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«االستئناف» ألغت حكم «اإلدارية»:

فوائد قروض «التأمينات» ..قانونية
¶ المؤسسة كانت على حق عندما رفضت المساس بشروط إقراض المتقاعدين ¶ المحامية العبدان :سأطعن بالحكم أمام «التمييز»

المحرر القضائي
بعد أن كان شكل الحكم القضائي ،الذي
ألغى الفوائد التي تتقاضاها مؤسسة
ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة م ��ن ق ��روض
ّ
االس �ت �ب��دال ،بصيص أم��ل ل�ل��ذي��ن ش��ن��وا
حملة على التأمينات وشروط القروض
ال � �ت ��ي ت �م �ن �ح �ه��ا ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن ،أل �غ��ت
م�ح�ك�م��ة االس �ت �ئ �ن��اف أم ��س ه ��ذا ال�ح�ك��م
األول م��ن ن��وع��ه ،ال ��ذي ان �ف��ردت سبقلا
ب�ن�ش��ره ف��ي  20ي��ول�ي��و امل��اض��ي ،لتؤكد
املحكمة ّ
مجد ًدا أحقية هذه الفوائد.
ّ
وفي الوقت الذي حققت فيه «التأمينات»
ان �ت �ص� ً�ارا ل �ه��ا ب��إث �ب��ات وج �ه��ة ن�ظ��ره��ا،
أك��دت املحامية منال ال�ع�ب��دان ،صاحبة

ه� ��ذه ال� ��دع� ��وى ،ل� �ـ سبقلا أن «امل �ع��رك��ة
القضائية لم تنتهِ بعد ،وسأطعن على
الحكم أمام التمييز وسأدافع عن وجهة
نظري».
وأضافت العبدان :إن قانون التأمينات
ق��د خ�لا م��ن ن��ص ص��ري��ح يحق لها فيه
تحصيل فوائد على االستبدال.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،أك��د مصدر مالي أن الحكم
الجديد سيمنح جرعة ثقة أكبر للنواب
املدافعني عن املؤسسة ،وعن إجراءاتها
الخاصة باإلقراض بوجه حملة مضادة
م �س �ت �م��رة م� �ن ��ذ أش� �ه ��ر ط ��وي� �ل ��ة ل�س�ل��ب
امل ��ؤس �س ��ة أح �ق �ي �ت �ه��ا ف ��ي ك �ي �ف �ي��ة إدارة
ً
أموالها ،وفقا ملعايير تحافظ بها على
الحصافة املالية.

ً
عاطفيا
تشييع مشحون
ً
ً
وفارسيا
ورمزيا..

المساحة  2.5مليون متر مربع بعد التوسعة

مشروع المدينة الترفيهية
يضم الشريط الساحلي المجاور
زكريا محمد
خاطب الديوان األميري بلدية الكويت ،للبدء بأخذ املوافقة على ضم الشريط
ال �س��اح �ل��ي واع �ت �م��اد اس �ت �خ��دام��ات األراض � ��ي وامل �ك��ون��ات ال��رئ�ي�س�ي��ة ال�خ��اص��ة
بمشروع توسعة املدينة الترفيهية.
وطلب الديوان االستعجال في أخذ املوافقات الالزمة من قبل بلدية الكويت لضم
الشريط الساحلي املجاور ملوقع املدينة الترفيهية إلى حدود قسيمة املشروع،
والبالغة مساحتها حاليًا بعد ضم متنزه الشيخ زايد  2.57مليون متر مربع،
واعتماد استخدامات األراضي واملكونات الرئيسية للمشروع .وفي التفاصيل،
فإن املدينة الترفيهية الجديدة تقع في مدينة الدوحة ،في مكان املوقع الحالي
نفسه ف��ي املنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية منها ،وال�ت��ي تضم الشريط
الساحلي ،وتبلغ مساحة املدينة بعد التوسعة  2570000م ،2باإلضافة إلى
 590000م 2مساحة الشريط الساحلي ،وال يدخل الشريط الساحلي في نطاق
املشروع الحالي ،وجار دراسة الربط عليه في مراحل الحقة.
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رئيس المجلس البلدي :جدول انتخاب للدوائر
مشعل السالمة
دعا رئيس املجلس البلدي أسامة العتيبي ،وزير البلدية وليد الجاسم ،إلى مخاطبة
وزير الداخلية إلعداد جدول انتخاب دائم لكل دائرة من دوائر انتخاب املجلس البلدي
العشر ،وذلك ليتسنى للمجلس الحالي في حال خلو مقعد أحد أعضائه ،إعالن خلو
املقعد وإجراء االنتخابات وانتظام عمله من دون تعطيل أو توقف.

نعيم درويش
أثار التعاطي اإلعالمي الذكي لإليرانيني مع مشهد تشييع
ق��اس��م سليماني ق��ري�ح��ة ال�ص�ح��اف��ة ،ح�ي��ث ظ�ه��ر جليا أن
اإلع �ل�ام ال��رس�م��ي ل��م ي�ت�ع��اط م��ع ال �ح��دث ب�ش�ك��ل ع�ش��وائ��ي
إطالقا ،إنما مدروس بدقة شديدة ،ابتداء من تعليق الالفتات
وال� �ص ��ور وال ��رس ��وم ��ات ال �ت��ي رف �ع��ت ف ��ي ش � ��وارع ط �ه��ران
وامل��دن اإليرانية ،وف��ي بغداد وبيروت وصنعاء ،إل��ى مرور
جثمان سليماني في منطقة األه��واز والحشد ال��ذي ظهر
في التشييع في ه��ذه املنطقة التي فيها معارضة للنظام،
وصوال إلى الصور واملشاهد التي بثت عن التشييع الذي
بكى فيه املرشد علي خامنئي على الهواء مباشرة ،وهو
يصلي على جثمان سليماني ورفاقه الذين قضوا معه.
وق��ال امل��راق�ب��ون إن اإلي��ران�ي�ين أرادوا بشكل مباشر وغير
مباشر إظهار الحدث وكأنه جلل؛ بغية شد العصب القومي
الفارسي ح��ول النظام في مرحلة هو أح��وج ما يكون إلى
ذلك؛ بعدما كانت أنهكته االحتجاجات الداخلية املعترضة
على سياساته.
وف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ت�ض��ارب��ت ف�ي��ه ت�ص��ري�ح��ات امل�س��ؤول�ين
اإلي��ران�ي�ين ح��ول ال��رد املحتمل على األميركيني ،كما في
الوقت الذي أوحى ذلك التضارب بأن اإليرانيني مرتبكون

ج ��دا ،ورب �م��ا م��ذه��ول��ون أم ��ام ه��ول م��ا ح�ص��ل ل�ه��م وغير
متوقعني ملا قام به الرئيس األميركي دونالد ترامب ،فإن
املشاهد اإلعالمية «املرتبة» التي بثت أرادوا منها إثبات
لحمتهم أو تماسكهم من جهة ،وتظهير املظلومية التي
ع�ب��ر ع�ن�ه��ا امل��رش��د ف��ي ب�ك��ائ��ه؛ ف�ت�ل��ك امل�ظ�ل��وم�ي��ة ج ��زء ال
يتجزأ من ثقافة يعرف اإليرانيون كيف يكون وقعها على
جمهورهم.
وأشار املراقبون إلى أن ذلك ربما يفيدهم في هذه املرحلة
ال�ت��ي يقعون فيها ف��ي معضلة ال��رد ال��ذي ق��د يتحول إلى
حرب ال طاقة للشعب اإليراني بها ،لذا يتطلب األمر شحنا
عاطفيا ورمزيا وقوميا ودينيا ..لكن هل يكفي ذلك لخوض
حرب مدمرة وغير مضمونة النتائج؟
م �ص��ادر أخ ��رى تشير إل��ى أن امل�ش�ه��د ال ��ذي أراده النظام
يوحي بشيء سابق يرقى إلى أيام الحرب مع العراق ،وكيف
كان التحشيد الفارسي في تلك املرحلة ،وكيف أن شعارات
«االنتقام» التي ترفع اليوم شبيهة بشعارات تلك الحرب.
تبقى اإلشارة إلى أن املتشددين يجيدون هذه اللعبة ،وهم
أكبر املستفيدين ،علما ب��أن االنتخابات التشريعية باتت
على األبواب ..في فبراير املقبل.
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توماس فريدمان :سليماني ..ملك الحسابات الخاطئة | ص21

الملكية الفكرية
في الكويت..
«بوق وال تخاف»!
¶ الجهل بقانون حقوق المؤلف
يؤدي إلى الحبس والتغريم
¶ العبدالجليل :خطة للتوعية
بالقانون وترجمته وتوزيعه
ملف | ص07-06

ً
تافها ..وأسيري ترد :بال وقائع وال أسانيد
الدمخي :استجوابي ليس

التفنيد جاهز ..والمنصة مؤجلة
¶ وزيرة الشؤون أجرت بروفة الردود ..والحكومة تطلب تهدئة النفوس
¶ الظروف تقتضي التكاتف وتفويت الفرصة على الطائفيين ومثيري الفتن
حمد السالمة وفهاد الشمري
ف��ي م � ��وازاة رف ��ض ال �ن��ائ��ب ع� ��ادل ال��دم �خ��ي،
وص � ��ف ال �ب �ع��ض الس� �ت� �ج ��واب ��ه امل � �ق� ��دم إل��ى
وزي� ��رة ال �ش��ؤون غ��دي��ر أس �ي��ري ب �ـ«ال �ت��اف��ه»،
أك��دت األخ�ي��رة «خلو صحيفة االستجواب
من تحديد الوقائع وبيان األسانيد بشكل
واضح ،مما ال يمكن معه الرد موضوعيا»،
وذل ��ك ف��ي ط�ل��ب اس�ت�ي�ض��اح ق��دم�ت��ه أس�ي��ري
إلى مجلس األمة أمس.
وق� ��ال� ��ت أس � �ي� ��ري ف� ��ي ط �ل �ب �ه��ا إن ص�ح�ي�ف��ة
االستجواب عللت تقديمه بأن الوزيرة أخلت
بمبدأ التعاون بني السلطات «ولم تتضمن
تحديدا ألوجه وصور اإلخالل التي يدعيها
النائب املستجوب» ،مضيفة أنها تضمنت
أيضا اتهاما «بالطعن في النواب والتهكم
ب�ه��م وب �ق��واع��ده��م االن �ت �خ��اب �ي��ة» ،مستدركة
بأن االستجواب أغفل بيان األفعال واألقوال
التي ص��درت وتمثل طعنا في ال�ن��واب ،كما
لم يحدد املقصود بالقواعد االنتخابية.

في العدد

تثمن
الهاشم ّ
تجاوب الوزير
الصالح مع
مطالبها
08
أمة

ب��دوره ،دافع الدمخي ،أمس ،عن استجوابه
ل �ل��وزي��رة امل �ق��رر ف��ي ج�ل�س��ة امل �ج �ل��س ال �ي��وم
(ال� �ث�ل�اث ��اء) ،وق� ��ال إن ��ه اس �ت �م��ع إل ��ى دع ��وات
امل� �ن ��ادي ��ن إل� ��ى ت��أج �ي �ل��ه ب� ��ذرائ� ��ع األوض � ��اع
اإلقليمية امللتهبة ،مشددا على أن «تأجيله
ب �ي��د ال� �ح� �ك ��وم ��ة» ،وأن أس� �ي ��ري «س �ت �غ��ادر
منصبها عاجال وليس آجال».
وأك ��دت م �ص��ادر ح�ك��وم�ي��ة ل �ـ سبقلا ،أم��س،
ج�ه��وزي��ة وزي ��رة ال �ش��ؤون د .غ��دي��ر أس�ي��ري
لتفنيد االس �ت �ج��واب ،ب�ع��دم��ا أج ��رت ب��روف��ة
أم� � ��س ،إض� ��اف� ��ة إل � ��ى إج ��رائ� �ه ��ا ال �ك �ث �ي��ر م��ن
املشاورات ،التي انتهت إلى قرارها بتأجيل
ص �ع��ود امل �ن �ص��ة ال س �ي �م��ا أن �ه��ا ت �م �ل��ك ه��ذا
ال� �ح ��ق ،م ��ع ع ��وام ��ل أخ� � ��رى ،م �ن �ه��ا أوض� ��اع
امل �ن �ط �ق��ة امل �ل �ت �ه �ب��ة وال� �ت� �خ ��وف م ��ن ع��راق �ي��ل
ن �ي��اب �ي��ة ،ح �ي��ث ي �ت��وق��ع أن ت �ك��ون األص� ��وات
املؤيدة لطرح الثقة بني  17و 20صوتا.
وإذ و ص �ف��ت ا مل� �ص ��ادر ا س �ت �ج��واب أ س �ي��ري
ب��أ ن��ه يميل إ ل��ى الشخصانية ،ش��ددت على
أن الحكومة تأمل في أن تهدأ النفوس في

الوقت الراهن.
وأش� � � ��ارت امل � �ص� ��ادر إل � ��ى أن س �م��و ال �ش �ي��خ
ص�ب��اح ال�خ��ال��د أك��د خ�ل�ال اج�ت�م��اع مجلس
الوزراء ،أمس ،أن األوضاع اإلقليمية تحتاج
ال �ت �ك��ات��ف وال � �ح� ��رص ع �ل��ى ع � ��دم ال �ت��راخ��ي
واالستعداد ألي تطور إقليمي قد يحدث.
ووجه الخالد الوزراء إلى تفويت أي فرصة
على من تسول له نفسه العبث بأمن البالد
واس� �ت� �ق ��راره ��ا ،وم� ��ن ي �ب��ث س� �م ��وم األف� �ك ��ار
الطائفية واإلشاعات والفنت التي من شأنها
زعزعة األمن.
وخ �ت �م��ت امل� �ص ��ادر ب� ��أن ال �خ��ال��د أك� ��د خ�لال
االج�ت�م��اع أن االس�ت�ج��واب يجب أن يستعد
ل��ه ك��ل وزي��ر ،م��ؤك��دا دعمه ل�ل��وزي��رة أسيري
وم�ن�ح�ه��ا ح��ري��ة ات �خ��اذ ال �ق��رار ،إض��اف��ة إل��ى
ع �م��ل ج �م �ي��ع ال � � � � ��وزراء ،ك� ��ل ف �ي �م��ا ي �خ �ص��ه،
اليوم ،لتجاوز أي مفاجآت في حال صعدت
أسيري املنصة.

هاني الحمادي
أدى طلبة ال�ث��ان��وي��ة ،أم��س ،اخ�ت�ب��ار التربية
اإلسالمية ،وك��ان الفتا رغبة بعض الطالب
في تجاوز االمتحان بال جهد وبأي طريقة،
إذ ج ��رى ض�ب��ط  152ح��ال��ة ح��رم��ان م��ن أداء
االم�ت�ح��ان بسبب ال�غ��ش ،ليرتفع ب��ذل��ك عدد
ح � ��االت ال� �ح ��رم ��ان خ �ل�ال أي � ��ام االم �ت �ح��ان��ات
األربعة إلى  909حاالت.
وس� �ي� �ح� �ص ��ل ال� �ط� �ل� �ب ��ة ع� �ل ��ى راح� � � ��ة ال � �ي� ��وم،
ليستكملوا غدا األربعاء امتحاناتهم ،حيث
سيؤدي طلبة العلمي اختبار مادة الكيمياء،
بينما س �ي��ؤدي طلبة األدب ��ي اخ�ت�ب��ار م��ادة
الجغرافيا.

الكويت | ص05
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«كامكو إنفست»
هوية جديدة
أكثر
تنافسية
15
اقتصاد

 152حالة غش
في امتحان التربية
اإلسالمية!

 16مشروعً ا
إنشائ ًّيا
بنصف
مليار دينار
04
الكويت

نفي نية واشنطن
االنسحاب من العراق
نفى وزي��ر الدفاع األميركي أن تكون واشنطن ق��ررت سحب
قواتها من العراق .وتضاربت األنباء مساء أم��س ح��ول عزم
القوات األميركية الخروج من العراق .ففي وقت تحدثت وكالة
ف��ران��س ب��رس ع��ن إع�ل�ان الجيش األم�ي��رك��ي م�س��اء أم��س في
رسالة رسمية ّ
موجهة إلى قيادة العمليات املشتركة العراقية
ّ
بأن قواته تقوم بـ{اتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من
العراق} ،نقلت {رويترز} عن مسؤول في البنتاغون قوله إنه
ال يمكن على ال�ف��ور تأكيد صحة رس��ال��ة تفيد بعزم القوات
األميركية االنسحاب من العراق.
ّ
وق��ال��ت {ف��ران��س ب��رس} إن الرسالة األميركية وقعها العميد
ول�ي��ام سيلي الثالث قائد ق��وة املهمات األميركية ف��ي ال�ع��راق،
وأكد مسؤول عسكري أميركي وآخر عراقي صحتها للوكالة،
وأورد الجيش األميركي أن قوات التحالف الذي تقوده الواليات
املتحدة ستقوم {بإعادة تمركز خالل األيام واألسابيع املقبلة}.

..Fucidin
االستخدام
الخطأ قد يصيبك
بالبهاق
11
اليت
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األمير مستقبلاً الغانم

 ..وتركي بن محمد

َّ
وتسلم رسالة من خادم الحرمين
استقبل وولي العهد الغانم..

األمير :الكويت حققت إنجازات في مجلس األمن
استقبل سمو امير البالد في قصر بيان ،صباح
أم � ��س ،وزي � ��ر ال ��دول ��ة ال �س �ع��ودي ع �ض��و مجلس
ال��وزراء في اململكة العربية السعودية تركي بن
محمد والوفد امل��راف��ق ،حيث نقل لسموه رسالة
ش�ف��وي��ة م��ن خ ��ادم ال �ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين ال�ع��اه��ل
ال�س�ع��ودي امل�ل��ك س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��د ال�ع��زي��ز تتعلق
بالعالقات االخ��وي��ة الطيبة التي تربط البلدين
والشعبني الشقيقني وسبل تعزيزها وتنميتها
في املجاالت كافة.
وح�م�ل��ه س�م��و األم �ي��ر ت�ح�ي��ات��ه وت �ق��دي��ره ل�خ��ادم
ال�ح��رم�ين ول��ول��ي العهد ال�س�ع��ودي ن��ائ��ب رئيس
مجلس ال ��وزراء وزي��ر ال��دف��اع محمد ب��ن سلمان
وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية ،سائال
اهلل ان ينعم على السعودية وشعبها بمزيد من
ال�ت�ط��ور واالزده � ��ار ت�ح��ت ظ��ل ال�ق�ي��ادة الحكيمة
لخادم الحرمني.
ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل س�م��و األم �ي��ر أم��س رئ�ي��س مجلس
االمة مرزوق الغانم.

أداء متميز
م��ن جهة ثانية ،بعث سمو األم�ي��ر برقية تهنئة
وت�ق��دي��ر ال��ى م �ن��دوب ال�ك��وي��ت ال��دائ��م ل��دى األم��م
املتحدة في نيويورك السفير منصور العتيبي
بمناسبة ان�ت�ه��اء عضوية ال�ك��وي��ت غير الدائمة
ف��ي مجلس األم��ن لعامي 2018م و2019م ،أع��رب
فيها سموه عن خالص تهانيه ملا حققه وأعضاء
الوفد ال��دائ��م وفريق الدعم من نجاح مقدر ومن

مأدبة غداء
أق��ام سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد ف��ي دار س�ل��وى ظهر أمس
مأدبة غداء على شرف وزير الدولة عضو مجلس
ال��وزراء السعودي تركي بن محمد وال��وف��د املرافق
بمناسبة زيارته للبالد.

أداء الكويت المتميز خالل
عضويتها نال إشادة
الجميع وثناءهم
قرارات مهمة تسطر
في سجل الدبلوماسية
الكويتية ..وإسهامات
في الدفاع عن القضايا
العربية واإلسالمية
أداء متميز كان محل إشادة وثناء من سموه ومن
جميع م��ن ت��اب��ع ج�ه��ود ال��وف��د ال��دائ��م وإن�ج��ازات��ه
ومن الدول العربية والصديقة.
وأش ��اد س�م��و األم �ي��ر ب��ال�ج�ه��ود امل�خ�ل�ص��ة ال�ت��ي
ب��ذل ��وه ��ا وال �ع �م ��ل ال � � ��دؤوب وامل� �ت ��واص ��ل ال ��ذي
ق��ام��وا ب��ه وب�م�ش��ارك�ت�ه��م ال �ف �ع��ال��ة ف��ي مختلف
جلسات ومداوالت مجلس األمن حول مختلف
القضايا املعروضة وبمبادراتهم البناء ة التي
ط��رح��وه��ا وم ��ا ن �ت��ج ع �ن �ه��ا م ��ن ق� � ��رارات م�ه�م��ة
تسطر ف��ي س�ج��ل ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة الكويتية ومل��ا

تهنئة رئيس كرواتيا بانتخابه

ولي العهد ومشعل األحمد والمبارك خالل مأدبة الغداء

ق��دم��وه م��ن إس�ه��ام��ات ف��ي ال��دف��اع ع��ن القضايا
ال �ع��رب �ي��ة واإلس�ل�ام� �ي ��ة وإب � � ��راز ل � ��دور ال �ك��وي��ت
ف��ي دع ��م ال�ق�ض��اي��ا اإلن �س��ان �ي��ة وح ��ل ال�خ�لاف��ات
ب ��ال � �ط ��رق ال �س �ل �م �ي ��ة وت� �ب� �ن ��ي ال ��دب �ل ��وم ��اس �ي ��ة
الوقائية تجسيدا للمبادئ السامية والنبيلة
للدبلوماسية الكويتية ونهجها في التعاطي
م ��ع امل �س �ت �ج ��دات وال �ق �ض ��اي ��ا ع �ل��ى ال �س��اح �ت�ين
اإلقليمية والدولية.

كلمة شكر
كما عبر سموه عن شكره لرئيس مجلس الوزراء
س�م��و ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ع�ل��ى م��ا ق��دم��ه من

ناصر الصباح مرح ًبا بضيف الكويت

إرشادات حكيمة وتوجيهات سديدة إبان توليه
حقيبة وزارة الخارجية ولنائب وزير الخارجية
خ��ال��د ال �ج��اراهلل ع�ل��ى دع�م��ه ومتابعته الحثيثة
وج �ه��وده ال ��دؤوب ��ة ف��ي ال�ت�ح�ض�ي��ر واالس �ت �ع��داد
للعضوية مكنت الوفد القيام بمهامه على الوجه
األك �م��ل وامل �ن �ش��ود ،متمنيا س �م��وه للجميع كل
التوفيق والنجاح ملواصلة مهامهم الدبلوماسية
ل�خ��دم��ة ال��وط��ن ال�ع��زي��ز ورف ��ع راي �ت��ه ف��ي مختلف
املحافل الدولية.
وب � �ع� ��ث س� �م ��و ول� � ��ي ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن� ��واف
األح� � �م � ��د ،ورئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س األم � � ��ة م� � ��رزوق
الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ

صباح الخالد برقيات مماثلة.

ولي العهد
ب ��دوره ،استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف
األحمد في قصر بيان صباح أمس وزي��ر الدولة
عضو مجلس الوزراء السعودي تركي بن محمد
والوفد املرافق له بمناسبة زيارته للبالد.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د أم� ��س رئ �ي��س
مجلس االمة مرزوق الغانم.
من جهته ،استقبل رئيس مجلس ال��وزراء سمو
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ف��ي ق�ص��ر ال�س�ي��ف أم��س
الضيف السعودي والوفد املرافق له.

ب�ع��ث س�م��و ام�ي��ر ال �ب�لاد ب��رق�ي��ة تهنئة ال��ى الرئيس
ال�ك��روات��ي زوران ميالنوفيتش بمناسبة انتخابه
رئ�ي�س��ا ل �ب�ل�اده ،متمنيا ل��ه ك��ل ال�ت��وف�ي��ق وال �س��داد
وم��وف��ور ال�ص�ح��ة وال�ع��اف�ي��ة ول�ل�ع�لاق��ات الطيبة بني
الكويت وكرواتيا املزيد من التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد برقيتني
مماثلتني.

تعزية بولندا
أرس��ل سمو امير البالد برقية تعزية ال��ى الرئيس
البولندي أندريه دودا بضحايا الحريق ال��ذي اندلع
في أحد املستشفيات الصغيرة في شمالي بالده،
س��ائ�لا اهلل للضحايا ال��رح�م��ة وللمصابني سرعة
الشفاء والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد برقيات مماثلة.
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صباح الخالد مترئساً االجتماع ..وإلى يمينه المنصور وإلى يساره الصالح

اطلع على التدابير االحترازية في مواجهة تطورات المنطقة

مجلس الوزراء :الحذر واالستعداد لكل االحتماالت
ش��دد مجلس ال ��وزراء على أن��ه يتابع بقلق
ب ��ال ��غ ت � �ط � ��ورات األح � � � ��داث امل� �ت� �س ��ارع ��ة ف��ي
املنطقة أخيرًا ،واستمرار مظاهر التصعيد
وتداعياتها الخطرة على األمن واالستقرار
اإلقليمي.
واس�ت�م��ع املجلس خ�لال اجتماعه برئاسة
سمو الشيخ صباح الخالد أمس إلى شرح
ق��دم��ه ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وزي��ر
الدفاع الشيخ أحمد املنصور ،ونائب رئيس
مجلس ال��وزراء وزير الداخلية وزير الدولة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء أن� ��س ال �ص��ال��ح،
وال� � � � ��وزراء امل �خ �ت �ص ��ون ،وك � �ب ��ار ال� �ق� �ي ��ادات
األم �ن �ي��ة وال �ع �س �ك��ري��ة ،ح ��ول االس �ت �ع��دادات
التي قامت بها مختلف األجهزة الحكومية
املعنية ،وكذلك التدابير االحترازية املتخذة
ملواجهة أي طارئ في هذه املرحلة الدقيقة.

وحدة الصف
وح � ��ث امل �ج �ل��س امل ��واط� �ن�ي�ن ع �ل��ى ت�ج�س�ي��د
ال��وح��دة الوطنية ،وت�ق��دي��م ال�ع��ون املطلوب
ل�ل��أج � �ه� ��زة ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ل� �ت� �ك ��ري ��س األم � ��ن
واالس � �ت � �ق� ��رار ف� ��ي ال � �ب�ل��اد وال � �ح � �ف ��اظ ع�ل��ى
سالمتهم ومصالحهم.
ك �م��ا دع � ��ا امل �ج �ل��س امل �ج �ت �م��ع ال� ��دول� ��ي إل��ى
االض� �ط�ل�اع ب �م �س��ؤول �ي��ات��ه ال �ت��اري �خ �ي��ة في
صيانة أمن واستقرار هذه املنطقة الحيوية
م��ن ال�ع��ال��م ،مطالبًا ك��ل األط ��راف إل��ى ضبط
ال �ن �ف��س ل� �ت� �ج ��اوز امل ��رح� �ل ��ة ال� �ح ��رج ��ة ال �ت��ي
ت�م��ر ب�ه��ا امل�ن�ط�ق��ة ،متمنيًا ل �ل��دول الشقيقة
والصديقة األمن واالستقرار واالزدهار.
وأش � ��اد امل �ج �ل��س ب��ال �ج �ه��ود امل �ب ��ذول ��ة م��ن
ق�ب��ل ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة ،م�ش��ددًا
ع� �ل ��ى م ��واص� �ل ��ة ال� �ج� �ه ��ود ل �ل �ح �ف ��اظ ع �ل��ى
سيادة الوطن وأمنه واستقراره ،كما حث
ع�ل��ى ال �ت��زام ال�ي�ق�ظ��ة وال �ح��ذر واالس�ت�ع��داد
الجاد ملواجهة كل االحتماالت والتعاون
وال � �ت � �ن � �س � �ي ��ق امل� �س� �ت� �م ��ر ف � ��ي م � ��ا ب �ي �ن �ه ��ا،
ل �ل �ع �م��ل ع �ل��ى ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى أم ��ن ال �ك��وي��ت
واس�ت�ق��راره��ا ،وت��وف�ي��ر األم��ن والطمأنينة
وك��ل االح�ت�ي��اج��ات واملتطلبات األساسية
للمواطنني واملقيمني.

موافقة على
اتفاقية «المحايدة»
و«المقسومة»

حضور للقيادات األمنية والعسكرية في االجتماع

على المجتمع الدولي
صيانة أمن المنطقة
واستقرارها
على المواطنين التعاون
وتجسيد الوحدة
الوطنية
مواصلة الجهود
للحفاظ على سيادة
الوطن وأمنه واستقراره
توفير األمن والطمأنينة
وكل االحتياجات
والمتطلبات األساسية
للمواطنين والمقيمين

ميزانية الوزارات واإلدارات إلى «االقتصادية»

مطالبة بترشيد اإلنفاق
وتنويع مصادر الدخل
استمع مجلس ال��وزراء إل��ى ش��رح تفصيلي ،قدمته
وزي� ��رة امل��ال�ي��ة وزي� ��رة ال��دول��ة ل�ل�ش��ؤون االق�ت�ص��ادي��ة
بالوكالة مريم العقيل ،وبعض املسؤولني في وزارة
املالية والهيئة العامة لالستثمار ،عرضوا من خالله
امل�لام��ح العامة مل�ش��روع ميزانية ال ��وزارات واإلدارات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة  2020ـ �ـ �ـ �ـ �ـ  ،2021ك�م��ا
أوضحوا تقديرات اإليرادات واملصروفات والخطوات
واإلج� � ��راءات امل �ت �خ��ذة ل�ض�ب��ط امل �ص��روف��ات وال�س�ب��ل

الكفيلة لتعظيم اإليرادات.
وأع��رب املجلس ع��ن تقديره للجهود الطيبة التي
بذلتها وزارة امل��ال�ي��ة ف��ي اع��داد م�ش��روع امليزانية،
آم�ل��ا ف ��ي أن ت �ت �ح �ق��ق ال� �غ ��اي ��ات امل� �ت ��وخ ��اة م �ن �ه��ا،
وق��رر إح��ال��ة م�ش��روع امليزانية إل��ى لجنة الشؤون
االقتصادية؛ لدراسة املشروع وتقديم التوصيات
وامل �ق �ت��رح��ات ال�ك�ف�ي�ل��ة ب �ت��رش �ي��د اإلن� �ف ��اق وت�ن��وي��ع
مصادر الدخل.

إدانة لإلرهاب
أدان املجلس الهجوم اإلره��اب��ي على حافلة شمال
غ��رب ب��ورك�ي�ن��ا ف��اس��و ،ال ��ذي أس�ف��ر ع��ن وق ��وع ع��دد
من القتلى والجرحى ،مؤكدا موقف الكويت الثابت
في رف��ض كل أعمال العنف واإلره ��اب ،مهما كانت

دوافعها وأهدافها.
وأع � ��رب م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،ك��ذل��ك ،ع��ن ت�ع��اط�ف��ه إزاء
استمرار اندالع حرائق الغابات في مقاطعة فكتوريا
األسترالية.

طالبت بتشديد اإلجراءات لمواجهة االحتكار أو رفع األسعار

«الشؤون» :مراقبة سالمة
المخزون الغذائي للطوارئ
خالد الحطاب
مع توتر األوضاع السياسية في املنطقة ،رفعت العديد
من الجهات في البالد من درجة استعدادها ملواجهة أي
تطور مفاجئ.
وب �ي �ن �م��ا ط��ال �ب��ت وزارة ال � �ش� ��ؤون ات� �ح ��اد ال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية بالتأكد م��ن س�لام��ة امل �خ��زون ال�غ��ذائ��ي ال��ذي
ي �ج��ب ان ي �ك �ف��ي االس �ت �ه�ل�اك مل ��دة ال ت �ق��ل ع ��ن  6أش �ه��ر،
ش��ددت على ض��رورة احتوائه على م��واد طويلة األم��د،
وهو ما قابلته التعاونيات بالتأكيد على استعدادها
للوفاء بأي طلبات ومكافحة أي احتكار أو رفع مصطنع
لألسعار.
وبحسب مخاطبات ،حصلت سبقلا على نسخة منها،
خ��اط��ب ات �ح ��اد ال �ت �ع��اون �ي��ات رؤس � ��اء م �ج��ال��س إدارات
ال�ج�م�ع�ي��ات ل�ل��وف��اء بمتطلبات ال � ��وزارة ،م��ا ي�ش�ي��ر إل��ى
إل ��زام الجمعيات بتوفير امل �خ��زون ال�غ��ذائ��ي والتعامل
معه ،بحيث ال تقل كمية ك��ل منتج ع��ن الكمية املتوقع
اس�ت�ه�لاك�ه��ا ف��ي  6أش �ه��ر ،إض��اف��ة إل��ى أن ي�ك��ون ت��وري��د
ال�س�ل��ع ل�ل�م�خ��زون االس�ت��رات�ي�ج��ي ب�ط��ري�ق��ة ال � ��وارد أوال،
يصرف أوال ،لتالفي الرواكد والتوالف.
ولفتت املخاطبات إلى ضرورة أن توفر الجمعيات الفول
وال� �ب ��ازالء وال�ف��اص��ول�ي��ا واألس �م ��اك امل�ع�ل�ب��ة م��ن ال�ت��ون��ة
والسردين واملياه والبطاريات والكشافات والشموع.

مراقبة املخزون
وف � ��ي ال� �س� �ي ��اق ذات � � ��ه ،ع �ل �م��ت سبقلا م ��ن م � �ص� ��ادر ف��ي
وزارة ال� �ش ��ؤون أن امل� �خ ��زون ال �غ��ذائ��ي االس �ت��رات �ي �ج��ي
ف ��ي ال�ج�م�ع�ي��ات م ��وج ��ود وب �ش �ك��ل رس �م��ي ف ��ي امل �خ��ازن
املخصصة لذلك من يونيو  ،2019حيث يتم الكشف عليه
بشكل دوري من خالل مراقبي ومفتشي قطاع التعاون
وبشكل مستمر.
وذك ��رت امل �ص��ادر أن الجمعيات غير امللتزمة بتعاميم
ال ��وزارة تعرض نفسها للمساءلة القانونية واللوائح

المخزون الغذائي متوافر | تصوير أحمد سرور

كشف دوري على المخزون
المتوافر في الجمعيات
من يونيو 2019
امل �ع �م��ول ب�ه��ا ف��ي ال � � ��وزارة ،م�ش�ي��رة إل ��ى أن ال�ج�م�ع�ي��ات
التعاونية واتحادها ملتزمون بتوفير املخزون بالشكل
املطلوب.

محاربة االحتكار
ف��ي امل �ق��اب��ل ،أك ��د ت�ع��اون�ي��ون ل �ـ سبقلا تفعيلهم خطط
ال �ط��وارئ ال�خ��اص��ة ب��امل �خ��زون ال �غ��ذائ��ي وال�ت�ن�س�ي��ق مع
جهات الدولة ذات العالقة بشأن ذلك ،مؤكدين أن «األمر
طبيعي وآم ��ن وال ي��دع��و للقلق ن �ظ��را إل��ى أن امل �خ��زون

استمع املجلس إلى شرح ،قدمه وزير
ال�ن�ف��ط وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء د.خ��ال��د
الفاضل ،حول نتائج الزيارة التي قام
بها للبالد وزير الدولة لشؤون الطاقة
ف��ي ق �ط��ر ،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 م.س �ع��د
ال �ك �ع �ب��ي م � ��ؤخ � ��را ،وج � � ��رى خ�لال �ه��ا
ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة ب�ي�ن ال �ك��وي��ت
وق�ط��ر ،ب�ش��أن ش��راء م��ا يصل إل��ى 3
ماليني طن من الغاز الطبيعي املسال
س �ن��وي��ا ،ومل� ��دة  15ع��ام��ا ،وذل� ��ك بما
يدعم تلبية الطلب املتزايد على الطاقة
ّ
ف��ي ال �ب�لاد ،خ��اص��ة م��ا يتعلق بقطاع
توليد الكهرباء وغير ذلك من مجاالت
الطاقة.

اسندت له وزيرا للخارجية.
كما ت�ن��اول االت�ص��االن مجمل العالقات الوثيقة
التي تربط الكويت والبلدين الصديقني وأب��رز
املستجدات على الساحتني االقليمية والدولية
والتطورات الراهنة في املنطقة.

الجارالله بحث التطورات
مع القائم باألعمال األميركي

فرق تطوعية
ب� ��دوره ،أك��د رئ�ي��س جمعية العديلية ع�م��ر ال��روي��ح في
تصريح مماثل أن «الجمعية تعتبر من أولى الجمعيات
التي دعت إلى تشكيل فرق تطوعية لحاالت الطوارئ»،
مشيرا إلى ان «الفرق التطوعية هي فرق أزمات وطوارئ
شرط أن يكون املسجل من أصحاب االختصاص».
وب�ي��ن أن «امل � �خ� ��زون ل� ��دى ال �ج �م �ع �ي��ة م �ت��وف��ر ب�ك�م�ي��ات
ت�ك�ف��ي  6أش �ه��ر ووف� ��ق امل� ��واد امل�ط�ل��وب��ة وت �ح �ت��وي على
لحوم وبقوليات ومياه وغيرها من االدوات التي يتم
استخدامها وقت األزمات».
أما رئيس اللجنة املالية واإلداري��ة في جمعية العمرية
م�ح�م��د ال �ع �ج �م��ي ،ف�ل�ف��ت إل ��ى أن ��ه «ت ��م اإلع� � ��داد امل�س�ب��ق
لخطة ال�ط��وارئ م��ن خ�لال تخزين امل��واد الطويلة األم��د
وأخ��ذ التدابير ال�لازم��ة» ،ق��ائ�لا «قمنا ب��إع��داد امل�خ��زون
ال�غ��ذائ��ي طويل األم��د دون اإلع�ل�ان ع��ن ذل��ك بهدف عدم
اثارة الخوف باملنطقة ،كما خصصنا املالجئ واألضواء
وغيرها من األمور بالتنسيق مع مختار املنطقة ومخفر
الشرطة».

اتفاقية الغاز مع قطر

الناصر َّ
تلقى اتصالين من نظيريه
الدنماركي والباكستاني
تلقى وزي��ر الخارجية الشيخ د .احمد الناصر،
أم ��س ،ات �ص��ال�ين ه��ات�ف�ي�ين م��ن وزي� ��ري خ��ارج�ي��ة
الدنمارك ييبي كوفود ،وباكستان مخدوم شاه
محمود قريشي ،حيث قدما له التهاني وأطيب
التمنيات بالتوفيق وال�ن�ج��اح ف��ي امل�ه�م��ة التي

م �ت��واف��ر ب �ش �ك��ل اس ��اس ��ي ل� ��دى ال �ج �م �ع �ي��ات م �ن��ذ ال �ع��ام
املاضي».
وك��ان��ت ج�م�ع�ي��ات ت �ع��اون��ت م��ع ال��دف��اع امل��دن��ي ووزارة
الدخلية واملختاريات في تجهيز مالجئ وانارات تعمل
بال كهرباء اضافة إلى املواد الغذائية الطويلة األمد الى
جانب فتح باب التطوع من قبل سكان املنطقة ألي طارئ
الى جانب وضع خطة ملواجهة االحتكار التجاري.
وأك ��د ن��ائ��ب رئ�ي��س جمعية ال�ش��ام�ي��ة وال�ش��وي��خ مشعل
املانع لـ سبقلا أن «هناك وفرة تخزينية في الجمعيات
ال �ت �ع��اون �ي��ة ت �ك �ف��ي مل� ��دة  7اش �ه��ر م ��ن ال �س �ل��ع ال �غ��ذائ �ي��ة
األس��اس �ي��ة واالس �ت �ه�لاك �ي��ة» ،مضيفا أن «األس �ع ��ار في
امل �ت �ن��اول وه �ن��اك م�س��اح��ة  600م 2م��ؤج��رة م��ن جمعية
الشامية والشويخ التعاونية للكثير من املواد الغذائية
ل �ت��وف �ي��ره��ا ع �ل��ى امل �س �ت �ه �ل �ك�ين ف ��ي ح� ��ال اإلق � �ب� ��ال ع�ل��ى
البضائع بهدف مواجهة االحتكار وارتفاع األسعار».

اط�ل��ع مجلس ال� ��وزراء على التوصية
ال� � ��واردة ف��ي م�ح�ض��ر اج �ت �م��اع لجنة
ال�ش��ؤون القانونية بشأن مشروعي
ال �ق��ان��ون�ي�ن ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة
م �ل �ح �ق��ة ب��ات �ف��اق �ي��ة ت �ق �س �ي��م امل�ن�ط�ق��ة
امل �ح��اي��دة وات �ف��اق �ي��ة ت�ق�س�ي��م املنطقة
املغمورة املحاذية للمنطقة املقسومة
ب�ي�ن ال �ك��وي��ت وال �س �ع��ودي��ة وم �ش��روع
ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة على م��ذك��رة تفاهم
بني حكومتي البلدين ،وق��رر املجلس
امل��واف �ق��ة ع �ل��ى م �ش��روع��ي ال�ق��ان��ون�ين
ورف�ع�ه�م��ا ال��ى س�م��و األم �ي��ر ،تمهيدا
إلحالتهما إلى مجلس األمة.

الجارالله أثناء لقائه ميموت

ا ل� � �ت� � �ق � ��ى ن � � ��ا ئ � � ��ب وز ي� � � ��ر
ا ل � � � �خ� � � ��ار ج � � � �ي� � � ��ة خ� � ��ا ل� � ��د
ا ل �ج��اراهلل أ م��س ،ا ل�ق��ا ئ��م
ب� � � ��أ ع � � � �م� � � ��ال ا ل� � � �س� � � �ف � � ��ارة
األ م � � � � �ي� � � � ��ر ك � � � � �ي� � � � ��ة الري
م �ي �م��وت ،و ج� ��رى خ�ل�ال
ا ل� � � �ل� � � �ق � � ��اء ب � � �ح � � ��ث ع � � ��دد
م� � ��ن أو ج� � � � ��ه ا ل � �ع�ل��ا ق� ��ات
ا ل�ث�ن��ا ئ�ي��ة ب�ين ا ل�ب�ل��د ي��ن،
إ ض� ��ا ف� ��ة إ ل � ��ى ت � �ط� ��ورات
األو ض� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��اع ع� � � �ل � � ��ى
ا ل� �س ��ا ح� �ت�ي�ن اإل ق �ل �ي �م �ي��ة
والدولية.
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مبنى «األوقاف» الجديد يبدأ رحلة التشغيل

ً
ً
إنشائيا بـ 450مليون دينار
مشروعا
«األشغال»16 :
محمود الزاهي
ع� �ل ��ى ه� ��ام� ��ش ت� �س� �ل ��م وزارة األش � �غ� ��ال
امل �ب��دئ��ي مل�ب�ن��ى وزارة األوق � ��اف ال�ج��دي��د،
كشف ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د لقطاع املشاريع
اإلن �ش ��ائ �ي ��ة ف ��ي وزارة األش � �غ� ��ال غ��ال��ب
صفوق وج��ود  16مشروعا ل��دى القطاع
قيد التنفيذ حاليا تبلغ القيمة اإلجمالية
لها نحو  450مليون دينار.
وأوض� ��ح ص �ف��وق ل �ـ سبقلا ع�ل��ى هامش
ت��رؤس��ه أم ��س ل�ج�ن��ة ال�ت�س�ل��م االب �ت��دائ��ي
مل�ش��روع مقر وزارة األوق ��اف أن «ال ��وزارة
لديها  6مشاريع في طور التسليم خالل
الفترة الحالية» ،مشيرا إلى أن «ال��وزارة
تسلمت احدها بالفعل وهو مشروع فرع
البطاقة املدنية في الصباحية والثاني
م� �ش ��روع م �ق��ر األوق� � ��اف وال �ب��اق��ي سيتم
تسلمه تباعا قبل نهاية فبراير املقبل».
وف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي ،ق��ال ص�ف��وق «إن
اللجنة كشفت أم��س على مباني املشروع
وأي م�لاح�ظ��ة م��ن ق�ب��ل أع�ض��ائ�ه��ا موضع
ترحيب من الوزارة» ،مشيرا إلى أن «عملية
التسلم من املقاول ستتم متى ما تم تالفي
امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي س �ت��ورده��ا ال�ل�ج�ن��ة في
تقريرها وهي إجراءات طبيعية».
وعن مبنى وزارة االوقاف ،بني صفوق أن
«تكلفته بلغت  38.6مليون دينار ويتكون
من  7مبان منفصلة على مساحة  25ألف

ال «مدنية» جديدة لحاملي
ملصق اإلقامة
خالد الحطاب
ن �ف ��ت م � �ص� ��ادر م �ط �ل �ع��ة ف� ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للمعلومات املدنية ما أثير عن ضرورة إصدار
ب �ط��اق��ات م��دن�ي��ة ج��دي��دة للمقيمني ال��ذي��ن ما
زال� ��وا ي�ح�م�ل��ون إق��ام��ات ع�ل��ى م�ل�ص��ق اإلق��ام��ة
داخل جوازات السفر.
وذكرت املصادر ردا على األنباء املتداولة بهذا
ال�ش��أن أن «ملصق االق��ام��ة يعتد ب��ه م��ا دام��ت
اإلق��ام��ة س��اري��ة ومطبوعة على ج��واز السفر،
ف��ي ح�ين ي �ل��زم م��ن ج ��دد االق��ام��ة وف��ق ال�ن�ظ��ام
الجديد إصدار بطاقة مدنية تمكنه من السفر
ومغادرة البالد».
ون �ب �ه��ت إل� ��ى أن� �ه ��ا س �ت��وق��ع م �خ��ال �ف��ات ع�ل��ى

مبنى وزارة األوقاف بطرازه اإلسالمي | تصوير حسني هالل

متر مربع تبدأ باملبنى الرئيسي املكون
من  16طابقا إضافة إلى املباني األخرى
وهو مصمم الستيعاب أي توسعة خالل
 15سنة مقبلة».
ول� �ف ��ت إل � ��ى أن «امل� �ب� �ن ��ى ي �س �ت��وع��ب أي
زي� ��ادة ف��ي ع��دد م��وظ�ف��ي األوق� ��اف ال��ذي��ن
سينتقلون إل��ى املبنى بمجرد تشغيله
ويزيد عددهم حاليا على ألف موظف»،
م��وض�ح��ا أن «امل�ب�ن��ى ب��ه ث�لاث��ة س��رادي��ب

مساحة كل منها نحو  25ألف متر مربع
مخصصة مل��واق��ف ال�س�ي��ارات ال�ت��ي تسع
أك �ث ��ر م ��ن أل� ��ف س� �ي ��ارة ف �ض�ل�ا ع ��ن غ��رف
للتكييف واملخازن واملولدات».
وبشأن مشكلة تأخر إيصال التيار ،قال «إن
وزارة الكهرباء وامل��اء لديها ج��دول زمني
إلن�ش��اء املحطات واي�ص��ال التيار للمباني
الحكومية وال�ق�ط��اع ال �خ��اص وبتعاونهم
معنا استطعنا التغلب على ه��ذه العقبة

وتم ايصاله قبل عدة أشهر» ،الفتا إلى ربط
أج �ه��زة التكييف وم �ص��ادر امل �ي��اه بأنظمة
ذكية للتحكم فيها وفق الحاجة».
م��ن جانبها ،ق��ال��ت م��دي��رة إدارة التنفيذ
ف ��ي ق �ط��اع امل �ش��اري��ع اإلن �ش��ائ �ي��ة ضحى
الخرافي «إن اللجنة بدأت عملية الكشف
على مباني املشروع تمهيدا لتسليمه»،
م� �ت ��وق� �ع ��ة «إن� � � �ج � � ��از م � � �ق� � ��اول امل� � �ش � ��روع
مالحظات اللجنة خالل شهر».

حمد البرجس لـ سبقلا:

خطة استثمارية جديدة لخدمة ُ
الق ّصر
خالد الحطاب

حمد البرجس

الهيئة استقبلت  305آالف مغلف في 2019

كشف ن��ائ��ب امل��دي��ر ال�ع��ام لهيئة القصر
ح� �م ��د ال � �ب� ��رج� ��س ل� � �ـ سبقلا ع � ��ن إق� � ��رار
اجتماع مجلس ادارة الهيئة االس�ب��وع
امل��اض��ي خطة استثمارية للهيئة لعام
 2020ت �ش �م��ل س �ي��اس��ات اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ت� �ص ��ب ف� ��ي خ ��دم ��ة ال� �ق� �ص ��ر م� ��ن ج�م�ي��ع
النواحي.
وق� � � � ��ال ال � �ب � ��رج � ��س ف� � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح ع �ل��ى
ه��ام��ش ف�ع��ال�ي��ة اح�ت�ف��ال�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة أول
م��ن أم��س ف��ي ح��دي�ق��ة الشهيد ألبنائها
احتفاال بانتهاء الفصل الدراسي األول

«إن ال�ه�ي�ئ��ة س �ب��اق��ة ف��ي دع ��م امل �ش��اري��ع
ال� �ت ��ي ت �ص��ب ف ��ي م �ص �ل �ح��ة ال �ق �ص��ر ف��ي
ال �ن��واح��ي االس �ت �ث �م��اري��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
والتربوية والثقافية» ،مبينا أن «هناك
ج �ه��ودا مكثفة وف��ق م�ن�ظ��وم��ة ع�م��ل من
ادارات الهيئة لرعاية القصر في جميع
امل� � �ج � ��االت ،ح� �ي ��ث خ� �ص ��ص ل �ت �ن �ف �ي��ذه��ا
 800م��وظ��ف ،م��وزع�ين ع�ل��ى محافظتي
الجهراء واألحمدي».
ولفت إل��ى «وج��ود ب��رام��ج متنوعة على
م ��دار ال�س�ن��ة ،إل ��ى ج��ان��ب ال �ح��رص على
تميز االبناء القصر في التعليم وتقديم
ال� ��دع� ��م ل �ه ��م وت �ش �ج �ي��ع اآلخ� ��ري� ��ن ع�ل��ى

املنافسة» ،مشيرا إل��ى «مشروع مرتقب
للهيئة في مدينة صباح األحمد لخدمة
س �ك��ان امل �ن��اط��ق ال�ج�ن��وب�ي��ة ،ال ��ى ج��ان��ب
فرعني يحتويان على الخدمات املطلوبة
للقصر في الجهراء واألحمدي».
وعن الفعالية ،ذكر البرجس أنها «جاءت
من منطلق حرص الهيئة على تقديم كل
ما من شأنه أن يساهم في تحقيق املتعة
والتعلم وقضاء أوق��ات مفيدة وسعيدة
ل� �ه ��م ،ع �ب��ر ت �ق��دي��م ف �ع��ال �ي��ات وأن �ش �ط��ة
تناسب أعمارهم وترضي طموحهم في
قضاء يوم جميل بصحبة أسرة الهيئة
التي تعنى بهم دائمًا».

املقيمني ممن تأخروا في تقديم طلب إص��دار
بطاقة مدنية بعد حصولهم على ختم االقامة
م��ن قبل وزارة الداخلية ع��ن  30ي��وم��ا ،مبينة
أن �ه��ا ت�ع�ت�م��د ع�ل��ى ال�ب�ي��ان��ات ال �ت��ي ت ��رد إليها
عبر النظام اآلل��ي املرسل إليها الكترونيا من
الداخلية وهي ذاتها التي تطبع على املستند
(البرنت) الصادر من شؤون اإلقامة.
إلى ذلك ،كشفت إحصائية صادرة عن الهيئة
استقبالها خالل العام املاضي  304آالف و630
مغلفا من خالل أجهزة املغلف السريع ،بمعدل
شهري بلغ  25الف مغلف ،الفتة إلى أن شهر
أب��ري��ل ك��ان األع�ل��ى بإجمالي  29510مغلفات،
بينما استقبلت ف��ي دي�س�م�ب��ر  ،26486وك��ان
شهر فبراير هو األقل بـ 18006مغلفات.

«الزراعة» ستطرحه مجددً ا بعد استيفاء الوثائق

«المناقصات» يرفض مشروع
تجميل «صباح األحمد» و«الخيران»
عبدالرزاق المحسن
ع � �ل � �م� ��ت سبقلا أن ال � � �ج � � �ه� � ��از امل � � ��رك � � ��زي
ل�ل�م�ن��اق�ص��ات ال �ع��ام��ة ،رف ��ض ط �ل��ب ال�ه�ي�ئ��ة
ال�ع��ام��ة ل�ش��ؤون ال��زراع��ة وال �ث��روة السمكية
ط ��رح م �ن��اق �ص��ة ت�ن�ف�ي��ذ وت �ط��وي��ر وص�ي��ان��ة
ال� ��زراع� ��ات ال�ت�ج�م�ي�ل�ي��ة وال � ��ري ف ��ي منطقة
ص�ب��اح األح �م��د وم��دي�ن��ة ال�خ�ي��ران السكنية
والطرق املحاذية لهما ،التي كان من املقرر
تنفيذها على مدار  5سنوات مقبلة.
وذك� ��رت م �ص��ادر مطلعة أن ال �ج �ه��از رف��ض
الطرح «بسبب عدم توافق وثائق املناقصة
املقدمة من الهيئة مع مواد قانون املناقصات
العامة رقم  49لعام  ،2016السيما ما يتعلق
ب��وث��ائ��ق امل �ن��اق �ص��ة ال � �ص ��ادرة م ��ن ال ��زراع ��ة
واملتعلقة ب��امل��واص�ف��ات الفنية ،وال�خ��رائ��ط،
والتصاميم ،وال �ش��روط املرجعية ،وب��رام��ج
العمل ،وجداول الكميات ،فضال عن شروط
العقد ،ونماذج خطابات الضمان ،ومعايير
التقييم».
واش��ارت ال��ى ان «ال��زراع��ة ستستكمل خالل

االي � ��ام امل�ق�ب�ل��ة ال �ن��واق��ص امل ��ذك ��ورة وت �ع��دل
االش � �ت � ��راط � ��ات ،ق �ب �ي��ل ت �ق��دي��م ط �ل��ب ل �ط��رح
امل�ن��اق�ص��ة م �ج��ددا ام ��ام ج �ه��از امل�ن��اق�ص��ات،
ل�ض�م��ان ال�ح�ص��ول ع�ل��ى م��واف�ق�ت��ه ،وم ��ن ثم
الجهات الرقابية االخرى كديوان املحاسبة،
لتالفي أي عراقيل امام تنفيذ املشروع الذي
يخدم املنطقتني جنوبي البالد».
وذكرت املصادر أن «املشروع ُرصد لتنفيذه
نحو  28مليون دينار ونصف املليون ،حيث
يتبع قطاع ال��زراع��ة التجميلية ،وج��زء منه
يتبع إدارة التحريج بالهيئة» ،مبينة أنه
«س�ي�ت��م اس �ت �خ��دام أش �ج��ار ت�ن��اس��ب البيئة
الكويتية بحيث تتحمل ح��رارة الجو وقلة
امل �ي��اه ،كالسلم ،وال �س��در ،واألراك ،وأش�ج��ار
الطلح».
ولفتت إل��ى أن «عملية ري الشجر باملاء
ملدينتي صباح األحمد السكنية والخيران
ستكون بمياه ال�ص��رف الصحي الثالثي
امل �ع��ال��ج ،وب��ال �ت �ع��اون م��ع وزارة األش �غ��ال
التي تعتبر الجهة املنتجة لهذا النوع من
املياه».
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طلبة «الثانوية» راضون عن مستوى االمتحان

الغشاشون..
حتى في «اإلسالمية»!
هاني الحمادي
لم يخل اختبار التربية اإلسالمية ،ال��ذي تقدم
ل� ��ه أم � ��س ط �ل �ب��ة ال� �ص ��ف ال� �ث ��ان ��ي ع� �ش ��ر ،ض�م��ن
االمتحانات النهائية للفترة الدراسية األول��ى،
م ��ن ال��راغ �ب�ي�ن ف ��ي ت� �ج ��اوز االم �ت �ح��ان ب�ل�ا جهد
وب� � � ��أي ط� ��ري � �ق� ��ة ،ح� �ي ��ث ج� � ��رى ض� �ب ��ط ع� �ش ��رات
الطالب ب��أدوات مختلفة حرمتهم من استكمال
االمتحان.
وكشفت مصادر ذات صلة عن حرمان  152حالة
أم ��س ل�ي�ص�ب��ح إج �م��ال��ي ح� ��االت ال �ح��رم��ان 909
ح��االت في األي��ام األرب�ع��ة من االخ�ت�ب��ارات ،التي
ان �ت �ه��ت ام ��س ب �خ��وض ط�ل�ب��ة ال�ق �س �م�ين األدب ��ي
والعلمي امتحان االس�لام�ي��ة ،ليحصلوا اليوم
على راحة يستأنفوا بعدها امتحاناتهم غدًا.
م��ن ج�ه�ت��ه ،وص ��ف رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ث��ان��وي��ة خ��ال��د
س �ع��ود ال��زي��د (ب� �ن�ي�ن) ،ال �ت��اب �ع��ة مل�ن�ط�ق��ة م �ب��ارك
ال �ك �ب �ي��ر ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ،م �ح �م��د ال �ب �ط �ح��ي ،أج� ��واء
االخ� �ت� �ب ��ار ب��ال �س �ل �س��ة ،الف� �ت ��ًا إل � ��ى أن م �س �ت��وى
االختبار يتناسب مع مستوى الطالب العادي.
وف� � ��ي ش� � ��أن ال � � �ح� � ��االت امل� �ت� �ن ��وع ��ة ل �ل �م �ت �ق��دم�ين
ل�ل�ام� �ت� �ح ��ان ،ق � ��ال ال �ب �ط �ح��ي« :ح ��رص ��ت االدارة
املدرسية على مراعاة الظروف الصحية للطلبة،
وتوفير البيئة املناسبة ألداء االمتحانات ،كما
ج��رى توفير لجان مخصصة لطلبة صعوبات
ُ
التعلم ،حيث تقرأ االسئلة لهم شفويًا لتجاوز
أي صعوبات قد تواجهم».
ب � ��دوره ،اس �ت �ب��ق امل��وج��ه ال �ف �ن��ي مل� ��ادة ال�ك�ي�م�ي��اء
بمنطقة األح �م��دي التعليميةن د .م��ان��ع امل��ان��ع،
اخ�ت�ب��ار ال�ك�ي�م�ي��اء غ� �دًا ،ب��ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى ض��رورة

طلبة يؤدون اختبار «اإلسالمية»

ال �ق��راء ة الدقيقة لألسئلة قبل ال�ح��ل للتأكد من
املطلوب من كل سؤال ،وعند حل األسئلة املقالية
الب��د م��ن التأكد م��ن كتابة ال�ق��وان�ين والخطوات
الخاصة بالحل وع��دم االخ�ت�ص��ار ،ألن خطوات
الحل تؤخذ باالعتبار عند تقدير الدرجات.
ون �ب��ه ال�ط�ل�ب��ة إل ��ى ال �ت��أك��د م��ن وح� ��دات ال�ق�ي��اس
للكميات املحسوبة ،سواء كانت باملول أو الليتر
أو الكلوباسكال او الكلفن او السيليزي ،والتأكد
من ق��راء ة املنحنيات أو الرسومات أو الخرائط
ال��ذه�ن�ي��ة ف��ي ح ��ال وروده� ��ا ب��االخ �ت �ب��ار ،مشيرًا
إل� ��ى أن االم �ت �ح��ان س�ي�غ�ط��ي م� �ه ��ارات ال�ت�ف�ك�ي��ر
بمستوياتها امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ال �ت��ي تختبر مستوى
استيعاب املفاهيم الواردة في كتاب الطالب.

ون �ص��ح ال�ط�ل�ب��ة ب �م��راج �ع��ة ك�ت�ب�ه��م ب��دق��ة ،وح��ل
ال�ت�م��اري��ن ال � ��واردة ف��ي آخ��ر ك��ل وح ��دة دراس �ي��ة،
وك��ذل��ك م��راج �ع��ة ن �م��اذج اإلج ��اب ��ة ل�لام�ت�ح��ان��ات
ال �س��اب �ق��ة وب� �ن ��وك األس �ئ �ل ��ة ال �خ ��اص ��ة ب��ال�ص��ف
الثاني عشر املتوافرة على موقع وزارة التربية.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ع� ّ�ب��ر ال�ط��ال��ب راج��ح القحطاني ،من
القسم العلمي ،ع��ن ارت�ي��اح��ه الم�ت�ح��ان التربية
االسالمية ،الفتًا إلى أنه «كان جيدًا رغم مواجهة
بعض الصعوبات في األسئلة االختيارية».
واتفق الطالبان عبداهلل الهاجري وعادل الشيحة،
م��ن القسم العلمي ،على سهولة االم�ت�ح��ان ،ال��ذي
«ك� � ��ان ف� ��ي م �س �ت ��وى ال� �ط ��ال ��ب امل� �ت ��وس ��ط ،وات �س ��م
بالوضوح والخلو من أي صعوبة».

ّ
تصوران ..لمواجهة «الدراسة السياحية»
أميرة بن طرف
علمت سبقلا م��ن م�ص��ادر مطلعة بتوصل
وزارة التعليم العالي إلى تصورين يتعلقان
بآلية التحقق من انتظام الطلبة الدارسني
في ال�خ��ارج وف��ق االنتظام الكامل ،ملواجهة
ع� ��دم االن �ت �ظ ��ام ف ��ي ال� ��دراس� ��ة أو م ��ا ي�ع��رف
بالدراسة السياحية.
وك�ش�ف��ت امل �ص��ادر أن ال�ت�ص��وري��ن يتعلقان
بربط معادلة الشهادة الصادرة من الخارج
م��ع ح�ض��ور ال�ط��ال��ب للمحاضرات واالق��ام��ة

ف� ��ي ال �ب �ل��د امل� ��وف� ��د ال� �ي ��ه ل �ض �م��ان ال �ت �ح��اق��ه
الفعلي بالدراسة في الجامعة او املؤسسة
التعليمية ،مع السعي لوضع إطار قانوني
لهذه اآللية.
وأش � ��ارت إل ��ى أن «أح ��د ال�ت�ص��وري��ن ال�ل��ذي��ن
ت��وص��ل إل�ي�ه�م��ا امل�ع�ن�ي��ون يتضمن متابعة
امل� � �ك � ��ات � ��ب ال � �ث � �ق� ��اف � �ي� ��ة ل � �ح � �ض� ��ور ال � �ط ��ال ��ب
مل� �ح ��اض ��رات ��ه ،ع �ب��ر ن� �ظ ��ام آل� ��ي ي �س �ج��ل ف�ي��ه
الطالب حضوره ومرتبط باملكتب الثقافي،
م��ع ط�ل��ب ك�ش��ف ب��ال�ح�ض��ور م��ن ال�ج��ام�ع��ة»،
الف� �ت ��ة إل � ��ى أن ال� �ت� �ص ��ور اآلخ� � ��ر «ي �ت �ض �م��ن

ال�ت�ع��اون م��ع وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ل�ل��وق��وف على
س�ف��ر ال�ط��ال��ب ال��ى ال�ب�ل��د ال ��ذي ي ��درس ف�ي��ه»،
وهو بحاجة إلى دراس��ة أكثر للوقوف على
مدى قانونيته .ولفتت إلى انه «رغم وجود
ق� ��رار ي �ف��رض ح �ص��ول ال �ط��ال��ب ع �ل��ى اج ��ازة
دراس�ي��ة من عمله ،لضمان التحاقه الفعلي
بالجامعة التي ي��درس بها ،م��ا زال��ت هناك
شرائح اخرى من الطلبة قد ال يغطيها هذا
ال �ق ��رار ،االم ��ر ال ��ذي دع ��ا امل�ع�ن�ي�ين ب��ال��وزارة
إل��ى وض��ع تصور يحد من ظاهرة الدراسة
السياحية او عدم االنتظام بالدراسة».
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ضبط تنظيم عصابي
ّ
السيارات
احترف سرقة
محمد إبراهيم
ب �ع��د ش� �ه ��ور م ��ن ن �ش��اط �ه��م اإلج� ��رام� ��ي،
وارت �ك��اب �ه��م أك �ث��ر م��ن  60ج��ري�م��ة س��رق��ة
م �ن �ظ �م��ة ل� �س� �ي ��ارات م �ه �م �ل��ة وأخ� � ��رى في
وض �ع �ي��ة ال�ت�ش�غ�ي��ل ،أوق� ��ف رج� ��ال إدارة
البحث والتحري ف��ي محافظة الجهراء
أخطر تنظيم عصابي لسرقة السيارات
ف ��ي ال �ب�ل�اد ق ��وام ��ه  11م�ت�ه�م��ًا ان�ق�س�م��وا
م��ا ب�ين  6س��وري�ين و 5م��ن ف�ئ��ة املقيمني
ب �ص��ورة غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة ،أح�ي�ل��وا جميعا
على مكتب التحقيق لتوثيق اعترافاتهم،
ومن ثم إحالتهم إلى جهة االختصاص.
التشكيل العصابي املنظم يعمل لحساب
ن �ف �س��ه ،وي�م�ت�ل��ك «ح ��وط ��ة» ف ��ي س �ك��راب
ال �ن �ع �ي��م م�خ�ص�ص��ة ل�ت�ف�ك�ي��ك ال �س �ي��ارات
املسروقة التي ينقلها عن طريق رافعات
(ونشات) ،وإع��ادة بيعها على السكراب
وتوزيع األرباح فيما بينهم.
ويعمل التشكيل العصابي الخطير وفق
خطة محكمة وب��إت�ق��ان ش��دي��د ،فيختار
ض �ح��اي��اه ب�ع�ن��اي��ة ،وي�ن�ف��ذ ج��رائ �م��ه في

يمتلك «حوطة»
في سكراب النعايم
خصصها لتفكيك
ما يسرقه
يختار ضحاياه بعناية
وينفذ جرائمه
في أماكن متفرقة
حتى ال ُيكشف
أم��اك��ن م�ت�ف��رق��ة ف��ي ال �ب�ل�اد ،وي��رك��ز على
السيارات املهملة في الساحات الترابية،
وكذلك السيارات التي تكون في وضعية
تشغيل ويتركها أصحابها أمام املحال

أو ال�ب�ق��االت ل�ش��راء احتياجاتهم ،حيث
يقوم أحد أفراد العصابة بالصعود الى
املركبة واالنطالق بسرعة عالية بها الى
سكراب النعيم لتفكيكها وإعادة بيعها.
وع��ن ت�ل��ك الضبطية ،ق��ال م�ص��در أمني
«إن ع�م�ل�ي��ة ك �ش��ف ال�ت�ن�ظ�ي��م ال�ع�ص��اب��ي
ب��دأت بضبط س��وري في منطقة النعيم
ي � �ق� ��ود م ��رك� �ب ��ة ت� �ب�ي�ن أن � �ه� ��ا م� �س ��روق ��ة،
فجرت إحالته إل��ى املخفر ،وبالتحقيق
م �ع��ه وت �ض �ي �ي��ق ال �خ �ن��اق ع �ل �ي��ه اع �ت��رف
بسرقتها».
وبني املصدر أن «رجال املباحث واجهوا
امل� �ت� �ه ��م ب ��ال� �ع ��دي ��د م � ��ن ب �ل��اغ � ��ات س��رق��ة
امل��رك�ب��ات ف��ي محافظة ال�ج�ه��راء وأم��اك��ن
أخ � � ��رى ت� �م ��ت ب �ن �ف��س ال� �ط ��ري� �ق ��ة ،وب �ع��د
م �ح��اص��رت��ه ان� �ه ��ار واع� �ت ��رف ع �ل��ى بقية
أف ��راد ال�ع�ص��اب��ة» ،مشيرا ال��ى ان «رج��ال
امل �ب��اح��ث ع �م �م��وا أس� �م ��اء ش��رك��ائ��ه على
جميع املنافذ منعًا لهروبهم ،وانطلقوا
ال��ى أم��اك��ن وج��وده��م ،وج ��رى ضبطهم،
ومداهمة (الحوطة) التي ُعثر بداخلها
على عشرات السيارات املسروقة».

الغريب لـ سبقلا:

ّ
توجه لرفع كفاءة الطاقة في المباني
محمود الزاهي
قالت مديرة إدارة البرامج الهندسية والبيئية
في قطاع محطات القوى بوزارة الكهرباء واملاء،
ع �ض��وة ل�ج�ن��ة ك �ف��اءة ال �ط��اق��ة ،س �ن��اء ال�غ��ري��ب:
إن «ال� ��وزارة خاطبت معهد الكويت لألبحاث
ّ
تصور متكامل يحقق التوزيع
العلمية لتقديم
الذكي للدعوم ،بما ينعكس على تحقيق كفاءة
الطاقة في املباني».
ول�ف�ت��ت ال�غ��ري��ب ف��ي ت�ص��ري��ح ل � �ـ(،سبقلا) على
ه��ام��ش ورش��ة ع�م��ل خ��اص��ة ب��ال�ع��زل ال �ح��راري،
استضافتها الوزارة أخيرا إلى «اجتماع سابق
م��ع م�س��ؤول��ي وزارة ال�ت�ج��ارة والهيئة العامة
ل �ل �ص �ن��اع��ة ،ب �ح��ث ك��ذل��ك وض ��ع ت �ص��ور ب�ش��أن
بطاقة كفاءة لألجهزة املستخدمة في املنازل
لزيادة كفاءة طاقتها».
ووض �ع��ت ل�ج�ن��ة ك �ف��اءة ال �ط��اق��ة ال �ت��ي ي��رأس�ه��ا

وكيل وزارة الكهرباء وامل��اء محمد بوشهري،
وتضم في عضويتها ممثلي وزارات وجهات
حكومية خريطة طريق وخطة عمل لبرنامج
رفع كفاءة الطاقة في البالد.
وأوض�ح��ت الغريب أن «وزارة الكهرباء وامل��اء
وم �ع �ه��ا ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة ت � ��درس ال �ت �ح��دي��ات
واملتطلبات األساسية لتحقيق أه��داف الخطة
الخاصة برفع ك�ف��اءة ال�ط��اق��ة» ،مشيرة إل��ى أن
«برنامج كفاءة الطاقة سيحتاج دعما قانونيا،
تمهيدا لخطوات تنظيمية ستحدث بالتعاون
مع جهات الدولة املختلفة».
وذك��رت أن «االل �ت��زام بعزل األس�ق��ف والجسور
أم ��ر م�ط�ل��وب ف��ي امل��رح �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة» ،الف �ت��ة إل��ى
«توقيع ال��وزارة في وق��ت سابق مذكرة تفاهم
مع بلدية الكويت واتحاد املكاتب االستشارية،
تلزم املكاتب تطبيق اشتراطات حفظ الطاقة؛
وم�ن�ه��ا ال �ع��زل ال �ح ��راري ل�ل�ح��وائ��ط واألس �ق��ف،

فضال عن أن كود البناء يؤكد ذلك».
ّ
وفي شأن دعم مصنعي مواد العزل ،أوضحت
أن «اعادة دراسة الدعوم املقدمة في هذا الشأن
ج ��زء م��ن األع �م ��ال ال �ت��ي ت �ق��وم ب �ه��ا ل�ج�ن��ة رف��ع
ك �ف��اءة ال �ط��اق��ة» ،م�ض�ي�ف��ة ان «ال � � ��وزارة ع�ق��دت
م��ؤخ��را اجتماعا م��ع مسؤولي وزارة التجارة
والصناعة والهيئة العامة للصناعة ،للتأكد
ّ
من املواد املوفرة للطاقة ضمن خريطة الدعوم
املقدمة من الدولة ،وفق ما طالبت به الكهرباء
وامل ��اء س��اب�ق��ا» .وب� ّ�ي�ن��ت ال�غ��ري��ب أن «االج�ت�م��اع
ك�ش��ف أن�ه��ا م��وج��ودة ف�ع�لا ،ول�ك��ن ج ��زءا منها
ُوض��ع ضمن آل�ي��ة اختيارية ل�ل�م��واط��ن» ،قائلة
«إن ه ��ذا األم ��ر دف ��ع ال� � ��وزارة ل�ل�ب�ح��ث ع��ن آل�ي��ة
توزيع ذك��ي للدعوم ،فخاطبنا معهد الكويت
ل�ل�أب �ح��اث ال �ع �ل �م �ي��ة ل �ت �ق��دي��م ت� �ص � ّ�ور م�ت�ك��ام��ل
لطريقة ت��وزي�ع�ه��ا ،ب�م��ا ينعكس ع�ل��ى تحقيق
كفاءة الطاقة بشكل أفضل في املستقبل».

شرباكة
يوسف الشهاب

تزوير الجنسيةُّ ..
أم الجرائم!
ال تعنيني جريمة تزوير الجنسية الكويتية والحصول
عليها ب� ��أوراق ،فيها م��ن اإلف ��ك والتضليل م��ا فيها،
ب��اع �ت �ب��ار أن �ه��ا ق �ض �ي��ة ل �ي �س��ت ج ��دي ��دة ع �ل �ي �ن��ا ،وه��ي
باملناسبة مثل سائر ح��االت التزوير التي يمارسها
ب��اع��ة ال�ض�م�ي��ر ،وم��ن ي�ق��ف داع� ً�م��ا ل�ه��م ،ع�ل��ى حساب
ه��ذا ال��وط��ن اس�ت�ق� ً
�رارا ب��األم��ن ،وس�لام��ة ف��ي التركيبة
السكانية ،وإن كانت جريمة تزوير الجنسية في نظري
هي «أم الجرائم» ،على كل صعيد وطني وقومي.
م��ا يعنينا أكثر ف��ي ه��ذا السياق كيف إلن�س��ان يقوم
بالتزوير في هوية ثبوت االنتماء الى تراب أرض يعرف
ع��دم أحقيته فيها ،وم��ا يهمنا أكثر هو ذل��ك اإلنسان
ال��ذي ب��اع وطنه بشهادة زور وبهتان آلخ��ر م��ن أجل
ال�ج�ن�س�ي��ة ،ب�ع��د أن ي�ق�ب��ض م�ن��ه ب�ع��ض امل ��ال ال �ح��رام،
ً
تطبيقا للمقولة السائدة« :الغاية تبرر الوسيلة» .ثم
تعالوا أك�ث��ر :مل��اذا اس�ت�م��رار ه��ذه ال�ظ��اه��رة ال �ق��ذرة من
ان��اس أكثر ق ��ذارة ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي يعرف الجاني أن
حبل الكذب والتزوير قصير ،وأنه ال بد أن يقع في يوم
من األي��ام في قفص االت�ه��ام؟ ..كلها أسئلة ت��راود كل
مواطن غيور يخاف على أرضه ومجتمعه ،وهو يرى
ما أصبحت عليه التركيبة السكانية من ضياع الهوية،
وحتى اللهجة الكويتية ،التي تكاد تضيع بدخول أناس
ال عالقة لهم بها بعد ت��زوي��ر الجنسية وجنة أح�لام
الحصول عليها.
تباينت اآلراء ح��ول موقف الحكومة األول في جلسة
مجلس األم��ة االسبوع املاضي الخاص باالمتناع عن
تشكيل لجنة تحقيق بالتزوير ف��ي الجنسية ،جانب
اس�ت�ن�ك��ر امل��وق��ف ال�ح�ك��و م��ي ب��اع �ت �ب��اره ي�ش�ج��ع على
التزوير واستمراره ،وجانب آخر يرى أن أحكام القضاء
ال�خ��اص��ة ف��ي ال�ت��زوي��ر كفيلة ب��ردع ك��ل إن�س��ان يسير
أو ينوي السير ف��ي ه��ذا االت�ج��اه ،ورأي��ي املتواضع أن
االمتناع الحكومي باملجلس عن تشكيل لجنة التزوير
ً
ربما يعود إلى أن الحكومة ت��درك مسبقا أن ال فائدة
من هذه اللجنة واالكتفاء بدور الجهات املسؤولة بوزارة

الداخلية في مالحقة هذه الفئة ،وبالتالي إحالتها إلى
ً
القضاء ،وإن كنت أرى أيضا ضرورة إحالة من ساهم
وساند بقصد وطمع املزور على ارتكاب جريمته إلى
ال�ق�ض��اء ،وال م��ان��ع حتى م��ن سحب جنسيته؛ ألن��ه ال
يستحقها ،وال يستحق االن�ت�م��اء ال��ى وط��ن خ��ان فيه
األمانة وسعى الى ادخال غرباء على وطنه.
ت�ع��رف الحكومة ال�ج��دي��دة وم��ا قبلها وج��وه التزوير
بالجسنية ،وسبل الحصول عليها بالتزوير ،لكنها
ول�ل�أس��ف م��ا رأي �ن��ا م�ن�ه��ا س ��وى م�ع��ال�ج��ة وم��واج�ه��ة
خجولة ال ت��ردع ذاك ال��ذي سعى بتزوير الجنسية أو
حتى الذي يريد التزوير.
ك��ان األج��در بالحكومات املتعاقبة أن تقطع داب��ر كل
من تثبت ادانته بتزوير الجنسية ،وحتى الذي ساعده
حتى نضمن سالمة اإلجراءات لكل من يريد الحصول
على هذه «الدانة» ،التي ولألسف أصحبت اليوم سلعة
تباع وتشترى ،زبائنها من أصحاب الضمائر السوداء،
والنوايا السيئة ،التي ال تريد الخير للكويت وأهلها.
ًّ
ً
سياديا ،فإن األمر في هذا
وإذا كانت الجنسية ،حقا
الخصوص يجب أال يخضع لقرار من وزير الداخلية،
مع كل االحترام ألي وزير في هذا املنصب ،ألن مسألة
الضغوط عليه واردة ،وهناك من ال تهمهم مصلحة
الكويت؛ ولذا فإن املطلوب من النواب «السنعني» الذين
يخافون على الكويت أن يسعوا إلصدار قانون يمنع
وزير الداخلية من منح الجنسية ،واقتصار ذلك على
ً
املرسوم األميري ،حماية للجنسية وأحقية ملن يحصل
عليها ،اللهم إني قد بلغت.
***

• نغزة:
ل��م نسمع ع��ن دول��ة فيها ت��زوي��ر للجنسية إال عندنا،
ول�ع��ل ذل��ك ي�ع��ود إل��ى استهانة امل � ِّ�زور بأننا ف��ي دي��رة
بطيخ ،وإال فهل لديكم تفسير آخر؟!
طال عمرك.
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ملف

الكل ينسخ وينشر في مواقع التواصل جهالً بالقانون

الملكية الفكرية في الكويت..

«بوق ال تخاف»!
من يتابع واقع حقوق الملكية الفكرية في البالد ،تصدمه
العديد من المفاجآت والمفارقات ،لعل أبرزها تفشي حالة
النسخ المتكررة لألفكار واألخبار وإعادة نشرها في مواقع
التواصل االجتماعي دون إشارة إلى مصادرها ،بشكل بات
من كثرة شيوعه وتكراره يوحي بأن النسخ «حالل» و«قانوني»
رغم مخالفته الصريحة لنصوص القانون الذي تصل عقوباته
بحق من يفعل ذلك الى السجن لمدة تصل إلى عامين
وغرامة تصل الى  100ألف دينار.
واقع الملكية الفكرية في البالد مضحك وساخر ،فالكل
ينسخ من غيره وينشر في وسائل التواصل بال رادع من ضمير،
أو خوف من عقاب ،ورغم صدور القانون رقم  75لسنة 2019
بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في شهر يوليو
الماضي ،فإن غياب التوعية بهذا القانون وعقد الندوات حول
نصوصه وأحكامه وعقوباته من الجهات المعنية ،جعله
كأنه لم يصدر أو يقر من قبل مجلس األمة كتشريع متقدم
يحمي حقوق المبدعين والمبتكرين ،ويحافظ على ملكية
المفكرين والمخترعين ألفكارهم واختراعاتهم.
لقد كان الفتا ان معظم من استطلعت سبقلا آراءهم
في هذا الملف ،قد تعرضوا لنسخ أفكارهم أو سرقتها ومن
ثم نشرها دون إشارة إلى مصدرها أو أصحابها ،صحيح أن
القضاء الكويتي الشامخ أنصف من لجأ إليه منهم وأعاد إليه
حقوقه ،وعاقب المعتدي بما يستحق ،لكن تفشي ظاهرة
التعدي على األفكار ونسخ االبداعات تحتاج الى وقفة جادة،
وتوعية شاملة بمخاطرها الكبيرة على الفرد والمجتمع.
سبقلا في هذا الملف استطلعت آراء عدد من المعنيين
بحقوق الملكية الفكرية ،بهدف تسليط الضوء على هذه
القضية والتوعية بها.

شكر للجبري
والعبدالجليل
ت�س�ت�ح��ق اإلش� � ��ادة وال�ت�ق��دي��ر
ال �ج �ه��ود ال�ك�ب�ي��رة ال �ت��ي بذلها
ك��ل م��ن وزي� ��ر اإلع �ل��ام وزي��ر
ال � � ��دول � � ��ة ل � � �ش� � ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب
محمد الجبري ،واألم�ين العام
ل �ل �م �ج �ل��س ال ��وط� �ن ��ي ل �ل�ث �ق��اف��ة
وال� � �ف� � �ن � ��ون واآلداب ك ��ام ��ل
ال�ع�ب��دال�ج�ل�ي��ل ،م��ن أج��ل إق��رار
ق��ان��ون حماية حقوق املؤلف،
ف��ي ت��وج �ه��ات ت �ع��زز م��ن قيم
حماية حقوق امللكية للمؤلفني
وامل �ب �ت �ك��ري��ن وامل �ن �ت �ج�ي�ن ف��ي
امل � �ج� ��االت ال �ث �ق��اف �ي��ة وال �ف �ن �ي��ة
والتقنية واإلعالمية.

¶ غياب التوعية بقانون
حقوق المؤلف جعله
كأنه لم يصدر

فريق العمل

¶ تفشي ظاهرة
التعدي على األفكار
تحتاج وقفة مسؤولة

أميرة بن طرف ومي السكري ويسرا الخشاب
وخالد الحطاب ومحمد شمس الدين

ترجمته إلى اإلنكليزية وتوزيعه للتوعية

العبدالجليل :قانون المؤلف
يحمي حق اإلنسان في العطاء
وص� � � ��ف األم � �ي � ��ن ال � � �ع� � ��ام ل �ل �م �ج �ل��س
امل �ل �ك �ي��ة ال �ف �ك��ري��ة ،وخ ��اص ��ة م�ج�ل��س
ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون واآلداب
ال��وزراء ووزارت��ا اإلع�لام والخارجية،
ك��ام��ل ع�ب��دال�ج�ل�ي��ل ال �ق��ان��ون رق ��م 75
والجهات املعنية باألمور القانونية،
ل �س �ن��ة  2019ب �ش ��أن ح �م��اي��ة ح �ق��وق
وف��ي ص��دارت�ه��ا وزارة ال �ع��دل وإدارة
امل ��ؤل ��ف وال �ح �ق ��وق امل � �ج� ��اورة ،ال ��ذي
ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع ،ع�ل��ى م��ا نلحظه
صدر في يوليو املاضي ،بأنه قانون
م��ن ت �ع��اون ك�ب�ي��ر ألن ت �ك��ون ال�ك��وي��ت
ح �ض��اري وراق وم �ه��م ،وي�م�ث��ل نقلة
ف� � ��ي م � �ق� ��دم� ��ة ال � � � � ��دول ال� � �ت � ��ي ت �ح �م��ي
ت �ض��ع ال� �ك ��وي ��ت ف ��ي م� �ص ��اف ال � ��دول
ح�ق��وق امل��ؤل�ف�ين وال �ح �ق��وق امل �ج��اورة
امل �ت �ق��دم��ة ف ��ي م �ج��ال ح �م��اي��ة ح�ق��وق
وتحافظ عليها كاملة غير منقوصة،
امللكية الفكرية.
والتقدير موصول بالشكر والعرفان
وق��ال العبدالجليل لـ سبقلا :منذ أن
إل� ��ى م �ج �ل��س األم � ��ة م �م �ث�لا ب��ال�ل�ج�ن��ة
تم تطبيق هذا القانون ودخوله حيز
التعليمية.
كامل العبدالجليل
ال�ت�ن�ف�ي��ذ وج��دن��ا ف��ي ال��واق��ع العملي
وش� ��دد ع �ل��ى أن ال �ق��ان��ون ال �ج��دي��د ال
ن �ج��اح��ا وح� �س ��ن ال �ت �ط �ب �ي��ق وك� �ف ��اءة
ي �ح �م��ي ح � �ق ��وق امل ��ؤل� �ف�ي�ن ف � �ق ��ط ،ب��ل
األداء ف��ي ال�ع�م��ل وال�ت�ن�ظ�ي��م نتيجة ¶ يمثل نقلة
ي�ح�م��ي ح �ق��وق اإلن� �س ��ان ف��ي ال�ع�ط��اء
وج � � ��ود م� �ث ��ل ه � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون امل� �ع ��دل
واإلن � �ت� ��اج واإلب � � � ��داع ،ف �ن �ح��ن ن�ح�ت��رم
للقانون ال�س��اب��ق ال�ص��ادر ف��ي  ،2016تضع الكويت
ون �ع �ت��ز ب �ك �ث �ي��ر م ��ن األع � �م ��ال ال�ف�ن�ي��ة
الرائعة التي صنعها اإلنسان ،فكيف
م�م��ا أزال ك��ل امل �ث��ال��ب وال �ق �ص��ور في في مصاف
التطبيق.
ال نحافظ عليها؟
ولفت إلى أخذ موافقة مجلس الوزراء الدول المتقدمة
وع� ��ن ال �ت��وع �ي��ة ب��ال �ق��ان��ون ال �ج��دي��د،
باعتماد اتفاقيتني للمنظمة العاملية
ك� �ش ��ف ال �ع �ب ��دال �ج �ل �ي ��ل ع � ��ن ت��رج �م��ة
للملكية الفكرية بخصوص امللكية في حماية
القانون والئحته التنفيذية إلى اللغة
اإلنكليزية ،وطبعه في كتيب للتوزيع
ال �ف �ك��ري��ة ل �ل ��أداء ال��ص��وت��ي ،م�ض�ي�ف��ا الملكية الفكرية
أن االت�ف��اق�ي�ت�ين ت �ع ��ززان االت�ف��اق�ي��ات
ع�ل��ى ج�م�ي��ع امل��ؤل �ف�ين وال��راغ �ب�ي�ن في
السابقة التي صادقت عليها الكويت
معرفة تفاصيل هذا القانون.
إلكمال منظومة العمل لدينا في مسألة حفظ حقوق واختتم العبدالجليل تصريحه باإلشارة إلى الحرص
املؤلفني كاملة.
بني وقت وآخر على الحديث حول القانون في وسائل
وذك��ر العبدالجليل أن هناك تفهما ودعما ومساندة اإلع�لام ،متوجها بالشكر إلى سبقلا على مبادرتها
من جميع املسؤولني في الحكومة لعملنا في حماية بتسليط الضوء على هذا القانون.

م .بدر السلمان:

التصاميم
الهندسية غير
محمية بالقانون
دع� � � � � � ��ا رئ � � �ي� � ��س
ات� �ح ��اد امل �ك��ات��ب
ال� �ه� �ن ��دس� �ي ��ة م.
ب� � ��در ال �س �ل �م��ان
ال� � � � � � � ��ى أه� � �م� � �ي � ��ة
ت � �ع� ��دي� ��ل ب �ع��ض
م� � � � � ��واد وب� � �ن � ��ود
القانون الجديد
الخاص بحماية
ح �ق��وق امل��ؤل��ف،
ن� � �ظ � ��را ألن� � � ��ه ل��م
ي � � ��أت م� �ت ��واف� �ق ��ا
م� � � � � ��ع رغ � � � �ب� � � ��ات
امل �ك ��ات ��ب ب �ش��أن بدر السلمان
ح� � �ف � ��ظ ح � �ق� ��وق
التصاميم الهندسية.
وقال السلمان لـ سبقلا إن القانون
ا ل� �ج ��د ي ��د ا ل� � ��ذي أ ق� � ��ره م� �ج� �ل ��س األ م� ��ة
أ خ� �ي ��را ي �ج��ب ان ي �ت��م ت �ع��د ي��ل ب�ع��ض
م ��واده ،أل ن �ه��ا ال ت �ف��رق ب�ين اال خ �ت��راع
و ا لتصميم .
وأش��ار إلى أن القانون الجديد اضاف
ال� �ت� �ص ��ام� �ي ��م ال� �ه� �ن ��دس� �ي ��ة ،ل� �ك ��ن ل �ي��س
بالشكل املطلوب للحفاظ على حقوق
امل�ك��ات��ب ال�ت��ي ت�ب��ذل ج�ه��ودا كبيرة في
عملية انشائها ورسمها.

المصوِّ ر فيصل النومس:

حسابات تتداول صوري بال إشارة السمي
يعتقد امل�ص��ور وال�ن��اش��ط ف��ي م�ج��ال التصوير والبيئة فيصل ال�ن��وم��س ،أن
مشكلة حقوق امللكية في الصور ال يمكن السيطرة عليها ،حيث تعرض كثيرا
إل��ى استخدام ص��وره واب��داع��ات��ه ف��ي صفحات التواصل االجتماعي وبعض
الصحف اإللكترونية واليومية دون العودة إليه أو االشارة إلى اسمه.
النومس لم يتعرض ملوقف بيع صوره بدون اذنه ،او استخدامها في إعالنات
تجارية دون ذكر املصدر ،لكنه يقول :تعرضت لنشر صوري بشكل كبير في
برامج التواصل االجتماعي وفي حسابات مشهورة دون ذكر اسمي ،لكن هدف
القائمني على تلك الحسابات كان «غير م��ادي» وملجرد نشر الحدث الذي تم
تصويره كظاهرة الكسوف او الخسوف خلف برج الحمرا.
وتابع :يعتمد النشر على نوع العمل ،اذا كان فيه منفعة للجميع أفرح ،اما اذا
كان الشخص يشهر العمل لينسبه الى نفسه فهذا يعد سرقة وال أرغب فيها.
وأوضح النومس أنه يمكنه مقاضاة من يستخدم الصور في حال استخدامها
في اعمال تجارية او اعالنات.

فيصل النومس

الروائي والناشر خالد النصرالله:

ُك ُتبنا تعرّضت للنسخ ..وال محاكمات للناسخين
شدد الروائي والناشر خالد النصراهلل على ضرورة وجود حماية لحقوق
امللكية الفكرية في البالد ،شاملة حماية براءات االختراع ،عبر جهة تمثل
حلقة وص��ل م��ع الجهات العاملية الرسمية التي تسجل ل�لأف��راد ب��راءات
االختراع ،بما للفرد بصيانة أفكاره قانونيًا من أي سرقات أو تعديات.
وعما إذا كانت أف�ك��اره أو إب��داع��ات��ه ق��د تعرضت للنسخ أو السرقة ،قال
النصراهلل :نعم كناشر ،تعرضت بعض الكتب للنسخ ،مطالبا بتفعيل
القوانني الالزمة لردع هذه السرقات والجرائم التي تنتهك حقوق املؤلف
والناشر ،ألننا في العالم العربي لم نشهد حاالت محاكمة ألناس نسخوا
كتبا ووزعوها على األفراد ،إال حاالت نادرة لقضايا أخرى كسرقات أفكار
بعض املؤلفني من مؤلفني آخرين.
وختم بقوله :التشريعات موجودة ،لكننا بالفعل في حاجة إلنشاء هيئات
او اتحادات ،أو تولي هذه املسؤولية التحاد الناشرين العرب على سبيل
املثال ،بالتنسيق مع جهات قانونية في كل الدول لردع حاالت كهذه.

خالد النصرالله

العتيبي يروي قصة تفضح الواقع:

رئيس اتحاد اإلعالم اإللكتروني:

ً
عاما ُنسب للجيش األميركي أخيرًا
اختراعنا قبل 14

«سوق سوداء» لسرقة األفكار في وسائل التواصل

ف��ي ح�ين اننا عملنا الجهاز ونجح
ك �ش��ف ع �ض��و ه �ي �ئ��ة ت ��دري ��س ك�ل�ي��ة
قبل  14سنة ،وكنا نتمنى أن تتطور
ال ��دراس ��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة د .ط�لال
م �ث��ل ه ��ذه امل �ش��اري��ع وت �ك ��ون ب��اس��م
العتيبي أنه في عام  2005سجل مع
الكويت».
زمالئه ب��راءة اختراع ملشروع حفظ
وب�س��ؤال��ه ع��ن املقصرين واألس�ب��اب
ال �ط��اق��ة ،وت�ح��وي��ل ال�ط��اق��ة الحركية
التي لم ّ
تحول الحلم إلى واق��ع ،قال
ل�ل�إن� �س ��ان خ �ل��ال امل� �ش ��ي إل � ��ى ط��اق��ة
العتيبي «اللوم بالدرجة االولى يقع
كهربائية قادرة على شحن االجهزة
علينا أص �ح��اب ال �ف �ك��رة ،إذ ل��م نكن
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة امل �ح �م��ول��ة ،ك��ال �ه��ات��ف
وقتها نعي أهمية تحويل االف�ك��ار
النقال.
ال � ��ى واق� � ��ع ول � ��م ن �ل �م��س ت �ش�ج�ي�ع��ا،
وأض � � ��اف ال �ع �ت �ي �ب��ي :رغ � ��م ت�س�ج�ي��ل
س � ��واء م ��ن االف � � ��راد او امل ��ؤس �س��ات،
االخ � � �ت � � ��راع ل � � ��دى وزارة ال� �ت� �ج ��ارة
إض� ��اف� ��ة إل � ��ى أن � ��ه ف� ��ي ح �ي �ن �ه��ا ك�ن��ا
والصناعة قبل  14عاما ،فانه لم ير
طلبة وضعنا امل��ادي متواضع ،ولم
ال�ن��ور أو يتم ت�ط��وي��ره واالستعانة
طالل العتيبي
نستطع تسجيل الفكرة في أميركا
ب��امل �ن �ف��ذي��ن أص� �ح ��اب ال� �ف� �ك ��رة ،رغ��م
ان امل�ش��روع بحد ذات��ه ك��ان حلما وتمنينا أن يكون أو أوروبا ،وهو ما يتطلب مبالغ كبيرة ..باختصار،
ل��ه مستقبل .وت��اب��ع «ف��وج�ئ��ت أخ �ي��را بخبر تطوير اللوم يقع علينا كمبادرين في الفكرة وعلى املجتمع
الجيش االميركي لجهاز يقوم على فكرتنا نفسها ،الذي ال يعي وقتها أهمية االختراعات».

امل�ل�ك�ي��ة ال�ف�ك��ري��ة ف��ي رأي رئ�ي��س مجلس إدارة ات �ح��اد اإلع�ل�ام
اإلل�ك�ت��رون��ي ،فيصل ال �ص��واغ ،ح��ق إنساني س��واء ك��ان��ت م��ادة
مكتوبة أو مقروءة أو مرئية ،إذ يجب عدم انتهاكها بأي صورة.
ويرى الصواغ أنه ال يمكن نكران أننا نعيش في عالم مفتوح
متعدد وم�ت�ن��وع ،وان الفضاء الرقمي شكل عاملا م��وازي��ا فيه
ّ
حياة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ،وفي ظل ّ
وتعدد
تطور
وسائل التواصل االجتماعي وارتفاع عدد مستخدميها ،حيث
اص�ب�ح��ت تشكل اس �ل��وب ح�ي��اة ل�ل�ب�ع��ض ،ت�ب��رز قضية امللكية
الفكرية.
وقال« :مع اتساع رقعة التواصل االجتماعي البد من ردع قوي
لعمليات ان�ت�ه��اك ال�ح�ق��وق الفكرية ،خ��اص��ة ان�ه��ا ساهمت في
زيادة التحديات التي تواجه أصحاب اإلبداع أو مالك الحقوق
ال�ف�ك��ري��ة ،وه��ي ن�ت��اج ف�ك��ره��م وع�م�ل�ه��م ،ب��ل ان االم��ر ت�ط��ور ال��ى
توافر سوق سوداء على شبكات التواصل االجتماعي ،مهمتها
االساسية كيفية انتهاك حقوق امللكية الفكرية بوسائل متعددة
وعمليات سرقة واحتيال وت��داول حقوق من دون اإلش��ارة إلى
أصحابها».

وش��دد ال�ص��واغ ق��ائ�لا :م��ع ض ��رورة ت��واف��ر ق��وان�ين وتشريعات
ت��ردع ه��ذه الظاهرة الب��د م��ن توعية مجتمعية شاملة ترسخ
ملبدأ الحفاظ على حقوق اآلخرين.
وح��ول ق��ان��ون حماية ح�ق��وق امل��ؤل��ف ،ق��ال ال�ص��واغ ان��ه خطوة
ايجابية ونقلة نوعية لجعل نظام امللكية الفكرية في الكويت
متماشيًا م��ع امل�ع��اي�ي��ر ال��دول �ي��ة ،ك�م��ا ان��ه ي��أت��ي ت��أك�ي��دا لقيمة
ومكانة الكويت التي تتميز ببيئة ديموقراطية عالية ،وارتفاع
س �ق��ف ال� �ح ��ري ��ات ،م�ض�ي�ف��ا ان ال �ن �ق �ط��ة االه � ��م ه ��ي ف ��ي ج��ان��ب
التطبيق.
وع ��ن ال �خ��دم��ات اإلخ� �ب ��اري ��ة ،ب�ّي�نّ ال� �ص ��واغ ان �ه��ا م�ت�ن��وع��ة في
ال�ك��وي��ت ،م��ؤك��دا ان ال��دع��وة دائ�م��ة ال��ى ض ��رورة اح �ت��رام قواعد
امل�ل�ك�ي��ة ال �ف �ك��ري��ة ،وت�ن�ظ�ي��م ع�م�ل�ي��ات ن �ق��ل وت �ب ��ادل امل�ع�ل��وم��ات
وال�ت�ش��دي��د ع�ل��ى ذل��ك ح�ف��اظ��ا ع�ل��ى ال�ح�ق��وق وامل �ج �ه��ود ،ق��ائ�لا:
اعتقد ان القانون يصب بصورة او بأخرى في إطار دعم اإلعالم
الكويتي والحركة الثقافية واألدبية والفنية في البالد ،وهنا
نعود الى نقطة مهمة ،وهي ضرورة التنسيق وعدم التعارض
بني القوانني املعمول بها في الدولة.

فيصل الصواغ
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احذروا مخالفة قانون حقوق المؤلف

الحبس سنتان وغرامة  100ألف دينار
كما نصت المادة ( )44من القانون على:

تضمن القانون رقم  75لسنة  2019بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
عقوبات مشددة بحق المعتدين على الملكية الفكرية.
ونصت المادة  43من القانون على:

مع عدم اإلخالل بأي

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ،يعاقب بالحبس مدة

عقوبة أشد ينص

ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على سنتين وغرامة ال تقل عن خمسمئة دينار

عليها قانون آخر،

وال تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من قام بغير

يعاقب بالحبس
لمدة ال تقل عن
ستة أشهر وال

◄

◄

إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو من يخلفهما بأي من األفعال
اآلتية:

االعت��داء عل��ى ح��ق م��ن الحق��وق األدبي��ة أو المالي��ة
للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها
ف��ي ه��ذا القان��ون ،بم��ا ف��ي ذل��ك إتاح��ة أي مصن��ف
للجمه��ور أو عرض أي مصنف أو أداء أو تس��جيل صوتي
أو برنام��ج الب��ث مم��ا تش��مله الحماي��ة المق��ررة ف��ي
ه��ذا القان��ون ،عب��ر أجه��زة الحاس��ب اآللي أو ش��بكات
المعلومات أو شبكات االتصاالت أو غيرها من الطرق أو
الوسائل األخرى.

1

تزيد على سنتين

ب����ي����ع أو ت���أج���ي���ر
مصنف أو تسجيل
ص��وت��ي أو برنامج
بث محمي طبقا
ألح������ك������ام ه����ذا
القانون أو طرحه
للتداول بأي صورة
من الصور.

وبغرامة ال تقل عن

2

ألف دينار وال تزيد
على مئة ألف دينار
أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل
من ارتكب أيا من
األفعال اآلتية:

3

تصنيع أو تجميع أو اس��تيراد أو تصدير بغرض البيع
أو التأجي��ر أو اإلتجار أو التوزيع أي جهاز أو وس��يلة
أو أداة مصمم��ة أو معدة خصيص��ا للتحايل على
تدابي��ر الحماي��ة التكنولوجي��ة التي يس��تخدمها
المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
اخت��راق تدابي��ر الحماي��ة التكنولوجي��ة الت��ي
يس��تخدمها المؤل��ف أو صاح��ب الح��ق المجاور
لحماي��ة الحق��وق المنص��وص عليه��ا ف��ي ه��ذا
القان��ون أو للمحافظ��ة على جودة ونقاء نس��خ
المصنفات ،دون وجه حق.
إزال��ة أو تعطي��ل أو تعیی��ب ألي��ة حماي��ة تقنية أو
معلوم��ات إلكتروني��ة تس��تهدف تنظي��م وإدارة
المعلوم��ات الضروري��ة إلدارة الحق��وق المق��ررة
في هذا القانون دون وجه حق.

أمين رابطة األدباء:

4
5
6

ح��ذف أو تغيي��ر أي معلوم��ات واردة في ش��كل
إلكتروني تكون ضروري��ة إلدارة الحقوق المقررة
في هذا القانون دون وجه حق.
توزيع أو استيراد ألغراض التوزيع أو بث أو نقل إلى
الجمه��ور أو اإلتاح��ة له ،مصنف��ات أو موضوعات
الحق��وق المج��اورة أو نس��خة منه��ا م��ع علم��ه
بأن��ه قد حذف��ت منها أو غيرت فيه��ا معلومات
واردة في ش��كل إلكتروني تك��ون ضرورية إلدارة
الحق��وق المق��ررة في ه��ذا القان��ون دون وجه
حق.
تخزي��ن أو تحميل أي نس��خة من برامج الحاس��ب
اآلل��ي أو تطبيقات��ه أو قواع��د البيان��ات عل��ى
الحاس��ب اآللي دون إجازة من المؤلف أو صاحب
الحق المجاور أو خلفهما.

الروائي حمد الحمد:

القضاء منصف للمتضررين

جهة فنية اقتبست أعمالي

ط��ال��ب األم�ي�ن ال �ع��ام ل��راب�ط��ة األدب� ��اء ال�ك��وي�ت�ي�ين د.
خ��ال��د ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف رم �ض��ان ،ك��ل ص��اح��ب مصنف
مكتوب أو مرئي أو مسموع أو صاحب ابتكار أو
م�ب��ادرة ب��أن يضمن حقه م��ن خ�لال التسجيل لدى
الجهة املعنية ،سواء في املكتبة الوطنية باملجلس
ال��وط�ن��ي للثقافة وال �ف �ن��ون واآلداب ،أو ف��ي وزارة
اإلعالم أو وزارة التجارة.
وق��ال رم�ض��ان ل�ـ سبقلا :بعد اع�ت�م��اد التشريعات
ال�ل��ازم� ��ة أص �ب �ح��ت امل �ل �ك �ي��ة ال �ف �ك��ري��ة م �ص��ان��ة ف��ي
ال �ك ��وي ��ت ،وح �ت��ى ق �ب��ل ال �ت �ش��ري �ع��ات واالت �ف��اق �ي��ات
بإمكان الشخص إيداع مصنفه في املكتبة الوطنية
خالد رمضان
وتسجيلة لضمان حقوق ملكيته الفكرية .وحدثت
بعض الوقائع حيث اشتكى بعض الكتاب بادعاء
سرقة مصنفاتهم وأنصفهم القضاء في عدة قضايا ،سواء في مجال املسرح أو
الدراما التلفزيونية أو الرواية .وتطرق إلى تجربته الشخصية قائال :لي تجربة
في هذا املجال ،حيث عرض علي تحكيم نصوص محل نزاع حول امللكية ،وأخذت
املحكمة برأيي وأنصفت املدعي بسرقة نصه .والتشريعات الجديدة في مجال
حفظ حقوق امللكية تعتبر الضمانة في حفظ الحقوق.

يعترف األم�ين العام السابق لرابط األدب��اء
ال�ك��وي�ت�ي�ين ال��روائ��ي ح�م��د ال�ح�م��د ب�ت�ع� ُّ�رض
ب �ع��ض اف � �ك� ��اره ل�ل�اق� �ت� �ب ��اس ،ق ��ائ �ل�ا :ق �ب��ل 3
س �ن��وات ق��ام��ت ج�ه��ة ف�ن�ي��ة م��ا ب��اق�ت�ب��اس ما
ي �ق��رب م��ن  18م �ش �ه��دا م��ن اح ��د اص ��دارات ��ي
التوثيقية ،واستخدمت ما اقتبسته في مادة
فلمية من دون اذن مني او ذكر اسمي عند
ع��رض الفيلم ف��ي دور السينما او القنوات
التلفزيونية ،وقد رفعت االم��ر إلى القضاء،
وبعد سير الدعوة في املحاكم وصلت لحكم
التمييز ملصلحتي وجرى تعويضي بمبلغ
حمد الحمد
 10آالف دينار.
وأعرب الحمد عن شكره الكبير للقضاء العادل ،مؤكدا أن املطالبة ليست
ّ
للهدف املادي ،انما إليصال رسالة للجميع بأن حقوق االدباء والكتاب
محفوظة ،وفق القانون الكويتي.
وخ�ت��م ب��أن�ن��ا ال ن�ح�ت��اج ت�ش��ري�ع��ات ج��دي��دة ،ب�ق��در ال�ح��اج��ة إل��ى توعية
الجمهور بقوانني امللكية الفكرية وحقوق املؤلف ،وأال يسكت اي متضرر
من األدباء والفنانني عن املطالبة بحقوقه.

المخترع جاسم المطلق:

إبراهيم الحمود:

إلنشاء هيئة متخصصة

لزيادة الرقابة

ي��ؤك��د أس �ت��اذ ال�ق��ان��ون ال �ع��ام ف��ي كلية الحقوق
د .إب��راه�ي��م ال�ح�م��ود ،أن ال�ك��وي��ت لديها قوانني
دقيقة وواضحة متعلقة بحماية حقوق امللكية
الفكرية ،مبينًا أن هناك أحكامًا قضائية تصدر
تنفيذًا لهذه القوانني ،إذ يعد تفعيلها من أهم
األعمال التي تقوم بها الدولة ،ومشيرًا إلى أن
القوانني تتعدى ح��دود الكويت ألنها انعكاس
ل �ق��واع��د دول� �ي ��ة ،ك �ح��ق امل ��ؤل ��ف وح� ��ق ال �ع�لام��ة
ال� �ت� �ج ��اري ��ة .وق � ��ال ال �ح �م��ود إن ب �ع��ض ج��رائ��م
التعدي على حقوق امللكية الفكرية قد يتدخل
فيها االنتربول الدولي لحماية االبداع الفكري
إبراهيم الحمود
لألفراد ،مشيرًا إلى أهمية وضع هيئة لضمان
حماية هذه الحقوق ،وقد تكون تابعة ل��وزارة
الخارجية ،باعتبار أن هذا األمر يتعدى حدود الدولة ،كما قد تتبع الهيئة
وزارة االعالم أو وزارة التعليم العالي.

يرى املخترع جاسم املطلق ان هناك حماية
جزئية للملكية الفكرية ،ف��ي ال�ب�لاد ،الفتا
إل��ى أن القوانني ربما تكون م��وج��ودة لكن
تطبيقها على أرض الواقع أمر آخر.
وش � ��دد امل �ط �ل��ق ع �ل��ى ض� � ��رورة تخصيص
م � � ��وارد ب �ش ��ري ��ة م �ت �خ �ص �ص��ة ف� ��ي امل �ل �ك �ي��ة
الفكرية ومالحقة املتعدين عليها ،فضال
ع ��ن ت �ف �ع �ي��ل ال� �ق ��وان�ي�ن ال �خ��اص��ة ب��امل�ل�ك�ي��ة
الفكرية س��واء املتعلقة بالحقوق الفكرية
تجاريا او على املستوى الفردي.
وب �ي��ن أن ه � ��ذه امل �ش �ك �ل��ة ل �ي �س��ت ف �ق��ط ف��ي
ال� �ك ��وي ��ت ،ول� �ك ��ن ف� ��ي اغ� �ل ��ب دول ال �ع��ال��م ،جاسم المطلق
م �ض �ي �ف��ا «ف � ��ي غ� �ي ��اب ال �ت �ط �ب �ي��ق ال� �ص ��ارم
للقوانني نجد كثرة التعديات خصوصا على بعض أسماء املاركات
التجارية املحفوظة  ،Trademarkحيث انها تستخدم تجاريا في غير
محلها ودون علم وموافقة الشركة األم».

حسين فوالذ:

سرقة المؤلفات من أعظم الجرائم

حسين فوالذ

اع�ت�ب��ر أس �ت��اذ امل�ك�ت�ب��ات وامل�ع�ل��وم��ات ف��ي كلية التربية
األساسية د .حسني ف��والذ ،أن توفير الحماية لحقوق
امللكية الفكرية يعد من الحقوق التابعة لحقوق اإلنسان
العاملية ،حيث أشارت املادة  27من إعالن حقوق اإلنسان
إل��ى ح��ق توفير الحماية للمصالح امل��ادي��ة واملعنوية
الخاصة باألفراد ،واملرتبطة باملؤلفات الفنية أو األدبية
أو العلمية ،مبينًا أن سرقتها تعد من أعظم الجرائم.
وأوض � ��ح أن ح �م��اي��ة ه ��ذا ال �ح��ق م��رت �ب �ط��ة ب��ال �ح��اج��ات
اإلن �س��ان �ي��ة ال �ت��ي ت �س �ع��ى إل� ��ى االب� �ت� �ك ��ار واإلب� � � ��داع في
املجاالت الحياتية املختلفة ،الفتًا إلى حدوث العديد من
أنواع االنتهاكات التي أثرت في حقوق امللكية الفكرية
ف��ي ال �ب�ل�اد ،وت�خ�ت�ل��ف ه ��ذه االن �ت �ه��اك��ات وف �ق��ًا لطبيعة
الحقوق.

هيفاء الكندري:

إدارة ّ
حق المؤلف:

نحتاج برامج تكشف السرقات

ندوات للتوعية بمواد القانون
وص��ف ال�ب��اح��ث ال�ق��ان��ون��ي ف��ي إدارة ح��ق امل��ؤل��ف ف��واز العجمي م��واد ق��ان��ون حق
امل��ؤل��ف رق��م  75لسنة  ،2019ال �ص��ادر ف��ي ي��ول�ي��و امل��اض��ي ،ب��أن�ه��ا ج��اء ت متكاملة
وواض�ح��ة وصريحة لضمان حماية ح��ق امل��ؤل��ف األدب��ي وامل��ال��ي ،على ح��د س��واء،
ّ
كما أن�ه��ا متوافقة م��ع جميع االت�ف��اق�ي��ات وامل�ع��اه��دات ال��دول�ي��ة املتعلقة باملؤلف؛
بحيث تضمن الحماية الكافية لإلبداع واملبدعني.
وق��ال العجمي لـ سبقلا إن��ه منذ ص��دور قانون حق املؤلف الجديد ،أخ��ذت إدارة
ح��ق امل��ؤل��ف ع�ل��ى ع��ات�ق�ه��ا م�ه�م��ة ت��وع�ي��ة أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع ب ��ه ،ف��أق��ام��ت ال�ك�ث�ي��ر من
ال�ن��دوات ب�ه��ذا ال�ش��أن ،وج��رى الحديث ع��ن ال�ق��ان��ون ف��ي وس��ائ��ل االع�لام املختلفة،
فضال عن حضور ال�ن��دوات التي تقيمها جمعيات النفع العام وش��رك��ات القطاع
الخاص لشرح القانون ،إضافة الى مقابلة املبدعني واالجابة عن تساؤالتهم ،كما
أن موظفي االدارة ال يألون جهدًا في الرد على أسئلة الجمهور.

هيفاء الكندري

قالت أستاذة الخدمة االجتماعية في كلية العلوم االجتماعية،
د .هيفاء الكندري ،إننا بحاجة إلى تشديد اإلجراءات الخاصة
بحماية امللكية ال�ف�ك��ري��ة ،مبينة أن�ن��ا ن�ج��د دراس� ��ات منشورة
ف��ي م�ج�لات مرموقة تحتوي على أخ�ط��اء وس��رق��ات ومحتوى
ضعيف ،ال نعلم كيف تغاضى عنه املحكمون ،األمر الذي يدل
على أن املحكمني ال يقرؤون الدراسات بصورة سليمة ،فتستمر
السرقات.
وأضافت الكندري لـ سبقلا أن وجود برامج تكشف السرقات،
وأرش �ف��ة ج�م�ي��ع رس��ائ��ل امل��اج�س�ت�ي��ر وال ��دك �ت ��وراه ال�ع��رب�ي��ة في
قاعدة بيانات ،يساهمان في حماية حقوق امللكية الفكرية ،إذ
يجري كشف أي اختراق لها بصورة سريعة ،الفتة إلى ضرورة
االهتمام باملحكمني ،الذين يراجعون املؤلفات ومكافأتهم ماديًا،
ألن املبالغ املخصصة لهم زهيدة مما يؤدي إلى عدم االجتهاد.

المخترع صادق قاسم:

أستاذ اإلعالم حسين إبراهيم:

البضائع المقلدة تباع في شوارعنا

حقوق الملكية قضية أخالقية

اعترف املخترع صادق قاسم بغياب ثقافة امللكية
الفكرية ف��ي الكويت ،م�ش��ددا على ض��رورة تفعيل
التشريعات ون�ش��ر ال��وع��ي ح��ول حماية واح�ت��رام
امللكية الفكرية.
وق��ال قاسم لـ سبقلا إن امللكية الفكرية املوجودة
ف��ي ال �ك��وي��ت ع �ب��ارة ع��ن م��ؤس�س�ت�ين ب�ص�لاح�ي��ات
م�خ�ت�ل�ف��ة ،وه �م��ا امل �ك �ت �ب��ة ال��وط �ن �ي��ة ،وه ��ي ال�ج�ه��ة
امل�ه�ت�م��ة ب�ب��رام��ج وح�ف��ظ ال�ن�ش��ر ،ووزارة ال�ت�ج��ارة
والصناعة التي تقوم بتسجيل ب��راءات االختراع
في الكويت او النماذج الصناعية.
وأض��اف« :هناك مؤسسات أخ��رى كمعهد الكويت
ل�ل�أب �ح��اث ال �ع �ل �م �ي��ة ،وم��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت ل�ل�ت�ق��دم
العلمي ممثلة في مركز صباح االحمد للموهبة،
تسجل براءات اختراع ،ولكن خارج الكويت ،ألنها
اخ�ت��راع��ات علمية ،وال�س��وق املحلي ال يتطلب وال
يستوعب هذا املجال».
وأش��ار ال��ى ع��دم ت��واف��ر حقوق امللكية الفكرية في

الكويت فعليا ،ألننا إلى اآلن نرى في الشوارع من
يبيعون الفيديوهات والساعات والحقائب املقلدة
التي تباع بشكل فاحش ،فال يوجد احترام لحقوق
امللكية الفكرية ،التي ال تنحصر فقط باألجهزة،
وإنما هي مفهوم شامل كبير .وتابع قاسم :هناك
ق��واع��د مل��وض��وع امللكية ال�ف�ك��ري��ة ،ول�ك��ن ال�ب�ن��اء لم
ي �ج��ر ت�ش�ي�ي��ده او اس �ت �غ�لال��ه ب��ال�ش�ك��ل ال�ص�ح�ي��ح،
وعلى الصعيد الشخصي ك��ان ل��دي اختراع سرق
وبيع التقليد منه ،إال أنني استطعت أن أتصدى
لهم باإلجراءات القانونية ،وان كانت طويلة.
ودع��ا قاسم إل��ى ض��رورة تنظيم حمالت ون��دوات
ومؤتمرات لنشر التوعية ،وتعزير املفاهيم حول
ث�ق��اف��ة االب �ت �ك��ار وح �م��اي��ة ح �ق��وق امل�ل�ك�ي��ة ال�ف�ك��ري��ة
ف��ي امل�ح�ت�م��ع ،واب � ��راز أه�م�ي�ت�ه��ا ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��دي��ن
امل�ج�ت�م�ع��ي وال�ش�خ�ص��ي ،م�ش�ي��را إل��ى أن الهيئات
م��وج��ودة ،ول�ك��ن امل�ط�ل��وب ه��و تفعيل التشريعات
والجدية في تبني حقوق امللكية الفكرية.

صادق قاسم

حسين إبراهيم

كشف استاذ اإلعالم في جامعة الكويت د .حسني
إبراهيم ان وسائل التواصل االجتماعي زادت
بالفعل التحديات على االفراد واملؤسسات ،في
ما يتعلق بحقوق امللكية الفكرية ،حيث أصبح
من الصعب معرفة صاحب الفكرة الرئيسة.
وقال ابراهيم لـ سبقلا ان املحافظة على حقوق
امللكية ال�ف�ك��ري��ة ام��ر اخ�لاق��ي ب��ال��درج��ة االول ��ى،
وم� �ت� �ع ��ارف ع �ل �ي��ه ع ��امل �ي ��ا ،وه� �ن ��اك م��ؤس �س��ات
رس �م �ي��ة م�ع�ن�ي��ة ب ��االع�ل�ام ت �ع �م��ل ع �ل��ى ت��وث�ي��ق
االف� �ك ��ار وح �ف��ظ ح �ق��وق اص �ح��اب �ه��ا ،م ��ؤك ��دا ان
اح�ت��رام الفرد لحق صاحب الفكرة ونسبها له
سيزيد من االحترام واملصداقية للناقل.
واشار الى انه في وسائل التواصل االجتماعي
ليس بالضرورة ان يتم توثيق كل فكرة ،خاصة
وان كل «ب��وس��ت» ينشر بوقت وت��اري��خ محدد،
مبينا ان ال�ت�غ��ري��دات واالف �ك��ار املكتوبة ليست
اكتشافات علمية او اختراعات او روايات حتى

ترتقي الى درج��ة ان يتم توثيقها رسميا ،لكن
في الوقت نفسه رأى ان نقل االفكار دون نسبها
الصحابها يعد عيبا اخ�لاق�ي��ا ،يمكن التغلب
ع�ل�ي��ه ب�ت��وع�ي��ة ال�ج�م�ه��ور ح ��ول ض� ��رورة حفظ
حقوق امللكية الفكرية.
ورأى اب� ��راه � �ي� ��م ان ث� �ق ��ة امل� �ت ��اب� �ع�ي�ن س �ت��زي��د
ب��ال�ش�خ��ص اذا م��ا ارج ��ع ال�ح�ق��وق ال�ف�ك��ري��ة في
ح� ��ال ن �ق��ل م �ع �ل��وم��ة او خ �ب��را م� ��ا ،ب ��ل سيظهر
الفرد بصورة االم�ين وصاحب املصداقية امام
متابعيه.
اع�لام �ي��ا ،ب�ّي�نّ اب��راه �ي��م ان امل��ؤس�س��ة االع�لام�ي��ة
سواء باالعالم التقليدي او الحديث ،تعد السبق
الصحافي انجازا لها ،مبينا انه حتى لو تم نقل
ال�خ�ب��ر ف��ي خ��دم��ات اخ�ب��اري��ة اخ ��رى او وس��ائ��ل
مختلفة ،يبقى السبق للمؤسسة التي طرحته
ل�ل�م��رة االول� ��ى ،ض��ارب��ا امل �ث��ل ب�م�ل��ف ال�ش�ه��ادات
الوهمية الذي كان فيه السبق لـ سبقلا.
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«جلسة خاصة الخميس ..التفاقية المقسومة والوضع اإلقليمي واالنفالت المروري»

ً
جميعا خلف األمير
الغانم :لنتكاتف
«لماذا االستعانة بمصر ..في مكافحة الفساد؟»

الهاشم :إيقاف شرط «االستثناء»
على معامالت الكويتيات في «اإلقامة»
الغانم مستقبالً السفير اإليراني

ش � � َّ�دد رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم � ��ة م � ��رزوق
ال� � �غ � ��ان � ��م ع � �ل� ��ى ض � � � � � ��رورة ال� �ت� �ك ��ات ��ف
وال � �ت � �ع� ��اض� ��د وال � �ع � �م� ��ل ع� �ل ��ى ت �ع��زي��ز
ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة ،وال� ��وق� ��وف خ�ل��ف
س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ،واث �ق�ي�ن ب�ح�ك�م�ت��ه
وح �ن �ك �ت��ه وخ �ب��رت��ه ف��ي إدارة س�ف�ي�ن��ة
ال � � �ب �ل ��اد إل� � � ��ى ب� � ��ر االم� � � � � � ��ان ،س ��ائ� �ل�ي�ن
اهلل ت� �ع ��ال ��ى ان ي ��دي ��م ع� �ل ��ى ال �ك��وي��ت
َ
والكويتيني نعمتي االمن واالستقرار.
وأع�ل��ن الغانم ع��ن عقد جلسة خاصة
ال � �خ � �م � �ي ��س امل � �ق � �ب� ��ل مل � �ن ��اق � �ش ��ة ث�ل�اث ��ة
ب � �ن� ��ود ،ت �ت �ع �ل��ق ب �ت �ف��اص �ي��ل ات �ف��اق �ي��ة
املنطقة املقسومة واالنفالت امل��روري،
والتطورات اإلقليمية املتسارعة.
وق� ��ال ف ��ي ت �ص��ري��ح إل ��ى ال�ص�ح��اف�ي�ين
ام��س :ان��ه وف��ق امل��ادة  72م��ن الالئحة
ال��داخ �ل �ي��ة ،وب �ع��د ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع سمو
رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء وع � ��دد م ��ن ال� �ن ��واب؛
م�ن�ه��م أع �ض��اء م�ك�ت��ب امل�ج�ل��س ولجنة
ال � �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة وم �ق��دم��و ط�ل��ب
ّ
ال�ج�ل�س��ة ال �خ��اص��ة ،اس�ت�خ��دم��ت ح��ق��ي
ب�ط�ل��ب ع �ق��د ج�ل�س��ة خ��اص��ة ال�خ�م�ي��س
امل �ق �ب��لُ ،ي �خ �ص��ص ال �ج��زء األول منها
ملناقشة االن �ف�لات امل ��روري وال��وف�ي��ات
ال�ن��ات�ج��ة ع�ن��ه ،واس �ت �ع��راض تفاصيل
ّ
ات �ف��اق �ي��ة امل �ن �ط �ق��ة امل �ق �س��وم��ة امل��وق �ع��ة
أخيرا بني الكويت والسعودية؛ وذلك
ف� ��ي ج �ل �س��ة ع �ل �ن �ي ��ة ،ف� ��ي ح�ي��ن ي �ك��ون
سريا ُ
الجزء الثاني ّ
ويخصص لشرح
االس � �ت � �ع� ��دادات ال �ح �ك��وم �ي��ة مل��واج �ه��ة
االح� � � � � ��داث وال � � �ت � � �ط� � ��ورات االق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة
املتسارعة.

 ..ونائب السفير األميركي

إشادة واستقبال
استقبال صاحب رسالة
«ديموقراطية الكويت»
واضح ..والمشكلة
لدى من يسعى
إلساءة استغالله
من حق وزيرة الشؤون
طلب تأجيل االستجواب
لعدم انتهاء مهلة
يوما»
«الـً 14
لقائي السفيرين
اإليراني واألميركي
ً
مسبقا..
مجدول
وسأذكر بعض التفاصيل
في جلسة الخميس
األمور واضحة
وع��ن استقباله أم��س ف��ي مكتبه على
ح��دة ك�لا م��ن ن��ائ��ب السفير األميركي
ل��دى البالد الري ميموت والسفيرين

أش��اد رئ�ي��س م�ج�ل��س األم��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م
ب�ج�ه��ود م �ن��دوب ال�ك��وي��ت ال��دائ��م ل��دى األم��م
املتحدة السفير منصور العتيبي.
ّ
وثمن الغانم في برقية بعثها الى العتيبي
ام ��س ،ب�م�ن��اس�ب��ة ان �ت �ه��اء ع �ض��وي��ة ال�ك��وي��ت
ف ��ي م �ج �ل��س األم� ��ن ال ��دول ��ي ،األداء ال �ع��ال��ي
وامل� �ش � ّ�رف ل ��ه وألع� �ض ��اء امل �ن��دوب �ي��ة خ�لال
ال �ع��ام�ين امل��اض �ي�ين ،ون�ج��اح�ه��م ال �ب��اه��ر في
ًّ
إقليميا
التصدي لكثير من امللفات املهمة
ًّ
وعامليا ،التي ناقشها مجلس األمن الدولي.
وق � ��ال إن وف� ��د امل �ن��دوب �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ن�ج��ح
ب��ام�ت�ي��از ف��ي ال��دف��اع ع��ن ال�ق�ض��اي��ا العربية
واإلس�ل�ام �ي ��ة امل �ل� ّ�ح��ة وامل �ه �م��ة ،وك� ��ان خ�ي��ر

ممثل للمجموعة العربية في مجلس األمن،
مشيدا ايضا بالجهود الداعمة واملساندة
ال�ت��ي ق��دم�ه��ا س�م��و رئ�ي��س م�ج�ل��س ال ��وزراء
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح ال �خ ��ال ��د ل �ل �م �ن��دوب �ي��ة إب ��ان
ت��ول�ي��ه حقيبة «ال�خ��ارج�ي��ة» وع�م�ل��ه ال��دؤوب
ع�ل��ى تطبيق ت��وج�ي�ه��ات س�م��و أم�ي��ر ال�ب�لاد
ف��ي م��ا يتعلق ب��ال�س�ي��اس��ة ال�خ��ارج�ي��ة ،كما
أش ��اد ب�ج�ه��ود ال�ع��ام�ل�ين ف��ي «ال �خ��ارج �ي��ة»،
وعلى رأسهم نائب وزي��ر الخارجية خالد
الجاراهلل.
إل � ��ى ذل � � ��ك ،اس �ت �ق �ب ��ل ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي م �ك �ت �ب��ه
أم ��س ،س�ف�ي��ر ال�ك��وي��ت ل��دى روم��ان�ي��ا ط�لال
الهاجري.

اإليراني محمد إيراني ،أوضح الغانم
أن م��وع��د االس �ت �ق �ب��ال م �ع� ّ�د م�ن��ذ م��دة،
وق� �ب ��ل س � �ف� ��ري ،وت� �ح ��دث� �ن ��ا ع� ��ن أم� ��ور
ك �ث �ي��رة؛ س ��أذك ��ر ب �ع �ض �ه��ا ف ��ي ج�ل�س��ة
الخميس.
وع�م��ا إذا ك��ان ل �ق��اؤه السفير اإلي��ران��ي
ت � �ط� � ّ�رق إل � ��ى م� ��وض� ��وع األه� � � � ��واز ،ق� ��ال:
ال ح ��اج ��ة ل �ت��أك �ي��د امل� ��ؤك� ��د ،وم � ��ا ب� ّ�ي �ن��ه
األخ ع� �ب ��داهلل ف �ه��اد أن اس �ت �ق �ب��ال أح��د
االش �خ��اص ك��ان ب�ن��اء ع�ل��ى ط�ل��ب فهاد
ـ�ـ�ـ�ـ ال� ��ذي أث ��ق ب ��ه ـ�ـ�ـ�ـ وج� ��رى ال �ل �ق��اء معه
ب�ص�ف��ة ش�خ�ص�ي��ة ،ول ��م ن �ك��ن ن�ع�ل��م أن��ه
ً
ّ
يمثل منظمة ما ،وهو يحمل الجنسية
األمل ��ان� �ي ��ة ،وط �ل ��ب م �ق��اب �ل �ت��ي ف ��ي إط ��ار
إع� ��داده رس��ال��ة ع��ن ال��دي�م��وق��راط�ي��ة في
ال� �ك ��وي ��ت ،ول� ��م ي� �ج � ِ�ر ال� �ت� �ط � ّ�رق إل� ��ى أي

�اء ،استغرق
أم ��ور غ�ي��ر رس��ال�ت��ه ف��ي ل �ق� ٍ
يجر تداوله في
سبع دقائق فقط ،ولم
ِ
االخبار الرسمية للمجلس ،لكن هناك
م��ن ي��ري��د إس ��اءة اس�ت�خ��دام ه��ذا اللقاء
ألم � ��ر آخ � � ��ر ،وه � � ��ذه م �ش �ك �ل �ت��ه ول �ي �س��ت
مشكلتنا ،ف��األم��ر واض��ح عند السفير
االيراني ،وكل املعنيني.
وع� ��ن ج �ل �س��ة ال � �ي� ��وم ،ذك� ��ر ال �غ ��ان ��م ان
اس � �ت � �ج� ��واب وزي� � � ��رة ال� � �ش � ��ؤون غ��دي��ر
أس �ي��ري م ��درج ع�ل��ى ج ��دول اع�م��ال�ه��ا،
وم ��ن ح �ق �ه��ا ال �ت��أج �ي��ل ـ �ـ �ـ �ـ إذا رغ �ب��ت ـ�ـ�ـ�ـ
وفق امل��ادة  135من الالئحة الداخلية
ل �ع��دم ان �ت �ه��اء م�ه�ل��ة األي ��ام ال� �ـ 14ال�ت��ي
َ
املستجوب حق تأجيل
تعطي الوزير
م �ن��اق �ش��ة اس� �ت� �ج ��واب ��ه أس� �ب ��وع�ي�ن م��ن
تقديم االستجواب.

أسيري في «بروفة مرافعة»:

الدمخي يحاسبني كمواطنة ال وزيرة
فيما يشبه ب��روف��ة م��راف �ع��ة،أك��دت وزي��رة
ال� �ش ��ؤون غ��دي��ر أس� �ي ��ري ،خ �ل��و صحيفة
االستجواب املقدم اليها من النائب عادل
ال��دم �خ��ي ،م��ن «ت �ح��دي��د ال��وق��ائ��ع وب �ي��ان
األس��ان �ي��د» ب�ش�ك��ل واض ��ح ،م�م��ا ال يمكن
م �ع��ه ال � ��رد م��وض��وع �ي��ا ،وذل � ��ك ف ��ي طلب
استيضاح قدمته امس الى مجلس األمة.
وق��ال��ت أس �ي��ري إن طلبها ي��أت��ي «سعيا
إلت ��اح ��ة ال� �ف ��رص ��ة ل �ل �ن��ائ��ب امل �س �ت �ج��وب،
ل�ت�ق��دي��م م��ا يمكن أن يضفي امل�ش��روع�ي��ة
على اس�ت�ج��واب��ه» ،موضحة ان صحيفة
االس�ت�ج��واب عللت تقديمه ب��أن ال��وزي��رة
أخ� �ل ��ت ب �م �ب��دأ ال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن ال �س �ل �ط��ات
«ول � ��م ت�ت�ض�م��ن ت �ح��دي��دا ألوج � ��ه وص ��ور
اإلخ�ل��ال ب�م�ب��دأ ال �ت �ع��اون ب�ي�ن ال�س�ل�ط��ات
التي يدعي النائب املستجوب» ،مضيفة
أن الصحيفة تضمنت اتهاما «بالطعن
في نواب األمة والتهكم بهم وبقواعدهم
االنتخابية» ،مستدركة بأن االستجواب
أغ � �ف� ��ل ب � �ي� ��ان األف � � �ع� � ��ال واألق � � � � � ��وال ال �ت��ي
ص��درت وتمثل طعنا في النواب ،كما لم
ي�ح��دد االس �ت �ج��واب م�ق�ص��وده بالقواعد
االنتخابية.
وأش��ارت إل��ى أن االستجواب في مجمله
ووف �ق��ا ل�ل�ث��اب��ت م�ن��ه «ال ي�ت�ع�ل��ق ب��أع�م��ال
ص��درت مني كوزير منذ ص��دور مرسوم
ت �ع �ي �ي �ن��ي ،وإن� �م ��ا ي �ت �ن ��اول م �ح��اس �ب �ت��ي،
وخ ��اص ��ة ف ��ي ال �ص �ف �ح��ة األخ � �ي� ��رة م �ن��ه -
كمواطن  -استخدم حقه املقرر دستوريا
في امل��ادة  36من الدستور ،التي تقرر أن
ح��ري��ة ال� ��رأي م�ك�ف��ول��ة ول �ك��ل إن �س��ان حق
التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة
أو غ �ي��ره��ا  -وب�ي�ن أع �م��ال وزارت � ��ي ال�ت��ي
ي�م�ك��ن امل �س��اء ل��ة ع�ن�ه��ا ،وه ��و األم ��ر ال��ذي

االستجواب بال وقائع محددة
 ..أو أسانيد مبينة
استيضاحي يتيح الفرصة
لتقديم ما يمكن أن يضفي
المشروعية على الصحيفة
الدمخي :استجوابي ليس
ً
تافها ..وتأجيله بيد الحكومة

غدير أسيري

عادل الدمخي

يجب معه على املستجوب تحديد العالقة
بني ما نسب إلي من تصريحات صادرة
عني كمواطنة ،وبني أعمال ال��وزارة التي
ك�ل�ف��ت ب �ه��ا وي �م �ك��ن م �س��اء ل �ت��ي سياسيا
عنها وت�ح��دي��د امل�ف�ه��وم ال��دس�ت��وري لدى
العضو املستجوب ع��ن املقصود بحرية
ال��رأي ،وما اذا كان يطالب بالحجر على
اآلراء التي يبديها أي مواطن ،وهل يجوز
تعيني من يجري الخالف معه في الرأي
في منصب وزاري؟».

البعض الستجوابه بـ«التافه» ،مؤكدا أن
ال��وزي��رة «س�ت�غ��ادر منصبها ه��ذا عاجال
وليس آجال».
وق� � ��ال ال ��دم� �خ ��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح أم� � ��س ،ان
ه �ن��اك م �ط��ال �ب��ات ب �ت��أج �ي��ل االس �ت �ج��واب
نظرا لظروف الوضع اإلقليمي ،موضحا
ان رده ع�ل��ى ال�ح��ري�ص�ين ع�ل��ى املصلحة
ال��وط�ن�ي��ة وال�ت�م��اس��ك ال��وط �ن��ي ،أن «على
هذه الوزيرة ان تقدم استقالتها ،فهناك
رف � ��ض ل� �ه ��ا ،ول� �ق ��د ظ �ه��ر ذل � ��ك م ��ن خ�ل�ال
 10ن� ��واب ع �ل��ى األق � ��ل ،وه� ��ذا ي�ك�ف��ي لكي
ت��دع��و ال �ح �ك��وم��ة ه� ��ذه ال� ��وزي� ��رة ل�ت�ق��دي��م
استقالتها» .واش��ار الى ان «الحديث عن

ليس ً
تافها

ف��ي غ�ض��ون ذل ��ك ،رف��ض ال��دم�خ��ي وص��ف

الطائفية ف��ي االس�ت�ج��واب غير صحيح،
فالوزيرة ال تدعو الى اي نوع فكري ،فهي
ليبرالية ال ع�لاق��ة لها بالطائفية اب��دا»،
م �ش��ددا ع�ل��ى ان «م��ن يملك ال�ت��أج�ي��ل هو
الحكومة من خالل وزيرها ،فاملستجوب
ي �ق��دم االس� �ت� �ج ��واب وم� ��ن ي �م �ل��ك ت��أج�ي�ل��ه
ال �ح �ك��وم��ة ،اذا ك ��ان ��وا ي � ��رون ان ال��وض��ع
اإلق�ل�ي�م��ي ي�س�ت��دع��ي ال�ت��أج�ي��ل ف��ال��وزي��رة
والحكومة هما املعنيان بذلك».
وقال« :االستجواب ليس كما وصفتموه
في البداية بانه تافه وال يستحق ،وارى
اآلن ان ب �ع �ض �ه��م ي �ق ��ول ان� ��ه ي ��ؤث ��ر ع�ل��ى
امل�ص�ل�ح��ة ال��وط�ن�ي��ة ،ف��أي��ن ك ��ان م�ث��ل ه��ذا
ال�ح��دي��ث م�ق��ارن��ة ب�م��ا س �ب��ق؟» م��ؤك��دا ان
«االس �ت �ج��واب ل��ن ي �ط��ول ،وه ��ذا ال��وزي��رة
ستغادر هذا املكان عاجال غير اجل».

لجنة التحقيق في وفاة الظفيري
استمعت ألسرته وتستدعي «الداخلية»
ت�ل�ت�ق��ي ل �ج �ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ال �ب��رمل��ان �ي��ة في
وف��اة املواطن احمد الظفيري بمسؤولي
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة وال �ل �ج �ن��ة امل �ش �ك �ل��ة من
قبلهم ف��ي ه��ذه القضية االس�ب��وع املقبل
ب �ع��د ان ال �ت �ق��ت خ �ل�ال اج �ت �م��اع �ه��ا أم��س
بذوي املتوفى الستكمال تحقيقها بهذه
القضية .وقال رئيس لجنة التحقيق في

مالبسات الوفاة ،النائب محمد الدالل ،ان
اللجنة عقدت اجتماعها الثالث بحضور
م�ق��رر اللجنة ع ��ادل ال��دم�خ��ي وعضوها
ن��اي��ف امل� � ��رداس وال �ت �ق��ت ب��أه��ل امل�ت��وف��ى
ال ��ذي ��ن ق ��دم ��وا وج �ه ��ة ن �ظ��ره��م ب ��أح��داث
ال ��وف ��اة وال� �ظ ��روف امل �ح �ي �ط��ة وع � ��ددا من
االستفسارات واملطالب.

واوضح الدالل ان اللجنة وجهت بدورها
ع� ��ددا م��ن االس �ت �ف �س��ارات ح ��ول رؤي�ت�ه��م
وال�ش�ك��اوى التي تقدموا ب��ه وتواصلهم
م��ع الجهات امل�س��ؤول��ة ،مبينا ان اللجنة
ستعقد اجتماعها املقبل مع املسؤولني
ف ��ي وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ،خ ��اص ��ة ال�ل�ج�ن��ة
املشكلة من قبل وزارة الداخلية للتحقيق

ف��ي ه��ذه القضية خ�ل�ال االس �ب��وع املقبل
الستكمال التحقيق.
ون��وه ال ��دالل ال��ى ان التحقيق ف��ي الشق
ال �ج �ن��ائ��ي م ��ن ق �ب��ل ال �ن �ي��اب��ة ال� �ع ��ام ��ة ال
يمنع ال�ب��رمل��ان م��ن التحقيق بالجوانب
ال�س�ي��اس�ي��ة واالداري � ��ة امل��رت�ب�ط��ة بحادثة
وفاة املواطن احمد الظفيري.

ثمنت النائبة صفاء الهاشم تجاوب وزير
ال ��داخ �ل �ي ��ة أن � ��س ال� �ص ��ال ��ح م ��ع ت�ص��ري�ح�ه��ا
االخير بشأن مثالب تضمنها ق��رار حرمان
امل��رأة الكويتية من استقدام خادم أو سائق
إال بعد موافقة مدير شؤون االقامة.
وأوض� �ح ��ت ال �ه��اش��م أن �ه��ا ط��ال �ب��ت ال�ص��ال��ح
بالتدخل إلنهاء معاناة الكويتيات ،وانها
تلقت اتصاال هاتفيا من الوزير ،أكد خالله
إي �ق��اف ال�ع�م��ل ب �ق��رار ال �ع ��ودة مل��دي��ر ش��ؤون
اإلقامة ،وأنه لن يرضى بأن يواجه الكويتي
هذه الصعوبات ،السيما أن هناك  53مركز
خ��دم��ة ف��ي ال �ب�ل�اد م��ن أج ��ل خ��دم�ت�ه��م ،وأن��ه
أوق��ف العمل بهذا ال�ق��رار شفهيًا وطلب من
ال �ش��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ع�م��ل ع�ل�ي��ه وتعديله
بالكامل.
وب �ي �ن��ت أن ت �ع��دي��ل ال� �ق ��رار س�ي�ش�م��ل إن �ه��اء
م �ع��ام�ل�ات ال �ك��وي �ت �ي��ة ال �ع��زب��اء ال �ت��ي ت�ع��دى
ع �م��ره��ا  40س �ن��ة ول� ��م ي �س �ب��ق ل �ه��ا ال� � ��زواج،
واملطلقة من دون أوالد من مركز الخدمة من
دون أي استثناء من أحد.

اتفاقية « الفساد»
في غضون ذلك ،سألت الهاشم وزير العدل
ف�ه��د ال�ع�ف��اس��ي ع��ن س�ب��ب اخ �ت �ي��ار ال�ك��وي��ت
ل�ه�ي�ئ��ة ال��رق��اب��ة اإلداري� � ��ة امل �ص��ري��ة ،لتوقيع
اتفاقية تفاهم معها ،ب�ه��دف تعزيز مجال
مكافحة الفساد وتبادل الخبرات والتجارب.
واس� �ت� �ف� �س ��رت ع� ��ن س� �ب ��ب اخ� �ت� �ي ��ار ال �ه �ي �ئ��ة
املصرية في مكافحة الفساد وع��دم اختيار
أي دول� ��ة م��ن ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة أو األج�ن�ب�ي��ة
األخ � ��رى؟ وق��ال��ت «م ��ا س �ب��ب اخ �ت �ي��ار هيئة
الرقابة اإلدارية املصرية في مكافحة الفساد،
وعدم اختيار دولة عربية أو أجنبية أخرى؟
ع�ل�م��ا ب ��أن م �ص��ر ت�ح�ت��ل امل��رت �ب��ة ال � � �ـ 105في

صفاء الهاشم

قائمة الدول ،حسب تقرير منظمة الشفافية
العاملية في مدركات الفساد ،والكويت تحتل
امل��رت �ب��ة ال� � �ـ78؟ ل� ��ذا ،ي��رج��ى ت �ق��دي��م امل �ب��ررات
الكافية الختيار هيئة في دولة تحتل مراتب
م�ت��أخ��رة ع��ن ال�ك��وي��ت ب�م��راح��ل ف��ي مكافحة
الفساد».
وطالبت بتزويدها بجميع املراسالت التي
تمت ب�ين الطرفني قبل التوقيع وال�ت��ي أدت
إل��ى اق�ت�ن��اع ال �ط��رف ال�ك��وي�ت��ي ب �ج��دوى مثل
ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة ،وه��ل تمت مفاضلة م��ا بني
هيئات أخ��رى ف��ي دول أخ��رى ،م��ع توضيح
االج��راء بالكامل ال��ذي تم بناء عليه اختيار
هيئة الرقابة املصرية.

الفضالة :إلدراج تعديالت
«العمل األهلي» في جلسة اليوم
ط ��ال ��ب ال� �ن ��ائ ��ب ي ��وس ��ف ال� �ف� �ض ��ال ��ة ب� � ��إدراج
ت�ع��دي�لات ق��ان��ون ال�ع�م��ل ف��ي ال�ق�ط��اع األه�ل��ي
ف ��ي ج� � ��دول أع � �م ��ال ج �ل �س��ة ال � �ي� ��وم ،ل �ي �ج��ري
ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى امل��داول��ة ال�ث��ان�ي��ة واالن�ت�ه��اء
م �ن��ه مل �ص �ل �ح��ة امل ��واط� �ن�ي�ن ال ��ذي ��ن ي �ن �ت �ظ��رون
إصدار القانون.
وق � ��ال ال �ف �ض��ال��ة إن ع �ل��ى ل �ج �ن��ة االول ��وي ��ات
ع��دم ال �ت��ذرع ب��ال��رف��ض ال�ح�ك��وم��ي ل�ل�ق��ان��ون،
ألن االحتكام يكون للتصويت في الجلسة،
م� �ش� �ي ��را إل � ��ى أن ال �ج �ل �س ��ة ل� ��ن ت� �ك ��ون ف �ي �ه��ا
ُ
ق��وان�ين ك��ي ت�ن��اق��ش ،ول�ي��س فيها س��وى بند
االس�ت�ج��واب ،واس�ت�ك�م��ال ال�خ�ط��اب األم�ي��ري،
«ل � � ��ذا أرج � � ��و م� ��ن ل �ج �ن��ة االول� � ��وي� � ��ات إدراج
ت�ع��دي�لات ق��ان��ون ال�ع�م��ل ف��ي ال�ق�ط��اع االه�ل��ي
ال�خ��اص��ة ب�ن�ه��اي��ة ال�خ��دم��ة ف��ي ج��دول أع�م��ال
الجلسة».
وأوضح انه إذا كانت الحكومة ترفض هذه
التعديالت ،فيجب أال يذهب النواب طواعية
مع رأيها ،ال سيما ان هناك أكثر من قانون
محل خالف بني املجلس والحكومة ،مضيفا
أن ح �س��م ال � �خ�ل�اف ف ��ي ه � ��ذه األم � � ��ور ي �ك��ون
بالتصويت ،والحكومة لديها ح��ق الرفض
أو املوافقة.
واس� � �ت� � �غ � ��رب ال � �ف � �ض� ��ال� ��ة امل � ��وق � ��ف امل� �ت� �ب ��اي ��ن

العدساني :لن
أتردد في استجواب
وزير الداخلية
ط � � ��ال � � ��ب ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب ري� � � ��اض
ال�ع��دس��ان��ي وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة
أن� � ��س ال � �ص� ��ال� ��ح ،ب �ت �ح��وي��ل
م� � � � �ل � � � ��ف «امل � � � � � �ص� � � � � ��روف� � � � � ��ات
ال� � �خ � ��اص � ��ة» ال � � ��ى ال� �ن� �ي ��اب ��ة
واال ف �ل��ن أت� ��ردد ف��ي ت�ق��دي��م
اس �ت �ج��واب ف ��ورًا دف��اع��ًا عن
املال العام.
وق��ال العدساني ان الواجب
ع �ل��ى وزارة امل��ال �ي��ة ودي� ��وان
املحاسبة االط�ل�اع على بند
امل� �ص ��روف ��ات ال �خ ��اص ��ة واال
ي �ك �ت �ف �ي��ان ب �ت �ن �س �ي��ق ب�س�ي��ط
ك� �م ��ا وص� �ل� �ن ��ي ف� ��ي ال � � ��ردود
ع� �ل ��ى األس � �ئ � �ل� ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
التي وجهتها ،موضحا انه
«سبق لي تقديم استجوابني
ب �ش��أن ال �ش��روط وال�ض��واب��ط
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ب�ن��د امل �ص��روف��ات
الخاصة والنقل بني البنود
ف��ي امل �ي��زان �ي��ة ،وه ��و م��ا يعد
مخالفة مل��ا يسببه م��ن خلل
ف��ي ال �ب �ي��ان ال�خ�ت��ام��ي ل��واق��ع
امليزانية».

يوسف الفضالة

ل�ل�ح�ك��وم��ة ب �ع��د م��واف�ق�ت�ه��ا ع �ل��ى ال�ت�ع��دي�لات
في امل��داول��ة األول��ى ،مؤكدا أهمية ان يجري
الحسم بالتصويت داخل الجلسة املقبلة.

«العفو» يشعل االتهامات
بين الشطي والشاهين
حمد الخلف
تبادل رئيس اللجنة التشريعية البرملانية النائب خالد الشطي،
وال �ن��ائ��ب أس��ام��ة ال �ش��اه�ي�ن ،االت �ه��ام��ات ب�س�ب��ب ق��ان��ون «ال�ع�ف��و
ال �ش��ام��ل» ،ح�ي��ث ن�ف��ى ال�ش�ط��ي أن ي �ك��ون ق��د ط�ل��ب رأي املجلس
األعلى للقضاء عن االقتراحات بقوانني في شأن العفو الشامل،
م��ؤك��دا أن ردود مجلس ال�ق�ض��اء ب�ه��ذا ال �ش��أن وردت ب�ن��اء على
طلبات اللجنة في دوري االنعقاد االول والثاني.
وق ��ال ال�ش�ط��ي ان اللجنة التشريعية ه��ي ال�ت��ي طلبت ف��ي دور
االن�ع�ق��اد ،رأي مجلس القضاء ،وك��ان��ت اللجنة حينها برئاسة
محمد الدالل ،مضيفا الشاهني قال إنني اخلط األوراق بتقديمي
قانون العفو عن خلية العبدلي وعن النائب السابق عبد الحميد
دشي ،وانا أقول له ال يجوز ان تتعامل بهذه الطريقة وال اريد ان
اكشف الزيف ..فاملسألة مرتبطة بتاريخ ،واقتراحي بالعفو عن
الخلية وعبد الحميد دشتي سابق القتراحكم بيومني فمن الذي
يخلط األوراق؟
من جهته ،رد الشاهني قائال :من املؤسف التصريحات املتكررة
من الزميل الشطي التي وجه بها هجوما شخصيا وكأنه ضاق
ذرع��ا ب��رأي�ن��ا ،بالرغم م��ن ان��ه رأي موضوعي ول�ي��س شخصيا،
وه ��و وج ��وب اس�ت�ع�ج��ال ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ب��اق��رار ال�ق��وان�ين
املتعلقة بالعفو العام والشامل ووجوب عدم خلط االوراق ،فتارة
يخلط قضية خلية العبدلي وت��ارة اخ��رى قضية عبد الحميد
دشتي واملغردين ،وت��ارة ثالثة يقحم القضاء ويصورنا كأننا
ضد القضاء والقضاة.
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الرندي يدعو إلى صرف رواتبهم

الجاسم ّ
فوض المدير العام ببعض اختصاصاته

إضراب عمال نظافة خدمات البلدية

زكريا محمد

عائشة علي
ومشعل السالمة
أضرب نحو  2500عامل نظافة يعملون
كعمال خ��دم��ات ف��ي مباني البلدية في
جميع املحافظات ،وكذلك ضمن بعض
ع �ق ��ود ن �ظ��اف��ة ب �ل��دي �ت��ي م� �ب ��ارك ال�ك�ب�ي��ر
واألحمدي واملجلس البلدي.
وكشف مصدر مطلع أن سبب اإلضراب
هو خصم مبالغ من رواتب هؤالء العمال
نتيجة قيام البلدية بالخصم من املقاول
غرامات بسبب اإلضراب السابق للعمال.
وأض� ��اف امل �ص��در أن إدارة ال�ن�ظ��اف��ة في
ب �ل��دي��ة م �ح��اف �ظ��ة األح � �م� ��دي اس �ت �ع��ان��ت
بشركات بديلة لتسيير العمل حتى ال

تتراكم النفايات في الشوارع.
وب�ين أن امل�س��ؤول�ين ف��ي إدارة الخدمات
وإدارتي النظافة في بلديتي محافظتي
م� � �ب � ��ارك ال� �ك� �ب� �ي ��ر واألح� � � �م � � ��دي ات� �خ ��ذت
اإلج��راءات حسب ما هو وارد في العقد
املبرم مع الشركة من خالل توقيع عقوبة
الغرامة لغياب العمال واآلليات.
ومما يذكر أن عمال ه��ذه الشركة قاموا
باإلضراب قبل مدة.
ودع� ��ا ال �ع �ض��و م .ع �ب��د ال �س�ل�ام ال��رن��دي
إل ��ى إن �ص��اف ع �م��ال ال�ن�ظ��اف��ة امل�ض��رب�ين
عن العمل وع��دم ظلمهم وال��وق��وف على
ظ��اه��رة ت �ك��رار ه ��ذه اإلض ��راب ��ات بسبب
ع� ��دم ص� ��رف ال� ��روات� ��ب ألش� �ه ��ر ع ��دي ��دة،
م �ت �م �ن �ي��ًا م� ��ن وزي � � ��ر ال� �ب� �ل ��دي ��ة م .ول �ي��د
الجاسم حل مشاكلهم وصرف رواتبهم

بشكل منتظم.
وق � � � ��ال ال � � ��رن � � ��دي ان إض � � � � ��راب ال� �ع� �م ��ال
رس��ال��ة منهم لنقوم بمنحهم مطالبهم
املستحقة واالطالع على ما يعانونه من
م�ش��اك��ل ف��ي ص��رف روات �ب �ه��م وال�ت�ع��ام��ل
ال�خ��اط��ئ معهم م��ن قبل بعض شركات
النظافة.
وبني ان العمال املضربني لديهم التزامات
مالية وظ��روف معيشية وعائلية تحتم
عليهم الصرف على ابنائهم وعائالتهم
خ��ارج ال�ب�لاد ،موضحًا ان ه��ذه املشاكل
واالزمات العمالية قد تعود سلبيًا على
سمعة البلدية واحتمالية ان تكون هناك
سلوكيات سلبية من قبل بعض العمالة
ف��ي ح ��ال امل�م��اط�ل��ة ف��ي ص ��رف روات�ب�ه��م
ومنها قيامهم بأعمال تخريب وسرقة.

لجنة لمتابعة مشروع خليج الصليبخات
عائشة علي
أص ��در امل��دي��ر ال �ع��ام للبلدية ب��ال��وك��ال��ة م.
ع� �ب ��داهلل ع � �م ��ادي ،ق� � ��رارًا ب�ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة
مل �ت��اب �ع��ة أع� �م ��ال م� �ش ��روع ت �ط��وي��ر خ�ل�ي��ج
الصليبخات ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب امل��دي��ر العام
ل �ش��ؤون ق �ط��اع ال �ت �ط��وي��ر وامل �ع �ل��وم��ات م.
س �ع��د امل�ح�ي�ل�ب��ي ،وع �ض��وي��ة م��دي��ر إدارة
املخطط الهيكلي نائبا للرئيس.

وح � � ��دد ع � �م� ��ادي اخ� �ت� �ص ��اص ��ات ال �ل �ج �ن��ة
ف� ��ي دراس � � ��ة ك� ��ل ال� �ت� �ق ��اري ��ر وامل �س �ت �ن��دات
وال �ع ��روض ال�ف�ن�ي��ة ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا املكتب
االس �ت �ش��اري امل�ت�ع��اق��د م��ع ال�ب�ل��دي��ة بشأن
مشروع تطوير املخطط الهيكلي لخليج
ال �ص �ل �ي �ب �خ��ات ع �ن��د ان �ت �ه��اء ك ��ل م��رح �ل��ة،
وي�ت��ول��ى أع �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة دراس �ت �ه��ا فنيا
وإب � ��داء ال � ��رأي ب�ش��أن�ه��ا ف��ي ح��ال��ة وج��ود
مالحظات ،ويقوم مدير املشروع باعتماد
ت �ق��اري��ر ك��ل م��رح�ل��ة ف��ي ض ��وء م��ا ينتهي

إل� �ي ��ه األع � �ض � ��اء ،وي� �ق ��وم رئ� �ي ��س ال�ل�ج�ن��ة
ب��اع�ت�م��اد ص��رف ال��دف �ع��ات املستحقة عن
كل مرحلة وفقا ملا ج��اء بنصوص العقد
املبرم مع املكتب االستشاري ،ويراعى أال
تتجاوز فترة ال��دراس��ة واالعتماد الفترة
امل �ن �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي ال �ع �ق��د الع �ت �م��اد
نتيجة كل مرحلة.
ودعا ألن تكون مدة عمل اللجنة تبدأ من
تاريخ عقد أول اجتماع لها وتنتهي في
 31مارس .2020

ضبط موزعي الخضروات
على األسواق العشوائية
داهمت الفرق الرقابية في إدارة النظافة
ال�ع��ام��ة بالفروانية األس ��واق العشوائية
ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ج �ل �ي��ب ال �ش �ي ��وخ وض�ب�ط��ت
ال �ب��اص��ات ال �ت��ي ت �ق��وم ب �ت��وزي��ع ال �ف��واك��ه
وال�خ�ض��روات على ه��ذه األس ��واق ،وج��ار
ات� � �خ � ��اذ اإلج � � � � � � ��راءات ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ب �ح��ق

املخالفني.
وقامت ادارة النظافة العامة وإشغاالت
ال �ط ��رق ب �ف��رع ب �ل��دي��ة م �ح��اف �ظ��ة ال �ج �ه��راء
بحملة على منطقة كبد أسفرت عن حجز
 5مركبات متنقلة (بقاالت) وتسجيل 30
تعهد استغالل مساحة ومصادرة حمولة

 3شاحنات من البضائع ومخالفة بائع
متجول.
وش � �ن� ��ت إدارة ال� �ن� �ظ ��اف ��ة ب � �ف� ��رع ب �ل��دي��ة
م�ح��اف�ظ��ة ح��ول��ي ح�م�ل��ة ع �ل��ى ال �س �ي��ارات
املهملة وامل�ع��روض��ة للبيع وأس �ف��رت عن
رفع  25سيارة مهملة وإنذار .30

أصدر وزير البلدية م .وليد الجاسم قرارا
ب �ت �ف��وي��ض م��دي��ر ع ��ام ال �ب �ل��دي��ة ف ��ي ب�ع��ض
اختصاصات الوزير.
وم �ن��ح ال �ج��اس��م امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ح ��ق إص� ��دار
ق � � ��رارات ال �ن �ق��ل ل �ل �م��وظ �ف�ين داخ � ��ل ال �ب �ل��دي��ة
او خ��ارج �ه��ا ،وي� �ك ��ون ذل� ��ك وف �ق��ا ل �ل �ش��روط
الواردة باملادة  31من نظام الخدمة املدنية،
وال� �ش ��روط وال �ق��واع��د وال �ض��واب��ط ال � ��واردة

إعادة
ترقيم قطع
«صباح السالم»
زكريا صالح
ع � � � �ل � � � �م� � � ��ت سبقلا أن
ال� �ب� �ل ��دي ��ة واف � �ق � ��ت ع �ل��ى
إع � � � � � � ��ادة ت � ��رق� � �ي � ��م ق �ط��ع
م�ن�ط�ق��ة ص �ب��اح ال�س��ال��م
بأرقام «،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
،»13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7
لتالفي القطع الوصفية
«ش� � � � � � �م � � � � � ��ال ،ج� � � �ن � � ��وب»
و«ش � � � � � � � � � ��وق وغ � � � � � � � ��رب»،
وال� �ح ��روف م�ث��ل «أ ،ب»
ف� ��ي ه � ��ذه امل �ن �ط �ق ��ة ،م��ع
قيام اإلدارات املختصة
ف � ��ي ال� �ب� �ل ��دي ��ة ب ��ات� �خ ��اذ
اإلج� � � � � � � � � ��راءات ال �ل��ازم � ��ة
ل � �ت � �ع ��دي ��ل امل� �خ� �ط� �ط ��ات
التنظيمية واملساحية،
وإع � � ��ادة ت��رق �ي��م ق�س��ائ��م
ال� � � � �ق� � � � �ط � � � ��ع ورب� � � �ط� � � �ه � � ��ا
ب�م�ع�ل��وم��ات�ه��ا األص�ل�ي��ة
وف� � �ق � ��ا ألرق� � � � � ��ام ال� �ق� �ط ��ع
والقسائم السابقة.
وأق� � � ��رت ال� �ب� �ل ��دي ��ة ط�ل��ب
األم��ان��ة ال�ع��ام��ة ملجلس
ال � � � � � � � � ��وزراء ت �خ �ص �ي��ص
املوقع الكائن في منطقة
ص� �ب� �ح ��ان ال �ص �ن��اع �ي��ة،
ق � � �ط � � �ع� � ��ة  ،13ض � �م� ��ن
محافظة مبارك الكبير،
وبمساحة  25أل��ف متر
م� � ��رب� � ��ع الس� �ت� �ع� �م ��ال� �ه ��ا
كمخازن للمجلس.

بقرارات مجلس الخدمة املدنية.
وأعطى الجاسم املدير حق إصدار القرارات
الخاصة بشغل ال��وظ��ائ��ف االش��راف�ي��ة (ن��دب
واسناد) وفقا للضوابط الواردة في قرارات
مجلس الخدمة املدنية وال�ق��رارات الداخلية
املنظمة لذلك.
وفوض الجاسم مدير عام البلدية مخاطبة
رئ� �ي ��س امل �ج �ل ��س ال� �ب� �ل ��دي م� �ب ��اش ��رة ب �ش��أن
امل ��وض ��وع ��ات ال �ت��ي ت �ت��م دراس �ت �ه��ا م ��ن قبل
الجهاز التنفيذي بالتطبيق لحكم املادة 22

م��ن ق��ان��ون البلدية  33لسنة  ،2016وكذلك
بشأن الردود على أسئلة واقتراحات أعضاء
املجلس.
ومنح الجاسم مدير عام البلدية التفويض
ف ��ي إص � ��دار ق � � ��رارات ت�ش�ك�ي��ل ال �ل �ج��ان ال�ت��ي
يختص ال��وزي��ر بتشكيلها وف�ق��ا للقوانني،
ع��دا ال�ل�ج��ان ال�ت��ي ي�ت��ول��ى رئ��اس�ت�ه��ا ال��وزي��ر
وال �ت��ي ت �ك��ون م��ن دون م �ق��اب��ل م��ال��ي ،وك��ذا
اللجان التي تشكل من القطاعات واإلدارات
واملكاتب التابعة للوزير مباشرة.

 10الكويت
غدير ..األسيرة

سعاد فهد المعجل
ال تربطني بوزيرة الشؤون الدكتورة الفاضلة
غ��دي��ر أس �ي ��ري ع�ل�اق ��ة ..ل �ك��ن ه �ن��ال��ك ه�م��وم
وطموحات مشتركة تربطني بكل الوطنيني
الشرفاء الذين تدمي قلوبهم وهم يراقبون ما
يجري من انتهاك واض��ح لجوهر الدستور..
وروح العمل البرملاني ال�ج��اد ال��ذي أصبحنا
نتباعد عنه م��ع ك��ل معركة اس�ت�ج��واب غير
مستحقة!
ي�ج��اف��ي م�ق��دم��و اس �ت �ج��واب ال��دك �ت��ورة غدير
أس�ي��ري الحقيقة ح�ين ي�ق��ول��ون إن دوافعهم
َ
إص�ل�اح �ي��ة خ��ال �ي��ة م ��ن ال �ن��ف��س ال �ط��ائ �ف��ي او
ال�ف�ك��ري ..فهم ي��درك��ون اك�ث��ر م��ن غيرهم ما
تنص عليه امل ��ادة ال� �ـ 100م��ن ال��دس�ت��ور التي
ت �ق��ول إن «ل �ك��ل ع�ض��و م��ن أع �ض��اء مجلس
األم ��ة ان ي��وج��ه ال ��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
وال��ى ال��وزراء استجوابات عن االم��ور الداخلة
في اختصاصاتهم ،وال تجري املناقشة في
االستجواب اال بعد ثمانية ايام على االقل من
يوم تقديمه».
هذا ما نص عليه دستور دولة الكويت ،وهو
نص واض��ح وصريح ..لكن ما تنص وتصر
عليه آراء مقدمي االستجواب تحكمه أه��واء
وأغ� ��راض أخ� ��رى ..ل��م ت�ع��د خ��اف�ي��ة ع��ن عامة
الناس!
غدير ال ش��ك أصبحت أس�ي��رة ،ونحن معها
في نفس األسر ..وال مخرج منه إال بالتحرر
م��ن ك��ل ال�ق�ي��ود ال�ت��ي أصبحت تعيق وتكبل
ك��ل الجهود ال��داع�ي��ة واملطالبة باإلصالحات
السياسية قبل ال�ش��روع بوضع لبنة ف��ي أي
مرفق من مرافق الدولة.
اإلص�ل�اح السياسي ال�ش��ام��ل ..وإن ك��ان من
امل �ه��م ال �ي ��وم ال �ب ��دء ب��امل��ؤس �س��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة،
ب��اع �ت �ب��اره��ا م �ص �ن��ع ال� �ق ��وان�ي�ن وال� � �ق � ��رارات
ال�ت��ي ت�م��س ح�ي��ات�ن��ا ف��ي أب�س��ط تفاصيلها..
خاصة في ظل ما تشهده هذه املؤسسة من
استنزاف للجهود وإهدار للوقت في سلسلة
معارك استجوابية ،من الواضح أنها ال تعدو
عن كونها تصفيات سياسية وفكرية تأتي
على حساب مستقبل الوطن واملواطن.
ل �ق��د ت �ح��ول االس �ت� �ج ��واب ،وب �ك��ل أس� ��ف ،في
الكثير من األحيان ،من أداة مساءلة ومراقبة
قانونية الى وسيلة مساومة ال يخفى ضررها
على أحد ..وقد جاء األمر هنا في حالة غدير
أسيري ليصل أقصاه ،متجاوزًا كل نصوص
الدستور وما رسخته من حريات.
ال ��دك� �ت ��ورة غ ��دي ��ر أس� �ي ��ري وف� �ق ��ًا مل�س�م��اه��ا
ال��وظ �ي �ف��ي ك ��وزي ��رة ش� � ��ؤون ..م �س��اءل��ة فقط
ض �م��ن ن� �ط ��اق اخ �ت �ص ��اص �ه ��ا ..وم�خ�ت�ص��ر
قسمها أن ت��ؤدي عملها باألمانة والصدق..
ّ
فكيف تمكن املستجوبون من تقييم عملها
واختصاصها مع أول يوم تزاول فيه العمل؟
واض� ��ح أن االس �ت �ف ��زاز ال� ��ذي ت�ش�ك�ل��ه غ��دي��ر
بالنسبة الى املستجوبني ال عالقة له بأدائها،
وإن�م��ا ب��رأي�ه��ا ،وف�ك��ره��ا ال��ذي يسير باتجاه
م �ع��اك��س ل� �ه ��م ..وه� ��و أم� ��ر ي �ش �ك��ل ان �ت �ه��اك��ًا
ل �ل��دس �ت��ور ال� ��ذي ن��ص ع �ل��ى أن ح��ري��ة ال ��رأي
مكفولة!
املضحك /امل �ب �ك��ي ف ��ي اس� �ت� �ج ��واب غ ��دي ��ر..
أن ��ه ي��أت��ي ف��ي ظ��ل ظ ��روف داخ�ل�ي��ة واقليمية
حرجة للغاية ..وتدهور في القيم السياسية
وال �ف �ك��ري��ة ..وم �ل��ف ال� �ش ��ؤون ال ش��ك ي��زخ��ر
بتجاوزات في اإلقامات الوهمية والجمعيات
الخيرية املخالفة ..أما املبكي هنا فكون هؤالء
تركوا كل هذا واستشاطوا غيظًا من تغريدة
ال ّ
تعبر إال عن رأي من كتبها.
أل��م أق��ل ل�ك��م إن�ن��ا جميعًا أس ��رى م��ع غ��دي��ر..
أس � ��رى ت �ك� ّ�س��ب ف �ك��ري وس �ي��اس��ي مخيف
للغاية؟
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ّ
كتاب وآراء

مخاطر ما بعد سليماني
م��ن الصعب تفسير موقع قاسم سليماني ف��ي ترتيب سلم القيادة
اإلي��ران�ي��ة ،فهو م��ن الناحية الرسمية كقائد ل�ق��وات ال�ق��دس ،التي تتبع
الحرس الثوري ،أقل رتبة من قائد الحرس الثوري .كما أنه أقل رتبة
م��ن رئيس الجمهورية ورئ�ي��س مجلس ال�ن��واب .لكن ف��ي ال��واق��ع ،وفق
ما يتم تداوله في اإلعالم داخل إيران وخارجها ،بدا قاسم سليماني
الشخصية القيادية املتفوقة على الجميع؛ وذل��ك لقربه من خامنئي،
حتى قيل إن��ه قد يخلفه .وم��ع أن سليماني نفى ه��ذه األخ�ب��ار؛ لكونه
يفضل أن يكون جنديا ،إال أن ثقله السياسي بني املتربعني على السلطة
في إيران ال ينافسه فيه أحد .ومن املظاهر البسيطة التي تعكس ثقل
نفوذه أنه عندما رتب زيارة لبشار األسد ملقابلة اإلمام خامنئي منذ
أكثر من سنة ،لم ُ
يدع إلى اللقاء وزير الخارجية محمد جواد ظريف،
مما تسبب في أزمة نتيجة غضب الوزير الذي هدد باالستقالة.
هذا وعندما نتتبع ظهور نجمه السياسي ،فيمكن أن نقسم ذلك إلى
فترتني :األول��ى ما قبل الربيع العربي ،والثانية بعد الربيع العربي؛ في
األول ��ى ك��ان دوره أش�ب��ه م��ا ي�ك��ون بقائد ملنظمة س��ري��ة ت�ق��وم بأعمال
إرهابيةّ .أم��ا في الثانية فظهر إلى العيان كقائد سياسي وعسكري
مميز .وكان دوره محوريا في منع سقوط النظام السوري ،حيث قام
بهندسة دخول حزب اهلل إلى سوريا وتمويله لدعم النظام ،إضافة إلى
أن��ه عمل على تشكيل ميليشيات شيعية من مقاتلني من باكستان
والعراق وأفغانستان لدعم النظام السوري .وبعد أن ظهر تنظيم داعش،
حاربت قواته خالل الفترة  2017 – 2014في صف القوات األميركية.
فكانت الطائرات األميركية تقصف مواقع «داعش» في املوصل ،بينما
كانت قوات يديرها سليماني تتقدم على األرض .لكن ،ماذا بعد غيابه

بعد إطالق ص��اروخ على سيارته قرب مطار بغداد برفقة أبو مهدي
املهندس – نائب قائد قوات الحشد الشعبي وآخرين؟
لقد أعلنت إيران أكثر من مرة على لسان املرشد وقائد الحرس الثوري
أنها ستنتقم .وصرح قائد الحرس الثوري بأنهم ينتظرون تعليمات
امل��رش��د األع�ل��ى .وتكمن ال�خ�ط��ورة ف��ي أن ت�ق��وم إي ��ران بعمل انتقامي
كبير ترد فيه على الواليات املتحدة وهكذا دواليك ،إلى أن تنشب حرب
يتضرر منها الجميع وتزيد معاناة الشعب اإليراني ،وأن تمتد املعاناة
إلى جميع دول املنطقة .وفي هذا املجال ،نشر إيالن غولدينبرغ بحثا
في دوري��ة فورين أيرز  Foreign Affairsبتاريخ  ،3/1/2020يناقش
فيه سيناريوهات أو احتماالت الحرب بني أميركا وإيران .ولقد صدف
أن النشر تم قبل ساعات من مقتل سليماني .فكتب:
«إن هناك احتماال أن يرسل الطرفان  -أميركا وإيران – إشارات غير
مفهومة للطرف اآلخ��ر ت��ؤدي إل��ى ح��رب شاملة ،ب��أن تظهر الخطوات
الدفاعية لكل فريق ،كخطوات هجومية؛ مثال أن يفهم اإليرانيون تواجد
قطع بحرية أميركية جديدة في الخليج على أنه استعداد للحرب وليس
للدفاع ،وأن يفهم األميركان أن إخراج إيران لصواريخها من املخازن
كدفاع احتياطي على أنه استعداد للهجوم».
وب��دا أن اإلدارة األميركية ستتقبل ردا أو انتقاما محدودا ،لكن ليس
هناك ضمانات .فعندما يكون الرد من إيران ومن حلفائها في املنطقة،
سيكون الرد املقابل شامال مهددا بحرب شاملة في املنطقة.
هذا وكما نشرت «نيويورك تايمز» يوم  4/1/2020أنه على الرغم من
شعبية سليماني في إيران ،فهناك أعداء له في وزارة املخابرات ،الذين
يرون أنه بسماحه للميليشيات الشيعية باضطهاد السنة في العراق،

د .حامد الحمود
Hamed.alajlan@gmail.com

قد أض��ر بمصالح إي��ران على امل��دى الطويل .إن من يعرف سليماني
عن قرب ،يستطيع أن يرى أنه بالنسبة إليه الحرب العراقية  -اإليرانية
لم تنته بعد؛ فنجوميته ب��دأت هناك ،بعد أن التحق بالحرس الثوري
جنديا بعد سنوات عمل بها كعامل بناء .وهناك أكثر من رأي حول
تأثير غيابه على العملية السياسية في العراق ،وأن كان أغلبيتها يرى
أن غيابه سيعطي فرصة أكثر الستقاللية ال�ق��رار بعيدا ع��ن النفوذ
اإلي��ران��ي .وم��ن ناحية أخ��رى ي��رى البعض اآلخ��ر أن ال�ع��راق الرسمي
وتحت ضغوط من أحزاب وميليشيات طائفية سيطالب بخروج القوات
األميركية من العراق .وبهذا ربما يكون مقتل سليماني بداية لتفرد
إيران بالتأثير على الحكومة العراقية.
ال شك أن الغياب املفاجئ لقاسم سليماني سيترك فراغا لدى قوى
وأحزاب سياسية في العراق وسوريا ولبنان .ولكن من ناحية أخرى
بدا مقتله وكأنه متنبأ به .ففي فبراير املاضي ،منح املرشد األعلى أعلى
وس��ام عسكري لقاسم سليماني لم ينله أحد قبله مخاطبا إي��اه« :ما
زلنا بحاجة إليك ،وأتمنى في النهاية أن تموت شهيدا»!
وال شك في أن قاسم سليماني سيبقى في الذاكرة العربية بصورة
مختلفة عما هو في الذاكرة اإليرانية.

مدونة مسافر

«بسكم
ّ
ترقيع»
عدنان عبدالله العثمان
@AdnanAlothman

عبدالوهاب العوضي

ومضات الحرية

فخورة بمجلس األمة
ت �غ �ي �ي��رات ج ��ذري ��ة ح �ل��ت ع �ل��ى م �ج �ل��س األم ��ة
وت ��زام �ن ��ت م ��ع دخ � ��ول ال� �ع ��ام ال �ج��دي��د ،2020
وأخ �ي��را ت�ك��ال��ب ك��ل ن ��واب امل�ج�ل��س ب��اخ�ت�لاف
أطيافهم للوقوف في وجه الفساد قوال وفعال،
وف�ع�ل��وا أدوات �ه��م ال��دس�ت��وري��ة م��ن استجوابات
مستحقة طالت ك��ل القضايا املسكوت عنها
وال �ت��ي ك��ان ل�ه��ا أث��ر ف��ي ت��راج��ع ال�ب�ل��د وف�ق��دان
ثقة الشعب بمؤسساته ،كما ق��ام��وا بتشريع
قوانني ومراقبة تطبيقها لرفع سقف الحريات،
خ �ص��وص��ا ح ��ري ��ة ال �ت �ع �ب �ي��ر ع ��ن ال� � ��رأي ال �ت��ي
تقلصت بسبب القوانني املقيدة ،وزجت ببعض
أبنائنا في السجون وهجرت بعضا آخر من
وط�ن�ه��م ،وت�ش��ري�ع��ات إن�س��ان�ي��ة ت��رح��م عديمي
الجنسية وتمكنهم م��ن ال�ل�ج��وء إل��ى القضاء،
وتشريعات ت�س��اوي امل��رأة الكويتية بنظيرها
ال��رج��ل تطبيقا ل�ل�م��ادة  29م��ن دس�ت��ور البالد
وإن� �ه ��اء م �ع��ان��اة أب �ن ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ات ،وش��رع��وا
العديد من التشريعات التي ترتقي بمستوى
التعليم ،وت��رك��ز على ج��ودة ال�خ��دم��ات ف��ي كل
قطاعات الدولة ،وتؤهلها أن تكون مركزا ماليا
وت �ج��اري��ا ..ان �ج��ازات م�ب�ه��رة أرج�ع��ت ل��ي الثقة
واالع �ت��زاز وال�ف�خ��ر م��ن ج��دي��د بمجلس أمتنا
وأعضائه الذين لم يلتفتوا إلى راتب استثنائي
وال م��زاي��ا م��ن ت�ح��ت ال�ط��اول��ة وال ي�س�ع��ون إل��ى
تكسب انتخابي وال يختلقون املشاكل ملداراة

اخ�ف��اق��ات�ه��م ،وك��ل همهم ه��و املصلحة العامة
للبلد.
وي � ��ا ل �ي �ت �ن��ي م� ��ا ص� �ح ��وت م� ��ن م �ن ��ام ��ي وم ��ن
ذل��ك ال�ح�ل��م ال�ج�م�ي��ل… ألستفتح س�ن��ة 2020
باستجواب أراه كاملعتاد مراوغا ال غرض منه
إال تغييب ال��رأي العام عن القضايا الجوهرية
والتكسب باستثارة عواطف البعض ألغراض
ان�ت�خ��اب�ي��ة ،وزع �ي��ق م�ت��واص��ل م��ن دون العمل
على تشريع قوانني واضحة بال ثغرات تحفظ
حقوق املواطنني وتحد من الهدر املالي والفساد
اإلداري وتردع املخالفني.
م��اذا نستفيد م��ن اس�ت�ج��واب وزي ��رة ال�ش��ؤون
ع�ل��ى رأي �ه��ا ف��ي م��وض��وع م��ا أو م��وق�ف�ه��ا من
أداء م��ا ،هل ه��ذا االستجواب سيعدل وضعنا
امل �ت��ردي ف��ي أغ�ل��ب امل��ؤش��رات ال��دول�ي��ة أو ربما
يقضي على الفساد املستشري في الدولة أو
يمكن يجعلنا وجهة استثمارية تستقطب من
العالم رؤوس األموال؟!
ب �ع��ض م��ا ي �ح��دث ت �ح��ت ق �ب��ة ع �ب��داهلل ال�س��ال��م
اع�ت�ب��ره إس ��اءة ل�ع�ق��ول أف ��راد امل�ج�ت�م��ع ،ولست
ف��ي ص��دد ال��دف��اع ع��ن وزي��رة ال�ش��ؤون ال�ت��ي لم
يتسن لها اإلنجاز كي يتسنى لنا تقييم ادائها،
ب��ل اداف ��ع ع��ن ال��دس �ت��ور ال ��ذي ت��راض�ي�ن��ا عليه
جميعا وال ��ذي ي�ص��ون ح�ق��وق أف ��راد املجتمع
ويصب في مصلحة الوطن والذي تعدت عليه

ايمان جوهر حيات
emanjhayat750@gmail.com
@the0truth

التشريعات املجحفة واملقيدة للرأي والحريات،
ول��م ن��ر تشريعا ج��دي��دا يلغي م��ا سبقه ،وكل
ما نسمعه هو بعض التنديدات الخجولة التي
ت�س��اي��ر ال�ت��وج��ه ال �ع��ام وت�ن�ط�ف��ئ ب�م�ج��رد زوال
اإلل �ح��اح الشعبي ال��ذي تستقطبه مستجدات
األح ��داث املتتالية واملختلق ج��زء كبير منها
إللهاء الشعب وتشتيته عن القضايا املهمة.
األغلبية فقدت الثقة منذ أمد بعيد بذلك النهج
امل ��راوغ ال��ذي أق�ص��ى غ��اي��ات��ه ه��و ال�ح�ف��اظ على
مزايا الكرسي.
باقي فقط  15سنة لتحقيق رؤية  ،2035وما
زل �ن��ا ن�س�م��ع أص� ��وات ن �ش��از م��أج��ورة غايتها
تكفير ال �ن��اس ب��ال��دي�م��وق��راط�ي��ة امل��أس��ورة منذ
والدت �ه��ا ،وت�ع�ت��رض ك��ل خ�ط��وة ل�لأم��ام بحجة
الثوابت وبعض املوروثات التي تخلصت منها
أغلب ال��دول الشقيقة ،وأصبحت اليوم تجني
عوائد ومداخيل ضخمة جراء ذلك التغيير.
كفانا م�ه��ات��رات ،ال��زم��ن يمضي ول��ن ينتظرنا
حتى نصحو من سباتنا ،إما أن ُيستبدل هذا
ُ
النهج ال��ذي أث�ب��ت فشله ،وإم��ا سنكون مجرد
ذكرى يرثى لها.

ف��ي مسجد لطيف وص�غ�ي��ر ب��زاوي��ة ح��دي�ق��ة ف��ي منطقة ال�ق��ادس�ي��ة،
وصدف أن يكون منزل أحفادي مقابل ذلك املسجد ،ولسنوات طوال
ظ��ل ه��ذا املسجد الصغير بمساحته ،والكبير ب ��رواده م��ن الرعيل
األول ،لكونه يقع بفريج زمن الطيبني ،ويالحظ أنه من دون أي مواقف
ً
سيارات ،واملصلون يقفون بمواقف املنازل املجاورة له ،وأكيد أهال
ً
وسهال بهم ،ولكن قبل أيام أشوفهم قاعدين يحفرون حول املسجد،
وس��أل��ت اإلم ��ام :ش��ال�س��ال�ف��ة؟ ف��أج��اب ب��أن ه�ن��اك ت��وس�ع��ة للمسجد،
وبشرني بأنه سوف يتحول إلى جامع ،يعني صالة الجمعة سوف
ت�ق��ام ب��ه ..ه��ذا ك�لام زي��ن .ب��س ،وي��ن م��واق��ف ال �س �ي��ارات؟! فاملسجد
ً
محشور بزاوية حديقة أصال ما فيها مواقف سيارات ،والحني وزارة
األوقاف ّ
تحول املسجد إلى جامع! والسؤال :شنو اللي يمنع لو تمت
زي ��ادة االس�ت�ق�ط��اع م��ن مساحة الحديقة ليشمل م��وق��ف س�ي��ارات؟
وط�ب�ع��ًا ه��ذه ليست تجربتنا األول ��ى بمثل ه��ذا امل��وض��وع ،وبنفس
املنطقة وقبل أكثر من عقد من الزمان الحظ املصلون ملصقا على
مسجد ّ
تبرعت جدتي  -رحمها اهلل  -ببنائه ،كتب فيه أن الجامع
سوف ُيغلق لغرض الهدم ،وراجعنا حينها اإلخوان بالوزارة ،واتضح
أن هناك متبرعا ّ
تقدم إلع��ادة بنائه ،وسجلنا اعتراضنا ،حيث إن
ل�ه��ذا ال�ج��ام��ع وق�ف��ا ب��وص�ي��ة ج��دت��ي ،ف�لا يمكن ق�ب��ول أم ��وال ّ
متبرع
ً
بوجود ما يكفي ويفيض من وقف على هذا الجامع ،وفعال اإلخوان
أب��دوا ّ
ّ
بالتبرع إلع��ادة بناء
تفهمًا وتقديرًا ،وقمنا من خ�لال الوقف
ّ
الجامع ،وتم بناء جامع جميل جدًا ،وتقريبًا بضعف مساحة الجامع
السابق ،حيث ضمت مساحة مواقف السيارات السابقة إل��ى حرم
الجامع ،يعني باختصار جامع ضخم ج� ّ�دًا محشور بفريج ّ
ضيق
ّ
جدًا ،ومن دون وال موقف ،والسؤال هنا :ما كان يضر أو يمنع بناء
س ��رداب مل��واق��ف ال�س�ي��ارات ،تلك ال�ف�ك��رة أذك��ر أن��ه ت��م عرضها على
ال��وزارة بذلك التاريخ مع استعدادنا لتحمل التكلفة اإلضافية ،ولكن
ُ
ل��م ت��ؤخ��ذ بعني االع�ت�ب��ار ،وال�ح�ين اللي يحب يشوف م��ن املسؤولني
الزحمة واالزع��اج للمصلني والسكان يتفضل ي��زور ،بس ال ّ
يتذمر،
ألن ه��ذا م��ن صنع أيديهم ،وب�ت��رك امل��واق��ف وأرج��ع لعمارة الجوامع
نفسها فبعض املساجد بنيت بالخمسينيات والستينيات من القرن
ً
امل��اض��ي ،وأخ��ذت طابعًا معماريًا جميال ،ول�ك��ون أن بعض املناطق
اكتظت بالسكان ليس بسبب ك��اف لطمس تلك العمارة بتوسعات
ضمت األحواش واللواوين وتغيير حتى ملعالم املسجد القديمة ،وأنا
أتكلم عن املساجد القديمة ،ولكن عمرها لم يشفع لها للضم ضمن
قائمة املساجد التراثية التي تعتني بها الدولة عناية خاصة ،وكان لي
نقاش مع أحد املسؤولني ،وكان يحاول أن يقنعني بأهمية التوسعة،
وكان ردي عليه بسؤال لطيف :فلو عندك سيارة تشيل خمسة ركاب
وعندك مئة راكب ،كم ممكن لك عمليًا أن تنقل معك حتى لو حطيت
ثالثة بصندوق السيارة واثنني ف��وق السقف فلن يصل العدد إلى
عشرة ركاب ،فما بال التسعني اآلخرين؟! واللي أحاول شرحه أنه ال
يمكن حل مشكلة محدودية الطاقة االستيعابية للجوامع في بعض
املناطق م��ن خ�لال التوسعات الترقيعية؛ فالحل ه��و ب�ن��اء مساجد
جديدة ،فما أكثر الساحات الترابية ،وما أكثر املحسنني في بلدي!
وتسلمون.

الزمن ..بين االتهام والبراءة
َ
َ
َ
يب َز َم َان َنا َو َ
َ«ن ِع ُ
الع ْي ُب ِفينا ** َو َما ِل َز َم ِاننا َع ْي ٌب ِس َوانا»
في كل بداية سنة جديدة وصفحات من الزمن ُيراد بها تلك
العناوين الباهرة ،من نجاح وأمنيات وعمل وأه��داف يسعى
اإلن �س��ان لتحقيقها ،وال �ع��زم ع�ل��ى امل�س�ي��ر ب�ه��ا وغ�ي��ره��ا من
ُّ
بالتغير أو العدول عن هفوات
األمور التي تقطع لها تلك العهود
معينة ،أو تغير نمط الحياة إل��ى األف�ض��ل وه�ك��ذا ،وم��ا تأتي
ُ
السنة األخرى إال واألمنيات نفسها والعناوين مسطرة وهكذا
دواليك ،في كل سنة وكل عام.
فإذا نظرنا أين الخلل لوجدناه من تسويف اإلنسان ومماطلة
ِّ
مسوفات وتعاليل جاهزة لعدم
ما يرغب في تحقيقه ،عبر
تحقيق م��ا ُع�ق��د ال�ع��زم عليه بتحقيقه وت�غ�ي��ره ،ون�س��ب تلك
ال�ع��راق�ي��ل أو ع��دم امل�ض��ي ق� ً
�دم��ا ل��ذل��ك ال��زم��ن ال��ذي ه��و مجرد
رقم وفترة تأتي وتذهب ،وال يبقى إال ما حققه اإلنسان من
بصمات وأمور تمناها.

ن�ع��م ن�ع�ي��ب ال��زم��ن وال��وق��ت ،وال�ع�ي��ب ف��ي األن �ف��س وم��ا تفعله
وت �ت �خ��ذه م��ن م �م��اط�لات وت �س��وي��ف ،ف�م�ت��ى م��ا ك��ان��ت النفس
عازمة موقنة بما أتاها اهلل من فضله ،من صحة وفراغ وتهيئة
األمور التي من خاللها يحقق اإلنسان ما يصبو إليه ً
دائما،
طالل سعود المخيزيم
وعدم تجهيز األعذار وتعليقها على ذلك الزمن الذي ال ناقة له
@T_ALMUKHAIZEEM
وال جمل بما تحقق من أعمال ووعود وأمنيات أصر اإلنسان
على تحقيقها في كل سنة جديدة تأتي.
ال يكترث اإلن�س��ان بأهمية ال��وق��ت ،تلك النعمة الكبيرة التي تفكير اإلن�س��ان وشيطانه ال��رج�ي��م ،ال��ذي ي�س� ِّ�وف ل��ه األم��ور،
ت�ع�ط��ي ال�ن�ف��س ال�ب�ش��ري��ة ف�س�ح��ة م��ن ن�ي��ل األج� ��ور وتحقيق متناسني تلك املقولة الجميلة التي من نعومة أظفارنا ونحن
التطلعات املنشودة واألعمال املنجزة ،والتي تعطي االنسان نعلمها «ال تؤجل عمل اليوم الى الغد».
واملجتمع تلك البصمة الطيبة والجديرة بالذكر ،ما أن تنتهي فمتى م��ا ك��ان ال�ع��زم وال�ج��دي��ة م�ت��واف��ري��ن ،تحققت األمنيات
السنة إال وقد لصقت بها ملا تحقق بها ،على عكس التكرار والتطلعات وع��دم دخ��ول�ه��ا ف��ي تسويف م�ك��رر ال يغني وال
يسمن م��ن ج��وع ،إال مضيعة للوقت وتعليق ك��ل م��ا ل��م يتم
في كل عام من غير إنجاز أو حتى محاولة.
نعيب زم��ام�ن��ا ،وه��و ب��ريء م��ن العيب ،فالعيب كله ف��ي نمط إن �ج��ازه بشماعة ال��زم��ن وح�ج��ة ال��وق��ت وغ�ي��ره��ا م��ن األع��ذار

الواهية.
لتكن األمنيات صادقة ،نابعة من القلب بكل جدية وشفافية،
فمن غرق في وحل املعاصي والظلمات فليعزم على التوبة،
وم ��ن أراد االرت� �ق ��اء ب �م �س �ت��واه ال��وظ �ي �ف��ي ف�ل�ي�ع��زم ع �ل��ى ذل��ك
ً لاً
ً
ً
ويسعى ،ومن أراد أن يحقق هدفا معينا فليكن ج��ادا باذ
لألسباب بكل تفاصيلها ،حينها ال يملك االنسان إال الرضا
بما قسمه اهلل وقدره له ،فبذله لألسباب واإلصرار على العمل
هو السبيل ُّ
للتغير وتحقيق ما تصبو إليه النفس البشرية ،فال
نعيب الزمن ونتناسى أنفسنا وهي األس��اس ،وهي الخاطئة
دائما ً
واملصيبة ً
وأبدا.
نسأل اهلل العلي العظيم ،أن يعني أصحاب األمنيات واألهداف
لتحقيق م��ا ي��رج��ون ،وأن يجعل ه��ذا ال �ع��ام م�ف�ت� ً
�اح��ا للخير
ً
مغالقا للشر وأن يديم علينا وعلى أمة محمد جمعاء األمن
والسالم.

اليت

الثالثاء
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 4أنواع تحتوي على مادة «الفيوسيديك» الفعالة ..ولكل نوع استعماالته المختلفة

 ..Fucidinاالستخدام الخطأ قد يصيبك بالبهاق
د .والء حافظ
ال تخلو صيدلية كل بيت من توافر كريم «الفيوسيدين» الطبي،
الذي يجهل أكثرنا أن هناك استخدامات خاصة لكل نوع منه ،بل
ويعقتد البعض أنها نوع واحد تقوم بالوظيفة نفسها وبالتأثير
نفسه ،مما ينتج آثاراً جانبية مضرة جراء االستخدامات الخاطئة،
أبرزها البهاق.
فالواقع أن لكل نوع من كريمات فيوسيدين دورا يتميز به ،لذلك
نالحظ الخطوط الملونة على الغالف الخاص به ،تارة حمراء،
وأخرى سوداء ،وثالثة برتقالية ،ورابعة تجمع «األسود واألحمر»،
على الرغم من انها جميعا ً تحتوي على المادة الفعالة نفسها
من حمض الفيوسيديك ،الذي يدخل في التركبية األساسية
لكريم الفيوسيدين بأنواعه المختلفة.
تشرح الدكتورة ن��ورة الصليلي ،استشاري
الجلدية والتجميل والليزر ،أنواع الفيوسيدين،
وطرق استخدامه املختلفة في ما يلي:
 - 1كريم الفيوسيدين «األحمر»
ه��و م�ض��اد ح �ي��وي ،ل��ه ق ��درة ع��ال�ي��ة م�ض��ادة
لنشاط البكتيريا وللسيطرة على ال�ع��دوى
التي تسببها ،ويستخدم على الوجه لقوامه
الخفيف ،وي�ج��ري امتصاصه بسهولة عن
طريق الجلد ،وال يسبب اللمعان على الوجه.
ويستخدم في الحاالت التالية:
■ الدمل والخراج.
■ حب الشباب.
■ بعد الليزر.
■ ك�م�ض��اد ل�ل�ب�ك�ت�ي��ري��ا ف��ي ال� �ج ��روح ،وب�ع��د
العمليات الجراحية.
■ الحروق :لتجنب حدوث التهاب وعدوى.
■ بعد العمليات :استخدام موضعي للخياطة
للوقاية من البكتيريا.
■ عالج حبوب فروة الرأس.
■ عالج الحبوب بعد عملية تقشير البشرة.
■ يستخدم ل�ع�لاج االل�ت�ه��اب��ات ال�ت��ي تحدث
بعد عملية إزال��ة الشعر ويمكن استخدامه
للمناطق الحساسة.
 - 2مرهم فيوسيدين «البرتقالي»
ل ��ه ت��رك �ي �ب��ة ف �ي��وس �ي��دي��ن ك ��ري ��م ن �ف �س �ه��ا ،ول��ه
استخدماته نفسها ،ول�ك��ن ف��ي ص��ورة مرهم،
ف �ي �ك��ون أك �ث��ر ده �ن �ي��ة م��ن ال�ف �ي��وس �ي��دي��ن ك��ري��م
األحمر ،ال��ذي يحتوي على نسبة كحول عالية،
أما املرهم فيتميز باحتوائه على نسبة أكبر من

مايو كلينك

الدكتورة نورة الصليلي

الهيدروكروبون ،فيكون لزجا ال يمتصه الجلد،
بل يمتص املادة الفعالة فقط ،وهو أفضل لتغطية
الجروح والتسلخات من دون التسبب بالحرقة
والهياج ،ل��ذا يعتبر آمنا لتسلخات الحفاضات
لألطفال عن الفيوسيدين األحمر.
وأض��اف��ت ن��ورة الصليلي :يفضل استخدام
امل� ��ره� ��م ع� �ل ��ى ال� �ب� �ش ��رة ال� �ج ��اف ��ة وال � �ج� ��روح
املفتوحة ،وال يفضل استخدامه على الوجه
والكفني ،ألنه يتسبب باللمعان ،وال يستحب
اس �ت �خ��دام��ه ل �ع�ل�اج ح��ب ال �ش �ب��اب ،وي�ف�ض��ل
استخدام األحمر منه.
 - 3كريم فيوسيدين H
«األسود واألحمر»
ي�ج�م��ع ف �ي��وس �ي��دي��ن ك��ري��م  Hف ��ي ت��رك�ي�ب�ت��ه
ب�ي�ن م �ف �ع��ول امل� �ض ��اد ال �ح �ي��وي م ��ن حمض
ال �ف �ي��وس �ي��دي��ك وم �ف �ع��ول م �ض��اد ل�لال�ت�ه��اب،
بسبب احتوائه على الهيدروكورتيزون .وله
استخدامات محددة في الحاالت التالية:

■ اإلكزيما التأتبية.
■ التسلخات.
■ الذئبة الحمراء.
■ االلتهابات الجلدية بعد إزالة الشعر.
 - 4فيوسيكورت كريم
«األحمر واألصفر»
يمتاز كريم فيوسيكورت بتأثيره املزدوج

ك �م �ض��اد ح �ي��وي الح �ت ��وائ ��ه ع �ل��ى حمض
الفيوسيديك ،وتأثيره كمضاد لاللتهاب،
الح�ت��وائ��ه على م��ادة البيتاميثازون ،وهي
أح��د مشتقات ال�ك��ورت�ي��زون ،ويعد األق��وى
من األحمر واألس��ود ،ويستخدم للحاالت
التالية:
■ االلتهابات الجلدية الجرثومية.
■ االكزيما السطحية.

آثار جانبية لالستخدام الخطأ
نبهت الدكتورة نورة الصليلي الى أن سوء استخدام بعض السيدات للفيوسيدين كمبيض ،قد يتسبب في أضرار كثيرة .فهناك العديد
من اآلثار الجانبية ،التي تتبع معظم املضادات الحيوية ،وتختلف هذه اآلثار الجانبية ما بني آثار ضعيفة وبسيطة مثل:
■ تهيج واحمرار في الجلد وحكة وألم وحرقان بالجلد.
■ ظهور شعيرات دموية أو خطوط بيضاء بالجلد ،خاصة في منطقة الوجه عند استخدام فيوسيدين  Hنتيجة لكثرة االستخدام
بهدف التبييض.
ّ
■ ظهور حبوب حول الفم أو ترقيق في طبقه الجلد أو تغير لونها عند استخدام فيوسدين  Hمدة طويلة.

ارتفاع ضغط الدم والبول الرغوي ضمن أبرز األعراض

التهاب ال ُ
كلية «الذئبي» قد يؤدي إلى الفشل الكلوي
ُ
ال �ت �ه��اب ال��ك �ل �ي��ة ال��ذئ �ب��ي م ��ن امل �ض��اع �ف��ات
املتكررة الحدوث لدى األشخاص املصابني
بالذئبة الحمامية الجهازية؛ املعروفة بشكل
ً
شيوعا باسم الذئبة الحمراء.
أكثر
والذئبة الحمراء من أمراض املناعة الذاتية،
التي تتسبب في جعل نظام املناعة الخاص
ً
بك ينتج بروتينات ُت َّ
أجساما مضادة
سمى
تهاجم أنسجتك وأع �ض��اءك ،ويشمل ذلك
ُ
الكليتني.
ُ
ي�ح��دث التهاب الكلية الذئبي عندما تؤثر
األج� �س ��ام امل� �ض ��ادة ال��ذئ �ب �ي��ة ف ��ي ال�ب�ن�ي��ات
ُ
امل��وج��ودة في كليتيك التي تقوم بتصفية
الفضالت.
ُ
وي � � ِّ
�ؤدي ذل ��ك إل ��ى ال �ت �ه��اب ف��ي ال��ك �ل��ى ،وق��د
ِّ
يؤدي إلى وجود دم أو بروتني في البول ،أو
ُ
ارتفاع ضغط الدم ،أو ضعف وظائف الكلى،
ُ
أو حتى فشل كلوي.

األعراض

ُ
ت�ت�ض� َّ�م��ن ع�ل�ام��ات ال �ت �ه��اب ال��ك�ل�ي��ة ال��ذئ�ب��ي
وأعراضه ما يلي:
ً - 1دما في البول.
لاً
ًّ
رغويا (بسبب زيادة البروتني في
 - 2بو

لديهم م��رض ال��ذئ�ب��ة املجموعية يصابون
ب��ال�ت�ه��اب ال�ك�ل�ي��ة ال��ذئ �ب��ي .وت�ت�س�ب��ب ال��ذئ�ب��ة
املجموعية في أن تقوم بروتينات الجهاز
املناعي بإتالف الكلى ،مما يضر بقدرتها
على ترشيح الفضالت.

عوامل الخطورة
قد يؤدي التهاب الكلية الذئبي إلى ضعف
وظيفة الكلى أو الفشل الكلوي.

العالج:

البول).
 - 3ارتفاع ضغط الدم.
ُّ - 4
تور ًما في يديك أو كاحليك أو قدميك.
ُ
َّ
 - 5مستويات عالية م��ن فضالت تسمى
الكرياتينني في الدم.

األسباب:
أكثر من نصف األشخاص البالغني الذين

• االكزيما القرصية.
• االك��زي �م��ا امل��وض�ع�ي��ة ال �ت��ي ت�ص�ي��ب ال�ج��زء
األسفل من الساق.
• االل �ت �ه��اب��ات ال �ج �ل��دي��ة ال �ق �ش��ري��ة ف��ي شعر
الرأس والوجه.
• الحزاز الجلدي املزمن.
• الذئبة الحمراء.
• لدغ الحشرات.

ق � ��د ي� ��وص� ��ي األط � � �ب � ��اء ب � �ه� ��ذه ال� �ع�ل�اج ��ات
ُ
لألشخاص املصابني بأمراض الكلى:
 - 1تغيير الحمية الغذائية
َ
نظامك
الحد من كمية البروتني وامللح في
ُ
الغذائي يمكن أن ِّ
يحسن وظائف الكلى.
 - 2أدوية ضغط الدم
ُ
ُي� ْ�م� ِ�ك��ن أن ت�س��اع��د األدوي � ��ة ال �ت��ي ت�س� َّ�م��ى
م�ث� ِّ�ب�ط��ات اإلن��زي��م امل �ح� ِّ�ول لألنجيوتنسني
( )ACEوح� � � � ��اص� � � � ��رات م� �س� �ت� �ق� �ب�ل�ات
ُّ
األنجيوتنسني  )ARBs( 2في التحكم في
ْ
ضغط ال��دم .كما تمنع هذه األدوي��ة ُّ
تسرب
ُْ
البروتني من الكليتني إل��ى البول .يمكن أن

َ
تساعدك األدوي��ة التي ُتدعى م� َّ
�درات البول
على التخلص من السوائل الزائدة.
وم ��ع ذل ��ك ،ف ��إن ال �ع�لاج ال�ت�ح�ف�ظ��ي ب�م�ف��رده
لاً
ّ
الذئبي.
ليس فعا في التهاب الكلية

مثبطات املناعة:

ُْ
ل �ع�لاج ال �ت �ه��اب ال��ك��ل �ي��ة ال��ذئ �ب��ي ال �ح��اد ،قد
ُ ِّ
تتناول أدوي ��ة ت� َ�ب��ط��ئ الجهاز املناعي عن
مهاجمة ال�خ�لاي��ا السليمة أو تمنعه من
مهاجمتها.

ُ
خيارات عالج الفشل الكلوي:

ف��ي ح��ال��ة األش� �خ ��اص امل �ص��اب�ين بالفشل
ُ
ِّ
املتقدم ،تشمل خيارات العالج:
الكلوي
 - 1غسل الكلى
ُّ
ُ
ُي �س��اع��د غ�س��ل ال��ك �ل��ى ع�ل��ى ال�ت�خ��ل��ص من
السوائل والفضالت من الجسم ،والحفاظ
ع �ل��ى ال � �ت � ُ
�وازن امل �ث��ال��ي ل �ل �م �ع��ادن ف��ي ال ��دم،
وال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ض �غ��ط ال � ��دم م ��ن خ�لال
تصفية الدم باستخدام آلة.
ُ
 - 2زراعة الكلى
ُ
قد تحتاج إلى كلى جديدة من ِّ
متبرع إذا لم
َُْ ُ َ َُ
ليتاك تؤ ِّديان وظيفتهما.
تعد ك

النوم َ
بشعر ُم ّ
بلل ..له عواقب صحية خطيرة
عمرو حسني
إذا كنت ممن يفضلون االستحمام قبل النوم،
فإنك قد تغير رأي��ك بعد ق��راءة ه��ذا التقرير،
فقد كشف بحث جديد أن النوم بشعر مبلل
له تأثيرات مرضية كبيرة.
وبحسب مجلة التايم البريطانية ،يشير خبير
األم��راض املعدية بجامعة فاندربيلت ،الى أن
االستحمام قبل النوم قد يؤدي إلى اإلصابة
ببرد شديد ،موضحًا أن السبب وراء ذلك هو
بكتيريا تظل ف��ي الشعر املبلل وت�ن��زل على
الوسادة ،وهذا يعمل على إصابتك باملرض.
بدوره ،يرى الدكتور بايل غوبتا ،الخبير في
ال�ح�س��اس�ي��ة وع �ض��و م�ج�ل��س ج�م�ع�ي��ة ال��رئ��ة
األم �ي��رك �ي��ة ،أن ال��وس��ائ��د ق��د ت�س�ب��ب امل��رض

بسبب اح�ت��وائ�ه��ا على ف�ط��ري��ات أو بكتيريا
تسبب الحساسية ،وتنشط ه��ذه البكتيريا
ف��ي البيئات ال��رط�ب��ة ،وي��رج��ع ليؤكد أن النوم
بشعر مبلل لن يؤدي بالضرورة إلى اإلصابة
بالبرد ،لكنه يزيد االحتماالت ،محذرا من أن
االس �ت �ي �ق��اظ ب��أن��ف م��زك��وم ،أم ��ر ي�ن�ب�ه��ك ال��ى
ضرورة غسل وسادتك فورًا.
واخ �ت �ت��م ح��دي �ث��ه ب� �ض ��رورة غ �س��ل ال ��رأس
ب� �م ��اء س ��اخ ��ن ،ألن ذل� ��ك ي �ق �ل��ل اإلص ��اب ��ة
ب��ال�ح�س��اس�ي��ة ،م��ع ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى ض��رورة
الحرص على عدم النوم بشعر مبلل ،ألن
ذلك يؤدي مع مرور الوقت إلى تدهور حالة
الطبقة الخارجية الواقية لبصيالت الشعر
(ال �ب �ش��رة) ،مما ي��ؤدي إل��ى ف�ق��دان الشعر
للمعانه ومرونته.

■ حروق الشمس.
موانع االستخدام
وأش� � ��ارت د .ن� ��ورة ال�ص�ل�ي�ل��ي ال ��ى م�ح��اذي��ر
االس�ت�خ��دام لكريم الفيوسيدين مل��دة طويلة
وكذلك موانع استخدامه ،فقالت:
■ ي�م�ن��ع اس �ت �خ��دام ك��ري��م ف �ي��وس �ي��دي��ن ملن
يعانون من حساسية من مادة الالنونني.
■ ي�م�ن��ع اس �ت �خ��دام ك��ري��م ف �ي��وس �ي��دي��ن ملن
يعانون من حمض الفوسيديك.
■ يجب الحذر عند استخدام الكريم وعدم
تقريبه من العينني.
■ ينصح بعدم استخدام فيوسدين  Hعلى
ج �ل��د األط� �ف ��ال ،ف �ق��د ي�س�ب��ب ال �ب �ه��اق بسبب
وضعه في الحفاضات( .يفضل املرهم في
حال الحفاضات)
■ ال ي�ج��وز اس�ت�خ��دام ال�ك��ري��م ل�ف�ت��رات أط��ول
م��ن االح �ت �ي��اج ،ح�ت��ى ال ت �ح��دث م�ق��اوم��ة من
البكتيريا ،ويضعف تأثره املناعي.

بتكلفة تصل إلى مليون دوالر للشخص الواحد

بدء فحص فعالية أول عالج
يهدف إلى عكس الشيخوخة
د .خلود البارون
ن �ش��رت م�ج�ل��ة «ون  -زي ��رو العلمية»
خ� �ب ��را ع ��ن ب � ��دأ ت � �ج ��ارب إك�ل�ي�ن�ي�ك�ي��ة
ف��ي ك��ول��وم�ب�ي��ا ل�ف�ح��ص ف�ع��ال�ي��ة ع�لاج
يهدف إل��ى عكس الشيخوخة وع�لاج
أم��راض ترتبط بتقدم العمر ،وبتكلفة
ف �ل �ك �ي ��ة ت� �ص ��ل إل � � ��ى م� �ل� �ي ��ون دوالر
للشخص ال��واح��د ،ف�ق��د ق��ام��ت شركة
ثيرابيوتكس-البيال البيو-تكنولوجيا
بتجربة العالج الجيني على  5مرضى
أع�م��اره��م ت �ت��راوح ب�ين  45و 79عامًا.
وق ��د ق �ص��دت ال �ش��رك��ة ب ��دء ال�ت�ج��ارب
خ��ارج أميركا حتى تكون بعيدة عن
ال �ق��وان�ين األم�ي��رك�ي��ة لتنظيم األب�ح��اث
البشرية وقوانني هيئة ال��دواء والعقار
.FDA
ول�ل�ت�ف�ص�ي��ل ،ص �م��م ب��اح �ث��و ال�ش��رك��ة
عالجا وراثيا  -جينيا «جرعة واحدة»
ي��ؤم��ل أن ي�ت�م�ك��ن «ب ��أم ��ان وف �ع��ال �ي��ة»
م��ن ع �ك��س آث� ��ار ت �ق��دم ال �ع �م��ر وع�ل�اج
األم ��راض املرتبطة بتقدم العمر مثل
الزهايمر.
وص� ��رح م �ت �ح��دث م ��ن ش��رك��ة الب �ي�لا،
قائال« :نحاول عكس آثار تقدم العمر
م��ن م �ص��دره��ا ،أي م��ن داخ ��ل الخلية
وب��ال�ت�ح��دي��د م��ن ال�ج�ي�ن��ات .وذل ��ك عبر
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ط ��ول ج ��زء ال�ت�ي�ل��وم�ي��ر
(غطاء نهايات الكروموسوم) وحماية
املادة الجينية من التلف».
وللتوضيح ،في كل مرة تنقسم فيها
أي خ�ل�ي��ة ،يفقد التيلومير ج ��زءا من
طوله ما يسبب انكشاف املادة الوراثية
ويعرضها للضرر .وم��ع تقدم العمر،
يفقد التيلومير طوله وتتضرر امل��ادة
الوراثية الى درجة تسبب موت الخاليا.
وبحسب نتائج دراسة نشرتها مجلة
الكيمياء البيولوجية في  ،2016توصل
ب ��اح� �ث ��ون ال � ��ى ت �ح��دي��د ج�ي�ن TERT
املنشط ألنزيم التيلوميراز (املسؤول
ع��ن ترميم التيلومير) وآل�ي��ة محتملة
للعالج الجيني.
وش� � � � � � ��رح رئ� � � �ي � � ��س ف � � ��ري � � ��ق ال � �ب � �ح ��ث

ال�ب��روف�ي�س��ور وي�ل�ي��ام ان� ��دروز ،رئيس
ق�س��م ال�ب�ي��ول��وج�ي��ا ال�ج��زئ�ي��ة ،ق��ائ�لا«:ال
يمكن القول إن قصر التيلوميرز هو
السبب الوحيد للشيخوخة ،لكنه يلعب
دورا مهما .لذا ،فيمكن عالج شيخوخة
الخاليا عبر اكتشاف آلية جينية تعيد
إنتاج األنزيم الذي يقوم ببناء وترميم
التيلومير مجددا .بمعنى تنشيط جني
 TERTالذي عادة ما يكون خامال او
مغلقا في الوضع الطبيعي .فهو الجني
ال��وح�ي��د ال ��ذي ي�ح�ت��وي ع�ل��ى تعليمات
انتاج انزيم التيلوميراز (املسؤول عن
بناء وترميم التيلوميرز).
ونظرا ،لعدم وج��ود دليل علمي يؤكد
ف�ع��ال�ي��ة ه ��ذا ال �ع�لاج ال�ج�ي�ن��ي كمضاد
للشيخوخة ،يتساءل ويترقب الخبراء
نتائج هذه التجارب البشرية.

أبحاث أخرى
ت� �ق ��وم ع � ��دة م �خ �ت �ب��رات ح � ��ول ال �ع��ال��م
بتجارب هدفها اكتشاف الية لعكس
الشيخوخة .بيد أن جميعها تجري
على فئران املختبرات وعينات بشرية،
ل ��ذا ت �ع��د أب �ح��اث ش��رك��ة الب �ي�لا ك��أول
أب�ح��اث إكلينيكية عامليا .وق��د أعلنت
مختبرات جامعة س�ت��ان�ف��ورد الطبية
ق�ب��ل س�ن��ة ع��ن ط��ري�ق��ة واع� ��دة لعكس
شيخوخة عينات خاليا بشرية ،حيث
تمكنوا م��ن استعادة ط��ول التيلومير
ال� �ش ��اب ع �ب��ر ت �ع��دي��ل ن �س��خ ال�ح�م��ض
ال �ن ��ووي (ت �س �م��ى أر إن أي،)RNA .
األم��ر ال��ذي س��اه��م ف��ي ترميم وح��دات
بروتني غالف الكروموسوم .وال تزال
أبحاثهم مستمرة بهدف التوصل إلى
طريقة لتطبيق هذا االكتشاف بأمان
على البشر.
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تدشن عروضها الليلة في المسرح الوطني بمركز جابر الثقافي

باليه «جيزيل» ..العاطفة لسان كل الشعوب
حافظ الشمري

في عرضها األكبر واألضخم
في الشرق األوسط ،الذي
يجمع بين الموسيقى
والمسرح والباليه والرقص
الفولكلوري ،تدشن
فرقة «السكاال» اإليطالية
للباليه أول إطاللة لها
في الكويت ،الليلة على
خشبة المسرح الوطني
بمركز الشيخ جابر األحمد
الثقافي ،ضمن فعاليات
الموسم الثالث ،وذلك من
خالل باليه «جيزيل».
ح� ً
�رص ��ا م ��ن إدارة م ��رك ��ز ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
األح� �م ��د ال �ث �ق��اف��ي ع �ل��ى إط �ل��اع ال �ج �م �ه��ور
واإلع�لام على طاقم العمل العاملي وجانب
من التحضيرات لهُ ،عقد مؤتمر صحافي
أول م� ��ن أم � ��س ف� ��ي ال� �ق ��اع ��ة امل� �س� �ت ��دي ��رة،
ب �ح �ض��ور ع� ��دد م ��ن ن� �ج ��وم ال� �ف ��رق ��ة ،وف��ي
ال �ب ��داي ��ة أل �ق��ى م��دي��ر إدارة ال �ب ��رام ��ج ح�م��د
الريس كلمة أمام وسائل اإلعالم قال فيها:
«نحن فخورون بالتعاون مع فرقة مسرح
«السكاال» اإليطالية للباليه ،والتي ستقدم
أربعة عروض :األول اليوم الثالثاء ،والثاني
غ��دا (األرب�ع��اء) ،وعرضني متتاليني الثالث
وال��راب��ع بعد غد (الخميس) ،األول الساعة
ال��راب �ع��ة م �س��اء ،وال �ث��ان��ي ال�س��اع��ة ال�ت��اس�ع��ة
مساء».
مسؤولية ثقافية

جانب من العرض

انعكاسا ملاهية ال�ع��رض ،السيما ان الفنون
واملسرح من الطرق التي تجمع مشاعر الناس،
وتمثل حوارا مع شعب الكويت من خالل الفن.
وق ��ال ��ت امل �م �ث �ل��ة ن �ي �ك��ول �ت��ا م ��ان ��ي :إن ع��رض
«جيزيل» للباليه تاريخي ،وذو دور مميز ألي
راق�ص��ة باليه تضع نفسها مكان الراقصة
األصلية ،واللوحة الثانية في العرض تمثل
تحديا ،وق��د قدمت ه��ذا ال��دور ،وف��ي كل مرة
أمل��س أن ه�ن��اك م�ش��اع��ر ت �ج��اوب جميلة في
مختلف الدول التي عرضنا فيها.

الفراق واالشتياق
قالت فيتوريا فاليريو العضوة في الفريق :سعيدة بتجسيد الدور العاطفي من خالل
الرقصة الرومانسية التي تلمس الكثير من املشاعر ،وهناك تحول عاطفي كبير بني
اللوحتني األول��ى والثانية ،بينما ق��ال ماركو أغوستينو ان��ه يقدم أكثر الشخصيات
تشويقا من خالل أمير يتبع شهواته ،وبعدها يعاني فراق حبيبته ويدرك أهمية الحب
واالشتياق ،ونحن ننقل العاطفة نفسها التي يطوف بها العرض في أنحاء العالم إلى
هنا في الكويت.

وأضاف الريس :هذا العرض يعتبر األضخم
ال� ��ذي ي� ��زور ال �ك��وي��ت ل �ل �م��رة األول� � ��ى ،ون�ح��ن
نفتخر باستقطاب أقدم وأعرق وأعظم أوبرا
في العالم ،انطالقا من مسؤوليتنا الثقافية
تجاه جمهورنا ف��ي ال�ك��وي��ت ،وال�ف��رق��ة تضم
عددا ضخما ،وهو ما يقارب  200شخص،
ون��دع��و ال �ج �م �ه��ور ل �ح �ض��ور ت �ل��ك ال �ع��روض
العاملية الشيقة واملميزة والفريدة من نوعها،
وبالفعل هي «فرصة ال تطوف» وعمل جبار،
وباإلمكان الحجز عبر موقع املركز.

ال�ع��ال��م ،وك��ان أول عروضنا ف��ي ع��ام ،1987
ونشكر أحمد أب��و زه��رة لدعمه لنا للعرض
في الكويت».

زيارات عالمية

رقص فولكلوري

وت�ح��دث ع��دد م��ن أع�ض��اء ال�ف��رق��ة اإليطالية،
ف �ق��ال م��دي��ره��ا ف��ري��دري��ك أول�ي�ف�ي�ي��ري «إن�ن��ا
سعداء وفخورون بزيارة أول الفرق الراقصة
ل �ل �ب��ال �ي��ه إل � ��ى دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ،وه � ��ي ف��رص��ة
للتعريف بالثقافة اإليطالية ،وهي أحد أسباب
وجودنا هنا ،السيما اننا زرنا  14بلدا حول

أوليفييري أك��د اع�ت��زازه بتزكية الفرقة التي
ت�ق��دم ال �ع��روض م�ن��ذ أع ��وام ط��وي�ل��ة ،وتعتبر
جزءا من عمل مستمر ودؤوب طوال األعوام
ال�س��اب�ق��ة ،وتمتلك الكثير م��ن امل��واه��ب التي
تتجلى ف��ي ه��ذا ال �ع��رض ،ح�ي��ث سيقدمون
رق� �ص ��ا م � �ت ��واص �ل�ا ،الف� �ت ��ا إل � ��ى ان اح� ��دى

الرقصات الفولكلورية التي تمتاز بها الفرقة
ستشهد قيام الراقصني بتأدية رقصاتهم
بإمكانات وتقنيات عالية ،إلى جانب تصميم
ال�ع��رض ال��ذي يتضمن لحظات مهمة يجب
أن يتمتع بها الجمهور ويستوعبها كما تم
تصميمها ،واحدى تلك اللقطات تتغنى بقوة
العاطفة وعمقها.
«الوردة واألمير»
وأش ��ار إل��ى ت�ف��رد دور «األم �ي��ر» ،وه��و يقدم
خ�ل�ال ال �ع��رض�ين ،ف��ال�ع��رض األول يتضمن

كثرة الحركة

مشهد من بروفات العرض

ل��وح��ة ت �خ��ص «ال� � ��وردة واألم� �ي ��ر» ،وه ��ي من
ال � �ل ��وح ��ات ال ��راق � �ص ��ة ال� �ت ��ي ي �ش �ت ��اق إل �ي �ه��ا
املشاهدون ،وهناك الكثير من الرقصات أمام
منزل «جيزيل» تعبر عن لحظة سعادة تمثل
سكان القرية وفولكلورها العريق ،وسوف
يقدم ه��ذه اللوحة اث�ن��ان م��ن أه��م الراقصني،
حيث تعكس اللوحة امتيازهما.

عالم روحي
من جانبه ،قال كوملن ،أحد أعضاء الفريق :إن
اللوحة الثانية من العرض ذات فكرة مختلفة
وت �ت �ط��رق إل ��ى االن �ت �ق��ال إل ��ى ال �ع��ال��م ال��روح��ي،
إض ��اف ��ة إل� ��ى أن ت �ط��ور ال �ش �خ �ص �ي��ات يمثل

وتحدث املمثل ال��ذي يجسد شخصية األمير
ف��ي ال�ع��رض الفنان ك�لاودي��و كوفييللو فقال:
«نحن كفنانني نعتبر أن املهم لدينا دوم��ا هو
االستقرار في عروضنا ،كما نشعر بالسعادة
ب�ت�ق��دي�م�ه��ا ف��ي ال �ك��وي��ت وم �ش��ارك��ة ال�ث�ق��اف��ات
املختلفة ،ونحن دوما ننتظر ردة فعل الجمهور،
وعرضنا يعتبر من أجمل الباليهات الراقصة،
ك��ل راق��ص ف�خ��ور وسعيد ب��ذل��ك ،وم��ن وجهة
ن�ظ��ر ف�ن�ي��ة ع�ل��ى ال��راق��ص أن ي ��ؤدي م��ن قلبه،
خصوصا ان ال�ل��وح��ة الثانية كثيرة الحركة،
وتتطلب تفاعال ومعايشة وانسجاما».

تصريحاته بعد التتويج بالـ«غولدن غلوب» أعادت إلى األذهان رحيل ليدغر عقب تميزه في دور الشرير المقنع

هل أصابت لعنة «الجوكر» خواكين فينيكس؟
يبدو أن لعنة «الجوكر» أصبحت
تطارد كل من يتجاسر على ارتداء
عباءته ويحمل لواء الدفاع عن
أفكاره سينمائ ًيا ليسرد على
العامة قصة حياته ومأساته،
فبعد عشر سنوات على رحيل
النجم العالمي هيث ليدغر
بسبب إساءته استخدام جرعة
من المهدئات الطبية ،وهو
واحد من الممثلين ،الذين
سيتذكرهم التاريخ والجمهور،
لتأديته لدور مؤثر ،يصنف بأنه
من «أبرز أشرار السينما العالمية
في التاريخ» وهو «الجوكر» الذي
حصد عنه جائزة أوسكار أفضل
ممثل مساعد ،جاء ظهور النجم
العالمي خواكين فينيكس بصورة
غير طبيعية خالل تتويجه بجائزة
الـ«غولدن غلوب» عن دوره بفيلم
« – Jokerجوكر» ليضعنا أمام
سؤال جوهري :هل أصابت لعنة
الجوكر فينيكس الذي أصبح محل
سخرية الجميع عقب تصريحاته
عن جودة الطعام النباتي
الذي تقدمه رابطة «هوليوود
للصحافة األجنبية» وذلك خالل
كلمته لوسائل اإلعالم التي
تخللتها وصلة من بكاء غير مبرر
ما وضع النجم العالمي بين رحى
التعاطف والتشكيك في قواه
العقلية.

محمد علي

ً
عامليا.
األشهر

ب� ��ال � �ع� ��ودة إل � ��ى ع � ��ام  ،2018ح �ي��ث
اك�ت�ن�ف��ت ح��ال��ة م��ن ال�غ�م��وض طبيعة
فيلم «الجوكر» بمجرد اإلعالن عنه
وحلقت أسئلة مشروعة ببطله :ماذا
سيقدم خ��واك�ين؟ وكيف سيتعامل
م ��ع ال �ش �خ �ص �ي��ة؟ وم� ��ا ال� �ه ��دف م��ن
ً
ً
بعيدا عن
سينمائيا
إعادة احيائها
غريمه التقليدي «بات مان»؟ أسئلة
ط � ��اردت ص �ن��اع ال �ف �ي �ل��م ح �ت��ى ط��رح
ف��ي دور ال�س�ي�ن�م��ا ال �ع��امل �ي��ة أك�ت��وب��ر
امل� ��اض� ��ي ل �ي �ق ��دم خ� ��واك �ي�ن ال �ج��وك��ر
ب��أس�ل��وب م�ت�ف��رد س�ي�ظ��ل ق��اب� ً�ع��ا في
وجدان املشاهدين لسنوات.
أدى فينيكس في الفيلم قصة حياة
آرث ��ر ف�ل�ي��ك امل �ع �ق��دة ل�ف�ن��ان ك��وم�ي��دي
ط � �م� ��وح ي� �ع ��ان ��ي ع � �ق� ��دة االض� �ط� �ه ��اد
لاً
وي��دف�ع��ه امل�ج�ت�م��ع ألن ي�ص�ب��ح عمي
للفوضى ،يفقد جنونه كلما أت��ت له
ف �ك��رة ش��ري��رة ،ت��رك�ي�ب��ة م�ع�ق��دة على
ص �ع �ي��د ال �ش� �ك ��ل وامل� �ض� �م ��ون ح�ي��ث
خ� �ض ��ع خ� ��واك�ي��ن ف �ي �ن �ي �ك��س ل �ن �ظ��ام
غذائي صارم فقد على إثره  23كغم
من وزنه خالل فترة قصيرة وعقب
لاً
على ذلك قائ «اتضح أن هذا يؤثر
في عقلك ،وأنك تبدأ بالجنون عندما
ً
ً
كبيرا في تلك الفترة».
تفقد وزنا

خطاب القبول

عقل الشخصية
أم� � � � � ��ا ع � � �ل� � ��ى ص� � �ع� � �ي � ��د م � �ض � �م� ��ون
ال�ش�خ�ص�ي��ة ف �ق��د اع �ت��رف فينيكس
ّ
ب� � ّ
�أن ال �ت �ح� ِّ�دي امل �ت �م��ث��ل ف��ي ال��دخ��ول
إل � ��ى ع �ق��ل ش �خ �ص �ي��ة ج ��وك ��ر ل�ي��س
باألمر السهل حيث ق��ال« :ال أعرف

خواكين فينيكس بعد تسلمه الجائزة

حديثه عن
وجبة الطعام
النباتي آثار
السخرية..
والبعض شكك
في قواه
العقلية

ك �ي��ف ف �ع �ل� ُ�ت ه ��ذا ب �ح��ق ال �ج �ح �ي��م .ال
أع ��رف .ل�ك��ن ف��ي م��ا ب�ع��د ك��ان هناك
ش��يء جذبني إل��ى ال� ّ�دور .لقد َّ
تطور
فقط عندما عملنا ً
معا .لقد بدأ في
ال �ت �ح� ُّ�ول إل ��ى ش ��يء أك �ث��ر م�م��ا كنت
أت� ��وق� ��ع .ك ��ان ��ت واح � � ��دة م� ��ن أف �ض��ل
تجارب مسيرتي الفنية».
وع�ق��ب ال�ض�ج��ة ال�ك�ب�ي��رة ال�ت��ي واك�ب��ت
عرض الفيلم يأتي عام  2020ليحمل
مفاجأة سارة للنجم األميركي الذي
ح�ص��د ج��ائ��زة أف �ض��ل م�م�ث��ل درام ��ي
ف��ي «غ��ول��دن غ�ل��وب»  2020ع��ن فيلم
«الجوكر» وع��زز فرصه لنيل جائزة
«أوس �ك��ار» ،ليسير ب��ذل��ك على خطى
ال� ��راح� ��ل ه �ي��ث ل �ي��دغ��ر ال � ��ذي م�ن�ح�ت��ه
ش�خ�ص�ي��ة ال �ج��وك��ر ج��ائ��زة أوس �ك��ار

ألف �ض��ل م �م �ث��ل م �س��اع��د ،وذل� ��ك ب�ع��د
رح �ي �ل��ه ال� �ص ��ادم ف��ي  22ي �ن��اي��ر ع��ام
 ،2008عن ً 29
عاما.

لعنة «الجوكر»
ل �ك��ن ه ��ل اص ��اب ��ت ل �ع �ن��ة «ال �ج��وك��ر»
خ� ��واك �ي�ن ف �ي �ن �ي �ك��س؟ س� � ��ؤال ت� ��ردد
بقوة في أذهان كل من شاهد النجم
ال� �ع ��امل ��ي ي ��دل ��ي ب �ت �ص��ري �ح��ات غ �ي��ر
م �ت��زن��ة ع �ق��ب ً ت �ت��وي �ج��ه ب��ال �ـ «غ��ول��دن
غلوب» ،متفوقا في ذلك على نظرائه
البريطاني «كريستيان بيل» و«آدم
دراي�ف��ر» ،ما أث��ار دموعه م��رات عدة
أثناء خطاب القبول خ�لال فعاليات
«غ� ��ول� ��دن غ� �ل ��وب»  -ال� �ح ��دث ال �ف �ن��ي

بداية ،تقدم الفنان العاملي «فينيكس»
بخالص الشكر والتقدير إلى رابطة
«هوليوود للصحافة األجنبية» على
خلفية تقديم «وجبة طعام نباتي»،
وذل � ��ك ق �ب��ل أن ُي� �ب ��دى ت � ًع��اط �ف��ه إل��ى
جميع امل��رش�ح�ين – وف��ق��ا لصحيفة
«يو إس إيه توداي» األميركية.
ف ��ي ه� ��ذا ال � �ص� ��دد ،ع �ل��ق ب �ط��ل ف�ي�ل��م
لاً
«ال�ج��وك��ر» ألح��د الصحافيني قائ :
مثل
«إنها امل��رة األول��ى التي تناولت ً
هذه األطعمة خالل هذا الحفل ..حقا
إنه طعام جيد».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،س�خ��ر ب�ع��ض الحضور
م ��ن ح ��دي� �ث ��ه ،ب �ي �ن �م��ا أب � ��دى آخ� ��رون
دعمهم للرسائل التي شاركها عبر
الخطاب.
أع� ��رب ب �ط��ل ف �ي �ل��م «ال� �ج ��وك ��ر» ،ع�ب��ر
كلمة رئيسية ألقاها خالل فعاليات
ت �س �ل��م ال� �ج ��ائ ��زة ،ع ��ن ت� �ق ��دي ��ره إل��ى
جميع الشركاء ،بما في ذلك البطلة
رون� ��ي م � ��ارا ،ث ��م ت �ح��دث ف ��ى مل�ح��ات
س��ري �ع��ة ع ��ن أب � ��رز ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي
تهيمن على الساحة العاملية خالل
هذه اآلون��ة ،أهمها الحرائق الناشبة
في «أستراليا».
وطالب ُ«فينيكس» ،بخالف األمنيات
الطيبة املرسلة إلى أستراليا ،بتقديم
مزيد من التضحيات ومن ثم إطراء
بعض التغيرات على كل املستويات
ال �ش �خ �ص �ي��ة ،واس� �ت� �ن� �ك ��ر االك� �ت� �ف ��اء
ب ��اس� �ت� �ق�ل�ال ال� � �ط � ��ائ � ��رات ال� �خ ��اص ��ة
والسفر لحصد الجوائز فقط.
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الديوان األميري يستعجل «البلدية» ألخذ الموافقات الالزمة

«المدينة الترفيهية»
تتوسع إلى الشريط الساحلي
َّ
زكريا محمد
خ��ا ط��ب ا ل��د ي��وان األ م�ي��ري ب�ل��د ي��ة ا ل�ك��و ي��ت،
ط ��ا ل� �ب ��ًا م� �ن� �ه ��ا أ خ� � ��ذ ا مل� ��وا ف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى ض��م
الشريط الساحلي واعتماد استخدامات
األراضي واملكونات الرئيسية.
و ق��ال ا ل��د ي��وان « :ب��اإل ش��ارة إ ل��ى ا مل��و ض��وع
أ ع �ل��اه وإ ل � ��ى ق � ��رار ا مل �ج �ل��س ا ل �ب �ل ��دي ر ق��م
«م ب / م أ / ل ع /4 /2019/5/131»24
ا مل � � ��ؤرخ /2019/10 ،14و ح� �ي ��ث إ ن � ��ه ق��د
جرى إ ط�لاق اإل ع�لان عن مزايدة املشروع
ب � �ت� ��ار ي� ��خ /2019/10 ،27ن� ��أ م� ��ل م �ن �ك��م
باإليعاز ملن يلزم لديكم نحو اعتماد ما
يلي مع اعتبار املوضوع عاجل جدًا:
 - 1البدء بأخذ املوافقات الالزمة من قبل
ب�ل��د ي��ة ا ل �ك��و ي��ت ل�ض��م ا ل �ش��ر ي��ط ا ل�س��ا ح�ل��ي
ا مل� �ج ��اور مل ��و ق ��ع ا مل��د ي �ن��ة ا ل �ت��ر ف �ي �ه �ي��ة إ ل��ى
ح � � � ��دود ق� �س� �ي� �م ��ة ا مل � � � �ش � � ��روع ،وا ل � �ب ��ا ل � �غ ��ة
مساحتها حاليًا ،بعد ضم منتزه الشيخ
زايد 2570000 ،متر مربع.
 - 2ا ع � �ت � �م � ��اد ا س� � �ت� � �خ � ��دا م � ��ات األرا ض � � � ��ي
واملكونات الرئيسية للمشروع واملدرجة
ضمن الجدول.
و ح� ��ول ت �ف��ا ص �ي��ل ا مل � �ش ��روع ،ف ��إن ا مل��د ي �ن��ة
ا ل �ت ��ر ف �ي �ه �ي ��ة ا ل � �ج� ��د ي� ��دة ت� �ق ��ع ف� ��ي م��د ي �ن��ة
ا ل��دو ح��ة ،ف��ي م�ك��ان ا مل��و ق��ع ا ل�ح��ا ل��ي نفسه
ف � ��ي ا مل� �ن� �ط� �ق ��ة ا ل� �ج� �ن ��و ب� �ي ��ة وا ل� �ج� �ن ��و ب� �ي ��ة
ا ل �غ ��ر ب �ي ��ة م �ن �ه ��ا ،وا ل � �ت ��ي ت �ض ��م ا ل �ش��ر ي��ط
ا ل � �س � ��ا ح � �ل � ��ي ،و ت � �ب � �ل� ��غ م � �س� ��ا ح� ��ة ا مل ��د ي � �ن ��ة
ا ل �ت��ر ف �ي �ه �ي��ة ب �ع��د ا ل �ت��و س �ع��ة  257000م،2
ب � ��اإل ض � ��ا ف � ��ة إ ل � � ��ى  590000م 2م �س ��ا ح ��ة
ا ل �ش��ر ي��ط ا ل �س��ا ح �ل��ي ،وال ي��د خ��ل ا ل �ش��ر ي��ط
ا ل �س��ا ح �ل��ي ف ��ي ن �ط��اق ا مل� �ش ��روع ا ل �ح��ا ل��ي،
و ج � ��ار درا س� � ��ة ا ل ��ر ب ��ط ع �ل �ي��ه ف ��ي م��را ح��ل
الحقة.
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■  2.5مليون متر مربع المساحة اإلجمالية للمشروع بعد ضم منتزه الشيخ زايد

ﻣﺨﻄﻂ ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺼﻠﻴﺒﺨﺎت
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

يتكون مشروع املدينة الترفيهية من:
ماله في الهواء الطلق.
 - 1فعاليات ركوب ٍ
 - 2منتزه ترفيهي داخلي.
 - 3منتزه ومنتجع مائي.
 - 4مركز الترفيه واألنشطة الألطفال.
 - 5قاعة ألعاب الكترونية.
 - 6منطقة فعاليات عروض ترفيهية.
 - 7منتزه تزلج على الجليد.
 - 8قاعة سينما مفتوحة/ سينما سيارات.
 – 9مركز فعاليات رياضية.

ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

 – 10متحف ومركز ترفيه ثقافي.
 – 11ال �ح ��دائ ��ق ال �ع��ام��ة وم �ن��اط��ق ال�ت��رف�ي��ه
االجتماعي.
 – 12منتزه وممشى خارجي.
 – 13فنادق  4نجوم و 5نجوم.
 – 14منتجع.
 15شقق فندقية.
 – 16سكن.
 – 17مركز تسوق.
 – 18مساحات تجارية ومطاعم.

 – 19م ��دخ ��ل رئ �ي �س ��ي وم � ��واق � ��ف س� �ي ��ارات
ومناطق دعم وخدمات.
 – 20منطقة املرافق والخدمات املركزية.
 – 21محطات كهرباء.
 – 22املنطقة البحرية  /الحياة البرية.
 – 23مرصد فضائي.
 – 24مسرح مفتوح للهواء الطلق.
 – 25ممرات وقنوات مائية داخلية.
 – 26مركز ترفيه وتعليم تفاعلي بتقنيات
الواقع االفتراضي.

شركات تتنافس
على إدارة محافظ بيت الزكاة
تامر حماد

ق��ال م�ص��در مطلع ل�ـ سبقلا ان  5شركات
اس �ت �ث �م��اري��ة ك �ب��رى ت �ت �ن��اف��س ع �ل��ى إدارة
م� �ح ��اف ��ظ ب� �ي ��ت ال� � ��زك� � ��اة ،أب � ��رزه � ��ا ش��رك��ة
االس� �ت� �ث� �م ��ارات ال��وط �ن �ي��ة ،وش ��رك ��ة امل��رك��ز
املالي ،باالضافة الى شركات اخ��رى ،علمًا
ان اليوم (الثالثاء) آخر موعد للتقديم على
أن يتم اخ�ت�ي��ار ال�ف��ائ��ز ف��ي مناقصة إدارة
املحافظ في وقت الحق.
وذك ��ر امل �ص��در أن ال �ش��رك��ات امل�ت�ق��دم��ة هي
شركات استثمارية متخصصة في إدارة
املحافظ االستثمارية ،مشيرًا إلى أن هدف

ب�ي��ت ال��زك��اة ه��و إدارة األم � ��وال امل��وج��ودة
ل��دي��ه وت �ح �ق �ي��ق أق �ص��ى اس �ت �ف��ادة ممكنة
منها بأسلوب عملي دقيق.
وأش��ار املصدر ال��ى أن ال�ش��روط املطروحة
إلدارة امل �ح��اف��ظ ال �خ��اص��ة ب�ب�ي��ت ال ��زك ��اة،
تتطلب أن تكون الشركة املتقدمة مرخصة
بإدارة املحافظ االستثمارية من قبل هيئة
أس ��واق امل ��ال ،وان ت�ك��ون ال��رخ�ص��ة س��اري��ة
املفعول وق��ت التقديم ،وان تكون الشركة
م ��درج ��ة ف ��ي ب ��ورص ��ة ال �ك��وي ��ت او ت��اب�ع��ة
لشركة مدرجة بنسبة .%100
وم��ن ب�ين ال�ش��روط ايضا ان تقوم الشركة
املؤهلة بتقديم بيان حجم األصول املدارة
للغير على ان ال تقل عن  300مليون دينار

إل��ى ج��ان��ب ب�ي��ان امل�ح��اف��ظ امل ��دارة م��ن قبل
الشركة للمحافظ االستثمارية املتوافقة
م ��ع اح� �ك ��ام ال �ش��ري �ع��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة وب �ي��ان
ح �ج��م األص� � ��ول امل � � ��دارة م ��ن ق �ب��ل ال �ش��رك��ة
ب��إدارة محافظ الغير للجهات الحكومية.
واش �ت ��رط ��ت «ب �ي��ت ال� ��زك� ��اة» أال ي �ك��ون قد
م�ض��ى ع�ل��ى ت��أس�ي��س ال �ش��رك��ة أق ��ل م��ن 10
س �ن��وات م��ع ض ��رورة ب�ي��ان خ�ب��رة الشركة
ب � ��إدارة م �ح��اف��ظ اس �ت �ث �م��اري��ة متخصصة
بأسواق األسهم الخليجية.
وتضمنت ال �ش��روط أي�ض��ا تقديم السيرة
الذاتية للشركة والعاملني بإدارة املحافظ
االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ف �ي �ه��ا وت� �ق ��دي ��م م �ي��زان �ي��ة
معتمدة آلخر سنتني ماليتني.

وقعت عقد تسهيالت بـ  20مليو ًنا

«يونيكاب» :إدارة محفظة عقارية بـ  15مليون دينار
ق ��ال ��ت ش ��رك ��ة ي ��ون� �ي� �ك ��اب ل�لاس �ت �ث �م��ار
وال �ت �م��وي��ل إن �ه��ا وق �ع��ت ع �ق��د م�ش��ارك��ة
عقارية وإدارة محفظة عقارية بقيمة
إج�م��ال�ي��ة ب�ن�ح��و  15م�ل�ي��ون دي �ن��ار بني
ك��ل م��ن ش��رك��ة اس�ك��ان ال�ع�ق��اري��ة ،شركة
تابعة ومملوكة  100في املئة ،وشركة
إس� �ك ��ان ال �ع��امل �ي��ة ل�ل�ت�ط��وي��ر ال �ع �ق��اري��ة،
شركة زميلة.
وأف� ��ادت ال�ش��رك��ة ف��ي إف �ص��اح أن نسبة
امل�ش��ارك��ة األول ��ى تبلغ  44.12ف��ي املئة،
ف��ي ح�ين تبلغ نسبة م�ش��ارك��ة الثانية
 55.88ف��ي امل �ئ��ة ،م �ش �ي��رة ال ��ى ان االث��ر

املالي لهذا العقد هو استحقاق شركة
اسكان العقارية نتيجة ادارة املحفظة
مبلغا وق ��دره  400ال��ف دي �ن��ار كويتي
س �ن��وي��ا اض ��اف ��ة ال � ��ى ت ��وزي ��ع االرب� � ��اح
وال �خ �س��ائ��ر ع �ل��ى ال �ط��رف�ي�ن ،ك ��ل حسب
نسبته بعد تصفية الحسابات وخصم
املصروفات املستحقة.
و ف � � � � ��ي إ ف� � � � �ص � � � ��اح م � � �ك � � �م� � ��ل ،أ ع � �ل � �ن� ��ت
« ي � � ��و ن� � � �ي� � � �ك � � ��اب» ع� � � ��ن ت � ��و ق � � �ي � ��ع ع� �ق ��د
تسهيالت ائتمانية م��ع ا ح��د البنوك
ا مل� �ح� �ل� �ي ��ة ب � �ح ��د ا ق � �ص� ��ى  20م �ل �ي ��ون
د ي � �ن� ��ار ،م ��و ض� �ح ��ة أن ا ل � �غ� ��رض م �ن��ه

ه��و س ��داد ود م ��ج ك��ا م��ل ا ل�ت�س�ه�ي�لات
ا مل�ص��ر ف�ي��ة ت�ج��اه ك��ل ا ل�ب�ن��وك ا مل�ح�ل�ي��ة
للشركة وا ل�ش��ر ك��ات ا ل�ت��ا ب�ع��ة ،إ ض��ا ف��ة
ا ل ��ى ا س �ت �ث �م��ار ج ��زء م ��ن ا ل �ق ��رض ف��ي
ا ل �ق �ط��اع ا ل �ع �ق��اري ،وأ خ �ي��رًا ا س�ت�غ�لال
الباقي في قطاع التطوير العقاري.
وع ��ن األث� ��ر امل ��ال ��ي ل�ل�ت�ط��وي��ر ال�ح��اص��ل
أضافت الشركة أنه سينعكس ايجابيا
على التدفقات النقدية املستقبلية مع
تحسني الهيكل التمويلي للشركة مما
سيعزز توفير السيولة ال�لازم��ة لدعم
أنشطة الشركة التشغيلية.

بخصوص تسوية مديونية

قبول إشكال «أعيان لإلجارة»
أعلنت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار
ع��ن ص ��دور ح�ك��م امل�ح�ك�م��ة ال�ك�ل�ي��ة ،بقبول
ً
اإلش �ك��ال امل �ق��دم م��ن ال�ش��رك��ة ش �ك�لا لوقف
تنفيذ ح�ك��م محكمة االس�ت�ئ�ن��اف برفض
طلب تسوية مديونية الشركة.
و ق��ا ل��ت ا ل �ش��ر ك��ة ف��ي ا ف �ص��اح ل�ل�ب��ور ص��ة
أ م� � ��س إن دا ئ � � � ��رة األ م � � � ��ور ا مل �س �ت �ع �ج �ل��ة

ب��ا مل �ح �ك �م��ة ا ل �ك �ل �ي��ة ق �ض��ت ف ��ي م �ن �ط��وق
ا ل�ح�ك��م ب��و ق��ف ت�ن�ف�ي��ذ ا ل�ح�ك��م املستشكل
في تنفيذه في ما يخص إ ع��ادة هيكلة
ا ل �ش ��ر ك ��ات « م ��ؤ ق �ت ��ًا» ل �ح�ي�ن ا ل �ف �ص��ل ف��ي
ا ل �ط �ع��ن ب��ا ل �ت �م �ي �ي��ز .وأ ف � � ��ادت «أ ع� �ي ��ان»
ب� �ع ��دم و ج� � ��ود أي أ ث � ��ر م ��ا ل ��ي ل �ل �ت �ط��ور
الحاصل على املركز املالي للشركة.

«وربة كابيتال» :مجلس إدارة جديد
انتخبت الجمعية العامة العادية لشركة
ورب � ��ة ك��اب �ي �ت��ال ال �ق��اب �ض��ة م �ج �ل��س إدارة
ً
جديدا لفترة السنوات الثالث املقبلة على
الشكل التالي:
ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ال� ��دب� ��وس رئ� �ي � ً�س ��ا مل�ج�ل��س
اإلدارة ،وأحمد جاسم القمر ً
نائبا للرئيس

لاً
ممث عن شركة بوبيان للبتروكيماويات،
وع � �ض ��وي ��ة ك � ��ل م� � ��ن :خ� ��ال� ��د ع � �ب� ��دال� ��رزاق
ً
العيسى ،وعبداهلل مسلم الزامل  -ممثال عن
شركة ال��درة الوطنية العقارية ،ويوسف
ً
مشاري القصار  -ممثال عن شركة بوبيان
للبتروكيماويات.

«المركزي»:
سندات بـ240
مليون دينار
أص � � ��در ب �ن ��ك ال� �ك ��وي ��ت امل ��رك ��زي
س �ن��دات وت��ورق��ًا بقيمة إجمالية
بلغت  240مليون دي�ن��ار كويتي
ب��أج��ل س�ت��ة أش�ه��ر وم �ع��دل عائد
 .%2.875ي��ذك��ر أن آخ��ر إص��دار
س� �ن ��دات وت � � ��ورق ل �ب �ن��ك ال �ك��وي��ت
املركزي ك��ان بقيمة  200مليون
دي�ن��ارف��ي  23دي�س�م�ب��ر امل��اض��ي،
مل ��دة ث�ل�اث��ة أش �ه��ر وم �ع ��دل ع��ائ��د
.%2.750

قلصتها  %57.8في 2021 - 2020

«المالية» تنسف موازنة
«هيئة االتصاالت»
إبراهيم عبدالجواد
أك � ��دت وزارة امل��ال �ي��ة ض� � ��رورة ق �ي��ام ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
لالتصاالت وتقنية املعلومات بتخفيض موازنتها
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة امل �ق �ب �ل��ة 2020ـ � � � � �ـ 2021خ��اص��ة ب �ع��د ان
تضمنت ال�ص��رف على العديد م��ن البنود ال�ت��ي ورد
بشأنها قرارات وتعميمات من وزارة املالية ومجلس
الوزراء تطلب خفض وترشيد اإلنفاق.
وأش ��ارت أرق ��ام ص ��ادرة ع��ن «امل��ال�ي��ة» حصلت عليها
سبقلا ،إل��ى ق�ي��ام ال ��وزارة بتخفيض م��وازن��ة الهيئة
ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ات� �ص ��االت وت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل��وم��ات ب �ح��وال��ي
 38.2م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار م ��ن أص� ��ل  60.3م �ل �ي��ون دي �ن��ار
بنسبة  ،%57.8معظمها ك��ان م��رت�ب�ط��ا ب��ال�ت�ق��دي��رات
املطلوبة للصرف على امل�ع��دات والتجهيزات والتي
تم تخفيضها من  23.1مليون دينار ال��ى  7.7ماليني
دي �ن ��ار ،وب �ن��د االس �ت �ش ��ارات ،ال ��ذي ط�ل�ب��ت ل��ه الهيئة
تخصيص  15.5م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،بينما ق ��ررت املالية
تخفيضه ليصبح  3.5ماليني دينار.
وأوردت «امل��ال�ي��ة» ع��ددا م��ن امل�لاح�ظ��ات والتوصيات
على مشروع ميزانية «الهيئة» كالتالي:
 - 1إلغاء  94درجة جديدة و 50درجة شاغرة للوظائف
العامة وإلغاء  7درجات شاغرة من عقود خاصة لغير
الكويتيني وأي تكاليف أخرى مرتبطة بها.
 - 2ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت��رش�ي��د ال �ق �ي��ام ب��امل�ه�م��ات ال��رس�م�ي��ة
واقتصارها على ما تستوجب الضرورة في اإلسهام
االيجابي في تطوير األداء.
 - 3العمل على تجنب اتخاذ قرارات جديدة لم تؤخذ
في االعتبار عند إع��داد امليزانية وترتب أعباء مالية
إضافية وذلك التزاما بقرار مجلس الوزراء.
 - 4ض��رورة استقالل الهيئة في إدارة أعمالها املالية
واإلدارية وتفعيل عمل اإلدارات للقيام باملهام املنوطة
بها واالل �ت��زام بسد ال�ش��واغ��ر ف��ي الهيكل التنظيمي
ل�ل�ه�ي�ئ��ة وس��رع��ة اع �ت �م��اد االخ �ت �ص��اص��ات وال��وص��ف
الوظيفي لإلدارات.
 - 5العمل على ترتيب أولويات الهيئة للصرف على
االس�ت�ش��ارات م��ع األخ��ذ باالعتبار ال�ق��درة التنفيذية
للهيئة واخذ املوافقات الالزمة من الجهات املختصة
مع مراعاة أن تكون أهداف هذه االستشارات واقعية
ومحددة وقابلة للقياس والتحقيق وتتسم باملرونة

خفضت مصروفاتها  38.2مليون دينار..
ودعتها لاللتزام بترشيد اإلنفاق
ولها عالقة بمهام الهيئة.
 - 6العمل على تخفيض اإلنفاق للضيافة والحفالت
واقتصار شراء األثاث على االحتياجات الفعلية وان
يكون الصرف على االلتزامات الفعلية.
 - 7ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى االل � �ت� ��زام ب ��وض ��ع خ �ط��ة م�ع�ت�م��دة
ل�ل�ح�م�لات اإلع�ل�ام �ي��ة م��ن اإلدارة ال�ع�ل�ي��ا ب��امل��ؤس�س��ة
املستقلة مع مراعاة أن تكون هذه الخطة موضوعية
وقابلة للتحقق والقياس ومرتبطة بعامل الزمن مع
األخ ��ذ ب��االع�ت�ب��ار ض ��رورة التقييم ال ��دوري ل�ه��ا على
أسس علمية ومهنية.
 - 8مراعاة الدقة والقدرة التنفيذية عند إعداد مشروع
امل�ي��زان�ي��ة م��ع ض ��رورة تقدير امل�ص��روف��ات ال�ع��ام��ة في
حدود املتطلبات الفعلية دون ضغطها بما يؤثر على
مستوى الخدمات واإلنتاج ومراعاة عدم املغاالة في
التقدير واالسترشاد بمعدالت الصرف الحالية لكل
نوع من األن��واع واملصروف الفعلي للسنوات الثالث
السابقة.
 - 9ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى االل �ت ��زام ب�م��ا ورد ب�ت�ق��ري��ر ال�ج�ه��از
املركزي لتكنولوجيا املعلومات لإلطار العام ملشروع
اح �ت �ي��اج��ات ال �ه �ي �ئ��ة ف ��ي م �ج��ال ن �ظ��م وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
املعلومات للسنة املالية 2020ــ.2021
 - 10التأكيد على االلتزام بالضوابط الخاصة بشأن
الفعاليات املقامة في دولة الكويت واستضافة الوفود
الرسمية.
 - 11إع � ��داد خ �ط��ة واض �ح��ة م��دع �م��ة ب�ت�ق��دي��ر ال�ه�ي�ئ��ة
للتكلفة اإلج�م��ال�ي��ة للمبنى ال�خ��اص فيها وامل��راح��ل
ال��زم�ن�ي��ة ال �ت��ي ي�ج��ب ال�ت�ق�ي��د ب�ه��ا وت �ق��دي��ر امل �ص��روف
ح�س��ب ت��وق�ع��ات نسبة االن �ج��از م��ع األخ ��ذ باالعتبار
ال� �ف� �ت ��رات ال��زم �ن �ي��ة ل �ل��إج � ��راءات ال �ح �ك��وم �ي��ة امل�ت�ب�ع��ة
وانعكاس ذلك على مشروع امليزانية.
 - 12م� �ع ��ا ل� �ج ��ة م�ل��ا ح � �ظ� ��ات د ي� � � � ��وان ا مل� �ح ��ا س� �ب ��ة
ومالحظات وتوصيات مجلس األمة ووضع آلية
لعدم تكرارها.

 14اقتصاد

الثالثاء  12جمادى األولى  1441هـ •  7يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16685

«المركز» % 23.7 :مكاسب المؤشر العام في 2019

ً
خليجيا
أداء..
بورصة الكويت األفضل
ً
ق ��ال تقريرلشركة امل��رك��ز امل��ال��ي ال�ك��وي�ت��ي
 ،إن ال� �س ��وق ال �ك��وي �ت��ي اخ �ت �ت��م ت �ع��ام�لات��ه
ل �ع��ام  2019وه ��و ف��ي ص� ��دارة أس� ��واق دول
مجلس التعاون الخليجي ،ليسجل أفضل
ع ��ائ ��دات س �ن��وي��ة م �ن��ذ ع ��ام  .2014وي �ع��زى
ال�ف�ض��ل ف��ي األداء ال �ق��وي ال ��ذي ت�م�ي��زت به
األس� �ه ��م ال �ك��وي �ت �ي��ة خ�ل��ال األش� �ه ��ر االث �ن��ي
عشرة املاضية ،إل��ى ق��رار مؤسسة مورغان
ستانلي بإدراج السوق في مؤشرها العاملي
لألسواق الناشئة ،وهو القرار ال��ذي يدخل
حيز التنفيذ الرسمي خالل عام .2020
وأض � � ��اف «امل� ��رك� ��ز» ع ��ن أداء األس � � � ��واق ،أن
م�ك��اس��ب ال �س��وق ال�ك��وي�ت��ي ال�س�ن��وي��ة كانت
الف� �ت ��ة ،ح �ي��ث ارت� �ف ��ع امل ��ؤش ��رال� �ع ��ام بنسبة
 %23.7مع مكاسب نسبتها  %32.4حققها
ال �س��وق األول .وج� ��اءت ت��أك �ي��دات م��ورغ��ان
س�ت��ان�ل��ي ع�ل��ى ت��رق�ي��ة ال �س��وق ف��ي ديسمبر
لتعطي زخ�م��ًا ألداء األس�ه��م الكويتية قبل
إغالق جلسات العام ،وفي ظل تقدير مؤشر
مورغان ستانلي العاملي لألسواق الناشئة
للسوق الكويتي عند وزن  ،%0.69يتوقع
ال � �س ��وق ت ��دف� �ق ��ات أج �ن �ب �ي��ة ك �ب �ي��رة م ��ا ب�ين
خاملة ونشطة خالل العام الجديد .وكانت
أس�ه��م ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي أك�ب��رال��راب�ح�ين بني
أسهم القطاعات ،بارتفاع بلغ  %35.7هذا
العام ،بينما سجلت أسهم جميع الشركات
القيادية في السوق الكويتي مكاسب كبيرة
خالل العام ،وخاصة بيت التمويل الكويتي
وب�ن��ك الكويت ال��وط�ن��ي ،بمكاسب نسبتها
 %46و %34.7على التوالي.

عام إيجابي
وأش � ��ار ال �ت �ق��ري��ر إل ��ى أن خ �ت��ام  2019ج��اء
إي �ج��اب �ي��ًا ألس� � ��واق دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
ال� �خ� �ل� �ي� �ج ��ي ك � ��اف � ��ة ،ح � �ي� ��ث س � �ج� ��ل م ��ؤش ��ر
س �ت��ان��درد أن ��د ب� ��ورز ل�ل�أس ��واق الخليجية
أرباحًا سنوية بلغت  ،%8.3وحققت جميع
األس��واق ،عدا سوق سلطنة عمان ،عائدات
إيجابية ،وكان السوق البحريني ثاني أكبر
الرابحني بني أس��واق دول مجلس التعاون
الخليجي ،بارتفاع نسبته  %20.4في عام
 ،2019بعد أداء ثابت في العام السابق.
وق��ال «ب�ع��د أن ك��ان ص��اح��ب أس��وأ أداء بني
أسواق الخليج في عام  ،2018انتعش سوق

توازن النفط

قرار إدراج السوق على
مؤشر«مورغان ستانلي»
ساهم في تنشيط تداوالتها

ذ ك � � ��ر «ا مل � � ��ر ك � � ��ز» أن ب ��ر م� �ي ��ل
ا ل �ن �ف��ط ب �ل��غ  66.0دوالرًا م��ع
خ�ت��ام ع��ام  ،2019األ م��ر ا ل��ذي
يعكس ارتفاعًا قدره %22.7
مقارنة بنهاية العام السابق.
وأ س� �ه� �م ��ت ت �ق �ل �ب��ات ا ل� �ع ��رض،
و ك� ��ذ ل� ��ك إ ص� � � ��رار أو ب � � ��ك ع �ل��ى
خ �ف��ض اإل ن � �ت� ��اج ،ف ��ي م ��واز ن ��ة
ا ل� �س ��وق أ م� ��ام م� �خ ��اوف ح�ج��م
الطلب ،لتستقر أسعار النفط
ف��ي ا ل��ر ب��ع األ خ �ي��ر م��ن ،2019
و ك� ��ان مل� �خ ��اوف ا مل �س �ت �ث �م��ر ي��ن
م��ن ا ل��ر ك��ود أ ث��ر ه��ا ف��ي ار ت�ف��اع
أ س� �ع ��ار ا ل ��ذ ه ��ب خ �ل�ال ا ل �ع ��ام،
ليحقق املعدن الثمني مكاسب
م �ت��وا ل �ي��ة ب �ل �غ��ت ذرو ت� �ه ��ا ع�ن��د
ن �س �ب��ة  %21.1ف ��ي س�ب�ت�م�ب��ر
 2019ق �ب��ل أن ت �س �ت �ق��ر ع�ن��د
ن� �س� �ب ��ة  %18.3ف � ��ي ن� �ه ��ا ي ��ة
العام.

 % 32.4نمو مؤشر
السوق األول بدعم
التدفقات األجنبية
أسهم القطاع
المصرفي أكبر الرابحين
بارتفاع %35.7
األسواق الخليجية
حققت عائدات إيجابية
بـ ..%8.3عدا عُ مان
النفط يكسب %22.7
في ..2019
بمعدل  66دوال ًرا للبرميل
األسهم العالمية
أداء قو ًيا رغم
شهدت ً
الحرب التجارية المستعرة
مؤشر مورغان ستانلي
العالمي يحقق أفضل
أداء سنوي منذ ..2014
بنسبة %25.2

توقعات البورصة في « 2020متفائلة» رغم تصاعد التطورات الجيوسياسية بالمنطقة

دبي بمكاسب سنوية بلغت  ،»%9.3بينما
بقي السوق القطري ،الذي كان أفضل سوق
خليجي في  ،2018ثابت األداء مع مكاسب
طفيفة بلغت  %1.2في .2019
أم� ��ا أب ��وظ �ب ��ي ،ف �ب��رغ��م ح��زم��ة اإلص�ل�اح ��ات
االق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي نفذتها ح�ك��وم��ة اإلم ��ارة
ف��ي أواخ � ��ر ع ��ام  ،2018ف �ل��م ي�ش�ه��د ال �س��وق
س��وى ارت �ف��اع طفيف عند  %3.3خ�لال عام
 .2019وف ��ي ُع �م��ان اس �ت �م��ر األداء ال�س�ل�ب��ي
ل� �ل� �ع ��ام ال � �ث� ��ان� ��ي ع� �ل ��ى ال� � �ت � ��وال � ��ي ،وس � ّ�ج ��ل
انخفاضًا بلغ  %7.9ف��ي ع��ام  ،2019وع��رف
ال� �س ��وق ال� �س� �ع ��ودي ،أك �ب��ر س� ��وق خ�ل�ي�ج��ي،
عامًا متقلبًا ،ولكنه تمكن من اختتام العام
ب�م�ك��اس��ب بلغت نسبتها  %7.2ف�ق��ط ،رغ��م
إدراج ال�س��وق ف��ي مؤشر م��ورغ��ان ستانلي
ل�ل�أس��واق ال�ن��اش�ئ��ة ،ورب �م��ا ي �ع��ود ذل��ك إل��ى
تأثر مستثمري السوق بتصاعد التوترات

الجيوسياسية في املنطقة ،إال أن عام 2019
سيبقى أه��م األع� ��وام ف��ي ت��اري��خ ال�ب��ورص��ة
السعودية ،التي نفذت بنجاح إح��دى أكبر
عمليات ال �ط��رح ال �ع��ام األول ��ي ال�ت��ي عرفها
العالم.
وان �ت �ه��ى االك �ت �ت��اب ال �ع��ام ف��ي أس �ه��م ش��رك��ة
أرامكو السعودية خالل ديسمبر ،بحصيلة
تقييم بلغت تريليوني دوالر أميركي في
األي ��ام األول ��ى فحسب م��ن ال �ت��داول ،ق�ب��ل أن
يجني املستثمرون بعض األرباح.
ول�ف��ت ت�ق��ري��ر«امل��رك��ز» إل��ى تحقيق سهم
م�س�ي�ع�ي��د ل �ل �ب �ت��روك �ي �م��اوي��ات ال �ق��اب �ض��ة
أع� �ل ��ى امل �ك ��اس ��ب ب�ي�ن األس� �ه ��م ال �ق �ي��ادي��ة
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة خ�ل��ال  ،2019ب ��ارت� �ف ��اع ف��ي
ّ
س�ع��ر ال�س�ه��م ب�ل��غ  ،%67وح��ل س�ه��م بنك
اإلمارات دبي الوطني في املرتبة الثانية
خليجيًا بارتفاع نسبته .%51.7

أداء قوي
وت�ن��اول «امل��رك��ز» ف��ي ت�ق��ري��ره أداء األسهم
ال �ع��امل �ي��ة ،ال �ت��ي ش �ه��دت ف��ي ع�م��وم�ه��ا أداء
قويًا برغم الحرب التجارية املستعرة بني
الواليات املتحدة والصني .وعرفت العديد
م��ن األس ��واق ال�ع��امل�ي��ة م�س�ت��وي��ات قياسية
مل�ك��اس��ب م��ؤش��رات األس�ه��م الرئيسية ه��ذا
ال �ع ��ام .وس� ّ�ج��ل م��ؤش��ر م ��ورغ ��ان س�ت��ان�ل��ي
العاملي ارتفاعًا وصل إلى  ،%25.2بأفضل
أداء س �ن��وي ل��ه م �ن��ذ ع ��ام  ،2014وب��امل �ث��ل
شهدت األسهم األميركية عامًا استثنائيًا،
ل�ي�ح�ق��ق م��ؤش��ر س �ت��ان��درد آن ��د ب ��ورز 500
م �ك��اس��ب س �ن��وي��ة ب �ل �غ��ت  .%28.9وي �ع��زى
ه ��ذا االرت� �ف ��اع إل ��ى ث�لاث��ة ت�خ�ف�ي�ض��ات في
سعر ال�ف��ائ��دة أعلنها مجلس االحتياطي
�اف
ال �ف��درال��ي خ�ل�ال ال �ع��ام امل�ن�ق�ض��ي ،وت �ع� ٍ

أكبر من االقتصادين األميركي واأللماني معً ا

«كاسبرسكي»:

 27تريليون دوالر ثروة أسهم وسندات «الناشئة»
ع �ن ��دم ��ا ي �ت �ع �ل��ق األم� � ��ر ب� ��آف� ��اق األس� � ��واق
الناشئة للعام الجديد  ،2020فإنه يبدو
م�ع�ق� ً�دا ل�ل�غ��اي��ة ب�ف�ع��ل ع��دد م��ن األس �ب��اب،
إذ ي�م��ر ال �ع��ال��م ب�ف�ت��رة اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ن�ظ� ً�را
للطبيعة غير املتوقعة لرئيس الواليات
املتحدة دونالد ترامب ،الذي من املحتمل
أن ي�غ��دو سلوكه أك�ث��ر غ��راب��ة م��ع اق�ت��راب
موعد االنتخابات الرئاسية.
ول �ت �ح �س�ي�ن ف � ��رص إع � � ��ادة ان �ت �خ ��اب ��ه ف��ي
ال �ت �ص��وي��ت ال � ��ذي ي� �ج ��ري خ�ل��ال خ��ري��ف
ه ��ذا ال� �ع ��ام ،ت�ت�ج��ه األن� �ظ ��ار إل ��ى األف �ع��ال
املحتملة من قبل ترامب ،مثل ما إذا كان
س�ي�ف��رض امل��زي��د م��ن ال��رس��وم ال�ج�م��رك�ي��ة
ع� �ل ��ى ال� �س� �ل ��ع ال �ص �ي �ن �ي��ة أو رب� �م ��ا ي �ش��ن
ً
ً
عسكريا ضد إيران؟.
هجوما

قرارات ترامب
ع �ل ��ى ج ��ان ��ب آخ� � ��ر ،ي� �ت� �س ��اء ل امل ��راق� �ب ��ون
ه��ل ي��رك��ز ت��رام��ب ع �ل��ى ض �م��ان اس �ت �ق��رار
ال � � �ظ� � ��روف امل� ��ال � �ي� ��ة ل � �ت � �ف� ��ادي ال� �ت� �ب ��اط ��ؤ
االق� � �ت� � �ص � ��ادي أو ح� �ت ��ى ال� � ��رك� � ��ود ق �ب �ي��ل
االن �ت �خ ��اب ��ات م� �ب ��اش ��رة؟ ل �ك��ن ح �ت��ى اآلن
ال إج��اب��ات ص��ري�ح��ة ،ليبقى ع��دم اليقني
ال �ع �ل��ة ال ��واض� �ح ��ة امل� �ق ��وض ��ة ل�لاق �ت �ص��اد
واألسواق العاملية.
إل � ��ى ذل� � ��ك ،أض� ��اف� ��ت األس� � � ��واق ال �ن��اش �ئ��ة
ث��روة ق��دره��ا  14تريليون دوالر ملحافظ
ً
املستثمرين خالل العقد املاضي ،ووفقا
ملسح أج��رت��ه «بلومبيرغ» شمل عشرات
امل�س�ت�ث�م��ري��ن وامل�ح�ل�ل�ين اإلس�ت��رات�ي�ج�ي�ين
وامل� �ت ��داول�ي�ن ال �ع��امل �ي�ي�ن ،م ��ن امل �ت��وق��ع أن
ت ��واص ��ل أص � ��ول ه� ��ذه األس� � ��واق ت�ف��وق�ه��ا
على نظيرتها املتقدمة في عام .2020
وع��ادت جميع أص��ول األس ��واق الناشئة
«ال�ع�م�لات واألس �ه��م وال �س �ن��دات» لتقديم
أداء ج�ي��د ف��ي ع��ام  2019ب�ع��دم��ا سجلت
أك� �ب ��ر خ� �س ��ارة م �ن��ذ  3س� �ن ��وات ف ��ي ع��ام
 ،2018ب �ف �ض��ل ش� ��روع ال �ب �ن��وك امل��رك��زي��ة
ال �ع��امل �ي��ة ف ��ي ج ��ول ��ة ج ��دي ��دة م ��ن خ�ف��ض
الفائدة لدعم معدالت النمو الضعيفة.
وارتفعت قيمة أسهم  26دول��ة تصنفها
«إم إس سي آي» كأسواق نامية بمقدار
 9.2ت� ��ري � �ل � �ي� ��ون� ��ات دوالر م � �ن� ��ذ ن �ه ��اي ��ة
ع � ��ام  2009وح� �ت ��ى ال� ��راب� ��ع وال �ع �ش��ري��ن
م ��ن دي �س �م �ب��ر ،ب �ي �ن �م��ا أظ � �ه ��رت ب �ي��ان��ات
«بلومبيرغ  -باركليز» إضافة السندات
املحلية والدوالرية في األسواق الناشئة
ما قيمته  4.7تريليونات دوالر.
ي� �ق ��ول ك �ب �ي��ر م� ��دي� ��ري ال� �ص� �ن ��ادي ��ق ل ��دى
«س � ��وم � �ي � �ت� ��وم � ��و م � �ي � �ت � �س� ��وي دي إس»
ال �ي��اب��ان �ي��ة ت��اك �ي �ش��ي ي ��وك ��وت �ش ��ي ،ال �ت��ي
لاً
ت��دي��ر أص� ��و ب�ق�ي�م��ة  160م �ل �ي��ار دوالر:
ًل�اً
م��ا زل��ت م�ت�ف��ائ� ل�ل�غ��اي��ة ب�ش��أن األس��واق

ترامب والسياسة
النقدية األميركية
والصين ..أخطار
محدقة
في 2020
حال اضطرار
«الفدرالي» للتشدد
ستصاب األسواق
بالهشاشة ..وكذلك
االقتصاد العالمي
األسواق الناشئة
تضيف  14تريليون دوالر
لمحافظ المستثمرين
خالل عقد
السندات المحلية
والدوالرية تضيف 4.7
تريليونات دوالر لهذه
األسواق
االقتصاد الصيني
يواجه مخاطر تراجع
النمو في العام
الحالي إلى ما دون %6
الفائدة المنخفضة
تدفع المستثمرين
للبحث عن األصول ذات
عائدات مرتفعة

ال �ن��اش �ئ��ة ف��ي ال �ع��ام ال �ج��دي��د ،إذ ال ت��زال
العوامل الداعمة لها قائمة ،مثل الفائدة
امل� �ن� �خ� �ف� �ض ��ة ال � �ت� ��ي ت� ��دف� ��ع امل �س �ت �ث �م��ري��ن
للبحث عن األصول ذات عائدات مرتفعة.
وي�ب�ل��غ إج�م��ال��ي ح�ج��م ال �ث��روة ف��ي أس�ه��م
وس � �ن� ��دات األس� � � ��واق ال �ن��اش �ئ��ة م ��ا ي��زي��د
ع �ل��ى  27ت��ري �ل �ي��ون دوالر اآلن ،أي أك�ب��ر
َ
اقتصادي الواليات املتحدة وأملانيا
من
م� � ً�ع� ��ا ،ل �ك ��ن م �ج �م��وع��ة األخ � �ط� ��ار س�ت�ظ��ل
ت� �ح ��وم ف� ��ي أف � ��ق ه � ��ذه األس � � � ��واق وت� �ن ��ذر
بتحول درامي في األحداث أو على األقل

ق��وي لالقتصاد األميركي وإب��رام اتفاقية
تجارية مؤقتة م��ع ال�ص�ين .كما أن البالد
تعيش صحوة اقتصادية للعام الحادي
ع �ش��ر ع �ل��ى ال� �ت ��وال ��ي .وي� �ب ��دو أن م�خ��اط��ر
ال��رك��ود ل��م ت �ع��د ت �ل��وح ف��ي األف ��ق امل�ن�ظ��ور
م ��ع ت �ع��زي��ز ال �ع ��ائ ��د ال� �س� �ي ��ادي األم �ي��رك��ي
ف��ي دي�س�م�ب��ر  ،2019ووص ��ول ال �ف��ارق بني
ع��وائ��د س�ن��دات ال�خ��زان��ة مل��دة ع��ام�ين ومل��دة
ع�ش��رة أع ��وام إل��ى أع�ل��ى م�س�ت��وي��ات�ه��ا منذ
ن��وف�م�ب��ر  ،2018وب �غ��ض ال�ن�ظ��ر ع��ن ت��رق��ب
خ ��روج ب��ري�ط��ان�ي��ا م��ن االت �ح��اد األوروب� ��ي
وال �ت �ق �ل �ب��ات ال�س�ي��اس�ي��ة خ�ل�ال ع ��ام ،2019
ف� �ق ��د ح ��اف� �ظ ��ت أس� � � ��واق امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة
(مؤشر فوتسي راس��ل  )100على مكاسب
سنوية ق��دره��ا  ،%12.1كما ارت�ف��ع مؤشر
أس �ه ��م األس � � ��واق ال �ن��اش �ئ��ة ل� ��دى م ��ورغ ��ان
ستانلي بنسبة  %15.4هذا العام.

تقويض الفرص.

خطران محدقان
خ�ل�ال ق�م��ة م�ج�م��وع��ة ال�س�ب��ع ف��ي ف��رن�س��ا،
خ �ل�ال أغ �س �ط��س امل ��اض ��ي ،ادع� ��ى ت��رام��ب
أن��ه تلقى م�ك��امل��ات م��ن ال�ج��ان��ب الصيني
بهدف بدء جولة جديدة من املفاوضات
إلن �ه��اء ال �ح��رب ال �ت �ج��اري��ة ،ل �ك��ن م �ص��ادر
ل ��م ت �س �م �ه��ا وس ��ائ ��ل اإلع� �ل��ام األم �ي��رك �ي��ة
قالت إن ذل��ك غير صحيح ،وإنها مجرد
محاولة ملنع هبوط األسواق.

الخطر الصيني
تواجه األسواق الناشئة خطرًا اخر هو الصني ،التي ما زالت توصف هي نفسها بـ«السوق
الناشئ» وهو األم��ر ال��ذي ي��راه البعض غير مناسب ً
نظرا للدور الواسع ال��ذي تلعبه في
االقتصاد العاملي واإلسهامات التي تسهمها في اقتصادات العديد من البلدان األخرى.
على أي ح��ال ،يبدو أن الصني ستحتفظ بهذا اللقب لفترة من ال��وق��ت ،ما دام دخل
الفرد فيها يتخلف عن مثيله في االقتصادات املتقدمة ،ومن هذا املنطلق ،يمكن القول
إن االقتصاد الناشئ األكثر أهمية يواجه مخاطر تراجع النمو في عام  2020إلى ما
دون .%6
ستكون هذه خيبة أمل كبيرة ألولئك الذين ركزوا على معدل نمو قرب  ،%7واألسوأ أنه
من املرجح أن يكون عام  2020بداية لعقد تحقق خالله الصني متوسط نمو يبلغ ،%5.5
وال يمكن توقع أكثر من ذلك خاصة مع تقدم القوى العاملة في السن.
ً
ً
لطيفا ،فسيظل االحتياطي الفدرالي ينتهج ً
ً
نهجا هادئا
أخيرا إذا قرر ترامب أن يكون
هو اآلخر ،وربما يساعد ذلك في استقرار معدل نمو الصني عند  ،%6هو بالتأكيد ما
يساعد األسواق الناشئة على تقديم أداء جيد في .2020
ال شك أن ه��ذه القضايا حساسة وتجب مراعاتها ،وتدهورها سيؤدي إل��ى أح��داث ال
ُ
تحمد عقباها ،خاصة أن األس��واق الناشئة لديها الكثير من التحديات الخاصة ،لكن
الكثير منها تظهر عالمات تحسن هيكلي ،وهو ما يتمنى املستثمرون أال يتعثر بفعل
عوامل خارجية.

ورغ � � � � � ��م أن امل� � � �ف � � ��اوض� �ي ��ن ال� �ص� �ي� �ن� �ي�ي�ن
واألم �ي��رك �ي�ي�ن أع �ل �ن��وا م ��ؤخ � ً�را ال �ت��وص��ل
إلى املرحلة األول��ى من االتفاق التجاري
امل��زم��ع ،ل�ك��ن س �ل��وك ت��رام��ب ف��ي م�ع��ال�ج��ة
امل� �ش� �ك� �ل ��ة ال� �ع ��ال� �ق ��ة واح � � �ت� � ��واء م� �خ ��اوف
املستثمرين يعكس الكثير عن أولوياته،
التي بالطبع تركز على تهدئة األس��واق
حتى لو عبر أخبار زائفة.
ل�ك��ن ت��رام��ب ل�ي��س ال�خ�ط��ر ال��وح �ي��د ال��ذي
يواجه األسواق الناشئة في  ،2020فهناك
ً
أيضا السياسة النقدية األميركية ،حيث
يتطلع املشاركون في األس��واق ملزيد من
الوضوح حول املسار التالي لالحتياطي
ال� �ف ��درال ��ي وأث� � ��ره ف ��ي ال� � � ��دوالر ،ألن ذل��ك
ي�ن�ع�ك��س ب� ��دوره ع �ل��ى األس � ��واق ال�ن��ام�ي��ة
والناشئة ،خاصة تلك التي لديها ديون
دوالرية كبيرة.
إذا اس� �ت� �م ��ر ال� �ب� �ن ��ك امل� ��رك� ��زي األم �ي ��رك ��ي
ف��ي ت�خ�ف�ي��ف س�ي��اس�ت��ه ال�ن �ق��دي��ة ك�م��ا هو
م �ت��وق��ع ،وت��وق��ف ال � ��دوالر ع��ن االرت� �ف ��اع،
ً
ف �س �ت �ك��ون األس� � ��واق ال �ن��اش �ئ��ة أق ��ل ق �ل��ق��ا،
لكن إذ اضطر الفدرالي إلى بدء التشديد
«رب �م��ا إذا ارت �ف��ع ال�ت�ض�خ��م ف �ج��أة» ،ف��إن
األس��واق الناشئة ستصبح هشة وكذلك
بقية االقتصاد العاملي.
ع � ��ادة ،ك ��ان دور ال� � ��دوالر ف ��ي االق �ت �ص��اد
ً
ال�ع��امل��ي م��رت�ب��ط��ا ب��أدائ��ه ال�س�ع��ري مقابل
ال� �ع� �م�ل�ات األخ � � � ��رى ،ل� �ك ��ن ه � ��ذه ال �ع�ل�اق��ة
تالشت بسبب استخدام ترامب املسرف
ل�ل�ع�م�ل��ة األم �ي��رك �ي��ة ك �س�ل�اح ف��ي م �ع��ارك��ه
املختلفة ف��ي ال�س�ي��اس��ة ال�خ��ارج�ي��ة ،وه��و
ً
م ��ا دف� ��ع ب� �ل ��دان ��ا ع� ��دة ل �ل �ب �ح��ث ع ��ن س�ب��ل
مل�ع��ال�ج��ة ه��ذه امل�ش�ك�ل��ة( .س ��اوث ت�ش��اي�ن��ا
مورنينغ بوست ،بلومبيرغ ،أرقام)

ثلثا الشركات
الصناعية ..مخالفة
كشف استطالع ـــــ أجرته «كاسبرسكي»
َ
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ أن ث �ل��ث��ي ال �ش��رك��ات ال�ص�ن��اع�ي��ة في
ال� �ع ��ال ��م ( )%67ال ي �ب �ل �غ��ان ال �ج �ه��ات
التنظيمية املختصة ب �ح��وادث األم��ن
ال� ��رق � �م� ��ي ،ال � �ت� ��ي ت� �ق ��ع ف � ��ي م ��راف� �ق� �ه ��ا.
وث� ّ�م��ة ك�ث�ي��ر م��ن ال �ع��وام��ل ال �ت��ي ت��ؤث��ر
ف� ��ي ك �ي �ف �ي��ة ات � �ب� ��اع ال� �ش ��رك ��ات ق ��واع ��د
االم �ت �ث��ال ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال�ح��رص
على االلتزام بالتشريعات التنظيمية
ف��ي بيئة األع�م��ال الصناعية الحديثة
ً
ُي � �ع � ّ�د ض � � ��رورة اق �ت �ص ��ادي ��ة وم� �ح � ّ�رك ��ا
لالستثمار.
وتزداد أهمية وضع سياسات ُمحكمة
في مجال األم��ن الرقمي واالل�ت��زام بها
ّ
ومواكبة اللوائح التنظيمية املتعلقة
ّ
ب �ه��ا ،ف��ي ظ ��ل ت �ن��ام��ي ال �ه �ج �م��ات ال�ت��ي
ّ
ي �ش��ن �ه��ا م �ج��رم��و اإلن �ت ��رن ��ت الخ �ت��راق
ال �ش ��رك ��ات ال �ص �ن��اع �ي��ة .وث � ّ�م ��ة ال�ك�ث�ي��ر
م��ن املتطلبات ال�ت��ي ينبغي للشركات
الصناعية االلتزام بها في ضوء إقرار
ت �ش��ري �ع��ات ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ع �ل��ى امل �س �ت��وى
ال � �ع ��امل ��ي ،ب �ي �ن �ه��ا ال� �ن� �ظ ��ام األوروب� � � ��ي
ل�ح�م��اي��ة ال �ب �ي��ان��ات ال �ع� ّ
�ام��ة وامل�ع��اي�ي��ر
ال �ت��ي وض�ع�ت�ه��ا ال�ل�ج�ن��ة ال�ك�ه��رت�ق�ن�ي��ة
الدولية.
وم ��ع ذل� ��كُ ،ي �ظ �ه��ر ت �ق��ري��ر ح��ال��ة األم ��ن
الرقمي الصناعي لعام  ،2019الصادر
ع� ��ن «ك ��اس� �ب ��رس� �ك ��ي» أن ال �ك �ث �ي��ر م��ن
الشركات الصناعية تنتهك إرش��ادات
ّ
إع� ��داد ال �ت �ق��اري��رّ ،
رب �م��ا ل�ت�ج��ن��ب م��ا قد
ّ
يضر بسمعتها من عقوبات تنظيمية
وإف� � �ص � ��اح ع� �ل� �ن ��ي .وق � � ��ال امل� �ش ��ارك ��ون
ف ��ي اس �ت �ط�ل�اع «ك��اس �ب��رس �ك��ي» ،ال ��ذي
ق��ام عليه ال�ت�ق��ري��ر :إن أك�ث��ر م��ن نصف
حوادث األمن الرقمي ( )%52يؤدي إلى
انتهاك املتطلبات التنظيمية ،في حني
اعتبر  %63منهم ف�ق��دان ثقة العمالء
في حالة ح��دوث خ��رق أمني ،أح��د ّ
أهم
املخاوف.
ُ
وت �ظ �ه��ر ن �ت��ائ��ج االس �ت �ط�ل�اع األخ� ��رى،
ً
بعيدا عن مسألة اإلبالغ عن الحوادث
األم�ن�ي��ة ال��رق�م�ي��ة ،أن ال �ش��رك��ات تأخذ
االل � � �ت� � ��زام ب ��ال� �ل ��وائ ��ح وال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات
التنظيمية على محمل ال �ج� ّ�د ،إذ أق� ّ�ر
ُ
خ� �م ��س ال � �ش� ��رك� ��ات ال �ص �ن��اع �ي��ة ف�ق��ط
ً
حاليا للوائح
( )%21بأنها ال تمتثل
ال �ص �ن ��اع ��ة اإلل� ��زام � �ي� ��ة ،ل �ك �ن �ه��ا ت� ��درك
ض��رورة تلبية املتطلبات التنظيمية،
على ال��رغ��م م��ن تقصيرها ف��ي مسألة
اإلب� �ل��اغُ .
وي� �ع � ّ�د االم �ت �ث��ال أك �ب��ر م��ؤث��ر
ف ��ي امل� ��وازن� ��ة ،ال �ت��ي ت��وض��ع ف ��ي إط ��ار
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ات االس�ت�ث�م��ار ف��ي األم��ن
ال��رق�م��ي ل��دى  %55م��ن امل �ش��ارك�ين في
الدراسة.
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توزيعات تاريخية

 5عمليات دمج واستحواذ

اإلدارة التنفيذية

تحدث صرخوه عن التوزيعات التاريخية لشركتي «غلوبل» و«كامكو» قبل االندماج ،مؤكدًا أن تلك املؤشرات
تعطي للمساهم انطباعات للتوزيعات السنوية .وأش��ار صرخوه إل��ى أن سهم «كامكو» ارتفع بعد االن��دم��اج،
وأصبحت نسبة األسهم املتداولة في السوق تقريبًا  %40مقابل  %40ممسوكة.

بالنسبة لعمليات ال��دم��ج واالس�ت�ح��واذ ،ق��ال ص��رخ��وه :تقوم الشركة
على أكثر من عملية داخ��ل الكويت وخارجها ي�ت��راوح عددها بني 3
و 5عمليات.

أعلن صرخوه عن تشكيل اإلدارة التنفيذية في الشركة املكونة من فيصل منصور صرخوه الرئيس التنفيذي،
وسليمان ّ
الربيع رئيس قطاع إدارة االستثمار ،ونوال مال حسني رئيسة قطاع العمليات املساندة ،ومحمد الحبيل
رئيس قطاع شؤون الشركات والخدمات اإلدارية.

خامس أكبر مدير أصول في المنطقة بــ 13.7مليار دوالر

«كامكو إنفست»..

ً
ً
وإقليميا
محليا
هوية جديدة أكثر تنافسية
سالم عبدالغفور
أط �ل �ق��ت ش ��رك ��ة ك��ام �ك��و ل�لاس �ت �ث �م��ار ه��وي �ت �ه��ا ال �ج��دي��دة
«ك��ام �ك��و إن �ف �س��ت» ،م�ع�ل�ن��ة ان �ت �ه��اء ع�م�ل�ي��ة االن ��دم ��اج من
الناحية القانونية والعمليات ونظم املعلومات مع بيت
االس �ت�ث�م��ار ال �ع��امل��ي (غ �ل��وب��ل) وب��داي��ة ح�ق�ب��ة ج��دي��دة في
تنفيذ استراتيجية الشركة.
وأك � ��د ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ف �ي �ص��ل ص ��رخ ��وه أن خ �ط��وة
االن ��دم ��اج ت��أت��ي اس�ت�ك�م��اال ل�ت�ن�ف�ي��ذ اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة النمو
ال�ت��ي اعتمدتها الشركة ف��ي  2014ب�ه��دف توسيع قاعدة
ال �ع �م�ل�اء وت��رس �ي��خ ال �ع�ل�اق ��ات م �ع �ه��م ،م ��ن خ�ل��ال ت��وف�ي��ر
م�ج�م��وع��ة م��ن ال �ح �ل��ول االس �ت �ث �م��اري��ة ،ال �ت��ي ت �ت��واف��ق مع
ّ
أهدافهم االستثمارية وتفوق توقعاتهم لتكون الشركة
االستثمارية املفضلة لدى العمالء.
وقال صرخوه« :نحن اليوم في املرحلة الثانية من عملية
تنفيذ هذه االستراتيجية ،حيث أصبحت كامكو إنفست
ً
ً
وإقليميا بمجموعة
محليا
قوة استثمارية أكثر تنافسية
م �ت �ك��ام �ل��ة م ��ن ال �ح �ل ��ول االس �ت �ث �م��اري��ة وخ � �ب� ��رات ع��ري�ق��ة
متخصصة وأنظمة تشغيلية ،تتماشى مع أفضل املعايير
في هذا القطاع» .وأض��اف« :ما ّ
يميز عملية االندماج هو
ال�ت�ك��ام��ل ب�ين ال�خ�ب��رات وامل�ن�ت�ج��ات وال �خ��دم��ات ،ال�ت��ي من
شأنها أن تدعم املركز التنافسي للشركة بمحفظة خدمات
وم�ن�ت�ج��ات ت�ع��د األك �ث��ر ت �ن� ّ�و ًع��ا ،ل�ي��س ف�ق��ط ف��ي ال�ك��وي��ت،
وإنما على مستوى املنطقة ،والتي تضم إدارة األص��ول،
واالستثمارات املصرفية والوساطة املالية واالئتمان ،ما
يصب في مصلحة العمالء بالدرجة األولى».
وأش � ��ار إل ��ى ان ح �ج��م األص � ��ول امل � ��دارة م��ن ق �ب��ل «ك��ام�ك��و
إن �ف �س��ت» ي�ب�ل��غ  13.7م �ل �ي��ار دوالر ،م��ن خ�ل�ال ص�ن��ادي��ق
ومحافظ في فئات أصول مختلفة ،منها األسهم املدرجة
وغ �ي��ر امل��درج��ة وال �ع �ق��ار وغ �ي��ره��ا امل�ن�ت�ش��رة ف��ي ال�ك��وي��ت
وأسواق املنطقة والعالم .وكانت وكالة موديز في تقريرها
م��ؤخ� ً�را ح��ول إدارة األص ��ول ف��ي منطقة الخليج العربي
ّ
صنفت «كامكو إنفست» «خ��ام��س أكبر مدير أص��ول في
منطقة الخليج العربي».
وت � ��اب � ��ع :ت �ت �م �ت��ع «ك ��ام� �ك ��و إن� �ف� �س ��ت» ب �س �ج��ل ح ��اف ��ل م��ن
اإلنجازات في صفقات االستثمارات املصرفية التي يبلغ
مجموعها  20.4مليار دوالر من خ�لال أس��واق رأس املال
وأس� ��واق ال��دي��ن وال��دم��ج واالس �ت �ح��واذ .فتمتد ال�خ�ب��رات
ف��ي إدارة ح��وال��ي  8.4مليارات دوالر ف��ي تمويل األسهم،
ترتيب ح��وال��ي  6.8م�ل�ي��ارات ف��ي أس��واق ال��دي��ن التقليدي
واإلس�لام��ي ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى تقديم اس�ت�ش��ارات وعمليات
اندماج واستحواذ بقيمة  5.2مليارات دوالر.

الهيكل التنظيمي
ح� ��ول ال �ه �ي �ك��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي ،ق� ��ال ص ��رخ ��وه« :ت� ��م اإلع�ل��ان
مؤخرًا عن الهيكل التنظيمي املعتمد للشركة وال��ذي تم
ت�ط��وي��ره ب��ال�ت�ع��اون م��ع مستشار امل ��وارد البشرية شركة
«ميرسر» ،ال��ذي سيساهم في تطوير األعمال األساسية
امل ��درة ل �ل��رس��وم» ،الف�ت��ًا إل��ى أن ال �ك��ادر ال��وظ�ي�ف��ي الجديد
وال �ع �ن �ص��ر ال �ب �ش��ري امل �ت �ج��ان��س ال� ��ذي ي �ض��م خ �ب��رات في
شتى املجاالت وسجال حافال باإلنجازات واألداء املميز
ف��ي توفير قيمة مضافة للعمالء س��واء م��ن األف ��راد ذوي
مالءة أو من املؤسسات والشركات اإلقليمية والعاملية».
وأش��ار إلى أن الشركة ستواصل استراتيجيتها للتركيز
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صرخوه:
لدينا قاعدة عمالء واسعة
تشمل صناديق سيادية
ومؤسسات حكومية وشركات
خاصة وعائلية وأفرادً ا ذوي مالءة

محفظة عقارية بمليار دوالر
قال صرخوه إن الشركة تستهدف زيادة املحفظة العقارية املدارة من  890مليون دوالر حاليًا إلى مليار دوالر في النصف
األول من العام الحالي .وأشار صرخوه إلى أن الشركة قامت بدمج عملياتها مع عمليات «غلوبل» في دبي ،وقد يتواصل ذلك
ليطول إعادة هيكلة تشمل صناديق االستثمار الحالية ،والتي تحتل مراتب عليا ضمن أفضل الصناديق أداء في الكويت.

نطرح منتجات وخدمات استثمارية
أكثر تنوّ عً ا ..تضم إدارة األصول
واالستثمارات المصرفية والوساطة
المالية واالئتمان
نستهدف زيادة حصتنا السوقية
من خالل حضورنا في أهم
مراكز المال بالمنطقة ..الكويت
والسعودية واإلمارات وتركيا
نعمل على االستفادة
من السيولة األجنبية المقبلة
في النصف األول من  2020نتيجة
ترقية بورصة الكويت

«كامكو إنفست» ..حقبة جديدة وتطلعات طموحة

ع�ل��ى تنمية األع �م��ال األس��اس�ي��ة ورف ��ع ال�ح�ص��ة السوقية
س��واء في الكويت أو على مستوى املنطقة .وتهدف هذه
االستراتيجية ليس فقط إل��ى نمو اإلي� ��رادات وإن�م��ا إلى
ت�ح�س�ين ج ��ودة ه ��ذه اإلي � ��رادات م��ن خ�ل�ال ت��رك�ي��زه��ا على
األعمال األساسية املدرة للرسوم.

األنشطة املستقبلية
وت � �ط� ��رق ص� ��رخ� ��وه ال � ��ى أع � �م� ��ال ال� �ش ��رك ��ة وأن �ش �ط �ت �ه��ا

رأي متخصص
وليم طعمه
محلل مالي معتمد

 5عقبات تحول دون اعتالء هرم التكنولوجيا المالية
ي ��رى ك �ث �ي��رون م��ن ك �ب��ار ال �خ �ب��راء وامل�خ�ت�ص�ين ف��ي ق�ط��اع
إدارة االستثمار أن الذكاء االصطناعي يعتبر «الكهرباء
ً
ال �ج��دي��دة» ل�ل�ع��ال��م ،ب�ع��دم��ا ق�ط��ع ال�ب��اح�ث��ون أش��واط��ا مهمة
وك �ب�ي��رة خ�ل�ال ال �س �ن��وات األخ �ي��رة ف��ي اخ �ت��راع اآلل ��ة التي
يمكنها أن ت��رى وتسمع وتفهم .وبينما يصف كثيرون
ال��ذك��اء االص�ط�ن��اع��ي ب��ال�ك�ه��رب��اء ال�ج��دي��دة ،ف�ه�ن��اك آخ��رون
يعتبرون البيانات الضخمة بمنزلة «النفط الجديد» .وتقسم
البيانات الضخمة إلى بيانات مهيكلة وبيانات غير مهيكلة
أو بيانات بديلة ،والبيانات غير املهيكلة هي البيانات التي
تتوافر من مصادر غير شائعة حتى اآلن ،وعلى النقيض
من البيانات املهيكلة التي تعتبر رقمية ويتم تخزينها في
قواعد البيانات االرتباطية ،تأتي البيانات غير املهيكلة في
صيغة صور وصوت ،وتكون قابلة للمعالجة.
ً
تقريرا بعنوان
وقد نشر معهد املحللني املاليني املعتمدين
«رواد ال��ذك��اء االص�ط�ن��اع��ي ف��ي إدارة االس �ت �ث �م��ار» ،ال��ذي
يوضح كيف ب��دأ م��دي��رو االستثمار ف��ي استخدام الذكاء
كجزء من
االصطناعي والبيانات الضخمة وتعاملوا معها
ٍ
حياتهم العملية اليومية.
وتكشف نتائج ال��دراس��ة املسحية حقيقة مفادها أن قلة
م��ن خ �ب��راء وم�ت�خ�ص�ص��ي االس �ت �ث �م��ار ي�س�ت�خ��دم��ون في
ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ب��رام��ج تعتمد تقنيات التعلم اآلل ��ي ،حيث
يعتمد معظم مديري املحافظ االستثمارية على برمجية
إك�س��ل (ب�ن�س�ب��ة  %95م��ن م��دي��ري امل�ح��اف��ظ املستجيبني
للمسح) ،وأدوات تحليل بيانات السوق (ثالثة أرباع مديري
املحافظ املشاركني في املسح) ،في استراتيجيات وعمليات
االستثمار التي يديرونها .كما يظهر املسح أن  %10من
امل�ش��ارك�ين م��ن م��دي��ري املحافظ االستثمارية استخدموا
تقنيات تعتمد ال��ذك��اء االصطناعي أو التعلم اآلل��ي خالل
األش� �ه ��ر االث� �ن ��ي ع �ش��رة امل��اض �ي��ة ،وأن ع ��دد امل �ش��ارك�ين
الذين يستخدمون االن�ح��دار الخطي في استراتيجياتهم
وإج ��راءات� �ه ��م االس �ت �ث �م��اري��ة ،ي �ف��وق ع ��دد ن �ظ��رائ �ه��م ال��ذي��ن
يستخدمون تقنيات ال��ذك��اء االصطناعي أو التعلم اآلل��ي
ً
تقريبا.
بواقع  5إلى 1

وك��ان أب��رز م��ا توصلت إليه ال��دراس��ة أن قطاع االستثمار
ال ي ��زال ف��ي امل��راح��ل امل�ب�ك��رة م��ن اع�ت�م��اد ت�ق�ن�ي��ات ال��ذك��اء
ُ
االصطناعي والتقنيات املرتبطة ب��ه ،حيث ش��ارك خمس
املحللني وم��دي��ري امل�ح��اف��ظ ت�ق��ري� ً�ب��ا ف��ي ت��دري�ب��ات تتناول
ال ��ذك ��اء االص �ط �ن��اع��ي أو ال �ب �ي��ان��ات ال �ض �خ �م��ة ،ف�ي�م��ا يثير
توقعات بحدوث تغيرات في هذا املجال على املدى القريب.
وه �ن��ا ي �ب��رز ال �ت �س��اؤل ح ��ول م��ا ال ��ذي ي �ح��ول دون سعي
م�ت�خ�ص�ص��ي وش ��رك ��ات االس �ت �ث �م��ار إل ��ى ت�ح�ق�ي��ق أع�ل��ى
مستويات االس�ت�ف��ادة م��ن ال��ذك��اء االصطناعي والبيانات
الضخمة؟ ولإلجابة على ذل��ك ،حددنا  5عقبات رئيسية
في هذا املجال تشكل ً
هرما من التحديات التي ينبغي على
املستثمرين أن يتغلبوا عليها.
وف� ��ي م ��ا ي �ل��ي ال �ع �ق �ب��ات ال �ت ��ي ت �ح ��ول دون اع� �ت�ل�اء ه��رم
التكنولوجيا املالية:
ّ
 -1ال �ت �ك �ل �ف��ة :ق ��د ي �ت��رت��ب ع �ل��ى إط �ل��اق إم �ك ��ان ��ات ال��ذك��اء
االصطناعي والبيانات الضخمة تكاليف ف��وري��ة ضخمة
وت�ك��ال�ي��ف ص�ي��ان��ة م�س�ت�م��رة ،وه ��و م��ا ي��زي��د م��ن صعوبة
األم � ��ر ع �ل��ى ال �ش��رك��ات ال �ص �غ �ي��رة ال �ت��ي ت ��واج ��ه ت�ح��دي��ات
متزايدة للمنافسة في عصر الذكاء االصطناعي والبيانات
الضخمة.
 2املواهب :بات خريجو الجامعات الحاصلون على تدريب
ف��ي أس��اس �ي��ات ال�ب��رم�ج��ة واإلح� �ص ��اء ،ن��اه�ي��ك ع��ن أول�ئ��ك
الحاصلني على شهادات عليا في الذكاء االصطناعي أو
غيره من التخصصات ذات الصلة ،محط أنظار أصحاب
العمل في عصر الذكاء االصطناعي ،لكن الواضح أن ً
عددا
لاً
قلي من أصحاب املواهب في مجال الذكاء االصطناعي
يرغب ف��ي العمل ف��ي قطاع االستثمار ،فيما يوجب على
الشركات إيجاد فرص جاذبة ومغرية لألشخاص الذين
يتمتعون بهذه املهارات بهدف استقطابهم من الشركات
التكنولوجية الكبرى.
 -3ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا :ن �ق��ف ال� �ي ��وم ف ��ي ب ��داي ��ة ث � ��ورة ال ��ذك ��اء
تطورا ً
االصطناعي ،ونشهد ً
كبيرا في التكنولوجيا ،بينما
يجعل اإلمل��ام بآخر املستجدات ومواكبة أح��دث التطورات

من أهم وأكبر التحديات.
 -4الرؤية :من املحتمل أن ي��ؤدي استخدام تقنيات الذكاء
االصطناعي والبيانات الضخمة في السنوات املقبلة إلى
إح� ��داث ت�غ�ي�ي��رات ج��ذري��ة ف��ي ق �ط��اع االس �ت �ث �م��ار .وع�ل�ي��ه،
ُ
ستمثل ال��رؤي��ة االستراتيجية واالل �ت��زام ب��ال��دور القيادي
واملسؤولية الجماعية ع��ن اعتماد تكنولوجيا املعلومات
عنصرا ً
ً
مهما من عناصر النجاح للشركات في املستقبل.
لاً
 -5ال��وق��ت :يتطلب تحقيق أي ت�ط��ور مهما ك��ان ضئي
ً
ً
ضخما ف��ي مجموعة م��ن األم ��ور ،على رأسها
استثمارا
الوقت.
ع�ل��ى ض��وء م��ا ت�ق��دم ،ف��إن��ه م��ن امل��رج��ح أن تتطلب وظيفة
التكنولوجيا ض�م��ن ف��رق االس�ت�ث�م��ار املستقبلية ت��واف��ر
م� �ه ��ارات م�خ�ت�ل�ف��ة ع��ن ت �ل��ك ال �ت��ي ي�ت�ط�ل�ب�ه��ا األم� ��ر ح��ال� ً�ي��ا،
وس �ت �ت��زاي��د أه�م�ي��ة وظ��ائ��ف ع�ل�م��اء ال �ب �ي��ان��ات وم�ه�ن��دس��ي
الحاسوب بشكل خاص.
باملحصلة ،خلصنا إلى تحديد ثالثة استخدامات رئيسية
للذكاء االصطناعي في مجال إدارة االستثمار:
 -1اس�ت�خ��دام تقنيات معالجة ال�ل�غ��ات الطبيعية ()NLP
والرؤية الحاسوبية والتعرف على الصوت ،وذل��ك ملعالجة
النصوص والصور والبيانات الصوتية بكفاءة عالية.
 -2استخدام تقنية التعلم اآللي ،بما في ذلك تقنيات التعلم
املتعمق لتحسني فعالية النظم الخوارزمية املستخدمة في
عملية االستثمار.
 -3استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي ملعالجة البيانات
ال�ض�خ�م��ة ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك ال�ب�ي��ان��ات ال�ب��دي�ل��ة وال�ب�ي��ان��ات غير
املهيكلة ،لغايات توليد وتطوير الرؤى االستثمارية .ويرى
معهد املحللني املاليني املعتمدين أن ش��رك��ات االستثمار
التي ستكون ناجحة في املستقبل هي تلك التي تركز في
خططها اإلستراتيجية على اعتماد ال��ذك��اء االصطناعي
والبيانات الضخمة في عمليات االستثمار التي تديرها،
وأن متخصصي االستثمار الناجحني هم الذين يتمكنون
م��ن إدراك واس �ت �غل��ال ال �ف��رص ال �ت��ي ت�ف�ت��ح أب��واب �ه��ا ه��ذه
التقنيات الجديدة.

املستقبلية ،مشيرًا إل��ى أن الشركة م��ن خ�لال الخبرات
التي تتمتع بها مهيأة أكثر من أي وقت مضى ألن تلعب
دورًا محوريًا ليس فقط في الكويت وإنما في املنطقة.
كما سيتم التركيز على عمليات الشركة خارج الكويت
ل�ت�ك��ون ق�ي�م��ة م�ض��اف��ة ل�ل�ع�م�لاء وم�س��اه�م��ا رئ�ي�س�ي��ا في
اإليرادات.
وقال :توفر كامكو إنفست مجموعة متنوعة من حلول
إدارة األص ��ول تغطي أس ��واق األس �ه��م وال��دخ��ل الثابت

وأسهم امللكية الخاصة والعقارات وحلوال استثمارية
ب � ��إدارة ال�غ�ي��ر وإدارة أص ��ول ال �ح��االت ال �خ��اص��ة .حيث
ي�ج�م��ع ف��ري��ق ال�ع�م��ل ب�ين أح ��دث أب �ح��اث ال �س��وق امل�ع��دة
داخ �ل �ي��ًا ل�ت��وف�ي��ر اس �ت��رات �ي �ج �ي��ات وح �ل ��ول اس�ت�ث�م��اري��ة
مبتكرة تناسب االحتياجات الفريدة لكل عميل.
وأض��اف «سوف تعمل الشركة على نمو حجم األصول
املدارة واالستفادة من اإليجابية التي يشهدها السوق
ال�ك��وي�ت��ي أو أس� ��واق امل�ن�ط�ق��ة .ك�م��ا ي�ع�م��ل ال �ف��ري��ق على
ط��رح منتجات وخ��دم��ات ج��دي��دة خ�لال ال�ف�ت��رة القادمة
لتتماشى مع تطورات أسواق املال املحلية واإلقليمية».
أم ��ا ف��ي م��ا ي �خ��ص االس �ت �ث �م��ارات امل �ص��رف �ي��ة ،فتساعد
كامكو إنفست عمالءها على تحقيق القيمة من خالل
تواصل املستثمرين مع الفرص االستثمارية املناسبة
في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتستفيد من خبراتها
ووجودها اإلقليميني لتقديم خدمات للصفقات املحلية
والعابرة للحدود.
وت ��اب ��ع ص ��رخ ��وه «ل ��ذل ��ك ،س� ��وف ي �ك��ون ت��رك �ي��زن��ا على
الصفقات املحلية في الدول التي نوجد بها ،باإلضافة
إل��ى الصفقات العابرة للحدود ،س��واء في أس��واق رأس
املال أو أسواق الدين أو الدمج واالستحواذ .ونطمح ألن
تكون لنا مساهمة في عمليات الخصخصة بعد اإلدارة
الفعالة والناجحة لعملية خصخصة بورصة الكويت
التي قامت بها كامكو إنفست».
ك �م��ا س�ت�ع�م��ل ال �ش��رك��ة ع �ل��ى االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ال�س�ي��ول��ة
ف��ي ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت ج ��راء ال�ت��رق�ي��ة إل ��ى س ��وق ن��اش��ئ،
وم��ا يتوقع م��ن دخ��ول سيولة أجنبية إل��ى ال�س��وق في
ال�ن�ص��ف األول م��ن ال �ع��ام ال� �ج ��اري ،إذ ت�م�ك�ن��ت ال�ش��رك��ة
األولى للوساطة املالية ،ذراع الوساطة املالية للشركة،
خ�ل�ال ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة ،م��ن ت�ط��وي��ر أع�م��ال�ه��ا ،متبعة
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ال �ع �م�ل�اء م ��ن ال �ش��رك��ات
واملؤسسات ،وتمكنت بالفعل من استقطاب العديد من
املستثمرين من املؤسسات املهتمة باألسواق الناشئة.
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«بيتك» :بلغ  % 21.3في أكتوبر الماضي

بعد تلويح واشنطن بفرض عقوبات

نمو استثنائي لالئتمان الزراعي

انخفاض الدينار العراقي
بعد سنوات من االستقرار

ق��ال بيت التمويل الكويتي (بيتك)
إن االئ� �ت� �م ��ان امل �م �ن��وح م ��ن ال �ق �ط��اع
املصرفي الكويتي ارتفع في أكتوبر
امل ��اض ��ي ب �ن �س �ب��ة  ،%4.7م �ت �ج��اوزًا
حاجز  38.3مليار دينار في مقابل
 36.6مليار دينار في اكتوبر .2018
ف ��ي ال ��وق ��ت ال � ��ذي م ��ازال ��ت ال ��ودائ ��ع
تنمو بمعدالت م�ح��دودة تصل إلى
 %1.2على أس��اس س�ن��وي .ف��ي حني
ارت� �ف ��ع إج �م��ال��ي االئ �ت �م��ان امل �م �ن��وح
ب � �ن � �ح� ��و %0.7ع� �ل ��ى أس� � ��اس ش �ه��ري
م �ق��ارن��ة م��ع  38.1م �ل �ي��ار دي �ن��ار في
سبتمبر املاضي.
وأض� � � ��اف ان أرص� � � ��دة ال �ت �س �ه �ي�لات
االئتمانية الشخصية سجلت أعلى
ارتفاع سنوي من حيث القيمة بنحو
 779مليون دينار بنسبة  %5مقارنة
مع أكتوبر  ،2018وبلغ حجمها 16.3
مليار دينار ،يليها االئتمان املمنوح
إل��ى قطاعي العقار واإلن �ش��اء بنمو
بلغ  744مليون دينار نسبته %7.4
مقتربًا من  10.6مليارات دينار ،يليه
من حيث قيمة النمو قطاعات أخرى
بقيمة نمو  213مليون دينار بنسبة
 %8حني بلغت نحو  2.9مليار دينار
تمثل  %7.5م��ن إج�م��ال��ي االئ�ت�م��ان.
يليه قطاع الصناعة بنمو  88مليون
دي �ن��ار ب�ن�س�ب��ة  %4.4م�ت�خ�ط�ي��ًا 2.1
مليار دينار تمثل  %5.5من إجمالي
االئ� �ت� �م ��ان .ب �ي �ن �م��ا ارت� �ف ��ع االئ �ت �م��ان
امل� �م� �ن ��وح ل� �ق� �ط ��اع ال � ��زراع � ��ة وص �ي��د
األس � �م� ��اك ن �ح��و  3.6م�ل�اي�ي�ن دي �ن��ار
بنسبة نمو استثنائية .%21.3
وذك� � � ��ر أن � � ��ه ع� �ل ��ى أس� � � ��اس س� �ن ��وي
ت� ��راج � �ع� ��ت ال� �ت� �س� �ه� �ي�ل�ات امل ��وج� �ه ��ة
ل � �ق � �ط� ��اع ال � �ن � �ف� ��ط ال � � �خ� � ��ام وال� � �غ � ��از
وإل ��ى ق �ط��اع ال �ت �ج��ارة ،وإل ��ى ق�ط��اع
امل��ؤس �س��ات امل��ال �ي��ة ،غ �ي��ر ال �ب �ن��وك،
وإل� � � ��ى ق � �ط� ��اع ال � �خ� ��دم� ��ات ال� �ع ��ام ��ة
أيضًا ،وبلغت قيمة التراجع نحو
 20مليون دينار و 78مليون دينار
و 28.8م�ل�ي��ون دي �ن��ار و 1.9مليون
دينار ،على التوالي ،بنسبة تراجع
ب� �ل� �غ ��ت  %0.01و  %1.4و%4.2
و %2.6على التوالي.
وأوض � � � � � � � ��ح ال � � �ت � � �ق� � ��ري� � ��ر ان ح� �ص ��ة
التسهيالت االئتمانية الشخصية
تشكل في أكتوبر املاضي  %42.5من
إجمالي االئ�ت�م��ان املمنوح م��ن دون
تغير ملحوظ ع��ن حصتها البالغة
نحو  %42.4إل��ى إج�م��ال��ي االئتمان
ف��ي أكتوبر  ،2018ف��ي ح�ين ارتفعت
ح �ص��ة االئ �ت �م��ان امل �م �ن��وح ل�ق�ط��اع��ي

حركة التسهيالت االئتمانية الشخصية لشراء أوراق مالية ممنوحة
من البنوك المحلية الكويتية في أكتوبر 2019 - 2015

أطلقت خدمة األولوية

«الجزيرة» :ثالث فئات لألسعار

التسهيالت االئتمانية
الشخصية تسجل أعلى
ارتفاع سنوي بنسبة %5
بنحو  779مليون دينار
االئتمان لقطاعي العقار
واإلنشاء نما  %7.4بنحو
ً
بالغا
 744مليون دينار
 10.6مليارات دينار
التسهيالت الشخصية
لشراء أوراق مالية
ارتفعت إلى  2.6مليار
دينار بنمو سنوي
نسبته %5.8
ال � �ع � �ق� ��ار واإلن � � �ش� � ��اء إل� � ��ى  %28م��ن
إجمالي االئتمان ،مقارنة مع %27.3
ل�ل�ش�ه��ر ن �ف �س��ه م ��ن  ،2018ب��ال�ت��ال��ي
ارت �ف �ع��ت ح �ص��ة ال �ق �ط��اع��ات ال�ث�لاث��ة

ال ��ى  %70.6م ��ن إج �م��ال��ي االئ �ت �م��ان
املمنوح مقابل  %69.7للشهر نفسه
من .2018
وأش� � � � ��ار ال � � ��ى ان � � ��ه ي� �م� �ك ��ن ت �ق �س �ي��م
التسهيالت االئتمانية الشخصية
ب�ح�س��ب ال �غ��رض امل �م �ن��وح��ة ل ��ه إل��ى
 4أن � � ��واع ،األول ي �ض��م ال�ت�س�ه�ي�لات
املقسطة ،وتمثل الحجم األك�ب��ر من
ال�ت�س�ه�ي�لات االئ �ت �م��ان �ي��ة امل�م�ن��وح��ة
لألفراد ،وتمنح لتمويل حاجات غير
تجارية على وجه الخصوص شراء
أو ترميم السكن ال�خ��اص ،تراجعت
حصتها إلى  %73.1من التسهيالت
ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ة ف � ��ي أك� �ت ��وب ��رامل ��اض ��ي
م�ق��ارن��ة م��ع  %75ف��ي أك�ت��وب��ر .2018
وال �ث��ان��ي م��ن ح �ي��ث ح �ج��م ال�ت�م��وي��ل
امل ��وج ��ه ل �ش ��راء أوراق م��ال �ي��ة ،وه��ي
تسهيالت شخصية تمنح بغرض
ش � � � ��راء أوراق م� ��ال � �ي� ��ة ،وارت � �ف � �ع� ��ت
حصتها إل��ى  %16.1مقابل %15.9
من إجمالي التسهيالت االئتمانية
الشخصية في أكتوبر .2018
اما النوع الثالث ،فقال تقرير بيتك
ان ��ه ال�ت�م��وي��ل االس �ت �ه�لاك��ي ويشكل
 %8.4م ��ن ال �ت �س �ه �ي�لات االئ�ت�م��ان�ي��ة
الشخصية في أكتوبر املاضي أعلى
م��ن  %6.6ف��ي أك �ت��وب��ر  ،2018وه��ي
ت �م �ن��ح ل �ل �ع �م �ي��ل ل �ت �م��وي��ل ح��اج��ات��ه
ال �ش �خ �ص �ي��ة ال � �ت� ��ي ت �غ �ط��ي ن �ف �ق��ات

التعليم والعالج ،وكذلك احتياجاته
م ��ن ال �س �ل��ع امل� �ع� �م ��رة .وق� ��د ح��اف�ظ��ت
ال �ق��روض ال�ش�خ�ص�ي��ة األخ� ��رى على
حصتها ف��ي أك�ت��وب��ر  2019البالغة
نحو  .%2.5وت �ج��اوزت التسهيالت
االئتمانية املقسطة نحو  11.9مليار
دي� �ن ��ار ب ��زي ��ادة  %2.3ع ��ن حجمها
ف��ي أك�ت��وب��ر  .2018أم��ا ع�ل��ى أس��اس
ش�ه��ري ف�ق��د ارت�ف�ع��ت ب �ح��دود %0.4
مقارنة مع سبتمبر املاضي.
واش� � � � � � ��ار ال � � � ��ى ان ال� �ت� �س� �ه� �ي�ل�ات
ال�ش�خ�ص�ي��ة امل��وج�ه��ة ل �ش��راء أوراق
مالية ارتفعت إلى  2.6مليار دينار
بنمو  %5.8على أساس سنوي في
أك�ت��وب��ر امل��اض��ي ،بينما انخفضت
بنسبة شهرية  %5.3عند املقارنة
م��ع  2.5م�ل�ي��ار دي �ن��ار ف��ي سبتمبر
امل � ��اض � ��ي .م ��وض� �ح ��ًا أن ال � �ق� ��روض
ال�ش�خ�ص�ي��ة االس �ت �ه�لاك �ي��ة يحصل
عليها األفراد لتمويل شراء السلع
املعمرة أو لتغطية تكاليف العالج
والتعليم ،وبلغت نحو  1.4مليار
دي �ن��ار ف��ي أك �ت��وب��ر  2019م��واص�ل��ة
ت� �س� �ج� �ي ��ل م � �ع� ��دل زي� � � � ��ادة س �ن ��وي ��ة
اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ل �ل �م��رة ال ��راب� �ع ��ة ع�ل��ى
ال �ت��وال��ي ،وب�ل�غ��ت  %34.4ع��ن نحو
م�ل�ي��ار دي�ن��ار ف��ي ال�ش�ه��ر نفسه من
 ،2018ب �ي �ن �م��ا ت �ع��د أع� �ل ��ى ب�ن�س�ب��ة
قدرها  %3.3على أساس شهري.

خبراء أكدوا أهمية حماية الممرات المائية

زيادة التوترات في المنطقة
ستشعل أسعار النفط
أك� ��د خ� �ب ��راء ن �ف��ط ك��وي �ت �ي��ون أن االوض � ��اع
الجيوسياسية ف��ي املنطقة ،واملتمثلة في
ارت �ف��اع ح��دة ال�ت��وت��ر ب�ين ال��والي��ات املتحدة
االميركية وإي��ران ،من شأنها ان تسهم في
ارتفاع اسعار النفط.
وق� ��ال� ��وا ان ط��ري �ق��ة م �ع��ال �ج��ة ال� �ت ��وت ��ر ب�ين
واش�ن�ط��ن وط �ه��ران س�ت�ح��دد ات �ج��اه اس�ع��ار
ال � �ن � �ف� ��ط« ،ف � � � � ��إذا ج � � ��رت م� �ع ��ال� �ج ��ة ال� �ت ��وت ��ر
دبلوماسيا فإن االسعار ستستقر ،في حني
ان زيادة التوترات ستشعل االسعار».
وأوض � ��ح امل �ح �ل��ل ال �ن �ف �ط��ي ،ال��دك �ت��ور اح�م��د
ال �ك��وح ،ان ت��أث�ي��ر األح ��داث الجيوسياسية
ع �ل��ى أس �ع ��ار ال �ن �ف��ط ي �ك��ون م �ب��اش��را ومل ��دة
م �ح��ددة ،مبينا أن ال �ت��وت��رات األخ �ي��رة بني
طهران وواشنطن رفعت أسعار النفط نحو
ثالثة دوالرات في يوم واحد.
وذك � � ��ر أن ارت � �ف � ��اع أس � �ع� ��ار ال �ن �ف ��ط ب�س�ب��ب
االح � � � ��داث ال �ج �ي��وس �ي��اس �ي��ة ي� �ك ��ون ل �ف �ت��رة
مؤقتة ،ثم تعود الى مستوياتها الطبيعية،
م��وض �ح��ا ان ك ��ل دول امل �ن �ط �ق��ة ،ال س�ي�م��ا
ال�ن�ف�ط�ي��ة م�ن �ه��ا ،ت�س�ع��ى ال ��ى ال �ح �ف��اظ على
استقرار املنطقة مما سينعكس ايجابا على
اسعار النفط والسوق العاملي وتوافره لكل
الدول املستهلكة.
وأش � ��ار ال ��ى «ب �ع��ض ال �ت��وت��رات ف��ي منطقة
الخليج ،لذلك سيكون ارتفاع اسعار النفط
عامال نفسيا اكثر من كونه عامال واقعيا،
الن حركة املالحة لم تتأثر ،وكذلك لم تتأثر
عمليات االنتاج».
ب � ��دوره ،ق ��ال ال�خ�ب�ي��ر ال�ن�ف�ط��ي عبدالسميع
بهبهاني ان اس �ع��ار ب��رم�ي��ل ال�ن�ف��ط شهدت
ارت �ف��اع��ا س��ري �ع��ا ف ��ي وق ��ت ق �ي��اس��ي بنحو
ثالثة دوالرات ،لتالمس مستوى  70دوالرا
لخام برنت ،مبينا ان ارتفاع خام برنت كان
اعلى من ارتفاع خام تكساس.
واوض � ��ح ب�ه�ب�ه��ان��ي ان «م �خ��زون��ات ال�ن�ف��ط
العاملية م��رت�ف�ع��ة» ،وه��و م��ا يجعل تقلبات
االسعار غير سريعة كسابقتها ،بل بطيئة
نسبيا في فترات اسبوعية وليست يومية.
واكد بهبهاني اهمية حماية املمرات املائية
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،الف� �ت ��ا ال � ��ى ان دول م�ج�ل��س
ال�ت�ع��اون الخليجي ت�ص��در  80ف��ي امل�ئ��ة من

ق ��ال م �ص��رف �ي��ون ع��راق �ي��ون ان س �ع��ر ص ��رف ال��دي �ن��ار
العراقي انخفض مقابل ال��دوالر االميركي على غير
املعتاد امس ،في السوق السوداء بعد تلويح اميركي
بفرض عقوبات اقتصادية على بغداد.
وقال اصحاب شركات صيرفة وتجار إن سعر صرف
ال��دي�ن��ار ال�ع��راق��ي مقابل ال ��دوالر ف��ي ال�س��وق ال�س��وداء
انخفض م��ن  1200دي�ن��ار ل�ل��دوالر ال��واح��د ال��ى 1240
دينارا للدوالر الواحد.
واك ��دوا ان��ه على ال��رغ��م م��ن ان انخفاض السعر ليس
ك �ب �ي��را ن �س �ب �ي��ا ،ف��إن��ه غ �ي��ر م �ع �ت��اد ب �ع��د س� �ن ��وات من
اس�ت�ق��رار سعر ال�ص��رف ب�ين  1200ال��ى  1210دنانير
للدوالر الواحد.

وق ��ال م �ص��در ف��ي ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ال �ع��راق��ي ان السعر
الرسمي لصرف الدينار ال يزال عند مستواه السابق
بـ 1190دينارا عراقيا للدوالر الواحد.
واوضح املصدر ان «سعر الصرف الرسمي في البالد
ال يتأثر بالتهديدات السياسية ،بل يعتمد على آلية
الطلب والعرض عبر مزاد العملة الرسمي ،وهذا امر
ال يمكن ان تنعكس اث��اره اال بمرور اسابيع بعد اي
اجراء اقتصادي على االرض».
وكان الرئيس االميركي دونالد ترامب قد هدد امس
ب �ف��رض ع �ق��وب��ات ع �ل��ى ال � �ع� ��راق ،ردا ع �ل��ى ت�ص��وي��ت
البرملان العراقي ملصلحة ق��رار نيابي بانهاء وجود
القوات االجنبية في العراق( .كونا)

ارتفاع األسعار أسبابه
نفسية كون المالحة
وعمليات اإلنتاج
لم تتأثرا
ارتفاع المخزونات
العالمية جعل تقلبات
األسعار بطيئة نسب ًيا
الحلول الدبلوماسية من شأنها أن تسهم في استقرار أسعار النفط

نفطها عبر مضيق هرمز.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق� ��ال ال �خ �ب �ي��ر ال �ن �ف �ط��ي رئ�ي��س
م��رك��ز االف ��ق ل�لاس �ت �ش��ارات اإلداري� � ��ة ،خ��ال��د
ب � ��ودي :ان اس �ع��ار ال �ن �ف��ط ت �ت��أث��ر ب �ع��دد من
العوامل ،اب��رزه��ا مستوى العرض والطلب
وال �ن �م��و االق �ت �ص��ادي ،وال�ت�غ�ي�ي��ر ف��ي كمية
االحتياطيات االستراتيجية من النفط ،كما
تتأثر بالتوترات السياسية التي يمكن ان

تؤثر على انتاج النفط وتدفقه لالسواق.
واوض� � ��ح ب � ��ودي ان ه� ��ذه ال� �ت ��وت ��رات ب ��دأت
ت �ن �ع �ك��س ع� �ل ��ى اس � �ع� ��ار ال� �ن� �ف ��ط ،اذ ب� ��دأت
تشهد اتجاها تصاعديا ،مع توجه بعض
املستهلكني ال��ى ط�ل��ب ك�م�ي��ات اض��اف�ي��ة من
النفط ل��دع��م مخزوناتهم النفطية تحسبا
ألي ت��وق��ف او ان �خ �ف��اض ف��ي ت��دف��ق ال�ن�ف��ط
إليهم.

برنت فوق  70دوالرًا
والذهب في أعلى مستوى منذ 2013
سجلت اسعار النفط ارتفاعا جديدا بينما بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها
منذ س��ت س�ن��وات وتراجعت أس�ع��ار األس�ه��م ام��س وس��ط م�خ��اوف م��ن ن��زاع كبير
في الشرق األوسط بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني في
غارة أميركية يوم الجمعة املاضي في العراق .وارتفعت أسعار النفطني املرجعيني
في املبادالت في آسيا ،إذ تجاوز سعر برميل برنت السبعني دوالرا للمرة األولى
منذ سبتمبر املاضي عندما أدت هجمات على منشأتني سعوديتني إلى انخفاض
إمدادات أكبر دولة مصدرة للذهب االسود في العالم بمقدار النصف تقريبا.
وق��ال راي ات��ري��ل املحلل ف��ي البنك الوطني االس�ت��رال��ي إن «ال�ت��وت��ر الجيوسياسي
سيبقى مرتفعا في االي��ام املقبلة على ما يبدو ،ما يدعم اسعار النفط ويمكن أن
يبقي أس��واق املال في موقف دفاعي» .وارتفع الذهب في جلسة أمس أكثر %1.5
ليسجل اعلى سعر له منذ منتصف .2013

واضاف ان زيادة اإلقبال على شراء النفط
ف��ي ظ��ل التوقعات ب��ارت�ف��اع اس�ع��اره يدفع
امل �س �ت �ث �م��ري��ن ،ال ��ذي ��ن ي � �ت ��داول ��ون ال �ن �ف��ط
كسلعة استثمارية ،الى املزيد من النشاط
ف ��ي اس � ��واق ال �ن �ف��ط ،م �م��ا ي �س �ه��م ف ��ي رف��ع
االس� �ع ��ار ال �ت��ي ق ��د ت �ص��ل ال ��ى م�س�ت��وي��ات
ق� �ي ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ح � � ��ال ت � �ص ��اع� ��د وت � �س � ��ارع
االحداث.
واس� �ت� �ب� �ع ��د ح � � ��دوث «امل � ��زي � ��د م� ��ن ال� �ت ��أزي ��م
والتصعيد العسكري بني الواليات املتحدة
االميركية وإي ��ران» ،متوقعا اح�ت��واء االزم��ة
ف��ي ن�ط��اق م �ح��دود ،ك�م��ا ح��دث ف��ي االزم ��ات
السابقة.
وتوقع ان ت��دور اسعار النفط في نطاق 70
الى  75دوالرا للبرميل في ظل اجواء التوتر
التي تشهدها املنطقة ،موضحا ان اس��واق
النفط تعيش حالة من االستقرار والتوازن
لناحية العرض والطلب.
وق ��ال ان ال�ن�ف��ط ال ي ��زال يمثل اح��د م�ص��ادر
ال �ط��اق��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي ال �ع��ال��م ،ال ��ى ج��ان��ب
الفحم والغاز ،اذ يمثل نحو  35في املئة من
اجمالي الطاقة املستهلكة عامليا ،في حني
ال تمثل ال�ط��اق��ة ال�ن��ووي��ة وم �ص��ادر الطاقة
ال�ب��دي�ل��ة س ��وى  15ف��ي امل �ئ��ة ،وي��وف��ر ال�غ��از
والفحم نحو  50باملئة( .كونا)

خدمات وأسعار جديدة لطيران الجزيرة ابتداء من  8يناير الجاري

أعلنت «ط �ي��ران ال �ج��زي��رة» أم ��س ،ع��ن إط�لاق
س �ل �س �ل��ة م� ��ن ال � �خ� ��دم� ��ات وف � �ئ� ��ات األس � �ع� ��ار
ً
ابتداء من يوم  8يناير  ،2020والتي
الجديدة،
ً
س�ت�م�ن��ح ب �ه��ا ال ��رك ��اب م ��زي ��دا م��ن ال �خ �ي��ارات
وامل � ��رون � ��ة ع� �ن ��د ال �ت �خ �ط �ي��ط ل��رح �ل �ت �ه��م إل ��ى
الوجهات التي تخدمها في الشرق األوسط،
أوروب � � ��ا ،وآس� �ي ��ا ،وذل� ��ك وف ��ق اح�ت�ي��اج��ات�ه��م
وميزانيتهم.
وقال الرئيس التنفيذي لــ «طيران الجزيرة»،
روه � �ي � ��ت رام � � ��اش � � ��ان � � ��دران« :ح ��رص � �ن ��ا ع �ل��ى
تمكينهم من اختيار الطريقة التي يريدون
ال �س �ف��ر ب �ه��ا وق �م �ن��ا ب�ت�ص�م�ي��م ف �ئ��ات أس �ع��ار
وخ��دم��ات ج��دي��دة ت�ه��دف إل��ى جعل رحلتهم
ً
أكثر مرونة ،ومنها خدمة األولوية».
ً
واضاف انه ابتداء من  8يناير  2020سيتمكن
ركاب «طيران الجزيرة» من االختيار من بني
ث�لاث فئات أس�ع��ار على ال��درج��ة السياحية،
وه� ��ي ف �ئ��ة  Lightو Valueو ،Extraوال �ت��ي
ّ
توفر كل منها مجموعة من الخدمات التي
ّ
تلبي احتياجات مختلف شرائح املسافرين.
وت �ت �ي��ح ف �ئ��ة  ،Lightوه � ��ي أق � ��ل ف �ئ��ة س �ف��ر،
املسافر من حمل حقيبة يد وحقيبة صغيرة،
باإلضافة إلى امكانية إضافة خدمات أخرى
قد يحتاجون اليها بعد الحجز .وتتيح فئة
 Valueتسجيل وزن حقيبة يبلغ  20كيلو
ً
غراما ،في حني تتيح فئة  Extraتسجيل وزن
ً
أكبر يبلغ  30كيلو غراما وكذلك االستفادة
من األولوية عند التسجيل لصعود الطائرة
ّ
واالختيار من بني فئة املقاعد املفضلة التي
ّ
ت �ق��ع ع �ل��ى ال �ص �ف��وف م ��ن  4إل ��ى  .10وت��وف��ر
خدمة األولوية الجديدة للركاب تجربة سفر

أسرع ً
بدء ا من الوصول إلى املطار لتسجيل
ّ
ال �ص �ع ��ود واألول � ��وي � ��ة ف ��ي ت �س��ل��م ال �ح �ق��ائ��ب
واألول��وي��ة في الصعود إل��ى الطائرة .وتبلغ
رس ��وم خ��دم��ة األول ��وي ��ة  10دن��ان �ي��ر كويتية
في االتجاه ال��واح��د ،وه��ي متاحة في جميع
امل � �ط� ��ارات ال� �ت ��ي ت �خ��دم �ه��ا ال� �ش ��رك ��ة .وت �ب�ل��غ
الخدمة لرحالت الذهاب والعودة  15دينارا
كويتيا لالتجاهني.
وذك��ر ان��ه م��ع انتقال «ط�ي��ران ال�ج��زي��رة» إلى
أسطول ّ
مكون بالكامل من الدرجة السياحية
(ب��اس �ت �ث �ن ��اء ع �ل ��ى ال� ��رح�ل��ات إل � ��ى ال �ق ��اه��رة
ّ
ومنها) ،تتوفر أربع فئات من املقاعد ،أما فئة
ّ
املقاعد املفضلة التي تقع في الصفوف من 4
ّ
إل��ى  ،10فهي توفر مساحة أمامية تبلغ 31
بوصة ،ويمكن للمسافرين على فئة الدرجة
ً
السياحية  Extraحجزها مجانا .وتقع فئة
مقاعد املساحة اإلض��اف�ي��ة على الصفني 11
و 12وتتيح للركاب أقصى مساحة أمامية
ت �ب �ل��غ  35إل� ��ى  38ب ��وص ��ة .أم� ��ا ف �ئ��ة امل �ق��اع��د
ّ
مصممة لتوفير أعلى مستوى
العادية ،فهي
من الراحة بمساحة أمامية تبلغ  28إلى 30
بوصة وبقيمة تنافسية.
ً
واوض ��ح ان��ه يمكن للمسافرين أي��ض��ا ش��راء
وزن إضافي لحقائبهم ،سواء عند التسجيل
ّ
لصعود الطائرة ووف��ق توفرها للمسافرين
على فئة  ،Lightأو عند الحجز وإدارة الحجز
على املوقع للمسافرين على فئتي  Valueو
 .Extraكما تمكن للمسافرين إضافة خدمة
ً
الدخول إلى قاعة الجزيرة لألعمال مباشرة
ً
عبر املوقع ،وكذلك شراء وجبتهم مسبقا من
قائمة «الجزيرة كافيه».

برامج تدريبية لالختبارات المعتمدة من «أسواق المال»

«بيكر تلي» شريك تدريب
لمعهد  CISIالبريطاني
أع� �ل� �ن ��ت ش� ��رك� ��ة ب �ي �ك��ر ت� �ل ��ي ل �ل�اس � �ت � �ش� ��ارات ع��ن
اخ� �ت� �ي ��اره ��ا ك� �ش ��ري ��ك ت� ��دري� ��ب م �ع �ت �م��د م� ��ن ق�ب��ل
املعهد املعتمد ل�لأوراق املالية واالستثمار CISI
البريطاني ،لتكون بذلك أول شريك في الكويت
ي�ق��دم ال�ب��رام��ج ال�ت��دري�ب�ي��ة ل�ك��ل امل��ؤه�لات املهنية
املطلوبة من هيئة أسواق املال للوظائف الواجبة
التسجيل.
وقالت الشركة في بيان صحافي إن هيئة أسواق
املال واملعهد املعتمد لألوراق املالية واالستثمار
ّ
 CISIكانا قد وقعا مذكرة تفاهم في ع��ام ،2015
وال �ت��ي م �ه��دت ل�ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة ن�ه��ائ�ي��ة ف��ي ع��ام
 ،2016ب �ه��دف ت�ن�س�ي��ق أوج� ��ه ال �ت �ع��اون امل�ش�ت��رك
وت �ب��ادل ال �خ �ب��رات ب�ي�ن ال �ط��رف�ين ،س�ع�ي��ًا لتأهيل
ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي م �ن �ظ��وم��ة أس� � ��واق امل� � ��ال ،وإع � ��داد
اختبارات محلية للقوانني واللوائح املعمول بها،
ً
والتي تمثل استكماال لالختبارات الفنية الدولية
ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا امل �ع �ه��د وامل �ع �ت �م��دة ع �ل��ى م�س�ت��وى
العالم .وعلى ذلك ،اعتمدت هيئة األسواق خطتها
ل�ت�ن�ف�ي��ذ ب��رن��ام��ج امل ��ؤه �ل�ات امل �ه �ن �ي��ة ل �ل��وظ��ائ��ف
ال��واج�ب��ة التسجيل ،لتأهيل ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة في
منظومة أسواق املال ،واالرتقاء بمستوى الكفاءة
املهنية وال �ق��درات الفنية لديها ،بما يتوافق مع
أفضل املمارسات املتبعة إقليميًا وعامليًا ،وذلك
ت�ن�ف�ي�ذًا ألح �ك��ام امل ��ادة  3-3-3م��ن ال�ف�ص��ل الثالث
(األش� �خ ��اص امل �س �ج �ل��ون) م��ن ال �ك �ت��اب ال�خ��ام��س
(أنشطة األوراق املالية واألش�خ��اص املسجلون)
من الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أس��واق املال
وتعديالتهما.
ومساهمة منها ف��ي االرت �ق��اء بمستوى الكفاءة
امل �ه �ن �ي��ة وال � �ق� ��درة ال �ف �ن �ي��ة وامل� �ع ��رف ��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة
ل �ش��اغ �ل��ي ال ��وظ ��ائ ��ف ال ��واج� �ب ��ة ال �ت �س �ج �ي��ل ل��دى
األش �خ��اص امل��رخ��ص ل�ه��م ون �ظ �رًا أله�م�ي��ة ال�ق��رار
الصادر عن هيئة أسواق املال ،فقد حصلت «بيكر
ت�ل��ي» على االع�ت�م��اد كشريك ت��دري��ب معتمد من

هشام سرور

قبل املعهد املعتمد لألوراق املالية واالستثمار.
وف��ي ه��ذا السياق ،ق��ال الشريك التنفيذي لبيكر
ت �ل��ي ه �ش��ام س � ��رور إن ن �ج ��اح «ب �ي �ك��ر ت �ل ��ي» ف��ي
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى اع�ت�م��اد امل�ع�ه��د املعتمد ل�ل�أوراق
املالية واالستثمار لهو دليل جديد على تميزها،
ورغ �ب �ت �ه��ا ال ��دائ �م ��ة ف ��ي ال �ت �ع ��اون م ��ع امل�ن�ظ�م��ات
وال� �ج� �ه ��ات ال ��دول� �ي ��ة ال �ت ��ي ت �س��اه��م ف ��ي ت�ح�س�ين
بيئة األع�م��ال ف��ي الكويت ومساعدة األشخاص
املهنيني على اكتساب العلم واملعرفة التي تليق
بمستوى سوق املال واألعمال واالستثمار بدولة
ال�ك��وي��ت .وأض ��اف أن بيكر ت�ل��ي ملتزمة بتقديم
البرامج التدريبية املطلوبة بالتعاون مع أفضل
امل�ح��اض��ري��ن املعتمدين م��ن ق�ب��ل امل�ع�ه��د املعتمد
ل�ل��أوراق امل��ال�ي��ة واالس �ت �ث �م��ار ،م��ا ي�ض�م��ن ك�ف��اءة
ت�ن�ف�ي��ذ ال �ب��رام��ج امل �ق��دم��ة وت�م��اش�ي�ه��ا م��ع أف�ض��ل
املمارسات املتبعة إقليميًا ودوليًا.
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BUSINESS

عبر قسم الموارد البشرية للمجموعة في البنك

«الوطني» يبحث تعزيز أواصر الشراكة مع «نفط الكويت»
زار وفد من املوارد البشرية للمجموعة
ف��ي ب�ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ش��رك��ة نفط
ال� �ك ��وي ��ت ،وذل � � ��ك ل �ب �ح��ث س �ب ��ل ت �ع��زي��ز
أواص� � ��ر ال� �ش ��راك ��ة االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ب�ين
الجانبني خاصة في مجاالت التطوير.
وخ�لال ال��زي��ارة أطلع وف��د بنك الكويت
الوطني نظيره في شركة نفط الكويت
ع �ل��ى م�ن�ظ��وم��ة ال �ع �م��ل ال �ت��ي تنتهجها
م�ج�م��وع��ة امل � ��وارد ال�ب�ش��ري��ة ف��ي ال�ب�ن��ك،
ً
ف�ض�لا ع��ن األس��ال�ي��ب ال�ت��ي تتبعها في
مجال التطوير والتأهيل وأفضل الطرق
لتعزيز ال�س�ل��وك اإلي�ج��اب��ي وامل �ح��ددات
التحفيزية ل�ل�م��وظ�ف�ين ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
ت �ع ��زي ��ز س �ل��وك �ي��ات ال �ع �م ��ل ال �ج �م��اع��ي
واإلن �ت��اج �ي��ة ون �ظ��ام ال� �ج ��ودة ال�ش��ام�ل��ة
وأف �ض ��ل ال �ح �ل��ول ال��رق �م �ي��ة امل�ت�ب�ع��ة في
البنك.
وعقب اللقاء ،قام وفد مجموعة املوارد
البشرية في بنك الكويت الوطني ،الذي
ضم أنوار السبتي مسؤولة في خدمات
ش � � ��ؤون امل� ��وظ � �ف �ي�ن ،وح� �ن�ي�ن امل �ن �ص��ور
مسؤولة أول��ى نظم املعلومات ،وس��ارة
ال ��ري ��س م� �س ��ؤول ��ة ع �ل�اق ��ات امل��وظ �ف�ي�ن،
وف �ي �ص��ل دش� �ت ��ي م ��دي ��ر ف ��ي م�ج�م��وع��ة
ال �ش��رك��ات االج�ن�ب�ي��ة ل�ل�ن�ف��ط وال�ت�م��وي��ل
التجاري ،بزيارة معرض أحمد الجابر
للنفط وال�غ��از ال��ذي يعد م�ن��ارة ثقافية
تسهم في توثيق تاريخ النفط في دولة
الكويت ،والتعريف بمسيرتها الناجحة
في الصناعة النفطية.
ه� ��ذا ،وي �ت �م �ت��ع ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط�ن��ي
ب �ع�ل�اق��ات وث �ي �ق��ة وم �م �ي��زة م ��ع ال�ق�ط��اع

قسم الموارد البشرية للمجموعة في زيارة «نفط الكويت»

ال �ن �ف �ط��ي ب ��اع� �ت� �ب ��اره ال �ب �ن��ك ال��رئ �ي �س��ي
لتعامالت مؤسسة ال�ب�ت��رول الكويتية
والشركات التابعة لها ،إضافة إلى دوره
ال�ف� ّ�ع��ال ف��ي ت�ط��وي��ر ال �ق��درات وال�ط��اق��ات
البشرية داخ��ل امل��ؤس�س��ات الحكومية،
بصفته الشريك املصرفي االستراتيجي
للقطاع الحكومي.
ك �م��ا ي��أخ��ذ ال �ب �ن��ك ع �ل��ى ع��ات �ق��ه تنمية
ال �ع �ن �ص��ر ال� �ب� �ش ��ري وت � �ط� ��وي� ��ره ض�م��ن

شراكاته مع جميع املؤسسات ،وخاصة
الحكومية ،وذلك انسجامًا مع التزامات
ال�ب�ن��ك امل�ج�ت�م�ع�ي��ة وال �ت �ن �م��وي��ة ،إض��اف��ة
إل ��ى ال �ع��دي��د م��ن م� �ب ��ادرات ال �ب �ن��ك ال�ت��ي
ت �ت��واص��ل س �ن��وي��ًا ،إي �م��ان��ًا م �ن��ه ب��األث��ر
ال�ف�ع��ال ل �ه��ذه ال �ب��رام��ج ال �ه��ادف��ة لخدمة
املجتمع وأبنائه ،كما إنها تترجم الدور
القيادي ال��ذي يلعبه البنك الوطني في
هذا املجال منذ عقود طويلة.

ال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ال�ب�ن��ك اخ�ت�ت��م ال�ع��ام
امل ��اض ��ي ،وم ��ن خ�ل�ال امل� � ��وارد ال�ب�ش��ري��ة
للمجموعة ،برنامجًا تدريبيًا ملوظفي
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها
ال� �ت ��اب� �ع ��ة ،ش �م ��ل ال �ت �ع ��ري ��ف ب ��األع �م ��ال
املصرفية التي يقدمها البنك لعمالئه
م��ن ال �ش��رك��ات األج �ن �ب �ي��ة ،ب �ه��دف صقل
إم�ك��ان��ات العنصر ال�ب�ش��ري ف��ي القطاع
النفطي وتنمية قدراته.

اقتصاد وأعمال 17
حملة «اربح كل هالجوائز مع تطبيق التجاري»

«التجاري» 3 :فائزين بـ «آيفون»
وساعة أبل وAir Pods
ق� ��ام ال �ب �ن��ك ال �ت �ج ��اري ب ��إج ��راء س �ح��ب حملة
«ارب ��ح ك��ل ه��ال�ج��وائ��ز م��ع تطبيق ال�ت�ج��اري»
على الهواتف واألل��واح الذكية ،وقد تم إجراء
ال �س �ح��ب ل �ه��ذه ال �ح �م �ل��ة ب �ح �ض��ور م�م�ث��ل عن
وزارة التجارة والصناعة ،أماني الحريجي.
وقد فاز كل من:
		
 - 1أحمد ساكت الهيب
جائزة عبارة عن IPHONE XR
		
 - 2محمد خالد حرحش
جائزة عبارة عن Apple Watch Series 4
 - 3اكرام سالمة عباس عكاشة 		
جائزة عبارة عن سماعات Apple Air Pods
وع �ل��ى ه��ام��ش إج� ��راء ال�س�ح��ب واإلع �ل��ان عن
ال�ف��ائ��زي��ن ف��ي ه��ذه الحملة ،أوض��ح التجاري
أن ه��ذه الحملة موجهة لجميع مستخدمي
خاصية «ادفع لي» أو «مسح» ضمن خدمات
 T-Payامل �ق��دم��ة م��ن ال �ت �ج��اري وال �ت��ي تسمح
ب��إج��راء ال�ت�ح��وي��ل أو ال��دف��ع ب��اس�ت�خ��دام رم��ز
االستجابة السريعة  QR-Codeعبر تطبيق
ال� �ت� �ج ��اري م ��وب ��اي ��ل وك ��ذل ��ك ال �ع �م�ل�اء ال��ذي��ن
ي �ق ��وم ��ون ب �ت �ف �ع �ي��ل خ ��دم ��ة اإلش� � �ع � ��ارات ع�ب��ر
تطبيق التجاري موبايل والتي تصل للعميل
عن طريق هاتفه الذكي في أي وقت وأي مكان
سواء داخل أو خارج الكويت.
وعن آلية التأهل للدخول في السحوبات ،بني
ال �ت �ج��اري أن ال�ع�م�ي��ل سيحصل ع�ل��ى فرصة

واحدة للدخول في السحب الشهري والسحب
ال �ن �ه��ائ��ي ع �ن��د اس �ت �خ��دام��ه خ��اص �ي��ة «ادف� ��ع
ل��ي» للتحويل أو «م�س��ح» للدفع ل��دى املحال
وال �ش��رك��ات امل �ش��ارك��ة وذل ��ك م��ن خ�ل�ال خدمة
 T-Payأو عند تفعيل خدمة اإلش�ع��ارات على
تطبيق التجاري موبايل ،مبينًا أن الفائزيـــن
س �ـ �ـ��وف ي� �ك ��ون ل��دي �ه��م ف� ��رص ل��رب �ـ �ـ��ح أج �ه��زة
آيفـــون  Iphonesوساعــــات أبــــل Applewatches
وس �م��اع��ات  Airpodsف ��ي أول  5س �ح��وب��ات،
أم��ا الفائز ف��ي السحب النهائي س��وف يربح
سيارة  Fiat 500موديل .2019
وكشف التجاري أنه يتعني على كل عميل أن
يستخدم خاصية «ادف ��ع ل��ي» أو «م�س��ح» أو
يقوم بتفعيل خدمة اإلش�ع��ارات عبر تطبيق
التجاري موبايل قبل الدخول في السحوبات،
مبينًا أن العمالء الذين يقومون باملعامالت
ف� ��ي أي ش� �ه ��ر خ� �ل��ال ف � �ت� ��رة ال �ح �م �ل ��ة س ��وف
يتأهلون لدخول السحب في األسبوع األول
من الشهر التالي إلجراء معامالتهم ،مبينًا أن
الحد األدنى ملبلغ املعاملة التي يتم إجراؤها
عبر خدمة  T-Payهو دينار كويتي ،وأن الحد
األقصى للفرص التي يمكن للعميل الحصول
عليها ه��و  5ف ��رص .ك�م��ا أن ��ه وف ��ي ح ��ال ك��ان
العميل ل��دي��ه أك�ث��ر م��ن ح�س��اب واح ��د ،فيجب
ع�ل�ي��ه تفعيل خ��دم��ة اإلش� �ع ��ارات ع�ل��ى جميع
الحسابات للدخول في السحب.

يشارك في معرض السيارات بمول 360

«بيتك» :خدمات شاملة لبيع وشراء وتأجير السيارات
ي�ش��ارك بيت التمويل الكويتي (بيتك)
في فعاليات معرض الكويت للسيارات
 ،2020ال � � ��ذي ي �ن �ط �ل��ق ف� ��ي م � ��ول ،360
ل�ي�ق��دم خ��دم��ات��ه ال�ت�م��وي�ل�ي��ة وال �ع��روض
وال� �خ� �ص ��وم ��ات امل� �م� �ي ��زة ب� �م� �ج ��ال ب�ي��ع
وش� � ��راء وت��أج �ي��ر ال� �س� �ي ��ارات ال �ج��دي��دة
واملستعملة وامل��رك�ب��ات ل��رواد املعرض،
بما يؤكد الحرص على خدمة عمالئه،
وت� �ق ��دي ��م ال� �ح� �ل ��ول ال �ت �م��وي �ل �ي��ة وإب� � ��راز
مساهماته في سوق السيارات.
ويشهد املعرض كشف الغطاء عن بعض
أه ��م اإلص� � ��دارات ال �ج��دي��دة وال�ح�ص��ري��ة
ألول مرة في السوق الكويتي ،بمشاركة
أشهر العالمات التجارية العاملية ،من
خالل الوكاالت املعتمدة محليا لعرض
اصدارات السيارات الجديدة لعام .2020
وقال املدير التنفيذي ملنتجات تمويل
وت��أج�ي��ر ال �س �ي��ارات ف��ي «ب�ي�ت��ك» ،عاهد
العيسى :ان البنك يوفر من خالل عالقة
ال�ش��راك��ة م��ع ك��ل وك ��االت ال �س �ي��ارات في
ال�ك��وي��ت ،أف�ض��ل ال �ع��روض التسويقية،
إلى جانب باقة من الخدمات التمويلية
والتسهيالت االئتمانية املتميزة ،وفق
االجراءات والضوابط.
وأض� � ��اف ال �ع �ي �س��ى ،خ�ل��ال ك �ل �م �ت��ه ف��ي
املؤتمر الصحافي النطالق املعرض ،أن
االقبال الكبير على املنصة االلكترونية
ال �ت��ي اط�ل�ق�ه��ا «ب �ي �ت��ك» ت�ح��ت اس ��م kfh.
 ،com/autoي � �ت� ��واص� ��ل ب � �ع ��د إع � � ��ادة

يوسف الرويح

عاهد العيسى

ت �ص �م �ي �م �ه��ا ب ��ال� �ك ��ام ��ل ،ل �ت �ص �ب��ح أك �ث��ر
ش �م��ول �ي��ة وس� �ه ��ول ��ة ف� ��ي االس� �ت� �خ ��دام،
ل �ت �ش �م ��ل ب � ��االض � ��اف � ��ة ال � � ��ى ال � �س � �ي� ��ارات
منتجات ال��دراج��ات ال�ن��اري��ة ،وال�ق��وارب
واملعدات البحرية.
وب �ّي��نّ أن امل �ن �ص��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة تتيح
ام �ك��ان �ي��ة ال� �ت� �ع ��رف ع �ل��ى آخ � ��ر ع ��روض
السيارات من «بيتك» ،التي تشمل تمويل
شراء السيارات الجديدة ،وتمويل شراء
ال� �س� �ي ��ارات امل�س�ت�ع �م�ل��ة ،وال �ت��أج �ي��ر مع
امل��واع��دة بالتملك ،والتأجير مع خدمة
ال� �ص� �ي ��ان ��ة ،ب ��االض ��اف ��ة ال � ��ى م �ن �ت �ج��ات

ال��دراج��ات ال�ن��اري��ة وم�ن�ت�ج��ات ال �ق��وارب
واملعدات البحرية من مختلف العالمات
التجارية العاملية.
وأوضح أن «بيتك» يقدم خدمة «تمويل
السيارات وال�ق��وارب وال��دراج��ات مقابل
ض� �م ��ان م � ��ال � ��ي» ،وه � ��ي ال� �خ ��دم ��ة ال �ت��ي
تساعد العميل في الحصول على تمويل
مقابل حجز الوديعة التي يمتلكها لدى
«بيتك» .وكذلك خدمة ّ
«مول سيارتك في
الكويت واستلمها في الخارج» ،بحيث
ّ
يمكن للعميل تسلم سيارته الجديدة
في العديد من ال��دول التي وص��ل إليها

«ب�ي�ت��ك»ن وه��ي« :ت��رك�ي��ا ،مصر ،االردن،
أميركا».
م � ��ن ج� ��ان � �ي� ��ه ،ق � � ��ال امل � ��دي � ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي
للعالقات ال�ع��ام��ة واالع�ل�ام للمجموعة
ف��ي «ب �ي �ت��ك» ،ي��وس��ف ع �ب��داهلل ال��روي��ح:
«ي �س �ع��دن��ا ف ��ي (ب �ي �ت��ك) أن ن� �ش ��ارك في
معرض الكويت للسيارات  ،2020حيث
ح��رص�ن��ا ع�ل��ى ال �ت��واج��د وامل �ش��ارك��ة في
ه ��ذا ال �ح��دث ال�س�ن��وي امل �ه��م م�ن��ذ ب��داي��ة
ان � �ط �ل�اق � �ت� ��ه ،ب � �ه� ��دف خ� ��دم� ��ة ع �م�ل�ائ �ن��ا
واملجتمع».
وأك � ��د ال� �ت ��زام «ب �ي �ت��ك» ب��رع��اي��ة ودع ��م
امل � � � � � �ب � � � � ��ادرات ال � � �ت � � ��ي ت � �ض � �ي� ��ف ق� �ي� �م ��ة
ل�ل�اق �ت �ص��اد وامل �ج �ت �م��ع ،وت �س��اه��م ف��ي
تحقيق ال�ن�ج��اح ل�ل�ف�ع��ال�ي��ات املختلفة
امل ��وج �ه ��ة ل �ل �ج �م �ه��ور ،م �ش �ي��را ال� ��ى أن
م�ع��رض ال�ك��وي��ت ل�ل�س�ي��ارات  2020هو
امل �ع��رض األك �ب��ر م��ن ن��وع��ه واألض �خ��م
ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ك��وي��ت ،وه ��و ال�ح�ل�ق��ة
ال�ت��ي ت��رب��ط ع�م�لاء «ب�ي�ت��ك» واملهتمني
من أبناء املجتمع بصانعي السيارات
واملختصني بها حول العالم.
وأض ��اف« :نفخر ف��ي (بيتك) ب��أن نكون
ش��رك��اء ال�ن�ج��اح ل�ل�م�ب��ادرات وامل�ش��اري��ع
الشبابية الكويتية ،فمعرض الكويت
للسيارات ه��و م�ش��روع شبابي كويتي
أث �ب��ت ن �ج��اح��ه ،وت� ��رك ب�ص�م��ة واض �ح��ة
في الكويت ،حتى جعل من هذا الحدث
وجهة ملحبي السيارت».

ملصق الحملة من البنك التجاري

سحب «الثريا للراتب»

«برقان» يعلن الفائزة
بـ 10آالف دينار

من  16حتى  26يناير الجاري

«زين» الراعي الرئيسي لمعرض الكويت للسيارات
أع �ل �ن��ت زي � ��ن امل� � � � ّ
�زود ال� ��رائ� ��د ل �ل �خ��دم��ات
ال ��رق� �م� �ي ��ة ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ع � ��ن رع��اي �ت �ه��ا
الرئيسية لفعاليات النسخة التاسعة
م��ن م �ع��رض ال �ك��وي��ت ل �ل �س �ي��ارات ،2020
وهو الحدث األكبر من نوعه في الكويت
ّ
ال � ��ذي ي ��وف ��ر م �ن �ص��ة م�ت�ك��ام�ل��ة ل��وك��االت
السيارات واملركبات والدراجات النارية،
ويعقد على م��دار عشرة أي��ام في الفترة
من  25 – 16يناير الجاري في مول .360
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن
رعايتها لهذا املعرض تأتي تماشيًا مع
استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية
واالس �ت��دام��ة ،وال�ت��ي تسعى م��ن خاللها
ك� �ش ��رك ��ة رائ � � � ��دة ف � ��ي ال � �ق � �ط ��اع ال� �خ ��اص
ال �ك��وي �ت��ي إل ��ى دع ��م ُم�خ �ت �ل��ف امل� �ب ��ادرات
ُ
وال� �ج� �ه ��ود امل �ب �ت �ك��رة ب �م��ا ُي �س �ه��م ب��دف��ع
عجلة التنمية االق�ت�ص��ادي��ة ف��ي ال��دول��ة،
ّ
خ �ص��وص��ًا أن امل� �ع ��رض ي ��وف ��ر امل �س��اح��ة
ّ
األك� �ب ��ر م ��ن ن��وع �ه��ا ل �ع��ش��اق ال �س �ي��ارات
واملهتمني باملركبات والدراجات النارية
ل�ل�ت�ع��رف ع �ل��ى أح� ��دث وآخ� ��ر م��ا ت��وص��ل
ّ
إليه أكبر ُص��ن��اع املركبات من الشركات
ال �ع��امل �ي��ة وال� � �ع � ��روض ال �ح �ص��ري��ة ال �ت��ي
توفرها الوكاالت املحلية.
وب�ي�ن��ت زي��ن أن�ه��ا س�ت��وج��د ف��ي امل�ع��رض
م��ن خ�ل�ال ج�ن��اح�ه��ا ال �خ��اص ع�ل��ى م��دار
فترة تنظيمه في م��ول  360ومل��دة عشرة
أي��ام متواصلة ،حيث ستقوم من خالله
ب �ت��وف �ي��ر ع ��روض� �ه ��ا ال �ح �ص ��ري ��ة ل � ��زوار
امل� � �ع � ��رض ع� �ل ��ى م� �ج� �م ��وع ��ة م � ��ن أح � ��دث
خ��دم��ات�ه��ا ُ
وم�ن�ت�ج��ات�ه��ا ،ه��ذا ب��اإلض��اف��ة
إلى توفير فرصة للمشاركة في السحب
األسبوعي على حملتها الجديدة «سجل

ملصق سحب حساب «الثريا للراتب»

أعلن بنك برقان عن فوز أفراح عبداهلل محمد
بجائزة بقيمة  10000دينار كويتي في سحب
حساب الثريا للراتب الشهري.
وأوض� � � � ��ح ال� �ب� �ن ��ك أن � � ��ه ي� �م� �ك ��ن ف� �ت ��ح ح �س ��اب
«الثريا» للراتب بالدينار الكويتي ،أو غيره
م ��ن ال �ع �م�ل�ات ،وأن� ��ه ي�م�ن��ح ص��اح �ب��ه ال�ع��دي��د
م��ن امل �م� ّ�ي��زات ،وم�ن�ه��ا ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ق��رض

سحب «الدانة» األسبوعي

جانب من المؤتمر الصحافي لإلعالن عن المعرض

الشركة حريصة
على المساهمة
في دفع عجلة
االقتصاد الوطني
م��ع زي��ن» مجانًا عبر جناح الشركة في
املعرض.
وذك � � ��رت ال� �ش ��رك ��ة أن م� �ع ��رض ال �ك��وي��ت
للسيارات ُ 2020يعتبر الحدث األكبر من

نوعه على مستوى ال�ك��وي��ت ،خصوصًا
مع النجاح الكبير الذي حققه في املواسم
الثمانية املاضية ،والتي شهدت عرض
أكثر م��ن  150س�ي��ارة م��ن أكبر الشركات
العاملية ،وتوفير العروض الحصرية من
الوكاالت املحلية ،والكشف عن  24سيارة
ج��دي��دة خ�ل�ال امل �ع��رض ،ب�ع�ض�ه��ا للمرة
األول� ��ى ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ش��رق األوس ��ط،
وزي� � ��ارة أك �ث��ر م ��ن  312أل ��ف زائ� ��ر خ�لال
املوسم السابق وحده ،وغيرها الكثير.
ُ
وأك� � � ��دت زي � ��ن أن� �ه ��ا ت� � � ��درك أه �م �ي ��ة دور
مؤسسات القطاع ال�خ��اص ف��ي تشجيع
م�ث��ل ه��ذه امل �ب��ادرات ال�ت��ي ت��دف��ع الحركة
االقتصادية في الدولة ،خصوصًا كونها
إحدى أكبر الشركات الوطنية الرائدة في

أو ب �ط��اق��ة ائ �ت �م��ان �ي��ة ت �ن��اس��ب اح �ت �ي��اج��ات��ه،
ب��اإلض��اف��ة ال��ى ذل��ك ،االس�ت�ف��ادة م��ن العروض
والخصومات على مدار العام.
وي �م �ك ��ن ل �ل �ع �م�ل�اء ال ��راغ � �ب �ي�ن ب �ف �ت��ح ح �س��اب
الثريا للراتب زي��ارة أقرب فرع من فروع بنك
برقان ،والحصول على املعلومات الالزمة ،أو
االتصال بمركز خدمة العمالء.

ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ،حيث أت��ت ُمشاركتها
ّ
ل �ت��ؤك��د اه�ت�م��ام�ه��ا وال �ت��زام �ه��ا ب�ت�ط��وي��ر
األعمال اإلبداعية املختلفة في املجتمع
الكويتي املمتلئ بأصحاب املواهب من
ال �ش �غ��وف�ي�ن وامل �ب ��دع�ي�ن ال ��ذي ��ن ي�م�ل�ك��ون
أف�ك��ارًا إبداعية تهدف إل��ى تقديم حلول
فعلية الحتياجات السوق.
وأك ��دت ال�ش��رك��ة حرصها على املشاركة
ّ
ال �ف� ّ�ع��ال��ة ف��ي م�خ�ت�ل��ف األن �ش �ط��ة امل�ح��ل�ي��ة
التي تهدف إل��ى اإلسهام في دف��ع عجلة
ّ
املحلي ،حيث لن ّ
تدخر الشركة
االقتصاد
ج �ه �دًا ف��ي ت�ق��دي��م امل �س��ان��دة وال��دع��م لكل
جهة تملك فكرة ورؤي��ة تتسم بنواحي
ُ
اإلبداع وتخدم املجتمع وتسهم في رفعة
الوطن.

«الخليج» يعلن الرابحين
بـ  1000دينار
أج��رى بنك الخليج سحب ال��دان��ة األسبوعي
بتاريخ  5يناير ،وأعلن من خالله عن أسماء
الفائزين الخمسة خالل الفترة من  29ديسمبر
 2019إلى  2يناير  2020بجوائز نقدية قيمة
كل منها  1000دينار كويتي أسبوعيًا.
وف � ��ي م ��ا ي �ل��ي أس� �م ��اء ال� �ف ��ائ ��زي ��ن ال �خ �م �س��ة
ل� �ه ��ذا األس� � �ب � ��وع :ف �ت �ح �ي��ة س �ل �ي �م��ان داوود
محمد ،اجاي كومار جول ،معز عبد القيوم
ك� �ب ��اس ��ي ،م �ح �م��د ف ��اض ��ل ع� �ب ��اس ع �ل��م دار،

ونسرين حمادي.
ه� ��ذا ،وي �ج ��ري ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج س �ح��ب ال��دان��ة
األخ�ي��ر ف��ي  16يناير  2020وسيتخلل هذا
السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2019
ال��ذي سيحصل ع�ل��ى ج��ائ��زة بقيمة مليون
دينار كويتي.
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الياقوت :نسعى إلى خلق نموذج إيجابي لألعمال االجتماعية خارج اإلطار التقليدي

«بوبيان» ينهي  2019بإنجازات ونجاحات اجتماعية

حملة «نور بوبيان» في النيجر

ّ
مثل العام املاضي عالمة فارقة في استمرار
بنك بوبيان في االضطالع بدوره االجتماعي
من خالل العديد من الفعاليات واملبادرات التي
اب��رزت تفوقه محليا في ما قدمه للمجتمع،
م��ؤك��دا ري��ادت��ه للمسؤولية االج�ت�م��اع�ي��ة في
الكويت س��واء م��ن حيث الكم او النوعية في
اخ�ت�ي��ار اه��داف��ه ال�ت��ي ي�ه��دف م��ن خ�لال�ه��ا ال��ى
تأكيد مدى اهمية املشاركة املجتمعية للقطاع
الخاص في بناء املجتمع الكويتي.
وق ��ال امل��دي��ر ال �ع��ام لبنك ب��وب�ي��ان ول�ي��د خالد
الياقوت «نسعى الى خلق نموذج ايجابي في
م�ج��ال املسؤولية االجتماعية خ��ارج االط��ار
ال�ت�ق�ل�ي��دي امل �ت �ع��ارف ع�ل�ي��ه س� ��واء م��ن حيث
نوعية امل �ب��ادرات ال�ت��ي ن�ق��وم بها او الشرائح
ال �ت��ي ن�س�ت�ه��دف�ه��ا س � ��واء داخ � ��ل ال �ك��وي��ت او
خارجها».
واض��اف «ال تقتصر املسؤولية االجتماعية
وتنفيذ برامجها على ادارة واحدة بل نعتبر
كل ادارات وف��روع البنك مسؤولني اجتماعيا
وم�ش��ارك�ين رئيسيني ف��ي ب�ن��اء املجتمع ،لذا
ف ��ان م��وظ�ف�ي�ن��ا ش��ري��ك رئ �ي �س��ي ف ��ي خ��دم��ة
امل�ج�ت�م��ع ون�ت�ح�م��ل ل��ذل��ك ج�م�ي�ع��ا امل�س��ؤول�ي��ة
االجتماعية».
م ��ن ج ��ان �ب ��ه ،ق� ��ال امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي الدارة
االتصاالت والعالقات املؤسسية قتيبة صالح
البسام ان البنك بشهادة الجميع كان االكثر
ظهورا في خدماته االجتماعية خ�لال العام
ال�ح��ال��ي واالع� ��وام ال�س��اب�ق��ة م��ن خ�ل�ال تبنيــه
ملبادرات جديدة تماما على الســوق الكويتي
استهدفت جميع الشرائح ال سيما الشباب.
واض � ��اف «ون �ح ��ن ن �ب��دأ ع��ام��ا ج ��دي ��دا ف��ان�ن��ا
ن �ت��ذك��ر االن � �ج� ��از االك � �ب ��ر ف ��ي م �س��ؤول �ي �ت �ن��ا
االج �ت �م��اع �ي��ة وه ��و م ��ا ح�ق�ق�ت��ه م� �ب ��ادرة ن��ور
بوبيان للعيون بحصولها على جائزة أفضل
مبادرة إنسانية اجتماعية على مستوى دول
مجلس التعاون الخليجي ،حيث استطاعت
امل� �ب ��ادرة وع �ل��ى م� ��دار اع��وام �ه��ا االرب� �ع ��ة من
ت�ح�ق�ي��ق ان� �ج ��ازات ع ��دة اب ��رزه ��ا رف ��ع درج��ة
الوعي باهمية محاربة مرض املياه البيضاء
املنتشر في افريقيا».

الرياضة والصحة في املقدمة
تميز عام  2019بتركيز البنك على االنشطة
وال�ف�ع��ال�ي��ات ال��ري��اض�ي��ة وال�ص�ح�ي��ة ،فقد نظم
البنك حملة «اكيد يفرق» بالتعاون مع الفريق

البسام:
فزنا بجائزة أفضل
مبادرة إنسانية
على مستوى الخليج
«بوبيان» قدم لـ 15طبي ًبا
في النيجر فرصة الحصول
على الماجستير
والدكتوراه
مهرجان الكويت للقهوة

التطوعي بلو سيركل.
كما تضمنت الحملة استطالعًا للرأي لجميع
زوار االف�ن�ي��وز ح��ول رأي�ه��م ف��ي فكرة وج��ود
الهوية الطبية لالشخاص املصابني بالسكري
ومن ثم تعميمها على بقية الحاالت املرضية
التي تستدعي اسعافات أولية.
وخالل شهر اكتوبر وبمناسبة اليوم العاملي
ل�ل�س�م�ن��ة ،ن �ظ��م ال �ب �ن��ك ب��ال �ت �ع��اون م ��ع راب �ط��ة
السمنة الكويتية حملة مجانية للفحوصات
واالس �ت �ش ��ارات ال�ط�ب�ي��ة .ون �ظ��م ب�ن��ك ب��وب�ي��ان
معرض «الصحة واللياقة» ملوظفيه.

تشجيع الشباب الكويتي
ب ��رز م �ه��رج��ان ال �ك��وي��ت ل�ل�ق�ه��وة ك��واح��د من
أه ��م ال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ت��ي ش�ه��دت�ه��ا ال �ك��وي��ت في
مطلع العام الحالي وال��ذي استقطب نحو 50
مشروعا من مشاريع الشباب الكويتي في
مجال القهوة (الكافيهات) والتي انتشرت في
االونة االخيرة ،حيث استقطب املهرجان اكثر
من  50الف زائر على مدار يومني في ساحة
الصفاة.
ولم يكن «بوبيان» بعيدا عن ظاهرة انتشار
رحالت املغامرات بني الشباب الكويتي ،حيث
ن�ظ��م ال�ع��دي��د م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات واالن �ش �ط��ة .كما
نظم البنك اكبر بطولة للعبة البالي ستيشن
فيفا  2019ش��ارك فيها اكثر من  1500من
الشباب.

ونظم البنك «مهرجان بوبيان للتذوق» والذي
يهدف ال��ى دع��م املشاريع الشبابية الكويتية
مع تخصيص جزء من ريع املهرجان لدعم
انشطة جمعية الهالل االحمر .وعلى مدار 5
ايام نظم بوبيان «تحدي مكعب بوبيان» في
 360مول.
واس�ت�ك�م��ل ب�ن��ك ب��وب �ي��ان رح �ل��ة ت��واص �ل��ه مع
العمالء وغيرهم م��ن خ�لال برنامج بوبيان
م��وم�ن�ت��س .ك�م��ا أض ��اف ال�ب��رن��ام��ج ه��ذا ال�ع��ام
الفرصة لحوالي  18تطبيقا محليا ناجحا من
خ�لال امل�ش��ارك��ة ف��ي Boubyan Moments
.Digital
وخالل العام املاضي رعى بنك بوبيان املؤتمر
الوطني السنوي  36لالتحاد الوطني لطلبة
ال�ك��وي��ت – ف��رع ال��والي��ات امل �ت �ح��دة .ك�م��ا نظم
بوبيان العديد م��ن ال ��دورات التدريبية لطلبة
الجامعات والكليات الحكومية والخاصة.
كما احتفى بنك بوبيان بالطلبة الفائزين في
مسابقة دراس��ات الحالة امليدانية في كل من
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا والكلية
األسترالية في الكويت.

حملة نور بوبيان 4
انطلقت وملدة أسبوع حملة نور بوبيان للعيون
التي نظمها بنك بوبيان للعام الرابع بالتعاون
مع الهيئة الخيرية اإلسالمية العاملية وفريق
الدارين التطوعي بهدف إجراء عمليات إعادة

النظر في النيجر والتي استعاد من خاللها
حوالي الف شخص نعمة البصر.
كما تم خالل الحملة توزيع الف نظارة طبية
ال��ى ج��ان��ب ت�ق��دي��م م�ن��ح دراس �ي��ة الستكمال
دراس� ��ة امل��اج�س�ت�ي��ر وال ��دك �ت ��وراه لتخصص
العيون.
ف��ي إط��ار ح��رص��ه ال��دائ��م على دع��م االنشطة
وال�ف�ع��ال�ي��ات الثقافية واالب��داع �ي��ة س��اه��م بنك
بوبيان ف��ي تنظيم م��اراث��ون ال�ق��راءة الخيري
بالتعاون م��ع مكتبة تكوين وع�ي��ادة كلينكا
 Clinicaلالسنان ،حيث ت��م تنظيمه مرتني
في عام  2019في  360مول.

فعاليات شهر رمضان
وخ�ل�ال ش�ه��ر رم �ض��ان امل �ب ��ارك ،ن�ظ��م البنك
حملة «خطوات» والتي تم تخصيص ريعها
بالكامل لعمليات اعادة النظر في افريقيا.
وك � �م� ��ا ن� �ظ ��م ح �م �ل��ة «ن� �ق� �ص ��ة ب ��وب� �ي ��ان»
وتضمنت املبادرة قيام عدد من متطوعي
البنك بمساعدة عدد من الطهاة الكويتيني
املعروفني بإعداد وجبات مميزة من أبرز
االطباق الرمضانية .ونظم البنك مسابقة
«رت � ��ل ب ��إت� �ق ��ان» ل �ح �ف��ظ ال � �ق� ��رآن ال �ك��ري��م
للناشئة وال�ش�ب��اب م��ن ال��ذك��ور واالن ��اث.
وقام برعاية دورة الروضان الرمضانية.
كما تم توزيع االف العيادي النقدية على
أبناء العمالء.
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اختصاصية السمع في «المواساة»

منال عمر تسلط الضوء
على أمراض األذن
أش � � � � � ��ارت ال � � ��دك� � � �ت � � ��ورة م � � �ن � ��ال ع �م��ر
اختصاصية ام��راض السمع والصمم
واالت � � � ��زان ف ��ي م �س �ت �ش �ف��ى امل ��واس ��اة
الجديد ،ال��ى أن األذن الداخلية تتكون
م � ��ن ال� �ق ��وق� �ع ��ة وال � �ع � �ص ��ب ال �س �م �ع��ى
والجهاز الدهليزي ،حيث ان القوقعة
وعصب السمع يمثالن الجزء املسؤول
عن السمع ،أما الجهاز الدهليزي فهو
ال�ج��زء امل�س��ؤول ع��ن االت ��زان ،ويتكون
األخير من ثالث قنوات هاللية متصلة
بقنوات صغيرة ،كل قناة منها تحتوي
على سائل وخاليا حسية «شعريات
حسية» وع�ل��ى قمة ك��ل خلية حسية
ه �ن��اك م ��واد ص�ل�ب��ة ت�س�م��ى ك��رب��ون��ات
الكالسيوم مشابهة لشكل «حبيبات
الكريستال».
كما أوضحت الدكتورة منال عمر ان
أب��رز أم ��راض األذن ال��داخ�ل�ي��ة واألك�ث��ر
ش� �ي ��وع ��ًا ه � ��ي ض� �ع ��ف ال� �س� �م ��ع وم ��ا
ي�م�ك��ن أن ي�ص��اح�ب��ه م��ن ط �ن�ين ،دوار
أو اض �ط��راب��ات ال� �ت ��وازن ف��ى ال�ج�س��م،
وأن م��ن أه ��م اس �ب��اب ض �ع��ف ال�س�م��ع
ال�ع�ص�ب��ي ال�ح�س��ي ع��وام��ل خ�ل�ق�ي��ة أو
مكتسبة ،حيث ان األس �ب��اب الخلقية
ق� ��د ت � �ك ��ون ذات ع �ل�اق ��ة ب� ��االم� ��راض
الوراثية ،أو نتيجة تطور غير طبيعي
ف��ي امل��رح�ل��ة الجنينية م�ث��ل ال�ت�ع��رض
ألمراض فيروسية كالحصبة األملانية
خالل األشهر األولى من الحمل ،بينما
األس � �ب ��اب امل �ك �ت �س �ب��ة م �ت �ع��ددة خ�ل�ال
املراحل العمرية املختلفة ،مثل ضعف
ال�س�م��ع امل�ص��اح��ب للتقدم ف��ى العمر،
أو ضعف السمع الناتج من التعرض
ل �ض��وض��اء آالت امل�ي �ك �ن��ة أواألس �ل �ح��ة
ال �ن��اري��ة أو ال�ت�ه��اب ال�س�ح��اي��ا أو أورام
العصب السمعي.
واشارت الى ان ضعف السمع عندما
ي�ك��ون م��وج��ودًا ف��ي كلتا األذن�ي�ن ف��ان
أع��راض��ه ق��د تظهر ب �ص��ورة صعوبة
ف��ي الفهم حتى عندما ي�ب��دو الصوت
عاليًا بما فيه الكفاية ،بينما إذا كان
في أذن واحدة فإن اعراضه تظهر على
ه�ي�ئ��ة ص�ع��وب��ة ف��ي ت�ح��دي��د األص ��وات
أو ص �ع��وب��ة ال �س �م��ع ف ��ي خ�ل�ف�ي��ة بها
ض��وض��اء ،ك��ذل��ك ف��إن ض�ع��ف السمع
العصبي الحسي يصاحبه في معظم
االح� ��وال اح �س��اس م��رض��ي ب��أص��وات
غير طبيعية داخ��ل األذن ،بما يسمى
طنني األذن ،وان درجات ضعف السمع
ف��ي أذن واح��دة أو اثنتني تتفاوت من
بسيطة ال��ى متوسطة ،أو ش��دي��دة الى
عميقة ،وعلى ضوء ذلك يمكن وصف
معينات السمع املختلفة املناسبة.
وف ��ي س �ي��اق آخ� ��ر ،ن�ب�ه��ت ال��دك �ت��ورة
م �ن��ال ع�م��ر ال ��ى أه�م�ي��ة م�ع��رف��ة ال�ف��رق
بني اإلحساس بالدوخة أوالدوار وعدم
اتزان الجسم ،الفتة الى أن الدوخة حالة
مرضية عابرة تطرأ على الجسم ،ربما
يشعر املريض خاللها بخفة مفاجئة
ف��ي منطقة ال��رأس م��ع ح��دوث غشاوة
في العينني أو تمايل في الجسم ،وقد
ُ
يفقد الشخص املصاب وعيه للحظات
وي�س�ق��ط أرض� ��ًا ،وذل ��ك ب�س�ب��ب نقص
كمية الدم التي تصل إلى املخ ،وقد تعود

منال عمر

أسباب َخ ْلقية أو
مكتسبة وراء ضعف
السمع العصبي الحسي
الدوخة قد تكون حالة
مرضية عابرة ناتجة عن
اضطرابات الدورة
الدموية
الضطرابات عامة فى ال��دورة الدموية
م�ث��ل ارت �ف��اع ض�غ��ط ال ��دم امل �ف��اج��ئ أو
االنيميا أو أم��راض الشرايني والقلب،
أو اضطرابات مستوى السكر فى الدم
أوأم ��راض ال�غ��دة ال��درق�ي��ة ،مشيرة الى
ان العالج يعتمد على معرفة األسباب
ب�ع��د ع�م��ل ال�ت�ح��ال�ي��ل امل�خ�ت�ل�ف��ة ،بينما
الدوار وعدم اتزان الجسم حالة يشعر
امل ��ري ��ض خ�لال �ه��ا ب �خ �ل��ل ف ��ي ال�ج�س��م
وفقدان السيطرة واالتزان أثناء السير،
أو أن جسمه وكل شيء حوله يتحرك
بشكل غير طبيعي وقد ُيصاحب ذلك
قيء أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم
أو طنني ب ��األذن وض�ع��ف بالسمع ،أو
يتصبب املريض عرقًا ويشحب لونه.
ولفتت الى ان أسبابه قد تعود لبعض
األم � ��راض امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �س��وائ��ل ال�ج�ه��از
الدهليزي املسؤولة عن ات��زان الجسم،
مثل مرض منيير ،ومن أعراضه طنني
في األذن واحساس بنقص السمع أو
انسداد فى األذن ونوبات متتالية من
القيء وال��دوران والغثيان ،كما يحدث
أحيانًا اضطراب للوحدات الحسية في
قسم ال�ت��وازن بمنطقة األذن ،ويشعر
ُ
املصاب ببعض األع��راض التي تشمل
شعورًا بالتأرجح وخفة في الرأس.
واش� � � � ��ارت ف� ��ي ال� �س� �ي ��اق ن �ف �س��ه ال ��ى
ان ال �ت �ه ��اب ال �ع �ص��ب ال ��ده �ل �ي��زي ف��ي
األذن ال ��داخ � �ل � �ي ��ة ق � ��د ي � �ك� ��ون س �ب �ب��ًا
ل �ح��دوث ال � ��دوران امل �ف��اج��ئ ،الف �ت��ة ال��ى
ان ح� ��االت ال� � ��دوار ت�س�ت�ل��زم م��راج�ع��ة
الطبيب املختص وع�م��ل الفحوصات
واالخ � �ت � �ب� ��ارات ال �ل�ازم� ��ة ل�ل�ت�ش�خ�ي��ص
والعالج املناسب.
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هل بدأ العد العكسي المتالك إيران قنبلة نووية؟

ّ
كتب الباحث في الشأن اإليراني ضمن مجموعة األزمات الدولية علي فايز على موقع تويتر ،إن قرار طهران رفع
كل القيود عن أجهزة الطرد املركزي «أقل ّ
شدة من قرار رفع مستوى التخصيب إلى .»%20
ويقول ريتشارد جونسون من منظمة «مبادرة التهديد النووي» غير الحكومية األميركية «ربما بات (االتفاق
ّ
النووي) على شفير املوت ،ولكنه لم يمت بعد» .وتعتبر املحللة في «معهد مراقبة األسلحة» كلسي دافنبورت
ّ
أن��ه يتوجب معرفة «ع��دد أجهزة الطرد امل��رك��زي اإلضافية التي ستشغلها إي��ران وع��دد التي ستستخدم منها
إلنتاج اليورانيوم املخصب» .كان الهدف من االتفاق النووي إطالة مدة انتاج قنبلة نووية إيرانية إلى عام على
األقل ،في حال كانت لدى طهران النية على ذلك ،ولكن العد التنازلي بدأ عمليًا منذ بدء إيران برنامجها القاضي
بخفض التزاماتها،باالتفاق ،ويمكن أن تنخفض املدة أكثر في حال وصلت إيران إلى مستوى تخصيب . %20

الثالثاء  12جمادى األولى  1441هـ •  7يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد alqabas.com . 16685

تهديد رضائي وشمخاني بضرب إسرائيل ..هدفه دفعها للضغط على ترامب

؟

معضلة إيران..
نعيم درويش
يجد املرشد األعلى إليران علي خامنئي نفسه أمام أصعب اختبار له في
مسيرته بعد اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سيلماني ،فالحرس
ال �ث��وري االي��ران��ي وح�ل�ف��اءه ف��ي املنطقة ي�ن�ت�ظ��رون ب �ف��ارغ ال�ص�ب��ر ص��دور
االوام��ر للرد على الواليات املتحدة واالنتقام لرفيقهم ،فيما يفكر املرشد
بمرحلة م��ا بعد االن�ت�ق��ام وم�خ��اوف��ه تتركز ح��ول خطر ال��دخ��ول ف��ي حرب
مباشرة مع الواليات املتحدة ،خاصة ان الرئيس االميركي دونالد ترامب
هدد صراحة بأن بالده سترد وبضربة شاملة سريعة في قلب ايران اذا ما
اقدمت طهران على تنفيذ تهديداتها.
وفيما يرى محللون ان خيارات خامنئي محدودة وبأنه ال يمتك هامشا
كبيرا للرد وبأن ما يجري حاليا هو محاولة الحتواء الصدمة التي تلقاها
النظام ،يرى آخرون أن الرد اإليراني آت ال محالة ولو بعد حني ،وأن املرشد
لن يساوم على خيار الثأر لسليماني ،وم��ا يجري حاليا هو البحث عن
توقيت االنتقام ومكانه وكيفية تنفيذه.
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،اك��د مصیب النعیمي رئ�ی��س تحریر صحیفة ال��وف��اق
االی ��ران �ی ��ة «ان ال� ��رد آت ال م �ح��ال��ة ،ف ��إي ��ران ت ��رى ع�م�ل�ي��ة اغ �ت �ي��ال ق��ادت�ه��ا
العسكريني ،عملية ارهابية خارج اطار القواعد املرسومة بني الدول ،ومن
حقها ان ترد وهي في استعداد على أعلى املستويات لذلك».
واش ��ار النعيمي« :طبيعة ال��رد غير م�ع��روف��ة ،ول�ك��ن عندما يحصل ال��رد
ستكون الكرة في ملعب اميركا ،فإذا حصل رد على الرد فسندخل بسلسلة
من الردود العسكرية املتبادلة والتي قد تقود الى حرب» ويستدرك املحلل
السياسي االيراني بالقول إنه «ليس من مصلحة احد نشوب حرب شاملة
وان تكون هناك حرب اقليمية ،حيث ستتعرض مصالح الكثيرين للخطر
وليس فقط ايران ،وحتى االميركيني ليس من مصلحتهم ان تشتعل حرب
ش��ام�ل��ة ف��ي منطقة استراتيجية مهمة ق��د تغير امل�ع��ال��م االق�ت�ص��ادي��ة في
ال�ع��ال��م» .وي��ؤك��د النعيمي ان «اي��ران رأت وح��اول��ت ان تبقى االم��ور عادية
دائ�م��ا لكنها ت��رى نفسها ال�ي��وم مجبرة على ال��رد ،ألن��ه ال يمكن السكوت
على العملية االميركية التي جاءت بتصميم واضح من قبل الرئيس ترامب
مباشرة وكأنه اعلن الحرب وبالتالي يجب ان يكون هناك رد».
ويشدد النعيمي على ان «الحالة الشعبية في ايران تطالب وتصر على الرد
حتى ال تشكل العملية االميركية سابقة خطيرة ومرورها من دون عقاب
سيسمح بتكرارها في املستقبل».

سيناريوهان
من جهته تحدث املحلل السياسي االماراتي الدكتور عبد الخالق عبداهلل لـ
سبقلا عن سيناريوهني للمرحلة املقبلة ،االول :هو الرد االيراني في الحد
األدنى املقبول والذي يعني ردع عسكري إيراني محدود ومحسوب وغير
متسرع ال يؤدي لقتل جندي اميركي .ورد الحد األدنى سيمنع التصعيد
عند ذلك.
ال �ث��ان��ي :ه��و ال ��رد االي��ران��ي االك �ث��ر ع�ن�ف��ا ي ��ؤدي مل�ق�ت��ل ج�ن��ود وض �ب��اط من
الجيش االميركي عند ذل��ك ال يوجد ل��دى ترامب س��وى خيار ال��رد بعنف
اكبر ويليه رد اعنف وم��ن ث��م ال��دخ��ول نحو مسار ح��رب اميركية ايرانية
ممتدة .ويرى الدكتور عبد الخالق ان السيناريو االول وارد.

ً
حربا
كيف نرد وال نشعل
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آت ال محالة ..وال أحد يريد حر ًبا شاملة
مصيب النعيمي لـ سبقلا :الرد ٍ
عبدالخالق عبدالله :سيناريو رد الحد األدنى وارد ..وال يشعل حر ًبا
حسن هاشميان :الرد غير محسوم ..وخالفات بين روحاني والحرس

علي صرزاده :مخطئ من يعتقد أن ترامب لن يدخل حر ًبا بسبب االنتخابات
لكن وبالنظر ال��ى وضعية رئيس ال��وزراء االسرائيلي بنيامني نتانياهو
االنتخابية قد يرى هذا االخير بأن من مصلحته ايضا الذهاب نحو حرب
وان كانت مكلفة للغاية.

رسالة رضائي وشمخاني

صراخ املوجوع

وب��رز االح��د تصريحان الف�ت��ان ألم�ين مجمع تشخيص مصلحة النظام
محسن رض��ائ��ي وأم�ي�ن مجلس األم��ن القومي علي شمخاني ،حيث اك��دا
إن أي عمل أميركي ،ضد إي��ران بعد رده��ا على مقتل سليماني ،سيقابل
بقصف إسرائيل.
وي �م �ك��ن ال �ن�ظ��ر ال ��ى ك�ل�ام امل �س��ؤول�ي�ن االي��ران �ي�ي�ن ع �ل��ى ان ��ه م �ح��اول��ة ل��دف��ع
اسرائيل (غير الراغبة بالدخول في حرب شاملة مكلفة لها) للضغط على
الرئيس االميركي من اجل تقبل الرد االيراني وعدم القيام برد على الرد.

من جهته ،يرى املحلل السياسي االيراني دكتور حسن هاشميان ان «الرد
االي��ران��ي ح�ت��ى ه��ذه ال�ل�ح�ظ��ة غ�ي��ر م�ح�س��وم وم��ن غ�ي��ر ال��واض��ح اذا ك��ان��وا
س �ي��ردون ام ال ،وه��م حاليا يستخدمون ال��دع��اي��ة وال�ب��روب��اغ�ن��دا م��ن اجل
امتصاص الصدمة والحالة النفسية لدى قواتهم واملوالني لهم ..وما يجري
في ايران حاليا هو صراخ املوجوع ال اكثر»
وي��رى هاشميان ف��ي ات�ص��ال م��ع سبقلا ان «ه�ن��اك خ�لاف��ات ب�ين الرئيس
ح�س��ن روح��ان��ي وق �ي��ادات ال �ح��رس ال �ث��وري ح��ول طبيعة ال ��رد ،ف��روح��ان��ي

خامنئي بكى سليماني ..والمشهد الداخلي قد يتبدل

تحشيد إيراني غير مسبوق..
بين االنتقام واالستغالل
محرر الشؤون الدولية
تشهد اي��ران أج��واء سياسية وإع�لام�ي��ة تشبه تلك األج ��واء التي شهدتها
ايران قبل الحرب العراقية  -اإليرانية عام  .1980وتركز التغطية اإلعالمية
ملقتل الجنرال قاسم سليماني ،على ض��رورة ال��رد العسكري املباشر على
أه ��داف أم�ي��رك�ي��ة ،وان ال�ش�ع��ب االي��ران��ي يتهيأ ل�خ��وض ه��ذه امل��واج�ه��ة مع
االميركيني وحلفائهم باملنطقة.
ويقول الخبراء ان السلطات تقوم اآلن بحشد الشارع خلف النظام ،حتى
ي�ك��ون ال�ش�ع��ب مستعدا وم��ؤي��دا ل�ي��س ف�ق��ط ل�ل��رد اإلي��ران��ي ،ب��ل للمواجهة
ّ
العسكرية التي قد تليه .ويمكن ان يشكل مقتل سليماني فرصة للنظام
وامل�ح��اف�ظ�ين ل�لاس�ت�ف��ادة م��ن امل�ش�ه��د ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال��داخ �ل��ي ،وذل ��ك بعد
شهرين من تظاهرات قمعتها السلطات بعنف تخللتها انتقادات للسياسة
الخارجية.
وبدا الفتا اهتمام االعالم الرسمي بتفاصيل لها رمزية كبيرة والتركيز على
الوحدة الوطنية واالمة الفارسية في مواجهة الواليات املتحدة.
وفي مشهد الفت بكى املرشد األعلى علي خامنئي وهو يؤم صالة الجنازة
ع�ل��ى سليماني ام ��س .وق��ال��ت وس��ائ��ل إع�ل�ام رس�م�ي��ة إن املشيعني ي�ع��دون
باملاليني ،وب��دا أن حجم الحشود في طهران األكبر منذ جنازة الخميني
مؤسس الجمهورية اإلسالمية عام .1989
وت �ه��دج ص��وت امل��رش��د وه��و ي��ؤم ص�ل�اة ال �ج �ن��ازة األم ��ر ال ��ذي أج �ب��ره على
التوقف .في حني لوحت الحشود بأعالم حمراء ،وهتفت «امل��وت ألميركا»
و«املوت إلسرائيل» ،وسط دعوات إلى االنتقام و«الرد املدمر».
ون�ق��ل التلفزيون الرسمي م��راس��م التشييع ف��ي ب��ث مباشر تتخلله صور
�وردًا عند أسفل الشاشة شريطًا كتب فيه «قيامة غير
جوية للحشود ،م � ِ
مسبوقة للعاصمة اإليرانية لدى استقبال الحاج قاسم وشهداء املقاومة».
وسبق ذلك ،تشييع كبير لجثماني سليماني وأبومهدي املهندس ،السبت
في الكاظمية وكربالء والنجف في العراق وبعد وصول الجنازة إلى ايران
تم تشييعها في مراسم مهيبة في مدينة أه��واز ومن ثم في مدينة مشهد
املقدسة.
وأثار اغتيال مهندس العمليات اإليرانية في الخارج موجة من التأثر في
البالد لن تتوانى السلطات عن استغاللها .ويعتبر العديد من اإليرانيني
سليماني بمنزلة «بطل» يعتمدون عليه لتجنيب إيران الوضع الذي عانى

ي�ع��رف ج�ي��دا ان تبعات ال��رد على ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ستكون ك��ارث�ي��ة وقد
ت��ؤدي ال��ى نهاية النظام ،وه��و يتريث كثيرا ،وهناك فرصة له بعد مقتل
سليماني ،ألن االخير كان العائق االساسي للمفاوضات املتعلقة بشؤون
الشرق االوسط وكان مسيطرا على السياسة الخارجية في هذه املناطق،
وفي غيابه اآلن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف يستطيعان
التحرك بحرية في هذه امللفات»
وف ��ي امل�ق��اب��ل -ب�ح�س��ب امل�ح�ل��ل ال�س�ي��اس��ي االي ��ران ��ي -ف ��إن ق �ي��ادات ال�ح��رس
والباسيج تتحرك بشكل عاطفي ،خاصة ان امل��رش��د م�ص��دوم م��ن اغتيال
سليماني اكثر مما كنا نتوقع .ويرى املحلل اإليراني املختص في شؤون
الشرق األوس��ط علي ص��رزاده أن خامنئي وعد باالنتقام الشديد ،لكن إن
أخد تهديده على محمل الجد ،فستكون هناك عواقب وخيمة.

خاتم قاسم سليماني..
تفجره الصواريخ ُ
الم ِّ
ّ
دمرة
الذي لم
محمد مراح
ً
حني كان العالم منشغال باالحتفال برأس السنة الجديدة ،كانت طائرة
 MQ-9 Reaperمن دون طيار أميركية تحلق في سماء بغداد ،وتنتظر
ال�ل�ح�ظ��ة امل�ن��اس�ب��ة إلط �ل�اق ص��واري �خ �ه��ا ،ج ��اءت ال�ل�ح�ظ��ة وف ��ي ث��وان
م�ع��دودة تحولت س�ي��ارت��ان كانتا ت�ق�لان أب��رز الشخصيات اإليرانية
وقادة في «الحشد الشعبي» إلى رماد ،ولم يكن من املمكن التعرف على
جثة أب��رز جنرال في الشرق األوس��ط «قاسم سليماني» إال من خالل
خاتم مميز كان يرتديه ..ومن ص��ورة انتشرت عبر وسائل التواصل
ظهرت يد سليماني وقد بترت من جسده بعد الضربة الصاروخية
التي ّ
فجرت سيارة كان يستقلها برفقة أبو مهدي املهندس.

عائلة «الكوارتز»
خامنئي يبكي خالل اداء صالة الجنازة على سليماني امس | ا ف ب

م�ن��ه ال �ع��راق وس��وري��ا أو أف�غ��ان�س�ت��ان .ف��ي أك�ت��وب��ر ،أك��د اس�ت�ط�لاع للمعهد
األميركي للدراسات الدولية واألمنية في ميريالند أن الجنرال سليماني
كان بالفعل من أكثر الشخصيات السياسية املحبوبة في إي��ران ،إذ حصل
على تأييد ثمانية أشخاص من كل عشرة إيرانيني شملهم االستطالع.
ورأى مسؤول الشؤون اإليرانية في مجموعة األزمات الدولية علي فايز في
تغريدة على تويتر أنه «من شبه املضمون أن يصبح البرملان اإليراني بيد
العناصر األكثر تشددًا في إيران» بعد االنتخابات التشريعية في فبراير.
وشملت تظاهرات اندلعت في  15نوفمبر في البالد ،بعد اإلعالن عن زيادة
كبيرة في أسعار البنزين في ظل أزمة اقتصادية خانقة ،مئات املدن.
وبعد أيام ،أعلنت السلطات نجاحها في إعادة الهدوء إلى البالد ،لكن دون
أن تورد حصيلة ألعداد الضحايا ،بينما أشارت منظمة العفو الدولية إلى
مقتل  300شخص .وتم توقيف اآلالف.
وتعتبر املحللة أري��ان طبطبائي من معهد «ران��د» األميركي لألبحاث في
حديث لفرانس برس أن «الشكاوى الشعبية التي قادت إلى التظاهرات في
نوفمبر املاضي ال زال��ت قائمة .ويمكن للنظام أن يستغل «م��وت الجنرال»
ليواصل قمع املعارضة» ،بحجة أن املعارضني ينفذون األجندة األميركية.
ويلفت آرون ميلر إلى أن «ماليني اإليرانيني يريدون املزيد من الروابط مع
العالم الخارجي ،املزيد من االزدهار االقتصادي ،املزيد من الحرية».
لكن املتشددين في النظام اإليراني اختاروا حتى اآلن عدم اإلصغاء لتلك
التطلعات .إال أن اغتيال سليماني يضعف هذا الخط سياسيًا على األقل
لجهة أن طهران لم تتوقع حدوث ما حدث.

ويتساءل علي عبر موقع «راديو فردا»« :كيف سيستجيب (خامنئي)؟ فهل
سيكتفي بمجرد رد إيضاحي؟ وهل سيكون ذلك كافيا؟».
ويعتقد املحلل أن مرحلة جديدة بدأت بعد مقتل سليماني ،الذي يعد رجل
خامنئي ف��ي ال�ش��رق األوس��ط وأق��وى شخصية ربما بعد امل��رش��د األعلى،
حيث سيواجه أي انتقام إيراني برد ثقيل من واشنطن.
ويضيف ص��رزاده أن عواقب مقتل مقاول أميركي كانت وخيمة ،إذ شنت
الواليات املتحدة بعده غارات جوية أسفرت عن مقتل ما ال يقل عن  25من
امليليشيات العراقية املوالية إليران.
ثم جاء حصار السفارة األميركية في بغداد ،فأعقبها مقتل مهندس توسيع
نفوذ إيران في املنطقة و«بطل تصدير الثورة» في غارة أميركية .ويشير
الكاتب إلى أن خامنئي سيرتكب خطأ فادحا إن ظن أن الرئيس األميركي
سوف يتردد في مواجهة إيران بسبب االنتخابات الرئاسية املقبلة.
ويوضح ص��رزاده أن املواجهة العسكرية املحتملة التي يقول ترامب إنه
ال ي�س�ع��ى إل�ي�ه��ا ،ق��د ت�ت�ح��ول إل��ى ال�ق�ض�ي��ة األس��اس �ي��ة ف��ي إع ��ادة ترشحه
لالنتخابات الرئيسية ،كما أن االنتصار ضد إي��ران سيمهد الطريق أمام
كسب االنتخابات.
وي�ع�ل��م امل��رش��د خامنئي أن أي رد ق��اس ع�ل��ى واش�ن�ط��ن يمكن أن يتحول
بسرعة إل��ى ح��رب م��دم��رة إلي ��ران ،وف��ي املقابل ف��إن االن�ت�ق��ام البسيط ضد
واشنطن لن يكون كافيا إلرضاء الحرس الثوري والحلفاء في الخارج.
ويرى الكاتب أن هؤالء قد يفقدون الثقة في النظام إن اكتفت طهران برد
فعل خفيف .ويضيف أن إي��ران تقف ف��ي أض�ع��ف أح��وال�ه��ا خ�لال التاريخ
الحديث ،في مواجهة مع ترامب ال��ذي يبدو أن��ه فتح حقبة ج��دي��دة ،وهو
على استعداد لتجاهل خطوط إيران الحمراء.

ال �خ��ات��م ال ��ذي ك ��ان ي��رت��دي��ه ال �ج �ن��رال اإلي ��ران ��ي اس �م��ه «ح �ج��ر العقيق
السليماني» ،وه��و ن��وع م��ن أن ��واع األح�ج��ار املحببة ل��دى الكثير من
األشخاص ،ينتمي إلى عائلة «الكوارتز» ،وتقدر صالبته بـ  7درجات
على مقياس م��وس للصالدة ،ويتم تمييزه من خ�لال وج��ود عالمات
عليه شبيهة بالعني.
مقياس «موس» هو مقياس لصالدة املواد ،يستخدم للداللة على قدرة
امل��واد املختلفة على مقاومة ال�خ��دش ،وي�ت��م ذل��ك بفحص ق��درة م��ادة
صلبة على خدش مادة أقل صالبة منها.
وضع هذا املقياس عام 1812م على يد عالم املعادن األملاني فريدرش
م��وس ،ويعتبر مقياس م��وس مقياسًا ترتيبيًا ،أي أن��ه يعطي امل��واد
ترتيبًا معينًا ف��ي قائمة امل ��واد ،وال يعطي القيمة املطلقة للصالبة،
فمثال ذل��ك األمل��اس ال��ذي يلي الكورندم بحسب مقياس م��وس مع أن
صالبته تقارب أربعة أضعاف صالبة الكورندم.

العقيق اليماني
هذا النوع من األحجار ينحدر من عائلة «العقيق اليماني» ،الذي يحتل
منذ القدم قائمة أشهر منتجات اليمن وصادراته الوطنية ،ويحظى
بشهرة عاملية واسعة تجاوزت حدود جماليته وبريقه ،والعقيق هو
ن��وع من أه��م األحجار الكريمة التي اشتهر بها اليمن وارتبط اسمه
بها منذ ق��رون ،وه��و بالنسبة لليمنيني ث��روة وت��راث ،حيث قد تصل
قيمة «الفص الواحد» منه في بعض األحيان إلى أكثر من  500دوالر.
للعقيق اليماني م��زاي��ا كثيرة واس�ت�خ��دام��ات مختلفة ،وف�ي��ه من

ال�خ�ص��ائ��ص ال�ف�ن�ي��ة ال �ت��ي يتمتع ب�ه��ا أل��وان��ه األخ� ��اذة وأح�ج��ام��ه
النادرة إلى جانب الزخارف التي يحتوي عليها من صور وأشكال
ً
ورسومات متعددة ،فضال عن الرونق الجمالي الذي يضيفه على
املصنوعات الذهبية والفضية عندما تطعم به .أما عملية إنتاج
العقيق ،فهي محصورة في صنعاء القديمة وحدها دون غيرها من
املدن اليمنية األخرى ،وفي باب اليمن وحده يكثر وجود حرفيي
العقيق وت�ج��اره .ويقال إن الخاتم سمي بـ«العقيق السليماني»
نسبة إل��ى النبي سليمان ،وت��وج��د ه��ذه األح�ج��ار ف��ي العديد من
جبال اليمن كجبال منطقتي آنس وعنس بمحافظة ذمار جنوبي
العاصمة اليمنية صنعاء.

قوة الخاتم
الالفت لالنتباه أن هذا الخاتم لم يحدث له شيء رغم تفجير سيارة
قاسم سليماني بصواريخ ،يطلق عليها اسم «نار الجحيم» ،وهي
م��ن ن��وع «هيلفاير إك��س  9آر» ،ووزن ك��ل ص ��اروخ ي�ص��ل إل��ى 45
كليوغرامًا ،وركبت ه��ذه الصواريخ على طائرة «إم كيو  9ريبر»
التي تعتبر من أكثر طائرات الدرون دقة في تنفيذ العمليات.
الواضح أن الخاتم ينتمي إلى عائلة «الكوارتز» ،وتقدر صالبته
ب �ـ  7درج� ��ات ع�ل��ى م�ق�ي��اس م ��وس ل �ل �ص�لادة ،وه ��و م��ا يجعله من
أكثر املعادن ق��وة ،كما أن معدن الكوارتز مقاوم جدًا لباقي املواد
الكيميائية ،ودرجة انصهاره أعلى بكثير من معظم املعادن ،فقد
تصل إل��ى  573درج��ة مئوية ،ويمكن أن ه��ذا سبب ف��ي ع��دم تأثر
ال �خ��ات��م ب��اإلص��اب��ة امل �ب��اش��رة ال �ت��ي ت�ع��رض��ت إل�ي�ه��ا س �ي��ارة ق��اس��م
سليماني.
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إلغاء االتفاقية األمنية ليس سهلاً ..وال يحصل «ود ًّيا» إال بموافقة واشنطن

العراق وأميركا على مفترق طرق!
دخل العراق ،الذي يعيش أصال
أوضاعا صعبة ،في منعطف خطير
ومفترق طرق جراء التصعيد بين
ايران والواليات المتحدة ،عقب
اغتيال قائد فيلق القدس قاسم
سليماني ونائب رئيس الحشد
الشعبي ابومهدي المهندس،
في حين يستمر الحراك الشعبي
في سعيه لحكومة اصالحية
تحارب الفساد المغطى بسالح
الميليشيات التي تصر على جعل
العراق أهم حدائق إيران الخلفية.
وليد قرضاب
يرى مراقبون ان عملية اغتيال سليماني قد تؤدي
ّ
إل��ى تقلص النفوذ األم�ي��رك��ي ف��ي ال�ع��راق ،بما يقود
إل��ى خ��روج ك��ام��ل لكل ق��وات�ه��ا م��ن ه��ذا ال�ب�ل��د .ووف��ق
ّ
ستقوي إيران
معهد بروكينغز ،فإن عملية االغتيال
ّ
ّ
سياسيا هناك ،ألن زعماء عراقيني عدة قريبني منها
سيضاعفون ضغطهم إلخراج القوات األميركية ،ما
يجعل التأثير اإليراني أكبر من التأثير األميركي.

إخراج القوات األميركية

ّ
وع��زز ذل��ك ال�ج��دال ح��ول البقاء العسكري األميركي
وارتفاع املطالب بإنهائه ،حيث يعمل رئيس حكومة
ت �ص��ري��ف االع� �م ��ال ع � ��ادل ع �ب��د امل� �ه ��دي ج � ّ�دي ��ا ع�ل��ى
تشريع قانون إلخراج القوات األميركية ،بعد تمرير
ال� �ن ��واب ف��ي ال �ب��رمل��ان ب��أغ�ل�ب�ي��ة ب�س�ي�ط��ة ،ف��ي جلسة
طارئة ،قاطعها الكرد والكتل السنية ،توصية بإلزام
الحكومة ب��إخ��راج ال�ق��وات األجنبية وإل�غ��اء االتفاق
األم�ن��ي م��ع ال��والي��ات املتحدة وإل�غ��اء طلب مساعدة
ال �ت �ح��ال��ف ال ��دول ��ي ب �ق �ي��ادة واش �ن �ط��ن ف ��ي م �ح��ارب��ة
ّ
اإلره � ��اب .ل�ك��ن ،ه��ل سيتحقق ذل��ك م��ن دون ع��واق��ب
وخيمة على العراقيني؟
ال �خ �ب �ي��ر ف ��ي ال ��دس� �ت ��ور ال� �ع ��راق ��ي ح �س��ن ال �ي��اس��ري
َ
ُ
أوض ��ح مل��وق��ع «ال �س��وم��ري��ة ن �ي��وز» األط� � َ�ر ال�ق��ان��ون�ي��ة
لتحقيق ذل ��ك ،الف �ت��ا إل ��ى ام��ري��ن؛ ي�ت�ع�ل�ق��ان بالبقاء
ُ
األجنبي واألميركي؛ األول هو التحالف الدولي ضد
ّ
«داع � ��ش» وال� ��ذي ي�م�ك��ن ل�ل�ح�ك��وم��ة ان ت �ت �ق��دم بطلب
رسمي إلنهائه عبر املنافذ الدبلوماسية ،والثاني
هو االتفاقية األمنية مع أميركا التي هي باألساس
اتفاقية للتدريب والتعاون األمني ،وإلغاؤها يجري
ّ
ع�ب��ر ق��ان��ون ي�س��ن��ه ال �ب��رمل��ان م��ع م��راع��اة م��ا ورد في
االتفاقية من نصوص ،تتعلق بهذا الصدد.
وفي اإلطار ،اعتبر القيادي في الحزب الديموقراطي
الكردستاني هوشيار زيباري قرار البرملان القاضي
ْ
ًّ
«سياسيا وغير ُم��ل� ِ�زم» ،ولم
بإنهاء البقاء األجنبي
ي�ص��در تشريع ب��ذل��ك ،ب��ل ط��رح��ت القضية مل��زي��د من
املحادثات السياسية.
وي ��رى م�ح�ل�ل��ون ان ��ه ح�ت��ى إذا ت�م��ت امل �ص��ادق��ة على
ُ
لزما للواليات املتحدة،
تشريع كهذا ،فإنه لن يكون م ِ
كونه ي�ع��ارض االتفاقية التي تضع شرطا لخروج
ام �ي��رك��ا م��ن ال �ع��راق ب�م��واف�ق��ة ال �ط��رف�ين ،وه ��و م��ا لن
تقبله واشنطن في الوضع الحالي .وه��ذا األم��ر بدا
جليا أمس بتأكيد الرئيس األميركي دونالد ترامب
على أن أميركا لن تخرج إال إذا دف��ع ال�ع��راق الثمن،
ق��ائ�لا« :ل��دي �ن��ا ق��اع��دة ج��وي��ة ه �ن��اك ب��اه�ظ��ة التكلفة
بشكل استثنائي ..لقد احتاجت مليارات ال��دوالرات
لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي ..لن نغادر إال
إذا دفعوا لنا تكلفتها» ،مع تهديده بأنه «إذا طالب
ال�ع��راق برحيل ال�ق��وات األميركية ول��م يتم ذل��ك على
أس��اس ودي ،فسنفرض عليه عقوبات لم ير مثلها
م��ن قبل مطلقا ،وستكون عقوبات إي��ران بجوارها
شيئًا صغيرًا».
وفي وقت وصفت الخارجية األميركية قرار البرملان
بخيبة األم��ل ،أب��دى وزي��ر الخارجية مايك بومبيو
«قناعة واشنطن» بأن شعب العراق يريد بقاء قوات
الواليات املتحدة في أراضيه ،وأن ع��ادل عبداملهدي
هو مجرد «رئيس وزراء مستقيل يواجه تهديدات

عناصر من ميليشيات الحشد الشعبي خالل تظاهرة في الكرادة حيث رددوا شعارات تهدد باالنتقام من أميركا | أ.ف.ب

¶ دوغالس سيليمان :ميليشيات أقل خبرة قد تقرر استخدام العنف
¶ ثالثة مسارات للرد األميركي ..وترامب يريد الثمن ويهدِّ د بعقوبات
¶ قد يتحوّ ل العراق إلى مسرح لمعركة كسر عظم بين إيران وأميركا
هائلة من قبل قيادة إيران».

معارك كسر عظم
وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،ي ��رى م�ح�ل�ل��ون أن ن �ف��وذ ك��ل من
طهران وواشنطن سيتصاعد في العراق في الفترة
املقبلة ،حيث سيخوض الطرفان هناك معارك «كسر
ع�ظ��م» ،ال سيما ان رد اي��ران على اغتيال سليماني
سيكون باستهداف مصالح أميركية داخ��ل العراق
عبر امليليشيات املوالية لها ،واستعادة الشارع عبر
التحشيد الطائفي تحت راية املواجهة مع واشنطن،
بعد ان أظهرت التظاهرات املطلبية االخ�ي��رة وحدة
غير معهودة بني العراقيني من كل اطيافهم.

خطيرًا على العراق».
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،أك��د امل�س�ت�ش��ار ال�ع�س�ك��ري لزعيم
التيار الصدري مقتدى الصدر أبو دعاء العيساوي،
أن اغتيال املهندس وسليماني سيتم جعله «غصة
ف ��ي ف� ��م» أم �ي��رك ��ا واص� �ف ��ا ال��رج �ل�ي�ن ب� �ـ«ق ��اس ��م ظ�ه��ر
االس�ت�ع�م��ار ،وم�ه�ن��دس االن �ت �ص��ار» .ف��ي وق��ت كشف
مصدر عراقي عن قرار اتخذته حركة النجباء بغلق
مقارها «العلنية» وال�ع��ودة ال��ى «املقاومة الشاملة»
واالنضمام إل��ى «أف��واج املقاومة الدولية» التي دعا
اليها الصدر .في وقت اعلن نواب عن عزمهم املطالبة
ب ��إخ ��راج ج �م �ي��ع م�ع�ت�ق�ل��ي «ج �ي ��ش امل � �ه ��دي» ال��ذي��ن

حاربوا االميركيني سابقا ،من السجون ،ناهيك عن
تهديدات كتائب حزب اهلل العراقية.

ثالثة خيارات أميركية
وإذا ك��ان��ت س�ي��اس��ة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ت�ج��اه ب�غ��داد
عند مفترق طرق ،فهناك ثالثة مسارات محتملة قد
تتبعها بحسب معهد واشنطن ،ه��ي االستمرارية،
التي تتمثل في مواصلة النهج الحالي الذي يستلزم
ترك املحتجني والقادة الدينيني واملعتدلني العراقيني
حد كبير وأن ّ
بمفردهم إلى ّ
ترد فقط على الهجمات
ال �خ �ط �ي��رة ال �ت��ي ت�س�ت�ه��دف م��واط �ن�ين ام �ي��رك �ي�ين أو

ٌ
خطر بالعراق وعليه

ال �س �ف �ي��ر األم �ي��رك��ي ال �س��اب��ق ل ��دى ب� �غ ��داد دوغ �ل�اس
سيليمان حذر من أن العنف داخل العراق قد يصبح
مصدرا رئيسيا لعدم االستقرار في الشرق األوسط.
وقال لقناة «سي إن بي سي» ان ما يقلقه هو ان تأثير
صراع أميركي  -إيراني محتمل قد يكون كبيرا على
ال�ع��راق وخطيرا ج��دا داخ�ل��ه .فسليماني واملهندس
«ت �ص��رف��ا ب��ال �ت �ن��اوب ك �م �س� ّ�رع ألع �م ��ال ال �ع �ن��ف ضد
القوات األميركية ،ومن ناحية أخرى منعا التصعيد
عندما شعرا أن التحركات لم تكن في مصلحة إيران».
وأوض ��ح سيليمان أن «امل�ه�ن��دس ك��ان��ت ل��ه سيطرة
م��وح��دة على ال�ج��زء األك�ب��ر م��ن امليليشيات املوالية
إلي��ران داخ��ل ال�ع��راق ،وق��د تسبب موته في ف��راغ في
ال�ق�ي��ادة يمكن أن يفقد تلك امليليشيات تماسكها،
فما أخرجته أميركا من هذه املعادلة في العراق هو
هيكل القيادة والسيطرة الذي وحد امليليشيات التي
قد تشعر اآلن بحرية االعتقاد أن بإمكانها التصرف
بمفردها ،وما قد نشهده هو أن ميليشيات أقل خبرة
وأق ��ل ت��دري �ب��ًا ،وه��ي غ��اض�ب��ة ،ت�ش�ع��ر أن �ه��ا ي�م�ك��ن أن
تتخذ على عاتقها قرارًا باستخدام العنف قد يكون

التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس السفير األميركي في بغداد ماثيو تولر وأبلغه
بضرورة عمل البلدين معً ا لتنفيذ قرار البرلمان بشأن انسحاب القوات األجنبية

تحليل إخباري

منشآت أميركية .أومزيد من التشدد املجدي ،الذي
ق��د ي�ن�ط��وي ع�ل��ى ع �ق��وب��ات أق �ص��ى وردع ال�ع�ن��اص��ر
امل�ن��اه�ض��ة ألم �ي��رك��ا ف��ي ال �ع��راق وح �ج��ب اإلع �ف��اءات
م��ن العقوبات على عمليات ال�ش��راء العراقية للغاز
والكهرباء من إيران .وفي هذا االطار ،حذرت صحفية
واشنطن بوست ام��س م��ن «وض��ع ك��ارث��ي» ف��ي حال
قطع إم� ��دادات ال�ط��اق��ة ع��ن ال �ع��راق بعد ان�ت�ه��اء فترة
استثنائه من العقوبات االميركية على ايران.
ً
بناء
وامل�س��ار املحتمل الثالث ه��و االن�ف�ص��ال ،س��واء
ع �ل��ى ط �ل��ب ال� �ع ��راق أو ألن واش �ن �ط��ن ق� ��ررت تعليق
التعاون األمني واالقتصادي والدبلوماسي .ويبدو
ان ال أح ��د ف��ي ادارة ت��رام��ب ي��داف��ع ع��ن ه ��ذا امل �س��ار،
لكنه ق��د يصبح ض��روري��ًا إذا أم��رت ب�غ��داد املوظفني
األم�ي��رك�ي�ين ب��ال �خ��روج أو إذا ف�ش�ل��ت ف��ي حمايتهم
م��ن ه�ج�م��ات امل�ي�ل�ي�ش�ي��ات .وف ��ي ك�ل�ت��ا ال�ح��ال�ت�ين ،قد
ت �ك��ون ال �ع��واق��ب وخ �ي �م��ة ب� ��دءا م��ن ت��وق��ف ال �ت �ع��اون
األمني ضد تنظيم داعش وصوال إلى تراجع أهمية
ال �ع��راق الدبلوماسية بشكل كبير ،ووق��ف التعاون
االق �ت �ص��ادي ال ��ذي يشمل ح�م��اي��ة ال��والي��ات املتحدة
ل�لأص��ول ال�ع��راق�ي��ة م��ن ال��دع��اوى ال�ق�ض��ائ�ي��ة وق��درة
العراقيني على إجراء معامالت بالدوالر.
وس �ت ��زداد ال �خ �ي��ارات ال�ع�س�ك��ري��ة ض��د وك�ل�اء إي ��ران،
م��ا ي�ج�ع��ل ال� �ع ��راق م�ن�ط�ق��ة إط�ل��اق ال� �ن ��ار ،سيصبح
م �ع �ه��ا ال �ن��اش �ط��ون ف ��ي ال �س �ي��اس��ة ال �ع��راق �ي��ة ال��ذي��ن
ً
صنفتهم واشنطن ضمن قائمة اإلرهاب أكثر عرضة
لالستهداف.
وي��رى معهد واش�ن�ط��ن ان ال�ت�ش��دد امل�ج��دي سيكون
هو الخيار االمثل اميركيًا ،اال اذا خرجت االمور عن
السيطرة فيصبح معها خيار االنفصال ُم ّ
لحًا.
وف��ي املحصلة ،ف��إن ال�ع��راق ق��ادم على جولة جديدة
من العنف سيدفع ثمنها املواطن العراقي وستؤدي
إلى اعاقة انطالق عملية اع��ادة االعمار بعد هزيمة
داعش.

؟

هل ّ
حيد نصر الله الجبهة اللبنانية من الضربة األولى
بيروت  -أنديرا مطر
ب ��دا واض �ح��ا م��ن ك�ل�ام االم�ي�ن ال �ع��ام ل �ح��زب اهلل حسن
نصراهلل ،األحد ،ان حزبه معني باملشاركة في الرد على
اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ،اذ
اكد ان «سليماني يعني كل محور املقاومة ،وان كانت
اي ��ران ه��ي ت�ق��رر كيف ت��رد ،فعلى ق��وى امل�ح��ور ان تقرر
اي�ض��ًا كيف تتعاطى م��ع ه��ذا ال�ح��دث وي�ج��ب ان نذهب
جميعنا ال��ى ال�ق�ص��اص ال �ع��ادل» .وب ��دا الف�ت��ا م��ن ك�لام
نصر اهلل ان ال��رد يجب ان يستهدف القوات االميركية
وض� ��رورة اخ��راج �ه��ا م��ن امل�ن�ط�ق��ة ،لكنه ل��م ي�ت�ط��رق ال��ى
اس��رائ�ي��ل م��ا يعني ان جبهة جنوب لبنان ق��د ال تفتح
في الوقت الحاضر ،ولن تكون جزءا من الضربة االولى.
ويشير محللون الى اعتبارين ملوقف نصر اهلل:
اوال  -ال يوجد اي اعتداء مباشر ضد لبنان او حزب اهلل
يبرر فتح الجبهة الجنوبية.
ثانيا  -االوضاع الداخلية اللبنانية حيث البالد دخلت
م��رح�ل��ة االن �ه �ي��ار امل��ال��ي تتطلب م��ن ن�ص��ر اهلل ال�ت��روي
قليال قبل ادخال لبنان في حرب مدمرة مع اسرائيل.
لكن املحللني يرجحون ان تكون الجبهة اللبنانية جزءا
م��ن املرحلة الثانية للمواجهة ،خاصة ان أم�ين مجمع

الصحافي غسان جواد
لـ سبقلا:
أولوية محور المقاومة
اآلن مواجهة الجيوش
األميركية
حزب الله يأخذ
في االعتبار أوضاع لبنان
وعدم إعطاء فرصة
إلسرائيل لتنفيس أزماتها

تشخيص مصلحة ال�ن�ظ��ام وال �ق��ائ��د ال�س��اب��ق للحرس
ال �ث��وري اإلي��ران��ي محسن رض��ائ��ي اك��د أن��ه «اذا ارادت
واش�ن�ط��ن ال��رد على رد ط�ه��ران امل��رت�ق��ب فسيكون ردن��ا
املقابل تجاهاسرائيل وتل ابيب».

«نظام أولويات»
ال �ك��ات��ب وامل �ح �ل��ل ال �س �ي��اس��ي غ �س��ان ج � ��واد اع �ت �ب��ر أن
نصراهلل تحدث عن «نظام اول��وي��ات» ،أن األول��وي��ة اآلن
لدى كل فصائل املحور االيراني في املنطقة هي ملواجهة
الجيوش االميركية .وهذا ما دفع البعض لالعتقاد أن
اسرائيل ليست في املقام األول.
وي�ل�ف��ت ج ��واد ال��ى أن ح��زب اهلل ل��م ي�ك��ن ي��وم��ا مبتدئا
باملعركة وان�م��ا ك��ان يقوم بالدفاع ع��ن لبنان ف��ي وجه

االع� �ت ��داءات ع�ل�ي��ه ،وب��ال�ت��ال��ي ف��إن ط��رح ه��ذا ال �ن��وع من
االس �ئ �ل��ة ي�ح�م��ل ط��اب�ع��ًا س�ي��اس�ي��ًا ل��ه ع�لاق��ة بتعقيدات
امل �ن �ط �ق��ة وف �ي��ه ج ��زء م�ت�ص��ل ب��االن �ق �س��ام��ات ال��داخ �ل �ي��ة
اللبنانية .واملسألة بحسب جواد ليست من يبدأ الحرب
ب��ل ب �ق��رار س�ي��اس��ي ب�م�س��اع��دة ال �ق��وى ال�ت��ي ت�ع��ان��ي من
الوجود االميركي في أراضيها مثل العراق.
وع��ن دع��وة ن�ص��راهلل «إن ��زال محور امل�ق��اوم��ة القصاص
العادل بأميركا» ،مع تحديد مفهومه للقصاص العادل
ال��ذي يجب أن يستهدف ال�ق��وات العسكرية األميركية
وأف ��راد ال�ج�ي��ش األم�ي��رك��ي ،وع��دم ش�م��ول��ه امل��دن�ي�ين ،ما
فهم «تحييد» لبنان عن مسرح هذا القصاص طاملا ان
ال قواعد عسكرية فيه وال وجود لعسكريني اميركيني.
وي ��رى ج ��واد أن اش� ��ارة ن �ص��راهلل ال ��ى تحييد امل��دن�ي�ين

«والؤنا للخامنئي» و«الموت ألميركا» في مطار بيروت!
انتشر على مواقع التواصل االجتماعي شريط فيديو يظهر مجموعة من النساء في مطار رفيق الحريري
الدولي وهن يحملن صورا لقاسم سليماني ويطلقن هتافات مؤيدة لوالية الفقيه وأخرى مناوئة للواليات
املتحدة األميركية والسعودية .وقال رئيس حركة التغيير ،إيلي محفوض ،إن ما حصل في مطار بيروت،
من عراضة أشبه بتظاهرة ،ال يليق بسمعة لبنان.

م�ه�م��ة ج� �دًا ،وي �ب��دو ان �ه��ا ت�ت�ف��اع��ل إي �ج��اب��ًا ح�ت��ى داخ��ل
الواليات املتحدة .فبحسب تعليقات مواطنني اميركيني
ف��ي ال�ص�ح��ف األم �ي��رك �ي��ة ،ي�ع�ت�ب��رون ان ك�ل�ام ن�ص��راهلل
ع��ن «تحييد امل��دن�ي�ين ب��ال��رغ��م مما ارتكبته حكوماتنا
بمدنييهم هو سلوك نبيل» ،وهذا يؤشر الى ان املعركة
ليست مفتوحة وليست ضد كل ما هو أميركي وانما
بالتأكيد هي ضد الوجود العسكري س��واء في العراق
أو سوريا.
وفي ما يتعلق بالعامل اللبناني أو «املانع» اللبناني
إلش �ع��ال الجبهة محليًا اك ��ان االزم� ��ات املتشعبة التي
تعصف بالبالد ،ام عدم وجود اعتداء إسرائيلي مباشر
يبرر فتح الجبهة ،يستغرب ج��واد القول بعدم وجود
اع �ت��داء إس��رائ �ي �ل��ي م �ب��اش��ر ،م��ذك �رًا ب ��أن ه �ن��اك اح�ت�لاال
إسرائيليا ملنطقة لبنانية هي م��زارع شبعا .واذا كان
ح��زب اهلل ي��أخ��ذ ف��ي االع�ت�ب��ار أوض��اع البلد السياسية
واالقتصادية وعدم إعطاء فرصة لالسرائيلي لتنفيس
أزماته عبر لبنان ،فهذا ال ينفي وجود اعتداء إسرائيلي
على سيادة لبنان وأراض�ي��ه ،ولكن الحزب اليوم لديه
ن�ظ��ام أول��وي��ات ال تحتل إس��رائ�ي��ل ف�ي��ه امل��رت�ب��ة األول��ى
طاملا ان عملية اغتيال القائد سليماني نفذت على أرض
عراقية ومنفذها هو األميركي.
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توماس فريدمان :سليماني ..ملك الحسابات الخاطئة
■ اكتشف أن الحرب ضد إسرائيل ليست كمواجهة جبهة ال ُنصرة

ف��امل �ت �ظ��اه��رون ك ��ان ��وا م ��ن اف � ��راد امل�ي�ل�ي�ش�ي��ات
املؤيدة إليران .ولم ينخدع أحد في بغداد بهذا.

ُ
ترامب لم يأكل الطعم

محمد أمين
بعكس العديد من المقاالت التي نشرت عن الجنرال قاسم سليماني ووصفته
بأنه اقوى رجال ايران ومهندس توسعها في المنطقة ،اال ان الكاتب االميركي
الشهير توماس فريدمان كان له رأي مخالف فكتب في مقال له بصحيفة
نيويورك تايمز يقول:
قد يُطلق اإليرانيون ذات يوم ،اسم دونالد ترامب على أحد شوارع طهران ،ألن
ترامب أمر باغتيال أغبى رجل في إيران وأكثر من تمت المبالغة في أهميته
االستراتيجية في الشرق األوسط :انه اللواء قاسم سليماني.
ولننظر الى الحسابات الخاطئة التي أقدم عليها سليماني .ففي عام ،2015
وافقت الواليات المتحدة والقوى األوروبية الكبرى على رفع جميع العقوبات
المفروضة على إيران ،والتي يعود الكثير منها إلى عام  ،1979في مقابل أن
توقف إيران برنامجها النووي،على أن تحتفظ بحقها في بناء برنامج نووي
سلمي .لقد كانت صفقة رائعة إليران .وحقق اقتصادها نمواً بنسبة  12في المئة
في العام التالي .فماذا فعل سليماني بهذا المكسب المفاجئ؟
أط �ل��ق س�ل�ي�م��ان��ي وامل ��رش ��د األع �ل��ى م �ش� ً
�روع��ا
ً
إقليميا ع��دوان� ً�ي��ا ج�ع��ل م��ن إي��ران
ام�ب��ري��ال�ي��ا
ووكالئها ،القوة املسيطرة الفعلية في بيروت
ودم �ش��ق وب �غ��داد وص �ن �ع��اء .ه��ذا األم ��ر أزع��ج
ح�ل�ف��اء ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ف��ي ال�ع��ال��م العربي
وإسرائيل ،فضغطوا على إدارة ترامب للرد.
ترامب نفسه ،كان يتوق لتمزيق أية معاهدة
أب��رم �ه��ا ال��رئ �ي��س أوب ��ام� ��ا ،ل � ��ذا ،ان �س �ح��ب من
االتفاق النووي وف��رض عقوبات نفطية على
إيران ،أدت الى انكماش اقتصادها بنسبة 10
ً
تقريبا وارتفاع معدل البطالة الى 16
في املئة
في املئة.
حدث كل هذا لكي تقول طهران انها تسيطر
على ب�ي��روت ودم�ش��ق وب�غ��داد وص�ن�ع��اء .فما
الفائدة؟
م��ع ح��رم��ان ن�ظ��ام ط�ه��ران م��ن األم ��وال ،اضطر
آيات اهلل إلى رفع أسعار البنزين في الداخل،
مما أدى إل��ى ان ��دالع االح�ت�ج��اج��ات .وه��ذا ما
استدعى حملة قمع من قبل رجال الدين ضد
شعبهم ،أسفرت عن قتل واعتقال اآلالف ،مما
أضعف من شرعية النظام.

سمك في برميل
ثم قرر «العسكري العبقري» (سليماني) أنه،
ب�ع��د دع��م ن�ظ��ام ب�ش��ار األس ��د ،وامل �س��اع��دة في
قتل نصف مليون س��وري ،محاولة ممارسة
ال �ض �غ��ط امل �ب��اش��ر ع �ل��ى إس ��رائ �ي ��ل ،م ��ن خ�لال
م�ح��اول��ة نقل ال�ص��واري��خ امل��وج�ه��ة ذات الدقة
ال �ع��ال �ي��ة م ��ن إي � ��ران إل ��ى وك�ل�ائ �ه��ا ف ��ي ل�ب�ن��ان
وسوريا.
لكنه اكتشف ،أن محاربة إسرائيل بما تمتلكه
م ��ن ق� ��وة ج��وي��ة وق� � ��وات خ��اص��ة وم �خ��اب��رات
إلكترونية -ليس كالقتال ضد جبهة النصرة
أو «داعش» .فقد رد عليه اإلسرائيليون بقوة،

العقوبات أدت إلى انكماش
االقتصاد اإليراني بنسبة
 %10وارتفاع البطالة %16
الماللي سيطروا على
بغداد ودمشق وبيروت
وصنعاء وخسروا طهران
تجاوزات سليماني
ووكالئه هي السبب
في نشوء «داعش»
أصبح ُينظر لوكالء
طهران كقوى إمبريالية
أكثر من أميركا
المخابرات اإلسرائيلية
اخترقت فيلق القدس
فكانت الطائرة اإليرانية
تهبط في دمشق
قصف بعد نصف ساعة!
و ُت َ
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وقتلوا ع��ددا كبيرا من اإليرانيني في سوريا
وه��اج �م��وا ع �م�لاء ه��م ف��ي أم��اك��ن وص �ل��ت ال��ى
غرب العراق.
ف��ي ال��واق��ع ،اخ�ت��رق��ت امل�خ��اب��رات اإلسرائيلية
ق� ��وات ف�ي�ل��ق ال �ق��دس ووك �ل��اءه إل ��ى درج� ��ة أن
الطائرة املحملة بذخائر دقيقة كانت تهبط
ف ��ي س ��وري ��ا ع �ن��د ال �س��اع��ة ال �خ��ام �س��ة م �س� ً
�اء،
ف �ي �ق �ص �ف �ه��ا س �ل��اح ال� �ج ��و اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ع�ن��د
ً
مساء .كان رجال
الساعة الخامسة والنصف
سليماني كالسمك في برميل .لو كان إليران
ص �ح��اف��ة ح � ��رة وب� ��رمل� ��ان ح �ق �ي �ق��ي ،ل �ت��م ع��زل
سليماني لسوء إدارته الفاضح.
لكن األمور أصبحت أفضل ،أو-باألحرى -أسوأ،
بالنسبة لسليماني .فقد ورد ف��ي ال�ع��دي��د من
اع�ل�ان��ات نعيه إن ��ه ق ��اد ال �ح��رب ض��د «داع ��ش»
ف��ي ال� �ع ��راق ،ف��ي ت�ح��ال��ف ض�م�ن��ي م��ع أم�ي��رك��ا.
وه��ذا صحيح .لكن ما أغفلوه هو أن تجاوزات
سليماني وإي��ران في العراق هي التي ساعدت
على نشوء «داعش» ،في املقام األول.

قوة امبريالية
لقد كان سليماني وزم�لاؤه في فيلق القدس
هم الذين دفعوا رئيس الوزراء السابق نوري
املالكي ،لطرد السنة من الحكومة والجيش،
والتوقف عن دفع رواتب الجنود السنة ،وقتل
أع��داد كبيرة من املتظاهرين السنة املساملني
وت �ح��وي��ل ال �ع��راق إل ��ى دول ��ة ط��ائ�ف�ي��ة يهيمن

عليها الشيعة .ول��م يكن «داع��ش» س��وى الرد
على ذلك.
أخ �ي� ً�را ،ك��ان م �ش��روع سليماني بجعل إي��ران
القوة اإلمبريالية في الشرق األوسط هو الذي
حول إي��ران إلى أكثر قوة مكروهة في الشرق
األوسط بالنسبة للعديد من الشباب والقوى
امل ��ؤي ��دة ل �ل��دي �م��وق��راط �ي��ة ف ��ي ك ��ل م ��ن ال�س�ن��ة
والشيعة ،في لبنان وسوريا والعراق.
وك �م ��ا أش � ��ار ال �ب��اح��ث األم� �ي ��رك ��ي م ��ن أص ��ول
إي ��ران� �ي ��ة ،راي ت��اك �ي��ه ف ��ي م �ق��ال��ة ف ��ي م�ج�ل��ة
ب��ول �ي �ت �ي �ك��و« ،ب � ��دأ س �ل �ي �م��ان��ي ف ��ي ال �س �ن��وات
األخيرة في توسيع حدود إيران اإلمبريالية.
ألول م��رة ف��ي ت��اري�خ�ه��ا ،أص�ب�ح��ت إي ��ران ق��وة
إقليمية حقيقية ،تمتد ن�ف��وذه��ا م��ن ضفاف
البحر املتوسط إلى الخليج العربي .لقد أدرك
ُ
سليماني أن الفرس ليسوا مستعدين للموت
ف��ي س��اح��ات القتال البعيدة م��ن أج��ل العرب،
لذلك رك��ز على تجنيد العرب واألف�غ��ان كقوة
م�س��ان��دة .ك��ان يتفاخر ف��ي كثير م��ن األح�ي��ان
بأنه قادر على إنشاء ميليشيا في وقت قصير
ونشرها ضد مختلف أعداء إيران».

دولة داخل الدولة
ه ��ؤالء ب��ال�ض�ب��ط ،ه��م وك�ل�اء سليماني-حزب
اهلل في لبنان وسوريا وقوات الحشد الشعبي
ف��ي ال�ع��راق وال�ح��وث�ي��ون ف��ي اليمن-هم الذين
لاً
أنشأوا دو موالية إلي��ران داخ��ل هذه ال��دول.

وه ��ذه ال ��دول داخ ��ل ال ��دول ه��ي ال�ت��ي س��اع��دت
ف��ي م�ن��ع أي م��ن ه��ذه ال�ب�ل��دان امل�ح��اف�ظ��ة على
وح��دت �ه��ا أو م �ح��ارب��ة ال �ف �س��اد ،وح��ال��ت دون
ت�ط��وي��ر ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ك ��امل ��دارس وال �ط��رق
والكهرباء.
وبالتالي ،أصبح ُينظر لسليماني ووكالئه
م��ن «ص��ان �ع��ي امل �ل��وك» ف��ي ل�ب�ن��ان وس��وري��ا
وال �ع��راق ،بشكل م�ت��زاي��د ،ك�ق��وى إمبريالية
باملنطقة ،أكثر من أميركا ترامب .وق��د أدى
ذل��ك إل��ى انطالق ح��راك ديموقراطي شعبي
م��ن ال�ق��اع��دة إل��ى ال�ق�م��ة ،ف��ي لبنان وال�ع��راق
ض �م��ت ال �س �ن��ة وال �ش �ي �ع��ة ال ��ذي ��ن ت ��وح ��دوا
ل�ل�م�ط��ال�ب��ة ب�ح�ك��م دي �م��وق��راط��ي غ �ي��ر ف��اس��د
وغير طائفي.
وف� ��ي  27ن��وف �م �ب��ر ،ق� ��ام ال �ش �ي �ع��ة ال �ع��راق �ي��ون
ب ��إح ��راق ال�ق�ن�ص�ل�ي��ة اإلي ��ران� �ي ��ة ف ��ي ال �ن �ج��ف،
ون��زع العلم اإلي��ران��ي م��ن املبنى ورف��ع العلم
العراقي .كان ذلك بعد أن أشعل العراقيون ،في
سبتمبر  ،2018النار في القنصلية اإليرانية
ف��ي ال �ب �ص��رة ،وه �ت �ف��وا ض��د ت��دخ��ل إي� ��ران في
السياسة العراقية.
وم��ن امل��ؤك��د ان عملية «االح �ت �ج��اج» برمتها،
ض ��د م �ج �م��ع س� �ف ��ارة ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح ��دة ف��ي
ب� �غ ��داد األس � �ب� ��وع امل ��اض ��ي ك ��ان ��ت م ��ن ت��دب�ي��ر
سليماني لجعلها تبدو كما لو أن العراقيني
ي�ط��ال�ب��ون ب �خ��روج ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة ،بينما
ك��ان ال �ع��راق �ي��ون ،ي�ط��ال�ب��ون ب��ان�س�ح��اب إي ��ران.

ل�ق��د ك ��ان ذل ��ك -ب�ط��ري�ق��ة م ��ا -ه��و س�ب��ب مقتل
سليماني .فقد أراد أن يغطى إخ�ف��اق��ات��ه في
العراق ،فقرر أن يبدأ في استفزاز األميركيني
هناك بقصف قواتهم ،على أمل أن يبالغوا في
رد فعلهم وقتل العراقيني لكي ينقلبوا على
ً
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .وب ��دال م��ن أن ي��أك��ل ترامب
ُ
الطعم ،قرر قتل سليماني.
ال أعرف إن كان هذا القرار حكيمًا أم ستكون
له تعقيدات طويلة املدى .ولكن هناك شيئني
عن الشرق األوسط.
األول ،ف� ��ي ك �ث �ي��ر م� ��ن األح � �ي � ��ان ف� ��ي ال �ش ��رق
األوس � � ��ط ،ي �ك��ون ع �ك��س ك �ل �م��ة «س� �ي ��ئ» ليس
«ج � �ي� � ً�دا» .وغ��ال� ً�ب��ا م ��ا ي�ت�ب�ين أن ع�ك�س�ه��ا هو
ً
«ف��وض��ى» .فلمجرد أن ت�ح� ّ�ي��د ع�ن�ص��را سيئا
مثل سليماني ال يعني ان يحل محله عنصر
جيد ،أو أن تغييرا جيدًا سيحدث في سياسة
إي � ��ران .س�ل�ي�م��ان��ي ه��و ج ��زء م��ن ن �ظ��ام يسمى
ال �ث��ورة اإلس�لام�ي��ة .وه��ذه ال �ث��ورة تمكنت من
االحتفاظ بالسلطة باستخدام أم��وال النفط
والعنف منذ عام  .1979هذه هي مأساة إيران،
وهي مأساة لن يغيرها مقتل سليماني.
إيران اليوم هي وريث حضارة عظيمة وشعب
موهوب للغاية وثقافة لها اهميتها .وحقيقة
أن سليماني اإليراني األكثر شهرة في املنطقة
تقول الكثير ع��ن ال�ف��راغ املطلق لهذا النظام،
وكيف أنه أهدر حياة جيلني من اإليرانيني من
خ�لال البحث ع��ن ال�ك��رام��ة ف��ي جميع األم��اك��ن
الخاطئة وبكل الطرق الخاطئة.

انتصارات وهمية
ال �ش��يء ال �ث��ان��ي ه��و أن ��ه ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط،
تحدث كل السياسات املهمة في صباح اليوم
التالي للغد.
ن � �ع� ��م ،ف � ��ي األي � � � � ��ام امل� �ق� �ب� �ل ��ة س � �ي � �ك ��ون ه �ن ��اك
احتجاجات صاخبة في إيران ،وحرق األعالم
األميركية والبكاء على «الشهيد» .وفي صباح
ال �ي��وم ال �ت��ال��ي ،س �ي �ك��ون ه �ن��اك أل ��ف م�ح��ادث��ة
هادئة داخل إيران لن ُيعلن عنها .سيتحدثون
ع��ن م��أس��اة حكوماتهم وكيف أه��درت الكثير
م ��ن ث � � ��روات إي � � ��ران وم ��واه �ب �ه ��ا ف ��ي م �ش��روع
إم �ب��ري��ال��ي ج �ع��ل إي � ��ران م �ك��روه��ة ف ��ي ان �ح��اء
الشرق األوسط.
ن �ع��م ،ف ��ي ص �ب��اح ال �ي ��وم ال �ت��ال��ي ،سيحتفل
حلفاء أميركا العرب بهدوء بوفاة سليماني،
لكن يجب أال ننسى ً
أبدا أن الخلل في الكثير
من الدول العربية ،هو افتقارها إلى الحرية
وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ح��دي��ث وت�م�ك�ين امل� ��رأة ،وه��و ما
جعلها ضعيفة لدرجة أن تتمكن إي��ران من
االستيالء على دولهم من ال��داخ��ل بواسطة
وكالئها.
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صـــراع
الثامن

ّ
تتشرف االس��رة الرياضية ال�ي��وم بشمول سمو ول��ي العهد رعاية
وح �ض��ور ن�ه��ائ��ي ك ��أس س �م��وه ،ال ��ذي ي �ق��ام ف��ي ال�خ��ام�س��ة وخمس
وأربعني دقيقة من مساء اليوم على استاد جابر الدولي ،ويجمع
بني الكويت والعربي في صراع على اللقب الثامن ،يضم «األبيض»؛
ّ
ح��ام��ل ال�ل�ق��ب ،و«األخ �ض��ر» امل�ت�ط��ل��ع إل��ى ال �ع��ودة ملنصة ال�ب�ط��والت
م� �ج � ّ�د ًدا ب�ع��د غ �ي��اب ط��وي��ل« .ال �ك��وي��ت» ي��دخ��ل امل��واج �ه��ة بصفوف
متجددة ،وذل��ك بعد اق��دام ادارة الكرة بالنادي على اب��رام صفقات
جديدة ،خالل فترة االنتقاالت الشتوية الحالية ،سواء على مستوى
ّ
الجهاز الفني بتسلم امل��درب الوطني وليد نصار للقيادة الفنية
للفريق ،أو املحترفني بعد ضم الثنائي العراقي امجد عطوان وعالء
ع �ب��اس ،اض��اف��ة ال��ى اح�م��د ال��زن�ك��ي ق� ً
�ادم��ا م��ن ال�ش�ب��اب ،ف��ي مسعى

صافرة سويسرية


يدير املباراة الحكم السويسري ساندرو شير ،الذي يعتبر من
ّ
الحكام املصنفني حاليا في أوروبا ،حيث ادار مباريات في دوري
ً
حكاما محليني،
أب��ط��ال أوروب���ا ،على ان يضم الطاقم املساعد
باالضافة الى حكام الفيديو.

النهائي األخير
آخر نهائي جمع الفريقني بالبطولة جاء في موسم /2014
 2015وانتهى ف��ي ال��وق��ت االض��اف��ي ملصلحة «االخ��ض��ر»
بنتيجة  2 /4ليغيب ال��ف��ري��ق ع��ن ال��ن��ه��ائ��ي ف��ي ال��س��ن��وات
ال��ت��ال��ي��ة ،وص���وال ل��ل��م��وس��م ال���ج���اري ل��ت��ت��ج��دد امل��واج��ه��ة مع
«االبيض» حامل اللقب في النسخة االخيرة.

الستعادة االت��زان الغائب عن الفريق في الفترات االخ�ي��رة ،خاصة
ع�ل��ى م�س�ت��وى ال� ��دوري امل �م�ت��از ،ح�ي��ث ت��راج��ع االداء ال �ع��ام بتعادل
الفريق ام��ام اليرموك ،وم��ا اعقبه من خسارة ام��ام الساملية ،عالوة
على خسارة كأس السوبر على يد القادسية.
وعلى الجانب اآلخر ،يسعى العربي بقيادة مدربه البوسني داركو،
ً
املتسلم للمهمة ايضا قبل وقت قريب عقب اقالة االسباني مارتينيز،
ّ
ً
الى اعادة التاريخ البطولي لــ«االخضر» بعد غياب طويل ،متسلحا
بما يمتلكه م��ن عناصر شابة نالت ثقته ،وجماهير ال�ن��ادي التي
ع��ادت ال��ى امل��درج��ات بكثافة ف��ي ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة ل �ت��ؤازر العبيها،
وهو ما رده الالعبون بالنتائج الالفتة ،حيث نجح «االخضر» في
تحقيق الفوز على الغريم القدساوي بركالت الترجيح.

ظروف متشابهة

!

اليوسف :الكل فائز
أعرب الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس اتحاد الكرة عن اعتزازه وسعادته برعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح،
َ
ً
مشيرا الى إن رعاية سمو ولي العهد الكريمة وتشريفه بحضور املباراة النهائية يعدان تجسيدا للعالقة بني القيادة
املباراة النهائية لكأس سموه،
الرشيدة وأسرة كرة القدم الكويتية ،التي ستتشرف بمصافحة سموه؛ لذلك فليس هناك خاسر أو فائز؛ فالكل فائز بلقاء سموه ومصافحته.
ّ
وثمن اليوسف املساندة ،والدعم الالمحدود لقيادتنا الرشيدة ،ممثلة في سمو أمير البالد ،وسمو ولي العهد للرياضة الكويتية بصفة عامة وكرة
القدم بصفة خاصة ،ولوال هذا الدعم ملا حققت الرياضة وكرة القدم إنجازاتهما.
ورحب اليوسف بسمو ولي العهد األمني وكبار رجاالت الدولة الذين ستتشرف أسرة كرة القدم بحضورهمً ،
ّ
مؤكدا أن الحضور الكريم يمنح الجميع
دفعة معنوية كبيرة لتقديم كل ما في جعبتهم.

داركو :سنبذل كل الجهود

مشوار «األبيض»

يخوض الفريقان لقاء اليوم في ظ��روف متشابهة؛
فقد قامت ادارة الناديني بتغيير الجهازين الفنيني
اللذين ب��دءا امل��وس��م ،باالضافة ال��ى اج���راء تعاقدات
ج��دي��دة؛ ف��ض��م «االخ���ض���ر» ك�لا م��ن ه��ن��ري واح��م��د
ال��ص��ال��ح ،ف���ي ح�ي�ن ض���م «االب���ي���ض» ك�ل�ا م���ن ام��ج��د
عطوان ،وعالء عباس.

ً
تتويجا
القادسية األكثر
يحتل القادسية صدارة الفرق الحاصلة على اللقب
برصيد  9أل��ق��اب مقابل  7أل��ق��اب للكويت ،ومثلها
لتكون مواجهة ال��ي��وم ف��ارق��ة للفريق
ل��ـ��ـ «االخ��ض��ر»،
ّ
ال��ف��ائ��ز ال����ذي س��ي��ق��ل��ص ال���ف���ارق م���ع ص��اح��ب ال��رق��م
األكبر الى لقب واحد فقط.

ّ
تجنب الكويت الدور التمهيدي من البطولة ،باعتباره
ح��ام��ل ال��ل��ق��ب؛ ل��ي��واج��ه ال��ي��رم��وك ف��ي رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي،
ويفوز بهدفني لال ّشيء ،ومن ثم يلتقي خيطان في
قبل النهائي ،ويحقق الفوز بالنتيجة نفسها.

 ..و«األخضر»
بدأ العربي البطولة بمواجهة القادسية التي انتهت
بفوزه بنتيجة  ،6 /7ليلتقي في
بركالت الترجيح ّ
ما بعد برقان ويحقق الفوز بثالثة اهداف مقابل
هدف ،ومن ثم يفوز على النصر بهدف لال شيء
في الدور قبل النهائي.

النصر أحرز «الثالث»
حصل النصر على املركز الثالث لكأس سمو ولي العهد
لكرة القدم ،بعد تغلبه على خيطان بثالثة أهداف مقابل
ه��دف�ين ،ف��ي ال�ل�ق��اء ال ��ذي أق�ي��م ام��س ع�ل��ى اس �ت��اد محمد
الحمد لتحديد املركزين الثالث والرابع ،ج��اء ت املباراة
متوسطة املستوى ،تقاسم الفريقان أحداثها .أدار اللقاء
الحكم الدولي علي محمود.

أعلن البوسني داركو مدرب العربي ان العبيه سيبذلون كل جهودهم
لتحقيق نتيجة ايجابية ،وحصد اللقب والتواجد على قدر املسؤولية
امللقاة على عاتقهم من قبل جماهير النادي الكبيرة.
وأش����ار ال���ى اح��ت��رام��ه ل��ل��ك��وي��ت ،ح��ام��ل ال��ل��ق��ب ،ال���ذي ي��ض��م الع��ب�ين على
ً
ً
جماهيريا
مؤكدا أن النهائي يجمع بني فريقني كبيرين
مستوى مميز،
ً
وفنيا.

نصار :قادرون على حصد اللقب
أك��د ول��ي��د ن��ص��ار م ّ
���درب «االب��ي��ض» ق���درة ال��ك��وي��ت للحفاظ على اللقب
ً
مشيرا الى ان الفوز لن يأتي بسهولة ،في ظل قوة املنافس الذي
الغالي،
استحق الوصول للمباراة النهائية ،على الرغم من مشواره الصعب.
وأعرب املدرب عن امنياته بخروج اللقاء بالشكل الالئق بالفريقني ًّ
فنيا
ًّ
وتنظيميا المتاع الجماهير املتابعة من الكويت وخارجها.

عمومية «األولمبية»
اعتمدت الئحة األخالق

ِّ
يدعم
«األنصار»
صفوفه بــ«صوقار»
بيروت سبقلا
نجح نادي األنصار في التعاقد مع العب االرتكاز األردني
�ادم��ا من ن��ادي بهالء ُ
ال��دول��ي شامل ص��وق��ار ،ق� ً
العماني؛
وذل� ��ك ل�ت��دع�ي��م ص �ف��وف ال �ف��ري��ق ب�ب�ط��ول��ة ك ��أس االت �ح��اد
اآلس �ي��وي ( ،)٢٠٢٠وي�س�ج��ل ض�م��ن الئ�ح��ة ال�ف��ري��ق العبا
ً
أجنبيا رابعا (آسيويا) ،وفقا لقوانني املسابقة.
وجاء التعاقد مع صوقار لتعويض غياب العب االرتكاز
ال�ل�ب�ن��ان��ي ــــــ ال�ن��روي�ج��ي ع��دن��ان ح �ي��در ،ال ��ذي س��اف��ر إل��ى
ال �ن��روي��ج ،ح �ي��ث ي�ق�ي��م وي �ح �م��ل ج�ن�س�ي�ت�ه��ا ،ب �ع��د ت��وق��ف
البطولة املحلية ألك�ث��ر م��ن ث�لاث��ة أش�ه��ر بسبب ال�ظ��روف
األمنية.
ي��ذك��ر أن ب�ط��ل ل �ب �ن��ان ،ح��ام��ل ل�ق��ب ال�ن�س�خ��ة ال�ح��ال�ي��ة من
بطولة كأس االتحاد اآلسيوي ـــــ نادي العهد ـــــ سيخوض
البطولة بثالثة أجانب فقط ،وهم :الغاني عيسى يعقوبو،
على أن يسجل اللبناني السيراليوني وليد شور كأجنبي
ثان بسبب قوانني املسابقة ،وسيجري التعاقد مع العب
إيفواري مميز في األيام القليلة املقبلة.

مترئسا «عمومية األولمبية» | تصوير أحمد سرور
ً
فهد الصباح

محمد سليمان
اعتمدت الجمعية العمومية للجنة األوملبية
ج� ��دول األع� �م ��ال ال� ��ذي ض��م ع� ��ددًا م��ن ال �ب �ن��ود،
أه�م�ه��ا الئ�ح��ة األخ�ل�اق ال�ت��ي تتضمن العديد
م ��ن ال �ب �ن��ود ال �خ��اص��ة ب�ت�ح�ص�ين امل� ��ال ال �ع��ام،
وم�ن��ع أص�ح��اب امل�ن��اص��ب الرياضية وأع�ض��اء
مجالس إدارات الهيئات الرياضية وأقاربهم

بجميع ال��درج��ات م��ن ال��دخ��ول ف��ي ش��رك��ات أو
شراكات يمكن االستفادة من أم��وال الرياضة
عن طريقها.
كما اعتمدت العمومية امليزانية الخاصة لكل
م��ن ال�س�ن�ت�ين  ،2017 - 2016و،2019 - 2018
باإلضافة إلى تعديل النظام األساسي بشأن
ط��ري �ق��ة ان �ت �خ ��اب ل �ج �ن��ة ال ��ري ��اض �ي�ي�ن ل �ت �ك��ون
بحسب متطلبات اللجنة األوملبية الدولية.

العربي ّ
يسلم الهيئة قرارات جمعيته
أع�ل��ن ام�ين ال�س��ر ال�ع��ام ل�ل�ن��ادي ال�ع��رب��ي ف��ؤاد
امل ��زي ��دي ان امل �ج �ل��س ارس� ��ل ك �ت��اب��ا ام ��س ال��ى
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة يتضمن تعديالت
ب �ع��ض ب �ن��ود ال �ن �ظ��ام االس ��اس ��ي وال�ت�ش�ك�ي��ل
ال �ج��دي��د ل�ل�ج�ن��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة وال� �ت ��ي اق��رت�ه��ا
الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت

اول من ام��س بصالة الكرة الطائرة بالنادي
العربي.
وق��ال امل��زي��دي ان الهدف من ارس��ال تعديالت
النظام االساسي واسماء اللجنة االنتخابية
ال� ��ى ال �ه �ي �ئ��ة ه ��و اش� �ه ��ار ق � � ��رارات ال�ع�م��وم�ي��ة
ونشرها في الصحيفة الرسمية.
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النار ستشتعل في الديربي
توقع م��درب مانشستر سيتي ،االسباني
جوسيب غوارديوال ،ان يعتمد نظيره في
مانشستر يونايتد النرويجي أولي غونار
سولسكاير الخطة ذات�ه��ا ال�ت��ي انتهجها
خ�لال لقائهما ف��ي ال ��دوري املحلي الشهر
امل ��اض ��ي ،ع �ن��دم��ا ي �ت��واج �ه��ان ع �ل��ى ملعب
«أول� � ��د ت� ��راف� ��ورد» ف ��ي دي �ب��رب��ي ن � ��اري في
ذه��اب ال ��دور نصف النهائي م��ن مسابقة

ك��أس راب�ط��ة األن��دي��ة اإلنكليزية املحترفة
لكرة القدم اليوم .وخ��رج يونايتد فائزا 2
ـــ  1في مواجهة الدوري املحلي في عقر دار
«سيتيزن» ملعب االتحاد في السابع من
ديسمبر املاضي ،حيث اعتمد «الشياطني»
ع�ل��ى ال�ه�ج�م��ات امل��رت��دة ال�س��ري�ع��ة لثالثي
ال �ه �ج��وم امل ��ؤل ��ف م ��ن ال �ف��رن �س��ي أن �ط��ون��ي
م� ��ارس � �ي� ��ال ،ال� ��وي � �ل� ��زي دان� � �ي � ��ال ج �ي �م��س،

وم � � ��ارك � � ��وس راش � � � �ف� � � ��ورد .وف � � ��ي امل ��ؤت� �م ��ر
الصحافي عشية املباراة ،توقع غوارديوال،
ال ��ذي ق��اد سيتي ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي ال��ى
ثالثية الدوري والكأس وكأس الرابطة في
إنكلترا ،ان يعتمد يونايتد خطة مماثلة
على ملعبه تقوم على التحركات السريعة.
وق � ��ال« :س �ي �ك��ون األم� ��ر م �م��اث�ل�ا ..بطبيعة
الحال ،ثمة اختالف في أولد ترافورد ،لكن

كلوب يتغزل بجونز
اح �ت �ف��ل ك ��ورت� �ي ��س ج ��ون ��ز الع � ��ب وس��ط
ليفربول ال�ب��ال��غ  18ع��ام��ًا ،ب��أول أه��داف��ه
م ��ع ال� � �ن � ��ادي ،ع �ن��دم��ا ك ��ان ��ت ت �س��دي��دت��ه
امل��ذه�ل��ة ك��اف�ي��ة إلس �ق��اط ال�غ��ري��م املحلي
إي�ف��رت��ون ،ف��ي ك��أس االت�ح��اد اإلنكليزي.
وق��ال كلوب بعد ف��وز ليفربول 1-صفر:
«ج��ون��ز الع ��ب م��ذه��ل ،واث ��ق ل�ل�غ��اي��ة وال
أس �ت �ط �ي��ع االن �ت �ظ��ار ل��رؤي �ت��ه ي�ل �ع��ب في
الفريق األول».
وت��اب��ع« :أع��رف��ه م�ن��ذ  3س �ن��وات ونصف
ال�س�ن��ة ،ق�ط��ع خ �ط��وات ك�ب�ي��رة وسيكون

العبًا في ليفربول بنسبة  100في املئة،
إذا لم يحدث أي شيء غريب».
وأض� � ��اف« :ت�س�ج�ي�ل��ه ل �ه��ذا ال � �ه� ��دف؟ ..ال
أشعر بالدهشة .لقد خلق من أجل هذه
امل ��واق ��ف .ال ي ��زال أم��ام��ه ال�ك�ث�ي��ر ليتعلم
وي� �ت� �ط ��ور ..ف ��ي ب �ع��ض األح� �ي ��ان ينسى
ال� �ن ��اس أن ع� �م ��ره  18ع� ��ام� ��ًا» .وأوض� ��ح
جونز ملدربه أنه جاهز للعب مع الفريق
األول ،واع�ت��رف بأنه ك��ان يجد صعوبة
في تقبل مشاركته بصورة غير منتظمة
م��ع متصدر ال ��دوري اإلن�ك�ل�ي��زي املمتاز

وت ��ردد أخ�ي��را اس��م م��ارادون��ا لتولي قيادة
امل �ن �ت �خ��ب ال �ف �ن��زوي �ل��ي ،ح �ي��ث ان� ��ه س�ي�ث�ي��ر
حماس الجماهير عند تسلمه هذه املهمة،
ف�ض�لا ع��ن ال�ن�ت��ائ��ج ال �ج �ي��دة ال �ت��ي سجلها
أس� �ط ��ورة ك ��رة ال �ق��دم األرج �ن �ت �ي �ن �ي��ة ب��رف�ق��ة
الفرق واألندية التي قادها.
وب� �ّي� نّ�� ت� �ق ��ري ��ر ال �ص �ح �ي �ف��ة األس� �ب ��ان� �ي ��ة أن
م � ��ارادون � ��ا ي �ت �م �ت��ع ب �ع�ل�اق��ة م ��ع ال �ح �ك��وم��ة
ال �ف �ن��زوي �ل �ي��ة ،م �م��ا ي�ج�ع�ل��ه أح ��د امل��رش�ح�ين
ب�ق��وة ل�ق�ي��ادة ال�ف��ري��ق خ�لال ال�ف�ت��رة املقبلة،

وبطل أوروبا.
وتابع جونز ،خريج أكاديمية ليفربول:
«ك �ن��ت أت� ��وق ل �ل �ع��ب ،ل �ك��ن ل�ح�س��ن ال�ح��ظ
توجت ذلك بتسجيل هدف».

رغ��م وج��ود عائقني ق��د يمنعانه م��ن تولي
هذه املهمة ،وهما :سوء حالته الصحية في
الشهور األخيرة ،وعقده مع ناديه الحالي.

؟

من األفضل
تستضيف مدينة الغردقة المصرية
اليوم ،حفل الجوائز السنوية لالتحاد
األفريقي لكرة القدم (كاف) ،وأبرزها
أفضل العب في  ،2019وسط ترجيحات
بأن تصب لمصلحة السنغالي ساديو
ماني ،على حساب المصري محمد
صالح والجزائري رياض محرز.
ي�ت�ن��اف��س ال �ث�لاث��ة ع�ل��ى ل�ق��ب ج��ائ��زة أف�ض��ل
الع��ب ال�ت��ي ت��وج ب�ه��ا امل �ص��ري ف��ي العامني
امل ��اض� �ي�ي�ن ،وس �ي �ص �ب��ح ب �ح ��ال ن �ي �ل �ه��ا م��رة
ج� ��دي� ��دة ،ث ��ال ��ث الع� ��ب ف �ق��ط ي �ت��م اخ �ت �ي��اره
األف �ض��ل ب�ع��د ال�ك��ام�ي��رون��ي ص��ام��وي��ل إيتو
والعاجي ديدييه دروغبا.
لكن التقارير الصحافية في اآلونة األخيرة
م��ال��ت ل �ت��رش �ي��ح ت �ت��وي��ج زم �ي��ل ص �ل�اح في
ل �ي �ف��رب��ول اإلن� �ك� �ل� �ي ��زي ،ال �س �ن �غ��ال��ي م��ان��ي،
بلقب أف�ض��ل الع��ب ل�ع��ام  2019ال ��ذي شهد
تتويجه مع الفريق اإلنكليزي بلقب دوري
أبطال أوروب��ا للمرة السادسة في تاريخه،

اً
يونايتد يريد ً
أداء مماثل

من جهته ،أم��ل سولسكاير في ان يتمكن
ف��ري �ق��ه م ��ن ت �ق��دي��م أداء م �م��اث��ل مل��واج �ه��ة
ال � ��دوري ،ع�ل��ى رغ ��م م�ع��ان��ات��ه م��ن غ�ي��اب��ات
حاليا.

إنزاغي يصنع التاريخ

مارادونا ُمرشح لتدريب فنزويال
أش � � � ��ار ت � �ق ��ري� ��ر ن � �ش ��رت ��ه ص� �ح� �ي� �ف ��ة «آس»
األسبانية ،إلى أن دييغو م��ارادون��ا ،مدرب
«جيمناسيا الب�لات��ا» األرجنتيني ،مرشح
ب � �ق� ��وة ل �ل��إش � ��راف ع� �ل ��ى ت � ��دري � ��ب م �ن �ت �خ��ب
فنزويال.
وي �س �ع��ى االت� �ح ��اد ال �ف �ن��زوي �ل��ي ل �ك��رة ال �ق��دم
إلي �ج��اد ب��دي��ل ل�ل�م��درب راف��اي �ي��ل دودام �ي��ل،
من أجل االرتقاء ب��أداء الفريق قبل انطالق
ال �ت �ص �ف �ي��ات امل��ؤه �ل��ة ل�ل�ن�س�خ��ة امل �ق �ب �ل��ة من
بطولة كأس العالم .2022

ي��ون��اي�ت��د ف��ري��ق يعتمد ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر على
السرعة».

والكأس السوبر األوروب�ي��ة ،وختاما بلقب
ك� ��أس ال �ع��ال��م ل�ل�أن��دي��ة ف ��ي ال �ن �س �خ��ة ال�ت��ي
استضافتها الدوحة في ديسمبر.
وم��ا يزيد من ترجيحات تتويج ماني (27
عاما) بعد فشله في ذلك في األعوام الثالثة
امل��اض�ي��ة ع�ن��دم��ا اخ�ت�ي��ر م��ن ب�ين املرشحني
الثالثة النهائيني ،هي التقارير التي تشير
ال��ى غياب ص�لاح ومحرز عن الحفل املقرر
مساء اليوم في منتجع سياحي في مدينة
الغردقة املطلة على البحر األحمر.
ولم يعلن االتحاد األفريقي رسميا أسماء
الالعبني الحاضرين أو الغائبني.

يعيش فريق التسيو فترة ذهبية بقيادة
املدرب سيموني إنزاغي ،فبعد تحقيقه لقب
«السوبر» اإليطالي متفوقًا على منافسه
يوفنتوس ،يسير الفريق في طريق ُمميز
بعدما حقق تسعة انتصارات متتالية في
م��وس��م  ،2020 - 2019وي��ؤك��د منافسته
لكل من «النيراتزوري» و«البيانكونيري».
ون� �ج ��ح س �ي �م��ون��ي إن � ��زاغ � ��ي ف� ��ي ت �ح��وي��ل
ف��ري��ق التسيو إل��ى واح��د م��ن األف�ض��ل في
ال�ك��رة اإليطالية ،وذل��ك عبر تحقيق تسعة
انتصارات متتالية في بطولة الدوري ألول
مرة منذ موسم  ،1999 - 1998عندما حقق
الرقم املدرب سفني غوران إيريكسون.
ف�ف��ي م��وس��م  ،1999 - 1998ح�ق��ق فريق
الت �س �ي��و م ��ع امل� � ��درب إي��ري �ك �س��ون ت�س�ع��ة
ان �ت �ص��ارات م�ت�ت��ال�ي��ة ع �ل��ى ال �ش �ك��ل ال�ت��ال��ي
«ي��وف �ن �ت��وس ب �ه��دف ن �ظ �ي��ف ،س��ام �ب��دوري��ا
 ،2 - 5أودي �ن �ي��زي  ،1 - 3ب��ول��ون�ي��ا بهدف
نظيف ،فيورنتينا  - 2صفر ،بارما ،1 - 3
بياشينزا  ،1 - 4ب��اري  1 - 3وبيروجيا
 - 3صفر».
كرر املدرب إنزاغي هذا اإلنجاز بعد نحو
 21سنة ،وذلك في موسم 2020 - 2019
ع�ن��دم��ا ح�ق��ق ت�س�ع��ة ان �ت �ص��ارات متتالية
ع�ل��ى ال�ش�ك��ل ال �ت��ال��ي «ع �ل��ى ف�ي��ورن�ت�ي�ن��ا 2
  ،1ت��وري�ن��و  - 4ص �ف��ر ،ليتشي ،2 - 4أودي�ن�ي��زي  - 3ص�ف��ر ،س��اس��وول��و ،1 - 2
يوفنتوس  ،1 - 3كالياري  1 - 2وأخيرًا
بريشيا .»1 - 2

وق � � � ��ال ف � ��ي ت � �ص ��ري � �ح� ��ات ن� �ق� �ل� �ه ��ا امل� ��وق� ��ع
االلكتروني للنادي ،بشأن ال�ف��وز السابق
ال � � ��ذي أت � ��ى ب� �ع ��د أي � � ��ام م� ��ن ال� �ت� �ف ��وق ع�ل��ى
ت��وت �ن �ه��ام« :ع �ل �ي �ن��ا ان ن �ه��دف ال ��ى ت�ق��دي��م
أداء مماثل ..حظينا بيومني جيدين ضد
ت��وت �ن �ه��ام وس �ي �ت��ي ف��ي ف �ت��رة وج� �ي ��زة .ل��ذا
نعرف اننا قادرون على تقديم ذلك بدنيا،
ل �ك��ن ل �ك��ل م� �ب ��اراة ح �س��اب��ات �ه��ا» .وي�س�ت�ع��د

ي��ون��اي �ت��د ل �ل �ي��وم ف ��ي ظ ��ل ت ��واص ��ل غ �ي��اب
الع� �ب ��ي ال ��وس ��ط امل ��ؤث ��ري ��ن االس �ك �ت �ل �ن��دي
س� �ك ��وت م��اك �ت��وم �ي �ن��ي ،وال� �ف ��رن� �س ��ي ب ��ول
ب��وغ �ب��ا ،م��ع ش �ك��وك أي �ض��ا ح ��ول م�ش��ارك��ة
قطب الدفاع هاري ماكغواير ،بعد تعرضه
إلصابة خالل املباراة في كأس إنكلترا ضد
ولفرهامبتون لم تمنعه من مواصلة اللقاء
حتى النهاية( .لندن ــ ا.ف.ب)

مباراتا اليوم
التوقيت

الفريقان

القناة

كأس الرابطة اإلنكليزية (نصف النهائي)
مساء
11.00
ً

مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي

beIN Sports HD 2

كأس الرابطة الفرنسية (ربع النهائي)
مساء
6.00
ً

ستاد ريمس × ستراسبورغ

beIN Sports HD 6

أطفال كاتالونيا
يطالبون بعودة نيمار
أجرى رئيس نادي برشلونة األسباني،
جوسيب ماريا بارتوميو ،زيارة إلى عدد
من املستشفيات في املدينة الكاتالونية،
رفقة العبني من الفريق.
وب �ح �س ��ب م ��وق ��ع «آس» ،امل �خ �ت ��ص ف��ي
ش ��ؤون ال��ري��اض��ة ،ف��إن رئ�ي��س برشلونة
ق� ��ام ب ��ال ��زي ��ارة م ��ع الع� �ب�ي�ن ،م �ث��ل ال�ن�ج��م
ال�ه��ول�ن��دي فرينكي دي ي��ون��غ ،وامل��داف��ع
الفرنسي صامويل أومتيتي.
وص� ��اف� ��ح رئ� �ي ��س ال � �ن� ��ادي ال �ك��ات��ال��ون��ي
وال�ل�اع� �ب ��ون األط� �ف ��ال امل ��رض ��ى ف ��ي ع��دد
م��ن مستشفيات امل��دي�ن��ة ،وخ�لال زيارته

مل�س�ت�ش�ف��ى ن �ن��س ف ��ي ب��رش �ل��ون��ة ال�ت�ق��ط
ص� � � ��ورا ت� ��ذك� ��اري� ��ة م � ��ع ب� �ع ��ض األط � �ف� ��ال
والشبان املرضى.
وخ� �ل ��ال ال� � ��زي� � ��ارة ،اس� �ت� �م ��ع ب ��ارت ��وم �ي ��و
إل ��ى ع ��دد م��ن ط�ل�ب��ات امل��رض��ى ال�ص�غ��ار،
وس�م��ع ه�ت��اف��ات ون ��داءات األط �ف��ال ،وهم
يصيحون في أكثر من مناسبة «احضر
لنا نيمار».
وتعاقدت اإلدارة الكاتالونية مع الجناح
البرازيلي نيمار دا سيلفا في صيف عام
 ،2013وظل رفقته حتى صيف عام ،2017
حني انتقل إلى سان جيرمان الفرنسي.

األلقاب في عام 2019
ماني
● دوري أبطال أوروبا
● كأس العالم لألندية
● «السوبر» األوروبية
● هداف الدوري اإلنكليزي
● وصيف أمم أفريقيا مع منتخب السنغال
● املركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

صالح
● دوري أبطال أوروبا
● كأس العالم لألندية
● «السوبر» األوروبية
● هداف الدوري اإلنكيزي
● امل��رك��ز الخامس ف��ي سباق ال�ك��رة الذهبية التي
تمنحها مجلة فرانس فوتبول

محرز
● الدوري اإلنكليزي
● كأس االتحاد اإلنكليزي
● كأس الرابطة اإلنكليزية
● بطولة الدرع الخيرية اإلنكليزية
● كأس أمم أفريقيا مع الجزائر
● املركز العاشر في سباق الكرة الذهبية

الحرارة

الثالثاء
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الطقس

8

الصغرى

21

الكبرى

الرطوبة

%91

معتدل والرياح متقلبة االتجاه إلى شمالية
غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ( 8ـــ 30
كلم /ساعة).

تصدرها شركة دار سبقلا للصحافة والطباعة والنشر ،الكويت ص.ب  21800الصفاة • الرمز البريدي  13078برقياً :سبقلا
فاكس • 24816941 :البدالة ٤/22/24812819 :خطوط • التحرير • 24812823 :االشتراكات24844578 - 1807111 :
االعالن 24842818 :و • 24834310المطابع التجارية • 201/24812822 :االنترنتEMAIL: INFO@ALQABAS.COM.KW • :

أعلى مد
البحـــــــر

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

«سبقلا بريميوم»
ثاني أكثر التطبيقات تحميل

ملحوظة
bogaili@hotmail.com
@bogaili

وسط الجليب
ع���ط���ش���ان وال�����دي�����ره غ��دي��ر
يشرب م��ن أط��راف��ه غ��ري��ب!!..
خ���اي���ف أم�����وت م���ن ال��ظ��م��ا
والدلو في وسط الجليب!!!...

الوفيات
● س��ال��م ع��ل��ي ن��ج��م ال��س��ن��اف��ي،

( 85ع ��ام ��ًا) ،ش �ي��ع ،ل �ل��رج��ال :م �ب��ارك
ال�ع�ب��داهلل ،غ��رب م�ش��رف ،ق ،1ش��ارع
س �ع��ود ال� �ب ��در ،م ،77م �ق��اب��ل ال�ك�ل�ي��ة
االس� � �ت � ��رال� � �ي � ��ة ،ل � �ل � �ن � �س ��اء :ال � �س �ل��ام،
ق ،1ش ،128م ،9ت– 66882949 :
.55876565
● ليلى شخير سويد البناقي ،زوجة
حمد رويشد العبداهلل البذالي45( ،
ع� ��ام� ��ًا) ،ش �ي �ع��ت ،ل� �ل ��رج ��ال :ب�ج��ان��ب
س�ن�ت��رال ال�ج�ه��راء ،للنساء :ال��واح��ة،
ق ،2ش ،5م ،24ت– 51637970 :
.99890951
● ش��ري��ف��ة ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف عثمان

ال��ف��ري��ح ،أرم � �ل� ��ة ع �ث �م ��ان إب ��راه �ي ��م
الفريح 70( ،عامًا) ،شيعت ،للرجال:
ال� �ن ��زه ��ة ،ق ،3ش ،33م( ،4دي � � ��وان
ال�ف��ري��ح) ،للنساء :ال �س��رة ،ق ،6ش،7
م ،12ت.96914141 – 51151515 :
● عصام عبدالله أحمد الرومي،

( 68ع��ام��ًا) ،ش�ي��ع ،ل�ل��رج��ال :ال��دع�ي��ة،
ق ،2ش��ارع راش��د ب��ن أحمد ال��روم��ي،
(دي��وان الرومي) ،للنساء :العديلية،

ضبط  3صيادلة يمارسون تزويرها

اإلجازة المرضية بـ  10دنانير!
َّ
تمكن رجال اإلدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط
 3صيادلة مقيمني يعملون في أحد املستشفيات بتهمة
تزوير الوصفات الطبية واإلجازات املرضية مقابل مبالغ
ُ
م��ال �ي��ة ،وأح �ي �ل ��وا إل ��ى ج �ه��ة االخ �ت �ص��اص ع �ق��ب ت��وث�ي��ق
اعترافاتهم .وقال مصدر أمني إن رجال املباحث الجنائية
رص� ��دوا ع�ب��ر م �ص��ادره��م ال �س� ّ�ري��ة ن �ش��اط ص�ي��دل��ي يبيع

مايو كلينك
حمود البغيلي

● عبدالله حمود ناصر الجبري53( ،
ع��ام��ًا) ،ش�ي��ع ،ل�ل��رج��ال :ال �س�لام ،ق،3
ش ،305م ،2ل�ل�ن�س��اء :خ �ي �ط��ان ،ق،5
ش ،42م ،18ت.67774444 :

حل تطبيق «سبقلا بريميوم» ،في املرتبة الثانية ،ضمن التطبيقات األكثر تحميال على « »App storeفي
الكويت .ووفقا إلحصاءات يناير  ،2020فقد جاء تطبيق «تويتر» في املرتبة األولى ،وجاء «سبقلا بريميوم»
ثانيًا ،وتبعه «نبض» ثالثًا.
ويحتوي التطبيق على باقة وحزمة من الخيارات املتنوعة ،التي تعنى بمختلف شرائح القراء.
وي��دم��ج التطبيق م�ح�ت��وي��ات ش�ب�ك��ة «سبقلا اإلل �ك �ت��رون��ي» ،إض��اف��ة إل��ى م�ح�ت��وي��ات م �ش��روع «سبقلا ب��ري�م�ي��وم»؛
والبرنامج الجماهيري {الصندوق األس��ود} وأخبار ودراس��ات طبية من مؤسسة مايو كلينك األميركية العريقة،
وتقارير وتحليالت فايننشال تايمز؛ املؤسسة البريطانية املرموقة بعد شراكتها االستراتيجية مع سبقلا ،وكذلك
برامج حصرية ومكتبة فيديو وملفات.

راشد الشراكي

الوصفات الطبية واإلج��ازات املرضية لثالثة أيام مقابل
 10دن��ان�ي��ر ل�ل�إج��ازة ،وب �ع��د م��راق�ب�ت��ه أس �ب� ً
�وع��ا ،وال�ت��أك��د
ُ
م��ن نشاطه غير القانوني ،أرس��ل مصدر س� ّ�ري لالتفاق
معه على ش��راء وصفة مقابل مبلغ مالي ،وأثناء عملية
ّ
التسليم والتسلم أطبق رج��ال املباحث عليه ،وبتفتيش
مركبته ُعثر على إجازات مرضية تخص إحدى الوزارات،
واعترف بالتحقيق معه على اثنني من زمالئه ،يمارسان
النشاط ذاته.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)

مساءً

مساءً

عصر

5.05 6.43
مغرب

شروق

6.27 11.54
عشاء

ظهر

حصاد السنين
مبارك فهد الدويلة

عربدة الطغاة!
أس�ت�غ��رب م�م��ن ي� ّ�دع��ي أن إي� ��ران ،وم��ن يمثلها ،أخ��رج��ت
«داع � ��ش» وه��زم �ت��ه (!) ،ون �ح��ن ن�ع�ل��م ج �ي� ً�دا أن «داع ��ش»
وإي ��ران وج�ه��ان لعملة واح ��دة ،فكالهما أض��را باإلسالم
ً
الحقيقي ..الغريب في األم��ر ،وهو أيضا من املضحكات
املبكيات ،أن «داعش» ،كما ذكرت لكم في أكثر من مقالة،
هو صنيعة أميركية برعاية صهيونية وتنسيق إيراني،
وقد أكد ذلك الرئيس ترامب في خطابه وقال إن الذي أوجد
«داع ��ش» وصنعها ه��و الرئيس أوب��ام��ا ونائبته هيالري
كلينتون! ولعلنا نذكر كيف أن كلينتون أك��دت ذل��ك في
إحدى مقاالتها ،فكيف يأتي اليوم من يريدنا أن نصدق
أن سليماني ه��زم «داع� ��ش»؟! م��ا ح��دث ي��ا س��ادة ه��و أن
وظيفة «داع ��ش» انتهت ،فقد ج��رى تشويه اإلس�ل�ام بما
يكفي ،وتمت شيطنة أكبر فصيل إسالمي ومالحقته في
كل بقاع العالم ،وج��رى تحجيم عمل الدعاة واملصلحني
في معظم الدول اإلسالمية ،وأصبح العمل الخيري التابع
للجمعيات الخيرية السنية مكان شبهة ،وج��رى تقييده
بالكثير من اإلج��راءات ،وال يجرؤ أحد أن يتابع أو يراقب
األعمال الخيرية األخرى املنتمية إلى اإلسالم أو لديانات
أخ ��رى ،بمعنى آخ��ر لقد حقق «داع ��ش» مهمته بنجاح،
لذلك حان وقت التخلص منه ،فأنهاه من أوج��ده ،وقتلوا
َ
الصهاينة! وعندما
البغدادي الذي لم نره إال في الصور مع ُّ
تخلصوا من «داعش» كان ال بد من التخلص من العنصر
اآلخ ��ر ال ��ذي ي �ع��رف خ�ب��اي��ا ال�ل�ع�ب��ة وأس ��راره ��ا وأط��راف �ه��ا
املتورطني فيها ،فجاء قرار التخلص من سليماني ،الذي
كان حلقة الوصل بني األميركان وإي��ران .وقد جاء قرار
ت��رام��ب بالتخلص م��ن سليماني بعد ب��دء محاكمته في
أم�ي��رك��ا لعزله وخيانته للقسم ،وق��د ش��اه��دن��ا مسيرات
ضخمة في كثير من املدن األميركية تطالب بعزل ترامب،
ً
فكان ال بد من حركة تعيد لترامب شيئا من شعبيته،
فجاء هذا القرار الخطير.
اليوم أميركا بقيادة ترامب تعربد كما تشاء ،فتقتل من
تشاء وتنتصر ملن تشاء ،كل ذلك من أجل املحافظة على
َ
وضع الرئيس وحزبه ،فلم يبق على االنتخابات الرئاسية
إال أشهر معدودة ،وإال فإن ما يقوم به الكيان الصهيوني
من عربدة وقتل وتدمير وتهجير للفلسطينيني ال يقل
عما قامت ب��ه إي��ران ف��ي الكثير م��ن مناطق اإلقليم ،لكن
مصلحة البيت األبيض هنا تختلف عنها هناك ،وهنا بيت
القصيد!

يعقوب حياتي في ذمة اهلل
ان�ت�ق��ل إل��ى رح�م��ة اهلل ت�ع��ال��ى ،ب ��إذن اهلل ،ال�ن��ائ��ب األس�ب��ق
يعقوب حياتي ،وق��د زاملته في أكثر من دورة برملانية،
ً
وك��ان مرجعنا ف��ي الفقه ال��دس�ت��وري ،وك��ان م�ت��وازن��ا في
م �ع��ارض�ت��ه ل�ل�ت��وج��ه ال �ح �ك��وم��ي ،وك� ��ان داع � ً�م ��ا للقضايا
الوطنية التي تطرح تحت قبة البرملان بغض النظر عمن
ً
ً
ً
كويتيا
عنصريا ،بل ك��ان
طائفيا وال
طرحها ،فلم يكن
فقط ،رحمه اهلل وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه
الصبر والسلوان.

؟

ماذا تعرف عن الضغط النبضي ..وتأثيره في القلب

ُ
ت� �ق � َّ�دم ق� � ��راءات ض �غ��ط ال� ��دم ف ��ي رق �م�ي�ن .ال��رق��م
العلوي هو الحد األقصى للضغط الذي يبذله
ال �ق �ل��ب ع �ن��د ال �خ �ف �ق��ان (ال �ض �غ��ط االن �ق �ب��اض��ي)
والرقم السفلي هو مقدار الضغط في شرايينك
بني الخفقات (الضغط االنبساطي).
ُي � �س � َّ�م ��ى ال� � �ف � ��ارق ال� � �ع � ��ددي ب �ي��ن ض� �غ ��ط ال � ��دم
االنقباضي واالن�ب�س��اط��ي بالضغط النبضي.
ع �ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث ��ال ،إذا ك ��ان ض �غ��ط ال� ��دم عند
ال��راح��ة  120/80م�ل�ي�م�ت��رات م��ن ال��زئ �ب��ق (م�ل��م
زئبقي) ،فإن ضغطك النبضي هو .40
ف��ي ح��ال��ة البالغني ال��ذي��ن ت��زي��د أع�م��اره��م على
ً 60
عاما ،من املمكن أن يكون الضغط النبضي
ً
ً
ال��ذي يبلغ أكثر من  60منبئا مفيدا للنوبات
القلبية أو مرض قلبي وعائي آخر ،ويكون هذا
ً
صحيحا ال سيما عند الرجال.
األمر
في بعض الحاالت ،قد يشير الضغط النبضي
امل�ن�خ�ف��ض «أق� ��ل م ��ن  »40إل ��ى ض �ع��ف وظ�ي�ف��ة
القلب .قد يعكس الضغط النبضي املرتفع «أكثر

م��ن  »60وج ��ود ص�م��ام��ات ق�ل��ب م�س��رب��ة «قلس
ً
الصمامات» ،ويكون ذل��ك ع��ادة بسبب أض��رار
ذات ص�ل��ة ب��ال�ع�م��ر ف��ي ال�ت �م��دد األورط � ��ي .لكن

ينبغي أخذ الضغط االنقباضي واالنبساطي
في االعتبار مع قيم الضغط النبضي.
ي �ق �ت �ض��ي االرت � � �ف � ��اع ف� ��ي ال� �ق� �ي ��م االن �ق �ب��اض �ي��ة

الخيار والمانجو وغيرهما مواد كيميائية تس ّبب السرطان
ق ،3ش ،37م ،3ت– 99888815 :
.22525332 – 99888823
● ب���در س��ع��د ال���ج���ري 81( ،ع ��ام ��ًا)،
ش�ي��ع ،ل�ل��رج��ال :أب��و حليفة( ،دي ��وان
الجري) ،ق ،2ش��ارع املخفر ،للنساء:
أب � ��و ح �ل �ي �ف��ة ،ق ،2ش ،19م ،10ت:
.69060011 – 66773321
● خليفة مبارك سعد الفرج83( ،
ع��ام��ًا) ،ش �ي��ع ،ل �ل��رج��ال :أب ��و ف�ط�ي��رة،
ق ،2ش ،131م ،329للنساء :مشرف،
ق ،4ش ،5م18أ ،للنساء :الفنيطيس،
ق ،3ش ،306م ،18ت97446647 :
– – 99833400 – 90010900
.99700764
● محمد خالد خلف الشنفا35( ،
ع��ام��ًا) ،شيع ،للرجال :ال��رح��اب ،ق،2
ش ،1م ،15م �ق��اب��ل روض� ��ة ال�ن�خ�ي��ل،
للنساء :ال�ع��ارض�ي��ة ،ق ،2ش ،4م،38
ت.99577829 – 65633905 :
● حربية صنت سعيد المطيري56( ،
ع��ام��ًا) ،ال�ت�ش�ي�ي��ع ب�ع��د ص�ل�اة عصر
اليوم ،العزاء باملقبرة ،ت51518881 :
– .90996610
● ج��ه��ي��ران محمد ال���زوال���ه81( ،
ع��ام��ًا) ،ال�ت�ش�ي�ي��ع ب�ع��د ص�ل�اة عصر
اليوم ،العزاء باملقبرة ،ت.55558700 :

ً
صباحا

ً
صباحا

الصــــالة

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

خطر غدير الحقيقي
ت��دي��ر «جمعية ص�ن��دوق إع��ان��ة امل��رض��ى» امل�ئ��ات م��ن مراكز
الخدمة في مختلف املستشفيات واملراكز الطبية ،وتقوم من
خاللها بأداء ثالثة أنشطة تجارية مربحة جدًا ،بسبب ارتفاع
أسعار ما يباع فيها ،ويشمل ذلك بيع الزهور والهدايا وإدارة
املقاهي واملطاعم ،ودور الحضانة ،وغير ذلك .وتبرر الجمعية
االرت �ف��اع ال�ه��ائ��ل ف��ي أس�ع��ار منتجاتها وخ��دم��ات�ه��ا ب��أن ما
تحققه من ربح يذهب إلعانة املرضى .ولكن الفضيحة التي
قام النائب الفاضل «أحمد الفضل» بتفجيرها في مجلس
األمة ،والتي تعلقت بتلزيم أو تضمني عدد ال يستهان به من
هذه املحال أو املقاهي لشركات يملكها نواب ،ومنهم النائب
«عادل الدمخي» ،الذي سبق أن تطرقنا إلى عالقته باألمر،
وتصريحه بأنه أنهى أو سينهي عقود اإلدارة التي حصل
عليها من خالل شركته ،أسقطت حجة الجمعية في ارتفاع
أسعار منتجاتها أو خدماتها ،ألن املستفيد من هذا االرتفاع
ليست الجمعية ،التي ربما حصلت على مبالغ رمزية مقابل
ت�ل��زي��م ح��ق إدارة ،ب��ل ل�ل�ن��واب ال��ذي��ن ح�ص�ل��وا ع�ل��ى حقوق
االستغالل ،والذين سيكونون ،عند الحاجة ،خير مدافعني
عن جمعية إعانة املرضى .وسبق أن طالبنا الجمعية بنفي
هذا الكالم ،إال أنها رفضت الرد ،والتزمت الصمت.
وفي جانب آخر ،سبق أن قام النائب «عادل الدمخي» ،عندما
ك��ان رئيسًا لجمعية تعنى بحقوق اإلن�س��ان ،برفض طلب
جماعة «البهرة» بناء مسجد ألداء صلواتهم فيه! وال أدري
ك�ي��ف ي�ت�س��ق اس ��م جمعية إن�س��ان�ي��ة م��ع رف ��ض ط�ل��ب بناء
مسجد؟
وفي جانب ثالث ،تبني ،ومن واقع نص إجابة وزيرة الشؤون
هند الصبيح ،على س��ؤال برملاني سبق أن تقدم به النائب
البارز «أحمد الفضل» ،أن الجمعيات الخيرية في الكويت،
واثنتني منها بالتحديد ،نجحت في جمع أكثر من مليارين
ونصف املليار دوالر ف��ي ص��ورة تبرعات خ�لال السنوات
القليلة املاضية ،وهذه الجمعيات تتبع في أغلبيتها الساحقة
أحزابًا دينية.
ول��و ص��رف��ت ه��ذه األم ��وال داخ��ل ال�ك��وي��ت ،لقضت على كل
أش �ك��ال ال�ف�ق��ر وال �ع��وز ال�ت��ي ت�ع��ان��ي منها ف�ئ��ات ك�ب�ي��رة من
املجتمع ،فأين ذهبت تلك األموال؟
من كل ذلك ربما جاء اختيار سمو رئيس ال��وزراء للسيدة
«غدير أسيري» لتعمل معه ،وتتولى حقيبة وزارة الشؤون
ً
ب��ال��ذات ،وك��ان ذل��ك التكليف املفاجئ كفيال ب��إدخ��ال الرعب
على قلوب نواطير الجمعيات وقوى الظالم ،فسعت جاهدة
لتلطيخ طريق السيدة الوزيرة ،ومضايقتها بنبش تغريداتها،
ودفعها إلى االستقالة ،أو إحراج رئيس الوزراء لكي يعفيها
من منصبها ،ولكن تبني أن ق��وة شكيمة ال��وزي��رة أسيري،
وتأييد الرئيس لها ،أفشال مخططات هؤالء ،الذين أجزم أنهم
ما كانوا سيعترضون على توزيرها لو كانت مكلفة بحقيبة
أي وزارة أخرى ،وبالتالي كان ال بد لجبلهم أن يتمخض عن
شيء ما ،فكانت النتيجة أنه تمخض عن فأر مشوه تمثل
في أسخف استجواب في تاريخ الكويت النيابي.
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السجائر اإللكترونية ..نكهات بطعم الموت!
د .والء حافظ

ُ
دراس��ة جديدة قام بها فريق بحثي في كلية الطب ،نشرت
ف��ي م�ج�ل��ة  ،Scientific Reportsح�ي��ث ق ��ام أع �ض��اء ال�ف��ري��ق
ب�ف�ح��ص وم��راج �ع��ة ق��ائ �م��ة امل � ��واد ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ال �ت��ي تضم
السوائل اإللكترونية ،ذات النكهات املختلفة واملستخدمة
ف��ي السجائر اإللكترونية ،وك��ذل��ك تحديد آث��اره��ا ال�ض��ارة
ع �ل��ى أن �س �ج��ة ال ��رئ ��ة ،ب �م��ا ي�م�ك��ن أن ت�س�ب�ب��ه م��ن ال�ت�ه��اب��ات
وأض ��رار جينية ق��د ت ��ؤدي إل��ى اإلص��اب��ة ب��أم��راض الجهاز
التنفسي وأمراض السرطان على املدى الطويل.
ويشير قائد الفريق البحثي الدكتور عرفان الرحمن (أستاذ
ف��ي قسم ال�ط��ب البيئي بجامعة روت�ش�س�ت��ر) إل��ى أن تعدد
أسماء النكهات املستخدمة في السجائر اإللكترونية مثل
امل��ان�ج��و وال�خ�ي��ار وال�ن�ع�ن��اع ،ق��د يعطي انطباعا ب��أن هذه
النكهات غير مضرة ،ولكنها في الحقيقة مستخلصة من
مواد كيميائية .وعليه ،تشير نتائج الدراسة الجديدة إلى
أن التعرض ملثل هذه املواد الكيميائية من املمكن أن يتسبب
ف��ي ح��دوث أض��رار واخ�ت�لاالت وظيفية ف��ي رئتي اإلن�س��ان،
مما يؤدي بدوره إلى عواقب صحية في املدى الطويل.
ف ��ي ال �س �ي��اق ذات � ��ه ،ت �ح �ت��وي ال �س �ج��ائ��ر اإلل �ك �ت��رون �ي��ة على
عنصر تسخني يعمل على بخ محلول سائل يسمى السائل

ً
ارتفاعا من
واالنبساطية وج��ود مخاطر أكثر
ال�ح��ال��ة ال�ت��ي ت�ك��ون فيها ال�ق�ي��م منخفضة مع
ال�ض�غ��ط ال�ن�ب�ض��ي ن�ف�س��ه :ت�ش�ي��ر ال�ق�ي�م��ة ال�ت��ي
تبلغ ( 160/120ملم زئبقي) إلى مخاطر أعلى
م��ن ال�ق�ي�م��ة ال �ت��ي ت�ب�ل��غ  110/70م �ل��م زئ�ب�ق��ي،
على الرغم من أن الضغط النبضي في كل من
القيمتني يبلغ .40
السبب األكثر أهمية للضغط النبضي املرتفع
هو تيبس األورطي ،الشريان األكبر في الجسم.
ق ��د ي �ك��ون س �ب��ب ال �ت �ي �ب��س ه ��و ارت� �ف ��اع ضغط
ال��دم أو الترسبات الدهنية التي تضر بجدار
ال �ش��راي�ين ،م�م��ا يتركها أق��ل م��رون��ة «التصلب
العصيدي».
كلما ك��ان الضغط النبضي ل��دي��ك أك�ب��ر ،كانت
َّ
ً
ً
وضررا مما ُيعتقد.
تيبسا
األوعية أكثر
من املمكن أن تزيد حاالت أخرى — تشمل عوز
ال�ح��دي��د ال �ح��اد (األن�ي�م�ي��ا) وف ��رط ال ��درق (ف��رط
الدرقية) — من الضغط النبضي كذلك.

 1.3مليار دوالر..
إيرادات «»Frozen 2
عمرو حسني

اإلل�ك�ت��رون��ي .يقوم املستخدم تلقائيا بتنشيط السيجارة
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ع ��ن ط��ري��ق ال �ن �ف��ث؛ ب �ع��ض األج� �ه ��زة األخ ��رى
تعمل يدويا عن طريق الضغط على زر .بعض السجائر
اإللكترونية تشبه السجائر التقليدية ،ولكنها تأتي بالكثير
من األشكال .معظم اإلصدارات قابلة إلعادة االستخدام ،إال
أن بعضها م��ن املفترض التخلص م�ن��ه .تحتوي السوائل
اإللكترونية ع��ادة على البروبيلني جليكول ،الجليسرين،
النيكوتني ،النكهات ،امل��واد املضافة ،وكميات مختلفة من
امللوثات.

ق��ال��ت ش��رك��ة دي��زن��ي األم �ي��رك �ي��ة إن
فيلم «ف � ��روزن »2أص�ب��ح ث��ان��ي أكثر
ف �ي �ل��م رس � ��وم م �ت �ح� ّ�رك��ة ف ��ي ت��اري��خ
ال�س�ي�ن�م��ا م�ن��ذ ظ �ه��ور ال �ف��ن ال�س��اب��ع
ّ
يحقق عائدات وصلت إلى  1.3مليار
دوالر أميركي ف��ي ش�ب��اك اإلي ��رادات
ّ
ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ف �ي �ل��م ،وق � ��د ت �خ��ط��ت
أرب ��اح ��ه إي � � ��رادات ال �ج ��زء األول من
الفيلم ،ال��ذي ظهر في السينما عام
 2018وفيلم «الخارقون».
ووفق موقع «بولي جون» فقد سبق
«ف� � ��روزن »2ق�ص��ة امل �ل��ك األس ��د ال�ت��ي
ّ
وتحولت إلى فيلم
ظهرت عام 1994
ّ
يحمل االس��م نفسه ،وحقق عائدات
ب �ل �غ��ت  1.65م� �ل� �ي ��ار دوالر خ�ل�ال
ّ
يتصدر شباك
شهرين فقط من عرضه على مستوى العالم .وال ي��زال الفيلم
ّ
اإلي��رادات لعام  ،2019وهو أحد أف�لام ديزني ال�ـ 7التي تخطت أرباحها مليار
دوالر في عام  ،2019ومنها فيلم «حرب النجوم» ،الذي وصلت أرباحه الى 919
مليون دوالر حتى  21ديسمبر املاضي فقط .وأطلقت «ديزني» ،التي ستحتفل
ّ
بمئوية تأسيسها في عام  2023سبعة أفالم ضمن أكثر  10أفالم حققت عائدات
في شباك اإليرادات في دور السينما في عام .2019

