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إذا تفاقمت عجوزات الموازنة بعد 2022

اقتراض لدفع الرواتب ..كارثة مقبلة!
¶ تقاعس الحكومة عن اإلصالح المالي واالقتصادي يس ِّرع تدهور المالية العامة ¶ االحتياطي العام مقبل على تسييل ما تبقى من استثمارات لسد العجز
إبراهيم عبدالجواد
أك��دت مصادر مالية واقتصادية واسعة
االط � �ل� ��اع ل � �ـ سبقلا أن ه � �ن� ��اك م �ن �ط �ق�ين
اق�ت�ص��ادي�ين وم��ال �ي�ين ي�ت��واج�ه��ان بشدة
ال �ي��وم ف��ي ال �ك��وي��ت ،األول ي��رف��ض ق�ب��ول
م ��ا ورد ف ��ي م� �ش ��روع م �ي��زان �ي��ة / 2020
 ،2021خ �ص��وص��ا ل �ج �ه��ة ال �ع �ج��ز امل �ق��در
ب��أك �ث��ر م ��ن  9م �ل �ي��ارات دي� �ن ��ار .وامل�ن�ط��ق
ال �ث��ان��ي ي��ؤك��د أن ال �ع �ج��ز س�ي��رت�ف��ع أك�ث��ر
م��ع م��رور ال�س�ن��وات ال�ق��ادم��ة ،إذا ل��م يبدأ
تنفيذ ب��رن��ام��ج إص�لاح��ي واس��ع النطاق
يشمل ضبط النفقات الجارية ،ال سيما
ال��روات��ب وال��دع��وم��ات ،وف��رض امل��زي��د من
الرسوم والضرائب ،وإطالق الخصخصة
وم�ش��اري��ع ال�ش��راك��ة ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ال�ع��ام
والخاص ،ولجم الهدر ومكافحة الفساد،
وت �ن��وي��ع االق �ت �ص��اد ب�ق�ط��اع��ات إن�ت��اج�ي��ة
ج��دي��دة ..إض��اف��ة إل��ى ع�ن��اوي��ن إصالحية
أخ��رى عجزت عنها الحكومات السابقة،
ومن غير املعروف قدرة الحكومة الحالية
على تنفيذها .وي�ق��ول أص�ح��اب «املنطق
اإلصالحي» إنه إذا استمر الحال على ما
هو عليه في السنوات املقبلة ،فإن الدولة
ستجد نفسها مضطرة لالقتراض ليس
ل�لإن�ف��اق االس�ت�ث�م��اري ف�ق��ط ،ب��ل لإلنفاق
ال� �ج ��اري وال ��روات ��ب وال ��دع ��وم ��ات أي �ض��ا.
وقال اقتصادي مخضرم لـ سبقلا« :نحن
اليوم ،في امليزانية التقديرية التي أعلنت،
مضطرون للسحب من االحتياطي العام
لدفع نفقات رأسمالية وتنموية تبلغ 3.5
م�ل�ي��ارات دي �ن��ار ،وس ��داد حصة صندوق
األج�ي��ال بواقع  1.5مليار ،واإلن�ف��اق على

م�ص��روف��ات ج��اري��ة لتسيير أم��ور ال��دول��ة
ت�ب�ل��غ  2.5م�ل�ي��ار دي �ن��ار ،ودف ��ع ق�س��ط من
حساب العهد بمبلغ  400مليون دينار،
وهناك ميزانية التسليح الخاصة باألمن
الوطني التي ال ب��د منها .ومجموع تلك
الصفقات يساوي أكثر من  9مليارات ،أي
أكبر من مبلغ العجز املقدر.
ويضيف امل�ص��در :وفقا ألرق��ام امليزانية،
ف � ��إن اإلي� � � � ��رادات اآلن ال �ب ��ال ��غ إج �م��ال �ي �ه��ا
 14.7م �ل �ي��ارا ال ت �ك �ف��ي ل� �س ��داد ال ��روات ��ب
وال ��دع ��وم ��ات ال� �ت ��ي ت �ب �ل��غ ك �ل �ف �ت �ه��ا 15.9
م �ل �ي��ارا ،أي أن ج� ��زءا م ��ن م�ب�ل��غ اإلن �ف��اق
س �ي��أت��ي م ��ن االح �ت �ي��اط��ي ال� �ع ��ام ح��ال �ي��ا،
علما بأن السائل في صندوق االحتياطي
يكفي لسد عجز سنة واح��دة ،وفي 2021
 2022 /س�ي�ض�ط��ر ال �ص �ن��دوق لتسييل
استثمارات لسد العجز ،ثم يجف أو ينفد
الحقا.
لذا ،فإذا استمرت وتيرة تضخم الرواتب،
فإن االقتراض لدفعها سيتحول إلى واقع
محتوم بعد عدة سنوات ..هذا مع افتراض
استمرار عجز الحكومة عن زيادة رسوم
ال�خ��دم��ات وع��دم ف��رض ض��رائ��ب إضافية
ع�ل��ى ال �ش��رك��ات ،وب��اف �ت��راض اإلم �ع��ان في
التمسك بقطاعات يفترض خصخصتها،
وعدم تنويع االقتصاد عموما.
َّ
وذك� ��ر امل �ص��در ب�م��ا ق��ال�ت��ه وزي� ��رة امل��ال�ي��ة
مريم العقيل عند إعالن مشروع امليزانية،
إذ أكدت «أن الحكومة ستحارب من أجل
اقرار قانون الدين العام» ،بسبب الحاجة
الحتمية لالقتراض إذا استمرت أسعار
ال �ن �ف��ط ع �ن��د امل �س �ت��وي��ات ال �ح��ال �ي��ة ل�ع��دة
سنوات مقبلة.

هجمة «الءات» نيابية على الحكومة:

ال مساس بالرواتب ..ال فرض
للرسوم ..ال تطبيق للخصخصة
حمد الخلف
وفهاد الشمري
ص� َّ�ع��د ال �ن��واب أم��س م��ن «الء ات �ه��م» في
مواجهة أي مشاريع حكومية محتملة
ل � �ف� ��رض ض � ��رائ � ��ب أو رف � � ��ع رس� � � ��وم أو
م�س��اس ب��ال��روات��ب ،م�ت�م� ّ�س�ك�ين ب ��أدوات
املساء لة الدستورية سيفًا مسلطًا على
الحكومة ،التي أعلنت عجزًا ،تجاوز 9
مليارات في ميزانية السنة الجديدة.
وق ��ال ��ت رئ �ي �س��ة ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة ص�ف��اء
الهاشم« :إن وزيرة املالية وزيرة الدولة
ل�ل�ش��ؤون االق�ت�ص��ادي��ة ب��ال��وك��ال��ة ،مريم
َّ
العقيل ،استفزت الشارع بحديثها عن
تقنني ال��روات��ب ،وه��و big mistake؛ أي
خ �ط��أ ك �ب �ي��ر» ،داع �ي��ة إل ��ى االع �ت �ب��ار من
ت�ج��ارب الحكومات التي سقطت بهذه
ال �س �ي��اس��ات ف��ي م�خ�ت�ل��ف دول ال �ع��ال��م.
وأض� ��اف� ��ت ال� �ه ��اش ��م« :ل � ��ن ن� �ق � ّ�ر ق ��ان ��ون

الدين العام ،ونرفض تخويف املواطن
من أجل االتجاه إلى تطبيق الضرائب،
ون ��ذك ��رك ��م ب �ح �ج��م االخ� �ت�ل�اس ��ات خ�ل�ال
ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة ق �ب��ل االق � �ت ��راب م��ن
جيوب املواطنني».
م � � ��ن ج� � �ه� � �ت � ��ه ،أك� � � � ��د ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب ري � � ��اض
ال�ع��دس��ان��ي متانة االق�ت�ص��اد الكويتي،
وأن ع � �ل� ��ى ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة أال ت� �ف� �ك ��ر ف��ي
اإلص�ل�اح��ات االق �ت �ص��ادي��ة؛ ك��ال�ض��رائ��ب
وال� � �خ� � �ص� � �خ� � �ص � ��ة ،وإال ف � �س � �ت � � َ
�واج � ��ه
باالستجوابات في حالة ّ
املس بجيوب
املواطنني.
ول � � � � َّ�وح ال � �ن ��ائ ��ب م� �ح� �م ��د ه� ��اي� ��ف أم ��س
ب ��اس � �ت � �ج ��واب وزي � � � ��رة امل� ��ال � �ي� ��ة وزي� � ��رة
الدولة للشؤون االقتصادية بالوكالة،
َ
م��ري��م ال �ع �ق �ي��ل ،ب �س �ب��ب رف ��ض ق��ان��ون��ي
االس�ت�ب��دال وخ�ف��ض اس�ت�ق�ط��اع ال�ق��رض
الحسن للمتقاعدين.
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في العدد

بوعركي:
شبهة دستورية
في الربط اآللي
للمرضيات
الكويت 04

أسقطت والية المرأة بمبرر «إجرائي»!

رجعية «الصحية البرلمانية» تثير سخط الشارع
¶ استنكار محاوالت تكريس التمييز ضد المرأة
توسعت دائرة السخط الشعبي من قرار اللجنة الصحية
البرملانية برفض اقتراح مساواة املرأة بالرجل في قضية
ال ��والي ��ة ال�ص�ح�ي��ة ،ف �ب��ات م��وق��ف ال�ل�ج�ن��ة م �ض��رب مثل
للرجعية ،وأسقط العمل التشريعي النيابي في غياهب
الجاهلية ،وألقى بظالل سوداء على دور بعض أعضاء
مجلس األمة ،وضيق أفقهم ،ورجعية أفكارهم ،وإفالس
مفاهيمهم ،واصطدامهم مع أبسط حقوق املرأة.
ول ��م ت �ق��ف امل� �خ ��اوف م��ن ارت � � ��دادات رف ��ض والي� ��ة امل ��رأة
الصحية عند حد تنصل ممثلي األمة من مسؤولياتهم
الدستورية ،بل استدعت اإلرث التاريخي للتمييز ضد
املرأة لدى البعض ،ومحاوالت تكريسه في التشريعات
واملمارسات.

 3مناقصات
لتوزيع البريد
بـ  3ماليين
دينار
06
الكويت

اللجنة التي لم تجد متسعا لرفع «مظلمة» تطول األسرة
واملجتمع قبل أن تنال من امل��رأة ،وارت�م��ت في أحضان
م� �ب ��ررات إج��رائ �ي��ة ،وت� �ع ��ذرت ب��أن��ه ال م �ف��ر م��ن ت�ع��دي��ل
ت�ش��ري�ع��ي ب �ق��ان��ون ،ت�ج��اه�ل��ت ب �ق��راره��ا أب �س��ط امل �ب��ادئ
الدستورية التي تقتضي امل�س��اواة وال�ع��دال��ة ،وشرعنت
األزمة التي بحت األصوات من أجل حلها.
مقدم االقتراح النائب يوسف الفضالة أكد بشكل قطعي
ان اقتراحه ال��ذي يهدف ال��ى م�س��اواة امل��رأة بالرجل في
ً
قضية ال��والي��ة الصحية ،أم��ر بسيط ال يتطلب تعديال
تشريعيًا خ��اص��ا ب��ال��والي��ة الصحية ل�ل�م��رأة ،مستغربا
قرار اللجنة الصحية بعدم املوافقة على االقتراح.
أم ��ا ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال �ش �ع �ب��ي ،ف��ال �ص��دم��ة أك �ب��ر م��ن أن

العصيمي:
وزراء ال يريدون
هيئة مستقلة
للعقار
اقتصاد 17

النيابة تطالب بأشد العقوبات في «ضيافة الداخلية»:

ت �س �ت��وع��ب ،وت ��داف �ع ��ت األس �ئ �ل��ة ال �ت��ي ت �ع �ج��ز ال �ع �ق��ول
املتحجرة عن اإلجابة عنها ،أليس من حق املرأة التوقيع
على إجراء صحي يخص أبناءها؟ املرأة التي تمثل األمة
بأسرها بعضويتها في مجلس األمة ،وتتقلد املناصب
القيادية كافة ،وتجري العمليات الجراحية للمرضى،
وتنهض بأعباء األسرة ،وتدور رحى املعارك االنتخابية
م��ن أج��ل ص��وت�ه��ا ،أال تستحق تفويضا ب�ق��رار بخلع
«ضرس»؟!
بعد س�ق��وط والي��ة امل ��رأة ف��ي اللجنة الصحية ،ف��اآلم��ال
م�ع�ق��ودة ع�ل��ى اس�ت�ن�ه��اض ه�م��م ال �ن��واب لتسريع ال��دف��ع
بتعديل تشريعي ينهي األزمة من جذورها ،ويغلق الباب
أمام الذرائع ،ويعيد األمور إلى نصابها الصحيح.

والد ميغان
ماركل :تركت
لقبها الملكي..
ألجل المال
اليت 15

«التشريعية البرلمانية» :على الدولة تعويض المتض ِّررين

لصوص المال العام ال يشبعون! «النصب العقاري» ..بغطاء حكومي
مبارك حبيب ومحمد إبراهيم
بينما طالبت النيابة العامة بتوقيع
أشد العقوبات على املتهمني في قضية
«ض�ي��اف��ة ال��داخ�ل�ي��ة» ،وص�ف��ت لصوص
امل��ال ال�ع��ام ب��أن�ه��م ال يشبعون م��ن أك��ل
امل ��ال ال� �ح ��رام ،م �ش �ي��رة إل ��ى أن األم ��وال
لها زه��وة ،وان�ع��دام الضمير يستنزف
االق � �ت � �ص ��اد ال ��وط � �ن ��ي ،وي� ��زي� ��د ال �ن �ه��ب
والتعديات على مقدرات الشعب.
وخ �ل��ال ج �ل �س��ة م ��اراث ��ون� �ي ��ة اس �ت �م��رت
ل�س��اع��ات ام��س ،ح��ذرت النيابة العامة
ف � ��ي أول م� ��راف � �ع� ��ة ل� �ه ��ا ف � ��ي ال �ق �ض �ي��ة
وال�ث��ام�ن��ة ط��وال ت��اري�خ�ه��ا ،م��ن الفساد
ال ��ذي اس �ت �ش��رى وت �م��دد ف��ي امل��ؤس�س��ة
األم �ن �ي��ة ،م��ؤك��دة ان �ه��ا ل��ن ت �ت��وان��ى في
ال �ع �م��ل ع �ل��ى ردع م �ع��دوم��ي ال�ض�م��ائ��ر
الذين سقطوا في حبائل الجشع.
وأك��د ممثل النيابة ،نائب مدير نيابة
األم� � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة ح� �م ��ود ال� �ش ��ام ��ي أن

امل �ت �ه �م�ي�ن ل ��م ي �ك ��ون ��وا م��ؤت �م �ن�ي�ن ع�ل��ى
امل �ن��اص��ب ال �ت��ي ت �ب��وؤه��ا ول ��م ي��راع��وا
حرمة هذه األموال.
ووص�ف��ت ه��ذه الجريمة بأنها كارثية
ضمن جرائم االعتداء على املال العام.
وقالت النيابة :سلوا ضابط الشرطة
ك �ي ��ف أق� � ��دم ع �ل ��ى ك �س ��ر ه �ي �ب��ة األم � ��ن،
وك�ي��ف اس�ت�خ��ف ب��ال��رت�ب��ة امل�ع�ل�ق��ة على
ك �ت �ف��ه؟ وب � ��دال م ��ن ح �م��اي��ة ال� �ب�ل�اد م��ن
ال �ل �ص��وص أق� ��دم ع �ل��ى اخ� �ت�ل�اس امل ��ال
العام.
وش�ه��دت الجلسة اي�ض��ًا مطالبة دف��اع
امل�ت�ه�م�ين ،ب��إي�ق��اف ن�ظ��ر القضية لحني
ال �ف �ص ��ل ف� ��ي ال� ��دف� ��ع ب� �ع ��دم دس �ت ��وري ��ة
ب� �ع ��ض م � � ��واد ق � ��ان � ��ون غ� �س ��ل األم � � ��وال
وحماية األموال العامة ،اال ان املحكمة
ال�ت �ف �ت��ت ع��ن ه ��ذا ال �ط �ل��ب ،ك �م��ا ش�ه��دت
املحكمة حضورا امنيا مكثفًا.
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من أمام الجهات الحكومية

إزالة عربات «الطباعين»
زكريا محمد
تلقت البلدية كتابًا من وزارة التجارة والصناعة يتعلق
بنشاط العربات املتنقلة املتخصصة بـ «الطباعة» والعاملة
أمام الجهات الحكومية .وقال الكتاب :الحظنا في اآلونة
األخ�ي��رة تفشي ه��ذه الظاهرة وال�ت��ي ي�م��ارس أصحابها
النشاط من دون ترخيص من ال��وزارة أو البلدية ،وعلى
النحو ال��ذي ينال من املظهر العام ويسبب اختناقا في
األماكن التي يقفون بها والتي يقع الكثير منها على طرق
عامة وحيوية .وأض��اف الكتاب :حيث إن التصدي لهذه
العربات وإزالتها يقعان ضمن اختصاص بلدية الكويت،
فيرجى اإلي�ع��از للمختصني باتخاذ ما يلزم نحو إزال��ة
هذه املخالفات.

ح �م �ل��ت ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
البرملانية الحكومة مسؤولية عمليات
ال �ن �ص ��ب ال� �ع� �ق ��اري ال� �ت ��ي ت� �ع ��رض ل�ه��ا
ع��دد م��ن امل��واط�ن�ين ف��ي الفترة األخ�ي��رة،
معتبرة أن العمليات جرت تحت غطاء
ح �ك��وم��ي ،ف��ي م�ق��دم�ت��ه وزارة ال �ت �ج��ارة
التي أقامت املعارض العقارية من دون
رق��اب��ة ع�ل��ى ال �ش��رك��ات امل�س��اه�م��ة فيها،

كما ورد ف��ي تقرير رفعته اللجنة إلى
مجلس األمة ومدرج على جدول أعماله،
وي�ت�ض�م��ن امل��واف �ق��ة ع�ل��ى م�ق�ت��رح بشأن
تعويض الحكومة للمتضررين من ذلك
النصب.
وأش � ��ارت «ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة» إل ��ى مساهمة
أجهزة الدولة في نشوء ظاهرة النصب
العقاري ،من خالل منح تراخيص البناء

وش� �ه ��ادات األوص� � ��اف وت �م��دي��د ال�ت�ي��ار
الكهربائي لعقارات داخل الكويت تبني
أنها مشاريع وهمية ،مؤكدة أن من باب
اإلنصاف تحمل الدولة تبعات أخطائها
وتعويض املتضررين الذين لحقت بهم
خسائر فادحة جرائها.

أمة | ص11

فرش األسفلت لم يكتمل في كل المناطق

لجان تتوالد ..والحصى يتطاير!
محمود الزاهي
بعد م��رور ق��راب��ة شهر على ان�ت�ه��اء امل��دة
التي حددتها وزي��رة األشغال السابقة د.
جنان بوشهري لالنتهاء من خطة فرش
األس �ف �ل��ت ع �ل��ى م �س �ت��وى امل �ن��اط��ق األك �ث��ر
ّ
ت �ض ��ررًا ،ش��ك��ل وك �ي��ل ال� � ��وزارة إس�م��اع�ي��ل

ال�ف�ي�ل�ك��اوي أم��س لجنة ج��دي��دة لتحديد
م � �س� ��ؤول � �ي� ��ات ال � �ج � �ه� ��ات امل� � �ش � ��ارك � ��ة ف��ي
اإلش��راف على أع�م��ال إن�ج��از وتنفيذ تلك
الخطة وفض التشابك بينها.
وأث � � ��ار ت �ش �ك �ي��ل ه � ��ذه ال �ل �ج �ن��ة ت� �س ��اؤالت
ب�ش��أن ج��دواه��ا ،خصوصًا أن�ه��ا يفترض
ً
أن تتابع أع �م��اال ب��دأ تنفيذها قبل نحو

 11ش�ه�رًا ،وشكلت بشأنها ف��رق ولجان
إشراف ومراقبة عديدة منذ بداية العمل.
وعلى ال��رغ��م م��ن تشكيل ك��ل ه��ذه اللجان
والفرق ،فإن أزم��ة تطاير الحصى ال تزال
قائمة في العديد من الطرق.

الكويت | ص09
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األمير مستقبالً الغانم

 ..وجابر المبارك | كونا

التقى وولي العهد رؤساء السلطات الثالث

األمير استقبل الزياني ووزير الدفاع العراقي
تعزية الجزائر والتشيك
بعث سمو أمير البالد برقية تعزية الى الرئيس الجزائري عبداملجيد
تبون بضحايا حادث اصطدام حافلتني لنقل الركاب في والية وادي
سوف ،جنوبي الجزائر ،ما أودى بحياة الكثيرين من ركابها ،وإصابة
العشرات منهم ،سائال اهلل تعالى أن ّ
يتغمد الضحايا بواسع رحمته
ويسكنهم فسيح جناته ،وأن ي�م� ّ�ن على املصابني بسرعة الشفاء
والعافية .كما بعث سمو األمير برقية تعزية إلى الرئيس التشيكي
ميلوس زيمان بضحايا الحريق ،الذي اندلع في دار لرعاية املسنني
وذوي االحتياجات الخاصة في شمال غربي بالده ،راجيا اهلل تعالى
للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة الشفاء .وأرسل سمو ولي العهد
الشيخ ن��واف األحمد ،ورئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم ،ورئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد برقيات مماثلة.
األمير مستقبالً وزير الدفاع العراقي

اس �ت �ق �ب��ل س �م��و أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد 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 ن��واف
األحمد ،ورئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم،
وس�م��و الشيخ ج��اب��ر امل�ب��ارك ،ورئ�ي��س مجلس
ال ��وزراء سمو الشيخ ص�ب��اح ال�خ��ال��د ،ورئيس
امل �ج �ل��س األع � �ل ��ى ل �ل �ق �ض��اء رئ� �ي ��س م�ح�ك�م�ت��ي
ال �ت �م �ي �ي��ز وال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة امل� �س� �ت� �ش ��ار ي��وس��ف
املطاوعة.
كما استقبل سموه أمس األم�ين العام ملجلس
التعاون ل��دول الخليج العربية د.عبداللطيف
الزياني ،بمناسبة زيارته للبالد ،حيث أهدى
سموه هدية تذكارية باملناسبة.
واستقبل سمو األمير أمس نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ احمد املنصور ،الذي
ّ
قدم لسموه نائب رئيس االركان العامة للجيش
الفريق ال��رك��ن الشيخ خالد الصباح ،بمناسبة

ولي العهد مستقبال الخالد

المبارك والناصر التقيا أمين «التعاون»

 ..ويتلقى هدية تذكارية من الزياني

المنصور قدّ م للقيادة
نائب رئيس األركان
تعيينه في منصبه الجديد.
كما استقبل سمو األمير وزير الدفاع العراقي
نجاح الشمري ،بمناسبة زيارته البالد.

ولي العهد
ب��دوره ،استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ نواف
االح� �م ��د ف ��ي ق �ص��ر ب� �ي ��ان ص� �ب ��اح أم� ��س رئ �ي��س
مجلس االمة مرزوق الغانم ،وسمو الشيخ جابر

امل �ب��ارك ،ورئ �ي��س مجلس ال� ��وزراء س�م��و الشيخ
صباح الخالد ،ورئيس املجلس االعلى للقضاء
رئيس محكمتي التمييز والدستورية املستشار
يوسف املطاوعة ،واالمني العام ملجلس التعاون
ل��دول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني،
بمناسبة زيارته البالد.
واستقبل سمو ولي العهد أمس نائب رئيس
م �ج �ل��س ال� � ��وزراء وزي� ��ر ال ��دف ��اع ال �ش �ي��خ اح�م��د
امل �ن �ص ��ور ورئ� �ي ��س االرك � � ��ان ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ج�ي��ش
ال� �ف ��ري ��ق ال� ��رك� ��ن م �ح �م��د ال� �خ� �ض ��ر ،ح� �ي ��ث ق� � ّ�دم
ل�س�م��وه ن��ائ��ب رئ�ي��س االرك ��ان ال�ع��ام��ة للجيش
الفريق الركن الشيخ خالد الصباح ،بمناسبة
تعيينه في منصبه الجديد.
واستقبل سمو ولي العهد أمس نائب رئيس
م�ج�ل��س ال� ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة وزي ��ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح.

ومتوسطاً المنصور والخضر وخالد الصباح
ِّ
..

رئيس الوزراء
م ��ن ج �ه �ت��ه ،اس �ت �ق �ب��ل رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � ��وزراء
س �م��و ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ب �ح �ض��ور وزي��ر
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ د.أح �م��د ال�ن��اص��ر ف��ي قصر
بيان أمس األمني العام ملجلس التعاون لدول
الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني والوفد
املرافق له ،بمناسبة زيارته البالد.
كما استقبل الخالد أمس نائب رئيس مجلس
ال� ��وزراء وزي ��ر ال��دف��اع ال�ش�ي��خ أح �م��د امل�ن�ص��ور
ال � ��ذي ق � � ّ�دم ل ��ه ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س األرك � � ��ان ال �ع��ام��ة
للجيش الفريق ال��رك��ن الشيخ خالد الصباح،
بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.
واس �ت �ق �ب��ل ال �خ��ال��د ك��ذل��ك ،أم ��س وزي� ��ر ال��دف��اع
ال �ع��راق��ي ن �ج��اح ال �ش �م��ري وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل��ه،
بمناسبة زيارته البالد.

إشادة بدور الكويت في تعزيز األمن
استقبل سمو الشيخ جابر املبارك أمس د.عبداللطيف الزياني ،بمناسبة
انتهاء مهام عمله أمينا عاما ملجلس التعاون لدول الخليج العربية.
م��ن جهتهّ ،
رح��ب وزي��ر الخارجية الشيخ د.أح�م��د ال�ن��اص��ر بالزياني،
ً
مشيدا بجهوده الكبيرة والدؤوبة طيلة فترة توليه األمانة العامة ملجلس
ال�ت�ع��اون ،مستذكرا بعظيم االع �ت��زاز مساعيه الحثيثة وامل �ق��درة نحو
تطوير دور األمانة العامة ملجلس التعاون على كل املستويات وتحقيق
رسالته النبيلة وامل�ض��ي باملسيرة املباركة للعمل الخليجي املشترك
وتعزيز مضامينه ،بما ّ
يلبي تطلعات وطموحات دول وشعوب مجلس
التعاون وتعزيز دوره في ترسيخ األمن والسلم في املنطقة.
من جانبه ،أعرب الزياني عن تقديره لدور الكويت املشهود في تعزيز
األمن واالستقرار في املنطقة ودعمها للعمل الخليجي املشترك نحو
مواجهة التحديات التي تواجه دولها وشعوبها ،مشيدًا بالدور الريادي،
الذي تضطلع به الكويت في شتى املحافل الدولية ،وبمكانتها املرموقة
ّ
في مصاف املجتمع الدولي.

 ..ولدى لقائه أنس الصالح

الكويت والفلبين :اجتماع خالل أيام لبحث االتفاقية العمالية
¶ مباحثات مع ممثلة األمين العام لألمم المتحدة عن األسرى والمفقودين والممتلكات واألرشيف

الجارالله خالل اجتماعه مع الوفد الفلبيني

ب��ات�ف��اق على اج�ت�م��اع كويتي  -فلبيني الشهر املقبل
ملناقشة االتفاقية العمالية ،انتهى اجتماع نائب وزير
الخارجية خالد الجاراهلل أمس مع املستشار الرئاسي
للعمال الفلبينيني وال�ع��ام�لات الفلبينيات بالخارج
الوزير عبد اهلل ماماو الذي يزور البالد حاليا.
وبحث الجاراهلل وماماو «الحظر الذي فرضته الفلبني
ع �ل��ى إرس � ��ال ال �ع �م��ال��ة إل ��ى ال �ك��وي��ت ب�س�ب��ب ال�ج��ري�م��ة
التي تعرضت لها عاملة منزلية» ،حيث أش��اد ماماو
باالجراءات القانونية التي اتخذتها الكويت في هذا
الشأن.
واتفق الجانبان على عقد اجتماع يضم املسؤولني في
البلدين خالل النصف االول من الشهر املقبل ملناقشة
االتفاقية العمالية التي تم التوقيع عليها عام 2018
في ضوء عالقات الصداقة بني البلدين ورغبتهما في
توطيدها وتجاوز االزمة التي طرأت مؤخرا.
إل��ى ذل��ك ،اج�ت�م��ع ال �ج��اراهلل ف��ي وق��ت الح��ق م��ع نائبة
املمثلة الخاصة لالمني العام لالمم املتحدة للشؤون
السياسية واملساعدة االنتخابية اليس وولبول وبحث
ال�ت�ط��ورات املتصلة بالبحث ع��ن االس��رى واملفقودين
الكويتيني واملمتلكات الكويتية واالرش�ي��ف الوطني،
اضافة الى االنشطة التي تقوم بها بعثة االمم املتحدة
ملساعدة العراق.

ماماو أشاد باإلجراءات القانونية
الكويتية إزاء وفاة
جانيلين فيالفيندي
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أستاذ القانون الجنائي حسين بوعركي لـ سبقلا:

«فحوص جينية الختيار العالج»

شبهة دستورية في الربط اآللي للمرضيات
¶ يعرض موظفي «الصحة» و«الداخلية» و«المدنية» إلى المسؤولية الجنائية
في الوقت الذي تستلزم فيه الضرورة حماية
المعلومات الشخصية ومنع تسريبها والحفاظ
على الخصوصية ،يثير الربط اآللي بيبن ديوان
الخدمة المدنية ووزارتي الصحة والداخلية
للدخول على اإلجازات المرضية لموظفي الدولة
الكثير من اإلشكاليات والتساؤالت حول الضمانات
المطلوبة واإلجراءات الواجب اتخاذها لمنع
انتهاك الخصوصية ،وما يترتب على ذلك من
تبعات قانونية.
سبقلا استطلعت رأي أستاذ القانون الجنائي
لألعمال التجارية وأسواق المال في كلية
الحقوق  -جامعة الكويت د .حسين بوعركي
الذي أكد أن الربط اآللي لإلجازات يعرض موظفي
الديوان ووزارتي الصحة والداخلية إلى المسؤولية
الجنائية.

أمر قضائي

سالم عبدالغفور
أشار بوعركي إلى أن املحكمة الدستورية
ق ��ررت ع��دم ج ��واز س ��ؤال ع�ض��و ال�ب��رمل��ان
عن أسماء املرضى ..فكيف يباح ملوظفي
ال��دول��ة االط�ل�اع على معلومات املرضى
وأسرارهم؟
وأض��اف :يثير مشروع قرار الربط اآللي
ب�ي�ن دي� � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ووزارت� � ��ي
ال�ص�ح��ة وال��داخ �ل �ي��ة ع ��دة م�س��ائ��ل يجب
الوقوف عليها ،منها :هل لوزارة الصحة
ح��ق االط�ل��اع ع�ل��ى امل �ع �ل��وم��ات ال�خ��اص��ة
ّ
باملوظف واملتعلقة بسفره؟ وهل يجوز
ل�ج�ه��ة ال �ع �م��ل االط �ل��اع ع �ل��ى ذل� ��ك؟ وه��ل
مل��وظ �ف��ي ال ��داخ� �ل� �ي ��ة م �ع��رف��ة م �ع �ل��وم��ات
املرضى؟

حسين بوعركي

حقائق مهمة
ول�لإج��اب��ة ع�ل��ى ت�ل��ك ال �ت �س��اؤالت ،أش��ار
ب��وع��رك��ي إل� ��ى ب �ع��ض ال �ح �ق��ائ��ق ،م�ن�ه��ا:
أن األص ��ل ه��و ح��ق ال�ش�خ��ص ف��ي سرية
امل�ع�ل��وم��ات وال�ب�ي��ان��ات الشخصية ،وقد
ق ��ررت ذل��ك األص ��ل املحكمة ال��دس�ت��وري��ة
ف ��ي ق ��راره ��ا ال �ت �ف �س �ي��ري ردًا ع �ل��ى طلب
ال�ت�ف�س�ي��ر ال ��ذي وج ��ه إل�ي�ه��ا م��ن مجلس
ال��وزراء بجلسته املنعقدة في  1982إثر
استجواب وزير الصحة في ذلك الوقت.
وأوض��ح بوعركي أن املحكمة ذك��رت «أن
ح ��ق ع �ض��و م �ج �ل��س األم� � ��ة ف ��ي ت��وج �ي��ه
ال � � �س� � ��ؤال وف � � ��ق أح� � �ك � ��ام امل� � � � ��ادة  99م��ن
الدستور ليس حقًا مطلقًا وإنما يحده
حني ممارسته حق الفرد الدستوري في
ك�ف��ال��ة ح��ري�ت��ه الشخصية ب�م��ا يقتضيه
من الحفاظ بعدم انتهاك أسراره ،ومنها
ح��ال�ت��ه الصحية وم��رض��ه ،ب�م��ا ال يصح
م�ع��ه مل��ن اس �ت��ودع ال �س��ر ال�ط�ب��ي ومنهم
وزير الصحة أن يكشف سر املريض بما
في ذلك اسمه من دون إذنه أو ترخيص
من القانون».
وبني أن القانون لم يحدد وسيلة لنشر
ت�ل��ك امل�ع�ل��وم��ات ب �ص��ورة ع�ل�ن�ي��ة ،وب��ذل��ك
ي �ك��ون اإلف� �ش ��اء أم� ��را م �ح �ظ��ورا ق��ان��ون��ًا،
وأض �ف��ى ق��ان��ون امل�ه��ن الطبية  25لسنة

«الدستورية» ال تجيز
سؤال النائب عن أسماء
المرضى ..فكيف يباح
لموظف االطالع على
معلوماتهم وإفشاء
أسرارهم؟
«المهن الطبية»
ألزم الطبيب السرية فال
يجوز انتهاكها
إال بأمر المحكمة

 1981ب �م��ادت��ه ال �س��ادس��ة ال �س��ري��ة على
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال� �ت ��ي ت� �ص ��ل ل �ل �ط �ب �ي��ب ع��ن
ط��ري��ق م�ه�ن�ت��ه ول �ي��س ل ��ه إف �ش ��اؤه ��ا إال
ب��أم��ر املحكمة أو ل�ل�أزواج أو للسلطات
امل�خ�ت�ص��ة مل �ن��ع ج��ري �م��ة أو ال�ت�ب�ل�ي��غ عن
مرض سار.

وذك ��ر أن ��ه ي�ت��أك��د األم ��ر إذا م��ا علمنا أن
ال��واق��ع ال�ق��ان��ون��ي وامل �م��ارس��ة القضائية
ي�ش�ه��دان ع�ل��ى ل ��زوم ال�ح�ص��ول ع�ل��ى أم��ر
ق�ض��ائ��ي م��ن املحكمة أو ال�ن�ي��اب��ة العامة
ل�لاط�لاع ع�ل��ى ح��رك��ة دخ ��ول وخ ��روج أي
متهم أو مدعى عليه.
وق � ��ال :إن امل � ��ادة  35م��ن ق��ان��ون ال�خ��دم��ة
املدنية تحظر على املوظف العام إفشاء
أسرار العمل ،كما أن املادة  13من قانون
حماية األموال العامة تعاقب كل موظف
ّ
يفشي معلومات تتعلق ب��أس��رار العمل.
ون �ب ��ه إل� ��ى أن وج � ��ود امل �ع �ل��وم��ات تحت
حوزة وزارة ال يعني جواز االطالع عليها
من قبل جميع من ينتمي لتلك ال��وزارة،
ب ��ل ي �ج��ب أن ي �ك��ون اط�ل�اع ��ه ع �ل �ي �ه��ا من
مقتضيات وظيفته ،كما ال يعني ذلك أن
تلك املعلومة أصبحت ملكًا لتلك الوزارة.

إفشاء املعلومات
وق��ال ب��وع��رك��ي :ل��ذل��ك ،ف��إن��ه ،وه��دي��ًا بما
ت �ق��دم ،نعتقد ب��أن��ه ل�ي��س مل��وظ�ف��ي وزارة
ال� �ص� �ح ��ة إف � �ش� ��اء امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال �خ��اص��ة
باملرضى عبر إرس��ال�ه��ا أو تدوينها في
ن �ظ��ام ي�ط�ل��ع ع�ل�ي�ه��ا م��ن ل�ي�س��ت ل��ه صفة
ب ��ذل ��ك ،وه� ��م م��وظ �ف��و وزارة ال��داخ �ل �ي��ة،
وفي املقابل فإنه قطعًا ال يجوز ملوظفي
وزارة الداخلية االط�لاع على املعلومات
ال �خ��اص��ة ب��امل��ري��ض ،ف�ل�ي��س م��ن طبيعة
أعمالهم االطالع على تلك املعلومات.
وأشار إلى أن سفر املوظف حال حصوله
ع �ل��ى إج� � ��ازة ط �ب �ي��ة ال ي �ع �ن��ي ب �ح ��ال م��ن
األحوال قيامه بجريمة التزوير ،فاملحرر
ال ��ذي ي�ث�ب��ت ب��ه ال�ط�ب�ي��ب م ��رض امل��وظ��ف
ليست ل��ه صلة ب��واق�ع��ة ال�س�ف��ر ،فجريمة
التزوير تستلزم أن يكون هناك محرر تم
تزويره بإحدى طرق التزوير ،كاإلضافة
أو املسح أو التعديل أو التزوير املعنوي،
وه� ��ذا ك �ل��ه ب �م �ع��زل ت ��ام ع ��ن واق �ع ��ة سفر
املريض ،ناهيك عن أن الواقع يشهد على
إص��اب��ة م��وظ�ف�ين ب��أم��راض مستعصية،
وتقوم الدولة بالتكفل بسفرهم للخارج
للعالج ..فهل هؤالء مزورون؟

«الصحة» % 15 :من الوفيات
في الكويت بسبب السرطان
عبدالرزاق المحسن
في الوقت الذي تتضاعف فيه الجهود الرامية إلى مكافحة السرطان
وت�ق�ل�ي��ل م �ع��دالت اإلص��اب��ة ب ��ه ،ك�ش��ف م��دي��ر م��رك��ز ال �ك��وي��ت ملكافحة
السرطان د.علي املوسوي ،ان هذا املرض يعتبر ثاني سبب للوفاة في
العالم ،حيث ترجع إليه حدوث وفاة واحدة من أصل  6وفيات عامليا،
وفي الكويت يعتبر املسبب الثاني للوفيات بعد أمراض القلب والدورة
ال��دم��وي��ة ،وي�م�ث��ل ن�ح��و  15ف��ي امل�ئ��ة م��ن اج�م��ال��ي ال��وف �ي��ات .واض��اف
املوسوي ،في كلمته خالل افتتاح مؤتمر االنسجة والخاليا اول من
امس ،ان «حاالت سرطان الثدي ،والقولون واملستقيم ،والغدة الدرقية،
وال��دم والغدد الليمفاوية ،والرئة تمثل نحو  60في املئة من مجمل
الحاالت التي تم تشخيصها في الكويت ،حيث تولي وزارة الصحة
اهتماما واض�ح��ا ب�ه��ذه األم ��راض ،الف�ت��ا ال��ى م��ا ق��ام��ت ب��ه م��ن جهود
للتصدي للمرض من إنشاء مركز الكويت ملكافحة السرطان ،وهو
املركز الوحيد املتخصص بتشخيص السرطان وعالجه وما يوفره
من أحدث الطرق التشخيصية (املخبرية والتصويرية) وأحدث السبل
العالجية وأفضل األدوي��ة بأيدي كفاءات كويتية وأجنبية ماهرة».
واشار املوسوي الى ان مختبر مركز الكويت ملكافحة السرطان يعتبر
دليال على االهتمام ،وشاهدا على الخدمات التشخيصية املتميزة،
ليس على مستوى الكويت فحسب ،بل على مستوى اإلقليم ،موضحا
ان وحداته التخصصية التسع تقدم مجموعة متكاملة لتشخيص
مختلف أن��واع أم��راض السرطان ،كما يوفر املختبر خدمات متقدمة
جدا ،كالفحوصات الجينية املتعلقة باختيار العالج املناسب لبعض
أنواع السرطان ،كسرطان الرئة والثدي.
ولفت املوسوي الى االنتهاء من جميع املراحل التحضيرية ملشروع
الربط الكامل بني مختبر املركز بوحداته التسع ،مع جميع األجنحة
والعيادات في مباني املركز الخمسة ،حيث ان املشروع سيكون فعاال
خالل األسابيع القليلة املقبلة ،مشيرا الى ان املبنى الجديد للمركز
يعتبر شاهدا على اهتمام الكويت ،ممثلة ب��وزارة الصحة بأمراض
السرطان ،حيث انه سيكون من أبرز املراكز العاملية املتخصصة في
م�ج��ال تشخيص ال�س��رط��ان وع�لاج��ه ،وس�ي��وف��ر ط��اق��ة س��ري��ري��ة تصل
إلى أكثر من  600سرير ،الى جانب وحدتني لزراعة النخاع و 13غرفة
عمليات ،والعديد من األقسام املتخصصة بجانب مهبط للطائرات
العمودية.
وأكد املوسوي أن تعزيز مستوى التوعية بمرض السرطان ،وتحديث
سبل الكشف والتشخيص املبكر يعتبران عاملني أساسيني للحد من
انتشار هذا املرض ،ويسهمان في خفض معدل الوفاة بنسبة كبيرة.
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الكويت 05

القضاء واألمن

صفة العمومية

 6آالف مستند

موظف الدولة

ذكرت النيابة أن املال يكتسب صفة العمومية متى كان مملوكًا للدولة أو إلحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة،
ملكية تتصف بعمومية تلك األم��وال ،بإفراد نظام خ��اص لها ،تشرف عليها ،يكفل إنفاقها في على ضوء
األغراض التي تستهدفها ،لتدور تلك األموال مع تراميها وتعدد صور إنفاقها ،واختالف أهدافها ،محكومة
بقواعد «ال شية فيها».

قالت النيابة العامة إنها وإذ أحصت الدعوى واقعًا وقانونًا،
حصدت لها أدلتها املثبتة في ما ترفعه مضمومًا إلى أوراقنا
م��ن قائمة ب��أدل��ة اإلث �ب��ات وت�ق��ري��ر االت �ه��ام .واش ��ارت إل��ى أن
القضية انطوت على نحو  6آالف مستند.

املشرع الكويتي لم َّ
يتنب تعريفًا ّ
ّ
موحدًا للموظف العام في
في ما يتصل بصفة املوظف العام ،ذكرت النيابة أن
ً
ابتداء لتحقق جرائم العدوان على املال العام ،وأدخل طوائف أخرى
قانون الجزاء ،غير أنه افترض هذه الصفة
ّ
صبغها بصبغة املوظف العام ،ملا أعدهم قانونًا في حكمه ،وهو ما يستبني معه توسع الشارع الجزائي في
هذا التعريف.

النيابة تترافع في قضية «ضيافة الداخلية» ..وتطالب بأقسى العقوبات:

رعاة القيم  ..دنسوها

واللصوص ال يشبعون!

 10اﻟﻜﻮﻳﺖ
»اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت« ﱠ
أﺟﻠﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ

ّ
حذرت النيابة العامة من الفساد الذي استشرى مما يستنزف االقتصاد الوطني ،مشيرة إلى أن من
يستخف بمقدرات الشعب الكويتي معدوم النخوة واألمانة.
وشددت النيابة أمس خالل مرافعتها المطولة في قضية ضيافة الداخلية والتي سطرتها بأكثر من 16
ألف كلمة وعلى عشرات الصفحات على أن لصوص المال العام يستحقون أقسى العقوبات ،كاشفة
عن أن هذه القضية كشفت عن طرق ملتوية وأساليب شيطانية في التزوير وغسل األموال واالختالس.
وبعد جلسة ماراثونية استمرت لساعات ،قررت محكمة الجنايات أمس تأجيل القضية إلى األسبوع
المقبل.
وطالب ممثل النيابة ،نائب مدير نيابة األموال العامة حمود الشامي ،بإدانة المتهمين وحبسهم،
مؤكداً أنهم قاموا باستباحة المال العام ولم يكونوا مؤتمنين على المناصب التي تبوأوها ولم يراعوا
حرمة هذه األموال.

 42شيكا ً صادرة من حسابات
«الداخلية» تكشف خفايا كارثية
المتهمون أسسوا شركات
لغسل األموال بال وازع
اصطنعوا فواتير وهمية
واتفقوا مع شركائهم
من اللصوص لتمرير التزوير
سلوا ضابط الشرطة عن الرتب
التي تزين كتفيه ..وكيف أقدم
على كسر هيبة األمن؟
الوطنية ليست ثوبا ً تخلعه علينا
األحداث ..وحب الكويت ليس
نشيداً نردده بل شرف وأمانة

أين الرتب؟
وت �س��اء ل��ت :اي ع ��ار وخ� ��زي إذا رع ��ى رج ��ل ال�ش��رط��ة
النهب ،وأص�ب��ح لصا ب��دال م��ن تطبيق ال�ق��ان��ون على
ن�ف�س��ه وع �ل��ى ال �ل �ص��وص وامل �ج��رم�ي�ن؟ وق��ال��ت :س�ل��وا
الضابط عن الرتب التي تعلو كتفيه ،وكيف أقدم على
كسر هيبة األمن وسقط في هوة املال الحرام؟
ولفتت إل��ى أن «الوطنية ليست ث��وب��ا تخلعه علينا
االح � ��داث ،وح��ب ال�ك��وي��ت ل�ي��س أن �ش��ودة ن��ردده��ا في
املحافل ،بل ش��رف وأم��ان��ة وص��دق وإخ�لاص والتزام
بالقانون».
وكشفت النيابة عن بعض ما ورد في ملفات القضية
وخفاياها ومستنداتها ،مبينة ان  3فنادق تقاضت
ن�ح��و  19م�ل�ي��ون دي �ن��ار ب�ف��وات�ي��ر خ��دم��ات ال�ض�ي��اف��ة
وامل��آدب التي أقيمت لضيوف وهميني «على ال��ورق
فقط» ،وقد اصطنع املتهمون فواتير واوراق��ا مزيفة
وات �ف �ق��وا م ��ع ش��رك��ائ �ه��م م ��ن ال �ل �ص��وص وم �ع��دوم��ي
الضمير لتمرير ه��ذا ال�ت��زوي��ر وذل��ك ال�ت�لاع��ب ،الفتة
إل��ى ان م�س�ت�ن��دات ال�ق�ض�ي��ة اش�ت�م�ل��ت ع�ل��ى  42شيكًا
تؤكد ضلوع املتهمني في هذا السطو على املال العام

اختالس مقدرات الكويتيين عار
وانعدام نخوة وكرامة
المال الحرام له زهوة ..وبعض
الضمائر غرقت في حبائل الجشع
 19مليون دينار تقاضتها
 3فنادق بفواتير الخدمات
والموائد الوهمية
طرق ملتوية وأساليب شيطانية
في التزوير وغسل األموال
واالختالس

أس��دل��ت محكمة التمييز ال�س�ت��ار على قضية قتل أح��د األش �خ��اص الب�ن��ة صديقته ذات األع��وام
الخمسة ،إثر تعذيبها وضرب رأسها بنافذة السيارة بحجة انها كانت تزعجه بصوتها وبكائها،
ورفضت املحكمة املطالبة بتخفيف العقوبة ،مؤكدة ان اإلعدام عقوبة مستحقة .وقضت املحكمة
بحبس أم الطفلة ملدة  10سنوات مع الشغل والنفاذ.

رئيس اتحاد رياضي سابق إلى النيابة
أحالت الهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة) ،أمس ،رئيس اتحاد رياضي سابقا وآخر إلى النيابة
العامة «لوجود شبهة اعتداء على املال العام».
وقال املتحدث الرسمي للهيئة األمني العام املساعد لكشف الفساد والتحقيق د .محمد بوزبر في
تصريح صحافي «إن قطاع كشف الفساد والتحقيق تلقى بالغا (في هذا الشأن) مستوفيا»
مع املستندات واملعلومات بشأن «تسلم مبالغ شيكات من الهيئة العامة للرياضة من دون تقديم
فواتير لتغطيتها بشكل كامل عند العودة من البطولة واملعسكر وعدم رد فائض املبالغ»( .كونا)

سبقلا في 2

واض� ��اف� ��ت :م ��ا م ��ن م �ج �ت �م��ع م �ت �ق��دم ـ ع �ل��ى اخ �ت�ل�اف
مشاربه أو ثقافة بنيه ـ إال ويرنو إلى تحقيق العدالة
بني أف��راده ،بما تنطوي عليه من تحقيق ت��وازن بني
املصالح املتعارضة ،بغية كفالة النظام ال�لازم ألمنه
وت �ق��دم��ه ،ومل ��ا ك��ان��ت ال ��دول ��ة ال ت��وج��د إال ب��أف��راده��ا
ً
وم��ن أجلهم كفل ال��دس�ت��ور ح��رم��ة امل��ال ال�ع��ام جاعال
من حمايته واجبًا مقدسًا على كل م��واط��ن ،بوصفه
قطرا مكمال ألقطار الديموقراطية ،وعنصرا فعاال من
عناصرها الحية ،بسواها تختل فرائضها وال يكتمل
للدستور نضوجه.
ُ
وقالت إن النظم الديموقراطية هي تلك التي تستلهم
من حقوق مواطنيها في إطار اجتماعي عادل تعبيرًا
ع��ن آم��ال�ه��م ف��ي ح�ي��اة ك��ري�م��ة ،ال يتسلط فيها نظام
اق �ت �ص��ادي ج��ائ��ر ي�ل�ت�ه��م أح�ل�ام ال�ب�س�ط��اء ب�م��ا ي�ب��دد
سعيهم مزيدًا من التيه ،كي تكون تلك الحقوق وقائع
حية تنبض بالحياة ،فتصبح أكثر استقرارًا ،بعدما
كانت مجرد نصوص ال ُيدرى ماذا سيكون من أمرها
عندما تبدأ عجلة الحياة بالدوران.

حمود الشامي

ضيوف «الداخلية» سعوديون
يبحثون عن وظائف
ف �ج��رت ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة م �ف��اج��أة بكشفها أن
الكثير م��ن األس �م��اء ال�ت��ي وردت ف��ي كشوف
ضيافة الداخلية هي أسماء وهمية ،وتبني أن
املتهمني نسخوها م��ن م��واق��ع عبر اإلنترنت
وتعود لسعوديني تقدموا بطلبات توظيف في
بلدهم ،وال عالقة لهم بوزارة الداخلية.
وتطرقت إل��ى تغيير الرتب ،فالشرطي أصبح
لواء واللواء أصبح شرطيا.
واالختالس ،إضافة إلى غسل األموال.
واس�ت�ه�ل��ت امل��راف �ع��ة ب�ق��ول ال�ح��ق ت �ب��ارك وت�ع��ال��ى في
كتابه العزيز «ليحق الحق ويبطل الباطل» ،وبقوله:
«واذك ��روا نعمة اهلل عليكم وميثاقه ال��ذي واثقكم به
إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا اهلل إن اهلل عليم بذات
ال �ص��دور» ،م�ش�ي��رة إل��ى ت�ل��ك آي ��ات اهلل ال�ب�ي�ن��ات ،أت��ت
تذكرنا بالنعم التي أسبغها الخالق على خلقه ،فما
انفكوا يتقلبون بها صباح مساء ،أخذ سبحانه من
عباده مواثيقها الحقة ،عاملني بما آمر به مجتنبني
ما نهى عنه ،ناصبني في ما أشهدهم عليه من الوفاء
به.

حفظ األمانة
وأض��اف��ت :إذا ك��ان ال�ق��رآن العظيم ق��د أش��ار ف��ي غائر
م �ض��ام �ي �ن��ه إل� ��ى األم ��ان ��ة رع ��اي ��ة وأداء ،ف� ��إن ال �ن��ص

دور الدولة
وت�ط��رق��ت ال�ن�ي��اب��ة إل��ى دور ال��دول��ة ال�ت��ي ت�ت��دخ��ل في
سبيل إش�ب��اع مصالح مواطنيها م��ن خ�لال األم��وال
ُ
ال �ع��ام��ة ،ال �ت��ي ت �ف��رد ل�ه��ا ن�ظ��ام��ًا ق��ان��ون��ًا خ��اص��ًا بها
تشرف عليه ،وتسن في صور إنفاقها طرائق ق��ددًا -
وكما لألغراض التي تستهدفها  -لتعود تلك األموال
مع تراميها وتعدد صور إنفاقها واختالف أهدافها؛
محكومة بقواعد ال شية فيها ،تبني جوهر أحكامها
ت��وخ �ي��ًا إلش � �ب ��اع أغ � � ��راض ب ��ذوات� �ه ��ا ع �ل��ى اخ �ت�ل�اف
مشاربها ،يتوالها بصفة قانونية موظف عام أو من
يعد في حكمه ،ممن أولته ال��دول��ة ثقتها وافترضت
به الحرص واألمانة على مصالح املخاطبني بأحكام
القانون الناظم لتلك األموال ،ليديرها ويتصرف بها
ً
باسم الدولة ،مكلال بالنزاهة واالستقامة الخلقية في
األحوال واألغراض املخصصة واملرصودة لها.
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اﻟﻘﻀﺎء واﻷﻣﻦ

»اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت« ﻓﻲ أوﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎت »ﺿﻴﺎﻓﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«:

وﻗﻒ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻨﻊ ﺳﻔﺮﻫﻢ
 6ﻗﺮارات ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت

ﻣﺒﺎرك ﺣﺒﻴﺐ
ﻗ ـ ــﺮرت ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻨــﺎﻳــﺎت ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ
اﳌـﺴـﺘـﺸــﺎر ﻣـﺘـﻌــﺐ اﻟ ـﻌــﺎرﺿــﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ
ﻗﻀﻴﺔ »ﺿﻴﺎﻓﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ
 17ﻣﺎرس اﳌﻘﺒﻞ ،وﻣﻨﻌﺖ ﺳﻔﺮ ﺟﻤﻴﻊ
اﳌ ـﺘ ـﻬ ـﻤــﲔ ووﻗ ـﻔ ـﻬ ــﻢ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ إﻟــﻰ
ﺣــﲔ اﻟـﻔـﺼــﻞ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻋــﻮى ،وذﻟ ــﻚ ﻓﻲ
أوﻟــﻰ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻓﻲ
اﻟﻘﻀﻴﺔ أﻣﺲ.
وﻛ ـﻠ ـﻔ ــﺖ اﳌ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻴ ــﺎﺑ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ
ﺑــﺈﺷـﻌــﺎر وزارﺗـ ــﻲ اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ واﳌــﺎﻟـﻴــﺔ،
ﺑﺸﺄن إﻳﻘﺎف اﳌﺘﻬﻤﲔ اﳌﺨﻠﻰ ﺳﺒﻴﻠﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﳌــﺎﻟـﻴــﺔ ،واﻻﻟ ـﺘــﺰام ﺑﺤﻀﻮر
ﺟﻠﺴﺎت اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺨﻠﻔﻬﻢ
ﻳـﻜــﻮن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺤــﻖ ﻓــﻲ ﻣـﺼــﺎدرة
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ وﺣﺒﺴﻬﻢ ﻣﺠﺪدﴽ.
وأﻣ ـ ــﺮت »اﻟ ـﺠ ـﻨــﺎﻳــﺎت« أﻳ ـﻀــﴼ ﺑــﺈﻋــﻼن
اﳌ ـﺘ ـﻬ ـﻤــﲔ اﻟ ـﻐــﺎﺋ ـﺒــﲔ وإﻓ ــﺎدﺗـ ـﻬ ــﺎ ﺑـﻤــﺎ
ﺗ ــﻢ ﻣ ــﻦ إﺟـ ـ ـ ــﺮاءات ،وﺻ ــﺮﺣ ــﺖ ﻟــﺪﻓــﺎع
اﳌ ـﺘ ـﻬ ـﻤــﲔ ﺑ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺮ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ أوراق
اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻮى وﻣــﺮﻓ ـﻘــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺘــﺄﻛــﺪ
ﻣــﻦ ﺻـﻔــﺔ اﳌ ـﺤــﺎﻣــﻲ وﺳـ ــﺪاد اﻟــﺮﺳــﻮم
اﳌ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ،وأﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت ﺑـ ــﺈﺣ ـ ـﻀـ ــﺎر
اﳌ ـﺴ ـﺘ ـﻨــﺪات واﻟ ـﻔــﻮاﺗ ـﻴــﺮ ﻣـﺤــﻞ ﺟــﺮاﺋــﻢ
اﻟ ـﺘــﺰوﻳــﺮ ﻟ ـﻔــﺾ أﺣ ــﺮازﻫ ــﺎ ﺑـﻤــﻮاﺟـﻬــﺔ
اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟـﻘــﺎدﻣــﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟـ ـ ــﻰ ﺗ ـﻤ ـﻜ ــﲔ اﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ــﺎع ﻣ ـ ــﻦ اﻻﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎء
ﺑﻤﻮﻛﻠﻴﻬﻢ اﳌﺤﺒﻮﺳﲔ.
وﺷﻬﺪت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺠﻮاﺑﴼ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﳌﺘﻬﻤﲔ اﻟـﺤــﺎﺿــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ ﻣﺤﺒﺴﻬﻢ،
واﳌ ـﺘ ـﻬ ـﻤــﲔ اﳌ ـﺨ ـﻠــﻰ ﺳـﺒـﻴـﻠـﻬــﻢ اﻟــﺬﻳــﻦ
ﺣـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺮوا أﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎم اﳌ ـ ـﺤ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﺔ أﻣ ـ ـ ــﺲ،
وأﻧ ـﻜــﺮوا اﻻﺗ ـﻬــﺎﻣــﺎت اﳌــﻮﺟـﻬــﺔ إﻟﻴﻬﻢ
ﺑﺎﻻﺧﺘﻼس.
وﺑ ــﺪأت اﳌـﺤــﺎﻛـﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻟـ ــ 10واﻟﻨﺼﻒ
ﺻ ـﺒــﺎﺣــﴼ ،واﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮت ﺳ ــﺎﻋ ــﺔ ﻛــﺎﻣ ـﻠــﺔ،
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻹﺟـ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻷﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻫــﺎدﺋــﺔ
واﻋ ـﺘ ـﻴــﺎدﻳــﺔ ﺑ ــﻼ ﺗ ـﺸــﺪد ﻓ ــﻲ اﻟــﺪﺧــﻮل
واﻟﺨﺮوج ،رﺑﻤﺎ ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻠ ـﺴــﺔ ،ﻋ ـ ــﺪا وﺳ ــﺎﺋ ــﻞ اﻹﻋ ـ ــﻼم

إﻳﻘﺎف اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ

ﻣﻨﻊ ﺳﻔﺮ
اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺣﺒﺲ أي ﻣﺘﺨﻠﻒ
ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر

ﻲ
اﻟﺤﺸﺎش :اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺜﻨﻲ ﻋﻠ ّ

إﻋﻼن اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ
واﻹﻓﺎدة ﺑﺎﻹﺟﺮاءات

اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ
ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ اﻷوراق

إﻟﺰام اﻟﻤﺨﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر..
واﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﺨﻠﻒ
ﻓﺾ أﺣﺮاز ﻣﺴﺘﻨﺪات

ﻗﺎل اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻋﺎدل اﻟﺤﺸﺎش ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ» :أﻃﺎﻟﺐ
ﺑــﺈﺧــﻼء ﺳﺒﻴﻠﻲ ،ﻓــﺄﻧــﺎ ﺧــﺪﻣــﺖ  31ﺳﻨﺔ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ﻋﻤﻞ
أﻣﻨﻲ ،وﻛﻞ اﻟﻮزراء ﻳﺜﻨﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮدي«.
وﻗ ــﺎل ﻣـﺤــﺎﻣـﻴــﻪ إن ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ دﻳـ ــﻮان اﳌـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ ﻳــﺆﻛــﺪ ﻧــﺰاﻫــﺔ
ﻣــﻮﻛـﻠــﻪ ،وﻃــﺎﻟــﺐ ﺑــﺈﻃــﻼق ﺳــﺮاﺣــﻪ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻻﻃ ــﻼع ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻨﺪات ،ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺎﺧﺘﻼﺳﻬﺎ
ودﻓﻊ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎء ﻣﺒﺮرات اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ.

اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ :ﻟﻢ ُأﺳﻬﻞ اﻻﺳﺘﻴﻼء
ﻋﻠﻰ  31ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

سبقلا
ﺗﻤﻜﻴﻦفاﻟﺪﻓﺎعي 4
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9
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0
2
ﻣﻦ ﻟﻘﺎء ﻣﻮﻛﻠﻴﻬﻢ
إﻧﻔﻮﻏﺮاف �

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
 17ﻣﺎرس واﺳﺘﻤﺮار
ﺣﺠﺰ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ
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ﺑﻬﺎ ،وﻳﺠﺐ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻬﺎت أﺧﺮى.
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اإلعدام لقاتل طفلة

ﻣﺒﺎرك ﺣﺒﻴﺐ

ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ُﻣﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ

اﻟﻘﺎﺿﻲ :ﻫﻞ ِ
أﻧﺖ ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻼﺳﺘﺠﻮاب؟
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻗﻀﻴﺔ »ﺿﻴﺎﻓﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«
ﺷﺎﻫﺪة اﻹﺛﺒﺎت :ﻧﻌﻢ.
إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ  8ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري ﻻﺳﺘﺪﻋﺎء
اﻟﻘﺎﺿﻲ :ﻗﻮﻟﻲ واﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أﻗﻮل اﻟﺤﻖ.
ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺴﻤﺎع
ﺷﺎﻫﺪة
اﻹﺛﺒﺎت:
واﷲ
اﻟﻌﻈﻴﻢ أﻗﻮل اﻟﺤﻖ.
أﻗﻮاﻟﻪ ،ورﻓﻀﺖ إﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ ا
ﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ
اﻟﻘﺎﺿﻲ:
ﻣﺎ
ﻃ ــﻮال ﺟـﻠـﺴــﺔ أﻣ ــﺲ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺷ ـﻬــﺪت اﺳـﺘـﺠــﻮاب
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻚ؟
اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ.
ﺷﺎﻫﺪة
ﺷ ـﻬــﻮد اﻹﺛـ ـﺒ ــﺎت اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺔ ،ﻛ ــﺎن ﻣـﻤـﺜــﻞ اﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ
اﻹﺛﺒﺎت :ﺣﺎﻟﻴﺎ أﻋﻤﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ دﻳﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ،
واﺛ ـ ﻨ ــﺎء اﳌ
اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﺣـﻤــﻮد اﻟـﺸــﺎﻣــﻲ ﻣﻨﺪﻣﺠﴼ ﻓــﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ،
ورﻏﻢ ان اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع
ـﺒــﺎﺷــﺮة ﺑــﺎﳌــﺄﻣــﻮرﻳــﺔ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ ﻛﻨﺖ
و
ﻛ
ـ
ـﺎ
ﻧ
ـ
ـﺖ
إ
ﻳ
ـ
ﻤ
ـ
ـﺎءا
ﺗ
ـ
ـﻪ
وﺣﺮﻛﺎﺗﻪ
أﻋـﻤــﻞ
ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ دراﺳﺘﻪ
إﻟﻰ أﻗﻮال ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﻮد اﻹﺛﺒﺎت ﻣﻦ
ﺑﻤﻨﺼﺐ ﻛﺒﻴﺮ اﳌــﺪﻗـﻘــﲔ ورﺋـﻴــﺲ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺑﺎﳌﺼﺮوﻓﺎت.
ﻟﻜﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮي اﻵﻻف ﻣﻦ
دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﻞ ﻣﻦ
اﳌﺴﺘﻨﺪات ،وﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺮة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أﺣﺪ
اﻟﻘﺎﺿﻲ :ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺘﻚ ُ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺪﻋﻮى؟
اﻟﺸﺪ واﻟﺠﺬب ،ﻟﻜﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻛﺎﻧﺖ
ﺷﻬﻮد
ﺷ ــﺎﻫ ــﺪة
اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ،وﻗﻒ اﻟﺸﺎﻣﻲ
اﻹﺛ ـ ـﺒـ ــﺎت :ﻛ ـﻠ ـﻔــﺖ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ دﻳـ ــﻮان
ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺠﻠﺴﺔ واﺳﺘﻄﺎع
اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ
وأﻋ ـﻄــﻰ ﺷــﺮﺣــﴼ دﻗـﻴـﻘــﴼ ،وﻫــﻮ اﻷﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي أﺛــﺎر
ﺑﻌﺪ إﺣــﺎﻟــﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﺑﻄﻠﺐ
اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺠﻌﻞ اﻷﻣﻮر ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة
إﻋﺠﺎب ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻣﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻏﺼﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺔ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﺑـ
ـﻮزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻋﻦ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت.
وأﺟﺒﺮ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام.
اﻟﺴﻨﺘﲔ اﳌﺎﻟﻴﺘﲔ  2015و.2016
وﻣﻦ اﺑﺮز اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟﻘﺎﺿﻲ :وﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ؟
اﻣﺲ ﻗﻴﺎم ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻧﺎﺋﺐ
ﺷﺎﻫﺪة اﻹﺛﺒﺎت :أﺛﻨﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ إﺣﺪى ﺟﻠﺴﺎت
ﺣﻀﻮر ﺣﺎﺷﺪ
ﺿﻴﺎﻓﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أﻣﺎم ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت | ارﺷﻴﻔﻴﺔ
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ﻓ
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ـﻲ
ﺑ ـﻨــﺪ ﻣ ـﺼــﺮوﻓــﺎت
ﻣﺪﻳﺮ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷﻣﻮال ﺣﻤﻮد اﻟﺸﺎﻣﻲ ،ﺑﻄﻠﺐ
اﻟ ـﻀ ـﻴــﺎﻓـ
ﻣــﻦ »اﻟ ـﺴـ
ـﺔ ،ﻓ ـﺠــﺮى ﺗـﻜـﻠـﻴــﻒ دﻳ ـ ــﻮان اﳌ ـﺤــﺎﺳ ـﺒــﺔ ﺑــﺎﻟـﺒـﺤــﺚ
ـﺮﻳــﺔ« وﻻ ﻳ ـﺠــﺮي اﻹﻓ ـﺼــﺎح ﻋـﻨـﻬــﺎ ،ﻣ ــﺎذا ﻓﻌﻠﺖ
اﻟﺘﺤﺪث ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺗﺬاﻛﺮ ﺳﻔﺮ
ﻟــﻮﺣــﻆ أن ﻋ ـ ــﺪدﴽ ﻣ ــﻦ اﳌ ـﺤــﺎﻣــﲔ واﻷﺷـ ـﺨ ــﺎص
واﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺼﺮوﻓﺎت.
وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻫﻞ ﻧﻔﺬت ﺻﺮف اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ؟.
ﺑﻘﻴﻤﺔ  560أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻟﻮﻓﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
اﻟﻘﺎﺿﻲ:
وﻣﺎ
ﺣ ـﻀــﺮوا إﻟــﻰ اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ وﻟــﻢ ﻳـﻜــﻮﻧــﻮا ﻃــﺮﻓــﴼ ﻓﻲ
ﻫﻲ
ﺷﺎﻫﺪة اﻹﺛﺒﺎت :اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻔﺬت.
اﳌﺄﻣﻮرﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻜﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ؟
وﺑﻴﻦ ان ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺠﻮاب اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻟﻬﺬا
ﺷﺎﻫﺪة
اﻟـ ـﻨ ــﺰاع ،وﺑ ـﻌــﺪ ﺳــﺆاﻟ ـﻬــﻢ ﻛــﺎﻧــﺖ إﺟــﺎﺑ ـﺘ ـﻬــﻢ ﺣﺐ
اﻟــﺪﻓــﺎع:
اﻹﺛﺒﺎت :اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺼﺮوﻓﺎت ،واﳌﻬﻤﺔ
اﺳﺘﺪﻋﺎء
ﻫﻞ ﻛــﺎن ﻫﻨﺎك دور ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻗﻠﺔ
ﻣﺮاﻗﺐ
اﻻ
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ﺘ
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ـﻼع
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ﺑ
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ﻌ
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ـﺔ
ا
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ﻘ
ـ
ﻀ
ـ
ﻴ
ـ
ـﺔ
ا
ﻟ
ـ
ﺘ
ـ
ﻛﺎﻧﺖ
ـﻲ
أﺻﺒﺤﺖ
اﻟﺴﺆال ،ﺑﻌﺪﻣﺎ رأى اﻟﺪﻓﺎع ان ﻣﻤﺜﻞ دﻳﻮان
ﻣﺤﺪدة ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﺻﺮﻳﺢ.
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ؟
ﻣﻌﺮوﻓﺔ
ﻓﻲ
ﻟﺪى
اﻟﺮأي
اﻟﻮزارة
اﻟﻌﺎم
وأﺑﻨﺎء
اﻟﻘﺎﺿﻲ:
ﻟﺴﻤﺎع أﻗﻮاﻟﻪ
اﳌﺠﺘﻤﻊ ،ﻛﻤﺎ أن
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ.
ﻣﺎذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي أﻋﺪدﺗﻤﻮه؟
ﺷﺎﻫﺪة اﻹﺛﺒﺎت :ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻟﻴﺲ ﻟﻲ ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﻪ،
وﻳﻮﺟﻪ
اﻟﺒﻌﺾ
ﻟﻢ
ﻳﺠﺮ
اﻟﺴﻤﺎح
ﺷﺎﻫﺪة
ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
إﻟﻰ وزارة
وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ ،ﻋﻠﺖ أﺻﻮات ﻋﺪد
اﻹﺛﺒﺎت :ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﻌﺪ ﻓﺤﺺ اﻷوراق
اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﲔ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻗﻼت
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻزدﺣﺎم وﻋﺪم وﺟﻮد أي ﻣﻜﺎن
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ زﻳﺎدة اﳌﺒﺎﻟﻎ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﺠﺰ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﻨﺎدق ،ﻛﻤﺎ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ،وﻃﺎﻟﺒﻮا اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪم
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع :ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﺠﻮاب
ﻓﺎرغ داﺧﻞ اﻟﻘﺎﻋﺔ.
اﻟﺪﻓﺎع:
ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻨﺎدق ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻐﺮف
اﻟﺘﻲ
ﺟﺮى
ﺣﺠﺰﻫﺎ.
ﻫﻞ اﳌﺘﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ إﺟــﺮاءات ﺣﺠﺰ
ﻷن
اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻟﺴﺆاﻟﻜﻢ ﻋﻦ ﺗﺬاﻛﺮ ﺑﻨﺼﻒ
اﻟﻔﻨﺎدق؟
دﻓﺎع اﳌﺘﻬﻤﲔ
ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺴﻤﺎع أﻗﻮال اﻟﺸﻬﻮد ،إﻻ ان
ﺷــﺎﻫــﺪة اﻹﺛـ ـﺒ ــﺎت :ﻛ ـ
ﻣﻠﻴﻮن! ..واﻟﻤﺤﺎﻣﻮن :ﻣﺎ ﻟﻜﻢ
ﺑﺎﻟﺼﺮف.ـﺎن دورﻫـ ــﺎ اﻟـﺘــﻮﻗـﻴــﻊ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻔــﻮاﺗـﻴــﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻊ اﻟﺼﻮت!
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺼﻤﺖ،
وﺳﻤﺢ
وﻓـ ــﻲ ﻫـ ــﺬه اﻷﺛ ـ ـﻨـ ــﺎء ،ﺳ ـ
وإﺟﺎزﺗﻬﺎ
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ـ
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ﻘﺎﻃﻌﻮن!
اﳌ ـﺘ ـﻬ ـﻤــﲔ
ﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ
ﺑ ـﺘــﻮﺟ ـﻴــﻪ اﻷﺳـ ـﺌـ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪة ،واﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ـﻠــﺖ
اﻟﺪﻓﺎع :وﻫﻞ ﺑﻤﺠﺮد إﺟﺎزة اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﻳﺠﺮي اﻟﺼﺮف؟
اﻻﺳﺘﺠﻮاب.
ﺧـ ــﻼل ﺣــﺪﻳــﺚ اﻟ ـﺸ ـﻬــﻮد وﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺪ ﺷــﺎﻫــﺪة
ﺷــﺎﻫــﺪة
ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ أي ﺳﺆال ﻓﻲ
اﻹﺛ ـﺒــﺎت :ﺑـﻌــﺪ اﻹﺟ ــﺎزة ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ اﳌﺘﻬﻤﺔ ﻳﺠﺮي
ا
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اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ دﻳــﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻃﻠﺐ ﻋﺪد
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إرﺳﺎل
ـﺮاءات
اﻷوراق
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ؟
و
ﻫ
ـ
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ﺣﺴﺐ
ـﻞ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ.
ﺟ
ـ
اﻟﺪورة
ـﺮى
ﻣﻠﻴﻮن
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ
اﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ،ﻓﻴﺠﺮي ﺻﺮﻓﻬﺎ.
ﻣــﻦ اﳌـﺤــﺎﻣــﲔ أن ﺗـﺘـﺤــﺪث ﺑـﺼــﻮت أﻋـﻠــﻰ ﻷﻧﻬﻢ
اﻟﺪﻓﺎع:
ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻋﺪاده؟
ﻛﻴﻒ ﺗﺒﺪأ إﺟﺮاءات ﺣﺠﺰ اﻟﻔﻨﺎق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻓﻮد
� ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮة ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ
دﻳﻨﺎر ُﺻﺮﻓﺖ ﻟـ 9ﻓﻨﺎدق أم ﻟـ4؟!
ﺷــﺎﻫــﺪة
ﻓــﻲ آﺧــﺮ اﻟﻘﺎﻋﺔ وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺳﻤﺎع أﻗــﻮال
»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« وأي إدارة ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاء؟
اﻹﺛ ـﺒــﺎت :ﺑﻌﺪ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣــﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺟــﺮى رﻓﻌﻪ
اﻻﺳﺘﺠﻮاب وﺳﺠﻠﺖ
أﺑﺮز
اﻷﺣﺪاث،
ﺣﻴﺚ
أﻛﺪ
إﻟﻰ
ﻣﺠﻠﺲ
اﻷ
ﺷ
ـ
اﻟ ـﺸــﺎﻫــﺪة ،إﻻ أن اﳌـﺤـﻜـﻤــﺔ ﺗـﻌــﺎﻣـﻠــﺖ ﻣــﻊ اﻷﻣــﺮ
ﻣ
ـ
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ـﺔ،
ﻫ
ـ
ـﺪة
وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أﻧﺎ وأﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﻤﻨﺎ
اﻹﺛ ـﺒــﺎت :اﻟــﻮﻓــﻮد اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ أﻧـ ــﻮاع ،ﻓـﻬـﻨــﺎك وﻓــﻮد
ﺑﺤﻜﻤﺔ واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ إﻳﻀﺎح اﻷﻣﺮ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺪﻳﻮان ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أﻧﻬﻢ اﻛﺘﺸﻔﻮا
ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺳــﺮﻳــﺔ وأ
أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺣﻀﺮ ﺑﻠﺒﺎس اﻟﺴﺠﻦ
ﺧ ـ ــﺮى وﻓـ ــﻮد أﻣ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻋ ــﺎدﻳ ــﺔ ،وإﺟ ـ ـ ــﺮاءات ﺣﺠﺰ
اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﺘﻼﻋﺐ واﻟﺘﻨﻔﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻔﻨﺎدق أ
اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻳﺴﺄل :ورد ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ
ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ ﻣﺘﺤﺮك
ﻧــﺎ ذﻛﺮﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ اﻷوراق ،وﺣﺎﻟﻴﺎ ﻻ
ُ
 76ﻣﻦ
أذﻛﺮﻫﺎ.
وﺑﺪأت اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎداة ﻋﻠﻰ اﺳﻢ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ان ﻣﺠﻤﻮع اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓﺖ ﻫﻲ 22
اﻟﺸﺎﻫﺪة:
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻦ
اﻟــﺪﻓــﺎع:
ﻛﻞ ﻣﺘﻬﻢ وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺣﺠﻮزات  9ﻓﻨﺎدق ،رﻏﻢ ان ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ؟
ﻫــﻞ ﺗـﺒــﲔ ﻟـﻜــﻢ أﺛ ـﻨــﺎء اﻟـﻔـﺤــﺺ ان اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻻﺗﻬﺎم ذﻛﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ  5ﻓﻨﺎدق ،ﻓﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ؟
ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت أﺳﺌﻠﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻴﻨﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ،وﺗﺒﻴﻦ أن ﻫﻨﺎك  9ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻻ
ﺷﺎﻫﺪة اﻹﺛﺒﺎت :ﻧﻌﻢ.
ﺷﺎﻫﺪة اﻹﺛﺒﺎت :اﳌﺒﻠﻎ
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم اﻷﻣﻨﻲ؟
ﻛﺎن  22ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻪ اﻟــﺪﻓــﺎع :ﻫ
ﻳﺰاﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻔﺺ ،وأﺣﺪﻫﻢ ﻛﺎن ﺣﺎﺿﺮا
ــﻞ ﺳــﺮﻳــﺔ اﳌـﺼــﺮوﻓــﺎت ﺗــﻮاﻓــﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ »اﳌــﺎﻟـﻴــﺔ«
ُ
اﺳـﺘـﻀــﺎﻓــﺎت ﻛــﺎﻧــﺖ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ان
ﺷﺎﻫﺪة اﻹﺛﺒﺎت :ﺗﻮﺟﺪ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺠﻮزات.
ُ
ﻣــﺎ ﺟــﺎء ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إذا ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة
ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي.
ﺑﻌﺪ أداء ﻗﺴﻢ ﺷﻬﻮد اﻹﺛﺒﺎت ،ﺷﺮﺣﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ
ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أم ﻳﺠﺐ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ  ..ﻫ ـﻨــﺎ رﻓ ـﻌــﺖ اﻟـ
ﺠ
ﻋﺎم،
ـ
ﻠ
ـ
ﺴ
ـ
ـﺔ
ﻟ
ـ
وﻧﺤﻦ
ـﻼ
ﺳ
ـ
ﺘ
ـ
ـﺮا
ﺣ
ـ
ـﺔ
اﺳﺘﺒﻌﺪﻧﺎ
ﳌ
ـ
ـﺪة
ﻧ
اﻟﻨﻮع
ـ
ﺼ
ـ
ـﻒ
ﺳ
ـ
ـﺎ
ﻋ
ـ
ـﺔ،
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
اﻟﺴﺮﻳﺔ؟
ﻟـﻠـﺸــﺎﻫــﺪة اﻷوﻟ ــﻰ أﻧــﻪ ﺑـﻤـﻘــﺪورﻫــﺎ ﻃـﻠــﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﺎدت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﻮد
وﺟﺮى
اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ.
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﺳﺘﺠﻮاب ﺷﻬﻮد اﻹﺛﺒﺎت ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ
ﺷـ ــﺎﻫـ ــﺪة اﻹﺛـ ـ ـﺒ ـ ــﺎت :ا
اﺳـﺘـﺠــﻮاﺑـﻬــﺎ إذا رأت ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ ﻏـﻴــﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪة
ﺳـ ــﺄﻟـ ــﻮا وزارة اﳌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﻦ ﺳــﺮﻳــﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ
اﻹﺛﺒﺎت ﻣﻦ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،وﺗﺒﻴﻦ اﻧﻬﻢ
دﻓــﺎع آﺧــﺮ ﻳـﺴــﺄل :ﻫــﻞ ﻛــﺎن أﺣــﺪ أﻋـﻀـ
ﻣﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ دﻳﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ،اﻟﺬي ﺳﺒﻖ
ـﺎء ُﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺼﺮوﻓﺎت ،ﻻ ﺗﺴﺄﻟﻮﻧﻲ.
اﳌـﺸـﻜـﻠــﺔ
ﻻﺳﺘﺤﻀﺎر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻟـ �
رﺟﻼن ،واﻣﺮأة ﺑﺪأ ﻣﻌﻬﺎ اﻻﺳﺘﺠﻮاب.
ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ دﻳـ ــﻮان اﳌـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ ،ﻗــﺪ ﻛ ـﻠــﻒ ﻗـﺒــﻞ ﻫــﺬه
ان اﻧـﻔــﺮدت ﺑﻨﺸﺮه ،واﻧﺘﻬﺖ ﻓﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻟﺠﻨﺔ
اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﺴﺄل اﻟﺸﺎﻫﺪة :ﻋﻨﺪﻣﺎ أرﺳــﻞ اﻟﻮﻛﻴﻞ
اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﳌﺴﺎﻋﺪ
ا
ﻟ
ـ
دﻳﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ،إﻻ أن اﻟﺸﺎﻫﺪة ﻃﻠﺒﺖ اﺳﺘﻜﻤﺎل
ﺘ
ـ
ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ
ﺤ
ـ
ﻛ
ـ
ﻘ
ـ
ﻴ
ﺸ
ـ
ـ
ـﻮ
ـﻖ
ﻓ
ـ
ا
ﻟ
ـ
ـﺎت
ـﺪا
ﺋ
ـ
ﻤ
ـ
ـﺔ
ا
ﻟ
ـ
وأوراق
ﺨ
ـ
ا
ـﺎ
ﻟ
ـ
ـﺪا
ﺻ
ـ
ـﺔ
ﺧ
ـ
ﻠ
ـ
ﺑ
ـ
ﻴ
ـ
ﻤ
ـ
ـﺔ
ﻓــﻲ
ﺤــﺎﻛـﻤــﺔ اﻟ ـ ــﻮزراء ﺑﺤﻔﻆ
وﻗﺖ ﻛﺘﺎﺑﺎ إﻟﻰ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄن أﺳﻤﺎء
اﺳﺘﺠﻮاﺑﻬﺎ ،وأﻛﺪت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ
اﻟﻀﻴﻮف ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻼغ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺟﺮﻳﻤﺔ.
ﻣﻌﻨﻴﺔ

ال��وض �ع��ي – م�ح��ل دع��وان��ا – ق��د ج ��اء ص��ري�ح��ًا – في
شتى دالالته – إلى كلوم العدوان على مقدرات األمة،
وآمال األجيال القادمة ،مقررًا حفظها من غائلة الغدر
بها أو العبث بأحوالها ،بوصفه – أي القانون بمعناه
ال�ع��ام – مشكاة ت�ض��يء للمجتمعات مبلغ م��ا تصل
إليه م��ن تنظيم منضبط يمتد إل��ى مختلف مناحي
الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،محققًا
ما يصبو إليه املجتمع في تطلعاته املختلفة ،رائده
صون األسس األولية للتعايش املشترك بني الناس،
ف ��يء ظ�ل�ال ال �ع��دال��ة االج �ت �م��اع �ي��ة وح ��راس ��ه م �ق��درات
الشعب من أن تغرق في ظلمات الفساد.

مبارك حبيب ومحمد إبراهيم
شهدت الجلسة أيضًا مطالبة دفاع املتهمني بإيقاف
نظر القضية لحني الفصل في الدفع بعدم دستورية
ب�ع��ض م ��واد ق��ان��ون غ�س��ل األم� ��وال وح�م��اي��ة األم ��وال
ال�ع��ام��ة ،اال ان املحكمة التفتت ع��ن ه��ذا ال�ط�ل��ب ،كما
شهدت املحكمة حضورا امنيا لتنظيم دخول وخروج
املتهمني والحفاظ على انضباطية جلسة املحاكمة.
وك��ان واض� ً�ح��ا م��ن خ�لال مرافعة الشامي إمل��ام��ه بكل
ت�ف��اص�ي��ل ال�ق�ض�ي��ة ،ح�ي��ث ن��اق��ش ادق ال�ت�ف��اص�ي��ل في
األوراق التي تزيد على خمسة آالف مستند.
وج��ددت النيابة العامة ف��ي مرافعتها التأكيد على
أن �ه��ا ل ��ن ت �ت��وان��ى ف ��ي ح �ف��ظ ح ��ق ال �ش �ع��ب ال�ك��وي�ت��ي
وح �م��اي��ة م �ق ��درات ��ه واالن� �ت� �ص ��ار ل �ل �ح��ق وال �ف �ض �ي �ل��ة،
والعمل على ردع الفساد وفق القانون.
ووص�ف��ت ه��ذه الجريمة بأنها ك��ارث�ي��ة ضمن جرائم
االع �ت ��داء ع�ل��ى امل ��ال ال �ع��ام ،م�ش�ي��رة إل ��ى أن ل�ص��وص
امل��ال ال�ع��ام ال يشبعون م��ن أك��ل ال �ح��رام ،ويستحلون
ال�س�ح��ت« ،ل�ك��ن ال��ذن��ب ال ُي�ن�س��ى ،وال��دي��ان ال ي�م��وت،
ُ
وبالكيل الذي تكيل به تكال».
واعتبرت النيابة في أول مرافعة لها بهذه القضية
والثامنة في تاريخ مرافعاتها أن هذه القضية على
درج��ة عالية ج�دًا م��ن األهمية والحساسية ،لكونها
ّ
ًَ
تتعلق بمقدرات املؤسسة األمنية واملال العام عموما،
ّ
مبينة ان «األم��وال لها زهوة والنفس ال تشبع إال إذا
وجدت رادعا من ضمير وقانون واخالق» ،معتبرة أن
اختالس حقوق الشعب الكويتي عار وانعدام نخوة.

»ﺿﻴﺎﻓﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« ﺗ ُ
ﻼﻋ ٌ
ﺐ وﺗﻨﻔ ٌ
ﻴﻊ

ﺑﻌﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺎراﺛﻮﻧﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﺣﺘﻰ
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ ،أﺟﻠﺖ

حماية المال العام واجب مقدس على كل مواطن ومسؤول

إﻟﻰ  8اﻟﺠﺎري ..ورﻓﻀﺖ إﻃﻼق اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ

دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ:

من ركائز الديموقراطية أال يتسلط نظام جائر على أحالم البسطاء
القانون يحمي العدالة االجتماعية ..ويحرس مقدراتنا من الغرق

اﻹﺛﻨﻴﻦ  ٣ﻣﻦ ﻣﺤﺮم ٢òÍò¬ò١٤٤١

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ١٦٥٧٨òXYz6òÍò٤٨ò¬6òb6òÍò٢٠١٩

وﺟﻬﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻻﺗﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ:
»أﻧﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺼﻔﺘﻚ ﻣﻮﻇﻔﴼ ﻋﺎﻣﴼ )ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺧﺎص ﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ( ﺑــﺄن ّ
ﺳﻬﻠﺖ ﻟﺸﺮﻛﺎت وﻓﻨﺎدق اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ
 31ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﴽ ﻟﺒﻨﺪ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ«،
ﻓــﺄﺟــﺎب» :ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ« ،ﻓﺴﺄﻟﺘﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ» :ﻫــﻞ ﻣــﺎ زﻟﺖ
ﻋﻠﻰ رأس ﻋﻤﻠﻚ؟« ،ﻓﺄﺟﺎب ﺑـ»ﻧﻌﻢ«.

ﻣﺘﻬﻢ :ﻛﻨﺖ أﺗﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ

ﺳﺄﻟﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ أﺣﺪ اﳌﺘﻬﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻣﻦ ﺧﻼل »اﻹﻧﺘﺮﺑﻮل« ﻋﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻋﺪﻳﺪة ،ﻓﺄﻧﻜﺮﻫﺎ ،وﺳﺄﻟﺘﻪ
اﳌﺤﻜﻤﺔ» :ﻣﺎذا ﻛﻨﺖ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ؟« ،ﻓﻘﺎل» :ﻛﻨﺖ أﻋﺎﻟﺞ
ﻇﻬﺮي«.

رﺟﻞ أﻋﻤﺎل :ﻟﻢ أﺧﺘﻠﺲ أﻣﻮا ًﻻ

ﺣﻀﺮ أﺣﺪ اﳌﺘﻬﻤﲔ )رﺟﻞ أﻋﻤﺎل( ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺴﻪ وﻫﻮ ﻣﻘﻌﺪ
ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ ﻣﺘﺤﺮك ،وﺳﺄﻟﺘﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ :أﻧــﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ
ﻏﺴﻞ أﻣﻮال واﺧﺘﻼس ﻣﺒﺎﻟﻎ وﺿﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻓﻨﺎدق
وﺣـ ّـﻮﻟـﺘـﻬــﺎ إﻟ ــﻰ ﺣـﺴــﺎﺑــﻚ اﻟـﺸـﺨـﺼــﻲ وإﻟ ــﻰ ﺣ ـﺴــﺎب ﺷــﺮﻛــﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﻴﻜﺎت؟ ﻓﺄﻧﻜﺮ اﻻﺧﺘﻼس وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال.

اﻋﺘﻘﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻖ

ﻗﺎل أﺣﺪ اﳌﺘﻬﻤﲔ إن ﻇﺮوف اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻖ،
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أقوال مضيئة
في قاعة المحكمة

أوردت النيابة العامة في مرافعتها
أقوالً مضيئة في تطبيق القانون
وحماية المال العام ،منها:

 - 1املال العام ال ينبغي له أن يكون متماهيًا مع شخص
املوظف العام قيامًا وحطامًا ،وال أن ينزل على أهوائه ،وال
ّ
يتحرك على مصالحه.
أن
 - 2املال العام ملك للجماعة التي أوجد من أجلها ،ومن
خ�ل�ال م��وض��وع األع �م��ال ال�ت��ي رص��د إل�ي�ه��ا ،وم��ردوده��ا
عليهم ونظم إدارتها.
ٌ
تعبير عن مجموع تلك السلوكيات األنانية
 - 3الفساد
ّ
في وجهها البشع وبسماتها الجشعة التي تنشق عن
أحالم الكادحني.
 - 4رغ��م ت�ش� ّ�ع��ب ت�ع��ري�ف��ات ال�ف�س��اد ف��ي إط ��ار السلطة

العامة ،تشترك جميعًا في أمرين اثنني؛ أولهما :االنحراف
ف ��ي اس �ت �ع �م��ال ال �س �ل �ط��ة ل �غ��رض ش �خ �ص��ي وث��ان�ي�ه�م��ا:
استغالل هذا االنحراف في جني الثروات أو املنافع.
 - 5ال�ف�س��اد م�ع��ول كبير ف��ي ه��دم س�ي��ادة ال�ق��ان��ون في
الدولة ،ومسخ عالمات الديموقراطية الحقةّ ،
وتغول على
مبدأ املساواة ،وسحق لسيادة األمة.

 - 6ف ��ي ش� �ي ��وع ال �ف �س ��اد م ��ا ي� �س ��وق ح �ت �م��ًا ل��زع��زع��ة
االس �ت �ق��رار ال�س�ي��اس��ي واالج�ت�م��اع��ي واالق �ت �ص��ادي في
البالد على املدى البعيد.
ِّ
 - 7ال�ف�س��اد ي �غ��ذي ال�ك��راه�ي��ة وي �ض��رم ج ��ذوة األح �ق��اد
وال�ت� ّ
�ذم��ر ف��ي نفوس ال�ن��اس ليصلى بها أدي��م السلبيات
ّ
من تدني األج��ور ،وبلى البنى التحتية وت��ردي الخدمات
العامة.
 - 8من الخطأ تفتيت مفهوم حرمة املال العام ،أو شرعنة
جرائم غسل األموال والرشى.
 - 9س�ي��ادة القانون ه��ي األداة الرئيسة ف��ي دف��ع حركة
املجتمع املتطور إلى األمام ،وحمايته من براثن الفساد.
 - 10لوال القانون ملا استطاعت املجتمعات املتحضرة
أن تصل إل��ى ع�ين العدالة االجتماعيةِّ ،
مؤمنة ألف��راده��ا
ً
ومستقبال ّ
مشيدًا على أس��س واقعية من
حياة أفضل
حاضرهم.

مالحقة المجرمين
..وتكريس دولة القانون
ش� ��ددت ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ع �ل��ى ان �ه��ا م��اض �ي��ة ف��ي أداء
رسالتها ،مستعينة باهلل تعالى على صعابها تشق
ً
طريقها وصوال إلى مواطن الحقيقة ،تعبيرًا عن آمال
الناس في حقهم في األمن من خالل مالحقة املجرمني
والسهر على تطبيق دول��ة ال�ق��ان��ون ،باعتبار أن ذلك
إطار للقيم التي احتضنها الدستور.
وق��ال��ت إن�ه��ا يتملكها ش�ع��ور ب��األس��ى واألس ��ف على
زم ��ان دن�س��ت ف�ي��ه ال�ق�ي��م ب��أي��دي م��ن وك��ل برعايتها،
وان�ت�ه��ك ف�ي��ه ال�ق��ان��ون ب��أي��دي ال�ق��وام�ين ع�ل��ى حمايته،
واستحال املسؤول عن أمن الرعية وصون مواردها،
نهابًا للسحت ،ملامًا للدنية يقتفي ظله حالك السواد،
ً
متحلال م��ن الشعور باملسؤولية ،يمشي ف��ي طريق
التضليل والبهت م��رح��ًا ،فصار املنصب ال��ذي أوك��ل
إليه ليحول دون الفساد واإلفساد ،مرتعًا ملن تسول له
نفسه أن يشبع فيه نهمه من املال العام وأضحى عمله
ً
الذي استرعته الدولة فيه حال ألهوائه.
وتساءلت :أي عار وأي رزي��ة ،أن يرعى رجل الشرطة
الجريمة ،ويثخن في الضحية.
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تدوير في «المواصالت»:

كلمة حق

البدر لـ«البريد» والسبيعي لـ«المالية واإلدارية»
محمد المصلح
ع�ل�م��ت سبقلا م��ن م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة ان وزي ��ر ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون ال� �خ ��دم ��ات وزي � ��ر ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س
االم� ��ة م �ب��ارك ال �ح��ري��ص ،أص� ��در ق� ��رارا وزاري � ��ا أم��س،
بنقل وت��دوي��ر الوكيل املساعد لقطاع البريد بثينة
السبيعي لتشغل منصب الوكيل املساعد للشؤون
املالية واإلدارية.
وق ��ال امل �ص��در ان ال �ق��رار ال � ��وزاري ش�م��ل ن�ق��ل ال��وك�ي��ل
امل�س��اع��د ل�ق�ط��اع ال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة واإلداري � ��ة منصور
البدر ليكون وكيال لقطاع البريد.
م ��ن ج��ان��ب اخ � ��ر ،ق� ��ال م �ص��در م� �س ��ؤول ل� �ـ سبقلا ان
ال��وزارة خاطبت دي��وان املحاسبة قبل أسبوع ،بشأن
م �ن��اق �ص��ات ال �ب��ري��د مل �ح��اف �ظ��ات ال� �ب�ل�اد ،م��وض �ح��ا ان
اج�م��ال��ي قيمة  3م�ن��اق�ص��ات ل �ـ  6م�ح��اف�ظ��ات بلغت 3
ماليني دينار.
وب�ين املصدر ان ال ��وزارة حصلت أخيرا على موافقة
ال �ج �ه��از امل ��رك ��زي ل �ل �م �ن��اق �ص��ات ،ب �ت��رس �ي��ة م�ن��اق�ص��ة
ن�ق��ل وت ��وزي ��ع ال�ب�ع��ائ��ث ال �ب��ري��دي��ة للمنطقة ال�ث��ان�ي��ة
ملحافظتي ح��ول��ي وال�ف��روان�ي��ة ،بقيمة  1.462مليون
دي �ن��ار ،وم�ن��اق�ص��ة ن�ق��ل وت��وزي��ع ال�ب�ع��ائ��ث ال�ب��ري��دي��ة

«المحاسبة»
يدرس  3مناقصات لتوزيع
البريد بـ 3ماليين دينار
للمنطقة األول��ى ف��ي محافظتي العاصمة والجهراء
بقيمة  897أل��ف دي�ن��ار ،فضال ع��ن مناقصة البعائث
البريدية للمنطقة الثالثة ملحافظتي م�ب��ارك الكبير
واالحمدي بقيمة  694ألف دينار.
وذكر املصدر ان ديوان املحاسبة سيدرس املناقصات
م ��ن ج �م �ي��ع ال� �ج ��وان ��ب ال �خ��اص��ة ب��ات �ب��اع ال �ض��واب��ط
وال �ق��واع��د ع�ل��ى ال�ج�ه��ات امل�ش�م��ول��ة ب��رق��اب��ة ال��دي��وان،
واتباعها عند العرض للرقابة املسبقة ،والتقيد بدليل
اعداد أوراق املناقصات ومشروعات العقود ،متوقعا
ان يصدر ال��دي��وان ق��راره خ�لال األس�ب��وع�ين القادمني
تمهيدا لتوقيع العقود ومباشرة الشركات العمل.

مبارك الحريص

بعد مسيرة حافلة في «اإلعالم»

الكويت ِّ
تودع سعدون الجاسم
فقدت الكويت أمس واحدا من أبنائها البررة الذي
اح��ب ال��وط��ن وتفانى م��ن أج�ل��ه ،وه��و وك�ي��ل وزارة
اإلع�لام األسبق سعدون الجاسم ال��ذي انتقل إلى
ج ��وار رب ��ه ،ع��ن ع�م��ر ن��اه��ز  88ع��ام��ًا ،ب�ع��د مسيرة
حافلة بالعطاء واإلنجازات.
وع ��رف ع��ن ال�ج��اس��م ح�ب��ه للعمل ودع �م��ه لجهود
ال �ش �ب��اب وامل �ب��دع�ين وال �ف �ن��ان�ين ،وت��وج�ه��ات��ه نحو
ت �ط��وي��ر اإلع�ل��ام ال �ك��وي �ت��ي وال �ن �ه��وض ب�م�س�ي��رت��ه،
ولقب بـ «رجل املهمات الصعبة».
ونعاه وزي��ر االع�لام وزي��ر الدولة لشؤون الشباب
محمد الجبري أمس ،مشيرا الى انه كان احد اعمدة
االعالم والثقافة في البالد خالل القرن املاضي.
وق � � ��ال ال� �ج� �ب ��ري ف� ��ي ب� �ي ��ان ص� �ح ��اف ��ي ان االس � ��رة
االعالمية والثقافية الكويتية فقدت احد اعمدتها
وق ��ام ��ات� �ه ��ا ورواده� � � � � ��ا خ �ل ��ال م� �س� �ي ��رة ال �ن �ه �ض��ة
ال�ح�ض��اري��ة ف��ي ال�ب�لاد بما ك��ان يمثله امل�غ�ف��ور له
من فكر ثقافي ووطني وضع الكويت على خارطة

االعالم العربي املؤثر.
واض � ��اف ان ف �ت��رة ال ��دراس ��ة ال �ت��ي م��ر ب �ه��ا الفقيد
ف��ي ك��ل م��ن الكويت وب�ي��روت ث��م ال�ق��اه��رة ساهمت
بشكل مميز في صقل افكاره االعالمية والثقافية
وت��وج �ه��ات��ه ال��وط �ن �ي��ة م �م��ا ان �ع �ك��س اي �ج��اب��ا على
تطور مسيرة االعالم الكويتي.
واعتبر الجبري ان الجاسم من االي��ادي البيضاء
التي جعلت االعالم والثقافة الكويتية اكثر تأثيرا
وتفاعال مع املحيط الخليجي والعربي من خالل
وض��ع الهيكل التنظيمي ل �ل��وزارة م��رورا بتطوير
البرامج االذاعية والتلفزيونية التي تخدم التنمية
ف ��ي ال� �ب�ل�اد ،إل� ��ى ج��ان��ب دوره ف ��ي ت �ط��وي��ر مجلة
العربي واسهاماته العديدة في مجاالت اعالمية
شتى.
وسبقلا التي آملها املصاب تتقدم من أسرة الفقيد
بأحر التعازي ،داعية له بالرحمة ولذويه بالصبر
والسلوان.

سعدون الجاسم

«المحاسبة»
ً
عقدا
يرفض للبيئة
بـ 150ألف دينار
خالد الحطاب
رف� ��ض دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
طلبا للهيئة العامة للبيئة،
ب �ش ��أن ال �ت �ع��اق��د امل �ب��اش��ر
لصيانة م�ح�ط��ات ال��رص��د
العائمة في البيئة البحرية
بقيمة  150الف دينار.
وق� � � ��ال «امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة» ف��ي
ك � � �ت� � ��اب ال � � ��رف � � ��ض ال � � ��ذي
ح � �ص � �ل ��ت سبقلا ع �ل��ى
ن�س�خ��ة م �ن��ه ،إن «ال�ب�ي�ئ��ة»
ت��راخ��ت ف��ي إع� ��داد وث��ائ��ق
املناقصة الجديدة لألعمال
ن �ف �س �ه��ا ل �ف �ت��رة ت �ت �ج��اوز
سنة ونصف السنة حتى
ت��اري �خ��ه ،اض��اف��ة الرت �ف��اع
األس� �ع ��ار ل�ع�ق��د ال�ص�ي��ان��ة
امل �ط �ل��وب ب�ث�لاث��ة أض�ع��اف
م� �ق ��ارن ��ة ب ��أس� �ع ��ار ال �ع �ق��د
األصلي لألعمال نفسها.
وأض� � ��اف أن «ال �ب �ي �ئ��ة» لم
ت� �ل� �ت ��زم ب ��أح� �ك ��ام ت�ع�م�ي��م
دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب �ش��أن
ال � � �ض� � ��واب� � ��ط وال� � �ق � ��واع � ��د
ال� � � ��واج� � � ��ب ع� � �ل � ��ى ج �م �ي��ع
ال�ج�ه��ات املشمولة برقابة
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة اتباعها
عند ال�ع��رض على الرقابة
امل �س �ب �ق��ة ،وال �ت �ق �ي��د ب��دل�ي��ل
إع� ��داد أوراق امل�ن��اق�ص��ات
وم � � �ش� � ��روع� � ��ات ال � �ع � �ق ��ود
واالرت �ب��اط��ات واالت �ف��اق��ات
الخاضعة للرقابة املسبقة
قبل عرضها عليه.
وأشار إلى أنه قبل الرفض
ال �ن �ه��ائ��ي ل�ل�ع�ق��د س �ب��ق أن
اع � ��اد ال �ط �ل��ب ل �ل �ه �ي �ئ��ة ف��ي
أول ي��ول �ي��و امل� ��اض� ��ي ،إال
أن امل�ل�اح �ظ ��ات اس �ت �م��رت
وب��ال �ت��ي ت��م رف �ض��ه نهاية
العام املاضي.
ي ��ذك ��ر أن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للبيئة ف��ي  2016دشنت
م�ش��روع محطات الرصد
ال�ع��ائ�م��ة ،ض�م��ن م�ش��اري��ع
خ� �ط ��ة ال �ت �ن �م �ي ��ة ال �ت��اب �ع��ة
ل�ب��رن��ام��ج ع�م��ل ال�ح�ك��وم��ة،
وي �ت �ض �م��ن امل � �ش� ��روع 15
م �ح �ط ��ة 10 ،ج� ��دي� ��دة و5
ت� � ��م ت � �ح ��دي � �ث � �ه ��ا ،وت � �ق� ��وم
ه � � ��ذه امل � �ح � �ط� ��ات ب ��رص ��د
ج � � ��ودة امل � �ي� ��اه وق �ي��اس �ه��ا
ومتابعتها ،وامل��واص�ف��ات
ال�خ��اص��ة ب��ال��رص��د للبيئة
ال�ب�ح��ري��ة ب �ص��ورة لحظية
ومستمرة.

المستشار عادل بطرس
a.botrosfarag@gmail.com

اإللغاء المجرد ()٤
ب �ي �ن��ا ف ��ي وق ��ائ ��ع ال� ��دع� ��وى ،ال �ت ��ي أق��ام �ت �ه��ا إح ��دى
املتقدمات لشغل وظيفة خبير حسابي ،ان ادارة
الخبراء اص��درت القرار رقم  ٢٠١٦ / ٢٠١٢بتعيني
ع ��دد م��ن ال �خ �ب��راء وم �ع��اون��ي ال �خ �ب��راء الهندسيني
وال �ح �س��اب �ي�ين ،وك��ان��ت م��ن ب�ي�ن�ه��م امل��دع �ي��ة ،ول�ك��ن
نتيجة للشكاوى والتظلمات التي قدمت على القرار
امل�ش��ار ال�ي��ه ،استهل وزي��ر ال�ع��دل (ال�ج��دي��د وقتها)،
بصفته ال��رئ�ي��س االداري األع �ل��ى إلدارة ال�خ�ب��راء،
ع �ه��ده بتشكيل ل�ج�ن��ة ت �ك��ون مهمتها االس��اس�ي��ة،
وف�ق��ا ل�ق��رار إنشائها ،االط�ل�اع على جميع االوراق
وال�ت�ظ�ل�م��ات ورص ��د امل �خ��ال �ف��ات وال �ت �ج ��اوزات ال�ت��ي
شابت ذلك القرار ،والتي تمت في عهد سلفه وزير
العدل السابق ،وتقديم تقرير في هذا الشأن تمهيدا
إلصالح الوضع ،وقد باشرت اللجنة املهمة املنوطة
بها ،وأودعت تقريرها الذي جاء به ما يأتي:
*ال �ق �س��م االول :ال �ت��دق �ي��ق ع �ل��ى درج � ��ات االخ �ت �ب��ار
التحريري:
ق��ام��ت ال�ل�ج�ن��ة ب ��االط�ل�اع ع�ل��ى ن �م��اذج االخ �ت �ب��ارات
األصلية لجميع املتقدمني لالختبارات التحريرية،
وق��ارن�ت�ه��ا ب��ال�ك�ش��ف ال�ن�ه��ائ��ي امل �ق��دم م��ن ال �ش��ؤون
االداري � ��ة ،ف�ت�ب�ين ل�ه��ا وج ��ود اخ �ت�لاف��ات ع��دي��دة عن
الثابت بأوراق االمتحان (عددها  )٢١اختالفًا منها:
 - ١اح��د امل�ت�ق��دم�ين ،تخصص م�ح��اس�ب��ة ،مسجل
ام��ام اسمه درج��ة االختبار  ،٤٧ف��ي ح�ين ان درج��ة
االختبار املسجلة على ورقة االجابة .٧٤
 - ٢متقدم آخ��ر ،تخصص محاسبة ايضًا ،درجة
االختبار الخاطئة  ،٢٤والصحيحة .٤٢
 - ٣املتقدم الثالث درجة االختبار الخاطئة  ،٣٢اما
الصحيحة .٤٢
 - ٤متقدم رابع ،تخصص هندسة ،درجة االختبار
الخاطئة  ،٢٢والصحيحة .٤٧
 - ٥املتقدمة ال�خ��ام�س��ة ،تخصص ه�ن��دس��ة ،درج��ة
االختبار الخاطئة  ،٢٣اما الصحيحة فهي  ..٧٩إلخ.
*ال �ق �س��م ال �ث��ان��ي :ال �ت��دق �ي��ق ع �ل��ى درج � ��ات امل�ق��اب�ل��ة
الشخصية:
قامت اللجنة باالطالع على مظاريف ونماذج تقييم
امل�ق��اب�ل��ة الشخصية األص�ل�ي��ة ،وت�ب�ين أن ه�ن��اك ١٣
اختالفًا ع��ن الكشف امل�ق��دم م��ن ال�ش��ؤون االداري ��ة،
منها:
 - ١احد املتقدمني ،تخصص هندسة مدنية ،درجة
املقابلة التي دونت بالكشف  ٨٠درجة ،في حني ان
الصحيحة  ٨٨درجة.
 - ٢متقدم آخر ،تخصص هندسة سيارات ،درجة
االختبار الخاطئة  ،٢٦.٣اما الصحيحة فهي .٤٠.٣٠
 - ٣م�ت�ق��دم��ة أخ � ��رى ،ت�خ�ص��ص م �ح��اس �ب��ة ،درج��ة
االختبار الخاطئة  ،٣٤والصحيحة .٤٤
*ال �ق �س��م ال �ث��ال��ث :ال�ت��دق�ي��ق ع�ل��ى ت�ج�م�ي��ع ال��درج��ات
النهائية:
تبني للجنة أن هناك  ١٨خطأ في رص��د الدرجات،
منها:
 - ١إحدى املتقدمات( ،تخصص محاسبة) ،مجموع
ال��درج��ات الخطأ  ٥١.٦درج��ة ،في حني ان املجموع
الصحيح  ٧٧.٥درجة.
 - ٢م�ت�ق��دم آخ ��ر( ،ت�خ�ص��ص م�ح��اس�ب��ة) ،املجموع
الخطأ  ،٤٢.٤والصحيح .٩٦.٤
 - ٣م�ت�ق��دم آخ ��ر (ت�خ�ص��ص م�ح��اس�ب��ة) امل�ج�م��وع
الخطأ  ،٣٣.١والصحيح .٤٨.٢
 - ٤م�ت�ق��دم آخ��ر (م�ح��اس�ب��ة) امل�ج�م��وع ال�خ�ط��أ ،٦٩
والصحيح .٧٨.٥
 - ٥م�ت�ق��دم��ة (ه�ن��دس��ة م�ع�م��اري��ة) امل�ج�م��وع الخطأ

 ،٥٨.٧والصحيح .٤٥.٢٠
 - ٦م �ت �ق��دم (م �ح��اس �ب��ة) امل �ج �م��وع ال �خ �ط��أ ،٣٨.٢
والصحيح .٥٣.٢٠
كما وردت تحت البند سابعا توصيات اللجنة:
تبني للجنة من االطالع على نماذج التقييم األصلية
للمقابلة الشخصية أن هناك تعديال على الدرجات
لبعض املتقدمني على الوجه اآلتي:
 - ١ت��م التعديل ع��ن طريق استعمال مصحح لون
اب�ي��ض (ك��وري�ك�ت��ور) على ال��درج��ة امل��دون��ة بنموذج
التقييم ،واستبدلت بها درجة أخرى من دون وجود
توقيع على ذلك التعديل من قبل ّ
املقيم عضو لجنة
املقابلة ،رغم أن هناك أمثلة اخرى لبعض التعديالت،
ال�ت��ي ت�م��ت بالشكل امل�ن��اس��ب ،ح�ي��ث ق��ام ّ
املقيمون
بالتوقيع بجانب كل تعديل.
 - ٢ان ذل��ك ال�ت�ع��دي��ل ل��م ي�ق��م ب��ه ع�ض��و واح ��د فقط
من أعضاء اللجنة ،وانما قام به جميع األعضاء او
الغالبية العظمى لهم مع استعمال (الكوريكتور).
 - ٣تبني ان هناك شطبا يدويا بالقلم على درجة
املجموع النهائي ومتوسط الدرجة للمقابلة املدونة
ع�ل��ى امل �ظ��روف ،وج��رى وض��ع درج��ة مرتفعة ج��دا
ب��دال عنها ،ال تتناسب حتى مع درج��ة املتقدم في
االخ�ت�ب��ار ال�ت�ح��ري��ري ،م�م��ا أدى ال��ى تغيير ترتيب
هؤالء املتقدمني ودخول بعضهم قائمة املقبولني.
ومن أمثلة ذلك:
 - ١م�ت�ق��دم��ة ،تخصص ه�ن��دس��ة م�ع�م��اري��ة ،رفعت
درجة املقابلة الخاصة بها الى  ٩٥درجة.
 - ٢م�ت�ق��دم آخ ��ر ،ه�ن��دس��ة س �ي��ارات ،رف�ع��ت درج��ة
املقابلة الى  ٩٥درجة.
 - ٣متقدم ثالث ،هندسة مدنية ،رفعت درجة املقابلة
الى .٨٥
 - ٤متقدم راب��ع ،هندسة مدنية ،رفعت درجته الى
.٨٣.٤
 - ٥متقدمة أخرى ،تخصص هندسة مدنية ،رفعت
درجة املقابلة الخاصة بها الى .٩٠
 - ٦متقدم آخ��ر ،هندسة مدنية ،رفعت درجته الى
 ٩٠درجة.
وب�ع��د أن سجل الحكم تلك امل�خ��ال�ف��ات ،اض��اف انه
بتاريخ  ٢٠١٦ / ١٢ / ١٨قامت ادارة الخبراء بإصدار
ق��رار بسحب ال �ق��رار رق��م  ،٢٠١٢وتعيني ع��دد من
ال�خ�ب��راء وم�ع��اون��ي ال�خ�ب��راء ب��دال م��ن املعينني بذلك
القرار ،كما تبني ان الوزير الجديد ،الذي شكل اللجنة
التي قامت بفحص اوراق االختبارات ،ق��ام بتعيني
ال�ع��دي��د م��ن امل�ت�ق��دم�ين ال��ذي��ن ل��م ي�ج�ت��ازوا االخ�ت�ب��ار
ال�ت�ح��ري��ري او امل�ق��اب�ل��ة الشخصية او ل��م ي�ج�ت��ازوا
كليهما معا ،أو حصلوا على درج��ات متدنية جدًا،
فأحدهم حصل ف��ي االختبار التحريري على ٣٦
درج��ة ،وف��ي املقابلة الشخصية حصل على ٥٥.٢
درج ��ة ،وف��ي النتيجة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ح�ص��ل ع�ل��ى ٤٥.٢
درج��ة ،وثالث حصل في االختبار التحريري على
 ٤٢درجة ،وفي املقابلة الشخصية على  ٨٢درجة،
وفي املجال الهندسي ،لم يجتز العديد من املتقدمني
االختبار التحريري ،ومع ذلك تم تعيينهم ،وسجل
الحكم ان الوزير الجديد نقل وعينّ وشغل وظائف
ادارة ال �خ �ب��راء ب��ال�ع��دي��د م��ن االش �خ��اص بالتعيني
امل �ب ��اش ��ر م ��ن دون م �س��اب �ق��ة وم� ��ن دون اخ �ت �ب��ار
ت�ح��ري��ري او مقابلة شخصية ،ب��ل ان��ه ف��ي امل�ج��ال
الهندسي تم تعيني بعض املتقدمني دون مرورهم
بأي اختبار ،س��واء في ذلك االختبار التحريري او
املقابلة الشخصية.
(وللحديث بقية)..
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 %70نسبة الغياب في بعض الكليات ..وأساتذة اعتذروا عبر MyU

الجامعة و«التطبيقي» ..حضور خجول
عبدالله السلطان ويسرا الخشاب
ش�ه��دت ب��داي��ة ال��دراس��ة ف��ي أول ي��وم م��ن ال�ف�ص��ل ال��دراس��ي
الثاني بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب حالة من ع��دم االنتظام ،نتيجة اع�ت��ذار أساتذة
ال��ى حني تسجيل ال�ج��داول ،وانشغال الطلبة في عمليات
التسجيل ،ما حدا بكليات إلى عدم احتساب الغياب ،وإن
حررت األساتذة من إعادة شرح املنهج للغائبني.
وق �ص��د ع ��دد م��ن ط�ل�ب��ة ال �ج��ام �ع��ة ب��ال �ش��دادي��ة وال �خ��ال��دي��ة
والشويخ وكيفان والجابرية أماكن الدراسة ،بالتزامن مع
استمرار عملية التسجيل في الـ«باي فورس» ،التي تنتهي
اليوم .وشهدت القاعات اقباال محدودا رغم أهمية ذلك في
معرفة طبيعة م��واده��م ال��دراس �ي��ة ،وط��ري�ق��ة ش��رح أعضاء
هيئة التدريس لهذه املواد.
وف��ي ح�ين ق��در م�ص��در أك��ادي �م��ي م�ط�ل��ع ن�س��ب ال�غ�ي��اب في

«التربية األساسية» و«التجارية»
خلتا إال من المستجدين
«اإلدارية» و«الحياتية» لن تحاسبا
المتغ ّيبين خالل أول يومين
ب�ع��ض ك�ل�ي��ات ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي ب��أك�ث��ر م��ن  %70ع�ل��ى امل�س�ت��وى
األك ��ادي� �م ��ي وال� �ط�ل�اب ��ي ،أع� �ل ��ن ع � ��دد م ��ن أس� ��ات� ��ذة ك�ل�ي��ات
الجامعة اعتذارهم من خالل تطبيق  MyUعن عدم حضور
املحاضرات في أول يومني ،لحني اكتمال الجداول الدراسية

للطلبة أو ملشاركتهم في عملية التسجيل.
وكانت كليتا التربية األساسية والدراسات التجارية شبه
خاليتني من الطلبة ،باستثناء املستجدين الذين حضروا
بعد نزول جداولهم الدراسية ،حيث إن األحد هو آخر يوم
للتسجيل.
وبينما كان الحضور في كلية الهندسة والعلوم في منطقة
الخالدية محدودا على قاعات املحاضرات ،كان الحضور
ف��ي ال�ش��دادي��ة بكلية التربية وكلية اآلداب وكلية العلوم
اإلدارية وكلية العلوم الحياتية ملحوظا نوعا ما ،وحرص
األس��ات��ذة واالداري � ��ون ع�ل��ى ال��وج��ود م�ن��ذ ال�ص�ب��اح الباكر
ملتابعة سير عملية التسجيل ،وكذلك ملعرفة ع��دد الطلبة
في مقرراتهم الدراسية وجاهزية القاعات للتدريس.
وفي السياق ،سعت قوائم طالبية إلى إضفاء أجواء مريحة
للطلبة في اليوم األول ،بتوزيع منشوراتها الدعائية على
الدارسني واستقبالهم بمظاهر الضيافة.
وأبدى بعض الطلبة استياءهم من توقيت بدء الدراسة في
الجامعة ،التي تتزامن مع وقت بداية إجازة املدارس ،األمر
الذي أدى إلى تضارب مخططاتهم لقضاء العطلة.

استعدادات

طلبة في جامعة الشدادية

وعلى صعيد كلية التربيةّ ،
رحب العميد املساعد للشؤون
الطالبية د .علي الكندري بالطلبة ،مؤكدًا أن «استعدادات
الستئناف العام ال��دراس��ي ب��دأت منذ نهاية الفصل األول،
وكانت مستمرة خالل فترة اإلجازة».
وب�ّي�نّ ال�ك�ن��دري أن «الكلية ات�خ��ذت إج ��راءات ع��دة لتسهيل
ال� ��دراس� ��ة ،م �ن �ه��ا م �خ��اط �ب��ة إدارة اإلن � �ش� ��اءات وال �ص �ي��ان��ة
لتجهيز ال�ق��اع��ات ال��دراس�ي��ة ،وال�ت��أك��د م��ن س�لام��ة األج�ه��زة
واملختبرات».
ول�ف��ت إل��ى أن «ال �ق��اع��ات ال��دراس �ي��ة م�ع��دة ب��ال�ك��ام��ل من
حيث أجهزة التكييف واألجهزة املستخدمة في عملية
ال�ت��دري��س ،كالحاسب اآلل��ي وامل�ي�ك��روف��ون» ،مشيرًا إلى
أن «الكلية تحتوي على ع��دد كبير من الطلبة ،وتخدم
جميع كليات الجامعة ،لذلك جرت إعادة توزيع القاعات
الدراسية ألعضاء هيئة التدريس الستيعاب أكبر قدر
ممكن من الطلبة»

«ال غياب»
ب�ي�ن�م��ا ان �ه �م��ك ال�ط�ل�ب��ة ف ��ي عملية
ال �ت �س �ج �ي��ل ف ��ي امل� �ق ��ار امل�خ �ت �ل �ف��ة،
أع �ل �ن ��ت ك �ل �ي �ت��ا ال� �ع� �ل ��وم اإلداري� � � ��ة
وال �ع �ل��وم ال�ح�ي��ات�ي��ة ع��دم احتساب
غ� �ي ��اب ال �ط �ل �ب��ة ف� ��ي أول ي ��وم�ي�ن،
ً
امتثاال لتعميم صادر عن الجامعة
ب� �م ��راع ��اة ح ��ال ��ة ح �ض ��ور وغ �ي��اب
ال �ط �ل �ب��ة ،ف�ي�م��ا ذك� ��رت األخ �ي ��رة أن
أس ��ات ��ذت� �ه ��ا غ �ي��ر م� �س ��ؤول�ي�ن ع��ن
إع� � ��ادة ال� �ش ��رح ل�ل�ط�ل�ب��ة ال �غ��ائ �ب�ين،
وألغت أقسام في كليتي الهندسة
وال�ع�ل��وم امل�خ�ت�ب��رات ال��دراس �ي��ة في
األسبوع األول.

توفير االحتياجات
ذك� ��ر د.ع� �ل ��ي ال �ك �ن��دري أن «ك�ل�ي��ة
ال� �ت ��رب� �ي ��ة اس� �ت� �ك� �م� �ل ��ت األس � �ب� ��وع
امل��اض��ي عملية التسجيل املتأخر
على مدى أربعة أي��ام ،موزعة على
ح �س��ب ال �ف��رق ال ��دراس �ي ��ة ،وال �ي��وم
ت�ت��اب��ع عملية اس�ت�ك�م��ال ال �ج��داول
الدراسية لبعض الطلبة والحاالت
ال � �خ� ��اص� ��ة ،م� �ث ��ل غ� �ي ��ر امل �ق �ي��دي��ن
وال�ط�ل�ب��ة ال �خ��ري �ج�ين» ،مضيفًا أن
«األيام املقبلة ستبدأ فيها األنشطة
امل��وس �م �ي��ة ،ال �ت��ي ت�ق�ي�م�ه��ا ال�ك�ل�ي��ة،
واألن�ش�ط��ة ال�ت��ي تقيمها الجمعية
العلمية».
ول� �ف ��ت إل� ��ى أن «م �ك �ت��ب ال �ت��وج �ي��ه
واإلرشاد واألقسام العلمية بالكلية
وعمادة القبول والتسجيل نجحت
ف��ي توفير اح�ت�ي��اج��ات الطلبة من
املقررات حتى يتمكنوا من التخرج
وفق املدة االعتيادية املحددة لهم».

تأخر الـ«باي فورس»
استقبل الطلبة ي��وم�ه��م األول في
الفصل ال��دراس��ي ال�ث��ان��ي بالتذمر
ع�ل��ى ال � ��دوام ال�ج��ام�ع��ي ال ��ذي قطع
ع�ل�ي�ه��م إج � ��ازة ال��رب �ي��ع ال�ق�ص�ي��رة،
ب�س�ب��ب أزم� ��ة اس�ت �ك�م��ال ال �ج��داول
الدراسية «باي ف��ورس» التي مرت
بها كليات ال�ج��ام�ع��ة ،حيث عانت
ب �ع��ض ال �ك �ل �ي��ات م ��ن ق �ل��ة ال�ش�ع��ب
ال��دراس �ي��ة امل �ط��روح��ة م �ق��ارن��ة مع
أعداد الطلبة الكبيرة.
واستنكرت القائمة املعتدلة بكلية
ال�ع�ل��وم اإلداري� ��ة تأخير استكمال
ج��داول ال �ـ«ب��اي ف ��ورس» ،إذ تأخر
الطلبة عن مواعيدهم املسجلة في
النظام االلكتروني مل��دة  3ساعات
وف ��ق م��ا ذك� ��رت ال �ق��ائ �م��ة ،م�ط��ال�ب��ة
بضرورة ترتيب عملية التسجيل.

مطالب
ط��ال�ب��ت جمعية ك�ل�ي��ة ال�ح�ق��وق مع
ب ��داي ��ة ال �ف �ص��ل ال� ��دراس� ��ي ال �ث��ان��ي
ب��إض��اف��ة م ��ادة اخ�ت�ي��اري��ة للثقافة
ال �ق��ان��ون �ي��ة ف ��ي امل��رح �ل��ة ال �ث��ان��وي��ة،
ب �ح �ي ��ث ت � �ك� ��ون ت �م �ه �ي �دًا ل �ل �ط �ل �ب��ة
ال��راغ �ب�ي�ن ف ��ي االل �ت �ح��اق ب��ال�ك�ل�ي��ة،
ول�ت��وع�ي��ة الطلبة ق��ان��ون�ي��ًا ،إض��اف��ة
إل��ى فتح ب��اب التوظيف لخريجي
الكلية كمعلمني في وزارة التربية
لخفض نسبة البطالة ،وهو املطلب
ال��ذي أع�ل��ن النائب م��اج��د املطيري
عن تبنيه.

المضف افتتح «أسبوع التدريب المتميز»:

دعم من الحربي و«الحرس»
لفعاليات «التطبيقي»

المضف ومسؤولون خالل افتتاح أسبوع التدريب

يسرا الخشاب

ث� َّ�م��ن امل ��دي ��ر ال �ع ��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب د.علي املضف دعم وزير
التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي
ووكيل الحرس الوطني للفعاليات التدريبية
بالهيئة ،وك�ش��ف ن��ائ��ب امل��دي��ر ال�ع��ام لشؤون
ال�ت��دري��ب ط��ارق العميري أن معهد التدريب
اإلن�ش��ائ��ي «ق � ّ�دم  80دورة تدريبية ،بلغ عدد
املتدربني فيها  1800طالب».
وأع� � � ��رب امل� �ض ��ف خ �ل��ال اف �ت �ت ��اح ��ه «أس� �ب ��وع
ال�ت��دري��ب املتميز ال�ت�ط��وع��ي ال �س��ادس» ال��ذي
ينظمه املعهد خالل الفترة من  19الى  26من
الشهر الجاري عن شكره الوزير «على رعايته
مثل ه��ذه الفعاليات ودع�م��ه املتواصل لها»،
مثمنا لوكيل ال�ح��رس ال��وط�ن��ي «مشاركتهم
ال ��دائ� �م ��ة ودع �م �ه ��م ل�ل�اس� �ب ��وع ،ان �ط�ل�اق ��ا م��ن
امل �س��ؤول �ي��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ل�ل�ت�ط�ب�ي�ق��ي وم�ع�ه��د
التدريب اإلنشائي».
وف��ي ال�س�ي��اق ذات ��ه ،ع� ّ�ب��ر العميري ع��ن فخره
ب �م �س��اه �م��ة ق� �ط ��اع ال� �ت ��دري ��ب ف� ��ي م �ث ��ل ه ��ذه
الفعاليات ،شاكرًا القائمني على تنظيم هذا
االس �ب��وع ،مل��ا ب��ذل��وه م��ن ج�ه� ٍ�د واض��ح ،مؤكدًا
ح��رص الهيئة على تقديم ك��ل م��ا ه��و أفضل
للكويت.

العميري« :اإلنشائي»
َّ
ً
دورة..
نظم 80
تدرّب فيها  1800طالب
وق ��ال م��دي��ر امل�ع�ه��د ع�ب��دال�ع��زي��ز ال��روي��ح «إن
الهدف األساس لألسبوع هو تزويد العاملني
ف ��ي ال �ق �ط��اع�ي�ن ال� �ع ��ام وال � �خ� ��اص ب ��امل �ه ��ارات
الوظيفية والحياتية املطلوبة لإلسهام في
تعزيز الكفاءة الوظيفية لديهم ،ما ينعكس
إي �ج��اب��ًا ع�ل��ى األداء ال �ع ��ام ،م��ن خ�ل�ال ت�ق��دي��م
دورات تدريبية في مجاالت متنوعة ،يحصل
امل� �ش ��ارك ف �ي �ه��ا ع �ل��ى ش� �ه ��ادات م �ع �ت �م��دة م��ن
الهيئة».
وأشار إلى أن «املشاركات في هذا األسبوع قد
امتدت لتغطي دول مجلس التعاون الخليجي
والكثير من الدول العربية واإلقليمية».
وعلى هامش الفعالية يقام معرض التدريب
اإلنشائي  2020بمشاركة عدد من املؤسسات
الحكومية والخاصة كإحدى املبادرات لخدمة
املجتمع وسوق العمل.

 680في «العلمي» و 335بـ«األدبي»

ً
تظلما من نتائج الثانوية
1015
هاني الحمادي
ت�ق��اط��ر أم ��س م �ئ��ات ال�ط�ل�ب��ة وأول� �ي ��اء األم ��ور
على مقري كنترول الثانوية العامة لتقديم
ت�ظ�ل�م��ات�ه��م م ��ن درج � ��ات ب �ع��ض امل � � ��واد ،بعد
أن فتحت وزارة ال�ت��رب�ي��ة أب��واب�ه��ا الستقبال
الطلبات اعتبارًا من األحد وحتى غد الثالثاء.
وك �ش��ف م �ص��در م �س��ؤول ل �ـ سبقلا أن ال�ي��وم
األول من تقديم الطلبات شهد تسجيل نحو
 1015تظلمًا في مختلف م��واد الثاني عشر،
بينهم  680طلبًا في القسم العلمي ،و 335في
األدب ��ي ،وم��ن امل �ق��رر أن ي�ت��م ال�ب��ت ف��ي طلبات
ً
املتظلمني أوال بأول.
وأوض��ح امل�ص��در أن آلية النظر ف��ي التظلمات
ت �ت �م �ث��ل ف ��ي م ��راج �ع ��ة ال � ��درج � ��ات م ��ن ال�ل�ج�ن��ة
امل�خ�ت�ص��ة وتجميعها م��رة أخ ��رى ،ول��ن يعاد
تصحيح ورق��ة اإلج��اب��ة ،الف�ت��ًا إل��ى أن ال��وزارة
ف�ت�ح��ت امل �ج ��ال ل�ج�م�ي��ع ال�ط�ل�ب��ة ب��ال�ت�ظ�ل��م من
النتائج ،سواء كانوا من الراسبني أو الناجحني
غير املقتنعني بالنسبة التي حصلوا عليها.

يذكر أن الوزارة تستقبل طلبات تظلم القسم
ال �ع �ل �م��ي ف ��ي م ��درس ��ة اب� ��ن رش� ��د االب �ت��دائ �ي��ة
بالفيحاء ،وتظلمات القسمني األدبي والديني
بمدرسة صقر الشبيب االبتدائية بالقادسية.
من جانب آخ��ر ،استقبل وزي��ر التربية وزير
التعليم العالي د .سعود الحربي أمس عددًا
م ��ن امل ��راج �ع�ي�ن ف ��ي م�ك�ت�ب��ه ب�م�ن�ط�ق��ة ج�ن��وب
السرة واستمع إلى شكاواهم ومطالبهم.
وأك� � � ��د ال � �ح ��رب ��ي اس � �ت � �م � ��راره ف � ��ي اس �ت �ق �ب��ال
املراجعني وحل مشاكلهم ،مشيرًا إلى التزامه
بمبدأ استقبالهم وإنصاف املظلومني منهم.
وحول نقص الكوادر االجتماعية والنفسية،
أع �ل��ن ال �ح��رب��ي ع��ن ت��وج�ي�ه��ات��ه إل ��ى ال�ج�ه��ات
املعنية إلع ��داد مخاطبة إل��ى دي ��وان الخدمة
املدنية بشأن احتياجات الوزارة من الباحثني
النفسيني واالجتماعيني من املواطنني ،حيث
سيتم حسم ه��ذا األم��ر قريبا ج �دًا ،الفتا إلى
أن ال��وزارة ستغطي احتياجاتها من الكوادر
ال �ب �ش��ري��ة ب��إع �ط��اء امل ��واط� �ن�ي�ن األول� ��وي� ��ة ف��ي
التعيني ،وهذا مبدأ ال يمكن أن نحيد عنه.
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شؤون الديرة

فك تشابك الجهات
بعد مرور عام على الخطة ..الوزارة تبحث َّ

«األشغال» وفرش األسفلت..
لجان تتوالد واألزمة تتواصل
محمود الزاهي
ب�ع��د م ��رور ق��راب��ة ال�ش�ه��ر ع�ل��ى ان�ت�ه��اء امل��دة
التي حددتها وزيرة األشغال السابقة
د .جنان بوشهري لالنتهاء من خطة فرش
األس� �ف� �ل ��ت ع �ل��ى م �س �ت��وى امل� �ن ��اط ��ق األك �ث��ر
ت � �ض ��ررا ،أص � ��در وك �ي ��ل وزارة األش � �غ ��ال م.
اس�م��اع�ي��ل ال�ف�ي�ل�ك��اوي أم��س ق ��رارا بتشكيل
لجنة لتحديد مسؤوليات الجهات املشاركة
ف ��ي اإلش � � ��راف ع �ل��ى أع� �م ��ال إن� �ت ��اج وت�ن�ف�ي��ذ
األعمال األسفلتية.
وشهد العامان املاضيان تشكيل العديد من
لجان التحقيق وفرق اإلشراف على صيانة
ال �ط��رق وم�ت��اب�ع��ة أزم ��ة ت�ط��اي��ر ال�ح�ص��ى من
بينها اللجنة الفنية للكشف ع�ل��ى ال�ط��رق
السريعة امل�ن�ف��ذة أو ال�ت��ي ج��رت صيانتها،
وه��ي ال�ل�ج�ن��ة ال�ت��ي ش�ك�ل��ت منتصف 2018
ب��رئ��اس��ة ع �ض��و ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س د .محمد
الياقوت وخلصت في تقريرها الذي قدم في
 27سبتمبر إلى وجود عيوب فنية واضحة
في الطبقة األسفلتية السطحية في كثير من
الطرق املنفذة أو تلك التي تمت صيانتها،
فضال عن وجود خلل واضح في آلية تصميم
وتنفيذ ومراقبة تنفيذ تلك الطرق .وفي 19
ديسمبر  2018شكل الوزير األسبق حسام
ال��روم��ي لجنة أخ��رى مستقلة للتحقيق في
تطاير الحصى وال�ع�ي��وب األسفلتية كذلك
ب��رئ��اس��ة د .م�ح�م��د ال �ي��اق��وت ،وه ��ي اللجنة
ال�ت��ي أح�ي��ل ت�ق��ري��ره��ا ف��ي  6م ��ارس امل��اض��ي
إلى هيئة مكافحة الفساد والتي احالت بناء
عليه  11مسؤوال في األش�غ��ال وال�ط��رق إلى
النيابة ال�ع��ام��ة ف��ي يوليو امل��اض��ي .وع��ودة
إل ��ى ق� ��رار ال �ف �ي �ل �ك��اوي ال� �ص ��ادر ،أم� ��س ،فقد
نص على أن «يرأس اللجنة الوكيل املساعد
ل�ق�ط��اع امل �ش��اري��ع اإلن�ش��ائ�ي��ة غ��ال��ب صفوق
وع �ض��وي��ة  6م��وظ�ف�ين أب ��رزه ��م م��دي��ر إدارة
صيانة ح��ول��ي مهند الخياط وم��دي��ر إدارة
التفتيش وال��رق��اب��ة عيد ال��رش�ي��دي ورئيس
قسم األسفلت في هيئة الطرق خالد حسني
وم��دي��ر إدارة ال �ط��رق ال�س��ري�ع��ة ف��ي الهيئة

 7محاور تتضمن فك التشابك وتحديد المسؤوليات:

 - 1اعتماد مصادر الصلبوخ والموارد األولية
 - 2فحوص البيتومين والرمل وغيرهما
 - 3ترخيص ومراقبة جودة مصانع األسفلت
 - 4اعتماد الخلطة
 - 5اعتماد أعمال الفرش في الموقع
 - 6فحوص األسفلت
 - 7تحديد مسؤوليات فريق التفتيش
محمود رمضان».
وت �ت��ول��ى ال �ل �ج �ن��ة ال �ت��ي ي �ف �ت��رض أن تنهي
عملها خالل شهر من تاريخ القرار ،تحديد
م� �س ��ؤول� �ي ��ات ك� ��ل ال� �ج� �ه ��ات امل � �ش� ��ارك� ��ة ف��ي
اإلش��راف على أعمال إنتاج وتنفيذ األعمال
األسفلتية ممثلة في قطاع هندسة الصيانة
وه �ي �ئ��ة ال� �ط ��رق وق� �ط ��اع امل ��رك ��ز ال �ح �ك��وم��ي
للفحوصات وضبط الجودة وفك التشابك
بني الجهات املذكورة بما يضمن عدم شيوع
املسؤولية وضمان جودة تنفيذ األعمال.
واس �ت �ل��زم��ت خ �ط��ة ت�ح�س�ين األس �ف �ل��ت ال�ت��ي
وضعتها بوشهري فور توليها املسؤولية
تشكيل العديد من اللجان والفرق لإلشراف
وامل��راق�ب��ة واملتابعة لتنفيذ ال�ق��رار الخاص
بالخلطة املحسنة وك��ذل��ك عمليات الفرش
ف ��ي ال �ط ��رق ال �س��ري �ع��ة وامل �ن��اط��ق ال��داخ �ل �ي��ة
وه��ي رق��اب��ة ك��ان��ت ت�ب��دأ بضبط م��واص�ف��ات
الخلطة من خالل املركز العربي للفحوصات
«املختبر القطري» وتمتد إلى مراقبة إنتاج
تلك الخلطة وصوال لفرشها باملواقع.
وف��ي  17فبراير املاضي أص��در وكيل وزارة
األش �غ��ال ب��اإلن��اب��ة وق�ت�ه��ا م .خ��ال��د ال�خ��زي
القرار  571الخاص باجراءات تحسني أعمال

تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق وال��ذي حدد
آلية اعتماد م��واص�ف��ات الخلطة األسفلتية
وامل ��واص� �ف ��ات ال �خ��اص��ة ب �ه��ا وال� � ��زم جميع
امل�ق��اول�ين واالس�ت�ش��اري�ين بمشاريع الطرق
بااليقاف الفوري الستخدام الرمل الطبيعي
في الخلطة وض��رورة االل�ت��زام باملواصفات
الجديدة التي تضمنها القرار.
وف��ي  6م��ارس امل��اض��ي ،أص��در ال�خ��زي ق��رارا
ب �ت �ش �ك �ي��ل ف ��ري ��ق رق ��اب ��ة وض� �ب ��ط وت��وث �ي��ق
الجودة واالختبارات ألعمال تنفيذ وإنشاء
وصيانة ال�ط��رق برئاسة م .ن��اي��ف العثمان
وعضوية  6موظفني منهم  5من مسؤولي
م �خ �ت �ب��رات ال � �ط ��رق وس � � ��ادس م ��ن ال��رق��اب��ة
والتفتيش.

مهام الفريق
وحدد القرار مهام الفريق في متابعة تنفيذ
م��ا يتعلق ب��أع�م��ال رق��اب��ة وض�ب��ط وتوثيق
ال� �ج ��ودة وال �ف �ح��ص واالخ� �ت� �ب ��ارات وال��دع��م
ال�ف�ن��ي وال�ت�ع��اق��دي بالتنسيق م��ع األج�ه��زة
املكلفة باإلشراف على مواقع العمل لعقود
ال � ��وزارة س ��واء ه�ن��دس��ة ال�ص�ي��ان��ة أو هيئة
الطرق أو املركز الحكومي للفحوصات.

وبحكم القرار تولى الفريق جملة من املهام،
اب� ��رزه� ��ا ف �ح��ص م� ��واق� ��ع ال �ع �م ��ل وم �ت��اب �ع��ة
ت�ن�ف�ي��ذ اإلج� � � ��راءات وم��راج �ع��ة االع �ت �م��ادات
وامل��واص�ف��ات الخاصة بالخلطة األسفلتية
وال��رق��اب��ة وال�ك�ش��ف ع�ل��ى م�ص��ان��ع األسفلت
املعتمدة واملعدات واآلالت ومراجعة اعتماد
م�خ�ت�ب��ر ال �ف �ح��وص��ات وامل� � ��واد امل�س�ت�خ��دم��ة
ب��ال �خ �ل �ط��ة وال �ك �ش��ف ع �ل��ى ال� �ط ��رق ل�ت�ق�ي�ي��م
طبقات الرصف األسفلتي واستحداث نظام
رقابي موحد ملصانع األسفلت.
وفي اليوم نفسه ،أصدر الخزي كذلك قرارا
آخ ��ر بتشكيل ف��ري��ق اإلش � ��راف ع�ل��ى تنفيذ
خطة تحسني أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة
ال� �ط ��رق ب��رئ��اس��ة ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل�ق�ط��اع
الرقابة والتدقيق م .وليد الغانم وعضوية
 7مسؤولني ابرزهم الوكيل املساعد لقطاع
امل� ��رك� ��ز ال �ح �ك ��وم ��ي ط �ل��ال األذي � �ن� ��ة ووك �ي ��ل
ال �ص �ي��ان��ة ع �ب��د ال �ع��زي��ز ال �ص �ب��اح وم ��دي ��رة
هيئة ال�ط��رق سها اشكناني ورئ�ي��س فريق
ال �ت �ف �ت �ي��ش ع� �ل ��ى أع � �م� ��ال األس� �ف� �ل ��ت ن��اي��ف
العثمان.

متابعة التنفيذ
وح � ��دد ال � �ق� ��رار م �ه ��ام ال �ف ��ري��ق ال �ج ��دي ��د ف��ي
متابعة تنفيذ ال�خ�ط��ة واس�ت�م��راري��ة ضبط
ال � �ج� ��ودة واإلش� � � � ��راف ع �ل��ى ج �م �ي��ع م��راح��ل
تحسني أع�م��ال تنفيذ وص�ي��ان��ة ال�ط��رق من
ق�ب��ل ال �ف��رق املتخصصة امل�ك�ل�ف��ة ب��اإلش��راف
ع �ل��ى م ��واق ��ع ال �ع �م��ل ل �ل �ع �ق��ود ب��ال �ق �ط��اع��ات
املختصة (الصيانة ،املركز الحكومي ،هيئة
ال �ط��رق) وك��ذل��ك م��ا يتعلق ب��أع�م��ال فريقي
رق��اب��ة وض�ب��ط وت��وث�ي��ق ال �ج��ودة والفحص
واالخ�ت�ب��ارات وف��ري��ق التفتيش على أعمال
األسفلت.
وت� ��ول� ��ى ال� �ف ��ري ��ق م ��راج� �ع ��ة ك� ��ل اإلج� � � ��راءت
ال�ت�ع��اق��دي��ة وال �ب��رن��ام��ج ال��زم �ن��ي الس�ت�ك�م��ال
ت �ن �ف �ي��ذ أع� �م ��ال ت �ط��وي��ر وت �ح �س�ي�ن ال�خ�ل�ط��ة
األسفلتية بمشاريع صيانة وتنفيذ الطرق
امل ��درج ��ة ب �م �ي��زان �ي��ة ال � � ��وزارة وم ��ا ي �ل��زم من
تغييرات على العقود الجارية.

ال تذاكر مخفضة إال بتفويض شركات الطيران
محمد المصلح
ع �ل �م��ت سبقلا م ��ن م� �ص ��ادر م �ط �ل �ع��ة أن
اإلدارة ال�ع��ام��ة ل�ل�ط�ي��ران امل��دن��ي أص��درت
ت �ع �م �ي �م��ًا م� ��ؤخ � �رًا ي �ن �ظ��م ع �م �ل �ي��ات ب�ي��ع
وت�س��وي��ق ت��ذاك��ر ال�س�ف��ر ف��ي س��وق النقل
الجوي في الكويت.
وق� � � ��ال م � �ص� ��در م� � �س � ��ؤول ل� � �ـ سبقلا :إن
التعميم الذي وجهته اإلدارة الى مكاتب
السياحة والسفر يطلب منها عدم اصدار
ت��ذاك��ر س�ف��ر اق��ل م��ن س�ع��ر ال �س��وق اال في
حالة موافقة وتفويض شركات الطيران
ع�ل��ى خ�ف��ض األس �ع��ار ق�ب��ل اص ��دار ت��ذاك��ر
السفر الى املسافرين.
وذك ��ر امل �ص��در ان ب�ع��ض امل�ك��ات��ب تصدر
ت��ذاك��ر س �ف��ر اق ��ل م��ن س �ع��ر ال �س��وق وم��ن
دون م��واف�ق��ة ش��رك��ة ال �ط �ي��ران ،وب��ال�ت��ال��ي

وأض � � � ��اف ال �ع �ت �ي �ب��ي أن امل � �ع� ��رض ش�ه��د
ارت �ف��اع��ًا ف��ي ن�س�ب��ة امل �ش��ارك��ة إل ��ى %150
م� �ق ��ارن ��ة م � ��ع ال � �ش� ��رك� ��ات ال � �ع� ��ارض� ��ة ف��ي
املعرض في دورته األول��ى ،مشيرًا الى ان
زوار املعرض تجاوزوا  60ألف زائر خالل
اربعة أيام.
واش��اد العتيبي بجهود جميع الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �م �ث �ل��ة ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة ال�ع�ل�ي��ا
ال �ت��ي ش�ك�ل��ت ب �ق��رار م��ن م�ج�ل��س ال� ��وزراء
في أبريل من العام املاضي والتي كانت
برئاسة رئيس «الطيران املدني» الشيخ
س�ل�م��ان ال �ح �م��ود وع �ض��وي��ة م�م�ث�ل�ين من
جهات حكومية ع��دة ،مشيرًا ال��ى ان هذا
ال�ت�ن��اغ��م ال�ح�ك��وم��ي أث�م��ر ن�ج��اح امل�ع��رض
ال��ذي ك��ان واضحًا من خ�لال ردود أفعال
ضيوف املعرض سواء من داخل الكويت
او خارجها.

أسيري لـ سبقلا :تعزيز حقوق
ذوي االحتياجات الخاصة
خالد الحطاب

«الطيران المدني» لـمكاتب السفر:
ت��زداد املديونيات ام��ام تلك املكاتب ولن
تستطيع حينها تسديدها ،موضحًا ان
«ال �ط �ي��ران امل��دن��ي» س�ت�ق��وم بمخالفة أي
م�ك�ت��ب ال ي�ل�ت��زم ال�ت�ع�ل�ي�م��ات وال�ت�ع��ام�ي��م
الصادرة عنه.
وأش��ار امل�ص��در ال��ى ان «ال�ط�ي��ران املدني»
حريصة على تنظيم سوق النقل الجوي
ف��ي ال �ب�ل�اد وح �ظ��ر ال�ت�ع��ام��ل م��ع وس�ط��اء
حجز وبيع تذاكر السفر من غير املرخص
لهم بممارسة أنشطة سوق النقل الجوي.
م��ن جانب اخ��ر ،ق��ال مقرر اللجنة العليا
ملعرض الكويت للطيران سعد العتيبي
ان امل�ع��رض اختتم اعماله أول م��ن أم��س،
حيث حظي بمشاركة الهيئات الحكومية
وامل�ن�ظ�م��ات ال��دول�ي��ة وال�ش��رك��ات العاملية
املتخصصة ف��ي صناعة الطيران املدني
والعسكري.
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أك � ��دت وزي � ��رة ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة د .غ��دي��ر
أس � �ي� ��ري أن ال� �ج� �ه ��ود ت �ت �ض��اع��ف ف� ��ي ال �ه �ي �ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون ذوي اإلع ��اق ��ة ل�ت�ع��زي��ز ح�ق��وق
ذوي االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة ،وت �ع��دي��ل بعض
اإلجراءات لخدمتهم ودعمهم.
وأض��اف��ت أس�ي��ري ل�ـ سبقلا :ال�ه��دف م��ن تعديل
ب�ع��ض األم� ��ور ال �خ��اص��ة ب�ح�ق��وق ه ��ذه ال�ف�ئ��ات،
ه��و التسهيل ع�ل�ي�ه��م ،وت��وف�ي��ر م��ا ي�ت��واف��ق مع
ح��اج��ات�ه��م وإص �ل�اح أي ع�ق�ب��ة ت�ع�ت��رض�ه��م فهم
بركة البلد.
ول �ف �ت��ت إل ��ى أن ال �ه �ي �ئ��ة ت �ق��دم ن �ح��و  37خ��دم��ة
م�ت�ن��وع��ة ل ��ذوي االح �ت �ي��اج��ات ال�خ��اص��ة م��ا بني
طبية وتعليمية وخ��دم��ات ال�ق��روض وال��رع��اي��ة
السكنية ،إض��اف��ة إل��ى  18خدمة تعليمية ب��دءا
من املتابعة التأهيلية الخاصة بهم وصوال إلى
ت��وظ�ي�ف�ه��م ،ح�ي��ث ت�ش�م��ل ال �خ��دم��ات تخصيص
واع� � �ت� � �م � ��اد س �ل �س �ل ��ة م � ��ن امل � � � � � ��دارس ال� �خ ��اص ��ة
والحكومية والثنائية اللغة وأخ ��رى تأهيلية
خ��اص��ة ت �ن��درج ت�ح��ت مظلة الهيئة إل��ى جانب
توفير البعثات الخارجية وطلبات التوظيف
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ج�ه��ات ذات ال �ع�لاق��ة ،ال سيما

ادارة العمالة الوطنية في «القوى العاملة».
ومن ناحية الخدمات الطبية ،ذكرت أسيري أن
الهيئة توفر معاشا لذوي االحتياجات ملن هم
في سن  21سنة فما فوق ،اضافة إلى مساعدات
اج �ت �م��اع �ي��ة مل ��ن ه ��م أق� ��ل م ��ن ذل � ��ك ،وت�خ�ص��ص
شهريا رات�ب��ا للمرأة التي ترعى معاقا «اعاقة
شديدة» ،وخدمات خاصة بالكراسي املتحركة
والسماعات الطبية وطلبات تخفيف ساعات
العمل وض��واب��ط آلية ص��رف املنحة اإلسكانية
وب � ��دل س��ائ��ق أو خ � ��ادم وم �ع��ام �ل��ة خ��اص��ة في
ملفات الرعاية السكنية.
ف��ي س �ي��اق آخ� ��ر ،ع �ق��دت وزارة ال �ش ��ؤون أم��س،
ب �ح �ض��ور ورع ��اي ��ة وك �ي��ل ال � � ��وزارة ع�ب��دال�ع��زي��ز
شعيب ،امللتقى الصحي ال�ت��اس��ع تحت شعار
«سالمة قلبك» .وقالت مديرة ادارة املسنني د.
ام��ان��ي الطبطبائي ،إل��ى أن م��ن ان �ج��ازات ادارة
رعاية املسنني إصدار بطاقات أولوية لـ 20327
مسنا ومسنة يحق لهم األول��وي��ة في تخليص
معامالتهم في جميع مؤسسات الدولة والقطاع
الخاص ،وصرف  682لوحة مركبات كبار السن
التي تتيح الوقوف باملواقف املخصصة لهم في
جميع مرافق الدولة.

بعد إغالق معرضها الجديد

شروق أمين لـ سبقلا:
لن أسكت هذه المرة
محمد حنفي
ت�ف��اع��ل رواد م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي مع
إغ�لاق معرض الفنانة التشكيلية ش��روق أمني
في غاليري «ك��اب» ،بني من يرى أن األم��ر يمثل
اعتداء على حرية اإلب��داع والتعبير ،وم��ن يرى
أن املعرض لم يراع عادات وتقاليد املجتمع.
سبقلا تواصلت م��ع أم�ين التي أش��ارت إل��ى أن
امل �ع��رض أغ�ل��ق ف��ي غيابها م��ن ق�ب��ل «ال��داخ�ل�ي��ة
واإلعالم».
وأك ��دت أم�ي�ن ،ال�ت��ي اغ�ل��ق معرضها السابق
ف��ي  2012أي �ض��ا ،أن�ه��ا ل��ن تسكت ه��ذه امل��رة.
وعما يراه البعض من أن إغالق املعرض جاء
لجرأة اللوحات التي ال تتماشى مع ع��ادات
وتقاليد املجتمع ،اش��ارت أم�ين إل��ى أن الفن
التشكيلي يحمل ف��ي مضمونه الكثير من
الرموز ،ففي بعض اللوحات أظهرت املنقبات
ألنني أسعى لحالة من الحوار للمرأة املنقبة
وليس اإلس��اءة لها ففي عائلتي الكثير من
املنقبات ،بينما بث البعض ص��ورا لي وأنا
أحمل زجاجات عصير اشتريتها من جمعية
ال �ف �ن �ط��اسّ ،
وادع � � ��وا أن �ه��ا زج ��اج ��ات ف��ودك��ا
باملعرض ،هناك لوحات بها هذه الزجاجات
تعبر عن نفاق البعض في أن يفعل ما يريد
لكنه يهاجم من يفعله ،وأردت بهذه الرمزية
ال �ت��ي ت�م�ث�ل�ه��ا ال��زج��اج��ات ف��ي ال �ل��وح��ات أن
ه��ؤالء املنافقني مكشوفون ألن�ه��م يعيشون

شروق أمين

في بيوت من زجاج.
وك� ��ان� ��ت م �ن �ص��ة ال� �ف ��ن امل� �ع ��اص ��ر (ك � � ��اب) ال �ت��ي
ت�س�ت�ض�ي��ف امل �ع ��رض ق ��د أص � ��درت ب �ي��ان��ا عقب
إغ�ل�اق امل �ع��رض م��ن ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة األرب �ع��اء
املاضي بحجة «ع��دم الحصول على ترخيص»
ق��ال��ت ف �ي��ه« :ت ��أس ��ف امل �ن �ص��ة إلغ�ل��اق امل �ع��رض،
وتعرب عن أملها فيما لو ك��ان رف��ض مضمون
املعرض قد جاء في شكل نقاش أو نقد فني ،كما
ينبغي دائما في التعامل مع الفنون واآلداب،
والتي تؤكد عليها الدولة دائما وفق ما جاء في
الدستور الكويتي ب��االل�ت��زام بتشجيع الثقافة
والفنون».

إيران تحتجز  3قوارب كويتية

سعد العتيبي

أب �ل �غ��ت م� �ص ��ادر م �ط �ل �ع��ة سبقلا أن ال� �ق ��وارب
الكويتية الثالثة التي احتجزها الحرس الثوري
اإلي��ران��ي أم��س ،عقب دخ��ول�ه��ا امل�ي��اه اإلقليمية
اإليرانية ،ال تحمل على متنها أي كويتي ،وان
جميع امل�ح�ت�ج��زي��ن ،وه��م  11ص �ي��ادا ،يحملون
جنسيات آسيوية.

ون �ق �ل ��ت وك� ��ال� ��ة األن � ��اض � ��ول ف� ��ي ب� �ي ��ان ل �ه ��ا أن
التلفزيون اإليراني «أفاد بأن الصيادين دخلوا
امل �ي��اه اإلق�ل�ي�م�ي��ة اإلي��ران�ي��ة،ع�ل��ى م�تن  3ق ��وارب،
عند س��اح��ل مدينة ماهشهر التابعة ملحافظة
خ ��وزس � �ت ��ان ،وج� � ��رت إح��ال �ت �ه��م إل � ��ى ال �ج �ه��ات
القضائية ،بعد انتهاء التحقيقات معهم».
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البلدي

اإلثنين  25جمادى األولى  1441هـ •  20يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16696

وقف إجراءات «تعاونية» الشامية

تحديد استعماالت الحديقة السياحية

مخازن مبردة للنفايات الطبية

وج�ه��ت وزارة امل��ال�ي��ة خطابا إل��ى البلدية طلبت بموجبه وق��ف جميع إج ��راءات جمعية
الشامية والشويخ التعاونية حتى ورود خطاب آخر من الوزارة.
ودع��ت ال��وزارة إل��ى ع��دم تثبيت موقع ف��رع قطعة  9والبالغة مساحته  156مترا مربعا
وتسليمة إلى الجمعية وذلك لعدم مراجعتها الوزارة الستكمال اإلجراءات املطلوبة متمنية
التعاون في ذلك من أجل املصلحة العامة.

ط�ل�ب��ت ش��رك��ة امل �ش��روع��ات ال�س�ي��اح�ي��ة م��ن ال�ب�ل��دي��ة ت�ح��دي��د االس �ت �ع �م��االت ال�ت�ج��اري��ة
امل�س�م��وح��ة وغ �ي��ر امل �س �م��وح ب�ه��ا ف��ي م �ش��روع ال�ح��دي�ق��ة ال�س�ي��اح�ي��ة ،م�ت�م�ن�ي��ة إع�ط��اء
املوضوع صفة االستعجال ليتسنى املضي في تطوير الحديقة ضمن خطة الشركة
بتطوير مرافقها والخدمات املقدمة إلى رواده��ا وملا فيه املصلحة العامة للمواطنني
واملقيمني في البالد.

ف��وض��ت وزارة ال�ص�ح��ة أح��د م�ك��ات��ب االس �ت �ش��ارات الهندسية مل��راج�ع��ة ال�ب�ل��دي��ة ملتابعة
وتقديم املخططات للحصول على التراخيص الالزمة لتصميم غرفة النفايات الدائمة في
مستشفى جابر األحمد ،وذلك بناء على لوائح واشتراطات الهيئة العامة للبيئة بخصوص
طلبها توفيرمخازن مبردة للنفايات الطبية ،مشيرة إلى أن املكتب يتحمل كل الرسوم
املالية املترتبة.

«البلدية» تقطع األشجار في حاالت الطوارئ

الجمعة :غسل الشوارع ليس
من اختصاص شركات النظافة
زكريا محمد

أكد نائب المدير العام لشؤون
بلديتي العاصمة والجهراء
م .فيصل الجمعة ،أن غسل
الشوارع ليس من اختصاص
البلدية وال يتبع عقود شركات
النظافة ،مشيراً إلى أن العقود
تنص على كنس الشوارع
وتنظيفها بطرق الكنس اآللي
واليدوي.
ق��ال الجمعة ف��ي رد على س��ؤال العضو د .علي بن
س��اي��ر ب�ش��أن أع �م��ال رج ��ال اإلط �ف��اء وامل �ه��ام امل�ن��اط��ة
بهم ،وما عالقتهم بقطع األشجار وغسل الشوارع
ب��أن اخ�ت�ص��اص��ات وم�ه��ام رج��ال اإلط�ف��اء ليست من
اختصاص البلدية.
وأضاف ان من التزامات شركات النظافة املتعاقدة
م��ع ال�ب�ل��دي��ة ت�ق�ط�ي��ع األش �ج��ار ف��ي ح ��االت ال �ط��وارئ
ال�ت��ي ت�ح��دده��ا ال�ب�ل��دي��ة وال�ت��ي تعيق امل ��ارة ،مشيرًا
إل��ى أن أشجار الطرق السريعة أو الفرعية هي من
اختصاص الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية.

عقود تجارية
على صعيد آخر ،أوضح مدير إدارة النظافة العامة
وإش � �غ ��االت ال� �ط ��رق ف ��ي ب �ل��دي��ة م �ح��اف �ظ��ة ح��ول��ي م.
محمد الجبعه ،أن عقود النظافة احتوت على عدة
بنود جديدة ،ويتم تطبيق ج��داول املخالفات على
الشركات غير امللتزمة بالعقود.
وقـال الجـبـعـة فـي رده على ســؤال العـضـوة م .مها
ال�ب�غ�ل��ي ب�ش��أن ع�ق��ود ال�ن�ظ��اف��ة ،ب��أن خ��دم��ات أع�م��ال
النظافة العامة بنطاق محافظة حولي (كنس آلي –
كنس يدوي – جمع النفايات ونقلها) ،يتم تنفيذها
ب �ش �ك ��ل ي� ��وم� ��ي م� ��ن ق� �ب ��ل ش� ��رك� ��ات ن� �ظ ��اف ��ة م �ح �ل �ي��ة
وم�ت�خ�ص�ص��ة ب��أع �م��ال ال �ت �ن �ظ �ي��ف ،وال �ت��ي ت��م إب ��رام
ع �ق��ود أع �م��ال ال�ن�ظ��اف��ة ال �ع��ام��ة /2016 2017م�ع�ه��ا،

فيصل الجمعة

الجبعة :استحداث بنود
جديدة في العقود الحالية
أغلب الشكاوى تخص
المجمعات السكنية
واالستثمارية والتجارية

والتي بدأ العمل بها بتاريخ  11أكتوبر .2019
وأض��اف بأنه كبداية أع�م��ال عقود ج��دي��دة وخ��روج
شركات النظافة ودخ��ول الشركات الجديدة معها،
أدى إلى ح��دوث بعض املشكالت وه��ذا أمر طبيعي
سرعان ما تم ت��دارك��ه وت��م الدفع بسيارات وعمالة
إض��اف�ي��ة للعمل خ�لال ال�ف�ت��رة املسائية ،وذل��ك لعدم
اإلخالل بمستوى النظافة بجميع مناطق املحافظة.
وأوض ��ح ال�ج�ب�ع��ة ب��أن أغ�ل��ب ال�ش�ك��اوى خ�لال األي��ام

ال �س��اب �ق��ة وال� �خ ��اص ��ة ب �م �س �ت��وى ال �ن �ظ��اف��ة ب �ن �ط��اق
م�ح��اف�ظ��ة ح��ول��ي ،ه��ي ش �ك��اوى م�س�ت�ث�ن��اة م��ن عقود
ال �ن �ظ��اف��ة ،ح �ي��ث ان �ه��ا ت �خ��ص امل �ج �م �ع��ات ال�س�ك�ن�ي��ة
واالس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ال� �ت� �ج ��اري ��ة ،وه� ��ي ع� �ق ��ود ت �ج��اري��ة
خ ��اص ��ة وت� ��م ت �ح��ري��ر م �خ��ال �ف��ات ل� �ه ��ذه امل �ج �م �ع��ات
وإل��زام �ه��م ب�ن�ق��ل ال �ن �ف��اي��ات ،وال �ت �ع��اق��د م��ع ش��رك��ات
خاصة لتوفير حاويات ورفع مخلفاتها.
وأك� ��د أن إدارة ال �ن �ظ��اف��ة ه��ي ال �ج �ه��ة امل �ش��رف��ة ع�ل��ى
أع �م��ال ش��رك��ات ال �ن �ظ��اف��ة ال �ع��ام��ة ب �ن �ط��اق م�ح��اف�ظ��ة
ح��ول��ي وتنفيذها لكل ب�ن��ود وش��روط ال�ع�ق��ود وفقًا
لآلتي:
 ال�ق�ي��ام ب �ج��والت تفتيشية ي��وم�ي��ًا م��ن ق�ب��ل مفتشالنظافة وإعداد التقارير الخاصة بذلك.
 ال �ق �ي��ام ب �م��راق �ب��ة اآلل� �ي ��ات وال� �س� �ي ��ارات وامل� �ع ��داتالعامة بالعقود عن طريق نظام التتبع .G.P.S
 ت �ط �ب �ي��ق ج� ��دول امل �خ��ال �ف��ات وال � �ج� ��زاء ات ال � ��واردةبشروط العقد في حال إن كان هناك قصور أو عدم
التزام الشركة ببنود العقد وشروطه.

بنود جديدة
وق��ال الجبعة إن البنود الجديدة التي تم وضعها
في عقود النظافة الحالية /2017 2019لتطويرها
وتحديثها لرفع مستوى الخدمة بياناتها كاآلتي:
 اس�ت�ح��داث س�ي��ارة جمع ونقل النفايات (ك�ب��اس��ة) 6أمتار مكعبة ،مزودة بنظام تفريغ هيدروليكي لجمع
ونقل النفايات من الشوارع الضيقة باملناطق.
 اس �ت �ح��داث ك �ن��اس��ة آل �ي��ة م�ت��وس�ط��ة ت�ع�م��ل ب�ن�ظ��امامليكانيك ملزيد من جودة تنظيف الشوارع الداخلية
باملناطق.
 استحداث جرافة متوسطة لتفادي تلف األرصفةاملبلطة.
 اس �ت �ح��داث ون ��ش ل�س�ح��ب ورف ��ع ون �ق��ل ال �س �ي��اراتل �ت �س �ه �ي��ل ع �م �ل �ي��ة رف � ��ع ون� �ق ��ل ال � �س � �ي� ��ارات امل �ه �م �ل��ة
والسكراب.
 إن� �ش ��اء م ��وق ��ع ل �ل �ت��واص��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ك��وس �ي �ل��ةللتواصل املباشر بني البلدية واملواطنني واملقيمني،
ف��ي م��ا يتعلق ب��أداء ش��رك��ات النظافة املتعاقدة مع
ال�ب�ل��دي��ة ،واس�ت�ق�ب��ال ال �ش �ك��اوى وال�ع�م��ل ع�ل��ى حلها
بأسرع وقت.

كمال يقترح ترخيص الحدائق المنزلية
اقترح العضو د .حسن كمال ترخيص الحدائق
امل �ن��زل �ي��ة ،وأض� � ��اف ان ال �ب �ل��دي��ة ق��ام��ت م��ؤخ �رًا
ب��إل��زام أص�ح��اب امل �ن��ازل ب��ال��رج��وع إل��ى املكاتب
الهندسية لتقديم طلب الترخيص عند الحاجة
إل ��ى ت��رخ �ي��ص ال �ح��دائ��ق امل �ن��زل �ي��ة ل�ل�ارت ��دادات
امل�لاص �ق��ة ل �س��ور م�ن��ازل�ه��م ف��ي م�ن��اط��ق ال�س�ك��ن
ال �خ ��اص ل �ل��زراع��ة ال�ت�ج�م�ي�ل�ي��ة ح �س��ب «الئ �ح��ة
الزراعة للسكن الخاص والنموذجي» ،حيث ان
الترخيص يكون على أرض خارج حدود العقار
ويتبع ألمالك الدولة ،وتفاديًا ألي إجراء خاطئ،
ولتقليل املصاريف على أصحاب املنازل.
وتمنى كمال أن تقوم البلدية بترخيص الحدائق
امل�ن��زل�ي��ة م�ب��اش��رة مل��ن ي��رغ��ب م��ن امل��واط �ن�ين من
دون إل��زام �ه��م ب�ت�ق��دي��م ط�ل�ب��ات ال�ت��رخ�ي��ص عن
ط��ري��ق امل �ك��ات��ب ال �ه �ن��دس �ي��ة ،ل�ل�ق�س��ائ��م ال�ب��ال�غ��ة
مساحتها  400م�ت��ر م��رب��ع أو أق ��ل ،وذل ��ك وف��ق
النظم واللوائح والقوانني املتبعة ،وبالتنسيق
مع الجهات الحكومية ذات العالقة.

حسن كمال

مصادرة  3أطنان من المواد الغذائية
ش �ن��ت إدارة ال �ن �ظ��اف��ة ال �ع��ام��ة ب �ف��رع ب�ل��دي��ة
م� �ح ��اف� �ظ ��ة ال � �ج � �ه� ��راء ح �م �ل ��ة ع� �ل ��ى م �ن��اط��ق
ك�ب��د وال�ص�ل�ي�ب�ي��ة وس �ع��د ال �ع �ب��داهلل وت�ي�م��اء
والساملي ،لرفع مستوى النظافة والتصدي
لكل التجاوزات في تلك املناطق ،مشيرًا إلى
مصادرة  3أطنان من املواد الغذائية ،وتحرير
 21مخالفة باعة جائلني ونظافة عامة.
وق��ال مدير اإلدارة فهد القريفة ان املفتشني

مصادرة الخضروات

لن يتهاونوا في تطبيق الشروط والضوابط،
ال� �ت ��ي ت �ض �م �ن �ت �ه��ا الئ� �ح ��ة ال �ن �ظ��اف��ة ال �ع��ام��ة
وإشغاالت الطرق لتحقيق انسيابية الحركة
ف� ��ي ه � ��ذه امل � �ن ��اط ��ق ،ب� �م ��ا ي �ح �ق��ق امل �ص �ل �ح��ة
ال �ع��ام��ة ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن ال�ح�م�ل��ة أس �ف��رت عن
حجز  29سيارة مهملة وشاليهًا ،وإنذار 25
سيارة ،ورفع  3586مترًا مكعبًا من املخلفات
واألنقاض ،وتحرير  16تعهدًا.

اإلثنين  25جمادى األولى  1441هـ •  20يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16696
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مجلس األمة

هجمة نيابية على الحكومة:

إال الرواتب والرسوم ..وقروض المتقاعدين
اسباب الخسائر الفادحة في املؤسسة».

حمد الخلف وفهاد الشمري
ارت � �ف � �ع� ��ت وت� � �ي � ��رة ال� �ت� �ص� �ع� �ي ��د ال �ن �ي ��اب ��ي
ت �ج��اه ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى خ �ل �ف �ي��ة امل �خ��اوف
م��ن ارت � ��دادات ع�ج��ز امل�ي��زان�ي��ة ع�ل��ى جيب
املواطن ،وموقف الحكومة الرافض لعدد
من القوانني الشعبوية ،ال سيما قانوني
االس� �ت� �ب ��دال وخ �ف��ض اس �ت �ق �ط��اع ال �ق��رض
الحسن.
وق��ال��ت النائبة ص�ف��اء الهاشم إن حديث
وزي ��رة امل��ال�ي��ة م��ري��م ال�ع�ق�ي��ل ع��ن امل��وازن��ة
العامة الجديدة مؤسف جدًا ،وأقول لها:
إما خانك التعبير ،وإما أنك لم تحسبي
ح � �س ��اب ��ك س� �ي ��اس� �ي ��ًا ح � � ��ول ردة ال �ف �ع ��ل
امل��رت�ق�ب��ة ،ف�غ�ي��ر ص�ح�ي��ح أن م�ب�ل��غ العجز
يبلغ  9مليارات.
وأض� � ��اف� � ��ت ال � �ه � ��اش � ��م :ن� �ع ��م ل ��دي� �ن ��ا ع �ج��ز
ت�ق��دي��ري ،لكن ي�ت��راوح ب�ين  3و 4مليارات،
وال��وزي��رة اس�ت�ف��زت ال �ش��ارع بحديثها عن
تقنني الرواتب ،وهو  ،big mistakeوتقنني
ال ��روات ��ب م ��ن أج ��ل ال �ح��د م ��ن امل �ص��روف��ات
غير جائز ،داعية إلى االعتبار من تجارب
الحكومات التي سقطت بهذه السياسات
ب �م �خ �ت �ل��ف دول ال� �ع ��ال ��م ،م� �ك ��ررة ض� ��رورة
االهتمام باإليرادات العامة.
وقالت :إذا كان لدى الحكومة ،فإن لديها ما
ال يقل عن  9مليارات في البنوك املحلية،
ول� ��ن ن �ق��ر ل �ك��م ق ��ان ��ون ال ��دي ��ن ال� �ع ��ام ط��امل��ا
ل��م ت �ق��دم��وا م �ب ��ررات اس �ت��دان��ة  30م�ل�ي��ارًا،
ف��ي وق��ت ال�ب�ن��وك املحلية غ��ارق��ة بالكاش،
وأض��اف��ت :ت��ري��دون تخويف املواطنني كي
ت�ت�ج�ه��وا لتطبيق ال�ض��ري�ب��ة ع�ل��ى القيمة
املضافة ،وهذا مرفوض.
وأش � � � � � � ��ارت إل � � � ��ى وج � � � � ��وب ت � ��ذك � ��ر ح �ج��م
االخ�ت�لاس��ات خ�لال ال �ـ 9س�ن��وات املاضية
ً
قبل االقتراب من جيوب املواطنني ،فضال

اقتصاد متني

الهاشم :العقيل
ارتكبت big mistake
هايف:
المنصة لوزيرة المالية
مس جيب
العدسانيّ :
المواطن = استجوابات
عن الهدر بعموالت صفقات ومناقصات
عامة ،الفتة إلى أن القطاع الخاص الذي
ت��ري��دون ت��وج�ي��ه ع�م��ل امل��واط �ن�ين إل �ي��ه ال
يزال يعتاش على ريع الحكومة ،مشددة
ع� �ل ��ى وج � � ��وب ت �ط �ب �ي��ق ق� ��ان� ��ون ض ��رائ ��ب
الشركات.
وذكرت أن من واجبات صندوق التنمية
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة إق � � ��راض ال �ب �ن ��ى ال �ت �ح �ت �ي��ة
وم� �ش ��روع ��ات ال ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ب�ن�ح��و
 %25م��ن رأس�م��ال ال�ص�ن��دوق ،داع�ي��ة إلى
ال �ب��دء م��ن ه �ن��ا ،وإع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي امل�ن��ح
والقروض الخارجية.
م��ن ج�ه��ة أخ��رى،اع �ت �ب��رت ال�ن��ائ�ب��ة ص�ف��اء
ال�ه��اش��م خ�ط��وة وص��ول أس�ع��ار الخطوط
ال�ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�خ��ط س�ي��ر ل �ن��دن إل��ى
قيمة أقل من سعر الخطوط البريطانية
وال � � �ش� � ��رك� � ��ات امل� �ن� �خ� �ف� �ض ��ة ال� �ت� �ك ��ال� �ي ��ف،
ك��ال �غ��ري��ق ال � ��ذي ي �ت �ع �ل��ق ب �ق �ش��ة الن� �ق ��اذه
م ��ن ال� �غ ��رق ،م ��ؤك ��دة ف ��ي ال ��وق ��ت ذات � ��ه ان

صفاء الهاشم

رياض العدساني

اس �ت �م��رار م�س�ل�س��ل ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات ال�ف��اس��دة
والفاشلة في املؤسسة يعزز فكرة تعمد
إف�ش��ال ه��ذا ال�ن��اق��ل ال��وط�ن��ي .واستغربت
ال �ه��اش��م «ح �ج ��م ال �خ �س��ائ��ر امل �ح �ق �ق��ة ف��ي
م��ؤس �س��ة ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة،
والتي لالسف يبدو أن هناك من يتعمد

إف�ش��ال تجربتها لتسليمها إل��ى القطاع
ال � �خ ��اص ،ول� �ع ��ل آخ ��ره ��ا خ �ف��ض أس �ع��ار
تذاكر الخطوط بما ال يتناسب مع حجم
وإمكانات األسطول املحدث مؤخرًا ومن
دون دراس� � ��ة م �ت �م �ع �ن��ة ،م �ش �ي��رة إل� ��ى أن
ه��ذا ال�ت�خ�ف�ي��ض غ�ي��ر امل ��دروس ي�ع��د أح��د

 14مادة خالفية في مشروع المنطقة االقتصادية
أشارت النائبة صفاء الهاشم إلى لقاء الفريق الفني ملشروع املنطقة االقتصادية الشمالية في
اللجنة املالية أولّ من أمس ،ومناقشة املشروع بقانون بهذا الصدد ،مضيفة ان لدينا تعديالت
على  ٤مواد تتعلق برأس املال ،وجوانب قانونية ،وأخرى اقتصادية وتشغيلية ،مؤكدة ايمانها
بان إنشاء مثل هذه املدينة بحاجة الى تكاتف السواعد كي ترى النور ،وآن األوان لبدء عصف
ذهني الن تكون املدينة عاملية تستكفي ذاتيا وتستقطب شركات عاملية.وكشفت الهاشم
عن موافقة اللجنة على تشكيل فريقني من املكتب الفني للجنة املالية وفريق فني من الجانب
الحكومي للجلوس م� ً�ع��ا ،م��ن اج��ل تنقيح امل�ش��روع بقانون امل�ك� ّ�ون م��ن  ٥٣م��ادة ،واالش�ك��ال
كامن في نحو  ١٤مادة ،ونريد ان يتوصلوا إلى موجز وتقرير مقارن لنجتمع بشأنه ونقرر
املناسب ،كما اتفقنا على عرض تقديمي متكامل بعد ثالثة أسابيع لكل النواب.

الدمخي يرد على استيضاح أسيري:

غدير أسيري

سأثبت في مناقشة
االستجواب
مخالفتها للدستور
وفقدانها
المصداقية السياسية

عادل الدمخي

وي�ق�س��م ع�ل��ى أن ي ��ؤدي أع �م��ال��ه ب��األم��ان��ة
والصدق ،وهذا ما أشرت إليه بالحنث في
القسم» ،مبينا أن «كلتا الواقعتني حدثتا
بعد أداء ال��وزي��رة القسم الدستوري ،مما
يحملها املسؤولية كاملة».

قلب الحقائق
واس � � �ت � � �ط� � ��رد ال � ��دم� � �خ � ��ي ف � � ��ي رده ع �ل��ى
االس �ت �ي �ض ��اح« :أم � ��ا ق� ��ول ال� ��وزي� ��رة «ول ��م
يبني االستجواب وجه مخالفة السياسة
العامة للحكومة وعدم احترام الدستور»..
رغم اني ذكرت بوضوح كلمة سمو رئيس

«الصحة» :حظر العالج بالخارج
مخالف للدستور
رفضت الحكومة ،ممثلة بوزارة الصحة،
اقتراحا بقانون قدمه نواب ،بشأن حظر
العالج بالخارج بشكل كامل ،واستبداله
ب ��اس �ت �ق ��دام ط �ب �ي��ب أج �ن �ب��ي م�ت�خ�ص��ص
ل � �ع�ل��اج ال � � �ح� � ��االت امل� �س� �ت� �ع� �ص� �ي ��ة ،وه ��و
االق� �ت ��راح ال� ��ذي ق��وب��ل اي �ض��ا ب��رف��ض من
اللجنة الصحية البرملانية.
واع �ت �ب��رت ال�ح�ك��وم��ة أن صيغة االق �ت��راح
ب �ح �ظ��ر ال � �ع�ل��اج ب� ��ال � �خ� ��ارج ب �ش �ك��ل ع ��ام
ب�ل�ا اس �ت �ث �ن��اءات ي �خ��ال��ف امل� � ��ادة  15من
الدستور ،التي تنص على عناية الدولة
ب��ال �ص �ح��ة ال � �ع ��ام ��ة ،وأك� � � ��دت ف� ��ي رأي� �ه ��ا
امل �ض �م��ن ف� ��ي ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة ال �ص �ح �ي��ة
ب�ش��أن االق �ت��راح ،ان��ه ب��اس�ت�ق��راء االق �ت��راح
يظهر أن��ه يسبب بعض االشكاليات من
الناحية العملية واإلنسانية ،ففي حالة

ع� ��دم ت ��واف ��ر ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة مل��ري��ض
داخل الكويت وما تستلزمه أحكام مواد
االق � �ت� ��راح م ��ن ض � ��رورة اس �ت �ق ��دام طبيب
اجنبي متخصص ،فاالشكالية تقع عند
ع��دم قبول الطبيب االجنبي املتخصص
ال � �ق� ��دوم إل� ��ى ال �ك��وي��ت ل �ت �ق��دي��م خ��دم��ات��ه
العالجية وخبراته للمرضى.
وب �ي �ن��ت أن ��ه ف��ي ه ��ذه ال �ح��ال��ة م��ع وج��ود
الحظر املنصوص عليه في هذا االقتراح،
فانه لن يسمح للمرضى بالسفر للعالج
ب ��ال �خ ��ارج رغ� ��م اس �ت �ح �ق��اق �ه��م ،وم� ��ا يقع
على عاتق الدولة من مسؤولية بتوفير
ال �خ��دم��ات ال�ع�لاج�ي��ة وال�ط�ب�ي��ة ،ف ��إن ه��ذا
االق �ت��راح ينطوي على مخالفة صريحة
لنص املادة  15من الدستور ،التي تنص
على أن «تعنى ال��دول��ة بالصحة العامة

وبوسائل الوقاية والعالج من األم��راض
واألوب �ئ��ة» ،حيث يعتبر إرس ��ال املرضى
ل�ل�ع�لاج ب��ال�خ��ارج غ�ي��ر امل�ت��واف��ر عالجهم
داخ� � ��ل ال� �ك ��وي ��ت ،أح � ��د وس ��ائ ��ل ال��وق��اي��ة
وال �ع�ل�اج امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ب��ال��دس�ت��ور
الذي ال تجوز مخالفته.
وأش��ارت إلى أنه إن كان البد من املوافقة
على ه��ذا االق �ت��راح ،فيجب إل�غ��اء الحظر
أو توفير استثناء للحاالت التي ال عالج
لها داخل الكويت ،ويتعذر معها استقدام
طبيب أجنبي متخصص لعالجها ،حيث
يعد ه��ذا االق �ت��راح بصفة ع��ام��ة ايجابيا
لجلب الخبرات العاملية للكويت ،وتدريب
ال �ك��وادر ال��وط�ن�ي��ة ع�ل��ى امل �ه��ارات الطبية
املتطورة ،كما أن��ه ينعش القطاع الطبي
األهلي.

من ناحيته ،أعلن النائب محمد هايف أن
تصريح وزي��رة املالية عن رفضها تعديل
قانون التأمينات االجتماعية (االستبدال)،
وخفض استقطاع القرض الحسن ،يعني
ص� �ع ��وده ��ا امل� �ن� �ص ��ة ،ف� �ه ��ي ل �ي �س��ت ب��أع��ز
علينا م��ن سلفها نايف الحجرف ،مؤكدا
أن العجز ال��ذي تدعيه الحكومة ليس في
امل �ي��زان �ي��ة ،ب��ل ه��و ف��ي إدارة ال��دول��ة .وق��ال
ه��اي��ف ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي :أح��ذر وزي��رة
امل��ال �ي��ة إن ل ��م ت�غ�ي��ر س�ي��اس�ت�ه��ا ال �ه��وج��اء
وت� �غ� �ي ��ر رأي � �ه � ��ا ف � ��ي «االس � � �ت � � �ب� � ��دال» ،ف ��إن
االس�ت�ج��واب ق��ادم ال م�ح��ال��ة ،ون�ح��ن لسنا
راض�ي�ن ع��ن تقرير اللجنة املالية املاضية
ف��ي ش ��أن «االس� �ت� �ب ��دال» ،ون �ط��ال��ب اللجنة
امل��ال �ي��ة ب �س �ح��ب ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة ال�س��اب�ق��ة
وتقديم تقرير جديد يتناول كل املقترحات
وع �ل��ى رأس �ه��ا إل �غ��اء ال �ف��ائ��دة ال��رب��وي��ة عن
«االس� �ت� �ب ��دال» .وأك ��د ه��اي��ف :أن ��ه ال ي��وج��د
عجز مالي ،وإنما عجز حكومي ،وإن كنتم
غ�ي��ر ق��ادري��ن ق��دم��وا اس�ت�ق��االت�ك��م ،الكويت
بلد خير ،وال��وك��االت املالية العاملية تؤكد
أن وض�ع�ه��ا االق �ت �ص��ادي م �ت�ين ،وب��ث ذل��ك
ال�ت�ق��ري��ر ف��ي ت�ل�ف��زي��ون ال �ك��وي��ت .وأض ��اف:
«عليكم رف��ع ال��رب��ا ع��ن ك��اه��ل املتقاعدين،
ووق �ت��ذاك نمد ي��د ال�ت�ع��اون ،ون�ح��ن أبلغنا
رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة ب��ذل��ك» .م��ن ج�ه�ت��ه ،وج��ه
ال �ن��ائ��ب ث��ام��ر ال �س��وي��ط س ��ؤاال إل ��ى وزي ��رة
املالية ،س��أل فيه« :م��ا هي مصادر تمويل
ع� �ج ��ز امل � �ي ��زان � �ي ��ة امل � �ق � ��در ل �ل �س �ن��ة امل ��ال �ي ��ة
/2020 2021مع توضيح نصيب كل مصدر
في التمويل ،وما هي إجراءات وزارة املالية
ملعالجة أو تقليص ه��ذا ال�ع�ج��ز ،وم��ا هي
ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة امل�ت��وق��ع فيها ال�ق�ض��اء على
العجز نهائيا؟».

طالبت بتعويض المتضررين

الوزيرة مستمرة في التناقض
وتوجيه االتهامات
دافع النائب عادل الدمخي عن استجوابه
امل�ق��دم ال��ى وزي��رة ال�ش��ؤون غدير أسيري،
امل��وض��وع على ج��دول جلسة  21الجاري،
وقال إن االستيضاح الذي قدمته الوزيرة
مؤخرا يؤكد أنها مستمرة في التناقض
وتوجيه االتهامات.
وأوض � � � � � � � ��ح ال � � ��دم� � � �خ � � ��ي ف � � � ��ي رده ع� �ل ��ى
االستيضاح ،أنه رغم وضوح االستجواب
امل � �ق� ��دم ألس � �ي� ��ري إال أن� �ه ��ا «ت �س �ت �م��ر ف��ي
التناقض وتوجيه االتهامات عندما تقول:
«وف��ي ض��وء ما تقدم فقد ج��اءت صحيفة
االس �ت �ج ��واب خ��ال �ي��ة م ��ن ت �ح��دي��د واض ��ح
ل��وق��ائ��ع االس �ت �ج��واب أو ب �ي��ان ألس��ان�ي��ده
مما ال يمكن معه ال��رد موضوعيا عليه»،
ث��م ت ��ورد ال��وزي��رة ال��واق�ع��ة األول ��ى امل�ش��ار
إل�ي�ه��ا وت�ث�ب�ت�ه��ا م��ع ذك ��ر امل �ص��در وت�س��أل
ع��ن امل�ق�ص��ود ب�ه��ذه ال�ق��واع��د االنتخابية،
وكأنها لم تخض انتخابات سابقة حتى
ت �ع��رف امل �ق �ص��ود ب��ال �ق��واع��د االن�ت�خ��اب�ي��ة،
وت �ح��اول ال �ت �ه��رب م��ن م�س��ؤول�ي��ة كالمها
بتوجيه االتهام لنواب األمة».
وش� � � ��دد ع� �ل ��ى أن «االس� � �ت� � �ج � ��واب م �ح��دد
ب��أم��ري��ن :األول :واق �ع��ة ال�ط�ع��ن ف��ي ن��واب
األمة واتهامهم بترويج اإلشاعات ملغازلة
قواعدهم االنتخابية ،مما يعارض املادة
 50من الدستور التي تدعو للتعاون وليس
االتهام والطعن في ن��واب األم��ة ،والثاني:
واق �ع��ة اإلن �ك��ار مل��ا ن�س��ب إل�ي�ه��ا م��ن وق��ائ��ع
م �ح��ددة ومثبتة م�م��ا يفقدها املصداقية
ال�س�ي��اس�ي��ة واألم ��ان ��ة امل�ه�ن�ي��ة ال �ت��ي يجب
أن يتحلى بها من يتقلد منصب ال��وزارة

ب � ��دوره ،أك ��د ال �ن��ائ��ب ري� ��اض ال �ع��دس��ان��ي
م� � �ت � ��ان � ��ة االق� � � �ت� � � �ص � � ��اد ال� � �ك � ��وي� � �ت � ��ي وان
االح �ت �ي��اط �ي��ات ت �ق��ف ع �ل��ي ارض ص�ل�ب��ة،
ول � �ي ��س ك� �م ��ا ادع � � ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب ��وج ��ود
ع � �ج� ��ز .وش � � � ��دد ان ع � �ل ��ى ال � �ح � �ك ��وم ��ة اال
ت� �ف� �ك ��ر ف � ��ي اإلص �ل ��اح� � ��ات االق � �ت � �ص ��ادي ��ة،
ك��ال �ض��رائ��ب وال �خ �ص �خ �ص��ة ،وس�ت�ت��وج��ه
اس� �ت� �ج ��واب ��ات ف ��ي ح ��ال ��ة امل � � ّ�س ب �ج �ي��وب
امل��واط �ن�ي�ن ،ان �م��ا ع�ل�ي�ه��ا ال �ت �ق� ّ�ي��د ب�ق��واع��د
امليزانيه ومعالجة اوج��ة ال�ه��در والخلل
والحساب الختامي لها وعدم النقل بني
ّ
والتقيد بلوائح امليزانية .وطالب
البنود
ال�ع��دس��ان��ي ب�ح�س��ن اإلدارة وع ��دم ال�ب��ذخ
والسياسة الرشيدة الصحيحة وتعزيز
االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام وت �ح��وي��ل  ٨م�ل�ي��ارات
دي � �ن ��ار ك��وي �ت��ي م ��ن االرب� � � ��اح امل �ح �ت �ج��زة
ال ��ي االح �ت �ي��اط��ي ال� �ع ��ام ،م �ش �ي��را ال ��ى ان
م��ؤس�س��ة ال�ت��أم�ي�ن��ات ف�ي�ه��ا اك�ث��ر م��ن ١٠٠
م �ل �ي��ار دوالر ،وع �ل��ى ص�ع�ي��د آخ ��ر كشف
العدساني أن لجنة امليزانيات اجتمعت
أم��س م��ع وزارة الكهرباء وامل��اء ،وطلبنا
ّ
يمس محطة
التحقيق منهم بشأن عقد
ك�ه��رب��ائ�ي��ة وش��رك�ت�ين م�ت�ح��ال�ف�ت�ين ،اال ان
ال � � ��وزارة ل ��م ت �س �ت �ج��ب مل ��دة س �ن��ة ،اال ان��ه
قبل شهرين تم إبالغنا ان��ه ج��رى اعطاء
ج �م �ي��ع امل �س �ت �ن ��دات ل� ��دي� ��وان امل �ح��اس �ب��ة،
ولذلك يتطلب من دي��وان املحاسبة عمل
الرقابة التامة عن هذا العقد ،مؤكدا انه
في حالة عدم اتمام التحقيقات وتوجيه
االت �ه��ام��ات ال�ص�ح�ي�ح��ة ،ف��إن �ن��ي س��أوج��ه
اس �ت �ج��واب��ا ل��وزي��ر ال �ك �ه��رب��اء ،خ��اص��ة ان
ال��وزي��ر السابق ق��د م��رر امتناع املراقبني
املاليني لهذا العقد رفض «االستبدال».

استجواب العقيل

مجلس الوزراء بعد لقائه برئيس مجلس
األمة ،والتي عبر فيها أن هذا اللقاء مبني
ع�ل��ى ت��وج�ي��ه س�م��و األم �ي��ر بتفعيل امل��ادة
 50م��ن ال��دس�ت��ور وك��ذل��ك ک��رر ه��ذا النص
على التعاون بعد أداء الحكومة القسم في
جلسة  24ديسمبر  2019وه��و املقصود
ال�ج�ل��ي ب��ال�س�ي��اس��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة ،ثم
ال ��وزي ��رة ف ��ي ب�ق�ي��ة االس �ت �ي �ض��اح ت�ط��ال��ب
ب��ذك��ر ال��وق��ائ��ع واألس��ان �ي��د مل��ا ذك��رت��ه في
صحيفة االس�ت�ج��واب كأمثلة وأدل ��ة على
أن �ه��ا أن �ك��رت وك��ذب��ت م��ا ن�س��ب إل�ي�ه��ا من
وق� ��ائ� ��ع ث��اب �ت��ة ب� �ت� �غ ��ري ��دات وت �س �ج �ي�لات
مرئية ،وقد ذكرتها بالتحديد في صحيفة
االس� �ت� �ج ��واب وإث �ب��ات �ه��ا ك ��أدل ��ة س�ي�ك��ون
ف� ��ي م ��راف� �ع ��ة االس � �ت � �ج� ��واب ك ��دل� �ي ��ل ع�ل��ى
ع ��دم امل �ص��داق �ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ع�ن��دم��ا نفت
ووص�ف��ت م��ا ه��و ثابت عنها :باإلشاعات
واملغالطات املنسوبة إليها».
وق ��ال ان ال ��وزي ��رة «ت�س�ت�م��ر ف��ي تضليل
ال � ��رأي ال �ع ��ام وق �ل��ب ال �ح �ق��ائ��ق وت��وج �ي��ه
االت �ه��ام��ات ع �ن��دم��ا ت �ح��اول اإلي �ه��ام ب��أن
ه ��ذا االس �ت �ج��واب ه��و ح �ج��ر ع �ل��ى اآلراء
أو مل �ج��رد امل �خ��ال �ف��ة ف ��ي ال� � ��رأي» ،م��ؤك��دا
أن «ال ��رد ع�ل��ى ه��ذا االت �ه��ام س�ي�ك��ون في
مرافعة االستجواب وسأثبت أن الوزيرة
خ��ال �ف��ت ال ��دس� �ت ��ور وال �س �ي ��اس ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ح �ك��وم��ة ،وك� ��ذل� ��ك ف� �ق ��دت امل �ص��داق �ي��ة
السياسية واألم��ان��ة املهنية ال�ت��ي يجب
أن يتحلى بها من ك��ان في ه��ذا املنصب
في اإلدارة الحكومية وأقسم بأن يؤدي
أعماله باألمانة والصدق».

تهديد جديد
باستجواب الخالد
ات �ه��م ال �ن��ائ��ب ش�ع�ي��ب امل ��وي ��زري ال�ح�ك��وم��ة
بـ«الكذب» وادعاء أن هناك عجزا في امليزانية
ال�ع��ام��ة ،م��ؤك��دا ان «ك��ل املعطيات ت��دل على
ان��ه ليس هناك ع�ج��ز» ،وادع��ى ان الحكومة
«س �ت �ب��دأ ف��ي خ�ص�خ�ص��ة ال�ت�ع�ل�ي��م وب�ع��ده��ا
الرعاية الصحية» ،وانها «ستبيع شركاتها:
مطاحن الدقيق واالستكشافات البترولية
ون ��اق�ل�ات ال �ن �ف��ط وامل �ش ��روع ��ات ال�س�ي��اح�ي��ة
وغيرها»!
ال��ى ذل��ك ،ه��دد امل��وي��زري باستجواب رئيس
مجلس ال��وزراء سمو الشيخ صباح الخالد
«ف ��ي ح ��ال إق� ��رار ال��دم��ج ب�ي�ن ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل
الكويتي والبنك االهلي املتحد» .من جانب
آخ��ر ،ذك��ر امل��وي��زري ان هناك قوانني كثيرة
م��درج��ة على ج��دول اع�م��ال املجلس أهمها
ق��ان��ون��ا «ت ��زوي ��ر ال �ج �ن��اس��ي» و«ال � �ب� ��دون»،
مشيرا الى ان هذه القضايا «ال تحتاج الى
ق��وان�ين ،فالجهاز امل��رك��زي يملك مستندات
 35الف بدون ومن ال يستحق ولديه وثائق
مزورة يجب تحويله إلى القضاء».

«التشريعية»« :النصب العقاري»
بغطاء حكومي
ح�م�ل��ت ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة الحكومة
م �س��ؤول �ي��ة ع �م �ل �ي��ات ال �ن �ص��ب ال �ع �ق��اري ال��ذي
ت� �ع ��رض ل ��ه ع � ��دد م ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن ف ��ي ال �ف �ت��رة
األخ� �ي ��رة ،م �ع �ت �ب��رة أن ال �ع �م �ل �ي��ات ت �م��ت ت�ح��ت
غ �ط��اء ح �ك��وم��ي ،ف��ي م�ق��دم�ت��ه وزارة ال�ت�ج��ارة
التي أقامت املعارض العقارية من دون رقابة
ع �ل��ى ال� �ش ��رك ��ات امل �س��اه �م��ة ف �ي �ه��ا ،وذل � ��ك ف��ي
تقرير رفعته إل��ى مجلس األم��ة وم��درج على
جدول أعماله ،ويتضمن املوافقة على مقترح
ب �ش��أن ت �ع��وي��ض ال �ح �ك��وم��ة ل�ل �م �ت �ض��رري��ن م��ن
النصب العقاري.
وأش��ارت «التشريعية» إل��ى مساهمة أجهزة
ال��دول��ة ف��ي ن �ش��وء ظ��اه��رة ال�ن�ص��ب ال �ع �ق��اري،
م��ن خ�ل�ال م �ن��ح ت��راخ �ي��ص ال �ب �ن��اء وش �ه��ادات
األوصاف وتمديد التيار الكهربائي لعقارات
داخ� ��ل ال �ك��وي��ت ت �ب�ين أن �ه��ا م �ش��اري��ع وه�م�ي��ة،
م��ؤك��دة أن م��ن ب ��اب اإلن �ص��اف ت�ح�م��ل ال��دول��ة
تبعات أخطائها وتعويض املتضررين الذين
لحقت بهم خسائر فادحة جرائها.
وأوصت بدراسة املوضوع وضبط أحكامه من
قبل اللجنة ليكون اكثر تحديدا ودق��ة ،مشددة
على ض��رورة دراس��ة لجنة تقدير التعويضات
عمليات النصب العقاري ك��ل حالة م��ن ح��االت
النصب على حدة حماية للمال العام.

وك��ان االق�ت��راح بقانون املقدم يقضي بإنشاء
ل �ج �ن��ة ب� � � ��وزارة امل ��ال� �ي ��ة ب ��اس ��م ل �ج �ن��ة ت �ق��دي��ر
تعويضات عمليات النصب العقاري ،تتولى
ت�ل�ق��ي ط�ل�ب��ات امل��واط �ن�ين ال�ض�ح��اي��ا للقضايا
امل �ث �ب �ت��ة ت �ع��اق��دي��ا وم �ص��رف �ي��ا ل� ��دى ال �ج �ه��ات
املختصة ب��ال��دول��ة ،ودراس��ة ال�ح��االت املقدمة
ل � �ه� ��ا ،وإص� � � � ��دار ال � � �ق � � ��رارات ب� �ت� �ح ��دي ��د م� �ق ��دار
التعويض ال��ذي يعالج آث��ار ه��ذه العمليات،
إض��اف��ة إل��ى ال�ت�ع��وي��ض ال�ن�ف�س��ي ،وذل��ك خ�لال
شهرين م��ن ت��اري��خ تقديم الطلب إليها ،على
أن ي �ك ��ون ت �ق��دي��م ال �ط �ل��ب خ �ل�ال  6أش �ه ��ر م��ن
ت��اري��خ ال�ع�م��ل ب�ه��ذا ال �ق��ان��ون ،وي �ج��وز للجنة
تمديد فترة تسلم الطلبات ملدة ال تتجاوز 6
أشهر.
وي� �ق� �ض ��ي االق� � � �ت � � ��راح ،ح� �س ��ب ت� �ق ��ري ��ر ل �ج �ن��ة
ال� � �ش � ��ؤون ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة ،ان � ��ه ب� �م� �ج ��رد س� ��داد
وزارة امل��ال �ي��ة ال �ت �ع��وي��ض امل �ق��در م��ن ال�ل�ج�ن��ة
ت�ح��ل ال ��وزارة م�ح��ل ص��اح��ب ال�ش��أن أو ورث�ت��ه
ف��ي مباشرة القضايا التي يكون ق��د أقامها،
كما يكون لها ح��ق إق��ام��ة ال��دع��وة والحصول
على أي تعويضات او مبالغ محكوم بها في
هذه القضايا ملصلحة صاحب الشأن وكذلك
الحق في الحصول على أي مبالغ بالتراضي
بينها وبني املسؤول عن عمليات النصب.

«التعليمية» تتحفظ على «كوتا»
جنسيات المعلمين
ع �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن م ��واف� �ق ��ة ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
البرملانية على مقترح نيابي بشأن وضع «كوتا»
لجنسيات املعلمني ف��ي م��راح��ل التعليم ال�ع��ام،
لضمان تنوع الخبرات العلمية وإلث��راء العملية
التعليمية ،ف��إن�ه��ا أك ��دت تحفظها ع�ل��ى تطبيق
هذه السياسة ،لصعوبات عملية.
وكان االقتراح برغبة الذي تضمنه تقرير اللجنة
التعليمية وامل��درج على ج��دول األع�م��ال ،يقضي

بوضع «كوتا» لجنسيات املعلمني ،إضافة إلى
أن االستعانة باملعلمني تكون من ال��دول االعلى
ترتيبا وف�ق��ا مل��ؤش��رات ج ��ودة ال�ت�ع�ل�ي��م ،ووض��ع
معايير تلتزم بها ل�ج��ان ال�ت�ع��اق��دات الخارجية
م�ن�ه��ا أال ت �ق��ل خ �ب��رة امل�ع�ل��م ال�ت��دري�س �ي��ة ع��ن 10
سنوات وأال يقل مؤهله الدراسي عن املاجستير
وإال يقل معدله ف��ي البكالوريوس واملاجستير
عن جيد جدا.

موجز نيابي
 5نواب:
لتعديل قانون المرافعات

توصية نيابية:
حظر منتجات مصرية

تقدم  5ن��واب ه��م :محمد ال��دالل وأس��ام��ة الشاهني
وص ��ال ��ح ع ��اش ��ور وري � � ��اض ال� �ع ��دس ��ان ��ي وص �ف��اء
ال �ه��اش��م ،ب��اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ،إلض��اف��ة م ��واد ج��دي��دة
إل��ى ق��ان��ون امل��راف�ع��ات امل��دن�ي��ة وال�ت�ج��اري��ة ال�ص��ادر
ب��امل��رس��وم / 38  ،1980وق�ض��ى ب��إض��اف��ة م��واد إلى
قانون املرافعات املدنية والتجارية تنظم مخاصمة
ال �ق �ض��اة وأع� �ض ��اء ال �ن �ي��اب��ة واض ��اف ��ة ب� ��اب ج��دي��د
ف��ي ه��ذا ال �ش��أن ،وت�ت�ن��اول م ��واده امل�ض��اف��ة تحديد
ال � �ح� ��االت ال� �ت ��ي ت� �ج ��وز ف �ي �ه��ا م �خ��اص �م��ة ال �ق �ض��اة
وأعضاء النيابة ،واملواعيد الواجب مراعاتها.

أعلن مقرر لجنة املرافق العامة البرملانية
م ��اج ��د امل �ط �ي ��ري ع ��ن ت ��وج ��ه ال �ل �ج �ن��ة إل��ى
إص��دار توصية بمنع اس�ت�ي��راد املنتجات
األردن� �ي ��ة وامل �ص��ري��ة ف ��ي م ��واس ��م م�ع�ي�ن��ة،
م� �ش� �ي ��رًا إل� � ��ى أن ال� �ت ��وص� �ي ��ة ت� ��أت� ��ي ب �ع��د
م � �ن� ��اق � �ش� ��ات ال � �ل � �ج � �ن� ��ة أم� � � ��س ت � � �ج� � ��اوزات
وم� �خ ��ال� �ف ��ات ات � �ح� ��اد امل� � ��زارع� �ي��ن ،وح �ض��ر
االج �ت �م��اع رئ �ي��س ات �ح��اد امل ��زارع�ي�ن ال��ذي
أب�ل�غ�ن��ا ب��وج��ود اك �ت �ف��اء ذات ��ي للمنتجات
املحلية «مثل الطماط والخيار والباميا».

 12الكويت
الكالم الحر

مؤسسة
«رئيس الوزراء»

داهم القحطاني
مشكلتنا الرئيسية في الكويت
أن ال�ح�ك��وم��ة ال تعبر ع��ن تيار
أو ف �ك��ر م �ع�ين ،ف �ه��ي دائ �م��ا ما
تكون خليطا بني مجموعة من
الشخصيات التي تم اختيارها
ألس � �ب� ��اب م �خ �ت �ل �ف��ة ،م�ع�ظ�م�ه��ا
أس �ب��اب تتعلق بخلق ت��وازن��ات
سياسية تسند الحكومة وتمنع
انهيارها ،وهي باملناسبة مقولة
خ��اط �ئ��ة ،ب��ل ع�ل��ى ال�ع�ك��س ه��ذه
األس � �ب� ��اب ه� ��ي م� ��ا ت� � ��ؤدي إل��ى
انهيار الحكومات.
الحل ال ��واق� �ع ��ي ال � ��ذي ي�ن��اس��ب
الحالة الكويتية الحالية أن يتم
ت�ش�ك�ي��ل ال �ح �ك��وم��ة م��ن رئ�ي��س
وزراء ق��وي وم�ح�ن��ك ول��ه ق��درة
ه� ��ائ � �ل� ��ة ع � �ل� ��ى إدارة امل �ش �ه��د
السياسي ،سواء بالتحالف مع
القوى اإلصالحية ،أو بتشكيل
قوى جديدة في املجتمع قادرة
ع �ل��ى م �س ��اع��دة ال �ح �ك��وم��ة ف��ي
ت�ن�ف�ي��ذ خ�ط�ط�ه��ا وم�ش��اري�ع�ه��ا
ب� �ع� �ي ��دا ع� ��ن ه �ي �م �ن��ة ال� �ت� �ي ��ارات
السياسية والقوى االقتصادية
والقبلية واألسرية التقليدية.
رئيس ال � � ��وزراء ه ��ذا ال يعتبر
مجرد شخص ،بل هو مؤسسة
ب �ح��د ذات �ه��ا ت �ت �ك��ون م��ن ف��ري��ق
ع�م��ل م�ح�ن��ك وم �ح �ت��رف ون��زي��ه
وغير منتم ألي تيار سياسي
أو توجه اجتماعي أو طائفي.
ه � � ��ذا ال � �ف� ��ري� ��ق ه � ��و م � ��ن ي ��دي ��ر
مجلس ال ��وزراء وي�ق��دم لرئيس
مجلس ال� ��وزراء رؤي ��ة واضحة
ع��ن ك��ل األم ��ور ،كما ي�ق��وم هذا
ال�ف��ري��ق ب��اإلش��راف على تنفيذ
امل �ش��اري��ع ال��رئ�ي�س�ي��ة للحكومة
املتعلقة بالسياسة العامة للدولة
وال �س �ي��اس��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة
وه��ي امل �ه��ام ال��رئ�ي�س�ي��ة ملجلس
الوزراء.
وفي تركيا ،وهي تجربة ناجحة
في ما يتعلق بالفرق املساندة
ل�ل��رؤس��اء ،نجد مستوى عاليا
م ��ن امل �ه �ن �ي��ة واالح� �ت ��راف� �ي ��ة في
ال � �ف� ��رق ال� �ت ��ي ت �س �ن��د ال��رئ �ي��س
التركي ،لهذا نجد لهذا الرئيس
ق ��وة غ�ي��ر ع��ادي��ة ،ف�ل�ي��س هناك
م �ج��ال الرت� �ك ��اب أخ� �ط ��اء ،وه��و
ي �ت��اب��ع ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر ق �ض��اي��ا
عدة محلية ودولية واقتصادية
واج �ت �م��اع �ي��ة ف��ي ال��وق��ت نفسه
ل�ي��س ألن ��ه ذو ق ��وة خ ��ارق ��ة ،بل
ألن ه� �ن ��اك ف � ��رق ع� �م ��ل ت�ن�ج��ز
ل��ه ال�ت�ح�ض�ي��ر وال �ب �ح��ث وت�ض��ع
ل ��ه ال � �ت � �ص� ��ورات ،وي �ب �ق��ى ع�ل�ي��ه
كرئيس التنفيذ.
رئيس ال� � ��وزراء ل �ي��س ف� ��ردا بل
ه��و م��ؤس�س��ة ب�ح��د ذات �ه��ا ،وإن
ل��م ينجح الشيخ صباح الخالد
في إعداد فريق قوي ومحترف
وذي مستوى ع��ال من اإلدارة،
فانه حتما سيواجه صعوبات
ورب�م��ا أزم ��ات ع��دة ،ق��د ال تتيح
له االستمرار طويال مهما كان
مخلصا وصادقا في نواياه.
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ّ
كتاب وآراء
من الذاكرة

من طرائف وزير!

ال بد من تهنئة الحكومة الجديدة باستمرار وجود فارس قرارات
قمع الحريات وطمس الهوية الثقافية في الكويت ،الوزير والنائب
محمد ال�ج�ب��ري ،فقد زف ال��وزي��ر م�ج��ددا خبرا طريفا ع��ن «توجه
حكومي إلنشاء هيئة مستقلة للسياحة».
حصد وزير االعالم الجبري ،موجة من االستغراب حتى اليوم في
الوسط االعالمي املحلي والعربي ايضا ،حني كان نائبا وقبل تقلده
املنصب ال��وزاري كنائب محلل ،فقد انبرى في عام  ،2017بصوت
ع��ال ب��اس��م ال �ع��ادات وال�ت�ق��ال�ي��د ،ف��ي التعبير ع��ن اس�ت�ي��ائ��ه ألمسية
للمفكر جالل الدين الرومي في الكويت ،ال��ذي يرقد جثمانه تحت
الثرى منذ  1273م!
ل��م ي�ث��ن وزي ��ر االع�ل��ام ك��ل ذل ��ك ،ب��ل ت �ج��اوز امل��وق��ف ال�ف�ك��اه��ي في
الحكومات السابقة والحكومة الحالية اي�ض��ا ،م��ؤك��دا على أهمية
القطاع السياحي في الكويت ،وهو الشخص ذاته الذي اثار زوبعة
سياسية بمحاسبة الحكومة على اقامة امسية ثقافية ملفكر ليس
على قيد الحياة ،م��ن دون ان يجهد ال��وزي��ر نفسه ملعرفة اذا كان
املعني حيا يرزق او من االموات.
ال شك ان انشاء هيئة للسياحة ،على الرغم من عدم وجود مقومات
فعلية وبيئة مشجعة للسياحة في الكويت ،سيفتح االب��واب على

مصراعيها للوزير الجبري ربما لالستفادة انتخابيا خالل الشهور
املتبقية من عمر مجلس االم��ة ،وهو االم��ر االه��م من حسم جدوى
انشاء هيئة للسياحة «العائلية» وسياحة «التسوق» كما يفضل
البعض تسميتها!
ط��رائ��ف ال��وزي��ر ال�ج�ب��ري ك�ث�ي��رة ،منها ال �ي��وم تطلعه إلن �ش��اء هيئة
للسياحة ،في ظل وجود «عجز تاريخي» في امليزانية ،ربما بسبب
عدم استيعاب الوزير لهذه املعادلة او عدم املامه بما تئن منه ميزانية
الدولة اساسًا ،وكذلك الحال بالنسبة الى تضخم الجهاز الحكومي!
في االجتماع ذاته ،باح الوزير بالسر العظيم بان «نسبة كبيرة من
الديون املستحقة للوزارة والبالغة قيمتها  6ماليني دينار كويتي»
صعبة التحصيل ،على حد تعبير رئيس لجنة امليزانيات بمجلس
االمة.
اصبح تحصيل الديون املستحقة املليونية «صعبا» ،بينما استنزاف
وزارة االع�لام لبند «الخدمات االعالمية» ،لتوزيع الهدايا والعطايا
الحاتمية سهل وعمل ملح ،وربما الصرف يتم من البعض بشكل
سري ،وبعيدا عن رقابة ديوان املحاسبة ،الذي كثيرا ما أصر على
ضرورة تعديل مسمى هذا البند وتقنني عملية الصرف ،ولكن من
دون وجود آذان حكومية صاغية!

خالد أحمد الطراح
فالسبب يكمن في ان التقنني يغل يد املختصني من توزيع الهبات
النقدية والعينية محليًا وخ��ارج�ي��ًا ،وال�ض�ي��اف��ة السخية أي�ض��ا ملا
يسمى بأصدقاء الكويت من صحافيني وكتاب مع كل انتخابات
ن�ي��اب�ي��ة م��ن اج ��ل ان تكتمل م��راس �ي��م االح �ت �ف��ال ال�ح�ك��وم��ي وليس
الشعبي ،حني يتم تسميم االجواء السياسية بمزاعم ضد املعارضة
السياسية ،وهي حقيقة برهنتها تقارير رقابية وإعالمية ايضا.
***
باملناسبة ،أعيد التذكير بخصوص ما نشرته سابقا عن تحويل
ال��وزي��ر ال�ج�ب��ري ف��ي ب�ل�اغ ل��دى االدارة ال�ع��ام��ة للتحقيقات خ��اص
بقيادي في املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ..فما هي نتيجة
التحقيق؟

خواطر
املرشد العام للجمهورية اإلسالمية يندد
بقصف ال�ح�ش��د ،لكنه س�ك��ت ع��ن قصف
مدينة كاملة اسمها إدلب يوميا ،منذ ثالث
سنوات ،والقتلى باملئات ،وهناك املهجرون
وامل� � �ش � ��ردون واألي� � �ت � ��ام وامل � �ف � �ق� ��ودون ،أال
يستحق هؤالء كلمة عطف منك وصرخة
في وجه النظام السوري ضد هذه املجزرة،
ب��امل�ن��اس�ب��ة م ��اذا ع��ن امل�س�ل�م�ين ف��ي ب��ورم��ا
وامل �س �ل �م�ين ف ��ي ال �ص�ي�ن وال �ه �ن��د؟ أل �ي �س��وا
ه��ؤالء ملة محمد ،صلى اهلل عليه وسلم؟
هل صمتك وصمت علماء األمة يرضي اهلل
ورسوله وآل البيت؟
***
إل��ى ال �خ �ب��راء ال��دس �ت��وري�ين ال��ذي��ن ص��دع��وا
رؤوس�ن��ا ب��امل��واد الدستورية ،امل��ادة الثانية
من الدستور تقول إن دين الدولة اإلسالم،
أليس كذلك؟ طيب ما هو املوقف الدستوري
وال �ق��ان��ون��ي وال�لائ �ح��ي وال��وط �ن��ي وال��دي�ن��ي
ح �ي �ن �م��ا ي� �ت ��م ت �ع �ي�ي�ن ش� �خ ��ص ف� ��ي م��وق��ع
امل �س��ؤول �ي��ة ،وه��و يطعن ب��اإلس�ل�ام ،س��واء
تصريحا أو تلميحا؟
***
بالفعل ال ن��ري��د دول��ة دي�ن�ي��ة ،ف�ه��ذه ال��دول��ة
دمرت أوروبا ،و«داعش» دمر األمة العربية،
والحوثيون دم��روا اليمن ،وح��زب اهلل دمر
لبنان ،وحماس دمرت غزة ،والبشير دمر
ال� �س ��ودان ..ال ن��ري��د دول ��ة دي�ن�ي��ة ،ب��ل نريد
دولة متدينة .حافظ األسد دمر سوريا مع

ابنه املدني الطبيب ..ابن سار على مساره،
وع �ل��ي ع �ب��داهلل ص��ال��ح وص � ��دام وال �ق��ذاف��ي
كلهم دم��روا الشعوب ..وإذا قيل إن هؤالء
ض� �ب ��اط ،ف� �م ��اذا ع ��ن ب��وت�ف�ل�ي�ق��ة وامل��دن �ي�ين
ف��ي ع��امل �ن��ا ال �ع��رب��ي وال �ع��ال��م ال �ث��ال��ث ال��ذي��ن
استباحوا شعوبهم ونهبوها ودم��روه��ا؟
الدولة الدينية تختلف اختالفًا جذريًا عن
الدولة اإلسالمية ،فاإلسالمية دولة الحرية
وال�ع��دال��ة ،دول��ة الكل س��واس�ي��ة ،دول��ة عدلت
فأمنت فنمت ..املشكلة تكمن ف��ي أن�ن��ا ال
نفرق بني الدولة الدينية التي حكمت أوروبا
واإلس�ل�ام الحنيف ،افهموا دينكم أوال ثم
تكلموا.
يا ل��ه م��ن دي ��ن ،ل�ق��د ن�ظ��م ال �ق��رآن وتعاليم
اإلسالم حياتنا ..وصدق من قال (منقول):
أغضض من صوتك (الصوت)
وال تمشي في األرض مرحا (املشي)
وال تمدن عينيك (النظر)
وال تجسسوا (السمع)
وال تسرفوا (الطعام)
وقولوا للناس حسنا (األلفاظ)
لو كنت فظا غليظ القلب (حسن التعامل)
بشروا وال تنفروا (التفاؤل)
تبسمك في وجه أخيك (البشاشة)
انفقوا (الصدقة)
إنما املؤمنون إخوة (التحاب والتراحم)
اللهم اغفر لي وألخي (العفو املسامحة)
اياكم وسوء الظن (إحسان الظن)

هجوم كل
 39ثانية!
أ .د .عبدالله محمد الشيخ
ل��و أن فاطمة بنت محمد س��رق��ت لقطعت
يدها (العدالة ومحاربة الفساد)
صوموا تصحوا (الصحة)
ففروا إلى اهلل (العودة إليه)
يقول جورج أورديل:
 - 1بعض السياسيني في العالم كالقرود
في الغابة ،إذا تشاجرت أفسدت الزرع ،وإذا
تصالحت أكلت املحصول.
 - 2ال� �ش� �ع ��ب ال � � ��ذي ي �ن �ت �خ��ب ال �ف��اس��دي��ن
االنتهازيني املحتالني ال يعتبر ضحية ،بل
هو شريك في الجريمة.
***
رحم اهلل القيم واألخالق ،ورحم اهلل الوطنية،
وهيا أيتها الطائفية نهدم الوطن ..وأخيرا:
دع املقادير تجري في أعنتها
وال تبينت إال خالي البال
ما بني غمضة عني وانتباهتها
يغير اهلل من حال الى حال
***
ال أدري ملاذا تذكرت املثل الكويتي القائل:
«تمخض الجبل فولد فأرًا».

استجواب أسيري« ..م ّيت سياس ّياً»

ه ��ل «ت� � ّ
�وه� ��ق» ال �ن��ائ��ب د .ع � ��ادل ال��دم �خ��ي
ف��ي اس�ت�ج��واب��ه ل��وزي��رة ال �ش��ؤون د .غدير
أسيري؟
هذا السؤال جرى تداوله في اوساط نيابية
وح�ك��وم�ي��ة ع�ل��ى ه��ام��ش ج�ل�س��ات مجلس
االمة التي ُعقدت االسبوع املاضي!
إذا م ��ا ع��دن��ا إل ��ى م �س� ّ�ب �ب��ات االس �ت �ج��واب
امل� �ق ��دم ل� �ل ��وزي ��رة اس� �ي ��ري ال� � ��ذي ان�ط�ل�ق��ت
شرارته من تصريح النائب محمد املطير،
م �ه��ددا ب�م�س��اءل��ة رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة الشيخ
تستقل الوزيرة،
صباح الخالد ،في حال لم
ِ
وأقسمت امام مجلس االمة ،احتجاجا على
آرائ�ه��ا وأف�ك��اره��ا قبل ت��وزي��ره��ا ،ث��م توالت
التصريحات النيابية املعارضة لتوزيرها
على هذا األس��اس ،وتحديدا من األعضاء:
محمد هايف وري��اض العدساني ،وع��ادل
الدمخي ،لكن الوزيرة أعلنت عدم استقالتها
واستمرارها في العمل وعدم االلتفات إلى
ت �ل��ك ال �ت �ص��ري �ح��ات ال �ت��ي وص�ف�ت�ه��ا ب��أن�ه��ا
«مغازلة للقواعد االنتخابية» ،وس��ط دعم
حكومي لها ،ليضطر النائبان محمد هايف
ورياض العدساني إلى إسناد مهمة تقديم
االستجواب للنائب عادل الدمخيّ ،
تحسبا

ألي طارئ او مغامرة سياسية!
ُ
وب �ع��د أن ق� � � ّ�دم االس� �ت� �ج ��واب رس �م �ي��ا في
 29دي�س�م�ب��ر امل ��اض ��ي ،واج� ��ه امل�س�ت�ج��وب
اش�ك��ال�ي��ات ع ��دة ،أدت إل��ى اض�ع��اف��ه شيئا
ف �ش �ي �ئ��ا ،ب � ��دءا م ��ن ال �ل �ج��وء إل� ��ى امل� �ن ��اورة
ال �س �ي��اس �ي ��ة ف� ��ي ك� �ت ��اب ��ة م � � ��ادة ص�ح�ي�ف��ة
االس� � �ت� � �ج � ��واب ،الي � �ج� ��اد غ� �ط ��اء س �ي��اس��ي
للمساءلة ال��دس�ت��وري��ة ،رغ��م أن االع�ت��راض
النيابي كان بسبب آراء الوزيرة وأفكارها،
ل�ي�ت�ح� ّ�ول إل��ى س�ب��ب آخ ��ر؛ ه��و تصريحات
ال� ��وزي� ��رة ،م � ��رورًا ب��اخ �ت �ي��ار ت��وق �ي��ت مبكر
لتقديم استجواب ل��وزي��ر ألول م��رة يدخل
ال �ح �ك��وم��ة ،ول� ��م ي �م��ض ع �ل��ى ع �م �ل��ه س��وى
سابقة
أس �ب��وع م��ن اع�ل�ان تشكيلها ،ف��ي
ٍ
أثارت جدال قانونيا ودستوريا بأن الوزير
يساءل عن أعماله اثناء فترة توليه العمل
ال � ��وزاري ،وان �ت �ه� ً
�اء ب��وق��وع أح� ��داث ملتهبة
ف��ي اإلق�ل�ي��م ،وت�ح��دي�دًا ال �ع��راق ،تتطلب من
أع�ض��اء مجلس االم��ة االب�ت�ع��اد ع��ن ك��ل ما
يشق وحدة صف الجبهة الداخلية ،خاصة
ّ
الطرح الطائفي واثارة الفتنة ،ما أثر سلبيا
في حشد التأييد النيابي لهذا االستجواب
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محمد السندان
نائبا ،مع ترجيح تراجع العدد.
وك�ش�ف��ت أوس ��اط ن�ي��اب�ي��ة أن��ه ع�ل��ى هامش
ج�ل�س��ات مجلس االم ��ة األس �ب��وع امل��اض��ي،
طلب من مقدم االستجواب سحبه ،حفاظا
ع �ل��ى ت �م��اس��ك ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة ،ف ��ي ظل
مواجهة التحديات األمنية والعسكرية في
املنطقة ،إلى جانب تأكيد أطراف نيابية أنها
لن تقف مع االستجواب ،دعما الستقرار
ال �ب �ل��د وت �ع��زي��ز ت �ك��ات��ف امل �ج �ت �م��ع ،ف ��ي ظل
ظروف اإلقليم الخطرة من حولنا.
َّ
وع ��ل� �ق ��ت أط � � ��راف ح �ك��وم �ي��ة ب � ��أن ت��وق �ي��ت
اس� �ت� �ج ��واب وزي� � ��رة ال � �ش� ��ؤون ،وظ��روف �ه��ا
ج�م�ي�ع�ه��ا ت �ص� ّ�ب ف��ي م�ص�ل�ح��ة ت �ج��اوزه��ا
بثقة ل��ه ،ق��ائ�ل��ة« :ي �ب��دو أن ه�ن��اك م��ن ّ
وه��ق
النائب الدمخي بهذا االستجواب ،عشان ما
تصير الطقة براسه»؛ على حد تعبير هذه
األطراف.

د .ضاري عادل الحويل
@dhuwail

بحسب دراس��ة حديثة لجامعة ماريالند األميركية،
ي �ق��ع ه �ج��وم إل �ك �ت��رون��ي ك ��ل  39ث��ان �ي��ة! ول ��م تسلم
امل��ؤس�س��ات ف��ي كويتنا ال�غ��ال�ي��ة م��ن ه��ذه الهجمات،
س��واء على املستوى الحكومي أو ال�خ��اص أو حتى
مؤسسات املجتمع امل��دن��ي .وك��ان آخ��ره��ا «اخ�ت��راق»
ح�س��اب وك��ال��ة األن �ب��اء الكويتية (ك��ون��ا) ف��ي تويتر.
فاألمر ليس بالهني أبدا! بإمكان هذه االختراقات إثارة
اإلشاعات والذعر بني الناس ،كونها مصدرا رسميا
للدولة ،بل بإمكانها أن تهدم العالقات الدبلوماسية
بني الدول .وال نستطيع أن نجزم بمعرفة ما حصل،
هل كان هجوما خارجيا أم من داخ��ل املؤسسة إال
بعد تحقيق موسع بشكل ح�ي��ادي وبكل شفافية.
ن �ح��ن ال� �ي ��وم ل �س �ن��ا ف ��ي م��أم��ن م ��ن ه� ��ذه ال �ه �ج �م��ات،
وستزداد كلما زاد اعتمادنا على التكنولوجيا التي
أصبحت الشريان الحيوي للعديد من أمور حياتنا
اليومية .واسمحوا لي أن أوض��ح أن��ه ال يوجد شيء
اس�م��ه أم��ن سيبراني أو معلوماتي محكم .%100
فاألمن السيبراني قائم على موازنة املخاطر ومرونة
االستخدام .فماذا نحن فاعلون لصد هذه الهجمات؟
لعل الحلقة املهمة ف��ي املنظومة األمنية السيبرانية
ه ��م امل �س �ت �خ��دم��ون ال �ب �ش��ر .وف ��ي ال �غ��ال��ب ق ��د ي�ك��ون
البشر غير مؤهلني أو م��درك�ين ألهمية دوره��م في
هذه املنظومة وعواقب أفعالهم .فمنذ فترة أصدرت
امل �ح��اك��م ال�ك��وي�ت�ي��ة ح�ك�م��ا ع �ل��ى م��وظ��ف ف��ي إح��دى
جهات الدولة الحساسة لتركه جهاز الحاسب اآللي
من دون قفله ،وال��ذي مكن شخصا آخر من تمرير
عدة معامالت مخالفة!
إن األم ��ن ال�س�ي�ب��ران��ي ي �ب��دأ ب��ال�ت��وع�ي��ة للجميع على
ك��ل املستويات وف��ي ك��ل أط�ي��اف املجتمع م��ن خالل
املناهج التعليمية في كل املراحل والحمالت التوعوية
وال ��دورات واملسابقات املتخصصة في ه��ذا الشأن.
ك�م��ا ي�ج��ب ع�ل��ى ك��ل امل��ؤس �س��ات أن ت �ق��وم وبشكل
دوري بمراجعة التدابير الوقائية وتقييم املخاطر
الحالية لكل أنظمتها وقواعد بياناتها وادراج قسم
خاص باألمن السيبراني بهيكلها .فاألمر ال يقتصر
على التصاريح الصحافية أو االستعراض بالوثائق
واالستراتيجيات ،بل بتطبيق حقيقي وعملي .كما
يجب أن تتوحد جهود املؤسسات املعنية في الدولة
وتحديد جهة عليا أو مجلس أعلى لألمن السيبراني.
م��ن ال� �ض ��روري أي �ض��ا ت�ب�ن��ي ال� �ك ��وادر ال��وط�ن�ي��ة ذات
االخ�ت�ص��اص وتشجيع الشباب على االن �خ��راط في
تخصصات األم ��ن ال�س�ي�ب��ران��ي وت��وف�ي��ر ك��ل السبل
املمكنة لدعمهم .وال يمكن إغ�ف��ال دور مؤسسات
املجتمع املدني في التوعية وتقديم خدمات «االختراق
األخالقي» لكشف مكامن الخطر وإرشاد املؤسسات
ملا يجب االهتمام به .يجب أن تؤخذ املنظومة األمنية
السيبرانية في الكويت على محمل الجد من الجميع،
وعلى كل املستويات واألصعدة في كل املؤسسات.

لكي تجذب الكويت الخبرات الماهرة
ن��رج��و اهلل للحكومة ال �ج��دي��دة ،ب�ق�ي��ادة ال�ش�ي��خ ص�ب��اح خالد
الحمد الصباح ،كل التوفيق والنجاح ،ونسأله تعالى أن يجمع
له من ال��وزراء من يعينه على قضاء مصالح العباد والبالد.
وأجد الوقت مناسبا في لفت نظر الحكومة الجديدة إلى أهمية
رعايتها ملصالح املقيمني في دول��ة الكويت ،وذل��ك من خالل
أربعة محاور رئيسة ،هي:
امل �ح��ور األول :إب � ��راز أه �م �ي��ة ال � ��دور االق �ت �ص��ادي وال�ت�ن�م��وي
للمقيمني في االقتصاد الوطني ،من خالل تصويب الخطاب
اإلع�ل�ام ��ي وال �ج �م��اه �ي��ري وت��رق �ي �ت��ه م��ن خ �ط��اب ي��رك��ز على
تهميش هذا الدور أو تسليطه الضوء على سلبيات إنسانية
وتضخيمها ،إلى خطاب رشيد ومتوازن يساعد على نشر

وتعزيز قيم التعاون واالنسجام بني رؤية املواطنني واملقيمني
لخدمة الكويت.
امل�ح��ور ال�ث��ان��ي :االس�ت�ج��اب��ة للمطالبات البرملانية لتصحيح
اخ� �ت�ل�االت ال�ت��رك�ي�ب��ة ال �س �ك��ان �ي��ة ،م��ن خ�ل�ال ق �ي��ام ال�ح�ك��وم��ة
بتجفيف منابع األزم��ة املتمثلة بتجار اإلق��ام��ات ،ومن خالل
ترشيد طلبات استقدام العمالة الهامشية من الخدم ،وفرض
معايير فنية دول�ي��ة على املهنيني والفنيني الحاليني داخ��ل
الكويت أو املتوقع جذبهم للعمل في الكويت في املستقبل.
املحور الثالث :احترام الحقوق االجتماعية األساسية للمقيمني
م��ن خ�لال إل��زام القطاعات االقتصادية برفع مستوى الحد
األدنى ألجور املقيمني لتحقيق الكفاية االقتصادية املناسبة

محمد هشام حتاحت
ل �ه��م ،وم ��ن خ�ل�ال ت�ج�ن��ب ف ��رض ال ��رس ��وم وال �ض��رائ��ب على
املقيمني ،والتي ستؤدي إل��ى تآكل القوة اإلدخ��اري��ة الخاصة
ب�ه��م ،وال �ت��ي س�ت�ك��ون نتيجتها خ ��روج ال �ك �ف��اءات وال�خ�ب��رات
القليلة في الكويت إلى مناطق أخرى في املنطقة.
امل �ح��ور ال ��راب ��ع :ت�ش�ج�ي��ع امل � �ب ��ادرات ال �ت��ي ت�س�م��ح للمقيمني

باالنضمام إل��ى النقابات العمالية لتوصيل أص��وات�ه��م عبر
ال�ط��رق النظامية الرسمية ووف��ق آل�ي��ات امل�ف��اوض��ة الجماعية
املتكافئة ،وتعزيز الحوار بني مختلف األطراف املهنية.
إن اهتمام الحكومة املقبلة بهذه املحاور يجعل سوق العمل
ف��ي ال �ك��وي��ت س��وق��ا ج��اذب��ا ل�ل�خ�ب��رات امل ��اه ��رة ،ال �ت��ي تساعد
الكويت على تحقيق خططها الطموحة في التنمية وتنويع
القطاعات االقتصادية ومصادر الدخل ،وتوفر فرص عمل
كبيرة للمواطنني ،وترسم نموذجا اقتصاديا كويتيا متميزا
يضاهي نموذج سنغافورة أو دب��ي ،يساعدها على ذل��ك ما
تمتلكه الكويت من موقع جغرافي مميز وثروة مالية مناسبة
وكفاءات وطنية مثقفة ومتفتحة.
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د .مصطفى الموسوي :إنقاذ  50مصاباً بالفشل الكلوي في الكويت في 2019

التبرُّع باألعضاء ..القلب األسرع تدهوراً والكلى األطول صالحية
د .خلود البارون

في عام  ،2018أجريت في
اميركا وحدها  36ألف
عملية نقل أعضاء ،واحتلت
عمليات نقل ال ُ
كلى مرتبة
الصدارة بأكثر من  21ألف
عملية ،تتبعها ،عمليات
زرع الكبد ،والقلب ،والرئة،
فالبنكرياس ثم األمعاء،
وأجزاء من أعضاء أخرى.

د .مصطفى الموسوي

استئصال العضو عبر املناظير الجراحية،
ولكن ال بد ان يقوم الجراح في نهاية العملية
بعمل جرح صغير حتى يخرج العضو بيده
من البطن.
التبرع بعد الوفاة

ت �ت �ط �ل��ب ع �م �ل �ي��ات ن �ق��ل األع � �ض� ��اء ال �س��رع��ة
وال�ت�خ�ط�ي��ط امل �س �ب��ق ،ب ��دءا م��ن ع�م�ل�ي��ة إزال ��ة
العضو من جسم املتبرع ،ثم تحديد أفضل
وأس� ��رع ط��ري�ق��ة ل�ن�ق�ل��ه ،ح�ت��ى ي �ق��وم األط �ب��اء
ب �ف �ح��ص وت �ح �ض �ي��ر ال �ع �ض��و وزراع � �ت ��ه في
جسم امل��ري��ض .وعليه ،فما ن��راه ف��ي األف�لام
من اسراع املمرض بمبرد أزرق يحتوي على
ال�ع�ض��و ب�ين أروق� ��ة امل�س�ت�ش�ف��ى أم ��ر واق�ع��ي
ً
ف �ع�ل�ا .ف�ك��ل دق�ي�ق��ة ت�م��ر ع�ل��ى ال�ع�ض��و وه��و
خ��ارج الجسم تسهم في انخفاض حيويته،
وب��ال �ت��ال��ي ص�لاح �ي �ت��ه ل� �ل ��زراع ��ة ف ��ي ج�س��م
املريض .وقد نتساءل عن الوقت الذي يبقى
فيه العضو صالحًا لعملية الزراعة؟
التبريد في براد الثلج
بعد إزالة العضو من جسم املتبرع يقوم األطباء
ب�ت�خ��زي�ن��ه وح �ف �ظ��ه ف ��ي ب� ��راد م�م�ت�ل��ئ ب��ال�ث�ل��ج.
وتختلف ف�ت��رة الصالحية لكل ع�ض��و ،لكنها
تتراوح بشكل عام ما بني  4إلى  36ساعة.
وع�ل��ق د .مينجياو ل��ي ،م��دي��ر معهد العلوم
ال�ط�ب�ي��ة وب��روف �ي �س��ور ال �ج��راح��ة ف��ي جامعة
تورنتو قائال «تبريد العضو بدرجة حرارة
منخفضة ( -4 0س�ي�ل�ي��زي��ة) ي�ح��اف��ظ على
ص�لاح�ي�ت��ه خ ��ارج ال�ج�س��م ألط ��ول ف�ت��رة من
الزمن .فتبريد خاليا األعضاء يخفض رتم
عملياتها الحيوية ألقل من  %5من معدلها
الطبيعي ،وب��ال�ت��ال��ي تأخير ح��دوث أي تلف
في خالياها ألط��ول فترة ممكنة .ولكن قبل
وض��ع العضو في ال�ب��راد يجب ملؤه بسائل
خاص (م��ادة حافظة) لوقايته من اي ضرر
ناتج عن البرودة الزائدة.
ك � �م� ��ا ي � �ح � �ت� ��وي ال � �س � ��ائ � ��ل ع � �ل� ��ى م� �غ ��ذي ��ات
وف �ي �ت��ام �ي �ن��ات وم � �ض� ��ادات أك� �س ��دة ،ه��دف�ه��ا
الحفاظ على صحة غشاء الخلية ووقايتها
م��ن ال�ت�ه�ي�ج��ات وع�م�ل�ي��ات األك �س��دة .وش��رح
د .ب��راي��ن ل�ي�م��ا ،م��دي��ر ق�س��م ج��راح��ة زراع ��ة

مايو كلينك

ال�ق�ل��ب ف��ي مستشفى ج��ام�ع��ة ن ��ورث ش��ور
في ماساتشوستس نيويورك ،قائال «حتى
عند تخزينها في ب��راد ،فالقلب هو األس��رع
في فقدان حيويته وصالحيته مع كل دقيقة
تمر عليه خارج الجسم .حيث يبقى صالحًا
م��ا ب�ين  4-6س��اع��ات ،ألن حيويته تتدهور
سريعا بعد م��رور أرب��ع ساعات من وجوده
في البراد .حيث تبدأ عضالت القلب بالفشل
والتدهور بعد ذلك مما يقلل كفاءة عمله.
وم��ن أك�ث��ر م�خ��اط��ر ع�م�ل�ي��ات ن�ق��ل االع�ض��اء
«فشل العضو املتبرع» ،نتيجة لتلفه وتدهور
ك�ف��اءة عمله .وكمقارنة ،فالكلى ه��ي األكثر
م�ق��اوم��ة للتلف ،ويمكنها ان تبقى صالحة
للزراعة عند تخزينها في البراد من  24إلى
 36س��اع��ة .أم��ا ال��رئ��ة فتبقى صالحة إل��ى 8
ساعات والكبد الى  12ساعة.
طريقة بديلة
الطريقة البديلة لحفظ العضو خارج الجسم

هي بوضعه في جهاز يعمل بتقنية االرواء
أو  ،perfusionوت �ت �ض �م��ن وص ��ل ال�ع�ض��و
بجهاز يقوم بضخ سوائل غينة باألوكسجني
واملغذيات في داخله ،وبشكل مشابه ملا يقوم
به القلب في الجسم الطبيعي .وبحسب تقرير
نشرته دورية جامعة يال في عام  ،2018فهذه
الطريقة تجعل العضو يستمر في العمليات
ال�ح�ي��وي��ة واالف � ��راز وال�ت�خ�ل��ص م��ن ال�ن�ف��اي��ات
بشكل مستمر مما يسهم في انعاشه واعادة
اتزانه وتخليصه من أي سموم ترسبت فيه
تبعا ملضاعفات الوفاة .كما يمكن من خالل
هذا الجهاز ان يفحص االطباء العضو بشكل
دقيق قبل زرعه في جسم املستقبل.
نجاح زراعة قلب توقف عن النبض
ف � ��ي دي� �س� �م� �ب ��ر  2019ن � �ش� ��رت ال �ص �ح��ف
البريطانية وقنوات اإلع�لام خبرا عن نجاح
عملية زرع ق�ل��ب ت��وق��ف ع��ن ال�ن�ب��ض ،وذل��ك
ب �ع��د ان ت ��م ان �ع��اش��ه واع� � ��ادة ح �ي��وي �ت��ه عبر

يظهر في الساق أو الرقبة أو اللسان

خلل التو ُّتر العضلي ..اضطراب في الحركة
ُّ
خ�ل��ل ال �ت��وت��ر ال�ع�ض�ل��ي ،ي�س� ِّ�ب��ب ش� � ّ�دًا في
العضالت وانقباضًا ال ّ
إرادي��ًا؛ ما ِّ
يسبب
حركات التواء متكررة.
يمكن أن تؤثر الحالة في ج��زء واح��د من
جسمك «خلل التوتر ال�ب��ؤري» ،أو جزأين
ّ
متجاورين أو أكثر (خلل التوتر الجزئي)،
أو ج �م �ي��ع أج� � ��زاء ال �ج �س��م (خ �ل��ل ال �ت��وت��ر
ال�ع�ض�ل��ي ال� �ع ��ام) .ال �ش��د ال�ع�ض�ل��ي يمكن
أن ي�ت��راوح بني خفيف وش��دي��د .قد يكون
مؤملًا ،وقد يعيق أداءك للمهام اليومية.
ه� ��ذا ،ول ��م ي �ت� ّ
�وص��ل ال �ط��ب ب �ع� ُ�د إل ��ى ع�لاج
يمكن
�ة
�
ي
األدو
لكن
العضلي.
لخلل التوتر
ُ
ُ
َ
أن ِّ
ستخدم الجراحة
تحسن األعراض .وت
أحيانًا لتعطيل أو تنظيم األعصاب أو
مناطق ّ
معينة في املخ لدى األشخاص
ّ
املصابني بخلل التوتر الحاد.

األعراض

ّ
ّ
ي��ؤث��ر خ�ل��ل ال �ت��وت��ر ف��ي مختلف امل ّ��رض��ى
ب �ط��رق م �ت �ف��اوت��ة .وب �خ �ص��وص ت�ق��ل�ص��ات
العضالت ،فمن املحتمل أن:
 - 1تبدأ في منطقة واح��دة ،مثل الساق أو
ً
الرقبة أو ال��ذراع .ع��ادة ما يبدأ خلل التوتر
ال�ب��ؤري ال��ذي ي�ب��دأ بعد س��ن  21ع��ام��ًا في
الرقبة أو ال��ذراع أو الوجه ،وع��ادة ما يبقى
بؤريًا أو قطعيًا.
 - 2يحدث أثناء القيام بإجراء معينّ  ،مثل
الكتابة.
 - 3ي��زداد سوءًا عند ّ
التعرض لضغط ،أو
تعب ،أو قلق.
 - 4يصبح ظاهرًا أكثر مع مرور الوقت.
تشمل أج��زاء الجسم التي يمكن أن تتأثر
ما يلي:

ّ
الرقبة (خلل التوتر العنقي)

ّ
ت�ت�س� ّ�ب��ب ال�ت�ق��ل�ص��ات ف��ي ل��ف ال ��رأس أو
ثنيها في اتجاه واح��د ،أو سحبها إلى

األم � ��ام وال �خ �ل��ف ،وت �س� ّ�ب��ب أمل ��ًا ف��ي بعض
األحيان.

الجفون

ّ
قد يجعلك الرمش السريع أو التشنجات
ال �ل�اإرادي ��ة ال �ت��ي ت�س�ب��ب إغ �ل�اق العينني
ّ
(تشنج الجفن) مصابًا بالعمى الوظيفي.
ً
ع��ادة ال تكون التشنجات مؤملة ،ولكنها
قد تزداد عندما تكون في ضوء ساطع
أو مجهد أو تتفاعل مع األشخاص ،وقد
تشعر بجفاف في العني.

ّ
الفك أو اللسان
ق ��د ت �ص��اب ب �ت��داخ��ل ال� �ك�ل�ام وس �ي�لان
ال �ل �ع��اب وص �ع��وب��ة امل �ض��غ أو ال �ب �ل��ع ،قد
ّ
ي�ك��ون خ�ل��ل ت��وت��ر ال�ف��ك السفلي م��ؤمل��ًا،
ّ
وغالبًا ما يحدث مع خلل التوتر العنقي
ّ
أو تشنج الجفن.

الحنجرة واألحبال الصوتية
م ��ن امل �ح �ت �م��ل أن ي �ك��ون ص��وت��ك ق��وي��ًا أو
همسًا.

اليد والساعد

ّ
ال تحدث بعض أنواع خلل التوتر العضلي
إال ع �ن��د ال �ق �ي��ام ب��أن �ش �ط��ة م �ت �ك��ررة ،مثل
الكتابة (خلل التوتر العضلي للكاتب) ،أو
ال�ع��زف على آالت موسيقية ّ
معينة (خلل
ّ
التوتر العضلي للموسيقي).

األسباب

ّ
السبب املحدد وراء اإلصابة بخلل التوتر
غير معروف .ولكن قد يتضمن هذا ّ
تغيرًا
في تواصل الخاليا العصبية في مناطق
عديدة في الدماغُ .يعد بعض أشكال خلل
ً
التوتر منتقال وراثيًا.
كما يمكن أن يكون خلل التوتر عرضًا
ملرض آخر أو حالة أخرى ،بما في ذلك:
 - 1مرض باركنسون.
 - 2إصابات الدماغ الرضحية.
 - 3إصابة الوالدة.
 - 4السكتة الدماغية.
 - 5ورم بالدماغ أو بعض االضطرابات
ال�ت��ي تصيب بعض األش�خ��اص املصابني
بالسرطان.
ّ
التسمم
 - 6ال �ح��رم��ان م��ن األك�س�ج�ين أو
بأول أكسيد الكربون.
 - 7حاالت ع��دوى ،مثل التهاب السل
أو التهاب الدماغ.

ج�ه��از «ارواء» .حيث ق��ام أط�ب��اء م��ن جامعة
دوك الطبية ب��إزال��ة ق�ل��ب م��ري��ض ت��وق��ف عن
ال �ن �ب��ض ،ث��م أع � ��ادوا ان �ع��اش��ه وح�ي��وي�ت��ه عبر
وضعه في جهاز «إرواء» خاص ،وبعدها تم
بنجاح زرع��ه ف��ي قلب طفل م��ري��ض وان�ق��اذ
حياته .وعلق احد الجراحني في مقابلة له مع
قناة «ب��ي بي س��ي» قائال «يفضل ان يكون
امل�ت�ب��رع بالقلب م�ت��وف��ى دم��اغ�ي��ًا ،بمعنى ان
ي�م��وت دم��اغ��ه ،لكن يستمر قلبه ف��ي العمل
عبر أجهزة االنعاش لتفادي إصابة خالياه
بالتسمم ونقص االوكسجني وبالتالي التلف.
ولكن فعالية الجهاز الجديد نجحت في إعادة
الحيوية والكفاءة لقلب املتوفى ،واستخدام
هذه التقنية سيسهم في زيادة عدد الحاالت
الصالحة للتبرع بالقلب مستقبال.
إنقاذ  50مصابا ً في الكويت
أوضح رئيس قسم زراعة األعضاء ورئيس

ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل ��زراع ��ة األع � �ض� ��اء ،د.
مصطفى امل��وس��وي ،أن «ع��دد ح��االت التبرع
ارتفع في  ،2019مضيفًا أن عدد املتبرعني
بعد الوفاة في السنة املاضية ارتفع إلى 24
متبرعًا ،وأن غالبية عمليات نقل األعضاء
ال�ت��ي أج��ري��ت ف��ي ال�س�ن��ة امل��اض�ي��ة ك��ان��ت من
ُ
نصيب زرع الكلى ،مما اسهم في انقاذ نحو
 50مصابًا بالفشل الكلوي».
التبرع أثناء الحياة
يمكن للمتبرع الحي ان يتبرع بإحدى كليتيه
او بجزء من الكبد .وتشترط عملية التبرع،
خ �ض��وع امل�ت�ب��رع لسلسلة م��ن ال�ف�ح��وص��ات
ل �ل �ت��أك��د م ��ن ص �ح��ة امل ��ري ��ض وال� �ك� �ل ��ى ،وان
ع��دد ش��راي�ين الكلى ال ي��زي��د على شريانني
فقط .أما بالنسبة للمتبرع بجزء من الكبد،
فيخضع لعدة فحوصات للتأكد من صحته
وفحوصات اشعاعية لتحديد مكان القطع
وفصل الفصني االيمن وااليسر .وتتم عملية

ف��ي س �ن��ة  ،2019م��ا ي��زي��د ع �ل��ى  %50من
عمليات زرع االع�ض��اء التي اج��ري��ت محليا
اع�ت�م��دت ع�ل��ى اع �ض��اء ت �ب��رع ب�ه��ا م�ت��وف��ون.
وشجع د .مصطفى على التبرع باألعضاء
بعد ال��وف��اة واعتبرها كآخر صدقة جارية
يقوم بها املتوفى .وشرح قائال «لعمل بطاقة
ع�ض��وي��ة ت��وص��ي ب��ال�ت�ب��رع ب��األع �ض��اء بعد
ال��وف��اة ،يمكن إم��ا قصد الجمعية الكويتية
لزرع االعضاء املوجودة في منطقة الروضة،
أو تعبئة استمارة توجد في موقع الجمعية
االل �ك �ت��رون��ي (اون �ل�اي� ��ن) .ول�ل�ع�ل��م ،ف��امل�ت�ب��رع
املتوفى يسهم في انقاذ  7مرضى هالكني
ع �ل��ى األق � ��ل .ف��ال�ك�ل�ي�ت��ان ت �ن �ق��ذان م�ص� َ�اب�ين
ب��ال �ف �ش��ل ال� �ك� �ل ��وي ،وال �ق �ل��ب ي �ن �ق��ذ م�ص��اب��ا
بالفشل القلبي ،وال�ك�ب��د يقسم ال��ى جزئني
َ
مصابني بفشل الكبد ،أما الرئتان
حتى ينقذ
فكل فص ينقذ مريضا ،وحتى البنكرياس
ينقذ مصابا بالفشل».
طريقة الحفاظ على العضو
ب�ين د .مصطفى ان طريقة حفظ االع�ض��اء
في الكويت غالبا ما تتم عبر تقنية التبريد
(ال �ح �ف��ظ ف ��ي ص �ن ��دوق ال �ت �ب��ري��د) ،م��وض�ح��ًا
«بالنسبة للكلى ،فتحفظ في صندوق الثلج
(البراد) إذا كانت عملية الزراعة ستتم خالل
م��دة ال تزيد على  10ساعات .لكن لو كانت
عملية ال��زراع��ة ستتأخر أكثر من ذل��ك ،فيتم
حفظ الكلى ف��ي ج�ه��از «الي ��ف-ب ��ورت» أثناء
ف �ت��رة االن �ت �ظ��ار .وم �ي��زة ه ��ذا ال�ج�ه��از ه��و ان��ه
ي�ح��اف��ظ ع�ل��ى ص�ح��ة ال�ك�ل��ى وك �ف��اءة عملها،
خ�ص��وص��ا ل��و ك��ان ه�ن��اك ش��ك ف��ي صحتها
وت ��راك ��م ال �س �م��وم ف �ي �ه��ا ن�ت�ي�ج��ة ل�ت�ع��رض�ه��ا
ملضاعفات قبل الوفاة .وع��ادة ما يسهم هذا
الجهاز في تعزيز صحة الكلى ويمكن االطباء
من فحص صالحيتها لعملية الزراعة».

دراسات حديثة:
كبسوالت «النانو» الصغيرة ..لعالج السكري
د .والء حافظ
ق� ��ام ع� ��دد م ��ن ال �ب��اح �ث�ي�ن ،م ��ن ج��ام�ع��ة
ك�ي��رت�ين ،بتصنيع ك�ب�س��والت صغيرة
قادرة على استهداف الكبد والبنكرياس
بشكل ف�ع��ال ،لتقليل اآلث ��ار االلتهابية
التي يسببها مرض السكري من النوع
الثاني.
وفي مزيد من التفاصيل جاء بها تقرير
ن �ش��ره م��وق��ع  Medical Pressح��ول
ه��ذه ال��دراس��ة ،حيث ك��ان��ت الكبسوالت
ال � �ص � �غ � �ي� ��رة ق � � ��د ج � � � ��رى ت �ص �ن �ي �ع �ه��ا
باستخدام التقانات الحيوية النانوية،
وه � ��ي م �ل �ي �ئ��ة ب� �م ��زي ��ج م� ��ن األح� �م ��اض
ال �ص �ف ��راوي ��ة امل� ��وج� ��ودة ف ��ي اإلن� �س ��ان،

وعقار بروبوكول ال��ذي يخفض نسبة
ال ��ده ��ون ،وي �م �ك��ن أن ي�س�ت�ه��دف اآلث ��ار
االلتهابية التي يسببها مرض السكري
م��ن ال �ن��وع ال�ث��ان��ي ف��ي ن �م��وذج ف��أر على
مدى ستة أشهر.
وفي هذا الصدد ،يشير الدكتور هاني
ال �س�لام��ي ،م��ن م�ع�ه��د أب �ح��اث االب�ت�ك��ار
ال�ص�ح��ي ف��ي ك�ي��رت�ين وك�ل�ي��ة ال�ص�ي��دل��ة
وال� �ع� �ل ��وم ال �ط �ب �ي��ة ال �ح �ي��وي��ة ،وال �ب��اح��ث
الرئيسي في الدراسة ،إلى أن الكبسوالت
الصغيرة ُصممت لتستهدف أعضاء
بشرية محددة ،وتعزز إيصال املكونات
الفعالة في تلك الكبسوالت لتعالج اآلثار
االلتهابية ،وتحد من األض��رار املحتملة
ألجزاء أخرى من الجسم.

ه� � ��ذا وب� ��اس � �ت � �خ� ��دام ت � �ق� ��ان� ��ات ح �ي��وي��ة
م �ت �ط��ورة وق��اب �ل��ة ل�ل�ت�خ�ص�ي��ص ،تمكن
الفريق البحثي من تصنيع كبسوالت
ص� �غ� �ي ��رة ت �ح �م��ي امل � �ك� ��ون� ��ات ال �ف �ع��ال��ة
ل �ل �ع �ق��اق �ي��ر امل �س �ت �خ��دم��ة خ�ل��ال ع�م�ل�ي��ة
ال�ه�ض��م واالم �ت �ص��اص ،وال �ت��ي ب��دوره��ا
عززت امتصاص األحماض الصفراوية
وال�ب��روب��وك��ول ف��ي الكبد والبنكرياس،
والتي عادة ما يكونا ملتهبني.
ووجد الفريق البحثي أن هذه الجسيمات
ال�ن��ان��وي��ة ،ال�ت��ي تحتوي على األح�م��اض
الصفراوية وبروبوكول ،كانت فعالة في
خفض مستويات السكر املرتفعة في
ال ��دم واالل�ت �ه��اب امل��رت�ب��ط ب��ال�س�ك��ري في
النماذج الحيوانية املصابة بالسكري.

زيت الصويا يزيد فرص اإلصابة بالتوحد والزهايمر
عمرو حسني
وج��د باحثون أن زي��ت الصويا ال يؤدي
ف� �ق ��ط إل� � ��ى ال �س �م �ن ��ة وان � �ت � �ش� ��ار م ��رض
السكري ،ولكنه أيضا يزيد من التوحد
ومرض الزهايمر واالكتئاب والقلق.
ي��دخ��ل زي ��ت ال �ص��وي��ا ف ��ي ق �ل��ي ال��وج �ب��ات
السريعة ،وتتم إضافته إلى األطعمة املعلبة،
وهو أكثر زيوت الطعام إنتاجا واستهالكا
داخ � ��ل ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ب �ح �س��ب وزارة
الزراعة األميركية ،رغم أنه ليس صحيا.

وأج��ري��ت ال��دراس��ة على فئران في أع��وام
 2015و 2017وكان لزيت الصويا تأثير
واض ��ح ع�ل��ى م�س�ت��وي��ات إن �ت��اج ه��رم��ون

الحب «األوكسيتوسني» ،ومنطقة تحت
املهاد في املخ ،والتي قد تؤدي إلى مرض
التوحد رغ��م ع��دم وج��ود دالئ��ل واضحة
على أن زيت الصويا مسبب لهذا املرض.
وال تنطبق ه��ذه ال��دراس��ة على منتجات
ف ��ول ال �ص��وي��ا م �ث��ل ح �ل �ي��ب ال �ص��وي��ا أو
ص �ل �ص��ة ال �ص��وي��ا ألن �ه��ا ت �ح �ت��وي على
ك�م�ي��ات أق ��ل م��ن ال��زي��ت .ول �ف��ت األط �ب��اء،
بحسب م��وق��ع «م�ي��دي�ك��ال إك�س�ب��ري��س»،
إل � ��ى ض � � ��رورة ت �ق �ل �ي��ل اس� �ت� �خ ��دام زي��ت
الصويا.

«الجوز» ..يحسن من صحة القلب واألمعاء
كشفت أبحاث جديدة أن الجوز يحتوي
على بكتيريا مفيدة تحافظ على صحة
ال �ق �ل��ب ،وت� ��م إخ� �ض ��اع ع� ��دد م ��ن األف � ��راد
لتجربة تعتمد على ت�ن��اول ال�ج��وز يوميًا
ك�ج��زء م��ن ن�ظ��ام غ��ذائ��ي ف��ي ال �ـ  3وجبات
الرئيسية ،ووجدوا أن األمر أفرز بكتيريا

مفيدة تحسن عمل القلب واألمعاء.
وي �ق �ل��ل ال �ج��وز ب�ح�س��ب م��وق��ع «س��اي�ن��س
دي� � � �ل � � ��ي» امل � �خ � �ت � ��ص ب � �ن � �ش� ��ر األب � � �ح� � ��اث
ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ج��دي��دة ،أي �ض��ا م��ن م�س�ت��وي��ات
ال�ك��ول�ي�س�ت��رول وض �غ��ط ال� ��دم ،وتضمنت
ال��دراس��ة  42شخصًا ي�ع��ان��ون م��ن زي��ادة

ال ��وزن أو السمنة أع�م��اره��م ب�ين  30و65
ع��ام��ًا ،مل��دة أس �ب��وع�ين ،واس �ت �ب��دل األط�ب��اء
الزيوت النباتية املشبعة بالجوز ،ووجدوا
ت ��أث ��ر ص �ح��ة ال �ق �ل��ب ب��ال �س �ل��ب ،وي �ح ��اول
األط �ب��اء ال�ت��رك�ي��ز ف��ي ال�ف�ت��رة امل�ق�ب�ل��ة على
تأثير الجوز في مستوى السكر في الدم.
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تزوير للتاريخ ومحاولة إلضفاء الشرعية على االحتالل وجرائمه

االحتفال اإلسرائيلي بذكرى المحرقة ..انتصار لهتلر
س���ك ّ���ت .ب��ع��د ذل����ك ه���اج���م���وا ن��اش��ط��ي ح��ق��وق
اإلنسان ،وألنني لست كذلك سكت! .وبعد ذلك
هاجموا األكاديميني ..وهكذا دواليك .في نهاية
املطاف ستصل التهجمات إلينا جميعًا ،لكن
ال��وق��ت سيكون متأخرًا ،ول��ن يتمكن أح��د من
النهوض والتحدث ورفع صوته من أجلنا وهذه
هي الفاشية بالضبط».
وف��ي اكتوبر املاضي ح��ذر النائب في البرملان
االس��رائ��ي��ل��ي ي��ائ��ي��ر ج����والن (ال���ن���ائ���ب ال��س��اب��ق
لرئيس أركان الجيش اإلسرائيلي) من «خطر
نشوء نازية في دول��ة ضحايا النازية» .ودعا
«مل��ن��ع ه���ذه ال��ق��وى م��ن إح��ك��ام سيطرتها على
مقدرات الحكم .فهي خطرة للغاية ،ولكن الناس
ال ي����رون خ��ط��ورت��ه��ا ب��ع��د ،ت��م��ام��ا ك��م��ا حصل
عندما اعتلت النازية الحكم في أملانيا».

رافع البرغوثي

تحتفل األمم المتحدة والكيان الصهيوني ودول أخرى
يوم  27يناير بالذكرى السنوية لتحرير القوات السوفيتية
معسكر أوشفيتز ،عام  ،1945منذ ان قررت الجمعية
العامة لألمم المتحدة عام  2005إعالن ذلك اليوم يوما
عالميا «إلحياء ذكرى ضحايا محرقة اليهود».
كانت دول��ة االح��ت�لال هي التي قدمت مشروع
ال�����ق�����رار ،م��ف��ص�لا وف���ق���ا ألغ����راض����ه����ا ،وال���ق���ت
الواليات املتحدة ودول اوروبية بثقلها خلفه،
ول���م ي��ت��ح م��ج��ال ملناقشة امل���ش���روع ،و«ت��ح��ري��ر
امل��س��أل��ة» .فنص ال��ق��رار على ان املحرقة كانت
«محرقة اليهود» ،ول��م يذكر ماليني الضحايا
من الغجر والشيوعيني واملعاقني ..ورفض أي
انكار كلي او جزئي لوقوع املحرقة ،ولم يحدد
الجهة املسؤولة عنها!..
وط����ري����ق����ة االح����ت����ف����ال اإلس����رائ����ي����ل����ي����ة ب���ذك���رى
ال��ه��ول��وك��وس��ت ه��ي  -كما ق��ال ع��ال��م االجتماع
اليهودي زيغمونت باومان – «أكبر العوائق في
طريق إدراك امكانية الهولوكوست بوصفها
ت��ط��ه��ي��را اخ�ل�اق���ي���ا ،ان���ه���ا ان��ت��ص��ار ل��ه��ت��ل��ر بعد
مماته».
رف���ض���ت ق�����ي�����ادات ال���ح���رك���ة ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ف��ي
فلسطني العمل على إن��ق��اذ ي��ه��ود أوروب����ا من
امل���ح���رق���ة «ال���ه���ول���وك���وس���ت» ،واش���ت���رط���ت ل��ذل��ك
ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ض��م��ان��ات ك��اف��ي��ة ب���أن يتوجه
ال��ن��اج��ون ال���ى فلسطني ل��ي��س��ه��م��وا ف��ي إن��ش��اء
«ال��دول��ة ال��ي��ه��ودي��ة» .نظر ال��ي��ه��ود ف��ي فلسطني
وعلى رأسهم دافيد بن غوريون ال��ى ضحايا
امل��ح��رق��ة ب��اح��ت��ق��ار ،لسلبيتهم وذه��اب��ه��م «إل��ى
املسلخ مثل الخراف» ،األمر الذي هشم صورة
«اليهودي الجديد» التي ارادوا تكريسها.
وبعد ان قامت دولة االحتالل ،نصبت نفسها
وليا لدماء الضحايا ،ووصيا على يهود العالم،
ولم تدخر جهدا في استغالل «الهولوكوست»
لتزوير التاريخ وإضفاء الشرعية على وجودها
واس���ت���م���راره ،وأس���ط���رة امل��ح��رق��ة وت��رس��ي��خ��ه��ا
ف���ي وج�����دان االس��رائ��ي��ل��ي�ين ،ل��ت��ك��ون ج����زءا من
هويتهم ،وتجنيد يهود العالم لخدمة املشروع
الصهيوني ،واب��ت��زاز ال���دول الغربية للحصول
على الدعم السياسي والعسكري ،والسكوت

انطوان شلحت:
متاجرة سياسية بآالم
«الناجين»
المجالس اليهودية
قامت بدور كبير في
اإلبادة
أبراهام بورج:
نريد أن نكون فوق
النقد والرصد!
ع���ل���ى م���م���ارس���ات���ه���ا ال���ع���دوان���ي���ة وس��ي��اس��ات��ه��ا
العنصرية ،والحصول على التعويضات ،التي
بلغت ارقاما فلكية ،وتبرير املجازر والجرائم
الصهيونية ال��س��اب��ق��ة وال�لاح��ق��ة ض��د الشعب
الفلسطيني..
نفاق وابتزاز
ف���ي اب���ري���ل امل���اض���ي ،أث�����ار غ��ض��ب امل��ت��اج��ري��ن
بالهولوكوست ،تصريح للرئيس ال��ب��رازي��ل��ي،
ق��ال فيه ان «باإلمكان غفران جرائم املحرقة،
مع عدم نسيانها» .ورد رئيس دولة االحتالل
«ل����ن ن��غ��ف��ر ول����ن ن��ن��س��ى أب������دا» ،ف��ك��ت��ب امل��ح��ل��ل
ف���ي ص��ح��ي��ف��ة «ي���دي���ع���وت أح�����رون�����وت» ،سيفر

الميراث السام

هدم منازل الفلسطينيين جزء من السياسة اإلسرائيلية لتثبيت أركان االحتالل

بلوتسكير ،ان «إس��رائ��ي��ل غ��ف��رت ل�لأمل��ان عن
امل���ح���رق���ة م��ن��ذ ف���ت���رة ط���وي���ل���ة» ،ع��ن��دم��ا أب��رم��ت
اتفاقا مع أملانيا ،عام  ،1952حصلت بموجبه
ع��ل��ى ت��ع��وي��ض��ات «امل��ص��ال��ح��ة ج���اءت م��ع امل���ال.
وامتألت شوارع إسرائيل بالسيارات األملانية،
وام���ت�ل�أت ال��ب��ي��وت ب��أج��ه��زة ك��ه��رب��ائ��ي��ة أمل��ان��ي��ة،
وامتألت الرحالت الجوية إلى أملانيا بالسياح
اإلس��رائ��ي��ل��ي�ين .ال��غ��ف��ران ال��ك��ب��ي��ر اك��ت��م��ل ال��ي��وم،
وب���رل�ي�ن ت��ح��ول��ت إل���ى أك��ث��ر غ��اي��ة م��رغ��وب��ة بني
الشبان اإلسرائيليني» .واض��اف ان «علينا أال
نحتج بشكل منافق ضد الرئيس البرازيلي».
وف�����ي ي���ون���ي���و امل����اض����ي ع�����دل ح�����زب «ال���ق���ان���ون
وال���ع���دال���ة» ال��ح��اك��م ف���ي ب���ول���ن���دا ،ت��ح��ت ضغط
واشنطن وتل ابيب ،تشريعا أصدره في مارس
ّ
النازية.
املاضي ،يتعلق بمحارق
وقاحة
تناسى هؤالء ان دور اليهود في عملية اإلبادة
كان احد العوامل املهمة لنجاحها ،فكما يقول
زي��غ��م��ون��ت ب����اوم����ان «اع���ت���م���د ج����زء ك��ب��ي��ر من
العملية كلها على ت��ورط الجماعات اليهودية
ف��ي األع��م��ال البسيطة على امل��س��ت��وى ال��ف��ردي

وع���ل���ى م���س���ت���وى ال���ن���ش���اط امل���ن���ظ���م ل��ل��م��ج��ال��س
ال��ي��ه��ودي��ة ..إذ لجأ رؤس���اء األع��م��ال األمل���ان الى
امل��ج��ال��س ال��ي��ه��ودي��ة م���ن اج����ل ال��ح��ص��ول على
املعلومات واملال والعمل وأف��راد الشرطة ،ولقد
زودتهم املجالس اليهودية بكل ه��ذه الوسائل
ليال ونهارا»!
ك��م��ا ت��ن��اس��وا ت��ع��اون ت��ل اب��ي��ب م��ع ال��ع��دي��د من
النازيني ،في جنوب افريقيا وأميركا الالتينية،
ع��ن��دم��ا اق��ت��ض��ت مصالحها ذل����ك ،وع�لاق��ات��ه��ا
وات���ص���االت���ه���ا امل���س���ت���م���رة م����ع زع����م����اء ال��ي��م�ين
االوروبي املتطرف.

ج��س��م��ان ً��ي��ا وع��ق��ل ً��ي��ا ،ع��ل��ى اإلس��ه��ام ف��ي نجاح
الجماعة».
واش���ارت امل��ؤرخ��ة االسرائيلية عيديت زرط��ال
ف���ي ك��ت��اب��ه��ا «ذه�����ب ال���ي���ه���ود» ال����ى أن ال��ي��ه��ود
ً
ً
متعاليا
امل��ول��ودي��ن ف��ي فلسطني تبنوا موقفا
ً
ورافضا إزاء الناجني ّمن أوروبا وإزاء مأزقهم،
ك��ان م��ن ش��أن��ه أن يخلف «آث���ار ن���دوب عميقة
في نفوس أولئك الذين نجوا من الهولوكوست
وهاجروا إلى فلسطني».
واش������ار ش��ل��ح��ت ال����ى ت��ق��ري��ر «م����راق����ب ال���دول���ة
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ،وان��ت��ق��ادات��ه ال���ح ّ
���ادة للحكومة
وت��أك��ي��ده أن «ال��دول��ة ال ت��ق��وم بواجباتها تجاه
الناجني».

س��ل��ط ال��ب��اح��ث ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ان���ط���وان شلحت
الضوء على املتاجرة السياسية بآالم «الناجني
من الهولوكوست» ،التي دأبت عليها الحكومات
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة امل��ت��ت��ال��ي��ة ،م��س��ت��ش��ه��دا ب���امل���ؤرخ
االس��رائ��ي��ل��ي ت��وم سيغف ال���ذي اك��د ف��ي كتابه
«ال��ي��وم السابع» أن ق��ي��ادة الحركة الصهيونية
ف����ي ف��ل��س��ط�ين ح����ص����رت اه���ت���م���ام���ه���ا ،ع��ش��ي��ة
الهولوكوست ،ف��ي إن��ق��اذ اليهود ال��راغ��ب�ين في
الهجرة فقط أو أولئك الذين «اعتبرتهم قادرين،

هذه هي الفاشية

متاجرة باآلالم

ل��م ي��ع��د وص���ف ح��ك��ام ت��ل اب��ي��ب ب��ال��ن��ازي�ين ،او
املجتمع االسرائيلي بأنه غ��ارق ف��ي الفاشية،
تهمة نطلقها ،فهذا واقع يحذر منه سياسيون
واكاديميون اسرائيليون كثيرون.
فقبل نحو عشر سنوات قالت عضو الكنيست
السابقة البروفيسور نعومي حزان «في البداية
ت��م��ت م��ه��اج��م��ة ال���ع���رب ،وألن���ن���ي ل��س��ت ع��رب��ي��ة

ل��م ت��ع��د امل��ح��رق��ة واق��ع��ة ت��اري��خ��ي��ة ،ب��ل ص��ارت
اسطورة في خدمة الكيان الصهيوني ،ومرجعا
مل��ش��روع��ه .احتكرها واستغل قناع الضحية،
ليواصل سيرة هتلر ،ضد الشعب الفلسطيني.
ويكفي ان نتأمل قول الرئيس األسبق للبرملان
االسرائيلي ابراهام بورج «اننا نعتبر كل قتل
ج��ري��م��ة ،وك���ل ج��ري��م��ة م��ذب��ح��ة ل��ل��ي��ه��ود ..وك��ل
ع���دو ج��دي��د «ه��ت��ل��ر» .وخ��ل��ف ك��ل خ��ط��ر تكمن
محرقة ج��دي��دة ..اننا نريد باستمرار جيشا
أقوى بسبب املحرقة ،وم��وارد أكثر من دافعي
الضرائب في البلدان األخرى ،وغفرانا تلقائيا
ألي تجاوز من تجاوزاتنا ،اننا نريد ان نكون
فوق النقد والرصد»!
وق��د أث���ار ذل��ك اش��م��ئ��زاز بعض ال��ي��ه��ود .فكتب
ال��ب��اح��ث��ان االس��رائ��ي��ل��ي��ان ارب��ي�لا ازول����ي وآدي
أوفير «نحن آخر بقعة في اوروبا ما زال فيها
ماضي النازية له فائدة – فدولة اسرائيل حولت
ابادة يهود اوروب��ا الى ملكية قومية وراسمال
رمزي».
وأك�����د م���ؤل���ف «ال���ح���داث���ة وال���ه���ول���وك���وس���ت» ان
«الحكم النازي قد انتهى منذ زمن بعيد ،لكن
ميراثه السام لم يمت بعد.»..
وك��ت��ب ي��س��رائ��ي��ل ش��ام��ي��ر «ان ع��ن��ص��ري��ت��ن��ا -
ضد الفلسطينيني  -ليست أقل من عنصرية
األمل�����������ان» ،واض���������اف «ان آالم ال����ي����ه����ود ح���ول
الهولوكوست مزيفة ،فإما أن نتوب أو نحترق
بنار الفلسطينيني وكبريتهم».
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منوعات

ستتحوّ ل هي وزوجها األمير هاري إلى «نفسين ضائعتين»

والد ميغان ماركل :تركت لقبها الملكي ..ألجل المال
محمد مراح
بعد ساعات من إعالن قصر بكنغهام الملكي البريطاني أن األمير
هاري وزوجته ميغان ماركل لن يكونا بعد اآلن عضوين في األسرة
الملكية ،ولن يتلقيا من اآلن أي أموال عامة ،تحدث والد ميغان
ماركل عن األمر ،بل ووجّ ه اتهاما ً خطيراً البنته ،كشف من خالله
عن السبب الحقيقي وراء تخليها عن المنصب الملكي.
ووصف توماس ماركل ،والد ميغان ،ما قامت
ب��ه اب�ن�ت��ه ب��أن��ه «أم ��ر م �ح��رج» ،وق ��ال إن «اب�ن�ت��ه
ّ
سيتحوالن إلى نفسني
وزوجها األمير هاري ّ
ضائعتني» ،بعد ق��رار تخليهما ع��ن لقبيهما
امللكيني.
وتابع حديثه بالقول« :ه��ذه ليست ابنتي التي
ّربيتها» ،وأض��اف« :عندما ت��زوج��ا أخ��ذا على
عاتقهما التزامًا ،وااللتزام هو أن يكونا جزءًا
م��ن أف� ��راد ال�ع��ائ�ل��ة امل��ال �ك��ة ،وأن ي�م�ث�لا ح�ق��وق
االمتياز ..وسيكون من الغباء بالنسبة إليهما
ت��رك ذل ��ك» ،وف��ق م��ا ن�ش��رت��ه صحيفة Daily
 Mailالبريطانية.
وأض��اف« :العائلة امللكية هي واح��دة من أعظم
امل��ؤس�س��ات ول�ف�ت��رة ط��وي�ل��ة ،إن�ه�م��ا بقرارهما
هذا ّ
يدمرانها ،ويجعالنها ضعيفة ..ال ينبغي
لهما أن يفعال ذل��ك» ،موضحًا ف��ي مقتطفات
نشرت لفيلم وثائقي ّ
مطول ،عنوانه «Thomas
 ،»Markle: My Storyوم ��دت ��ه  90دق�ي�ق��ة،
سينشر الحقًا« :انفصال ميغان وه��اري عن
العائلة املالكة هو أمر ّ
مخيب لآلمال ،ألن ميغان
حصلت بالفعل على حلم كل فتاة».
وتابع متحدثًا عن ابنته« :كل فتاة شابة تريد
أن تصبح ّ أم �ي��رة ،واب�ن�ت��ي حصلت ع�ل� ّ�ى ه��ذا،
واآلن تتخلى عن ذل��ك ..يبدو أنها تتخلى عن
ذلك مقابل املال» ،وهو اتهام خطير البنته أنها
ّ
تخلت عن املنصب امللكي مقابل املال.
ويقول وال��د ميغان ،ال��ذي لم يتحدث البنته
م�ن��ذ م��ا ق�ب��ل ال��زف��اف امل�ل�ك��ي :إن��ه يعتقد أن
«عالقته بابنته اآلن غير قابلة لإلصالح»،
وي�ض�ي��ف« :ال أس�ت�ط�ي��ع أن أراه ��ا ت�ت��واص��ل
معي ،خاصة اآلن ،وفي ضوء ما أقوله اآلن،
ربما لن تفعل ذل��ك ،هي أو ه��اري» ،متابعًا:
ّ
سيتحوالن إلى
«لكنني أعتقد أن كليهما
أرواح ضائعة في هذه املرحلة ،ال أعرف ما
الذي يبحثان عنه ،وال أعتقد أنهما يعرفان
ما يبحثان عنه».

توماس ماركل:
يدمران
بقرارهما هذا ِّ
العائلة الملكية
البريطانية ..ويجعالنها
ضعيفة
كل فتاة شا ّبة تريد
أن تصبح أميرة وابنتي
حصلت على هذا..
َّ
تتخلى عنه
واآلن
الملكة إليزابيث وحفيدها وزوجته ووالد ماركل

الرتب العسكرية
ب��دوره��ا ،كشفت ق�ن��اة  ITVأن ق ��رار تجريد
األم � �ي� ��ر ه � � ��اري م� ��ن م �ن �ص �ب��ه س �ي �ك �ل �ف��ه ذل ��ك
أيضًا تجريده من جميع مناصبه العسكرية
الرسمية .ه��ذه ال�ق��رارات تعني أن ه��اري ،الذي
خ��دم ع� ّش��ر س �ن��وات ف��ي ال�ج�ي��ش ال�ب��ري�ط��ان��ي،
س �ي �ت �خ��ل��ى ع ��ن رع ��اي �ت ��ه ال �ع �س �ك��ري��ة ودوره
كسفير شباب للكومنولث ،لكنه سيبقى أميرًا
وسادسًا في العرش البريطاني.
سيخسر ه��اري ،ال��ذي تحدث بكل اعتزاز عن
وقته في الجيش ،الكثير من األدوار العسكرية،
بما في ذلك:
الكابنت العام ملشاة البحرية امللكية.
ال �ق��ائ��د ال �ج��وي ال �ف �خ��ري ل �س�لاح ال �ج��و امللكي
البريطاني في هونينغتون.
ال�ق��ائ��د ال �ع��ام للسفن ال�ص�غ�ي��رة وال �غ��وص في
القيادة البحرية امللكية ،كما أنه لم يعد سفيرا

لشباب الكومنولث.
ول�ق��د ك��ان دوق س��اس�ك��س ه��و ال�ق��ائ��د ال�ج��وي
الفخري للقوات الجوية امللكية في هونينغتون
منذ عام  ،2008وقد خلف ج��ده ،دوق أدنبره،
في هذا املنصب.
ك �م��ا أن ��ه ك ��ان ال �ك��اب�ت�ن ال �ع ��ام مل �ش��اة ال�ب�ح��ري��ة
امللكية منذ ديسمبر عام  ،2017وكان قدامى
امل�ح��ارب�ين ف��ي ال�ح��رب األفغانية ال�ك��اب�تن العام
لفيلق النخبة ف��ي ال�ع��ام امل��اض��ي ،ليحل محل
األمير فيليب.
كما شغل األم�ي��ر ه��اري منصب القائد العام
للسفن ال�ص�غ�ي��رة وال�غ�ط��س ل�ل�ق�ي��ادة البحرية
امللكية ،وقد شغل هذا اللقب منذ عام .2006

رسالة الملكة
وف��ي إع�لان شخصيّ ،
رحبت امللكة إليزابيث
ّ
بالتوصل إلى الحل ،وقالت في بيانها:
الثانية

ّ
«أرح � � ��ب ب��ال �ت� ّ
ّ
�وص��ل إل ��ى ح ��ل ب ��ن ��اء ل�ح�ف�ي��دي
وعائلته بعد أشهر عدة من املحادثات.
ه��اري وميغن وآرتشي سيبقون أف��رادا أعزاء
ّ
جدا من العائلة» .وأشارت امللكة إلى «التحديات»
التي واجهها الزوجان اللذان كانا محور «رقابة
ك�ث�ي�ف��ة» ل�ت�ح� ّ�رك��ات�ه�م��ا وت �ص� ّ�رف��اه �م��ا ،م��ؤك��دة
دعمها «رغبتهما ف��ي حياة أكثر استقالال».
وأت� ��ى اإلع �ل��ان ب �ع��د أي� ��ام ق�ل�ي�ل��ة ع �ل��ى اج�ت�م��اع
أزمة للعائلة وافقت فيه امللكة إليزابيث الثانية
على السماح لحفيدها وزوجته البدء بـ«حياة
ّ
التوصل إل��ى ق��رارات
ج��دي��دة» ،وطلبت يومها
نهائية «في غضون أيام قليلة» ،لتحديد وضع
ال��زوج�ين غير امل�س�ب��وق ،بعدما طالبا بالبقاء
ضمن العائلة امللكية وب�ع��ض ام�ت�ي��ازات�ه��ا مع
الحصول على حق كسب املال من عملهما.
وفي ما يلي بعض العبارات في رسالة امللكة،
وم� ��ا ال � ��ذي ت�ع�ن�ي��ه ت �ح ��دي �دًا ،وف� ��ق م ��ا ن�ش��رت��ه
صحيفة  Daily Mailالبريطانية:

« - 1بعد أشهر عدة من املحادثات» :تبدأ رسالة
امل�ل�ك��ة ب �ه��ذه ال �ع �ب��ارة ال �ت��ي ت�ك�ش��ف أن ه��اري
وميغان كانا يناقشان خروجهما من الحياة
امللكية مع امللكة وغيرها من كبار أفراد العائلة
املالكة لفترة أطول مما كان يتوقع الجمهور أو
وسائل اإلعالم.
ّ
فقد أعلن ال��زوج��ان عن عزمهما على التخلي
عن منصبيهما في العائلة املالكة في الثامن
من يناير ،وفي بيان قال ال��دوق والدوقة« :بعد
واملناقشات الداخلية».
أشهر عدة من التفكير
ّ
« - 2حفيدي وعائلته» :تسلط امللكة الضوء
في هذه العبارة على ارتباطها الشخصي مع
ه��اري ،وتشير إليه على أن��ه (حفيدها) ،وهو
تشديد واض��ح على دوره��ا ليس فقط كملكة،
ب��ل كجدته أي�ض��ًا .تظهر كلمة «ال�ع��ائ�ل��ة» أرب��ع
مرات في البيان ،وهذا يشير إلى العائلة املالكة
وال��وح��دة العائلية لهاري وميغان وأرش��ي ،مع
جدتهم امللكة.

« - 3أف��راد عائلتي املحبوبون» :توضح امللكة
ف��ي ه ��ذه ال �ع �ب��ارة وت��ؤك��د أن م �ي �غ��ان وه ��اري
وأرت�ش��ي سيبقون دائ�م��ًا أف��رادا محبوبني في
أسرتها.
« - 4ال�ك��وم�ن��ول��ث» :ت�ع��رب امللكة ع��ن امتنانها
للعمل ال ��ذي س��اه�م��ت ب��ه م�ي�غ��ان وه� ��اري في
«الكومنولث وم��ا ب�ع��ده» ،حيث ترغب ميجان
وه ��اري ف��ي متابعة ح�ي��اة مستقلة ف��ي ك�ن��دا،
وهي دولة كومنولث أخرى.
« - 5ف� �خ ��ورة ب�ش�ك��ل خ � ��اص» :ت�ش�ي��د امل�ل�ك��ة
بميغان ،وتثني على السرعة التي أصبحت بها
ج��زءًا من العائلة ،ه��ذا في ض��وء ما تشعر به
امللكة من حقها في ع��دم الرضا عن الطريقة
التي ّ
تصرفت بها الدوقة.
« - 6أمل عائلتي بأكملها» :هنا تتحدث امللكة
بصفته رئ�ي�س��ة للعائلة امل��ال�ك��ة ك�ك��ل ،وتضع
جانبًا مشاعرها الشخصية من أجل املصلحة
العامة.
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منطقة الفحيحيل
أرض فضاء  600م

2

شارع واحد  -داخلي

القيمة التقديرية للعقار كما في يناير 2020

KD 243,000

اإلثنين  25جمادى األولى  1441هـ •  20يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد alqabas.com . 16696

إبراهيم عبدالجواد
كشفت مصادر ذات صلة لـ سبقلا
أن وزارة المالية ّ
قلصت مبالغ
مطالبات مصروفات الجهات
الحكومية ؛ بغية الحفاظ على
سقف اإلنفاق ،كما هو من دون
زيادة ،حيث انتهت إجراءاتها
بتخفيض تقديرات موازنة الجهات
الحكومية للسنة المالية /2020
 2021من  27.7مليار دينار (وفق
مطالبات الجهات ) إلى  22.5ملياراً
(بعد االلتزام بسقف االنفاق )
بنسبة ،%18.7وبواقع  5.2مليارات
دينار .وأشارت المصادر الى أن
«المالية» اضطرت الى استخدام
سلطاتها الرقابية لتقليص عدد
كبير من بنود الموازنة؛ شمل
العالوات والبدالت ومكافآت األعمال
الممتازة وعقود غير الكويتيين
والمبالغ المخصصة لفرق العمل
وبعثات التدريب المحلي والخارجي،
باالضافة الى ايجار السيارات
ومصروفات الضيافة واالستقبال.
وقالت المصادر ان قيام وزارة
المالية باالعالن عن مشروع موازنة
/2020  ،2021الذي حافظ على
سقف االنفاق من دون زيادة أمر
يحسب لها ،خاصة أن الكثير من
مشاريع الموازنة السابقة فشلت
في وضع حدود لسقف االنفاق
الخاص بالمصروفات الحكومية،
وأكدت المصادر ان أهم البنود التي
عملت وزارة المالية على تخفيضها
عند إعداد مشروع الموازنة الجديدة
كانت التالي:

¶ تراجعت من  27.7مليار
دينار إلى  22.5ملياراً
في تقديرات موازنة
2021 /2020
¶ وزارة المالية أجبرت
الجهات الحكومية
على خفض المبالغ
المخصصة لعقود عمل
غير الكويتيين بنسبة %50

ضبطتها وحالت دون زيادتها في الموازنة الجديدة

«المالية» ُتلجم مطالبات الجهات
الحكومية ..وتلتزم سقف اإلنفاق
 - 1عقود غير الكويتيين
قامت وزارة املالية بإجبار الجهات الحكومية
على تخفيض املبالغ املخصصة لعقود عمل
غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ين ،س� ��واء ال �ج��دي��د او ت�ج��دي��د
العقود الحالية بنسبة  ،%50وهو االمر الذي
س��اه��م ف��ي ت�ق�ل�ي��ل م �ص��روف��ات ت �ل��ك ال�ج�ه��ات
م��ن ج�ه��ة ،وم��ن ن��اح�ي��ة اخ ��رى تطبيق ق��رارت
مجلس الوزراء الخاصة باالحالل.

 - 2العالوات والبدالت
ش�ه��د ه��ذا ال�ب�ن��د تخفيضات ك�ب�ي��رة ،وصلت
في بعض الجهات الحكومية الى  ،%94حيث
ق��دم��ت ج�ه��ات ع��دة ت�ق��دي��رات م��وازن��ة ،شملت
تخصيص مبالغ كبيرة للعالوات والبدالت،
اال ان «امل��ال �ي��ة» رأت ف�ي�ه��ا م�ب��ال�غ��ة ف��ي غير
مكانها ،وبالتالي جرت مطالبتها بتخفيض
املبالغ املخصصة لتلك البنود.

 - 3مكافأة األعمال الممتازة
ل �س �ن��وات ع� ��دة ،ش �ه��د ب �ن��د م �ك��اف��آت األع �م��ال
املمتازة تناميا كبيرا ،بحيث بات يمثل عبئًا
ع�ل��ى امل ��وازن ��ة ،إال أن ق �ي��ام ال�ح�ك��وم��ة م��ؤخ�رًا
ب� ��إع� ��ادة ال �ن �ظ��ر ف ��ي ض ��واب ��ط م �ن��ح األع� �م ��ال
املمتازة أدى إلى تخفيض املبالغ املخصصة
لتلك املكافآت ،وبلغت نسبة انخفاضها في
عدد من الجهات الحكومية .%36.3

 - 4بند الوظائف العامة
عمدت وزارة املالية الى إدخال تعديالت على
ت �ق��دي��رات ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي م��ا يخص
بند الوظائف العامة ،حيث جرت مطالبة تلك
ال�ج�ه��ات ب��إل�غ��اء ع��دد م��ن ال��درج��ات ال�ج��دي��دة
وال ��درج ��ات ال �ش��اغ��رة وأي ت�ك��ال�ي��ف مرتبطة
بها خاصة في الجهات املستقلة ،حيث بلغت
نسبة التخفيض فيها حوالي .%24

 - 5فرق العمل
بلغت نسبة التخفيضات ال�ت��ي ق��ام��ت بها
وزارة امل��ال �ي��ة ع �ل��ى امل �ص��اري��ف امل�خ�ص�ص��ة
ل �ف��رق ال�ع�م��ل ب��ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ح��وال��ي

¶ تخفيضات كبيرة في العالوات والبدالت ..وصلت في بعض الجهات إلى %94
¶ إعادة النظر في ضوابط منح مكافآت األعمال الممتازة وإلغاء عدد من الدرجات الجديدة و«الشاغرة»
¶ تقليص مصروفات البعثات والتدريب المحلية والخارجية ..وإيجار سيارات الموظفين و«الضيافة واالستقبال»
 ،%20خ� �ص ��وص ��ًا ب� �ع ��دم ��ا ش � �ه ��دت ب�ع��ض
ال� �ج� �ه ��ات م �ب��ال �غ��ة ف� ��ي ت �خ �ص �ي��ص م �ب��ال��غ
كبيرة لفرق عمل ،وذلك على الرغم من قيام
ال�ح�ك��وم��ة ب��اص��دار ق ��رار س��اب��ق ي�ن�ظ��م ف��رق
العمل واملكافآت الخاصة بها.

 - 6بعثات التدريب المحلي والخارجي
عمدت وزارة املالية الى ادخ��ال تعديالت عدة
ع�ل��ى ت �ق��دي��رات م��وازن��ة ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة،
ّ
خ��اص��ة ف��ي م��ا يتعلق ب�م�ص��روف��ات البعثات
وال � �ت � ��دري � ��ب امل �ح �ل �ي ��ة وال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ب �ن �س��ب
وصلت في بعض الجهات ال��ى  %32.6للبند
امل �خ �ص��ص ل�ل�ب�ع�ث��ات وال �ت��دري��ب ال �خ��ارج��ي،

وحوالي  %80للتدريب املحلي.

 - 7مطبوعات وصحف
شهد بند املطبوعات والصحف تخفيضات
واس �ع��ة م��ن ق�ب��ل وزارة امل��ال �ي��ة ،ح�ي��ث بلغت
نسبة التخفيض في بعض الجهات ،%61.5
واش ��ارت امل�ص��ادر ال��ى ان وزارة املالية تعمل
منذ فترة على تقليص املبالغ املخصصة لهذا
البند في املوازنة عبر الكثير من التعميمات
وال �ق��رارات ،ف��ي ح�ين بلغت نسبة التخفيض
ف��ي بند «ن�ش��ر واع�ل�ان» ح��وال��ي  .%90ودع��ت
«املالية» في معرض مطالبتها بتخفيض هذا
ال�ب�ن��د ال��ى ض ��رورة ق�ي��ام ال�ج�ه��ات الحكومية

ً
سنويا
موظفة ُتجدد ترخيص شركة تأمين
 ..رغم عدم استكمالها رأس المال
سالم عبد الغفور

تم إيقاف الشركة
عن ممارسة النشاط
لمدة  3أشهر..
وعادت بعد أسبوعين
بموافقة وكيل الوزارة
التحقيقات تثبت عدم
وجود ربط إدارات «الشركات
المساهمة» و«السجل
التجاري» و«غسل األموال»

ف��ي ال��وق��ت ال��ذي أغلقت فيه ش��رك��ات بسبب
ع��دم ال��وف��اء باشتراطات رأس امل��ال ،وأوقفت
أخ��رى ع��ن م�م��ارس��ة ال�ن�ش��اط لحني استيفاء
امل �ت �ط �ل �ب��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة ال��واج �ب��ة ل ��ذل ��ك ،يتم
تجديد ترخيص إحدى شركات التأمني منذ
عام  2016سنويًا رغم عدم استكمالها لرأس
امل��ال ،ووف�ق��ًا مل��ذك��رة داخلية حصلت سبقلا
على نسخة منها ،فقد أحالت وزارة التجارة
ال�ص�ن��اع��ة أح��د م�س��ؤول�ي�ه��ا (إدارة ال�ت��أم�ين)
للتحقيق في واقعة تجديد الترخيص لشركة
تأمني تكافلي ،رغم عدم استكمال رأس املال،
وانتهت التحقيقات بالتوصية بتوقع عقوبة
خصم يوم واحد من راتبها.
ووج �ه��ت ل�ل�م�س��ؤول��ة ات �ه��ام��ات ب�ع��دم القيام
بأعمالها الوظيفية على نحو ما تقتضي به
امل��ادة  24الفقرة األول��ى م��ن م��رس��وم الخدمة

 - 8إيجار السيارات
ب�ع��د مطالبة الكثير م��ن ال�ج�ه��ات الحكومية
بتخصيص مبالغ كبيرة الستئجار سيارات
ملوظفيها قامت وزارة املالية بتخفيض املبالغ
امل�خ�ص�ص��ة ل �ه��ا ب�ن�س�ب��ة ،وص �ل��ت ف ��ي بعض
األحيان الى .%77.7

 - 9ندوات ومؤتمرات
ب �ل �غ��ت ن �س �ب��ة ال �ت �خ �ف �ي��ض ف ��ي ب �ن��د ال� �ن ��دوات

وأضافت ان��ه تم تجديد الترخيص استنادًا
إلحالة املساهمني غير املستوفني لحصتهم
من رأس املال إلى القضاء ،التخاذ الالزم حول
استكمال حصتهم أو البيع ب��امل��زاد العلني
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ع ��دم وج� ��ود رب ��ط ب�ي�ن ادارة
الشركات املساهمة وإدارة السجل التجاري
وإدارة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وأشارت إلى أنه بسبب عدم وجود ربط بني
ادارة الشركات املساهمة وقسم التراخيص،
ف �ق��د ت��م ت��وج �ي��ه إن � ��ذار ل�ل�ش��رك��ة امل�ع�ن�ي��ة في
اب��ري��ل  ،2019وت��م إيقافها ع��ن العمل مل��دة 3
أشهر تقريبًا ،ولكن تمت إعادة الرخصة بعد
اسبوعني بموافقة وكيل ال��وزارة بعد نقاش
م��ع م �س��ؤول��ي ال �ش��رك��ة ،ح�ي��ث ال ي��وج��د ضد
الشركة اي مخالفات مالية او شكاوى مقدمة
من الشركات او األشخاص ،وتم رفع االيقاف
بعد اسبوعني ،رغم عدم استكمال رأس املال
بسبب تقديم خطاب مساند لحني االنتهاء
من القضية.

«إس آند بي غلوبل بالتس»:

إعادة إنتاج «المقسومة» تعزز نمو االقتصاد المحلي مستقب ً
ال
حسام علم الدين
قالت وكالة «ستاندرد اند بورز غلوبل بالتس»
ان ام �ت �ث��ال ال �ك��وي��ت الت�ف��اق�ي��ة أوب� ��ك وح�ل�ف��ائ�ه��ا
ال �خ��اص��ة ب �خ �ف��ض االن� �ت ��اج س �ي �ح��د م ��ن ال�ن�م��و
االق�ت�ص��ادي ل�ل�ب�لاد خ�ل�ال  ،2020ل�ك��ن ال��وك��ال��ة
استدركت ان اعادة االنتاج من املنطقة املقسومة
ً
س �ي��دع��م ال �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي االج �م��ال��ي م�س�ت�ق�ب�لا.
وأف ��ادت ال��وك��ال��ة ب��ان الكويت ستحقق نموًا في

الناتج املحلي االجمالي بنسبة  %0.5في ،2020
وه��و ن�ف��س امل�س�ت��وى امل�ح�ق��ق ف��ي  ،2019وم��ن
امل�ت��وق��ع ان ت�ن�ت��ج ال�ك��وي��ت  2.65م�ل�ي��ون برميل
يوميا من النفط في العام الحالي مقارنة بـ2.8
مليون برميل يوميا العام املاضي .وأشارت الى
ان تخفيض منظمة اوبك وحلفائها النتاج النفط
يقيد النمو في البالد على املدى القصير كما ان
التصعيد االخير في التوترات بني اميركا وايران
يشكل مخاطر ايضا ،الفتة الى ان قطاع النفط

ش �ه��دت ت �ق ��دي ��رات امل� ��وازن� ��ة الغ �ل��ب ال �ج �ه��ات
الحكومية مبالغة في املصروفات املخصصة
للضيافة واالستقبال ،االمر الذي دعا الوزارة
ال� ��ى م �ط��ال �ب��ة ال �ك �ث �ي��ر م �ن �ه��ا ب�ت�خ�ف�ي��ض ت�ل��ك
املبالغ ،بنسب وصلت الى  %32.25في بعض
ال�ج�ه��ات ،مستندة ف��ي ذل��ك إل��ى ق��رار مجلس
ال� � � ��وزراء ال �ق��اض��ي ب�ت�خ�ف�ي��ض اإلن � �ف ��اق ع�ل��ى
الضيافة والحفالت.

سهم البورصة
يواصل تسجيل أرقام قياسية
سالم محمد
ي��واص��ل س�ه��م ش��رك��ة ال �ب��ورص��ة تسجيل
أرقام قياسية في سوق األوراق املالية غير
املدرجة الـOTC؛ إذ وصل الى مستوى 515
فلسًا خالل تداوالت جلسة أمس (األحد)،
م�ق��اب��ل  100ف�ل��س س�ع��ر االك �ت �ت��اب ،و237
ف�ل �س��ًا س �ع��ر ص �ف �ق��ة ب �ي��ع ح �ص��ة ال �ش��ري��ك
االستراتيجي ،وذلك من خالل تداول 483
ألف سهم عبر  78صفقة.
وقالت مصادر متابعة ان سهم البورصة
يحظى باهتمام بالغ من بعض األط��راف
وال �ش��رك��ات ف��ي ال �س��وق ،ال �ت��ي ت��رغ��ب في
ّ
ت �م��ل��ك ح �ص��ة ك� �ب� �ي ��رة ،ب��اع �ت �ب��ار ال �س �ه��م

االن �ت��اج م��ن ال�ح�ق��ول النفطية ال�ب��ري��ة والبحرية
املشتركة مع السعودية والتي تم وق��ف االنتاج
فيها الك�ث��ر م��ن  4س �ن��وات .وأض��اف��ت ان انتاج
ال �ن �ف��ط م ��ن امل �ن �ط �ق��ة امل �ق �س��وم��ة ق ��د ي �ص��ل ال��ى
ن �ص��ف م �ل �ي��ون ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ا ب �م �ج��رد اع� ��ادة
التشغيل ،رغم ان االنتاج الفعلي للمنطقة سيظل
منخفضا على املدى القصير ويعود ذلك جزئيا
ال ��ى م��واص �ل��ة ال �ك��وي��ت ل�لام�ت�ث��ال للتخفيضات
الجديدة التفاق اوبك وحلفائها.

اس�ت�ث�م��ارًا ط��وي��ل امل ��دى ،ع�ل�م��ًا ب��أن هيئة
اس� � � ��واق امل � � ��ال ت �ش �ت ��رط ال� �ح� �ص ��ول ع�ل��ى
م ��واف� �ق ��ة م �س �ب �ق��ة مل ��ن ي ��رف ��ع ح �ص �ت��ه ف��ي
الشركة عن .%5
وكان حجم التداوالت على سهم البورصة
قد بلغ  3.7ماليني سهم بقيمة  1.1مليون
دي�ن��ار عبر  155صفقة ف��ي اول��ى جلسات
ال� �ت ��داول ع�ل��ى ال�س�ه��م ب �ت��اري��خ  15ي�ن��اي��ر
ال �ج��اري ،ح�ي��ث اف�ت�ت��ح ال�س�ه��م ال �ت��داوالت
ب �س �ع��ر  260ف �ل �س��ًا ل �ل �س �ه��م ،وأق� �ف ��ل ع�ن��د
م� �س� �ت ��وى  303ف � �ل� ��وس ،م� �ق ��ارن ��ة ب� �ـ � �ـ237
ف�ل �س��ًا س �ع��ر ص �ف �ق��ة ب �ي��ع ح �ص��ة ال �ش��ري��ك
االستراتيجي و 100فلس سعر االكتتاب
العام.

دفع رباعي ومحركات  6أسطوانات وقوة أحصنة أكبر

مؤسسة البترول ترفع مواصفات
سيارات العاملين في القطاع
سعد الشيتي

يشكل م��ا ي�ق��رب م��ن  %50م��ن ال�ن��ات��ج املحلي
االجمالي للكويت بشكل مباشر ،كما ان هذه
النسبة سترتفع اذا تم االخذ باالعتبار األنشطة
االخرى ذات الصلة بالقطاع النفطي.
وت��وق�ع��ت وك��ال��ة التصنيف ان ت��رت�ف��ع م�ع��دالت
النمو االقتصادي في الكويت بعد  2020لتصل
الى  %2.5باملتوسط بني  2021و ،2023بفضل
استئناف انتاج النفط من املنطقة املقسومة ،بعد
االت�ف��اق م��ع السعودية ف��ي ديسمبر على اع��ادة
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سعره وصل إلى  515فلساً

«التجارة» تحقق وتوصي بخصم يوم من راتبها!

امل��دن �ي��ة ،وذل� ��ك ب�ت��أش�ي��ر ع �ل��ى ط �ل��ب ت�ج��دي��د
الترخيص ،ابتداء من عام  2016وما بعدها،
بأنها مستوفية للشروط رغم عدم استكمال
ال�ش��رك��ة ل ��رأس امل ��ال ،باملخالفة ل�ن��ص امل��ادة
األولى من القرار رقم  511لسنة  2011املعدل،
وب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ن��ص امل � ��ادة  152م��ن ال �ق��ان��ون
رقم  25لسنة  2012املعدل ،وال��ذي حل محله
ال�ق��ان��ون رق��م  1لسنة  2016ب�ش��أن الشركات
وتعديالته.
وأف � � ��ادت امل �س ��ؤول ��ة أن واج � ��ب ال �ت �ح �ق��ق م��ن
اس�ت�ك�م��ال رأس امل ��ال ي�ق��ع ع�ل��ى ع��ات��ق ادارة
ال� � �ش � ��رك � ��ات امل � �س� ��اه � �م� ��ة ،م � ��ؤك � ��دة أن ط �ل��ب
ال �ت��رخ �ي��ص ت��م ت��وق�ي�ع��ه م��ن ك��ل األش �خ��اص
امل�ع�ن�ي�ين ف��ي ال � � ��وزارة ،ب��اإلض��اف��ة ال ��ى ق�ي��ام
الشركة برفع دعوى ضد املساهمني ،الذين لم
يقوموا بسداد املبلغ املطلوب منهم ،وأثناء
ذل��ك اإلج��راء قامت ادارة الشركات املساهمة
بتطبيق أحكام املادتني  155و 152من قانون
الشركات.

ب��وض��ع خ�ط��ة م�ع�ت�م��دة ل�ل�ح�م�لات االع�لام�ي��ة،
خاصة في الجهات املستقلة.

وامل � ��ؤت� � �م � ��رات  ،%58.6خ� ��اص� ��ة م � ��ع وج � ��ود
ت�ع�م�ي�م�ي��ات س��اب �ق��ة ل�ت��رش�ي��د ه ��ذا ال �ب �ن��د في
املوازنة.

أكد العضو املنتدب للموارد البشرية
ب� ��ال� ��وك� ��ال� ��ة ف � ��ي م� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ب � �ت� ��رول
ال �ك��وي �ت �ي��ة أح� �م ��د ال �ح �م ��د ،ف ��ي ك �ت��اب
م� ��وج� ��ه إل � � ��ى رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س إدارة
ن �ق��اب��ة ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي امل��ؤس �س��ة حمد
ال� ��دري� ��وي� ��ش ،وح �ص �ل��ت سبقلا ع�ل��ى
نسخه منه ،أن مجلس إدارة مؤسسة
ال � �ب � �ت� ��رول ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ق � ��د واف� � � ��ق ف��ي
اجتماعه املنعقد ي��وم السبت املاضي
ع� �ل ��ى ت� �ع ��دي ��ل امل� ��واص � �ف� ��ات ال �خ��اص��ة
ب� ��ال � �س � �ي� ��ارات ال � �ت� ��ي ت � �ص� ��رف ك �م �ي��زة
للعاملني ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ،وذل��ك
م��ن خ�ل�ال االه �ت �م��ام ب��أن�ظ�م��ة السالمة
للسيارات للحد من الحوادث املرورية
وتقليل مخاطرها حفاظا على أرواح

العاملني ف��ي ال�ق�ط��اع النفطي .وقالت
مصادر مطلعة إن غالبية املواصفات
ال �ت��ي س�ي�ت��م ت�ع��دي�ل�ه��ا ع �ل��ى س �ي��ارات
ال �ع ��ام �ل�ي�ن ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي ف��ي
املناقصات املقبلة ه��ي فنية ،وتهدف
إل� ��ى رف� ��ع ج � ��ودة ال� �س� �ي ��ارات وأن �ظ �م��ة
األم ��ن وال �س�لام��ة بحيث ت�ح��اف��ظ على
سالمة العاملني في القطاع.
وبينت أن حجم املحرك سيبقى على ما
هو عليه ( 6أسطوانات) لكن سيتم رفع
ق��وة األحصنة مع التشدد على وجود
م� �ي ��زة ال ��دف ��ع ال ��رب ��اع ��ي ،م��وض �ح��ة أن
وك�لاء السيارات التي تحمل محركات
 8أس�ط��وان��ات يستطيعون التقدم إلى
مناقصات مؤسسة البترول وشركاتها
التابعة ف��ي ح��ال ك��ان��ت ق��وة األحصنة
مطابقة ملا هو معتمد.

اإلثنين  25جمادى األولى  1441هـ •  20يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16696
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العصيمي لـ سبقلا :ال يريدون قيام هيئة مستقلة للقطاع

 7وزراء رفضوا تنظيم السوق العقاري!
أعرب رئيس اتحاد مقيمي العقار ورئيس مجلس ادارة الشركة الثالثية
للتقديرات العقارية ،منصور العصيمي ،عن تفاؤله بأداء قطاع العقار
المحلي خالل العام الجاري ،خاصة فيما يتعلق بالسكني والتجاري،
وذلك استنادا الى مؤشرات السوق ،الفتا إلى ان االوضاع الجيوسياسية
غالبا ال تنجم عنها اي انعكاسات تؤثر بدورها على اداء القطاع .كما ب ّين
العصيمي ان ابرز ما يعاني منه قطاع التقييم حاليا هو رفض الجهات
الحكومية إنشاء جهة تنظيمية معنية برقابة وحركة الشركات ،كما بين
ان تساهل وزارة التجارة في إعطاء التراخيص لمقيمي العقار ساهم
بزخم أعداد شركات التقييم ،وهو أمر ترتبت عليه زيادة المنافسة
وحرق التعاب المقيمين المحليين ،ال سيما عند مقارنتهم بنظرائهم
العاملين في دول الخليج ،واصفا كذلك «كرم» الوزارة بمنحها لشهادات
التقييم لألفراد بأنه بات بمنزلة «بطاقة تموين».
سبقلا التقت منصور العصيمي وإليكم تفاصيل الحوار:
● كيف تجري عمليات التقييم حاليا في الكويت؟

ـــ نحن في الشركة الثالثية للتقديرات العقارية
مقيمون مصنفون ،وعمرنا في عالم التقييم 30
عامًا .سبقت ذلك وظيفتنا في الوساطة ،حيث
يمكن القول ان التقييم ولد من رحم الوساطة،
لكنها تطورت وباتت تعرف بالتقييم.
عادة هناك  3تقييمات نعتمدها ،التقييم لطلب
ال� �ق ��روض م ��ن ال �ب �ن ��وك ،وت �ق �ي �ي��م ل �ل �م �ي��زان �ي��ات،
ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ال �ت �ق �ي �ي��م ل�ل�م�ت�ش��اك�س�ين ،وه��و
تقييم خاص باملحاكم .ونحن نقوم بجميع هذه
التقييمات .كما ان املقيم يفترض ان يكون على
درج ��ة ع��ال�ي��ة م��ن ال��دراي��ة ،وه��و م��ا يطلق عليه
بـ«خبير دراية».
ب��االض��اف��ة إل ��ى ع �م �ل �ن��ا ،ال � ��ذي ي�ش�م��ل ع�م�ل�ي��ات
ال�ت�ق�ي�ي��م ل �ل �ب �ن��وك وال� �ش ��رك ��ات ذات ال �ص �ل��ة في
ال�ع�ق��ار ،ف��إن��ه ك��ذل��ك يشمل االف ��راد وامل�ي��زان�ي��ات.
علما ب��أن�ن��ا مصنفون م��ن ق�ب��ل بنكي التقييم،
وه�م��ا بيت التمويل الكويتي وال�ب�ن��ك ال��دول��ي،
ون �ع��د م��ن امل�ع�ت�م��دي��ن االوائ � ��ل م��ن ض�م��ن ف��ري��ق
التقييم لديهما.
عادة يقوم البنك او املقيم باعتماد جهتني على
االق��ل عند القيام بعملية التقييم ،بحيث تكون
االول��ى ص��ادرة عن البنك ،واالخ��رى ص��ادرة عن
شركة تقييم مرخصة.
ام ��ا ع��ن م�س�ت��وي��ات ال�ت�ق�ي�ي��م ،ف�ن�ح��ن ن��ؤم��ن ب��أن
ّ
للمقيم الجيد وأم��ا السيئ فإنه يصفي
البقاء
نفسه!

تقييم أم «بطاقة تموين»؟!
● ما هي املشاكل التي يعاني منها قطاع التقييم؟

ـــ أب��رز املشاكل التي يواجهها القطاع هي عند
اعتماد أف��راد صغار السن ،اكتسبوا شهاداتهم
بالواسطة ،وال يتمتعون ب��أي خبرة في مجال
ال �ت �ق �ي �ي��م .ان ��ا ع �م��ري ف ��ي ال �س ��وق ت �ج ��اوز ال� �ـ50

ع��ام��ًا 30 ،م�ن�ه��ا م��ارس �ت �ه��ا ف��ي ال�ت�ق�ي�ي��م .ليس
من الحكمة اعتماد شخص ما ملجرد ان وال��ده
«دالل» .فاملقيم مهنة يجب ان يتحلى صاحبها
ب�ح��س امل�س��ؤول�ي��ة ،وان ت�ك��ون ل��ه خ�ب��رة طويلة
في السوق .شهادة التقييم التي تمنح من قبل
وزارة التجارة ال يجب ان تعامل وكأنها «بطاقة
تموين».
ال�ت�ق�ي�ي��م ب��ال�ن�س�ب��ة ل�خ�ب�ي��ر ال ��دراي ��ة ه��و «م�ل�ك��ة»
يكتسبها من خالل التعامل املستمر مع االفراد،
وهو لغة خطاب ومعرفة ،ومع املمارسة تصبح
ه ��ذه «امل �ل �ك��ة» م�ت�ك��ام�ل��ة ل ��دى امل �ق �ي��م امل�خ�ت��ص.
ك�م��ا ان ه ��ذه امل�ه�ن��ة ي�ج��ب ان ت�ت�ص��ف ب��االم��ان��ة
واملصداقية ،فال يجوز للمقيم ان يضلل املكلف
وأال يظلم املالك .فعقار املالك بالنسبة له بمنزلة
«املال والبنون» ،وبالتالي ال يجوز التالعب به.
باعتقادي ف��ي بعض االح�ي��ان ال يقتصر االم��ر
ع �ل��ى ال �ت�ل�اع ��ب ،ف��ال �ب �ع��ض ق ��د ي �ق �ع��ون ض�ح�ي��ة
ع�م�ل�ي��ات «ج �ه��ل» م��ن ق�ب��ل امل �ق �ي��م ،اال ان ه ��ذا ال
ينفي ان هناك عمليات تالعب يقوم بها بعض
املقيمني .لقد عجزنا من كثرة التحذير وتنبيه
العمالء م��ن ال��وق��وع ف��ي ش��راك النصب .لالسف
ان نتائج هذه التصرفات تؤثر على اداء القطاع
ك�ك��ل ،وت�م�ت��د لتشمل سمعة اه��ل االخ�ت�ص��اص
امللتزمني .البد ان يتحلى املقيم باالمانة اتجاه
املالك ،وحتى ان كانوا بنوكًا ،فأموال البنوك هي
أموال ناس وأفراد.
بالنهاية م��ن يتخلى ع��ن ه��ذه ال�ق�ي��م فمصيره
ت ��دم �ي ��ر ذات � � ��ه وم �س �ت �ق �ب �ل��ه امل� �ه� �ن ��ي ،ف��ال �ع �م�لاء
سيعلمون من هم أهل الثقة.
م� ��ن امل� �ش ��اك ��ل ال� �ت ��ي ن �ع ��ان ��ي م �ن �ه��ا اي� �ض ��ا ه��ي
امل �س �ت �ح �ق��ات .ف ��أت �ع ��اب امل �ق �ي �م�ي�ن ف ��ي ال�خ�ل�ي��ج
ت �ص��ل إل� ��ى أض� �ع ��اف م ��ا ي�ج�ن�ي��ه امل �ق �ي �م��ون ف��ي
الكويت ،وذل��ك نتيجة عامل كثرة العاملني في
قطاع التقييم ،االم��ر ال��ذي ع��زز املنافسة وحرق

¶ السوق يحتاج إلى «خبير دراية» وليس إلى معايير
دولية تزيد اإلجراءات وال تمنع التالعب

السوق بخير
في رد على سؤال حول أداء السوق العقاري واألسعار فيه ،قال منصور العصيمي :العقار
بخير ،والعديد من اه��ل االختصاص متفائلون بما يخبئه ع��ام  .2020االقتصاد املحلي
بخير ،والتاجر الكويتي ذك��ي ،خاصة عندما يتعلق االم��ر بالعقار امل��در .وبنظري اجد ان
اداء العقار السكني والتجاري جيد .لربما قد نتأثر بالسوق العاملي ،لكن ليس بالضرورة
ان نتأثر بما يدور حولنا من مشكالت جيوسياسية حاصلة في املنطقة .وبالنسبة للعقار
االستثماري ،يظل اداء املتميز منه من حيث املوقع واملنطقة والتشطيب قويا ،ومستقرًا.
بعض األس�ع��ار مبالغ فيها ج��دا وب��ات��ت غير معقولة .نظرة الكويتي عند تقييمه للعقار
تتطرق إلى أبعاد وعوامل دقيقة وكثيرة جدا .هناك العديد منهم «يعشق» العقار ،وانا اجد
ان التاجر الكويتي ذكي وصبور ،لكن لدي مشكلة مع الذين يستخدمون الصحف ووسائل
االعالم كمنبر لهم لعكس آرائهم السلبية والتي عادة ما تؤثر في اداء القطاع .هذا التصرف
غير مقبول وهي طريقة للعب بحالل الناس ،وان كانت بعض قضاياهم املطروحة صحيحة،
فإن الطريقة التي يعتمدونها قد تصل إلى حد املبالغة في معظم االحيان.
منصور العصيمي | تصوير حسني هالل

االتعاب ،باالضافة إلى زخم التداوالت العقارية
في السوق املحلي.

العقار بخير ال سيما
«السكني» و«التجاري»..
أما «االستثماري»
فيعتمد على الموقع
والمنطقة والتشطيب
وزارة التجارة تتساهل
في منح شهادات
للمق ّيمين ..وبات التوزيع
أشبه ببطاقة تموين!
ال تمنحوا شهادة
تقييم لشخص ما ألن والده
«دالل» ..وال تدعوا الواسطة
تفعل فعلها
أصعب القضايا تلك
المتعلقة بالورثة المتنازعين..
والتقييم في الكويت ال يقل
أهمية عن دبي

● ب��اع�ت�ق��ادك ،ه��ل ت�ن�ج��م ع�م�ل�ي��ات ال�ت�لاع��ب عن
مقيمني معتمدين؟

ـــ م��ع االس��ف ن�ع��م ،وب��ال�ت��ال��ي ف��إن االم��ر يتوقف
على «السمعة» وه��ذا ما يدفع العمالء لالقبال
ع�ل��ى ب�ع��ض امل�ق�ي�م�ين ب ��االس ��م .ف��االم��ان��ة ينتج
عنها ثقة يتداولها العمالء فيما بينهم.
نحن من خالل عملنا نتعامل مع شريحة كبيرة
ومختلفة من العمالء .ومن القضايا الحساسة
ال�ت��ي نتبناها ه��ي ق�ض��اي��ا ال��ورث��ة .ف�ف��ي بعض
االحيان قد تكون شائكة ،وتتعقد االم��ور فيما
ب�ي�ن�ه��م ،ف�م�ن�ه��م م�ي�س��ور ال �ح��ال وال ي ��ود البيع
وم �ن �ه��م م ��ن ي��رغ��ب ب��ال�ب�ي��ع ال �س��ري��ع ن �ظ��را ال��ى
ض �ي��ق ح ��ال ��ه ،وب��ال �ت��ال��ي ن�ض�ط��ر ال ��ى ال�ت�ع��ام��ل
معهم إلي �ج��اد ح�ل��ول وس�ط�ي��ة ت��رض��ي الجميع
وبأسعار تتماشى مع السوق .فأسعار العقار
تتأثر بالسوق العاملي ،ووفقا للمقولة الشائعة:
«اذا عطست أميركا اصيب العالم باالنفلونزا».
وبالتالي يجب ان تظل عمليات التقييم متجددة
ومواكبة ملا يشهده السوق من تطورات وأحداث
قد تؤثر في االسعار وفي االداء بشكل عام.

«كرم» التجارة
● ك��م ي�ب�ل��غ ع��دد امل�ق�ي�م�ين ب�ش�ك��ل ع ��ام؟ هل
جميعهم معتمدون؟ وكم يبلغ عدد املهنيني
منهم؟

 عدد املقيمني املسجلني لدى االتحاد يبلغ نحو 36ش��رك��ة .ول�ك��ن ه��ذا ال يعني مقياسا ب��االداء
عند مقارنتهم باالخرين الذين لم ينضموا إلى
الئ�ح��ة االت �ح��اد .فهناك اك�ث��ر م��ن  60ش��رك��ة غير
منتسبة لعضوية االتحاد.
هذه االعداد الكبيرة من شركات التقييم جاءت
نتيجة سهولة االج��راءات لدخول الشركات في
هذا القطاع ..فوزارة التجارة «كريمة» في اعطاء
التراخيص.

ليسوا دخالء بل «محاولون»
● وماذا عن الدخالء؟

 اع �ت �ق��د ان ن �س �ب��ة ال� ��دخ�ل��اء ت � �ت� ��راوح م ��ا ب�ين %30 - %25لكن ل��ن اسميهم ب��ال��دخ�لاء ب��ل هم
«محاولون» .بالنهاية ال تهمنا محاوالتهم في
اك�ت�س��اب ال�ع�م�لاء ،م��ا يهمنا ه��و م��دى تحليهم
بالثقة واالمانة ،فاذا أخلوا بها فان ثقة العميل
تهتز اتجاه جميع العاملني في القطاع.

● ما أفضل معايير التقييم املعتمدة عامليا؟ وهل
صحيح انها موجودة في دب��ي؟ ومل��اذا هي غير
موجودة في الكويت؟

 أن ��ا ش�خ�ص�ي��ا أم �ل��ك ع �ق��ارات ف��ي دب ��ي والاج��د ان املعايير ال�ت��ي يعتمدونها تختلف
ع��ن تلك التي نعتمدها ف��ي ال�س��وق املحلي.
علما ب��ان الكويت كانت قد نزعت ملكيتها
م�ن��ذ ال�خ�م�س�ي�ن��ات ع�ل��ى ي��د خ �ب��راء ال��دراي��ة.
وامل �ق �ي �م ��ون وامل �ث �م �ن ��ون ف ��ي وزارة ال �ع��دل
املتخصصون بالقضايا العدلية جميعهم
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خ �ب��راء دراي� ��ة ،ل�ي��س م��ن بينهم اك��ادي�م�ي��ون
وذلك لوثوقهم بخبراتهم وكفاءتهم العالية.
لقد سبق لي ان توليت منصب رئيس لجنة
نزع ملكية الدولة على مدى اربع سنوات.
ع��ن امل �ع��اي �ي��ر ال��دول �ي��ة ،ه��ي غ �ي��ر م ��وج ��ودة في
جميع دول املنطقة .باعتقادي موضوع التقييم
بسيط ،هو ليس بحاجة لها ،فهو يعتمد على
ع ��وام ��ل م �ح ��ددة ك��امل��وق��ع وامل �ن �ط �ق��ة وامل �س��اح��ة
وامل��واص�ف��ات وغيرها م��ن االم��ور التي يأخذها
خبير الدراية باالعتبار عند التقييم .وبالتالي
ت�ط�ب�ي��ق امل �ع��اي �ي��ر ال��دول �ي��ة ف��ي ال �س��وق امل�ح�ل��ي
ل��ن ي�ك��ون س��وى زي ��ادة اج ��راءات ول��ن يعني انه
سيحد من عمليات التالعب.

«واسطة»
● ما على وزارة التجارة ان تقوم به ولم تعمل به؟

 باختصار شديد« ..تنظيم السوق العقاري».عجزنا من كثرة الحديث عن هذا املوضوع ،وانا
شخصيا قابلت سبعة وزراء ملناقشة القضية
وط��رح�ن��ا مختلف امل�ق�ت��رح��ات ،واح��ده��ا ان�ش��اء
هيئة لكن لم تتم املوافقة على مطالبنا.

● ملاذا باعتقادك لم تتم املوافقة على مقترحاتكم؟

 بسبب الواسطة! كما ان التغيير السريع فياملناصب الوزارية لم يساعد على تلبية املطالب.
وأن��ا أق��ول إن الحفاظ على الترتيب والتنظيم
واج� � ��ب ع �ل ��ى ال � ��دول � ��ة ،ف� �ه ��ذا ال� �ق� �ط ��اع م� ��ن أه ��م
القطاعات ،وه��و حساس ويحتوي على ام��وال
ناس  .والحل يبقى بيد من بيده الحل.

استطالع آلراء الخبيرين األستاذ والمحيميد

يفتقر بعض الشباب والمواطنين الى االرشادات والتوجيهات الالزمة
المتعلقة بأمور البناء ،عند االقدام على تحقيق الحلم المنتظر اال وهو بناء
بيت العمر .وبالتالي يلجأ بعضهم لسؤال األصدقاء واألقارب الذين يثقون
بهم بغية اخذ المعلومات في هذا الشأن ،اال ان النتائج قد ال تنتهي بشكل
سار ،ففي كثير من االحيان ينتهي بهم المطاف بالوقوع كضحية في
شراك مقاولين غير أكفاء ،االمر الذي يورث العديد من المشكالت ،سواء
على صعيد االتفاق ومخططات البناء والمواد االنشائية او حتى مستوى
التكلفة والجودة .وهنا يأتي دور اهل االختصاص والخبرة باالدالء بآرائهم
ونصائحهم التي يجب اخذها باالعتبار قبل االقبال على تنفيذ هذه الخطوة.
واليكم عوامل رئيسية ومهمة جاءت على لسان اهل االختصاص ،كل من
المستشار الهندسي في المجلس البلدي سابقا المهندس عبداللطيف
االستاذ ،والمختص بتنفيذ المباني والمشاريع ،والرئيس التنفيذي لمجموعة
للبناء فنون للتجارة والمقاوالت ماجد المحيميد ،وهذه العوامل برأيهما
هي:
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2

اي� �ج ��اد واع� �ت� �م ��اد م �ك �ت��ب ه �ن��دس��ي
م�خ�ت��ص ب��ال �ق �ط��اع ال�س�ك�ن��ي ي�ت��ول��ى
إع � � � � ��داد ج� �م� �ي ��ع امل � �خ � �ط � �ط ��ات ب �ك��ل
ت �ف��اص �ي �ل �ه��ا .ب �ح �ي��ث ي �ش �م��ل ذل ��ك
املساحات وتفاصيل البناء ،ومن ثم
البد من اعتماد ذلك من قبل البلدية،
وتجدر االش��ارة الى انه عند االق��دام
على طلب مخطط للمبنى الب��د من
ال�ت��أك��د م��ن ال�ت�ق��دم بطلب ل�لاش��راف
عليه.

6

م��راع��اة اخ��ذ النصائح م��ن اصحاب
االختصاص كاملهندسني ،علما بان
جمعية املهندسني الكويتية ابوابها
مفتوحة للنصائح وتقديم مختلف
الخدمات ملساعدة املواطنني في هذا
ال�ش��أن ،كما ان لديها كتيبات فيها
مختلف املعلومات التثقيفية.

1

اي � �ج� ��اد م � �ق� ��اول م �ع �ت �م��د .إذ ي�ج��ب
م��راع��اة اخ�ت�ي��ار م �ق��اول ي�ع�م��ل ل��دى
ش��رك��ة م �ق��اوالت م��رخ �ص��ة ،ويجب
االهتمام بالتصنيفات املعنية بالبناء
الكامل ،باالضاقة الى عامل الترميم.

ت �ح��دي��د ب �ن��ود االت� �ف ��اق م��ع امل �ق��اول،
وتكليفه بتأدية مهام العمل في حني
ي�ت�ك�ف��ل امل ��واط ��ن ب�م�س��ؤول�ي��ة ش��راء
م��واد البناء ،وذل��ك من ب��اب الحرص
على التكلفة والنوعية.
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3

ف��ي ح��ال ت��م تكليف امل�ق��اول بتأمني
م��واد البناء ،فمن األج��در أخ��ذ عينة
من بعض املواد االنشائية وعرضها
ع �ل��ى م�ه�ن��دس�ين واه� ��ل اخ�ت�ص��اص
ل �ف �ح �ص �ه��ا واالش � � � ��راف ع �ل��ى م��دى
صالحيتها.

م��راج �ع��ة امل �خ �ط �ط��ات وال� �ت ��أك ��د م��ن
اكتمالها ،وإس�ن��اد أع�م��ال اإلش��راف
ع � �ل� ��ى ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ل� �ج� �ه ��ة ه �ن��دس �ي��ة
متخصصة.
واس � �ت � �ع� ��رض امل� �ه� �ن ��دس م ��اج ��د امل �ح �ي �م �ي��د
ال� �ح ��رص ع �ل��ى ت �س �ل �س��ل م��راح��ل م��راح��ل ال�ع�م��ل ب �ش��رح تفصيلي ق��ائ�ل�ا :من
العمل بالشكل الصحيح ،لضمان خ�لال عملي ف��ي م�ج��ال امل �ق��اوالت والتنفيذ
التنفيذ لكل البنود من دون تداخل ألكثر من  15سنة ،أدركت يقينًا أنه متى ما
ح��رص�ن��ا ع�ل��ى إع ��داد امل�خ�ط�ط��ات امل�ع�م��اري��ة
بينها.

4
5

ع��دم التدخل ب��االم��ور الفنية للبناء،
واالج� � � ��در ت � ��رك ه � ��ذه االم � � ��ور اله��ل
االختصاص.

واإلنشائية والواجهات وااللكتروميكانيك
ـ السباكة ،الكهرباء ،التكييف ،ومراجعتها
بشكل دق�ي��ق للتأكد م��ن ع��دم وج ��ود نقص
أو ع ��دم وض ��وح ف�ي�ه��ا ،ف �ه��ذا ي�ض�م��ن ،ب��إذن

احرص على اكتمال كل
المخططات ..فأي نقص فيها
سيورث مشكالت الحقا ً
أسند اإلشراف إلى جهة
هندسية متخصصة ..واطلب
ضمانات من المنفذين

ماجد المحيميد

عبداللطيف االستاذ

اهلل تعالى ،سرعة التنفيذ ووضوح األعمال
امل �ط �ل��وب��ة دون ت� �ع ��ارض ،وم �ت��ى م ��ا حصل
نقص باملخططات فمن الطبيعي أن تكون
ه�ن��اك ت��وق�ف��ات أث �ن��اء التنفيذ ،تجبر امل��ال��ك
على ات�خ��اذ بعض ال �ق��رارات السريعة التي
قد ال تكون هي األفضل ،ولكن كسبًا للوقت

ي �ض �ط��ر ل �ل �م��واف �ق��ة ع �ل�ي�ه��ا وغ��ال �ب��ًا ت�ت�ض��ح
ً
سلبياتها م�س�ت�ق�ب�لا وق ��د ي�ت�ع��ذر التعديل
فيها.
إن إس�ن��اد عملية اإلش ��راف لجهة هندسية
م �ت �خ �ص �ص��ة ي �س �ه ��م ف � ��ي ج � � ��ودة ال �ت �ن �ف �ي��ذ
واكتشاف األخ�ط��اء والقصور قبل االنتقال

ال تهمل التنسيق
والترتيب بين المنفذين
وال تستخدم عمالة سائبة
العقد شريعة المتعاقدين..
وال تترك تفصيالً
إال وتدرسه بعناية

نصائح
ل �ل �م��رح �ل��ة ال �ت��ال �ي��ة ،وه �ن ��ا ي �م �ك��ن ال �ت �ع��دي��ل
وت �ل�اف ��ي األخ � �ط� ��اء ب �ف �ض��ل وج� � ��ود اش � ��راف
وم�ت��اب�ع��ة ج �ي��دة ،وه ��ذا األم ��ر يحقق ج��ودة
ال �ت �ن �ف �ي ��ذ ل �ل �م �س �ك ��ن ،وي� �س� �ه ��م ف � ��ي س��رع��ة
التنفيذ ،وم�ت��ى م��ا أهملت عملية اإلش��راف
فمن الطبيعي أن يتخلل التنفيذ ش��يء من
ً
األخ�ط��اء ق��د يتعذر معالجتها مستقبال أو
يمكن معالجتها بمبالغ كبيرة.
م �ت��ى م��ا وف �ق �ن��ا ب��اخ �ت �ي��ار ج �ه��ة تنفيذية
ت �ت ��ول ��ى أع � �م� ��ال ال �ت �ن �ف �ي��ذ ،ف �ه �ن��ا ن�ض�م��ن
ج��ودة التنفيذ والسرعة بذلك والتزامها
باملخططات وال�ج��دول الزمني ،ونحرص
على طلب الضمانات م��ن قبلهم ،ونحذر
من اسناد أعمال التنفيذ الى عمالة سائبة
تعمل لحسابها ال�خ��اص م��ن دون وج��ود
جهة أو منشأة نظامية يمكن الرجوع لها
ً
مستقبال عند ح��دوث أي خلل بالتنفيذ
أو مشاكل ،وكما يعلم الجميع أن أعمال
املقاوالت هي خدمة تعتمد على تقديمها
بواسطة األي��دي العاملة ،فمهما حرصنا
ق��د يظهر ش��يء م��ن ال�ق�ص��ور ،ف��األص��ل ان
نحرص على التعاقد م��ع جهات التنفيذ
ال�ن�ظ��ام�ي��ة وامل �ع��روف��ة وامل �ج��رب��ة ف��ي ه��ذا
املجال.
ترتيب مراحل األعمال من البنود الهامة جدًا
باملشروع ،في الغالب ان املنفذين حريصون
على إنهاء أعمالهم املنوطة بهم وفقًا للعقود
واملخططات ،إال أن عملية التنفيذ للعديد
م��ن البنود تكون متداخلة م��ع بنود أخ��رى
خاصة في مرحلة التشطيب ،فمتى ما وجد
مدير للمشروع وامل�س��ؤول عن إدارت��ه يقوم
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق وال �ت��رت �ي��ب ب�ي�ن امل �ن �ف��ذي��ن ،ف�ه��ذا
أم��ر مهم ج �دًا ،حيث ان التنسيق والترتيب
ب�ي�ن امل �ق ��اول�ي�ن ي �س �ه �م��ان ك �ث �ي �رًا ف ��ي ج ��ودة
التنفيذ ،وغالبًا املشاكل ل��ن تظهر إال بعد
ال�س�ك��ن واس �ت�ل�ام امل��وق��ع وت�ش�غ�ي�ل��ه ،وقتها
ي �ك��ون امل� �ق ��اول ��ون وامل� �ن� �ف ��ذون ق ��د اس�ت�ل�م��وا
مستحقاتهم.
باختصار نحرص ونؤكد عند البناء وهي
التجربة واملمارسة التي غالبًا ما تكون مرة
واحدة في حياتنا ،أن يكون شعارنا «نفذها
بطريقة صحيحة ،نفذها م��رة واح��دة» وإن
ت�ه��اون��ا ف��ي ج ��ودة التنفيذ ،ف�م��ن الطبيعي
أن��ه ستجري إع��ادة التنفيذ الحقًا ،وه��ذا له
تبعات وتكاليف مادية.
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«على الرغم من التقلبات العالمية»

«المركز» :توقعات باستقرار
األسواق الخليجية في 2020

أش��ار تقرير امل��رك��ز امل��ال��ي الكويتي إل��ى أن توقعات
أداء معظم أس ��واق دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي
لعام  2020مستقرة بالرغم من التقلبات في املنطقة.
ويعرض التقرير توقعاته على أساس أربعة محاور:
التوقعات االقتصادية ،مقدرات نمو أرباح الشركات،
ج��اذب�ي��ة القيمة ال�س��وق�ي��ة ،السيولة ف��ي ال�س��وق لكل
دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وذك��ر«امل��رك��ز» أن ال�ع��وام��ل ال�ت��ي أث��رت ف��ي االقتصاد
ال�خ�ل�ي�ج��ي خ�ل�ال  2019ت�ت�م�ث��ل ف��ي ت��راج��ع متوسط
سعر النفط عند مستويات أقل مما كان عليه في عام
 ،2018باإلضافه إل��ى امل�خ��اوف من تباطؤ االقتصاد
العاملي ،وترقب نتائج الحرب التجارية بني الواليات
املتحدة والصني ،وقرب خروج بريطانيا من االتحاد
األوروب � ��ي ،وخ �ف��ض أس �ع��ار ال �ف��ائ��دة م��ن ق�ب��ل معظم
البنوك املركزية .ويضاف إلى ذلك تراجع أداء قطاع
ال �ع �ق��ارات وق �ط��اع أس� ��واق ال�س�ل��ع األس��اس �ي��ة .بينما
تأثرت األسواق الخليجية إيجابيًا باستمرار منظمة
أوب ��ك وح�ل�ف��ائ�ه��ا ف��ي تطبيق س�ي��اس��ة خ�ف��ض إن�ت��اج
ال�ن�ف��ط وت�ب�ن��ي ع ��دد م��ن األس� ��واق امل��ال�ي��ة إص�لاح��ات
تنظيمية ،واألهم كان إدراج بعض األسواق الخليجية
في مؤشرات عاملية .وكانت بداية عام  2019إيجابية
لكل م��ن سوقي الكويت واإلم ��ارات العربية املتحدة
ومستقرة لسوقي اململكة العربية السعودية وقطر.
وب��اس �ت �ث �ن��اء أس � ��واق اإلم� � � ��ارات ،ج ��اء أداء األس � ��واق
الخليجية األخرى متماشيًا مع التوقعات.
وت��وق��ع ت�ق��ري��ر «امل ��رك ��ز» أن ت�ب�ق��ى أس �ع��ار ال�ن�ف��ط في
عام  2020عند مستويات العام  ،2019أي في حدود
 61إل��ى  65دوالرًا للبرميل ،على الرغم من التقلبات
الجيوسياسية .كما توقع تحسن مستويات أرب��اح
الشركات نسبيًا ،وأن يساعد توسع حكومات دول
مجلس التعاون الخليجي في سياسات اإلنفاق في
نمو القطاعات االقتصادية غير النفطية ،بينما تبدو
ال�ظ��روف االقتصادية العاملية مواتية .وبالنظر إلى
تواضع التوقعات بشأن أسعار النفط وفي ظل خطط
اإلن �ف��اق امل�ق�ت��رح��ة ،ف�م��ن امل�ت��وق��ع أن ت�ت�ع��رض امل ��وارد
املالية الحكومية لضغوط.

الكويت
ب��رزت الكويت كأفضل أس��واق دول مجلس التعاون
الخليجي أداء ف��ي ع��ام  ،2019بمكاسب بلغت 23.7
ف��ي امل�ئ��ة .وي�ع��زى ذل��ك األداء ال�ق��وي إل��ى اإلص�لاح��ات
التي جرى تنفيذها في أس��واق امل��ال ،وإدراج السوق
ف��ي م��ؤش��ر س�ت��ان��درد آن��د ب��ورز ،وك��ذل��ك ق��رب إدراج��ه
الرسمي في مؤشر مورغان ستانلي العاملي لألسواق
الناشئة .كما ساعد قرار رفع سقف امللكية األجنبية
في رؤوس أموال البنوك الكويتية في جذب املزيد من
التدفقات املالية.
وشهدت أرب��اح الشركات نموا معتدال نسبته  1في
امل �ئ��ة خ�ل�ال األش �ه��ر ال�ت�س�ع��ة األول� ��ى م��ن ع ��ام ،2019
مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي ،وذلك تأثرا
ب ��أداء ق �ط��اع ال �خ��دم��ات امل��ال�ي��ة وش��رك��ات االس�ت�ث�م��ار
وش��رك��ات ال�ت��أم�ين واألدوات امل��ال�ي��ة غ�ي��ر امل�ص��رف�ي��ة.
وحقق القطاع املصرفي وقطاع االتصاالت أداء قويا
نسبيا .ومن بني أسهم الشركات القيادية في السوق،
ح�ق��ق س�ه��م ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل ال�ك��وي�ت��ي أع �ل��ى امل�ك��اس��ب
بنسبة  45.8ف��ي امل �ئ��ة .وس��اع��د ف��ي ه��ذا األداء تقدم
مفاوضات الدمج مع البنك األهلي املتحد ،ال��ذي من
امل�ت��وق��ع أن ي��زي��د م��ن أرب ��اح ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل الكويتي
بشكل كبير ويعزز من نمو معدل األرب��اح ال��ذي بلغ
 12.7في املئة لألشهر التسعة املنتهية في سبتمبر
.2019
وعند املقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي،
ف��إن ال�ك��وي��ت تتمتع ب�ف��ائ��ض م��ال��ي ك�ب�ي��ر .وم��ع ذل��ك،
من املتوقع أن يتراجع هذا الفائض خالل عام .2020
ومن املتوقع أيضا أن تؤثر التحويالت إلى صندوق
األج� �ي ��ال ال �ق��ادم��ة وب �ن��ود ال��دع��م س�ل�ب��ا ف��ي امل��وازن��ة
العامة.

السعودية
ل �ف��ت ال �ت �ق��ري��ر إل� ��ى أن ع� ��ام  2019ش �ه��د ارت �ف��اع��ا
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من التدابير االقتصادية.

أسعار النفط ستبقى عند
مستوياتها السابقة ما بين 61
و 65دوالراً للبرميل
وتحسن جودة
ُّ
ارتفاع العوائد
االئتمان ..عوامل دعم أصول
الدخل الثابت
تأثير إيجابي الستمرار «أوبك»
وحلفائها في خفض اإلنتاج
على أسواق المنطقة
«الكويت» و«اإلمارات» إيجابيان
العام الماضي ..و«السعودية»
و«قطر» مستقران
اإلصالحات التنظيمية وإدراج
بعض األسواق في مؤشرات
عالمية ..عوامل إيجابية

مل��ؤش��ر «ت � ��داول» ال �س �ع��ودي بنسبة  7.2ف��ي امل�ئ��ة.
وك��ان مؤشر قطاع الخدمات االستهالكية األعلى
ت�ح�ق�ي�ق��ا ل�ل�م�ك��اس��ب ب�ن�س�ب��ة  34ف��ي امل �ئ��ة .وي�م�ث��ل
االكتتاب العام في أسهم شركة أرامكو السعودية
وط � ��رح أس �ه �م �ه��ا ف ��ي ال� �س ��وق أه� ��م أح� � ��داث ال �ع��ام
ف��ي ال�س��وق ال�س�ع��ودي .وب�ل��غ تقييم ال�ش��رك��ة 1.71
تريليون دوالر ،أي أقل من التريليوني دوالر التي
توقعتها حكومة اململكة .وجاء التقييم األقل هذا
على خلفية تراجع متوسط أسعار النفط مقارنة
بعام  ،2018وكذلك نتيجة ملخاوف املستثمرين في
أعقاب هجمات طائرات على منشآت النفط التابعة
للشركة ال�س�ع��ودي��ة .وم��ع ذل��ك ،فقد الم��س السهم
لفترة وجيزة تقييم  2تريليون دوالر املستهدف
في ثاني أيام التداول.
وخ �ل�ال األش �ه��ر ال�ت�س�ع��ة األول� ��ى م��ن  ،2019سجلت
أرباح الشركات تراجعا بنحو  24.1في املئة .وسجل
قطاع االتصاالت والقطاع املصرفي مكاسب معتدلة.
ودع ��م ح�ج��م األرب � ��اح ف��ي ق �ط��اع االت �ص ��االت ن�م��وه��ا.
كما س��اع��د نمو س��وق ال �ق��روض ف��ي تحقيق البنوك
ألرب ��اح ف��ي ظ��ل ت��راج��ع أس �ع��ار ال �ف��ائ��دة .وع ��اد قطاع
البناء ل�ل�أداء ال�ق��وي م��رة أخ��رى بعد ت��راج��ع ف��ي عام
 .2018ب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت األرب� � ��اح م�ع�ت��دل��ة ف��ي ق�ط��اع��ات
ال �س �ل��ع ،وامل ��راف ��ق ،وال �ع �ق ��ارات .وي �ع��زى ض�ع�ف�ه��ا في
قطاع السلع إلى تباطؤ النمو العاملي وتراجع أسعار
ال�ن�ف��ط .بينما ت��راج�ع��ت أرب ��اح ق�ط��اع امل��راف��ق بسبب
محدودية حجمها .وتأثر القطاع العقاري بانخفاض
أسعار العقارات .وحقق سهم مصرف الراجحي أعلى
ال �ع��ائ��دات ب�ين األس �ه��م ال�ق�ي��ادي��ة ،بمكاسب نسبتها
 ،%14.8ف ��ي ح�ي�ن ش �ه��دت س��اب��ك خ �س ��ارة ف ��ي قيمة
سهمها نسبتها  %19.4خالل .2019
ّ
وفي ما يتعلق باملوازنة العامة للمملكة ،فقد اتسع
العجز ،وم��ن املتوقع أن يتسع أكثر ف��ي م��وازن��ة عام
 .2020وم��ع زي ��ادة اإلن �ف��اق ال�ح�ك��وم��ي بغية تحقيق
أه��داف ال��رؤي��ة  ،2030فمن ش��أن خفض إنتاج النفط
أن ي�س�ه��م ف��ي ات �س��اع ال�ع�ج��ز ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن زي ��ادة
اإليرادات مع تطبيق ضريبة القيمة املضافة وغيرها

عوامل أثرت في االقتصاد الخليجي 2019

- 1تراجع متوسط سعر النفط عند مستويات أقل مما كان
عليها خالل .2018
 - 2المخاوف من تباطؤ االقتصاد العالمي.
 - 3ترقب نتائج الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين.
 - 4قرب خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.

 - 5خفض أسعار الفائدة من قبل معظم البنوك المركزية.
- 6تراجع أداء قطاع العقارات وقطاع أسواق السلع
األساسية.

دبي
ارتفع مؤشر س��وق دب��ي بنسبة  %9.3في ع��ام ،2019
وج ��اء أداء م��ؤش��ر ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي وق �ط��اع التأمني
ج �ي �دًا خ�ل�ال ال �ع��ام ،ح�ي��ث ارت �ف��ع ب�ن�ح��و  %27و%22
ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ت�ح�ق�ي��ق ب �ن��وك وش��رك��ات
ال�ق�ط��اع�ين ألرب� ��اح الف �ت��ة .ون�ت�ي�ج��ة الرت �ف ��اع ال�ع��رض
وت ��راج ��ع األس� �ع ��ار وت �ق �ل��ص األرب� � ��اح ،اخ �ت �ت��م م��ؤش��ر
القطاع العقاري العام سلبيًا ،بانخفاض  .%9.8ومن
ب�ين األس�ه��م القيادية ،حقق سهم بنك اإلم ��ارات دبي
ال��وط �ن��ي م�ك��اس��ب نسبتها  %52.3م��دع��وم��ًا ب��أرب��اح
ق��وي��ة خ�ل�ال األش �ه��ر ال�ت�س�ع��ة األول� ��ى م��ن ع ��ام ،2019
ودع��م القطاع املصرفي َ
نمو األرب��اح .ومن املتوقع أن
يتعزز النمو االقتصادي في اإلم��ارة خالل عام 2020
بأداء قطاعي السياحة والضيافة اللذين سيستفيدان
من إقامة معرض دب��ي إكسبو  ،2020كما ينبغي أن
تثمر جهود حكومة اإلمارات العربية املتحدة ودائرة
األراض � � ��ي واألم� �ل ��اك ف ��ي دب� ��ي ع ��ن اس �ت �ق ��رار ال �ق �ط��اع
ال�ع�ق��اري .وم��ن حيث نسبة السعر ال�س��وق��ي لألسهم
إل��ى قيمتها ال��دف�ت��ري��ة ،ت��أت��ي النسبة ف��ي س��وق دبي
( )0.9أقل من نظيراتها في أسواق السعودية والكويت
وقطر وأبو ظبي ،بما يجعل األسهم أكثر جاذبية.

أبوظبي
ارتفعت مكاسب سوق أبوظبي بنسبة طفيفة بلغت
 %3.3ل�ع��ام  ،2019وق��د س��اع��د ارت �ف��اع ح ��دود امللكية
األجنبية في تعزيز مكاسب األسهم .وجاء سهم بنك
أبوظبي األول ف��ي ص��دارة مكاسب األس�ه��م القيادية
بنسبة  %7.5مدعومًا برفع ح��دود امللكية األجنبية
ونمو جيد في األرباح .ومع ذلك ،فقد تأثرت املكاسب
بسبب عدم زيادة تمثيله في مؤشر مورغان ستانلي
لألسواق الناشئة بعد تخفيف قيود امللكية في رأس
امل� ��ال .وس��اع��د ق �ط��اع ال�س�ل��ع ف��ي زي� ��ادة أرب� ��اح س��وق
أبوظبي .إال أنه من املتوقع أن تنمو أرب��اح الشركات
بنسبة  %4في عام  2020مع تقييمات معتدلة.

رأي قانوني
المحامي عبدالرزاق عبدالله
abdulrazzaq@arazzaqlaw.com

إبراء ذمة مجلس اإلدارة
ورد ف ��ي ال �ص �ح��ف امل �ح �ل �ي��ة أن م �ج�م��وع��ة من
امل�س��اه�م�ين ف��ي ش��رك��ة م�س��اه�م��ة م��درج��ة في
البورصة تقدموا إلى هيئة أسواق املال ووزارة
اإلدارة،
التجارة بشكوى ضد أعضاء مجلس
ّ
ب�ش��أن مخالفة ق��واع��د الحوكمة ف��ي م��ا يتعلق
ِبإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية
العمومية للشركة ،وذلك لقيام أعضاء مجلس
اإلدارة املالكني لألسهم باالشتراك بالتصويت
في اجتماع الجمعية العامة بشأن إبراء ذمتهم.
والحقيقة أن ذلك مخالف للقانون بصريح نص
املادة  201من قانون الشركات التجارية بأن:
رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة وأع� �ض ��اءه م�س��ؤول��ون
ت�ج��اه ال�ش��رك��ة وامل�س��اه�م�ين وال�غ�ي��ر ع��ن جميع
أع�م��ال الغش وإس��اءة استعمال السلطة ،وعن
كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة وعن الخطأ
في اإلدارة.
وال يحول دون إقامة دع��وى املسؤولية اقتراع
من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس اإلدارة،
وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في
التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة
ب��إب��راء ذ ّم�ت�ه��م م��ن امل�س��ؤول�ي��ة ع��ن إدارت �ه��م أو
ال�ت��ي تتعلق بمنفعة خ��اص��ة لهم أو ألزواج�ه��م
أو أقاربهم من ال��درج��ة األول��ى أو بخالف قائم
بينهم وبني الشركة.
وه��ذا م��ا ه��و متفق م��ع ق��واع��د العدالة واملنطق،
إذ ال يجوز للشخص أن يبدي رأي��ًا أو يعطي
حكمًا ف��ي أم��ر ه��و ل��ه فيه مصلحة أو ل��ه صلة
ب��ه م��ن قريب أو م��ن بعيد ،ول��ذل��ك ن��ص املشرع
زي� ��ادة للتأكيد ع�ل��ى ه��ذا امل �ب��دأ ول�ت��أك�ي��د مبدأ
الشفافية وحماية لحقوق الشركة واملساهمني
ب ��أن ال ي �ح��ول دون إق ��ام ��ة دع� ��وى امل�س��ؤول�ي��ة
اق� �ت ��راع ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة ب ��إب ��راء ذم ��ة مجلس
اإلدارة ،ول�ل�ش��رك��ة أن ت��رف��ع دع ��وى املسؤولية
ع�ل��ى أع �ض��اء مجلس اإلدارة بسبب األخ�ط��اء
ال�ت��ي تنشأ عنها أض ��رار للشركة ،ف��إذا كانت
ال �ش��رك��ة ت �ح��ت ال�ت�ص�ف�ي��ة ت��ول��ى امل �ص �ف��ي رف��ع
ال ��دع ��وى ،وك��ذل��ك ي�ح��ق ل�ك��ل م�س��اه��م أن ي��رف��ع

دعوى املسؤولية منفردًا نيابة عن الشركة إذا
ل��م ت��رف��ع ال�ش��رك��ة ال��دع��وى ،ه��ذا إض��اف��ة إل��ى أن
املساهم له أن يرفع دع��واه الشخصية منفردًا
بالتعويض إذا كان قد ألحق به ضرر من جراء
خطأ مجلس اإلدارة ،وال يجوز حرمان املساهم
ً
م��ن ه��ذا ال�ح��ق حيث يقع ب��اط�لا ك��ل ش��رط في
عقد الشركة يقضي بغير ذلك.
ون ��ود ال�ت�ن��وي��ه إل ��ى أن دع ��وى امل �س��ؤول �ي��ة ضد
أع�ض��اء مجلس اإلدارة تسقط بمضي خمس
س �ن��وات م��ن ت��اري��خ ان �ع �ق��اد اج �ت �م��اع الجمعية
العامة العادية التي أصدرت قرارها بإبراء ذمة
املجلس أو من تاريخ ثبوت الخطأ ،إال إذا كان
ّ
الخطأ يشكل جريمة جزائية ،فتمتد املدة إلى أن
تسقط الدعوى الجزائية.
ويجوز لعدد من املساهمني املالكني ملا ال يقل
عن ربع رأسمال الشركة أن يقدموا اقتراحًا إلى
الجمعية العامة العادية للشركة بإقالة رئيس أو
عضو أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة أو حل
مجلس إدارة وانتخاب مجلس جديد.
وع� ��ودة إل ��ى م��وض��وع ال �ش �ك��وى امل �ق��دم��ة من
ب �ع ��ض امل �س��اه �م�ي�ن ل �ق �ي��ام أع � �ض ��اء م�ج�ل��س
اإلدارة ب��االش �ت��راك ب��ال�ت�ص��وي��ت ف��ي محضر
اج�ت�م��اع الجمعية ال�ع��ام��ة ب��إب��راء ذمتهم وهو
كما سبق اإلشارة إليه بأنه مخالفة صارخة
لصريح نص القانون ،فإنه بناء عليه يجوز
ل�ك��ل م�س��اه��م إق��ام��ة ال��دع��وى ب�ب�ط�لان ال �ق��رار
ال� �ص ��ادر م ��ن ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة ب ��إب ��راء ذم��ة
مجلس اإلدارة مل��ا فيه مخالفة للقانون ،إلى
ج��ان��ب م��ا ف�ي��ه م��ن إض��رار بمصالح الشركة
واملساهمني ويمكن املطالبة بالتعويض عن
ذلك إذا كان له مقتضى.
وت �ج��در اإلش� ��ارة إل��ى أن دع ��وى ال�ب�ط�لان ه��ذه
تسقط بمضي شهرين من تاريخ صدور قرار
الجمعية .وف��ي ك��ل األح ��وال س��واء ص��در ق��رار
ً
الجمعية العمومية صحيحًا أو باطال باإلبراء
ال يحول ذلك دون إقامة دعوى املسؤولية ضد
مجلس اإلدارة.

«الكويت للتأمين»:

ً
عاما على تأسيس أول شركة
60
تأمين في الكويت والخليج

قطر

س� ّ�ج��ل م��ؤش��ر س ��وق ق �ط��ر م �ك��اس��ب ط�ف�ي�ف��ة نسبتها
 %1.23في ع��ام  ،2019وك��ان قطاع السلع والخدمات
االستهالكية الرابح األكبر لهذا العام بمكاسب ،%26.6
ب�ي�ن�م��ا ارت �ف �ع��ت م �ك��اس��ب ق �ط��اع ال �ب �ن��وك وال �خ��دم��ات
املالية بنسبة  %9.3مدعومة بالنمو الجيد لألرباح.
وكان القطاع العقاري األكثر تراجعًا بنسبة  %30مع
تراجع أسعار العقارات وزيادة العرض.
وت��راج �ع��ت أرب� ��اح ال �ش��رك��ات ال�ق�ط��ري��ة ب�ن�س�ب��ة %6.6
لألشهر التسعة املنتهية في سبتمبر  ،2019وسجلت
ش��رك��ات االت� �ص ��االت أع �ل��ى ن�م��و ف��ي األرب � ��اح بنسبة
 18في املئة ،وذل��ك لكفاءة التكلفة وزي��ادة طفيفة في
اإلي� � ��رادات .وس �ج��ل ق �ط��اع ال�ص�ن��اع��ات ان�خ�ف��اض��ا في
األرباح نسبته  47في املئة نتيجة ضعف الطلب على
منتجات البتروكيماويات وال �ف��والذ .وحقق القطاع
املصرفي نموا  6في املئة على صعيد األرب��اح .وبني
األس�ه��م ال�ق�ي��ادي��ة ،ك��ان سهم مسيعيد ص��اح��ب أعلى
مكاسب بلغت  65.7في املئة ،في حني وصلت خسائر
سهم صناعات قطر إلى  23.1في املئة خالل عام .2019
وتوقع تقرير «املركز» أن تسجل موازنة قطر العامة
زيادة في الفائض املالي لعام  ،2020بارتفاع اإليرادات
عقب تطبيق ضريبة االستهالك على منتجات التبغ
وزي � ��ادة إن �ت��اج ال �غ��از ال�ط�ب�ي�ع��ي امل �س��ال .ك�م��ا يتوقع
لصادرات قطر االرتفاع مع بدء تشغيل منشأة برزان
للغاز الطبيعي في عام  ،2020بما يساعد في تحقيق
فائض على الرغم من االنخفاض املتوقع في أسعار
الطاقة.

الدخل الثابت
يرى تقرير «املركز» أن هدوء التوتر التجاري العاملي،
وارت�ف��اع م��ؤش��رات النمو خ�لال ع��ام  2020والتضخم
غ�ي��ر ال �ض��ار ،ع��وام��ل ت��وف��ر ال��دع��م اإلي �ج��اب��ي ألص��ول
ال��دخ��ل ال�ث��اب��ت ف��ي دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي.
وت�ب�ق��ى أس �ع��ار ال �ف��ائ��دة ،ال �ت��ي ت��واك��ب ن�ظ�ي��رت�ه��ا في
بنك االحتياطي الفدرالي األميركي ،ثابتة في الوقت
الراهن ،وقد ترتفع بشكل هامشي في أسوأ الحاالت.
وف��ي بدايات ع��ام  ،2020تبدو التوقعات لفئة أصول
ال��دخ��ل ال�ث��اب��ت ف��ي دول مجلس ال �ت �ع��اون الخليجي
واع� ��دة .ك�م��ا أن ال �ع��وائ��د امل��رت�ف�ع��ة ،وال �ع��وائ��د املعدلة
حسب املخاطر ،وارتباط العمالت بالدوالر ،وتحسن
ج��ودة االئتمان على خلفية أس�ع��ار النفط ،جميعها
ع��وام��ل داع �م��ة ل�ه��ذا ال �س��وق .وم��ن ن��اح�ي��ة أخ ��رى ،من
ش��أن ارت�ف��اع أسعار النفط أن يعزز مناخ الرضا عن
اإلصالحات االقتصادية .ومن الواجب مراقبة تدابير
اإلدارة املالية الحكيمة في سلطنة عمان والبحرين.

تساؤالت مطروحة
وبحث التقرير في األسباب الكامنة وراء النمو الالفت
في أغلب فئات األصول العاملية خالل عام  ،2019على
الرغم من تباطؤ النمو االقتصادي العاملي وتصاعد
وت �ي��رة ال �ح��رب ال�ت�ج��اري��ة وامل �خ��اط��ر الجيوسياسية
وتوقعات الركود املحتمل .ويشير إلى حمالت أنصار
حماية البيئة  .

سامي شريف

م��ع حلول ع��ام  2020يكون ق��د مضى ستون عاما
على تأسيس أول شركة تأمني ف��ي الكويت ودول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ،إن �ه��ا ش��رك��ة ال�ك��وي��ت
للتأمني ال�ت��ي ح ��ازت ب��ذل��ك ب �ج��دارة م��رك��ز الشركة
ال��رائ��دة ف��ي املنطقة .ومنذ إطالقها قامت الشركة
بتقديم الخدمات التأمينية في دول��ة الكويت بكل
أن��واع�ه��ا ،مستفيدة م��ن ات�ف��اق��ات ت�ع��اون م��ع كبرى
شركات إعادة التأمني العاملية ،فتمكنت من تقديم
املنتجات التأمينية األكثر تطورا عامليا ،واكتسبت
بذلك صفة العراقة في التأمني.
بدأ املشوار عام 1960عندما قام املؤسسون األوائل
ال �س��ادة :ي��وس��ف أح �م��د ال �غ��ان��م ،ب��در ع �ب��داهلل امل�لا،
حمد الصالح الحميضي ،شركة عبدالعزيز البحر
وإخ ��وان ��ه ،ث�ن�ي��ان ال �غ��ان��م ،خ��ال��د ال �ص��ال��ح الغنيم،
محمد يوسف بهبهاني ،محمد أحمد عبداللطيف
الحمد ،بتأسيس الشركة برأسمال مدفوع قيمته
 240.000روبية هندية .ومنذ ذل��ك التاريخ توالى
ع �ل��ى رئ ��اس ��ة م �ج��ال��س إدارت � �ه ��ا أس �م ��اء غ�ن�ي��ة عن
ال �ت �ع��ري��ف وه � ��م ال� � �س � ��ادة :خ ��ال ��د ص ��ال ��ح ال �غ �ن �ي��م،
عبدالعزيز أحمد البحر ،عبد اهلل يوسف الغانم،
ح �م��د أح �م��د ال �ب �ح��ر ،رائ� ��د م�ح�م��د ال �ح �م��د ،محمد

ص��ال��ح بهبهاني ،وم��ن ع��ام  2016وح�ت��ى تاريخه
ي�ت��ول��ى رئ��اس��ة مجلس إدارة ال�ش��رك��ة ال�س�ي��د علي
مراد يوسف بهبهاني.
وق��دم��ت ش��رك��ة الكويت للتأمني للسوق الكويتي،
م��ن أف ��راد وم��ؤس�س��ات ،ك��ل م��ا يلزمه م��ن منتجات
تأمينية في تأمني السيارات ،وكل أنواع املركبات،
وال �ت��أم�ين ال �ب �ح��ري ،وت��أم�ين امل�م�ت�ل�ك��ات ،وال�ت��أم�ين
ال�ه�ن��دس��ي ،وت��أم�ي�ن��ات ال�ط��اق��ة ،وت��أم�ي�ن��ات الحياة
والتأمني الصحي.
أم ��ا ف��ي م �ج��ال ال �خ��دم��ات ال�ت��أم�ي�ن�ي��ة ،ف�ل�ق��د ق��ام��ت
ال�ش��رك��ة ب��ال��وف��اء ب�ك��ل ال�ت��زام��ات�ه��ا ت �ج��اه عمالئها
املتضررين ،إذ لها تاريخ بالتعويض عن األضرار
بالسرعة املطلوبة ،معتمدة على مالءتها املالية.
وجدير بالذكر أن شركة الكويت للتأمني تكاد تكون
ال�ش��رك��ة ال��وح�ي��دة م��ن دون ق��روض م��ال�ي��ة .تحتفل
شركة الكويت للتأمني هذا العام بالذكرى الستني
ع �ل��ى ت��أس �ي �س �ه��ا ،م�ف�ت�خ��رة ب��ري��ادت �ه��ا وع��راق �ت �ه��ا.
وت �ت �ع �ه��د ب�ت�ك�م�ل��ة م �ش��واره��ا م �ل �ت��زم��ة ب��رس��ال�ت�ه��ا
القائمة على توفير منتجات تنافسية لعمالئها،
واالستثمار في تطوير فريق العمل ،بحيث تكون
مدرسة في التأمني واإلدارة.

من خالل موقع وزارة المالية

اإلفراج عن ضمان ضريبة
ً
إلكترونيا
الدخل
أع�ل�ن��ت وزارة امل��ال �ي��ة ،أم� ��س ،إط�لاق �ه��ا خ��دم��ة
استخراج «شهادة اإلفراج عن محجوز ضمان
ض��ري�ب��ة ال��دخ��ل» إل�ك�ت��رون�ي��ا م��ن خ�ل�ال م��وق��ع
الوزارة.
وقالت في بيان صحافي إن هذه الخدمة تمكن
ال�ش��رك��ات وامل��ؤس�س��ات الكويتية والخليجية
واألفراد من اإلفراج عن املبالغ املالية املحتجزة
من الجهات الحكومية والخاصة التي أبرموا
معها ع �ق��ودًا أو ات�ف��اق�ي��ات أو ت�ع��ام�لات وذل��ك

تطبيقا ألح�ك��ام امل��ادت�ين  37و 38م��ن الالئحة
التنفيذية ملرسوم ضريبة الدخل رقم  3لسنة
 55املعدل بالقانون رقم  2لسنة .2008
وأوض � �ح ��ت أن ال �خ��دم��ة ت �ه ��دف إل� ��ى ت�س�ه�ي��ل
وتبسيط اإلج��راءات عمال بتوجيهات مجلس
ال��وزراء بشأن رفع جودة الخدمات الحكومية
املقدمة وتحويلها إل��ى خ��دم��ات إلكترونية ال
سيما لقطاع األع�م��ال بما يحقق رؤي��ة البالد
في تحسني بيئة األعمال وتعزيز التنافسية.
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«قيمة مطالباته بلغت  65.8مليون دينار»

الفاضل :ندرس تعويض مقاول ضد «كيبيك»

ريادة
إيمان الموسوي
مستشارة ريادة األعمال وابتكار نماذج العمل
إنستغرام@dr.emsa :
contact@emanalmousawi.com

سعد الشيتي
أكد وزير النفط وزير الكهرباء واملاء الدكتور
خالد الفاضل ،أن تقدم أحد املقاولني بثالث
م �ط��ال �ب��ات ت �ع��وي��ض ألح� ��د ع �ق ��ود ال �ش��رك��ة
الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة
(ك �ي �ب �ي��ك) وال� �ت ��ي ب �ل �غ��ت ق �ي �م �ت �ه��ا 65.815
مليون دي�ن��ار ،ما زال��ت تحت ال��دراس��ة ،وأن
الشركة لم تقم بتعويض املقاول عن أي من
املطالبات.
وف��ي رده على أسئلة برملانية للنائب بدر
امل �ل�ا ،ق ��ال ال �ف��اض��ل إن ق�ي�م��ة امل �ط��ال �ب��ات لم
تزد ،مشيرًا إلى أن املقاول تقدم بمطالبتني
إض ��اف� �ي� �ت�ي�ن وت� � ��م ال� �ت� �ع ��ام ��ل م �ع �ه �م��ا وف ��ق
اإلجراءات املنصوص عليها في العقد ،وأن
امل �ق��اول ل��م يتحصل على أي مبالغ تتعلق
بمطالبات الحقة.
وبسؤاله عن أن مقاول العقد لم يلتزم بعدد
العمالة ،إذ ج��اء ع��دد العمالة ناقصا 2832
ع��ام�لا ،ق��ال ال�ف��اض��ل :ال يعتبر ال�ن�ق��ص في
أعداد العمالة بحد ذاته إخ الال بااللتزامات
ال �ت �ع��اق��دي��ة ،ل �ك��ون ال �ع �ق��د م ��ن ن ��وع ال�س�ع��ر
اإلج �م��ال��ي  -تسليم م �ف �ت��اح ،ففيما يخص
ال �ع �م��ال��ة ،ت �ن��ص ب �ن��ود ال �ع �ق��د ع �ل��ى ت��وف�ي��ر
العمالة الالزمة إلنجاز أعمال املشروع من
دون تحديد ع��دد معني م��ن العمالة وإنما
ي �ت��رك ل�ت�ق��دي��ر امل� �ق ��اول ح �س��ب اح�ت�ي��اج��ات��ه
وخ � �ط � �ط ��ه ف � ��ي ت �ن �ف �ي ��ذ األع � � �م� � ��ال ال�ل��ازم� ��ة
ل�ل�م�ش��روع طبقًا ل�ل�ج��دول ال��زم�ن��ي املعتمد،
وأن العدد املذكور تم تقديره من قبل املقاول
في بداية تنفيذ أعمال املشروع وهو عرضة
ل�ل��زي��ادة أو النقصان حسب تقدير امل�ق��اول
للحاجة الفعلية للقيام باألعمال واالنتهاء
منها حسب الجدول الزمني.
وب �خ �ص��وص ن�س�ب��ة اإلن� �ج ��از ف ��ي امل �ش��روع
حتى ت��اري��خ /19/7 2019أف��اد ب��أن النسبة
املخططة  ،%99.87ونسبة اإلنجاز الفعلية
.%96.34
وف��ي ش��أن ال�ع�ق��د رق��م /ZOREPC-0055-B
وأن ن�س�ب��ة االن� �ج ��از ك �م��ا ف ��ي /31/32018
بلغت  %41.8بانخفاض ما نسبته %36.9
عن نسبة االنجاز املقدرة،
وأوض��ح الفاضل أس�ب��اب تأخر امل�ق��اول في
التنفيذ:
 عدم توافر البيانات الالزمة من املوردينف��ي ال��وق��ت امل�ن��اس��ب الستكمال ال��رس��وم��ات
الهندسية.
 -ق�ي��ام امل �ق��اول ب��إل�غ��اء ع�ق��د م �ق��اول الباطن

إلى المبتكرين ..مع التحية

تأخير المقاول يؤثر في نسب اإلنجاز بالمشاريع ويضيف أعباء مالية على الشركة

الشركة ناقشت أسباب
تأخير نسب اإلنجاز مع
المقاول وطالبته بإجراء
الالزم وتحمل المسؤولية
نسبة اإلنجاز الفعلية
في أحد العقود بلغت
 %79.3مقابل %99.1
كانت مقدرة
الخاص بتنفيذ أعمال الطرق ،ما استدعى
وجود مقاول بديل.
 تأخر املقاول في البدء بأعمال نزح املياهالجوفية في مواقع العمل.
 تأخر املقاول في التعاقد مع مقاول الباطنلتركيب وحدات التصنيع الجاهزة.
اإلج��راءات التي اتخذتها الشركة الكويتية
للصناعات البترولية املتكاملة:
ق��ام��ت ال �ش��رك��ة ب��إخ �ط��ار امل� �ق ��اول وط��ال�ب�ت��ه
بعمل ما يلزم ،واتبعت ذلك بعقد اجتماعات
مع املقاول ملناقشة أسباب التأخير وتقديم
التوجيهات ال�لازم��ة ل��ه ،ونتيجة للمتابعة
ال �ح �ث �ي �ث��ة واالج� �ت� �م ��اع ��ات ال� ��دوري� ��ة إلدارة

ال �ش ��رك ��ة ع �ل��ى م �س �ت��وي��ات �ه��ا امل �خ �ت �ل �ف��ة م��ع
امل � �ق� ��اول ،ن �ت��ج ع ��ن ذل� ��ك ت �ح �س��ن ف ��ي ن�س�ب��ة
اإلنجاز في الشهور األخيرة ،حيث وصلت
نسبة اإلنجاز الفعلية حتى  12يوليو 2019
إلى .%83.26
وت��اب��ع ال�ف��اض��ل إن نسبة اإلن �ج��از الفعلية
بلغت حتى تاريخ  12يوليو ،%83.26 ،2019
بينما كانت نسبة اإلنجاز املقدرة ،%99.84
وأن ال�ش��رك��ة ق��ام��ت ب��إخ�ط��ار امل �ق��اول بنسب
ال �ت��أخ �ي��ر ال�ت�ف�ص�ي�ل�ي��ة ل�ل�أع �م��ال ،وت�ط��ال�ب��ه
بعمل ما يلزم لتعويض هذا التأخير ،كما
تؤكد للمقاول على مسؤوليته الكاملة عن
هذا التأخير ،وفي هذا الصدد تقوم الشركة
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ب �ع��ض امل �س �ت �ش��اري��ن ذوي
ال �خ �ب��رة وال ��دراي ��ة ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال ل��دراس��ة
امل��وض��وع من جميع جوانبه للوقوف على
األسباب الحقيقية التي أدت إلى التأخير في
إنجاز األعمال عن الوقت املحدد ،والتأكيد
على أنها جميعًا راجعة إلى أسباب من قبل
املقاول وليست راجعة إلى أسباب من قبل
الشركة أو ظروف خارجة عن إرادة املقاول،
ومتى تأكدت الشركة من ذلك وأن التأخير
راج ��ع إل ��ى أس �ب��اب م��ن ق�ب��ل امل �ق��اول وليس
راج �ع��ًا إل��ى ال�ش��رك��ة أو أس �ب��اب خ��ارج��ة عن
إرادة املقاول ،فسوف يتم تطبيق الغرامات
املنصوص عليها بالعقد على املقاول.
وبسؤاله حول أسباب عدم تطبيق الشركة
غرامات التأخير على جميع األعمال التي لم
يلتزم مقاول العقد بتنفيذها بحسب بنود
العقد ،قال الفاضل :لم يتم تطبيق غرامات
ال �ت��أخ �ي��ر ع �ل��ى امل� �ق ��اول ح �ي��ث ت �م��ت دراس ��ة

املوضوع من الجوانب الفنية وتم الحصول
على موافقة مجلس إدارة الشركة الكويتية
للصناعات البترولية املتكاملة على تعليق
خصم مبالغ التعويض االتفاقي املنصوص
عليها تعاقديًا مع املقاولني عن التأخير في
تسليم وح��دات مشروع مصفاة ال��زور ،إلى
ح�ي�ن ان �ت �ه��اء ال �ش��رك��ة م��ن دراس� ��ة األس �ب��اب
امل��ؤدي��ة إل ��ى ال�ت��أخ�ي��ر وت�ظ�ل�م��ات امل�ق��اول�ين
ومبرراتهم .
وت�ط��رق الفاضل ألس�ب��اب تأخر امل�ق��اول عن
ت�ن�ف�ي��ذ ب�ع��ض امل �ش��اري��ع :أع �م��ال ال �خ��زان��ات
النفطية:
 بطء سير أعمال التصميم لكل من األعمالاملدنية والهيكلية للخزانات وكذلك أعمال
األنابيب ونظم التحكم.
 ال�ت��أخ��ر ف��ي امل��واف �ق��ات ع�ل��ى  ،TBEsوذل��كل �ع��دم ام �ت �ث��ال امل� �ق ��اول ب ��إج ��راءات ال �ت��وري��د
بالوقت املحدد.
 ال�ت��أخ��ر ف��ي ت��وري��د  Steel Platesال�خ��اصبتصنيع الخزانات.
 طلب املقاول املوافقة على أوام��ر تغييرية Change Propsalغير مطابقة لشرط العقد
لألوامر التنفيذية التغييرية.
وذكر الفاضل أن نسبة اإلنجاز الفعلية لهذا
ال�ع�ق��د بلغت ح�ت��ى ت��اري��خ  26ي��ول�ي��و 2019
نسبة  ،%79.35بينما كانت نسبة اإلنجاز
املقدرة  ،%99.17وان الشركة قامت بإخطار
امل� �ق ��اول ب�ص�ف��ة دوري � ��ة ف��ي ن �س��ب ال�ت��أخ�ي��ر
التفصيلية لألعمال ،وتطالبه بعمل ما يلزم
الستدراك هذا التأخير ،كما تؤكد للمقاول
مسؤوليته الكاملة عن هذا التأخير.

إفصاحات
«المشتركة» :مناقصة في أبوظبي
بـ 19.8مليون دينار
أف��ادت املجموعة املشتركة للمقاوالت ب��أن عقد املناقصة
ال �خ��اص ب��ال �ط��رق ال��داخ �ل �ي��ة وال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ف��ي ج��زي��رة
راس غراب تمت ترسيته على شركة املجموعة املشتركة
للمقاوالت أبوظبي بائتالف املجموعة املشتركة للمقاوالت
اإلمارات.
وذك��رت الشركة للبورصة أن املبلغ اإلجمالي للمناقصة
يبلغ  240.4مليون دره��م إماراتي ما يعادل  19.8مليون
دي�ن��ار ك��وي�ت��ي ،على أن ينفذ امل �ش��روع خ�لال م��دة قدرها
 600يوم .ولفتت إلى األثر املالي من وراء ذلك ،حيث سيتم
تحقيق أرب ��اح تشغيلية ،وس ��وف ت ��درج ض�م��ن البيانات
املالية للشركة في السنوات املقبلة.

«الجزيرة»:
تسلم طائرة
الشهر المقبل
قرر مجلس إدارة شركة طيران
الجزيرة املوافقة على استئجار
«ع ��دد  1ط��ائ��رة ج��دي��دة» ط��راز
أي� � ��رب� � ��اص A320-251 NEO
واملقرر تسلمها فبراير املقبل.
وق ��ال ��ت ال �ش��رك��ة ف ��ي إف �ص��اح
ل� �ل� �ب ��ورص ��ة إن � ��ه م� ��ن امل �ت��وق��ع
أن ي� �ك ��ون ل �ت��أج �ي��ر ال �ط ��ائ ��رة
ال� �ج ��دي ��دة أث� ��ر إي �ج��اب��ي ع�ل��ى
إي � ��رادات ال �ش��رك��ة التشغيلية
ف� ��ي األع� � � � ��وام امل� �ق� �ب� �ل ��ة ،ول �ك��ن
يتعذر تحديد األثر املالي في
الوقت الحالي.

«التجارة» :في ديسمبر 2019
 12.7مليون دينار
دعم للمواد
التموينية واإلنشائية
ق� � � ��ال� � � ��ت وزارة ال � � �ت � � �ج� � ��ارة
وال �ص �ن��اع��ة ان ق�ي�م��ة االن �ف��اق
ع �ل��ى دع� ��م امل � ��واد ال�ت�م��وي�ن�ي��ة
واإلنشائية بلغت  12.7مليون
دي� �ن ��ار خ �ل�ال ش �ه��ر دي�س�م�ب��ر
املاضي.
وأض ��اف ��ت ال� � � ��وزارة ف ��ي ب �ي��ان
امس ،أن إجمالي ما تم انفاقه
ع �ل ��ى امل � � ��واد ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة ال �ت��ي
تشمل املواد األساسية اضافة
الى حليب ومغذيات االطفال
بلغ  4.6ماليني دينار ،مبينة
ان � �ه� ��ا أق� � ��ل امل � � � ��واد امل ��دع ��وم ��ة
تكلفة خ�لال الفترة املشمولة
ب��اإلح�ص��ائ�ي��ة .وأوض �ح��ت ان
ما تم انفاقه على دعم حليب
وم�غ��ذي��ات االط �ف��ال بأنواعها
املختلفة قدر بحوالي  862الف
دي �ن��ار ان�ف�ق��ت ع�ل��ى  21صنفا
م��ن ت�ل��ك امل � ��واد ،ف��ي ح�ي�ن بلغ
دع��م امل��واد االنشائية حوالي
 8.1م�لاي�ين دي �ن��ار .ي�ش��ار ال��ى
ان ع��دد املسجلني في كشوف
ادارة ال� �ت� �م ��وي ��ن وف � � ��ق آخ ��ر
اح �ص��ائ �ي��ات وزارة ال �ت �ج��ارة
ب �ل��غ ح ��وال ��ي م �ل �ي��ون�ين و129
الفا و 363فردا من مستفيدي
ال �ب �ط��اق��ة ال �ت �م��وي �ن �ي��ة ،بينما
بلغ عدد البطاقات التموينية
ال �ت��ي اص��درت �ه��ا ال� � ��وزارة لهم
 236الفا و 594بطاقة.

«ه��ل تعلم أن بعضًا م��ن أك�ث��ر ال�ش��رك��ات
اب �ت �ك��ارًا ف��ي ال �ع��ال��م ال ت�ن�ف��ق ال�ك�ث�ي��ر على
البحوث والتطوير ،بما يتناسب مع حجم
إي��رادات �ه��ا؟» ..ان��ده��ش خ��ال��د عندما سمع
ه��ذه الجملة أث�ن��اء نقاشنا ح��ول ض��رورة
االستثمار في البحث والتطوير ،من أجل
استدامة األعمال.
خ��ال��د م��ن ع�م�لائ��ي امل�ت�م� ّ�ي��زي��ن ف��ي تطوير
أن�ف�س�ه��م وش��رك��ات�ه��م ب�ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د
ومبتكر ،وه��و ذو ب��راءات اخ�ت��راع ،ويؤمن
بأهمية االبتكار وامتالك أح��دث الوسائل
ً
التقنية ،إال أن سؤاال جدليًا يتكرر ،طرحه
ب��اس�ت�م��رار ف��ي م��وض��وع االب �ت �ك��ار :كيف
تنجح االبتكارات في السوق؟ How to
commercialize our innovation؟

السؤال األصعب في االبتكار

ّ
ك �ي��ف ي �م �ك��ن أن ت �ح��ق��ق امل �ن �ت �ج��ات ال �ت��ي
َ
النجاح في السوق؟
نبتكرها
إن معرفة ال�ق��در املطلوب لالستثمار في
االب�ت�ك��ار والتكنولوجيا أم��ر مهم للغاية؛
ف��ال �ك �ث �ي��رون م ��ن ق� ��ادة ال �ش��رك��ات ورواد
األع �م��ال يفترضون أن��ه كلما زاد امتالك
التكنولوجيا ّ
وتنوعت املنتجات الجديدة
زاد ال�ن�ج��اح ف��ي االب �ت �ك��ار ،وم��ن ث��م زادت
العوائد.
وفق البحوث التي أجرتها شركة سيمون
وسبعني
ك��وش��ر ل�لاس �ت �ش��ارات أن اث �ن�ين
ّ
ف��ي امل�ئ��ة م��ن املنتجات ال�ج��دي��دة ال تحقق
اإلي � ��رادات امل��رج��وة م�ن�ه��ا ،وه ��ذا ي��دل على
أن الجزء األصعب في االبتكار يكمن في
إيجاد قيمة ،يقدرها العمالء ،وتكون في
قمة قائمة أولوياتهم ،وبالتالي يرغبون في
شرائها ،يتطلب ذل��ك إيجاد نماذج أعمال
مناسبة تحقق الربحية واالستدامة.

هل اإلنفاق على البحوث
والتطوير هو األهم؟
م ��ن امل� �ب ��ادئ األس��اس �ي��ة ل ��ري ��ادة األع �م��ال
ّ
أن ت�ب��دأ ب�م��ا ه��و م�ت��وف��ر ل��دي��ك ،وتستفيد
اس �ت �ف��ادة ق �ص��وى م��ن امل� �ص ��ادر امل�ت��اح��ة

ق �ب��ل ت��وظ �ي��ف م � ��وارد ج ��دي ��دة .ل �ق��د ق��ام��ت
شركة نيتيندو بتطوير جهاز «وي »Wii
باستخدم تكنولوجيا جاهزة ،وقد أحرز
ه ��ذا امل�ن�ت��ج ن�ج��اح��ا ب � ��ارزا ،م��ع أن ��ه يعتبر
أقل جودة من الناحية التكنولوجية ،وأقل
تكلفة مما ينفقه املنافسون ،مثل «سوني»،
وغيرها لتطوير األجهزة واأللعاب املعتمدة
على تكنولوجيا مبتكرة.
وق��د أظهرت األبحاث التي أجرتها شركة
بي دبليو سي لالستراتيجية واألعمال أنه
ال عالقة بني اإلنفاق على البحوث والتطوير
وع��ائ��دات االستثمار ،حيث تتفوق الكثير
ّ
من الشركات املصنفة في مراكز متقدمة،
من حيث االبتكار على تلك املصنفة على
أن �ه��ا األك �ث ��ر إن �ف��اق��ا ف ��ي م �ج��ال ال�ب�ح��وث
والتطوير ،من حيث القيمة السوقية ونمو
اإليرادات وزيادة هامش الربح.
ك �م �ث��ال ،ف �ق��د اح �ت �ل��ت ش��رك��ة أب ��ل امل��رت�ب��ة
األول ��ى ب�ين أف�ض��ل ش��رك��ات ف��ي االب�ت�ك��ار،
وه ��ي ت�ن�ف��ق م��ا ي �ق��ارب خ�م�س��ة ف��ي امل�ئ��ة
من إيراداتها على البحوث والتطوير ،في
املقابل ،تنفق «نوكيا» واحدًا وعشرين في
املئة من إيراداتها على البحوث والتطوير
ّ
وت�ص��ن��ف ف��ي امل��رت�ب��ة األق��ل م��ن العشرين
من حيث االبتكار .وهذا يؤكد أنه ال عالقة
مباشرة بني اإلنفاق على البحث والتطوير
واالبتكار.

نموذج العمل املناسب
هو الحل
اإلن�ف��اق على البحوث والتطوير ليس هو
ال�ح��ل ل�ن�ج��اح االب �ت �ك��ار ،واإلن �ف��اق الضخم
ع�ل��ى امل � ��وارد ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة واالب �ت �ك��ارات
الجديدة واالختراعات الذكية ،ليس ّ
محركا
لتحقيق أه��داف الربحية؛ إذ يمكن كسب
ح�ص��ة ال �س��وق ع��ن ط��ري��ق إي �ج��اد ن�م��اذج
أع� �م ��ال م �ن��اس �ب��ة وت �ص �م �ي��م ق �ي��م م�لائ�م��ة
ّ
للعمالء ،وعلى رع��اة االبتكار أال ي��رك��زوا
على املنتجات فقط ،بل على تصميمّ القيم
وتطوير العمالء؛ فاالستثمارات تتحقق إذا
كانت االبتكارات ناجحة في السوق.
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«الوطني» :بعد توقيع اتفاق المرحلة األولى بين أميركا والصين

«مفعول الهدنة التجارية» ..يحلق باألسواق
قال تقرير لبنك الكويت الوطني :إن الواليات المتحدة والصين ّ
وقعتا أخيراً «المرحلة
األولى» من االتفاق التجاري بعد صراع امتد على مدى  18شهراً من تبادل فرض إجراءات
جمركية عقابية من جانب الطرفين ،األمر الذي دفع االقتصاد العالمي إلى الركود،
ووافقت بكين على زيادة مشترياتها من السلع والخدمات األميركية بمقدار  200مليار
دوالر خالل العامين المقبلين ،كما وافقت الصين أيضا ً على زيادة الوصول إلى األسواق
المالية ،ووعدت باالمتناع عن تخفيض قيمة عملتها ،وحماية الملكية الفكرية .وبفضل
موافقة الصين على تلك الشروط ،ألغى البيت األبيض جولة جديدة من الرسوم
الجمركية التي كان من المفترض دخولها حيز التنفيذ خالل الشهر الماضي ،كما قام
بخفض الرسوم الجمركية على بضائع بقيمة  112مليار دوالر من  %15إلى .%7.5
أف��اد التقرير األسبوعي لـ«الوطني» عن أس��واق النقد
«ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��واف��ر ال��دالئ��ل ال�ت��ي تشير إل��ى رغبة
ال �ط��رف�ي�ن ف ��ي ال �ت��وص��ل ل �ح��ل ل�ل�م�ش�ك�ل��ة ،ف� ��إن أغ�ل�ب�ي��ة
الرسوم الجمركية ستبقى على حالها حتى يتم إبرام
«املرحلة الثانية» من االتفاقية» .وفي حال شكت اإلدارة
األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ع��دم وف��اء ال�ص�ين ب��وع��وده��ا ،فيمكنها
بسهولة فرض رسوم جديدة على البضائع الصينية.
وبصفة عامة ،ساهم التوصل إل��ى املرحلة األول��ى من
االت �ف��اق ال �ت �ج��اري ف��ي ت��راج��ع ح��ال��ة ع ��دم ال�ي�ق�ين على
مستوى ال�ع��ال��م ،إال أن��ه ل��م يتم بعد التوصل إل��ى حل
نهائي للصراع التجاري بني البلدين .هذا ولم تتطرق
املرحلة األولى لتغطية معظم القضايا األساسية بني
أك �ب��ر اق�ت�ص��ادي��ن ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ع��ال��م ،وسيستغرق
األمر وقتًا للتوصل إلى املرحلة الثانية من االتفاق .لذا،
فقد يستمر تطبيق الرسوم الجمركية لفترة من الوقت.

وب��االن �ت �ق��ال إل ��ى ال �ع �م�لات األج �ن �ب �ي��ة ،ش �ه��دت معظم
ال�ع�م�لات الرئيسية ً
أداء مستقرًا بعد وص��ول األن�ب��اء
إل��ى األس ��واق ،وي�ب��دو أن س��وق ال�ع�م�لات األجنبية قد
قام بالتسعير على أساس إمكانية الوصول إلى هدنة
تجارية.
وك� ��ان ال � ��دوالر األم �ي��رك��ي م �ق��اب��ل ال�ي�ن ال �ي��اب��ان��ي أك�ث��ر
ال�ع�م�لات ت��أث �رًا ،ح�ي��ث ب�ل��غ أع�ل��ى مستوياته املسجلة
خ�لال األش�ه��ر الثمانية امل��اض�ي��ة ،مرتفعًا م��ن 109.77
إلى  .110.28ومنذ بداية العام ،ارتفع الدوالر األميركي
ب�ن�س�ب��ة  %1.39م�ق��اب��ل ال�ي�ن ال �ي��اب��ان��ي ف��ي ظ��ل ت��راج��ع
املخاطر املتعلقة باالقتصاد العاملي .من جهة أخ��رى،
ج��اء ال �ي��وان الصيني ف��ي ص ��دارة ال�ع�م�لات الرئيسية
الرابحة على مستوى سوق العمالت األجنبية ،حيث
ارت �ف��ع بنسبة  %0.75م�ق��اب��ل ال � ��دوالر األم �ي��رك��ي على
أس��اس أس�ب��وع��ي ،ليرتفع ب��ذل��ك أداء ال �ي��وان الصيني
مقابل الدوالر األميركي منذ بداية العام بنسبة .%1.50

وع�ل��ى صعيد أس ��واق األس �ه��م ،ب نّ�ّي� ال�ت�ق��ري��ر أن «وول
ستريت» سجلت ثالثة ارتفاعات قياسية خالل األسبوع
امل��اض��ي ،ف��ي ظ��ل ص �ع��ود ج�م�ي��ع امل ��ؤش ��رات الرئيسية
ملستويات غير مسبوقة ،حيث س��اه��م توقيع الهدنة
التجارية وتحسن أرق��ام مبيعات التجزئة واالنطالقة
اإليجابية ملوسم األرب��اح في تمهيد الطريق لالرتفاع.
وف��ي ظل ارت�ف��اع أسعار األسهم تراجع مؤشر تقلبات
األسهم األميركية الصادر عن ستاندرد آن��د ب��ورز إلى
ً
أدن��ى مستوياته املسجلة ف��ي ث�لاث��ة أس��اب�ي��ع ،وص��وال
إلى  ،11.75فيما يعد أدن��ى بكثير من أعلى مستوياته
البالغة  16.39في  6يناير .أم��ا على الجانب اآلخ��ر من
املحيط الهادئ ،انتعش أداء جميع األسهم اآلسيوية،
حيث قفزت األسهم املتداولة في كل من اليابان وكوريا
الجنوبية إلى أعلى مستوياتها املسجلة في  15شهرًا.

موقف محايد لـ«الفدرالي»

 3ارتفاعات قياسية

وقال« :أدى تراجع الضغوط التضخمية إلى التسبب
ف��ي ح �ي��رة ص��ان �ع��ي ال �س �ي��اس��ات ال �ن �ق��دي��ة ف��ي مجلس
االحتياطي الفدرالي ،الذين توقعوا أن يؤدي انخفاض
معدل البطالة إل��ى رف��ع األج��ور وتزايد الضغوط على
األسعار» ،إال أن هذا السيناريو لم يتحقق ،حيث ارتفع
م��ؤش��ر أس �ع��ار امل�س�ت�ه�ل��ك ب��ال �ك��اد ب�ن�س�ب��ة  %0.2على
أساس شهري بنهاية الشهر املاضي فيما يعد أضعف
ق� ��راءة ي�س�ج�ل�ه��ا م�ن��ذ س�ب�ت�م�ب��ر .أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ق��راءة
مؤشر أسعار املستهلكني األس��اس��ي ،وال��ذي يستبعد
أسعار العناصر املتقلبة مثل املواد الغذائية والبنزين،
فقد ارتفع بنسبة  %0.1على أس��اس شهري .في حني
بلغ املعدل السنوي لقراءة كال املؤشرين .2.3%
وم� ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،ل ��م ي �ت �م �ك��ن امل ��ؤش ��ر امل �ف �ض��ل ل��دى

م��ن خ�ل�ال اإلن �ف��اق االس�ت�ه�لاك��ي ال ��ذي ي�م�ث��ل أك �ث��ر من
ث�ل�ث��ي ال �ن �ش��اط االق �ت �ص��ادي األم �ي��رك��ي .إال أن األرق ��ام
االقتصادية كشفت أخيرًا أن اإلن�ف��اق االستهالكي قد
بدأ يفقد بعض الزخم بعد تسجيله معدل نمو سنوي
قدره  %3.2في الربع الثالث .ويتوقع االقتصاديون أن
يتقلص إن�ف��اق املستهلكني إل��ى نحو  %2.5ف��ي الربع
الرابع ،إلى جانب ضعف األجور كما شهدنا في أحدث
تقرير للعمالة بما قد يساهم في الضغط على بيانات
املبيعات املستقبلية .ونستخلص من ذل��ك أن بيانات
املبيعات األخيرة تنطوي على بعض التفاؤل وتدعم
النمو االق�ت�ص��ادي ،بما يساهم في تعويض الضعف
التي يشهده قطاع الصناعات التحويلية.

أوروبا واململكة

التزام الصين مضامين المرحلة األولى من االتفاق يسهم في تالشي حالة عدم اليقين

أداء أسواق العمالت ..مستقر
على وقع إبرام المرحلة األولى
«وول ستريت» سجّ لت  3ارتفاعات
قياسية خالل األسبوع الماضي
عدم وفاء بكين بوعودها
سيدفع واشنطن إلى فرض
رسوم جديدة
األسواق المالية تعاود مجدداً
اإلقبال على المخاطر
«اإلسترليني» يفقد  %1.87من قيمته
مقابل الدوالر ..ويتعرض إلى ضغوط
توقعات خفض أسعار الفائدة

ال �ف��درال��ي االح�ت�ي��اط��ي ل�ق�ي��اس التضخم م��ن ال��وص��ول
إل��ى مستوى  %2املستهدف ط��وال ع��ام  ،2019ويبلغ
اآلن  .%1.6وواص �ل ��ت األج � ��ور ف��ي ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
ت��راج�ع�ه��ا ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن اق �ت��راب م �ع��دل ال�ب�ط��ال��ة من
ّ
املسجلة في  50عامًا ،حيث بلغ .%3.5
أدنى مستوياته
وبصفة عامة ،يشعر االحتياطي الفدرالي بالقلق تجاه
إمكانية تراجع معدل نمو األسعار بوتيرة أعمق من
ذلك بما يدعم املوقف املحايد الذي يتبناه االحتياطي
الفدرالي بشأن أسعار الفائدة لعام  .2020وفي الوقت
ذات� ��ه ،ل��م ت�ق��م األس � ��واق امل��ال �ي��ة بتسعير أي ت�غ�ي�ي��رات
ّ
جوهرية في ما يتعلق بأسعار الفائدة األميركية في
عام .2020

القطاع االستهالكي
ذكر «الوطني» أن القطاع االستهالكي األميركي أنهى
عام  2019على أساس متني بدعم من مبيعات التجزئة
ف��ي ال�ش�ه��ر األخ �ي��ر م��ن ال �ع��ام ،ح�ي��ث ارت�ف�ع��ت مبيعات
ال �ت �ج��زئ��ة ل�ل�ش�ه��ر ال �ث��ال��ث ع �ل��ى ال �ت��وال��ي ف��ي ديسمبر
ّ
وسجلت ن�م�وًا بنسبة  %0.3على أس��اس ش�ه��ري ،في
ّ
ح�ين سجل امل��ؤش��ر ال��ذي يستثني مبيعات السيارات
والبنزين وم��واد البناء نموًا بنسبة  ،%0.5وهي أكبر
زي��ادة منذ يوليو م�ت�ج��اوزًا التوقعات بتسجيل نمو
بنسبة  %0.4ف �ق��ط .وي�ت�ض��ح م��ن ال�ب�ي��ان��ات مساهمة
امل �ت �س��وق�ين األم �ي��رك �ي�ين ف ��ي ت �ع��زي��ز ودع� ��م االق �ت �ص��اد

الجنيه اإلسترليني يقع تحت وطأة ضغوط توقعات
خفض سعر الفائدة
ي��رى التقرير أن مسار الجنيه اإلسترليني الهبوطي
ال ��ذي ب��دأ م�ن��ذ ب��داي��ة ال �ع��ام ،اك�ت�س��ب م��زي �دًا م��ن ال��زخ��م
خ �ل��ال األس � �ب� ��وع امل ��اض ��ي ف ��ي ظ ��ل ت ��زاي ��د ال �ت��وق �ع��ات
الخاصة بخفض سعر الفائدة .ففي مستهل عام ،2020
لم تتعد توقعات إمكانية خفض أسعار الفائدة أكثر
من  %10بحلول  30يناير ،في حني تتراوح تلك النسبة
في ح��دود  %65في الوقت الحالي ،حيث ص��رح ثالثة
م��ن أع�ض��اء لجنة السياسة النقدية بإمكانية خفض
أس�ع��ار ال�ف��ائ��دة خ�لال الشهر ال �ج��اري ،ويتطلب األم��ر
ان�ض�م��ام عضوين آخ��ري��ن لتمرير ال �ق��رار .فمن جهته،
أع��رب النائب امل��ؤي��د للسياسات النقدية التيسيرية،
جيرتان فليج عن استعداده للتصويت ملصلحة خفض
أس�ع��ار الفائدة ف��ي وق��ت الح��ق م��ن الشهر ال�ج��اري إذا
لم يتحسن االقتصاد البريطاني .كما أن التصريحات
التي ص��درت سابقًا عن محافظ بنك إنكلترا وعضوة
ل�ج�ن��ة ال�س�ي��اس��ات ال�ن�ق��دي��ة سيلفانا ت�ي�ن��ري��رو وال�ت��ي
أش� ��ارت ب��ال�ف�ع��ل إل ��ى ام�ك��ان�ي��ة خ�ف��ض أس �ع��ار ال�ف��ائ��دة
بنهاية ال�ش�ه��ر ال �ج��اري ،م��ؤك��دي��ن أن األم��ر ال يقتصر
فقط على م�ج��رد أق� ��وال .وأض ��اف «ال��وط�ن��ي» أن��ه منذ
ف ��وز ح ��زب امل�ح��اف�ظ�ين ف��ي االن �ت �خ��اب��ات ،م ��ال الجنيه
االسترليني للتأثر باملقومات االقتصادية الرئيسية
أكثر من ذي قبل ،وكانت القراءات االقتصادية األخيرة
قاتمة بالفعل ،حيث سجل التضخم االستهالكي في
اململكة املتحدة تراجعًا شديدًا مبتعدًا إلى حد كبير عن
مستوى  %2املستهدف ووص��ل إل��ى أدن��ى مستوياته
املسجلة منذ ثالثة أعوام ،حيث بلغ  .%1.3وفي نوفمبر.

«المزايا» :خضع للكثير من التطوير في المملكة

السعودية :نحو نظام رهن عقاري
شامل ُينشط القطاع
ق ��ال ت�ق��ري��ر ل�ش��رك��ة امل��زاي��ا ال �ق��اب�ض��ة :إن
ق� ��وى ال� �ع ��رض وال �ط �ل ��ب ل� ��دى األس � ��واق
ال �ع �ق ��اري ��ة ع �ل��ى م �س �ت��وى دول م�ن�ط�ق��ة
ال �خ �ل �ي��ج س ��اه �م ��ت ف� ��ي ت �ط ��وي ��ر أدوات
وآالل� �ي ��ات ع�م�ل�ه��ا ،وس��اه �م��ت أي �ض��ا في
إن � �ت ��اج امل ��زي ��د م ��ن م ��وج ��ات االن �ت �ع��اش
وال �ح �م��اي��ة وال �ع �م��ل ع �ل��ى س��د ال�ف�ج��وات
التنظيمية ال �ج��اري ال�ع�م��ل ب�ه��ا ح��ال�ي��ا،
وذلك لتتناسب مع كل مرحلة تمر فيها
األس ��واق ،نظرًا ألهميتها في االستقرار
والنمو االقتصادي لكل الدول.
ف� ��ي ه � ��ذا ال� � �ص � ��دد ،ف � ��إن أن� �ظ� �م ��ة ال ��ره ��ن
العقاري لدى اململكة العربية السعودية
خضعت للكثير من التطوير والتحديث
ل�ت�ت�ن��اس��ب وخ �ط��ط امل�م�ل�ك��ة إلدارة ق��وى
ال � �ع ��رض وال� �ط� �ل ��ب ،ف �ض�ل�ا ع ��ن ت�ح�ق�ي��ق
ال �ت��وازن ع�ل��ى م�س�ت��وى أس �ع��ار األراض ��ي
وامل � �س� ��اك� ��ن ورف � � ��ع ن� �س ��ب ال �ت �م �ل ��ك ل ��دى
امل ��واط� �ن�ي�ن ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى رف� ��ع م��زاي��ا
السوق للمنافسة على مستوى اإلقليم،
وجذب املزيد من االستثمارات.
ي� ��أت� ��ي ذل � � ��ك ف � ��ي ال � ��وق � ��ت ال� � � ��ذي ي �ع �ت �ب��ر
ف �ي��ه ال �ق �ط��اع ال �ع �ق��اري واح � ��دا م ��ن أك�ب��ر
ال �ق �ط ��اع ��ات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ب �ع��د ال �ق �ط��اع
النفطي ،ال��ذي تتجاوز قيمته تريليون
ري� ��ال س �ع ��ودي ،وي �س �ج��ل م �ع��دل ن �م��و ال
يقل عن  ،%6ويساهم في الناتج املحلي
اإلجمالي غير النفطي بنسبة ال تقل عن
 ،%9.5على أساس سنوي.
وأش��ار التقرير األسبوعي لشركة املزايا
ال�ق��اب�ض��ة إل��ى أه�م�ي��ة ت��وف�ي��ر ن�ظ��ام ره��ن
ع� �ق ��اري م �ت �ط��ور ل� ��دى امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
السعودية ،وذل��ك للمساهمة في تجاوز
ك��ل ال �ع �ق �ب��ات وال �ت �ح��دي��ات ،ال س�ي�م��ا أن
ال �ن �ظ��ام ال �ح��ال��ي ي�س�ت�ه��دف س��د ال�ك�ث�ي��ر
م��ن ال�ف�ج��وات ال�ت��ي يعاني منها القطاع
م�ن��ذ زم ��ن ط��وي��ل ل�ك�ن��ه غ�ي��ر ش��ام��ل ،وم��ا
زال ��ت ه �ن��اك ف �ج��وة ك�ب�ي��رة س�ب�ب�ت�ه��ا قلة
امل � �ع� ��روض وك� �ث ��رة ال �ط �ل��ب ف ��ي س �ن��وات
س��اب �ق��ة ،وال �ع �ك��س ص �ح �ي��ح ف ��ي ال �ف �ت��رة
الحالية ،كما أن هناك فجوة في ارتفاع
األس �ع��ار ب��ال �ت��وازي م��ع ض�ع��ف ال �ق��درات
ال �ش ��رائ �ي ��ة ل �ل �م��واط �ن�ي�ن ،وذل� � ��ك ف ��ي ظ��ل
وج��ود ح��اج��ة م��اس��ة ل��رف��ع نسب التملك
م��ن قبل األخيرين للتماشي م��ع النسب
العاملية السائدة.
وأوض � � � ��ح ال� �ت� �ق ��ري ��ر أن ق � � ��روض ال ��ره ��ن
العقاري املتوقعة في املستقبل ستكون
ج�ي��دة ،وم��ن املحتمل أن تستحوذ على
 %30من إجمالي تلك املمنوحة من قبل
امل� �ص ��ارف ال �ع��ام �ل��ة ف��ي امل�م�ل�ك��ة للقطاع
ال �خ ��اص ،ال �ت��ي وص �ل��ت إل ��ى  500مليار
ري��ال ،ليصل ع��دد املساكن املمولة وفقًا

رغم خضوع النظام للتحديث فإنه بحاجة إلى شمولية

يضمن نجاح خطط
إنعاش السوق وتحريك
العجلة االقتصادية في
المملكة
الجهاز الحكومي في
الرياض لديه استراتيجيات
ُّ
لتملك المواطنين
جادة
للمساكن
األسواق العقارية تنتظر
المزيد من التوسع في
عمليات الرهن بسيولة
عالية وأسعار جاذبة
ارتفاع التسهيالت
االئتمانية من المصارف
الخليجية يعزز
انتعاش القطاع
أنظمة الرهن المتطورة
تدعم رفع وتيرة النشاط
العقاري وغيره
من القطاعات

ألنظمة ال��ره��ن إل��ى  1.22مليون مسكن،
من املتوقع أن يتم تسليمها بحلول عام
.2023
ولفت إلى أن وتيرة عمليات وحجم سوق
ال��ره��ن ال�ع�ق��اري سترتفعان ضمن القيم
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة خ�ل�ال ال �س �ن��وات
القليلة املقبلة ،ويعود ذلك إلى رفع نسبة
م�ل�ك�ي��ة امل� �ن ��ازل ل �ل �م��واط �ن�ين ال � ��ذي ي��أت��ي
ض �م��ن أول ��وي ��ات ال �ج �ه��ات ال��رس �م �ي��ة في
امل�م�ل�ك��ة ،إذ وص �ل��ت نسبتها ن�ح��و %60
في العام الجاري ،ومن املخطط أن ترتفع
حتى  %70في عام .2030
وتشير البيانات امل�ت��داول��ة إل��ى أن نسبة
نمو ق��روض ال��ره��ن ال�ع�ق��اري املقدمة من
البنوك وصلت إل��ى  ،%186أي ما يعادل
 15.27م�ل�ي��ار ري ��ال خ�ل�ال ال�ن�ص��ف األول
من عام  ،2019في حني أن خطط وبرامج
اإلس �ك ��ان امل��دع��وم��ة م��ن ال �ح �ك��وم��ة ب��ات��ت
ت �ش �ج��ع امل ��واط� �ن�ي�ن وش� ��رك� ��ات ال �ت �م��وي��ل
على حد سواء على تخصيص املزيد من
التمويل لصفقات ال��ره��ن ال�ع�ق��اري ،كما
أنها كانت قد وضعت هدفًا لسوق الرهن
ال �ع �ق��اري ل �ل��وص��ول إل ��ى ق�ي�م��ة إج�م��ال�ي��ة
تبلغ  502مليار ريال بحلول عام .2020
وأك � � ��د ال �ت �ق ��ري ��ر أن ال� �ج� �ه ��از ال �ح �ك��وم��ي
ف��ي امل�م�ل�ك��ة ي�م�ل��ك اس�ت��رات�ي�ج�ي��ات ج��ادة
ُّ
لتملك املواطنني للمساكن ،ويعمل على
اس� �ت� �ه ��داف زي� � ��ادة ال �ن �ش��اط ف ��ي ال �س��وق
ال � �ع � �ق� ��اري وإن � � �ع � ��اش االق � �ت � �ص� ��اد ك �ك��ل،
ويتخذ في سبيل ذلك الكثير من الخطط
ال �ط �م��وح��ة ،وف� ��ي اإلط� � ��ار ال زال � ��ت ه�ن��اك
الكثير من الجهود التي من املفترض أن
تتخذ للوصول إلى ما نسبتة  %70لتملك
املواطنني للمساكن ،أي ما يعني إضافة
 1.2م�ل�ي��ون وح��دة سكنية ،فيما يستقر
ح�ج��م ال�ت�م��وي��ل ال �ع �ق��اري ف��ي ال�س�ع��ودي��ة
عند ح��دود  %5من حجم الناتج املحلي

اإلج� �م ��ال ��ي ،وب��ال �ت��ال��ي ف� ��إن ال �ع �م��ل على
رف��ع قيم وعمليات الرهن يعتبر مؤشرًا
صحيًا ،ويعطي فرصة كبيرة لالستمرار
في االستثمار.
ولفت التقرير إلى أن استثمارات البنوك
ال �ع��ام �ل��ة ب��امل�م�ل�ك��ة ف ��ي ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام
وال� �خ ��اص ت� �ج ��اوزت  %20ح �ت��ى ن�ه��اي��ة
ال��رب��ع األول م��ن ال �ع��ام امل��اض��ي ،وبشكل
خ � � ��اص االس� � �ت� � �ث� � �م � ��ارات ف � ��ي ال � �س � �ن ��دات
الحكومية وشبة الحكومية ،التي تشكل
فرص نمو من شأنها أن ترفع من نتائج
أداء املصارف.
وأردف التقرير :ان سيولة القطاع العقاري
وحجم الصفقات املنفذة في دول منطقة
ال�خ�ل�ي��ج خ�ل�ال ال�ن�ص��ف األول م��ن ال�ع��ام
امل��اض��ي شكلت أس��اس��ًا متينًا لالنطالق
بأهداف قابلة للتحقق ،لتسجل قيمتها
نسبة ارتفاع وصلت إلى  ،%9.7بإجمالي
 45.9م �ل �ي��ار دوالر ،ل�ي�س�ت�ح��وذ ال �س��وق
السعودي والسوق الكويتي على النسبة
األك �ب��ر م��ن االن �ت �ع��اش امل �س�ج��ل ب��ارت �ف��اع
بنسبة وصلت إلى  %22.1و %10.5على
التوالي.
وأض� � � � ��اف ال� �ت� �ق ��ري ��ر أن إدخ� � � � ��ال امل ��زي ��د
م ��ن ال �ت �ط��وي��ر وال �ت �ح ��دي ��ث ع �ل��ى أدوات
وآل � �ي� ��ات وت �ش ��ري �ع ��ات ال ��ره ��ن ال �ع �ق��اري
بشكل مستمر ،م��ن ش��أن��ه تحفيز وتيرة
التشييد وال�ب�ن��اء ،وامل�س��اه�م��ة أي�ض��ًا في
تحريك القطاعات االقتصادية ،ورفع قيم
ال�ت�م��وي��ل وال� �ق ��روض امل�م�ن��وح��ة م��ن قبل
امل�ص��ارف ،األم��ر ال��ذي سينعكس إيجابًا
ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج أدائ �ه ��ا ،ح�ي��ث ان ال�ش��ري�ح��ة
املستهدفة من ه��ذه األنظمة هي األف��راد،
وامل �س �ت �ف �ي��د األك � �ب� ��ر م� ��ن ن �م ��و اإلق� � ��راض
العقاري ،والقوانني ذات العالقة.
وش ��دد ت�ق��ري��ر امل��زاي��ا ع�ل��ى أه�م�ي��ة ال ��دور
امل��ؤث��ر وامل�ب��اش��ر ألنظمة ال��ره��ن العقاري
امل �ت �ط��ورة ل ��دى ال �ع��دي��د م��ن أس� ��واق دول
امل �ن �ط �ق��ة ،ال �ت��ي ت �س��اه��م ف ��ي رف� ��ع وت �ي��رة
األن �ش �ط��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ق �ط��اع وغ �ي��ره��ا،
وال ��وص ��ول إل ��ى م�س�ت��وي��ات م�ت�ق��دم��ة في
األداء االقتصادي وتجاوز كل التوقعات
في وقت قصير ،كما فعل السوق العقاري
اإلماراتي على سبيل املثال.
وت��وق��ع التقرير امل��زي��د م��ن االن�ت�ع��اش في
ال �ق �ط ��اع ع �ل��ى م �س �ت��وى امل �ن �ط �ق��ة ب�ش�ك��ل
ك�ب�ي��ر ،وذل ��ك بسبب ارت �ف��اع التسهيالت
االئتمانية من املصارف الخليجية بنسبة
ً
 ،%3وصوال إلى  202.7مليار دوالر ،وهو
األم ��ر ال ��ذي ي ��دل ع�ل��ى أن األس � ��واق تقف
أم��ام تسجيل امل��زي��د م��ن صفقات ال��ره��ن،
وت� �ح ��ري ��ك ال �ع �ج �ل��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة خ�ل�ال
السنوات القليلة املقبلة.

المؤثرون في الشركات أقل استقالة
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لتعزيز تفاعل الموظفين
تتزايد أهمية تفاعل الموظفين بالنسبة للعديد من الشركات ،فقد كشف
بحث أجرته شركة «بي دبليو سي» للخدمات المهنية في عام  2014أن
الموظفين الذين لديهم قدرة على التفاعل المؤثر في الشركات أقل
احتمالية لالستقالة بنسبة  ،%87لذلك يحرص المديرون التنفيذيون على وضع
تفاعل الموظفين في أعلى قائمة أولوياتهم .ومن ناحية أخرى ،يمثل تفاعل
الموظفين بشكل مستدام في مكان العمل الحديث تحديا ،وتكمن الخطوة
األولى في تحقيق ذلك في وضوح أهداف الشركة بالنسبة للموظفين،
ووجود خطة واضحة لتحقيق هذه األهداف ،وكلما زاد تفاعل الموظفين في
اتخاذ القرارات ووضع الخطط ،زاد التزامهم .لذلك هذه ابرز خمس طرق لتعزيز
تفاعل الموظفين:

 - 1البدء بقصة قوية
ب�غ��ض ال�ن�ظ��ر ع��ن امل �ج��ال ال ��ذي ت�ع�م��ل ب��ه ال�ش��رك��ة،
ي�ح�ت��اج امل��وظ �ف��ون إل ��ى ف�ه��م س�ب��ب وج ��ود ال�ش��رك��ة،
واأله��داف التي ترغب في تحقيقها ،وكيفية تنفيذ
ذلك ،واأله��م من ذلك ال��دور الذي سيلعبه املوظفون
لتحقيق أهداف الشركة .اذ يعزز البدء بقصة قوية
عن الشركة وأهدافها تفاعل املوظفني ورغبتهم في
املشاركة في نموها.

 - 2األقل هو األفضل
يشعر معظم املوظفني في الوقت الحالي باإلرهاق
بسبب كثرة املهام التي عليهم تأديتها ،والرسائل
ال � �ت ��ي ع �ل �ي �ه��م ال � � ��رد ع �ل �ي �ه��ا ،ل� �ك ��ن ف� ��ي ظ� ��ل ت ��واف ��ر
البيانات الصحيحة يمكن تقليل ه��ذه األع�ب��اء من
خ�ل�ال ال �ت��واص��ل م��ع امل��وظ�ف�ين إلع �ط��اء األول��وي��ة ملا
ً
ه��و م�ه��م ف�ع�لا .وم��ن امل�ه��م أي�ض��ا االه�ت�م��ام بطريقة
ن �ق��ل امل �ح �ت��وى ،وق ��د ث �ب��ت أن امل��وظ �ف�ين ي�ت�ف��اع�ل��ون
م��ع املحتوى عبر ال�ج��وال أكثر بثالثة أض�ع��اف من
تفاعلهم مع املحتوى عبر املوقع اإللكتروني ،كما
يجد املوظفون تطبيقات الجوال أسهل وأس��رع في
االستخدام من الوسائل األخرى ،بما في ذلك رسائل
البريد اإللكتروني واملواد املطبوعة.

 - 3االستماع إلى الموظفين
م��ن امل �ه��م أن ي�س�ت�م��ع امل ��دي ��رون إل ��ى امل��وظ �في��ن ،وأن
ي��درك��وا أن األف �ك��ار ال��رائ �ع��ة ي�م�ك��ن أن ي�ط��رح�ه��ا أي
موظف بغض النظر عن منصبه .وهناك مجموعة من
األدوات التي يمكن للشركات أن تستخدمها لجمع
امل��وظ �ف�ين م �ع��ا ،وت�ح�ف�ي��زه��م ع�ل��ى ال�ت�ف��اع��ل ب��آرائ�ه��م

وأفكارهم ،س��واء من خ�لال مجموعات التركيز عبر
اإلنترنت أو من خ�لال أداة ألبحاث السوق ،وبغض
النظر ع��ن األداة أو الوسيلة ف��األش�خ��اص ي�ق� ّ�درون
الفرص التي تتيح لهم التفاعل بآرائهم.

 - 4آراؤهم محل اعتبار
ه �ن��اك ش �ك��وى م �ت �ك��ررة م��ن ج��ان��ب امل��وظ �ف�ين ،وه��ي
أن شركاتهم ال تضع آراء ه ��م ف��ي االع�ت�ب��ار ،وأن��ه ال
ش��يء يتغير فعليا رغ��م ال�ق�ي��ام باستبيان سنوي
وتقييمات مختلفة ،لذلك ليس من املهم االستماع
إل��ى امل��وظ�ف�ين ف�ح�س��ب ،ل�ك��ن م��ن امل�ه��م أي�ض��ا ات�خ��اذ
ق��رارات وفقا آلرائهم .إذا شعر املوظفون أن الشركة
ال تتخذ خطوات لتنفيذ مقترحاتهم ،فمن املحتمل
أال يشاركوا بآرائهم بفعالية وحماس مرة أخرى.

 - 5استخدام نهج مختلف للتقييم
ت �ع �ت �م��د ال� �ش ��رك ��ات ع �ل��ى اس �ت �ب �ي��ان س� �ن ��وي ي �ق��وم
امل��وظ �ف��ون ب��اإلج��اب��ة ع��ن أس�ئ�ل�ت��ه ،وع� ��ادة م��ا ت��رك��ز
األسئلة بشكل عام على قياس االتجاهات أكثر من
ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ال�ت��وص��ل إل��ى كيفية تحسني تجربة
ُ
امل��وظ��ف .وال ت �ع��د م�ث��ل ه ��ذه االس �ت �ب �ي��ان��ات ف� ّ�ع��ال��ة،
خاصة أن املوظفني قد يجيبون عنها اعتمادا على
شعورهم ف��ي ذل��ك ال�ي��وم ،كما أن�ه��م ق��د ال يشعرون
بوجود تغيير حقيقي .كما بدأت املزيد من الشركات
تتجه الستخدام نهج أكثر تركيزا لفهم اإلج��راءات
املهمة ال�ت��ي عليها ات�خ��اذه��ا ،ل��ذل��ك يجب أن يحدد
رائ��د األعمال ما تحتاج الشركة إل��ى التركيز عليه،
وكيفية خلق بيئة مناسبة للموظفني لتحقيق ذلك.
(وورلد فاينانس  -أرقام)
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أعلن الشريكان في مكتب بيكر
تلي لخدمات المحاسبة والضرائب
واالستشارات محمد السلطان وعلي
الحمد ،عن إصدار تقرير حول أثر تطبيق
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17
«عقود التأمين»على شركات التأمين
والشركات ذات العالقة ،مبينا ً الهدف
العام للمعيار والمتطلبات واألطر
الزمنية للتنفيذ.
وقال التقرير إن قطاع التأمين سيكون
أمام تحد جديد اعتباراً من مطلع العام
المقبل ،مشيراً إلى مجموعة من
التوصيات التي يجب اتباعها من قبل
شركات التأمين  -بصفتهم المصدرين
لعقود التأمين  -وكيانات األعمال
المختلفة من شركات النفط والبنوك
وشركات االستثمار وغيرها – كونهم
المستفيدين من تلك العقود.
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شروط اختيار مكاتب التدقيق
أشار التقرير إلى أن تقديم استشارات تطبيق المعيار 17
من قبل مكاتب التدقيق المحاسبي يتطلب توافر الشروط
التالية:

 - 1يجب أن يكون لدى مكتب التدقيق كوادر لديها
الخبرة في قطاع التأمين وتطبيقاته.
 - 2يجب أن يكون لديه دراية وإلمام بفهم أنواع
الوثائق وما تحمله من ضمانات والتزامات.
 - 3يجب أن تكون لديه خبرة في البرامج
اآللية المستخدمة لدى شركات التأمين
والتي تحقق متطلبات المعيار .17
 - 4يجب أن يكون لدى المكتب كوادر
متخصصة في التحليل االكتواري.
علي الحمد

محمد السلطان

«التداعيات تطول القطاع النفطي والبنوك وشركات االستثمار»

«بيكرتلي» :المعيار الـٍّ 17
تحد جديدٍ لشركات التأمين وحاملي الوثائق
¶ التطبيق إلزامي مطلع يناير  2021ومطالب بتأجيله عاما ً آخر بسبب التحديات العديدة في التنفيذ
¶

وذكر التقرير أن املعيار 17يهدف إلى توحيد االعتراف
وال� �ق� �ي ��اس ل �ع �ق��ود ال� �ت ��أم�ي�ن ،م ��ا ب�ي�ن االق �ت �ص��ادي��ات
املختلفة ح��ول ال�ع��ال��م ل�ك��ي تظهر بالقيمة ال�ع��ادل��ة،
مما يمكن املستثمرين حول العالم من قراءة وتحليل
ال�ب�ي��ان��ات امل��ال�ي��ة م��ن م�ن�ظ��ور واح ��د ،ل�ت�ف��ادي ح��دوث
اضطرابات مالية تكون شركات التأمني ج��زءًا منها
أو سببًا فيها.
ول �ف ��ت إل� ��ى أن أص � ��ول ش ��رك ��ات ال �ت��أم�ي�ن ت �ق ��در ب� �ـ13
تريليون دوالر من االقتصاد العاملي ،وهو ما يوازي
 %12م��ن إج�م��ال��ي أص ��ول ال �ش��رك��ات ،ال�ت��ي تستخدم
امل�ع��اي�ي��ر ال��دول �ي��ة ل�ل�ت�ق��اري��ر امل��ال �ي��ة ،وه��و م��ا يجعله
أحد القطاعات الضخمة على مستوى العالم ،ونظرا
لطبيعته التي تحتمل قدرًا من الخطورة ،فإنه يؤثر
ت��أث�ي�رًا اس�ت��رات�ي�ج�ي��ًا ف��ي امل��راك��ز االق�ت�ص��ادي��ة ل�ل��دول
واألقاليم ،مما أدى سابقًا إلى كوارث اقتصادية كبيرة
في دول ذات اقتصادات عمالقة وقوية مثل الواليات
املتحدة واليابان ،مؤكدًا أن املعيار  17من شأنه كبح
جماح هذه املخاطر ،وتقليل مسببات االضطراب عن
طريق مسار محاسبي موحد وواضح ومفصل يتسم
بالشفافية والجودة.

طويالً واستعدادات مكلفة في
النظم والبرامج والكوادر البشرية

¶

مشوار التطبيق طويل لذا
يجب البدء في الدراسة والتحليل
والعمل على التنفيذ من اآلن وفوراً

¶

شركات التأمين ستصبح أكثر
موثوقية وشفافية مما يساعدها
التوسع في النشاط بمخاطر أقل
ُّ
على

¶

من شأنه كبح جماح المخاطر
الناجمة عن القطاع ومنع تكرار
كوارث اقتصادية حصلت سابقا ً

مواعيد ونطاق التطبيق

ولفت التقرير إلى أن مجلس معايير املحاسبة الدولية
أصدر في  18مايو  2017املعيار الدولي للتقارير املالية
رقم ( 17عقود التأمني) ليجري تطبيقه اإللزامي في 1
يناير  ،2021ويحل محل املعيار رقم  ،4أي بعد ثالث
سنوات ونصف السنة من إصداره ،وهي مهلة طويلة
تعكس التحديات املتوقعة للتنفيذ ،نظرا الى ان هناك
اختالفات واسعة عن السياسات املحاسبية الحالية،
واق�ت��رح املجلس تمديد ه��ذه امل��دة بعد مطالبات من
شركات تأمني عاملية كبرى ،ليبدأ التطبيق اعتبارًا
من  1يناير  ،2022مؤكدًا أنه حتى مع هذا التأجيل،
ف��إن املهلة تعد قصيرة ،قياسًا بحجم االستعدادات
واإلمكانات املطلوبة للوفاء باملعيار.
وحث التقرير شركات التأمني في الكويت والشركات
ذات العالقة على ضرورة الدراسة والتحليل والعمل
ع�ل��ى تنفيذ التطبيقات م��ن اآلن وف ��ورا ،م�ش�ي��را إل��ى
أن ذل ��ك ي�ت�ط�ل��ب ن�ظ�م��ا وب ��رام ��ج آل �ي��ة ،واس �ت �ث �م��ارات
ف��ي استقطاب م ��وارد بشرية مؤهلة علميا وعمليا
ف ��ي م �ج��ال ال �ت ��أم�ي�ن ،وب ��األخ ��ص ف ��ي م �ج��ال ال �ع �ل��وم
االك� �ت ��واري ��ة ،م��ؤك��دا أن ��ه ف��ي م�ق��اب��ل ت�ك�ل�ف��ة التطبيق
ستصبح ش��رك��ات التأمني أكثر موثوقية وشفافية،
مما يساعدها على التوسع في النشاط بمخاطر أقل.
وذكر التقرير أن املعيار  17يطبق على ثالث أنواع من
العقود ،وه��ي عقود التأمني التي تصدرها شركات
ال �ت��أم�ين ،وع �ق��ود إع� ��ادة ال �ت��أم�ين ال �ت��ي تحتفظ بها،
وع�ق��ود االستثمار ذات م�ي��زات امل�ش��ارك��ة االختيارية
ال �ت��ي ت �ص��دره��ا ،ش��ري�ط��ة أن ت �ك��ون ال �ش��رك��ة م�ص��درة
أيضا لعقود التأمني ،وهذا النطاق يعد نطاقا واسعا
ي��ؤث��ر ف��ي ش��رك��ات ال�ت��أم�ين امل �ص��درة لعقود التأمني،
وكذلك املستفيدين من عقودها في جميع القطاعات
والصناعات (حاملي الوثائق).

أثر التطبيق

وأك��د التقرير أن املعيار الجديد يمثل تغيرا جذريا
ل�ي��س ل�ش��رك��ات ال�ت��أم�ين ال �ت��ي ستستخدمه فحسب،
ولكن أيضا للمستخدمني ،وخ��اص��ة املحللني الذين
يقومون بتغطية القطاع على مستوى العالم ،حيث
ستتغير البيانات املالية ومؤشرات األداء الرئيسية
ل�ش��رك��ات ال�ت��أم�ين ت�غ�ي��را ج��ذري��ا ،إذ ي�ل��زم امل�ع�ي��ار كل
ش��رك��ات ال �ت��أم�ين ب��اس �ت �خ��دام ت �ق��دي��رات ت�ع�ت�م��د على
اف �ت��راض��ات ح��ال�ي��ة متسقة م��ع امل�ع�ل��وم��ات السوقية،
ت�ع�ك��س ت��وق�ي��ت وم�ب�ل��غ وع ��دم ال �ت��أك��د م��ن ال�ت��دف�ق��ات
النقدية ال�لازم��ة للوفاء بعقود ال�ت��أم�ين ،وذل��ك طبقا
لنوعني من القياس كما يلي:
أ  -القياس عند اإلثبات األولي ،وذلك بقياس مجموعة
ع �ق��ود ال�ت��أم�ين ب��إج�م��ال��ي ال�ت��دف�ق��ات ال�ن�ق��دي��ة ل�ل��وف��اء
بالعقود ،وكذلك هامش الخدمة التعاقدي.
ب  -ال �ق �ي��اس ال�ل�اح ��ق :ح �ي��ث ي �ج��ب أن ي �ك��ون امل�ب�ل��غ
الدفتري ألية مجموعة من مجموعات عقود التأمني
في نهاية كل فترة تقرير هو مجموع االلتزام املتعلق
بالتغطية باإلضافة إلى االلتزام املتعلق باملطالبات
املتكبدة.
وأش��ار إل��ى أن��ه يجب على شركة التأمني أن تعرض
بشكل منفصل في بيان املركز املالي املبلغ الدفتري
ً
ملجموعات عقود التأمني املصدرة التي تعتبر أصوال
أو التزامات وعقود إعادة التأمني املحتفظ بها التي
ً
تعتبر أصوال أو التزامات.

بيان الدخل

وأوض��ح التقرير أن املعيار سيؤثر في بيان الدخل،
ح �ي��ث س �ي �ض��م ب �ن �دًا واح � � �دًا ت �ح��ت م �س �م��ى اي� � ��رادات
التأمني ،والتي س��وف يعتمد تحديدها على مبادئ
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ،15وهذا سيمكن
املستخدمني من إجراء مقارنات بسهولة بني ايرادات
ش��رك��ات ال �ت��أم�ين ح ��ول ال �ع��ال��م ال �ت��ي ت�ت�ب��ع امل�ع��اي�ي��ر
ال��دول �ي��ة ،وت �ل��ك ال �ت��ي ت �ق��دم خ��دم��ات ب�م��وج��ب ع�ق��ود
يعتبرها املعيار ضمن نطاقه.
وأض� � ��اف أن ه� ��ذا ال �ق �ي��اس س� ��وف ي ��رك ��ز ع �ل��ى ف �ك��رة
تجميع ع �ق��ود ال�ت��أم�ين ع�ن��د االع �ت��راف األول� ��ى ،بناء

الوفاء بالمتطلبات يتطلب وقتا ً

¶

يهدف إلى توحيد االعتراف والقياس
للعقود بين االقتصادات حول العالم
لكي تظهر بالقيمة العادلة
على أرباحها أو خسائرها املتوقعة ،مع منع إج��راء
أية مقاصة بني أرباح وخسائر العقود ،مما يعزز من
عدالة وشفافية املعلومات املقدمة ،وستكون الشركات
ب�ح��اج��ة ال ��ى أدق م�ع�ل��وم��ات م��ؤي��دة ي�م�ك��ن االع�ت�م��اد
عليها لتتمكن من تجميع العقود ألغ��راض القياس
والعرض واالفصاح بشكل يعكس ربحيتها ،التي لن
يعترف بها فورًا ،بل ستوزع على مدى فترة التغطية
أو خسائرها املتوقعة ،التي سيتم االعتراف بها فورا
ف��ي االرب� ��اح أو ال�خ�س��ائ��ر ك��ون ه��ذا ال�ت��وق�ي��ت مثاليا
التخاذ القرارات االقتصادية.

تحديات التطبيق

وأف ��اد ال�ت�ق��ري��ر ب��أن ك��ل ال �ش��رك��ات س ��واء ال�ت��ي تطبق
ن �م��اذج م�ت�ق��ارب��ة م��ع متطلبات امل�ع�ي��ار أو ال�ش��رك��ات
الناشئة األخ ��رى ،ستواجه مجموعة م��ن التحديات
أثناء تطبيق املعاير ،ومنها ما يلي:
 - 1الحاجة إلى قواعد بيانات قوية وضخمة تحتوي
ع �ل��ى ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ب �ي��ان��ات ال�ت�ف�ص�ي�ل�ي��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة
ال�ت��ي تمكن ال�ش��رك��ة م��ن إع ��داد ال�ن�م��اذج اإلحصائية
االكتوارية الحتساب املخاطر املحيطة بعقود التأمني.
 - 2الحاجة إلى توفير ك��وادر بشرية ماهرة ومؤهلة
ف��ي العمل االك �ت��واري وامل�ح��اس�ب��ي وك��ذل��ك ف��ي مجال
ال�ت��أم�ين ب�م��ا يضمن ت�ك��ام��ل ال �ك �ف��اءات ل�ل��وص��ول إل��ى
تقديرات دقيقة للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة
من عقود التأمني.
 - 3ت �ط��وي��ر إدارة امل� �خ ��اط ��ر واالح � �ت � �س ��اب ال��دق �ي��ق
للمخاطر وتحديد النزعة للمخاطر على أسس علمية
إحصائية دقيقة.

التداعيات وحاملو الوثائق

ذك��ر ال�ت�ق��ري��ر أن امل�ع�ي��ار  17ت��م وض�ع��ه وتخصيصه
لعقود ال�ت��أم�ين ول�ي��س ل�ش��رك��ات ال�ت��أم�ين ،وإذا كانت
ش ��رك ��ات ال �ت��أم�ي�ن ه ��ي ال �ج �ه��ة امل �ع �ن �ي��ة ف ��ي األس� ��اس
لعملية التحول وتطبيق املعيار الجديد ،لكن حامل
الوثيقة (ك��ال�ش��رك��ات املستفيدة م��ن ال�ت��أم�ين) سوف
تتأثر بطبيعة الحال كونها الجهة التي تقوم بنشاط
التأمني على منشآتها ،أصولها ،مشاريعها وغيرها،
م��وض�ح��ًا ان��ه ف��ي ض��وء امل�ت�ط�ل�ب��ات امل�ع�ق��دة للمعيار
ل ��دى ش��رك��ات ال �ت��أم�ين وال �ت��ي ستنعكس ع�ل��ى تكبد
ت�ل��ك ال �ش��رك��ات ت�ك��ال�ي��ف إض��اف�ي��ة ل�ل��وف��اء بمتطلبات
املعيار ،مما يعكس احتماالت تأثيرات متفاوتة على
املستفيدين من خدمات التأمني.

وأوض � ��ح ال �ت �ق��ري��ر ان ��ه ال ي�ظ�ه��ر ب�ش�ك��ل م�ن�ه�ج��ي في
امل�ع�ي��ار  17أي أس �ب��اب ت��دف��ع إل��ى تغيير ف��ي أس�ع��ار
منتجات التأمني التي تصدرها شركات التأمني بعد
تطبيق امل �ع �ي��ار ،م��ع ذل��ك إذا ل��م ت�ك��ن ش��رك��ة ال�ت��أم�ين
لسبب أو آخر تقوم بتحصيل قيمة رسوم عن بعض
ميزات املنتج مثل الخيارات املالية والضمانات على
م�ن�ت�ج��ات ال �ت��أم�ين ال �ط��وي �ل��ة األج � ��ل ،ف ��إن امل�ع�ل��وم��ات
اإلضافية التي يوفرها تطبيق املعيار قد تؤدي إلى
تحديد أس�ع��ار ه��ذه املنتجات أو امل�ي��زات بدقة أكبر،
وبالتالي من املحتمل إيقاف بعض منتجات التأمني
أو إعادة تسعيرها ،وهذا قد يؤدي إلى تغييرات في
الطلب على املنتج ،ألن العمالء من حاملي الوثائق قد
يعزفون عن دفع األسعار املعدلة.
وت��وق��ع ال�ت�ق��ري��ر أن��ه ب�ع��د س��ري��ان امل�ع�ي��ار  17تصبح
ع�ق��ود ال�ت��أم�ين ك��أح��د م�ك��ون��ات ال��ودائ��ع أك�ث��ر قابلية
ل�ل�م�ق��ارن��ة ب�ب��دائ��ل االس�ت�ث�م��ار ال�ت��ي تقدمها ش��رك��ات
إدارة األص ��ول ،م��ا يدفع ش��رك��ات التأمني لالستمرار
ف ��ي م �ط��اب �ق��ة ت�ص�م�ي��م امل �ن �ت��ج م ��ع ط �ل �ب��ات ع�م�لائ�ه��ا،
وفي الوقت نفسه ستقوم شركات التأمني بمراجعة
منتجاتها من حيث إع��ادة التأمني وأدوات التحوط
ك �ج��زء م��ن إدارة امل �خ��اط��ر ،وت�س�ت�م��ر ف��ي ال�ب�ح��ث عن
طرق للتخفيف من املخاطر والتركيز على الحد من
ال�ت�ق�ل�ب��ات ف��ي ال�ت�ق��اري��ر امل��ال �ي��ة؛ ل��ذل��ك م��ن امل�ت��وق��ع أن
يتأثر الطلب على منتجات إعادة التأمني.
وأش��ار التقرير إل��ى ت��داع�ي��ات التطبيق على حاملي
الوثائق ،وهي ما يلي:

ك�ب�ي��رة ،م�ث��ل امل�ج�م��وع��ات امل�ص��رف�ي��ة ال �ت��ي ل�ه��ا ف��روع
تابعة للتأمني ،ستتأثر عمليات التأمني الخاصة بهم
باملعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  17بالطريقة
نفسها التي ستتأثر بها ش��رك��ات التأمني التي لها
العمليات نفسها.
وم ��ن امل �ت��وق��ع أال ت�ت��أث��ر ال �ب �ن��وك ال �ت��ي ل�ي�س��ت لديها
عمليات تأمني كبيرة تخضع للمعيار  ،17فعلى الرغم
م��ن أن��ه يجوز للبنوك أن تطلب م��ن عمالئها إص��دار
عقود تأمني ملصلحتها ،فإنه من غير املتوقع أن تتم
م�ح��اس�ب��ة األغ �ل �ب �ي��ة ال�ع�ظ�م��ى م��ن ه ��ذه ال �ع �ق��ود على
اس�ت�خ��دام متطلبات امل�ع�ي��ار ،إال أن��ه كثيرًا م��ا تطلب
البنوك إص��دار عقود تتطلب من أصحابها تعويض
أص� �ح ��اب ال �ع �ق��ود ع ��ن ال �خ �س��ائ��ر ال �ت��ي ي�ت�ك� ّ�ب��دون�ه��ا
بسبب فشل املدين في س��داد مدفوعات القرض عند
استحقاقها.
ق ��د ي �ك��ون ل �ه��ذه ال �ع �ق��ود أش� �ك ��ال وأش� �ك ��ال ق��ان��ون�ي��ة
ً
مختلفة ،وتسمى أحيانا عقود الضمان املالي .حيث
ت�ل�ب��ي ه ��ذه ال �ع �ق��ود ت �ع��ري��ف ع �ق��د ال �ت��أم�ين إذا ك��ان��ت
مخاطر التأمني املنقولة كبيرة ،وذل��ك ف��ي حالة أكد
البنك سابقا صراحة أنه يعتبر هذه العقود بمنزلة
عقود تأمني واستخدم املحاسبة التي تنطبق على
عقود التأمني ،فقد يختار تطبيق املتطلبات ،إما في
املعيار الدولي للتقارير املالية  ،9أو املعيار الدولي
للتقارير املالية رقم  17على عقود الضمان املالي هذه.
يجوز للبنك إج��راء تلك االخ�ت�ي��ارات على أس��اس كل
عقد على حدة ،ولكن ال يمكن إلغاء االختيار لكل عقد.

ب��ال�ن�س�ب��ة ال ��ى ال �ب �ن��وك ال �ت��ي ل��دي �ه��ا ع�م�ل�ي��ات ت��أم�ين

ع � ��ادة م ��ا ت �ط �ل��ب ش ��رك ��ات االس �ت �ث �م��ار م ��ن ع�م�لائ�ه��ا
إص ��دار ع�ق��ود م�م��اث�ل��ة ل�ب�ع��ض ع �ق��ود ال �ت��أم�ين ،ولكن
ليس من املتوقع أن يتم حسابها عند تطبيق املعيار
 ،17وم��ع ذل��ك يتوقع املجلس أن تظل بعض شركات
االستثمار متأثرة بشكل غير مباشر باملعيار ،وهذا
ألن عرض عقود التأمني سيكون أكثر قابلية للمقارنة
باملنتجات ال �ص��ادرة ع��ن ش��رك��ات االستثمار عندما
تطبق شركات التأمني املعيار الدولي للتقارير املالية
.17
ي��ذك��ر أن ل��دى مكتب بيكر ت�ل��ي ف��ي ال�ك��وي��ت الخبرة
ّ
املعمقة وامل�ع��رف��ة محليًا وإقليميًا وع��امل�ي��ًا ملساعدة
شركات التأمني في تطبيق املعيار  ،17وذلك من خالل
إطار فني وزمني متكامل الستيفاء متطلبات املعيار.

 - 1البنوك

«التجارة» ووحدة التأمين
بني التقرير أن املسؤول عن وف��اء شركات التأمني بتطبيق
املعيار  ،17هم مراقبو الحسابات ووزارة التجارة والصناعة
 إدارة الشركات ،فيما سيكون دور وح��دة التأمني متابعةال �ت��زام ال �ش��رك��ات بتطبيق ق��ان��ون تنظيم ال�ت��أم�ين والئحته
التنفيذية ،التي تلزم بتطبيق املعايير الدولية ،وهو األمر الذي
يتطلب ض��رورة استعداد ال��وزارة ووح��دة التأمني بالكفاءات
والكوادر القادرة على إحكام الرقابة على نشاط القطاع.

 - 2شركات االستثمار

¶

يم ّكن المستثمرين من قراءة
البيانات المالية وتحليلها من منظور
واحد لتفادي حدوث اضطرابات مالية

¶

يقلل مسببات االضطراب عن
طريق مسار محاسبي موحد وواضح
ومفصل يتسم بالشفافية

¶

يتطلب تغييرات جذرية في
البيانات المالية ومؤشرات األداء
الرئيسية لشركات القطاع

¶

سيمكن المستخدمين من
إجراء مقارنات بسهولة بين إيرادات
شركات التأمين حول العالم

¶

احتماالت إيقاف بعض المنتجات
أو إعادة تسعيرها قد تؤدي إلى
تراجع في حجم الطلب

¶

بحث أكبر عن طرق لتخفيف
المخاطر ..وتوقعات بتأثر الطلب
على منتجات إعادة التأمين

¶

البنوك التي تمتلك شركات
تابعة للتأمين ومن لديها عقود
الضمان المالي ستتأثر بالمعيار

¶

تأثيرات غير مباشرة على بعض
شركات االستثمار التي لديها
عمليات تأمين كبيرة

خطوات التطبيق
سيترتب على شركات التأمين اتباع
الخطوات التالية:
 - 1تقييم أث��ر تطبيق امل�ع�ي��ار  ،17وت�ح��دي��د ال�ف�ج��وة بني
الوضع القائم ومتطلبات املعيار.
 - 2إعداد نظام تقييم املخاطر من خالل نماذج إحصائية
اكتوارية لوثائق التأمني املختلفة.
 - 3تحديث األن�ظ�م��ة اآلل�ي��ة بما يضمن ت��واف��ر ك��ل قواعد
البيانات الالزمة لتطبيق النماذج االكتوارية.
 - 4إعداد نظم تقدير التدفقات النقدية املستقبلية للعقود،
ً
وتحديد القيمة الحالية للنقود ،سواء أصوال أو التزامات.
 - 5تحديث السياسات واإلجراءات املحاسبية.
 - 6تحديث السياسات واإلجراءات التشغيلية ذات الصلة.
 - 7اختبار التطبيق املبدئي .Dry run
 - 8إعداد نماذج البيانات املالية وااليضاحات واالفصاحات.
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حفل تخرج متدربي برامج االعتماد المهني

الجائزة  5آالف دينار

«برقان» يعلن الفائزين
في سحب «يومي»
أع�ل��ن ب�ن��ك ب��رق��ان ع��ن أس �م��اء ال�ف��ائ��زي��ن في
ال�س�ح��وب��ات ال�ي��وم�ي��ة ع�ل��ى ح �س��اب ي��وم��ي،
وق� ��د ف� ��از ك ��ل واح � ��د م �ن �ه��م ب �ج��ائ��زة 5000
دينار ،وكان الحظ في هذه السحوبات من
نصيب:
ف��ؤاد ناصر عباس السلمان ،سامي مجبل
ناصر حسن ،محمد سيد جالل توفيق.
ب ��اإلض ��اف ��ة ل �ل �س �ح��ب ال� �ي ��وم ��ي ،ي ��وف ��ر ب�ن��ك
برقان سحبا رب��ع سنوي لحساب «يومي»

اإلثنين  25جمادى األولى  1441هـ •  20يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16696

ً
موظفا من «الوطني»
«الدراسات المصرفية» يكرّم 20

للفوز بجائزة نقدية بقيمة  125الف دينار
كويتي .وللتأهل للسحوبات ربع السنوية
ي�ت�ع�ين ع�ل��ى ال�ع�م�لاء أال ي�ق��ل رص�ي��ده��م عن
 500دي�ن��ار مل��دة شهرين كاملني قبل تاريخ
السحب وكما أن كل  10دنانير تمثل فرصة
واح� ��دة ل��دخ��ول ال �س �ح��ب .وإذا ك ��ان رص�ي��د
الحساب  500دينار كويتي وما فوق ،سوف
يكون صاحب الحساب مؤهال للدخول في
كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.

مجموعة الخريجين من بنك الكويت الوطني

ملصق الحملة

األولى من نوعها في قطاع القهوة

شراكة إستراتيجية بين
 stc payوتطبيق كوفي

علي اإلبراهيم (في الوسط) وأحمد العنزي

أع�ل��ن  - stc payامل�ح�ف�ظ��ة ال��رق�م�ي��ة اآلم�ن��ة
األف�ض��ل ف��ي اململكة العربية السعودية -
ع��ن ش��راك�ت��ه ال�س�ن��وي��ة م��ع تطبيق ك��وف��ي،
ال �س ��وق اإلل �ك �ت��رون��ي امل �خ �ت��ص ب��ال �ق �ه��وة.
يأتي اإلع�لان بنفس الوقت ال��ذي يستعد
ب ��ه ت �ط �ب �ي��ق ك ��وف ��ي ل �ل �ت��وس��ع ف ��ي امل�م�ل�ك��ة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع ��ودي ��ة .س� ��وف ت �م �ك��ن ه��ذه
الشراكة االستراتيجية كال من الشركتني
من تقديم عروض حصرية ملحبي القهوة
في جميع أنحاء اململكة.
ت�ب��دأ ال�ش��راك��ة م��ع مسابقة  stc payكوفي
ال��ذه�ب�ي��ة ف��ي ف �ب��راي��ر ،٢٠٢٠ال �ت��ي ستمكن
 ٣٦٥م ��ن م �س �ت �خ��دم��ي ت �ط �ب �ي��ق ك��وف��ي م��ن
الفوز في  ١٠٠٠ريال سعودي بمعدل فائز
واحد يوميا ملدة سنة كاملة وذلك بمجرد
طلب القهوة من تطبيق كوفي ،وسيشهد
هذا التعاون أيضا تقديم  ٣٠ألف مشروب
ق�ه��وة مجانا لعمالء التطبيق على م��دار
السنة.
تطبيق  stc payالرائج يتيح ملستخدميه
ال �ت �ح �ك��م ال� �ك ��ام ��ل ب ��أم ��وال �ه ��م ب �ك��ل س��رع��ة
ّ
وس � �ه� ��ول� ��ة وأم� � � � � ��ان ،ف � �ه� ��و ي� �م ��ك� �ن� �ه ��م م��ن
إرس ��ال األم ��وال م�ح�ل� ً�ي��ا ودول �ي��ا أو ال��دف��ع
للمنتجات وال�خ��دم��ات ويعطيهم ب��دائ�لا
ف��وري��ة ومختلفة ع��ن امل�ت��وف��ر ف��ي ال�س��وق،
ً
ً
ت �ط �ب �ي��ق  stc payل �ي��س م �ح �ف �ظ��ة رق �م �ي��ة
فحسب ،بل بنكا متكامال في هاتفك.
ت�م��اش�ي��ا م��ع خ�ط��ى امل�م�ل�ك��ة ن�ح��و تحقيق
وط ��ن رق �م��ي ك �ج��زء م��ن رؤي� ��ة  ،٢٠٣٠ف��إن
ه��ذا ال��وق��ت م�ن��اس��ب ل��دخ��ول  stcإل��ى ه��ذا
ال � �ق � �ط ��اع ،خ ��اص ��ة أن ال� �ق� �ط ��اع امل �ص��رف��ي
م��ا زال ت�ق�ل�ي��دي��ا وي �ق��دم ن �ف��س امل�ن�ت�ج��ات
والخدمات.
ح �ي��ث ع �ق��ب ع �ل��ى ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة امل��ؤس��س
وال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لتطبيق ك��وف��ي علي
اإلبراهيم قائال« :إننا متحمسون جدا في
تطبيق كوفي لتقديم القهوة ملحبيها في
ال�س�ع��ودي��ة ،وس ��وف تمكننا ه��ذه ال�ش��راك��ة
م � ��ع  stc payل � �ل ��وص ��ول إل� � ��ى ش��ري �ح �ت �ن��ا
امل �س�ت�ه��دف��ة .دائ �م��ا ك�ن��ا ن��ؤم��ن ف��ي تطبيق
ك��وف��ي ب��ال�ش��راك��ات االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة وأن ��ه ال
ت��وج��د ش��رك��ة أف�ض��ل م��ن  stc payللتعاون
معها في السعودية ،نود أن نشكر ،stc pay
كونها شركة املحفظة الرقمية القائدة في
ال �س �ع��ودي��ة ،ع�ل��ى وث��وق�ه��ا بتطبيق كوفي
والتعاون معنا في أثناء توسعنا لخدمة
العمالء في جميع أنحاء اململكة».
ت �خ��دم ه��ذه ال �ش��راك��ة ش��ري�ح��ة ك�ب�ي��رة من

ّ
يمكن  365عميالً
تعاون
من الفوز بـ  1000ريال
وتقديم  30ألف مشروب
قهوة مجانا ً
تطبيق  stc payليس
ً
ً
رقمية فقط بل
محفظة
ً
بنكا متكاملاً في هاتفك
االبتكار في طريقة طلب
القهوة وشرائها أهم
ما يميز تطبيق كوفي

امل �ج �ت �م��ع ال �س �ع��ودي م��ن م�س�ت�خ��دم��ي stc
 payح ��ال � ً�ي ��ا ف ��ي امل �م �ل �ك��ة ،وه� ��و ع� ��دد م��ن
بشكل كبير خالل األشهر
املقرر أن يرتفع
ٍ
ال �ق��ادم��ة .ل��ن ي�ق�ت�ص��ر ت�ط�ب�ي��ق ك��وف��ي على
تقريب املسافة بني مستخدمي التطبيق
واح�ت�ي��اج��ات�ه��م ال�ي��وم�ي��ة ل�ل�ق�ه��وة ،ول�ك�ن��ه
أيضا سوف يكافأهم على ذلك.
م�ن��ذ ت��أس�ي��س تطبيق ك��وف��ي ،ح��رص على
خ��دم��ة وت�ط��وي��ر مجتمع ال �ق �ه��وة ،ف��أه��م ما
يميز تطبيق كوفي هو االبتكار في طريقة
ط �ل��ب وش� � ��راء ال� �ق� �ه ��وة ،امل � �ش� ��روب امل�ف�ض��ل
ل��دى ال�ج�م�ي��ع ،مل��واك�ب��ة وتلبية احتياجات
املستخدم بما ي�ت�لاءم م��ع أس�ل��وب الحياة
العصرية .كما يمنح تطبيق كوفي تجربة
رائعة ملستخدميه من خالل منصة موحدة
ِّ
غنية بالخيارات وامليزات التي تمكن محبي
القهوة من الحصول على قهوتهم بسهولة
ومن أي مكان .وقد تم تطوير التطبيق من
ِقبل فريق تقني يتكون من مهندسني على
درجة عالية من الخبرة ومحبني للقهوة تم
انتقاؤهم بعناية م��ن جميع أن�ح��اء العالم
إلطالق تطبيق كوفي وتقديم تجربة سهلة
وس��ري �ع��ة وم�م�ت�ع��ة ل�ط�ل��ب وش � ��راء ال�ق�ه��وة
ملحبيها.

ك � � ّ�رم م �ع �ه��د ال � ��دراس � ��ات امل �ص��رف �ي��ة 20
م ��وظ� �ف ��ًا م � ��ن ب� �ن ��ك ال � �ك� ��وي� ��ت ال ��وط� �ن ��ي
واملنتسبني ف��ي مجموعة م��ن ال�ب��رام��ج
ال � �ت� ��دري � �ب � �ي� ��ة ،ال � �ت� ��ي ي� ��وف� ��ره� ��ا امل �ع �ه��د
مل��وظ �ف��ي امل��ؤس �س��ات امل �ص��رف �ي��ة ،وذل ��ك
ضمن برامج شهادات االعتماد املهني
االحترافية لعام  2018ـــ  ،2019واملعتمدة
من معهد لندن املصرفي واملالي ،الذي
يعد واحدًا من أعرق املؤسسات العاملية
املتخصصة في مجال التعليم املهني،
والخاصة بالخدمات املصرفية واملالية.
ج� � ��اء ال� �ت� �ك ��ري ��م خ �ل ��ال ح� �ف ��ل ت �خ��ري��ج
املتدربني ،ال��ذي أقيم في قاعة مؤسسة
ال�ك��وي��ت للتقدم العلمي ب�غ��رف��ة ت�ج��ارة
وص �ن��اع��ة وال �ك ��وي ��ت ،ب��رع��اي��ة م�ح��اف��ظ
ب�ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي م�ح�م��د ال�ه��اش��ل،
وح�ض��ور ال��رئ�ي��س التنفيذي ملجموعة
ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ع �ص��ام ال�ص�ق��ر،

واملدير العام ملعهد الدراسات املصرفية
يعقوب الرفاعي ،واملدير العام للموارد
البشرية ملجموعة بنك الكويت الوطني
عماد العبالني ،واملدير العام ملجموعة
ال�خ��دم��ات املصرفية الشخصية محمد
ال� �ع� �ث� �م ��ان ،وامل � ��دي � ��ر ال � �ع � ��ام مل �ج �م��وع��ة
العمليات محمد الخرافي.
وشملت الشهادات التي حصل عليها
م ��وظ� �ف ��و ال � �ب � �ن ��ك :ش � �ه � ��ادة م� ��دي� ��ر ف ��رع
م�ص��رف��ي معتمد  ،CBBMش �ه��ادة أداء
اإلدارة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة  ،SMPSش�ه��ادة
مدير معتمد  ،CMإدارة املخاطر .RMC
وب �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة ،ق ��ال ال �ع �ب�لان��ي« :إن
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �ب �ن��ك ت�ش�ج��ع امل��وظ�ف�ين
على إستكمال دراس�ت�ه��م واستمرارهم
في تنمية وتطوير مهاراتهم وخبراتهم،
إذ ق� ��ام ال �ب �ن��ك ب ��رب ��ط ن �ظ ��ام ال �ت��رق �ي��ات
وال �ح��واف��ز امل��ال�ي��ة ب��ال�ش�ه��ادات العلمية

والدورات التدريبية التي يحصل عليها
امل� ��وظ� ��ف ،وذل� � ��ك ح ��رص ��ًا ع �ل ��ى ض �م��ان
التطوير املستمر ملوظفي البنك».
وأوضح العبالني «أن الوطني بصفته
مؤسسة مالية رائدة ،يقدر بشكل كبير
أهمية ح�ص��ول موظفيه على ش�ه��ادات
االع �ت �م��اد امل�ه�ن��ي االح �ت��راف �ي��ة ،ويسعى
دائمًا لتحفيزهم على مواصلة التطوير
ال� ��دائ� ��م ل �ق��درات �ه ��م وم� �ه ��ارات� �ه ��م ،ح�ي��ث
أصبحت هذه الشهادات من أهم أدوات
وأس��ال �ي��ب ال�ت�ع�ل��م وال �ت��دري��ب املستمر
واملطبقة عامليًا ،إضافة إل��ى دوره��ا في
رف��ع ال�ك�ف��اءة املهنية ل�ل�م��وارد البشرية
ال �ع��ام �ل��ة ب��ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي ل �ت��واك��ب
التطورات العاملية في هذا املجال».
وأش � � ��اد ال �ع �ب�ل�ان��ي ب� ��ال� ��دور ال �ح �ي��وي
وامل�ه��م ،ال��ذي يقوم ب��ه معهد ال��دراس��ات
املصرفية ،ف��ي تقديم ه��ذه النوعية من

الشهادات االحترافية التي تثري العمل
امل �ص��رف��ي ،وك��ذل��ك ج �ه��وده امل�ت��واص�ل��ة
ف��ي ت�ع��زي��ز وت�ط��وي��ر ال �ك��وادر الوطنية،
داع� �ي ��ًا امل �ك��رم�ي�ن إل� ��ى م��واص �ل��ة ال�ع�م��ل
ال� �ج ��اد وال � � ��دؤوب وت �ك��ري��س ج�ه��وده��م
لصنع مستقبل مالي ومصرفي أفضل
للكويت.
وتأتي برامج شهادات االعتماد املهني
ض�م��ن اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة م�ع�ه��د ال ��دراس ��ات
امل �ص��رف �ي��ة ال��رام �ي��ة إل ��ى ص �ق��ل م �ه��ارات
وق � � � ��درات ال� � �ك � ��وادر ال��وط �ن �ي��ة ال �ع��ام �ل��ة
ف ��ي امل ��ؤس� �س ��ات امل �ص��رف �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة،
والتي تستهدف رف��ع كفاءتهم وتنمية
قدراتهم ،وذل��ك لضمان مواكبتهم لكل
م��ا ه��و ج��دي��د ف��ي ال�ص�ن��اع��ة امل�ص��رف�ي��ة
ع��امل�ي��ًا ،وت��أه�ي�ل�ه��م ل�ي�ك��ون��وا مساهمني
فاعلني في عملية التنمية االقتصادية
للكويت.

لترسيخ مفهوم التضامن في بيئة العمل

«األهلي» يطرح مبادرة «خميس الصداقة»
ان � �ط �ل�اق� ��ًا م � ��ن ح� ��رص� ��ه ع� �ل ��ى ت �ع��زي��ز
التواصل والتعاون املتبادل في بيئة
عمل شاملة ومتماسكة ،ط��رح البنك
األه� �ل ��ي ال �ك��وي �ت��ي م � �ب ��ادرة «خ �م �ي��س
الصداقة» خالل الربع األخير من عام
.2019
ت � �ج� ��در اإلش� � � � � ��ارة إل � � ��ى أن «خ �م �ي��س
ال � �ص� ��داق� ��ة» ه� ��و ف �ع��ال �ي��ة أس �ب��وع �ي��ة،
ت�ل�ت�ق��ي خ�لال �ه��ا م �ج �م��وع��ات ص�غ�ي��رة
م��ن م��وظ �ف��ي ال �ب �ن��ك األه �ل��ي ال�ك��وي�ت��ي
م��ن م�خ�ت�ل��ف اإلدارات ،ل �ت �ن��اول ق�ه��وة
ال� �ص� �ب ��اح ب �ع �ي ��دا ع� ��ن أج � � ��واء ال �ع �م��ل
امل � �ع � �ت� ��ادة .وق � ��د الق � ��ت ه � ��ذه امل � �ب� ��ادرة
ت��رح�ي�ب��ًا ك�ب�ي��رًا ف��ي أوس ��اط امل��وظ�ف�ين
ال � ��ذي � ��ن رأوا ف� �ي� �ه ��ا ف� ��رص� ��ة م ��وات� �ي ��ة
ل �ل �ت �ع��ارف وزي � ��ادة أواص � ��ر ال �ص��داق �ةـ
وترسيخ مبدأ التضامن بني العاملني
في مختلف إدارات البنك.
وت� � � ��أت� � � ��ي ه� � � � ��ذه امل � � � � �ب� � � � ��ادرة ت� �ن� �ف� �ي ��ذًا
الس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ب �ن��ك «ال �ت �ض ��ام ��ن -
ثقافة الفريق ال��واح��د» ،والتي تهدف
إلى توفير فرص التعارف والتواصل
ب�ي��ن امل� ��وظ � �ف �ي�ن ،وت ��أس� �ي ��س ع�ل�اق ��ات

مجموعة من موظفي البنك خالل الفعالية األسبوعية

متبادلة من شأنها املساهمة في دعم
ن �ج��اح ال �ف��رد وف��ري��ق ال �ع �م��ل وأع �م��ال
البنك بشكل عام.
ت �ت��رك��ز امل �ب��ادئ امل��ؤس �س �ي��ة ال��راس �خ��ة
ف � ��ي ال� �ب� �ن ��ك األه � �ل � ��ي ال� �ك ��وي� �ت ��ي ع �ل��ى
اح �ت��رام وت�ق��دي��ر أه�م�ي��ة ث�ق��اف��ة العمل
ُ
امل� �ت� �م ��اس� �ك ��ة .وت� � �ع � ��د ه� � ��ذه امل� � �ب � ��ادرة
األح� � � ��دث ض� �م ��ن س �ل �س �ل��ة امل� � �ب � ��ادرات
ال� �ت ��ي ت� �ه ��دف إل � ��ى ت��أس �ي��س ع�ل�اق��ات
وط �ي��دة ب�ين امل��وظ�ف�ين ،م��ن ش��أن�ه��ا أن

ت �ع��ود ب��ال�ن�ف��ع ع�ل��ى ك��ل م��ن امل��وظ�ف�ين
وال� �ع� �م�ل�اء وال �ب �ن ��ك ب �ش �ك��ل ع � ��ام .ك�م��ا
ً
تأتي هذه املبادرة دليال على الجهود
ال� �ت ��ي ي �ب��ذل �ه��ا ال �ب �ن��ك ل �ت �ب �ن��ي ون �ش��ر
ث �ق��اف��ة ش�م��ول�ي��ة ل�ت��أك�ي��د ال�س�ل��وك�ي��ات
اإلي �ج��اب �ي��ة ال �ت��ي ت��دع��م ب�ي�ئ��ة ال�ع�م��ل،
وت�س�ه��م ف��ي إط�ل�اق ال�ع�ن��ان ل�ق��درات�ه��م
ال �ك��ام �ن��ة وت �ح �ق �ي��ق أق �ص��ى اس �ت �ف��ادة
منها.
وه � ��ذه امل � �ب� ��ادرة ،ال �ت��ي ت �ق��وده��ا ف��رق

عمل من إدارة املوارد البشرية وإدارة
ج � � ��ودة ال� �خ ��دم ��ة ف� ��ي ال� �ب� �ن ��ك األه� �ل ��ي
الكويتي ،ستنتقل إلى مرحلة جديدة
ف ��ي ال� �ع ��ام  2020وس �ت �ش �ك��ل ج � � ً
�زء ا ال
ي �ت �ج��زأ م ��ن ال �ح �م �ل��ة األوس� � ��ع ن �ط��اق��ًا
وال� �ت ��ي س �ي �ت��م إط�ل�اق �ه��ا خ �ل�ال ال �ع��ام
وال� �ت ��ي ت ��رك ��ز ع �ل��ى خ �ل��ق ب �ي �ئ��ة ع�م��ل
ش�م��ول�ي��ة م��ن أج ��ل زي ��ادة اإلن�ت��اج�ي��ة،
واستقطاب املواهب الجديدة وتعزيز
التزام املوظفني.

بمشاركة « 45كافيه» خالل  24و 25يناير

«بوبيان» ينظم «مهرجان الكويت للقهوة»
في «مروج»
تنطلق ف�ع��ال�ي��ات م�ه��رج��ان ال�ك��وي��ت
ل�ل�ق�ه��وة ،ال ��ذي ينظمه ب�ن��ك ب��وب�ي��ان،
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م � ��ع ش� ��رك� ��ة «م� �ه ��رج ��ان
الكويت للقهوة» ،للعام الثالث على
ال� �ت ��وال ��ي ،ي��وم��ي ال �ج �م �ع��ة وال �س �ب��ت
( 24و 25يناير ال �ج��اري) ف��ي مجمع
مروج ،بمشاركة اكثر من « 45كافيه»
من املشاريع الشبابية الكويتية.
وق � � � ��ال امل � ��دي � ��ر ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي إلدارة
االتصاالت والعالقات املؤسسية في
بنك ب��وب�ي��ان ،قتيبه ص��ال��ح البسام:
ان اس� �ت� �م ��رار م �ش��ارك��ة ب��وب �ي��ان ف��ي
تنظيم هذا الحدث للعام الثالث جاء
م ��ن م�ن�ط�ل��ق ال �ن �ج��اح ال �ك �ب �ي��ر ،ال ��ذي
حققه املهرجان خالل دورتيه االولى
والثانية ،ونظرًا الى اإلقبال املتزايد
على صناعة القهوة ،س��واء م��ن قبل
اص � �ح� ��اب امل � �ش� ��اري� ��ع ال� �ص� �غ� �ي ��رة او
الجمهور املتذوق لكل انواع القهوة،
التي باتت الصناعة االسرع نموًا في
العالم.
من جانبه ،ق��ال مدير شركة الكويت
للقهوة ،أس��ام��ة نسيبة :ان مهرجان
الكويت للقهوة من الفعاليات التي
ي �ن �ت �ظ��ره��ا ال� �ج� �م� �ي ��ع ،ك� ��ون� ��ه ي �م �ث��ل
ال�ح��دث االك�ب��ر لتجمع املتخصصني
ف ��ي ص �ن��اع��ة ال� �ق� �ه ��وة ،ل �ي �ض��ع ب��ذل��ك
ال� �ك ��وي ��ت ع� �ل ��ى خ ��ري� �ط ��ة امل� �ه ��رج ��ات
ال�ع��امل�ي��ة املختصة ب��ال�ق�ه��وة ،معربا

قتيبة البسام

عن شكره لبنك بوبيان ،ال��ذي طاملا
تصدى لتنظيم الفعاليات التي تهم
الشباب.
م ��ن ن��اح �ي��ة اخ� � ��رى ،ق� ��ال ال �ب �س��ام ان
ه � ��ذا امل� �ه ��رج ��ان ي ��أت ��ي ان� �ط�ل�اق ��ًا م��ن
ح��رص ب��وب�ي��ان ع�ل��ى االس �ت �م��رار في
خ�ط�ت��ه ل��دع��م امل �ش��روع��ات الشبابية
املبتكرة ،حيث القى السوق الكويتي
ً
م � ��ؤخ� � �رًا إق � � �ب � ��اال واض� � �ح � ��ًا م � ��ن ق �ب��ل
الشباب على افتتاح املشاريع التي
تتعلق بصناعة ال�ق�ه��وة وأس��راره��ا
ومستلزماتها ،وهو ما ساهم بشكل
واض� � ��ح ف ��ي ت �غ �ي �ي��ر امل �ف��اه �ي��م ال �ت��ي

تتعلق بالعمل ال�خ��اص ،وال��ى خلق
ق�ي�م��ة م�ض��اف��ة ل�لاق�ت�ص��اد ال�ك��وي�ت��ي،
من خالل تنويع مصادر الدخل التي
تتعلق بالقطاع الخاص.
وأك � ��د ال �ب �س��ام ان ب��وب �ي��ان ال ي��دخ��ر
اي ج� �ه ��د ف � ��ي دع� � ��م وت� �ش� �ج� �ي ��ع ك��ل
امل�ش��اري��ع الشبابية ل��وض��ع الكويت
ض �م ��ن ق ��ائ �م ��ة اوائ� � � ��ل ال � � � ��دول ،ال �ت��ي
ت �ب��رز اه�ت�م��ام�ه��ا ب�م�ش��اري��ع ال�ش�ب��اب
ودع �م �ه��م ،ال��ى ج��ان��ب وض�ع�ه��ا على
قائمة املهرجات والفعاليات العاملية.
واض� � ��اف ال �ب �س��ام ان ب �ن��ك ب��وب �ي��ان،
ونيابة عن جميع املشاركني ،سيقوم
ب� ��ال � �ت � �ب� ��رع ب � �م� ��ا ن� �س� �ب� �ت ��ه  %10م��ن
إجمالي مبيعات املهرجان ملصلحة
مشاريع حماية البيئة ،انطالقًا من
استراتيجية البنك لعام  ،2020لكي
ي �ك��ون ال� �ع ��ام ال �ح��ال��ي ع� ��ام ال �ح �ف��اظ
على البيئة ،ورف��ع التوعية بأهمية
ت �خ �ف �ي��ض اس � �ت � �خ� ��دام ال �ب�ل�اس �ت �ي��ك
االح� � � ��ادي االس� �ت� �خ ��دام ف ��ي ح�ي��ات�ن��ا
اليومية.
وح � ��ول امل� �ه ��رج ��ان ،ق� ��ال ال �ب �س��ام ان��ه
ع� �ب ��ارة ع ��ن ت �ج �م��ع ل� �ع ��دد ك �ب �ي��ر م��ن
ال �ك��اف �ي �ه��ات امل �ع��روف��ة ب�ي�ن ال �ش �ب��اب،
ال �ت��ي ب ��دأت أنشطتها ف��ي ال�س�ن��وات
االخيرة ،حيث سيمنح هذا التجمع
ف ��رص ��ة ل �ل �ك��اف �ي �ه��ات ل� �ع ��رض أح ��دث
الخدمات واملنتجات لديها ،وأيضا

فرصة للجمهور للتعرف على أسرار
ص �ن��اع��ة ال �ق �ه��وة ،ب �م��ا ي�ت�ن��اس��ب مع
التطور الحالي الكبير ،الذي يشهده
السوق العاملي لصناعة القهوة.
وأك� ��د ال �ب �س��ام ان م �ه��رج��ان ال�ك��وي��ت
للقهوة ال يعد تجمعا شبابيا فقط،
ب��ل اي �ض��ا ه��و ت�ج�م��ع ع��ائ �ل��ي ،حيث
م��ن امل�م�ك��ن ان يستمتع ك��ل ف ��رد من
العائلة باملهرجان النه يحتوي على
ال �ع��دي��د م ��ن االن �ش �ط��ة وال �ف �ع��ال �ي��ات
وامل � �ف� ��اج� ��آت ال� �ت ��ي ي �ن �ظ �م �ه��ا ال �ب �ن��ك
وتناسب الجميع حتى األطفال.
وأش ��ار ال��ى ان امل�ه��رج��ان سيتضمن
ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن ورش ال � �ع � �م� ��ل ،ال �ت ��ي
س �ي �ق��دم �ه��ا ع � ��دد م ��ن أم� �ه ��ر م �ق��دم��ي
وم�ع��دي ال�ق�ه��وة ف��ي ال�ك��وي��ت ،والتى
ت�ه��دف ال��ى تثقيف ال� ��زوار بصناعة
ال�ق�ه��وة وأس��راره��ا وال�ط��ري�ق��ة املثلى
ل�ع�م��ل ف �ن �ج��ان م ��ن ال �ق �ه��وة ب�ط��ري�ق��ة
اح �ت��راف �ي��ة ف ��ي امل� �ن ��زل او امل �ك �ت��ب او
خ�لال ال�س�ف��ر ،ال��ى ج��ان��ب الفعاليات
االخ � ��رى ،م �ث��ل ال��رس��م ع �ل��ى االك� ��واب
والقهوة.
ك �م��ا ي ��وف ��ر امل� �ه ��رج ��ان رك� �ن ��ا خ��اص��ا
للقراءة ،حيث يمكن ل��زوار املهرجان
االس �ت �م �ت ��اع ب � �ق� ��راءة م �ج �م��وع��ة م��ن
الكتب املختارة ،الى جانب مجموعة
م ��ن االج �ن �ح��ة ال �خ��اص��ة ب��ال�ت�ع��ري��ف
بخدمات بنك بوبيان.

اإلثنين  25جمادى األولى  1441هـ •  20يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16696
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في «فورسيزونز برج الشايع»

أسلوب جديد لتناول
الطعام في «سينتوهو»

س �ي �ج��د ال � ��ذواق � ��ة م� ��ن ع� �ش ��اق م � ��أك � ��والت امل �ط �ب��خ
اآلس� �ي ��وي ال �ت��ي ت�ح�م��ل مل �س��ة م �ع��اص��رة وت�ج��رب��ة
فريدة بانتظارهم في مطعم «سينتوهو» ،وجهة
ال�ط�ع��ام ال��راق�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت ،ح�ي��ث ك�ش��ف املطعم
امل��رم��وق بأعلى ط��اب��ق بالفندق ع��ن قائمة طعام
وم �ف �ه��وم ج��دي��دي��ن ي �ح �ف�لان ب��ال �ن �ك �ه��ات امل �م �ي��زة
واألطباق اللذيذة التي ستأخذ الضيوف في رحلة
إل��ى ال�ش��رق األق�ص��ى ،وذل��ك وس��ط أج��واء عصرية
ن��اب�ض��ة ب��ال�ح�ي��اة ت�ق�ت��رن م��ع إط�ل�االت ب��ان��ورام�ي��ة
خالبة على أفق العاصمة الكويتية.
بموقعه املميز ف��ي أع�ل��ى ط��اب��ق «ال� �ـ »21م��ن فندق
فورسيزونز ال�ك��وي��ت ،يدعو مطعم «سينتوهو»
ال �ض �ي ��وف ل� �ت ��ذوق أش� �ه ��ى امل� ��أك� ��والت اآلس �ي��وي��ة
التي تحمل ملسات عصرية فريدة ،حيث يمكنهم
االس�ت�م�ت��اع ب�ت�ن��اول ال�ط�ع��ام وس��ط م�ح�ي��ط مفعم
ب��ال �ح �ي��وي��ة ف ��وق امل��دي �ن��ة ال� �س ��اح ��رة .وي� �ق ��دم ه��ذا
امل �ط �ع��م األن� �ي ��ق ال � ��ذي ي �ع��د ن �ق �ط��ة ت �ج �ت �م��ع ف�ي�ه��ا
النكهات ال�ف��ري��دة وف��ن الطهي ال�ع��ري��ق للضيوف
ت�ج��رب��ة ت �ن��اول ع �ش��اء ت�ف��اع�ل�ي��ة ،ح�ي��ث ي�ت��م إع ��داد
أشهى األطباق الساخنة أمامهم مباشرة.
ويمكن للذواقة االختيار من بني مجموعة متنوعة
م��ن م��أك��والت املطبخ اآلس �ي��وي ال�ح��دي��ث ،بما في
ذلك أطايب مشاوي الروباتا ،وطبق الباو اللذيذ
ُ
املطهي على البخار ،واألطباق املبتكرة املعدة على
ط��اول��ة تيبانياكي ال�ي��اب��ان�ي��ة ،كما تضم القائمة
الجديدة مجموعة واسعة من خ�ي��ارات السوشي
وأش �ه��ى امل �ش��روب��ات وال�ع�ص��ائ��ر ال �ط��ازج��ة امل�ع��دة
بعناية.
وتعليقًا على ذلك ،قال ديديه جاردان املدير العام
لفندق فورسيزونز الكويت« :نشعر بتشويق كبير
لدعوة الضيوف لتذوق أشهى النكهات واملأكوالت

ين عدداً من السفراء والدبلوماسيين خالل افتتاح المعرض
َ
العبد الله والخرافي
متوسط ِ

تحت رعاية نائب وزير شؤون الديوان األميري

«زين» الشريك االستراتيجي
لمعرض السيارات في مول 360
ش��ارك��ت زي��ن امل� � ّ
�زود ال��رائ��د ل�ل�خ��دم��ات
الرقمية في الكويت بافتتاح النسخة
ال �ت��اس �ع��ة م��ن م �ع��رض ال �س �ي ��ارات ،م��ن
 16حتى  25يناير في م��ول  360تحت
رع ��اي ��ة ن ��ائ ��ب وزي � ��ر ش � ��ؤون ال ��دي ��وان
األم� � �ي � ��ري ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د ال� �ع� �ب ��د اهلل
املبارك الصباح.
وأوض� �ح ��ت ال �ش��رك��ة أن ح �ف��ل اف �ت �ت��اح
امل�ع��رض ق��د ش�ه��د ح�ض��ور ن��ائ��ب وزي��ر
ش � � � ��ؤون ال � � ��دي � � ��وان األم � � �ي� � ��ري ال �ش �ي ��خ
م �ح �م��د ال �ع �ب��د اهلل امل � �ب� ��ارك ال �ص �ب��اح،
ونائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس
ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل �ج �م��وع��ة زي ��ن ب ��در ن��اص��ر
ال � � �خ � ��راف � ��ي ،وم � �ج � �م� ��وع� ��ة ك � �ب � �ي� ��رة م��ن
ال�س�ف��راء والدبلوماسيني واملسؤولني
من القطاعني العام والخاص.

وبينت زين أن شراكتها االستراتيجية
ل � �ه � ��ذا امل� � �ع � ��رض ت � ��أت � ��ي ت� �م ��اش� �ي ��ًا م��ع
اس� � �ت � ��رات� � �ي� � �ج� � �ي� � �ت� � �ه � ��ا ل � �ل � �م � �س� ��ؤول � �ي� ��ة
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة واالس � � �ت� � ��دام� � ��ة ،وال� �ت ��ي
ت�س�ع��ى م��ن خ�لال�ه��ا ك�ش��رك��ة رائ ��دة في
ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص ال �ك��وي �ت��ي ع �ل��ى دع��م
ُ
ُمختلف امل �ب��ادرات وال�ج�ه��ود املبتكرة
ب� �م ��ا ُي� �س� �ه ��م ب� ��دف� ��ع ع� �ج� �ل ��ة ال �ت �ن �م �ي��ة
ً
االق �ت �ص��ادي��ة ف��ي ال ��دول ��ة ،خ��اص��ة وأن
ّ
امل � �ع� ��رض ي� ��وف� ��ر امل� �س ��اح ��ة األك � �ب� ��ر م��ن
ّ
ن��وع �ه��ا ل �ع��ش��اق ال �س �ي��ارات وامل�ه�ت�م�ين
باملركبات والدراجات النارية للتعرف
على أح��دث وآخ��ر ما توصل إليه أكبر
ّ
ُصناع املركبات من الشركات العاملية
وال� �ع ��روض ال �ح �ص��ري��ة ال �ت��ي ت��وف��ره��ا
الوكاالت املحلية.

وأض ��اف ��ت ال �ش��رك��ة أن �ه��ا ت �ت��واج��د ف��ي
امل �ع��رض م��ن خ�ل�ال ج�ن��اح�ه��ا ال �خ��اص
على م��دار فترة تنظيمه ف��ي م��ول 360
ومل� ��دة ع �ش��رة أي� ��ام م �ت��واص �ل��ة ،وال ��ذي
ت� �ق ��وم م ��ن خ�ل�ال ��ه ب �ت��وف �ي��ر ع��روض �ه��ا
الحصرية لزوار املعرض على مجموعة
م� ��ن أح� � ��دث خ ��دم ��ات �ه ��ا ُ
وم �ن �ت �ج��ات �ه��ا،
باإلضافة إلى توفير فرصة للمشاركة
ف��ي ال�س�ح��ب األس�ب��وع��ي ع�ل��ى حملتها
الجديدة «سجل مع زي��ن» مجانًا عبر
جناح الشركة في املعرض.
ُ
وأك � � ��دت ال� �ش ��رك ��ة أن� �ه ��ا ت � � ��درك أه �م �ي��ة
دور م��ؤس �س��ات ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ف��ي
تشجيع مثل هذه املبادرات التي تدفع
م��ن ال �ح��رك��ة االق �ت �ص��ادي��ة ف��ي ال��دول��ة،
ً
خ��اص��ة ك��ون�ه��ا إح ��دى أك �ب��ر ال�ش��رك��ات

الوطنية ال��رائ��دة ف��ي القطاع الخاص،
ّ
ح �ي ��ث أت � ��ت ُم �ش ��ارك �ت �ه ��ا ل� �ت ��ؤك ��د ع�ل��ى
اهتمامها والتزامها بتطوير األعمال
اإلب � ��داع� � �ي � ��ة امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة ف � ��ي امل �ج �ت �م��ع
الكويتي املليء بأصحاب املواهب من
ال�ش�غ��وف�ين وامل �ب��دع�ين ال��ذي��ن ي�م�ل�ك��ون
أفكارًا إبداعية تهدف إلى تقديم حلول
فعلية الحتياجات السوق.
ودائ�م��ًا ما تحرص زي��ن على املشاركة
ّ
ّ
الفعالة ف��ي مختلف األنشطة املحلية
ال� �ت ��ي ت� �ه ��دف إل � ��ى اإلس � �ه� ��ام ف� ��ي دف ��ع
ّ
ع �ج �ل��ة االق� �ت� �ص ��اد امل� �ح ��ل ��ي ،ح �ي��ث ل��ن
ت � � ّ�دخ� � ��ر ال � �ش� ��رك� ��ة ج� � �ه � ��دًا ف� � ��ي ت� �ق ��دي ��م
املساندة والدعم لكل جهة تملك فكرة
ورؤي��ة تتسم بنواحي اإلب��داع وتخدم
ُ
املجتمع وتسهم في رفعة الوطن.

سحب حساب النجمة األسبوعي

«التجاري» يكشف عن الفائز بـ  5آالف دينار
ق � ��ام ال �ب �ن��ك ال� �ت� �ج ��اري ب� ��إج� ��راء ال �س �ح��ب
األس�ب��وع��ي على «ح�س��اب النجمة» ،وقد
ت ��م إج � ��راء ال �س �ح��ب ب �ح �ض��ور م �م �ث��ل عن
وزارة التجارة والصناعة ،أنعام الفضلي.
وق� ��د ك��ان��ت ج ��ائ ��زة ال � �ـ  5000دي� �ن ��ار م��ن
نصيب توفيق علي العطار.
وأوض��ح البنك أن جوائز حساب النجمة
أص�ب�ح��ت م�م�ي��زة بحجم م�ب��ال��غ ال�ج��وائ��ز
امل �ق��دم��ة ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ت �ن��وع �ه��ا ط ��وال
ال �س �ن��ة ،وت �ت �ض �م��ن ال �س �ح��وب��ات ج��ائ��زة
أسبوعية بقيمة  5000دي �ن��ار ،وشهرية
ب�ق�ي�م��ة  20أل ��ف دي� �ن ��ار ،وج ��ائ ��زة نصف
س �ن��وي��ة وق ��دره ��ا ن �ص��ف م �ل �ي��ون دي �ن��ار،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى أك �ب��ر ج ��ائ��زة ف ��ي ال�ع��ال��م
مرتبطة بحساب مصرفي والتي حصــل
ال�ب�ن��ك بموجبها ع�ل��ى ش�ه�ـ�ـ�ـ��ادة غينيس
لألرقـــام القياسيـــة والبالغــــة  1.5مليون
دينار كويتي.
وع��ن آل�ي��ة فتح ح�س��اب النجمة والتأهل
ل��دخ��ول ال �س �ح��وب��ات وال� �ف ��وز ب��ال�ج��وائ��ز
القيمة ،كشف البنك أنه يمكن فتح حساب
النجمة فقط ب��إي��داع  100دي�ن��ار كويتي
ويجب أن يكون في الحساب مبلغ ال يقل
عن  500دينار لدخول جميع السحوبات

على كل الجوائز التي يقدمها الحساب.
وب��ال�ن�س�ب��ة ل �ف��رص ال �ف��وز ف��إن��ه ك�ل�م��ا زاد
املبلغ املحتفظ في الحساب زادت فرص
فوز العميل ،حيث ان كل  25دينارا توفر
ً
ف��رص��ة واح� ��دة ل �ل �ف��وز ،ف �ض�لا ع��ن امل��زاي��ا
اإلض ��اف� �ي ��ة ال �ت ��ي ي��وف��ره��ا ال� �ح� �س ��اب ،إذ
يحصل العميل ع�ل��ى ب�ط��اق��ة س�ح��ب آل��ي
ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان
ب� �ض� �م ��ان ال � �ح � �س ��اب وك � ��ذل � ��ك ال �ح �ص ��ول
ع�ل��ى ك��ل ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة م��ن البنك
التجاري.
ومن املعروف أنه يمكن للعمالء التواصل
مع البنك عن طريق خدمة الفيديو املباشر
ع�ب��ر تطبيق ال�ت�ج��اري  CBK Mobileأو
االت�ص��ال بخدمة العمالء على 1888225
أو زيارة موقع البنك االلكتروني ،وكذلك
بإمكانهم زيارة أقرب فرع للبنك وسوف
ي�ك��ون م��وظ�ف��و «ال �ت �ج��اري» ف��ي خدمتهم
وع� �ل ��ى اس� �ت� �ع ��داد ت � ��ام ل�ل�إج ��اب ��ة ع ��ن ك��ل
استفساراتهم .كما أن صفحات التجاري
على جميع مواقع التواصل االجتماعي
ت��وف��ر للجمهور ك��ل التفاصيل املرتبطة
بآخر العروض والخدمات التي يقدمها
البنك.

ملصق سحب حساب النجمة

أشهى النكهات اآلسيوية مع إطالالت خالبة

ال �ط��ازج��ة وس ��ط أج� ��واء راق �ي��ة مفعمة بالحيوية
في مطعم سينتوهو ،وجهة ال��ذواق��ة األح��دث في
مدينة الكويت ،تم تصميم قائمة الطعام واملفهوم
الجديد بعناية فائقة لتالئم تفضيالت الضيوف
اآلخذة في التطور وتعكس أهم توجهات الذواقة
ال�ح��دي�ث��ة ،ويكتمل ه��ذا ال�ت� ُّ
�وج��ه املبتكر للمطبخ
اآلس �ي��وي ال�ح��دي��ث ب��األج��واء ال�ح�ي��وي��ة ،وامل�ن��اظ��ر
الخالبة ،وخ��دم��ة فورسيزونز األس�ط��وري��ة ،األم��ر
الذي يجعل من زيارة مطعم سينتوهو تجربة ال
تفوت لعشاق الطعام األكثر تميزًا».

بمناسبة السنة الصينية الجديدة

«شيك شاك»
يقدم قائمة السيشوان
ب �م �ن��اس �ب��ة ال� �س� �ن ��ة ال �ص �ي �ن �ي��ة
ال �ج��دي��دة ،ي�ط�ل��ق م�ط�ع��م شيك
ش��اك ق��ائ�م��ة ال�س�ي�ش��وان لفترة
م � � �ح� � ��دودة .وت� �ش� �م ��ل ال �ق��ائ �م��ة
ال � �ج� ��دي� ��دة ث�ل�اث ��ة اخ � �ت � �ي� ��ارات:
أول�ه��ا السيشوان ب��رغ��ر؛ برغر
ب ��ال� �ج� �ب� �ن ��ة م � ��ع م� �خ� �ل ��ل خ �ي ��ار
ب��ال�ث��وم وال�ف�ل�ف��ل ال �ح��ار ،بصل
م � �ق� ��رم� ��ش ،خ� � ��س وم ��اي ��ون� �ي ��ز
سيشوان .أم��ا للذين يفضلون
ب��رغ��ر ال��دج��اج ،ف��إن شيك شاك
ي� �ق ��دم ل �ه��م ب ��رغ ��ر ال �س �ي �ش��وان
تشيكن ،وه��و عبارة عن صدر
دج� � ��اج م �ق��رم��ش م �ت �ب��ل ب��زي��ت
ب��ال�ف�ل�ف��ل ال �ح��ار ،ي�ع�ل��وه مخلل
خيار بالثوم ،خس ومايونيز
سيشوان.
ويتم تحضير البرغر في شيك
ش��اك م��ن لحم بقر أن�ج��وس أو
دج ��اج ط�ب�ي�ع��ي  100ف��ي امل�ئ��ة،
قائمة السيشوان الجديدة لفترة محدودة
خال من الهرمونات واملضادات
ال �ح �ي��وي��ة .وي� �ق ��دم ش �ي��ك ش��اك
الكثير م��ن األط�ب��اق املذهلة ،فوجئنا باستخدام
أي �ض��ا ب�ط��اط��ا س�ي�ش��وان امل�ق�ل�ي��ة ب��ال�ج�ب�ن��ة ،وه��ي ح �ب��وب ف�ل�ف��ل ال�س�ي�ش��وان ف��ي األط �ب��اق الصينية
ب�ط��اط��ا م�ق�ل�ي��ة م��ع ص�ل�ص��ة ش ��اك ب��ال�ج�ب�ن��ة ،لحم وق��ررن��ا اس �ت �خ��دام ه ��ذا امل �ك��ون ال �ف��ري��د م��ن نوعه
ع�ج��ل م �ق��دد ،ب�ص��ل أخ �ض��ر ،زي��ت بالفلفل ال�ح��ار في قائمة طعامنا .لقد أضفنا البصل املقرمش،
وتوابل سيشوان مع السمسم.
ومخلل خيار بالثوم والفلفل ال�ح��ار ،الخس مع
وتعليقا على إطالق القائمة الجديدة ،يقول مدير صلصة السيشوان ال�ح��ارة للتشيز ب��رغ��ر لنقدم
أول معايير ال�ج��ودة ف��ي شيك ش��اك جيم فريش :قائمة السيشوان بالطعم الحار املميز ال��ذي من
«بعد تجولنا في مختلف أرجاء الصني وتذوقنا املؤكد أنكم ستحبونه».

يتضمن  4جلسات عمل و 15متحدِّ ثاً
ّ
في حديقة الشهيد..

ً
غدا
ملتقى المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ينطلق
َ
ي�ف��ت� ِ�ت��ح ملتقى امل�ن��اق�ص��ات للمشروعات
الصغيرة واملتوسطة أعماله غدًا (الثالثاء)
ف � ��ي ح ��دي� �ق ��ة ال� �ش� �ه� �ي ��د «( »2ال� �ت ��وس� �ع ��ة
ال �ج��دي��دة) ،ت�ح��ت رع��اي��ة ال�ج�ه��از امل��رك��زي
ل �ل �م �ن��اق �ص��ات ال� �ع ��ام ��ة .وم� ��ن امل �ت ��وق ��ع أن
يحضر امللتقى شخصيات مهمة ،بينهم
أع� �ض ��اء م ��ن م �ج �ل��س األم � ��ة ،وم �س��ؤول��ون
ح �ك��وم �ي��ون ف ��ي ج� �ه ��ات ع � ��دة وم �م �ث �ل��ون
ع� ��ن امل ��ؤس� �س ��ات امل �ع �ن �ي��ة ب��امل �ن��اق �ص��ات،
إل��ى ج��ان��ب ال�ج�ه��از امل��رك��زي للمناقصات
العامة؛ ك��وزارة املالية ومؤسسة البترول
الكويتية .كما تشارك فيه شركات قيادية
ع � ��دة م ��ن ال� �ق� �ط ��اع ال� �خ ��اص ال �ع��ام �ل��ة ف��ي
مجاالت عدة ،كاالتصاالت والتكنولوجيا
واملصارف وشركات االستثمار ،وشركات
ال � �خ� ��دم� ��ات ال� �ل ��وج� �ت� �س� �ي ��ة وامل� ��ؤس � �س� ��ات
ال��رس �م �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة ب��ال �ق �ط��اع وج �م �ع �ي��ات
ال�ن�ف��ع ال �ع��ام وم��ؤس�س��ات املجتمع امل��دن��ي،
وي � �ح � �ض� ��ره ع � � ��دد ك� �ب� �ي ��ر م � ��ن امل � �ب� ��ادري� ��ن
وأصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وي �ك �ت �س��ب امل �ل �ت �ق��ى أه �م �ي��ة ك �ب �ي��رة ل�ج�ه��ة
ت �س �ل �ي��ط ال� �ض ��وء ع �ل��ى ح� �ق ��وق امل �ب ��ادري ��ن
والتزاماتهم في ضوء القانون رقم  74لسنة
 2019ال��ذي صدر في شهر يوليو املاضي،
ومنحهم فرصة االستفادة من املناقصات
ال �ت��ي ت �ف��وز ب �ه��ا ال �ش ��رك ��ات ال �ك �ب ��رى ،كما
يبحث امللتقى في الفراغات التشريعية في

داود معرفي

عمر الطبطبائي

أحمد الصالح

القوانني وكيفية معالجتها ،بما يفتح آفاقًا
أوسع أمام املبادرين وأصحاب املشروعات
الصغيرة واملتوسطة.

م �ف �ه��وم امل �ش��اري��ع ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة
ّ
ّ
التوجهات الحكومية،
ثقافة متجذرة في
ول � � ��دى امل� ��ؤس � �س� ��ات ال � �ع ��ام ��ة ع� �ب ��ر ت �ن� ّ�ب��ي
استراتيجية شاملة محددة األه��داف لهذا
الغرض ،وذلك نظرًا الى أهمية هذا القطاع
ف� ��ي إي � �ج� ��اد ف � ��رص ع �م ��ل ل �ل �ش �ب��اب ال��ذي ��ن
ي�ش�ك�ل��ون ال�ش��ري�ح��ة األوس� ��ع م��ن املجتمع
الكويتي.
ودعا معرفي املبادرين وأصحاب املشاريع
الصغيرة واملتوسطة الى املشاركة الفاعلة
ف ��ي امل �ل �ت �ق��ى ،ب �م��ا ي �س �ه��م ف ��ي خ �ل��ق ح ��وار
مباشر بينهم وبني املؤسسات الحكومية

املعنية وشركات القطاع الخاص املشاركة
في امللتقى.

ثقافة املشاريع الصغيرة
واملتوسطة
وق � ��ال رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة ل�ل�م�ل�ت�ق��ى
داود س �ل �ي �م��ان م �ع��رف��ي إن امل �ل �ت �ق��ى ي��أت��ي
بعد ال�ت�ع��دي�لات ال�ت��ي أدخ�ل��ت على قانون
املناقصات العامة ،التي منحت املبادرين
ح��ق االس�ت�ف��ادة م��ن املناقصات التي تفوز
ب �ه��ا ال �ش��رك��ات ال �ك �ب��رى ،داع �ي ��ًا إل ��ى جعل

ِّ
متحدثًا
 4جلسات و15

ويستقطب امللتقى  15متحدثًا م��وزع�ين
ع �ل��ى  4ج �ل �س��ات رئ� �ي� �س ��ة ،وه � ��ي ت �ن��اق��ش
م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ق�ض��اي��ا ال�ح�ي��وي��ة وامل�ه�م��ة
ال �ت��ي ت�ه��م امل �ب��ادري��ن وأص �ح��اب امل�ش��اري��ع
الصغيرة واملتوسطة ،بينها ما يدور حول
ث�ق��اف��ة امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة
والغاية من تطوير مع مقاربة األسس التي
يجري على أساس التعامل مع القطاع بني

خ �ي��ار اق �ت �ص��ادي اس�ت��رات�ي�ج��ي ت�ن�م��وي أو
آن وغير مستدام.
مجرد دعم سياسي ٍ
• ال �ج �ل �س��ة األول� � ��ى :ت �ع �ق��د ت �ح��ت ع �ن��وان
ش��رح ق��ان��ون رق��م  74لسنة  2019وال��ذي
ع� � ��دل ب� �ع ��ض أح � �ك � ��ام ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م 49
ل�س�ن��ة  2016ب �ش��أن امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة،
وامل �ت �ض �م��ن ح� �ق ��وق أص � �ح ��اب امل �ش��اري��ع
الصغيرة واملتوسطة .ويتحدث فيها كل
م��ن امل�ه�ن��دس��ة ش �ع��اع أك �ب��ر ن��ائ�ب��ة رئيس
مجلس اإلدارة واملهندس اسامة إبراهيم
الدعيج األمني العام بالوكالة من الجهاز
امل ��رك ��زي ل �ل �م �ن��اق �ص��ات ال �ع ��ام ��ة ،وم �ن��اف
امل�ن�ي��ف امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�ص�ن��دوق الوطني
ل�ت�ن�م�ي��ة ورع ��اي ��ة امل �ش ��روع ��ات ال�ص�غ�ي��رة
وامل� �ت ��وس� �ط ��ة ،وخ ��ال ��د ال� �ك� �ن ��دري م��راق��ب
امل�ت��اب�ع��ة لنظم ال �ش��راء ف��ي وزارة امل��ال�ي��ة،
وي ��دي ��ره ��ا ب� ��در ن �ب �ي��ل ال �ع �ي �س��ى ال��رئ �ي��س
التنفيذي ملكتب ريختر اإلبداعي.
ّ
• ال �ج �ل �س��ة ال �ث��ان �ي��ة :ت ��رك ��ز ع �ل��ى ال �ف��رص
املتوفرة أمام املبادرين ،ويتحدث فيها كل
م��ن خ��ال��د م�ه��دي األم�ي�ن ال�ع��ام ف��ي املجلس
األعلى للتخطيط والتنمية ،حمد امل��رزوق
الرئيس التنفيذي لقطاع االعمال والحلول
في شركة زين ،بشار عبداهلل العبدالهادي
امل� ��ؤس� ��س وال� ��رئ � �ي� ��س ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ل �ق �ط��اع
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ش��رك��ة ك��وي��ت ن� ��ت ،ري �ه��ام
العيار املؤسسة والرئيسة التنفيذية في

شركة فيلوسوفي لالستشارات اإلعالمية،
وح � �س �ي�ن ص ��ال ��ح ال � �ع� ��ري� ��ان ن ��ائ ��ب امل ��دي ��ر
ال �ع��ام ف��ي ش��رك��ة ك��ون�س�ب��ت كومنيكيشنز
ل�ل�ت�ج��ارة ال �ع��ام��ة وامل � �ق� ��اوالت ،ود.ع �ب ��داهلل
مجبل امل�ط��وع امل��دي��ر التنفيذي شركة فيم
ل �ل �ت �ج �ه �ي��زات ال �غ ��ذائ �ي ��ة .وي ��دي ��ر ال�ج�ل�س��ة
سعيد امل��ان��ع رئ�ي��س مجلس إدارة شركة
العز العاملية للتجارة العامة واملقاوالت.
• ال �ج �ل �س��ة ال �ث��ال �ث��ة ع� �ب ��ارة ع ��ن م �ن��اظ��رة
تحت عنوان الدعم الحكومي للمشروعات
الصغيرة واملتوسطة :مجاملة سياسية أم
للمنفعة االقتصادية؟ ويتحدث فيها أحمد
ال �ص��ال��ح ش ��رك ��ة ب��ون �س��اي ل�ل�اس �ت �ش��ارات
اإلداري� ��ة زم�ي��ل م�س�ت�ش��اري ري ��ادة االع�م��ال
واملشاريع الصغيرة في الواليات املتحدة
األميركية ،وعبداهلل محمود الخنجي رائد
أعمال ومستشار ت�ج��اري .ويدير الجلسة
نزار الصالح من «نقاشنا».
• ال �ج �ل �س��ة ال ��راب � �ع ��ة :ت �ن��اق��ش ال� �ف ��راغ ��ات
التشريعية مع أصحاب القرار من أعضاء
من مجلس األمة واقتراح حلول تشريعية،
بما يخدم املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وي�ت�ح��دث فيها ال�ن��ائ��ب ع�م��ر الطبطبائي،
ع �ب��دال��وه��اب ال �ع �ي �س��ى ،ف �ي �ص��ل ال�س�ع�ي��د،
وي��دي��ره��ا امل�ح��ام��ي ع �ب��داهلل ال�ب�ك��ر الشريك
ومدير مكتب خليل دشتي وعبداهلل البكر
للمحاماة واالستشارات القانونية.
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جنبالط :ال «تستاهل» بيروت هذه المعاملة
ً
رئيس الحزب ّ
التقدمي االشتراكي ،وليد جنبالطَّ ،
غرد عبر «تويتر» قائال« :ال تستاهل
بيروت من الحمرا إل��ى م��ار إلياس ال��ى وس��ط املدينة ه��ذه املعاملة التي فيها شبه تدمير
لها .وحده الحوار بني القوى السياسية يجب ان يسود مهما كان الخالف .نعم للتظاهر
السلمي ،كما كان ايام الحراك االول ،وال للعنف من اي جهة ،وتذكروا أن رجل األمن من
الشعب يعاني مثله».
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سبقلا تكشف ما حصل ليلة التكسير وسط بيروت

انتفاضة اللبنانيين تقترب من مرحلة العنف
بيروت ــــ أنديرا مطر
م � ��وج � ��ة ج� � ��دي� � ��دة م� � ��ن ح � ��رك � ��ة االح � �ت � �ج� ��اج
اللبنانية على تردي االوضاع االقتصادية
ووص� ��ول االن �ه �ي��ار ال ��ى ك��ل م �ن��زل ان�ط�ل�ق��ت
أم� ��س ،ب �ع��د أن ات �خ ��ذت ص �ف��ة ال� �ث ��ورة منذ
مساء السبت مع مشهد التكسير والحرائق
وسط بيروت .وبينما كانت األنباء تتحدث
ع��ن اق �ت ��راب م��وع��د اع �ل�ان ال �ح �ك��وم��ة ام��س،
حيث استقبل رئيس الجمهورية الرئيس
املكلف حسان دياب ،تحدثت مصادر اخرى
عن عقبات ال تزال تعترض اعالن الحكومة
رسميا.
وش �ه��د م�ح�ي��ط ال �ب��رمل��ان ل�ل�ي��وم ال�ث��ان��ي على
ّ
التالي توترًا ومناوشات على الحاجز الذي
يفصل ق��وى األم ��ن وامل�ت�ظ��اه��ري��ن ،رغ��م قيام
الجيش بتفتيش املتظاهرين قبل دخولهم
ساحة التظاهر ،وتنفيذه امس ،انتشارًا على
منافذ الضاحية الجنوبية ل�ب�ي��روت ،معقل
«حزب اهلل» ،ومحيط الخندق الغميق.
فقد استنفد املنتفضون ف��ي امل��وج��ة األول��ى
( 17اكتوبر 2019ـــــ  17يناير )2020كل أشكال
االح� �ت� �ج ��اج ال �س �ل �م��ي ،ال� �ت ��ي دأب� � � ��وا ع�ل�ي�ه��ا
على م��دى ث�لاث��ة أش�ه��ر م�ت��واص�ل��ة :مسيرات
وت�ظ��اه��رات ح��اش��دة ف��ي ال�س��اح��ات ،سالسل
ب �ش��ري��ة ،م �س �ي��رات ل �ن �س��اء وأم � �ه ��ات ت��رش��ق
ب��ال��ورد وب ��االرز ب�ين مناطق ش�ه��دت حروبا
في ما مضى ،عروضا مدنية وكرنفاالت ..كل
تلك املظاهر السلمية اث ��ارت اع�ج��اب العالم
بثورة اللبنانيني ،ويبدو أنها اعجبت الطبقة
السياسية اعجابا م��اك��را ،فلم تستجب ألي
م�ط�ل��ب م��ن م�ط��ال��ب امل�ح�ت�ج�ين ،امل�ت�م�ث�ل��ة في
تشكيل ح�ك��وم��ة ان�ق��اذي��ة م��ن اختصاصيني
مستقلني ،ت�ب��ادر ال��ى وض��ع خطط للخروج
م��ن االزم ��ة االق�ت�ص��ادي��ة وت�م� ّ�ه��د النتخابات
نيابية مبكرة تعيد تشكيل السلطة .فماذا
فعلت السلطة؟
االج� ��اب� ��ة ع� ��ن ال � �س� ��ؤال ت� �ب ��دو ب��دي �ه �ي��ة مل��ن
يعرف تركيبة املنظومة القائمة ،وتاريخها
وتداخل مصالحها السياسية واملالية.

أسبوع الغضب
امل�ن�ت�ف�ض��ون اف �ت �ت �ح��وا امل��وج��ة ال �ث��ان �ي��ة من
ان �ت �ف��اض �ت �ه��م ب ��أس� �ب ��وع غ� �ض ��ب ،ب � ��دأ ي ��وم
ال � �ث�ل��اث� ��اء ال � �ف� ��ائ� ��ت ،ب ��اح� �ت� �ج ��اج ��ات ع� ّ�م��ت
امل �ن��اط��ق ،وب �ق �ط��ع ط ��رق ��ات ،واس �ت �ك �م��ل في
ال �ي��وم�ين ال�ت��ال�ي�ين ب�ت�ح��رك��ات م�ن�ظ�م��ة ضد
امل� � �ص � ��ارف ف� ��ي ش � � ��ارع ال� �ح� �م ��را ت� �ح ��دي ��دا،
ب �م �ش��ارك��ة ق��وي��ة م ��ن م �ج �م��وع��ات ي �س��اري��ة
وشبان ينتمون الى بيئة الثنائي الشيعي،
ف �ص� ّ�ب��وا غ�ض�ب�ه��م ع�ل��ى امل �ص ��ارف ،تكسيرا
وت�خ��ري�ب��ا وإح ��راق ��ا .غ�ي��ر ان ل�ي�ل��ة ال�س�ب��ت/
األح� � � ��د ك� ��ان� ��ت االش� � � ��د ع� �ن� �ف ��ًا ،ف �ت �خ �ل �ل �ت �ه��ا
ص��دام��ات ب�ين ال �ق��وى االم�ن�ي��ة وامل�ح�ت�ج�ين،
استخدم فيها املحتجون ج��ذوع األشجار
وأع� �م ��دة إش� � ��ارات ال �س �ي��ر مل �ه��اج �م��ة ال �ق��وى
األم �ن �ي��ة ال �ت ��ي ردت ب��اس �ت �خ��دام خ��راط �ي��م
املياه والقنابل املسيلة للدموع والرصاص
املطاطي ،ما أسفر عن سقوط عدد كبير من
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الجرحى من الطرفني ،وصل إلى  ،400وفق
حصيلة اعلنها «الصليب االحمر».

شاهدي يروي
أح��د ال�ن��اش�ط�ين روى ل �ـ سبقلا م�ش��اه��دات��ه
ً
في تلك الليلة وسط بيروت ،قائال انه كان
ينتظر مع مجموعات صغيرة من الحراك
وص � � ��ول م� �س� �ي ��رات ان� �ط �ل� �ق ��ت م� ��ن م �ن��اط��ق
مختلفة للتجمع في محيط مجلس النواب.
ّ
تحول في املوجة
وك��ان مجلس ال�ن��واب قد
األول ��ى ال��ى محطة دائ �م��ة للمحتجني بعد
اع �ت��داء ح��رس ال��رئ�ي��س ن�ب�ي��ه ب��ري ف��ي عني
ال�ت�ي�ن��ة ع �ل��ى م�ج�م��وع��ة م��ن ال� �ح ��راك ،ك��ان��ت
ت� �ق ��وم ب �م �س �ي��رة اح �ت �ج��اج �ي��ة ام� � ��ام م �ن��زل
املسؤولني ،ولم يكن بري من بينهم.
وت ��اب ��ع ال �ن��اش��ط رواي � �ت� ��ه ،ف �ق��ال إن أع � ��دادا
ك �ب �ي��رة م ��ن امل �ح �ت �ج�ي�ن ال ��ذي ��ن وص� �ل ��وا ف��ي
ب��اص��ات ت�ق�ل�ه��م م��ن م �ن��اط��ق ال �ش �م��ال ع�ك��ار
وط��راب�ل��س وم��ن ال�ب�ق��اع ال�غ��رب��ي ومعظمهم
م��ن ال�ش�ب��ان ل��م ي�ن�ت�ظ��روا وص��ول ت�ظ��اه��رات
بيروت الثالث الى محيط املجلس .بل بدأوا
ف ��ورًا ب��إط�لاق امل�ف��رق�ع��ات واألس �ه��م ال�ن��اري��ة
ب��ات �ج��اه ال� �ق ��وى امل��ول �ج��ة ح �م��اي��ة امل �ج �ل��س.
وه�ن��ا ت�ك��اث��رت م�ج�م��وع��ات املحتجني ح��ول
م�ج�ل��س ال� �ن ��واب م ��ن ال �ج �ه��ات ك �ل �ه��ا ،وك ��ان
الهدف من ذلك الدخول الى ساحة النجمة
«املحرمة» على املتظاهرين واملواطنني منذ
س�ن��وات .ث��م س��رى الشغب بطريقة سحرية
ب�ين امل�ت�ظ��اه��ري��ن ج�م�ي�ع��ا ،ش�ب��ان��ا وف�ت�ي��ات،
يهتفون ض��د رئ�ي��س امل�ج�ل��س وض��د وزي��رة
ال��داخ�ل�ي��ة ،وم�ن�ه��م م��ن اق�ت�ل��ع ش �ج��رة ،وآخ��ر
ك�س��ر إش ��ارة س�ي��ر ،أو واج �ه��ة م�ت�ج��ر ..وف��ي

التخريب يكشف
عن صراع طبقي..
ومحتجون« :سنعلمكم
ما هو اإلنماء المتوازن»
الحريري خاف
على «حُ لم أبيه»..
فأغضب الثوار أكثر
المشنوق يدعو النتخابات
رئاسية« :صهر الرئاسة»
قد يجد الدماء على يديه
األث �ن ��اء ع �م��دت ال �ق��وى األم �ن �ي��ة ال ��ى اح ��راق
خيم املعتصمني في ساحتي رياض الصلح
والشهداء .واستمرت املواجهات نحو اربع
س��اع��ات ،تفرق بعدها املتظاهرون وع��ادوا
ً
ادراجهم ،ما خال عددًا قليال من شبان عكار
وط��راب�ل��س وال�ب�ق��اع الغربي ال��ذي��ن واص�ل��وا
عمليات الكر والفر مع شرطة املجلس وقوة
مكافحة الشغب التي الحقتهم وحاصرتهم
في مسجد محمد األمني في ساحة الشهداء
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وم �ن �ط �ق��ة ال �ص �ي �ف��ي ،ح �ي��ث ت � ّ
�وج ��ه ع ��دد م��ن
امل �ص��اب�ي�ن ال� ��ى م �ق��ر ح� ��زب ال �ك �ت��ائ��ب ،ال ��ذي
ج� ّ�ه��ز حديقته الخلفية لوجستيا ملعالجة
امل �ص��اب�ين ،وش��ارك��ت زوج ��ة ال�ن��ائ��ب سامي
ال�ج�م�ي��ل ،وه��ي طبيبة ،ف��ي معالجة بعض
اإلصابات.

ثورة طبقية!
ب�ع��د ت�ص��اع��د ح��دة امل��واج �ه��ات ،دع��ا رئيس
الجمهورية ميشال عون القوى األمنية الى
ال�ح�ف��اظ على س�لام��ة املتظاهرين واالم�لاك
العامة .وال�لاف��ت هنا أن الجيش تدخل في
هذا الوقت ليحول دون وصول املتظاهرين
ال��ى م�ج�ل��س ال �ن��واب .وب �ع��د ت��دخ��ل الجيش
انكفأ املتظاهرون في جهات متعددة وعاد
شبان املناطق الى مناطقهم.
ل �ي �ل ��ة امل � ��واج � �ه � ��ات اث � � � ��ارت أس� �ئ� �ل ��ة ك �ث �ي��رة
وم� �خ ��اوف م ��ن ت �م � ّ�دد ال �ش �غ��ب ال ��ى م�ن��اط��ق
أخ ��رى .وان�ق�س�م��ت آراء اللبنانيني حيالها
ح� �ت ��ى ض� �م ��ن امل� ��ؤي� ��دي� ��ن مل� �ط ��ال ��ب ال � �ث� ��ورة.
ب �ع �ض �ه��م ت � ّ
�أس ��ف ع �ل��ى ان ��دث ��ار ح �ل��م رف �ي��ق
ال �ح��ري��ري ال ��ذي أع ��اد اع �م��ار وس��ط ب�ي��روت
ب�ع��د ط � ّ�ي ص�ف�ح��ة ال �ح��رب ،وم�ن�ه��م م��ن رأى
ان ن�ب��ض ال �ث��ورة أع ��اد ال� ��روح ال ��ى ال��وس��ط
ال � � � �خ� � � ��اوي ،وف� � � ��ي ح �ي ��ن ت � �ع� ��ال� ��ت أص� � � ��وات
مستنكرة «اعتداء» شبان من خارج بيروت
على العاصمة لحقدهم عليها ،رد بعضهم
بأن بيروت هي عاصمة اللبنانيني جميعا.
ّ
وغرد احد الشبان العكاريني على «تويتر»،
ً
م� �ت� �س ��ائ�ل�ا« :س ��ام� �ع�ي�ن ب ��اإلن� �م ��اء امل � �ت ��وازن
(شعار ي��ردده الساسة منذ التسعينيات)،
ض�ل��وا ي�ض�ح�ك��وا ع�ل��ى ال�ع�ك��اري�ين ب��االن�م��اء

مقتل  87جندياً ومدنياً في هجوم بصاروخ وطائرة مسيرة

هل انتقم الحوثيون لسليماني
بقصف مسجد مأرب؟
ف��ي ه �ج��وم ع�ن�ي��ف ل�ل�م�ي�ل�ي�ش�ي��ات ال�ح��وث�ي��ة
ف��ي ال �ي �م��ن ،ه��و ال �ث��ال��ث خ�ل�ال ث�لاث��ة اش�ه��ر،
قتل اك�ث��ر م��ن  87م��ن أف��راد ال�ق��وات املسلحة
وم��واط �ن�ين ف��ي ق�ص��ف ص ��اروخ ��ي وه�ج��وم
ب �ط��ائ��رة م �س� ّ�ي��رة اس �ت �ه��دف م �س �ج��دا يتبع
أحد املعسكرات التدريبية في م��أرب شرقي
ال� �ب�ل�اد .وق � ��ال م �ص��در ط �ب��ي ف ��ي مستشفى
م� ��أرب ال �ع��ام أن  148ج��ري �ح��ا اص �ي �ب��وا في
ال�ه�ج��وم ،ول��م يتم ال�ت�ع��رف بعد على هوية
الكثير من الجثث.
وزارة الدفاع اليمنية اوضحت في بيان ان
ص��اروخ��ا بالستيا استهدف مساء السبت
اثناء صالة املغرب «مسجدا في اللواء الرابع
 حماية رئاسية» ،مبينة ان مدنيني كانوابني الضحايا .وق��ال مصدر عسكري يمني
إن «الهجوم تم عبر قصف من طائرة مسيرة
ت��اب�ع��ة للحوثيني ع�ل��ى معسكر االستقبال
املخصص الستقبال املجندين الجدد».
ول��م ت�ت�بن أي��ة ج�ه��ة ال�ه�ج��وم ،غ�ي��ر أن وزارة
الدفاع اليمنية اتهمت الحوثيني املدعومني
م��ن إي� ��ران ،ب��ال��وق��وف خ�ل�ف��ه؛ ان�ت�ق��ام��ا ملقتل
ق��ائ��د ف�ي�ل��ق ال �ق��دس ق��اس��م س�ل�ي�م��ان��ي .ول��م
يتسن الحصول على تعقيب من الحوثيني
الذين لم يعلنوا رسميا مسؤوليتهم ،اال ان
االعالمي في قناة املسيرة التابعة للحوثيني
حميد رزق ،وصف في تغريدة على تويتر،
ال � �ض ��رب ��ة ،ب ��أن �ه ��ا «ت ��أدي� �ب� �ي ��ة واس �ت �ب��اق �ي��ة
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للمرتزقة» ،بحسب تعبيره.
ووصف وزير اإلعالم في الحكومة اليمنية،
معمر اإلري��ان��ي ،قصف ميليشيات الحوثي
ل�ل�م�س�ج��د ب��ال�ج��ري�م��ة اإلره ��اب �ي ��ة .وق� ��ال في
س �ل �س �ل��ة ت� �غ ��ري ��دات إن ال �ق �ص��ف ال � ��ذي ن�ف��ذ
بصواريخ إيرانية انتقاما ملقتل سليماني
ع �ل��ى ب �ي��ت م��ن ب �ي��وت اهلل ج��ري �م��ة إره��اب �ي��ة
غ� � � ��ادرة وج� �ب ��ان ��ة ،وت �ن �ص ��ل م� ��ن ك� ��ل ال �ق �ي��م
وامل�ع�ت�ق��دات اإلس�لام�ي��ة واإلن�س��ان�ي��ة .م�ن��ددًا

بالصمت األممي إزاء تلك الجريمة ومسلسل
ال�ت�ص�ع�ي��د االي ��ران ��ي امل �ت��واص��ل ل�ل�أزم��ة في
ال�ي�م��ن .كما ط��ال��ب امل�ب�ع��وث ال�خ��اص لليمن
م��ارت��ن غ��ري�ف�ث��س ب�م��وق��ف وإدان � ��ة واض�ح��ة
ل� �ه ��ذا ال� �ه� �ج ��وم ال ��وح� �ش ��ي .م �ش �ي��را إل � ��ى ان
اس� �ت� �م ��رار ال �ص �م��ت ب �م �ن��زل��ة ض� ��وء أخ �ض��ر
للحوثيني الرتكاب املزيد من الجرائم.
ون� ��دد ال��رئ �ي��س ال�ي�م�ن��ي ع �ب��د رب ��ه م�ن�ص��ور
ه � ��ادي ،م ��ن ج �ه �ت��ه ،ب��ال �ه �ج��وم م �ع �ت �ب��را أن��ه

«عملية إرهابية غ��ادرة وجبانة» ،الفتًا إلى
أن «االفعال الشائنة للميليشيات الحوثية
ت��ؤك��د دون ش��ك ع ��دم رغ�ب�ت�ه��ا او جنوحها
ل�ل�س�لام ،ألن�ه��ا ال تجيد غير م�ش��روع امل��وت
وال��دم��ار وتمثل اداة رخيصة ألجندة اي��ران
ف��ي امل �ن �ط �ق��ة» .وأك� ��د ه� ��ادي «أه �م �ي��ة ت�ع��زي��ز
ال �ي �ق �ظ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة وال �ج��اه��زي��ة ال�ق�ت��ال�ي��ة
وتنفيذ املهام والواجبات العسكرية وإفشال
كل املخططات العدائية والتخريبية وحفظ
األمن واالستقرار».
وال�ل�اف��ت ان ال�ه�ج��وم ج��اء ب�ع��د ف �ت��رة ه��دوء
ن�س�ب��ي ف ��ي ال �ح ��رب ال ��دائ ��رة ب�ي�ن ال�ح�ك��وم��ة
الشرعية امل�ع�ت��رف بها دول�ي��ا واالنقالبيني
ال�ح��وث�ي�ين ،وب�ع��د وق��ت قصير م��ن ترحيب
املبعوث األممي غريفيث بما قال في إحاطة
إل� ��ى م �ج �ل��س األم � ��ن إن� ��ه واح � � ��دا «م� ��ن أك �ث��ر
األسابيع هدوءا في اليمن منذ بدء الحرب».
لكنه أض��اف أن «التجربة تخبرنا أيضا أن
التهدئة العسكرية ال يمكن أن تستمر بدون
إحراز تقدم سياسي».
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ال�ت��رك�ي��ة ،ادان ��ت ،الهجوم
الحوثي داعية إل��ى ض��رورة توظيف جميع
األط ��راف طاقتهم إلن�ه��اء األزم��ة اإلنسانية،
وت�ج�ن��ب األع �م��ال ال�ت��ي م��ن ش��أن�ه��ا تصعيد
ال� �ت ��وت ��رات وزي � � ��ادة ت �ف��اق��م ب �ي �ئ��ة ال� �ص ��راع،
وت � �ق� ��دي� ��م ال � ��دع � ��م ال � �ك� ��ام� ��ل ل� �ج� �ه ��ود ال �ح ��ل
السياسي بقيادة األمم املتحدة( .وكاالت)

املتوازن سنني طويلة .اآلن العكاري سوف
يعلمكم ما هو االنماء املتوازن!».
وكأن هذا الشاب يريد ان يقول ان ما حصل
وس��ط بيروت هو رد على كالمكم املعسول
ع� �ل ��ى االن � �م � ��اء امل � � �ت� � ��وازن .وه� �ن ��ال ��ك ن��اش��ط
ب �ي��روت��ي ع�ل��ق ع�ل��ى ه ��ذا امل �ش �ه��د ،ق��ائ�ل�ا :ان
اقصى ما يطمح به شبان املناطق املهمشة
ال ��ذي ��ن ت �ظ��اه��روا ف ��ي ب �ي ��روت ه ��و ال��دخ��ول
ف��ي س�ل��ك ق��وى االم ��ن ال��داخ�ل��ي ال��ذي��ن ت��دور
الصدامات بينهم وبني املتظاهرين.
وال�لاف��ت أن اآلراء وال�ت�ع�ل�ي�ق��ات ف��ي ب�ي��روت
اآلن ح� ��ام � �ي� ��ة ب �ي��ن االس� � �ت� � �م � ��رار ال �س �ل �م��ي
ل�ل�اح �ت �ج��اج��ات او ض � � ��رورة ت �ح� ّ�ول �ه��ا ال��ى
مظاهر عنف وشغب.
ً
وب ��دال م��ن ت�ه��دئ��ة ال �ش��ارع اث ��ارت ت�غ��ري��دات
ل��رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة س �ع��د ال �ح��ري��ري غضبًا
م�ض��اع�ف��ًا ،ب�ع��د ق��ول��ه ان م�ش�ه��د امل��واج�ه��ات
وال�ح��رائ��ق وأع�م��ال التخريب وس��ط بيروت
م�ش�ه��د م�ج�ن��ون وم�ش�ب��وه وم��رف��وض يهدد
ال �س �ل��م األه� �ل ��يُ ،
وي� �ن ��ذر ب �ع��واق��ب وخ �ي �م��ة.
وان ب � �ي ��روت ل ��ن ت� �ك ��ون س ��اح ��ة ل �ل �م��رت��زق��ة
وال� �س� �ي ��اس ��ات امل� �ت� �ع � ّ�م ��دة ل� �ض ��رب س�ل�م�ي��ة
التحركات الشعبية .وأن حلم الرئيس رفيق
ّ
موحدة لكل اللبنانيني
الحريري بعاصمة
لن يحترق بنيران الخارجني على القانون
وسلمية التحركات.
وازاء ردود االفعال الغاضبة عاد الحريري
ليؤكد ام��س ان��ه خ��اف على ب �ي��روت ،لكنها
مل�ل�م��ت ،ك �ع��ادت �ه��ا ،ج ��راح اب�ن��ائ�ه��ا م��ن ق��وى
األم� ��ن وامل �ت �ظ��اه��ري��ن ،الف �ت��ًا إل ��ى ان «ه �ن��اك
طريقًا لتهدئة العاصفة الشعبية .توقفوا
عن هدر الوقت ،وشكلوا الحكومة ،وافتحوا

ال �ب��اب للحلول ال�س�ي��اس�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة».
ّ
وأض� ��اف ال �ح��ري��ري« :ن �س��أل اهلل أن ي�ج��ن��ب
بلدنا خطر الوقوع في الفنت».

هجوم ناري للمشنوق
في املقبل ،شن النائب نهاد املشنوق هجومًا
ناريًا على «العهد» والوزير جبران باسيل،
م� �ش ��ددًا ع �ل��ى «ض � � ��رورة إج� � ��راء ان �ت �خ��اب��ات
ّ
رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة تكنوقراط،
وإال فسيجد صهر الرئاسة (باسيل) الدماء
ع �ل��ى ي ��دي ��ه» .وق� � ��ال« ،م ��وج ��ع ك� ��ان امل�ش�ه��د
وس��ط بيروت ليل أم��س ،حيث رأينا فقراء،
يتقاتلون م��ع ف �ق��راء ..غ��اض�ب��ون ومفلسون
يتضاربون مع غاضبني ومفلسني مثلهم،
ف��ي وق��ت م�س� ّ�ب�ب��و األزم ��ة ي�ك�م�ل��ون مسلسل
تشكيل الحكومة بأموال اللبنانني! واضاف
ان «ال �ح��دي��ث م� ّ
�ؤج��ل ع� ّ�م��ن أق � ّ�ر ع��رف الثلث
ّ
امل�ع��ط��ل ،امل�خ��ال��ف ل�لاس�ت�ق��رار ال��وط�ن��ي ،وان
زمن الثلث املعطل انتهى في الشارع ،وفي
بعبدا ،ولن تكون هناك حكومة كسابقاتها
ُ ّ
في السراي ( )..فالحكومة ستشكل من دون
ّ
يعش َ
ير».
ثلث حكومي معطل .ومن ِ

الخراب على الباب!
في املقابلّ ،
غرد النائب عن كتلة الجمهورية
ال �ق��وي��ة (ال �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة) زي ��اد ال �ح��واط
عبر حسابه على «ت��وي�ت��ر» ك��ات�ب��ا :ال�خ��راب
صار على الباب .املطلوب شرعية سياسية
جديدة ،من خ�لال انتخابات نيابية مبكرة
الربيع املقبل ،تضع الكرة في ملعب الناس
ال ��ذي ��ن ع �ل �ي �ه��م ح �س��ن االخ� �ت� �ي ��ار وص �ن��اع��ة
التغيير لبدء مسيرة اإلنقاذ.

الشباب اإلسرائيلي يتهربون من التجنيد

انتخابات الكنيست..
ّ
مقنع
صراع قبلي طبقي
ك � � �ش � � �ف� � ��ت ص� � �ح� � �ي� � �ف � ��ة «ي � � ��دي� � � �ع � � ��وت
أح��رون��وت» االسرائيلية ع��ن ارتفاع
ن � �س � �ب� ��ة امل � �ع � �ف � �ي �ي�ن م � � ��ن امل� ��رش � �ح �ي�ن
ل�ل�ت�ج�ن�ي��د ف��ي ال�ج�ي��ش االس��رائ �ي�ل��ي،
م��ؤك��دة أن نسبة «املتساقطني» هذا
ال �ع��ام ألس �ب��اب ن�ف�س�ي��ة وص �ل��ت إل��ى
ال� �ث� �ل ��ث .وت ��ؤك ��د م �ع �ط �ي��ات ال �ج �ي��ش
اإلس ��رائ �ي �ل ��ي ،أن  %32.9م ��ن ن�س�ب��ة
الشبان ال��ذك��ور املرشحني للتجنيد
ه� � ��ذا ال� � �ع � ��ام ،س� �ي� �ت ��م اع � �ف� ��اؤه� ��م م��ن
ال �خ��دم��ة ألس �ب��اب ن �ف �س �ي��ة ،وت�س�ع��ى
ق � �ي� ��ادة ال� �ج� �ي ��ش إل� � ��ى ال �ت �ق �ل �ي��ل م��ن
ه ��ذه ال �ظ��اه��رة ،خ �ص��وص��ًا أن ه�ن��اك
عجزا بنسبة  %44في نسبة اإلناث
امل � ��رش� � �ح � ��ات ل� �ل� �ت� �ج� �ن� �ي ��د .وب �ح �س ��ب
ال �ص �ح �ي �ف ��ة ،ف � ��ان ارت� � �ف � ��اع م� �ع ��دالت
حصول الشبان اإلسرائيليني ،على
اإلع� � �ف � ��اء ات م ��ن ال �ت �ج �ن �ي��د ل �ل �خ��دم��ة
ب� ��ال � �ج � �ي� ��ش ،ي� � �ع � ��ود ل � �س � �ب ��ب ت ��دن ��ي
دافعيتهم ألداء الخدمة العسكرية.
ف ��ي س �ي ��اق م �ن �ف �ص��ل ،ت �ش �ي��ر ن �ت��ائ��ج
جولة االنتخابات الثانية للكنيست،
التي جرت في سبتمبر املاضي ،إلى
وج��ود تطابق بني املدينة أو البلدة
ال � �ت ��ي ي �ق �ط��ن ف �ي �ه��ا ال� �ن ��اخ ��ب وب�ي�ن
الحزب الذي حصل على صوت هذا
الناخب ،حسب تحليل في صحيفة
ه��آرت��س رأى أن ن�ت��ائ��ج االن�ت�خ��اب��ات

والتدريج االقتصادي – االجتماعي
ف ��ي إس ��رائ� �ي ��ل ي �ظ �ه��ر ت �ط��اب �ق��ا «ب�ي�ن
ح �س��اب ال �ب �ن��ك وب �ط��اق��ة االق � �ت� ��راع»،
م�س�ت�ن�ت�ج��ًا أن «األغ �ن �ي��اء ي�ص��وت��ون
إلى «ازرق ابيض» ،الطبقة الوسطى
ت��ؤي��د ال�ل�ي�ك��ود ،وال �ف �ق��راء ي�ت��وزع��ون
ب�ي�ن ال �ق��ائ �م��ة امل �ش �ت��رك��ة واألح � � ��زاب
الحريدية شاس ويهدوت هتوراة»،
وأن ه � � ��ذه «أرب� � � � ��ع ق � �ب� ��ائ� ��ل» ت �ظ �ه��ر
الشروخ في املجتمع اإلسرائيلي.
واع �ت �ب ��ر ال �ت �ح �ل �ي��ل ان االن �ت �خ��اب��ات
األخ� �ي ��رة أب � ��رزت االن �ق �س��ام ال �ق �ب �ل��ي،
ألن ال��دول��ة تتمتع ب��اس�ت�ق��رار أم�ن��ي،
س� �ي ��اس ��ي واق � � �ت� � �ص � ��ادي ،وت � �ع� ��ززت
ق� ��وة ك�ل�ا ال� �ح ��زب�ي�ن ال �ك �ب �ي��ري��ن ع�ل��ى
ح� �س ��اب األح � � ��زاب ال �ص �غ �ي��رة ،الف �ت��ًا
إل��ى أن ال�ق��وائ��م ال�ت��ي تضعها دائ��رة
اإلح� � �ص � ��اء امل� ��رك� ��زي� ��ة اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة
ح��ول ت��دري��ج ال�ب�ل��دات ف��ي إس��رائ�ي��ل،
م� ��ن ال� �ف� �ق� �ي ��رة إل� � ��ى ال� �غ� �ن� �ي ��ة ،ت �ش �ي��ر
إل ��ى أن االن �ت �خ��اب��ات ال ت� ��دور ح��ول
م �ل �ف��ات ال �ف �س ��اد ل��رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة
ب �ن �ي��امي��ن ن �ت��ان �ي��اه��و ،ول� �ي ��س ح��ول
ض��م غ��ور األردن ،وحتى ليس حول
التدين والعلمنة ،بل ان جميع هذه
الصراعات هي مجرد أقنعة ،يختبئ
خلفها صراع طبقي واقتصادي بني
القبائل املتخاصمة.
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التنازع حول أولوية وقف النار أو نزع سالح الميليشيات يعيق التقدم

تشاؤم ليبي حول مخرجات مؤتمر برلين
نعيم درويش
ال يعلق الليبيون الكثير من اآلمال على مؤتمر برلين الذي انعقد امس
بمشاركة  12دولة على رأسها الدول الخمس الدائمة العضوية ،وأربع
منظمات دولية ،وبحضور طرفي النزاع ،ويبدي العديد من المسؤولين
والمحللين الذين تحدثوا الى سبقلا تشاؤماً من ان تؤدي مخرجات
هذا المؤتمر الى حل االزمة التي تحولت الى صراع دولي مع تدخل
اطراف خارجية عديدة في هذا النزاع.
ق��ال��ت م �ص��ادر ل�ي�ب�ي��ة م�ش��ارك��ة ف��ي مؤتمر
ب��رل�ي�ن ل� �ـ سبقلا ان ال� �خ�ل�اف ال� ��ذي ي�ع�ي��ق
ال�ت�ق��دم ه��و ال�ت�ن��ازع م��ا ب�ين ط��رف حكومة
ال��وف��اق ب��زع��ام��ة ف��اي��ز ال �س��راج ال �ت��ي ت��ري��د
ت�ث�ب�ي��ت وق ��ف اط �ل�اق ال �ن��ار ق �ب��ل ك��ل ش��يء
وط ��رف امل �ش �ي��ر خ�ل�ي�ف��ة ح�ف�ت��ر ال ��ذي ي��ؤك��د
ضرورة حل امليليشيات التي تسيطر على
ط��راب�ل��س ق�ب��ل ال�ب��دء بالعملية السياسية
ووقف املعارك.
ووفق ب �ي��ان م��ؤت�م��ر ب��رل�ين ،ف��إن امل��ؤت�م��ر
ي� �ح ��ث ك� ��ل األط � � � ��راف ع� �ل ��ى االم � �ت � �ن� ��اع ع��ن
األع � �م ��ال ال �ع��دائ �ي��ة ض ��د امل� �ن� �ش ��آت ،وذل ��ك
ب �ع��د ي � ��وم م ��ن ت �ع �ط �ي��ل اإلن � �ت� ��اج ال �ن �ف �ط��ي
ال �ل �ي �ب��ي .وي ��دع ��و إل� ��ى وق� ��ف دائ � ��م إلط�ل�اق
ال �ن��ار ،وي�ت�ع�ه��د امل �ش��ارك��ون ب�ع��دم ال�ت��دخ��ل
ف� ��ي ال � �ن � ��زاع امل� �س� �ل ��ح ،وال � ��رص � ��د ال �ب �ح��ري
وال �ج��وي واإلق�ل�ي�م��ي ألي خ��روق��ات لكسر
ح�ظ��ر ت��وري��د ال �س�ل�اح ،م��ع ت�س��ري��ع تفكيك
ال�ج�م��اع��ات امل�س�ل�ح��ة ،وإدم ��اج منتسبيها
املناسبني للمؤسسة العسكرية ،وإن�ش��اء
قوات أمنية وقوات عسكرية موحدة.
وقال البيان ان ليبيا أصبحت أرضًا خصبة
للجماعات اإلرهابية والتنظيمات املسلحة.
وفي ما يتعلق باملسار السياسي ،من املقرر
أن تؤدي مخرجات املؤتمر إلى تشكيل لجنة
من  14عضوًا في مجلس النواب و 14عضوًا
في املجلس األعلى للدولة ،و 14عضوًا من
بقية القوى األخرى ،كما تشدد املسودة على
ض ��رورة استئناف العملية السياسية من
خ�لال إن�ه��اء املرحلة االنتقالية عبر تنظيم
انتخابات رئاسية وبرملانية .ودعا مبعوث
األم��م املتحدة إل��ى ليبيا غسان سالمة إلى
وقف كل أشكال التدخالت الخارجية ،وقال
إن املؤتمر سيخرج بمجموعة قرارات منها
دعم مؤتمر ليبي داخلي يتوقع أن يعقد في
جنيف نهاية هذا الشهر.
وقال مصدر دبلوماسي بحكومة الوفاق إن
انسحاب قوات حفتر من ضواحي العاصمة
شرط أساسي لنجاح مؤتمر برلني.
وأض � ��اف أن «س �ق��ف ت��وق�ع��ات�ن��ا م��ن م��ؤت�م��ر
برلني منخفض من واقع تجربتنا السابقة
مع حفتر».

جهات خارجية ال ترغب الحسم
وح� ��ول ف ��رص ن �ج��اح م��ؤت �م��ر ب ��رل�ي�ن ،اب ��دى
ال �ن��ائ��ب ع��ن دائ� ��رة ط��راب �ل��س ب�ش�ي��ر االح�م��ر
مقرر لجنة الدفاع واألم��ن القومي بمجلس

ال� �ن ��واب ال �ل �ي �ب��ي (ب ��رمل ��ان ط� �ب ��رق) ت �ش��اؤم��ه
ب �خ �ص ��وص امل ��ؤت� �م ��ر ،م� ��ؤك� ��دا ف� ��ي ات �ص ��ال
م��ع سبقلا ،ان ��ه ال ي �ت��وق��ع ال�ك�ث�ي��ر م��ن ه��ذا
املؤتمر ،الذي من وجهة نظره« :عندما رأوا
ان الجيش الليبي اص�ب��ح ق��اب ق��وس�ين من
السيطرة على العاصمة طرابلس ،سارعوا
للضغط لوقف اط�لاق النار وإلعطاء الدعم
واالك �س �ي �ج�ين ل�ل�م�ي�ل�ي�ش�ي��ات ال �ت��ي تسيطر
على العاصمة ودعمها بالذخائر واالسلحة
واملرتزقة من تركيا الستمرار املعارك داخل
العاصمة».
واش � � ��ار االح � �م� ��ر ال � ��ى «ج � �ه� ��ات خ��ارج �ي��ة
ال ت ��رغ ��ب ف� ��ي ح �س��م امل� �ع ��رك ��ة وان �ت �ص��ار
امل��ؤس �س��ة ال�ع�س �ك��ري��ة ح �ت��ى ت�ب�ق��ى ليبيا
ب �ه��ذا ال ��وض ��ع ال �ف ��وض ��وي وي�س�ت�ط�ي�ع��وا
ت�م��ري��ر جميع ب��رام�ج�ه��م واالس �ت �ف��ادة من
خيرات ليبيا بهذا الوضع الهزيل للدولة
وه��ذه الحكومة العميلة ،والسيطرة على
مقدرات الدولة وال يهمهم الشعب الليبي
ودم ��اء وام ��ن ه��ذا ال�ش�ع��ب م��ا يهمهم هو
النفط واالس�ت�ث�م��ار واالق�ت�ص��اد بالدرجة
االول � � ��ى ،وص� � ��راع ال� �ش ��رك ��ات ال �ك �ب��رى في
اق�ت�س��ام الكعكة او االس�ت�ف��ادة باكبر قدر
من الكعكة الليبية».

نزع سالح امليليشيات
م��ن ج �ه �ت��ه ،ت��وق��ع ال��دك �ت��ور ق��اس��م صنبير
عضو الحركة الوطنية الشعبيىة الليبية ان
يخرج املؤتمر بقرار لوقف دائم الطالق النار
وال�ع�م��ل ع�ل��ى ح�ك��وم��ة وط�ن�ي��ة .م �ش��ددًا على
ض� ��رورة ن ��زع س�ل�اح امل�ي�ل�ي�ش�ي��ات وان تبدأ
الدولة الليبية إطالق العملية السياسية من
خالل تشكيل حكومة تسيير اعمال مؤقتة
تعمل على تكوين بقية املؤسسات االداري��ة
ت�م�ه�ي�دًا الج� ��راء ال�ع�م�ل�ي��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة التي
تتطلب مراحل تنفيذية واتوقع ان يتم عقد
لقاءات تنفيذية ملتابعة ما يتم االتفاق عليه
في برلني.
واك� � ��د ص �ن �ب �ي��ر ف ��ي ات� �ص ��ال م ��ع سبقلا ان
«ال �ج �ي��ش ال �ل �ي �ب��ي وامل �ش �ي��ر خ �ل �ي �ف��ة ح�ف�ت��ر
ي �ص��ران ع�ل��ى ن ��زع س�ل�اح امل�ي�ل�ي�ش�ي��ات ألن��ه
اذا ل��م ي�ت��م ن��زع س�ل�اح امل�ي�ل�ي�ش�ي��ات تصبح
م �خ��رج��ات م��ؤت �م��ر ب��رل�ي�ن م �ث��ل امل��ؤت �م��رات
االخرى لتي لم تحل املشكل الليبي» ،مشيرًا
أيضا الى ان التدخل التركي ودعم الرئيس
رج � ��ب ط �ي ��ب اردوغ� � � � ��ان ل �ح �ك��وم��ة ال� �س ��راج
والتدخل املباشر ف��ي العمليات العسكرية

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر برلين امس | ا ف ب

¶ مقرر لجنة الدفاع في البرلمان :ال أتوقع الكثير..
وجهات خارجية ال ترغب في انتصار الجيش
¶ قاسم صنبير :ال حل من دون نزع سالح الميليشيات..
والتدخل التركي يعرقل العملية السياسية
¶ حمزة تكين :حفتر يجنح نحو العمل العسكري..
ويتحمل مسؤولية الفشل وحده
م��ن خ�ل�ال إرس ��ال امل��رت��زق��ة ال��ى ارض ليبيا
يعرقل العملية السياسية ويضع مجموعة
م��ن األس��اف�ين ام��ام ه��ذه العملية ،واملجتمع
الدولي من خالل ما سمعناه من تصريحات

اوروبية يدرك ذلك جيدًا.
وي ��رى امل�ح�ل��ل ال�س�ي��اس��ي ال�ل�ي�ب��ي محمود
إس �م��اع �ي��ل ال��رم �ل��ي إن «االت � �ف� ��اق ال �ل �ي �ب��ي ـ
التركي لترسيم الحدود والتعاون األمني،

أدى إلى إعادة ملف ليبيا كأولوية دولية»،
مضيفًا أن «ال��دول الغربية شعرت بسحب
امل�ل��ف م�ن�ه��ا ،ل��ذل��ك ف��إن�ه��ا ق ��ررت ال �ع��ودة من
خالل مؤتمر برلني».
وش��دد الرملي في حديث ملوقع «ع��رب��ي»21
ع�ل��ى أه�م�ي��ة م��ؤت�م��ر ب��رل�ين ،ف��ي ظ��ل الحياد
األمل ��ان ��ي إزاء ال �ت��دخ��ل ب��ال �ش��أن ال�ل�ي�ب��ي من
زاوية ،وحضور الدول املؤثرة بامللف الليبي
من زاوية أخرى ،رغم امتناع عدد من الدول
عن الحضور لوصول الدعوة إليها متأخرة،
مثل تونس.
ورف � � � ��ض امل � �ح � �ل ��ل ال � �س � �ي ��اس ��ي رف � � ��ع س �ق��ف
التوقعات املرجوة من املؤتمر ،متوقعًا في
ال��وق��ت ذات� ��ه أن «ي�ح �ق��ق ال ��دع ��وة إل ��ى وق��ف
إطالق النار ،لكن من دون ضمانات لاللتزام
ب � ��ه ،أو ح �ت��ى وق � ��ف دخ� � ��ول األس� �ل� �ح ��ة إل��ى
ل�ي�ب�ي��ا» .وح ��ول م��دى ت��أث�ي��ر ن�ت��ائ��ج املؤتمر

تحريك المياه الراكدة
كغيره من الليبيني يقول الصحافي الليبي سالم العبدي انه
ال يعلق الكثير من اآلم��ال على مؤتمر برلني ،ونراقب بحذر.
وف ��ي ات �ص��ال م��ع سبقلا ت��وق��ع ال�ع�ب�ي��دي ان ي �ك��ون مصير
مؤتمر برلني كمصير مؤتمر الصخيرات وغيره من املبادرات
خصوصًا بعد التغول التركي في الصراع الليبي عبر ارسال
املرتزقة ال��ى داخ��ل م�ح��اور القتال ف��ي طرابلس ليقاتلوا الى
جانب امليليشيات التابعة لحكومة السراج.
لكن العبيدي رأى ان املؤتمر هو «حجر لتحريك املياه الراكدة
اي ال�ح��وار السياسي ال��ذي افتقد منذ ع��دة اش�ه��ر ،وسنرى
الكثير من امل�ب��ادرات خالل الفترة القادمة لكن كل املبادرات

واملؤتمرات طاملا ليس فيها بند يتعلق بالترتيبات االمنية في
طرابلس والتي اقرها البرملان الليبي لن توافق عليها القيادة
العامة للجيش او اي طرف في شرق البالد .وشدد الصحافي
الليبي على انه سيتم رفض اي بند طاملا ان الترتيبات االمنية
لن تكون على جدول االعمال في اي مبادرة ،والليبيون يعلقون
اآلمال لحل امليليشيات وخروجها من العاصمة طرابلس التي
تسيطر عليها منذ سنوات.
وتوقع العبيدي «استمرار العمليات العسكرية بعد مؤتمر
ب��رل�ين خ�ص��وص��ًا ب�ع��د وص ��ول م�ق��ات�ل�ين ج ��دد م��ن امل��رت��زق��ة
السوريني من تركيا إلى طرابلس».

ع �ل��ى امل �ش �ه��د ال �ل �ي �ب��ي ،رج ��ح أن «ال يتغير
كثيرًا».
وميدانيا ،توقع الرملي أن «يتوقف القتال
مع حدوث خروقات ،وستكون الهدنة هشة،
ف ��ي ظ ��ل ع� ��دم اس� �ت� �ع ��داد امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي
لفرض حل» ،مشددًا على أهمية أن تواصل
حكومة الوفاق الليبية تنفيذ إجراءاتها مع
تركيا من أجل إنهاء األزمة.

حفتر يتحمل املسؤولية
ام��ا امل�ح�ل��ل ال�س�ي��اس��ي ال�ت��رك��ي ح �م��زة تكني
فيرى ان «نجاح املؤتمر او فشله بيد جهة
واح��دة ،فال يمكن تحميل مسؤولية الفشل
ال��ى ح�ك��وم��ة ال��وف��اق او خليفة حفتر معًا،
ف �م��ن س�ي�ت�ح�م��ل امل �س��ؤول �ي��ة ه ��و ح�ف�ت��ر ألن
ك��ل امل��ؤش��رات م��ن أس�ب��وع ال��ى االن تؤكد ان
ح�ك��وم��ة ال��وف��اق ال��وط �ن��ي ب��رئ��اس��ة ال �س��راج
ت��ؤي��د ال�س�لام وب��دء عملية ال�ح��ل السياسي
وه ��ي اك� ��دت ذل ��ك م��ن خ�ل�ال ت��وق�ي�ع�ه��ا على
االتفاق في موسكو ،في حني رف��ض خليفة
حفتر ذلك».
ورأى تكني في اتصال مع سبقلا أنه «من
ال��واض��ح ان حفتر ال ي��زال يجنح باتجاه
ال �ع �م��ل ال �ع �س �ك��ري ال ال� �ح ��ل ال �س �ي��اس��ي،
وه � ��ذه ال �ف��رص��ة االخ � �ي� ��رة ام � ��ام امل�ج�ت�م��ع
الدولي واالتحاد االوروب��ي للضغط على
حفتر وم��ن يدعمه ليوقع وت�ب��دأ العملية
ال�س�ي��اس�ي��ة وال �ح��ل ال�س�ي��اس��ي ب�ع�ي��دا عن
الحرب».
ً
وي �خ �ت��م ت �ك�ين ق ��ائ�ل�ا« :خ �ط��ر ف �ش��ل امل��ؤت�م��ر
يبد أي جدية
بملعب خليفة حفتر الذي لم ِ
للبدء في عملية الحل السياسي».

المتظاهرون يتوعَّ دون بـ«تصعيد غير مسبوق» اليوم

العراق ..سباق بين االنفجار وتسمية رئيس للحكومة
محرر الشؤون الدولية
ي ��دخ ��ل ال � �ع ��راق ال� �ي ��وم م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة م��ن
ال �ح ��راك ال�ش�ع�ب��ي وال �س �ي��اس��ي ب�ع��د ان�ت�ه��اء
امل� �ه� �ل ��ة ال� �ت ��ي ح� ��دده� ��ا ال� � �ح � ��راك ل �ل �ح �ك��وم��ة
وال�ن�خ�ب��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ح��اك�م��ة ،إذا ل��م يتم
تكليف شخص مستقل بتشكيل الحكومة
امل � �ق � �ب � �ل ��ة م� � ��ن م� �خ� �ت� �ص�ي�ن غ � �ي� ��ر ح ��زب� �ي�ي�ن،
ت �م �ه �ي �دًا الن� �ت� �خ ��اب ��ات م� �ب� �ك ��رة ،وم �ح��اس �ب��ة
قتلة امل�ت�ظ��اه��ري��ن .وي �ق��ول امل�ح�ت�ج��ون انهم
س �ي �ع �م��دون إل ��ى ت�ص�ع�ي��د «غ �ي��ر م �س �ب��وق»،
بدءا من اليوم.
وك � � � � � ��ان امل� � � �ت� � � �ظ � � ��اه � � ��رون ص � � � � ّ�ع � � � ��دوا أم � ��س
اح� �ت� �ج ��اج ��ات� �ه ��م ،م� �ت� �ج ��اوب�ي�ن م� ��ع ن � � ��داءات
ناشطني واتحادات طالبية ونقابات مهنية،
والتحق آالف من طلبة الجامعات واملدارس
ب��امل�ح�ت�ج�ين ف ��ي س��اح��ات ال �ت �ظ��اه��ر ،وس��ط
استمرار مقاطعة الكثيرين منهم الدوام منذ
أكتوبر  ،2019دعما ملطالب الحراك.
وق��ام محتجون بعد منتصف ليل السبت/
األحد بحرق مقر لكتائب «حزب اهلل» العراقي
ق � ��رب ج �س��ر اإلس � �ك� ��ان ف ��ي م��دي �ن��ة ال �ن �ج��ف
(ج �ن��وب) ،وع�م��د بعضهم ص�ب��اح أم��س إلى
قطع طرق رئيسة ومحاصرة دوائر رسمية
في مدن وبلدات بمحافظات ،جنوبي البالد،
ف��ي وق��ت ش�ه��دت ساحتا قرطبة وال�ط�ي��ران
وصدامات مع القوات
وسط بغداد توترات ِ
األم �ن �ي��ة ال �ت��ي اط�ل�ق��ت ق�ن��اب��ل ال �غ��از امل�س� ّ�ي��ل
ل �ل��دم��وع ب�ع��د ق�ط��ع ال �ط��رق امل ��ؤدي ��ة اليهما
ب ��االط ��ارات امل�ش�ت�ع�ل��ة ،ك�م��ا أط�ل�ق��ت ال �ق��وات
األمنية ال��رص��اص الحي لتفريق املحتجني
وإعادة فتح الطرق املغلقة.
وف��ي مدينة النجف ،أف��اد مصدر أمني بأن
متظاهرين أغلقوا باإلطارات املشتعلة عددا
من الطرق أم��ام حركة السير وس��ط املدينة.
وأف � � ��اد امل� �ص ��در ب� ��إض� ��رام م �ح �ت �ج�ين ال� �ن ��ار،
ف��ي مكتب رئ�ي��س كتلة «ال �ن �ص��ر» النيابية
محافظ النجف السابق عدنان الزرفي ،في
قضاء الكوفة.
وت�ع�ت�ب��ر ك�ت�ل��ة «ال �ن �ص��ر» ث��ال��ث أك �ب��ر الكتل
البرملانية ،وتشغل  42من أصل  329مقعدا،

وي�ت��زع�م�ه��ا رئ �ي��س ال � ��وزراء ال �س��اب��ق ح�ي��در
العبادي.
ودخ � �ل � ��ت ال� � �ق � ��وات األم � �ن � �ي ��ة ف � ��ي م �ح��اف �ظ��ة
ال��دي��وان�ي��ة ج�ن��وب ال �ع��راق ف��ي ح��ال��ة اإلن��ذار
ال� �ق� �ص ��وى ،أم� ��ا ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ك ��رب�ل�اء ف�ق��د
وقعت اشتباكات بني قوات مكافحة الشغب
ومتظاهرين في حي البلدية .واستخدمت
ق� � ��وات األم� � ��ن ال� ��رص� ��اص ال� �ح ��ي وال �ق �ن��اب��ل
امل�س� ّ�ي�ل��ة ل �ل��دم��وع ل�ت�ف��ري��ق امل�ت�ظ��اه��ري��ن في
كربالء ،ما أدى إلى سقوط مصابني.
وفي محافظة ذي قار ،قطع املحتجون عددًا
م��ن الجسور وج��رى التعطيل ال�ت��ام ل�ل��دوام
في مركز املحافظة .وفي إطار متصل ،طالب
شيوخ عشائر ذي قار ،البرملان باإلسراع في
تحقيق مطالب املتظاهرين التي وصفوها
ب��ال�ع��ادل��ة وال��دس �ت��وري��ة ،م��ؤك��دي��ن ض ��رورة
ّ
ال�ح�ف��اظ على سلمية االح�ت�ج��اج��ات وح��ذر
شيوخ عشائر محافظة ذي قار من املماطلة
وال � �ت � �س ��وي ��ف ،م ��ؤك ��دي ��ن رف� �ض� �ه ��م ت� �ج ��اوز
املؤسسات التربوية والحكومية.
وأجبر املحتجون حكومة عادل عبد املهدي
ع �ل��ى االس� �ت� �ق ��ال ��ة ،ف ��ي األول م ��ن دي�س�م�ب��ر
املاضي ،ويصرون على رحيل ومحاسبة كل
النخبة السياسية املتهمة بالفساد وه��در
أموال الدولة ،والتي تحكم منذ إسقاط نظام
صدام حسني عام  ،2003اال ان العراق يعيش
ف ��راغ ��ا دس �ت��وري��ا م �ن��ذ ان �ت �ه��اء امل �ه �ل��ة أم ��ام
رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل
ال�ح�ك��وم��ة املقبلة ف��ي  16ديسمبر امل��اض��ي،
جراء الخالفات العميقة بشأن املرشح ،االمر
ال ��ذي ي�ض��ع ال �ب�لاد ام ��ام م �ت��اه��ات قانونية
ودس� �ت ��وري ��ة ج ��دي ��دة وس� ��ط ت �ح ��ذي ��رات من
ت��رح �ي��ل ازم� ��ة ت�س�م�ي��ة رئ �ي��س ال � � ��وزراء ال��ى
ابريل ،ال سيما مع عودة الناطق باسم عبد
املهدي ملمارسة مهامه في مكتبه ،ما اعتبره
م��راق �ب��ون ت�م�ه�ي��دا ل �ب �ق��اء ع �ب��د امل �ه��دي م��دة
اطول في تصريف االعمال ،او احتمال اعادة
تسميته لتشكيل حكومة جديدة.
ُ
ومع رفض خمسة مرشحني طرحوا رسميًا
ل��رئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ،أب��رزه��م قصي السهيل،
وأس �ع��د ال�ع�ي��دان��ي ،ك�ش��ف ع��دد م��ن ال �ن��واب،

جيل «الببجي» في
العراق يقف بالمرصاد
لميليشيات إيران

متظاهر رافعاً العلم العراقي قرب إطارات مشتعلة في بغداد أمس | أ ف ب

مواجهات عنيفة قرب
ساحة االحتجاج في
بغداد ..ومحافظات
الجنوب تشتعل
نواب:
تسمية شخصية
«جديدة ومقبولة»
لرئاسة الوزراء خالل أيام

أم � ��س ،ع ��ن ات� �ف ��اق م �ب��دئ��ي ل �ح �س��م ت�س�م�ي��ة
رئ �ي��س ال � ��وزراء ال �ج��دي��د ،م�ت��وق�ع�ين ان يتم
االع�لان عن هذه الشخصية ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع
اﻟجاري ،وفق صحيفة الصباح.
وقال النائب عن ﺗح��اﻟﻒ «ﺳﺎﺋﺮون» رﻳﺎض
امل �س �ع��ودي إن «اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺻﻠﺖ
اﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻀﺮورة اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وﻃﺒﻴﻌﺔ املرحلة ،وﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮﻏﺒﺎت
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﻤﻮد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻰ ﺣﺮاك ﻓﻌﻠﻲ
ّ
وﺟﺪي ﻻﺧﺘﻴﺎر ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﻘﻮد امل��رح�ل��ة
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ دون ﻣﺸﻜﻼت» ،م� ّ
�رج �ح��ًا
أن «ﺗﺸﻬﺪ اﻷﻳﺎم امل �ق �ب �ل��ة اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻓﻖ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻳﺮﺗﻀﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ
وامل��رج �ع �ي��ة ال��دي �ن �ي��ة ب �ق �ي��ادة ال �س �ي��د ع�ل��ي
السيستاني».
ب� � ��دوره ،ﻛﺸﻒ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺘﺢ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻠﺪاوي ﻋﻦ «اﺗﻔﺎق ﻣﺒﺪﺋﻲ بني ﻗﻮى
اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻟﻄﺮح ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺤﺪدة

س� ُ�ي �ع �ل��ن ع �ن �ه��ا ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع ال� �ج ��اري»،
مضيفا إن «اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ املكونات
اﻷﺧﺮى أﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻦ
ﺗﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﺧﺘﻴﺎر ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ».
وب� ��رز ال �س �ب��ت اس �م ��ان ج ��دي ��دان ،ه �م��ا ﻋﻠﻲ
ﺷﻜﺮي ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻣﺤﻤﺪ
ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻼوي ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ يتم التدوال بها.
وب �ي �ن �م��ا االم � ��ور غ �ي��ر م �ح �س��وم��ة ح�ك��وم�ي��ًا،
ووسط تصاعد االزمة ،فإن عدم اقرار موازنة
 2019ــــ  2020ينذر بما هو أس��وأ ،وف��ي هذا
السياق أكد حسن خالطي النائب عن تيار
�اع ل�ع��دم ت �ك��رار مشهد
ال�ح�ك�م��ة ،وج ��ود م �س� ٍ
ع��ام  2014ب�خ�ص��وص ع��دم ت�م��ري��ر امل��وازن��ة
االت �ح��ادي��ة ،وم��ا راف��ق ذل��ك م��ن «إرب� ��اك» في
اإلدارة الحكومية واملالية العامة ،مشيرًا إلى
قيام البرملان بخطوات احترازية في حال لم
ُ
تشرع املوازنة.

ي �ق��ول ش �ل��وي ك��ورن �ي��ش ف��ي م �ق��ال له
بصحيفة فايننشال تايمز ان��ه عندما
تفكر في املخاطر التي تنتظر الشباب
العراقي املنتفض من الصعب أن تفهم
ك �ي��ف أن ل��دي �ه��م ال �ش �ج��اع��ة مل��واص �ل��ة
ال� �خ ��روج ب � ��اآلالف ل�ل�م�ط��ال�ب��ة بالتغيير
ال�س�ي��اس��ي .ل�ق��د واج �ه��وا ال �غ��از املسيل
للدموع وال��رص��اص الحي والسكاكني،
ه� ��ي أس �ل �ح ��ة ق� � ��وات األم� � ��ن ال��رس �م �ي��ة
وجماعات امليليشيا الغامضة املصممة
على سحق االنتفاضة السلمية.
ق�ت��ل م��ا ي �ق��رب م��ن  500ش�خ��ص منذ
أن ب � ��دأت االح� �ت� �ج ��اج ��ات ف ��ي أك �ت��وب��ر
امل��اض��ي .وك��ان امل�ت�ظ��اه��رون ب�لا قيادة
َّ
لكنهم شكلوا لجانًا تنظيمية ،واهدافهم
واضحة :قانون انتخابي جديد للسماح
لقادة ج��دد بمنافسة ال��وج��وه التي ظل
يتم تدويرها على م��دى السبعة عشر
عامًا املاضية ،ومكافحة الفساد وسوء
اإلدارة.
تقول هناء إدوار ،الناشطة ف��ي مجال
ال �ح �ق��وق امل��دن �ي��ة ألك �ث��ر م��ن  50ع� ً�ام��ا:
ً
«ال �ش �ب��اب ي �ص �ن �ع��ون ت��اري��خ��ا ج��دي� ً�دا
ً
جميعا نعترف اآلن،
للعراق .أعتقد أننا
كجيل أكبر ،ب��أن ه��ؤالء الشباب الذين
نتحدث عنهم بصفتهم جيل «الببجي»،
ً
شعورا ومسؤولية أكبر
أثبتوا أن لديهم
منا ،تجاه بلدهم».
املشاعر في العاصمة بغداد مزيج من
األمل والخوف والتفاؤل ،ألن املظاهرات
أجبرت الحكومة على االستقالة ،والقلق
م��ن أن ال�ع�ن��ف ق��د ي�ت�ف��اق��م ،ول��ن يتغير
شيء.
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طاقم كويتي إلدارة انديرا ويانغون
غ��ادر ال�ب�لاد فجر ام��س (األح ��د) طاقم الحكام النخبة امل�ك��ون م��ن الحكم ال��دول��ي علي محمود
وعباس غلوم وعبد الهادي العنزي (مساعدين) والحكم أحمد العلي إلى بروناي إلدارة مباراة
ال��ذه��اب ل�ل��دور األول م��ن بطولة ك��أس االت �ح��اد اآلس �ي��وي ،ال�ت��ي تجمع ن��ادي��ي ان��دي��را اف سي
(بروناي) ويانغون يونايتد (ميانمار).
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عدي الدباغ اثبت حضوره في اول مشاركة

ٌ
القادسيةُّ ..
تفوق وصدارة

حكم عبدالمولى
واصل القادسية ص��دارة ترتيب جدول دوري  stcاملمتاز
لكرة القدم رافعا رصيده الى  22نقطة من  10مباريات،
وذل ��ك ب�ع��د ان ح�ق��ق ال �ف��وز ال�ث��ال��ث ل��ه ع�ل��ى ال�ت��وال��ي على
ح�س��اب مضيفة ال�ت�ض��ام��ن ب�ث�لاث��ة اه ��داف م�ق��اب��ل ه��دف،
حملت توقيع عدي الدباغ واحمد الظفيري ولوكاس ومن
التضامن داير.
تفوق القادسية وتقدمه العتالء ال�ص��دارة في ظل غياب
حامل اللقب ن��ادي الكويت ،لهما اسباب عديدة ابرزها

امتالكه اقوى دفاع بني االندية لم يسجل في شباكه سوى
 6اهداف فقط وذلك بفضل وجود  %75من عناصر الدفاع
من املحترفني رشيد سومايال وجيمس في القلب وعدي
الصيفي ف��ي اليمني واملحلي عامر املعتوق ف��ي اليسار،
فضال عن اج��ادة ال�ح��ارس خالد الرشيدي في واجباته،
وفي الوسط نجد ان الفريق يمتلك كتيبة من الالعبني في
ه��ذا املركز امثال احمد الظفيري وفهد االن�ص��اري وعبد
اهلل م ��اوي ورض ��ا ه��ان��ي وص��ال��ح ال�ش�ي��خ وف ��ي ال�ه�ج��وم
نجح ال�ق��ادس�ي��ة ف��ي اس�ت�ع��ادة ق��وت��ه الهجومية واصبح
لدية ال��وف��رة الكافية ف��ي مركز ( 9ال �ه��داف) بعد التعاقد

األبيض والبرتقالي يسعيان إلى الوصافة
يحل الكويت ضيفا ثقيال على التضامن في الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم على استاد الصداقة والسالم في
ختام منافسات املرحلة العاشرة من دوري  stcاملمتاز لكرة القدم ،ويدخل الفريقان مواجهة اليوم وطموحهما الوصول
إلى الوصافة في ظل تراجع نتائج الساملية ،حيث يطمح حامل اللقب الكويت صاحب املركز الثالث برصيد  17نقطة وله
لقاء مؤجل أمام الشباب إلى استعادة نغمة االنتصارات بعد خسارته أمام الساملية في الجولة الثامنة ،ويدرك الجهاز الفني
والالعبون أن فقدان نقاط أخرى يضعه على املحك ،خصوصا في ظل امتالكه كتيبة من الالعبني املحترفني والدوليني
لكنه يصطدم برغبة كاظمة ،الرابع في الترتيب برصيد  16نقطة ويأمل في الوصول إلى الوصافة في حال الخروج بنقاط
املباراة الثالث.

كاظمة يعترض
تقدم مجلس ادارة ن��ادي كاظمة باعتراض رسمي ورف��ض لتقديم موعد مباراة الفريق اليوم ام��ام الكويت ضمن
ً
دوري فيفا لتقام في الرابعة والنصف بدال من السادسة اال ربعا كما كان مقررًا في وقت سابق.
واستند النادي في رفضه على ان التعديل ورد اليه قبل املباراة بيوم واحد ما يؤثر على البرنامج االعدادي للفريق،
باالضافة ال��ى ع��دم حصول العبي الفريق على تفرغ رياضي وم��ن ثم ف��ان التوقيت يواكب ع��ودة غالبيتهم من
دواماتهم ،كما استبعد النادي امكانية تأثير توقيت اللقاء بنقل منافسات امم اسيا لكرة اليد تلفزيونيًا ،مؤكدًا
ان نفس ظروف النقل واكبت مباراة القادسية والتضامن قبل امس وتم التعامل مع الحدث من قبل وزارة االعالم.

م��ع الفلسطيني ع��دي ال��دب��اغ وع��ودة البرازيلي لوكاس
م��ن االص ��اب ��ة ،وي�م�ت�ل��ك االص �ف��ر ق �ي��ادة ف�ن�ي��ة م��ن امل ��درب
االسباني الذي يجيد قراءة املباراة والتغييرات فضال عن
ع��دم اه�ت��زاز الفريق بالتشكيالت املغايرة في كل مباراة
وي��رج��ع ذل ��ك ب�ف�ض��ل وج� ��ود ب� ��دالء ع �ل��ى ن �ف��س م�س�ت��وى
واداء االساسي وامتالكه العبني يقومون ب��دور الجوكر
باالجادة في اي مركز امثال عامر املعتوق وعدي الصيفي
واح�م��د الظفيري .وام��ام القادسية مواجهة صعبة ام��ام
العربي الجمعة املقبل وال�ت��ي تعد اخ�ت�ب��ارا صعبا ام��ام
منافس متطور في ادائه.

«اليرموك والشباب»..
سلبية
تعادل اليرموك مع الشباب سلبا في اللقاء الذي جمعهما
أمس على استاد نادي التضامن ضمن الجولة العاشرة
م��ن م�ن��اف�س��ات دوري  STCامل�م�ت��از ل�ك��رة ال �ق��دم ،ليرفع
األول رصيده إل��ى  7نقاط ،ويصل رصيد الشباب إلى
 13نقطة.
ولم ترتق املباراة إلى املستوى املطلوب على الرغم من دفع
كال املدربني بعناصر القوة ،بمن في ذلك املحترفون ،إال أن
أيا من الالعبني لم ينجح في الوصول إلى شباك املرميني.
وت�ب��ادل الفريقان السيطرة على مجريات األداء لينحصر
معظم األداء في منطقة منتصف امللعب من دون الفاعلية
الهجومية املطلوبة على م��دار شوطي اللقاء ،فيما شهدت
ال��دق��ائ��ق األخ �ي��رة ب�ع��ض امل �ح��اوالت ال�ت��ي ل��م تنته بالشكل
املطلوب ،ف��ي ظ��ل ت��راج��ع امل�خ��زون البدني لالعبني وينتهي
اللقاء بالتعادل السلبي.

اآلسيوي يثبت منع إقامة المباريات في إيران
ث� ّ�ب��ت االت �ح��اد اآلس �ي��وي ل�ك��رة ال �ق��دم ق ��رار م�ن��ع اق��ام��ة
مباريات دولية ألي من الفرق واملنتخبات املنافسة
لنظيرتها االيرانية ،داخ��ل اي��ران خالل الفترة املقبلة
وذلك بسبب االوضاع السياسية هناك.
واستند اآلسيوي في قراره الى العديد من االسباب،
اهمها رف��ض اي م��ن الحكام ادارة اي م��ن امل�ب��اراي��ات
التي يتم اسنادها اليهم هناك ،ب��دوري ابطال آسيا
 ،2020اض��اف��ة ال��ى م�ط��ال�ب��ات ب�ع��ض ال �ف��رق املنافسة

إلق��ام��ة ل�ق��اءات�ه��ا ام ��ام ال �ف��رق االي��ران �ي��ة خ ��ارج اي ��ران،
وه��و م��ا ق��وب��ل باملوافقة م��ن قبل االت�ح��ادي��ن ال��دول��ي
واآلسيوي.
وكان نادي الكويت قد تقدم بطلب نقل مباراته امام
اس �ت �ق�لال اي� ��ران ال �ت��ي ك��ان��ت م �ق��ررة غ� �دًا ف��ي ال�ج��ول��ة
ال �ث��ان �ي��ة م��ن م�ل�ح��ق ال �ت��أه��ل ال ��ى دوري االب� �ط ��ال في
نسخته ال �ج��دي��دة ،وذل ��ك ع�ق��ب ف ��وزه ع�ل��ى الفيصلي
االردن ��ي بهدفني مقابل ه��دف ف��ي لقائهما بالجولة

االول � ��ى م ��ن امل �ل �ح��ق وه ��و م ��ا الق ��ى م��واف �ق��ة م ��ن قبل
االت� �ح ��ادي ��ن ال ��دول ��ي واآلس � �ي� ��وي وس� ��ط اع �ت��راض��ات
االندية االيرانية.
ي��ذك��ر ان ارب �ع��ة ان��دي��ة اي��ران�ي��ة م�ش��ارك��ة باملسابقات
اآلسيوية عقدت اجتماعا أول من امس مع مسؤولي
ات �ح��اد ال �ك��رة ه �ن��اك ،وق � ��ررت خ�لال��ه االن �س �ح��اب من
البطوالت القارية اعتراضًا على نقل مبارياتها خارج
ايران.

منتخب اليد في مواجهة إيران
يلتقي منتخبنا ال��وط�ن��ي االول ل�ك��رة ال�ي��د ن�ظ�ي��ره اإلي��ران��ي ف��ي ال�ث��ام�ن��ة مساء
ال�ي��وم ،على صالة الشيخ سعد ال�ع�ب��داهلل ،ضمن ل�ق��اءات املجموعة الثانية من
الدور الثاني للبطولة اآلسيوية التاسعة عشرة ،املؤهلة لنهائيات كأس العالم
في مصر  ،2021والتي تشهد ايضًا لقاءات تجمع بني منتخبات قطر مع كوريا
الجنوبية ف��ي ال�س��ادس��ة ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تشهد امل�ج�م��وع��ة األول ��ى مواجهتي
اإلمارات مع البحرين والسعودية مع اليابان.
وحسب نظام البطولة يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم
مباشرة وإلى الدور قبل النهائي.
وسيكون لقاء أزرق اليد مع نظيره اإليراني مختلفًا عن مباريات ال��دور األول،
ح�ي��ث سيلعب م��ع ف��ري��ق ي�م�ت��از ب��ال�ق��وة وال �خ �ب��رة وال�ب�ن�ي��ة ال�ج�س��دي��ة ،ويجيد
التصويب من التسعة أمتار ،مع دفاع قوي ومتماسك ولديه العبون محترفون
في ال��دوري األورب��ي ،وق��دم مباراة كبيرة أم��ام البحرين ال��ذي تأهل قبل شهرين
لألوملبياد .وتأهل منتخبنا كمتصدر للمجموعة الرابعة برصيد  6نقاط بعد
ف��وزه على اإلم ��ارات  20-17ف��ي اللقاء ال��ذي جمعهما أول م��ن أم��س ،بينما حل
اإلمارات باملركز الثاني ،والعراق ثالثًا وهونغ كونغ رابعًا.
ً
وف��ي املجموعة االول��ى ،ج��اء منتخب البحرين اوال وم��ن ثم إي��ران ثانيًا ،بينما
تصدر املنتخب القطري املجموعة الثانية وحل اليابان ثانيًا ،وفي الثالثة تأهل
املنتخبان السعودي في املركز االول ،املنتخب الكوري الثاني.

5

أسباب

 -1يمتلك دفاعاً  %75منه محترفون
 -2حل أزمة الالعب رقم 9
 -3قيادة فنية تجيد قراءة المباراة
 -4جهوزية األساسيين والبدالء في كل المراكز
 -5عدم التأثر من تغيير التشكيلة

رئيس سابق تمت إحالته لعدم تسوية عهد

إحالة  5اتحادات للنيابة
محمد سليمان
أحالت الهيئة العامة للرياضة
رئ�ي��س ات �ح��اد س��اب�ق��ا للنيابة
على خلفية ع��دم تسوية عهد
م��ال�ي��ة ب�م�ب��ال��غ ك�ب�ي��رة ك ��ان من
امل � �ق� ��رر االن � �ت � �ه ��اء م �ن �ه��ا خ�ل�ال
ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة وف� ��ق ال �ل��وائ��ح
وال�ق��وان�ين املنظمة ل�ه��ذا األم��ر ،إال
أن ع��دم تجاوبه م��ع مطالبات الهيئة
ل�ل�ان �ت �ه��اء م ��ن ه � ��ذا امل� �ل ��ف ك � ��ان داف � �ع ��ًا ق��وي��ًا
لتحويله للنيابة.
وي�ب��دو أن امل��دي��ر ال�ع��ام للهيئة ال��دك�ت��ور حمود
ف�ل�ي�ط��ح ق��د رف ��ع ش �ع��ار ال ت �ه��اون ف��ي ال�ح�ف��اظ
ع�ل��ي امل ��ال ال �ع��ام .ح�ي��ث أك ��دت م �ص��ادر مطلعة
أن النية تتجه ل��دى اإلدارة القانونية بالهيئة
وبتعليمات مباشرة ومشددة من املدير العام
بضرورة إحالة جميع الحاالت املشابهة للنيابة
ف��ي ح��ال ت��م استيفاؤها ل�لإج��راءات القانونية
املعمول بها مهما كانت األسماء املرتبطة بتلك
امللفات وذلك بعدما بذلت الهيئة جهودا كبيرة
نحو تسوية العهد بشكل ودي.

وأمل� � � �ح � � ��ت امل � � � �ص� � � ��ادر ال � � � ��ى أن
األس� �ب ��وع امل �ق �ب��ل رب �م��ا يشهد
إح��ال��ة  4أو  5م�ل�ف��ات للنيابة
ب�س�ب��ب ت �س��وي��ات ع�ه��د م��ال�ي��ة،
وان ات � � � �ح � � ��اد ل � �ع � �ب� ��ة ت �ل �ع ��ب
ب � ��امل� � �ض � ��رب س � �ي � �ك � ��ون ض �م��ن
االت� �ح ��ادات ال �ت��ي ي �ح��ال ملفها
للنيابة بسبب أزمة العهد.
وأض ��اف ��ت امل �ص ��ادر أن م��راج�ع��ات
ش��ام�ل��ة ت �ج��رى ع�ل��ى ق ��دم وس� ��اق من
قبل اإلدارة ذات الصلة بالهيئة إلنهاء حالة
الفوضى في التعامل مع تسوية امليزانيات من
قبل بعض االت �ح��ادات وع��دد م��ن األن��دي��ة التي
ال ت�ل�ت��زم ب��امل��واع�ي��د امل �ح��ددة ل��ذل��ك م�م��ا ي��ؤدي
ل��وض��ع ع��راق�ي��ل أم ��ام ص��رف م�ي��زان�ي��ات ج��دي��دة
وه��و م��ا يكون ل��ه م��ردود سلبي على الرياضة
والرياضيني بشكل عام.
وشددت املصادر على أن الهيئة تراقب عن كثب
جميع التعامالت املالية للتأكد أنها تسير وفق
اللوائح والقوانني املعمول بها وسوف تتصدى
ألي ت� � �ج � ��اوزات ي �س �ع��ى ال �ب �ع��ض م ��ن خ�لال �ه��ا
للتعدي على املال العام.

ً
مدربا لعمان
إيفانكوفيتش

مهدي القالف قائد المنتخب في محاولة إلحراز هدف ضد اإلمارات

أع� �ل ��ن االت � �ح� ��اد ال �ع �م ��ان ��ي ل� �ك ��رة ال � �ق� ��دم ام ��س
تعيني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدربا
للمنتخب ال��وط�ن��ي خلفا ل�ل�ه��ول�ن��دي إي��روي��ن
ك��وم��ان ال��ذي أقيل م��ن منصبه الشهر املاضي
بعد الخروج من الدور األول لكأس الخليج.
وأورد االت � �ح � ��اد ع �ب ��ر ح �س ��اب ��ه ع �ل ��ى ت��وي �ت��ر
«م�ج�ل��س إدارة االت �ح��اد ال�ع�م��ان��ي ل �ك��رة ال�ق��دم
ي �ع �ت �م��د ت �ع �ي�ي�ن امل � � � ��درب ال � �ك� ��روات� ��ي ب��ران �ك��و
ايفانكوفيتش مدربا للمنتخب الوطني األول
مع جهازه الفني املعاون» ،من دون تحديد مدة
التعاقد وقيمته املالية.
وي � �ع� ��رف إي �ف��ان �ك��وف �ي �ت��ش ( 65ع� ��ام� ��ا) ال �ك ��رة
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ج �ي��دا ،اذ س�ب��ق ل��ه ت��دري��ب ن��ادي��ي

االتفاق ( )2011-2012واألهلي (لفترة وجيزة
ف��ي  )2019ال �س �ع��ودي�ين ،وال ��وح ��دة االم��ارات��ي
( .)2012-2013كما أشرف على بيرسيبوليس
اإليراني بني عامي  2015و.2019
وستكون هذه التجربة الثانية إليفانكوفيتش
على رأس منتخب وطني ،بعدما أش��رف على
املنتخب اإلي��ران��ي ب��دءا م��ن ع��ام  ،2002وق��اده
للتأهل الى مونديال  2006في أملانيا.
وستكون املهمة الرسمية األولى إليفانكوفيتش
أم ��ام أف�غ��ان�س�ت��ان ال �ت��ي تستضيف «األح �م��ر»
ف ��ي  31م� � ��ارس ض �م��ن امل �ج �م��وع��ة ال �خ��ام �س��ة
للتصفيات اآلسيوية املزدوجة ملونديال 2022
وكأس آسيا .2023

اإلثنين  25جمادى األولى  1441هـ •  20يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16696
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اإلنكليز يكرهون فوز ليفربول بالدوري
أظهر استطالع لهيئة اإلذاعة
البريطانية (بي بي سي)،
العديد من اآلراء المتباينة
للجماهير اإلنكليزية حول
أحقية فريق ليفربول
بالتتويج بطال للدوري
اإلنكليزي لهذا الموسم
/2019 ،2020وما إذا كانت تلك
الجماهير ستكون سعيدة
لهذا التتويج أو ستحزن
لذلك ،وكانت المفاجأة أن
معظم آراء المشجعين
«غير المنتميين إلى الريدز»
سلبية ،على الرغم من إقرار
بعضهم أن ليفربول يلعب
كرة قدم رائعة ،وأن لديهم
العبين من طراز فريقه،
باإلضافة إلى مدرب مبدع
ويتمتع بكاريزما خاصة.

¶ مشجع لـ«الشياطين» :الفكرة تجعلني أمرض جسدياً!
¶ مناصر إليفرتون :سأهاجر ..في حال رفع هندرسون الكأس

ت �س �ب �ب��ت ف� �ك ��رة ف � ��وز ل �ي �ف��رب��ول ب ��ال ��دوري
ألول م � ��رة م� �ن ��ذ ع � ��ام  ،1990ف� ��ي ح� ��دوث
ان �ق �س��ام ك�ب�ي��ر ،ع�ل��ى األق ��ل ل ��دى مجموعة
من املشجعني الذين أجابوا على األسئلة
عبر وسائل التواصل االجتماعي والهاتف
ال �ن �ق��ال ،ف�ظ�ه��رت ت �غ��ري��دة الف �ت��ة ت�ح��ث كل
ف��ري��ق آخ� ��ر ف ��ي ال � � ��دوري اإلن �ك �ل �ي��زي على
ت��وح�ي��د ال�ج�ه��ود مل�ن��ع ل�ي�ف��رب��ول م��ن ال�ف��وز
بلقب ال��دوري «م��ن أج��ل مصلحة البشرية
جمعاء»!

أمنيات بعدم فوز «الليفر»
وم��ن ب�ع��ض آراء امل�ش�ج�ع�ين ف�ق��د ق��ال أح��د
م �ش �ج �ع��ي م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د« :أف �ض��ل
أن ي �ف��وز أي ف��ري��ق ب��ال�ل�ق��ب ،ح�ت��ى ل��و ك��ان
م��ان�ش�س�ت��ر س�ي�ت��ي ،إال ل �ي �ف��رب��ول ..ال�ف�ك��رة
تجعلني أمرض جسديا!».
وق� ��ال آخ ��ر (م ��ن م�ش�ج�ع��ي إي� �ف ��رت ��ون)« :ال
أتمنى أن يفوزوا ب��أي ش��يء ،لقد ك��ان هذا
املوسم بعيدا عن أفضل فريق (مانشستر
سيتي) ويعتقد أن�ه��م س�ي�ف��وزون باللقب

فريق ليفربول في آخر تتويج له في الدوري اإلنكليزي

وي� �س� �ت� �ح� �ق ��ون ،ل� �ك ��ن م � ��ن ال� �ص� �ع ��ب ع �ل��ي
االع � � �ت� � ��راف ب� � ��ذل� � ��ك! ..ال أس� �ت� �ط� �ي ��ع ت �خ �ي��ل
ه �ن��درس��ون (ق��ائ��د ل�ي�ف��رب��ول) يحمل ك��أس
البرميرليغ!».

أغويرو يكتب التاريخ
واص� � � � ��ل األرج � �ن � �ت � �ي � �ن� ��ي س �ي��رج �ي � 
�و
أغ� ��وي� ��رو ،ن �ج��م م��ان �ش �س �ت��ر س�ي�ت��ي،
تحقيق األرق� ��ام ال�ق�ي��اس�ي��ة بقميص
«ال �س �ي �ت �ي��زي �ن��ز» خ �ل�ال ال �ت �ع��ادل مع
ك��ري�س�ت��ال ب ��االس بنتيجة  2/2في
الجولة الـ 23من «البريميرليغ».
ووفق شبكة «أوبتا» لإلحصائيات،
ف ��إن أغ ��وي ��رو ت�خ�ط��ى ح��اج��ز ال � �ـ250
هدفا بقميص مانشستر سيتي في
جميع املسابقات ووص��ل إل��ى هدفه
رق ��م  ،251ف��ي م �ب��ارات��ه رق ��م  360مع
سيتي.
أما شبكة «سكواكا» لإلحصائيات،
فقد أشارت إلى أن أغويرو سجل 20

ه��دف��ا أو أك�ث��ر ف��ي جميع املسابقات
خ�ل�ال  11م��وس�م��ا م��ن أص��ل آخ��ر 13
موسما له.
وان� � � � �ف � � � ��رد ال� � �ن� � �ج � ��م األرج � �ن � �ت � �ي � �ن� ��ي
ب��امل��رك��ز ال ��راب ��ع ف ��ي ت��رت �ي��ب ه��داف��ي
«البريميرليغ» عبر التاريخ ،برصيد
 179هدفا ،حيث يأتي في الصدارة
آالن ش � �ي� ��رر أس � � �ط� � ��ورة ن �ي��وك��اس��ل
برصيد  260هدفا ،وفي املركز الثاني
واين روني نجم مانشستر يونايتد
ال�س��اب��ق ب��رص�ي��د  208أه� ��داف ،يليه
آن��دي كول العب مانشستر يونايتد
ال �س��اب��ق ف��ي امل��رك��ز ال �ث��ال��ث برصيد
 187هدفا.

أغويرو يحتفل بهدفه | ا.ف.ب

كابوس غاتوسو «مستمر»
ت �ق��دم ف �ي��ورن �ت �ي �ن��ا ع �ل��ى ن��اب��ول��ي في
ترتيب ال ��دوري اإلي�ط��ال��ي ل�ك��رة القدم
بعدما أذاق امل��درب جينارو غاتوسو
الهزيمة الرابعة في  5مباريات بفوزه
2صفر في استاد سان باولو.وس� �ج ��ل ف �ي ��دري �ك ��و ك �ي �ي ��زا وال �ب ��دي ��ل
دوس��ان فالهوفيتش الهدفني بواقع
هدف في كل شوط ليحقق فيورنتينا
ف � ��وزه ال �ث��ال��ث ع �ل��ى ال� �ت ��وال ��ي ف ��ي ك��ل
املسابقات.
وأص�ب��ح رص�ي��د فيورنتينا  24نقطة
وت �ق��دم إل��ى امل��رك��ز  12ب��ال�ت�س��اوي مع
ن��اب��ول��ي ،لكنه يتفوق ف��ي املواجهات
امل� �ب ��اش ��رة ،ب�ي�ن�م��ا اس �ت �م��رت م �ع��ان��اة
غ��ات��وس��و م�ن��ذ تعيينه خلفا لكارلو
أنشيلوتي الشهر املاضي.

وأط�ل�ق��ت جماهير ن��اب��ول��ي صيحات
استهجان ضد الالعبني بعد الهزيمة
في  3مباريات متتالية بالدوري ألول
مرة منذ أبريل .2012
وق� � ��ال غ ��ات ��وس ��و« :ي� �ج ��ب أن ن �ع �ت��ذر
ل�ل�ج�م��اه�ي��ر ول�ل�م��دي�ن��ة ب��أس��ره��ا ،ألن
األداء ال��ذي ق��دم�ن��اه ك��ان مخجال .في
امل� �ب ��اري ��ات ال �ق �ل �ي �ل��ة امل ��اض �ي ��ة ق��دم�ن��ا
عروضا جيدة لكن األداء ك��ان مروعا
باستثناء أول  20-25دقيقة».
وتابع« :ال يمكن أن نبحث عن أعذار،
وص �ل �ن��ا ل �ل �ق��اع ون �ح �ت��اج إل ��ى م�ع��رف��ة
ماذا يحدث .بدا األمر وكأننا التقينا
صباح ال�ي��وم فقط وارت��دي�ن��ا قمصان
اللعب ودخلنا امللعب .ل��م يكن هناك
أي تنظيم».

وعلق مشجع لسيتي أن «الفكرة تجعلني
أب �ت �ع��د ع��ن م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
حتى يصمتوا ..أشعر بعدم االرتياح ..لكن
على األغلب لن يصمتوا إلى األبد».

وع� � � ��ودة إل � ��ى م �ش �ج �ع��ي امل � � ��ان ي��ون��اي �ت��د،
فأكد مناصر لـ{الشياطني} أن «الرياضة
ع �م��وم��ا ،وك ��رة ال �ق��دم خ �ص��وص��ا ،ستكون
م�م�ل��ة م��ن دون امل�ن��اف�س��ة ،ل�ك�ن��ي أف �ض��ل أن

ً
يفوز بها سيتي بدال من ليفربول».

مشجعون محايدون
أم ��ا امل�ش�ج�ع��ون امل �ح��اي��دون ن��وع��ا م��ا فقد

!

أظهروا وجها آخر لألمنيات ،فقال مشجع
ألرس �ن��ال« :إذا ل��م ي�ف��ز أرس �ن��ال ب��ال��دوري،
فال يهمني أن يفوز ليفربول أو مانشستر
سيتي».
فيما أظ�ه��ر مشجع م��ن وس��ت ه��ام بعض
ً
ال�ت�ع�ص��ب ض��د ال�ل�ي�ف��ر وج�م��اه �ي��ره ق��ائ�لا:
«أريد أن يفوز سيتي ،وإال فسنظل نسمع
تفاخر جماهير ليفربول ملدة  30عاما إذا
فازوا بالدوري!».
وق��ال آخ��ر« :أن��ا محايد وال مشكلة لدي أن
يفوز ليفربول ببطولة الدوري».
وذك��ر مناصر لنوتنغهام فورست« :أحب
أن أراه� � � ��م ي � �ف � ��وزون ب� �ه ��ا ،م �ع �ج �ب��وه��م ال
ي��زع�ج��ون�ن��ي ،ف�ه��م م�ت�ح�م�س��ون وي��ؤم�ن��ون
بفريقهم».
من جهته ،ذكر مشجع لتشلسي« :ال أحب
ليفربول ،لكني أفضل أن يفوزوا بها بدال
من سيتي».
أم ��ا أح ��د م�ش�ج�ع��ي م �ي��دل �س �ب��روه« :م�ع�ظ��م
امل �ش �ج �ع�ين ي ��ري ��دون ف� ��وز ل �ي �ف��رب��ول ،لكن
عددا قليال من مشاغبي وسائل التواصل
االجتماعي يريدون أن يفوز سيتي».
وت �م �ن��ى م�ش�ج��ع آخ ��ر أن ي �ح��رز «ال ��ري ��دز»
ال �ل �ق��ب «ل� �ك ��ون ل �ي �ف��رب��ول ن ��ادي ��ا رائ� �ع ��ا ذا
تاريخ ..لديهم مدرب جيد ويلعب كرة قدم
رائ�ع��ة ..ويذكرني كثيرا بفريق مانشستر
يونايتد قبل  10سنوات».
وب�ي�ن أح ��د م �ت��اب �ع��ي ال� � ��دوري اإلن �ك �ل �ي��زي:
«األندية األخرى مهووسة دائما بليفربول،
وه ��ذا ل�ي��س شيئا ج��دي��دا .ف�ق��ط ال يمكنك
م�ع��رف��ة م��ا إذا ك ��ان ه ��ذا ال �ه��وس م��دف��وع��ا
بالغيرة أو ال�خ��وف م��ن ع��ودة ال�ن��ادي الى
منصات التتويج!».
وأكد مشجع آخر« :معظم الناس ال يريدون
أن يفوز ليفربول ب��ال��دوري بسبب حقيقة
أننا أحد األندية املكروهة أكثر من غيرها..
اسأل أيا من مشجعي يونايتد أو تشلسي
أو أرسنال أو توتنهام ،فسيقولون إنهم ال
يريدون الفوز ليفربول ..إن فترة الهيمنة
ال� �ت ��ي ش �ه��دن��اه��ا ف ��ي ال �ث �م��ان �ي �ن �ي��ات ه��ي
السبب الرئيسي في ذلك».
وش��دد محايد« :ليفربول أكثر من مدينة!
ي �م �ك ��ن مل �ش �ج �ع��ي ل� �ي� �ف ��رب ��ول أن ي �ك��ون ��وا
مزعجني ف��ي بعض األح�ي��ان ولكن سيتي
لم يكن لديه أي مشجع حتى عام .»2010

ماكغريغور..

 80مليون دوالر في  40ثانية!
ح �ق��ق امل � �ص� ��ارع االي ��رل� �ن ��دي ك��ون��ور
ماكغريغور عودة مظفرة إلى حلبة
الفنون القتالية املختلطة بإسقاط
منافسه األميركي دونالد سيروني،
ب �ع��د أرب �ع�ي�ن ث��ان �ي��ة ف �ق��ط م��ن ب��داي��ة
ال �ن��زال ال��ذي ج��رى ف��ي الس فيغاس
األميركية.
وكانت ه��ذه امل��رة األول��ى التي يعود
ف �ي �ه��ا م��اك �غ��ري �غ��ور ( 31ع ��ام ��ا) إل��ى
ح �ل �ب��ة ال �ف �ن��ون ال �ق �ت��ال �ي��ة امل�خ�ت�ل�ط��ة،
منذ خسارته أمام منافسه الروسي
ح �ب �ي��ب ن ��ورم �ح �م ��دوف ف ��ي أك �ت��وب��ر
.2018
وب � � ��دا أن االي� ��رل � �ن� ��دي ل� ��م ي �ف �ق��د أي ��ا
م��ن ال� �ق ��درات ال �ت��ي ج�ع�ل��ت م�ن��ه أح��د
أب ��رز األس �م��اء ف��ي ال �ف �ن��ون ال�ق�ت��ال�ي��ة
ّ
املختلطة ،وتمكن من سحق منافسه
ّ
امل � �ك� ��ن� ��ى «ك� � � ��اوب� � � ��وي» ( 36ع� ��ام� ��ا)
بضربات قوية قبل انقضاء الدقيقة
األولى من مواجهتهما في قاعة «تي
موبايل أرينا».
وأث � ��ار ال� �ف ��وز ال �س��ري��ع مل��اك �غ��ري �غ��ور
ج��دال واس�ع��ا عبر م��واق��ع ال�ت��واص��ل،
وش �ك��ك ب �ع��ض امل �ت��اب�ع�ين ف��ي ن��زاه��ة
املواجهة.
وط � ��ال � ��ب ع � � ��دد م � ��ن ال � ��ذي � ��ن اق� �ت� �ن ��وا
اش� �ت ��راك ��ات خ��اص��ة مل �ت��اب �ع��ة ال �ن��زال
ع�ب��ر ش�ب�ك��ات ال�ت�ل�ف��زي��ون ب��اس�ت��رداد
أم� ��وال � �ه� ��م ،واش � �ت � �ك� ��وا م� ��ن خ� �س ��ارة
أموالهم من أجل أقل من دقيقة فقط.
وق ��ال س�ي��رون��ي ال�ف��ائ��ز ف��ي  36ن��زاال
ف��ي ب�ط��ول��ة «ي ��و إف س� ��ي» ،وي�ح�م��ل
الرقم القياسي في ع��دد م��رات الفوز
بالضربة القاضية (ّ ،)20
«دم��رن��ي..
أنا لم َأر شيئا من هذا القبيل».
واح�ت�ف��ل م��اك�غ��ري�غ��ور ب �ف��وزه ،وق��ال:

ماكغريغور يوجه ضربة لمنافسه سيروني | ا.ف.ب

«لقد كتبت التاريخ هنا هذا املساء»،
عبر الفوز بضربة قاضية في ثالثة
أوزان مختلفة ضمن بطولة «يو إف
سي» ،علما بأن هذا الفوز يحمل رقم

 22في مسيرته مقابل أربع هزائم.
وق ��ال امل �ص��ارع االي��رل �ن��دي ف��ي وق��ت
ّ
س��اب��ق إن ��ه ي �ت��وق��ع أن ي�ح�ص��ل على
ث �م��ان�ين م �ل �ي��ون دوالر م �ق��اب��ل ف��وزه

على سيروني.
وس�ي�ح�ص��ل م��اك�غ��ري�غ��ور ع�ل��ى ج��زء
ك�ب�ي��ر م��ن امل �ب �ل��غ م��ن ع ��ائ ��دات ع�ق��ود
الرعاية واملبيعات.

ّ
يعقد مهمة رونالدو وميسي
إيموبيلي
أس� �ب ��وع ب �ع��د اآلخ � � ��ر ،ت �ت �ع �ق��د م�ه�م��ة
ل �ي��ون �ي��ل م �ي �س��ي (ن� �ج ��م ب��رش �ل��ون��ة)
وك ��ري �س �ت �ي ��ان ��و رون � ��ال � ��دو (م �ه��اج��م
ي� ��وف � �ن � �ت� ��وس) ف � ��ي ال� � �ف � ��وز ب ��ال� �ح ��ذاء
ال��ذه �ب��ي ،ال ��ذي يمنح ألف�ض��ل ه��داف
ف ��ي ال � ��دوري � ��ات األوروب� � �ي � ��ة ب�ن�ه��اي��ة
املوسم.
ون�ج��ح ش�ي��رو إيموبيلي م�ج��ددا في
توسيع الفارق مع رونالدو وميسي

وبقية املهاجمني ف��ي س�ب��اق ال�ح��ذاء
ال��ذه �ب��ي ،ب�ع��د تسجيله ه��ات��ري��ك في
ش �ب��اك س��ام �ب��دوري��ا ،ل�ي��رف��ع رص�ي��ده
إل��ى  23هدفا ه��ذا املوسم في بطولة
الدوري اإليطالي.
ومنذ عام  ،2008فاز ميسي ورونالدو
بجائزة الحذاء الذهبي  10مرات ،ولم
يتمكن أي مهاجم م��ن ان �ت��زاع اللقب
خ�لال ال �ـ 12ع��ام��ا األخ �ي��رة باستثناء

دي�ي�ج��و ف� ��ورالن ع ��ام  2009ول��وي��س
سواريز عام  ،2016واألهم أن الجائزة
لم تخرج من أندية الدوري األسباني
منذ ذلك الحني.
ويبدو أن إيموبيلي في طريقه لكسر
هذه القاعدة والتتويج بجائزة الحذاء
الذهبي للمرة األول��ى في مسيرته إن
واص ��ل ع�ل��ى امل �ع��دل ال�ت�ه��دي�ف��ي نفسه
ال � ��ذي ي �س �ي��ر ع �ل �ي��ه م ��ع الت �س �ي��و ه��ذا

امل��وس��م ،فقد أح��رز  23هدفا خ�لال 19
مباراة خاضها لغاية اآلن.
وي� �ح� �ت� �س ��ب ال� � �ه � ��دف ب �ن �ق �ط �ت�ي�ن ف��ي
سباق ال�ح��ذاء الذهبي بالنسبة إلى
الدوريات األوروبية الخمسة الكبرى،
بينما يعادل الهدف بنقطة ونصف
في الدوريات املصنفة ما بني ( 6إلى
 ،)11أما بقية الدوريات فيعادل فيها
الهدف بنقطة واحدة فقط.

الحرارة

اإلثنين
 25جمادى األولى  1441هـ •  20يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد  • 16696الكويت
تصدرها شركة دار سبقلا للصحافة والطباعة والنشر ،الكويت ص.ب  21800الصفاة • الرمز البريدي  13078برقياً :سبقلا
فاكس • 24816941 :البدالة ٤/22/24812819 :خطوط • التحرير • 24812823 :االشتراكات24844578 - 1807111 :
االعالن 24842818 :و • 24834310المطابع التجارية • 201/24812822 :االنترنتEMAIL: INFO@ALQABAS.COM.KW • :

الطقس

21

7

الكبرى

الصغرى

الرطوبة

%68

معتدل وغائم جزئياً والرياح شمالية غربية
إلى متقلبة االتجاه خفيفة إلى معتدلة
السرعة ( 6ـــ  28كلم /ساعة).

البحـــــــر
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أدنى جزر

7.37 8.23

1.27 1.59

ً
صباحا

أحمد الصراف

اإلثراء من بيع القرآن

ضمن سعيها لتطوير خدمة سبقلا بريميوم ،دشنت
سبقلا ق �س �م��ا ج ��دي ��دا مل� �ق ��االت ال �ك��ات��ب ال �ك �ب �ي��ر محمد
مساعد الصالح ،يحتوي على جميع ما نشر من مقاالت
ب��وط�ل�ال ف��ي سبقلا م�ن��ذ م��اي��و ع ��ام  1992وح �ت��ى ع��ام
 ،2010وهي رحلة حافلة من الكتابات الشيقة واملثمرة
ب�ين ال�ب�ن��اء ال�س�ي��اس��ي واالج �ت �م��اع��ي ،رح�ل��ة ارت �ب��ط بها
قراؤه ومحبيه.
محمد مساعد ال�ص��ال��ح ال��ذي واف�ت��ه املنية ف��ي  7أكتوبر
َ
 ،2010ك��ان ع��ل� َ�م��ًا ف��ي الكتابة الصحافية الكويتية ،ولد
ب��وط�لال ع��ام  1935وس��ط م��دي�ن��ة ال�ك��وي��ت ،درس املرحلة
الثانوية في املباركية ،ونال شهادته الجامعية من جامعة
القاهرة ــ كلية الحقوق .1958
ب ��دأ ب��وطل��ال ال�ك�ت��اب��ة ال�ص�ح��اف�ي��ة ف��ي م�ج�ل��ة ال�ب�ع�ث��ة ع��ام
 ،1954ث��م شغل الصالح ف��ي الكويت رئ��اس��ة تحرير عدد
من املطبوعات والصحف ،واشتهرت كتاباته تحت اسم
زاوية «اهلل بالخير» ،و«من عره وبره» ،ساهم في تأسيس
جمعية املحامني وجمعية الصحافيني الكويتية.
وسبقلا ت �ه��دف م ��ن ه ��ذا ال �ت �ط��وي��ر إت ��اح ��ة م ��ا ف ��ي م��رك��ز

منذ سنوات وأنا أتلقى مكاملات هاتفية يعرض املتصل بيعي
نسخا من القرآن.
يبدأ اإلغ���راء بالشراء من خ�لال املبلغ الزهيد املطلوب دفعه،
ال���ذي وص��ل م��ؤخ��را لدينار فقط للنسخة ،م��ع التركيز على
أن امل��ت��ص��ل يمثل ج��ه��ة خ��ي��ري��ة ،وأن ري���ع ال��ب��ي��ع سيخصص
ل��ش��راء ك��راس��ي للمعاقني ،او تغطية تكاليف ح��ج��اج ف��ق��راء،
وغير ذلك من أسباب تقنع الكثيرين بشراء عشرات النسخ
م��ن املصحف ،خاصة عندما يعلمون أن التوصيل مجاني
وبإهداء .كما يمكن شراء مصاحف مترجمة للغات العاملني
في البيوت كالفلبينية والهندية وغيرها .وكيف أن مثل هذه
املصاحف يمكن أن تساعد في «هدايتهم» ،وكل ذلك بدينار!
قمت قبل فترة بزيارة إحدى «شركات بيع القرآن» في شارع
ال��ع��ث��م��ان ،ق��ب��ل إب�ل�اغ إدارة ح��م��اي��ة املستهلك ع��ن��ه��ا ،ف��وج��دت
محجبة تدير النشاط من خ�لال مكتب حجمه  2في  2متر
مربع ،ومن وراء طاولة خشبية ال يزيد ثمنها على  4دنانير.
من يدير مثل هذه األنشطة يعلم بأن املكتب معرض لإلغالق
من التجارة ،ولكنهم يعلمون أيضا أن الحصول على ترخيص
آخر ليس صعبا ،كما أن «املحسنون السذج» يساهمون في
ترويج نشاط غير قانوني ،وق��د تكون النسخ محرفة مثال.
كما يساهم السكوت عن مثل هذه األعمال في زيادة الحاجة
لعمالة غير منتجة.
ال أدري م���ن أي����ن ت��ح��ص��ل ه����ذه امل��ك��ات��ب ع��ل��ى ح��اج��ت��ه��ا من
املصاحف املجانية؟

محمد مساعد الصالح

املعلومات وال��دراس��ات من مقاالت ومحتوى ثري وصور
حصرية ،ليكون كل ذلك في متناول أيدي القراء بأساليب
تسهل عملية التصفح والسفر إلى املاضي بشكل سلس
وسريع.

عيسى العيسى :مبادرة للتوعية بأضرار التدخين

كبائن حضارية ..لعزل المدخنين

ك��ان خالد امل��ذك��ور يفتخر ب��أن «اللجنة الدائمة العليا إلع��ادة
النظر في القوانني والعمل على أسلمتها» هي صاحبة أطول
اسم في الكويت ..وبعد أن أغلقت اللجنة في عهد «حفظه اهلل»
الطبطبائي ،بعد أن تسببت في خسارة الدولة ألكثر من 100
مليون دينار ،حلت لجنة أخرى محلها كصاحبة «أطول اسم»،
وه��ي «الهيئة ال��ع��ام��ة للعناية بطباعة ال��ق��رآن ال��ك��ري��م والسنة
النبوية وعلومها» ،والتي فشلت في طباعة نسخة قرآن واحدة
منذ تأسيسها قبل  3650ي��وم��ا .كما وظ��ف��ت الهيئة امل��ئ��ات،
والغالبية من الجماعة «إياها» ،وخلقت هيكال إداريا ضخما
استخدم لكسب سكوت بعض النواب عن «خمالها» ،وتسبب
معظم من في إدارات��ه السابقة في نهش ميزانيتها مما دفع
الوزير السابق يعقوب الصانع إلحالتها الى النيابة.
تفرغ الجهاز بعدها الستيراد املصاحف من اإلمارات ،وربما
تسربت أعداد كبيرة منها لدكاكني بيع املصحف بدينار.
وسبق أن صرح أحد مديري هيئة طباعة القرآن ،عندما قابل
الزميل وليد الجاسم ،في مكتبه في الوطن قبل سنوات ،بأن
الهيئة ستصبح يوما معلما يقصده زوار الكويت!
وهذا سيتحقق ،ولكن كمعلم للكيفية التي يتم بها الحصول
على املال العام بطرق جهنمية!
وفي جانب آخر ،أعلنت جمعية « »...التابعة لإلخوان قبل فترة
ع��ن إن��ش��اء وق��ف لجمع عشرة ماليني دي��ن��ار لطباعة مليون
نسخة من املصحف!
وللقارئ ُّ
تخيل مصير تلك امل�لاي�ين ،التي جمعت حتى اآلن،
وكيف صرفت على شراء مليون مصحف؟ ومن الذي استفاد
من طباعتها ثم توزيعها ..إلخ؟
إن مبلغ الـ«عشرة ماليني» دينار ،الذي ال يخضع ألي رقابة،
كفيل بتخريب نفوس الكثيرين.

عيسى العيسى

الكبائن الجديدة

أحمد الحافظ

ال� �س� �ي ��ارات ،ح �ي��ث ت�ت�م�ي��ز ب��ال�ت�ه��وي��ة
الجيدة والخصوصية وهو ما يجنب
املدخنني مخالفة القانون.
ب��دوره ،قال الدكتور عيسى العيسى
ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح ل � �ـ سبقلا ،ان م�ظ�ه��ر
ال�ك�ب��ائ��ن بالتأكيد ح �ض��اري للغاية،
ح � �ي� ��ث ي� �ت� �ج� �ن ��ب ال � � �ن� � ��اس ال� �ت ��دخ�ي�ن
ال�س�ل�ب��ي ،وه ��و ف��ي ن�ف��س ال��وق��ت حل
وس � � ��ط ،إذ ي � �م� ��ارس امل� ��دخ� ��ن ع ��ادت ��ه
ال� �س� �ي� �ئ ��ة م � ��ن دون إل� � �ح � ��اق ال� �ض ��رر
باآلخرين.
وذك� ��ر ال�ع�ي�س��ى أن أض � ��رار ال�ت��دخ�ين

يفرض ق��ان��ون حماية البيئة رق��م 42
لسنة  2014ع�ق��وب��ات ص��ارم��ة ف��ي ما
يتعلق بالتدخني في األماكن املغلقة
وش �ب��ه امل �غ �ل �ق��ة ،ح �ي��ث ت �ص��ل ع�ق��وب��ة
غ � ��رام � ��ة ال � �ت ��دخ �ي�ن إل� � ��ى  100دي� �ن ��ار
وع �ق��وب��ة رم ��ي أع �ق��اب ال�س�ج��ائ��ر إل��ى
 500دينار.
وفي خطوة الفتة ،قام مجمع األفنيوز
بتوفير كبائن خاصة للمدخنني في
أرج ��اء امل�ج�م��ع وت �ح��دي �دًا ف��ي م��واق��ف

السلبي تعادل األضرار التي يتسبب
بها التدخني ،نتيجة الغازات السامة
امل�ن�ب�ع�ث��ة م��ن ال �س �ي �ج��ارة ال �ت��ي يبلغ
عددها  2000م��ادة ض��ارة ،خصوصا
غاز أول أكسيد الكربون.
وأض � � � ��اف أن ع� �ق ��ل اإلن� � �س � ��ان م�ث�ب��ت
علميًا ع�ل��ى ق��درت��ه ف��ي ب��رم�ج��ة ذات��ه،
م�ش�ي��را إل��ى أن ه��ذه امل �ب��ادرة تساعد
ع�ل��ى ال�ت��وع�ي��ة م��ن أض� ��رار ال�ت��دخ�ين،
وب��ال �ت��ال��ي م ��ن امل �م �ك��ن ال �ق �ض��اء على
ال � �ت� ��دخ �ي�ن وال� �ت� �خ� �ف� �ي ��ض م � ��ن ن �س��ب
املدخنني في املجتمع.

من التيتانيوم ..سعرها  23700دينار

ً
ً
جديدا
إصدارا
«أوديمارس بيغيه» تطلق
من Perpetual Calendar
وليد الصقعبي
أعلنت أسطورة الساعات السويسرية «أوديمارس بيغيه» عن إصدار جديد
من ساعتها القيمة « ،»Royal Oak Perpetual Calendarمخصص للصني ،وهو
اإلصدار الذي يتميز بأنه مصنوع بالكامل من مادة التيتانيوم.
ووفق موقع « »Hodinkeeاملتخصص في الساعات ،فإن الشركة السويسرية
اس�ت�ط��اع��ت أن تصنع تحفتها ال�ج��دي��دة «روي� ��ال أوك ب�ي��رب�ج��وال كاليندر»

بالكامل من التيتانيوم األول من نوعه ،حيث تمت صناعة القالب والسوار
من مادة التيتانيوم الخفيفة الوزن ،الفتًا إلى أن هذا اإلصدار ،لن تخرج منه
سوى  88قطعة فقط ،وقد اختير هذا الرقم ألنه رقم الحظ في الثقافة الصينية.
ويبلغ وزن الساعة مع السوار  104غرامات فقط ،بينما حجمها ال يتعدى 41
مم ،ويصل احتياطي الطاقة فيها إلى  40ساعة ،بينما تتضمن الـ«كالندر»
فيها التاريخ بالشهر واأليام واألسابيع وحالة القمر والسنة الكبيسة ،ويبلغ
سعرها  23ألفًا و 700دينار كويتي.

إزالة أيقونة « »IGTVمن واجهة «إنستغرام»

خلل طارئ في «واتس أب» ..ال صور وال فيديو
طرأ خلل على تطبيق «وات��س أب» ،أمس
ّ
(األحد)ّ ،أدى إلى تعطل إرسال واستقبال
الصور والفيديو عند بعض املستخدمني،
استمر ساعات ،قبل أن يعود ّ
مجددًا إلى
العمل بشكل سليم.
وك �ش��ف م��وق��ع  Down Detectorالتقني
أن امل �ش �ك �ل��ة ع��ان��ى م �ن �ه��ا ال �ك �ث �ي��رون م��ن

● فيصل إبراهيم مال عباس البلوشي 69( ،ع��ام��ًا)،
شيع ،للرجال :النزهة ،ق ،1ش ،16م ،11للنساء :صباح
السالم ،ق ،10الشارع األول ،ج ،16م ،54ت- 66661766 :
.99005320

● مريم دخيل سليمان الغنيمان 80( ،عامًا) ،التشييع
بعد صالة عصر اليوم ،للرجال :الشامية ،ق ،2ش ،24م،4
(دي ��وان الغنيمان) ،للنساء :الشامية ،ق ،5ش الطبري،
م ،11ت.55225223 - 99013144 :
● شيخة محمد إبراهيم المصيطير ،زوجة عبدالوهاب
مرشد السليمان 66( ،عامًا) ،التشييع التاسعة صباح
ال �ي��وم ،ل �ل��رج��ال :ال �خ��ال��دي��ة ،ق ،2ش ��ارع ع �ب��داهلل الخلف
ال �س �ع �ي��د ،م ،8ل �ل �ن �س��اء :ال �ف �ي �ح��اء ،ق ،7ش ،74م ،4ت:
.51105511
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

5.16 6.43
شروق

مغرب

6.36 11.59
ظهر

عشاء

االشخاص في مناطق عدة من العالم ،من
بينها الكويت ،واإلمارات العربية املتحدة.
م��ن جهة أخ��رى ،ق��ررت عمالقة التواصل
االج�ت�م��اع��ي األم�ي��رك�ي��ة (ف�ي�س�ب��وك) إزال��ة
أي�ق��ون��ة « »IGTVل�ن�ش��ر م�ق��اط��ع الفيديو
م��ن ال��واج �ه��ة ال��رئ�ي�س��ة مل�ن�ص��ة ال�ت��واص��ل
الخاصة بها «إنستغرام».

مايو كلينك

أمراض الشبكية ..رؤية بقع عائمة من أبرز األعراض
ت�خ�ت�ل��ف أم � ��راض ال�ش�ب�ك�ي��ة اخ �ت�لاف��ًا
ك �ب �ي �رًا ،ول �ك��ن ي�ت�س� ّ�ب��ب م�ع�ظ�م�ه��ا في
ّ
ظهور أعراض متعلقة بالرؤية .يمكن
أن ت ��ؤث ��ر أم � � ��راض ال �ش �ب �ك �ي��ة ف ��ي أي
ج ��زء م��ن ش�ب�ك�ي��ة ال �ع�ي�ن ،وه ��ي طبقة
نسيجية رقيقة على الجدار الخلفي
الداخلي من عينك.
ت� �ت� �ك � ّ�ون ش �ب �ك �ي��ة ال� �ع�ي�ن م� ��ن م�لاي�ين
الخاليا الحساسة للضوء (الخاليا
ال �ن �ب��وت �ي��ة وامل� �خ ��روط� �ي ��ة) وغ �ي��ره��ا

عبدالله بشارة
a.Bishara@alqabas.com.kw

قابوس بن سعيد..
وإبداع السالطين

لقراءة المقاالت ..اشترك في سبقلا بريميومwww.alqabas.com/premium :

***

● سعود عبدالله عبدالمحسن الهشام 66( ،عامًا)،
شيع ،للرجال :الزهراء ،ق ،8ش ،829م ،48للنساء :السالم،
ق ،6ش ،610م ،10ت.99777771 - 65559666 :

ظهرا

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

بو طالل ..يعود بزاوية «الله بالخير»

a.alsarraf@alqabas.com.kw

● سعدون محمد الجاسم 86( ،ع��ام��ًا) ،شيع ،للرجال:
الشويخ السكنية ،ديوان القناعات ،للنساء :املنصورية،
ق ،1ش ،14م ،4ت.96688987 - 99994433 :

الصــــالة

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

قسم جديد لمحمد مساعد الصالح

● كفاف نايف محمد العتيبي 24( ،عامًا) ،شيعت ،عزاء
الرجال في املقبرة فقط ،ت.65933335 :

فجر

عصر

في سبقلا بريميوم

كالم الناس

الوفيات

مساءً

ً
صباحا

2.56 5.20

ّ
م��ن ال �خ�لاي��ا ال�ع�ص�ب�ي��ة ال �ت��ي تتلقى
املعلومات البصرية وتنظمها .ترسل
ش�ب�ك�ي��ة ال �ع�ي�ن ه ��ذه امل �ع �ل��وم��ات إل��ى
ال��دم��اغ م��ن ًخ�ل�ال ال�ع�ص��ب ال�ب�ص��ري
لديك ،مانحة إياك القدرة على الرؤية.

األعراض:
 - 1رؤي� � � ��ة ب� �ق ��ع ع ��ائ� �م ��ة أو خ �ي��وط
كخيوط بيت العنكبوت.
 - 2ضبابية الرؤية أو ّ
تشوشها.

 - 3عيوب الرؤية الجانبية.
 - 4فقدان الرؤية.

عوامل الخطر

ُ ّ
ق��د ت �ش��ك��ل ا ل �ش �ي �خ��و خ��ة واإل ص��ا ب��ة
ّ
ب ��ا ل� �س� �ك ��ري  ،أو األ م� � ��راض األ خ� ��رى
ور ض��وح ا ل�ع�ين وا ل�ت��ار ي��خ العائلي
ل �ل��إ ص � ��ا ب � ��ة ب � � ��أ م � � ��راض ا ل� �ش� �ب� �ك� �ي ��ة،
ع ��وا م ��ل خ �ط��ر ل�ل�إ ص ��ا ب ��ة ب ��أ م ��راض
ا لشبكية .

جاء السلطان قابوس بن سعيد إلى الحكم في نوفمبر  ،1970في
بلد تمزقه حرب داخلية بني الساعني لتقسيم الدولة إلى جزء لإلمام
في الداخل ،واآلخر للسلطان على السواحل ،في انقسام وصلت
ملفاته إلى القمة العربية في يناير  1964بطلب من اإلمام للدعم
واملؤازرة ،مع تسريبات السالح من مخابرات مصرية جاءت في
مذكرات فتحي الديب ،مسؤول الشؤون العربية ،ويواجه السلطان
الجديد املوقف بحزم معتمدًا على إسهام تاريخي ألسرة شيدت
امبراطورية عمان من ساحل أفريقيا غربًا ،وجوادر شرقًا بتراث
تتداخل فيه فنون الشرق وانضباط الغرب ،فكانت أولوياته وحدة
ال��ت��راب ث��م االنفتاح التنموي ،م��درك��ًا ب��أن تحقيق هذين الهدفني
يتطلب ق��ي��ادة مستنيرة ب��م��ص��داق��ي��ة ث��اب��ت��ة وب��ت��راب��ط م��ؤث��ر مع
الداعمني ،فكانت بريطانيا أبرزهم ..لم يترك البؤساء من الحكم
املاركسي في اليمن الجنوبي شعب السلطنة يتفرغ للبناء ،وإنما
شنوا ح��روب عصابات التخريب إلضعاف الحكم وإشغاله عن
البناء ،بدعم من حكومة اليمن الجنوبي.
نجح السلطان في القضاء على جميع خصوم السالح من الداخل
والخارج ،وانضم إلى األس��رة العاملية في األمم املتحدة بترحيب
دافئ كنت شريكًا فيه.
رأيت جاللة السلطان للمرة األولى في القمة التي وقعت وثيقة قيام
مجلس التعاون في مايو  ،1981في تلك القمة طرحت السلطنة
تدخالت اليمن الجنوبي وعبثياته على الحدود ،في مذكرة تدعو
للتعاون األمني لكي يتفرغ لبيئة التنمية ،ومن تلك املذكرة ذهبت
أول بعثة عسكرية من مجلس التعاون إلى السلطنة وتفحصت
الوضع ،وكانت فقرة تحول في مسار مجلس التعاون ،وانتهى
الشغب الجنوبي أمام التكتل الخليجي.
وم���ع م��رح��ل��ة ال��ت��أس��ي��س للمجلس ت����رددت ع��ل��ى م��س��ق��ط ،ملتقيًا
ال��س��ل��ط��ان ف��ي ع���دة م��ن��اس��ب��ات أت��اح��ت ل��ي االق���ت���راب م��ن��ه ان��س��ان��ًا،
وأعجبني النظام الذي فرضه ليس بالقوانني وإنما بالقدوة التي
امتثل لها الجميع.
وخصني صاحب الجاللة بدعوتي للمشاركة في عدة مناسبات
وطنية كنت ألتزم بها..
ك���ان ال��س��ل��ط��ان دارس�����ًا ل��ل��ت��اري��خ ،م��س��ت��وع��ب��ًا ع���ب���ره ،م��ب��ت��ع��دًا عن
امل��خ��اط��ر ،محصنًا وطنه م��ن السير ق��رب امل��ط��ب��ات ،ومتعظًا من
تفحص ح��ي��اة ق��ي��ادات دم��ره��ا ال��ط��م��وح ،ك��ان يتحدث ع��ن الفلك
والنجوم ،وعن غموض مسار الكواكب ،ونحن نستمع بإعجاب
عن املثابرة والهمة التي سخرها ليأخذ عمان إلى عالم االنفتاح،
كان مقدرًا ملعاني املوسيقى في االلهام ،يستمع بإصغاء ،ومن
هذا الوعي تشكلت فرقة السلطان السيمفونية ،ودار األوبرا ،ومن
سحر املوسيقى تحولت مسقط إلى واحة زراعة..
امتلك السلطان العناصر املهمة في رسم حياته ،تموجات تاريخ
عمان وت��راث املؤسسني ونهجهم مع الجيران ،كانت الشجاعة
وقودهم والسخاء نهجهم ،وك��ان وفيًا لهما ،كانت عفة اللسان
حصنًا لالحترام وتأمينًا للمقام وق��د ال��ت��زم ب��ه��ا ..أخبرني مرة
بأن امللك حسني أبلغه بأنني ،كأمني عام ملجلس التعاون ،رافض
للتفاهم م��ع األم�ي�ن ال��ع��ام ملجلس ال��ت��ع��اون ال��ع��رب��ي ،م��ت��ه��رب من
ً
االجتماع به ،قالها وهو يضحك خجال ،فنفيت ذلك..
ال��ت��زم ال��دق��ة ف��ي التعبير وف��ي تحمل امل��س��ؤول��ي��ة ..ك��ان ق���رار قمة
الدوحة عام  1991إسناد مسؤولية دراسة قوة خليجية موحدة
للسلطان قابوس ،على أن تتم خالل عام ،وتقبل املهمة وفق قواعد
ً
العمل التي يلتزم بها ،فاستعان بأهل الخبرة ،فضال عن مرئياته
ً
من تجاربه ،وق��دم تقريرًا مفصال لفريق العمل امل��ش��ارك ،كنت
مشاركًا في ثالثة اجتماعات عقدها الفريق ،بحضور السلطان،
وت��دارس القادة تلك التوصيات التي ص��ارت قاعدة التعاون في
املسؤولية الجماعية لألعضاء للحفاظ على األمن واالستقرار..
كنت أالحظ تعامل السلطان مع مساعديه من مدنيني وعسكريني،
ال تخطئ العني وف���اءه مل��ن يعطي ومل��ن يقدر املسؤولية ويتقبل
أثقالها ،فيكرم القادر ويثني على املجتهد ،ويعاقب برأفة ،يعرف
م��ن اخ��ت��ل��س وم���ن خ���ان األم���ان���ة وم���ن ال يستحق ال��ث��ق��ة ،فكانت
األحكام مطعمة بالعطف والرأفة ،فيخرج بعد فترة بالعفو العام.
ك��ان السلطان واع��ي��ًا ملكانته ف��ي التاريخ الوطني ،محافظًا على
هيبته ،مبتعدًا ع��ن مناسبات ت��وج��د فيها زع��ام��ات عربية من
أصحاب األلسن ،فاملقام العالي ال يكترث بصحبة املشاغبني.
ً
رأيته محاطًا بأبناء الشعب من مختلف القرى ،متنقال بني أهلها،
متبسطًا ف��ي ح���وارات���ه ،ساعيًا لتقبل طلباتهم ،وم��ج��ددًا العهد
الستمرار هذا املحفل السنوي ،والحق أنه يتوهج في هذه اللقاءات،
فهي واح��ات فيها امل��ودة وتأكيد املبايعة ،فيغرف السلطان من
منابعها العزم للتواصل لنجاح أكبر..
ذهبت إليه في رحلة التوديع ،في مخيم صحراوي ،في الحقيقة
ل��م أت��وق��ع امل��ق��اب��ل��ة ل��ب��ع��ده ع��ن ال��ع��اص��م��ة ،وبتعليمات م��ن��ه ذهبت
بصحبة السيد يوسف بن علوي الوزير املسؤول عن الشؤون
الخارجية ،إلى تلك املنطقة ،دخلت عليه في خيمة واسعة ،تحدثنا
عن املجلس وأهميته للدول وضروراته لتحديات املستقبل ..وقدم
لي عباءة من صوف الجمال تحد من برد الصحراء..
التزم مجلس التعاون بمراعاة قدرة كل بلد على تنفيذ القرارات
ف��ي ه��ض��م ال��واج��ب��ات ،ك��ان��ت ظ���روف السلطنة ت��ف��رض امل��س��اي��رة
بالتأني ،وف��ق إي��ق��اع يناسب الجميع ،وارت���اح السلطان م��ن هذا
التوجه ،ال��ذي ح��رص عليه امللك فهد ب��أن نراعي ت��وازن املسيرة،
كما ارتاح الحترام املجلس لعناصر السيادة واالبتعاد عن الشأن
الداخلي.
كانت تجربة مجلس التعاون األولى في جمع ست دول مستقلة
ف��ي إط���ار ت��ع��اون��ي فيه ان��ف��ت��اح ت��ام ف��ي االن��س��ي��اب ال��ب��ش��ري وفي
ممارسة ال��ت��ج��ارة وح��ق��وق امل��واط��ن��ة ،وف���وق ذل��ك ال��ت��داخ��ل األمني
والعسكري ،لهذا كان التحفظ في بداية املسيرة طبيعيًا ،انتظارًا
ملعرفة هوية املجلس وح��دود املمارسة ،وك��ان السلطان قابوس
واعيًا ومتابعًا وكان واجبي التأكيد على احترام الهوية الوطنية
بكل جوانبها..
ف��ال��س��ل��ط��ان ح���ري���ص ع��ل��ى االب���ت���ع���اد ع���ن ال���ت���دخ�ل�ات ،منشغل
بقضايا شعبه وتعميق الترابط بني طوائفه ،ولذلك كانت زياراته
الصحراوية وجلساته ف��ي ال��ق��رى تتميز بالحميمية واملجاهرة
بتبادلية املودة واالحترام..
ك��ان السلطان ق��اب��وس نموذجًا للتعبير ع��ن أبهة السلطنة ،في
مفرداته وفي ممشاه وفي مظهره وفي فرض خريطة االنضباط
الشعبي العام ،وتحول هذا األسلوب إلى التزام شعبي ،كنت أودعه
في الخيمة الصحراوية حيث يجلس ال��زوار على الركبة ،لكنني
جلست كاملعتاد ،فجاءني النقد ممن شاهد املقابلة.
رحم اهلل السلطان قابوس ،كان حاكمًا ووال��دًا وموجهًا واختار
خليفته بقناعة ..نترحم على سلطان استوطن التاريخ ،وندعو
بالتوفيق لخليفته السلطان هيثم ،متبعًا خطى ذل��ك العمالق
املتوهج ..وكل نفس ذائقة املوت.

