بنك الكويت
المركزي
ضمن البنوك
العالمية القائدة
للسياسات
النقدية الدولية
اقتصاد | ص15

األربعاء

 20جمادى األولى  1441هـ •  15يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد  • 16692الكويت رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 28صفحة •  100فلس

المجتمع الدولي مستاء من «سياسيين فاسدين» ال يعبأون بانهيار بلدهم

ً
لبنان وحيدا ..في أزمة إفالسه!
بيروت – سبقلا
أك � � ��دت م � �ص� ��ادر اق� �ت� �ص ��ادي ��ة ل �ب �ن��ان �ي��ة
واسعة االطالع لـ سبقلا أن األزمة التي
يمر بها لبنان حاليًا ه��ي األع�ن��ف في
ت��اري��خ ب�ل�اد األرز ،علمًا ب��أن ت��داع�ي��ات
االخ �ت �ن��اق االق �ت �ص��ادي ل��م ت�ظ�ه��ر كلها
بعد ،وشبح اإلف�لاس لم يعد كالمًا من
متشائمني ،بل هو قاب قوسني أو أدنى
م��ن ال��وق��وع .وأض��اف��ت :إن لبنان يبدو
اآلن وحيدًا في مواجهة مصيره ،وذلك
لألسباب اآلتية:
أو ً
ال  -هناك املجتمع الدولي الذي سبق
أن ّ
فوض فرنسا مساعدة لبنان .وعقد
ل��ذل��ك م��ؤت �م �رًا ف ��ي ب ��اري ��س ف ��ي أب��ري��ل
 ،2018واملبالغ التي خصصت لإلنقاذ
ل��م ي�ص��رف منها ش��يء حتى اآلن ،ولن
ي�ص��رف منها ش��يء ط��امل��ا اللبنانيون
م� �ت� �ن ��ازع ��ون ح� � ��ول ت �ط �ب �ي��ق ال � �ش ��روط
اإلصالحية الالزمة إلنفاق  11.8مليار
دوالر خصصت لهم .وبالتالي ،أرسلت
ف��رن �س��ا إش � � ��ارات إل� ��ى ل �ب �ن��ان ،م �ف��اده��ا
اإلقالع عن أمل الحصول على األموال،
ألن السياسيني اللبنانيني غير قادرين
ع �ل��ى ت�ل�ب�ي��ة ال �ح��د األدن� ��ى م��ن االل �ت��زام
بإنقاذ بلدهم ،بل هم أعجز من االتفاق
على حكومة تنقذ ما يمكن إنقاذه من
الوضع املتردي على أكثر من صعيد.
ً
ثانيا  -ال� ��دول الخليجية ك��ان��ت دائ�م��ًا
ج��اه��زة مل�س��اع��دة ل�ب�ن��ان ،وأن�ف�ق��ت لذلك
عشرات املليارات ،لكنها هذه املرة شبه
مقتنعة أيضًا بأن ال التزام باإلصالح،
ً
وبالتالي لن تنفق أمواال جديدة تذهب

ك �م��ا ذه �ب��ت أم � ��وال ص��رف��ت س��اب �ق��ًا من
دون طائل.
ّ
ً
ثالثا  -املوقف األميركي واضح ومتعلق
ت � �ح� ��دي � �دًا ب� �م ��ا ي �س �م �ي��ه األم� �ي ��رك� �ي ��ون
ب� �ـ«س� �ي� �ط ��رة ح � ��زب اهلل ع �ل ��ى م �ف��اص��ل
أساسية من القرار السياسي اللبناني».
ل � ��ذا ،ي �ض��ع األم �ي ��رك �ي ��ون وغ �ي��ره��م أي
م �س ��اع ��دة م �م �ك �ن��ة ت �ح��ت ه� ��ذا امل �ج �ه��ر،
ف�ي�ظ�ه��ر م��ن ه ��ذه ال ��زاوي ��ة أن األم ��ر في
غاية التعقيد ،وال «أمل قريبًا باإلفراج
عن أموال للبنان».
ً
رابعا  -يختلف اللبنانيون في ما بينهم
ح � ��ول ج� � ��دوى ال� �ل� �ج ��وء إل � ��ى ص �ن ��دوق
ال �ن �ق��د ال ��دول ��ي ،وال � �ص ��راع ع �ل��ى أش ��ده
ع�ل��ى ه��ذا ال�ص�ع�ي��د ،ب�ين م��ن يعتبر أن
ال م �ف��ر م ��ن ذل � ��ك ،وم� ��ن ي ��رف ��ض رف �ض��ًا
ق��اط �ع��ًا ب ��ذري� �ع ��ة أن ش� � ��روط ص �ن��دوق
النقد بالغة الصعوبة شديدة الوطأة،
وستدفع ثمنها قواعد شعبية ال يرغب
السياسيون ب�ف�ق��دان تأييدها لهم في
ظل االنقسام السياسي الحاصل وشد
الحبال بني الطبقة الحاكمة ،ال سيما
مذهبيًا!
خامسا  -داخليًا ،املشهد ي��زداد قتامة،
م��ع ص�ع��وب��ة ت��أل�ي��ف ح �ك��وم��ة ،وت �ن��ازع
ع�ل��ى ال�ح�ق��ائ��ب ،واس�ت�ه�ت��ار ش�ب��ه كامل
ب��ال �ت��داع �ي��ات االق �ت �ص��ادي��ة امل�ت�س��ارع��ة
التي س�ت��ؤدي ف��ي القريب العاجل إلى
بلوغ نسبة الفقر  %50من السكان .وفقًا
ل�ت�ق��دي��رات البنك ال��دول��ي ،إذا ان�ح��درت
امل��ؤش��رات أك �ث��ر ،ال سيما تقهقر سعر
ص� ��رف ال� �ل� �ي ��رة ،ال �ت ��ي ف �ق ��دت  %40م��ن
قيمتها حتى اآلن.

بقية أخبار الصفحة األولى
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تركي الفيصل لــ سبقلا:

الرد اإليراني على مقتل سليماني مسرحية
الشيخ صباح والدنا ومعلمنا
 ..وأنا كويتي سعودي
¶ القيادة اإليرانية
ال تستحي وتقلب
الفعل الشائن
إلى نجاح باهر

¶ وكالء طهران يؤدون
بتفان..
أغراضها
ٍ
ونصر الله يتباهى بأنه
تابع لخامنئي

¶ اإليرانيون أبلغوا الحكومة العراقية بالقصف
لتمرر المعلومة إلى الطرف األميركي
¶ منذ سنتين تحوّ لت
االحتجاجات في إيران
لظاهرة يومية ..رغم
القمع
األمير تركي الفيصل مستقبالً نائب رئيس التحرير الزميل عبدالله غازي المضف

¶ شجاعة محمودة
من الشعب اإليراني
المنتفض بمواجهة
الرصاص والغازات

دولي |ص23

«الغرفة» :أزمة االقتصاد نتيجة التحوالت
اقتصاد | ص16
المفصلية العالمية
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العجز المقدر في  2021 – 2020نحو  9مليارات دينار

اإليرادات ال تكفي للرواتب والدعومات!
قضية اليوم

إبراهيم عبدالجواد وعلي الخالدي
أعلنت وزارة املالية ،أم��س ،مشروع قانون امليزانية العامة للسنة املالية  ،2021 – 2020وفيها
مصروفات بقيمة  22.5مليار دينار ،مقابل إيرادات مقدرة بنحو  14.78مليار دينار ،أي إن العجز
املقدر يبلغ  9.19مليارات.
وبنيت امليزانية على أساس سعر برميل بـ  55دوالرًا ،وإنتاج بواقع  2.7مليون برميل يوميًا ،علمًا
بأن املصروفات تحتاج إلى برميل بسعر  81دوالرًا (قبل استقطاع حصة األجيال القادمة) ،و86
دوالرًا (بعد االستقطاع) .وقالت وزيرة املالية وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية بالوكالة مريم
العقيل« :إن املشروع يهدف إلى تأصيل نهج التحكم في املصروفات وترشيدها».
والالفت في امليزانية أن اإليرادات النفطية مقدرة بنحو  12.9مليارا ،وغير النفطية  1.8مليار .في
املقابل ،فالرواتب مقدرة بـ  12مليارا ،والدعومات  3.9مليارات ،أي إن إجمالي اإليرادات ال يكفي
للرواتب والدعومات؛ ألنها تبلغ  14.7مليارا مقابل  15.9مليارا لألجور ومبالغ الدعم الذي تقدمه
الحكومة للمواطنني بأشكال مختلفة.

أي تخلف هذا؟!
أكد نواب أنهم يعيشون في جحور املاضي السحيق ،وأنهم ضد
امل��رأة حتى لو كانت أمهم أو زوجتهم أو بنتهم ،فما حصل في
اللجنة الصحية البرملانية أمس ال يشي إال بأن هؤالء «ذكوريون»
حتى ال�ن�خ��اع ،وي�ح��اول��ون التسلل عبر تفصيل طبي لتكريس
بسط مفهومهم للمجتمع األبوي غير اآلبه بأبسط حقوق املرأة.
فقد رفضوا مقترحات خاصة بإعادة حق طبيعي من حقوق
امل��رأة ،أال وهو «الوالية الصحية» ،أي أنهم يتمسكون بضرورة
توقيع األب حصرًا على إج��راء عملية جراحية لألبناء والبنات،
ويرفضون التعديل التشريعي ال��ذي يعيد األم��ور إلى نصابها
الصحيح.
أي تناقض ص��ارخ ه��ذا ال��ذي يعيشه مجتمعنا السامح للمرأة
بتولي الحقائب ال��وزاري��ة ،حيث يمكنها أخ��ذ ق��رارات مصيرية
في حياة شعبنا ومواطنينا ،وال يحق لها التوقيع على معاملة
صحية بسيطة تخص أبناءها؟!
كيف يمكن للمرأة في الكويت أن تكون نائبة عن األمة بأسرها
وتشرع وتراقب وتحاسب ،وال يحق لها إنقاذ فلذة كبدها التي
تحتاج إلى عملية جراحية عاجلة ال يمكن إجراؤها إال بتوقيع
األب؟
كيف لها أن تتقلد مناصب إدارية واقتصادية ونمنحها ثقتنا،
ً
لست أهال للوالية الصحية على أبنائك وبناتك؟!
أنت ِ
ثم نقول لها ِ
إن رف��ض ال��والي��ة الصحية للمرأة يناقض مبادئ الدستور في
العدالة وامل �س��اواة ،ويعتبر تمييزًا صارخًا ضد امل��رأة الكويتية
التي نجحت وأبدعت في كل املجاالت رغم الذكوريني واملتمسكني
ب��أه��داب مفاهيم بالية وتقاليد عفا عليها الزمن ومعتقدات ال
يقرها ديننا الحنيف ،وهو من هؤالء املتزمتني براء.
واألن�ك��ى واألش��د إيالمًا أن الحكومة تساير ه��ؤالء ال�ن��واب في
رؤي�ت�ه��م امل�ت�خ�ل�ف��ة ل�ل�أم��ور .وت�خ�ت�ب��ئ وراء ح�ج��ة ال�ح��اج��ة إل��ى
تعديل تشريعي ،علمًا ب��أن األم��ر أبسط من ذل��ك بكثير ،ومن
صميم آليات الدولة املدنية التي ينشدها الجميع ،وهذا التلكؤ
الحكومي ال ينبئ إال بأن ال نية جدية بمنح املرأة كل حقوقها،
وإال كيف نفهم ترك أمهات يعانني في أروقة املستشفيات التي
تطلب منهن والي��ة أب ..واألب غائب لعذر أو لسبب م��ا ،وهي
عاجزة عن الحلول محله؟!
ال يسعنا في هذا املجال إال التحذير من اإلمعان بهذا االستخفاف
املهني ،فاملرأة الكويتية تستحق منا اإلجالل واالحترام واملساواة
والعدل ،ليس ألنها نصف املجتمع ،بل ألنها أم املجتمع بأسره.
ولنا في ذلك أسوة من التاريخ ،فاملرأة الكويتية عماد األسرة منذ
ما قبل النفط ،حيث كانت األم واألب واألخ أيام الغوص والسفر..
تدير كل شيء وتقرر في أصعب األمور.
وال �س��ؤال ال�ب��دي�ه��ي :مل ��اذا ال��زم��ن ي�ت�ق��دم وال�ب�ع��ض م�ن��ا ي�ت��راج��ع؟
فكويت الستينيات والسبعينيات كانت أكثر تسامحًا وتقدمًا
اج�ت�م��اع�ي��ًا ،وأك �ث��ر رق�ي��ًا ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل ��رأة وح�ق��وق�ه��ا .ل��ذا،
فاملطلوب استعادة الكويت ممن خطفها ويريد تخلفها.

سبقلا

في العدد

«أولويات األمة»
تضغط الحكومة
لتمرير قروض
المتقاعدين
أمة 09
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موازنة السنة املالية املنتهية في  31مارس 2021

باملليار دينار

أوال :اإليرادات
اإليرادات النفطية

12.91

اإليرادات غير النفطية

1.87

جملة اإليرادات

14.78

ثانيا :املصروفات وااللتزامات
املرتبات وما في حكمها

()12.07

الدعومات

()3.96

املصروفات الرأسمالية

()3.57

باقي املصروفات
حساب ُ
العهد

()2.49
()0.392

إجمالي املصروفات

()22.5

استقطاع األجيال القادمة

()1.47

ثالثا :العجز أو الفائض

الوزيرة مريم العقيل تعرض مشروع الموازنة أمس | تصوير محمود الفوريكي

مشروع قانون:

قبل استقطاع نسبة احتياطي األجيال القادمة

()7.71

بعد استقطاع نسبة احتياطي األجيال القادمة

()9.19

هيئة للسياحة ..تخلق هوية جاذبة
فهاد الشمري

«المواصالت» 70 :مليون دينار
مديونيات مهددة بالضياع

أبلغ وزير اإلعالم محمد الجبري لجنة امليزانيات والحساب الختامي ،أمس ،عن
توجه حكومي لتقديم مشروع قانون إلنشاء هيئة مستقلة للسياحة« ،إيمانا
من الحكومة بأهمية هذا القطاع وتفعيله بفصله عن وزارة اإلعالم» ،كما قال.
وكشفت اللجنة انخفاض الصرف على برنامج السياحة خالل السنوات الثالث
األخ �ي��رة« ،م��ا يعطي م��ؤش��را إل��ى ع��دم وج��ود خطة لتطوير أع�م��ال ال�ق�ط��اع في
تحقيق أهدافه» ،مشددة على ضرورة تفعيل قطاع السياحة ،ألن الواقع ال يعكس
رؤية الوزارة ،في خلق هوية جاذبة لدولة الكويت سواء في الداخل أو الخارج.
وأض��اف��ت أن��ه «ت�ب�ين ع��دم اس�ت�غ�لال بعض امل�ب��ال��غ امل��رص��ودة ف��ي امل�ي��زان�ي��ة لهذا
الشأن ،بل العكس ،يتم النقل منها ملصلحة برامج أخرى».
وط��ال�ب��ت ال�ل�ج�ن��ة ب �ض��رورة دراس ��ة امل �ش��روع ال�ح�ك��وم��ي امل��رت�ق��ب إلن �ش��اء هيئة
للسياحة من الجوانب كافة ،على أن يكون واض��ح امل��واد واللوائح ،وأن تنطبق
اعتبارات مفهوم امليزانية املستقلة عليه ،لعدم تكرار إنشاء هيئات ومؤسسات
تضخم الهيكل اإلداري للدولة من دون أن تمارس تلك الجهات نشاطا يتماشى
وإقرار ميزانياتها.

«فوربس»:
شركة المباني
أفضل مطوّ ر
تجاري
17

محمد المصلح
علمت سبقلا ان وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�خ��دم��ات وزي��ر
الدولة لشؤون مجلس االمة مبارك الحريص ،سيجتمع
بقياديي وزارة املواصالت قريبًا ،لبحث إجراءات تالفي
مالحظات ديوان املحاسبة ،خاصة في ما يتعلق بتراخي
الوزارة في تحصيل املديونيات.
وق ��ال م �ص��در م �س��ؤول ل �ـ سبقلا ان م��دي��ون�ي��ات ال ��وزارة
ل��دى املنتفعني بخدماتها باتت ص��داع��ًا ف��ي رأس قطاع

لماذا
ال تنخفض
أسعار السكن
الخاص؟
13
اقتصاد

اقتصاد

االت �ص��االت ،ف��ي ظ��ل تأكيد «امل�ح��اس�ب��ة» ان ضعف طرق
ال �ت �ح �ص �ي��ل س �ي �ع��رض م �س �ت �ح �ق��ات ال � � � ��وزارة ل�ل�س�ق��وط
بالتقادم ،منبها في تقريره االخير الى ان املبالغ املتراكمة
للمواصالت لدى الغير تبلغ  70مليون دينار .وأضاف
املصدر ان الحريص يتجه إلى إلزام قياديي الوزارة برفع
تقارير رب��ع سنوية ع��ن اداء قطاعاتهم ونسب االنجاز
واالخفاق في املشاريع التنموية.

الكويت | ص04

تحذير لكبار
السن :الجو
البارد قاتل
أحياناً
11
اليت

انقالب دراماتيكي في مواقفه ..ينذر بتحوالت «جذرية»

مانيال :الحظر الشامل للعمالة مرفوض داخلياً

مقتدى الصدر ..رجل المفاجآت اإليرانية

«اتفاقية الفلبين» ..جاهزة للتوقيع

نعيم درويش
لطاملا وص��ف الزعيم الشيعي مقتدى ال�ص��در بأنه
رج��ل امل�ف��اج��آت واللعب على التناقضات العراقية،
فعلى العكس من األحزاب العراقية الشيعية املرتبطة
كليا بإيران ،تمكن الصدر من خلق مساحة للتحرك،
بدا وكأنه بعيد عن النفوذ اإليراني وفسره البعض
خروجا من العباءة اإليرانية التي تلف العراق منذ
سنوات طويلة.
ورأى م�ح�ل�ل��ون ف��ي ال ��زي ��ارات ال�ت��ي ق��ام ب�ه��ا ال�ص��در
إل��ى دول عربية ،بينها اململكة العربية السعودية
وموقفه الداعي إل��ى تنحي بشار األس��د ،بأنها تعد
على الخطوط الحمراء اإليرانية ،فيما يجادل آخرون
بأن هذه التحركات واملواقف لم تكن بعيدة أو رغما
عن طهران ،وإنما هي محاوالت إيرانية لجس نبض
األطراف األخرى ،مذكرين بخروج أصوات من داخل
ايران تنتقد التدخل اإليراني في سوريا.
ت� �ط ��ورات األش �ه��ر األخ� �ي ��رة امل �ت �س��ارع��ة ف��ي ال �ع��راق،
أع ��ادت ط��رح ال �س��ؤال ال �ج��وه��ري :ه��ل ي��رس��م مقتدى
ال � �ص� ��در ل �ن �ف �س��ه خ �ط��ا م �س �ت �ق�لا ب �ع �ي��دا ع� ��ن ال �خ��ط
السياسي اإليراني؟
ت �ح �ت��اج اإلج ��اب ��ة ع��ن ه ��ذا ال �س ��ؤال إل ��ى ال�ت�م�ع��ن في
تحركات الصدر ومواقفه التي رافقت الثورة العراقية
وحادثة اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

مقتدى الصدر
م��ع ب��داي��ة االن�ت�ف��اض��ة ح ��اول ال �ص��در رك ��وب امل��وج��ة
على أنه ضد الفساد والتدخل األجنبي ،لكن مواقفه
س��رع��ان م��ا تغيرت عندما أي�ق��ن أن م��ا ي�ج��ري ليس
ت �ح��رك��ات ع ��اب ��رة ،إن �م��ا ث� ��ورة ه��دف �ه��ا ق �ل��ب امل �ع��ادل��ة
السياسية برمتها .وي�ت�ح��دث البعض ع��ن ضغوط
إيرانية حولت شعار التيار الصدري من «إيران بره
بره» إلى «يا فاسد اطلع بره» ليظهر الصدر وكأنه
يحمل العصا من الوسط رغ��م أن��ه ج��زء أساسي من
الطبقة السياسية التي تحركها طهران.
وبعد مقتل سليماني بغارة أميركية في بغداد حدث
انقالب دراماتيكي في مواقف الصدر العاملية ،حيث
س��ارع إل��ى تبني امل��وق��ف اإلي��ران��ي ب �ض��رورة إخ��راج

ال�ق��وات األميركية م��ن ال �ع��راق ،وه��دد بتصرف أكبر
حال لم يتخذ البرملان العراقي قرارا بإلغاء االتفاقية
األمنية مع أميركا وغلق السفارة والقواعد األميركية.
وأع �ل��ن ب�ش�ك��ل رم ��زي إع� ��ادة ت�ن�ش�ي��ط ج�ي��ش امل�ه��دي
وت��وج��ه إل��ى إي��ران للمشاركة ف��ي تشييع سليماني
ح �ي��ث اع �ل ��ن م ��ن ط� �ه ��ران ان� ��ه ب� ��ات ق ��ائ� �دًا ل �ـ{م �ح��ور
املقاومة}  .وبعد الضربات اإليرانية على القاعدتني
في العراق وخطاب الرئيس األميركي دونالد ترامب
ح��ول وق��ف التصعيد ،ب��دا الصدر وكأنه مطلع على
حقيقة املوقف اإليراني ،فدعا إلى «التحلي بالصبر»
وع��دم ش��ن هجمات ض��د ال �ق��وات األج�ن�ب�ي��ة ،وطالب
ب ��اإلس ��راع ف��ي تشكيل ح�ك��وم��ة ،وه ��و م��ا ف�س��ر على
أن��ه م�ح��اول��ة الس�ت�غ�لال ال�ظ��رف السياسي وتجاهل
مطالب الشعب الثائر ،حيث طالب املتظاهرين بوقف
العناد ،واألحزاب السياسية بوقف االستهتار.
ال شك أن الصدر يمتلك قاعدة شعبية ال يستهان
ب� �ه ��ا ،ل �ك��ن امل ��راق� �ب�ي�ن ي �ش �ك �ك��ون ف ��ي أن� ��ه ي ��رغ ��ب أو
ي�س�ت�ط�ي��ع ف ��ك ارت� �ب ��اط ��ه ب� �ط� �ه ��ران ،وم� ��ا ت �ح��رك��ات��ه
وت �ص��ري �ح��ات��ه ال �س��اخ �ن��ة ف ��ي ب �ع��ض األوق� � ��ات ضد
إي � � ��ران إال م� �ح ��اول ��ة ل �ت �ك �ب �ي��ر ح �ج �م��ه ف� ��ي امل �ش �ه��د
السياسي املحلي واإلقليمي ،وه��و أكثر م��ن ي��درك
أن هذا األسلوب هو األنجع لجذب التأييد الشعبي
الطائفي ،الذي ثبت من خالل االنتفاضة الحالية أنه
يعادي التسلط اإليراني.

محمد أمين وخالد الحطاب
بينما تشهد الفلبني اليوم (األرب�ع��اء)،
اجتماعا لتدارس توصية وزي��ر العمل
وال�ت��وظ�ي��ف الفلبيني سيلفستر بيلو
ب� �ف ��رض ح� �ظ ��ر ش ��ام ��ل ع� �ل ��ى إرس � ��ال
ال�ع�م��ال��ة إل��ى ال�ك��وي��ت ب�ك��ل أن��واع�ه��ا بما
في ذلك العمالة املاهرة واملنزلية ،علمت
سبقلا أن الهيئة العامة للقوى العاملة
ووزارة ال�خ��ارج�ي��ة ان�ت�ه�ت��ا م��ن م��ذك��رة
االت�ف��اق العمالي ب�ين الكويت والفلبني،

تمهيدا لتوقيعها بعد تأخرها بسبب
التحفظ على صيغة العقد.
وك�ش�ف��ت م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة أن «ال�ه�ي�ئ��ة
ممثلة في إدارة العمالة املنزلية عملت
بالتنسيق مع الخارجية إلنجاز املذكرة
ع �ل��ى أن ي �ت��م ال� �ت ��واص ��ل م ��ع ال �ج��ان��ب
ال�ف�ل�ب�ي�ن��ي ب �ش��أن �ه��ا ،ب �ع��د أن تضمنت
بنودا تضمن عدم خضوع املستخدمني
الكويتيني للقانون الفلبيني وهو البند
محل الخالف من جانب مانيال».
وف��ي م��ا يخص اج�ت�م��اع الفلبني ال�ي��وم،
ال ��ذي ي��أت��ي ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة وف ��اة ال�ع��ام�ل��ة

ج��ان �ي �ل�ين ف �ي�ل�اف �ي �ن��دي ،وس �ت �ح �ض��ره
ال�ع��دي��د م��ن ال�ج�ه��ات الفلبينية املعنية
بملف العمالة ،كشفت مصادر سبقلا
أن ت��وص �ي��ة ال �ح �ظ��ر ال� �ش ��ام ��ل ت��واج��ه
رف�ض��ا محليا ف��ي ال�ف�ل�ب�ين إل��ى جانب
رف��ض أب �ن��اء ال�ج��ال�ي��ة ف��ي ال �ب�لاد ال��ذي��ن
يقدر تعدادهم بـ  279ألفا ،نظرا ألنهم
يتقاضون رواتب جيدة يساعدون بها
عائالتهم ،وتضرر االقتصاد الفلبيني
من قرار الحظر.
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اختراق «كونا» :نتائج التحقيق إلى النيابة
أعلن رئيس مجلس اإلدارة ،املدير العام
ل��وك��ال��ة األن �ب��اء الكويتية (ك��ون��ا) ،الشيخ
مبارك الدعيج ،أم��س ،أن��ه أح��ال موضوع
«االخ � � �ت � ��راق» ال � ��ذي ت� �ع ��رض ل ��ه ح �س��اب
الوكالة على «تويتر»  8الجاري إلى النيابة
ال �ع��ام��ة ،إلج� ��راء تحقيق ع ��ادل وش�ف��اف
تجاه ه��ذه السابقة التي تستهدف النيل
من سمعة ومكانة «كونا» ومصداقيتها

ودورها اإلعالمي.
وقال الدعيج في بيان صحافي إن «كونا»
لن تسمح مطلقا بأي تجاوز أو انحراف
أو خطأ ي�س��يء أو يضر بمصداقيتها،
ولن تتهاون في محاسبة املخطئ مهما
كان.
وتطرق إلى التقرير الذي بثته الوكالة 3
الجاري حول مقتل مسؤول عسكري

إيراني ،وأثار لغطا شعبيا ،مشيرا إلى
أنه أصدر تعليماته في الحال بتشكيل
ل�ج�ن��ة ع�ل�ي��ا ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي م�لاب�س��ات��ه
وت �ح ��دي ��د امل �س ��ؤول �ي ��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة ع��ن
الخطأ الذي تسبب في ذلك ،كما أشار
إل��ى أن��ه رف��ع نتائج التحقيق إل��ى وزير
اإلع�لام ،وزي��ر الدولة لشؤون الشباب،
محمد الجبري.
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األمير مستقبالً الغانم

 ..وأنس الصالح ومشعل العبدالله

أنس الصالح قدَّ م للقيادة محافظ الفروانية الجديد

األمير وولي العهد استقبال رؤساء السلطات الثالث

ولي العهد لدى لقائه ناصر المحمد

 ..والمطاوعة

استقبل س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ف��ي ق�ص��ر ب�ي��ان،
ص� �ب ��اح أم� � ��س ،س �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه ��د ال �ش �ي��خ
نواف األحمد ،ورئيس مجلس األمة مرزوق
ال � �غ� ��ان� ��م ،وس � �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ن ��اص ��ر امل �ح �م��د،
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
ال �خ��ال��د ،ورئ �ي��س امل�ج�ل��س األع �ل��ى للقضاء
رئ� �ي ��س م �ح �ك �م �ت��ي ال �ت �م �ي �ي��ز وال��دس �ت��وري��ة
املستشار ي��وس��ف امل�ط��اوع��ة ،ون��ائ��ب رئيس
مجلس ال��وزراء وزير الداخلية وزير الدولة

لشؤون مجلس ال��وزراء أنس الصالح ،الذي
ق� ّ�دم لسموه الشيخ مشعل ج��اب��ر العبداهلل
م�ح��اف��ظ ال �ف��روان �ي��ة ،ب�م�ن��اس�ب��ة تعيينه في
منصبه الجديد.
ب � ��دوره ،اس�ت�ق�ب��ل س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ن��واف األح�م��د ف��ي قصر ب�ي��ان ص�ب��اح أم��س،
رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم ،وسمو
ال �ش �ي��خ ن ��اص ��ر امل� �ح� �م ��د ،ورئ � �ي� ��س م�ج�ل��س
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،ورئيس

امل�ج�ل��س األع �ل��ى ل�ل�ق�ض��اء رئ �ي��س محكمتي
ال�ت�م�ي�ي��ز وال��دس �ت��وري��ة امل �س �ت �ش��ار ي��وس��ف
امل �ط��اوع��ة ،ون��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
وزي��ر الدفاع الشيخ أحمد املنصور ،ونائب
رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الداخلية وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح،
ال ��ذي ق � ّ�دم ل�س�م��وه ال�ش�ي��خ مشعل ال�ع�ب��داهلل
م�ح��اف��ظ ال �ف��روان �ي��ة ،ب�م�ن��اس�ب��ة تعيينه في
منصبه الجديد.

 ..وأحمد الناصر

كما استقبل سمو ول��ي العهد أم��س ،وزي��ر
الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر.
م��ن جهته ،استقبل رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
سمو الشيخ صباح الخالد في قصر بيان
أم ��س ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وزي ��ر
ال ��داخ �ل �ي ��ة وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س
ال��وزراء أنس الصالح ،حيث ّ
قدم له محافظ
ال �ف��روان �ي��ة ال �ج��دي��د ،ب�م�ن��اس�ب��ة تعيينه في
منصبه.
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برنامج عمل الحكومة إلى «األمة»

اعتمد مجلس الوزراء خالل اجتماعه برئاسة
سمو الشيخ صباح الخالد أمس برنامج عمل
ال�ح�ك��وم��ة وأرس �ل��ه إل��ى م�ج�ل��س األم ��ة تنفيذًا
للمادة ال �ـ 98م��ن ال��دس�ت��ور ،وال�ت��زام��ا باملوعد
الذي حدده الخالد لتقديمه.
وك� � ��ان امل �ج �ل��س ق ��د اس� �ت� �ع ��رض ف ��ي م�س�ت�ه��ل
أعماله مشروع البرنامج ،حيث قدمت وزيرة
امل��ال �ي��ة وزي� ��رة ال��دول��ة ل �ل �ش��ؤون االق�ت�ص��ادي��ة
م��ري��م ال�ع�ق�ي��ل ش��رح��ا تفصيليا مل �ح ��اوره ،إذ
جرى إع��داده بمراعاة املدة الزمنية الستمرار
ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ظ ��ل االس �ت �ح �ق��اق ال��دس �ت��وري
املترتب على انتهاء الفصل التشريعي ال�ـ15
ال �ح��ال��ي مل �ج �ل��س األم � ��ة ب��ان �ق �ض��اء  4س �ن��وات
ميالدية من تاريخ أول اجتماع له ،األمر الذي
استوجب على الحكومة أن تتقدم ببرنامج
ع �م��ل غ �ي��ر ت �ق �ل �ي��دي اس �ت �ه��دف ال �ت��رك �ي��ز على
مقومات تجسيد األم��ر السامي لسمو األمير
بمواجهة الفساد.
وق��د اعتمد املجلس مشروع البرنامج وكلف
العقيل بإحالته إلى مجلس األمة.

 3محاور بشعار
«مكافحة الفساد»

الخالد مترئساً اجتماع مجلس الوزراء

وقف أي إجراءات أو قرارات
ترتب أعباء مالية إضافية
على ميزانية الدولة

مذكرات تفاهم
واط�ل��ع املجلس على ال�ت��وص�ي��ات ال ��واردة في
م�ح�ض��ر اج �ت �م��اع ل�ج�ن��ة ال� �ش ��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة
بشأن مشروع مرسوم مذكرة تفاهم بني الهيئة
ال�ع��ام��ة ملكافحة ال�ف�س��اد ،وال��وك��ال��ة الفرنسية
ملكافحة الفساد ،بشأن التعاون الثنائي في
م �ج��ال��ي م �ن��ع وم �ك��اف �ح��ة ال �ف �س ��اد ،وم �ش��روع
م��رس��وم ب��امل��واف�ق��ة على  3م��ذك��رات تفاهم مع
اليونان في مجاالت أنشطة املقاييس ،وتنمية
ال �ص��ادرات الصناعية ،وال�ت�ع��اون الصناعي،
ومشروع مرسوم باملوافقة على اتفاق إنشاء
لجنة مشتركة للتعاون مع النيجر ،ومشروع
مرسوم باملوافقة على مذكرة تفاهم للتعاون
م��ع قرغيزستان ،ف��ي م�ج��ال األوق ��اف وت�ب��ادل

تكليف «االقتصادية»
بمتابعة خطوات اإلصالح
المالي
الخبرات العلمية ،ومشروع مرسوم باملوافقة
على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة
مع طاجيكستان.
وقرر املجلس املوافقة على مشروعات املراسيم
ورفعها إلى سمو أمير البالد.

الحزام والطريق
ك �م��ا اط �ل��ع امل �ج �ل��س ع �ل��ى ال �ت��وص �ي��ة ال � ��واردة
م��ن ال�ل�ج�ن��ة ب �ش��أن م �ش��روع ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة
ع �ل ��ى م� ��ذك� ��رة ت �ف ��اه ��م م� ��ع ال� �ص�ي�ن ل �ت��أس �ي��س
م�ب��ادرة ال�ح��زام والطريق آللية تعاون اإلدارة
الضريبية وقرر املوافقة عليه ورفعه إلى سمو
األمير تمهيدا إلحالته إلى مجلس األمة.
ثم استكمل املجلس مناقشة مشروع ميزانية
ال ��وزارات واإلدارات الحكومية للسنة املالية
 2021 - 2020واط � �ل� ��ع ع �ل ��ى ت ��وج �ي ��ه ل�ج�ن��ة
ال�ش��ؤون االقتصادية بشأن م�ش��روع القانون
وال�ج��داول الرئيسية ل�لاي��رادات واملصروفات
وقرر املوافقة على مشروع القانون ورفعه إلى
سمو األمير تمهيدا إلحالته إلى مجلس األمة.
وقرر مجلس الوزراء التعميم على كل الجهات
الحكومية بعدم اتخاذ أية إجراءات أو قرارات
م��ن شأنها ترتيب أع�ب��اء مالية إضافية على
م �ي��زان �ي��ة ال ��دول ��ة م��ع ت�ك�ل�ي��ف ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
االقتصادية بمتابعة خطوات اإلصالح املالي
واالقتصادي الواردة في برنامج استدامة.

ت���ض���م���ن ب����رن����ام����ج ع���م���ل ال���ح���ك���وم���ة
 3م�����ح�����اور رئ���ي���س���ي���ة ه�����ي ت���ع���زي���ز
ال��ن��زاه��ة ،والتحول الرقمي للخدمات
الحكومية ،وتطوير األداء الحكومي
وفق برامج زمنية محددة وإج��راءات
عملية واضحة ،دون اإلخالل بتنفيذ
امل��ش��روع��ات امل��رت��ب��ط��ة بحسن سير
امل����راف����ق ال���ع���ام���ة وت��ن��ف��ي��ذ س��ي��اس��ات
ال��خ��ط��ة اإلن��م��ائ��ي��ة وم��ش��اري��ع الخطة
السنوية وغيرها.
وارت��ك��ز م��ح��ور ت��ع��زي��ز ال��ن��زاه��ة على
تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز
ال��ن��زاه��ة وم��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد ب��م��ا في
ذل���ك ت��ق��وي��ة ال��ت��ع��اون وال��ت��ن��س��ي��ق بني
األج�����ه�����زة ال���رق���اب���ي���ة وال����ت����ع����اون م��ع
م��ؤس��س��ات املجتمع امل��دن��ي وتفعيل
أدوات املحاسبة وامل��س��اءل��ة تجاه أي
تقصير.
وتضمن البرنامج اإلجراءات املتخذة
إلن���ش���اء وإط��ل��اق م��ن��ص��ة ال��خ��دم��ات
ال���رق���م���ي���ة ال���ح���ك���وم���ي���ة ال���ت���ي ت��ش��م��ل
ك����ل خ����دم����ات ال�����دول�����ة .ك���م���ا ت��ض��م��ن
ال���ب���رن���ام���ج أي���ض���ا خ���ري���ط���ة ال��ط��ري��ق
ل��ت��ط��وي��ر اإلدارة ال��ح��ك��وم��ي��ة وس��ب��ل
متابعة تنفيذها لتقليص الهياكل
اإلداري���������ة ف����ي األج����ه����زة ال��ح��ك��وم��ي��ة
ودم����������ج أو خ���ص���خ���ص���ة ب��ع��ض��ه��ا
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���وازن بني
أع��داد العمالة الوطنية في القطاعني
العام والخاص.

الغانم عاد من مسقط
عاد رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم والوفد البرملاني املرافق له الى البالد ،الليلة قبل املاضية،
من العاصمة العمانية (مسقط) ،حيث ّ
قدم واجب العزاء الى سلطان ُعمان هيثم بن طارق،
وألفراد األسرة املالكة ،بوفاة املغفور له ـ ـ ـ بإذن اهلل تعالى ـ ـ ـ السلطان قابوس بن سعيد.
وذكرت شبكة الدستور االخبارية في بيان صحافي ان وفدا برملانيا رافق الغانم ،ضم كال
من ال��ن��واب :عدنان عبدالصمد وسعدون العتيبي وف��راج العربيد وعبداهلل الكندري وخالد
الشطي وأسامة الشاهني وسعود الشويعر والدكتور خليل أبل ،وأمني عام مجلس األمة عالم
الكندري.

الجارالله معزياً في السفارة العمانية:

برحيل قابوس فقدنا
أهم ركائز الحكمة
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مي السكري
واصلت السفارة العمانية لليوم الثاني
على ال�ت��وال��ي استقبال ج�م��وع املعزين
ف ��ي ال �س �ل �ط��ان ق ��اب ��وس ب ��ن س �ع �ي��د م��ن
ال ��وزراء وامل�س��ؤول�ين ورؤس ��اء البعثات
الدبلوماسية والعديد من الشخصيات
العامة.
واس�ت��ذك��ر امل�ع��زون مناقب الفقيد ال��ذي
وص �ف��وه ب �ـ«ال �ق��ائ��د ال �ع��رب��ي ال�ح�ك�ي��م»،
م�ش��ددي��ن ع�ل��ى دوره ف��ي ن�ه�ض��ة ب�لاده
وح � ��ل األزم � � � ��ات ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة وال �ع ��ال ��م
بأسره ،ال سيما أنه «أحد أعمدة إنشاء
منظومة مجلس التعاون الخليجي».
وف ��ي ه ��ذا ال� �ص ��دد ،وب�ي�ن�م��ا ق ��ال ن��ائ��ب
وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة خ��ال��د ال � �ج ��اراهلل عن
رح �ي��ل ال�س�ل�ط��ان ق��اب��وس «إن �ن��ا فقدنا
برحيله اح ��دى أه��م رك��ائ��ز الحكمة في

امل �ن �ط �ق��ة» ،أع� ��رب وزي� ��ر االع �ل��ام محمد
ال �ج �ب��ري ووزي � ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة
خ��ال��د ال ��روض ��ان ووزي� ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي��ر
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي س �ع��ود ال �ح��رب��ي عن
مشاطرتهم الشعب العماني األح ��زان،
م �ب �ي �ن�ين أن ل �ل �س �ل �ط �ن��ة م �ك��ان��ة ع��زي��زة
وخاصة في قلوب أهل الكويت جميعا.
وع �ل��ى ال �ص �ع �ي��د ال��دب �ل��وم��اس��ي ،أش ��ار
مساعد وزير الخارجية لشؤون املراسم
السفير ضاري العجران ومساعد وزير
ال �خ��ارج �ي��ة ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي السفير ناصر املزين والسفير
االي� � ��ران� � ��ي م �ح �م ��د إي � ��ران � ��ي وال �س �ف �ي��ر
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي رام � ��ي ط �ه �ب��وب وال �ق��ائ��م
بأعمال السفارة االميركية الري ميموت
إل ��ى م �ح��اس��ن ال �ف �ق �ي��د ك��آخ��ر م��ؤس�س��ي
م�ن�ظ��وم��ة م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي،
حيث اشتهر بحكمته وهدوئه في حل
كل الخالفات في املنطقة والعالم.

«االتفاق العمالي» مع الفلبين جاهز للتوقيع
محمد أمين وخالد الحطاب
في وق��ت أوص��ى فيه وزي��ر العمل والتوظيف
الفلبيني سيلفستر بيلو األجهزة املعنية في
بالده بحظر إرسال العمالة املاهرة واألخرى
امل��رت �ب �ط��ة ب��ال �خ��دم��ات ال�ش�خ�ص�ي��ة وامل�ن��زل�ي��ة
إل � ��ى ال� �ك ��وي ��ت ب �ش �ك��ل ك� ��ام� ��ل ،ع �ل �م��ت سبقلا
بانتهاء الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة
ال�خ��ارج�ي��ة م��ن م��ذك��رة االت �ف��اق ال�ع�م��ال��ي بني
الكويت والفلبني تمهيدًا لتوقيعه بعد تأخره

بسبب التحفظ على صيغة العقد.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن «الهيئة ممثلة
ف��ي إدارة العمالة املنزلية عملت بالتنسيق
مع وزارة الخارجية إلنجاز امل��ذك��رة ،على أن
يتم التواصل م��ع الجانب الفلبيني بشأنها
بعد أن تضمنت ب�ن��ودًا تضمن ع��دم خضوع
املستخدمني الكويتيني للقانون الفلبيني».
وكشفت أن «الكويت أكدت في بنود االتفاقية
ع�ل��ى ح �ق��وق ال �ع��ام��ل ال�ف�ل�ب�ي�ن��ي ،إض��اف��ة إل��ى
ال� �ش ��روط ال��واج �ب��ة ب �ش��أن ال �ع �م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة،
واإلحاطة بوجود عقوبات تصل إلى السجن

واملنع من االستقدام في القانون عند مخالفة
العقود املبرمة بني األطراف».
وت��واص��ل ال�ك��وي��ت ب ��ذل ال�ج�ه��ود م��ع الفلبني
التي يوجد أكثر م��ن  279ألفًا م��ن مواطنيها
ف ��ي ال � �ب �ل�اد ،ل ��وض ��ع ال �ن �ق ��اط ع �ل��ى ال� �ح ��روف
خ�لال مفاوضات ترمي إل��ى توقيع االتفاقية
العمالية بالتوافق.
وذك ��رت امل �ص��ادر أن «امل�ش�ك�لات ال�ت��ي ت��واج��ه
العمالة الفلبينية يتم التغلب عليها بمجرد
تواصل العامل مع الجهات الرقابية في هيئة
ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة ،ح�ي��ث ي�ت��م حلها وف��ق األط��ر

القانونية ،كما أن الجرائم التي يتعرض إليها
ال�ف�ل�ب�ي�ن�ي��ون ال ت��ذك��ر وم �ج��رد أع �م��ال ف��ردي��ة،
وتتم محاسبة منفذيها من قبل القضاء».

رفض فلبيني
وب�ي�ن�م��ا ذك� ��رت م �ص��ادر أن «ال �ي ��وم األرب �ع��اء
سيشهد مناقشة التوصية الفلبينية الصادرة
عن وزي��ر العمل الفلبيني بشأن حظر إرسال
ع�م��ال��ة ب �ل�اده إل ��ى ال �ك��وي��ت ب�ش�ك��ل دائ ��م على
خلفية وف��اة العاملة جانيلني فيالفيندي»،
فقد كشفت عن مواجهة تلك التوصية «رفضًا

محليًا في الفلبني إلى جانب رفض العاملني
في الكويت لها ،ال سيما العاملني في مجال
ال�ع�م��ال��ة امل ��اه ��رة ،ن �ظ �رًا إل ��ى أن �ه��م يتقاضون
رواتب جيدة يساعدون بها عائالتهم».
وف � ��ي ال� �س� �ي ��اق ذات � � ��ه ،ك ��ان ��ت ه �ي �ئ��ة ال ��دف ��اع
امل �س �ت �ق �ل��ة ع� ��ن ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ال �ف �ل �ب �ي �ن �ي�ي�ن ف��ي
ال �خ ��ارج رأت أن ال �ح �ظ��ر ال �ش��ام��ل ل �ي��س هو
ال � �ح ��ل األم� � �ث � ��ل ،وأن ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ي �س �ع��ون
ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �ع ��دال ��ة ف ��ي ق �ض �ي��ة ف �ي�لاف �ي �ن��دي،
آم �ل��ة إي �ج��اد ح��ل دب �ل��وم��اس��ي ي �ح��اف��ظ على
العالقات الوثيقة بني البلدين.

رواتب مجزية
وينتشر العمال الفلبينيون في أبرز شركات
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ال�ع��ام�ل��ة ف��ي م�ج��ال خ��دم��ات
املطاعم والخدمات الشخصية والبيع ،عالوة
على تملكهم مجموعة من املحال في مناطق
متنوعة .وتفضل العمالة امل��اه��رة الفلبينية
العمل في الكويت ،إذ ال تقل رواتبهم عن 200
دي�ن��ار ي�ض��اف إليها السكن وامل��واص�لات في
أغلبية ال�ش��رك��ات ف��ي ح�ين توفر لهم شركات
أخرى الطعام.
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قد تسقط بالتقادم إذا لم ُتستحدث طرق لتحصيلها

تراكم مديونيات «المواصالت» يهدد بضياع  70مليون دينار
¶ الحريص يبحث مع القياديين قريبا ً سبل معالجة مالحظات «المحاسبة»
¶ تفعيل دور التفتيش والتدقيق ..وتوجيهات حكومية لمحاربة الفساد
محمد المصلح
ع�ل�م��ت سبقلا ان وزي ��ر ال��دول��ة
ل�ش��ؤون الخدمات وزي��ر الدولة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س االم � ��ة م �ب��ارك
الحريص سيبحث مع قياديي
وزارة امل� � � � ��واص � �ل � ��ات ق ��ري� �ب ��ًا
اإلج� � � ��راءات امل �ط �ل��وب��ة مل�ع��ال�ج��ة
مالحظات ديوان املحاسبة.
وق��ال مصدر مسؤول لـ سبقلا
ان ت � �ق� ��اري� ��ر امل� �ح ��اس� �ب ��ة ح ��ول
أداء ال� ��وزارة كشفت ع��ن وج��ود
ت � ��راخ م ��ن ق�ب�ل�ه��ا ف ��ي تحصيل
م �س �ت �ح �ق��ات �ه��ا ل � ��دى امل�ن�ت�ف�ع�ين
بخدماتها ،االمر الذي ادى الى
تراكم ماليني الدنانير من دون
تحصيل املديونيات.
واوض� � � � ��ح امل� � �ص � ��در ان ق �ض �ي��ة
م � ��دي � ��ون� � �ي � ��ات ال � � � � � � � � ��وزارة ل � ��دى
امل � �ن � �ت � �ف � �ع�ي��ن م� � � ��ن خ� ��دم� ��ات � �ه� ��ا
اص�ب��ح ص��داع��ًا ف��ي رأس قطاع
االت � � � �ص � � ��االت ،ف � ��ي ظ � ��ل ت��أك �ي��د
دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ان ض�ع��ف
ط � � ��رق ال� �ت� �ح� �ص� �ي ��ل س �ي �ع��رض
م�س�ت�ح�ق��ات ال � � ��وزارة ل�ل�س�ق��وط
بالتقادم.
وب � �ي � ��ن امل � � � �ص� � � ��در ان ال� � ��وزي� � ��ر
ال � �ح� ��ري� ��ص س� �ي ��دع ��و ق � �ي� ��ادات
ال � � ��وزارة ال ��ى رف ��ع ت �ق��اري��ر رب��ع
س� �ن ��وي ��ة ع� ��ن اداء ق �ط��اع��ات �ه��م
ون �س��ب االن �ج��از واالخ� �ف ��اق في
املشاريع التنموية.
وكان ديوان املحاسبة قد اشار
في تقريره االخير الى ان املبالغ
املتراكمة تصل الى ما يقارب 70
مليون دينار ،مطالبا بضرورة
ات� � �خ � ��اذ االج � � � � � � ��راءات ال �ك �ف �ي �ل��ة
لتحصيل املديونيات للحد من
تراكمها وص�ع��وب��ة تحصيلها
وبالتالي ضياع املال العام.
ول� �ف ��ت ال� ��دي� ��وان أي� �ض ��ًا إل� ��ى أن
ال � � ��وزارة ب �ص��دد ح �ف��ظ ال �ع��دي��د
من القضايا املرفوعة للمطالبة
ب � �م� ��دي� ��ون � �ي� ��ات االش � � �ت� � ��راك� � ��ات
السنوية للخدمة الهاتفية ضد

االف ��راد وال�ش��رك��ات ل�ع��دم توافر
ال �ب �ي��ان��ات م ��ا ادى ال� ��ى ض�ي��اع
اي � ��رادات ت�ص��ل ال ��ى  1.7مليون
دينار.
ووف� � ��ق امل � �ص� ��ادر ف � ��إن ال � � ��وزارة
م �ط ��ال� �ب ��ة ب ��اس� �ت� �ح ��داث آل� �ي ��ات
ج � ��دي � ��دة ت �خ �ت �ل��ف ع � ��ن ال� �ط ��رق
ال� �ت� �ق� �ل� �ي ��دي ��ة ال � �ح� ��ال � �ي� ��ة ،وذل � ��ك
ل�ت�ح�ص�ي��ل امل��دي��ون �ي��ات وال �ت��ي
ت ��راك �م ��ت ب� �ص ��ورة ك �ب �ي��رة م�م��ا
ي� �ه ��دد ب �ض �ي��اع ال� � �ـ  70م �ل �ي��ون
دي� �ن ��ار وم �ب��ال��غ أخ� � ��رى ،إذا ل��م
تتدارك القطاعات املعنية الخلل
في التحصيل.

محاربة الفساد
ال � � � ��ى ذل � � � � ��ك ،أع� � �ل � ��ن ال � �ح ��ري ��ص
أن � ��ه ي �ع �م��ل ع �ل ��ى ات � �خ� ��اذ ك��اف��ة
اإلجراءات الالزمة نحو محاربة
ال� �ف� �س ��اد وال � �ح ��د م ��ن ان �ت �ش��اره
ب��اس �ت �خ��دام األدوات ال��رق��اب�ي��ة
ال �ت��ي ك�ف�ل�ه��ا ل��ه ال �ق��ان��ون وذل��ك
م� ��ن خ �ل��ال ت �ف �ع �ي��ل دور إدارة
التفتيش والتدقيق.
وق� � ��ال ام � ��س إن ه � ��ذه ال �خ �ط��وة
ت ��أت ��ي اس �ت �ج��اب��ة ل �ت��وج �ي �ه��ات
س� �م ��و األم � �ي � ��ر وس � �م� ��و رئ �ي��س
مجلس ال� ��وزراء الشيخ صباح
الخالد وتوجه مجلس ال��وزراء
اإلص � �ل ��اح� � � ��ي ن � �ح� ��و م � �ح� ��ارب� ��ة
الفساد والحد من انتشاره في

املؤسسات الحكومية.

مكتب تفتيش
واض � ��اف ال �ح��ري��ص أن تفعيل
ه��ذه اإلدارة ج��اء تنفيذا ل�ق��رار
مجلس الوزراء رقم  ،283والذي
ن��ص ع�ل��ى تكليف ك��ل الجهات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ب � ��إن � �ش � ��اء م �ك �ت��ب
ل �ل �ت �ف �ت �ي��ش وال� �ت ��دق� �ي ��ق ي �ت��ول��ى
اإلش��راف واملتابعة على جميع
األع� � �م � ��ال امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��ال� �ش ��ؤون
امل ��ال �ي ��ة واإلداري� � � � ��ة وال�ت �ن�س �ي��ق
م��ع ال�ج�ه��ات الرقابية املختلفة
ل � �ض � �م� ��ان ان � �ض � �ب� ��اط � �ه� ��ا وف� �ق ��ا
ألح �ك��ام ال �ق��ان��ون ومقتضياته
ل� �ل� �ح� �ف ��اظ ع � �ل� ��ى امل � � � ��ال ال � �ع � ��ام،
وتحقيق املصلحة العامة على
أن ي �ت��ول��ى اح� ��د ال� �ك� �ف ��اءات في
هذه الجهات مسؤوليتها على
أن تكون تحت اإلشراف املباشر
للوزير.
وب نَ�َي� الحريص أن��ه على الرغم
من صدور قرار مجلس الوزراء
ب� ��إن � �ش� ��اء م � �ك� ��ات� ��ب ل �ل �ت �ف �ت �ي��ش
وال � �ت ��دق � �ي ��ق م� �ن ��ذ س� � �ن � ��وات إال
أن��ه ل��م يفعل ف��ي ال � ��وزارة حتى
ي��وم�ن��ا ه ��ذا ،ح�ي��ث ت��م إدراج �ه��ا
ض�م��ن ال�ه�ي�ك��ل التنظيمي منذ
ثالثة أع��وام لتتبع مكتب وزير
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال� �خ ��دم ��ات إال
أنها لم تباشر دوره��ا الرقابي

ال� ��ذي وض �ع��ت م��ن أج �ل��ه .وأك��د
ال �ح��ري��ص أن ه ��ذه اإلدارة تقع
ت �ح ��ت م �س��ؤول �ي �ت��ه امل� �ب ��اش ��رة،
وان � � ��ه س� �ي� �ت ��اب ��ع أع� �م ��ال� �ه ��ا ع��ن
ق��رب وبشكل مباشر م��ن خالل
ال� �ت� �ق ��اري ��ر ال� �ت ��ي س �ت ��رف ��ع إل �ي��ه
ب�ش�ك��ل دوري ،وال �ت��ي تتضمن
ح � ��ال � ��ة امل� � �ش � ��اري � ��ع ال� �ت� �ن� �م ��وي ��ة
بالوزارة ومدى نسبة انجازها،
وك � ��ذل � ��ك م� �ت ��اب� �ع ��ة م�ل�اح� �ظ ��ات
دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة وال� �ج� �ه ��ات
ال��رق��اب �ي��ة ب��ال��دول��ة مل�ع��ال�ج�ت�ه��ا
وم�ح��اس�ب��ة امل�ق�ص��ري��ن ف��ي أداء
املهام املنوطة بهم.
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الذكرى الـ 14لرحيل جابر األحمد ..استلهام للوالء والوطنية

أمير القلوب ..خالد في ذاكرة الكويتيين
«إن عمر جابر االحمد مهما طال الزمن هو عمر انسان يطول
او يقصر ..ولكن األبقى هو عمر الكويت واالهم هو بقاء
الكويت واألعظم هو سالمة الكويت».
بهذه الكلمات الموجزة والمعبرة في معناها اختزل «امير
القلوب» الشيخ جابر االحمد امير البالد الراحل ،طيب الله ثراه،
عشقه لهذا الوطن وخوفه عليه.
وفي ذكرى رحيله الـ 14نستحضر روح كلماته فنستلهم منها
القوة والثبات على حب هذه االرض والتفاني في خدمتها.
فقد فجع اهل الكويت في  15يناير عام 2006
ب�خ�ب��ر أل �ي��م اع�ت�ص��ر ق�ل��وب�ه��م ك �ب��ارا وص �غ��ارا،
حيث فقدوا رجال لطاملا احبهم وعمل من اجل
رفعة وطنهم فبادلوه الحب والعمل حتى غدت
الكويت «عروسا للخليج».
وتولى املغفور له الشيخ جابر االحمد مقاليد
الحكم ف��ي ال�ب�لاد ف��ي  31ديسمبر ع��ام ،1977
بعد وف��اة سلفه الشيخ ص�ب��اح ال�س��ال��م ،وهو
االب ��ن ال�ث��ال��ث للشيخ اح�م��د ال�ج��اب��ر وال�ح��اك��م
ال� � �ـ 13ل�ل�ك��وي��ت م �ن��ذ ت��أس�ي�س�ه��ا ق �ب��ل اك �ث��ر من
قرنني من الزمان.
وق ��د ب ��زغ ن �ج��م ال �ش �ي��خ ج��اب��ر االح� �م ��د ،طيب
اهلل ث � ��راه ،م �ن��ذ ت��ول �ي��ه اول� ��ى م �ه��ام��ه االداري � ��ة
وال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ال � �ب �ل�اد ع � ��ام  1949ع �ن��دم��ا
عينه وال��ده حاكم الكويت آن��ذاك الشيخ احمد
ال�ج��اب��ر ن��ائ�ب��ا ل��ه ف��ي م��دي�ن��ة االح �م��دي ،حيث
ب��رزت ج�ه��وده وعقليته املنظمة ف��ي االهتمام
ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط ال �ع �م��ران��ي امل �م �ي��ز ل�ل�م��دي�ن��ة ،ال��ى
ج��ان��ب اه�ت�م��ام��ه بحفظ االم ��ن وب �ن��اء ع�لاق��ات
مميزة مع شركات النفط.
وع� �ل ��ى م � ��دى ع �ش��ر س � �ن ��وات م ��ن ال �ع �م��ل ف��ي
م�ح��اف�ظ��ة االح �م��دي ت �ب �ل��ورت ل ��دى امل �غ �ف��ور له
الشيخ جابر االح�م��د رؤي��ة اقتصادية شاملة
ل�ن�ه�ض��ة ال �ك��وي��ت ،ظ��ل ي�ع�م��ل ع �ل��ى تحقيقها
طوال حياته الزاخرة .وقد ادرك حكام الكويت
ممن سبقوه تميز فكر هذا الشاب ،ال سيما في
املجال االقتصادي ونظرته املستقبلية لالمور
التي تنبع من حبه للكويت واهلها وحرصه
الدائم على توفير سبل العيش الكريم لهم.
وعهد إلى األمير الراحل مهمة إدارة دائرة املال
واألمالك العامة للدولة ،إضافة الى مسؤوليته
عن مكتب ش��ؤون النفط واإلسكان عام ،1959

أسيري تبدأ قراراتها
بتدوير قياديين
ب � ��دأت وزي � ��رة ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
د .غ��دي��ر اس �ي��ري ق��رارات �ه��ا ال��وزاري��ة
ب� � ��إج� � ��راء ت � ��دوي � ��ر ج � ��زئ � ��ي ل� �ل ��وك�ل�اء
املساعدين العاملني ف��ي ال ��وزارة ،في
حني أصدر وكيل الوزارة عبد العزيز
شعيب ق��رارا اداري��ا لسد النقص في
احد القطاعات.
وحمل أول قرار ألسيري تدوير عبد
ال�ع��زي��ز امل�ط�ي��ري م��ن ق�ط��اع التخطيط
والتطوير االداري إلى قطاع الشؤون
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة وم� �س� �ل ��م ال �س �ب �ي �ع��ي م��ن
ال�ش��ؤون القانونية ال��ى قطاع الرعاية
االج �ت �م��اع �ي��ة ون �ق��ل س��ال��م ال��رش �ي��دي
من قطاع التعاون الى قطاع التخطيط
والتطوير االداري.
وأب �ل �غ ��ت امل � �ص ��ادر أن ق � ��رار ش�ع�ي��ب
ت �ض �م��ن ت �ك �ل �ي��ف م� �ن� �ص ��ور ال �غ��ري��ب
رئ� � ��اس� � ��ة ق� � �ط � ��اع ال� � �ت� � �ع � ��اون ب� �ج ��ان ��ب
ت��ول �ي��ه م�ن�ص��ب م��دي��ر ادارة امل�ن�ش��آت
التعاونية.
في حني استمر كل من هناء الهاجري
في قطاع التنمية االجتماعية وحمد
ال �ع �ن��زي ف��ي ق �ط��اع امل��ال �ي��ة واالداري � ��ة،
ف��ي ح�ين ت��وق�ع��ت امل �ص��ادر أن تشهد
الفترة تغييرات أخ��رى تشمل عملية
تدوير ونقل ملراقبي قطاع التعاون.

تيسيرات للزائرين
وعائالت المقيمين
في «هال فبراير»
محمد إبراهيم
ع �ل ��ى وق � ��ع االس � �ت � �ع� ��داد مل ��وس ��م «ه�ل�ا
فبراير» واالح�ت�ف��ال باألعياد الوطنية،
ت �ل �ق��ت إدارات ش � � ��ؤون اإلق � ��ام � ��ة ف��ي
م�ح��اف�ظ��ات ال �ب�ل�اد ت�ع�ل�ي�م��ات بتيسير
إج� ��راءات اس�ت�ق��دام ال��زائ��ري��ن وع��ائ�لات
املقيمني ممن يريدون املشاركة في هذه
الفعاليات الوطنية.
وعلمت سبقلا م��ن م�ص��در مطلع أن
املوافقة طالت مئات املعامالت الخاصة
ب �م��ن ي��رغ �ب��ون ف ��ي زي � ��ارة ال� �ب�ل�اد ،مع
ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ع� ��دم دخ � ��ول أص �ح��اب
ال�ج�ن�س�ي��ات امل �ح �ظ��ورة إل ��ى ال �ب�ل�اد إال
بموافقة ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل�ش��ؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح.
وف��ي م ��وازاة ذل��ك ،أك��د امل�ص��در ذات��ه أن
ال تجديد إلقامة أي مقيم إال إذا كانت
صالحية جوازه ال تقل عن سنة ،مبينا
أن «الحمالت األمنية مستمرة لضبط
املخالفني والعمالة الهامشية».
ي��ذك��ر أن التوجه إل��ى تيسير إج��راءات
استقدام الراغبني في زيارة البالد يأتي
ف ��ي س �ي��اق ال �س �ي��ر ع �ل��ى ن �ه��ج امل�م�ل�ك��ة
العربية السعودية التي تنال الفعاليات
الترفيهية التي تنظمها زخمًا يستقطب
مواطني دول الخليج.

إذ ب��دأ بعملية تثمني البيوت بأعلى االسعار
ل�ي�س�ت�ف�ي��د امل ��واط ��ن ،ول �ت �ب��دأ ال �ك��وي��ت نهضة
عمرانية شاملة .وفي العام نفسه ( )1959نّ
عي
املغفور له الشيخ جابر االحمد أيضا رئيسا
ملجلس ال�ن�ق��د ال�ك��وي�ت��ي ،إذ ع�م��ل ج��اه��دا على
ص � ��دور أول ع �م �ل��ة ك��وي �ت �ي��ة ب �ع��د االس �ت �ق�ل�ال،
والتي صدرت في  1ابريل  1961لتحمل صورة
أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد آن � ��ذاك ال �ش �ي��خ ع� �ب ��داهلل ال �س��ال��م،
وتوقيع الشيخ جابر االحمد رحمهما اهلل.
وف ��ي أول ت�ش�ك�ي��ل وزاري ف��ي ك��وي��ت م��ا بعد
االستقالل ،الذي شكل في  28يناير  ،1963نّ
عي
ال�ش�ي��خ ج��اب��ر االح �م��د ن��ائ�ب��ا ل��رئ�ي��س مجلس
ال � � � ��وزراء وزي� � ��را ل �ل �م��ال �ي��ة وال �ص �ن ��اع ��ة ،ل�ت�ب��دأ
البالد منذ ذلك اليوم عهدا جديدا من التطور
واالزده� � � � ��ار ال �س ��ري ��ع ف ��ي م �خ �ت �ل��ف امل �ي ��ادي ��ن،
السيما االقتصادية ،بفضل إرادت��ه وإص��راره
على بناء كويت حديثة يشار إليها بالبنان.
وق��د عمل ،رحمه اهلل ،خ�لال تلك املرحلة على
إنجاز العديد من املشاريع املهمة ،كتأسيس
م�ي�ن��اء ال �ش��وي��خ وإن �ش��اء م�ح�ط��ة ت�ك��ري��ر م�ي��اه
ال �ب �ح��ر ،وت��أس �ي��س ش��رك��ة ال �ب �ت��رول ال��وط�ن�ي��ة
الكويتية .كما كان سموه مهندس االستثمار
الكويتي ،إذ اسهم بنظرته الثاقبة في وضع
مبادئ االستثمار االساسية لفوائض البالد
النقدية من مبيعات النفط ،ساعيا الى توسيع
القاعدة االقتصادية الضيقة للكويت باعتماد
موارد أخرى غير النفط.
ومن هذا املنطلق جاء إنشاء مكتب االستثمار
ال �ك��وي �ت��ي ع ��ام  ،1950ال � ��ذي ت �ط��ور ع �ل��ى ي��ده
م��ن مكتب ص�غ�ي��ر ،يعمل ف�ي��ه  11م��وظ�ف��ا ع��ام
 ،1965ال� ��ى ه �ي �ئ��ة ع��ام��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار ت�ش��رف
ع �ل��ى ص �ن��دوق االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام وص �ن��دوق

السياسة النقدية
كان انشاء بنك مركزي في الكويت احد تطلعات
االمير الراحل الشيخ جابر االحمد منذ ان كان
وزي ��را ل�ل�م��ال�ي��ة ،ل�ي�ق��وم بمهمة تنظيم سياسة
النقد الكويتي الذي تحقق بافتتاح املقر الجديد
للبنك ف��ي اب��ري��ل  ،1977لتبدأ ال�ك��وي��ت مرحلة
جديدة في بناء اقتصاد راسخ وثابت.

نقلة نوعية
بعد وف��اة االم�ي��ر ال��راح��ل الشيخ ص�ب��اح السالم،
رحمه اهلل ،اصبح الشيخ جابر االحمد أميرا للبالد
في  31ديسمبر  ،1977حيث شهدت الكويت في
عهده نقلة كبيرة على مختلف الصعد.

مهندس التعاون الخليجي

أمير القلوب ..حاضر ال يغيب

بزغ نجمه منذ توليه
أولى مهامه اإلدارية
والسياسية عام 1949
امتلك رؤية
اقتصادية شاملة
لنهضة البالد وظل
يعمل على تحقيقها
طوال حياته

لجنة عاجلة لبحث أسباب الخلل في االختبارات

التسريبات من داخل اللجان..
واإلجراءات المشددة حاصرتها
هاني الحمادي
نجحت االجراء ات الجديدة التي فرضتها
وزارة ال �ت��رب �ي��ة ع �ل��ى ال �ل �ج��ان ف ��ي ت��أخ�ي��ر
عملية تسريب األسئلة ،إذ لم تتمكن مافيا
التسريبات م��ن إي�ص��ال أج��وب��ة امتحانات
أم� ��س إل� ��ى ال �ط �ل �ب��ة ،ح �ي��ث ان �ت �ش ��رت ع�ل��ى
غ��روب��ات «ال��وات��س اب» ب�ع��د ال�س��اع��ة 8.20
ص�ب��اح��ًا وه��و م��ا ح��ال دون وص��ول�ه��ا إل��ى
املمتحنني قبل انطالقة االختبارات.
وك� �ش� �ف ��ت م � �ص� ��ادر م �ط �ل �ع��ة ل � �ـ سبقلا ع��ن
ت�ش��دي��د االج� ��راء ات خ�لال س�ي��ر ام�ت�ح��ان��ات
أم � ��س ب ��داي ��ة م ��ن خ � ��روج ال� �ص� �ن ��ادي ��ق م��ن
امل �ط �ب �ع��ة ال �س ��ري ��ة م� � ��رورًا ب��وص��ول �ه��ا ال��ى
مقار اللجان وحتى فتحها بواسطة الرقم
ال �س��ري امل��وح��د ف��ي ال �س��اع��ة  7.55دق�ي�ق��ة،
أي قبل انطالقة االمتحان بخمس دقائق
فقط.
وأك ��دت امل �ص��ادر أن ال�ل�ج��ان ش �ه��دت ح��ال��ة
استنفار وتشدد ملنع تسرب االمتحان ،لكن
بعد مرور  20دقيقة من موعد االختبارات
ب��دأت األج��وب��ة ف��ي االن�ت�ش��ار عبر غ��روب��ات
الغش ،ما يؤكد أن التسريبات تحدث من
داخل اللجان.
في املقابل ،وجه وزير التربية وزير التعليم
ال �ع��ال��ي د .س �ع��ود ال �ح��رب��ي بتشكيل لجنة
ع��اج �ل��ة ل �ب �ح��ث وت �ق �ص��ي امل�ل�اب� �س ��ات ال �ت��ي
شهدتها اختبارات الصف الثاني عشر ،على
أن تقدم تقريرها خالل  30يومًا.
وق ��ال ��ت وزارة ال �ت��رب �ي��ة ف ��ي ب �ي��ان ل �ه��ا ،ان
ال �ل �ج �ن��ة س �ت �خ �ت��ص ك ��ذل ��ك ب ��إع ��ادة ت�ق�ي�ي��م
آل �ي��ات ت��وزي��ع االخ �ت �ب��ارات ع�ل��ى امل ��دارس،

جانب من اجابات اسئلة التاريخ المسربة

وت � �ح� ��دي� ��د م� �ك ��ام ��ن ال � �خ � �ل� ��ل ،إض � ��اف � ��ة إل ��ى
ت� �ح ��دي ��ث آل � �ي � ��ات ال� �ع� �م ��ل ل� �ض� �م ��ان س��ري��ة
االخ �ت �ب��ارات ،م��ؤك��دة ح��رص�ه��ا ع�ل��ى تالفي
ك��اف��ة امل�لاح �ظ��ات ال �ت��ي ق��د ت��ؤث��ر ف��ي سير
االختبارات ،واتخاذ االج��راء ات القانونية
ضد الخارجني عن اللوائح املنظمة للعمل.
وب �ي �ن �م��ا أن �ه��ى ط �ل �ب��ة ال �ق �س��م ال �ع �ل �م��ي م��ن
ال �ص ��ف ال �ث��ان��ي ع �ش��ر ام �ت �ح��ان��ات ال �ف �ت��رة
ال��دراس�ي��ة األول ��ى ب��ام�ت�ح��ان م��ادة األح�ي��اء
راف� �ع�ي�ن ش� �ع ��ار «خ �ت��ام �ه��ا م� �س ��ك» ب�س�ب��ب
سهولة األسئلة ،يؤدي طلبة القسم األدبي
آخ ��ر اخ �ت �ب��ارات �ه��م ال �ي ��وم ب��ام �ت �ح��ان م ��ادة
االحصاء بعد أن مروا من اختبار التاريخ
أمس بسالم.

إضراب «التأهيل المهني»
يتجدد اليوم
خالد الحطاب
يعتزم العاملون في إدارة التأهيل املهني،
التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة،
تنظيم إض��راب عن العمل اليوم (األرب�ع��اء)،
ب �ع ��د «إي � �ق � ��اف ص � ��رف ب � ��دل ال� �ن ��وب ��ة ل �ه ��م»،
وه��و اإلض��راب الثاني م��ن نوعه ف��ي اإلدارة
للمطالبة بالحقوق.
وقال موظفون لـ سبقلا أمس «رغم الوعود
السابقة بعدم التعرض للرواتب ،فإن اإلدارة
أخبرتنا بأن بدل النوبة ،وهو البدل الوحيد
ال��ذي يصرف لنا ،سيوقف ب��دءا م��ن الشهر
امل�ق�ب��ل» ،مبينني أن «ال�ع��ام�ل�ين ف��ي وح��دت��ي

ال� �س ��امل� �ي ��ة وال� �ص� �ب ��اح� �ي ��ة س �ي �ت��وق �ف��ون ع��ن
العمل في التاسعة من صباح غ��د ،وم��ن ثم
االحتجاج أم��ام مبنى ال��وح��دة في الساملية
اع�ت��راض��ا ع�ل��ى ال�ح��رم��ان م��ن ال �ب��دل ال ��ذي ال
يقل عن  180دينارا ويرتفع بحسب الدرجة
الوظيفية».
ول �ف �ت��وا إل ��ى أن اإلدارة امل�ع�ن�ي��ة ف��ي وح��دة
ال�س��امل�ي��ة «ط��ردت �ه��م» وأب�ل�غ�ت�ه��م ب��أن ال�ق��رار
قد اتخذ وسيطبق الشهر املقبل ،ألنهم غير
مستحقني له ،مشيرين إلى أنهم يتعاملون
بشكل مباشر مع درج��ات اإلع��اق��ة الشديدة
ل� ��دى امل ��واط �ن�ي�ن وي� �ص ��رف ل �ه��م ال� �ب ��دل منذ
.2013

اح �ت �ي��اط��ي االج � �ي� ��ال ،وج �م �ي��ع االس �ت �ث �م��ارات
الكويتية الهائلة في الخارج.
ول �ع��ل إن �ش��اء دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ي�ع��د م��ن أب��رز
إنجازات األمير الراحل ،التي ما زال��ت صرحا
شامخا الى اليوم ،فقد حرص ،طيب اهلل ثراه،
منذ اللحظات االولى إلنشاء ديوان املحاسبة
ع� ��ام  ،1964ع �ل��ى م �ت��اب �ع��ة ك ��ل م ��ا ي �ق��ع ت�ح��ت
مسؤولياته من مهام وفقا ملا حدده الدستور
وال �ق��ان��ون ،السيما م��ا يتعلق باالستثمارات
الكويتية في الخارج.
وواص � ��ل االم �ي��ر ال ��راح ��ل ال �ع �م��ل ف��ي منصبه
وزي��را للمالية حتى  30نوفمبر  ،1965حينما
اخ �ت��اره الشيخ ص�ب��اح ال�س��ال��م ح��اك��م الكويت
آن��ذاك ،ليكون رئيسا ملجلس ال��وزراء ،وفي 31
مايو  1966بويع من مجلس االمة وليا للعهد
بعد تزكية االمير له.
ولم تتوقف طموحات املغفور له الشيخ جابر

االحمد وإنجازاته بعد توليه تلك املسؤولية
الجسيمة ،بل زاده ذل��ك إص��رارا وعزيمة على
تحقيق املزيد من النجاحات في مسيرة التقدم
االقتصادي للكويت.
وم ��ن أب ��رز إن �ج��ازات��ه ،رح �م��ه اهلل ،خ�ل�ال ف�ت��رة
والي �ت��ه للعهد ،ال�ت��ي ل��ن ينساها الكويتيون
جيال بعد جيل ،تلك الفكرة العظيمة والرائدة
ع �ل��ى م �س �ت��وى ال ��وط ��ن ال �ع��رب��ي ك �ك��ل ب��إن �ش��اء
صندوق احتياطي االجيال القادمة.
وبناء على ذل��ك ،فقد صدر عام  1976املرسوم
بقانون «رقم  »106في شأن احتياطي االجيال
القادمة ،الذي قرر اقتطاع نسبة  10في املئة من
الدخل العام للبالد سنويا ،واستثمارها في
محافظ استثمارية عاملية ،تحت إشراف نخبة
م��ن ال �خ �ب��راء االق �ت �ص��ادي�ين محليا وأج�ن�ب�ي��ا،
ع �ل��ى ان ت � ��ودع ع��ائ��دات �ه��ا مل�ص�ل�ح��ة ص �ن��دوق
احتياطي االجيال القادمة.

ع �ل��ى امل �س �ت ��وى ال �خ �ل �ي �ج��ي ،ك� ��ان ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
األح �م��د م�ه�ن��دس ف �ك��رة ان �ش��اء م�ن�ظ��وم��ة مجلس
التعاون الخليجي ع��ام  1981النابعة من قناعته
بأن العصر املقبل هو عصر التكتالت السياسية
واالقتصادية .ورغبة منه في ان تكون قرارات دول
مجلس التعاون منسجمة مع تطلعات شعوبها،
اق �ت��رح ف��ي ق�م��ة ال��دوح��ة ع��ام  1996ف�ك��رة ان�ش��اء
مجلس اس�ت�ش��اري م��ن  30ع�ض��وا م��ن مواطني
ال� ��دول ال �س��ت االع �ض��اء ت��وك��ل إل �ي��ه م�ه�م��ة تقديم
النصح وامل �ش��ورة وال ��رأي للمجلس االع�ل��ى ال��ذي
يعتبر السلطة العليا في مجلس التعاون.

القضايا العربية
ك ��ان ��ت ال �ق �ض��اي��ا ال �ع��رب �ي��ة ب �م �خ �ت �ل��ف اب �ع��اده��ا
السياسية واالقتصادية الشغل الشاغل لالمير
ال��راح��ل منذ اللحظات االول��ى الستقالل الكويت،
ف�ك��ان ص��اح��ب ف�ك��رة ان�ش��اء ال�ص�ن��دوق الكويتي
للتنمية االق�ت�ص��ادي��ة ال�ع��رب�ي��ة ف��ي  31ديسمبر
 .1961وت ��ول ��ى ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر االح� �م ��د رئ��اس��ة
اول مجلس الدارة ال�ص�ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي للتنمية
االقتصادية العربية ،لتصبح الكويت في طليعة
ال ��دول ال�ت��ي ت�ق��دم امل�س��اع��دات ف��ي م�ج��ال التنمية
للدول االخرى ،حتى وصل حجم تلك املساعدات
ال� ��ى اك �ث ��ر م ��ن  8ف ��ي امل �ئ ��ة م ��ن ال �ن��ات��ج ال �ق��وم��ي
االجمالي للكويت.
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فريق العمل :حمد السالمة وحمد الخلف ومحمد المصلح ويسرا الخشاب

سبقلا تفتح مجدّ داً ملف الحقوق المنقوصة لــ«نصف المجتمع»

رفض الوالية الصحية للمرأة يجرح الدولة المدنية
¶ ناشطون وحقوقيون لــ سبقلا :أصحاب الفكر الرجعي يعتبرون النساء قاصرات
مجدّ دا ،فتحت قضية الوالية الصحية للمرأة على أبنائها وذويها في
المستشفيات جراح الدولة المدنية ،وبرفض لجنة الشؤون الصحية
البرلمانية االقتراح برغبة ،الذي تقدّ م يه النائب يوسف الفضالة مؤخراً
لمنح المرأة حق توقيع عالج أبنائها وذويها في المستشفيات
والموافقات المطلوبة على إجراء العمليات الجراحية واإلجراءات الطبية
لهم ،بهذا الرفض تعود األزمة إلى المربع األول ،حيث الدورة اإلجرائية
أمام مجلس األمة من ناحية ،ومن ناحية أخرى تستمر المطالبات بإلغاء
هذا الشكل من التمييز بين النساء والرجال.
بينما تفتح سبقلا ملف الوالية الصحية للمرأة
مجددًا ،تثار األسئلة املوجعة حول األسباب وراء
ه��ذا ال��رف��ض غير امل�ب��رر لحق نصف املجتمع في
الوالية الصحية ،ومل��اذا توضع العراقيل أمامها،
رغم املساواة بني الرجل واملرأة واملنصوص عليها
دستوريًا وقانونيًا؟
ورغم تسبيب الرفض وفق «اللجنة الصحية» بأن
األمر يحتاج تعديال تشريعيا ،كان من املؤسف أن
كل املطالبات الدستورية والقانونية ،بل وحتى
اإلن�س��ان�ي��ة ب��إن�ص��اف امل ��رأة ،ذه�ب��ت أدراج ال��ري��اح،
وظلت شريحة كبيرة من النساء حائرات في أروقة
املستشفيات لعدم االع�ت��راف بحقهن في التوقيع
ع�ل��ى دخ ��ول واح ��د م��ن ف �ل��ذات األك �ب��اد إل��ى جناح
ّ
ط �ب��ي ل�ت�ل��ق��ي ال �ع�ل�اج ،أو ح �ت��ى دخ��ول��ه ال �ط��وارئ
إلنقاذ الحياة.
ومنذ ّ
تفجر هذه األزمة قبل أشهر لم تجد الندوات،
وال املؤتمرات وال املناشدات بإقرار حقوق النساء،
ال س�ي�م��ا ال ��والي ��ة ال �ص �ح �ي��ة ،آذان � ��ًا ُم �ص �غ �ي��ة ،لكن
األمر ،على ما يبدو ،أبعد من ذلك؛ فوفق ناشطني
ّ
حقوقيني وكتاب وخبراء دستوريني ،فإن «تهاون
ال��دول��ة إزاء أص�ح��اب الفكر الرجعي جعلنا ن��دور
في حلقات مفرغة ،وننشغل بقضايا تافهة؛ مثل:
هل يحق للمرأة التوقيع على قرار عالج أبنائها أم
ّ
ال؟ في الوقت الذي نغض الطرف فيه عن القضايا
الكبيرة؛ كالتنمية ،واستفحال الفساد وأوض��اع
الشوارع وتطوير البنية التحتية وغيرها».
ووصف ناشطون وحقوقيون ومثقفون ما يحدث
ب��أن��ه أم��ر مخجل ،مستنكرين منع ه��ذا ال�ح��ق في

أروقة المستشفيات
تشهد يوميا ً معاناة شريحة
كبيرة من النساء
عراقيل وعقبات
غير مبررة تمنع توقيعهن
على عالج ذويهن
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أﺛـ ــﺎر ﻗـ ــﺮار وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ د.ﺑ ــﺎﺳ ــﻞ اﻟـﺼـﺒــﺎح
اﻟ ـﺨــﺎص ﺑــﺄﺧــﺬ إﻗـ ــﺮار ﺧـﻄــﻲ ﻣــﻦ اﳌــﺮﻳــﺾ او
وﻟﻴﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ
ﻻﺳﺘﺨﺪام »اﻟﺒﻨﺞ« او اﳌﺨﺪر اﳌﻮﺿﻌﻲ ﻓﻲ
اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ
وﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﺎدات اﻻﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎن ،واﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر ﻗ ـﺒــﻞ ﻋـ ــﺎم،
ﻣــﻮﺟــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺴﺨﻂ واﻻﺳـﺘـﻴــﺎء ﻟــﺪى اﳌﺮﺿﻰ
واﳌﺮاﺟﻌﲔ واﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﺸﺄن اﻟﺼﺤﻲ ،ﻻﻧﻪ
ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻣـﻌــﺎﻧــﺎة أوﻟ ـﻴــﺎء اﻻﻣ ــﻮر ،ﺳــﻮاء اﻻب
اﻟــﺬي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﻗﺖ
اﻟ ـﻌــﻼج ،او اﻻم اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺮاﻓــﻖ اﺑـﻨـﻬــﺎ ﻟﻌﻼﺟﻪ
وﺗﺼﻄﺪم ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻬﺎ.
وﻣﻦ اﳌﺂﺧﺬ اﻟﺘﻲ ﺷﺎﺑﺖ اﻟﻘﺮار ﺑﺤﺴﺐ اﻵراء
اﻟـﺘــﻲ رﺻــﺪﺗـﻬــﺎ � ﻟـﻌــﺪد ﻣــﻦ اﳌــﻮاﻃـﻨــﲔ،
اﻧ ـ ــﻪ ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻘــﺺ ﻣ ــﻦ دور اﳌ ـ ـ ــﺮأة اﻟ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎدي ﻓــﻲ
اﳌـﺠـﺘـﻤــﻊ ،ﺣـﻴــﺚ ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻷم ﻋــﻮاﺋــﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ
ﻟــﺪى اﺻﻄﺤﺎب اﺑﻨﻬﺎ ﻟﻠﻌﻼج ،ﻓﻌﺪم اﻋﺘﻤﺎد
ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ اﻻﺿ ـ ــﺮار ﺣ ـﺘــﻰ ﺑـﺼـﺤــﺔ اﳌــﺮﻳــﺾ،
ﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ ﻓــﻲ ﺣ ــﺎل ﺗــﺄﺧــﺮه ﻋــﻦ ﺗـﻠـﻘــﻲ اﻟـﻌــﻼج
اﳌـ ـﻨ ــﺎﺳ ــﺐ اﻟـ ـ ــﺬي ﺑ ـﺴ ـﺒ ـﺒــﻪ اﺻ ـﻄ ـﺤــﺐ واﻟ ــﺪﺗ ــﻪ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔــﻰ او اﳌ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺼ ـﺤــﻲ او ﺣـﺘــﻰ
ﻋﻴﺎدات اﻻﺳﻨﺎن.

ة ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷﺳﺮة
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واﺳـﺘـﻨــﺪ اﻟــﻮﻛـﻴــﻞ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻓــﻲ رده ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺟ ــﺎء ﺑــﺎﻟ ـﻘــﺮار اﻟ ـ ــﻮزاري رﻗ ــﻢ  307ﻟ ـﻌــﺎم 2019
ﺑﺸﺄن ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﻗ ــﺮارات اﳌــﺮﺿــﻰ »اذا ﻛﺎن
اﳌ ــﺮﻳ ــﺾ ﻧــﺎﻗــﺺ اﻻﻫ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺼ ـﻐــﺮ ﺳ ـﻨــﻪ ﻓــﺎن
اﻟ ـﺘــﻮﻗ ـﻴــﻊ ﻳ ـﻜــﻮن ﻟــﻮﻟــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻔــﺲ »اﻻب« ،واذا

ﻛــﺎن اﳌــﺮﻳــﺾ ﻋــﺪﻳــﻢ اﻷﻫـﻠـﻴــﺔ؛ ﻛـﺤــﺎﻟــﺔ اﻟﺴﻔﻴﻪ
وﺣﺎﻟﺔ اﳌﺠﻨﻮن واﳌﻌﺘﻮه ﻓﺎن ﻫﺆﻻء ﻳﻜﻮﻧﻮن
ﻣﺤﺠﻮزﻳﻦ ﺑﺬواﺗﻬﻢ ،وﻻ ﺗﻜﻮن ﻟﻬﻢ ارادﺗﻬﻢ
ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن
ﻟـﻠـﻘـﻴــﻢ ﻋـﻠـﻴـﻬــﻢ وﻫ ــﻮ اﳌـﻤـﺜــﻞ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﺑـﻬــﺬه
اﻟ ـﺤــﺎﻟــﺔ ،ﺣ ــﻖ اﻟ ـﺘــﻮﻗ ـﻴــﻊ ﻋ ـﻠــﻰ اﻹﻗـ ـ ــﺮار اﻟـ ــﻼزم
ﻹﺗ ـﻤ ــﺎم اﻻﻗـ ـ ــﺮار اﻟ ـﻄ ـﺒــﻲ او اﻟ ـﻌــﻼﺟــﻲ ،ﺳ ــﻮاء

ﻣﺤﺎﻣﻮن ﻋﻦ إﺟﺮاءات »اﻟﺼﺤﺔ«:

ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺻﺤﻴﺔ

إﻗﺮار ﺧﻄﻲ

الكويت ،التي كانت األولى خليجيًا في تعيني أول
وزيرة واول مديرة جامعة ،وأول سفيرة وغير ذلك.
ّ
التزمت والتشدد تجاه
وتساءلوا عن السبب في
ح��ق امل��رأة املكفول دس�ت��وري��ًا وق��ان��ون�ي��ًا ،مطالبني
بتعديل تشريعي حاسم.
وأش� � ��اروا إل ��ى م �ف��ارق��ة غ��ري �ب��ة؛ ف�ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
نطالب املرأة بأن تكون مسؤولة عن أسرتها ،وان
تكون قيادية ،يعتبرها البعض تابعة للرجل.
ولفتوا إل��ى ان أص�ح��اب الفكر الرجعي يعتبرون
ً
امل��رأة «ق��اص��رة» ،لكن السلطتني مطالبتان بحسم
ه��ذه القضية ،وتمكني امل��رأة من ال��والي��ة الصحية
بصورة عاجلة.

سبقلا
4و 5أكتوبر

رﺋﻴﺴﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ:

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﻀﻴﻠﺔ

ﻣﺠﺒﻞ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ

اﻻب او اﻻم واﻟﻄﺒﻴﺐ
ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺮر ﻻن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﻋﺪة اﻻب ﻻ ﻳﺘﻮاﺟﺪ
ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺒﺖ اﳌﺮوﻧﺔ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺎدر اﻟﻄﺒﻲ.
أﻣﺎ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺮﻛﺰ
اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﳌﺤﺎﻣﲔ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﻀﻴﻠﺔ ،ﻓﺮأى
أن ﺗﻮﻗﻴﻊ وﻟﻲ اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ
وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ،ﻻن ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻢ اي اﻗﺮار ﻃﺒﻲ ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ اﻧﺴﺎﻧﻴﺎ
ﺑﺤﺎﻟﺔ
اﻟﻄﻔﻞ
ﻫﻮ
اﻟﻄﺒﻴﺐ ،وﻫﻮ اﻟــﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻌﻘﺎر
وﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻن
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﻗﺮار ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻟﻴﺴﺎ ﺻﺎﺣﺒﻲ اﺧﺘﺼﺎص واﺟﺒﺎرﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
واﻋﺘﺒﺮ ﻗﺮار اﻟﺼﺤﺔ
ﺗﻨﺼﻼ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ،وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ان ﺗﺤﻤﻲ اﳌﻮاﻃﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء.

ً
ﻳﺤﺘﺎج ﺗﻌﺪﻳﻼ

ﺳﻌﻮد اﻟﺒﻐﻴﻠﻲ

أﺟﺒﺮ ﻗﺮار وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﳌﻮاﻃﻦ
ﺳﻌﻮد اﻟﺒﻐﻴﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﺠﺎوز ﻋﻤﺮه
 90ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﻮر ﻣﺘﻮﻛﺌﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻋ ـﺼــﺎه ﻣ ــﻦ أﺟـ ــﻞ اﻟ ـﺘــﻮﻗـﻴــﻊ
ﻋﻠﻰ إﻗ ــﺮار ﻹﺗ ـﻤــﺎم ﻋــﻼج أﺳﻨﺎن
ﺣﻔﻴﺪﺗﻪ.
وﻳﻠﺨﺺ اﻟﺒﻐﻴﻠﻲ ﺣﺠﻢ اﳌﻌﺎﻧﺎة،
ﻗــﺎﺋــﻼ :ﻟـ ـ ـ »� اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ«
إن ﺣﻀﻮر رﺟﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻦ
ﻣـﺜـﻠــﻲ أﻣ ــﺮ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻐــﺮب ،وﻇــﺎﻫــﺮة
ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗﺤﺪث ﻷول ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وﺗـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎءل :ﻫ ـ ــﻞ ﻳـ ـﺠ ــﺐ أن آﺗ ــﻲ
ﺑـﻨـﻔـﺴــﻲ ﻣــﻦ اﳌ ـﻨــﺰل ﻷوﻗـ ــﻊ ﻋﻠﻰ
إﻗ ـ ــﺮار ﺗ ـﺨــﺪﻳــﺮ ﻣــﻮﺿ ـﻌــﻲ ﻟـﻌــﻼج
أﺳﻨﺎن ﺣﻔﻴﺪﺗﻲ؟
وﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﻐﻴﻠﻲ ﺑﺘﺪرﻳﺐ اﻷﻃﺒﺎء
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻟﺘﺠﻨﺐ وﻗﻮع ﺣﻮادث
أو أﺧﻄﺎء ﻃﺒﻴﺔ ،ﺑﺪل ﺗﻌﻴﲔ أﻃﺒﺎء
ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺒﻮن ﺿﺮرا ﻟﻸﻃﻔﺎل.
وﻳـ ــﺆﻛـ ــﺪ أن اﻹﻗـ ـ ـ ـ ــﺮار ﻟـ ــﻦ ﻳـﻌـﻔــﻲ
اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﻦ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺪاﻋﻲ ﻟﺬﻟﻚ.

ﻃﺒﻴﺐ أﺳﻨﺎن ﻳﻌﺘﺮف ﻟـ �:

اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺴ

ﺘﺪﻋﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻗﺎﻟﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ،د.
ﺳﻬﺎم اﻟﻔﺮﻳﺢ :ان ﻣﺎ ﺟــﺎء ﻓﻲ اﳌــﺎدﺗــﲔ  ٢٦و٢٧
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ رﻗــﻢ  ٢١ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٥
واﺿﺢ وﺻﺮﻳﺢ ،إذ ﻳﺒﲔ ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﲔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓــﺾ اﻷب،
أو ﻣﺘﻮﻟﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ،أو ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻤﻬﻢ ،إدﺧﺎل
اﻟﻄﻔﻞ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ،اﻧﻪ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺘﺺ اﺗﺨﺎذ
اﻻﺟــﺮاء اﻟــﻼزم ﻟﺒﻘﺎء اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اذا
اﺳﺘﺪﻋﺖ اﻟﻀﺮورة ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت
اﳌﺨﺘﺼﺔ وﻓﻖ اﻻﺟﺮاءات اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ.
واﺿــﺎﻓــﺖ اﻟـﻔــﺮﻳــﺢ اﻧـﻬــﻢ ﻓــﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟـﺤـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻄ ـﻔــﻞ ﺗــﻮاﺻ ـﻠــﻮا ﻣــﻊ اﳌ ـﺴــﺆوﻟــﲔ ﻓﻲ

ﺑﺪورﻫﻢ ،رأى ﻣﺤﺎﻣﻮن ان ﻗﺮار وزارة اﻟﺼﺤﺔ
ﻳـﺘـﻌــﺎرض ﻣــﻊ أﺣ ـﻜــﺎم ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻄـﻔــﻞ رﻗ ــﻢ 21
ﻟﻌﺎم  ،2015اﻟــﺬي ﻳﻜﻔﻞ ﺣــﻖ وﻟــﻲ أﻣــﺮ اﻟﻄﻔﻞ
او اﻟﺤﺎﺿﻨﲔ او اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ او ﻣﺘﻮﻟﻲ رﻋﺎﻳﺔ
اﻟ ـﻄ ـﻔــﻞ او ﻣ ــﻦ ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻜ ـﻤ ـﻬــﻢ ،اﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺮاج ﻛــﻞ
اﳌ ـﺴ ـﺘ ـﻨــﺪات اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺜ ـﺒــﻮﺗ ـﻴــﺔ اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ
ﺑــﺎﻟـﻄـﻔــﻞ ،ﻣــﻊ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑ ــﺄي اﺟـ ــﺮاء اداري اﻣــﺎم
اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎت اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﺎﻻﻧ ــﺎﺑ ــﺔ ﻋـ ــﻦ اﻟ ـﻄ ـﻔــﻞ،
ﺣﻴﺚ ﻟــﻢ ﻳﺤﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷب ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺗ ـﻜــﻮن ﻟـﺤـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﻄـﻔــﻞ وﻣـﺼــﺎﻟـﺤــﻪ اﻻوﻟــﻮﻳــﺔ
ﻓ ــﻲ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮارات واﻻﺟـ ـ ـ ــﺮاءات اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ
ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ
او ﺗﺒﺎﺷﺮﻫﺎ.
وﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﻬﺎ اﻟﻘﺮار ،ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻠﻘﻲ
اﻻﺑـ ــﻦ ﻋــﻼﺟــﻪ ﺑــﺎﻟ ـﺸ ـﻜــﻞ اﻻﻧـ ـﺴ ــﺐ واﻟ ـﺘــﻮﻗ ـﻴــﺖ
اﳌﺤﺪد وﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ،ﻓﻲ
ﺣــﺎل وﺟــﻮد ﺧــﻼف ﺑﲔ واﻟــﺪﻳــﻪ ،وﻳﻜﻮن وﻗﺖ
ﻣﺮﺿﻪ ﺑﺮﻓﻘﺔ واﻟﺪﺗﻪ او ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﻀﺎﻧﺔ
اﻻﻃﻔﺎل ،إذ ﻳﺼﻌﺐ ﺣﻀﻮر اﻟﺰوج او اﻟﻄﻠﻴﻖ
ﺳﺮﻳﻌﺎ ،ﻣﺎ ﻳﻌﺮض اﻷﺑﻨﺎء ﳌﺸﺎﻛﻞ ﺻﺤﻴﺔ.
وﻳﻌﺘﻘﺪ ﻛـﺜـﻴــﺮون ان ﻫــﺪف اﻟ ـﻘــﺮار ﻫــﻮ اﺧــﻼء
ﻣـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻻﻃ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎء ﻋ ـ ــﻦ اي ﻣ ـﻀ ــﺎﻋ ـﻔ ــﺎت
ﺻﺤﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻼج ﻓﻲ
اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ وﻗﻮع ﺣﺎﻻت وﻓﻴﺎت
ﻣﺆﺧﺮا ،ﻓﺒﺎت ﺑﻌﺾ اﻻﻃﺒﺎء ﻳﺸﺘﺮط وﺟﻮد
»ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺻﺤﻴﺔ« ﻟﺪى اﻷم ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ﻣﻊ
اﺑﻨﻬﺎ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اي
إﻗﺮار ﺧﻄﻲ.

2019

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ذﻫﺐ ﻧﺎﺋﺐ
اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ إﻟــﻰ أن اﺟــﺮاءرﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺮأة ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﳌﺤﺎﻣﲔ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻣﺠﺒﻞ
اﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺬي ﺟﻌﻞ اﻻب اﳌﺴﺆول
ﻳﺴﻤﺢ ﻟــﻼم ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة اﻻ اﻻﻗﺮار اﻟﻄﺒﻲ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ او ﺗﺸﺮﻳﻌﻪ ﺑﻤﺎ
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻷم ﻫﻮ اﻟﺨﻮف ﺟ ــﺮاءات اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻻﺑﻨﻬﺎ وﻓــﻖ ﺣــﺎﻻت ﻋــﺪة ،ﻓﺮﻓﺾ
ﻣﻦ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ .اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ اﻻب
وﺧﺘﻢ اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﺑﺎن
اﻻب ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮة داﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وﺟــﻮد ﺧﻼف اﺳــﺮي وﻳﻘﻮم
اﻻم ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻتاﻟﻈﺮوف ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺐ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﺸﺮﻳﻌﻪ ﳌﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻄﺎرﺋﺔ.

وزارة اﻟﺼﺤﺔ ،وﻗﺪ اﺑﺪوا اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻟﻠﺘﺤﺮك،
وﺿﻮﺣﺎ ﻟﻠﻜﻮادر اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وأوﻟﻴﺎء أﻣﻮر
وﻧﺤﻦ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ
ﺳﻴﺘﺨﺬ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ
اﻟﺸﺄن.
ﻓﻤﺜﻼ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌــﻮاد ان ﺗﻤﻨﺢ اﻷم ﺣﻖ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
وأوﺿ ـﺤــﺖ ان اﻷﻣ ــﺮ ﻳـﺤـﺘــﺎج إﺟـ ــﺮاءات ﺳﺮﻳﻌﺔ
ﻋﻠﻰ
اﺟﺮاء
اﻟﻌﻼﺟﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ،
اذا
اﻣﺘﻨﻊ
اﻻب
ﻋﻦ
ﻋــﺎﺟـﻠــﺔ ﻟـﺒـﻌــﺾ اﻟ ـﺤــﺎﻻت اﳌـﻠـﺤــﺔ ﻛـﺤــﺎﻟــﺔ اﻟـﻔـﺘــﺎة،
اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺟﺮاءات اﻟﻌﻼج اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻄﻔﻠﻪ ،ﻓﻔﻲ
اﻟـﺘــﻲ اﻣﺘﻨﻊ واﻟــﺪﻫــﺎ ﻋــﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻹﺟ ــﺮاء
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن اﻻﻣﺮ ﻣﺘﺼﻼ ﺑﺄم اﻟﻄﻔﻞ.
اﺳﺘﺌﺼﺎل
ورم
ﻓﻲ
ﺟﺴﻤﻬﺎ ،وﻫــﻮ اﻣــﺮ ﺳﺮﻳﻊ
وﺧﺘﻤﺖ اﻟﻔﺮﻳﺢ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ :ﻟﻌﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺒﺪو اﻋﻢ
ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻻﻧ ـﺘ ـﻈــﺎر ،ﻛﻤﺎ ﺟــﺎءﻧــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺸﻜﻮى
واﺷﻤﻞ ﻣﻦ ان ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ
اﳌﻘﺪﻣﺔ ،واﺟﺮاءات اﺧﺮى ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺮوﻳﺔ
ﻋـﻨــﺪ ﻋ ــﻼج أﺳ ـﻨــﺎن اﻻﻃـ ـﻔ ــﺎل ،ﺑــﻞ ﺗـﺘـﻌــﺪاﻫــﺎ اﻟــﻰ
واﻟﺘﺪﺑﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺣــﺎﻻت ﺻﺤﻴﺔ وﻋﻼﺟﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻟــﺬا ﻳﺠﺐ ان
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ،وﻟﻦ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻻ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ
ﺗــﻮﺧــﺬ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋـﺘـﺒــﺎر ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ وزارة
ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻓﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻛﻮادرﻫﺎ.

إﺟﺒﺎر ﻣﺴﻦ ﻣﺜﻠﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﻮر
ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺴﺘﻐﺮب

ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ او اﻟﺮﻓﺾ« ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻘﺮر
ﺟـﻬــﺔ ﻋﻤﻠﻪ اﺣـﻴــﺎﻧــﺎ ،واﻳ ـﻀــﺎ ﻟـﺴـﻔــﺮه ،وﻏـﻴــﺮه
إﻋـﻤــﺎﻻ ﻟﻨﺺ اﳌ ــﺎدة  209ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﺣــﻮال
ﻣــﻦ اﻻرﺗ ـﺒ ــﺎﻃ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗـ ــﺆدي اﻟ ــﻰ ﺗـﻌــﺬر
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ رﻗﻢ  51ﻟﻌﺎم  ،1981ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﺺ
وﺟﻮده وﻣﺮاﻓﻘﺘﻪ ﻻﺑﻨﻪ ﻋﻨﺪ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ،
اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻼب ﺛﻢ ﻟﻠﺠﺪ اﻟﻌﺎﺻﺐ
ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ اﻟــﻰ ان ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟ ـﻘــﺮارات ﺑﺤﺎﺟﺔ
ﺛﻢ ﻟﻠﻌﺎﺻﺐ ﻧﻔﺴﻪ.
اﻟ ــﻰ إﻋـ ــﺎدة دراﺳـ ــﺔ وﺳـﺤـﺒـﻬــﺎ ﻓـ ــﻮرا ،ووﺿــﻊ
وﻳﻨﺘﻘﺪ اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﺣﺼﺮ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻹﻗــﺮار ﺑﻴﺪ
اﺟﺮاءات ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺗﻠﻘﻴﻬﻢ
اﻷب ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻤﻬﺎم ﺗﺨﺺ
اﻟﻌﻼج،
ﺑﺪﻻ
ﻣﻦ اﻋﺎﻗﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
وأﺷﺎروا اﻟﻰ ان اﻟﻘﺮار ادى اﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮ ،إذ اﺿﻄﺮ اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ اﺻﻄﺤﺎب
أﺟــﺪادﻫــﻢ وﻫــﻢ ﺳﻦ اﻟ ــ 90ﻋﺎﻣﺎ ،ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
اﻻﻗﺮار ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻼج »ﺗﺴﻮس اﺳﻨﺎن«.

ﺗﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

ّ
ووﻓ ــﻖ اﻟ ـﻘــﺮار ،ﻓــﺈﻧــﻪ ﻣـﻨــﻊ اي ﺗــﺪﺧــﻞ ﺟــﺮاﺣــﻲ
ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺒﻨﺞ او اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ اﳌﻮﺿﻌﻲ ،اﻻ ﺑﻌﺪ
إﻗ ــﺮار ﺧـﻄــﻲ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻟــﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ،
وﻓــﻖ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ،واﻟ ــﺬي ﻳـﻜــﻮن واﻟ ـ
ـﺪه
او
ﺟــﺪه،
ﻣ ــﻊ ﺷ ـ ــﺮح اﳌـ ـﻀ ــﺎﻋـ ـﻔ ــﺎت اﳌ ـﺤ ـﺘ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ ﻗـﺒــﻞ
اﻻﻃـ ـﺒ ــﺎء ﻟـ ــﺬوي اﳌ ــﺮﻳ ــﺾ ﻗـﺒـﻴــﻞ اﻟـ ـﺸ ــﺮوع ﻓﻲ
ﺷﺮﻳﺎن اﻟﺸﺮﻳﺎن
ﻧﻀﺎل اﻟﺤﻤﻴﺪان
اﻻﺟــﺮاء اﻟﻄﺒﻲ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻋﺘﺒﺮ ﻋــﺪد ﻣﻦ
اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺳﻮاء ﻓﻲ
اﳌﺤﺎﻣﲔ ﻟـ � أن ﻗــﺮار اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻴﺤﻘﻖ
او اﻟﺨﺎص.
اﻟﻬﺪف اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻴﺰ اﻟﺪور اﻟﺨﺪﻣﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻮزارة.
وﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ
وﻛـ
اﳌﺤﺎﻣﲔ ﺷﺮﻳﺎن اﻟﺸﺮﻳﺎن ان ﻫــﺬا اﻻﻗــﺮار ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺚ
ـﺎن وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون وﺑـﻄــﻼن ﻛـﺒـﻴــﺮان ﺧــﺎ
ﺻــﺔ اﻧــﻪ اﻣــﺮ ﻃﺒﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ دون
ﺗﺪﺧﻞ اوﻟﻴﺎء اﻻﻣــﻮر ،اذا
اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ اﻟ ـﺴ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﻲ
ﻗ ــﺪ رد ﻋـﻠــﻰ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻻﻣﺮ وﻗﺎﺋﻴﺎ واﻟﻮاﻟﺪان ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻣــﺬﻛــﺮة
واردة ﻣــﻦ اﻟــﻮﻛ ـﻴــﻞ اﳌ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟـﺸــﺆون ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻳﻮﻗﻌﺎ اﻻﻗﺮار ،وﻳﻔﺘﺮض ان ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﺴﺆوﻻ
اﻟﻔﺤﺺ
واﻻﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻦ
ﻃــﺐ اﻻﺳـﻨـ
اي
ـﺎن
اﺳﺌﻠﺔ
د.ﻣﺸﻌﻞ
ﻃﺒﻴﺔ
ا
ﻟ
ـ
ﻣﻦ
ﻜ
ـ
ﻨ
ـ
ـﺪري
اﻟﻮزارة ،وﻟﻜﻦ
ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ
اﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ اﻻﻋ ـﺘ ــﺪاد وﻗ ـﺒــﻮل ﺗــﻮﻗـﻴــﻊ واﻗـ ــﺮارات اﻟﻄﺒﻴﺔ ،وﻳﻔﺘﺮض اناﻗﺮار ﻃﺒﻲ او اﻋﻄﺎء اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺎدة ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻼﺻﻮل
وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻫــﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻊ وﺗـﻜــﻮن ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ
اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ ﺣﻘﻦ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ
وﺿﻊ اﳌﻮاد اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﳌﻮﺿﻌﻲ واﺿﺎف اﻟﺸﺮﻳﺎن انوﻫﺬه اﻗﺮارات ﻋﻔﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻫﺮ وﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺨﻠﻒ.
او ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻻﺟـ ــﺮاءات اﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل ام
ﻣﻦـ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ان ﻳﻤﺜﻞ اﻹﺟﺮاء ﺗﻤﻴﻴﺰا ﺿﺪ اﳌﺮأة واﻣﺮا
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ وﻫ
اﳌﺮﻳﺾ او اﺣﺪ اﻗﺎرﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ ،ﻓﻲ وﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ـﻮ اﻣــﺮ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﺷﺮاك ﻟﻼب واﻻم ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ.
ﺣﺎل ﻏﻴﺎب اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ )اﻷب( ،ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز
ﻣﺮوﻧﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ
اﻻﻋﺘﺪاد وﻗﺒﻮل ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻗــﺮارات اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﻘﻲ ﺣـﻘــﻦ اﻟـﺘـﺨــﺪﻳــﺮ اﳌــﻮﺿـﻌــﻲ او
ﺑﺪورﻫﺎ ،ﻗﺎﻟﺖ اﳌﺤﺎﻣﻴﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻتﻧﻀﺎل اﻟﺤﻤﻴﺪان ،إن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺤﻲ ﻻ ﻏﺒﺎر ﻋﻠﻴﻪ،
اﻻﺟــﺮاءات اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ام اﳌﺮﻳﺾ ،اﻻ ﻓﻲ ﻫﻨﺎك ﺗﻌﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺰوج ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺮوﻧﺔ ﻻﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋﺪة
ﺣﺎل ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻳﺨﻮل ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻب وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺿﻄﺮارﻳﺔ ﻛﺎﻟﺤﺮﻳﻖ ،واﻻم ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﻫﻞ ﻧﺪع اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻼ ﺑﻨﺞ او ﺗﺨﺪﻳﺮ؟ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ
اﺗﺨﺎذ ﻛﻞ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺼﺤﻴﺔ.
ان ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺮوﻧﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺤﻀﻮن دون اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ

اﻟﺒﻐﻴﻠﻲ:

اﻹﻗﺮار أﻃﺎل وﻗﺖ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻤﺮﺿﻰ

ﺳﻬﺎم اﻟﻔﺮﻳﺢ

!

اﻛــﺪ اﺣــﺪ أﻃﺒﺎء اﻻﺳﻨﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد أن اﻻﺟــﺮاء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ
اﳌﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ وأﻋﺮاض
اﳌﺨﺪر ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ »اﻟﺼﺤﺔ« ﻣﻨﺬ  6أﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ،
ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﻟـ � ﺑــﺎن ﻫــﺬا اﻻﺟــﺮاء ﺳﺎﻫﻢ
ﻓﻲ اﻃﺎﻟﺔ وﻗــﺖ اﳌﺮﻳﺾ ﻟــﺪى اﻟﻄﺒﻴﺐ اﳌﻌﺎﻟﺞ ،ﻷﻧﻪ
ﻳﺴﻬﺐ ﻓﻲ ﺷــﺮح اﻋــﺮاض اﳌـﺨــﺪر ،اﻟﺘﻲ
ﺗﻜﻮن
ﻋﺎدﻳﺔ
ﻓﻲ
ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ
اﻷ
ﺣ
ـ
ﻴ
ـ
ـﺎن
ﻛﺎﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ او
اﻟﺠﺮح اﻟﺒﺴﻴﻂ او اﻻﺟﻬﺎد ﺑﻌﺪ اﺧﺬ اﻟﺠﺮﻋﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺬي ﻓﻀﻞ ﻋﺪم ذﻛﺮ اﺳﻤﻪ ان ﺗﻮﻗﻴﻊ
اﻻوراق ﳌﻦ ﻫﻢ دون اﻟـ  16ﻋﺎﻣﺎ ﺗﺆول اﻟﻰ واﻟﺪ
اﻟﻄﻔﻞ ،واذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدا ،ﻓﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻦ ﺣﻖ
ﺟﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻮاﻟﺪه ،ﻣﻀﻴﻔﺎ» :ﺣﺴﺐ اﻻﺟﺮاء
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮل ﺗﻮﻗﻴﻊ أم اﻟﻄﻔﻞ اﻻ اذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻄﻠﻘﺔ او ارﻣﻠﺔ وﺗﺤﻤﻞ ﺣﻖ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ او اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ«.
وﻋﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﺣﺎل رﻓﺾ اﳌﺮﻳﺾ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻗﺎل اﻟﻄﺒﻴﺐ »ﻓﻲ ﺣﺎل رﻓﺾ اﳌﺮﻳﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ
ورﻗﺔ اﳌﺨﺪر وورﻗﺔ اﺧﺮى ﺗﺜﺒﺖ ان اﻟﻄﻔﻞ ﻻ
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻓﺈن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻄﺒﻴﺐ أﻻ
ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺠﺮاﺣﻲ ﻛﺎﻟﺤﺸﻮة او
ﺧﻠﻊ اﻟﻀﺮس واﻧﻤﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻼﺟﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻟﺘﻪ واﻋﻄﺎﺋﻪ وﺻﻔﺔ اﻟﺪواء ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ«.

الدالل :األمر يحتاج
تعديل قانون الجزاء
أك��د ال�ن��ائ��ب محمد ال ��دالل أن
م��وض��وع الوصاية الصحية
ل �ل �م��رأة ي �ح �ت��اج إل� ��ى ت�ع��دي��ل
ت�ش��ري�ع��ي خ ��اص ف��ي ق��ان��ون
ال �ج��زاء ال ��ذي ي�ع�ط��ي ال��والي��ة
على النفس لألب بالذات في
ما يتعلق بالتدخل الطبي أو
الصحي.
وأض��اف ال��دالل ل�ـ سبقلا أنه
م��ن األف�ض��ل لحسم أي إث��ارة
ق��ان��ون�ي��ة أو م�ط�ع��ن ق��ان��ون��ي
ف��ي املستقبل أن تعدل امل��ادة
التي تتحدث عن ال��والي��ة في
ال �ت��دخ��ل ال �ط �ب��ي ف ��ي ق��ان��ون
الجزاء.
ولفت إل��ى أن��ه ق��دم مقترحني
بقانون في السابق «أحدهما
ت � �ق� ��دم� ��ت ب� � ��ه ش� �خ� �ص� �ي ��ًا م��ع
زم �ل��اء آخ ��ري ��ن ،واآلخ� � ��ر ق��دم
م� � ��ن م � �ج � �م ��وع ��ة أخ� � � � ��رى م��ن
ال� � ��زم� �ل��اء ،واألن ي� �ت ��م ب �ح��ث
ه��ذي��ن املقترحني ف��ي اللجنة
التشريعية».
وأكد أنه من األفضل أن يكون
هناك تعديل تشريعي يسمح

محمد الدالل

اللجنة
التشريعية
تبحث مقترحين
بقانون
م � ��ن خ �ل�ال� ��ه ل �ل ��أم وال � ��زوج � ��ة
بإعطاء اإلذن بالتدخل الطبي
في حالة ضرورة لذلك ،حيث

السعيدي :هل الحاالت
الصحية عقد شرعي
يستلزم الرجل؟!
قالت املستشارة القانونية للمنظمة العاملية لحماية الطفل
وعضوة املجلس األعلى لشؤون األسرة آالء السعيدي ،ان عدم
قبول توقيع امل��رأة في املستشفيات يعد تمييزًا ضد النساء،
األم��ر ال��ذي يخالف ال��دس�ت��ور ال��ذي أك��د ض��رورة امل �س��اواة بني
ال �ج �ن �س�ين ،م �ش �ي��رة إل ��ى أن �ن��ا ص��ادف �ن��ا ع ��دة ح� ��االت ل �ط��وارئ
األطفال تمنع فيها األمهات من التوقيع وتصر املستشفيات
على توقيع الرجال حتى في الظروف الصحية الطارئة.
وأض ��اف ��ت ال�س�ع�ي��دي ل �ـ سبقلا ،أن ال ��والي ��ة ال�ص�ح�ي��ة ل�ل�م��رأة
تتطلب الحصول على إذن من املحكمة لقبول توقيع املرأة وفقًا
للقانون الجديد لألسرة ،لكن العلة هي أن املستشفيات ال تقبل
بهذا التوقيع وترفض إجراء العمليات ،مشيرة إلى أنه منطقيًا
تعتبر األم األك�ث��ر خ��وف��ًا على أطفالها ،كما أن التوقيع على
الحاالت الصحية ليس عقدا شرعيا يستلزم وجود الرجل.
وأكدت أن املجلس األعلى لشؤون األسرة يسعى القرار قوانني
تضمن ال��والي��ة الصحية والتعليمية ل�ل�ن�س��اء ،بحيث يمكن
ل�لأم أن ت��وق��ع على جميع املستندات ال�ت��ي تخص طفلها من
دون الرجوع إل��ى القضاء والحصول على حكم ،الفتة إل��ى أن
والية الطفل تكون للولي ،وهو الوالدان ،سواء األم أم األب ،كما
سنطالب بجعل الحضانة ل�لأم املنفصلة ويمكن أن يطالب
األب بها وليس العكس.

إن القانون الحالي يوجب في
ح ��ال م �ب��اش��رة إج� ��راء عملية
وك��ان الشخص ليس بوعيه
أو ال يتمتع ب��األه�ل�ي��ة او لم
يكن بالسن القانونية يجب
أخذ إذن األب.
وأضاف« :في حاالت كثيرة ال
حضور لألب بسبب غيابه أو
بسبب الطالق أو لخالف مع
األم املطلقة او لدينا حاضنة
ت� �ت ��ول ��ى ش� � � ��ؤون امل �ح �ض ��ون
بكل جوانبه ،ثم تأتينا هذه
ال �ح��ال��ة ال � �ض ��روري ��ة ،ون �ح��ن
ه� � �ن � ��ا ال ن� � �ت� � �ح � ��دث ع � � ��ن ك��ل
الحاالت حتى ال نتوسع».
وقال« :وقد استشرنا في هذا
األم � ��ر ح �ت��ى م ��ن ال�ن��اح�ي�ت�ين
ال� � �ق � ��ان � ��ون� � �ي � ��ة وال� � �ش � ��رع� � �ي � ��ة،
ووج� � � � ��دن� � � � ��ا أن � � � � ��ه ف � � � ��ي ح� � ��ال
ال �ض��رورة ي�س�م��ح ب��أخ��ذ إذن
األم ل ��ذل ��ك أع� ��ددن� ��ا م�ق�ت��رح��ًا
ب�ق��ان��ون ب�ن� ً
�اء على ذل��ك وهو
اآلن م � �ن � �ظ� ��ور ف � ��ي ال �ل �ج �ن��ة
ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة ،وط� �ل� �ب� �ن ��ا م��ن
استعجال النظر فيه».

الهاشم :سنمرر
الوصاية الصحية
من خالل لجنة المرأة
أك��دت النائبة صفاء الهاشم
رف � � � � � ��ض ل� � �ج� � �ن � ��ة ال � � � �ش� � � ��ؤون
الصحية ملقترح يعطي املرأة
الحق بالوالية الصحية على
ذوي� �ه ��ا ،م ��ن خ �ل�ال االق� �ت ��راح
ب ��رغ �ب ��ة امل� � �ق � � ّ�دم م� ��ن ال �ن��ائ��ب
يوسف الفضالة.
وأض� � � � ��اف� � � � ��ت ال� � � �ه � � ��اش � � ��م ف ��ي
ت �ص��ري��ح ل �ـ سبقلا «ب �ع��د أن
رفضت اللجنة الصحية هذا
امل�ق�ت��رح ،فإنني سأنسق مع صفاء الهاشم
النائب صاحب املقترح الذي
ت��م رف�ض��ه إلع ��داد اق �ت��راح برغبة ج��دي��د ي�ق��دم إل��ى لجنة امل��رأة
واألسرة ،كون املوضوع خاصًا باملرأة ،وستتم املوافقة عليه».

الشطي :مخالفة
دستورية وقانونية
دع � � � � ��ت األم � � �ي � � �ن � � ��ة ال � �ع � ��ام � ��ة
املساعدة للجمعية الكويتية
ل� �ح� �ق ��وق اإلن � � �س � ��ان اط� �ي ��اب
ال� � �ش� � �ط � ��ي ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة إل � ��ى
«ات � �خ� ��اذ ال �ت ��داب �ي ��ر ال�ل�ازم ��ة
إلل �غ��اء ال� �ق ��رارات التمييزية
ض��د امل � ��رأة ،وأه �م �ه��ا ال �ق��رار
ال � � � ��وزاري امل �ع �ن��ي ب��اح �ت �ك��ار
الوالية الصحية على األبناء
ل� �ل ��رج ��ل وج� �ع� �ل� �ه ��ا ل� �ل� �م ��رأة
كذلك».
أطياب الشطي
وع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال�ح�ق��وق��ي،
بينت الشطي أن «الكويت وقعت وصادقت على اتفاقية سيداو
املعنية بمكافحة كل أشكال التمييز ضد املرأة ،وبذلك تصبح
في مصاف القانون الداخلي وتكون واجبة التطبيق ،لذا فإن
القرارات املعنية بإعطاء الرجل والية صحية من دون املرأة هي
ق��رارات مخالفة من الناحية الحقوقية ،ومخالفة من الناحية
الدستورية الن الدستور ساوى بني املرأة والرجل في الحقوق
والواجبات».
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ملف

الفضل لــ سبقلا:

سأستعجل «التشريعية» إلقرار «والية المرأة»
ك�ش��ف رئ �ي��س ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات
البرملانية النائب أحمد الفضل
أن� � ��ه س� �ي ��دف ��ع ب ��اس �ت �ع �ج ��ال ب��ت
ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
لالقتراح بقانون ،ال��ذي ّ
تقدم به
ب�ش��أن ح��ل معضلة والي ��ة امل��رأة
الصحية ،وإح��ال�ت��ه إل��ى اللجنة
الصحية إلقراره.
وأك� � � � � ��د ال� � �ف � �ض � ��ل ل� � � �ـ سبقلا أن
ال ��وض ��ع ال� �ق ��ائ ��م ي� �ت� �ع ��ارض م��ع
م �ب ��ادئ ال��دس �ت��ور وي �س ��يء إل��ى
س �م �ع��ة ال� �ك ��وي ��ت ،وف� �ي ��ه ت�م�ي�ي��ز
ض ��د امل � � ��رأة ،وال ي �م �ك��ن ال �ق �ب��ول
ً
باستمراه ،متسائال« :هل يعقل
أن ط �ب �ي �ب��ة ت �م �ل ��ك ح � ��ق إج� � ��راء
ُ
عمليات جراحية وتحرم من حق
ت��وق�ي��ع م �ع��ام�لات املستشفيات

لذويها»؟!
وذك ��ر ال�ف�ض��ل أن��ه إذا ك��ان مبرر
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ص� �ح� �ي ��ة ف � ��ي رف ��ض
مقترح النائب يوسف الفضالة
إجرائيا ،لكونه اقتراحا برغبة،
ّ
فمن املفترض أن تتبنى اللجنة
املقترح بقانون ،الذي تقدمت به
ملعالجة املشكلة.
وأوض��ح أن القانون ينص على
إض� ��اف� ��ة م� � ��ادة ج� ��دي� ��دة ب ��رق ��م 6
م �ك ��ررًا إل ��ى امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون
رقم  25لسنة  1981بشأن مزاولة
م� �ه� �ن ��ة ال � �ط� ��ب ال � �ب � �ش� ��ري وط ��ب
األس �ن��ان وامل�ه��ن امل�ع��اون��ة لهما،
بحيث تنص على أنه« :ال يجوز
في أي حال من األحوال اشتراط
ت��وق �ي��ع أي ش �خ��ص آخ ��ر ن�ي��اب��ة

أحمد الفضل

عن املريض على إج��راء العملية
ال �ج��راح �ي��ة ،ط��امل��ا ك ��ان متمتعا
بكامل األهلية القانونية ومدركا
ل �ت �ص� ّ�رف��ات��ه ،وال ي �ح��ول م��رض��ه
دون ذل � � ��ك ،وي � �ت � �س ��اوى ال ��رج ��ل

األحمد :مناقشة هذا الحق تثير الخجل
ح� َّ�م �ل��ت ال �ك��ات �ب��ة إق � �ب ��ال األح �م��د
ال �ح �ك ��وم ��ة م �س ��ؤول �ي ��ة ال �ت ��راخ ��ي
ع��ن ال�ح�س��م ،مما جعلنا ننشغل
ب �ق �ض��اي��ا ت ��اف �ه ��ة وم � ��ن امل �خ �ج��ل
مناقشتها ف��ي ع��ام  ،2020وم��ن
ذل� ��ك ال �ح��ق ال�ط�ب�ي�ع��ي ل �ل �م��رأة في
ات � �خ ��اذ ق� � ��رار ب� �ش ��أن ع �ل��اج أح��د
أبنائها أو ذويها.
ول� �ف� �ت ��ت األح� � �م � ��د ل� � �ـ سبقلا أن
امل�س��ؤول�ي��ات ال�ت��ي تتحملها امل��رأة
الكويتية ه��ي تعبير حقيقي عن
ال�ش��راك��ة ف��ي التنمية واالس�ت�ع��داد
للمضي ق��دم��ًا بها إزاء أي خطط
تنموية تعتزم الدولة القيام بها.
وأوض �ح ��ت أن امل� ��رأة ف��ي ال�ك��وي��ت
ت � �ت � �ح � �م� ��ل م� � �س � ��ؤول� � �ي � ��ة ل �ي �س ��ت
بالبسيطة وال�ع��ادي��ة ب��ل أصبحت
ً
عنصرًا ف��اع�لا ومهمًا ف��ي مواقع
كثيرة بمختلف الوزارات والهيئات
س ��واء ب��ال�ق�ط��اع ال �ع��ام أو ال�خ��اص
مما يؤكد أنها تقوم بمسؤولياتها
ب �ش �ك��ل ن ��اج ��ح وم �ش �ه��ود ل ��ه ف��ي
كل قطاعات العمل بالدولة ،وهذا
ال ي�م�ك��ن أن ي �ك��ون إال م��ن خ�لال
ال�ث�ق��ة ب�ه��ا خ��اص��ة أن ال�ت�ع��ام��ل مع
امل � ��رأة م��ن ق �ب��ل ال ��دول ��ة ل��م يفصل
أو ي �ف��رق ب�ين ام ��رأة أو رج��ل منذ
ب ��داي ��ات ال�ت�ع�ل�ي��م إل ��ى ان �ت �ه��اء ه��ذا

إقبال األحمد

املشوار بكل مراحله الجامعية أو
اقل منها وايضا أعلى منها ،مما
يظهر أهمية دورها ومكانتها في
امل�ج�ت�م��ع ،ث��م ن�ف��اج��أ بسحب ه��ذه
الثقة وتحجيمها إلى درجة التقليل
من قدرتها على اتخاذ قرار انقاذ
ح �ي��اة ف �ل��ذة ك�ب��ده��ا او زوج �ه��ا او
والدتها او والدها واختها .وأردفت:
ال يعقل اب�دًا أن دول��ة مثل الكويت
ي�ت�ف�ن��ن م�س��ؤل��وه��ا وك �ب��ار ال �ق��ادة
ف��ي اإلش� ��ادة وال�ت�ف��اخ��ر بالتعبير
ع��ن دور امل ��رأة التنموي بالكويت
وم�ش��ارك��ات�ه��ا ال��واس�ع��ة وامل�م�ي��زة،
خ��اص��ة أن ن�ض��ال امل ��رأة الكويتية
تاريخه قديم مقارنة بتاريخ املرأة
ب ��دول ال�خ�ل�ي��ج ،ث��م ي��أت��ي ن��ائ��ب ذو

فكر منغلق يتعامل مع نساء بيته
وف��ق نهجه هو ليفرضه على كل
نساء الكويت.
وق��ال��ت األح� �م ��د :اع� ��رف أن ه�ن��اك
ح � � ��االت خ ��اص ��ة ادخ � �ل� ��ت ب�ع��ض
املستشفيات في مشاكل بسبب
اع� �ت ��راض أب ع �ل��ى اج � ��راء عملية
معينة البنه بسبب مشكل اسرية
قد تكون بني االم واالب ،لكن هذا
ال��وض��ع ال�خ��اص وق��د ي�ك��ون اتخذ
ل �ع�ل�اج م�ش�ك�ل��ة م�ع�ي�ن��ة وي �ف��رض
ع�ل��ى ك��ل امل��رض��ى واس ��ره ��م ،وال
ي�ع�ق��ل ان ت�ع�م��م ح��ال��ة ت�ف�ت�ق��ر ال��ى
اإلن� �س ��ان� �ي ��ة وت� �ب� �خ ��س ح � ��ق األم
وال��زوج��ة واألخ��ت في تقييم حالة
مريضها واتخاذ القرار املناسب
لحالة مريضها إلنقاذه.
وأضافت :ال يعقل ان يمنع توقيع
األم وال ��زوج ��ة ع �ل��ى اج � ��راء طبي
ض ��روري وس��ري��ع بانتظار ق��دوم
ذكر بغض النظر عن قربه وإملامه
ب�ح��ال��ة امل��ري��ض ل�ي��وق��ع وإن تطلب
ذل��ك تأخيرًا بالوقت ،وال يعقل أن
يرفض توقيع زوجة إلج��راء طبي
م�ط�ل��وب وألن اب�ن��اءه��ا م��ن االن��اث
فقط والقريبني منها م��ن ال��ذك��ور
خ��ارج البلد وطلب توقيع ابنتيها
االثنتني وليس واحدة فقط.
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واملرأة في هذا الشأن».
وأض��اف :وفي حال كان املريض
م ��ن ال �ق� ّ�ص��ر أو ف ��اق ��دي األه �ل �ي��ة
أو الغائبني ع��ن ال��وع��ي أو ممن
ال ي��درك��ون ت�ص� ّ�رف��ات�ه��م نتيجة
امل� � � ��رض ،ف �ي �ك ��ون االخ �ت �ص ��اص
ب �ت��وق �ي��ع امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى إج � ��راء
العملية الجراحية التي يوصي
بها الطبيب املعالج لألب أو األم،
على حد ال�س��واء ،ثم لألبناء من
الذكور أو اإلناث ،على حد سواء،
ب �م ��ن ي� �ك ��ون م ��راف� �ق ��ا ل �ل �م��ري��ض
وحاضرا معه ،ومن بعد ذلك ملن
يكون حاضرا من األشقاء ذكورا
أو إن��اث��ا ،ث��م للجد م��ن ال��وال��د أو
األع� �م ��ام ذك � ��ورا أو إن��اث��ا أو أي
من الجدة من األب أو الجدة من

األم أو أشقاء األم ذكورا أو إناثا
ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،م��ا ل��م ت�ك��ن هناك
حاجة مستعجلة فيقرر الطبيب
املعالج إج��راء العملية م��ن دون
ال��رج��وع إل��ى أي من ذوي��ه ،أو أن
يكتفي بتوقيع املرافق للمريض
أو الحاضر معه.
وتابع بالقول :أم��ا في ح��ال كان
امل��ري��ض م �ت��زوج��ًا ك ��ان ل��زوج�ت��ه
األولوية بالتوقيع ،وكذلك الحال
إذا كانت الزوجة مريضة كانت
األولوية بالتوقيع لزوجها ،فإن
كان ّ
أي منهما غير موجود ،وفق
األح� � ��وال ،ج ��از ال �ت��وق �ي��ع م��ن أي
األبناء البالغني ،على حد سواء،
من الذكور أو اإلناث ،فيمن يكون
مرافقًا أو حاضرًا معه».

العوضي :البعض يكرّس
الذكورية ألهداف شخصية
ش� � ��دد األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل�ل�م�ن�ب��ر
ال��دي �م��وق��راط��ي ال �ك��وي �ت��ي ،علي
ال � � �ع� � ��وض� � ��ي ،ع � �ل � ��ى خ � �ط � ��ورة
اإلخ�ل�ال بمبادئ امل �س��اواة بني
ال� ��رج� ��ال وال� �ن� �س ��اء وامل �ك �ف��ول��ة
دستوريًا وقانونيًا.
وق � � ��ال ال� �ع ��وض ��ي ل � �ـ سبقلا:
أوال وق � �ب ��ل ك� ��ل ش � ��يء ي�ج��ب
أن ي�ت�خ�ل��ص امل �ج �ت �م��ع م ��ن أي
مفهوم يعرقل مقومات الدولة
امل��دن �ي��ة ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى دس �ت��ور
علي العوضي
ينظم كل العالقات ،وليس فقط
العالقات بني مؤسسات الدولة ،بل عالقة الفرد باملجتمع في حقوقه
وواج�ب��ات��ه ،وع��دم التمييز ب�ين أف��راد املجتمع ،س��واء بسبب األص��ل
أو الجنس أو الدين .وأردف :بالتالي فإن موضوع أو مفهوم «والية
املرأة» يتنافى مع طبيعة الدولة املدنية الدستورية الداعمة للمساواة
ب�ين ال��رج��ل وامل ��رأة ،فاليوم تخطت امل��رأة ال�ح��واج��ز ،ول��م تعد أسيرة
للتقاليد ،ووصلت إلى مناصب قيادية وإدارية كبيرة.
وذكر أن املرأة قادرة على إدارة شؤون املجتمع على أكمل وجه ،فما
بالنا باملسائل األخرى ،وما يطرح حول «الوالية الصحية» لها يأتي
من باب االنتقاص من حقها اإلنساني ،وخصوصا في حاالت عالج
األبناء في غياب األب .واعتبر العوضي أن السبب في ذلك يرجع إلى
نمط التفكير الذكوري ،الذي يرى نقصا في املرأة من دون أن يعي
أنها أساس بناء أي مجتمع ،مشيرًا إلى أن البعض ّ
يكرس الذكورية
ألهداف شخصية ومآرب خفية ،ويجب التصدي لهذه الرؤية التي
تعتبر املرأة قاصرة عن واليتها ألبنائها.

لولوة المال :أصحاب الفكر الرجعي
يعتبرون المرأة قاصرة
قالت رئيسة الجمعية الثقافية
االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ن�س��ائ�ي��ة ل��ول��وة
امل�ل�ا إن األم ه ��ي ال �ت��ي ت�ت��ول��ى
مسؤولية جميع أف��راد األس��رة،
ولذا فلها كل الحق في أن تكون
ه��ي أح ��د األف � ��راد ال��ذي��ن ي�ك��ون
ل �ه��م ال �ح ��ق ف ��ي ال �ت��وق �ي��ع ع�ل��ى
جميع م�ع��ام�لات املستشفيات
عند الحاجة ،أما حرمانها من
ذل��ك الحق فهو فكر رجعي ملن
ال يزال يعتقد أن امل��رأة مخلوق

ق ��اص ��ر ال ي �م �ك �ن �ه��ا ال �ت �ص��رف
بعقالنية وان تتخذ ال �ق��رارات
الصحيحة.
وت ��اب �ع ��ت امل�ل��ا ف ��ي ت �ص��ري��ح ل�ـ
سبقلا ب ��ال �ق ��ول :إن م ��ن ات�خ��ذ
هذا القرار في اللجنة الصحية
في مجلس األمة يجب أن يعمم
اس� �م ��ه ب �ي�ن ال� �ن� �س ��اء و«ي � �ع � ّ�رف
عليه» حتى تتخذ املرأة املوقف
ال� �ص� �ح� �ي ��ح ف � ��ي االن� �ت� �خ ��اب ��ات
عندما تختار من يمثلها.

لولوة المال

الفيلي :القانون مستمد
من الفقه وليس من الدين
دعا الخبير الدستوري د .محمد
ال �ف �ي �ل��ي إل� ��ى إع � � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف��ي
القانون ال��ذي يمنع والي��ة امل��رأة
الصحية على أبنائها القصر.
وق � � � � ��ال ال � �ف � �ي � �ل� ��ي ل � � �ـ سبقلا إن
اإلش � � �ك� � ��ال � � �ي� � ��ة ه� � � ��ي ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة
لألطفال القصر ،حيث إن النظام
ال�ق��ان��ون��ي حاليًا يجعل ال��والي��ة
عليهم ل�لأب ،إال في حال وجود
حكم صادر من املحكمة.
وأش��ار إل��ى أن النظام القانوني
قائم على أن ولي أمر الطفل هو
أب � ��وه ،وه� ��ذا ال �ن �ظ��ام ال �ق��ان��ون��ي
يحتاح إلى إع��ادة نظر ملصلحة
الطفل ولحاالت الضرورة.
وقال« :نحتاج إلى إعادة التفكير
في الفرضيات وحاالت الضرورة
ال �ت��ي ق��د ت�ح�ص��ل ل�ل�أط �ف��ال ،مع
األخ ��ذ ب�ع�ين االع �ت �ب��ار مصلحة
الطفل والواقع».
وذك� ��ر «ه �ن��اك أس ��ر ي �ك��ون فيها
األب ه ��و ال� ��ذي ي �ت��اب��ع م�ص��ال��ح
األب � �ن ��اء ،وه �ن ��اك أس ��ر ال ي�ت��اب��ع
م � �ص ��ال � �ح � �ه ��م إال األم � � � �ه� � � ��ات»،
ً
م �ت �س��ائ�ل�ا :ه ��ل م ��ن امل �ن �ط �ق��ي أن
ي �ظ��ل ال� �ق ��ان ��ون ج ��ام� �دًا وق��ائ �م��ًا
على فرضية واح��دة ،أم أن تغير
الزمان والواقع يجب أن يقودنا
إلى إعادة النظر؟
وأض� � ��اف« :ي �ج��ب أن ن �ف��رق بني

محمد الفيلي

نعيش تناقضاً..
نطلب من المرأة
أن تكون مسؤولة
ثم نريدها تابعة
أم��ري��ن ،وه �م��ا ح��ال��ة ال �ض��رورة،
ويفترض هنا أن تكون القواعد
ال�ط�ب�ي��ة ت�ج�ع��ل للطبيب ات�خ��اذ
امل ��وق ��ف إذا ك �ن��ا أم � ��ام ض� ��رورة
ع�ل�اج� �ي ��ة ،ألن ح � �ي ��اة وس�ل�ام ��ة
اإلنسان مقدمتان على كل أمر».
وت��اب��ع «أم��ا م��وض��وع ال�ض��رورة
ال� �ط� �ب� �ي ��ة ،ف ��إن ��ه م �ص �ط �ل��ح غ�ي��ر
م�ن�ض�ب��ط ،وي�خ�ت�ل��ف ف�ي��ه الفهم

م��ن شخص إل��ى آخ��ر ،ول�ك��ن من
الناحية الواقعية ،ف��إن الطبيب
ق � ��د ي �ش �ع ��ر ب � �ح� ��رج م � ��ن ات� �خ ��اذ
موقف ملصلحة الطفل ،ألنه قد ال
يتصف األمر بالضرورة».
وق � � ��ال ال �ف �ي �ل ��ي «ن � �ح � �ت ��اج إل ��ى
إع ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي ه��ذه ال�ق��واع��د
ال � �ق� ��ائ � �م� ��ة ع � �ل� ��ى اف � � �ت � � ��راض أن
ال��والي��ة االن �ف��رادي��ة ه��ي لل��أب»،
موضحًا أن واق��ع ال�ح��ال اليوم
أن اآلباء مشغولون جدًا ويجب
أن ي� �ت ��دخ ��ل امل � �ش � ��رع ل� ��دراس� ��ة
ال �ف��رض �ي��ات ،ال س �ي �م��ا أن تلك
ال �ق��واع��د ال �ق��ان��ون �ي��ة م�س�ت�م��دة
م��ن ال ��رأي الفقهي ول�ي�س��ت من
الدين.
وأض��اف أن الفقهاء في السابق
ك � ��ان � ��وا ي� �ق� �ي� �م ��ون والي � � � ��ة األب
ال �ص �ح �ي��ة ع �ل��ى أط �ف��ال��ه ال�ق�ص��ر
لسبب أن األب هو األعلم بشؤون
األط � �ف� ��ال ،وأن امل� � ��رأة ق�ل�ي�ل��ة في
ً
العلم وال��دراي��ة والحيلة ،قائال:
«ال�ي��وم نطلب من امل��رأة أن تدير
ش � ��ؤون ال �ب �ي��ت ،وع �ن��دم��ا ي��أت��ي
ات �خ��اذ ال �ق ��رار ن �ق��ول ل�ه��ا إن ��ك ال
ت��رق�ين إل��ى درج��ة ات�خ��اذ ال�ق��رار،
ل��ذل��ك ن�ح��ن نعيش ت�ن��اق�ض��ًا في
أن �ن��ا ن�ط�ل��ب م��ن امل� ��رأة أن ت�ك��ون
خ ��ارق ��ة ف ��ي ك ��ل ش � ��يء ،وم� ��ن ث��م
نريدها تابعة بعد ذلك».
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بلدي

إلغاء المواقع
غير المحافظ عليها في «فيلكا»
زكريا محمد
أوصت لجنة محافظة العاصمة في املجلس البلدي في
اجتماعها ال��ذي عقدته أم��س ،برئاسة العضو د.حسن
ك����م����ال ،ب���امل���واف���ق���ة ع���ل���ى إل����غ����اء ت��خ��ص��ي��ص امل����واق����ع غ��ي��ر
املحافظ عليها واملستعملة في جزيرة فيلكا.
وأوض���ح كمال أن امل��واق��ع امللغاة تشمل :مخفر الشرطة
ووحدة إرشادية زراعية ومركز شباب وموقع املراحيض
ال��ع��ام��ة وال���رص���د ال���ج���وي وامل���درس���ة االب��ت��دائ��ي��ة وفيلكا
الصحي وامل��ح��اك��م وامل��ق��ب��رة ال��ج��دي��دة واإلن��ق��اذ البحري
وامل��خ��ب��ز اآلل���ي وال��ن��ادي العلمي وال��ب��ل��دي��ة وس��ك��ن عمال
وزارة األشغال والفحص الفني وم��دارس ثانوية للبنني
وابتدائية ومتوسطة للبنات وروض���ة أط��ف��ال واملنطقة
الصناعية واملطار املقترح وجمعية اإلصالح واملسلخ.
وق��ال كمال :إن اللجنة وافقت على طلب شركة التموين
ال��ك��وي��ت��ي��ة ت��ع��دي��ل ح����دود م��وق��ع��ه��ا ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ش��وي��خ
األول���ى ،وعلى طلب إضافة إضافة مساحة لقسيمة في
القطعة  7بمنطقة ال��ش��رق ،وامل��واف��ق��ة ع��ل��ى ط��ل��ب إح��دى

كمال متوسطاً المحري والرندي

الشركات العقارية استقطاع نسبة تؤول إلى الدولة من
دون ثمن لجزء م��ن قسيمة ف��ي القطعة  2بمنطقة بنيد
القار.
وأضاف :ان اللجنة أوصت برفض اقتراح العضو السابق
م .علي املوسى إزالة ارتداد الشوارع في محافظة مبارك
الكبير والتعويض عنها بإقامة مواقف سيارات سطحية

لخدمة رواد هذه الشوارع.
وأوض��ح أنه تقررت إحالة اقتراح رئيس املجلس أسامة
ال��ع��ت��ي��ب��ي ون���ائ���ب���ه ع����ب����داهلل امل����ح����ري وال���ع���ض���و م��ش��ع��ل
ال��ح��م��ض��ان ب��ش��أن دراس����ة إم��ك��ان��ي��ة إع����ادة ط���رح م��ش��روع
ال��ق��ري��ة ال��ت��راث��ي��ة ال���واق���ع ف���ي م��ن��ط��ق��ة ش���رق إل���ى ال��ج��ه��از
التنفيذي ملخاطبة اإلدارة القانونية لتحديث الرد الوارد.

األنصاب التذكارية للوزارات
والشركات الحكومية
زكريا صالح
أكدت البلدية ان هناك اشتراطات وضعها املجلس البلدي
إلقامة األنصاب التذكارية.
وق���ال���ت ال��ب��ل��دي��ة ،ف���ي رده�����ا ع��ل��ى س�����ؤال ال��ع��ض��و ح��م��ود
ال��ع��ن��زي ،ب��ش��أن األن��ص��اب ال��ت��ذك��اري��ة ف��ي امل��ي��ادي��ن العامة
والخاصة ،انه تجري دراسة الطلبات املقدمة من الوزارات
وال����ش����رك����ات ال���ح���ك���وم���ي���ة إلق����ام����ة أن����ص����اب ت����ذك����اري����ة ف��ي
الساحات وامليادين العامة فقط ،وذلك وفق االشتراطات
والتوصيات الواردة بقرار املجلس البلدي املتخذ بتاريخ
 25يونيو  ،2007وم��ن ث��م ال��ع��رض على اللجنة الفرعية
للمرافق والخدمات العامة ،تمهيدًا للعرض على املجلس
البلدي التخاذ القرار املناسب بشأنها.
وأضافت أن ما يخص صيانة األنصاب التذكارية ،فإنه
وفقًا للبند ال��راب��ع م��ن ال��ق��رار« ،تتعهد الجهة املخصص
ل���ه���ا امل����وق����ع ب���ال���ص���ي���ان���ة ال�����دوري�����ة ل��ل��ن��ص��ب ال����ت����ذك����اري،
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه ب��ش��ك��ل الئ����ق ،م��ع امل��ح��اف��ظ��ة وال��ص��ي��ان��ة
للزراعة والنواحي التجميلية املحيطة بالنصب» ،والبند
الخامس« :في حال عدم االلتزام بشروط الصيانة الدورية
واملحافظة على النصب التذكاري والنواحي التجميلية
بشكل الئق تجري إزالته من قبل البلدية بموجب قرار من
املدير العام ،وذل��ك على مسؤولية ونفقة الجهة صاحبة
العالقة».
وبينت البلدية أنه جرى تخصيص عدد من املواقع ضمن
امليادين العامة إلقامة أنصاب تذكارية عليها ،ويجري
استكمال إجراءات الترخيص من فرع البلدية للمحافظة
التابع لها موقع النصب التذكاري.
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ً
تعديا على أمالك الدولة
إنذار 285
وجه فريق طوارئ بلدية محافظة مبارك الكبير  285إنذارا لتعديات مقامة على أمالك الدولة
خالل شهر ديسمبر .2019
وق��ال رئيس الفريق ناصر الهاجري ان املفتشني أزال��وا  5تعديات على أم�لاك الدولة ،و35
إعالنا مخالفا ،وغلق محلني ،وتحرير 37مخالفة طبقا لالئحة املحال واالعالنات ،و 11أمر
صلح ،وتوجيه  29تنبيها للسالمة.
على صعيد آخ��ر ،داهمت الفرق الرقابية املتعاونة مع اللجنة ال��وزاري��ة املشتركة ملتابعة
أوضاع منطقة جليب الشيوخ ،ممثلة فى إدارة النظافة العامة في بلدية محافظة الفروانية
عملها في سوق السكراب بشارع  ،55وصادرت املواد املعروضة للبيع واتخذت االجراءات
القانونية بحق املخالفني.
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الكويت 09

مجلس األمة

الفضل :التراجع عن القوانين المتفق عليها كارثة

«الميزانيات» :وعد حكومي بهيئة مستقلة

استغالل ميزانية «السياحة» في مآرب أخرى!
■  %35من مصروفات «اإلعالم» للتلفزيون ..واإليرادات منخفضة
■  6ماليين دينار ديونا ً مستحقة ..لم تحصلها الوزارة
ش� � ��ددت ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة ع�ل��ى
ض��رورة تفعيل القطاع السياحي ف��ي ال�ب�لاد،
ف��ي ض��وء وق��ائ��ع ُمثبتة تشير ال��ى ع��دم جدية
وزارة اإلعالم في اتخاذ أي تدابير لخلق هوية
سياحية جاذبة للكويت داخليا أو خارجيا.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد
ان ال �ل �ج �ن ��ة ن ��اق� �ش ��ت ف � ��ي اج� �ت� �م ��اع� �ه ��ا أم ��س
الحساب الختامي لـ«اإلعالم» عن السنة املالية
/2018 2019وم�ل�اح �ظ ��ات دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
وج �ه��از امل��راق �ب�ي�ن امل��ال �ي�ي�ن ،ب �ح �ض��ور ال��وزي��ر
محمد ال�ج�ب��ري ،وت�ب�ين للجنة ع��دم استغالل
ال��وزارة لبعض املبالغ املرصودة في امليزانية
للشأن السياحي ،بل يتم النقل منها ملصلحة
برامج أخ��رى ،مع مالحظة انخفاض الصرف
على برنامج السياحة خالل السنوات الثالث
األخيرة ،مما يعطي مؤشرا لعدم وجود خطة
لتطوير أعمال القطاع في تحقيق أهدافه.
وأض � ��اف ع �ب��دال �ص �م��د ان وزي � ��ر اإلع �ل��ام أف ��اد
ب �ت��وج��ه ال �ح �ك��وم��ة ل �ت �ق��دي��م م � �ش ��روع ق��ان��ون
ح �ك��وم��ي إلن� �ش ��اء ه �ي �ئ��ة م�س�ت�ق�ل��ة ل�ل�س�ي��اح��ة،
اي �م��ان��ا م �ن��ه ب��أه�م�ي��ة ه ��ذا ال �ق �ط��اع ،وت�ف�ع�ي�ل��ه
ب �ف �ص �ل��ه ع ��ن ال � � � ��وزارة ،ح �ي��ث ش � ��ددت ال�ل�ج�ن��ة

تمارس نشاطا يتماشى مع إقرار ميزانياتها.

تدني اإليرادات

عدنان عبدالصمد

على ض ��رورة دراس ��ة ه��ذا امل �ش��روع م��ن جميع
ال �ج��وان��ب وال �ت �ب �ع��ات ،ع �ل��ى أن ي �ك��ون واض��ح
امل� � ��واد وال� �ل ��وائ ��ح ،وأن ت �ن �ط �ب��ق ع �ل��ى ق��ان��ون
انشائه وطبيعة نشاطه اع�ت�ب��ارات «امليزانية
املستقلة» ،لعدم تكرار ما تشهده اللجنة من
تبعات إقرار قوانني إلنشاء هيئات ومؤسسات
ّ
ت�ض��خ��م ال�ه�ي�ك��ل اإلداري ل �ل��دول��ة ،م��ن دون أن

وقال ان اللجنة ناقشت كذلك ،تدني تحصيل
اإلي � � ��رادات ف��ي «اإلع� �ل ��ام» ،وم�ن�ه��ا م��ا يتعلق
بإيرادات الخدمات اإلعالمية الخاصة بقطاع
ال �ت �ل �ف��زي��ون ،ح �ي��ث ت �ب�ين ت�س�ج�ي��ل ان�خ�ف��اض
بنسبة  %32ع��ن السنة السابقة ،على الرغم
م��ن أن ذل��ك القطاع ح��از النصيب األع�ل��ى من
إجمالي املصروفات بنسبة  ،%35باإلضافة
إل � ��ى ع � ��دم ت �ح �ص �ي��ل ال� � � � ��وزارة م�س�ت�ح�ق��ات�ه��ا
البالغة نحو  6ماليني دينار ،عبارة عن ديون
ل�ل�ح�ك��وم��ة ،نسبة ك�ب�ي��رة منها دي ��ون صعبة
التحصيل.
واض� � ��اف ان ه �ن ��اك اي �ض ��ا م �ب��ال��غ م �ع �ل �ق��ة ف��ي
حساب عهد دفعات نقدية بالخارج تعود إلى
 14سنة ماضية ،لم تتم تسويتها لتعذر توافر
املستندات الالزمة.
وش��ددت «امل�ي��زان�ي��ات» على ض��رورة ان تتخذ
وزارة املالية جميع اإلج��راءات الالزمة ملتابعة
ت �ق ��اع ��س ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ع� ��ن االل � �ت� ��زام
ب ��ال� �ض ��واب ��ط وال� �ت� �ع ��ام� �ي ��م ،إلع � � ��داد امل� ��ذك� ��رات

فهاد الشمري

اإلي� �ض ��اح� �ي ��ة امل ��رف� �ق ��ة ب ��ال �ح �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ومشروع امليزانية ،ومخاطبة مجلس الوزراء
ب��ذل��ك إذا اقتضى األم��ر ليكون محل متابعة،
ومنها ما يخص وزارة اإلعالم أيضا.

مطبعة الحكومة متعثرة
وق � ��ال ع �ب��دال �ص �م��د إن «امل� �ي ��زان� �ي ��ات» ن��اق�ش��ت
م�لاح�ظ��ات سجلتها ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة ،على
امل �ط �ب �ع��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ت��ي ت �ع� ّ�د م ��ن ب�ي�ن أه��م
ق �ط��اع��ات وزارة اإلع� �ل��ام ،وم �ن �ه��ا ع ��دم ك �ف��اءة
وفاعلية أداء املطبعة الحكومية ،التي يفترض
أن تكون مصدر دخ��ل حيوي للدولة كما كان
س��اب �ق��ا ،إض��اف��ة إل ��ى م��ا س�ب�ب��ه ارت �ف ��اع نسبة
اع �ت��ذارات املطبعة ف��ي ح��رم��ان�ه��ا م��ن إي ��رادات
م �م �ك��ن ت�ح�ص�ي�ل�ه��ا م ��ن ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة،
السيما ما يتعلق باعتذارها عن طباعة الكتب
ال��دراس �ي��ة ال�ب��ال�غ��ة تكلفتها ن�ح��و  38مليون
دينار في السنوات األربع األخيرة.
واض ��اف ان ال� ��وزارة أف ��ادت ب��ات�خ��اذه��ا بعض
اإلجراءات ،لوضع خطة عمل واضحة واعتماد
مبنى ج��دي��د خ��اص باملطبعة ،ليتماشى مع
العمالة واملهام لتفعيلها.

«التعليمية» البرلمانية:

إلغاء الحبس في قضايا «المرئي والمسموع»
ك �ش��ف م �ق��رر ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ال � �ن ��ائ ��ب خ �ل �ي ��ل أب� � � ��ل ،أن أب� � � ��رز ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات
ع �ل��ى ق��ان��ون��ي امل �ط �ب��وع��ات وال �ن �ش��ر وامل��رئ��ي
وامل� �س� �م ��وع ،وال� �ت ��ي ط ��رح ��ت خ �ل��ال اج �ت �م��اع
اللجنة أمس ،تستهدف إلغاء عقوبة الحبس
ن�ه��ائ�ي��ا م��ن ال �ق��ان��ون ،اض��اف��ة ال ��ى م�س��ؤول�ي��ة
ال��دول��ة ع��ن تنظيم وض �ب��ط ال�ع�م��ل اإلع�لام��ي
بمختلف أشكاله.
وق��ال أب��ل ان اللجنة تنتظر ال ��رأي الحكومي
حول ذلك ،الفتا الى توجيه دعوة الى إعالميني
لالستئناس ب��رأي�ه��م ف��ي ال�ت��وص�ي��ات املقدمة
ب�ش��أن ال�ق��ان��ون ف��ي اجتماع اللجنة املقبل ،ال
سيما م��ا يتعلق ب��امل�ح�ظ��ورات وال�ت�ج��اوزات،

وسيتم حسم ال�ت�ع��دي�لات عقب س�م��اع ال��رأي
الحكومي.
ول �ف��ت ال ��ى ان ال�ل�ج�ن��ة س�ت�س�ت��دع��ي م�س��ؤول��ي
وزارة اإلع� �ل��ام مل �ن��اق �ش�ت �ه��م ف ��ي ال �ت �ع��دي�لات،
خاصة في قضية معاقبة القناة التلفزيونية
ف ��ي ح� ��ال م �خ��ال �ف��ة ال �ض �ي��ف ل �ل �ق��ان��ون خ�ل�ال
املقابالت التلفزيونية.
وب�ين أن اللجنة ستعقد اجتماعا ط��ارئ��ا مع
مسؤولي وزارة التربية ملناقشة ما تم تناقله
على منصات التواصل من «تسريبات تبدو
حقيقية ،لالختبارات في ال��وزارة» ،ومناقشة
الوزير سعود الحربي في قضية كادر شؤون
الطلبة وتجاوزات الوظائف اإلشرافية.

«األولويات» تضغط الحكومة
لتمرير قروض المتقاعدين

مرافق للقاصر المبتعث للدراسة بالخارج
قدم النائب خليل أبل اقتراحا برغبة ،للسماح للطالب «القاصر» املبتعث للدراسة في
الخارج بمرافقة ولي أمره أو معيله ،الى حني بلوغه الـ 18عامًا ،وأيضا السماح للطلبة
املتزوجني خريجي الثانوية املبتعثني بمرافقة ال��زوج او ال��زوج��ة ،على أن تتحمل
وزارة التعليم العالي تكاليف املرافقني من سفر وإقامة ومعيشة وضمان صحي.
وعلل أبل رغبته باحتياج الخريجني الى مرافقة ولي األمر لترتيب أوضاع الطالب
م��ن مسكن ومستلزمات املعيشة والتسجيل بالجامعة والتوقيع على األوراق
واملستندات القانونية التي تتطلبها املعيشة بالخارج ،وكذلك األمر بالنسبة لحاجة
ال���زوج أو ال��زوج��ة مل��راف��ق��ة اآلخ���ر ف��ي البعثة م��راع��اة للحاجة اإلنسانية وال��ظ��روف
االجتماعية.

فيما ب��دا أن�ه��ا م�ح��اول��ة م��ن لجنة
األولويات للضغط على الحكومة
ل �ت �م��ري��ر ع� ��دد م ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن  ،أو
تقديم ب��دائ��ل عنها ،تبحث لجنة
األولويات البرملانية مع الحكومة
ال �ي��وم ،س�ب��ل ال�ت��وص��ل ال��ى ات�ف��اق
بشأن تنظيم ع��دد م��ن األول��وي��ات
ال � �ت� ��ي س� �ب� �ق ��ت امل � ��واف � �ق � ��ة ع �ل �ي �ه��ا
وادرجت في جدول االعمال ،وعلى
رأسها خفض االستقطاع الشهري
للقرض الحسن والتعديالت على
«االس� �ت� �ب ��دال» ،وق ��ان ��ون ال �ش��راك��ة
وادارة ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ،ال� ��ى ج��ان��ب
بحث األسباب التي دعت الحكومة
الى التراجع عن بعضها.
وقال رئيس اللجنة النائب احمد
الفضل لـ سبقلا ،ان على الحكومة
االس �ت �م ��رار ،م��ن ح �ي��ث امل �ب ��دأ ،في
م��واف�ق��ات�ه��ا امل�ب��رم��ة م��ع الحكومة
السابقة ،باعتبار ذلك قرارا يسري
ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي ال �ت �ش �ك �ي �ل �ت�ين ،س ��واء
م��ا ي�خ��ص ق��ان��ون��ي «ال�ت��أم�ي�ن��ات»
و«ال� �ق� �ط ��اع االه � �ل� ��ي» وامل �ب��ارك �ي��ة
ومخاصمة القضاء.
وأض��اف الفضل ان اللجنة تراهن
على ت�ج��اوب الحكومة ،إذ يشكل
عدم تجاوبها كارثة ،ومن االولى
ل�ه��ا ان ت �ب��دي ال �ت �ع��اون وال�ت�ف� ّ�ه��م،
الس�ي�م��ا ان ه�ن��اك م��وض��وع��ات تم
االنتهاء من بحثها.
وأمل الفضل من الحكومة «تقديم

أحمد الفضل

البديل الي قانون لديها اعتراض
او تحفظ عليه ،فأنا اري��د مكافأة
ن� �ه ��اي ��ة خ� ��دم� ��ة ل �ل �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ف��ي
القطاع الخاص اسوة بالوافدين،
ول � ��ن ن �ق �ب��ل ب � ��اي اع� � �ت � ��راض دون
توفر بديل ،واالعتراض قد يكون
ع�ل��ى ج��زء م��ن ال�ق��ان��ون ل�ك��ن ليس
ع �ل �ي��ه ب��ال �ك��ام��ل» ،م �ش �ي��را ال� ��ى ان
ح �ض��وره��ا اج �ت �م��اع ال �ل �ج �ن��ة م��ن
دون البديل املناسب «يظهر عدم
التعاون من قبل الحكومة».
وش��دد على ان «االول��وي��ات» ظلت
تعمل على م��دى  3س�ن��وات «ول��ن
نقبل ان يذهب جهد هذه السنوات
س��دى ،وبالتالي فإن الرفض غير
مقبول بعد استنفاد ك��ل درج��ات
ال �ت �ف��اه��م م ��ع ال �ح �ك��وم��ة ل�ل�خ��روج
بحل توافقي يرضي كل االطراف».

البابطين« :الواتس اب انسرق»..
ومغرّد« :بيطيحون على مفاتيحك»
ط� � �ل � ��ب ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب ع� � �ب � ��دال � ��وه � ��اب
ال�ب��اب�ط�ين م�م��ن ي �ت��واص �ل��ون معه
وج�م�ي��ع م�ت��اب�ع�ي��ه ،ع ��دم ال�ت�ف��اع��ل
م��ع ال��رس��ائ��ل «امل�س�ج��ات» ال��واردة
إل �ي �ه��م م ��ن ه��ات �ف��ه ال �خ ��اص ال ��ذي
تعرض للسرقة.
وق� � � ��ال ال� �ب ��اب� �ط�ي�ن ف � ��ي ت� �غ ��ري ��دة
على حسابه ف��ي «تويتر» أم��س:
«تمت سرقة الواتس اب الخاص

ب�ت�ل�ف��ون��ي ،ي��رج��ى ع ��دم ال�ت�ف��اع��ل
م ��ع امل �س �ج��ات ال� � � ��واردة اع �ت �ب��ارا
م � ��ن ال� � �ي � ��وم ح � �ت ��ى ت � �ت ��م ع �م �ل �ي��ة
استعادته».
والق��ت التغريدة تفاعال إيجابيا،
م��ع بعض التعليقات الضاحكة،
م� �ث ��ل م � ��ا ك �ت �ب ��ه أح� � ��د امل � �غ ��ردي ��ن:
«ب � �ي � �ط � �ي � �ح ��ون ع � �ل� ��ى م �ف��ات �ي �ح��ك
االنتخابية متعمدين».
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حتى ال نكون
كيكة إسفنج
داهم القحطاني
في ع�ص��رن��ا ال�ح��ال��ي إذا ك��ان��ت ال��دول��ة ضعيفة ،فهي
معرضة لالختراق من القوى الخارجية ،بحيث تفقد
هذه الدولة نفوذها وقرارها السيادي.
العراق وسوريا ولبنان وليبيا خير مثال على ذلك.
لكن أليس م��ن الغريب أن يكون ال�ع��راق وس��وري��ا من
ال ��دول ال�ت��ي تصنف ضعيفة رغ��م حجمهما الكبير
وتعداد السكان الضخم ،والقوى البشرية والعسكرية
التي كانتا تحظيان بها؟!
ولنقرب ال�ص��ورة ،من ك��ان يتوقع قبل ع��ام  2003أن
يتحول العراق إلى دولة كرتونية تخترق من كل جانب،
وتحكمها ميليشيات دمرت كل مظاهر سيادة الدولة؟
ومن ك��ان يتصور أن سوريا القوية ،ذات النفوذ في
املنطقة ،تتحول إلى شبه دول��ة ال سيادة لها على 80
في املئة من أراضيها؟
هذه األسئلة مهمة ج �دًا لنا ف��ي ال�ك��وي��ت .ف��إذا عرفنا
أسباب تهاوي هذه الدول ،استطعنا أن نحصن بلدنا
من مصير مشابه.
في حالتي العراق وسوريا تكاد تتشابه األسباب التي
أدت إلى سقوط الدولة وتتركز في اآلتي:
 -غياب الحكم الديموقراطي ،ورسوخ الحكم الفردي.
 -انعدام مشروع الدولة الوطنية العادلة ،وانحياز الدولة
لفئة أو شريحة معينة.
 -ن �م��و ط �ب �ق��ة ط�ف�ي�ل�ي��ة ت�س�ي�ط��ر ع �ل��ى م �ع �ظ��م امل � ��وارد
الطبيعية واملالية على حساب األغلبية املحرومة.
 -سقوط دولة القانون ،وتحول نظام العدالة إلى شريعة
غاب ترتدي أزياء عصرية.
 -شعور الشباب باليأس ،وانتشار ثقافة «خربانة..
خربانة».
 -تنامي مشاعر الحاجة ألي طرف يخلص الشعب من
الطبقة الحاكمة الظاملة ،وإن كان طرفًا أجنبيًا.
هناك دول انتبهت للحالتني العراقية والسورية ،فبدأت
الحكومات فيها باإلصالح الجزئي عبر تغيير مواد
في الدستور أو عبر إصالح نظام العدالة االجتماعية.
من ه ��ذه ال� ��دول امل�م�ل�ك��ة امل�غ��رب�ي��ة ،وت��ون��س ،واألردن،
وسلطنة عمان ،ولهذا وجدنا في هذه الدول استقرارًا
نسبيًا رغم أن بعضها تعاني مشاكل هيكلية يصعب
إصالحها بمواردها املحدودة.
قوة ال��دول ال تقاس بعنصر محدد ،فهناك دول ذات
جيوش ضخمة انهارت ،وهناك دول صغيرة الحجم
لم يصبها أي مكروه بسبب السياسة املتزنة داخليًا
وخارجيًا.
لهذا كله وقبل أن تنشغل الحكومة الكويتية بالعمل
السياسي التقليدي داخليًا وخارجيًا ،وجب عليها أن
تنتبه إل��ى أن األزم��ات الحالية في ال�س��ودان والجزائر
ولبنان والعراق وسوريا قد تنتقل بصورة أو بأخرى
إل��ى داخ ��ل ال �ك��وي��ت ،ل�ي��س ف�ق��ط ألن ه�ن��اك سياسيني
ان �ت �ه��ازي�ين ي ��ري ��دون ت��أج �ي��ج أي ق�ض�ي��ة ل�ي�س�ت�ف�ي��دوا
انتخابيًا ،بل ألن هناك بالفعل حاجة ألن تنفتح الدولة
ع�ل��ى امل�ج��ام�ي��ع ال�ش�ع�ب�ي��ة وتستقطبها ف��ي م�ش��اري��ع
وط�ن�ي��ة م �ت �ع��ددة ،ق�ب��ل أن ت�ق��وم ه��ذه امل�ج��ام�ي��ع بتبني
حراك منفصل قد يتم اختطافه من قبل قوى داخلية
وخ��ارج�ي��ة ذات أه ��داف معادية ل�ل��دول��ة ،فيحدث م��ا ال
تحمد عقباه.
لننظر إل ��ى إي� ��ران وم ��ا ي�ع��ان�ي��ه ال�ن�ظ��ام م��ن ت�ظ��اه��رات
تستنزف ق��درات��ه ،وه��ي ت�ظ��اه��رات أت��ت ب�ع��د س�ن��وات
طويلة من القمع واملالحقات القضائية والسياسية ألي
طرح إصالحي ينتقد سياسات النظام ،فكان أن تراكم
الغضب الشعبي ليظهر بهذه الصورة الضخمة.
مطلوب م ��ن ال �ح �ك��وم��ة ت�ب�ن��ي س �ي��اس��ة االن �ف �ت��اح مع
ك��ل امل�ج��ام�ي��ع ال�ش�ع�ب�ي��ة ،وب ��دء ح ��وار وط �ن��ي مستمر
ي �س �ت �ه��دف ت �خ �ف �ي��ف االح� �ت� �ق ��ان وال �ب �ح��ث ع ��ن رؤي ��ة
تتضمن أكبر عدد من القواسم املشتركة بني الحكومة
واملجاميع الشعبية.
وذلك ي�ت�ط�ل��ب ب��ال�ط�ب��ع ت�ب�ن��ي م�ق�ت��رح��ات ال�ع�ف��و ال�ع��ام
أو ال �خ��اص ،ب�ح�ي��ث ت �ق��وم ال�ح�ك��وم��ة بتنفيذ سياسة
«تصفير» الخالفات الداخلية ما أمكن ذلك.
ال�ق��وة الحقيقية ل�ل��دول ف��ي تماسكها ال��داخ�ل��ي ،وه��ذا
من املحال تحقيقه من دون نظام ديموقراطي عادل
وم�س�ت�ن�ي��ر ،وف�ي�م��ا ع ��دا ذل ��ك س�ت�ك��ون ال� ��دول ككيكة
اإلسفنج التي تخترق وتؤكل بسهولة.

ّ
كتاب وآراء
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بعد السالم
في بيوتنا جمعيات خيرية

رقية عثمان إبراهيم العيسى ..نموذجاً
طبيعي فردي.
ك ��ان ه ��ذا ع �ل��ى م �س �ت��وى اإلح� �س ��ان امل� � ��ادي ،أم ��ا ع �ل��ى م�س�ت��وى
ً
ففضال عن صلة الرحم كانت ّ
سباقة للقيام
اإلحسان املعنوي؛
بالواجبات االجتماعية ،كاملشاركة في األف��راح واألت��راح وعيادة
امل��رض��ى ،وبشكل رتيب يكاد يكون يوميًا ،حتى لو ك��ان هؤالء
املرضى ليسوا من أقاربها أو أصدقائها املباشرين.
كما كانت بحكمتها مرجعًا اجتماعيًا يستشيرها أصدقاؤها في
كيفية التعامل األفضل مع مشكالتهم االجتماعية متى ما وقعت،
وف��ي ال��وق��ت نفسه كانت كتومة ج� ّ�دًا لهذه األس ��رار االجتماعية
لبيوتهن املستورة.
وقد انتقلت هذه الخصال الكريمة إلى ذريتها الكريمة في ضوء
تربيتها الحسنة القويمة.
ك�ي��ف ال ،وق��د ش��ارك�ه��ا ف��ي ح�س��ن تربيتهم رف�ي��ق درب �ه��ا العم
مشاري حمود الجاراهلل الخرافي ،وقد كانت نموذجًا طيبًا للوفاء
له ومالزمته طوال مرضه في أواخر سنني حياته ،رحمه اهلل ،وهذا
ما ورثته منها ذريتها الطيبة ،فكان اإلحسان بحمد اهلل جزاؤه
اإلحسان.
وملا ّ
تقدم بها السن ،وب��دأت بضعف ال��ذاك��رة ،كان عقلها الباطن
ّ
مستمرًا في التواصل مع الحاالت اإلنسانية من األسر الفقيرة،
ول��م يفقدها أهلها ومحبوها فقط بعد تدهور حالتها الصحية
خ�لال السنوات الثماني األخ�ي��رة واالهتمام الشديد من ذريتها
الصالحة ،بل افتقدها عامل النظافة ال��ذي ال يبرح حينما يقوم

م��ن خ�ل�ال ه��ذا ال �ن �م��وذج ي�م�ك��ن أن ن��ؤك��د ال�ف�ط��رة ال�ح�س�ن��ة التي
ُجبل عليها أهل الكويت بنزعتهم إلى الخير واإلحسان ،وال تقل
نساؤها عن رجالها في التنافس على الخير.
فانطالقًا من الطبيعة الخيرية األساسية من صلة الرحم والقيام
بالواجبات االجتماعية تجاه الجميع (في ما نسميه في مجتمعنا
الكويتي التوجيب) ،تبرز الطبيعة الخيرية في املرأة الكويتية التي
انطلقت بمحرك ذاتي إلى جليب الشيوخ ،حيث الحاالت الفقيرة
واإلن�س��ان�ي��ة ل�ت��وص��ل ل�ه��ا م��ا تيسر ل�ه��ا م��ن دع��م م ��ادي وعيني
للمعاقني واملعوزين ،الذين كانت تخرجهم من الحرج إلى التأهيل،
ح�ي��ث ت�ش�ت��ري م�ن�ه��ن أث� ��واب ال �ص�ل�اة ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ح�ث�ه��ن على
خياطتها حتى استمر استخدام هذه األثواب من ذريتها الصالحة
التي تمثل لها هذه األثواب استمرارًا رمزيًا في عمل الخير.
ولم تكتف بذلك ،بل دلت صويحباتها ممن لديهن القدرة املادية
على مساعدة ه��ذه ال�ح��االت ،بحيث تتيح لهن الفرصة ملساعدة
العائالت الفقيرة بشكل مباشر ليرين املعاناة اإلنسانية بشكل
مباشر ،ويتبرعن حني يتبرعن باطمئنان كامل لسالمة صرفهن
ً
للمستحقني فعال ،وبذلك تكون قد خرجت من حرج تسلم املبالغ
ّ
مستمرًا،
النقدية لتوصيلها الى العائالت الفقيرة ،وكسبت تعاطفًا
وبالتالي مساعدات مستمرة لهذه األسر.
ّ
تتقصى أي ح��االت أخ��رى ف��ي تلك املناطق املحتاجة
ث��م أخ��ذت
ُ
لتوسع دائرة مساعداتها ،ثم تحث األخريات على ذلك.
وبذلك ،جمعت عناصر املؤسسة الخيرية ،ولكن بشكل عفوي

حان وقت االصطفاف
فارس ناصر النون

بتنظيف شوارع وساحات الحي املكلف تنظيفه من قبل البلدية
أن يحوم حول الحمى ،حتى تخرج من بيتها إلى أي مشوار لتراه
فتعطيه ما ّ
تيسر لها من املساعدات املادية والعينية.
نموذج كويتي متكرر في البيوت الكويتية ـــــ وحديثي في الكويت
وأهلها مجروح ـــــ بما يجعل البيوت الكويتية ممتلئة بالجمعيات
واملبرات الخيرية الفردية ،وهي من املفارقات اللطيفة التي تجمع
مقومات العمل الجماعي في فرد واحد.
ّ
ورغ��م أن جيل الرعيل األول ق��ل نظيره حاليًا ،ف��إن الكويت ،وهلل
لاّ
الحمد ،و دة ،فها هي تتكرر ــــ بحمد اهلل وتوفيقه ــــ نماذج حديثة
للمرأة الكويتية الناشطة في العمل الخيري ،ولو بشكل فردي مثل
الخالة رقية وصويحباتها وأمثالهن.
وم��ن اللطيف  ،أن اسمها بحد ذات��ه يعكس جانبا م��ن الخيرية
واملسحة الدينية ف��ي املجتمع الكويتي والخليجي بشكل ع��ام،
حيث جمع اآلل واألصحاب واألنبياء في اسم واح��د :فرقية بنت
النبي (صلى اهلل عليه وسلم ،وعثمان ،رض��ي اهلل عنه ،زوجها
صاحبه وخليفته ،وإبراهيم ،عليه السالم ،ج��ده ،وعيسى ،عليه
السالم ،هو املبشر به قبل بعثته بقرون مديدة.
رحمها اهلل رحمة واسعة ،وأسكنها فسيح جناته.

فيصل محمد بن سبت
@binsabt33

ص��اح��ب ال�س�م��و األم �ي��ر ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د
الجابر الصباح ،رعاه اهلل وسدد خطاه ،فلنحافظ
على هذا املكسب الذي تحقق وتأصل وتجذر ،اذ
ال مجال لطائفية أو مذهبية أو فئوية ،فهذا وقت
االصطفاف خلف قيادتنا السياسية الحكيمة..
كذلك ال بد وأن نتسم بأكثر درجات الوعي عند
استخدامنا لوسائل التواصل االجتماعي وعدم
االن �س �ي��اق وراء اش ��اع ��ات م �غ��رض��ة أو أك��اذي��ب
باطلة ..ويا ليت أولياء األمور في بيوتهم واملعلمني
في مدارسهم يبذلون جهدا في هذا اإلطار لتوعية
أوالدنا بضرورات ومتطلبات املرحلة الحالية ،كما
أن مؤسسات مجتمعنا املدني وجمعيات النفع
العام معنية بدعم جهود الدولة في هذا االتجاه.
إن املنطقة تبدو حبلى بأحداث جسام يمكن أن
تؤثر فينا أو نتأثر بها ،وال سبيل ملواجهتها اال
بجبهة داخلية قوية ومتماسكة.
اللهم احفظ وطننا وأميرنا وشعبنا من كل سوء
ومكروه ،إنك ولي ذلك والقادر عليه.

ماذا يعني المستقبل؟
املستقبل يعني الفترة القادمة بكل ظروفها ،ورغم
تفاؤلنا وتوكلنا على اهلل سبحانه ،فهي مجهولة
للجميع داخ ��ل ال�ب�ل��د وف ��ي ج�م�ي��ع دول ال �ع��ال��م ،وال
أح��د يستطيع أن يجزم م��اذا سيحصل غ��دا ،ولكن
التعامل مع ه��ذا املستقبل يختلف من مجتمع إلى
آخر ومن بلد إلى آخر.
فما حصل اآلن كثير منه نتيجة لتصرفات املاضي،
ل��ذل��ك ال ت �ت��رك أك �ث��ر ال� ��دول امل�س�ت�ق�ب��ل ال �ق��ادم فقط
للدعاء والتمنيات بل تخطط وتعمل وتستعد وتضع
احتماالت تتجهز ألسوأها حتى ال تنصدم وتنهار
أو تتضرر كثيرا إذا حصل ما ال تتمناه.
وأما دول العالم الثالث ،فهي تأكل وتنام وال تستفيد
من املاضي وال من تجارب ال��دول األخ��رى وتنتظر
امل�ص�ي�ب��ة ث��م تفكر وت �ن��ادي م��ن ي�س��اع��ده��ا ب�ع��د أن
ت�ك��ون ق��د خ�س��رت أمنها وث��روت�ه��ا ورب�م��ا شبابها
ومستقبلها.
لذلك ورغم أدعيتنا وتمنياتنا بمستقبل آمن وسالم
وم �ح �ب��ة وت� �ق ��دم ،ف��إن��ه ي �ج��ب أن ن �ع �ت��رف ون�ح�ت��اط
للمستقبل القادم ألن هناك صراعا سلميا وعسكريا

ajalkharafy@gmail.com
www.ajalkharafy.com

كالم النفيسي
أكثر وجعاً عليهم

من أجل الله والوطن

م��ا م��ن ش��ك أن �ن��ا ككويتيني ق��د نختلف ف��ي ما
بيننا على أمور كثيرة ،وهذه سنة الحياة ،ما دام
ال�خ�لاف ف��ي ال ��رأي ال يفسد ل�ل��ود قضية ،لكننا
عند األزم ��ات ن�ك��ون على رأي واح��د وع�ل��ى قلب
رج��ل واح ��د ،وه��ذا م��ا أثبتته األزم ��ات وال �ك��وارث
ال�ت��ي م��رت بنا غير م��رة ،ال سيما ك��ارث��ة الغزو
العراقي الغاشم التي وقف العالم كله من أقصاه
ال��ى أقصاه مبهورا بوحدتنا الوطنية وتمسكنا
بقيادتنا وبوطننا في مشهد سجله التاريخ في
صفحة من أنصع صفحاته.
حاليا ،وبعد األحداث التي شهدتها املنطقة أخيرا،
ي�ج��ب علينا أن ن�ص��در م��رة أخ ��رى ه��ذا املشهد
الكويتي للعالم كله ،خصوصا أن بلدنا لم يكن
ط��رف��ا ف��ي ه��ذه األح� ��داث ،وحسنا فعلت رئاسة
أركان الجيش الكويتي حني تصدت فورا وبثقة،
نافية وبشكل قاطع أن الطائرات التي شاركت في
اغتيال الجنرال اإليراني قاسم سليماني ورفاقه
ق��د أقلعت م��ن ال�ك��وي��ت ،كما ادع ��ى البعض عبر
وس��ائ��ل االع �ل�ام ..واستطيع ال�ق��ول ان�ن��ا نحصد
حاليا ثمرة من ثمار السياسة الكويتية املتزنة
واملتوازنة التي أرسى تقاليدها ورعاها حضرة

د .عبدالمحسن الجارالله الخرافي

تيسير عبدالعزيز الرشيدان
على عدة أصعدة ،منه صناعي تكنولوجي إلكتروني
ومنه على الغاز واملاء واالقتصاد.
وواجبانا هنا التخطيط واالستعداد كأفراد بالعلم
والتوفير والتمسك بالوحدة الوطنية ،وكمجتمعات
بتغيير النمط االس�ت�ه�لاك��ي ورف��ع ال�ح��ال��ة الثقافية
ودعم مؤسسات املجتمع املدني
وكدول بإعداد شباب الغد بالتكنولوجيا والتدريب
وك�ف��اي��ة امل ��اء وال �غ��ذاء وامل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ث ��روات االم��ة
وإي �ج��اد ال�خ�ط��ط ال�ب��دي�ل��ة ألي م �ك��روه ال س�م��ح اهلل
والحرص على املستقبل ليس باألزمات فقط ،وإنما
بكل الظروف لتقدم ورفاهية وسعادة دائمة للجميع
إن شاء اهلل.

األفعى التي نتكلم عنها اليوم ليست باألفعى العادية ،التي نقرأ ونسمع
عنها وعن أنواع سمومها ،ولكنها أفعى أشد خطرا وأعظم شرا ،ألنها
تسعى إل��ى تدمير ال��دول وقتل وتشريد شعوبها .قياديوها معظمهم
ّ
يتحينون الفرص للضغط على حكوماتهم واالنقضاض على
انتهازيون
السلطة كلما تهيأت األمور لهم .الكثير من كوادرها من املاسونيني الذين
اندسوا في بطنها وخرجوا منه متأسلمني ودراويش ،وفقا للشيخ محمد
الغزالي .عبداهلل النفيسي املفكر السياسي ،وإن كنا ال نشاطره الرأي في
بعض ما ورد من س��رد لألحداث في برنامج «الصندوق األس��ود» ،إال
ّ
وتوجهاتهم ليس بالشيء
أن ما قاله عن الجماعة وقياداتها وأفكارهم
الجديد ،فقد قاله كل من كان في يوم من األيام عضوا ثم انسلخ منها،
بعد أن تبينّ له حقيقة مرشديها وكبار قادتها .عبداهلل النفيسي فضح
الجماعة ّ
وعراها ،ومن قبله كان الدكتور ثروت الخرباوي في كتابه «سر
املعبد» ،الذي كشف فيه األسرار الخفية للجماعة ومؤامراتها وتعاونها
م��ع أع��داء األم��ة اإلس�لام�ي��ة م��ن أج��ل ال��وص��ول إل��ى السلطة ف��ي بلدانها.
ولكن يبدو أن كالم النفيسي جاء أكثر وجعا عليهم ،لكونه من الكويت،
وعضوا سابقا في الجماعة ،كما يزعم ،وهي املعقل الرئيسي للجماعة
في هذه األيام (رغم تآمرهم عليها أثناء الغزو العراقي الغاشم وإعالن
أحد قيادييهم أن تنظيم اإلخوان املسلمني الكويتي سيقاتل مع الشعب
العراقي إذا ما ضربت القوات األميركية العراق)« .اإلخوان ّ
غيروا جلدهم
إكرامًا لوطنهم» هذا ما سطره مبارك الدويلة في مقاله ردا على ما قاله
الدكتور عبداهلل النفيسي عنهم .ولكن هل تغيير الجماعة لجلدها كان
ّ
فعال ملصلحة الكويت وإك��رام��ا ل�ه��ا ،أم ك��ان ل��زوم التخفي م��ن الشعب
الكويتي الذي ثار عليهم بعد أن اكتشف خيانتهم وانصياعهم ألوامر
التنظيم الذي نسي قياديوه تعاليم اإلسالم التي كانوا ينادون بها ّ
وأيدوا
الغزو وهللوا له؟ إن كل من قرأ كتاب الدكتور عبداهلل النفيسي «الحركة
اإلسالمية ،رؤية مستقبلية» أصابته الدهشة ملا سمعه منه في برنامج
«الصندوق األس��ود» عن جماعة اإلخ��وان ،فقد رك��ز الدكتور النفيسي
و 12م��ن ك�ب��ار مفكري الجماعة ف��ي الكتاب على سلبيات وإخفاقات
الجماعة طوال السنوات املاضية والتي أدت إلى تدهور أحوالها ورسموا
لها خريطة طريق جديدة تمكنها من الوصول إلى أهدافها من دون إثارة
انتباه اآلخرين لها ،ومن هنا تأتي الدهشة والتعجب مما قاله الدكتور
وباح به .هل بدأ الدكتور فصال جديدا في حياته أم انه تغيير جلد لزوم
املرحلة التي تمر بها األمة حتى تتضح األم��ور؟ العلم بيد اهلل ،وإن غدًا
لناظره قريب.
• أث�ن��اء بحثي ف��ي األرش�ي��ف وق��ع ن�ظ��ري على رس��ال��ة الرئيس املصري
السابق (ممثل جماعة اإلخ��وان) محمد مرسي إلى الرئيس اإلسرائيلي
شيمون بيريز ،بمناسبة ترشيح سفير مصري هناك ،واملؤرخة في 19
يوليو  2012والتي يقول فيها لبيريز «عزيزي وصديقي العظيم» ويتمنى
فيها ل��ه ال�س�ع��ادة ول��دول��ة إس��رائ�ي��ل ال��رغ��د ،ويختمها بكتابة صديقكم
«ال��وف��ي» محمد م��رس��ي .وم��ع ذل��ك ي �ك��ررون أن��ه ل��ن ي�ه��دأ لهم ب��ال حتى
يحرروا فلسطني من املحتل الغاشم .حسبنا اهلل ونعم الوكيل.

منصة االستجواب وقرابين السماء!
الطائفية هي مرض يغزو العقول فيفسدها ويجتاح القلوب
ُ
فيحجرها ،كما أنها بذرة إن غرست في تراب الوطن أثمرت
ش �ج��رة زق ��وم تلتهم أخ �ض��ر األرض وي��اب�س�ه��ا ،واإلن �س��ان
ً
الطائفي يصفه الدكتور علي ال��وردي قائال «الفرد الطائفي
حني يتعصب ملذهبه ال يهتم بما في املذهب من مبادئ خلقية
أو روح�ي��ة ،فذلك أم��ر خ��ارج نطاق تفكيره ،وك��ل ما يهتم به
التعصب من والء لجماعته وعدائه لغيرهم».
ُ
قد نكب ه��ذا البلد املسكني ب��داء الطائفية املقيتة ،فالكويت
تتحمل ما فوق طاقتها من هذا املرض العضال.
م��ا إن اشتعلت م��واق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي بسجال حول
االستجواب غير املبرر املوجه للوزيرة د .غدير أسيري ،حتى
ج��اء اغتيال قاسم سليماني واب��و امل�ه��دي املهندس ليصب
الزيت على النار ،ويعيدنا إلى املربع األول بعد تغريدات أطلقها

بعض النواب ،منهم «حالي» وآخر «سابق» ،أقل ما يقال عنها
انها استفزاز ملشاعر الكويتيني ،خصوصا أن أحدهم متهم
بالقيام بعمليات إرهابية بداخل الكويت قبل هروبه!
كل هذا يحدث والحكومة الجديدة صامتة ،ال بل كأنها غير
معنية!
يجب أن تعلم الحكومة أن كل الجهود السابقة لتعزيز الوحدة
الوطنية على حساب االنتماءات الطائفية أو الفئوية قد فشلت،
وي�ج��ب أن تعلم ب��أن ال�ت�ص��دي ملثل ه��ذه امل�م��ارس��ات يحتاج
حزما وحسما.
ح��زم ألن علينا استيعاب ال��واق��ع ال��ذي يقول هناك م��ن يرى
املصلحة االنتخابية والنجاح في االنتخابات أج��دى من أي
قيمة أخالقية ،فاللعب على أوتار الطائفة والدين بمجتمع غير
مجد والتاريخ القريب يشهد.
محصن وطنيا أمر ٍ

عبد الوهاب النصف
وحسم ألن علينا أن نتبصر حقائق التاريخ ،و«الحقائق هي
أم��ور عنيدة» كما يصفها رون��ال��د ري�غ��ان ،وه��ي عنيدة ألن
الشعوب واألم��م تدفع ثمن تجارب سابقة قبل الوصول إلى
الحقيقة ،فأوروبا خسرت ربع كتلتها السكانية بعد حرب
السنوات الثالثية بني الطوائف الثالث «الكاثوليك  -األرثوذكس
وال �ب��روت �س �ت��ان��ت» ق�ب��ل أن ي��أت��ي م��ؤت�م��ر وس�ت�ف��ال�ي��ا للسالم
ليرسي قواعد نظام عاملي مبني على توازن القوى واحترام

املعتقد.
يجب أن ي�ك��ون ح��زم الحكومة وحسمها ج��ذري�ين ،وال�ج��ذر
هو اللعبة االنتخابية الحالية ومقومها األساسي هو النظام
االن �ت �خ��اب��ي ال� ��ذي ع ��زز م��ن ح �ظ��وظ امل �ت �ط��رف�ين ّ
ورس � ��خ قيم
التعصب على حساب التسامح.
ه ��ؤالء املتعصبون ال��ذي��ن أرس �ل��وا وزي ��رة ب�ع��د قسمها إل��ى
منصة االستجواب ل��رأي عبرت عنه منذ سنوات ،هم نفس
الفئة ولكن بوجه آخر قاموا بالتنكيل بأهل األرض قربانًا
للسماء!
ترقب عزيزي القارئ االستجواب القادم ،فإن أسقطت الوزيرة
س�ت�ف��وز ب��االن�ت�خ��اب��ات امل�ق�ب�ل��ة ،ل�س�ب��ب م��ا ع�ل�ي��ك أن تخمنه،
وسيفوز مستجوبوها لنفس السبب الذي خمنته أيها اللبيب،
أما الكويت فلها اهلل.

اليت
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جلوسهم في مكان بارد وعدم قدرتهم على الحركة ..أبرز أعراض إصابتهم بـ«هبوط الحرارة»

الجو البارد ..قد يقتل كبار السن
د .خلود البارون

خالل موسم الشتاء القارس يزداد القلق من فرصة انخفاض درجة حرارة الجسم إلى أقل من
الطبيعي ،وبالتالي اإلصابة بحالة هبوط الحرارة (هايبر ثيرميا)  ،hypothermiaعندما تنخفض درجة حرارة
الجسم إلى  35درجة سيليزية وأقل ،وهي حالة تترتب عليها إصابات صحية خطرة تزيد من فرصة وفاة
بعض الفئات العمرية ،وبخاصة كبار السن .كما أن االنخفاض المتوسط في درجات الحرارة قد يحفز
إصابة كبار السن بهبوط الحرارة.
هبوط ح��رارة كبار السن ترجع إل��ى عوامل
عدة ،مثل:
 - 1تدهور صحة األعصاب الطرفية ،فيقل
شعور كبار السن بأطرافهم وببرودة البيئة
امل�ح�ي�ط��ة ب �ه��م ،وي�ت�ب��اط��أ أي �ض��ا إح�س��اس�ه��م
ب��ال�ب��رد ،مما يفسر ان ب��رودت�ه��م ال يرافقها
الرجفان والشكوى من برودة األطراف.
 - 2أجسامهم أقل تحكما في اتزان الحرارة
ال��داخ �ل �ي��ة ،ل ��ذا ف �ه��م أض �ع��ف وأق� ��ل م�ق��اوم��ة
النخفاض حرارة أجسامهم.
 - 3ض �ع��ف أج� �س ��ام امل� �ص ��اب�ي�ن ب ��أم ��راض
مزمنة وتناولهم ألن��واع م��ن األدوي ��ة يزيدان
حساسيتهم لبرودة الجو.
 - 4قلة وفقر تغذية كبار السن بالعناصر
ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة امل �ه �م ��ة ي �ق �ل�ل�ان ق � ��وة وح �ص��ان��ة
أجسامهم للبرد.
ً
شتاء
 - 5يميل الكثير إلى تقليل شرب املاء
لعدم قصد الحمام مما يصيبهم بالجفاف.
ً
 - 6ك�ب��ار ال�س��ن أك�ث��ر خ �م��وال وال يلبسون
بشكل يناسب حالة الجو.
نصائح وقائية
■ تدفئة املكان بشكل جيد :حرارة الغرفة
امل�ن��اس�ب��ة ت �ت��راوح م��ا ب�ين  20ـ �ـ  24درج��ة
س �ي �ل �ي��زي��ة .ل� ��ذا ،ي�ف�ض��ل ش� ��راء ت��رم��وم�ت��ر
ملراقبة حرارة املكان الذي يجلس ويتحرك
ف�ي��ه ك �ب��ار ال �س��ن ،ووض ��ع ت��دف�ئ��ة آم �ن��ة (ال
تعمل ب��ال�غ��از) ،م��ع غلق األب ��واب وال�ن��واف��ذ،
وس ��د أي ش �ق��وق ي�م�ك�ن�ه��ا إدخ � ��ال ال �ه��واء

ال �ب��ارد .ومل�ن��ع ج�ف��اف ه ��واء ال�غ��رف��ة نتيجة
ل �ل �ت��دف �ئ��ة ،ي�ن�ص��ح ب��وض��ع ج �ه��از ت��رط�ي��ب
الهواء ،ولكن مع الحرص على ضبط درجة
رطوبة الغرفة ال��ى درج��ة منخفضة ،حتى
تسهل تنفس كبير السن ،ولكن ال تسبب
زي ��ادة ف��ي رط��وب��ة البيئة وتحفيزا للعفن
واالصابة بأمراض رئوية.
■ ت� �ف ��ادي خ ��روج �ه ��م وت �ع��رض �ه��م ل �ل �ه��واء
البارد بقدر االمكان وبخاصة اثناء موجات
الصقيع والرياح.
■ ال�ح��رص على ارت ��داء م�لاب��س مناسبة:
ل�ب��س ط�ب�ق��ات ع ��دة م��ن امل�ل�اب��س ،ع�ل��ى ان
تكون االولى من القطن املريح الذي يسمح
بتنفس ال�ج�ل��د .وينصح بتقليل املالبس
قبل النوم والتغطية ببطانية ثقيلة ،ولكن
ب��زي��ادة ثقل اللبس ص�ب��اح��ا ،الن الجسم
يكون خامال وأقل اتزانا مما يزيد فرصة
هبوط حرارته.
■ ات�ب��اع ع ��ادات صحية :مثل ش��رب  8ـ�ـ 10
ك � ��ؤوس م ��ن امل � ��اء وت � �ن ��اول أط �ع �م��ة ص�ح�ي��ة
والنشاط البدني والتمرين الرياضي.
 التغذية ال�ج�ي��دة :نظرا لقلة شهية كبيرالسن ينصح بتناول  5ــ  6وجبات خفيفة
خالل اليوم ،على ان تتضمن أطعمة غنية
بالعناصر الغذائية كالخضار والفاكهة
وم�ن�ت�ج��ات ال�ح�ل�ي��ب وال �ب��روت�ي�ن .ويفضل
اث �ن��اء ال�ش�ت��اء اإلك �ث��ار م��ن ت �ن��اول االغ��ذي��ة
الدافئة (ليست ساخنة حتى ال تحرق فم
متناولها).
■ ع �ن��د م� �غ ��ادرة امل� �ن ��زل :ي �ج��ب ت�غ�ط�ي��ة ك��ام��ل

يجب تفادي خروجهم
وتعرضهم للهواء البارد..
خصوصا ً أثناء موجات
الصقيع والرياح
ضعف أجسام المصابين
بأمراض مزمنة وتناولهم
ألنواع من األدوية يزيدان
حساسيتهم لبرودة الجو
الجسم ،ويشمل ذلك لبس قبعة وقفاز ووشاح.
■ استشارة الطبيب :ينصح بمراجعة املعالج
ملعرفة أي محاذير يجب اتباعها للمصابني
بأمراض مزمنة او من يتناولون عقاقير قد
تزيد حساسية أجسامهم للجو البارد ،مثل
امل�ه��دئ��ات وال�ح�ب��وب امل�ن��وم��ة وم�س�ك�ن��ات األل��م
الشديدة.
■ ق � �ص� ��د امل� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ف � � � ��ورا او ط �ل��ب
اإلسعاف :عند مالحظة اصابة كبير السن
بهبوط ال�ح��رارة ك��زرق��ان االط ��راف والوجه
وال �ت �ش��وي��ش وان �خ �ف��اض ال �ت��واص��ل وردة
الفعل مع اآلخرين.

مايو كلينك

االعتالل العصبي السكري..
 4أنواع سببها ارتفاع سكر الدم
ه �ن ��اك أرب� �ع ��ة أن� � ��واع رئ �ي �س �ي��ة م ��ن اع �ت�ل�ال
األع �ص��اب ال�س�ك��ري ،وال �ت��ي ت�ع��رف بـ«تلف
األع �ص ��اب» ،وت �ح��دث نتيجة ارت �ف��اع سكر
ال ��دم ع�ن��دم��ا ت�ك��ون م�ص� ً�اب��ا ب ��داء ال�س�ك��ري.
واحد أو أن� ٌ
نوع ٌ
وقد يظهر لديك ٌ
�واع متعددة
من األع��راض .وتتطور معظم أن��واع اعتالل
األعصاب السكري بصور ٍة تدريجية ،ومن
ث��م فقد ال تستطيع مالحظة املشكالت إال
بعد حدوث تلف كبير.
 - 1اعتالل األعصاب السطحي

ُ
 - 2االعتالل العصبي املستقلي

ُ
ي�ت�ح�ك��م ال �ج �ه��از ال �ع �ص �ب��ي امل �س �ت �ق �ل��ي في
القلب ،واملثانة ،والرئتني ،وامل�ع��دة ،واألمعاء،
واألع �ض��اء التناسلية وال�ع�ي�ن�ين .يمكن أن
أي من
يؤثر داء السكري على األعصاب في ٍ
هذه املناطق ،وقد يسبب ما يلي:
 فقدان الوعي بانخفاض مستويات السكرفي الدم (غيبوبة نقص سكر الدم).
 اإلص ��اب��ة ب�م�ش��اك��ل امل �ث��ان��ة؛ ب�م��ا ف��ي ذل��كالتهابات املسالك البولية املتكررة أو السلس
البولي أو احتباس البول
أو اإلمساك ،أو عدم التحكم في اإلسهال أو
كليهما.
■ بطء إفراغ املعدة (خزل املعدة)؛ ما يؤدي
إلى الغثيان ،والقيء ،واإلحساس باالمتالء
وفقدان الشهية.
■ صعوبة البلع.

نظرا الى عدم امكانية قياس «هبوط حرارة»
ال �ج �س��م ب��ال �ت��رم��وم �ت��ر امل �ن��زل��ي ،ألن� ��ه صمم
لقياس ارت�ف��اع ح��رارة الجسم فقط ،فيمكن
اك�ت�ش��اف ح��دوث ح��ال��ة ه�ب��وط ال �ح��رارة عبر
االعراض التي تظهر على املصاب.
ونظرا الى ضعف وتلف اعصاب كبير السن
الطرفية ،مما يبرر ع��دم رجفانه او شعوره
ب �ب��رودة االط� ��راف ،ف�لا يمكن االع�ت�م��اد على
ه ��ذا ال �ع��رض ك��دالل��ة ع�ل��ى ب ��رودت ��ه ،ب��ل على

ماذا عليك فعله
حتى وصول اإلسعاف؟
■ وض ��ع امل �ص��اب ف��ي م �ك��ان داف� ��ئ وج��اف
وتغطيته ببطانيات.
■ اذا ك��ان��ت م�لاب�س��ه م�ب�ل�ل��ة ،فيجب نزعها
وتغطيته بماليات وبطانيات دافئة.
■ من املهم عدم هز كبير السن او تحريكه
بعنف.
■ ان ك��ان ال ي ��زال ب��وع�ي��ه وي�م�ك�ن��ه ال�ش��رب،
فينصح بإعطائه شرابا دافئا.

دراسات حديثة:

«السطحي» ..األكثر شيوعاً وأعراضه تشمل الشعور بالوخز

االع �ت�ل�ال ال�ع�ص�ب��ي ال�س�ط�ح��ي ه��و ال�ش�ك��ل
األك � �ث ��ر ش� �ي � ً
�وع ��ا م ��ن االع � �ت�ل��ال ال�ع�ص�ب��ي
ً
وغالبا ما تتأثر قدماك ورجالك
السكري.
لاً
أو  ،تتبعها ي ��داك وذراع � ��اك .وق��د تشتمل
ال �ع�ل�ام��ات واألع � � ��راض الع �ت�ل�ال األع �ص��اب
السطحي على ما يلي:
■ الشعور بالخدر أو انخفاض القدرة على
ال �ش �ع��ور ب��األل��م أو ال �ت �غ �ي��رات ف��ي درج ��ات
الحرارة ،باألخص في قدميك وأصابعهما.
■ شعور بالوخز أو االلتهاب.
■ ألم حاد مع وخز يسوء في الليل.
■ حساسية مفرطة ألقل ملسة ويمكن لوزن
ورقة أن يسبب األلم لبعض الناس.
■ ضعف العضالت.
■ فقدان رد الفعل.
■ م� �ش ��اك ��ل ح � � ��ادة ف� ��ي ال � �ق� ��دم وال � �ع� ��دوى
والتشوهات والعظام وألم املفاصل.

كيف تتعرف على إصابة كبير
السن بهبوط الحرارة؟

االعراض التالية:
 - 1مالحظة جلوسه في مكان ب��ارد وخموله
بشكل غير طبيعي او عدم قدرته على الحركة.
 - 2خالل املرحلة األول��ى من هبوط الحرارة
ستصبح بشرته شاحبة تميل ال��ى االزرق،
وتزرق الشفاه واطراف االصابع ،وتبدو عليه
ع�لام��ات مثل التشويش وتلخبط ال�ك�لام او
صعوبته.
 - 3مع تدهور الحالة سيقل تركيز املريض
ويزداد تشويشه ،وقد يهذي او يفقد الوعي.
وه��ذه ال�ح��ال��ة تسبب مخاطر ت�ه��دد وظائف
جميع االعضاء ،وبخاصة القلب والرئة .لذا،

فمن الضرورة اإلسراع في طلب اإلسعاف.

اكتشاف «بكتيريا» ..تحارب الضغط النفسي
أحمد بدر
توصل فريق من العلماء ،من الواليات
املتحدة األميركية وبريطانيا واملجر،
إل��ى ن��وع جديد من البكتريا ،املوجودة
ف��ي األرض ،ت�م�ل��ك م ��ادة ت�س��اع��د على
ال� �ت� �خ� �ل ��ص م � ��ن ال � �ض � �غ� ��وط ال �ن �ف �س �ي��ة
واالكتئاب.
ووف ��ق م��وق��ع «م �ي��دي �ك��ال إك�س�ب��ري��س»
الطبي املتخصص ،ف��إن فريق العلماء
ال��دول��ي ،توصل إل��ى ن��وع من البكتيريا
ي�س�م��ى ،Mycobacterium vaccae
يعيش في التربة ،اكتشفوا أنه يستطيع
إن� �ت ��اج ح �م��ض ده �ن��ي م �ع�ين ل ��ه ت��أث�ي��ر
م �ض��اد ل�لال �ت �ه��اب��ات ،ك �م��ا أن ��ه ي�س��اع��د

ع�ل��ى م�ن��ع اإلص��اب��ة ب��ال�ت��وت��ر والضغط
النفسي.
وأوض��ح املوقع الطبي ،أن هذا الحمض

ال ��ده� �ن ��ي ث �ل�اث ��ي ال �غ �ل �ي �س ��ري ��د ،ق� ��ادر
ع�ل��ى م�ن��ع اإلص��اب��ة ب��ال�ت��وت��ر والضغط
العصبي والنفسي ،الفتا إلى أن العلماء
استطاعوا استخالص ه��ذه امل��ادة من
البكتريا داخ��ل املعمل ،وب ��دأوا تجارب
عليها.
وحقن العلماء هذه الدهون في الخاليا
امل�ن��اع�ي��ة ل�ل�ف�ئ��ران ،ليكتشفوا ق��درت�ه��ا
على اكتشاف املواد الضارة وابتالعها
ف��ي ال�ج�س��م ،وت�ط�ه�ي��ره م��ن البكتيريا
والفطريات والطفيليات ،وذل��ك بسبب
ال��راب��ط بني الحمض الدهني والبروتني
داخ��ل الخلية املناعية ،حيث يتم حظر
امل � �س� ��ارات ال� �ت ��ي ت �س �ه��م ف ��ي م�خ�ت�ل��ف
االلتهابات.

ذبابة الفاكهة قادرة على إبقاء القلب البشري شاباً!
د .والء حافظ

 زيادة التعرق أو نقصه. زيادة معدل ضربات القلب عند أخذ راحة. - 3االع �ت�لال العصبي ال��دان��ي «الضمور
العضلي السكري»

ً
ب��دال من التأثير على أط��راف األعصاب في
القدمني ،والساقني ،واليدين ،والذراعني ،ومثل
اعتالل األعصاب الطرفية ،نجد أن االعتالل
العصبي ال��دان��ي ي��ؤث��ر ع�ل��ى األع �ص��اب في
الفخذين ،أو الوركني ،أو األرداف أو الساقني.
وكما ُيسمى الضمور العضلي السكري أو
اع�ت�لال ال �ج��ذور العصبية ،تشيع اإلص��اب��ة
ب�ه��ذه الحالة عند األش�خ��اص ال��ذي يعانون
م��ن م ��رض ال �س �ك��ري ال �ن��وع ال �ث��ان��ي وك �ب��ار
السن.
ً
تحدث األعراض عادة على جانب واحد من
الجسم ،على الرغم من أنه في بعض الحاالت
تنتشر كذلك األع ��راض ف��ي بعض األوق��ات
للجانب اآلخ��ر .يتحسن معظم األشخاص
ً
جزئيا على األقل على مدار مدة زمنية من
ً
 6أشهر إلى  12شهرا .عادة ما تتسم هذه
الحالة بما يلي:
■ ش� �ع ��ور ب ��أل ��م م �ف��اج��ئ وح � ��اد ف ��ي أح��د
الوركني والفخذين أو األرداف.
■ ضعف أو ضمور في عضالت الفخذ.
■ ص �ع ��وب ��ة ف� ��ي ال� �ن� �ه ��وض م� ��ن وض �ع �ي��ة
الجلوس.
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يشمل اعتالل العصب األحادي حدوث تلف
عصب محدد .وق��د يكون ه��ذا العصب
في
ٍ
ف��ي ال��وج��ه أو ال�ج��ذع أو ال�س��اق .ويظهر هذا
االع �ت�لال ،ال��ذي ق��د يسمى اع�ت�لال العصب
ً
البؤري أيضا ،بصور ٍة مفاجئ ٍة على األغلب.
ً
وينتشر على نحو أكثر شيوعا بني كبار
السن.
وب��ال��رغ��م م��ن أن اع ً�ت�لال العصب األح ��ادي،
ً
شديدا ،فإنه ال يسبب
فيمكن أن يسبب أملا
ً
مشكالت طويلة األم��د .وتتالشى
ع��ادة ّأي
ٍ
األع � ��راض ف��ي ال� �ع ��ادة وت�خ�ت�ف��ي م��ن ت�ل�ق��اء
ن�ف�س�ه��ا خ�ل�ال ب�ض�ع��ة أس��اب �ي��ع أو أش �ه��ر.
وت �ع �ت �م��د ه ��ذه ال �ع�ل�ام��ات واألع � � ��راض على
العصب املصاب ،ويمكن أن تتضمن ما يلي:
■ صعوبة ف��ي تركيز العينني أو ازدواج�ي��ة
الرؤية أو الشعور بوجع خلف إحدى العينني.
 شلل في أحد جانبي الوجه (شلل بيل).■ ألم في قصبة الساق أو القدم.
■ ألم في الجهة األمامية من الفخذ.
■ ألم في الصدر أو البطن.
ً
ي �ح��دث اع �ت�ل�ال ال �ع �ص��ب األح � ��ادي أح �ي��ان��ا
عندما يتم ضغط العصب .وتعد متالزمة
ً
النفق الرسغي ً
شائعا من أنواع اعتالل
نوعا
األع�ص��اب االنضغاطي ل��دى املصابني ب��داء
السكري.

اك �ت �ش��ف ف ��ري ��ق ب �ح �ث��ي ط��ري �ق��ة ل �ع�لاج
ش �ي �خ��وخ��ة ع �ض�ل�ات ال �ق �ل��ب ف ��ي ذب��اب��ة
ال� �ف ��اك� �ه ��ة ،وه� � ��ذا األم� � ��ر ق� ��د ي� � ��ؤدي إل��ى
اك�ت�ش��اف ع�لاج��ات ج��دي��دة لكبار السن
املصابني بأمراض القلب ،ونشر الدراسة
موقع  Medical xPressنقال عن تقرير
امل�ج�ل��ة األك��ادي�م�ي��ة  ،Autophagyحيث
ت�ع��ان��ي ال��ذب��اب��ة م��ن ال �ع��دي��د م��ن أم ��راض
القلب نفسها التي يعاني منها البشر في
منتصف أعمارهم .كما أن ال�ق��درة على
التالعب بجينوم الذبابة يجعلها مثالية
أيضا للدراسة الجينية.

وق � ��د ت ��وص ��ل ال� �ف ��ري ��ق ال �ب �ح �ث��ي إل ��ى
اس�ت�ن�ت��اج��ات�ه��م ب �ع��د ت�س�ج�ي��ل اآلالف
م��ن الفيديوهات على عضالت القلب
في ذباب الفاكهة من مختلف األعمار،
حيث استخدموا كاميرات عالية الدقة

وعالية السرعة تقيس نشاط عضالت
القلب ل��دى ال��ذب��اب .وأظ�ه��رت التجارب
أن تعزيز املسار الوراثي mTORC2
ي�م�ك��ن أن ي�ع�ي��د وظ �ي �ف��ة ق �ل��ب ال��ذب��اب��ة
ال �ب��ال �غ��ة م��ن ال �ع �م��ر خ�م�س��ة إل ��ى ستة
أسابيع ليعمل بنفس قلب ذبابة عمرها
م��ا ب�ين أس �ب��وع وأس �ب��وع�ين .وي��وض��ح
البروفيسور ب��اي أن ه��ذا األم��ر يشبه
اس �ت �ع��ادة ال�ق�ل��ب ف��ي منتصف العمر
ل�ط��ري�ق��ة ع�م�ل��ه خ�ل�ال م��رح�ل��ة ال�ب�ل��وغ.
ويشير إل��ى أن ن�م��وذج ذب��اب��ة الفاكهة
ق��د ي�ك��ون مفيدا ف��ي تطوير عالجات
يمكن أن ي�ك��ون لها تأثير كبير على
صحة اإلنسان.

«روبوت حي» من جنين الضفدع ..لتدمير الخاليا السرطانية
أحمد عبدالفتاح
ط ��ور ب��اح �ث��ون م��ن ج��ام�ع�ت��ي «ف�ي��رم��ون��ت»
و«تافتس» روب��وت��ات حية صغيرة ،تسمى
 ،Xenobotsاس �ت �خ �ل �ص��وه��ا م� ��ن أج �ن��ة
ال� �ض� �ف ��ادع ،ي �م �ك��ن اس �ت �خ��دام �ه��ا ل�ت��دم�ي��ر
الخاليا السرطانية.
ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ،فإن
الباحثني ق��ام��وا بتكييف الخاليا الجذعية
امل ��أخ ��وذة م ��ن ج �ن�ين ال �ض �ف��دع األم �ي��رك��ي،
ل�ي�ص�ن�ع��وا روب ��وت ��ات ح �ي��ة ،ي�ب�ل��غ حجمها
 1م �ل��م ف �ق��ط ،ح �ي��ث ي�م�ك��ن ب��رم�ج�ت��ه ألداء
مجموعة من املهام ،من بينها تقديم األدوية
بشكل مباشر لنقطة معينة داخل الجسم.

وق � ��ال ال �ب��اح �ث��ون إن ال �خ�ل�اي��ا ال�ص�ن��اع�ي��ة
الجديدة ،يمكن تشكيلها بأي طريقة ،حيث
انها غير قابلة للتدمير ،وقادرة على إصالح
نفسها ،م��وض�ح�ين أن ه��ذا ال��روب��وت ليس
تقليديا ،فهو أول كائن حي قابل للبرمجة.

ول �ف �ت ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة إل � ��ى أن
االخ� �ت� �ب ��ارات أظ �ه ��رت أن ه ��ذا االك �ت �ش��اف،
يعد خطوة نحو استخدام الكائنات الحية،
املصممة بالحاسوب ،لتوصيل األدوي��ة إلى
نقاط معينة في الجسم بشكل ذكي ،حيث
ان ف �ك��رة اس �ت �خ��دام آل ��ة ص�غ�ي��رة إلي�ص��ال
ال � ��دواء إل ��ى ال�ن�ق�ط��ة ال�ص�ح�ي�ح��ة ف��ي جسم
اإلن �س��ان ل��م ت�ك��ن س��وى ف�ك��رة ش��ائ�ع��ة في
أفالم الخيال العلمي فقط.
ون� �ق� �ل ��ت ال �ص �ح �ي �ف ��ة ع � ��ن ال� �ب ��روف� �ي� �س ��ور
ب��ون�ج��ارد ،امل�ش��رف على امل�ش��روع ،قوله إن
ه��ذه ال��روب��وت��ات ق��اب�ل��ة للتحلل ت�م��ام��ا بعد
االن�ت�ه��اء م��ن عملها بسبعة أي ��ام ،لتصبح
مجرد خاليا جلدية ميتة.
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ثقافة

مخيلة الكاتب أهم المصادر التي تساعده على تقديم عمل صادق وحقيقي

منى الشمري :كتابة الدراما أكثر حساسية وصعوبة
محمد حنفي

األم��ر ،وربما ج��اءت بعض املشاهد مختلفة
عن الرواية ،وبعض الفصول تغاضيت عنها
في كتابة السيناريو ،بعد القراء قرأوا الرواية
بعد مشاهدة املسلسل والحظوا ثمة فروقات
ب�ي�ن ال �ع �م �ل�ين ،ف��ي ال �خ �ط��وط وال�ش�خ�ص�ي��ات
وال�ن�ه��اي��ة ،ي�ب��دو األم ��ر وك��أن��ي كتبت عملني
منفصلني نسخة ورقية ونسخة مرئية.

في رحلة الكاتبة منى الشمري الكثير من المحطات الفارقة ،التي يمكن التوقف
عندها ،تجمع منى الشمري بين األدب المتمثل في كتابة القصة والرواية وبين كتابة
السيناريو للدراما التلفزيونية ،هذا إضافة إلى خبرتها اإلعالمية والصحافية.
في رمضان الماضي حقق مسلسل «ال موسيقى في األحمدي» ،المأخوذ عن
روايتها التي تحمل االسم نفسه ،نجاحا كبيرا ،وتلقت إشادة بتقديم عمل يقدم
صورة حقيقية للمجتمع الكويتي.
سبقلا حاورت الشمري حول األدب والدراما وأشياء أخرى:
■ انتقلت بني كتابة املقال والقصة والرواية
والكتابة الدرامية أيها أصعب على الكاتب؟
وما الذي يتيح له الشهرة واالنتشار أكثر؟

 إن �ه��ا ع ��وال ��م م�خ�ت�ل�ف��ة ب��ال��رغ��م م ��ن أن�ه��اتصب في عملية الكتابة ،لكن يبقى األدب
بني ه��ذه العوالم أكثر اتساعا ورح��اب��ة بال
ق� �ي ��ود ،ك �م��ا أن األدب ي�م�ن�ح�ن��ي م�س��اح��ة
أك�ب��ر م��ن الحرية وال �ج��رأة ف��ي الكتابة ،ألن
ال��رواي��ة ملك ال�ق��ارئ ،وعالقته بها حميمة،
بها يحلل ويفكك ويستنتج ما يشاء منها
م��ن دون ت��دخ��ل ط��رف ث��ال��ث ،ل�ك��ن الكتابة
الدرامية ملك الجمهور ،ولهذا أجد الدراما
أكثرها حساسية وصعوبة ،ألنني عندما
أك�ت��ب نصا درام �ي��ا أك��ون مقيدة بمعايير
أخالقية وقيم مجتمعية تناسب كل شرائح
امل�ش��اه��دي��ن ،بمن فيهم األط �ف��ال ،والب��د أن
ت�ك��ون الكتابة ال��درام�ي��ة راق�ي��ة وعميقة بال
اب �ت��ذال وم ��ن دون ت�ع�ق�ي��د ح�ت��ى ال ي�ج��ري
تأويلها بشكل خاطئ ،وف��ي الوقت نفسه
ت �ن��اس��ب ظ ��روف ��ا أخ� � ��رى ،م �ث��ل م�ت�ط�ل�ب��ات
اإلنتاج والشخصيات التي تناسب املمثلني،
ل �ك��ن رغ ��م ص �ع��وب��ة ال ��درام ��ا ف��إن �ه��ا تصل
بالكاتب إلى نوعية أخرى من املتابعني من
جمهور ربما لم يقرأوا عملي األدب��ي ،كما
أن الدراما تمنح العمل األدبي شهرة جيدة.

محرقتا الصحافة والدراما
■ وصفت عمل املبدع في الصحافة باملحرقة
اليومية ملاذا؟ وهل هذه املحرقة السبب وراء
قلة أعمالك األدبية؟

 بالطبع م��ن الصعب أن تجمع ب�ين العملاإلبداعي والعمل في الصحافة ،فأنت بالفعل
ت�ص�ب��ح ف��ي م �ح��رق��ة ي��وم �ي��ة ،ي �ك��ون ذه�ن��ك
مشتتا ب�ين اإلب ��داع وال�ص�ح��اف��ة ،الصحافة
تأخذ منك الكثير من الوقت والجهد وربما
ال تترك إلبداعك إال مساحة قليلة من الوقت
وصفاء الذهن ،ولذا فإن الكثير من املبدعني
ال��ذي��ن ج�م�ع��وا ب�ين امل �ج��ال�ين ع�ن��دم��ا تخلوا
ع��ن ال �ع�م��ل ال �ص �ح��اف��ي ت �ط��ورت ت�ج��ارب�ه��م
اإلبداعية.

■ أال يشكل انشغال املبدع بالعمل الدرامي
محرقة أخرى إلبداعه األدبي؟

 -ال ،األم��ر يختلف هنا ،فالعمل ال��درام��ي

■ ه��ل ط�ق��وس الكتابة األدب �ي��ة تختلف عن
طقوس الكتابة الدرامية؟

 بالطبع تختلف طقوس كتابة كتاب أدبيعن كتابة سيناريو ملسلسل ،عندما تبدأ في
كتابة رواي��ة ف��ان��ت ت�ك��ون مشغوال بالسرد،
ف ��ي ال �س �ي �ن��اري��و ت� �ك ��ون ل ��دي ��ك ال �ك �ث �ي��ر م��ن
ال�ه��واج��س ح��ول ال�ص��ورة وامل�ش�ه��د وال�ح��وار
والشخصيات التي يدور حولها العمل ،خالل
كتابة السيناريو تكون طوال الوقت مشغوال
بأجواء العمل الدرامي وقيوده ومتطلباته.

هناك أعمال أدبية
حققت نجاحا ً كبيراً
لكنها فشلت عند
تقديمها على الشاشة

المكان والرقابة
■ يبدو املكان في أعمالك وكأنه أحد أبطال
ال �ن��ص ..ه��ل يتعلق األم ��ر بـ«نوستالجيا»
ملكان لم يعد موجودا؟

أماكن الطفولة
تظل محفورة في
الوجدان كل العمر..
ويعتبرها كبار السن
«الزمن الجميل»
منى الشمري

وجه آخر من وجوه اإلبداع رغم القيود التي البحث والمخ ّيلة

أشرت إليها .الدراما تقدم اإلب��داع واملتعة،
وه ��ي م�ت�ن�ف��س ل�ل�ع��ائ�ل��ة ال �ت��ي ق��د تجتمع
ب��رغ��م إي �ق��اع ال�ع�ص��ر وع��وال��م السوشيال
ميديا ،لكن العمل ال��درام��ي ق��د ينجح في
ّ
«لم» العائلة ملتابعة مسلسل جميل ،بينما
الرواية أو األدب يعزز عزلة الفرد .وتشكل
الدراما امتدادا لعملي الروائي حني يتحول
إلى الشاشة؛ فالدراما إبداع يحقق للكاتب
مساحة أخرى وربما أكبر من االنتشار،
واالش� �ت� �غ ��ال ب� �ت ��وازن ب�ي�ن ال �ع��امل�ي�ن ي��ؤك��د
حضوري كروائية وكاتبة دراما.

■ قوبل مسلسل «ال موسيقى في األحمدي»،
املأخوذ عن روايتك التي تحمل االسم نفسه،
باإلشادة لتقديمه صورة حقيقية للمجتمع
الكويتي ..ما املصادر التي اعتمدت عليها
في تقديم هذه الصورة؟

 ال ��رواي ��ة ت�ط�ل�ب��ت م��راج��ع وس �ف��را ل� ُ�ع�م��انمل �ع��اي �ن��ة م ��واق ��ع وب �ح �ث��ا اس �ت �غ��رق سنتني
وك �ت��اب��ة س �ن��ة ،ث��م إن �ن��ي اب �ن��ة ه ��ذا املجتمع
وه��ذه البيئة ،وتختزن مخيلتي الكثير من
امل �ش��اه��د ال �ت��ي ظ �ه��رت ع�ل��ى ال �ش��اش��ة ،كما

عايشت الكثير من املشكالت التي يعاني
م �ن �ه��ا امل �ج �ت �م��ع .م�خ�ي�ل��ة ال �ك��ات��ب ه ��ي أه��م
امل �ص��ادر ال �ت��ي ت�س��اع��ده ع�ل��ى ت�ق��دي��م عمل
ص��ادق وحقيقي ويتماس تماما م��ع واق��ع
املجتمع ،وفي الوقت نفسه يضفي الكاتب
على أحداث وشخصيات العمل الكثير من
الخيال من مخيلته التي تتشابك فيها هذه
العوالم املعقدة بطريقة فنية أنيقة.

■ مل ��اذا تصفني نفسك دوم ��ا بكاتبة درام��ا
وليس سيناريست كما اعتدنا؟

 ألنني بالفعل لست «سينارست» وحسب،أنا اشتغل على العمل الدرامي بحثًا ودراسة

دعم وثقة
■ فزت بجائزة الدولة عامي  2017و 2018ما الذي يمكن أن تضيفه جائزة للكاتب؟

 الكثير من السعادة والثقة والدعم الحقيقي للكاتب الكويتي ،خصوصا مع نزاهة جوائز املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،الجميل أن الجوائز بشكل عام تساعد في انتشار العمل األدبي ،فالكتب الفائزة تظل من األكثر مبيعا ولهذا تجاوزت رواية «ال موسيقى
في األحمدي» الطبعة الرابعة.

■ ما جديدك القادم وهل في األدب أم الدراما؟

 في الدراما هناك مشاريع وأفكار كثيرة مختلفة في منظورها ،تنتظر أن اتفرغ لها بعد أن انتهي من كتابة روايتي الجديدة ،ولهذا فأنااغيب في رمضان املقبل حتى انتهي من عملي األدبي الذي امنحه حاليا جل اهتمامي ووقتي.

 بالعكس أن��ا أرى أن ال��رق�ي��ب ف��ي ال��درام��اأكثر صرامة من رقيب األدب ،عندما تكتب
نصا أدبيا فأنت تمتلك حرية أكبر ومساحة
ك�ب�ي��رة ،ول��دي��ك أدوات وأل �ع��اب ل�غ��وي��ة يمكن
من خاللها أن تمرر برمزية ما تريد قوله
مهما ك��ان��ت الخطوط ح�م��راء ،بينما النص
ال ��درام ��ي ال� ��ذي ي �ق��دم ع �ل��ى ال �ش��اش��ة ه�ن��اك
معايير أخرى ،في األدب تستطيع أن تمرر
م�ش�ه��دا م�ث�ي��را ل�ك�ن��ك ال تستطيع ت�م��ري��ره
على ال�ش��اش��ة ،سيناريو «ال موسيقى في
األح� �م ��دي» م �ن��ع ف��ي امل� ��رة األول � ��ى ،ومل� ��دة 6
أش�ه��ر ح��اول��ت الحصول على أس�ب��اب املنع
لتعديل ال�ن��ص ،ول��م أتمكن م��ن ذل��ك إال بعد
تغيير لجنة النصوص الدرامية ،ثم أجازته
الرقابة برئاسة طالل العصيمي الذي احدث
الفرق في دعم الدراما الكويتية.

كرة القدم ..أوجدها الفقراء
وسرقها األغنياء

وسط أجواء إقليمية وعربية
عاصفة وملتهبة ،انطلقت
الندوة الفكرية الرئيسة
لمهرجان القرين الثقافي
في دورته الـ  .26في سنوات
سابقة كانت هذه الندوة
الفكرية تشكل احدى أهم
فعاليات وأنشطة المهرجان،
كونها تخصص موضوعا
رئيسا للبحث والدراسة من
قبل نخبة مختارة من أهم
المفكرين الكويتيين والعرب،
وعادة يكون هذه الموضوع
أحد الهموم التي تشغل
بال الكويت ومنطقة الخليج
والعالم العربي ،وكان يتم
توثيق هذه الندوة في كتاب
يمثل إضافة للمكتبة العربية.

هل يمكن ل�لأدب برومانسيته واألدب��اء
بأفكارهم الحاملة أن يجعلوا واقع العنف
والتوحش أقل وطأة وتقديم جرعة أمل

 األع� �م ��ال ال ��درام �ي ��ة ال ت �ق��دم ص� ��ورة طبقاألص��ل م��ن ال�ن��ص األدب ��ي على ال�ش��اش��ة ،ما
لم تعد صياغة النص األدب��ي بصورة تالئم
الدراما سيكون الفشل نصيبها ،الكثير من
األع �م��ال األدب �ي��ة ال�ت��ي حققت نجاحا كبيرا
فشلت عند تقديمها على الشاشة ،ألنها لم
تراع متطلبات الدراما ،عندما كتبت سيناريو
«ال موسيقي في األحمدي» كنت منتبهة لهذا

■ في النص األدب��ي يفتش الرقيب الصارم
في ما وراء كلمات الكاتب ..هل وجدت ذلك
في الكتابة الدرامية أم أن الرقيب الدرامي
أكثر مرونة؟

في كتاب لصحافي فرنسي

األدب الكويتي في واقع ملتهب

تساؤالت

النص واألداء
■ ك� �ت� �ب ��ت س � �ي � �ن ��اري ��و «ال م ��وس� �ي� �ق ��ي ف��ي
األح� � �م � ��دي» م� ��ا ال � � ��ذي اخ �ت �ل ��ف ف� ��ي ال �ع �م��ل
الدرامي عن النص األدبي؟

افتتاح ندوة «القرين» الرئيسية:

ه��ذا ال�ع��ام اخ�ت��ار القائمون على املهرجان
موضوعًا ّ
وهمًا محليًا ،حيث تفتح الندوة
ملف «األدب في الكويت :الواقع ،التحديات،
واآلف � ��اق» ،ورب �م��ا ك��ان��ت ه ��ذه امل�ح�ل�ي��ة التي
تطغى على ال �ن��دوة ه��ي ال�ت��ي دف�ع��ت األم�ين
ال�ع��ام للمجلس الوطني كامل العبدالجليل
ف��ي كلمة االف�ت�ت��اح ،ال��ذي ب��دأ بدقيقة ح��داد
على روح سلطان عمان الراحل قابوس بن
سعيد ،إلى اإلش��ارة إلى أن الندوة الرئيسة
ل �ل �م �ه��رج��ان ت �ش �ه��د ت �غ �ي �ي��را وت �ع��دي�ل�ا في
املسار عن السنوات السابقة ،واالتجاه نحو
الثقافة والفنون واآلداب ،من خالل مناقشة
م ��وض ��وع «األدب ف ��ي ال �ك ��وي ��ت» ب�ج��وان�ب��ه
املختلفة وموضعه من العاملية.

وتجميع م��واد ومعلومات ،وم��ن ثم في آخر
مرحلة أكتب ،قد اق��رأ خمسني كتابا ألكتب
عمال دراميا ليس فيه خط زمني أو تاريخي
واح� ��د ،وال�ك�ت��اب��ة ال��درام �ي��ة ت��أخ��ذ م�ن��ي وقتا
وجهدا بقدر ما تأخذ مني الرواية ،لكن حني
اس�م��ع وص��ف سيناريست أش�ع��ر ان��ه يظلم
ال�ج�ه��د ال�ك�ب�ي��ر امل �ب��ذول ،وك ��أن األم ��ر مجرد
ح ��وارات وك�ل�ام ،لهذا أفضل أن أك��ون كاتبة
درام ��ا ول�ي��س «س�ي�ن��اري�س��ت» ف�ح�س��ب ،ف��أي
شخص ممكن أن ي�ك��ون سيناريست لكن
ّ
كتاب الدراما قلة.

 ال أت� �خ� �ي ��ل أن ه� �ن ��اك إن� �س ��ان ��ا ل� ��م ي�ع��شنوستالوجيا ملكان م��ا ،أماكن الطفولة تظل
محفورة في ال��وج��دان كل العمر ،ويعتبرها
ك�ب��ار ال�س��ن ه��ي «ال��زم��ن ال�ج�م�ي��ل» ،ل�ك��ن كل
األج�ي��ال لديها ذك��ري��ات وزم��ن جميل ،ولهذا
ي�ع�ش��ق ال �ن��اس األع �م ��ال ال �ت��راث �ي��ة إذا ك��ان��ت
ال�ق�ص��ة م�ب�ه��رة وم�ح�ب��وك��ة ب�ش�ك��ل صحيح،
املكان بطل أساسي في أعمالي األدبية ،ولهذا
انتقلت معي الفحيحيل واألح�م��دي واملقوع
وج�ب��ل وارة وامل �ط�لاع إل��ى أع�م��ال��ي ال��درام�ي��ة،
كل تلك األماكن موجودة على الخريطة لكن
فقدت روحها األصيلة العتيقة ،وأن��ا دراميا
أعيد تحضير تلك األرواح كساحرة ماهرة.

ميخايل كورييا

رافع البرغوثي

فهد حسين وفهد القعود وسعداء الدعاس وإستبرق أحمد

ف��ي عالم مضطرب ،كما أش��ار املنسق
العام للندوة األدي��ب طالب الرفاعي إلى
ت �ل��ك األج� � ��واء ال �س��اخ �ن��ة ال �ت��ي ت �م��ر بها
امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة وال �ع��ال��م ف ��ي ال�ل�ح�ظ��ة
ال��راه�ن��ة ،وف��ي عصر يجعل م��ن العنف
وال �ت��وح��ش واالق �ت �ت��ال وال �ح��رب وامل ��وت
عنوانًا يوميًا ب��ارزًا له ،وحيث أصبحت
م� ��واق� ��ع ال � �ت� ��واص� ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ب�ك��ل
ض�ج�ي�ج�ه��ا ع�ب��ر ال �ف �ض��اء االف �ت��راض��ي
تمثل ممارسة لحظية ملختلف األجيال
في املنطقة العربية؟
ال �ن��دوة ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت ك ��ان م�خ�ص�ص��ا لها
أربعة أيام تم دمجها في يومني فقط ،وهو ما
اقتضى اعتذارا من منسقها طالب الرفاعي
عما طالها من تغيرات وضغط وتقصير،
ن�ت�ي�ج��ة ال� �ح ��داد ال� ��ذي ع��اش �ت��ه ال �ك��وي��ت في
األيام املاضية ،مما استوجب ّ
تغيرًا قسريًا
ف��ي ج��دول ال �ن��دوة م� َّ�س الباحثني وم��دي��ري
الجلسات املشاركني فيها.

هل يستطيع األدب
أن يجعل واقع العنف
والتوحش أقل وطأة؟
الندوة تضمنت محاور
عدة تتصل بالرواية
والقصة والشعر
والنقد األدبي

وس �ت �ن��اق��ش ال � �ن ��دوة ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل �ح ��اور
املتعلقة باألدب الكويتي في ثماني جلسات
خصصت للرواية والقصة والشعر والنقد
باإلضافة إل��ى شهادات روائية وقصصية
يتحدث فيها الكثير من األسماء الكويتية
والخليجية والعربية في مجال األدب والنقد
والثقافة.
م�ه��رج��ان ال�ق��ري��ن ال ��ذي ف��رض نفسه على
الساحة الثقافية العربية ملدة تزيد على ربع
ق��رن ف��ي خ��دم��ة الثقافة ف��ي العالم العربي،
دون غ ��رض س �ي��اس��ي ،ع �ل��ى ح ��د ق ��ول د.
خ��ال��د ع�ب��د اللطيف رم �ض��ان ،األم�ي�ن ال�ع��ام
لرابطة األدب ��اء الكويتيني التي تستضيف
الندوة الرئيسة ،انطلق بجلسته األولى التي
م�ح��وره��ا «ال�ق�ص��ة ال�ق�ص�ي��رة ف��ي ال�ك��وي��ت»
وال�ت��ي ش��ارك فيها الكتاب استبرق أحمد
وس�ع��داء ال��دع��اس ود .فهد حسني وأداره��ا
فهد القعود.

م.ح

حقق كتاب «تاريخ شعبي لكرة القدم»
ملؤلفه الصحافي ال��ري��اض��ي الفرنسي
م �ي �خ��اي��ل ك��وري �ي��ا ن �ج��اح��ا ك �ب �ي��را ف��ي
ف��رن �س��ا .ي��رك��ز ال �ك��ات��ب االه �ت �م��ام على
ال � ��دور االج �ت �م��اع��ي وال �س �ي��اس��ي ل�ك��رة
القدم عبر تاريخها ،منطلقا من عبارة
حملتها الفتة رفعها مشجعو النادي
االف��ري �ق��ي ف��ي ت��ون��س ،ع ��ام  ،2017في
ل �ق��اء ف��ري�ق�ه��م م��ع منتخب ن ��ادي س��ان
جيرمان الباريسي .تقول جملة الالفتة:
«ك ��رة ال �ق��دم أوج��ده��ا ال�ف�ق��راء وسرقها
األغنياء».
ف �ك��رة ال �ق ��دم ل�ي�س��ت م �ج��رد ل �ع �ب��ة ،فقد
ك��ان��ت ألك �ث��ر م��ن ق ��رن م��ن ال ��زم ��ان أداة
قوية لتحرير العمال والنساء وملناهضة
االس � �ت � �ع � �م ��ار ..وم � ��ن األج� � � ��ور ال �ف �ل �ك �ي��ة
ل�ل�اع �ب�ي�ن ،ال� ��ى ال� � ��دور امل �ه �ي �م��ن ل �ل��رع��اة،
وف� �س ��اد ال �ه �ي �ئ��ات ال ��دول� �ي ��ة ،وال�ت�ض�خ��م
املجنون لحقوق البث التلفزيوني يصل
الى ان كرة القدم تجسد أسوأ تجاوزات
للرأسمالية الجامحة اليوم.
م��ن إن �ك �ل �ت��را إل ��ى ف�ل�س�ط�ين ،م��ن أمل��ان�ي��ا
إل��ى امل�ك�س�ي��ك ،م��ن ال�ب��رازي��ل إل��ى مصر،
وم��ن فرنسا إل��ى جنوب افريقيا ،يروي

ال�ك�ت��اب قصة اخ��رى ل�ك��رة ال �ق��دم ..يبرز
آراء م�ع��اك�س��ة آلراء ع�ش��اق ك��رة ال�ق��دم،
وي��روي قصص ثقافات مثيري الشغب
اإلن �ك �ل �ي��ز وث � ��وار ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي .وم��ن
عرض مختلف اآلراء ،يبني املؤلف أن كرة
القدم يمكن أن تكون سخية او مدمرة.
ت �ث �ي��ر ك� ��رة ال� �ق ��دم م �ن��ذ أك� �ث ��ر م ��ن ق��رن
نقاشات ساخنة ،خ� ّ
�اص��ة ف��ي األوس��اط
ال �ش �ع �ب � ّ�ي ��ة .ف �ه ��ي ل �ي �س��ت م� �ج ��رد ل�ع�ب��ة
ت�س�ت�م��ر  90دق �ي �ق��ة ،ب��ل ان �ه��ا ج ��زء من
ن �ق��اش مجتمعي ل��ه أب �ع��اده السياسية
واالقتصادية والثقافية.
وي��رك��ز امل��ؤل��ف على أن ك��رة ال�ق��دم كانت
وسيلة تحرر للكثير من ّ
املهمشني في
ال �غ��رب ب�ع��د ال �ث��ورة ال�ص�ن��اع�ي��ة ال�ك�ب��رى.
وي��ذك��ر مقولة ل�ل�م� ّ
�ؤرخ البريطاني اري��ك
ه ��وب �س �ب ��اوم م� �ف ��اده ��ا أن «ك� � ��رة ال �ق��دم
ّ
جسدت منذ نهاية القرن التاسع عشر
ن��وع��ا م��ن املعتقد ال��دن�ي��وي ل��دى الطبقة
ال�ع��ام�ل��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة» .معتقد ل�ع��ب فيه
«ال�ن��ادي» دور الكنيسة و«امللعب» مكان
ال� �ع� �ب ��ادة وامل �ش �ج �ع��ون ه ��م امل �ص �ل ��ون..
م��ع ارت�ب��اط�ه��ا ب��امل�ش��اع��ر ال��وط�ن�ي��ة ،إذ ال
ي�م�ك��ن ن �س �ي��ان «ه��زي �م��ة ال �ب��رازي��ل أم��ام
األوروغواي» عام  1950وما أحدثته من
جرح جماعي للمجتمع البرازيلي.
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منطقة السرة
أرض فضاء  500م

2

القيمة التقديرية للعقار كما في ديسمبر 2019

شارع واحد  -داخلي

KD 400,000
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«المركزي» يطلب من البنوك تشكيلها ..وبسرعة:

إدارات مصرفية لالبتكار والتطوير الرقمي
¶ لمواكبة تطبيقات «فنتك» وما تقدِّ مه شركات عالمية على صعيد أنظمة الدفع اإللكتروني والخدمات المالية العابرة للحدود
سالم عبدالغفور
ن �ش��رت سبقلا ف ��ي ع ��دده ��ا ال� �ص ��ادر ف ��ي 7
أك�ت��وب��ر امل��اض��ي تعميمًا ف��ري �دًا م��ن ن��وع��ه،
ّ
وج �ه��ه ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي إل ��ى ال�ب�ن��وك
امل �ح �ل �ي��ة ،ي �ط�ل��ب ف �ي��ه إع � ��داد اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
صياغة املستقبل ،تمهيدًا إلح ��داث تغيير
ش��ام��ل ل�ن�م��اذج األع �م��ال املصرفية املعمول
ب�ه��ا ف��ي ال�ك��وي��ت ،ف��ي م��واج�ه��ة «ال�ت�ح��دي��ات
ال �ت��ي ت�ف��رض�ه��ا أوض� ��اع االق �ت �ص��اد ال�ع��امل��ي
وث � � � ��ورة ال �ت �ق �ن �ي ��ات امل ��ال� �ي ��ة وال �ت �غ �ي �ي ��رات
ّ
املتسارعة لتوقعات العمالء».
وف��ي استجابة سريعة ،رف��ع ك��ل بنك خطته
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال� �خ ��اص ��ة ب ��ه ق �ب��ل امل��وع��د
النهائي الذي كان مضروبًا في نهاية نوفمبر
املاضي ،وقدمت البنوك عروضًا مرئية أمام
«امل��رك��زي» ج��رت خ�لال�ه��ا مناقشتها ف��ي ما
طرحت.
وب�ع��د دراس��ة مستفيضة لتلك الخطط ،من
قبل املعنيني في بنك الكويت امل��رك��زي ،أبلغ
البنوك بتقييمه تلك الخطط ،والتي تراوحت
م��ا ب�ين «ج�ي��د» و«ج�ي��د ج � ّ�دًا» ،لتبدأ مرحلة
التنفيذ الفعلي وتنفيذ تلك االستراتيجيات
على املدى املتوسط (من  3إلى  5سنوات).
وأش��ارت مصادر مصرفية إلى أن نتاج تلك
ّ
اإلستراتيجية تمخض عن طلب «املركزي»

بنوك رقمية بالكامل
مق ّرها لندن تحظى
بعمالء من الكويت..
تفتح لهم حسابات
وتمنحهم بطاقات ائتمان
م ��ن ال �ب �ن��وك إن �ش ��اء وح � ��دة /إدارة /دائ� ��رة،
ض �م��ن ال �ه �ي �ك��ل ال �ت �ن �ف �ي��ذي م�ت�خ�ص�ص��ة في
«التحول الرقمي واالبتكار» ،هدفها مساعدة
ّ
التحول الرقمي.
البنك على
وأش� � ��ارت إل ��ى أن ال ��وح ��دة س �ت �ك��ون معنية
بالتنافس أو التكامل مع ما هو مطروح من
خ��دم��ات للتقنيات املالية (ف�ن�ت��ك) ،والسعي
البتكار خدمات رقمية نوعية جديدة تحفظ
للبنك والقطاع املصرفي الكويتي الريادة في
السباق الرقمي اإلقليمي والعاملي.
وكشفت امل�ص��ادر عن رص��د ح��االت اختراق
للسوق املصرفي الكويتي سيكون لها ما
بعدها ،على صعيد تآكل الحصة السوقية
محليًا ،إذا لم تسرع البنوك املحلية الخطى

ف ��ي ال �ت �ج��اوب م ��ع خ �ط��ط «امل� ��رك� ��زي» نحو
التحول ال��رق�م��ي ،ف��األم��ر ب��ات بالنسبة الى
ال�ب�ن��وك املحلية ع�ل��ى ق��اع��دة «ت �ك��ون أول ال
تكون رقميًا».
وأوض� �ح ��ت امل� �ص ��ادر أن ب �ن��وك��ًا رق �م �ي��ة في
م��راك��ز امل��ال عامليًا استقطبت فعليًا عمالء
كويتيني مؤخرًا ،وباتوا يمتلكون حسابات
لديها ،وأرسلت لهم فعليًا بطاقات ائتمان،
ت �ض �م��ن ل �ه��م ال �ت �م �ت��ع ب �ق��ائ �م��ة واس� �ع ��ة م��ن
ال � �خ ��دم ��ات امل� �ص ��رف� �ي ��ة ب� �ع� �م�ل�ات وأس� �ع ��ار
تنافسية للغاية.
وذك � � � ��رت أن األم � � ��ر ل� ��م ي� �ت� �ح � ّ�ول ب� �ع ��د إل ��ى
ظ ��اه ��رة ،ل �ك �ن��ه م ��رش ��ح ل ��ذل ��ك إذا ل ��م ت��أخ��ذ
البنوك توجيهات «املركزي» مأخذ التنفيذ
السريع ،وفقًا لخطط استراتيجية دقيقة ،ال
سيما بعد دخول شركات عمالقة على خط
املنافسة ف��ي ط��رح خ��دم��ات دف��ع إلكتروني،
مثلما فعلت «أبل باي» و«غوغل ب��اي» ،في
حني أطلقت «فيسبوك» عملة رقمية باسم
«ليبرا».
وأك � � ��دت امل � �ص� ��ادر أن ت �ج��اه��ل ال� �ت� �ط ��ورات
امل �ت �س��ارع��ة ف��ي ال �خ��دم��ات امل��ال �ي��ة ال��رق�م�ي��ة
يعني امل��وت املحقق ،كما حدث في السابق
م��ع ع�م�لاق��ي ال �ه��وات��ف امل�ح�م��ول��ة «ن��وك�ي��ا»
و«ب�ل�اك ب �ي��ري» ،ول �ه��ذا ي�ح��رص «امل��رك��زي»
ب�ش�ك��ل ح�ث�ي��ث ع�ل��ى دف��ع ال�ب�ن��وك الكويتية

دفعًا في هذا االتجاه ،وبدا واضحًا كذلك في
قراره بقبول استحواذ «بيتك» على «األهلي
املتحد» ،مشترطًا تحويل فرع «املتحد» في
الكويت إلى بنك رقمي.
وأمل � �ح� ��ت امل � �ص� ��ادر إل � ��ى أن ك �ع �ك��ة ال �س��وق
امل �ص��رف��ي ال �ك��وي �ت��ي ص �غ �ي��رة ب��ال�ف�ع��ل على
ح �ج��م وإم �ك��ان �ي��ات ال �ب �ن��وك امل �ح �ل �ي��ة ،ال�ت��ي
ت�ش�ه��د م�ن��اف�س��ة م�ح�ت��دم��ة ح��ال �ي��ًا ،م ��ا دف��ع
بعضها ل�ل�خ��روج إل��ى األس ��واق الخارجية
لزيادة إيراداتها.
وبالعودة إلى ما طلبه البنك املركزي لجهة
إن �ش��اء إدارة خ��اص��ة ب��االب �ت �ك��ار وال �ت �ح� ّ�ول
ال ��رق� �م ��ي أك� � ��دت م� �ص ��ادر م �ت��اب �ع��ة أن ه��ذه
الدائرة لم تعد ترفًا ،بل حاجة ملحة عاجلة
بعمل يومي وبرامج تنفيذية متواصلة ،ألن
الخدمات الرقمية باتت ضمن األول��وي��ات؛
ب��دل �ي��ل أن ال �ب �ن��وك امل �ح �ل �ي��ة ال �ن��اش �ط��ة ف��ي
خ��دم��ات «دي�ج�ي�ت��ال» تحظى ب��زي��ادة إقبال
عليها ،ال سيما م��ن ف�ئ��ة ال�ش �ب��اب ،ويعني
ً
ذلك أن البقاء مستقبال هو للناشط رقميًا.
تبقى اإلشارة إلى خطط بنك الكويت املركزي
على صعيد تطوير أنظمة املدفوعات تأخذ
ف��ي االع�ت�ب��ار ق ��درة امل �ص��ارف ع�ل��ى امل��واك�ب��ة
ال��رق�م�ي��ة وال�ت�ط��وي��ري��ة واالب��داع �ي��ة ،وك��ذل��ك
األم� � ��ر ب��ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى ش ��رك �ت ��ي «ك � ��ي ن ��ت»
و«ساي نت» ،كما ذكرت سبقلا سابقًا.

سالم عبد الغفور
ك �م��ا ك� ��ان م �ت��وق �ع��ًا ،وم� ��ع ن �ه��اي��ة امل�ه�ل��ة
املمنوحة ملجموعة جي اف اتش املالية،
ق� � ��ررت ش ��رك ��ة ال� �ب ��ورص ��ة ف ��ي امل��راج �ع��ة
السنوية الثانية للشركات امل��درج��ة في
ال �س��وق األول ،ن�ق��ل «ج ��ي اف ات ��ش» من
ال�س��وق األول إل��ى «ال��رئ�ي�س��ي» ،ليصبح
بذلك ع��دد الشركات املدرجة في السوق

زيادة المعروض العقاري مستمرة

اشتراك ثابت بدون عمولة

تسليم  49ألف وحدة سكنية
في دبي العام الحالي
حسام علم الدين
ت��وق �ع��ت ش��رك��ة «ك � ��ور» ،اس �ت �م��رار زي ��ادة
امل � �ع� ��روض ف ��ي س � ��وق ال� �ع� �ق ��ارات ب��دب��ي،
م �ب �ي �ن��ة أن � ��ه ج � ��رى ط � ��رح  32أل � ��ف وح ��دة
س�ك�ن�ي��ة ج��دي��دة ف��ي ال �س��وق خ�ل�ال 2019
(هو األعلى خالل عقد) ،مما رفع إجمالي
ع��دد ال��وح��دات السكنية ف��ي اإلم ��ارة إل��ى
 550ألف وحدة.
وق��ال��ت الشركة املتخصصة ف��ي األبحاث
ال�ع�ق��اري��ة ف��ي دراس ��ة ج��دي��دة ع��ن ع�ق��ارات
دب��ي ،إنها تقدم تقديرًا متحفظًا بتسليم
أكثر من  49أل��ف وح��دة سكنية في 2020
م��ع التركيز بشكل أس��اس��ي على مناطق
«أم بي آر» و«دبي الند» و«دبي ساوث».
وق��ال��ت ب��راث�ي��وش��ا غ��وراب��و رئ�ي�س��ة قسم
األبحاث واالستشارات في «كور» :ما زلنا
ن�ش�ه��د ض �غ��وط��ات ن��زول �ي��ة ع �ل��ى أس �ع��ار
العقارات في دبي بسبب العدد القياسي
ل�ل��وح��دات السكنية امل�ع��روض��ة والشكوك
االقتصادية والسياسية على الساحتني
اإلقليمية والعاملية.
وك��ان الشيخ محمد ب��ن راش��د آل مكتوم،
نائب رئيس اإلم ��ارات وح��اك��م دب��ي أعلن
ف��ي سبتمبر امل��اض��ي ع��ن إن �ش��اء اللجنة
العليا ل�ل�ع�ق��ارات للمساعدة ف��ي تحقيق
التوازن بني العرض والطلب في القطاع،
وفي الشهر التالي دعا حسني سجواني
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارة ش ��رك ��ة «دام � � ��اك»
ال�ع�ق��اري��ة ،إل��ى وض��ع ح��د م��ؤق��ت للشقق
ال � �ج� ��دي� ��دة ف � ��ي دب� � ��ي مل �ع ��ال �ج ��ة ال� �ع ��رض
املفرض.
وق ��ال ت�ق��ري��ر «ك � ��ور» ،إن ع�م�ل�ي��ات إط�ل�اق
ال�ش�ق��ق ال �ج��دي��دة ف��ي اإلم � ��ارة انخفضت

تفاؤل يلف القطاع العقاري في دبي بدعم «اكسبو »2020

 %58في  2019مقارنة بـ ،2018ويأتي ذلك
بالتزامن م��ع اس�ت�م��رار ان�خ�ف��اض أسعار
ال � �ع � �ق� ��ارات ب �ن �ح��و  %30ال � �ع� ��ام امل��اض ��ي
مقارنة بذروة ارتفاعها قبل  5سنوات.
وأض ��اف :أن  2019ك��ان ال�ع��ام ال��راب��ع على
ال�ت��وال��ي الن�خ�ف��اض أس �ع��ار جميع أن��واع
العقارات في دبي ،وبلغ متوسط انخفاض
أسعار البيع والتأجير فيها حوالي .%8

فائض املعروض
وم� ��ا زال س� ��وق امل �ب �ي �ع��ات ال �ث��ان��وي��ة في
ال�ق�ط��اع ،يتأثر سلبا بفائض امل�ع��روض،
وك��ان��ت أض�ع��ف امل�ن��اط��ق أداء ف��ي اإلم��ارة
على الشكل التالي« :دبي الند» (انخفاض
املبيعات بنسبة  %18على أساس سنوي
في « ،)2019ديسكفري الن��دز» (انخفاض
 )%14و«ج � � �م � � �ي� � ��را ف � �ي � �ل� ��دج س � �ي ��رك ��ل»
(انخفاض .)%13

للقيمة السوقية».
وأش ��ارت إل��ى أن��ه ل��ن يتم نقل أي شركة
من السوق الرئيسي إلى سوق امل��زادات،
وذل � ��ك ب �ن��اء ع �ل��ى ال� �ق ��رار رق� ��م  20لسنة
 ،2019الذي يفيد بوقف العمل في سوق
املزادات ،فيما سيتم نقل جميع الشركات
امل��درج��ة ف��ي س��وق امل � ��زادات إل��ى ال�س��وق
الرئيسي ،اعتبارًا من يوم األحد املوافق
.9/2/2020

ورأت غ � ��وراب � ��و أن ه � �ن� ��اك ال � �ع ��دي ��د م��ن
األس � �ب � ��اب ت ��دع ��و ل �ل �ت �ف ��اؤل ف� ��ي ال �ق �ط��اع
العقاري في دبي أهمها استعداد اإلمارة
الس�ت�ض��اف��ة م�ع��رض «اك�س�ب��و  »2020في
أكتوبر املقبل ،حيث تم اإلع�لان عن أكبر
م �ي��زان �ي��ة ح�ك��وم�ي��ة ب �ـ  66.4م �ل �ي��ار دره��م
ف��ي وق��ت س��اب��ق ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى االرت�ف��اع
الكبير في األبنية الجديدة والتراخيص
ال �ع �ق��اري��ة وت �س �ج �ي��ل ك �م �ي��ات ك �ب �ي��رة من
املعامالت العقارية.
واختتمت الشركة بالقول« :ستكون دبي
في مركز الصدارة العاملي خالل «اكسبو
 ،»2020وف�ي�م��ا ن�ح��ن م�ت�ح�م�س��ون ل��رؤي��ة
م��ا ق��د يجلبه ال�ع��ام الجديد إل��ى دب��ي من
حيث النمو السكاني وتدفقات السياحة
واالستثمار ،فإننا نبقى متفائلني بحذر
ب �ش��أن ال �ق �ط��اع ال �ع �ق��اري ف��ي اإلم � ��ارة مع
اقتراب صدور توقعات منتصف العام».

«زيدا» تفك احتكار
سوق توصيل الطعام
أع� �ل� �ن ��ت ش ��رك ��ة زي � � ��دا ل �ل �ت��وص �ي��ل ع��ن
انضمام أكثر من  300مطعم ومشروع
ت�ج��اري ملوجة البيع ع��ن طريق وسائل
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ،وت��وف��ر «زي ��دا»
راب� � �ط � ��ا س � �ه �ل�ا وس� ��ري � �ع� ��ا ألص � �ح ��اب
املطاعم ،بحيث يستطيع الزبائن الطلب
من املطاعم مباشرة من دون أي عمولة،
في خطوة ايجابية لشركة وطنية تفك
اح� �ت� �ك ��ار س � ��وق ت��وص �ي��ل ال� �ط� �ع ��ام ف��ي
الكويت.
وحول فاعلية البيع عبر قنوات التواصل
االج �ت �م��اع��ي ،ص � ّ�رح امل��ؤس��س ال�ش��ري��ك
ف��ي «زي� ��دا» ح�م��د ال�ج��دي��ع ال��ى أن مئات
املشاريع قد بدأت بالفعل بتبني الخدمة
مع تنامي الوعي بمدى فاعلية التجارة
ف ��ي ال �ش �ب �ك��ات االج �ت �م��اع �ي��ة .وق � ��د ت��م
بالفعل ات �م��ام ط�ل�ب��ات بقيمة  6ماليني
دوالر ل �ع �م�ل�اء «زي � � � ��دا» خ �ل��ال ال �س �ن��ة
امل��اض �ي��ة ب�ن�س�ب��ة ن �م��و  %20ش �ه��ري��ًا.
ويعتبر مفهوم «ال�ت�ج��ارة االجتماعية»
طريقة جذابة ألصحاب األع�م��ال ،حيث
باستطاعة أي شخص أو شركة اليوم
رب ��ط ق �ن��وات ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي مع
متاجر الكترونية سريعة وسهلة في أي
وقت وأي مكان.
وح��ول أه��م القطاعات املهتمة بالخدمة
أوضح حمد الجديع أن قطاع املطاعم هو
األكبر وبمعدل قيمته  6دنانير للطلب،
يليه الحلويات بمعدل قيمة الطلب ١٢
دي� �ن ��ارا وامل� �ش ��اري ��ع امل �ن��زل �ي��ة ب �م �ع��دالت
متفاوتة .وتتوزع املدفوعات بني كي نت
 ،%45نقدًا  %50والبطاقات االئتمانية
 .%5وأض ��اف :اض��اف��ة ل��دع��م امل�ب��ادري��ن
وأص �ح��اب األع �م��ال ف��ي ال�ب�ي��ع أون�لاي��ن،
تقوم «زي��دا» بربط املتاجر مباشرة مع
 ٣ش ��رك ��ات ت��وص �ي��ل م�ح�ل�ي��ة ب��أس�ع��ار
توصيل تنافسية والتزام دقيق بمواعيد
التوصيل.
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وﺟﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺷﻞ
ﺗﻌﻤﻴﻤﺎ ً ﻓﺮﻳﺪاً ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ
إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻃﻠﺐ ﻓﻴﻪ
»إﻋﺪاد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ«،
وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أﺳﺎﺑﻴﻊ
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻧﺎﺟﺢ ﺣﺸﺪ
ﻟﻪ »اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻣﺤﻠﻴﺎ ً
واﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ً ودوﻟﻴﺎ ً ﺗﺤﺖ
اﻟﻌﻨﻮان ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً.
ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر

ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺷﻜﻼً وﻣﻀﻤﻮﻧﺎً

»اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻨﺒﺆ
وﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

¶ اﻟﻤﻄﻠﻮب إﻋﺪاد إﺳﺘﺮاﺗﻴ
ﺠﻴﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى ) 3إﻟﻰ  5ﺳﻨﻮات(
¶ ﺑﺎت ﻣﺤﺘﻮﻣﺎ ً ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤ
ﻮذج اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﺛﻮرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺟــﺮت اﻟ ـﻌــﺎدة أن ﺗﻌﻘﺪ اﳌــﺆﺗ ـﻤــﺮات ،اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
وﻏ ـ ـﻴ ـ ــﺮ اﳌ ـ ـﺼ ــﺮﻓ ـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـﻴ ـﺠ ـﺘ ـﻤ ــﻊ اﳌـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﺛ ــﻮن
واﻟـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎﺿ ـ ـ ــﺮون ﺗ ـ ـﺤـ ــﺖ أﻋ ـ ـ ـ ــﲔ اﻟ ـ ـﻜـ ــﺎﻣ ـ ـﻴـ ــﺮات
واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ،ﻟﻴﺄﺧﺬوا ﻗﺴﻄﴼ ﻣﻦ اﻷﺿــﻮاء ،ﺛﻢ
ﻳﻨﺼﺮف اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻓﻮر اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ،وﻻ ﺗﺤﺼﻞ أي ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﳌﺎ
ﻃﺮح ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ورؤى.
اﺧﺘﻠﻒ اﻷﻣﺮ ﻛﻠﻴﴼ ﻫﺬه اﳌﺮة ،إذ ﺳﺎرع اﻟﺪﻛﺘﻮر
اﻟـﻬــﺎﺷــﻞ إﻟــﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻃﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻣــﺎ ﻗﺪ
ﻳـﻔــﺎﺟــﺊ ﻣـﻌـﻈــﻢ اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك ،وﻳــﺮﻣــﻲ ﺑـﺜـﻘـﻠــﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣ ـﺠــﺎﻟــﺲ إداراﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ وإداراﺗ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬﻳــﺔ،
وﻳﻀﻊ اﻟـﻜــﺮة ﻓــﻲ ﻣﻠﻌﺒﻬﻢ ﻃﺎﻟﺒﴼ ﻣﻨﻬﻢ ﻣــﺎ ﻟﻢ
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺳــﺎﺑـﻘــﴼ ،ﻓﺎﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻟﻴﺲ رﻗﺎﺑﻴﴼ
وﻻ ﻳﻌﻨﻰ ﺑـﺸــﺄن ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ،ﺑــﻞ ﻫﻮ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ
ﻣﻌﺎن ﻋﻤﻴﻘﺔ،
ٍ
ﺗﻀﺮب ﺟــﺬروﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻗــﺪ ﻳﺴﻤﻰ »اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟـﺸــﺎﻣــﻞ ﻟـﻨـﻤــﺎذج اﻷﻋ ـﻤــﺎل اﳌـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ اﳌﻌﻤﻮل
ﺑ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﴼ« ،ﻫـ ــﺬا اﻻﺳ ـﺘ ـﻨ ـﺘــﺎج
ﻣـﺴـﺘــﻮﺣــﻰ ﻣــﻦ ﻧــﺺ اﻟـﺘـﻌـﻤـﻴــﻢ اﻟ ــﺬي ﺣﺼﻠﺖ
� ﻋﻠﻰ ﻓـﺤــﻮاه واﻟــﺬي اﺳﺘﺨﺪم ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ
ﻣ ـﺜــﻞ »اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻔــﺮﺿ ـﻬــﺎ أوﺿ ـ ــﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ« و»ﺛــﻮرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ«
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﺬي
ﻋﻘﺪه
ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻓﻲ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
و»اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﻤﻼء«.
وﻳـﻄـﻠــﺐ اﻟـﻬــﺎﺷــﻞ ﻣــﻦ اﳌ ـﺼــﺎرف اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ُ
اﻟﺒﻨﻚ وﺛﻴﻖ اﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﻪ ،واﻻﻫﺘﻤﺎم
واﻹ
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ﻟ ـﻠ ـﻤــﺪى اﳌ ـﺘــﻮﺳــﻂ ) 5 - 3ﺳـ ـﻨ ــﻮات( ﺗـ
ﻫــﺎﺟ ـﺴــﻪ اﻷول اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء واﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎﺗ ـﻬــﻢ
ﻐـﻄــﻲ  5ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ،وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ.
اﳌﺸﺎرﻳﻊ
واﻟﺒﺮاﻣﺞ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﳌ ـﺜــﺎل ﻻ اﻟ ـﺤ ـﺼــﺮ ،ﺑـ ــﺪأت اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺎت اﳌــﺎﻟـﻴــﺔ
و
أﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﺗﺮاﻋﻲ  6ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ - 2 .ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺗـﻄـﻠـﻌــﺎﺗـﻬــﻢ اﳌ ـﺘ ـﻄــﻮرة ﺳــﺮﻳـﻌــﺎ ﻓــﻲ ﻣ ــﻮازاة
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت ووﺳﺎﺋﻞ د  -أن ﺗﻌﻜﺲ
ﺗـﻐــﺰو اﻻﺳ ــﻮاق وﺗﻠﺒﻲ اﺣـﺘـﻴــﺎﺟــﺎت اﻟﻌﻤﻼء
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
ﻣﺼﺮﻓﻴﻮن ﻗــﺮأوا اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ وﻋـﺒــﺮوا ﻟ ـ � ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ
ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻌﻤﻼء
واﳌﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻦ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﺤــﻮ ﻳ ـﺘ ـﺠ ــﺎوز اﳌ ـ ـﺼـ ــﺎرف وﻳـﺴـﺒـﻘـﻬــﺎ
ﺧﻼل
ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻟ
ـ
ـ
ـﺬا
ﻋــﻦ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣــﺎ ،ﻷﻧـﻬــﻢ ﻟــﻢ ﻳـﺘـﻌــﻮدوا
ﻧ
ـ
ـ
ـ
ﻋﻠﻰ
ـﺮاه
ذﻟﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻳ ـﻀــﻊ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻮك أﻣـ ـ ــﺎم ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ
واﳌـﻨـﺘـﺠــﺎت
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒـ
ذات
اﺣﻴﺎﻧﴼ .وﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺷﺮﻛﺎت اﺗﺼﺎﻻت ﺗﻘﺪم
ـﻞ.
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 - 3رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻄ ـ ـﻤ ــﻮح اﳌ ـ ـ ـ ـ ــﺪروس اﳌـ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ.
ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻧﺠﺎزات واﻵﻣﻨﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
ﺣﻠﻮل دﻓــﻊ وﺗﺤﻮﻳﻞ ﻟــﻼﻣــﻮال .إذﴽ ،ﻓﺎﳌﺴﺄﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻐﺔ؛ ﻷن اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
وﻳﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮ اﳌﺼﺎرف اﻟﻰ ان ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت
أﻛ ـﺒــﺮ ﺑ ــﺎﳌ ــﻮارد اﳌ ـﺘــﺎﺣــﺔ ،وأﻫ ـﻤ ـﻬــﺎ ﺑـﻴــﺎﻧــﺎت
ﺑــﺎﻟ ـﻐــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺔ .واذا ﻟ ــﻢ ﺗـ ـﺴ ــﺎرع ﻣ ـﺼــﺎرف
ﻫـ  -أن ﺗﺸﻤﻞ أﻫــﺪاﻓــﴼ ﻣـﺤــﺪدة وواﺿـﺤــﺔ
اﳌ ـ ـﻌـ ــﺮوف ،ﺑ ــﻞ ﻳـ ـﻨ ــﺪرج ﻓ ــﻲ إﻃ ـ ـ
وﻣـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ﻫــﺎﺋ ـﻠــﺔ ﻋ ــﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء ،ﻳ ـﺠــﺪر
ـﺎر اﻟـﺘـﺨـﻄـﻴــﻂ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء اﳌـ ـﺘ ــﻮاﻓ ــﺮة اﻟ ـﺘــﻲ ﻳ ـ
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﳌــﻮاﻛ ـﺒــﺔ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮرات واﻋـﺘـﻤــﺎد
ﻤ ـﻜــﻦ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ اﳌﻌﺎﻟﻢ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زﻣﻨﻲ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ.
ﺷﺎﻣﻞ
ﻳﻀﻤﻦ
اﻻ
ﺳ
ـ
ﺘ
ـ
ﻔ
ـ
ـﺎدة
ﻣﻨﻬﺎ
اﻓﻀﻞ
ا
ﺳـﺘـﻔــﺎدة ،ﻟﺘﺴﻌﻒ
وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ
وﻗــﺎل
اﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﺘﺎت
ﻣﺼﺮﻓﻴﻮن ﻟ ـ � إن اﳌﻘﺼﻮد رﺑﻤﺎ ﺳﻠﻮك
اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك ﻓ ــﻲ ﻓ ـﻬــﻢ اﻟ ـﺴ ـﻠــﻮﻛ ـﻴــﺎت وﺗ ـﻄــﻮرﻫــﺎ،
اﻟﻌﻤﻼء ،ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ وﻣﻴﻮﻟﻬﻢ ﺳﻌﻴﺎ اﳌﺤﺪدة.
ﺣﺪﻳﺜﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺣﺘﻤﴼ ﺳﺘﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻳﺒﻘﻰ وﻣﻦ ﻳﻀﻌﻒ أو ﻳﻨﺪﺛﺮ.
اﻟﻰ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ.
ﺑ ـﻬــﺪف اﻟـﺘـﻨـﺒــﺆ ،ووﺿ ــﻊ اﻟ ـﺤ ـﻠــﻮل )ﺧــﺪﻣــﺎت
ﻋــﻦ اﻟــﺮﻛــﺐ ،وﺗـﻔـﻘــﺪ ﻋ ـﻤــﻼء ﻫــﺎ ،ورﺑ ـﻤــﺎ ﻳــﺄﻓــﻞ
و  -أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـ
وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ أﻧﻪ ﺳﻌﻴﴼ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﺠﺎح
ﻴــﺔ اﻷﺳـﺒــﺎب وﻣﻨﺘﺠﺎت( اﻟﻼزﻣﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
 - 4ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺘﺎﻧﺔ ورﻓــﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻧﺠﻤﻬﺎ روﻳﺪﴽ روﻳﺪﴽ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻄﻔﺊ.
ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ واﻟـ ـﺒ ــﺮاﻣ ــﺞ اﳌــﺰﻣــﻊ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
وا
ﻟ
ـ
ـ
ـﻼ
ﻓ
ـ
ـ
واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ـﺖ
ا
ﻳ
ـ
ـ
اﻟﺘﻲ
ﻀ
ـ
ـﺎ
ا
ﳌ
ان
ـ
ـﺎ
ا
ﻟ
ﻟ
ـ
ـ
ـ
ﺒ
ﻴ
ـ
ـ
ﻨ
ـ
ـﺔ
ـﻚ
ﻣ
ـ
ـ
ا
ﳌ
ـﻦ
ـ
ـ
ـﺮ
ﺧ
ـ
ﻛ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـﺰي
ـﻼل
ا
ﻳ
ـ
ـﺪ
ﺳ
ـ
ـ
ﻋ
ـ
ـﻮ
ﺘ ـ ـﺨـ ــﺪام اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺎت
ﻣﺼﺮﻓﻲ آﺧﺮ ﻗﺎل :ﻧﺤﻦ اﻣﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﻛــﻞ ﻋﻠﻰ ﺣــﺪة ،وﻣــﺆﺷــﺮات ﻗﻴﺎس
ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺗﻄﻮرات أوﺿــﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ،
اﳌﺼﺎرف اﻟﻰ ﺳﻠﻮك درب اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ،
اﻟ ـﺤــﺪﻳ ـﺜــﺔ ﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة ﺳــﺮﻋــﺔ ﺟ ـﻤــﻊ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت
ﻋﻤﻞ ﻛﺜﻴﺮة ،واﻣــﺎم ﺿــﺮورة ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻛــﻮادر
اﻷداء وﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻷﻫـ ـ ــﺪاف ،ﻣــﻊ ذﻛ ــﺮ اﻵﺛ ــﺎر
وﺛــﻮرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،واﻟﺘﻐﻴﺮات
واﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺘﻔﺮﺟﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﳌﻠﻌﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ
وﻋـﻤــﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ودﻗ ــﺔ اﻟـﺘـﻨـﺒــﺆ ،ﺑـﻤــﺎ ﻳﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ،واﻣــﺎم ﻫﻴﺎﻛﻞ ادارﻳــﺔ ﻻ ﺗﻤﺖ
اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛــﻞ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺳــﻮاء ﻋﻠﻰ
اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﻤﻼء
اﻟــﺬي ﺗـﺴــﺮح وﺗـﻤــﺮح ﻓﻴﻪ ﻛﺒﺮﻳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت
واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻗﺪرة أﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ رﺻﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ وإدارﺗﻬﺎ.
ﺑﺼﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻢ ﺣﺎﻟﻴﴼ .وأﺿﺎف :اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺼﺮف أو اﳌﺠﺘﻤﻊ أو اﻟﻌﻤﻼء.
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،
ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻋﺒﺮ ﺗﺒﻨﻲ
وﺗﺤﻘﻖ
ﻧﺠﺎﺣﺎت
ر
ﺑ
ـ
اﺳﺘﻘﻄﺎب
ﻤ
ـ
ـﺎ
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اﳌﻮاﻫﺐ،
ﺳﺘﺠﺘﺎح
ﺳﻮاء
ﻓﻲ
ﻧﻔﺴﻪ
ﻣﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ اﳌﺜﻞ وﻳﺸﻜﻞ اﻟﻘﺪوة ،ﻻﻧﻪ ﺑﺪأ
أﺳﺎﻟﻴﺐ ورؤى ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ،
ﻛﻞ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ
ﺑ
اﻟﻠﺤﺎق
ﺑﻬﺬا
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
اﻟﺮﻛﺐ.
اﳌﺎﻟﻴﺔ،
دﻳﺴﻤﺒﺮ
أو
ﻓﻲ
اﻻ
ﺳ
ـ
ﻋﻠﻢ
ﺘ
ـ
ﻌ
ـ
ـﺎ
ﻧ
ـ
ـﺔ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺑ
ـ
ﻤـﺴـﺘـﺸــﺎرﻳــﻦ ﻋــﺎﳌـﻴــﲔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
وﻣ ــﺎ ﻳ ـﺼــﺎﺣــﺐ ذﻟ ــﻚ اﻟ ـﺘ ـﺤــﻮل ﻣــﻦ اﺑ ـﺘ ـﻜــﺎر ﻓﻲ
ﻓــﻲ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟـﺘـﻔــﺎﺻـﻴــﻞ ،ﻻ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻳ
ـ
ﺘ
ـ
ـﺮك
»ا
واﻟﺬﻛﺎء
ﳌ
ـ
ـﺮ
ﻛ
ـ
ـﺰي«
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ
ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ .ﻟــﺬا ﻋﻠﻴﻨﺎ
وﻃـﻠــﺐ اﻟـﻬــﺎﺷــﻞ ﻣــﻮاﻓــﺎة اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﺑﻤﺎ
اﳌـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎت واﻟ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﺎت وﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻜـ ـﻔ ــﺎءة
اﳌ ـ ـﺼـ ــﺎرف اي ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ ﻣـ ـ ـﻨ ـ ــﺎورة ،اذ ﻳــﺮﻳــﺪ
اﳌ ـﺠــﺎﻻت ،ﺑـﻤــﺎ ﻳــﻮﻓــﺮ أﻓـﻘــﺎ أرﺣ ــﺐ وﺑﺼﻴﺮة
اﻻﻗ ـﺘ ــﺪاء ﺑ ــﻪ .واﺿ ـ ــﺎف :ﻳــﺄﺧــﺬ اﻟ ـﻜــﻼم ﻣﻌﻨﺎه
ﻫــﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻓــﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗـﺼــﺎه ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ
اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﻮك ،ﻓـ ــﺈن اﻷﻣ ـ ــﺮ ﻳـﺴـﺘــﻮﺟــﺐ
اﻟ ـﺸ ـﻤــﻮﻟ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﻞ اﻟ ـﻜــﺎﻣــﻞ ﻟـﻠـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ
أﻋ ـ ـﻤـ ــﻖ ،ﻣـ ــﻊ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ اﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ أﺳــﺎﻟ ـﻴــﺐ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺳﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﻴﻪ ﻓــﻲ اﳌﺆﺗﻤﺮ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2019ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻮم رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺎز
إﻋــﺪاد وﺗﺠﻬﻴﺰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
واﻟـ ـﻔ ــﺮص .وﻳــﺮﻛــﺰ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﻌــﺮﻓــﺔ اﻻﺟ ـ ــﺮاءات
واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﻟﻢ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﻮاﻫﺐ واﻟﺤﻔﺎظ
اﻟــﺬي ﻋﻘﺪ ﻓــﻲ  22ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺧﻠﻖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻜﻞ ﻣـﺼــﺮف واﻟـﻔــﺮﻳــﻖ
ﻣ ـﺤــﺪدة اﻟـﻌـﻨــﺎﺻـ
ـﺮ ،ﺗـﺴـﺘـﻬــﺪف ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ ﻫــﺬه ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﻔﺰة
اﳌﺨﺘﺺ واﻟـ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ اﻟ ًــﺰﻣـ ـﻨ ــﻲ ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﳌـ ـﺸ ـ
ـﺎر
ﻳ
ـ
ـﻊ
ﻟﻺﺑﺪاع.
وﺿﻊ
اﻣﺎﻣﻨﺎ
ﺑ
ـ
ـ
ـﺈ
ﻋ
ـ
ـ
ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ
ـﺪاد
ﻣﻦ
اﻻ
ﺳ
ـ
ﺘ
ـ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﺣﺪد
ـﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ
اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺎت واﻟ ـﺘ ـﻄــﻮر اﻟـﺘـﻘـﻨــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺔ
ﻋ ــﺮض واﻟﺨﻄﻂ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮات
ﻟﻘﻴﺎس
ﺧﺮاﺋﻂ
اﻟﻄﺮق.
ﻣ
ـ
ـﺮ
ﺋ
ـ
وﻛﺄﻧﻪ
ـﻲ
ﻗﺎل
ﻟﺒﻨﻚ
ﻟﻨﺎ:
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌــﺮ
اﺣﺬروا :اذا ﻟﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺘﻢ!
اﳌـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ ،إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻓـﻬــﻢ أﻓـﻀــﻞ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
ﻛــﺰي ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬه اﻻداء وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف.
ﺗﺴﺎرﻋﻮا
ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ،
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻓﺴﺘﺠﺮﻓﻜﻢ
ﺧﻼل
اﻟﺘﻄﻮرات..
ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ .2019
ُ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء وﺗــﻮﻗـﻌــﺎﺗـﻬــﻢ واﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎﺗ ـﻬــﻢ ،وﺑـﻤــﺎ
أﺣــﺪ اﳌﺼﺮﻓﻴﲔ اﳌﺨﻀﺮﻣﲔ ﻗـ
وﻗﺎل »اﳌﺮﻛﺰي« ان اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن
ـﺎل ﻟ ـ � :وأﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻦ أدﻋﻜﻢ ﺗﺠﺮﻓﻮن!
ﻳـﺤـﻘــﻖ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ
ﻧ ـﻤ ــﻮذج ﻋ ـﻤــﻞ اﳌ ـﺼ ــﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻋﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻗﺮاءة ﺳﺮﻳﻌﺔ
ﻳﺒﺪو اﻧﻨﺎ اﻣﺎم اﻣﺘﺤﺎن .ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ،
وﺧـ ـﺘـ ـﻤ ــﺖ اﳌـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر ﺑ ـ ــﺎﻻﺷ ـ ــﺎرة اﻟ ـ ــﻰ ﻃـﻠــﺐ
اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ) 5 - 3ﺳﻨﻮات( ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻐﻄﻲ
ﻳــﺮﻳــﺪ اﻟـﻬــﺎﺷــﻞ ﻣـﻌــﺮﻓــﺔ ﻣــﺎ اذا ﻛــﺎن ﻟــﺪﻳـﻨــﺎ ﻣﻦ
أ  -اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،وأن ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
اﻋـ ـ ـ ـ ــﺪاد ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﺮاﺗ ـ ـﻴ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﺎت اﳌـ ـﻌـ ـﻘ ــﺪة
وﻓــﻲ ﻗــﺮاءة ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ،اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
رؤﻳﺔ ورﺳﺎﻟﺔ ﻣﺤﺪدﺗﲔ.
ﻳﺨﻄﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮﻋﺎﳌﻴﺔ .ﻓﺎﻻﻣﺮ ﻻ
ّ
ان
ا
ﻟ
ـ
ﺜ
ـ
ـﻮرة
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻟﻴﺴﺖ
واﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ ،وﻫــﺬا ﺗﺤﺪ
ﺣﺪﻳﺜﺎ
اﻧﺒﻬﺎرﻳﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻣﺤﺪدة او ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻌﻴﻨﻪ ،اﻧﻤﺎ
ب  -ﺗ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﻞ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮ واﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت
ﺑـﺤــﺪ ذاﺗ ــﻪ .واﻟ ـﺘ ـﺤــﺪي اﻻﻛ ـﺒــﺮ ﻣـﻨــﺎﻗـﺸــﺔ ﺗﻠﻚ
ﻋ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺮا ﻟ ـ ـ ــﺪى اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ اﳌ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺰي ،ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻫــﻲ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺮﻣﺘﻪ ،ﻷن اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﴼ،
واﻟ ـ ـﻔـ ــﺮص ،ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺟ ــﻮاﻧ ــﺐ اﻟ ـﻘــﻮة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻣﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ..ﻛﺄﻧﻨﺎ
اﻟ ـﺤ ــﺎل ﻟ ــﺪى ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺎت أﺧ ـ ــﺮى .ﻓ ـﻬــﻮ ﻳــﺮى
واﻟﻀﻌﻒ.
وﺣـﻠــﻮﻟـﻬــﺎ اﳌــﺎﻟـﻴــﺔ واﳌـﺼــﺮﻓـﻴــﺔ ﺧـﺼــﻮﺻــﴼ ﻗﺪ
ﻓــﻲ اﻣـﺘـﺤــﺎن .وﻓــﻲ اﻻﻣـﺘـﺤــﺎن ﻳـﻜــﺮم اﳌــﺮء أو
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺟﻴﺪا ،وﻟــﻦ ﻳﺘﺮك ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻓﻴﻬﺎ
 - 1ﻛـ ـﺴ ــﺐ وﻻء اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء ﺑ ـﺤ ـﻴــﺚ ﻳ ـﻜــﻮن
ﺗـﻔــﺎﺟــﺊ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺗــﺄﺧــﺬﻫــﻢ ﻋـﻠــﻰ ﺣــﲔ ﻏــﺮة.
ج  -ان ﺗ ـﺤــﺪد اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ إﻻ
وﻳﺴﺘﺪرﻛﻪ
ﻟﻴﺤﻮل
ﻳﻬﺎن! أي ان اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺷﻜﺴﺒﻴﺮ
اﻟﺘﺤﺪي
إﻟﻰ
ﻓﺮﺻﺔ.
ﻓﻔﻲ
اﻟﺼﲔ وﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ }ﻧﻜﻮن أو ﻻ ﻧﻜﻮن{.

»اﻟ

«البورصة»« :جي اف اتش»
من السوق األول إلى «الرئيسي»
األول  18شركة .وكانت شركة البورصة
قد منحت مجموعة جي اف اتش املالية
م �ط �ل��ع ال � �ع� ��ام امل � ��اض � ��ي ،ب� �ع ��د اخ�ل�ال �ه��ا
ب ��االل� �ت ��زام ��ات امل �س �ت �م��رة ل �ل �س �ي��ول��ة ف��ي
السوق األول ،مهلة مدتها سنة ،لتوفيق
أوضاعها ،على أن تبقى خاللها مدرجة
ضمن السوق األول.
يذكر ان اشتراطات البورصة للشركات
املدرجة في السوق األول نصت على أن

سبقلا  7أكتوبر 2019
أرض ﻓﻀﺎء 357.5

عقاريات

ً
متوقعا قبل سنة
كما كان

ي �ك��ون ال �ح��د األدن� ��ى ل�ل�س�ي��ول��ة امل�ت��داول��ة
 140ألف دينار في  2019مقابل  109آالف
في  ،2018ومعدل الدوران  %18.09مقابل
 %17.31في السنة السابقة.
ع�ل��ى ص�ع�ي��د م�ت�ص��ل ،أع�ل�ن��ت ال�ب��ورص��ة
عن منح «املتكاملة» و«ميزان» مهلة ملدة
ع��ام لتوفيق أوضاعهما ،بعد أن أخلتا
بااللتزامات املستمرة ف��ي ال�س��وق األول
امل�ت�م�ث�ل��ة ف��ي «إخ �ف ��اق ف��ي ال �ح��د األدن ��ى
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ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪوﺣﺔ

ﻤﺮﻛﺰي«
ﻳﻄﻠﻖ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺤﻠﺔٍ ﺟﺪﻳﺪة

سليمان الدليجان

أﻋ ـﻠــﻦ ﺑ ـﻨــﻚ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ اﳌ ــﺮﻛ ــﺰي ﻋ ــﻦ إﻃ ـ ــﻼق ﻣــﻮﻗـﻌــﻪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ،
ٍ
وذﻟ ــﻚ ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر ﺣ ــﺮص »اﳌ ــﺮﻛ ــﺰي« ﻋـﻠــﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﳌﺴﺘﻤﺮ ﳌــﻮاﻛـﺒــﺔ أﺣــﺪث ﻣــﺎ ﺗﺘﻮﺻﻞ إﻟـﻴــﻪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﻨﻲ.
وﻗــﺎل اﻟﺒﻨﻚ :ﻳﺄﺗﻲ ﻫــﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣــﻦ رﻏﺒﺔ
ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ،وﺗﺴﻬﻴﻞ
اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ اﳌـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت واﻟـﺒـﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﺤـﻴــﻮﻳــﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳـﻨـﺸــﺮﻫــﺎ ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻋـﺒــﺮ ﻣــﻮﻗـﻌــﻪ ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﺣﻴﺚ ان اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ
اﳌــﺰاﻳــﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺤﺘﻮى واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺳﺮﻋﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻋــﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ودﻗﺘﻬﺎ،
وﻛــﺬﻟــﻚ اﻟــﻮﺿــﻮح وﺳـﻬــﻮﻟــﺔ اﻟ ـﻘــﺮاءة واﻻﻃـ ــﻼع ﻋﻠﻰ
اﳌ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت ﻋ ـﻠــﻰ ﻧ ـﺤــﻮ أﻓ ـﻀــﻞ ﻣ ــﻊ ﻣ ــﺰاﻳ ــﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﺗﺼﻔﺢ اﳌــﻮﻗــﻊ واﻻﻧـﺘـﻘــﺎل ﺑــﲔ اﻟـﻘــﻮاﺋــﻢ واﻟﺼﻔﺤﺎت
وﻋــﺮض اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت واﳌﻮاﺿﻴﻊ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﻓﻀﻼ
ﻋــﻦ ﺳـﻬــﻮﻟــﺔ اﻟﺘﺼﻔﺢ ﻋـﺒــﺮ أﺟـﻬــﺰة اﻟـﻬــﺎﺗــﻒ اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ،
إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ذﻟــﻚ ﻳـﻌـﻜــﺲ اﻟـﺘـﺼـﻤـﻴــﻢ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ اﻟـﻬــﻮﻳــﺔ
اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ.
وأﻛــﺪ ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﳌــﺮﻛــﺰي أﻧــﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓــﻲ ﺗﺒﻨﻲ
أﺣ ــﺪث اﻟـﻨـﻈــﻢ واﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺎت ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣ ـﺠــﺎﻻت ﻋﻤﻞ
اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة أداء اﳌﻬﺎم اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ.

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﺧﻤﺴﺔ ..وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺳﺘﺔ
»ﻧﻜﻮن أو ﻻ ﻧﻜﻮن« ﻗﺎﻋﺪة
ﺷﻜﺴﺒﻴﺮﻳﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻴﻮم
اﻟﻬﺎﺟﺲ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻮاﻛﺒﺔ
اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ..وإﻻ
ﻓﺴﺘﻨﺪﺛﺮ ﻣﺼﺎرف ﺣﺘﻤﺎ ً
اﻟﻌﻤﻴﻞ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ
وﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ANGò«7
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ
»اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺧﻮض
ﻏﻤﺎر ﻋﻠﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
ﻟﻴﺲ اﻟﻤﻄﻠﻮب
»ورﻗﺔ رﻓﻊ ﻋﺘﺐ«..
ﺑﻞ ﺗﺨﻄﻴﻂ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻮك أﻣﺎم ﺗﺤﺪﻳﺎت
إدارﻳﺔ وﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ
ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻟـ � :أﻣﺎﻣﻨﺎ
ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻟﻺﻋﺪاد..
واﻻﻣﺘﺤﺎن ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ!

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ

اﻟﻬﺎﺷﻞ :اﺳﺘﺤﺪاث
أدوات ﻣﺘﻄﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻗ

ــﺎل ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ
اﻟ ـﻬــﺎﺷــﻞ ان اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ ﺗـﺴـﻌــﻰ
ﻻﺳﺘﺤﺪاث أدوات وﻧﻤﺎذج ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑــﺄوﺿــﺎع اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار اﻟـﻨـﻘــﺪي واﳌــﺎﻟــﻲ ﳌـﺠـﻠــﺲ اﻟـﺘـﻌــﺎون ﻟــﺪول
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر اﻟﻬﺎﺷﻞ اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ اﻳﻀﺎ
ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﺧــﻼل اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ أﻣــﺲ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ورﺷــﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮل
»ﺗﻮﻗﻌﺎت وﺗﺤﻠﻴﻞ ادارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ« اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﳌﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي.
واوﺿﺢ ان اﻗﺘﺼﺎدات دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻬﺎ ﺳﻤﺎت
ﺗﺆﺛﺮﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ
واﻟﺠﻮﻫﺮي ﻻﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ ،اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
رﺑﻂ ﻋﻤﻼﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر او ﺑﺴﻠﺔ ﻋﻤﻼت .وذﻛﺮ ان ﻣﻦ
ﺳﻤﺎت اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدات اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﻣــﻮال
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣــﻦ دون ﻗـﻴــﻮد ،ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ
ان ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ
اﻗﺘﺼﺎدات دول اﳌﺠﻠﺲ ،ﻣﺜﻞ زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟـﻌــﺎﳌـﻴــﺔ واﻟ ـﺘــﻮﺗــﺮات اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ وﺿ ـﻌــﻒ اﻟـﺤــﻮﻛـﻤــﺔ.
واوﺿــﺢ ان اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟـﻠــﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻏﻴﺮ
اﻻﻋ ـﺘ ـﻴــﺎدﻳــﺔ ﻗــﺪ ﺗ ـﺤــﺪث ﻟـﻬــﺎ ﻣـﻀــﺎﻋـﻔــﺎت ،ﻣـﺜــﻞ زﻳ ــﺎدة

لماذا لم تنخفض
أسعار السكن؟
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﻄﻂ
ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ..واﻟﺒﻨﻮك
ﻓﻲ ﺳﺒﺎق أو اﻣﺘﺤﺎن

@aldilaijan
aldilaijan@hotmail.com

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺷﻞ | ﻛﻮﻧﺎ

اﻟــﺪﻳــﻮن ﻋﺎﳌﻴﺎ واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻻﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف،
ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ.
ﻣﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗــﺪرة اﻟــﺪول ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ،
وأﻛــﺪ اﻟــﺮﺷـﻴــﺪي اﻧــﻪ ﻛﻠﻤﺎ زادت اﻟـﺒـﻨــﻮك اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻣﻦ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ﻗــﺪرﺗـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ اﻻدوات اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﺆ ﻓﻲ
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗــﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪي
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺮوﻧﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮرﻋﺎﻃﻒ اﻟﺮﺷﻴﺪي ان اﻟﻮرﺷﺔ ﺗﺘﻨﺎول
اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ
ﺗﻮﻗﻌﺎت وادارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪول اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻦ
ﻟــﺰﻳــﺎدة ﺿﺦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ او ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ اﻳﺠﺎﺑﺎ
اﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻدوار اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺤﻠﻴﺔ) .ﻛﻮﻧﺎ(

في نهاية عام  ،2013صدرت قرارات من بنك الكويت املركزي في سبيل تنظيم
وتقويم االق �ت��راض ف��ي القطاع السكني ،بعدما ارت�ف��ع حجم االئ�ت�م��ان ف��ي هذا
القطاع .كانت النتيجة تهدئة السوق العقاري وخروج الكثير من املتعاملني في
هذا القطاع واالتجاه إلى االستثمار في قطاعات أخرى وذلك ملدة سنتني تقريبا،
لكن منذ ع��ام  2017ب��دأن��ا ن��رى ارت�ف��اع��ا ف��ي الطلب على القطاع السكني مرة
أخرى حتى بلغت الزيادة عام  2019أكثر من  20في املئة مقارنة بعام ،2017
مما شجع الكثير من أط��راف السوق (ورث��ة  -بنوك ...إلخ) على طرح عقاراتهم
السكنية (األراضي الفضاء) في املزادات العلنية التي ساعدت على توافر الفرص
العقارية.
ال�س��ؤال :على الرغم من تطبيق قوانني فنية فعالة ،مل��اذا ارتفعت أسعار العقار
السكني؟
االجابة - 1 :أحد أسباب االرتفاع وفرة السيولة النقدية املتوافرة لدى األفراد
الذين يبحثون عن فرص استثمارية (تقدر حسب بيانات البنوك بأكثر من 30
مليار دينار!).
 - 2اقتناع الكثير بعدم استمرار انخفاض األسعار أكثر مما هو حدث عامي
 2015و.2016
 - 3فعالية ونجاح االستثمار في القطاع السكني ،خصوصًا امل� ّ
�در ،من ناحية
قوة التأجير.
 - 4عدم تعاون املعنيني بمعالجة ارتفاع أسعار السكن الخاص ،الكل يشتكي
من دون طرح حلول واقعية ،وال يكفي صدور قوانني تعالج ارتفاع االئتمان ،كما
من املفترض تعاون جميع من يعمل في الشأن العقاري ملعالجة االرتفاع املستمر
مثل القائمني على البلدية ،اإلس�ك��ان ،جمعيات النفع العام ذات الشأن العقاري
(العقاريني ووسطاء العقار) ،ويشمل األمر كذلك الجمعية االقتصادية.
 - 5عدم إملام املستثمرين في القطاع السكني بآثار االرتفاع املستمر ألسعار
السكن الخاص ،الكثير منهم قرارهم بالشراء يأتي على طريقة (أشتري كما
يشتري غيري) ،لذلك تضخمت األسعار ،بينما االستثمار في القطاع االستثماري
أكثر استقرارًا وأمانًا.

املشاريع العقارية الضخمة الخاصة
تميز السوق العقاري املحلي باملشاريع الكبيرة خالل السنوات املاضية ،على سبيل
الذكر ال الحصر (األفنيوز – مجمع  – 360مجمع الكوت الجديد – مجمع جيت مول
– البيرق بالعقيلة التجارية – قرب انتهاء مجمع العاصمة شارع عبد العزيز الصقر
(الشهداء سابقًا) ...إلخ).
املجمعات التجارية لها تأثير إيجابي على الوضع االقتصادي ،يعلم الجميع أن كل
املشاريع العقارية الضخمة تقام عن طريق االق�ت��راض ،مما يساعد على تحريك
الجهات التمويلية بشأن االق �ت��راض كما تعمل على ارت�ف��اع الطلب على العقارات
التجارية واالستثمارية (م��ن إسكان وتأجير) وزي��ادة حركة السياحة وتأثيرها
اإليجابي على مرافقها من فنادق ،منشآت حكومية تراثية وأدبية ...إلخ .لذلك على
املجلس األعلى للتخطيط ،وأظن أنه املنوط به االهتمام باملشاريع الضخمة ،أن يشجع
ويطرح األراضي في انحاء البالد املختلفة وال يكتفي باملشاريع الحالية ،فالعمل على
طرح أراض تجارية ضخمة سيساعد على استقرار رؤوس األموال داخل البالد.

متى تدخل التكنولوجيا الرقمية في العقار؟
أحدثت التكنولوجيا الرقمية تغييرا كبيرا في العالم ،لم يعد األمر يستغرق ثواني
حتى تطلب ما تريد في أوروبا وأميركا سواء من مالبس ،طعام ،أحذية ...إلخ .حتى
العقار هناك تستطيع أن تتعامل مع من تريد من وسطاء العقار من دون االجتماع
به.
السؤال :هل من املفترض على الحكومة املبادرة بطرح مثل هذه التطبيقات كمثال
وزارة العدل والبلدية أم انتظار القطاع الخاص للتفاعل مع هذا املوضوع؟ نجاح مثل
هذه التطبيقات يعتمد على أمرين :رأس املال والكفاءات ،الدولة تملك هذين العاملني:
رأس املال موجود والخريجون متوافرون ،فهل نسمع عن مبادرة حكومية (في ظل
جهات تكنولوجية متعددة)؟ وهل نسمع بتطبيق تستطيع من خالله شراء أو بيع
العقار من دون الحاجة إلى الوسيط؟
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المصروفات  -المرتبات وما في حكمها

الدعومات المقدرة في الموازنة

عجز السنة المالية  2021 /2020يصعد  %11.2إلى  9.2مليارات دينار

ال بـ 86دوالراً
الميزانية تحتاج برمي ً

¶ العقيل :الحكومة س ُتحارب إلقرار قانون الدين العام ..وموافقة مجلس األمة أصبحت «حتمية»
َّ
«متحفظ»
تقدير
لسعر النفط

علي الخالدي وإبراهيم عبدالجواد

كشفت وزارة المالية عن مشروع قانون الميزانية العامة للسنة
المالية  ،2021 /2020وقالت إنه يحافظ على سقف المصروفات
عند  22.5مليار دينار للعام الثاني على التوالي ،وذلك بعد أن
جرى اعتماده من قبل مجلس الوزراء بغرض استصدار المرسوم
الالزم وإرساله إلى مجلس األمة إلقراره .وفي ما يلي أبرز مالمح
ميزانية الكويت للسنة المالية ( 2021 /2020من  1أبريل  2020إلى
 31مارس :)2021
بلغ إجمالي اإليرادات ّ
املقدرة  14.8مليار
دي �ن��ار ،منها  12.9مليار دي�ن��ار إي ��رادات
نفطية على أس��اس  55دوالرا ،متوسط
س�ع��ر ال�ب��رم�ي��ل ،ب�م�ع��دل إن �ت��اج ي�ب�ل��غ 2.7
م� �ل� �ي ��ون ب ��رم� �ي ��ل ف� ��ي ال � �ي� ��وم ،م� ��ا ي�ع�ك��س
انخفاضا ف��ي االي ��رادات النفطية املقدرة
بنسبة  %7.2ع��ن م��وازن��ة ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
ال �ح ��ال �ي ��ة ،ال� �ت ��ي ت �ن �ت �ه��ي ف ��ي  31م ��ارس
 ،2020ف��ي ح�ي�ن ب�ل��غ اج �م��ال��ي اإلي � ��رادات
غير النفطية املقدرة  1.9مليار دينار .في
امل�ق��اب��ل ،تبلغ ت�ق��دي��رات امل�ص��روف��ات على
امل��رت �ب��ات وم ��ا ف��ي ح�ك�م�ه��ا  12.07مليار
دي� �ن ��ار ،م ��ا ي�ع�ن��ي ان �ه��ا «ت �ل �ت �ه��م» جميع
االي � ��رادات النفطية امل �ق��درة ب � �ـ 12.9مليار
ُ
دينار ،وال تبقي منها سوى  830مليونًا،
ل�ت�ص� ّ�ب أرص ��دة امل �ص��روف��ات االخ ��رى في
خانة العجز.
وق � � ّ�در م �ش��روع ق��ان��ون امل �ي��زان �ي��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة  2021 /2020إج �م��ال��ي
امل �ص��روف��ات ب �ـ �ـ 22.5م�ل�ي��ار دي �ن��ار ،نسبة
املرتبات وال��دع��وم منها  ،%71ام��ا نسبة
املصروفات الرأسمالية فتبلغ  ،%16في
حني تبلغ نسبة باقي املصروفات .%13
ّ
وتتوقع وزارة املالية أن تسجل الكويت
ع �ج �زًا م��ال �ي��ًا ب �ع��د االس �ت �ق �ط��اع ال�س�ن��وي
إل��ى اح�ت�ي��اط��ي األج �ي��ال ال �ق��ادم��ة ،بقيمة
 9.2م�ل�ي��ارات دي�ن��ار ،ب��ارت�ف��اع  %11.2عن
ميزانية السنة الحالية ،اما نقطة التعادل
قبل االستقطاع فتبلغ  81دوالرا أمريكيا
للبرميل ،ترتفع ال��ى  86دوالرا للبرميل،
بعد االستقطاع.
وق� ��ال� ��ت وزي� � � ��رة امل ��ال� �ي ��ة وزي� � � ��رة ال ��دول ��ة
ل �ل �ش��ؤون االق �ت �ص��ادي��ة ب��ال��وك��ال��ة م��ري��م
ال �ع �ق �ي��ل« :إن م� �ش ��روع امل� ��وازن� ��ة ل�ل�س�ن��ة
املالية املنتهية في  31مارس  2021يهدف
إل��ى ت��أص�ي��ل ن�ه��ج التحكم ب��امل�ص��روف��ات
وت��رش �ي��ده��ا؛ ف�ق��د ال �ت��زم��ت ال�ح�ك��وم��ة في
امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى س �ق��ف امل �ص��روف��ات عند
 22.5مليارا للعام الثاني على التوالي،
وذل� ��ك ن �ت��اج ورش ال�ع�م��ل ال �ت��ي عقدتها
وزارة امل��ال�ي��ة م��ع ال�ج�ه��ات خ�ل�ال شهري
أك�ت��وب��ر ون��وف�م�ب��ر امل��اض �ي�ين ،ب�ع��د أن تم
رفض امليزانية التقديرية األولى البالغة
 27.7مليار دينار».
وأض��اف��ت «إن م�ش��روع امل�ي��زان�ي��ة الجديد
ي �ح �ت��وى ع �ل��ى م�ب�ل��غ  390م �ل �ي��ون دي �ن��ار
ل�ت�س��وي��ة ُع �ه��د س��اب �ق��ة ،وذل� ��ك ب �ن��اء على
ج � ��دول ال ��دف ��ع امل �ت �ف��ق ع �ل �ي��ه م ��ع مجلس
األم ��ة ،ال��ذي نتطلع ال��ى العمل معه على
إقرار امليزانية الجديدة».

الضريبة املنتقاة

ُ
وك �ش�ف��ت ال�ع�ق�ي��ل ان ال �ح �ك��وم��ة س��ت�ح��ارب
م ��ن أج� ��ل إق� � ��رار ق ��ان ��ون ال ��دي ��ن ال� �ع ��ام ،من
خ �ل�ال اخ� ��ذ م��واف �ق��ة م �ج �ل��س االم � ��ة ع�ل�ي��ه،

وذل��ك لحاجة الحكومة الحتمية ال��ى هذا
ال �ق��ان��ون امل �ه��م ،خ�ص��وص��ا ان ال �ع �ج��وزات
ب ��دأت ت��رت�ف��ع وت�ي��رت�ه��ا ف��ي ظ��ل ان�خ�ف��اض
اإلنتاج النفطي ،وفقًا لتضامن الكويت مع
ق��رارات منظمة أوب��ك .وقالت العقيل خالل
املؤتمر الصحافي إلطالق املشروع بقانون
ل�ل�م�ي��زان�ي��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة /2020
 20121ان الحكومة ل��م تصرف النظر عن
قانون الضريبة املنتقاة ،وهو من القوانني
ال �ت��ي ت�س�ع��ى ال�س�ل�ط��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة إلق ��راره
على اعتبار انه من اهم القوانني الخاصة
بإصالح مالية الدولة ،ويساعد الحكومة
ع �ل��ى م��واج �ه��ة أع �ب��ائ �ه��ا وم �ص��روف��ات �ه��ا،
وبينت أن االستدانة لو تمت فستوجه إلى
تنفيذ امل �ش��روع��ات ،ول �ي��س ل�ل�م�ص��روف��ات
ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة ،خ��اص��ة أن� ��ه ث �ب��ت أن تكلفة
االستدانة أقل من السحب من االحتياطي
ال � �ع� ��ام ،إض� ��اف� ��ة إل � ��ى أن ع �م �ل �ي��ة ال �س �ح��ب
املستمر من الصناديق السيادية تحرمها
من االستفادة من هذه العوائد.
وأف� � ��ادت ال ��وزي ��رة ب ��أن ال �ح �ك��وم��ة ل��دي�ه��ا
خطط إلع ��ادة النظر ف��ي ق��وان�ين ع��دي��دة،
مثل ق��ان��ون دع��م العمالة ال��وط�ن�ي��ة ،على
س �ب �ي��ل ،م ��ن خ�ل��ال ح �ص��ر ال �ف �ئ ��ات ال �ت��ي
ت �س �ت �ح��ق ال � ��دع � ��م ف � ��ي وظ � ��ائ � ��ف م �ع �ي �ن��ة
وس � � �ن� � ��وات ع� �م ��ل م� � �ح � ��ددة ف � ��ي ال� �ق� �ط ��اع
الخاص ،ولن يكون متاحا للجميع ،كما
هو معمول به حاليا.

تمويل العجز
وفي ما يخص عجز املوازنة ،قالت العقيل
«ن �ع �ت��رف ب� ��أن وت� �ي ��رة ال� �ع� �ج ��وزات ب ��دأت
ت��رت�ف��ع» ،بسبب ع��دم وج ��ود ق��ان��ون دي��ن
ال�ع��ام ،وستستمر الحكومة ف��ي الصرف
م ��ن «ال �س �ي��ول��ة امل� �ت ��واف ��رة» ف ��ي ص �ن��دوق
االح�ت�ي��اط��ي ال �ع��ام ح�ت��ى إق� ��رار ال �ق��ان��ون،
م��ا ي�ع�ن��ي ان ��ه س�ي�ت��م ت �م��وي��ل ال �ع �ج��ز من
ص �ن��دوق االح�ت�ي��اط��ي ال �ع��ام ،ف��ي ح��ال لم
ّ
سيعرضه
يقر قانون االقتراض ،وهو ما
للنفاذ.
ّ
وبينت ان العجوزات في املوزانة تقديرية،
وليست واقعية ،وقد بلغ الحقيقي منها
حتى نهاية أمس (الثالثاء)  3.7مليارات
دينار كويتي .وأف��ادت ب��ان العجز يبقى
م��رت �ب �ط��ا ب �ع��ام��ل آخ� � ��ر ،وه � ��و ان �خ �ف��اض
ان�ت��اج ال�ن�ف��ط ،مشيرة إل��ى إمكانية قيام
«أوب� � � ��ك» ب� ��زي� ��ادة ق �ي �م��ة االن� �خ� �ف ��اض ف��ي
االن�ت��اج .وأض��اف��ت العقيل ان��ه تم اعتماد
س �ع��ر ب��رم �ي��ل  55دوالرًا ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة،
ّ
وهو سعر متحفظ ،األمر الذي سيساعد
ع�ل��ى خ�ف��ض ال�ع�ج��ز امل �ت��وق��ع ،خ��اص��ة مع
ال �ت��وق �ع��ات ب ��زي ��ادة أس �ع��ار ال �ن �ف��ط خ�لال
ال �ع��ام ب�س�ب��ب األح � ��داث ال�ج�ي��وس�ي��اس�ي��ة،
مبينة أن هناك مصروفات مرتفعة نوعًا
ما ،ولكن املحافظة على سقف مصروفات

أبرز مالمح الموازنة (مليار دينار)
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تسويات حساب العهد بمشروع الميزانية
 22.5مليار دينار إجمالي
المصروفات %71.3 ..منها
للمرتبات والدعوم ..مقابل
إيرادات بـ 14.8ملياراً
 81دوالراً للبرميل سعر
التعادل قبل استقطاع
حصة األجيال القادمة..
يرتفع إلى  86دوالراً بعد
االستقطاع
ال زيادة في إجمالي
المصروفات مع المحافظة
على معدل إنفاق
رأسمالي صحي يفوق 3.5
مليارات دينار
إعادة النظر في قانون دعم
العمالة الوطنية ..والدعم
المالي سيوجَّ ه إلى وظائف
مع ّينة ولن يشمل الجميع
العوضي :طريق زيادة أسعار
الخدمات الحكومية
«مسدود» ..بسبب
المعارضة الشعبية

أشارت العقيل إلى أن استمرار وزارة املالية
ّ
ب��ال�ت�ح��ف��ظ ع�ل��ى س�ع��ر ال�ن�ف��ط ف��ي امل��وازن��ة
م�ن�خ�ف�ض��ا ،م �ق��ارن��ة ب� ��دول امل�ن�ط �ق��ة ،ي��أت��ي
مشفوعًا بأسباب عدة ،أولها أن تلك الدول
لديها قطاعات متنوعة لتحقيق اإلي��رادات،
بعضها من القطاع السياحي ،واآلخ��ر من
ال�ص�ن��اع��ة ،ول�ك��ن ف��ي ال�ك��وي��ت ل��دي�ن��ا قطاع
واح��د ل�ل�إي��رادات ه��و ال�ن�ف��ط .وت�ط� ّ�رق��ت إلى
ّ
تحوط ال��وزارة من العوامل الجيوسياسية
التي تدخل في االعتبار عند تقدير السعر
«فمن املمكن أن يرتفع سعر النفط مع أي
أح ��داث ،ول�ك��ن ه��ل نستطيع بيعه؟ ول��ذل��ك،
ّ
ن �ك��ون م�ت�ح��ف�ظ�ين ع�ن��د ت�ق��دي��ر األس �ع��ار»،
وذك� � ��رت أن س �ع��ر ال� �ت� �ع ��ادل ف ��ي امل ��وازن ��ة
العامة يظل مرتفعا ألن املصروفات أكثر
من اإلي��رادات التي تحققها الدولة .وأف��ادت
ب��أن��ه ت��م ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى س�ق��ف امل�ص��روف��ات
ب�ع��د إع� ��ادة ت��رت�ي��ب األول ��وي ��ات ،خ��اص��ة أن
امل �ص��روف��ات امل �ق��درة ف��ي امل��رت�ب��ات شهدت
زي � ��ادة ،ف��ي ح�ي�ن إن ت�ع��وي�ض��ات ال�ع��ام�ل�ين
ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ات امل�ل�ح�ق��ة ش �ه��دت ان�خ�ف��اض��ًا
بنسبة  ،%3مبينة أنه تمت املحافظة على
ن�س�ب��ة االن �ف��اق ال��رأس �م��ال��ي بنسبة ،%16
وشهدت املوازنة الجديدة انخفاضا بسيطا
ف��ي امل �ص��روف��ات التشغيلية ف��ي االج�ه��زة
الحكومية ،ما ساعد على ع��دم زي��ادة تلك
املصروفات.

أرباح «المركزي»
ّ
المجمعة ..مليار دينار

وإع ��ادة ت��وزي��ع األول �ي��ات ق��د تساعداننا
على ع��دم السحب م��ن االحتياطي العام
بالرقم املقدر.

وفورات «البصمة»
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د ب��وزارة
امل��ال �ي��ة ع �ب��دال �غ �ف��ار ال �ع��وض��ي ان ق��ان��ون
«البصمة» واحتساب نظام الغياب على
موظفي الدولة ال��ذي اق��ره دي��وان الخدمة
املدنية ،بالتعاون مع وزارة املالية ،حققا
وفورات مالية للدولة ،بقيمة  100مليون
دينار ،وهي قيمة غيابات موظفي الدولة؛
اذ بلغت غيابات موظفي وزارة التربية
فقط  35مليون دينار.
وف��ي م��ا ي�خ��ص زي ��ادة تكلفة ال��دع��وم��ات
أف��اد العوضي بان الزيادة غير حقيقية،
وت �م��ت ملصلحة ح �س��اب ال� ُ�ع �ه��د؛ اذ تمت
تغطية  200مليون دينار ملصلحة وزارة
ال �ص �ح��ة ،خ �ص��وص��ا م ��ا ي �خ��ص ف��وات �ي��ر
العالج بالخارج.
ّ
واض� ��اف :ي�ج��ب ان ن�ك��ون ش��ف��اف�ين؛ اذ ان
ط��ري��ق زي ��ادة أس�ع��ار ال�خ��دم��ات او إع��ادة
ال�ن�ظ��ر ف�ي�ه��ا «م� �س ��دود» ،ع�ل��ى اع�ت�ب��ار ان
هذا االمر «معارض شعبيا» وبحاجة الى
تشريع من مجلس االمة ،ولو استطاعت
املالية إعادة النظر في رسومها ،لحققت
 600مليون دينار سنويا على الخدمات

ال�ك�ب��رى وامل�ت��وس�ط��ة .وق ��ال ال�ع��وض��ي إن
امل �ي��زان �ي��ة ال �ج��دي��دة ل��م ت�ش�ه��د زي� ��ادة في
ح�ج��م امل �ب��ال��غ امل �ق��درة ل �ل��دع��وم��ات ،حيث
م ��ا ت ��م إدراج� � ��ه م ��ن زي � ��ادة ج ��اء ل�ت�س��وي��ة
حسابات ُ
العهد ،خاصة بند ال�ع�لاج في
ال �خ��ارج ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن ال� ��وزارة ات�خ��ذت
الكثير من االص�لاح��ات وال�ق��رارات ،إال أن
أث ��ار ت�ل��ك االص�ل�اح ��ات ت�ح�ت��اج ف �ت��رة من
الوقت حتى تظهر نتائجها.
ول �ف ��ت إل� ��ى أن ال � �ق � ��رارات االص�ل�اح� �ي ��ة ال
ت�ظ�ه��ر ن�ت��ائ�ج�ه��ا ف��ي ال��وق��ت ن �ف �س��ه ،كما
ت �ع �م��ل ال � � � ��وزارة ع �ل��ى إع � � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف��ي
ك��ل ال�ت�ع�م�ي�م��ات امل��ال �ي��ة ،ب�م��ا ت �ت��واءم مع
األوض� � � ��اع ال �ح��ال �ي��ة .وب �ّي��نّ أن م��ؤس�س��ة
ال �ب �ت��رول ت�م��ت معاملتها بشكل خ��اص،
ب �س �ب��ب امل �ش��اري��ع ال �ض �خ �م��ة ال �ت��ي ت�ق��وم
ب � �ه� ��ا ،ح� �ي ��ث ت � ��م االت � � �ف � ��اق ب �ي �ن �ه��ا وب�ي�ن
الهيئة العامة لالستثمار ،على أن تسدد
أرباحها املرحلة البالغة  5مليارات دينار
على أق�س��اط ،حيث ب��دأت بالفعل الهيئة
باسترجاع أكثر من قسط من املؤسسة.
ولفت إلى زيادة موازنة «القوى العاملة»
ب �ق �ي �م��ة  40م� �ل� �ي ��ون دي� � �ن � ��ار م �خ �ص �ص��ة
لبرنامج إعادة الهيكلة لتعيني املزيد من
الكويتيني في القطاع الخاص «وهذه أول
سنة تقوم وزارة املالية بتخصيص هذا
املبلغ».

مكونات الموازنة العامة (مليون دينار)

ك �ش ��ف ال� �ع ��وض ��ي أن ال� �ج� �ه ��ات امل �س �ت �ق �ل��ة
م �ي��زان �ي��ات �ه��ا ت� �ج ��اري ��ة ،ح �ي��ث ي �ت��م ت�ح��وي��ل
 %10م ��ن أرب ��اح �ه ��ا ك��اح �ت �ي��اط��ي ق��ان��ون��ي
و %10كاحتياطي ع��ام ،وباقي األرب��اح يتم
تحويلها إل��ى الهيئة العامة لالستثمار ،اال
ان ه�ن��اك جهة واح ��دة مستثناة ،وه��ي بنك
ال�ك��وي��ت امل��رك��زي ف�ق��ط ،حيث ينص قانونه
على االحتفاظ باألرباح ،والعتبارات تتعلق
بسياسات البنك ،معلنا انه من العام الحالي
ستصل أرب ��اح البنك امل��رك��زي املجمعة الى
«م�ل�ي��ار دي �ن��ار» ،وب��ال�ت��ال��ي س�ت�ق��وم «امل��ال�ي��ة»
بعد تخطي «املركزي» هذا الرقم من األرباح
باستقطاع  %10من أرباحه سنويا.

عقود أمالك الدولة
المنتهية إلى «الشراكة»
أك ��دت ال�ع�ق�ي��ل ان ع �ق��ود أم�ل�اك ال��دول��ة التي
تنتهى ستجري احالتها ال��ى الهيئة العليا
للشراكة بني القطاعني العام والخاص ،وتتم
دراستها ،وبالتالي سيتم تقييمها واملوافقة
على إع ��ادة طرحها ف��ي م ��زادات علنية عن
ط ��ري ��ق ه �ي �ئ��ة ال� �ش ��راك ��ة ،ب��اس �ت �ث �ن��اء ب�ع��ض
العقود ،وعلى رأسها «املدارس» .وأفادت بان
وزارة املالية ستعيد النظر في قانون أمالك
الدولة ،وهو القانون الذي يحدد قيم إيجارات
األرضي ،التي تمتلكها الحكومة ،مشيرة إلى
أن انخفاض العوائد يرجع إلى ترحيل عدد
العقود املنتهية إلى هيئة الشراكة.
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«المركزي» ضمن  63بنكاً تقود السياسات النقدية العالمية

ً
عضوا
الكويت
في بنك التسويات الدولية

بنك التسويات الدولية يوجه الدعوة
إلى بنك الكويت المركزي لالنضمام لعضويته
أهمية بنك التسويات
الدولية:
منصة للتعاون الدولي وملتقى للبنوك المركزية
والسلطات المالية في العالم.
تعود ملكية البنك إلى األعضاء الذين يتألفون من مجموعة
من البنوك المركزية والسلطات النقدية المرموقة.
ّ
يتعلق بالسياسات
إجراء البحوث والتحاليل في ما
النقدية والمالية ،وتقديم الخدمات المصرفية ما بين
البنوك المركزية.

■ الهاشل :حريصون على المساهمة الفاعلة في هذه المؤسسة المرموقة
تلقى بنك الكويت المركزي
أمس ،دعوة لالنضمام إلى
عضوية بنك التسويات الدولية،
ورحب محافظ بنك الكويت
المركزي الدكتور محمد
الهاشل بهذه الدعوة ،مؤكداً
حرص المركزي الكويتي على
أن يكون طرفا ً فاعالً في رسم
السياسات المصرفية في
العالم ضمن هذه المؤسسة
الدولية وداعما ً ألطر التعاون
الوثيق بين المؤسسات
النقدية الدولية لتحقيق
االستقرار النقدي والمالي
على المستوى العالمي.
أش� ��اد رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة ب �ن��ك ال�ت�س��وي��ات
الدولية ينس فايدمان بقرار توسيع عضوية
البنك ،مضيفا« :إن مراجعتنا الدورية لقاعدة
ال �ع �ض��وي��ة ل��دي �ن��ا ت �ه��دف إل ��ى امل �ح��اف �ظ��ة على
مكانة البنك العاملية وتضمن قيامه بدوره في
تعزيز االستقرار النقدي واملالي عامليا».
وي �ع��د ه� ��ذا ال� �ق ��رار ب �ت��وس �ي��ع دائ� � ��رة ع�ض��وي��ة
بنك التسويات ال��دول�ي��ة األول منذ ع��ام 2011
وس�ي��رف��ع ع��دد أع �ض��اء ال�ب�ن��ك إل��ى  63ع�ض��وا،
يقودون السياسات النقدية الدولية ويضعون
األط � ��ر اإلش ��راف� �ي ��ة وال ��رق ��اب �ي ��ة ل �ل �ح �ف��اظ ع�ل��ى
االستقرار املالي العاملي.
وبنك التسويات الدولية ه��و مؤسسة دولية
تعود ملكيتها إلى البنوك املركزية األعضاء،
وتسعى إل��ى تعزيز ال�ت�ع��اون ال�ع��امل��ي ،وتقوم
بالبحوث والتحاليل في ما يخص السياسات،
كما تقدم الخدمات املصرفية للبنوك املركزية،

سندات ّ
وتورق
بــ  240مليون دينار
أع �ل��ن ب�ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي
ام ��س ،آخ��ر إص ��دار لسندات
وت� � � � ��ورق ب �ق �ي �م��ة إج �م��ال �ي��ة
ب �ل �غ��ت  240م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار.
وح �س��ب ب �ي��ان ل �ـ «امل��رك��زي»،
ُ
ف � ��إن اإلص� � � ��دار امل � �ش� ��ار إل �ي��ه
ألجل  3اشهر ،وبمعدل عائد
يبلغ .%2.75

الكويت ستكون طرفا ً
فاعالً في رسم
السياسات المصرفية
في العالم ضمن هذه
المؤسسة
محمد الهاشل

وي�ق��ع مقرها الرئيسي ف��ي ب��ازل السويسرية
ولديها مكاتب تمثيلية في كل من هونغ كونغ
ومكسيكو سيتي.
وتضم عضوية بنك التسويات الدولية الذي
تأسس عام  1930بنوكا مركزية لدول متقدمة
وأخرى نامية تمثل  %30من دول العالم فيما
ت�ش�ك��ل م�ج�ت�م�ع��ة  %95م��ن ال �ن��ات��ج اإلج�م��ال��ي
ال� �ع ��امل ��ي .وم � ��ن ب �ي�ن أع� �ض ��ائ ��ه م �ج �ل��س إدارة
االح�ت�ي��اط��ي ال�ف��درال��ي األم�ي��رك��ي ،بنك الشعب
الصيني ،بنك اليابان ،البنك املركزي األملاني،
بنك االحتياطي الهندي وبنك إنكلترا ،ويشكل
هؤالء األعضاء وحدهم أكثر من نصف الناتج
اإلج �م��ال��ي ال �ع��امل��ي .وم ��ن ال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن
لجميع األعضاء حقا متساويا في التصويت
والتمثيل في اجتماعات الجمعية العمومية.
وتنطوي ضمن توابع بنك التسويات الدولية
ل�ج�ن��ة ب� ��ازل ل �ل��رق��اب��ة امل �ص��رف �ي��ة ال �ت��ي ت�ت��رك��ز
أعمالها على تطوير املعايير الرقابية العاملية
وس �ي ��اس��ات ال �ت �ح��وط ال �ك �ل��ي وال �ج ��زئ��ي ل��دى
البنوك.
ويعد البنك ال��ذي تأسس قبل  90عاما أع��رق
مؤسسة مالية دولية ،حيث كانت مهمته عند
ت��أس�ي�س��ه ت �س��وي��ة ال �ت �ع��وي �ض��ات امل��ال �ي��ة ال�ت��ي

فرضت على أملانيا إثر الحرب العاملية األولى،
وعقب التأسيس بفترة قصيرة ونتيجة ألزمة
الكساد العظيم ،رك��ز بنك التسويات الدولية
على التعاون في الجوانب الفنية بني البنوك
امل��رك��زي��ة لتوفير منصة لعقد ل �ق��اءات دوري��ة
بني البنوك املركزية .وفي أواخ��ر الثالثينيات
وم��ع ازدي��اد صعوبة التعاون ال��دول��ي نتيجة
ت �ص��اع��د ال �ت��وت��رات ال�س�ي��اس�ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة،
أدى ب �ن��ك ال �ت �س��وي��ات ال ��دول �ي ��ة دورا ح�ي��وي��ا
ف��ي ن�ق��ل ال��ذه��ب م��ن أوروب� ��ا إل��ى م �خ��ازن آمنة
ف��ي ن �ي��وي��ورك ،وك ��ان ذل��ك ف��ي معظم ال�ح��االت
ملصلحة البنوك املركزية األوروبية.
وفي أعقاب الحرب العاملية الثانية ،توجهت
ال��دول األوروب�ي��ة إل��ى بنك التسويات الدولية
ل � �ي ��ؤدي دور ال ��وك� �ي ��ل ال �ف �ن��ي إلق ��ام ��ة ات �ح��اد
امل��دف��وع��ات األوروب � � ��ي .ون�ت�ي�ج��ة ال�ت�ف�ك�ي��ر في
إع ��ادة ه�ن��دس��ة ال�ن�ظ��ام امل��ال��ي ال�ع��امل��ي تأسس
مجلس االستقرار املالي العاملي للتنسيق بني
عمل ال�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة على امل�س�ت��وى الوطني
وبني واضعي املعايير الدولية ،واليوم يمارس
بنك التسويات الدولية عدة أدوار في االقتصاد
العاملي م��ن بينها خدمة البنوك امل��رك��زي��ة في
سعيها لترسيخ االستقرار النقدي واملالي.

تأكيداً لخبر سبقلا حول حكم سعودي

«الخليج» :ال أثر ّ
مالي ًا..
و«برقان» :بانتظار التحصيل
ّ
عقب بنكا الخليج وبرقان على خبر سبقلا املنشور بتاريخ 12
يناير الجاري بعنوان« :محكمة سعودية تقبل مطالبات لبنوك
كويتية بملياري ريال» في إفصاحني منفصلني للبورصة.
ً
وق � ��ال ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج إن ه� �ن ��اك ق �ض �ي��ة وم �ط��ال �ب��ة ع �ل��ى ش��رك��ة
س�ع��د ل�ل�ت�ج��ارة وامل �ق��اوالت وال�خ��دم��ات امل��ال�ي��ة نظير املديونية
املستحقة على العميل املذكور ،وكان البنك قد ّ
كون مخصصًا
ب�ن�س�ب��ة  %100م �ق��اب��ل ت �ل��ك امل��دي��ون �ي��ة م �ن��ذ ع ��ام  ،2009إال أن��ه
وخ �ل�ال ال �ع��ام امل��اض��ي ق ��ام ب�ب�ي��ع امل��دي��ون �ي��ة امل �ش��ار ال �ي �ه��ا ال��ى
أح��د املستثمرين ،وبالتالي ج��رى شطبها بالكامل م��ن دفاتر
ّ
املتحصالت من عملية البيع ليست ذات تأثير
البنك ،مبنيا ان
جوهري في املركز املالي للبنك.

تأكيد
من جهته ،وفي إفصاح مماثل ،قال بنك برقان إنه في ما يخص
الخبر املذكور فإن البنك يؤكد انه أحد دائني العميل مع العلم
ّ
ماليًا لهذه اإلج��راء ات القانونية ،وإنما بالتحصيل
أنه ال أثر
الفعلي للدين.

إفصاحات
«الجزيرة»
ً
حركا بـ 9
تبيع ُم
ماليين دوالر
أعلنت شركة طيران الجزيرة
ع� � ��ن ت� ��وق � �ي� ��ع ات � �ف� ��اق � �ي� ��ة ب �ي��ع
ُ
امل � � �ح� � ��رك CFM 56 - 5B
ب� �ق� �ي� �م ��ة  9م �ل��اي �ي��ن دوالر.
وقالت «ال�ج��زي��رة» في افصاح
ل� �ل� �ب ��ورص ��ة أم � � ��س ال � �ث �ل�اث� ��اء،
ُ
إن امل� �ح ��رك ت ��م ب�ي�ع��ه ل�ش��رك��ة
ُم� �خ� �ت� �ص ��ة ب �ع �م �ل �ي ��ات ت �م �ل��ك
وت��أج �ي��ر ُم �ح��رك��ات ال �ط��ائ��رات
ُ
وإع � � � � � ��ادة ت� ��أج � �ي� ��ر امل � � �ح� � ��رك.
وأوضحت أن الربح التقديري
ال� �ن ��ات ��ج ع� ��ن ع �م �ل �ي��ة ال �ب �ي ��ع 3
ماليني دوالر ،وسيظهر أث��ره
ف��ي ال�ب�ي��ان��ات امل��ال�ي��ة السنوية
ُ
املدققة لعام .2019

«عمار» :تسوية
مديونية مع أحد
العمالء
ق��ال��ت ش��رك��ة ع �م��ار للتمويل
واإلج � ��ارة ،إن��ه ج��رت تسوية
م��دي��ون �ي��ة ع �م �ي��ل م ��ن ع�م�لاء
التمويل التجاري ،وتم التوقيع
على عقد التسوية واستالم
املبلغ الخاص بها بقيمة 461
ألف دينار.
وأف� � ��ادت ب ��أن رد امل�خ�ص��ص
بقيمة الدين املحصل والبالغ
 461أل��ف دي �ن��ار ،سينعكس
ع �ل��ى ال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة ل�ف�ت��رة
الربع األول من العام الحالي.

:Ooredoo
تعيين دفع الله
للمشتريات
أوض� �ح ��ت ال �ش��رك��ة ال��وط�ن�ي��ة
ل � �ل� ��ات� � � � �ص � � � ��االت امل � �ت � �ن � �ق � �ل� ��ة
 Ooredooأن ع �ب��د اللطيف
دفع اهلل تم تعيينه في منصب
رئ�ي��س ق�ط��اع امل�ش�ت��ري��ات في
الشركة.
وذك ��رت ال�ش��رك��ة أن دف��ع اهلل
ي�ح�م��ل م ��ا ي �ق ��ارب  29ع��ام��ًا
من الخبرة املهنية في مجال
اإلدارة امل ��ال� �ي ��ة وال �ع �م �ل �ي��ات
واالس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ف��ي ال�ع��دي��د
م � ��ن ش � ��رك � ��ات االت� � �ص � ��االت
العربية والعاملية.

«المركزي» يدعم أطر
التعاون الوثيق بين
المؤسسات النقدية
الدولية لتحقيق
االستقرار المالي
القرار بتوسيع عضوية
بنك التسويات هو األول
منذ 2011
من أعضائه «الفدرالي»
وبنك الشعب الصيني
والمركزي األلماني..
تشكل نصف الناتج
العالمي

لجنة بازل للرقابة المصرفية هي إحدى توابع بنك
التسويات الدولية ،وتتركز أعمالها في تطوير المعايير
الرقابية العالمية وسياسات التحوط الكلي والجزئي
لدى البنوك.

العضوية في بنك التسويات الدولية:

التوسع في عضوية بنك
التسويات الدولية هو
األول منذ عام ،2011
وسيبلغ عدد األعضاء
ً
عضوا.
63

ستمكن العضوية بنك
الكويت المركزي من
القيام بدور كبير في
اإلسهام باالستقرار
المالي وتوجيه
السياسات والمعايير
ً
عالميا.
المصرفية

لمحة تاريخية عن
بنك التسويات الدولية

1930
تأسس
قبل 90
عاماً ،أقدم
مؤسسة
مالية دولية

آثار الحرب
العالمية
األولى
تأسس
لتسوية
التعويضات
المالية
التي فرضت
على ألمانيا
إثر الحرب
العالمية
األولى

من بين األعضاء :مجلس
إدارة االحتياطي الفدرالي،
بنك الشعب الصيني ،بنك
اليابان ،المركزي األلماني،
االحتياطي الهندي وبنك
ّ
ويشكل هؤالء
إنكلترا،
األعضاء أكثر من نصف
الناتج العالمي.

يضم في عضويته
ً
بنوكا مركزية من دول
متقدمة ونامية تمثل
 %30من دول العالم،
ّ
وتشكل مجتمعة %95
من الناتج اإلجمالي
العالمي.

متساو
لجميع األعضاء حق
ٍ
في التصويت والتمثيل
في اجتماعات الجمعية
العمومية.

استقرار
مالي
الكساد
العظيم
نتيجة للكساد
العظيم ،ركز بنك
التسويات الدولية
على التعاون
في الجوانب
الفنية بين البنوك
المركزية.

نتيجة التفكير
في إعادة هندسة
النظام المالي
العالمي ،تأسس
مجلس االستقرار
المالي للتنسيق بين
عمل البنوك المركزية
على المستوى
الوطني وبين واضعي
المعايير الدولية

أدوار
ومهام
يمارس عدداً
من المهام
األساسية في
االقتصاد العالمي،
أبرزها خدمة
البنوك المركزية
في مساعيها
لتحقيق االستقرار
النقدي.
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اجتمع مع لجنة المالية واالستثمار في غرفة تجارة وصناعة الكويت

جملة توصيات من صندوق النقد الدولي
«الغرفة» :األزمة التي نواجهها ناجمة عن التحوالت المفصلية في االقتصاد العالمي
عقدت لجنة املالية واالستثمار املنبثقة عن مجلس
إدارة غ��رف��ة ت �ج��ارة وص �ن��اع��ة ال �ك��وي��ت اج�ت�م��اع�ه��ا
األول ل�ع��ام  ،2020ب��رئ��اس��ة م�ق��رره��ا ع�م��ران ح�ي��ات،
أم� � ��س ،وب� �ح� �ض ��ور أع � �ض� ��اء ال �ل �ج �ن ��ة ،اض� ��اف� ��ة ال ��ى
حضور أعضاء من صندوق النقد الدولي هم :فؤاد
ال�ك�ه�لان��ي م�س�ت�ش��ار امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ص�ن��دوق،
وعظيم صاديكوف مساعد مدير بعثة الصندوق
ف ��ي ال �ك��وي��ت وال� �ش ��رق األوس � ��ط وآس� �ي ��ا ال��وس �ط��ى،
وأناستاسيا غوشينا  -اقتصادية ب ��إدارة الشرق
األوسط وآسيا الوسطى.
وق� ��ال� ��ت «ال � �غ� ��رف� ��ة» ،ف� ��ي ب� �ي ��ان ص� �ح ��اف ��ي :ان ل �ق��اء
اللجنة مع أعضاء الصندوق جاء ملناقشة املحاور
األس��اس�ي��ة ،وإج��راء امل �ش��اورات ال��دوري��ة لعام 2020
ب �ش��أن األوض � � ��اع االق �ت �ص��ادي��ة وامل ��ال �ي ��ة ل �ل �ك��وي��ت،
حيث أشار خبراء الصندوق خالل اللقاء إلى عودة
ال �ت �ح� ّ�س��ن ف��ي ك��ل م��ن ال �ن �م��و االق �ت �ص��ادي ورص �ي��د
ال�ح�س��اب ال �ج��اري ل�ل�ك��وي��ت ف��ي ظ��ل ارت �ف��اع أس�ع��ار
ال�ن�ف��ط ال�ع��امل�ي��ة ،إذ ش�ه��د ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي الحقيقي
للقطاع النفطي نموا بنسبة  %1.2ف��ي ع��ام ،2018
كما تسارعت وتيرة نمو الناتج املحلي الحقيقي
ل�ل�ق�ط��اع��ات غ�ي��ر ال�ن�ف�ط�ي��ة إل��ى ن�ح��و  %2.5ف��ي ع��ام
 2018م �ق��ارن��ة ب�ن�ح��و  %2.1ف��ي ع ��ام  .2017وع�ل��ى
ال��رغ��م م��ن ارت�ف��اع ك��ل م��ن اإلي ��رادات النفطية ودخ��ل
ّ
تحسن
االس�ت�ث�م��ارات ال�ح�ك��وم�ي��ة ،ال ��ذي س��اه��م ف��ي
أداء رص� �ي ��د امل� ��وازن� ��ة ال� �ع ��ام ��ة ،ف� ��إن االح �ت �ي��اج��ات
التمويلية للموازنة ال تزال كبيرة.
وع �ل��ى ص�ع�ي��د ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي ال �ك��وي �ت��ي ،أش ��ار
ال�ص�ن��دوق إل��ى امل��ؤش��رات ال�ق��وي��ة ال�ت��ي أص�ب��ح ه��ذا
ال �ق �ط��اع ي�ت�م�ت��ع ب �ه��ا ،ح �ي��ث ت �ع��اف��ى االئ �ت �م��ان بعد
ت �ب��اط��ؤه ف ��ي ب ��داي ��ة ع� ��ام 2018؛ وح �ق �ق��ت ال �ب �ن��وك
م �ع��دالت رس �م �ل��ة م��رت�ف�ع��ة وص �ل��ت إل ��ى ن �ح��و %18
ف��ي سبتمبر  .2018ك�م��ا أك��د خ �ب��راء ال �ص �ن��دوق أن
سياسة الكويت لربط سعر صرف الدينار بسلة من
ال�ع�م�لات تبقى سياسة مالئمة لالقتصاد املحلي

أهمية إجراء حزمة من اإلصالحات
المالية والهيكلية لتقليل
االعتماد على النفط
زيادة المدخرات الحكومية ..خلق
المزيد من فرص العمل في
القطاع الخاص
المواءمة التدريجية لألجور في
القطاعين العام والخاص ودعم
القدرة التنافسية
أعضاء لجنة المال واالستثمار خالل لقاء ممثلي صندوق النقد الدولي

الحاجة إلى وضع إطار مالي قوي
وحوكمة رشيدة للمالية العامة
لتعزيز المصداقية

لفاعليتها ف��ي دع��م االس�ت�ق��رار النقدي .وبالتوازي
دعا الصندوق السلطات الكويتية الى زيادة تعزيز
إطار مكافحة غسل األموال وتمويل األرهاب.
وقد ق ّـدم الصندوق مجموعة من التوصيات كركائز
داع� �م ��ة ل �خ �ط��ط ال �ن �م��و االق� �ت� �ص ��ادي ف ��ي ال �ك��وي��ت،
وت�ت�م�ث��ل ف��ي أه�م�ي��ة إج ��راء ح��زم��ة م��ن اإلص�لاح��ات
امل��ال �ي��ة وال�ه�ي�ك�ي�ل��ة ل�ت�ق�ل�ي��ل اع �ت �م��اد ال �ك��وي��ت على
النفط ،وزي��ادة امل��دخ��رات الحكومية ،وخلق املزيد
من فرص العمل في القطاع الخاص .هذا إلى جانب
ال��دع��وة ال��ى ض��رورة معالجة جمود اإلن�ف��اق العام
وزي ��ادة اإلي� ��رادات غير النفطية م��ع زي ��ادة اإلن�ف��اق
الرأسمالي لتحسني البنية التحتية.
كما أوصى الصندوق بوجوب املواء مة التدريجية
ل�ل�أج��ور ف��ي ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام وال� �خ ��اص ،لتحفيز
امل ��واط� �ن�ي�ن ع �ل��ى ال �ت��وج��ه ال� ��ى ال �ع �م��ل ف ��ي ال �ق �ط��اع
ال �خ��اص ،ودع ��م ال �ق��درة ال�ت�ن��اف�س�ي��ة ،وأك ��د ال�ح��اج��ة

تحسين نظام المشتريات العامة
وتقليص الهدر الحكومي
وتخفيض التع ّرض للفساد
معالجة جمود اإلنفاق العام
وزيادة اإليرادات غير النفطية مع
زيادة اإلنفاق الرأسمالي

سجلت أعلى مستوياتها في عقد
«كامكو» :البورصات العالمية َّ

نمو ضعيف ألسواق الخليج في 2019
ق� � ��ال ت� �ق ��ري ��ر ل� �ش ��رك ��ة ك ��ام� �ك ��و ان� �ف� �س ��ت إن األس� � � ��واق
الخليجية تشهد ن�م�وًا ضعيفًا على خلفية ال�ظ��روف
الجيوسياسية ،ف��ي ح�ين تصل األس ��واق العاملية إلى
أعلى مستوياتها املسجلة منذ عشرة أع��وام ،مضيفًا
أن��ه بعد أن كانت أس��واق الخليج هي األفضل ً
أداء في
ع��ام  2018ج��اء أداؤه ��ا أض�ع��ف م��ن نظرائها العامليني
خ�لال ال�ع��ام امل��اض��ي ،حيث سجلت مكاسب أق��ل خالل
ً
العام مقارنة باملؤشرات العاملية.
وس �ج��ل م��ؤش��ر م ��ورغ ��ان س �ت��ان �ل��ي ال �خ �ل �ي �ج��ي ن�م�وًا
بنسبة  5.9ف��ي املئة خ�لال ال�ع��ام على خلفية القضايا
ال �ج �ي��وس �ي��اس �ي��ة وت � ��راج � ��ع أس � �ع� ��ار ال� �ن� �ف ��ط م �ق��ارن��ة
بمستوياتها ال�ت��اري�خ�ي��ة وت��أث�ي��ر ذل ��ك ف��ي معنويات
امل�س�ت�ث�م��ري��ن ت �ج��اه األس � ��واق اإلق �ل �ي �م �ي��ة .ك �م��ا ش�ه��دت
األس��واق الخليجية حالة م��ن التذبذب تعد م��ن ضمن
أشد املستويات املسجلة ،مثلها في ذلك مثل األسواق
األميركية ،حيث تحرك كالهما بأكثر من  %1خالل 37
يومًا مقابل  32يومًا و 64يومًا ألسواق األوراق املالية
الخليجية واألميركية ،على التوالي ،في عام .2018
وتباين األداء الفردي لكل دول��ة خليجية حيث سجلت
الكويت نموًا بنسبة  23.7ف��ي املئة خ�لال ال�ع��ام بينما
تراجع أداء عمان بنسبة  7.9في املئة .وبالنسبة للسوق
القطري ،ال��ذي سجل أفضل أداء بنهاية العام السابق،
فقد شهد نموًا هامشيًا بنسبة  1.2في املئة ،في حني أن
س��وق دب��ي املالي ،األس��وأ ً
أداء في ع��ام  ،2018تمكن من
تسجيل مكاسب هذا العام بلغت نسبتها  9.3في املئة.
وك��ان السوق السعودي من ضمن أكثر األس��واق تقلبًا
خالل العام حيث بلغت مكاسب السوق منذ بداية العام
حتى نهاية النصف األول من عام  2019حوالي  20في
املئة تقريبًا ،ثم تخلى السوق عن كل مكاسبه بنهاية
األش �ه��ر ال�ت�س�ع��ة األول ��ى م��ن ال �ع��ام ب�ع��د ان�ض�م��ام��ه إل��ى
مؤشر مورغان ستانلي ،هذا إلى جانب الهجمات التي
تعرضت لها املنشآت النفطية لشركة أرامكو خالل شهر
سبتمبر امل��اض��ي .إال ان��ه ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل��ك ،نجحت
اململكة ف��ي تحقيق مكاسب جيدة خ�لال ال��رب��ع األخير
وأنهت تداوالت العام مرتفعة بنسبة  7.2في املئة.
وت��أث��ر أداء ال �س��وق م �ج��ددًا ب��ال�ع��وام��ل الجيوسياسية
اإلق�ل�ي�م�ي��ة إض��اف��ة إل��ى ح��رك��ة أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ،ف��ي حني
ك��ان للتغيرات التي شهدتها األس ��واق العاملية تأثير
ض �ع �ي��ف ع �ل��ى دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ،ح �ي��ث تخطت
مكاسب االسواق العاملية تلك التي حققتها أسواق دول
الخليج ب�م��راح��ل .وك ��ان غ�ي��اب امل�ح�ف��زات أي�ض��ًا ضمن
األس �ب��اب ال��رئ�ي�س�ي��ة ل �ل�أداء ال�ض�ع�ي��ف ال ��ذي م�ن�ي��ت به
معظم األس��واق الرئيسية الخليجية .وتعتبر الكويت
ال �س��وق ال��وح�ي��د ال ��ذي اس�ت�ف��اد م��ن ان�ض�م��ام�ه��ا ملؤشر
مورغان ستانلي.

الكويت السوق الوحيد الذي
استفاد من انضمامه لمؤشر
مورغان ستانلي
حالة تذبذب شهدتها أسواق
المنطقة تعد ضمن أشد
المستويات المسجلة
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،أث ��رت األح� ��داث ال��دول �ي��ة م�ث��ل ال�ح��رب
التجارية بني الواليات املتحدة والصني في آفاق النمو
االق �ت �ص��ادي ف��ي ك��ل أن �ح��اء امل�ن�ط�ق��ة م��ا أث ��ر س�ل�ب��ًا في
معنويات املستثمرين.
أما على صعيد أنشطة التداول ،ارتفعت قيمة األسهم
امل �ت��داول��ة ف��ي ب��ورص��ات ال�خ�ل�ي��ج بنسبة  5.5ف��ي املئة
وبلغت  310مليارات دوالر ف��ي ع��ام  2019مقابل 294
ٍّ
مليار دوالر في عام  .2018وانتعشت التداوالت في كل
م��ن ال�ك��وي��ت وأب��وظ�ب��ي خ�ل�ال ال �ع��ام ف��ي ح�ين تراجعت
أن�ش�ط��ة ال �ت��داول ف��ي ك��ل م��ن دب��ي وال�ب�ح��ري��ن وسلطنة
عمان.

األسواق العاملية
وق��ال تقرير كامكو انفست إن أس��واق األسهم سجلت
في جميع املراكز املالية العاملية الرئيسية تقريبًا نموًا
جيدًا العام املاضي على الرغم من التحذيرات العديدة
م��ن ت �ب��اط��ؤ م �ع��دالت ن �م��و االق �ت �ص��اد ال �ع��امل��ي ف��ي ظل
الحرب التجارية بني الواليات املتحدة والصني وتراجع
حجم التجارة الدولية .وأنهى مؤشر مورغان ستانلي
العاملي تداوالت العام بنمو بلغت نسبته  25.2في املئة
بدعم رئيسي من األداء القوي للواليات املتحدة إضافة
إل ��ى م�ك��اس��ب ث�ن��ائ�ي��ة ال��رق��م مل�ع�ظ��م األس � ��واق امل�ت�ق��دم��ة
األخ ��رى .كما سجلت األس ��واق الناشئة مكاسب قوية
بلغ نسبتها  15في املئة خالل العام .كما شهدنا ً
أداء
إي�ج��اب�ي��ًا أي�ض��ًا ل�ك��ل ف�ئ��ات األص ��ول الرئيسية تقريبًا،
حيث سجلت أسعار النفط نموًا تخطى أكثر من  23في
املئة .وظهرت ص��ورة معاكسة تقريبًا لقائمة األفضل
ً
أداء في عام  2019على مستوى العالم مقابل التراجع
الذي سجلته في عام .2018
وسجلت أس��واق األسهم األميركية أفضل ً
أداء سنويًا
على مستوى األس��واق الرئيسية في كل أنحاء العالم.

ح�ي��ث ارت �ف��ع م��ؤش��ر س �ت��ان��درد ان ��د ب ��ورز  500بنسبة
 29ف��ي امل �ئ��ة ،ف��ي ح�ي�ن س �ج��ل م��ؤش��ر ن ��اس ��داك امل��رك��ب
نموًا بنسبة  35ف��ي امل�ئ��ة ،وأغلقت أس��واق األس�ه��م في
الواليات املتحدة قريبًا من أعلى مستوياتها القياسية
التي المستها في أواخر ديسمبر .كما كان أداء األسواق
األوروب� �ي ��ة إي�ج��اب�ي��ًا خ�ل�ال ال �ع��ام ح�ي��ث ارت �ف��ع م��ؤش��ر
ستوكس  600لألسهم األوروب �ي��ة بنسبة  23ف��ي املئة
خ�ل�ال ال �ع��ام .أم ��ا ف��ي منطقة آس �ي��ا وامل �ح �ي��ط ال �ه��ادئ،
سجلت األس� ��واق م�ك��اس��ب أق��ل ن�س�ب�ي��ًا ،إال ان�ه��ا كانت
إيجابية وثنائية ال��رق��م ،حيث ارت�ف��ع م��ؤش��ر م��ورغ��ان
ستانلي ملنطقة آسيا واملحيط الهادئ بنسبة  16.3في
املئة.
وع��ن ال�س��وق الكويتي ق��ال تقرير «كامكو انفست» إن
ب��ورص��ة ال �ك��وي��ت س�ج�ل��ت ً
أداء إي�ج��اب�ي��ًا ل�ل�ع��ام ال��راب��ع
على التوالي ،حيث ارتفعت معظم املؤشرات الرئيسية
وش� �م ��ل ال �ن �م��و ك ��ل ف� �ئ ��ات ال � �س� ��وق .وج � � ��اءت م �ك��اس��ب
السوق الكويتي في املقام األول على خلفية محادثات
ترقية السوق إلدراج��ه ضمن مؤشر مورغان ستانلي
ل�ل�أس��واق ال�ن��اش�ئ��ة ال ��ذي ج ��رى تطبيقه ف��ي ديسمبر
املاضي .وكان مؤشر السوق األول هو أفضل ً
أداء خالل
العام حيث حقق مكاسب بنسبة  32.4في املئة بفضل
األداء اإلي �ج��اب��ي ال ��ذي س�ج�ل��ه  14م��ن أص��ل  19سهمًا
مدرجًا ضمن املؤشر.
وساهمت تلك املكاسب ف��ي تعويض األداء الضعيف
ملؤشر السوق الرئيسي الذي سجل نموًا بنسبة  3.6في
املئة ،بما أدى إلى تسجيل املؤشر العام ملكاسب بلغت
نسبتها  23.7في املئة .وأظهر أداء املؤشرات القطاعية
لعام  2019املكانة الريادية التي انفردت بها القطاعات
ذات ال�ق�ي�م��ة ال �س��وق �ي��ة امل��رت �ف �ع��ة ،ح �ي��ث ك��ان��ت امل �ح��رك
الرئيسي الدافع لنمو السوق بما في ذلك قطاع البنوك
وقطاع االتصاالت التي شكلت مجتمعة  70في املئة من
إجمالي القيمة السوقية لبورصة الكويت .وجاء مؤشر
قطاع البنوك في الصدارة بنمو بلغت نسبته  35.7في
املئة ،تبعه مؤشر قطاع االتصاالت مرتفعًا بنسبة 25.8
في املئة.
وانتعشت أنشطة التداول في البورصة بمعدل الضعف
ت �ق��ري �ب��ًا خ�ل��ال ال� �ع ��ام ف ��ي م ��ا ي� �ع ��زى ب �ص �ف��ة رئ�ي�س�ي��ة
للعمليات ال�ش��رائ�ي��ة ال�ن��ات�ج��ة ع��ن ارت �ف��اع امل�ع�ن��وي��ات
اإلي �ج��اب �ي��ة امل �ح �ي �ط��ة ب �ق ��رار ان �ض �م��ام ال �ك��وي��ت مل��ؤش��ر
م��ورغ��ان ستانلي .حيث ارت�ف��ع إجمالي قيمة األسهم
املتداولة بنسبة  92في املئة وبلغت  7.9مليارات دينار
كويتي في عام  2019مقابل  4.1مليارات دينار كويتي
خالل العام السابق .كما ارتفعت كمية األسهم املتداولة
ً
بنسبة  82ف��ي املئة خ�لال ال�ع��ام وص��وال إل��ى  39مليار
سهم مقابل  21.4مليار سهم تم تداولها في عام .2018

أسواق األسهم الخليجية

إغالق
المؤشر

األداء
للعام ()%

القيمة السوقية
(مليار دوالر)

قيمة التداوالت خالل
السنه (مليون دوالر)

مضاعف السعر
للربحية ()x

مضاعف السعر للقيمة
الدفترية ()x

العائد الجاري
()%

الكويت  -مؤشر السوق األول

6,976.0

32.4%

120.3

26,270.0

16.8

1.5

3.4%

الكويت  -مؤشر السوق الرئيسي

4,910.7

3.6%

الكويت  -مؤشر السوق العام

6,282.5

23.7%

السعودية

8,389.2

7.2%

2,397.8

234,679.6

17.9

2.1

4.1%

أبوظبي

5,075.8

3.3%

144.0

14,050.4

12.8

1.4

4.9%

دبي

2,764.9

9.3%

98.0

13,791.5

6.8

0.9

4.3%

قطر

10,425.5

1.2%

160.1

18,619.9

14.2

1.4

4.0%

البحرين

1,610.2

20.4%

24.3

794.5

11.1

1.0

4.4%

مسقط

3,981.2

()7.9%

17.1

1,722.4

8.1

0.7

7.2%

2,961.6

309,928.3

16.4

1.9

4.1%

إجمالي األسواق الخليجية

المصدر  :بحوث كامكو

املاسة الى وضع إطار مالي قوي وحوكمة رشيدة
ل �ل �م��ال �ي��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ت �ع��زي��ز م� �ص ��داق� �ي ��ة وش �ف��اف �ي��ة
السياسة املالية ،وتحسني نظام املشتريات العامة،
وت �ق �ل �ي��ص ال� �ه ��در ال �ح �ك��وم��ي ،وت �خ �ف �ي��ض ت �ع� ّ�رض
الدولة للفساد.
وب��دوره��ا ،أك��دت اللجنة أن األزم ��ة ال�ت��ي يواجهها
االق � �ت � �ص� ��اد ال ��وط � �ن ��ي ه� ��ي أزم � � ��ة ح �ق �ي �ق �ي��ة ت� � ��زداد
خ �ط��ورت �ه��ا م ��ن واق � ��ع ال �ت �ح ��والت امل �ف �ص �ل �ي��ة ،ال�ت��ي
يعيشها االق �ت �ص��اد ال �ع��امل��ي ،خ�ص��وص��ا ف��ي مجال
ال�ط��اق��ة ،وه��ي أزم��ة هيكلية تقتضي رؤي��ة تنموية
ج ��دي ��دة ل �ت �ح��ري��ر االق �ت �ص��اد ال �ك��وي �ت��ي م ��ن هيمنة
النفط كمصدر رئيسي إليرادات الدولة ،مضيفة أن
رؤي��ة  2035تقوم على أس��اس تحويل الكويت إلى
م��رك��ز ت�ج��اري وخ��دم��ي وم��ال��ي م�ت�ق��دم ف��ي املنطقة،
وهي رؤية تعتمد كليا على تمكني القطاع الخاص
من قيادة قاطرة التنمية ،وهذا يتطلب من الحكومة

توفير البيئة املشجعة للقطاع الخاص ألداء دوره
ال��ري��ادي ف��ي ال�ت�ن�م�ي��ة واالص �ل��اح ،م�ش�ي��دة ف��ي ه��ذا
ال�س�ي��اق ب�م��ا ج��رى ان �ج��ازه م��ن اس�ت�ح�ق��اق قانوني
واق� �ت� �ص ��ادي ب ��ال ��غ األه �م �ي��ة ب�ت�خ�ص�ي��ص ب��ورص��ة
الكويت ،وهي خطوة تكتسب أهميتها االقتصادية
واملستقبلية باعتبارها أول وأهم عملية خصخصة
حقيقية ف��ي ت��اري��خ ال�ك��وي��ت ،وتمثل نجاحا كبيرا
ل�ل�ق�ط��اع ال �خ��اص ،وت�ح�م�ل��ه ف��ي امل �ق��اب��ل م�س��ؤول�ي��ة
مهنية ووط�ن�ي��ة كبيرة إلض�ف��اء مصداقية راسخة
بكفاء ته وموضوعيته في هذا املجال ،كما يشجع
السلطتني على السير بذات املستوى والجراء ة في
تخصيص املرافق والخدمات العامة.
وفي نهاية اللقاء ،أعرب وفد صندوق النقد الدولي
ل �ـ «ال �غ��رف��ة» ع��ن ب��ال��غ ال �ش �ك��ر وواف� ��ر ال �ت �ق��دي��ر على
ح�ف��اوة االس�ت�ق�ب��ال ،وتمنت «ال�غ��رف��ة» ك��ل التوفيق
والنجاح للوفد.

انتعاش شهري لـ«التجاري» ..وبقيت أدنى من متوسط 2019

«بيتك» % 16 :ارتفاع
تداوالت العقار في نوفمبر
حصة التداوالت العقارية لكل قطاع خالل شهر نوفمبر 2019

ق��ال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان التداوالت
ال�ع�ق��اري��ة ارت �ف �ع��ت إل ��ى ن�ح��و  266م�ل�ي��ون دي�ن��ار
بنهاية نوفمبر املاضي بنسبة  %16على أساس
شهري ،برغم انخفاض طفيف لعدد أيام التداول
ع��ن ن�ظ�ي��رت�ه��ا ف��ى أك �ت��وب��ر ،وم ��ازال ��ت ال �ت ��داوالت
ال�ع�ق��اري��ة أدن ��ى م��ن امل�ت��وس��ط خ�ل�ال ع��ام��ي 2019
و ،2018واسهمت عودة تداوالت العقار التجاري
إلى مستويات مرتفعة في ارتفاع تداوالت العقار
خ�ل�ال ن��وف�م�ب��ر ،م�ص�ح��وب��ة ب��زي��ادة ف��ي ت ��داوالت
السكن الخاص ،في حني انخفضت بشكل ملحوظ
في تداوالت االستثماري والصناعي ،كذلك شهد
ً
ع��دد ال �ت ��داوالت زي ��ادة  %8ع��ن أك �ت��وب��ر ،مسجال
 480صفقة برغم تراجع عدد الصفقات في جميع
ال�ق�ط��اع��ات ال�ع�ق��اري��ة ،ب��اس�ت�ث�ن��اء ال �ت �ج��اري ال��ذي
تضاعف فيه عدد التداوالت.
واوض ��ح أن��ه ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن األداء امل�ت��وس��ط في
نوفمبر والزيادة الشهرية لتداوالت العقار ،فقد
انخفضت بنسبة  %11على أساس سنوي ،إال أن
ت ��داوالت ب��ورص��ة الكويت سجلت زي��ادة سنوية
استثنائية نسبتها  %81للشهر ن�ف�س��ه ،بينما
يالحظ زي��ادة ال�ت��داوالت العقارية في القطاعات
العقارية املختلفة ،باستثناء االستثماري الذي
ش �ه��د ان �خ�ف��اض��ًا ع �ل��ى أس� ��اس س �ن��وي ،وي�لاح��ظ
ان�خ�ف��اض ع��دد ال �ت��داوالت ال�ع�ق��اري��ة ف��ي نوفمبر
ع �ل��ى أس � ��اس س �ن ��وي ب �ن �س �ب��ة  %2.3م�ص�ح��وب��ة
ب ��زي ��ادة اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ف ��ي ع� ��دد ت � � ��داوالت ال �ع �ق��ار
التجاري وانخفاضها في االستثماري.
ارت�ف��ع م��ؤش��ر متوسط قيمة الصفقة اإلجمالية
بنهاية نوفمبر  %8على أس��اس شهري ،وبرغم
ذلك يعد هذا املؤشر أدنى من مستواه في الشهر
نفسه لعام  2018بنسبة  ،%13.2ويالحظ انخفاض
شهري لكل القطاعات باستثناء التجاري ،الذي
ارت�ف��ع لكنه م��ازال أدن��ى م��ن مستوياته املعتادة،
في الوقت الذي ارتفع املؤشر على أساس سنوي
في قطاعني فقط هما السكن الخاص والتجاري
بينما انخفض في باقي القطاعات.
وزادت ت � ��داوالت ال �ق �ط��اع��ات ال �ع �ق��اري��ة املختلفة
ب�ن�ه��اي��ة ن��وف�م�ب��ر م��ن ح �ي��ث ال�ق�ي�م��ة ع �ل��ى أس��اس
ش �ه ��ري ،ف ��ي ح�ي�ن ارت �ف �ع��ت ف ��ي ال �س �ك��ن ال �خ��اص
بنسبة  %5.7مصحوبة ب��زي��ادة ع��دد ال �ت��داوالت
بنسبة  %8.7مع انخفاض متوسط قيمة الصفقة

 %2.7في هذا القطاع على أساس شهري ،بينما
ت��راج �ع��ت ت � ��داوالت ال �ع �ق��ار االس �ت �ث �م��اري بنسبة
اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ق��دره��ا  %41م�ص�ح��وب��ة بانخفاض
عددها  ،%15ما ادى الى انخفاض متوسط قيمة
الصفقة  %30على أساس شهري.
ارتفعت التداوالت العقارية إلى نحو  266مليون
دينار في نوفمبر ،زي��ادة عن أكتوبر الذي سجل
 230م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ،وارت �ف �ع��ت ق�ي�م�ت�ه��ا بنسبة
شهرية تقترب من  ،%16مدفوعة يزيادة تداوالت
ال �ق �ط��اع��ات ال �ع �ق��اري��ة ،وع � ��ودة ال �ع �ق��ار ال �ت �ج��اري
لبعض مستوياته ،ف��ي ح�ين انخفضت ت��داوالت
العقار االستثماري والصناعي ،وبرغم هذا األداء
الشهري الجيد فانه شهد انخفاضًا في التداوالت
على أس��اس س�ن��وي  %11مصحوبا بانخفاض
العقار االستثماري.

الحصة السوقية
ح��اف�ظ��ت ت � ��داوالت ال�س�ك��ن ال �خ��اص ع�ل��ى امل��رت�ب��ة
األول ��ى ب�ين ال�ق�ط��اع��ات م��ع زي��ادت�ه��ا ع�ل��ى أس��اس
شهري في نوفمبر ،لكن انخفضت حصتها إلى
 %44.7مقابل حصة استحوذت على نصف قيمة
ال� �ت ��داوالت ،أي  %49م��ن ال� �ت ��داوالت ف��ي أك�ت��وب��ر.
وانخفضت مساهمة تداوالت العقار االستثماري
إلى نحو  %24.5من ت��داوالت العقارات ،مدفوعة
بتراجع تداوالت العقار االستثماري في نوفمبر،
ب �ع��دم��ا س ��اه ��م ب �ن �ح��و  %48م ��ن ال� � �ت � ��داوالت ف��ي
أكتوبر .في حني ارتفعت حصة العقار التجاري
إلى  %29من تداوالت العقارات في نوفمبر بعدما
تراجعت إل��ى مستوى استثنائي نحو  %0.2في
أكتوبر.

متوسط قيمة الصفقة
ارت �ف��ع م��ؤش��ر م �ت��وس��ط إج �م��ال��ي ق�ي�م��ة ال�ص�ف�ق��ة
العقارية إلى  553ألف دينار في نوفمبر بزيادة
 %8عن متوسط قيمتها في أكتوبر .ومازال معدل
النمو الشهري ملتوسط قيمة الصفقة متذبذبًا.
ارتفع مؤشر متوسط عدد الصفقات اليومية إلى
 24.1صفقة في اليوم خالل نوفمبر ،مقابل 21.3
صفقة في اليوم من أكتوبر ،بزيادة شهرية %13
وبنسبة  %2.3عن متوسط التداول اليومي على
أساس سنوي.
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حصدت جائزة فوربس الشرق األوسط

«المباني» ..أفضل مطور تجاري

جائزة
أفضل
مطوّ ر
تجاري

¶ باعتبارها خبيراً ومن قادة األعمال في قطاعات العقارات واإلنشاءات والتكنولوجيا العقارية
أعلنت شركة املباني عن فوزها بجائزة فوربس
ال � �ش� ��رق األوس � � � ��ط ل �ف �ئ��ة أف � �ض ��ل م � �ط� � ّ�ور ت� �ج ��اري
باعتبارها خبيرًا ومن قادة األعمال في قطاعات
ال�ع�ق��ارات واإلن �ش��اءات والتكنولوجيا العقارية،
ح�ي��ث منحت ه��ذه ال �ج��ائ��زة خ�ل�ال ن ��دوة ف��ورب��س
ال � �ش ��رق األوس � � ��ط ال� �ت ��ي أق �ي �م��ت أخ � �ي � �رًا ف ��ي دب��ي
ب�ح�ض��ور أك �ث��ر م��ن  200خ�ب�ي��ر م��ن رواد األع �م��ال
وقادة القطاع واملسؤولني الحكوميني في املنطقة،
وال �ت��ي ك�ش�ف��ت ب�ه��ا ع��ن قائمتها ألك �ب��ر ال�ش��رك��ات
العقارية الخاصة والشركات العقارية العامة في
الشرق األوسط.
ن��اق�ش��ت ال �ن��دوة ال �ت��ي ع �ق��دت ت�ح��ت رع��اي��ة م��روان
أحمد غليظة الرئيس التنفيذي ملؤسسة التنظيم
ال�ع�ق��اري ب��دب��ي ( )RERAال��وض��ع ال�ح��ال��ي لقطاع
العقارات في املنطقة ،من خ�لال  3جلسات شارك
فيها خبراء القطاعات ،وتناولت الجلسة األول��ى
مدى تقدم اإلسكان االقتصادي امليسور التكلفة،
بينما ناقشت الجلسة الثانية توفير االستدامة
عبر املدن الذكية ،في حني تناولت الجلسة الثالثة
ُ
واألخ �ي��رة م��دى ت�م�ك�ين األط ��ر ال�ق��ان��ون�ي��ة امل�ت��اح��ة
لالستثمار الخالق.
وأع��رب��ت شركة املباني ع��ن سعادتها بحصولها
على ه��ذه ال�ج��ائ��زة م��ن ب�ين العديد م��ن الشركات،
وال �ت��ي تعتبر إن �ج��ازًا ج��دي �دًا ي�ض��اف إل��ى رصيد
جوائزها ،ال سيما أن القائمني عليها يعدون من
الخبراء في املجال العقاري ولهم خبرة كبيرة في
تنظيم م�ث��ل ه��ذه ال�ج��وائ��ز ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�ع��ال��م،
ما يؤكد نمو شركة املباني املستمر واهتمامها
امل �ت ��واص ��ل ب �ت �ق��دي��م أع �ل��ى امل �ع��اي �ي��ر ال �ع��امل �ي��ة في

المشاركون في حفل جوائز فوربس

املشاريع التي تمتلكها ،وتقديم حلول استثمارية
م�ب�ت�ك��رة ت�ل�ب��ي ط �م��وح��ات ع �م�لائ �ه��ا ،وم ��ا ه��و إال
ت��أك �ي��د ع �ل��ى امل �س��اع��ي وال �ج �ه ��ود امل �ب ��ذول ��ة ال�ت��ي
تتبعها اإلدارة إلضافة قيمة ملساهميها وأصحاب
امل�ص��ال��ح ف��ي جميع أنشطتها وأع�م��ال�ه��ا ،كما أن
نيل هذه الجوائز عامًا بعد عام ما هو إال نتيجة
ال �ت��زام �ه��ا امل�س�ت�م��ر ب��ال�ت�م�ي��ز م��ن خ�ل�ال التصميم
املبتكر ،واملساحات الواسعة ،وخلق تجربة فريدة
للتسوق والترفيه داخل الكويت وخارجها.

ُتوجت بـ 5جوائز عالمية
في  ..2019تأكيداً
على جودة مشاريعها
وحلولها المميزة في العقار

يذكر أن شركة املباني حصدت في العام املاضي
 5ج��وائ��ز عاملية ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ه��ذه ال�ج��ائ��زة ،ما
ً
يؤكد جودة مشاريعها وتقديمها خدمات وحلوال
م�م�ي��زة ف��ي ن �ط��اق ال �ق �ط��اع ال �ع �ق��اري ،م�ث��ل ج��ائ��زة
أفضل وجهة تسوق بالشرق األوسط في األنظمة
األمنية من قبل شركة مايلستون العاملية ،وجائزة
ميد للمرحلة الرابعة من األفنيوز كأفضل مشروع
للعقارات التجارية ،وف��وز األفنيوز كذلك بجائزة
ميد كأفضل وجهة للسياحة والترفيه لعام 2019

ألول مرة في الكويت

في ديسمبر الماضي

«بوبيان» :إصدار وتفعيل البطاقة
االئتمانية عبر تطبيق البنك
استمرارًا منه في إتاحة كل ما هو جديد
وم�م�ي��ز ل�ع�م�لائ��ه ،أع �ل��ن ب�ن��ك ب��وب �ي��ان عن
إط�ل�اق��ه خ��دم��ة إص� ��دار وت�ف�ع�ي��ل ال�ب�ط��اق��ة
االئتمانية الجديدة ألول مرة في الكويت
وذل� � ��ك ع �ب��ر ال �ت �ح��دي��ث ال � �ق� ��ادم ل�ت�ط�ب�ي��ق
بوبيان على املوبايل ،ليتمكن عمالء البنك
م��ن خ�لال��ه م��ن اص� ��دار وت�ف�ع�ي��ل ال�ب�ط��اق��ة
االئتمانية دون الحاجة ل��زي��ارة الفرع أو
االتصال على مركز خدمة العمالء ليؤكد
البنك انفراده بتقديم الخدمات واملنتجات
الرقمية التي يطرحها لعمالئه.
وق� � ��ال ن ��ائ ��ب ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ب�ن��ك
ب��وب �ي��ان ع�ب��د اهلل ال �ت��وي �ج��ري «دائ �م ��ا ما
ن ��ؤك ��د ف ��ي ب �ن��ك ب ��وب �ي ��ان ع �ل��ى ان �ف ��رادن ��ا
ب ��اس� �ت� �خ ��دام م �ص �ط �ل��ح «ألول م� � ��رة ف��ي
ال � �ك ��وي ��ت» م� ��ن خ �ل��ال ال� �ت� �ن ��وع وال �ت �م �ي��ز
وااله�ت�م��ام امل�ت��واص��ل ب��اإلب��داع واالبتكار
ف ��ي م� �ج ��ال ال� �خ ��دم ��ات وامل �ن �ت �ج��ات ال �ت��ي
تتعلق ب��ال�ج��ان��ب التكنولوجي لعمالئه
بحثًا منه دائما عن السهولة والبساطة
في تلبية االحتياجات اليومية للعمالء».
وأض��اف التويجري «ال�ج��ان��ب االب��داع��ي
لخدماتنا ومنتجاتنا مبني على أساس
فهم واقعي الحتياجات العمالء واهتمام
ك �ب �ي��ر ب �ط �م��وح��ات �ه��م وامل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع�ل��ى
الشفافية في العالقة مع العمالء املبنية
على أس��اس الثقة واالح �ت��رام املتبادلني
م ��ع ال �ت �ط �ل��ع إل � ��ى ال �ت �م �ي��ز وال� �ت� �ف ��رد م��ن
خ�لال ال��ري��ادة في ابتكار أبسط الحلول

وأكثرها مالءمة».
وأوض� � ��ح ال �ت��وي �ج��ري ان اص� � ��دار ب�ط��اق��ة
ائتمانية جديدة أصبح مع بنك بوبيان
من أسهل ما يكون ،فعلى العميل الراغب
ف��ي إص ��دار ال�ب�ط��اق��ة االئ�ت�م��ان�ي��ة ان يقدم
طلب اإلص��دار عن طريق تطبيق بوبيان
 Boubyan Appمن خالل خطوات بسيطة
وب�م�ج��رد ق�ب��ول ال�ط�ل��ب يمكنه ال�ح�ص��ول
ع �ل �ي �ه��ا م� ��ن أج � �ه� ��زة إص� � � ��دار ال �ب �ط��اق��ات
امل ��رت� �ب� �ط ��ة ب ��أج � �ه ��زة ال� � �ص � ��راف اآلل� � � ��ى و
 Boubyan Directف��ي أي وق��ت ط��وال أي��ام
االسبوع ،دون الحاجة الى زيارة الفرع او
حتى التواصل مع مركز خدمة العمالء.
وأضاف «خالل دقائق يمكن تفعيل البطاقة
واختيار الرقم السري واستخدامها على
الفور في عمليات التسوق والشراء بشكل
آم� ��ن وس �ه��ل وم� ��ري� ��ح» .وأك � ��د ال �ت��وي �ج��ري
ان «إص� ��دار ه��ذه ال�ب�ط��اق��ة ي��أت��ي ف��ي إط��ار
تفهمنا الدائم لرغبة عميلنا وما يتوقع ان
يجده من خدمات مصرفية سهلة ومتاحة
لتلبي ح��اج��ات��ه ال�ي��وم�ي��ة ،ب��االض��اف��ة ال��ى
حرصنا الدائم على الوصول الى مستوى
خدمات تفوق توقعاته».
ي��ذك��ر ان تطبيق بوبيان يعتبر م��ن اب��رز
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات س � � ��واء م� ��ن ح� �ي ��ث س �ه��ول��ة
االس� �ت� �خ ��دام او ن �م��و ع� ��دد امل�س�ت�خ��دم�ين
ورأي� � �ه � ��م وت �ق �ي �ي �م �ه��م ل �ل �ت �ط �ب �ي��ق وال� �ت ��ي
وضعته في املقدمة ،حيث ان احتياجات
اي ع�م�ي��ل م ��ن اي ب �ن��ك ي�م�ك��ن ت�ح��دي��ده��ا

عبد الله التويجري

ف��ي خ��دم��ات أس��اس �ي��ة ه��ي ف �ت��ح ح �س��اب،
إج ��راء العمليات امل�ص��رف�ي��ة املختلفة من
ت� �ح ��وي�ل�ات ودف � � ��ع ف ��وات� �ي ��ر ،وال �ح �ص ��ول
ع �ل��ى ت �م��وي��ل إل ��ى ج��ان��ب ال �ح �ص��ول على
ال�ب�ط��اق��ات االئتمانية وب�ط��اق��ات السحب
اآللي ،وهي باقة خدمات اصبح باإلمكان
ال �ح �ص��ول ع�ل�ي�ه��ا ب �س��رع��ة وس �ه��ول��ة عن
طريق تطبيق بوبيان.
ح �ق��ق ب��وب �ي��ان خ �ل�ال ع� ��ام  2019ان �ج��ازا
ج� ��دي� ��دا وض� �ع ��ه ك �ب �ن��ك ع ��رب ��ي إس�ل�ام ��ي
ب�ي�ن ق��ائ�م��ة ال �ب �ن��وك ال �ك �ب��رى وه ��و إن�ج��از

جديد يضاف للبنوك الكويتية والقطاع
امل�ص��رف��ي وامل��ال��ي ف��ي ال�ك��وي��ت ،ح�ي��ث ف��از
بجائزة االفضل عامليًا في مجال الخدمات
ال��رق �م�ي��ة م��ن م��ؤس �س��ة غ �ل��وب��ل ف��اي�ن��ان��س
ب�ج��ان��ب ك��ل م��ن س�ي�ت��ي ب��ان��ك وس�ت��ان��درد
شارتر العامليني .وألول مرة على مستوى
الكويت تتفق مؤسستان وهما مؤسسة
غلوبل فاينانس وبانكر على منح بوبيان
ج��ائ��زة أف �ض��ل ب�ن��ك إس�لام��ي ف��ي ال�ك��وي��ت
ل�ع��ام  2019نتيجة م��ا حققه م��ن نمو في
مختلف مؤشراته املالية ونمو حصصه
ال �س��وق �ي��ة ،ح �ي��ث ذك� ��رت امل��ؤس �س �ت��ان في
معرض توضيح اسباب منحهما الجائزة
للبنك ،ان بنك بوبيان تمكن وخالل فترة
ق �ص �ي��رة ن�س�ب�ي��ا م ��ن ت�ح�ق�ي��ق ق� �ف ��زات في
م �ع��دالت ن�م��و م��ؤش��رات��ه امل��ال�ي��ة ،ال سيما
ال �ح �ص��ص ال �س��وق �ي��ة ف��ي واح� ��د م��ن أك�ث��ر
أسواق املنطقة منافسة.
كما فاز البنك ايضا بعدة جوائز في مجال
ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة ال��رق�م�ي��ة م��ن بينها
ح �ص��ول��ه ع �ل��ى ج��ائ��زة غ �ل��وب��ل ف��اي�ن��ان��س
كأفضل بنك إسالمي في الشرق االوسط
ف ��ي ال� �خ ��دم ��ات امل �ص��رف �ي��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة
وج��ائ��زة افضل بنك اس�لام��ي ف��ي الكويت
ف ��ي ال� �خ ��دم ��ات امل �ص��رف �ي��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة
وج��ائ��زة اف�ض��ل تطبيق للهواتف الذكية
وج ��ائ ��زة ال �ب �ن��ك االك �ث ��ر اب �ت �ك��ارًا واب ��داع ��ًا
وج ��ائ ��زة األف� �ض ��ل اب ��داع ��ًا ف ��ي ت �ق �ن �ي��ات I
.MAL

«البنك اإلسالمي األسرع نمواً في المنطقة وشمال أفريقيا»

 KIBيفوز بجائزة «كابيتال فاينانس انترناشيونال»
ت � �ق ��دي � �رًا ل� �ن� �م ��وه ال �ل��اف � ��ت ف � ��ي ال �ق �ط ��اع
امل �ص��رف��ي ،ح�ص��ل ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��دول��ي
 KIBمؤخرًا على جائزة «البنك اإلسالمي
األسرع نموًا في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا» لعام  ،2019وذلك للعام الرابع
ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،م��ن ق�ب��ل م�ج�ل��ة كابيتال
فاينانس انترناشيونال ،املتخصصة
في القطاع املالي واملصرفي.
ي ��ذك ��ر أن ه � ��ذا اإلن � �ج� ��از ي ��ؤك ��د ن �ج��اح
ال �ت��وج��ه االس �ت��رات �ي �ج��ي ال �ج��دي��د ال ��ذي
ي �ت �ب �ع��ه  ،KIBوال � � ��ذي ي �ع �ت �ب��ر ع �ن �ص �رًا
رئ�ي�س�ي��ًا ل�ن�م��وه وت��وس�ع��ه امل�ل�ح��وظ في
القطاع املصرفي .ولقد حصد  KIBهذه
الجائزة ً
بناء على تقييم لجنة التحكيم
امل�س�ت�ق�ل��ة ،ال �ت��ي ض�م��ت ف��ي عضويتها
نخبة من املحررين املتخصصني ،الذين
أجمعوا على اختيار البنك وف�ق��ًا لعدة
م�ع��اي�ي��ر رئ�ي�س�ي��ة ،وه� ��ي :األداء امل��ال��ي،
إدارة املخاطر ،حوكمة الشركات ،خدمة
ال�ع�م�لاء ،االب�ت�ك��ار واإلب� ��داع ،املسؤولية

على املستوى املحلي ،وفوز شركة املباني بجائزة
العالمة التجارية العاملية كأفضل عالمة تجارية
ع��ن ف �ئ��ة ال �ت �ط��وي��ر ال �ع �ق��اري ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ف��وز
األفنيوز بنفس الجائزة عن فئة املراكز التجارية
للتسوق ،وكالهما على الصعيد الوطني .تجدر
اإلش ��ارة إل��ى أن ف��ورب��س ال�ش��رق األوس ��ط حاصلة
ع� �ل ��ى ت ��رخ� �ي ��ص م � ��ن ف � ��ورب � ��س ل �ل��إع �ل��ام ،ل �ل �ن �ش��ر
الحصري في منطقة الشرق األوسط ،وتهدف إلى
نشر عالمتها التجارية في أنحاء العالم العربي.
وت�م�ت��از مجلة ف��ورب��س ال�ش��رق األوس ��ط بأسلوب
ت �ح��ري��ري ف��ري��د ي �ج��ذب ش��ري �ح��ة ال� �ق ��راء املهتمني
بأخبار األث��ري��اء وال�ع��رب األق��وى تأثيرًا من رجال
وسيدات ،والرياديني وكبار املديرين واملسؤولني
الحكوميني واملستثمرين الذين يجمعهم اإليمان
بأهمية االق �ت �ص��اد ال�ح��ر وال�ق�ي��م ال��ري��ادي��ة .وتعد
ً
امل �ج �ل��ة ب��وص �ل��ة اق �ت �ص��ادي��ة وم� �ث ��اال م�ت�م�ي�زًا على
اك �ت �ش��اف ال� �ف ��رص االس �ت �ث �م��اري��ة ب �ك��ل ج��دي��د في
صحافة األع �م��ال .فمن خ�لال الكشف ع��ن الفرص
االقتصادية الكامنة ف��ي ال�س��وق اإلقليمية ،يوفر
كل ع��دد شهري بنسختيه العربية  -واإلنكليزية
املعلومات التي يحتاجها كبار املديرين لتحقيق
النجاح .وهكذا ،فإن املجلة تعمل كالبوصلة التي
ترشد قراءها نحو أهم االستثمارات واملمارسات
االق �ت� �ص ��ادي ��ة امل �ث �ل��ى ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة .ك�م��ا
تحرص املجلة على إج��راء بحوث دقيقة إلص��دار
تصنيفاتها /قوائمها الفريدة ،استنادًا إلى معايير
الحياد واملوثوقية واالل�ت��زام باملنهج العلمي في
البحث ،واملقاييس العاملية التي تضعها مؤسسة
فوربس لإلعالم في الواليات املتحدة.

االج �ت �م��اع �ي��ة ل �ل �ش ��رك ��ات ،ال � ��ري � ��ادة ف��ي
ال � �س� ��وق ،ال �ش �ف��اف �ي��ة ،االس �ت �ج ��اب ��ة إل��ى
متطلبات ال �س��وق ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ع��دد
الترشيحات.
رائد بوخمسين
وب� �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة ،ه �ن��أ ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في واالستفادة من أحدث التقنيات لخدمة
البنك ،رائ��د بوخمسني ،جميع موظفي عمالئه بشكل أفضل ،إلى جانب القيام
 KIBع �ل��ى ف� ��وز ال �ب �ن��ك ب �ه ��ذه ال �ج��ائ��زة ب��دوره الفعال في االقتصاد اإلقليمي».
ً
امل��رم��وق��ة .وص� ��رح ق ��ائ�ل�ا« :ت �ش �ه��د ه��ذه موضحًا أن  KIBيحرص باستمرار على
ال� �ج ��ائ ��زة ع �ل��ى ال � �ت� ��زام  KIBب��ال �ت �م� ّ�ي��ز ،تقديم املنتجات وال�خ��دم��ات امل�ت�ط��ورة،

ال �ت��ي ت �ت �ج��اوز ال �ت��وق �ع��ات ،ب��ال��رغ��م من
ح��دة املنافسة ف��ي ال �س��وق ،مما يعكس
قوة البنك املتنامية ودوره الريادي في
القطاع املالي املحلي.
ك�م��ا أش ��ار ب��وخ�م�س�ين إل��ى أن حصول
 KIBعلى هذه الجائزة للعام الرابع على
التوالي ،قد لفت انتباه لجنة التحكيم في
مجلة كابيتال فاينانس انترناشيونال،
التي تابعت مسار البنك خالل السنوات
امل��اض �ي��ة ،والح �ظ��ت م ��دى ت �ط��ور ون�م��و
أدائ ��ه على م��ر ال�س�ن�ين .ففي ع��ام ،2018
جرى إدراج  KIBضمن فئة السوق األول
في بورصة الكويت ،مما عزز من قدرته
االستثمارية على الصعيدين اإلقليمي
والدولي .وفي عام  ،2019نجح  KIBفي
إصدار صكوك دائمة بقيمة  300مليون
دوالر أم�ي��رك��ي ض�م��ن ال�ش��ري�ح��ة األول��ى
اإلض��اف �ي��ة م ��ن ق ��اع ��دة رأس امل � ��ال ،مما
يدعم خططه التوسعية محليًا ويعزز
قاعدة رأسماله.

ارتفاع الصادرات غير النفطية % 54.3
ق��ال��ت وزارة ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ،إن ال �ص��ادرات
غ �ي��ر ال �ن �ف �ط �ي��ة ارت �ف �ع��ت ب �ن �س �ب��ة  % 54.3خ�ل�ال
ديسمبر املاضي مقارنة بالشهر ذات��ه من العام
امل��اض��ي .وأوض �ح��ت «ال �ت �ج��ارة» ف��ي ب�ي��ان أم��س،
أن عدد شهادات املنشأ للصادرات غير النفطية
الكويتية ل��دول العالم بلغ  1.445ش�ه��ادة بقيمة
 18.5مليون دي�ن��ار ،مقابل  1.117ش�ه��ادة بقيمة
 11.9مليون دينار في الشهر ذاته من .2018
وذك � � ��رت أن ع � ��دد ال � �ش � �ه� ��ادات ل � �ل � �ص� ��ادرات غ�ي��ر
النفطية ل ��دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي بلغ
 919شهادة بقيمة  8.7ماليني دينار ،مقابل 897
شهادة بقيمة  6.5ماليني دينار في الشهر ذاته
ال�ع��ام امل��اض��ي .وأض��اف��ت أن قطر ت�ص��درت ال��دول
الخليجية بـ  218شهادة بقيمة  3.1ماليني دينار
ثم اإلمارات بـ  226شهادة بقيمة  3ماليني دينار،
مبينة أن ال�س�ع��ودي��ة حلت ثالثا ب�ـ  333شهادة
بقيمة مليوني دينار ،ثم البحرين بـ  104شهادات

بقيمة  249ألف دينار ثم عمان بـ  38شهادة بقيمة
 205آالف دينار.
وحول عدد شهادات املنشأ للصادرات الكويتية
غير النفطية ل�ل��دول العربية خ�لال الشهر ذات��ه،
أفادت التجارة ،بأنها بلغت  408شهادات بقيمة
 5.8ماليني دي�ن��ار مقابل  145ش�ه��ادة بقيمة 3.5
ماليني دينار خالل الشهر ذاته من .2018
وأضافت أن العراق حل باملرتبة األولى بنحو 75
شهادة بقيمة  2.7مليون دينار ،ثم األردن بـ 243
شهادة بقيمة  1.4مليون دينار تلته الجزائر بـ 14
شهادة بقيمة  543ألف دينار ،فيما حلت سوريا
باملرتبة األخيرة بشهادة بقيمة  2284دينارا.
وأوض�ح��ت أن ال �ص��ادرات ل�ل��دول العربية شملت
ع � ��ازل ص� ��وف ح ��راري ��ا واك� �ي ��اس ��ا ورق� �ي ��ة ف��ارغ��ة
وه��اي �ب��ر ك �ل��وراي��ت ال� �ص ��ودي ��وم وم � ��واد غ��ذائ �ي��ة
ومستلزمات تبريد وطحينا وانابيب ووصالت
بالستيكية وغيرها.

 18اقتصاد
عقدت اللجنة المنظمة لملتقى
المناقصات للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة مؤتمراً صحافياً أمس؛
لإلعالن عن برنامج عملها للملتقى،
المقرر انعقاده في  21الجاري ،برعاية
الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وقال رئيس اللجنة المنظمة المدير
العام لشركة امتداد داود معرفي:
إن انعقاد الملتقى يأتي في سياق
االلتزام بدعم المشاريع الصغيرة
والمتوسطة والمبادرين في دولة
الكويت ،والذي ّ
تجلى على مدى
السنوات الماضية بعقد سلسلة من
المؤتمرات المهمة ،التي كان لها أثر
مهم في تكريس ثقافة المشاريع
الصغيرة والمتوسطة وتبن ّيها من
قبل الجهات الحكومية المعنية على
مستويات عدة.
وأضاف :أن ملتقى المناقصات
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
يكتسب أهمية كبيرة على مستويين
أساسين؛ أحدهما لكونه يستقطب
إليه مجموعة من القياديين
والمسؤولين في جهات حكومية
معنية عدة ،وعدد من مديري إدارات
المشتريات في الجهات الحكومية.
علي الخالدي

ّ
أفاد معرفي بأن امللتقى سيسلط الضوء على املزايا
ّ
ال�ت��ي وف��رت �ه��ا ال�ت�ع��دي�لات ال�ت��ي ط ��رأت ع�ل��ى ق��ان��ون
الجهاز املركزي للمناقصات العامة ،ومن بينها ما
نص عليه في املادة  87منه بالتزام املقاولني الفائزين
باملناقصات املطروحة من قبل الجهاز بشراء نسبة
 %10من منتجات وخ��دم��ات املشروعات الصغيرة
ّ
واملتوسطة ،إل��ى جانب ك��ون امللتقى يشكل فرصة
للنقاش والحوار حول القضايا التي تهم املبادرين
وأصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة في كل ما
له صلة بأعمالهم والتحديات التي تواجههم.

 4جلسات
وأوض� � ��ح أن ب��رن��ام��ج ع �م��ل امل �ل �ت �ق��ى س�ي�ت�ض�م��ن 4
جلسات أساسية ،حيث ج��رى تخصيص الجلسة
األول� ��ى الس �ت �ع��راض م��زاي��ا ال �ق��ان��ون رق ��م  74لسنة
 ،2019في حني إن الجلسة الثانية تتناول الفرص
امل � �ت� ��واف� ��رة أم� � ��ام امل � �ب� ��ادري� ��ن وأص � �ح� ��اب امل �ش��اري��ع
الصغيرة واملتوسطة وامل�ح�ف��زة على ال�ت�ق��دم لهذه
امل �ن��اق �ص��ات ،أم ��ا ال�ج�ل�س��ة ال�ث��ال�ث��ة ف�ه��ي ع �ب��ارة عن
م �ن��اظ��رة ب � ��إدارة «ن �ق��اش �ن��ا» ،ت �ح��ت ع �ن��وان «ال��دع��م
ال �ح �ك��وم��ي ل �ل �م �ش��روع��ات ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة:
مجاملة سياسية أم للمنفعة االقتصادية» ،وأخيرًا
ال �ج �ل �س��ة ال ��راب� �ع ��ة م �ن��اق �ش��ة ال �ث� �غ ��رات ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
م��ع أص �ح��اب ال� �ق ��رار ،م��ع اإلش� � ��ارة إل ��ى أن امل�ل�ت�ق��ى
س�ي�ح�ض��ره م�ج�م��وع��ة م��ن ال �ق �ي��ادي�ين ف��ي ال�ج�ه��ات
الحكومية وشريحة واسعة من املبادرين ،ما يعزز
ث�ق��اف��ة ال �ح��وار وال �ت��واص��ل ح��ول مختلف القضايا
التي تهم القطاع.

مميزات القيد بالسجل
م��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ل �ص �ن��دوق ال��وط�ن��ي
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معرفي :كرسنا ثقافة ريادة األعمال حتى تبنتها الحكومة

انطالق ملتقى «المناقصات
للمشروعات الصغيرة»  21الجاري
لرعاية وتنمية امل�ش��روع��ات الصغيرة واملتوسطة
م�ن��اف امل�ن�ي�ف��ي :إن م�ش��ارك��ة ال�ص�ن��دوق ف��ي امللتقى
أت ��ت إلي �م��ان��ه ب��أه �م �ي��ة ت�ح�س�ين ب�ي�ئ��ة األع� �م ��ال في
دولة الكويت والقيام بدور فاعل في اقتراح قوانني
جديدة ألصحاب القرار التي تسهم في سد الفراغات
التشريعية وت�ط��وي��ر بيئة األع �م��ال ألص �ح��اب ذات
املشروعات.
وأضاف املنيفي :إنه ،ومنذ إنشاء الصندوق ،جرى
اس�ت�ح��داث مجموعة م��ن ال�ق��وان�ين ال�ت��ي ت�ص��ب في
مصلحة أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة،
والتي ساهم الصندوق في تفعيلها ،مثل قانون رقم
 49لسنة  ،2016والقانون رقم  74لسنة  ،2019الذي
قام بتعديل بعض أحكام القانون السابق.
ولفت املنيفي إلى أن إنشاء «السجل الوطني» لقيد
الشركات املتوسطة والصغيرة يعتبر ميزة مهمة
ج� ّ�دًا ،وتعتبر ـــــ ملن ينطبق عليه ش��روط التسجيل
ـــــ فرصة للتمتع بمميزات مقدمة م��ن ال��دول��ة ،مثل
ال��دخ��ول في املناقصات املطروحة والحصول على
نسبة منها.

المنيفي :قيدُ المشروعات
في «السجل الوطني»..
ٌ
ٌ
مهمة للدخول
ميزة
في المناقصات
الصباح :نصف مليون مواطن
سينضمون
ّ
ومواطنة
إلى سوق العمل خالل
 10سنوات ..فماذا نحن فاعلون؟
الخشتي« :زين» تؤهل
أكثر من  500مبادر..
إدراكا ً الٔهمية دور «الخاص»
في دعم االستدامة
وتنمية ريادة األعمال

 500مبادر من «زين»
م ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ق � ��ال ال � ٔ
�ري� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �ع�لاق��ات
واالت �ص��االت ب�ش��رك��ة زي��ن ال�ك��وي��ت ول�ي��د الخشتي:
يسرنا اإلعالن عن رعاية زين االستراتيجية مللتقى
امل �ن��اق �ص��ات ل �ل �م �ش��روع��ات ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة،
ّ
ما سيشكل فرصة مهمة ل��رواد األعمال الكويتيني
ل�ل�ت�ع��رف ع�ل��ى ال �ق��وان�ين وال �ح �ق��وق ال �ت��ي حفظتها
الدولة لهم ،وهو ما يعكس املستوى املتقدم ،الذي
وصل إليه قطاع ريادة األعمال الكويتي.
ٔ
وأش � ��ار إل ��ى أن ش��رك��ة زي ��ن ت� ��درك ج �ي �دًا اه �م �ي��ة دور
ٔ
موسسات القطاع الخاص في دعم مجاالت االستدامة
وتنمية ريادة األعمال واالبتكار ،وانطالقًا من التزامنا
ٔ
مسووليتنا االجتماعية على
املستمر نحو تحقيق

ٓ
ٔ
اكمل وج��ه ،فنحن نلتزم إح��داث اث��ار إيجابية في كل
ّ
ن�ش��اط��ات�ن��ا ،وه ��ذا م��ا دف�ع�ن��ا إل ��ى ت�ب��ن��ي ه ��ذا امللتقى
ٔ
ٔ
املتميز الذي ٔ
نومن بانه سيحدث تاثيرًا إيجابيًا بني
رواد األعمال في الكويت.
ٔ
وق ��ال ال�خ�ش�ت��ي« :ن �ح��ن ن�ف�خ��ر ك�ث�ي�رًا ب ��ان زي ��ن كانت

األولى على مستوى املنطقة في طرح برنامج متكامل
لتسريع امل�ش��اري��ع ال�ن��اش�ئ��ة ،وه��و ،Zain Great Idea
ال ��ذي يستمر بنسخته ال�خ��ام�س��ة ه ��ذا ال �ع��ام ،فبعد
ٔ
قرابة  10اع��وام من إطالقنا ه��ذه امل�ب��ادرة نجحنا في
ٔ
ٔ
ٔ
تاهيل اك�ث��ر م��ن  500م�ب��ادر ،وسافرنا إل��ى ارب��ع دول
ٔ
ّ
كويتيًا
حول العالم ،واخذنا بيد ما ُيقارب  85مبادرًا
ٔ
مبدعًا نحو آفاق جديدة ،ودفعنا افكارهم الواعدة إلى
ٔ
انشطة تجارية وش��رك��ات صغيرة ومتوسطة فاعلة
في السوق حتى يومنا هذا.
س �ت �ك��ون ل �ن��ا م �ش��ارك��ة ف� ّ�ع��ال��ة ف ��ي إح � ��دى ج�ل�س��ات
امللتقى ،التي سنشارككم من خاللها استراتيجيتنا
ٔ
لدعم رواد األعمال ،ونستعرض لكم احدث الحلول
وال� �خ ��دم ��ات ال �ت��ي ن �ق��دم �ه��ا ل �ل �ه �ي� ٔ�ي��ات وال �ش��رك��ات،
خصوصًا ألصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة
ٔ
لنضمن لهم اعلى درجات الكفاءة واإلنتاجية».

نصف مليون مواطن
ب� � � ��دوره ،ق � ��ال ن ��ائ ��ب ال ��رئ� �ي ��س امل� �س ��اع ��د ل �ل �ع�لاق��ات
التجارية الحكومية في شركة املركز املالي الشيخ
حمود صالح الصباح :إن امللتقى ّ
يلبي واح��دة من
أهم ركائز استراتيجيتنا للمسؤولية االجتماعية،
أال وه ��ي ب �ن��اء ال� �ق ��درات ال�ب�ش��ري��ة ودع� ��م ال�ش��رك��ات
ً
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة؛ ل �ت �ك��ون ع �ض �وًا ف � ّ�ع ��اال في
اقتصادنا الكلي ،ولخلق اقتصاد مستدام للجيل
الحالي واألجيال القادمة.
وأش ��ار إل��ى أن ش��رك��ة امل��رك��ز امل��ال��ي دأب��ت على دعم
األنشطة التي ترمي إلى تطوير جهوزية املحترفني
ال�ش�ب��اب ،وامل �ش��روع��ات الصغيرة وامل�ت��وس�ط��ة عبر
دعمه عددًا من الفعاليات على مدى األعوام السابقة.
وتأكيدًا على حرصنا على بناء ال�ق��درات البشرية
أي �ض��ًا ،أطلقنا ب��رن��ام��ج «امل��رك��ز» لتطوير وت��دري��ب
ال �ح��دي �ث��ي ال �ت �خ� ّ�رج ،ح�ي�ن الح �ظ �ن��ا ش �غ��ف ال�ش�ب��اب
في االعتماد على النفس وتطوير ال��ذات ،ورغ��م أن

للتكسب االنتخابي استعداداً للسباق المقبل

شكلت  %20.67من اإلجمالي العالمي

مراقبون :ترامب يتالعب بـ«وول ستريت»
ات� �ه ��م م ��راق� �ب ��ون ال ��رئ �ي ��س األم �ي��رك��ي
دون � � ��ال � � ��د ت � � ��رام � � ��ب ،ب� ��ال � �ت�ل��اع� ��ب ف��ي
أس� ��واق امل ��ال ل��دف�ع�ه��ا ن�ح��و االرت �ف��اع
واالس �ت �ف ��ادة م��ن ذل ��ك ع �ل��ى الصعيد
ال� �س� �ي ��اس ��ي أو االن� �ت� �خ ��اب ��ي ف� ��ي ظ��ل
استعداده لخوض سباق االنتخابات
الرئاسية هذا العام.
وت � �س� ��اء ل ال� �ب �ع ��ض :ه ��ل م ��ن امل�ه�ن�ي��ة
وج��ود رئيس أو عضو باالحتياطي
ال �ف ��درال ��ي أو م��دي��ر ت�ن�ف�ي��ذي ل�ش��رك��ة
أميركية كبرى على «تويتر» وكتابة
تغريدة لتحريك أس��واق األس�ه��م؟ أال
يسمى ذلك تالعبًا؟
ن �ش��ر ت ��رام ��ب ت� �غ ��ري ��دات ت �ق��ري �ب��ًا ع��ن
ك��ل امل��وض��وع��ات ال�ت��ي تهم األس ��واق،
ف�م��ن ح ��رب ت �ج��اري��ة م��ع ال �ص�ي�ن ،إل��ى
ات� �ف ��اق� �ي ��ات ت� �ج ��اري ��ة م� �ث ��ل ال �ص �ف �ق��ة
البديلة ل�ـ «ن��اف�ت��ا» وان�ت�ق��اد ال�ف��درال��ي
ل� �ع ��دم خ �ف��ض ال� �ف ��ائ ��دة ب �ش �ك��ل ك�ب�ي��ر
ً
ووص� � ��وال إل ��ى ال�ت�ص�ع�ي��د وال�ت�ه��دي��د
والوعيد املوجه إلى إيران.
ف��ي األغ �ل��ب ،ردت األس ��واق على هذه
التغريدات بنسب متفاوتة ،فعندما
يتم الحديث مثال عن صفقة تجارية
ت� �ل ��وح ف ��ي األف � ��ق م ��ع ال� �ص�ي�ن ،ي �ك��ون
التحرك إيجابيًا ،وحينما يتصاعد
ال �ق �ل��ق م��ن ج��وان��ب س �ي��اس �ي��ة ،ي�ك��ون
التأثير سلبيًا.
ينشر ترامب أيضًا نتائج استطالعات
رأي ف��ي مصلحته ومصلحة الحزب
ال �ج �م �ه��وري ال ��ذي ي�ن�ت�م��ي إل �ي��ه ،كما
ي �ه��اج��م أي اس �ت �طل��اع��ات أو م�س��وح
أخرى مناهضة له ويتهمها بتزييف
الحقائق.
ال�ج��دي��ر ذك ��ره أن ت��رام��ب ت�ح��دث منذ
سنوات عن سبب إط�لاق تصريحات
أو الحديث عن خطط أو صفقات على
«ت��وي �ت��ر» ليتهم وك� ��االت األن �ب��اء في
ب�ل�اده ب��أن�ه��ا مضللة وت�ن�ش��ر أخ�ب��ارًا
كاذبة عنه ،وهو ما يدفعه للتواصل

الرئيس األميركي يستخدم منصات التواصل لدعمه الشخصي ..ال أكثر!

هل من المهنية
تدوين تغريدات لتحريك
أسواق األسهم؟..
أال يسمى ذلك تالعباً؟!
ال تقبل األسواق
بالمفاجآت وعدم اليقين
 ..لكن «تويتر» يوفرهما
معا ً بنشر ترامب تغريدة
تثير التقلبات
عبر موقع التغريدات كبديل عنها.

مفتاح التحكم
لكن في الوقت عينه ،ال يمتلك الرئيس
األم � �ي� ��رك� ��ي دون � ��ال � ��د ت� ��رام� ��ب م �ف �ت��اح��ًا

يتحكم ب��ه ف��ي س��وق األس�ه��م وال يؤثر
ف ��ي ص �ع��وده��ا ب �ح �س��ب رغ �ب �ت��ه  -رغ��م
زعمه ذلك  -ألن أسعار األسهم تتحرك
ً
بناء على البيانات املتاحة.
وتضمنت املعلومات املتوفرة في اآلونة
األخ� �ي ��رة ك�ي�ف�ي��ة م�ت��اب�ع��ة املستثمرين
ل �ت �ع �ل �ي �ق��ات ت� ��رام� ��ب وت ��أث� �ي ��ره ��ا ع�ل��ى
تحركات األسواق ،ولكن ال دليل على أن
السوق سوف يتفاعل مع أي تغريدات
سينشرها ترامب على حسابه بموقع
ً
«تويتر» مستقبال.

تأثير ال يمكن إنكاره
يرى محللون أن تأثير تغريدات ترامب
ع �ل��ى س� ��وق األس� �ه ��م ل ��م ي �ع��د ك �م��ا ف��ي
ال �س��اب��ق ،ف ��األس ��واق ت�ع�ل�م��ت ع �ل��ى ما
يبدو ،ورغ��م أن هناك تغريدات دفعت
«وول ستريت» نحو الصعود في وقت
م��ا ،إال أن تغريدات مشابهة ليس لها
سوى تأثير قليل.
يشير ذلك إلى شكوك في ق��درة ترامب
ً
م�س�ت�ق�ب�لا ع �ل��ى ال �ت��أث �ي��ر ف��ي ت�ح��رك��ات
س � ��وق األس � �ه� ��م ع �ل ��ى امل� � ��دى ال �ط��وي ��ل،
ف �ل��و وج� � ��دت ه� ��ذه ال � �ق� ��درة م �ث�ل�ا وق��ت
االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة امل �ق �ب �ل��ة ،ف��إن��ه

البرنامج جديد ولم يكمل عامه الرابع ،فإننا خالل
األع ��وام األرب�ع��ة قمنا بتدريب ّ 31
خريجًا ،وانضم
ح��وال��ي ال�ث�ل��ث إل��ى أس ��رة «امل ��رك ��ز» ،ف��ي ح�ين أس��س
البعض شركته الخاصة ،والبعض اآلخر انضم إلى
شركات ومؤسسات حكومية كبرى.
ولفت الصباح إل��ى ان��ه ي��رى أن ملتقى املناقصات
ل �ل �م �ش��روع��ات ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ي ��رم ��ي إل��ى
تحقيق  4أه ��داف رئ�ي�س��ة؛ ه��ي« :ن�ش��ر ال��وع��ي حول
التعديالت الجديدة على قانون املناقصات العامة
وشرح املواد التي تتعلق بدعم الشركات الصغيرة
وامل �ت��وس �ط��ة وامل �ن �ت �ج��ات امل �ح �ل �ي��ة ،وخ �ل��ق منصة
لتوطيد ال �ع�لاق��ات ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال�خ��اص
للدفع بعجلة التنمية املستدامة ،وتأصيل مقولة»كل
م��واط��ن خفير على وط�ن��ه« ،م��ن خ�لال امل�ش��ارك��ة في
دراسة أي فراغات تشريعية في القانون الحالي مع
أص�ح��اب االخ�ت�ص��اص ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى خلق فرص
للمبادرين للمشاركة ف��ي املناقصات واملمارسات
واملزايدات الحكومية».
وب �ّي��نّ ال �ص �ب ��اح أن أه� ��م ال �ت �ع ��دي�ل�ات ع �ل��ى ق��ان��ون
املناقصات ،التي أت��ت ملصلحة املشاريع الصغيرة
واملتوسطة تتمثل في «تفضيل الشركات الصغيرة
وامل�ت��وس�ط��ة بنسبة  %20ع��ن أق��ل س�ع��ر ،باإلضافة
إل� ��ى ع� ��رض ج �م �ي��ع م �ن��اق �ص��ات ال ��دول ��ة ف ��ي ب��داي��ة
السنة املالية لتعزيز الشفافية وتمكني املبادرين
لالستعداد لإلقدام على مشاريع الدولة».
وذك��ر أن��ه بناء على إحصاء «نظم معلومات سوق
العمل» ،هناك  390أل��ف كويتي وكويتية يعملون
ف��ي ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام وال� �خ ��اص ،وخ �ل�ال ال �س �ن��وات
العشرة املقبلة ،ف��إن ح��وال��ي نصف مليون مواطن
ومواطنة سينضمون إلى سوق العمل ،أي أكثر من
العدد الحالي بكثير ،والسؤال :ماذا نحن فاعلون؟
ولذلك؛ فإن علينا مسؤولية كبيرة لخلق فرص عمل
ألبنائنا ودعم املشاريع الصغيرة.

س�ي�م�ت�ل��ك ال� �ق ��درة ع �ل��ى ت��وج �ي��ه «وول
س � �ت � ��ري � ��ت» ،رب � �م� ��ا ي� � �ح � ��اول ال ��رئ� �ي ��س
األميركي التالعب في تحركات األسهم
وفق توجيهاته.
ال يقف ال�ت��اري��خ ف��ي ص��ف ت��رام��ب ،فلم
تسهم مجرد تعليقات أو تغريدات على
«ت��وي �ت��ر» ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ن �ف��س امل�ك��اس��ب
ال� �ت ��ي س �ج �ل �ت �ه��ا «وول س� �ت ��ري ��ت» ف��ي
أحداث أو مناسبات شهيرة في فترات
رؤساء سابقني ،على سبيل املثال ،عند
فك الرئيس نيكسون الرابط بني الذهب
والدوالر.
يقول محللون إن الحظ يلعب دورًا في
الربط بني تغريدات «ترامب» وصعود
األسهم األميركية ،بينما تشير الدوائر
اإلحصائية إلى عكس ذلك.

تقلبات قصيرة
ك � �ق� ��اع� ��دة ع � ��ام � ��ة ،ال ت� �ق� �ب ��ل األس � � � ��واق
باملفاجآت وع��دم اليقني ،لكن «تويتر»
ي ��وف ��ر األم ��ري ��ن ع �ن��دم��ا ي �ن �ش��ر ت��رام��ب
ت �غ��ري��دة ع �ل��ى ح �س��اب��ه ت �ث �ي��ر ت�ق�ل�ب��ات
قصيرة األجل.
قبل س �ن��وات ،اخ�ت��رق ق��راص�ن��ة حساب
«ت��وي�ت��ر» ال�خ��اص بوكالة «أسوشيتد
ب ��رس» ون �ش��روا ت�غ��ري��دة ب��أن ان�ف�ج��ارًا
وق� ��ع ف ��ي ال �ب �ي��ت األب� �ي ��ض وأس� �ف ��ر عن
إص��اب��ات للرئيس ب��اراك أوب��ام��ا وع��دد
م� ��ن امل ��وظ� �ف�ي�ن ،وه� �ب ��ط «داو ج��ون��ز»
و«إس آند بي  »500في غضون دقائق
ل�ي�ف�ق��د األخ� �ي ��ر  136م �ل �ي��ار دوالر من
ق �ي �م �ت��ه ،ل�ك�ن�ه�م��ا ت �ع��اف �ي��ا ب �ع��د ال�ن�ف��ي
واستعادة الحساب الحقًا.
ُي�ف�ه��م م��ن ذل ��ك أن ح �س��اب��ات «ت��وي�ت��ر»
الرسمية تؤثر بشكل كبير في تحركات
األس � ��واق امل��ال �ي��ة ،وح ��ال اخ �ت��راق �ه��ا أو
ق��رص�ن�ت�ه��ا ون �ش��ر أخ �ب��ار س�ل�ب�ي��ة ،ف��إن
ال �ه �ل��ع ي �ص �ي��ب امل �س �ت �ث �م��ري��ن ل�ي�ن�ف��ذوا
مبيعات مكثفة( .م��ارك��ت ووت ��ش ،إف
إكس سي إم ،أرقام)

الصين تتصدر البحث العلمي
بـ  528ألف ورقة
ارتفعت وتيرة تقديم األوراق البحثية في
مجالي العلوم والهندسة على مستوى
العالم بنسبة  4في املئة سنويا على مدار
السنوات العشر املاضية ،مع نموها في
ال�ص�ين ب��وت�ي��رة أس ��رع (ال�ض�ع��ف تقريبا
م ��ن امل �ت��وس��ط ال� �ع ��امل ��ي) وف �ق ��ا ل �ب �ي��ان��ات
أص��درت�ه��ا املؤسسة الوطنية األميركية
للعلوم (إن إس إف).
وخالل عام  ،2018نشر إجمالي  2.555مليون
ورقة بحثية (وهو ما يشمل عدد املنشورات
في املجالت التي لديها مجموعة من الخبراء
ملراجعة وتقييم املقاالت قبل نشرها ووقائع
امل��ؤت �م��رات) ف��ي م�ج��ال��ي ال�ع�ل��وم وال�ه�ن��دس��ة
ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ع ��ال ��م ،م �ق��ارن��ة م ��ع 1.755
مليون ورقة بحثية نشرت عام .2008
وت �ف��وق��ت ال �ص�ي�ن ع �ل��ى ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة،
لتصبح األول ��ى ف��ي م �ج��ال ال�ب�ح��ث العلمي
ف ��ي ال �ع ��ال ��م ،إذ ن �ش��رت  528.26أل� ��ف ورق ��ة

تفوقت على الواليات
المتحدة صاحبة أكبر
اقتصاد في العالم
بحثية ف��ي م�ج��ال��ي ال�ع�ل��وم وال�ه�ن��دس��ة ،في
ح�ين ن�ش��رت ال��دول��ة ص��اح�ب��ة أك�ب��ر اقتصاد
في العالم والتي ج��اءت في املرتبة الثانية
 422.808ألف مقالة.
وت�ش�ك��ل ال�ص�ين ح��وال��ي  20.67ف��ي امل�ئ��ة من
اإلجمالي العاملي في مجال البحث العلمي
في عام  ،2018بينما تمثل الواليات املتحدة
 16.5في املئة (املؤسسة الوطنية األميركية
للعلوم ،أرقام)

 10دول قادت العالم في البحث العلمي لعام 2018
الترتيب

الدولة

عدد المقاالت المنشورة في
الهندسة والعلوم (ألف مقالة)

النسبة من العدد
العالمي ()%

01

الصين

528.26

20.6

02

الواليات المتحدة

422.80

16.5

03

الهند

135.78

5.30

04

ألمانيا

104.39

4.08

05

اليابان

98.79

3.87

06

المملكة المتحدة

97.68

3.82

07

روسيا

81.57

3.19

08

إيطاليا

71.24

2.79

09

كوريا الجنوبية

66.37

2.60

10

فرنسا

66.35

2.60

¶ املصدر :املؤسسة الوطنية األميركية للعلوم ¶
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بورصة العقارات العالمية

اقتصاد 19
إعداد :د .بلقيس دنيازاد عياشي

منتجعاتها الصحية ع ّززت الطلب على العقارات

تبليتسه ..مقصد المتقاعدين الكويتيين
 3ملي��ارات

ي��ورو إجمال��ي قيمة
المعام�لات العقارية في التش��يك

تتجه أسعار العقارات في جمهورية التشيك إلى
االرتفاع بشكل واضح خالل عام  ،2020مع زيادة
في قيمة اإليجارات ،وفق ما يؤكده المحللون
في موقع  bydlet.czالعقاري التشيكي ،ويعود
السبب في ذلك إلى النمو المستمر في القوة
الشرائية والعرض المحدود من العقارات ،الذي
يرجع بشكل أساسي إلى عمليات البناء البطيئة،
التي تعيقها اإلجراءات اإلدارية.

%40

زيادة في األسعار
خالل  4سنوات

يبدو أن ارتفاع أسعار العقار ستشهده مختلف املناطق في
الجمهورية التشيكية ،بما فيها مدينة تبليتسه ،الواقعة
ف��ي مقاطعة أوس�ت��ي ن��اد الب��م ،ش�م��ال ال �ب�لاد ،ال�ت��ي تتمركز
ف��ي ح��وض يقع ب�ين ج�ب��ال التشيك الوسطى وج�ب��ال أوري
الضخمة ،وال تبعد كثيرًا عن الحدود األملانية،
وه� ��ذه امل��دي �ن��ة ت�ع�ت�ب��ر م �ق �ص �دًا ل �ع��دد من
املتقاعدين الكويتيني ،مل��ا تملكه من
منتجعات صحية ت��وف��ر خ��دم��ات
جيدة.

مصحات عالجية
ّ
بتشبعها بالفلوريد ،إضافة إلى احتوائها على كمية كبيرة
تعرف مياه «تبليتسه»
من هيدروكربونات الصويوم ،وعناصر معدنية أخرى تساهم في شفاء مرضى
ُ
األعصاب وتحسن الدورة الدموية ،كما تساهم في شفاء مرضى داء الروماتيزم،
وبعض األعراض املتعلقة باألمراض التنفسية.
هذه املدينة التاريخية تأسست عام  762ميالدي ،وخالل الحربني العامليتني
األولى والثانية ،كان لها دور كبير في شفاء الجنود املشاركني في القتال،
وق��د استخدمت مياهها ف��ي بعض العمليات ال�ت��ي س��اع��دت ال�ج�ن��ود على
استعادة صحتهم بعد اإلصابات التي تلقوها ،وتعرضت هذه املدينة لحريق
كبير ف��ي ع��ام  1793تسبب ف��ي أض��رار كبيرة ل�ه��ا ،لكن تمت إع��ادة بناء
ُ
معاملها مجددًا ،وقد عاش فيها مشاهير كثر أبرزهم املوسيقار بيتهوفن،
الذي سميت على اسمه احدى أهم املصحات العالجية في املدينة.
ومن أبرز املصحات األخرى هناك «املنتجع الصحي العسكري» الذي تم بناؤه
في ع��ام  ،1804وك��ان الهدف منه معالجة مرضى وجرحى الجنود ،زي��ادة على
مصحة «س��ادوف��ا سبا» التي يعود ت��اري��خ بنائها لعام  ،1823وال�ت��ي م��ا زال��ت تقدم
خدماتها إلى اليوم.

سبب االختيار
وي � ��روي ب��وأح �م��د ل� �ـ سبقلا،
وه � � � � � � ��و أح � � � � � � ��د امل � � ��واط� � � �ن� �ي ��ن
امل�ت�ق��اع��دي��ن ،أن��ه ات �ج��ه ل�ش��راء
قطعة أرض في املدينة بغرض
ب �ن��اء ب�ي��ت ف�ي�ه��ا ،وال �س �ب��ب ال��ذي
قاده إلى اختيارها هو املنتجعات
الصحية ،التي تساعده في الحصول
على رعاية صحية متكاملة ،موضحًا أن
كثيرًا م��ن أص��دق��ائ��ه املتقاعدين اتجهوا لشراء
أراض في تبليتسه ،لكثرة ترددهم عليها،
شقق أو بيوت أو
ٍ
وتجنبًا لتكاليف الفنادق الباهضة.
ويقول بوأحمد« :كنت محتارًا في املكان الذي أقصده من أجل
عالج زوجتي من آالم الظهر ،التي تعاني منها منذ سنوات،
وق��د نصحني ص��دي��ق ل��ي زارن ��ي ف��ي ال��دي��وان �ي��ة ،ب��االت�ج��اه
إلى مدينة تبليتسه بجمهورية التشيك ،وأكد لي ان هناك
منتجعات صحية ممتازة توفر خدمات ملن يعانون من مثل
هذه اآلالم ،فقررت التوجه إلى هناك ومكثت في فندق ،وزرت
أحد املنتجعات الصحية ،وقد تعافت زوجتي ،وهلل الحمد،
ُ
بعد جلسات عدة جرى خاللها استخدام تقنيات تحسن من
األجهزة الحركية عبر االعتماد على املياه املعدنية املوجودة
في املدينة».

متوسط أسعار الشقق وسط وخارج مدينة تبليتسه (د.ك)
سعر العقار  120م2

سعر العقار 1م2
وسط المدينة

خارج المدينة

وسط المدينة

خارج المدينة

250

200

30000

24000

ارتفاع مستمر
يقول املحللون في موقع  bydlet.czإن أسعار العقارات سترتفع بنسبة  %5في املدن التشيكية ،وسيكون نمو
السوق سريعًا في الفترة املستقبلية ،أما التقرير الصادر من موقع  CIJ Europe Journalالعقاري ،فيؤكد أن
إجمالي حجم املعامالت العقارية سيبلغ حوالي  3مليارات يورو ،ومن املمكن أن يستمر هذا النمو خالل عام .2021
بدوره ،يقول موقع  Global Property Guideالعقاري العاملي ،ان أسعار العقارات التشيكية استمرت في النمو
بشكل سريع ابتداء من الربع الثاني من عام  ،2019وبنسبة  %8.7على أساس سنوي ،كما ينوه املوقع إلى أن
أسعار العقارات في الجمهورية ارتفعت بنسبة  %40خالل السنوات األربع املاضية.

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.

توقعات المحللين العقاريين عن أسواق الشرق األوسط..
قدّ م خبراء عقاريون في صحيفة  The Financial Timesأول سلسلة من تنبؤاتهم العقارية لعام  2020ووجهات نظرهم
بشأن ما يمكن توقعه في عدد من األسواق السكنية في الشرق األوسط على مدار الـ  12شه ًرا المقبلة.

السعودية
أظهرت توقعات الخبير Hugo Thistlethwayte
رئ �ي��س «ال�ع�م�ل�ي��ات ال�س�ك�ن�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة» ف��ي ش��رك��ة
 Savillsأن ع ��ام  2020س�ت�ش�ه��د خ�لال��ه منطقة
ال�ش��رق األوس��ط تركيزًا م��ن جانب املطورين على
اس �ت �ك �م��ال وت�س�ل�ي��م امل �ش��اري��ع ال �ج��اري��ة ،وت�ش�ه��د
السعودية انفتاحًا ملحوظًا على االستثمار الدولي
ل��م ي�س�ب��ق ل��ه م�ث�ي��ل ،األم ��ر ال ��ذي م��ن ش��أن��ه توفير
فرصة للمشترين األجانب في سوق العقارات.
ب� ��دوره ،ي�ق��ول م��دي��ر امل�ح�ت��وى امل�ح�ل��ي وال��دراس��ات
وال �ت �ق��اري��ر ف��ي ب��رن��ام��ج إس �ك��ان ال��دك �ت��ور مشعل
الشمري إن نمو القطاع العقاري قد ارتفع بمعدل
 %3.5نتيجة تمكني القطاع ،عبر املشاريع التي تم
توفيرها أخيرًا.

مصر
من املتوقع أن تشهد استقرارًا في القيم السكنية بعد بضع سنوات من النمو السريع لألسعار،
وبالرغم من ذل��ك فقد فشل العرض في مواكبة أع��داد كبيرة من نمو السكان ،كما أن زي��ادة
ً
العرض املحتملة في الطرف العلوي من السوق تعني أن هناك تحركا نحو بناء وحدات أصغر
وأكثر تكلفة ،وتبقى املساكن ذات العالمات التجارية هي اتجاه متزايد من املرجح يزيد من
جاذبية العقارات املصرية للمشترين الدوليني.
في حني يقول تقرير صادر عن مؤسسة  market researchللبحوث ،إن النمو القوي يشجع
في الطلب الثابت على األصول العقارية التجارية في مصر بسبب اإلنفاق االستثماري العالي،
وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي ،وتحسني البيئة التنظيمية.
كما أن العرض امل�ح��دود في  2019سيساعد على تضييق فجوة العرض ودع��م الطلب على
األسهم العقارية التجارية ،خالل عام .2020

اإلمارات

2020

ت� � � � ��م ت� � � �ق � � ��دي � � ��م م � � � ��زي� � � ��ج م ��ن
السياسات الحكومية الجديدة
واالس � �ت � �ث � �م� ��ارات ال��رئ �ي �س �ي��ة
لتغيير األس��واق السكنية في
دولة اإلمارات العربية املتحدة،
كما قامت دب��ي بإنشاء لجنة
عقارية ملعالجة املخاوف ،مثل
زي � ��ادة ال� �ع ��رض ،ف ��ي ح�ي�ن إن
إمارة أبوظبي ستشهد تعزيز
ص� �ن ��دوق ب �ق �ي �م��ة  50م �ل �ي��ار
دره � � ��م ،أي م ��ا ي� �ع ��ادل 13.6
م �ل �ي��ار دوالر ،ه��دف��ه ت�ط��وي��ر
األعمال الصغيرة واملتوسطة،
والبحث والتطوير والسياحة
ال �ب �ي �ئ �ي��ة ،إل � ��ى ج ��ان ��ب إن �ف��اق
ك �ب �ي��ر ع �ل��ى ال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة،
وه��ذه األم ��ور م��ن امل��ؤك��د أنها
ستحسن االق �ت �ص��اد املحلي
وسوق العقارات.
وس � ��اع � ��دت ال� �ت� �غ� �ي� �ي ��رات ف��ي
تشريعات التملك الحر التي تم
اإلع�ل�ان عنها ف��ي ع��ام 2019
ع �ل��ى إن � �ش ��اء إط� � ��ار ق��ان��ون��ي
مناسب لالستثمار ،ومع بدء
ان�خ�ف��اض األس �ع��ار ،سيبشر
ذل ��ك ب �س��وق أك �ث��ر اس �ت �ق� ً
�رارا
وأكثر تطورًا.
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BUSINESS

للتوعية بمرض الروماتويد

 Ooredooتختتم فعاليات
Join the Fight
اختتمت  Ooredooال�ك��وي��ت ،أول شركة اتصاالت
ت �ق��دم ال �خ��دم��ات ال��رق �م �ي��ة امل �ب �ت �ك��رة ف ��ي ال �ك��وي��ت،
ي��وم الجمعة امل��اض��ي ،رعايتها لفعالية Join the
 ،Fightوهي عبارة عن مسابقة  CrossFitبتنظيم
من  Neon Fitnessو ،Tamperوقد بدأت الفعاليات
ال �س��اع��ة  8ص �ب��اح��ًا ،واس �ت �م��رت ل�غ��اي��ة ال �س��اع��ة 7
م �س��اء ،ف��ي ش ��ارع عبداملنعم ال��ري��اض ف��ي مدينة
الكويت ،كانت ه��ذه الفعالية تهدف إل��ى التوعية
بمرض الروماتويد .كما سيجري التبرع باألموال
التي جمعت لـ«الهالل األحمر الكويتي» ،لتوفير
العالج لعدد متزايد من مرضى الروماتويد ،الذين
ال يستطيعون تحمل تكاليف العالج املرتفعة.
ال��روم��ات��وي��د ه��و م ��رض م�ن��اع��ي ذات ��ي ي�ن�ت��ج عنه
اضطراب التهابي مزمن ومنهجي ،قد يؤثر على
العديد من األنسجة واألعضاء ،ويهاجم املفاصل

املرنة بشكل أس��اس��ي .يمكن أن يكون حالة مؤملة
ت��ؤدي إل��ى ف�ق��دان كبير ف��ي األداء والتنقل إذا لم
يعالج بشكل كاف.
وتعليقًا على ه��ذه املشاركة ،ق��ال مدير أول إدارة
االتصال املؤسسي لدى  Ooredooالكويت ،مجبل
األيوب« :نحن في  Ooredooالكويت نؤمن بأهمية
القيام بدورنا تجاه املجتمع عن طريق املشاركة
ب�ف�ع��ال�ي��ات ه ��ادف ��ة ،وإن �ن��ا س �ع��داء ب�ت�ع��اون�ن��ا في
ه��ذه امل �ب��ادرة ،ونطمح ال��ى املشاركة ف��ي م�ب��ادرات
مستقبلية قريبًا».
يأتي الدعم ،ال��ذي تقدمه شركة  Ooredooالكويت
ل � �ه ��ذه امل � � �ب� � ��ادرة ،م �ت �س �ق��ًا م� ��ع س� �ي ��اس ��ة ال �ش��رك��ة
ل�ل�م�س��ؤول�ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ،ال �ت��ي ت�س�ل��ط ال �ض��وء
بصورة كبيرة على القضايا التي تعود بالفائدة
على كل أفراد املجتمع في الكويت.

العبالني والعثمان ومديرون من البنك يستقبلون دفعة المتدربين

بحضور عماد العبالني ومحمد العثمان ومديرين تنفيذيين

أكاديمية «الوطني» تستقبل
الدفعة األولى من متدربي 2020
اس �ت �ق �ب �ل��ت أك ��ادي� �م� �ي ��ة ب� �ن ��ك ال �ك��وي��ت
ال��وط �ن��ي ال��دف �ع��ة ال �ث��ال �ث��ة وال�ع �ش��ري��ن،
واألول� � � � � ��ى ل � �ه� ��ا ف � ��ي ع � � ��ام  ،2020م��ن
امل� ��وظ � �ف�ي��ن ال� � �ج � ��دد ب� �ع ��د اج� �ت� �ي ��ازه ��م
ب �ن �ج��اح ش � ��روط وم �ع��اي �ي��ر االخ �ت �ي��ار
ّ
ل� �ه ��ذا ال� �ب ��رن ��ام ��ج امل � �ك ��ث ��ف ،وامل �ص �م��م
خصيصًا لحملة الشهادات الجامعية
من الكوادر الكويتية الشابة.
وي �ن��درج ال�ب��رن��ام��ج ال ��ذي ي�م�ت��د لنحو
 12ع ��ام ��ًا ض �م��ن إط � ��ار اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
«ال ��وط� �ن ��ي» ال� �ه ��ادف ��ة إل� ��ى اس �ت �ق �ط��اب
وتوظيف الكفاء ات الوطنية ،وتطوير
وتأهيل ال�ك��وادر من حديثي التخرج،

عدد من الرياضيين المشاركين

واس� �ت� �ق� �ط ��اب� �ه ��م ل �ل �ع �م��ل ف � ��ي ال �ق �ط ��اع
املصرفي.
وحضر حفل استقبال املتدربني الجدد
مدير عام املوارد البشرية ملجموعة بنك
الكويت الوطني ،عماد أحمد العبالني
وم� � ��دي� � ��ر ع� � � ��ام م � �ج � �م� ��وع� ��ة ال � �خ� ��دم� ��ات
املصرفية الشخصية ،محمد العثمان
وم��دي��رون تنفيذيون وم�س��ؤول��و إدارة
املواهب والتدريب والتطوير.
ويمتد البرنامج التدريبي لألكاديمية
الذي يضم  20متدربًا ملدة أربعة أشهر،
وي� �ت� �ض� �م ��ن م �خ �ت �ل��ف ج � ��وان � ��ب ال �ع �م��ل
املصرفي ،مثل املبادئ املصرفية ،وإدارة

املخاطر ،واملحاسبة املالية ،والتسويق،
وال� �ت� �ف ��اوض ،واإلق � � ��راض االس �ت �ه�لاك��ي
وال �ت �ج ��اري ال ��ى ج��ان��ب ال �ت��دري��ب على
اإلبداع واالبتكار والتفكير التصميمي.
ال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن محتوى البرنامج
ي �ش �ه��د ع �ل ��ى ن �ح ��و م �س �ت �م��ر ع �م �ل �ي��ات
م��راج�ع��ة ،وإض��اف��ة للمحتوى م��ن أجل
م��واك �ب��ة أح ��دث األب �ح ��اث وال ��دراس ��ات
ال � �ع� ��امل � �ي� ��ة ال � �ت � ��ي ت� �خ� �ت ��ص ب ��ال� �ق� �ط ��اع
املصرفي والعلوم اإلدارية.
وتعكس األكاديمية رؤي��ة بنك الكويت
ال� ��وط � �ن� ��ي ف � ��ي وض � � ��ع م � �ب� ��دأ ال �ت �ن �م �ي��ة
امل�س�ت��دام��ة ل�ل�م��وارد وال �ك��وادر البشرية

ف ��ي م �ق��دم��ة أول ��وي ��ات ��ه ،ب��وص �ف��ه ه��دف��ًا
استراتيجيًا وم�س��ؤول�ي��ة مشتركة بني
ال� ��دول� ��ة م �م �ث �ل��ة ب��أج �ه��زت �ه��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة
والقطاع الخاص.
وت��م افتتاح أكاديمية الوطني ف��ي عام
 2008بهدف تمهيد الطريق للخريجني
الجامعيني الجدد من الشباب الكويتي
لاللتحاق بالعمل ف��ي ق�ط��اع الخدمات
املصرفية ،وتوفر األكاديمية للخريجني
أف� �ض ��ل ال� �ب ��رام ��ج ال �ت��دري �ب �ي��ة ال� �ت ��ي ت��م
وضعها بالتعاون مع أكبر املؤسسات
وال � �ج� ��ام � �ع� ��ات ح� � ��ول ال � �ع ��ال ��م ل �ت ��واك ��ب
متطلبات سوق العمل.

ال يدخر جهداً في التواصل مع الجمهور وإيصال رسائله إليهم

«الخليج» يتألق على وسائل التواصل االجتماعي في 2019
خ �ل ��ال ع� � ��ام  ،2019ك� �ث ��ف ب� �ن ��ك ال �خ �ل �ي��ج
ت� ��واص � �ل� ��ه م � ��ع ال� �ج� �م� �ه ��ور ع� �ب ��ر وس ��ائ ��ل
التواصل االجتماعي ،إيمانا منه بأهمية
هذه الوسائل وقدرتها على الوصول إلى
أك�ب��ر ع��دد م��ن األش �خ��اص وال�ت��أث�ي��ر فيهم
وت �غ �ي �ي��ر س �ل��وك �ي��ات �ه��م أي� �ض ��ا .وم� ��ن ه��ذا
امل�ن�ط�ل��ق ،اس �ت �خ��دم ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج حسابه
على انستغرام لبث رسائله االجتماعية
والتوعوية للمتابعني ،ف��ي ع��دة مجاالت،
م�ن�ه��ا ال�ص�ح�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة وال�غ��ذائ�ي��ة
وال �ن �ف �س �ي��ة وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ،ع �ل��ى ه�ي�ئ��ة
ف �ي ��دي ��وه ��ات ق �ص �ي��رة وب �س �ي �ط��ة وس �ه �ل��ة
املشاركة مع اآلخرين.
وت �م �ك��ن م ��ن زي � ��ادة ع ��دد م�ت��اب�ع�ي��ه خ�لال
العام بنسبة  240في املئة ،وبتفاعل أكثر
من  555000م��رة ما بني التعليقات وإع��ادة
امل� �ش ��ارك ��ات وال � � � ��ردود .ك �م��ا ح �ص ��دت ق �ن��اة
البنك على ي��وت�ي��وب أك�ث��ر م��ن  20.4مليون
مشاهدة ،وتواصل مركز االتصال في البنك
مع العمالء باإلجابة السريعة عن أكثر من
 40000رس��ال��ة ت��م استقبالها خ�ل�ال ال�ع��ام،
ضمن التزام بنك الخليج في تحقيق أفضل
مستوى لخدمة العمالء.
وفي عام  ،2019رك��زت حمالت بنك الخليج
في موقع التواصل االجتماعي على التفاعل

م ��ع ال �ج �م �ه��ور ،وامل �س��ؤول �ي��ة االج �ت �م��اع�ي��ة،
إض��اف��ة إل ��ى ال�ت�س��وي��ق .وت�ض�م�ن��ت حمالت
ال �ت �ف ��اع ��ل م� ��ع ال �ج �م �ه ��ور ت �ق ��دي ��م األخ� �ب ��ار
واألنشطة التي تهم املتابعني ،مثل تناول
األخ �ب��ار امل �ت��داول��ة وح��ال��ة ال �ط �ق��س ،وط��رح
امل �س��اب �ق��ات األس �ب��وع �ي��ة ،وم �س��اب �ق��ات ك��رة
ال�ق��دم ،وت�ق��دي��م ال�ج��وائ��ز .إل��ى ج��ان��ب عرض
ف � ��روع ال �ب �ن��ك امل �خ �ت �ل �ف��ة وم �ق��اب �ل��ة م��دي��ري
الفروع تعزيزا ملبدأ الشفافية.
أم � � ��ا ح � �م�ل��ات امل � �س� ��ؤول � �ي� ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة،

ف�ت�ض�م�ن��ت ت�غ�ط�ي��ة ح �ي��ة ل�ج�م�ي��ع ف�ع��ال�ي��ات
امل �س��ؤول �ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ال �ت��ي ي�ن�ظ�م�ه��ا أو
ي �ش��ارك ب�ه��ا ال�ب�ن��ك ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك امل��اراث��ون،
وي � ��وم األم ،وي � ��وم امل � � ��رأة ال� �ع ��امل ��ي ،وش �ه��ر
التوعية ب�س��رط��ان ال �ث��دي ،وس��اع��ة األرض،
والعيد الوطني وعيد التحرير.
وح ��ول ه ��ذه امل � �ب ��ادرات ،ق ��ال م��دي��ر م�ش��ارك
للتواصل االجتماعي في إدارة االتصاالت
الخارجية في بنك الخليج ،ن��واف الجزاف:
«نعمل ط��وال العام نحو هذه اللحظة التي

ن �ح �ص��ي ف �ي �ه��ا إن� � �ج � ��ازات ال � �ع ��ام امل ��اض ��ي،
ون�ح��رص دائ�م��ا على أن تتضمن م�ب��ادرات
ج� ��دي� ��دة وع �ل��اق � ��ات أع� �م ��ق م� ��ع ال �ج �م �ه��ور.
نحرص في بنك الخليج على خلق الفائدة
واالس �ت �ف��ادة م��ن ج�م�ي��ع ال��وس��ائ��ل امل�ت��اح��ة
لدينا للتواصل مع العمالء ،ونفخر اليوم
ب�ه��ذه اإلن �ج��ازات وبتحقيقنا أله ��داف ع��ام
 2019ع �ب��ر وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
املختلفة .ونتطلع إلى تحقيق أه��داف أكبر
وأكثر هذا العام أيضا!».

ك�م��ا أن ح�م�ل��ة رم �ض��ان اإلع�لان �ي��ة حققت
أكثر من  8.5ماليني مشاهدة في األسبوع
األول لعرضها وتناول إعالن بنك الخليج
ال�ع��ام امل��اض��ي قصة تحوي مجموعة من
العادات الكويتية األصيلة مثل القرقيعان
ال ��ذي ي �ش��ارك ب��ه ب �ن��ات ال �ف��ري��ج وأوالده،
والعفوية والكرم واإليثار.
ونتج عن تصويت الجمهور على املوقع
اإللكتروني املخصص وم��واق��ع التواصل
االجتماعي فوز بطل القصة عزيز.
وبدأ البنك مؤخرا بتفعيل دوره التوعوي
على نطاق أوسع من خالل وسائل التواصل
االج �ت �م��اع��ي ،ح �ي��ث ي �ع��د ف��ري��ق األب �ح��اث
االقتصادية فيديوهات أسبوعية قصيرة،
ي�ت�ح��دث ف�ي�ه��ا ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام ل��وح��دة
البحوث االقتصادية في بنك الخليج ،طارق
ال �ص��ال��ح ،ح ��ول أم ��ور وم �س��ائ��ل اق�ت�ص��ادي��ة
مثل االستثمار واالدخار والتقنيات املالية،
وآخ ��ر امل�س�ت�ج��دات االق�ت�ص��ادي��ة ويشرحها
ب�ش�ك��ل م�ب�س��ط وس �ل��س ل�ل�ع��ام��ة .وتتضمن
هذه السلسلة التي تحمل عنوان #معلومة_
في_دقيقة مواضيع مختلفة ومتنوعة.
وض �م��ن أن�ش�ط�ت��ه ال��رم�ض��ان�ي��ة ل �ه��ذا ال �ع��ام،
أطلق بنك الخليج م�ب��ادرة مجتمعية على
وسائل التواصل االجتماعي بعنوان «عشر

نواف الجزاف

دقايق» ،تناولت مواضيع التغذية ،واللياقة
ال �ب ��دن �ي ��ة ،وال� �ص� �ح ��ة ال �ن �ف �س �ي��ة ،وأس� �ل ��وب
الحياة الصحي.
وخ �ل ��ال االس � �ت � �ع ��داد ق �ب��ل «م � ��اراث � ��ون ب�ن��ك
ال �خ �ل �ي��ج  »642ت � �ع ��اون ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج م��ع
اختصاصية التغذية دانة غريب ،ومؤسس
م��رك��ز  Lose | Gainال��ري��اض��ي ع �ب��داهلل أب��و
ال � �ق ��اس ��م ،ل �ت �ص��وي��ر وع � � ��رض ف �ي��دي��وه��ات
ت �ت �ض �م��ن ن� �ص ��ائ ��ح وإرش � � � � � ��ادات ري��اض �ي��ة
وغذائية.
ومن الفقرات املستمرة التي يلتزم بها بنك
الخليج على صفحته في انستغرام هي يوم
الثالثاء التكنولوجي  ،Tech Tuesdayحيث
يتناول أسبوعيا موضوعا تكنولوجيا.
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لحظة تتويج الفائز مع اإلدارة

السحب في «مروج» ..وأذيع على الهواء مباشرة عبر إذاعة نبض الكويت FM 88.8

«التجاري» يعلن الفائز بجائزة  1.5مليون دينار
أق� ��ام ال �ب �ن��ك ال �ت �ج��اري ف �ع��ال �ي��ة ال�س�ح��ب
ع�ل��ى ال�ج��ائ��زة ال�ك�ب��رى ل�ح�س��اب النجمة
«ب� �ت� �ص� �ي ��ر م� �ل� �ي ��ون� �ي ��ر ون � � � ��ص» ل �ل �س �ن��ة
ال �ث��ان �ي��ة ،وق� ��د أق �ي ��م م �ه��رج��ان ال �س �ح��ب
بمجمع مروج ،وتمت إذاعته على الهواء
م�ب��اش��رة ع�ب��ر إذاع ��ة ن�ب��ض ال�ك��وي��ت FM
 88.8وعبر مواقع التواصل االجتماعي،
بحضور قيادات ومسؤولني من البنك،
ف��ي م�ق��دم�ه��م رئ�ي�س��ة ال�ج�ه��از التنفيذي
إل� � �ه � ��ام م � �ح � �ف� ��وظ ،وب � �ح � �ض� ��ور م� ��راق� ��ب
ح�م��اي��ة امل�س�ت�ه�ل��ك أح �م��د ال �ع �ب��دال �ج��ادر،
ً
وعبدالعزيز أشكناني ممثال عن وزارة
ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة ،وق��د ح�ظ�ي��ت ه��ذه
ال �ف �ع��ال �ي��ة ب �ح �ض��ور الف� ��ت م ��ن ال �ع �م�لاء
وزوار مجمع املروج.
واستهل املذيع سلمان النجادة حديثه
ب�ت�ق��دي��م م�ع�ل��وم��ات ع��ن ال�ب�ن��ك ال�ت�ج��اري
ال �ك��وي �ت��ي ،وح �س��اب ال�ن�ج�م��ة ال ��ذي ب��ات
يقدم أكبر جائزة نقدية في العالم ،الذي
ح�ص��ل م��ن خ�لال��ه ع�ل��ى رق��م ق�ي��اس��ي من
«غ�ي�ن�ي��س» ل�لأرق��ام ال�ق�ي��اس�ي��ة ،وش�ه��دت
الفعالية الكثير من العروض واألنشطة
الترفيهية املتنوعة واملمتعة ،باإلضافة
إلى مسابقة ملتابعي حساب البنك على
«ان� �س� �ت� �غ ��رام» م ��ن خ �ل�ال ال �ت �ص��وي��ر م��ن
داخ� ��ل غ��رف��ة ال �ج��اذب �ي��ة وإرس ��ال �ه ��ا إل��ى
الحساب ،حيث تأهل في ه��ذه املسابقة
 3أش �خ��اص ل �ل �ف��وز ب �ج��وائ��ز ق �ي �م��ة ،كما
ت�ض�م��ن ال�ح�ف��ل ت�ق��دي��م وص�ل�ات غ�ن��ائ�ي��ة
تراثية بمشاركة سلمان العماري وفرقة
املاص الشعبية.
وفي مشهد عكس حالة من الترقب ،بدأت
االس �ت �ع��دادات ل�لإع�لان ع��ن ال��راب��ح سعيد
الحظ الذي سوف تذهب إليه أكبر جائزة
نقدية ليس فقط على مستوى الكويت،
ب��ل ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ع��ال��م ،ق��ام��ت رئيسة
الجهاز التنفيذي إلهام محفوظ ،ونائبة
رئ�ي��س ال�ج�ه��از التنفيذي سحر الرميح،
واملديرة العامة بالوكالة  -قطاع الخدمات
املصرفية ل�لأف��راد ه�ن��ادي املسلم ونائبة
امل��دي��ر ال�ع��ام  -ق�ط��اع ال�ت��واص��ل املؤسسي
أم��ان��ي ال� ��ورع ،ب��اإلع�لان ع��ن اس��م ال�ف��ائ��ز،
سعيد الحظ ،عامر سلمان صاحب مجبل
الفائز بجائزة «امل�ل�ي��ون ون�ص��ف املليون
دي � �ن� ��ار ك ��وي� �ت ��ي» وامل � �ق ��دم ��ة م� ��ن ح �س��اب
النجمة في البنك التجاري.

االتصال بالفائز
وجرى االتصال بالفائز بجائزة «الـ 1.5
م �ل �ي��ون دي �ن��ار ك��وي �ت��ي» وإب�ل�اغ��ه بخبر
الفوز مباشرة على الهواء ،وهو ما أتاح

التي ّ
تلبي احتياجات عمالئه وترتقي
إل � ��ى م� �س� �ت ��وى ت �ط �ل �ع��ات �ه��م ،الف� �ت ��ة إل ��ى
أن «ال� �ت� �ج ��اري» ي �ف �ت �خ��ر أي �ض��ًا ب�ت�ق��دي��م
أك�ب��ر ج��ائ��زة ن�ق��دي��ة ف��ي ال�ع��ال��م مرتبطة
ب� � �ح� � �س � ��اب م� � �ص � ��رف � ��ي ع� � �ل � ��ى م � �س � �ت ��وى
العالم ،وف��ق موسوعة غينيس لألرقام
ال �ق �ي��اس �ي��ة ،وال �ب��ال �غ��ة م �ل �ي��ون��ًا ون �ص��ف
املليون دينار كويتي.

الورع

جانب من الحضور الكثيف

عامر سلمان صاحب
مجبل فاز بالجائزة
الكبرى لحساب النجمة
المسلم :نحرص دوما ً
ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻋﻤﻼﺋنا
ﺑﺄﻓﻀﻞ العروض
الورع :ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ أن ﻧﺘﻮج
للعام الثاني الفائز
بـ 1.5مليون دينار
جانب من العروض الفنية في الحفل

ل�ل�ح�ض��ور م�ت��اب�ع��ة رد ف�ع��ل ال �ف��ائ��ز على
ال �ه��واء م �ب��اش��رة ب�ع��د ت�ل�ق�ي��ه خ�ب��ر ف��وزه
من «التجاري» ،حيث حضر الفائز إلى
مكان الحفل فور علمه.
وتعقيبًا على نجاح املهرجان ،صرحت
املديرة العامة بالوكالة  -قطاع الخدمات

عرض لفرقة سلمان العماري وفرقة الماص الشعبية

املصرفية ل�لأف��راد ه�ن��ادي املسلم قائلة:
ي�ح��رص «ال �ت �ج��اري» دوم��ًا ع�ل��ى مكافأة
ع �م�لائ��ه ب��أف �ض��ل ال� �ع ��روض ال �ح �ص��ري��ة،
ح �ي��ث ي��ول��ي ال �ب �ن��ك ال �ت �ج��اري اه�ت�م��ام��ًا
ك �ب �ي��رًا ب �ت �ن �ظ �ي��م م �ث��ل ه� ��ذه ال �ف �ع��ال �ي��ات
ل�لاح �ت �ف��ال ب�ع�م�لائ��ه ال �ف��ائ��زي��ن ف��ي أك�ب��ر

ال� �س� �ح ��وب ��ات وال� �ح� �م�ل�ات ال �ت��روي �ج �ي��ة،
التي ينظمها على مدار العام ،وأضافت
املسلم أن «ال�ت�ج��اري» يسعى ،م��ن خالل
خ ��دم ��ات ��ه وع� ��روض� ��ه ال �ت �س��وي �ق �ي��ة ،إل��ى
ال��وص��ول إل��ى أك�ب��ر شريحة م��ن العمالء
وت � �ع� ��ري � �ف � �ه� ��م ب � ��ال � �خ � ��دم � ��ات امل� �ص ��رف� �ي ��ة

صورة جماعية خالل السحب الكبير

امل� �ت� �ن ��وع ��ة وامل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة ال � �ت� ��ي ي �ق��دم �ه��ا،
وإتاحة الفرصة أمامهم لالستفادة من
ال �ع��روض امل �ج��زي��ة وامل �ت��واص �ل��ة امل�ق��دم��ة
ل�ه��م ،مشيرة إل��ى أن البنك ق��د نجح في
تحقيق ه��ذا ال �ه��دف ،م��ن خ�لال اب�ت�ك��اره
وت �ط��وي��ره ال ��دائ ��م ل �ل �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة

م��ن جانبها ،قالت نائبة امل��دي��ر ال�ع��ام –
قطاع التواصل املؤسسي أماني الورع:
يسعدنا أن ن�ت� ّ�وج ل�ل�ع��ام ال�ث��ان��ي الفائز
ب ��ال �ج ��ائ ��زة ال� �ك� �ب ��رى ل �ح �س��اب ال �ن �ج �م��ة،
ح �ي��ث ت �م �ي��ز ال �ح �ف��ل ه� ��ذا ال� �ع ��ام ب�ت�ن��وع
ب ��رن ��ام� �ج ��ه ال � � ��ذي ض� ��م ع� ��رض� ��ًا ل �ل �ف �ن��ان
سلمان العماري وفرقة املاص الشعبية،
ّ
التميز والفرح،
التي أضافت أج��واء من
ك �م ��ا ت �خ �ل �ل��ت م� �ه ��رج ��ان ال� �س� �ح ��ب ف �ق��رة
امل �س��اب �ق��ات وت ��وزي ��ع ال �ج��وائ��ز ال�ن�ق��دي��ة
على الجمهور ،وت� ّ
�وج�ه��ت أم��ان��ي ال��ورع
بالشكر ل�ك��ل م��ن ش��ارك ف��ي ه��ذا ال�ح��دث
ال�ف��ري��د ،متطلعة إل��ى ت�ت��وي��ج امل��زي��د من
املليونيرات.
وم� � � ��ن خ � �ل ��ال ال � �ف � �ع� ��ال � �ي� ��ة ،ت� � ��م ت� �ع ��ري ��ف
م�س�ت�م�ع�ين إذاع � ��ة  88.8ع �ل��ى ال �خ��دم��ات
التقنية املتطورة الجديدة ،التي يقدمها
البنك ،ومنها خدمة الـ  ،T-PAYوخدمة
إي� � ��داع ال �ش �ي �ك��ات ع �ب��ر امل ��وب ��اي ��ل ض�م��ن
ري ��ادت ��ه ف ��ي ط� ��رح ال� �خ ��دم ��ات وال �ح �ل��ول
ال��رق �م �ي��ة ت �ل �ب �ي��ة الح �ت �ي��اج��ات ال �ع �م�ل�اء،
كما تم تعريف املستمعني على مميزات
بطاقة فيزا  Signatureلكونها الوحيدة
في الكويت التي يتم إصدارها من دون
رس��وم إص��دار ملدة  5سنوات ،باإلضافة
إلى برنامج االسترداد النقدي الخاص
بها ،والذي يصل إلى غاية  %3من مبلغ
امل�ش�ت��ري��ات ش �ه��ري��ًا .وت��م أي �ض��ًا ت�ع��ري��ف
املستمعني ببطاقة  ،E-GOVالتي أصبح
ب��إم�ك��ان ع �م�لاء «ال �ت �ج��اري» م��ن خاللها
ال �ت �ح �ك��م ب �ق �ن��وات االس �ت �خ��دام امل �ت �ع��ددة
ب �ك��ل س �ه��ول��ة ،م��ن خ�ل�ال ت�ط�ب�ي��ق ال�ب�ن��ك
 CBK Mobileأو «التجاري أونالين».
وف� ��ي خ �ت ��ام م �ه��رج��ان ال �س �ح��ب ،وع �ق��ب
ت�ه�ن�ئ��ة ال �ف��ائ��ز ب��ال �ج��ائ��زة ال �ك �ب��رى ،أك��د
ال �ب �ن��ك ال �ت �ج��اري س�ع�ي��ه ال�ح�ث�ي��ث ت�ج��اه
م �ك��اف��أة ع �م�لائ��ه ع �ب��ر إط �ل�اق امل��زي��د م��ن
ال� �ح� �م�ل�ات ال� �ت ��روي� �ج� �ي ��ة وال �ت �س��وي �ق �ي��ة
وم� �ه ��رج ��ان ��ات ال� �س� �ح ��وب ��ات ل�ل�اح �ت �ف��ال
م�ع�ه��م ب�ت�ت��وي�ج�ه��م وف ��وزه ��م ب��ال �ج��وائ��ز
التي ّ
يقدمها البنك لهم.

 22اقتصاد وأعمال
كشفت زين المزوّ د الرائد
للخدمات الرقمية في الكويت
أن مشاريعها في مجاالت
االستدامة شهدت في عام
 2019اهتماما ً وتركيزاً أكبر على
المبادرات الموجهة لتعزيز
االبتكار والتعليم ،ومناصرة بيئة
المشروعات الناشئة ،وتطوير
قدرات الشباب.
وأوضحت الشركة أن مشاريع
االستدامة التي أطلقتها خالل
هذه الفترة سلطت الضوء على
عدد من التحديات والقضايا
األكثر تأثيراً في المجتمع،
وذلك في ظل سعيها إلحداث
تأثير مستدام على التنمية
االجتماعية واالقتصادية،
حيث تدرك الشركة أنه في
عالم يتغير على نحو سريع،
فإن معاجلة هذه التحديات
سيساعد المجتمع على
تحقيق مكاسب حقيقية.
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بدر الخرافي خالل تتويج الفريق الفائز بدورة الروضان الرمضانية لكرة القدم

االبتكار واالستثمار في ُقدرات الشباب العنوان األبرز لمشاريع االستدامة في 2019

 Zain Great Ideaيواصل تسريع المشاريع التكنولوجية الناشئة
أكدت زين أنها تؤمن أن دعم ري��ادة األعمال،
وتنمية املهارات وبناء القدرات بني الشباب
ه��ي كلها رك��ائ��ز رئيسية لتحقيق األه ��داف
ال ��رئ �ي �س �ي ��ة ل �خ �ط��ط ال �ت �ن �م �ي ��ة ،ف��ال �ت��زام �ه��ا
االجتماعي واالقتصادي والرغبة في تحقيق
أه��داف �ه��ا االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ،جعلها تكثف من
ج� �ه ��وده ��ا ف� ��ي م � �ج� ��االت االس � �ت� ��دام� ��ة ل��دع��م
االب�ت�ك��ار واالن�ت�ق��ال نحو اقتصاد ق��ائ��م على
املعرفة.
وذك� ��رت ال�ش��رك��ة أن إدراك �ه��ا ب��وج��ود ق��اع��دة
واس� �ع ��ة م ��ن ال �ش �ب ��اب ال� � ��ذي ي �م �ت �ل��ك ق � ��درات
إب ��داع� �ي ��ة ف ��ي م� �ج ��ال األع� � �م � ��ال ،دف �ع �ه��ا إل��ى
م��واص �ل��ة ب��رام �ج �ه��ا ف��ي م��رك��ز زي ��ن ل�ل�إب��داع
( )ZINCع �ل��ى م� ��دار ال� �ع ��ام ،ال� ��ذي ي�ع�م��ل من
خالل وجوده الدائم في مقرها الرئيسي على
تشجيع العقول املميزة على التفكير في بيئة
عمل تفاعلية تتسم باالبتكار والحداثة من
خالل تهيئة مناخ العمل املناسب ألصحاب
ال � � ��رؤى واألف� � �ك � ��ار ،وم � ��ن ث ��م ت �ط��وي��ره��ا إل��ى
مشاريع حقيقية قابلة للتنفيذ والتطبيق.
وأفادت الشركة أن هذه املرحلة تشهد تنوعا
ث��ري��ا ف��ي االق �ت �ص��اد ال�ق��ائ��م ع�ل��ى امل��ؤس�س��ات
والشركات الكبيرة إلى االقتصاد الحر القائم
على املعرفة ،حيث بدأت الكيانات الصغيرة
تضع نفسها في بؤرة املنافسة ،ومن املتوقع
أن يكون لها مكانة مميزة في بناء وتشكيل
مستقبل املجتمعات االقتصادية ،وعلى هذا
األس� ��اس ك�ث�ف��ت ال �ش��رك��ة ف��ي م �ب��ادرات �ه��ا في
تنمية املجتمع املعلوماتي ملواكبة التحوالت
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ،واالت� � �ج � ��اه امل� �ت� �س ��ارع إل ��ى
املبادرات الرقمية.
وب �ي �ن��ت ال �ش��رك��ة أن �ه��ا ف��ي ظ��ل ه ��ذا االت �ج��اه
امل �ت �ن��ام��ي ،ف��إن�ه��ا س�ع��ت إل ��ى ت��وف�ي��ر ال�ع��دي��د
م ��ن ال �خ��دم��ات ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
السحابية ،ال�ت��ي تمنح ال�ش��رك��ات الصغيرة
ال� �ق ��درة ع �ل��ى ال ��وص ��ول إل ��ى أح� ��دث األدوات
لتحقيق النمو املستهدف ،وق��د ذه�ب��ت زين
خ�لال ه��ذه ال�ف�ت��رة إل��ى أب�ع��د م��ن ذل��ك لتلبية
اح�ت�ي��اج��ات ه��ذه ال�ش��رائ��ح م��ن خ�ل�ال تطوير
تطبيقات املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وف� ��ي ال �ت �ق��ري��ر ال �ت��ال��ي ،ت �س �ت �ع��رض ال �ش��رك��ة
ُ
امل � �ب� ��ادرات وال �ب ��رام ��ج األب � ��رز ال �ت��ي س��اه�م��ت
ف��ي دعمها خ�لال ع��ام  2019لتحقيق أه��داف
استراتيجيتها لالستدامة وري ��ادة األع�م��ال
وتعزيز االبتكار

األعياد الوطنية

ّ
استهلت زين عام  2019بإعالنها عن تغيير
اس��م شبكتها إل��ى «ص �ب��اح ال�ك��وي��ت» بشكل
م��ؤق��ت ت��زام �ن��ًا م��ع اح �ت �ف��االت دول ��ة ال�ك��وي��ت
ب ��ال ��ذك ��رى ال� � �ـ  13ل �ت ��ول ��ي ح� �ض ��رة ص��اح��ب
ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه اهلل ورع� ��اه مقاليد
ال �ح �ك��م ف��ي ال� �ب�ل�اد ،ف��ي ل�ف�ت��ة م�ن�ه��ا مل�ش��ارك��ة
كافة فئات املجتمع من املواطنني واملقيمني
األعياد الوطنية لدولة الكويت ،ومشاطرتهم
ملشاعر الحب والفرحة والوالء بهذه املناسبة

امل��ؤت �م��ر ال �س �ن��وي ال � �ـ  55ل�ل�ات �ح��اد ال��وط �ن��ي
لطلبة ال�ك��وي��ت  -ف��رع اململكة امل�ت�ح��دة ال��ذي
انعقد تحت ش�ع��ار «القصر األح �م��ر» ،وسط
حضور مميز من الطالب والطالبات والعديد
م ��ن ال �ش �خ �ص �ي��ات ال��وط �ن �ي��ة ف ��ي ال �ع��اص �م��ة
البريطانية لندن ،واملؤتمر السنوي السادس
والثالثني لالتحاد الوطني لطلبة الكويت -
فرع الواليات املتحدة األميركية ،تحت شعار
ٌ ّ
«ج�ي��ل ب��ن��اء ..ل��وط� ٍ�ن معطاء» ال��ذي انعقد في
مدينة سان دييغو وسط حضور أكبر ّ
تجمع
طالبي كويتي خارج البالد.

زين الشهور

إيمان الروضان ُتطلق ُمبادرة «حُ لم أخضر» البيئية

َّ
استهلت 2019
الشركة
بتغيير اسم شبكتها
إلى «صباح الكويت»
إستراتيجية «زين»
لالستدامة ِّ
تعزز ريادة
األعمال ودعم التعليم
حملة «زين الشهور»
َّ
حفزت روح العطاء
طيلة شهر رمضان

العنصر البشري في رفعة وازده��ار األوطان
في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة التي
يمر بها العالم في الوقت الحاضر ،وتسليط
ال � �ض� ��وء ع �ل ��ى أه �م �ي ��ة ال� �ط ��اق ��ات وامل� ��واه� ��ب
الوطنية ال�ت��ي تحتضنها ال�ك��وي��ت ،فأهمية
ّ
ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ه� ��ذا امل� �ب ��دأ وخ ��اص ��ة أن � ��ه من
إحدى الركائز األساسية التي تستند عليها
خطة التنمية لدولة الكويت ،التي تنبثق عن
ت �ص� ّ�ور ح�ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر ال�ب�لاد
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ،حفظه
اهلل ورع��اه ،ل��رؤي��ة دول��ة الكويت بحلول عام
ُ
 2035التي ستسهم في تقدم ورفعة الكويت.
وخ�لال فترة األعياد الوطنية أطلقت «زي��ن»
ُ
حملتها ال�ض�خ�م��ة «ك ��ل زي��ن راب� ��ح» اح�ت�ف��اء
بأعياد الكويت ،وشهدت تتويج خمسة من
ع�م�لائ�ه��ا ب �س �ي��ارات Range Rover Evoque
 ،2019والعديد من الجوائز الكبرى ،وثالث
ف�ع��ال�ي��ات ترفيهية ضخمة ف��ي ك��ل م��ن م��ول
 360واألڤنيوز ومارينا مول.

االبتكار ودعم التعليم
العزيزة.
واحتفلت الشركة مع عمالئها بذكرى تولي
س�م��وه رع ��اه اهلل مسند اإلم� ��ارة ،ح�ي��ث وج��د
عمالء زين اسم الشبكة «صباح الكويت» على
هواتفهم النقالة خالل هذه الفترة ،واحتفلت
الشركة من خالل هذه املبادرة بمسيرة حافلة
بالعطاء ،فدائما ما يدعو سموه حفظه اهلل
إلى العمل من أجل رفعة الكويت وازدهارها،
وتبني روح املحبة وال�ت�ع��اون واإلخ ��اء ،وأن
ي �س��ود ال �ش �ع��ور ب��امل �س��اواة ف��ي ك��ل ال�ح�ق��وق
والواجبات.
وك �ع��ادت �ه��ا ال �س �ن��وي��ة ،أط �ل �ق��ت زي� ��ن ع�م�ل�ه��ا
ال��وط �ن��ي ال �ج��دي��د «ال� � �ـ زي� ��ن ي �ح�ل�ال��ك ح �ل��و»
ً
احتفاال باألعياد الوطنية.
ودارت ف �ك��رة ال �ع �م��ل ال��وط �ن��ي ح ��ول أه�م�ي��ة

وليد الخشتي متوسطاً مبادري  Zain Great Ideaفي سان فرانسيسكو

ح ��رص ��ت «زي � � ��ن» خ �ل��ال  2019ع �ل��ى ت �ع��زي��ز
جهودها نحو دعم االبتكار والتعليم وتنمية
مجاالت اإلبداع عن طريق تعزيز الروابط مع
الجهات واملؤسسات التي تعنى بتطويرها،
وه � ��و األم � � ��ر ال � � ��ذي س �ي �ص��ب ب��ال �ن �ه��اي��ة ف��ي
مصلحة تنمية االق�ت�ص��اد ال��وط�ن��ي وتعزيز
ّ
قطاع ريادة األعمال املحلي ،فقد استضافت
ُ
الشركة اللقاء التنويري للفتيات املشاركات
ف��ي ب��رن��ام��ج ت��اي�ل�ن��د ال�ث�ق��اف��ي ال ��ذي ُع �ق��د في
مركز زين لإلبداع . ZINC
كما أعلنت «زين» عن شراكتها االستراتيجية
مل �ن �ت��دى «ت��اي �ب �ك��ال» امل �ت �خ� ّ�ص��ص ف ��ي م�ج��ال
ف ��ن ص �ي��اغ��ة ال � �ح ��روف وال �ت �ص �م �ي��م امل ��رئ ��ي،
وال � � ��ذي أق� �ي ��م ف ��ي م ��رك ��ز ال� �ي ��رم ��وك ال �ث �ق��اف��ي
التابع ل��دار اآلث��ار اإلسالمية ،ه��ذا باإلضافة
إل � ��ى اس �ت �ض��اف �ت �ه��ا ل �ج �ل �س��ة ح� ��واري� ��ة ح��ول

اإلب� � � ��داع ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي وال �ع �ل �م��ي ق� ّ�دم �ت �ه��ا
وك��ال��ة الفضاء األميركية – ن��اس��ا بالتعاون
مع سفارة ال��والي��ات املتحدة األميركية لدى
دول ��ة ال�ك��وي��ت ،وذل ��ك ف��ي م��رك��ز زي��ن ل�لإب��داع
 ZINCبمقر ال�ش��رك��ة الرئيسي ف��ي الشويخ،
وح��اض��رت ف�ي�ه��ا ي�ن��ب ن��اغ�ين ك��وك��س ،وه��ي
ك�ب�ي��ر امل�ه�ن��دس�ين ف��ي مختبر ال��دف��ع ال�ن�ف��اث
التابع لوكالة الفضاء األميركية – ناسا.
وق� ��ام� ��ت «زي� � � ��ن» أي� �ض ��ا ب �ت �ك��ري��م ال �ف��ري �ق�ي�ن
الفائزين ب�ج��ائ��زة «أف�ض��ل ش��رك��ة ذات ُمنتج
ُم �ب �ت �ك��ر» ع �ل��ى م �س �ت��وى ط �ل �ب��ة ال �ج��ام �ع��ات
وامل��رح �ل��ة ال �ث��ان��وي��ة ،وذل� ��ك ض �م��ن ُم�س��اب�ق��ة
ّ
«ب��رن��ام��ج ال �ش��رك��ة» ال �ت��ي ن��ظ�م�ت�ه��ا جمعية
إنجاز الكويت على مستوى طلبة الجامعات
وامل ��دارس ف��ي ال�ك��وي��ت ،وال�ت��ي ش��ارك��ت فيها
في إط��ار شراكتها االستراتيجية كـ «شريك
اإلب��داع» مع جمعية «إنجاز الكويت» ضمن
استراتيجيتها لالستدامة واالبتكار.
وح��رص��ا م�ن�ه��ا ع�ل��ى تنمية اإلب� ��داع ال��رق�م��ي
ل ��دى ال �ش �ب��اب ،أع�ل�ن��ت «زي� ��ن» ع��ن ش��راك�ت�ه��ا
ُ
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ملعسكر  CODEDالتدريبي
لحديثي ال �ت �خ� ّ�رج ،وال ��ذي ه��دف إل��ى تأهيل
ال� �ش� �ب ��اب م ��ن ح��دي �ث��ي ال� �ت� �خ � ّ�رج إل � ��ى س��وق
العمل من خالل تزويدهم باملهارات الالزمة
وت��دري �ب �ه��م ع �ل��ى ل �غ��ات ال �ب��رم �ج��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة،
ّ
لتحدي
باإلضافة إلى دعمها االستراتيجي
ّ
البرمجة  Hackathonال��ذي نظمته أكاديمية
 CODEDعلى مدار  24ساعة متواصلة.
كما شاركت زين بتكريم الطالب والطالبات
الفائزين باملراكز الثالثة األول��ى في برنامج
ُ
«ك � ��ن» ل ��ري ��ادة األع� �م ��ال االج �ت �م��اع �ي��ة ،وذل ��ك
ُ
خ�لال الحفل الختامي ال��ذي أقيم في مسرح
الجامعة األميركية بالكويت ضمن شراكتها
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م��ع م��ؤس �س��ة «ل ��وي ��اك» غير
الربحية لتنمية وتطوير مواهب الشباب.
ّ
وتجسد دع��م زي��ن األب��رز لقطاع التعليم في
 2019م��ن خ�لال رعايتها الرئيسية لكل من

ح�ق�ق��ت ح�م�ل��ة «زي� ��ن ال �ش �ه��ور» ال��رم�ض��ان�ي��ة
ل �ع��ام  2019أه��داف �ه��ا وح �م �ل��ت روح ال�ع�ط��اء
في شهر رمضان املبارك من خالل مجموعة
كبيرة م��ن املساهمات الخيرية واإلنسانية
واالج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وال� ��دي � �ن � �ي� ��ة وال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة
والترويحية على م��دار الشهر الفضيل التي
ّ
تزينت بالتعاليم اإلسالمية السمحاء والقيم
الكويتية األصيلة.
ّ
ودشنت زين حملتها الرمضانية قبل دخول
ّ
الشهر الكريم ،حيث قدمت الشركة «املاچلة
ال��رم �ض��ان �ي��ة» إل ��ى م �ج �م��وع��ة م ��ن ش��رك��ائ�ه��ا
االستراتيجيني م��ن ال�ج�ه��ات غير الربحية،
ُ
وت ��م ت��وزي �ع �ه��ا ع �ل��ى األس� ��ر امل �ت �ع �ف �ف��ة داخ ��ل
ال �ك��وي��ت ل �ل �ت� ّ
�زود ب��اح �ت �ي��اج��ات �ه��ا م ��ن امل ��واد
الغذائية التموينية األساسية لشهر رمضان
ُ
املبارك ،كما أص��درت الشركة تحديثًا جديدًا
لتطبيق ال�ق��رآن الكريم املجاني ال��ذي تهديه
لعمالئها ف��ي ش�ه��ر رم �ض��ان امل �ب��ارك م��ن كل
عام.
وكعادتها كل عام ،قامت زين بتجهيز موائد
إفطار الصائم ،التي تعتبرها راف�دًا أساسيًا
في برنامجها الرمضاني السنوي.
وأطلقت زين بوابة «زين الخير» اإللكترونية،
ال�ت��ي أت��اح��ت لجميع ع�م�لاء ال�ش��رك��ة التبرع
ألي جهة من الجهات الخيرية املتوافرة عبر
البوابة. ،
كما أطلقت زين مبادرتها الخيرية «يا باغي
الخير أقبل» بنسختها الثالثة.
وت��م تخصيص ك��ام��ل ري��ع الحملة ملصلحة
بناء  6ق��اع��ات دراس�ي��ة مل�ش��روع كلية العلوم
الصحية – قسم الصحة البيئية  ،وتعاونت
«زي� ��ن» ه ��ذا ال �ع��ام أي �ض��ًا م��ع ج�م�ع�ي��ة ال�ع��ون
ُ
املباشر لدعم حملة « 2000مشروع» الخيرية.
ورع��ت زي��ن النسخة ال �ـ 40م��ن دورة امل��رح��وم
عبد اهلل مشاري ال��روض��ان الرمضانية لكرة
القدم .
وت �ض� ّ�م �ن��ت م � �ب � ��ادرات زي � ��ن ل �ش �ه��ر رم �ض��ان
ّ
امل �ب��ارك ال ��زي ��ارات ال�ت�ف��اع�ل�ي��ة ال �ت��ي نظمتها
الشركة بشكل سنوي لدور الرعاية واأليتام
وامل� �س� �ن�ي�ن وذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة
واألطفال املرضى في املستشفيات.
كما رعت زين هذا العام أيضًا حفل القرقيعان
ّ
ال��ذي نظمه مركز الخرافي ألنشطة األطفال
املعاقني.

بدر الخرافي متوسطاً فريق «زين» خالل افتتاح مؤتمر نقاط اإلقليمي

 ZGIوريادة
األعمال
خ�ل�ال  ،2019أط�ل�ق��ت زي��ن النسخة
ُ
ال �خ��ام �س��ة م��ن ب��رن��ام�ج�ه��ا امل�ب�ت�ك��ر
ل�ت�س��ري��ع امل �ش��اري��ع ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة
ال �ن��اش �ئ��ة  ،Zain Great Ideaوه��و
ال� �ب ��رن ��ام ��ج ال � � ��ذي ُي �ع �ت �ب��ر واح � ��دة
م��ن أك �ث��ر امل� �ب ��ادرات ال �ت��ي أطلقتها
ال �ش��رك��ة ن�ج��اح��ًا ف��ي ب�ي�ئ��ة األع �م��ال
كجزء من استراتيجيتها املتكاملة
ل ��دع ��م االب� �ت� �ك ��ار وري � � ��ادة األع� �م ��ال،
وفتحت من خالله آفاقًا جديدة أمام
مجتمع ريادة األعمال في الكويت.
واس � �ت � �م� ��رت امل ��رح � �ل ��ة األول � � � ��ى م��ن
ال�ب��رن��ام��ج  -وه��ي م��رح�ل��ة املعسكر
التدريبي  -مل��دة أرب�ع��ة أسابيع في
ّ
تضمن
م�ق��ر زي ��ن ال��رئ�ي�س��ي ،ح�ي��ث
املعسكر مجموعة من ورش العمل
ُ
وال��دورات التي حاضر فيها نخبة
من األكاديميني املحليني والعامليني
في مجاالت ريادة األعمال.
وخ � � �ل � ��ال امل � ��رح � � �ل � ��ة ال � �ث � ��ان � �ي � ��ة م��ن
ال �ب��رن��ام��ج ،ق��ام��ت ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ك�ي��م
باستقبال ما يقارب ُ 100مشارك من
ُ
امل �ب��ادري��ن الطموحني واخ�ت�ي��ار 10
مشاريع نهائية منهم لالنتقال بهم
إل��ى املرحلة الثالثة ،وه��ي برنامج
تسريع املشاريع الناشئة بالتعاون
مع شركة  Brilliant Labومؤسسة
 Mind The Bridgeاالستشارية.
وش � � �ه � ��دت امل� ��رح � �ل� ��ة ال � �ث� ��ال � �ث� ��ة م��ن
البرنامج سفر املشاركني النهائيني
إل� � ��ى م ��دي� �ن ��ة س� � ��ان ف��ران �س �ي �س �ك��و
ب� ��ال� ��والي� ��ات امل� �ت� �ح ��دة األم �ي ��رك �ي ��ة،
ُ
ح� � �ي � ��ث اس � � �ت � � �ع� � ��رض امل � � � � �ب� � � � ��ادرون
مشاريعهم التكنولوجية الناشئة
أم� � ��ام م �ج �م��وع��ة م ��ن امل �س �ت �ث �م��ري��ن
وامل �ت �خ �ص �ص�ي�ن ب� �م� �ج ��االت ري � ��ادة
األع � �م� ��ال م ��ن وادي ال �س �ي �ل �ي �ك��ون،
الذين قاموا بدورهم بإبداء آرائهم
وإع � �ط� ��اء امل� �ب ��ادري ��ن ان �ط �ب��اع��ات �ه��م
األول � � �ي � ��ة ح� � ��ول امل � �ش� ��اري� ��ع ب �ه��دف
ت �ح �س �ي �ن �ه��ا وت� �ط ��وي ��ره ��ا ،وم� � ��رورًا
بعملية تسريعها.
وت� � �ض � � ّ�م� � �ن � ��ت ال� � ��رح � � �ل� � ��ة زي � � � � � ��ارات
م �ي��دان �ي��ة إل� ��ى ك ��ل م ��ن م �ق��ر ش��رك��ة
 Googleوم �ق��ر ش��رك��ة Microsoft
وم�ق��ر م��وق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي
 Pinterestومقر شركة Startups 500
االس � �ت � �ث � �م� ��اري� ��ة ،ب � ��اإلض � ��اف � ��ة إل ��ى
محاضرة ألقاها Marc Tarpenning
الشريك املؤسس لشركة . Tesla
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الملف السوري يبقى أولوية للمملكة وقيادتها
يؤكد األمير تركي الفيصل ان اهتمام اململكة العربية السعودية بامللف السوري
لم يتراجع ،ووف��ق ما نسمعه من املسؤولني ومن بيانات مجلس ال��وزراء السعودي
ومن اجتماعات قيادة املعارضة السورية في الرياض ،فهذا امللف ال يزال ذا أولوية
مهمة بالنسبة ال��ى اململكة العربية السعودية وقيادتها ،ممثلة في خ��ادم الحرمني
وسمو ولي عهده األمير محمد بن سلمان.
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تركي الفيصل لــ سبقلا:

الرد اإليراني على مقتل سليماني مسرحية
¶ اإليرانيون أبلغوا الحكومة العراقية بالقصف ..لتمرر المعلومة إلى الطرف األميركي
¶ ال ننسى محاولة اغتيال أمير الكويت الراحل الشيخ جابر رحمه الله وخطف طائرة الجابرية
عبدالله غازي المضف

الشيخ صباح والدنا
ومعلمنا ..وأنا
«كويتي سعودي»

ع��اش��ت امل �ن �ط �ق��ة ف ��ي األس �ب��وع�ي�ن األخ �ي��ري��ن م��رح�ل��ة
ّ
م��ن ال �ت��وت��ر ال �ش��دي��د ب�ي�ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وإي� ��ران
عقب اغتيال قائد فيلق ال�ق��دس ف��ي ال�ح��رس الثوري
الجنرال قاسم سليماني ب�غ��ارة أميركية ف��ي بغداد،
ّ
هذا التوتر ،الذي كاد يقود املنطقة إلى حرب شاملة،
أق�ف��ل مؤقتًا ب��ال��رد اإلي��ران��ي «امل�س��رح��ي»؛ كما يصفه
رئيس االستخبارات السعودية األسبق األمير تركي
ال �ف �ي �ص��ل ،ب��ان �ت �ظ��ار م��ا س�ت�ح�م�ل��ه األي � ��ام امل�ق�ب�ل��ة من
ّ
وتطورات.
أحداث
ال يستغرب األمير تركي ــــ وهو السياسي الدبلوماسي
ّ
امل�ح��ن��ك ال��ذي ع��اي��ش الكثير م��ن األزم ��ات ف��ي املنطقة
والعالم ــــ الزخم اإلعالمي الكبير الذي شهدته املنطقة
ف��ي امل��رح �ل��ة ،ال �ت��ي ت�ل��ت اغ �ت �ي��ال س�ل�ي�م��ان��ي؛ ف��ال��رج��ل
امل�س�ت�ه��دف ي�ص�ف��ه ال�ب�ع��ض ب��أن��ه ال��رج��ل ال �ث��ان��ي في
إي��ران بعد املرشد علي خامنئي ،وهو ال��ذي يدير كل
السياسات الخارجية تقريبًا ،في حني رئيس الدولة
ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ي�ع�ت�ب��ران هامشيني ف��ي م�ث��ل ه��ذه
املعطيات« ،وعندما تتخذ الواليات املتحدة قرارًا بأن
تتعامل مع هكذا شخصية وباألسلوب الذي تعاملت
معه ،فمن طبيعة الحال تجلي ه��ذا الزخم اإلعالمي
الكبير».

يقول األمير تركي الفيصل في لقائه مع سبقلا« :سمو
امير الكويت الشيخ صباح االحمد والدنا ومعلمناّ ،
نتأسى
بأفعاله واق��وال��ه ،وه��و عزيز علينا مثلما خ��ادم الحرمني
الشريفني امللك سلمان ب��ن عبدالعزيز عزيز عليكم في
ال�ك��وي��ت ،وأن��ا وال�ح�م��د هلل ص��داق��ات��ي ك�ث�ي��رة ف��ي ال�ك��وي��ت،
واعتبر نفسي مثلما قال سمو ولي العهد األمير محمد بن
سلمان «كويتي سعودي» قبل ان أكون سعودي كويتي».

تركي الفيصل..
في «الصندوق األسود»
ي �ع �ك��ف اآلن ف��ري��ق ب��رن��ام��ج «ال� �ص� �ن ��دوق األس� � ��ود» م��ع
اإلعالمي النجم عمار تقي على تصوير سلسلة حلقات
حيث
مع صاحب السمو امللكي األمير تركي الفيصلّ ،
ت�س��رد ه��ذه ال�ح�ل�ق��ات ب��داي��ات س�م��و األم �ي��ر ،ح�ي��ث تقلد
منصب مستشار ف��ي ال��دي��وان امللكي ب�ين عامي 1973
و ،1977م ��رورا ب�ت��ول�ي��ه م�ن�ص��ب رئ �ي��س االس �ت �خ �ب��ارات
العامة في اململكة بمرتبة وزير بني عامي  1977و،2001
وسفيرًا ل��دى بريطانيا حتى  ،2005وسفيرًا للمملكة
لدى الواليات املتحدة األميركية حتى .2007

مسرحية الرد
ي�ق��ول السفير األس�ب��ق للمملكة ف��ي ل�ن��دن وواشنطن
في لقاء ـــــ أجرته معه سبقلا في مكتبه بالرياض ـــــ
إنه ليس مضطلعا على املداوالت الرسمية؛ ألنه ليس
جزءًا من الحكومة ،وأن ما ّ
يعبر عنه هو ما يشاهده
ف ��ي وس ��ائ ��ل اإلع� �ل ��ام وم � ��ا ي� �ص ��در م ��ن ت �ص��ري �ح��ات،
لكنه ي��ؤك��د أن «ال ��رد اإلي��ران��ي ع�ل��ى مقتل سليماني
مسرحيةّ ،ادع ��وا فيها أنهم ردوا ال��رد املناسب على
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ل�ك��ن م��ا ش��اه��ده ال�ع��ال��م م��ن ص��ور
وصواريخ؛ بعضها سقط داخل إي��ران ،وبعضها في
ص�ح��راء داخ��ل ال�ع��راق ،وم��ا وص��ل ال��ى املعسكر ال��ذي
ت��وج��د ف�ي��ه ال �ق��وات األم �ي��رك �ي��ة ،ف�ق��د ك ��ان اإلي��ران �ي��ون
ق��د أخ�ب��روا مسبقًا الحكومة العراقية بهذا القصف،
بقصد أن يبلغوا ال�ط��رف األم�ي��رك��ي ،وه��ذا م��ا حصل
بالفعل؛ بحيث ل��م تقع أي إص��اب��ات أم�ي��رك�ي��ة ،ورغ��م
«الطنطنة» اإليرانية والحديث عن مقتل  80أميركيا
وت��دم �ي��ر م �ن �ش��آت ،ع� ��ادوا ه��م واع �ت��رف��وا ب ��أن ه ��ذا لم
يحدث ،هي مسرحية من دون شك».
ال يجزم األمير تركي الفيصل بأن شبح الحرب بني
أميركا وإيران انتهى عند هذا الحد ،فال علم لديه
بما تخطط له القيادة اإليرانية بعد هذه املسرحية
«هذا األمر ال يزال تحت اإلجراء ،إذا صح التعبير،
لكن مما عاصرناه خالل السنوات األربعني ،التي
مضت أو أكثر ،منذ قيام الثورة اإليرانية ،فعندنا
مثل عند البدو يقول «ف�لان ،وجه بن فهرة» ،فهو
ً
ال ي�س�ت�ح��ي ،ف ��إن ف�ع��ل ش�ي�ئ��ًا م �خ�لا أو ش��ائ�ن��ًا فال
يهمه ،بل يحاول أن يقلب الفعل الشائن إلى نجاح
باهر أو إنجاز مهم؛ فالقيادة في إيران ال تستحي،
واملثل العربي الفصيح يقول« :إن كنت ال تستحي
ف��اف�ع��ل م��ا ش �ئ��ت» ،ف�ه��م ي�ف�ع�ل��ون ث��م ي �ح��اول��ون أن

األمير تركي الفيصل متحدثاً لـ سبقلا

يبرزوا ما يريدون من هذا الفعل».

يبيتون ما ال يعلنون
يدعو األم�ي��ر الفيصل َم��ن يتحدث ع��ن انتهاء حرب
ال��وك��ال��ة ب�ين ال��والي��ات املتحدة وإي ��ران ،إل��ى االنتظار
ح �ت��ى م �ع��رف��ة ك �ي��ف س �ي �ت �ص� ّ�رف اإلي ��ران � �ي ��ون« ،ف �ه��م
يبيتون ما ال يعلنون ،وممكن أن تكون هناك تبعات
مل��ا حصل ،وق��د شاهدنا قبل يومني قصفًا عشوائيًا
ع�ل��ى م�ق��ر أم �ي��رك��ي ف��ي ال� �ع ��راقَ ،م ��ن ال ��ذي خ�ل��ف ه��ذا
القصف؟ اهلل أعلم .ربما ستكون هناك حوادث أخرى
يمكن أن تحصل في أماكن أخرى».
ي��ذك��ر رئ�ي��س االس �ت �خ �ب��ارات ال�س�ع��ودي��ة األس �ب��ق ب��أن
القيادة اإليرانية تعتمد على وكالء ،وهو الذي وصف
ــــ ومنذ سنوات ــــ الوضع الحالي بأن «إيران أصبحت
ن �م� �رًا م ��ن ورق ب �م �خ��ال��ب ف� ��والذي� ��ة ،وه � ��ذه امل �خ��ال��ب
ال�ف��والذي��ة ال�ت��ي تستخدمها إي ��ران ه��ي وك�لاؤه��ا في
«أحزاب اهلل» أكان في لبنان أو الكويت أو السعودية
أو ت��رك �ي��ا أو ف ��ي ب��اك �س �ت��ان ،وأف �غ��ان �س �ت��ان ،ه ��ؤالء
ه��م ال��ذي��ن يكلفون م��ن قبل ال�ق�ي��ادة اإلي��ران�ي��ة القيام
ب��ال�ح��رب ب��ال��وك��ال��ة بالنيابة ع�ن�ه��م ،ون�ح��ن ال ننسى

األمير تركي الفيصل متحدثاً إلى الزميل نائب رئيس التحرير

¶ منذ سنتين تحوّ لت االحتجاجات
في إيران لظاهرة يومية ..رغم القمع

حديث بين األمير تركي الفيصل والزميل عبدالله غازي المضف

¶ القيادة اإليرانية
ال تستحي ..وتقلب
الفعل الشائن
إلى نجاح باهر
¶ إيران أصبحت
ً
«نمرا من ورق»
بمخالب الوكالء
الفوالذية
¶ وكالء طهران
يؤدون أغراضها
بتفان ..ونصر الله
ٍ
يتباهى بأنه
تابع لخامنئي

واحد من الصواريخ اإليرانية التي لم تنفجر سقط
بعيداً عن القاعدة األميركية

محاولة اغتيال أم�ي��ر الكويت ال��راح��ل الشيخ جابر،
رحمه اهلل ،إبان الحرب اإليرانية ــــــ العراقية ،ثم خطف
طائرة الجابرية وغيرهما من األحداث؛ مثل تفجيرات
ُ
الخبر ،عندنا في اململكة ،التي كانت على يد «حزب
اهلل» ف ��ي ال �ح �ج��از ،وف ��ي ت��رك �ي��ا اغ �ت �ي��ل دب �ل��وم��اس��ي
سعودي في ثمانينيات القرن املاضي على يد حزب
اهلل في تركيا».
عندما يتحدث األم�ي��ر ت��رك��ي ع��ن وك�ل�اء إي��ران يشعر
ب��األس��ى واألس ��ف عندما ي�ق��ول إن ال�ق�ي��ادة اإلي��ران�ي��ة
نجحت وبرعت في استقطاب من الجاليات الشيعية
ف ��ي أم ��اك ��ن م �خ �ت �ل �ف��ة م ��ن ال �ع ��ال ��م م ��ن ي�س�ت�خ��دم��ون��ه
ألغ��راض �ه ��م ،وي �ق ��ول «ه � ��ؤالء ي � ��ؤدون أغ � ��راض اي ��ران
�ان ك�ب�ي��ر ،ف�ن�ش��اه��د ح ��زب اهلل ف��ي لبنان
اح �ي��ان��ا ب �ت �ف� ٍ
ونصراهلل يتباهى بأنه تابع لخامنئي وبأن تمويله
املادي واملعنوي وكل شيء يأتي من إيران ،فهذه هي
الوكاالت التي تستخدمها ايران لخدمة أغراضها».

تظاهرات يومية وشجاعة محمودة
ال يعلم األمير تركي إذا ما كانت التظاهرات التي
ان �ط �ل �ق��ت ف ��ي ط� �ه ��ران ق �ب��ل أي � ��ام ،وب �ع��د االع� �ت ��راف

ال��رس�م��ي ب��إس�ق��اط ال�ط��ائ��رة األوك��ران �ي��ة ب �ص��اروخ،
ب��داي��ة الن �ت �ف��اض��ة ج ��دي ��دة ،ل �ك �ن��ه ي��ؤك��د أن ��ه ط��وال
ف� �ت ��رة ال �ح �ك��م ال� �ح ��ال ��ي ،وم� �ن ��ذ ان أت� ��ى ال �خ �م �ي �ن��ي
ال� ��ى ال �ح �ك��م ك ��ان ��ت ه� �ن ��اك م �ع ��ارض ��ة داخ � ��ل اي� ��ران
ل�ه��ذا ال�ح�ك��م ت�ج� ّ�س��دت ف��ي ان�ت�ف��اض��ات حصلت في
سنوات سابقة «لكن ،ومنذ سنتني بدأت االحداث
االخ �ي��رة ف��ي اي ��ران م��ن ت �ظ��اه��رات وم��واج �ه��ات مع
ال �س �ل �ط ��ات ت ��أخ ��ذ م� �ج ��راه ��ا ب �ش �ك��ل ش �ب ��ه ي ��وم ��ي،
طبعا النظام يقمعها ب��ال�ق��وة ،وبالحديد وال�ن��ار،
ول� �ك ��ن ت �ب �ق��ى ج ��ذوت� �ه ��ا م �ش �ت �ع �ل��ة ت �ل �ت �ه��ب ع �ن��دم��ا
ت �ح �ص��ل اح � ��داث م��ؤات �ي��ة الن �ت �ش��اره��ا وال �ت �ه��اب �ه��ا،
وما حصل للطائرة االوكرانية اطلق من دون شك
م �ش��اع��ر ال �ش �ع��ب االي ��ران ��ي ل�ل�ت�ع�ب�ي��ر ع��ن اس�ت�ي��ائ��ه
م��ن الحكم ال�ح��ال��ي ،والتعبير علنا وع��دم الخوف
م��ن االضطهاد ال��ذي يستخدمه ه��ذا النظام لكبح
هذه الصحوة ،اذا صح التعبير ،للشعب االيراني؛
فشاهدناهم ي��واج�ه��ون ال��رص��اص وال �غ��ازات التي
ي�ط�ل�ق�ه��ا ال�ب��اس�ي��ج وال �ش��رط��ة ض��ده��م م��ن دون اي
ت��ردد وب�ش�ج��اع��ة ،ال ب��د ان نعترف بأنها شجاعة
محمودة في الشعب االيراني».

إيرانيات يشاركن في تظاهرة تنديداً بطريقة التعامل مع ملف الطائرة األوكرانية

¶ شجاعة الشعب اإليراني المنتفض
بمواجهة الرصاص والغازات ..محمودة

متظاهرة في مواجهة قوات األمن في طهران
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خالفات روحاني والحرس الثوري تخرج إلى العلن

ُّ
إسقاط الطائرة األوكرانية يهز الحكم اإليراني
محرر الشؤون الدولية
��اروخ؛
ل��م ي��م��ر ح���ادث إس��ق��اط ال��ط��ائ��رة األوك��ران��ي��ة ب��ص
ٍ
أطلقه الحرس الثوري ،مرور الكرام في إيران .فالحادث
ّ
امل����أس����اوي امل ّ
������روع ه����ز امل��ج��ت��م��ع االي����ران����ي ،ال����ذي خ��رج
منتفضًا وم��ن��ددًا ،ليس فقط بالحادث ،وانما بطريقة
تعاطي ال��دول��ة ومؤسساتها معه ،وب��دا أن التداعيات
ّ
وص��ل��ت لتهز اس��ت��ق��رار الحكم؛ إذ ب���دأت ال��خ�لاف��ات بني
مؤسسات السلطة في إيران تطفو على السطح.
وبعدما شهدت طهران ،على الصعيد الرسمي ،توحيدًا
في جميع خطاباتها بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم
ّ
سليماني ،فإنها ب��دت هشة وغير متوازنة بالتعامل
م��ع م��ل��ف ال��ط��ائ��رة األوك���ران���ي���ة .وج����اء إس��ق��اط ال��ط��ائ��رة
ال���ت���ي ك���ان���ت م��ت ّ
��وج��ه��ة إل����ى ك��ي��ي��ف ب��ع��د س���اع���ات على
إط�ل�اق ط��ه��ران سلسلة ص��واري��خ؛ استهدفت قاعدتني
عسكريتني في العراق؛ يتمركز فيهما جنود أميركيون،
ّ
ردًا على قتل واشنطن قائد فيلق القدس في بغداد.
ونفت السلطات اإليرانية في البداية االتهامات الغربية
التي استندت إلى معلومات استخباراتية بأن صاروخًا
أصاب طائرة الركاب ،قبل أن تقر باألمر السبت.
وات��ه��م ال��ن��اط��ق ب��اس��م الحكومة اإلي��ران��ي��ة علي ربيعي
ف����ي م���ؤت���م���ر ص���ح���اف���ي ال����ح����رس ال�����ث�����وري ب��ت��ض��ل��ي��ل��ه��م
ُ
باملعلومات حول الطائرة ،التي يزعمون أنها أسقطت
بالخطأ ،مؤكدًا أن رئيس الحكومة حسن روحاني لم
يعلم بحقيقة ما حصل سوى ظهر الجمعة ،وذلك بعد
أقل من  24ساعة من ضرب الطائرة.
ورد ن����اش����ط����ون إي�����ران�����ي�����ون ع���ل���ى وس�����ائ�����ل ال���ت���واص���ل
االجتماعي على هذه التصريحات ،مشيرين إلى أنها
َّ
تتنصل من املسؤولية.
«وقاحة» من الحكومة أن

«الحرس» يشكو

وف��ي ال��وق��ت ال���ذي ّ
وج��ه��ت إدارة روح��ان��ي األن��ظ��ار إلى
ال����ح����رس ال�����ث�����وري ،ظ���ه���ر ت��س��ج��ي��ل م����س ّ����رب ل���ق���ائ���د ف��ي
الحرس الثوري يشكو من إدارة الحكومة مللف الطائرة
ُ
األوكرانية ،وكيف أن الحرس الثوري ت ِرك وحيدًا يواجه
عواقب ما حدث ،وفق تقرير نشرته صحيفة تليغراف.
ون��ق��ل��ت ال��ص��ح��ي��ف��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ع���ن م���وق���ع Pyk Net
ّ
املسرب الذي يحاول فيه أحد القادة
مجريات التسجيل
ّ
ف���ي «ال���ح���رس» ح���ث ع���دد م���ن ال��ض��ب��اط ع��ل��ى ال��ش��د من
أزرهم والتعامل مع ما وصفه بـ«العاصفة السياسية».
ال��ص��ح��ي��ف��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة أش�������ارت إل�����ى أن�����ه م����ع خ����روج
املتظاهرين إل��ى ال��ش��وارع لليوم الثالث على التوالي،
بدا أن أنصار روحاني يحاولون توجيه غضب العامة
نحو خصومهم املتشددين في الحرس الثوري.
وعلى ما يبدو ،ف��إن بيان الحكومة ،ال��ذي ألقى باللوم
ع���ل���ى ال����ح����رس ال����ث����وري ل����م ي�����رق إل�����ى م���س���ام���ع ال���ق���ادة
العسكريني؛ إذ أش���ار التسجيل امل��س ّ��رب إل��ى أن��ه «ك��ان
ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ة إل���ق���اء ال���ل���وم ع��ل��ى ش��خ��ص واح�����د في
الحرس الثوري وليس عليه ككل» ،كما أنه «كان يمكن
للحكومة االنتظار شهرين أو ثالثة قبل أن تفصح عن
حقيقة ما حصل للطائرة».
وأمل��ح القائد العسكري ،ال��ذي لم يكشف عن اسمه ،إلى
أن الحرس الثوري قام باستيعاب «الثورة التي ّ
تسبب
فيها روحاني وقمع الناس في الشوارع ،وكان األجدر
ّ
بالحكومة أن تكون ممتنة وشاكرة للجيش».
ّ
وت���رج���ع ال����ت����وت����رات ب�ي�ن ال��ح��ك��وم��ة وال����ح����رس ال���ث���وري
ّ
إل����ى س���ن���وات ع������دة؛ إذ ي���داف���ع روح����ان����ي ع���ن ال��ت��ع��ام��ل
الدبلوماسي والعالقات مع الغرب ،في حني ينادي قادة
ال��ح��رس ال��ث��وري ب��اس��ت��م��رار ع��زل��ة ال��ب�لاد .وه ّ���دد ج��واد
ظ��ري��ف ،وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة اإلي���ران���ي ،ب��االس��ت��ق��ال��ة ال��ع��ام
ّ
امل��اض��ي ،بعدما ح��ل سليماني مكانه ف��ي اج��ت��م��اع مع
بشار األسد.
وخرجت تظاهرات في العاصمة اإليرانية ومدن اخرى،
ّ
مصورة انتشرت على شبكات التواصل
وفق تسجيالت
االجتماعي.
وه��ت��ف امل��ت��ظ��اه��رون« :امل����وت ل��ل��دك��ت��ات��ور» ،إض��اف��ة إل��ى
ش���ع���ارات م��ن��اه��ض��ة ل��ل��ح��رس ال���ث���وري ،وف���ق م���ا أف���ادت

بسبب عدم احترام إيران
التزاماتها النووية

فرنسا وألمانيا
وبريطانيا ّ
تفعل
آلية فض النزاع
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وك���ال���ة ف�����ارس اإلخ���ب���اري���ة ،ف���ي خ���ط���وة ن�����ادرة ف���ي ب��ل��د،
ع����ادة م���ا ت��ش��ي��ر وس���ائ���ل اإلع��ل��ام ف��ي��ه إل���ى امل��ت��ظ��اه��ري��ن
ّ
على أنهم «مثيرو شغب» ،وتتجنب نشر شعارات من
ه��ذا القبيل .وي��ب��دو ان ال��ك��ذب ال��ذي مارسته السلطات
ووسائل االع�لام في موضوع اسقاط الطائرة قد َّ
أجج
الغضب الشعبي ،ودف��ع ببعض اإلعالميني إلى تقديم
استقاالتهم.

ثمار الكذب املطلق
ويقول مايكل روب��ن ـــــ باحث أميركي يكتب في مجلة
 The National Interestاألميركية ـــــ حول مأساة الطائرة
َّ
األوكرانية« :ك��ان واضحًا على الفور تقريبًا أن النظام
هو املسؤول .فلم تكن هذه هي امل��رة األول��ى التي َّ
تتبع
فيها ال�����رادارات اإلي��ران��ي��ة امل��ض ّ
��ادة ل��ل��ط��ائ��رات ط��ائ��رات
مدنية .وبصراحة ،من الغريب سماح أي جهة ضمان

بيان الحكومة حول إخفاء
المعلومات عن الرئيس لم
ي ُرق للحرس الثوري
الكذب الذي حصل
في موضوع الطائرة أجَّ ج غضب
الشارع اإليراني
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تأمينية بتحليق طائراتها فوق إيران على مدار العام
املاضي .وتباهى القادة اإليرانيون كذلك بقدرتهم على
ّ
إس��ق��اط ال��ط��ائ��رات .م��ن ناحية ،ت��وق��ع ك��ب��ار ال��ق��ادة على
ن��ح ٍ��و خ��ط��أ ال��ت��ع ّ��رض ل��ه��ج��وم ،ول���م ي��ب��ذل��وا م��ن ناحية
أخ��رى جهدًا لتحذير طيرانهم املدني من أنَّ��ه قد يعمل
ُ
وت ِّ
قوض املساعي الخرقاء لنفي ما
في بيئة عسكرية.
ُ
ُّ
هو واض��ح ث َّ��م تنظيف موقع تحطم الطائرة للتغطية
على األدلة إلى األبد ،أي سلطة أخالقية لدى القيادة».
وي��رى روب��ن أن «االحتجاجات الحالية التي تستهدف
تصرفات النظام قد تكون هي األخطر في الجمهورية
اإلسالمية ..فقد ت ّ
��ورط في املاضي رج��ال دين كبار في
عمليات فساد ،تتراوح بني االختالس وحتى االتجار
ص َد كبار السلطات في الحرس
بالبشر ،لكن نادرًا ما ُر ِ
ال���ث���وري وم��ك��ت��ب امل��رش��د األع��ل��ى ن��ف��س��ه ،وه���م ي��ك��ذب��ون
نحو ف ّ��ج ،مثلما ج��رى في ه��ذا األس��ب��وع األخير».
على
ٍ
فضحايا ال��ط��ائ��رة األوك��ران��ي��ة ك��ان معظمهم إيرانيني.
ّ
يصور الحرس الثوري نفسه باعتباره املدافع
وفي حني
عن الشعب اإليراني ،لكنه في هذه الحالة ،هو قاتلهم.
ّ
َّ
وي����ق����ول روب������ن إن اإلي����ران����ي��ي�ن م���ح���ق���ون ف����ي امل��ط��ال��ب��ة
باملحاسبة .والنظام اآلن عليه االختيار :حماية كبار
م��س��ؤول��ي��ه ،ب َ��م��ن فيهم خامنئي م��ن ث��م��ار خ��داع��ه��م ،أو
ُ
ظهر أم��ام الشعب اإلي��ران��ي الكذب املطلق لخطاب
أن ي ِ
ِّ
العدالة الذي يروج له النظام اإليراني على مدار األعوام
األربعني األخيرة.
ويختم بالقول« :ربما واجهت الجمهورية اإلسالمية
اح��ت��ج��اج��ات م��ن ق��ب��ل ف��ي أع����وام  1999و 2001و2009
َّ
لكن احتجاجات  2020هي ٌ
أمر مختلف.
و 2017ـــــ ،2019
وليس واضحًا ما إن كانت الحكومة اإليرانية مستعدة
لذلك بصورة كاملة».
وأمسّ ،
صرح الرئيس حسن روحاني بأن بالده تنوي
م��ع��اق��ب��ة امل���س���ؤول�ي�ن ع���ن إس���ق���اط ال���ط���ائ���رة األوك���ران���ي���ة
بالخطأ.
وأض���اف روح��ان��ي إن��ه «ك��ان خطأ ال يغتفر ..وال يمكن
ّ
ً
لشخص وحده أن يكون مسؤوال عن تحطم الطائرة».
وق������ال روح����ان����ي إن ح��ك��وم��ت��ه «ك����ان����ت م���س���ؤول���ة أم����ام
اإلي���ران���ي�ي�ن وب��ق��ي��ة ال���ش���ع���وب ال���ت���ي ف���ق���دت أرواح�������ًا في
الطائرة املنكوبة».

موسكو تحذر من السيناريو السوريُّ ..
وترقب لمؤتمر برلين

محادثات موسكو الليبية تفشل..
وأردوغان يتوعد حفتر
بعد فشل محادثات موسكو ح��ول امللف الليبي
في تحقيق نتائج ملموسة لتثبيت اتفاق وقف
النار ،تتجه االنظار إلى برلني التي ستستضيف
االحد مؤتمرًا يحدد مسار السالم في ليبيا والذي
يؤثر بشكل كبير على اوروب���ا وعلى السالم في
منطقة شرق املتوسط التي تشهد توترات كبيرة
بسبب الخالف على استخراج النفط والغاز بني
الدول املتشاطئة.
وب��ي�ن دخ�����ول ت��رك��ي��ا امل���ي���دان ال��ل��ي��ب��ي واالش��ت��ب��اه
بوجود مرتزقة وانتشار العديد من املجموعات
امل��س��ل��ح��ة وم��ه��رب��ي أس��ل��ح��ة وم��ه��اج��ري��ن ،تخشى
األس���رة ال��دول��ي��ة ات��س��اع ال��ن��زاع الليبي .وتخشى
أوروب��������ا خ���ص���وص���ا ت���ح���ول ل��ي��ب��ي��ا إل�����ى «س���وري���ا
ث�����ان�����ي�����ة» وت������ري������د ك�����ذل�����ك خ����ف����ض ض����غ����ط ت���دف���ق
املهاجرين على ح��دوده��ا .فيما ت��رى موسكو أن
الغربيني مسؤولون ع��ن ال��ن��زاع ف��ي ليبيا ،ألنهم
دعموا عسكريا املتمردين الذين أطاحوا بمعمر
القذافي وقاموا بقتله في  .2011وقد عززت روسيا
معتمدة على نجاحاتها في سوريا ،نفوذها في
الشرق األوسط إلى حد كبير وترغب في استعادة
م��ا خ��س��رت��ه ف��ي ل��ي��ب��ي��ا ،مستفيدة خ��ص��وص��ا من
فشل الغرب في إحالل السالم في هذا البلد.
وف��ي ه��ذا االط����ار ،ق��ال وزي���ر الخارجية ال��روس��ي،
س����ي����رغ����ي الف�����������روف ،إن امل����ت����ط����رف��ي�ن ال����س����وري��ي�ن
ي���خ���س���رون م��واق��ع��ه��م ف���ي إدل�����ب ال���س���وري���ة ،وه��م
ي��ن��ت��ق��ل��ون إل�����ى ل��ي��ب��ي��ا ،م���وض���ح���ًا أن امل���ح���ادث���ات

الليبية ،ف��ي م��وس��ك��و ،انتهت دون ال��ت��وص��ل إلى
ات��ف��اق ن��ه��ائ��ي ل��ل��ت��س��وي��ة ،وأن روس��ي��ا س��ت��واص��ل
جهودها م��ن أج��ل إي��ج��اد ح��ل .وأض���اف الف���روف،
أن ليبيا ال ت��وج��د بها دول���ة ف��ي ال��وق��ت الحالي،
وأن ال��ش��ع��ب ال��ل��ي��ب��ي س��ي��خ��س��ر ك��ث��ي��را إذا ت��ك��رر
السيناريو ال��س��وري .وج���دد تأكيد روس��ي��ا على
أنه من الضروري تشجيع جميع األطراف الليبية
على االتفاق ،وليس تسوية األمور بالقوة .داعيا
في الوقت عينه إلى جمع كل الجهود التي يبذلها
األوروب��ي��ون وجيران ليبيا ،مثل الجزائر ومصر
واإلمارات وتركيا وقطر وروسيا.
ب�����دوره�����ا أع���ل���ن���ت وزارة ال�����دف�����اع ال����روس����ي����ة ،أن
املشاركني في املحادثات ح��ول ليبيا ،التي جرت
ف��ي م��وس��ك��و ،االث��ن�ين ،أك����دوا تمسكهم بمحاربة
اإلرهاب .مشيرة إلى ان املحادثات ستستمر.

حفتر يغادر
وكان املشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق
ليبيا غادر موسكو صباح امس من دون التوقيع
على ات��ف��اق وق��ف ال��ن��ار ال���ذي واف���ق عليه خصمه
رئ���ي���س ح���ك���وم���ة ال����وف����اق ف���ائ���ز ال�����س�����راج ،وأش�����ار
الف�����روف إل���ى غ��ي��اب «ن��ت��ي��ج��ة ن��ه��ائ��ي��ة» ل��ك��ن��ه أك��د
«مواصلة الجهود» مع أنقرة.
وغ���داة ه��ذا اإلخ��ف��اق ،ه��دد الرئيس التركي رجب
ط���ي���ب اردوغ����������ان أم�����س «ب��ت��ل��ق�ين درس» ل��ح��ف��ت��ر
اذا اس��ت��أن��ف ه��ج��م��ات��ه ض���د ح��ك��وم��ة ال���وف���اق في

الفروف :المتطرفون
ينتقلون من سوريا
إلى ليبيا
ط���راب���ل���س .وق���ال«:ح���ف���ت���ر ف���ر ه���ارب���ا م���ن م��وس��ك��و
ونحن ل��ن ن��ت��ردد أب��دا ف��ي تلقني االنقالبي حفتر
ال����درس ال���ذي يستحقه اذا واص���ل هجماته ضد
االدارة امل���ش���روع���ة وض����د أش��ق��ائ��ن��ا ف���ي ل��ي��ب��ي��ا».
وأض����اف «م���ن واج��ب��ن��ا ح��م��اي��ة أه��ل��ن��ا ف��ي ليبيا».
وأض����اف أردوغ�������ان«:أن ال��ذي��ن ي��س��أل��ون ع��ن سبب
وج�������ود ت���رك���ي���ا ف����ي ل��ي��ب��ي��ا ي���ج���ه���ل���ون ال��س��ي��اس��ة
وال��ت��اري��خ؛ فلو ل��م تتدخل تركيا لكان االنقالبي
حفتر سيستولي على كامل البالد» .وأكد الرئيس
التركي أن ب�لاده ال تسعى للمغامرة ف��ي سوريا
وليبيا والبحر املتوسط.
وك��ان يفترض أن يتم إق���رار الهدنة املطبقة على
األرض م���ن���ذ األح������د رس���م���ي���ا وه�����و ال���ن���ص ال����ذي
جرى حوله التفاوض في موسكو .ويؤكد النص
الدعم للمبادرة التركية الروسية لتطبيق وقف
غير م��ح��دود لألعمال العدائية وتطبيع الحياة
ال��ي��وم��ي��ة ف���ي ط��راب��ل��س وامل������دن األخ������رى وإت���اح���ة

توزيع املساعدة اإلنسانية بكل أمان.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر عسكري قوله
إن حفتر ل��ن يوقع على االت��ف��اق م��ا ل��م يتم وضع
جدول زمني إلنهاء وحل ما وصفها بامليليشيات.

تحذير وخروق
م��ن ناحيتها ،ح���ذرت ق���وات حكومة ال��وف��اق مما
وصفته بمخاطر انهيار وقف النار ،وقالت إنها
رصدت قيام قوات حفتر بتحريك حشود مسلحة
في محاور القتال جنوب طرابلس.
في املقابل ،قالت ق��وات ش��رق ليبيا ،إنها جاهزة
وم��س��ت��ع��دة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ن���ص���ر .وذك�����ر م���وق���ع آخ��ر
مرتبط بالقوات أن حفتر لن يوقع مقترح السالم
الذي قدمته تركيا وروسيا.

مؤتمر برلني
وأع��ل��ن��ت ال��ح��ك��وم��ة األمل��ان��ي��ة أن امل��ؤت��م��ر املتعلق
ببحث األزمة الليبية ُ
سيعقد في برلني بمشاركة
ط���رف���ي ال����ن����زاع وال�������دول امل��ع��ن��ي��ة .ف���ي وق����ت ش��دد
امل���ت���ح���دث ب����اس����م األم���ي���ن ال����ع����ام ل��ل�أم����م امل���ت���ح���دة
ستيفان دوج��اري��ك على ض��رورة أن تكون جميع
الجهود الدولية بشأن ليبيا داعمة لعملية برلني.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية بدورها مشاركة
ال���رئ���ي���س ال����ج����زائ����ري ع���ب���دامل���ج���ي���د ت���ب���ون ف��ي
امل���ؤت���م���ر ب���ع���د ت���ل���ق���ي دع�������وة م����ن امل���س���ت���ش���ارة
االملانية انجيال ميركل.

أك� ��د ب� �ي ��ان أمل ��ان ��ي ف��رن �س��ي ب��ري �ط��ان��ي
م �ش �ت��رك ت �ف �ع �ي��ل آل �ي ��ة ح ��ل ال �خ�ل�اف��ات
بشأن االتفاق النووي مع إيران ،مشيرًا
إل ��ى أن ه ��ذا ال� �ق ��رار ات �خ��ذ ب�س�ب��ب ع��دم
احترام إيران التزاماتها بموجب االتفاق
النووي.
وذك� ��رت ال� ��دول ال �ث�ل�اث أن �ه��ا ل��م تنضم
لحملة الضغوط القصوى التي تمارسها
الواليات املتحدة على إيران ،مشيرة إلى
أنها لن تقبل القول إن إي��ران لها الحق
في تقليص التزاماتها بموجب االتفاق
النووي.
في املقابل ،أكدت كل من باريس ولندن
وب��رل�ين م�ج��ددًا التزامها بالحفاظ على
االت �ف��اق ال �ن��وويّ ،
مبينة أن�ه��ا ل��م تنضم
لحملة الضغوط القصوى التي تمارسها
الواليات املتحدة على إيران.
وك��ان دب�ل��وم��اس�ي��ان أوروب �ي��ان ق��د قاال
ف��ي وق��ت س��اب��ق إن فرنسا وبريطانيا
وأملانيا ستبلغ االتحاد األوروب��ي بأنها
ستقوم بتفعيل آلية فض النزاع النووي
م��ع إي� ��ران ،ب�ع��دم��ا أق��دم��ت ط �ه��ران على
انتهاكات جديدة لالتفاق النووي املبرم
عام .2015
ونقلت وكالة رويترز عن الدبلوماسيني
تأكيدهما أن ال �ق��رار ي�ه��دف إل��ى إن�ق��اذ
االت �ف��اق م��ن خ�ل�ال ال �ت �ح��اور م��ع إي ��ران
بشأن ما ينبغي أن تفعله للعدول عن
قرارات اتخذتها ،وأضافا أن الهدف ليس
إعادة فرض عقوبات األمم املتحدة.
وف��ي وق��ت س��اب��ق ،ق��ال رئ�ي��س ال ��وزراء
ال� �ب ��ري� �ط ��ان ��ي ب� ��وري� ��س ج ��ون� �س ��ون إن
بريطانيا ال تريد صراعًا عسكريًا بني
الغرب وإيران ،مشددًا على ضرورة منع
طهران من حيازة سالح نووي.
واستبعد جونسون أي توتر جديد في
املنطقة بسبب إيران ،داعيًا إلى التهدئة،
وأض � ��اف أن ��ه ي �ج��ب ال�ت�ف�ك�ي��ر ف��ي ب��دي��ل
لالتفاق النووي في حال التخلي عنه.
وك��ان��ت إي��ران ق��د كشفت ف��ي ال�س��ادس
م��ن ي �ن��اي��ر ع��ن ال �خ �ط��وة ال �خ��ام �س��ة في
ّ
إطار سياسة خفض التزاماتها املتعلقة
ب ��االت� �ف ��اق ال � �ن� ��ووي ،ح �ي��ث ق ��ال ��ت إن �ه��ا
ل ��ن ت �ك��ون م �ل �ت��زم��ة ب� ��أي ش� ��يء ب�ش��أن
تخصيب اليورانيوم.

«السيادي» وصفها بالتم ُّرد

السودان :اشتباكات
بين الجيش وعناصر بالمخابرات
ان�����دل�����ع�����ت اش�����ت�����ب�����اك�����ات أم��������س ب�ين
ال��ش��رط��ة ال��ع��س��ك��ري��ة وج��ن��ود هيئة
العمليات بجهاز املخابرات العامة
ال����س����ودان����ي ،ف����ي م��ن��ط��ق��ة ك���اف���وري
ب���ال���خ���رط���وم ب���ح���ري ،وف����ي م��ن��اط��ق
أخرى بالعاصمة.
ووق�������ع ت�����ب�����ادل إط���ل���اق ال�����ن�����ار ب��ع��د
وق��ف��ات احتجاجية م��ن الهيئة في
ث�ل�اث���ة م���ن م���واق���ع���ه���ا ،ح��ي��ث ط��ال��ب
ف��ي��ه��ا امل��ح��ت��ج��ون ب��ح��ق��وق م���ا بعد
الخدمة ،وذلك بعد قرار تسريحهم
م����ن ج���ه���از امل����خ����اب����رات ،ورف��ض��ه��م
خ�����ي�����ار االل�����ت�����ح�����اق ب�����ق�����وات ال����دع����م
السريع.
وك���ان���ت ال��س��ل��ط��ات غ ّ���ي���رت تسمية
هيئة العمليات ـــــ البالغ تعدادها
 13أل�����ف م���ق���ات���ل ـ��ـ��ـ��ـ��ـ وط���ل���ب���ت م��ن��ه��ا
االلتحاق بقوات الدعم السريع ،غير
أنها رفضت هذا الخيار.
ووص����ف ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��س��ي��ادي
الفريق الركن شمس الدين الكباشي
ّ
«تمرد عسكري» ،من
ما يجري بأنه
دون أن يستبعد خيار اللجوء إلى
القوة للتعامل معه.
وق���ال ل��ق��ن��اة ال��ج��زي��رة إن «ال��ج��ه��ات
ال��ع��ل��ي��ا ب��ال��خ��رط��وم ات��خ��ذت الكثير
م��ن ال��ق��رارات الح��ت��واء ه��ذا ال��ت��م ّ��رد،
وسيعود الهدوء للعاصمة».

وأض��������اف« :ال أج������زم وال أس��ت��ب��ع��د
وج������ود اع����ت����ب����ارات س��ي��اس��ي��ة وراء
م���ا ي���ج���ري ،ول��ي��س��ت ف��ق��ط امل��ط��ال��ب
ال���وظ���ي���ف���ي���ة .وإن دع������ا األم��������ر ال���ى
التصادم ،من أجل سالمة املواطنني
والبالد ،فقد نضطر إلى ذلك».
وق��������ال وزي��������ر اإلع�����ل����ام ال����س����ودان����ي
ف����ي����ص����ل م����ح����م����د ص������ال������ح ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ ف���ي
ّ
ك��ل��م��ة م��ق��ت��ض��ب��ة ب��ث��ه��ا ال��ت��ل��ف��زي��ون
ال��س��ودان��ي ــــــ إن الجهات املسؤولة
ت���واص���ل م��س��اع��ي��ه��ا إلق���ن���اع األف����راد
امل����ت����م ّ����ردي����ن ب��ت��س��ل��ي��م أس��ل��ح��ت��ه��م،
م��ؤك��دا أن ال��ق��وات النظامية ق��ادرة
ّ
التمرد ،داعيا املواطنني
على حسم
إل��ى االب��ت��ع��اد ع��ن املنشآت التي قد
ِّ
تعرض حياتهم للخطر.
أم��������ا ج�����ه�����از امل������خ������اب������رات ال����ع����ام����ة
ال����س����ودان����ي ،ف���ق���ال ـ��ـ��ـ��ـ ف����ي ب���ي���ان ل��ه
ـ��ـ��ـ��ـ إن����ه «ف����ي إط�����ار ه��ي��ك��ل��ة ال��ج��ه��از،
وم���ا ن��ت��ج عنها م��ن دم���ج وتسريح
ُ
وف���ق ال��خ��ي��ارات ال��ت��ي ط��رح��ت على
منسوبي هيئة العمليات ،اعترضت
مجموعة منهم على قيمة املكافأة
املالية وفوائد ما بعد الخدمة».
وأك������د أن�����ه ي���ج���ري ح���ال���ي���ا «ت��ق��ي��ي��م
ومعالجة الوضع» ،وفق متطلبات
األم��ن القومي للبالد ،كما ج��اء في
نص البيان.
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مشاركة الفتة من شبان ينتمون إلى الثنائي الشيعي

ّ
لبنان« :أسبوع الغضب» يزخم الشارع
دياب يصر على التأليف رغم سخط مكلفيه

تفعيل االتصاالت ..وعون يقر
بفشل جهوده االقتصادية

ناشطة بمواجهة شرطي على جسر الرينغ | أ ب

لبنانيون قطعوا بأجسادهم أوتوستراد
جل الديب صباح أمس | أ ف ب

فتى يقفز أمام اطارات مشتعلة في جل الديب على الطريق الرابط بين بيروت وشمال لبنان | أ ف ب

ف��ي انتفاضة ال��ن��اس املتواصلة ،ال سيما تفاقم
االزمة االقتصادية واملالية بشكل خطير وكارثي.

بيروت  -أنديرا مطر
بعد  90يومًا على انطالقتها ،استعاد اللبنانيون
مشهدية األيام األولى النتفاضة  17أكتوبر الفائت،
م��ع ت��ج��دد االح��ت��ج��اج��ات الشعبية وام��ت��داده��ا الى
مختلف املناطق اللبنانية .وتحت شعار «أسبوع
الغضب» ن��زل املحتجون ال��ى الساحات وال��ش��وارع
فقطعوا الطرقات الرئيسية واعتصموا امام املرافق
العامة من الشمال الى الجنوب مرورا ببيروت .ما
ينبئ ب��ت��ج��دد امل��واج��ه��ة ب�ين املنتفضني والسلطة
التي حاولت مرارًا في السابق وبكل ادواتها إخماد
االنتفاضة.
يوم الغضب العارم مهدت له تحركات املحتجني
املسائية ف��ي ص��ي��دا وب��ي��روت حيث ج��رى إقفال
جسر الرينغ ،والحقًا تحطيم الجدران الخشبية
أمام مصرف لبنان وقطع الطريق أمامه ،وحفزت
ل����ع����ودة ف���ئ���ات ع����دي����دة ل���ل���ن���زول ال�����ى ال�����ش�����ارع ،ال
سيما ال��ط�لاب ال��ذي��ن ش��ارك��وا ب��أع��داد كبيرة في
االحتجاجات وقطع الطرق.
وم���ع س���اع���ات ال��ص��ب��اح األول�����ى ع��م��د امل��ح��ت��ج��ون
ال��ى قطع ال��ط��رق الرئيسية ف��ي مختلف املناطق
من البقاع إلى صيدا ،م��رورًا باملدينة الرياضية
في بيروت وفرن الشباك والحازمية واملنت وذوق
مصبح وج��ون��ي��ة وش��ك��ا وط���رق ع���دة ف��ي ال��ك��ورة
وف�����ي ط���راب���ل���س وف�����ي ع����ك����ار .ون����ف����ذوا م��س��ي��رات
واعتصامات أمام عدد من اإلدارات العامة .فأقفل
محتجون مركز أوجيرو في جبيل ومبنى شركة
الكهرباء في عمشيت .وفي صيدا جابت مسيرة
طالبية شوارع املدينة واعتصم الطالب أمام عدد
من املصارف واملرافق العامة في املدينة.

عامالن جديدان
ومع تشابه يوم أمس بأيام انتفاضة  17أكتوبر
األول����ى ،ف��إن��ه أم��ك��ن رص��د عاملني ج��دي��دي��ن على
امل��ش��ه��د :م��ش��ارك��ة الف��ت��ة ل��ل��م��ن��اط��ق امل��س��ي��ح��ي��ة ال
سيما في املدن الكبرى كجونيه وجبيل ،وكذلك
انضمام شبان ينتمون الى الثنائي الشيعي الى
املحتجني ال سيما على جسر الرينغ ،أما العامل
الثاني فهو تعامل القوى األمنية مع املحتجني
بطريقة محايدة الى حد ما فلم تلجأ الى القوة

الصور من مختلف المناطق
تنذر بكوارث اجتماعية
على كل المستويات
لفتح الطرق وتدخلت لفض بعض االشتباكات
أحيانا أو ملنع احدهم من احراق نفسه.
م�����ص�����ادر ال�����ق�����وات ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ،ردت امل���ش���ارك���ة
امل��س��ي��ح��ي��ة ال�لاف��ت��ة ام���س ال���ى ان األم����ور وصلت
ال��ى م��ك��ان ل��م يعد ب��اإلم��ك��ان ضبطها ،وأض��اف��ت
ان ال��غ��ض��ب ع�����ارم ف���ي ج��ون��ي��ه وج��ب��ي��ل ك��م��ا في
طرابلس وص��ي��دا ج���راء استهتار وم��ك��اب��رة هذه
السلطة السياسية ،وبالتالي ف��ق��دان االم��ل لدى
الناس وخوفهم وقلقهم على مصيرهم بغياب
أي أف����ق ل���م ي���ت���رك ل��ه��م م���ن خ���ي���ار س����وى ت��ج��دي��د
املواجهة بالشكل الذي نراه اليوم.
ُ
واع��ت��ب��رت ه��ذه امل��ص��ادر أن الجيش «استهلك»
وه��و ي��ح��اول ق��در املستطاع ع��دم االص��ط��دام مع
املتظاهرين للحفاظ على االستقرار ،مشددة أن
غياب املعالجات السياسية هو السبب األساسي

ُ
نذر كوارث اجتماعية

وال���ح���ال ان امل���راق���ب ال ي��ح��ت��اج ج��ه��دا ك��ب��ي��را في
تعليل أسباب تجدد االنتفاضة التي راهنت كل
ال��ق��وى امل��ع��ادي��ة ل��ه��ا -املتمثلة ب��أح��زاب السلطة
الرئيسية -على عامل الوقت الخمادها .وظنت
انها كسبت الرهان بعد تراجع أع��داد املحتجني
ف��ي األس��ب��وع�ين االخ��ي��ري��ن واخ���ت���زال االح��ت��ج��اج
ب���ت���ح���رك���ات م���وض���ع���ي���ة ك����م����ط����اردة ال��س��ي��اس��ي�ين
وإخراجهم عنوة من امليادين العامة ،فالتقطت
أن��ف��اس��ه��ا وب�������ادرت ال����ى ت��ل��م��ي��ع ص���ورت���ه���ا على
الشاشات بعد اختفائها القسري عنها في أيام
االنتفاضة األولى.
وك��م��ا ك��ان��ت ه���ذه ال��ط��ب��ق��ة ال��س��ي��اس��ي��ة بفسادها
وسوء إدارتها ،سببًا رئيسًا في تأجيج انتفاضة
ً
أكتوبر الفائت ،كانت هذه امل��رة أيضًا عامال في
إحيائها بسبب مماطلتها وإنكارها ما يدور في
ال��ش��ارع على م��دى  90ي��وم��ا ،م��ع ف��ارق ان املسار
االن��ح��داري لألوضاع االقتصادية واالجتماعية
قد يحول مسار االنتفاضة السليمة حتى اآلن،
ويدفعها باتجاه وسائل عنيفة لتحقيق أهدافها.
فالصور التي تتوالى من مختلف املناطق تنذر

تصعيد حتى تحقيق المطالب
«التصعيد هو عنوان املرحلة املقبلة لتحقيق كل املطالب» ،هذا لسان حال جميع اللبنانيني ،الذين نزلوا
ام��س إل��ى ال�ش��وارع م��ع ب��داي��ة «اس�ب��وع الغضب» .وللمرة األول��ى منذ ان�ط�لاق ال�ث��ورة قبل ثالثة اشهر،
قطع املحتجون أوتوستراد الحازمية ــــ فرن الشباك ،باإلطارات املشتعلة واملازوت والزيتّ ،
معبرين عن
إصرارهم على البقاء في الشارع.
أحد سكان مدينة الحدث ،ذات االغلبية ّ
املؤيدة للرئيس عون وتياره ،وقف إلى جانب اإلطارات املشتعلة،
ّ
ً
معلقًا« :اخترنا قطع هذا األوتوستراد بدال من تقاطع الشفروليه ،لكونه الطريق املؤدي إلى قصر بعبدا،
آملني في أال يتدخل الجيش لفتحه» .واضاف« :خرجنا في السابق من الشارع على أساس أن الحكومة
ّ
ّ
سيتحسن ،لكن ما حصل كان أسوأ بكثير ،وعدنا إلى املربع األول».
ستتشكل ،والوضع
من فرن الشباك إلى جل الديب ،عاد الثوار بعزم وإصرار ،قطعوا األوتوستراد بالكامل على املسلكني
الشرقي والغربي مفترشني األرض ،وقال شاب« :أرفض أن ّ
أتخرج في الجامعة من دون أن أتمكن من
الحصول على وظيفة سوى بواسطة ،كما ال أري��د أن أجبر على الهجرة عندما تغلق كل األب��واب في
وجهي؛ لذلك أدعو كل الشباب الذين يخشون على مستقبلهم الى أن يلتحقوا بالثورة».

بكوارث اجتماعية على كل املستويات :فالجوع
ب��دا يطرق أب��واب العائالت الفقيرة مع تضاعف
أس��ع��ار ال��س��ل��ع ال��غ��ذائ��ي��ة وف���ق���دان ع���دد ك��ب��ي��ر من
املوظفني لوظائفهم ،ف��ي ح�ين ال��ن��اس ينتظرون
في طوابير طويلة امام املصارف ألخذ حصتهم
م���ن أم���وال���ه���م ب��ي��ن��م��ا ت���واص���ل إج����راءات����ه����ا بحق
املودعني الصغار الذين خسروا اكثر من  40في
املئة من مدخراتهم.
ف�����ي ال����ق����ط����اع ال����ص����ح����ي ،ي���ع���ل���ن رئ�����ي�����س ن���ق���اب���ة
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات أن ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��م��ل��ي��ات ل��م تعد
تجرى في املستشفيات بسبب عدم قدرتها على
استيراد املعدات الطبية .وع�لاوة على ذل��ك كله،
ت��زاي��دت س��اع��ات تقنني الكهرباء ف��ي أوج فصل
الشتاء ،وعادت قطاعات حيوية كثيرة ،كاملخابز
واالف����ران وامل��ح��روق��ات ،ال��ى التلويح ب��االض��راب
احتجاجًا على انقطاع الدوالر من االسواق.

سلطة غائبة عن السمع
ي��ج��ري ك��ل ذل���ك ف��ي ح�ين أن امل��س��ؤول�ين غائبون
عن السمع ،حتى الوعود التي أطلقوها بتشكيل
حكومة بأسرع ما يمكن تبددت بفعل الخالفات
َّ
وسمى
بني مكونات الفريق الواحد ال��ذي تبنى
الرئيس املكلف تشكيل الحكومة .وذل��ك بعدما
اس��ت��غ��رق��ت ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ك��ل��ي��ف  50ي���وم���ًا ب��ذري��ع��ة
التفاهم على «ال��ت��أل��ي��ف قبل التكليف» لتفادي
إه������دار ال���وق���ت ال���ط���وي���ل ب�ي�ن ال��ت��ك��ل��ي��ف وص����دور
مراسيم الحكومة ال��ج��دي��دة .وبعد مضي قرابة
ش��ه��ر ع��ل��ى تكليف ح��س��ان دي����اب م��ن ق��ب��ل فريق
األغلبية النيابية ،أي التيار الوطني الحر وحركة
ام���ل وح���زب اهلل ،ان��س��ح��ب خ�لال��ه امل��ح��ت��ج��ون من
الشارع إفساحًا في املجال لتشكيل حكومة من
اختصاصيني مستقلني كما تعهد ،واصلت هذه
ال��ق��وى اداء ه����ا امل��ع��ه��ود :تناتش على الحصص
وخالف على األحجام وتوزيع الحقائب وكأن ال
شيء يجري خارج أسوار مقراتها .وهو ما دفع
ً
وزي���ر العمل كميل أب��و سليمان للقول م��ذه��وال
ب��ان��ه عمل سابقًا على ح��ل ازم���ات دول متعثرة
ع��دة ،لكن ه��ذه امل��رة االول��ى التي ي��رى أزم��ة بهذا
الحجم وال ي��رى أي م��س��ؤول ع��ن ه��ذه االزم���ة أو
حتى من يبادر لحلها.

عبدالمهدي يص ّر على خروجهم ..والصدر يلتقي فصائل «المقاومة»

بومبيو يحرج القادة العراقيين:

يؤيدون وجودنا العسكري في مجالسهم
ي��ت��واص��ل ال��ت��خ��ب��ط ال��س��ي��اس��ي ف���ي ال���ع���راق ح��ول
ملف اخراج القوات األجنبية ،فيما يرى مراقبون
ان بعض املواقف املتصلبة ،ال سيما من رئيس
ح���ك���وم���ة ت���ص���ري���ف االع����م����ال ع������ادل ع���ب���دامل���ه���دي،
ه�����ي م�����ج�����رد رف�������ع س����ق����ف س����ي����اس����ي ل��ت��ح��ص��ي��ل
م��ك��اس��ب م��ع��ي��ن��ة .وف����ي ال���س���ي���اق ،ب��ح��ث ال��س��ف��ي��ر
العراقي ل��دى بلجيكا ص��ادق الركابي ،مع ينس
ستولتنبرغ ،األمني العام لحلف شمال األطلسي
(الناتو) ،وضع صيغة عمل ثنائي جديدة ،بعد
ق����رار ال��ب��رمل��ان إخ����راج ال���ق���وات األج��ن��ب��ي��ة .وق��ال��ت
الخارجية العراقية ،إن الجانبني ناقشا األحداث
األخ��ي��رة ف��ي ال��ع��راق وعمل بعثة الناتو وكيفية
اس����ت����م����رار ال����ت����ع����اون ف����ي ض�����وء ق������رار ال��ح��ك��وم��ة
ّ
املتضمن مطالبة ال���دول األع��ض��اء في
ال��ع��راق��ي��ة
ّ
التحالف الدولي ضد داعش بسحب قواتها.
وامس أكد مكتب رئيس الوزراء عادل عبد املهدي
أن الحكومة لن تتراجع عن قرار البرملان القاضي
بإخراج القوات األجنبية.
ويرفض ُ
السنة واألكراد إخراج القوات األجنبية
وخاصة األميركية ،خشية أن تتغلغل إيران أكثر
في البلد عبر فصائل مسلحة موالية لها ،وفق ما
يرى مراقبون وفي السياق ،كشف املتحدث باسم
فصيل «حركة النجباء» العراقي نصر الشمري،
عن إج��راء زعيم التيار ال��ص��دري مقتدى الصدر

ً
أجراها مع حوالي  50مسؤوال عراقيًا منذ مطلع
يناير ي��ت��ع��ارض م��ع م��ا يعلنه ه���ؤالء ف��ي العلن.
وردًا على سؤال خالل ندوة في جامعة ستانفورد
ّ
قال الوزير األميركي «لن يقولوا ذلك علنًا .لكنهم
ّ
ف���ي امل��ج��ال��س ال��خ��اص��ة ي ّ
��رح��ب��ون ك��ل��ه��م ب��وج��ود
أميركا هناك وبحملتها ملكافحة اإلرهاب» .وقال
بومبيو إن��ه تحادث مع ق��ادة من كل االنتماءات
في العراق بمن فيهم قادة من الغالبية الشيعية.

التظاهرات تتصاعد

ناشطون عراقيون يلعبون خالل اعتصامهم امس امام وزارة التعليم العالي في بغداد | ا ف ب

مباحثات مع فصائل شيعية ،مقربة من إي��ران،
ت��ط��ل��ق ع��ل��ى ن��ف��س��ه��ا «ف��ص��ائ��ل امل���ق���اوم���ة» وع��ل��ى
رأسها عصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء
وحركة النجباء وسرايا السالم ،لتشكيل جبهة
م��وح��دة إلخ���راج ال��ق��وات األم��ي��رك��ي��ة بشكل كامل
ونهائي .وتابع الشمري بالقول ،إن هذه الفصائل
أع��ط��ت ف��رص��ة وم����دة (ل���م ي��ذك��ر ت��اري��خ��ًا م��ح��ددًا)
للحكومة ومجلس النواب من أجل إنهاء الوجود

األجنبي عبر الطرق الدبلوماسية والسياسية.
ف��ي املقابل ق��ال وزي��ر الخارجية األميركي مايك
ّ
ب��وم��ب��ي��و إن ج��م��ي��ع ال����ق����ادة ال���ع���راق���ي�ي�ن أب��ل��غ��وه
ّ
ف���ي م��ج��ال��س خ���اص���ة ب���أن���ه���م ي ّ
����ؤي����دون ال���وج���ود
ّ
العسكري األم��ي��رك��ي ف��ي ب��ل��ده��م ،على ال��رغ��م من
املطالبات العلنية ب��خ��روج الجنود األميركيني.
وق���ال بومبيو ال���ذي ت��رف��ض وزارت����ه غ��ال��ب��ًا نشر
ّ
تفاصيل اتصاالته ،إن ما سمعه خالل محادثات

أمنيًا ،قتل ضابط بحرس حدود العراق بهجوم
لتنظيم داعش انطلق من سوريا ،على مقر الفوج
األول التابع لقيادة حرس الحدود العراقي قرب
منفذ الوليد الحدودي غرب الرمادي.
في سياق آخ��ر ،نشرت السلطات العراقية ،أمس،
قوات من الجيش والشرطة في مدينة كربالء؛ إثر
أع��م��ال عنف راف��ق��ت احتجاجات على م��دى األي��ام
القليلة امل��اض��ي��ة .وق��ال��ت وزارة ال���دف���اع ال��ع��راق��ي��ة
إن ه����ذه ال���خ���ط���وة ت���أت���ي ب���غ���رض دي���م���وم���ة األم���ن
واالستقرار ،وحماية املنشآت العامة وممتلكات
املواطنني .وفي مدينة البصرة ،احتجزت السلطات
األمنية لعدة ساعات 6 ،متظاهرين قبل أن تفرج
عنهم تحت ضغط املتظاهرين في «مجمع كليات
باب الزبير» ضمن جامعة البصرة.

تزامنًا مع التحركات املتجددة في الشارع ،تفعلت االتصاالت بني املراجع
الرسمية ،وبعد لقاء مفاجئ جمع وزير الخارجية جبران باسيل برئيس
املجلس النيابي ووصفه الطرفان بااليجابي ،تحدثت مصادر احتمال
عن حصول لقاء بني بري والحريري لالتفاق على مواجهة هذه املرحلة.
رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة م�ي�ش��ال ع��ون ق��ال خ�ل�ال ل�ق��اء م��ع أع �ض��اء السلك
الدبلوماسي ومديري املنظمات الدولية املعتمدين في لبنان ،ان عوامل
ع��دة تضافرت لتنتج أس��وأ أزم��ة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت
لبنان ،منها ح��روب الجوار واغ�لاق أس��واق التصدير ،موضحًا أن��ه منذ
ّ
شكل الوضع االقتصادي واملالي ّ
الهم األكبر له ،وقال:
بداية هذا العهد
ُ
تأت بكل النتائج
«بذلت جهودًا كبيرة للمعالجات االقتصادية لكنها لم ِ
املأمولة ألن الوضع كان سيئًا والعراقيل كثيرة».
وتحدث عون عن االنتفاضة الشعبية فاعتبر أن التظاهرات ،خصوصًا
ّ
ف��ي ب��داي��ات�ه��ا ،شكلت ف��رص��ة حقيقية لتحقيق اإلص�ل�اح امل�ن�ش��ود لكن
ّ
ّ
محاوالت استغاللها من بعض القوى السياسية أدت الى تشتت بعضها
وإغراقها في راديكالية رافضة ،وشدد عون على أن والدة الحكومة «كانت
منتظرة خالل االسبوع املاضي ،ولكن بعض العراقيل حالت دون ذلك».
وفي حني طفت على السطح الخالفات العميقة بني عون والرئيس املكلف
تشكيل الحكومة حسان دي��اب ،وورود تقارير عن أن عون ومن ورائه
التيار الوطني الحر لم يعودا يرغبان في استمرار دي��اب ،ويبحثان عن
مخارج دستورية تؤدي إلى اعتذاره ،اوضحت محطة «أو تي في» املوالية
لعون أن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي التقى
دياب ،لكنه لم ينقل إليه كما ذكر البعض رسالة من عون لالعتذار .في
ّ
حني أك��دت مصادر مطلعة على موقف دي��اب ّأن األخير ليس في وارد
االع �ت��ذار ،ب��ل يشعر أن تحرك ال�ش��ارع داع��م ملوقفه ف��ي عملية التأليف.
في حني أن الثوار لن يمهلوا دياب أكثر ،فانطلقوا في مسيرة من الرينغ
باتجاه منزله في تلة الخياط.

«أقوم بعملي ..ونقطة عالسطر»

الحريري :حل األمور وفق الدستور

ّ
رئيس حكومة تصريف األعمال سعد الحريري ،ترأس في «بيت الوسط»
ّ
ّ
اجتماعًا لكتلة «املستقبل» .وفي دردشة مع الصحافيني ،أكد الحريري أنه
يصرف االعمال منذ اليوم ّ
ّ
مستغربا الكالم املتداول في
األول من االستقالة،
ِّ
هذا السياقّ ،
مشددا على ّأن تصريف األعمال ليس متوقفًا .وقال« :سنعمل
أكثر ،واألس��اس اآلن هو تشكيل الحكومة ،ونحن نستخدم صالحياتنا
ضمن املعقول ،وهناك بعض األمور التي ال يمكن إقرارها في ظل حكومة
تصريف االعمال» .ولفت الحريري إلى ّأن هناك رئيسا مكلفا ،وهو حسان
دياب ومهمته تشكيل الحكومة مع الذين ّ
سموه ،وأنا أقوم بعملي «ونقطة
عالسطر» ،وأنا مع تعويم حكومة ّ جديدة ،وليس حكومة استقالت بعدما
طلب منها الشارع ذل��ك ،ويجب ح��ل األم��ور وف��ق الدستور .وأض��اف« :هم
ً
ّ
ّ ّ
سدًا سنيًا طويال».
يعرقلون ويتهمونني بالعرقلة ،وبأنني أضع
ّ
واعتبرت كتلة املستقبل عقب ّ االجتماع ان األولوية يجب أن تتركز على
والدة الحكومة سريعًا وال�ت��وق��ف ع��ن ال ��دوران ف��ي حلقة املحاصصات
داعية الى تحرير التأليف من ضغوط السياسة واألحزاب.

سالمة يجتمع مع نقابة الصرافين
و«المصارف» تنفي اإلقفال
في وق��ت ينتظر اللبنانيون اجابات حاسمة عن اسئلة كثيرة تتمحور
حول املستقبل القريب وسعر صرف الدوالر وتوافر الوقود واملستلزمات
الطبية والكهرباء في ظل موجة برد وارتفاع جنوني في اسعار السلع
االستهالكية ،عقد ّحاكم مصرف لبنان رياض سالمة اجتماعًا مع نقابة
الصرافني ،حيث تلقى وع�دًا من النقابة باتخاذ إج��راءات خ�لال أسبوع
لتحديد وتخفيض سعر صرف الدوالر لدى الصرافني.
من جانبها ،أعلنت جمعية مصارف لبنان أن��ه لم يصدر عنها بتاريخ
اليوم ّأي بيان صحافي ،وبالتالي فإن كل البيانات أو األخبار التي ّ
يتم
ت��داول�ه��ا ف��ي وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ح��ول تشكيل ال�ح�ك��وم��ة أو
املطالبة بتدخل القضاء مع التلميح الى إقفال املصارف ال أساس لها من
الصحة إطالقًا ،فاقتضى التوضيح.

تركيا عن لقاء فيدان ومملوك:

حفظ المصالح وإحالل
السالم في سوريا
علقت تركيا أمس على اللقاء الذي جمع رئيس مكتب األمن
الوطني التابع للنظام السوري ،علي مملوك ،ورئيس جهاز
االستخبارات التركي ،هاكان فيدان في موسكو ،االثنني ،بأنه
«حفاظ على املصالح التركية وإح�لال للسالم في املنطقة».
وأك����د وزي����ر ال���دف���اع ال��ت��رك��ي ،خ��ل��وص��ي آك����ار ،ب��ح��س��ب وك��ال��ة
األن��اض��ول ،عقد اللقاء وب���رره بالقول إن املسؤولني األت��راك
ي��ق��وم��ون ب��ف��ع��ال��ي��ات م��ت��ن��وع��ة ف���ي امل��ح��اف��ل ال���دول���ي���ة ،ب��ه��دف
الحفاظ على املصالح التركية واملساهمة في إحالل السالم
واألم���ن باملنطقة .وأش���ار آك���ار إل��ى أن تركيا ستواصل بذل
جهودها من أجل إح�لال السالم واالستقرار ،مشيرا إلى أن
املبدأ هو تحقيق السالم.
وك��ان��ت وك��ال��ة األن��ب��اء الرسمية (س��ان��ا) ق��ال��ت ،إن مملوك
وفيدان عقدا لقاء في موسكو بحضور مسؤولني روس،
وإن وفد النظام طالب تركيا بالوفاء بالتزاماتها بموجب
ات��ف��اق��ي��ة س��وت��ش��ي امل��وق��ع��ة ب�ين ال��رئ��ي��س�ين ال��ت��رك��ي ،رج��ب
طيب أردوغ��ان ،والروسي ،فالديمير بوتني ،في سبتمبر
 ،2018ب��ش��أن إدل����ب ف��ي م��ا ي��خ��ص إخ��ل�اء منطقة خفض
التصعيد ممن أطلقت عليهم الوكالة مسمى اإلرهابيني
وفتح الطرقات الدولية.
وبحسب وكالة رويترز ،فإن الطرفني بحثا وقف إطالق النار
في إدل��ب ،وإمكانية العمل معا ضد وح��دات حماية الشعب
الكردية شرقي نهر الفرات.
ب���دوره ،ح��ذر الرئيس التركي ،رج��ب طيب أردوغ���ان ،النظام
السوري من خرق وقف إطالق النار املتفق عليه مع روسيا
في محافظة إدلب .وقال« :إذا استدعت الضرورة فنحن نملك
العزيمة على وقف خروقات النظام».
وأضاف أردوغان أن «تركيا نجحت في تطبيق اتفاق جديد
لوقف إطالق النار ،آمل في أن يصمد».
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بالغ للنيابة من العربي ضد ثالثة أعضاء
قرر مجلس إدارة النادي العربي تقديم بالغ للنيابة العامة ضد ثالثة أعضاء جمعية عمومية ،هم
عبداهلل محمود صفر ،ومحمد يعقوب زينل ،وناظم إسماعيل البالم .وذكر املجلس أن سبب البالغ
هو انتحالهم صفة رئيس النادي وأمني السر وإدارتهم الجتماعي الجمعية العمومية غير العادية
يومي  29ديسمبر املاضي ،و 5يناير الجاري.
كما ق��رر املجلس إح��ال��ة األع��ض��اء الثالثة ب��اإلض��اف��ة إل��ى عبدالرضا ع��ب��اس إل��ى التحقيق داخ��ل
النادي ،وذلك ملخالفتهم النظام األساسي.
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«األبيض» ُيقصي الفيصلي

الكويت تضرب بقوة
في بطولة «األمير»

حسم فريق الكرة بنادي الكويت تأهله للمرحلة الثانية بملحق التأهل لدوري
ابطال اسيا ،وذلك بفوزه على مضيفه الفيصلي االردني بهدفني لهدف في اللقاء
الذي جمعهما امس على استاد ّ
عمان الدولي ضمن الجولة االولى من امللحق
ليضرب االبيض موعدًا مع لقاء استقالل ايران في الحادي والعشرين من الشهر
الجاري باستاد ازادي بالعاصمة طهران ،في الجولة الثانية من ملحق التأهل،
في حني يتحول الفيصلي للمشاركة بكأس االتحاد اآلسيوي.
تقدم الفيصلي في الدقيقة الـ 9من زمن اللقاء عن طريق العبه انس عابد قبل ان
ينجح يوسف ناصر في إدراك التعادل لالبيض في الدقيقة الـ 33لينتهي الوقت
االصلي للمباراة بالتعادل االيجابي ليتم اللجوء للوقت االضافي ،حيث نجح
فهد الهاجري في تحقيق هدف الحسم في الدقيقة الـ 117من عمر اللقاء.
ويأتي تأهل االبيض من املرحلة االولى للعام الثاني على التوالي حيث كان قد
نجح في املوسم املاضي في التأهل على حساب الوحدات االردني بفوزه بثالثة
اه��داف مقابل هدفني ،قبل ان يخسر من ذوب آه��ن االي��ران��ي بهدف من دون رد
لتكون النسخة الحالية بمنزلة رد االعتبار لالبيض الذي تنتظر منه جماهيره
حسم تأهله واملشاركة في البطولة االقوى على مستوى القارة.

استهلت ال��ك��وي��ت م��ش��واره��ا ف��ي ب��ط��ول��ة س��م��و أم��ي��ر ال��ب�لاد ال��س��ن��وي��ة ال��دول��ي��ة
الكبرى التاسعة للرماية واملقامة على مجمع ميادين الشيخ صباح االحمد
األومل���ب���ي ،ب��ق��وة ب��إح��راز  3م��ي��دال��ي��ات« ،ذه��ب��ي��ة وف��ض��ي��ة وب���رون���زي���ة» ،ف��ي حني
تصدرت إيطاليا جدول الترتيب بأربع ميداليات ذهبية وفضيتني وبرونزية.
وبدت املنافسة محتدمة مع توزيع اول  5ذهبيات في البطولة ،وذلك مع دخول
صربيا وتشيكيا واإلمارات ،على خط الصراع مع الكويت وإيطاليا ،علما ان 8
دول تواجدت في جدول الترتيب ،وهو ما يدل على قوة البطولة.
وشهدت مسابقة القوس والسهم األوملبي (على مسافة  70مترا) هيمنة كويتية
على املراكز الثالثة االول��ى ،فنال ب��در عويض املطيري الذهبية ،في حني آلت
الفضية الى فيصل بركة سندي والبرونزية الى عبداهلل الحربي.
وعاد حامل ذهبية أوملبياد بكني  2008وحامل الرقم القياسي األوملبي التشيكي
ديفيد كوستيليكي ،الى االضواء وخطف ذهبية مسابقة التراب بإصابته 48
طبقا ف��ي ال��ج��ول��ة النهائية ،وف��ي فئة ال��س��ي��دات ،تألقت وصيفة بطلة العالم
 2019وبطلة كأس العالم للشباب اإليطالية غايا راغاتسيني واحرزت الذهبية
بإصابتها  43طبقا في الجولة النهائية ،وضرب اإلماراتي احمد العميري بقوة
ورصع سجل بالده بذهبية املسدس  10امتار بحصده  238.7نقطة.

جانب من اللقاء

القادسية يعتلي الصدارة

اليرموك يقهر «السماوي»
حكم عبدالمولى وعمر بركات
اعتلى القادسية ص��دارة ترتيب دوري  STCاملمتاز لكرة القدم،
رافعا رصيده الى  19نقطة بعد تخطيه النصر بهدفني لالشيء
في اللقاء الذي اقيم بينهما امس على استاد صباح السالم في
ختام منافسات القسم االول.
انتهى الشوط االول بتقدم القادسية بهدف سجله بدر املطوع
ف��ي ال��دق��ي��ق��ة ال��س��ادس��ة ،وف���ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي اض����اف امل��ح��ت��رف
النيجيري جيمس الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة .61
وكانت االفضلية للقادسية من بداية اللقاء معتمدا على النزعة
الهجومية عبر بدر املطوع وعيد الرشيدي ومساندة من رباعي
الوسط عبداهلل ماوي وفهد االنصاري وسلطان العنزي واحمد
ال��ظ��ف��ي��ري ،ف��ي ح�ين ش��ه��د امل���ب���اراة اول ظ��ه��ور مل��ه��اج��م الساملية
السابق عدي الصيفي مع االصفر الذي لعب كمدافع ايمن! وبادر
االصفر في امتالك املبادرة الهجومية وترجمها بتسجيل هدف
مبكر منح الالعبني الثقة في بسط سيطرته .في املقابل ،مال اداء
النصر الى الدفاع اليقاف الضغط القدساوي مع االعتماد على
املهاجم محمد الرميحي ف��ي حالة االس��ت��ح��واذ على ال��ك��رة لكن
من دون فاعلية .ادار اللقاء الحكم الدولي عبداهلل جمالي وانذر
من القادسية سلطان العنزي ومن النصر خالد شاهان وروبن،
وطرد معاذ الظفيري.
في حني أشعل اليرموك صراع صدارة ترتيب دوري  STCاملمتاز
لكرة القدم ،وذلك بفوزه على الساملية بهدفني لال شيء في اللقاء
الذي جمع الفريقني امس على استاد صباح السالم ،ليرفع ابناء
مشرف رصيدهم ال��ى  6نقاط بينما يتجمد رصيد السماوي
عند  17نقطةّ ،
مفرطًا في حظوظه لالنفراد بصدارة الترتيب في
غياب الكويت شريكه في املركز االول.
ج��اء هدفا اللقاء عن طريق الكاميروني يانيك نغانغ محترف
اليرموك في الدقيقتني  3و 96من زمن اللقاء.
ون��ج��ح اب��ن��اء امل����درب ه��ان��ي ال��ص��ق��ر ق��ائ��د ال��ي��رم��وك ف��ي تحقيق
االفضلية منذ البداية وحتى النهاية التي كادت ان تشهد هدفًا
ثالثًا في الدقيقة  97من وقت املباراة لالعب الشاب ناصر حجي

ال���ذي ش���ارك كبديل ف��ي ال��وق��ت ب��دل ال��ض��ائ��ع ،اال ان تقنية حكم
الفيديو املساعد تحول دون تثبيته ليتم الغاء هدف ثالث بعد
ان كانت التقنية ق��د ألغت ه��دف ال��ت��ع��ادل للسماوي ع��ن طريق
مبارك الفنيني في الدقيقة  35من زمن املواجهة.

«األخضر» أهدر الفوز
وأه���در ال��ع��رب��ي ف���وزا ك��ان ف��ي متناوله واك��ت��ف��ى ب��ال��ت��ع��ادل ام��ام
ال��ت��ض��ام��ن ب��ه��دف ل��ك��ل منهما ف��ي ال��ل��ق��اء ال���ذي اق��ي��م ام���س على
استاد التضامن.
بهذه النتيجة رفع العربي رصيده الى  9نقاط والتضامن الى 8
نقاط .انتهى الشوط االول بتقدم العربي بهدف احرزه املحترف
الليبي ال��ه��ادي السنوسي ف��ي الدقيقة  29اث��ر تمريرة عرضية
من عبد اهلل الشمالي ،وفي الدقيقة  76من الشوط الثاني ادرك
التضامن التعادل عبر حامد الرشيدي،
واه�������در ب�����در ط������ارق رك���ل���ة ج������زاء ل��ل��ع��رب��ي ت���ص���دى ل���ه���ا ح����ارس
ال��ت��ض��ام��ن ح��م��د ب��دي��ر ،وأل��غ��ى ال��ح��ك��م ه��دف��ا اخ���ر ل��ل��ع��رب��ي بعد
اللجوء الى تقنية الفار .جاءت املباراة في اتجاه واحد ملصلحة
العربي ،وكان الفريق االفضل واالكثر خطورة واستحواذا على
الكرة بفضل تحركات الالعبني والضغط من وسط امللعب عبر
الرباعي محمد فريح وحسني اشكناني وعبد اهلل الشمالي وبدر
ط���ارق ،وال���ذي اس��ف��ر ع��ن ف��رص ع��دي��دة للمهاجمني السنوسي
الهادي وسيدريك هنري ترجمت احداها الى هدف في الشوط
االول ،ف��ي املقابل ل��م يقدم اص��ح��اب االرض (التضامن) عرضا
مقنعا ،وم��ال أداؤه ال��ى ال��دف��اع والتحول ال��ى الهجمات املرتدة
التي لم تشكل ادنى خطورة على مرمى حارس العربي سليمان
عبد الغفور.
وشهد الشوط الثاني نشاطا ملحوظا من جانب التضامن الذي
انتفض هجوميا عبر حامد الرشيدي الذي اعاد فريقه الجواء
امل���ب���اراة ب��ع��د ادراك����ه ال��ت��ع��ادل ،ف��ي ح�ين ح���اول ال��ع��رب��ي تنشيط
هجماته ف��ي ال��دق��ائ��ق االخ��ي��رة م��ن امل��ب��اراة لكن دف��اع التضامن
وحارسه نجحوا في املحافظة على نقطة التعادل.

حسين الموسوي وصراع على الكرة مع يوسف صكور | تصوير حسني هالل

النفيسي َّ
وقع االتفاقية مع مسؤولي المنتخب

مركز ديسك للعالج الطبيعي يعالج العبي نيوزلندا لكرة اليد
وق����ع امل���دي���ر ال���ع���ام مل���رك���ز دي���س���ك ل��ل��ع�لاج
ال��ط��ب��ي��ع��ي ط��ل�ال ال��ن��ف��ي��س��ي ف���ي ال��ح��ادي��ة
عشرة من صباح أمس (الثالثاء) اتفاقية
م��ع مسؤولي املنتخب النيوزلندي لكرة
ال��ي��د ال���ذي ي��ش��ارك ف��ي بطولة ك��أس آسيا
التي تستضيفها الكويت خالل الفترة من
 16إلى  27من شهر يناير الجاري ،يتولى
ب��م��وج��ب��ه��ا امل���رك���ز ع��ل�اج اإلص����اب����ات ال��ت��ي
ق���د ي��ت��ع��رض ل��ه��ا ال�لاع��ب��ون ف���ي ال��ب��ط��ول��ة
القارية.
وجاء اختيار مسؤولو املنتخب النيوزلندي
ملركز ديسك للعالج الطبيعي ليتولى عالج
ال�لاع��ب�ين ،ألن���ه ي��ض��م ع���دد كبير م��ن أفضل
االختصاصيني على مستوى العالم.
وأك����د ط�ل�ال ال��ن��ف��ي��س��ي« :أن االت��ف��اق��ي��ة التي
ت��م توقيعها م��ع املنتخب النيوزلندي هي
ب��داي��ة لعقد اتفاقيات أخ��رى م��ع منتخبات
وأن�����دي�����ة أج���ن���ب���ي���ة س���ت���ش���ارك ف����ي ب���ط���والت
خالل املستقبل القريب في الكويت ،وكذلك
منتخبات وطنية وأندية محلية».
وأض�������اف« :ب��ال��ط��ب��ع ه���ن���اك ع����دد ك��ب��ي��ر من
ال��ري��اض��ي�ين الكويتيني س���واء ف��ي اللعبات
ال��ج��م��اع��ي��ة أو ال��ف��ردي��ة ي���أت���ون إل���ى امل��رك��ز،
م���ن أج���ل ال��خ��ض��وع ل��ب��رن��ام��ج ع�لاج��ي بعد
إصابات مختلفة تعرضوا لها ،ونال العمل
ف��ي امل��رك��ز إش��ادات��ه��م وإع��ج��اب��ه��م ال��ش��دي��د،
وه���و أم���ر ي��ض��اع��ف م���ن امل��س��ؤول��ي��ة امل��ل��ق��اة
على كاهلنا من أجل تقديم األفضل بشكل
مستمر وتطوير العمل داخل املركز ،ووفقا

طالل النفيسي يصافح العبي نيوزلندا

ل��ق��ن��اع��ت��ي ال��ش��خ��ص��ي��ة أرى أن ه�����ذا األم����ر
ب��م��ن��زل��ة ال��ح��اف��ز ال����ذي ي��دف��ع��ن��ا إل����ى ال��ع��م��ل
بحثا عن التميز».
وقال النفيسي« :قبل إنشاء املركز تم وضع
أم���ر ف��ي غ��اي��ة األه��م��ي��ة ف��ي اع��ت��ب��ارن��ا ،وه��و
التركيز على الجانب النفسي في التعامل
م��ع امل��راج��ع�ين ،وه����ذا األم����ر يتطلب توفير
بيئة نظيفة وأجواء تبعث على الراحة وعدم
تصدير التوتر لهم أيا كانت حالتهم».

 ..وفي لقطة جماعية معهم

وت����اب����ع« :ف���ك���رة إن���ش���اء امل���رك���ز ج�����اءت بعد
تعرضي لإلصابة ،ومعاناتي الشديدة من
ال��ع�لاج س��واء داخ��ل أو خ��ارج الكويت ،هذا
األمر دفعني إلى إنشاء مركز ديسك للعالج
الطبيعي ،وب��ع��د دراس����ة متأنية واالط�ل�اع
ع��ل��ى أب�����رز امل����راك����ز امل��م��اث��ل��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى
العالم ،تم االستعانة بأهل الخبرة في هذا
املجال كي ترى الفكرة النور ،وبعد دراسة
شاملة ثم افتتاح املركز منذ أكثر من عام ،تم

التعاقد م��ع  21اختصاصي ع�لاج طبيعي
وح���رك���ي م��ت��خ��ص��ص�ين ف���ي ع��ل�اج إص��اب��ات
العظام والعضالت من مختلف دول العالم».
وأوض����������ح« :ي���ت���خ���ص���ص م����رك����ز دي����س����ك ف��ي
العالج اليدوي فقط ،وذل��ك دون االستعانة
ب��أي أج��ه��زة على اإلط�ل�اق ،ك��ون األج��ه��زة ال
تأتي بالنتائج املأمولة في غالب األحيان،
ع��ك��س ال���ع�ل�اج ال���ي���دوي ال��ق��ائ��م ع��ل��ى أس��س
علمية نسبة النجاح والتعافي فيه أفضل

ب��ك��ث��ي��ر ،ح���ي���ث إن االخ���ت���ص���اص���ي�ي�ن ال���ذي���ن
يعملون ف��ي امل��رك��ز درس���وا ال��ع�لاج ال��ي��دوي
بشكل مستفيض ،وحصلوا على املاجستير
والدكتوراه في هذا الشأن».
وأشار النفيسي إلى أن مركز ديسك للعالج
ال��ط��ب��ي��ع��ي ل��دي��ه ط��اق��ة اس��ت��ي��ع��اب��ي��ة ك��ب��ي��رة،
مشددا على ق��درة املركز على تلبية حاجة
امل��راج��ع�ين واالرت����ق����اء ف���ي م��س��ت��وى ال��ع�لاج
وإع�����ادة تأهيلهم ت��ح��ت إش����راف امل��رك��ز من

خالل برامج متكاملة ،وذلك لتوحيد العمل
ب��غ��ي��ة ت�ل�اف���ي ت��ف��اق��م او ح�����دوث اإلص���اب���ات
تحت سقف واحد.
واخ���ت���ت���م ال��ن��ف��ي��س��ي ت���ص���ري���ح���ه ،م��وض��ح��ا
أن امل��رك��ز م��رخ��ص م��ن ق��ب��ل وزارة الصحة
ال��ك��وي��ت��ي��ة ،وأن ال��خ��ب��راء ال��ذي��ن ت��م التعاقد
م��ع��ه��م ب����اش����روا م��ه��م��ت��ه��م ف����ي امل����رك����ز ب��ع��د
ال��ح��ص��ول على رخ��ص��ة وم��زاول��ة املهنة من
قبل وزارة الصحة أيضا.
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معلومات
عن المدرب

 - 1بدأ مسيرته الرياضية العب كرة قدم شاطئية ،وكان ضمن
عناصر المنتخب الوطني األسباني.
 - 2لعب  12عاما مع فريق راسينغ سانتاندر (على فترتين)،
كما دربه في موسم  2002-2001وقاده للدرجة األولى ،وكان
أحد أيقونات الفريق ،ويطلق عليه لقب «المايسترو» .ودرب
الس بالماس وريال بيتيس ومنتخب غينيا االستوائية.
 - 3ثالث مدرب للبرشا من منطقة كانتابريا التي تتمتع بحكم
ذاتي ،بعد إنريكي أوريزوال ( )1961والورانو رويز (.)1976
بارتوميو وأبيدال خالل المؤتمر الصحافي لتقديم المد ّرب سيتين | أ.ف.ب

أن�ه��ى ن ��ادي ب��رش�ل��ون��ة األس�ب��ان��ي ح��ال��ة ال �ج��دل ،ال�ت��ي ط�غ��ت على
املشهد الرياضي ،ربما حول العالم ،مساء أول من أمس ،بإعالنه
رسميًا عن تولي كيكي سيتني ،مدرب ريال بيتيس السابق ،ملهمة
تدريب الفريق الكاتالوني ب��دءًا من االم��س ،ليكون الظهور االول
للمدرب على مقاعد القيادة الفنية للبرشا امام غرناطة في تحد
مهم للفريق ،خاصة ان املنافس سبق أن حقق الفوز ذهابًا على
برشلونة بهدفني لالشيء.
س�ي�ت�ين ال�ش�غ��وف ب�ف��ري��ق ب��رش�ل��ون��ة م�ن��ذ ان ك��ان الع �ب��ًا ،وامل�ت��أث��ر
ب��االس �ط��ورة ي��وه��ان ك��روي��ف «ت��دري �ب �ي��ًا» ،س�ي�ك��ون ام ��ام ال�ع��دي��د
من التحديات الفنية الصعبة على املستوى التدريبي ،وأهمها
استعادة هوية الفريق الكاتالوني ،خاصة تلك التي ك��ان عليها
خالل حقبة تولي بيب غوارديوال للمهمة ،إذ حقق أرقاما صعبة،
صاحبها اداء ممتع ل��م يتكرر م��ن ب�ع��ده ،س��واء عند ق�ي��ادة تيتو
ً
فيالنوفا ،ومن بعده لويس انريكي ،وصوال الى ارنستو فالفيردي،
فاملتابع لتطور اداء الفريق خالل تولي املدربني السابقني للمهمة
سيشعر جيدًا بالفارق الكبير ،الذي بات عليه «الكتالن» عكس ما
أظهروه سابقًا بقيادة بيب.

ذكاء وحنكة
سيتني ربما يمتلك من الذكاء ما يؤهله لتحقيق املهمة والنجاة
بالفريق من الخروج خالي الوفاض من البطوالت في هذا املوسم،
السيما في ظل خبراته كالعب محترف للشطرنج ،االمر الذي قد
ينعكس على افكاره التدريبية واستيعابه لطبيعة املهمة امللقاة
على عاتقه ،وبالتالي ّ
تفهم متطلبات الجماهير الكبيرة للفريق،
باالضافة الى الدعم املتوقع من ادارة برشلونة له خالل الفترات
املقبلة.
وف��ي ح�ين ف��از سلفه إرن�س�ت��و ف��ال�ف�ي��ردي بلقبني ف��ي ال ��دوري في
ع��ام�ين ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،وت ��رك ال �ف��ري��ق وه ��و ي�ت�ص��در ال�ت��رت�ي��ب مع
وصول املوسم الحالي الى منتصفه ،فإن سيتني ،بعيدا عن بعض
النجاح في دوري الدرجة الثالثة األسباني عام  ،2011ال يمتلك أي
ألقاب كمدرب ،حيث ان أفضل ما حققه في الليغا كان خالل فترة
تدريبه لريال بيتيس ،حيث قاده الى املركز السادس والتأهل إلى
الدوري األوروبي في  ،2018لكنه ترك الفريق املوسم املاضي ،الذي
أنهاه في املركز العاشر.
وف�ق��د الع��ب وس��ط راس�ي�ن��غ س��ان�ت�ن��در وأت�ل�ت�ي�ك��و م��دري��د السابق
فلسفته الخططية ،وه��و ف��ي ق�ي��ادة بيتيس ،وانقلبت الجماهير
عليه رغم األداء ،الذي يعتمد على االستحواذ على الكرة الذي لعب
به ،وطلبوا املزيد من الشغف وااللتزام في امللعب.
وم��ن حيث األس�ل��وب ،فمن املفترض أن يتماشى سيتني بصورة
مثالية مع برشلونة ،بعدما استمد اإللهام من الفريق الذي دربه
ي��وه��ان ك ��روي ��ف ،ح�ي�ن ل�ع��ب ض ��ده ف��ي ن�ه��اي��ة ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ال�ق��رن
ً
امل��اض��ي ،ليعلق على تلك املواجهة ق��ائ�لا« :أت��ذك��ر عندما واجهت
ب��رش�ل��ون��ة ب�ق�ي��ادة ي��وه��ان ك��روي��ف ..م�ن��ذ ه��ذه ال�ل�ح�ظ��ة ،ب ��دأت في
فهم ما شعرت به طيلة حياتي ومسيرتي» ،مضيفا« :ب��دأت في
مشاهدة ك��رة القدم وتحليلها ..استطعت في فهم ما شعرت به،
وأردت تنفيذ ذلك عندما أصبحت مدربا».

األلقاب املحلية
وعلى املدرب ايضًا ان يدرك جيدًا ان األلقاب املحلية ليست كافية
ف��ي برشلونة ،حيث ترغب الجماهير ف��ي النجاح ب��دوري أبطال
أوروبا ،باإلضافة إلى تقديم أداء جيد.

وقدم سيتني مثاال على ما تستطيع الفرق التي يقودها أن تفعله
في املوسم املاضي ،عندما فاز بيتيس  4ـــ  3على برشلونة بـ«كامب
نو» ،وهو أول فريق ينتصر هناك في عامني ،واألخير أيضا الذي
نجح في ذلك.
من جانبه ،أعرب املدرب سيتني عن سعادته بتولي مهمة تدريب
الفريق األول في النادي ،مؤكدا استعداده للتحدي الجديد.
وأض��اف في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس النادي جوسيب
بارتوميو في ملعب «كامب ن��و» ،بعد التوقيع على عقده املمتد

أرقام كيكي
● أكبر فوز حققه في مسيرته التدريبية كان أمام غرناطة مع الس باملاس
بنتيجة  5-1في عام  2016بالدوري االسباني ،بينما كانت أكبر هزيمة مع
ناديه السابق لوخو  - 6صفر أمام جيرونا في عام  2014بالدرجة الثانية.
● سبق له واحتل ص��دارة ال��دوري االسباني مع الس باملاس بعد نهاية
الجولة الثانية من موسم  2017-2016بعد الفوز على غرناطة .5-1
● خالل مسيرته التدريبية قاد  351مباراة ،فاز في  129وتعادل في 90
مباراة وخسر في  132لقاء.
● سجلت الفرق تحت قيادته خ�لال عهده  458هدفا واه�ت��زت شباكها
 489مرة.
● لم يفز بأي بطولة أثناء مسيرته التدريبية حتى مجيئه إلى برشلونة.
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لغاية  30يونيو  ،2022أنه لم يتوقع أبدا أن يتم اختياره لتدريب
الفريق ،معربا عن شكره العميق لبارتوميو.
وشدد على أن هدفه هو الفوز بكل ما هو ممكن مع الفريق ،مشيرا
إل��ى أن برشلونة ليس لديه طريق آخ��ر س��وى التفوق على نفسه
عاما تلو اآلخر وتحقيق أكبر عدد ممكن من األلقاب باإلضافة إلى
اللعب بشكل جيد.
من جانبه ،شكر بارتوميو سيتني لقبوله هذا التحدي ،كما شكر
املدرب السابق فالفيردي على كل ما قدمه إلى النادي ،مشيرا في
سياق الحديث عن أسباب تغييره إل��ى ان الديناميكيات لم تكن
األفضل على الرغم من النتائج الجيدة .ولفت في هذا السياق إلى
أن الفريق يحتاج إل��ى التغيير وإل��ى دفعة فنية جديدة من أجل
الفوز بالدوري األسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس امللك .وأدار
سيتني ( 61سنة) الحصة التدريبية األولى للفريق في وقت سابق
أمس ،قبل تقديمه بشكل رسمي أمام الصحافيني في امللعب.
وذكرت التقارير اإلخبارية املحلية خالل األيام القليلة املاضية أن
إدارة برشلونة كانت تعتزم إنهاء حقبة فالفيردي لسوء النتائج
وآخرها الخسارة بنتيجة ( )3/2في نصف نهائي كأس السوبر
األس�ب��ان�ي��ة ال��ذي استضافته ال�س�ع��ودي��ة األس �ب��وع امل��اض��ي ،وهو
األمر الذي فجر غضب الجماهير ،ال سيما أن برشلونة كان ودع
آخر نسختني من دوري أبطال أوروبا ضد روما وليفربول.

تحديات بانتظاره

 -1البحث عن بديل لسواريز
أول التحديات الصعبة التي تنتظر سيتني سيكون البحث عن
حل ألزمة الهجوم في املهاجم الصريح رقم  ،9بعد إصابة نجم
الفريق الدولي األوروغواياني لويس سواريز ،وخضوعه لعملية
جراحية ،وتأكد غيابه ملدة  4أشهر.
وي�ب��دو م��ن الصعب م��واج�ه��ة ت�ح��دي��ات كبيرة وامل�ن��اف�س��ة على
األلقاب ،من دون الالعب النجم سواريز ،إذ شارك في  41.6في
املئة من األهداف التي سجلها برشلونة هذا املوسم.

 -2حسم مصير فيدال
املهمة الثانية الصعبة ،ممثلة في التشيلي أرت��ورو فيدال ،الذي
ي��رغ��ب ف��ي ال��رح �ي��ل ع��ن ن ��ادي ب��رش�ل��ون��ة ،وي�س�ع��ى ال ��ى ضمه
فريق إنتر ميالن اإليطالي ،وكانت ازمة الالعب معلقة في عهد
فالفيردي ،وه�ن��اك أيضًا الع�ب��ون مثل :امل��داف��ع الفرنسي جان
كلير ت��ودي�ب��و ،ال��ذي ل��دي��ه ع��روض ع��دة ،وك��ارل�ي��س ال�ي�ن��ا ،ال��ذي
يرغب ريال بيتيس في ضمه.

 -3استعادة عقلية الفوز
س�ي�ك��ون ع�ل��ى ك�ي�ك��ي س�ي�ت�ين إع� ��ادة ال �ب��ري��ق م��ن ج��دي��د للفريق
الكاتالوني سريعا ،في ظل املباريات الصعبة املقبلة التي تنتظر
الفريق على الصعيدين األسباني واألوروب ��ي ،خاصة أن��ه يتولى
مقاليد األم ��ور وال�ف��ري��ق ع�ل��ى ال�ق�م��ة ف��ي الليغا ودوري األب �ط��ال.

وقد حان الوقت ملنح الالعبني دافعا قويا واستعادة بعض الثقة
بالنفس ،واستعادة كذلك عقلية االنتصارات ونغمة الفوز ،بعدما
سقط الفريق في آخر مباراتني له ،فتعادل مع إسبانيول ببطولة
الدوري  2ـــ  ،2وخسر من أتلتيكو مدريد في السوبر بنتيجة  2ـــ .3

 -4اكتساب ثقة الجمهور
س�ي�ط��رت ع�ل��ى ج�م��اه�ي��ر ب��رش�ل��ون��ة ف��ي ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة حالة
من السخط على الفريق ،وعلى املدير الفني السابق إرنستو
فالفيردي ،ف��ي ظ��ل ت��راج��ع النتائج ،واألداء الباهت ف��ي الكثير
م��ن امل�ب��اري��ات ،حتى م��ع ف��وز ال�ف��ري��ق ،مثلما ح��دث ف��ي م�ب��اراة
أتلتيكو مدريد في الدوري ،حيث سيطر األخير على مجرياتها
تماما ،لكنه خسر في النهاية بسبب املهارة الفردية لأليقونة
الكاتالونية ليونيل ميسي.

 -5العودة إلى منصات التتويج
تحلم جماهير نادي برشلونة بعودة الفريق من جديد ملنصات
التتويج ال�ق��اري ف��ي بطولة دوري أب�ط��ال أوروب ��ا ،بعد ال�خ��روج
بشكل درام��ي أم��ام روم��ا اإليطالي في البطولة ع��ام  ،2018ثم
الخروج الغريب واملهني أمام ليفربول في البطولة العام املاضي.
كما أن سيتني يتولى ت��دري��ب ف��ري��ق متصدر بطولة ال ��دوري،
وح �ص��ده��ا ف ��ي آخ ��ر ع��ام�ي�ن ،ووص� ��ل ال ��ى دور ال �س �ت��ة عشر
األوروب ��ي ه��ذا ال�ع��ام كمتصدر ملجموعته ف��ي دوري األب�ط��ال،
وعليه أن يواصل نهج االنتصارات.

 - 4واجه برشلونة العبا  22مرة؛ خسر منها  ،12وفاز في خمس
وتعادل في مثلها ،وسجل هدفين في مرمى برشلونة،
وواجه سيتين برشلونة مدربا سبع مرات؛ خسر في ست ،وفاز
في واحدة كانت في «الكامب نو» الموسم الماضي.
 - 5لعب لعدة فرق في مسيرته بالمالعب :راسينغ سانتاندر
وأتلتيكو مدريد ولوغرونيس وليفانتي.
 - 6في إحدى زياراته السابقة لـ«الكامب نو» ،منحه سيرجيو
بوسكيتس العب وسط البلوغرانا قميصه ،وكتب عليه «إلى
كيكي مع الحب والتقدير لرؤيتك الكروية».
 - 7سيتين درب عدة العبين كانوا في صفوف «البلوغرانا»
كبرترا وكابتوم وتيلو وسانابريا وأريغو وكيفن-برنس بواتينغ،
ومن بين العبي الفريق الكتالوني الحاليين فيربو جونيور.
 - 8سيتين يمدح عادة ليونيل ميسي ،ويصفه بأنه «العب من
الطراز األول ،وأفضل العب في التاريخ» ،وآخر مرة كانت بعد
مباراة للبرشا وبيتيس في معقل األخير الموسم الماضي.
 - 9لديه شغف بلعبة الشطرنج ،وواجه بطلي العالم
السابقين في اللعبة أناتولي كارابوف وغاري كاسباروف.

ً
شكرا فالفيردي
ميسي:
ودع األرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة ،مدربه السابق إرنستو
فالفيردي ،بعدما رحل املدير الفني اإلسباني عن النادي الكتالوني.
ك�ت��ب «ال �ب��رغ��وث» ع�ب��ر صفحته ال��رس�م�ي��ة ع�ل��ى م��وق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي
«انستغرام»« :شكرا لك على كل شيء ،وأنا متأكد أنك ستحقق نتائج جيدة
أينما ذهبت».
وأضاف« :باإلضافة إلى كونك محترفا مميزا ،فأنت شخص رائع للغاية».
واختتم« :حظا سعيدا مستر فالفيردي ..وعناق كبير لك».

ً
عالميا
برشلونة األغنى
حقق ن��ادي برشلونة األسباني رقما قياسيا
ج��دي ��دا ع �ل��ى رأس الئ �ح��ة األن ��دي ��ة األغ �ن��ى في
العالم التي أعلنتها شركة ديلويت املتخصصة
في املحاسبة ،بحسب اإلي ��رادات املحققة في
موسم .2018/2019
وللمرة األول��ى ،حقق برشلونة أكثر من 840
مليون يورو من اإلي��رادات ،أي أكثر بـ 83مليون
يورو من غريمه املحلي ريال مدريد ضمن الفترة
عينها.
وح ��ل ن ��ادي ال�ع��اص�م��ة ث��ان�ي��ا ب�ن�ح��و  757م�ل�ي��ون ي ��ورو،
ليتبادل مع النادي الكتالوني الصدارة بحسب الترتيب األخير الصادر في يناير
.2019
واحتفظ مانشستر يونايتد اإلنكليزي باملركز الثالث بنحو  711مليون يورو.
وأشارت «ديلويت» إلى أن «الشياطني» مهددون بخسارة هذا الترتيب في املوسم
املقبل لحساب جارهم اللدود مانشستر سيتي (بطل الدوري اإلنكليزي في آخر
موسمني) أو ليفربول (حامل لقب دوري أبطال أوروبا).

ديباال وساري ..العداوة تتجدد

المدرب ساري والعبه ديباال

كان باولو ديباال صانع لعب نادي يوفنتوس قاب قوسني
أو أدنى من مغادرة الفريق بطل إيطاليا قبل انطالق املوسم
الجاري ،وكان املدرب ماوريتسيو ساري يدعم رحيله عند
تولي املسؤولية ،قبل أن يستمر في النهاية ويصبح من
أبرز نجوم «السيدة العجوز» في الفترة املاضية.
وكان األرجنتيني ديباال خارج حسابات املدرب ساري في
بداية املوسم الجاري قبل أن يعتمد عليه بالتدريج ،ليقوم
بعدها صانع األلعاب املتألق بإحراج املدير الفني ،بسبب
ملساته السحرية والحاسمة أمام جميع منافسيه.
لكن يبدو أن الخالف تجدد بني ساري وديباال ،بعد أن عبر
الالعب عن غضبه عند خروجه واستبداله خالل الفوز 2
 1 -على روم��ا قبل  20دقيقة على نهاية امل�ب��اراة ،رغ��م أنه

كان من نجوم املباراة وتسبب في ركلة ج��زاء سجل منها
رونالدو الهدف الثاني.
وش ��وه ��د دي� �ب ��اال وه� ��و ي �ص �ي��ح أم � ��ام امل� � ��درب س � ��اري بعد
اس �ت �ب��دال��ه ب �م��واط �ن��ه غ��ون��زال��و إي �غ ��واي�ي�ن م �ه��اج��م ن ��ادي
يوفنتوس ،وك��ان يخبئ فمه لكي ال تقوم وسائل اإلع�لام
املحلية والعاملية بترجمة كلماته ،كما انفعل غاضبًا أمام
مساعد املدير الفني.
وتكهن م��وق��ع «كالتشو م�ي��رك��ات��و» اإلي�ط��ال��ي ،ب��أن ديباال
اع �ت��رض ع�ل��ى ت�ب��دي�ل��ه ،م��ع اس�ت�م��رار رون��ال��دو ف��ي امللعب،
حيث لم يجرؤ س��اري على إخ��راج الهداف البرتغالي منذ
أزمتهما ف��ي وق��ت س��اب��ق ه��ذا امل��وس��م عقب اس�ت�ب��دال��ه في
مباراتني.

المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

التوقيت

القناة

الدوري الفرنسي (لقاءات مؤجلة)
نيم × رين

مساء
9.00
ً

beIN Sports HD 4

أميان × ستاد ريمس

مساء
9.00
ً

beIN Sports HD 5

موناكو × سان جيرمان

مساء
11.00
ً

beIN Sports HD 6

كأس االتحاد اإلنكليزي (الدور )4
مانشستر يونايتد × ولفرهامبتون

مساء
10.45
ً

beIN Sports HD 2

الحرارة

األربعاء
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الطقس

5

الصغرى

الرطوبة

19

الكبرى

%66

مائل للبرودة وتظهر بعض السحب
المتفرقة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى
معتدلة السرعة ( 8ـــ  32كلم /ساعة).

البحـــــــر

أعلى مد

أدنى جزر

3.57 1.55

9.31 9.22

ً
صباحا

ً
ظهرا

ً
صباحا

مساءً

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

أحمد الصراف

إقبال األحمد

بالرغم من كل ما قيل لي عن صعوبة الحصول على إجازة قيادة
مركبة في بريطانيا ،وكان ذلك عام  ،1985فإنني كنت مضطرا
لدخول التجربة على أي حال ،لصعوبة العيش في منطقة بعيدة
من دون سيارة.
بدأت بسؤال كل من أعرف عن تجربته في الحصول عليها ،وما
ينصحوني باتباعه في ما يتعلق بالتعامل مع من يقوم بفحص
القيادة ،الكتابي والعملي.
ق��ال ل��ي األول إن علي رب��ط ال��ح��زام قبل تشغيل ال��س��ي��ارة ،وأال
أتالطف في الحديث مع الشخص الذي يقوم باالختبار.
أما الثاني ،فقد أخبرني أن أع��دل امل��رآة ،وأن أنظر ملا حولي قبل
التحرك بالسيارة ،م��ع ال��ت��زام الصمت وع��دم التحدث م��ع «ال��ذي
يقوم باختباري»!
أما الثالث ،فقد نصحني بأن أحرص على تشغيل إشارة االتجاه،
قبل املباشرة بالقيادة ،مع ضرورة عدم محاولة ،مجرد محاولة،
تبادل الحديث مع املفتش الذي يقوم باختباري!
وعندما استفسرت عن سبب إجماع الكل ،من دون استثناء،

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

األط��ف��ال وال��ك�لاب! فطلب م��ن��ي ال��ت��وق��ف ع��ل��ى ج��ان��ب ال��ط��ري��ق،
ومد يده اليمنى مرحبا بي وهو يقول بابتسامة رائعة ،أزالت
كل ما تكون لدي من انطباعات حذرة منه :أهنئك على اجتياز
هذا االختبار الصعب ،واعتذر عن طلباتي بالتوقف املفاجئ
ألكثر من مرة ،أهال بك في بريطانيا ،وأتمنى أن يكون لديك
دائما هذا االحساس باملسؤولية.
اس��ت��خ��دم��ت إج����ازة ال��ق��ي��ادة ت��ل��ك ،وال��ت��ي ال تحمل ص��ورت��ي ،بل
توقيعي ف��ق��ط ،ف��ي ع��ش��رات ال����دول ،وك��ان��ت محل اح��ت��رام أينما
ذهبت ،وانتهت صالحيتها قبل بضع سنوات فقط.
في زي��ارت��ي األخ��ي��رة للندن سألت من ال ي��زال يعيش هناك عن
شروط وظروف الحصول على إجازة القيادة حاليا فقالوا إنها
ال ت��زال صعبة ،إن ك��ان املفتش ،أو املمتحن «إنكليزيا» .أم��ا إذا
كان من «الجماعة» ،أصحاب أقدم الحضارات ،والتقاليد العريقة،
فاملسألة فيها نظر ،وطلب املقسوم ،أو التفاوض على السعر ليس
باألمر الصعب ،وهم بالتالي «أسهل في التعامل» من العلمانيني...
الكفرة!

حلويات الشمالي ..قائمة االنتظار تصل إلى أسابيع
أحمد الحافظ
في ع��ام  1885أس��س عيسى الشمالي ،امل��دار ،وه��و عبارة
عن معمل صغير إلنتاج الطحني من الحبوب بالقرب من
دروازة ع�ب��دال��رزاق ،وم��ن أه��م عمالئه العائالت الكويتية
التي كانت تصنع الخبز في املنزل.
وك��ان املعمل يتقاضى «آنتني» وه��و ما يعادل  10فلوس
لطحن  2.5كيلو غرام من القمح ،باستخدام الرحى ،وبعد
سنوات قليلة دخلت الكويت مكائن طحن الحبوب فتحول
نشاط املعمل إلى صناعة الحلويات.
وم��ن جيل إل��ى آخ��ر ،أصبحت ح�ل��وي��ات الشمالي معلمًا

كويتيًا يحمل األصالة الكويتية من خالل انتاج الحلويات
الوطنية مثل الرهش والدرابيل وغيرهما.
سبقلا زارت م�ص�ن��ع ال�ش�م��ال��ي ف��ي ال �ش��وي��خ ،وه ��و امل�ق��ر
الثاني للمصنع بعد أن كان في شرق ،ثم الدسمة ،ولوحظ
وج��ود عشرات الزبائن ،منهم من دول الخليج ،حتى إن
أسرة سعودية طلبت كميات كبيرة من البقصم إلرسالها
إلى العاصمة األميركية واشنطن ،حيث توجد ابنتهم.
وال ي�م�ل��ك امل�ص�ن��ع ال �ط��اق��ة االس�ت�ي�ع��اب�ي��ة ل�ت��وف�ي��ر الطلب
الهائل على الحلويات ،وعليه ،يجب عليك تسجيل اسمك
ف��ي قائمة االن�ت�ظ��ار للحصول على الحلويات الكويتية
التي تحمل نكهتها أصالة املاضي وعبقه.

بورصة الساعات  VSبورصة األسهم

الساعات ..من هواية إلى استثمار
عبدالرزاق العطار
يبدو أن التوجه الجديد في املرحلة املقبلة سيتحول نحو
االستثمار في الساعات ،بعدما أثبتت مقارنات سوقية أنها
األك�ث��ر رب �ح��ًا ،وأم��ان��ًا أي �ض��ا ،م�ق��ارن��ة ب��االس�ت�ث�م��ار ف��ي أسهم
الشركات.
م ��وق ��ع «ل ��وك � �س ��وري داي � �ل � �م ��ا» ،امل �ت �خ �ص��ص ف ��ي ال �س��اع��ات
وال�س�ل��ع ال�ف��ري��دة وال�ق� ّ�ي�م��ة ،ع�ق��د م�ق��ارن��ة ب�ين االس�ت�ث�م��ار في
ب�ع��ض م��ارك��ات ال �س��اع��ات ،واالس �ت �ث �م��ار ف��ي أس �ه��م ك�ب��ري��ات
ال�ش��رك��ات األميركية ف��ي ع��دة م�ج��االت ،مثل أب��ل ،وفيسبوك،
وماكدونالدز ،حيث ج��اءت األرق��ام محفزة بشكل كبير على
اقتحام هذا السوق الواسع.
وق � ��ارن امل ��وق ��ع ال �ش �ه �ي��ر ،ب�ي�ن أس �ه��م ع �م�لاق��ة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
األميركية «أبل» ،التي كانت قيمتها تصل إلى  75دوالرا في
عام  ،2014لتصل إلى  175دوالرا في عام  2019املنتهي بزيادة

 ،%133ف��ي م�ق��اب��ل االس�ت�ث�م��ار ف��ي س��اع��ة م��ن م��ارك��ة «باتيك
فيليب» ،طراز  ،5711والتي زاد سعرها من  22ألفا و 700دوالر،
إلى  56ألف دوالر خالل الفترة نفسها ،بزيادة تقدر بـ.%147
وتنافست أسعار أسهم شركة ماكدونالدز األميركية ،والتي
كان سعرها  95دوالرا للسهم في  ،2014وبلغ  185دوالرا في
 ،2019بزيادة  ،%95مع ساعات «أوديمارس بيغيه» ،التي كان
سعرها  15ألفا و 600دوالر ف��ي  ،2014ووص��ل إل��ى  51ألف
دوالر في  ،2019بنسبة زيادة .%227
أم��ا ش��رك��ة «ف�ي�س�ب��وك» صاحبة أك�ب��ر ش�ه��رة ف��ي ال�ع��ال��م ،فلم
تصمد شهرتها وق��وة أسهمها مقابل س��اع��ات «روليكس»،
حيث ان سعر سهم فيسبوك ،الذي كان  69دوالرا في ،2014
وأص �ب��ح  162دوالرا ف��ي  2019ب��زي��ادة  ،%132ل��م يستطع
مواجهة ساعة «روليكس دايتونا» ،التي كان سعرها  11ألفا
و 500دوالر ،وزاد بنسبة  ،%143ليصل سعرها إلى  28ألف
دوالر.

مايو كلينك

اضحك ..لتخف آالمك
ُ
وينتج جسمك المسكنات الطبيعية
سواء كنت تضحك على برنامج ساخر في التلفزيون أو تبتسم
لسبب آخر ،فالضحك ُيعد شكال رائعا من أشكال تخفيف الضغط
النفسي ،وهذه ليست مزحة.
تؤكد دراسات أن التحلي بروح الدعابة لن َيشفي جميع األمراض،
ولكن البيانات تتزايد بشأن األشياء اإليجابية التي يمكن للضحك
القيام بها .يمنح الضحك آثارا قصيرة وطويلة املدى ،عندما تبدأ
ُ
بالضحك ،ال يقتصر دوره فقط على تخفيف األعباء التي ت َص ُّب على
العقل ،بل ُي َح ِّفز أيضا على حدوث ُّ
تغيرات جسدية لديك.

فوائد االبتسامة
● تحفيز العديد من األعضاء:
ُ
ت �ح� ِّ�س��ن االب �ت �س��ام��ة اس�ت�ن�ش��اق
ُ ِّ
الهواء الغني باألكسجني ،وتحفز
َ
القلب ،وال��رئ�ت�ين وال�ع�ض�لات ،وتزيد
ِّ
اإلن ��دورف�ي�ن «امل �س��ك �ن��ات الطبيعية»
التي يقوم الدماع بإطالقها.
● ت �ن �ش �ي��ط وت �خ �ف �ي��ف اس �ت �ج��اب �ت� َ�ك
ل�ل�ض�غ��ط ال �ن �ف �س��ي :ي �ب��دأ ال�ش�خ��ص

ُّ
فتقل استجابته للضغط النفسيُ ،
ُّ
ويمكن أن
بالتبسم فالضحك
َّ
َيزيد معدل ضربات القلب وضغط الدم ثم ينخفض مرة أخرى.
ُّ
● ت�ل�ط�ي��ف ال �ت��وت��ر :ي�ع�م��ل ال �ض �ح��ك أي �ض��ا ع �ل��ى ت�ح�ف�ي��ز ال� ��دورة
ال��دم��وي��ةُ ،
وي �س��اع��د ف��ي اس �ت��رخ��اء ال �ع �ض�لات .ت�ح�س�ين ال�ج�ه��از
ُ
املناعي ..وتعد تلك الحالة من اآلث��ار طويلة امل��دى ،حيث تظهر
األف �ك��ار ال�س�ل�ب�ي��ة ب�ع��ض ال�ت�ف��اع�لات الكيميائية ال �ت��ي ي�م�ك��ن أن
ْ
تؤثر في الجسم عن طريق جلب املزيد من الضغط النفسي على
َ
أج �ه��زت��ك وت�ق�ل�ي��ل م �ن��اع �ت��ك .ع �ل��ى النقيض
م��ن ذل � َ�ك ،يمكن ل�لأف�ك��ار اإليجابية
ف ��ي ال� ��واق� ��ع إن � �ت ��اج ال �ب �ب �ت �ي��دات
ال�ع�ص�ب�ي��ة ال �ت��ي ت �س��اع��د على
م� �ك ��اف� �ح ��ة ال� �ض� �غ ��ط ال �ن �ف �س��ي
واألم��راض التي من املحتمل أن
تكون أكثر خطورة.
ِّ
● ت �خ �ف �ي ��ف األل� � � � ��م :ق � ��د ي �خ��ف��ف
ال �ض �ح� ُ�ك األل � � َ�م م ��ن خ �ل�ال ج� ْ�ع��ل
ال �ج �س��م ُي �ن �ت��ج م �س �ك �ن��ات األل ��م
الطبيعية الخاصة به.

الوفيات
● ح��س��ي��ن ع��ي��دي ح��س��ن ع��ي��دي64( ،
ع ��ام ��ًا) ،ش �ي��ع ،ل �ل��رج��ال :ح�س�ي�ن�ي��ة ب��وح�م��د،
الدعية ،للنساء :حسينية أم البنني األربعة،
الرميثية ،ق ،9ش��ارع أس��ام��ة ب��ن زي��د ،ج،93
م ،38م �ق��اب��ل ال ��دائ ��ري ال �خ��ام��س م �ب��اش��رة،
م �ل �ح��وظ��ة :ع � ��زاء ال �ن �س��اء :ع �ص �رًا ف �ق��ط ،ت:
.55808833 - 99811930
● علي حجي سعد محمد العصفور85( ،
عامًا) ،شيع ،للرجال :الخالدية ،ق ،3شارع
ال�ب��رج��س ،م ،10دي ��وان ال�ع�ص�ف��ور ،للنساء:

ال�ع��ارض�ي��ة ،ق ،9ش ،6م ،6ت- 99998690 :
.97973745 - 55333632 - 55441922
● منيرة محمد سالم ال��وذي��ن ،زوج ��ة
س �ع��ود ف �ل�اح ع �م��اش امل �ت �ل �ق��م 55( ،ع��ام��ًا)،
ال�ت�ش�ي�ي��ع ب�ع��د ص�ل�اة ع�ص��ر ال �ي��وم بمقبرة
صبحان ،للرجال :املسايل ،ق ،4ش ،401م،48
ل�ل�ن�س��اء :ض��اح�ي��ة ج��اب��ر ال�ع�ل��ي ،ق ،3ش،12
م ،31ت.23831119 - 99888362 :
● ع��ب��دال��رس��ول علي حسين األرب���ش،

( 101عام) ،شيع ،للرجال :حسينية األربش،
بنيد القار ،ق ،1شارع شريف الرضا ،خلف

مستشفى السالم ،للنساء :سلوى ،ق ،1ش،4
م ،30ت.97256111 - 99609909 :
● عبدالله صبر ش��ام��ان ال��ش��م��ري88( ،
ع��ام��ًا) ال�ت�ش�ي�ي��ع ب �ع��د ص�ل�اة ع �ص��ر ال �ي��وم،
بمقبرة الجهراء ،القصر ،ق ،1ش ،3ج ،3م،14
ت.99711313 :
● مصطفى أحمد بندر السلمان61( ،
ع��ام��ًا) ،شيع ،للرجال :مسجد ال ��وزان ،غرب
مشرف ،للنساء :الشهداء ،ق ،3ش ،311م،1
ت.66866627 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

البورصة

الساعات

Apple
NASDAQ: AAPL
 22 :2014د.ك
 55 :2019د.ك

Patek Philippe 5711
 6800 :2014د.ك
 16.400 :2019د.ك

%133 +

%147 +

McDonald›s
NYSE: MCD
 29 :2014د.ك
 56 :2019د.ك

Audemars Piguet
RO Jumbo 5402
 4700 :2014د.ك
 15.400 :2019د.ك

Facebook,Inc
NASDAQ: FB
 21 :2014د.ك
 49 :2019د.ك

Rolex Daytona 16520
 3400 :2014د.ك
 8500 :2019د.ك

%95 +

%135 +

الصــــالة

%227 +

%143 +

6.44
شروق

عصر

5.11
مغرب

6.33 11.57
ظهر

كالم الناس

على ض��رورة تجنب الحديث أو التباسط مع املفتش قيل لي
ألنهم صارمون ومستقيمون جدا ،وتصعب رشوتهم.
اجتزت التجربة الكتابية بسهولة ،وانطلقت بسيارتي مع املفتش،
العابس الوجه ،ألداء االختبار العملي في طرقات الحي القريب،
وهو يشير لي باالتجاه يمينا أو يسارا ،ويراقب كل حركاتي،
ويكاد يعد انفاسي.
طلب مني إيقاف السيارة في مكان وق��وف بني مركبتني ،قمت
بأداء ذلك بسهولة .وعندما اطمأن لقدراتي ،قال لي إن السيارة
أداة قتل وتخريب ،كما هي أداة تسلية وانتقال ،ومن املهم التحلي
باملسؤولية عند الجلوس خلف مقود املركبة ،وم��ن الضروري
ملصلحتي ولسالمة مستخدمي الطريق ،من سائقني ومشاة،
االلتزام بقوانني املرور ،واهمها عدم القيادة تحت تأثير املشروبات
أو املخدرات ،وأن العقوبة كذا وكذا.
ط��ل��ب م��ن��ي أن أت���ج���ه ل��ط��ري��ق ض��ي��ق ذي ات���ج���اه واح�����د ،ت��ق��ف
املركبات على جانبيه ،وسألني وانا أقود السيارة ببطء عما
يجب علي االنتباه له في مثل ذلك الطريق ،فأجبت من فوري:

فجر

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

رنة قلم

ما أجمل العلمانيين الكفرة!

2.52 5.20

عشاء

iqbalalahmed0@yahoo.com

نهاية خدمة..
وبداية حياة
استمتعت ج���دا وأن����ا أت��اب��ع مقطعا ج��م��ي�لا ألح���د امل��واط��ن�ين
الخليجيني وه��و يعبر ع��ن استيائه م��ن النظرة الظاملة التي
ينظر بها املجتمع في منطقتنا إلى املتقاعد وكأنه انتهى بعد
تقاعده!
ضحكت ،وه���ززت رأس���ي م��واف��ق��ة عندما ق���ال« :ل��و متقاعد
عندنا فوق الستني سنة قاد سيارة سبور ..لنظرتوا له إنه مو
صاحي ..أما إذا كان السائق بنفس السن شخصا إنكليزيا
أو أميركيا لقلتوا ..ماشاهلل هالشيبة خوش موتر عنده».
وسأقف عند نقطة مهمة جدا جاءت في هذا املقطع ،عندما
أش���ار إل��ى أن «مجتمعنا ال ي��دف��ع ل��ك روب��ي��ة واح����دة ..ولكنه
يتحكم بحياتك كلها ..تلبس على كيفه وتتصرف وتعيش
على كيفه عشان هو يرضى عنك ..وبعد ما تموت بثالث
أيام نساك».
وهنا أتساءل عن سبب استسالم أغلب املتقاعدين لفلسفة
أن التقاعد يعني التوقف عن العطاء ،والبقاء في البيت ملراقبة
كل صغيرة وكبيرة ،ومن ثم زيادة املشاحنات والخالفات مع
أهل البيت ،بينما اليوم سن  60أو  65في مقاييس عصرنا
هذا هي مرحلة البدء في االستمتاع بالحياة الحقيقية مع من
لم يسعفنا الوقت في شبابنا لاللتفاف حولهم واالستمتاع
معهم ونحن في صحتنا وعز عطائنا؟!
هذه السن اليوم لم تعد كما هي قبل  50أو  80عاما ،فاملرأة
ف��ي س��ن الخمسني ال��ي��وم تبدو ف��ي غاية شبابها وجمالها؛
بسبب زيادة جرعة االهتمام بالشكل واملضمون ..ولو قارنت
ام��رأة أخ��رى من األس��رة نفسها كانت في العمر نفسه قبل
وق��ت ط��وي��ل ،لوجدتها قابعة ف��ي زاوي���ة الحجرة بفستانها
الفضفاض ال��واس��ع ..وق��د غطت شعرها بملفع وف��ي يدها
مسبحة تسبح بها وهي متربعة طول الوقت.
ّأما اليوم ،فامرأة في السن ذاتها تنتقل من ناد رياضي إلى
آخر ،ومن دكتور تجميل إلى آخر ،ومن قهوة إلى أخرى ،أو
تمارس عمال خاصا ناجحا ..وكذلك الرجل ال��ذي هو اليوم
يتذكر جيدا كيف أن عمه أو جده عندما مات كان في عمر
ق��ري��ب م��ن ع��م��ره ،ولكنه ك��ان ي���راه ع��ج��وزا ك��ه�لا ،بينما هو
يشعر أنه نفسه ما زال بهيئة أفضل بكثير ..وأكثر شبابا.
إنه املجتمع ال��ذي يحد هذا الشعور ،وهو املجتمع ذات��ه الذي
يقضي عليك ف��ي مهدك أو يشبعك ج��رع��ات تشجيع وثقة
بنفسك وبعطائك.
مل�����اذا ن��ع��م��ل ح���س���اب اآلخ����ري����ن ف���ي م���ا ن��ل��ب��س أو ن��ع��م��ل أو
نتصرف ..فنفقد الكثير م��ن سعادتنا ملجرد أننا نريد أن
نعمل ألف حساب لكالم الناس؛ ألننا نستمع اليهم ،ولكننا
ال نستمع باألهمية ذاتها إلى وجداننا ونعمل ما يحلو لنا..
بحدود أخالقنا وتربيتنا؟!
ملاذا يفرض علينا املجتمع قالبا معينا نعيش فيه حسب ما
يريد هو ال حسب ما نريد نحن؟!
نعم ،انه مجتمع ظالم ..أناني ،ال يترك املرء في حاله طاملا لم
يضره ولم يتعد عليه ..يحاسبه على التوافه من األمور بينما
هو يعمل في الخفاء ما هو أشنع وأفظع ..ثم يتحدث باسم
األخالق والدين ..يحاسب ويشتد في الحساب.
متقاعد ال��ي��وم كله ط��اق��ة وك��ل��ه خ��ب��رات ..تتخلى عنه ال��دول��ة
ملجرد أنه وصل إلى رقم في عمره ..حتى وإن كان رافضا
ذلك ومتمسكا بدوره وعطائه باملجتمع لتتخلى عنه وتتركه
يموت يوما بعد يوم في بيته بعد أن يذبل ويفقد إحساسه
بقيمته ك��م��ا ك���ان س��اب��ق��ا ..وإن ك���ان ال ي���زال يحمل الرغبة
نفسها في العطاء.
ما سبق كله ال ينطبق أبدا على من ال يتوانى أو يتنازل يوما
واحدا عن فترة التقاعد ..قبل أن تنطبق عليه سن التقاعد..
وال م��ن تضطره ال��ظ��روف الصحية واالجتماعية إل��ى طلب
التقاعد املبكر أو في وقته.

«انستغرام» يحجب الصور المعدلة
ببرنامج فوتوشوب
عمرو حسني
أعلن تطبيق الصور األشهر في العالم «انستغرام» حجب الصور املعدلة ببرنامج
«فوتوشوب» من النشر على التطبيق ،ويصفها بأنها تعرض معلومات مزورة.
ولن يؤثر األمر على الحسابات الشخصية كثيرًا ،لكن سيكون التأثير الكبير على
الحسابات التجارية ،التي تستخدم برنامج تعديل الصور الشهير «فوتوشوب»
لعرض املنتجات لتسويقها أمام الجمهور.
واكتشف مصور أميركي ،يدعى توبي هاريمان ،وف��ق موقع ،diyphotography
بالصدفة ،أثناء تصفحه حسابه على «انستغرام» ،أن الصور املعدلة من خالل
«فوتوشوب» كانت محجوبة باعتبارها «معلومات مزورة».

«..»TickTick
يساعدك على إنجاز مهامك
أحمد بدر
يبدو أن الحاجة إل��ى توفير ال��وق��ت وتنظيمه ،أصبحت
ملحة اآلن ،م��ا دف���ع ش��رك��ة أم��ي��رك��ي��ة ،إل���ى ط���رح تطبيق
جديد ،يحمل اسم «تيك تيك  ،»Tick Tickمهمته إدارة
جميع مهام الشخص ،س��واء كانت متعلقة بالعمل أو
أهدافه الشخصية ،وه��و متاح لنظامي أن��دروي��د وأي أو
إس ،وويندوز.
ووفق موقع «إنجادجيت» التقني األميركي ،فإن التطبيق
س��ه��ل االس���ت���خ���دام ،وي��س��اع��د م���ن ي��ش��ع��رون ب��أن��ه��م ال
يملكون الوقت الكافي ألداء أعمالهم ،على إنجاز أمور
ك��ث��ي��رة م���ن ه���ذا ال��ع��م��ل ،ح��ي��ث ي��ت��ي��ح ل��ه��م إن���ش���اء امل��ه��ام
وترتيبها داخ��ل قوائم ،وتحديد مواعيد نهائية إلنجاز
املهام ،بجانب إضافة املالحظات وقوائم املراجعة للمهام
الفرعية.

دشنته شبكة CN
فندق كارتوني لألطفال!
دشنت شبكة وارنر ميديا فندقًا جديدًا لألطفال ،تابع لشبكة
«سي إن» الكارتونية ،وافتتح الفندق أبوابه أمام األطفال الجمعة
املاضية ،ويقع في والية بنسلفانيا األميركية.
يضم ال��ف��ن��دق ال��ج��دي��د  165غ��رف��ة مجهزة ل�لأط��ف��ال ب��األل��ع��اب،
وامل��ق��اع��د ال��ت��ي صممتها ش��رك��ة ت��رف��ي��ه م��ت��خ��ص��ص��ة ،لتشبه
تصميمات ب��ع��ض امل��س��ل��س�لات امل��ع��روض��ة ع��ل��ى الشبكة مثل
 Adventure Timeو.The Powerpuff Girls
وذك��ر موقع فوكس بزنس األميركي أن الفندق يضم بداخله
مطعما ومقهى وحمام سباحة ،ويعرض على شاشات كبيرة
ك����ارت����ون ال���ش���رك���ة ف����ي م��ن��ط��ق��ة
مخصصة ل��ذل��ك تسمى «غرفة
ال��ك��ارت��ون» ،ال��ت��ي يسبقها ممر
مستوحى من كارتون «بن .»10
ويبلغ سعر الغرفة  169جنيهًا
إسترلينيًا في الليلة الواحدة،

