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الكويت بطل «ولي العهد»

ولي العهد والغانم متوسطين أبطال كأس سموه بعد تتويجهم | كونا

عمر بركات
ّ
بركالت الترجيح املبتسمة لنادي الكويت ،تمكن «األبيض» من االحتفاظ
بلقب ك��أس سمو ول��ي العهد لكرة ال�ق��دم ،عقب ف��وزه على العربي 2 /3
في امل�ب��اراة ،التي أقيمت بينهما أمس على استاد جابر الدولي ،برعاية

وحضور سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األح�م��د ،ورئيس مجلس األمة
الغانم وكبار الشخصيات.
مرزوق
َ
يذكر أن الوقتني األصلي واإلضافي للمباراة قد انتهيا بالتعادل السلبي.

بقية أخبار
الصفحة األولى | ص02

رياضة | ص22

استجواب أسيري إلى  21الجاري
األربعاء
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للتحالف الدولي ضد «داعش»

ممرا وليست مقراً
ً
الكويت..
¶ التحالف
يوقف عملياته
في العراق
وقوات تخرج
عبر الكويت
ً
«ترانزيتا»

حمد السالمة
أك��دت م�ص��ادر مطلعة أن مقر التحالف
ال��دول��ي ض��د «داع ��ش» ب�ق�ي��ادة ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة ل��ن ي�ن�ت�ق��ل إل ��ى ال �ك��وي��ت بعدما
أوق � � � ��ف ال � �ت � �ح ��ال ��ف ه� �ج� �م ��ات ��ه واك� �ت� �ف ��ى
بحماية القواعد في العراق.
وقالت املصادر لـ سبقلا إن قوات الدول
األج�ن�ب�ي��ة ال��راغ �ب��ة ف��ي م �غ��ادرة ال �ع��راق،
سواء من التحالف أو قوات دولية أخرى
س�ت�م��ر أغ�ل�ب�ه��ا ع�ب��ر امل �ط��ارات الكويتية
«ترانزيت».
وأض � ��اف � ��ت امل � � �ص � ��ادر أن ع� � ��دد أع� �ض ��اء
ال �ت �ح��ال��ف ال ��دول ��ي ض ��د «داع� � ��ش» يبلغ
 62دول ��ة أوروب �ي��ة وع��رب �ي��ة ،م��ن أب��رزه��ا
الواليات املتحدة ،وبريطانيا ،وفرنسا،
والدنمارك ،والسويد ،وكندا ،وإيطاليا،
وأسبانيا ،وهولندا ،وبلجيكا.
وذك� ��رت أن ق ��وات األم ��ن ال�ك��وي�ت�ي��ة على
أهبة االستعداد التخاذ كل االح�ت��رازات
األم� �ن� �ي ��ة ل �ح �م��اي��ة ال� �ق ��واع ��د األم �ي��رك �ي��ة
ف��ي ال �ب�لاد ،إض��اف��ة إل��ى ح�م��اي��ة املقيمني
األميركيني ومقر السفارة األميركية من
أي مخاطر.
وخ� �ت� �م ��ت ب� � ��أن ت ��وص � �ي ��ات ص � � ��درت ع��ن
س �م��و رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ
ص�ب��اح الخالد لجميع الجهات األمنية
وال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ب � �ع� ��دم ادخ � � � ��ار أي ج �ه��د
لحماية القواعد وأماكن وجودها.
وكانت كندا قد أعلنت عبر رئيس هيئة
أركانها جوناثان فانس أمس ،أن بعض
ق��وات �ه��ا امل �ت �م��رك��زة ف��ي ال �ع��راق ستنتقل
مؤقتا إلى الكويت ألسباب أمنية.

¶ تشديد أمني
لحماية القواعد
والسفارة
األميركية
في البالد
مقاتلة أميركية تستعد لإلقالع من على متن حاملة الطائرات هاري ترومان في بحر العرب | البحرية االميركية

طهران وأذرعها في انتظار إشارة المرشد ..وواشنطن :سنرد بشكل حاسم

¶ ابن علوي:

استنفار عالمي لمنع حرب مدمرة

¶ شمخاني:

نعيم درويش
دخلت املنطقة ف��ي م�ح��اوالت رب��ع الساعة
األخ�ي��ر ل�ت�ف��ادي ح��رب م��دم��رة ف��ي املنطقة
ك �م��ا ق��ال��ت ب��ري �ط��ان �ي��ا ،ح �ي��ث ك �ث �ف��ت دول
عدة تحركاتها إليجاد مسار دبلوماسي
ب �خ �ص��وص ال �ت��وت��ر امل �ت �ص��اع��د ب�ي�ن إي ��ران
والواليات املتحدة عقب اغتيال قائد فيلق
القدس الجنرال قاسم سليماني.
وقالت مصادر مطلعة على الداخل اإليراني
ل�ـ سبقلا إن ال�ق��وات اإلي��ران�ي��ة املستنفرة
ح��ال �ي��ًا ت�ن�ت�ظ��ر وم �ع �ه��ا األذرع ال�ع�س�ك��ري��ة

امل��رت �ب �ط��ة ب ��إي ��ران «ال� �ض ��وء األخ �ض ��ر م��ن
املرشد األعلى علي خامنئي لشن الهجوم
األول على ال�ق��وات األم�ي��رك�ي��ة» ،وذل��ك بعد
انتهاء تشييع سليماني الذي شهد تدافعًا
مميتًا أسفر عن عشرات الضحايا.
وق ��ال األم�ي�ن ال �ع��ام مل�ج�ل��س األم ��ن ال�ق��وم��ي
اإلي ��ران ��ي ع �ل��ي ش�م�خ��ان��ي أم ��س إن ب�ل�اده
وض �ع ��ت  13س �ي �ن��اري��و ل�ل�ان �ت �ق��ام ل �ق��ائ��د
فيلق القدس ،مشيرًا إلى أن الرد لن يكون
ف��ي إط��ار عملية واح��دة ،وأن «جميع قوى
املقاومة ستنتقم لدمه».
و ق � � � ��ال أ م� � �ي � ��ر م� � ��و س� � ��وي م � ��د ي � ��ر م ��ر ك ��ز

ا ل ��درا س ��ات اال س �ت��را ت �ي �ج �ي��ة وا ل��دو ل �ي��ة ف��ي
ط� �ه ��ران ل� �ـ سبقلا إن« :إ ي� � ��ران س �ت �ق��وم
ب �ع �م �ل �ي ��ة ردع ك � �ب� ��رى م� ��ؤ مل� ��ة و ق ��ا س� �ي ��ة
للواليات املتحدة في املرحلة األولى .وإذا
ا س�ت��و ع�ب��ت اإلدارة األم �ي��ر ك �ي��ة ه��ذا ا ل��رد،
ف�س�ت�ن�ت�ه��ي ع �ن��د ه��ا األ م � ��ور ..وإذا ردت،
ف�س�ن�ن�ت�ق��ل ع �ن��د ه��ا إ ل ��ى ا مل��ر ح �ل��ة ا ل�ث��ا ن�ي��ة،
و ه� � ��ي م ��ر ح� �ل ��ة ا مل� ��وا ج � �ه� ��ة ا ل � �ت� ��ي ت �خ �ي��ف
ا مل�ن�ط�ق��ة وا ل �ع��ا ل��م ك �ل��ه» .وأ ش ��ار ا مل��و س��وي
إ ل��ى أن ا ل��و س��ا ط��ات تؤشر إ ل��ى أن أميركا
ي �م �ك��ن أن ت �س �ك��ت ع ��ن ا ل � ��رد .ل �ك��ن وز ي ��ر
الخارجية األميركي مايك بومبيو شدد

أ م ��س ع �ل��ى أن ا ل ��وال ي ��ات ا مل �ت �ح��دة س�ت��رد
بشكل حاسم وجدي على أي رد إيراني
على مقتل سليماني.
وفي آخر التحركات ،نقلت وسائل إعالم
إيرانية أمس عن وزير الشؤون الخارجية
ال�ع �م��ان��ي ي��وس��ف ب��ن ع �ل��وي امل��وج��ود في
إيران قوله« :األميركيون في تواصل معنا،
وي ��ؤك ��دون أن �ه��م ال ي ��ري ��دون ال �ت �ص �ع �ي��د..
ونحن نوصي أصدقاءنا اإليرانيني بعدم
ال�ت�ص�ع�ي��د» .ب ��دوره ،ي�ع�ت��زم رئ �ي��س وزراء
اليابان التوجه إلى منطقة الخليج األسبوع
املقبل.

جثة فيالفيندي تصل مانيال اليوم ويعاد تشريحها

الفلبين ِّ
تحذر وكاالت العمل:
حظر نهائي إلرسال الخدم إلى الكويت

محمد مراح
عممت الفلبني أمس على ضباط الهجرة في مختلف املوانئ الدولية
بتطبيق قرار حظر إرسال الخدم الجدد إلى الكويت.
ون�ق�ل��ت وك��ال��ة األن �ب��اء الفلبينية ال��رس�م�ي��ة ع��ن رئ�ي��س ق�س��م عمليات
امليناء في مكتب الهجرة جريفتون مدينا قوله :إن الحظر ينطبق على
جميع عمال الخدمة املنزلية املتجهني ألول مرة إلى البالد.
وح ��ذرت ال�س�ل�ط��ات الفلبينية وف��ق ال��وك��ال��ة م��ن أي ت�لاع��ب تمارسه
وكاالت إلحاق العمالة لاللتفاف على القرار.
إلى ذلك ،طلبت وزارة العمل والتوظيف الفلبينية من مكتب التحقيقات
الوطني إجراء تشريح لجثة الخادمة جينيلني فيالفيندي ،املقرر أن
تصل إلى موطنها اليوم األربعاء.
ونقلت الوكالة الفلبينية عن وزير العمل سيلفستر بيلو أن التشريح
يستهدف التحقق من النتائج التي توصلت إليها السلطات في البالد.

الكويت | ص05

في العدد

 200ألف دينار
عج ًزا في
«تعاونية»..
بالعاصمة
الكويت
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سجن  4مزورين للجنسية
وإعادة رواتب تقاضوها
المحرر القضائي
في الوقت ال��ذي قضت فيه محكمة التمييز أم��س باالمتناع عن عقاب اثنني ،أص��درت محكمة
الجنايات حكمًا بحبس  4أشخاص حصلوا على الجنسية الكويتية بالتزوير وألزمتهم إعادة
جميع الرواتب التي تقاضوها .وتضمن حكم الجنايات سجن املتهمني األربعة ملدد تتراوح بني
 5و 7سنوات بتهمة التزوير واالستيالء على املال العام.
وتبني من األوراق ان املتهمني عملوا بناء على هذا التزوير في جهات حكومية ألكثر من  20عاما
وتقاضوا رواتب بال حق ،مما يعد استيالء على املال العام.

العقارات
األوروبية
مرغوبة
اقتصاد

17

شبحان لبناني
وأميركي..
وراء هروب
غصن
15
اقتصاد

األميركيون ال يريدون
التصعيد

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤولني
أم �ي��رك �ي�ين ق��ول �ه��م إن واش �ن �ط��ن وض �ع��ت
قواتها في الشرق األوسط في حالة تأهب
ق�ص��وى ،وه��ي تتحسب لهجمات إيرانية
على مواقع أميركية في السعودية واألردن
وال� �ع ��راق وال �ك��وي��ت واإلم � � ��ارات .وأش� ��ارت
إل��ى أن إي��ران حركت معداتها العسكرية،
ب �م��ا ف ��ي ذل� ��ك ال� �ط ��ائ ��رات م ��ن دون ط �ي��ار
والصواريخ البالستية ،بهدف تأمينها من
ضربة أميركية ،أو لشن هجمات.

دولي | ص20

وضعنا  13سيناريو
لالنتقام

¶ واشنطن:

نتحسب لهجمات
على مواقع أميركية في
المنطقة بينها الكويت

مشروع أزمة في تعيينات
ّ
وترقيات نفطية
سعد الشيتي
ن ��اش ��د ع � ��دد ك �ب �ي��ر م� ��ن م ��وظ� �ف ��ي ش ��رك ��ة ن�ف��ط
ال�ك��وي��ت ال��رئ�ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول
ه��اش��م ه��اش��م؛ ل��وض��ع «ح� ٍّ�د للتالعب الحاصل
ف��ي ال�ت��رق�ي��ات ،وس��د ال �ش��واغ��ر ف��ي ال �ش��رك��ة ،ما
أث��ر ً
سلبا ف��ي األداء بالسنوات األخ�ي��رة» ،وفق
ت �ع �ب �ي��ره��م .وأك � ��د م �ع �ت��رض��ون ف ��ي ات� �ص ��ال م��ع
سبقلا «أن تلك املمارسات جزء من أسباب عدم
تحقيق األهداف اإلنتاجية ،وتسجيل إخفاقات
ع �ل��ى أك �ث��ر م ��ن ص �ع �ي��د ،ن �ت �ي �ج��ة ع� ��دم االل� �ت ��زام
ال� �ك ��ام ��ل ب ��وض ��ع ال� ��رج� ��ل امل� �ن ��اس ��ب ف� ��ي امل �ك ��ان
ُّ
املناسب ،وتقلد البعض مناصب إداري��ة عليا،
وهم بكفاءات أو مهارات أقل من تلك املواقع».

ّ
ّ
املحتجون في رسالة ـــــ حصلت سبقلا
وعبر
ع �ل��ى ن �س �خ��ة م �ن �ه��ا ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ع ��ن م �خ��اوف �ه��م م ��ن أن
السيناريو الذي حدث مع العاملني في شركة
البترول الوطنية (الذي نشرته سبقلا أمس)،
يتكرر ف��ي «ن�ف��ط ال�ك��وي��ت» ،حيث ه�ن��اك قائمة
لشغل نحو  26م��وق� ً�ع��ا ش��اغ� ً�را ل��رؤس��اء الفرق
في قطاعات عدة بالشركة.
وي��ذك��ر أن ُه ��ذه ال�ق�ض��اي��ا وص �ل��ت إل ��ى ِّمجلس
ِّ
األم� � ��ة؛ إذ ش��ك �ل��ت ل �ج �ن��ة ب��رمل��ان �ي��ة ت �ح��ق��ق ف��ي
التجاوزات والتعيينات والترقيات في القطاع
ال�ن�ف�ط��ي ..وأك��دت م�ص��ادر متابعة أن ف��ي األم��ر
«مشروع أزمة».

اقتصاد | ص12

بالوكالة ..بانتظار هيكلة شاملة

ق��ال��ت مؤسسة ال�ب�ت��رول ف��ي ّ
رد على س��ؤال ب��رمل��ان��ي :ات�خ��ذن��ا ق��رار تكليف رؤس ��اء تنفيذيني
ّ
ً
بالوكالة ،وأال تتم الترقية لشغل تلك املناصب في املرحلة الحالية ،نظرا إلى التغيرات التي قد
تنشأ على الهياكل التنظيمية واملناصب القيادية ملؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة؛
نتيجة لدراسة إعادة هيكلة القطاع النفطي القائمة ً
حاليا.

ياس خضر..
في
«ليل
البنفسج»
11
اليت
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سموه استقبل وولي العهد ناصر المحمد

َّ
األمير عزى الهند وأستراليا بضحايا البرد والحرائق
استقبل سمو أمير البالد في قصر بيان ،صباح
أم ��س ،س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف األح�م��د،
وسمو الشيخ ناصر املحمد.
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،ب�ع��ث س�م��و ام�ي��ر ال �ب�لاد برقية
ت�ع��زي��ة ال ��ى ال��رئ �ي��س ال �ه �ن��دي رام ن ��اث كوفيند،
عبر فيها عن خالص تعازيه وص��ادق مواساته
ب�ض�ح��اي��ا م��وج��ة ال �ب��رد ال �ق��ارس ال �ت��ي اج�ت��اح��ت
ب�ل�اده واس �ف��رت ع��ن س �ق��وط ع ��دد م��ن الضحايا
وامل �ص ��اب�ي�ن ،راج �ي ��ا س �م��وه ل�ل�ض�ح��اي��ا ال��رح�م��ة
وللمصابني سرعة الشفاء والعافية وان يتمكن
امل �س��ؤول��ون ف��ي ال�ب�ل��د ال�ص��دي��ق م��ن ت �ج��اوز آث��ار
هذه الكارثة الطبيعية.
ك�م��ا ب�ع��ث س�م��و األم �ي��ر ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة وم��واس��اة
الى الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام استراليا،
عبر فيها عن خالص تعازيه وص��ادق مواساته
له وللشعب األسترالي ملا اسفرت عنه الحرائق
املتواصلة والكبيرة املندلعة في عدة غابات في
استراليا من ضحايا ومصابني وتدمير للمرافق

العامة ،راجيا سموه للمصابني سرعة الشفاء
وال �ع��اف �ي��ة وب� ��أن ي�ت�م�ك��ن امل �س ��ؤول ��ون ف ��ي ال�ب�ل��د
الصديق م��ن اح�ت��واء وت�ج��اوز اث��ار ه��ذه الكارثة
الطبيعية.
وب�ع��ث س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف األح�م��د،
ورئ �ي��س مجلس األم ��ة م ��رزوق ال �غ��ان��م ،ورئ�ي��س
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء س �م��و ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د
برقيات مماثلة.
ب ��دوره ،استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف
األحمد في قصر بيان صباح أمس سمو الشيخ
ن��اص��ر امل�ح�م��د ،وس �ف��راء ك��ل م��ن امل��ان�ي��ا ستيفان
موبس ،وسريالنكا عثمان ليبي محمد جوهر،
وال � �ي� ��ون� ��ان ك��ون �س �ت��ان �ت �ي �ن��وس ب �ي �ب �ي��ري �ج��وس
ب�م�ن��اس�ب��ة ت��ول �ي �ه��م م �ه��ام م�ن��اص�ب�ه��م ال �ج��دي��دة
كسفراء لبالدهم في الكويت.
كما استقبل سمو ولي العهد أمس القنصل العام
للكويت لدى هونغ كونغ صالح السيف ،وسفير
الكويت لدى جمهورية الهند جاسم الناجم.

ولي العهد مستقبلاً السفير األلماني

أحمد الناصر بحث وبومبيو المستجدات:

خفض تصعيد المنطقة
والنأي بها عن المخاطر
تلقى وزير الخارجية الشيخ د .أحمد الناصر اتصاال
ه��ات�ف�ي��ا ال�ل�ي�ل��ة ق �ب��ل امل��اض �ي��ة م��ن وزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
األميركي مايكل بومبيو.
وج��رى خ�لال االت �ص��ال اس�ت�ع��راض أوج��ه العالقات
الثنائية املتميزة بني البلدين الصديقني وحرصهما
على تطوير وتعزيز تلك العالقات بما يحقق املصالح
املشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقني.
ك �م��ا ج ��رى خ�ل�ال االت� �ص ��ال ب �ح��ث آخ ��ر ال �ت �ط��ورات
املتسارعة واملستجدات في املنطقة ،حيث تم التأكيد
ع �ل��ى أه �م �ي��ة ت�خ�ف�ي��ض ال�ت�ص�ع�ي��د وال� �ن ��أي ب �ه��ا عن
املخاطر والتعامل مع تلك املستجدات بروح الحكمة
وضبط النفس ،ضمانا لتحقيق أمنها واستقرارها.

األمير مستقبلاً ناصر المحمد

 ..والسفير اليوناني

 ..والسفير السريالنكي

احتفال الكنيسة المصرية بعيد الميالد:

الكويت نموذج فريد للتعايش والحريات الدينية
مي السكري
ب��أك��ال�ي��ل م��ن ال��زه��ور وف��ي أج ��واء اتسمت
باملحبة والتسامح واإلخ��اء ،احتفل أقباط
مصر في الكويت بعيد امليالد املجيد ،في
قداس أقيم بكاتدرائية مارمرقس لألقباط
األرثوذكس بالكويت في حولي.
وزار وزير شؤون الديوان األميري الشيخ
ع �ل ��ي ال � �ج � ��راح ص� �ب ��اح أم � ��س ك ��ات ��درائ �ي ��ة
مارمرقس حيث قدم التهاني باملناسبة.
وت� � � � � � � ��رأس ال� � � � �ق � � � ��داس راع � � � � � ��ي ال� �ك� �ن� �ي� �س ��ة
األرث��وذك �س �ي��ة ال�ق�ب�ط�ي��ة امل �ص��ري��ة القمص
ب �ي �ج��ول األن� �ب ��ا ب �ي �ش ��وي ،م� �ج ��ددا ت��أي �ي��د
ال�ك�ن�ي�س��ة ودع �م �ه��ا ل �ل��رئ �ي��س ع�ب��دال�ف�ت��اح
السيسي ومسيرة التنمية الشاملة التي
يقودها لرفعة الوطن.

قيم التسامح
وفي كلمة ألقتها نيابة عن السفير املصري
ط ��ارق ال �ق��ون��ي ،ن�ق�ل��ت ن��ائ�ب��ة ال�س�ف�ي��ر ن��ادي��ن
م��راد ،رس��ال��ة التهنئة التي وجهها الرئيس
ع �ب��دال �ف �ت��اح ال�س�ي�س��ي إل ��ى أب �ن ��اء م �ص��ر من
األق� �ب ��اط ف��ي ال� �خ ��ارج ،داع �ي��ا إل ��ى اس�ت�ل�ه��ام
جوهر التعاليم التي نادى بها السيد املسيح
عليه السالم ،وتدعو الي اعالء قيم التسامح
والعطاء ونشر الخير واملحبة بني الناس.
وق� ��ال� ��ت م� � ��راد «ون � �ح� ��ن ن �ت �ح��دث ع� ��ن ق�ي��م
ال �ت �س��ام��ح ،ال ي�م�ك�ن�ن��ا أن ن �غ �ف��ل االش � ��ارة
ال��ى م��ا تجسده ال�ك��وي��ت م��ن ن�م��وذج فريد
ل�ل�ت�ع��اي��ش وال �ح��ري��ات ال��دي �ن �ي��ة ،ول ��م يكن
غ��ري �ب��ا أن ت�ح�ت�ض��ن ال �ك��وي��ت أول كنيسة
قبطية خ ��ارج م�ص��ر ع ��ام  ،1961ك�م��ا ك��ان
تقديرا مستحقا من العالم أن يلقب سمو
أمير البالد ،بلقب قائد العمل اإلنساني».
وأشادت بالدور املهم الذي تلعبه الكنيسة

ً
مهنئا القمص بيجول| تصوير محمد خلف
الجراح

امل�ص��ري��ة ف��ي ال�ك��وي��ت ،ب��اع�ت�ب��اره��ا شريكًا
اس ��اس� �ي ��ًا ف� ��ي ك� ��ل ج� �ه ��د ُي � �ب� ��ذل م� ��ن أج ��ل
مصلحة الوطن ورفعة شأنه ،مثمنة جهود
الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا ،ملا تقدمه
من اهتمام ورعاية دائمني ألبناء الجالية
امل� �ص ��ري ��ة ،ب �م��ا ي �ع �ك��س م �ت��ان��ة ال �ع�ل�اق��ات
األخوية التي تربط بني شعبي وحكومتي
البلدين الشقيقني.

فعل الخير
م � � ��ن ج� � ��ان � � �ب� � ��ه ،وج� � � � ��ه راع� � � � � ��ي ال� �ك� �ن� �ي� �س ��ة
األرث��وذك �س �ي��ة ال�ق�ب�ط�ي��ة امل �ص��ري��ة القمص

بيجول األنبا بيشوي ،الشكر إلى الرئيس
عبدالفتاح السيسي ،لحرصه الدائم على
ت �ه �ن �ئ��ة األق � �ب� ��اط ف ��ي ال � �خ� ��ارج ب�م�ن��اس�ب��ة
األع�ي��اد الدينية ،ومشاركة أق�ب��اط الداخل
ف ��رح ��ة ت� �ل ��ك االح � �ت � �ف � ��االت ،ل� �ي ��زي ��د ب�ه�ج��ة
أعيادهم بهجة بحضوره املشرف.
وف ��ي ع�ظ�ت��ه ،دع��ا ال�ق�م��ص ب�ي�ج��ول ال��ى ان
ِ
ي�ص�ب��ح االن �س��ان م �ص��در س �ع��ادة وس ��رور
ل�لآخ��ري��ن ،فليس ه�ن��اك م��ا يحزننا وه��ذه
ال��دن �ي��ا ال ت� �س ��اوي ش �ي �ئ��ا ول �ي��س ل �ه��ا اي
قيمة غير ما يقدمه فيها االنسان من خير
وفرحة وسعادة لنفسه ولآلخرين.

مقدما التهنئة
ً
رئيس التحرير

باقات ورد

استقبال المهنئين

أع ��رب ال�ق�م��ص ب�ي�ج��ول ع��ن ت�ق��دي��ره للجهود
التي تبذلها الكويت تحت قيادة سمو األمير،
ً
مثمنا االت �ص��االت وب��اق��ات ال ��ورد ال�ت��ي بعث
بها سموه وسمو ول��ي العهد وسمو رئيس
مجلس الوزراء وعدد من الشخصيات العامة،
ال �ت��ي ازدان � ��ت ب �ه��ا أرج � ��اء ال�ك�ن�ي�س��ة للتهنئة
بأعياد امليالد.

اس �ت �ق �ب��ل ال �ق �م��ص ب �ي �ج��ول االن �ب ��ا ب �ي �ش��وي ،ص�ب��اح
ام ��س ب�م�ق��ر ك��ات��درائ �ي��ة ال �ق��دي��س م��ارم��رق��س ،ع��ددا
من املهنئني بعيد امليالد املجيد ،في مقدمهم وزير
شؤون الديوان األميري الشيخ علي الجراح ،والشيخ
علي الجابر ومحافظ العاصمة الفريق ثابت املهنا
وع� ��ددا م��ن ال �س �ف��راء وال��دب �ل��وم��اس �ي�ين واإلع�لام �ي�ين
والشخصيات.

مطرانية األرمن :يد الخير الكويتية
تظلل العالم بالمحبة والسالم
اح�ت�ف�ل��ت م �ط��ران �ي��ة األرم � ��ن ب�ع�ي��د امل �ي�لاد
املجيد ف��ي أج��واء إيمانية ت��واف��د خاللها
أب�ن��اء الكويت املخلصون على املطرانية
بمنطقة سلوى مهنئني ،حيث استقبلهم
مطران األرمن الجديد بيدروس مانوليان
والسفير األرميني سارمني باغداساريان
واألم�ي�ن ال�ع��ام للجالية األرم�ن�ي��ة هاكوب
بربريان.
وش� � � ��دد م� � �ط � ��ران األرم � � � ��ن ع� �ل ��ى ض� � ��رورة
تكريس معنى التسامح واملواطنة ،مثمنا
روح ال �ت �ع��ددي��ة وال �ت �ع��اي��ش امل �ش �ت��رك في
دول��ة اإلنسانية ،وق��ال :نحن محظوظون

بالعيش في مجتمع ووسط شعب يؤمن
ب��ال �ت �ع��اي��ش امل� �ش� �ت ��رك ب �م �ح �ب��ة وس �ل��ام،
م��ؤك��دا أن ذل��ك ليس بجديد على الشعب
الكويتي امل�ع��روف عنه طبيعته ال��ودودة
وامل �ح �ب��ة ل�ل�ج�م�ي��ع ،وال� ��ذي ي�ع��د ن�م��وذج��ا
للمجتمعات امل�ح�ب��ة ل�ل�س�لام ،ألن الصفة
السائدة فيه هي املحبة ،ومن يعش على
أرض الكويت يسعد بصفات وسمات أهل
الكويت.
ودع ��ا م �ط��ران األرم� ��ن ل�س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد
ب��ال�ص�ح��ة وط� ��ول ال �ع �م��ر ،ألن س �م��وه هو
ص��اح��ب ال �ف �ض��ل األك �ب ��ر ف ��ي ت�ع�م�ي��م ه��ذا

ال�ج��و امل�ل��يء بالسالم واملحبة بسياسته
الحكيمة املحبة والتواقة للسالم والعيش
املشترك في أم��ان .وق��ال :نحن نصلي من
أجل سمو األمير وسمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد لكي يحفظهما اهلل ويبارك
ف ��ي ح �ي��ات �ه �م��ا ،ل�ت�س�ت�م��ر م �س �ي��رة ال �ب�لاد
وال�ع�ب��اد ف��ي ه��دوء واس�ت�ق��رار ،وه��ذا رأي
العالم كله بعد أن امتدت يد سمو األمير
بالخير والسالم والعطاء لتغطى العالم
وتظلله بخير الكويت العميم ،مؤكدا أن
اسم الكويت أصبح مرادفا للعمل الخيري
واملساعدات اإلنسانية في العالم.

جانب من المحتفلين في كنيسة األرمن

 04الكويت
مواطن إلى أمن الدولة
بتهمة تهريب طلقات
راشد الشراكي
أح ��ال رج ��ال ج �م��ارك منفذ ال�ع�ب��دل��ي مواطنا
إلى مكتب أمن الدولة بتهمة محاولة تهريب
ط�ل�ق��ات (ش� ��وزن) ح ��اول إدخ��ال�ه��ا ال��ى ال�ب�لاد
أمس.
وق��ال م�ص��در جمركي :إن امل��واط��ن وص��ل الى

منفذ العبدلي قادما من العراق ،حيث ظهرت
عليه عالمات االرتباك عندما دخل الى نقطة
التفتيش ،فتم التدقيق على األماكن السرية
داخ��ل مركبتهُ ،
وعثر بداخلها على  82طلقة
(ش ��وزن) ،فجرى التحفظ عليه وإحالته الى
ج�ه��ة االخ �ت �ص��اص ب��امل�ض�ب��وط��ات مل��زي��د من
التحقيقات.
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مكتبه أصدر بيا ًنا حول قرار ضبطه ومنع سفره:

َ
يتلق إشعارًا بالقضية
النفيسي لم
تعليقا على ق��رار الضبط واإلحضار
وم �ن��ع ال �س �ف��ر ال� �ص ��ادر ب �ح��ق ال �ن��ائ��ب
ال�س��اب��ق ال��دك�ت��ور ع�ب��د اهلل النفيسي،
ف � ��ي ال� �ق� �ض� �ي ��ة امل� ��رف� ��وع� ��ة م � ��ن وزارة
ال �خ ��ارج �ي ��ة ،وال� �ت ��ي س �ج �ل��ت ب �ت��اري��خ
 2019/9/12ب� ��دائ� ��رة ج� �ن ��اي ��ات أم ��ن
ال� � � ��دول� � � ��ة ،أص� � � � ��در امل � �ك � �ت� ��ب ال � �خ� ��اص
ل �ل��دك �ت��ور ال �ن �ف �ي �س��ي ب �ي��ان��ًا أك� ��د ف�ي��ه
أن ال �ن �ف �ي �س��ي ل ��م ي �ت �س �ل��م أي إش �ع��ار
ب ��ال� �ق� �ض� �ي ��ة امل� � ��ذك� � ��ورة ح� �ت ��ى ت ��اري ��خ
صدور القرار في  5يناير .2020
وشدد البيان على أن الدكتور النفيسي
مستعد للمثول أمام القضاء في الوقت
ال��ذي ت�ح��دده املحكمة لكي يتسنى له
الدفاع عن نفسه.
وف � ��ي م� ��ا ي� �ل ��ي ن� ��ص ال� �ب� �ي ��ان« :ب � ��ادئ
ذي ب ��دء ن�ش�ك��ر ه ��ذا ال �ت �ف��اع��ل ال�ك�ب�ي��ر
ع �ب��ر وس ��ائ ��ل ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي
أو االت� �ص ��ال امل �ب��اش��ر أو ال ��زي ��ارة م��ن
ش �ت��ى أق �ط��ار ال �ع��ال��م اإلس�ل�ام ��ي ح��ول
م �ج��ري��ات ق�ض�ي��ة ال�ض�ب��ط واإلح �ض��ار
وم�ن��ع ال�س�ف��ر ال�ت��ي ت�ف��اج��أن��ا ب�ه��ا كما

مستعد للمثول أمام
القضاء في الوقت الذي
تحدده المحكمة ليتسنى
له الدفاع عن نفسه
ت �ف��اج��أ غ �ي��رن��ا .إذ ص ��در ف��ي  5ي�ن��اي��ر
2020م ق� ��رار ض �ب��ط وإح� �ض ��ار وم �ن��ع
ال �س �ف��ر ل �ل��دك �ت��ور ع �ب��د اهلل ال�ن�ف�ي�س��ي،
وعندما قمنا باالستفسار ح��ول هذا
املوضوع تبني لنا أن القضية سجلت
بتاريخ  2019/9/12ب��دائ��رة جنايات
أم ��ن ال ��دول ��ة ،ب��رق��م  25ل�س�ن��ة 2019م،
وامل��رف��وع��ة م��ن ق�ب��ل وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ،ول ��م ي�ص�ل�ن��ا إش �ع��ار ل�ه��ذه
ال�ق�ض�ي��ة خ�ل�ال ه ��ذه ال �ف �ت��رة ال�س��اب�ق��ة
ال � �ب � �ت� ��ة ،وإل� � � ��ى ح �ي��ن ص� � � ��دور ال � �ق� ��رار

عبدالله النفيسي

ف ��ي ت ��اري ��خ  5ي �ن��اي��ر  ،2020ح �ي��ث إن
الدكتور خ�لال القضايا التي تعرض
أم� � � ��ام ال� �ن� �ي ��اب ��ة وال� � �ق� � �ض � ��اء ،ال ي ��أل ��و
ج� �ه ��دا دون ت �غ �ي��ب أو ت ��أخ� �ي ��ر ،وم��ن
ه��ذا امل�ن�ط�ل��ق ي�ع�ل��ن ال��دك�ت��ور ع�ب��د اهلل
ال �ن �ف �ي �س��ي م �ث��ول��ه أم � ��ام ال� �ق� �ض ��اء ف��ي

ال ��وق ��ت ال � ��ذي ت� �ح ��دده امل �ح �ك �م��ة ل�ك��ي
ي �ت �س �ن��ى ل ��ه ال� ��دف� ��اع ع ��ن ن �ف �س��ه أم ��ام
ال�ق�ض��اء وامل�ط��ال�ب��ة ب��ال �ب��راء ة ال�ك��ام�ل��ة
مع احتفاظه بحقه ،آملني من اهلل عز
وجل أن يحفظ البالد والعباد من كل
شر ومكروه».

تداعيات المجلة الهندية المشبوهة تتواصل

أستاذ جامعي يشكو عدم ترقيته..
والمحكمة تطلب رأي لجنة محايدة
أميرة بن طرف
ال تزال تداعيات املجلة الهندية املشبوهة
ال�ت��ي ام��اط��ت سبقلا عنها اللثام سابقا،
مستمرة في جامعة الكويت ،فبرغم قرار
امل�ج�ل��س االع �ل��ى ل�ل�ج��ام�ع��ة ب �ع��دم اع�ت�م��اد
االب �ح ��اث امل �ن �ش��ورة ب��امل �ج �ل��ة او امل �ج�لات
م�ف�ت��وح��ة ال ��وص ��ول ،ف��ي ال �ج��ام �ع��ة ،ت�ق��دم
اح � ��د اع� �ض ��اء ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س ب �ش �ك��وى
ال��ى ال�ق�ض��اء بسبب ع��دم اع�ت�م��اد ابحاثه
للترقية باحدى الكليات.

وان� �ت� �ه ��ت امل �ح �ك �م ��ة اإلداري� � � � � ��ة ،ف� ��ي ح �ك��م
تمهيدي وفق ما ورد في اخطار للجامعة
من قبل ادارة الفتوى والتشريع ،وحصلت
سبقلا على نسخة منه ،الى تشكيل لجنة
ث�لاث�ي��ة م��ن اس��ات��ذة ال�ج��ام�ع��ة املختصني
م��ن غ�ي��ر م�ص��دري ق��رار ال�ت��رق�ي��ة ،ل�لاط�لاع
على اوراق الدعوى ومستنداتها.
ووف �ق��ا ل�ل�ح�ك��م ،ف��إن ل�ل�ج�ن��ة ال�ن�ظ��ر ف��ي ما
اذا كان املدعي مستوفيا لشروط الترقية
العلمية املتعلقة بنشر االوراق البحثية
في املجالت املحكمة وفقا لقواعد اعتماد

امل� � �ج �ل��ات ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة الغ� � � � ��راض ال �ت ��رق �ي ��ة
املعمول بها في الجامعة من عدمه.
وح�س��ب م�ص��ادر م�ط�ل�ع��ة ،ف��ان االج ��راء ات
امل�ت�ب�ع��ة ف��ي ال��دع��وى امل �ش��ار ال�ي�ه��ا ،ب�ع��دم
ت��رق �ي��ة االس� �ت ��اذ امل ��دع ��ي ،ج� ��اء ت ت�ن�ف�ي��ذا
لقرارات مجلس الجامعة املنعقد بتاريخ
 11اب� ��ري� ��ل  ،2018ال� � ��ذي ق � ��رر ع � ��دم ع ��دم
اع �ت �م ��اد االب � �ح ��اث امل� �ن� �ش ��ورة ف ��ي امل �ج �ل��ة
س��ال�ف��ة ال��ذك��ر ب��ل ب�ك��ل امل �ج�ل�ات م�ف�ت��وح��ة
ال� ��وص� ��ول  open access journalوذل ��ك
ب�ن��اء ع�ل��ى ت�ق��ري��ر ل�ج�ن��ة ت�ق�ص��ي الحقائق

ال�ت��ي شكلتها الجامعة على اث��ر م��ا نشر
ف��ي سبقلا ب�ع��دده��ا ال �ص��ادر ب�ت��اري��خ 17
دي�س�م�ب��ر  ،2017ب �ع �ن��وان «م �ج �ل��ة ه�ن��دي��ة
مشبوهة تعتمد  84بحثا في الكويت».
ولفتت املصادر الى ان الجامعة ستشكل
ل�ج�ن��ة ث�لاث�ي��ة م�ح��اي��دة م��ن خ ��ارج الكلية
التي ينتسب لها االس�ت��اذ الجامعي ،في
حني تستند على قرارات مجلس الجامعة
امل �ش��ار ال�ي�ه��ا ،ال��ى ج��ان��ب ق��واع��د اع�ت�م��اد
امل �ج�ل�ات ال �ع �ل �م �ي��ة الغ � ��راض ال �ت��رق �ي��ة ف��ي
الجامعة.
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جثمان فيالفيندي يصل مانيال ..وسيش َّرح «للتحقق»

حظر سفر الفلبينيات إلى الكويت نافذ

بدأت الجهات الحكومية الفلبينية رسميا ،أمس ،تفعيل
ق ��رار ح�ظ��ر إرس ��ال ال �خ��ادم��ات ال �ج��دي��دات إل��ى ال�ك��وي��ت،
بحسب ما نشرته وكالة األنباء الفلبينية الرسمية على
خلفية وفاة الخادمة الفلبينية جينيلني فيالفيندي.
ونفذ مكتب الهجرة ،بحسب الوكالة ،الحظر الحكومي
ع�ل��ى إرس ��ال ال �خ��ادم��ات امل�ع�ي�ن��ات ح��دي�ث��ا إل��ى ال�ك��وي��ت،
حيث أكد رئيس قسم عمليات امليناء في مكتب الهجرة
الفلبيني جريفتون مدينا «تلقي ض�ب��اط ال�ه�ج��رة من
م�خ�ت�ل��ف امل ��وان ��ئ ال��دول �ي��ة ت�ع�ل�ي�م��ات ب�ت�ط�ب�ي��ق ال�ح�ظ��ر
امل� �ف ��روض م ��ن وزارة ال �ع �م��ل ع �ل��ى إرس� � ��ال ال� �خ ��دم إل��ى
الكويت» ،قائال «إن الحظر ينطبق على جميع عامالت
الخدمة املنزلية املتجهات ألول مرة إلى الكويت».
ونفذ مكتب الهجرة رسميا الحظر بعد أن تلقى نسخة
من القرار ال��ذي ص��در ي��وم الجمعة املاضي عن املجلس
الفلبيني إلدارة العمالة في الخارج والقاضي بما أطلق
عليه حظر النشر الجزئي للخادمات في الكويت ،كما
ف��رض��ت إدارة العمالة ف��ي ال �خ��ارج وف��ق ال �ق��رار امل��ذك��ور
أيضا تعليقا على التحقق من العقود الفردية وطلبات
التوظيف اإلضافية للخدم واعتمادها ومعالجتها.
وأوردت الوكالة تحذير إدارة العمالة الفلبينية وكاالت
إل �ح��اق ال �ع �م��ال��ة ه �ن��اك م��ن أي ت�لاع��ب أو ت �ح��اي��ل على
الحظر املفروض.
إل ��ى ذل� ��ك ،ط�ل�ب��ت وزارة ال �ع �م��ل وال �ت��وظ �ي��ف الفلبينية
رس�م�ي��ا ،أم��س ،م��ن مكتب التحقيقات ال��وط�ن��ي تشريح
جثة الخادمة جينيلني فيالفيندي التي تقول السلطات

إدارة العمالة الفلبينية َّ
حذرت
وكاالت إلحاق العمالة هناك
من التحايل على الحظر
الفلبينية إنها قتلت على يدي من كانت تعمل لديها.
ونقلت الوكالة عن وزي��ر العمل سيلفستر بيلو قوله
«إن هذا هو للتحقق من النتائج التي توصلت إليها
ال�س�ل�ط��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�ت��ي أج��رت تشريحها ف��ي وق��ت
س��اب��ق ل �ل �ج �ث��ة» ،م�ض�ي�ف��ا «م ��ن أج ��ل رض ��ان ��ا ،خ��اص��ة
رض ��ا ال��رئ �ي��س ال�ف�ل�ب�ي�ن��ي رودري� �غ ��و دوت �ي��رت��ي ،ن��ري��د
التحقق عبر تشريح الجثة م��ن قبل مكتبنا الخاص
للتحقيقات».
وبحسب الوكالة الرسمية يبني تقرير التشريح الصادر
عن مستشفى الصباح في الكويت أن فيالفيندي توفيت
من جراء «قصور حاد في القلب والتنفس نتيجة لصدمة
وإصابات متعددة في الجهاز العصبي الوعائي».
ي��ذك��ر أن جثة ال�خ��ادم��ة م��ن امل�ق��رر أن تصل إل��ى مانيال
ال �ي��وم (األرب� �ع ��اء) وم��ن ث��م ي�ت��م نقلها ج��وا إل��ى مسقط
رأسها في مينداناو غدا (الخميس).

جثمان العاملة الفلبينية

بوشهري لـ سبقلا :تثبيت «النظم المتكاملة» خالل  3أسابيع

تقييم إلكتروني لموظفي «الكهرباء»
محمود الزاهي
ب��دأت وزارة الكهرباء وامل��اء تثبيت برنامج
ال�ن�ظ��م امل�ت�ك��ام�ل��ة ع�ل��ى ح��واس�ي��ب مسؤولي
امل��واق��ع ال�خ��ارج�ي��ة وف ��ي امل�ب�ن��ي ال��رئ�ي�س��ي،
وت�س�ل�ي��م ك��ل م�ن�ه��م اس ��م م�س�ت�خ��دم وك�ل�م��ة
مرور ،في عملية تنتهي خالل  3أسابيع ،في
إطار تنفيذ تعليمات ديوان الخدمة املدنية
ب� ��إدخ� ��ال امل� �س ��ؤول�ي�ن ت �ق �ي �ي �م��ات امل��وظ �ف�ين
إلكترونيًا عبر هذا البرنامج الذي سيشمل
نحو  23ألف موظف بالوزارة.
وق ��ال وك �ي��ل ال� � ��وزارة م�ح�م��د ب��وش �ه��ري في
ت�ص��ري��ح ل �ـ سبقلا أم��س إن عملية تثبيت

إنجاز الترقيات باألقدمية
لنحو  1500موظف خالل
أيام
البرنامج التي تتم من خالل قطاع الشؤون
اإلداري� � ��ة ف��ي ال� � ��وزارة ب��ال �ت �ع��اون م��ع إدارة
نظم امل�ع�ل��وم��ات التابعة لقطاع التخطيط
وال �ت��دري��ب «خ �ط��وة ن�ح��و ت�ح�ق�ي��ق ال�ت��وج��ه

ال��ذي أق��ره دي ��وان ال�خ��دم��ة ،وال ��ذي يستلزم
ح � �ص ��ول ه � � ��ؤالء امل � �س� ��ؤول �ي�ن امل� �ب ��اش ��ري ��ن،
وع��دده��م ن�ح��و  490م��وظ�ف��ًا م��ا ب�ين رؤس��اء
أق�س��ام وم��راق�ب�ين ووك�ل�اء ،على كلمة م��رور
واسم مستخدم بالتنسيق مع الديوان ،ومن
ثم تثبيت البرنامج على حواسيبهم».
وب نّ�ّي� أن «عملية إدراج التقييمات ستبدأ
ف��ور إت��اح��ة ال��دي��وان صالحية ب��دء التقييم
عبر البرنامج» ،معددًا مزايا تلك الخطوة،
ح �ي��ث «ت �ض �م��ن س��رع��ة إدخ � ��ال ال�ت�ق�ي�ي�م��ات
ال �س �ن��وي��ة ل �ل �م��وظ �ف�ين ،خ �ص��وص��ًا أن ع��دد
امل �س��ؤول�ي�ن امل �ب��اش��ري��ن ( )490ي �ف��وق ع��دد
أع �ض��اء ال �ف��ري��ق ال� ��ذي ك ��ان ي �ت��ول��ى س�ن��وي��ًا

إدخال التقييمات بعد جمع كشوفها والذي
كان يضم نحو  50موظفًا فقط».
وأضاف «إن إتمام العملية إلكترونيًا يزيد
م��ن دق ��ة إدخ� ��ال ال �ب �ي��ان��ات ،وي��واك��ب ت��وج��ه
الحكومة بضرورة التوسع في ميكنة جميع
املعامالت على مستوى وزارات الدولة».
وف � ��ي ال� �س� �ي ��اق ذات� � � ��ه ،ق � ��ال ب ��وش� �ه ��ري «إن
قطاع ال�ش��ؤون اإلداري ��ة يعد حاليًا كشوف
الترقيات باألقدمية للمستحقني لها حتى
األول م ��ن ي �ن��اي��ر ال � �ج � ��اري ،وم � ��ن امل�ن�ت�ظ��ر
االن� �ت� �ه ��اء م �ن �ه��ا ب �ح �ل��ول ن �ه��اي��ة ال �ش �ه��ر»،
متوقعًا أن يبلغ عدد املستحقني نحو 1500
موظف ،ليتم اعتمادها.

س ّيلت كفاالت مقاول رغم تسلمها المباني ..والخبراءّ :
أخلت بالتزاماتها

بالغ في «نزاهة» ضد «التربية»

إحدى المدارس تحت اإلنشاء| أرشيفية

التسييل للكفاالت».

خالد الحطاب
علمت سبقلا من مصادر ذات عالقة ،بتلقي
الهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة) بالغا
ضد وزارة التربية من شركة مقاوالت بسبب
«ت �ع �م��د ق� �ط ��اع امل� �ن� �ش ��آت ف ��ي ال � � � ��وزارة ط�ل��ب
تسييل كفاالتها البنكية رغم إنجازها أعمال
املشاريع الخاصة بها».
وكشفت املصادر أن «الشركة تقدمت لـ(نزاهة)
ببالغها بعد طلب الوزارة تسييل كفاالت أحد
م�ش��اري�ع�ه��ا ال�ت��ي س�ب��ق أن سلمتها ل �ل��وزارة
ابتدائيا وف��ق محاضر تسلم م��ن املهندسني
امل �ع �ن �ي�ي�ن ف ��ي ق� �ط ��اع امل� �ن� �ش ��آت وال �ق �ط��اع��ات
املعنية» ،مشيرة إل��ى أن «قيمة تلك الكفاالت
تصل إلى  600ألف دينار موزعة على عقدين».

الكفاالت تصل
إلى  600ألف دينار..
والمالحظات قيمتها
 3500دينار فقط
تتحمل مسؤولية
َّ
الوزارة
التقصير في إيصال
الكهرباء للمباني

مخالفة قانونية
ووص �ف��ت م �ص��ادر ف��ي وزارة ال�ت��رب�ي��ة اآلل�ي��ة
التي من خاللها طلب قطاع املنشآت من قطاع
امل��ال �ي��ة ف��ي ال� � ��وزارة ت�س�ي�ي��ل ك �ف��االت ال�ش��رك��ة
ال�ت��ي ق��دم��ت ال�ب�لاغ ل �ـ«ن��زاه��ة» ب��أن��ه «مخالف
للقانون».
وب �ي �ن ��ت أن «ال� �ت ��رب� �ي ��ة وق� �ع ��ت ف� ��ي م �خ��ال �ف��ة
قانونية في موضوع طلب تسييل الكفاالت
من جانبني ،األول يرتبط ب��األس��اس بوجود
ق�ض�ي��ة ف ��ي امل �ح �ك �م��ة م �ن �ظ��ورة ب�ي�ن ال�ط��رف�ين
وت�ق��اري��ر ص��ادرة ع��ن لجنة ال�خ�ب��راء ول��م يتم
إص��دار الحكم النهائي بشأنها وبالتالي ال

يمكن طلب التسييل مع هذه املعطيات».
وذك ��رت امل �ص��ادر أن ال�ج��ان��ب اآلخ ��ر «ي��دع�م��ه
ت�ق��ري��ر ال �خ �ب��راء ف��ي وزارة ال �ع��دل ب �ن��اء على
ال�ق�ض�ي��ة امل �ن �ظ��ورة وه ��و ال�ت�س�ل��م االب �ت��دائ��ي
ل �ل��وزارة مل�ج�م��وع��ة م��ن امل�ب��ان��ي امل��درس �ي��ة في
م�ح��اف�ظ��ة م �ب��ارك ال�ك�ب�ي��ر م��ن ال�ش��رك��ة املبلغة
والقيام باستغاللها في أنشطة متنوعة».
وتابعت« :إن تقارير الخبراء أثبتت أن الخالف
بسيط بشأن عدم استكمال بعض االمور في
املباني التي تحتاج م��ا ي�ق��ارب  3500دينار،
وب��ال��رغ��م م��ن ذل��ك ق��ام ق�ط��اع امل�ن�ش��آت بطلب

مالحظات الخبراء
وج� � ��اء ف� ��ي م�ل�اح� �ظ ��ات ال� �خ� �ب ��راء ب� �ن ��اء ع�ل��ى
ال�ش�ك��وى القضائية أن «امل�لاح�ظ��ات ف��ي أحد
العقود من قطاع املنشآت ال ترقى لعدم تسلم
تلك املباني ،حيث ال تؤثر على سالمة املبنى
وال تمنع االستفادة منه طبقا للمادة .»48-1
وأف� � ��ادت أي �ض��ا ب ��أن «ت ��أخ ��ر اج � � ��راءات ق�ط��اع
االنشاءات في تسلم املباني بالشكل النهائي
ف��ي ظ��ل ع ��دم وج ��ود م�لاح �ظ��ات م��ؤث��رة على
االستعمال لم يمنحها الوقت لالستفادة من
الصيانة املنصوص عليها في العقود ،نظرا
إل��ى أن م��دة ال�ض�م��ان ع��ام��ان ق��د ان�ت�ه��ت بعد
ان مر على التسلم االبتدائي أكثر من عامني
للكثير من تلك املباني».
وح � �م � ��ل ال� � �خ� � �ب � ��راء «ال � �ت � ��رب � �ي � ��ة» م� �س ��ؤول� �ي ��ة
«التقصير في ايصال التيار الكهربائي وعدم
ال �ت �ع��ام��ل م��ع ال �ل��وائ��ح وال �ق��وان�ي�ن واألن �ظ �م��ة
بشأن التقصير في ايصاله من خالل املقاول،
ح�ي��ث ك ��ان ي�م�ك��ن ل�ه��ا ت��رك�ي��ب م��ول��د ك�ه��رب��اء
بصفة مؤقتة لتشغيل املباني الستخدامها
ط �ب �ق��ا ل� �ش ��روط ال �ع �ق��د ع �ل��ى ح �س��اب امل �ق��اول
وخصم  %15كمصاريف ادارية».
وأش��ارت إل��ى أن «ال ��وزارة اخلت بالتزاماتها
ال�ت�ع��اق��دي��ة ب �ع��دم اس �ن��اده��ا ل�ل�م��دع�ي��ة أع�م��اال
ت� �س ��اوي ال �ق �ي �م��ة ال �ت �ع��اق��دي��ة ال� � � ��واردة ب�ع�ق��د
التداعي ولم تقدم ما يبرر ذلك».

المسؤول اختفى ..و«الشؤون» تسعى لمنع سفره

ً
عجزا
 200ألف دينار
في «تعاونية» بالعاصمة

ع �ل �م��ت سبقلا أن م��راق �ب��ي ق �ط��اع ال �ت �ع��اون في
وزارة الشؤون االجتماعية اكتشفوا عجزا يقدر
بـ  200ألف دينار عند جردهم ملحتويات إحدى
الجمعيات التعاونية في العاصمة ،وأن املسؤول
عنها قد توارى عن األنظار.
وأشارت مصادر مسؤولة إلى أن العجز اكتشف
ب�ع��د إت �م��ام ع�م�ل�ي��ة ال �ج��رد امل �ع �ه��ودة للجمعية،
الف�ت��ة إل��ى أن��ه ب�م�ج��رد زي ��ارة امل��راق�ب�ين املعنيني
أمس ملقر الجمعية انسحب املسؤول عن الشؤون
املالية خلسة ،وهو من جنسية عربية ثم ما لبث
أن توارى عن األنظار.
وذكرت أن املراقبني سيرفعون تقريرا إلى القطاع
الت �خ��اذ اإلج � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة إزاء ت �ل��ك امل�خ��ال�ف��ة
وت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة م�خ�ت�ص��ة ل �ف �ح��ص ك ��ل امل �ل �ف��ات
وامل �س �ت �ن��دات امل��ال �ي��ة ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ة وال �ت��أك��د من
عملية الجرد وبيان إجمالي كمية العجز ،وفي
حال التأكد من وجود العجز ستتم إحالة امللف
الى النيابة العامة التخاذ اإلجراءات القانونية.
ول�ف�ت��ت امل �ص��ادر إل��ى أن وزارة ال �ش��ؤون طالبت
مسؤولي الجمعية باتخاذ اإلج ��راءات املالئمة
مل �ن��ع امل� �س ��ؤول امل ��ال ��ي م ��ن ال �س �ف��ر ل �ح�ين ان �ت �ه��اء
اإلجراءات القانونية.
وف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��امل � �خ ��زون ال � �غ ��ذائ ��ي ل� �ح ��االت
ال� �ط ��وارئ ،وت��أك �ي��دا مل��ا ن�ش��رت��ه سبقلا ف��ي ع��دد

لجنة مختصة لتدقيق
كل ملفات الجمعية
ومستنداتها المالية
أم� � ��س ،ب� ��اش� ��رت ف � ��رق ال ��رق ��اب ��ة وال �ت �ف �ت �ي��ش ف��ي
قطاع التعاون التأكد من الكميات املتوافرة في
الجمعيات التعاونية.
ول�ف�ت��ت امل �ص��ادر إل ��ى ان امل��راق �ب�ين ان �ت �ش��روا في
الجمعيات للتأكد من تغطية املخزون ملتوسط
ف �ت��رة  3أش� �ه ��ر ،ش��ام�ل�ا  9أص �ن ��اف وف ��ق ج ��دول
ال�ك�م�ي��ات ال �خ��اص ب�ك��ل ج�م�ع�ي��ة وك ��ل م�ح��اف�ظ��ة،
حيث «ت��م تخصيص  4جمعيات تعاونية لكل
مراقب للتأكد من محتويات املخزون بها».
وكانت كميات كراتني املياه األعلى تخزينا في
ال�ج�م�ع�ي��ات ،ح�ي��ث ب�ل�غ��ت ف��ي ال �ج �ه��راء أك �ث��ر من
 300ألف كرتون ،في حني تساوت منتجات الفول
املخزنة في الجمعيات بكمية تصل إلى  10آالف
كرتون.

النصيب األكبر في «اإلسالمية» بـ 753حالة

 5آالف غائب في اختبارات
«الثاني عشر»
هاني الحمادي
س �ج �ل��ت ت �ق ��اري ��ر س �ي��ر ام �ت �ح��ان��ات ال �ث��ان��وي��ة
العامة غياب نحو  5آالف طالب في اختبارات
الصف الثاني عشر ،خالل األيام األربعة التي
خ�ض��ع فيها طلبة القسمني العلمي واألدب��ي
والتعليم ال��دي�ن��ي لالمتحانات ال�ت��ي انطلقت
في  29ديسمبر املاضي.
ووف � ��ق ت �ق��اري��ر ح �ص �ل��ت سبقلا ع �ل��ى ن�س�خ��ة
منها ،غ��اب ع��ن امتحان الفيزياء  432طالبًا،
واللغة الفرنسية  472طالبًا ،والنحو والصرف
 74ط��ال �ب��ًا ،ك �م��ا س �ج��ل اخ �ت �ب��ار ال�ف�ل�س�ف��ة 689
حالة غ�ي��اب ،والرياضيات  639ح��ال��ة ،واللغة

االنكليزية (تعليم ديني)  73حالة.
أم��ا ح��االت الغياب ف��ي اختبار اللغة العربية
ل�ل�ق�س��م األدب� ��ي ف �ق��د ب�ل�غ��ت  565ح��ال��ة غ �ي��اب،
وف��ي القسم العلمي  486حالة غ�ي��اب ،إضافة
ال ��ى  73ح��ال��ة س�ج�ل��ت خ�ل�ال ام �ت �ح��ان امل�ن�ط��ق
لطلبة التعليم الديني.
وفي التربية االسالمية ارتفعت حاالت غياب
الطلبة ال��ى  753حالة بالقسم العلمي ،و734
ًَ
ح��ال��ة ف��ي ال�ق�س��م األدب� ��ي ،ف �ض�ل�ا ع��ن تسجيل
 74حالة غياب في امتحان التفسير الخاص
ب �ط �ل �ب��ة ال �ت �ع �ل �ي��م ال ��دي� �ن ��ي ،ل �ي �ق ��ارب إج �م��ال��ي
ح� ��االت ال �غ �ي��اب ف��ي ج�م�ي��ع امل� ��واد امل��اض �ي��ة 5
آالف حالة.

 06الكويت
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مجلس األمة

فريق العمل :محمد السندان وفهاد الشمري وحمد الخلف
تصوير حسني هالل

أجاب مجلس األمة طلب وزيرة الشؤون االجتماعية
والعمل ،غدير أسيري ،بتأجيل مناقشة استجوابها 14
يوما ،لتكون في جلسة  21يناير.
ووافق المجلس أمس على تخصيص ساعتين شهريا
لمناقشة برنامج الحكومة وعدد من القضايا ،وكلف
مكتب المجلس تحديد آلية المناقشة ،وسط انقسام
نيابي بشأن جدوى المبادرة الحكومية ،ومطالب بضرورة
اتخاذ إجراءات عملية على أرض الواقع.
وأق ّر المجلس إحالة ما صدر عن عضو مجلس أمة
سابق في إحدى القنوات التلفزيونية إلى الهيئة
العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ،وذلك بشأن قضية
عطايا النواب ،فيما رفض رفع الحصانة عن النائب رياض
العدساني.
وحضرت قضية اتفاقية المنطقة المقسومة مع
المملكة العربية السعودية خالل الجلسة ،في ظل
تأكيد حكومي على كشف تفاصيل «هذا اإلنجاز
التاريخي» ،في جلسة غد (الخميس).
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
مترئسا الجلسة وإلى جواره الكندري
ً
الغانم

التصويت على اتفاقية «المقسومة» خالل أسبوعين

استجواب أسيري إلى  21الجاري
افتتح رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
ج �ل �س��ة م �ج �ل��س األم � ��ة ف ��ي ت �م ��ام ال �س��اع��ة
ال �ت��اس �ع��ة وال �ن �ص��ف ام ��س ب �ع��د إرج��ائ �ه��ا
نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وأبن الغانم الفقيد يعقوب محمد حياتي،
وش��اط��رت��ه ال�ح�ك��وم��ة ت��أب�ين ال ��راح ��ل ،كما
ذكر النواب مآثر الفقيد.
وانتقل املجلس للتصديق على املضابط
وت� �ط ��رق رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ال�ش�ي��خ
ص�ب��اح ال�خ��ال��د إل��ى م��ا ورد ف��ي املضبطة
 1432ب ،ف� ��ي م ��داخ� �ل ��ة ال� �ن ��ائ ��ب ش�ع�ي��ب
امل��وزي��ري ،ورد فيها ذك��ر اس��م األس��رة 18
م��رة ب�ش�ك��ل م�ب��اش��ر و 18م��رة ب�ش�ك��ل غير
م �ب��اش��ر ،وت �م��ت ف �ي �ه��ا اإلس� � ��اءة ل�ل�أس��رة،
ون�ح��ن ن�ح�ت��رم ال�ن��ائ��ب ف��ي ك��ل آرائ� ��ه ،لكن
أتمنى شطب كل ما أساء لالسرة.
وأضاف الخالد :فقد ذكر النائب أن األسرة
تحالفت مع الحضر ضد البدو ،وبعدها
ت�ح��ال�ف��ت م��ع ال �ب��دو ض��د ال �ح �ض��ر ،واآلن
ت�ت�ح��ال��ف م��ع األق �ل �ي��ات ،وأن� ��ا أق� ��ول ط��امل��ا
ال �ع �ق��د م ��ع ه ��ذا ال �ش �ع��ب ل �خ��دم��ة ال�ك��وي��ت
وأه�ل�ه��ا سيستمر ح�ت��ى ي��رث اهلل األرض
ومن عليها.
شعيب املويزري« :ما جبت كالم من عندي
وقدمت النصيحة لألسرة الحاكمة ومن
حقنا احترام الدستور».
رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة :أن��ا سعيد بسماع هذا
الكالم ،لكن يجب عدم الزج باألسرة في كل
شيء ،ونحن قابلني للمساءلة ،والقانون
يطبق على الجميع ،وسمو األمير قال :لن
يفلت أح��د م��ن ال�ع�ق��اب ،وك�ل�ن��ا م�س��اء ل��ون
أمام القانون.
وواف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ش �ط��ب م��ا ورد في
كلمة املويزري من اساءة لألسرة الحاكمة
باألغلبية ،ثم انتقل املجلس إلى مناقشة
الرسائل الواردة.
وط �ل �ب��ت ال �ن��ائ �ب��ة ص �ف��اء ال �ه��اش��م سحب
ال ��رس ��ال ��ة ال� �ت ��ي وج �ه �ت �ه��ا ب� �ش ��أن ن �ص��اب
ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة ،ب �ع��دم��ا ت �ع �ه��د األع �ض��اء
بحضور االجتماعات.
ورأى ال �ن��ائ��ب ع �ل��ي ال��دق �ب��اس��ي «اع �ت �ق��د

تأبين حياتي

ٌ
متين
الخالد :عقدٌ
بين األسرة والشعب يمتد
حتى يرث الله األرض
ومن عليها
العدساني :قضية تلقي
نائب سابق أموالاً دون وجه
حق تجب إحالتها
إلى «نزاهة»
الفضالة :على الحكومة أال
تخاف من تحويل القضايا
إلى القضاء لكشف
الحقيقة
الخالد في حديث جانبي مع أسيري والعقيل

أن ه�ن��اك ج�ه��دا كبيرا أث�م��ر االت�ف��اق�ي��ة مع
اململكة العربية السعودية ،وه��ذا نموذج
يحتذى».
وق��ال النائب محمد ال��دالل :هناك بالغات
فساد تحفظ من دون مبرر وهناك سرية
غريبة في البالغات املقدمة.
واعتبر النائب صالح عاشور «أن رسالة
ال �ن��ائ��ب ري � ��اض ال �ع��دس��ان��ي ح� ��ول اح��ال��ة
نائب سابق إلى نزاهة هو انحياز لطرف
دون آخر».

الحسابات السرية
وأض ��اف ع��اش��ور :سبق ل��ي تقديم رسالة
الستقالتي م��ن اللجنة امل��ال�ي��ة ول��م تنظر
حتى اآلن فما هو السبب؟
ورد رئ � �ي ��س م �ج �ل��س األم� � � ��ة :ب��ال �ن �س �ب��ة

ل �ل��رس��ائ��ل ال� � � ��واردة ب� �ش ��أن االس� �ت� �ق ��االت
س�ي�ت��م ال �ن �ظ��ر ف�ي�ه��ا ف��ي وق ��ت واح� ��د ألن
العدد كبير.
وأك��د النائب ري��اض العدساني أن قضية
ً
ت �ل �ق��ي ن��ائ��ب س��اب��ق أم� � ��واال ل ��م ت �ن �ظ��ر في
املحكمة ،ويجب أن تذهب لهيئة مكافحة
الفساد ،واليوم نحن أمام حكومة جديدة
ت��ري��د م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد .وي �ج��ب ال�ت�ط��رق
للحسابات السرية.
وت� �ط ��رق ال �ن��ائ��ب ي��وس��ف ال �ف �ض��ال��ة إل��ى
ق �ض �ي��ة ت ��وزي ��ع ال �ه �ب��ات وال �ع�ل�اق ��ة ال �ت��ي
ح ��دث ��ت ب�ي�ن م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء وم �ج �ل��س
األم� ��ة ف ��ي ح� ��االت ح �ص �ل��ت ف ��ي امل��اض��ي،
وباعتراف األش�خ��اص أنفسهم ،مضيفًا
ي� �ج ��ب ع� �ل ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة ت �ح��وي �ل �ه��م إل ��ى
القضاء ،فالغريب الخوف من التحويل،

ب ��ل ب��ال �ع �ك��س ي �ج ��ب ت �ح��وي �ل �ه��م ل�ك�ش��ف
الحقيقية.
وواف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إح� ��ال� ��ة ال ��رس ��ال ��ة
ال��واردة من النائب رياض العدساني إلى
هيئة مكافحة الفساد.
وب �ي �ن �م��ا رأى ال �ن��ائ��ب ع � ��ادل ال��دم �خ��ي ان
القضايا الكبيرة التي طرحتها الحكومة
ي �ج��ب ع�ل�ي �ه��ا ت �ق��دي��م ال �ح �ل��ول وال�ت�ن�ف�ي��ذ
من الحكومة ،أم��ا الكالم فال داع��ي له،قال
ال �ن��ائ��ب ع �ب��داهلل ال �ك �ن��دري :ن��ري��د ال�ح�ل��ول
الحقيقية وجدية ،ومن يرد الجدية فعليه
تقديم الحلول ،اما النقاش فال فائدة منه.
ب��دوره ،قال النائب أحمد الفضل« :أشجع
ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى ه��ذا ال�ن�ه��ج وه��و النقاش
ح ��ول ال�ق�ض��اي��ا امل �ه �م��ة ،ل�ك��ن أي ��ن ب��رن��ام��ج
الحكومة وخطة عملها؟».

استجواب أسيري
ب��االن�ت�ق��ال إل��ى ب�ن��د االس �ت �ج��واب امل �ق��دم من
ال�ن��ائ��ب ع��ادل ال��دم�خ��ي إل��ى وزي ��رة ال�ش��ؤون
غ��دي��ر أس �ي ��ري ،ال ��ذي ك ��ان م �ق��ررا مناقشته
ف ��ي ال �ج �ل �س��ة ،واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت��أج�ي��ل
االس�ت�ج��واب ،بعد طلب تقدمت ب��ه ال��وزي��رة
امل� �س� �ت� �ج � َ�وب ��ة ،وج � � ��رى ت� �ح ��دي ��د ج �ل �س��ة 21
مل�ن��اق�ش�ت��ه م� �ج ��ددًا .وق� ��ال ال��دم �خ��ي :إن أداة
االس � �ت � �ج ��واب إلص �ل ��اح ال �خ �ل��ل وت �ص �ح �ي��ح
امل�س��ار السياسي ،وأن��ا م��ع اخ��وان��ي أعضاء
الحكومة نظرًا الى مراعاة الظروف األمنية،
وان كنت جاهزًا في أي وقت .وتدخل النائب
أح �م��د ال �ف �ض��ل ،م�ت�م�ن�ي��ًا ع �ل��ى ال��دم �خ��ي «ان
يسحب استجوابه طاملا انه اقتنع بمراعاة
الظروف املحيطة باملنطقة».

انقسام نيابي على مبادرة الحكومة:

نقاش القضايا ..مرغوب ومرفوض!
ش� �ه ��دت ج �ل �س��ة أم � ��س ،ان �ق �س��ام��ا ن �ي��اب �ي��ا ب� �ش ��أن رس��ال��ة
الحكومة ال�ت��ي طلبت فيها تخصيص ساعتني شهريا
ملناقشة عدد من القضايا ،تشمل :برنامج عمل الحكومة،
إص �ل�اح ال� �ط ��رق ،ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة وال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة،
إضافة إلى التعليم.
وذه��ب ف��ري��ق نيابي إل��ى أن ال�ن�ق��اش ح��ول ه��ذه القضايا
ل��ن يكون إال مضيعة للوقت ،مطالبا بأفعال على أرض
ال ��واق ��ع ال ن �ق��اش ع ��ام ف��ي ف �ض��اء امل �ج �ل��س .وف ��ي امل�ق��اب��ل،
رأى فريق آخر أن الطلب يمثل مبادرة محمودة يجب أن
تستمر عليها الحكومة ،إال أن هناك شبه إجماع نيابي
على ضرورة وجود خطط عملية تعالج مشاكل املواطنني.
وك ��ان ال �ن��واب :أح �م��د ال�ف�ض��ل ،خ��ال��د العتيبي وس �ع��دون
ح�م��اد م��ن معسكر ال��داع �م�ين ل�ل�ن�ق��اش ،م�ق��اب��ل رف��ض من
النواب :صالح عاشور ،علي الدقباسي ويوسف الفضالة.
وردت الحكومة على لسان وزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس
األم ��ة م �ب��ارك ال �ح��ري��ص :إن ال�ح�ك��وم��ة ال ت�ط�ل��ب أن تكون
الساعتان من وقت املجلس ،وذك��ر االخ��وة النواب ان هذا
النقاش سيكون كالما انشائيا ،ونشاطر النواب الحرص
على العمل ونحن نريد املناقشة للعمل وليس للكالم.
واض��اف الحريص :سنقدم ورقة عمل ملا ستتم مناقشته
وما تم إنجازه ،وال مانع إن كان املجلس يرى أن يقلص
الوقت إلى أقل من ساعتني.
وتابع الحريص :كل االقتراحات تؤخذ بعني االعتبار ،لكن
نحن اليوم أمام حكومة جديدة وال تتحمل الوقت املاضي،
واالخوة النواب الذين ذكروا أن هناك قضايا مهمة فبكل
تأكيد لن نغفل القضايا املهمة.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ذك ��ر ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال��وه��اب ال �ب��اب �ط�ين« :ل��دي�ن��ا
قوانني ومواضيع أخرى يجب املوازنة في ما بينها».
وق��ال النائب يوسف الفضالة :نتمنى دم��ج ال��رس��ال��ة مع
برنامج عمل الحكومة ،ألن في حال رفض املجلس رسالة
ال�ح�ك��وم��ة س�ي�ك��ون ال��وض��ع ص�ع�ب��ا ألن امل�ج�ل��س سيظهر

بشكل غير الئق وكأنه رفض مناقشة القضايا املهمة.
وخ�ت��ام��ًا ،واف��ق املجلس على ال��رس��ال��ة ال ��واردة م��ن الحكومة
بشأن تخصيص ساعتني ملناقشة ع��دد من القضايا املهمة
وتكليف مكتب املجلس لالتفاق على تحديد موعد الساعتني،
وآلية مناقشة القضايا الواردة في طلب الحكومة.

أبن رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم ،النائب األسبق يعقوب
ح�ي��ات��ي ،م�س�ت��ذك��را إسهاماته
ال �ت��ي أث� ��رت ال �ع �م��ل ال�س�ي��اس��ي
والقانوني.
وق� � � ��ال ال � �غ� ��ان� ��م ف � ��ي م �س �ت �ه��ل
جلسة أمس «تلقى أهل الكويت
مؤخرا نبأ وفاة النائب السابق
الدكتور يعقوب محمد حياتي
عضو مجلس األم��ة للفصلني
التشريعيني السادس والسابع،
والذي كان من رجاالت الكويت
امل� �خ� �ل� �ص�ي�ن ال� � ��ذي� � ��ن أم � �ض� ��وا
عملهم السياسي مدافعني عن
الدستور» ،مضيفا ان الراحل
«ك ��ان م��ن ال�ق��ام��ات السياسية
والهامات القانونية الذين أثروا
ال �ع �م��ل ال �س �ي��اس��ي وال �ق��ان��ون��ي
بإسهاماتهم الكبيرة».
وق� ��ال «ب��األص��ال��ة ع��ن نفسي
ون�ي��اب��ة ع��ن أخ��وات��ي وإخ��وان��ي
أعضاء املجلس أتقدم بصادق
العزاء وخالص املواساة ألسرة
ال �ف �ق �ي��د وال� �ش� �ع ��ب ال �ك��وي �ت��ي،
س ��ائ�ل�ا اهلل ج �ل ��ت ق� ��درت� ��ه ان
يتغمد الفقيد ب��واس��ع رحمته
وي�ل�ه��م ذوي ��ه وم�ح�ب�ي��ه الصبر
والسلوان إنه سميع مجيب».
كما أبنت الحكومة على لسان
وزي��ر ال��دول��ة لشؤون الخدمات
وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس
األم��ة مبارك الحريص ،الفقيد،
وق��ال ان الراحل «ك��ان صاحب
م� �س� �ي ��رة ط ��وي� �ل ��ة ف� ��ي ال �ع �ط��اء
ال ��وط� �ن ��ي ،وم� �ث ��اال ل�ل�س�ي��اس��ي
املتسلح ب��األخ�ل�اق ،ون�م��وذج��ا
ل � �ل � �ب ��رمل ��ان ��ي امل� �ت� �ح� �ل ��ي ب �ق �ي��م
ال�ت�ع��اون ،واألك��ادي�م��ي صاحب
اإلس� �ه ��ام ال �ح �ق��وق��ي امل�ت�م�ي��ز»،
كما اس�ت��ذك��ر ع��دد م��ن ال�ن��واب
مآثر الفقيد الراحل.
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الكويت 07

مجلس األمة

إحالة ملف عطايا « نائب سابق» إلى نزاهة

دعوة نيابية للتعاضد لمواجهة المخاطر

النصف في حديث باسم مع الروضان

صفاء الهاشم

ن��اق��ش مجلس االم ��ة ام��س ب�ن��د االت�ف��اق�ي��ة امل��وق�ع��ة بني
الكويت والسعودية بشأن املنطقة املقسومة ،قال رئيس
املجلس :سيتم شرح االتفاقية مع السعودية في جلسة
ي��وم غ��د الخميس ،وبعدها تذهب إل��ى لجنة الشؤون
الخارجية ثم سيتم التصويت ،ولهذا أؤك��د أن جلسة
يوم الخميس هي شرح لالتفاقية فقط .
وقال النائب عادل الدمخي :استغرب من البعض الذي
يشكك في االتفاقية ،وما سيتم في جلسة يوم الخميس
رأي صائب ،ألن املناقشة ستضع الجميع على اطالع
ب �ت �ف��اص �ي �ل �ه��ا ،وب� �ع ��د س� �م ��اع ال � � ��رأي ب ��وض ��وح س�ي�ت��م
التصويت عليها.
من جهته ،طالب النائب بدر املال بإعطاء النواب الفرصة
إلبداء الرأي ،فقال النائب صالح عاشور :بحسب املادة
 70م��ن الدستور ال يوجد أي بند س��ري ف��ي االتفاقية،
ولهذا اعتقد أن مناقشتها في اللجنة املختصة ومن ثم
تعرض في املجلس ،اما مناقشتها دون تفاصيل ودون
رأي اللجنة املختصة فسابقة جديدة.
وهنا تدخل رئيس املجلس فقال :ال يوجد ما يمنع من
شرح االتفاقية قبل احالتها إلى اللجنة ،ورأي األخوة
ف��ي ال�ح�ك��وم��ة وال��رئ��اس��ة ان ي�ت��م ع��رض االت�ف��اق�ي��ة على
ع�م��وم الشعب وب�ع��ده��ا ت�ح��ال إل��ى اللجنة التشريعية
إلبداء الرأي املختص.
وق ��ال ��ت ال �ن��ائ �ب��ة ص �ف ��اء ال� �ه ��اش ��م :ن ��ري ��د س �م ��اع ب �ن��ود
االتفاقية ،ليعلم الجميع ما جاء فيها ،وال نريد أن يأخذ
الناس تفاصيل مغلوطة من «تويتر».
ب ��دوره ،ق��ال ال�ن��ائ��ب ص�لاح خ��ورش�ي��د :ات�ف��ق م��ع عرض
االت �ف��اق �ي��ة ع �ل��ى ال�ل�ج�ن��ة امل�خ�ت�ص��ة ق �ب��ل ع��رض �ه��ا على
املجلس.
من جهته ،قال النائب أحمد الفضل :مناقشة االتفاقية
ف��ي ال �ق��اع��ة أم ��ر م �ح �م��ود ،ل�ت�س�ل�ي��ط ال �ض��وء ع �ل��ى دور
األبطال في الخارجية ،خصوصًا أن املعلومات املتوافرة
تؤكد أنها حققت نتائج إيجابية.
وق � ��ال ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ك��ري��م ال �ك �ن ��دري إن دور ال�ل�ج�ن��ة
محفوظ وغير مهمش ،لكن لتطوير العمل ،خصوصًا
أننا أم��ام مسؤولية تاريخية وسياسية ونريد اطالع
ال�ش�ع��ب ع�ل��ى االت �ف��اق �ي��ة ،ألن �ه��ا أم ��وال وح� ��دود ،وط��امل��ا
ن �ن �ش��د ال �ش �ف��اف �ي��ة ف �ه��ذه ه ��ي ال �ش �ف��اف �ي��ة ح�ي�ن ي�ع��رض
ال��وزي��رامل �خ �ت��ص ال�ت�ف��اص�ي��ل امل �ب��رم��ة ف��ي االت�ف��اق�ي��ة مع
السعودية.
وق� ��ال رئ �ي��س امل �ج �ل��س :ف ��ور وص� ��ول االت �ف��اق �ي��ة سيتم

توزيعها على املجلس ،فتدخل وزير الخارجية الشيخ
أحمد الناصر ،وقال :الحكومة ترحب بعرض االتفاقية
على املجلس ،وذلك لتبيان مثل هذا اإلنجاز التاريخي،
ونشكر العضو عبدالكريم الكندري.
وانتقل املجلس إل��ى ال��رد على الخطاب األم�ي��ري ،وقال
النائب خالد العتيبي :إن هناك مواطنني تأثروا كثيرا
وأصابهم الضرر بسبب تأخر توزيع  600قسيمة فقط
في منطقة أبو حليفة ،خصوصا أنها ال تزال متنزها ال
يوجد به سوى الكالب الضالة ،فكل ما تحتاج إليه هو
صدور أمر منك يا سمو رئيس مجلس الوزراء ليتم رفع
الظلم عن املواطنني وإع��ادة البسمة لهم وسنعتبرها
بداية نهج جديد.
ب��دوره ،ق��ال النائب ثامر السويط :وزي��رة املالية مريم
أنت وزيرة مالية لدولة تملك رابع أكبر صندوق
العقيل ِ
سيادي في العالم ،وتملك سادس أكبر احتياطي نفطي
في العالم ،لكن لألسف ،أما التأمينات فهناك سياسات
متناقضة وإفاداتهم في اللجنة املالية البرملانية غير
منطقية ،وان كنت تريد معرفة أين التناقض ..ان الشركة
تقول إنها ال تمنع القروض في حني منحت التأمينات
إلح ��دى ال �ش��رك��ات  100م�ل�ي��ون دوالر ،وه �ن��ا ال�غ��راب��ة،
خاصة ان هناك أحكاما ص��ادرة باسم صاحب السمو
تؤكد انها منحت كقرض ،ولألسف  100مليون دوالر
م��ن أم ��وال املتقاعدين واألرام ��ل وال�ي�ت��ام��ى ذه�ب��ت ،وان
كنت أع��رف أنها تمت قبل عهدك ،لكن م��اذا فعلت أنت،
ه��ل طبقت ال�ق��ان��ون الس�ت�ع��ادة األم� ��وال؟ وك�م��ا خسرت
املؤسسة مبالغ طائلة من مشاركتها في صفقات غير
آمنة وبتراخي تطبيق القانون ستصنعون  100رجعان
ج��دي��د ،وم��ا أح�س��اس�ك��م وأن �ت��م ت �ش��اه��دون املتقاعدين
ي �ت �س��اب �ق��ون ع �ل��ى أب� � ��واب ال �ت��أم �ي �ن��ات ل �ل �ح �ص��ول على
القروض ،مما يدل على وجود أزمة لدى الناس ،ولذلك
ن�ح��ن ن�ل�ف��ت ن �ظ��رك ال ��ى م�ك��ام��ن ال�خ�ل��ل ون�ن�ت�ظ��ر دورك
للقيام بالدفاع ع��ن امل��ال ال�ع��ام ،ال��ذي ي��رد ف��ي ك��ل نطق
سام وخطاب أميري.
وع��ن ال��وح��دة الوطنية ن��رى تناقضًا م��ن السلطة حني
تتبنى أشخاصا يضربون الوحدة والهوية الوطنية،
وعلى رئيس ال��وزراء تفعيل دوره للدفاع عن هويتنا
ال��وط�ن�ي��ة ،وس�ب��ق ل��ي رف��ض طلبني نيابيني للتحقيق
ف��ي ق�ض��اي��ا ال�ج�ن�س�ي��ة ،وال �ق��ان��ون ال�ح��ال��ي يمنح وزي��ر
الداخلية كامل الحق ومحاسبة ملفات التزوير وإحقاق
الحق ،وك��ان أحد االخ��وة ذكر ان وزي��ر الداخلية جنس

الهاشم :سندعم من يجتهد
من الوزراء ..ومن يتالعب
ً
«سيفا مصل ًتا»
فسيجدنا
سحب رسالة « نصاب المالية»
 ..وأعضاء اللجنة يتعهدون
بحضور اجتماعاتها
الناصر :اتفاقية «المقسومة»
إنجاز تاريخي سنكشف
تفاصيله أمام المجلس
الصالح  :محور استجواب
وزير الداخلية السابق عن
تقرير «المباحث» محل نظر..
وسنحاسب المخطئ
 ،6200فهذه مغالطة ،فهذه الطلبات كانت إعالن رغبة
ونقول لرئيس الحكومة الشعرة التي بيننا وبينكم هي
التعاون والدفاع عن الهوية الوطنية.

ال تفتح بحري!
ورد النائب بدر املال موجهًا حديثه إلى السويط :يجب
التعقيب على حديث الزميل ال�س��وي��ط :رغ��م أن قانون
الجنسية ينص على صالحيات لوزير الداخلية لكن ال
تفتح بحري وماكو شي اسمه ت��زوج اليوم وبعد أيام
يتم الطالق وامللف خطر لن نتركه على مصراعيه.
وعقب السويط :ال نقبل أن يخرج نائب بالحديث عن

إبقاء حصانة العدساني

ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س إل ��ى م�ن��اق�ش��ة ط �ل��ب رف��ع
الحصانة عن النائب ري��اض العدساني
ف ��ي ال �ق �ض �ي��ة  528ل �س �ن��ة  2019ح�ص��ر
نيابة اإلعالم ،ورفض املجلس أمس رفع
ال �ح �ص��ان��ة ع��ن ال �ع��دس��ان��ي ب �م��واف �ق��ة 11
ن��ائ�ب��ًا م��ن إج�م��ال��ي ال�ح�ض��ور ال�ب��ال��غ 32
عضوًا.
وط � ��ال � ��ب ال � �ع� ��دس� ��ان� ��ي وزي� � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
بالتحقق من الجانب الكيدي في القضية،

ناقش املجلس في بند األسئلة ،عددا من
األسئلة النيابية وردود الوزراء عليها.
وف ��ي س ��ؤال ع��ن ت�ط��وي��ر م��دي�ن��ة ص�ب��اح
األح �م��د وال �ط��رق امل��ؤدي��ة ،ت�ح��دث ن��واب
ع� ��ن خ �ل��ل ف� ��ي ال �ت �ن �ف �ي��ذ م� ��ن ال �ش��رك��ات
املتعاقدة على تلك املشاريع.
وأك��دوا أهمية اإلس��راع في تنفيذ الخط
املؤدي الى مناطق الوفرة وصباح
األح� �م ��د وال � �ح� ��دود ال �ج �ن��وب �ي��ة ل�خ��دم��ة
ق��اط �ن��ي ه� ��ذه امل � � ��دن ،ال س �ي �م��ا ف ��ي ظ��ل

سيف مصلت
ووصفت النائبة صفاء الهاشم ان كلمات سمو األمير
تصدر من قلب حاكم إنساني ،لذلك فإن قلوب املواطنني
مع هذه الكلمات ،والخطابات فيها بعد نظر ،ونعيش
وس��ط إقليم ملتهب ،وعلينا االل�ت��زام بها في التوجيه
واإلرشاد.
وقالت الهاشم :إن سمو األمير ح��ذر مبكرًا من الخطر
األك �ب��ر ،وع�ل��ى الشعب أن يتكاتف وال�ع�لاق��ة ب�ين فئات
ال �ش �ع��ب ي�ح�ك�م�ه��ا اح � �ت ��رام اآلخ � ��ر وال� � ��ود واالح � �ت� ��رام،
ونرفض التأجيج في الـ«تويتر» ،ونهنئ سمو رئيس
مجلس الوزراء بقول سمو األمير ان ثوبك نظيف ،وهي
شهادة سامية لم يحظ بها رئيس وزراء سبقك ،وعليك
أن تنفذ سياساتك ،فقد اخ�ت��رت وزراء وعليهم العمل
واالج �ت �ه��اد وس�ن��دع�م�ه��م ،أم��ا م��ن ي�ت�لاع�ب��ون فسأكون
«س �ي �ف��ا م�ص�ل�ت��ا» ع�ل�ي�ه��م وس�ن�ك�ش�ف�ه��م .وع �ل��ى رئ�ي��س
الحكومة أن يبدأ هو في كشف الفساد ،لذلك لست مع
مطالبة املواطنني ب��ان يبلغوا عن الفساد ،ومحاربتك
للفساد هي أول مسمار تدقه في هذا امللف.
وق��ال��ت :إن ال�ح�س��اب��ات امل��ال�ي��ة متخمة ،ف�ه�ن��اك حساب
ُعهد ومناقالت وحسابات لم تغلق وعليك إعادة هيكلة

ح��ق النائب ال�ت�ن��ازل ع��ن الحصانة وبعد
التأكد م��ن ت��واف��ر الكيدية وم��ا أش��ار إليه
العدساني في الفيديو من النقد العادي.
وفي مداخلة له ،أكد نائب رئيس ال��وزراء
وزي��ر الداخلية أن��س ال�ص��ال��ح ،أن��ه ف��ي ما
يتعلق بتقرير املباحث الذي كان من ضمن
محاور استجواب وزير الداخلية السابق،
فإنه سيتم النظر في كل األم��ور ،وإذا كان
هناك خطأ فسوف يحاسب املخطئ.

دار س �ج��ال ص�غ�ي��ر ب�ين ال�ن��ائ�ب�ين أحمد
ال�ف�ض��ل وم�ح�م��د ال ��دالل ب�خ�ص��وص ذك��ر
أس �م��اء ش��رك��ات خ�ل�ال ح��دي��ث األول عن
تداعيات أزمة األمطار.
ق ��ال ال �ف �ض��ل :إن ح � ��وادث األم� �ط ��ار ال�ت��ي
كانت في العام املاضي وبعد التحقيق
ف ��ي امل ��وض ��وع ات �ض��ح أن ه �ن��اك إخ�ل�اال
ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ ال �ع �ق��ود م ��ن ق �ب��ل ال �ش��رك��ات،
وح �ص��ره��ا ف ��ي م��دي �ن��ة ص �ب ��اح األح �م��د
ث � ��ارت ث ��ائ ��رة ال �ب �ع��ض وات �ه �م �ن��ا ب��أن�ن��ا
نقصد شركات معينة كشركة ( )...التي
ل��دي �ه��ا ت��أخ �ي��ر ف��ي ت�ن�ف�ي��ذ ال �ع �ق��ود ،ول��م
ت�ح�ص��ل ال ��دول ��ة م��ن ه ��ذه ال �ش��رك��ة حتى
ال � �ش � ��روط ال� �ج ��زائ� �ي ��ة ،ول � ��م ي �ق ��م م�ك�ت��ب
ال �ش ��رك ��ة امل �ع �ن �ي��ة ب �ت �ن �ف �ي��ذ ع �ق��د م��دي �ن��ة
ص�ب��اح األح�م��د ودي ��وان املحاسبة لديه
م�لاح�ظ��ات م�ت�ك��ررة منذ ع��ام  2012على
هذه الشركة ،وهذا يدل على وجود دعم
ل �ه��ذه ال �ش��رك��ة وح �ص��ول �ه��ا ع �ل��ى ع�ق��ود
جديدة بالرغم من األخطاء املتكررة من
قبلها.
ً
ورد عليه ال��دالل قائال :أرج��و أن تشطب
ال � � �ع � � �ب� � ��ارات ال� � �ت � ��ي ت� �ض� �م� �ن ��ت م �س ��اس ��ا
ب��األش �خ��اص وذك� ��ر أس �م��ائ �ه��م م�خ��ال��ف
لالئحة ،وأتمنى شطبها م��ن املضبطة،
فقال الفضل :يجب عدم الشك في تقارير
ديوان املحاسبة يا أخ محمد الدالل.

الحكومة :حريصون على تحصيل أموال الدولة
التمدد
العمراني م��ع توفير الخدمات املالئمة
والبنية التحتية ملدينة صباح األحمد.
وف � ��ي م ��داخ� �ل ��ة ل� �ه ��ا ب� �ش ��أن س � � ��ؤال ع��ن
تطورات قضية صندوق املوانئ ،أكدت
وزي� ��رة امل��ال �ي��ة وزي� ��رة ال ��دول ��ة ل�ل�ش��ؤون
االق �ت �ص��ادي��ة ب��ال��وك��ال��ة م��ري��م ال�ع�ق�ي��ل،
م �ت��اب �ع �ت �ه��ا ل �ل �ق �ض �ي��ة وأن م�ل�اح �ظ��ات
النواب حولها ستؤخذ بعني االعتبار.
وأش � ��ارت ال�ع�ق�ي��ل إل ��ى أن ��ه وف �ق��ا إلف ��ادة

احصائية الطالق وعليه أن يذكر األرقام وأن ال يحرف
املوضوع.
وق ��ال ال �ن��ائ��ب ن��اي��ف امل � ��رداس م�ق�ت�ط�ف��ات م��ن ال�خ�ط��اب
ال �س��ام��ي ال �ت��ي أك� ��دت ع �ل��ى ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة ،وك��ذل��ك
معالجة السلبيات التي ال يمكن استمرارها.
وأض ��اف ال ن��ري��د ش �ع��ارات ،ب��ل ال �ت��زام ب��ال�ش��ري�ع��ة ،وم��ا
ح��دث ف��ي االك�ت�ت��اب��ات خ�ي��ر دل �ي��ل ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن طلب
الحكومة تحديد موعد ملناقشة قضية أو ملف خالل
أس �ب��وع�ين م�ح��ل ت��رح �ي��ب ،وال ي�م�ك��ن ال �ق �ب��ول بتجربة
مدينة صباح األحمد ،حيث أهلها عانوا كثيرًا ،وتجب
االس �ت �ف��ادة م��ن األخ �ط ��اء ال�س��اب�ق��ة ف��ي امل� ��دن ال�ج��دي��دة
لتوفير كل الخدمات.
وأوضح املرداس أن ملف التجنيس للمستحقني لألسف
لم يطبق القانون الذي أقره مجلس األمة ،فهناك  34ألف
ملف مستحقني للتجنيس من فئة «البدون».
ودع � ��ا امل � � ��رداس إل� ��ى ت �خ �ف �ي��ض س ��ن امل� � ��رأة امل�س�ت�ح�ق��ة
ل�ل�م�س��اع��دات االج�ت�م��اع�ي��ة إل ��ى ع�م��ر  45س �ن��ة ،وك��ذل��ك
شمولها ف��ي ب�ط��اق��ة «ع��اف�ي��ة» ل�لاس�ت�ف��ادة م��ن ال��رع��اي��ة
الصحية.

«شركات األمطار»
بين الفضل والدالل

العدساني والصالح على هامش الجلسة

ً
وافتراء.
فتقرير املباحث كان مزورًا
وأض��اف أن على رئيس ال ��وزراء وال��وزراء
املختصني ال�ح��ذر م��ن القلة القليلة التي
ت �م��ارس ال �ف �س��اد وت�غ�ي�ي��ر ال�ح�ق��ائ��ق ،ول��ن
أتردد اليوم في تقديم استجواب إلى وزير
ال��داخ �ل�ي��ة ف�ل��ن ي��ره�ب��ون��ا ورج ��ل امل�ب��اح��ث
ي �ج��ب أال ي �س �ت �م��ر ف ��ي م� �ك ��ان ��ه ،ف �س��أرف��ع
الحصانة عن نفسي.
وق� � ��ال ال �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال� � � ��دالل :ل �ي��س م��ن

الفارس والصباح في حوار ثنائي ..وبدا الحربي

مدير صندوق املوانئ فإن «التأمينات»
ليست من يدير الصندوق.
وف� ��ي س �ي ��اق امل� ��وض� ��وع ،أوض � ��ح وزي ��ر
ش��ؤون ال�خ��دم��ات وزي��ر ش��ؤون مجلس
األمة مبارك الحريص ان قضية صندوق
امل��وان��ئ م�ن�ظ��ورة أم ��ام ال �ق �ض��اء ،م��ؤك��دا
م�ت��اب�ع��ة ال�ح�ك��وم��ة ال�ح�ث�ي�ث��ة لتحصيل
األموال العامة.
وأب ��دى ع��دد م��ن ال �ن��واب م�لاح�ظ��ات عن
امل��وض��وع ت �م��رك��زت ح ��ول ع ��دم إف�ص��اح

الحكومة عن التخارج الحقيقي من هذا
ال�ص�ن��دوق ال��ذي يقدر رأس�م��ال��ه بمليار
و 800م �ل �ي ��ون دوالر وال ت �ق ��ل ح�ص��ة
ال��دول��ة فيه ع��ن  520مليون دوالر ،كما
ط��ال��ب ن ��واب بنهج ح�ك��وم��ي ج��دي��د في
التعاطي مع هذه الصناديق.
وح� ��ول س� ��ؤال ب �ش��أن س ��وق امل �ب��ارك �ي��ة،
طالب النواب بحل عاجل لقضية ارتفاع
االي � � �ج � ��ارات وع� � ��دم امل � �س� ��اس ب� ��ه ك� ��إرث
تاريخي ينبغي الحفاظ عليه.

الجهاز اإلداري وعليك دمج الهيئات وعلى الحكومة أن
ال تتراجع ،إذا بالفعل تريد نهجًا جديدًا فال يعقل أن
يكون لدينا أكثرمن  15ألف عاطل عن العمل.
وح ��ذرت ال�ه��اش��م م��ن تضخم م�ل��ف ال�ح�س��اب��ات املالية
في ال��وزارات ،وعلى سمو الرئيس ان يتصدى للملف،
وأن��ا أكثر ال�ن��اس س�ع��ادة بتكليفك ،ألن��ك تعرف وملم
وت �ت �ح��دث ص ��ح وم �ط �ل��ع وع �ل �ي��ك ب��ات �خ��اذ اإلج � � ��راءات
للتأكيد على ج��دي��ة الحكومة ف��ي اإلص�ل�اح ومحاربة
الفساد.
واق �ت��رح��ت ال �ه��اش��م دع � ��وة س �م��و رئ �ي��س ال � � ��وزراء إل��ى
لجنة امليزانيات ملناقشة ميزانية  2021 - 2020بشكل
مختلف ،لنضع أصبعنا على الجرح لوقف الهدر املالي.
وان�ت�ق��دت االستعانة بمستشارين ت�ج��اوزت أعمارهم
 78عامًا ،وكلفوا في إدارة عقود تعيينهم ما يجاوز 99
أل��ف دينار ،وهناك خلل خطير ،وهناك اختراق إداري
في عمل لجان مجلس ال��وزراء التي تصلنا املعلومات
خالل اجتماعاتهم.
وطالبت بخلق جيل جديد يعي قيمة العمل ،وتطوير
ال��رب��ط اآلل� ��ي ،وض � ��رورة م�ع��ال�ج��ة ال �ت��ذب��ذب ف��ي ات�خ��اذ
القرار ،وعلى رئيس الحكومة أن يكون حازمًا كالسيف،
مستغربة تغير م��وق��ف الحكومة م��ن تخفيض نسبة
االس �ت �ب��دال ،وك��ذل��ك خ�ف��ض ن�س�ب��ة االس�ت�ق�ط��اع لقرض
املتقاعدين من  25في املئة إلى  15في املئة فقط ،لتغير
وزي��ر امل��ال�ي��ة ،وه��ذا ه��و ال�ت��ذب��ذب بعينه ،وعليك حسم
القرار.
ودع��ت إلى إيقاف املخالفات املالية ال��واردة في تقارير
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ،وم��ن أب��رزه��ا ع�ق��ود ن�ظ��ام األوري �ك��ال
التي شابتها مخالفات.

رد العقيل
وعقبت وزيرة املالية وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية
قائلة :أشكر األخ��ت صفاء الهاشم على م��ا أث��ارت��ه من
م�لاح�ظ��ات ،ف�ن�ظ��ام األوري �ك��ال ه��و ن�ظ��ام آل��ي ي��رب��ط كل
أج� �ه ��زة ال ��دول ��ة ،وس � ��وف ن ��راج ��ع ك �ل �ف��ة ال �ع �ق��د ،ون�ح��ن
ملتزمون في الجهات بتسديد كل املبالغ.
وأك � ��دت ال �ع �ق �ي��ل :ه �ن��اك ان �خ �ف��اض ل �ح �س��اب ال �ع �ه��د من
خ�ل�ال ت�ط�ب�ي��ق اآلل �ي ��ة ال �ت��ي وض�ع�ت�ه��ا أخ� �ي� �رًا ،وه �ن��اك
رب��ط رقمي وهيكلة لبعض ال ��وزارات ،ودم��ج للهيئات
ذات االخ�ت�ص��اص��ات املتشابهة .ورف��ع رئ�ي��س املجلس
باإلنابة عيسى الكندري الجلسة عند .1.55
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ّ
كتاب وآراء

الكالم الحر

عن كتاب مثير للجدل! ( ) 2 - 1

ص� � ��درت اول ت��رج �م��ة اج �ن �ب �ي��ة ل�ل�ط�ب�ع��ة
االنكليزية لكتاب «ما بعد الشيوخ» ملؤلفه
ال �ب��ري�ط��ان��ي ك��ري�س�ت��وف��ر م .دي�ف�ي��دس��ون
باللغة الفارسية في «وقت سابق من عام
 ،»2014اي ب�ع��د ص ��دور ال�ط�ب�ع��ة االول ��ى
االن �ك �ل �ي��زي��ة ع � ��ام  ،2013ف �ي �م��ا ن �ش��رت
مجالت بحثية اميركية ونقلت اجزاء عن
ف�ص��ول وف�ح��وى ال�ك�ت��اب ،خصوصا في
ضوء عنوان جاذب اعالميًا!
ف��ي ن�ه��اي��ة ع��ام  ،2014ص ��درت الترجمة
العربية للكتاب ف��ي ب�ي��روت ،م��ا يعني ان
ث �م��ة رب �م��ا اه �ت �م��ام��ا ش�خ�ص�ي��ا ل�ل�م��ؤل��ف
بصدور ترجمة فارسية للكتاب ،او ربما
ان هناك دار نشر ايرانية او جهة اخرى
ف��ي ط� �ه ��ران ،وه ��ي امل��دي �ن��ة ال �ت��ي ص��درت
فيها النسخة ال�ف��ارس�ي��ة ،اه�ت�م��ت بتبني
نفقات النشر والطباعة والترجمة للطبعة
الفارسية ايضا!
ح �ي ��ن ق � � � � ��رأت ال� � �ك� � �ت � ��اب م � �ن� ��ذ ص � � � ��دوره

باالنكليزية ،حرصت على اع��ادة قراءته
اخيرا بناء على التطورات السريعة ،التي
تشهدها املنطقة نتيجة تصعيد ايراني
وال� �ت� �ف ��اف ف ��ي امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ع�ل�اق��ات
حسن ال�ج��وار وع��دم التدخل ف��ي ش��ؤون
دول الخليج ال�ع��رب��ي ،فضال ع��ن املقترح
االي��ران��ي ال��ذي ول��د ميتا بخصوص عدم
االعتداء بني ايران والكويت وقطر وعمان،
مع استثناء ايراني واض��ح وربما متعمد
لكل من السعودية والبحرين واإلمارات.
ال� ��ى ذل � ��ك ،ف �ث �م��ة م ��ؤش ��رات ت��ؤك��د ت ��ورط
ايراني على املستويني االقليمي والدولي
ب��اس �ت �ه��داف م�ص��ال��ح ه ��ذه ال� ��دول بشكل
م�ب��اش��ر وغ�ي��ر م�ب��اش��ر اي �ض��ا ،م��ن خ�لال
ميليشيات الحوثيني في اليمن وحزب اهلل
في لبنان وكذلك الحال في العراق.
يتناول املؤلف في مقدمة النسخة العربية
للكتاب ان��ه س��ارع في استعجال االنتهاء
م ��ن «م� �خ� �ط ��وط �ت ��ه» ،ف ��ي ظ ��ل «ص ��دم ��ات

ان � �خ � �ف� ��اض ال� �ن� �ف ��ط وأزم � � � � ��ات االئ� �ت� �م ��ان
وال � �ت �ل�اع� ��ب ف� ��ي امل �م �ت �ل �ك��ات وال� �ح� �م�ل�ات
االره��اب �ي��ة وال�ط��ائ�ف�ي��ة امل�ت�ف�ش�ي��ة ،وه��و ما
دع��اه ال��ى التنبؤ بـ حالة من االنهيارعلى
حد تعبيره ،كما حدد الباحث البريطاني
خ �ل��ال ب� ��داي� ��ات «ال� �ن� �ق ��اش ��ات ال �ص��ري �ح��ة
واملتحفظة» موضوع الزوال املفترض في
غضون سنوات.
م �ض ��ى ع �ل ��ى ص� � ��دور ال� �ك� �ت ��اب ب�ط�ب�ع�ت��ه
االصلية ،االنكليزية ،اكثر من سبعة اعوام،
ف�ي�م��ا م�ض��ت س �ن��وات ع ��دة م�ن��ذ ص ��دوره
بالفارسية والعربية ،ولم يبرز مؤشر على
صحة م��ا توصل اليه امل��ؤل��ف م��ن «تنبؤ»
غير علمي حول االنهيار املزعوم!
ال��وض��ع االستثنائي الوحيد ال��ذي تعاني
منه دول مجلس التعاون الخليجي حاليا
يتمثل في خالف بني االشقاء في االمارات
والسعودية والبحرين مع الشقيقة قطر،
لم تستطع الكويت حتى تاريخه ان تجد

خالد أحمد الطراح
له «حال باالفق» ،ولكن ظلت االنظمة باقية
وراسخة ،فيما شهدت هذه الدول تطورات
سياسية واقتصادية واجتماعية تشير
الى قفزات في بعضها نحو الخروج من
االوضاع التقليدية.
ث�م��ة ن �ق��اط اخ �ت�لاف وات �ف��اق وت�ح�ف��ظ في
ط� �ي ��ات «ال� �ب� �ح ��ث» وه� ��ي ج �م �ي �ع �ه��ا ق��اب�ل��ة
ل �ل �ج��دل ،ول �ك��ن ه �ن��اك ان �ح �ي ��ازا واض �ح��ا
ّ
للمؤلف ،خصوصا ف��ي الفصل املتعلق
بـ«معاداة اي��ران» ،اي م�ع��اداة دول الخليج
العربي للنظام االيراني ،وهو ما يستوجب
التوقف عنده.
كما سنبني ذلك في حلقة الغد من املقال.

عبدالله النفيسي الظاهرة ..سرق األضواء
بصندوقه األسود
عصفت الكثير من األحداث السياسية بالكويت
خ �ل��ال األش� �ه ��ر األرب � �ع� ��ة األخ � �ي � ��رة ،اب � �ت� ��داء م��ن
االس�ت�ج��واب��ات ال�ت��ي ق��دم��ت ل ��وزراء ف��ي الحكومة
ال �س��اب �ق��ة ،وم ��ا ت�ب�ع�ه��ا م ��ن اس �ت �ق��ال��ة ال�ح�ك��وم��ة
واعتذار الشيخ جابر املبارك عن إكمال مشوار
رئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ،وت��ول��ي الشيخ ص�ب��اح الخالد
رئ ��اس ��ة م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ،وال� �س� �ج ��ال ال �ن �ي��اب��ي
ال�ح�ك��وم��ي ع�ل��ى ال�ع��دي��د م��ن ال�ق�ض��اي��ا وامل�ش��اك��ل
العالقة ،وغيرها من أحداث خارجية مثل اتفاقية
املنطقة املقسومة مع الشقيقة الكبرى السعودية،
واشتعال احتجاجات شعبية كبيرة في العراق
ولبنان ،وجاء الحدث األكبر الذي تمثل باغتيال
ق��اس��م سليماني ال��رج��ل األق��وى ف��ي ذراع إي��ران
الخارجية.
ل�ك��ن امل �ع��ادل��ة ال�ث��اب�ت��ة ال��وح �ي��دة ف��ي خ�ض��م ه��ذه
العواصف ،هي لقاء الدكتور عبد اهلل النفيسي

الطويل مع االعالمي املبدع عمار تقي في برنامج
«الصندوق األسود» الذي يبث في موقع سبقلا
اإللكتروني ،والذي أصبح حديث الشارع الكويتي
ملدة تزيد على األربعة اشهر ،حتى أضحى يوما
الخميس والجمعة يومني مميزين بالنسبة إلى
امل��واط��ن ال�ك��وي�ت��ي ،بسبب ب��ث ه��ذه الحلقات في
موقع «اليوتيوب» خاللهما ،وأصبح هناك نقاش
مجتمعي كبير حول تفاصيل ذكريات النفيسي
حلقة بحلقة ،وانقسم الناس بني مؤيد ومعارض
ومحايد ،ومحلل ومعقب على معلومات النفيسي
التي ذكرها.
الالفت هنا في األم��ر ،أن النقاش لم يكن حصرًا
على طبقة السياسيني ف��ي ال�ك��وي��ت أو املهتمني
بالسياسة فحسب ،بل امتد إلى كل فئات الشعب
الكويتي ،حتى أضحت حلقات النفيسي مشاهدة
م��ن أش �خ��اص ل �ي��س ل �ه��م م �ع��رف��ة ف��ي أب �ج��دي��ات

ال �س �ي��اس��ة ،ل �ك��ن أس �ل ��وب ال�ن�ف�ي�س��ي ال �خ �ط��اب��ي،
و«ال�ك��اري��زم��ا» الشخصية املذهلة التي يمتلكها
جذبا مئات اآلالف ملشاهدة هذه الحلقات.
ولم تكن متابعة النفيسي محصورة في الكويت
أو ف��ي دول الخليج العربي فقط ،ب��ل ام�ت��دت إلى
مصر وتونس وموريتانيا بل وحتى الصحراء
الغربية! وأشعل النفيسي النقاش داخل الحركات
اإلسالمية واليسارية على حد سواء بسبب نقده
الشديد لها.
وب ��رغ ��م االخ� �ت�ل�اف م ��ع ال��دك �ت��ور ال�ن�ف�ي�س��ي في
ب�ع��ض امل ��واض ��ع ،واالس � �ت ��دراك ع�ل�ي��ه ف��ي بعض
األخ �ب��ار ،ف��إن ب��رن��ام��ج ال�ص�ن��دوق األس ��ود أثبت
أن النفيسي هو املفكر الخليجي األكثر شعبية
على اإلطالق ،وأنه أحد الخليجيني القالئل الذين
ت� �ج ��اوزت ش�ع�ب�ي�ت�ه��م «ال �ف �ك��ري��ة» دول ال�خ�ل�ي��ج،
لتصل إل��ى أق��اص��ي العالم العربي وذل��ك بفضل

زايد الزيد*
مسيرته الثقافية واألكاديمية والسياسية الثرية،
وشجاعته الفكرية في إبداء آرائه من دون خوف.
إن سلسلة «ال �ص �ن��دوق األس� ��ود» تعتبر حدثًا
مهمًا ف��ي اإلع�ل�ام ال�ك��وي�ت��ي ،وع�لام��ة ف��ارق��ة في
ت �ط ��ور اإلع �ل ��ام اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ،ح �ي��ث أث �ب ��ت ه��ذا
اإلع�لام علو كعبه وبراعته في مواجهة القنوات
التلفزيونية التقليدية ،وأك��د الزميل ع�م��ار تقي
براعته في جانبني ،هما صناعة املحتوى كرجل
إعالم ،وتقديم البرنامج كمحاور محترف ،ونأمل
أن تستمر السلسلة في اختيار ضيوفها بدقة
وإتقان.
* ناشر جريدة «اآلن» اإللكترونية

المادة الـ50
من الدستور

لنواجه
الطابور
الخامس
داهم القحطاني
الوضع اإلقليمي يكاد يتفجر من حولنا بسبب تداعيات الصراع
األميركي ـــ اإليراني ،الذي وصل ذروته في العراق ،بقيام طائرات
أميركية مسيرة بقتل رج��ل إي��ران األول ف��ي املنطقة الجنرال
قاسم سليماني ،بعد أن حاول أن يمس املصالح األميركية في
العراق.
ف��ي أج� ��واء ال�ت�ش�ن��ج ه ��ذه ي �ك��ون ل�ل�ف�ع��ل ال�ب�س�ي��ط ت��أث�ي��ر أك�ب��ر،
خصوصا في ظل التأثير املرعب لشبكات التواصل االجتماعي،
ولهذا كله يكون من الضروري على كل سياسي وكاتب ومدون
ومغرد كويتي أو يعيش في الكويت ُويحسب عليها ،أن يتجنب
ف��ي كتاباته تعريض الكويت ألي ردود فعل سلبية م��ن قبل
حكومات أو أحزاب أو الرأي العام في دول األزمات.
ول �ك��ن ه��ل ك��ل م��ا ي �ص��در ف��ي ال�ك��وي��ت م��ن ت�ص��ري�ح��ات ح��ادة
تثير أطرافا خارجية ُيحسب بالفعل ضد دولة الكويت ،وإن لم
يصدر من جهة ذات طابع رسمي؟
املنطق يقول ال ،فال يمكن تحميل الدولة في الكويت مسؤولية
ك��ل ف�ع��ل س�ل�ب��ي ي �ص��در ع��ن ج �ه��ات غ�ي��ر رس�م�ي��ة ،ول �ك��ن ه��ذا
ي�ك��ون ف�ق��ط ح�ين ت�ك��ون ه�ن��اك ق��وان�ين تنظم ال�ع�م��ل السياسي
والحزبي ،أما في وضعنا الحالي فلألسف الدولة في الكويت
تتحمل بالفعل كل ما يصدر في الكويت من أقوال وأفعال تمس
مصالح دول أخ��رى ،وتدفعها إلى ال��رد على الكويت بإجراءات
تمس املصالح الكويتية.
ملثل هذه الظروف امللتهبة واملتشنجة نادى كثيرون بضرورة
تشريع ق��وان�ين تنظم العمل السياسي وال�ح��زب��ي ،ك��ي يتحمل
كل شخص أو تيار مسؤولية أفعاله وفق إطار قانوني واضح،
يجنب ال��دول��ة تحمل وزر كل ش��يء ،ويمنع أي ط��رف خارجي
من تعويم املسائل وخلط بعضها ببعض ،والقيام بابتزاز دولة
الكويت ملجرد أن شخصية أو شخصا أه��وج ق� ّ�رر أن يعرض
مصالح الكويت الوطنية للخطر ملجرد تحقيق نصر انتخابي.
رخص الطالب واملطلوب
ً
على وزارت ��ي اإلع�ل�ام وال�خ��ارج�ي��ة ،وب ��دال م��ن اس�ت�خ��دام لغة
الوعظ مع بروز كل أزمة ملنع صدور أنشطة في الكويت ،قد
تعرض مصالحها للخطر في الخارج ،أن تشرحا من مجلس
ال��وزراء أهمية التنظيم القانوني للعمل السياسي والحزبي،
ودور ذلك في حماية الدولة في الكويت من أي أنشطة تقوم
بها أط��راف أو أشخاص يستغلون حاليا غياب هذا التنظيم
لتحقيق مكاسب شخصية وانتخابية على ح�س��اب األم��ن
الوطني الكويتي.
لنقرب الصورة بذكر بعض األمثلة:

قيس األسطى
تنص املادة الـ 50على فصل السلطات مع تعاونها ،وعدم
تنازل أي سلطة لسلطة أخرى عن مهامها أو حتى جزء
م�ن�ه��ا ..ل�ك��ن ال�ط�ل��ب ال ��ذي ت�ق��دم��ت ب��ه اللجنة التشريعية
ملجلس القضاء األعلى بتفسير طلب العفو الخاص الذي
قدمه بعض النواب ،يشوبه منطق الشك وتعتريه شبهات
كبيرة.
كان األول��ى انتظار التصويت ،وفي حال اإلق��رار من قبل
أغلبية املجلس وص��دور ال�ق��ان��ون ،أن تذهب الحكومة أو
مجموعة من النواب ،أو أي معترض للمحكمة الدستورية،
لكن الطلب املقدم من التشريعية قد يتحول إلى مبدأ شبه
دائ��م ،فكلما أرادت اللجنة أو أي ط��رف باملجلس أو البلد
طلب رأي مجلس القضاء األعلى رأيه مما نعتقد إنه قد
لاً
يعد تناز من سلطة لسلطة عن صالحيات مهمة.
ً
أنا أفهم أن هناك خصومة سياسية كبيرة مع املشمولني
بالعفو ال��ذي يعتزم بعض ال�ن��واب تقديمه ،لكن امل�ب��ادئ
ال��دس�ت��وري��ة ل�ه��ا اح�ت��رام�ه��ا ،وه ��ذا ال�ع�ب��ث ب�ع��د م��ا ي�ق��ارب
ستني ً
عاما من الدستور خطير وغير مبرر.
ّ
ب��اخ �ت �ص��ار« ،دزوا» «وات � ��س اب» ح�ق�ه��م وان�ص�ح��وه��م
باملكوث في تركيا بدل إدخال البلد في متاهة ،واملنطقة
مو ناقصة ،شباب وين رايحني؟!
فهل وصلت الرسالة؟ ..آمل ذلك.

ف��ي ت��رك�ي��ا ال يمكن أن ت �م��ارس ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي ال�ح��زب��ي أو
الفردي من دون ترخيص ،لذلك يتضمن حقوقا ومسؤوليات
تمنع املشتغل بالسياسة من تأجيج النعرات ،وتقيده في مسألة
نشر األك��اذي��ب واإلش��اع��ات ،ف��إن ق��ام بذلك منع م��ن العمل في
السياسة ،وتمت معاقبته.
أم��ا األف��راد العاديون فال تصدر عنهم مواقف أو تصريحات
سياسية ،طاملا لم يحصلوا على ترخيص للعمل في السياسة،
ولهم أن ي�ب��دوا آراءه��م ف��ي منصاتهم الشخصية ،أم��ا وسائل
اإلعالم فال تتعامل معهم كسياسيني أو كشخصيات عامة.
قد يبدو في هذا النهج تقييد للحريات العامة ،لكنه في حقيقته
تنظيم ضروري ليمنع أن تتحول هذه الحريات إلى أمر مطلق
يحولها من حريات عامة إلى معاول هدم للدولة واملجتمع.
منذ عام  2006تقدم نواب في مجلس األمة بمقترحات قوانني
ع��دة لتنظيم العمل السياسي في الكويت ،وكانت امل�ب��ادرة من
ال�ن��ائ��ب ال�س��اب��ق ع �ب��داهلل ع �ك��اش ،ول�ك��ن ال�ح�ك��وم��ة الفعلية في
الكويت ،على ما يبدو ،ال تريد أن تكون هناك تيارات سياسية
منظمة وقوية ،وهو هدف قد يحقق للحكومات املتعاقبة نصرا
سياسيا صغيرا ،لكنه انتصار يعرض الكويت دوما إلى مخاطر
الفوضى السياسية ،التي تجعل من أي تصريح سلبي يصدر
من أي شخص ،مهما صغر حجمه وتأثيره الداخلي في وقت
األزمات السياسية ،يشكل خطرا سياسيا حقيقيا يضعف من
قدرة الدولة على تجنب تبعات هذه األزمات املتعاقبة.
ال �ق��ان��ون ال �ص ��ارم وح ��ده م��ن س�ي�ح�م��ي ال �ك��وي��ت م��ن ال�ط��اب��ور
الخامس الذي ينمو ويعيش وسط أجواء الفوضى.

صندوق النفيسي األسود
ي �ق��ول ع �م�ل�اق األدب ال �ع��رب��ي ع�ب��اس
ُ
محمود العقاد «لقد ح��ارب��ت الطغيان
وح ��ارب ��ت ال �ف��وض��ى ،ح��ارب��ت م��ذاه� َ�ب
ال � َ�ه � ْ�دم وال �ب �غ �ض��اء ،ح ��ارب � ُ�ت األح � � َ
�زاب
ِ
َ
امللوك وحاربت املستعمرين،
وحاربت
لقد حاربت جميع هؤالء ،فالتقى على
ُم �ح��ارب �ت��ي ُأن� � � ٌ
�اس م ��ن ج �م �ي� ِ�ع ه ��ؤالء،
ُ
والحمد هلل على ع��داوة ه��ؤالء ،ووقانا
اهلل شر الرضا من هؤالء».
م��ا أشبه م��ا قاله العقاد بما عبر عنه
الدكتور عبداهلل النفيسي في برنامج
ال� � �ص� � �ن � ��دوق األس � � � � ��ود ع � �ب� ��ر سبقلا
اإللكتروني أكثر من  30حلقة لم أعرف
ب��رن��ام �ج��ا س �ي��اس �ي��ا ح �ظ��ي ب�م�ت��اب�ع��ة
مل��ا ي �ق��ارب ال�ث�لاث�ين س��اع��ة ك�م��ا حظي
برنامج الصندوق األس��ود! بمجرد ما
تنتهي حلقة يبدأ النقاش في الدواوين
وف��ي ال�ب�ي��وت ،وأظ ��ن أن ح��ال ال��دك�ت��ور

ً
عبداهلل النفيسي وهو في بيته قائال:
ُ
َ
َأن� � ُ
�وار ِده ��ا ...
�ام ِم ��لء ُج��ف��وف��ي ع��ن
ش� ِ
َ
َُْ
َوي ْ
ص ُم
س َه ُر الخلق َج َّراها َويخت ِ
ّ
ش��خ��ص ال��دك �ت��ور ال� ��داء ف��ي ال�ش�ع��وب
العربية وبؤس بيئتها..
شهدت في هذا البرنامج دفاع اإلخوان
ع� ��ن ال �ن �ف �ي �س��ي ث� ��م ه �ج��وم �ه��م ع �ل �ي��ه،
وشهدت هجوم «الليبراليني» عليه ثم
دفاعهم عنه ،وشهدت الحكومة تتابع
الخالف الدائر ،حتى جاءت حلقة الغزو
ولم يرحمها النفيسي من نقده الالذع،
فأصبح ح��ال جميع ه��ؤالء م��ن ّ
سرته
حلقةّ ،
كدرته حلقات.
ه��اج��م ال�ن�ف�ي�س��ي ال �ش �ع��وب ال�ع��اط�ف�ي��ة،
وه ��اج ��م ال� �ت� �ي ��ارات ك ��اف ��ة ،ف��اج�ت�م�ع��ت
ببياناتها ال�ت��ي ل��م تلق ص��دى ،تنديدًا
وتشكيكًا بما ذكره الدكتور.
أس �ب��اب ن �ج��اح ال �ب��رن��ام��ج ك �ث �ي��رة ت�ب��دأ

عبدالوهاب النصف
بإعداد ُمتقن وتوثيق مثالي ومحاور
حاذق وضيف فريد بتجربته وساحر
ف ��ي أس �ل��وب��ه ،ول �ك��ن رأي� ��ي أن ال�س�ب��ب
األب��رز لهذا هو السقف املرتفع للطرح
السياسي ال��ذي غاب لفترة طويلة عن
ساحتنا اإلعالمية ومع األسف ،فإعالم
«ودع واستقبل» لم يلق رواجًا قط.
مادة سياسية دسمة قدمتها سبقلا
وأس � ��رة ال �ب��رن��ام��ج ل�ل�م�ش��اه��د ال�ع��رب��ي
ودروس ف��ي ال��وع��ي السياسي قدمها
هذا املفكر الفذ لنا جميعًا.
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الجمعة :إخالء  5دراكيل
من مشروع جنوب سعد العبدالله
زكريا محمد
ك�ش��ف ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ش��ؤون بلديتي
م�ح��اف�ظ�ت��ي ال�ع��اص�م��ة وال �ج �ه��راء م .فيصل
ال�ج�م�ع��ة ع��ن اخ�ل�اء  5م��واق��ع ل �ل��دراك �ي��ل في
أرحية.
وق ��ال ال�ج�م�ع��ة ف��ي رده ع�ل��ى س ��ؤال العضو
أح �م��د ه��دي��ان ب �ش��أن م�ن�ط�ق��ة ج �ن��وب سعد
ال�ع�ب��داهلل وإن �ش��اء امل��دي�ن��ة ال��ذك�ي��ة ،إن نسبة
إخالء الدراكيل الخمسة بلغت  100في املئة.
وأض � ��اف أن م ��ا ي �خ��ص ال �ع��وائ��ق ال�خ��اص��ة
ب��إح��دى ش��رك��ات ال ��دواج ��ن ،ف�ق��د ورد ف��ي 6
أك�ت��وب��ر امل��اض��ي خ�ط��اب م��ن الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية ،متضمنًا
إزالة مزارع الدواجن التابعة للشركة.
وأضاف الجمعة أنه ورد بتاريخ  24أكتوبر
 2019خطاب آخر من الهيئة ،متضمنًا اتخاذ
الالزم لوقف ما جاء بكتبهم السابقة بشأن
إزال��ة م��زارع الدواجن التابعة للشركة لحني
االنتهاء من اإلج��راءات التنسيقية الجارية
الخاصة بهذا الشأن ،رغم ورود خطاب في
 19سبتمبر  2019يفيد بأنه تم تخصيص
قسائم ج��دي��دة بديلة بمنطقة الشقايا عن
القسائم املراد إزالتها.

فيصل الجمعة

وب�ين الجمعة أن قسم إزال ��ة امل�خ��ال�ف��ات قام
بعمل ان� ��ذارات ب��اإلزال��ة ،وع�ن��د ورود كتاب
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون ال ��زراع ��ة وال� �ث ��روة
السمكية بإيقاف اإلزال��ة لحني االنتهاء من
اإلجراءات التنسيقية الجارية الخاصة بهذا
الشأن تم ايقاف أعمال اإلزالة.
وأوضح الجمعة أن ما يخص إزالة العوائق

لتوزيعها على المستشفيات األهلية

رفض إعادة تخصيص
ً
موقعا لـ«الصحة»
12
زكريا صالح
علمت سبقلا أن البلدية ستوجه خطابا
ال��ى وزارة الصحة تفيد خالله بأنه صدر
ق ��رار م��ن امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي م�ن��ذ ع��ام ،2006
يقضي ب�ع��دم امل��واف�ق��ة ع�ل��ى طلبهم إع��ادة
تخصيص وتسليم امل��واق��ع (ملك ال��دول��ة)،
التي خصصت إلنشاء مستشفيات خاصة
عليها.
وب نّ�ّي� م�ص��در مطلع أن إل�غ��اء التخصيص
شمل  12موقعا ألسباب مختلفة.
وأضاف أن وزارة الصحة كانت قد خاطبت
ال �ب �ل��دي��ة ب� �ش ��أن ط �ل �ب �ه��ا ح �ص��ر األراض � ��ي

املخصصة إلنشاء املستشفيات العالجية
ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع األه� � �ل � ��ي ،وأن � � ��ه ي �ت �ع�ي�ن ف ��رز
وتحديد األراضي املخصصة للوزارة ،التي
س �ت �ق��وم ب �ت��وزي �ع �ه��ا إلق ��ام ��ة امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
األهلية بناء على الطلبات املقدمة للوزارة
وف�ق��ا ل�ل�ش��روط وال�ض��واب��ط ال�ت��ي سيجري
وضعها.
وب�ي�ن أن ال� � ��وزارة ط�ل�ب��ت م��ن ال �ب �ل��دي��ة ف��رز
وت� �ح ��دي ��د األراض� � � � ��ي امل �خ �ص �ص��ة إلق ��ام ��ة
ه ��ذه امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ،وت �ح��دي��د م�س��اح�ت�ه��ا
وم ��واق� �ع� �ه ��ا ،واإلف � � � � ��ادة ع� ��ن االرت � �ف� ��اع� ��ات
امل �س �م��وح ب��إق��ام��ة ال �ب �ن��اء ع�ل�ي�ه��ا ليتسنى
اتخاذ الالزم بشأنها.

بمدينة سعد العبداهلل في ما يتعلق بموقع
ح�ج��ز ال �س �ك��راب ،ف��إن��ه ت�م��ت إزال ��ة جميع ما
ي�ت�ع�ل��ق ب��اخ �ت �ص��اص ف ��رع ب �ل��دي��ة محافظة
ال �ج �ه ��راء ب ��امل ��وق ��ع ،وت �م��ت م �خ��اط �ب��ة إدارة
اإلنشاءات إلزالة املباني ،علمًا بأن الكهرباء
ب �م��وق��ع ح �ج��ز ال �س �ك��راب ال �ق��دي��م ع��ن ط��ري��ق
شركة املعادن التحويلية.
وق� � ��ال ان م ��ا ي �خ��ص االط � � � ��ارات ف��إن �ه��ا م��ن
اختصاص الهيئة العامة للصناعة ،وكذلك
م ��ا ي �خ��ص ش��رك��ة امل� �ع ��ادن م ��ن اخ �ت �ص��اص
الهيئة العامة للصناعة.
وأض ��اف الجمعة ب��أن��ه ورد ف��ي  20أكتوبر
 2019خ �ط��اب م��ن ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة
ال �س �ك �ن �ي��ة ب �ط �ل��ب إزال � � ��ة ال� �ع ��وائ ��ق ب��امل��وق��ع
البديل املخصص للهيئة العامة للصناعة
بمنطقة ميناء عبداهلل ،لنقل شركة تقطيع
امل �ع��ادن وال�ص�ن��اع��ات التحويلية م��ن موقع
املشروع ،مشيرًا إلى أن املوقع املطلوب فيه
إزال��ة العوائق بمنطقة ميناء ع�ب��داهلل ليس
م��ن اختصاص ف��رع بلدية ال�ج�ه��راء ،ب��ل من
اخ�ت�ص��اص ف��رع بلدية محافظة األح�م��دي،
وق � ��ام ق �س��م إزال� � ��ة امل �خ��ال �ف��ات ب �ف ��رع ب�ل��دي��ة
محافظة الجهراء بتوجيه إن��ذارات باإلزالة
إلى الشركة.

لجنة للمهمات والدورات
عائشة علي
أع � ��اد وزي � ��ر ال �ب �ل��دي��ة ،م .ول �ي��د ال �ج��اس��م،
تشكيل لجنة اختيار املرشحني للمشاركة
في املهمات الرسمية وال��دورات التدريبية
ال �خ��ارج �ي��ة ،ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب امل ��دي ��ر ال �ع��ام
ل � �ش� ��ؤون ق� �ط ��اع ال �ت �ط��وي��ر وامل� �ع� �ل ��وم ��ات،
وع �ض��وي��ة م ��دي ��ري ال�ت�ن�س�ي��ق وال �ت��دري��ب
واملوظفني واملالية ،ومكتب املتابعة التابع
للوزير ،ومراقب التدريب.

موقع«األداء الحكومي»
وجه جهاز متابعة األداء الحكومي ،التابع
ملجلس ال��وزراء ،خطابا إلى البلدية بشأن
موافاته بآخر املستجدات حول تخصيص
موقع للجهاز ضمن مدينة الكويت.

اليت

األربعاء

LIGHT

10

 13جمادى األولى  1441هـ •  8يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16686

ALQABAS.COM

د .بسنت عبدالظاهر :ترطيب البشرة يجب أال يقتصر على الوجه فقط ..بل يشمل اليدين والرقبة

أجواء الخليج المتقلبة وراء جفاف البشرة وتحسسها
د .خلود البارون

أنواع التقشير

التجميل ليس عالجا ً لمرض طارئ أو خطر ،ومع ذلك فهو غاية
يصرف البعض عليها تكاليف تصل إلى أرقام فلكية أحيانا .وذلك
يفسر تضاعف عدد عيادات التجميل والصالونات النسائية ومراكز
التجميل بشتى أنواعها محليا ً وعالمياً .وباإلضافة إلى جمال الوجه
والشعر والجسم ،فمن المهم أيضا االهتمام بجمال اليد والرقبة.

وف� ��ق ن� ��وع ال �ب �ش��رة ودرج� � ��ة ال�ت�ص�ب�غ��ات
يختار املعالج نوع تقنية التقشير املناسبة.
وبشكل عام ،فأنواع التقشير ،مثل:
■ التقشير الكيميائي
ه��و ال �ن��وع امل �ف �ض��ل ل�ل�ب�ش��رة ال�ف��ات�ح��ة.
وت �س �ت �خ��دم ف �ي��ه ك��ري �م��ات او س��وائ��ل
ح �م �ض �ي ��ة ت � �ق� ��وم ب �ت �ق �ش �ي��ر ال �ط �ب �ق��ة
السطحية للبشرة.
■ التقشير البارد
ه��و ال �ن��وع امل�ف�ض��ل ل�ل�ب�ش��رة ال�غ��ام�ق��ة.
وي �س �ت �خ ��دم ك ��ري� �م ��ات ت �ح �ت ��وي ع�ل��ى
م��ادة الريتانول (م�ض��ادة للتصبغات)
ويقترح وضعها على اليد او الوجه ملدة
ال تزيد على  8ساعات.
■ التقشير بالليزر
يعد العالج االمثل لتوحيد لون البشرة
وع� �ل ��اج ال �ت �ص �ب �غ��ات ال �ع �م �ي �ق��ة وش ��د
الجلد .فموجات الليزر تقشر الطبقة
السطحية للبشرة وتنشط الكوالجني.
وهناك عدة انواع من اجهزة الليزر مثل:
األربيوم والكاربوني والتردد الحراري
 .radiofrequencyوك��ل ن��وع م��ن هذه
األجهزة مناسب لغرض معني .وبشكل
ع� � ��ام ،ال ي �ن �ص��ح ب��اس �ت �ع �م��ال ال �ل �ي��زر
للبشرة الغامقة ل�ت�ف��ادي ف��رط تحفيز
م��ادة امليالتونني التي ت��ؤدي ال��ى زي��ادة
تصبغ الجلد .ومن املهم ان يثق املريض
ب�ن�ص�ي�ح��ة ال�ط�ب�ي��ب ،ف�ه��و االن �س��ب في
اختيار نوع جلسة التقشير األمثل لكل
بشرة ولعالج كل مشكلة.

أش � � � ��ارت د .ب �س �ن ��ت اح � �م� ��د ع� �ب ��د ال� �ظ ��اه ��ر،
اخ�ت�ص��اص�ي��ة ال�ج�ل��دي��ة وال�ت�ج�م�ي��ل ،إل��ى خطأ
تركيز االه�ت�م��ام على ال��وج��ه ،ونسيان الوجه
والرقبة .وق��ال��ت« :يهمل البعض العناية بيده،
فيظهر بوجه شاب وجميل ولكن يده تكشف
س �ن��ه ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ،ب ��ل وق ��د ت �ك �ب��ره ف ��ي ال�ع�م��ر
أحيانا».
أهمية ترطيب البشرة
ت��رط �ي��ب ال �ج �س��م داخ �ل �ي ��ًا ع �ب��ر ش� ��رب امل� ��اء،
وخارجيًا عبر وضع الكريمات ،أمر في غاية
األه �م �ي��ة ل �ك��ل ال �ف �ئ��ات ال �ع �م��ري��ة .وم ��ن ال�خ�ط��أ
االك �ت �ف��اء ب�ت��رط�ي��ب ال��وج��ه ،ب��ل ي�ج��ب ترطيب
جميع الجسم.
وت � � ��زداد ال �ح��اج��ة إل� ��ى ال �ت��رط �ي��ب ل� ��دى بعض
أن��واع البشرة مثل البشرة الغامقة التي تفقد
الرطوبة سريعًا ،وأيضا خ�لال فصل الشتاء
نظرًا إله�م��ال ش��رب امل��اء .وش��رح��ت الدكتورة
قائلة« :من العادات التي ال بد من التعود عليها
م�ن��ذ ال�ص�غ��ر ه��و وض��ع ك��ري��م ال�ت��رط�ي��ب على
ال��وج��ه وال�ي��د وال��رق�ب��ة بشكل خ ��اص» .فالجو
ً
شتاء
الخليجي غير مستقر ،فهو ب��ارد ج�دًا
وح ��ار ج �دًا ص�ي�ف��ًا وت�ت�خ�ل�ل��ه م��وج��ات ال�غ�ب��ار
والرياح .وهذا التقلب الجوي يسبب االختالل
في ات��زان البشرة وزي��ادة في فرصة جفافها
وت �ح �س �س �ه��ا ،م �م��ا ي �ف �س��ر ان �ت �ش ��ار إص��اب��ة
األطفال بحالة تسمى  atopic dermatitisالتي
تعد م��ن أن ��واع االك��زي�م��ا الجلدية ال�ت��ي تسبب
حكة مزمنة ،وتقشرا وأعراضا أخرى مؤقتة.
وعالجها يستند إلى الترطيب املستمر للجلد.
الشمس وشيخوخة البشرة
فوتو ايجني  photo agingهو مصطلح يصف
ش�ي�خ��وخ��ة ال �ب �ش��رة ن�ت�ي�ج��ة ال �ت �ع��رض ألش�ع��ة
الشمس.
وأشارت الدكتورة الى خطأ االعتقاد بأن آثار
شيخوخة الجلد ترتبط مباشرة بالسن ،بل
يتعلق بشكل م�ب��اش��ر ب�م��دى رع��اي��ة البشرة
ووقايتها من أشعة الشمس الضارة .ومن هنا

مايو كلينك

د .بسنت عبدالظاهر

اليد «المعظمة»..
تعالج بحقن الفيلر
تجميل الشفاه لم يعد تكبي ًرا..
ورسما
ً
بل أصبح تصغي ًرا
شيخوخة الجلد ال ترتبط بالسن
بل برعاية البشرة ووقايتها
من الشمس
تتضح أهمية الحرص على وضع كريم الوقاية
م��ن الشمس على ال��وج��ه والرقبة وال�ي��د ،ألنها
األجزاء األكثر عرضة للشمس.
فحماية الجلد من الشمس يؤخر ،بل قد يمنع
شيخوخة البشرة .وعليه نصحت الدكتورة
ك��ل س �ي��دة ب ��أال ت�ن�س��ى وض ��ع ك��ري��م ال��وق��اي��ة
من الشمس في حقيبتها حتى تكرر وضعه
ع�ل��ى وج�ه�ه��ا وي��ده��ا ك��ل س��اع�ت�ين .ف�ه��ذه من
أهم وأسهل العادات التي تحافظ على شباب
بشرتها.
العناية باليد
باإلضافة الى االهتمام ببشرة الوجه ،فيجب
اي�ض��ا العناية وااله�ت�م��ام ب��ال�ي��د .وش��رح��ت د.

بسنت قائلة :قلة الترطيب ال�ي��د وع��دم وضع
كريم الوقاية من الشمس من أكثر مسببات
ظ �ه��ور ال�ت�ج��اع�ي��د و ال�ت�ص�ب�غ��ات ع�ل��ى ب�ش��رة
اليد .وأيضا فمن الخطأ االعتقاد بأن كريمات
فيتامني «إي» و«ج» ،وامل ��واد امل �ض��ادة لتقدم
ال�ع�م��ر ،ت��وض��ع ع�ل��ى ال��وج��ه وال��رق�ب��ة ف�ق��ط ،بل
يجب ان توضع على اليد ايضا.
وللتوضيح ،يتكون جلد اليد من طبقات عدة:
ال �ط �ب �ق��ات ال �س �ط �ح �ي��ة :امل �س ��ؤول ��ة ع ��ن ال �ل��ون
والخطوط الصغيرة الدقيقة والتصبغات.
الطبقات العميقة :تحتوي على طبقة الدهون
ال �ت��ي ت�ع�ط��ي ل�ل�ي��د ح�ج�م�ه��ا وم��رون �ت �ه��ا .ل ��ذا،
ف��ان �خ �ف��اض س �م��اك��ة ط �ب �ق��ة ال ��ده ��ون ت�س�ب��ب
ترقرق الجلد وظهور التجاعيد والتجاويف في
اليد (بروز العظام واالوعية الدموية).

عالج مشاكل اليد
لعالج آث��ار شيخوخة اليد ،يجب أوال تحديد
امل�ش�ك�ل��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة ،ف�ه��ل ه��ي ال�ت�ص�ب�غ��ات ام
ت��رق��رق الجلد ام غ��وران اليد (ال�ي��د املعظمة)؟
وبشكل عام ،يقترح بالعالجات التالية:
■ ضع كريمات التبييض والوقاية من الشمس
كل ساعتني (شتاء وصيفا).
■ اس� �ت� �خ ��دام ك ��ري� �م ��ات م � �ض� ��ادة ل �ع�ل�ام��ات
ال �ش �ي �خ��وخ��ة ت �ح �ت ��وي ع �ل ��ى أح � �م� ��اض أل �ف��ا
ه �ي��دروك �س��ي (ي� �ش ��اع ب�س�م�ي�ت�ه��ا ب��أح �م��اض
ال �ف��واك��ه) .ويمكن االس�ت�ع��اض��ة عنها بتناول
حصص من الخضار والفواكه يوميا.
■ لعالج مشكلة سطحية ،مثل شحوب اليد
او التصبغات وال�خ�ط��وط ال��دق�ي�ق��ة الصغيرة،

يقترح حقنها بنوع خفيف من م��واد التعبئة
تسمى بحقن النضارة .فهي ال تعطي حجما
للمنطقة املحقونة ،بل تعزز شباب ونضارة
ال�ب�ش��رة ،ألن�ه��ا ت�ح�ت��وي ع�ل��ى أح �م��اض ف��واك��ه
وفيتامينات.
■ لعالج تصبغات بشرة اليد تقترح جلسات
التقشير املختلفة.
■ ع�ل�اج م�ش�ك�ل��ة ع�م�ي�ق��ة ،م �ث��ل ن �ق��ص طبقة
ال��ده��ون املسبب ل �غ��وران ال�ي��د وب ��روز األوع�ي��ة
ال��دم��وي��ة وال �ع �ظ��ام (ال �ي ��د امل �ع �ظ �م��ة) ،ف�ي�ق�ت��رح
عالجها بحقن مواد التعبئة التي تمأل الفراغ
وتعزز حجم اليد وشكلها.
تجميل الشفاه
البد من النظر الى مالمح الوجه بشكل كامل

يختبئ في شقوق َ
األ ِس ّرة ومراتبها وألواحها األمامية

بق الفراش ..كيف تقضي عليه وتحمي نفسك منه؟
ب��ق ال �ف��راش ،ه��ي ح�ش��رات صغيرة ذات ل��ون بني
م��ائ��ل ل�ل�اح �م��رار ت �ل��دغ ال �ج �ل��د امل �ك �ش��وف للبشر
وال �ح �ي��وان��ات أث �ن��اء ال �ن��وم ،ل�ت�ت�غ��ذى ع�ل��ى دم��ائ�ه��م.
ً
وعلى الرغم من أنه ليس معروفا عن بق الفراش
أنه ينشر األمراض ،فإنه يمكن أن يسبب مشكالت
صحية واقتصادية.
ً
تقريبا،
ي�ك��ون ب��ق ال �ف��راش ف��ي حجم ب��ذرة ال�ت�ف��اح
ويختبئ ف��ي ص��دوع األس� ّ�رة وشقوقها ومراتبها
واألل� � ��واح األم��ام �ي��ة ل�ه��ا وه�ي��اك�ل�ه��ا وغ �ي��ر ذل ��ك من
األش �ي ��اء امل ��وج ��ودة ح ��ول ال �س��ري��ر .وي � ��زداد خطر
ً
مواجهة بق الفراش إذا كنت تقضي وقتا في أماكن
تحدث فيها تغيرات كبيرة للضيوف املقيمني أثناء
ال �ل �ي��ل ،م�ث��ل ال �ف �ن��ادق أو امل�س�ت�ش�ف�ي��ات أو م�لاج��ئ
املتشردين.
ف ��ي ح��ال��ة وج � ��ود ب ��ق ف � ��راش ف ��ي امل� �ن ��زل ،ي��وص��ى
باالستعانة باملحترفني إلبادته.

األعراض

ُّ
قد يكون من الصعب تمييز الفرق بني لدغات َبق
ال� ِ�ف��راش وب�ين ل��دغ��ات ال�ح�ش��رات األخ ��رى أو الطفح
ً
الجلدي .بشكل ع��ام ،ع��ادة ما تكون أماكن لدغات
ُّ
الفراش كالتالي:
َبق ِ
ً
وغالبا ما تكون بقعة حمراء داكنة في
 - 1حمراء،
املنتصف.
 - 2تشعرك بحكة.
 - 3م��وزع��ة ع �ل��ى ش �ك��ل خ��ط غ �ي��ر م�س�ت��و أو في
مجموعة.
 - 4تقع على الوجه ،والرقبة ،والذراعني ،واليدين.
ّ
 - 5ال يشعر بعض الناس برد فعل نحو لدغات َبق
ً
تحسسيا قد
الفراش ،بينما يعاني آخرون رد فعل
ِ
يشمل حكة شديدة ،أو بثورا ،أو شرى.

األسباب
قد يرتبط بق الفراش بما يلي:
 - 1زيادة السفر على الصعيد الدولي.
 - 2إجراء تغييرات في ممارسات مكافحة اآلفات.
 - 3مقاومة مبيدات الحشرات.

أين تختبئ؟
ي�ح��دث تفشي ب��ق ال �ف��راش ع��ادة ح��ول أم��اك��ن نوم
األشخاص أو بالقرب منها .ويختبئ بق الفراش في

قد سحقت حشرة بق فراش عن طريق الخطأ.

العالج

ً
غالبا ما تختفي البقع الحمراء املؤملة الناتجة عن
�وع أو اثنني.
�
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�
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لدغات
ٍ
بإمكانك تعجيل اختفائها باستخدام:
 كريم للجلد يحتوي على كورتيزون (.)Cortaid أق ��راص وك �ب �س��والت م �ض��ادات ح�س��اس�ي��ة ،مثلالدايفني هيدرامني (.)Benadryl
 ق��د يصف ل��ك الطبيب بعض امل �ض��ادات الحيويةإذا أص�ب��ت ب�ع��دوى جلدية بسبب ف��رك ل��دغ��ات بق
الفراش.

عالج منزلي
شقوق وتصدعات :املراتب ،وحوامل املراتب وأطر
ّ
األسرة ،ومسند الرأس بالسرير ،األغراض والركام
ّ
األسرة.
بالقرب من
ً
ويمكن أن يوجد أيضا تحت الطالء املتقشر وورق
ال�ح��ائ��ط امل�ف�ك��ك ،تحت ال�س�ج��اد ال�ق��ري��ب م��ن قواعد
األس� ّ�رة ،في غرز األثاث املنجد ،تحت ألواح مفاتيح
اإلضاءة أو مقابس الكهرباء.

كيف ينتشر؟
بق الفراش متطفل كبير .يمكنه االنتقال من موقع
آلخ ��ر ع�ب��ر امل�ل�اب��س واألم �ت �ع��ة واألث � ��اث وامل �ف��ارش
والصناديق.
يستطيع بق الفراش أن يزحف بسرعة الخنفساء
ت�ق��ري� ً�ب��ا ،وي�م�ك��ن أن ينتقل ب�س�ه��ول��ة ب�ين ال�ط��واب��ق
والغرف في الفنادق أو املجمعات السكنية.
هل هناك عالمة على عدم النظافة؟
إذا َكانت البيئة نظيفة أو متسخة ،فإن هذا ال يحدث
ف��رق��ا ل ��دى ب��ق ال� �ف ��راش .ف�ك��ل م��ا ي�ح�ت��اج إل �ي��ه هو
مضيف دافئ والكثير من أماكن االختباء.
الوقاية:

تجنب التعرض للقرص

 - 1التغطية
يمكنك تجنب ق��رص بق ال�ف��راش ب��ارت��داء مالبس
نوم تغطي أكبر قدر ممكن من البشرة ،وذل��ك ألن
بق الفراش ال يميل إلى الدخول تحت املالبس.

رذاذ ط� ��رد ال� �ب ��ق .ال ت �ك ��ون م �س �ت �ح �ض��رات ط��رد
الحشرات املصممة للحماية من الناموس أو القراد
فعالة بشكل كبير على بق الفراش.
َ
الناموسيات .قد تساعد الناموسيات املش ّربة بمادة
بيرمثرين املبيدة للحشرات في حماية النائمني ضد
قرصات بق الفراش .إال أن هذا األمر قد يساعد بق
الفراش على تطوير مناعة لهذا النوع من املبيدات
الحشرية.
 - 2الوقاية من اإلصابة بالعدوى
ّ
األسرة واألثاث الخاضع
ينبغي فحص مفروشات
للتنجيد بعناية قبل إحضارها إلى املنزل.
االح �ت �ي��اط��ات ال �ف �ن��دق �ي��ة .ي�ن�ب�غ��ي ف �ح��ص خ�ي��اط��ات
امل��رات��ب للتحقق م��ن خ�ل��وه��ا م��ن ب��راز ب��ق ال�ف��راش
ووضع األمتعة على الطاوالت أو الخزانة ذات األدراج
ً
بدال من األرض.

ابحث عن هذه العالمات
أشواك داكنة:
هذه األشواك هي عبارة عن براز بق الفراش ،وعادة
ما ُيعثر عليها في طيات غرز الفراش.
هياكل خارجية فارغة:
تتخلص حشرات بق الفراش من قشورها خمس
م� ��رات ق �ب��ل أن ت�ص�ب��ح ن��اض �ج��ة .ي �ك��ون ل ��ون ه��ذه
ً
شاحبا.
القشور الفارغة أصفر
بقع صدئة أو مائلة للون األحمر .قد تجد لطخات
صغيرة من الدم على مالءات سريرك حيث تكون

ب�م�ج��رد م�ع��ال�ج��ة األع � ��راض ،ي�ج��ب ع�ل�ي��ك معالجة
املشكلة األساسية .هذا األمر يمكن أن يكون ً
صعبا،
ّ
ألن ب ��ق ال �ف��راش يتخفى ب�ش�ك��ل ج�ي��د وي�م�ك��ن أن
يعيش عدة أشهر من دون تناول الطعام .قد يكون
أفضل الحلول هو استئجار متخصص محترف
ً
مزيجا من
في إبادة الحشرات ،والذي قد يستخدم
املبيدات الحشرية والعالجات غير الكيميائية.

عالجات غير كيميائية
التنظيف باملكنسة الكهربائية:
يمكن أن يؤدي التنظيف الدقيق للشقوق والفجوات
ّ
إلى إزال��ة بق الفراش من منطقة ما .إف��راغ املكنسة
الكهربائية بعد كل استخدام.
غ �س��ل وت �ج �ف �ي��ف امل �ل�اب ��س وال� �ب� �ي ��اض ��ات ،غ�س��ل
وت�ج�ف�ي��ف امل ��واد ف��ي مجفف ع�ل��ى إع � ��دادات عالية
سيقتل البق في املالبس أو البياضات.
التجميد:
ّ
بق الفراش ضعيف كذلك في درج��ات ح��رارة أقل
من  32درجة فهرنهايت ( 0درجة مئوية) ،ولكنك
تحتاج إل��ى ت��رك العناصر ف��ي ال�ه��واء الطلق أو في
الفريزر لعدة أيام.
يستخدم بعض املتخصصني املحترفني في إبادة
الحشرات أجهزة محمولة لرفع درجة حرارة الغرفة
ل��درج��ة ح ��رارة ق��ات�ل��ة .ي�م�ك��ن ق�ت��ل ال �ب��ق ف��ي جميع
م��راح �ل��ه ع�ن��د  122درج ��ة ف�ه��رن�ه��اي��ت ( 50درج��ة
مئوية) .في بعض الحاالت ،قد تضطر إلى التخلص
من العناصر املوبوءة بشدة مثل املراتب أو األرائك.

عند عمل التجميل .وتقول د .بسنت «ابتعدت
امل ��وض ��ة ح��ال �ي��ا ع ��ن ال �ت �ج �م �ي��ل امل �ب ��ال ��غ ف �ي��ه،
واتجهت ال��ى نشر ال��وع��ي بالجمال الطبيعي
وإب� � ��راز مل��ام��ح ال��وج��ه ال�ج�م�ي�ل��ة وت �ع��دي��ل أي
ع��دم تناسق او ش��وائ��ب .ل��ذا ،ق��ل طلب تكبير
الخدود والشفاه بشكل مبالغ كما في السابق.
وأص�ب��ح ال�ه��دف ه��و الحفاظ على رق��ة املالمح
وأنوثتها .وم��ن املهم مناقشة املريضة حول
ما تريده واألنسب لها .فتجميل الشفاه حاليا
ال ي�ق�ت�ص��ر ع�ل��ى ت�ك�ب�ي��ر ح�ج�م�ه��ا ،ب��ل يمكن
ان ي�ه��دف ال��ى تصغيرها او زم�ه��ا أو تعديل
ع��دم تناسق فيها او اب��راز خطوطها «رسمة
الشفاه».
فكل شفاه لها التصحيح املناسب لها بحسب
ما يناسب مالمح الوجه».

مشاهدة برامج الطهي تشجّ ع
األطفال على الطعام الصحي
مي السكري
وجدت أبحاث أوروبية جديدة أن مشاهدة األطفال لبرامج
الطهي ،التي تعرض أطعمة صحية يمكن أن تؤثر على
اختياراهم لألطعمة ،كما أنها تساعدهم في غرس عادات
صحية تستمر معهم حتى مرحلة البلوغ.
ّ
وج��ن��دت ال��دراس��ة ال �ج��دي��دة ،ال�ت��ي أج��راه��ا ب��اح�ث��ون في
ً
جامعة ت�ي�ل�ب��ورغ ،وج��ام�ع��ة رادب ��ود ب�ه��ول�ن��دا 125 ،طفال
ت�ت��راوح أعمارهم ب�ين  10و 12عاما م��ن خمس م��دارس
في هولندا ،وطلبوا منهم مشاهدة  10دقائق من برنامج
الطبخ التلفزيوني الهولندي ُ املصمم لألطفال.
وبعد مشاهدة البرنامج ،طلب من األطفال اختيار وجبة
خفيفة صحية ،مثل التفاح أو قطع من الخيار ،أو وجبة
خفيفة غير صحية ،مثل الرقائق أو املعجنات اململحة،
كمكافأة للمشاركة في الدراسة.
وأظهرت نتائج الدراسة ،التي نشرت في مجلة Journal
 ،of Nutrition Education and Behaviourأن األطفال
الذين ش��اه��دوا حلقة من البرنامج ،ال��ذي تضمن طعاما
صحيا كانوا أكثر عرضة بنسبة  2.7مرة الختيار طعام
صحي كوجبة خفيفة ،م�ق��ارن��ة ب��أول�ئ��ك ال��ذي��ن ش��اه��دوا
حلقة مختلفة من العرض تتضمن طعاما غير صحي.
وق ��ال م��ؤل��ف ال ��دراس ��ة د .ف��ران��س ف��ول �ك �ف��ورد« :تشير
نتائج هذه الدراسة إلى أن برامج الطهي يمكن أن تكون
أداة واعدة لتشجيع التغييرات اإليجابية في التفضيالت
واملواقف والسلوكيات املتعلقة باألطفال».
وأض � ��اف أن م �ش��اه��دة االط� �ف ��ال ل �ل �ب��رام��ج ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة
ال �ت��ي ت �ع��رض االط �ع �م��ة ال�ص�ح�ي��ة ت�ت��أث��ر ب �ش��دة بسمات
شخصيتهم ،ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ،ان األط �ف��ال ال��ذي��ن ال
ي�ح�ب��ون األط�ع�م��ة ال �ج��دي��دة ه��م أق��ل اق �ب��اال ع�ل��ى األطعمة
الصحية.
والحظت الدراسة انه مع تقدم األطفال في العمر ،بدأوا
يشعرون بمسؤولية أكبر عن اختياراتهم الغذائية ،وقد
تؤثر املعلومات التي تعلموها كأطفال اآلن على عاداتهم
ال�غ��ذائ�ي��ة ،م�ش�ي��رة ال��ى ان ال�ب��اح�ث�ين وج ��دوا ان مشاهدة
ال�ب��رام��ج التي تحتوي على خ�ي��ارات صحية ال ي��زال من
املمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على سلوك األطفال،
حتى لو لم تجر رؤية التأثير على الفور.
ول �ف��ت ف��ول �ك �ف��ورد ال� ��ى أن اح �ت �م��ال اس �ت �ه�ل�اك ال �ف��واك��ه
والخضروات بني الشباب والبالغني يرتبط ارتباطا وثيقا
بمعرفة كيفية تحضير معظم ال�ف��واك��ه وال �خ �ض��روات،
م�ش�ي��را ال ��ى ان ��ه ي�م�ك��ن أن ت��ؤث��ر زي� ��ادة م �ه��ارات الطهي
ل��دى األط�ف��ال بشكل إيجابي على استهالكهم للفواكه
والخضروات بطريقة ستستمر إلى مرحلة البلوغ.
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ثقافة وفنون

بحضور جماهيري غير مسبوق في «موسيقى اإلثنين» بـ«جابر الثقافي»

ياس خضر ..غنى في «ليل البنفسج»
حافظ الشمري

أعاده الحنين إلى عشاق صوته وجمهوره الكويتي،
مستعيدا ذكريات حفالت سينما األندلس ،والترويح
السياحي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي،
هكذا حل الفنان العراقي القدير ياس خضر أول من أمس
ضيفا للمرة األولى في فعاليات مركز الشيخ جابر األحمد
الثقافي.
أح �ي��ا خ �ض��ر ح �ف�لا غ�ن��ائ�ي��ا ط��رب �ي��ا ممتعا
على خشبة قاعة الشيخ جابر العلي ،ضمن
فعالية «موسيقى اإلثنني» للموسم الثقافي
ال�ث��ال��ث ،بحضور جماهيري غير مسبوق،
وق� ��اد ال �ف��رق��ة امل��وس�ي�ق�ي��ة امل��اي �س �ت��رو خ��ال��د
ن ��وري ،وض�م��ت نخبة م��ن ال �ع��ازف�ين ،بينهم
ع� ��ازف آل ��ة «ال� �ع ��ود» ال�ك��وي�ت��ي ع �ب��داهلل امل�ل�ا،
وعازف «التشيللو» طارق كمال.

وأغان
مواويل
ٍ
رغم العمر املتقدم ،والحالة الصحية ،والفترة
الزمنية القصيرة التي غنى بها واستغرقت
س��اع��ة ف �ق��ط ،أم �ت��ع ي ��اس خ�ض��ر ال�ح�ض��ور،
بأغنيات متنوعة مختارة من مسيرته الفنية
ال�ع��ري�ق��ة ،ح�ي��ث ص��دح ال �ص��وت ف��ي امل��واوي��ل
ال�ع��راق�ي��ة واألغ��ان��ي ال��روم��ان�س�ي��ة م��ن ال��زم��ن
الجميل ،التي حملت الحب والشوق والحنني
وال��دفء ،وسط انسجام وتفاعل جماهيري
بني األغنية واألخرى.
ف��ي البداية أط��ل خضر على خشبة املسرح
ليستقبله الحضور ورحب بهم قائال« :هذه
س��اع��ة م �ب��ارك��ة أن أك� ��ون أم��ام �ك��م ف ��ي ه��ذه
امل�ن��اس�ب��ة ذات ال�ف��ن األص �ي��ل ،وس��أح��اول أن
أغني األغاني األصيلة القديمة التي يعشقها
الجمهور».

«ليل البنفسج» عذبتني
وأضاف خضر في مستهل حديثه عن أغنية

«ل�ي��ل البنفسج» ال�ت��ي سيفتتح ب�ه��ا الحفل:
«س�ج�ل�ن��ا أغ�ن�ي��ة «ل�ي��ل ال�ب�ن�ف�س��ج» ع�ل��ى م��دى
ستة أشهر متواصلة ،فآنذاك لم تكن هناك
تقنيات ،وإذا أخطأ أي مطرب أو موسيقي
ك��ان ه��ذا يتطلب اإلع� ��ادة م��رة أخ ��رى ،زم��ن
اإلس� �ط ��وان ��ات وال �ك��اس �ي��ت ،ف �ل��م ت �ك��ن ه�ن��اك
ت�ق�ن�ي��ة ع��ال �ي��ة ،ل �ك��ن ال� �ي ��وم اخ �ت �ل��ف ال��وض��ع
تماما« ،هسه» املطرب يغني في االستوديو
ويغيرون «ن �ش��ازه» ،و«راح��ت ذي��ك» الرائحة
ال�ق��دي�م��ة األص �ي �ل��ة ،وآخ ��ر م�ق�ط��ع م��ن أغنية
«ليل البنفسج» تعبنا فيه كثيرا ،وهي أغنية
عذبتني في عملية التسجيل».

«تايبين»
وانطلق الحفل في «ليل البنفسج» ،من كلمات
ال�ش��اع��ر مظفر ال �ن��واب ،وأل �ح��ان ط��ال��ب القره
غولي ،حيث صدح صوت خضر محلقا في
سماء ال�ط��رب األص�ي��ل ،مستعيدا إرث��ا فنيا
عريقا ،وبعدها ّقدم خضر رائعته «تايبني»،
م��ن كلمات داود ال�غ�ن��ام ،ول�ح��ن ن��ام��ق أدي��ب،
ح �ي��ث اس �ت �ع��رض خ �ض��ر إم �ك��ان��ات ص��وت��ه
العالية ،وأنعش القلوب واملشاعر واألسماع،
وردد ال �ح �ض��ور ك�ل�م��ات�ه��ا بانسجام عبر
شاشات الهواتف املحمولة:
تايبني وال نمر مرة بدربكم
وحالفني ما نرد يوم على حبكم
غلطة مرت وانتهت
شمعة العشرة انطفت
والذنب هو ذنبكم

ياس خضر مغن ًيا أمام حشد كبير من الحضور

رائعة «إعزاز»
أراد خضر أن يعيد ال�ح�ض��ور إل��ى جمالية
وروعة املواويل العراقية الشهيرة ،فغنى موال
«مرينا بيكم ح�م��د» ،وأتبعه ب�م��وال «م��و كل
م��ن ذاق الصبابة مغرما ،وال ك��ل م��ن شرب
امل��دام نديم ،وال كل من طلب الشهادة نالها،
وال من كل قرأ الكتاب فهيم» ،واختتم خضر
برائعته الطربية الشهيرة «إع� ��زاز» ،كلمات
الشاعر زامل سعيد فتاح ،ومن ألحان طالب
ال �ق��ره غ��ول��ي ،واط ��رب ص��وت خ�ض��ر اس�م��اع
ال �ح �ض��ور م��ن األج �ي��ال ال �ت��ي ع��اص��رت تلك
األغنية مرددين كلماتها:

إعزاز عدنا مدللني أحباب قلبي
إعزاز عدنا من هويناهم هوينا الناس كلها
ومن عشقهم كبرت الدنيا بأهلها
وعلى جناح الشوق طرنا
الروح طارت ويه خلها
ويا هواهم غيم وتفيض بمطرها
ويا وفاهم وردة وتفوح بعطرها
مدللني ويلوق ألحبابي الدالل

الغناء بدل الحوار
الالفت أن الفنان ي��اس خضر ك��ان يفترض
أن يحل ضيفا ضمن «ح��دي��ث اإلث�ن�ين» في

كتاب للباحثة شيماء نبيل عبدالله المال

الرقابة تزيل عشرات الكتب من رفوفها

كتب ممنوعة ..في المكتبات األميركية
محمد حنفي
لطالما كانت الكلمة
المكتوبة هدفا ً للرقابة في
البالد التي تغيب فيها الحرية
والديموقراطية ،ولذا يعتقد
الكثيرون أن حظر الكتب في
بالد الحرية والديموقراطية
والمشروع الليبرالي العابر
للقارات آخر شيء يمكن
تصوره ،خاصة في الواليات
المتحدة األميركية .إذن
صدق أو ال تصدق ،عشرات
الكتب ممنوع تداولها في
المكتبات األميركية.
إن �ه��ا م �ف��اج��أة رب �م��ا ت �ص��دم ال�ك�ث�ي��ري��ن،
ع�ن��دم��ا ي�ع��رف��ون أن ال�ع��دي��د م��ن األع �م��ال
األدب �ي��ة ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األم�ي��رك�ي��ة
تتعرض للرقابة والحظر واملنع من التداول
ف��ي امل�ك�ت�ب��ات ألس �ب��اب ع��دي��دة ومختلفة،
ففي كل عام تتم إزالة عشرات الكتب من
الرفوف ،ومنها أعمال روائية شهيرة.

عاما
ً 40
من الرقابة األميركية
منظمة  NCACعبارة عن تحالف يضم
أك�ث��ر م��ن  50منظمة وطنية غير ربحية
في الواليات املتحدة األميركية ،ومهمتها
ال �ع �م��ل م ��ع أف � ��راد امل �ج �ت �م��ع م ��ن امل�ب��دع�ين
وال�ط�لاب وأم�ن��اء املكتبات وأول�ي��اء األم��ور
لحل النزاعات املتعلقة بالرقابة على الكتب
دون ال �ح��اج��ة إل ��ى ال �ت �ق��اض��ي ،امل��ؤس�س��ة
أنشئت م��ن  40ع��ام��ا ،وه��و م��ا يعني أنه
ح �ت��ى امل �ج �ت �م��ع األم �ي ��رك ��ي ال � ��ذي يعتبر
ن�م��وذج��ًا ل�ح��ري��ة ال� ��رأي وال�ت�ع�ب�ي��ر وال�ق�ي��م
الليبرالية يعاني م��ن الرقابة على الكتب
ومنعها منذ زمن بعيد.
م �ن �ظ �م��ة  NCACن �ش ��رت م ��ؤخ ��را ع�ل��ى
موقعها على شبكة اإلنترنت تقريرا عن
أه��م الكتب ال�ت��ي تعرضت للرقابة واملنع
وت ��م ح �ظ��ره��ا م��ن ال� �ت ��داول ف��ي امل�ك�ت�ب��ات
األميركية ،ويورد التقرير عددا من الكتب
التي منعتها الرقابة من التداول وبعضها
يعتبر من ايقونات األدب العاملي.

«محبوبة»
م��ن ب�ين ه��ذه الكتب املمنوعة م��ن ال�ت��داول
رواية الكاتبة األميركية الراحلة الحاصلة
ع�ل��ى ن��وب��ل ت��ون��ي م��وري�س��ون «محبوبة»
ال �ت��ي ص� ��درت ع ��ام  1987وت � ��دور ح��ول

سيدة س��وداء تقتل ابنتها لكي ال تعيش
ف ��ي ع ��ال ��م ي �س �ي �ط��ر ع �ل �ي��ه ذل ال �ع �ب��ودي��ة
وال��رق ،ويشير التقرير إلى أن الرواية تم
منعها م��ن ال�ت��داول ف��ي مكتبات مقاطعة
جيفرسون العامة في والية كنتاكي ،ومن
ح�ص��ص ال�ل�غ��ة اإلن�ج�ل�ي��زي��ة ف��ي امل ��دارس،
ب �ع��د اس �ت�ل�ام  100رس��ال��ة غ��اض �ب��ة من
أول�ي��اء األم��ور ،طالبوا بمنع ال��رواي��ة ألنها
تتناول موضوعات غير الئقة مثل الرق
والعبودية والعنصرية.

بيت المرح
من بني الكتب التي تم منعها من التداول
أي�ض��ا ك�م��ا ي�ق��ول ت�ق��ري��ر  NCACكتاب
«ب�ي��ت امل��رح :العائلة التراجيدية الهزلية»
للكاتبة األميركية أليسون بيكدل ،وهو
ع�ب��ارة ع��ن م��ذك��رات الكاتبة م��ع عائلتها
وسط أج��واء ريفية في والي��ة بنسلفانيا،
وق��د ظلت الكاتبة تكتب ف��ي ه��ذا الكتاب
مل ��دة س�ب��ع س �ن ��وات ،وع �ن��دم��ا ص ��در ع��ام
 2006ح �ق��ق ش �ه��رة ك �ب �ي��رة ،وم �ن��ذ ع��ام
 2014يتعرض الكتاب ملضايقة الرقابة،

حيث ت��م منعه م��ن ال �ت��داول ف��ي املكتبات
ال�ج��ام�ع�ي��ة وامل��درس �ي��ة ب�ب�ع��ض ال��والي��ات
األم�ي��رك�ي��ة ،وت��م وص��م ال�ك�ت��اب باإلباحي
الشتماله على بعض الصور في صفحة
واحدة من الكتاب.
من اغرب ما جاء في تقرير  NCACمنع
كتاب األطفال «آليس في بالد العجائب»
ال ��ذي أص ��دره ل��وي��س ك ��ارول ع��ام ،1865
ح �ي��ث ت ��م م �ن��ع ال �ك �ت��اب م ��ن ال � �ت ��داول في
م�ك�ت�ب��ات م � ��دارس والي� ��ة ن �ي��و هامبشير
ب �ح �ج��ة ال� �ت ��روي ��ج ل �ل �م �خ ��درات واألوه � � ��ام
الجنسية ،ويبدو أن مبررات منع الكتاب
اس �ت �ن��دت ع �ل��ى إش� ��اع� ��ات ط ��ال ��ت م��ؤل��ف
الكتاب في الثالثينات من القرن املاضي
ع��ن تعاطيه امل �خ��درات وع�لاق�ت��ه بالطفلة
بطلة القصة في الواقع.

أعرف لماذا يغرد الطائر
الحبيس
ك �م��ا ت �ش �ي��ر ال �ق��ائ �م��ة إل� ��ى م �ن��ع ك �ت��اب
السيرة الذاتية للشاعرة األميركية من

«القاعة املستديرة» ،ليكون هناك حوار فني
بينه وبني جمهوره وعشاق صوته ،لكن نظرا
ل�لإق�ب��ال ال�ج�م��اه�ي��ري الكبير ع�ل��ى الفعالية،
حلت املوسيقى والغناء بدال من الحوار في
مسرح قاعة الشيخ جابر العلي.
ياس خضر مطرب عراقي ،من مواليد مدينة
النجف في عام  ،1938بدأ مشواره الغنائي
ف��ي الخامسة والعشرين م��ن ع�م��ره بأغنية
«الهدل» ذات النمط الريفي ،التي قدمها على
أسطوانة في عام  ،1963ليسطع بعدها نجمه
على مدى مشوار طويل تجاوز  56عاما.
شكلت أغ�ن�ي��ة «امل �ك �ي��ر» ،ال�ت��ي كتبها سعيد
فتاح ،ولحنها كمال السيد ،منعطفا مهما في

مسيرته الفنية ،بحيث ارتبط اسمه باألغنية
ال �ب �غ��دادي��ة ال�ح��دي�ث��ة ،ال �ت��ي ب�ل�غ��ت أوج �ه��ا في
سبعينيات القرن املاضي ،وذلك بالتعاون مع
كوكبة من الشعراء وامللحنني املبدعني ،وعلى
رأس�ه��م امللحنان محمد ج��واد وط��ال��ب القره
غولي ،والشعراء مظفر النواب وزامل سعيد
وزهير الدجيلي ونامق أديب.
ش��ارك ي��اس خضر ف��ي كثير م��ن الحفالت
الكبيرة حول العالم في بريطانيا وأستراليا
والواليات املتحدة األميركية ،كما أحيا كثيرا
من الحفالت العامة في الكويت ،كان آخرها
ال�ح�ف��ل ال ��ذي أق��ام��ه ع�ل��ى م �س��رح دار اآلث ��ار
اإلسالمية في عام .2014

اص ��ل أم �ي��رك��ي ال��راح �ل��ة م��اي��ا أن�ج�ي�ل��و،
ال�ت��ي اطلقت عليها «أع ��رف مل��اذا يغرد
الطائر الحبيس» ونالت شهرة عاملية،
ورغم أنها حصلت على ميدالية الحرية
الرئاسية ع��ام  ،2011فقد ظل كتابها
ممنوعا في املكتبات األميركية ،بحجة
«م ��رارت �ه ��ا وك��راه �ي �ت �ه��ا ت �ج��اه ال�ب�ي��ض
وت�ش�ج�ي�ع�ه��ا ع �ل��ى ال �س �ل��وك امل�ن�ح��رف
واأللفاظ النابية».

«حياة الملك عبدالعزيز ..في
الكويت» ..سيرة الرجل والمؤسس
كثيرا ما يصنع الزمان واألح��داث رجالهما،
لكن ثمة رجال يصنعون األحداث ،ويكتبون
بمبادراتهم تاريخا جديداـ هكذا يمكن قراءة
كتاب «حياة امللك عبدالعزيز ..في الكويت/
خالل الفترة 1892م ـ 1902م» ملؤلفته شيماء
نبيل عبداهلل املال.
ف ��ي ل �ح �ظ��ات ال �ت �ش �ت��ت واالن� �ق� �س ��ام ي�ق�ي��ض
اهلل ل�ل�أوط��ان رج ��اال ذوي ح�ن�ك��ة وب�ص�ي��رة
ومبادرة ،وهو ما كان عليه امللك عبدالعزيز
منذ مطلع شبابه كما ت��ورد مؤلفة الكتاب
«ه��ذا ال�ش��اب ال��ذي يتمتع بكاريزما عظيمة،
وتجمعت فيه عناصر الزعامة والقوة».
به صفات التقى والورع ،والكرم
رجل ارتبطت ّ
وال �س �خ��اء ،ي�ج��ل وي �ق��در أب �ن��اء ش�ع�ب��ه .بهذه
الخصال وال�ص�ف��ات «أق��ام امللك عبدالعزيز،
م��ؤس��س امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة دول�ت��ه
الفتية على ق��واع��د التوحيد ..وم��ا إن وضع
لبنات مؤسسات الدولة على قواعد عصرية
حديثة ،حتى شرع في تنفيذ أكبر مشروع
حضاري ساعده في تحقيق قدر كبير جدا
من االستقرار».
ي�س�ل��ط ال�ك�ت��اب ال �ض��وء ،وف��ق م��ؤل�ف�ت��ه ،على
فترة إقامة امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
ب��ن سعود ف��ي الكويت ،حينما ح��ط الرحال
فيها ع��ام  1892حتى ع��ام  ،1902وكفاحه
من أجل استرداد الرياض.
ال � �ك � �ت� ��اب ال� � � ��ذي ي� �ض ��م خ� �م� �س ��ة أب� � � ��واب،
ويشتمل على سجل حافل م��ن الصور
ال�ت��ي ت��وث��ق م��راح��ل ت��اري�خ�ي��ة م�ه�م��ة ،هو
ب �ح �س��ب م ��ا ج� ��اء ف ��ي م �ق��دم �ت��ه «س �ج��ل
تاريخي لجانب مهم ومضيء من جوانب
حياة وشخصية مؤسس اململكة العربية
ال �س �ع��ودي��ة وب��ان��ي ل�ب�ن��ات�ه��ا األول� ��ى امل�ل��ك
عبدالعزيز بن سعود».
أفردت املؤلفة شيماء نبيل عبداهلل املال الباب
األول م��ن ال��دراس��ة للحديث ع��ن ب��داي��ة الدولة
السعودية على يد سعود بن محمد بن مقرن،

ثم قيام الدولة السعودية األولى عام  1157هـ
ـ 1744م على يد محمد بن سعود بن محمد
بن مقرن والشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى
نهايتها على يد إبراهيم باشا ،ثم قيام الدولة
السعودية الثانية عام 1240هـ ـ 1824م ،على
يد اإلمام تركي بن عبداهلل ،إلى نهايتها على
يد محمد بن رشيد عام 1309هـ ـ 1891م.
وخصص الباب الثاني للحديث عن مسيرة
ح�ي��اة امل�ل��ك ع�ب��دال�ع��زي��ز م�ن��ذ م��ول��ده ونشأته
ف��ي ال��ري��اض ،ث��م رحيله عنها إل��ى يبرين ثم
قطر فالبحرين إلى أن وصل الكويت في عام
1310هـ ـ 1892م.
أما الباب الثالث فخصص للحديث عن حياة
امل�ل��ك ع�ب��دال�ع��زي��ز أث �ن��اء إق��ام�ت��ه ف��ي ال�ك��وي��ت.
بينما ت �ن��اول ال�ف�ص��ل ال��راب��ع م�ش��ارك�ت��ه في
معركة الرصيف ومحاولته األولى السترداد
الرياض وظروف فشل تلك املحاولة والعودة
إلى الكويت .الباب الخامس واألخير خصص
ل�ل�ح��دي��ث ع��ن اس �ت �ع��دادات امل �ل��ك ع�ب��دال�ع��زي��ز
السترداد الرياض وليلة خروجه مع مقاتليه،
واألحداث التي خاضها إلى أن استردها.

«أشياء تتداعى»
ولم تنج من قبضة الرقابة األميركية حتى
الكتب األفريقية ،فرواية «أشياء تتداعى»
ل �ل ��روائ ��ي ال �ن �ي �ج �ي��ري ت�ش�ي�ن��و أت�ش�ي�ب��ي،
ال � ��رواي � ��ة ص� � ��درت ع � ��ام  1962وق��وب �ل��ت
باحتفاء ع��امل��ي وتعتبر إح��دى ايقونات
األدب اإلف��ري �ق��ي ،رواي ��ة أتشيبي تتناول
التأثير السلبي لالستعمار الغربي على
املجتمع األفريقي ،وقد تم منع الرواية من
امل�ك�ت�ب��ات ف��ي والي ��ة ت�ك�س��اس األم�ي��رك�ي��ة
بحجة انتقاد الرواية لالستعمار الغربي
وعواقبه.

قوات الملك عبدالعزيز وسط الجزيرة العربية عام 1911
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لجنة برلمانية ُت ِّ
حقق في التجاوزات

التعيينات والترقيات بالقطاع النفطي..

مشروع أزمة
سعد الشيتي
تفاعال م��ع م��ا نشرته سبقلا أول من
أمس (اإلثنني) ،تحت عنوان« :موظفون
في البترول الوطنية يشتكون :تالعب
وم �ح �س��وب �ي��ات ب��ال �ت��رق �ي��ات» ،ت��وال��ت
ش� � �ك � ��اوى أخ � � � ��رى م � ��ن م� �ج� �م ��وع ��ة م��ن
املوظفني واملهندسني العاملني بشركة
ن �ف��ط ال� �ك ��وي ��ت ،ن� ��اش� ��دوا م ��ن خ�لال �ه��ا
ال��رئ�ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول
الكويتية هاشم هاشم ،أن يضع ح� ًّ�دا
للتالعب واملحسوبيات الحاصلة في
الترقيات ،وس��د الشواغر في الشركة،
م ��ا أث � � ّ�ر س �ل �ب��ا ف ��ي األداء ب��ال �س �ن��وات
األخ �ي��رة ،حيث ل��م تتمكن م��ن تحقيق
األهداف اإلنتاجية ،وسجلت إخفاقات
ع� �ل ��ى أك � �ث� ��ر م � ��ن ص� �ع� �ي ��د إث � � ��ر ت ��زاي ��د
ال�ص��دام��ات ف��ي ه��ذا ال �ش��أن ،ومحاربة
الكفاءات وتقليد مهام إدارية عليا ملن
هم أقل كفاءة.
وع� � ّ�ب� ��ر م ��وظ� �ف ��و ال� �ش ��رك ��ة ف� ��ي رس ��ال ��ة
ال �ش �ك��وى ،ال �ت��ي ح�ص�ل��ت سبقلا على
نسخة منها ،عن مخاوفهم من تكرار
ال�س�ي�ن��اري��و ال ��ذي ح ��دث م��ع العاملني
ب �ش��رك��ة ال �ب �ت��رول ال��وط �ن �ي��ة وان �ت �ق��ال��ه
ال��ى شركة نفط الكويت ،حيث ال تزال
ً
شاغرا
هناك قائمة لشغل ما يقارب 26
لرؤساء فرق في قطاعات عدة.
ُّ
ُّ
التعمد في تأخر سد
وأش��اروا إلى أن
ال �ش��واغ��ر ف��ي ق �ط��اع��ات ع ��دة بالشركة
ِّ
أص� �ب ��ح ي� �ش ��ك ��ل ه ��اج� �س ��ا وح� ��ال� ��ة م��ن
اإلح � �ب� ��اط وال� �ت � ّ
�ذم ��ر ال �ش ��دي ��دي ��ن ل��دى
العاملني ،خصوصا ان بعض املناصب
ش ��اغ ��رة م �ن��ذ س �ن��ة ت �ق��ري �ب��ا ،وه � ��ذا قد
ِّ
ي� �ك ��ون م � ��ؤش � � ً�را ع� �ل ��ى ت� �ع � ّ�م ��د ت��أج �ي��ل
تسكينها ح�ت��ى ي �ج��ري إدخ� ��ال امل��زي��د
من املرشحني على اساس املحسوبية،
ال الكفاءة.
وب� ّ�ي �ن��وا أن ك��ل ق �ط��اع ف��ي ش��رك��ة نفط
ال �ك��وي��ت ي �ق��ع ت �ح��ت إدارة أح ��د ن ��واب
ّ
ال ��رئ� �ي ��س ،وع� ��دده� ��م  9م� ��وزع �ي�ن ع�ل��ى
قطاعات الشركة املختلفة ،حيث أصبح
من املتعارف عليه اليوم (وفق قولهم)
أن رئ �ي ��س ك ��ل ق �ط ��اع ه ��و م ��ن ي�خ�ت��ار
بشكل فردي ومباشر الشخص املالئم،

وف��ق وج�ه��ة ن�ظ��ره الشخصية ،لشغل
امل��رك��ز ال�ش��اغ��ر ال��واق��ع ف��ي ق�ط��اع��ه من
بني املرشحني.
وتابعوا« :ف��ي حني إن نتيجة املقابلة
الشخصية وتقييم  ،360ال��ذي أضيف
ً
ح��دي��ث��ا ،ي �ع �ت �ب��ران ت�ح�ص�ي��ل ح��اص��ل،
واملبرر لذلك أن الشخص املختار يجب
أن ي�ك��ون م�ت��واف� ً�ق��ا م��ع ت� ّ
�وج��ه م�س��ؤول
القطاع .وش� ّ�دد العاملون على أن هذا
ّ
األمر يعزز الفئوية واإلحباط ،ويجعل
ّ
ّ
بيئة العمل أحادية التوجه ،ويؤثر في
اإلنتاجية.

لجنة تحقيق برملانية
إل��ى ذل��ك ،ق��ال م�ص��در مطلع ل�ـ سبقلا:
إن م � �ل ��ف ال� �ت� �ع� �ي� �ي� �ن ��ات وال � �ت ��رق � �ي ��ات
ّ
بالقطاع النفطي أصبح يشكل هاجسا
للعاملني ب��ال�ق�ط��اع نتيجة ت �ج��اوزات
و«محسوبيات» كبيرة .وأف��اد املصدر
نفسه بأنه خ�لال االجتماع ال��ذي ُعقد
أول م ��ن أم� ��س ف ��ي م �ج �ل��س األم � ��ة م��ع
أعضاء لجنة التحقيق املشكلة لبحث
التجاوزات في التعيينات والترقيات
بالقطاع النفطي ،وب�ح�ض��ور ممثلني
ع ��ن ات� �ح ��اد ع �م��ال ال �ب �ت��رول ون �ق��اب��ات
ال �ش��رك��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة ،ج��رى اس�ت�ع��راض
م �ج �م��وع��ة م ��ن ال� �ت� �ج ��اوزات ف ��ي ن�ظ��ام
ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات وال �ت ��رق �ي ��ات ،ك �م��ا ت �ن��اول
االج �ت �م��اع م �س��أل��ة ال �ت �ق��اع��س ف ��ي سد
الشواغر بالقطاع النفطي.
وب�ّي��نّ أن ��ه أم ��ا ف ��ي م ��ا ي �خ��ص ال�ش��رك��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل� �ل� �ص� �ن ��اع ��ات ال �ب �ت��رول �ي��ة
املتكاملة (كيبيك) فقد جرى استعراض
بعض املسائل ،كما يلي:
 - 1ع� � ��دم ت ��وظ� �ي ��ف  80خ ��ري � ً�ج ��ا م��ن
تخصص الصناعات الكيميائية ممن

!

أت �م��وا امل�ق��اب�لات واإلج � ��راءات ال�لازم��ة،
بخالف ما التزمته الشركة واملؤسسة
بتوظيفهم مباشرة.
 - 2ح� ��رم� ��ان أك� �ث ��ر م� ��ن  400ف��رص��ة
وظ �ي �ف �ي��ة ن �ت �ي �ج��ة ل �ت��وق �ي��ع ع� �ق ��ود م��ع
شركات أجنبية.
 - 3التقاعس في سد شواغر أكثر من
 15وظيفة إش��راف�ي��ة مل��دة طويلة ،على
الرغم من توافر املؤهلني.
 - 4ال �ن �ق��ل غ �ي��ر امل �ب��رر م��ن ال �ش��رك��ات
الزميلة لوظائف لها مؤهلون في حال
ترقيتهم.
 - 5املحسوبية في النقل.
ّ
التطرق
كما انه جرى خالل االجتماع
ال ��ى ب�ع��ض امل �س��ائ��ل ال �خ��اص��ة بشركة
نفط الخليج ،وفي مقدمها:
 - 1تعيني مديرين من خارج الشركة،
رغم بدالء لهم من أبناء الشركة.
 - 2ت ��رق� �ي ��ات ال �خ �ف �ج��ي ت � �ح ��دث ك��ل
 4س� �ن ��وات ،ف ��ي ح�ي�ن ب �ق �ي��ة ال �ش��رك��ات
النفطية تجري فيها كل سنتني.
ّ
 - 3ت ��أخ ��ر ص� ��رف ال � �ب� ��دالت وال ��وق ��ت
اإلضافي.
 - 4اآللية املتبعة في نظام الترقيات
وسد الشواغر.
 - 5نظام البصمة وتأثيره في التقييم
السنوي للعاملني.
ّ
 - 6ال� �ف ��روق ب��ال �س��ل��م ال��وظ �ي �ف��ي بني
«ن �ف��ط ال �خ �ل �ي��ج» وال �ش��رك��ات النفطية
األخرى.
وأض��اف املصدر :كما ناقش االجتماع
مسألة عدم استحقاق املوظفني الجدد
لنهاية الخدمة وتنزيل الدرجات.

خصخصة «المختبرات»
علمت سبقلا أن اجتماع لجنة التحقيق البرملانية بشأن التجاوزات في
التعيينات ،ناقش ُّ
توجه شركة نفط الكويت لخصخصة قطاع املختبرات
وطرحها على القطاع الخاص .وقالت مصادر خاصة لـ سبقلا إن ممثلي
النقابات ّ
شددوا على رفضهم خصخصة قطاع املختبرات.

¶ موظفون في
«نفط الكويت»:
المحسوبيات ّأثرت
سل ًبا في األداء
وأعاقت تحقيق
أهداف اإلنتاج
التعمد في ُّ
تأخر
ُّ
¶
سدّ الشواغر أصبح
هاجسا ..و ُيش ِّ
كل
ً
حالة من اإلحباط
والتذمر بين
ُّ
العاملين
¶ حرمان أكثر من
 400فرصة وظيفية
في «كيبيك»..
لتوقيع عقود
مع شركات أجنبية
¶ تعيين مديرين
من خارج
«نفط الخليج»..
رغم بدالء لهم
من موظفي
الشركة

مخص ًصا لذوي االحتياجات الخاصة من عدمه
لبيان ما إذا كان َّ

موافقة مشروطة على فتح
فروع جديدة للبنوك
سالم عبدالغفور
في إط��ار ما يوليه من اهتمام بالغ لكل فئات
وشرائح املجتمع ،ال سيما ذوي االحتياجات
الخاصة م��ن عمالء القطاع املصرفي ،اشترط
ب�ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي ل�ل�م��واف�ق��ة ع�ل��ى طلبات
ال �ب �ن��وك ب �ش��أن ف�ت��ح ف ��رع أو إغ�لاق��ه أو تمديد
املوافقة املبدئية بالنص في الطلب على ما اذا
ك��ان الفرع املعني مخصص لتقديم الخدمات
امل �ص��رف �ي��ة ل � ��ذوي االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة من
عدمه.
وق ��ال «امل ��رك ��زي» ف��ي ت�ع�م�ي��م ل�ل�ب�ن��وك املحلية
إن��ه ب��اإلش��ارة إل��ى التعليمات ال �ص��ادرة بشأن
ال� �خ ��دم ��ات امل �ص��رف �ي��ة ال �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا ال �ب �ن��وك
الكويتية ل��ذوي االح�ت�ي��اج��ات الخاصة والتي
ت�ض�م�ن��ت ض� ��رورة «ت �ح��دي��د ف ��رع» ك�ح��د أدن��ى
ف��ي ك��ل م�ح��اف�ظ��ة ل�ت�ق��دي��م ال �خ��دم��ات املصرفية
ل��ذوي االحتياجات الخاصة إلى جانب العمل
االعتيادي للفرع ،فإنه يتعني على البنك عند
التقدم بطلب الحصول على موافقة لفتح فرع
مصرفي أو إغالقه أو تمديد املوافقة املبدئية،
أن يوضح في الطلب ما اذا ك��ان الفرع املعني
مخصصا لتقديم ال�خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة ل��ذوي
االحتياجات الخاصة من عدمه.
وك��ان��ت البنوك املحلية ق��د خصصت نحو 62
فرعًا منتشرا في املحافظات الست الستقبال
ال�ع�م�لاء م��ن ذوي االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة منذ
بدء تطبيق تعليمات «املركزي» بشأن خدمات
ال �ب �ن��وك ل� ��ذوي االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة مطلع
 .2017وت�ض�م�ن��ت ت �ل��ك ال�ت�ع�ل�ي�م��ات مجموعة

م��ن امل �ب��ادئ وامل �م��ارس��ات املتعلقة بالخدمات
امل�ص��رف�ي��ة امل�ق��دم��ة ل�ه��م وامل �ب��ادئ وامل�م��ارس��ات
الخاصة بالعمالء املكفوفني وضعاف السمع
وال �ب �ص��ر م�ن�ه��م ،م��ا ي�ت�ي��ح ل�ه��م االس �ت �ف��ادة من
املنتجات والخدمات املصرفية من خالل توفير
البنوك آليات العمل املصرفي التي تحقق ذلك
ودون تحملهم أي تكاليف إضافية.
وأل��زم��ت ال�ت�ع�ل�ي�م��ات ال�ب�ن��وك ب��أن ي��وف��ر ال�ف��رع
امل �ع �ن��ي ب �ت �ق��دي��م ال� �خ ��دم ��ات امل �ص��رف �ي��ة ل ��ذوي
االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال� �خ ��اص ��ة إل � ��ى ج ��ان ��ب ال �ع �م��ل
االع� �ت� �ي ��ادي ل �ل �ف��رع ج� �ه ��ازا واح � ��دا ع �ل��ى األق ��ل
للسحب اآللي يكون مزودا بالخدمة الصوتية
وبلوحة مفاتيح «برايل».
وش �م �ل��ت ال �ت �ع �ل �ي �م��ات أي �ض ��ا أن ي �ق ��وم ال�ب�ن��ك
ب �ت��دري��ب ب �ع��ض م��وظ �ف �ي��ه ع �ل��ى ل �غ��ة اإلش � ��ارة
أو تعيني متخصصني ب�ه��ذه ال�ل�غ��ة ف��ي ال�ف��رع
املخصص بغية تقديم املساعدة وضمان حق
املساواة للعمالء ذوي االحتياجات الخاصة مع
غيرهم من العمالء اآلخرين في إدارة شؤونهم
املالية وامل�س��اواة في الحصول على الخدمات
امل�ص��رف�ي��ة وال�ت�س�ه�ي�لات االئ�ت�م��ان�ي��ة وغ�ي��ره��ا
م��ن أش�ك��ال ال�خ��دم��ات امل��ال�ي��ة وتسهيل وص��ول
العمالء الذين يستخدمون الكراسي املتحركة
إلى أجهزة السحب اآللي وفروع البنوك.
ون �ص��ت ال �ت �ع �ل �ي �م��ات ع �ل��ى ض� � ��رورة ان ت�ك��ون
ك �ش��وف��ات ال �ح �س��اب��ات واإلش� � �ع � ��ارات امل��رس �ل��ة
للعمالء املكفوفني مطبوعة وفق طريقة «برايل»
واس �ت �خ��دام ال �ب��رام��ج ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ال�ح��دي�ث��ة
واآلم � �ن ��ة ،م �ث��ل ق ��ارئ ��ات ال �ش��اش��ة وال �ب �ص �م��ات
اإللكترونية وبرامج الهواتف املحمولة.

تمكنت من تجاوز العاصفة

هكذا تتحصن بنوك الخليج لمقاومة التوترات الجيوسياسية
إيمان عطية
ت �ع��رض��ت األس � ��واق امل��ال �ي��ة ف��ي ج�م�ي��ع أن �ح��اء
العالم إلى الكثير من الصعوبات في العامني
املاضيني ،ونالت منطقة الخليج حصتها من
تلك الصعوبات .وق��د واج��ه القطاع املصرفي
في املنطقة اختبارات شديدة ،لكن بفضل دعم
ال�ح�ك��وم��ات نجحت ال�ب�ن��وك ف��ي التغلب على
العاصفة واجتيازها.
وت �ق��ول وك��ال��ة م��ودي��ز ف��ي ت �ق��ري��ر ح��دي��ث :إن
التوقعات بالنسبة للبنوك ف��ي دول الخليج
ال ت ��زال م�س�ت�ق��رة ،ب��اس�ت�ث�ن��اء ع �م��ان ،مدعومة
بالنمو االق �ت �ص��ادي ال �ق��وي ورؤوس األم ��وال
املتينة لدى البنوك والسيولة الكبيرة.
وب �ح �س��ب ت �ح �ل�ي��ل ل �ل �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي أع��دت��ه
ش��رك��ة س ��ي ب ��ي آي ف��اي �ن �ن �ش��ال ،ف ��إن ال�ب�ن��وك
ف��ي دول الخليج تنتهج وس��ائ��ل ع��دة ملقاومة
التوترات الجيوسياسية وتعثر قطاع العقار
وأسعار النفط املتقلبة ،من خالل الدخول في
ش��راك��ات مع شركات التكنولوجيا املتطورة،
وكذلك عمليات االندماج واالستحواذ ،M&A
لتحسني القدرة التنافسية وزيادة رأس املال.
ويستفيد ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي ف��ي دول مجلس
ال�ت�ع��اون الخليجي أي�ض��ًا م��ن أس��واق األسهم
اإلق �ل �ي �م�ي��ة ال �ت��ي ش �ه��دت زي � ��ادة ف ��ي ع�م�ل�ي��ات
االك�ت�ت��اب ال �ع��ام األول ��ي ل�ش��رك��ات ك �ب��رى ،مثل
أرام� � �ك � ��و ال � �س � �ع ��ودي ��ة ،وك� ��ذل� ��ك س � ��وق ال ��دي ��ن
النشط ال��ذي يشهد تعامالت ب��ارزة مع سعي
ال �ح �ك��وم��ات وال �ش��رك��ات إل ��ى ت �ن��وي��ع م �ص��ادر
تمويلها.
وقالت «موديز»« :إن برامج اإلنفاق الحكومي
سترفع متوسط نمو الناتج املحلي اإلجمالي
غير النفطي في الخليج إلى  %2.6هذا العام ،ما
يوفر ظ��روف تشغيل مواتية لبنوك املنطقة».
وس�ت�ك��ون منطقة ال�خ�ل�ي��ج م�ح��ط األن �ظ��ار في
عام  ،2020بسبب العديد من األحداث العاملية
ال�ك�ب��رى ،مثل م�ع��رض إكسبو  2020ف��ي دب��ي،
ال��ذي ي�ب��دأ ف��ي  20أك�ت��وب��ر ويستمر مل��دة ستة

مواكبة معايير IFRS 9
ساعدت المصارف في
رصد تأثير الدورة االقتصادية
األضعف على مؤشرات
جودة األصول بطريقة
محافظة نسب ًيا
توقعات  2020ال تزال
مستقرة ..مدعومة
بالنمو االقتصادي القوي
ورؤوس األموال المتينة
والسيولة الكبيرة
القروض المشكوك في
تحصيلها بقيت تحت
السيطرة رغم تباطؤ
النشاط االقتصادي في
السنوات األربع الماضية
استقرار النفط يرفع
ُّ
التوقعات الخاصة بالبنوك
الخليجية مقارنة مع
نظيراتها في األسواق
الناشئة األخرى بالمنطقة
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عوامل ّ
دعمت
القطاع المصرفي:

 - 1ش�����������راك�����������ات م���������ع ش������رك������ات
التكنولوجيا املتطورة
 - 2عمليات اندماج واستحواذ
 - 3تحسني القدرة التنافسية
 - 4زيادة رؤوس األموال
أشهر تقريبًا ،وقمة مجموعة العشرين التي
ستعقد في الرياض في نوفمبراملقبل.
وذكرت شركة بي دبليو سي أن معرض اكسبو
 2020وق �م��ة م�ج�م��وع��ة ال �ع �ش��ري��ن س�ي�ظ�ه��ران
ال �ت �ط��ور االق �ت �ص��ادي للمنطقة وام�ك��ان��ات�ه��ا،
م ��ا ق ��د ي�س�ه��م ف ��ي ال �ج �ه��ود امل �س �ت �م��رة ل�ج��ذب
االستثمارات وتنويع االقتصادات.

بيئة التشغيل
وذكرت دراسة أعدتها وكالة فيتش للتصنيف
االئتماني ،أن بنوك دول الخليج ستنجح في
اج �ت �ي��از ب�ي�ئ��ة اق �ت �ص��اد ك�ل��ي غ�ي��ر م��وات �ي��ة في

عام  ،2020بدعم من أوضاعها املالية القوية.
وانتهزت البنوك فرصة االنتقال الى املعايير
الدولية العداد التقارير املالية  IFRS 9في عام
 2018للتعرف على تأثير ال��دورة االقتصادية
األض � �ع � ��ف ع� �ل ��ى م � ��ؤش � ��رات ج � � ��ودة األص� � ��ول
بطريقة محافظة نسبيا.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز« :من املرجح
أن يظل حجم األصول املشكوك في تحصيلها،
وال �ت��ي ت�ع��رف وف��ق امل�ع�ي��ار ال��دول��ي للتقارير
املالية IFRS 9بأنها القروض من فئتي  2و،3
ع�ن��د م�س�ت��وي��ات م�س�ت�ق��رة ،لكننا ال نستبعد
االن �ت �ق��ال ب�ين ال�ف�ئ�ت�ين وي�ش�ه��د أداء ال �ق��روض
ضعفا طفيفا لكنه سيبقى قويًا».
وم ��ع ذل� ��ك ،م��ن امل �ت��وق��ع أن ت�ت�ش�ك��ل ال �ق��روض
ال� �ج ��دي ��دة امل� �ش� �ك ��وك ف� ��ي ت �ح �ص �ي �ل �ه��ا ب�ش�ك��ل
أس��اس��ي م��ن تباطؤ ق�ط��اع ال�ب�ن��اء وال�ع�ق��ارات.
وت �ت��وق��ع م��ودي��ز أن ت�ب�ل��غ ال �ق��روض امل�ش�ك��وك
في تحصيلها مستوى معتدل عند  %3.5من
اجمالي القروض بنهاية عام  ،2020مقارنة مع
 %3.3في عام .2019
وت� �ق ��ول «س� �ت ��ان ��درد ان ��د ب � � ��ورز» :إن ال �ن �ش��اط
االقتصادي الهادئ في السنوات الـ  4املاضية

لم ينتج عنه زيادة كبيرة في القروض املتعثرة
باملنطقة ،ومنذ  30يونيو  ،2019بلغت نسبة
القروض املشكوك في تحصيلها الى اجمالي
ق� ��روض ال �ب �ن��وك ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة امل�ص�ن�ف��ة ،%2.8
مقارنة مع نسبة  %2.4في نهاية عام .2015
وفي ضوء األداء االقتصادي الضعيف لتركيا،
ستشهد ب�ن��وك الخليج ال�ت��ي لديها انكشاف
ع �ل �ي��ه ب �ع��ض ال �ت��أث �ي��ر ع �ل��ى م ��ؤش ��رات ج ��ودة
األصول الخاصة بها ،بيد أن هذا الخطر يظل
م �ح �ص��ورًا ف��ي ع ��دد ق�ل�ي��ل ف�ق��ط م��ن ال�لاع�ب�ين،
الذي يمتلك بعضهم القوة املالية الستيعابه،
وفقا لوكالة فيتش.
وم� ��ع ذل � ��ك ،ي��رت �ب��ط ن �م��و األص� � ��ول امل�ص��رف �ي��ة
ارتباطا وثيقا بنمو الناتج املحلي االجمالي
االق �ل �ي �م��ي ،وال� ��ذي ي�ت�ح��رك ال ��ى ح��د ك�ب�ي��ر مع
ح��رك��ة أس �ع ��ار ال �ن �ف��ط رغ ��م ق �ي��ام ال �ح �ك��وم��ات
بتنويع اقتصاداتها للتخلص م��ن االعتماد
على قطاع النفط.
وتتوقع موديز أن يبلغ متوسط نمو اجمالي
الناتج املحلي الحقيقي  %2في جميع أنحاء
املنطقة ف��ي ع��ام  .2020وق��د ساعد االستقرار
ال�ن�س�ب��ي ل�س�ع��ر ال �ن �ف��ط ع �ل��ى رف ��ع ال�ت��وق�ع��ات
ال�خ��اص��ة ب��ال�ب�ن��وك الخليجية ف��ي ع��ام ،2019
م�ق��ارن��ة م��ع ن�ظ�ي��رات�ه��ا ف��ي األس� ��واق الناشئة
األخرى مثل تركيا ولبنان ،التي تكافح وسط
ت �ب��اط��ؤ ال �ن �م��و االق �ت �ص ��ادي ف ��ي ح�ي�ن ي��واج��ه
بعضها خفض التصنيف االئتماني.
ّ
وتوقعت وكالة موديز أن يبلغ متوسط سعر
ً
دوالرا ل�ع��ام  ،2020نتيجة تباطؤ
ال�ن�ف��ط 62
الطلب العاملي وما تبعه من خفض لإلمدادات
بقيادة «أوبك» وروسيا.

عمليات االندماج واالستحواذ

ً
وف��ق��ا لوكالة س�ت��ان��دارد آن��د ب��ورز ،ق��رر بعض
ال� �ب� �ن ��وك ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ال � ��دخ � ��ول ف� ��ي ع �م �ل �ي��ات
ان��دم��اج ،على ال��رغ��م م��ن أن امل��وج��ة األول��ى من
عمليات االندماج هذه كانت مدفوعة من قبل
مساهمي ال�ب�ن��وك ،وق��د ت�ك��ون امل��وج��ة الثانية

ب�س�ب��ب ت��راج��ع األداء امل ��ال ��ي .وش �ه��د ال�ق�ط��اع
ّ
امل �ص ��رف ��ي امل �ك �ت ��ظ ف ��ي دول ال �خ �ل �ي��ج م��وج��ة
م ��ن ع �م �ل �ي��ات االن� ��دم� ��اج واالس� �ت� �ح ��واذ ال �ع��ام
امل��اض��ي ،بعد أن أث��ر هبوط أس�ع��ار النفط في
امليزانيات الحكومية ،ما أدى الى تباطؤ النمو
االقتصادي.
وف��ي ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي الخليجي الكثير من
ً
صغيرا من السكان،
البنوك التي تخدم ع��ددا
ما ي��ؤدي ال��ى اشتداد ح��دة املنافسة واللجوء
ال��ى سياسات تسعير قوية ،ووف��ق «م��ودي��ز»،
ّ
ً
ف ��إن ُع �م ��ان ل��دي �ه��ا  20ب �ن��ك��ا م��رخ� ً�ص��ا ت�خ��دم
ً
سكانا ال يتجاوز تعدادهم  4.6ماليني نسمة،
ً
ف ��ي ح�ي�ن ب��ال �س �ع��ودي��ة  27ب �ن��ك��ا ف �ق��ط ت�خ��دم
حوالي  33مليون شخص.
وف��ي اآلون ��ة األخ �ي��رة ،شهد الكثير م��ن ال��دول
الخليجية مفاوضات او عمليات اندماجات
واستحواذات في القطاع املصرفي.
وق ��ال ��ت «س �ت ��ان ��درد آن ��د ب� � ��ورز»« :إن ال�ب�ن��وك
ف��ي دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ال ت��زال
تتمتع بمعدالت رسملة قوية ،وفقا للمعايير
ال� �ع ��امل� �ي ��ة» .وت ��اب� �ع ��ت ق ��ائ� �ل ��ة« :أك � ��دن � ��ا خ�ل�ال
ال �ع��ام امل��اض��ي أن م�ع�ظ��م ت�ص�ن�ي�ف��ات�ن��ا أخ��ذت
ب��ال�ح�س�ب��ان اج� � ��راءات اي �ج��اب �ي��ة ع� ��دة ،بسبب
ع �م �ل �ي��ات االن � ��دم � ��اج امل �ق �ب �ل��ة ،ون �ظ��رت �ن��ا ال��ى
األهمية النظامية للقطاع».
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن دول الخليج تعمل على
ت �ن��وي��ع اق �ت �ص��ادات �ه��ا ل�ت�ق�ل�ي��ل االع �ت �م��اد على
صادرات النفط والغاز ،فال تزال ايرادات النفط
والغاز تسهم بشكل كبير في إيراداتها املالية
ّ
وميزانياتها السنوية .وقد سلط االنخفاض
الحاد في أسعار النفط في الربع األخير من
ع��ام  2019ال�ض��وء على م��دى ضعف ال�ج��دارة
االئ �ت �م��ان �ي��ة ل � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ت �ج��اه ان �خ �ف��اض
ّ
أسعار النفط في املستقبل ،ما سيؤثر حتما
في قاعدة رأس املال للبنوك .ففي عمان مثال،
ً
دوالرا فإن
إذا بقيت األسعار قرب مستوى 60
عجز امل��وازن��ة سيكون أك�ب��ر ،وم��ن املحتمل أن
يرتفع مستوى الدين فيها.
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قوة أصولها وديونها المنخفضة تمكناها من إجراء اإلصالحات المطلوبة

الكويت جاهزة ً
جيدا للتعامل مع «هزات النفط»
■ الهاشل :استمر االقتصاد الكويتي بإظهار مرونة عالية رغم البيئة االقتصادية الصعبة
■ الماجد :خطط البنوك تتماشى مع رؤية «كويت جديدة» وتركز على خلق فرص عمل
قال تقرير صادر عن «غلوبل فاينانس» انه بعد انكماش تاريخي بلغ %3.5
في الناتج المحلي االجمالي عام  2017نتيجة االنخفاض العالمي في
أسعار النفط ،تعود الكويت الى المسار االقتصادي الصحيح وتستعد
لتحقيق نمو بنسبة  %0.6في عام  2019و %3.1في  2020وفقا لبيانات
صندوق النقد الدولي.

إيمان عطية ومي مأمون
استشهد تقرير «غلوبل فاينانس» بحديث ملحافظ
بنك الكويت املركزي الدكتور محمد الهاشل يقول
ف�ي��ه «اس�ت�م��ر االق�ت�ص��اد ال�ك��وي�ت��ي ب��اظ�ه��ار م��رون��ة
ع��ال �ي��ة رغ ��م ال �ب �ي �ئ��ة االق �ت �ص��ادي��ة ال �ص �ع �ب��ة» .وال
ش��ك أن ه �ن��اك ع��وام��ل سلبية ع��دي��دة ف��ي املنطقة
كالتوتر املتنامي بني ايران والسعودية والحصار
االق �ت �ص��ادي لقطر وال �ح��رب امل�س�ت�م��رة ف��ي اليمن،
تؤثر في الوضع االقتصادي واالستثمارات.
من جانبه ،يقول محمد الدعيج الرئيس التنفيذي
ملجموعة عاليه غلوبل ،وهي شركة ملكية خاصة
لالستثمارالعقاري «ال شك أن الوضع السياسي
في املنطقة يؤثر في االستثمارات».
ويضيف تقرير «غلوبل فاينانس» أنه في الوقت
ال ��ذي اس�ت�ط��اع��ت ف�ي��ه ال�ك��وي��ت اس�ت�ي�ع��اب ال�ه��زات
الناجمة ع��ن هبوط أس�ع��ار النفط واالض�ط��راب��ات
االقليمية ،دف�ع��ت ه��ذه ال�ص��دم��ات بالحكومة الى
اتخاذ اصالحات كانت مهملة لفترة طويلة ،تهدف
الى تنويع مصادر النمو .وبحسب صندوق النقد
ال��دول��ي ،ف��ان ال�ك��وي��ت م�ج�ه��زة ج�ي�دًا للتعامل مع
ال�ت�غ�ي�ي��رات ،ف��األص��ول امل��ال �ي��ة ال��وف �ي��رة وال��دي��ون
املنخفضة للكويت تمكنها من اجراء االصالحات
املطلوبة من موقع قوة».
وستستمر أسعار النفط العاملية في لعب دورها
بتحديد م�ع��دالت ال�ن�م��و ،لكن ال�ق�ط��اع��ات األخ��رى
تشهد ارت�ف��اع��ات أي�ض��ا .ففي ع��ام  ،2019بلغ نمو
االيرادات غير النفطية  ،%3في حني توقع صندوق
ال�ن�ق��د ال��دول��ي أن ي�ص��ل ال�ن�م��و  %3.5ل�ع��ام .2020
وب�ف�ض��ل م�ش��اري��ع البنية التحتية ال�ض�خ�م��ة ،من
امل�ت��وق��ع أن ي ��زداد ب��واق��ع  %4ع�ل��ى أس��اس سنوي
ب �ح �ل��ول ع� ��ام  .2021وي �ض �ي��ف ال��دع �ي��ج «ل�ح�س��ن
ال�ح��ظ ،نحن ف��ي الكويت معتادون على التعرض
ل �ل �ض �غ��وط .م �ن��ذ ال�ت�س�ع�ي�ن��ات وال �ح ��رب ال�ع��راق�ي��ة
االي ��ران� �ي ��ة ،ت�ع�ل�م�ن��ا ك�ي�ف�ي��ة ال �ت �ك �ي��ف م ��ع امل��واق��ف
الصعبة وبغض النظر عن التغييرات حولنا تظل
البالد مستقرة».

االستثمار األجنبي
م�ث��ل ك��ل دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ،تبنت
ال�ك��وي��ت اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة اق�ت�ص��ادي��ة وط�ن�ي��ة طويلة
امل ��دى وه ��ي رؤي ��ة  2035ال �ت��ي ت �ه��دف ال ��ى تنويع
االقتصاد بعيدا عن االعتماد على النفط وتحويل
البالد الى مركز مالي تجاري اقليمي .كما تتطلع
الحكومة الى مضاعفة ايرادات الدولة السنوية الى
ثالثة أضعاف وخفض االنفاق العام.
ومن شأن املشروع الرائد في رؤية الكويت «بوابة
الخليج الشمالية» أن يوفر لالقتصاد  220مليار
دوالر ،وأن ي�ج��ذب  230مليار دوالر اض��اف�ي��ة من
االس�ت�ث�م��ارات األجنبية ،م��ا سيوفر ب�ين  300ألف
الى  400ألف وظيفة قائمة على املعرفة .وسيشمل
امل �ش��روع م��رك��زا تعليميا وم��رك��زا م��ال�ي��ا وم��رك��زا
للصناعة الذكية وميناء بحريا مرتبطا بمبادرة
ال �ح ��زام وال �ط��ري��ق ال�ص�ي�ن�ي��ة .وت��أم��ل ال �ك��وي��ت أن
ي�ش��ارك ال�ق�ط��اع ال�خ��اص وال�ش��رك��اء األج��ان��ب ق��در
االم�ك��ان ف��ي ه��ذه امل�ش��اري��ع م��ن خ�لال ال�ش��راك��ة بني
القطاعني العام والخاص.
ولتسهيل االس�ت�ث�م��ار األج�ن�ب��ي امل �ب��اش��ر ،أن�ش��أت
ال �ح �ك��وم��ة ه �ي �ئ��ة ت �ش �ج �ي��ع االس �ت �ث �م ��ار امل �ب��اش��ر
( )KDIPAفي عام  .2013كما سنت قوانني تسمح
بملكية أجنبية بنسبة  %100للشركات املعتمدة
م� ��ن ق �ب ��ل ه �ي �ئ��ة االس� �ت� �ث� �م ��ار ،وق� ��دم� ��ت اع � �ف� ��اءات
الضريبية وجمركية .ثمار هذه السياسات تمثل
في دخول  2.7مليار دوالر من االستثمار األجنبي
املباشر الى الكويت ،الذي تقول الهيئة أنها أشرفت
عليه منذ بدء التشغيل في أوائل يناير .2015
وب �ع �ي �دًا ع��ن ص�ف�ق��ات ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة ال�ض�خ�م��ة،
تأمل الكويت في جذب مشاريع في مجاالت البيع
بالتجزئة والضيافة والرعاية الصحية والتعليم
وال �ع �ق ��ارات .وب�ح�س��ب ال��دع �ي��ج «ف ��إن ه �ن��اك طلب
كبير ،إذ تقدم الكويت واح��دة من أعلى العائدات
ع�ل��ى األص ��ول امل ��درة ل�ل��دخ��ل ت �ت��راوح ب�ين  7و،%8
وواحد من أعلى معدالت العائد الداخلي ملشاريع
التنمية بني  35و.»%40

محمد الهاشل

مشروع «المنطقة
الشمالية» يوفر لالقتصاد
 220مليار دوالر
ويجذب  230مليار دوالر
استثمارات أجنبية
صندوق النقد الدولي
يتوقع نمو اإليرادات غير
النفطية  %3.5لعام 2020
بدعم مشاريع البنية
التحتية الضخمة
الكويت تطمح ً
أيضا لجذب
مشاريع في مجاالت
البيع بالتجزئة والضيافة
والرعاية الصحية والتعليم
والعقارات

عادل الماجد

ل�ك��ن ت�م��وي��ل ال�ص�ف�ق��ات ف��ي ال �ب�لاد ال ي�ت�ب��ع دائ�م��ا
مسارا سلسا أو سريعا .فبحسب ميشال العقاد،
الرئيس التنفيذي السابق للبنك األه�ل��ي «يمكن
ل �ل �م �ص��ارف ال �ك��وي �ت �ي��ة امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي امل �ش��اري��ع
الكبيرة ،ب��ل ان بعضها ق��ادر حتى على ادارت�ه��ا.
لكن األمر عموما يستغرق وقتا أطول من املتوقع».
ويتابع «على عكس البلدان األخ��رى في املنطقة،
تعمل ال�ك��وي��ت ب��االج�م��اع واالت �ف��اق الجماعي في
ال��رأي ،كما يلعب مجلس األم��ة دورا كبيرا في كل
مناقصة وم �ش��روع .وتحتاج ال�ش��رك��ات األجنبية
غالبا ال��ى شريك كويتي للفوز باملناقصة ،لذلك
ع�ن��دم��ا ي�ت��م ت�ل��زي��م م�ش��روع م��ا وي�ع�ت��رض الع�ب��ون
م�ح�ل�ي��ون آخ � ��رون ،ق��د ت �ت��م اع � ��ادة ط ��رح امل �ش��روع
بالكامل وهو ما يؤخر العملية».
كما تعمل الكويت على فتح س��وق السندات أمام
املستثمرين األج��ان��ب ،فعلى الرغم من ك��ون هيئة
االس �ت �ث �م��ار ت �ع��د م��ن ب�ي�ن أك �ب��ر ص �ن��ادي��ق ال �ث��روة
ال�س�ي��ادي��ة ف��ي ال �ع��ال��م ،ب�م��ا تملكه م��ن أص ��ول في
ال �خ��ارج ق��وام�ه��ا ق��راب��ة  600م�ل�ي��ار دوالر (%430
م��ن الناتج املحلي االج�م��ال��ي) ،أص��درت الحكومة
س �ن��دات ب�ق�ي�م��ة  8م �ل �ي��ارات دوالر م��دت�ه��ا خمس
سنوات وعشر سنوات في عام .2017
وأدى اس �ت �ن �ف��اد ص�لاح �ي��ات ق��ان��ون ال��دي��ن ال �ع��ام
الى تعليق اص��دارات جديدة ،لكن هذا الوضع قد
يتغير ،اذ من املتوقع أن تزداد احتياجات الحكومة
ل�ل�ت�م��وي��ل ع �ل��ى امل� ��دى امل �ت��وس��ط .ك �م��ا أن ال�ك��وي��ت
ب �ص ��دد ص �ي��اغ��ة ق ��ان ��ون ج ��دي ��د ي �س �م��ح ب ��إص ��دار
س�ن��دات م��دت�ه��ا  30ع��ام��ا .ك�م��ا سيسمح التشريع

البنوك ركيزة للنمو
أف��اد تقرير«غلوبل فاينانس» ب��أن البنوك تعتبر إح��دى الركائز األساسية للنمو في
ً
الكويت ،في ظل قطاع مصرفي ق��ويّ ،
يتكون من  23بنكا ،بما في ذل��ك  11مصرفا
محليا .وتسيطر البنوك على القطاع املالي املحلي ،حيث بلغت أصولها  221مليار
دوالر في عام  ،2018أو ما نسبته  %89من اجمالي األصول املالية املفصح عنها ،وذلك
وفقا لتقرير صدر في سبتمبر  2019من البنك املركزي .كما أظهرت البنوك مرونة في
ّ
مواجهة انخفاض أسعار النفط ،حيث سجلت ًّ
ًّ
سنويا مرك ًبا في األصول بنسبة
نموا
 %4.7من عام  2014حتى عام .2018
ويقول البنك املركزي الكويتي في أحدث تقرير له« :لقد كانت جودة االئتمان في مجمل
ً
القطاع املصرفي مثيرة لإلعجاب أي��ض��ا ،حيث انخفضت نسبة إجمالي ال�ق��روض
النشكوك في تحصيلها إلى إجمالي القروض بشكل مطرد من  %2.9في عام 2014
إلى مستوى قياسي منخفض ،بلغ  %1.6في عام  .»2018ومن املتوقع أن يستمر نمو
القطاع املصرفي ،مع قيام البنوك بالعمل كشركاء رئيسيني في مشاريع البنية التحتية
ومشروعات الشراكة بني القطاعني الخاص والعام .وتوفر رؤي��ة  2035أيضا فرصا
للبنوك لتطوير عروض الشركات الجديدة والتسهيالت االئتمانية.

اقتصاد البالد يتمتع بمصدات قوية لمواجهة األزمات

الحكومة األميركية توافق
على عقد صيانة طائرات
سالح الجو الكويتي
مي محمد
قال موقع «بيزنس ويكلي» البريطاني إن حكومة الواليات
املتحدة األميركية وقعت ع�ق� ً�دا لعدة س�ن��وات م��ع مجموعة
«م��ارش��ال إي��رو سبايس أن��د ديفنس» البريطانية ومقرها
مدينة كامبريدج ،التي ستقوم فيه املجموعة بتقديم الدعم
ألسطول سالح الجو الكويتي من طائرات .KC-130J
وس �ت �ق��وم «م� ��ارش� ��ال» ب�ع�م�ل�ي��ات ف �ح��ص دوري � ��ة ل�ل�ص�ي��ان��ة،
وإع��ادة الطالء ومهام إص�لاح محددة لهذا العام على ثالث
ط��ائ��رات من ط��راز  KC-130Jفي الكويت  -وط��ائ��رة من طراز
نقل  C-130هيركوليس املعدلة للتزود بالوقود في الجو.
وت��وف��ر ط��ائ��رات  KC-130Jال�ت��اب�ع��ة ل �س�لاح ال�ج��و الكويتي
التزود بالوقود في الجو ومجموعة متنوعة من مهام الدعم
األخ� ��رى ل�ت�ع��زي��ز ال �ن��واي��ا ال�ح�س�ن��ة واالس �ت �ق��رار ف��ي منطقة
الشرق األوسط.
واشترت الكويت ثالث طائرات من طراز  KC-130Jsمن خالل
عملية البيع العسكري ال�خ��ارج��ي للحكومة األميركية في
عام  .2014وتتم إدارة البرنامج ،بما في ذلك دعم األسطول،
م��ن قبل ال�ق��وات البحرية األميركية م��ن خ�لال ق�ي��ادة أنظمة
ال �ط �ي ��ران ال �ب �ح��ري��ة األم �ي��رك �ي��ة .وق � ��ال ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
ملجموعة مارشال ،أليستير ماكفي« :يسعدنا الحصول على
ه��ذا العقد من الحكومة األميركية ،كما يعتبر س�لاح الجو
لاً
ً
مهما للغاية ،ونحن نقدر الثقة التي أبدتها
الكويتي عمي
حكومة الواليات املتحدة في إمكانيتنا» .وأضاف «نواصل
توسيع حصتنا ف��ي ال�س��وق ال��دول�ي��ة للحصول على عقود
دعم  C-130ويسرني أن أرى تطورعالقتنا مع أنظمة الطيران
والحكومة األميركية».

الجديد للبالد برفع سقف ديونها من  10مليارات
ال��ى  25م�ل�ي��ار دي �ن��ار وال �س �م��اح ب��إص��دار س�ن��دات
اسالمية.
من جهته ،يقول الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان
ّ
عادل املاجد« :تركز الرؤية على مستقبل األجيال
ال� �ق ��ادم ��ة .وت �ت �م��اش��ى ال �ب �ن��وك م �ع �ه��ا ف ��ي ت�ط��وي��ر
الخدمات التي ّ
تلبي احتياجات الشباب وتخلق
ف��رص عمل ل�ه��ذا ال �س��وق .ع�ل�اوة على ذل��ك ،تعمل
البنوك ضمن اط��ار عمل البنك امل��رك��زي الكويتي،
من خالل التركيز على دعم املشروعات الصغيرة
ّ
واملتوسطة ،حيث تعلق الكويت الكثير من األمل
ً
ّ
على ه��ذا ال�ق�ط��اع» .ووف��ق��ا للبنك ال��دول��ي ،شكلت
امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة  %3ف�ق��ط من
ال�ن��ات��ج املحلي اإلج�م��ال��ي للكويت ف��ي ع��ام ،2016
ع �ن��دم��ا ك ��ان امل �ت��وس��ط ال �ع��امل��ي ف ��ي االق �ت �ص��ادات
املرتفعة الدخل حوالي .%50
ً
ول��دع��م ه��ذا ال�ق�ط��اع ،أن�ش��أت الحكومة صندوقا
ل �ل �م �ش��روع��ات ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ،ق�ي�م�ت��ه 7
ً
م �ل �ي��ارات دوالر ف ��ي ع ��ام  ،2013ي �ق � ّ�دم ق��روض��ا
بفوائد منخفضة للشركات الصغيرة اململوكة
الكويتية.
وم� � ��ع س� �ي� �ط ��رة ال � �ش� ��رك� ��ات ال � �ك � �ب ��رى مل� �ش ��روع ��ات
البنية التحتية ،ك��ان م��ن املنطق أن تنشأ شبكة
م��ن ال �ش��رك��ات ال �ص �غ �ي��رة ح��ول �ه��ا .ل �ك��ن ال �ش��رك��ات
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة س�ج�ل��ت ح �ت��ى اآلن ن �م� ًّ�وا
ه��ام�ش� ًّ�ي��ا .وك��ان��ت حصتها م��ن إج�م��ال��ي ال�ق��روض
املصرفية  %2.8فقط في ع��ام  .2018يقول العقاد:
«ت �ح �ت��اج ال �ك��وي��ت اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة أك �ث��ر وض� ً
�وح��ا
بالنسبة ال��ى امل�ش��روع��ات الصغيرة واملتوسطة.
ًّ
نسبيا،
وبشكل ع��ام ،الكويتيون ف��ي وض��ع جيد
م �ق��ارن��ة ب ��اآلخ ��ري ��ن ،واح �ت �ي��اج��ات �ه��م ال�ت�م��وي�ل�ي��ة
أق��ل .ل�ك��ن ق��د ي�ح�ت��اج رواد األع �م��ال أش�ي��اء أخ��رى،
م �ث��ل االس � �ت � �ش ��ارات امل ��ال� �ي ��ة ،وق� ��د ي �ك ��ون ه � ��ذا م��ا
يمكن للمؤسسة الحكومية تقديمه ،إل��ى جانب
ض� �م ��ان ج � ��زء م ��ن ق � ��رض امل� �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة
وامل�ت��وس�ط��ة ،بحيث يحتفظ البنك امل�ق��رض ب��دور
في هذه العملية» .ويمكن لريادة األعمال أن تتخذ
ش�ك��ل ال �ش��رك��ات ال�ن��اش�ئ��ة ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى االب�ت�ك��ار،
والتقنيات الحديثة.
وف ��ي ال��وق��ت ال �ح��ال��ي ،ال ت ��زال ال �ك��وي��ت ف��ي م��راك��ز
ّ
متأخرة في السباق مع منافساتها من دول مجلس
التعاون الخليجي .ولتعزيز التكنولوجيا املالية،
ُ
اعتمد البنك املركزي لوائح لتطوير إحدى أوليات
حاضنات األعمال التكنولوجية في املنطقة.

خصخصة البورصة..
ُّ
وتدفقات أجنبية
بالمليارات
ّ
ف� ��ي دي �س �م �ب��ر امل � ��اض � ��ي ،ش��ك��ل
االك �ت �ت��اب ال �ع��ام األول� � ّ�ي لبورصة
ال�ك��وي��ت ،ثانية أك�ب��ر ب��ورص��ة في
ال�خ�ل�ي��ج ب �ع��د ت � ��داول ال �س �ع��ودي��ة،
عالمة فارقة ،واصبحت بورصة
الكويت اليوم واحدة من شركات
ال �ب��ورص��ة ال��وح �ي��دة ف ��ي ال �ش��رق
األوسط ،التي ال تملكها الدولة.
وت� �ق ��ول امل ��دي ��رة اإلداري � � ��ة مل��رك��ز
أبحاث «جوفرن» املتخصص في
االق �ت �ص��اد وح��وك �م��ة ال�ش��رك��ات
أل�ي�س��ا أم �ي �ك��و« :ب�ي�ن�م��ا ستكون
ه�ن��اك ح��ري��ة أك�ب��ر ف��ي ال�خ�ي��ارات
ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة ،ورب� �م ��ا ي �ك��ون لها
تأثير إي�ج��اب��ي ف��ي م��دى ابتكار
ال� � � � �س � � � ��وق ،ف � � � � ��إن خ� �ص� �خ� �ص ��ة
ال �ب��ورص��ة ل�ي�س��ت ح�ل�ا ت�ل�ق��ائ� ًّ�ي��ا
ل �ج��ذب االس �ت �ث �م��ارات األج�ن�ب�ي��ة
وإدراج ال� �ش ��رك ��ات» .وأض��اف��ت:
ً
«ستكون هناك حاجة أيضا إلى
م��زي��د م��ن ال�ج�ه��د ح��ول تقسيم،
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ه��ذه امل �خ��اوف
اصبحت الكويت أكثر حضورا
ف��ي أف ��ق امل�س�ت�ث�م��ري��ن ال�ع��امل�ي�ين.
وف � ��ي ال � �ع� ��ام امل� ��اض� ��ي ،أض��اف��ت
«ج��ي ب��ي م��ورغ��ان» الكويت إلى
م��ؤش��ره��ا ال� �خ ��اص ب��ال �س �ن��دات
ل �ل�أس� ��واق ال �ن��اش �ئ��ة .وف� ��ي ع��ام
 ،2018انضمت بورصة الكويت
إل � ��ى م ��ؤش ��ر FTSE Russell
ل�لأس��واق الناشئة .وم��ن املتوقع
أن تجذب إعادة تصنيف الكويت
كسوق ناشئ من قبل مؤشر«إم
إس س � ��ي آي» ،امل� �ت ��وق� �ع ��ة ف��ي
يونيو املقبل مليارات ال��دوالرات.
وت �ق��ول أم�ي�ك��و إن ��ه ب�ف�ض��ل ه��ذه
ّ
الترقية ستتلقى الكويت تدفقات
مالية سلبية غير نشطة ،إال أن
السؤال املطروح ـــــ كما هي الحال
بالنسبة الى األسواق األخرى في
املنطقة ـــــ ه��و :م��ا ال��ذي سيفعله
ّ
ص ��ن ��اع ال� �ق ��رار ب �ه��دف تشجيع
ّ
وج��ذب التدفقات املالية النشطة
واإلدراج��ات الجديدة؟ ..وتتوسع
الكويت في توفير فرص ملشاركة
أج �ن �ب �ي��ة أك �ب��ر ف ��ي اق �ت �ص��اده��ا،
ع �ل��ى أم ��ل ت��وس �ي��ع م��ؤس�س��ات�ه��ا
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة .وال ي � ��زال ت�ت�ع�ّي�نّ
علينا رؤية ما إذا كان سيرتقي
املستثمرون األجانب لتلبية تلك
اآلمال.
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« NBKكابيتال» بورصة الكويت في الصدارة

2019
ق ��ال ت�ق��ري��ر ص ��ادر ع��ن ش��رك��ة ال��وط�ن��ي
ل�ل�اس �ت �ث �م��ار إن م �ع �ظ��م أس� � � ��واق دول
م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ت�م�ك�ن��ت
من إغ�لاق العام في املنطقة الخضراء،
إال أن �ه��ا ك��ان��ت ض�ع�ي�ف��ة األداء م�ق��ارن��ة
ب �ن �ظ �ي��رات �ه��ا ف� ��ي األس� � � � ��واق امل �ت �ق��دم��ة
وال �ن��اش �ئ��ة ،واالس �ت �ث �ن��اء ال��وح �ي��د ك��ان
في الكويت والبحرين .وكانت الكويت
األف�ض��ل أداء ف��ي دول مجلس التعاون
الخليجي ،حيث قدمت عملية الترقية
إل��ى األس� ��واق ال�ن��اش�ئ��ة م��ن ق�ب��ل FTSE
واإلع�ل�ان ع��ن ترقية  MSCIج��رع��ة دعم
كبيرة لسوق األسهم الكويت .فقد أغلق
مؤشر السوق العام على ارتفاع بنسبة
 %23.7لعام  ،2019بينما سجل مؤشر
ال �س��وق األول م�ك��اس��ب بنسبة ،%32.3
ما جعله يحتل مرتبة عالية في قائمة
أفضل األسواق أداء على مستوى العالم
لعام .2019
وأض � ��اف ال �ت �ق��ري��ر أن ال �ب �ح��ري��ن ج��اءت
ف ��ي امل ��رت �ب ��ة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ح �ي��ث األداء
ال� �س� �ن ��وي ف� ��ي دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي بنسبة  %20.4خ�ل�ال ال�ع��ام
ب �ع��د ت �س �ج �ي �ل �ه��ا زي � � ��ادة ب �ن �س �ب��ة 5.45
ف ��ي دي �س �م �ب��ر .وت �م �ك��ن م ��ؤش ��ر ت� ��داول
ل�لأس�ه��م ال �س �ع��ودي��ة م��ن رف ��ع مستوى
أدائ��ه السنوي إلى  %7.2بعد تسجيله
مكاسب بلغت  %6.75في ديسمبر ،ما
جعله على رأس قائمة أفضل األس��واق
الخليجية أداء لشهر ديسمبر .وع��زز
أداء ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة وال � �ك � ��وي � ��ت م ��ؤش ��ر
س �ت��ان��درد آن��د ب ��ورز الخليجي امل��رك��ب
ال��ذي ّ
سجل  %5.6في ديسمبر ،لينهي
ال �ع��ام ب�م�ك��اس��ب ب�ل�غ��ت  .%7.6أم ��ا في
اإلم��ارات العربية املتحدة ،فقد تفوقت
دب��ي بتحقيق مكاسب شهرية بنسبة
 %3.2م �ق��اب��ل  %0.89ف� ��ي أب � ��و ظ �ب��ي،
م��ا ن�ت��ج ع�ن��ه تحقيق م�ك��اس��ب سنوية
بلغت  %9.3و %3.3لسوقي األسهم في
اإلمارات على التوالي.
وح��ول األس ��واق الناشئة ،ذك��ر التقرير
أن ش �ه��ر دي�س�م�ب��ر امل��اض��ي ه��و أف�ض��ل
شهر لألسواق الناشئة خالل العام منذ
شهر يناير املاضي ،حيث أضاف كل من
مؤشر  MSCIلألسواق الناشئة (MSCI
 )EMومؤشر  MSCIلألسواق اآلسيوية
ب��اس �ت �ث �ن��اء ال �ي��اب��ان (MSCI Asia ex-
 )Japanمكاسب بلغت  %7.17و%6.42
خالل الشهر على التوالي ليصل أداء كال
املؤشرين خ�لال ع��ام  2019إل��ى .%15.4
وكانت األس��واق الناشئة استفادت من
ت��راج��ع ح ��دة ال �ت��وت��رات ال �ت �ج��اري��ة بني

السنة األفضل لألسواق
العالمية منذ عقد

استقبل سفير البالد لدى فرنسا

ً
عالميا
الغانم :الكويت األكبر
في استثمارات «الخاص» الخارجية

عوائد المؤشرات العالمية ديسمبر 2019
7.2%

مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة

6.2%
5.7%
5.3%

مؤشر مركب شنغهاي
نفط برنت

3.6%
3.4%
2.9%
2.7%

NBK.CAPITAL

%7.6

ارتفاع مؤشر ستاندرد
آند بورز لألسواق
الخليجية بنهاية 2019

مؤشر مورغان ستانلي ألسواق الخليج
الذهب
مؤشر مورغان ستانلي ألسواق العالم
ستنادرد آند بورز 500
مؤشر فايننشال تايمز 100

2.1%
1.7%
1.6%

مؤشر ستوكس أوروبا 600
مؤشر داو جونز  30الصناعي
مؤشر نيكي 225

و %4.42ف��ي دي �س �م �ب��رامل��اض��ي ليغلقا
ال � �ع ��ام ع �ن��د  %22.30و %23.33ع�ل��ى
التوالي .ومن ناحية أخرى ،كان مؤشر
 Ibovespaفي البرازيل من بني األفضل
أداء لهذا العام ،محققًا مكاسب بنسبة
 ،%31.58ت�ل�اه م��ؤش��ر ب��ورص��ة روس�ي��ا
وم ��ؤش ��ر ب ��ورص ��ة إس �ط �ن �ب��ول ب�ن�س�ب��ة
مكاسب بلغت  %28.55و %25.37على
التوالي.

األسواق العاملية

%24

ارتفاع مؤشر MSCI
لألسهم العالمية..
األداء األقوى منذ األزمة
خليج ًيا البحرين
ثاني أفضل األسواق
أداء سنو ًيا ..وعالم ًيا
سوق البرازيل
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وال� �ص�ي�ن ،وال �ن �ظ��رة
اإلي � �ج ��اب � �ي ��ة ل �ل �ن �م��و االق� � �ت� � �ص � ��ادي ف��ي
البلدان النامية ،وفي الصني على وجه
ال�خ�ص��وص ،موضحًا أن��ه ف��ي األس��واق
اآلسيوية ارتفع مؤشر شنغهاي املركب
ومؤشر بورصة تايوان بنسبتي %6.20

وأش��ار التقرير إل��ى أن��ه على ال��رغ��م من
تقلبات األس��واق الشديدة خ�لال العام
وال �ت��ي نتجت ع��ن ال �ت��وت��رات التجارية
ب �ي��ن ال � � ��والي � � ��ات امل � �ت � �ح� ��دة األم� �ي ��رك� �ي ��ة
وال � � �ص �ي��ن وامل� � � �خ � � ��اوف م � ��ن ال� �ت� �ب ��اط ��ؤ
االق �ت �ص��ادي ف��ي االق �ت �ص��ادات ال�ك�ب��رى،
باإلضافة إلى مسألة خروج بريطانيا
م��ن االت �ح��اد األوروب � ��ي ،ف��إن ع��ام 2019
ك � ��ان م� ��ن أف� �ض ��ل ال� �س� �ن ��وات ل�ل�أس ��واق
ال� �ع ��امل� �ي ��ة م� �ن ��ذ ب� ��داي� ��ة األزم � � � ��ة امل��ال �ي��ة
العاملية .خالل الشهر األخير من العام،
تراجعت حدة التوترات التجارية بشكل
كبير بعد إت�م��ام «امل��رح�ل��ة األول ��ى» من
االتفاق التجاري بني الواليات املتحدة
وال�ص�ين وال�ت��ي ق��ال الرئيس األميركي
ّ
أخ�ي�رًا إن��ه سيوقعها ف��ي  15يناير في
البيت األبيض ،ثم يبدأ بعدها مباشرة
مفاوضات املرحلة الثانية.
وذك��ر التقرير أن ارت�ف��اع مؤشر MSCI
ل�لأس�ه��م ال�ع��امل�ي��ة ()MSCI AC World
بنحو  %3.39في ديسمبر ليغلق العام
عند  %24.0وهو أقوى أداء له منذ األزمة

امل��ال�ي��ة ف��ي ع��ام  ،2009ق��د ك��ان مدفوعًا
بشكل أس��اس��ي بعمالقة التكنولوجيا
األم �ي��رك �ي�ي�ن ،وب ��درج ��ة أق� ��ل ب��ان�ت�ع��اش
أس � � � ��واق م �ن �ط �ق��ة ال� � �ي � ��ورو واألس � � � ��واق
اآلس�ي��وي��ة .وك��ان مؤشر ،MSCI EAFE
الذي يمثل أداء األسواق املتقدمة خارج
الواليات املتحدة وكنداّ ،
سجل ارتفاعًا
بنسبة  %18.44خالل العام بعد ارتفاع
بنسبة  %3.16في ديسمبر.
وف ��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ق ��ال ال�ت�ق��ري��ر
إن��ه ج��رى تأكيد ال�ق��راءة األخ�ي��رة لنمو
ال �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي اإلج� �م ��ال ��ي ف ��ي ال��رب��ع
ال�ث��ال��ث بنسبة  %2.1م�ق��ارن��ة م��ع نمو
ال��رب��ع ال �ث��ان��ي ب�ن�س�ب��ة  ،%2.0ف��ي حني
ظ �ل��ت ن �ف �ق��ات االس� �ت� �ه�ل�اك ال �ش�خ �ص��ي
األس��اس�ي��ة ( )PCEمستقرة عند %2.1
خ�ل�ال ن�ف��س ال�ف�ت��رة .وان�خ�ف�ض��ت نسبة
البطالة بشكل طفيف من  %3.6في شهر
أك �ت��وب��ر إل ��ى  %3.5ف��ي ش �ه��ر ن��وف�م�ب��ر.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن األرق � ��ام االق�ت�ص��ادي��ة
الجيدة القادمة م��ن ال��والي��ات املتحدة،
فإنه ال تزال التوقعات االقتصادية غير
م��ؤك��دة م��ع اس�ت�م��رار الضعف امللحوظ
ف��ي النشاط الصناعي ،حيث انخفض
م��ؤش��ر م��دي��ري املشتريات التصنيعي
 ISMبشكل غ�ي��ر م�ت��وق��ع إل��ى  47.2في
ديسمبر مقارنة بـ 48.1في نوفمبر .وفي
أوروب � ��ا ،بينما اس�ت�ق��ر ال�ن��ات��ج املحلي
اإلج �م��ال��ي ع �ن��د  %1.2ل �ل��رب��ع ال �ث��ال��ث،
كان هناك ارتفاع في معدالت التضخم
خالل شهر نوفمبر ،حيث ارتفع مؤشر
أس�ع��ار املستهلك األس��اس��ي إل��ى %1.3
من القراءة السابقة البالغة .%1.1

علي الغانم مستقبلاً سامي المرشد

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي
الغانم أهمية ب��ذل مزيد من الجهود لتطوير
ال �ع�لاق��ات االق�ت�ص��ادي��ة امل�ش�ت��رك��ة م��ع فرنسا،
وذلك من خالل تبادل زيارة الوفود التجارية
واالق�ت�ص��ادي��ة للتعرف ع��ن كثب على الفرص
االس �ث �ت �م��اري��ة امل �ت��اح��ة ف ��ي ف��رن �س��ا .وإط�ل��اع
أص � �ح� ��اب األع � �م� ��ال ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ع �ل ��ى ال �ن �ظ��م
وال�ق��وان�ين ال�ت��ي م��ن شأنها تسهيل إج ��راءات
املستثمر األجنبي.
وأش ��ار ال�غ��ان��م خ�لال استقباله ،أم��س بمبنى
ال �غ��رف��ة ،س��ام��ي امل��رش��د س�ف�ي��ر دول ��ة ال�ك��وي��ت
لدى فرنسا .الى استعداد الغرفة لنشر الفرص
االستثمارية املتاحة في فرنسا على املهتمني
من أعضائها .كما قدم نبذة عن نشاط الغرفة
ال�ت��ي تسعى إل��ى توطيد ال�ع�لاق��ات التجارية
واالقتصادية بني أصحاب األعمال الكويتيني
ونظرائهم في مختلف دول العالم ،حيث تعد
ال�ك��وي��ت م��ن أك�ب��ر دول ال�ع��ال��م م��ن حيث حجم
االستثمارات الخارجية على صعيد القطاع

بذل مزيد من الجهود
لتطوير العالقات
االقتصادية المشتركة
الخاص.
من جانبه ،اعرب املرشد عن شكره للغرفة على
ال ��دور امل�ه��م ال��ذي ت�ق��وم ب��ه لتطوير العالقات
ال�ت�ج��اري��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،حيث أع��رب ع��ن أمله
ب��أن تقوم الشركات الكويتية بعمل شراكات
إستراتيجية م��ع نظرائهم الفرنسيني لتفتح
آفاقًا اقتصادية جديدة بني البلدين الصديقني.
كما أعرب عن خالص امتنانه وتقديره لغرفة
ت�ج��ارة وصناعة الكويت على تعاونها ،وما
تقدمه من خدمات لقطاع األعمال.

ّ
وقعتا مذكرة تفاهم لتوفير الحلول اللوجستية

«أدنيك» ّ
جددت شراكتها
مع «أجيليتي»

في دول مجلس التعاون

إيرادات  % 82من الشركات الصغيرة
والمتوسطة تعتمد على التجارة الخارجية
أع� � �ل� � �ن � ��ت ش� � ��رك� � ��ة  UPSأم� � � � � ��س ،ع��ن
ن �ت��ائ��ج اس �ت �ب �ي��ان ح� ��ول ال �س �ل��وك �ي��ات
واالتجاهات الحالية لخدمات الشحن
ب�ين ال �ش��رك��ات ال�ص�غ�ي��رة واملتوسطة
ف��ي دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي،
التي أشارت إلى أن  %82من الشركات
امل� �ش ��ارك ��ة ت � �ص� � ّ�در س �ل �ع �ه��ا ل �ل �خ��ارج
بشكل منتظم أو متقطع ،واعتمادها
ع �ل��ى ال� �ت� �ج ��ارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ك �م �ص��در
رئيسي لإليرادات.
وقال حسني وهبي ،املدير العام لشركة
 UPSف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال � �ش� ��رق األوس� � ��ط:
«ت �ب��رز ال�ح��اج��ة امل�س�ت�م��رة ال��ى العمل
م ��ع م� � ��زودي ال� �خ ��دم ��ات ال�ل��وج�س�ت�ي��ة
ال� �ق ��ادري ��ن ع �ل��ى م ��واك� �ب ��ة امل �ت �ط �ل �ب��ات
واالح �ت �ي��اج��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة لعالم
يشهد وتيرة عالية من التغيرات في
ع �ص��ر اإلن� �ت ��رن ��ت ،خ ��اص ��ة ف ��ي ض��وء
ارتفاع عدد الشركات الصغيرة ،التي
تعمل في مجال التجارة اإللكترونية».
وأض � ��اف وه� �ب ��ي« :ي ��ؤك ��د االس �ت �ب �ي��ان
ّ
رغ� �ب ��ة ال� �ش ��رك ��ات ب �ت �ل��ق��ي ال� ��دع� ��م م��ن
ال � � �ش� � ��رك� � ��اء ف � � ��ي م � � �ج� � ��ال ال� � �خ � ��دم � ��ات
ال�ل��وج�س�ت�ي��ة ض�م��ن م �ج��االت معينة،
ك � �ت ��وف � �ي ��ر م � �ج � �م ��وع ��ة م � �ت � �ن ��وع ��ة م��ن
ال � �خ� ��دم� ��ات وال �ت �خ �ل �ي ��ص ال �ج �م��رك��ي
وتحديد مواعيد الشحن والتسليم،
إذ تدرك الشركات الصغيرة أن قدرات
م��زودي الخدمات اللوجستية تعتبر
املفتاح الرئيسي لتطورها أو بقائها
ق � � � ��ادرة ع� �ل ��ى امل� �ن ��اف� �س ��ة ف� ��ي ال� �س ��وق
العاملي».
ويوضح التقرير الفرص والتحديات
الحالية التي يفرضها قطاع الخدمات
اللوجستية على الشركات الصغيرة
وامل � �ت� ��وس � �ط� ��ة ف� � ��ي م� � �ج � ��ال ال � �ت � �ج� ��ارة
اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة وال ��رق� �م� �ن ��ة امل� �ت ��زاي ��دة
وتفضيالت العمالء .وبالرغم من إبداء
معظم ال�ش��رك��ات رض��اه��ا ت�ج��اه م��زود
الخدمات اللوجستية لديهم ،فإن %36

استبيان  UPSشمل أكثر من  5آالف شركة
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من الشركات الصغيرة واملتوسطة
ت � �ت� ��وق� ��ع م� � ��ن م � � � � � ��زودي ال � �خ ��دم ��ة
إم�ك��ان��ات م�ث��ل التسليم ف��ي ال�ي��وم
ن �ف �س��ه أو ت �ع �ق��ب ال �ب �ض��ائ��ع ع�ب��ر
تطبيقات ذكية

ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا وال � �ت � �ح� ��ول
ال��رق �م��ي س ��وف ي�س�ت�م��ران في
ل �ع��ب دور م �ه��م ف ��ي مستقبل
ال � � � �ت � � � �ج � � � ��ارة س� � � � � � � ��واء ك � ��ان � ��ت
إلكترونية أو تقليدية

فرص وتحديات
يفرضها قطاع
الخدمات اللوجستية
على الشركات
الصغيرة والمتوسطة
م ��ن ال �ش��رك��ات ت�خ�ط��ط إلع � ��ادة ال�ن�ظ��ر
ف ��ي ت �ع��ام �ل �ه��ا م ��ع م� � ��زودي ال �خ��دم��ات
ال� �ل ��وج� �س� �ت� �ي ��ة .ك� �م ��ا ُي� �ظ� �ه ��ر ال �ت �ق��ري��ر
ال�ت��وق�ع��ات ال �ت��ي تتطلع إل�ي�ه��ا معظم
ال �ش��رك��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة في
م� ّ
�زوده��ا ،مثل تقديم خ��دم��ة التسليم
ف� ��ي ال � �ي� ��وم ن �ف �س��ه ( ،)%69وخ ��دم ��ة
ال �ت �س �ل �ي��م وف� ��ق وق� ��ت م �ح ��دد (،)%77

%77

منها ت�ت��وق��ع م��ن م��زوده��ا
ال � �ح� ��ال� ��ي ت ��وف � �ي ��ر خ ��دم ��ة
التسليم وفق وقت محدد

%50

م � � � ��ن ال � � � �ش� � � ��رك� � � ��ات ال � �ص � �غ � �ي� ��رة
وامل� � �ت � ��وس� � �ط � ��ة ت� �ع� �ت� �ب ��ر خ ��دم ��ة
اإلرجاع املجاني مهمة لعمالئها
عبر اإلنترنت

وتوفير تطبيق رقمي لتتبع عمليات
التسليم في الوقت الفعلي (.)%62
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق��ال ري �ن��زو ب��راف��و ،رئيس
ق� �س ��م االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة وال� �ت� �س ��وي ��ق
ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ش� �ب ��ه ال� � �ق � ��ارة ال �ه �ن��دي��ة
وال� �ش ��رق األوس � ��ط وأف��ري �ق �ي��ا ل�ش��رك��ة
« :UPSت�ت��اب��ع مبيعات التجزئة عبر
ً
اإلنترنت ّ
نموها بوتيرة أسرع مقارنة
بالطريقة التقليدية لتجارة التجزئة
م��ع ت �س��ارع ان�ت�ش��ار االت �ص��ال العالي
السرعة في املنطقة».
ّ
وت� ��اب� ��ع ب � ��راف � ��و« :س� ��ل� ��ط االس �ت �ب �ي��ان
ال� �ض ��وء ع �ل��ى ال� � ��دور امل � �ح� ��وري ال ��ذي
س�ت�ل�ع�ب��ه ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا م��ع ال�ت�ح��ول
ال � ��رق� � �م � ��ي ف� � ��ي م� �س� �ت� �ق� �ب ��ل ال � �ت � �ج� ��ارة
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة واإلل � �ك � �ت ��رون � �ي ��ة ،وال � ��ذي
ي � �ف� ��رض ع� �ل ��ى ال � �ش� ��رك� ��ات ال �ص �غ �ي��رة
اس �ت �خ��دام ال �ب �ي��ان��ات وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
مل��واص �ل��ة ف �ه��م اح �ت �ي��اج��ات ع�م�لائ�ه��ا
وتوسيع خدماتها واختيار الشركاء
ّ
املتسوقني
املناسبني لتلبية متطلبات

%82

م ��ن ال� �ش ��رك ��ات ال �ص �غ �ي��رة
وامل �ت��وس �ط��ة ف ��ي ال�خ�ل�ي��ج
ت� �ع� �ت� �م ��د ع � �ل� ��ى ال � �ت � �ج� ��ارة
ال� � � �خ � � ��ارج� � � �ي � � ��ة م � � � �ص� � � � ً
�درا
ً
أساسيا لإليرادات

ّ
ن �ت��ائ��ج االس� �ت� �ط�ل�اع ت�س��ل��ط
ال� � � � � � �ض � � � � � ��وء ع� � � � �ل � � � ��ى ف � � � ��رص
االستفادة من قطاع التجارة
اإللكترونية من خالل توفير
تجربة أفضل للعمالء

عبر اإلنترنت».
ويتمتع س��وق ال�ت�ج��ارة اإللكترونية
ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق األوس� ��ط وش �م��ال
أفريقيا بالقدرة على مضاعفة نموه
ب� � � �ـ 3.5أض � �ع� ��اف ب �ح �ل��ول ع � ��ام ،2022
ل �ي �ب �ل��غ إج �م��ال��ي ح �ج��م ال� �س ��وق 28.5
مليار دوالر ،على الرغم من أن نسبة
ال�ش��رك��ات ال�ت��ي ال ت�ق��دم حاليا خدمة
البيع عبر اإلنترنت تبلغ .%64
وأش ��ار ب��راف��و إل��ى أن ن�ت��ائ��ج التقرير
ت �ب ��رز ف� ��رص االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ال �س��وق
اإلل� � �ك� � �ت � ��رون � ��ي ،وذل � � � ��ك ع � �ب� ��ر ت ��وف �ي ��ر
ت�ج��رب��ة م�م�ي��زة ل�ل�ع�م�لاء ،ك�م��ا يفضل
 %50م��ن ع �م�لاء ال �ش��رك��ات الصغيرة
واملتوسطة ،التي شملها االستبيان،
خيار اإلرجاع املجاني ،مما يتيح لهم
حرية إبقاء املنتج أو إرجاعه في حال
عدم الرضا .ويعكس ذلك الرأي العام
للمتسوقني ع�ب��ر اإلن �ت��رن��ت ال��راغ�ب�ين
ب��إج��راء ع�م�ل�ي��ات ش ��راء م��ن ال�ش��رك��ات
التي يثقون بها.

حميد الظاهري وإلياس منعم

أع �ل �ن��ت ش��رك��ة أب��وظ �ب��ي ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�م�ع��ارض
(أدن � � � �ي � � ��ك) ع� � ��ن ت � �ج� ��دي� ��د ات � �ف� ��اق � �ي� ��ة ال � �ش� ��راك� ��ة
االس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة م� ��ع «أج �ي �ل �ي �ت��ي ل �ل �م �ع��ارض
وال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات» ال �ت ��اب �ع ��ة ل �ش ��رك ��ة «أج �ي �ل �ي �ت��ي
للخدمات اللوجستية العاملية املتكاملة» ملدة
خمس سنوات إضافية ،وذلك في إطار جهود
شركة أبوظبي الوطنية للمعارض الرامية إلى
االس�ت�م��رار ف��ي تعزيز ال�خ��دم��ات ال�ت��ي تقدمها
مل �ن �ظ �م��ي امل � �ع� ��ارض وال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات ،م� ��ن خ�ل�ال
مجموعة متكاملة م��ن ال�خ��دم��ات اللوجستية
والفنية وعمليات الشحن.
وقالت الشركة في بيان صحافي انه بموجب
م� ��ذك� ��رة ال� �ت� �ف ��اه ��م ،س �ت �س �ت �م��ر ه � ��ذه ال� �ش ��راك ��ة
ب�ي��ن ال� �ط ��رف�ي�ن ب� �ه ��دف ت� ��زوي� ��د ع� �م�ل�اء ش��رك��ة
أبوظبي الوطنية للمعارض بأفضل الحلول
اللوجستية.
وق � � ��ال ح �م �ي ��د ال � �ظ � ��اه � ��ري ،ال� �ع� �ض ��و امل �ن �ت ��دب
والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية
ل �ل �م �ع ��ارض (أدن� � �ي � ��ك) وم �ج �م ��وع ��ة ال �ش ��رك ��ات
ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا «ن� �ح ��رص ف ��ي ش ��رك ��ة أب��وظ �ب��ي
الوطنية للمعارض على تقديم أفضل الخدمات
ف��ي مختلف امل��راف��ق ال �ت��ي ن��وف��ره��ا .وللتأكيد

ع�ل��ى ال�ت��زام�ن��ا ب�ه��ذا ال �ه��دف ،ج��ددن��ا شراكتنا
م ��ع أج �ي �ل �ي �ت��ي م� ��رة أخ � ��رى ل �ض �م��ان ال �ت��وف �ي��ر
ال �س �ل��س ل �ل �ح �ل��ول ال �ل��وج �س �ت �ي��ة ذات ال �ك �ف��اءة
العالية والفاعلية من حيث الكلفة للمنظمني
والعارضني».
ّ
وأض � � � ��اف «س �ي �س �ت �م��ر ال � �ت � �ع� ��اون ال � �ب� ��ن� ��اء م��ع
أجيليتي والعمل على التحسينات املهمة التي
أدخلناها معها على م��دار ال�س�ن��وات الخمس
املاضية ،والتي اسهمت بشكل كبير في تعزيز
الكفاءة التشغيلية وخفض التكلفة ،إلى جانب
تطوير امل��زاي��ا التنافسية للشركة .وستسهم
ه��ذه الشراكة في تعزيز مكانة إم��ارة أبوظبي
الرائدة كوجهة رئيسية لسياحة األعمال».
من جانبه ،قال الياس منعم ،الرئيس التنفيذي
لشركة أجيليتي للخدمات اللوجستية العاملية
املتكاملة في الشرق األوسط وأفريقيا «يسعدنا
أن ن�ج��دد اتفاقية ال�ش��راك��ة االستراتيجية مع
ش��رك��ة أب��وظ �ب��ي ال��وط �ن �ي��ة ل �ل �م �ع��ارض ،وال �ت��ي
ستعزز من مكانة أجيليتي في قطاع املعارض
وال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات ،م �ت �ي �ح��ة ل� �ن ��ا ت� �ق ��دي ��م ال �ح �ل��ول
اللوجستية امل�ت�ط��ورة لعمالء ش��رك��ة أبوظبي
الوطنية للمعارض».

« HSBCالكويت» ينفذ معامالت
« »gpiالعالمية
ان� �ض ��م ب �ن ��ك «-HSBCال � � �ك � ��وي � ��ت» إل � ��ى خ��دم��ة
الحلول املبتكرة لتنفيذ معامالت املدفوعات
ال�ع��امل�ي��ة « »gpiال�ت��ي ي��وف��ره��ا ن�ظ��ام ،SWIFT
م �م��ا س �ي �ع��زز م ��ن إم� �ك ��ان امل �ت��اب �ع��ة ال��رق �م �ي��ة
وسرعة التنفيذ واملوثوقية واألمان ملعامالت
املدفوعات الخارجية من وإلى الكويت.
وم��ن ش��أن الحلول املبتكرة لتنفيذ معامالت
ُ ّ
امل��دف��وع��ات ال�ع��امل�ي��ة ل�ن�ظ��ام  SWIFTأن تمكن
امل� ��ؤس � �س� ��ات امل ��ال� �ي ��ة م� ��ن ت ��وف� �ي ��ر امل� ��زي� ��د م��ن
الشفافية واملتابعة الشاملة لسير املعامالت،
إض��اف��ة إل��ى ح�ص��ول ج�م�ي��ع األط ��راف املعنية
بإشعار تأكيد مباشر عند إيداع أي دفعة.
وق��ال��ت عاصفة خ��ان خ��ال��د ،الرئيسة املحلية
إلدارة ال �س �ي��ول��ة ال �ع��امل �ي��ة وال �ن �ق��د ل ��دى ب�ن��ك
 HSBCال �ك��وي��ت« :س �ي �ك��ون ب��إم �ك��ان ال �ع �م�لاء
اآلن إص� � ��دار ت �ح��وي�لات �ه��م امل��ال �ي��ة وإدارت� �ه ��ا

ومتابعتها إلى أن يتم إيداعها في حسابات
امل�س�ت�ف�ي��دي��ن ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال م�ن�ص��ة واح��دة
ومباشرة .ولقد كانت االستفسارات املتعلقة
بمدفوعات املستفيدين تستغرق ث�لاث��ة أي��ام
للرد عليها؛ لكن خدمة  SWIFT gpiستعمل
على تقليل ذلك الوقت إلى بضع دقائق فقط
م��ع إظ �ه��ار ح��ال��ة ال��دف��ع ل �ل �ع �م�لاء ع �ل��ى ن�ظ��ام
.»HSBCnet
أما على املستوى العاملي ،قام  HSBCبإطالق
ً
خ ��دم ��ة  SWIFT gpiف ��ي  45ب �ل ��دًا ف �ض�ل�ا ع��ن
ت �ن �ف �ي��ذ أك �ث��ر م ��ن  90ف ��ي امل �ئ��ة م ��ن م �ع��ام�لات
م� ��دف� ��وع� ��ات  HSBCب ��اس� �ت� �خ ��دام ال �ت �ق �ن �ي��ات
امل�ت�ط��ورة ،وت�م�ك�ين ال�ع�م�لاء م��ن االط�ل�اع على
س �ي��ر م �ع��ام �ل��ة ال ��دف ��ع م ��ن ك�ل�ا ال �ط��رف�ي�ن ع�ب��ر
م�ي��زة م�ت��اب�ع��ة امل�ع��ام�لات ال�ت��ي ي��وف��ره��ا نظام
.HSBCnet
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ف ّر مرتد ّياً قناعاً طب ّياً في حقيبة مثقوبة

«شبحان» لبناني وأميركي هرَّبا غصن
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة االم�ي��رك�ي��ة ول�ب�ن��ان ،ف�ك��ان أح��د
ّ
معاونيه ونفذ معه عدة مهمات تدريب عسكري
خاصة في العراق تتعلق بتحرير أس��رى .ويقدم
زايك نفسه كخبير متخصص في املناطق الخطرة
واالس � �ت � �خ � �ب ��ارات ،ك �م��ا خ� ��دم ل �ف �ت��رة ف ��ي ال� �ق ��وات
ال �خ��اص��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة خ �ل�ال ال� �ح ��رب االه �ل �ي��ة بني
عامي  1975و ،1990قبل ان يبدأ في بيع خدماته
للشركات الكبرى وملن يدفع أكثر .ويصف الكثير
م��ن ال �ف��اع �ل�ين ف��ي ه ��ذا ال �ق �ط��اع ال �غ��ام��ض ،ه��ذي��ن
ال �ش �خ �ص�ين ب �ـ«ال �ش �ب �ح�ي�ن» س � ��واء ف ��ي ال ��والي ��ات
املتحدة او لبنان وفق ما ذكرته لوموند.

سليمة لبال
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية تفاصيل جديدة
تتعلق بقصة ه��روب ك��ارل��وس غصن الهوليودية
من اليابان الى لبنان م��رورا بتركيا ،حيث أشارت
إل ��ى أن ال��رئ �ي��س وامل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ال �س��اب��ق ل�ع�م�لاق
ص �ن��اع��ة ال� �س� �ي ��ارات ن �ي �س��ان غ � ��ادر م �ط��ار ك�ن�س��اي
بالقرب من أوس��اك��ا في  29ديسمبر امل��اض��ي ،على
منت طائرة خاصة تملكها الشركة التركية MNG
 Jetوتشغلها في األراضي اليابانية شركة يابانية
خ��اص��ة ت��دع��ى  ،InterAviation Japanك��ان��ت قادمة
م ��ن دب� ��ي ،ح �ي��ث دف ��ع ك ��ارل ��وس ج� ��زءا م ��ن ف��ات��ورة
«العملية» .ووفق لوموند نقال عن صحيفة أساهي
اليابانية ف��إن غصن غ��ادر منزله ف��ي طوكيو عند
الساعة الثانية والنصف مساء في اليوم ذاته الذي
أوقفت فيه شركة خاصة انتدبتها نيسان ،مهمة
ح��راس �ت��ه ،ح�ي��ث ك ��ان م��رت��دي��ا ق�ب�ع��ة وق �ن��اع��ا طبيا
وه��و اكسسوار يباع في ش��وارع اليابان للحماية
من التلوث.
وبعدها توجه غصن من طوكيو الى أوساكا قاطعا
م �س��اف��ة  500ك �ل��م ،ف �ق��د ان �ت �ق��ل م�ش�ي��ا ع �ل��ى األق� ��دام
قبلها إل��ى فندق كبير ف��ي طوكيو ،ال يبعد سوى
نصف كيلومتر عن منزله ،حيث التقى شخصني،
استقل معهما القطار من محطة شيناغاوا باتجاه
أوس� ��اك� ��ا .وك � ��ذب م �ق��رب م ��ن غ �ص��ن وف� ��ق ل��وم��ون��د
رواي��ة ه��روب��ه ف��ي حقيبة مخصصة لنقل االدوات
املوسيقية ،مثلما اورد تلفزيون أم تي في اللبناني.
وأكد طيارون وافراد طاقم الطائرة الخاصة الذين
م �ث �ل��وا أم� ��ام امل�ح�ق�ق�ين االت � ��راك ل�ص�ح�ي�ف��ة ل��وم��ون��د
وج��ود حقيبة س��وداء على م�تن الطائرة الخاصة،
تم تثبيتها قبل الطيران .وان الحقيبة استقدمت
م��ن دب ��ي وت ��م اس �ت �ح��داث ت �غ �ي �ي��رات ع�ل�ي�ه��ا ،حيث
زودت بعجالت واستحدثت فيها ث�ق��وب صغيرة
ح�ت��ى يتمكن غ�ص��ن م��ن ال�ت�ن�ف��س .ول��م ي�ك��ن غصن
ال ��ذي ال يظهر اس�م��ه ع�ل��ى ق��ائ�م��ة ال��رك��اب ،املسافر
الوحيد على الطائرة التي غادرت عند الساعة الـ11
و 9دقائق ليال ،بل كان برفقته مواطنان أميركيان
هما مايكل ت��اي�ل��ور وج ��ورج ان �ط��وان زاي ��ك ،ال�ل��ذان
غ��ادرا وفق كل من لوموند ووول ستريت جورنال
بهويتيهما الحقيقيتني .وكانا قد وصال من دبي

تهديدات

مايكل تايلور والطائرة التي يُعتقد أنها اس ُتخدمت في العملية | أرابيان بزنس

¶ غادر في  29ديسمبر الماضي على متن طائرة خاصة من مطار كنساي
¶ مقربون ّ
كذبوا رواية هروبه في حقيبة مخصصة لنقل األدوات الموسيقية
¶ مايكل تايلور ضابط سابق من القوات الخاصة األميركية ..زوجته ليبية
¶ جورج زايك ّ
ّ
تتعلق بتحرير أسرى
نفذ مهام تدريب عسكري في العراق
الخاصة االميركية ،يعرف جيدا ليبيا التي تتحدر
منها زوج �ت��ه ،وح�ي��ث ّ
درب ق ��وات النخبة التابعة
ل�ل�ج�ي��ش ،ق �ب��ل أن ي��ؤس��س ش��رك��ة م�ت�خ�ص�ص��ة في
التقليل من املخاطر وتقييم األخطار والحفاظ على
الحياة .وع��ادة ما يستقطب تايلور أعضاء قدامى

على منت الطائرة ذاتها ،لذلك يشتبه في أنهما لعبا
دورا محوريا في تهريب غصن.

«شبحان» وراء العملية
وم ��اي �ك ��ل ت ��اي �ل ��ور ه ��و ض ��اب ��ط س ��اب ��ق م ��ن ال� �ق ��وات

في القوات الخاصة واالستخبارات العامة وعملت
شركته كشركة مناولة م��ع الجيش االم�ي��رك��ي ،الى
أن أدي��ن بالحبس مل��دة ع��ام في نهاية  2012بتهمة
شبهة فساد لالستفادة من عقود.
وام � ��ا ال �ث ��ان ��ي ج � ��ورج ان � �ط� ��وان زاي � ��ك امل �ق �ي��م ب�ين

سبقلا سبق أن ّ
حذرت من مزاولتها حواالت مالية خطرة

عقاريات

ً
عددا من محال الصرافة
«التجارة» تغلق

اﻻﻗﺘﺼﺎد

قالت وزارة التجارة والصناعة أمس إنها أغلقت عددًا
من محال صرافة ت��زاول ح��واالت مالية مخالفة خطرة
وجسيمة ،كانت سبقلا سباقة في التحذير منها في
غير مرة خالل عامي  2017و .2018وأضافت «التجارة»
ف��ي ب�ي��ان صحافي أن ذل��ك ج��اء خ�لال حملة تفتيشية
لفريق من إدارة غسل األموال بالتعاون مع إدارة الرقابة
التجارية في إطار متابعة األسواق ،والتأكد من مزاولة
األعمال للوقوف على مدى التزامها بالقانون والنظم
واللوائح .وأوضحت أن فريق غسل األموال ّ
سجل خالل
ج��والت��ه امل�خ��ال�ف��ات ال�ل�ازم��ة ض��د امل �ح��ال غ�ي��ر امللتزمة
بالترخيص التجاري املمنوح لها وللنظم والقوانني
املعمول بها ،وتم اتخاذ القرار بإغالقها وفق القانون،
لجسامة امل�خ��ال�ف��ات وخ�ط��ورت�ه��ا .وش ��ددت «ال�ت�ج��ارة»
ع�ل��ى ض ��رورة ال�ت�ق�ي��د ب��ال�ن�ظ��م وال �ل��وائ��ح امل�ع�م��ول بها،
م��ؤك��دة أن�ه��ا ل��ن تتوانى ف��ي مخالفة أي محل ال يلتزم
بالنظم والقوانني.

 #"$! òÍò¬ò  .'0/   *'4/

,! )@)+_7B#KRSM<+Ll+) IXSV4(m<(1n+US <+9#B+6o*$V+G
<^mY85d+6p+?:a4i2A<+9#B*4(? +$P+_T+?=*)T*f!0o*$1
T+?=*)*JAT*f!0`0<+9#B+6o*$,N5o*$7+P+_=*)q+X)*GURJA
_rF`#+&VG8RS <+9#B*4(+$P+

;(9& #!E %#FG)(! +,-./0,12 &314!56&37&6,:


òXYz6òÍòòb6òÍò

سوق تقييم العقار مضروب

&!!  !  (*  6# 8
(,)1/(SA)=8Q.^)*W-CZ(<CD7WOG4'VW?(:t=8Q.sC,67/
^G.2^C07/-CD/.2.1+S=8'35-5.=FM(:="p*DW$XK7lT1/.TX
'-/T2tX35O(XO(]TM(:="K/.O.*'m.P7W^)*WV)Ac35>=8
M(DFI(6?@=8'xjS/(0/(S
e7r/-)=8'-C('*7S2E5.=aX052-(Q.P7W$X2(8Q.QXT
M(&&(&&&'4&&'1&&&/.3&&5-&&C&V&)*&&&/.-&&(&&,&8&/.TY(&&6& V& /.Y.IT4&&'Y1&&(&&+& Q.
'(<,C0SM(+N'!(X'1ZT>-5.=FM(+N
-'*/.!(/L{S(&&ZT35M(+NQ.P7WOV.K&&/LP/_:V/T
-C7'|(#m-CST}/XT -~5-)1,</.-70/.4'M(~/.b0#/-)1,</.
|(%@.^)*WTO.*'m.^+q35Y=C#/.J.Tm.P7WOV(S{70VW

سبقلا ف
A2*Q.1cX

`B*,#/.1&&cX3&&5 ES(+cV)$Xs,'(,#7asC7!(&&,&SE0S(V'>(&&,&)2xl
\1C<W>-&&5.=&&8&/.-:="|(+cK&&/L7#Q.._&&% ^)*WV)&& 4&&'T>-C7Q.
@^)1S4#7/e%RTb5s,/T>3^9S^)*V/.p(W
o
1CSE+'(,V:="K&&/L3:=C'm.2(&& -(*?10S;(Z2=rV.T
o
^)*V/.-C7Mu6?X1Z-5.=8/.M(+N'h1cL$X\1:N'>7#Q(Sl(8)L
'=#:Xp*=ST^ZX=0^S(D
)*/.P,#/-0[(j/.-5.=8/.M(:="AS-S(Z=/.35^8/.$X1&&:XT
-0[(j/.-5=C8/.M(+N'AST-)*D/.-CS(Z=/.-#D/.ec(Ftu:=Q.
M(C70/.P7WK7-S(Z=7/-7%NQ.2.*/.K/L=DVW3V/.Y(6V/.Y.IT-S(Z=/
E?(CcX^:(9'35e#+V)(<r#[T-C/(Q.

ي  9مايو 2017
M.=)_W


!.Tf(51?l.4'O.*&&'m.^+q-5('35A88jVQ.1cX_c>T1&&S
'35EzV'.1St_/.-C?.=)@.B*,#/.35A2*Q.1cXO(Z>s#?(]4
-)*V7'J=rS>(%=CqT-C?.=)@.B*,#/.35O.*&&'m.f.1)S-0W=Q.1;.*0/. $*;(D/.T-5.=8/.M(+N'^#DWlCc-'(W-)=35V)='m.$Xs)1c
-0W=Q.1;.*0/.4ES
(<)1/A5T=0Q.!0/.=Cq(<C7
Y=V5_,'Y=C#:M.u&&% K&&/L=0VW$(&&'*&&V&/.-&&C&?.=&&)@.-70/.$LO(&&ZT
lY1)1]1;.*{CDW4)P&&/R(Q(aY='(Q.4'y&&S lx(&&[.T
Y=V/-z/tX35H;.2*/.wT=GH,'K/LB(,%M(r7+/.H51)1Z('>-7)*a (:>-F*#/.T(D0/(S(Vl.TX-C7Q.B*,#/.35H;.2*/.4'=5.*VW
M0/.4'M(Ca(CVcl.H].=W-/(c35EF*8G>1C0S1'XK/L(ST(' {VQ.f.1)@.Y=V5-)(<?357#Q.^FXY2(0VlM(?([3/$T=5*)<?X
-C#,]m. -5.=8/.M(+N'3/TN+'4'21sC5=?Xt_/.Z*/.35T(<C7
}D)liC7j/.3#?(]K7-5.=8/.M(+N'AS$T(0V/.$X}9:T
(,?L -5.=8/. M(:=" h1&&c . 35 OTN+' O(&&Z >M((Q. P7VS <'(CZ
?&35<W.(D$*0C#)('1,ACV)*/.4'1)10/.$X\1:N'>H;.2*/.2T1c4 35(Cl>-&&5 .=&&8&/ .M(&&+& N&&' K&&7& -&&S (&&Z =&&/ .}&&0&[ 4&&' \=&&C&&: =&&&V
p(z,/.4\1C0S3+^9S4/T>-D)=r/.n,SO.*'m.^)*WV)$.=)L P,#/.-&&S (&&Z =&&/ -&&0&[ (&&j&/ .T-&&8&G =&&Q .-&&5 .=&&8&/ .M(&&: =&&" A&&S (&&' g&&7&j&/ .^&&d
(<7+WT$('*V/(SB(,%-5=CF-:=9/O.*'m.C7+WOG4'T>35=8Q. !.=&&" TH&&C&S K&&7& (&&<&a (&&9&? =&&8&V&D&) 3&&V& / .-&&5 .=&&8& / .M(&&+&  N&&' Ttu&&: =&&Q .
35=8Q.p(z,/.O.*'m.P7W^G1W$X$T24')*/.35(,)1/(STXlT1/(S
M0/.
-C7'-5=CFM(+N'K7-'I(c-S(Ze7rV)=&&'m.$X\1:N'>4)17#7/
^0/(S1c
P/R35='(W
4'A&&C&:=&&C&'m.1&& cX(<7rS&& 1&&c -&&0& Z.T-&&5.=&&F -&&:=&&" OTN&&+& ' hTT
M(:="K7(<VS(Zp(cLK/LY(6V/.Y.ITY*1S2(8Q.VGT
1.*D7/ E5G M)*W O(yS p(CD/. 4&&' (<0,'T M0/. !.=&&"T HCS lT2}/XK/L^8)3/('7#S-:=9/.H].t_/.>)*/.35ACDQ.

17S35B*,#/.1cXK/L(<7)*WE#/(a> (:
._%$X4'M_&&cT(<Sp(CD/.(</U*+Q.-r9?/E5GT>O*&&Fm.T
{V+) 3/(V/(ST >(S |(&&%L ^)*WT O.*&&'X ^+q (<77jV) 1Z M(C7 M(C70W}/(j)(#V(S>^)*V/.._&&% p(WL(,5H#r/(Sx(&&[XT
-CS(Z-ZT='m.  IT(6VW (&&:/(#'tX^)*Wp10S3DW3V/.tu&&:=&&Q.)*/.P,S
](>?2h5 >(LRGLt,$`#/zL)wv,w%7[R<7or(-210;/L"1+-%

&; =>KN
>/%O.0=;1231

L,;R<qoL<,)+xpH>;H>V  9tH+L+R);/L,+"RI/L,f,>y;/Lg9e;/r5xpW
];"R%2lO

  òÍò

&&,+*)('&,%$#"! )%
-,+*)('&%$#"'!# '")#,#"#%
%,#".0<($&>?#L+OW/'L1#
/2L# 34567/2  '"#O89&$#"'!#:LW0#
;L=#%@AO#+2 '@B# C 3(=2&/'"4E#
D
'F#L6#
)*43210/.-, +0

حملة تفتيشية لفريق من إدارة غسل األموال
بالتعاون مع إدارة الرقابة التجارية
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«المدينة للتمويل»:
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«االستثمارات الوطنية» مستشاراً
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إدراج شركة بورصة الكويت
أبريل المقبل

&K=*> ?0/J *8 L@*AK0/
 &B-0 LD%0/C
4GH &3HI8

ً
اع �ل �ن��ت ش ��رك ��ة ب ��ورص ��ة ال� �ك ��وي ��ت ،أول
أع �ل �ن��ت ش��رك��ة امل��دي �ن��ة ل�ل�ت�م��وي��ل واالس �ت �ث �م��ار ،عن بما يحقق م��دخ��وال أك�ب��ر ي��ؤدي إل��ى زي ��ادة إي ��رادات
ب��ورص��ة يمتلكها ال �ق �ط��اع ال �خ��اص في
اإلج��راءات التي ستقوم بها لتعديل وضع الخسائر ال�ش��رك��ة ،وتقليص امل�ص��اري��ف اإلداري ��ة والعمومية.
ُ
وأف� � � ��ادت ب � ��أن ال� �ه ��دف ال �ث ��ان ��ي ي �ت �م �ث��ل ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق
املتراكمة خالل السنة املالية الحالية .2020
الشرق األوس��ط ،ان��ه سيتم إدراج أسهم
4567مل ��دي� �ن ��ة» ،م ��ن خ�لال
<;&8&9:غ�ي�ل�ي��ة ألص� ��ول «ا
وقالت الشركة في بيان للبورصة أمس ،إنها تسعى -ال �ك �ف��اءة ال�ت�ش�
الشركة في السوق الكويتي في  19أبريل
@W'NL)2 6+
والزميلة
التابعة
للشركات
تقديرية
موازنات
لتحقيق  3أه��داف رئيسية من خالل تلك اإلج��راءات ،وضع
&(3
&,%>)#?@/&N
;( H,)Iع��ام  2020ك�م��وع��د م�ب��دئ��ي ،وعليه
 */J69Lم��ن
أول� �ه ��ا ت�ح�ق�ي��ق ال �ن �م��و ف ��ي إي� � � ��رادات ال �ش ��رك ��ة ،ال�ت��ي ومتابعتها ب �ص��ورة دوري ��ة ،وم��راق�ب��ة أداء األص��ول
! M"9! -
سوف تتخذ الشركة االج��راءات الالزمة
تضمنت تفعيل أداء قطاع إدارة األص��ول وال�ت��داول م��ن خ�لال أساليب التحليل امل��ال��ي ووض��ع مؤشرات
ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى م��واف �ق��ة ه �ي �ئ��ة أس� ��واق
في الشركة وحثهم على تحقيق أرب��اح من عمليات أداء للنشاط وم �ع��دالت دوران تلك األص ��ول ل��زي��ادة
املال لإلدراج الرسمي .وفي ذات السياق
ال �ت��داول واالس�ت�ث�م��ارات التي يتم بيعها وش��راؤه��ا ،اإليرادات واألرباح املتحققة منها.
يتضمن
�ة،
�
ك
�ر
�
ش
�
ل
ا
�ت
إعادة تسويق وتنشيط قطاع إدارة املحافظ بما يكفل ف�ي�م��ا ال �ه��دف ال �ث��ال��ث ،ك�م��ا ق��ال�
ت��م تعيني ش��رك��ة االس�ت�ث�م��ارات الوطنية
الشركة،
والتزامات
أصول
زي ��ادة األت �ع��اب اإلداري� ��ة ،تفعيل ق�ط��اع االس�ت�ش��ارات التركيز على إعادة هيكلة
كمستشار إدراج.
*&)&'
&-/
على تسوية املديونيات وااللتزامات
وتقديم خدمات استثمارية واستشارية واستقطاب عن طريق العمل
وم ��ن ج��ان��ب آخ� ��ر ،س ��وف ي �ت��م ت ��داول
املترتبة على الشركة ،وهيكلة األص��ول االستثمارية
عمالء جدد لتحقيق عوائد أكبر.
أس�ه��م ال�ش��رك��ة ب�ن�ظ��ام ت� ��داول األوراق
وأض ��اف ��ت ال �ش��رك��ة ف ��ي ب �ي��ان �ه��ا أن ��ه س�ي�ت��م ال�ت��رك�ي��ز ودراس � �ت � �ه� ��ا ب � �ص� ��ورة م �س �ت �ف �ي �ض��ة ب �م ��ا ي �ك �ف��ل ل�ه��ا
امل��ال �ي��ة غ �ي��ر امل ��درج ��ة (ال� �ت ��داول خ��ارج
أيضًا على االستثمارات التي تحقق عوائد مجزية االحتفاظ ب��األص��ول االستثمارية التي تعطي قيمة
ً
املنصة  )OTCاب�ت� ً
�داء من تاريخ - 15
ومضمونة ،والتي ت��وزع أرب��اح��ا سنوية ،فضال عن م �ض��اف��ة واس �ت �ب��دال األص � ��ول ال �خ��ام �ل��ة أو ال�ب�ط�ي�ئ��ة
إم �ك��ان �ي��ة االرت� �ف ��اع ف��ي ق�ي�م�ت�ه��ا ب �م��ا ي�ح�ق��ق أرب��اح��ًا النمو ب��أخ��رى أكثر ك�ف��اءة ،إل��ى جانب دراس��ة فرص
 2020 - 1وح�ت��ى ت��اري��خ تقديم طلب
عند بيعها أو تحقق قيمة للشركة عند االحتفاظ استثمارية بهدف الدخول فيها تكون واعدة وضمن
اإلدراج ال��رس�م��ي ف��ي ال�ب��ورص��ة ،وذل��ك
ب � �ه ��ا ،خ �ل�اف ��ًا إلع � � � ��ادة دراس � � � ��ة وج � ��دول � ��ة إي � �ج� ��ارات املستويات السوقية الجديدة ،وإعادة هيكلة حصص
وفق القواعد املعمول بها.
االستثمارات العقارية للشركة وإع��ادة النظر فيها الشركة في شركاتها الزميلة.
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ّ
ّ
ح��ط��ت ال� �ط ��ائ ��رة ال �خ��اص��ة ال �ت��ي أق ��ل ��ت غ �ص��ن في
اسطنبول ف��ي  30ديسمبرعند ال�س��اع��ة الخامسة
و 12دق �ي �ق��ة ص �ب��اح��ا .ف�ي�م��ا ب �ع��د ت��م ن�ق��ل ال��رئ�ي��س
وامل��دي��ر ال�ع��ام ال�س��اب��ق لنيسان إل��ى ط��ائ��رة اخ��رى،
ّ
ت�ش��غ�ل�ه��ا ال �ش��رك��ة ال�ت��رك�ي��ة  MNG Jetم��ن دون أن
يترك مروره أي أثر على السجالت .ووفق لوموند
فإن غصن استقل مرة أخرى من اسطنبول ،طائرة
نفاثة م��ن ن��وع بومباردييه تشالنجر  300تحمل
ال��رم��ز  ،TC-RZAوي�م�ل�ك�ه��ا رج ��ل االع �م��ال ال�ت��رك��ي
اوكتاي إيركان .ولدى إيركان مشاريع في السودان،
وه��و صديق وش��ري��ك ملالك شركة  ،MNG Jetالتي
تشغل طائرته.
هذه املرة ،غادر غصن برفقة تركي يعمل كادرا في
 MNG Jetويدعى أوكان كوسيمان .وطارت الطائرة
عند الساعة ال�س��ادس��ة والنصف صباحا وحطت
في بيروت بعد ساعة و 26دقيقة .ووفق MNG Jet
فإن عمليتي تأجير الطائرتني ال عالقة بينهما.
ووف� ��ق ص�ح�ي�ف��ة ح��ري �ي��ت ال �ت��رك �ي��ة ف ��إن ك��وس�ي�م��ان
أك��د للمحققني أن��ه ك��ان يجهل ه��وي��ة غ�ص��ن ،وان��ه
اضطر الى مرافقته بعد ان تلقت عائلته تهديدا من
شخص تعرفه في لبنان ،لم يكشف بعد عن هويته.
أوق �ف ��ت ال �س �ل �ط��ات ال �ت��رك �ي��ة ف ��ي اس �ط �ن �ب��ول ارب �ع��ة
طيارين وكوسيمان ،ال��ذي أودع��ت شركته دع��وى
ضده بتهمة تزوير معلومات الرحلة واالساءة الى
سمعتها .ويشتبه أنه تلقى مليون دوالر نظيرهذه
املهمة ،غير أن محاميه نفوا ذلك وأما مايكل تايلور
وجورج انطوان زايك فقد تبخرا.
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ت �ط��ور اداء اس �ت �خ ��دام االدوات ال �ع �ق��اري��ة
ف��ي س��وق التقييم املحلي خ�لال السنوات
)
!,+*)()'&)%$#",األخ�ي��رة ،ب��دأ البعض يستعني بالتطبيقات
! !"'&%$#
!!ع �ق��اري��ة امل �ن �ت �ش��رة (ب��ال �ع �ق��ار ال�س�ك�ن��ي
! &#ال �
ف� �ق ��ط) ،وس� ��ط ت��وق �ع��ات ب �ط��رح ت�ط�ب�ي�ق��ات
أخ � ��رى ل �ل �ع �ق��ار االس �ت �ث �م��اري وال �ت �ج��اري
ً
مستقبال ،ومن الخدمات املقدمة في سوق
التقييم :دراس��ة وتحليل السوق ،التوقعات
املستقبلية لحجم ال�ت��داول في قطاع معني
من خالل فرق عمل متخصصة ذات خبرة،
والعامالن األخيران مهمان لعملية التقييم،
وإن كانت الشهادة العملية ال تكفي للتعامل
م��ع ال�س��وق املحلي ال��ذي ق��د ت�ك��ون أسعار
التقييم فيه مغايرة ملا هو بالواقع (مثال يتم
تقييم أرض في الرقعي أو جليب الشيوخ
وهي مناطق تعاني من ندرة بالعرض) قد
يكون سعر التقييم أقل  %20وفي حاالت
 %30من السعر املقدم للشراء! مثال آخر
سعر 500م 2ارض استثمارية في جليب
الشيوخ شارع واحد ُت ّ
قيم بـ 750ألف دينار
ت��م بيعها بمليون دي �ن��ار! ال�ق�ص��د ه�ن��ا ان
ال�ت�ع��ام��ل االك��ادي �م��ي ف��ي عملية التقييم ال
يكفي ب��ل ه�ن��اك ع��وام��ل اخ��رى م��ؤث��رة! قد
ي�ق��ول ق��ائ��ل ان ه��ذا ال�ت�ب��اي��ن ب�ين السعرين
نتيجة الندرة وهذا صحيح لكن هناك عامال
اخ��ر وه��و الرغبة الشخصية باالستثمار
في تلك املنطقة باالضافة الى توفر السيولة
ال�ع��ال�ي��ة ال�ت��ي ق��د ت�ك��ون ف��ي كثير االح�ي��ان
سببا رئيسيا الرتفاع األسعار.
وب��امل�ن��اس�ب��ة ،ف��ان إج ��راء التقييم ال�ع�ق��اري
مهم في تحديد اسعار العقارات في اوروبا
وج� �ن ��وب ش� ��رق اس �ي ��ا وام� �ي ��رك ��ا ورس� ��وم
التقييم ه�ن��اك ش�ب��ه ث��اب�ت��ة بينما بالسوق
املحلي ف��إن الرسوم مضروبة حتى بلغت
في بعض االحيان قيمة شهادة التقييم بـ 5
أو  10دنانير! لك ان تتصور ما هو الجهد
املبذول عند إصدار الشهادة.
ع�ن��د ال�ج�ه��ات الحكومية ال�ت��ي تلجأ لطرح
مناقصة في سبيل ال��وص��ول ألق��ل رسوم
للتقييم ح �س��ب م��ا ي �ن��ص ع�ل�ي��ه ال �ق��ان��ون،
ق��د ت�ك��ون رس ��وم التقييم منخفضة لكن
ق��د تعطي تباينا م��ع اس �ع��ار تقييم نفس
ال�ع�ق��ارات لشركة اخ��رى والسبب ف��ي ذلك
هو ع��دم ب��ذل املجهود ألن أسعار الرسوم
منخفضة وامل �ق �ي��م ل��ن ي �ق��وم ب�ج�ه��د كبير
مقابل رسوم زهيدة.
لذلك الدعوة لوضع ميثاق شرف اصبحت
ملحة لجميع الشركات ومؤسسات التقييم
(1'/
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ال�ع�ق��اري ل�لال�ت��زام ب��رس��وم التقييم ،فليس
من املعقول تقييم عدة عقارات استثمارية
وتجارية (أكثر من  25عقارا) بـ 300دينار
وهو يساوي شهادة تقييم عقار واحد في
بريطانيا!
وعلى املستوى الشخصي ،اتوقع خروجا
ل �ب �ع��ض م ��ؤس� �س ��ات وش � ��رك � ��ات ال �ت �ق �ي �ي��م
بالسوق املحلي نتيجة االنخفاض الشديد
في اسعار التقييم.

أحداث عقارية غريبة
 - 1انتشر في وسائل التواصل االجتماعي
«ش� �خ ��ص م ��ا ك� �ت ��ب :امل� �ن ��زل ل �ل �ب �ي��ع ل �س��وء
الجيرة» ،تفاعل الناس معه :منهم من يقول
اختر الدار قبل الجار ،والبعض منهم يذكر
ب��ال �ح��دي��ث ال �ش��ري��ف م��ن ك ��ان ي��ؤم��ن ب��اهلل
واليوم االخر فليكرم جاره ...إلخ.
ت�ع�ل�ي��ق :ف��ي ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات دخ ��ل ع �ل� ّ�ي في
مكتبي احد االشخاص راغبًا في بيع بيته
وس�ل�م�ن��ي امل �ف �ت��اح ،وال�س�ب��ب ك��ان ال�ج�ي��ران
الذين آذوه السباب مختلفة منها عنصرية
ومنها قبلية .ال شك أن تغير الثقافات قد
يكون سببا من اسباب تخلي البعض عن
السكن في مناطق معينة لكن الزمن كفيل
بالتغيير.

 - 2ت��اج��ر ف��ي اح ��دى ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ق��ام
بنشر اع�ل�ان (ش�ق��ق تمليك للبيع) وبعد
ق �ي��ام��ه ب�ب�ي��ع امل� �ش ��روع ت �ب�ين ان  30%من
الشقق املباعة ال تملك ترخيصا وال يمكن
اي�ص��ال التيار الكهربائي ،وه��ذه ال�ح��وادث
ان �ت �ش��رت اخ� �ي� �رًا ب��ال �ك��وي��ت ن�ت�ي�ج��ة غ�ي��اب
الرقابة.
تعليق :وزارة التجارة استدركت وأصدرت
ق ��وان �ي�ن م� �ت� �ش ��ددة ت �ن �ظ��م ع �م �ل �ي��ات ال �ب �ي��ع
باملعارض العقارية التي يتم فيها عرض
مثل هذه العقارات.

 - 3في احدى الحمالت االنتخابية للمجلس
البلدي بالتسعينيات ،تحدث احد املرشحني
وكان من ضمن حملته االنتخابية بيع أدوار
باملناطق السكنية دون تملك ما فوقها من
ال�ه��واء بمعنى يمكن للمالك االص�ل��ي بناء
ادوار زيادة والتصرف بها!
تعليق :هذا حدث في احدى الدول العربية
ال �ت��ي ت�س�م��ح بتملك دور م��ن ع �م��ارة ،ف��إذا
ملكت ال ��دور األخ�ي��ر كمثال ق��د تتفاجأ أن
املالك يبني دورًا أعلى باعتبار أن القانون
لديهم يسمح بذلك.

 16اقتصاد

األربعاء  13جمادى األولى  1441هـ •  8يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16686

األسواق تتحرك بطريقة مختلفة عن الماضي

الحرب والنفط ..قواعد لعبة جديدة

تطوير صناعات البطاريات يشعل تكنولوجيا تخزين الطاقة

ثورة في صناعة البطاريات..
نحو مستقبل أخضر
في السنوات العشر املقبلة ،ستعمل الشركات
وج �ه��ات ال �ب �ح��ث وال �ت �ط��وي��ر ع �ل��ى اس �ت �خ��دام
ب��دائ��ل للمعادن ال �ن��ادرة ،ال�ت��ي تستخدم في
ص�ن��اع��ة ال �ب �ط��اري��ات ،ف�ض�لا ع��ن االس�ت�ع��ان��ة
ب��إع��ادة التدوير وتقليل األض ��رار ع��ن البيئة
قدر اإلمكان.
ُ
وفي هذا اإلطار ،تنفق مليارات ال��دوالرات من
أج��ل إي�ج��اد ب��دائ��ل للمعادن ال �ن��ادرة وتطوير
البطاريات ،وظهرت البعض من األف�ك��ار مثل
ب� �ط ��اري ��ات ال �ح ��ال ��ة ال �ص �ل �ب��ة ال� �ت ��ي ت�س�ت�خ��دم
الصوديوم بدال من األيونات السائلة ،لكن لم
تحقق الخيارات املتاحة النجاح املطلوب بعد.
وع ��ودة ب��ال��ذاك��رة إل��ى ع��ام  ،2010فقد زودت
ال�ب�ط��اري��ات ال �ج��واالت وال�ح��واس��ب بالطاقة،
وبنهاية ذلك العقد ،وفرت الطاقة للسيارات
وامل�ن��ازل أيضا .وعلى م��دار السنوات العشر
امل��اض�ي��ة ،أس�ف��رت صناعة ب�ط��اري��ات أي��ون��ات
الليثيوم عن تطوير أداء املركبات الكهربائية
وخفض تكلفتها.
وي �ت��زام��ن ذل ��ك م��ع ج �ه��ود م�ك��اف�ح��ة ال�ت�غ�ي��رات
امل �ن��اخ �ي��ة وال �ت ��وج ��ه ل� ��دى ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال� ��دول
نحو الطاقة املتجددة ،واالبتعاد عن الوقود
األح�ف��وري ،وتحاول الحكومات توفير الدعم
وخ �ف��ض ت�ك�ل�ف��ة م �ص��ادر ك�ت��ورب�ي�ن��ات ال��ري��اح
والطاقة الشمسية ،مما قد يساهم في تغيير
وجه الحياة ،وفي حال لم تستوعب بطاريات
الطاقة الناتجة ،ربما يظل العالم ف��ي حاجة
الى الغاز الطبيعي والفحم لفترة أطول.
ويتوقع محللو «يو بي إس» انخفاض تكلفة
تخزين الطاقة في العقد املقبل بنسبة تتراوح
بني  %66و ،%80وأن يصل حجم هذا السوق
إلى  426مليار دوالر عامليًا.

السيارات الكهربائية
ثبتت «تسال» أقدامها في صناعة السيارات
العاملة بالبطاريات الكهربائية حول العالم،
وب� ��دأت ال �ع��دي��د م��ن ال �ش��رك��ات ف��ي ال�ص�ن��اع��ة
تتلمس خطواتها األول ��ى أحيانا ملحو آث��ار
فضيحة تتعلق بالغش في انبعاثات الديزل،
مثلما تفعل «فولكس فاجن» ،وأحيانًا أخرى
ّ
التغير في ذوق املستهلكني.
للحاق بركب
وتتنامى صناعة تخزين ال�ط��اق��ة عامليًا في
ظل ثورة الطاقة املتجددة التي تتبناها دول
عدة ،وتقدم حكومات الدعم ال�لازم والقواعد
التنظيمية املناسبة للمساهمة في التحول
نحو مستقبل أخضر.
ف��ي ال��وق��ت نفسه ،يعكف علماء على تغيير
ك �ي �م �ي ��اء ال � �ب � �ط ��اري ��ات م� ��ن أج� � ��ل ت �ط��وي��ره��ا
وتحسني كفاءتها ،مع القدرة على استيعاب
كمية أكبر من الكهرباء ،كما تراهن الشركات
واملستثمرون على إحداث طفرة تكنولوجية
في هذا املجال.

انخفاض تكلفة تخزين
الطاقة بين  %66و%80
العقد المقبل
حجم السوق إلى  426مليار
دوالرعالم ًيا خالل  10سنوات
دول كثيرة تتوجه نحو
الطاقة المتجددة ..وتبتعد
عن الوقود األحفوري
وي��رج��ع ت��اري��خ تكنولوجيا ال�ب�ط��اري��ات إل��ى
أكثر من قرنني من ال��زم��ن ،فقد ب��دأ ابتكارها
وتطويرها بأحجام وأشكال مختلفة ،بداية
م� ��ن أح � �م� ��اض ال � ��رص � ��اص وم� ��زي� ��ج ال �ح��دي��د
والنيكل ،ثم «الكادميوم والنيكل» ،وبعد ذلك
هيدرات املعادن والنيكل.
أم� ��ا ب �ط ��اري ��ات أي ��ون ��ات ال �ل �ي �ث �ي��وم ،ف �ق��د ب��دأ
ت�ط��وي��ره��ا ألول م ��رة ف��ي س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ال�ق��رن
املاضي ،وطرحتها «سوني» ألول مرة تجاريا
عام  1991في أجهزة تسجيل الفيديو ،لكنها
اآلن توجد في الكثير من األج�ه��زة كجواالت
«آي� � �ف � ��ون» واألج� � �ه � ��زة ال �ط �ب �ي��ة وال � �ط ��ائ ��رات
ومحطة الفضاء الدولية.
إل ��ى ذل� ��ك ،ت �ح��دث ب �ع��ض ال �ع �ل �م��اء أي �ض��ا عن
إم�ك��ان�ي��ة ت�ط��وي��ر ب�ط��اري��ات ب�م�ع��دن األمل�ن�ي��وم
األخ� � ��ف وزن � � ��ا ،وامل � �ت� ��واف� ��ر ب �ك �ث��رة وب�ت�ك�ل�ف��ة
أق � ��ل ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى م� �ع ��ادن ك��امل �غ �ن �ي��زي��وم
والجرافيت.
ونتيجة الطلب من شركات صناعة السيارات
والبطاريات ،ارتفعت أسعار معادن بعينها
تستخدم في اإلنتاج مثل الليثيوم والنيكل،
مما دف��ع شركات كبرى لتأمني احتياجاتها
ل �ل �س �ن��وات ال� �ق ��ادم ��ة ب� �ش ��راء ك �م �ي��ات ك �ب �ي��رة،
وت� �ض ��خ ال� �ص�ي�ن م� ��ن ج��ان �ب �ه��ا اس �ت �ث �م ��ارات
ضخمة للهيمنة على بعض هذه املعادن في
أفريقيا وأميركا الجنوبية.
وم� ��ع ان �خ �ف��اض أس� �ع ��ار ال� �ب� �ط ��اري ��ات ،ب ��دأت
العديد من الشركات واملرافق كاملستشفيات
ت� ��دم� ��ج ب � �ط� ��اري� ��ات أي � ��ون � ��ات ال� �ل� �ي� �ث� �ي ��وم ف��ي
أن �ظ �م �ت �ه��ا ،ك �م��ا أن ال� �ح ��واف ��ز ال �ت ��ي ت�ق��دم�ه��ا
ال �ح �ك��وم��ات أس �ه �م��ت ف ��ي اإلس� � ��راع ب�ت�ط��وي��ر
تكنولوجيا تخزين الطاقة( .سي إن بي سي،
سي بي سي نيوز ،أرقام)

بعدما غ��زت القوات األميركية العراق،
وت�ح��دي�دًا ف��ي ع��ام  ،2004كانت أسعار
النفط تحدد بصيحات عالية لرجال،
ف� � ��ي م� �ع� �ظ� �م� �ه ��م ،ي � �ق � �ف� ��ون ف� � ��ي دائ� � � ��رة
م�ف�ت��وح��ة ،بعضهم ي�ش�ت��ري وبعضهم
يبيع ،وتستقر األسعار عند رقم معني،
بحسب ما يقدمه املشترون والبائعون
من عروض.
ويلجأ عدد من التجار ،بسبب ارتفاع
األص� � � ��وات ،إل� ��ى وض� ��ع س � � ��دادات ع�ل��ى
آذانهم.
ُ
وب �ح �س��ب ت ��ذك ��ر «م �ي �ت��ش ك � ��ان» ،ال ��ذي
ك��ان يعمل ت��اج�رًا مستقال ف��ي بورصة
ن � �ي ��وي ��ورك م �ي��رك��ان �ت �ي��ل ،ف� ��ي م�ن�ط�ق��ة
مانهاتن ،حيث يباع ويشترى النفط
ال� �خ ��ام ،وال� �غ ��از ،وزي � ��وت ال �ت��دف �ئ��ة ،في
ال� �ط ��اب ��ق األس � �ف� ��ل م� ��ن امل� �ب� �ن ��ى ،ب�ي�ن�م��ا
يتعامل التجار في الطابق األعلى مع
امل �ع ��ادن ال�ث�م�ي�ن��ة ،ك�ي��ف ق �ف��زت أس�ع��ار
ال �ن �ف��ط ال� �خ ��ام ف ��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة،
خ�ل�ال ليلة واح� ��دة ،ع�ن��دم��ا ب��دأ القتال
ف��ي ح��رب ال�ع��راق الثانية 10 ،دوالرات
للبرميل.
وك��ان هذا يعني احتمال تربح التاجر
ال� ��ذي اش �ت ��رى ك�م�ي��ة ص �غ �ي��رة م �ن��ه 50
أل��ف دوالر ،أو خسارة مماثلة إذا كان
التاجر قد قررالبيع.
وتستمر ال�ت�ع��ام�لات ال �ي��وم ع�ل��ى م��دى
 24ساعة ،لكنها في  2004كانت تنتهي
بإغالق السوق عندما يرن الجرس في
ال �س��اع��ة  14:30ب�ع��د ال �ظ �ه��ر .وف ��ي ذل��ك
ال �ي��وم ع��ام  ،2004ب��دأ ت��اج��ر ك��ان يقف
بجانب ميتش ،عند فتح ال �س��وق ،في
الصياح بصوت عال .ويتذكر كيف أن
التاجر ك��ان يحاول بيع بعض النفط،
ل�ك��ن ف �ج��أة «ان� �ه ��ارت ال� �س ��وق» ،ف�خ�لال
دق��ائ��ق أص �ب��ح س�ع��ر ال�ب��رم�ي��ل أرخ��ص
بـ 20دوالرا .وال يحتمل أن يحدث شيء
مثل هذا اليوم.
وي�ق��ول ميتش« :األس ��واق تتحرك اآلن
ب �ط��ري �ق��ة م �خ �ت �ل �ف��ة» ،م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن��ه
ب��ال��رغ��م م��ن زي� ��ادة أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ي��وم
الجمعة ،فإن كل شيء يتعلق باألسواق
م�خ�ت�ل��ف ت �م��ام��ا ع �م��ا ك� ��ان ع �ل �ي��ه وق��ت
اندالع الحرب في العراق.
إذ إن أم��اك��ن اإلن �ت��اج ال �ي��وم ،والطريقة
التي يصفى بها النفط ،ويتاجر فيه،
ال تحمل أي شبه مل��ا ك��ان ميتش ي��راه،
عندما ك��ان األدري �ن��ال�ين ي�س��اع��ده على
قضاء يومه وسط الصياح وتحركات
األسعار.

تغيير القواعد
ب�ل�غ��ت زي ��ادة س�ع��ر ب��رم�ي��ل ن�ف��ط برنت
ال � �خ ��ام ال �ج �م �ع��ة امل ��اض ��ي أك� �ث ��ر م ��ن 4
ف��ي امل �ئ��ة ،إذ وص ��ل إل ��ى  69.50دوالرًا
ل �ل �ب��رم �ي��ل .وت ��أرج �ح ��ت أس� �ع ��ار ال�ن�ف��ط
بعد إعالن نبأ اغتيال القائد العسكري
اإلي� ��ران� ��ي ق ��اس ��م س �ل �ي �م��ان��ي ف ��ي غ ��ارة
ب�ط��ائ��رة أم�ي��رك�ي��ة م��ن دون ط �ي��ار على
م�ط��ار ب �غ��داد ،وص�ف�ت�ه��ا وزارة ال��دف��اع
بأنها «عمل دفاعي».
ك� �م ��ا ارت� �ف� �ع ��ت أس � �ع� ��ار ش ��رك ��ة ال �ن �ف��ط
ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة «ب� ��ي ب � ��ي» ،وش ��رك ��ة ش��ل
الهولندية نحو  1.5في املئة .والعامل
األكبر ال��ذي ما زال يغير األسعار منذ
عام  2004وحتى اآلن ،بحسب ما يقوله
م��اي �ك��ل وي��دم �ي��ر ،اس �ت��رات �ي �ج��ي ال�س�ل��ع
ف ��ي ب �ن��ك أوف أم� �ي ��رك ��ا ،ه ��و اح �ت �ف��اظ
ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ب� �ق ��در م� ��ن ال �ن �ف��ط
يجعلها مستقلة ،ول�ي�س��ت ف��ي حاجة

سوق النفط بالمنطقة بحاجة إلى إعادة نظر لمجابهة القواعد الجديدة

محللون:
¶ االنتقام اإليراني سيدفع بـ«األسعار» لالرتفاع في المدى
القصير ..وتبديد التوتر يخفضها
¶ عدم اعتماد أميركا على «خام» المنطقة ..أكبر عامل
في تغيير األسعار
¶ احتفاظ الواليات المتحدة بقدر من النفط يجعلها مستقلة
وليست في حاجة لالستيراد
¶ تقليص «أوبك» لإلنتاج يتيح المجال لدول أخرى بضخ المزيد
إلى االستيراد.
ولم تعد الواليات املتحدة معتمدة على
النفط الخام من الشرق األوسط .وذكر
ويدمير بالقول« :لقدت تغيرت القواعد
ماديا» .وفي هجمات الطائرات من دون
طيار على مواقع النفط في السعودية
في سبتمبر مثال جيد على ذلك.
ويقول ويدمير« :كانت تلك أكبر ضربة
ألس� � � ��واق ال �ن �ف ��ط ال� �ع ��امل� �ي ��ة ،م� ��ن ح�ي��ث
اإلم ��داد ،لكن ل��م يكن لها تأثير طويل
األمد».
ف� �ف ��ي ذل� � ��ك ال � �ي� ��وم ارت� �ف� �ع ��ت األس � �ع� ��ار
ف��ي األس � ��واق ب�م��ا ي �ق��ارب  10دوالرات
للبرميل ،ول�ك��ن ل��م ي�ح��دث ش��يء كبير
في ما بعد.
وف � ��ي ال ��وق ��ت ال� � ��ذي زاد ال� �ت ��وت ��ر ع�ل��ى
الساحة السياسية ،وتبادل الخطابات
ال� �ح� �م ��اس� �ي ��ة ب �ي��ن إي� � � � ��ران وال � ��والي � ��ات
امل �ت �ح��دة ،وع� ��زم واش �ن �ط��ن ع�ل��ى ف��رض
عقوبات جديدة ،هبطت أسعار النفط
إل��ى م��ا ه��و أق��ل م��ن  60دوالرًا للبرميل
بعد أسبوعني فقط.
ويتجاوز الخطاب السياسي املحتدم
الذي امتد لفترة أطول من أي مخاوف
م ��ن اض� �ط ��راب األس � �ع ��ار .وي ��رج ��ع ذل��ك
إلى أن بلدانًا أخرى ،خصوصًا روسيا
وال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ت�ض��خ نفطًا اآلن.
وي�ق��ول وي��دم�ي��ر« :عندما تقلص أوب��ك
إنتاجها اآلن ،فإنها تتيح املجال لدول

أخرى لزيادة إنتاجها».

من النصف إلى الثلث
م��ن جهته ،يشير ن��ائ��ب رئ�ي��س أس��واق
ال�ن�ف��ط وال�ك�ي�م�ي��اوي��ات ف��ي ش��رك��ة وود
ماكينزي ألن غيلدر إلى أن أحد السبل
ل�ل�ن�ظ��ر إل ��ى ه ��ذا ال��وض��ع ه��و أن أوب��ك
ك��ان��ت تنتج ن�ص��ف ال�ن�ف��ط ف��ي ال�ع��ال��م،
لكنها اآلن لم تعد تنتج سوى أقل من
ثلث اإلنتاج العاملي.
وخ�ل�ال ح��رب ال�خ�ل�ي��ج ،ال�ت��ي ب ��دأت في
 ،1990كان النفط يأتي من مكانني :إما
م��ن دول أوب ��ك ،وإم ��ا م��ن أم��اك��ن أخ��رى
تعد باهظة وخطرة ،مثل بحر الشمال.
وك��ان العثورعلى النفط واستخراجه
م ��ن ق� ��اع امل �ح �ي��ط ،خ �ص��وص��ًا ق �ب��ل 40
ع ��ام ��ًا ،أم� � �رًا خ �ط �رًا وال ي �م �ك��ن ال�ت�ن�ب��ؤ
ب��ه .أم��ا اآلن ،وب�ع��د اس�ت�خ��دام عمليات
الحفر املصحوب بضغط عال من املياه
إلخ ��راج ال�ن�ف��ط ،ف��ي أم�ي��رك��ا الشمالية،
فقد أصبحت هناك وفرة منه.
وي� �ق ��ول غ �ي �ل��در« :ك ��ان ��ت األس � � ��واق ف��ي
امل��اض��ي حديثة التأسيس ،وك��ان عدد
املشاركني في السوق أكبر بكثير مما
هو عليه اآلن» .كما أن كمية املعلومات
املتاحة ال�ي��وم ،كما يقول غيلدر ،أكبر
مما كانت عليه قبل خمس سنوات.
وع �ن��دم��ا ه��وج �م��ت م ��واق ��ع ال �ن �ف��ط في
السعودية في سبتمبر ،أظهرت الصور

ال�ت��ي التقطتها األق �م��ار االصطناعية
ل �ل �س �ف��ن امل � �غ� ��ادرة ل �ل �م �ي �ن��اء ،ول �ل �م �ك��ان
نفسه ،أن اإلنتاج والتصدير استؤنفا
مرة أخرى بسرعة.

صعوبة التنبؤ
وي �ض �ي��ف غ �ي �ل��در« :ق �ب��ل س� �ن ��وات ،ك��ان
ال �ن��اس ي �ص��اب��ون ب��ال�ه�ل��ع وي �ح��اول��ون
معرفة ما يجري» .أما اآلن ،فإن منظمة
أوب� ��ك ،وش��رك��ات اإلن �ت��اج األخ � ��رى ،في
ب �ل��دان م�ث��ل روس �ي��ا ،ات�ف�ق��ت ع�ل��ى الحد
من إنتاج كميات كبيرة من النفط قدر
االستطاعة ،وي��ؤدي ه��ذا إل��ى صعوبة
ال�ت�ن�ب��ؤ ب �م��ا س �ي �ح��دث ألس �ع��ار ال�ن�ف��ط
ع�ن��د زي ��ادة ال�ت��وت��ر ف��ي منطقة ال�ش��رق
األوسط.
وي� �ت ��وق ��ع م �ح �ل �ل��ون ف� ��ي س �ي �ت��ي ب��ان��ك
أن ت�ظ��ل األس �ع��ار ع�ل��ى امل ��دى القصير
مرتفعة خشية م��ن االن�ت�ق��ام اإلي��ران��ي.
وأي ه �ج �م��ات ع �ل��ى خ� �ط ��وط أن��اب �ي��ب
ش� ��رك� ��ات ال� �ن� �ف ��ط األم� �ي ��رك� �ي ��ة ،أوع� �ل ��ى
األم��اك��ن ال �ت��ي تستثمر ف�ي�ه��ا ش��رك��ات
النفط الغربية واألم�ي��رك�ي��ة ،بحثا عن
آب��ار ج��دي��دة ،س��وف ت��ؤدي إل��ى ارت�ف��اع
أس � �ع� ��ار ال� �ن� �ف ��ط ال� � �خ � ��ام .ل� �ك ��ن أي ح��ل
للصراع بني إي��ران وال��والي��ات املتحدة
س �ي �ن �ت��ج ع� �ن ��ه ت � ��راج � ��ع ح� � ��دة امل ��وق ��ف
وه �ب ��وط األس� �ع ��ار ،ب�ح�س��ب م ��ا ي�ق��ول��ه
املحللون( .بي بي سي ،أرقام)
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بورصة العقارات العالمية

توقعات باستمرار تزايد الطلب عليها

اقتصاد 17
إعداد :د .بلقيس دنيازاد عياشي

إيرادات اإليجار من الشقق ..تنتعش

2020

هولندا..
الطلب مرتفع

العقارات األوروبية..

مرغوبة

أصبحت هولندا سوقاً أساسياً للمستثمرين الدوليين ،حيث تعد من أهم
الدول التي تملك أكبر عدد من االستثمارات األجنبية ،كما حظيت بإعجاب
المتخصصين في العقار خاصة في ما يتعلق بالتشريعات الشفافة
واالستقرار السياسي وسوق االستثمار المهني واالقتصاد القوي.

ال تزال آفاق القطاعات العقارية األساسية
في هولندا واملتمثلة في :السكن ،وتجارة
ال �ت �ج��زئ��ة ،وامل �ك ��ات ��ب ،ال �ف �ن��ادق وال��رع��اي��ة
الصحية جذابة ،ناهيك عن قيام الحكومة
الهولندية برسم أرضية جديدة في خلفية
ال �س��وق ،وب��ال�ت��ال��ي م��ن امل�ت��وق��ع أن تستمر
العقارات الهولندية في جذب االستثمارات
األج �ن �ب �ي��ة ،وف ��ق م��وق��ع global property
 guideالعقاري املتخصص.

على الرغم من
حالة عدم اليقين
السياسي في
جميع أنحاء أوروبا
وحول العالم ،فإن
العقارات األوروبية
تظل مصد ًرا مرغو ًبا
فيه للمستثمرين
على مستوى
العالم ،وهذا هو
بيت القصيد لتقرير
Emerging Trends in
Real Estate Europe
 2020الجديد الذي
أصدره معهد Urban
 Landمع شركة
 PwCفي بروكسل،
في الوقت نفسه
يشهد السوق
تغييرات كبيرة
متأثرة بالتكنولوجيا
والتنظيم والمناخ.

ظل قادة العقارات في أوروبا متفائلني بشأن آفاق أعمالهم
في عام  ،2019وإن كان تفاؤلهم أقل ثقة بكثير عما كانوا عليه
قبل عام ،حيث يستقر جو الحذر املتأخر في هذه الصناعة،
كما أن الخلفية الجيوسياسية ال ت��زال مصدر قلق ،ناهيك
عن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ،والذي ظل عالقًا
في أذهان الكثيرين ،على الرغم من أن املستثمرين العامليني

ً
إزعاجا من خروج بريطانيا من نظرائهم األوروبيني.
أقل
ُ
إلى ذلك ،تظهر االتجاهات الناشئة في التقرير الصادر عن
 ،Real Estate Europe 2019أن صناعة العقارات األوروب�ي��ة
ت�ب�ح��ث ع��ن دخ ��ل آم ��ن ُ
وم �س �ت �ق��ر ألن �ه��ا ت�ش�ك��ك ف��ي ال�ه�ي��اك��ل
االس�ت�ث�م��اري��ة التقليدية وتتطلع إل��ى ال �ع �ق��ارات ف��ي سياق
أوسع بكثير.

زمام المبادرة

تأثير
«بريكست»
ال ش��ك أن ق ��رار خ ��روج ب��ري�ط��ان�ي��ا م��ن االت �ح��اد األوروب � ��ي ه��و أح��د األس �ب��اب وراء ع��دم
االستقرار السياسي األوروبي في املرتبة الثانية ،إلى جانب عدم االستقرار السياسي
الدولي أيضًا ،باعتباره القضية االجتماعية /السياسية الرئيسية لهذه الصناعة في
عام .2019
ً
إزعاجا من خروج بريطانيا من االتحاد
ويشير التقرير إلى أن املستثمرين العامليني أقل
ً
األوروبي ،ومع ذلك يتوقع  %83تباينا في النمو االقتصادي بني اململكة املتحدة واالتحاد
األوروب��ي في عام  ،2019كما يعتقد  %70من كبار املتخصصني في العقارات في أوروبا
أن ق��درة اململكة املتحدة على جذب املواهب الدولية ستنخفض بعد  ،2019وهي أخبار
قاتمة بالنسبة للمملكة املتحدة .وبالنسبة للغالبية ُينظر إلى منطقة اليورو كوجهة
ً
استثمارية أكثر أمانا وأكثر فائدة من اململكة املتحدة في عام .2019

ص�ن�ف��ت االت �ج��اه��ات ال�ن��اش�ئ��ة ف��ي أوروب ��ا
 ،2019أس��واق العقارات في امل��دن الكبرى
وفقا آلف��اق االستثمار والتنمية الشاملة،
م��ع اع�ت�ب��ار أن ب�ع��ض األس� ��واق الرئيسية
في أوروب��ا بلغت ذروت�ه��ا ،إال أن االهتمام
يتحول إلى املدن األصغر ديناميكية.
وجاء اختيار العاصمة البرتغالية لشبونة
ه� � ��ذا ال � �ع� ��ام ك ��وج� �ه ��ة دول � �ي� ��ة ل �ل �ش��رك��ات
وامل �س �ت �ث �م��ري��ن وال �س �ي��اح أس � ��اس اآلف� ��اق
ال �ش��ام �ل��ة ،ح�ي��ث ارت �ف �ع��ت  10م��رات��ب إل��ى
املركز األول ،وذلك بسبب نوعية الحياة في
املدينة وال�ق�ي��ادة اإليجابية ،ناهيك ع��ن أن
االقتصاد البرتغالي ينمو بشكل صحي.
وم ��ن امل �ت��وق��ع أن ت�ح�ق��ق امل� ��دن األوروب �ي ��ة
العشر ،أفضل أداء في عام  2019وتعتبر
ه ��ذه امل� ��دن م��زي �ج��ًا م ��ن ال �ق��ادم�ي�ن ال �ج��دد
األص�غ��ر مثل لشبونة واألس� ��واق األك�ب��ر،
كما أن امل��دن األملانية ال ت��زال تهيمن على
املراكز األولى خالل العام الذي طوى آخر
صفحاته أمس.

دعم أسعار الفائدة
تستمر أسعار العقارات في االرتفاع بقوة
ف ��ي ه ��ول �ن ��دا ،م��دع��وم��ة ب��أس �ع��ار ال �ف��ائ��دة
امل�ن�خ�ف�ض��ة ال�ق�ي��اس�ي��ة ف��ي ظ��ل ع ��دم ق��درة
العرض على مواكبة الطلب املتزايد ،وفي
ال�ع��اص�م��ة أم �س �ت��ردام ارت �ف��ع س�ع��ر امل �ن��ازل
القائمة بنسبة  %6.23خ�لال ال��رب��ع األول
العام الحالي ،ليبلغ في املتوسط 472.375
يورو أي ما يعادل  529.580دوالرا أميركيا
وفقًا إلحصاءات  CBSهولندا ،كما ارتفعت
أسعار امل�ن��ازل بنسبة  %1.43خ�لال الربع
األخير من سنة  .2019وبعد طفرة اإلسكان
ال �ت��ي اس �ت �م��رت  15ع� ً�ام��ا ت �ق��ري� ً�ب��ا ،ضعف
س��وق اإلس �ك��ان ال�ه��ول�ن��دي ف��ي ع��ام ،2008
وب ��دأ ف�ق��ط ف��ي االن �ت �ع��اش ف��ي ع ��ام ،2014
ح�ي��ث ش�ه��دت أس �ع��ار امل �ن��ازل ارت �ف��اع��ا من
الربع األول من عام  2014إلى الربع األول
ً
تقريبا ف��ي جميع
م��ن  2019بنسبة %34
أنحاء البالد ،مع تسجيل أمستردام نموا
مذهال في األسعار بنسبة .%72

العوائد ترتفع
ت ��واص ��ل إي � � � ��رادات اإلي � �ج� ��ار اإلج �م��ال �ي��ة
م ��ن ال �ش �ق��ق ف ��ي ه��ول �ن��دا ن �م��وه��ا ،فهي
تفوق تلك التي حققتها ف��ي العديد من
البلدان األخ��رى ،وذل��ك بالنظر إلى األمن
ً
املمتاز لهولندا واس�ت�ق��راره ،فضال عن
اقتصادها النابض بالحياة ،والذي يحمل
توقعات جيدة على املدى الطويل.
ف�ف��ي أم �س �ت��ردام ت �ت��راوح ال �ع��ائ��دات على
ال �ش �ق��ق ب�ي�ن  %3.7و %5.3ك��ال �ع��ادة،
أم � ��ا ف ��ي اله� � ��اي ف �ه��ي ت � �ت� ��راوح م ��ا ب�ين
ُ
 %5.6إل��ى  ،%6.4حيث تعد املدينة أقل
تكلفة للشراء وتستحق النظر من قبل
املستثمرين ،باعتبار أنها مقر الحكومة،
ل��ذل��ك ت��وج��د معظم ال �س �ف��ارات األجنبية
ف ��ي ه��ول �ن��دا و 150م�ن�ظ�م��ة دول� �ي ��ة ف��ي
الهاي ،بما في ذلك محكمة العدل الدولية
وامل �ح �ك �م��ة ال�ج�ن��ائ�ي��ة ال��دول �ي��ة ،ك �م��ا يقع
مقرالعديد من الشركات الدولية الكبرى
في الهاي ومنها The Shell Company
ث��ان��ي أك�ب��ر ش��رك��ة ف��ي ال�ع��ال��م م��ن حيث
اإلي ��رادات ،ه��ذا يعني أن هناك مجموعة
مثالية من املستأجرين املغتربني الذين
ي�م�ك��ن ألص�ح��اب�ه��ا اس�ت�ئ�ج��ار شققهم،
الس�ي�م��ا م��ع ت�ق��دي��م  %26م��ن ال��وظ��ائ��ف
في الهاي من قبل الحكومة الهولندية أو
بواسطة مؤسسات دولية ،باإلضافة إلى
ذل��ك بالنسبة للمهتمني بسوق اإليجار
قصير األجل تعد السياحة مهمة ،حيث
يوجد  1.2مليون سائح سنويا.

المعامالت العقارية
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�ط�ل��ب ال �ق��وي ،ف��ان امل�ع��ام�لات ال�ع�ق��اري��ة الهولندية
تشهد تراجعًا في الربع األول من  ،2019حيث انخفض عدد املساكن
املباعة في هولندا بنسبة  %9على أساس سنوي إلى  47.431وحدة
ً
وف��ق��ا للتقاريرالصادرة ع��ن  ،CBSكما يعد ه��ذا االن�خ�ف��اض جزئيًا
ألن املعروض من املساكن ال يزال محدودًا ،في حني ارتفعت عمليات
اإلك �م��ال بنسبة  %6.1إل��ى  2093وح ��دة ،ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى أرق ��ام م��ن ،CBS
وحاليًا هناك ما مجموعه  7.8ماليني وحدة سكنية في البالد.

مالحظة :سبقلا تستقي البيانات والمعلومات الخاصة بهذه الصفحة من مواقع ومنصات عقارية متخصصة في أس��واق متنوعة ،وهي بذلك ال تقدم مشورة أو نصيحة بالشراء من عدمه ،بل تعكس آراء خبراء العقار في األس��واق العالمية.

بعد ما يقرب
من ثماني سنوات من
النمو المستمر ،أصبح سوق
اإلسكان في النرويج مستقراً،
حيث شهد مؤشر أسعار العقارات
على مستوى البالد المعدّ ل حسب
التضخم ارتفاعا ً طفيفا ً بنسبة
 %0.69خالل العام إلى الربع الثالث
من عام  ،2019وذلك بعد انخفاض
سنوي بنسبة  %0.45في الربع
الثاني من عام  2019ونمو بنسبة
 %0.04في الربع األول من عام
 2019وتراجع سنوي قدره %1.05
في الربع الرابع من سنة .2018

األسعار تواصل ارتفاعها

النرويج ..نمو في المبيعات
متوسط األسعار

ويمكن أن يعزى التباطؤ جزئ ًيا إلى
تطبيق قواعد الرهن العقاري األكثر
صرامة في  1يناير  2017والتي ركزت
على تقييد أسعار المنازل في
أوسلو.

الطلب يصعد

التضخم السنوي

عام قياسي

ارت �ف��ع ال�ط�ل��ب م��رة أخ ��رى خ�ل�ال األرب ��اع ال�ث�لاث��ة األول ��ى م��ن ع��ام
 ،2019حيث نما إج�م��ال��ي ع��دد مبيعات ال�ع�ق��ارات السكنية في
النرويج بنسبة  %13.4على أس��اس سنوي إل��ى  40.070وح��دة،
ً
وفقا إلحصاءات قاعدة بيانات النرويج .كما عمد بنك Norges
على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند  %1.5في أكتوبر  2019بعد
ارت�ف��اع  25نقطة أس��اس ف��ي سبتمبر ،مشيرًا إل��ى أن التوقعات
االقتصادية لم تتغير إال قليال منذ الشهر املاضي.

تشير التقارير الصادرة عن املكتب اإلحصائي
ال�ب�ل�ج�ي�ك��ي ،إل ��ى أن م �ع��دل ال �ت �ض �خ��م ال�س�ن��وي
امللحوظ ألسعار املنازل قد بلغ  %3.9في الربع
الثالث من عام  2019مقارنة مع  %3.0في الربع
السابق ،كما ارتفع مؤشر أسعار املنازل بنسبة
 %2.9في الربع الثالث من  2019مقارنة بالربع
السابق.

تباطأ النمو في عدد املنازل املباعة واملنازل الجديدة في السوق إلى حد ما
في نوفمبر املنصرم ،وعلى الرغم من ه��ذا ف��إن املستويات مرتفعة تاريخيًا،
ً
حيث تم بيع  7154منزال في النرويج ،وهو أقل بنسبة  2.3%عن الفترة نفسها
م��ن سنة  ،2018ووف��ق تصريحات  Christian Vammervold Dreyerالرئيس
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ش��رك��ة  Real Estate Norwayع�ب��ر م��وق��ع االس �ت �ش��ارات ال�ع�ق��اري��ة
ً
النرويجي  ،Eiendom Norgeفإن  2019كان ً
ً
جديدا يقاس بعدد
قياسيا
عاما
معامالت اإلسكان.

كانت أوسلو املدينة النرويجية
ال � �ت � ��ي ت � �ض ��م أغ � �ل � ��ى ال �ش �ق��ق
وامل� � � �ن � � ��ازل ف � ��ي ع � � ��ام ،2019
ح � �ي ��ث ب � �ل� ��غ م � �ت ��وس ��ط س �ع��ر
العقار السكني ف��ي العاصمة
ال�ن��روي�ج�ي��ة ن�ح��و  5.3م�لاي�ين
ك� ��رون� ��ة ن ��روي� �ج� �ي ��ة ،وت �ع �ت �ب��ر
تكاليف شقق أوس�ل��و باهظة
الثمن عند  8162يورو تقريبًا
لكل متر مربع.
اح �ت �ل��ت امل��دي �ن��ة ال��واق �ع��ة ف��وق
ال � ��دائ � ��رة ال �ق �ط �ب �ي��ة Tromso
امل��رت�ب��ة ال�ث��ان�ي��ة ،وب�ل�غ��ت تكلفة
الوحدات السكنية في املتوسط
نحو  4ماليني كرونة نرويجية،
ف ��ي ح�ي�ن ب �ل��غ م �ت��وس��ط سعر
العقار في البالد في ذلك العام
 3.8م�لاي�ين ك��رون��ة نرويجية،
وتم بيع أكثر من  9آالف منزل
بحلول أغسطس .2019
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تسهم في تشجيع ثقافة االدخار وتحديد أولويات اإلنفاق

في إطار رعايته لنشاطات المؤسسة

خطط استثمارية مرنة تحقق
عوائد سنوية من «بيتك»

«الوطني» يشارك متطوعي
«لوياك» رحلتهم إلى كمبوديا

نهال المسلم

ق ��ال ��ت امل � ��دي � ��رة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �م �ن �ت �ج��ات
املصرفية واالستثمارية في بيت التمويل
ّ
الكويتي (ب�ي�ت��ك) ،نهال امل�س��ل��م ،إن��ه نظرًا
إل ��ى أن االدخ � ��ار امل��ال��ي ي�ع�ت�ب��ر أح ��د أه��م
اسباب نجاح التخطيط املستقبلي ،وفي
ظل تغير أسلوب الحياة وتوافر الفرص
العديدة التي تحفز على اإلنفاق ،وزيادة
األعباء املادية والتطلعات املتزايدة ،بات
ي �س �ت �ل��زم ع �ل��ى اف � ��راد امل �ج �ت �م��ع اس�ت�ث�م��ار
األم��وال بحكمة لتلبية االلتزامات املادية
الحالية واملستقبلية.
وأك � � ��دت ع �ل��ى أه �م �ي��ة ال �ت �خ �ط �ي��ط امل��ال��ي
للمستقبل على امل��دى البعيد ،س��واء كان
على الصعيد الشخصي ،العائلي ،املهني،
التعليمي ،أو الصحي.
وأش��ارت إلى أن كل الخطط االستثمارية
ال �ط��وي �ل��ة األج� ��ل ال �ت��ي ي��وف��ره��ا «ب �ي �ت��ك»،
ت �س��اه��م إي �ج��اب �ي��ًا ف ��ي ت �ش�ج�ي��ع ال �ع �م�لاء
وتحفيزهم على تعزيز ثقافة التخطيط
للمستقبل واالدخ ��ار ،وتحديد أول��وي��ات
اإلن�ف��اق األس ��ري ،وض ��رورة تعزيز فرص
زي� � � ��ادة دخ � ��ل األس� � � ��رة م� ��ن خ �ل��ال ح �ل��ول
مبتكرة وم��رن��ة وذات ع��وائ��د استثمارية
سنوية.

ملصق خطة جامعتي االستثمارية

«شفاء»
خطة االستثمار للرعاية الصحية «شفاء»
بإمكان العميل االشتراك في الخطة وتحديد
امل �ب �ل ��غ اإلج � �م ��ال ��ي امل� �س� �ت� �ه ��دف ،وس �ي �ق��وم
البنك ب��إع��داد الخطة التي تناسبه .وتوفر
«ش�ف��اء» حماية تكافلية لحاالت  11مرضا
من األم��راض املستعصية وال��وف��اة والعجز
ال�ك�ل��ي ال��دائ��م ،وب��إم �ك��ان ال�ع�م�ي��ل ال�ح�ص��ول
على املبلغ املدخر عند الحاالت الطارئة.

«جامعتي»
أم��ا ع��ن أغ ��راض التعليم ال�ج��ام�ع��ي ،فيوفر
«بيتك» خطة «جامعتي» التي تلبي أغراض
التعليم الجامعي لألبناء عند بلوغهم سن
 18عامًا ،إذ يستطيع العميل تحديد مبلغ
م�س�ت�ه��دف ل�ل�خ�ط��ة ،وي�ت��م اس�ت�ث�م��ار املبالغ
فيها وإي ��داع األرب ��اح سنويا ،وك��ل األرب��اح
املتراكمة عندما يحني وق��ت دخ��ول االبناء
للجامعة.

«رفاء» للزواج
خ �ط��ة «رف � � ��اء» م�ص�م�م��ة مل��واج �ه��ة ت�ك��ال�ي��ف
زواج األب � �ن� ��اء ،وت �ع �ن��ي ال �ت �خ �ط �ي��ط امل�ب�ك��ر

ل �ح �ي��ات �ه��م األس � ��ري � ��ة ،إذ ي �س �ت �ط �ي��ع اآلب � ��اء
واألم �ه��ات املساهمة ف��ي زواج أبنائهم من
اآلن ،بتحديد مبلغ معني لتغطية مصاريف
ال� � ��زواج ،وال �ح �ص��ول ع�ل�ي�ه��ا ج�م�ي�ع�ه��ا عند
نهاية الخطة.

«إنجاز»
ي� �ح ��رص «ب �ي �ت ��ك» ع �ل��ى ت �ح �ق �ي��ق ت�ط�ل�ع��ات
الشباب م��ن خ�لال خطة «إن �ج��از» ،متعددة
األغ ��راض ،اذ يستطيع الشباب من خاللها
ال �ت �خ �ط �ي��ط امل� �س� �ب ��ق وت �ح �ق �ي ��ق أح�ل�ام �ه��م
املستقبلية بالبدء في استثمار مدخراتهم
ح� �ت ��ى ي� �ح�ي�ن ال � ��وق � ��ت امل � �ن ��اس ��ب ل �ت �ح �ق �ي��ق
اه��داف �ه��م ،ك��إق��ام��ة م �ش��روع خ��اص او ش��راء
منزل مناسب وغيره.

«ثمار» ملرحلة ما بعد التقاعد
وعن مرحلة ما بعد التقاعد ،يوفر «بيتك»
خطة «ثمار» التي تساعد على االستمتاع
ب�ح�ي��اة ت�ق��اع��دي��ة م��ري�ح��ة ب�ع��د ع �ن��اء العمل
لسنوات طويلة ،إذ يستطيع العميل تحديد
م �ب �ل��غ وي� �ت ��م اس �ت �ث �م��ار امل �ب ��ال ��غ امل ��دف ��وع ��ة،
وت �س �ت �ح��ق ج�م�ي�ع�ه��ا ع �ن��د ان �ت �ه��اء ال�خ�ط��ة
ببلوغ سن التقاعد.

أسماء بن حسين

جانب من رحلة «لوياك» إلى كمبوديا

ش � � � ��ارك ب � �ن� ��ك ال � �ك� ��وي� ��ت ال� ��وط � �ن� ��ي ف��ي
رح�ل��ة م��ؤس�س��ة ل��وي��اك ال�ت�ط��وع�ي��ة إل��ى
ك �م �ب��ودي��ا ،وذل � ��ك ب �م �ش��ارك��ة ن �ح��و 12
م �ت �ط��وع��ًا م ��ن ال �ف �ئ��ة ال �ع �م��ري��ة م ��ا ب�ين
 14و 18ع ��ام ��ًا ،وت ��أت ��ي ه� ��ذه ال��رح �ل��ة
ف��ي إط��ار رع��اي��ة بنك ال�ك��وي��ت الوطني
املستمرة لفعاليات وأنشطة مؤسسة
لوياك ،والتزامًا من البنك بمسؤوليته
االج �ت �م��اع �ي��ة ت �ج��اه ال� �ك ��وادر ال��وط�ن�ي��ة
الشابة.
وت � �خ � �ل � �ل� ��ت ال � ��رح� � �ل � ��ة م � �ج � �م� ��وع� ��ة م��ن
ال �ف �ع��ال �ي��ات واألن� �ش� �ط ��ة ال� �ه ��ادف ��ة إل��ى
التعرف على الثقافة املحلية من خالل
ال�ع�م��ل امل �ي��دان��ي ،إل��ى ج��ان��ب ال��زي��ارات
إل � ��ى امل� �ع ��ال ��م ال �ح �ي ��وي ��ة وال �ح �ض ��اري ��ة
ف ��ي ك �م �ب��ودي��ا .وق ��د ت�ض�م�ن��ت ال��رح �ل��ة
ب��رن��ام�ج��ًا ثقافيًا متنوعًا ش�م��ل زي��ارة
ع� ��دة م� ��دن م �ث��ل ب� �ن ��وم ب �ن �ي��ه وم �ي��ون��غ
ت �ش��ام وس �ي��ام ري ��ب وع ��دد م��ن امل��راك��ز
االجتماعية.
وت ��أت ��ي ه� ��ذه امل � �ب� ��ادرة ب� �ه ��دف ت �ع��زي��ز
ال �ت �ف��اع��ل االج �ت �م��اع��ي وال �ث �ق��اف��ي ب�ين
ال �ش �ب��اب م ��ن ح� �ض ��ارات م�خ�ت�ل�ف��ة م�م��ا
ي�س��اه��م ف��ي إث ��راء تحصيلهم العلمي

واملعرفي والثقافي.
وب� � �ه � ��ذه امل � �ن� ��اس � �ب� ��ة ،ق� ��ال� ��ت م� �س ��ؤول ��ة
ال� �ع�ل�اق ��ات ال� �ع ��ام ��ة ف� ��ي ب �ن ��ك ال �ك��وي��ت
ال��وط �ن��ي أس �م ��اء ب ��ن ح �س�ين «ي �ح��رص
ال ��وط� �ن ��ي ب ��اس� �ت� �م ��رار ع� �ل ��ى دع � ��م ف �ئ��ة
ال� �ش� �ب ��اب م ��ن خ�ل��ال رع ��اي ��ة م �ث��ل ه��ذه
ال � �ب� ��رام� ��ج ال �ت �ع �ل �ي �م �ي ��ة وال� �ت ��دري� �ب� �ي ��ة
ال �ه��ادف��ة ،ل�ت�ش�ج�ي�ع�ه��م ع �ل��ى االن �ف �ت��اح
ع� �ل ��ى ال � �ث � �ق� ��اف� ��ات األخ � � � ��رى ل� �ي� �ط ��وروا
خ �ب��رات �ه��م وم ��دارك� �ه ��م ،ك �م��ا ت�م�ن�ح�ه��م
ه � � ��ذه ال� � ��رح �ل ��ات ال� �ت� �ش� �ج� �ي ��ع ال� �ك ��اف ��ي
للتفكير بمستقبلهم وبناء خياراتهم
األك ��ادي� �م� �ي ��ة وال �ع �م �ل �ي��ة م ��ن خ�ل��ال م��ا
يكتشفونه من قدرات جديدة لديهم».
ول�ف�ت��ت ب��ن ح�س�ين إل��ى أن رع��اي��ة بنك
ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ل �ه��ذه ال��رح �ل��ة ت��أت��ي
ف��ي إط� ��ار دع �م��ه امل �ت��واص��ل ل�ف�ع��ال�ي��ات
وأن �ش �ط��ة م��ؤس �س��ة ل ��وي ��اك ال�ت�ط��وع�ي��ة
غ� �ي ��ر ال ��رب� �ح� �ي ��ة ال � �ه ��ادف ��ة إل � ��ى ت �م �ك�ين
ال�ش�ب��اب ال�ك��وي�ت��ي وت�ع��زي��ز خ�ب��رت��ه في
مجاالت التطوع.
وأضافت بن حسني أن الرحلة حققت
أه��داف�ه��ا م��ن خ�لال تفاعل ال�ش�ب��اب مع
برامج الرحلة ،حيث اكتسبوا العديد

«الكويتية» تشارك في معرض التصميم الهندسي
ش ��ارك ��ت «ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة»
ف� ��ي م � �ع ��رض ال �ت �ص �م �ي��م ال� �ه� �ن ��دس ��ي ،37
ال � ��ذي ن �ظ �م��ه م ��رك ��ز ال� �ت ��دري ��ب ال �ه �ن��دس��ي
والخريجني في كلية الهندسة والبترول
ب�ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت ،خ�ل�ال ال �ف �ت��رة م��ن - 29
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م �ش��اري��ع ل �ل �ط�ل�اب ،ح �ي��ث ق ��ام ��ت ال �ش��رك��ة
خالل املعرض باالعالن وتقديم جوائزها
املكونة من ثالثة مراكز على النحو التالي:
امل��رك��ز األول Modeling of separator gas
 ،formationامل��رك��ز ال �ث��ان��ي Kuwait Bus
 enhancement systemوامل ��رك ��ز ال �ث��ال��ث:
.Fixtreet
وف��ي ه��ذا ال�ش��أن ،ق��ال مدير دائ��رة العالقات
ال� �ع ��ام ��ة واإلع � �ل� ��ام ف� ��ي ال� �خ� �ط ��وط ال �ج��وي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ،ف��اي��ز ال �ع �ن��زي« :ي �س��ر ال�خ�ط��وط
ال�ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة أن ت �ش��ارك ف��ي أح��د أه��م
امل � �ع� ��ارض ال� �ت ��ي ت� �ق ��ام ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،وه��و
معرض التصميم الهندسي ،وذلك ملا له من
اهمية في دع��م وتشجيع الجيل القادم من
أبنائنا املهندسني ،الذين يشكلون مستقبل
ب�ل�ادن ��ا ال�ح�ب�ي�ب��ة ال �ك��وي��ت ،ك �م��ا ان رع��اي��ة
الخطوط الجوية الكويتية تمثل قوة دافعة

النائب عيسى الكندري وحسين األنصاري يك ّرمان «الكويتية»

ح�ق�ي�ق�ي��ة ل �ل �ط��اق��ات ال �ش �ب��اب �ي��ة ،ول�ت�س�ل�ي��ط
الضوء على إبداعاتهم التي تهدف إلى رفع
ج��ودة تعليم املهندس ،وتعزيز قدراته في
مجال التصميم الهندسي».
وأض � � � ��اف ال � �ع � �ن� ��زي« :ق � ��دم � ��ت ال� �خ� �ط ��وط

ال �ج��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة خ �ل�ال امل� �ع ��رض ث�لاث
ج � ��وائ � ��ز ت� �خ ��ص ال� �ت� �ص� �م� �ي ��م ال� �ه� �ن ��دس ��ي،
ح �ي��ث رأت ال �ش��رك��ة ان م �ش��ارك �ت �ه��ا ب�ت�ل��ك
ال � �ج� ��وائ� ��ز ح ��اف ��ز ج� �ي ��د وم� �ش� �ج ��ع ل �ط �ل �ب��ة
الهندسة ،وذلك إلبراز إنجازاتهم العلمية

وتوثيقها تقديرا لجهودهم ومثابرتهم
ف ��ي ال �ت �ح �ص �ي��ل ال �ع �ل �م��ي ب��ال �ت �غ �ل��ب ع�ل��ى
ال� �ع� �ق� �ب ��ات ال � �ن � �ظ� ��ري� ��ة ،ك� �م ��ا أن م� �ش ��ارك ��ة
ورع� ��اي� ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة مل �ث ��ل ت �ل ��ك امل� �ع ��ارض
ال �ه��ادف��ة وال �ج��ادة ن��اب��ع ع��ن مسؤوليتها
االج �ت �م��اع �ي��ة ت �ج ��اه امل �ج �ت �م��ع ،وض � ��رورة
دع �م ��ه وت �ش �ج �ي �ع��ه ل ��ه س � ��واء م �ع �ن��وي��ا أو
م��ادي��ا ،بما ي�ع��ود باملصلحة على وطننا
الحبيب الكويت ،حيث انها جزء ال يتجزأ
م��ن امل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي ب�ج�م�ي��ع ش��رائ�ح��ه،
ع �ل�اوة ع �ل��ى ذل� ��ك ،ف ��إن ال �خ �ط��وط ال�ج��وي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ت �ح��رص دائ� �م ��ا ع �ل��ى ت�ش�ج�ي��ع
الطلبة لالنخراط بالفعاليات واملعارض،
ال�ت��ي تنمي ق��درات�ه��م ال��ذه�ن�ي��ة ،وت�م��د لهم
يد العون في السعي نحو تحقيق ذاتهم
وأهدافهم وأحالمهم».
واخ� �ت� �ت ��م ال� �ع� �ن ��زي ت �ص��ري �ح��ه ب��ال �ت��أك �ي��د
ع �ل��ى س �ع��ي ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
امل� � �ت � ��واص � ��ل وامل � �س � �ت � �م� ��ر ن � �ح� ��و االرت � � �ق � ��اء
باملستوى التعليمي للطلبة ،متمنيا لهم
م��زي��دا م��ن ال�ت��وف�ي��ق وال �س��داد ف��ي تحويل
مشاريعهم إل��ى مشاريع تنموية تنهض
ببالدنا.

يضم مطاعم ومرافق سكنية وترفيهية استثنائية

«هيلتون الدوحة ذا بيرل» يفتتح أبوابه في قطر
كشف اليوم فندق «هيلتون الدوحة ذا بيرل
ري ��زي ��دن ��س» ،ال��وج �ه��ة ال �ع �ص��ري��ة امل��رت�ق�ب��ة،
ع��ن افتتاحه رسميًا ف��ي العاصمة القطرية
ال ��دوح ��ة ،م��رح �ب��ًا ب�ج�م�ي��ع ال � ��زوار م��ن دول��ة
الكويت وجميع دول العالم.
ويشكل الفندق ،الذي تعود ملكيته إلى شركة
ق�ط��ر األول� ��ى ل�ل�ت�ط��وي��ر ال �ع �ق��اري ال�ك��وي�ت�ي��ة،
أكبر فنادق «هيلتون» في العاصمة القطرية
ّ
مجمع للشقق الفندقية لشركة قطر
وأول
األول ��ى ف��ي ق�ط��ر .وأش ��اد فهد خ��ال��د الغنيم،
رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة ال��رئ �ي��س التنفيذي
ل��دى ش��رك��ة ق�ط��ر األول� ��ى ،ب�ف�ن��دق «هيلتون
ال ��دوح ��ة ذا ب �ي��رل ري��زي��دن��س» ك��ون��ه نقطة
م �ح ��وري ��ة ف ��ي م �س �ي��رة ال� �ش ��رك ��ة .وف� ��ي ه��ذا
الصدد ،قال الغنيم« :يشكل الفندق الجديد
أول م�ش��اري��ع ال�ض�ي��اف��ة ال�خ��اص��ة بالشركة،
وي��أت��ي بمنزلة ت��أك�ي��د ع�ل��ى ثقتنا بالسوق
القطري واستدامته ،وعلى التزامنا بأعلى
معايير الجودة في البناء والتصميم».
وب � � ��دوره ،ق ��ال إت �ي ��ان ج�ي�ل�ي��ز ،امل ��دي ��ر ال �ع��ام
اإلق�ل�ي�م��ي ل��دى «ه�ي�ل�ت��ون» ف��ي ق�ط��ر« :يمثل
اف � �ت � �ت ��اح ال� �ف � �ن ��دق ال � �ج ��دي ��د خ � �ط� ��وة م�ه�م��ة
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ع�ل�ام��ة ت� �ع ��زز م� ��ن ح �ض��وره��ا
ف��ي ق�ط��ر وال�ت��زام�ه��ا بالسفر امل�س �ت��دام ،وق��د
ح��ان��ت أخ�ي�رًا اللحظة ال�ت��ي ط��ال انتظارها.
وت�م�ت�ل��ك «ه�ي�ل�ت��ون» م�ج�م��وع��ة م�ت�م�ي��زة من
ال �ف �ن��ادق ال �ف��اخ��رة ف��ي مختلف أن �ح��اء قطر
من ثالث عالمات تجارية ،ويشكل «هيلتون
الدوحة ذا بيرل ريزيدنس» إضافة متميزة
ملحفظتها في الدولة .وسيلعب هذا االفتتاح
دورًا محوريًا في عروض السياحة املتنامية

إطاللة من فندق «هيلتون الدوحة ذا بيرل»

ف��ي ق �ط��ر ،ون�ت�ط�ل��ع إل ��ى اس�ت�ض��اف��ة ال�س�ك��ان
وال� �س� �ي ��اح ال �ع��امل �ي�ي�ن ف ��ي ال� �ف� �ن ��دق ال �ف��اخ��ر
الجديد».
يقع الفندق املؤلف من  38طابقًا في «قناة
ك��ارت �ي �ي��ه» ع �ن��د م��دخ��ل ج��زي��رة «ال �ل��ؤل��ؤة -
ق� �ط ��ر» ،وي �ب �ع��د  30دق �ي �ق��ة ع ��ن م �ط��ار حمد
الدولي .وتمتاز الوجهة الفاخرة باعتمادها
ع�ل��ى ال��دخ��ول ال��رق�م��ي دون م�ف��ات�ي��ح ،حيث
ت�ح�ت�ض��ن  414م��ن خ� �ي ��ارات اإلق ��ام ��ة ك��ام�ل��ة
التجهيزات وعالية الجودة ،وتضم سلسلة
م� ��ن امل� �ط ��اع ��م ال � �ف� ��اخ� ��رة وح � � ��وض س �ب��اح��ة
خ��ارج �ي��ا م � ��زودا ب��أن�ظ�م��ة ل�ل�ت�ح�ك��م ب��درج��ة
ً
ال�ح��رارة ،فضال عن شاطئ خاص سيفتتح

قريبا ون��ادي األطفال .كما يتضمن الفندق
السبا والنادي الصحي «إيفوريا» الخاص
ب �ع�ل�ام��ة «ه� �ي� �ل� �ت ��ون» ،وال� � ��ذي ي �ع �ت �م��د ع�ل��ى
منتجات «إمليس آن��د س��وذي��س» ،باإلضافة
إل��ى س��ت ق��اع��ات لعقد االج�ت�م��اع��ات ومركز
األعمال الذي يقدم خدماته على مدار اليوم.
ويوفر الفندق مجموعة واسعة من خيارات
وح� � ��دات االس � �ت ��ودي ��و ،وال �ش �ق��ق امل �ف��روش��ة
امل��ؤل�ف��ة م��ن غ��رف��ة أو غرفتني أو ث�لاث غرف
ن ��وم ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ش�ق��ق «ت� ��اون ه ��اوس»
املكونة من طابقني .وقد تم تصميم املساكن
ال �ف��اخ��رة ب�ط��ري�ق��ة م�م�ي��زة ت�ن�ب��ض بلمسات
ج �م��ال �ي��ة ،م ��ع ت �ج �ه �ي��زه��ا ب��أف �ض��ل امل �ط��اب��خ

ال�ع�ص��ري��ة وغ ��رف امل�ع�ي�ش��ة امل � ��زودة ب��أرائ��ك
م��ري�ح��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى م�ن��اط��ق مخصصة
ل �ت �ن��اول ال �ط �ع��ام وح �م��ام��ات خ��اص��ة ضمن
ك��ل ج�ن��اح .كما تتميز غ��رف الفندق بنوافذ
واس �ع��ة ت�س�م��ح ب��دخ��ول ال �ض��وء الطبيعي،
ومل� �س ��ات ج �م��ال �ي��ة ذه �ب �ي��ة ال� �ل ��ون وم �ع ��دات
إض ��اءة م�ت�ط��ورة تنير امل�س��اح��ات املفتوحة
الواسعة .وتضم كل الغرف شرفات فسيحة
م ��ع إط �ل ��االت س ��اح ��رة ع �ل��ى م �ي ��اه ال�خ�ل�ي��ج
ال �ع��رب��ي ،م��ا ي�ض�م��ن ل �ل��زوار م�ش��اه��دة أروع
ّ
م �ن��اظ��ر غ � ��روب ال �ش �م��س األخ � � ��اذة م ��ن قلب
الجزيرة الساحرة.
وم��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ح�س��ن ال��وح �ي��دي ،امل��دي��ر
ال� �ع ��ام ل �ف �ن��دق «ه �ي �ل �ت��ون ال ��دوح ��ة ذا ب�ي��رل
ريزيدنس»« :نسعى لترسيخ سمعة العالمة
في توفير خدمات ومنتجات فاخرة وعالية
ال� �ج ��ودة ض �م��ن ق �ط��اع ال �س �ي��اح��ة ل�ل�ع�م��ل أو
ال �ت��رف �ي��ه ف ��ي ق� �ط ��ر .ون �س �ع��ى ل �ن �ج �ع��ل ه��ذا
الفندق الفخم الخيار املفضل لدى الضيوف
ل�لإق��ام��ات ال�ط��وي�ل��ة وال �ق�ص �ي��رة ع�ب��ر تلبية
ك��ل متطلباتهم واح�ت�ي��اج��ات�ه��م ،ب��اإلض��اف��ة
ً
إل��ى ك��ون��ه م��رك�زًا اجتماعيًا محليًا مفضال
وخيارًا استثنائيًا لألعمال والفعاليات».
وإلى جانب الشقق الفاخرة ،يقدم «هيلتون
ال��دوح��ة ذا ب�ي��رل ري��زي��دن��س» مجموعة من
املطاعم املبتكرة ،ومنها مطعم «ذا كيتشن»
املميز بمطبخه العاملي ،و«مالبيري تافرن»
بطابع عصري ومريح ،ومطعم «ليفانتني»
الذي يوفر للذواقة أشهى األطباق اللبنانية
األصيلة بتوقيع الشيف اللبناني العاملي
الشهير واملبدع جو برزة.

م ��ن ال �خ �ب��رات وامل � �ه� ��ارات ال �ت��ي ت�ن�م��ي
شخصيتهم وتزيد من اعتمادهم على
أنفسهم ،إضافة إلى أنها قدمت ورش
ع �م��ل ل �ل �ت �ن �م �ي��ة ال ��ذات� �ي ��ة وال �ت �ط��وع �ي��ة
والترفيهية.
وأش� � � ��ارت ب� ��ن ح �س�ي�ن إل � ��ى أن ال �ب �ن��ك
ال ��وط� �ن ��ي ل �ط ��امل ��ا دأب ع �ل ��ى م �ش��ارك��ة
امل�ت�ط��وع�ين رح�لات �ه��م ال�ث�ق��اف�ي��ة وال�ت��ي
س �ب �ق �ت �ه ��ا رح� �ل� ��ات م� �ت� �ن ��وع ��ة ش �م �ل��ت
العديد م��ن ال��دول ف��ي افريقيا وآس�ي��ا،
وف ��ي ك��ل م ��رة ل��دي �ن��ا ت �ج��رب��ة م�خ�ت�ل�ف��ة،
حيث يكتسب الشباب كل م��رة تجربة
م �خ �ت �ل �ف��ة وف � ��ري � ��دة م� ��ن خ �ل��ال ال �س �ف��ر
وت� � �ب � ��ادل ال� �ث� �ق ��اف ��ات م� ��ع ال� �ح� �ض ��ارات
املختلفة.
وأك� ��دت ب��ن ح �س�ين أن ه ��ذه ال��رح�ل�ات
لها أثر مباشر على شخصية الشباب
وت �ط��وره��م وت �ع��زي��ز ث�ق�ت�ه��م ب�ن�ف�س�ه��م.
ف � �ق� ��د زارال � �ط � �ل � �ب � ��ة م � �ع� ��ال� ��م ت ��اري� �خ� �ي ��ة
ومؤسسات تعليمية ومعامل صناعة
ال� �ح ��ري ��ر .ك �م ��ا ش� ��ارك� ��وا ف ��ي ح� � ��وارات
ون� �ق ��اش ��ات ح� ��ول ع� ��دد م ��ن امل��واض �ي��ع
االجتماعية وأهمية العمل التطوعي
واملجتمع املدني.

استشاري جراحة العظام والكتف

أحمد المرسي في «المواساة»
من  11حتى  13يناير الجاري
ی ��زور االس �ت �ش��اري ال�ب��ری�ط��ان��ي د .أح�م��د
امل � ��رس � ��ي اس � �ت � �ش � ��اري ج � ��راح � ��ة ال� �ع� �ظ ��ام
وج � � ��راح � � ��ة ال � �ك � �ت� ��ف وال� � � �ط � � ��رف ال� �ع� �ل ��وي
بمستشفى مقاطعة سالیزبري باململكة
املتحدة مستشفى املواساة الجدید ،حیث
تستغرق ال��زی��ارة  3أی��ام ،من  11حتى 13
يناير الجاري.
أح �م��د امل��رس��ي ه��و زم �ی��ل ال�ك�ل�ی��ة امللكیة
ل �ل �ج ��راح�ی�ن ب��إن �ك �ل �ت��را وزم � �ی� ��ل امل �ج �ل��س
األوروب ��ي ل�ج��راح��ي ال�ع�ظ��ام واإلص��اب��ات.
ی�م�ت�ل��ك ال��دك �ت��ور أح �م��د امل ��رس ��ي خ �ب��رات
ك� �ب� �ی ��رة ف� ��ي ج � ��راح � ��ات م� �ف ��اص ��ل ال �ك �ت��ف
وامل � ��رف � ��ق وج� � ��راح� � ��ات م� �ن ��اظ� �ی ��ر م �ف �ص��ل
ال � �ك � �ت� ��ف وإص� � � ��اب� � � ��ات امل� �ل��اع� � ��ب ل �ل �ط ��رف
العلوي وج��راح��ات الخلع املتكرر للكتف
باملنظار وجراحات تغییر مفصل الكتف
وج� ��راح� ��ات اإلص� ��اب� ��ات امل �ع �ق ��دة ل�ل�ك�ت��ف
واملرفق والرسغ.
من جانبها ،رحبت مدیرة تطویر األعمال
وال � �ت � �س� ��وی� ��ق ف � ��ي م �س �ت �ش �ف��ى امل � ��واس � ��اة

أحمد المرسي

ال�ج��دی��د علیاء السید ب��زی��ارة استشاري
جراحة العظام وج��راح��ة الكتف والطرف
ال�ع�ل��وي بمستشفى مقاطعة سالیزبري
باململكة املتحدة ال��دك�ت��ور أح�م��د املرسي
إل��ى املستشفى ،مشیرة إل��ى أن املواعید
ستكون متاحة وفقًا ألسبقیة الحجز.

«الدولية األميركية»
تشارك في معرض التوظيف
ش � � � ��ارك ف� ��ري� ��ق ع �م��ل
ال� � �ك� � �ل� � �ي � ��ة ال � ��دول� � �ي � ��ة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة م ��ؤخ ��را
ف��ي م �ع��رض ال �ف��رص
الوظيفية والدراسية
ال �ث��ال��ث ال � ��ذي نظمه
ب� � � ��رن� � � ��ام� � � ��ج ت� �م� �ك�ي�ن
ال� �ش� �ب ��اب ،وذل� � ��ك ف��ي
م �ق��ر ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
وال � � � � � �ت� � � � � ��دري� � � � � ��ب ف� ��ي
الشويخ.
جناح الكلية الدولية األميركية في المعرض
تأتي مشاركة الكلية
ب�ه��ذا امل �ع��رض ت��أك�ي��دا ل�ح��رص�ه��ا املستمر اإلج��راءات املطلوبة لالنضمام إلى الكلية
ع� �ل ��ى دع� � ��م وت� �م� �ك�ي�ن خ ��ري� �ج ��ي ال �ه �ي �ئ��ات الدولية األميركية.
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة ب� ��االط �ل��اع ع�ل��ى ي��ذك��ر ان ال�ك�ل�ي��ة ال��دول �ي��ة االم �ي��رك �ي��ة في
الفرص الوظيفية والدراسية املتاحة لهم الكويت تقدم تخصصات في ادارة االعمال
بالجهات املختلفة وذلك لتأهيلهم لسوق «امل ��ال� �ي ��ة وامل� �ح ��اس� �ب ��ة واالدارة وري� � ��ادة
العمل وتعريفهم بمتطلباته واحتياجاته االعمال واالبتكار» والتصميم الغرافيكي
من أجل تحديد مساراتهم املهنية.
والتصميم الداخلي باالضافة ال��ى دبلوم
ك�م��ا أن امل �ع��رض ي �ه��دف إل��ى ف�ت��ح ق�ن��وات في نظم املعلومات وهي تخصصات يزداد
ال � � �ت� � ��واص� � ��ل امل� � �ب � ��اش � ��ر ب �ي ��ن امل� ��ؤس � �س� ��ات الطلب املتنامي عليها يوما بعد يوم سواء
التعليمية وال�ق�ط��اع ال �خ��اص والباحثني ملن يرغب في تأسيس عمله الخاص او ملن
عن العمل ،لتوفير ف��رص العمل املناسبة يرغب في دخول القطاع الخاص من بوابة
للطلبة وحديثي التخرج ،وق��د ق��ام فريق الشركات الكبرى.
عمل الكلية بتقديم نصائحهم إلى الطلبة كما تعكف الكلية حاليًا على اعداد برامج
ح ��ول اخ �ت �ي��ار م�ه�ن��ة امل�س�ت�ق�ب��ل امل�ن��اس�ب��ة البكالوريوس في العديد من التخصصات
لهم ،إل��ى جانب تعريفهم بطبيعة العمل م �ن �ه��ا ال �ه �ن��دس �ي��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة وال �ت �ص �م �ي��م
وال� ��دراس� ��ة ف ��ي ال �ك �ل �ي��ة وت��وج �ي �ه �ه��م نحو وتخطيط املدن.

األربعاء  13جمادى األولى  1441هـ •  8يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16686

BUSINESS

اقتصاد وأعمال 19
«الكويتية لالستثمار» تختتم
نسخة «ميكرفير -أفنيوز»

مركبة «لكزس» الكهربائية الجديدة

في معرض غوانغزو العالمي للسيارات

«لكزس» تكشف عن السيارة الكهربائية UX 300e
م �ن��ذ ت�ق��دي�م�ه��ا  RX 400hف��ي ع ��ام  ،2005أص�ب�ح��ت
«لكزس» رائدة في تكنولوجيا املركبات الكهربائية،
العبة دورا قياديا في تقديم منتجات تمتلك األداء
وت �ح��اف��ظ ع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة .وق� ��د ك �ش �ف��ت «ل� �ك ��زس» ف��ي
معرض طوكيو للسيارات  2019عن استراتيجياتها
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة «ل �ك ��زس ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة» ،ال�ت��ي
ت �ه��دف إل ��ى إح � ��داث ق �ف��زة ن��وع �ي��ة ف ��ي أداء امل��رك �ب��ة،
التحكم ،السيطرة ومتعة القيادة.
وعلى وجه التحديد ،تتيح تقنية لكزس الكهربائية
ت �ح �ك �م��ا م �ت �ك��ام�ل�ا ف ��ي ال � �ق ��وة امل� �ح ��رك ��ة ،ال �ت��وج �ي��ه،
ال �ت �ع �ل �ي��ق ،وال �ف ��رام ��ل ،م�ح�ق�ق��ة اإلم �ك��ان��ات ال�ق�ص��وى
ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ت�ح�ك��م ف��ي امل �ح��رك��ات امل��وج��ودة في
امل��رك�ب��ات ال�ه��اي�ب��رد .يمكننا ب�ه��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ة التحكم
بقوة الدفع لتوفير الوضعية املثالية للمركبة وفقا
لكل حالة قيادة .تسعى «لكزس» الى االستمرار في
توفير مركبات ممتعة ذات قيادة أكثر أمانًا.

التصميم الخلفي

كونها املوديل األول تحت شعار لكزس الكهربائية،
جرى تطوير  UX 300eالكهربائية كليًا ألداء ممتاز
ع �ل��ى ال� �ط ��ري ��ق .وق� ��د ح ��اف ��ظ م �ه �ن��دس��و ل �ك ��زس ع�ل��ى
التصميم املتميز والخصائص الفريدة ملركبات UX
كروس اوفر ،وركزوا على بناء وتطوير مزايا األداء
ال �ف��ري��دة ل �ل �س �ي��ارات ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة .ي��وف��ر م �ح��رك UX
 300eذو اإلن�ت��اج العالي تسارعا طبيعيا ورشيقا
في الوقت ذاته .كما تتيح البطاريات العالية السعة
املتواجدة تحت أرضية املقصورة مباشرة انخفاضا
ف��ي م��رك��ز ال�ج��اذب�ي��ة وم�س��اف��ة ق�ي��ادة ت�ص��ل إل��ى 400
ك� �ل ��م .ب��دم �ج �ه��ا م ��ع أح � ��دث ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا االت� �ص ��ال،
تضاعف  UX 300eم��ن م��زاي��ا امل��رك�ب��ات الكهربائية
مع تحقيق أداء القيادة والراحة في مركبة واحدة.
تركز «ل�ك��زس» دوم��ا على توفير أداء ُمبهر ،واألم��ر
ال ي �خ �ت �ل��ف م ��ع ت �ط��وي��ر امل��رك �ب��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ال �ت��ي
ت�ع�م��ل ب��ال�ب�ط��اري��ة .ب��دءًا م��ن ت�ج��رب��ة ال�ق�ي��ادة امل�م�ي��زة

وامل� �ص� �ق ��ول ��ة ،ت �م �ك��ن م �ه �ن��دس��و «ل � �ك� ��زس» م� ��ن رف ��ع
القوة الكهربائية املحركة لتعزيز أداء املركبة على
الطرقات بشكل أكبر .وفي الوقت نفسه تمتلك UX
 300eأحد أكثر املقصورات ه��دوء ا في فئتها بشكل
يليق بإرث «لكزس».

اعتمادية «لكزس» األسطورية
اس �ت �غ �ل��ت «ل� �ك ��زس» امل �ع��رف��ة امل �ك �ت �س �ب��ة ف ��ي ت�ط��وي��ر
األنظمة الهايبرد الرائدة للعالمة التجارية ،واتبعت
امل �س �ت��وى ن�ف�س��ه م��ن ال �ج��ودة وال�ت�ش�غ�ي��ل امل��ري��ح في
إنتاج وتطوير  ،UX 300eأول سيارة كهربائية لها،
كما كانت تفعل دائ�م��ا م��ع مركباتها األخ��رى .وق��ام
ف��ري��ق م�ه�ن��دس��ي «ل �ك��زس» ب�ت�ق��دي��م اع�ت�م��ادي��ة رائ�ع��ة
ل �ل �ب �ط��اري��ة وت �ب �ن��ي ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا اإلت� �ص ��ال األح ��دث
ل �ت �ح �ق �ي��ق أق �ص ��ى ق� ��در م ��ن االس� �ت� �خ ��دام وال �ت �ش �غ �ي��ل
اليومي باألجهزة الذكية.

خالل عملية الشحن الكهربائي

اختتمت الشركة الكويتية لالستثمار نسختها
امل�ص�غ��رة م��ن م �ع��رض «م�ي�ك��رف�ي��ر -ك��وي��ت» ،التي
أق�ي�م��ت خ�ل�ال ال�ف�ت��رة م��ن  2إل��ى  4ي�ن��اي��ر ال�ج��اري
بمجمع األفنيوز.
وأوضحت الشركة في بيان أن إقامة هذه الفعالية،
بالتعاون مع شركة املباني ،تهدف إل��ى تسويق
معرض الصناع العاملي «ميكرفير -كويت ،»2020
امل �ق��رر إق��ام�ت��ه ف��ي ال�ف�ت��رة م��ن  11إل ��ى  15ف�ب��راي��ر
املقبل ،ل��دى زوار األف�ن�ي��وز ،وذل��ك ملنح امل��زي��د من
الزخم وتسليط الضوء بشكل مكثف على جميع
الفئات العمرية املتواجدة داخل املجمع ،ال سيما
إطالع اآلالف الذين ي��زورون األفنيوز يوميًا على
تفاصيل ميكرفير ،فضال عن استقبال الراغبني
ف��ي التسجيل للمشاركة بأفكارهم ومشاريعهم
في املعرض ،حيث شهدت األيام الثالثة باألفنيوز
إقباال كبيرا من الزوار ونسب تسجيل عالية.
وذكرت «الكويتية لالستثمار» أن نسخة األفنيوز
تضمنت عددا من ورش العمل ،التي شهدت إقباال
شديدا ،حيث اشتملت على رس��م ثالثي األبعاد،
ال��روب��وت ،تركيب القطع الخشبية ،وتخللت ذلك
برامج تدريبية للصغار.
وأض ��اف ��ت ال �ش��رك��ة أن ث�لاث��ة م �ش��اري��ع ف��ائ��زة في
م �ع��رض ال �ص �ن��اع ال �ع��امل��ي م �ي �ك��رف �ي��ر ك��وي��ت في
ال �ن �س��خ ال� �ث�ل�اث امل ��اض� �ي ��ة ،ت ��واج ��دت ف ��ي ن�س�خ��ة
األف� �ن� �ي ��وز ،وذل � ��ك إلط �ل��اع ال �ج �م �ه��ور ع �ل��ى ث �م��رة

جانب من فعالية «ميكرفير -أفنيوز»

نجاح «ميكرفيركويت» ،واملشاريع ه��ي :تشكيل
املجسمات الحية من السيليكون ،حرف خشبية،
وفن تشكيلي ثالثي األبعاد.
وخ�لال انعقاد النسخة املصغرة باألفنيوز ،أبدى
عدد من الزوار إعجابهم الشديد بفكرة التواجد في
املجمع األكبر في البالد ،فقد يكون هناك البعض
ممن ال يعرفون كثيرا عن معرض ميكرفير -كويت،
وعلق آخرون على أن معرض الصناع ،الذي تقيمه
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار ،ف��رص��ة ج �ي��دة الس�ت�غ�لال
الطاقات الكامنة داخل املئات من الكويتيني.

«الصناعة» ّ
تنظم حفل توزيع
«جائزة األمير للمصانع المتميزة»
تستعد الهيئة العامة للصناعة لإلعالن عن أسماء
امل �ن �ش��آت ال�ص�ن��اع�ي��ة ال �ف��ائ��زة ب �ج��ائ��زة س�م��و أم�ي��ر
ال �ب�لاد ل�ل�م�ص��ان��ع امل�ت�م�ي��زة ف��ي دورت �ه��ا الخامسة
ف��ي اح �ت�ف��ال تقيمه ال�ه�ي�ئ��ة ب�م��رك��ز ج��اب��ر الثقافي
ف��ي ال�س��اع��ة التاسعة وال�ن�ص��ف ص�ب��اح ي��وم االح��د
القادم ،يقام االحتفال تحت رعاية سمو أمير البالد
ويحضره نيابة عن سموه وزير التجارة والصناعة
ورئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للصناعة،
خالد الروضان ،ومدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبدالكريم تقي ،وعدد كبير من مسؤولي الصناعة
واملنشآت الصناعية في الكويت.
ت�ع��رض الهيئة ال�ع��ام��ة للصناعة خ�ل�ال االح�ت�ف��ال
فيلمًا وث��ائ�ق�ي��ًا ع��ن ال �ج��ائ��زة ،ح�ي��ث يسلط ال�ض��وء
ع�ل��ى أه� ��داف وم�ع��اي�ي��ر ال �ج��ائ��زة ال�ح��ال�ي��ة (ال� ��دورة
الخامسة) وال ��دورات السابقة ،وع��رض مقتطفات
م ��ن امل �ص��ان��ع ال �ت��ي ت �م��ت زي��ارت �ه��ا م ��ن ق �ب��ل لجنة

التحكيم ،وإج��راء مقابالت مع املحكمني ومقابالت
مع مسؤولني رفيعي املستوى في الدولة ،خصوصا
ذوي ال�ع�لاق��ة ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ص�ن��اع��ي ،للحديث عن
أهمية القطاع الصناعي ودوره الحيوي في تنويع
مصادر الدخل.
ك �م��ا ي �ت��م ع � ��رض أب � ��رز امل� �ش ��اري ��ع ال� �ت ��ي أن �ج��زت �ه��ا
الهيئة العامة للصناعة في سبيل تطوير القطاع
الصناعي ،وكذلك أبرز املشاريع املستقبلية.
وي�ق��وم وزي��ر التجارة والصناعة ،نيابة ع��ن سمو
األم� �ي ��ر ،ب �ت��وزي��ع ال �ج��وائ��ز ع �ل��ى امل �ص��ان��ع ال �ف��ائ��زة
على ث�لاث ف�ئ��ات :فئة املنشآت الصناعية الكبيرة
 فئة املنشآت الصناعية املتوسطة  -فئة املنشآتال�ص�ن��اع�ي��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة وامل�ش�ت��رك��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
الجائزة التشجيعية لهذه ال��دورة «ج��ائ��زة الشاب
ال �ص �ن��اع��ي» ،ك��ذل��ك س�ي�ت��م ت�ك��ري��م ف��ري��ق املحكمني
والفريق الفني للجائزة.

20

بريطانيا :الحرب ستكون مدمرة للغاية
دع��ت بريطانيا إل��ى التهدئة بعد مقتل قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية قائلة :إن أي ح��رب مع إي��ران
ستصب في مصلحة املتشددين في أنحاء الشرق األوسط.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب« :ما نتطلع إليه هو نزع فتيل التوترات مع إي��ران ،وعدم خسارة
املكاسب الصعبة املنال التي حققناها في مواجهة (داعش) فيما يتعلق بالعراق».
وتابع« :مبعث قلقنا هو أنه إذا اندلعت حرب فستكون مدمرة للغاية ،واملنتصر الوحيد بها سيكون اإلرهابيون،
خاصة (داعش)»( .رويترز)
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حرب بعد الرد
وساطات تحاول تدا ُرك
ٍ

َّ
إيران وحلفاؤها :دقت ساعة الصفر
■ خامنئي شدَّ د على ضرورة «الرد المباشر» ضد مصالح أميركا
قالت مصادر مطلعة على الداخل االيراني لــ سبقلا إن
كل القوات االيرانية المستنفرة حاليا تنتظر ـــــ ومعها
األذرع العسكرية التي تدور في الفلك االيراني في
المنطقة ـــــ «الضوء األخضر من المرشد األعلى علي
خامنئي؛ لشن الهجوم االول على القوات االميركية في
المنطقة ،ردّ ا على اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال
قاسم سليماني».
وأكدت المصادر انه بعد انتهاء مراسم تشييع سليماني
«دقت ساعة الصفر ،وفي اي لحظة يمكن ان نسمع
بتلقي القوات االميركية ضربة عسكرية».
نعيم درويش
ب �ي �ن �م��ا ي �ت �ح��دث ال �ب �ع��ض ع� ��ن ان «ال � �ث� ��أر»
االي��ران��ي لسليماني دون��ه حسابات كثيرة
ت �ب��دأ م ��ن ت ��داع �ي ��ات ف �ت��ح ال� �ن ��ار ع �ل��ى دول ��ة
عظمى بحجم اميركا وال تنتهي باحتمال
تنفيذ التهديد االميركي بضرب  52موقعا
اي ��ران� �ي ��ا ،ق� ��ال ام �ي ��ر م ��وس ��وي م ��دي ��ر م��رك��ز
ال � ��دراس � ��ات االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة ف��ي
طهران لــ سبقلا :إن «اي��ران ستقوم بعملية
ردع كبرى مؤملة وقاسية للواليات املتحدة
ف ��ي امل ��رح �ل ��ة االول� � � ��ى ،واذا م ��ا اس �ت��وع �ب��ت
االدارة االميركية هذا الرد ـــــ وعلى ما يبدو
الوساطات التي تأتي الى طهران تؤشر الى
ان اميركا يمكن ان تسكت عن الرد ـــــ تنتهي
عندها االمور».
واض��اف الدبلوماسي االي��ران��ي السابق« :اما
اذا ردت ال��والي��ات املتحدة ،فسننتقل عندها
الى املرحلة الثانية ،وهذا الذي يخيف املنطقة
وال �ع��ال��م ك �ل��ه ،واي � ��ران ج��اه��زة ل�ل�م��رح�ل��ة ب��أي
مواجهة اذا ما ردت اميركا على الرد االول».

ابن علوي في طهران
ون �ق �ل��ت وس ��ائ ��ل إع �ل��ام إي ��ران� �ي ��ة ع ��ن وزي ��ر
ال� �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة ال �ع �م��ان��ي ي��وس��ف بن
علوي قوله« :األميركيون في تواصل معنا،
ويؤكدون أنهم ال يريدون التصعيد».
واض � � ��اف ب ��ن ع� �ل ��وي امل� ��وج� ��ود ف ��ي ط �ه��ران
للمشاركة في مؤتمر امس« :واشنطن تؤكد
أنها تريد خفض التصعيد ،ونحن نوصي
أصدقاءنا االيرانيني بعدم التصعيد».
وكشفت مصادر إيرانية لصحيفة نيويورك
ت��اي �م��ز االم �ي��رك �ي��ة أن امل ��رش ��د األع �ل ��ى علي
خ��ام �ن �ئ��ي ،ال� ��ذي ح �ض��ر ب�ش�ك��ل اس�ت�ث�ن��ائ��ي
اج�ت�م��اع مجلس األم ��ن ال�ق��وم��ي ،ش��دد على
ضرورة «الرد املباشر».
ونقلت الصحيفة عن ثالثة مصادر إيرانية،
مطلعة على االجتماع ،أن خامنئي قال إنه
«يجب أن يكون الرد على اغتيال سليماني
ردا م� �ب ��اش ��را وم �ت �ن ��اس �ب ��ا ض� ��د امل �ص��ال��ح
األميركية» ،مضيفا إن «خامنئي يريد وضع
ختم إيران على االنتقام لقتل سليماني».
وذك��ر املصدر ذات��ه أن «املرشد األعلى يريد
االنتقام من قبل القوات اإليرانية ،وذلك في
خ ��روج ع��ن ال�ت�ك�ت�ي�ك��ات اإلي��ران �ي��ة امل�ع�ت��ادة
املتمثلة ف��ي االخ�ت�ب��اء وراء ال��وك�لاء» ،الفتا
ّ
إل��ى أن غضب خامنئي ،دف�ع��ه للتخلي عن
تلك التكتيكات التقليدية ،إلى جانب بكائه
عالنية خالل موكب جنازة سليماني.

« 13سيناريو»
وق� ��ال األم�ي��ن ال �ع��ام مل�ج�ل��س األم� ��ن ال�ق��وم��ي
اإلي� ��ران� ��ي ع �ل��ي ش �م �خ��ان��ي ام� ��س ان ب�ل�اده
وضعت  13سيناريو لالنتقام لقائد فيلق
القدس ،الذي شهد موكب تشييعه بمسقط
رأس � ��ه ت��داف �ع��ا م �م �ي �ت��ا ،أس �ف ��ر ع ��ن ع �ش��رات

أمير موسوي لــ سبقلا:
عملية كبرى وقاسية
ضد أميركا
شمخاني يتحدَّ ث
عن « 13سيناريو» للرد..
أضعفها «كابوس» ألميركا
 56قتيل
ُ
تدافع خالل
في
تشييع سليماني
نعشا سليماني ومساعده خالل تشييعهما في كرمان أمس | أ.ف.ب

الضحايا.
واوض� ��ح ش�م�خ��ان��ي ان أض �ع��ف ال �خ �ي��ارات
للرد على واشنطن سيتحول إل��ى كابوس
تاريخي للواليات املتحدة ،على حد وصفه.
كما أشار إلى أن الرد على مقتل سليماني
لن يكون في إطار عملية واحدة ،وأن «جميع
قوى املقاومة ستنتقم لدمه».
وق ��ال ش�م�خ��ان��ي إن �ن��ا «ن��رص��د ك��ل ال�ق��واع��د
األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،وك� ��ل ال �ت �ح� ّ�رك��ات
ف�ي�ه��ا ،ون�ع�ل��م أن �ه��ا ع�ل��ى أه �ب��ة االس �ت �ع��داد،
واألم �ي��رك �ي��ون ي ��درك ��ون أن �ن��ا ق � ��ادرون على
اس � �ت � �ه� ��داف ب� ��وارج � �ه� ��م ف � ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة ع �ب��ر
ص��واري �خ �ن��ا امل �ت��وس �ط��ة وال �ب �ع �ي��دة امل� ��دى»،
الفتا إلى  19قاعدة أميركية ،بينها  11مركزا

للقيادة في املنطقة.
وأك� � ��د أن «ه� � ��ذه ال� �ق ��واع ��د األم� �ي ��رك� �ي ��ة ال
ت�ب�ع��د ك�ث�ي��را ع��ن ح� ��دود إي� ��ران ال�ش��رق�ي��ة
وال�غ��رب�ي��ة» ،مضيفا إن «ه �ن��اك  8ق��واع��د
شمالي إيران وجنوبيها ،وطهران لديها
م�ع�ل��وم��ات ب��أن األم�ي��رك�ي�ين خ�ف�ض��وا من
جوالتهم في املنطقة ،ويتمركزون حاليا
في قواعدهم».
وشدد على أن «عصر التهديدات األميركية
انتهى ،واننا سنفتح على القوات األميركية
أب ��واب ج�ه�ن��م» ،مضيفا ان��ه «إذا ل��م تخرج
أم � �ي� ��رك� ��ا ق� ��وات � �ه� ��ا ع � �م� ��ودي� ��ا م � ��ن امل �ن �ط �ق��ة،
فسنضطر ال��ى إخ��راج جثثهم أفقيا» ،وهو
ال�ت�ع�ب�ي��ر ن�ف�س��ه ال ��ذي اس�ت�خ��دم��ه ام�ي�ن ع��ام

«حزب اهلل» حسن نصر اهلل.
وأم ��س ،ت� ّ
�وع��د ق��ائ��د ال�ح��رس ال �ث��وري ال�ل��واء
حسني سالمي بأن يكون الرد اإليراني قويا
ومزلزال.
وقال سالمي خالل مراسم تشييع سليماني
في مدينة كرمان (جنوب شرقي إي��ران) إنه
ال مكان آمنا للواليات املتحدة في املنطقة،
واع �ت �ب��ر أن م�ق�ت��ل س�ل�ي�م��ان��ي ب��داي��ة ن�ه��اي��ة
وج��وده��ا فيها ،وأن ط��رد ال��والي��ات املتحدة
من املنطقة بدأ.
ك �م ��ا ت� � ّ
�وع� ��د م� ��ن وص �ف �ه ��م ب� ��أع� ��داء إي � ��ران
باالنتقام ،وق��ال إن��ه في ح��ال ض��رب هؤالء
األع� � � ��داء م � �ج� ��ددا ،ف �س �ت��دم��ر إي � � ��ران م�ك��ان��ا
محببا لهم ،من دون أن يحدد الهدف.

رد متناسب
من جهته ،قال وزير الخارجية محمد جواد
ظريف في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» إن
ب�لاده سترد على عملية اغتيال سليماني
ب �ش �ك��ل م �ت �ن��اس��ب ،واص� �ف ��ا ال�ع�م�ل�ي��ة ب��أن�ه��ا
إرهاب دولة.
وفي تصريحات سابقة بطهران ،قال ظريف
إن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة باغتيالها سليماني
وضعت األس��اس لبداية نهايتها باملنطقة،
وقد بدأ العد التنازلي في هذا االتجاه.
ً
جوابا ما،
وأضاف إن واشنطن ستتلقى
وصفها بحماقتها وجرأتها في الوقت
املناسب ،وذكر أن الطريق الذي اختارته
أم �ي��رك��ا لنفسها وللمنطقة ه��و طريق

واشنطن تتحسب لهجمات على مواقع
في الكويت والسعودية واألردن والعراق واإلمارات!
قال مسؤوالن أميركيان لشبكة  CNNإنه
ً
بناء على املعلومات االستخباراتية ،كانت
ال��والي��ات املتحدة ت��راق��ب هجمات محتملة
على مواقع أميركية في
ال� �ع ��راق وال �ك��وي��ت وال �س �ع��ودي��ة واإلم � ��ارات
واألردن.
وأض ��اف امل �س��ؤوالن أن��ه ت��م وض��ع ال�ق��وات
األميركية والبطاريات الصاروخية للدفاع
ال�ج��وي ف��ي جميع أن�ح��اء ال�ش��رق األوس��ط
في ح��ال تأهب قصوى ليل االثنني ،بينما
تصاعدت املعلومات االستخباراتية حول
ت�ه��دي��د ب�ش��ن ه �ج��وم اي ��ران ��ي وش �ي��ك ضد

أهداف أميركية.
وب�ح�س��ب امل �س��ؤول�ين ،الح�ظ��ت امل�خ��اب��رات
األميركية أن إيران تنقل املعدات العسكرية،
ب �م��ا ف ��ي ذل � ��ك ال� �ط ��ائ ��رات م ��ن دون ط �ي��ار
والصواريخ الباليستية ،خالل األيام القليلة
امل��اض �ي��ة .وق ��ال م �س��ؤول��ون أم�ي��رك�ي��ون إن
الحركة ربما تكون محاولة إيرانية لتأمني
أسلحتها من ضربة أميركية محتملة ،أو
وضعها في مواقع لشن هجماتها الخاصة.
ُّ
ومع تزايد التوتر في الشرق األوس��ط ،من
امل�ت��وق��ع أن ي��رت�ف��ع ع��دد ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة
ف��ي املنطقة إل��ى أك�ث��ر م��ن  80أل��ف جندي،

يمثلون مختلف ال�ق��وات الجوية والبحرية
ب�م�ع��دات عسكرية م�ت�ن� ّ�وع��ة .وق��ال��ت وزارة
الدفاع األميركية إنها تعتزم إرسال قاذفات
بي -52واملزيد من القوات إلى املنطقة.
وج��رى نقل أكثر من  10آالف من القوات
األميركية إلى املنطقة ،أو وضعت في حالة
ّ
تأهب منذ مقتل سليماني الجمعة املاضي.
وم � ��ن ب �ي �ن �ه��م ح� ��وال� ��ي  5000م� ��ن م �ش��اة
ال�ب�ح��ري��ة وال�ج�ن��ود امل�ت��وج�ه�ين إل��ى املنطقة
ع�ل��ى م�ت�ن ال �ب��ارج��ة ال�ب�ح��ري��ة «ي ��و إس إس
ب��ات��ان» ،ومجموعتها ال�ج��اه��زة التي تضم
وحدة املشاة البحرية السادسة والعشرين.

وق��ال مسؤولون أميركيون إن مئات عدة
من األفراد العسكريني سيكونون جزءا من
سرب ،يحوي قاذفات القنابل من طراز بي-
 52التي سترسل إلى املنطقة.
وك ��ان ��ت ال� ��والي� ��ات األم �ي��رك �ي��ة ق ��د أرس �ل��ت
مجموعة من القاذفات إلى قاعدتها الجوية
في قطر عام  2019خالل الفترة التي ارتفع
فيها التوتر مع إيران ،ولكنها سحبتها في
نهاية املطاف .وقال املسؤولون إن ستة من
طراز بي -52ستجري ً إعادتها إلى املنطقة
خالل األيام املقبلة ،وفقا ملا نقلته صحيفة
وول ستريت جورنال.

الحرب ،وسفك الدماء.

تشييع وضحايا
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،دف ��ن ج �ث �م��ان ق��ائ��د فيلق
ال � �ق ��دس ال� �س ��اب ��ق ف ��ي م��دي �ن��ة ك ��رم ��ان ب�ع��د
ُ
تشييع حاشد ،تخلله تدافع ،أسفر عن مقتل
 56شخصا وجرح اكثر من .200
وأظ �ه��رت ص ��ور ،بثها ال�ت�ل�ف��زي��ون اإلي��ران��ي
ح �ش��ودا ض�م��ت ع �ش��رات اآلالف س� ��اروا في
موكب التشييع.
ووض ��ع ن�ع��ش سليماني إل��ى ج��ان��ب نعش
م�س��اع��ده ال �ل��واء ح�س�ين ب��ورج�ع�ف��ري ،ال��ذي
ُ
قتل معه في الغارة األميركية ببغداد ،أمام
منصة خطب اعتالها قائد الحرس الثوري.

ِّ
ترامب يعلق

في األثناء ،وصف الرئيس األميركي دونالد
ترامب قاسم سليماني باإلرهابي الذي كان
يجب القضاء عليه منذ أكثر م��ن  15عاما،
معتبرا أن الواليات املتحدة باتت أكثر أمنا
بعد تصفيته .وأضاف في مقابلة إذاعية إن
إدارة الرئيس السابق ب��اراك أوباما لم تقم
بأي خطوة ضد سليماني ،رغم أنها أدرجته
في قائمة اإلرهاب.
وانتقد ترامب تصريحات الديموقراطيني،
وات �ه��م ع ��ددا م�ن�ه��م ب��دع��م إي� ��ران ع�ل�ن��ا ،كما
ّ
انتقد االتفاق النووي املوقع مع طهران.
وارس �ل��ت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة  ٦ق��اذف��ات B52
ال ��ى ق��اع��دت �ه��ا ف��ي دي �ي �غ��و غ��ارس �ي��ا ل�ت�ك��ون
م�س�ت�ع��دة ألي عملية ع�س�ك��ري��ة ض��د اي ��ران.
ووف��ق «سي إن إن»« ،ه��ذا ال يعني ان هناك
أوامر بالقيام بعمليات».
وج � � ّ�ددت إدارة ال �ش��ؤون ال�ب�ح��ري��ة األم�ي��رك�ي��ة
امس ،تحذيرها من تهديدات إيران ووكالئها
للسفن التجارية في منطقة الخليج ومحيطها.

هنية سينتظر قبل أن تأذن له القاهرة بالعودة إلى القطاع

مأزق حماس :العالقة مع إيران ..ومصير مليونين في غزة
القدس  -أحمد عبدالفتاح
أث��ارت مشاركة وف��د قيادي رفيع املستوى،
ب��رئ��اس��ة رئ �ي��س امل �ك �ت��ب ال �س �ي��اس��ي ل�ح��رك��ة
حماس اسماعيل هنية ،في مراسم جنازة
ق ��اس ��م س �ل �ي �م��ان��ي ق ��ائ ��د «ق �ي �ل��ق ال � �ق ��دس»،
ت �ك �ه �ن��ات ح � ��ول م ��وق ��ف ك� ��ل م� ��ن ت� ��ل اب �ي��ب
وال�ق��اه��رة م��ن ه��ذه امل�ش��ارك��ة ،وتأثيرها في
مساعي التوصل التفاق تهدئة طويلة االمد
بني «حماس» واسرائيل بوساطة مصرية.
ونقلت صحيفة «هآرتس» امس عن مصادر
اس��رائ�ي�ل�ي��ة ق��ول�ه��ا «إن اغ �ت �ي��ال سليماني،
وض��ع ح �م��اس ف��ي م ��أزق ك�ب�ي��ر ،وع�ل�ي�ه��ا ان
ت �خ �ت��ار ب�ي�ن ت��رت �ي �ب��ات ال �ت �ه��دئ��ة ب� �غ ��زة ،أو

استمرار الدعم املقدم لها من إيران».
ول � ��م ت �س �ت �ب �ع��د امل � �ص� ��ادر ام �ك��ان �ي��ة أن ت ��ؤدي
م �ش��ارك��ة ه�ن�ي��ة وال��وف��د امل��راف��ق ل �ط �ه��ران ،إل��ى
ردود فعل غير متوقعة م��ن إس��رائ�ي��ل ومصر.
مضيفة ان ال�ت��أث�ي��ر االس�ت��رات�ي�ج��ي العسكري
اإلي ��ران ��ي ع�ل��ى ح��رك�ت��ي «ح �م ��اس» و«ال �ج �ه��اد
االسالمي» قد يؤثر في مساعي اتفاق التهدئة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في «حماس»
قوله «إن الزيارة إلى طهران لم تكن منسقة
م ��ن ق� �ب ��ل ،وق� ��د ت �م��ت ع �ل��ى خ �ل �ف �ي��ة اغ �ت �ي��ال
سليماني ،كاشفًا عن أن هنية أبلغ القاهرة
قبيل سفره إلى طهران».
واس �ت �ب �ع��د امل � �س� ��ؤول أن ت �ل �ق��ى م �ش ��ارك ��ة ه�ن�ي��ة
ف��ي ج �ن��ازة س�ل�ي�م��ان��ي م �ع��ارض��ة م�ص��ري��ة ،الف�ت��ًا

ال��ى ان م�ص��ر ال ت�ت��واف��ق ب��ال �ض��رورة م��ع ال��رؤي��ة
اإلسرائيلية بشأن إيران ،اضافة الى ان «حماس»
ما زالت متمسكة باتفاقياتها مع القاهرة.
وأوض � �ح� ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة «امل �ع �ض �ل��ة ل�ي�س��ت
ب �س �ي �ط��ة .ف� �ح� �م ��اس ال ي �م �ك��ن أن ت�ض�ح��ي
بعالقاتها م��ع إي ��ران وح��زب اهلل م��ن وجهة
نظرها العسكرية االستراتيجية ،ولكن من
ن��اح�ي��ة أخ� ��رى ت�ت�ح�م��ل ،ح �م��اس م�س��ؤول�ي��ة
مليوني مواطن في قطاع غ��زة ،ولن تسمح
ألح��د بالتحكم بمصيرهم ،او اخذهم نحو
خ�ي��ارات خطرة وصعبة ،لذلك ف��إن االتجاه
الحالي في حماس هو الحفاظ على توازن،
ب�ين ط��رف��ي امل �ع��ادل��ة ،وال��دل �ي��ل ع�ل��ى ذل��ك أن
الحركتني عبرتا ع��ن غضبهما ،وإدانتهما

لعملية اغتيال سليماني ،لكن ال أحد يفكر
بالرد واالنتقام العسكري».
ونقلت الصحيفة عن مسؤول مصري قوله
«م ��ن امل��رج��ح أن م�ص��ر ل��ن ت�ت�خ��ذ إج� ��راءات
ف��وري��ة ض��د هنية وق �ي��ادة ح �م��اس ،ل�ك��ن قد
يضطر هنية ل�لان�ت�ظ��ار ف�ت��رة ط��وي�ل��ة حتى
يسمح ل��ه ب��ال�ع��ودة إل��ى غ ��زة ،أو أال يسمح
ل��ه بالسفر م�ج��ددا خ�لال املستقبل القريب
في ح��ال ع��اد للقطاع وفكر بالسفر .مشيرًا
ال��ى أن مصر ،سمحت لهنية بالخروج في
ال �ج��ول��ة ال �خ��ارج �ي��ة األول� � ��ى ،ش��ري �ط��ة ع��دم
زيارة ايران».
وأش� ��ار امل �ص��در إل ��ى أن م�ص��ر ل��ن ت�غ�ي��ر من
سياساتها وال تريد كسر الصيغة الحالية

بالحفاظ على الهدوء في غزة ،ومنع انهيار
الوساطة التي تقوم بها ألجل ذلك.
وعلى ُبعد امتار من ال�ح��دود اإلسرائيلية
– ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ع �ل��ق ن �ش �ط��اء م ��ن ح � ��زب اهلل
ُ
الفتة كبيرة ،كتب عليها عبارة «دام رعبه،
وس�ن�ح�م��ل راي �ت��ه ف��ي ال �س��اح��ات وامل �ي��ادي��ن
وال�ج�ب�ه��ات» ،باللغتني العربية والعبرية،
إل � ��ى ج ��ان ��ب ص� � ��ورة ض �خ �م��ة ل �س �ل �ي �م��ان��ي.
مضيفة أن هذه الالفتة تأتي في إطار «حرب
ن�ف�س�ي��ة ي �م��ارس �ه��ا ح ��زب اهلل» ،ب�ح�س��ب ما
ذكرت وسائل اعالم اسرائيلية أمس.
وق��ال م��وق��ع «وال�ل�ا» اإلل�ك�ت��رون��ي ،ان مجرد
تعليق ال�لاف�ت��ة ،يعني ان نشطاء ح��زب اهلل
ي�ح��اول��ون تمرير رس��ال��ة ت�ق��ول «إن اغتيال

سليماني لن يقلل من الرعب ال��ذي يحاول
حزب اهلل فرضه على إسرائيل».
وقال الجيش اإلسرائيلي إنه رصد نشطاء
ح��زب اهلل ي�ق��وم��ون بعملية م��راق�ب��ة ،وأن�ه��م
اق �ت��رب��وا م ��ن ال �ش��ري��ط ال � �ح� ��دودي ،وع�ل�ق��وا
ص� ��ورة م �ط �ب��وع��ة ع �ل��ى ورق ل �ق��ائ��د «ف�ي�ل��ق
القدس» الجديد ،إسماعيل قآني.
ي �ش��ار إل ��ى أن ال�ج�ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي خفض
م� �س� �ت ��وى ح� ��ال� ��ة ال � �ت� ��أه� ��ب ،اث� � ��ر ت� �ق ��دي ��رات
اس� �ت� �خ� �ب ��اري ��ة إس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ب � ��أن إي� � � ��ران ل��ن
تسارع إل��ى االنتقام الغتيال سليماني في
املنطقة ،وأن إيران ستختار أهدافا أميركية
الستهدافها بواسطة أذرع تابعة إليران من
دون أن تتحمل مسؤوليتها.
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ترامب َغ ِضب من تسريب مسودة رسالة أوحت بالخروج

أميركا لن تنسحب من العراق تحت الضغط
¶ إجراءات احترازية للردع بعد تغ ّير الطبيعة الجيوستراتيجية لتموضع القوات
وليد قرضاب
بعد عملية اغتيال ق��ائ��د فيلق ال�ق��دس قاسم
س�ل�ي�م��ان��ي ون ��ائ ��ب رئ �ي��س ال �ح �ش��د ال�ش�ع�ب��ي
اب��و مهدي املهندس ،ب��دأت ال�ق��وات األميركية
في العراق تتحسب ل��رد الفعل االنتقامي من
قبل اي��ران والفصائل املوالية لها ،وتأخذ في
ال�ح�س�ب��ان ان ق��واع��ده��ا امل�ن�ت�ش��رة ف��ي ال �ع��راق
ستكون أول األهداف .لكن شيئا ما حدث ليلة
اإلثنني أثار لغطًا كبيرًا حول نية االميركيني
اع��ادة التموضع استعدادًا لالنسحاب بعدما
أشارت مسودة خطاب من جنرال أميركي إلى
احتمال االنسحاب .وأف��ادت مسودة الخطاب
بأن الواليات املتحدة «ستغير أماكن قواتها
ف ��ي األي� � ��ام واألس ��اب� �ي ��ع امل �ق �ب �ل��ة» ب �ع��د دع ��وة
ال�ب��رمل��ان ال�ع��راق��ي ل��رح�ي��ل ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة،
االم��ر ال��ذي اث��ار تخبطًا في االدارة االميركية
اغضب الرئيس دون��ال��د ترامب ال��ذي قلق من
«ال �خ �ط��أ» ال ��ذي أدى ل �ت��داول ال��رس��ال��ة طالبا
ت��وض �ي �ح��ا ،ودف� ��ع وزي� ��ر ال ��دف ��اع م� ��ارك إس�ب��ر
إلى نفي وجود أي قرار على اإلط�لاق ملغادرة
ال�ع��راق ،وأن��ه ال يعرف ما ه��ذه الرسالة؟ ومن
أين جاءت؟ فماذا حدث؟

مضمون الرسالة
ال��رس��ال��ة ب�ع��ث ب�ه��ا ول �ي��ام إت��ش س�ي�ل��ي ،قائد
ق��وة امل�ه�م��ات األميركية ف��ي ال �ع��راق ،إل��ى عبد
األم�ي��ر ،نائب قائد العمليات املشتركة وج��اء
ف�ي�ه��ا «س �ي ��دي ،اح �ت��رام��ا ل �س �ي��ادة ج�م�ه��وري��ة
العراق ،والبرملان ورئيس الوزراء ،فإن القوات
امل �ش �ت��رك��ة س�ت�غ�ي��ر أم��اك��ن ق��وات �ه��ا ف��ي األي ��ام
واألسابيع املقبلة وستتخذ إجراءات محددة،
م��ن ب�ي�ن�ه��ا زي� ��ادة ال�ن�ق��ل ال �ج��وي ف��ي س��اع��ات
ال �ظ�لام ل�ض�م��ان أن ي�ت��م ال�ن�ق��ل خ ��ارج ال �ع��راق
بطريقة آمنة ذات كفاءة االمر الذي سيحد من
أي اعتقاد أن�ن��ا ق��د نحضر امل��زي��د م��ن ال�ق��وات
إلى املنطقة الخضراء».
الجنرال مارك مايلي ،رئيس أرك��ان الجيش
األم �ي��رك��ي ،ق ��ال إن ال��رس��ال��ة «ك��ان��ت خ�ط��أ»
وه��ي مسودة كتبت بصيغة ركيكة وسيئة
ُ
توحي باالنسحاب ولم توقع وما كان يجب
ُ
أن ت�ن�ش��ر ،م��وض�ح��ا ان�ه��ا «أرس �ل��ت ال��رس��ال��ة
لبعض القادة العراقيني حتى يتم التنسيق
في النقل الجوي وأشياء أخ��رى .ثم انتقلت
من يد ذلك الشخص ليد رجل آخر ثم انتقلت

نفي الشروع
بدرس أي عقوبات
في تراجع لعدم تأجيج
الشارع العراقي
إذا دفعت الحكومة
العراقية إلى إخراج
أميركا فستكون وقعت
في فخ الميليشيات
مشهد عام للسفارة األميركية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد | أ ف ب

ألياديكم .وحدثت فوضى».
غ�ي��ر ان امل �ق �ص��ود ف��ي ال��رس��ال��ة م�غ��اي��ر تمامًا
مل ��ا ج � ��اء ف� ��ي ص �ي��اغ �ت �ه��ا ب �ح �س��ب ج��ون��اث��ان
ب �ي��ل ،م �ح��رر ش � ��ؤون ال ��دف ��اع ف ��ي ش �ب �ك��ة «ب��ي
ب��ي س��ي» ال��ذي نقل ع��ن م�ص��در ف��ي التحالف
الدولي ضد داعش بأن الرسالة كانت إلطالع
ال�ع��راق�ي�ين على أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ستنقل
قوات من املنطقة الخضراء في بغداد لتوفير
الحماية في مناطق أخرى وال تعني التجهيز
لالنسحاب.

ماذا وراء التضارب؟
واع �ت ��رت واش �ن �ط��ن ح��ال��ة م��ن ال �ف��وض��ى على
خ �ل �ف �ي��ة م ��ا ح� �ص ��ل ،ال س �ي �م��ا أن� �ه ��ا ت��زام �ن��ت
م��ع ط�ل��ب ال�ب��رمل��ان ال�ع��راق��ي ان�س�ح��اب ال�ق��وات
األميركية .فخالل ساعتني ليل االثنني ،خرجت
تصريحات أميركية رسمية ع��دة متناقضة
ع�ك�س��ت االخ �تل��اف��ات ال�ك�ب�ي��رة ال �ت��ي تشهدها
أروق��ه ادارة ترامب .فبعدما تم نشر الرسالة،
نفى وزير الدفاع اي نية لالنسحاب ،مضيفا
أن اللعبة وق��واع��ده��ا ف��ي املنطقة ق��د تغيرت
وأن ب�ل�اده ستتخذ إج ��راءات ردع وإج ��راءات
اح �ت��رازي��ة إذا دع��ت ال�ح��اج��ة ل�ح�م��اي��ة ال�ق��وات
األم �ي��رك �ي��ة ف��ي امل �ن �ط �ق��ة .ع��اك �س��ا ب��ذل��ك تغير

الطبيعة الجيوستراتيجية لتموضع القوات
األميركية داخل الحدود العراقية.
وت��أك �ي �دًا ع �ل��ى ذل� ��ك ،ك �ش��ف م �ص��در ام �ن��ي في
محافظة األنبار لـ«السومرية نيوز» ،عن عزم
ال�ق��وات االميركية ان�ش��اء م�ط��ار دول��ي عمالق
لقاذفات بي  52داخل مبنى قاعدة عني االسد
الجوية غربي املحافظة.
وي � ��رى ال �خ �ب �ي��ر ال �ع �س �ك��ري دي� �ف ��د دي روش
م��ن ج��ام�ع��ة ال��دف��اع ال��وط�ن��ي ف��ي واش�ن�ط��ن أن
«ترامب يريد االنسحاب من مستنقع العراق
وسيكون سعيدا بذلك إذا اقتنع أنه بانسحابه
لن يضطر للعودة إلى هناك بعد ثالث سنوات
كما حدث مع آخر انسحاب».
غ�ي��ر ان روش ق ��ال ،مل��وق��ع «ال �ج��زي��رة ن ��ت» :إن
«واش�ن�ط��ن يمكنها التعامل م��ع نتائج رغبة
ال�ب��رمل��ان ال�ع��راق��ي ب��إخ��راج ال �ق��وات األميركية،
ل�ك��ن ح�ت��ى اآلن ل�ي��س ه �ن��اك ط�ل��ب رس �م��ي من
الحكومة العراقية بذلك ،وما جرى في البرملان
كان في إط��ار لعبة سياسية ،وسيتغير االمر
خالل أسابيع قليلة».
ك �ل�ام روش ي ��ؤك ��ده خ� �ب ��راء ع ��راق� �ي ��ون ،حيث
اع � �ت � �ب ��روا ان ق � � ��رار ال � �ب ��رمل ��ان ج � ��اء ل�ت�ن�ف�ي��س
االحتقان بني عناصر الحشد املوالية اليران،
وي �ف �ت �ق��ر ل �ت �ص��وي��ت م �ك��ون�ين اس��اس �ي�ي�ن هما

الكتل السنية والعراقية ،ول��ذا من املنتظر ان
يتم الطعن به امام املحكمة العليا وإبطاله.
وه��ذا االم��ر ت��واف��ق م��ع ت�ص��ري��ح وزي��ر ال��دف��اع
االميركي ام��س ،حيث ق��ال إن جلسة البرملان
«ل��م يشارك فيها أي نائب ك��ردي ،ول��م يشارك
فيها السواد األعظم من النواب السنة ،والكثير
م��ن ال�ن��واب الشيعة ش��ارك��وا تحت التهديد».
وأضاف« :العراقيون ال يريدوننا أن نغادر».

خيار العقوبات!
ونفت وزارة الخارجية األميركية ،أمس ،االنباء
امل�ت��داول��ة ب��وج��ود مناقشات ل�ف��رض عقوبات
ع�ل��ى ال �ع ��راق ،م��ؤك��دة ال ت��وج��د ن�ي��ة لفرضها
ح��ال �ي��ا .وق ��ال ��ت امل �ت �ح��دث��ة ب��اس��م ال �خ��ارج �ي��ة
مورغان أورتاغاس ان العراق حليف الواليات
امل �ت �ح��دة وال �خ �ي ��ارات ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة م��ازال��ت
مطروحة معه ،مضيفة ان املشاكل قد تحدث
بني الحلفاء والخيار الدبلوماسي هو االفضل
لحل االزمات.
وك��ان��ت صحيفة واشنطن بوست أف��ادت بأن
مسؤولني كبارًا باإلدارة األميركية شرعوا في
إعداد صيغة أولية للعقوبات على بغداد ردا
على مطالبتها بسحب القوات األميركية.
وذك � � ��ر أح � ��د امل � �س� ��ؤول �ي�ن أن � ��ه وف� �ـ� �ق ��ا ل�ل�خ�ط��ة

ِّ
يدشن اليوم «السيل التركي» في إسطنبول

وص ��ل ال��رئ �ي��س ال ��روس ��ي ف�لادي �م �ي��ر ب��وت�ين،
ال �ث�لاث��اء ،إل��ى ال�ع��اص�م��ة ال�س��وري��ة (دم �ش��ق)،
ف ��ي زي� � � ��ار ٍة ،ال �ت �ق��ى خ�ل�ال �ه��ا رئ �ي ��س ال �ن �ظ��ام
بشار األس��د .وق��ال املتحدث باسم الكرملني،
دم �ي �ت��ري ب �ي �س �ك��وف :إن ب��وت�ي�ن زار دم�ش��ق
وأج � ��رى ل �ق��اء م��ع ال��رئ �ي��س ب �ش��ار األس� ��د في
مقر تجميع ال�ق��وات الروسية بها ،واستمع
الرئيسان األسد وبوتني إلى عرض عسكري
م��ن ق�ب��ل ق��ائ��د ال �ق��وات ال��روس�ي��ة ال�ع��ام�ل��ة في
سوريا.
وق� � � � ّ�دم ال ��رئ� �ي ��س ب ��وت�ي�ن ال �ت �ه ��ان ��ي ل �ل �ق��وات

الروسية في س��وري��ا ،بمناسبة عيد امليالد،
ّ
وتوجه في
ثم قام بجولة في شوارع دمشق،
وقت الحق إلى عدد من املناطق السورية.
ّ
بالتقدم «الهائل» في سوريا،
وأش��اد بوتني
ونقلت وكاالت روسية ان بوتني ،وفي سياق
محادثاته مع األسد ،أشار إلى أنه يمكن اآلن
أن يعلن بثقة قطع مسافة كبيرة تجاه إعادة
بناء الدولة السورية ،ووحدة أراضيها «كما
أش ��ار أي �ض��ا إل ��ى أن ��ه ي�م�ك��ن ب��ال�ع�ين امل �ج��ردة
م�ش��اه��دة ب ��وادر ع��ودة ال�ح�ي��اة السلمية إلى
شوارع دمشق».

ل �ل �م �ش��ارك��ة ف� ��ي ت ��دش�ي�ن م � �ش� ��روع «ال �س �ي��ل
ّ
ال �ت��رك��ي» ل �ض��خ ال �غ��از ال��روس��ي إل ��ى ت��رك�ي��ا،
وبحث القضايا الدولية امللحة والوضع في
ل�ي�ب�ي��ا وس ��وري ��ا م��ع ال��رئ �ي��س ال �ت��رك��ي رج��ب
طيب أردوغان.
و«السيل التركي» مشروع ملد أنبوبني لنقل
 15.75مليار متر مكعب من الغاز سنويا من
روس�ي��ا إل��ى تركيا وأوروب� ��ا ،م ��رورا بالبحر
ّ
األس��ود .وم��ن املقرر أن يغذي األن�ب��وب األول
م ��ن امل� �ش ��روع ت��رك �ي��ا ،وال �ث��ان��ي دول ش��رق��ي
أوروبا وجنوبيها( .سانا ،روسيا اليوم)

القبض على أخطر إرهابي في القطيف

اإلرهابي حسين بن عمار إلى اليمين

ألقت أجهزة األم��ن السعودية ،أم��س ،القبض على أخطر
إره��اب��ي ف��ي ال�ق�ط�ي��ف ،وي��دع��ى محمد ب��ن ح�س�ين ع�ل��ي آل
ع �م��ار ،وامل �ط �ل��وب ب��ال�ق��ائ�م��ة ال�ت��اس�ع��ة ال�ت��ي أع�ل�ن��ت عنها
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ع��ام  .2016وي�ع��د م��ن أخ�ط��ر اإلره��اب�ي�ين
املطلوبني بقائمة التسعة ،إذ تورط في اختطاف الجيراني
وحوادث سرقات ،إلى جانب عالقته بعدة عمليات إطالق
نار على رجال األمن ،واستهداف دورية أمنية في املنطقة
الشرقية أثناء أدائها ملهماتها األمنية في حي الخضرية
بمدينة الدمام .وفي سجل اإلرهابي آل عمار جرائم سطو
مسلح على سيارات نقل أموال في محافظة القطيف .وهو

وتشهد واشنطن نقاشا واسعا حول مستقبل
ال��وج��ود ال�ع�س�ك��ري ف��ي ال �ع ��راق ،وي�ع�ت�ب��ر بي
جيه كراولي ،مساعد وزير الخارجية األسبق
ل� �ش ��ؤون ال� �ش ��رق األدن� � ��ى ان دون� ��ال� ��د ت��رام��ب
ل �ي��س ص ��اح ��ب اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ع �ظ �ي �م��ة ،ف�ه��و
ي��ؤم��ن ب�س�ي��اس��ة ال �ل �ح �ظ��ة ،وي �ت �ص��رف بشكل
غ��ري��زي وال ي�ف�ك��ر ب��اآلث��ار ال�لاح �ق��ة .وال��دل�ي��ل
ان��ه أتيحت له الفرصة ليتخلص من «الرجل
السيئ» (سليماني) ففعل دون تقدير العواقب
ً
كاالنسحاب من العراق مثال .وفي هذا االطار
ورب�م��ا تعجل أي هجمات على دبلوماسيني

وعلى النقيض من اآلراء السابقة ،قال ستيفن
ه��ادل��ي م�س�ت�ش��ار األم ��ن ال�ق��وم��ي ال�س��اب��ق في
ع �ه��د ال��رئ �ي��س ج� ��ورج ب� ��وش ،إن ��ه إذا دف�ع��ت
الحكومة العراقية إلى إخراج القوات األميركية
«ف �س �ت �ك��ون ق ��د وق� �ع ��ت ف ��ي ف ��خ ن �ص �ب �ت��ه ل�ه��ا
املليشيات» ،وبالتالي فمن ش��أن االنسحاب
م��ن ال �ع ��راق «ت �ق��وي��ة ق ��وات ال�ح�ش��د امل��دع��وم��ة
إيرانيا وإضعاف الحكومة املركزية» .وفي هذا
السياق ،نصح هادلي ادارة ترامب بضرورة
أن «تعلن بصورة واضحة التزامها بسيادة
العراق وأن مهامها هناك تقتصر على تدريب
الجيش ومحاربة داعش».
صحيفة التايمز ب��دوره��ا ،ح ��ذرت م��ن ان
االنسحاب السريع لن يكون في مصلحة
ال � �ع� ��راق ال� � ��ذي س �ي��وض��ع ت �ح��ت س �ي �ط��رة
النظام اإليراني.

لبنان :دياب يتريث
حتى الجمعة ..فهل يعتذر؟

 ..ويزوران الكاتدرائية المريمية التاريخية في دمشق أمس | ا ف ب

ف��ي ح�ين أع ��رب االس ��د ع��ن ام�ت�ن��ان��ه ل��روس�ي��ا
على املساعدة ف��ي مكافحة اإلره��اب وإع��ادة
ال�س�لام .ف��ي وق��ت نشر حساب الرئاسة على
مواقع التواصل االجتماعي صورة للرئيس
ال �س ��وري م�ص��اف�ح��ًا ب��وت�ين وج �ل��س قربهما
ضباط روس.
وه� ��ذه أول زي � ��ارة ل �ب��وت�ين إل ��ى س��وري��ا منذ
زيارته قاعدة حميميم الجوية الروسية في
الالذقية عام .2017
وك� ��ان ال �ك��رم �ل�ين أع �ل��ن أن ب��وت�ي�ن س�ي�ت� ّ
�وج��ه
إل��ى ت��رك�ي��ا ال�ي��وم (االرب �ع��اء) ف��ي زي ��ارة عمل

التاجر واإلستراتيجي

تفاوت التقديرات

الحكومة أصبحت تفصيالً لدى «حزب الله»

بوتين فجأة في دمشق..
لقاء مع األسد وجولة

بوتين مصافحً ا األسد في مقر تجميع القوات الروسية في دمشق | ا ب

املرسومة ستكون هناك فترة انتظار قصيرة
ق�ب��ل ات �خ��اذ ق ��رار ف ��رض ال �ع �ق��وب��ات إل ��ى حني
معرفة ما سيقرره املسؤولون العراقيون.
وم �س ��اء ام ��س ق ��ال رئ �ي��س ح �ك��وم��ة ت�ص��ري��ف
األع� � �م � ��ال ف� ��ي ال � � �ع � ��راق ،ع � � ��ادل ع� �ب ��د امل� �ه ��دي،
«اقترحنا انسحاب القوات األجنبية باعتبار
ذل� ��ك ال �ح��ل ال ��وح� �ي ��د» ،م �ت �ح��دث��ًا ع ��ن ض�غ��وط
م��ورس��ت على الجميع خ�لال جلسة البرملان،
م�ش��ددا على ض��رورة العمل لتجنيب ال�ع��راق
املخاطر .وطالب بتوضيح حول الرسالة التي
ارسلها االميركيني وقالوا الحقًا انها «خطأ».

أو أميركيني أو على املصالح األميركية داخل
العراق من وتيرة االنسحاب.
وت��دف��ع خ�ل�ف�ي��ة ت��رام��ب ك��رج��ل أع �م��ال وت��اج��ر
عقارات للنظر إلى تكلفة إنشاء بالده للقواعد
ال �ع �س �ك��ري��ة ف ��ي ال� �ع ��راق ب��اع �ت �ب��ارات امل�ك�س��ب
والخسارة املادية .وفي هذا السياق يرى دي
روش أن ت��رام��ب يرغب ف��ي سحب ال�ق��وات من
ال� �ع ��راق ،ل�ك�ن��ه ال ي��ري��د أن ي �ب��دو ك�م��ن اض�ط��ر
لفعل ذل��ك تحت ض�غ��وط ال�ب��رمل��ان والحكومة
العراقية ،وتهديده بفرض عقوبات ينطلق من
حسابات التكلفة املالية وليس من حسابات
إس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ،وال ي�ت�ص��ور ت��رام��ب أن��ه يمكن
ب�ن��اء وإن �ف��اق امل ��ال ع�ل��ى ال �ق��اع��دة ث��م امل �غ��ادرة
وت��رك�ه��ا ،فهو ي��ري��د االن�س�ح��اب بمجرد زوال
مخاطر التهديدات من هناك.
امل �س��ؤول االس �ت �خ �ب��ارات��ي ال �س��اب��ق وال�ب��اح��ث
ح��ال�ي��ا ب�م�ع�ه��د ال �ش��رق األوس� ��ط ت �ش��ارل��ز دان
اعتبر أن الحالة املزاجية للرئيس ترامب تعد
عامال أساسيا في اتخاذ قراراته ،وهو ما أدى
لتدهور العالقات بني واشنطن وبغداد على
خلفيه تهديداته ورفضه االنسحاب.
ام��ا كاليه ت��وم��اس الخبيرة ف��ي «معهد األم��ن
القومي األميركي الجديد» فترى أن محاولة
ت��رام��ب «ت �ه��دي��د ال �ح �ك��وم��ة ال �ع��راق �ي��ة ب�س�لاح
ال �ع �ق��وب��ات ل��ن ي �ك��ون ل �ه��ا ص ��دى ج �ي��د داخ��ل
العراق» ،ومن شأنه اإلضرار الشديد بمستقبل
العالقات بني الدولتني».

م�ت��ورط ف��ي االع�ت��داء على رج��ل أم��ن م��ن منسوبي شرطة
ال�ش��رق�ي��ة ت �ع��رض إلط�ل�اق ن ��ار أث �ن��اء أداء ع�م�ل��ه ف��ي بلدة
املجيدية ،واستشهد رجل األم��ن إثر ذلك وأصيب زميله.
كما يشتبه في تورطه في حادثة إط�لاق ن��ار كثيف على
ثالثة من رجال األمن ببلدة البحاري بمحافظة القطيف
ونجا الثالثة.
ويعد كل من محمد حسني علي العمار ،وميثم علي محمد
القديحي ،وعلي ب�لال سعود الحمد ،املعلن عنهم ضمن
قائمة اإلرهابيني التسعة ،من أخطر املطلوبني واملتورطني
بأكثر من قضية إرهابية.

ف��ي وق��ت ي�س��ود ال�ت��رق��ب ال�ح��ذر املشهد
االق�ل�ي�م��ي ب�ع�ي��د اغ �ت �ي��ال ام �ي��رك��ا لقائد
فيلق ال�ق��دس ق��اس��م سليماني ،ال ي��زال
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون ي �ت �خ �ب �ط��ون ف ��ي ازم �ت �ه��م
االقتصادية والسياسية ليضاف اليها
مخاوف امنية من احتمال انخراط حزب
اهلل في االنتقام لسليماني ان في جنوب
ل�ب�ن��ان او ب��اس �ت �ه��داف اح ��دى امل�ص��ال��ح
االميركية .ام��ا ف��ي امللف الحكومي فال
م�ع�ط�ي��ات ن��اض �ج��ة ت �ح��رك ال ��رك ��ود في
ت��أل�ي��ف ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ظ��ل التخبط بني
الفريق الواحد املعني بعملية التأليف
بعد انكفاء احزاب قوى  14آذار عن هذه
الحكومة في انتظار ما سيقوله رئيس
ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر ال ��وزي ��ر ج �ب��ران
ب��اس�ي��ل ع��ن ال�ن�ق��اط ال�ع��ال�ق��ة والعقبات
ال �ح��ائ �ل��ة دون اب �ص��ار ح �ك��وم��ة ح�س��ان
دي� ��اب ال �ن ��ور ،وت �ت��رك��ز ال �خ�ل�اف��ات على
وزارات الخارجية والطاقة والداخلية.
ف �ب��اس �ي��ل ال ي � ��زال ي �ص��ر ع �ل��ى اخ �ت �ي��ار
شخصيات ت��ري�ح��ه وف��ري�ق��ه السياسي
في هذه الوزارات (الخارجية والطاقة)،
ّ
ويرفض اي تدخل للرئيس املكلف في
تسميتهما ،في حني ال ي��زال اس��م وزير
ال��داخ �ل �ي��ة ال �س �ن��ي م� ��دار أخ ��ذ ّ
ورد بني
دياب ورئيس الجمهورية.
وف��ي ه��ذا االط ��ار ق��ال��ت وك��ال��ة امل��رك��زي��ة
ان ال��رئ �ي��س امل �ك �ل��ف ي�ت�ج��ه إل ��ى خ�ط��وة
حاسمة يوم الجمعة كحد اقصى فيما
لو لم تولد حكومته.
وك ��ان دي ��اب ال�ت�ق��ى ع�ص��ر ام��س رئيس
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال� �ع� �م ��اد م� �ي� �ش ��ال ع� ��ون،
للبحث في النقاط العالقة ،وهي كثيرة.
وبعد اللقاء ،خرج دياب من دون اإلدالء
ب ��أي ت �ص��ري��ح .ف��ي ح�ي�ن أف� ��ادت م�ص��ادر
ً
ق�ص��ر ب�ع�ب��دا الح��ق��ا ب ��أن «أج � ��واء ال�ل�ق��اء
إيجابية ،واألمور سائرة في اتجاه جيد،
واي� �ج ��اد ح �ل��ول ل�ج�م�ي��ع ال� ُ�ع �ق��د ،وم�ن�ه��ا
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ،ول �ك��ن م��ا م��ن م��وع��د
زم�ن��ي ل ��والدة ال�ح�ك��وم��ة» ،م��وض�ح��ة ان��ه
كان هناك حديث في األسماء والحقائب،
أي ش�ب��ه م �س� ّ�ودة ول�ي�س��ت ن�ه��ائ�ي��ة ،وان
ً
وزيرا.
شكل الحكومة تكنوقراط و١٨
وأف� � � ��ادت ت �ق ��اري ��ر اع�ل�ام �ي ��ة ب � ��أن دي ��اب
ح �م ��ل الئ� �ح ��ة أس � �م� ��اء وع ��رض� �ه ��ا ع�ل��ى
عون ،واملعلومات أشارت إلى أنه جرى
ّ
ح ��ل ُع �ق��د وزارات ال �خ��ارج �ي��ة وال �ع��دل،

باسيل يريد إسناد
«الخارجية» لمن يرتاح
له «حزب الله»
وال��داخ �ل �ي��ة ،ك�م��ا أن ت��وزي��ر دم�ي��ان��وس
ق� �ط ��ار ق ��د ُح� �س ��م ع �ب��ر إس � �ن� ��اده وزارة
ً
االق �ت �ص ��اد ،ع ��وض ��ا ع ��ن «ال �خ��ارج �ي��ة»،
ّ
التي يفضل باسيل أن يخلفه فيها َمن
يرتاح له «حزب اهلل».
وق ��ال ��ت امل��رك��زي��ة ان ��ه ف ��ي ح�ي�ن اش ��ارت
امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ال � � ��ى «رغ � � �ب � ��ة ال� �ت� �ح ��ال ��ف
ال �ح �ك ��وم ��ي ف� ��ي االس � � � ��راع ف� ��ي ت�ش�ك�ي��ل
ال�ح�ك��وم��ة بصيغة ال�ت�ك�ن��وق��راط املتفق
عليها» ،قالت مصادر معنية بالتشكيل
ان ��ه اذا ل ��م ت �ف��ض ات� �ص ��االت ال �س��اع��ات
املقبلة ال��ى حلحلة ف��ي العقد ق��د يكون
ل� ��دي� ��اب م ��وق ��ف م �ه ��م ال �ج �م �ع��ة ورب �م ��ا
سيقرر االعتذار.
وع��ن خشية انعكاس ت�ط��ورات املنطقة
على موقف قوى اساسية وازنة ،وعلى
رأسها حزب اهلل ،في تشكيل الحكومة،
اش ��ارت م�ص��ادر م�ق� ّ�رب��ة م��ن ال�ح��زب الى
«ان اولوية الحزب اآلن» هندسة «ال� ّ
�رد
ع�ل��ى اغ�ت�ي��ال سليماني وان امل��وض��وع
ً
ال �ح �ك��وم��ي ب� ��ات ت �ف �ص �ي�لا ص �غ �ي �رًا في
قضية الحزب.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،أك��دت كتلة املستقبل على
موقفها من الشأن الحكومي وامتناعها
ع��ن امل �ش��ارك��ة ف��ي أي تشكيلة وزاري� ��ة،
س � ��واء ب �ش �ك��ل م �ب��اش��ر أو ب��ال��واس �ط��ة،
ون �ب �ه��ت إل ��ى امل �ع �ل��وم��ات امل �ت��داول��ة عن
محاوالت وضع اليد مجددًا على الثلث
امل�ع�ط��ل وع ��ن دخ ��ول ج �ه��ات ن��اف��ذة من
زم ��ن ال��وص��اي��ة ع �ل��ى خ �ط��وط ال�ت��أل�ي��ف
وال� �ت ��وزي ��ر واق � �ت� ��راح اس� �م ��اء م�ك�ش��وف��ة
بخلفياتها األمنية والسياسية.
وت��زام��ن ك��ل ذل��ك م��ع ع ��ودة ح��رك��ة قطع
الطرقات لتنشط في الساعات املاضية،
ف��ي ك��ل املناطق م��ن عكار ال��ى طرابلس
وص� ��وال ال ��ى ج��ون �ي��ة ،م � ��رورا ب�ب�ي��روت
وص� � �ي � ��دا ف ��ال � �ب � �ق ��اع ،اح� �ت� �ج ��اج ��ا ع �ل��ى
املماطلة في عملية تأليف الحكومة.
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الغانمَ ..
«كودلك» وأبل «هاردلك»!
ّ
توقع رئيس مجلس األمة الرئيس الفخري لنادي الكويت مرزوق الغانم فوز «االبيض»
ّ
باللقب ،وذلك مقابل النائب «العرباوي» خليل ابل ،الذي توقع فوز «االخضر» من جانبه،
وذلك في نقاش دار بينهما ،خالل جلسة أمس بمجلس األمة ،وأشار الغانم خالله إلى فوز
الكويت بنتيجة  ،١ /٣في وقت أكد أبل فوز «األخضر» بهدفني لال شيء.
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 ..ويتلقى درعاً من خالد الغانم بحضور مرزوق الغانم وأحمد اليوسف

ولي العهد يتوسط الغانم والعبدالله والمحمد والخالد

ولي العهد يسلم حسين حاكم الكأس الثامنة | كونا

ً
وأيضا «األبيض» يتوج بطالً
..

العبو الكويت يحتفلون بالكأس الثامنة | تصوير مصطفى نجم

عمر بركات
اب�ت�س�م��ت رك �ل�ات ال�ت��رج�ي��ح ل�ل�ف��ري��ق األول ل �ك��رة ال�ق��دم
ّ
ويتوج
بنادي الكويت؛ ليفوز على العربي بنتيجة ٢ /٣
بلقب كأس سمو ولي العهد للمرة الثامنة في تاريخه
عقب اللقاء ،الذي جمع الفريقني في املواجهة النهائية
للكأس مساء أم��س على استاد جابر ال��دول��ي ،برعاية
وحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر
الصباح في النسخة السابعة والعشرين من البطولة.

وقام راعي البطولة بتتويج العبي «األبيض» بالكأس
وامل �ي��دال �ي��ات ال��ذه �ب �ي��ة ،ف��ي ح�ي�ن ح �ص��ل ال �ع��رب��ي على
ً
امليداليات الفضية وصيفا ،ومن ثم النصر امليداليات
البرونزية ،باعتباره صاحب املركز الثالث.
ّ
وق��ل��ص «األب� �ي ��ض» ف� ��ارق أل �ق��اب ال �ب �ط��ول��ة ب�ي�ن��ه وب�ين
القادسية ص��اح��ب ال��رق��م االك�ب��ر ف��ي حصد ال�ك��أس الى
لقب واحد ،حيث يبقى لقب الكويت امس الثامن مقابل
 ٩ألقاب لــ «األصفر» ويليهما العربي برصيد  ٧ألقاب.
وبعودة الى احداث املباراة ،فقد بدأ الفريقان املواجهة

ب��أس��ال�ي��ب فنية متباينة ،ح�ي��ث ع�م��د «االخ �ض��ر») ال��ى
ّ
ال �ت �ح��ف��ظ ال��دف��اع��ي وت�ض�ي�ي��ق امل �س��اح��ات ام� ��ام الع�ب��ي
«االبيض» ،من خالل تكثيف التواجد بمنتصف امللعب،
ف��ي ح�ين ك��ان فيصل عجب ف��ي الهجوم بشكل منفرد،
االم ��ر ال ��ذي ص� ّ�ع��ب م��ن م�ه�م��ة «االب� �ي ��ض» ف��ي اخ �ت��راق
ال��وس��ط «ال� �ع ��رب ��اوي» ،وال ��وص ��ول ال ��ى م�ن�ط�ق��ة ال �ج��زاء
بالشكل املطلوب ،على الرغم من التشكيلة التي تميل
ال��ى ال�ه�ج��وم امل�ع�ت�م��دة م��ن االب �ي��ض ،ب�ح�ض��ور ع�ب��داهلل
البريكي وفيصل زايد وفهد العنزي ويعقوب الطراروة،

باالضافة الى الوافد الجديد بيسمارك؛ ليعتمد الفريق
على الكرات العرضية خلف مدافعي «االخضر» ،والتي
جاءت عن طريق كل من فهد العنزي وفهد الهاجري من
الجانب االيمن ،ومشاري غنام من اليسار.
ومع مرور الوقت يبدأ «االبيض» في تعديل خطته،
م��ن خ�ل�ال ال �ت��راج��ع ن�س�ب� ًّ�ي��ا ل�ل��دف��اع وس��ط امللعب،
ب �ه��دف خ �ل��ق م �س��اح��ات ف ��ي وس ��ط امل �ل �ع��ب ،اال ان
االل�ت��زام التكتيكي لالعبي «االخ�ض��ر» يحول دون
ذل��ك لتغيب ال �خ �ط��ورة الحقيقة ع��ن ك�لا املرميني

وصول موكب
سمو ولي العهد

شهد اللقاء تألقًا واضحًا بني حارسي املرمى للفريقني
في الوقتني األصلي واإلضافي ،وزاد التألق في ركالت
ال�ت��رج�ي��ح ،ح�ي��ث ن�ج��ح ح ��ارس ال�ك��وي��ت حميد ال�ق�لاف
ف��ي التصدي لثالث رك�لات ترجيحية مقابل ركلتني
تصدى لهما حارس العربي سليمان عبدالغفور.

عمومية الجليب قائمة

ركالت الترجيح
يوسف ناصر 

خافيير توريس 

فيصل زايد 

ماريون 

أمجد عطوان 

بدر طارق 

بندر السالمة 
سيسوكو 
فهد الهاجري  عبدالله الشمالي 

ول ��م ي �ش �ه��د ال ��وق ��ت االض ��اف ��ي اي ت �غ �ي �ي��ر ،س � ��واء على
م �س �ت��وى االداء او ال �ن �ت �ي �ج��ة ،ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن بعض
املحاوالت بمجهود ف��ردي من قبل العبي الفريقني ،اال
انها لم تكتمل على النحو املطلوب ،لينتهي الشوطان
االضافيان بنتيجة سابقيهما نفسها ،ويجري اللجوء
الى ركالت الترجيح.

أش ��ارت م�ص��ادر لــ سبقلا إل��ى ات�ف��اق مسؤولي
ن��ادي الساملية م��ع الثنائي «ال�ع��رب��اوي» حسني
امل��وس��وي وعلي مقصيد ،لالنتقال ال��ى صفوف
«ال � �س � �م� ��اوي» ف ��ي ف� �ت ��رة االن � �ت � �ق ��االت ال �ش �ت��وي��ة
الحالية ،وذل��ك بموافقة «االخضر» وفي خطوة
م� ��ن ق �ب ��ل ال �س ��امل �ي ��ة ل �ت��دع �ي��م ص �ف ��وف ��ه ب�ب�ع��ض
الخبرات في النصف الثاني من املوسم الجاري،
وف� ��ي ظ ��ل ع� ��دم ت ��واج ��د ال �ث �ن��ائ��ي ف ��ي ح �س��اب��ات
الجهاز الفني للعربي في الفترة السابقة.

تألق الحارسين

الكويت

الوقت اإلضافي

الموسوي ومقصيد
إلى «السماوي»

ب ��دأت م��راس��م امل �ب ��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ب��وص��ول موكب
سمو ول��ي العهد ال��ى اس�ت��اد جابر ف��ي الخامسة
وخمس وثالثني دقيقة ،وكان في استقبال سموه
وزير االعالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد
ال�ج�ب��ري ،وال�ش�ي��خ اح�م��د ال�ي��وس��ف رئ�ي��س اتحاد
الكرة ليقوم سموه بمصافحة مسؤولي االتحاد،
وم��ن ث��م ي�ج��ري ع��زف ال �س�لام ال��وط�ن��ي م��ن قبل
املوسيقات العسكرية ،وتبدأ املباراة.

العربي

بشكل كبير في الشوط االول.

سليمان عبدالغفور يتصدى إلحدى الهجمات الكويتية

 ٢٦ألف متفرِّج

الصفقات الجديدة حاضرة

حضرت جماهير الفريقني بكثافة في مدرجات استاد جابر ،وبلغ
ً
ً
متفرجا من
ع��دد الجمهور ستة وعشرين أل��ف��ا ومئتني وخمسني
جماهير الفريقني ،وظهر التنظيم بشكل مميز من قبل مسؤولي
العالقات العامة باتحاد الكرة.

كانت الصفقات الجديدة بالفريقني حاضرة في املباراة ،وذلك بدفع الكويت ملحترفه
البرازيلي بيسمارك من البداية ،في حني شارك الثالثي :أمجد عطوان وعالء عباس،
ّ
أساسيا
وأحمد الزنكي بدالء .أما على مستوى النادي العربي فشارك احمد الصالح
منذ البداية ،في حني قام داركو بالدفع بهنري بديال ،وظهر بشكل مميز.

أص� ��درت ال�ل�ج�ن��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة ال �ت��ي أق�ص�ي��ت من
ِق �ب��ل ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة ال �ت��ي ع�ق��ده��ا مجلس
ً
ً
أخيرا بيانا أكدت خالله عدم صحة
إدارة النادي
اإلجراءات الخاصة باللجنة االنتخابية الجديدة
التي ال تزال محل خالف قانوني ،وما ترتب على
ذل��ك م��ن ق ��رارات إل�غ��اء الجمعية العمومية غير
العادية املقرر عقدها غدا الخميس ،2020 - 1 - 9
ودعت أعضاء الجمعية العمومية إلى الحضور
في املوعد واملكان املقررين النعقاد الجمعية في
مدرسة اقرأ ثنائية اللغة بمنطقة جليب الشيوخ،
وأشارت إلى أنها ستقوم عقب االجتماع بإصدار
ً
ب �ي��ان ت�ف�ص�ل��ي م �ت �ض �م��ن��ا ك ��ل اإلج � � � ��راءات ال�ت��ي
ات�خ��ذت�ه��ا ال�ل�ج�ن��ة وف ��ق ص�ح�ي��ح أح �ك��ام ال�ن�ظ��ام
األساسي للنادي العربي وقانون الرياضة.
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عالمية

كبار أسبانيا في جدة
ي �ت �ح� ّ�ول ص � ��راع ك� ��رة ال� �ق ��دم االس �ب��ان �ي��ة إل��ى
االراض��ي السعودية ،حيث تتبارز بني اليوم
إلى يوم االح��د املقبل أربعة أندية من العيار
الثقيل على الكأس السوبر التي تقام للمرة
االول ��ى ع�ل��ى ش�ك��ل ب�ط��ول��ة رب��اع�ي��ة م�ص�غ��رة،
يتقدمها العمالقان ريال مدريد وبرشلونة.
على ملعب مدينة امل�ل��ك عبد اهلل الرياضية
«ال �ج ��وه ��رة امل �ش �ع��ة» ال� ��ذي ي�ت�س��ع ل � �ـ 62أل��ف
متفرج ف��ي ج��دة ،ي��واج��ه ري��ال م��دري��د املتوج
باللقب  10م��رات آخ��ره��ا ف��ي  ،2017فالنسيا
املتوج مرة يتيمة في  1999اليوم ،فيما يلتقي
غ��دا في ثاني نصف نهائي برشلونة حامل
الرقم القياسي ( 13لقبا) مع أتلتيكو مدريد
بطل املسابقة في  1985و.2014
ويلتقي الفائزان في امل�ب��اراة النهائية االحد
في جدة ايضا.

وت ��أت ��ي اس �ت �ض��اف��ة ج � ��دة ل �ل �ك��أس ال �س��وب��ر
االس� �ب ��ان� �ي ��ة ،ب �ع��د أن اح �ت �ض �ن��ت ال �ع��اص �م��ة
الرياض الكأس السوبر االيطالية التي توج
ب�ه��ا الت�س�ي��و ف��ي  22دي�س�م�ب��ر امل��اض��ي ،على
حساب يوفنتوس (.)3-1
وخسر برشلونة ،بطل الدوري في املوسمني
امل ��اض� �ي�ي�ن ،ف ��ي ن �ه��ائ��ي ك� ��أس امل� �ل ��ك امل��وس��م

امل��اض��ي أم��ام فالنسيا  .1-2ال��ى ذل��ك ،يشارك
قطبا مدريد ،أتلتيكو وري��ال ،بعد إنهائهما
م ��وس ��م  2018-2019ف ��ي امل ��رك ��زي ��ن ال �ث��ان��ي
والثالث تواليا في ترتيب الدوري.
وتأتي االستضافة في إطار تحوالت واسعة
تشهدها اململكة ض�م��ن «رؤي ��ة  »2030التي
أعلنها ولي العهد األمير محمد بن سلمان،

ً
تاريخيا
الريال يتفوق على فالنسيا
يواجه فريق فالنسيا ،نظيره فريق ريال مدريد ،في نصف نهائي كأس السوبر األسبانية.
وتقابل كال الفريقني  182مباراة في جميع املسابقات ،وتمكن فريق ري��ال مدريد من تحقيق 94
انتصارا ،في حني حقق فالنسيا ً 49
ً
فوزا ،بينما تعادال في  39مباراة.
ً
ً
وسجل ري��ال مدريد  336هدفا في مرمى فالنسيا ،في حني سجل «الخفافيش»  228هدفا ،ويعد
ً
األسطورة راؤول غونزاليس هو الهداف التاريخي للمواجهة برصيد  17هدفا.

ليفربول

هجوم منقوص لريال
ويفتقد مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان
مهاجميه البلجيكي ادين هازارد (اصابة في
ال�ك��اح��ل) ،الفرنسي ك��ري��م بنزيمة والويلزي
غاريث بيل بداعي االصابة.
وأش ��ار ال �ن��ادي امللكي على موقعه الرسمي
أن بنزيمة ي�ع��ان��ي م��ن اص��اب��ة «ف��ي العضلة
الخلفية لفخذه اليسرى» ،مقابل «التهاب في
الجهاز التنفسي العلوي» لزميله الويلزي،
علما بان االخيرين شاركا اساسيني في عطلة
نهاية األسبوع خالل الفوز على خيتافي (3-
صفر) في الدوري( .الرياض  -ا.ف.ب)

المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

القناة

التوقيت

كأس الرابطة اإلنكليزية (نصف النهائي)
ليستر سيتي × أستون فيال

مساء
11.00
ً

beIN Sports HD 2

كأس السوبر األسبانية
فالنسيا × ريال مدريد

مساء
10.00
ً

KSA Sports 1 HD

كأس الرابطة الفرنسية (ربع النهائي)
ليون × ستاد بريست

مساء
8.45
ً

beIN Sports HD 5

ليل × أميان

مساء
11.05
ً

beIN Sports HD 5

سان جيرمان × سانت إيتيان

مساء
11.05
ً

beIN Sports HD 6

عودة نيمار
لن تزعج غريزمان

يوقع أضخم
عقد رعاية
أع� �ل ��ن ن � ��ادي ل �ي �ف��رب��ول اإلن �ك �ل �ي��زي
ت ��وق � �ي ��ع ع � �ق ��د م � ��ع ش� ��رك� ��ة ن��اي �ك��ي
للمالبس واملستلزمات الرياضية،
يستمر «ألع� ��وام ع ��دة» اع�ت �ب��ارا من
يونيو املقبل.
س� �ت� �ب ��دأ ال� �ش ��رك ��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ف��ي
ت �ص �ن �ي��ع أط� �ق ��م ال �ل �ع��ب وال� �ت ��دري ��ب
لليفربول في املوسم الجديد.
وق ��ال امل��دي��ر اإلداري ف��ي ل�ي�ف��رب��ول،
ب �ي �ل��ي ه ��وغ ��ان« :ت �ع��د أط �ق��م ف��رق�ن��ا
جزءا مميزا من تاريخنا وهويتنا.
ن��رح��ب بشركة نايكي ضمن عائلة
ليفربول ..كعالمة تجارية ،تعكس
ن ��اي� �ك ��ي ط �م ��وح ��ات �ن ��ا ف� ��ي ت�ح�ق�ي��ق
ال �ن �م��و ،ون�ت�ط�ل��ع ال ��ى ال�ع�م��ل معهم
لتوسيع قاعدتنا الجماهيرية».
ول� � � ��م ي� �ك � �ش ��ف م � �ت � �ص� ��در ال � � � � ��دوري
اإلن� �ك� �ل� �ي ��زي ع� ��ن ت �ف ��اص �ي ��ل أخ� ��رى
ل� �ل� �ع� �ق ��د ،وأك � � � � ��دت وس� � ��ائ� � ��ل إع� �ل��ام
محلية أن الصفقة تعتبر األضخم
ف ��ي إن �ك �ل �ت ��را ،وس �ت �ض �م��ن ل �ل �ن��ادي
ال�ح�ص��ول على أك�ث��ر م��ن  94مليون
يورو سنويا.
وب �ه��ذه ال�ص�ف�ق��ة ي�ت�ج��اوز ليفربول
غ��ري�م��ه م��ان�ش�س�ت��ر ي��ون��اي �ت��د ،ال��ذي
يحصل سنويا على نحو  88مليون
يورو.
وت � �ض ��ع ال �ص �ف �ق ��ة ال � �ج� ��دي� ��دة ن� ��ادي
ل �ي �ف��رب��ول ف ��ي امل ��رك ��ز ال �ث��ال��ث ع��امل�ي��ا
ب�ي�ن ع �ق��ود رع��اي��ة أن��دي��ة ك ��رة ال �ق��دم،
ويتصدر برشلونة القائمة بمداخيل
سنوية ت�ت�ج��اوز  117مليون ي��ورو،
متبوعا بريال مدريد ،ال��ذي يحصل
على نحو  115مليون يورو سنويا.

وت�ه��دف ف��ي عناوينها العريضة ال��ى تعزيز
م �ص��ادر إي � ��رادات ال�س�ع��ودي��ة وع ��دم االك�ت�ف��اء
بالواردات املالية للصادرات النفطية.

ذك ��ر ت�ق��ري��ر ص�ح��اف��ي أس �ب��ان��ي ،أم� ��س ،أن ال�ف��رن�س��ي أن �ط��وان
غريزمان العب برشلونة ال يشغله عودة البرازيلي نيمار العب
باريس سان جيرمان الفرنسي ،إلى كامب نو من جديد.
وكشفت صحيفة «م��ون��دو ديبورتيفو» األسبانية احتمالية
ع��ودة نيمار إل��ى برشلونة في الصيف املقبل ،مشيرة إل��ى أن
مشاركة غريزمان ستقل كثيرا بعودة النجم البرازيلي.
وأش��ارت إلى أن غريزمان ال يولي اهتماما لعودة نيمار إلى
برشلونة ،مؤكدة أن األم��ر لن يزعج النجم الفرنسي في حال
اتمام الصفقة.
وأك ��دت أن غ��ري��زم��ان ي ��درك ح��ال��ة ال�ت�ج��ان��س واالن �س �ج��ام بني
ثنائي برشلونة ليونيل ميسي ول��وي��س س��واري��ز م��ع نيمار،
والتي لم يصل لها حتى اآلن ،لكنه ال يبدو رافضا لهذا الثالثي.
كما يدرك غريزمان أنه جزء من مشروع برشلونة للحفاظ على
القمة في السنوات الخمس املقبلة ،وأن نيمار سوف يدعم هذه
الخطة.

غالف صحيفة «موندو ديبورتيفو»

رونالدو يلفت األنظار

بـ 196دوالرًا
عادة ما يفضل النجوم ارت��داء الثياب األكثر
أناقة ،وأغلى اإلكسسوارات ،وأثمن الساعات
وامل �ج��وه��رات ،خ�ل�ال ظ�ه��وره��م ف��ي الحفالت
وامل�ن��اس�ب��ات ،إلث ��ارة وس��ائ��ل اإلع�ل�ام وج��ذب
أنظار الجماهير.
ولكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
ش��ذ ع��ن ه��ذه ال�ق��اع��دة ،وأط��ل على جماهيره
وم�ع�ج�ب�ي��ه ،إط�ل�ال��ة م�ت��واض�ع��ة وغ��ري �ب��ة في
الوقت نفسه.
وظ�ه��ر رون ��ال ��دو ،خ�ل�ال وص��ول��ه ،إل��ى ملعب
«أل �ي��ان��ز س �ت��ادي��وم» ،ال ��ذي اح�ت�ض��ن م �ب��اراة
فريقه يوفنتوس وضيفه سامبدوريا ،وهو

!

يستخدم جهازا قديما لسماع املوسيقى.
وبحسب صحيفة ذا ص��ن البريطانية ،فإن
سعر الجهاز ال يتجاوز حاليا  196دوالرا في
متجر «أمازن».
وأثار ظهور رونالدو غير املعتاد ردود أفعال
واسعة في مواقع التواصل االجتماعي ،بني
معجب ومستغرب.
واملثير أن رونالدو لم يكتف بخطف األنظار
ق�ب�ي��ل ب��داي��ة امل �ب��اراة ف�ح�س��ب ،ب��ل ح�ت��ى بعد
ن �ه��اي �ت �ه��ا ،ب �ف �ض��ل ت��أل �ق��ه وت �س �ج �ي �ل��ه ث�لاث��ة
أهداف وصناعة هدف آخر ،ليساهم في فوز
يوفنتوس على سامبدوريا برباعية نظيفة.

قديما
ً
مستخدما جها ًزا
ً
رونالدو

الصورة التي أغضبت عشاق برشلونة

«فوتوشوب» لديمبلي
يثير الجدل!
أثار العب برشلونة املهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي الكثير من الجدل
بعد أن أب��دى «إع�ج��اب��ه» ب�ص��ورة تمثله وه��و ي��رت��دي قميص ليفربول
اإلنكليزي.
ومرد هذا الجدل والغضب لدى عشاق برشلونة ،ليس فقط أن الصورة
تظهره بقيمص العمالق اإلنكليزي ،ب��ل إنها ب��األس��اس ص��ورة معدلة
ب�ب��رن��ام��ج «ف��وت��وش��وب» ،إذ إن ال �ص��ورة األص�ل�ي��ة ه��ي ل�لاع��ب «ال��ري��دز»
الهولندي جورجينيو فينالدوم ،بينما كان يحتفل بالهدف الذي ّ
سجله
ف��ي م��رم��ى ب��رش�ل��ون��ة خ�ل�ال م �ب��اراة اإلي ��اب ب�ين ال�ف��ري�ق�ين ب ��دوري أب�ط��ال
أوروبا في املوسم املاضي .وكان ليفربول صنع «ريمونتادا» تاريخية
ف��ي نصف نهائي أمجد البطوالت األوروب�ي��ة امل��وس��م امل��اض��ي ،فبعد أن
خسر في الكامب بثالثية نظيفة ،عاد ليفوز على أرضه بأربعة أهداف،
ما جعله يتأهل إلى نهائي «أبطال أوروبا» ليحظى بالكأس ذات األذنني
للمرة السادسة ف��ي تاريخه .وتظهر ال�ص��ورة األصلية فينالدوم وهو
يحتفل بهدفه ،وخلفه زميله في الفريق ترينت ألكسندر أرن��ول��د ،وقد
تالعب عشاق ليفربول بتلك الصورة ووضعوا وجه ديمبلي مكان النجم
الهولندي ،ون�ش��روه��ا على م��واق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي لتالقي الحقًا
إعجاب ديمبلي ،وفقًا لصحيفة ماركا.

الحرارة

األربعاء

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

مفارقتا العصر الذهبي
ينشغل العقل الجمعي للمسلمني منذ سنوات بمقولة إن
املسلمني «كانوا» ،ليس فقط خير أمة ،بل كانوا أيضًا األكثر
تقدمًا في العالم ،ألن أسالفهم عاشوا في عصر انتشر فيه
العلم وزادت فيه أعداد العلماء و«نهل» العالم ،وأوروبا بالذات،
من علومهم!!..
ه��ذا االن�ش�غ��ال بالعصر ال��ذه�ب��ي تضمن م�ف��ارق��ة عجيبة،
وتسبب ف��ي ال��وق��ت نفسه ،أو س��اه��م ف��ي اس�ت�م��رار تخلف
العرب ،وبالتالي املسلمني حضاريًا ،وهو التخلف ال��ذي ما
زال��وا يتخبطون به منذ مئات السنني ،وعاجزين تمامًا عن
الخروج منه.
املفارقة األول��ى ،ان ما يسمى بالعصر الذهبي ،كما يقول
املفكر املغربي «أحمد عصيد» ،والذي ازدهرت خالله العلوم
ونشطت فيه حركة ترجمة كتب اليونانيني اإلغ��ري��ق ،كان
عصرا رائ�ع��ا ،ولكن لم ي��رق ملستوى الحضارة اإلنسانية،
بالرغم من كل ما حققته ،فقد كان السيف غالبًا هو املعيار
في ازده��ار الدولة من حيث اتساعها وخضوع الكثير من
األمصار لها .وقد تخللت تلك الفترة أحداث دموية ،وغزوات
وحروب ،ولم يسلم حتى كبار الخلفاء والقيادات والزعامات
من االكتواء بنارها ،فمن قتل بالسيف ومن عذب ومن أحرق
بصور بشعة ،وغالبًا على أيدي مسلمني آخرين ،وكل ذلك
بسبب الصراع على السلطة والثروة وملك اليمني ،ولم تعرف
الفترة األول��ى م��ن اإلس�ل�ام أي ع�م��ران وال علومًا م��زده��رة،
ولم تعرف الفترات التالية جامعات أو معاهد علمية ،وكانت
السمة السائدة للحياة خالل الفترة األولى هي الشفاهة ،فلم
يكن هناك أي تدوين ،وبالتالي لم يصلنا من تلك املرحلة أي
أثر حضاري يذكر ،فأين الجانب الذهبي فيه؟
أم��ا التقدم البحثي وال�ت��دوي��ن ،فقد تما ف��ي مرحلة الحقة،
واعتمدا على الترجمة ،وكان أغلبية علماء تلك الفترة غير
عرب وغير مسلمني ،باملعنى املعروف ،وهذا أدى إلى املفارقة
ال�ث��ان�ي��ة ،وه��ي إص ��رار أط ��راف أو ج�م��اع��ات إس�لام�ي��ة على
تكفير هؤالء العلماء ،بالرغم من عظمة إنجازاتهم ،ورفض
حتى إطالق أسمائهم على أي مبان عامة أو معاهد علمية.
فإن افتخرنا بهم ،فنحن نفتخر بعلماء عاشوا وماتوا كفارًا
وزنادقة وناكرين للمعلوم من الدين.
وإن أنكرنا انتماءهم لنا ،فإننا ننزع عما نسميه بـ«العصر
الذهبي» ،أهم أوراقه!!

فرشاة أسنان ذكية ..تنبهك
إلى مناطق تجب إعادة غسلها

عمرو حسني
يستمر معرض االبتكارات التكنولوجية املقام في الواليات املتحدة
األميركية في إبهار الجمهور ،بعد أن جرى الكشف فيه عن فرشاة
ذكية تستخدم الذكاء االصطناعي.
وت�س�م��ى ال�ف��رش��اة ال �ج��دي��دة ،وف��ق م��وق��ع «دي �ل��ي م�ي��ل» البريطاني،
باسم «بال جالس برو».
وتتصل هذه الفرشاة بالهاتف الذكي عن طريق البلوتوث ،ولم تحدد
الشركة سعرها ،لكن من املتوقع أن يبدأ من  100جنيه إسترليني
على أقل تقدير ،ويظهر ضوء أزرق أمامك ،عندما تكتشف الفرشاة
مكانا غير نظيف ،وبعد أن يصبح نظيفا يظهر ضوء أبيض.
وتسيطر ش��رك��ة أورال ب��ي ع�ل��ى س��وق ال�ف��رش��ات ال��ذك�ي��ة ل�لأس�ن��ان،
حيث أعلنت عن فرشاة «أورال بي آي أو» ،تعتمد على التكنولوجيا
الحديثة ،هدفها التأكد من نظافة األسنان بعد االنتهاء من غسلها،
بحيث تشير إلى املناطق التي يجب إعادة غسلها مرة أخرى.
بهذه االختراعات الحديثة يتحول غسول األسنان من شيء يجب
عليك فعله إلى أمر محبب إليك ،بعد أن أصبح يسيرا.

الوفيات
● زينب علي إبراهيم عبدالله الفرحان 35( ،ع��ام��ًا)،
شيعت ،للرجال :املنصورية ،حسينية املشموم ،للنساء:
ال��رم�ي�ث�ي��ة ،ق ،9ش ��ارع أس��ام��ة ب��ن زي ��د ،ج ،93م ،38مقابل
ال � ��دائ � ��ري ال� �خ ��ام ��س م� �ب ��اش ��رة ،ح �س �ي �ن �ي��ة أم ال� �ب� �ن�ي�ن ،ت:
.99427808 - 97923384
● أمينة محمود حسن 72( ،ع ��ام ��ًا) ،ش�ي�ع��ت ،ل�ل��رج��ال:
مشرف ،ق ،4ش ،6م ،16للنساء :الجابرية ،ق ،5ش ،2م،29
ت.96655567 :
● صاهود صعيجر صنهات العتيبي 75( ،ع��ام��ًا) ،شيع،
ل�ل��رج��ال :الرميثية ،ق ،5ش ،51م ،16للنساء :م�ش��رف ،ق،5
ش ،11ج ،1م ،10ت.66558255 :
● لولوة محمد هندي الهندي ،أرم �ل��ة ع�ل��ي ع�ب��داهلل
سلطان ال�س�لاح��ي 81( ،ع��ام��ًا) ،التشييع التاسعة صباح
اليوم ،للرجال :الخالدية ،ق ،1ش ،10م ،2للنساء :الخالدية،
ق ،1ش ،10م ،1ت.99766597 - 66598779 :
● لطيفة خالد فهد الرشيد البدر ،زوج��ة عبدالرحمن
سيد عبداملحسن الرفاعي 87( ،ع��ام��ًا) ،التشييع التاسعة
صباح اليوم ،للرجال :الشامية ،ق ،6شارع يوسف الغانم،
م ،18ديوان الرفاعي ،للنساء :الفنطاس ،ق ،4ش ،2م ،40ت:
.99646311 - 97444415
● نجيبة سيد أحمد الشماع ،أرملة علي بن حسن القالف،
( 87ع��ام��ًا) ،ش�ي�ع��ت ،ل �ل��رج��ال :م�س�ج��د ال �ب �ح��ارن��ة ،ال��دع�ي��ة،
للنساء :حسينية حجي غانم ،الدعية ،ق ،4شارع ابن سينا،
م ،12ت.99811049 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

%93

مائل للدفء وغائم جزئياً مع فرصة ألمطار متفرقة
والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى
معتدلة السرعة ( 15ـــ  38كلم /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 • :

كالم الناس
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الصغرى

22

الكبرى

الرطوبة

أعلى مد
البحـــــــر

3.50 4.37 4.42 11.18
ً
ظهرا

مساءً

أحمد الحافظ

ي ��رى ب��اح�ث��ون أن ن�ح��و  %97م��ن امل��راه �ق�ين ي�ل�ع�ب��ون أل�ع��اب
الفيديو أث�ن��اء أوق ��ات ال �ف��راغ ،وم��ن ث��م تصبح ه�ن��اك فرصة
لتصميم أل�ع��اب فيديو يمكن استخدامها ك ��أدوات ل��زي��ادة
االنتباه لدى املراهقني.
ً
تقريرا حول ألعاب فيديو
وعليه نشر موقع Medical XPress
صممها ف��ري��ق ب�ح�ث��ي م��ن ج��ام�ع��ة وي�س�ك��ون�س��ن األم�ي��رك�ي��ة
إلى جانب نظرائهم من جامعة كاليفورنيا لتحسني الوعي
واالنتباه لدى طالب املدارس املتوسطة.
ووج� � � ��دوا أن� �ه ��ا س ��اع ��دت ع�ل��ى
ت� �ح� �س�ي�ن ال � ��وع � ��ي ب �ي��ن ه � ��ؤالء
الطالب؛ حيث أظهروا تغييرات
في مناطق أدمغتهم املرتبطة
بمناطق اليقظة واالنتباه بعد
لعبها.
وت � � ��رك � � ��ز م � �ع � �ظ� ��م أل� � �ع � ��اب
ال � �ف � �ي� ��دي� ��و امل � �ف � �ي� ��دة ع �ل��ى
ت � �ق� ��دي� ��م م � �ع � �ل� ��وم� ��ات ح� ��ول

الصــــالة

مساءً

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

لكن اليوم ما بني الخمسني واملئة فلس ،والسعر األخير
ً
حجما.
لـ«البيالة» األكبر
وال �ي��وم أص �ب��ح امل�ق�ه��ى وج �ه��ة أول ��ى ل�ل�س�ي��اح ،ح�ي��ث ذاع
صيته كمرفق تراثي يحمل عبق املاضي الجميل ،وزبائن
املطعم من مختلف األعمار والشرائح والجنسيات حتى
األوروبية واآلسيوية.
وليس في املقهى س��وى عامل واح��د ،ووج��وده يغني عن
قائمة الطعام ،فكل ما يتطلبه األمر أن تناديه وتطلب ما
تريد من الشاي واللومي والزعتر ،وهذا ما يقدمه املقهى
األقدم في الكويت.

لعبة فيديو جديدة لتحسين الوعي
واالنتباه لدى طالب المدارس
د .والء حافظ

ً
صباحا

فجر

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

مقهى الداللوة..
عمره ً 130
عاما ووجهة لسياح الكويت
ً
وتحديدا في سوق املباركية،
في قلب العاصمة الكويت،
يتواجد مقهى ال��دالل��وة ال��ذي يصل عمره إل��ى نحو 130
ً
عاما ،حيث يستقطب مختلف شرائح املجتمع ،ال سيما
السياح الخليجيني.
وي� �ع ��ود س �ب��ب ال�ت�س�م�ي��ة إل ��ى ت �ج �م��ع ال �ت �ج��ار ف ��ي م�ج��ال
العقارات ،وكان يطلق عليهم اسم الداللوة ،حيث اعتادوا
التجمع لشرب الشاي في هذا املكان.
وك� ��ان س�ع��ر «اس �ت �ك��ان��ة ال �ش ��اي» آن� ��ذاك ي�ب�ل��غ  10ف�ل��وس،

أدنى جزر

2.47 5.19

م��وض��وع م�ع�ين ،مثل علم األح�ي��اء أو الكيمياء .لكن الهدف
م��ن ه��ذه اللعبة مختلف ،وه��و تغيير ال��واق��ع ف��ي العمليات
املعرفية أو العاطفية وط��رق التفكير ومعالجة املعلومات
التي يتعلمها الطالب عن طريق رفع مستوى اليقظة لديهم
وتحسني االنتباه.
وال�ل�ع�ب��ة تسمى « Tenacityامل �ث��اب��رة» ،وت�ط�ل��ب م��ن الالعبني
حساب أنفاسهم من خالل النقر على شاشة تعمل باللمس،
وه� ��ذا ي� ��درب ال ��ذه ��ن ،وه ��و ف��ي ح��ال��ة م��ن ال��وع��ي ف��ي ال��وق��ت
ال �ح��اض��ر ،م��ن خ�ل�ال ت�ش�ج�ي��ع ال�لاع �ب�ين ع �ل��ى ال �ت��رك �ي��ز على
أن�ف��اس�ه��م .وت��وض��ح ال��دراس��ة
أن التغييرات في املقاييس
امل � ��وض � ��وع � �ي � ��ة ل ��وظ ��ائ ��ف
ال� ��دم� ��اغ وس� �ل ��وك ��ه ،ي�م�ك��ن
ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا م ��ن خ �ل�ال لعبة
ف �ي��دي��و ج ��دي ��دة .ف �ق��د ت�ك��ون
أل � �ع � ��اب ال� �ف� �ي ��دي ��و وس �ي �ل��ة
ق ��وي ��ة ل �ت ��وج �ي ��ه االن� �ت� �ب ��اه
وتقويته وغيرها من الصفات
اإليجابية لدى املراهقني.

عصر

5.06 6.44
شروق

مغرب

6.28 11.55
ظهر

عشاء

رنة قلم
إقبال األحمد
iqbalalahmed0@yahoo.com

يا حبي لج يا الكويت
من ينتمي هواه الى مكان غير كويتنا ..من يتغنى بجمال
الحياة في مكان غير كويتنا...من يغضبه ما يحصل في
ب�ل�اد ينتمى ل�ه��ا بشكل آخ��ر غ�ي��ر ح��ب وط �ن��ه ..م��ن يثيره
انتماؤه (اي��ا ك��ان ه��ذا االنتماء) داخله حنقا وغضبا ضد
كويتنا ..نقول له انا ومن يتفق معي ...انت غير مجبر على
تحمل هذه املعاناة ...رافقتك السالمة بالحل والترحال.
من يقدم هوى آخر على هوى كويتنا ،ومن ينتعش لهوى
غير هوى كويتنا ..نقول له رافقتك السالمة بالحل والترحال.
كويتنا آمنة مستقرة ...وحياتنا جميلة وهانئة ،يبغضنا
اآلخ��رون عليها ...ننام من دون خ��وف او ف��زع ...قد تنسى
باب بيتك مفتوحا ..وال تكتشف ذلك اال صدفة في صباح
اليوم التالي ...من دون ان تفقد كرسيا واحدا ..تقود سيارتك
في ساعات متأخرة جدا من الليل وتصل الى محطتك آمنا
سليما ..اذا لم تعجبك وال تعجبك كويتنا ...فغادرها بسالم.
ن �ع��م ،ب�ل�ادن��ا غ�ي��ر ك��ام �ل��ة ،وف�ي�ه��ا م��ن االخ �ط ��اء وال�ق�ص��ور
الكثير ...ولكن هذا كله ال يحول دون ان ننطق بما يخالجنا
من شعور حب جارف لها بكل ما تحمل من اخطاء وقصور.
ال ت�ع�ك��روا حياتنا وتعبثوا بمستقبل ابنائنا واح�ف��ادن��ا..
ابتعدوا عن كويتنا من دون لغط او لغو ...ال تحملوها تطرف
فكركم ومبالغة انتماءاتكم مذهبية كانت او طائفية او فكرية
او قبلية ..اطلبوا ما تريدون واستغفروا ملن تريدون ...وادعوا
على من تكرهون وتنبذون ..وهذا ينطبق على كل االنتماءات
االخ��رى بكل اشكالها وتنوعاتها ...مارسوها واستمتعوا
بها في ذاتكم ..ولكن ال تبثوها لتفرضوها بقوة وبإصرار
وبشيء من التحدي ..بغرض بث الشقاقات والضعف في
جدار وحدتنا الوطنية ..التي هي اغلى ما نملك في كويتنا..
كلنا.
ال تمزقوا وحدتنا وال تنهشوا في ترابطنا ...نحن الكويتيني
بكل طوائفنا ومذاهبنا وانتماءاتنا ..نحن كلنا بما يجمعنا
من حب واحترام وفزعة احدنا لآلخر في املصائب ...فإذا
ك��ان ذل��ك يقلقكم ويثير حنقكم ...فاتركونا نعيش جمال
حياتنا وترابطنا وغادرونا بحفظ اهلل ورعايته..
أحبوا واجلوا من تريدون وآمنوا بمن تحبون وقدموا لهم
والءك��م وطاعتكم ...ولكن ف��ي قلوبكم وف��ي محيطكم انتم
فقط ...وال تفرضوه على غيركم او تقيسوا من خالله والء
اآلخ��ري��ن وانتماءاتهم ...فتنفثوا من خالله سمومكم على
ارض بلدنا كلنا ...كويتنا كلنا..
والؤن��ا كلنا لكويتنا ك�ل�ن��ا ...نزكيه ونفاضل فيه على اي
شيء آخر مهما كان هذا الشيء قريبًا على قلوبنا ويالمس
جدرانها وجوانبها ...ال نقدم على ه��ذا الحب اي حب آخر
مهما كان نوع وشكل هذا الحب اآلخر.
قلب املذاهب والقوميات والطوائف وكل االنتماءات له حجرات
كثيرة ..اما قلب الكويت ،فله حجرة واحدة فقط ال يتربع على
عرشه س��وى ح��ب ووالء واح��د ..ح��ب ووالء ال يزاحمه وال
ينافسه شيء آخ��ر ..انه حب اسم بحروفه االربعة ..الكاف
والواو والياء والتاء.
كويتنا ال تستحق اب��دا وال��ف اب ��دا ..ان يدنسها م��ن ينوي
سوءا لها وألهلها ...ومن يقدم والء آخر عليها ال يستحق
ان يعيش على ارضها ...ألن كويتنا ال تستحق منا اال الحب
والعشق ،وال شيء غير ذلك.
أقولها بالكويتي الفصيح واردد واعيد وازي��د ....يا حبي لج
يا الكويت.

بلغت  10آالف دينار في 2019

ارتفاع سعر ساعة  3700 Chronometre Bleuدينار خالل عامين
وليد الصقعبي
كشف مؤسس شركة  FP Journeفرانسوا بول
ج��ورن ف��ي ع��ام  ٢٠١١ع��ن س��اع��ة Chronometre
ّ
كانت بمنزلة بوابة الدخول
 Bleuالقيمة ،والتي ّ
إلى عالم الساعات املعقدة.
وتعد س��اع��ات  FP Journeالسويسرية باهظة
الثمن نسبيًا ،وال يستطيع الجميع ش��راء ه��ا،
وأرج� � � � ��ع م� �ح� �ل� �ل ��ون ب� ��ال � �س� ��وق ذل � � ��ك ال � � ��ى دق ��ة
ت�ص�م�ي�م�ه��ا وروع � ��ة ت�ص�ن�ي�ع�ه��ا ،وال �ت �ع �ق �ي��دات
التي ال تخلو منها ساعات الشركة ،وماكينتها
ّ
املرصعة بالذهب.
ُ
ق��دم��ت س��اع��ة «ال�ب�ل��و ك��رون��وم�ي�ت��ر» للجمهور،
وأص �ب �ح��ت م��ن ال �س��اع��ات ال �ت��ي ي�ت�م�ن��ى جميع
ه��واة ال�س��اع��ات اقتناءها؛ وذل��ك يرجع إل��ى أن
فرانسوا قد تمكن من تقديم ساعة ال ُيستهان

مايو كلينك

9

ب �ه��ا ،ح �ي��ث ت �م �ت��از ب �م �ح��رك ي � ��دوي م� �ك � ّ�ون من
ماكينة ّ
مرصعة بالذهب الخالص ،باإلضافة
إلى لون قرصها األزرق الذي يعتبره الكثيرون
أج�م��ل ل��ون أزرق ف��ي ع��ال��م ال�س��اع��ات ،كما يرى
آخ ��رون أن اق�ت�ن��اء س��اع��ة «ال�ب�ل��و ك��رون��وم�ي�ت��ر»
يجعل صاحبها ي��رت�ب��ط بشخصية تاريخية
مثيرة لإلعجاب كشخصية فرانسوا.
س��اع��ة  Chronometre Bleuذاع ص�ي�ت�ه��ا في
ال �س��وق ال ��رم ��ادي ل�ك�ث��رة ال�ط�ل��ب ع�ل�ي�ه��ا ،وع��دم
ق � ��درة ش��رك��ة  FP Journeع �ل��ى ت �ق��دي��م ك�م�ي��ات
كبيرة منها؛ بسبب قلة املوارد البشرية ،فارتفع
سعرها في السوق الرمادي بنسبة  ٦٢%خالل
آخ��ر سنتني ،حيث ك��ان يبلغ سعر الساعة في
هذا السوق  ٦٣٠٠دينار في عام  ،٢٠١٧وأصبح
س�ع��ره��ا ف��ي ت��زاي��د إل��ى أن ت �ج��اوز س�ع��ره��ا 10
آالف دينار في عام .٢٠١٩

ُّ
للتغلب على األرق ..واالستغراق في النوم
طرق

سمى «األرق» ،وهو مشكلة
االستيقاظ في منتصف الليل ُي ّ
شائعة ،وغال ًبا ما يحدث خالل فترات الضغط العصبي.
وللمساعدة على البقاء مستغر ِ ًقا في النوم أثناء الليل
ً
بعضا من اإلستراتيجيات التالية للتخفيف من «األرق»:
ج ِّرب

- 1إن �ش��اء روت�ي�ن ه ��ادئ وم��ري��ح ل��وق��ت ال �ن��وم .ع�ل��ى سبيل
امل� �ث ��ال ،ش ��رب ك ��وب م��ن ال �ش��اي ال �خ��ال��ي م��ن ال�ك��اف�ي�ين،
واالس�ت�ح�م��ام ب�م��اء داف ��ئ أو االس�ت�م��اع إل��ى املوسيقى
الهادئة.
َّ
ّ
تجنب االس�ت�خ��دام امل�ط��ول ل�لأج�ه��زة اإللكترونية قبل

-2

النوم.

أرخ ج� �س ��دك .ي �م �ك��ن ل �ل �ي��وغ��ا ال�ب�س�ي�ط��ة أو اس �ت��رخ��اء
ِ -3
ّ
ال� �ع� �ض�ل�ات ال �ت ��دري �ج ��ي ت �خ �ف �ي��ف ال� �ت ��وت ��ر وم �س��اع��دة
العضالت املشدودة على االسترخاء.
- 4اجعل غرفة النوم باعثة على االسترخاء؛ فحافظ على
ال �ض��وء وال �ض��وض��اء ودرج� ��ة ال �ح ��رارة ف��ي مستويات
مريحة وغير مزعجة لراحتك.
 - 5ض��ع ال�س��اع��ات بعيدة ع��ن األع�ي�ن ف��ي غ��رف��ة ال �ن��وم؛ فإن
ُ
م��راق �ب��ة ال �س��اع��ة ت�س� ِّ�ب��ب ال�ض�غ��ط ال�ع�ص�ب��ي ،وت�ص� ِّ�ع��ب
عليك العودة إلى النوم مرة ثانية ،إذا استيقظت أثناء
الليل.

َّ
- 6تجنب تناول الكافيني والتدخني قبل النوم بساعات
عدة.
- 7انتظم في التدريبات ،ولكن ضع في اعتبارك أن ممارسة
ً
ُ
الرياضة قبل وقت النوم مباشرة قد تعيق النوم.
 - 8ال تذهب إل��ى ال�ف��راش إال عند الشعور بالنعاس ،وإذا
كنت ال تشعر بالنعاس في وقت النوم فافعل ما يبعث
على االسترخاء؛ ليساعد هذا على تهدئتك.
ّ
 - 9إذا استيقظت من النوم ،ولم تتمكن من الخلود إليه مرة
ثانية خالل  20دقيقة أو نحو ذلك ،فانهض من الفراش.
�ارس أنشطة هادئة
اذه��ب إل��ى غرفة أخ��رى ،واق��رأ أو م� ِ
حتى تشعر بالنعاس.
ف��ي بعض ال �ح��االت ،يحدث األرق بسبب حالة طبية؛ مثل
ّ
توقف النفس أثناء النوم أو متالزمة تململ الساقني أو األلم
املزمن ،أو اضطراب في الصحة العقلية؛ مثل االكتئاب .قد
يكون م��ن ال �ض��روري ع�لاج ه��ذه ال�ح��االت الكامنة للشعور
ً
ّ
بتحسن في مشكلة األرق .قد يساعد عالج األرق أيضا على
ّ
تحسن أعراض االكتئاب بشكل أسرع.

