن ��ذ ه � � ��ذا األس� � � �ب � � ��وع ،م � ��ع ت� �ب ��ادل
الضربات على األرض العراقية بني الجيش
األميركي وامليليشيات املؤيدة لطهران».
وق� � � � � � ّ�درت أن «ال� � � �ص � � ��دام ال � �ق� ��ري� ��ب ي � �س � ّ�رع
اش�ت�ع��ال�ين؛ األول :ه��و ال �ن �ش��اط ال�ع�س�ك��ري
اإليراني املباشر ،ومن خالل مبعوثني ضد
الواليات املتحدة وحلفائها ،في حال قررت
طهران إدخال تل أبيب في صورة الضغوط
ع �ل��ى واش� �ن� �ط ��ن .وال� �ث ��ان ��ي :خ� ��رق االت �ف ��اق
النووي».

القدس ـــــ أحمد عبدالفتاح
على ال��رغ��م م��ن ع�ب��ارات الثناء التي
كالها رئيس الحكومة االسرائيلية
ب �ن �ي��ام�ين ن �ت��ان �ي��اه��و ع �ل��ى ال� �غ ��ارات
التي شنتها ط��ائ��رات أميركية على
مواقع «حزب اهلل» العراقي بالعراق
وسوريا ،واعتبرها «عملية أميركية
مهمة ضد إيران وامليلشيات املوالية
ل �ه��ا ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة» ،ف� ��إن ت �ق��دي��رات
جهاز األم��ن اإلسرائيلي استبعدت
أن ت ��ؤدي ه ��ذه ال� �غ ��ارات ال ��ى ت��ورط
إس��رائ�ي��ل ف��ي ه��ذا ال �ص��راع .ونقلت
ص �ح �ي �ف��ة ه� ��آرت� ��س ع� ��ن م� �ص ��ادر
ف��ي ج �ه��از األم ��ن ق��ول�ه��ا إن ��ه «ليس
معروفا ما إذا كان إطالق القذائف
الصاروخية باتجاه قاعدة اميركية
في كركوك كان بموجب أوامر عليا
من إيران ،أم قرار محلي مستقل؟».
ووفقا لهذه املصادر ،فإنه ال عالقة
بني كتائب «حزب اهلل» العراقي وبني
«ح ��زب اهلل» ال�ل�ب�ن��ان��ي؛ ول��ذل��ك ف��إن
احتمال رد «حزب اهلل» اللبناني على
القصف األم�ي��رك��ي «ل�ي��س احتماال
ك� �ب� �ي� �رًا» ،م �ض �ي �ف��ة ان« :ال �ق �ص��ف
األميركي ض��د كتائب «ح��زب اهلل»
العراقي ال يعني تغييرا في سياسة
الرئيس األم�ي��رك��ي ،دون��ال��د ت��رام��ب،
العسكرية في الشرق األوسط».
وأع��رب��ت امل�ص��ادر االسرائيلية عن
اع�ت�ق��اده��ا «أن ال�ق�ص��ف األم�ي��رك��ي
ك � ��ان رد ف� �ع ��ل م ��وض� �ع� �ي ��ا ،وج� ��اء
ف��ي أع�ق��اب مقتل م��واط��ن اميركي،
وليس بسبب تغيير ف��ي السياسة
االميركية ،بدليل أن الواليات املتحدة
لم ترد عسكريا على إسقاط إيران
الطائرة من دون طيار واستهداف
منشآت نفطية في السعودية».
وك� � � � ��ان رئ� � �ي � ��س أرك� � � � � ��ان ال� �ج �ي ��ش
اإلسرائيلي ،أفيف كوخافي ،انتقد
ّ
سياسة ترامب ،في تجنب الرد على
الهجمات االيرانية.

قوات تركية قري ًبا إلى «مسرح الصراع»

الجامعة العربية ترفض أي ُّ
تدخل خارجي بليبيا
ب ��دع ��وة م ��ن م �ص��ر ،ع �ق��د م �ج �ل��س ال�ج��ام�ع��ة
العربية ،أمس ،اجتماعًا طارئًا ،على مستوى
املندوبني ،برئاسة ال�ع��راق ،لبحث تطورات
الوضع الليبي.
ورف� � � � ��ض م� �ج� �ل ��س ال � �ج� ��ام � �ع� ��ة ال � �ت� ��دخ �ل�ات
اإلقليمية التي تسهم ضمن أمور أخرى في
تسهيل انتقال املقاتلني املتطرفني األجانب
م��ن مناطق ال �ص��راع اإلقليمية األخ ��رى إلى
ل �ي �ب �ي��ا ،وك ��ذل ��ك ان �ت �ه��اك ال � �ق� ��رارات ال��دول �ي��ة
املعنية بحظر توريد السالح ،بما يهدد أمن
دول الجوار الليبي وأمن املتوسط.
وأك��د م�ش��روع ال�ق��رار ال�ص��ادر ع��ن االجتماع
االل � �ت ��زام ب ��وح ��دة وس� �ي ��ادة ل�ي�ب�ي��ا وس�لام��ة
أراضيها ،ورفض التدخل الخارجي ،أيًا كان
ن��وع��ه ،إل��ى ج��ان��ب دع��م العملية السياسية
من خالل التنفيذ الكامل التفاق الصخيرات
ّ
املوقع في ديسمبر  2015باعتباره املرجعية
ال��وح�ي��دة للتسوية ف��ي ليبيا ،م�ش��ددًا على
أه �م �ي��ة إش� � ��راك دول ال � �ج� ��وار ف ��ي ال �ج �ه��ود
الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيني على
تسوية األزمة الليبية.

خطوات أحادية
وأك��د ال �ق��رار خ�ط��ورة ات�خ��اذ أي ط��رف ليبي
خطوات أحادية الجانب تخالف نص وروح
االتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية
ذات ال� ِّ�ص�ل��ة ،على نحو يسمح بالتدخالت
ال �ع �س �ك ��ري ��ة األج� �ن� �ب� �ي ��ة ،وب � �م ��ا ي �س �ه��م ف��ي

حكومة الوفاق  -ومحيطها ،معارك مسلحة،
بعد أن شنت قوات حفتر هجومًا للسيطرة
عليها ،وسط استنفار لقوات «الوفاق».

ّ
التدخل األجنبي
رفض
مهما كان نوعه

قوات تركية

منع تهديد أمن دول
الجوار الليبي وأمن
«المتوسط»
اتفاق الصخيرات
المرجعية الوحيدة
للتسوية
الممثلون الدائمون للجامعة خالل االجتماع في القاهرة أمس| رويترز

ت �ص �ع �ي��د وإط� ��ال� ��ة أم� ��د ال � �ص� ��راع ف ��ي ل�ي�ب�ي��ا
ومنطقة املتوسط.
وط ��ال ��ب امل �ن ��دوب ��ون األم�ي��ن ال �ع ��ام ل�ج��ام�ع��ة
الدول العربية بإجراء االتصاالت على أعلى
امل �س �ت��وي��ات م ��ع ج �م �ي��ع األط � � ��راف ال��دول �ي��ة
املعنية ب��األزم��ة الليبية ،بغية استخالص
م � ��واق � ��ف إي � �ج ��اب � �ي ��ة وم� �ن� �س� �ق ��ة ت �س �ت �ه��دف
حلحلة األزم��ة ودع��م الجهود التي يقودها

املبعوث األممي ،املنبثقة عن عملية برلني،
ل�ت��دش�ين امل� �س ��ارات األم �ن �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة،
ف ��ي إط � ��ار ال �س �ع��ي ن �ح��و ح ��ل ل �ي �ب��ي  -ليبي
خالص لألزمة ،ورفع تقارير دورية ملجلس
الجامعة ،ملتابعة تنفيذ هذا القرار.

الحوار الوطني
وك � � ��ان رئ� �ي ��س ال � � � ��دورة ال� � �ـ  152ال �ح��ال �ي��ة

مل�ج�ل��س ال �ج��ام �ع��ة ،م �ن��دوب ال �ع ��راق أح�م��د
ال��دل �ي �م��ي ،أك ��د م��وق��ف ب�ل�اده ال��راف��ض ألي
ت ��دخ�ل�ات خ��ارج �ي��ة ف ��ي أي دول � ��ة ع��رب �ي��ة،
وأهمية تغليب لغة ال�ح��وار وال�س�لام على
لغة ال�س�لاح والتناحر واالخ�ت�ص��ام .ودع��ا
ج�م�ي��ع االط ��راف امل�ع�ن�ي��ة ف��ي ليبيا إل��ى أن
«ت �ح �ت �ك��م إل� ��ى ال� �ح ��وار ال��وط �ن��ي ال �ب �ن��اء»،
وك��ذل��ك ال� ��دول ال �ع��رب �ي��ة إل ��ى «دع ��م ج�ه��ود

األط� � � � ��راف ال �ل �ي �ب �ي ��ة ف� ��ي ت �ح �ق �ي��ق ال� �س�ل�ام
واالستقرار».
وج ��اء اج�ت�م��اع ال�ج��ام�ع��ة ب�ع��د إع�ل�ان أن�ق��رة
تقديم مشروع قانون للبرملان ،غدًا ،للموافقة
ع�ل��ى إرس ��ال ق ��وات ت��رك�ي��ة إل��ى ليبيا ،دعمًا
لحكومة ال��وف��اق ف��ي طرابلس ،ف��ي مواجهة
«الجيش الوطني الليبي».
ومنذ  4أبريل املاضي ،تشهد طرابلس  -مقر

م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،أع� �ل ��نوزي � � ��ر ال � ��دف � ��اع ال �ت��رك �ي
خلوصي أكار أن بالده «بدأت االستعدادات
إلرس��ال ق��وات عسكرية إل��ى ليبيا» ،مشددًا
ع �ل��ى أن «ت ��رك �ي �ا س �ت �ت �خ��ذ ك ��ل اإلج� � � ��راءات
الضرورية في هذا السياق».
وقال« :ال يمكننا أن نبقى غير مبالني حيال
ال �ض��رر ال ��ذي ي�ل�ح��ق ب��أش�ق��ائ�ن��ا ال�ل�ي�ب�ي�ين»،
مضيفًا« :مسألة إرس��ال ق��وات عسكرية إلى
ليبيا بدأت في إطار االستعدادات التي قمنا
ب�ه��ا ،وامل�ه�م��ة س�ت��وك��ل إل��ى ال �ق��وات التركية
ووزارة ال��دف��اع بعد املصادقة على مذكرة»
التفاهم األمني والعسكري.
م��ن جهته ،أك��د الرئيس التركي رج��ب طيب
أردوغ� � � ��ان أن� ��ه س �ي �ت��م ت �ن �ف �ي��ذ ج �م �ي��ع ب �ن��ود
االتفاقية ،التي أوض��ح أنها حققت مكاسب
استراتيجية كبيرة لبالده .وقال« :من خالل
ال��دع��م ال��ذي سنقدمه إل��ى حكومة طرابلس
الشرعية في ليبيا ،سنضمن تنفيذ جميع
ب� �ن ��ود االت� �ف ��اق� �ي ��ة امل� �ب ��رم ��ة ب �ي�ن ال �ب �ل ��دي ��ن»،
م��وض �ح��ًا أن م�خ�ط�ط��ات إق �ص��اء ت��رك �ي��ا من
ال �ب �ح��ر امل� �ت ��وس ��ط ب� � ��اءت ب��ال �ف �ش��ل ن�ت�ي�ج��ة
الخطوات التي أق��دم��ت عليها ب�لاده أخيرًا.
(رويترز ،أ ف ب ،األناضول)
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نصف نهائي كأس ولي العهد ..الجمعة
ستقام مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم بعد غد
الجمعة ،بحسب ما أعلن اتحاد الكرة.
وسيلتقي ف��ي امل�ب��اراة األول��ى النصر م��ع العربي على اس�ت��اد الصداقة وال�س�لام بنادي
كاظمة في الساعة الرابعة والربع مساء ،بينما يلتقي الكويت حامل اللقب مع خيطان
على استاد صباح السالم بالنادي العربي في السابعة والنصف مساء.
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إحالل وتجديد
عمر بركات
اش��اد علي مندني رئيس جهاز ال�ك��رة بالنادي العربي
بما يقدمه الفريق االول لكرة القدم من مستويات خاصة
على مستوى منافسات بطولة ك��أس سمو ول��ي العهد
كللها ب��ال�ف��وز على ب��رق��ان أول م��ن ام��س بثالثة اه��داف
ً
لهدف ،آمال ان تستمر روح االنتصار والفوز في اللقاءات

املقبلة بالبطولة ،حيث يخوض االخضر لقاء مهما بعد
غد الجمعة امام النصر في نصف نهائي البطولة.
واش ��ار مندني ال��ى ان ادارة ال�ك��رة تسعى ال��ى مواصلة
الدفع بالعناصر الشابة في املباريات املقبلة سواء على
مستوى الكأس او الدوري في حال استئناف منافساته،
م �ش �ي �رًا ال� ��ى ان ذل� ��ك االم � ��ر ي��أت��ي ض �م��ن خ �ط��ة االح �ل�ال
والتجديد التي ينتهجها امل��درب الحالي للفريق داركو

بالتنسيق مع الجهاز االداري وادارة االخضر.
واوض� � ��ح م �ن��دن��ي ان اه� ��م م �ك �ت �س �ب��ات ال �ف �ت��رة االخ �ي ��رة
ه��ي اس �ت �ع��ادة ث �ق��ة ال �ج �م �ه��ور ال �ع��رب��اوي واع ��ادت ��ه ال��ى
املدرجات مل��ؤازرة الالعبني وهو ما رده هؤالء الالعبون
لجماهيرهم باالداء والتفاني داخل ارض امللعب بغض
النظر عن النتائج.
ولفت مندني ال��ى ان ادارة الكرة استقرت على محترف

ابن حرب :راضون عن أداء فريقنا
أع��رب التونسي مهدي بن ح��رب ،مساعد م��درب الفريق االول لكرة القدم في
ن��ادي ب��رق��ان ،ع��ن رض��اه وال�ج�ه��از الفني ع��ن أداء الع�ب��ي ب��رق��ان بشكل ع��ام،
سواء خالل منافسات كأس سمو ولي العهد أو لقاء العربي األخير بالدور ربع
النهائي للبطولة ،مؤكدًا ان الفريق ما زال لم يقدم كل ما لديه خالل املوسم ،وذلك
في ظل ما يمتلكه من العبني على مستوى مميز.
وأشار بن حرب الى انه على الرغم من الخسارة امام االخضر فإن برقان نجح
في التهديد والوصول الى مرمى املنافس في العديد من الفرص ،خاصة في
الشوط االول ،وفي الشوط الثاني عانى الفريق من نقص الصفوف ،بعد طرد

عبدالرحمن الشريفي يتصدى لرأسية عجب | تصوير أحمد سرور

جديد هو االي�ف��واري هنري حيث سينضم خ�لال االي��ام
املقبلة ال��ى ت��دري�ب��ات وص�ف��وف االخ�ض��ر ب��االض��اف��ة الى
م�ح�ت��رف آخ��ر سيتم االع�ل�ان ع�ن��ه ع�ق��ب ان �ه��اء اج ��راءات
التعاقد معه خالل االيام القليلة الحالية.
وعن موقف محترفي الفريق الحاليني اكد مندني ان مثل
ه��ذا االم��ر يبقى ق��رارا فنيا من قبل الجهاز الفني الذي
سيقوم بإعداد تقريره عن حالة الفريق على ان يتم رفع

التقرير الى ادارة النادي التي ستتخذ القرار املالئم وفقًا
ملا يراه مجلس االدارة.
وخ � �ض ��ع ف �ي �ص��ل ع� �ج ��ب ال � ��ى اج � � � ��راء ج� ��راح� ��ة س��ري �ع��ة
ب��امل�س�ت�ش�ف��ى االم� �ي ��ري ع �ق��ب ن �ه��اي��ة امل � �ب� ��اراة لتضميد
وخ �ي��اط��ة اص��اب �ت��ه ب �ج��رح ق�ط�ع��ي خ�ل�ال امل � �ب� ��اراة ،وم��ن
املنتظر ان يعود الالعب الى التدريبات غدًا بعد حصولة
على راحة من التدريب اليوم.

القادسية :لسنا مسؤولين عن تأخر «المباراة»
العبه جاسم محمد ،مما أدى إلى تراجع نسبي في األداء ومن ثم تلقي األهداف.
وعن خطة الجهاز الفني خالل االنتقاالت الشتوية ،كشف بن حرب عن تعاقدات
جديدة على مستوى الالعبني املحترفني واملحليني لبرقان خالل انتقاالت يناير،
مؤكدًا انه سيجري االعالن عن هذه االمور من قبل ادارة النادي فور االنتهاء
من هذه التعاقدات بشكل رسمي.
وعن مشوار الدوري ،شدد على انه مازال من املبكر الحديث عن الفرق املتأهلة
للدوري املمتاز من دوري الدرجة األولى ،حيث ما زالت هناك  9جوالت متبقية
في البطولة ،وهي كفيلة بإحداث تغييرات كبيرة على مستوى الترتيب.

أكد نادي القادسية في بيان له عدم تحمله أي مسؤولية عن
التأخير الذي حصل قبل مباراة العربي وبرقان في الدور
ربع النهائي من مسابقة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم،
وال��ذي ك��ان بسبب إغ�لاق غرفة التحكم الفنية ف��ي استاد
محمد الحمد.
وأوض� ��ح ال �ق��ادس �ي��ة أن ال �غ��رف��ة ف��ي ع �ه��دة إح ��دى ش��رك��ات
الصيانة املرتبطة بعقود م��ع الهيئة العامة للرياضة ،وقد
ً
تلقت إدارة ال�ن��ادي ات�ص��اال من اح��د املهندسني املسؤولني

في الشركة مبديًا اعتذاره الشديد عن الخطأ غير املقصود
من الشركة التي قام أحد منتسبيها بإقفال غرفة التحكم
متعهدًا ب��إص�لاح أق�ف��ال الغرفة بعدما ت��م كسرها ت��دارك��ًا
للوضع وحرصًا على نقل املباراة عبر قناة كويت سبورت
الفضائية.
وك��ان��ت م�ب��اراة العربي وب��رق��ان ق��د تأخر انطالقها نصف
ساعة بسبب هذا الخلل بالتنسيق مع مراقب املباراة قبل ان
ً
مساء.
تنطلق في الثامنة

بهمن يعالج ناصر بالطب الشعبي
حكم عبدالمولى
خ�ض��ع م�ه��اج��م ال�ف��ري��ق االول
ل �ك��رة ال� �ق ��دم ب� �ن ��ادي ال�ك��وي��ت
وامل �ن �ت �خ��ب ال��وط �ن��ي ي��وس��ف
ناصر أول من أمس إلى عالج
طبيعي تحت اش��راف جاسم
بهمن املتخصص في العالج
ال�ح��االت الصعبة عبر الطب
ال� �ش� �ع� �ب ��ي ،وك � � ��ان ن ��اص ��ر ق��د
تعرض إلصابة أثناء مشاركة
في املباراة التي خاضها أمام
اليرموك في ك��أس سمو ولي
العهد.
م� � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه ،أك� � � ��د امل� �ع ��ال ��ج
ب� ��ال � �ط� ��ب ال � �ش � �ع � �ب� ��ي ج ��اس ��م
ب � �ه � �م ��ن أن ي � ��وس � ��ف ن ��اص ��ر
ك ��ان ي �ع��ان��ي إص��اب��ة ب��ال �ت��واء
ب ��ال� �ق ��دم ال� �ي� �س ��ري م ��ع ت �م��زق
داخ� �ل ��ي وخ � ��ارج � ��ي ،وط �ل �ب��ت
م� �ن ��ه ال� ��رك� ��ض م� ��ن دون ك ��رة

ناصر أثناء عالج بهمن

أم � � � ��س وال � � �خ � � �ض� � ��وع ال� � �ي � ��وم
إل� ��ى ال �ح �ج��ام��ة ،م �ش �ي� ً�را إل��ى
أن ��ه ت �م��اث��ل ل �ل �ش �ف��اء وي�م�ك�ن��ه
املشاركة في املباراة املقبلة.
م � ��ن ن ��اح� �ي ��ة أخ� � � � ��رى ،ي �ك �ث��ف
األب� � �ي � ��ض ت ��دري � �ب ��ات ��ه ال� �ي ��وم
اس � �ت � �ع� � ً
�دادا مل �ل�اق� ��اة خ �ي �ط��ان
الجمعة املقبل في ال��دور قبل
النهائي م��ن ك��أس سمو ولي
العهد ،وي��رك��ز الجهاز الفني

ب �ق �ي��ادة ول �ي��د ن � َّ�ص ��ار م ��درب
الفريق على تدريب الالعبني
ع �ل��ى خ �ط��ة امل � �ب� ��اراة ورك �ل�ات
ال� �ت ��رج� �ي ��ح ت �ح �س � ً�ب ��ا ل �ل �ج��وء
إل� �ي� �ه ��ا ف� ��ي ح� ��ال� ��ة ال� �ت� �ع ��ادل،
وأبدى الجهاز الفني ارتياحه
ألداء الالعبني في التدريبات
وال� � � � � � � � ��روح امل� � �ع� � �ن � ��وي � ��ة ب� �ع ��د
ال �ع��ودة ل�ط��ري��ق االن �ت �ص��ارات
والوصول إلى املربع الذهبي.

الرميحي ينضم إلى تدريبات العنابي

النايف للسرور بط اً
ل لكأس مبارك الكبير
ُ
ت��وج ال �ج��واد «ال�ن��اي��ف» ل�ل�س��رور بقيادة
ال �ج ��وك ��ي ت��وف �ي��ق ب� �ك ��أس ن � ��ادي م �ب��ارك
الكبير للفروسية ف��ي ال �ش��وط ال�س��ادس
ل �ج �ي��اد م�خ�ت�ل��ط ج �م �ي��ع ال� ��درج� ��ات على
م�س��اف��ة  1600م�ت��ر ب��زم��ن  1.41.2دق�ي�ق��ة،
ض�م��ن س�ب��اق االج �ت �م��اع ال�س��اب��ع لسباق
الخيل في نادي الصيد والفروسية.
وف��ي ال�ش��وط ال�س��اب��ع على ك��أس الشركة
الوطنية للميادين لجياد املبتدئات على
مسافة  1600م�ت��ر ،ج��اء ف��ي امل��رك��ز األول
«ال �ب �ل ��دوزر» ل�ل�ح�م��دان ب �ق �ي��ادة ال�ج��وك��ي
ريان بزمن  1.41.6دقيقة.
وف ��از ال �ج��واد «امل �ع ��رب» ل�ل��دع�ي��ة ب�ق�ي��ادة
ال �ج��وك��ي س��ال��م ال �ع �ج �م��ي ب �ك��أس ن ��ادي
ال �ص �ي��د وال� �ف ��رووس� �ي ��ة ل �ج �ي��اد ال ��درج ��ة
األول��ى في الشوط الخامس على مسافة
 2200متر بزمن  2.25.3دقيقة.
وف� ��ي ال� �ش ��وط ال� ��راب� ��ع ع �ل��ى ك� ��أس م��رك��ز

انضم رسميًا الدولي البحريني جاسم الرميحي إلى تدريبات الفريق األول لكرة القدم بنادي النصر
وذل��ك بعد إت�م��ام التعاقد معه م��ن قبل إدارة العنابي خ�لال األي ��ام السابقة ،ليبقى ال�لاع��ب متاحًا
للمشاركات في اللقاءات املقبلة للفريق حسب رؤي��ة الجهاز الفني .وك��ان الرميحي صاحب هدف
التتويج لألحمر البحريني بلقب كأس الخليج الرابعة والعشرين (خليجي  )24ولفت الالعب االنظار
خالل البطولة ليتم التعاقد معه من قبل النصر.

حكام أجانب لديربي السلة
أعلن غازي العتيبي أمني الصندوق في اتحاد كرة السلة ورئيس لجنة الحكام أن االتحاد تعاقد مع
املحاضر الدولي التركي مراد بايك ملدة ثالثة أشهر بدءًا من يناير الجاري ،وذلك من أجل اإلشراف
على الحكام خالل الفترة املقبلة .كما أعلن العتيبي ان مباراة القادسية والكويت في ختام الدوري
التمهيدي بعد غد الجمعة ستكون بقيادة الحكم الدولي القطري سيف الدوسري ،الى جانب حكمني
اخرين دوليني من االتحاد السعودي لم تتم تسميتهما بعد من االتحاد االسيوي ،موضحًا ان ما قام
به االتحاد يأتي ضمن خطط االتحاد التي وضعها في السابق بخصوص جلب الحكام األجانب
للمباريات الحساسة.
تسليم كأس مبارك الكبير إلى إسطبل السرور

الجواد العربي للخيل العربية األصيلة
ن�ت��اج محلي دم��اء مفتوحة على مسافة
 1800م�ت��ر ،ج��اء ف��ي امل��رك��ز األول ال�ج��واد
«ف ��رح ال�ه�ب�ي��دة» ل�س�ع��د ال�ه�ب�ي��دة ب�ق�ي��ادة
ال �ج��وك��ي ع �ل��ي ال �ف��رم��اوي ب��زم��ن 2.14.5
دق� �ي� �ق ��ة .وف� � ��از ال � �ج� ��واد «أغ � �ل� ��ى ن ��اص ��ر»

ل �ل �ع �ت �ي �ب��ي ب � �ق � �ي� ��ادة ال � �ج� ��وك� ��ي ع� �ب ��داهلل
ال ��رزخ ��ان ب �ك��أس م��رك��ز ال� �ج ��واد ال�ع��رب��ي
للخيل العربية األصيلة نتاج محلي دماء
مصرية ف��ي ال�ش��وط ال�ث��ال��ث على مسافة
 1800متر بزمن  2.18.9دقيقة.
وف� ��ي ال� �ش ��وط ال �ث��ان��ي ع �ل��ى ك� ��أس ن ��ادي

الصيد والفروسية ،جاء في املركز األول
الجواد «رواعب» إلسطبل دسمان بقيادة
الجوكي توفيق بزمن  1.15.6دقيقة ،فيما
فاز بالشوط األول الجواد «وليف الروح»
للسرور بقيادة الجوكي علي الفرماوي
بزمن  1.14.8دقيقة.

الربيعان يشيد بجهود الهيئة
أعلنت «كويت سكاي دايف» والهيئة العامة للرياضة انتهاء االستعدادات الخاصة باملوسم الثالث
من فعاليات مهرجان القفز املظلي الحر «كويت سكاي داي��ف  ،»3املقرر انطالقه خ�لال شهر يناير
ال�ج��اري .ب��دوره ،توجه إبراهيم الربيعان رئيس اللجنة املنظمة بجزيل الشكر إل��ى الهيئة العامة
للرياضة والعاملني بها ،وعلى رأسهم حمود فليطح املدير العام للهيئة العامة للرياضة ،ومشعل
الهدبة نائب املدير العام لقطاع الرياضة ،للجميع على دعم القفز املظلي.
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بكاء ..الوعد
ان �ه �م��ر األرج �ن �ت �ي �ن��ي أن �ط��ون �ي��و محمد
م��درب فريق مونتيري بالبكاء ،بعد أن
أوف��ى أخيرا بوعده البنه الراحل فريد،
ال ��ذي ل�ق��ي حتفه ب �ح��ادث س�ي��ر ق�ب��ل 13
عاما.
وح�ق��ق محمد لقب ال ��دوري املكسيكي،
ف��ي ن�ه��ائ��ي مثير ب�ين ف��ري�ق��ه مونتيري
أم � � ��ام ف ��ري ��ق ك� �ل ��وب أم � �ي ��رك ��ا ،ب ��رك�ل�ات
الترجيح ،في نهائي البطولة الذي أقيم
في مكسيكو سيتي.
وت �ع��ود ف��رح��ة م�ح�م��د «االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة»
ب�س�ب��ب وع ��د ق�ط�ع��ه الب �ن��ه ف��ري��د عندما
ك��ان طفال ،وه��و أن يحقق لقب ال��دوري
مع مونتيري ،الفريق املفضل لفريد.
وك ��ان ف��ري��د م��ن أك�ب��ر مشجعي ال�ن��ادي
امل�ك�س�ي�ك��ي ،وذل� ��ك ب �ع��د ت��أث��ره ب��ال�ف�ت��رة
ال�ت��ي لعب فيها محمد م��ع ال�ن��ادي بني
عامي  1998و ،2000في نهاية مسيرته
الكروية ،قبل التوجه للتدريب.
ولقي فريد حتفه في ح��ادث سير أليم،

رياضة 19
قالدة ابنه
التي يحملها
دائماً

عام  ،2006عندما كان عمره  9سنوات،
أثناء حضوره مونديال  2006في أملانيا
مع وال��ده ،الذي تعرض كذلك إلصابات
بالغة أثر الحادث.

وبعد  13عاما من رحيل فريد ،استطاع
محمد أخيرا تنفيذ وعده البنه ،وحقق
ل �ق��ب ب �ط��ول��ة ال � � ��دوري امل �ك �س �ي �ك��ي ب�ع��د
نهائي عصيب.

حسابات
مختلفة

أوزيل وبوغبا في لقاء سابق | ا.ف.ب

 ..ويجهش بالبكاء بعد تتويج فريقه

يبدأ الدوري اإلنكليزي لكرة القدم العام الجديد بمواجهة
ب�ي�ن ال�غ��ري�م�ين أرس �ن��ال وم��ان�ش�س�ت��ر ي��ون��اي�ت��د ال �ي��وم في
املرحلة الحادية والعشرين.
وعندما يكون الحديث عن الصراع على املراكز املؤهلة الى
دوري األبطال ،غالبا ما يكون اسم أرسنال من الفرق التي
تتنافس على أح��د امل��راك��ز األرب�ع��ة األول ��ى ،إال أن الوضع
مختلف ج��دا ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ألن ف��ري��ق «املدفعجية»
يدخل مباراته مع ضيفه يونايتد وهو على بعد ست نقاط
فقط من منطقة الهبوط.
وكانت هزيمة األح��د الرابعة تواليا ألرس�ن��ال على أرضه
ضمن جميع املسابقات ،وه��ي أس��وأ سلسلة لهذا الفريق
املتواجد في دوري األضواء.
وبعد فوزه على مضيفه بيرنلي بهدفني نظيفني سجلهما
ف��ي ال �ث��وان��ي األخ �ي��رة م��ن ال �ش��وط�ين األول وال �ث��ان��ي عبر
الفرنسي أنتوني مارسيال وم��ارك��وس راش�ف��ورد تواليا،
ي��أم��ل يونايتد تحقيق ف��وزه األول ف��ي ال ��دوري ف��ي معقل
أرس�ن��ال منذ الثاني م��ن ديسمبر  2017ح�ين تغلب عليه
.1 - 3
وبعد أن حقق األحد فوزه املئة في  134مباراة خاضها في
الدوري املمتاز وتفوقه على البرتغالي جوزيه مورينيو
الذي وصل الى فوزه املئة بعد  142مباراة ،يتواجه املدرب
االسباني جوسيب غوارديوال مع نظيره اإليطالي كارلو
أن�ش�ي�ل��وت��ي ح�ين يلعب ف��ري�ق��ه مانشستر سيتي حامل
اللقب وثالث الترتيب الحالي مع ضيفه إيفرتون أيضا.
ويسعى ليستر سيتي الى التمسك بالوصافة حني يحل
ضيفا على نيوكاسل ،فيما يلعب تشلسي ف��ي ضيافة
برايتون.
وف��ي امل�ب��اري��ات األخ ��رى ،يلعب بيرنلي م��ع أس�ت��ون فيال،
وات� �ف ��ورد م��ع ول �ف��ره��ام �ب �ت��ون ،وس ��ت ه ��ام ب �ق �ي��ادة م��درب��ه
الجديد القديم االسكتلندي ديفيد مويس مع بورنموث،
ونوريتش سيتي مع كريستال باالس( .لندن-ا.ف.ب)

ميسي يتفوق على رونالدو أوروب ًيا
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امل��درب األرجنتيني أنطونيو محمد
هو من أصل لبناني ،ولكنه ولد في
بيونس أي��رس ،واستطاع اللعب في
ال �ف �ت��رة ب�ي�ن ع��ام��ي  1988و،2003
كما مثل منتخب األرج�ن�ت�ين ف��ي 4
مناسبات.
يبلغ محمد من العمر  49عاما ،بدأ
مسيرته الكروية مع فريق هوراكان
ع ��ام  1987ب��امل �ك �س �ي��ك ،وك � ��ان فى
ال ��درج ��ة ال �ث��ان �ي��ة واس �ت �ط��اع م��وس��م
1988ـ � �ـ  1989م�س��اع��دت��ه للصعود
إل��ى ال��درج��ة األول��ى بتسجيله هدف
ال �ف��وز ف��ي امل �ب��اراة ال�ح��اس�م��ة .وف��ي
ع��ام  1991ان�ت�ق��ل إل��ى أوروب� ��ا عبر
ب��واب��ة فيورنتينا اإلي�ط��ال��ي وبعدها
بعامني عاد للمكسيك ولعب ألندية
ع ��دة ه �ن��اك ،وف ��ي م�س�ي��رت��ه ال��دول�ي��ة
انضم ملنتخب «التانغو» عام ،1991
وش � � ��ارك ب �ق �م �ي��ص م �ن �ت �خ��ب ب�ل�اده
ب �م �ب��اري��ات ع ��دة وف ��از م�ع��ه ببطولة
ك��وب��ا أميركا ع��ام  .1991وف��ي أحد
م��ؤت�م��رات��ه ال�ص�ح��اف�ي��ة ف��ي ال�ب�ط��ول��ة،
ق��ال إن��ه من أص��ول لبنانية ويحترم
الثقافة العربية ويسافر إل��ى لبنان
كثيرا.

أنطونيو محمد في لقطة سابقة مع ابنه الراحل

«الشياطين» × «المدفعجية»..

ت�ت��واص��ل امل�ن��اف�س��ة واإلث � ��ارة ب�ين النجمني
األرج �ن �ت �ي �ن��ي ل �ي��ون �ي��ل م �ي �س��ي ق��ائ��د ن ��ادي
ب � ��رش � �ل � ��ون � ��ة اإلس� � � �ب � � ��ان � � ��ي ،وال � �ب� ��رت � �غ� ��ال� ��ي
ك��ري�س�ت�ي��ان��و رون ��ال ��دو م�ه��اج��م ي��وف�ن�ت��وس
اإلي�ط��ال��ي ،ال�ل��ذي��ن سيطرا على ال�ع��دي��د من
ال�ج��وائ��ز ال�ف��ردي��ة وال�ج�م��اع�ي��ة خ�ل�ال العقد
ال�ث��ان��ي م��ن ال �ق��رن ال �ح��ادي وال�ع�ش��ري��ن ،في
امل �س��اب �ق��ات امل�ح�ل�ي��ة وال �ق��اري��ة ف��ي «ال �ق��ارة
العجوز».
ون � �ش� ��رت ش �ب �ك��ة «أوب� � �ت � ��ا» ل�ل�إح �ص��ائ �ي��ات
ال��ري��اض �ي��ة ،ق��ائ �م��ة أك �ث��ر ن �ج��وم ال �س��اح��رة
املستديرة تحقيقًا لالنتصارات خالل العقد
الثاني من القرن الحادي والعشرين ،الذي

السيرة الذاتية للمدرب

ي�ن�ت�ه��ي ال �ل �ي �ل��ة ،ف ��ي ال� ��دوري� ��ات األوروب� �ي ��ة
ال �خ �م �س��ة ال �ك �ب ��رى (إس� �ب ��ان� �ي ��ا ،وإن �ك �ل �ت��را،
وإيطاليا ،وأملانيا ،وفرنسا).
وتصدر ميسي ،القائمة ،متفوقًا على عدد
م��ن ال �ن �ج��وم .وب� ��ات ق��ائ��د ن� ��ادي ب��رش�ل��ون��ة
يمتلك  260انتصارًا مع فريقه في املباريات
ال �ت��ي خ��اض�ه��ا م�ع��ه ف��ي ال� ��دوري اإلس�ب��ان��ي
ل� �ك ��رة ال � �ق� ��دم ،ف �ي �م��ا ح ��ل زم �ي �ل��ه س�ي��رج�ي��و
بوسكيتس ،قائد خط وسط «البلوغرانا»،
ثانيًا برصيد  245فوزًا ،ما يعني أنه بحاجة
إل��ى  15ان�ت�ص��ارًا م��ن دون ل�ع��ب ميسي مع
برشلونة  ،حتى يعادل رقمه
أم� ��ا رون � ��ال � ��دو ،ف��اك �ت �ف��ى ب��امل��رت �ب��ة ال �ث��ال �ث��ة

خ�ل��ف منافسه األول م�ي�س��ي ،ب�ع��د أن حقق
«صاروخ ماديرا» االنتصار في  244مباراة
خ��اض �ه��ا م ��ع األن� ��دي� ��ة ال� �ت ��ي ل �ع��ب ل �ه��ا ف��ي
م�س�ي��رت��ه االح �ت��راف �ي��ة ،مانشستر يونايتد
اإلن � �ك � �ل � �ي� ��زي ،وري � � � ��ال م � ��دري � ��د اإلس � �ب ��ان ��ي،
وي��وف �ن �ت��وس اإلي� �ط ��ال ��ي .وأت � ��ى ف ��ي امل��رك��ز
ال ��راب ��ع ال �ن �ج��م األمل ��ان ��ي امل �خ �ض��رم ت��وم��اس
م��ول��ر ،مهاجم ب��اي��رن ميونخ ،برصيد 228
مباراة فاز فيها مع فريقه بـ«البوندسليغا»،
فيما ح��ل ك��ل م��ن اإلس�ب��ان��ي ج �ي��رارد بيكيه
م��داف��ع برشلونة ،والفرنسي ك��ري��م بنزيمة
نجم ري��ال م��دري��د باملرتبة الخامسة ،عقب
تحقيقهما االنتصار في  219لقاء.

ستشعل «الميركاتو»

ينتهي عقد النجم الدنماركي قائد خط وسط نادي توتنهام
اإلنكليزي في يونيو ،وال يتطلع إريكسن إل��ى تجديده ،على
الرغم من قدوم املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى الفريق
اللندني ،ألن��ه أع�ل��ن أن��ه ي��ري��د اللعب ف��ي ص�ف��وف ري��ال مدريد
االس �ب��ان��ي ،وف ��ق م��ا ق��ال��ه ف��ي ال �ص �ي��ف امل ��اض ��ي ،م��ا ي�ع�ن��ي أن
صاحب ال �ـ« 27ع��ام��ًا» سيغادر ف��ي س��وق االن�ت�ق��االت الشتوية
ب�ص�ف�ق��ة ج��دي��دة أو س�ي��رح��ل ب�ش�ك��ل م�ج��ان��ي ال�ص�ي��ف امل�ق�ب��ل،
لكنه يرغب بترك منافسات ال��دوري اإلنكليزي ،بعد أن رفض
بشكل واض��ح وصريح العرض ال��ذي تقدم به يونايتد مقابل
 25مليون يورو.

إيدنسون كافاني
تعلم إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي جيدًا ،أن عقد
امل�ه��اج��م األوروغ ��واي ��ان ��ي سينتهي ف��ي ال�ص�ي��ف امل�ق�ب��ل ،لذلك
ستعمل على بيع ع�ق��ده ف��ي س��وق االن�ت�ق��االت ال�ش�ت��وي��ة ،بعد
ً
أن أص�ب��ح م��اورو إي �ك��اردي ب��دي�لا مثاليًا للمهاجم املخضرم،
ليصبح كافاني على أعتاب خ��وض تجربة احترافية جديدة

الفريقان

القناة

التوقيت

الدوري اإلنكليزي (المرحلة الحادية والعشرين)
بيرنلي × أستون فيال

 3.30عصرا

beIN Sports HD 1

برايتون × تشلسي

 3.30عصرا

beIN Sports HD 2

نيوكاسل × ليستر

 6.00مساء

beIN Sports HD 7

ساوثمبتون × توتنهام

 6.00مساء

beIN Sports HD 2

واتفورد × ولفرهامبتون

 6.00مساء

beIN Sports HD 1

مانشستر سيتي × إيفرتون

 8.30مساء

beIN Sports HD 2

وست هام × بورنموث

 8.30مساء

beIN Sports HD 1

نوريتش سيتي × كريستال باالس

 8.30مساء

beIN Sports HD 3

ارسنال × مانشستر يونايتد

 11.00مساء

beIN Sports HD 2

لوكاس برود يحسم جدل «الفار»
ك�ش��ف ل��وك��اس ب ��رود ،أم�ي�ن ع��ام م�ج�ل��س االت �ح��اد ال��دول��ي ل�ك��رة ال �ق��دم (اي �ف��اب)
املكلف شؤون القوانني الناظمة للعبة الشعبية االثنني ،أن على تقنية املساعدة
بالفيديو (فار) أن ّ
تغير القرار الذي يتخذ على أرض امللعب فقط في حال وجود
خطأ «واض��ح وصريح» ،بعد الجدل التي أثارته التقنية في اآلون��ة االخيرة ،ال
سيما في الدوري االنكليزي.
فمنذ اعتمادها ف��ي ال ��دوري املمتاز مطلع امل��وس��م ال�ح��ال��ي ،أث��ارت «ف��ار» جدال
واسعا في العديد من القرارات ،ال سيما في حاالت التسلل.
خ�لال نهاية االس�ب��وع وتحديدا ف��ي مباريات املرحلة ال �ـ 20م��ن الـ«بريمرليغ»،
ألغيت أه ��داف لكل م��ن ن��وري�ت��ش ،ب��راي�ت��ون ،شيفيلد ي��ون��اي�ت��د ،ولفرهامبتون
وكريستال باالس بعد االحتكام الى التقنية ،بسبب ميلمترات بسيطة وهامشية
(لم تظهر واضحة في العديد منها) ،ما أثار الشكوك حول ما إذا كانت التقنية
دقيقة بما يكفي لتحديد قرارات بهذه الدقة.
وق��ال ب��رود ،رغ��م ع��دم تناوله لحاالت معينة حدثت في ال��دوري االنكليزي ،إن
توجيهات املجلس تنصح باستخدام «الفار» فقط لتصحيح األخطاء الواضحة
التي يتم تطبيقها ايضا في حاالت التسلل( .لندن  -ا.ف.ب)

«الرقم واحد» في موناكو
وضع األسباني روبرت مورينو خلفه الغنب ،الذي ّ
تعرض له مع منتخب بالده
لكرة ال�ق��دم ،وأع��رب ع��ن سعادته ب��أن يصبح «ال��رق��م واح��د» م��ع فريقه الجديد
موناكو ،الذي تعاقد معه خلفًا للبرتغالي ليوناردو جارديم.
ّ
وت�خ��ل��ى املنتخب األس�ب��ان��ي ع��ن خ��دم��ات م��وري�ن��و ،على ال��رغ��م م��ن ق�ي��ادت��ه إلى
نهائيات ك��أس أوروب��ا  ،2020وذل��ك من أج��ل إع��ادة لويس أنريكي إل��ى منصبه
السابق .ولم يكن مورينو راضيا بطبيعة الحال عن الطريقة التي عومل بها،
كما حال وسائل اإلعالم األسبانية ،التي أعربت عن امتعاضها من كيفية إدارة
شؤون املنتخب من قبل رئيس االتحاد املحلي لويس روبياليس.
لكن ابن الـ 42عاما طوى هذه الصفحة ،وفق ما أكد خالل تقديمه كمدرب جديد
ملوناكو ،موضحا« :أمضيت تسعة أعوام مذهلة بجانبه (أنريكي) ،لكن كل ذلك
أصبح اآلن من املاضي ،يجري تقديمي كمدرب ملوناكو .دربت منذ أن كنت في
الرابعة عشرة من عمري ،وحصلت على رخصتي من االتحاد األوروب��ي لكرة
ال�ق��دم ح�ين كنت ف��ي الخامسة وال�ع�ش��ري��ن» .وأق��ر« :لطاملا أردت أن أك��ون الرقم
واحد .أنا في بداية هذه املرحلة»( .باريس  -ا.ف.ب)

ميسي ورونالدو يواصالن المنافسة

أسماء

كريستيان إريكسن

المباريات المنقولة اليوم

مع أتلتيكو مدريد االسباني ،ال��ذي تقول وسائل اإلع�ل�ام ،إن
إدارة الروخيبالنكوس وافقت على جميع شروط بطل الدوري
الفرنسي باملوسم املاضي.

ماريانو دياز
اخ�ت��ار املهاجم ال�ش��اب البقاء م��ع ري��ال م��دري��د ،ورف��ض جميع
ال�ع��روض املقدمة من قبل األن��دي��ة لضمه في س��وق االنتقاالت
ال �ص �ي �ف��ة امل��اض �ي��ة ،ع �ل��ى أم� ��ل ال �ح �ص��ول ع �ل��ى م �ك��ان رئ�ي�س��ي
بتشكيلة امل��درب الفرنسي زي��ن الدين زي��دان ،لكنه لم يحصل
على دقيقة واح��دة في أي مباراة بالدوري اإلسباني باملوسم
الحالي ،ما يقربه للخروج في يناير.

إبراهيم دياز
يعيش النجم االسباني الشاب وضعًا مشابهًا لزميله ماريانو،
بعد أن ق��رر ع��دم م�غ��ادرة ري��ال م��دري��د بالصيف امل��اض��ي على
سبيل اإلعارة ،ولم يلعب حتى اآلن مع «امللكي» سوى في أربع
مباريات فقط باملوسم الحالي ،ليفتح الباب أمام رحيله على
سبيل اإلع��ارة ألح��د األن��دي��ة الكثيرة املهتمة بالحصول على

تترقب الجماهير بفارغ الصبر انطالق سوق االنتقاالت الشتوية ،التي تبدأ اليوم ،حتى يتم التعرف على
الوجهة الجديدة لعدد من النجوم صوب األندية الكبيرة ،التي تسعى لتعزيز صفوفها ،كي تستعد
للمنافسة مرة أخرى في البطوالت المحلية والقارية .ويشهد سوق االنتقاالت الشتوية منافسة
حامية الوطيس بين األندية على عددٍ من نجوم الساحرة المستديرة ،لكن األنظار ستتوجه نحو  8العبين
يسعون لمغادرة فرقهم ،كي يخوضوا تجربة احترافية جديدة ،ما يعني أن األمور ستكون مشتعلة في
يناير ،وفق صحيفة «ماركا» االسبانية.
خدماته .وترغب إدارة ري��ال مدريد بإعارته مل��دة ستة أشهر،
حتى يحصل على دق��ائ��ق لعب أك�ث��ر ،ويصقل امل �ه��ارة الفنية
الكبيرة التي يتمتع بها ،خصوصا أنه من املمكن أن يجدها مع
خيتافي املهتم األول بالحصول على خدمات صاحب العشرين
عامًا.

أرتورو فيدال
لفت النجم التشيلي املخضرم أرتورو فيدال أنظار األندية األوروبية
إليه ،بسبب املستوى الرائع الذي يقدمه مع برشلونة في املباريات
التي أتيحت له الفرصة للمشاركة بها ،ليتم طلبه باالسم من قبل
املدرب أنطونيو كونتي املدير الفني لنادي إنتر ميالن ،خصوصا
أن ف��ال�ف�ي��ردي ق��ائ��د كتيبة ال�ب��ارس��ا ت�ح��دث بالصيف امل��اض��ي عن
وجود فائض من العبي الوسط لديه.

جان كلير توديبو
صحيح أن النجم الصغير لم يخض العديد من املباريات مع
ن��ادي ب��رش�ل��ون��ة ،لكن إدارة ال�ف��ري��ق الكتالوني منفتحة على
االستماع للعروض التي تم التقدم بها للحصول على خدمات

ص��اح��ب ال � �ـ« 19ع��ام��ًا» ،خ�ص��وص��ا أن م�ي�لان اإلي �ط��ال��ي وب��اي��ر
ليفركوزن يرغبان بضمه.

توماس ليمار
ناضل النجم الفرنسي الشاب توماس ليمار كثيرًا مع نادي
أتلتيكو مدريد ،لكن صبر املدرب األرجنتيني دييغو سيميوني
عليه بدأ ينفد ،ويدرك القائمون على الفريق ،بأنه يجب عليهم
بيع عقد أح��د نجومهم ،حتى يحصلوا على خ��دم��ات العبني
جدد ،وليمار على رأس تلك القائمة.

راؤول دي توماس
انتقل إلى نادي بنفيكا البرتغالي في سوق االنتقاالت الصيفية
مقابل عشرين مليون يورو ،وبعقد يمتد لخمس سنوات قادما
من رايو فاليكانو ،لكن املهاجم األسباني يعيش جحيمًا كبيرًا
مع فريقه بالبطوالت التي خاضها ،بسبب عدم لعبه إال في 7
مواجهات ،وقيام الجهاز الفني بإجالسه على دكة البدالء ،إال
أن األمل فتح بابه ،بعد اهتمام إسبانيول الكبير بخدماته ،ما
يعني عودته مرة أخرى الى بالده.

الحرارة

األربعاء
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شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة
إلى معتدلة السرعة ( 12ـــ  38كلم /ساعة).

أعلى مد
البحـــــــر

أدنى جزر

10.03 10.03 4.42 2.27
ً
صباحا

ً
صباحا

مساءً

مساءً

2.42 5.18
فجر

الصــــالة

ظهر

كالم الناس

رنة قلم

شاطئ الكلمات

أحمد الصراف

إقبال األحمد

د .طارق العلوي

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

مؤشرات التعليم
اللعينة
بدأ التعليم النظامي في الكويت عام  1912مع افتتاح مدرسة
املباركية.
بعد مرور مئة عام تقريبا تبني ملسؤولي وزارة التربية (التعليم)
أن بيروقراطيتها وانشغالها ب��األم��ور التنظيمية والسياسية
واملالية حال دون اهتمامها بتطوير التعليم ،مع تدخل السلطة
ومنعها من وضع املناهج العصرية البعيدة عن الغلو.
في عام  2006فكر أحد مسؤولي وزارة التربية في إنشاء مركز
يعنى بعملية تطوير التعليم ضمن خطة متكاملة بغية إحداث
النقلة النوعية املطلوبة القابلة للقياس ،من خالل اإلشراف على
تطوير املناهج ،وإح��داث تغيير في وظيفة املعلم وابعاده ،قدر
اإلمكان ،عن التحزب والقبلية والطائفية.
ولكن تدخلت السياسة وأبت أن تترك املركز يعمل باستقاللية
وح�ي��ادي��ة ،فسرعان م��ا دب ال�خ�لاف بينه وب�ين ال� ��وزارة ،وه��ذا
م��ا دف��ع خ�ب��رات جيدة ألن تترك امل��رك��ز ،وه��ي تشعر بالحزن
والغضب لوضعه ،خاصة بعد أن ألغت الوزارة االتفاق مع البنك
الدولي ،وتوقف بالتالي برنامج البنك التطويري ،ال��ذي صرف
الكثير من الجهد واملال عليه.
من املؤسف حاليا مالحظة أن مجلس أمناء املركز ال يختلف
كثيرا ع��ن مجالس األم �ن��اء ف��ي ال�ع��دي��د م��ن ال�ج�ه��ات ،ف��ي ميل
معظم أعضائه للسالمة واالكتفاء بقبض املقسوم دون ابداء
أية اعتراضات على تدخل الوزارة في عملهم وفي طريقة إدارته.
وه �ك��ذا ن ��رى ان امل��رك��ز ،ك�غ��ال�ب�ي��ة ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة املعنية
بالتعليم ،يعاني من قضايا االشراف والرقابة الحكومية ،ومن
تقييد ميزانيته التي ال ت��زال بيد وزي��ر التربية ،ال��ذي يمكن أن
يفعل الكثير لرفع مستوى العملية التعليمية.
وفي تصريح سابق للصحف املحلية أدل��ى به األستاذ «رضا
الخياط» ،أحد مؤسسي املركز وأول مدير له ،وصاحب الخبرة
الطويلة في العملية التربوية ب��أن املركز انشئ ملعالجة مثالب
التعليم في الكويت ،وتم تنفيذ بعض األم��ور ،ولكن تبني اثناء
العمل ان هناك عقبات واجهتهم وأهمها ما تعلق بامليزانية،
وأخرى تعلقت بطريقة أو آلية التقييم التي كشفت عن تعارض
املصالح بني املركز ومكتب الوزير ب��ال��ذات .فال ت��زال ميزانيته
ملحقة ب � ��وزارة ال�ت��رب�ي��ة ،االم ��ر ال ��ذي ي�ع��رق��ل ع�م�ل��ه ب��ال�ص��ورة
املطلوبة ،الفتًا الى انه يحتاج الستقاللية كاملة حتى يستطيع
القيام بالدور املناط به ،حاله حال اي جهة تقييم او اشراف .فال
يمكن أن يكون الوزير مشرفًا على عمل املركز الذي عليه مهمة
تقييم عمل الوزارة!!
وبالتالي فشل املركز في القيام بدوره منذ تأسيسه ،وأصبح
م��ؤخ��را يشكو م��ن ج�م��ود ت ��ام ،وح�ت��ى م��ن خ�ط��ر إل�غ��ائ��ه كليا
بسبب إص��رار ال��وزارة على ازدواج�ي��ة عمله مع عمل إدارة أو
قطاع املناهج والبحوث التربوية في وزارة التربية.
إذا كان هذا حال أهم مراكز التعليم في البلد فما هو مثال حال
إدارة املواصالت في الوزارة نفسها؟
لنا ثقة بوزير التربية ونتمنى أن يعمل على استقاللية املركز
وتحصينه وت�ع�ي�ين م��دي��ر اص�ي��ل ل��ه وإط�ل�اق ي��ده ف��ي إص�لاح
مسار التعليم ،فيكفينا تخلفا وتراجعا.

أبرز االختراعات المرتقبة
في 2020
عمرو حسني
يستعد معرض االب��ت��ك��ارات التقنية  ،CESاملقرر إقامته في مدينة
الس فيغاس األميركية ،إلبهار الجمهور بمخترعات جديدة كليا،
كانت ضمن الخيال يوما م��ا .وأورد موقع «س��ي ن��ت» تقريرا حول
أب���رز ه��ذه االخ��ت��راع��ات ،ال��ت��ي ستكون ح��اض��رة وب��ق��وة ف��ي املعرض
املقرر إقامته ملدة  5أيام ،تبدأ في  5يناير املقبل ،وركزت االختراعات
على  3أنواع من الروبوتات اآللية وهي:
 - 1إنسان البيتزا اآللي:
سيكون ه��ذا اإلن��س��ان اآلل���ي م��ف��اج��أة ،فهو يستطيع تحضير 300
بيتزا بحجم  12بوصة ف��ي الساعة ،ويعد ه��ذا رقما كبيرا ج��دا ال
يستطيع بشر تنفيذه في الساعة الواحد.
 - 2قط آلي أليف بديل للحيوانات:
ركزت شركة إليفنت روبتكز في بدايتها على تصنيع أسلحة آلية،
لكنها اتجهت مؤخرا إل��ى تصنيع لعبة «م��ارس ك��ات» ،وه��ي قطط
آل��ي��ة ،بجانب تصميم إن��س��ان آل��ي على شكل ك��ل��ب ،يساعد مرضى
الخرف ،مما يفتح الباب في املستقبل إلى االستغناء عن الحيوانات
األليفة ملصلحة اإلنسان اآللي.

أوضحوا السبب ..لتمنعوا السخط
هل يفهم الناس كلهم سبب تصويت الحكومة باالمتناع
على مقترح برملاني بتشكيل لجنة تحقيق برملانية في
موضوع تزوير الجنسية أو منحها بغير وجه حق؟
م�ن�ط�ق�ي��ا وب �ش �ك��ل ع �ف��وي ال �ك��ل اس� �ت ��اء واح� �ب ��ط (ب�ك��ل
م��ا ت�ح�م��ل ك�ل�م��ة االح �ب��اط م��ن م�ع�ن��ى) م��ن ه ��ذا امل��وق��ف
ال�ح�ك��وم��ي ف��ي اول ج�ل�س��ة ل �ل��وزارة ال �ج��دي��دة ..الن ه��ذا
املوقف (باالمتناع عن التصويت) ساهم في عدم املوافقة
على املقترح.
ما يقارب  400الف جنسية حسب ما يتداوله الكثيرون
انها مزورة او غير مستحقة ...رقم مخيف ج��دا ...وهو
ان اع �ط��ى اي �ح��اء ب�ت�خ��اذل ج �ه��ات ك�ث�ي��رة وشخصيات
اكثر ...فهو ايحاء ايضا بالخجل من هذا املاضي وقد
يكون الحاضر ايضا ...والشعور باالحباط ان يترك هذا
امللف من دون حسم وتصحيح ...وبدعم من الحكومة.
قد يكون للحكومة الجديدة مبررها لهذا املوقف في اول
جلسة لها مع النواب ...قد يكون هذا املبرر السباب فنية
او غيرها ..ولكن هذا ال يمنع ابدا ان يشعر اهالي الكويت
بتخاذل احبطهم واثار تشاؤمهم ...اذا لم تعلن الحكومة
م�ب��ررات�ه��ا ف��ي االم�ت�ن��اع ع��ن امل��واف�ق��ة على تشكيل هذه
اللجنة التي كنا ننتظرها كلنا لتعيد االمور الى نصابها
بأي شكل كان.
انا شخصيا ال افهم وال اقتنع ان حكومة الكويت التي
اعلنت حربها على الفساد وفتحت كل ابواب التحقيقات
بكل شفافية ...ودع��ت بكل وض��وح ال��ى االب�ل�اغ ع��ن اي
ف �س��اد وض �م �ن��ت ل ��ه س��ري��ة م �ع �ل��وم��ات��ه وال �ح �ف��اظ على
سالمته ...هي نفس الحكومة التي امتنعت عن التصويت
ملطلب ليس برملانيا فقط ..بل هو مطلب مجتمعي كامل
لتشكيل لجنة تتولى التحقيق في املوضوع.
ق��د ي�ك��ون السبب وراء امتناع الحكومة ع��ن التصويت

(وان� ��ا اج�ت�ه��د ف��ي ذل ��ك) ه��و تبعية ال�ل�ج�ن��ة امل �ق �ت��رح��ة...
ه��ل تتبع وزارة الداخلية ام مجلس ال ��وزراء ام اي جهة
اخرى؟ ...ولكن هذا ال يمنع ان يكون هناك توضيح لهذا
املوضوع ..حتى ال نصاب كلنا باالحباط والسخط على
ما حصل في هذه الجلسة.
ك�م��ا ه��و ج��ار تطبيق ال �ق��ان��ون ع�ل��ى ت��زوي��ر ال�ش�ه��ادات
والبدء به ..البد ان تكون هناك جدية مضاعفة في ملف
ال�ت��زوي��ر ف��ي ال��وط��ن ك�ل��ه ..بكل م��ا يحمل ه��ذا امل�ل��ف من
خيانات وانتهاكات قام بها جهات واشخاص رخصوا
بوطنهم م�ق��اب��ل ام ��وال او م�ص��ال��ح او ض�ع��ف رق��اب��ة او
استهتار بالقوانني.
ت ��زوي ��ر ال�ج�ن�س�ي��ة وب� �ه ��ذا ال �ك��م وب� �ه ��ذه ال �س��رع��ة ينبئ
بمستقبل غير صحي ..اذا لم يعالج فورا وبحزم وقوة...
من دون تأخير او تأجيل يوما واحدا...
ال � �ن� ��واب ال ��ذي ��ن غ � � ��ادروا ال �ق��اع��ة وال� ��ذي� ��ن ل ��م ي �ح �ض��روا
التصويت السباب واهية وبقصد ...مشاركون بجريمة
الوطن هذه ..وهم كمن يسن السكني في خاصرته حتى
يمضي بها في رقبة وطنه ..امام املأل كله.
يا ليتنا نتعظ ونعاقب كل من خان وطنه ..فنكتم على
انفاسه الفاسدة ..ونمنع صعوده وتسيده في مجلس
االم��ة او في اي مكان آخر ذي صالحيات تشريعية او
غيرها.
 400ال��ف جنسية م ��زورة وغ�ي��ر مستحقة تقريبا في
بلد ت�ع��داد مواطنيه مليون ونصف املليون تقريبا هو
كارثة بكل معنى الكلمة ...اعيدوا قراءة االرقام لتعرفوا
حجم املأساة التي نعيشها والتي اخفق مجلس االمة في
التصويت على التحقيق فيها ..وقد يبدو ذلك بتخاذل
وعن قصد من قبل بعض من هم بالقاعة وخارجها...
تخيلوا.

طقس «العطلة»:

غيم ومطر ..وبرد
محمد المصلح
ك��ش��ف خ��ب��ي��ر األر ص����اد ا ل��ج��و ي��ة م��ح��م��د ك���رم ،أن ا ل��ب�لاد
س���ت���ش���ه���د خ��ل��ال ع���ط���ل���ة رأس ا ل���س���ن���ة أ ج�������واء م��ع��ت��د ل��ة
وأ م����ط����ارا و م���و ج���ة ب����رد ت���ب���دأ م���ن ا ل���ي���وم ح��ت��ى ا ل��س��ب��ت
ا ملقبل .
و ق�����ال ك�����رم ف����ي ت���ص���ر ي���ح ل����ـ سبقلا «إن م���و ج���ة ا ل���ب���رد
ا مل��ت��و ق��ع��ة ي��وم ا ل��س��ب��ت ت��س��ت��م��ر ع��دة أ ي��ام ب��س��ب��ب ا ل��ك��ت��ل
ا ل���ه���وا ئ���ي���ة ا ل����ب����اردة ا ل���ق���اد م���ة م���ن أورو ب������ا ،و ل��ك��ن��ه��ا ل��ن

ت���ص���ل ا ل����ى ح����د ا ل���ص���ق���ي���ع» ،م���ت���و ق���ع���ًا و ص�����ول در ج����ات
الحرارة الصغرى إلى  5درجات مئوية.
وأوض��������ح أن «أج���������واء ال����ي����وم وغ������دا س���ت���ك���ون م��س��ت��ق��رة
ومعتدلة إل��ى غائمة جزئيا تكون فيها ال��ري��اح خفيفة
معظم الوقت» ،مشيرا الى ان «درجات الحرارة الصغرى
ستبلغ  6درجات ،ولكنها لن تصل الى الصفر».
وأشار كرم الى ان «الجمعة سيشهد استمرار الطقس
ا ل���غ���ا ئ���م وا ح���ت���م���ا ل���ي���ة س���ق���وط ا م����ط����ار م���ت���و س���ط���ة ع��ل��ى
شمال البالد».

● مبارك سالم عمران العمران 83( ،ع���ام���ًا) ،التشييع
ال���ت���اس���ع���ة ص����ب����اح ال�����ي�����وم ،ل����ل����رج����ال :ال�����روض�����ة ،ق ،5ش
ال����ب����اردوي ،م ،5ل��ل��ن��س��اء :ال��ج��اب��ري��ة ،ق ،7ش ،4م ،14ت:
.56663333 – 99704804 – 97800677
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

النواب« ..المغازلجية»!
نحن ممن وقف ضد د .غدير أسيري ،من كثرة ما سمعنا
عن «ليبراليتها» املفرطة ،واستغربنا في البداية اختيارها
في التشكيل الوزاري ،لعلمنا أنها ستكون عنصر «تأزيم»
مع مجلس األمة.
لكن االتهامات «الكيدية» للوزيرة جعلتنا «ننبش» أرشيفها
ونتابع مقابالتها السابقة ،لنجد أن الصورة التي وصلتنا
عنها ،من خالل وسائل التواصل االجتماعي ،مختلفة تماما
عما شاهدنا في حوارها!
إذ تبني لنا أن د .غدير أسيري رغم «ليبراليتها» ،فإنها تتمتع
راق وأدب حوار ،وتحترم الرأي اآلخر وال تسعى إلى
بطرح ٍ
إقصائه.
ف��ي املقابل ،وج��دن��ا أن اإلخ��وة ال�ك��رام م��ن ال�ت�ي��ارات الدينية،
الذين تربطنا بهم عالقات طيبة ،قد تجنوا عليها وادع��وا
بأنها تطالب بنشر «البارات» ..وتحارب الحجاب اإلسالمي!
ً
«حرفيا» ما ينفي تلك
ورغ��م أننا قد نقلنا من مقابالتها
امل��زاع��م ،ف��إن ب�ع��ض ال �ن��واب وض �ع��وا أص��اب�ع�ه��م ف��ي آذان�ه��م
واستكبروا وأبوا أن يستمعوا إلى كلمة الحق.
فاالنتخابات قريبة ،وه��م بحاجة إل��ى «م�غ��ازل��ة» ناخبيهم.
وليس هناك أفضل من وضع «صنم» يرمز إلى كل رذيلة
في املجتمع ،ثم رجمه وسط تصفيق الجماهير وهتافه.
وها هي د .غدير أسيري «الليبروطائفية» ،تدعو إلى كل
م��ا ينهى عنه ال��دي��ن وال �ع��ادات -ح�س��ب زع�م�ه��م -وه��ا هو
الجمهور يهتف ويصفق ..فهل يضحي النائب بفرصة
ذهبية مثل هذه ،ويخسر تذكرة «مضمونة» للعودة إلى
الكرسي األخ�ض��ر ،فيعترف أم��ام ناخبيه ب��أن ما وصله
ً
ع��ن ال��وزي��رة ك��ان ف��ي أغلبه معلومات مغلوطة أو مبالغا
فيها؟!

***
ن�ق��ر ب��أن مهمة ال�ح�ك��وم��ة ليست سهلة ف��ي ال��دف��اع ع��ن د.
غدير أس�ي��ري .فالذين ي��ري��دون رأس�ه��ا ه��م ث�لاث فئات من
النواب :نواب التيارات الدينية الذين لهم جمعيات خيرية وال
يرغبون في مراقبة د .غدير عليها ،ونواب مستقلون لكنهم
محافظون ويخشون أن يظهر تصويتهم مع الوزيرة على
ً
(خصوصا في ظل
أن��ه تخاذل في نصرة الدين أو املذهب
حملة التشويه واألكاذيب التي طالت الوزيرة) ،ونواب لديهم
معامالت مخالفة للقانون في جهات مثل ذوي اإلعاقة أو
اإلق��ام��ات أو غيرها ،ويخشون أن تكون د .غدير من النوع
الذي «يطبق القانون» على الجميع.
لكن في املقابل ،سيكون هذا االستجواب أول اختبار ملعرفة
صالبة معدن حكومة سمو الشيخ صباح الخالد ..ومدى
تضامنها.
 ..وامليكروفون لك يا سمو الرئيس.

سمردحة
ال��وزي��رة د .غدير أس�ي��ري صرحت ب��أن هناك م��ن «ي�غ��ازل»
قواعده االنتخابية!
بصراحة ،بعد ه��ذه العبارة ،تستاهل ال��وزي��رة االستجواب
وطرح الثقة ..والنفي من البالد.
 ..ما تدري هالوزيرة الليبرالية أن «املغازل» عندنا حرام؟!

شراء للساعات
أميركا تتصدر قائمة أكبر  10دول
ً
أحمد بدر
مع ظهور ماركات وأنواع وطرازات جديدة من الساعات
خ�لال ال��ع��ام املنتهي  ،2019ت��وق��ع م��وق��ع «ك��رون��و »24
امل��خ��ت��ص ب��ال��س��اع��ات ،وال�����ذي ي��ق��ي��س اإلق���ب���ال وك��ث��اف��ة
الشراء من خالل حركة البيع عليه ،أن يختلف ترتيب
الدول في حركة البيع والشراء ،ولكن الترتيب ظل على
حاله.
ووف���ق «ك���رون���و  »24ف��إن��ه م��ن��ذ ع���دة س���ن���وات ،حافظت
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ع��ل��ى ت��ص��دره��ا م��ب��ي��ع��ات ال��س��اع��ات
على املوقع ،وتلتها أملانيا في املركز الثاني ،ثم اململكة
املتحدة في املركز الثالث ،وجاءت من بعدها بالترتيب

كل من إيطاليا في املركز الرابع ،وخامسا هولندا ،التي
يعتبر «مجتمع» الساعات فيها نشطا للغاية.
وف���ي امل���رك���ز ال���س���ادس ل���ل���دول األك���ث���ر ش ً
�����راء ل��ل��س��اع��ات
جاءت أسبانيا ،وأعقبتها سويسرا في املركز السابع،
ثم موناكو ثامنة ،وف��ي املركز التاسع ج��اءت فرنسا،
بينما احتلت بلجيكا الترتيب ال��ع��اش��ر واألخ��ي��ر في
هذه القائمة.
وع����رض امل���وق���ع امل��ت��خ��ص��ص ،ال���س���اع���ات األك���ث���ر ج��ذب��ا
ل�لاه��ت��م��ام واألك��ث��ر ش ً
����راء ،وال��ت��ي ج���اءت ف��ي مقدمتها
«رولكس» ،ثم «أوميغا» ،وتبعتها في الترتيب «باتيك
فيليب» ،ثم «أوديمارس بيجوت» ،و«كارتييه» ،و«تاغ
هوير».

ضيف مهم على موائد «الكريسماس»

ّ
للتخلص من التوتر..
توقف عن الحديث السلبي مع النفس

● س��ارة سلطان السالم ،أرم��ل��ة ص��ال��ح خليل إب��راه��ي��م
ال��ت��م��ي��م��ي 78( ،ع���ام���ًا) ،ش��ي��ع��ت ،امل��ن��ص��وري��ة ،ق ،2ش���ارع
يوسف الغنيم ،ج ،20م ،7ت– 66722275 – 97727787 :
.22527783

عشاء

«رولكس» و«أوميغا» األكثر جذ ًبا عالم ًيا

مايو كلينك

الوفيات

مغرب

6.23 11.51

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

iqbalalahmed0@yahoo.com

5.01 6.42
شروق

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

عصر

يساعد التفكير اإليجابي في التعامل مع الضغوط،
كما يمكنه تحسني صحتك .ح��اول التغلب على
الحديث السلبي م��ع النفس م��ن خ�لال ممارسة
األمثلة املوضحة.
هل تنظر إلى نصف الكوب املمتلئ أم الفارغ؟
تعكس كيفية إجابتك على هذا السؤال العتيق
عن التفكير اإليجابي ونظرتك للحياة ،وسلوكك
تجاه نفسك ،وما إذا كنت متفائال أم متشائما ،بل
إن هذا األمر يمكن أن يؤثر في صحتك.
وت��ظ��ه��ر ب��ع��ض ال����دراس����ات ب��ال��ف��ع��ل أن س��م��ات
الشخصية ،مثل التفاؤل والتشاؤم ،يمكن أن
تؤثر في مناطق عدة من صحتنا وعافيتنا.
وي���ع���د ال��ت��ف��ك��ي��ر اإلي���ج���اب���ي ،ال�����ذي يصحب
ع�����ادة ال���ت���ف���اؤل ج�����زءا أس���اس���ي���ا م���ن إدارة
الضغوط بشكل َّ
فعال ،ال سيما أن إدارتها
ب���ش���ك���ل ف����ع����ال ت���ص���ح���ب���ه���ا ال����ع����دي����د م��ن
امل��زاي��ا الصحية .إذا كنت تميل للتفكير
املتشائم ،فال داع��ي لليأس ،ألن بإمكانك

أن تتعلم مهارات التفكير اإليجابي.
ال يعني التفكير اإليجابي محاولة تزييف الحقائق
وتجاهل م��واق��ف الحياة األق��ل متعة ،فاملقصود
ب��ال��ت��ف��ك��ي��ر اإلي���ج���اب���ي أن����ك ت��ت��ع��ام��ل م���ع امل��واق��ف
املزعجة بطريقة أكثر إيجابية وإنتاجية .تعتقد
أن األفضل سيحدث وليس األسوأ.
املنافع الصحية للتفكير اإليجابي
ي���واص���ل ال��ب��اح��ث��ون ج��ه��وده��م ف���ي اك��ت��ش��اف آث���ار
التفكير اإليجابي وال��ت��ف��اؤل على الصحة .وتتضمن
ما يلي:
 - 1إطالة أمد التمتع بالحياة الصحية.
 - 2خفض معدالت االكتئاب.
 - 3تقليل مستويات الشعور بالتوتر.
 - 4زي����ادة م��ق��اوم��ة اإلص���اب���ة ب��ن��زالت ال��ب��رد
الشائعة.
 - 5التمتع بصحة نفسية وبدنية أفضل.
 - 6ت��ح��س�ين ص��ح��ة ال��ق��ل��ب واألوع����ي����ة ال��دم��وي��ة
وتقليل مخاطر الوفاة الناجمة عنها.

الديك الرومي يتصدى للسرطان..
ويضبط «األنسولين»
أحمد بدر
مع انطالق احتفاالت رأس السنة وعيد امليالد ،التي يعد الديك
ً
ً
رئيسيا على موائدها ،كشف موقع «ميديكال
الرومي ضيفا
ن��ي��وز ت������وداي» ال��ط��ب��ي األم���ي���رك���ي ،أن ق��ط��ع��ة م���ن ص����در ال��دي��ك
ال��روم��ي امل��ش��وي ،ت��زود الجسم بفيتامينات مثل «ب  »6و«ب
 ،»12باإلضافة إلى معدن السيلينيوم املضاد لألكسدة.
وأوضح املوقع الطبي أن تناول قطعة من صدر الديك الرومي
امل���ش���وي ي��ق��ل��ل أي���ض���ا م���ن خ��ط��ر اإلص���اب���ة ب��س��رط��ان ال��ق��ول��ون
واملستقيم ،والبروستات ،والرئة ،واملثانة ،والجلد ،فضال عن
س��رط��ان امل����ريء ،ك��م��ا أن���ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى أح��م��اض «أوم��ي��غ��ا »3
الدهنية املضادة لاللتهابات.
ويضيف لحم الديك الرومي أيضا عناصر غذائية أخرى ،مثل
عنصر الكولني ،والزنك ،كما يحتوي على األحماض األمينية،
مثل التربتوفان ،باإلضافة إلى أنه يساعد على الحفاظ على
كتلة ال��ع��ض�لات ،وخ��اص��ة الهزيلة منها ،واأله���م م��ن ذل��ك أنه
ينظم مستويات األنسولني في الدم.
وأخيرا للمهتمني بتنظيم الوزن ،تحتوي قطعة متوسطة من
الصدر على  135سعرة حرارية ،و 3.26غرامات من الدهون ،وال
تحتوي على أي كربوهيدرات.

