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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 28صفحة •  100فلس

«ال أميركية وال بريطانية»

قوات إضافية
ٍ
الكويت :لم نطلب
¶ طهران :الرد في كل المنطقة وإسرائيل ¶ واشنطن :نحن هنا وسنبقى رغم تهديدات اإلرهابيين ¶ األميركيون يعدون برد على الرد ..مزلزل وحاسم
وق���ال ال��ق��ائ��د ال��س��اب��ق للحرس ال��ث��وري اإلي��ران��ي محسن رض��ائ��ي إن
رد ط��ه��ران ع��ل��ى م��ق��ت��ل سليماني سيشمل ح��ي��ف��ا وم���راك���ز عسكرية
إسرائيلية في حال ردت واشنطن على الضربة األولى.
إلى ذلك ،توعد األمني العام لحزب اهلل حسن نصر اهلل أمس بأنه «عندما
تعود النعوش األميركية إلى الواليات املتحدة سيدرك (الرئيس األميركي
دونالد) ترامب وإدارت��ه أنهم خسروا املنطقة ،وسيخسرون االنتخابات،
وال��رد على مقتل سليماني هو إخ��راج القوات األميركية من كل منطقتنا
وسيتحقق الهدف».
ف��ي امل��ق��اب��ل ،أط��ل��ق ال��رئ��ي��س ت��رام��ب ت��ح��ذي��رًا واض��ح��ًا وص��ري��ح��ًا إلي���ران من
ً
أنه «إذا استهدفت أي أميركيني أو أصوال أميركية ،فإن الواليات املتحدة
حددت  52موقعًا إيرانيًا تمثل األميركيني الـ 52الذين أخذتهم إيران رهائن
قبل سنوات طويلة».
وأش����ار ت��رام��ب إل���ى أن ب��ع��ض ه���ذه امل���واق���ع ع��ل��ى درج����ة ع��ال��ي��ة ل��ل��غ��اي��ة من
األهمية إلي��ران وللثقافة اإليرانية ،وأن��ه سيجري ضربها بسرعة وبقوة
كبيرتني ،مؤكدًا أن واشنطن لن تقبل مزيدًا من التهديدات.
وف��ي��م��ا االس��ت��ن��ف��ار امل��ت��ب��ادل ف��ي امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى أع��ل��ى ال���درج���ات وال��ح��ش��ود
العسكرية األميركية الهائلة في املنطق توحي بتطورات دراماتيكية في
ً
ظ��ل وع���ود أم��ي��رك��ي��ة ب���رد ع��ل��ى ال���رد س��ي��أت��ي ح��اس��م��ًا وم���زل���زال ،ق���ال مصدر
أميركي مطلع في واشنطن لـ سبقلا «إن الوجود األميركي في املنطقة ،ال
سيما العسكري فيها ،لن يتزحزح ولن يتأثر بكل التهديدات التي تطلقها
إي��ران ووك�لاؤه��ا اإلره��اب��ي��ون .فهذا ال��وج��ود هو ج��زء أساسي من معادلة
االستقرار العاملي وحفظ السالم الدولي».
وأض��اف امل��ص��در« :ال ترهبنا كل تلك التصريحات والتهديدات .كنا هنا
وسنبقى ،حفاظًا على مصالحنا ومصالح حلفائنا بوجه إيران املزعزعة
للمنطقة والعالم».

حمد السالمة ومحمد مجيد األحوازي

َّ
شددت مصادر مطلعة على عدم وصول أي قوات أميركية أو بريطانية إلى
البالد بطلب كويتي بهدف الحماية ،مبينة أن القوات موجودة سابقا وال
حاجة لزيادتها ،إضافة إلى جهوزية الجيش الكويتي ألي طوارئ.
وأكدت املصادر لـ سبقلا أنه ال وساطة كويتية بني إيران وأميركا ،مبينة
أن الوساطة في الوقت الحالي لن تساهم في احتواء التصعيد.
وأش��ارت إلى أن هناك خشية من التصعيد وردود األفعال املتبادلة التي
ستدخل املنطقة في نفق مظلم ،وال بد من بذل الجهود للتهدئة من جميع
األطراف.
الى ذلك ،تقف املنطقة على صفيح ساخن وسط قرع لطبول الحرب ،حيث
تشهد األج���واء السياسية والعسكرية واإلع�لام��ي��ة ف��ي إي���ران بعد وص��ول
ج��ث��م��ان ال��ج��ن��رال ق��اس��م سليماني م��ا يشبه ح��ال��ة ال��ح��رب ،وك���أن األم���ر ال
ّ
يتعلق فقط بالرد على الواليات املتحدة.
ويتحدث املسؤولون اإليرانيون عن أهداف أميركية سيجري ضربها في كل
املنطقة ،ويؤكد مقربون من جنراالت الحرس الثوري أن الرد الذي سينفذ
لن يكون إيرانيًا فقط ،بل سيشمل جميع دول ما يسمى «بمحور املقاومة»
في املنطقة .وقال خبراء من داخل إيران لـ سبقلا إن قرار الرد أصبح جاهزًا،
وسيكون عبر الصواريخ البالستية ،وطائرات من دون طيار ،واستخدام
القوارب السريعة ،وعمليات حرب عصابات أخرى .وهناك تنسيق يجري
اآلن على مستويات عالية بني القيادة العسكرية اإليرانية وحزب اهلل في
لبنان وجماعة الحوثي في اليمن واألحزاب وامليليشيات القريبة من طهران
في العراق للرد على أهداف عسكرية أميركية ،وأن طهران قبل تنفيذ ردها
تدرس حساباتها العسكرية والسياسية والرد األميركي املتوقع« .وتقوم
السلطات اإليرانية حاليًا بحشد الشارع خلف النظام ،حتى يكون الشعب
مستعدًا ومؤيدًا ليس فقط للرد اإليراني ،بل للمواجهة العسكرية الشاملة
التي ربما تليه».

رئاسة األركان :ال استخدام لقواعدنا
في تنفيذ هجمات

نفت رئاسة األرك��ان العامة للجيش قطعيا صحة ما يتم ت��داول��ه في بعض وسائل
اإلع�لام والتواصل االجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد الكويت
العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة في إحدى دول الجوار.
وأك ��دت ع��دم صحة ه��ذه األخ �ب��ار وأن��ه ل��م يتم اس�ت�خ��دام ال�ق��واع��د الكويتية ف��ي هذه
العمليات ،مهيبة بجميع ناشري ومرددي ومتداولي مثل هذه األخبار الكاذبة تحري
الدقة واالبتعاد عن نشرها او تداولها.
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ط����ال����ب رئ����ي����س م���ج���ل���س ال�����������وزراء س��م��و
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح ال���خ���ال���د ،أم����س ،ال�����وزراء
املعنيني بالتنسيق م��ع ال���دول الشقيقة
والصديقة تجاه التطورات األخيرة في
املنطقة.
ودع�����ا ال���خ���ال���د خ��ل�ال ت���رؤس���ه اج��ت��م��اع��ا
وزاري�������ا م��ص��غ��را ل���ل���ق���ي���ادات ال��ع��س��ك��ري��ة
واألم��ن��ي��ة إل���ى ح��ض��ور اج��ت��م��اع مجلس

الوزراء املقرر عقده اليوم (اإلثنني).
وج����رى ت�����دارس امل��ع��ط��ي��ات وال��ت��داع��ي��ات
امل��ح��ت��م��ل��ة ف���ي امل��ن��ط��ق��ة وت��ق��ي��ي��م ال��وض��ع
ال�������راه�������ن ،م���ض���ي���ف���ا أن ه�������ذه ال���خ���ط���وة
ج���اءت اس��ت��ك��م��اال الج��ت��م��اع��ات ول��ق��اءات
املسؤولني خالل اليومني املاضيني.

الكويت | ص05

دعوة حكيمة لوقف مساءلة أسيري

سحب استجواب في ..83
لدوافع وطنية
ف���ي س��اب��ق��ة ب��رمل��ان��ي��ة ج����رت ف���ي ع����ام ،1983
س���ح َ���ب ال����ن����واب م���ش���اري ال��ع��ن��ج��ري وخ��ال��د
ال��س��ل��ط��ان وخ���ال���د ال��ج��م��ي��ع��ان اس��ت��ج��واب��ه��م
امل��ق��دم ال���ى وزي����ر ال���ش���ؤون واالس���ك���ان آن���ذاك
ح��م��د ال���رج���ي���ب ،ال��ت��م��اس��ًا مل���ا ك���ان���ت ت��م��ر به
امل���ن���ط���ق���ة م����ن أزم������ة خ���ان���ق���ة ب��س��ب��ب ال���ح���رب
العراقية ـ االيرانية ..فهل نشهد دعوة حكيمة
لسحب أو تأجيل االستجواب املقدم لوزيرة
ال����ش����ؤون غ���دي���ر أس����ي����ري ،ال������ذي ُب���ن���ي ع��ل��ى
«تغريدة» قديمة مشوبة بلغط طائفي ،في
وقت تشهد فيه املنطقة ظروفا أمنية حرجة
جراء التصعيد املتزايد بني أميركا وايران؟

مختصر مفيد
االستجواب حق
دستوري أصيل،
لدواع وطنية..
وتأجيله
ٍ
حكمة مشروعة.
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األمير مستقبلاً جابر المبارك

 ..ويوسف المطاوعة

 ..وصباح الخالد

التقى وولي العهد المبارك والخالد

األمير استقبل وزير الطاقة القطري
استقبل سمو أمير البالد في قصر بيان
ص�ب��اح أم��س ،سمو ول��ي العهد الشيخ
ن � ��واف األح � �م� ��د ،وس� �م ��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
امل �ب��ارك ،ورئ�ي��س مجلس ال ��وزراء سمو
الشيخ صباح الخالد ،ورئيس املجلس
األع� � �ل � ��ى ل� �ل� �ق� �ض ��اء رئ� � �ي � ��س م �ح �ك �م �ت��ي
التمييز والدستورية املستشار يوسف
املطاوعة.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��و األم� �ي ��ر ف ��ي ق�ص��ر
بيان صباح أمس ،وزير الدولة لشؤون
ال � �ط� ��اق� ��ة ال � �ع � �ض� ��و امل � �ن � �ت� ��دب ال ��رئ� �ي ��س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ق�ط��ر ل �ل �ب �ت��رول ب��دول��ة قطر
سعد الكعبي بمناسبة زيارته للبالد.
ب� � � � ��دوره ،اس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح �م ��د ف ��ي ق �ص��ر ب�ي��ان
ص� � �ب � ��اح أم � � � ��س ،س � �م� ��و ال � �ش � �ي� ��خ ج ��اب ��ر
امل �ب��ارك ،ورئ�ي��س مجلس ال ��وزراء سمو
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ،ون��ائ��ب رئ�ي��س
م �ج �ل��س ال� � ��وزراء وزي� ��ر ال ��دف ��اع ال�ش�ي��خ
اح�م��د امل�ن�ص��ور ،ون��ائ��ب رئ�ي��س مجلس

تعزية إيطاليا وأندونيسيا

األمير مستقبلاً وزير الطاقة القطري

ال� � ��وزراء وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة وزي� ��ر ال��دول��ة
ل�ش��ؤون مجلس ال��وزراء ان��س الصالح،
ووزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال� �ش� �ي ��خ د .أح �م��د

ولي العهد مستقبال أحمد المنصور

الناصر.
م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،اس �ت �ق �ب ��ل رئ � �ي ��س م �ج �ل��س
ال � � ��وزراء س �م��و ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د

ب �ح �ض��ور وزي ��ر ال �ن �ف��ط وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء
وامل ��اء د.خ��ال��د ال�ف��اض��ل ف��ي ق�ص��ر ب�ي��ان
أم � ��س ،وزي � ��ر ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ط��اق��ة

 ..والصالح

ال� �ق� �ط ��ري ال �ع �ض��و امل� �ن� �ت ��دب وال ��رئ �ي��س
التنفيذي لقطر للبترول املهندس سعد
الكعبي والوفد املرافق له.

بعث سمو أمير البالد برقية تعزية إلى الرئيس
اإليطالي سيرجيو ماتاريال ،بضحايا حادث
الدهس ال��ذي وق��ع في شمالي إيطاليا ،سائال
اهلل ل�ه��م ال��رح�م��ة ول�ل�م�ص��اب�ين س��رع��ة الشفاء
والعافية.
ك �م��ا ب �ع��ث س �م��و األم� �ي ��ر ب��رق �ي��ة ت �ع��زي��ة إل��ى
الرئيس األندونيسي جوكو ويدودو ،بضحايا
الفيضانات التي اجتاحت العاصمة جاكرتا
وامل�ن��اط��ق امل �ج��اورة لها وأس �ف��رت ع��ن سقوط
العديد من الضحايا واملصابني ونزوح اآلالف
من مناطقهم ،مبتهال سموه ال��ى ال�ب��اري جل
وع �ل�ا أن ي�ت�غ�م��د ال �ض �ح��اي��ا ب ��واس ��ع رح�م�ت��ه
ويمن على املصابني بسرعة الشفاء والعافية
وأن يتمكن املسؤولون في البلد الصديق من
تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد،
ورئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم ،ورئيس
مجلس ال � ��وزراء س�م��و ال�ش�ي��خ ص�ب��اح الخالد
برقيات مماثلة.

 ..وأحمد الناصر

الحكومة تشدد على حقوق العمالة في تقريرها الدوري إلى األمم المتحدة

ً
شخصا لمخالفتهم قانون الوحدة الوطنية
محاكمة 57
مي السكري
أك� ��دت ال �ك��وي��ت م�ح��اك�م��ة  57ش�خ�ص��ا في
إط ��ار  48ق�ض�ي��ة ت�ت�ع�ل��ق ب�م�خ��ال�ف��ة ق��ان��ون
ال��وح��دة الوطنية وإث��ارة الفتنة الطائفية
خالل الفترة من  2016حتى  2019بواقع 38
قضية بمحكمة االستئناف و 10بالتمييز.
واستغربت الكويت ،في تقريرها ال��دوري
إل��ى لجنة األم��م املتحدة املعنية بالقضاء
ع �ل��ى أش� �ك ��ال ال �ت �م �ي �ي��ز ال �ع �ن �ص��ري ال ��ذي
حصلت سبقلا على نسخة منه« ،الخلط
ال��دائ��م» ال ��ذي ت�ق��ع ف�ي��ه امل�ن�ظ�م��ات ال��دول�ي��ة
الحقوقية بني عديمي الجنسية واملقيمني
ب� �ص ��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة ،م�ب�ي�ن��ة أن ع��دي��م
ال �ج �ن �س �ي��ة ه ��و «م� ��ن ال ت �ع �ت �ب��ره أي دول ��ة
م��واط �ن��ًا ف �ي �ه��ا» ،أم ��ا امل �ق �ي��م ب �ص ��ورة غير
ق��ان��ون �ي��ة ف �ه��و «م ��ن دخ ��ل ال �ب�ل�اد ب �ص��ورة
غير مشروعة وأخفى مستندات جنسيته
للحصول على جنسيتها».
وأس � �ه� ��ب ال� �ت� �ق ��ري ��ر ف� ��ي ت ��وض� �ي ��ح ح �ق��وق
امل �ق �ي �م�ي�ن ب� �ص ��ورة غ �ي��ر ق ��ان ��ون �ي ��ة ،ح�ي��ث
ت ��م ت�ج�ن�ي��س  17285ش�خ�ص��ا م�ن�ه��م منذ
 1992حتى نهاية  ،2018م��ؤك��دا تمتعهم
بالخدمات التعليمية مجانًا في مختلف
امل��راح��ل التعليمية وحصولهم على مواد
تموينية بنحو  18مليون دينار سنويا.

ال تفرقة
وبالنسبة للتعامل مع املوقوفني في أماكن
االحتجاز ،بني التقرير أن القانون يطبق
ع�ل��ى ال�ج�م�ي��ع ،وه �ن��اك ت�ع�ل�ي�م��ات ص��ارم��ة
ل��رج��ال الشرطة بعدم ممارسة أي ص��ورة
من ص��ور الكراهية أو التمييز العنصري
ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل م ��ع امل ��وق ��وف �ي�ن ،ح �ي��ث ي�ت��م
االل� �ت ��زام ب ��ال �ق ��رارات ال� �ص ��ادرة ع��ن ج�ه��ات
التحقيق ب�ش��أن الحجز أو التوقيف على
ذمة قضايا وبالفعل ال يوجد أي شكل أو
ن��وع م��ن أش �ك��ال التمييز ال�ع�ن�ص��ري عند
تنفيذ تلك ال �ق��رارات ال �ص��ادرة ع��ن جهات
التحقيق.

 85ألف مقيم
وأوض � � � ��ح ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � � ��ذي س ��اه� �م ��ت ف��ي
اع� ��داده ال�ل�ج�ن��ة ال��وط�ن�ي��ة ال��دائ �م��ة إلع��داد

التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة
بحقوق االنسان ،والتي تضم كل الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة ،أن ��ه ب�ح�س��ب ق��ان��ون
ال� �ك ��وي ��ت ال ي ��وج ��د م� �ه ��اج ��رون ب��امل�ع�ن��ى
االصطالحي الغربي للكلمة ،انما هنالك
واف ��دون أو مقيمون ،الف�ت��ا إل��ى أن العدد
اإلجمالي للمقيمني بصورة غير قانونية
ب �ل��غ ح �ت��ى ن �ه��اي��ة  2018ت�ق��ري�ب��ا  85أل��ف
م �ق �ي��م ،وت � ��م م �ن �ح �ه��م ب� �ط ��اق ��ات م��راج �ع��ة
تمكنهم م��ن ال�ت�م�ت��ع ب�ك��ل امل �م �ي��زات التي
يقدمها الجهاز.
وأكد التقرير تمتع املقيمني بصورة غير
ق��ان��ون�ي��ة ب��ال�خ��دم��ات التعليمية م�ج��ان��ًا،
حيث ت��م قبول أب�ن��اء وأح�ف��اد الكويتيات
وأب� � �ن � ��اء وأح� � �ف � ��اد ال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن وأب � �ن� ��اء
ال�ع��ام�ل�ين ب � ��وزارة ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م في
املدارس الحكومية ،حيث بلغ عدد الطلبة
والطالبات في التعليم الحكومي 13682
طالبا خالل العام الدراسي .2019 - 2018
ول � �ف ��ت ال � ��ى ت �ك �ف��ل ال � �ص � �ن� ��دوق ال �خ �ي��ري
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال� � � ��ذي أن � �ش� ��أت� ��ه ال� � ��دول� � ��ة ب �ك��ل
امل� �ص ��اري ��ف ال ��دراس� �ي ��ة ب �ج �م �ي��ع امل ��راح ��ل
ال ��دراس� �ي ��ة ،ح �ي��ث ب �ل��غ ع ��دد امل�س�ت�ف�ي��دي��ن
من الصندوق خالل العام الدراسي 2018
  2019م��ا ي �ق��ارب 15448ط��ال �ب��ا وط��ال�ب��ةبتكلفة  5.478.115دينار.
ك� �م ��ا أت � ��اح � ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال � �ف� ��رص� ��ة ل �ه��م
الس �ت �ك �م��ال ت�ع�ل�ي�م�ه��م ال �ج��ام �ع��ي ،ووف �ق��ًا
آلخ��ر إح�ص��ائ�ي��ة ل�ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت للعام
ال��دراس��ي  2019 - 2018ف��إن ع��دد املقيدين
م��ن امل�ق�ي�م�ين ب �ص��ورة غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة بلغ
 1265طالبا وطالبة.
وذكر أن الجهاز املركزي يقوم بالتنسيق
م � ��ع ال � �ج � �ه� ��ات امل� �ع� �ن� �ي ��ة ب � ��ال � ��دول � ��ة ع �ل��ى
ت��وظ�ي��ف امل�ق�ي�م�ين ب �ص��ورة غ�ي��ر قانونية
ف� ��ي ال �ق �ط��اع�ي�ن ال � �ع� ��ام وال � �خ� ��اص ح�س��ب
ال�ش��واغ��ر امل�ت��اح��ة ووف�ق��ًا للضوابط التي
اع�ت�م��ده��ا ال �ج �ه��از ،ح�ي��ث ت��م ت�ع�ي�ين 324
مقيما بصورة غير قانونية في الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ع ��ام  2018ل�ي�ص�ب��ح امل�ج�م��وع
ال � �ك � �ل� ��ي  2066ش� �خ� �ص ��ا وت � � ��م ت��وظ �ي��ف
 739م �ق �ي �م��ا ب� �ص ��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة ف��ي
الجمعيات ال�ت�ع��اون�ي��ة ،كما ت��م فتح باب
ال �ت �ح��اق أب �ن ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ات م ��ن امل�ق�ي�م�ين
بصورة غير قانونية بالجيش الكويتي

القوانين تعتبر
العامل المنزلي
الطرف األضعف..
وجهودنا منصبة
على حمايته
تمكين عمال المنازل
من االطالع على عقد
العمل قبل التوقيع
ليدركوا حقوقهم
 2087شكوى
استقبلتها إدارة
العمالة المنزلية..
وإحالة  256للقضاء
 91ألف مقيم بصورة
غير قانونية عدَّ لوا
أوضاعهم بين كاشف
عن جنسيته أو مغادر
شخصا
ً
تجنيس 17285
من «البدون»
من 1992
حتى نهاية 2018
13682طال ًبا وطالبة
من «البدون»
في المدارس الحكومية

وبلغ عدد امللتحقني  2981خالل السنوات
الست األخيرة ،كما تم تعيني  549مقيمًا
بصورة غير قانونية في مؤسسة البترول
الكويتية وشركاتها.

العمالة املنزلية
وحول حقوق العمالة املنزلية اكد التقرير
ح � ��رص ال �ك ��وي ��ت ع �ل��ى ت��وف �ي��ر امل ��زي ��د م��ن
ال�ح�م��اي��ة وال��رع��اي��ة لفئة ال�ع�م��ال��ة املنزلية
وت�ن�ظ�ي��م ال �ع�لاق��ة ب�ين ك��ل أط� ��راف ال�ع�لاق��ة
ال �ت �ع��اق��دي��ة ،م �ش �ي��را إل ��ى ص� ��دور ال �ق��ان��ون
رقم  68لسنة  2015بشأن العمالة املنزلية،
والذي وضع أحكامًا تفصيلية للعالقة بني
العامل وصاحب العمل.

وق� ��ال ال �ت �ق��ري��ر :ان اج �م��ال��ي ع ��دد ال�ع�م��ال��ة
امل�ن��زل�ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ب�ل��غ  717628ع��ام�لا
وع��ام �ل��ة م �ن��زل �ي��ة ،وق ��د اس�ت�ق�ب�ل��ت اإلدارة
خالل الفترة من أبريل إلى أغسطس 2019
ع ��دد  2087ش �ك��وى ت ��م إح ��ال ��ة  256منها
ل�ل�ق�ض��اء ،ك�م��ا ت��م ح��ل  1232ش�ك��وى ودي��ًا،
أما مكاتب االستقدام املسجلة رسميًا في
ال �ب�ل�اد ح �ت��ى أغ �س �ط��س  2019ف �ق��د وص��ل
عددها إلى  451مكتبا.
وأش � � � ��ار ال� �ت� �ق ��ري ��ر إل� � ��ى أن ج� �ه ��د اإلدارة
امل �خ �ت �ص��ة ب� �ش ��ؤون ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة في
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة ي�ن�ص��ب
بصفة خاصة على ضمان حماية الطرف
األض � �ع ��ف ب� �ه ��ذه ال� �ع�ل�اق ��ة وه � ��و (ال �ع��ام��ل

ً
تموينا
 18مليون دينار
تناول التقرير الحديث عن الخدمات التموينية التي يتم منحها للمقيمني بصورة
غير قانونية (ال �ب��دون) ،حيث يحصلون على م��واد تموينية بأسعار رم��زي��ة أس��وة
بالكويتيني ،مشيرا إلى أن عدد املستفيدين من هذه الخدمات بلغ قرابة  85ألف مقيم
بتكلفة  18مليون دينار خالل عام .2018

توظيف المقيمين بصورة غير قانونية
أف��اد التقرير ب��أن الجهاز املركزي يقوم بالتنسيق مع الجهات املعنية بالدولة على
توظيف املقيمني بصورة غير قانونية في القطاعني العام والخاص حسب الشواغر
املتاحة ،حيث تم تعيني  324مقيمًا في الجهات الحكومية في  ،2018مقابل توظيف
 376مقيما في الجمعيات التعاونية ،كما تم فتح باب االلتحاق ألبناء الكويتيات من
املقيمني بصورة غير قانونية بالجيش الكويتي ،وبلغ عدد امللتحقني  2280خالل
السنوات الست األخيرة.

وزير خارجية الفلبين:
محام كويتي للدفاع في قضية فيالفيندي
ٍ
ق��ال وزي��ر الشؤون الخارجية الفلبيني ت�ي��ودورو لوكسني ،إن حكومة ب�لاده عينت
«افضل املحامني الكويتيني» للدفاع عن العاملة الفلبينية جانيلني فيالفيندي التي
توفيت مؤخرا ،وتحقق النيابة العامة حاليا في ما إذا كان لرب عملها وزوجته عالقة
بالوفاة.
وذكر موقع  ABS-CBN Newsالفلبيني ،أن التحقيق يجري حاليا ملعرفة مالبسات
القضية بشأن وفاة فيالفيندي ،مشيرا إلى أن التحقيق سيستمر حوالي أسبوع قبل
أن يبدأ القضاء الكويتي النظر في القضية رسميًا.

املنزلي) وكذلك فإن اإلدارة تعمل على نشر
الثقافة القانونية ألطراف هذا العقد سواء
العاملني باستقبال ال�ش�ك��اوى أو للعمال
املنزليني وأصحاب األعمال.

اإلبعاد اإلداري
وت� �ح ��دث ال �ت �ق��ري��ر ع ��ن اإلب � �ع� ��اد اإلداري
ل�ل�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة ،م��وض�ح��ا ع�ن��د ه��روب
العامل املنزلي من رب العمل تقوم وزارة
الداخلية بإبعاده إلى بلده بعد استيفاء
مصاريف السفر وتذكرة املغادرة واملبلغ
ال� ��ذي دف �ع��ه ص��اح��ب ال �ع �م��ل ال ��ى ال�ج�ه��ة
اآلوي � � ��ة أو م �ك �ت��ب االس� �ت� �ق ��دام إذا ت �ع��ذر
ال�ت��وص��ل إل��ى الجهة اآلوي ��ة ،وذل��ك خالل
فترة الضمان وعليه ،فإن الحالة الوحيدة
ال �ت��ي ي�ت��م ف�ي�ه��ا إب �ع��اد ال �ع �م��ال املنزليني
إداريا هي حالة هروب العامل املنزلي من
رب عمله.

شكاوى إلكترونية
وذك� ��ر ال �ت �ق��ري��ر أن ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ق��وى
العاملة تقدم خدمات الكترونية للعمالة
بجميع ف�ئ��ات�ه��ا وامل�س�ج�ل��ة ل��دي�ه��ا ،وال�ت��ي
تمكنهم م��ن تقديم معامالتهم الكترونيا
وال �خ ��اص ��ة ب �ت �ق��دي��م ال �ش �ك ��اوى ال�ع�م��ال�ي��ة
ومتابعة الشكوى واالستفسار عن بالغات
التغيب املقدمة.
وأش��ار إلى أن عدد الشكاوى االلكترونية
امل� �ق ��دم ��ة م ��ن ق �ب��ل ال �ع �م��ال��ة ي �ب �ل��غ 14062
ش�ك��وى خ�لال ال�ف�ت��رة م��ن يناير  2019إلى
سبتمبر .2019

التجنيس
وأكد التقرير تجنيس نحو  17285شخصا
من املقيمني بصورة غير قانونية منذ عام
 1992حتى نهاية .2018
وأف � � � ��اد ب ��أن ��ه ب� �ع ��د ال� �ب� �ح ��ث ف� ��ي س �ج�ل�ات
أجهزة الدولة املختلفة تم االستدالل على
ج �ن �س �ي��ات وأص� � ��ول ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل�ق�ي�م�ين
ب �ص��ورة غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة م��ن ح�ي��ث ال��وث��ائ��ق
وامل� �س� �ت� �ن ��دات واألق� � � � ��ارب ،م �ش �ي��را إل� ��ى أن
م��ا ي �ق��ارب  91أل ��ف م�ق�ي��م ق��ام��وا ب�ت�ع��دي��ل
أوض��اع �ه��م ب�ي�ن ك��اش��ف ع ��ن ج�ن�س�ي�ت��ه أو
مغادر إلى موطنه ،خالل الفترة من 1991
حتى تاريخه.
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تقرير إخباري

كلمة حق

 16محطة لرصد جودة الهواء:

المستشار عادل بطرس

االنبعاثات الغازية ضمن المعدالت الطبيعية

محطة سعد العبدالله لرصد التلوث الهوائي

خالد الحطاب
تركز محطات رص��د ج��ودة ال�ه��واء في الهيئة العامة
ل�ل�ب�ي�ئ��ة وامل �ن �ت �ش��رة م��ن أق �ص��ى ش �م��ال ال �ب�ل�اد وح�ت��ى
ج�ن��وب�ه��ا ع�ل��ى ال �ع��دي��د م��ن ال �غ ��ازات أب��رزه��ا  5أن ��واع
يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على صحة اإلنسان
وت�ض�ع�ه��ا ف��ي اخ �ت �ب��ار ح�ق�ي�ق��ي ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ال �ت��وازن
وم �ت��اب �ع��ة م �ج��ري��ات األوض� � ��اع ح �ف��اظ��ا ع �ل��ى س�لام��ة
املناطق السكنية والصناعية من أي زيادة ضارة.
وب ��دءا م��ن ق�ي��اس��ات م�ح�ط��ات ال��رص��د ال�ت��ي تعلن عن
نتائجها على مدار الساعة في موقع تطبيقات البيئة
عبر شبكة اإلنترنت ،فإن معدل الغازات املنتشرة في
هواء الكويت خالل االيام املاضية طبيعية ومستواها
م��ن جيد إل��ى جيد ج��دا وأن نسب ال�ت��راك�ي��ز للغازات
ضمن املعدالت املسموح بها ،إال أنه كان من املالحظ
أن املناطق الوسطى البعيدة عن املصانع هي األنقى
من نسب بعض تراكيز الغازات.
وك ��ان م��ن ال�ل�اف��ت أن  4م��ن أص ��ل  5غ� ��ازات ي��رك��ز في
قياسها ف��ي م�ح�ط��ات ال��رص��د ال �ج��وي س ��واء التابعة
لـ«البيئة» أو ال�س�ف��ارة األميركية ف��ي ال�ك��وي��ت والتي
تملك محطة وح�ي��دة ف��ي منطقة ب�ي��ان ،ه��ي م��ن صنع
اإلن �س��ان ون��ات�ج��ة ع��ن األن�ش�ط��ة ال�ت��ي ي�ق��وم ب�ه��ا ب��دءا
م��ن غ��از  SO2ال��ذي ينتج م��ن العمليات الصناعية و
 NO2وال��ذي تعتبر االنبعاثات امل��روري��ة هي املصدر
األس ��اس ��ي ل ��ه ،وغ� ��از االوزون ال� ��ذي ي�ن�ت��ج ك��ذل��ك من

المناطق الوسطى
والجنوبية أجواؤها نقية
وتصلح لألنشطة
في الفضاء المفتوح
عادم السيارات وادخنه املصانع و COوهو من صور
ال �ك��رب��ون وال �ن��ات��ج م��ن ال��زي��وت وال �ش �ح��وم م��ن اآلالت
واملركبات.

سالمة األجواء
ووف��ق محطات «البيئة» ف��إن امل��دن الجنوبية تتمتع
بطقس جيد جدا بعيدا عن تراكيز مرتفعة للغازات،
ال سيما ف��ي منطقة األح �م��دي والفحيحيل وصباح
األح� �م ��د ،إال أن ال �ج �س �ي �م��ات ال �ت��ي ي�ب �ل��غ ق �ط��ره��ا 10
م �ي �ك��روم �ت��ر وامل �ع ��روف ��ة ب��رم��ز  PM10وال �ن��ات �ج��ة عن
الطبيعة والتي تقيسها املحطات بينت ارتفاع ضمن
الحدود املسموح فيها بمعدل .53
اما في املناطق الوسطى «القرين ،الرميثية ،السالم،
العارضية،كبد ،املنصورية» فكانت الغازات بالوضع

ال �ط �ب �ي �ع��ي ون �ص �ح ��ت ال �ه �ي �ئ��ة االس� �ت� �م� �ت ��اع ب�ب�ع��ض
االنشطة ف��ي ال�ه��واء الطلق نظرا ألن ملوثات الهواء
ضمن الحدود املسموح بها ،في حني كانت الجسيمات
 PM10في الشويخ مرتفعة قليال بدرجة .54
امل �ن��اط��ق ال �ش �م��ال �ي��ة ف ��ي «ال� �ج� �ه ��راء ،س �ع��دال �ع �ب��داهلل،
امل �ط�ل�اع» ك��ان ج�ي��دة وأق ��ل ن�ق��اء م��ن امل�ن��اط��ق األخ��رى
ح� �ي ��ث رص� � ��د ف � ��ي م �ح �ط��ة س� �ع ��د ال � �ع � �ب� ��داهلل ارت � �ف� ��اع
ضمن ال�ح��دود املسموح بها لغاز  NO2والناتج عن
االنبعاثات امل��روري��ة ب��درج��ة  56وارت�ف��اع الجسيمات
في املطالع عند  64درجة ،دون تسجيل أي ارتفاع غير
طبيعي في كل املحطات.

السفارة األميركية
وفي مقابل سالمة األجواء وتأكيدات «البيئة» ،نشرت
م�ح�ط��ة ال �س �ف��ارة األم �ي��رك �ي��ة م��ؤخ��را ب �ي��ان��ات تتعلق
ب ��األج ��واء ف��ي م�ن�ط�ق��ة وج��وده��ا (ب �ي ��ان) ،ح�ي��ث ت��رك��ز
املحطة على قياس  PM2.5وهي الذريات الدقيقة جدا
وال ترى إال باملجهر اإللكتروني وتنجم عن عمليات
االحتراق املختلفة بما فيها االحتراقات في محركات
امل��رك�ب��ات وم�ن�ش��آت توليد ال�ط��اق��ة وال�ت��دف�ئ��ة املنزلية
واحتراقات الغابات واملخلفات الزراعية وعن بعض
ال�ع�م�ل�ي��ات ال �ص �ن��اع �ي��ة ،إل ��ى ج��ان��ب ق �ي��اس ال��رط��وب��ة
والضغط الجوي والرياح.
وج ��اءت «ال �ك��وي��ت» وف��ق معايير ال�س�ف��ارة متوسطة
سالمة الهواء من امللوثات بدرجة 95

اإللغاء المجرد ()٢
تناولنا في األسبوع املاضي وقائع الدعوى ،التي
أقامتها إحدى املتقدمات للتعيني في وظيفة خبير
حسابي ب��إدارة الخبراء ب��وزارة العدل ،طالبة فيها
إل�غ��اء ال �ق��رارات ال �ص��ادرة بتعيني زم�لاء لها بتلك
الوظيفة ،فيما تضمنته تلك القرارات من تخطيها
في التعيني بالرغم من انها حصلت في االختبارات
التي اجرتها ادارة الخبراء على درج��ات أعلى من
التي حصل عليها من جرى تعيينهم ،وقد اقتنعت
ك��ل م��ن محكمة اول درج��ة ومحكمة االستئناف
بعدالة مطلب املدعية فأجابت طلبها ،ولكن ذلك
ً
الحكم لم يصادف قبوال لدى وزارة العدل فطعنت
عليه امام محكمة التمييز طالبة تمييزه.
وح�ي�ن ع��رض��ت ال�ق�ض�ي��ة ع �ل��ى م�ح�ك�م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز
واطلعت على األوراق املتعلقة باختيار ع��دد من
خ��ري�ج��ي ك�ل�ي��ات ال�ت�ج��ارة وال�ه�ن��دس��ة للتعيني في
وظيفة خبير او مساعد خبير بإدارة الخبراء في
وزارة ال�ع��دل ،هالها ذل��ك الكم م��ن املخالفات التي
ش��اب��ت عملية االخ�ت�ي��ار ،فقد غ��اب��ت عنها احكام
ال�ق��ان��ون ت�م��ام��ًا ،وض��رب��ت ع��رض ال�ح��ائ��ط بقواعد
ال �ع��دال��ة واالن� �ص ��اف وامل� �س ��اواة وت �ك��اف��ؤ ال �ف��رص،
مما جعل املحكمة العليا تنتفض لنصرة القانون
وإعالء كلمته على الكافة من دون تمييز ،فأطاحت
ب��إج��راءات التعيني الباطلة برمتها لتفسح املجال
أم��ام التطبيق السليم لقواعد الدستور والقانون،
وت�ت�ي��ح ال�ف��رص��ة لتحقيق امل �س��اواة ب�ين امل��واط�ن�ين
جميعًا لتولي الوظائف العامة ،باعطائهم فرصًا
م�ت�س��اوي��ة دون م��ا س�ب��ب للتمييز ب�ي�ن�ه��م س��وى
الكفاءة.
ول�ه��ذا استهلت محكمة التمييز اس�ب��اب حكمها
باستعراض القواعد القانونية الحاكمة للموضوع،
وأبرزها مبدأ املشروعية ،فقالت انه «من املقرر ان
مبدأ سيادة القانون وإع�لاء مبدأ املشروعية من
دعامات الدولة القانونية ،التي تقوم في جوهرها
ع�ل��ى خ �ض��وع االدارة ل�ح�ك��م ال �ق��ان��ون ف��ي س��ائ��ر
تصرفاتها ومقتضى ذل��ك والزم��ه إع�م��ال وجهه
ً
الصحيح نزوال على مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص
للمواطنني ،وذل��ك في ضوء صياغة قواعد تسير
على نهجها ،بحيث تشكل اط��ارًا قانونيًا حاكمًا
ل�ه��ا ف��ي ت�ص��رف��ات�ه��ا وق��رارات �ه��ا  -ورده� ��ا اذا ما
خرجت عليها الى اصلها الصحيح في القانون»،
ث��م أض��اف��ت« :ان ال�ق�ض��اء االداري ه��و ب��األس��اس
قضاء مشروعية ،اذ يسلط رقابته على مشروعية
القرار االداري املختصم ليزنه بميزان القانون في
ضوء صحيح واقعه ،وحقيقة ما بنيت عليه أركانه
ومدى استقامته على اسس مستمدة من عناصر
ثابتة ف��ي االوراق ت��ؤدي ال��ى النتيجة التي انتهى
اليها.»..

a.botrosfarag@gmail.com

ث ��م ان �ت �ق��ل ال �ح �ك��م ال� ��ى امل� �ب ��ادئ امل� �ق ��ررة ل�ح�ق��وق
االنسان ،التي ال يجوز ألي تشريع ان يحيد عنها،
واال كان مثار نقد من العالم كله ،ومنها حقه في
تقلد الوظائف العامة في بالده ،فجاء به :ان مؤدى
نص الفقرة الثانية من املادة  ٢١من االعالن العاملي
لحقوق االنسان الصادر عن الجمعية العامة لألمم
املتحدة «ان لكل شخص نفس الحق ال��ذي لغيره
ف��ي ت�ق�ل��د ال��وظ��ائ��ف ال �ع��ام��ة ف��ي ب �ل��اده» ..وال�ن��ص
في الفقرة الثالثة من امل��ادة  ٢٥من العهد الدولي
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الصادر عن
الجمعية العامة لألمم املتحدة عام « ١٩٦٦على ان
لكل مواطن دون اي وجه من وجوه التمييز ان تتاح
له ،على قدم املساواة عمومًا مع سواه فرصة تقلد
الوظائف في بلده».
ث��م أك��د ال�ح�ك��م ذات امل �ب��دأ ب�م��ا ج��اء ف��ي ال��دس�ت��ور
الكويتي (م��ادة  )٧ان «ال�ع��دل وال�ح��ري��ة وامل�س��اواة
دعامات املجتمع ،والتعاون والتراحم صلة وثقى
بني املواطنني».
وف��ي امل��ادة  ٨ان «تصون ال��دول��ة دع��ام��ات املجتمع
وت �ك �ف ��ل األم � � ��ن وال �ط �م��أن �ي �ن��ة وت� �ك ��اف ��ؤ ال �ف ��رص
للمواطنني».
وم��ا ج��اء ب��امل��ادة  ٢٦م��ن ال��دس�ت��ور ان «ال��وظ��ائ��ف
العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني بها ،ويستهدف
موظفو الدولة في اداء وظائفهم املصلحة العامة»،
وامل ��ادة  ٢٩م��ن ان «ال �ن��اس س��واس�ي��ة ف��ي ال�ك��رام��ة
االنسانية ،وهم متساوون في الحقوق والواجبات
العامة ،وال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او
األصل او اللغة او الدين» .وما جاء بنص املادة ٤١
من ان «لكل كويتي الحق في العمل وف��ي اختيار
ن��وع��ه ،وال�ع�م��ل واج ��ب ع�ل��ى ك��ل م��واط��ن تقتضيه
الكرامة ويستوجب الخير العام ،وتقوم الدولة على
توفيره للمواطنني وعلى عدالة شروطه».
ثم انتقل الحكم الى تطبيق ذلك في مجال الخدمة
املدنية ،فجاء به ان امل��ادة االول��ى من نظام الخدمة
املدنية نصت على ان��ه يشترط ف��ي م��ن يعني في
احدى الوظائف« :ان تتوافر فيه الشروط واملؤهالت
املطلوبة لشغل الوظيفة ..وي�ج��وز للجهة االداري��ة
اضافة ش��روط أخ��رى ،وذل��ك بعد أخ��ذ رأي دي��وان
الخدمة املدنية» .أما امل��ادة الثانية فقد نصت على
ان «يحدد ديوان الخدمة املدنية باالتفاق مع الجهة
الحكومية املختصة الوظائف التي يلزم لشغلها
اج�ت�ي��از اخ�ت�ب��ار ،وك��ذل��ك وض��ع ق��واع��د واج ��راءات
االخ�ت�ب��ار وكيفية ترشيح الناجحني لشغل تلك
الوظائف».
وبعد ان فرغ الحكم من استعراض قواعد التعيني
ف��ي ال��وظ��ائ��ف ب�ص�ف��ة ع��ام��ة ،ان�ت�ق��ل ال ��ى االح �ك��ام
املقابلة في قانون الخبرة( .وللحديث بقية)..
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استنفار «إلكتروني» لمواجهة اختراقات محتملة

ّ
لتطورات المنطقة
الخالد :تنسيق دولي
خالد الحطاب
طالب رئيس مجلس ال ��وزراء سمو الشيخ
ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د أم � ��س ال � � � � ��وزراء امل �ع �ن �ي�ين
بالتنسيق م��ع ال ��دول الشقيقة والصديقة
تجاه التطورات االخيرة في املنطقة.
ودعا الخالد خالل ترؤسه اجتماعا وزاريا
ّ
مصغرا للقيادات العسكرية واالمنية الى
حضور اجتماع مجلس الوزراء املقرر عقده
اليوم (اإلثنني).
وق � ��ال رئ �ي ��س م ��رك ��ز ال� �ت ��واص ��ل ال �ح �ك��وم��ي
ال �ن��اط��ق ال��رس �م��ي ل�ل�ح�ك��وم��ة ط� ��ارق امل ��زرم
ف��ي ب�ي��ان عقب االج�ت�م��اع ان��ه ج��رى ت��دارس
املعطيات والتداعيات املحتملة في املنطقة
وت�ق�ي�ي��م ال��وض��ع ال ��راه ��ن ،م�ض�ي�ف��ا ان ه��ذه
ال� �خ� �ط ��وة ج� � ��اءت اس �ت �ك �م��اال الج �ت �م��اع��ات
ولقاءات املسؤولني خالل اليومني املاضيني.
حضر االجتماع كل من نائب رئيس مجلس
ال��وزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد املنصور
ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس ال ��وزراء أنس
الصالح ووزي��ر الخارجية الشيخ د.أحمد
ال �ن ��اص ��ر ون ��ائ ��ب وزي � ��ر ال �خ ��ارج �ي��ة خ��ال��د
الجاراهلل ،وكبار القيادات األمنية.
من جهة ثانية ،رفعت مؤسسات ووزارات
ح �ي��وي��ة ف ��ي ال � �ب �ل�اد ،إض ��اف ��ة إل� ��ى ال �ب �ن��وك
ال �ت �ج��اري��ة ،درج� ��ة االس �ت �ن �ف��ار ال�س�ي�ب��ران��ي
وف� �ع� �ل ��ت خ� �ط ��ط ال � � �ط� � ��وارئ ل �ل �ت �ع��ام��ل م��ع
األحداث الطارئة في املنطقة.
وكشفت م�ص��ادر ل�ـ سبقلا أن خ�ب��راء األم��ن
ال�س�ي�ب��ران��ي ال�ع��ام�ل�ين ب��ال�ج�ه��ات الرسمية
وال �ق �ط��اع ال �خ��اص رص ��دوا «ت �ح��رك��ات غير
طبيعية» من مواقع في دول مجاورة تمهد
لهجمات إل�ك�ت��رون�ي��ة محتملة ع�ل��ى م��واق��ع

ِّ
مترئ ًسا االجتماع
رئيس الوزراء

دعوة القيادات
العسكرية واألمنية
الجتماع «الوزراء» اليوم
«حزب الله» اإللكتروني
بدأ باستهداف
مواقع أميركية
ح�س��اس��ة ،مبينة أن «ال�ه�ج��وم اإلل�ك�ت��رون��ي
بدأ فعليا أول من أم��س ،مستهدفا شركات
أميركية ف��ي دول ال�ش��رق االوس ��ط م��ن دون
تسجيل أي هجوم حتى عصر أمس األحد
على أي دولة خليجية».
وذك � � � ��رت أن «س � ��اع � ��ات ال � �ص � �ب ��اح األول� � ��ى

م ��ن ي � ��وم أم � ��س األح� � ��د ش� �ه ��دت ك �ث��اف��ة ف��ي
ال �ن �ش��اط��ات وم � �ح� ��اوالت االخ � �ت ��راق ��ات م��ن
ق �ب��ل م �ج �م��وع��ة أط �ل �ق��ت ع �ل��ى ن�ف�س�ه��ا اس��م
ح��زب اهلل اإللكتروني ،مصدرها من إي��ران،
واقتصر هجومها على امل��واق��ع الحكومية
األم�ي��رك�ي��ة ب��اس�ت�خ��دام هجمات ب��دائ�ي��ة من
نوع .»DDOS
وأش � � � ��ارت امل � �ص � ��ادر إل � ��ى أن «ال � �ه � ��دف م��ن
ه��ذا ال�ه�ج��وم ه��و تعطيل امل��واق��ع م��ؤق�ت��ا»،
م��ؤك��دة أن «االس�ت�ن�ف��ار األم�ن��ي السيبراني
ع�ل��ى أع �ل��ى امل �س �ت��وي��ات ف��ي ال �ك��وي��ت ودول
الخليجي ،حيث تم تفعيل خاصية التعامل
املبكر مع الهجمات املتوقعة بنسب عالية
ج� � � ��دا» ،الف� �ت ��ة إل � ��ى أن «ال� �خ� �ط ��ط االم �ن �ي��ة
اإللكترونية للمواقع الحيوية شملت وضع
استراتيجية الستعادة الخدمات التي ربما
تواجه تعطيال بطريقة أسرع من السابق».

الشركات املحلية
وت��وق �ع��ت امل �ص ��ادر «اس �ت �ه��داف ال �ش��رك��ات
األميركية العاملة في دول الخليج والكويت

في أي وقت من قراصنة» ،مشددة في الوقت
عينه على «التعاون على املستوى الدولي
م ��ن خ�ل��ال األم � ��ن ال �س �ي �ب��ران��ي وال �ش��رك��ات
العاملة ف��ي امل�ج��ال لتحديد واس�ت�ب��اق أي
هجوم محتمل وتحذير الدول منه».
وع�ل��ى صعيد ال�ش��رك��ات االم�ي��رك�ي��ة ،بينت
أن � �ه ��ا «ط� �ل� �ب ��ت م� ��ن م ��وظ �ف �ي �ه ��ا ،ال س�ي�م��ا
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي م��واق��ع ح�ي��وي��ة ،إل �غ��اء وع��دم
اس� �ت� �خ ��دام أي ت �ط �ب �ي �ق��ات ه��ات �ف �ي��ة ت �ع��ود
ملكيتها للصني أو دول يمكن أن تستفيد
منها في اختراق الخصوصية» ،الفتة إلى
أن «مؤسسات حيوية حظرت أمس في دول
مجلس التعاون ،ومنها الكويت ،استخدام
تطبيقات م��وج��ودة على ال�ه��وات��ف الذكية
مثل تيك ت��وك وسناب ش��ات لقدرتها على
انتهاك الخصوصية ،والوصول إلى مواقع
مستخدميها خصوصا من العاملني لدى
الجيش األميركي».

هجوم واسع
ف ��ي ال �س �ي��اق ن �ف �س��ه ،ب �ي �ن��ت خ ��رائ ��ط رص��د
ال�ه�ج��وم اإلل �ك �ت��رون��ي امل �ب��اش��رة ال �ت��ي تبث
عبر الشبكة العنكبوتية ،تعرض الواليات
امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة ل�ه�ج��وم غ�ي��ر مسبوق
ونشاط مرتفع ملحاوالت االختراق املتكررة
على مدى اليومني املاضيني.
وتجاوز معدل الهجوم على أميركا معدل
م ��ا ي� �خ ��رج م �ن �ه��ا م ��ن م � �ح� ��اوالت اخ� �ت ��راق
ل�ب�ل��دان أخ ��رى ف��ي آس�ي��ا وأوروب � ��ا وبعض
الدول العربية.
وك� ��ان ال ��وض ��ع ف ��ي دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
والكويت مستقرا جدا من ناحية الهجوم،
وبشكل غير معهود على عكس ما يجري
في الواليات املتحدة.

بمكافأة تراوحت بين  1800و 1900دينار

«األشغال» تعتمد تعيين
مستشارين جديدين
عاما إلى التقاعد
¶ توجُّ ه إلرجاء إحالة من أمضوا ً 30
محمود الزاهي
انسجاما مع الرغبة الحكومية والشعبية في
االستعانة بخبرات الكويتيني كمستشارين
ف��ي ال � ��وزارات وال�ه�ي�ئ��ات ال�ح�ك��وم�ي��ةّ ،
عينت
وزي� � � ��رة األش� � �غ � ��ال وزي� � � ��رة ال � ��دول � ��ة ل �ش ��ؤون
االس �ك ��ان ال��دك �ت��ورة رن ��ا ال �ف ��ارس اث �ن�ين من
املستشارين الكويتيني ال�ج��دد ف��ي مكتبها،
األول هو أحمد بوزبر نظير مكافأة شهرية
 1900دينار ،والثاني املهندس نبيل درويش
بمكافأة شهرية  1800دينار.
ووفقا لقراري التعيني اللذين حصلت سبقلا
ع �ل��ى ن �س �خ��ة م �ن �ه �م��ا ،س �ت �ج��ري االس �ت �ع��ان��ة
باملستشارين بوزبر ودروي��ش ملدة سنة من
تاريخ مباشرة العمل شريطة عدم الجمع بني
املكافأة املقررة وأي��ة مكافأة أخ��رى وأال تزيد
مدة االستعانة باملتقاعد على  4سنوات.
وكشفت مصادر مطلعة ان إج��راءات تعيني

امل �س �ت �ش��اري��ن ب ��وش ��رت ف ��ي ع �ه��د ال ��وزي ��رة
ال �س��اب �ق��ة ال ��دك� �ت ��ورة ج� �ن ��ان ب ��وش� �ه ��ري ،إال
أن م��واف�ق��ة دي ��وان ال�خ��دم��ة ج ��اءت ف��ي فترة
تكليفها بتسيير ال�ع��اج��ل م��ن األم ��ور عقب
اس�ت�ق��ال��ة ال�ح�ك��وم��ة وأن �ه��ا رأت وق�ت�ه��ا ت��رك
األمر للوزير الجديد.

لجنة فنية
من جانب آخر ،أصدر وكيل وزارة األشغال
املهندس إسماعيل الفيلكاوي قرارا بتشكيل
ل �ج �ن��ة ف �ن �ي��ة ل� ��دراس� ��ة ع � �ط� ��اءات امل �ن��اق �ص��ة
ال� �خ ��اص ��ة ب � ��إزال � ��ة ال � ��رم � ��ال ع� ��ن ال � �ط� ��رق ف��ي
محافظات العاصمة والفروانية والجهراء
برئاسة وكيل قطاع الصيانة املهندس عبد
العزيز الصباح.
وضمت اللجنة في عضويتها مديرة إدارة
العمليات في قطاع الصيانة املهندسة سارة
امل �ط �ي��ري وم ��دي ��رة إدارة م�ح��اس�ب��ة ال�ع�ق��ود

ف��ي ق�ط��اع ال��رق��اب��ة امل�ه�ن��دس��ة م��ري��م محمود
ورئيسة قسم امليزانية زهرة الصفار وعددا
من االختصاصيني اآلخرين.
إلى ذلك ،انتهت أمس مدة السماح املقدرة بـ3
أشهر والتي منحت لنحو  80موظفا شملهم
كشف التقاعد الخاص بمن أمضوا  30عاما
ف ��ي ال �خ��دم��ة وال � �ص� ��ادر ف ��ي ع �ه��د ال ��وزي ��رة
السابقة.
وق ��ال ��ت م� �ص ��ادر م�ط�ل�ع��ة إن امل �ه �ل��ة منحت
ل �ه��م الع �ط��ائ �ه��م ف��رص��ة ل�لاس�ت�ق��ال��ة وان �ه��اء
ال �خ��دم��ات ب �ن��اء ع�ل��ى رغ�ب�ت�ه��م ،م�ش�ي��رة إل��ى
أن اإلح��ال��ة الفعلية للتقاعد ك��ان��ت تتطلب
ص � ��دور ق � ��رار ج��دي��د م ��ن ال� ��وزي� ��رة ال �ف��ارس
بتحديد يوم أمس آخر يوم دوام رسمي لهم
إال أن ذلك لم يحدث.
ورجحت املصادر أن يكون التوجه هو ارجاء
عملية اإلحالة للتقاعد خاصة أن املوظفني
باشروا أعمالهم أمس بشكل طبيعي.

رفض ترسية طرق «خيطان الجنوبي» مجدّ داً

«المناقصات» :إرجاء «العدادات
الذكية» وأبراج وخزانات «المطالع»
قرر الجهاز املركزي للمناقصات تأجيل
ال�ب��ت ف��ي ع��دد م��ن امل�ن��اق�ص��ات الخاصة
بالبنية التحتية ف��ي مناطق ال�ب�لاد من
ب �ي �ن �ه��ا ط �ل��ب ط� ��رح م �ن��اق �ص��ة م �ح ��دودة
إلنشاء  3خزانات أرضية من الخرسانة
املسلحة للمياه العذبة بسعة  115مليون
غالون لكل منها في مدينة املطالع.
كما ق��رر الجهاز ك��ذل��ك تأجيل ال�ب��ت في
طلب وزارة الكهرباء وامل��اء بشأن طرح
مناقصة النشاء  9اب��راج للمياه العذبة
باملدينة نفسها وذلك لحني ورود كتاب
م� ��ن ال �ج �ه��ة ي �ت �ض �م��ن ان� �ط� �ب ��اق األس� ��س

واملعايير على الشركات.
وباملثل تم تأجيل البت في طلب وزارة
الكهرباء واملاء بشأن املناقصة الخاصة
ب �ت��وري��د ال � �ع� ��دادات ال��ذك �ي��ة وامل�ت�ض�م��ن
ف��ي ال�ب�ن��د األول ال�ت��رس�ي��ة ع�ل��ى ال�ش��رك��ة
صاحبة ثالث أقل األسعار بتكلفة 10.7
م�لاي�ين دي �ن��ار ل �ت��وري��د ع� ��دادات ك�ه��رب��اء
ذكية وأجهزة فحص خاصة بها وكذلك
ال�ب�ن��د ال �ث��ان��ي ال �خ��اص ب��ال�ت��رس�ي��ة على
ال �ش��رك��ة ص��اح �ب��ة أق� ��ل االس� �ع ��ار ب��واق��ع
 3.7ماليني دينار لتوريد ع��دادات املياه
الذكية.

وفي قرار رابع رفض الجهاز طلب وزارة
األش �غ��ال ب �ش��أن اع� ��ادة ال�ن�ظ��ر وامل��واف�ق��ة
على ترسية املناقصة الخاصة بانجاز
وإن� � �ش � ��اء ط� � ��رق وخ � ��دم � ��ات ف� ��ي م�ن�ط�ق��ة
خيطان الجنوبي القطعتني « 1و »2على
ال�ش��رك��ة التركية وال�ب��ال��غ ع�ط��اؤه��ا 19.2
مليون دينار.
ونص ق��رار الجهاز على تكليف ال��وزارة
بتطبيق احكام قانون املناقصات ابتداء
م��ن ثاني أق��ل ال�ع�ط��اء ات سعرا وم��واف��اة
الجهاز بالتوصية خالل  10أيام.

(م.ز)

نسب إنجاز بعضها تجاوزت % 95

ً
ّ
تنمويا تنتهي العام الحالي
مشروعا
42
أميرة بن طرف
بلغ عدد املشاريع التنموية التي يجب
أن ت�ن�ت�ه��ي خ�ل�ال ال �ع��ام ال �ح��ال��ي 2020
اث� �ن�ي�ن وأرب� � �ع �ي��ن م� �ش ��روع ��ا وف � ��ق آخ ��ر
تحديثات موقع كويت جديدة.
وك �ش �ف��ت آخ ��ر ال �ت �ق��اري��ر ال � � ��واردة ح��ول
امل� � �ش � ��اري � ��ع امل � �ت� ��وق� ��ع ان� � �ج � ��ازه � ��ا وف� ��ق
الخطط الزمنية املتعلقة بها وال��واردة
ف ��ي ت �ق��اري��ر االم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة للمجلس

االع � �ل ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة ،خ�ل�ال
ال� �ع ��ام ال� �ح ��ال ��ي ،ون� �س ��ب ان� �ج ��ازه ��ا ،أن
أغ �ل��ب ه ��ذه امل �ش��اري��ع ال� � �ـ 42ت �ق��ع ضمن
ركيزتي رأس�م��ال بشري إب��داع��ي بواقع
 12مشروعا ،واقتصاد متنوع مستدام
بواقع  10مشاريع.
وعما توصلت إليه هذه املشاريع التي
ينتظر ان تنتهي ه��ذا ال�ع��ام ،م��ن نسب
ان� �ج ��از ،ب�ي�ن��ت ال �ت �ق��اري��ر أن أغ �ل��ب ه��ذه
امل �ش��اري��ع ت�ق��ع ف��ي امل��رح �ل��ة التنفيذية،

بواقع  29مشروعا في املرحلة التنفيذية
بنسب انجاز متفاوتة ،فمنها ما تجاوز
 %95بينما ه�ن��اك مشاريع ف��ي مرحلة
التنفيذ ولكن بنسب انجاز أقل من ذلك.
في مقابل ذلك ،بلغ عدد املشاريع التي
ل��م ت �خ��رج م��ن امل��رح �ل��ة ال�ت�ح�ض�ي��ري��ة 8
مشاريع فقط ،في حني بلغ عدد املشاريع
التي دخلت مرحلة التسليم مشروعني،
مقابل مشروعني تم انجازهما بالفعل،
ومشروع واحد فقط لم يبدأ بعد.

ديوانية مركز «طروس»
تجمع المهتمين بالقراءة
¶ فواز البحر :حلم تحقق لدى القراء
¶ محمد الثنيان :المركز يهتم بدراسات الشرق األوسط

فواز البحر

محمد الثنيان

هاني سيف الدين
في خطوة هي األول��ى في الكويت ،نظمت
م�ك�ت�ب��ة م��رك��ز «ط � ��روس» دي��وان �ي��ة ب� ��إدارة
ف� ��واز ال �ب �ح��ر ،ت�ج�م��ع امل�ه�ت�م�ين ب��ال �ق��راءة،
و«طروس» هي أول مكتبة متخصصة في
دراسات الشرق األوسط.
وأوض� � ��ح رئ� �ي ��س امل ��رك ��ز م �ح �م��د ال �ث �ن �ي��ان
أن «ط� � � � ��روس» أول م �ك �ت �ب��ة م�ت�خ�ص�ص��ة
ف��ي دراس � ��ات ال �ش��رق األوس� ��ط ب�ه��ا أق�س��ام
متنوعة منها الوثائق العثمانية والوثائق
اإلن �ك �ل �ي��زي��ة وق �س��م امل �خ �ط��وط��ات ،إض��اف��ة
إل��ى ق��اع��ة م�ح��اض��رات متكاملة ودراس ��ات
وأبحاث وتقارير دورية ومستشار ثقافي

جاسم الغيث

م �ت �خ �ص��ص ،م �ث �م �ن��ا دور ك ��ل م ��ن س��اه��م
ف��ي إن �ش��اء ه ��ذا امل��رك��ز ح �ت��ى ي ��رى ال �ن��ور،
متوجها بالشكر الجزيل للحضور على
تلبية دعوة االفتتاح.
وقال مدير ديوانية «طروس» فواز البحر:
«ت��م افتتاح ديوانية مركز مكتبة طروس
وه� ��و ح �ل��م ك� ��ان ي� � ��راود ال� �ق ��راء م �ن��ذ ف�ت��رة
ل��وج��ود ه��ذه ال��دي��وان�ي��ة املتخصصة فقط
للقراء الذين يحبون جمع الكتب والنوادر
ويهتمون بمناقشة األفكار الجديدة».
ب � � ��دوره ،أوض � ��ح م��دي��ر م�ك�ت�ب��ة «ط � ��روس»
ج��اس��م ال�غ�ي��ث أن كلمة «ط ��روس» ج�م��ع لـ
«ط ��رس» وه��و ال�ك�ت��اب او الصحيفة التي
ُمحيت وتمت اعادة كتابتها مرة أخرى.
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في مستوى الطالب المتوسط ..وحاالت الحرمان ارتفعت إلى 700

امتحانات الثانوية :الفلسفة والرياضيات« ..سهاالت»
طالبة ،توزعن على ثالث لجان .وأشارت
ال� �ع� �ن ��زي إل � ��ى أن أع � �م ��ال ال� �ل� �ج ��ان وس �ي��ر
االمتحانات فيها تجري على أكمل وجه،
وذل ��ك نتيجة للتنسيق وال �ت �ع��اون ال��ذي
يجري مع منطقة الجهراء التعليمية ،وما
خ�ل��ص إل �ي��ه االج �ت �م��اع ال ��ذي ع �ق��ده م��دي��ر
منطقة الجهراء التعليمية ،وليد بن غيث،
للوقوف على التجهيزات املعدة الستقبال
طالب وطالبات الصف الثاني عشر ،وقد
تكللت الجهود بالنجاح.
وأض ��اف ��ت« :ال ت��وج��د م�لاح �ظ��ات م��ن قبل
الطالبات فيما يخص االمتحانات» ،الفتة
إل��ى أن «ال �ج��و ال �ع��ام ل�لام�ت�ح��ان��ات يسير
على ما يرام وبشكل جيد».

هاني الحمادي
اس� � �ت � ��أن � ��ف ط � �ل � �ب� ��ة ال� � �ث � ��ان � ��وي � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
ام�ت�ح��ان��ات�ه��م أم ��س ،ب�ع��د ان�ق�ض��اء عطلة
رأس السنة امليالدية ،إذ أدى أبناء القسم
ال �ع �ل �م��ي ام� �ت� �ح ��ان م� � ��ادة ال ��ري ��اض� �ي ��ات،
واألدب� � ��ي اخ �ت �ب��ار ال �ف �ل �س �ف��ة ،ف ��ي أج� ��واء
م�ش�ج�ع��ة ف ��ي ظ ��ل س �ه��ول��ة االخ �ت �ب��اري��ن.
وف�ي�م��ا اج �م��ع ط�ل�ب��ة ال�ق�س��م األدب ��ي على
س �ه��ول��ة اس �ئ �ل��ة ال �ف �ل �س �ف��ة ،ج� ��اء ت ردود
أفعال الطلبة على امتحان الرياضيات
م � ��ؤك � ��دة أن أس � �ئ � �ل ��ة االم� � �ت� � �ح � ��ان ك ��ان ��ت
«سهلة ومباشرة وف��ي مستوى الطالب
املتوسط».
وك � �ش � �ف� ��ت م � � �ص� � ��ادر م� �ط� �ل� �ع ��ة ل � � �ـ سبقلا
ع ��ن ض �ب��ط ع� �ش ��رات ال � �ط �ل�اب ب� �ـ «ال� �ج ��رم
امل�ش�ه��ود» ف��ي ل�ج��ان م�ت�ف��رق��ة أم��س ،مما
أدى ال��ى ح��رم��ان�ه��م م��ن درج��ة االخ�ت�ب��ار،
الفتة الى ارتفاع أع��داد ح��االت الحرمان
الى نحو  700حالة في القسمني العلمي
واألدبي ،إضافة إلى الديني ،خالل اليوم
الثالث من االمتحانات.

أجواء مناسبة
وع � �ل� ��ى ص �ع �ي ��د ل � �ج� ��ان االخ � �ت � �ب� ��ار ،ذك ��ر
رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة
ف ��ي ث��ان��وي��ة امل �ب��ارك �ي��ة ل �ل �ب �ن�ين ال �ت��اب �ع��ة
مل �ن �ط �ق��ة ال� �ف ��روان� �ي ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ،ن��اص��ر
ال�ن�ع�م��ة ،أن إدارة امل��درس��ة ح��رص��ت على
ت �ن �ف �ي��ذ ت �ع �ل �ي �م��ات وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي ��ر

من آراء الطلبة

تركيز من الطالبات خالل أدائهن االختبار

ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي د .س� �ع ��ود ال� �ح ��رب ��ي،
بتهيئة األج ��واء امل�ن��اس�ب��ة للطلبة ألداء
االم�ت�ح��ان��ات النهائية للفصل ال��دراس��ي
األول وفق اللوائح والنظم املعمول بها
م��ن ق�ب��ل ال � ��وزارة .ول �ف��ت ال�ن�ع�م��ة إل ��ى أن
املدرسة استعدت منذ األسبوع املاضي
ب �ت��رت �ي��ب ال� �ل� �ج ��ان ،ال �ت ��ي ب �ل��غ ع ��دده ��ا 5

ل� �ج ��ان ام� �ت� �ح ��ان ��ات ،أرب � ��ع م �ن �ه��ا ل�ل�ق�س��م
العلمي ،ولجنة واحدة لألدبي ،موضحا
أن��ه ج��رى ت�ق�س�ي��م ال�ط�ل�ب��ة ح�س��ب ال �ع��دد،
وه��م  430متقدما لالختبار ،منهم 203
ط� �ل��اب م� ��ن م� ��درس� ��ة ال� �س� �ي ��ف ال� �خ ��اص ��ة
ب��ال�ق�س��م ال �ع �ل�م��ي ،و 155ط��ال�ب��ا ب��ال�ق�س��م
العلمي من ثانوية املباركية ،وبلغ عدد

ال� �ط�ل�اب امل �ت �ق��دم�ي�ن ل�ل�اخ �ت �ب��ار ب��ال �ق �س��م
األدبي  75طالبا.
وأك ��د تعميم ل��وائ��ح ال�غ��ش ع�ل��ى الطلبة
امل� �ت� �ق ��دم�ي�ن ل�ل�اخ� �ت� �ب ��ار ب �ج �م �ي��ع م ��راف ��ق
امل� ��درس� ��ة ،م� �ش ��ددا ع �ل��ى أن� ��ه م �ن��ذ ب��داي��ة
االم �ت �ح��ان ل ��م ت �س �ج��ل أي ح��ال��ة غ ��ش أو
حرمان.

تنسيق وتعاون
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ق��ال��ت رئ�ي�س��ة ل�ج�ن��ة ث��ان��وي��ة
أم م�ب�ش��ر األن �ص��اري��ة ،س �ن��اء ال �ع �ن��زي :إن
عدد طالبات الصف الثاني عشر بالقسم
العلمي بلغ  77طالبة ت��وزع��ن على أرب��ع
لجان ،بينما عدد طالبات القسم األدبي 48

م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ال�ط��ال��ب متعب الخرينج
بالقسم األدبي «إن امتحان مادة الفلسفة
ك� ��ان م ��رن ��ا ج � ��دا ،وج � ��اء م ��ن م��وض��وع��ات
ال �ك �ت��اب امل� ��درس� ��ي» ،م��ؤك��دا أن «م ��ن نظم
وق�ت��ه ل�ل�م��ذاك��رة واس�ت�ع��د ج�ي��دا لالختبار
فلن يالقي أي صعوبة».
وات �ف��ق م�ع��ه ال�ط��ال��ب راك ��ان ه��اي��م بالقسم
ال � �ع � �ل � �م� ��ي ،ال� � � � ��ذي أدى ام� � �ت� � �ح � ��ان م� � ��ادة
ال��ري��اض �ي��ات ،م �ش �ي��را إل ��ى اس �ت �ف��ادت��ه من
فترة اإلجازة باألسبوع املاضي للمذاكرة
واالس�ت�ع��داد لالمتحان ،م��ؤك��دا أن جميع
األس�ئ�ل��ة ق��د ج��رت م��راج�ع�ت�ه��ا ف��ي ال�ف�ت��رة
ق�ب��ل االم �ت �ح��ان ،وجميعها ض�م��ن املنهج
الدراسي.

قوائم «الراية» و«المستقلة» و«الحرة»:

«تالعب» و«مخالفات» في اتحاد طلبة بريطانيا
وليد العبدالله
شددت قوائم «الراية» و«املستقلة»،
و«الحرة» في اململكة املتحدة على
ضرورة التمسك باللوائح املعمول
بها ،منددة بـ«تالعب ومخالفات»
ال�ه�ي�ئ��ة اإلداري � ��ة ال�ح��ال�ي��ة الت�ح��اد
امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح ��دة ،واص� �ف ��ة إي��اه��ا
بـ«الفاقدة للشرعية».
ودع � � � ��ت ال � �ق � ��وائ � ��م ال� � �ث �ل��اث خ�ل�ال
مؤتمر صحافي عقد أول من أمس
ف ��ي ج�م�ع�ي��ة امل �ح��ام�ي�ن ال�ك��وي�ت�ي��ة
ال � ��ى «ال� �ت� �ك ��ات ��ف ح � ��ول م�ط��ال�ب�ه��م
والتمسك بحقوقهم ف��ي املشاركة
باالنتخابات املقبلة ،وفق اللوائح
النزيهة».
وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،اع�ت�ب��ر منسق
ق ��ائ �م ��ة ال � ��راي � ��ة م �ح �م��د ال �ك �ن ��دري
ال �ه �ي �ئ��ة االداري � � ��ة الت �ح ��اد امل�م�ل�ك��ة
املتحدة «باطلة وفاقدة للشرعية،
ن� �ت� �ي� �ج ��ة م� � ��ا ح � �ص� ��ل ف� � ��ي ال � �ع� ��ام
امل��اض��ي وإعالنها انتخابات غير
دس �ت��وري��ة» ،الف �ت��ا إل ��ى أن «األم ��ر
ن �ف �س��ه ت �ك��رر ه� ��ذا ال� �ع ��ام ب�ط��ري�ق��ة
اخ � � � � � ��رى ،م � � ��ا ي � � � ��دل ع � �ل� ��ى ض �ع��ف
وهشاشة القوى املتمسكة بمقاعد
الهيئة االدارية».

انحياز
وب�ي�ن أن «ال �ه �ي �ئ��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة في
ال �ك��وي��ت ت�ن�ح��از دائ �م��ًا ال ��ى ط��رف
م �ع�ين ،وامل �ط �ل��وب ال�ح�ي��ادي��ة أم��ام
جميع االطراف».
وقال الكندري «نحن في بريطانيا
لن نقف مكتوفي االي��دي امام هذا
العبث والفساد» ،مطالبًا بـ«قانون
يشهر اتحاد طلبة اململكة املتحدة
امام القانون الكويتي».
وذك� � � � � ��ر أن «اع � � �ل � � ��ان ف� � �ت � ��ح ب � ��اب
التسجيل النتخابات االتحاد هذا
العام تم بطريقة مريبة ،تبني مدى
اليأس املستشري في هذا الكيان»،
م� �ش� �ي� �رًا ال� � ��ى ان «ه � �ن� ��اك اق� �ص ��اء

ل�ج�م�ي��ع ش��رائ��ح ط�ل�ب��ة ب��ري�ط��ان�ي��ا
م��ن خ ��وض االن �ت �خ��اب��ات بطلبات
انتخابية تعجيزية».
وطالب الكندري بـ«فتح باب القيد
بشكل سلس» ،قائال «إن الطلبات
واالجراءات الحالية منعت الكثير
من الطلبة من القيد بشكل سليم،
حيث وص�ل��وا ال��ى طلب الحساب
ال� �ب� �ن� �ك ��ي ل� �ل� �ط ��ال ��ب وت �ف ��اص �ي �ل ��ه،
ً
وص� � � ��وال ال � ��ى رف � ��ع امل �ب �ل ��غ امل �ق ��رر
ل�لاش �ت��راك ال �س �ن��وي ال ��ى  200في
امل �ئ��ة ،وه ��ذه االس��ال �ي��ب م��رف��وض��ة
من القوائم الطالبية كافة».
واش� � ��ار ال� ��ى أن ق��ائ �م��ة «ال� ��راي� ��ة»،
س �ت �ش��ارك ف ��ي ه� ��ذه االن �ت �خ��اب��ات
بكل ما تملك« ،ول��ن نقبل بمنعنا
م��ن أخ ��ذ ح�ق��وق�ن��ا وال�ت�م�ت��ع بحق
ال �ت �ص��وي��ت ،ول� ��ن ي �ت��م وق� ��ف ه��ذا
العبث اال بتدخل رسمي من كيان
ال ��دول ��ة واح � �ت ��رام رغ �ب��ة ال �ج �م��وع
الطالبية» ،مطالبًا اعضاء مجلس
االم� ��ة ب �ـ«س ��ن ق ��ان ��ون ل�لات �ح��ادات
الطالبية».

رفع الرسوم
بدوره ،انتقد ممثل قائمة «الحرة»
س �ل �ط��ان ال ��زع �ب ��ي أداء ال �ق��ائ �م�ين
على اتحاد طلبة اململكة املتحدة،
مشيرًا إلى أنهم «ال يمثلون طلبة
امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة» ،س ��اردا م��ا رأى
أن � ��ه م �خ��ال �ف��ات «وم �ن �ه ��ا اخ �ت �ي��ار
التوقيت وتحديد  5أيام للقيد ،في
الوقت الذي كان فيه معظم الطلبة
ف ��ي إج � ��ازة س �ن��وي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت،
إضافة إلى رفع رسوم القيد من 15
جنيهًا إسترلينيًا إلى  ،50بنسبة
تصل إلى .»%200
وأض� ��اف ال��زع �ب��ي أن ��ه «ت ��م تغيير
ع � �م � �ل � �ي� ��ة ال� � �ق� � �ي � ��د م � � ��ن ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة
االلكترونية ال��ى اليدوية ،وع��ادوا
ب �ن��ا  8س �ن ��وات ال ��ى ال� � ��وراء وه ��ذا
ي� � ��دل ع� �ل ��ى ت �ل�اع ��ب اإلخ� � � � ��وان ف��ي
االت �ح��اد» ،مبينًا أن��ه «ليس هناك

«لمخالفتها» القانون الجديد

كتابان رسميان للتحقيق
مع عميدة كلية
المحرر الجامعي
ف��ي م��ا ي �ب��دو أن ��ه أول� ��ى امل��واج �ه��ات ب�ي�ن ال �ل��وائ��ح ال�ج��ام�ع�ي��ة
القديمة ،وقانون الجامعات الحكومية ،ق��دم أساتذة بإحدى
الكليات كتابني إلى مدير جامعة الكويت د .حسني األنصاري
لتشكيل لجنة تحقيق في مخالفات عميدة الكلية بناء على
مواد القانون الجديد.
وورد ف��ي أح��د الكتابني ال�ل��ذي��ن حصلت سبقلا على نسخة
منهما ،أن أح��د أع�ض��اء هيئة التدريس ف��ي الكلية كشف عن
بطالن انعقاد مجلس الكلية االول للعام الدراسي 2019/2020
وم��ا يترتب عليه من آث��ار ،مستندا إل��ى ما وصفه بـ«مخالفة
امل ��ادة  18م��ن ق��ان��ون الجامعات الحكومية  76لسنة ،»2019
مطالبا باتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.
وفي الكتاب اآلخر ،وردت مطالبة من عضو هيئة تدريس آخر
بالكلية ذاتها (ممثال أساتذة الكلية) ،بتشكيل لجنة تحقيق
في «مخالفات العميدة لقانون الجامعات الحكومية».

الكندري :الهيئة
اإلدارية التحاد
المملكة المتحدة
باطلة
الزعبي :غيرت القيد
من إلكتروني
إلى يدوي!
شمشير :يجب
تمديد فترة
التسجيل

ضمان بأال يحدث تالعب وتزوير
في االنتخابات املقبلة ،فالطريقة
اليدوية ال يوجد فيها أي ضمانة
ل �ح��ق امل �ش��ارك��ة ف��ي االن �ت �خ��اب��ات،
ون�ع�ل��م أن ه��ذا األم ��ر ي�ف��رض على
ال�ه�ي�ئ��ة االداري� � ��ة ف��ي االت �ح ��اد من
الخارج».

اتحاد باطل
م ��ن ج ��ان �ب ��ه ،ق� ��ال رئ �ي ��س ال�ل�ج�ن��ة
األك��ادي�م�ي��ة ف��ي القائمة املستقلةـ
فرع بريطانيا محمد شمشير ،إن
«االت �ح ��اد ب��اط��ل وف��اق��د للشرعية
م � ��ن ال � � �ع � ��ام امل� � ��اض� � ��ي ،وي �س �ت �م��د
نفوذه وسلطته في وضع شروط
ت �ع �ج �ي��زي��ة ع �ل��ى ال �ط �ل �ب��ة ،ل �ك��ي ال
ي �ق �ي��دوا ف��ي ال �ق��وائ��م االن�ت�خ��اب�ي��ة،
وم ��ن ه ��ذه ال �ش ��روط زي � ��ادة امل�ب�ل��غ
امل��ال��ي ل�لاش �ت��راك ث�لاث��ة اض �ع��اف،
وه� ��و م �ب �ل��غ ك �ب �ي��ر ع �ل��ى ال �ط��ال��ب،
ون �ح��ن ك�ط�ل�ب��ة ن�ع��ان��ي م��ن ال�غ�لاء

املعيشي وقلة املعاشات».
وأوض� � ��ح أن «االع� �ل ��ان ن ��ص على
القيد عن طريق البريد وهذا االمر
غير سليم ،فال يوجد ضامن ألي
ق��ائ �م��ة ب� ��أن ي �ت��م ال �ت �س �ل��م» ،ق��ائ�لا
«ك �ج �ه��ة ف ��اق ��دة ش��رع �ي �ت �ه��ا ان� ��ا ال
أم�ن�ح�ه��ا ال �ث �ق��ة ل�ل�ق�ي��ام ب��واج�ب�ه��م
ع �ل��ى اك �م��ل وج � ��ه» ،م�ض�ي�ف��ا «ك�م��ا
ت ��م ط �ل��ب م �س �ت �ن��دات خ��اص��ة ج��دا
ب��ال �ط �ل �ب��ة ت �ن �ت �ه��ك ال �خ �ص��وص �ي��ة
مثل اث�ب��ات ع�ن��وان السكن وكشف
ال �ح �س��اب ال �ب �ن �ك��ي وه � ��ذا ان �ت �ه��اك
صارخ لخصوصية الطلبة ،وهذا
امر ال نقبل به».
ودع ��ا شمشير إل ��ى «ت�ع��دي��ل آلية
ال�ت�س�ج�ي��ل ال� �ي ��دوي ��ة ،وت�ح��وي�ل�ه��ا
ل �ل �ن �ظ��ام االل �ك �ت ��رون ��ي ،ب��اإلض��اف��ة
إل� � � ��ى ت � �م� ��دي� ��د ف� � �ت � ��رة ال �ت �س �ج �ي��ل
وال �ق �ي��د ،وال �غ��اء ط�ل��ب امل�س�ت�ن��دات
ال �ش �خ �ص �ي��ة ،وت �خ �ف �ي��ض رس� ��وم
القيد».
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إعالن

07

 08الكويت

بلدي

«البلدية» وجّ هت إنذارات للمخالفين:

بدء تطبيق قرار منع الشيشة
في األماكن المغلقة
■ حملة على الممرات المغلقة في «الشويخ والري»
زكريا محمد
علمت سبقلا أن الفرق الرقابية في بلديات املحافظات
ب��دأت في تطبيق ق��رار املجلس البلدي الصادر بشأن
م�ن��ع ال�ش�ي�ش��ة ف��ي األم��اك��ن امل�غ�ل�ق��ة ،م��ن خ�ل�ال توجيه
إن� � � ��ذارات ألص� �ح ��اب امل �ط��اع��م وامل� �ق ��اه ��ي ،ال �ت ��ي ت �ق��دم
الشيشة للزبائن في غرف مغلقة وغير مكشوفة.
وقال مصدر مسؤول إن الفرق الرقابية ،وبعد انتهائها
م��ن ت��وزي��ع اإلن� ��ذارات ،ستقوم ف��ي ب��داي��ة شهر فبراير
املقبل باتخاذ اإلج��راءات القانونية بتحرير محاضر

م�خ��ال�ف��ات للمطاعم وامل�ق��اه��ي غ�ي��ر امل�ل�ت��زم��ة ب��ال�ق��رار،
ومنع تقديم الشيشة في األماكن املغلقة.
وكشف املصدر أن األجهزة الرقابية في بلدية محافظة
ال�ع��اص�م��ة س�ت�ق��وم خ�ل�ال األي� ��ام القليلة امل�ق�ب�ل��ة بشن
حملة في منطقتي الشويخ وال��ري على امل�ح��ال ،التي
قامت ب��إغ�لاق بعض امل�م��رات إلع��ادة فتحها ،والتأكد
من قيام بعض أصحاب املحال بوضع حاويات نظافة
أمام محالهم ،وخصوصا بعض األنشطة التي تتطلب
وض��ع ح��اوي��ات ك�ب�ي��رة ،ب��دال م��ن إل �ق��اء ن�ف��اي��ات�ه��م في
الشوارع العامة.

وش��دد امل�ص��در على ض ��رورة اح�ت��رام أص�ح��اب املحال
للوائح وأنظمة البلدية وعدم تجاور األنظمة املعمول
ب�ه��ا م��ن خ�ل�ال إغ�ل�اق ب�ع��ض امل �م��رات وت�ح��وي�ل�ه��ا ال��ى
م��واق��ف س� �ي ��ارات ،أو وض ��ع م ��واد ت�خ��زي�ن�ي��ة ف�ي�ه��ا او
استغاللها من دون ترخيص.
وأك ��د امل �ص��در أن ه��ذه امل �م��رات ج��رى عملها م��ن أج��ل
ت�س�ه�ي��ل ال� �ط ��رق ع �ل��ى س� �ي ��ارات اإلط� �ف ��اء واإلس� �ع ��اف
ولعبور املشاة وليس لالستغالل التجاري ،محذرا من
أن البلدية ستقوم باتخاذ اإلج��راءات القانونية ضد
كل محل يستغل هذه املمرات.

المطيري :مليون دينار
غرامة  5مخالفات «تشوين»
ش �ن��ت إدارة ال �س�ل�ام��ة ف ��ي ب �ل��دي��ة م�ح��اف�ظ��ة
األح � �م ��دي ح �م �ل��ة ع �ل��ى ع� ��دد م ��ن ال �ش��رك��ات
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال�ج�ن��وب�ي��ة ،ل�ل�ت��أك��د م��ن س��ري��ان
رخص السالمة والتشوين ،وذلك للحد من
استغالل أمالك الدولة.
وقال مديراإلدارة ،م .الحميدي املطيري :إن
ال �ج��والت أس �ف��رت ع��ن ت�ح��ري��ر  5م�خ��ال�ف��ات،
ب �ل �غ��ت غ ��رام ��ات� �ه ��ا ح ��وال ��ي م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار،
وذل��ك النتهاء تراخيص التشوين الخاصة
ب� �ت� �ل ��ك ال� � �ش � ��رك � ��ات ،وق� �ي ��ام� �ه ��ا ب ��اس� �ت� �غ�ل�ال
أراض��ي أم�لاك ال��دول��ة ،مشيرًا ال��ى استمرار
الحمالت ،ورصد جميع املخالفات ،واتخاذ
كل االجراء ات القانونية بحقها.
وناشد املطيري أصحاب الشركات االلتزام
بكل ل��وائ��ح وأن�ظ�م��ة ال�ب�ل��دي��ة ،واالس ��راع في
اس �ت �خ��راج ك��ل ال �ت��راخ �ي��ص ال�ل�ازم��ة تجنبًا
للمخالفة والغرامة.
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على خلفية هروب سكرتير في قضية البصمة

النيابة تستدعي قياديين
في «البلدي» و«البلدية»
مشعل السالمة
كشف مصدر مطلع ف��ي املجلس البلدي
ع��ن اس �ت��دع��اء ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ل �ع��دد من
ق�ي��ادي��ي البلدية وامل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي ،على
خلفية اتهام سكرتير عضو بالتبصيم
(دخ� � � ��ول وخ � � � ��روج) ن� �ي ��اب ��ة ع� ��ن م��وظ �ف��ة
ت �ش �غ��ل م �ن �ص �ب��ا إش ��راف� �ي ��ا ف ��ي امل �ج �ل��س،
م�ش�ي��را إل��ى أن ه��روب ال�س�ك��رت�ي��ر ال��واف��د
أثار العديد من عالمات االستفهام حول
ت��واط��ؤ ال �ب �ع��ض م �ع��ه ،وت �س �ه �ي��ل ع�م�ل�ي��ة
مغادرته البالد.
وق��ال امل�ص��در ان رئ�ي��س امل�ج�ل��س ،أسامة
ال� �ع� �ت� �ي� �ب ��ي ،ت� �ل� �ق ��ى ك� �ت ��اب ��ا م � ��ن ال� �ن� �ي ��اب ��ة
العامة في  30ديسمبر  ،2019بمناسبة
التحقيق في القضية ،والشكوى املقدمة
منه بناء على ما ج��اء في خطاب األمني
ال� �ع ��ام ل �ل �م �ج �ل��س ،ب �ش��أن ش �خ��ص ي�ع�م��ل
ف� ��ي األم � ��ان � ��ة ي � �ق� ��وم ب ��إث� �ب ��ات ال� �ح� �ض ��ور

حجز  4بقاالت متنقلة
في «الصبية»
عائشة علي

موقع مخالف| «البلدية»

واالنصراف في جهاز البصمة نيابة عن
مراقبة ودون حضورها الى مقر عملها،
ح �ي��ث ط��ال �ب��ت ال �ن �ي��اب��ة ب�ح�ض��ورامل��وظ��ف
أقرب جلسة تحقيق.
نّ
وبي املصدر ان السكرتير كان مرصودا
من قبل رئيس املجلس ،وجرت متابعته
بشكل مباشر ورصده بالجرم املشهود،
وب �ت ��دوي ��ن ك��ام��ل م ��ن ك ��ام �ي ��رات امل��راق �ب��ة
وأج � �ه� ��زة ال �ب �ص �م��ة ،وب� �ع ��د ج �م��ع األدل� ��ة
ج ��رت م �خ��اط �ب��ة ال �ن��ائ��ب ال �ع ��ام ل�ت�ح��ري��ك
ق�ض�ي��ة ح�م�ل��ت م�س�م��ى ت��زوي��ر ف��ي م�ح��رر
رسمي.
وذك ��ر ان ه �ن��اك ت �س��اؤالت ح��ول ت�س��ري��ب
م �ع �ل��وم��ة اإلي � �ق� ��اع ب��ال �س �ك��رت �ي��رال �ه��ارب
وط �ل �ب��ه م��ن ال �ن �ي��اب��ة ل�ل�ح�ض��ورل�ل�ت�ح�ق�ي��ق
معه ،حيث سبق االح��داث وغ��ادر البالد
بموجب إذن م�غ��ادرة ص��ادر من املجلس
ال �ب �ل��دي ،ب�ع��د ت�ق��دي�م��ه إج� ��ازة ،ورف�ض�ه��ا
من قبل االمني العام للمجلس.

ق��ام��ت ل�ج�ن��ة امل �خ �ي �م��ات ،م�م�ث�ل��ة ف ��ي إدارة
ال �ن �ظ��اف��ة ال� �ع ��ام ��ة وإش� � �غ � ��االت ال � �ط ��رق ف��ي
بلدية محافظة األحمدي ،ووزارة الداخلية
وال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ب �ي �ئ��ة ،ب �ح �م �ل��ة ع�ل��ى
املخيمات املخالفة جنوب البالد أسفرت عن
إزالة عدد من املخيمات غير املرخصة.
وش��ن قسم الباعة الجائلني ،التابع إلدارة
ال �ن �ظ ��اف ��ة ال� �ع ��ام ��ة ب� �ف ��رع ب �ل ��دي ��ة م �ح��اف �ظ��ة
ال �ج �ه��راء ،حملة ع�ل��ى ال�ب��اع��ة ال�ج��ائ�ل�ين في
منطقة الصبية أسفرت عن حجز  4بقاالت
عبارة عن عربات متنقلة وتحرير مخالفة

بائع متجول.
واس �ت �ك �م �ل��ت ال� �ف ��رق ال��رق��اب �ي��ة ف ��ي ال�ل�ج�ن��ة
ال��وزاري��ة املشتركة ملتابعة أوض��اع منطقة
جليب ال�ش�ي��وخ ،ممثلة ف��ي إدارة التدقيق
وم �ت��اب �ع��ة ال �خ��دم��ات ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ادارة
النظافة العامة في بلدية محافظة الفروانية
حملتها ،حيث قامت بغلق  7محال وتحرير
 8مخالفات ملحال غير مرخصة.
وحرر فريق طوارئ بلدية مبارك الكبير 9
مخالفات تنوعت ما بني الئحة اإلعالنات
وف� � � � ��رز ال� � �ن� � �ف � ��اي � ��ات وال� � �ن� � �ظ � ��اف � ��ة ال � �ع ��ام ��ة
واستغالل مساحة من أراض��ي الدولة من
دون ترخيص.
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مجلس األمة

خفوت الحماسة النيابية المؤيدة لمساءلتها

َّ
يتصدر جلسة غد
استجواب أسيري..
محمد السندان
ي� �ت� �ص ��در االس � �ت � �ج� ��واب امل � �ق� ��دم م��ن
ال �ن��ائ��ب ع ��ادل ال��دم �خ��ي ال ��ى وزي ��رة
ال� � �ش � ��ؤون غ� ��دي� ��ر أس� � �ي � ��ري ،ج � ��دول
أع�م��ال املجلس ف��ي جلسته امل�ق��ررة
غ� � ��دا ال � �ث�ل��اث� ��اء ،وس� � ��ط أج � � � ��واء م��ن
ع��دم الحماسة النيابية تجاه هذه
امل � �س � ��اء ل � ��ة ،ح� �ي ��ث اظ � �ه� ��ر ع� � ��دد م��ن
ال �ن��واب ع ��دم اق�ت�ن��اع�ه��م بمسبباته
ودوافعه.
وقالت دوائر املراقبني إن سقف عدد
مؤيدي االستجواب من بني النواب
ل ��ن ي �ت �ج��اوز ال� � �ـ 17ن��ائ �ب��ًا ف ��ي أس ��وأ
ال �ت��وق �ع��ات ،م �س�ت �ب�ع��دة ف ��ي ال��وق��ت
ذات� � ��ه اس� �ت� �غ�ل�ال ال �ب �ع��ض م �ن��اق �ش��ة

االس� � �ت� � �ج � ��واب ح� �ج ��ة ل�ل�اص �ط �ف��اف
االنقسامي ،وأن الحكومة لن تسمح
ب��ان �ح��راف امل �ن��اق �ش��ة ف��ي ات �ج��اه أي
ط� � ��رح ط ��ائ � �ف ��ي ،ف �ل �ي ��س م �س �م��وح��ًا
بتأجيج الجبهة ال��داخ�ل�ي��ة ف��ي ظل
ت� �س ��ارع االح � � ��داث وت �ط��ورات �ه��ا في
املنطقة.
وي �ع �ق��د امل �ج �ل��س ج �ل �س �ت�ين ع��ادي��ة
وتكميلية ،غ��دا وبعد غ��د (الثالثاء
واألرب �ع��اء) ،للنظر في بنود جدول
االعمال املكون من  16بندا ،وتضمن
ال �ج��دول رس��ال�ت�ين واردت�ي�ن ،األول��ى
من النائب ري��اض العدساني طلب
ف �ي �ه��ا إح� ��ال� ��ة م� ��ا ص � ��در ع� ��ن ع�ض��و
امل�ج�ل��س ال�س��اب��ق ع �ب��داهلل التميمي
م��ن أق ��وال ف��ي ق �ن��اة تلفزيونية عن
ت�ل�ق�ي��ه أم � ��واال م ��ن م �ج �ل��س ال � ��وزراء

 17نائ ًبا مقتنعون
بمس ّببات االستجواب
ودوافعه
لتوزيعها ،إلى هيئة مكافحة الفساد
(ن��زاه��ة) ،بينما طلب وزي��ر ش��ؤون
ال � �خ� ��دم� ��ات وزي � � ��ر ش � � ��ؤون م�ج�ل��س
األم��ة م�ب��ارك الحريص ف��ي الرسالة
الثانية ،تخصيص ساعتني شهريا
م ��ن إح� ��دى ال �ج �ل �س��ات مل �ن��اق �ش��ة كل
م��وض��وع م��ن امل��وض��وع��ات امل�ح��ددة،
م�ت�ض�م�ن��ا ب��رن��ام��ج ع �م��ل ال�ح�ك��وم��ة

وإص�لاح الطرق والرعاية السكنية
والصحية والتعليم.
واح� �ت ��وى ال� �ج ��دول ع �ل��ى  6ط�ل�ب��ات
للمناقشة بشأن الشهادات امل��زورة
وامل �ق �ي �م�ين ب� �ص ��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون�ي��ة
وش � � �غ� � ��ل ال� � ��وظ� � ��ائ� � ��ف ب ��ال� �ه� �ي� �ئ ��ات
واملؤسسات العامة وتزوير وثائق
ال�ج�ن�س�ي��ة وم �خ��ال �ف��ات وت� �ج ��اوزات
مشروع الطائرات الكاراكال.
كما يشتمل على  56تقريرًا للجان
البرملانية املختلفة كتقرير اللجنة
امل��ال �ي��ة ب �خ �ص��وص ت �ع��دي��ل ق��ان��ون
«التأمينات» وإضافة م��ادة جديدة
لقانون الشراكة بني القطاعني العام
وال� �خ ��اص وت �ع��دي��ل ق��ان��ون اإلدارة
العامة للتحقيقات وتعديل قانون
العمل في القطاع األهلي.

«التشريعية» رفضت رفعها عنه ..ووافقت على تعديل قانون الصيدلة

العدساني :ال أعترف بالحصانة وال أهاب ً
شيئا
أع�ل��ن م�ق��رر اللجنة التشريعية النائب
م�ح�م��د ال � ��دالل ،ع��ن رف ��ض ال�ل�ج�ن��ة رف��ع
الحصانة عن النائب رياض العدساني
ف��ي ال�ق�ض�ي��ة امل��رف��وع��ة ض ��ده م��ن ن��ائ��ب
سابق ،مشيرا إلى ان العدساني حضر
االج� �ت� �م ��اع وط� �ل ��ب امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى رف��ع
ال �ح �ص��ان��ة إال ان ال �ل �ج �ن��ة ارت� � ��أت ع��دم
املوافقة.
وذكر الدالل في تصريح إلى الصحافيني
ان اللجنة ن��اق�ش��ت ال�ت�ع��دي�لات املقدمة
ع�ل��ى ق��ان��ون ال�ص�ي��دل��ة وواف �ق��ت عليها
ب��االج�م��اع وستحيل ت�ق��ري��را ب��ذل��ك إلى
اللجنة املختصة ،كما وافقت باألغلبية
ع�ل��ى م�ق�ت��رح ت�ع��وي��ض امل�ت�ض��رري��ن من
ال�ن�ص��ب ال �ع �ق��اري وق� ��ررت إح��ال �ت��ه إل��ى
اللجنة املختصة.
ب� ��دوره ،اك��د ع�ض��و اللجنة التشريعية
احمد الفضل ان اللجنة ناقشت قانون

ال �ت��وث �ي �ق��ات ب �ح �ض��ور وزي � � ��ري ال �ع��دل
والتجارة ،ال��ذي أف��اد بان هناك مشكلة
ك� �ب� �ي ��رة ب ��ال� �ق ��ان ��ون ال � � ��ذي ي� �ن ��ص ع�ل��ى
وج��وب وج��ود املوثق من «ال�ع��دل» مما
يخلق عائقا ام��ام ك��ل م�ح��اوالت ميكنة
اإلج � � � � ��راءات ل� ��وج� ��وب وج� � ��ود امل ��وظ ��ف
ف��ي ك��ل م��وق��ع ،م��وض�ح��ا ان��ه ت��م افتتاح
ً
 ٣٤م��وق� ً�ع��ا م�خ�ت�ل��ف��ا ت�ش�ت��رط جميعها
ح�ض��ور امل��وث��ق م�م��ا تسبب ب�ت��أخ��ر كل
املعامالت واآلن نسعى وعملنا دراس��ة
م �ق��ارن��ة م ��ع دول � ��ة اإلم� � � ��ارات ل�ت�ج��ري��ب
ن�ظ��ام�ه��ا ال �خ��اص ب��ال �ح��رك��ة ال�ت�ج��اري��ة
والتوثيقات والسماح للقطاع الخاص
ب�م��زاول��ة ه��ذه امل�ه�ن��ة وازال� ��ة ال �ع��بء عن
الحكومة.
وك � � ��ان ال� �ع ��دس ��ان ��ي ق� � ��ال ق �ب �ي ��ل رف ��ض
رف � ��ع ال �ح �ص��ان��ة ع �ن��ه إن � ��ه «ال ي �ع �ت��رف
ب ��ال� �ح� �ص ��ان ��ة اص �ل ��ا ول � �ي� ��س ل� ��دي� ��ه م��ا

يهابه» ،مطالبا املجلس برفعها عنه.
ودع� ��ا ال �ع��دس��ان��ي ال �ح �ك��وم��ة ال ��ى فتح
ج�م�ي��ع م�ل�ف��ات األم � ��وال ال �ع��ام��ة ،م��ؤك��دا
ان ق �ض��اي��ا األم � � ��وال ال �ع��ام��ة ال ت�س�ق��ط
بالتقادم ،وأضاف «على رئيس الوزراء
الحالي أال يسير على السياسة السابقة
بإعطاء ال �ن��واب ،بحجة امل�س��اع��دات ،ما
ي �خ��ل ب� �ت ��وازن ال�س�ل�ط�ت�ين ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
والتنفيذية».
ولفت إلى أنه تقدم برسالة واردة بحق
ال� �ن ��ائ ��ب ال� �س ��اب ��ق إلح ��ال� �ت ��ه إل � ��ى ه�ي�ئ��ة
م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ،خ�ص��وص��ا أن ه�ن��اك
ق��وان�ين ت�ج��رم وت�م�ن��ع ه��ذا األم ��ر ،وزاد
«إذا ل��م تستجب ال�ح�ك��وم��ة ل �ه��ذا األم��ر
فأؤكد أنني سأستجوب رئيس الوزراء،
وع� �ل� �ي ��ه أن ي �ف �ت��ح ج �م �ي��ع ال� �س� �ج�ل�ات،
خصوصا أن ه��ذا النائب ذك��ر أن هناك
ً
كثيرين تلقوا أمواال».

ك �ش��ف رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب
الختامي ،ع��دن��ان سيد عبدالصمد ،ع��ن عدم
إجراء وزارة التعليم العالي الدراسات الكافية
لتحديد احتياجاتها الفعلية من االعتمادات
امل��ال�ي��ة ،إض��اف��ة إل��ى ع��دم قدرتها على تنفيذ
برامجها وخططها ،مما انتج وفورات مالية
بقيمة  53مليون دينار.
وأش � ��ار ع �ب��دال �ص �م��د ،ع �ق��ب اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة
ملناقشة الحساب الختامي للوزارة عن السنة
املالية املنتهية  ،2018/2019بحضور وزي��ر
التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي،
إلى أن الوفورات كانت على مستوى األبواب،
وما أدرج فيها من اعتمادات إضافية بموجب
القانون ،لتسوية مصاريف املكاتب الثقافية
ع ��ن س � �ن ��وات س��اب �ق��ة وب �ش �ك��ل ال ي �س �ت��دع��ي
إدراجها ،حيث تبني عدم استغاللها بصورة
سليمة ف��ي ظ��ل وف��ر ف��ي االع�ت�م��ادات املدرجة
في امليزانية أصال.
نّ
وبي أن اللجنة ناقشت ضرورة تعزيز أوجه

«تنمية الموارد» تستطلع خطط
الحكومة بشأن «التكويت»
ناقشة لجنة تنمية املوارد البشرية البرملانية،
أمس ،أولوياتها وآلية عملها للمرحلة املقبلة.
وق ��ال م�ق��رر ال�ل�ج�ن��ة ال�ن��ائ��ب أس��ام��ة ال�ش��اه�ين
ان ال�ل�ج�ن��ة س�ت��دع��و ف��ي اج�ت�م��اع��ات�ه��ا املقبلة
ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ب�م�ل��ف االح �ل��ال وال�ت�ك��وي��ت
وال �ت��وظ �ي��ف ،م �ث��ل دي � ��وان ال �خ��دم��ة وامل�ج�ل��س
االع� �ل ��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط وه �ي �ئ��ة ال� �ق ��وى ال�ع��ام�ل��ة
وب��رن��ام��ج اع ��ادة هيكلة ال �ق��وى وذل ��ك ملعرفة
خ �ط��ط ال �ح �ك��وم��ة ت �ج��اه ال �ت �ك��وي��ت واالح �ل��ال
وال � �ت� ��وظ � �ي� ��ف وخ� � �ل � ��ق ال � � �ف � ��رص ال ��وظ �ي �ف �ي ��ة
للخريجني وال�خ��ري�ج��ات ،مطالبا بالتضافر
ال�ح�ك��وم��ي ب�ي�ن األج �ه ��زة امل�ع�ن�ي��ة وال�ت�ن�س�ي��ق
فيما بينها.
واوض� � � ��ح ال� �ش ��اه�ي�ن ان اس � �ت ��دع ��اء ال �ج �ه��ات
امل �ع �ن �ي ��ة ي� ��أت� ��ي ل � �غ� ��رض م� �ع ��رف ��ة ت� �ك ��ام ��ل أو
ت�ن��اق��ص خ�ط�ط�ه��م وم ��دى تحقيقهم ل�لأرق��ام
التي ادل��وا بها ملجلس األم��ة عموما وللجنة
امل � ��وارد خ �ص��وص��ا ،ب �ش��أن االح�ل��ال وت�ك��وي��ت
الوظائف ،الفتا إلى أن اللجنة ستنظر أيضا

ف ��ي  13اق �ت��راح��ا ب �ق��ان��ون واق� �ت ��راح�ي�ن اث�ن�ين
برغبة تتلخص في دعم العمالة الوطنية في
القطاع الخاص والزام ديوان الخدمة بتعيني
العاطلني عن العمل خالل فترة زمنية محددة
ومعاملة ابناء الكويتيات معاملة املواطنني
ف ��ي ح ��ال ع ��دم ت��وف��ر ك��وي�ت�ي�ين ل�ت�خ�ص�ص��ات
معينة.
وذك � ��ر أن ال �ل �ج �ن��ة س �ت �ن��اق��ش ال �ج �ه��ات ال�ت��ي
ت � ��أخ � ��رت ف � ��ي اب � � � � ��داء رأي� � �ه � ��ا ب� ��االق � �ت� ��راح� ��ات
النيابية تمهيدا لرفع التقارير املتعلقة بتلك
االقتراحات إلى املجلس ،مؤكدا أنه آن األوان
للتدخل التشريعي وال ��زام ال�ح�ك��وم��ة بنسب
م�ع�ي�ن��ة م ��ن االح �ل��ال وال �ت �ك��وي��ت ،وع� ��دم ت��رك
امل�ج��ال مفتوحا بخصوص أع ��داد ال��واف��دي��ن،
ف ��إح ��دى ال �ج��ال �ي��ات ب�ل�غ��ت م �ل �ي��ون ن�س�م��ة ما
ي ��دل ��ل ع �ل ��ى االخ� � �ت �ل��ال ،م �ط��ال �ب��ا ب��ال �ت �ن��وي��ع
ب�ي�ن ال�ج�ن�س�ي��ات غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي��ة وه ��ذا ال ��دور
التشريعي يجب أن نقوم به ،ألن هناك بطئا
حكوميا في هذا الجانب.

المال :استفسارات عن مصير سياسة «اإلحالل»
أعلن عضو لجنة تنمية املوارد البشرية ،النائب بدر املال ،أن اللجنة بحثت في اجتماعها ،امس،
ملف اإلحالل وعدد من االقتراحات بقوانني.
وق��ال املال لـ سبقلا إن اللجنة ستوجه استفسارات إلى جميع الجهات الحكومية حول آلية
تنفيذ إحالل العمالة الوطنية محل الوافدة.
وأضاف أن اللجنة تعمل على الوقوف على جميع اإلجراءات الحكومية املتعلقة بملف اإلحالل
من ناحية اإلع��داد والخطوات املتبعة وم��دى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ سياسة إحالل
الكويتيني في معظم وظائف القطاع العام.

إحالة «العفو»
لمجلس القضاء..
خلط لألوراق
حمد الخلف
أع � ��رب ال �ن ��ائ ��ب اس ��ام ��ة ال �ش��اه�ين
ع ��ن أس �ف ��ه مل ��ا ي� �ت ��ردد م ��ن ح��دي��ث
ع ��ن إح ��ال ��ة ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
ملقترح ق��ان��ون العفو الشامل إلى
املجلس األعلى للقضاء ،ووصفه
ب��أن��ه «أم� ��ر خ �ط �ي��ر» ،وأن� ��ه «خ�ل��ط
ج��دي��د ل� �ل ��أوراق ،ت ��زاول ��ه ال�ل�ج�ن��ة
التشريعية».
وأض��اف الشاهني أمس أن مقترح
ال �ع �ف��و ال �ش��ام��ل «ه� ��و ح��دي��ث عن
امل �ص��ال �ح��ة ال��وط �ن �ي��ة ،وه ��و ش��أن
سياسي واجتماعي ،ولم نتحدث
عن تعديالت تمس مرفق القضاء
ح �ت��ى ن �س��أل امل �ج �ل��س األع �ل��ى عن
رأي � � ��ه ف� ��ي امل � �ق � �ت� ��رح ،ب� ��ل ن �ت �ح��دث
ع��ن ع�ف��و يتعلق ب��اح�ك��ام ص��درت
وجرى تنفيذ جزئي لها ،واالمر ال
يعني السلطة القضائية بقدر ما
يعني السلطة التشريعية ممثلة
ب� ��ال � �ن� ��واب امل �ن �ت �خ �ب�ي�ن وال� � � � ��وزراء
املعينني».

حرمان الكويتية من استقدام
خادم« ..قرار مسخ»
خ � �ل� ��ص اج� � �ت� � �م � ��اع ل �ج �ن��ة
امل� ��رأة واألس � ��رة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
أم ��س ،ال ��ى ت��زك�ي��ة ال�ن��ائ�ب��ة
ص� �ف ��اء ال� �ه ��اش ��م ل��رئ��اس��ة
اللجنة والنائب الحميدي
السبيعي مقررا لها.
وق��ال��ت ال�ه��اش��م إن اللجنة
حددت أولوياتها املتمثلة
ف� � ��ي «ال� � �ع� � �ن � ��ف األس� � � � ��ري»
وإس� �ك ��ان امل � ��رأة وت��وظ�ي��ف
اب �ن��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة ،وكشفت
صفاء الهاشم
ع� ��ن االن � �ت � �ه ��اء م� ��ن ت �ق��ري��ر
العنف األسري في انتظار التصويت عليه ورفعه
ال ��ى امل �ج �ل��س ،وم�ن��اق �ش��ة ع ��دد م��ن االق �ت��راح��ات
بشأن اسكان املرأة واملرسوم الوزاري بشأن من
تستحق السكن من الكويتيات.
وأوض � �ح � ��ت ان امل � ��رس � ��وم «وض � � ��ع ح�ل��ا مل�ع�ظ��م
ال�ح��االت وال�ف�ئ��ات بعد اجتماعات م��ع ال��وزي��رة
ال �س��اب �ق��ة ج� �ن ��ان ب ��وش �ه ��ري ال� �ت ��ي ت �ش �ك��ر ع�ل��ى
إص��داره��ا ه��ذا امل ��رس ��وم» ،مضيفة أن امل��رس��وم
شمل القرض اإلسكاني املمنوح بغرض الترميم
وال �ت��وس �ع��ة وال�ت�ع�ل�ي��ة ب�م��ا ال ي �ت �ج��اوز  ٣٥ال��ف
دينار على ان يكون السكن بحاجة الى الترميم
وما شابه وال يكون مؤجرًا بالكامل.
وأش� � ��ارت إل ��ى ان االج �ت �م��اع ت �ن ��اول م ��ا يخص
توظيف ابناء الكويتيات ،معتبرة أن��ه من غير
املقبول أن يعلن وزي��ر التربية عن شواغر ٤٠٠
درج� ��ة وظ �ي �ف �ي��ة ي �ت��م ت��وظ �ي��ف ال ��واف ��دي ��ن فيها
بالرغم من حاجتنا للمعلمني أبناء الكويتيات.
ال ��ى ذل� ��ك ،ق��ال��ت ال �ه��اش��م« :ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل��رس��ال��ة

التي وجهتها ال��ى املجلس بشأن ع��دم حضور
النواب الجتماعات اللجان بالرغم من حرصهم
على الحصول على عضويتها ،فوجئت بعدم
ادراجها في جدول األعمال ،وسيكون لي موقف
بالجلسة ت�ج��اه ه��ذا األم ��ر ،ال سيما ان��ه ستتم
م�ن��اق�ش��ة اس�ت�ق��ال��ة ال��زم�ي�ل�ين ب ��در امل�ل�ا وص��ال��ح
عاشور من اللجنة املالية».
في غضون ذلك ،طالبت الهاشم وزير الداخلية
ان��س ال�ص��ال��ح ب��إل�غ��اء ال �ق��رار ال � ��وزاري ال�خ��اص
ب �ش��ؤون اإلق��ام��ة وح��رم��ان امل� ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة من
استقدام خادم وسائق اال بموافقة مدير شؤون
اإلقامة ،والسماح للوافدين بذلك ،مؤكدة أن هذا
القرار «فيه صعوبات على الكويتية الضطرارها
للوقوف في الطابور للحصول على حقها».
ً
تحذيرا شديد
وح��ذرت الهاشم وزي��ر الداخلية
اللهجة من املساءلة السياسية إذا لم يلغ القرار
ال��ذي اعتبرته «ال �ق��رار امل �س��خ» ،وأن�ه��ا صرحت
من على «البوديوم» هذه املرة ،وإن لم يستجب
الوزير بإلغاء القرار فسوف يكون موقفها من
على املنصة.

السبيعي :استجوابات عديدة ..على الطريق

العدساني متحدثاً للصحافيين

ب �ش �ك��ل ع � ��ام .وش � ��دد ع �ل��ى ض� � ��رورة اإلس � ��راع
ف ��ي ان� �ج ��از م� �ش ��روع ال ��رب ��ط اإلل �ك �ت��رون��ي ما
ب�ي�ن ال� � � ��وزارة وامل �ك ��ات ��ب ال �ث �ق��اف �ي��ة ب��ال �خ��ارج
لتالفي ذل��ك التأخير ،إضافة إل��ى العديد من
امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي ش��اب��ت ت�س��وي��ة م�ص��روف��ات
املكاتب الثقافية منعا لتراكم أرص��دة العهد
وتسويتها أوال بأول.
وح��رص على ض��رورة متابعة آلية تحصيل
وزارة ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي مل �س �ت �ح �ق��ات �ه��ا ع��ن
م� ��دي� ��ون � �ي� ��ات ال� �ط� �ل� �ب ��ة امل� �ب� �ت� �ع� �ث�ي�ن داخ� �ل� �ي ��ا
وخ��ارج �ي��ا ،ن�ت�ي�ج��ة ع ��دم االل� �ت ��زام ب�ض��واب��ط
صرف املكافأة االجتماعية لهم ،وعدم تحديث
ّ
بياناتهم ،ناهيك عمن تعثر دراسيا نتيجة
أسباب عدة ،كاإليقاف أو الفصل أو التجميد،
وإيجاد التغطية القانونية املناسبة إلسقاط
مبالغ بعض املديونيات الصعبة التحصيل،
ن �ظ��را ال ��ى ع ��دم ت��واف��ر امل �س �ت �ن��دات ال�خ��اص��ة،
التي تخص سنوات سابقة تعود الى ما قبل
الغزو.

الشاهين:

الهاشم تلوِّ ح باستجواب وزير الداخلية:

حرمان الكويتية

ً
مليونا وفورات
«الميزانيات»53 :
في «التعليم العالي»
التعاون مع الجهات الرقابية.
وكشف عبدالصمد عن اجراء الوزارة ملناقالت
مالية بلغت  70مناقلة مالية وبنسبة %84
م��ن إج �م��ال��ي ب �ن��ود م�ي��زان�ي��ة وزارة التعليم
العالي ،البالغ عددها  83بندا ،إذ بلغ إجمالي
مبالغ تلك املناقالت ما يزيد على  18مليون
دي� �ن ��ار ،خ��اص��ة أن ب �ع��ض ت �ل��ك امل �ن��اق�ل�ات لم
تستغل أيضا.
ول� �ف ��ت إل � ��ى أن ل �ل �ج �ن��ة ب �ح �ث��ت ق �ض �ي��ة رب��ط
مخرجات التعليم بسوق العمل ودور وزارة
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ف ��ي رب� ��ط خ �ط��ة االب �ت �ع��اث
ب��ال �ت �خ �ص �ص��ات ،ال� �ت ��ي ت �ت �س��م ب ��ال� �ن ��درة ف��ي
ظ��ل ت��واف��ر خ�ل��ل ك�ب�ي��ر ع�ل��ى م�س�ت��وى تغطية
اح �ت �ي��اج��ات ال �ج �ه��ات أو ت �ك��دس ال �ع��دي��د من
التخصصات املشبعة بسوق العمل ،إضافة
إل ��ى أن ب �ع��ض ت �ل��ك امل �خ ��رج ��ات ،وف ��ق إف ��ادة
ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة ف ��ي اج �ت �م��اع��ات س��اب�ق��ة،
ت �ع��ان��ي م ��ن ت ��دن ��ي م �س �ت��وى ال� �ك� �ف ��اءة ،وه��و
م��ا ي�ن�ع�ك��س ب��ال�س�ل��ب ع�ل��ى األداء ال�ح�ك��وم��ي
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أبدى النائب الحميدي السبيعي عدم تفاؤله من
أداء الحكومة الجديدة ،معلنًا أن املرحلة املقبلة
«ستشهد العديد من االستجوابات».
وق��ال السبيعي ف��ي تصريح صحافي أم��س إن
«القادم سيئ ،ألن التشكيل ضعيف ،وأعتقد أن
بعض الوزراء شخصياتهم ضعيفة ،وال توجد
لديهم القدرة على اتخاذ القرارات ،وأن الوكالء
أق ��وى م�ن�ه��م ،وال��وق��ت ض�ي��ق وق�ص�ي��ر ،وأت��وق��ع
الكثير من االستجوابات».

وأش� ��ار إل ��ى أن م��ن ب�ي�ن ال � ��وزراء ال��ذي��ن ستقدم
لهم االستجوابات وزي��ر التربية وزي��ر التعليم
العالي سعود الحربي ،ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون
البلدية وليد الجاسم.
وأض��اف «منذ أول ي��وم لتشكيل الحكومة قلت
يا سمو الرئيس لن ننتظر كثيرًا ،وأن��ا صادق
ً
ف��ي ذل��ك ،ول�س��ت متفائال ب ��أداء ه��ذه الحكومة،
وأعتقد أنه سيكون مخيبًا لآلمال ،وان الكتاب
يقرأ من عنوانه».
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ّ
كتاب وآراء
من الذاكرة

رأي وموقف

استجواب «الضعف
الحكومي»
عبدالمحسن يوسف جمال
ّ
لم يجف حبر تشكيل الحكومة وأدائها القسم تحت قبة البرملان حتى
تبينّ ضعفها في إح��دى أه��م القضايا الوطنية في الكويت؛ وه��ي ما
يثار حول «التالعب» في الوثيقة الرسمية للمواطنني (وهي الجنسية)؛
تلك القضية الحساسة التي تمس األمن الوطني وسيادة الدولة ،حيث
امتنعت الحكومة بطريقة «الفتة للنظر» عن التصويت ّ
لتوجه رسالة
سلبية للنواب ّ
املتربصني بها انها اضعف من ان تواجههم سياسيا،
فبدا هزالها من اول اختبار.
وهذا االستجواب الذي ّ
تقدم به النائب عادل الدمخي لوزيرة الشؤون
االجتماعية والعمل د.غ��دي��ر محمد أسيري سيكشف م��دى تماسك
الحكومة ودفاعها ع��ن وزرائ�ه��ا أو التضحية بهم واح� ً�دا تلو اآلخ��ر،
إلرض ��اء اط ��راف ب��رمل��ان�ي��ة ،أج ��ادت «ال�ل�ع��ب ال�س�ي��اس��ي» ع�ل��ى ضعف
التالحم الحكومي.
ُ
ْ
قدم على هذه الخطوة املستعجلة اال بعد ان ضمن
النائب
املستجوب لم ي ِ
ِ
تأييد بعض زمالئه واستشعر «حياد» الحكومة ،وهذا ما سنراه في
نتيجة االستجواب ،وال��ذي إذا تحول الى طرح ثقة ،فستنكشف لعبة
ّ
«الدامة السياسية» ،ومقولة ِ«كش ملك».
م��ن امل �ع��روف دس�ت��وري��ا ان ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ال�ك��وي��ت تتشكل ف��ي ح��ال
اعطاء صاحب السمو ثقته بها وال تحتاج نيل الثقة البرملانية ،ولكون
االستجواب جاء مع اول اسبوع من عمل الحكومة ،فهذا يعني الشيء
الكثير س�ي��اس�ي��ا ،وك ��ان ينبغي ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ال�ل�ج��وء ال��ى املحكمة
ال��دس�ت��وري��ة للطعن ف��ي االس �ت �ج��واب ،الن ال��وزي��رة ل��م تعمل اي عمل
يستحق االس�ت�ج��واب ،اللهم اال االمتناع عن تشكيل لجنة للتحقيق
بالجناسي ،وهذا ينسجم مع بعض النواب ّ
«املؤيدين لالستجواب».
وب�م��ا أن الحكومة ج��دي��دة ،ف��إن االس�ت�ج��واب ق��د يغرقها ف��ي «غ��دي��ر»
السياسة ،إن لم تحافظ على «غديرها».

تدفق كالم

نبش القبور
عبد الله علي القبندي
abdullah_q76@hotmail.com

ال يزال اللغط مستمرا على الحكومة الجديدة ..وال ُيخفى ّ
التربص والبحث
بأرشيف حسابات التواصل بما يشبه االصطياد باملاء العكر ،بحثا عن أي
كلمة تختلف معهم ..ذكرتني حالة الوزيرة الدكتورة غدير أسيري بما فعلوه
سابقا عندما أصبح فريق سابق وزيرا ،فقاموا بالتصفح اإللكتروني حتى
عثروا على مقالة قديمة له يبدي رأيه بسلوك البعض ويطلب احترام القانون
وتطبيقه وفسروها على أنها إهانة وبدأوا يحيكون املؤامرات له حتى رحل.
بعد توزير الدكتورة غدير أسيري ،وهي الناشطة السياسية التي حصدت
أص��وات��ا كثيرة ج�دًا عندما خاضت االن�ت�خ��اب��ات ،حتى ان أع�ض��اء سابقني
ووزراء لم يحالفهم النجاح بسبب أن الناس اقتنعوا بطرح د .غدير وصوتوا
لها لكونها ال تتبع تيارا أو تكتال واخ�ت��ارت أن تكون ح��رة ،وه��ذا مرفوض
بمنطق ال�ب�ع��ض ،فما ك��ان منهم إال أن يختلقوا عليها ويجتمعوا م��ن كل
حدب وصوب ضدها ..ملجرد رأي كتبته قبل سنوات ،فهي كحال أي مواطن
يحميها الدستور وتستطيع كتابة ما ت��راه مناسبا لكونها تربوية وكانت
تعمل قبل ت��وزي��ره��ا ف��ي أك�ب��ر م��رك��ز تعليمي ف��ي ال�ك��وي��ت ،وستظل غديرا
بالعطاء ووجودها في الحكومة سيحكم عليه أداؤها وعملها ،واالستجواب
يكون على األداء في العمل الحكومي ،وليس على كلمة كتبتها في السابق
أو فعل ماض.
الحقوق والعقوق
ال�ق��ان��ون ه��و م�ج�م��وع��ة م��ن ال �ل��وائ��ح وال �ق��وان�ين ال�ت��ي وض�ع�ه��ا اإلن �س��ان التي
تنظم حياة البشر وتيسر املعاملة بني البشر ،حيث يهتم بدراسة القانون
في حاضره بمعنى القانون املطبق فعال في الدولة ،سواء كان هذا القانون
خاصا أو قانونا عاما ،والهدف منه تنظيم أمورنا الحياتية حتى نعيش في
دولة القانون واملؤسسات ،وال نعيش في غابة ،وتعلمنا منذ الصغر أن رجل
القانون هو محترم ورجل الهيبة ونخشى املخالفة أمامه.
وتعلمنا أن هناك من يقسم باحترام الدستور وقوانني الدولة ،ولكن تقسم
باحترام الدستور وتحنث بالقسم فهذا مرفوض رفضا شرعيا وقانونيا
وعرفيا.
فالعسكري الذي يطبق القانون على متطاول على القانون ،من حدث يقود
مركبة دون الحصول على رخصة من الجهات الرسمية ،وهو يعرض حياته
وحياة اآلخرين للخطر ،يفترض أن توجه له التحية والثناء والتقدير ُوي ّ
كرم
ألنه أدى واجبهُ ،ويحاسب من منح وسلم مفتاح السيارة لحدث ليقود مركبة
دون رخصة.
ال�ق��ان��ون يمنع فتح ب��اب أي مركبة ليست تحت أم�لاك��ي ،فما ب��ال��ك بمركبة
قيادة قانونية وإخالء من هو محتجز داخل مركبة أمنية ..عالوة على تهديد
وتوجيه أمر للعسكري؟!

صحتنا على الخريطة
يعود تاريخ الخرائط إلى آالف السنني ،وأخذت الخرائط تكتسب
أهميتها مع الزمن ،خاصة في سبيل االستكشافات لألراضي
وال �ب �ل��دان ال �ب �ع �ي��دة .وق ��د ت �ع��ددت وت �ن� ّ�وع��ت اس �ت �خ��دام��ات ه��ذه
الخرائط في مجاالت مختلفة ،مثل النقل والسفر والتخطيط
الحضري وغيرها الكثير .وم��ع ت�ق� ّ�دم تكنولوجيا املعلومات
أص �ب �ح��ت ال �خ��رائ��ط اف �ت��راض �ي��ة ،ت �ج��ري م�ع��ال�ج�ت�ه��ا ب��أن�ظ�م��ة
معلوماتية رقمية ،تسمى «نظم املعلومات الجغرافية» (.)GIS
ول�ل�خ��رائ��ط نصيب ف��ي خ��دم��ة م�ج��ال الصحة ال�ع��ام��ة .ويعرف
املجال املعني باملعلومات الصحية املقرونة بالبيانات املكانية
وال �ت��ي ت�ت��م معالجتها م��ن خ�ل�ال ن�ظ��م امل�ع�ل��وم��ات ال�ج�غ��راف�ي��ة
بـ«الجيومعلوماتية الصحية» .ويرجع تاريخ هذا املجال إلى عام
 ،1854عندما حدد الدكتور جون سنو مصدر املياه امللوثة التي
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«بروباغندا» التنمية المستدامة!

ت�ن��اول��ت ع�ل��ى م��دى س �ن��وات م��ا ي ��روج ل��ه م�ه�ن��دس م��ا يسمى
بالتنمية املستدامة ،خالد مهدي ،االمني العام للمجلس االعلى
للتخطيط ،من دون اي ص��دى من الحكومات السابقة ،ومن
املستبعد ان يتغير الحال ضمن الحكومة العليلة!
نشرت سبقلا ،ف��ي  22ديسمبر  ،2019خبرا ح��ول الهدر
في اإلنفاق االعالمي عبر نافذة تسويق خطة التنمية ،حيث
ك�ش��ف ال�خ�ب��ر ع��ن «ه ��در وق�ل��ة شفافية وأه ��داف إع�لام�ي��ة ال
يتحقق منها ش��يء ي��ذك��ر» ،فقد ت��أك��د ال�ه��در ب��األرق��ام التي
كسرت حاجز ماليني الدنانير الكويتية.
قفز حجم ال�ه��در م��ن امل��ال ال�ع��ام للدولة م��ن « 10م�لاي�ين الى
 20مليون دينار ضمن السنوات الخمس املاضية تحت غطاء
تسويق الخطة االنمائية الثانية» ،وه��و خبر ليس مستغربا
اطالقا ،حني تغيب الرقابة!
فقد انطلق االمني العام للتنمية بتصريح صحافي سابق حول
تسويق كويت ج��دي��دة على اس��اس انها «ب��ران��د» ،اي عالمة،
وه��و مصطلح كما بينته في السابق ينطبق على التسويق
التجاري وليس التنموي ،وخصوصا على مستوى دولة ..ثمة
فرق بني التسويق لعالمة تجارية وأهداف تنموية ،ولكن تبني
فيما بعد ان الفكرة التي وقع ضحيتها مهندس التنمية خالد

مهدي ،هي شركة إعالمية أجنبية استعان بها االم�ين العام
للتنمية لتسويق أفكار غير تنموية ،كالحل الذي قدمه حول
معالجة التركيبة السكانية من خالل «التكاثر»!
«تسونامي التكاثر» ،كان عنوان مقالي في  22ابريل ،2019
بعد سلسلة من املقاالت عن تصريحات عشوائية ألمني عام
املجلس االعلى للتخطيط ،ال��ذي ضمن التجديد له بمنصبه
الرسمي أخيرا ،دون مساءلة سياسية تذكر ضمن حكومة
ذات نهج ح�ن��ون على ق�ي��ادات�ه��ا ،ال�ت��ي تحلق بالعمل بفضاء
خيالي بعيدا عن قواعد قياس مؤشرات االداء!
م �ث��ل ه ��ذه ال �ت �ص��ري �ح��ات وال� �ه ��در م ��ؤش ��رات ت��ؤك��د ال�ت�خ�ب��ط
واالجتهاد الفردي ،او باألحرى انعدام الرؤية لدى الحكومات
السابقة ،ول�ك��ن يظل م��وض��وع «ال �ه��در» اخ�ت�ب��ارا ج��دي��دا لألخ
الفاضل سمو الشيخ صباح الخالد ،رئيس ال��وزراء ،لترجمة
اقواله حول االصالح وانتشال الدولة من مستنقعات الفساد.
الفساد ليس في سرقات املال العام وحدها ،وانما ايضا في
االنفاق غير املبرر ،الذي يتكبده املال العام سنويا من أجهزة
الدولة بحجج مختلفة ،منها عباءة التنمية ،فثمة عقود ال مبرر
عمليا ومنطقيا لها تستنزف ثروة الدولة من دون محاسبة
ومساءلة!

فراس عادل السالم
يمكن القياس عليها وايجاد حلول سابقة مرضية للطرفني
وقابلة للتطبيق م��ن دون اي ت��دخ��ل سياسي ،ف�ه��ذا النضج
التشريعي واالس�ت�ث�م��اري يغني املستثمر ع��ن اي ضمان
حكومي نظرا للبيئة االستثمارية السليمة التي تحظى بثقة
عاملية.
توسعات مؤسسة البترول الطموحة تخدم مصالح البالد
العليا ،وتعمل عليها أفضل ال�ك��وادر الوطنية التي تستحق
التقدير والثناء على مجهودهم لخدمة بالدهم ،ويجب دعم
ه��ذه املشاريع االستراتيجية بشكل كامل س��واء اعالميا او
دب�ل��وم��اس�ي��ا او ت�م��وي�ل�ي��ا ،فنجاحها م��ره��ون ب��ال��دع��م امل�ق��دم
لها في ح��ال ح��دوث تغيرات في ظ��روف السوق خارجة عن
سيطرة الجهات التنفيذية والتشغيلية للمشاريع.
خ�ت��ام��ا ،ن�س��أل اهلل ان ي��وف��ق ح��ام�ل��ي ه��ذه األم��ان��ة ع�ل��ى اداء
واجبهم الوطني على أك�م��ل وج��ه ،وان يكونوا خير سفراء
وأمناء على مصالح البالد العليا في الخارج ،وان يكونوا قدوة
ملن يأتي بعدهم وسببا لتسجيل انجازات كويتية جديدة.

«المسافة المحكومة»..
واستجواب غدير!..
مفهوم «املسافة املحكومة» وضعه املنظر السياسي الهندي
راج�ي��ف ب�ه��ارغ��اف��ا ،وك��ان ل��ه فصل خ��اص م��ن ك�ت��اب إع��ادة
النظر ف��ي العلمانية ملجموعة م��ن امل��ؤل�ف�ين ،وف�ك��رة املسافة
امل�ح�ك��وم��ة ت�ط��رح م �ج��ازا ال�ف�ص��ل العلماني ط��رح��ا مختلفا،
ف�ه��ي تقبل ن��وع��ا م��ن ف��ك االرت �ب��اط ب�ين ال��دول��ة وال��دي��ن على
مستوى الغايات واملؤسسات ،وال على املستويني السياسي
والقانوني ،ويرفض مبدأ «املسافة املحكومة» الفكرة الليبرالية
القياسية بأن مبدأ املساواة في االحترام ال يتحقق على خير
صورة إال عندما يأتي الناس إلى املجال العام بعد أن يطرحوا
املسوغات الدينية وراء ظهورهم ،ويلخص راجيف بهارغافا
ّ
النظر إلى العلمانية بأنه ينبغي أن تقطع العلمانية صالتها
بالدول العلمانية غير األخالقية ،ويجب إجراء نقاش بنموذج
ت�س��وي��غ ف�ض��ائ�ل��ي أخ�ل�اق��ي م �ق��ارن ،وال�ت�خ�ل��ص م��ن قبضة
نموذج معرفي لإلقصاء ،ويعارض أربعة أن��واع من الهيمنة
بني األديان وداخل الدين الواحد وهيمنة الديني على العلماني
وهيمنة العلماني على الديني ،وينبغي أن نشجع طريقة في
تصور عالم يسكنه املتدينون وغير املتدينني.
ً
بعيدا عن األفكار أو امليول الشخصية ،فنحن نعيد تكراراً
وم � ً
�رارا أن قضية ال��دي��ن اإلس�لام��ي وف�ق��ا ل�ل�م��ادة الثانية من
دس�ت��ور دول��ة ال�ك��وي��ت وال�ت��ي أق��رت بالنص على دي��ن ال��دول��ة
اإلس�لام وأن الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع،
ب��ل يحمل امل�ش��رع أم��ان��ة األخ��ذ ب��أح�ك��ام الشريعة م��ا وسعه
ذل��ك ،لكن الدستور لم يفضل تيارا إسالميا على آخ��ر ،وما
نطلق عليه م�ج��ازا واخ�ت�ص� ً�ارا ب �ـ«اإلس�لام السياسي» كما
يصف أن�ص��اره اآلخ��ري��ن بالعلماني أو الليبرالي ،والساحة
السياسية تسع الجميع من دون حاجة إلقصاء طرف ما أو
الطعن عليه وبأخالقه أو مذهبه الديني أو مذهبه السياسي،
ويواجه التيار الليبرالي كذلك عجزًا كبيرًا في تأطير نظرياته

ّ
أدت إلى تفشي الكوليرا في انكلترا باستخدام الخريطة.
وم ��ع ت �ط��ور ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ،وع ��ن ط��ري��ق اس �ت �خ��دام ال �خ��رائ��ط
التفاعلية ،أصبح بإمكان أصحاب الشأن ومتخذي القرار من
استعراض انتشار مرض أو وباء معينّ وتحديد األماكن التي
يجب تركيز الجهود عليها.
ول�ك��ون بيئة املعيشة تلعب دورا أس��اس�ي��ا ف��ي صحة العامة،
أصبحت لزاما مراقبتها وحمايتها وتأهيلها صحيا.
امل�ت�غ� ّ�ي��رات املناخية وال�ض�غ��وط الناتجة ع��ن الحياة الحضرية
ال�ح��دي�ث��ة ت�س�ت��دع��ي ال �ح��رص امل�ب��اش��ر وال �ف��وري ل��ذل��ك .وغالبا
يتم حصر البيئة على ّ
املكونات الطبيعية لها؛ كاملاء وال�ه��واء،
ولكن الجيومعلوماتية الصحية أيضا تركز في تحليلها على
عوامل أخرى ،كنسبة دخل الفرد والقرب من املرافق الصحية

يعقوب عبدالعزيز الصانع
@ylawfirm

ومرئياته بشكل يتناسب م��ع ال�ظ��روف املحلية ،فالعلمانية
وحتى الليبرالية ليست على مستوى فكري أو نمط ثابت،
فمنها اإللحادي ،ومنها متجاوز للقوميات ،ومنها الحداثي،
فحرية التعبير الدينية تختلف في أوروبا عن الصني والهند،
فالتسامح املتبادل مفهوم عصري كما ذكر اهلل في محكم
كتابه «ال إكراه في الدين».
ً
استجوابا
ف��ي س�ي��اق امل��وض��وع ذات ��ه ،يناقش مجلس األم��ة
ل��وزي��رة ال�ش��ؤون ال��دك�ت��ورة غ��دي��ر أس�ي��ري بحكم أن لها آراء
وتغريدات مسبقة على القسم الدستوري ي��رى املستجوب
ً
وبعيدا عن إطالق
أنها ليست مؤهلة لتقلد املنصب الوزاري،
الوصف الدستوري والقانوني ملشروعية ه��ذا االستجواب،
علينا تحديد قضيتني تخص وزي��رة الشؤون التي صنفت
أنها ليبرالية ،فاملواد  35،36 ،34 ،30 ،29تكفل الحرية لكل
إنسان على أرض الكويت ،وأن حرية االعتقاد مطلقة وتحمي
ً
ال��دول��ة حرية القيام بشعائر األدي��ان طبقا للعادات املرعية،
على أال يخل ذل��ك بالنظام العام أو ينافي اآلداب ،وطاملا أي
اعتقاد ما ظل في السرائر فال يجوز الحكم عليه ،واألهم من
اصطالحا ً
ً
خاصا في
ذلك أن معظم الليبراليني أو العلمانيني
الحالة الفكرية الكويتية نكاية باإلسالم السياسي ولن نشهد
لغاية اليوم من يفضل التيار السياسي على كرسي الوزارة
ً
لاً
حفاظا على مبادئه املعلنة ،لكن هل فع سيقف الليبراليون
ً
صفا واح� ً�دا ضد استجواب غدير ،كونها ام�ت��دادا له ً
فكريا
ً
ً
ً
شخصيا أرى التعاطف معها متباينا ،وال قيمة أو
وتنظيميا،
وزن ألفكارها املسبقة ،وشكرا.

د .ضاري عادل الحويل
@dhuwail

وت ��واف ��ر امل �س��اح��ات ال �خ �ض��راء مل �م��ارس��ة ال��ري��اض��ة .ول � ��وزارة
الصحة ،بالتعاون مع معهد دسمان للسكري وجامعة كانبيرا
األسترالية جهود علمية ،بالتعاون مع جهات عدة الستكشاف
وإجراء أبحاث الصحة العامة القائمة على العناصر املكانية ،من
أجل تقييم االختالفات الجغرافية في العوامل املؤدية إلى مرض

ال ��ى ذل ��ك ،أزف خ �ب��را ل�ل�ش�ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ل�ت�ق�ص��ي م��دى
سالمته حجم اس�ت�غ�لال ام�ين ع��ام التخطيط ،خ��ال��د مهدي،
لبرنامج االمم املتحدة االنمائي  ،UNDPوعدد فريق «العصف
الغذائي» التابع ملهندس التنمية ،الذي يلتقي صباحا في سوق
املباركية على مائدة «الكبدة والكالوي».
لألسف ،انني لم أقبل دعوة مهدي للعصف الغذائي ،لتوثيق
ص��ورة سيلفي م��ع االم�ي�ن ال�ع��ام وفريقه االس�ت�ش��اري ،فهذا
االب�ت�ك��ار غير العلمي ق��د ينفع دوال فقيرة وشعوبا جائعة
تحلم بتنمية «غذائية».
بانتظار قرار رئيس الحكومة العليلة أو تعليق مركز التواصل
الحكومي الخامل ،إن سمحت ظروف الحكومة باإلثقال عليها
بالطلب ،ترشيدا لإلنفاق والشفافية ،إن سمحت أحالم «كويت
جديدة» بذلك.

الكالم الحر

مصفاة فيتنام ومصنع تكساس
توسعات مؤسسة ال�ب�ت��رول الكويتية ف��ي ال�خ��ارج لها هدف
استراتيجي واض��ح وه��و تنويع امل��وق��ع الجغرافي لألصول
وتثبيت موطئ قدم لها باالسواق املهمة لكل منتج على حدة،
هذه املشاريع الضخمة تبلغ تكلفتها املليارات من الدوالرات
وتعزز من قيمة التبادل التجاري للدولة ،وبالتالي يزداد حجم
التقدير للمصالح الكويتية بشكل عام سواء كانت حكومية او
للقطاع الخاص في حال توافر غطاء وسند دبلوماسي له عن
طريق السفارات أو القنصليات املوجودة بالخارج.
اخ�ت�ي��ار االس ��واق يخضع ل�ع��دة معايير واه� ��داف ،فاملطلوب
ليس العائد املادي فقط ،وقد يتنازل العديد من املستثمرين
االستراتيجيني كمؤسسة البترول في هذا املثال عن جزء من
العائد امل��ادي مقابل الوجود بسوق أكثر تنظيما ووضوحا
واس�ت�ق��رارا ،نظرا لحجم رأس امل��ال املستثمر ولضمان آلية
سليمة للخروج من االستثمار في حال اضطرت تلك الجهة
لبيع األصل ،املقارنة السريعة ما بني السوق االميركي الكبير
والناضج واملتطور تشريعيا له بيئة استثمارية أفضل من
ال�س��وق الفيتنامي ،ق��د يكون العائد امل��ال��ي مغريا ف��ي بعض
الصفقات ولكن االس��واق الناشئة حتى الضمان الحكومي
يحتاج الى اخذ االحتياطات من فعاليته وجديته وجدواه في
حال ال سمح اهلل حدث اي تطور سلبي ،وباملقابل في االسواق
املتطورة ككندا واميركا واستراليا وبريطانيا التشريعات
املوجودة خضعت للكثير من الدراسات والتعديالت بسبب
كثرة املشاريع وحاالت النزاع ،وبالتالي وجود مراجع سابقة

خالد احمد الطراح

ال تو ّرطوا الكويت
من أجل
مصالحكم
الشخصية
داهم القحطاني
السؤال األه��م ال��ذي يجب أن يشغل كل كويتي يتركز في
كيفية ت�ع��زي��ز س�ي��اس��ة ال �ن��أي بالنفس رس�م�ي��ا وشعبيا،
لنكون في مأمن من تداعيات الصراع األميركي  -اإليراني،
وذلك يتم عبر االكتفاء بإبداء املواقف ذات الطابع اإليجابي،
ال�ت��ي ت��دع��و دائ �م��ا إل��ى ال�ت�ه��دئ��ة ،وإل ��ى ت�ج�ن��ب أي تصعيد
عسكري.
ن�ح��ن ف��ي ال �ك��وي��ت ف��ي ص ��راع ب�ي�ن امل �ص��ال��ح وال�ج�غ��راف�ي��ا،
فمصلحتنا كدولة تقع مع الواليات املتحدة ألسباب عدة،
من أهمها أن الدول املحيطة بنا لم تترك أي مجال لتشكيل
منظمة تعزز التعاون واألمن في املنطقة ،وحتى ال تتحول
الكويت إلى لبنان أو يمن آخر ،كان ال بد من تعزيز التعاون
م��ع أك�ب��ر ق��وة عظمى ف��ي ال�ع��ال��م ،تماما كما تفعل أملانيا
واليابان ودول أخرى.
أم��ا الجغرافيا ،فتضعنا على بعد كيلومترات قليلة من
إيران؛ بلد الثورة املستمرة ،وبلد النفوذ الذي يريد أن يمتد
إلى دول الجوار ،ما يجعلنا كدولة نسعى دائما لطمأنة هذا
الجار الخطير عبر اتباع سياسة هادئة تتجنب استفزازه.
حساسية الوضع الكويتي ربما لن يشعر أحد بخطورته
وحساسيته اال إذا عمل وزيرا لخارجية الكويت ،فحينها
سيدرك أن عليه السير بدقة متناهية في وسط حقل من
األلغام قد ينفجر في أي لحظة.
ن�ح��ن ب�ل��د ص�غ�ي��ر ،وم�ه�م��ا ك��ان ح�ج��م ت��أث�ي��رن��ا ف��ي بعض
امللفات ،فعلينا أال ننساق خلف سياسات العداء مع البلدان
األخرى مهما كان املبرر ،فالعالم في وقتنا الراهن لم تعد
تتحمل فيه الدول الكبرى أي استفزازات قد تصدر بحسن
نية من بلدان صغرى.
رب �م��ا ن �ك��ون أق ��رب ف��ي س�ي��اس�ت�ن��ا إل ��ى ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
ألسباب عديدة من أهمها الطابع غير املستقر الذي تتبعه
إيران في عالقاتها مع دول املنطقة ،لكن هذا ال يعني مطلقا
قيام أي طرف كويتي ،على املستويني الرسمي والشعبي،
بقيادة حمالت مضادة إليران فهذا أمر بالغ الخطورة.
ق��د ن �ش��ارك ف��ي س �ي��اس��ات م �ن��اوئ��ة ل�ل�س�ي��اس��ة اإلي��ران �ي��ة
ضمن أط��ر دول�ي��ة وإقليمية كمجلس ال�ت�ع��اون الخليجي،
وكاملنظمات الدولية ،أما أن نبادر نحن إلى أن نكون رأس
الحربة في ضرب إيران فهذه حماقة سياسية لم تقم بها
حتى الدول التي تحتل إيران جزءًا من أراضيها.
لهذا كله يجب أن تكون الدولة حازمة جدا ضد كل سياسي
وكاتب وإعالمي وم��دون يستغل انتماءه للكويت فيوظفه
ف��ي دع��م دول ��ة بعينها ل�ي��وح��ي ب��أن ه�ن��اك م��وق�ف��ا كويتيا
سلبيا ضد دولة أخرى.
في زمن شبكات التواصل االجتماعي وإمكانية أن تتحول
املعلومات املفبركة إل��ى أخبار رئيسية تضر في املوقف
ال��دب�ل��وم��اس��ي ل�ل��دول��ة ،أص�ب��ح م��ن ال �ض��رورة ان �ش��اء جهاز
معلوماتي مختص يرصد مثل هذه التجاوزات ويعالجها
في حينه قبل أن تتحول إلى مرحلة اإليذاء.
الوضع استثنائي ويتطلب اج��راءات استثنائية من رجال
دولة استثنائيني.

السكر ومضاعفاته ،باالضافة إلى اقتراح أمثل االستراتيجيات
التوعوية للوقاية والحد من السكر ومضاعفاته .وم��ن خالل
هذا املشروع والتعاون املشترك مع الخبراء في الجيومعلوماتية
الصحية اتضح جليا عدم توافر بنية تحتية وطنية ومعايير
ّ
موحدة وال حتى قاعدة بيانات شاملة لتمكني املختصني في
املجال من دراسة البيئة املكانية وتأثيرها في صحة اإلنسان .بل
ّ
األمر من ذلك هو عدم توافر بيانات مفتوحة وجاهزة للمعالجة
اآللية .ونظل متفائلني بالتعاون من مختلف املنظمات ،ولكن
ّ
التحرك املؤسسي على مستوى كل قطاعات الدولة مطلوب.
فاليوم الجيومعلوماتية الصحية أصبحت ضرورية لتحديد
ّ
املناطق ذات األولوية ،ودليال إلرشاد صناع القرار ،وخط أساس
لتقييم االستراتيجيات املستقبلية املعنية بالصحة العامة.
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د .أحمد الخبار :غياب مثيرات «الحساسية» في البيئة النظيفة يمنع تطور الجهاز المناعي

الحساسية ..قد ترتبط بفرط النظافة والرضاعة الصناعية
د .خلود البارون
ال �ح �س��اس �ي��ة ه ��ي ع �ب ��ارة ع ��ن ف ��رط ردة فعل
الجهاز املناعي عند التعرض لجرعة صغيرة
م��ن م �ث �ي��رات او م ��واد م��وج��ودة ف��ي الطبيعة،
وي �ت��رت��ب ع�ل�ي�ه��ا ب ��دء ن��وب��ات أع � ��راض ج�ل��دي��ة
وتنفسية وهضمية ش��دي��دة ،وق��د ت��ؤدي إلى
الوفاة ،إن لم يتم عالجها سريعًا .وحول سبب
ف ��رط ت�ح�س��س ش �خ��ص دون آخ� ��ر ،ش ��رح د.
أحمد الخبار استشاري أم��راض الحساسية
واملناعة اإلكلينيكية قائال :توجد عدة نظريات
تفسر انتشار أم��راض الحساسية في بعض
الشعوب واألسر ،بينها:

 - 1نظرية العامل الوراثي
(إص��اب��ة أف ��راد األس ��رة ب��ال�ح�س��اس�ي��ة) ،حيث
تزيد قابلية إصابة أبنائها بالحساسية ،ولكنه
ل�ي��س أه ��م ع��ام��ل ف��ي ت�ح��دي��د اإلص ��اب ��ة ،ف�ب��دء
املرض يتطلب التحفيز أو وجود مثير بيئي.
وأض ��اف د .أح�م��د «ال �ع��وام��ل البيئية األخ��رى
لها دور مهم ف��ي تحديد م��ن سيقوم جسمه
ب �ت �ط��وي��ر ال �ح �س��اس �ي��ة ،س � ��واء ال� �ص ��دري ��ة ،أو
ال�ج�ل��دي��ة ،أو ال�غ��ذائ�ي��ة ،م�م��ا يعلل ع��دم ارت�ب��اط
 %15م��ن امل�ص��اب�ين ب��ال�ع��ام��ل ال ��وراث ��ي (ليس
لديهم إصابة في العائلة).

 - 2نظرية مستوى النظافة
أش��ارت ع��دة دراس ��ات إل��ى انخفاض اإلص��اب��ة
بالحساسية في شعوب ال��دول الفقيرة ،ومن
تقل لديهم برامج التطعيم وم��ن يعيشون في
بيئة امل��زارع «التعرض للحيوانات والحشرات
وم � �ص� ��ادر ال� � �ع � ��دوى» ،وف � ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ت��رت�ف��ع
نسبة اإلصابة بالحساسية بني قاطني املدن
الصناعية واملناطق النظيفة التي ترتفع فيها
درجة التعقيم.
وه ��و م��ا ي�ع�ل��ل ت�س�م�ي��ة ال �ب �ع��ض للحساسية
ب �م��رض األغ �ن �ي ��اء ،ل �ك��ون��ه أك �ث��ر ان �ت �ش��ارا في
ال ��دول الغنية .وش��رح د .أح�م��د ق��ائ�لا «تتطور
مناعة اإلنسان مع تطور جهازه املناعي منذ
الطفولة .فمع بداية حياته ،يبدأ الجهاز املناعي
ف��ي التعرف والتأقلم على م��ا يتعرض ل��ه من
مثيرات ومواد خارجية وداخلية (كالحيوانات
وال�ج��راث�ي��م وال�ت�ط�ع�ي�م��ات) ،ون�ظ�رًا لغياب هذه
امل �ث �ي��رات ف ��ي ال�ب�ي�ئ��ة ال �ن �ظ �ي �ف��ة ،س�ي�ق��ل ت�ط��ور
ال �ج �ه��از امل �ن��اع��ي ل�ي�ع��ان��ي ع ��دم ال�ت��أق�ل��م وف��رط
التحسس لها إن تعرض لها الحقا في حياته.

 - 3الرضاعة الطبيعية
بينت ع��دة دراس��ات انخفاض نسبة االصابة
ب ��ال� �ح� �س ��اس� �ي ��ة ب �ي��ن األط � � �ف� � ��ال ال � ��ذي � ��ن ت �م��ت
رضاعتهم طبيعيًا ،مقارنة بمن رضعوا حليب
الفورميال .فباإلضافة إلى فائدتها في تعزيز
صحة الطفل ،فهي تنقل له كمية من البكتيريا

مايو كلينك

د .أحمد الخبار

ثلث أطفال الكويت
مصابون باألكزيما..
وقد تختفي مع
تقدمهم بالعمر
عالج األطفال مبك ًرا
من الحساسية
الجلدية ..يمنع إصابتهم
بالربو التحسسي
الطبيعية الجيدة واملضادات املناعية.

 - 4الوالدة القيصرية
لتعزيز صحة وكفاءة تنفس املولود عبر والدة
قيصرية يتم حقنه بمضادات حيوية ،مما يقلل
مناعته ويزيد فرصة اصابته بالحساسية.
حيث بينت دراس��ات أن األط�ف��ال ال��ذي��ن أخ��ذوا
 3كورسات من املضادات الحيوية خالل أول
سنة من حياتهم ،تتضاعف فرصة إصابتهم
ب ��أم ��راض ال�ح�س��اس�ي��ة م�ث��ل م ��رض ال��رب��و مع
تقدمهم في العمر.
أكثر أنواع حساسية مرحلة
الطفولة

 - 1الحساسية الجلدية
تتراوح نسبة إصابة اطفال الكويت باألكزيما
م ��ا ب�ي�ن  %20-%30وغ��ال �ب��ا م ��ا ت �خ��ف وق��د
تختفي االصابة مع تقدمهم بالعمر ،بيد أنها
تستمر في  %5من الحاالت.

 - 2الحساسية الغذائية
غ��ال �ب �ي��ة ح � ��االت ال �ت �ح �س��س ال� �غ ��ذائ ��ي ت �ك��ون
بسبب الحليب ،القمح ،البيض ،الصويا ،الفول
ال �س ��ودان ��ي ،ال �س �م �س��م ،ال �س �م��ك وال �ق �ش��ري��ات،
ال �ك �ي��وي وامل �ك �س��رات .ب�ي�ن�م��ا ت�ق��ل ج ��دا نسبة

االصابة بحساسية فواكه املانغا والفراولة في
الكويت .وللعلم ،بينت ال��دراس��ات أن املصابني
ب��ال�ح�س��اس�ي��ة ال�ج�ل��دي��ة اك�ث��ر ق��اب�ل�ي��ة ل�لإص��اب��ة
بحساسية غذائية.

استجابة جهاز املناعة للمثيرات ،واكتشاف
مسببات فرط التحسس ووضع خطط العالج
املناسبة».
أمثلة ألمراض تحسسية وغير تحسسية

 - 3الحساسية الصدرية

■ األكزيما

تظهر اإلص��اب��ة بالحساسية ال�ص��دري��ة بعد
ت�ع��دي ال�ط�ف��ل ع�م��ر ال �ث�لاث س �ن��وات ف��ي %40
من الحاالت .وتتميز بنوبات أعراض واضحة،
مثل :السعال وص��وت الصفير أث�ن��اء التنفس
واالخ� �ت� �ن ��اق وص �ع��وب��ة ال �ت �ن �ف��س .وغ��ال �ب��ا م��ا
تتحسن وقد تختفي اإلصابة مع تقدم العمر،
بيد أنها تتحول إلى مرض مزمن (الربو) في
 %16من الحاالت .وللعلم ،تظهر االحصائيات
ال�ع��امل�ي��ة وامل�ح�ل�ي��ة ب ��دء ال�ح�س��اس�ي��ة ال�ص��دري��ة
(ال��رب��و وال�ج�ي��وب األن�ف�ي��ة) ف��ي  %30م��ن كبار
السن.
من يحتاج لمراجعة طبيب
الحساسية؟

األك��زي�م��ا غير التحسسية ال ترتبط نوباتها
مع تناول أغذية معينة ،أو تعرض ملثير جوي،
وي�ت�م�ك��ن دك �ت ��ور ال �ج �ل��دي��ة م ��ن ع�لاج �ه��ا .أم��ا
األكزيما التحسسية ،فترتبط نوباتها بمثيرات
جوية أو كيميائية أو غذائية ،وتتميز نوباتها
بشدة االعراض وقلة سيطرة العالجات الجلدية
عليها .ل��ذا تتطلب العالج عند متخصص في
امراض الحساسية .ومن أهم دالالت األكزيما
التحسسية أنها تبدأ منذ الطفولة (م��ن عمر
شهر الى سنة) وتسبب أعراضا متوسطة الى
شديدة.

يعتبر تخصص أم��راض الحساسية واملناعة
م ��ن ال �ت �خ �ص �ص��ات ال �ط �ب �ي��ة ال �ح��دي �ث��ة ،وش ��رح
ال��دك�ت��ور مبينا «يجهل كثيرون دور الطبيب
امل�ت�خ�ص��ص ب��ام��راض امل �ن��اع��ة ف��ي تشخيص
وع �ل ��اج ام � � ��راض ال �ح �س��اس �ي��ة .ف �ه��و امل��ؤه��ل
الوحيد للقيام بعدة فحوصات تختص بقياس

■ الحساسية الغذائية
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ح�س��اس�ي��ة ال �غ��ذائ �ي��ة ،ف �ق��د ت�ك��ون
حساسية عامة ال تتعلق بمثيرات املناعة .IGE
فتتميز ب��أع��راض�ه��ا ال��واض �ح��ة غ�ي��ر ال�خ�ط��رة
كاملغص واالن�ت�ف��اخ��ات تبعًا ل�ت�ن��اول الحليب،
وس�ب�ب�ه��ا ه��و ع ��دم ت �ح �م��ل ،أو ق � ��درة ،ال�ج�ه��از
الهضمي على هضم سكر الالكتوز املوجود
في الحليب .لذا ،فسبب األعراض ليس تحسسا

 7خطوات للحدّ من عودة العدوى

فطريات األظفار ..خطرٌ على كبار السن ّ
لقلة تدفق الدم
ف �ط ��ري ��ات األظ � �ف� ��ار م ��ؤمل ��ة ،وق � ��د ت�س�ب��ب
ضررا دائما ألظفارك .وقد يؤدي ذلك إلى
إصابات خطرة أخرى تنتشر إلى مناطق
أخرى بخالف القدم إذا كنت تعاني كبت
ال �ج �ه��از امل �ن��اع��ي ب�س�ب��ب األدوي� � ��ة أو داء
السكري أو غيرها من الحاالت.
إذا ك�ن��ت م�ص� ً�اب��ا ب ��داء ال �س �ك��ري ،فقد
يكون لديك ضعف في ال��دورة الدموية
ووصولها إلى أعصاب القدم .كما أنك
ً
م�ع��رض أي��ض��ا لخطر أك�ب��ر يتمثل في
عدوى الجلد البكتيرية (التهاب النسيج
ال �خ �ل��وي) .ل��ذا ف��إن أي إص��اب��ة بسيطة
ً
نسبيا لقدميك — بما في ذلك العدوى
الفطرية لألظفار — يمكن أن تؤدي إلى
مضاعفات أكثر خطورة .راجع طبيبك
ً
مصابا بداء السكري وتعتقد
إذا كنت
أنك مصاب بفطريات األظفار.

ف�ط��ر األظ �ف��ار ح��ال��ة ش��ائ�ع��ة ت �ب��دأ ببقعة
بيضاء أو صفراء تحت طرف ظفر اليد
أو ظفر إصبع القدم .كلما تعمقت عدوى
الفطريات ،فقد تسبب فطريات األظفار
ت �ل��ون ال�ظ�ف��ر وي�ص�ب��ح س�م�ي�ك��ا ويتفتت
الطرف.
إذا ك ��ان ��ت ح��ال �ت��ك ب �س �ي �ط��ة وال ت�س�ب��ب
إزعاجا لك ،فقد ال تحتاج إلى ًع�لاج .إذا
كانت فطريات األظفار تسبب أملا وتكون
أظ��اف��ر س�م�ي�ك��ة ،ف�ق��د ت�س��اع��دك خ�ط��وات
ال��رع��اي��ة ال��ذات�ي��ة واألدوي ��ة .ول�ك��ن حتى لو
ن �ج��ح ال� �ع�ل�اج ،غ��ال� ً�ب��ا م��ا ت �ع��ود اإلص��اب��ة
بفطريات األظفار مرة أخرى.
ُ
ك�م��ا ت�س�م��ى ف�ط��ري��ات األظ �ف��ار بالتهاب
الظفر الفطري .عندما تصيب الفطريات
امل� �ن ��اط ��ق ب �ي�ن أص� ��اب� ��ع ق ��دم �ي ��ك وج �س��م
قدميكُ ،يسمى ذلك بداء القدم الرياضية
«سفعة القدم».
ً
مصابا بفطريات األظ�ف��ار إذا
ق��د تكون
كان ظفر أو أكثر كالتالي:
ً
 - 1سميكا.
َ - 2ت َّ
غي َر لونه لألبيض ويميل لألصفر
البني.
ًّ
ً
ً
 - 3هشا ،أو مفتتا ،أو خشنا.
 - 4شكله مشوه.
 - 5لونه داكن ،بسبب تراكم الفتات تحت
الظفر.
لاً
 - 6رائحته كريهة قلي .
 - 7تصيب فطريات األظفار أظفار اليد،
ولكنها أك�ث��ر ش�ي� ً
�وع��ا ف��ي أظ �ف��ار إصبع
القدم.
األسباب
تحدث التهابات األظفار الفطرية بسبب
ع��دة كائنات فطرية (ف�ط��ري��ات)ُ .ويعتبر
ً
شيوعا نوع من الفطريات
السبب األكثر

الوقاية
يطلق عليه الفطريات الجلدية .يمكن أن
ً
تسبب الخميرة والعفن أي��ض��ا اإلصابة
بالتهابات األظفار.
يمكن أن تظهر التهابات األظفار الفطرية
بني األشخاص في ّأي عمر ،ولكنها أكثر
ً
ش�ي� ً
�وع��ا ب�ين ال�ب��ال�غ�ين األك �ب��ر س��ن��ا .وم��ع
ت �ق��دم ع �م��ر األظ � �ف ��ار ،ي�م�ك��ن أن تصبح
َّ
هشة وجافة .وتسبب الشقوق املوجودة
في األظفار دخول الفطريات .إن العوامل
األخ ��رى مثل ه�ب��وط ال ��دورة ال��دم��وي��ة في
ال �ق��دم وض �ع��ف ج �ه��از امل�ن��اع��ة ق��د تلعب
ً ً
دورا أيضا.
عوامل الخطر
قد تتضمن العوامل التي تزيد من خطر
اإلصابة بفطريات األظفار ما يلي:

ً
ً
ونظرا لقلة
 - 1أن يكون املصاب مسنا،
تدفق الدم ،مع التعرض للفطريات للعديد
من السنوات وبطء نمو األظفار.
 - 2التعرق بغزارة.
 - 3املشي حافي القدمني في مكان عام
رطب ،مثل حمامات السباحة ،والصاالت
الرياضية وغرف االستحمام.
 - 4أن يكون هناك جرح خفيف بالجلد
أو ب��ال �ظ �ف��ر أو م � ��رض ب��ال �ج �ل��د ،م�ث��ل
الصدفية.
 - 5اإلص��اب��ة ب ��داء ال�س�ك��ري ،أو مشكلة
ب� ��ال� ��دورة ال ��دم ��وي ��ة ،أو ض �ع��ف ال �ج �ه��از
املناعي.
المضاعفات
ي �م �ك��ن أن ت� �ك ��ون ال �ح ��ال ��ة ال� �ش ��دي ��دة م��ن

يمكن للعادات التالية أن تساعد في الحد
م��ن ف�ط��ري��ات األظ �ف��ار أو ع ��ودة ال �ع��دوى
وسعفة القدم ،والتي يمكن أن تؤدي إلى
فطريات األظفار:
 - 1اغسل يديك وقدميك بانتظام.
اغسل يديك بعد ملس الظفر املصاب.
ّ -2
 - 3رطب أظفارك بعد غسلها.
قص أظفارك بطريقة مستوية ّ
ّ -4
ونعم
األط � ��راف ب��اس �ت �خ��دام م �ب��رد ،وق ��م ب�ب��رد
املناطق السميكةّ .
طهر مقصات أظفارك
بعد كل استخدام.
 - 5ارت � ِ�د ج ��وارب تمتص ال�ع��رق أو ب� ّ�دل
جواربك خالل اليوم.
 - 6اخ �ت��ر أح ��ذي ��ة م �ص �ن��وع��ة م ��ن م ��واد
منفذة للهواء.
 - 7ت �خ �ل��ص م ��ن األح� ��ذي� ��ة ال �ق��دي �م��ة أو
عالجها بمطهرات أو مساحيق مضادة
للفطريات.

ملثير بل ضعفا في الهضم .وباملقارنة ،يتميز
التحسس الغذائي الخاص بأعراضه الشديدة
وال �خ �ط��رة ال�ت��ي ت�ب��دأ خ�ل�ال دق��ائ��ق م��ن ت�ن��اول
املثير الغذائي مثل الترجيع ،وال�ت��ورم ،والطفح
الجلدي ،واالخ�ت�ن��اق ،وق��د تسبب ال��وف��اة إن لم
ي �ت��م ع�لاج �ه��ا س��ري �ع��ًا .وت�ت�ط�ل��ب ه ��ذه ال�ح��ال��ة
ال�ف�ح��ص ع�ن��د دك �ت��ور ح�س��اس�ي��ة وال�خ�ض��وع
لفحص  IGEوتحديد خطة العالج.

■ الربو:
ب ��ال �ن �س �ب ��ة مل � � ��رض ال � ��رب � ��و ف �ي �س �م��ى م� �ج ��ازا
بالحساسية التنفسية ،ولكن ذل��ك ال يشترط
ارت�ب��اط��ه بمثير للمناعة  .IGEورغ ��م تشابه
ع� �ل ��اج م � � ��رض ال � ��رب � ��و (ال� �ت� �ح� �س� �س ��ي وغ �ي ��ر
ال �ت �ح �س �س��ي) ،ل �ك��ن ت �ن �ص��ح ال� �ح ��االت ال�ت��ال�ي��ة
بقصد طبيب الحساسية:
 التي يتكرر دخولها لغرف الطوارئ وعالجهابالعقاقير الكورتيزونية أكثر م��ن مرتني في
السنة.
 ال �ت��ي ت��م تصنيف اص��اب�ت�ه��ا ب��ال��رب��و ضمناملرحلة الثالثة طبيا.
 من يلحظ ارت�ب��اط نوبات الربو الشديدة معالتعرض ملثير معني مثل حيوانات او حبوب
اللقاح او أغذية معينة.
 للمصابني ب�ع��دة ان ��واع م��ن الحساسية فيوقت واحد ،كالربو وحساسية غذائية وجلدية.

أدوات التشخيص:
يعتمد تشخيص م�ص��در الحساسية
ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج ف�ح��وص��ات خ��اص��ة تحدد
مثيرات املناعة  .IGEمثل:
■ الوخز بالجلد:
توضع ق�ط��رات على جلد الظهر او اليد
تحتوي على بروتني املادة املشكوك فيها
مثل بروتني العثة او الحليب البقري او
ش�ع��ر ال�ق�ط��ة او ح�ب��ة ال �ل �ق��اح ال�ع��رف�ج�ي��ة
(ال�ح�س��اس�ي��ة االك �ث��ر ان �ت �ش��ارًا محليًا).
وتظهر نتيجته على شكل ت��ورم جلدي
خالل فترة ال تتعدى ربع الساعة.
■ فحص الدم:
فحص يقيم ويكتشف م�ض��ادات ،IGE
م�ث��ل م�ض��اد ب��روت�ين ال�ب�ي��ض او ب��روت�ين
الحليب البقري او عثة الغبار او فطريات
ال �ج��و .وت�ظ�ه��ر نتيجته ع�ب��ر ع��دة ارق ��ام.
وش� ��رح د .أح �م��د ق��ائ�ل�ا« :ي�ع�ت�م��د ال��رق��م
الناتج ع��ن فحص ال��دم على ع��دة عوامل
م�ث��ل ن��وع امل ��ادة وب�ي�ئ��ة االن �س��ان وع�م��ره.
وللعلم ،فالفحص بحد ذات��ه ليس دليال
واض �ح��ا ع�ل��ى م �ص��در امل�ش�ك�ل��ة ،ل ��ذا من
امل�ه��م ق�ص��د اس�ت�ش��اري متخصص في
الحساسية لتحليل دالالت االرقام بدقة».

اضطرابات األكل ..مرض ينتشر بين
الشباب بسبب مشاهير مواقع التواصل
محمد خليفة
حذر خبراء التغذية حول العالم من ارتفاع
ع��دد املراهقني واألط�ف��ال الصغار الذين تم
إدخ��ال�ه��م إل��ى املستشفيات بسبب م��رض
اض�ط��راب��ات األك��ل ف��ي العقد امل��اض��ي ،وفقًا
لصحيفة الـ «ديلي ميل» البريطانية.
وأش��ارت الصحيفة إلى أن عدد األشخاص
الذين يعانون من اضطرابات في األكل في
بريطانيا الذين تقل أعمارهم عن ً 18
عاما
ارتفع من  1700في عام  2010إلى 4500
خالل  ،2019وتضاعف عدد األطفال الذين
تقل أعمارهم عن ً 13
عاما ثالث مرات منذ
ع��ام  .2010وأك��د الخبراء أن ثقافة حمية
امل �ش��اه �ي��ر وم ��واق ��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
تسببت في زي��ادة إصابة الشباب بمرض
اض�ط��راب��ات األك ��ل .وق��ال ال��دك�ت��ور أغنيس
آيتون ،من الكلية امللكية لألطباء النفسيني،
إن ال �ش �ب��اب ي �ت ��أث ��رون ب��امل �ش��اه �ي��ر ال��ذي��ن
ي ��روج ��ون ألن �ظ �م��ة ال �ح �م �ي��ة ال �خ��اط �ئ��ة على

وسائل التواصل االجتماعي ،حيث تحولت
مواقع التواصل إلى إدمان لدى الشباب.

مرض اضطرابات األكل
اض� �ط ��راب ��ات األك � ��ل ع� �ب ��ارة ع ��ن ح ��االت
خ� �ط� �ي ��رة ت ��رت� �ب ��ط ب� �س� �ل ��وك� �ي ��ات األك � ��ل
امل �س �ت �م��رة ،ال �ت ��ي ت ��ؤ ِث ��ر ب �ش �ك��ل س�ل�ب��ي
ف ��ي ص �ح �ت� َ�ك وع ��واط �ف � َ�ك وال� �ق ��درة على
ال�ت��أدي��ة الوظيفية ف��ي ج��وان��ب مهمة من
ً
شيوعا
الحياة .أكثر اضطرابات الطعام
ه��ي :ف �ق��دان الشهية ال�ع�ص�ب��ي ،وال �ش� َ�ره
العصبي ،واضطراب نهم الطعام.
تشمل اض�ط��راب��ات ت�ن��اول ال�ط�ع��ام التركيز
ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ع�ل��ى ال� ��وزن وش �ك��ل الجسم
والطعام؛ مما يؤدي إلى سلوكيات خطيرة
في ُ
مكن أن
تناول الطعام .هذه السلوكيات ُي ِ
َ
تؤثر بقوة على حصول جسمك على تغذية
يمكن أن ت��ؤذي اضطرابات األكل
مناسبةِ .
القلب والجهاز الهضمي والعظام واألسنان
والفم ،وتؤدي إلى أمراض أخرى.

اكتشاف البروتين «القاتل» المسبب
لنمو أورام األمعاء
تمكنت مجموعة باحثني من جامعة تورنتو
الكندية ،من تحديد البروتني امل�س��ؤول عن
ت�ع��زي��ز ن�م��و س��رط��ان ال�ق��ول��ون واملستقيم،
بمختلف أنواعه ،وهو ما اعتبرته صحيفة
«دي �ل��ي م�ي��ل» ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،ت�م�ه�ي��دا لتطوير
عالج جديد ملحاربة املرض.
ووف��ق الصحيفة البريطانية ،ف��إن الباحثني
أج��روا دراس��ة ،توصلوا من خاللها إل��ى أن
بروتينا يدعى «أمبورتني  ،»11هو املسؤول
األول عن تعزيز نمو جميع أن��واع سرطان
القولون ،بالتعاون مع بروتني آخ��ر ،يسمى
«بيتا-كاتينني».
ون �ق �ل��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة ع ��ن س �ت �ي �ف��ان أن �ج��رز،

املشرف على الدراسة ،قوله إن النتائج تشير
إل ��ى أن ب��روت�ي�ن أم �ب ��ورت�ي�ن -11ه��و ال�ع��ام��ل
األس ��اس ��ي ل�ن�م��و خ�لاي��ا س��رط��ان ال�ق��ول��ون
واألمعاء ،موضحا أن إزالته أو وقف نشاطه
يسهم في منع هذه العملية من األساس ،ما
يمهد ال�ط��ري��ق لتطوير ع�لاج ي��وق��ف تماما
نمو هذه الخاليا.
وأوض �ح��ت ال ��دراس ��ة أن ب��روت�ين أم�ب��ورت�ين
 ،11يعزز نمو سرطان القولون من خالل
نقل البروتني الثاني «بيتا-كاتينني» املسبب
للمرض ،لنواة خاليا سرطان القولون ،وهو
البروتني الذي يرتبط بنحو  %80من حاالت
سرطان القولون واملستقيم.
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ثقافة

«الثقافة» المصرية تتجاهل مئوية إحسان
عبدالقدوس« ..الكاتب الرجيم»
القاهرة  -سيد حسن

مرت الذكرى المئوية لميالد كاتب شهير مثل
إحسان عبدالقدوس ( 1يناير  12 - 1919يناير  ،)1990في
صمت مريب.
وتشهد األوساط الثقافية في مصر مفارقة من
نوع الفت مع تجاهل وزارة الثقافة المصرية تنظيم
أية ندوات لتناول أدبه أو حياته ومسيرته الصحافية
الحافلة ،وفي المقابل باشرت دور نشر مصرية
اإلعالن عن صدور كتب تتناول تجربة إحسان اإلبداعية
والصحافية تطرح للبيع خالل الدورة المقبلة لمعرض
القاهرة للكتاب التي ستبدأ نهاية هذا الشهر.
ي �ع��د إح� �س ��ان ع �ب��دال �ق��دوس أح� ��د أب ��رز
ال��روائ �ي�ين امل�ص��ري�ين وأك�ث��ره��م شعبية،
وه� ��و اب� ��ن امل �م �ث��ل م �ح �م��د ع �ب��دال �ق��دوس
واملمثلة فاطمة اليوسف إح��دى رائ��دات
ف��ن التمثيل ف��ي م�ص��ر ق�ب��ل ان تعتزل
وتتفرغ للصحافة عبر تأسيس مجلة
روز اليوسف التي حملت اسمها ،ومجلة
صباح الخير التي اخ�ت��ارت احمد بهاء
الدين لرئاسة تحريرها.
ت �خ��رج اح �س��ان ف��ي ك�ل�ي��ة ال �ح �ق��وق ع��ام
 ،1942وفشل في العمل باملحاماة وقرر
ال �ع �م��ل ب��ال�ص�ح��اف��ة م��ع وال ��دت ��ه ،وت��ول��ى
رئ ��اس ��ة ت �ح��ري��ر م�ج�ل��ة روز ال �ي��وس��ف،
وك ��ان ع�م��ره وق�ت�ه��ا  26ع��ام��ًا ،ولتأكيد
ن �ج��اح��ه ت��ول��ى رئ ��اس ��ة ت �ح��ري��ر ج��ري��دة
أخ �ب��ار ال �ي��وم م��ن ع ��ام  1966إل ��ى ع��ام
 ،1968وم��ن ثم عني في منصب رئيس
مجلس اإلدارة إلى جانب رئيس التحرير
في الفترة بني  1971إلى  .1974واختتم
حياته كاتبا للمقال السياسي بصحيفة
االهرام بعنوان «على مقهى في الشارع
السياسي».
وتعرض إحسان للسجن واالعتقاالت
بسبب بعض مقاالته ،وأشهرها مقاله
ح ��ول ق�ض�ي��ة األس �ل �ح��ة ال �ف��اس��دة ال�ت��ي
نبهت ال ��رأي ال�ع��ام إل��ى خ�ط��ورة الوضع
قبل حرب فلسطني  .1948وقد تعرض
إحسان ملحاوالت اغتيال عدة مرات ،كما
س�ج��ن ب�ع��د ال �ث��ورة م��رت�ين ف��ي السجن
ال�ح��رب��ي وأص ��درت م��راك��ز ال�ق��وى ق��رارًا
بإعدامه.

تقليد أدبي
ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��د اإلب � ��داع � ��ي ،أس � ��س ف��ي
الصحافة املصرية تقليد نشر الروايات
في حلقات مسلسلة في املجالت ،لذلك
كانت كتاباته واسعة التأثير وكتب أكثر
من  500رواي��ة وقصة ،قدمت السينما
املصرية عددًا كبيرًا منها ،حيث تحولت
 49رواي � ��ة إل ��ى أف �ل��ام ،و 5رواي� � ��ات إل��ى
نصوص مسرحية ،و 9روايات أصبحت
مسلسالت إذاع�ي��ة ،و 10رواي��ات أخرى
ت �ح��ول��ت إل� ��ى م �س �ل �س�لات ت �ل �ف��زي��ون�ي��ة،
وترجمت بعض رواياته إلى اإلنكليزية
وال �ف ��رن �س �ي ��ة واألمل� ��ان � �ي� ��ة واألوك� ��ران � �ي� ��ة
والصينية.
وما يزيد من غرابة موقف وزارة الثقافة
ف ��ي م �ص��ر ت �ج��اه��ل االح �ت �ف��ال ب�م�ئ��وي��ة

إحسان عبدالقدوس ،كونه أكثر الروائيني
شعبية ،الى جانب نجيب محفوظ ،لكنه
ك��ان أيضا أكثرهم إث��ارة للجدل بسبب
املضمون االجتماعي الجريء لكتاباته،
ال�ت��ي خ��اض��ت أزم ��ات رق��اب�ي��ة ال تنتهي،
أبرزها اعتراض الرئيس املصري الراحل
جمال عبدالناصر على روايته «البنات
والصيف» ،كما ناقش البرملان املصري
استجوابات برملانية بشأن م��زاع��م عن
وجود ما سمي بـ«األثر السلبي لروايته
«أنف وثالث عيون».

األدب الخطر
وي � � ��رى اب � �ن ��ه ال� �ص� �ح ��اف ��ي ب �م��ؤس �س��ة
أخ �ب��ار ال �ي ��وم ،م�ح�م��د ع �ب��دال �ق��دوس ،أن
ت�ج��اه��ل ال ��دول ��ة مل�ئ��وي��ة إح �س��ان مسألة
ال ت �ع �ن��ي األس � ��رة م ��ن ق��ري��ب أو ب�ع�ي��د،
وي��ؤك��د ل �ـ سبقلا أن م��ا يعني األس��رة
تقدير الناس لكتاباته ،ويشير في هذا
الصدد الى معرض كبير جرى تقديمه
ف��ي ال � ��دورة األخ� �ي ��رة مل �ه��رج��ان ال�ج��ون��ة
السينمائي ،خصص ملقتنيات إحسان
الخاصة وأفيشات أفالمه ،ويصف هذا
االح�ت�ف��ال ب�ـ«امل�ن�ظ��م» .ف��ي ح�ين ي��رى أن
مبادرات لوزارة الثقافة جرت في الدورة
املاضية ملعرض القاهرة للكتاب لم تكن
مناسبة أط�لاق��ا ،وشابها ع��دم التنظيم،
واتسمت بـ«الفوضى».
وي � ��ؤك � ��د ع � �ب� ��دال � �ق� ��دوس أن م��ؤس �س��ة
روزال� �ي ��وس ��ف س�ت�ن�ظ��م ب �ع��د أس�ب��وع�ين
اح �ت �ف��اال م�لائ �م��ا ي �ت��واك��ب م ��ع اإلع �ل�ان
ع��ن الفائزين بمسابقة سنوية للقصة
والرواية تحمل اسمه وتمولها العائلة.
وي �ن �ت �ه��ي ع �ب��دال �ق��دوس ال ��ى ال� �ق ��ول« :ال
نحتاج شيئا م��ن ال��دول��ة لنحتفل برمز
ث�ق��اف��ي ال ت ��زال أع�م��ال��ه ت�ت�ص��در واج�ه��ة
امل �ك �ت �ب��ة وت �ح �ظ��ى ب� �ف ��رص أف� �ض ��ل ف��ي
القراءة».

إحسان عبدالقدوس

أسس تقليد
نشر الروايات
في حلقات
مسلسلة في
المجالت لذلك كانت
كتاباته واسعة التأثير
محمد عبدالقدوس:
ال نحتاج شيئا ً من
الدولة لنحتفل برمز
ثقافي أعماله تتصدر
واجهة المكتبة
بعد خمسين عاما ً
من صدورها..
رواياته تحتل صدارة
«األعلى مبيعاً»

طبعاتها الجديدة ،وبعد اصدار ما يقرب
م��ن  25ع �ن��وان��ا ،ه �ن��اك رواي� ��ات عمرها
اكثر من خمسني عاما على رأس قوائم
األعلى مبيعا ،والى جوارها اعمال أخرى
في سبيلها لإلعداد الدرامي ،بعد نجاح
مسلسل «ال تطفئ الشمس».
وت � �ق� ��ول رش � � ��اد إن ق� �ص ��ص إح� �س ��ان
كانت تقدمية تماما ،وتحتاج الى اعادة
اك� �ت� �ش ��اف ،وم �ن �ه ��ا ق �ص ��ة ك �ت �ب �ه��ا ف��ي
ال�س�ت�ي�ن��ات ع��ن ه��وس ال �ن��اس بعمليات
التجميل وشفط الدهون ،مما يشير الى
قدرته على التنبؤ.
وم ��ن ن��اح �ي �ت �ه��ا ،ت��ؤك��د ال ��روائ �ي ��ة زي�ن��ب
ع�ف�ي�ف��ي م� �ح ��ررة ص �ف �ح��ة ال �ث �ق��اف��ة في
«األخ� �ب ��ار» ،أن االق �ب��ال ال ي ��زال واس�ع��ا
ع�ل��ى رواي ��ات إح �س��ان ع�ب��دال�ق��دوس في
طبعاتها الجديدة ،ما يشير الى مسألة
مهمة تتعلق بعمق تأثيره وانتقال هذا
التأثير الى أجيال جديدة ،رغم اختالف
الواقع االجتماعي ،ألن الطبقة التي اتهم
بالكتابة لها وتعرية تناقضاتها وهي
الطبقة العليا لم يعد لها وجود .وتعتقد
عفيفي أن هذا الرواج ربما كان مصدره
الحاجة الى الرومانسية.

الكاتب المنبوذ
وي �ق��دم ال�ن��اق��د د .ح��ات��م ح��اف��ظ تفسيرا
ل�ع��دم االه�ت�م��ام ال��رس�م��ي ب��أدب أحسان
ع�ب��دال�ق��دوس «امل��زع��ج للمؤسسة» على
ح ��د ق ��ول ��ه ق ��ائ�ل�ا :وص� ��م أدب إح �س��ان

«بيست سيللر» مبكر
وت��ؤك��د ن ��ورا رش� ��اد ،ن��اش��رة الطبعات
الجديدة ل��رواي��ات إحسان عبدالقدوس،
أن ال��دار املصرية اللبنانية خالل خمس
س �ن��وات نجحت ف��ي ان تمكن إح�س��ان
من استعادة مكانته ككاتب له جمهور
ك �ب �ي��ر ،وت �ش �ي��ر رش� � ��اد ال � ��ى أن ب�ع��ض
ال ��رواي ��ات ت �ج��اوزت خ�م��س ط�ب�ع��ات في

وجوه متعددة لعبدالقدوس في معرض فني

تاريخيا بأنه أدب «خفيف» و«مكشوف»
وبأنه «أدب الغرائز».
وخ� �ل� ��ال ال� �خ� �م� �س� �ي� �ن ��ات وال� �س� �ت� �ي� �ن ��ات
تصدرت القضايا األدب�ي��ة املجال العام،
وك ��ان ��ت امل� �ع ��ارك األدب� �ي ��ة ت �ح �ت��دم ح��ول
ط�ب�ي�ع��ة األدب ووظ �ي �ف �ت��ه ودوره ،كما
ص��ارت قضية ال�ه��وي��ة قضية القضايا
األدب � �ي� ��ة .ح��وك �م��ت ف ��ي م �ح �ك �م��ة ال�ن�ق��د
األش � �ك� ��ال ال �ف �ن �ي��ة ال� �ح ��داث� �ي ��ة امل� �ض ��ادة
ل�ل��واق�ع�ي��ة .وه��وج��م امل �ف �ك��رون وال�ك�ت��اب
الليبراليون الذين كان لهم صوت في ظل
مجتمع كان يصف نفسه بأنه «مجتمع
اش �ت��راك��ي» وي �ج��ب أال ُي�ك�ت��ب إال األدب
االشتراكي.
ووف �ق��ا ل�ه��ذه ال �ظ��روف ،ك��ان دور األدب
ت��وع �ي��ة وت �ث��وي��ر ال �ج �م��اه �ي��ر (وه � ��و م��ا
ك��ان يعني م�س��ان��دة السلطة ال�ث��وري��ة!)
وه�ي�م��ن ال �ي �س��ار ال�ث�ق��اف��ي امل��ؤم��ن ليس
فحسب بإمكانية ،ولكن أيضا بضرورة
هندسة األدب .وووف �ق��ا لحافظ «كانت
أفكار إحسان الروائية حداثية وتنتمي
بالتأكيد للرؤية الحداثية (أو إن شئنا
ال ��دق ��ة :ال �ت �ح��دي �ث �ي��ة) ل�لاش �ت��راك �ي��ة ،لكن
ف��ائ��ض ال�ل�ي�ب��رال�ي��ة ل��دي��ه ك ��ان أك �ب��ر مما
يحتمله مهندسو هذا املجتمع».
ووف � � � � ��ق رأي � � � � � ��ه ،ف� � � ��إن س � �ل � �ط ��ة ال � �ن � �ق ��اد
االشتراكيني نالت من قيمة كاتب كبير
واس�ت�ث�ن��ائ��ي م�ث�ل��ه ،ظ��ل مخلصا للفرد
بينما ك��ان��وا يقيمون أع��راس��ا للمجتمع
االشتراكي.
وي�ل�ف��ت ح��اف��ظ ال ��ى أن إح �س��ان ككاتب
ل�ي�ب��رال��ي ،ك��ان ي�ع��رف أن الديموقراطية
تبدأ من تحرير الفرد من تكبيل التقاليد
وال�ع��ادات وم��ن الزيف االجتماعي ،وهو
م��ا اع�ت�ب��ره االش �ت��راك �ي��ون ان �ح��راف��ا عن
ال �ط��ري��ق ن �ح��و «ب �س �ت��ان االش �ت��راك �ي��ة».
ك�م��ا آم��ن إح �س��ان ب��امل��رأة بينما اعتبر
االش �ت��راك �ي��ون امل� ��رأة ال��وح �ي��دة ال�ج��دي��رة
باإليمان هي املرأة العاملة ،املرأة كترس
في ماكينة االشتراكية.
والحقيقة أن ال�ك�ت��اب الليبراليني ال��ذي��ن
نجوا من مقصلة االشتراكيني ونقادهم
و«ش �ل �ل �ه��م» ه ��م ال ��ذي ��ن ح �ق �ق��وا ش�ه��رة
وأثبتوا جدارة قبل الهيمنة االشتراكية،
ك��ات��ب مثل توفيق الحكيم وط��ه حسني
ون �ج �ي��ب م �ح �ف��وظ ك� ��ان ي �م �ك��ن أن ي�ت��م
الطعن في جدارتهم واستحقاقهم لوال
أن �ه��م ك��ان��وا أس �م��اء ب� ��ارزة ف��ي ال�ح��رك��ة
الثقافية قبل يوليو .52

عبدالوهاب سليمان

أرقاما
ً
القراءة بوصفها
ق ��رأت ـ�ـ�ـ ف��ي ن�ه��اي��ة  ٢٠١٩وب ��داي ��ة  ٢٠٢٠ـ�ـ�ـ ال�ع��دي��د
م��ن ال�ت�غ��ري��دات وامل �ن �ش��ورات ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��واص��ل
االج�ت�م��اع��ي ،ال�ت��ي ذك��ر أصحابها ع��دد الكتب التي
قرأوها ،وأرفقوا صورا للعناوين املقروءة مصفوف
بعضها فوق بعض ،ومن الصور نعرف ما إذا كانت
ال� �ق ��راءات م �ح �ص��ورة ف��ي ج �ن��س م �ع�ين أو ال�ع�ك��س،
وح �ج��م ك��ل ك �ت��اب ،ه ��ذا م��ع ذك ��ر ع ��دد ال�ك�ت��ب امل ��راد
قراءتها في السنة الجديدة.
أعادت تلك التغريدات واملنشورات إلى ذهني السؤال
القديم :هل القراءة بالكم أم بالكيف؟ ال أنحاز كليا
ﻹح��دى اﻹجابتني ،ﻷن الكم والكيف معادلة نسبية
تتفق وح��اج��ة ك��ل ق ��ارئ ،فالقارئ/ الكاتب بحاجة
ل �ق��راءة ك�ت��ب أك �ث��ر م��ن القارئ/ ال �ه ��اوي ،والقارئ/
ال�ب��اح��ث عليه أن ي�ك��ون أك�ث��ر ح��رص��ا فيما ي�ق��رؤه
م�ق��ارن��ة ب��ال�ق��ارئ غ�ي��ر ال�ب��اح��ث وه �ك��ذا .وأع�ت�ق��د ،أن
ال �س��ؤال اﻷه ��م ه��و :ك�ي��ف تغلبت م�س��أل��ة ال �ك��م على
الكيف؟
أرى أن ملوقع «غودريدز» دورا كبيرا في تغليب لغة
اﻷرقام على الكيف ،وذلك عبر تدشينه لتحدي القراءة
السنوي منذ سنة  ،٢٠١١حيث يضع كل قارئ عدد
الكتب امل��راد قراءتها خالل العام  ٥٠ -كتابا مثال -
وعلى القارئ بلوغ الهدف قبل أول يناير من العام
الالحق للتحدي .شد نجاح «غودريدز» في تشكيل
مجتمع افتراضي للقراءة ومناقشة الكتب وتقييمها
ان �ت �ب��اه ع �م�ل�اق ال �ت �ج ��ارة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة «أم� � � ��ازون»،
ومؤسسه ،جيف بيزوس ،الذي كان أول ما باعه على
املوقع  -وال يزال  -هو الكتب ،حتى صار املوقع أكبر
بائع للكتب الورقية ،وأكبر بائع للكتب اﻹلكترونية
عبر جهاز «كيندل» .وبشراء أمازون ملوقع غودريدز
سنة  ،٢٠١٣ص��ار ﻷك�ب��ر مجتمع ق ��راءة افتراضي
وأكبر موقع لبيع الكتب مالك واحد.
استمر دعم غودريدز لخاصية تحدي القراءة ،وهذه
املرة بمنظور أمازون ،الذي ال يرى أن تحديات القراءة
مناسبة فقط لطلبة امل ��دارس لحثهم على اكتساب
ع ��ادة ال� �ق ��راءة ،ب��ل إدخ� ��ال ال �ق ��راء ،ح�ت��ى املتمرسني
م�ن�ه��م ،ف��ي س�ب��اق ل �ش��راء أك�ب��ر ع��دد م��ن ال�ك�ت��ب من
أجل تحقيق الهدف الذي وضعوه ﻷنفسهم ،وتحول
طموح بعض ال�ق��راء من ق��راءة أه��م الكتب إل��ى ق��راءة
أكبر عدد ممكن من الكتب ،ومن القراء من يتبع طرق
وأس��ال�ي��ب مختلفة الت�م��ام ال�ت�ح��دي ،ب��داي��ة م��ن ق��راءة
الكتب القليلة الصفحات إل��ى وض��ع نجمات لتقييم
الكتب دون ق��راءت�ه��ا أو إكمالها! ليبقى الناشرون
وباعة الكتب هم الفائزون أوال وآخرا.
اختلفت أه��داف ال �ق��راءة ف��ي امل��اض��ي وال�ح��اض��ر بني
املتعة ،واكتساب اللغة ،وجني املعرفة ،ولكن في زمن
مواقع التواصل االجتماعي وغودريدز برز «التحدي»
بوصفه هدفا للقراءة .قد يكون تحدي القراءة مفيدا
لطلبة امل��دارس ﻹكسابهم ع��ادة ال�ق��راءة ،لقاء جائزة
مثال ،ولكن ،ما ال��ذي يدفع ال�ق��راء املتمرسني ،الذين
اكتسبوا عادة القراءة سلفا ،إلى التسابق في قراءة
أكبر عدد من الكتب؟ أما يجب أن تكون القراءة إحدى
أم��ور ال�ح�ي��اة ال�ت��ي ال ع�لاق��ة لها ب��اﻷرق��ام ،ف��ي زمن
يقاس كل شيء فيه ،تقريبا ،باﻷرقام؟

طالبت الق ّراء بعدم شراء ديوانها

معركة الشاعرة والناشر على مواقع التواصل
محمد حنفي

مع بداية العام الجديد
شهد موقعا تويتر
وفيسبوك «معركة
أدبية» طرفاها الشاعرة
المصرية آالء حسانين
والناشر الفلسطيني
خالد الناصري مؤسس
ومالك دار نشر
«منشورات المتوسط».
الشاعرة آالء حسانين
صاحبة قصة مثيرة،
فقد ولدت وعاشت في
منطقة بريدة بالقصيم
في المملكة العربية
السعودية حتى بلغت
من العمر  21عاما ،وقد
درست حتى المرحلة
الثانوية في مدارس
تحفيظ القرآن ،وعادت
إلى مصر للدراسة في
المعهد العالي للفنون
المسرحية.

ك��ان��ت آالء ح�س��ان�ين تنشر ق�ص��ائ��ده��ا على
اإلنترنت ،وحصلت على جائزة اليونيسكو
للشعر ع��ام  2015قبل أن ت�خ��وض تجربة
النشر ،شعرها ال�ج��ريء جعلها ف��ي مرمى
ه� �ج ��وم أح � ��د أش� �ه ��ر ش� �ي ��وخ ال �س �ل �ف �ي��ة ف��ي
ً
مصر ،صدر ديوانها األول «يخرج مرتجفا
م ��ن أع �م��اق��ه» ع ��ام  2018ع ��ن «م �ن �ش��ورات
املتوسط» ،كما صدر ديوانها الثاني «العهد
ال �ج��دي��د ك�ل�ي��ا» ع ��ام  2019ع��ن «م�ن�ش��ورات
تكوين» بالكويت.
املتابعون للشاعرة على موقعي تويتر
وفيسبوك فوجئوا مع بداية العام الجديد
ب��ال �ش��اع��رة ت�ط��ال��ب ال �ق��راء ب��ال�ت��وق��ف عن
ش ��راء دي��وان �ه��ا األول وت�ط��ال��ب املكتبات
ب��ال �ت��وق��ف ع ��ن ت��وزي �ع��ه «األص� ��دق� ��اء في
ك��ل م�ك��ان ،م��ع ب��داي��ة ع��ام  2020أظ��ن أنه
حان الوقت لوضع النقاط على الحروف
وإيضاح أشياء كثيرة ،لكن قبل كل شيء
أط�ل��ب م��ن األص��دق��اء ال�ت��وق��ف ع��ن ش��راء
ً
كتابي األول (يخرج مرتجفا من أعماقه)
الصادر عن منشورات املتوسط ،2018
كما أطلب من املكتبات ع��دم بيع الكتاب
أو تداوله».

الديوان «األزمة»
كتبت آالء حسانني مجموعة من التغريدات
املتتابعة توضح فيها سبب طلبها الغريب،
ح �ي��ث ات �ه �م��ت ف�ي�ه��ا م��ال��ك دار «م �ن �ش��ورات
امل � �ت� ��وس� ��ط» ال � �ن ��اش ��ر ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي خ��ال��د
ال �ن��اص��ري ب��ال�س �ط��و ع �ل��ى ح �ق��وق دي��وان �ه��ا
الصادر من الدار.

خالد الناصري

آالء حسانين

وأش� � � ��ارت ح �س��ان�ي�ن إل � ��ى أن � ��ه ق �ب��ل ن�ش��ر ال �ب �ن��ود م�ج�ح�ف��ة ول ��م ت�ع�ج�ب�ن��ي ،راس �ل��ت اللجوء إلى القضاء

ال� � ��دي� � ��وان األزم� � � � ��ة ،ط� �ل ��ب ال� �ن ��اش ��ر خ��ال��د
ال �ن��اص��ري االط �ل�اع ع�ل��ى م�خ�ط��وط�ت��ه أوال
قبل توقيع عقد النشر بينه وبني الشاعرة،
لكن «منشورات املتوسط» قامت بإصدار
ال��دي��وان م��ن دون االت�ف��اق م��ع ال�ش��اع��رة أو
توقيع العقد معها.
ووفقا لكالم الشاعرة آالء حسانني ،فإن
الناصري ظل يماطل منذ صدور الديوان
مع بداية ع��ام  ،2018ثم أرس��ل لها العقد
ف��ي ن�ه��اي��ة ع��ام  ،2019ل�ك��ن ب �ن��ود العقد
كانت مجحفة وفقا للشاعرة .تقول آالء
في تغريدتني لها على تويتر«أرسلت لي
املتوسط نسخة م��ن العقد على اإليميل
ب� �ت ��اري ��خ  29ن��وف �م �ب��ر  ،2019وك ��ان ��ت

خ��ال��د ألناقشه ف�ق��ال ال ن�ق��اش .قلت إذن
ن�ت�ح��اس��ب ع�ل��ى  2019 - 2018ث��م ن��رى
ه ��ل ن�س�ت�م��ر ب��ال �ت �ع��اون أم ن�ن�ق�ض��ه بما
ف�ي��ه مصلحة ال �ط��رف�ين .ل�ك��ن خ��ال��د أص��ر
ً
ً
غريبا يحمل صيغة التهديد على
إصرارا
أن أوقع العقد!
فقلت له لن أوقع على بنود لم تعجبني ،كما
أنني لن أوقع ً
عقدا كان يفترض أن أوقعه منذ
ع��ام�ين ول�ي��س اآلن .حينها ق��ال :إذن اذهبي
إل ��ى ال �ق �ض��اء أو اش�ت�م�ي�ن��ي ع�ل��ى ف�ي�س�ب��وك.
فاكتفيت بشكره .وإن كان خالد الناصري
يريد أن يكون القضاء بيننا فأنا أت��وق إلى
ذل� ��ك ،وه� ��ذا وج �ه��ي إذا ح �ض��رت امل�ت��وس��ط
معرض القاهرة .»2020

ت �ف��اع��ل ك �ث �ي��ر م ��ن امل �ث �ق �ف�ي�ن ،وم �ن �ه��م ع��دد
كبير م��ن مثقفي الكويت ،م��ع تغريدات آالء
حسانني ،وأعادوا نشر تغريدتها التي تطالب
فيها القراء بالتوقف عن نشر ديوانها .كما
ُ
ه� ��ددت ال �ش��اع��رة دار ال �ن �ش��ر ب��ال �ل �ج��وء إل��ى
القضاء والحصول على حكم قضائي يمنع
«م� �ن� �ش ��ورات امل �ت��وس��ط» م ��ن امل �ش��ارك��ة في
معرض القاهرة الدولي للكتاب ال��ذي ينطلق
بعد أسابيع.

الناصري :ادعاءات ال أصل لها
سبقلا تواصلت م��ع خالد الناصري مالك

«دار املتوسط» ال��ذي اعتبر أن ادع ��اءات آالء
ح�س��ان�ين ال أس ��اس ل�ه��ا م��ن ال�ص�ح��ة ،وق��ال
ال �ن��اص��ري«آالء راس�ل��ت ال��دار وطلبت النشر
لدينا أكثر من مرة ووسطت أصدقاء للدار،
ش �ع��راء س �ع��ودي�ين ت �ح��دي��دا ل�ن�ش��ر ك�ت��اب�ه��ا،
وبعد املوافقة على نشر كتابها قمنا بعمل
ح �ث �ي��ث ع �ل ��ى ال� �ك� �ت ��اب إلخ � ��راج � ��ه ب��أح �س��ن
شكل ممكن .بالطبع من خالل العمل معها
وبموافقتها على كل التعديالت ،هل تريد أن
ت�ع��رف ع��دد رس��ائ��ل الشكر واالم�ت�ن��ان التي
أرسلتها لنا؟!».
وواص� � ��ل ال �ن ��اص ��ري «راس �ل �ت �ن��ي لسبب
إغالق مكتبة تنمية في القاهرة واعتقال
ص��اح��ب امل �ك �ت �ب��ة ال �ن��اش��ر خ��ال��د ل�ط�ف��ي،
وغضبت بسبب ع��دم وج��ود الكتاب في
ال �ق��اه��رة ،وب� ��دأت ت�ط�ل��ب م �ن��ا ال�ب�ح��ث عن
م��وزع ج��دي��د ،ث��م وصلت إل��ى ح��د شتمي
شخصيا ب�ش�ت��ائ��م مهينة ج ��دا ،أوق�ف�ن��ا
ت��وزي��ع ال�ك�ت��اب حينها واع �ت �ب��رن��اه الغيًا
وأعلنا عن ذلك».
واس �ت �ع��رض ال �ن��اص��ري ف��ي رده ل �ـ سبقلا
ب�ع��ض ال�ت�ف��اص�ي��ل ال�ف�ن�ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ع�ق��د،
وال �ت��ي رف�ض�ت�ه��ا آالء ح�س��ان�ين ،وان �ه��ى رده
قائال «نحن دار نشر معروفة نشرنا لكبار
الشعراء العرب وعالقتنا بهم طيبة وقائمة
ع�ل��ى االح �ت��رام ول��م ن�ت�ع��رض م��ن أح��د منهم
ألي موقف مشابه ،أعتقد أنها تقوم بلفت
النظر اليها ،ولكي يتعاطف الناس معها في
قضية نشر ،تذكر قصة عذابها ومأساتها
في الحياة ،ثم تصبح فجأة صاحبة سلطة
سياسية وأمنية تهددنا بمنعنا من املشاركة
في معرض القاهرة».
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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.

مؤشرات بورصة الكويت

نشاط بورصة الكويت
أنهت بورصة الكويت تعامالتها لجلسة بداية العام على انخفاض جماعي في أداء مؤشراتها ،حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة
 ،3.7%ومؤشر السوق األول بنسبة  ،4.1%ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة  .2.7%أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ إجمالي القيمة
املتداولة  71.4مليون د.ك من خالل تداول  258مليون سهم.
جاء أداء مؤشرات البورصة سلبيا بشكل كبير ،وسط ارتفاع قيم وأحجام التداول بنسب بلغت  50% ،110%مقارنة مع جلسة نهاية
العام ُ .2019يذكر أن قيم تداول السوق البالغة  71.4مليون د.ك هي األعلى منذ جلسة التاسع عشر من سبتمبر املاضي ،كما أن نسبة
تراجع مؤشر السوق العام ،والسوق األول تعتبرهي األسوء منذ بدء تقسيم السوق والعمل بهما مطلع شهر أبريل .2008
أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على تراجع كبير وسط ارتفاع قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب  103%،128%على
التوالي مقارنة مع الجلسة السابقة .حيث شهدت الجلسة ضغوطا بيعية كبيرة على كافة أسهم املؤشر ،والذي جعلها تغلق على تراجع
واضح ،وذلك في انعكاس مباشر لحالة الخوف والهلع الناجمة عن التوترات الجيوسياسية التي تعيشها املنطقة.
أغلق مؤشر السوق الرئيسي على تراجع واضح ،وسط ارتفاع ملحوظ في قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب  23% ،36%على التوالي
مقارنة مع الجلسة السابقة ،حيث شهدت أغلب أسهم املؤشر تراجعات حادة وضغوط بيعة واضحة.

.مؤشرات قطاعات بورصة الكويت
أغلقت كافة مؤشرات قطاعات السوق على تراجع خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية ،عدا قطاع التأمني الذي ارتفع بنسبة
 ،0.2%حيث جاء قطاع اإلتصاالت على رأس القطاعات الخاسرة بنسبة  ،5.4%تاله قطاع الصناعة بنسبة  4.3%ثم قطاع البنوك بنسبة
.3.7%
خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع الصناعة وقطاع اإلتصاالت املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة بنسبة
 9.5% ،68.6%و 9.1%على التوالي.

(نقطة)

قيمة األسهم املتداولة
(د.ك)

كمية األسهم املتداولة
(سهم)

q

71,442,080

257,976,115

62,433,076

119,074,341

9,009,004

138,901,774

 05يناير 2020

نسبة التغير

6,048.64

-3.72%

6,692.08

-4.07%

q

4,778.93

-2.68%

q

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

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق
املؤشر

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

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع الخدمات املالية وقطاع العقار املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة
 19.5% ،21.7% ،36.1%على التوالي.

 05يناير 2020

نسبة التغير

القيمة املتداولة (د.ك)

الكمية املتداولة (سهم)

1,217.76

-1.65%

q

104,525

5,456,296

881.00

-2.98%

q

864,850

1,584,803

887.38

-4.33%

q

6,762,523

35,032,899

633.53

-0.57%

q

129,450

564,771

884.57

0.00%



-

-

1,047.05

-2.35%

q

242,852

3,855,520

1,056.78

-5.36%

q

6,504,008

12,209,026

1,427.24

-3.74%

q

48,977,758

93,027,564

955.46

0.17%

p

1,262

33,580

1,028.30

-2.87%

q

3,024,212

50,337,827

1,043.91

-3.47%

q

4,830,640

55,873,829

515.07

0.00%



-

-

مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة
0.0%
6.8%

نشاط السوق األول

0.0%

التكﻨولوﺟيا
21.7%

68.6%

العقار
التﺄمﲔ
36.1%

4.7%

0.3%
0.0%

الرعاﻳة الﺼﺤية

0.2%

السلﻊ اﻻستهالكية

1.5%

الﺼﻨاعة
1.2%
0.1%

الﻨفﻂ و الغاز

في السوق الرئيسي تصدر سهم شركة مبرد للنقل قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت  1.5مليون د.ك لينهي بذلك
تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  72.1فلس متراجعا بنسبة  ،18%وجاء سهم شركة عقارات الكويت باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  702ألف د.ك لينهي بذلك
تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  99.8فلس متراجعا بنسبة  ،5%ثم جاء سهم شركة اإلستثمارات الوطنية باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  685ألف د.ك لينهي بذلك
تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  131فلس متراجعا بنسبة .5.1%

424
774

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  685مليون د.ك ثم الشركة الوطنية لإلتصاالت املتنقلة باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت  403مليون د.ك.

866
923
1,363
1,811
2,458
2,803
5,372

مليون د.ك.

الﺼﻨاعة

208

شركة الﺼالﺤية العقارﻳة

218

شركة ﻃيران الﺠﺰﻳرة

247

املواد األساسية
الﻨفﻂ و الغاز

شركة أﻻفكو لتموﻳﻞ شراء وﺗاﺟير الطاﺋرات

305

شركة عيادة امليدان لﺨدمات ﻃﺐ الفم واﻻسﻨان

377

شركة أﺟيليتﻲ للمﺨازن العمومية

شركة اﻻﺗﺼاﻻت الكوﻳتية

390

الشركة الوﻃﻨية لﻺﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

شركة اﻻﺗﺼاﻻت املتﻨقلة

402

الشركة القاﺑﻀة املﺼرﻳة الكوﻳتية (ش.م.مﺼرﻳة)

البﻨﻚ األﻫلﻲ املتﺤد (ش.م.ب)

403

البﻨﻚ األﻫلﻲ الكوﻳتﻲ

ﺑﻨﻚ ﺑوﺑيان

685

ﺑيﺖ التموﻳﻞ الكوﻳتﻲ

6,785

0.2%

السلﻊ اﻻستهالكية

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق الرئيسي

ﺑﻨﻚ ﺑرقان
ﺑﻨﻚ الﺨليﺞ

0.0%

2.1%

شركة مشارﻳﻊ الكوﻳﺖ القاﺑﻀة

شركة املبانﻲ

الﺨدمات اﻻستهالكية
الرعاﻳة الﺼﺤية

0.6%

أعلى  10شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق األول

نشاط السوق الرئيسي

اﻻﺗﺼاﻻت

13.6%

املواد األساسية

التﺄمﲔ
البﻨوك

اﻻﺗﺼاﻻت

9.5%

مليون د.ك.

العقار
0.0%

الﺨدمات اﻻستهالكية

التكﻨولوﺟيا
الﺨدمات املالية

19.5%

البﻨوك
9.1%

في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة  6,785مليون د.ك ثم حل بيت التمويل
الكويتي باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت  5,372مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد البحريني باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت
 2,803مليون د.ك.

0.0%

الﺨدمات املالية

4.2%

في السوق األول تصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة
تداول بلغت  18.7مليون د.ك ،لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  770فلس متراجعا بنسبة  ،5.1%وجاء سهم بنك الكويت
الوطني باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت  13.3مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر  1,040فلس متراجعا بنسبة
 ،2.8%ثم جاء سهم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت  5.4مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند
سعر  568فلس متراجعا بنسبة .5.3%

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة

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

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

القيمة الرأسمالية (د.ك)

سعر اإلقفال (فلس)

نسبة التغير

القيمة (د.ك)

الكمية (سهم)

5,371,896,686

770.0

-5.1%

814.0

537.3

18,675,361

24,034,129

6,784,945,322

1040.0

-2.8%

1,083.0

800.0

13,326,655

12,874,005

2,457,769,460

568.0

-5.3%

604.0

443.0

6,437,601

11,216,887

2,802,938,753

305.0

-5.6%

325.0

192.7

5,426,366

17,663,810

865,668,323

284.0

-6.3%

330.0

260.0

4,308,729

14,999,415

1,362,745,321

773.0

-5.5%

834.0

652.2

2,565,671

3,291,960

774,375,000

295.0

-3.0%

385.7

267.6

2,206,033

7,525,769

285,887,231

265.0

-3.3%

329.8

248.0

2,084,640

7,791,820

322,693,135

226.0

-6.2%

261.0

153.3

1,766,251

7,739,056

1,811,201,901

628.0

-2.0%

652.0

489.0

1,272,257

2,020,955

391,500,000

261.0

-5.1%

293.0

214.0

1,224,338

4,624,234

359,376,192

2940.0

-2.4%

3,500.0

2,910.0

906,839

305,269

341,751,737

639.0

-4.3%

995.0

668.0

727,608

1,130,670

922,649,204

885.0

-2.2%

920.0

541.5

697,136

786,028

116,600,000

530.0

-3.8%

837.0

360.0

316,998

601,784

424,000,000

212.0

-1.9%

233.0

183.5

166,505

784,496

330,856,965

301.0

-2.9%

403.0

303.0

136,871

453,023

155,662,500

500.0

0.0%

645.0

401.0

122,019

246,079

256,396,396

66.8

-3.1%

84.0

63.0

65,198

984,952

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

شركة مبرد للنقل

11,802,249

القيمة
(د.ك)

72.1

-18.0%

88.6

54.0

1,503,673

19,752,645

شركة مبرد للنقل

الشركة األولى لالستثمار

20,573,829

31.6

-8.1%

43.1

28.1

277,266

8,676,558

شركة عقارات الكويت

شركة مجموعة املستثمرون القابضة
الشركة الوطنية العقارية
شركة عقارات الكويت

4,733,749
127,293,247
94,547,033

7.6
85.0

-5.0%
-7.0%

13.1
94.5

6.9
68.2

64,572
651,422

8,564,970
7,599,692

شركة أبيار للتطوير العقاري

99.8

-5.0%

109.0

54.5

701,686

7,032,852

8,083,108

7.3

-6.4%

19.3

7.0

41,792

5,619,166

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

36,631,747

45.0

-3.6%

65.5

39.3

242,009

5,478,257

104,519,935

131.0

-5.1%

145.0

90.0

684,553

5,223,922

مجموعة أرزان املاليه للتمويل و االستثمار

18,145,146

22.6

-4.6%

37.8

22.6

107,910

4,768,374

شركة أجوان الخليج العقارية (ش.م.ك.ع)

2,940,000

14.0

-6.7%

19.4

11.1

66,240

4,732,922

شركة االستثمارات الوطنية

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

الشركة

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

11,802,249

72.1

-18.0%

88.6

54.0

1,503,673

19,752,645

94,547,033

99.8

-5.0%

109.0

54.5

701,686

7,032,852

شركة االستثمارات الوطنية

104,519,935

131.0

-5.1%

145.0

90.0

684,553

5,223,922

الشركة الوطنية العقارية

127,293,247

85.0

-7.0%

94.5

68.2

651,422

شركة مجموعة االمتياز االستثمارية

136,034,082

120.0

-4.8%

147.0

106.0

353,201

2,928,369

شركة الخليج للكابالت و الصناعات الكهربائية

96,568,402

460.0

-5.7%

512.0

355.0

350,044

765,420

البنك االهلي املتحد

684,817,728

332.0

-2.9%

365.0

281.0

323,600

978,813

شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت

40,851,443

250.0

-4.2%

330.0

177.0

279,258

1,116,860

الشركة األولى لالستثمار

20,573,829

31.6

-8.1%

43.1

28.1

277,266

8,676,558

شركة أعيان لالجارة واالستثمار

36,631,747

45.0

-3.6%

65.5

39.3

242,009

5,478,257

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

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

الكمية
(سهم)

20,350,000

55.0

10.0%

52.5

34.1

1,118

24,393

شركة وربة للتأمني

11,542,288

66.8

7.7%

80.0

56.0

64.240

1,000

شركة اكتتاب القابضة

شركة التجارة واالستثمار العقاري

اختبار وفحص إجراءات
المنشأة وعملياتها من قبل
المدقق الداخلي للتحقق من
امتثالها لسياسات المنشأة.

7,599,692

الشركة

الشركة

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

نسبة
التغير

)(Internal Audit

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

الشركة

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

نسبة
التغير

تدقيق داخلي

القيمة
(د.ك)

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

نسبة
التغير

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

القيمة
(د.ك)

الكمية
(سهم)

شركة بيت الطاقة القابضة

13,950,000

18.6

-18.4%

47.3

16.8

10,657

502,829

شركة مبرد للنقل

11,802,249

72.1

-18.0%

88.6

54.0

1,503,673

19,752,645

5,002,400

15.7

4.7%

22.8

11.7

474

32,628

شركة العيد لالغذية

شركة السكب الكويتية

25,313,957

350.0

4.5%

614.9

320.0

372

1,110

6,529,632

65.0

-17.7%

80.5

38.7

1,601

23,020

شركة بيت االستثمار الخليجي

شركة مراكز التجارة العقارية

3,360,000

24.0

3.5%

36.7

19.9

2,929

22,154,013

54.5

-15.4%

82.8

40.0

60,776

1,022,571

140,138

122,497,617

355.0

2.9%

359.0

232.0

36,050

شركة ايفا للفنادق واملنتجعات

109,241

30,310,211

47.7

-13.3%

72.6

39.0

1,913

38,601

شركة املال لالستثمار

الشركة الوطنية الدولية القابضة

17,133,323

79.0

2.6%

81.4

51.1

239

2,668,115

8.6

-13.1%

22.3

7.7

29,693

3,334,050

شركة أسمنت بورتالند كويت

شركة التمدين االستثمارية

3,090

شركة نور لالستثمار املالي

98,718,633

985.0

0.3%

1,459.0

950.0

115,047

120,230

42,968,927

104.0

-12.6%

141.0

70.0

201,176

1,813,867

الشركة األهلية للتأمني

85,600,000

0.0

0.0%

450.0

401.0

-

-

شركة الساحل للتنمية و االستثمار

22,197,907

35.5

-11.3%

45.1

30.0

47,792

1,328,954

شركة الكوت للمشاريع الصناعية

85,765,680

0.0

0.0%

850.0

840.0

-

-

شركة األمان لالستثمار

8,010,000

53.4

-10.0%

80.8

47.5

22,297

401,750

شركة اإلنمــاء العقارية

25,455,209

56.5

-9.6%

79.0

31.9

70,905

1,239,470
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منطقة الفنيطيس
أرض فضاء  400م

2

شارع واحد  -داخلي

القيمة التقديرية للعقار كما في ديسمبر 2019

KD 272,000

اإلثنين  11جمادى األولى  1441هـ •  6يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد alqabas.com . 16684

حصة الكويت منها نحو  4.3مليارات دوالر في يوم واحد

 56.6مليار دوالر خسائر بورصات الخليج

¶ موجة جني أرباح حادة إثر اشتعال فتيل التو ّترات الجيوسياسية مجدّ دً ا بالمنطقة
سالم عبدالغفور
اك�ت�س��ت م��ؤش��رات ال �ب��ورص��ات الخليجية
ب��ال �ل��ون األح� �م ��ر أم ��س ف ��ي اول � ��ى ج�ل�س��ات
االس � � �ب� � ��وع ال � � �ج� � ��اري ع� �ل ��ى وق � � ��ع «ض ��رب ��ة
سليماني».
وش�ه��دت موجة جني أرب��اح ح��ادة متأثرة
باشتعال فتيل ال�ت��وت��رات الجيوسياسية
م� �ج ��ددا ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،وت� �ص ��درت ب��ورص��ة
ال� �ك ��وي ��ت ق��ائ �م��ة ال � �ب ��ورص ��ات ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
الخاسرة بنسبة ت��راج��ع بلغت  %4ملؤشر
السوق األول ،و %3.7للسوق العام ،تليها
دب � ��ي ب �ن �س �ب��ة  %2.9وال� �س� �ع ��ودي ��ة %2.3
وال �ب �ح��ري��ن  %2.1وق �ط��ر  %1.3وأب��وظ�ب��ي
 %0.9وم �س �ق��ط  .%0.3وب �ل �غ��ت ال �س �ي��ول��ة
امل �ت��داول��ة ف��ي ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت ف��ي جلسة
أم��س (األح ��د)  71.4مليون دي �ن��ار ،بحصة
بلغت  62.9مليون دينار للسوق األول ،من
خ�لال ت��داول  257مليون سهم عبر 11213
صفقة.
وب �ل��غ إج �م��ال��ي خ �س��ائ��ر ال�ق�ي�م��ة ال�س��وق�ي��ة
لبورصات املنطقة أم��س نحو  56.6مليار
دوالر ،ح �ص ��ة ال� �ك ��وي ��ت م �ن �ه��ا ن �ح ��و 4.3
مليارات دوالر.
وتراجع السوق األول بنسبة  %4إلى 6692
نقطة؛ بواقع  283نقطة ،بانخفاض جماعي
لكل أسهمه ،باستثناء سهم «ميزان» ،الذي
ظل ثابتًا من دون تغيير .واستحوذ السوق

تراجعات مؤشرات المنطقة

%3.7
%2.9
%2.3
%2.1
%1.3
%0.9
%0.3

أداء أسواق األسهم الخليجية في  5يناير 2020

الكويت
دبي
السعودية
البحرين
قطر
أبوظبي
مسقط

األول ع �ل��ى س �ي��ول��ة ب �ق �ي �م��ة  62.9م�ل�ي��ون
دي�ن��ار ،م��ن خ�لال ت��داول  119مليون سهم،
وحصلت  5أسهم على  %76.3من إجمالي
قيمة التداول ،بحصة تبلغ  48مليون دينار
من إجمالي السيولة املتداولة في السوق
األول .وتصدر «بيتك» قائمة األسهم األكثر
ً
ت��داوال أم��س ،متراجعًا بنسبة  %5وبقيمة
ت� � ��داول ب �ل �غ��ت  18.6م �ل �ي��ون دي � �ن ��ار ،ي�ل�ي��ه
«الوطني» بــ  13.3مليون دينار ،و«زين» بـ
 6.4ماليني ،و«أه�ل��ي متحد» بـ  5.4ماليني

¶ المصدر :بيان لالستثمار ¶

¶ السوق األول يتراجع  ..%4والخسائر طالت جميع األسهم ..باستثناء «ميزان» ظل ثاب ًتا بال تغيير

¶ أسهم «بيتك» و«الوطني» و«زين» و«المتحد» و«الخليج» استحوذت على  %76.3من سيولة السوق األول
دينار ،و«الخليج» بـ  4.3ماليني دينار.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،أب � ��دت م� �ص ��ادر ب��ورص��وي��ة
ارت� �ي ��اح� �ه ��ا الرت� � �ف � ��اع م� �س� �ت ��وى ال �س �ي��ول��ة

امل �ت��داول��ة ،م�ش�ي��رة إل��ى أن زي ��ادة السيولة
ت�ع�ن��ي وج� ��ود م�ش�ت��ر ب��ال �س��وق ي�ق�ب��ل على
ال �ش��راء ب��األس�ع��ار امل �ت��واف��رة .وأش ��ارت إلى

إفصاحات

موظفون في «البترول الوطنية» يشتكون:

تالعب و«محسوبيات»بالترقيات
¶ ناشدوا قياديي القطاع إيقاف مثل هذه الممارسات
سعد الشيتي
علمت سبقلا من مصادر مطلعة أن حالة
ّ
تذمر شديدة واستياء عارم تسود اوساط
م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ع��ام�ل�ين ب�ش��رك��ة ال�ب�ت��رول
الوطنية الكويتية ،جراء التماسهم وجود
ش �ب �ه��ات ت�ل�اع ��ب ب��ال �ت��رق �ي��ات ل �ل��وظ��ائ��ف
الشاغرة في الشركة.
ون��اش��دت مجموعة م��ن العاملني بشركة
ال �ب �ت��رول ال��وط�ن�ي��ة وزي ��ر ال�ن�ف��ط ال��دك�ت��ور
خالد الفاضل والرئيس التنفيذي ملؤسسة
ال �ب �ت��رول ه��اش��م ه��اش��م وأع �ض��اء مجلس
األم� � � ��ة ،وق � ��ف امل� �س ��رح� �ي ��ات ال� �ت ��ي ت �ح��دث
ب �خ �ص��وص ال �ت��رق �ي��ات وش �غ��ل ال��وظ��ائ��ف
الشاغرة بالشركة والتحقق من املوضوع،
خصوصا ان هناك لجنة تحقيق برملانية
ُ
شكلت بخصوص الترقيات تحديدا.
وأع� ��رب ال�ع��ام �ل��ون ف��ي رس��ال��ة ــــــ حصلت
سبقلا على نسخة منها ـــــ عن استيائهم
ّ
لتعمد ال�ش��رك��ة إق�ص��اء
ال�ش��دي��د وأس�ف�ه��م
واستبعاد الخبرات والكفاءات وتفضيل
وت��رق�ي��ة م��ن ه��م اق ��ل خ �ب��رة وك �ف ��اءة؛ فقط
ل� ��وج� ��ود ص� �ل ��ة ق� ��راب� ��ة وم �ح �س ��وب �ي ��ة م��ع

مناصب شاغرة
محسومة مقدّ ًما
لمرشحين قليلي
الخبرة وأقارب أعضاء
بإدارة المؤسسة
شبهة تالعب
في مفاضلة تأهيل
المرشحين لشغل
 3مناصب رئيس فريق
تنسيق مشاريع

مسؤولني بالقطاع النفطي ،مضيفني إن
مسؤولني بالشركة ماضون في عاداتهم
ال �ق��دي �م��ة ب��ال �ت�ل�اع��ب ف ��ي ال �ت��رق �ي��ات ع�ل��ى
حسب أهوائهم.
وق � ��ال � ��وا ان � ��ه ب� �ع ��د ع�ل��ام� ��ات االس �ت �ف �ه��ام
الكبيرة التي أثيرت مؤخرًا حول ترقيات
م�ج�م��وع��ة م��ن امل��دي��ري��ن ال�س�ن��ة امل��اض�ي��ة،
وت �ح��دي��دا ل�ش�غ��ل م�ن�ص��ب م��دي��ر ال��دائ��رة
التجارية ،ال��ذي ل��م يتنافس عليه أي من
رؤس� ��اء ال �ف��رق ال �ـ �ـ  8ف��ي ال ��دائ ��رة نفسها،
تطل علينا ال�ي��وم شبهة إج��راء مقابالت
شكلية وشبهة تالعب في مفاضلة تأهيل
املرشحني لشغل  3مناصب رئيس فريق
ت�ن�س�ي��ق م �ش��اري��ع ع �ب��ر ت��رق �ي��ة م��رش�ح�ين
ذوي خ �ب��رة ق�ل�ي�ل��ة وت �ج ��اوز ك �ف ��اءات من
أص �ح ��اب ال �خ �ب��رات ال �ط��وي �ل��ة ف ��ي امل �ج��ال
نفسه.
وب� ّ�ي �ن��وا أن اح��د امل�ن��اص��ب ال�ـ�ـ�ـ 3امل�ت��واف��رة
كان شاغرا منذ أكثر من سنة ،لكن جرى
ت �ع� ّ�م��د ان �ت �ظ��ار ت ��واف ��ر ش��اغ��ري��ن آخ��ري��ن
ح�ت��ى يستطيع م �س��ؤول ك�ب�ي��ر بالشركة
زي ��ادة ع��دد امل��رش�ح�ين ل �ـ �ـ 30م��رش�ح��ا (10
م��رش �ح�ي�ن ل �ك��ل م �ن �ص��ب) ل�ي�ت�م�ك��ن ب��ذل��ك

من تأهيل من يريد ترقيتهم ،على الرغم
م��ن ت��واف��ر م��ن ه��م أح ��ق م�ن�ه��م ب��ال�ت��رق�ي��ة،
م��وض�ح�ين أن ه �ن��اك م��رش�ح��ا ت �ض��رر من
هذا التأجيل ،حيث حرم من املنافسة على
املنصب الشاغر بسبب بلوغه للتو السن
القانونية ال�ت��ي تمنعه م��ن ال�ت��رش��ح اآلن
ألي منصب قيادي.
وأفادوا بأن منصبني من الثالثة الشاغرة
م �ح �س ��وم ��ان م� �ق � ّ�دم ��ا ل �ق��ري �ب��ة ع �ض ��و ف��ي
م�ج�ل��س إدارة م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول واآلخ ��ر
ملحسوبيات ،على الرغم من أنهما ّ
يتذيالن
قائمة املرشحني األولية (على حد قولهم).
وتابعوا« :لألسف يبدو أن نظام الترقيات
ال��ذي وضعته مؤسسة البترول الكويتية
قبل س�ن��وات ع��دة م��ا ه��و اال نظام شكلي،
يجري فيه إضفاء الشرعية على ترقيات،
ه� ��ي أس� ��اس� ��ا ت� �ح ��دث وف � ��ق م � � ��زاج ب�ع��ض
املسؤولني».
وأض ��اف ��وا« :ه ��ذه ليست ح��ال��ة ف��ري��دة ،بل
نمطا متكررا بالقطاع النفطي ،وب��ال��ذات
في شركة البترول الوطنية ،التي يبدو أن
ّ
إدارت�ه��ا الجديدة لم تتمكن من السيطرة
على تالعب بعض املسؤولني».

ً
خصما
«الكويتية» تواصل منح ذوي اإلعاقة %50
¶ على تذاكر الدرجة السياحية فقط
أك��دت الهيئة العامة لالستثمار أن الخطوط
الجوية الكويتية كانت وم��ازال��ت تمنح ذوي
االحتياجات الخاصة خصومات على الدرجة
ال �س �ي��اح �ي��ة ب ��واق ��ع  %50م ��ن ال �س �ع��ر األع �ل��ى
ل �ـ«إي ��ات ��ا» .وم�ن�ح��ت ال �ش��رك��ة ،ف��ي ع ��ام ،2018
تلك الفئة خصومات تصل ل �ـ %50من السعر
األعلى لالتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»
وذل��ك على ال��درج��ات األول ��ى ورج ��ال األع�م��ال
وال �س �ي ��اح �ي ��ة .ف ��ي امل �ق ��اب ��ل ق � ��دم ف ��ري ��ق ذوي
االحتياجات الخاصة طلبًا للشركة بتطبيق
ت �ل ��ك ال� �خ� �ص ��وم ��ات ع �ل ��ى األس� � �ع � ��ار امل �ت��اح��ة
للجمهور ،وه��و ما سيؤدي إل��ى التأثيرعلى
إيرادات الشركة .وأكدت «الهيئة» ،أنه وحرصًا
م��ن «ال �ك��وي �ت �ي��ة» ع �ل��ى خ��دم��ة ه ��ذه ال �ف �ئ��ة من
املجتمع ،فقد قامت بمنح الخصم بواقع 50%

«موديز» تثبت تصنيف بنك بوبيان
أفاد بنك بوبيان بأن وكالة موديز للتصنيف االئتماني قامت بمراجعة أوضاعه
أخيرًا ،وأصدرت تقريرا تم بموجبه تثبيت كل عناصر تصنيف البنك ،مشيرا الى
أن انعكاس التصنيف على أوضاعه يؤكد استمرار وزي��ادة الثقة بالبنك ومتانة
م��رك��زه امل��ال��ي .واوض��ح ف��ي اف�ص��اح للبورصة ان الوكالة قامت بتثبيت تصنيف
الودائع الطويلة االجل على  ،A3كما تم تثبيت النظرة املستقبلية له عند «مستقر»،
موضحا أن درج��ة تقييم االئ�ت�م��ان األس��اس��ي عند  BA1تعكس النمو املتسارع
لخدمات البنك لألفراد والشركات على النطاق املحلي بما يدعم تمويله املستقر
وقوة ربحيته ورأسماله.

«برقان» باع حصته في مصرف بغداد
أعلن بنك برقان عن إبرامه اتفاقية لبيع حصة امللكية  51.8في املئة في مصرف
ب�غ��داد إل��ى ش��رك��ة الخليج امل�ت�ح��دة القابضة – ش��رك��ة زميلة – وذل��ك تماشيا مع
استراتيجيته لتحسني ال�ع��ائ��دات على امل�خ��اط��ر ملساهمي ال�ب�ن��ك ،وذل��ك بحسب
افصاح للبنك لبورصة الكويت.
وقال البنك ان عملية البيع هذه من شأنها إتاحة الفرصة له للتركيز على السوق
الرئيسي في الكويت ،والتكامل والتعاون بصورة اكبر مع البنوك التابعة العاملة
في تركيا والجزائر وتونس ،مشيرا الى أن إتمام هذه الصفقة يخضع للحصول
على املوافقات الالزمة من الجهات الرقابية ذات الصلة في العراق.
وعن أثر اإلفصاح ،قال بنك برقان إنه على الرغم من احتمال أن يكون لهذه الصفقة
اثر سلبي ملرة واحدة وبقيمة  9ماليني دينار على صافي الدخل في عام  ،2019فانه
من املتوقع عكس جزء من هذا التأثير السلبي ملرة واح��دة بقيمة  4ماليني دينار
تقريبا بعد اتمام الصفقة.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�ت��أث�ي��ر السلبي ل�ه��ذه ال�ص�ف�ق��ة ،ف�ق��د ت��وق��ع ال�ب�ن��ك ال�ح�ف��اظ على
مستوى جيد من األرب��اح لعام  ،2019ع�لاوة على وج��ود أث��ر ايجابي على جودة
االصول لدى مجموعة بنك برقان بخفض القروض املتعثرة بقيمة  34مليون دينار
بما ينعكس بنحو  70نقطة اساس على نسبة القروض املتعثرة لدى املجموعة.

«المال» :استقالة ممثل «ريم العقارية»
واف��ق مجلس إدارة شركة ري��م العقارية على استقالة العضو املمثل لشركة ريم
العقارية بشركة املال لالستثمار إبراهيم الكندري ،باجتماعه املنعقد بتاريخ 25
ديسمبر املاضي ،وبحسب إفصاح لشركة املال لبورصة الكويت ،فإن االستقالة لن
يكون لها أي أثر على املركز املالي للشركة في الفترة الحالية.

هيئة االستثمار:

تامر حماد

ان املكاسب القياسية التي حققها السوق
ال �ع��ام امل��اض��ي جعلت ب�ع��ض املستثمرين
ع �ل��ى ق �ن��اع��ة ب � ��أن ه� �ن ��اك أس �ه �م ��ًا وص �ل��ت

ال� ��ى ق �م��م س �ع��ري��ة ،ي �م �ك��ن ال �ت �خ��ارج منها
واالستفادة من تراجع السوق بتجميعها
على أسعار أقل.

ع�ل��ى األس �ع��ار امل�ت��اح��ة للجمهور ول�ك��ن على
الدرجة السياحية لكل ذي احتياجات خاصة.
وأوض �ح��ت ه�ي�ئ��ة االس�ت�ث�م��ار ف��ي رده ��ا على
س��ؤال ب��رمل��ان��ي ،أن «ال�ك��وي�ت�ي��ة» ت�ق��دم العديد
من الخدمات لعمالئها من ذوي االحتياجات
ال �خ��اص��ة ع �ل��ى اخ �ت�ل�اف اح �ت �ي��اج��ات �ه��م وف��ي
العديد من املواقع التي تتعامل فيها الشركة
م� ��ع ع �م�ل�ائ �ه ��ا ،م� ��ؤك� ��دة أن ه� �ن ��اك م �ن �ت �ج��ات
صممت خصيصًا ل�خ��دم��ة ال�ع�م�لاء م��ن ذوي
االحتياجات الخاصة وهي كالتالي:
 - 1التنسيق امل�س�ت�م��ر ب�ين ق�س��م ال�ح�ج��وزات
والخدمات الخاصة في مبنى الركاب لتسهيل
إج� � � ��راءات س �ف��ر ال ��رك ��اب ذوي االح �ت �ي��اج��ات
الخاصة وتوفير متطلباتهم.
 - 2تخصيص حاجز إلنهاء إج ��راءات ال��وزن
لجميع حاالت االحتياجات الخاصة لتسهيل
إجراءات السفر.

 - 3مالزمة الركاب ذوي االحتياجات الخاصة
من قبل موظفني مختصني من قسم الخدمات
الخاصة حرصًا على سالمتهم.
 - 4ش �ح ��ن ال � �ك ��راس ��ي امل �ت �ح ��رك ��ة وامل � �ع� ��دات
الخاصة بهم مجانًا على حاجز الوزن.
 - 5أص��درت الشركة تعليمات خاصة لجميع
أف � � ��راد أط� �ق ��م ال �ض �ي��اف��ة ب��ال �ع �ن��اي��ة ال �خ��اص��ة
ب ��ذوي االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة واالن �ت �ب��اه إل��ى
احتياجاتهم أث�ن��اء ال��رح�ل��ة وكيفية التعامل
معهم في حالة الطوارئ.
 - 6ت ��وف ��ر ال� �ش ��رك ��ة ك ��رس ��ي خ � ��اص م �ت �ح��رك
لنقل ال��رك��اب م��ن م��دخ��ل ال�ط��ائ��رة إل��ى املقعد
املخصص لهم أو ل�ل��ذه��اب إل��ى دورات املياه
وجميع أف��راد الطاقم مدربني على استعمال
هذا الكرسي.
 - 7ج�م�ي��ع ال �ط��ائ��رات م�ج�ه��زة ب � ��دورات م�ي��اه
تحتوي على مقابض مساعدة وصنبور مياه

تتدفق منه املياه باإلحساس باليد وتسمح
بدخول الراكب وخروجه باستعمال الكرسي
امل�ت�ح��رك ع��ن ط��ري��ق التصميم ال�خ��اص لباب
دورة املياه.
 - 8ت��م تجهيز ال�ط��ائ��رات بمقاعد مخصصة
ل � ��ذوي االح �ت �ي ��اج ��ات ال �خ ��اص ��ة ف ��ي ال ��درج ��ة
ال�س�ي��اح�ي��ة ع�ل��ى ج�م�ي��ع ال �ط��ائ��رات ذات ذراع
م �ت �ح��رك وذل� ��ك ل�ت�س�ه�ي��ل دخ� ��ول ال ��راك ��ب إل��ى
املقعد وال�خ��روج منه وجميع مقاعد الدرجة
امللكية والدرجة األولى ورجال األعمال تتحق
فيها تلك املواصفات.
 - 9ت��وج��د إرش � ��ادات وت�ع�ل�ي�م��ات ع�ل��ى أب��واب
دورات املياه وداخلها.
 - 10ي �ق��وم أف � ��راد ال �ط��اق��م ب �ع��رض إرش � ��ادات
السالمة للركاب ذوي االحيتاجات الخاصة
بشكل ف��ردي ل�ي�ت��أك��دوا أن�ه��م على اط�ل�اع تام
بتلك االرشادات.

«إنوفست» :تسوية مع «إبدار» بـ 6.6ماليين دوالر
قالت شركة انوفست انها قامت بتوقيع عقد تسوية ودية مع شركة ابدار (مصرف
اب��دار سابقا) النهاء جميع االج ��راءات القانونية واملطالبات بني الطرفني ،حيث
سيتم بموجب االت �ف��اق دف��ع مبلغ ق��دره  2.5مليون دي�ن��ار بحريني ( 6.6ماليني
دوالر) لشركة ابدار مقابل تحويل حصصها في املشروع االستثماري محل النزاع
ملصلحة انوفست.
وأوضحت الشركة في افصاح للبورصة ان األثر املالي على البيانات املالية يستلزم
تحديد القيمة العادلة لالستثمار محل ال�ن��زاع ،والتأكيد عليها م��ن قبل املدقق
الخارجي ،على ان يتم تقديم إفصاح مكمل الحقا يوضح األثر املالي ،وذلك بعد
االنتهاء من االج ��راءات الرسمية لدفع مبلغ التسوية وتحويل ملكية الحصص
محل ال�ن��زاع خ�لال الربع االول من العام الحالي ،والتأكيد عليها من قبل املدقق
الخارجي بعد تحديد القيمة العادلة لالستثمار.

«منتجعات» و«صيرفة» تنسحبان من البورصة
أف��ادت الشركة الدولية للمنتجعات بموافقة مجلس مفوضي هيئة أس��واق املال
على طلبها باالنسحاب االختياري من بورصة الكويت ،مشيرة الى أنها حددت
تاريخ االنسحاب بنهاية دوام الخميس املوافق  9يناير الجاري.
واشارت الشركة في افصاح للبورصة الى انه ال يوجد اثر على املركز املالي للشركة
من ه��ذا ال�ق��رار .وف��ي السياق ذات��ه ،اعلنت الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة
الدولية «صيرفة» عن حصولها على موافقة مجلس مفوضي هيئة اس��واق املال
على طلبها باالنسحاب االختياري من بورصة الكويت ،وحددت تاريخ يوم اإلثنني
املوافق  27أبريل املقبل موعدًا لالنسحاب.
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تشكل محافظة الجهراء محطة
واعدة وبؤرة استثمارية جاذبة
لدى العديد من التجار الراغبين
باالستثمار فيها .وبناء على
الخطة الحكومية التطويرية
لما وزعته من قسائم ومناطق
سكنية جديدة ،فإن ذلك
سيكون له أثر ايجابي ملموس
على الكثافة السكانية الكبيرة
التي ستشهدها تلك المناطق
مستقبالً ،والتي بدورها ستوسع
من رقعة العقار التجاري بوتيرة
سريعة في محافظة الجهراء
والمناطق المجاورة لها .هذا ما
توقعه بعض الخبراء العقاريين
لـ سبقلا ،أال أن تذمر بعضهم
تحول إلى استياء شديد ،مؤكدين
على ان السوق يمر حاليا بمرحلة
«ركود» تام نتيجة احتكار االراضي
وبالتالي ندرة العرض ،باالضافة
إلى ما تشهده المنطقة من
غالء باالسعار ،خصوصاً العقار
التجاري ،واصفين الوضع وكأنه
العيش في «طوكيو».
وبحسب بيانات تقرير بيت التمويل
الكويتي (بيتك) عن فترة الربع
الثالث من العام الماضي ،فقد
استقر متوسط العائد على
العقارات التجارية في محافظة
الجهراء عند  ،%7.9وهو أدنى
من معدل العوائد التي تصل
إلى  %8.3للعقارات االستثمارية.
والعائد المذكور البالغ  %7.9تم
تسجيله في منطقة الجهراء
التجارية إحدى المناطق المتميزة
بالمحافظة ،كما ارتفعت
بنهاية الربع المذكور مستويات
أسعار العقارات التجارية في
المحافظات عن الربع الثاني،
حيث زاد متوسط السعر في
الجهراء بحدود .%1

زيادة الكثافة السكانية المتوقعة في الجهراء محفز للقطاع العقاري | تصوير أحمد سرور

خبراء َّ
توقعوا ارتفاعً ا في أسعاره وزيادة مساحاته

العقار التجاري في الجهراء..
راكد ومحتكر ..لكنه واعد

هبة حماد
أك� ��د خ� �ب ��راء ع �ق��اري��ون ع �ل��ى أن ال �ج �ه��راء لم
ت�ت�ش�ب��ع م��ن ال �ع �ق��ار ال �ت �ج��اري إل ��ى اآلن ،بل
ه��ي ب�ح��اج��ة إل ��ى ت �ع��زي��زه ،م�ش�ي��ري��ن إل ��ى أن
األس� �ع ��ار ال ت� ��زال ت�ت�ج��ه ب��وت �ي��رة ت�ص��اع��دي��ة
نظرا الن�ع��دام ال�ع��رض وزي ��ادة الطلب ،حيث
ان بعض املالك في تلك املناطق يستخدمون
ن �ف��وذه��م ل�ل�ض�غ��ط ع �ل��ى ال ��دول ��ة مل�ن�ع�ه��ا من
استحداث اراض جديدة بغية الحفاظ على
م�س�ت��وى االس� �ع ��ار .وأك ��د ب�ع��ض ال �خ �ب��راء ان
مستقبل ال �ع �ق��ار ال �ت �ج��اري س�ي�ظ��ل مرتبطا
بمستقبل تطور س��وق املحافظة ،فمنهم من
توقع استقرار االسعار ،والبعض اآلخر توقع
ازدهار اسعارها بشكل كبير جدا ،خصوصا
عقب إكمال تطوير سلسلة املناطق السكنية
وم��ن ضمنها منطقة املطالع والتي سيكون
ل �ه��ا ص ��دى اي �ج��اب��ي ع �ل��ى م �س �ت��وى ال ��دول ��ة،
حيث انها ستحتضن  28الف وحدة سكنية،
االم��ر ال��ذي سينعكس على العقار التجاري
ويعزز من نموه مستقبال .واليكم تفاصيل
آراء الخبراء:
بداية ،قال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار
ع�م��اد ح�ي��در إن محافظة ال�ج�ه��راء ت�ع��د على
م��دى س�ن��وات طويلة م��ن ب�ين اق��ل املحافظات
في معدل البيع والشراء ،وذلك وفقا ملا رصدته
احصائيات ادارة التسجيل العقاري ب��وزارة
ال� �ع ��دل ،إال ان ��ه ب ��ات م��ن امل�ل�اح��ظ ف��ي األون ��ة
االخ �ي��رة وج ��ود ت��وج��ه واض ��ح م��ن امل�ط��وري��ن
واملستثمرين على الشراء بالقطاع التجاري
ف��ي ال �ج �ه��راء ،وذل ��ك ب�س�ب��ب االم �ك��ان��ات ال�ت��ي
تخبئها املنطقة ويراها املستثمرون مستقبال
ت�ج��اري��ا واع ��دا ،خصوصا بعد ان ت��م توزيع
قسائم مدينتي املطالع وسعد العبداهلل إلى
جانب مناطق الجهراء القديمة ومنها القصر
والجهراء القديمة والعيون والنسيم وتيماء
والنعيم ،باالضافة إلى وجود مناطق خارج
م�ح��اف�ظ��ة ال �ج �ه��راء ل�ك�ن�ه��ا اق ��رب إل ��ى اس ��واق
ال �ج �ه��راء م ��ن ال �ع��اص �م��ة م �ث��ل م�ن�ط�ق��ة ج��اب��ر
األحمد وشمال غرب الصليبخات.

كثافة سكانية
واضاف ان كل املؤشرات واضحة على زيادة
س �ك��ان �ي��ة ف ��ي امل �ح��اف �ظ��ة ف ��ي ال �ف �ت��رة امل�ق�ب�ل��ة،
وبالتالي زي��ادة حجم الطلب على املنتجات
االس�ت�ه�لاك�ي��ة ،االم ��ر ال ��ذي ش�ج��ع الكثير من
التجار واملستثمرين بالقطاع التجاري على
التوجه لالستثمار في سوق منطقة الجهراء،
مبينًا ان املنطقة التجارية في الجهراء تقع
ع�ل��ى م�س��اح��ة ص�غ�ي��رة ن�س�ب�ي��ًا ،وه ��ي ش��ارع
متعب املرزوق والقيصريات وخلف سنترال
الجهراء وش��ارع الجمعية الرئيسية ،فضال
ع��ن ان املنطقة الصناعية ب��دأت تتحول إلى
ت �ج��اري��ة ل �ت �ص �ب��ح م ��ن اك �ث ��ر امل �ن��اط��ق ج��ذب��ًا
ل �ل �ت �ج��ار وامل �س �ت �ث �م ��ري ��ن ،االم � � ��ر ال � � ��ذي ادى
إل ��ى ارت� �ف ��اع اس �ع��اره��ا ف��ي االون � ��ة األخ �ي��رة،
كنتيجة لزيادة الطلب على القطاع التجاري
وزي� ��ادة ع��دد ال�س�ك��ان امل�ت��وق��ع ف��ي املحافظة
والتوزيعات الجديدة ملنطقة املطالع وصغر
م �س��اح��ة امل�ن�ط�ق��ة ال �ت �ج��اري��ة ن�س�ب�ي��ا ،وال �ت��ي
تعتبر كلها عوامل دعمت ارتفاع االسعار في
الجزء التجاري وارتفاع إيجارات املحالت.

أراض صناعية تجارية
ورأى ان املنطقة لم تتشبع بعد من حاجاتها
من العقار التجاري ،بل على العكس يجب ان
تتوسع الرقعة التجارية ،واعتقد ستتحول
املنطقة الصناعية أو الخويسات وغيرها إلى
ت�ج��اري��ة لتغطية الطلب املستقبلي املتزايد
واال ستواجه املنطقة ارتفاعا سريعا وكبيرا

حيدر:

الصفار:

الحجي:

الديحاني:

توجُّ ه واضح للمطورين
والمستثمرين إلى
هذا القطاع بسبب
مستقبله الواعد

المناطق الجديدة
والكثافة السكانية
حافزان لدعم العقار
التجاري في المحافظة

تجار متنفذون يضغطون
أراض
لمنع استحداث
ٍ
جديدة للحفاظ على
أسعار أراضيهم

العرض والطلب محكومان
بتمسك البعض
بأسعارهم من دون
مراعاة متغيرات السوق

ف ��ي اس� �ع ��ار ال �ق �ط ��اع ال� �ت� �ج ��اري .وب��ال�ن�س�ب��ة
للتجار ه�ن��اك م�ث��ل ك��وي�ت��ي ق��دي��م «م��ن سبق
لبق» اي من وجد اوال في هذا السوق حصل
على الحصة االكبر.
واكد حيدر ان سوق الجهراء التجاري واعد
وم �ح��ط ج ��ذب ل�ل�م�س�ت�ث�م��ري��ن وال �ت �ج��ار على
ح��د س��واء ،مشيرا إل��ى ان��ه ف��ي امل��دى الطويل
ف��امل�ن�ط�ق��ة اق ��رب مل�ن�ط�ق��ة ال �ح��ري��ر (ال�ص�ب�ي��ة)،
وستغطي مساحة كبيرة في شمال الكويت
مستقبال ،وال ش��ك ف��ي ان امل�ش��اري��ع القادمة
ستكون بشكل اك�ب��ر ،بحيث ان�ه��ا ستتعدى
امل� � � � ��والت وامل � �ط� ��اع� ��م وامل � � �ح� �ل��ات ال� �ت� �ج ��اري ��ة
إل � ��ى ال� �ق� �ط ��اع ��ات ال �خ��دم��ات �ي��ة وال �ت��رف �ي �ه �ي��ة
والسياحية ،وقد نرى زيادة في عدد الفنادق
ً
والعيادات واملنتجعات مستقبال.

وعن الفرص املتاحة في الجهراء ،أكد الصفار
انها قد تكاد تكون شبه معدومة لقلة وندرة
امل � �ع� ��روض وزي � � ��ادة ال �ط �ل ��ب ،خ �ص��وص��ا م��ن
بعد التطور العمراني ال��ذي شهدته املنطقة
الشمالية واملشمولة ضمن محافظة الجهراء.
وبالتالي إلى اآلن يمكن القول ان الجهراء لم
تتشبع ولم تنل نصيبها من العقار التجاري.
وب�ي�ن ال�ص�ف��ار ان مستقبل ال�ع�ق��ار ال�ت�ج��اري
سيظل مرتبطا بمستقبل ت�ط��ور املحافظة،
وال � � � ��ذي ب ��اع� �ت� �ق ��ادي س� �ي� �ك ��ون ك� �ب� �ي ��را ج � ��دا،
خ �ص ��وص ��ا ع �ق ��ب اك� �ت� �م ��ال ت �ط ��وي ��ر س�ل�س�ل��ة
امل� �ن ��اط ��ق ال �س �ك �ن �ي��ة ،وم � ��ن ض �م �ن �ه��ا م��دي �ن��ة
امل �ط�ل�اع ،ح�ي��ث س�ي�ك��ون ل�ه��ا ص ��دى اي�ج��اب��ي
على مستوى البالد ،حيث انها ستحتضن 28
الف وحدة سكنية ،االمر الذي سينعكس على
العقار التجاري وسيعزز من نموه مستقبال.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ق � ��ال ال �خ �ب �ي��ر ال� �ع� �ق ��اري س�ع��د
الديحاني ان املناطق التي تعد األكثر جذبا
ل�ل�ع�ق��ارات ال�ت�ج��اري��ة ف��ي ال�ج�ه��راء ه��ي املركز
ال� �ت� �ج ��اري واإلداري ،ألن � ��ه ي �ق��ع ف ��ي س�ن�ت��ر
ال �ج �ه��راء ،وت��واف��ر ج�م�ي��ع ال �خ��دم��ات ب��ال�ق��رب

منه .وعن تقييمه ألسعار املناطق التجارية،
اك � ��د ال ��دي �ح ��ان ��ي ان� �ه ��ا م��رت �ف �ع��ة ن �س �ب �ي��ًا ع��ن
املناطق األخرى ويتراوح سعر املتر التجاري
ب�ي�ن  2500و 3000ب �ح �س��ب امل ��وق ��ع ي �ق��ل أو
يزيد ،وذل��ك بسبب ن��درة االراض��ي التجارية
ب��ال�ج�ه��راء ،إض��اف��ة إل��ى ان�ه��ا ذات دخ��ل ع��ال،
فتحوز رغبة املستثمرين.
وبني الديحاني ان حركة البيع والشراء قليلة
نسبيًا ،خصوصا أن العرض أكثر من الطلب،
وي�ع��ود ذل��ك إل��ى أن بعض امل�ل�اك يتمسكون
ب ��أس � �ع ��ار ف � �ت� ��رة م �ع �ي �ن��ة م � ��ن دون م� ��راع� ��اة
م �ت �غ �ي��رات ال� �س ��وق ب�ي�ن ال � �ن� ��زول واالرت � �ف� ��اع
والعرض والطلب.

تجارية وإداري ��ة أخ��رى تلبي ح��اج��ة السوق
في املحافظة.
ورأى ال ��دي� �ح ��ان ��ي ان م �س �ت �ق �ب��ل م �ح��اف �ظ��ة
ال�ج�ه��راء واع��د ،وسيحمل ف��ي طياته الكثير
م��ن ال �ف��رص ،ون�ت�م�ن��ى إزال ��ة ب�ع��ض العقبات
ال �ت��ي ي�ت�ع��رض إل�ي�ه��ا امل�س�ت�ث�م��ر ،م�ن�ه��ا على
س�ب�ي��ل امل �ث��ال ال ال �ح �ص��ر رف ��ع ن�س�ب��ة ال�ب�ن��اء
لتشجيع املستثمرين.
واضاف الديحاني ان منطقة الجهراء تعاني
شح االراضي االستثمارية ،وأن رغبة التاجر
ت��دور ح��ول االراض ��ي االس�ت�ث�م��اري��ة اك�ث��ر من
ال �ت �ج ��اري ��ة ،م �ش �ي��را إل� ��ى م �ع��ان��اة ال��وس �ط��اء
ال � �ع � �ق� ��اري �ي�ن وت � �ض � ��رره � ��م م � ��ن ال� �س� �م ��اس ��رة
املتجولني «ال��دخ�لاء» على السوق ،مخالفني
ب��ذل��ك ان �ظ �م��ة وزارة ال �ت �ج ��ارة وق��وان �ي �ن �ه��ا،
وأطالب بالتنسيق بني وزارة التجارة وإدارة
التسجيل العقاري ،لرفض قبول أي معامالت
ف ��ي ال �ب �ي��ع وال� � �ش � ��راء إال ع ��ن ط ��ري ��ق م�ك�ت��ب
معتمد ،وضمان حق عمولة املكتب من خالل
وص��ل بنكي ب��اس��م ص��اح��ب امل�ك�ت��ب ،وإن�ش��اء
ص�ف�ح��ة م�ب��وب��ة ب��امل��وق��ع اإلل �ك �ت��رون��ي تحمل

تطوير املناطق
م��ن جانبه ،ق��ال الرئيس التنفيذي ملؤسسة
دروازة الصفاة العقارية علي الصفار إنه بعد
ظهور املناطق الجديدة في محافظة الجهراء
اب �ت��داء م��ن مدينة ج��اب��ر األح�م��د بقطاعاتها
الكبيرة ومنطقة شمال الصليبخات ومنطقة
ال�ق�ي��روان وامل�ن��اط��ق ال�ج��دي��دة ب��االض��اف��ة إلى
ت��وزي��ع أراض� ��ي م��دي�ن��ة امل �ط�ل�اع ،وال �ت��ي تعد
اك �ب��ر م�ن�ط�ق��ة س�ك�ن�ي��ة وزع� ��ت ع �ل��ى م�س�ت��وى
الكويت ،تعززت حركة القطاع التجاري في
املنطقة ،مشيرا إل��ى ان حركة البيع والشراء
ازده � ��رت ب�ش�ك��ل م �ل �ح��وظ ،الن ه ��ذه املنطقة
تشهد ن��زوح��ا ع�م��ران�ي��ا ك�ب�ي��را عليها ،االم��ر
ال��ذي ع��زز اداء ال�ق�ط��اع ال�ت�ج��اري كثيرا على
م� ��دى ال �س �ن ��وات ال �س �ب��ع االخ � �ي� ��رة ،ح �ي��ث ان
ك�ل�ا م��ن ال �ع �ق��ار ال�س�ك�ن��ي وال �ع �ق��ار ال�ت�ج��اري
مرتبطان بعضهما ببعض ،فأينما وج��دت
االحياء السكنية والكثافة السكانية ،وجدت
م�ع�ه��ا ال �ع �ق��ارات ال �ت �ج��اري��ة وم ��ا ت�ش�م�ل��ه من
مجمعات ومحالت تجارية.
واش� � � ��ار ال� �ص� �ف ��ار إل � ��ى ان ه� �ن ��اك م�ن�ط�ق�ت�ين
مخصصتني للعقار ال�ت�ج��اري ف��ي ال�ج�ه��راء،
إح��داه �م��ا ال �ق �ي �ص��ري��ات ال �ص �غ �ي��رة ب��أس�ع��ار
زادت من  5500 - 5250دينار للمتر وفقا ملا
ش�ه��دت��ه اخ��ر ص�ف�ق��ات ال�ب�ي��ع ،ف��ي ح�ين تبلغ
اسعار املتر في املجمعات التجارية الكبيرة
املتاحة في الجهراء حاليا  5000دينار للمتر.

أراض محتكرة
أما عن الفرص التجارية املتاحة في الجهراء،
فأضاف الديحاني :يوجد عدد من االراض��ي
ال�ت�ج��اري��ة ف��ي ال�ج�ه��راء ال�ت��ي ت�ع��ود ملكيتها
لبعض امل�لاك الذين يبدون عدم رغبتهم في
بيعها وطرحها ف��ي ال�س��وق أو استثمارها،
خ �ص��وص��ا أن ال �ج �ه��راء ب �ح��اج��ة إل ��ى م��راك��ز

متوسط سعر المتر المربع من العقار التجاري لمحافظات الكويت
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استغالل نفوذ
واوض��ح الحجي ان هذه الشريحة من املالك
ال يودون استحداث اراض جديدة ،مستغلني
ن� �ف ��وذه ��م ل �ل �ض �غ��ط ع� �ل ��ى اص � �ح� ��اب ال � �ق ��رار
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال�ب�ل��دي��ة وال �ج �ه��ات الحكومية
بغية اب�ق��اء ال��وض��ع على حاله للحفاظ على
اسعار اراضيهم في تلك املنطقة.
وت� ��وق� ��ع ال �ح �ج ��ي ان ت �ظ ��ل االس � �ع� ��ار ث��اب �ت��ة
وم�س�ت�ق��رة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة امل�ق�ب�ل��ة ،م�ش�ي��را في
الوقت نفسه إلى انه في حال تم إرساء مدينة
الجهراء الطبية على الشركة الطبية الكورية
امل��رش�ح��ة الدارة امل �ش��روع ،ف��ان ذل��ك سيسهم
ب�ت�ع��زي��ز س�م�ع��ة امل�ن�ط�ق��ة ،وب��ال �ت��ال��ي ان�ع��اش
السوق .كما ان واقع تنفيذ الحكومة ملشروع
مدينة املطالع سيدعم ايضا من حركة سوق
ال �ع �ق��ار ال �ت �ج ��اري ك��ون �ه��ا م�ن�ط�ق��ة م �ج��اورة
للجهراء.

ركود السوق
د.ك

العاصمة

أرقام املكاتب املعتمدة وعناوينها.
ق��ال الخبير العقاري فيصل الحجي ان ابرز
امل �ن��اط��ق ال �ج��اذب��ة ل �ل �ع �ق��ار ال �ت �ج��اري تكمن
ف ��ي م�ن�ط�ق�ت��ي ال �ج �ه��راء ال �ق��دي �م��ة وال �ج �ه��راء
الجديدة ،باالضافة إلى الصناعية التجارية،
مشيرا إلى ان رقعة العقار التجاري توسعت
بشكل كبير ،خصوصا في ظل وجود شريحة
«البدون» التي تشكل نسبتها ما بني - %75
 %80م��ن ال�س�ك��ان .االم��ر ال��ذي اسهم بتعزيز
ح ��رك ��ة ال �ق �ط��اع ن �ظ ��را الن �ه ��م ي �ع �م �ل��ون ف �ي��ه،
باالضافة إلى انهم قوة شرائية ومستهلكون
في السوق.
وب �ي��ن ال �ح �ج ��ي ان ال � ��دول � ��ة ق ��ام ��ت ب�ت�ن�ظ�ي��م
وت �خ �ص �ي��ص اراض ل �ل �ت �ج��ار الس �ت �غ�لال �ه��ا
ت�ج��اري��ا ،وع�م��ل مجمعات وم�ح�لات تجارية
م �خ �ت �ل �ف��ة االن � �ش � �ط� ��ة ،وت � � �ت� � ��راوح م �س��اح��ات
االراض� � � ��ي م ��ا ب�ي�ن  3000 - 1000م� �ت ��ر ،ام��ا
م �ت��وس��ط االس � �ع� ��ار ل �ل�اراض� ��ي ذات امل ��واق ��ع
املتميزة فيتراوح مابني  3500 - 2500دينار
للمتر ،اما في املواقع العادية فيتراوح ما بني
 2200 - 1800دينار للمتر.
واك ��د ال�ح�ج��ي ان ال�ط�ل��ب يطغى بشكل كبير
ع� �ل ��ى ال � � �ع� � ��رض ،م ��وض� �ح ��ا ان ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
االراض ��ي نحو « 25أرض ��ا» مملوكة م��ن قبل
ش��ري �ح��ة م��ن ال �ت �ج��ار «ال �ج �ه��راوي��ة» واخ ��رى
م� ��ن ت � �ج ��ار م �ت �ن �ف ��ذي ��ن ،وج �م �ي �ع �ه��ا اراض � ��ي
ف�ض��اء غير مستغلة وغ�ي��ر معروضة للبيع،
وحتى املعروض منها أسعاره عالية لدرجة
«ت �ع �ج �ي��زي��ة» وذل� � ��ك ب �غ �ي��ة االح� �ت� �ف ��اظ ب �ه��ا،
ع �ل �م��ا ب� ��ان ه� ��ذه االراض � � ��ي م �ت �ن��وع��ة م ��ا ب�ين
االستثماري والتجاري ،مشيرا إلى ان املنطقة
تعاني حاليا ندرة الفرص املتاحة كنتيجة.

0

الثالث 2018
المصدر :بيت التمويل الكويتي

من جهة أخ��رى ،أك��د مصدر عقاري أن سوق
العقار التجاري في الجهراء يمر بمرحلة من
الركود ،وذلك نتيجة انعدام السيولة ،مشيرا
إلى ان اجراءات البنك املركزي ضيقت الخناق
ع �ل��ى امل�س�ت�ث�م��ري��ن ف��ي ال �ع �ق��ار االس �ت �ث �م��اري
وال � �ت � �ج� ��اري ،واص � �ف� ��ا غ �ل��اء االس � �ع� ��ار ال� ��ذي
تشهده الجهراء وكأنه في مدينة «طوكيو»
اليابانية!
واشار املصدر إلى ان السوق ال يزال بحاجة
ماسة للتطوير واملزيد من املجمعات واملحال
التجارية لتلبية احتياجات املنطقة ،الفتا في
الوقت نفسه إلى غالء االسعار الذي تشهده
اي � �ج ��ارات امل� �ح ��ال ال �ت �ج��اري��ة ال �ت��ي ت �ح��د من
ت��وس��ع ال�ع�ق��ار ال�ت�ج��اري ف��ي املنطقة .ناهيك
ع��ن ان ح��رك��ة ال�ب�ي��ع وال �ش��راء ب��ات��ت مستقرة
والعرض منعدم نتيجة احتكار بعض املالك
الراضيهم في تلك املناطق ،جميعها عوامل
عززت من ركود السوق.
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لتسهيل وصول المعلومات والبيانات وتحليلها

«بوبيان» :شراكة مع «الحسبة العقارية»
ّ
وق��ع بنك بوبيان اتفاقية شراكة استراتيجية
م��ع ش��رك��ة الحسبة العقارية ي�ق��دم م��ن خاللها
البنك خدمات خاصة لعمالئه ،وذلك من خالل
اس �ت �خ ��دام أف �ض��ل ال �ح �ل��ول ال �ت �ق �ن �ي��ة ال�ح��دي�ث��ة
ل �ت �س �ه �ي��ل وص � � � ��ول امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات وال� �ب� �ي ��ان ��ات
ّ
والتحليالت املتعلقة بالسوق العقاري الكويتي
لعمالء البنك.
وق ��ال ن��ائ��ب ال��رئ�ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ب�ن��ك ب��وب�ي��ان
ع�ب��داهلل التويجري إن البنك يتطلع دوم��ا ألن
يقدم لعمالئه الحلول التكنولوجية الجديدة
واملبتكرة ،وإن خطوة الشراكة االستراتيجية
ب�ين ال�ب�ن��ك وش��رك��ة الحسبة ال�ع�ق��اري��ة ستفتح
آفاقا جديدة لعمالء بنك بوبيان.
واضاف :نعمل دائما على جعل حياة عمالئنا
اك �ث��ر س �ه��ول��ة ان �طل��اق��ًا م ��ن ش �ع��ارن��ا «ب��وب �ي��ان
اس�ل��وب ح�ي��اة  ،»life styleحيث ال تقف عالقة
البنك بالعمالء عند ح��د امل�ع��ام�لات املصرفية
ّ
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ،ب ��ل ت �ت �ع��داه��ا ال� ��ى ك ��ل م ��ا ي�ت�ع��ل��ق
بنواحي حياتهم اليومية.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ب�ّي�نّ امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ش��رك��ة الحسبة
خالد عصام العتيبي أن تطبيق الحسبة يعتبر
تقدما جديدا في عالم التكنولوجيا في مجال
ال �ع �ق��ار ،وأن ��ه اآلن أص �ب��ح ب��اإلم �ك��ان اح�ت�س��اب
قيمة العقار السكني خالل ثوان ما يعني توافر
«الرأي الفني املحايد» ليكون بمتناول الجميع
وفي أي وقت.
م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،أوض � � ��ح امل� �ق � ّ�ي ��م ال � �ع � �ق� ��اري أح �م��د
عبداللطيف اللهيب أن تطبيق «الحسبة» يعتمد
على خ��وارزم�ي��ات ت��م إع��داده��ا ومراجعتها من
قبل مختصني ف��ي مجال التقييم ال�ع�ق��اري ،ما
يجعله األول من نوعه من حيث اآللية .وأضاف
ان التطبيق يستخدم أح��د األس��ال�ي��ب الدولية
املعتمدة في التقييم العقاري يقوم بها مقيمون
م �ع �ت �م��دون ،ح �ي��ث ي �ت��م ت �ح��دي��د ال �ع��وام��ل ال�ت��ي
تؤثر على العقار ،مع األخ��ذ باالعتبار سمات
وخصائص كل عقار ،واستبعاد العناصر غير
املماثلة للوصول إل��ى قيمة العقار التي تتفق
مع حالة وظروف السوق السائدة.

مزايا التطبيق
يعتبر تطبيق الحسبة من
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات ال �ت��ى ط��رح��ت
ف� � ��ي ال � � �س� � ��وق ال� �ك ��وي� �ت ��ي
ف� ��ي دي �س �م �ب ��ر امل� ��اض� ��ي،
وه ��و ي �ق��دم م�ج�م��وع��ة من
الخدمات املتخصصة في
ال�ق�ط��اع ال�ع�ق��اري ف��ي دول��ة
ال �ك��وي��ت ،وم �ن �ه��ا ال�ت�ق�ي�ي��م
ال �ف��وري ل �ع �ق��ارات السكن
الخاص ،وهي خدمة تمكن
املستخدم من تقدير قيمة
ع �ق ��ارات ال�س�ك��ن ال�خ��اص تطبيق شراكة بوبيان مع الحسبة العقارية
خ�لال ث��وان وف��ق معطيات
السوق الحالية ،باستخدام أساليب متوافقة مع معايير التقييم الدولية.
ك�م��ا يتضمن التطبيق اي�ض��ا تقييم اإلي �ج��ارات للشقق السكنية واالس�ت�ث�م��اري��ة
والتقييم الرسمي لكل أنواع العقارات ،وحسبة تكلفة البناء وتغطية املزادات العقارية
في الكويت ،سواء التي تنظمها الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص.
ويتضمن التطبيق ايضا أرشيف امل��زادات العقارية التاريخية (اب�ت��داء من )2017
وصفقات البيع (الرسمية) ،حيث يقوم تطبيق «الحسبة العقارية» بعرض صفقات
البيع الرسمية التي تنشرها وزارة العدل ،مع إمكانية الرجوع للصفقات القديمة منذ
سنة  2010إلى اليوم ،باإلضافة إلى تمكني املستخدم من تصفية الصفقات وإعادة
عرضها بما يتناسب ومتطلبات البحث وإع�لان��ات بيع وش��راء وتأجير العقارات،
ّ
وح�س�ب��ة أق�س��اط ال �ق��روض ال�ع�ق��اري��ة ،ال��ى ج��ان��ب جميع األخ �ب��ار املتعلقة بالقطاع
العقاري في دولة الكويت ،باإلضافة الى مجموعة مختارة من املقاالت ذات الصلة
بقطاعي العقار والبناء ،كما أن «الحسبة» تتجهز لطرح خدمات جديدة في املستقبل،
مثل خدمة التقييم االستثماري والصناعي ،وخدمة ميزانيتي.

«الحسبة» وسبقلا

التويجري والعتيبي عقب توقيع االتفاقية

ً
ً
تميزا تكنولوج ًيا
آفاقا جديدة لعمالء البنك ..وتؤكد
¶ التويجري :تفتح
ثوان
¶ العتيبـي :تطبيق «الحسبة» يتميز بتقييم أي عقار سكني خالل
ٍ
¶ اللهيب :خوارزميات جرى إعدادها ومراجعتها من قبل مقيمين معتمدين

عاما
لمدة ً 15

اتفاقية مع قطر الستيراد  3ماليين طن
ً
سنويا
من الغاز
وقعت قطر للبترول اتفاقية بيع وش��راء طويلة
األم� ��د م ��ع م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�ت��وري��د
م��ا ي�ص��ل إل��ى  3م�لاي�ين ط��ن م��ن ال �غ��از الطبيعي
امل�س��ال سنويًا إل��ى دول��ة ال�ك��وي��ت .وق��ع االتفاقية
ك��ل م��ن وزي��ر النفط وزي��ر الكهرباء وامل��اء رئيس
مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ،الدكتور
خالد علي الفاضل ،ووزير الدولة لشؤون الطاقة
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول
املهندس سعد بن شريده الكعبي ،ووفق االتفاقية
التي تبلغ مدتها  15عاما ،ستبدأ شحنات الغاز
الطبيعي املسال بالوصول إلى محطة االستقبال
ف ��ي م �ج �م��ع ال� �غ ��از ال �ط �ب �ي �ع��ي امل� �س ��ال ف ��ي م�ي�ن��اء
ال��زور الكويتي اعتبارا من ع��ام  ،2022وذل��ك بما
يدعم تلبية الطلب املتزايد على الطاقة في دولة
الكويت ،خاصة في قطاع توليد الكهرباء.
ورح � ��ب وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ط��اق��ة ال�ع�ض��و
امل �ن �ت��دب وال ��رئ �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ق �ط��ر ل �ل �ب �ت��رول،
املهندس سعد بن شريده الكعبي ،بالتوقيع على
االتفاقية قائال« :نشعر ببالغ السعادة واالعتزاز
بتضافر جهودنا مع مؤسسة البترول الكويتية،
َّ
ونتطلع إلى توريد الغاز الطبيعي املسال بشكل
موثوق ومعتمد عليه إلى دولة الكويت الشقيقة

ريادة
إيمان الموسوي
مستشارة ريادة األعمال وابتكار نماذج العمل
انستغرامdr.emsa@ :
إيميلcontact@emanalmousawi.com :

نموذج «بوفتين»..
تحويل الهواية لعمل تجاري
أدركت مبكرا أن أهم أسرار اإلبداع في ريادة األعمال تكمن في تصميم نماذج أعمال
صعبة ومميزة أطبق عليها حزمة من األدوات الريادية املناسبة لتحويلها لعمل مربح
ومستدام وذي قيمة وج��دوى اجتماعية واقتصادية ،إليماني أن كل إنسان لديه
شيء مميز ذو قيمة يقدمه لنفسه وللعالم.
هواية جمع املقتنيات القديمة

الفاضل والكعبي مع مسؤولين من مؤسسة البترول و«قطر للبترول» أثناء توقيع العقد

لعقود قادمة».
وأض ��اف ال�ك�ع�ب��ي« :س�ت�س��اه��م ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة في
تعزيز عالقتنا املتميزة مع دول��ة الكويت ،وذلك
من خ�لال توريد الغاز الطبيعي املسال حتى ما
بعد النصف الثاني من العقد القادم .وفي الوقت
ن�ف�س��ه ،ف��إن�ه��ا تعكس م�ت��ان��ة ش��راك�ت�ن��ا وال�ت��زام�ن��ا
ف��ي دع��م ّ
نموها واحتياجاتها .كما تعكس هذه
االتفاقية امل��رون��ة وال �ق��درات العالية ال�ت��ي نتميز

ب �ه��ا ف��ي ت��وف �ي��ر ك �م �ي��ات ال �غ��از ال�ط�ب�ي�ع��ي امل �س��ال
ل�ل�ك��وي��ت ،ب�م��ا ي��وف��ر م��رون��ة وأم ��ن اإلم � ��داد ل��دع��م
نموها القوي».
من جانبه ،قال وزير النفط وزير الكهرباء واملاء،
رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية،
ال��دك �ت��ور خ��ال��د ع�ل��ي ال �ف��اض��ل« :ب �ن��اء ع�ل��ى خطة
ال �ك��وي��ت ال�ط�م��وح��ة ل�ل�ن�م��و االق �ت �ص��ادي ،وت��أم�ين
ح��اج�ت�ه��ا امل �ت��زاي��دة م��ن ال�ط��اق��ة ال�ن�ظ�ي�ف��ة ك��ال�غ��از

الطبيعي ،جاء سعي مؤسسة البترول الكويتية
الى استيراد الغاز الطبيعي ،باإلضافة إلى تنفيذ
رؤي �ت �ه��ا امل�ت�م�ث�ل��ة ف��ي امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة من
خالل تقليل االنبعاثات الضارة وتحسني جودة
ال�ه��واء» .وتعزز هذه االتفاقية العالقات األخوية
القوية والثابتة بني الكويت وقطر ،وكذلك عالقات
التعاون القائمة بني مؤسسة البترول الكويتية
وقطر للبترول.

من «إيكويت»

«الكيماويات البترولية» تتسلم تشغيل
مصنع البولي بروبيلين في الكويت
أع�ل�ن��ت ش��رك��ة ص�ن��اع��ة ال�ك�ي�م��اوي��ات البترولية
ع��ن ب ��دء تسلمها إدارة ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ش�غ�ي��ل في
م �ص �ن��ع ال �ب ��ول ��ي ب��روب �ي �ل�ي�ن امل �م �ل ��وك ب��ال �ك��ام��ل
لها ف��ي ال�ك��وي��ت ،ال��ذي ك��ان تحت إدارة تشغيل
ش��رك��ة إي�ك��وي��ت ،ح�ي��ث ج��رت ف��ي أول س��اع��ة من
ال�ع��ام ال�ج��دي��د  2020عمليات ان�ت�ق��ال التشغيل
اآلم ��ن للمصنع ب�ك��ام��ل ط��اق�ت��ه اإلن�ت��اج�ي��ة وفقا
للجداول الزمنية املعتمدة لخطة االنتقال ،في
تجربة فريدة من نوعها تسجل إنجازا جديدا
ي�ح�س��ب ل �ل �ش��رك �ت�ين .وق� ��ام ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
لشركة صناعة الكيماويات البترولية ،مطلق
راشد العازمي ،بجولة تفقدية للعاملني في مقر
الشركة بالشعيبة ،وفي مصنع البولي بروبيلني،
وذل ��ك ل�لاط�لاع ع�ل��ى س�ي��ر ال�ع�م��ل وإت �م��ام خطة
االنتقال في مراحلها النهائية .وق��ال العازمي،
في رسالة وجهها للعاملني بهذه املناسبة :إن
إدارة ال�ش��رك��ة تنتهز ه ��ذه ال�ف��رص��ة ل�ت�ع� ّ�ب��ر عن
شكرها وتقديرها لجميع الفرق املختصة وكل
العاملني ال��ذي��ن عملوا بشكل م�ت��واص��ل وجهد

منذ أكثر من عام ،تولدت شراكة هادفة بني شركة الحسبة العقارية وسبقلا
لتقديم معلومات وبيانات عقارية موثوقة تصب ف��ي مصلحة واح��د م��ن بني
أكثر القطاعات حيوية في االقتصاد ،وأصبحت مؤشرات «الحسبة» السعرية،
التي تنشرها سبقلا يوميًا على ترويسة صفحتها االقتصادية األولى ،تشكل
مرجعًا لدى شريحة كبيرة من املهتمني في الشؤون العقارية ،خصوصًا بعدما
كرست شركة الحسبة جهودها وخبرتها في تطوير تطبيقها اإللكتروني الذي
ثوان معدودة.
يتميز بمعايير دقيقة لتقييم العقارات خالل ٍ

أثناء تسلم تشغيل مصنع البولي بروبيلين

م�ن�ق�ط��ع ال�ن�ظ�ي��ر خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة إلت�م��ام
ع�م�ل�ي��ات ان �ت �ق��ال ال�ت�ش�غ�ي��ل ب�ش�ك��ل آم� ��ن ،وال�ت��ي
نجحت في تنفيذ خطة االنتقال من دون تأخير

وبكفاءة عالية ،مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي
تماشيا م��ع خطة ال�ش��رك��ة االستراتيجية التي
تتطلب تنمية القدرات التشغيلية لدعم أهداف

ال �ش��رك��ة ال �ط �م��وح��ة ل�ل�ن�م��و ف ��ي م �ج��ال ص�ن��اع��ة
البتروكيماويات .وأض��اف العازمي أن الشركة
مستمرة في تعزيز دور قطاع البتروكيماويات
ف��ي ال� �ب�ل�اد ،م��ن أج ��ل خ �ل��ق ق�ي�م��ة م �ض��اف��ة على
موارد الكويت الهيدروكربونية ودعم االقتصاد
ال��وط�ن��ي ،مبينا أن ال�ش��رك��ة تعمل بكل طاقتها
لتنفيذ استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية
 2040الخاصة بنشاط صناعة البتروكيماويات،
ح �ي��ث ت�س�ع��ى ال ��ى ال �ت��وس��ع وال �ن �م��و م ��ن خ�لال
م �ش��اري��ع داخ � ��ل ال �ك��وي��ت وخ ��ارج �ه ��ا ل�ت�ح�ق�ي��ق
األهداف املرجوة بالوصول إلى مكانة رائدة في
صناعة البتروكيماويات .وق��ام نائب الرئيس
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�ت�ص�ن�ي��ع وال� �ت� �س ��وي ��ق ،امل �ه �ن��دس
ح�م��د دخ �ي��ل ال�س�ب�ي�ع��ي ،ب ��اإلش ��راف ع�ل��ى تسلم
م �س��ؤول �ي��ات ال�ت�ش�غ�ي��ل وال �ص �ي��ان��ة ف��ي مصنع
ال�ب��ول��ي بروبيلني بشكل ك��ام��ل ،وذل��ك بحضور
وم �ش��ارك��ة ن��ائ��ب ال��رئ�ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي للخدمات
الفنية بشركة إيكويت نواف الخالدي ،واملديرين
املعنيني والعاملني من الطرفني.

صبيح عبداهلل بوفتني ،صاحب نموذج مميز مفعم بالتحديات ،فهو جامع للقطع
القديمة (األنتيك) ،يدفعه شغف القراءة للسفر في رحلة فكرية عبر الزمن ،يغوص
في املراجع التاريخية واملخطوطات القديمة التي يملكها ،ليحيي حضارات وملوكا
وث�ق��اف��ات ان��دث��رت ،وي�س��رده��ا قصصا وت �س��اؤالت تثير األذه ��ان مل��زي��د م��ن البحث
والتفكير.
بدأ بجمع الطوابع والعمالت منذ أن كان طفال في الخامسة من عمره ،وعزز عمله
منذ نهاية سبعينيات القرن املاضي في حفر آبار النفط من اإلدراك بقيمة التنقيب
عن النفائس والكنوز ،فجمع منها ما يمأل متحفا كامال من نوادر القطع ،ودفعه حب
املشاركة وتعميم الفائدة إلى االشتراك في املعارض املحلية والدولية.
الدافع للتغيير
من األهمية بمكان عند تصميم نموذج ألي عمل فهم الدوافع التي تحمل املبادر على
ذلك العمل ،وأن يكون سبب ما يرغب بفعله حاضرا بذهنه أثناء التصميم والتنفيذ،
فاملشاريع الناجحة ع��ادة ما تكون مبنية ح��ول قيمة إنسانية وبعد استراتيجي
ون �ظ��رة ل�ل�ح�ي��اة ول �ي��س ح��ول م�ن�ت��ج أو خ��دم��ة ف�ح�س��ب ،ل��ذا ف��إن ال�ت��وج�ي��ه الحياتي
الشخصي (الكوشنغ) خطوة أولية مهمة في تصميم نموذج أي عمل.
عندما جاء صبيح لتطوير عمله وفق أدوات ريادة األعمال ركزنا على بعدين لدوافعه.
البعد الشخصي :بعد تقاعده بوقت قصير فقد صبيح بوفتني ابنه الشاب ثم فقد
زوج�ت��ه ،وخلف ذل��ك الشعور العميق بالفقد ،رغبة ف��ي فعل ش��يء م��ا يشغله عن
الحزن ،ويحول طاقته إلى ما فيه منفعة له ولآلخرين.
البعد االجتماعي :يتشخص في ما ذكره بنفسه« :أخشى أن ال يعرف ورثتي قيمة
ما أملك ،لذا أرغب في أن يستفيد اآلخرون منه اآلن ،حيث يمكن أن أحوله إلى عائد
جيد» ،وهو بذرة لنموذج عمل يحقق قيمة لشريحة معينة في الوقت الذي ّ
يحول فيه
املوارد املتاحة إلى منفعة اقتصادية.
تحويل الهواية لنموذج عمل
عندما رسمنا النموذج األول استعرضنا امل��وارد الرئيسية املوجودة عند صبيح،
والتي تتمثل في ثروته من املقتنيات القديمة واملخطوطات واملطبوعات األثرية ،ورأس
امل��ال االجتماعي ال��ذي يتميز به ،وضعنا كل ما يجعل ذلك النموذج ذا ج��دوى في
مخطط «نموذج العمل» ،كما وضعنا فرضياتنا حول شرائح العمالء الذين يقدرون
قيمة تلك املقتنيات ويعتبرونها مكسباّ ،
وقدرنا القيم التي نتوقع أنهم يرغبون بها
(وه��و عمل ال يكتمل إال بكشف ميداني) ،وحللنا الهيكل املالي والسبل املختلفة
لكيفية استثمار امل��وارد املتوافرة إليجاد أفكار وحلول مختلفة وتصميم عدد من
التجارب االختبارات الهادفة للوصول لنموذج العمل األفضل املتناسب مع الطبيعة
الشخصية لرائد العمل ،والذي يحقق أهدافه من حيث القيمة املضافة والعوائد.
متواز لتطوير نموذج العمل يتطلب نجاح أي عمل مرتكز على مهارات أو
وبشكل
ٍ
هوايات شخصية تطوير العالمة الشخصية (البراند) لصاحب العمل.
هل سينجح العمل املبني على هواية؟
يتكرر السؤال كثيرا سواء لدى الشباب الذين يرغبون في عمل يتوافق مع هواياتهم
وشغفهم أو املتقاعدين الذين يرغبون في قضاء بقية حياتهم في االستمتاع بعمل
يحبونه ،أو املوظفني الذين يشعرون أنهم ال يريدون قضاء حياتهم في عمل روتيني
ال يحمل دهشة ومتعة.
ال أع��رف ج��واب ه��ذا السؤال بالتحديد ،لكن ما أعرفه هو أن تصميم نموذج عمل
ذي قيمة وذي استثمار أمثل للموارد واملواهب املتوافرة يحفز الشغف ،خصوصا
عندما تنجح اختبارات نموذج العمل وتسفر عن نتائج تحقق األهداف وتفتح آفاقا
جديدة في التطوير.
ال يزال نموذج صبيح بوفتني في بداياته ،ويعتمد على مدى استجابته في استخدام
األدوات الريادية املناسبة لتطوير عمله ،ولكن ثمة نقطة قوة يرتكز عليها هي إيمانه
بضرورة الخوض بتجربة جديدة ،يتعلم منها كيف يستثمر ما لديه لسعادته.
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الرفاعي لـ سبقلا:

«االستثمارات» مستشارًا إلدراج شركة عائلية
قال نائب رئيس إدارة االستثمارات البديلة في شركة االستثمارات
الوطنية عبدالرحمن الرفاعي إن الشركة تقدم خدمات استشارية إلى
الشركات العائلية الراغبة في اإلدراج ،وإن إحدى تلك الشركات على
شوطا كبي ًرا نحو ذلك ،وربما يتم إدراجها في .2020
ً
األقل قطعت
وأضاف «نتفاوض مع شركة أخرى كما نوفر خدمات لشركات عقارية
في تأسيس صناديق عقارية مدرة للدخل  REITsتمهيدً ا إلدراجها».

وي�خ�ل��ق ف��رص اس�ت�ث�م��ار ج��دي��دة وي��زي��د اق�ب��ال
شركات االستثمار على التوسع.

االستثمارات البديلة

سالم عبدالغفور
أشار الرفاعي في حوار خاص مع سبقلا ،إلى
النشاط امللحوظ ال��ذي تشهده ال�ب��ورص��ة على
وق ��ع ت��رق�ي�ت�ه��ا ع�ل��ى م��ؤش��ري ف��وت�س��ي و،S&P
ً
وقريبا مورغان ستانلي ،مما زاد اإلقبال على
دراس��ة اإلدراج م��ن قبل ش��رك��ات محلية وربما
إقليمية .وذكر أن «االستثمارات» تقدم خدمات
اس �ت �ش��اري��ة ل �ل �ش��رك��ات ال ��راغ� �ب ��ة ف ��ي م �م��ارس��ة
األن �ش �ط��ة وامل�ن�ت�ج��ات ال �ج��دي��دة ال �ت��ي أطلقتها
ال �ب��ورص��ة ،وال �ت��ي ل��م ت�ك��ن م�ت��اح��ة م��ن ق�ب��ل ،من
بينها إدراج صناديق «.»REITs
وذكر أن «االستثمارات» تعتبر من أكثر شركات
االس�ت�ث�م��ار ف��ي ت�ق��دي��م االس �ت �ش��ارات ل�ل��راغ�ب�ين
ف��ي تنفيذ االس�ت�ح��واذ اإلل��زام��ي أو االختياري،
وح�ص�ت�ه��ا ال�س��وق�ي��ة فيهما ك�ب�ي��رة وق ��د تكون
ً
محليا في هذا املجال.
األولى
وأضاف« :في الوقت الذي تنسحب فيه شركات
من البورصة ،إما ألسباب تخصها وإما بسبب
ض�ع��ف ال� �ت ��داول ع�ل�ي�ه��ا ،ه �ن��اك ش��رك��ات أخ��رى
ت�م�ك�ن��ت م ��ن ت �ع��دي��ل ادائ� �ه ��ا وش ��رك ��ات ع��ائ�ل�ي��ة
ً
ت��درس االدراج» ،مبينا أن عمليات االنسحاب
واإلدراج ت �ط��ور ط�ب�ي�ع��ي ف��ي ك��ل أس � ��واق امل��ال
ح��ول ال�ع��ال��م .وأوض ��ح ان��ه بعد األزم ��ة العاملية
م��ر ال �س��وق ال�ك��وي�ت��ي ب �ظ��روف ص�ع�ب��ة ،أط��اح��ت
ب�ع��ض ال �ش��رك��ات ،ل�ك�ن�ه��ا خ�ل�ق��ت ف� ً
�رص��ا إلدارة
االس �ت �ث �م��ارات امل �ص��رف �ي��ة ف��ي «االس �ت �ث �م��ارات»
ملساعدة تلك الشركات في اعادة هيكلة الديون،
ً
وزي� ��ادة أو تخفيض رأس امل ��ال وف��ق��ا لطبيعة
الشركة.
ولفت إلى أن بعض الشركات مرت بأزمة كبيرة
ون�ج�ح��ت ف��ي ع �ب��ور األزم � ��ة ،وأص �ب �ح��ت ف��رص��ة
م�غ��ري��ة ل�ل��راغ�ب�ين ف��ي االس �ت �ح��واذ ع�ل�ي�ه��ا ،مما
زاد من صفقات االستحواذ واالندماج بالسوق
ً
مؤخرا.
املحلي
وذك��ر أن ال�ب��ورص��ة حققت ق�ف��زات كبيرة خالل
الفترة األخيرة ،من حيث األداء كسوق والنتائج
لاً
ك �ش��رك��ة ،وص� ��و إل ��ى خصخصتها وط��رح�ه��ا

شركتنا األولى محل ًيا
في تقديم استشارات
االستحواذ اإللزامي
أو االختياري

ً
متحدثا لـ سبقلا | تصوير محمد خلف
عبدالرحمن الرفاعي

لدينا خبرات طويلة وقاعدة

لالكتتاب ال�ع��ام ،وإدراج�ه��ا ً
قريبا ،وكلها أمور
تسهم في نشاط االقتصاد.

عمالء كبيرة تساعدنا في

الشركات العائلية واإلقليمية

تقديم خدمات نوعية
قدمنا بعد «أمريكانا»
استشارات في صفقات
استحواذ تجاوزت قيمتها
 25مليون دينار
نرتب لصفقات استحواذ
على شركات غذائية
وخدمات مالية وضيافة
على الشركات العائلية أن تتجه
نحو مزيد من المؤسسية
والشفافية والحوكمة

ول� �ف ��ت إل � ��ى أن ه� �ن ��اك دائ � � ً�م � ��ا ع �ق �ب ��ات إلدراج
ال�ش��رك��ات ال�ع��ائ�ل�ي��ة ،ول�ك��ن ب��امل�ق��اب��ل ل�ه��ا ف��وائ��د
ك�ب�ي��رة ،اذ ت��وف��ر لهم إم�ك��ان ال�ت�خ��ارج الجزئي،
وطريق ممهد إلع��ادة هيكلة شركات ،معظمها
تأسست من فترة طويلة ،وح��ل ج��ذري ملشكلة
الجيل الثالث مع آلية واضحة للتقييم.
وذكر أن الشركات العائلية الراغبة في اإلدراج
ي �ج��ب أن ت �ت �غ �ي��ر ،وت� �ت� �ط ��ور ن �ح��و امل� ��زي� ��د م��ن
املؤسسية ،وأن تعتمد نهج الشفافية والحوكمة
باعتبارها مفاهيم جديدة على أغلبهم .وأشار
إل � ��ى أن ت �ح �ق �ي��ق ت �ل��ك األه � � � ��داف ل �ه��ا ت�ك��ال�ي��ف
وتكتنفها م�ص��اع��ب ،لكنها م�ف�ي��دة ع�ل��ى امل��دى
البعيد ،ونحن نوفر لهم االس�ت�ش��ارات الالزمة
للوصول لذلك بكل سهولة وي�س��ر .وأش��ار إلى
أن هناك شركات إقليمية تسأل عن اإلدراج في
بورصة الكويت ،وأن السبب الرئيسي في ذلك
هو ترقية السوق الى سوق ناشئ ،إضافة الى
طرح منتجات جديدة ،والتجهيز لطرح أخرى
ً
تطورا.
أكثر
وقال :نحن ال ننتظر أن تأتي إلينا الشركات بل
نبادر ونتواصل معها ،وإن كانت تلك الجهود
ل��م تترجم إل��ى طلبات ادراج فعلية إل��ى اليوم،
م�ت��وق� ً�ع��ا أن يسهم إدراج ال�ك��وي��ت ع�ل��ى مؤشر
مورغان ستانلي في تحريك تلك امللفات ً
قدما.

الشركات النفطية
وح��ول ادراج ال�ش��رك��ات النفطية ،ق��ال الرفاعي
إن ه ��ذا امل �ل��ف ف��ي ال �ن �ه��اي��ة ح �ك��وم��ي ف��ي امل �ق��ام
األول ،ون �ح��ن ن�ع�ي��ش ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ف��ي م��رح�ل��ة
ت � �ح� ��ول ،ون� �ح ��ن ك �ش ��رك ��ة ن �ت �ح ��رك م� ��ع أط � ��راف
ً
شخصيا ال
حكومية ،ونبدي لهم رأينا ،ولكن
ً
مؤكدا أن
أتوقع تحركات قوية في وقت قريب،
توافر شركات نفطية في البورصة شيء مهم،
وه� �ن ��اك ش ��رك ��ات ن�ف�ط�ي��ة خ��اص��ة غ �ي��ر م��درج��ة
يمكن استقطابها إلى جانب شركات «القرين»
و«بوبيان ب».

صفقات استحواذ
وك�ش��ف أن ال�ش��رك��ة ق��دم��ت خ��دم��ات اس�ت�ش��اري��ة
ف��ي صفقات اس�ت�ح��واذ بلغت قيمتها نحو 25
مليون دينار من بعد قيامها بدور املستشار في
صفقة «امريكانا» التي تعد م��ن أكبر صفقات
االستحواذ في تاريخ الكويت.
وأش��ار إل��ى صفقات جديدة في الطريق بينهم
شركة حجمها كبير واستحواذات في شركات
غ��ذائ �ي��ة وخ ��دم ��ات م��ال �ي��ة وال �ض �ي��اف��ة وب�ق�ي�م��ة
إجمالية كبيرة.
من جهة أخ��رى ،ق��ال الرفاعي إن تشدد البنوك
في فترة ما َّ
عمق أزم��ة بعض الشركات ،لكنها
ً
خ �ف �ف��ت ه� ��ذا ال �ت �ش��دد م ��ؤخ ��را م �م��ا س ��اه ��م ف��ي
ت�س�ه�ي��ل ع �م �ل �ي��ات إع � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة دي� ��ون بعض
ال �ش ��رك ��ات ،م �ش �ي� ً�را إل ��ى ه ��ذا ال �ت��وج��ه اي�ج��اب��ي

«الشركة أنجزت  15مشروعً ا في  5سنوات»

تامر حماد
أك ��دت وزارة امل��ال �ي��ة ق�ي��ام�ه��ا بتفعيل
دورها الرقابي على شركة املشروعات
ال � �س � �ي ��اح � �ي ��ة ،ال س� �ي� �م ��ا ف � ��ي ف �ح��ص
ال �ط �ل �ب��ات ال� � � ��واردة ل � �ل� ��وزارة م ��ن قبل
الشركة ،والزيارات امليدانية والتحقق
م ��ن ال � �ت� ��زام ال� �ش ��رك ��ة ب �ت �ن �ف �ي��ذ أح �ك��ام
ومواد العقد املبرم معها ،للتحقق من
تطبيق أحكام املرسوم بالقانون 105
لسنة .1980
وذك��رت ال��وزارة في تقرير حكومي أن
ش��رك��ة امل�ش��روع��ات السياحية أغلقت
امل��دي �ن��ة ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة ن �ت �ي �ج��ة ل�ت�ه��ال��ك
األل � � �ع� � ��اب ،وف � �ق� ��ًا ل� �ت� �ق ��اري ��ر ال �ج �ه ��ات
امل�خ�ت�ص��ة ،مضيفة أن�ه��ا ت�ع��اق��دت مع
ج �ه��ات م�ت�خ�ص�ص��ة إلع � ��داد دراس� ��ات
اقتصادية وس��وق�ي��ة وبيئية وأع�م��ال
إن �ج��از امل�خ�ط��ط ال�ه�ي�ك��ل امل �ب��دئ��ي ،إال
أن� ��ه ص� ��در ق � ��رار م ��ن م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ب� �ت ��اري ��خ  25م� � ��ارس  2019ب�ت�ك�ل�ي��ف
ال� �ج� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة ب �ن �ق��ل ت�خ�ص�ي��ص
أرض م�ش��روع املدينة الترفيهية إلى
الديوان األميري.
وأوض� � �ح � ��ت ال� � � � � ��وزارة أن� � ��ه ال ت��وج��د
م� �ش ��اري ��ع أخ � � ��رى أغ �ل �ق �ت �ه��ا ال �ش��رك��ة
ل�ل�ص�ي��ان��ة ،وإن �م��ا ت��م إغ�لاق �ه��ا ل ��دواع
أخ��رى ،مثل وج��ود ن��زاع��ات قضائية،
وم� ��ن امل ��زم ��ع أن ي �ت��م ت �ط��وي��ر ش��ام��ل
للمرافق املستغلة من قبل الشركة وفق
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ش��ام �ل��ة ت��م اع �ت �م��اده��ا،
الف�ت��ة إل��ى أن��ه ت��م تعيني  112كويتيًا
خ �ل��ال ال � �س � �ن ��وات ال� �خ� �م ��س امل��اض �ي��ة
بوظائف مختلفة بالشركة.

إغالق المدينة
الترفيهية لتهالك
األلعاب وفقا ً لتقارير
الجهات المختصة
تكليف بنقل تخصيص
أرض «المدينة الترفيهية»
إلى الديوان األميري
وأف��ادت الشركة بوجود استراتيجية
ت��م اع�ت�م��اده��ا م��ن قبل الهيئة العامة
ل�لاس �ت �ث �م��ار وامل� �ع ��دة م ��ن ق �ب��ل مكتب
استشاري عاملي ع��ن طريق مناقصة
ت ��م اإلع� �ل��ان ع �ن �ه��ا ب��وس��ائ��ل اإلع �ل��ام.
وأشارت إلى أنها (الشركة) أنجزت 15
مشروعًا خ�لال آخ��ر  5س�ن��وات ،وهذه
املشاريع كالتالي:
 - 1م �ش��روع ت�ط��وي��ر ش��اط��ئ املسيلة،
ح�ي��ث ت��م االن �ت �ه��اء م��ن إج� ��راء دراس ��ة
ال �ج��دوى االق �ت �ص��ادي��ة ل�ل�م�ش��روع من
ق �ب��ل امل �س �ت �ش��ار ال� �ع ��امل ��ي  ،RLAك�م��ا
ج��رى االن �ت �ه��اء م��ن م��رح�ل��ة DESIGN
( SUPPORTال��دع��م الفني للتصميم)
م� ��ن ق� �ب ��ل امل� �س� �ت� �ش ��ار ال� �ع ��امل ��ي ،RLA
وت��م إع ��داد ت�ق��اري��ر امل�خ��اط��ر النهائي
للمشروع ووصلت نسبة اإلنجاز إلى
 ،%100واالن �ت �ه��اء م��ن أع �م��ال املرحلة
ال�ث��ال�ث��ة (إع� ��داد امل�خ�ط��ات التنفيذية،
ووثائق املناقصات ،وجار استصدار
موافقات الجهات الحكومية ونسبة
اإلنجاز.)%100
 - 2تطوير ش��اط��ئ العقيلة ،االنتهاء
من إجراء دراسة الجدوى االقتصادية
للمشروع من املستشار العاملي ،RLA
واالن� �ت� �ه ��اء م ��ن م��رح �ل��ة ال ��دع ��م ال�ف�ن��ي
للتصميم من قبل املستشار العاملي،
وت ��م إع� ��داد ت�ق��ري��ر امل �خ��اط��ر ال�ن�ه��ائ��ي
ل �ل �م �ش��روع ،ك �م��ا ج� ��رى االن� �ت� �ه ��اء م��ن
أع �م��ال امل��رح �ل��ة ال �ث��ال �ث��ة ال �ت��ي تشمل
إع��داد املخططات التنفيذية ،ووثائق
املناقصة وامل��رح�ل��ة النهائية ألعمال

صناديق متخصصة
وأض � � ��اف :ل �ه ��ذا ي �ف �ض��ل االس �ت �ث �م��ار م ��ن خ�ل�ال
صناديق متخصصة ،بحيث يكون لها كرسي
في مجلس االدارة ،وتمتلك القدرة على التأثير
ف��ي ق � ��رارات ال �ش��رك��ة .وذك ��ر أن أداء ال�ص�ن��دوق
ي �ق� ِّ�ي��م ك �م �ت��وس��ط ب�ي�ن م �خ �ت �ل��ف االس �ت �ث �م��ارات
الداخلة فيه ،إذ يضم ً
عددا من االستثمارات قد
تفشل وثانية أداؤه��ا معتدل ،وثالثة قد تنجح
وت �ع��وض بقية االس �ت �ث �م��ارات ،ل�ك��ن بشكل ع��ام
يكون األداء أفضل من القطاعات األخ��رى .وأكد
أن ��ه ال ي �ج��وز ت�ق�ي�ي��م ت�ل��ك االس �ت �ث �م��ارات بشكل
ف �ص �ل��ي ،اذ ت �ك��ون ال �ص �ن��ادي��ق م ��ن ه ��ذا ال �ن��وع
م��دت �ه��ا ط��وي �ل��ة ت �ص��ل إل ��ى  10س� �ن ��وات ،ول �ه��ذا
ً
ً
سنويا ،قبل مرور
فصليا أو
يصعب تقيم األداء
سنتني أو ثالثة على األقل.
ً
تدريجيا ،ومع
وب�ين أن االستثمار فيها يكون
م�ت��اب�ع��ة أداء ال �ش��رك��ات ،وال �ت��أك��د م��ن ج��دواه��ا
ي�م�ك��ن ض��خ اس �ت �ث �م��ارات ج��دي��دة ف��ي الناجحة
م�ن�ه��ا ،ووق�ف�ه��ا ف�ي�م��ن ي�ت��وق��ع ف�ش�ل�ه��ا .وأك ��د أن
لدى «االستثمارات» خبرات طويلة في مجاالت
وقطاعات مختلفة ،وقاعدة عمالء كبيرة وتدير
لاً
أص��و تبلغ  1.064مليار دينار ،تساعدها في
تقديم خدمات نوعية ،تسهل لعمالئها إنجاز
تخارجات واستحواذات أو اندماجات.

ق ��ال ال��رف��اع��ي إن أول دول ��ة ات�خ��ذت
خطوة ادراج الشركات النفطية هي
السعودية ،ونجاح تجربة «أرامكو»
قد يحرك املياه الراكدة في بقية دول
ً
مشيرا إل��ى شركات كثيرة
املنطقة،
تحت عباءة مؤسسة البترول يمكن
إدراجها.

معايير كفاية رأس المال
أش��ار ال��رف��اع��ي إل��ى أن ق��رار هيئة
أس� � � ��واق امل � � ��ال ب �ت �ط �ب �ي��ق م �ع��اي �ي��ر
كفاية رأس امل��ال ،ق��د ي��زي��د حاجة
ب �ع��ض ال� �ش ��رك ��ات إل� ��ى خ��دم��ات �ن��ا
االس �ت �ش��اري��ة وال�ت�م��وي�ل�ي��ة ل��زي��ادة
رأس املال.
الى ذلك ذكر الرفاعي أن حصة ادارة
االستثمارات املصرفية من إجمالي
إيرادات الشركة تضاعف في 2019
ً
مجددا.
ونطمح ملضاعفتها

نسبة الخصم وراء تأخير
عمليات إعادة الهيكلة
حول عمليات إع��ادة هيكلة بعض
الشركات في السوق ،قال الرفاعي
إن طبيعة ت�ل��ك العملية تستغرق
اً
ً
وق � ��ت � ��ا ط � ��وي �ًل��� ف � ��ي امل � �ف ��اوض ��ات
امل �ب��اش��رة م��ا ب�ين امل��دي��ن وال�ب�ن��وك،
وي�ع��ود سبب التأخير ف��ي أغلبها
إل ��ى ص�ع��وب��ة االت �ف��اق ع�ل��ى نسبة
الخصم.

إدراج شركتين
في  9سنوات
أع ��رب ال��رف��اع��ي ع��ن ت�ف��اؤل��ه بتحرك
ع �ج �ل��ة اإلدراج � � � ��ات ال �ف �ت��رة امل �ق �ب �ل��ة،
ً
منوها إلى أن االكتتابات في اخر 9
سنوات كانت على شركتي «ميزان»
ً
ومؤخرا «شمال الزور»
و«املتكاملة»
والبورصة.

في «صباح األحمد» و«جابر األحمد»

«المالية» :نراقب
«المشروعات السياحية» عن كثب
التصميم ،وج��ار استصدار موافقات
ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ،وب�ح�س��ب خطة
ال �ش��رك��ة ي �ت��م ال �ب��دء ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذه بعد
اعتماد دراس ��ة ال�ج��دوى االقتصادية
وت� �ن� �ف� �ي ��ذ م� � �ش � ��روع ت� �ط ��وي ��ر ش ��اط ��ئ
املسيلة ونسبة االنجاز .%100
 - 3تطوير نادي رأس األرض ،االنتهاء
م� ��ن أع � �م� ��ال امل� �خ� �ط� �ط ��ات ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ومستندات ال�ط��رح ،وج��ار استصدار
موافقات الجهات الحكومية وإج��راء
دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع
ونسبة اإلنجاز .%100
 - 4مشروع حديقة الشعب ،تم توقيع
العقد م��ع شركة  FORECبتاريخ 25
أكتوبر  ،2019ونسبة اإلنجاز .%1
 - 5ت �ط��وي��ر اس� �ت ��راح ��ات م �ت �ف��رق��ة في
النويصيب وال�س��امل��ي وال�ع�ب��دل��ي ،تم
ّ
االنتهاء من إعداد دراسة فنية متعلقة
بمكونات امل�ش��روع م��ن قبل مستشار
م�ت�خ�ص��ص  ،NASCOوت ��م االن �ت �ه��اء
من إعداد دراسة الجدوى االقتصادية
ل � � �ل � � �م � � �ش � ��روع م� � � ��ن ق � � �ب � ��ل م � �س � �ت � �ش ��ار
متخصص  ،NASCOكما تم االنتهاء
من أعمال املرحلة الثالثة (املخططات
التنفيذية ومستندات الطرح) ،ونسبة
اإلنجاز .%100
 - 6ت �ط��وي��ر ح��دي �ق��ة ال �ص �ب��اح �ي��ة ،تم
إع � � ��داد دراس � � ��ة ال � �ج� ��دوى وال� ��دراس� ��ة
االق � �ت � �ص � ��ادي � ��ة م � ��ن ق � �ب� ��ل امل� �س� �ت� �ش ��ار
العاملي ،كما تم إنجاز وإعداد املخطط
ال�ه �ي �ك �ل��ي وال� ��رؤي� ��ة ال�ت�ص�م�ي�م�ي��ة من
قبل املستشار العاملي  ،FORREوتم
االن�ت�ه��اء م��ن أع �م��ال ت�ح��دي��ث املخطط
الهيكلي ودراسة الجدوى االقتصادية
ونسبة اإلنجاز .%100
 - 7تطوير الحديقة السياحية (جليب
ال �ش �ي��وخ) ،ح �ي��ث ت��م إن �ج��از امل�خ�ط��ط
ال�ه �ي �ك �ل��ي وال� ��رؤي� ��ة ال�ت�ص�م�ي�م�ي��ة من
قبل املستشار العاملي ،وسيتم تنفيذ
املشروع بعد اعتماد دراس��ة الجدوى
االق �ت �ص��ادي��ة ب�ح�س��ب خ �ط��ة ال �ش��رك��ة،
وت� � ��م االن � �ت � �ه� ��اء م� ��ن أع � �م� ��ال ت �ح��دي��ث
امل�خ�ط��ط ال�ه�ي�ك�ل��ي ودراس � ��ة ال �ج��دوى
االقتصادية بنسبة .%100
 - 8تطوير نادي اليخوت في الساملية،
ّ
ح �ي��ث ت ��م إن� �ج ��از ال� ��دارس� ��ة امل �ت �ع��ل �ق��ة
ب ��أع� �م ��ال امل� ��وان� ��ئ ال �ب �ح��ري��ة م ��ن ق�ب��ل
م� �س� �ت� �ش ��ار ع� ��امل� ��ي م� �ت� �خ� �ص ��ص ،وت ��م

وأوض � ��ح أن االس �ت �ث �م��ارات ال �ب��دي �ل��ة مصطلح
جديد في الكويت ً
نوعا ما ،لكنه معروف ً
عامليا،
وي �ن��درج تحته أي ن��وع م��ن أن ��واع االس�ت�ث�م��ار،
بخالف األسهم املدرجة والسندات ،مثل العقار
وم�ح��اف��ظ املليكة ال�خ��اص��ة ورأس امل��ال املغامر
ً
مشيرا إل��ى إق�ب��ال كبير
ف��ي الشركات الناشئة،
ً
وتطور ملحوظ في هذا القطاع ،خصوصا في
مجال التكنولوجيا والعقار.
وأش��ار إل��ى أن االستثمار فيها عالي املخاطر،
إذ ت �ك��ون ال �ش��رك��ات امل�س�ت�ث�م��ر ف�ي�ه��ا ف��ي ب��داي��ة
ال �ن �ش��اط ،وه �ن��اك اح �ت �م��االت ك�ب�ي��رة أن تفشل،
وال تحقق الهدف منها ،ولهذا تتطلب خبرات
متميزة ،وتحتاج من املستثمر التدخل في أمور
وتفاصيل كثيرة ،ليس كما يحدث في البورصة
يشتري األسهم ،وال يتدخل ،ويكتفى بمتابعة
أداء السهم في السوق ،والشركة على مستوى
النتائج والتطورات.

تجربة «أرامكو»

االن �ت �ه��اء م��ن ع�ق��د تصميم وت�ح��دي��ث
وت�ط��وي��ر وص�ي��ان��ة الشبكة الكهرباء
ل � �ن� ��ادي ال� �ي� �خ ��وت م� ��ع  KEGب�ن�س�ب��ة
.%100
 - 9ت �ط��وي��ر م �ت �ن��زه ال� �خ� �ي ��ران ،أن �ج��ز
امل�خ�ط��ط ال�ه�ي�ك�ل��ي ودراس � ��ة ال �ج��دوى
وال � � � ��رؤي � � � ��ة ال� �ت� �ص� �م� �ي� �م� �ي ��ة م� � ��ن ق �ب��ل
املستشار العاملي للمتنزه بشكل عام،
كما أنجز املخطط الهيكلي للحديقة
املائية من قبل املستشار العاملي ،وتم
إنجاز ال��دراس��ة االقتصادية الخاصة
بخدمات استشارية وأع�م��ال التقييم
االقتصادي والسوقي بنسبة .%100
 - 10ت� �ط ��وي ��ر امل ��دي� �ن ��ة ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة،
االن� �ت� �ه ��اء م ��ن ال� ��دراس� ��ة االق �ت �ص��ادي��ة
وإن� �ج ��از امل �خ �ط��ط ال�ه�ي�ك�ل��ي وال ��رؤي ��ة
التصميمية وإعداد الدراسات البيئية
املبدئية ،وتم عمل تقارير نطاق تقييم
امل ��ردود البيئي واالج�ت�م��اع��ي بنسبة
.%100
 - 11ت � �ط� ��وي� ��ر ن� � � � ��ادي ال �ف �ح �ي �ح �ي��ل
ال� � �ج � ��وي ،ح� �ي ��ث ج � ��رى االن � �ت � �ه ��اء م��ن
جميع املخططات الهيكلية املبدئية
للمشروع وإع ��داد التقارير النهائية
بنسبة .%100
 - 12ت �ط��وي��ر م ��راف ��ق م� �ت� �ع ��ددة ع�ل��ى
الواجهة البحرية (ال�ب�لاج��ات) ،حيث
تم االنتهاء من إعداد املخطط الهيكلي
م ��ن ق �ب��ل امل �س �ت �ش��ار ال� �ع ��امل ��ي ،وج ��ار
التنسيق مع وزارة األشغال ،حيث تم
تكليفها بأعمال التصميم والتنفيذ
ل� �ل� �م� �ش ��روع وب� �ح� �س ��ب ق � � ��رار م�ج�ل��س
الوزراء ونسبة اإلنجاز .%100
 - 13تطوير الواجهة البحرية ،2&1تم
االن�ت�ه��اء م��ن إع ��داد املخطط الهيكلي
امل �ب��دئ��ي م ��ن ق �ب��ل امل �س �ت �ش��ار ال�ع��امل��ي
بنسبة .%100
 - 14تطوير أبراج الكويت ،االنتهاء من
أع�م��ال الحفر ونقل ن��وات��ج الرسوبية
ف ��ي ال �ب �ح �ي��رة ب ��ال �ج ��زي ��رة ال �خ �ض��راء
إلض� ��اف� ��ة ل �ع �ب��ة ال� � �ـ CABLE PARK
للجزيرة الخضراء بنسبة .%100
 - 15ت� �ط ��وي ��ر ال � �ج ��زي ��رة ال� �خ� �ض ��راء،
االن�ت�ه��اء م��ن أع �م��ال تصميم األع�م��ال
املدنية واألع�م��ال الكهربائية وأعمال
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل � �ع � �ل ��وم ��ات ،وت �ن �ف �ي��ذ
األعمال املدنية للعبة CABLE PARK
بنسبة .%99

«السكنية» :ترسية مشروعين
على «أجيليتي» و«أرجان»
قالت املؤسسة العامة للرعاية السكنية ،امس،
ان مجلس إدارت �ه��ا واف��ق على ترسية مشاريع
شراكة مع القطاع الخاص.
وذك ��رت ن��ائ�ب��ة امل��دي��ر ال�ع��ام ل �ش��ؤون االستثمار
ومشاريع القطاع الخاص في املؤسسة هديل بن
ناجي أن مشاريع الشراكة عبارة عن فرصتني
استثماريتني ،االول��ى في مدينة صباح االحمد
السكنية تمت ترسيتها على ش��رك��ة اجيليتي
ل �ل �م �خ��ازن ال �ع �م��وم �ي��ة .ف��ي ح�ي�ن ك��ان��ت ال�ف��رص��ة
االس �ت �ث �م��اري��ة ال �ث��ان �ي��ة ب �م��دي �ن��ة ج��اب��ر االح �م��د
السكنية وت�م��ت ترسيتها على ش��رك��ة األرج��ان
العاملية العقارية.
وب �ي �ن��ت ب ��ن ن ��اج ��ي ان ال �ف��رص��ة االس �ت �ث �م��اري��ة
ال��واق �ع��ة ف ��ي م��دي �ن��ة ص �ب��اح االح� �م ��د ال�س�ك�ن�ي��ة
عبارة عن تطوير منطقة مخازن ومنطقة حرفية

ب�م�س��اح��ة 335ر285ر 1م�ت��ر م��رب��ع ،م�ش�ي��رة ال��ى
ان الفرصة االستثمارية الواقعة بمدينة جابر
االحمد السكنية ستكون عبارة عن تطوير مركز
ت�ج��اري بمساحة 329ر 145م�ت��را مربعا والتي
م��ن ش��أن�ه��ا امل�س��اه�م��ة ب�س��د اح �ت �ي��اج��ات اه��ال��ي
ت�ل��ك امل� ��دن م��ن امل �س��اح��ات ال �ت �ج��اري��ة وامل�ك�ت�ب�ي��ة
والحرفية والصناعية.
واوض �ح��ت ان امل��ؤس�س��ة ق��د ق��ام��ت بمخاطبة
ال �ش��رك��ات ال �ف��ائ��زة ب�ه��ذا ال �ش��أن كمستثمرين
ف��ائ��زي��ن الت �خ��اذ االج� � ��راءات ال�ل�ازم ��ة تمهيدا
الب��رام وثيقة االل�ت��زام م��ع املستثمرين ووفقا
ل�لائ�ح��ة اس�ت�ث�م��ار امل��ؤس�س��ة ون ��ص امل� ��ادة 42
من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  116لسنة
 2014ب �ش��أن ال �ش��راك��ة ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام
والخاص( .كونا)

 18اقتصاد
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بأسعار معقولة

10

أماكن في العالم
أفضل
لقضاء اإلجازة
نشر دليل «لونلي بالنيت» تصنيفه السنوي الخامس عشر ألفضل الوجهات ،التي يمكن زيارتها في عام  2020بتكلفة معقولة ،وقد
ركزت قائمة هذا العام على الوجهات ،التي توفر أفضل تجارب السفر المستدامة.
ونظرا الى أن السفرعادة ما يكون مكلفا ،وال يرغب كثيرون في االستدانة من أجل االستمتاع ببضعة أيام خارج بلدهم ،فيمكن
االعتماد على قائمة «لونلي بالنيت» ،من أجل السفر إلى وجهات ساحرة من دون إنفاق أموال طائلة( .سي إن بي سي ،أرقام)

1

نوسا تينجارا
الشرقية
(أندونيسيا)

هي مقاطعة تقع في أقصى جنوب أندونيسيا ،وتتكون من  500جزيرة تطل على
املحيط الهندي ،من بينها جزر ألور وفلوريس وسولور ،وتتمتع هذه الجزر بشواطئ
رائ�ع��ة ،وتوفر فرصا الستكشاف الكائنات البحرية املختلفة واملتنوعة ،كما أنها
تزخر باملناظر الطبيعية والجبال.

2

3

4

بودابست

ماديا براديش

بوفالو

(المجر)

(الهند)

تعد بودابست عاصمة املجر من بني أهم مدن أوروبا الوسطى ،كما أنها واحدة من أكثر
امل��دن األوروب�ي��ة ،التي يمكن زيارتها بتكاليف معقولة ،وم��ن أشهر األم��اك��ن السياحية
بها جسر السلسلة املعلق ،وقلعة بودا ،وحصن فيشرمان ،وحديقة حيوانات بودابست
ً
والحديقة النباتية ،فضال عن جزيرة مارغريت الواقعة وسط نهر الدانوب.

(نيويورك)

هي ثاني أكبر والية هندية ،وتشتهر باسم «قلب الهند» ،ويمكن لزوار هذه الوالية
االستمتاع برحالت الستكشاف الحياة البرية بتكلفة أقل بكثير من أفريقيا ،إذ بها
العديد من املحميات الطبيعية والحدائق الوطنية ،كما تزخر بسالسل من التالل
واألنهار والغابات.
وتضم ماديا براديش أيضا العديد من املواقع التراثية.

تعد بوفالو ثاني أكبر مدينة في نيويورك ،وتقع بالقرب من ش�لاالت نياغرا،
ويمكن لزوارها االستفادة من رحالت الطيران االقتصادية إليها ،كما يوجد بها
العديد من األماكن الجاذبة للسياح ،بما في ذلك حدائق «إيري كاونتي» النباتية،
ومنتزه «بافالو آند إي��ري» البحري والعسكري ،وملعب «كوكا ك��وال» ،وحديقة
حيوان «بافالو».

5

6

7

باكو

بلغراد

العاصمة
و«الحمامات»

(أذربيجان)

(صربيا)

هي دولة غنية بالنفط والغاز ،يصفها دليل «لونلي بالنيت» بأنها وجهة فريدة من نوعها
توفر تجارب مميزة ،وأطعمة وإقامة ذات جودة عالية ،بتكاليف منخفضة.
ومن أبرز األماكن التي يمكن زيارتها في أذربيجان مدينة باكو عاصمة الدولة ،والتي
تضم عدة مناطق أثرية وتاريخية مهمة.

(تونس)

تعد صربيا م��ن أجمل ال��دول األوروب �ي��ة ،التي يمكن زي��ارت�ه��ا بتكلفة منخفضة ،ويمكن
للسياح االستمتاع بالتجول في املدينة الستكشافها ،وتناول أطعمة بجودة عالية وبأسعار
مناسبة ،وم��ن أب��رز األم��اك��ن السياحية في صربيا عاصمتها بلغراد ،ومدينة نيش ذات
الطابع اليوناني ،وحديقة «كوباونك» الوطنية ،التي يمكن ممارسة رياضة التزلج بها.

تحظى تونس بشعبية كبيرة ل��دى السياح األوروب�ي�ين ،وه��ي من أفضل الوجهات التي
يمكن زيارتها في شمال أفريقيا بتكاليف معقولة.
وم��ن ب�ين أب ��رز األم��اك��ن ،ال�ت��ي يمكن زي��ارت�ه��ا ف��ي ت��ون��س ،ال�ع��اص�م��ة «ت��ون��س» ،ومدينة
«الحمامات» ،التي تعد من أشهر املنتجعات التونسية ،وجزيرتا «جربة» ،و«ميدون» ،التي
يمكن لزوارها رؤية التماسيح.

8

9

10

كيب
وينيالندس

أثينا

زنجبار

(جنوب أفريقيا)

(تنزانيا)

(اليونان)

هي منطقة جبلية تقع شمال مدينة كيب تاون ،وتتسم هذه املنطقة بجبالها وباملساحات
الخضراء الشاسعة ،ويمكن لزوار كيب تاون القيام برحلة قصيرة إلى كيب وينيالندس
لالستمتاع باملناظر الطبيعية والهدوء.

يرجع تاريخ تأسيس هذه املدينة التاريخية العريقة إلى  3400عام ،وهي واحدة من
أجمل الوجهات األوروبية اآلن ،ومن أبرز ما تتميز به ،متحف «األكروبول» ،ومعبد
ُ
«البارثينون» اإلغريقي الذي شيد على جبل األكروبوليس.
إلى جانب اماكن أخرى ،في أثينا ،تل الكافتيوس ،ومعبد «زيوس» األوملبي ،وميدان
«سينتاجما» ،والحديقة الوطنية.

هي عبارة عن أرخبيل في تنزانيا مكون من عدة جزر ساحرة مطلة على املحيط الهندي،
وه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن األم��اك��ن ال�ت��ي يمكن زي��ارت�ه��ا ف��ي زن�ج�ب��ار ،بما ف��ي ذل��ك مدينة زنجبار
الحجرية ،التي يمكن التجول في األزقة القديمة بها ،واالستمتاع بتناول األطعمة الطيبة املذاق
بها بتكلفة منخفضة للغاية ،ومن أبرز األماكن السياحية األخرى هناك جزيرة «بمبا» ،وقرية
«نانغوي» ،وغابات «جوزاني».

بدأت في  1997بمكتبة فيديو تضم  900فيلم

سجل حافل لـ«نتفليكس» على مدار ً 23
عاما
لم تكن شبكة «نتفليكس» املتخصصة في تقديم خدمة البث
الحي والفيديو حسب الطلب عند إطالقها في أغسطس عام
 1997سوى شركة متخصصة في خدمة بيع وتأجير األقراص
املدمجة ،واآلن باتت واحدة من أهم وأكبر الشركات الترفيهية
التي يبلغ عدد مشتركيها اليوم أكثر من  151مليون مشترك
في أكثر من  190دولة حول العالم.
وق��د م��رت «ن�ت�ف�ل�ي�ك��س» ،ال �ت��ي أس�س�ه��ا م ��ارك ران��دول��ف وري��د
هاستينغ في سكوتس فالي في كاليفورنيا؛ بعدة مراحل نمو
عبر السنوات حتى وصلت إلى مرحلة إنتاج األفالم والبرامج
التلفزيونية.

مراحل زمنية
ك��ان ران��دول��ف يعمل مدير تسويق في شركة هاستينغ التي
كان اسمها «بيور أتريا» ،كما كان راندولف مؤسسا مشاركا
لشركة «مايكرو ويرهاوس».
وف��ي ع��ام  1997ب��اع هاستينغ شركته إل��ى ش��رك��ة «راش��ون��ال
سوفت وي��ر ك��ورب��وري�ش��ن» مقابل  700مليون دوال ،وتوصل
ران��دول��ف وهاستينغ معا إل��ى ف�ك��رة «نتفليكس» ،واستثمر
هاستينغ رأسمال أوليا في الشركة الناشئة بلغ  2.5مليون
دوالر.
واستقر االثنان على تقديم خدمة تأجير األقراص املدمجة ،ولم
يكن لدى الشركة في بداية تأسيسها سوى عشرات املوظفني
وأقل من  1000فيلم ،يعتقد الكثيرون أن الحظ لعب دورا كبيرا
في نجاح «نتفليكس» ،إال أن هناك سالحا قويا كانت تعتمد
عليه الشركة غير الحظ وهو الفهم الجيد للسوق.
ف ��ي ع ��ام  1997ك��ان��ت ش��رك��ة «ب �ل ��وك ب��اس �ت��ر» ل �ت��أج �ي��ر أف�ل�ام
الفيديو هي الشركة املسيطرة على السوق ،بينما كان ُينظر لـ
«نتفليكس» باعتبارها مجرد شركة لتأجير األقراص املدمجة،
إال أن ذلك لم يكن نهاية املطاف بالنسبة لـ«نتفليكس» ،بل كان
طموحها أكبر من ذلك بكثير.

كيف نجحت؟
* في ع��ام  1997أطلقت «نتفليكس» مكتبة فيديو تضم أكثر
من  900فيلم .وكانت سياسة التأجير الخاصة بها تمتد إلى

راندولف وهاستينغ توصال معً ا
إلى فكرة «نتفليكس»
واستثمرا  2.5مليون دوالر
رأسمال أول ًيا
ً
اتجاها عكس ًيا
اتبعت
في قياس مشاهدة األفالم
عبر خوارزمية «سينماماتش»
في  2007أقدمت
على مخاطرة كبيرة بإطالقها
أول منتجاتها للبث الحي

 7أيام كحد أقصى ،وفي غضون بضعة أشهر اتسعت مكتبة
الفيديو لتضم  3100فيلم.
وب�ح�ل��ول ع��ام  2000ك��ان ل��دى ال�ش��رك��ة  5200ف�ي�ل��م ،وف��ي ه��ذا
الوقت تقريبا بدأت الشركة في تقديم نموذج االشتراك مقابل
 15.95دوالرا شهريا.
وق��د ب��دأت «نتفليكس» تشهد نموا كبيرا منذ ذل��ك الحني ،إذ
وصل عدد مشتركيها إلى أكثر من  6.3ماليني مشترك بحلول
نهاية عام  ،2006وشرعت «نتفليكس» في تحقيق أرباح كبيرة
والتي وصلت إلى أكثر من  80مليون دوالر في نفس العام.
واعتمدت في تحسني خدماتها على طريقة مختلفة ،ففي حني

تحسب القنوات التلفزيونية الجمهور من خالل عدد مشاهدي
برنامج تلفزيوني ما ،كانت «نتفليكس» تتبع اتجاها عكسيا
وتحسب عدد البرامج واألفالم التي شاهدها املتفرج .وساعد
هذا النهج على التركيز على كيفية زيادة مشاركة املستخدم،
وتحسني مقياس «مشاهدة األفالم» عبر خوارزمية الـ «سينما
م��ات��ش» .وف��ي ع��ام  2007أقدمت الشركة على مخاطرة كبيرة
بإطالقها أول منتجاتها للبث الحي.
ول��م تكن التقنية التي يتطلبها تنفيذ ذل��ك م��وج��ودة في ذلك
ال��وق��ت ،لكن الشركة استثمرت أكثر م��ن  40مليون دوالر في
ال �ب �ح��ث وال �ت �ط ��وي ��ر ،ف ��ي ح�ي�ن واج� �ه ��ت «ن �ت �ف �ل �ي �ك��س» ب�ع��ض
العقبات في الطريق ،إال أنها واصلت النجاح والنمو .وظلت
شبكة «نتفليكس» تبث محتواها لألميركيني فقط حتى عام
 ،2010حيث أصبحت متاحة في كندا ذلك العام.
ف ��ي ع� ��ام  2011ب��ات��ت م �ت��اح��ة ف ��ي أم �ي��رك��ا ال�لات �ي �ن �ي��ة وف��ي
منطقة البحر الكاريبي ،وفي اململكة املتحدة في  ،2012من
أج��ل م��واص�ل��ة ن�م��وه��ا أق��دم��ت ال�ش��رك��ة ع�ل��ى إن�ت��اج املحتوى
األص �ل��ي ،ف��أن�ت�ج��ت م�س�ل�س��ل «ه ��اوس أوف ك � ��اردز» ،وال ��ذي
ظ�ه��ر ل�ل�م��رة األول��ى ع��ام  ،2013ون��ال إع�ج��اب ع��دد كبير من
املشاهدين.
كما ع��زز مكانة «نتفليكس» في إنتاج املحتوى ،وبلغ إنفاق
الشركة على إنتاج املحتوى نحو  8مليارات دوالر عام ،2018
بزيادة قدرها مليارا دوالر عن عام .2017
و ي �ع��د أ ك �ث��ر م��ا ي �ج �ع��ل « ن �ت �ف �ل �ي �ك��س» ج��ذا ب��ة ل �ع��دد ك�ب�ي��ر
م��ن ا مل�ش��ا ه��د ي��ن ه��و أ ن�ه��ا ت�ق��دم وا ج�ه��ة م�س�ت�خ��دم ب�س�ي�ط��ة
تقدم للمستخدم تجربة سهلة ،كما تتيح للمستخدمني
إ ن� �ش ��اء ق��ا ئ �م��ة ب ��األ ف �ل�ام وا ل� �ب ��را م ��ج وا مل �س �ل �س�ل�ات ا ل �ت��ي
ي�ف�ض�ل��و ن�ه��ا.
إل��ى ج��ان��ب ذل��ك ،ت�ق��دم خ�ي��ارات مخصصة للمستخدم حسب
ذوقه ،وذلك ً
بناء على سجل مشاهدات املستخدم ،كما أضافت
الشبكة ميزة تنزيل املحتوى عند ع��دم االت�ص��ال باإلنترنت.
ورغ��م أن «نتفليكس» تسيطر على حصة كبيرة م��ن السوق،
إال أن لديها منافسني أق��وي��اء مثل شبكة «ه��ول��و» األميركية
و«أم � � ��ازون ب ��راي ��م» ،ل�ك�ن�ه��ا ت �ح��اول ال�ت�غ�ل��ب ع �ل��ى منافسيها
بالتركيز أكثر على إنتاج محتواها الخاص.

محطات التطور
 1997تأسست «نتفليكس» على يد مارك راندولف وريد هاستينغ لتقديم خدمة
تأجير األفالم عبر اإلنترنت.
 1998أطلقت الشركة أول موقع لتأجير وبيع األقراص املدمجة «نتفليكس .كوم».
 1999أطلقت الشركة خدمة االش�ت��راك ،وقدمت خدمة تأجير أق��راص مدمجة غير
محدودة مقابل اشتراك شهري منخفض.
 2000قدمت «نتفليكس» نظاما لترشيح األفالم ،والذي يستخدم تقييمات أعضاء
الشبكة ُللتنبؤ بدقة باختيارات جميع األعضاء.
 2002طرحت «نتفليكس» لالكتتاب العام األول��ي ،وك��ان ع��دد مشتركيها في ذلك
الوقت  600ألف عضو في الواليات املتحدة.
 2005زاد عدد أعضاء «نتفليكس» إلى  4.2ماليني مشترك.
 2007ب��دأت «نتفليكس» تقديم خدمة البث الحي ،والتي تتيح لألعضاء مشاهدة
البرامج التلفزيونية واألف�ل�ام على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم مباشرة وعلى
الفور.
 2009ع�ق��دت «نتفليكس» ش��راك��ة م��ع ش��رك��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ات للبث ع�ل��ى أج�ه��زة
التلفزيون املتصلة باإلنترنت وغيرها من أجهزة متصلة باإلنترنت.
 2010باتت «نتفليكس» متاحة على أجهزة «أب��ل» بما في ذل��ك «آي�ب��اد» و«آي�ف��ون»
و«آي�ب��ود» ،وغيرها من األجهزة املتصلة باإلنترنت ،كما ب��دأت في إط�لاق خدمتها
في كندا.
 2011أطلقت «نتفليكس» خدماتها في أميركا الالتينية وفي منطقة البحر الكاريبي.
 2012باتت «نتفليكس» متاحة في أوروبا بما في ذلك اململكة املتحدة وأيرلندا ودول
شمال أوروبا ،وحازت أول جائزة «إيمي».
 2013ح��ازت «نتفليكس»  31ج��ائ��زة «إي�م��ي» على مسلسالت درام�ي��ة وكوميدية
وأفالم وثائقية.
 2014أطلقت «نتفليكس» خدماتها ف��ي س��ت دول أخ��رى ف��ي أوروب ��ا ه��ي النمسا
وبلجيكا وفرنسا وأملانيا ولوكسمبورغ وسويسرا ،وبات لديها أكثر من  50مليون
عضو على مستوى العالم.
 2016من هذا العام فصاعدا باتت «نتفليكس» متاحة في جميع أنحاء العالم.
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«الوطني» :ارتفاع أسعار أصول المالذ اآلمن

التوترات األميركية  -اإليرانية
ً
مجددا
ُتربك األسواق
قال تقرير لبنك الكويت الوطني ،إن عام
 2019ك ��ان م�ل�ي�ئ��ًا ب �م��زي��ج م��ن األح� ��داث
املتباينة ،حيث ق��ام��ت ال�ب�ن��وك املركزية
بخفض أسعار الفائدة سعيًا منها للحد
م��ن تباطؤ النمو االق�ت�ص��ادي ،ف��ي حني
واصلت مسألة انفصال اململكة املتحدة
ع��ن االت�ح��اد األوروب ��ي ف��ي إح��داث حالة
من انقسام الشعب البريطاني لينتهي
األم��ر بفوز ساحق لبوريس جونسون.
ك �م��ا ص � ��وت م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب مل�ص�ل�ح��ة
ع��زل ال��رئ�ي��س دون��ال��د ت��رام��ب ،ف��ي حني
شهدت وول ستريت ً
أداء قويًا وسجلت
مستويات قياسية.
وأض ��اف« :أراد ال��رئ�ي��س دون��ال��د ترامب
أن ُينهي العام على وتيرة إيجابية من
خالل تصريحاته يوم الثالثاء املاضي،
ب��أن��ه س �ي �ق��وم ب��ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى امل��رح �ل��ة
األولى من الصفقة التجارية مع الصني
ف��ي ال�ب�ي��ت األب �ي��ض ف��ي ال�خ��ام��س عشر
م��ن يناير بحضور مسؤولني صينيني
رف �ي �ع��ي امل� �س� �ت ��وى ،ك �م��ا ذك � ��ر ال��رئ �ي��س
األم�ي��رك��ي أي�ض��ًا ف��ي ت�غ��ري��دة أخ ��رى ان��ه
سيذهب إل��ى بكني ف��ي وق��ت الح��ق لبدء
محادثات املرحلة الثانية».
وقد تم التوصل إلى اتفاق محدود بني
واشنطن وبكني في  13ديسمبر املاضي،
وال��ذي يقضي بإيقاف الحرب التجارية
ب�ي�ن االق �ت �ص ��ادي ��ن وال� �ت ��ي ت �س �ب �ب��ت ف��ي
ف � ��رض رس � � ��وم ع �ل ��ى ب �ض ��ائ ��ع ت�ت�خ�ط��ى
قيمتها أكثر من نصف تريليون دوالر،
وت� �ض� �م ��ن االت� � �ف � ��اق م ��واف� �ق ��ة ال� ��والي� ��ات
املتحدة على عدم فرض ضرائب جديدة
ع �ل��ى ب �ض��ائ��ع اس �ت �ه�لاك �ي��ة م ��ن ال �ص�ين
بقيمة  156مليار دوالر وواف�ق��ت أيضًا
ع �ل��ى خ �ف��ض ال ��رس ��وم ال �ج �م��رك �ي��ة على
بضائع بقيمة  120مليار دوالر التي تم
فرضها في سبتمبر إلى النصف.
وم ��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ت �ع �ه��دت ال �ص�ي�ن ب��زي��ادة
وارداتها من الواليات املتحدة وخاصة
ال �س �ل��ع ال ��زراع� �ي ��ة ،ك �م��ا وع� ��دت ب�ت��وف�ي��ر
م�ع��اي�ي��ر أف �ض��ل ل�ح�م��اي��ة ح �ق��وق امللكية
ال �ف �ك��ري��ة .وذك� ��ر «ال��وط �ن��ي» أن ��ه ل��م يتم
اإلع�لان عن ال�ش��روط امل�ح��ددة لالتفاقية
امل�ك��ون��ة م��ن  86ص�ف�ح��ة ،وال �ت��ي تخضع
ح��ال �ي��ًا ل �ل �ت��رج �م��ة وامل ��راج � �ع ��ة م ��ن ق�ب��ل
ال � �ج� ��ان � �ب�ي��ن ،م � ��ن ج � �ه ��ة أخ � � � � ��رى ،أش � ��ار
م�س�ت�ش��ار ال�ب�ي��ت األب �ي��ض بيتر ن��اف��ارو
إلى أن االنتهاء من «املرحلة األولى» من
االتفاقية أصبح وشيكًا ،وأن «الصفقة
أص �ب �ح��ت أم � �رًا م �ف��روغ��ًا م� �ن ��ه» .وص ��رح
خ�لال مقابلة أج��راه��ا م��ع شبكة فوكس
ن �ي��وز أن ��ه س�ي�ت��م اإلع �ل��ان ع��ن تفاصيل
االتفاقية في أسرع وقت ممكن.

ارتباك األسواق
وأشار التقرير إلى أن األسواق تعرضت
ي� ��وم ال �ج �م �ع��ة امل ��اض ��ي ،ل�ل�ارت �ب ��اك بعد
ه �ج��وم أم �ي��رك��ي أس �ف��ر ع ��ن م �ق �ت��ل أح��د
ك �ب ��ار ال � �ق ��ادة ال �ع �س �ك��ري�ين ب� ��إي� ��ران ،ف��ي
غارة جوية مستهدفة على مطار بغداد.
وأدى الهجوم إلى ارتفاع أسعار النفط
وأص ��ول امل�ل�اذ اآلم��ن ،حيث ارت�ف��ع سعر
ً
خام برنت بنسبة  %4وصوال إلى 70.96
دوالرًا للبرميل ،في حني ارتفع سعر خام
غرب تكساس الوسيط بنسبة  %3.4إلى
 63.30دوالرًا ل�ل�ب��رم�ي��ل .وات �ب��ع ال��ذه��ب
املسار التصاعدي نفسه مرتفعًا بنسبة
 %0.9ليصل إل��ى  1542دوالر لألوقية،
ل �ي �ق �ت��رب ب ��ذل ��ك م� ��ن أع� �ل ��ى م �س �ت��وي��ات��ه
املسجلة منذ أربعة أشهر.

«المزايا» :بين انتعاش وتراجع

العقار المحلي
يسير بخطى متقلبة

انعكاسات الهجوم األميركي:
¶ أسواق األسهم تتراجع بعد تسجيلها ارتفاعات غير مسبوقة
¶ النفط يصعد« ..برنت» ارتفع  %4إلى  70.96دوال ًرا وغرب
تكساس  %3.4لـ 63.30للبرميل
¶ الذهب يتقدم  %0.9ليصل إلى  1542دوال ًرا لألوقية

وضع خطط جذب استثمارات خارجية بشكل فعّ ال يدفع الى مزيد من االنتعاش

ت �ن��اول ت�ق��ري��رش��رك��ة امل��زاي��ا ال �ق��اب �ض��ة ،م �س��ارات ال�س��وق
ال �ع �ق��اري ال�ك��وي�ت��ي ،ال �ت��ي أث�ب�ت��ت خ�ل�ال ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة
وحتى اللحظة اس�ت�ق��راره وتميزه بالقيم املضافة التي
يطمح لها أي مستثمر ،وذلك نظرًا لقدرتهم على تحقيق
إيرادات شبه ثابتة من خالل التملك والتأجير ،مع العلم
بأنه يشهد املزيد من الطلب على فئة العقارات ذات الطابع
التشغيلي وبشكل خاص العقارات الصناعية والتجارية
والترفيهية ،وانخفاضا ملحوظا على مستوى املعروض
ل��دى ع��دد م��ن امل��واق��ع ،األم��ر ال��ذي يعني ت��واف��ر معطيات
إيجابية عن األداء االقتصادي الكويتي ككل.
وتحمل مؤشرات األداء للسوق العقاري خالل السنوات
القادمة املزيد من املسارات اإليجابية ،واالزدهار والنمو
على املستويني املحلي واإلقليمي ،التي م��ن املتوقع أن
ت�ق��وده إل��ى مرحلة ج��دي��دة م��ن االن�ت�ع��اش وال �خ��روج من
ح��ال��ة ال��رك��ود وال�ت�ع�ث��ر ،ب�س�ب��ب ت��أث��ر ه��ذا ال �س��وق ب��أداء
مثيالته في الدول املجاورة بطبيعة الحال.

تقلب السوق
ردة فعل أسواق األسهم جاءت سلبية مقابل ارتفاعات النفط والذهب على وقع مقتل سليماني

ترامب :التوقيع
على «المرحلة
األولى» من االتفاقية
التجارية مع الصين..
قريبا ً
تراجع نشاط الصناعات
التحويلية في
المملكة المتحدة
مخاوف «بريكست»
ما زالت تلوح
في األفق
ارتفاع مؤشر مديري
المشتريات للتصنيع
في الصين
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ت��راج �ع��ت ع ��ائ ��دات س�ن��دات
ال�خ��زان��ة األم�ي��رك�ي��ة ،ال�ت��ي تتخذ م�س��ارًا
معاكسًا ألسعار أدوات الدين السيادي
األميركي ،بنسبة  0.05نقطة مئوية إلى
 %1.835ف��ي م��ا ي�ع��د أدن ��ى امل�س�ت��وي��ات
امل�س�ج�ل��ة م�ن��ذ ث�لاث��ة أس��اب �ي��ع .م��ن جهة
أخ � � � ��رى ،ارت� �ف� �ع ��ت ال � �س � �ن� ��دات األمل ��ان� �ي ��ة
وال � �س � �ن� ��دات ال �ب ��ري �ط ��ان �ي ��ة .ك �م ��ا ارت �ف ��ع

ال��دوالر األميركي وسجل م��ؤش��ره نموًا
ب �ن �س �ب��ة  %0.32ل �ي �غ �ل��ق ع �ن��د م�س�ت��وى
 ،96.896ف��ي ح�ي�ن ح�ق��ق ال�ي�ن ال�ي��اب��ان��ي
ال� ��ذي ي�ع�ت�ب��ر ف��ي ص � ��دارة أص� ��ول امل�ل�اذ
األمن مكاسب بنسبة .%0.40
ول�ف��ت إل��ى أن ردة ف�ع��ل أس ��واق األس�ه��م
جاءت سلبية ،حيث تراجع أداؤها ،بعد
أن سجلت ارت�ف��اع��ات غير مسبوقة في
أول ��ى ج�ل�س��ات ال �ت ��داول ل�ل�ع��ام ال�ح��ال��ي،
عندما أغلق مؤشر ستاندرد آن��د بورز
ً
م ��رت �ف �ع ��ًا ب �ن �س �ب��ة  %0.8وص � � � ��وال إل ��ى
م�س�ت��وى ق�ي��اس��ي ب�ل��غ  3.257.85نقطة،
وسجلت ب��ورص��ة ن��اس��داك نموًا بنسبة
 ،%1.3م�س�ج�ل��ة ه ��ي األخ� � ��رى م�س�ت��وى
قياسيا ،بينما ارتفع مؤشر داو جونز
الصناعي بنسبة  .%1.2وقد شهد سوق
ً
األسهم عامًا مذهال ،حيث ارتفع مؤشر
ستاندرد ان��د ب��ورز  500بنسبة ،%28.9
ومؤشر داو جونز بنسبة  ،%22.3بينما
تخطت مكاسب مؤشر ناسداك أكثر من
 .%35وال يبدو أن ذلك الزخم قد يستمر
في ظل التطورات األخيرة ،حيث تراجع
اداء كل املؤشرات الرئيسية لتفقد بذلك
بعضًا من مكاسبها.

أوروبا واململكة
ت �ت �ط��رق ت �ق��ري��ر «ال ��وط� �ن ��ي» إل� ��ى األداء
االق �ت �ص��ادي للمملكة امل �ت �ح��دة ،ب�ق��ول��ه:
ات � � �خ� � ��ذ ن � � �ش� � ��اط ق � � �ط� � ��اع ال � �ص � �ن� ��اع� ��ات
ال� �ت� �ح ��وي� �ل� �ي ��ة م �ن �ع �ط �ف��ًا ن� �ح ��و األس � � ��وأ
ب �ن �ه��اي��ة ع� ��ام  ،2019ف ��ي ظ ��ل ال �ت��ده��ور
الحاد ال��ذي شهده اإلن�ت��اج ،وال��ذي يعد
األس��وأ على مدار أكثر من سبعة أعوام،
وذل � ��ك م ��ع اس �ت �م��رار ح��ال��ة ع ��دم ال�ي�ق�ين
ال�س�ي��اس��ي ف��ي ال�ت��أث�ي��ر ع�ل��ى ال�ط�ل�ب��ات،
وشهد شهر ديسمبر انخفاض مؤشر
م��دي��ري امل�ش�ت��ري��ات ال�ص�ن��اع��ي ال�ص��ادر
ع��ن  IHS Markitإل��ى  47.5م�ق��اب��ل 48.9
ف��ي ن��وف�م�ب��ر ،وإن ك��ان ه��ذا امل �ع��دل يعد

استقرار االقتصاد الصيني
أفاد تقرير «الوطني» أن مؤشر مديري املشتريات الرسمي للتصنيع في الصني وصل إلى  50.2نقطة في شهر
ديسمبر ،مقتربًا من مستوى التوقعات البالغ  50.1نقطة .أما على الجانب السلبي ،فقد تراجع أداء مؤشر القطاع
غير الصناعي إلى  53.5مقابل  .54.4وتدل أحدث قراءات املؤشر على أن اقتصاد ثاني أكبر اقتصاد على مستوى
العالم قد بدأ يستقر .وتشير تلك القراءة إلى نمو قطاع الصناعات التحويلية للشهر الثاني على التوالي .وكانت
قطاعات األغذية واملشروبات واملالبس واألدوي��ة والسيارات ضمن القطاعات ،التي شهدت نموًا قويًا .وقد أعلنت
ال��والي��ات املتحدة والصني في  13ديسمبر املاضي عن توصلهما إل��ى املرحلة األول��ى من االتفاقية التجارية بني
الطرفني ،والتي شملت تخفيف الرسوم الجمركية وزيادة مشتريات الصني من السلع الزراعية األميركية ،وتطبيق
بعض التغيرات الهيكلية املتعلقة بمسائل امللكية الفكرية والتكنولوجية.

أعلى هامشيًا مقارنة بالتقدير األول��ي
ال�ب��ال��غ  .47.4وي�ش�ي��ر ذل��ك ال��رق��م إل��ى أن
أغ �ل �ب �ي��ة ال� �ش ��رك ��ات أع �ل �ن��ت ع ��ن ت��ده��ور
أنشطتها ،ح�ي��ث يشهد امل��ؤش��ر ت��راج��ع
ق ��راء ت ��ه ع��ن م �س �ت��وى  50ن�ق�ط��ة للشهر
الثامن على التوالي ،فيما تراجعت كل
من الطلبيات املحلية واألجنبية ،وأرجع
امل�ش��ارك��ون ف��ي االس�ت�ط�لاع ذل��ك الوضع
إل ��ى االرت� �ب ��اط م ��ا ب�ي�ن ت ��راج ��ع األع �م��ال
ّ
ال� �ج ��دي ��دة وامل � �خ� ��اوف امل �ت �ع��ل �ق��ة ب��آف��اق
ال�ن�م��و االق �ت �ص��ادي وال �ت �ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة
وال �ت��وق �ع��ات ال �س �ي��اس �ي��ة .وك� ��ان ال��داف��ع
ال��رئ �ي �س��ي ل�ت�ب��اط��ؤ ال �ن �ش��اط ال�ص�ن��اع��ي
في اململكة املتحدة تراجع أداء منتجي
ال �س �ل��ع ال��وس �ي �ط��ة واالس �ت �ث �م��اري��ة ،في
ح�ين سجلت الشركات املصنعة للسلع
االستهالكية نموًا ضعيفًا.
وق � ��ال :ق��د ظ �ه��ر م ��دى ت��أث �ي��ر ح��ال��ة ع��دم
ال� �ي� �ق�ي�ن امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��ان� �ف� �ص ��ال امل �م �ل �ك��ة
املتحدة عن االتحاد األوروبي جليًا يوم
الخميس ،م��ن خ�لال نتائج املسح ال��ذي
أجراه بنك إنكلترا ملا يقارب من حوالي
 3آالف من املديرين املاليني في الشركات
الصغيرة واملتوسطة والكبيرة الحجم
ف� ��ي امل �م �ل �ك��ة امل� �ت� �ح ��دة ،ح �ي ��ث أن %53
م��ن امل��دي��ري��ن ي ��رون أن ان�ف�ص��ال اململكة
املتحدة عن االتحاد األوروبي كان ضمن
أب��رز ثالثة أم��ور ساهمت في حالة عدم
اليقني ،التي سادت خالل شهر ديسمبر،
ب �ي �ن �م��ا ل � ��م ي � �ج� ��ري ت� �ح ��دي ��د امل � �خ� ��اوف
األخرى.
وي ��رى «ال��وط �ن��ي» أن م �خ��اوف ان�ف�ص��ال
اململكة املتحدة عن االتحاد األوروبي ما
زال��ت تلوح ف��ي األف��ق وت��ؤرق املصنعني
واملتداولني على حد سواء ،حيث تراجع
أداء الجنيه اإلسترليني في بداية العقد
ال� �ج ��دي ��د ع �ل��ى خ �ل �ف �ي��ة ت ��وق ��ع ال �خ �ب��راء
االستراتيجيني شهورا من املفاوضات
التجارية الشاقة مع االتحاد األوروب��ي.
ففي أعقاب ارتفاع الجنيه اإلسترليني
ب�ن�س�ب��ة  %1.1ف��ي  31دي�س�م�ب��ر ،ليصل
إل ��ى أع �ل��ى م�س�ت��وي��ات��ه امل�س�ج�ل��ة ف��ي 13
دي�س�م�ب��ر امل��اض��ي ع �ن��د  1.3283دوالر،
وذل � ��ك ف ��ي اع� �ق ��اب االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،ع ��اود
تراجعه مجددًا وفقد  %1.55من قيمته
لينهي ت��داوالت األس�ب��وع عند مستوى
 .1.3077وي�ع��زى ه��ذا ال�ت��راج��ع إل��ى عدد
م ��ن ال� �ع ��وام ��ل امل �ت �ب��اي �ن��ة ،ب �م��ا ف ��ي ذل��ك
ت��وق��ع امل ��رور ب�ع��ام ص�ع��ب م��ن إج ��راءات
ان �ف �ص��ال امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ع��ن االت �ح��اد
األوروبي وارتفاع الدوالر بعد الهجمات
األميركية.

وأش ��ار ال�ت�ق��ري��ر األس�ب��وع��ي ل �ـ«امل��زاي��ا» ،إل��ى أن القطاع
ال � �ع � �ق� ��اري امل� �ح� �ل ��ي ي �س �ي��ر ض� �م ��ن م� �س� �ت ��وي ��ات م�ت�ق�ل�ب��ة
ت ��ارة أخ� ��رى ،وف �ق��ًا لطبيعة ف ��رص االس �ت �ث �م��ار امل�ت��وف��رة
واأله ��داف ال�ت��ي يسعى املستثمرون لتحقيقها داخليًا
وخ��ارج �ي��ًا ،وذل� ��ك ب��وج��ود إم �ك��ان �ي��ة ت�ح�ق�ي��ق امل��زي��د من
األرباح الرأسمالية من خالل االستثمار بالعقارات على
اخ�ت�لاف أن��واع�ه��ا وفئاتها ،التي تعد متوفرة وممكنة،
حتى في ظل وقع األسعار املرتفعة للعقارات واألراضي
وال�ع��وائ��د املشابهة والسيولة املتقلبة وم��ا يتبعها من
انتظار حدوث تطورات إيجابية ملموسة على مستوى
االقتصاد الوطني في الكويت.
وأوض ��ح التقرير أن ط��رح امل��زي��د م��ن ال�ع�ق��ارات السكنية
واالستثمارية والصناعية ساهم في تحسني مستويات
الطلب ،ودف��ع نحو التنوع وتوفير املزيد من الخيارات
أمام املستخدم النهائي وكذلك املستثمرين .مع العلم أنه
في ض��وء األسعار املتداولة ال ت��زال هناك شرائح كثيرة
غير قادرة على تجاوزها ،سواء كانت للشراء أو التأجير،
اذ يستحوذ األخير على ما نسبته  %35 - %30من دخل
األسر الكويتية ،ويعود ذلك إلى ارتفاع تكاليف األراضي
وبالتالي األسعار بشكل عام.
وت � �ب� ��دو م � ��ؤش � ��رات ال �س �ي ��ول ��ة ل � ��دى ال � �س� ��وق ال �ع �ق ��اري
الكويتي ،وق��درت��ه على تصريف ال�ع�ق��ارات امل�ع��روض��ة،
م��ن أه��م امل��ؤش��رات ال�ت��ي يمكن الحكم م��ن خاللها على
ق��وة ووت�ي��رة ن�ش��اط ال�ق�ط��اع ،س��واء على مستوى طرح
امل �ش��اري��ع ال �ج��دي��دة أو اس �ت �ك �م��ال وت �س �ل �ي��م امل �ش��اري��ع
ال� �ج ��اري ت�ن�ف�ي��ذه��ا ب �ح �س��ب ت �ق��ري��ر امل� ��زاي� ��ا .وق � ��ال :إن
ال� � �ت � ��داوالت ال �ع �ق��اري��ة ت �ش �ه��د امل ��زي ��د م ��ن االرت� �ف ��اع ��ات
واالن�خ�ف��اض��ات تبعًا لطبيعة ف��رص االس�ت�ث�م��ار ،فيما
حافظت قيمها على مستويات مرتفعة منذ بداية العام
املاضي حتى نهاية شهر نوفمبر لتسجل قيمة إجمالية
بلغت  3.62مليارات دينار كويتي مقارنة بـ 3.11مليارات
دينار كويتي خالل الفترة ذاتها من عام  ،2018وبنسبة
انخفاض  %1.5فقط.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ش �ه��دت س�ي��ول��ة ال �س��وق ال �ع �ق��اري الكويتي
تحسنًا خالل شهر نوفمبر املاضي على أس��اس شهري
ب�ن�س�ب��ة ارت �ف��اع وص �ل��ت إل ��ى  ،%6.9م �ق��ارن��ة بمستواها
خالل شهر أكتوبر ،األمر الذي يقودنا إلى التأكيد على
أن ال�ت��داوالت العقارية ما زال��ت عند مستويات مرتفعة
وب �ش �ك��ل خ� ��اص ف ��ي ال �ق �ط��اع��ات ال �ح��رف �ي��ة وال ��واج �ه ��ات
البحرية .وفي سياق متصل ،ذكر تقرير املزايا أن عوائد
االستثمار لدى السوق العقاري الكويتي تتمتع بالقدرة
على جذب املزيد من االستثمارات ،نظرًا لحالة االستقرار
املحلي واإلقليمي واستمرار حالة التصاعد على الطلب،
وب�ح�س��ب امل��ؤش��رات ف��إن ال �س��وق االس�ت�ث�م��اري استطاع
ت��ول�ي��د ع��وائ��د ت �ت ��راوح ب�ي�ن  %7.3و ،%8.3خ�ل�ال ال��رب��ع
الثالث م��ن ع��ام  ،2019وبسبب تمتعه بمزايا تنافسية
عالية استطاع التفوق على ذل��ك «التجاري» ال��ذي حقق
عوائد تراوحت بني  %7و ،%8ال سيما مع اإلقبال املتزايد
على املساحات التجارية.

التداوالت تنخفض
 %15إلى  3.62مليارات دينار من
يناير حتى نوفمبر الماضيين
التأجير يستحوذ على %35 - %30
من دخل األسر الكويتية
عودة االستثمارات الكويتية من
الخارج ُتزيد إنعاش العقار المحلي
فرص استثمارية نوعية تتطلب
تغيير مفاهيم وأدوات
العمل الحالية
مشاريع المدن الجديدة ستنقل
عموما
ً
القطاع واالقتصاد
إلى مراحل تنافسية عالمية
المنهجيات واالستراتيجيات
المدروسة تدفع لجذب
االستثمارات األجنبية
ارتفاعا في أعداد الشقق
ً
%44
الشاغرة على أساس سنوي
في األشهر الـ 9األولى من 2019
فرص كامنة
ول �ف��ت ال�ت�ق��ري��ر إل ��ى أن ��ه ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ارت �ف ��اع أس�ع��ار
األراض ��ي وال �ع �ق��ارات ف��ي ال�س��وق ال�ك��وي�ت��ي ،ف��إن��ه يتمتع
بالكثير من الفرص الكامنة ،التي يرجع سببها إلى عدم
وج ��ود إش�ك��ال�ي��ات تخمة امل �ع��روض ،إذ ت�ج��ري عمليات
ت�س�ل�ي��م امل �ش��اري��ع ب �ت��وات��ر م � ��دروس ،وت �ظ �ه��ر امل��ؤش��رات
وج��ود حاجة إل��ى ضخ املزيد من املشاريع للتعامل مع
الطلب الحقيقي في بعض القطاعات.
وبحسب البيانات املتداولة ،فإن هناك ارتفاعا في أعداد
الشقق الشاغرة بالسوق العقاري ،التي تقدر بنسبة %44
م��ن امل�ت��واف��ر ع�ل��ى أس��اس س�ن��وي خ�ل�ال األش�ه��ر التسعة
األولى من عام  ،2019مع العلم أن القطاع ال يزال مستقرا
وآم�ن��ا لالستثمارات القائمة وتلك التي تحت التنفيذ،
م��ع ض� ��رورة األخ ��ذ ب�ع�ين االع �ت �ب��ار أن م��ال�ك��ي ال�ع�ق��ارات
يرفضون تخفيض اإليجارات تجنبًا النخفاض قيمتها،
وبالتالي تراجع نسب العائد السنوي.
وأض� ��اف ال�ت�ق��ري��ر أن ال�س�ب�ي��ل ال��وح �ي��د ل �ل �خ��روج م��ن كل
التحديات واالنفتاح على املزيد من الفرص يتمثل في
ت�ط��وي��ر امل�ف��اه�ي��م وال�ت�ش��ري�ع��ات ال �ت��ي ي ��دار ب�ه��ا ال�ق�ط��اع
ال �ع �ق��اري ك �ك��ل ،وإع� � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف ��ي ال �ت��وج �ه��ات ال�ع��ام��ة
وق��وان�ي�ن ال�ت�م�ل��ك ال�ح��ر ال�ت��ي م��ا زال ��ت غ�ي��ر م �ت��واف��رة في
ال �س��وق ال �ك��وي �ت��ي ،ب �ج��ان��ب ال �ب �ح��ث ع��ن إم �ك��ان��ات ج��ذب
شركات التطوير العربية واألجنبية لبناء املدن الجديدة
املتكاملة السكنية واالستثمارية والتجارية والصناعية،
باإلضافة إلى محاولة نقل السوق العقاري واالقتصاد
الكويتي من مرحلة معالجة التحديات ونقاط الضعف
إلى املنافسة على مستوى املنطقة.

خطط جذب
توقع تقرير «املزايا» املزيد من االنتعاش للقطاع العقاري الكويتي في العام الجديد ،مشيرًا إلى أنه يتمتع بعدة مزايا الفتة،
ال سيما إذا ما وضعت له خطط جذب استثمارات خارجية ممكنة بشكل استراتيجي ّ
وفعال ،والدفع باالتجاه نحو عودة
االستثمارات الكويتية من الخارج ،التي تعتبر قابلة لتحقق ضمن هذا الطرح.

هل يتحول  2020إلى «كابوس» للدوالر األميركي؟

الورقة الخضراء آخذة في الضعف على المدى الطويل
¶ خبراء يتوقعون أن يشهد االقتصاد األميركي حالة من الركود خالل العام الحالي
في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى انفراجة في األزمة
التجارية التي اندلعت بني واشنطن وبكني قبل ما يقرب
من  20شهرًا ،فإن التوقعات تشير إلى أن العام الحالي
سوف يحمل العديد من األزمات واملفاجآت غير السارة
للدوالر األميركي ،الذي سيتحول من القوة إلى الضعف
وبنسب كبيرة أمام سلة العمالت العاملية.
ويرى محللون أن الدوالر األميركي الذي شهد ً
أداء مخيبًا
ل�لآم��ال ف��ي دي�س�م�ب��ر امل��اض��ي ب�ع��د أن وص ��ل إل ��ى أدن��ى
مستوياته في  6أشهر ،قد يواصل مسيرته لألسوأ في
الفترة املقبلة.

وف��ي مذكرة بحثية لبنك «إي��ه.ب��ي.إن أم��رو» ،قالت كبيرة
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ي ال�ع�م�لات األج�ن�ب�ي��ة ف��ي ال�ب�ن��ك ،جورجيت
ب��وي��ل ،إن ال � ��دوالر األم �ي��رك��ي ت�ل�ق��ى دع �م��ًا ك��ون��ه اع�ت�ب��ر
بمنزلة مالذ آمن خالل عام  2019لكننا نشهد اآلن هدنة
تجارية .وأضافت أن الورقة األميركية الخضراء آخذة في
الضعف على املدى الطويل.
في املقابل ،قفزت أسعار الذهب يوم الجمعة املاضي ،إلى
أعلى مستوياتها في  4أشهر ،واخترقت حاجز 1550
دوالرًا ل�لأوق�ي��ة (األون �ص��ة) بعد ض��رب��ة ج��وي��ة أميركية،
وب�ي�ن�م��ا ت�ش�ي��ر ال �ت��وق �ع��ات إل ��ى أن االق �ت �ص��اد األم�ي��رك��ي

سيواجه حالة من الركود خالل العام الحالي ،فإن الرئيس
األم�ي��رك��ي دون��ال��د ت��رم��ب ،ي�ع��ول ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي على
تنفيذ اتفاق «املرحلة األولى» مع الصني.
وأي�ض��ًا ف��ي م��ذك��رة بحثية ح��دي�ث��ة ،ي��رى بنك «غ��ول��دم��ان
ساكس» أن الدوالر األميركي سينخفض فقط إذا شهد
اليورو واليوان الصيني ارتفاعًا بشكل كبير ،مضيفًا أن
هذا االحتمال يبدو مستبعدًا في الوقت الحالي.
وأشار تقرير أعده بنك أستراليا الوطني ،إلى أن الدوالر
سيتراجع في عام  ،2020ولكن بطريقة معقولة نسبيًا
تمنع اس�ت�ئ�ن��اف االح�ت�ي��اط��ي ال �ف��درال��ي ل�ب��رام��ج التيسير

النقدي ،أو تحسن كبير في آفاق النمو االقتصادي خارج
الواليات املتحدة.
وخالل ديسمبر املاضي ،تراجع مؤشر الدوالر الرئيسي
الذي يتبع أداء الورقة األميركية الخضراء مقابل  6عمالت
ً
رئيسية بنحو  ،%2مسجال أكبر وتيرة هبوط شهري
ف��ي نحو ع��ام�ين .وف��ي إش ��ارة سلبية تتعلق بمستقبل
ال� ��دوالر األم �ي��رك��ي خ�ل�ال ع��ام  ،2020ف�ق��د ع��زز ال��ذه��ب
ارتفاعه ألكثر من  24دوالرًا عند تسوية تعامالت الجمعة
املاضية ،ليسجل مكاسب لألسبوع الرابع على التوالي.
وقفزت أسعار املعدن األصفر ألعلى مستوى في  4أشهر

اليوم مع خسائر األصول الخطرة ،وسط تزايد التوترات
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ش ��رق األوس� � ��ط ،ح �ي��ث ي�ن�ظ��ر إل ��ى ال��ذه��ب
كمالذ استثماري آم��ن في أوق��ات ع��دم اليقني السياسي
واالقتصادي .وعند التسوية ،ارتفع سعر العقود اآلجلة
مل�ع��دن ال��ذه��ب تسليم ش�ه��ر ف�ب��راي��ر بنحو  %1.6أو ما
يعادل  24.30دوالرا ليصل إلى  1552.40دوالرا لألوقية،
وهو أعلى مستوى لهذا العقد األكثر نشاطًا منذ جلسة 4
سبتمبر املاضي .وخالل األسبوع املاضي ،سجل املعدن
األص�ف��ر مكاسب تبلغ  %2.3أو م��ا ي�ع��ادل  34.5دوالرا
لألونصة( .العربية نت)
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جائزة سحب حساب الجوهرة ربع السنوي

«الوطني» يعلن الفائز بـ 250ألف دينار

آمنة عبدالجادر تتسلم الجائزة من محمد العثمان

أع �ل��ن ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ع ��ن اس��م
الفائز في السحب ربع السنوي لحساب
الجوهرة ،حيث فازت آمنة عبد اللطيف
م �ح �م��د ع �ب��د ال� �ج ��ادر ب�م�ب�ل��غ  250أل��ف
دينار كويتي ،وق��د تم اإلع�لان عن اسم
ال �ف��ائ��ز ع �ب��ر إذاع � ��ة ن �ب��ض ال �ك��وي��ت FM
 88.8بحضور ممثل عن وزارة التجارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة ،إل� ��ى ج ��ان ��ب م �م �ث �ل��ي ب�ن��ك
ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي .علمًا ب��أن سحوبات
الجوهرة الشهرية ورب��ع السنوية تتم
تحت إشراف ومراقبة شركة «ديلويت»
العاملية.
وي��دخ��ل ع �م�ل�اء ال �ج��وه��رة ت�ل�ق��ائ�ي��ًا في
السحب على جوائز بقيمة  5000دينار
ك��وي �ت��ي أس �ب��وع �ي��ًا و 125أل � ��ف دي �ن��ار
كويتي شهريًا والجائزة الكبرى بقيمة
 250أل ��ف دي �ن ��ار ك��وي �ت��ي رب ��ع س �ن��وي،
ح �ي��ث إن ك��ل  50دي� �ن ��ارا ك��وي�ت�ي��ا ي�ق��وم
العميل بإيداعها في حساب الجوهرة
ت�م�ن�ح��ه ف��رص��ة ل �ي �ك��ون ال �ف��ائ��ز ال �ت��ال��ي.

بدر الجناح

الجناح :نحرص على
ترسيخ ثقافة االدخار
لدى األفراد
علمًا ب��أن ال�ح��د األدن ��ى لفتح الحساب
ه��و  400دي�ن��ار كويتي وال�ح��د األقصى
ل�ل�م�ب�ل��غ ال� ��ذي ي�م�ك��ن االح �ت �ف��اظ ب��ه في
ال �ح �س��اب ه��و  500أل ��ف دي �ن��ار ك��وي�ت��ي.
وف ��ي ح ��ال ع ��دم ق �ي��ام ال�ع�م�ي��ل بعملية
س �ح��ب ن� �ق ��دي أو ت �ح��وي��ل م ��ن ح �س��اب
ال �ج��وه��رة خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل �ط �ل��وب��ة ،ف��إن
ف ��رص ال �ف��وز ت�ت�ض��اع��ف م �ق��اب��ل ك��ل 50
دينار كويتي في الحساب.
وت�ع�ق�ي�ب��ًا ع �ل��ى ال �س �ح��ب رب ��ع ال�س�ن��وي
أع� � �ل � ��ن ب � � ��در ال � �ج � �ن� ��اح م� � ��ن ال � �خ� ��دم� ��ات

املصرفية الشخصية ف��ي بنك الكويت
ً
الوطني قائال«:نسعى في بنك الكويت
ال��وط�ن��ي إل��ى م�ك��اف��أة ع�م�لائ�ن��ا ،خاصة
ع � �م �ل�اء ح � �س� ��اب ال � �ج� ��وه� ��رة ف � ��ي إط � ��ار
حرصنا على تقديم مجموعة متنوعة
من الجوائز واملكافآت التي تمتد على
م� ��دار ال �ع��ام وت�ت�م��اش��ى م��ع اه�ت�م��ام��ات
جميع العمالء وذلك إلى جانب منحهم
أف �ض��ل ال �خ��دم��ات امل �ص��رف �ي��ة وأك �ث��ره��ا
تطورًا وأمانًا».
ً
وت��اب��ع ال �ج �ن��اح ق��ائ�ل�ا« :ن �ح��رص على
ت��رس �ي��خ ث �ق��اف��ة االدخ � � ��ار ل� ��دى األف � ��راد
ع �ل��ى اخ �ت�ل�اف ش��رائ �ح �ه��م ال �ع �م��ري��ة ما
ينعكس على جهود تطويرنا للخدمات
وامل �ن �ت �ج ��ات امل �ص��رف �ي��ة ال� �ت ��ي ن�ق��دم�ه��ا
لعمالئنا ُ
وي�ع��د ح�س��اب ال�ج��وه��رة أحد
أبرز تلك املنتجات التي تمنحهم العديد
م��ن امل��زاي��ا ب�م��ا ي�س��اه��م ف��ي تشجيعهم
على االدخار».
وأض � � � � � ��اف ال� � �ج� � �ن � ��اح «ن � � �ت� � ��واص� � ��ل م��ع

ع�م�لائ�ن��ا ب�ش�ك��ل مستمر ل�ل�ت�ع��رف على
احتياجاتهم كما نعمل على قياس مدى
رض��اه��م عما نقدمه م��ن منتجات ،وقد
ملسنا زيادة ملحوظة في مستوى رضا
ال�ع�م�لاء ع��ن ال�خ��دم��ات وامل �م �ي��زات التي
يقدمها حساب الجوهرة التي تأتي في
إطار التزامنا بإثراء التجربة املصرفية
املميزة التي يحصلون عليها».
ه��ذا ويوفر حساب الجوهرة الخدمات
واملزايا املتعددة للعمالء ومنها بطاقة
 Visaل�ل�س�ح��ب اآلل � ��ي امل �ج��ان �ي��ة ،إدارة
الحساب من خ�لال خدمة الوطني عبر
اإلنترنت وخدمة الوطني عبر املوبايل
وغيرها.
وي � �ق � ��دم ب� �ن ��ك ال � �ك ��وي ��ت ال ��وط � �ن ��ي م �ن��ذ
ع ��ام  2012م �ك��اف��آت ل�ع�م�لائ��ه م��ن خ�لال
السحوبات األسبوعية والشهرية وربع
ال�س�ن��وي��ة ل�ح�س��اب ال �ج��وه��رة ،ب�ج��وائ��ز
ت �ب �ل��غ ق�ي�م�ت�ه��ا اإلج �م��ال �ي��ة  2.2م�ل�ي��ون
دينار كويتي سنويًا.

اإلثنين  11جمادى األولى  1441هـ •  6يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16684

إضافة للفائز بـ «راتبك وفوقه كاش»

«التجاري» يعلن الرابح
في سحب «النجمة»
قام البنك التجاري بإجراء السحب األسبوعي
على «ح�س��اب النجمة» وحملة «رات�ب��ك وفوقه
ك��اش» ،وق��د ت��م إج��راء السحب بحضور ممثل
عن وزارة التجارة والصناعة ،أماني الحريجي.
وج � ��اءت ن�ت��ائ��ج ال�س�ح��ب ع�ل��ى ال�ن�ح��و ال�ت��ال��ي:
سحب حساب النجمة األسبوعي جائزة بقيمة
 5000دي�ن��ار كويتي ك��ان��ت م��ن نصيب ،فاضل
صالح املشموم.
السحب األسبوعي لحملة «راتبك وفوقه كاش»
ج��ائ��زة ب�ق�ي�م��ة  1000دي �ن��ار ك��وي�ت��ي ك��ان��ت من
نصيب ،حسن بارون عبداهلل عبدالرحيم.
وق��د أوض ��ح ال�ب�ن��ك أن ج��وائ��ز ح�س��اب النجمة
أصبحت مميزة بحجم مبالغ الجوائز املقدمة،
باإلضافة إلى تنوعها ط��وال السنة ،وتتضمن
السحوبات جائزة أسبوعية بقيمة  5000دينار،
وشهرية بقيمة  20ألف دينار ،وجائزة نصف
سنوية وقدرها نصف مليون دينار ،باإلضافة
إل��ى أك�ب��ر ج��ائ��زة ف��ي ال�ع��ال��م مرتبطة بحساب
م�ص��رف��ي وال �ت��ي حصــل ال�ب�ن��ك بموجبها على
شهـــادة غينيس لألرقـــام القياسيـــة والبالغــــة
 1.5م�ل�ي��ون دي�ن��ار ك��وي�ت��ي .وس�ي�ج��ري السحب
على اسم الفائز يوم الجمعة املوافق  10يناير
ً
مساء في مجمع مروج.
الجاري الساعة 7:00
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول
ال�س�ح��وب��ات وال �ف��وز ب��ال�ج��وائ��ز ال�ق�ي�م��ة ،كشف
البنك أنه يمكن فتح حساب النجمة فقط بإيداع
 100دينار كويتي ،ويجب أن يكون في الحساب
م �ب �ل��غ ال ي �ق��ل ع ��ن  500دي� �ن ��ار ل ��دخ ��ول ج�م�ي��ع
ال�س�ح��وب��ات ع�ل��ى ك��اف��ة ال�ج��وائ��ز ال�ت��ي يقدمها

السحب على جائزة 1.5
مليون دينار في  10الجاري
ال �ح �س��اب .وب��ال�ن�س�ب��ة ل�ف��رص ال �ف��وز ف��إن��ه كلما
زاد امل�ب�ل��غ امل�ح�ت�ف��ظ ف��ي ال�ح�س��اب زادت ف��رص
فوز العميل ،حيث ان كل  25دينارا توفر فرصة
ً
واح��دة للفوز ،فضال عن املزايا اإلضافية التي
يوفرها الحساب ،إذ يحصل العميل على بطاقة
س�ح��ب آل ��ي وي�س�ت�ط�ي��ع ال �ح �ص��ول ع�ل��ى بطاقة
ائتمان بضمان الحساب ،وكذلك الحصول على
كل الخدمات املصرفية من البنك التجاري.
أم� ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ح �م �ل��ة «رات � �ب ��ك وف ��وق ��ه ك ��اش»
واملوجهة للموظفني الكويتيني والوافدين في
القطاعني الحكومي والخاص ،أوضح البنك أن
باستطاعة أي موظف كويتي راتبه يزيد على
 500دينار كويتي ،س��واء تم تعيينه حديثًا أو
في الخدمة الفعلية من سنني ،القيام بتحويل
رات �ب��ه إل ��ى ال�ب�ن��ك واالس �ت �ف��ادة م��ن م��زاي��ا ه��ذه
ال�ح�م�ل��ة ،وال �ح �ص��ول ع�ل��ى ه��دي��ة ن�ق��دي��ة ف��وري��ة
مضمونة بقيمة  250دي�ن��ارا كويتيا أو قرض
م��ن دون ف��ائ��دة بقيمة خمسة أض�ع��اف ال��رات��ب
وبحد أقصى  10000دينار كويتي ،باإلضافة
إلى الدخول تلقائيًا في السحب األسبوعي على
جائزة مقدارها  1000دينار كويتي.

شارك في معرض التصميم الهندسي الـ37

«بيتك» الداعم الرئيسي لمشاريع طلبة الهندسة
ش ��ارك ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل ال�ك��وي�ت��ي (بيتك)
ف��ي م �ع��رض التصميم ال�ه�ن��دس��ي ال �ـ37
لكلية ال�ه�ن��دس��ة وال �ب �ت��رول ف��ي جامعة
ال�ك��وي��ت ،وامل�خ�ص��ص ل�ع��رض مشاريع
وتصاميم طلبة الهندسة على مختلف
تخصصاتهم.
وت ��أت ��ي م �ش��ارك��ة «ب �ي �ت��ك» ض �م��ن إط ��ار
امل� �س ��ؤول� �ي ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال � �ح� ��رص
ع �ل��ى ت �ق��دي��م ال ��دع ��م امل �ت��واص��ل للطلبة
وال� �ش� �ب ��اب ،وت�ش�ج�ي�ع�ه��م ع �ل��ى ال�ب�ح��ث
ال� �ع� �ل� �م ��ي واالب � � �ت � � �ك� � ��ار ،خ � �ص ��وص ��ا أن
امل� � � �ع � � ��رض ي � �ع � �ت � �ب ��ر م � �ن � �ص� ��ة ل� �ل� �ط�ل�اب
والطالبات لعرض تصاميمهم املبتكرة
وإم�ك��ان��ات�ه��م العلمية والتكنولوجية،
وه��و حافز لتطوير قدراتهم اإلبداعية
وإبراز إنجازاتهم العلمية.
ورع � ��ى «ب �ي �ت��ك» اك �ث ��ر م ��ن  50م �ش��روع
ت �خ��رج للطلبة امل �ش��ارك�ين ف��ي امل�ع��رض
م ��ن م �خ �ت �ل��ف ال �ت �خ �ص �ص��ات ف ��ي ك�ل�ي��ة
ال� �ه� �ن ��دس ��ة وال� � �ب� � �ت � ��رول ،ب� �م ��ا ف � ��ي ذل ��ك
ت� �خ� �ص ��ص ال � �ه � �ن� ��دس� ��ة امل �ي �ك ��ان� �ي �ك �ي ��ة،
وال �ه �ن ��دس ��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ،وال �ه �ن��دس��ة
امل � ��دن� � �ي � ��ة ،وال � �ه � �ن� ��دس� ��ة ال �ك �ي �م �ي ��ائ �ي ��ة،
وهندسة الكمبيوتر وهندسة البترول،
وال� �ه� �ن ��دس ��ة ال �ص �ن��اع �ي��ة وغ� �ي ��ره ��ا م��ن
التخصصات العلمية.
وأق� �ي ��م امل� �ع ��رض ،ال � ��ذي ش �ه��د م �ش��ارك��ة
 440متنافسًا ب �ـ 107مشاريع مختلفة،
في مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي،
ب��رع��اي��ة رئ �ي��س م �ج �ل��س األم � ��ة م� ��رزوق
الغانم ،وبحضور نائب رئيس مجلس
ً
األمة عيسى الكندري ممثال عن الغانم.
كما شهد حفل االفتتاح حضور وزيرة
األش�غ��ال العامة وزي��رة ال��دول��ة لشؤون
اإلس �ك��ان رن ��ا ال� �ف ��ارس ،وم��دي��ر جامعة
ال �ك��وي��ت ال ��دك �ت ��ور ح �س�ين األن� �ص ��اري،
وال �ق��ائ��م ب��أع�م��ال عميد كلية الهندسة

ملصق سحب حساب النجمة

«العون المباشر»:
محمد الفارس يتسلم التكريم من عيسى الكندري بحضور رنا الفارس وحسين األنصاري

رعاية أكثر من 50
مشروع تخرج من
مختلف التخصصات
الهندسية
والبترول الدكتور رائد بورسلي ،وعدد
م��ن االك��ادي�م�ي�ين وامل �س��ؤول�ين وأع�ض��اء
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت��دري �س �ي��ة وامل � �ش� ��ارك �ي�ن ف��ي
املعرض.
وأش ��اد م��دي��ر ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت األس�ت��اذ

ال��دك �ت��ور ح�س�ين األن� �ص ��اري ب��ال�ش��راك��ة
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م ��ع «ب �ي �ت ��ك» ف ��ي دع��م
الطلبة بمجاالت مختلفة ،مشيرا الى أن
«بيتك» الداعم الرئيسي ملشاريع طلبة
الهندسة.
وأضاف أن معرض التصميم الهندسي
ي �ق��دم أف �ك ��ارا م�ت�م�ي��زة م��ن ق�ب��ل ال�ط�لاب
وال �ط��ال �ب��ات ،وه ��ي م �ش��اري��ع تخرجهم
ال �ت��ي ت�ب�ين رؤي �ت �ه��م وك�ي�ف�ي��ة توظيفها
للخبرات النظرية والعملية ،الفتا الى
أن املشاريع املشاركة اتسمت بالتنوع
وطرحت أفكارا وحلوال تواكب العصر.
وب� � � ��دوره ،ت �ق��دم م��دي��ر م��رك��ز ال �ت��دري��ب
ال � �ه � �ن� ��دس� ��ي وال � �خ � ��ري � �ج �ي��ن ف� � ��ي ك �ل �ي��ة
ال�ه�ن��دس��ة وال �ب �ت��رول بجامعة ال�ك��وي��ت،
ال��دك �ت��ور دع�ي��ج ال��رك�ي�ب��ي ،ب��ال�ش�ك��ر ال��ى

«بيتك» مثمنا رعايته للمعرض ودعمه
امل� �ت ��واص ��ل ل�ل�ك�ل�ي��ة وال �ط �ل �ب��ة ب��أن�ش�ط��ة
مختلفة.
كما أع��رب عن فخره بالشراكة املتميزة
مع «بيتك» ،مبينا ان الجامعة تحتفل
ب� �م ��رور  16س �ن��ة ع �ل��ى اق ��ام ��ة م �ع��رض
التصميم الهندسي.
وم ��ن ج��ان �ب �ه��م ،أع� ��رب ط�ل�ب��ة ال�ه�ن��دس��ة
ب �ج �م �ي��ع ت �خ �ص �ص��ات �ه��ا ع ��ن ت �ق��دي��ره��م
ل�ـ«ب�ي�ت��ك» ،مثمنني رع��اي�ت��ه ملشاريعهم
التخرجية ،ومشيدين بجهوده ودعمه
املتواصل للطلبة واملبادرات االبتكارية
وج � �ه� ��ود ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي واالن �ش �ط��ة
املختلفة ،التي من شأنها ان تساهم في
البناء والتطوير والتنمية بمفهومها
الشامل.

 5مشاريع لتوفير المياه
في اليمن

َّ
كثفت جمعية العون املباشر جهودها ومشاريعها
ف ��ي ق �ط ��اع امل� �ي ��اه ف ��ي امل �ن��اط��ق ال �ي �م �ن �ي��ة ل�ت��وف�ي��ر
احتياجات السكان من املياه اآلمنة للشرب؛ للحد
من األمراض واألوبئة التي تنتقل عبر املاء امللوث،
أك �م �ل��ت خ�لال �ه��ا اف �ت �ت��اح ع ��دد م��ن م �ش��اري��ع امل �ي��اه
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ف��ي م�ح��اف�ظ��ات م�خ�ت�ل�ف��ة ،وأك ��دت
الجمعية أهمية هذه املشاريع في تلبية احتياجات
ّ
التجمعات السكانية من املياه والتخفيف من أزمة
ان �ع��دام �ه��ا وم �ع��ان��اة األس ��ر ف��ي ال �ح �ص��ول عليها،
ّ
نفذت «ال�ع��ون املباشر» في اليمن مشروعي مياه
ع��زل��ة ال�ح��واص�ل��ة ف��ي م�ح��اف�ظ��ة امل �ح��وي��ت ،ليخدم
 13000نسمة ،املشروع عبارة عن  ٣خزانات كبيرة

وغ ��رف ل�ل�ض��خ وت��رك�ي��ب ش�ب�ك��ات م�ي��اه إليصالها
ال��ى ال �ق��رى ،ك�م��ا اف�ت�ت�ح��ت وح��دت��ي ض��خ م�ي��اه في
م�ح��اف�ظ��ة ال �ح��دي��دة ت �ع �م�لان ب��ال �ط��اق��ة ال�ش�م�س�ي��ة
ويستفيد منهما  3000إنسان.
وف��ي إط��ار مشاريع امل�ي��اه املوجهة لخدمة القرى،
ّ
س��ل �م��ت ال�ج�م�ع�ي��ة م �ش ��روع م �ي��اه ال �ش ��رب ال�ن�ق�ي��ة
ل�لأه��ال��ي ف��ي م��دي��ري��ة قعطبة بمحافظة ال�ض��ال��ع،
وال � ��ذي س �ي �خ��دم  7ق ��رى ي�ق�ط�ن�ه��ا أك �ث��ر م��ن 2500
نسمة ،وافتتحت مؤخرًا مشروعي مياه حمام علي
في مديرية املنار بمحافظة ذمار ،ويستفيد منهما
 10000نسمة ضمن جهودها لتحسني قدرة األسر
على الحصول على مصادر مياه آمنة.

مدعمة بالذكاء االصطناعي والمستوى الترفيهي المذهل

هواوي  nova 5Tالمستوى الجديد في التصوير مع الكاميرات الخمس
ي��وف��ر ه��ات��ف  HUAWEI nova 5Tمستوى جديدا
من القدرات الفائقة والدقة الالمتناهية في تصوير
الهواتف الذكية بفضل الكاميرات الخمس املدعمة
ب��ال��ذك��اء االص �ط �ن��اع��ي واألداء ال��رائ��د ال �خ��ال��ي من
التباطؤ ليوفر تجربة ألعاب مثالية ذات أداء مبهر
في األلعاب والترفيه بالوسائط املتعددة.
هواوي هي أول من أطلق تقنية الكاميرات الفائقة
الجودة في كل أجهزة سلسلة  ،novaويستمر هذا
االت �ج��اه م��ع ه��ات��ف  HUAWEI nova 5Tال�ج��دي��د.
وس� ��واء ل�ف��ت ان�ت�ب��اه��ك م�ش�ه��د م��ذه��ل أث �ن��اء السير
على الشاطئ أو إن كنت ترغب في التقاط صورة
مثالية لتلك اللحظة الخاصة أث�ن��اء لقاء العائلة،
ف�س�ي��وف��ر ل��ك ه��ات��ف  HUAWEI nova 5Tتقنيات
ال �ك��ام �ي��را ال �ق ��وي ��ة ،ول� ��ن ت� �ف � ّ�وت أي ل �ح �ظ��ة بفضل
ك��ام �ي��رات��ه االح �ت��راف �ي��ة ال �خ �م��س امل��دع �م��ة ب��ال��ذك��اء
االصطناعي .هذا باإلضافة إلى معالج Kirin 980
ون �ظ��ام  Androidال �ل��ذي��ن ي�ت�ي�ح��ان للمستخدمني
التقاط الصورة املثالية بلحظة واحدة واالستمتاع
باستخدام جميع تطبيقاتهم املفضلة والترفيهية
بأداء سلس وقوي.

صور مذهلة من دون تخمني
تتطلب الصورة املثالية الكثير من املحاوالت ،وفي بعض
األحيان ال تتوافر اإلضاءة الجيدة ويكون أحيانًا موضوع
الصورة خارجًا عن التركيز البؤري للصورة .فاذا بك تمسك
ه��ات�ف��ك وت�ص�ي�ب��ك ال �ح �ي��رة وأن ��ت ت �ح��اول ت�غ�ي�ي��ر إع� ��دادات
الكاميرا للعثور على الوضع الصحيح أو اإلعداد املناسب
اللتقاط الصورة املثالية ،وعندها تكون قد فاتتك الفرصة
وأضعت اللحظة املناسبة .هاتف  HUAWEI nova 5Tيهتم
ب�ه��ذه املشكلة بفضل ك��ام�ي��رات��ه ال�خ�م��س امل��دع�م��ة ب��ال��ذك��اء
االصطناعي ،وكل ما عليك فعله هو توجيه الكاميرا على
املوضوع الذي تريد تصويره والنقر.
يضم الهاتف نظام الكاميرا الرباعي امل��دع��م بالذكاء
االصطناعي واملوجود في خلفية الهاتف عدسة بدقة
 48ميغابكسل وع��دس��ة ذات زاوي ��ة ع��ري�ض��ة ب��دق��ة 16
ميغابكسل وعدسة ماكرو للتقريب بدقة  2ميغابكسل
وعدسة بوكيه بدقة  2ميغابكسل ،ما يضمن حصولك
ع �ل��ى ال �ل �ق �ط��ة ال �ت��ي ت��رغ��ب ب �ه��ا ف ��ي م�خ�ت�ل��ف أوض ��اع
التصوير .وأصبح بإمكانك اآلن التقاط الصور املذهلة
وتصوير مقاطع الفيديو الرائعة بنقرة بسيطة ،سواء

أداء رائد من دون
الحاجة إلى دفع
سعر مرتفع

ك ��ان ذل ��ك ف��ي اإلض � ��اءة امل�ن�خ�ف�ض��ة أث �ن��اء االس�ت�م�ت��اع
بنزهة مسائية ف��ي ال �ه��واء الطلق أو لتصوير منظر
طبيعي من زاوية واسعة أو حتى لقطة ّ
مقربة ومفصلة
أو صورة بورتريه مع تأثير البوكيه الغني.
يحتاج لقاؤنا الليلي م��ع العائلة إل��ى إض��اءة جيدة،
وتتطلب تمضية يوم على شاطئ البحر ثباتًا أفضل،
بينما تحتاج لتصوير لقطة بعيدة مذهلة في مكان
ف��ري��د للعطالت إل��ى إع ��دادات مختلفة للحصول على
لقطة بانورامية مثالية .ونظرًا ألن معظمنا ال يمتلك
الخبرة التقنية الالزمة ملعرفة اإلع��دادات الصحيحة،
ف�م��ن ال�ج�ي��د أن ه��ات��ف  HUAWEI nova 5Tب�ق��درات��ه
امل��دع�م��ة ب��ال��ذك��اء االص�ط�ن��اع��ي ال�ف�ع��ال ق��ادر على فعل
ذل��ك ومساعدتنا ،وذل��ك بفضل نظام الكاميرا القوي
وتقنيات الذكاء االصطناعي املتقدمة التي ستمكنك
من تصوير اللقطات املذهلة كل مرة.
م��ا عليك س��وى ال�ع�ث��ور على امل��وض��وع ال��ذي تريد
تصويره وتوجيه الكاميرا باتجاهه ،وسيتكفل
الذكاء االصطناعي بالباقي ،فيمتاز نظام الذكاء
ّ
االص�ط�ن��اع��ي ب�ح��دس��ه ال ��ذي ُي�م��ك�ن��ه م��ن التعرف
على ما إذا كان املوضوع غروب شمس رائعا أو كلبك

ّ
ويعدل اإلعدادات
األليف وهو يركض في أحد الحقول،
وفقًا لذلك ليضمن تصويرك ألفضل اللقطات.
يمتاز ه��ات��ف HUAWEI nova 5Tبعتاد ق��وي يمنحه
أداء سلسًا يتسم بالكفاءة حتى في فترات االستخدام
املكثف والطويل ،والذي يعد ميزة رائعة لعشاق ألعاب
الهواتف الذكية.
ويعمل ف��ي جوهر الهاتف معالج  Kirin 980املدعوم
بذاكرة رام بسعة  8غيغابايت ومساحة تخزين تبلغ
 128غيغابايت .ويعمل املعالج بنظام  EMUI 9.1من
هواوي الذي يحتوي على مجموعة من امليزات الذكية
ال�ت��ي تسهل اس�ت�خ��دام��ه وت�ض�م��ن ح�ص��ول��ك ع�ل��ى أداء
متميز يضاهي الهواتف الرائدة ،بغض النظر عن عدد
التطبيقات التي تقوم بتشغيلها أو مدة تشغيلها .كما
يعمل هاتف  Huawei nova 5Tبنظام  Androidاملثبت
مسبقًا مع أشهر تطبيقاته.
ّ
زود الهاتف بهذا املستوى الجبار من الطاقة لتلبية
جميع احتياجاتك الترفيهية ،سواء كان ذلك بث األفالم
أو تصفح شبكات التواصل االجتماعي واالستمتاع
ب��أل�ع��اب امل��وب��اي��ل ال�ت��ي أصبحت أك�ث��ر متعة وواقعية
بفضل وحدة معالجة الرسوميات .GPU Turbo 3.0
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تعطي نتائج أفضل من الجراحات التقليدية وبال آثار جانبية

ّ
يقدم تقنية  Rezumلعالج تضخم البروستاتا
«دار الشفاء»
العنزي :العالج يستغرق من  8إلى  10دقائق ويمارس بعدها المريض أنشطته بشكل طبيعي
أع �ل��ن م�س�ت�ش�ف��ى دار ال �ش �ف��اء وألول م��رة
ف� ��ي ال � �ك ��وي ��ت ع� ��ن ت� �ق ��دي ��م أح � � ��دث ت �ق �ن �ي��ة
م �س �ت �خ��دم��ة ح ��ول ال �ع��ال��م ل �ع�ل�اج ت�ض�خ��م
ال �ب��روس �ت��ات��ا ع �ن��د ال ��رج ��ال  .Rezumوف��ي
هذا الصدد صرح أحمد نصر اهلل الرئيس
التنفيذي في مستشفى دار الشفاء«:اعتاد
م �س �ت �ش �ف��ى دار ال� �ش� �ف ��اء دوم� � ��ًا أن ي��وف��ر
مل��رض��اه أح ��دث م��ا ت��وص��ل إل �ي��ه ال�ع�ل��م في
جميع املجاالت الطبية املختلفة ،بما في
ذل ��ك اس �ت �ق��دام أح� ��دث األج� �ه ��زة وامل �ع��دات
الطبية املعتمدة عامليًا لتلبية احتياجات
امل ��رض ��ى وت �ج �ن �ي �ب �ه��م م �ش �ق��ة ال �ب �ح��ث ع��ن
خيارات العالج املثلى خارج البالد».
وأض � � ��اف« :ال � �ي� ��وم ي� �ق ��دم م �س �ت �ش �ف��ى دار
ال� �ش� �ف ��اء وألول م � ��رة ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ج �ه��از
 Rezumل �ع�لاج ت�ض�خ��م ال�ب��روس�ت��ات��ا ل��دى
ال � ��رج � ��ال م � ��ن دون ال � �ح ��اج ��ة ألي ت��دخ��ل
جراحي ،وهي تقنية حديثة تم اعتمادها
وإدراج � �ه� ��ا ض �م��ن ال �ل��وائ��ح وال �ت��وص �ي��ات
ال �ع��امل �ي��ة ،ح �ي��ث اع �ت �م��دت �ه��ا ه �ي �ئ��ة ال �غ��ذاء
والدواء األميركية  ،FDAواملعهد الوطني
للتميز ف��ي الرعاية الصحية البريطانية
ال� �ت ��اب ��ع ل� � � � ��وزارة ال� �ص� �ح ��ة ال �ب ��ري �ط ��ان �ي ��ة،
وال � ��راب � �ط � ��ة ال� �ك� �ن ��دي ��ة ل � �ج� ��راح� ��ة امل� �س ��ال ��ك
البولية».
وف � � ��ي ه � � ��ذا ال� � �س� � �ي � ��اق ،أش � � � ��ار د .م �ح �م��د
ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف اس� �ت� �ش ��اري ورئ � �ي� ��س ق�س��م
امل � �س� ��ال� ��ك ال � �ب� ��ول � �ي� ��ة ف � ��ي م� �س� �ت� �ش� �ف ��ى دار

أحمد نصر الله

د .محمد عبداللطيف

أحمد العنزي

ال�ش�ف��اء إل��ى أن ه��ذه التقنية فعالة بشكل
ك�ب�ي��ر مل��ن ي��رغ��ب ب��امل�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى ال �ق��درة
ال�ج�ن�س�ي��ة ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ،ك �م��ا أن �ه��ا ت�خ�ل��ص
امل��ري��ض م��ن االس�ت�خ��دام ال��دوائ��ي املستمر
ل�ع�لاج تضخم ال�ب��روس�ت��ات��ا ،وت�ع��د خيارا
وب��دي�لا م�م�ت��ازا لكثير م��ن ح��االت تضخم
البروستاتا ال�ت��ي تحتاج إل��ى استئصال
ب��ال �ج��راح��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة أو م �ن �ظ��ار ال�ق��اط��ع
الكهربائي  TURPأو بالليزر .HoLEP

ع��ن ط��ري��ق ت�ق�ن�ي��ة  Rezumي�ع�ط��ي ن�ت��ائ��ج
م�ض�م��ون��ة وف �ع��ال��ة ف��ي ت�خ�ل�ي��ص امل��ري��ض
ُ
م ��ن األع � � ��راض ال �ج��ان �ب �ي��ة ال� �ت ��ي ت�س�ب�ب�ه��ا
الجراحات التقليدية ،مثل القذف الخلفي
ل�ل�س��ائ��ل امل �ن��وي أو ال�ق��ذف ال�ج��اف بنسبة
 ٧٥%إضافة إلى ضعف االنتصاب والقدرة
الجنسية ووجود سلس في البول بنسبة
 ،%2ك�م��ا أن امل��ري��ض ق��د ي�ت�ع��رض لنزيف
خ �ل��ال ال � �ج� ��راح� ��ة ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة وال� � � ��ذي ق��د
يتطلب نقل دم له ،ومن املمكن أن يتعرض
أي�ض��ًا الل�ت�ه��اب ف��ي امل�س��ال��ك ال�ب��ول�ي��ة ،وفي
املقابل ف��إن تقنية  Rezumتجنب املريض

معظم األعراض الجانبية املذكورة أعاله.
وف� ��ي ح� ��ال ح � ��دوث أي أع� � ��راض ج��ان �ب �ي��ة،
فإنها تكون نادرة وبنسب ضئيلة جدًا.
وع ��ن ط��ري �ق��ة ع �م��ل ت�ق�ن�ي��ة  ،Rezumأش ��ار
د .أح� �م ��د ال� �ع� �ن ��زي اخ �ت �ص��اص��ي ج��راح��ة
امل � �س� ��ال� ��ك ال � �ب� ��ول � �ي� ��ة ف � ��ي م� �س� �ت� �ش� �ف ��ى دار
ال �ش �ف��اء إل ��ى أن ال �ع �م �ل �ي��ة ت �ت��م ع ��ن ط��ري��ق
م� �ن� �ظ ��ار ب �س �ي��ط مل� �ج ��رى ال � �ب� ��ول وامل� �ث ��ان ��ة
ت� �ح ��ت ال� �ت� �خ ��دي ��ر امل� ��وض � �ع� ��ي أو ت �خ��دي��ر
خ�ف�ي��ف م��ؤق��ت ب��اس�ت�ع�م��ال أدوي� ��ة م�ه��دئ��ة
ل�ل�اس� �ت ��رخ ��اء أو ال �ت �خ ��دي ��ر ال � �ع� ��ام ،ح�ي��ث
ي � �ت� ��م ح � �ق� ��ن ب � �خ � ��ار امل � � � ��اء امل � �ض � �غ� ��وط ف��ي

انتفاء األعراض الجانبية
كما أوض��ح أن ع�لاج تضخم البروستاتا

المرتكزة على البشر عبر حلول التنقل الذكية

«هيونداي» تعرض رؤيتها للمدن المستقبلية

جهاز  Rezumلعالج تضخم البروستاتا

أم��اك��ن دق �ي �ق��ة وم �ح ��ددة ف��ي ال �ب��روس �ت��ات��ا
امل� �ت� �ض� �خ� �م ��ة ع � ��ن ط� ��ري� ��ق إب � � � ��رة وع ��دس ��ة
تلسكوبية ذات ص�م��ام أم��ان ع��ال ،وي�ق��وم
ال �ب �خ��ار ب �ت �ق �ل �ي��ص أن �س �ج��ة ال �ب��روس �ت��ات��ا
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ال �ت �خ �ل��ص م� ��ن أي ض �ي ��ق ف��ي
م �ج��رى ال� �ب ��ول ،وت �س �ت �غ��رق ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة
م ��ن  8إل� ��ى  10دق ��ائ ��ق ت �ق��ري �ب��ًا ،وي �ح �ت��اج

املريض بعدها إلى قسطرة مؤقتة ملجرى
البول مل��دة  ٥إل��ى  ٧أي��ام تقريبًا ،وبإمكان
املريض مغادرة املستشفى في نفس اليوم
أو خ�ل�ال ال �ي��وم ال �ت��ال��ي .وت �ت��م إزال� ��ة ه��ذه
القسطرة في العيادة الخارجية عند أول
متابعة ويصبح بإمكان املريض ممارسة
األنشطة اليومية العادية.

الجائزة  5آالف دينار

«برقان» يعلن الفائزين
في سحب يومي
أع �ل��ن ب�ن��ك ب��رق��ان ع��ن أس �م��اء ال �ف��ائ��زي��ن في
ال �س �ح��وب��ات ال �ي��وم �ي��ة ع �ل��ى ح �س��اب ي��وم��ي،
وق� ��د ف� ��از ك ��ل واح � ��د م �ن �ه��م ب� �ج ��ائ ��زة 5000
دي� �ن ��ار .وك� ��ان ال �ح��ظ ف ��ي ه ��ذه ال �س �ح��وب��ات
م��ن ن�ص�ي��ب :ن�ب�ي�ل��ة ح�س�ين ع�ل��ي ال�ح�ش��اش،
ح �ل �ي �م��ة ي �ع �ق ��وب ي ��وس ��ف م �ح �م ��د ،ش �ي��ري��ن
جمال محمد بسطامي.
وب��اإلض��اف��ة إل��ى السحب ال�ي��وم��ي ،ي��وف��ر بنك
ب��رق��ان سحبًا رب��ع س�ن��وي ل�ح�س��اب «ي��وم��ي»

للفوز ب�ج��ائ��زة نقدية بقيمة  125000دينار
ك��وي�ت��ي .وللتأهل للسحوبات رب��ع السنوية
ي�ت�ع�ين ع �ل��ى ال �ع �م�لاء أال ي �ق��ل رص �ي��ده��م عن
 500دي �ن��ار مل��دة ش�ه��ري��ن ك��ام�ل�ين ق�ب��ل ت��اري��خ
السحب ،كما أن ك��ل  10دنانير تمثل فرصة
واح� � ��دة ل ��دخ ��ول ال �س �ح��ب .وإذا ك� ��ان رص�ي��د
الحساب  500دينار كويتي فما فوق ،فسوف
ً
يكون صاحب الحساب مؤهال للدخول في كل
من السحوبات اليومية وربع السنوية.

حلول التنقل الذكي عُ رضت خالل مشاركتها في معرض اإللكترونيات االستهالكية

ّ
ُينتظر أن يشكل حضور هيونداي موتور
ص� ً
�دى واسعا في معرض اإللكترونيات
االستهالكية  2020عند عرضها رؤيتها
الخاصة بالتنقل ومدن املستقبل.
ف �م��ن امل � �ق� ��رر أن ت �م �ي��ط ال� �ش ��رك ��ة ال �ل �ث��ام
ع ��ن ال� �ن� �م ��وذج ال �ت �ج��ري �ب��ي ألول م��رك�ب��ة
ش �خ �ص �ي��ة ج ��وي ��ة ت �ب �ت �ك��ره��ا ال �ص��ان �ع��ة
الكورية ضمن منظومتها للتنقل الجوي
داخ ��ل امل ��دن .وي�ت��وق��ع ال�خ�ب��راء أن ي��ؤدي
استخدام امل�ج��ال ال�ج��وي ف��ي التنقل إلى
تخفيف االزدح� ��ام ع�ل��ى ال�ط��رق��ات ومنح
الركاب مزيدا من الراحة واملتعة.
ُ
وت ّ
عد املركبة الشخصية الجوية مركبة
للنقل ال�ج��وي داخ��ل امل�ن��اط��ق الحضرية

حلول «المركبة
الشخصية الجوية»
و«مركبة االستخدام
المحدّ د» ووحدة
«هب» تسهم في
إثراء التنقل في
المدينة

ت �ع �م��ل ض �م ��ن م �ن �ظ��وم��ة م� ��ن ال �خ ��دم ��ات
املتكاملة.
وت ��واص ��ل ه� �ي ��ون ��داي ال� �ت� �ق � ّ�دم ب��رؤي �ت �ه��ا
للتنقل داخل املدن مع مركبة االستخدام
املحدد؛ التي ُت ّ
عد نموذجا قابال للتعديل
ب��درج��ة ع��ال�ي��ة م��ع م�ي��زة ال�ق�ي��ادة ال��ذات�ي��ة
يتيح إمكانات غير محدودة من شأنها
ت �ح��وي��ل امل ��رك� �ب ��ة إل � ��ى أك� �ث ��ر م ��ن م �ج� ّ�رد
وسيلة مواصالت.
وت��أت��ي ه��ات��ان املركبتان ضمن منظومة
متكاملة مع وحدة مركزية ُت ّ
سمى «هب»،
ُينتظر في املستقبل أن تصبح موزعة في
م�ن��اط��ق مخصصة داخ ��ل امل ��دن م��ن أج��ل
ُ
التنقل ال �ج��وي .وت �ع� ّ�د وح ��دة «ه ��ب» ،أو

«امل��رك��ز» ،نقطة إق�لاع وهبوط للمركبات
ال �ش �خ �ص �ي��ة ال � �ج ��وي ��ة ،ون �ق �ط ��ة وص� ��ول
وم� �غ ��ادرة مل��رك �ب��ات االس �ت �خ��دام امل �ح��دد،
ك�م��ا يمكن اس�ت�خ��دام�ه��ا م��وق�ع��ا لتنظيم
فعاليات مجتمعية.
وم��ن امل �ق� ّ�رر ع��رض ح�ل��ول التنقل ال��ذك��ي
امل �ب �ت �ك��رة م��ن ه �ي��ون��داي م ��وت ��ور ،وال �ت��ي
ت �ش �م��ل «امل ��رك� �ب ��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة ال �ج��وي��ة»
و«م��رك �ب��ة االس �ت �خ��دام امل� �ح � ّ�دد» ووح ��دة
«ه� � ��ب» ،ف ��ي امل��ؤت �م��ر ال �ص �ح��اف��ي امل��زم��ع
عقده على هامش معرض اإللكترونيات
االستهالكية يوم  6يناير عند الساعة 3
م�س� ً
�اء ف��ي مركز «م��ان��داالي ب��اي س��اوث»
للمؤتمرات.

ضمن فعاليات مخيمها الربيعي العاشر

«إحياء التراث» ّ
تنظم محاضرة إرشادية في «سعد العبدالله»
نظمت لجنة الدعوة واإلرشاد التابعة
لجمعية إح�ي��اء ال �ت��راث اإلس�لام��ي في
«س �ع��د ال �ع �ب��داهلل» م �ح��اض��رة ب�ع�ن��وان
«وق� �ف ��ات م ��ع ن �ب��ي اهلل ت �ع��ال��ى ي��ون��س
ع �ل �ي��ه ال � �س �ل�ام» ت� �ح ��دث ف �ي �ه��ا ال �ش �ي��خ
ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ب � ��ن ص� ��ال� ��ح ال� �ب ��اه� �ل ��ي
(ال � �س � �ع � ��ودي � ��ة) ،وال � �ت � ��ي ت� ��أت� ��ي ض �م��ن
ف�ع��ال�ي��ات مخيمها ال��رب�ي�ع��ي ال�ع��اش��ر،
ال� ��ذي ت�ق�ي�م��ه ت �ح��ت ش �ع��ار «أوالدن� � ��ا..
مسؤوليتنا».
وأق� �ي� �م ��ت امل � �ح� ��اض� ��رة ي� � ��وم األرب � �ع� ��اء
الفائت ،بعد ص�لاة العشاء في مدينة
سعد العبداهلل.
ع�ل�م��ًا ب ��أن إق��ام��ة امل�خ�ي�م��ات ال��رب�ي�ع�ي��ة
ت��أت��ي ان �طل��اق��ًا م ��ن اه �ت �م��ام ال�ج�م�ع�ي��ة
ال�ك�ب�ي��ر ب��ال�ن�ش��اط ال�ع�ل�م��ي وال�ث�ق��اف��ي،
ال � ��ذي ه ��و ن� �ش ��اط ال� ��دع� ��وة وال �ت��رب �ي��ة
والتوجيه واإلرش��اد ،وإب��راز التعاليم
اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ال � �ش� ��رع � �ي� ��ة ال �ص �ح �ي �ح��ة
ب� ��أف � �ض� ��ل ص � � � � ��ورة ،وال � � ��دع � � ��وة إل �ي �ه ��ا
ب� ��ال � �ح � �ك � �م� ��ة وامل � � ��وع� � � �ظ � � ��ة ال � �ح � �س � �ن� ��ة،
والتحذير من البدع والفنت والتطرف
وال �غ �ل��و ،وذل� ��ك م��ن خ�ل�ال ال �ع��دي��د م��ن
امل� � �ح � ��اض � ��رات وال � � � � � ��دروس ال� �ش ��رع� �ي ��ة
امل�ت�ن��وع��ة ،وت��وزي��ع وط�ب��اع��ة ال�ن�ش��رات
وال ��وس ��ائ ��ل اإلرش � ��ادي � ��ة ف ��ي األم ��اك ��ن
العامة ،واملشاركة في تنظيم املعارض
ال �ت��رب��وي��ة ال �خ��اص��ة ب �ت��رب �ي��ة ال �ش �ب��اب
وتوجيههم.

صورة جماعية للمك ّرمين

ّ
التميز لموظفي الجمعية
جائزة حافز
في مبادرة طيبة ،سعت جمعية إحياء التراث اإلسالمي من
خاللها إل��ى ترسيخ بعض األه��داف التي وردت في خطتها
االستراتيجية ،والتي منها االرتقاء بمستوى األداء الوظيفي
للعاملني بالجمعية ،قامت بتكريم عدد من املوظفني املتميزين
في ع��دة مجاالت مختلفة ،وق��د حضر حفل التكريم رئيس
الجمعية طارق العيسى ،واملدير العام نبيل الياسني ،وعدد من
أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولني بالجمعية.
في بداية االحتفال ،بني املدير العام للجمعية نبيل الياسني
أن جائزة حافز التميز ،التي تعقد للمرة األول��ى بالجمعية،
ما وج��دت إال لشحذ الهمم وتشجيع العاملني في الجمعية
بمختلف مستوياتهم الوظيفية وم��راك��ز عملهم ،إل��ى مزيد

من العطاء ُ
والجهد والتميز ،خصوصا أننا نعمل في مجال
خيري دعوي.
كما شكر الياسني إدارة الجمعية على إيجاد ه��ذه الجائزة،
واالهتمام بأبنائها من العاملني فيها بمكافأة املتميز منهم،
كما قدم الشكر للموظفني الحائزين الجائزة.
ُ ِّ
وع ��ن ل�ج�ن��ة ال�ت�ق�ي�ي��م ق ��ال ال �ي��اس�ين :ش��ك �ل��ت ل�ج�ن��ة ووض�ع��ت
َ َ ُّ
ع�ن��اص��ر للتقييم واخ �ت��ارت م��ن دون أي ت��دخ��ل م��ن خ��ارج
ال�ل�ج�ن��ة ،وإن �م��ا ك ��ان اخ �ت �ي��ارا م �ج��ردا م��ن األه � ��واء وت ��م وف��ق
معايير ،لتمييز املوظفني الفائزين من بني بقية العاملني ،وهذا
ال يعني أن بقية العاملني غير متميزين ،كثيرون متميزون
لكن الذين كرموا لعلهم أكثر تميزًا من غيرهم.

ملصق سحب حساب «يومي»

حول مهارات القيادة

«ضمان االستثمار» تنظم
ً
ً
تدريبيا لكوادرها
برنامجا
ن�ظ�م��ت امل��ؤس�س��ة العربية
ل � � �ض � � �م� � ��ان االس � � �ت � � �ث � � �م � ��ار
وائ� � � �ت� � � �م � � ��ان ال� � � � �ص � � � ��ادرات
(ض �م��ان) ب��رن��ام�ج��ًا دول�ي��ًا
لتدريب ع��دد من كوادرها
ع � �ل� ��ى م� � � �ه � � ��ارات ال � �ق � �ي� ��ادة
وذل��ك بالتعاون مع شركة
القيادة الدولية واالرش��اد،
وخ �ب �ي��ر ال �ت��دري��ب ال��دول��ي
أرثر كرمازي.
وف� � ��ي ه� � ��ذا ال � �س � �ي� ��اق ،أك ��د
امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل�ل�م��ؤس�س��ة
العربية لضمان االستثمار
الصبيح مستقبالً كرمازي
وائ� � � �ت� � � �م � � ��ان ال� � � � �ص � � � ��ادرات
(ضمان) عبد اهلل الصبيح
ف��ي تصريح صحافي بهذه املناسبة حرص امل��ؤس �س��ة ع �ل��ى اك �ت �س��اب م � �ه ��ارات إض��اف �ي��ة
املؤسسة على مواصلة برامج تنمية وتطوير وف��ق املعايير الدولية تعزز من قدرتهم على
ك��وادره��ا ال�ب�ش��ري��ة وخ�ص��وص��ا ف��ي امل�ج��االت م��واج�ه��ة ت�ح��دي��ات إدارة وق �ي��ادة ف��رق العمل
املهنية املتخصصة وتعزيز قدراتها القيادية .لتحقيق أهداف املؤسسة بكفاءة وفعالية.
وش� ��دد ال�ص�ب�ي��ح ع �ل��ى أن االه �ت �م��ام بتنمية وأشار القعود الى أن أرثر كرمازي هو واحد
رأس امل ��ال ال �ب �ش��ري ي�ع�ت�ب��ر م��رت �ك��زا رئيسيا م ��ن أف� �ض ��ل  10خ� �ب ��راء ف ��ي م� �ج ��ال ال �ت��دري��ب
للمؤسسة ل�ت�ط��وي��ر أع�م��ال�ه��ا وت�ع��زي��ز ورف��ع ع �ل ��ى ال� �ق� �ي ��ادة ف� ��ي ال� �ع ��ال ��م وم� ��ؤس� ��س ل�ع�ل��م
م �س �ت��وى إن �ت��اج �ي��ة وم� �ه ��ارة ك ��وادره ��ا وب�م��ا االت�ص��ال التوجيهي وخبير ف��ي التطبيقات
ي��ؤدي ال��ى تحسني قدرتها التنافسية ورف��ع النفسية للقيادة وتعزيز الثقافة التنظيمية
مستوى ادائها بمختلف املؤشرات.
والتنمية ومتحدث رئيسي في مجال القيادة
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أك ��د ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ش��رك��ة التحفيزية ،كما تستخدم بعض نتائج أبحاثه
القيادة الدولية واإلرشاد  ،ILCخالد القعود ،في العديد من الشركات متعددة الجنسية في
ت�ق��دي��ره لثقة امل��ؤس�س��ة وادارت �ه ��ا ف��ي ب��رام��ج  52دول ��ة ،ه��ذا ال��ى ج��ان��ب تطبيقات وب��رام��ج
ال �ش��رك��ة وخ �ب��رائ �ه��ا ال��دول �ي�ي�ن ،م �ش��ددا على عبر االنترنت والهواتف الذكية لقياس األداء
ان ال�ب��رن��ام��ج سيسهم ف��ي م�س��اع��دة ق �ي��ادات وتحديد التوجهات.
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ابنة سليماني :عمنا نصرالله سيثأر لدم والدي
وجهت زينب سليماني ،ابنة الجنرال قاسم سليماني ،في مقابلة مع قناة املنار ،التابعة
ً
سالما «إلى عمنا سيد املقاومة السيد حسن نصراهلل الذي أعلن أنه سيثأر
لحزب اهلل،
لدم والدي».
وت��وج�ه��ت للرئيس األم�ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ب��ال�ق��ول «ل��م ت�ك��ن ن �دًا ل��وال��دي ،فاستهدفته
بالصواريخ ،ولو كانت لديك الشجاعة والجرأة لقابلته ً
وجها لوجه».

اإلثنين  11جمادى األولى  1441هـ •  6يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد alqabas.com . 16684

الحرس الثوري سيستخدم الصواريخ البالستية والطائرات المس ّيرة والقوارب السريعة

الرد العسكري اإليراني وشيك ..ويشمل المنطقة
تشهد األجواء السياسية
والعسكرية واإلعالمية اإليرانية
بعد وصول جثمان الجنرال قاسم
سليماني الى إيران ما يشبه حالة
ّ
يتعلق فقط
الحرب ،وكأن األمر ال
بالرد على الواليات المتحدة.
ويتحدّ ث المسؤولون اإليرانيون عن
أهداف أميركية سيجري ضربها
في المنطقة ،ويؤكد مق ّربون من
جنراالت الحرس الثوري أن الرد الذي
ّ
سينفذ لن يكون إيرانيا فحسب ،بل
سيشمل جميع دول ما يسمى
«محور المقاومة» في المنطقة،
وهذا الرد الشامل الذي قد ينفذ
من اليمن والعراق وسوريا ولبنان
منسجما ومتزامنا مع الرد
ً
سيكون
اإليراني.
محمد مجيد األحوازي
أكد مستشار املرشد األعلى اإليراني أن رد إيران على
اغتيال الجنرال قاسم سليماني «سيكون عسكريا»،
وذلك في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» األميركية.
وقال الجنرال حسني دهقان ،الذي يعد من ابرز صناع
ال�ق��رار السياسي والعسكري بسبب قربه م��ن املرشد
جدا وسيكون ّ
قريبا ًّ
إن الرد اإليراني ُحسم وبات ً
ردنا
ًّ
عسكريا وضد مواقع عسكرية «.»..
وأض��اف ال�ج�ن��رال ده �ق��ان :إن ف��ي ح��ال ردت ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة ع�ل��ى ال ��رد ال�ع�س�ك��ري اإلي ��ران ��ي ،ستستهدف
ج �م �ي��ع ال� �ق ��واع ��د ال �ع �س �ك��ري��ة االم �ي��رك �ي��ة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
ال �خ �ل �ي��ج ،إض ��اف ��ة إل ��ى ح ��ام�ل�ات ال �ط ��ائ ��رات ف ��ي م�ي��اه
الخليج العربي .على حد قوله.
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال امل �ح �ل��ل ال �ع �س �ك��ري االي ��ران ��ي ال �ب��ارز
امل �ق� ّ�رب م��ن ال�ح��رس ال �ث��وري اإلي��ران��ي ح�س�ين دل�ي��ران:
ً
ً
وشديدا ،وأخاطب
حاسما
إن «الرد اإليراني سيكون
شعوب املنطقة باالبتعاد عن جميع املراكز العسكرية
األميركية في املنطقة» ،على حد تعبيره.

ّ
و«مسيرات» ..وقوارب
صواريخ

وق��ال خ�ب��راء م��ن داخ��ل اي ��ران لـــ سبقلا :إن ق��رار ال��رد
ً
ال�ع�س�ك��ري أص�ب��ح ج��اه��زا ،وس�ي�ك��ون ع�ب��ر ال�ص��واري��خ
ً
البالستية وطائرات من دون طيار وأيضا استخدام
ال �ق��وارب ال�س��ري�ع��ة ،وه �ن��اك تنسيق ي�ج��ري اآلن على
م�س�ت��وي��ات ع��ال�ي��ة ب�ي�ن ال �ق �ي��ادة ال�ع�س�ك��ري��ة اإلي��ران �ي��ة
و«ح��زب اهلل» ف��ي لبنان وج�م��اع��ة ال�ح��وث��ي ف��ي اليمن
واألحزاب وامليليشيات القريبة من طهران في العراق
ل �ل��رد ع�ل��ى أه� ��داف ع�س�ك��ري��ة أم�ي��رك�ي��ة ب��امل�ن�ط�ق��ة ،وان
ّ
طهران قبل ان تنفذ ردها العسكري تدرس حساباتها
العسكرية والسياسية والرد األميركي املتوقع بعد ما
تنفذ طهران تهديها.
ّ
ومتخصصون للشأن االيراني إن الرد
وقال خبراء
االيراني قد يجري تنفيذه بعد االنتهاء من مراسم
د ف��ن ا ل �ج �ن��رال س�ل�ي�م��ا ن��ي ف��ي م�س�ق��ط رأ س ��ه ب�م��د ي�ن��ة
كرمان ،حيث إن السلطات تقوم اآلن بحشد الشارع
ً
ًّ
ومؤيد ا
مستعد ا
خلف النظام ،حتى يكون الشعب
ل�ي��س ف�ق��ط ل�ل��رد اإل ي��را ن��ي ،ب��ل للمواجهة العسكرية
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املباشرة التي قد تليه.
والجدل الذي تشهده طهران اآلن بني «صقور» الحرس
الثوري اإلي��ران��ي و«الحمائم» الذين يمثلون حكومة
ح �س��ن روح ��ان ��ي ي � ��دور ح� ��ول ح �ج��م ال � ��رد ال �ع �س �ك��ري
اإليراني ومكانه ،حيث يريد صقور الحرس ان يكون
ال��رد واس� ً�ع��ا وم��وج� ً�ع��ا وي ��وازي ح�ج��م ال�خ�س��ارة التي
ّ
تكبدها النظام بمقتل الجنرال سليماني.
ّ
وق��ال��ت ص�ح�ي�ف��ة ك �ي �ه��ان امل �ق��رب��ة م��ن امل��رش��د إن ال��رد
ال�ع�س�ك��ري اإلي��ران��ي ه��و ب �ه��دف إع ��ادة ال �ت��وازن ل�ق��وة
ال��ردع ،وفي حال لم يرد النظام فستتمادى الواليات
املتحدة األميركية على السيادة االيرانية ،وقد تقوم
بإجراء ات اكبر من عمليات قتل الجنرال سليمان.
وك�ش��ف م��وق��ع ج�ه��ان ن�ي��وز اإلي��ران��ي امل �ق� ّ�رب م��ن تيار
املحافظني أن الحرس ال�ث��وري ينتظر إص��دار األوام��ر
من قبل املرشد األعلى للثورة االيرانية لتنفيذ الرد.
وق ��ال ج �ه��ان ن �ي��وز :ال �ج �ن��رال ع�ل��ي ف ��دوي ن��ائ��ب ق��ائ��د
ال�ح��رس ال�ث��وري أك��د خ�لال كلمته ف��ي جامعة طهران
أن كلمة املرشد خامنئي حول مقتل سليماني كانت
تحمل مفاهيم واض�ح��ة ف��ي ال��رد ،ون�ح��ن ف��ي الحرس
الثوري على أتم االستعداد واالستنفار للتنفيذ ،في

هجمات تشارك فيها أذرع
إيران العسكرية
الخطاب الداخلي يه ِّيئ
الشارع للردِّ  ..واحتمال
المواجهة الشاملة بعده
ح ��ال اص ��در خ��ام�ن�ئ��ي أوام� ��ر ال ��رد ال�ع�س�ك��ري��ة ل�ض��رب
األهداف األميركية في املنطقة.
ّ
وتتحدث املصادر اإلعالمية في ايران عن أن الحرس
ً
ال � �ث� ��وري ح � ��دد أه � ��داف � ��ا ع �س �ك��ري��ة ع � ��دة ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة
الستهدافها بالصواريخ البالستية ،وسيكون ضرب
اهداف اميركية بالتزامن مع ضرب القواعد األميركية

عبر امليليشيات املوالية إليران في العراق ،حتى يكون
ال��رد االي��ران��ي شامال وموجعا على مقتل حامل لواء
املشروع التوسعي االيراني قاسم سليماني.

بعد التشييع
ّ
ومتخصصون للشأن االي��ران��ي إن ال��رد
وق��ال خ�ب��راء
ق ��د ي� �ج ��ري ت �ن �ف �ي��ذه ب �ع��د االن� �ت� �ه ��اء م ��ن م ��راس ��م دف��ن
ال�ج�ن��رال سليماني ف��ي مسقط رأس��ه بمدينة ك��رم��ان
غ� ً�دا (ال�ث�لاث��اء) ،حيث إن السلطات ت�ق��وم اآلن بحشد
الشارع خلف النظام وخطابه السياسي والعسكري،
ً
ًّ
ومؤيدا ليس فقط للرد،
مستعدا
حتى يكون الشعب
ب��ل ل�ل�م��واج�ه��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ش��ام�ل��ة ال�ت��ي ق��د تليه في
حال قررت الواليات املتحدة األميركية الرد ،كما ّ
هدد
رئيسها.

ِّ
ترامب يحذر

وكان الرئيس دونالد ترامب قد وجه تهديدا مباشرا
وص��ري�ح��ا ف��ي ت �غ��ري��دة ،ق��ال ف�ي�ه��ا إن��ه إذا اس�ت�ه��دف��ت
إي��ران أي أميركيني أو أص��ول أميركية ردا على قتل
س�ل�ي�م��ان��ي ،ف��إن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ح ��ددت  52موقعا

ً
جنودا أميركيين
بومبيو :احتماالت حقيقية الستهداف إيران
ق��ال وزي��ر الخارجية األم�ي��رك��ي م��اي��ك بومبيو إن أي عمل عسكري
أميركي مقبل ضد إي��ران سيكون ضمن إطار القانون الدولي ،وذلك
بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بضرب مواقع ثقافية إيرانية.
وأكد بومبيو في حديث لقناة «إيه بي سي» األميركية« :سنتصرف
ضمن إطار القانون» ،ردًا على سؤال حول ذكر البنتاغون نفسه مسألة
حماية املواقع الثقافية .وقال بومبيو لقناة «سي إن إن»« :سنقوم بما
هو صحيح ،وبما يتوافق مع القانون األميركي».
وأوضح أن املعلومات املخابراتية أوضحت أن عدم اتخاذ أي إجراء ضد

ّ
الجنرال قاسم سليماني كان سيشكل خطرًا أكبر.
وأكد بومبيو أنه ليس لديه شك في أن القيادة اإليرانية تتفهم وجهة
نظر الرئيس ت��رام��ب ،وأن الرسالة وصلتها ب��وض��وح ،مشيرًا إل��ى أن
ب�لاده سترد بضربات مشروعة ض��د صناع ال�ق��رار الفعليني الذين
ي��دي��رون أي ه�ج��وم ع�ل��ى أه ��داف أم�ي��رك�ي��ة .وف��ي وق��ت س��اب��ق ،ص��رح
بومبيو بأن بالده «ملتزمة بخفض التصعيد ،وال تسعى إلى حرب مع
إيران» ،لكنه قال أيضًا إن واشنطن «مستعدة ملواجهة كل التهديدات
اإليرانية».

وأعلن بومبيو أنه يرى «احتماالت حقيقية» إلقدام إيران على استهداف
جنود أميركيني ّ
ردًا على اغتيال الواليات املتحدة قائد فيلق القدس.
وق��ال ال��وزي��ر األميركي ف��ي تصريح لشبكة فوكس نيوز «نعتبر أنّ
ّ
هناك احتماالت حقيقية بأن ترتكب إيران خطأ وتتخذ قرار استهداف
بعض قواتنا ،ق��وات عسكرية في ال�ع��راق ،أو جنودًا في شمال شرق
سوريا».
وأوضح «ال نسعى إلى حرب مع إيران ،لكننا لن نقف مكتوفي األيدي
ونرى أرواحًا أميركية ّ
معرضة للخطر».

«واشنطن بدأت حر ًبا من نوع جديد بقتل سليماني»

نصرالله :الرد هو إخراج األميركيين من المنطقة
اعتبر األمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن حادثة اغتيال قاسم سليماني
هي «محطة جديدة في المنطقة» .وقال امس خالل حفل تأبيني
لسليماني وابومهدي المهندس في الضاحية الجنوبية لبيروت:
«ن �ح��ن أم ��ام ج��ري �م��ة واض �ح��ة وأم� ��ام م��ن أع �ط��ى األم ��ر،
أي ت��رام��ب ،وم��ن ن�ف��ذ أي وزارة ال��دف��اع األم�ي��رك�ي��ة ،مما
ي �ع �ن��ي ان �ن��ا أم� ��ام ج��ري �م��ة واض� �ح ��ة ش ��دي ��دة ال ��وض ��وح،
ص��ارخ��ة ،وه��ذا م��ا ي�ج��ب أن نبني ع�ل�ي��ه» .وس��أل« :مل��اذا
اإلق ��دام ع�ل��ى تنفيذ ه��ذه ال�ج��ري�م��ة العلنية املفضوحة؟
حصلت محاوالت عديدة الغتيال سليماني ولم تعلن،
وهذا اضطرهم الى القتل العلني ،إضافة الى مجموعة
األوض� � � � ��اع ال � �ت� ��ي ت �ع �ي �ش �ه��ا م �ن �ط �ق �ت �ن��ا واالن� �ت� �خ ��اب ��ات
األميركية املقبلة».
كما أشار إلى أن «اإلخفاق األميركي في إسقاط النظام
اإليراني ،وفي فرض صفقة القرن على الفلسطيني ،وفي
التأثير على املقاومة بلبنان عبر العقوبات والتشويه،
كانت أسبابا في عملية االغتيال».
واكد نصراهلل :لسنا امام عملية اغتيال منفصلة ،بل هي
بداية أميركية في املنطقة ،وهم بدأوا حربا جديدة من نوع
جديد في املنطقة ،وأن مقتل قائد فيلق القدس ،هو تاريخ
فاصل بني مرحلتني.
وقال« :األميركيون احتلوا العراق من أجل السيطرة عليه
وعلى خياراته ،وعندما وجدوا أن الشعب يريد أن يستقل
ويتحرر أطلقوا عليه جماعاتهم اإلره��اب�ي��ة» .مشيرا إلى
ان «مشروع النفط الحقيقي لواشنطن هو السيطرة على
ال �ث��روة النفطية ال�ع��راق�ي��ة وه��ي ال ت��ري��د دول��ة تمنعه من
ذل��ك» .ووف�ق��ا لنصر اهلل ف��إن «واشنطن وج��دت سليماني
ف��ي ك��ل األم��اك��ن ال �ت��ي أخ�ف�ق��ت س�ي��اس�ت�ه��ا ب �ه��ا ،س ��واء في
العراق أو فلسطني أو سوريا وغيرها من املناطق ،ولذلك
ق��رروا اغتياله» .واعتبر بأن «األميركيني اختاروا اغتيال

إي��ران�ي��ا ،تمثل األميركيني ال �ـ 52ال��ذي��ن أخذتهم إي��ران
رهائن قبل سنوات عديدة.
وأش��ار ت��رام��ب إل��ى أن بعض ه��ذه امل��واق��ع على درج��ة
عالية للغاية من األهمية إلي��ران وللثقافة اإليرانية،
وأنه سيتم ضربها بسرعة وبقوة كبيرتني ،مؤكدا أن
واشنطن لن تقبل مزيدا من التهديدات.
وق� ��ال ف ��ي ت �غ��ري��دة أخ� ��رى إن إي � ��ران ت �ت �ح��دث ب �ج��رأة
ش��دي��دة ب �ش��أن اس �ت �ه��داف أص� ��ول أم �ي��رك �ي��ة ،ان�ت�ق��ام��ا
ل�ت�خ�ل�ي��ص ال �ع��ال��م م��ن زع �ي�م �ه��ا اإلره ��اب ��ي ال� ��ذي قتل
أم �ي��رك� ًّ�ي��ا ،وأص ��اب آخ��ري��ن ب �ج��روح ب��ال�غ��ة ،ف�ض�لا عن
كل األشخاص الذين قتلهم طيلة حياته ،بما في ذلك
ّ
املحتجني اإليرانيني.
مئات
وأض � ��اف ت ��رام ��ب إن س�ل�ي�م��ان��ي ك ��ان ب��ال �ف �ع��ل ي�ه��اج��م
س� �ف ��ارة واش �ن �ط��ن وي �س �ت �ع��د ل �ض��رب��ات إض��اف �ي��ة ف��ي
مواقع أخرى.
ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤولني أميركيني
ق��و ل�ه��م إن اال س�ت�خ�ب��ارات األ م�ي��ر ك�ي��ة ووزارة ا ل��د ف��اع
م�ق�ت�ن�ع�ت��ان ب��أن إ ي ��ران س �ت��رد ع�ل��ى م�ق�ت��ل س�ل�ي�م��ا ن��ي
خ�ل�ال أ س��ا ب �ي��ع ،وإ ن�ه�م��ا س�ت�ب�ح�ث��ان م �ك��ان ذ ل��ك ا ل� ّ
�رد
وزمانه.

سليماني يعني
كل محور المقاومة..
وعلينا القيام بواجباتنا..
وإيران لم تطلب منا
جنود أميركا جاؤوا
عمود ًيا وسيعودون
أفق ًيا ..وعندها
سيخسر ترامب
القواعد والمواقع
األميركية وكل جندي
سيدفع الثمن..
وال للمس بالمدنيين

صورة تظهر سليماني يصلي خلف نصرالله | فارس

سليماني لتحقيق أه��داف �ه��م وال�ت��أث�ي��ر ف��ي امل�ن�ط�ق��ة دون
الدخول في حرب مفتوحة مع إيران».
وعبر عن أمله من أن «يقر مجلس النواب العراقي قانونا
بطرد الجنود األميركيني من ال�ع��راق» ،وان��ه «ف��ي ح��ال لم
يقرر مجلس النواب هذا القانون ،فإن الفصائل الشيعية
ف��ي ال �ع��راق م�ط��ال�ب��ة ب��دح��ر االم�ي��رك�ي�ين ك��رد ع�ل��ى اغ�ت�ي��ال
سليماني».
وقال االمني العام لحزب اهلل ان الرد هو القصاص العادل،

فمرتكب الجريمة واضح ويجب أن يتعرض للعقاب ولو
ام�ت��دت ي��د أميركا ال��ى موقع او شخصية غير سليماني
يمكن ال�ق��ول امل��وض��وع يعني إي ��ران ،أم��ا ق��اس��م سليماني
فذلك يعني ك��ل محور امل�ق��اوم��ة ،سليماني يعني األم��ة ال
قضية إيرانية وعلينا القيام بواجباتنا ،الفتًا إلى أن ايران
هي تقرر كيف ترد ولم تطلب شيئًا من أحد ،فيما على قوى
محور املقاومة ان تقرر ايضًا كيف تتعاطى مع هذا الحدث
فاالكتفاء بالعزاء والتأبني ال يجوز والعملية ليست ضد
إيران إنما ضد كل محورنا ويجب ان نذهب جميعنا الى
القصاص ال�ع��ادل ف�ـ«ح��ذاء قاسم سليماني يساوي رأس
ترامب وكل القيادة األميركية» ،على حد تعبيره.
وت ��وع ��د ن � �ص ��راهلل ب � ��أن ال� �ق ��واع ��د األم� �ي ��رك� �ي ��ة وامل ��واق ��ع
األميركية وكل جندي أميركي سيدفع الثمن ،موضحا
ف��ي امل�ق��اب��ل ان��ه ال ي�ع�ن��ي امل��واط�ن�ين األم�ي��رك�ي�ين أب �دًا وال
يجوز املس بهم ألن ذلك يخدم إدارة ترامب ،القصاص
ه��و مل��ن نفذ العملية ،للمجرمني وامل�ح�ت�ل�ين ،معتبرًا ان
م ��رور م�ق�ت��ل س�ل�ي�م��ان��ي وامل �ه �ن��دس ب�ش�ك��ل ع ��ادي ،ف�ه��ذه
بداية خطرة لالستباحة األميركية واالسرائيلية.
وق��ال نصراهلل ان املنطقة يبدو ذاهبة ال��ى ح��راك مختلف
وم� � ��وت س �ل �ي �م��ان��ي ل ��ن ي� � ��ؤدي ال � ��ى ض �ع��ف او وه � ��ن ف��ي
ال�خ��ط ال ��ذي ك��ان ي �ق��وده وان ��ه إذا ذه�ب��ت ش�ع��وب املنطقة
ب��ات �ج��اه امل��واج �ه��ة س �ي �خ��رج االم �ي��رك �ي��ون م��ذل��ول�ي�ن ،وان
االستشهاديني ال��ذي��ن اخ��رج��وا االم�ي��رك�ي�ين م��ن منطقتنا
ف��ي السابق م��ا زال��وا م��وج��ودي��ن واك�ث��ر بكثير مما كانوا
في السابق وعبارة عن شعوب وقوى وفصائل وجيوش
وتمتلك إم�ك��ان��ات للقيام ب��ذل��ك ،وع�ن��دم��ا ت�ع��ود النعوش
االميركية ال��ى ال��والي��ات امل�ت�ح��دة س�ي��درك ت��رام��ب وادارت ��ه
ان �ه��م خ �س��روا امل�ن�ط�ق��ة وس �ي �خ �س��رون االن �ت �خ��اب��ات وال ��رد
على مقتل سليماني هو اخ��راج القوات االميركية من كل
منطقتنا وسيتحقق ال�ه��دف وعندما يخرج األميركيون
سيخرج االسرائيليون وقد ال نحتاج إلى معركة معهم.

برلمان العراق
ِّ
يصوت إلنهاء البقاء
العسكري األميركي

ص� ّ�وت مجلس النواب العراقي أمس على ق��رار ُيلزم
الحكومة إن�ه��اء بقاء ال�ق��وات األجنبية ف��ي األراض��ي
ال �ع��راق �ي��ة ،وم�ن�ع�ه��ا م��ن اس �ت �خ��دام األراض� ��ي وامل �ي��اه
واألجواء العراقية ألي سبب كانّ ،
وتقدم الدول التي
تعود إليها تلك القوات ُّ
تعه ًدا بعدم استعمال اإلقليم
ً
ال�ع��راق��ي م�ن�ص��ة الس�ت�ه��داف أي دول ��ة أخ ��رى .ال�ق��رار
ً
َّ
تضمن أي��ض��ا إل ��زام الحكومة إل�غ��اء طلب املساعدة
امل �ق� ّ�دم منها إل��ى ال�ت�ح��ال��ف ال��دول��ي مل�ح��ارب��ة تنظيم
داعش ،وذلك النتهاء العمليات وتحقيق النصر.
وق��رارات البرملان تختلف عن القوانني؛ إذ إنها غير
ملزمة للحكومة.
ورفع نواب هتافات مناهضة للواليات املتحدة ،داخل
ق�ب��ة ال �ب��رمل��ان ،م�ط��ال�ب�ين ب �خ��روج ال �ق��وات االم�ي��رك�ي��ة.
وأب ��رز ال �ش �ع��ارت ال�ت��ي ن ��ادى ب�ه��ا ال �ن��واب ه��ي« :ك�لا
ك�لا اميركا ـــــ ب�غ��داد ح��رة ح��رة اميركا اطلعي ب��ره ـــــ
ّ
إخ��وان ُس��ن��ة وشيعة ه��ذا ال��وط��ن منبيعه» .كما اكد
نواب تحالف الفتح أنهم سيسلكون طريق ابومهدي
املهندس ،مشددين على أن السيادة واالستقالل لن
يستكمال شروطهما اال «بعزم املقاتلني».
وك ��ان ع�ب��د امل �ه��دي أوص ��ى م�ج�ل��س ال �ن��واب ب��ات�خ��اذ
إج��راءات عاجلة إلنهاء البقاء األجنبي« ،رغم بعض
ال�ص�ع��وب��ات ال��داخ�ل�ي��ة وال�خ��ارج�ي��ة ال�ت��ي ق��د ت��واج��ه
العراق».
ب��دوره��ا ،اعلنت وزارة الخارجية العراقية ع��ن رفع
شكوى الى رئيس مجلس األمن واألمني العام لالمم
املتحدة ،بشأن الهجمات واالعتداءات األميركية .
واستدعت سفير الواليات املتحدة لدى بغداد ماثيو
ِّ
تولر .في املقابل ،أعلن التحالف الدولي ،أنه سيعلق
عمليات تدريب القوات العراقية والقتال ضد تنظيم
داع��ش ،بسبب «االل �ت��زام بحماية القواعد العراقية،
التي تستضيف قوات التحالف».
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قوات أميركية هائلة ..في مواجهة صواريخ إيران

المنطقة أمام خطر ّ
«أم كل المعارك»
■ أميركا ستقصف أو اًل مراكز القيادة واالتصاالت ومحطات الرادار والطاقة والدفاعات الجوية
■ إيران ستضرب بقوة وربما على جبهات عدة
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تساءل فيرنانديز :هل يمكن أن تهاجم ال��والي��ات املتحدة
إي��ران على أس��اس وقائي أو ك� ّ
�رد على االنتقام املحتمل من
طهران؟ وم��اذا ستكون طبيعة هذا الهجوم؟ وبأي ترسانة
ستنفذه؟
وأب��رز أن الجانب األول من ه��ذا التحليل يكمن في تحديد
ك �ي��ف س �ي �ك��ون ه� ��ذا ال � ��رد «ال� �ش ��دي ��د» ل� �ل ��والي ��ات امل �ت �ح��دة،
ّ
ن �ظ��را ألن �ه��ا س�ت��ت�خ��ذ إج � ��راءات «ع�ق��اب�ي��ة» ت��رك��ز م�ث�لا على
إل�غ��اء تنشيط م��راك��ز وم��راف��ق التصنيع ال�ن��ووي واملنشآت
الصناعية العسكرية أو الحيوية ،كمحاولة إللحاق الضرر
باالقتصاد اإلي��ران��ي .ف��ي امل�ق��اب��ل ،يمكن أن يسلكوا طريقا
أكثر صعوبة ،وإعادة سيناريو غزو العراق.
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القوات األميركية بالخليج

ّ
أم كل المعارك

وأورد الكاتب أن��ه مهما ك��ان الخيار ف��إن القوات العسكرية
التي نشرها األميركيون بالفعل في منطقة الخليج كبيرة
للغاية ،ويجب أال تطمئن اإليرانيني.
و ت��ا ب��ع أ ن��ه ر غ��م ه��ذا ا ل�ت��ر ك�ي��ز ا ل�ح��ا ل��ي ل�ل�ق��وة ،ف�س�ي�ك��ون
م�ن�ط�ق� ّ�ي��ا ا ل�ت�ف�ك�ي��ر ف��ي ا ل�ن�ق��ل ا ل�ف��وري مل��ز ي��د م��ن ا ل��و ح��دات
ا ل�ق�ت��ا ل�ي��ة ،ف�ض�لا ع��ن ت�ع��ز ي��ز ا ل �ق��وة ا ل�ج��و ي��ة ب�ش�ك��ل أ ك�ب��ر
مما كانت عليه.
وت �ك �م��ن امل� �ي ��زة األم �ي��رك �ي��ة األس ��اس �ي ��ة ع �ن��د اس �ت �ه��داف �ه��ا
خصومها في أن لديها العديد من القواعد العسكرية في
املنطقة لدعم أي عمل عسكري ،فضال عن وجود حامالت
طائرات وسفن هجومية برمائية.
وأضاف التقرير أن لدى الواليات املتحدة قواعد دعم أخرى
في تركيا (قاعدة إنجرليك) ،وفي األردن وباكستان والعراق،
وبالطبع إسرائيل.
وبالنسبة للقوات املنتشرة ،يوجد ف��ي ه��ذه األي��ام بالفعل
نحو  15أل��ف ج�ن��دي ف��ي ال�ك��وي��ت ،و 10آالف ف��ي ق�ط��ر ،وما
ال يقل ع��ن  7000ف��ي البحرين ،و 5000ف��ي اإلم ��ارات ،وأكثر
من  9000في العراق ،ونحو  2000في السعودية و 1500في
األردن.

أكد الكاتب أن السيناريو املتعلق بنية الواليات املتحدة غزو
إي��ران ،سيكون مسألة مختلفة تماما عن غزو العراق .ففي
البداية ،ينبغي تركيز السفن والطائرات ،كما يجب أن يكون
عدد القوات أعلى بكثير.
وف ��ي امل ��راح ��ل األول � ��ى م��ن ال �ح ��رب ،س�ي�ت��م اج �ت �ي��اح ال �ق��وات
الجوية والبحرية اإليرانية حيث ال تستطيع إيران اعتراض
أي طائرة حديثة.
وأم��ا إي��ران فتمتلك مجموعة كبيرة م��ن امل�ع��دات ،غير أنها
ليست في حالة جيدة ،حيث لديها نحو  18نوعا مختلفا
من املركبات ،بيد أن الكثير منها غير صالح.
ل �ك��ن ،رغ ��م ال �ق��وة ال �ج��وي��ة ال�س��اح�ق��ة األم �ي��رك �ي��ة ،فسيتعني
ع�ل��ى األم�ي��رك�ي�ين أن ي�ق��ات�ل��وا ق��وات ك�ب�ي��رة للغاية منتشرة
عبر أراض واسعة ،وأن يواجهوا في كل خطوة العديد من
ال�ه�ج�م��ات االن�ت�ح��اري��ة وال�ك�م��ائ��ن وغ �ي��ره��ا .وي �ب��دو أن ه��ذا
الصراع سيكون نسخة حديثة من «أم كل املعارك».
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كما تم نشر مجموعة حاملة الطائرات املهاجمة يو اس اس
هاري ترومان ،حيث تشكل فرقاطة «أف »-104منديز نونيز
االسبانية جزءا من هذا األسطول.
ويشير الكاتب إلى عدد أكبر من السفن املقاتلة من األسطول
الخامس ،يضاف إلى جميع هذه اإلمكانات البحرية ،وهي
سفن تعمل بشكل دائم في املنطقة ،باإلضافة إلى املجموعة
االستكشافية «س�ت��راي��ك  ،»3وه��ي مجموعة ب�ح��ري��ة تضم
مركبة القيادة «بوكسر».
كما يشير إلى أن مجموعة حاملة الطائرات املهاجمة
«سي.أس.جي »12واملجموعة االستكشافية «سترايك
 »3ت �ح �ت��وي��ان ع �ل��ى ح��ام �ل��ة ط� ��ائ� ��رات وث �ل ��اث س�ف��ن
ب��رم��ائ�ي��ة ،إل��ى ج��ان��ب ث�لاث سفن ك��روز ون�ح��و خمس
سفن حربية مدمرة ،فضال عن قرابة  4000جندي من
مشاة البحرية املستعدين لشن أي عملية.
و ف ��ي ا ل ��و ق ��ت ا ل ��را ه ��ن ،ت �ب �ح��ر ا مل �ج �م��و ع �ت��ان ا ل �ب �ح��ر ي �ت��ان
ب��ا ل�ف�ع��ل ب �ج��وار ب�ع�ض�ه�م��ا ا ل�ب�ع��ض ع�ن��د م��د خ��ل ا ل�خ�ل�ي��ج
العربي.
وأفاد الكاتب بأنه من املهم تسليط الضوء على الغواصات
ال�ن��ووي��ة ال�ت��ي يمكن أن ت��راه��ن عليها البحرية األميركية،
خ��اص��ة أن ث�لاث��ة منها ت�ق��ري�ب��ا م��وج��ودة ب��ال�ف�ع��ل ف��ي مياه
الخليج.

مقاتالت وقاذفات

هل تمتلك إيران أسلحة غير تقليدية؟
عليها منذ سنوات ،فإن إيران تمكنت
على الرغم من العقوبات املفروضة
من تطوير قدرات في مجال الطائرات ُامل ّ
سيرة.
وق��د استخدمت الطائرات اإليرانية ُامل ّ
سيرة في العراق منذ ع��ام ،2016
في القتال ضد «داع��ش» .كما اخترقت إي��ران املجال الجوي اإلسرائيلي
باستخدام طائرات ُم ّ
سيرة مسلحة ُسيرت من قواعد في سوريا ،بحسب
املعهد امللكي.

وفي يونيو  ،2019أسقطت إيران طائرة أميركية ُم ّ
سيرة ،مبررة ذلك بأنها
كانت اخترقت املجال الجوي اإليراني فوق مضيق هرمز.
ويقول جونثان ماركوس ،مراسل الشؤون الدبلوماسية والدفاعية في
«بي بي سي» ،إن الجانب اآلخر في برنامج إيران للطائرات املسيرة هو
رغبتها في بيع ونقل تكنولوجيا الطائرات املسيرة إلى حلفائها ووكالئها
في املنطقة.

 ..أو قدرات إلكترونية «سايبرية»؟
في أعقاب هجوم إلكتروني «سايبري» كبير في عام  2010على املنشآت
النووية اإليرانية ،ع��ززت إي��ران قدراتها في مجاالت الفضاء السايبري
(ف �ض��اء اإلن �ت��رن��ت) .ويعتقد أن ال �ح��رس ال �ث��وري يمتلك وح ��دات ق�ي��ادة
إلكترونية تعمل في مجاالت التجسس العسكري والتجاري.
وقال تقرير عسكري أميركي في عام  2019إن إيران استهدفت شركات

ط �ي��ران ،وم�ت�ع��اق��دي��ن ف��ي م �ج��االت دف��اع �ي��ة ،وش��رك��ات ل�ل�ط��اق��ة وامل ��وارد
الطبيعية واالتصاالت في عمليات تجسس إلكترونية في أنحاء مختلفة
من العالم.وفي عام  2019أيضا ،قالت «مايكروسوفت» إن جماعة قرصنة
إلكترونية« ،مركزها إيران ومرتبطة بالحكومة اإليرانية» ،استهدفت حملة
الرئيس األميركي ،وحاولت اختراق حسابات مسؤولني في الحكومة.

يكون ممكنا االعتماد على هذه التقنية ،خاصة أن الواليات
املتحدة ستغير اإلش��ارة عن قصد لتجنب استخدامها من
الجانب اإليراني.
أم��ا الهجوم الثاني ال��ذي يحتمل أن يكون في الليل أيضا،
فستنفذه عناصر جوية مدعومة بإطالق صواريخ جوالة
جديدة .ويكمن الهدف من هذا الهجوم في القضاء على كل
من القواعد الجوية وجميع األهداف التي نجت من الهجوم
السابق ،بما في ذلك مراكز البحث والتطوير النووي.
وف��ي امل �ق��ام األول ،س�ي�ك��ون ه�ن��اك ه�ج��وم إل�ك�ت��رون��ي ضخم
ستشنه ط��ائ��رة «ب��وي�ن��غ إي.أي 18ج��ي غ��رول�ي��ر» املختصة
في ه��ذا النوع من الحروب التي سيقع إطالقها من حاملة
ال �ط��ائ��رات ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ط��ائ��رات ت��اب�ع��ة ل�ل�ق��وات الجوية
األميركية املزودة بمعدات متطورة.

وت�ض��م ال �ق��وات ال�ج��وي��ة األم�ي��رك�ي��ة ط��ائ��رات م��ن ط��راز «أف-
 »22وق��اذف��ات م��ن ط��راز «ب ��ي »-52ف��ي ق��اع��دة العديد بقطر،
إلى جانب الطائرات املقاتلة املنتشرة بشكل دائم في قاعدة
إنجرليك بتركيا وقواعد أخرى.
كما ستصل املزيد من الطائرات من ط��راز «أف »-22و«أف-
 »35و«أف -15س ��ي» ،إل��ى ج��ان��ب «أف -15إي» املخصصة
ل�ل�ه�ج��وم ،وط��ائ��رات «أف -16إي» ،وط��ائ��رات «ب��وي�ن��غ إي3
س�ن�ت��ري» امل�ع��روف��ة ب��اس��م «أواك � ��س» ،وال�ع��دي��د م��ن ط��ائ��رات
التزويد عند أول تحرك أميركي.

االستخبارات والحرب اإللكترونية
وي�ش�ي��ر ال �ك��ات��ب إل ��ى أن امل �ي��زة ال �ك �ب��رى مل�ص�ل�ح��ة ال��والي��ات
املتحدة في خضم هذا التوتر ال تكمن في قوتها العسكرية
املفرطة ،بقدر ما تتجلى في قدراتها االستخباراتية ،وفي
ّ
شن حرب إلكترونية.
وت� �ع ��د االس� �ت� �خ� �ب ��ارات امل� �ف� �ت ��اح ،ح �ي��ث ُي �ح �ت �م��ل أن ي �ك��ون
األميركيون على علم بكل مكان وموقع له صلة بكل أهدافهم
ذات األول��وي��ة .وأم��ا م��ا ال يمكنهم معرفتهُ ،
فسيخبرهم به
حلفاؤهم اإلسرائيليون الذين لديهم إمكانات تفوق نوعا
ما االستخبارات األميركية .ومن املتوقع أن يقع تنفيذ أول
ه�ج��وم ف��ي الليل ،وسيشمل أك�ث��ر م��ن  200أو  300ص��اروخ
ج ��وال م��ن ن��وع «ت��وم��اه��وك» م��ن ال�ج�ي��ل األخ �ي��ر ،م��ن خ�لال
الغواصات والطرادات واملدمرات وطائرة «بي .»52
وس�ي�س�ت�ه��دف ال �ه �ج��وم األول م��راك��ز ال �ق �ي��ادة واالت �ص��االت
ومحطات الرادار ومحطات الطاقة والدفاعات الجوية .وعلى
الرغم من أن اإليرانيني يتوقعون حدوثه ،فإن هذا الهجوم
سيتسبب في حدوث اضطراب هائل بني قواتهم .ويجب أال
ننسى أنهم سيفقدون تغطية نظام التموضع العاملي ،ولن

ما هي قدرات إيران العسكرية؟
ويؤكد الكاتب سايمون تيسدال في صحيفة« ،أوبزيرفر» ان
ايران ستضرب بقوة وربما على عدة جبهات ،مشيرا الى ان
قول البعض في اميركا ان إي��ران ستتراجع وسترضى بما
حدث« ،يكشف عن قلة معرفة األميركيني بطهران ،فقد اعتبر
الكثيرون في إي��ران مقتل قائد مهم بمنزلة إع�لان الحرب،
ورأوا في سليماني شهيدا يجب االنتقام له».
ويلفت الكاتب إلى أن «وزير الدفاع األميركي السابق دونالد
رامسفيلد عبر وبشكل واضح عن طبيعة الوجود األميركي
في املنطقة ،وبأنه يمثل أرضية خصبة لالستهداف».
وي �ن��وه ال �ك��ات��ب إل ��ى أن «ل ��دى ط �ه��ران خ �ي��ارات أخ ��رى غير
العمليات الواضحة ،مثل القيام بعمليات تخريب ناقالت
نفط ،وهجمات صاروخية تبعد نفسها عنها ،أو تفخيخ
أه ��داف واس�ت�ه��داف�ه��ا ب�ش��اح�ن��ات محملة ب��امل�ت�ف�ج��رات ،كما
فعلت في ع��ام  ،1983حيث قتل  250من جنود املارينز في
بيروت».
وت�ع��د ال �ق��درات ال�ص��اروخ�ي��ة ج��زءا رئيسيا ف��ي جهد إي��ران
ال �ع �س �ك��ري ،م��ع األخ� ��ذ ب �ع�ين االع �ت �ب��ار ال �ن �ق��ص ف��ي ق��وت�ه��ا
الجوية مقارنة بخصومها اإلقليميني.
ويصف تقرير ل��وزارة الدفاع األميركية القوة الصاروخية
اإليرانية بأنها األوس��ع في الشرق األوس��ط ،وتتألف بشكل
رئيسي من صواريخ قصيرة ومتوسطة املدى .وتقول أيضا
إن إي��ران أج��رت تجارب في مجال تكنولوجيا الفضاء بما
ي�س�م��ح ل�ه��ا ب�ت�ط��وي��ر ص��واري��خ ع��اب��رة ل �ل �ق��ارات تنتقل إل��ى
مسافات أكبر.
ب�ي��د أن إي ��ران أوق �ف��ت ب��رن��ام�ج�ه��ا ل�ل�ص��واري��خ ب�ع�ي��دة امل��دى
كجزء من التزامها باالتفاق ال��ذي وقعته في ع��ام  2015مع
القوى الكبرى.
وف��ي كل األح��وال ،سيكون العديد من األه��داف في الخليج
في مدى الصواريخ اإليرانية الحالية ،قصيرة أو متوسطة
املدى ،وربما بعض األهداف في إسرائيل أيضا.
وث �م��ة م��ا ي �ق��در ال �ج �ي��ش االي ��ران ��ي ب �ـ  523أل ��ف ع�ن�ص��ر من
ع��دي��د ال �ق��وات ال�ف��اع�ل��ة ،ب�ح�س��ب امل�ع�ه��د ال��دول��ي ل�ل��دراس��ات
االستراتيجية ،وهو مركز بحثي مقره بريطانيا.
ويشمل ه��ذا العدد  350أل��ف عسكري في الجيش النظامي
وما ال يقل عن  150ألفا من عناصر الحرس الثوري اإليراني.
وثمة نحو  20ألفا آخرين في عديد القوات البحرية التابعة
للحرس ال�ث��وريُ ،يسيرون دوري��ات في ق��وارب مسلحة في
مضيق هرمز.
وي �س �ي �ط��ر ال� �ح ��رس ال � �ث� ��وري أي� �ض ��ا ع �ل��ى ق � ��وة ال �ب��اس �ي��ج،
وه��ي ق��وة أمنية تطوعية تساعد ف��ي قمع أي اح�ت�ج��اج أو
معارضة داخلية .ويمكن لتلك القوة ،نظريا ،تحشيد مئات
اآلالف من األشخاص .ويمتلك الحرس الثوري قوة بحرية
خ��اص��ة وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ع��دي��د ال�ح��رس ال �ث��وري أق��ل من
الجيش الرسمي ،إال أن��ه يعد القوة العسكرية األب��رز وذات
الصالحيات األوسع في إيران.

من يقوم بالعمليات الخارجية؟
وت��دي��ر ق ��وة ف�ي�ل��ق ال �ق��دس ،ال �ت��ي ك��ان��ت ب�ق�ي��ادة سليماني،
عمليات سرية في الخارج ،وهي تابعة للحرس لكنها ترسل
تقاريرها إلى املرشد األعلى .ويعتقد أنها تضم نحو 5000
عنصر من قوات النخبة .وقد نشرت هذه القوة في سوريا،
حيث لعبت دورا استشاريا في مساندة بشار االسد.
وفيلق القدس يقوم بدور أكبر في تقديم التمويل والتدريب
واألسلحة وامل�ع��دات ملنظمات صنفتها واشنطن بوصفها
جماعات إرهابية في الشرق األوسط ،ومن بينها حزب اهلل
اللبناني وجماعة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية.
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روسيا والصين ستتصرفان كما حصل عند غزو العراق

خلط أوراق ..لكن ال حرب عالمية ثالثة
■ األكثر ترجيحً ا حرب شاملة في المنطقة ينضم إليها حلفاء طهران
م ��ن ال �ك��ون �غ��رس إل� ��ى ال� �ش ��رق األوس� � ��ط إل� ��ى م�ن�ص��ات
التواصل االجتماعي حول العالم ،والتكهنات باحتمال
نشوب حرب واسعة ،طرفاها الواليات املتحدة وإيران،
لكن املشاركني فيها ربما يحولونها إلى حرب أوسع
وأشمل ،صحيح أن الحرب ربما تكون اندلعت بالفعل
م��ع مقتل سليماني ،لكن م��ا اح�ت�م��االت انفجارها في
ص��ورة ح��رب عاملية ث��ال�ث��ة؟ صحيفة ن�ي��وي��ورك تايمز
نشرت تقريرا بعنوان «ه��ل هناك خطر الن��دالع حرب
أك�ب��ر ب�ين أم�ي��رك��ا وإي� � ��ران؟» ،وق��ال��ت ان��ه ف��ي ال�س��اع��ات
التالية للضربة ال�ج��وي��ة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ال �ع��راق ،التي
ٌ
أسفرت عن مقتل قاسم سليماني ،هيمن سؤال بعينه
ع �ل��ى ال �ن �ق��اش��ات ال �ج��اري��ة ف��ي ال �ش��رق األوس � ��ط ،وف��ي
ال�ك��ون�غ��رس ،وع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي :هل
سيؤدي هذا إلى حرب بني الواليات املتحدة وإيران؟
م ��ن زاوي � ��ة م ��ا ،ف �ق��د ح ��دث ذل ��ك ب��ال �ف �ع��ل ،إذ إن مقتل
س�ل�ي�م��ان��ي ،ي �س��اوي ت�ق��ري�ب��ًا أي ت�ع��ري��ف لكلمة «عمل
حربي» ،وهو مختلف تمامًا عن الصراعات الباطنية
ال�ت��ي خاضتها ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وإي ��ران منذ سنني.
ٌ
مناظر ألن تأمر
وم��ن وجهة نظر اإليرانيني ،فهو أم� ٌ�ر
ط�ه��ران بقتل قائد هيئة األرك ��ان املشتركة األميركية.
ل�ك��ن م��ا زال ال�غ�م��وض يحيط ب�م��ا سيفضي إل�ي��ه ه��ذا
ال �ه �ج ��وم ،ال � ��ذي ي��أت��ي ب �ع��د أس��اب �ي��ع م ��ن امل �ن��اوش��ات
التصعيدية بني الدولتني ،وم��ا يلي هو دليل ملخاطر
االنخراط في صراع أكبر بني الواليات املتحدة وإيران،
وم ��ا دور م�ق�ت��ل س�ل�ي�م��ان��ي ف��ي ت�ل��ك امل �خ��اط��ر ،وم ��ا قد
يحمله املستقبل؟

هل يزيد هذا من خطر نشوب صراع؟

ِّ
املحللني إن قتل سليماني ُ
سيرغم إي��ران
يقول معظم
قطعًا على الثأر ،وليس هذا بدافع من الفخر القومي أو
حفظ ماء الوجه ،بل بسبب الحافز األساسي ألي دولة:
حفظ الذات ،مما يشمل حفظ كبار قادتها.
َ
إن ق�ت��ل أح ��د أول �ئ��ك ال �ق��ادة ل �ه��و أق ��وى م��ن ص�ف�ع��ة في
ال �ج �ب�ين أو إه��ان��ة ل�لإم �ك��ان��ات ال�ع�س�ك��ري��ة إلي � ��ران؛ بل
ه ��و ت �ه��دي��د ل �ك �ف��اءة ال ��دول ��ة ن �ف �س �ه��ا .س�ت�ش�ع��ر إي� ��ران
باالضطرار إلى الثأر ،ولو كان إلثبات أن قتل قادتها
ستنتج عنه هجمات مضادة ضارية بما يكفي لردع
الواليات املتحدة عن تكرار فعل كهذا مستقبال .لكن من
الصعب التنبؤ بمدى َّ
حدة ذلك الثأر ،مما ِّ
يخيم بظالل
الشك على املنطقة.
أم ��ام إي� ��ران م�ه�م��ة ب��ال�غ��ة ال�ت�ع�ق�ي��د ،ف�م��ن امل� َّ
�رج��ح أنها
ُ
ستلجأ إل��ى ال�ه�ج�م��ات امل �ض��ادة ل��ت�ح��دث ض ��ررًا كافيًا
إلق �ن��اع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ب��أن ق�ت��ل سليماني ل��م يكن
ج��دي�رًا بعواقبه  -وه��و ه��دف بعيد امل�ن��ال بالنظر إلى
مكانة سليماني وال�ت�ف� ُّ�وق ال��واض��ح للقوة العسكرية
األميركية  -لكن ليس ضررًا يكفي لبدء صراع شامل.
ً
وف��ي ح��ال ن�ج��اح إي� ��ران ،ف�ق��د ت�ك��ون ال �ع��واق��ب وخ�ي�م��ة
ُ
على ال��والي��ات املتحدة وحلفائها ،لكن ربما ال تسفر
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ُّ
عن إشعال فتيل ح��رب ض��روس ،لكن ال سبيل للتيقن
م��ن األف �ع��ال ال�ت��ي ق��د تصيب ك�لا ال�ه��دف�ين .وق��د ت��ؤدي
األخطاء التقديرية إلى خروج األمور عن السيطرة.
ّ اّ ً
ي��وح��ي الشهر امل��اض��ي ب��أن ك�ّل� م��ن ال��والي��ات املتحدة
وإيران قد فشلتا بالفعل في ضبط معيار هجماتهما
املضادة ،فكل دور ٍة من املناوشات التصعيدية قد َّأدت
ً
إل��ى اس�ت�ف��زاز ك�لا ال�ج��ان�ب�ين ،ب ��دال م��ن إرغ ��ام أح� ِ�ده�م��ا
اآلخ� َ�ر على التراجع ،مما ينتج عنه جولة أخ��رى أشد
ً
تكلفة من سابقتها.
ََ
نحو ما ،فقد كال الطرفني السيطرة ،فال الواليات
على
ٍ
املتحدة كانت ترغب في اجتياح سفارتها ببغداد ،وال
إيران أرادت أن ُيقتل قائد فيلق القدس التابع لها.

هل التصعيد ال ّ
مفر منه؟

ُ
ه �ن��اك دي�ن��ام�ي�ك�ي��ة أخ ��رى ت�ص� ِّ�ع��ب م��ن ال�س�ي�ط��رة على
ه��ذه الجولة م��ن امل�ن��اوش��ات :ال�ن��واي��ا األميركية كانت
غير واضحة في بعض األح�ي��ان .إذ وصفت البيانات
ً
الرسمية أهدافًا محدودة ،مثل ردع الهجمات اإليرانية،
لكن ذك��ر كبار املسؤولني أيضًا أه��داف��ًا أكثر اجتياحًا

مثل إجالء إيران من املنطقة أو حتى إسقاط حكومتها.
ه ��ذا ال �غ �م��وض ،ب�ج��ان��ب ال �ق��وة ال�ع�س�ك��ري��ة األم�ي��رك�ي��ة
ال �ط��اغ �ي��ة ،ي �م��ارس��ان ض�غ�ط��ًا ع �ل��ى ال� �ق ��ادة اإلي��ران �ي�ين
ِّ
ويصعبان من معرفتهم
للتخطيط ألسوأ االحتماالت.
بالتوقيت املناسب للتراجع اآلمن.
ف��ي وج��ه ال�ت�ه��دي��دات ل��وج��وده��ا ،ي�ك��ون أم ��ام أي دول��ةٍ
ٌ
خيار من اثنني :إما التراجع والتفاوض ،وإما توجيه
ض��رب��ةٍ مل�ص��در ذل��ك التهديد ق��وي��ة بما يكفي إلرغ��ام��ه
على التراجع.
عند آخر مفترق طرق في عام  ،2015اختارت إيران عقد
َّ
�اق ح�ين ت�خ��ل��ت ع��ن الكتلة األس��اس�ي��ة لبرنامجها
ات �ف� ٍ
َّ
ال �ن��ووي ،ل�ك��ن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ك��ان��ت ق��د س��ه�ل��ت من
ذلك عن طريق السعي إلى توضيح أن إيران لن ِّ
تعرض
�دات ل��وج��وده��ا ع��ن ط��ري��ق تحجيم
نفسها ألي ت �ه��دي� ٍ
شهور من املباحثات ،شعر
برنامجها النووي .وبعد
ٍ
ال�ق��ادة اإليرانيون بالثقة في أن ش��روط االت�ف��اق كانت
ٍّ
واسع.
دولي
بدعم
في مصلحتهم ،وأنها تحظى
ٍ
ٍ
ل �ك��ن َم� �ي ��ل ال ��رئ �ي ��س ت ��رام ��ب ن �ح��و ال �ت �غ �ي �ي��ر امل �ف��اج��ئ
ل�ل�س�ي��اس��ات ،ب ��ازدرائ ��ه ال��دع��م ال��دول��ي وان�س�ح��اب��ه من

االتفاقات ،بما في ذلك االتفاق النووي اإليراني نفسه،
قد ِّ
يغير من حسابات إي��ران .وقد ترى الدولة املراهنة
بالثأر هي الخيار األضمن.

وش� ��اق� ��ة .ع �ل��اوة ع �ل��ى ام� �ت�ل�اك إي � � ��ران ك � ّ�م ��ًا ك �ب �ي �رًا م��ن
الصواريخ املتوسطة املدى القادرة على إصابة قواعد
أميركا أو حلفائها في أنحاء الشرق األوسط.

كيف قد يبدو التصعيد؟

هل سيتسع نطاق الصراع؟

إيران قوة إقليمية ذات إمكانات عسكرية يفوق تطورها
بكثير أي دول��ةٍ خاضت الواليات املتحدة حربًا معها
ٍ
منذ الحرب العاملية الثانية .وهي بعيدة كل البعد عن
ع��راق ص��دام حسني املتداعي أو جيوش شمال فيتنام
غير النظامية .وق��د استثمرت سنوات من االستعداد
حرب محتملة.
للصمود في وجه أي
ٍ
قد يكون الخطر األعظم هو أن تبلغ ح��رب إي��ران غير
ً ُ
املتكافئة نقطة تجبر الواليات املتحدة على مهاجمة
ِّ
إيران بصورة مباشرة .ويخشى محللون أن يؤدي هذا
إلى اندالع حرب مباشر ٍة مستدامة ،لكن ال أحد يعرف
على وجه اليقني مدى سهولة حدوث ذلك.
�رب م�ب��اش��رة
ل �ي��س م��ن ال �س �ه��ل ع �ل��ى إي � ��ران ال � َّف��وز ب � ِّح� ٍ
م��ع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،لكن يتوقع محللون أن قواها
التقليدية ستجعل أي ح��رب أرض �ي��ة مكلفة وطويلة

ق ��د ت �س �ت��دع��ي إي � ��ران وك�ل�اء ه ��ا م ��ن امل �ي �ل �ي �ش �ي��ات ف��ي
ل �ب �ن��ان وال �ي �م ��ن وال � �ع� ��راق وس� ��وري� ��ا ،ل �ك��ن ال ت��وج��د
ح�ك��وم��ة تستحسن امل�ش��ارك��ة ف��ي ح��رب ش��ام�ل��ة .وم��ن
َ
املستبعد أن يشترك أي من حلفاء أميركا في املنطقة
 إسرائيل ودول الخليج  -ما لم تستدرجهم هجماتإيرانية.
م��ع أن��ه م��ن امل�ح��ال استبعاد االن �ج��راف غير املقصود
نحو الحرب ،فإن مخاوف نشوب حرب عاملية ثالثة -
العبارة التي انتشرت على مواقع التواصل االجتماعي
بني عشية وضحاها  -مبالغ فيها .قد تعترض روسيا
والصني بشد ٍة على الهجمات األميركية ،لكن احتمال
مشاركتهما في القتال ليس أكبر َّ
مما كان عند احتالل
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ل�ل�ع��راق أو م�س��اع��دت�ه��ا ف��ي إط��اح��ة
الحكومة الليبية.

الوضع االقتصادي ال يسمح لطهران بخوض الحروب

محاوالت تصدير الثورة َّ
َ
كلفت إيران
تريليوني دوالر
إقبال لطيف
ك��ان ق��اس��م سليماني م�ت��ورط��ا بشكل مباشر في
كل حرب أهلية دموية اندلعت في الشرق األوسط
خالل العقود األربعة املاضية.
وبالتالي ،فإن غيابه يمثل خسارة كبيرة للحروب
التي تخوضها إيران بالوكالة في املنطقة .فلفيلق
ال �ق��دس ،ال ��ذي ك��ان ي �ق��وده سليماني ،ب�ص�م��ات ال
تمحى عن كل الحروب الدامية في سوريا والعراق
واليمن .وه��ذا الفيلق مسؤول بشكل أساسي عن
تنفيذ العمليات العسكرية والعمليات السرية.
فلم يكن اللواء سليماني رسول سالم ،فقد وصل
لتوه إلى بغداد على منت طائرة قادمة من سوريا،
وك � ��ان ي� �غ ��ادر امل� �ط ��ار م ��ع أب� ��و م� �ه ��دي امل �ه �ن��دس،
القائد في ميليشيا الحشد الشعبي املدعومة من
إي��ران .لقد كانا في مهمة للتخطيط لهجوم على
ال��دب�ل��وم��اس�ي�ين األم �ي��رك �ي�ين ،وف �ق��ا ألدل ��ة ت��وص��ل
اليها األميركيون! إنها لعبة كبرى للسيطرة على
قلب الشرق األوسط.
علينا أن نفيق ،فالصني تنضم إلى العالم بأسره
بمبادرة الحزام والطريق ،وهي استراتيجية تنمية
عاملية تبنتها الحكومة الصينية في ع��ام ،2013
وتتضمن تطوير البنية التحتية واالستثمارات
ف��ي  152دول��ة ومنظمة دول�ي��ة ف��ي آسيا وأوروب��ا
وأفريقيا والشرق األوسط ،واألميركتني .وهم على
وش��ك ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ت�ج��اري��ة ش��ام�ل��ة في
 15يناير .وينطوي األم��ر على مخاطرة بالنسبة
إلى روسيا .فقد كان سليماني رجلهم لدعم نظام
األس��د والحفاظ عليه .لكن بوتني ل��ن يتسرع في
املخاطرة بعالقته الجيدة واملتوازنة بشكل جيد
م��ع ت��رام��ب م��ن أج ��ل س�ل�ي�م��ان��ي .وع �ل��ى ب��وت�ين أن
يمنح ترامب مساحة للتحرك أيضا .هذه العملية
ت�ب��رئ ت��رام��ب م��ن االت �ه��ام��ات ب��أن��ه وك�ي��ل لبوتني.
وه ��ذه س�ن��ة انتخابية ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ع�لاوة
على ذل��ك ،لديه حاجة ملحة (فضال عن إج��راءات
العزل في الكونغرس) إلثبات أن��ه ليس دمية في
ي��د روس �ي��ا .ل�ق��د أث�ب��ت ت��رام��ب ق��وت��ه أم ��ام جمهور
ن��اخ �ب �ي��ه ب �ف��اع �ل �ي��ة ق� �ص ��وى .واآلن ،ي �ت �ع�ين ع�ل��ى
الديموقراطيني أن يشعروا بالقلق بشأن اثبات
صحة التهم بأن ترامب تابع لبوتني.
لقد اتخذت إيران إجراءات قمعية ضد جمهورها.
هذا هو القمع الوحيد الذي يتجنب الجميع اإلبالغ

ً
طرفا
سليماني كان
في لعبة كبرى للسيطرة
على قلب الشرق األوسط
بوتين لن يفرط بعالقته
الجيدة والمتوازنة
مع ترامب من أجل إيران
يجب أخذ التهديد
األميركي «سنعيدكم
إلى العصر الحجري»
على محمل الجد

خيارات تدميرية
إذا ق� � ��رر اإلي � ��ران� � �ي � ��ون االن� �ت� �ق ��ام
مل �ق �ت ��ل س �ل �ي �م��ان��ي ف � �س� ��وف ي �ت��م
تدمير مرافق توليد الطاقة لديهم
وس�ي��واج�ه��ون ح��رب��ا ج��وي��ة تلحق
بهم أضرارًا هائلة.
وس� � �ي � ��واج � ��ه ال � �ش � �ع� ��ب اإلي � ��ران � ��ي
صعوبات اقتصادية إضافية وقد
ي �ن �ه��ار اق �ت �ص��اد ال� �ب�ل�اد .ف ��إي ��ران،
م��ن ال�ن��اح�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة ،ليست
مستعدة لخوض ال�ح��رب .ورج��ال
ال��دي��ن اإلي ��ران �ي ��ون م �م �ق��وت��ون في
ال� �ع ��راق .وي� ��رى ش�ي�ع��ة ال� �ع ��راق ان
ُ
م��وارد بالدهم تستنزف ملصلحة
إيران.

ع �ن��ه .ف��ال �ن �ظ��ام ي�س�ت�ن��د ال ��ى ق ��وة ي �ص��ل ت �ع��داده��ا
ال ��ى ث�ل�اث��ة م�ل�اي�ي�ن ش �خ��ص م ��ن األي��دي��ول��وج �ي�ين
املتشددين الذين يكرسون أنفسهم كجنود مشاة
لإلمام مع الغالبية العظمى من شيعة العالم مثل
الباكستانيني ال��ذي��ن ي ��رون أن��ه ال�ق��ائ��د الحقيقي
والوجه الحي لوالية الفقيه.
ل �ق��د ق �ض��ى ن �ظ��ام امل�ل�ال ��ي ع �ل��ى اإلرادة ال�ش�ع�ب�ي��ة
وحرية الشعب اإليراني ،وقتل في اآلونة األخيرة
الكثير من املحتجني على ه��ذه املعركة املستمرة
منذ  42ع��ام��ا م��ع ال��والي��ات املتحدة وع�ل��ى شعار
«امل� � � ��وت ألم � �ي� ��رك� ��ا» .إن � ��ه ن� �ظ ��ام ش� �م ��ول ��ي ول �ي��س
ديموقراطية شعبية.
ال �ن �ظ��ام ف��ي ح ��رب م �ن��ذ  42ع��ام��ا م��ع ن�ف�س��ه وم��ع
الخارج ،وهو يمول تلك الحرب من األم��وال التي
ك ��ان ي�ن�ب�غ��ي أن ت��ذه��ب ال ��ى ال�ت�ن�م�ي��ة وال��رف��اه �ي��ة
االج�ت�م��اع�ي��ة ل�ل�ش�ع��ب اإلي ��ران ��ي .وه� ��ذا م��ا يحتج
عليه الناس العاديون «الفقر في الداخل» لتصدير
الثورة إلى الخارج .لقد كلف ذلك إي��ران ،أكثر من
َ
تريليوني دوالر.

فما الذي جناه فقراء إيران من  42عاما
من المحاوالت لتصدير الثورة والمواقف
المناهضة للواليات المتحدة؟

1
2

االقتصاد والعملة االيرانية في الحضيض.
الناس مسحوقون في ظل الندرة
والفقر الناجم عن المواقف
االستراتيجية العدوانية.

3

نعم ،لقد نجحت إيران في مضايقة
دول الخليج ،ودافعت عن نظام بشار
األسد ،والحوثيين في صنعاء ،ولكن
ماذا كان الثمن بالنسبة إلى إيران
وإلى شعبي سوريا واليمن.

4

ما الهدف من كون إيران دائما هدفا
للعقوبات والقنابل األميركية .ما
مدى منطقية ذلك؟

5

لماذا يجب أن تنشأ أمة على
الكراهية الدائمة ألكبر دولة في
العالم؟

6

كل من يفعل ذلك هو أحمق من
دون شك .فال تضع بلدك وشعبك

في طريق المهالك.
ا ق� �ب ��ل ب��ا ل �ح �ل��ول ا ل ��و س ��ط ،وا ب � � ِ�ن ب� �ل ��دك .إ ي� ��ران
ا ق�ت�ص��اد ي��ا ينبغي أن ت�ك��ون ا ل��دو ل��ة ر ق��م وا ح��د
ف��ي ا ل �ش��رق األو س � ��ط ،ال أن ت �ك��ون ف �ق �ي��رة .ل�ق��د
ت �ع��رض ش �ي �ع��ة ا ل� �ع ��راق ف ��ي ب� �غ ��داد وا ل �ب �ص��رة
ل �ل �ق �ت��ل ع� �ل ��ى ي� ��د ا مل �ي �ل �ي �ش �ي��ات ا مل� ��د ع� ��و م� ��ة م��ن
س �ل �ي �م��ا ن��ي ،أل ن �ه��م ت� �ظ ��ا ه ��روا ض ��د ا ل �ت��د خ�ل�ات
اإليرانية.
ملاذا تزدهر دول الخليج وتتراجع إيران؟
مل��اذا ي�ج��ب أن ي�ك��ون اإل ي��را ن�ي��ون دا ئ�م��ا عرضة
للقنابل؟ ملاذا ال تكون مدينة الحدائق ،شيراز
في قلب السياحة في الشرق األوسط؟

ما الخيارات المتاحة أمام اإليرانيين؟
ال يمكن لشعب أن يعيش ف��ي ظ��ل القهر ل�ـ  42ع��ام��ا .فهذا
سيفضي في النهاية الى االنفجار .لذلك ،يتعني على الحكومة
على تنمية وتطوير بلدها
اإليرانية ضبط النفس
والتركيز َ
ُ
وش�ع�ب�ه��ا .وال �ق �ي��ادة اإلي��ران �ي��ة م �ط��ال�ب��ة ب��إن �ق��اذ ش�ع�ب�ه��ا من
الحروب وإنقاذ البنية التحتية لبالدها من الدمار ،وبتفادي
تكرار األخطاء التي ارتكبها صدام حسني .هذا هو السبيل
الوحيد للتقدم.
التطوير البراغماتي إلى الحصول على أفضل ما لدى
يهدف ً
الناس بدال من الفوضى.
م��ن امل �ح��زن أن إي � ��ران س�ت�ع��ان��ي م��ن االن �ت �ق��ام! اإلي��ران �ي��ون
سيتحملون ال�ع��بء األك�ب��ر .إن��ه ألم��ر محبط للغاية أن نرى
كيف تسير إيران مرة أخرى الى تقاطع الطرق الحاسم هذا!

ليست ه�ن��اك ح��رب عاملية ث��ال�ث��ة ،ب��ل تدمير للبنية التحتية
اإليرانية فقط .وعلينا اال ننسى التهديد األميركي «سنعيدكم
إل��ى العصر الحجري» .وتمتلك ال��والي��ات املتحدة القوة التي
تمكنها من تنفيذ هذا التهديد.
ول ��ن ت �ك��ون إي� ��ران ق� ��ادرة ع�ل��ى ال�ت��أق�ل��م م��ع وض ��ع ال وج��ود
فيه للكهرباء وال النفط امل�ك��رر وف��ق ه��ذه العقوبات الفائقة
املفروضة عليها .ويجب عليها التفاوض على صفقة وتجنب
الدمار واالنتقام بأي ثمن.
عندما تقتل بشكل عشوائي مثلما فعل سليماني ،فأنت
لقيت املصير ال��ذي تستحق .ي��ا ل��ه م��ن أم��ر م�ح��زن أن نرى
الحلويات َ
توزع في سوريا بني غالبية الالجئني السنة الذين
يحتفلون باغتياله.
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«رجلها األخطر» ومهندس مشروعها التوسعي

هل تستطيع إيران
تعويض سليماني

؟

بعد  2500عام على اإلمبراطورية األخمينية الفارسية التي استولت على غرب األناضول وبابل
وإيران وفلسطين ومصر ،وامتدت إلى جميع أرجاء الشرق األدنى ،على يد الملك داريوش.

وكما داريوش استطاعت ايران بعد ثورة الخميني عام  1979بسط نفوزها من جديد على
مساحات واسعة من منطقة الشرق االوسط منذ منتصف تسعينات القرن الماضي بواسطة
ذراعها القوي قاسم سليماني ،الذي بات يفتخر به االيرانيون تماما كافتخارهم بداريوش
الكبير .فالرجل الذي انتمى الى الثورة منذ بدايتها عمل كل جهده على توسيع نفوذ بالده،
واستطاع خالل ثالثة عقود من بناء دائرة التأثير الشيعية التي كان مركزها طهران ،إلى
العراق ،وسوريا ،ولبنان ،وشرق المتوسط ،واليمن .حتى بات «رجل إيران األخطر».

وليد قرضاب
في توظيف خطير لصورة سليماني بعد مقتله،
نشر املوقع الرسمي للمرشد األعلى علي خامنئي
رس� �م ��ًا ،ي �ج� ّ�س��د اإلم � � ��ام ال �ح �س�ي�ن وه� ��و ي�س�ت�ق�ب��ل
سليماني في الجنة ،وبجانبه الخميني وشهداء
ُ
ايرانيني آخرين ،كما أطلق اسمه على معبر مهران
ال� �ح ��دودي م��ع ال� �ع ��راق ،وه ��ذا ال�ت�ش�ب�ي��ه سيكرس
ش�خ�ص�ي��ة س�ل�ي�م��ان��ي ال �ك��اري��زم �ي��ة ،ب�ي�ن املسلمني
ال �ش �ي �ع��ة ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،ك ��أح ��د ال� ��رم� ��وز ال��دي �ن �ي��ة
واملحارب املقدس.
وي��رى مراقبون ان سليماني ل��م يكن مجرد قائد
ع�س�ك��ري ،ف�ل��م يسبق الي ��ران ال�ح��دي�ث��ة أن خسرت
ً
جنراال او قائدًا ألذرعها في الشرق االوسط بحجم
سليماني ،ويعتبره البعض مؤسس االمبراطورية
االيرانية الجديدة ،بعد االمبراطورية االخمينية
ال �ت��ي ان �ه��زم��ت ام� ��ام االس �ك �ن��در امل �ق��دون��ي ع�ن��دم��ا
ح��اول داري��وش احتالل اليونان ،بسبب عبقريته
وم �ق��درت��ه ال�ع�س�ك��ري��ة وتكتيماته االستراتيجية
التي مكنت اي��ران من السيطرة على أربع عواصم
عربية.

نشأته وتدرجه
ول��د سليماني في مدينة قم جنوب شرقي إي��ران
ع��ام  ،1955م��ن أس��رة ف�لاح�ي��ة ،وك��ان يعمل عامل
ب �ن��اء ،ول��م يكمل تعليمه س��وى مل��رح�ل��ة ال�ش�ه��ادة
ال�ث��ان��وي��ة .ث��م عمل ف��ي دائ ��رة م�ي��اه بلدية ك��رم��ان،
ح �ت ��ى ن� �ج ��اح «ال� � �ث � ��ورة اإلس �ل�ام � �ي� ��ة» ع � ��ام 1979
وب�ع��ده��ا ال�ت�ح��ق بفيلق ح��رس ال �ث��ورة أوائ ��ل ع��ام
 1980وشارك في الحرب اإليرانية العراقية وتمت
ً
واحدا من بني عشرة قادة مهمني
ترقيته ليصبح
ف ��ي ال� �ف ��رق اإلي ��ران� �ي ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة امل �ن �ت �ش��رة على
الحدود .وبعدها انضم إلى الحرس الثوري الذي
ت��أس��س ملنع الجيش م��ن ال�ق�ي��ام ب��ان�ق�لاب وت��درج
حتى وصل إلى قيادة فيلق القدس عام  1998وفي
عام  2011تم ترقيته إلى رتبة لواء ،وبات املسؤول
عن العمليات العسكرية السرية خارج الحدود.
وح��ول ذل��ك ت�ق��ول مجلة «ن�ي��وي��ورك��ر» األميركية،
إن سليماني عندما تولى قيادة فيلق القدس كان
يعمل على إعادة تشكيل الشرق األوسط ملصلحة
إيران ،فمن اغتيال األعداء إلى تسليح الحلفاء ،كان
سليماني يعمل كوسيط أحيانا وكقوة عسكرية
ً
أحيانا أخرى ،وكانت أساليبه مزيجا من املساعدة
العسكرية للحلفاء األيديولوجيني والدبلوماسية
اإلستراتيجية الصعبةُ .
ووص��ف سليماني بأنه
«امل �ن �ف ��ذ ال��وح �ي ��د األق� � ��وى ف ��ي ال� �ش ��رق األوس � ��ط»
واالستراتيجي العسكري الرئيسي والتكتيكي في

■

«محرك الدمى القاتلة»
في المنطقة

■

قتله بمنزلة إعالن حرب
من جانب الرئيس ترامب

محاولة إيران ملكافحة النفوذ الغربي ،كما وصفه
الجنرال االميركي ستانلي ماكريستال في مقال
بصحيفة «فورين بوليسي» بداية العام املاضي
بأنه «يعمل بعيدًا عن األض��واء ،وتحول من قائد
عسكري إلى سيد يحرك الدمى القاتلة».
واع�ت�ب��ر مقتل سليماني بمنزلة إع�ل�ان ح��رب من
ج��ان��ب ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي دون ��ال ��د ت ��رام ��ب ضد
ط �ه��ران ،بحسب مجلة «ذا س�ل�ي��ت» ال�ت��ي رأت ان
احدا ال يقتل عمدًا شخصية مثل سليماني إال إذا
كان في حالة حرب مع بلده ،ويحتاج إلى تفكير
ط��وي��ل وج � ّ�دي قبل أن يفعل ذل��ك ،بالنظر إل��ى ان
هذه الفعلة سيكون لها عواقب موازية لحجمها
الكبير.
ورأت املجلة ان اغتيال سليماني كما لو أنه خالل
حرب العراق ،أمرت ايران باغتيال الجنرال ديفيد
ب �ت��ري��وس ،ق��ائ��د ال� �ق ��وات األم �ي��رك �ي��ة ف��ي ال �ع��راق،
وال�ج�ن��رال جيم م��ات�ي��س ،رئ�ي��س ق�ي��ادة العمليات
ال �خ��اص��ة ،ورئ �ي ��س ه�ي�ئ��ة األرك� � ��ان امل �ش �ت��رك��ة .إذ
تتوافق مسؤوليات سليماني مع كل هذه األدوار
الثالثة.

مهندس التوسع
ع �ل��ى م� ��دى ال �ع �ق��دي��ن امل ��اض �ي�ي�ن ك� ��ان س�ل�ي�م��ان��ي
م�ه�ن��دس ال�س�ي��اس��ة ال�خ��ارج�ي��ة التوسعية إلي��ران
ف��ي املنطقة ،إذ أدار عمليات عبر ميليشيات في
العراق وسوريا ولبنان وغزة وأفغانستان .فخالل
األش�ه��ر ال�ت��ي أعقبت هجمات  11سبتمبر،2001
ت �ب��ادل امل �ع �ل��وم��ات االس�ت�خ�ب��ارات�ي��ة ح ��ول تنظيم
القاعدة وحركة طالبان مع املسؤولني األميركيني،
إل��ى أن أع�ل��ن ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي ج��ورج ب��وش ،أن
إيران جزء من «محور الشر».
ث ��م وج� ��ه ال �ش �ب �ك��ات ال �ش �ي �ع �ي��ة امل �س �ل �ح��ة داخ ��ل

ال� �ع ��راق ع �ق��ب س �ق��وط ن �ظ��ام ص� ��دام ح �س�ين ع��ام
 ،2003وعمل على بناء قوة حزب اهلل في لبنان،
وج �م��اع��ة ال �ح��وث��ي ف ��ي ال �ي �م��ن ،ودع � ��م ف�ص�ي�ل��ي
ح�م��اس وال�ج�ه��اد اإلس�لام��ي ف��ي فلسطني .وع��ام
 2011كان سقوط نظام الرئيس بشار االسد في
سوريا يعني بالنسبة لسليماني القضاء على
مشروع التوسع الذي قاده لخمس عشرة سنة،
فهو يعتبر ان «سوريا هي خط الدفاع األول عن
م�ش��روع اي ��ران» .ف�ب��دأ سليماني منذ ع��ام 2012
ي�س��اف��ر ب�ش�ك��ل دوري إل��ى دم �ش��ق ،وك ��ان «ي��دي��ر
امل�ع��رك��ة ب�ن�ف�س��ه» بحسب ت�ق��اري��ر استخباراتية
أميركية.

إرث سليماني
ويشير الكاتب سايمون تيسدال إل��ى أن «الحرب
كانت باملعاني كلها هي التي شكلت الرجل الذي
وص��ل إل��ى أعلى املستويات في املؤسسة األمنية
والعسكرية واالستخباراتية ،وكان والء سليماني
للنظام الثوري صلبا ،وكذلك اعتقاده بأن أميركا
ه��ي ال �ع��دو األول ل �ب�لاده وق��د ك�ت��ب ه��ذا االع�ت�ق��اد
بالدم».
وي �ل �ف��ت ت �ي �س��دال إل ��ى أن إرث م �ه �ن��دس ال�ت��وس��ع
اإليراني الحقيقي في املنطقة سيكون هو املواجهة
املستمرة بني طهران وأميركا ،وسيحدد الطريقة
التي سترد فيها إيران على مقتله.
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق يعتبر ال�ب��اح��ث م��اك��س ب��وت
في صحيفة واشنطن بوست أن قتل سليماني
ك��ان ق��رارا خطيرا جعل منه أكبر قائد عسكري
أج�ن�ب��ي ت�ق�ت�ل��ه ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م�ن��ذ إس �ق��اط
ال �ط ��ائ ��رة ال �ت��ي ك��ان��ت ت �ق��ل األم � �ي� ��رال ال �ي��اب��ان��ي
ّ
إيسوروكو ياماموتو ،الذي خطط لهجوم بيرل
هاربور ،عام .1943

التأثير
في مشاريع
إيران
ت��وق��ع امل�ح�ل��ل االس��رائ�ي�ل��ي ع��ام��وس
هرئيل ف��ي صحيفة «ه��آرت��س» أن
ال ت �ت��راج��ع إي� ��ران ع��ن م�ش��اري�ع�ه��ا
ال�ت��وس�ع�ي��ة ب��امل�ن�ط�ق��ة ،رغ ��م اغ�ت�ي��ال
«مهندس هذه املشاريع» .الفتا إلى
ان الصورة االستراتيجية قد تكون
أكثر تعقيدا وخ�ط��ورة ،فالعقوبات
القاسية على إيران لم تحقق النتيجة
امل��رج��وة منها ،وه��ي «االستسالم»
بل ردت طهران بحملة من الهجمات،
وأص � � � ّ�ر س �ل �ي �م��ان��ي ع �ل��ى ال �ت �ح��رك
ال�ع�ل�ن��ي وظ�ه��ر بشكل م�ت�ك��رر ،في
املطارات وميادين القتال ،فهو كان
قائد عمليات ،وليس رج��ل مكاتب
ل �ك��ن ه��رئ �ي��ل ي ��رى ان ��ه ب��ال��رغ��م من
أن اغ �ت �ي��ال��ه ال ي �ض��ع ح� ��دا ل �ل �ن��زاع
األم �ي��رك��ي اإلي ��ران ��ي ،ل�ك��ن س�ي��ؤدي
إل��ى «ت��آك��ل فعالية الشبكة املخيفة
للجماعات امل��وال�ي��ة إلي ��ران إل��ى حد
كبير».
وف �ي �م��ا ي� ��رى م �ح �ل �ل��ون ان اي� ��ران
س � �ت � �ع� ��ان� ��ي ل � �ت � �ع� ��وي� ��ض ق ��اس ��م
سليماني واي�ج��اد بديل بصفاته
ال �ع �س �ك��ري��ة وال �ك ��اري ��زم �ي ��ة ،ي��رى
آخ � � ��رون أن ن �ظ��ام��ا ق��ائ �م��ا ع�ل��ى
إي ��دي ��ول ��وج� �ي ��ا دي� �ن� �ي ��ة واف� �ت� �خ ��ار
ق ��وم ��ي (ف� ��ارس� ��ي) ال ي �ق��ف ع�ن��د
رج��ل مهما بلغت ق��وت��ه ،وبالتالي
ق ��ادر ع�ل��ى ان �ت��اج ق �ي��ادات أخ ��رى،
ويستشهد ه ��ؤالء ب��اغ�ت�ي��ال ام�ين
ع ��ام ح ��زب اهلل ف��ي ل�ب�ن��ان ع�ب��اس
املوسوي في فبراير  ،1992حيث
ل��م ي�ض�ع��ف ح ��زب اهلل ،ب��ل خلفه
حسن نصراهلل الذي جعل الحزب
اك �ث ��ر ق � ��وة .وت �ت �ج��ه االن � �ظ ��ار إل��ى
اب��ن مدينة مشهد ش�م��ال شرقي
إي��ران ال�ل��واء إسماعيل قاآني اليد
ال�ي�م�ن��ى ل�س�ل�ي�م��ان��ي وال � ��ذي عينه
امل��رش��د ع �ل��ي خ��ام�ن�ئ��ي خ�ل�ف��ًا ل��ه،
وه��و ع�ل��ى خ�ط��ى سلفه م��ن أب��رز
ق��ادة «ال�ح��رس» ف��ي ح��رب الخليج
األول ��ى ووب ��رز اس�م��ه م��ع اع�ت��راف
رس �م ��ي إي ��ران ��ي ب��امل �ش��ارك��ة ف��ي
ال�ح��رب ال�س��وري��ة ،وه��و ال يختلف
ك� �ث� �ي� �رًا ع � ��ن س� �ل� �ي� �م ��ان ��ي ب �ش ��أن
االستراتيجية اإليرانية اإلقليمية.
وينتظر الجميع ترجمة قوله فور
ً
تعيينه «اص�ب��روا قليال وشاهدوا
بأعينكم بقايا أج�س��اد الشيطان
األك �ب��ر ف��ي ال �ش��رق األوس� ��ط» ال��ى
افعال.
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البحرين تطلب استضافة «خليجي »25
تقدمت مملكة البحرين بطلب الى االتحاد الخليجي الستضافة منافسات بطولة كأس
ً
الخليج الخامسة والعشرين «خليجي  ،»25وذلك بديال عن العراق الذي سبق ان تقدم
بطلب تمت املوافقة عليه من حيث املبدأ من قبل االتحاد الخليجي ،اال ان تنظيم العراق
يبدو مهددًا في ظل االوضاع االمنية الحالية هناك.
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االنتساب للعربي  250دينارًا

بطولة األمير
الدولية للرماية
تنطلق السبت

 1300عضو حضروا العمومية | تصوير مصطفى نجم الدين

حكم عبد المولى
ب� �ح� �ض ��ور  1300ع � �ض ��و ،ع � �ق ��دت ام � ��س ال �ج �م �ع �ي��ة
العمومية غير العادية للنادي العربي برئاسة عبد
ال�ع��زي��ز ع��اش��ور رئ�ي��س ال �ن��ادي وح �ض��ور الف��ت من
رجاالت النادي ،وتمت املوافقة باالغلبية على جدول
اع �م��ال �ه��ا ب�ت�ع��دي��ل ب �ع��ض ب �ن��ود ال �ن �ظ��ام االس��اس��ي
بناء على طلب  300عضو من الجمعية العمومية،
ومن اب��رز التعديالت امل��ادة  20بالغاء مهام اللجنة
االنتخابية في دع��وة انعقاد الجمعيات العمومية
على ان يصبح ملجلس االدارة الحق في الدعوة في
حالة وجوده ،اما في حالة حل املجلس او غيابة فان
اللجنة االنتخابية لها الحق في دعوة العمومية.
كما وافقت العمومية على رفع قيمة االنتساب من
 50دينارا الى  250دينارا والتجديد من  10دنانير
الى  36دينارا سنويا ،ومن حق املجلس اعفاء 250
عضوا فقط من رسوم التجديد ورفع قيمة الترشيح
ملجلس االدارة الى عشرة االف دينار للقائمة والف
دينار للفردي والغاء ارسال مواعيد العمومية عبر
ال�ب��ري��د واع�ل�ان��ات ال�ص�ح��ف واس�ت�ب��دال�ه��ا ب��وس��ائ��ل

التواصل االلكتروني وت��دوي��ر املناصب التنفيذية
بموافقة  ٪60من اعضاء املجلس واضافة بند في
ح��االت اس�ق��اط العضوية وه��و تخلف العضو عن
ت�ح��دي��ث ال�ب�ي��ان��ات وت �ع��دي��ل م ��ادة ت��زك�ي��ة األع �ض��اء
ال �ج��دد ب ��أال ي�ح��ق ال�ع�ض��و ت��زك�ي��ة اك �ث��ر م��ن خمسة
اع �ض��اء وال ي �ح��ق ل�ل�م�ج�ل��س م �ن��ح اك �ث��ر م��ن ع�ش��رة
اشخاص العضوية الشرفية.

تشكيل لجنة انتخابية
وافق اعضاء العمومية على تشكيل لجنة انتخابية

جديدة مكونة من خمسة أعضاء هم مصطفى جمعة
وفاضل عباس وش��وذت عبد العزيز وزبير خليفة
وفاطمة دشتي ،على ان تقوم اللجنة بمهامها فورا
وال�غ��اء اللجنة السابقة وي�ت��رأس اللجنة مصطفى
جمعة.

عاشور مرتاح
من جانبه ،اعرب رئيس النادي العربي عبد العزيز
عاشور عن ارتياحه ملوافقة العمومية على جدول
اع �م��ال �ه��ا ،م �ش �ي��را ال� ��ى ان ال �ص �ف �ح��ة امل��اض �ي��ة بكل

«عمومية» تقتص من نفسها
حسب رأينا ،أن ق��رار الجمعية العمومية باالنتساب لـ«العربي» يكلف كل فرد
 250دينارًا أمر فيه تساؤالت كثيرة ،أولها «شدعوه داشني لبرشلونة؟» ،ثانيًا:
ناد كان من خدمات للمنتسبني بهكذا مبالغ؟ جمعية عمومية
ماذا سيقدم أي ٍ
تقتص من نفسها!

األخضر يعزز دفاعاته

 ..وتأجيل الجليب
ق � ��ررت ال �ل �ج �ن��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ال �ت��ي دع� ��ت ال��ى
ع�م��وم�ي��ة غ�ي��ر ع��ادي��ة ل �ل �ن��ادي ال �ع��رب��ي ام��س
ف��ي م��درس��ة اق ��رأ ف��ي منطقة جليب الشيوخ
تأجيلها الى الخميس املقبل.

الدخول بالمجان

عمر بركات

اعتمد اتحاد الكرة دخول جماهير املباراة
النهائية بني العربي والكويت ،التي ستقام
الثالثاء على استاد جابر ،باملجان ،وذلك
تحفيزًا لجماهير الفريقني للتواجد بكثافة
ف ��ي م ��درج ��ات االس� �ت ��اد ل� �خ ��روج امل� �ب ��اراة
بالشكل املالئم.

ي �خ �ت �ت��م ال� �ي ��وم ال �ف��ري��ق األول ل �ك��رة
القدم في النادي العربي استعداداته
ل� �خ ��وض ل� �ق ��اء ال� �غ ��د أم� � ��ام ال �ك��وي��ت
ضمن نهائي كأس سمو ولي العهد،
حيث يسعى مدرب الفريق البوسني
دارك ��و إل��ى ال��وق��وف ع�ل��ى التشكيلة
ُ
املثلى للفريق في مواجهة األبيض،
ال سيما في ظل الصفقات الجديدة
التي ضمها املنافس ومن املتوقع ان
يتم الدفع بهم في اللقاء.
وي �ف �ت �ق��د األخ � �ض� ��ر ل �ج �ه��ود م��داف��ع
ال�ف��ري��ق ع�ل��ي عتيق ل�لإي�ق��اف ،وذل��ك
بعد حصوله على البطاقة الحمراء
ف��ي لقاء ال��دور نصف النهائي أم��ام
النصر ،بينما تبقى بقية العناصر
في حالة جهوزية لخوض املواجهة
وتحقيق املطلوب.

المؤتمر الصحافي
يعقد في الثانية عشرة ظهر اليوم ،املؤتمر
ال�ص�ح��اف��ي ل�ل�م�ب��اراة ب�م�ق��ر ات �ح��اد ال �ك��رة،
وذلك بحضور مدربي الفريقني ،باإلضافة
إلى العب من كل فريق الستعراض آخر
االستعدادات والرد على أسئلة اإلعالميني
حول آخر املستجدات.

صافرة البداية 5:45

قوة هجومية

ّ
وي��رك��ز دارك ��و على تعزيز التواجد
الدفاعي للفريق ،خصوصًا في ظل
ال� �ق ��وة ال �ه �ج��وم �ي��ة ل �ل �م �ن��اف��س ال ��ذي
يسعى إلى الحفاظ على اللقب ،فيما
يأمل األخضر في حصد الكأس ،بعد
الوصول الى املباراة النهائية بأداء
م�ت��وازن مع تباين مستويات الفرق
ال �ت��ي واج �ه �ه��ا ال �ف��ري��ق ف ��ي األدوار
ال�س��اب�ق��ة وت�ح�ق��ق خ�لال�ه��ا امل�ط�ل��وب،
ح� �ي ��ث ن� �ج ��ح ف � ��ي إق� � �ص � ��اء ال� �غ ��ري ��م
ال �ق��دس��اوي ب��رك�لات ال�ت��رج�ي��ح ،قبل
أن يحسم التأهل إل��ى النهائي أمام
النصر األكثر استقرارًا.
وي�ن�ت�ظ��ر أن ي�ق��وم دارك� ��و بمواصلة
إش��راك العناصر املحترفة ،ال سيما
ال �ث�ل�اث��ي ال� �ه ��ادي ال �س �ن��وس��ي ال ��ذي
ي � �ق� ��دم م� �س� �ت ��وي ��ات م� �ت� �ص ��اع ��دة م��ن
م� �ب ��اراة إل� ��ى أخ � ��رى ب ��اإلض ��اف ��ة إل��ى
اإلي� � �ف � ��واري ه� �ن ��ري ال� � ��ذي ن �ج��ح ف��ي
ت �ح �ق �ي��ق ال � �ف ��ارق أم � ��ام ال �ن �ص��ر بعد
ً
دخ ��ول ��ه ب ��دي�ل�ا ل�ي�ح�ص��ل ع �ل��ى رك�ل��ة
ال�ج��زاء التي ج��اء منها ه��دف الفوز،
ع�لاوة على ال�س��وري أحمد الصالح
ال� � ��ذي أع� � ��اد االت� � � ��زان ال ��دف ��اع ��ي إل��ى
الفريق رفقة األسباني تشافي.
واك � �ت � �ف� ��ى ال � �ج � �ه� ��از ال� �ف� �ن ��ي ب ��إق ��ام ��ة
التدريبات اليومية مستبعدًا إقامة
معسكر ت��دري�ب��ي داخ �ل��ي اس�ت�ع��دادًا
ل� �ل� �ن� �ه ��ائ ��ي وذل � � � � ��ك ب� � �ه � ��دف إب � �ع� ��اد
الضغوط عن الالعبني في اللقاء.

!

اب�ع��اده��ا ومشاكلها امل��زع�ج��ة ق��د ان �ط��وت ونستعد
من االن لتطوير العاب ال�ن��ادي ،موجها الشكر الى
رئيس اللجنة االوملبية الشيخ فهد الصباح وامني
ال �س��ر ح�س�ين امل�س�ل��م وامل��دي��ر ال �ع��ام للهيئة ال�ع��ام��ة
للرياضة الدكتور حمود فليطح ونائبه صقر املال
وع�ض��و مجلس الهيئة اس��د ت�ق��ي ع�ل��ى دوره ��م في
حماية القوانني وامليثاق الدولي.
وق ��ال ع��اش��ور ان اي ع�م��وم�ي��ة اخ ��رى ل�ل�ع��رب��ي تعد
ب��اط�ل��ة وغ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة ،وه �ن��اك اج� � ��راءات ات�خ��ذه��ا
املجلس ضد هذه الجهات.

من املقرر أن تنطلق املباراة في السادسة
إال ربعا بالتوقيت املحلي ،وذل��ك وفقًا ملا
أعلنه ات�ح��اد ال�ك��رة أم��س ،وبالتنسيق مع
ديوان سمو ولي العهد (راعي البطولة).

جانب من لقاء سابق بين العربي والكويت

«األبيض» ينتظر بطاقات محترفيه
ي�ن�ت�ظ��ر ن ��ادي ال �ك��وي��ت وص ��ول ال �ب �ط��اق��ات ال��دول �ي��ة للمحترفني
العراقيني امجد عطوان وعالء عباس النهاء االج��راءات النهائية
لقيدهما في سجالت الفريق باتحاد الكرة ،استعدادا ملشاركتهما
امام العربي في نهائي كأس سمو ولي العهد لكرة القدم ،في حني
تقترب ادارة النادي من التعاقد مع محترف ثالث ليرتفع بذلك
عدد املحترفني الى  5العبني ،بعد استبعاد كالديرون ورفع جمعة
سعيد من القائمة لظروف طبية مع احتفاظ النادي في قيده مرة

اخ��رى .من جانبه ،قال املنسق االعالمي عمر الزامل ان الجهاز
الفني سيحدد خالل الساعات املقبلة استبعاد احد املحترفني،
إما عمر امليداني او عبدالواحد سيسكو على حسب احتياجاته
في مراكز الفريق .واش��اد الزامل بالعبي الفريق املحليني الذين
اثبتوا تواجدًا مميزا خالل الفترة السابقة ،خاصة في لقاء الدور
نصف النهائي امام خيطان ،مؤكدًا على قدرة االبيض ملواصلة
تقديم االداء املميز واالحتفاظ بلقب الكأس.

اكتمال االستعدادات
أك��د ص�لاح عيسى القناعي االم�ين ال�ع��ام الت�ح��اد ال�ك��رة اكتمال
اس�ت�ع��دادات االت �ح��اد لتنظيم ال�ل�ق��اء الختامي ل�ك��أس سمو ولي
العهد وال��ذي سيقام برعاية وح�ض��ور س�م��وه ،وه��و م��ا يتطلب
ً
عمال خاصًا من الجميع لخروج الحدث بالشكل املطلوب.
واش��ار القناعي ال��ى ان االم��ان��ة العامة لالتحاد وقفت على اخر
االس �ت �ع��دادات م��ن جميع ال�ج�ه��ات امل�ش��ارك��ة ف��ي التنظيم ،وذل��ك
خالل االجتماع الذي تم امس بمقر اتحاد الكرة بحضور ممثلني
عن ال��وزارات والهيئات املعنية ملتابعة اخر استعداداتها والعمل
على تذليل اية صعوبات قد تواجه ايا من هذه الجهات لتنفيذ
اعمالها في استاد جابر.

واك��د القناعي ان االس��رة الرياضية تتشرف بحضور ورعاية
سمو ولي العهد لنهائي الكأس الغالية التي تحمل اسم سموه،
مشيرًا الى ان مثل هذه االحداث تحظى بمتابعة كبيرة سواء من
ً
الكويت او من مختلف الدول ،االمر الذي يتطلب عمال خاصًا.
وتمنى القناعي ان تخرج املباراة النهائية بالشكل الالئق باسم
الناديني الكبيرين سواء الكويت والعربي ،وما يمتلكه الفريقان
م��ن الع �ب�ين ع�ل��ى اع �ل��ى م �س �ت��وى ،م�ه�ي�ب��ًا ب��ال�ج�م��اه�ي��ر املنتظر
ح�ض��وره��ا ال ��ى اس �ت��اد ج��اب��ر ال��دول��ي ان ت �ك��ون ع�ل��ى امل�س�ت��وى
املطلوب م��ن التعاون واالل �ت��زام بالتعليمات التنظيمية واالمنية
ضمانًا لسالمة الجميع وخروج الحدث بالشكل املالئم.

اعلن رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي ،امس ،ان
بطولة سمو األمير الدولية الكبرى التاسعة للرماية
ستنطلق السبت املقبل ف��ي مجمع ميادين الشيخ
صباح االحمد األوملبي للرماية بمشاركة اكثر من
 400رام ورامية من اكثر من  30دولة عربية واجنبية.
وقال العتيبي الذي يرأس اللجنة املنظمة للبطولة
ان ه��ذا امل�ل�ت�ق��ى ال��ري��اض��ي ال ��ذي يستمر س�ت��ة اي��ام
استمر خالل تسع سنوات وذل��ك في ظل دعم سمو
أمير البالد لتكون البطولة من أهم البطوالت على
أجندة االتحاد الدولي.
واض��اف ان البطولة تشمل اقامة جميع مسابقات
ال� ��رم� ��اي� ��ة األومل � �ب � �ي� ��ة ،وه � ��ي رم � ��اي � ��ات ال� �خ ��رط ��وش
وامل� �س ��دس وال �ب �ن��دق �ي��ة وال� �ق ��وس وال �س �ه��م ل�ل��رج��ال
والسيدات وتحظى بمشاركة أمهر رم��اة العالم ،ال
سيما من ايطاليا واسبانيا وكازاخستان وال��دول
العربية ،ومنهم رماة الكويت املميزون.
ك�م��ا اش��ار ال��ى ان ال�ب�ط��ول��ة ستشهد ع�ل��ى هامشها
اقامة دورات تدريبية متخصصة للرماة والحكام
وامل��درب�ي�ن ل�لارت�ق��اء بعناصر ال�ل�ع�ب��ة ،أه�م�ه��ا دورة
تدريبية متخصصة في رماية ال�ت��راب ،واخ��رى في
التحكيم الدولي لرماية القوس والسهم ،وثالثة في
التحكيم االلكتروني ،اضافة الى دورات تنشيطية
للحكام الكويتيني.
ولفت العتيبي ال��ى ان ال�ن��ادي وض��ع خطة طموحة
إلع� � ��داد رم � ��اة ال �ك��وي��ت امل �ت��أه �ل�ي�ن ل� � ��دورة االل �ع ��اب
االوملبية في اليابان (طوكيو  )2020املقررة الصيف
املقبل ،وهم طالل الطرقي وسعود حبيب ومنصور
ال��رش�ي��دي وع�ب��دال��رح�م��ن ال�ف�ي�ح��ان ،ب�ه��دف تحقيق
انجاز جديد لرياضة الرماية الكويتية ،متمنيا ان
تعتمد الهيئة العامة للرياضة الخطة بأسرع وقت.
وأك � � ��د ال �ع �ت �ي �ب��ي ان م �ن �ت �خ��ب ال� �ك ��وي ��ت س �ي �ش��ارك
بمنافسات البطولة بعدد من الرماة املميزين الذين
حققوا ارقاما تأهيلية كما عمد النادي الشراك ثالثة
من رماته الناشئني لتطوير مستواهم باعتبارهم
مستقبل اللعبة في البالد ،معربا عن امله ان يحقق
ابطال الكوبت نتائج مميزة في هذه البطولة.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ام�ي�ن س��ر ال �ن��ادي وم��دي��ر البطولة
عبيد العصيمي ان اللجنة املنظمة عملت على اعداد
ج�م�ي��ع م�ي��ادي��ن ال �ن��ادي م�ن��ذ اش �ه��ر ل�ت�ك��ون ج��اه��زة
إلق ��ام ��ة امل �ن��اف �س ��ات ،م �ع��رب��ا ع ��ن ت��رح �ي �ب��ه ب�ج�م�ي��ع
الوفود الخليجية والعربية واألجنبية املشاركة في
البطولة.

الرياضة أمام مفترق طرق اليوم

الئحة األخالق ..تنتظر الوفاق
محمد سليمان
تعقد في السادسة من مساء اليوم
الجمعية العمومية غير العادية
للجنة األومل�ب�ي��ة ،ملناقشة ع��دد من
امل ��وض ��وع ��ات امل ��درج ��ة ع �ل��ى ج ��دول
األع �م��ال ،وف��ي مقدمتها اعتماد الئحة
األخ�ل�اق الخاصة باللجنة وذل��ك بناء على
طلب اللجنة األوملبية الدولية ،وتعديل النظام
األساسي بشأن طريقة انتخاب لجنة الرياضيني
لتكون حسب متطلبات األوملبية الدولية ،وكذلك
حسب تطبيق متطلبات القانون رق��م ( )78لسنة
 2017وف�ق��ًا ل �ل �م��واد« ،»36 ،34 ،5كما سيتم خالل
االجتماع اعتماد البيانات املالية الصادرة من قبل
مكتب التدقيق املالي عن السنوات 2016 / 12 / 31
حتى  ،2017 / 12 / 31ومن  2018 / 12 / 31حتى
 2019 / 06 / 30وه��ي بيانات مالية ص��ادرة عن
ف�ت��رات قبل اس�ت�لام مجلس اإلدارة ال�ح��ال��ي ،ال��ذي
استلم مهامه في  2019 / 07 / 01ولم يتم اعتماد
تلك البيانات املالية من قبل الجمعيات العمومية
السابقة.

اجتماع تاريخي
ويعد اجتماع اليوم الذي تشهده غرفة االجتماعات
باللجنة األومل�ب�ي��ة اجتماعًا تاريخيًا ،حيث تقف
ال��ري��اض��ة الكويتية ف��ي مفترق ط��رق ب�ين عهدين،

ع �ه��د م �ض��ى وح �م��ل م �ع��ه ال�ك�ث�ي��ر من
ال�ت��راج��ع وال �ف��وض��ى ،وع�ه��د جديد
ي�س�ع��ى ال �ق��ائ �م��ون ع�ل�ي��ه ل��وض��ع
ق��واع��د ج��دي��دة م��ن أج ��ل إح ��داث
نهضة رياضية وفق منظور علمي
ي �ه��دف إلي �ص ��ال ال ��دع ��م ملستحقيه
والحفاظ على املال العام ،وتأتي الئحة
األخالق التي سيتم التصويت عليها اليوم
لتضع جميع العاملني في الوسط الرياضي
تحد واض��ح ،وه��و تغليب املصلحة العامة
أم��ام ٍ
على املصالح الشخصية ،كما تتضمن تلك الالئحة
بنودا كفيلة بوضع النقاط على الحروف حول من
يسعى للعمل التطوعي ،وم��ن يبحث ع��ن خيرات
الرياضة .ودع��ت الالئحة ضمن بنودها إل��ى منع
التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو
اللون أو السياسة ،وحثت على البعد عن السياسة،
كما تضمنت عدم قبول أي هدايا أو مزايا أو مبالغ
مالية ت��زي��د على  100دي�ن��ار واإلف �ص��اح عما دون
ذل ��ك ل�ل�ج�ن��ة ،وش � ��ددت الئ �ح��ة األخ �ل��اق ع �ل��ى ع��دم
دخ��ول الرياضيني في شراكات أو شركات هدفها
الربح في أي مناقصات تخص الرياضة ،وضمت
ال�لائ �ح��ة ب �ن��ودا أخ ��رى ت�ح�ج��م ال �ت �غ��ول ع�ل��ى امل��ال
ً
العام .ومن املتوقع أن يشهد اجتماع اليوم إقباال
من قبل الهيئات الرياضية التي تحرص أن تكون
ضمن منظومة جديدة تدافع عن املال العام ودعم
الرياضيني.

َ
ستكمل دون محترفين
الدوري اللبناني ُي
بيروت  -سبقلا
باتت األندية اللبنانية شبه موافقة وباإلجماع على
قرار االتحاد اللبناني لكرة القدم استكمال البطولة
وال �ل �ع��ب دون أج ��ان ��ب ،وع �م��دت إل ��ى ات �خ��اذ ق� ��رارات
ط��ارئ��ة تصب ف��ي ه��ذه ال�خ��ان��ة ،م��ن فسخ ع�ق��ود بيع
وإع� ��ارة ل �ه��ؤالء ،مل��ا تمثله ه��ذه ال�ع�ق��ود م��ن خ�س��ارة
م��ال�ي��ة ع�ل��ى األن ��دي ��ة ال �ت��ي ل��م ت�س�ت�ف��د م�ن�ه��م ف��ي ظل
التوقف القسري ل�ل��دوري منذ أكثر م��ن ثالثة أشهر
بسبب األزمة السياسية واألمنية التي يمر بها البلد.
وأعلن ن��ادي النجمة في بيان طرح العبيه األجانب
الثالثة للبيع ،وهم الغاني إيساكا أب��ودو ،التونسي
م� ��راد ال �ه��ذل��ي وال�س�ن�غ��ال��ي إدري �س ��ا ن�ي��ان��غ (إع � ��ارة)
ك��ون��ه مرتبطا م��ع النجمة بعقد يستمر ح�ت��ى ع��ام
 ،٢٠٢٢وك��ان سبقه حامل لقب البطولة ن��ادي العهد
وب��اع العبيه السوري أحمد الصالح لنادي العربي
وال �ت��ون �س��ي أح �م ��د ال �ع �ك��اي �ش��ي ل� �ن ��ادي ال�ش�ح��ان�ي��ة
ال �ق �ط ��ري ،وع � ��رض الع �ب��ه ال �غ��ان��ي ع �ي �س��ى ي�ع�ق��وب��و
ل�ل�إع ��ارة ،ك�م��ا س�ب��ق ن ��ادي ال �ص �ف��اء ال�ج�م�ي��ع وف�س��خ
عقود العبيه السنغاليني الثالثة كريم س��ام ،أم��ادي

دي ��وب وف��ال��و س ��ار ،وأع �ل��ن ن ��ادي ال�ص�ف��اء ال�ت��وص��ل
إل � ��ى ص �ي �غ��ة ت��واف �ق �ي��ة ودي � ��ة ل �ف �س��خ ع� �ق ��ود الع�ب�ي��ه
ال �ب��رازي �ل �ي�ي�ن ك ��ارل ��وس أل �ب �ي��رت��و وك ��ارل ��وس ل��وم�ب��ا
والزامبي كريستوفر موتاي ،وح��ذا ن��ادي التضامن
 ص��ور ح��ذوه وفسخ عقود العبيه الغانيني كوفيي �ب��واه وم �ح �م��د ع �ب��د ال �ب��اس��ط وال �ن �ي �ج �ي��ري م��وس��ى
كبيرو ،وتتريث باقي األندية بإنتظار القرار الرسمي
وال�ن�ه��ائ��ي للهيئة التنفيذية ل�لات�ح��اد ،وب�ق��ي ن��ادي
األنصار الوحيد الذي ّ
غرد خارج السرب ،وأعلن أمني
س��ره عباس حسن أن النادي سيحافظ على العبيه
األج��ان��ب مهما ك��ان ال �ق��رار ال��رس�م��ي ل�لات�ح��اد ،كونه
تعاقد مع ه��ؤالء ليس للمنافسة على اللقب املحلي
فقط ،بل تحضيرًا لالستحقاقات القارية التي يشارك
فيها وأبرزها بطولة كأس االتحاد اآلسيوي (،)٢٠٢٠
وقال عباس« :لن نتخلى عن العبينا األجانب مهما
كان قرار االتحاد ،باللعب بأجانب أو من دونهم في
ال�ب�ط��ول��ة ،ون�ح��ن أب��رم�ن��ا صفقات كبيرة للمنافسة،
وتعاقدنا مع نخبة الالعبني األجانب لالستحقاقات
امل�ح�ل�ي��ة وال �ق ��اري ��ة ،وه ��م ب��اق��ون م�ع�ن��ا ح �ت��ى ن�ه��اي��ة
املوسم».
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فالفيردي :برشلونة ُيعاني خارج أرضه
على قتل املباراة ،والطرد أثر علينا».
وأضاف« :قدمنا مستوى جيدا ،قبل التعادل كانت
لدينا فرصة التقدم  3ــ  1بفرصة سواريز ،ودي
يونغ لم ير الالعب ال��ذي كان يضغط عليه من
الخلف ،وه��ذا كلفه الطرد ال��ذي غير مجريات
الدقائق األخيرة».
وأوض��ح« :عندما تكون متقدمًا ف��ي النتيجة
وخصمك يتعادل ،تكون قد خسرت نقطتني،
وإذا كنت متأخرًا في النتيجة أم��ام الخصم
وتمكنت من التعادل تكون قد كسبت نقطة،
حاولنا الفوز ،ولكن بـ 10العبني ،نجحوا في
خ�ط��ف ال �ت �ع��ادل» .وح ��ول م��واج�ه��ة أتلتيكو
مدريد يوم الخميس املقبل في نصف نهائي
ك��أس ال�س��وب��ر ،ق ��ال« :ك��ل ش��يء م�ت�ق��ارب في
البطولة ،لنرى ما سيحدث ،هناك أربعة فرق
قوية ،وأي شيء يمكن أن يحدث».

أق��ر إرنستو فالفيردي ،م��درب ن��ادي برشلونة ،عقب تعادل
فريقه أمام «املتذيل» إسبانيول في ديربي كاتالونيا بهدفني
ملثلهما ف��ي مسابقة ال ��دوري األس�ب��ان��ي ،ب��أن فريقه يعاني
خارج أرضه ،وان طرد دي يونغ كان مؤثرًا.
وس �ج��ل داف �ي��د ل��وب �ي��ز ال �ه��دف األول ألص �ح��اب األرض في
ال��دق�ي�ق��ة  ،23ورد ب��رش�ل��ون��ة ب�ه��دف�ين م�ت�ت��ال�ي�ين م��ن توقيع
لويس سواريز وأرتورو فيدال في الدقيقتني  50و ،59قبل أن
يسجل الصيني وو لي هدف التعادل إلسبانيول في الدقيقة
.88
وق��ال امل��درب الكاتالوني في املؤتمر الصحافي بعد اللقاء:
«ه��ذه هي ك��رة ال�ق��دم ،علينا أن نعترف بأننا نعاني خارج
أرض�ن��ا ،ه��ذه حقيقة ،لقد عدنا في النتيجة في العديد من
املباريات ،ولكن لم نحافظ على الفارق».
وت��اب��ع« :ف��ي  4م�ب��اري��ات خ ��ارج أرض �ن��ا ب��دأن��ا متقدمني في
النتيجة ،وأيضا في مباريات أخرى خارج الديار نجحنا في
قلب النتيجة ،ولكن لم تكن لدينا القدرة في هذه املباريات

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه دي يونغ

فالفيردي خائ ًبا بعد التعادل | ا.ف.ب

إشادة صينية بوو لي

زيدان :كورتوا أفضل حارس في العالم

أش���ادت وس��ائ��ل االع�ل�ام الصينية ب��وو ل��ي ،ال���ذي سجل ه��دف ت��ع��ادل ق��ات�لا لفريقه
إسبانويل السبت في مرمى برشلونة ،معتبرة انه دشن «فصال جديدا» في كرة القدم
الصينية .وتداول ماليني املستخدمني ما حققه املهاجم الدولي عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،ال سيما منها «ويبو» املوازي لتويتر في الصني.
ورأت شبكة «س��ي جي تي أن» الصينية الرسمية ان وو «أصبح أول الع��ب صيني
يسجل في مرمى برشلونة في مختلف املسابقات على اإلط�ل�اق» ،معتبرة ان ابن
الثامنة والعشرين عاما «أنعش إسبانيول بمفرده».

عاد تيبو كورتوا ،حارس ريال مدريد ،ليظهر بأداء واثق
ومميز ،وحافظ على نظافة شباكه خالل الفوز  3ــ صفر
على خيتافي في الدوري االسباني.
ون���ال ال��ح��ارس البلجيكي الكثير م��ن امل��دي��ح م��ن وسائل
اإلع�لام والجماهير بعد االنتصار ،وج��رى اعتباره نجم
املباراة ،رغم تسجيل املدافع رفاييل فاران هدفني.
وحقق كورتوا طفرة خالل  3أشهر فقط ،منذ كان تحت

أربعيني يخطف األضواء

ويلبراهام يحتفل بهدفه | رويترز

هز البديل املخضرم آرون ويلبراهام الشباك ليمنح روتشديل املنتمي للدرجة الثالثة
التعادل  1 - 1مع ضيفه نيوكاسل في الدور الثالث لكأس االتحاد اإلنكليزي.
وسيطر نيوكاسل على الشوط األول باستاد سبوتالند ومنحه ميغيل أمليرون التقدم
بعد  17دقيقة.
لكن روتشديل املتعثر ال��ذي يحتل املركز  18في الدرجة الثالثة كان مختلفًا في الشوط
الثاني ،وأدرك املهاجم ويلبراهام البالغ عمره  40عامًا التعادل قبل  11دقيقة من النهاية.
وجاء هدف ويلبراهام الثاني في مسيرته في كأس االتحاد بعد تمريرة من لوك ماثيسون
البالغ عمره  17عامًا.
وقال ويلبراهام الذي خاض املباراة  674في مسيرته «لعبنا كرة قدم في الشوط الثاني.
قمنا بعمل جيد ،ولم نكن محظوظني بعدم تحقيق الفوز».
وأض ��اف« :س�ت�ك��ون تجربة رائ�ع��ة لالعبني ب��ال��ذه��اب إل��ى س��ان��ت جيمس ب��ارك (لخوض
مباراة اإلعادة)».

المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

التوقيت

القناة

بولونيا × فيورنتينا

 2.30ظهراً

beIN Sports HD 4

أتالنتا × بارما

مساء
5.00
ً

beIN Sports HD 5

يوفنتوس × كالياري

مساء
5.00
ً

beIN Sports HD 4

ميالن × سامبدوريا

مساء
5.00
ً

beIN Sports HD 4

ليتشي × أودينيزي

مساء
8.00
ً

beIN Sports HD 4

نابولي × انتر ميالن

مساء
10.45
ً

beIN Sports HD 4

نشرت صحيفة «ميرور» اإلنكليزية الئحة باألجور
ال�س�ن��وي��ة ال �ت��ي ي�ت�ح�ص��ل ع�ل�ي�ه��ا ن �ج��وم ل�ي�ف��رب��ول،
وال �ت��ي ي�ص��ل مجموعها س�ن��وي��ا إل��ى  110ماليني
جنيه إسترليني ( 143.8مليون دوالر).
ويعد «الريدز» الفريق األوفر حظا للحصول على
لقب الدوري اإلنكليزي (البريميرليغ) ،الذي يغيب
ع �ن��ه م �ن��ذ ع ��ام  ،1990وي �ت �ص��در ل �ي �ف��رب��ول ج ��دول
ت��رت�ي��ب امل�س��اب�ق��ة ب��رص�ي��د  58نقطة ب�ع��د م ��رور 21
جولة ،متفوقا بفارق  13نقطة على ليستر سيتي
الوصيف.
وعلى الرغم من تصدر ليفربول ج��دول الترتيب
م��ن ح �ي��ث ال �ن �ق��اط ،ف��إن��ه ي�ت�خ�ل��ف ع��ن مانشستر
ي��ون��اي�ت��د وم��ان�ش�س�ت��ر س�ي�ت��ي م��ن ح�ي��ث اإلن �ف��اق
ع�ل��ى روات ��ب ال�لاع �ب�ين ،ح�ي��ث تنفق أن��دي��ة شمال
ل �ن��دن م�ب�ل��غ  113.256م �ل �ي��ون ج�ن�ي��ه إس�ت��رل�ي�ن��ي
على الرواتب في موسم  ،2019/2020مقابل 110
ماليني لليفربول.
وليس غريبا أن يتصدر النجم املصري قائمة أجور
الالعبني في الفريق «األحمر» ،إذ يصل راتب النجم
املصري األسبوعي إلى  200ألف جنيه إسترليني،
أي م��ا ي�ع��ادل سنويا  10.4م�لاي�ين جنيه (13.596
مليون دوالر).
وي � �ح � �ت � ��ل ص � �ل� ��اح امل � � ��رك � � ��ز ال� � �ث � ��ام � ��ن ب� �ي ��ن ن� �ج ��وم
«ال �ب��ري �م �ي��رل �ي��غ» خ �ل��ف دي �ف �ي��د دي خ �ي��ا ح ��ارس
م��ان�ش�س�ت��ر ي��ون��اي�ت��د ،وك�ي�ف�ين دي ب��روي��ن ورح�ي��م
سترلينغ وبول وبوغبا ومسعود أوزيل ومارسيال
وسيرجيو أغويرو.

beIN Sports HD 2

كأس فرنسا (دور الـ)64
روان × ميتز

مساء
10.55
ً

beIN Sports HD 6

صالح مستقبالً والدته وأخاه

 ..ويستقبل والدته وأخاه
استقبل النجم املصري محمد صالح ،العب ليفربول ،والدته وأخاه بمنزله في مدينة ليفربول ،قبل مباراة فريقه
أمام إيفرتون (املقررة مساء أمس) ،بكأس الرابطة اإلنكليزية .وتداول رواد مواقع التواصل صورة لـ صالح مع
ابنته مكة ووالدته وأخيه ،حيث ظهرت البسمة الكبيرة على الالعب.

«مسلسل» تخريب تمثال إبراهيموفيتش مستمر

كأس االتحاد (الدور )4
أرسنال × ليدز

املجهر بسبب الهفوات املستمرة وعدم الحفاظ على نظافة
شباكه ،مما دع��ا الجماهير ال��ى املطالبة بإجالسه على
مقاعد البدالء ومنح الفرصة للبديل الفونس أريوال.
وقال زين الدين زيدان ،مدرب الريال ،بعد مشاهدة الفرص
الخطرة التي تصدى لها كورتوا أمام خيتافي «بالنسبة
لي هو أفضل حارس في العالم ،وال يوجد شك في ذلك».
ّ
تهتز شباك كورتوا في آخر  3مباريات متتالية في
ولم

ال��ل��ي��غ��ا ،وم��ن��ه��ا ال��ك�لاس��ي��ك��و ف��ي ك��ام��ب ن���و ،وح��اف��ظ على
نظافة شباكه  8مرات في  15مباراة ،أي أكثر من نصف
املباريات.
وق��ال��ت صحيفة م��ارك��ا ف��ي ع��ن��وان��ه��ا« :أخ��ي��رًا ب���ات يملك
الريال حارسًا من املستوى األول» ،ليعطي عالجًا ملشكلة
ح��راس��ة امل��رم��ى ،ال��ت��ي ظ��ه��رت بعد رح��ي��ل الكوستاريكي
كيلور نافاس.

صالح األعلى أجرًا في ليفربول

الدوري اإليطالي (المرحلة الثامنة عشرة)

مساء
10.55
ً

!

تع ّرض تمثال إبراهيموفيتش للتخريب أكثر من مرة

ت� � � � � � � �ع � � � � � � � ّ�رض ت � � � � �م � � � � �ث� � � � ��ال زالت � � � � � � � � � ��ان
إب��راه�ي�م��وف �ي �ت��ش ف��ي م�س�ق��ط رأس��ه
للتخريب مجددا ،وأزيل بشكل شبه
كامل من قاعدته ،خارج ملعب ماملو
في السويد.
وحضر مهاجم ميالن مراسم إزاحة
ال� �س� �ت ��ار ع� ��ن ال �ت �م �ث ��ال ف� ��ي أك �ت��وب��ر
امل� ��اض� ��ي ،ل �ك��ن ال � �ه� ��داف ال �ت��اري �خ��ي
ملنتخب السويد لكرة ال�ق��دم أغضب
ج� �م ��اه� �ي ��ر م� ��امل� ��و ب� �ع ��د أن اش� �ت ��رى
حصة في ن��ادي هامربي الغريم في
استوكهولم ،وقال إنه سيحوله إلى
أكبر ناد في اسكندنافيا.
وب ��دأ إب��راه�ي�م��وف�ي�ت��ش م �ش��واره في
ماملو قبل أن يخوض مسيرة زاخرة
ب� ��األل � �ق� ��اب ف� ��ي ه ��ول� �ن ��دا وإي �ط��ال �ي��ا

وأسبانيا وإنكلترا وفرنسا وأميركا.
واق�ت�ل��ع م�خ��رب��ون أن��ف ال�ت�م�ث��ال قبل
فترة عيد امليالد ،لكن الهجوم مطلع
ه ��ذا األس� �ب ��وع ك ��ان أع �ن��ف ،حسبما
ذكرت «رويترز».
ول ��م ي �ت �ب��ق ب �ق��اع��دة ال �ت �م �ث��ال س��وى
ال�ق��دم�ين ،بينما سقط بقية الجسد
ع� �ل ��ى ال � �س � ��ور امل� �ح� �ي ��ط ب��ال �ت �م �ث��ال،
ُ
وكتبت عبارة «ابتعد عن هنا» على
األرض بالقرب من التمثال.
وم� ��ن امل �ت��وق��ع أن ي �خ��وض ال�ل�اع��ب،
البالغ عمره  38عاما ،مباراته األولى
بعد ال �ع��ودة ل ��دوري ال��درج��ة األول��ى
اإلي �ط��ال��ي ،ع�ن��دم��ا يلتقي م�ي�لان مع
سامبدوريا في استاد «سان سيرو»
اليوم.

الحرارة
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معتدل والرياح متقلبة االتجاه إلى شمالية
غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ( 6ـــ 26
كلم /ساعة).

7.42 8.38

1.44 2.55

ً
صباحا

habibi.enta1@gmail.com
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ال أمل 2( !!..ــ )2
ذك��رن��ا ف��ي مقال األم��س أن ال تقدم حضاريا أو خلقيا أو
صناعيا يمكن أن يتحقق في أي مجتمع بغير تعليم مميز،
فبغيره ال ينفع مال وال بنون وال تناول أطنان الصمون.
ن �ك� ّ�ره ال�ط�ف��ل ف��ي امل��درس��ة ،وم��ن خ�ل�ال مناهجنا نطلب منه
الحذر من الكفار وع��دم التشبه بهم ،سكنا ولبسا وطعاما،
ّ
الترحم عليهم ،ونجعلهم
وعدم مشاركتهم أعيادهم ،وتحريم
مصدر كل الشرور ،ثم يكتشف الصبي ،أو الصبية ،أن الكفار
هم الذين بنوا بيته وزينوا غرفة نومه ،وذهبوا به الى مدرسته
بمركباتهم ،ووض�ع��وا التليفون النقال ف��ي جيبه ،وصنعوا
م�لاب�س��ه واس�ت�خ��رج��وا نفطه وك � ��رروه ،وج�ع�ل��وا م�ي��اه بحره
املالحة قابلة للشرب ،وصحراءه القاحلة قابلة للزراعة ،ومعدنه
ال �خ��ردة ق��اب�لا ل�ل�ط�ي��ران ،وم ��رض أم�ه��م ق��اب�لا ل�ل�ش�ف��اء ،ف�م��اذا
نتوقع أن يحدث لعقل هذا الصبي في ظل كل هذا التضارب
في األفعال واألقوال ،بني ما يسمع ويعلم ويفهم ويرى؟
إن مجتمعاتنا ،وبسبب مناهجنا وطرق تربيتنا ،تقيم عمل
اإلنسان ومكانته وصالحه من خالل ما يؤديه «علنا» من
فرائض دينية .فحضور الصلوات وتقدم صفوف املصلني،
والتهجد في املساجد ،وإطالة اللحى وتقصير اللباس أهم
وأكثر استحسانا من إفناء النفس والوقت وبذل الجهد في
املعامل واملختبرات بحثا عن مصل مفيد أو دواء فريد.
في بنغالدش ،الدولة اإلسالمية األكثر فقرا ،التي يبلغ عدد
سكانها  160مليونا ،يمرض أو يموت سنويا مئات آالف
األطفال بسبب سوء التغذية ،رفض «علماؤها» ،من أصحاب
ال�خ��دود املمتلئة صحة وعافية ،افتتاح بنك لتقديم حليب
األم املتبرع به للرضع ،بحجة الخوف من اختالط األنساب،
متجاهلني تماما القاعدة التي تقول بإباحة املحظورات عند
الضرورة ،ونحن في الكويت وبقية دولنا لسنا أفضل منهم،
فقد ّ
حيدنا الضروريات القصوى ،واتبعنا النصوص دون
فهم وال تفكير ،فكان مصيرنا التخلف.
وال ي �ح �ت��اج امل ��راق ��ب ال ��ى ج �ه��د ك�ب�ي��ر مل �ع��رف��ة م ��دى تخلف
مجتمعاتنا ،فكل ما هو مطلوب منه هو النظر الى ما يحدث
في منطقة واحدة ليرى نموذجا مصغرا للمأساة ،وخاصة
وض��ع امل��رأة والطفل األكثر من م��أس��اوي ،وك��ل ذل��ك بسبب
نظم التعليم املتخلفة تماما.
لقد ح��اول بعض املسؤولني عمل ش��يء بخصوص تغيير
املناهج بصورة جذرية ،ومنهم األستاذة موضي الحمود،
وزيرة التربية السابقة ،التي سعت وأسست «املركز الوطني
لتطوير التعليم» ،وعينت شخصية مميزة إلدارت ��ه ،ولكن
ق��وى ال�ت�خ�ل��ف وال�ط��ائ�ف�ي��ة رأت ف��ي وج ��وده خ �ط��را ،فقامت
بتحييد عمل امل��رك��ز ،وتهميش دور إدارت ��ه قبل التخلص
منها تاليا.
كما قامت ال��وزي��رة الحمود ب��دع��وة البنك ال��دول��ي ال��ى النظر
في العملية التربوية من منظور دول��ي ،وطالت املفاوضات
م��ع البنك ،إل��ى أن وص��ل االت�ف��اق ملراحله النهائية ف��ي عهد
األكاديمي وال��وزي��ر السابق األس�ت��اذ ب��در العيسى ،ال��ذي لم
يتردد في توقيع عقد بعشرة ماليني دينار مع البنك لتطوير
منظومة التعليم ،على فترة  4س�ن��وات ،ولكن كل دراس��ات
البنك انتهت الى سلة املهمالت على عهد الوزير التالي ،من
دون سبب معروف.
من كل ذلك نستنتج األمرين التاليني:
األول :أن للتجارة ف��ي ه��ذا ال��وط��ن أب��ًا ،وللبورصة أب��ًا وأم��ًا،
ولكرة القدم أبًا وأمًا وأختًا ،وللمناقصات آباء ،وللمقاوالت
أبوات ،ولكن التربية ،األهم من الكل ،يتيمة ،بال أب وال أم.
ثانيا :في غياب أي سياسة حكومية ملزمة وبرنامج زمني
لتطوير التعليم جذريا ،فإن أي كالم يتعلق بتحقيق تقدم
حقيقي على أي صعيد ،بخالف صعيدي القبلية والطائفية،
ال معنى له ،وهذا يعني باختصار ..أن ال أمل لهذه األمة في
أن تنهض يوما!

***
ننتهز حلول عيد ميالد السيد املسيح لنتقدم بالتهنئة الى
كل أتباع الكنائس الشرقية بهذه املناسبة السعيدة.
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فجر

الصــــالة

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

وحطم لي حتى القرن ّيه
ّ
فقد النظر ..طبيب العيون
ه َّ
��ل ْ
وسهران أدوّ ر على النسيان ونجمة أم��ل َ
��ت عليَّ
اتذكرت صديقي «بنوان» ب���ال���م���درس���ة االب��ت��دائ��ي��ه
وح���م���ال األس�� ّي��ه
َّ
ومرِح وإنسان وش��اع��ر
أعمى ويتيم َ
العميان يا «ب��ن��وان» ..إِحنا ون�����ورك وال ن����ور ال���ث���ريَّ���ا!!
كريم العراقي

مايو كلينك

«تضخم القلب»..
ضيق التنفس وألم الصدر أبرز األعراض
ً
ُ
َ
ضية أخرى.
ال يعد القلب املتضخم (تضخم القلب) مرضا ،ولكنه عالمة تشير إلى حالة م َر ِ
ُيشير مصطلح «تضخم القلب» إل��ى ظهور قلب متضخم في أي فحص تصويري ،بما في ذلك
األش�ع��ة السينية على ال�ص��در .وع�ن��دئ� ٍ�ذ يلزم القيام بفحوص أخ��رى لتشخيص الحالة
املرضية املتسببة في تضخم القلب لديك.
قد يتضخم القلب لديك بشكل مؤقت نتيجة وجود ضغط على جسمك ،مثل الحمل،
أو نتيجة لحالة طبية مرضية ،مثل ضعف عضلة القلب أو مرض الشريان التاجي
أو مشكالت في صمام القلب أو خلل في نظم القلب .يمكن لحاالت مرضية محددة أن
تتسبب في زي��ادة سماكة عضلة القلب أو في توسيع إح��دى غرف القلب؛ األم��ر الذي
يجعل القلب أكبر حجما .وحسب الحالة ،قد يكون تضخم القلب مؤقتا أو دائما.

األعراض:
مع بعض األفراد ،ال يتسبب القلب
المتضخم في ظهور عالمات أو
أعراض.
ولكن قد يعاني آخرون األعراض
التالية:

 - 1ضيق التنفس.
 - 2عدم انتظام ضربات القلب.
 - 3التورم «االستسقاء».
 - 4ألم الصدر.

تزايد قاعدة المشتركين العالمية إلى  166مليو ًنا

«نتفليكس» تحصل على حقوق
بث «ساينفيلد» مقابل  500مليون دوالر
إسالم عبدالتواب
حصلت «نتفليكس»  -منصة ب��ث محتوى الفيديو ال��رائ��دة
ع��امل�ي��ا – ع�ل��ى ح�ق��وق ب��ث مسلسل «ساينفيلد» م�ق��اب��ل 500
م�ل�ي��ون دوالر ،س�ع�ي��ا م�ن�ه��ا ل�ت�ع��زي��ز ال �ع��روض امل �ق��دم��ة عبر
منصتها الخاصة خالل العقد الجديد.
من املقرر أن يتم ع��رض األج��زاء الكاملة للسلسلة األميركية
عبر منصة «نتفليكس» اعتبارا من العام املقبل .2021
الجدير باالهتمام أن املسلسالت القديمة باتت ورق��ة رابحة
في ظل تزايد منافسات هذا القطاع ،خاصة مع إطالق «أبل»
و«دي��زن��ي» منصتيهما ل�ب��ث م�ح�ت��وى ال�ف�ي��دي��و ف��ي نوفمبر
امل ��اض ��ي ،ف ��ي ح�ي�ن ي �ش �ه��د ال� �ع ��ام ال �ح��ال��ي أي �ض��ا امل ��زي ��د من
املنافسات ،بما في ذلك منصتا «إن بي سي يونيفيرسال»،
و«وارنر ميديا».
عالوة على ذلك ،لم تكن «نتفليكس» الوحيدة في مجال البث

املباشر على مدار العقد املاضي ،ومع ذلك حظيت بتفضيالت
امل�ت��اب�ع�ين ،حيث توسعت ق��اع��دة املشتركني العاملية م��ن 45
مليونا ،أوائ��ل ع��ام  ،2013إل��ى أكثر م��ن  166مليونا بنهاية
ال��رب��ع األخ �ي��ر م��ن ع ��ام  - 2019ح �س��ب وك��ال��ة «ب�ل��وم�ب�ي��رغ»
اإلخبارية.

مليار دوالر ..حجم تجارة القطط في الصين بحلول 2023
عمرو حسني
ك �ش ��ف ت �ق ��ري ��ر ح� ��دي� ��ث ،ع� ��ن ارت � �ف � ��اع م �ب �ي �ع��ات ال �ق �ط ��ط ف��ي
الصني ،بعد ازدي��اد اقتنائها من قبل األشخاص من مواليد
الثمانينيات والتسعينيات في منازلهم الخاصة.
وشهدت الصني بيع  670مليون قطة بنهاية ع��ام  ،2018ومن
املتوقع أن يرتفع س��وق تجارة القطط في الصني بحلول عام
 2023إل��ى  472مليار ي��وان صيني ( 67.7مليار دوالر) بعد أن
وصل حجمها إلى  172مليارًا في عام  ،2018وفق موقع «آسيا
تايمز».
وت �خ �ف��ف ت��رب �ي��ة ال �ق �ط��ط ع �ل��ى األط � �ف ��ال ال �ص �ي �ن �ي�ين ال ��وح ��دة،

خاصة بعد تبني نظام الطفل الواحد لعقود طويلة ،ويعتبر
األش �خ��اص امل��ول��ودون ف��ي تسعينيات ال�ق��رن امل��اض��ي وال��ذي��ن
ي�ع�ي�ش��ون ب�م�ف��رده��م ه��م األك �ث��ر ام �ت�لاك��ا ل�ل�ق�ط��ط وأغ�ل�ب�ه��م من
السيدات وهن األكثر انفاقا على القطط.
وكانت مبيعات مستلزمات القطط املنتج األكثر رواجا في يوم
العزاب في الصني الذي يأتي في شهر نوفمبر من كل عام ،حيث
ش�ه��دت املبيعات زي ��ادة بنسبة  %243ف��ي ع��ام  2019ف��ي حني
ارتفعت مبيعات أقفاص القطط بنسبة .%232
وأشار التقرير إلى أن سوق لوازم القطط شهد تناميا ضخما
ف��ي الصني ف��ي م��ا يخص مالبس القطط وطعامها واالعتناء
الطبي بها وخدماتها الفندقية والتأمينية.

الوفيات
● أم��ي��ن��ة راش����د ع��ل��ي س��ه��ل ،أرم� � �ل � ��ة :ف� �ه ��د ج��اس��م
العبدالهادي 90( ،عامًا) ،شيعت ،للرجال :الروضة ،ق،5
ش أحمد السبيعي ،م ،5للنساء :بيان ،ق ،7ش األول ،ج،9
م ،14ت.99663635 – 99449977 – 99020385 :
● سبيكة أحمد محمد الغانم 88( ،ع��ام��ًا) ،شيعت،
للرجال :الفيحاء ،ديوان الغانم ،ق ،2للنساء :الدعية ،ق،4
ش املتوكل ،م ،5ت.99812008 – 99898294 :
● طه محمد خلف مال الله 83( ،عامًا) ،التشييع بعد
صالة عصر اليوم ،للرجال :بيان ،ق ،6ش ،4م ،27للنساء:
الشامية ،ق ،8ش عبداهلل املجرن ،م ،7ت.99585525 :
● فاطمة علي حسين محمد دشتي ،أرملة عبدالخضر
حسن علي ع�ب��دال 81( ،ع��ام��ًا) ،شيعت ،ل�ل��رج��ال :مبارك
العبداهلل ،مسجد ال��وزان ،للنساء :بنيد القار ،حسينية
عاشور ،ت.97778780 – 99040450 :

● شريفة حمد عبدالعزيز الدارمي 72( ،عامًا) ،التشييع
التاسعة صباح اليوم ،للرجال :قرطبة ،ق ،2ش األول ،ج،2
م ،49للنساء :الزهراء ،ق ،6ش ،45م ،36ت.66463636 :
● بيبي باقر شعبان 97( ،ع��ام��ا) ،ال�ت�ش�ي�ي��ع ال�ت��اس�ع��ة
صباح اليوم ،ميدان حولي ،الحسينية االشكنانية ،ت:
.99625661
● حمد منصور حجي حسن 22( ،ع��ام��ًا) ،التشييع بعد
صالة عصر اليوم ،للرجال :ضاحية السالم ،ق ،1ش،127
م ،37للنساء :الرميثية ،ق ،3ش ،30م ،16ت.55745577 :
● خالد سعود سعد الصواغ 57( ،عامًا) ،التشييع بعد
ص�لاة عصر ال�ي��وم بمقبرة ص�ب�ح��ان ،ل�ل��رج��ال :عبد اهلل
مبارك ،ق ،2ش ،233م ،7للنساء :فهد األحمد ،ق ،4ش،42
م ،24ت.99254455 – 99787749 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

الكويت في وداع
مجلس األمن
شهد شهر ديسمبر  2019نهاية عضوية الكويت في األمم املتحدة،
ً
بعد أن قضى الوفد عامني حامال مسؤولية وضعتها األسرة العاملية
على أكتافه في ثقة بأن يرتفع إلى أعلى مدى ممكن في ايجابيته
للقضايا التي يجدها في ملفاته خالل عمله ،وبذلك انتهت الزيارة
الثانية للكويت لعالم مجلس األم ��ن ،وك�ن��ت أول م��ن نصب خيمة
الكويت في هذا العالم ،وذلك عام  ،1978وملدة عامني قضيناها في
عالم املجلس.
كان الفرق كبيرًا بني الزيارتني ،كانت األولى وسط عالم الحرب الباردة،
كانت أكثر من ب��اردة ،شهدت حربًا سالحها مفردات ورصاصها
كلمات ،ومحتواها صياغات ،وأهدافها طموحات وطنية ال عالقة لها
بما يقوله ميثاق األمم املتحدة عن املثاليات ،وشهدت أيضا انفعاالت
وتهويشات بأسلوب املمثلني في شارع برودواي املشهور ،كان أبلغ
املدفعيات في تلك الحرب ما كان في مخازن الدول الدائمة العضوية
الخمسة ،املتسلحني بالفيتو ،ك��ان الفيتو أبلغ امل��داف��ع وأقساها في
إدخال الجروح لقلوب وضعت أملها في نزاهة املجلس.
شاهدت االتحاد السوفيتي يصوب الفيتو نحو شعب أفغانستان،
وش��اه��دت��ه يصيب الشعب األم�ي��رك��ي بغصة عندما أس�ق��ط الفيتو
ال��روس��ي ق��رارًا أميركيًا ح��ول عقوبات على إي��ران بسبب احتجاز
الرهائن ،وعاصرت أميركا تدين شعب فلسطني بال قلب مرتني عام
 ،1976إلى حد كفر هذ الشعب باألسرة العاملية كلها..
ال يخرج قرار دون رضى الكبار ،وهذا واقع ال عالج له ،لم يكن ستالني
يقبل منظمة عاملية حول األمن والسلم دون تحصني موقعه بالفيتو،
وتنطبق هذه القاعدة على اآلخرين ،واشنطن وبكني ،فالوضع العاملي
الحالي أخرج بريطانيا وفرنسا من كوكبة املتميزين.
يشهد عالم اآلن مؤشرات نحو عالم متعدد األقطاب ،فالهند دولة
في الفضاء الحالم ،وأوروب��ا املتحدة تسير نحو العملقة ،والصني
ف��ي ان�ط�لاق نحو فضاء آخ��ر ،وه�ن��اك ال�ب��رازي��ل وال�ي��اب��ان ،فالسباق
اآلن ملن يملك العقول التي تروض التكنولوجيا الحتياجات الحياة،
ومن هذا التطور التكنولوجي تحول مجلس األم��ن إلى فناء يضم
كل ما يواجه االنسان ،نزع السالح والبيئة وتغيرات املناخ والجفاف
ومشكلة الغذاء واالرهاب وقضايا الالجئني املشردين ،وكل ما يهم
البشر في هذا الكوكب.
كانت مساحة الحرية في العهد األول أوسع تتيح النقد الالذع ضد
الفيتو ،كانت وقاية الكويت في مثالية دبلوماسيتها ووالئها لقيم
األمم املتحدة ،كل ذلك تبدل ،فالغزو غير الكثير بما فيه حساباتنا
في االبحار في املياه الغليظة..
ب �ه��ذا ال��وع��ي ك��ان��ت دب �ل��وم��اس �ي��ة ال �ك��وي��ت ف��ي ال �ف �ص��ل ال �ث��ان��ي من
عضويتها ف��ي مجلس األم ��ن ،مختلفة ف��ي اي �ق��اع م�ف��ردات�ه��ا وف��ي
نغمات بياناتها..
كنا باألمس نختلف مع الذين أصبحوا شركاء الوقاية في التحالف
االس �ت��رات �ي �ج��ي ب�ي�ن ال �ك��وي��ت وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ال� ��ذي أك ��د ال �غ��زو
بضروراته من واقع ال جدال فيه بحاجة الكويت إلى غطاء أمني رادع.
وانسجم وف��د الكويت خ�لال هذين العامني مع حقائق الغزو ،دون
تخل عن النغمة املثالية في دبلوماسيتها ،فدافع بقوة عن فلسطني،
وتبنى بقناعة قضايا أفريقيا ،وكان صوته عاليًا في إبراز معاناة
قطاع كبير من البشر في أفريقيا وآس�ي��ا ،وتحدث باستنارة عن
التقدم االجتماعي مدافعًا عن قضايا املرأة واملحرومني واملهجرين،
وانسجم مع آالم الشعب السوري فتحدث الوفد عن معاناة شعب
سوريا من نظامه ،واعتماد هذا النظام على بنادق اآلخرين لحمايته
من شعبه..
كان السفير منصور العتيبي ،وبمعيته فرقة كويتية شبابية واعية
بما يريح الكويت ،وبما يوفر لها االحترام ،وبما يحقق تقدير الوفود
األخرى في املجلس وخارجه ،فلم يبالغ في االعتراض ،ولم يفر من
معركة ،وك��ان دائ�م��ًا بالصف األول ف��ي القتال ملصلحة االنسانية
امل�ث��ال�ي��ة ال�ت��ي ص ��ارت ع �ن��وان ال�ك��وي��ت ،وك ��ان ال��وف��د متابعًا بجدية،
ومشاركًا بفاعلية ومتحدثًا بعقالنية..
ول��م يغب عن ذه��ن الوفد أن الكويت مدينة في تحريرها للشرعية
العاملية ممثلة في قرارات مجلس األمن ،وكان االئتالف العاملي يضم
ث�لاث دول دائمة العضوية ،بدعم من الصني وروس�ي��ا ،وبمشاركة
عربية وفق قرار قمة القاهرة في أغسطس  ،1990وبمتابعة كويتية
تدعو لتحرير الكويت ،وتفاعل وف��د الكويت مع ه��ذه الحقيقة ،فلم
يدخل في سجاالت عقيمة مع أحد..
كما كان الوفد موجودًا في تبني القرارات وطرحها وشرحها ،وحني
يتعذر نجاح قراراته ال ينفعل وال يتجاسر على الذوق العام..
كنت أت��اب��ع م ��داوالت آخ��ر م�ش��روع ق��رار تبناه ال��وف��د يخص تمرير
املساعدات االنسانية إلى املحاصرين السوريني ،وهو مشروع قرار
قدمته الكويت وأملانيا وبلجيكا ،فانهزم القرار بفيتو من روسيا
وآخر من الصني ،األولى مناصرة للنظام السوري والثانية خوفًا من
أن يصبح التدخل سابقة قد تمسها.
هناك أيضًا مالحظة جديرة بإبرازها وتمس حساسية الوفد في
سلوكه العام داخل األمم املتحدة ،فكان يرصد جيدًا املعاني السامية
التي ربطت الكويت بحياة األمم املتحدة وما تفرضه علينا للدفاع
عنها واملساهمة في انجاح مأموريتها والوجود املؤثر في فضائها.
ك��ان نصيبي م��ن رئ��اس��ة مجلس األم ��ن دورة واح ��دة ،ك��ان مقعد
الرئاسة أيام الحرب الباردة ساخنا جدًا ،لصعوبة امكانية التوافق
بني حلفي الناتو ووارس��و ،وتوابعهما ،فالطرفان يسعيان للتأثير
على الرئيس إذا م��ا ج��اء م��ن ع��دم االن�ح�ي��از ،وش�ع��رت ب��ذل��ك خالل
رئ��اس�ت��ي للمجلس ،ك��ان��ت فيتنام ت�غ��زو ك�م�ب��ودي��ا ،وال�ص�ين تغزو
فيتنام ،صراع الصني وموسكو على طاولة املجلس ،وحلف الناتو
يريد ادانتهما ،والصني تسعى إلهانة االتحاد السوفيتي ،واألخير
ي �ه��زأ ب��ال�ص�ين وغ��زوه��ا ل�ف�ي�ت�ن��ام ،ول��م ن�ن�ج��ح ف��ي ت�م��ري��ر أي ق��رار،
موسكو تحمي فيتنام ،والصني تدافع عن كمبوديا..
في فترة السفير منصور العتيبي ج��اءت الرئاسة للكويت مرتني،
حضراألولى سمو رئيس ال��وزراء صباح الخالد عندما كان وزيرًا
للخارجية ،وال�ث��ان�ي��ة ت��واله��ا السفير ب�م�ف��رده ،م��ع إش ��ادة جماعية
باألداء املحترم والهادئ ،وتنتهي عضوية الكويت بالثناء للمشاركة
االي �ج��اب �ي��ة ال�ج��ام�ع��ة ف��ي ك��ل ال�ق�ض��اي��ا وب �م �ش��ارك��ة دب�ل��وم��اس�ي��ات
ك ��وي� �ت� �ي ��ات ت� �ح ��دث ��ن ب��اس��م
ال �ك��وي��ت وم� ��ن م �ق �ع��ده��ا ف��ي
مجلس األمن ،وشكلن لوحة
مستنيرة مل��وق��ع ال�ك��وي��ت في
التطور االنساني.
ت � ��أت � ��ي ت � ��ون � ��س اآلن ب �ع��د
ال �ك��وي��ت ،ج ��اءت ب�ع��دن��ا ع��ام
 ،1979وي� �ت� �ك ��رر امل �ش �ه��د
اآلن ،تونس تملك عنصرين
م � �ه � �م �ي�ن مل � �ج � �ل� ��س األم � � � ��ن،
االعتدال املحفور في تراثها،
وال � �خ � �ب� ��رة امل� �ت ��راك� �م ��ة م�ن��ذ
اس �ت �ق�لال �ه��ا ،واألم � ��ل يكبر
معها..

