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ً
مؤلما!
اإلصالح االقتصادي ..يجب أن يكون

ّ
والتهكم على الحالّ ،
وردات الفعل
انتهى وقت جلد الذات،
السريعةَ .ت َّ
شرب املواطنون الصدمة الكبرى بعد تلقف
فاجعة العجز القياسي املقدر في موازنة  2020ــ ،2021
ال��ذي يعد خطيرًا بكل املعايير ..رغ��م أن بعض النواب
«الشعبويني» ح��اول��وا ب�ط��رق أو ب��أخ��رى تصغيرها أو
التقليل من شأنها.
ذل��ك العجز الخطير ال��ذي ل��م ت�ق� ِ�در الحكومة أن تصفه
ب �ش �ج��اع��ة ،وت �ق��ول ب �ص��راح��ة م�ط�ل�ق��ة« :إن �ن��ا دول� ��ة بال
مستقبل»!
ن�ع��م ..ه��ذا ه��و ع�ن��وان امل��رح�ل��ة الحقيقي ال��ذي يجب أن
ّ
ً
نتوقف عنده ،ونستوعبه بواقعية تامة ..وهو أننا فعال
بال مستقبل ،وبال رؤية ،وبال إدارة ..فتلك الفاجعة املالية
لم تكن وليدة اليوم ،بل بدأت بالظهور جليًا منذ ،2014
ّ
حينما انخفضت أس�ع��ار ال�ن�ف��ط ،ف��دق ن��اق��وس الخطر
ّ
وب��دأت مالمح غول العجز تطل برأسها على مستقبل
ال�ك��وي��ت؛ إال أن بعض ال�ص�ح��اف��ة ،وامل��واط �ن�ين ،وال �ن��واب،
وق�ت��ذاك ،أخ��ذوا جميعًا دور املتفرج ،انتظارًا لتحركات
حاسمة من الحكومة ،حتى وصل «السكني إلى العظم»،
وم ��ن ل��م يستطع ق� ��راءة م��ا خ�ف��ي ب�ين س �ط��ور اإلع�ل�ان
الحكومي ،فقد قالت على استحياء :لدينا  80ألف وظيفة
حكومية مقبلة ،لن نستطيع دفع رواتبها بعد سنوات
قليلة س��وى ب��االق�ت��راض أو ال��دخ��ول على احتياطيات
األجيال القادمة.

ولعل القول إن ال��روات��ب وال��دع��وم هي معضلة امليزانية
الكبرى ،سيجعل الشارع بال شك يستشيط غضبًا ،وال
نلومهم ..فإن أبناءنا وإخواننا موظفي القطاع الحكومي
ال ذن��ب لهم ف��ي ه��ذا التخبط ،ال��ذي تجلى منذ حكومة
 ،٢٠١١ال�ت��ي أع�ط��ت ال�ق�ط��اع النفطي ك ��وادر استثنائية
تحت ضغط شعبي ،فاضطرت حينئذ إلى فتح صنبور
الزيادات والكوادر ،من دون أن تحسب حساب هذا اليوم:
 12مليار دينار تصرف على بند الرواتب وملحقاتها.
م��ا ال �ح��ل إذن؟ ..س ��ؤال م �ش��روع ي�ط��رح��ه امل��واط��ن ،في
ظل ظ��روف تدفع الحكومة في ق��ادم األي��ام إل��ى تسييل
أصولها االحتياطية لدفع الرواتب! لن نلوم أيضًا املواطن
الذي يشك اليوم في أي معلومة حكومية ،وربما يحيك
بعضهم تفسيرات قائمة على مبدأ املؤامرة واالنتقام..
نعم ..وال عتاب عليهم في ذلك ..فقد تلقوا تلك الفاجعة
م��ن دون خ�ط��اب حكومي محترم يمهد للمواطن فهم
ظروف اقتصادية قد تهدد لقمة عيش األجيال القادمة.
أم ��ام ه ��ذه ال�ف��اج�ع��ة االق �ت �ص��ادي��ة ال �ك �ب��رى ،ل��م تستطع
الحكومة إلى اآلن أن تقول الحل ،فربما ال تقوى عليه،
وال تملك شجاعة مكاشفة املواطنني ،علمًا ب��أن لديها
ً
برنامجًا إصالحيًا شامال حبيس األدراج ،ظلت سنوات
ع��اج��زة ع��ن تطبيقه ،ه��ذا البرنامج اإلص�لاح��ي القائم:
«الخصخصة ،ومشاريع الشراكة بني القطاعني العام
والخاص ،ولجم الهدر في اإلنفاق الجاري» ،ال سيما بند

الرواتب الذي تجدر معالجته بقانون لدى مجلس األمة
تحت عنوان «البديل االستراتيجي» ،إضافة إلى خطط
تنويع مصادر الدخل لزيادة اإليرادات غير النفطية من
الرسوم والضرائب ،وتنويع االقتصاد بخلق قطاعات
إنتاجية قادرة على إيجاد فرص عمل للمواطنني.
في ظل هذه األحداث االقتصادية امللبدة بالغيوم ،نعود
ً
ل �ن �س��أل :م��ا ال� �ح ��ل؟ ..إن ال�ح�ك��وم��ة م�ط��ال�ب��ة ال �ي��وم أوال:
ب��االع �ت��ذار رس�م�ي��ًا ل�ل�م��واط�ن�ين ع��ن أخ �ط��اء ال�ح�ك��وم��ات
ال�س��اب�ق��ة االق�ت�ص��ادي��ة ال �ف��ادح��ة ،ليثبت ال�ش�ي��خ صباح
ً
الخالد أننا فعال في زمن نهج جديد ..ثم على الحكومة
أيضًا أن تخرج بشجاعة كاملة ،لتعلن أن «الخصخصة»
هي مالذ مهم جدًا للنأي بالبالد عن نزيف ق��ادم أشد
حدة ودموية ..يجب على الدولة اإلسراع في خصخصة
ق�ط��اع��ات�ه��ا ،مثلما فعلت م��ع ال�ب��ورص��ة وم�ح�ط��ة ال��زور
الكهربائية وغيرهما ،وأن يتحول دورها من إداري إلى
رقابي على القطاع الخاص ،وترك مهمة التخطيط التي
فشلت بها الحكومة ّأيما فشل!
نعم ،اتركوا القطاع الخاص يدير القطاعات الحكومية
ُ
بعقلية معاصرة تحيي العناصر ،التي أصابها الشلل
ف��ي امل��ؤس�س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ،وت �ح� ّ�رك امل �ي��اه ال��راك��دة في
ّ
هيئاتها ،وت��ذي��ب الجليد ف��ي جمود امل�ش��اري��ع املتوقفة
ّ
ّ
أو امل�ع��ط�ل��ة ،وت��رف��ع ال�غ�ب��ار ع��ن ال�خ�ط��ط امل�ع��ط�ل��ة ،وت�ب��دأ
بتشغيل مركبة التنمية ال�ت��ي ص��دأت عجالتها بضخ

وقود حقيقي يدفعها إلى األمام ،وإعطاء املتخصصني
ف��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ال �ف��رص��ة ل�ل�ع�م��ل ال �ح� ّ�ر ب�ل�ا ق�ي��ود
بيروقراطية ودورات مستندية عفا عليها ال��زم��ن ،من
ّ
أج��ل اللحاق بالركب ال��ذي خلفنا وراءه ،بعد أن تقدم
اآلخرون وسبقونا في مجاالت ال ينقصنا اإلبداع فيها،
ّ
بل كنا املؤسسني لها في املنطقة.
لنترك جلد الذات ،وسوء الظن ،والغلو في الخصومة ،فال
هي عالج ،وال هي وقاية ..لقد تأخرنا حتى على الندم،
فال وقت حقيقيًا لدينا لتدارك هذا الوضع االقتصادي
الخطير ال��ذي وضعنا أنفسنا فيه ،ون��رى م��ن الواجب
ات�خ��اذ خ�ط��وات عملية وجريئة وج��دي��دة ،أس��وة بالدول
امل�ت�ق��دم��ة ال �ت��ي وث �ق��ت بقطاعها ال �خ��اص م�ن��ذ ع�ش��رات
السنني.
ُب �ع� ُ�ب��ع «ال �خ �ص �خ �ص��ة» ي �ج��ب أن ي�ن�ت�ه��ي ف � ��ورًا ،فنحن
أم��ام مفترق ط��رق ،وعلى الحكومة ُّ
تحمل مسؤوليتها
بشجاعة ،فاإلصالح االقتصادي يجب ان يكون مؤملًا،
ولتعلن أن خصخصة جميع قطاعاتها هو م�لاذ مهم
للدولةْ ..
وإن خسرت الحكومة شعبيًا ،فاملواطن الكويتي
بال شك سيستوعب مع مرور الوقت أن هذا القرار كان
ّ
يجب أن ُيتخذ منذ زم��ن بعيد ،بعد أن يلمس بنفسه
ال �ف��وارق واإلن� �ج ��ازات ال�ت��ي س�ت��أت��ي ب�ع��دئ��ذ ..وأن تأتي
متأخرًا خير من أال تأتي أبدًا!..

سبقلا

ً
مطلقا
العقيل لـ سبقلا :ال مساس بجيب المواطن
¶ ال خفض للدعوم ..و«البديل االستراتيجي» يزيد رواتب  % 30من الموظفين الحكوميين
¶ ارتفاع سيحصل في باب تعويضات العاملين ودعم العمالة ..وأيضا ً إجمالي الدعوم
علي الخالدي
ن�ف��ت وزي� ��رة امل��ال �ي��ة وزي� ��رة ال��دول��ة ل�ل�ش��ؤون
االق �ت �ص��ادي��ة ب��ال��وك��ال��ة م��ري��م ال �ع �ق �ي��ل ،ف��ي
تصريحات لـ سبقلا أن يكون لدى الحكومة
أي ت��وج��ه لتخفيض ال��دع��وم أو تقليصها،
مؤكدة أن فكرة املساس بجيب املواطن ليست
واردة ،ب��ل مستحيلة لتمتعهم وتحصنهم
بمراكزهم القانونية.
وأف � ��ادت ال ��وزي ��رة ال�ع�ق�ي��ل ب ��أن م�ل��ف ترشيد
ال ��دع ��وم ل��م ي�ف�ت��ح ع �ل��ى األق� ��ل م �ن��ذ تسلمها
لحقيبة وزارة امل��ال�ي��ة ف��ي األس��اب�ي��ع القليلة
امل ��اض� �ي ��ة ،وأن أي ق� � ��رار ف� ��ي ه � ��ذا ال �ج��ان��ب
بالتأكيد عند اتخاذه لن يتم إال وفق دراسات
فنية واف �ي��ة وإج � ��راءات ق��ان��ون�ي��ة وم��واف�ق��ات
نيابية ال تمس األس ��رة الكويتية ،وب��ال��ذات
أص� �ح ��اب ال ��دخ ��ول ال �ب �س �ي �ط��ة وامل �ت��وس �ط��ة،
مؤكدة زيادة باب تعويضات العاملني ودعم
العمالة وأيضا إجمالي الدعوم.
وبينت أن عجز املوازنة للسنة املالية املقبلة
 ،٢٠٢١/٢٠٢٠ي �ب �ق��ى ع �ج��زا ت �ق��دي��ري��ا ،وه��و
خ��اض��ع ل�ل�ت�غ�ي�ي��ر ف ��ي ح ��ال ارت� �ف ��ع إج �م��ال��ي
اإليرادات الفعلية عن اإليرادات املقدرة نتيجة
ارتفاع سعر بيع برميل النفط وارتفاع كمية

اإلنتاج.
وأك� ��دت ال�ع�ق�ي��ل :أن �ه��ا ت�ت�ف�ه��م ردود األف �ع��ال
ال �ت��ي ت�ل��ت إع�لان�ه��ا ع��ن امل��وازن��ة ال�ت�ق��دي��ري��ة،
كما تتفهم اآلراء التي يتم تناقلها في شأن
العجز املتوقع في املوازنة ،مؤكدة أن الكويت
دولة حريات وللجميع الحق في إبداء رأيه..
لكن ال تتفهم مسألة اإلش��اع��ات بخصوص
توجه الحكومة في ميزانية العام املقبل إلى
تخفيض ال��دع��وم ،أو رف��ع أس�ع��ار الخدمات
على املواطنني أو تخفيض املرتبات ،مؤكدة
م��رة أخ��رى أن ه��ذه اإلش��اع��ات ال أس��اس لها
من الصحة.
وف� � ��ي م � ��ا ي� �خ ��ص م� �ل ��ف ت �خ �ف �ي��ض األج� � ��ور
وامل ��رت� �ب ��ات ،أك� ��دت ال ��وزي ��رة ال�ع�ق�ي��ل أن ه��ذا
ال � �ت� ��وج� ��ه ل � �ي ��س م� � ��وج� � ��ودا ع � �ل ��ى األج � �ن � ��دة
ال�ح�ك��وم�ي��ة ،وك��ل م��ا ه��و م �ط��روح ه��و ق��ان��ون
إصالح األجور في القطاع العام أو ما يعرف
ب �ـ «ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي» ،وه ��ذا ال�ق��ان��ون
ل��دى مجلس األم��ة منذ ث�لاث س�ن��وات ،وفيه
تتأثر شريحة تصل إل��ى  %30م��ن املوظفني
في الحكومة بزيادة في الرواتب ،ولن تتأثر
روات ��ب م��ن ف��ي ال�خ��دم��ة ب��االن�خ�ف��اض ،حيث
سيعالج القانون التباين في املهن املتماثلة
في القطاع الحكومي.

«االستجواب ُمبهم ..وسأصعد المنصة لتفنيده»

أسيري :الثوب نظيف..
والرأس مرفوع بكل فخر

العقيل :ال تطلقوا االشاعات عن خفض للرواتب

ادَّ عى أنه معارض سياسي ..وأن الحكومة تطارده!

خالد الحطاب
ُ
ب ��ل� �غ ��ة ح ��اس � �م ��ة ،ق� ��ال� ��ت وزي � � � ��رة ال � �ش� ��ؤون
االجتماعية د.غدير أسيري لـ سبقلا أمس:
«سأصعد إلى منصة االستجواب مرفوعة
ّ
الكويتية ،صاحبة الثوب
الرأس ،ألمثل املرأة
ُ
ِّ
النظيف بكل فخر ،وسأفند محاوره املقدمة
م ��ن ال �ن��ائ��ب ع � ��ادل ال ��دم� �خ ��ي» ،م�ت�م�ن�ي��ة أن
يكون هناك تعاون بني السلطتني ًالتنفيذية
والتشريعية .وأضافت أسيري قائلة« :رغم
إرس ��ال ال��دم�خ��ي ال � ّ
�رد االس�ت�ي�ض��اح��ي على
محاور االستجواب ـــــ وال ت��زال هناك أمور
غ �ي��ر واض� �ح ��ة ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ف��إن �ن��ي س ��أق ��وم ب�ت�ف�ن�ي��د

االستجواب واإلج��اب��ة عنه ،من ب��اب احترام
الحق لالخوة النواب في مجلس األمة».
وع� َّ�ب��رت أس�ي��ري ع��ن أملها ف��ي ت�ج��اوز هذه
املرحلة والحفاظ على العالقة بني السلطتني.
وأك � ��دت أس� �ي ��ري أن م ��ا ج ��اء ف ��ي صحيفة
خال من تحديد واضح للوقائع
االستجواب ٍ
أو ب �ي��ان أس ��ان �ي ��ده ،م ��ا ال ي�م�ك��ن م �ع��ه ال ��رد
ّ
موضوعيًا عليه .وذك��رت أن االستجواب لم
يبينِّ وجه املخالفة للسياسة العامة للحكومة
وعدم احترام الدستور ،كما يخلو من وجود
أمثلة وأدلة على االتهامات ّ
املوجهة إليها.
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في العدد

فاسد البلدية يطلب اللجوء السياسي في فرنسا
محمد إبراهيم
أبلغت م�ص��ادر مطلعة سبقلا أن قيادي
ّ
(غيابيا)
البلدية الهارب ،واملحكوم عليه
ب��ال�س�ج��ن  7س �ن��وات م��ع ال�ش�غ��ل وال�ن�ف��اذ
ف��ي قضية السطو على ال��رم��ال ،م��ع متهم
آخ ��ر (س � ��وري ال�ج�ن�س�ي��ة) م �ح �ب��وس على
ذمة القضية ،قدم طلبا للجوء السياسي
في فرنسا ،مدعيا أن��ه معارض سياسي،
وأن ��ه ت�ق��دم ب� ��أوراق ت��رش�ح��ه لالنتخابات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ق �ب��ل ذل� � ��ك ،وأن� � ��ه م � �ط ��ارد م��ن
الحكومة.
وك ��ان ��ت م�ح�ك�م��ة ال �ج �ن��اي��ات ف ��ي حكمها
ال� � �ص � ��ادر األرب � � �ع � ��اء امل� ��اض� ��ي ق� ��د أل ��زم ��ت
املتهمني ب� ّ
�رد قيمة ما استوليا عليه ،من

سبقلا  27م
ارس 2019
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اﻷرﺑﻌﺎء

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻨﺼﻒ
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إﻳﻘﺎف ﺳﺎرق اﻟﺮﻣﺎل وﻣﺴﺘﻐﻞ اﻟﺘﺸﻮﻳﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻀﺎﺋﻊ

 ..وﻫﺮب اﻟﻔﺎﺳﺪ
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أﻛﺪت ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ أن ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ،
ﺗ ـﻔ ـﻘــﺪوا ،أﻣ ــﺲ ،اﻷرض اﻟ ـﺘــﻲ اﺳ ـﺘــﻮﻟــﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗـﻴــﺎدي
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ »ﺗﺸﻮﻳﻨﺎت« ﻓﻲ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ،
ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﺗﺤﺮﻳﺎت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻛﺸﻔﺖ أن »اﻟﻘﻴﺎدي«
ﻏﺎدر اﻟﺒﻼد .وﻛﺸﻔﺖ اﳌﺼﺎدر ان ﻓﺮﻳﻖ اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺻ ــﻮر اﳌــﻮﻗــﻊ وﺣـ ــﺪده وﺳ ـﺤــﺐ اﻟ ـﻜــﺎﻣ ـﻴــﺮات اﳌــﻮﺟــﻮدة
ً
ﻓـﻴــﻪ ،ﻣـﺸـﻴــﺮة إﻟــﻰ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ ﺳـﻴــﺮﻓــﻊ اﻟــﻰ اﻟـﻨـﻴــﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ .وذﻛــﺮت اﳌﺼﺎدر

اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ:

أن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣــﺮت ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺮاﺳﺔ ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ
اﳌــﻮﻗــﻊ ﻣــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ وزارة اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺤــﲔ اﻻﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت.
وﺗﺄﻛﻴﺪﴽ ﳌﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ � ،أﻣــﺲ ،ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻲ ﻓﺴﺎد
اﻟﺘﺸﻮﻳﻨﺎت وﺳﺮﻗﺔ اﻟــﺮﻣــﺎل واﻟﺼﻠﺒﻮخ ،أﺻــﺪر وزﻳﺮ
اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ ﻓ ـﻬــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﻠــﺔ ﻗ ـ ــﺮارﴽ وزارﻳـ ـ ــﴼ أوﻗـ ــﻒ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ
اﻟـﻘـﻴــﺎدي اﳌﺘﻬﻢ ﻓــﻲ ﻫــﺎﺗــﲔ اﻟﻘﻀﻴﺘﲔ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﳌﺪة
ﺛــﻼﺛــﺔ أﺷ ـﻬــﺮ »ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ ،ﻣــﻊ وﻗــﻒ
ﻧﺼﻒ راﺗﺒﻪ وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر«.
ودﻋﺎ اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ
إﻟﻰ اﳌﺒﺎدرة إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار وإﺑﻼﻏﻪ ﳌﻦ ﻳﻠﺰم ،ﻋﻠﻰ أن

ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره.
واﺳ ـﺘ ـﻨــﺪ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ ﻗــ ــﺮاره إﻟـ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﺟـ ــﺎء ﻓ ــﻲ ﻛـﺘــﺎب
اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑـﺸــﺄن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺬي
ﺑــﺎﺷــﺮت ﻓـﻴــﻪ وﻣــﺎ أﺳ ـﻔــﺮ ﻋ ـﻨــﻪ ،واﻟــﺠــﻮﻻت اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ
ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﻜﻞ ﺑﺸﺄن أﻋﻤﺎل ﺣﻔﺮ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ 200
أﻟــﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  3ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺼﺒﻴﺔ ﻣﻦ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ .وﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪر أن اﻟﻘﻴﺎدي
ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎن ﺳﺒﻖ إﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺳﺘﻴﻼء
ﻋﻠﻲ أراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ )اﻟﺘﺸﻮﻳﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ( اﻟﺘﻲ
أﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﻋﺎد وﺑﺎﺷﺮ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺤﺪدة ﳌﺪة اﻹﻳﻘﺎف.

ﻏﻨﺎم اﻟﻐﻨﺎم

ﺻﻮرة ﻟﻘﺮار اﻹﻳﻘﺎف

أﻋﻠﻦ اﻻﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ د .ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻬﺪي ،ان ﻫﻨﺎك  78ﻣﺸﺮوﻋﺎ
ﻣﺘﺄﺧﺮﴽ ﻋﻦ ﺟﺪوﻟﻪ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻼﻧﺠﺎز ﻓﻲ ﺧﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ،2019 \ 2018وﻧﺴﺐ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﺗﺮاوح
ﺑﲔ  10و .%90أﻣﺎ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺘﺄﺧﺮة ﻓﻨﺴﺒﺘﻬﺎ
 %59ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ  132ﻣﺸﺮوﻋﺎ.
واﺷـ ــﺎر ﻣ ـﻬــﺪي ،ﻓــﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ ﻟﻌﺮض
ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ اﳌـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟـﻠــﺮﺑــﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ،اﻟــﻰ ان ﻧﺴﺒﺔ
اﻻﻧـ ـﻔ ــﺎق ،ﺣ ـﺘــﻰ اﻻﺛــﻨــﲔ اﳌ ــﺎﺿ ــﻲ %57.4 ،ﻣﻦ
اﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎدات اﳌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟــﺒــﺎﻟــﻐــﺔ 3.8
ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرات دﻳ ـﻨــﺎر ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑـﻠــﻎ ﻋــﺪد اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟـﺘــﻲ واﺟ ـﻬــﺖ اﳌ ـﺸــﺎرﻳــﻊ  586ﺗـﺤــﺪﻳــﺎ ،ﺗــﻢ ﺣﻞ
 %63ﻣﻨﻬﺎ.

ﻣﺸﺮوﻋﺎ ً

أﻧﺠﺰت 0
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ﻣﻠﻒ اﻟﺸﻬﺎدات اﳌــﺰورة ،إن ﻟﻢ ﻧﻘﻞ اﳌـﻘــﺰزة ،ﻣﻔﺘﻮح ﻣﻨﺬ 2009
ً
ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ 10 .ﺳﻨﻮات ﻣﺮت واﳌﺴﻠﺴﻞ ﻳﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﺼﻮﻻ ﻣﺨﺰﻳﺔ
ﻳﻨﺪى ﻟﻬﺎ ﺟﺒﲔ ﻛﻞ ﻏﻴﻮر ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ ﺑﻠﺪﻧﺎ ،وﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻨﺎ،
وﻛﻔﺎءة ﺧﺮﻳﺠﻴﻨﺎ ،وﻧﺰاﻫﺔ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ،وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ.
ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ،ﻳﺸﺘﺪ اﻟﻮﻃﻴﺲ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻔﺎﺿﺢ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﻬﺎدات
اﳌﻀﺮوﺑﺔ ،ﻓﺘﻔﻴﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻖ وﺗﻄﻠﻖ ﺻﻔﺎرات
إﻋﻼن »ﺣﺮب« ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﳌﺰورﻳﻦ ،ﺛﻢ ﺗﻐﻂ ﻓﻲ ﻧﻮم ﻋﻤﻴﻖ،
ﻓﺘﺪﺧﻞ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﻓﻲ دﻫﺎﻟﻴﺰ ﻣﻌﺘﻤﺔ ﻻ ﻳﻨﻀﺢ ﻣﻨﻬﺎ أي ﺑﺎرﻗﺔ أﻣﻞ
ﺗﻀﻊ ﺣﺪﴽ ﻟﻬﺬه اﳌﻬﺎزل.
واﻟ ـﺴــﺆال اﻟــﺬي ﻳـﻄــﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﻳــﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ »اﻟــﺮﺷ ـﻴــﺪة« ﻫــﻮ :ﻫﻞ
ﺗﻌﻠﻤﲔ أﻧــﻚ ﺟــﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻫــﺬا اﳌﺴﻠﺴﻞ؟ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺑﻄﲔ
اﻟــﺮاﺗــﺐ واﳌ ـﻜــﺎﻓــﺄة اﳌــﺎﻟـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟـﺸـﻬــﺎدة ﻓـﻘــﻂ ،ﻣــﻦ دون اﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ
اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﳌـﻬــﺎرة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،وﻣــﻦ دون
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨﺰاﻫﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ..ﻓﻼ ﺑﺪ أﻧﻚ ﺗﺘﻮﻗﻌﲔ
ﻣﺎ ﻧﺸﻬﺪه ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أي ﺷﻬﺎدة ،ﺛﻢ ﻳﺘﺪﺑﺮ
اﳌﺰورون أﻣﺮ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻮاﻃﺆ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻫﺎ
ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺷﻐﻠﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻄﺔ واﳌﺤﺴﻮﺑﻴﺔ واﻟﺸﻬﺎدة
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰورة أو ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻐﻤﻮرة ﻣﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻫﻞ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﺘﺨﻠﻒ.
ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺪروﺳﺔ ،ﻛﻌﺎدﺗﻬﺎ ،ﺗﺘﺤﻤﻞ وزر
ً
اﻟـﺘــﺰوﻳــﺮ ورزاﻳ ــﺎ اﳌــﺰورﻳــﻦ .واﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار اﻋـﺘـﻤــﺎدﻫــﺎ ﻳﺨﻠﻖ أﺟـﻴــﺎﻻ
ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪوى ﻛﺎﻟﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻬﺸﻴﻢ.
ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻻﺳ ـﺘــﺪراك ﻟﻨﻘﻮل ﺑﺎﻟﻔﻢ اﳌــﻶن إن ﺑــﲔ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ أﺻﺤﺎب
ﺷ ـﻬــﺎدات ﺻﺤﻴﺤﺔ ،وﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻟــﺪﻳــﻪ ﺿﻤﻴﺮ وأﺧ ــﻼق وﻧــﺰاﻫــﺔ
ﻣﻬﻨﻴﺔ وﻫﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻹﻋﻼء ﺷﺄن اﻟﺒﻼد ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻐﺒﻮﻧﺔ؛ ﻷن
اﻟﻄﺎﻏﻲ اﻵن ﻫﻮ اﳌﺰور ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻒء اﳌﺤﺘﻤﻲ ﺑﻮﻻﺋﻪ واﻧﺘﻤﺎﺋﻪ وﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺎﺑﺊ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ وﺗﻘﺪﻣﻪ ،ﺑﻞ ﺟﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺼﺐ وراﺗــﺐ ﺣﻜﻮﻣﻴﲔ.
وﻣﻦ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻪ أﺧﻼﻗﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻤﻴﺪة ﺑﺘﺰوﻳﺮ ﺷﻬﺎدة ﺳﻴﻤﺎرس
وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﻣــﻦ اﻟـﻴــﻮم اﻷول ،وﺳﻴﺴﺘﻐﻞ ﻣﻨﺼﺒﻪ أﺑﺸﻊ
اﺳﺘﻐﻼل .واﻷﻧﻜﻰ أن ﺑﲔ اﳌﺰورﻳﻦ ﻣﻦ اﺣﺘﻞ ﻣﻮﻗﻌﴼ ﺟﺎﻣﻌﻴﴼ أو
أﻛﺎدﻳﻤﻴﴼ وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﺨﺮﻳﺞ أﺟﻴﺎل أو اﺣﺘﻞ ﻣﻮﻗﻌﺎ
ً
ﻗﻴﺎدﻳﺎ وﻋﺒﺚ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ...إﻧﻬﺎ ﻓﻌﻼ اﻟﻄﺎﻣﺔ اﻟﻜﺒﺮى
ﻓﻲ داء ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻻ دواء ﻟﻪ إﻻ »اﻟﻜﻲ« اﻹﻋﻼﻣﻲ.

دينار ،ليتجاوز إجمالي املطلوب منهما
مليار دينار.
وحسب املصادر ،فإن قيادي البلدية سافر
إل��ى ف��رن�س��ا ق�ب��ل ن�ح��و  7أش �ه��ر ف��ي رحلة

اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﻄﺔ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ  2019/2018ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

أﻣﻴﺮة ﺑﻦ ﻃﺮف

ﻛـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﻒ ﻧ ـ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـ ــﺐ وزﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎراﷲ
ﻋ ـ ــﻦ اﺗ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎﻻت ﺳـــﻮرﻳـــﺔ
ﻣ ـ ـ ــﻊ اﻟـ ـ ـﻜــ ــﻮﻳــ ــﺖ ﺣــﺼــﻠــﺖ
ﺑﺨﺼﻮص رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺠﺎراﻟﻠﻪ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮري ﻣـ ـ ــﺎزن اﻟـ ـﺘ ــﺮزي
ﺑﻌﺪ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ.
وﻗ ـ ــﺎل ﻓ ــﻲ رده ﻋ ـﻠــﻰ ﺳ ـ ــﺆال ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ ،ﺧــﻼل
ﻣـﺸــﺎرﻛـﺘــﻪ ﻓــﻲ ﺣـﻔــﻞ ﺳ ـﻔــﺎرة اﻟ ـﻴــﻮﻧــﺎن ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ أول ﻣﻦ أﻣﺲ» :ﻧﻌﻢ ﺣﺪﺛﺖ اﺗﺼﺎﻻت
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋــﺪة ،وﻋـﻠــﻰ ﺿــﻮء ﻫﺬه
اﻻﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت واﻟ ـﺘ ـﺤــﺮﻳــﺎت وﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺎت وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺟﺮى اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ ﻣﺆﺧﺮﴽ«.

ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﺸﻬﺎدات
ﻟﻠﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺗﺐ

ﺗﺄﺧﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ  %59ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ اﺗﺼﺎﻻت
اﻟﺘﺮزيالتزوير املسندة إليهما في
جريمة
خالل
ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﺸﺄن
132
ت �ق��ري��ر االت� �ه ��ام ،وه ��و م�ب�ل��غ  370م�ل�ي��ون
دي �ن��ار ،ك�م��ا ق�ض��ت ب��إل��زام�ه�م��ا متضامني
دف� ��ع ض �ع��ف امل �ب �ل��غ ،ب�ق�ي�م��ة  740م�ل�ي��ون

ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻴﻮم

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺪﻳﺔ

81

٪61

٪5

٪34

٪0

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

0

6
ﻟﻢ ﺗﺒﺪأ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ 45

إﻧﻔﻮﻏﺮاف �

ع�لاج ب��ال�خ��ارج ،ومكث هناك عندما علم
بتحريك دعوى قضائية بحقه على خلفية
استيالئه على أم�لاك ال��دول��ة ،مشيرة إلى
أن� ��ه ق� ��دم ط �ل �ب��ا ل �ل �ج��وء ال �س �ي��اس��ي ع�ق��ب
ص��دور حكم محكمة الجنايات قبل نحو
أسبوع.
وك�ش�ف��ت امل �ص��ادر أن إدارة «االن �ت��رب��ول»
ات�خ��ذت إج��راءات �ه��ا بشكل ك��ام��ل ،لتعميم
اس� ��م امل �ت �ه��م ت �م �ه �ي��دا ل �ض �ب �ط��ه ،وإع ��ادت ��ه
إل��ى البالد ،مؤكدة وج��ود اتفاقية تسليم
متهمني بني الكويت وفرنسا .وختمت بأن
طلب اللجوء السياسي ق��د يعطل عملية
تسليم املتهم.
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رﻓﻀﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ

أكثر وزارة عليها مالحظات مالية وغير مالية
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺮأي اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﺣﻤﺪ اﻟﺨﻠﻒ

ﺗــﺮاﺟ ـﻌــﺖ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ،أﻣـ ــﺲ ،ﻋ ــﻦ دﻋـﻤـﻬــﺎ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻫﻠﻲ ،اﻟﺬي اﻛﺘﻔﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ  6ﻣﺎرس اﻟﺠﺎري ﺑﺈﻗﺮار
ﻣﺪاوﻟﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﺑﺈﺟﻤﺎع ﺣﻜﻮﻣﻲ  -ﻧﻴﺎﺑﻲ.
وأﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ وزﻳـ ـ ــﺮة اﻟـ ـﺸـــﺆون اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ
ﻣــﺮﻳــﻢ اﻟـﻌـﻘـﻴــﻞ ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ،أﻣــﺲ ،رﻓﻀﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺬي
اﻧﺤﺼﺮ ﻓــﻲ ﺗﻌﺪﻳﻠﲔ ﻓـﻘــﻂ :اﻷول زﻳــﺎدة
اﻹﺟـ ــﺎزة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع

اﻟـ ـﺨ ــﺎص إﻟـ ــﻰ  35ﻳ ــﻮﻣ ــﴼ ،واﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣﻨﺢ
ﻣـ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺄة ﻧـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﻨ ـﻘــﻮﺻــﺔ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﲔ.
ورأت ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر ﻣـ ـﻌـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ أن اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮاﺟـ ــﻊ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﺨﺒﻄﴼ ﺑــﲔ ﻧﻘﻴﻀﲔ
ﺧــﻼل ﻓـﺘــﺮة وﺟ ـﻴــﺰة ﺟ ــﺪﴽ ،ﻓﺒﻌﺪ اﳌــﻮاﻓـﻘــﺔ
»اﳌ ـﺘ ـﺴــﺮﻋــﺔ« أﺗــﻰ اﻟــﺮﻓــﺾ اﻟ ـﻘــﺎﻃــﻊ ،ﻋﻠﻤﴼ
ﺑﺄن دراﺳﺎت ﻛﺜﻴﺮة وﺿﻌﺖ أﻣﺎم اﻟﻮزراء
اﳌﻌﻨﻴﲔ ﻗﺒﻞ »ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﺗﻠﻚ« ﺗﺤﺬرﻫﻢ
ﻣــﻦ ﺗــﺪاﻋ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــﻞ .وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣـﺼــﺎدر
اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ وﻣ ـﺼــﺮﻓ ـﻴــﺔ» :ﺣ ـﺴ ـﻨــﴼ ﻓﻌﻠﺖ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋــﺎدت واﺳﺘﻤﻌﺖ ﻟﺮأي
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﳌﺘﻀﺮر ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻠﲔ«.
وأﻛـ ــﺪ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ
ﺣ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮد اﻟــ ـﺨــ ـﻀــ ـﻴـ ــﺮ أن »اﳌـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﺎوﻻت
ﺳـﺘـﺘــﻮاﺻــﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟ ـﺘــﻮاﻓــﻖ« ،ﻣﺸﻴﺮﴽ
إﻟــﻰ أن »اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﺣ ــﺬرت ﻣــﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ
اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺪﺛﻪ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
وأﺿـــﺎف اﻟـﺨـﻀـﻴــﺮ» :ﻣــﻦ أﻣـﺜـﻠــﺔ اﻷﺿ ــﺮار
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ أن اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ أﻛﺪت
أﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺳ ـﺘــﺮﻓــﻊ اﻟـ ــﺮﺳـ ــﻮم ﻋ ـﻠــﻰ اﳌــﻮاﻃ ـﻨــﲔ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺪث«.

عجز «الكهرباء»  % 557بواقع  2.11مليار دينار
ً
ﻗﺎﺿﻴﺎ ﺳﻴﺤﻈﻮن ﺑﺮاﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪي ﻛﺎﻣﻞ
17

إطالق استحواذ بيت التمويل على «األهلي المتحد»

المرزوق :من الكويت يولد أكبر
بنك إسالمي في العالم اقتصاد 17-16

ﺣﻤﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ

اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎدة
ً
ﻣﺠﺪدا
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

ﻋﻠﻤﺖ � أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺳﻴﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﳌﻘﺒﻠﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎء  17ﻗﺎﺿﻴﺎ،
وﻣﻨﺤﻬﻢ راﺗﺒﴼ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﴼ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ،ﺑﻌﺪ أن أﺗﻤﻮا  35ﻋﺎﻣﴼ
ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﺗﻮﻗﻊ ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ ،ﻟـ � ،ان ﻳﻮاﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﳌﺎدة  80ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .وﻛﺎن ﺳﺒﻖ ﺣﺼﻮل
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺘﲔ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺿﺒﺎط ﻓﻲ وزارﺗﻲ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

¶ لجنة الميزانيات :يعجزون حتى عن جمع مبالغ سهلة التحصيل ¶  129مالحظة ..وماليين تضيع بسبب عدم دقة قراءة العدادات
ب�ل�غ��ت ن�س�ب��ة ال�ع�ج��ز ف��ي وزارة ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء
 ،%557أي نحو  2.11مليار دينار ،ألن اإلي��رادات
ّ
املحصلة  382مليونًا ،مقابل مصروفات بنحو
 2.5مليار دينار.
وك�ش�ف��ت ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ف��ي مجلس األم��ة بعد مناقشة مالحظات دي��وان

■ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺳﻴﻌﻠﻦ ﺷﻐﻮر
ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
■ »رﺑﻴﻊ« اﻟﺒﻼد
ò\ò7F¦s6]§X
ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻌﻨﻒ

ﱡ
ﺗﺸﺪد ﻓﻲ ﺗﺠﻨﻴﺲ زوﺟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻨﺪان

ﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـﺸــﺮوع ﺑﻘﺎﻧﻮن إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﻳﺘﺸﺪد ﻓــﻲ ﺷــﺮوط
ﺗﺠﻨﻴﺲ زوﺟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﺷﺘﺮاط اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ اﻻﺑﻦ 18
ﻋﺎﻣﴼ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮوﻧﺔ ﺗﻤﻨﺢ اﻻﺑﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻋﻼن اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻷرﻣﻠﺔ
أو اﳌﻄﻠﻘﺔ .وأﻓﺎد رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺴﻜﺮ اﻟﻌﻨﺰي ﺑﺄن اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺧﻠﺼﺖ ،أﻣﺲ ،إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺻﺮف رواﺗﺐ  500ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ »اﻟﺒﺪون« اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ،وﻣﻨﺤﻬﻢ ﻣﻬﻠﺔ  6أﺷﻬﺮ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أوﺿﺎﻋﻬﻢ.
وﻧـﻘــﻞ ﻣـﻘــﺮر اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧــﺎﻳــﻒ اﳌ ــﺮداس ﻋــﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول وزﻳــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ
اﻟﺼﺒﺎح أن ﺟﻤﻴﻊ إﺟــﺮاء ات اﻟﺘﺤﺎق أﺑﻨﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ »اﻟﺒﺪون« ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ أوﻗﻔﺖ
ﻟﺤﲔ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﻞ اﳌﻠﻔﺎت ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ،أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮﻋﺔ،
ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم اﳌﺤﺎﺑﺎة.

املحاسبة وجهاز املراقبني املاليني بشأن الحساب
الختامي للسنة املالية  2019 - 2018أن عدم دقة
 826ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
»اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت« القيم
ﻣﻦالتوسع في تعديل
ﻣﻘﺘﺮضإل��ى
�دادات أدى
ق��راءة ال�ع�
 90أﻟﻒ
عبر ال�ن�ظ��ام بالتخفيض لنحو  8000ح��ال��ة ،بلغ
أثرها املالي نحو  17مليون دينار.
وأضافت «إن رصيد الديون الحكومية املتراكم بلغ
دوﻟﻲ |ص27

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﻄﺎب

ﻛﺸﻔﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
أن إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ اﻷﻣ ـ ــﻮال اﳌ ـﺼــﺮوﻓــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺤــﺎﻻت
اﳌﺴﺘﺒﺪﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺗﺠﺎوز 826.3
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟـ 90أﻟﻒ
ﻣﻮاﻃﻦ %78 ،ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪون .واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺬﻟﻚ
اﻟـﺘـﻨــﺎزل ﻋــﻦ ﺟــﺰء ﻣــﻦ اﻟــﺮاﺗــﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض.
وذﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت ﻣ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدر ﻣـ ـﻄـ ـﻠـ ـﻌ ــﺔ أن ﻫـ ـ ـﻨ ـ ــﺎك ﻋـ ــﺪة

ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ | ص12

ﺳـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎرﻳ ــﻮﻫ ــﺎت ﻗ ــﺪﻣ ــﺖ ﳌ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣـ ـ ــﺔ ﺑ ـﺸــﺄن
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣــﻮال اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻣﻦ دون اﻟﻀﺮر
ﺑ ـﻬــﺎ ،ﺑ ـﻌــﺪ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﳌ ـﻄــﺎﻟ ـﺒــﺎت اﻟـﻨـﻴــﺎﺑـﻴــﺔ
ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪاﻟﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ اﳌﺴﺘﺒﺪل ،أﺑﺮزﻫﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ

اﻟﻌﺠﺰ اﻻﻛﺘﻮاري
إﻟﻰ  10.8ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ | ص12

ﻗﺮوض ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت.
وأﻛ ــﺪت اﳌ ـﺼــﺎدر أن أﻣ ــﻮال اﻻﺳـﺘـﺒــﺪال واﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﻬﺎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻓــﻖ ﻣﻮاد
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎب اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎدس ﻣـ ــﻦ اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،وﻳ ـﺘــﻢ
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺴﻦ وﻣﺪد اﻻﺳﺘﺒﺪال ،وﺗﺰﻳﺪ
ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﻌﻤﺮ وﺳﻨﻮات اﻟﺴﺪاد ،ورﺑﻤﺎ
ﺗـﺼــﻞ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟ ــﻰ  %15ﻣــﻦ إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ اﳌﺒﻠﻎ
اﳌﺴﺘﺒﺪل.

اﻟﻜﻮﻳﺖ | ص07

نحو  323مليون دينار من دون تحصيل ،بزيادة
ق��دره��ا ن�ح��و  33م�ل�ي��ون دي �ن��ارع��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
السابقة .وعلى الرغم من تصنيف الوزارة لنسبة
 %35منها باعتبارها دي��ون��ًا يسهل تحصيلها،
ف��إن ال ��وزارة حصلت نحو  7م�لاي�ين دي�ن��ار فقط
خ�ل�ال ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة  2018ـ  .»2019وأوض�ح��ت

ّ
املسجلة
اللجنة «إن مالحظات دي��وان املحاسبة
على الوزارة بلغت  129مالحظة ،ما يجعلها أكبر
جهة بني ال ��وزارات واإلدارات الحكومية من حيث
ّ
املسجلة».
عدد املالحظات

أمة | ص07

ارتفاع أرباح
بنك بوبيان
% 12
اقتصاد 15
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 ..والسيد علي محمد حسين فضل الله

األمير مستقبال وزير الخارجية القطري

استقبل فضل الله ..وترأس اجتماعاً لمؤسسة التقدم العلمي

األمير تلقى رسالة من تميم ..وتسلم أوراق  3سفراء
احتفل في قصر بيان صباح أم��س ،بتسلم
س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد أوراق اع�ت�م��اد  3س�ف��راء
جدد لبالدهم في الكويت هم :عائشة سالم
ام��ور سفيرة لتنزانيا ،وماساتو تاكااوكا
سفيرا لليابان وسيد سجاد حيدر سفيرا
لباكستان.
م ��ن ج �ه��ة ث ��ان� �ي ��ة ،اس �ت �ق �ب��ل س �م��و األم� �ي ��ر،
ب�ح�ض��ور وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ د.اح�م��د
الناصر ،في قصر بيان أمس ،نائب رئيس
م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ق�ط��ري
م�ح�م��د ب��ن ع�ب��دال��رح�م��ن ال ��ذي ن�ق��ل لسموه
رس ��ال ��ة ش �ف �ه �ي��ة م ��ن أم� �ي ��ر ق �ط��ر ت �م �ي��م ب��ن
حمد ،تتعلق بالعالقات األخوية الراسخة
التي تجمع البلدين والشعبني الشقيقني،
وسبل دعمها وتنميتها في املجاالت كافة،
والقضايا ذات االهتمام املشترك ،كما نقل
خاللها تمنياته لسموه ب�م��وف��ور الصحة
والعافية ولشعب الكويت املزيد من التطور
والنماء.
ّ
وحمله سمو األمير تحياته وتقديره ألمير
قطر وتمنياته له ب��دوام الصحة والعافية،
متمنيا لقطر وشعبها الشقيق كل التقدم
واالزدهار.

سمو األمير لدى لقائه سفير اليابان

ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��و األم� �ي ��ر أم � ��س ،رئ �ي��س
م��ؤس �س��ة امل��رج��ع م�ح�م��د ح �س�ين ف �ض��ل اهلل
ف��ي ل�ب�ن��ان ،س�م��اح��ة ال�س�ي��د ع�ل��ي ف�ض��ل اهلل
بمناسبة زيارته للبالد.
وت� ��رأس س�م��و األم �ي��ر ف��ي ق�ص��ر ب �ي��ان ظهر
أم ��س اج �ت �م��اع��ا مل��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت ل�ل�ت�ق��دم
العلمي.
م��ن جهته ،استقبل رئيس مجلس ال��وزراء
سمو الشيخ صباح الخالد بحضور وزير
ال �خ��ارج �ي ��ة ال �ش �ي��خ د.أح � �م� ��د ال� �ن ��اص ��ر ف��ي
ق�ص��ر ال�س�ي��ف أم ��س ،ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال��وزراء وزي��ر الخارجية القطري محمد بن
ع�ب��دال��رح�م��ن وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه بمناسبة
زيارته للبالد.
وك � ��ان ال �ش �ي��خ أح� �م ��د ال �ن��اص��ر ق ��د اج�ت�م��ع
م� ��ع اب � ��ن ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ،وج� � ��رى ال �ت �ب��اح��ث
وال �ت �ن �س �ي��ق ح � ��ول ع � ��دد م� ��ن امل ��وض ��وع ��ات
املتعلقة بتعزيز متانة العالقات الثنائية
ال��راس �خ��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،وت��وط�ي��د ال�ت�ع��اون
التاريخي القائم بينهما في كل املجاالت،
ك �م��ا ج ��رى خ�ل�ال االج �ت �م��اع م �ن��اق �ش��ة آخ��ر
ال �ت �ط��ورات وامل �س �ت �ج��دات ع�ل��ى الصعيدين
االقليمي والدولي.

األمير متوسطاً أعضاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

تهنئة الرفاعي باختياره من أفضل جراحي واشنطن
بعث سمو أمير البالد برقية تهنئة إل��ى د .وضاح
الرفاعي الرئيس اإلقليمي لجراحة األورام وكرسي -
جون ديلون  -لدراسة جراحة األورام في مستشفى
«ميد ستار جورج تاون» الجامعي بواشنطن ،أعرب
فيها سموه له عن خالص التهاني بمناسبة اختياره

من أفضل جراحي األورام والسرطان في العاصمة
األميركية واشنطن للعام  .2019وأشاد سمو األمير
بما قدمه الرفاعي م��ن بحوث علمية تثري املجال
الطبي ،وتحظى بتقدير عال من قبل املراكز الطبية
املتخصصة ،س��ائ�لا اهلل أن ي �م� ّ�ده ب�ع��ون م��ن عنده

 ..وسفيرة تنزانيا

ويأخذ بيده ويسدد خطاه لرفع راية الوطن العزيز
الكويت في املحافل الطبية اإلقليمية والدولية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد برقيات مماثلة.

 ..وسفير باكستان

استقباالت
ولي العهد
استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف
األح � �م� ��د ف� ��ي ق� �ص ��ر ب� �ي ��ان ص� �ب ��اح أم ��س
محافظ العاصمة الشيخ ط�لال الخالد،
وس � � �ف� � ��راء ك � ��ل م � ��ن االت � � �ح� � ��اد األوروب� � � � ��ي
ك��ري �س �ت �ي��ان ت� � �ي � ��وردور ،وال� �ج ��زائ ��ر ع�ب��د
املالك بوهدو ،وإيطاليا كارلو بالدوتشي
بمناسبة توليهم م�ه��ام عملهم كسفراء
جدد لبالدهم في الكويت.

ولي العهد مستقبالً سفير االتحاد األوروبي

الغانم التقى وزير الدفاع العراقي
وسفير إيطاليا

الغانم خالل لقائه وزير الدفاع العراقي

استقبل رئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق ال�غ��ان��م ،في
مكتبه صباح أم��س ،وزي��ر ال��دف��اع العراقي نجاح
ال �ش �م��ري ،وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل ��ه ،ب�م�ن��اس�ب��ة زي��ارت��ه
للبالد.
كما استقبل الغانم أمس ،السفير اإليطالي كارلو
بالدوتشي ،بمناسبة توليه مهام عمله في البالد.
وبعث الغانم أم��س ،ببرقيتني الى رئيس مجلس
ال� �ن ��واب ال�ت�ش�ي�ك��ي رادي � ��ك ف��ون��دراس �ي��ك ،ورئ �ي��س
مجلس الشيوخ ياروسالف كوبيرا ،أعرب فيهما
ع��ن خ��ال��ص ال� �ع ��زاء وص � ��ادق امل ��واس ��اة بضحايا
الحريق ،الذي اندلع في دار لرعاية املسنني وذوي
االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة ف��ي ش�م��ال غ��رب التشيك،
وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا واملصابني.
وك � ��ان ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء وزي ��ر
ال��دف��اع ،الشيخ احمد امل�ن�ص��ور ،ق��د بحث مع
نظيره العراقي نجاح الشمري املواضيع ذات
االه�ت�م��ام امل�ش�ت��رك ،م��ؤك��دا عقب اجتماعهما
أمس ،انه جرى التحاور في مواضيع ستسهم
في تقريب وجهات النظر وتوحيد الجهود،
ال �ت��ي ت�ع�م��ل ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق ت�ط�ل�ع��ات ال �ق �ي��ادة
السياسية في البلدين.

 ..والسفير الجزائري

قدما له نائب رئيس األركان

مشعل األحمد استقبل المنصور والخضر

مشعل األحمد أثناء لقائه المنصور والخضر والصباح

استقبل ن��ائ��ب رئ�ي��س ال�ح��رس الوطني الشيخ مشعل األح�م��د ف��ي دي��وان��ه بالرئاسة العامة
للحرس الوطني ،نائب رئيس ال��وزراء وزي��ر الدفاع الشيخ أحمد املنصور ،ورئيس األرك��ان
ال�ع��ام��ة للجيش ال�ف��ري��ق ال��رك��ن محمد ال�خ�ض��ر ،حيث ق��دم��ا ل��ه ال�ف��ري��ق ال��رك��ن خ��ال��د الصباح
بمناسبة صدور املرسوم األميري بتعيينه نائبًا لرئيس األركان العامة للجيش.
ورح��ب الشيخ مشعل بهم ون�ق��ل إليهم تحيات رئ�ي��س ال�ح��رس الوطني سمو الشيخ سالم
العلي ،مهنئا الفريق خالد الصباح بالثقة الغالية التي أولتها إياه القيادة السياسية ،متمنيا
له التوفيق والنجاح لكل ما من شأنه رفعة الكويت وتقدمها.
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الكويت 03

شؤون الديرة

الخالد مترئساً االجتماع ..وإلى يمينه الصالح وإلى يساره الروضان

أكد تأييده لها ودعمها في مواجهة االستجواب

مجلس الوزراء :موقف أسيري ُمطمئن
¶ تشكيل لجنة االعتراضات بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة
بينما أعرب مجلس الوزراء عن ثقته الكاملة بقدرة وزيرة الشؤون االجتماعية
غدير أسيري على مواجهة االستجواب المقدم لها ،أكد تأييده ودعمه لها،
مؤكدا اطمئنانه بسالمة موقفها وما تضمنه الرد على صحيفة االستجواب.
واستعرض المجلس خالل اجتماعه امس ،برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد،
شؤون مجلس االمة ،واطلع على االسئلة واالقتراحات برغبة المقدمة من
بعض النواب ،كما ناقش االستجواب المقدم من النائب د.عادل الدمخي
الموجّ ه الى وزيرة الشؤون االجتماعية د.غدير أسيري.
اس� �ت� �م ��ع امل� �ج� �ل ��س إل � ��ى ش � � ��رح ،ق� ّ�دم �ت��ه
أس� � �ي � ��ري ح � � ��ول ف � �ح� ��وى االس � �ت � �ج� ��واب
وحيثياته ،تناولت فيه جميع النقاط
ال ��واردة ف��ي االس�ت�ج��واب واالستيضاح
ال � ��وارد م��ن امل �س �ت �ج��وب وك ��ل ال�ب�ي��ان��ات
ّ
والحقائق املتعلقة به.
وج� ّ�دد املجلس تأكيده ان االستجواب
حق دستوري لعضو مجلس االمة.
واط �ل��ع امل�ج�ل��س ف��ي مستهل اجتماعه
على توصية لجنة ال�ش��ؤون القانونية
ب�ش��أن م �ش��روع م��رس��وم ب��امل��واف�ق��ة على
ات �ف��اق �ي��ة خ ��دم ��ات ج ��وي ��ة ب�ي�ن ال �ك��وي��ت
وروان � � ��دا ،وق� ��رر امل��واف �ق��ة ع�ل��ى م�ش��روع
املرسوم ورفعه إلى سمو األمير.
كما اط�ل��ع على ك�ت��اب ال��دي��وان األم�ي��ري
بشأن موافقة سمو االمير على تجديد
وت �ع �ي�ي�ن أع� �ض ��اء م �م �ث �ل��ي ال �ك��وي��ت ف��ي
ال�ه�ي�ئ��ة االس �ت �ش��اري��ة للمجلس األع�ل��ى
ملجلس التعاون لدول الخليج العربية،
واعتمد املجلس مشروع املرسوم ،وقرر
رف�ع��ه إل��ى س�م��و األم �ي��ر لتعيينهم مل��دة
ث�ل�اث س� �ن ��وات ،اع �ت �ب��ارا م ��ن  22أب��ري��ل

اعتمد مرسوم تعيين
 5ممثلين للبالد
في الهيئة االستشارية
لمجلس التعاون
 ،2019وه��م :سليمان الشاهني ،عبداهلل
ب �ش��ارة ،ن��اص��ر ال��روض��ان ،عبداملحسن
جمال ،ود.هيلة املكيمي.
واطلع ايضا مجلس الوزراء على كتاب
وزي� ��رة امل��ال �ي��ة وزي� ��رة ال��دول��ة ل�ل�ش��ؤون
االق �ت �ص��ادي��ة ،ب��ال��وك��ال��ة ،م��ري��م العقيل،
بشأن تشكيل لجنة االعتراضات بإدارة
ن� ��زع امل �ل �ك �ي��ة ل�ل�م�ن�ف�ع��ة ال� �ع ��ام ��ة ،وق ��رر
تشكيل اللجنة برئاسة املستشار محمد
ال� �ع� �ن ��زي وك� �ي ��ل م �ح �ك �م��ة االس �ت �ئ �ن��اف
وامل�س�ت�ش��ار عبداللطيف خليفة الفهد

امل�س�ت�ش��ار بمحكمة االس�ت�ئ�ن��اف نائبا
ل �ل ��رئ �ي ��س ،وع� �ض ��وي ��ة ك� ��ل م � ��ن :ج��اس��م
جمعة وي��وس��ف امليلم وس��ال��م الهيفي،
وحمود العجالن.
ك �م��ا ب �ح��ث م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال� �ش ��ؤون
ّ
السياسية ف��ي ض��وء التقارير املتعلقة
بمجمل التطورات الراهنة في الساحة
ال �س �ي��اس �ي��ة ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��دي��ن ال �ع��رب��ي
ّ
وال ��دول ��ي ،وب �ه��ذا ال �ص��دد ه��ن��أ مجلس
الوزراء اليخاندرو جياماتي ،بمناسبة
أدائ� � � � ��ه ال� �ي� �م �ي�ن ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة رئ �ي �س��ا
لجمهورية غواتيماال الصديقة ،متمنيا
ل��ه ك��ل التوفيق وال �س��داد ،وال��ى الشعب
الغواتيمالي الصديق املزيد من التطور
واالزدهار.
ّ
ك� �م ��ا ه� ��ن� ��أ م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ،ك ��ذل ��ك،
زوران م � �ي �ل�ان� ��وف � �ي � �ت� ��ش ،ب �م �ن ��اس �ب ��ة
ف � � ��وزه ب ��االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال ��رئ ��اس� �ي ��ة ف��ي
ج�م�ه��وري��ة ك��روات�ي��ا ال�ص��دي�ق��ة ،متمنيا
ل��ه ك��ل التوفيق وال �س��داد ،وال��ى الشعب
ال �ك��روات��ي ال�ص��دي��ق امل��زي��د م��ن ال�ت�ط��ور
واالزدهار.

جمعية «النزاهة»:

مساءلة أسيري تعرقل أداء السلطتين
وضعت جمعية النزاهة الوطنية
الكويتية االستجواب املقدم من
النائب د .عادل الدمخي لوزيرة
ال�ش��ؤون االجتماعية د .غدير
أسيري في خانة «عرقلة أعمال
ال�ح�ك��وم��ة وامل �ج �ل��س» ،واص�ف��ة
إي ��اه ب��أن��ه «ت�ع�س��ف غ�ي��ر مبرر
ف��ي اس �ت �خ��دام أدوات امل�س��اءل��ة

الدستورية».
واع �ت �ب��رت ال�ج�م�ع�ي��ة ف��ي ب�ي��ان
أم� � � ��س أن االس � � �ت � � �ج� � ��واب ه��و
«األول م ��ن ن��وع��ه امل ��وج ��ه إل��ى
ش �خ��ص ال� ��وزي� ��رة ال أدائ� �ه ��ا»،
مبينة أن توقيت تقديمه قبل
أن تبدأ الحكومة عملها يفقده
«امل �ن �ط��ق ال �س �ل �ي��م أو امل� �ب ��ررات

املوضوعية».
وثمنت الجمعية ق��رار الوزيرة
ص� �ع ��ود امل� �ن� �ص ��ة ،ق� ��ارئ� ��ة ف�ي��ه
«م ��ؤش ��را ح�ق�ي�ق�ي��ا ع �ل��ى روح
اإلق ��دام وال�ش�ج��اع��ة ال�ت��ي يجب
أن تتحلى بها الحكومة لتبني
اإلصالح الحقيقي الذي يكافح
الفساد».

بركان مانيال
أع ��رب مجلس ال� ��وزراء ع��ن أسفه
ّ
وتعاطفه ازاء اآلث ��ار ال�ت��ي خلفها
اندالع بركان «تال» ،قرب العاصمة
الفلبينية (مانيال).

ال إلرهاب
الحوثيين
أع� � ��رب امل �ج �ل��س ع ��ن اس �ت �ن �ك��اره
وإدان �ت��ه للهجوم ال�ص��اروخ��ي من
ق�ب��ل ال �ق��وات ال�ح��وث�ي��ة االره��اب �ي��ة،
والذي استهدف معسكرًا للجيش
ف � ��ي م � � ��أرب ب� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال �ي �م��ن
الشقيقة ،وال��ذي أسفر عن مقتل
واصابة العشرات من الجنود.
وش� ��دد ع �ل��ى رف �ض��ه ال �ق��اط��ع ه��ذا
العمل االج��رام��ي ،بما يعكسه من
ُّ
تعنت وإص��رار الجماعة الحوثية
ع� �ل ��ى م� ��واص � �ل� ��ة زع � ��زع � ��ة االم � ��ن
واالس �ت �ق��رار وت��روي��ع اآلم �ن�ين في
اليمن الشقيق.
وأدان املجلس الهجمات اإلرهابية
التي استهدفت بعض امل��واق��ع في
مدينة اف�ج��وي الصومالية ،والتي
اسفرت عن وقوع عشرات القتلى
والجرحى العسكريني واملدنيني.

تعزية الجزائر
والتشيك
ت� �ق � ّ�دم م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ب �ص��ادق
ت �ع��ازي��ه وص� � ��ادق م ��واس ��ات ��ه ال��ى
ال��رئ �ي��س ال� �ج ��زائ ��ري ع�ب��دامل�ج�ي��د
ت�ب��ون ،بضحايا ح��ادث اص�ط��دام
حافلتني للنقل وال��رك��اب جنوبي
البلد الشقيق ،ما أسفر عن وفاة
الكثيرين م��ن الضحايا واص��اب��ة
العشرات.
ك� �م ��ا اع � � ��رب ع� ��ن اس� �ف ��ه ل� �ح ��ادث
ال � �ح� ��ري� ��ق ،ال � � ��ذي ان� ��دل� ��ع ف� ��ي دار
ل �ل �م �س �ن�ين وذوي االح �ت �ي ��اج ��ات
الخاصة في شمال غربي التشيك
م��ؤخ��را ،وأس�ف��ر ع��ن سقوط عدد
م��ن الضحايا وامل�ص��اب�ين ،معربا
ع ��ن خ ��ال ��ص ال� �ت� �ع ��ازي وص � ��ادق
املواساة.

السعدون لـ سبقلا :لن تسقط ثلوج في الكويت
¶ القراوي :برد قارس من الجمعة وحتى اإلثنين
محمد المصلح
تكاثفت الغيوم ف��ي أج��واء ال�ب�لاد ،وب��دت
ك ��أن �ه ��ا ت �ع ��ان ��ق ج �س ��ر ج ��اب ��ر ف� ��ي م�ش�ه��د
ط�ب�ي�ع��ي ب ��دي ��ع ،ال�ت�ق�ط�ت��ه ع��دس��ة ال��زم �ي��ل
حسني هالل ،في الوقت الذي حضر رجال
األم��ن وامل ��رور لتكريس االن�ض�ب��اط ومنع

م��رور ال�س�ي��ارات ف��ي األوق ��ات امل �ح��ددة من
ق �ب��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة وال �ج �ه��ات األخ ��رى
املعنية.
إل ��ى ذل� ��ك ،ن �ف��ى ال�ف�ل�ك��ي ع� ��ادل ال �س �ع��دون
التنبؤات بوقوع ح��دث تاريخي تتعرض
ل��ه ال �ك��وي��ت وال �ج��زي��رة ال �ع��رب �ي��ة ب�س�ق��وط
ال �ث �ل��وج ي ��وم ال�خ�م�ي��س امل �ق �ب��ل ،ق��ائ�ل�ا «ال

ً
معانقة جسر جابر | تصوير حسني هالل
الغيوم

الصراف لـ سبقلا:

أسيري لم تعمل ُ
لتحاسب..
واستجوابها غير دستوري
خالد الحطاب
ق� ��ال ال �ك��ات��ب أح �م ��د ال � �ص ��راف إن
االس�ت�ج��واب ال��ذي ي�ن��وي تقديمه
النائب الدمخي ألسيري يلخص
وض��ع ال�ك��وي��ت ال�ب��ائ��س سياسيا
وأخ�ل�اق �ي��ا ووط �ن �ي��ا ،ن �ظ��را ل�ع��دم
دس� �ت ��وري� �ت ��ه ووط� �ن� �ي� �ت ��ه ول �ي��س
ل ��ه ع�ل�اق��ة ب �ك��ل م ��ا ت �ع��ودن��ا عليه
وعرفناه.
وزاد ال� � �ص � ��راف ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ل�ـ
سبقلا ان ال � ��وزي � ��رة أس � �ي� ��ري ل��م
ت �ع �م ��ل ب� �ع ��د ل �ت �ت ��م م �ح��اس �ب �ت �ه��ا
ون �ض��ع م�لاح �ظ��ات ع�ل�ي�ه��ا وع�ل��ى
ت �ص��رف��ات �ه��ا ،داع � �ي ��ا إل � ��ى ال �ع �م��ل
الحقيقي م��ن أج��ل ال�ك��وي��ت وس��ن

ال �ق��وان�ين ب��دال م��ن ال�ت�ف��رغ لكسب
اصوات الناخبني البسطاء.
م � � � ��ن ج � ��ان � � �ب � � �ه � ��ا،ق � ��ال � ��ت وزي � � � � ��رة
ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة د .غ��دي��ر
أس � �ي ��ري «س ��أص� �ع ��د إل � ��ى م�ن�ص��ة
االس � �ت � �ج� ��واب م ��رف ��وع ��ة ال � � ��رأس،
ألم �ث��ل امل � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة ص��اح�ب��ة
الثوب النظيف بكل فخر ،وسأفند
محاوره املقدمة من النائب عادل
الدمخي» ،متمنية أن يكون هناك
ت�ع��اون ب�ين السلطتني التنفيذية
والتشريعية.
وأض��اف��ت أس �ي��ري ل �ـ سبقلا :رغ��م
إرسال الدمخي الرد االستيضاحي
ع �ل ��ى م � �ح� ��اور االس � �ت � �ج� ��واب ،وال
ت��زال غير واض�ح��ة ،فإنني سأقوم

بتفنيده واإلج��اب��ة عليه وذل��ك من
باب احترام الحق لإلخوة النواب
في مجلس األمة.
وع�ب��رت أس�ي��ري ع��ن أملها ف��ي أن
يتم تجاوز هذه املرحلة والحفاظ
على العالقة بني السلطتني.
وأك � � ��دت أس� �ي ��ري أن م ��ا ج � ��اء ف��ي
ص �ح �ي �ف��ة االس� �ت� �ج ��واب خ � ��ال م��ن
ت�ح��دي��د واض ��ح ل�ل��وق��ائ��ع أو بيان
أس��ان �ي��ده م�م��ا ال يمكن م�ع��ه ال��رد
موضوعيا عليه.
وذك� ��رت أن االس �ت �ج��واب ل��م يبني
وج ��ه امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�س�ي��اس��ة ال�ع��ام��ة
للحكومة وعدم احترام الدستور،
كما يخلو من وج��ود أمثلة وأدلة
على االتهامات املوجهة إليها.

تكريم الفائزين في جائزة األفضل خليج ّياً بــ «إكسبو اإلمارات»

«هواة يطلقون تنبؤات تنطوي على مبالغة»

ت �ص��دق��ون ه� ��ذه ال �ت �ن �ب��ؤات امل �ب��ال��غ ف�ي�ه��ا
بشكل كبير» .وقال السعدون في تصريح لـ
سبقلا ان درجات الحرارة في عطلة نهاية
األس �ب��وع س�ت�ص��ل ال ��ى  5درج� ��ات م�ئ��وي��ة،
لكنها لن تتدنى إلى الصفر ،مشيرًا إلى أن
الحرارة التي شهدتها البالد خالل األيام
املاضية في إط��ار امل�ع��دالت التي شهدتها

أسيري وصفاء الهاشم في المجلس

البالد في الوقت نفسه من العام املاضي،
من وجود انخفاض ملحوظ فيها ،متوقعا
ه�ط��ول ام �ط��ار متفرقة غ��دا األرب �ع��اء على
بعض مناطق البالد.
وأش � � ��ار ال � ��ى ان ب �ع��ض ال � �ه� ��واة ي�ط�ل�ق��ون
ت �ص��ري �ح��ات غ �ي��ر ق��اب �ل��ة ل �ل �ت �ص��دي��ق عبر
منصات التواصل االجتماعي وال نعلم ما
هي اسبابهم ،مؤكدا انه «ال يمكن التنبؤ
ألكثر من أربعة أيام».
ُّ
التنبؤات الجوية
م��ن جانبه ،ذك��ر م��راق��ب
ع �ب��دال �ع��زي��ز ال � �ق� ��راوي أن ف� ��رص ت�س��اق��ط
الثلوج فجر يومي السبت واالح��د واردة
لكنها ضعيفة ،موضحا في ح��ال سقوط
الثلوج فغالبا ستكون في املناطق الغربية
والشمالية ولكنها بكثافة قليلة.
وقال القراوي ان مساء يوم الجمعة وحتى
ي��وم االث�ن�ين املقبل سنشهد ب��ردا ق��ارس��ا،
متوقعا أن تتراوح درجة الحرارة العظمى
بني  15و  19درجة مئوية ،والصغرى بني
 2و  5درجات مئوية.
وب �ي�ن ان ف ��رص االم� �ط ��ار ت �ب��دأ م ��ن م�س��اء
ال �ي ��وم ال �ث�ل�اث��اء ال ��ى ع �ص��ر غ ��د األرب� �ع ��اء،
ح�ي��ث س�ت�ك��ون نسبة االم �ط��ار م��ن خفيفة
الى متوسطة ،مع نشاط للرياح الجنوبية
الشرقية تصل سرعتها الى  60كيلو مترا
ف��ي ال �س��اع��ة ،م �ث �ي��رة ل�ل�غ�ب��ار ف��ي امل�ن��اط��ق
الصحراوية واملكشوفة.

الطيار لــ سبقلا :نقلة نوعية
في خدمات شؤون المستهلكين

الطيار ووفد مجلس التعاون لدى تجريب الخدمات اإللكترونية

محمود الزاهي
اخ � �ت � �ت� ��م وف � � ��د م� �ك� �ت ��ب األم � ��ان � ��ة
ال �ع��ام��ة ل ��دول م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
ال�خ�ل�ي�ج��ي أم� ��س ،ج��والت��ه على
املكاتب املرشحة لجائزة أفضل
ال �خ��دم��ات امل�ق��دم��ة للمشتركني،
بزيارة مكتب شؤون املستهلكني
ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ع � �ب� ��داهلل امل � �ب� ��ارك،
ت �م �ه �ي �دًا ل �ت �ك��ري��م ال �ف��ائ��زي��ن في
«إكسبو اإلمارات .»2020

وق��ال��ت م��دي��رة إدارة ال �ع�لاق��ات
ال� �ع ��ام ��ة ف� ��ي وزارة ال �ك �ه ��رب ��اء
م.إق � �ب� ��ال ال �ط �ي��ار ل �ـ �ـ سبقلا :إن
ال� ��وزارة ت �ش��ارك ف��ي ث�ل�اث فئات
م��ن ال�ج��ائ��زة ،ه��ي :أف�ض��ل خدمة
م �ش �ت��رك�ين ع �ب��ر م �ك �ت��ب ع �ب��داهلل
امل � �ب� ��ارك ،ال � ��ذي ي �خ��دم ن �ح��و 70
ألف مشترك ،ويعد أحد املكاتب
ال �ش��ام �ل��ة ،وك��ذل��ك أف �ض��ل خ��دم��ة
إل �ك �ت��رون �ي��ة ،م��ن خ�ل�ال م �ش��روع
ّ
العدادات الذكية ،وأفضل مصدر

ات �ص ��ال ع �ب��ر م�ك�ت��ب أب��وف �ط �ي��رة
ّ
ال� ��ذي س �ي �ت��ول��ى اإلش� � ��راف على
خطة العدادات الذكية.
وأض � ��اف � ��ت :إن م �ك ��ات ��ب ش� ��ؤون
امل� �س� �ت� �ه� �ل� �ك�ي�ن ت � �ش � �ه� ��د ح ��ال� �ي ��ًا
نقلة ن��وع�ي��ة؛ إذ ي�ت��م تجهيزها
ل� � �ت� � �ح� � �ق� � �ي � ��ق خ � � � ��دم � � � ��ة أف � � �ض � ��ل
للمراجعني في وقت أقل ،مشيرة
إل ��ى أن خ �ط��ة ال �ت �ط��وي��ر شملت
الكثير من املكاتب خ�لال الفترة
املاضية.
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حلقة جديدة من مسلسل «الشهادات الوهمية» في «التربية»

معلمة ّ
زورت البكالوريوس والماجستير والدكتوراه!
في حلقة جديدة من مسلسل تزوير
الشهادات العلمية ،اكتشفت وزارة
التعليم العالي معلمة كويتية تعمل
في وزارة التربية بشهادات «بكالوريوس
وماجستير ودكتوراه» مزيفة ،إذ حصلت
على رواتب ومكافآت وبدالت تقدر بآالف
الدنانير بال حق.

هاني الحمادي

وف��ق ك�ت��اب حصلت عليه سبقلا ،طلب
وك �ي��ل وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي د.ص�ب�ي��ح
امل �خ �ي��زي��م م ��ن دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة،
عدم االعتداد بمعادلة شهادات املوظفة
وه��ي :ال�ب�ك��ال��وري��وس ف��ي ال�ع�ل��وم شعبة
االح� �ص ��اء ال ��ري ��اض ��ي وع� �ل ��وم ال �ح��اس��ب
سنة  ،2005واملاجستير شعبة االحصاء
ال �ص��ادرة ف��ي  ،2008ودك �ت��وراه الفلسفة
شعبة االح �ص��اء ال��ري��اض��ي س�ن��ة ،2013
وجميعها يحمل اسم إح��دى الجامعات
املصرية ،م��ؤك�دًا أن م�ع��ادالت الشهادات
الثالث لم تصدر من التعليم العالي.
ب� � � ��دوره ،ط ��ال ��ب دي � � ��وان ال �خ ��دم ��ة وزارة
ال� �ت ��رب� �ي ��ة ف � ��ي ك � �ت� ��اب رس � �م� ��ي ب ��ات �خ ��اذ
االج � � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة ض ��د امل��وظ �ف��ة،

وس �ح ��ب أي ق � � ��رارات ص � ��درت ب�ت�ع��دي��ل
وضعها أو تغيير مسماها الوظيفي،
إض ��اف ��ة ال� ��ى س �ح��ب أي ق � � ��رارات م��ال�ي��ة
صادرة استنادًا للمؤهالت املشار اليها،
وم ��ا ت��رت��ب ع�ل�ي�ه��ا م��ن آث � ��ار ،وذل� ��ك في
ضوء كتاب وزارة التعليم العالي بعدم
االعتداد بمعادلة هذه املؤهالت.

العطلة الربيعية

م ��ن ج��ان��ب آخ � ��رُ ،ح �س��م ال �ل �غ��ط ال��دائ��ر
ب�ش��أن العطلة الربيعية لنصف ال�ع��ام
ال� ��دراس� ��ي ،ح �ي��ث ش �ك��ل وزي � ��ر ال�ت��رب�ي��ة
وزير التعليم العالي د .سعود الحربي
لجنة لدراسة توحيد العطلة بني كل من
وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وقالت إدارة العالقات العامة واالع�لام

توحيد العطلة
الربيعية بين «التربية»
والجامعة
و«التطبيقي»

ال «كيربي» يتبع
«البيئة» في المطار

هموم معلم
د .نورة المليفي

مذكرات مدرس وافد ()2
م��ذك��رات م ��درس واف ��د ك�ت��اب سجل
ف �ي��ه امل �ع �ل��م ن� ��درة ال �ك�ل�اس ذك��ري��ات��ه
الجميلة وامل��ؤمل��ة ف��ي ال��وق��ت ذات��ه ،في
ال �ك��وي��ت ع �ب��ر م�ه�ن��ة ال �ت��دري��س ال�ت��ي
ام�ت��دت إل��ى ستة وث�لاث�ين ع��ام��ا ،وقد
شرح الدكتور أنطون بارا في تقديمه
للكتاب ح��ال املعلم اليوم وم��ا وصل
إليه« :من اعتداء على املعلم وتكسير
سيارته وصبغها بالدهان وتنفيس
ع�ج�لات�ه��ا وش �ك��اوى ك�ي��دي��ة ،تهديد
وبلطجة ..ش��راء أج��وب��ة االمتحانات
ودس ��ائ ��س م ��ن ال �ط �ل �ب��ة واألس ��ات ��ذة،
ول �ك��ي ال ي��زع�ل��وا س�ن�س�ت�خ��دم كلمة
بعض كي ال نقع في محظور التعميم
رغ��م م��ا ن��راه ب��أم عيوننا م��ن ت��ردي
أح � ��وال ال�ت�ع�ل�ي��م ع �ل��ى ام� �ت ��داد رق�ع��ة
ع��امل�ن��ا ال�ع��رب��ي وض�ع��ف م�خ��رج��ات��ه،
وق��د عشنا وشفنا ش��راء الشهادات
ال��وه�م�ي��ة وك�ي��ف أن خ��ري��ج الجامعة

«الخدمة المدنية»
يطالب باسترداد
ما حصلت عليه
من رواتب ومكافآت

التربوي في بيان لها ،إن اللجنة التي
ي �ت��رأس �ه��ا ال �ح��رب��ي ت �ض��م أع� �ض ��اء م��ن
ال�ج��ام�ع��ة والتطبيقي ووزارة التربية
وتهدف للوصول الى قرار موحد ينظم
ال �ع �ط �ل��ة ف ��ي ال �ج �ه��ات ال �ث�ل�اث وف �ق��ا ملا
تقتضيه مصلحة العمل.
وأض��اف��ت :يأتي ذل��ك في ض��وء الحرص
ع� �ل ��ى ال �ت �ي �س �ي��ر ع� �ل ��ى أول� � �ي � ��اء األم� � ��ور
وام�ك��ان�ي��ة اس�ت�غ�لال ال�ع�ط�ل��ة الربيعية
ب�ش�ك��ل م �ن��اس��ب م ��ن ق �ب��ل ج�م�ي��ع أف ��راد
العائلة مع أبنائهم الدارسني بمختلف
مراحل التعليم.
م��ن ج��ان��ب آخ� ��ر ،أص� ��در ال �ح��رب��ي ق ��رارًا
ب�ت�ش�ك�ي��ل ل �ج �ن��ة ال�ت�خ�ط�ي��ط وامل �ت��اب �ع��ة
للعام ال��دراس��ي / 2020  2021برئاسة
وكيل وزارة التربية وعضوية الوكالء
املساعدين.

ال ي �ع��رف ق� ��راءة خ�ب��ر ف��ي صحيفة
م ��ن دون أن ي �ت �ل �ع �ث��م .إض ��اف ��ة إل��ى
ع��دم اهتمام الطالب بالتحصيل في
الفصل ما دام امل��درس الخصوصي
ي ��دع ��م رخ� ��اوت� ��ه .وب � ��دا ال �ت �ع �ل �ي��م ف��ي
انحدار جيال بعد آخر طاملا صارت
الشهادة العلمية هي الوسيلة الوحيدة
للحصول على الوظيفة ليس إال».
م��ذك��رات م ��درس واف ��د أل�ق��ت ال�ض��وء
على ما يعتري رسالة التدريس من
وهن وخروج عن أهدافها الجوهرية.
وال يسعنا في هذه املناسبة إال أن
ن��دع��و ك��ل معلم ب�ع��د وص��ول��ه إل��ى
س��ن ال�ت�ق��اع��د أن يسجل م��ذك��رات��ه
ف ��ي ه ��ذا ال �س �ل��ك ال �ش��ائ��ك ب��ال�ت�ع��ب
ال �ن �ف �س��ي ق �ب��ل ال �ت �ع��ب ال �ج �س��دي
وم��ا شعر ب��ه م��ن خلل أو ظلم في
مدرسته وإدارة مدرسته ليستفيد
منها املعلمون الجدد.

خالد الحطاب
وقت ،أثارت فيه صورة غرفة «كيربي» في مبنى
في ٍ
ال �ش �ح��ن ب �م �ط��ار ال �ك��وي��ت» ت�ح�م��ل ل��وح��ة إرش ��ادي ��ة
مل�خ�ت�ب��ر ل �ل �م��واد ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة،م��وج��ة س �خ��ط ،أك��دت
مصادر لـ سبقلا أن ما ج��رى ت��داول��ه من معلومات
«أمر غير دقيق».
وأوض� �ح ��ت امل� �ص ��ادر أن «ال �غ ��رف ��ة خ��اص��ة ب��إح��دى
ال � �ش � ��رك � ��ات امل� �ع� �ت� �م ��دة ال � �ت� ��ي ت� �ح� �م ��ل اس � � ��م ش ��رك ��ة
مختبر ال�ك��وي��ت املعتمد ـــــ ف�ح��ص وم�ط��اب�ق��ة امل��واد
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة» ،الف �ت��ة إل ��ى أن «ال �غ��رف��ة امل�ل�ت�ق�ط��ة لها
ص � ��ورة ل �ي �س��ت م �خ �ت �ب��را ل �ل �م��واد ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ،ب��ل
غرفة جلوس ملوظفي الشركة الذين يقومون برفع
وتجهيز البيانات الخاصة بالشحنات التي تصل
إلى مبنى الشحن في مطار الكويت».
وذك � ��رت أن «ال �ش��رك��ة ت�ع�م��ل ف��ي م �ج��ال امل�خ�ت�ب��رات
وامل�ع�ت�م��دة ل ��دى ه�ي�ئ��ة ال�ب�ي�ئ��ة ف��ي ه ��ذا ال �ش��أن ،وأن
وج��وده��ا داخ��ل مبنى الشحن يجعلها تتبع إدارة
الطيران املدني».
سبقلا تواصلت مع مسوؤلني في الشركة ،فأكدوا
ما ج��اء في حديث امل�ص��ادر ،الفتني إل��ى أن «الغرفة
ل�ي�س��ت م�خ�ص�ص��ة ألي أداء خ ��اص ب��امل�خ�ت�ب��رات أو
األم� � ��ور ال �ف �ن �ي��ة وال �ع �ي �ن��ات ،إن �م��ا ف �ق��ط ل�ل�م��وظ�ف�ين
وإدخال وإرسال البيانات ملوقع الشركة الرئيس».

وتتابع اللجنة في مهامها أعمال قطاع
امل�ن�ش��آت ال�ت��رب��وي��ة والتخطيط وتشمل
ت �ح��دي��د امل� � � ��دارس ال� �ج ��دي ��دة وامل � � ��دارس
الخاضعة للهدم وإعادة البناء والفصول
اإلن �ش��ائ �ي��ة ،وت �ح��دي��د االح �ت �ي��اج��ات من
الفصول اإلنشائية والصيانة الجذرية
واالنتهاء منها قبل  30من ابريل املقبل،
وتحديد احتياجات املدارس العاملة من
املتطلبات األس��اس�ي��ة للمرافق مل��دة عام
دراسي.
وتتولى اللجنة متابعة تحديد امليزانية
التقديرية ألعداد الطالب املتوقع بحسب
ال � �ف � �ص ��ول وامل� � ��راح� � ��ل وم �ع �ل �م ��ي امل� � ��واد
الدراسية املختلفة للعام الدراسي املقبل
في موعد أقصاه  30من يناير الجاري،
وتحديد أعداد املعلمني الذين تحتاجهم
الوزارة بحسب املراحل واملواد.
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«س ُيرفع بعد اجتماع فبراير»

عقب صدور الحكم بسجنه وتغريمه مليار دينار

قيادي البلدية الهارب يطلب
اللجوء السياسي إلى فرنسا

الجار الله :حظر العمالة الفلبينية
ً
جزئيا
سيكون

محمد إبراهيم
ومي السكري

»إﻧﺠﻲ«:
ﺷﺮاﻛﺔ
ﻣﻊ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻃﻴﺒﺔ
اﻗﺘﺼﺎد | ص15

أبلغت م�ص��ادر مطلعة سبقلا أن
قيادي البلدية ال�ه��ارب ،واملحكوم
ّ
»ﻣﻴﺖ« ..واﻟﺨﻄﺮ داﻫﻢ!
عليه (غ�ي��اب� ّ�ي��ًا) مل��دة  7س�ن��وات مع اﻹﺻﻼح
الشغل والنفاذ في قضية السطو
على الرمال ،مع متهم آخر (سوري
ال �ج �ن �س �ي��ة) م �ح �ب ��وس ع �ل ��ى ذم ��ة
ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻄﻴﺮان
القضية ،قدم طلب لجوء سياسي
الى فرنسا.
وك� ��ان� ��ت م �ح �ك �م��ة ال� �ج� �ن ��اي ��ات ف��ي
سبقلا  16يناير 2020
ح �ك �م �ه��ا ال � � �ص� � ��ادر ق� �ب ��ل أس� �ب ��وع
ق ��د أل ��زم ��ت امل�ت�ه�م�ين ّ
ﻗﻀﻴﺔ ﺳﺮﻗﺔ اﻟﺮﻣﺎل اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺘﻬﺎ �:
رد ق�ي�م��ة ما
ً
ﺳﺠﻨﺎ ﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ � ﺗﻜﺴﺐ دﻋﻮى ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
 7ﺳﻨﻮات
اس�ت��ول�ي��ا ع�ل�ي��ه ،م��ن خ�ل�ال جريمة
و اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ 1.1 ..ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر!
التزوير املسندة إليهما في تقرير
االت� �ه ��ام ،وه ��و م�ب�ل��غ  370م�ل�ي��ون
دي� � �ن � ��ار ،ك� �م ��ا ق� �ض ��ت ب��إل��زام �ه �م��ا
م �ت �ض��ام �ن�ين دف� ��ع ض �ع��ف امل �ب �ل��غ،
بقيمة  740مليون دينار ،ومن ثم
يتجاوز اإلجمالي املليار دينار.
ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺻﺮﻓﺖ
�ى
�
ل
ا
�ر
�
ف
�ا
�
س
�ة
�
ي
�د
�
ل
�
ب
وق��ال��ت امل� �ص ��ادر :إن ق �ي��ادي ال�
ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻳﻘﻮد »ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻄﻬﻴﺮ«
ً
ﺷﻴﻜﺎ ﻣﻦ دون
60
إﺑﻌﺎد  40أﻟﻒ ﻣﻘﻴﻢ
ﺗﻮﻗﻴﻊ »اﻟﺸﺆون«
بالخارج،
ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﻴﻴﻦ
فرنسا قبل نحو  7أشهر في رحلة عالج ﻓﻲ 2019
اإلنتربول الكويتي
ومكث هناك عندما علم بتحريك دعوى قضائية
بحقه على خلفية استيالئه على أم�لاك ال��دول��ة،
اتخذ اإلجراءات القانونية
ً
مشيرة إلى أنه قدم طلبًا للجوء السياسي عقب
لتسليمه
صدور حكم محكمة الجنايات قبل نحو أسبوع.
إجراءات االنتربول
وكشفت امل �ص��ادر أن إدارة «االن �ت��رب��ول» اتخذت البلدية الهارب ،حيث جرى جمع املعلومات التي
إج��راءات�ه��ا بشكل كامل ،والخاصة بتعميم اسم أرفقت بملف القضية أمام النيابة كما قدمت أدلة
امل �ت �ه��م ت �م �ه �ي �دًا ل �ض �ب �ط��ه ،وإع ��ادت ��ه ال ��ى ال �ب�ل�اد ،اإلدانة بالتعاون مع الجهات األخرى املعنية.
ً
مؤكدة وجود اتفاقية تسليم متهمني بني الكويت الجئون كويتيون
وف��رن �س��ا .واوض �ح ��ت امل �ص ��ادر أن ط�ل��ب ال�ل�ج��وء إل� ��ى ذل� ��ك ك �ش �ف��ت إح �ص��ائ �ي��ة ح��دي �ث��ة مل�ف��وض�ي��ة
ً
ال�س�ي��اس��ي يعطل عملية تسليم امل�ت�ه��م ،مشيرة شؤون الالجئني أن عدد الالجئني الكويتيني في
الى ان املتهم زعم أنه معارض ،وانه تقدم بأوراق الخارج بلغ  673كويتيًا.
ت��رش�ح��ه ل�لان�ت�خ��اب��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة ق�ب��ل ذل ��ك ،وان وأظهرت اإلحصائية التي حصلت سبقلا عليها
الحكومة تطارده على حد قوله في طلب اللجوء .أن اعداد طالبي اللجوء املسجلني خالل عام 2019
وأش� � � ��ادت م� �ص ��ادر أم �ن �ي��ة م �س ��ؤول ��ة ب��ال �ج �ه��ود بلغت  981أغلبهم من البدون.
ال�ك�ب�ي��رة ال�ت��ي ب��ذل�ت�ه��ا اإلدارة ال�ع��ام��ة للمباحث ووف � ��ق م �س��ؤول�ي�ن ف ��ي امل �ف��وض �ي��ة ف� ��إن امل�ج�ت�م��ع
الجنائية منذ بداية القضية املتهم فيها قيادي الدولي ال يعترف بالبدون ويعتبرهم كويتيني.
اﻟﺨﻤﻴﺲ

 ٢١ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ  ١٦òÍò¬ò١٤٤١ﻳﻨﺎﻳﺮ E§6òÍò١٦٦٩٣òXYz6òÍò٤٨ò¬6òb6òÍò٢٠٢٠

 24ﺻﻔﺤﺔ 100òÍòﻓﻠﺲ

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻨﺼﻒ

اﺳﺘﻄﻼع � :اﻟﺘﺪﻫﻮر ﻛﺎرﺛﻲ إذا ﺑﻘﻲ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ  10ﺳﻨﻮات

ُﻳ ـﺠ ـﻤــﻊ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﻮن ﻋ ـﻠــﻰ أن اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ أﻣ ـ ــﺎم ﻣ ـﻔ ـﺘــﺮق ﻃ ـ ــﺮق ،وﻋـﻠــﻰ
اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻹﻗــﻼع ﻋــﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت »ﺗﻘﻄﻴﻊ اﻟــﻮﻗــﺖ ﺑﺎﻟﺘﻲ ﻫــﻲ أﺣﺴﻦ«،
ﻷن اﻟﻌﺠﻮزات ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ ﻣﻨﺬ  2014ﺗﺒﻠﻎ  32ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر إذا ﺣﺴﺒﻨﺎ
ُ
ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻌﺠﺰ ﱠ
اﳌﻘﺪر ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ أﻣــﺲ ،واﻟﺘﻲ
ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺠﺰ ﻳﺴﺎوي ﺳﺘﺔ أﺿﻌﺎف اﳌﻘﺒﻮل ،وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻛﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ.
وأﻛــﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن أن اﻟﻌﺠﺰ ﱠ
ﻳﻤﻮل ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ،اﻟــﺬي ﻧﺰف
َ
ﻣﻨﺬ  2014أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  43ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،وﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ »اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ« إﻻ ﻣﺎ
ّ
ﻳﺴﺪ ﻋﺠﺰ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ،واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﺻــﻮل ﺳﺘﻀﻄﺮ اﻟﺪوﻟﺔ

إﻟﻰ ﺗﺴﻴﻴﻠﻬﺎ ﻟﺴﺪ ﻋﺠﺰ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﻨﻀﺐ ﺻﻨﺪوق
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ،ﻟﻨﻮاﺟﻪ ﺧﻄﺮ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻷﺟﻴﺎل
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،وﺧﻼف ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻻﻗﺘﺮاض؛ أي دﺧﻮل اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر ﺧﻄﺮ
ّ
أﻳـﻀــﴼ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻹﻧ ـﻔــﺎق اﻟ ـﺠــﺎري ﻳﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻹﻧ ـﻔــﺎق اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎري ،أي إن اﻻﻗ ـﺘــﺮاض ﺳـﻴـﻜــﻮن ﻳــﻮﻣــﴼ ﻟﺪﻓﻊ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت رواﺗــﺐ ودﻋﻮﻣﺎت وﻧﻔﻘﺎت ﺟﺎرﻳﺔ أﺧــﺮى ،إذا ﺑﻘﻴﺖ أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ،وإذا اﺳﺘﻤﺮ ﻋﺠﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ إﺟــﺮاء اﻹﺻــﻼح اﳌﺎﻟﻲ
واﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي اﳌــﻮﻋــﻮد ،وإذا اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻬﺪر ﻓﻲ ﻋــﺪد ﻣﻦ أﺑــﻮاب اﻹﻧﻔﺎق
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﻬﻢ اﳌﻠﻴﺎرات.
وأﺷﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن إﻟﻰ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺳﻜﺎن
ّ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻷن ﻛﻞ ﻗﺴﻴﻤﺔ  400ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻜﻠﻒ اﻟﺪوﻟﺔ  250أﻟــﻒ دﻳﻨﺎر
ﻧﻔﻘﺎت ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت دﻋﻢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء،
ﻷن ﻣﺎ ّ
ﺗﺤﺼﻠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺴﺎوي  %10ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻴﻠﻮاط ،وﻻ
ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ  10إﻟﻰ  20أﻟﻒ ﺧﺮﻳﺞ ﺳﻨﻮﻳﴼ؛ ﻷن اﻷﺟﻮر
ﺗﻠﺘﻬﻢ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ..وﻟﻦ ﺗﻜﻔﻲ!
وأﻛــﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن »ان اﻹﺻــﻼح ﻣﻴﺖ ..واﻹﺻﻼﺣﻴﻮن ﻳﺤﺘﻀﺮون«،
وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺬرﻳﻊ اﻟﺬي ُﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ّ
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻــﻼح ،اﻟــﺬي وﺿﻊ ﻓﻲ  2016/2015وﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ
ﻣﻨﻪ اﻟﺸﻲء اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻓﻴﻪ دول ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ أﺧﺮى
إﺟــﺮاء إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ ُﺻ ُﻌﺪ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ »ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ«،
ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎل اﻟﺰﻣﻦ.
وإذا اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻘﺒﻠﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻮﺿﻊ
ً
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺜﺎﻻ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﻬﺪر وﺳــﻮء إدارة اﳌ ــﻮارد ..وأﻗــﺮب
ّ
إﻟــﻰ ﻧﻤﺎذج دول ﺗﻌﺜﺮت ،رﻏــﻢ ﻣــﻮاردﻫــﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ ،وذﻟــﻚ وﻓﻘﴼ
ﻻﺳﺘﻄﻼع رأي أﺟﺮﺗﻪ �.

¶Ą®¦RFbò§òò:òÔÔAzkòò7bò7c±6òD7c7¦cò¥ò\6]Fc6ò

ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻔﻴﺪ

¶¦òD6cò¥ò]¦7Y6òD6\7¦CòòAG6]6òNSòY§_§òò¥7o±6ò¦wF6ò
¶ñåX76ò7¦O¯6æòòARbòòÔÔ@n6ò£{ò]f§ò7z6ò¥s7¦FS6ò
¶¥®Fc6ò¤\7N6ò7±6ò£:òAZò6Z:òĄ6YOò]rWòY6òl6]F6ò¦Bcò

ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺧﻄ ٌﺮ أﻛﺒﺮ

ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎﺟﺰة ،ﺳﻮى
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ﻧﻮاب ﺷﻌﺒﻮﻳﻴﻦ!

ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ
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وﻗﻒ ﻧﺸﺮ أرﺷﻴﻒ اﻟﺠﺮﻳﺪة ..وﺣﺬﻓﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ »ذاﻛﺮة اﻟﻜﻮﻳﺖ«

¶ ﻛﺮﻛﻮه :ﻛﻨﺎ ﻧﺄﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
دﻋﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﺑﺪ ً
ﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻴﻬﺎ

اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
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أﺻـ ــﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺠـﻨــﺎﻳــﺎت ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ
ﻗﻀﻴﺔ ﺳﺮﻗﺔ اﻟﺮﻣﺎل اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺘﻬﺎ �
ﻓــﻲ ﻋــﺪدﻫــﺎ اﻟ ـﺼ ــﺎدر ﺑ ـﺘــﺎرﻳــﺦ  10ﻣــﺎرس
 ،2019ﺣـﻴــﺚ ﻗـﻀــﺖ أﻣ ــﺲ ﺑـﺤـﺒــﺲ وﻋــﺰل
ﻗﻴﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ )ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ( ﳌﺪة  7ﺳﻨﻮات
ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﻨﻔﺎذ ،ﻣﻊ ﻣﺘﻬﻢ آﺧﺮ )ﺳﻮري
اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴــﺔ( ﻣـﺤـﺒــﻮس ﻋـﻠــﻰ ذﻣــﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ.
وﻗﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﻟﺰام اﳌﺘﻬﻤﲔ رد ﻗﻴﻤﺔ
ﻣ ــﺎ اﺳ ـﺘــﻮﻟ ـﻴــﺎ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ ،ﻣ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﺟــﺮﻳ ـﻤــﺔ
اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﳌﺴﻨﺪة إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺗﻬﺎم،
وﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ  370ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ
ﺑﺈﻟﺰاﻣﻬﻤﺎ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﲔ دﻓــﻊ ﺿﻌﻒ اﳌﺒﻠﻎ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  740ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻠﻴﺎر و 110ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر .وﻗﺎل
ﻣﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟـ � ان ﻫﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ،
وﺑﺤﺴﺐ اﳌﺒﻠﻎ اﻟــﺬي ﺣﻜﻤﺖ ﺑــﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ
أﻣ ــﺲ ،ﺗﺴﺘﺤﻖ ان ﻳـﻄـﻠــﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ »ﺳــﺮﻗــﺔ
اﻟﻌﺼﺮ« ﻷن ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪه ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
وأﺷـ ـ ــﺎر اﳌـ ـﺼ ــﺪر إﻟـ ــﻰ ان اﳌ ـﺘ ـﻬــﻢ اﻟ ـﻬ ــﺎرب
ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎل اﻟ ـﻘ ـﺒــﺾ ﻋـﻠـﻴــﻪ أو ﺗـﺴـﻠـﻴـﻤــﻪ ﻣﻦ
ﻗ ـﺒــﻞ اﻻﻧ ـ ـﺘ ــﺮﺑ ــﻮل ،ﻳ ـﺤــﻖ ﻟ ــﻪ اﻟ ـﻄ ـﻌــﻦ ﻋـﻠــﻰ
ﻫــﺬا اﻟـﺤـﻜــﻢ ،وﺗـﻘــﺪﻳــﻢ دﻓــﺎﻋــﻪ ﻣ ـﺠــﺪدﴽ ،أﻣــﺎ
ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺘ ـﻬــﻢ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮري اﳌ ـﺤ ـﺒــﻮس
ﻓﺘﺒﻘﺖ ﻟﻪ درﺟﺘﺎن أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻢ ،وﻫﻤﺎ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
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ﻓﻲ اﻟﻌﺪد

خالد الحطاب
ك� �ش ��ف ن� ��ائ� ��ب وزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة خ��ال��د
ال � �ج� ��اراهلل ع ��ن إج� � ��راء ف�ل�ب�ي�ن��ي (ق��ري �ب��ا)
بشأن أزم��ة العمالة املنزلية ،يقضي بأن
يكون حظر إرسالها «جزئيا على العمالة
ال�ج��دي��دة» ،ويسمح ب�ع��ودة م��ن يحملون
إق��ام��ات ال��ى ال�ك��وي��ت ،مشيرا إل��ى أن ذلك
اإلجراء سيعلن عنه قريبا «تمهيدا لرفع
الحظر خالل الفترة املقبلة ،وبعد اجتماع
ال�ج��ان�ب�ين ف��ي ال�ن�ص��ف االول م��ن الشهر
املقبل».
وأك ��د ال� �ج ��اراهلل ،ع�ل��ى ه��ام��ش م�ش��ارك�ت��ه
ف� ��ي ح �ف ��ل ج �م �ع �ي��ة امل �ه �ن ��دس�ي�ن اح �ت �ف��اء
ب �ف��وز رئ �ي �س �ه��ا ف �ي �ص��ل ال �ع �ت��ل بمنصب
رئيس اتحاد املهندسني العرب« ،تفهم»
ال�ج��ان��ب الفلبيني وج�ه��ة ن�ظ��ر ال�ك��وي��ت،
واصفا لقاءه املستشار الرئاسي للعمال
ال �ف �ل �ب �ي �ن �ي�ي�ن وال � �ع� ��ام�ل��ات ال �ف �ل �ب �ي �ن �ي��ات
ب��ال �خ��ارج ال ��وزي ��ر ع �ب��داهلل م ��ام ��او ،ال��ذي
ت� �ط ��رق إل � ��ى وض � ��ع ال �ع �م��ال��ة ال�ف�ل�ب�ي�ن�ي��ة
وال�ق��رارات األخيرة بشأن حظر إرسالهم
بـ«الجيد واإليجابي».
وق� � ��ال إن م ��ام ��او «ت �ف �ه��م وج� �ه ��ة ال �ن �ظ��ر
الكويتية ،وأك��د أن ه��ذا الحظر ل��ن يكون
شامال ،لكنه سيكون جزئيا على العمالة
ال � �ج� ��دي� ��دة ،أم� � ��ا م� ��ن ي �ح �م �ل ��ون إق ��ام ��ات
وذه �ب��وا إل��ى ب�لاده��م فبإمكانهم ال�ع��ودة
ال��ى الكويت» ،الفتا إل��ى أن «ه��ذا اإلج��راء
سيعلن م��ن جانبهم قريبا تمهيدا لرفع
الحظر بعد اجتماع الجانبني في النصف
االول في شهر فبراير املقبل».
وذك��ر ال�ج��اراهلل أن االجتماع املرتقب مع
الجانب الفلبيني سيشمل إع��ادة النظر
في االتفاقية املوقعة بني البلدين ،وماهية
املطالب الفلبينية ،مؤكدا عدم القبول بأن
تكون هناك اساءة للكويت.
وف ��ي م��ا ي �خ��ص االت �ف��اق �ي��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
امل��وق�ع��ة ف��ي  ،2018أش ��ار إل��ى أن «بعض
األم � ��ور ت�س�ت��دع��ي ال �ت��وض �ي��ح وامل�ت�ع�ل�ق��ة
تحديدا بالعقدين الفلبيني والكويتي»،
مؤكدا أن هذه النقاط «سيتم توضيحها
م��ن ك�ل�ا ال�ج��ان�ب�ين وس�ن�ص��ل ال ��ى صيغة

السماح بعودة
من ذهبوا إلى بالدهم
وهم يحملون إقامات
إشكال في العقدين
الفلبيني والكويتي
في اتفاقية ..2018
ّ
وسنحله
الحدود مع العراق
مؤمنة ..وتفاهمات
ّ
مستمرة بين البلدين
نؤكد الحوار
والحلول السلمية
ألي نزاعات عربية
ال نتدخل لحلحلة األوضاع
الملتهبة في المنطقة
توافقية للقضاء على اإلشكال».
وعما إذا ك��ان الجانب الفلبيني تفهم أن
حادثة العاملة املتوفاة واقعة فردية ،قال
الجار اهلل «ه��ذا ما أك��دن��اه ،وه��ذه الحالة
فردية ويمكن أن تحدث في أي دولة ولن
تستطيع االت�ف��اق�ي��ة أو أي إج ��راء آخ��ر أن
يمنع ح��دوث�ه��ا مستقبال ،لكننا نسعى
ب �ك ��ل ج �ه ��د وج � ��د م� ��ع وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
والجهات األخرى للحد منها».

األسرى واملفقودون
وب��االن �ت �ق��ال إل ��ى ال �ح��دي��ث ع��ن ل�ق��ائ��ه مع

دعم دبلوماسي
أعرب الجاراهلل عن سعادته باملشاركة في احتفال جمعية املهندسني الكويتية،
بفوز فيصل العتل برئاسة اتحاد املهندسني العرب ،الفتا إلى أن «العتل يستحق
ه��ذا املنصب ب�ج��دارة لخبرته وحكمته» ،مبينا أن��ه «ك��ان محل اعجاب وتقدير
املهندسني العرب جميعا» .ورأى أن «رئاسة العتل لهذا االتحاد العربي ستشكل
إضافة مهمة جدا وسيسهم باالرتقاء بمهنة املهندسني» ،موضحا أن «ال��دور
الذي قامت به الخارجية جاء بدعم وتعزيز وتشجيع دور املهندس الكويتي دائما
لتولي هذا املنصب الذي يعتبر حساسا».

وضع املنطقة
وب � �ش� ��أن رؤي � �ت � ��ه ل� �ل ��وض ��ع امل �ل �ت �ه ��ب ف��ي
امل �ن �ط �ق��ة ،ال س�ي�م��ا م��ا ي �ح��دث ف��ي ل�ب�ن��ان
والعراق ،قال الجاراهلل «الوضع منذ فترة
طويلة ملتهب ونأمل أن يهدأ ،فالوضع
ف ��ي ال� �ع ��راق ص �ع��ب وف� ��ي ل �ب �ن��ان ش�ه��دت
االوض � ��اع ت �ص �ع �ي��دا ،وب��ال �ت��ال��ي امل�ن��اط��ق
امل �ل �ت �ه �ب��ة ف ��ي ال ��وط ��ن ال �ع ��رب ��ي م ��ا زال ��ت
م�ل�ت�ه�ب��ة ،وه �ن��اك م �ح��اوالت إلط �ف��اء ه��ذه
الحرائق».
ولفت إل��ى «انعقاد املؤتمر ال��دول��ي حول
ال��وض��ع ف��ي ليبيا ف��ي العاصمة االملانية
ب��رل�ين» ،متمنيًا أن «ت�ك��ون ه�ن��اك جهود
ملعالجة ال��وض��ع ف��ي ال �ع��راق وف��ي لبنان
وف� ��ي ال� �ي� �م ��ن» .وق � ��ال «ن �ح ��ن ن ��ؤك ��د ع�ل��ى
التهدئة وعلى الحوار والحلول السلمية
ألي خ�لاف��ات أو ن��زاع��ات يمكن ان تحدث
ف��ي ال��وط��ن ال�ع��رب��ي» ،مبينا ان «الكويت
متفائلة من هذا اللقاء (لقاء برلني) وهو
لقاء موسع ،وت��م اإلع��داد له بشكل جيد،
وهناك طروحات تمت بإمكانها أن تقود
إل��ى التهدئة واح�ت��واء الصراع الدائر في
ليبيا».
وأك � ��د ال � �ج� ��اراهلل «ع � ��دم وج � ��ود ت��دخ�ل�ات
كويتية لحلحلة األوضاع امللتهبة ،لكنها
تدعو دائما للتهدئة وداعمة لها ونتمنى
أو نرى جهودا على املستويني اإلقليمي
والدولي تسهم في ذلك».

مي السكري
ق��ال املستشار الرئاسي للعمال الفلبينيني
والعامالت الفلبينيات بالخارج الوزير عبد
اهلل ماماو إن «هناك تحويال للحظر الشامل
على الكويت إلرسال العمالة إليها إلى حظر
مؤقت» .وأكد ماماو خالل لقائه جالية بالده
أخيرًا تلقيه «رسالة من مكتب الرئيس عبر
السيناتور بونغ غو تفيد بأن هناك تغييرا
لحالة حظر إرس��ال العمالة ال��ى الكويت من
كلي إلى جزئي».
وبني الحظر «سيشمل العاملني في املنازل
ف �ق��ط» ،داع �ي��ا أب �ن��اء ال�ج��ال�ي��ة ال�ف�ل�ب�ي�ن�ي��ة في
ال�ك��وي��ت إل��ى «ان�ت�ظ��ار التفاصيل ف��ي األي��ام
املقبلة».
من جانبه ،دع��ا امللحق العمالي في الكويت
ن��اص��ر م�ص�ط�ف��ى ج�م�ي��ع وك � ��االت ت��وظ�ي��ف
األيدي العاملة إلى تعزيز نظام املراقبة لديها
والتحقق من عمالة الخدمة املنزلية الذين هم
أكثر تعرضًا لالنتهاكات لتجنب أي حادث
غير مرغوب فيه.

تحركات قطرية
ع �ل��ى ص �ع �ي��د ال� �ت ��وت ��رات ال� �ت ��ي ت�ش�ه��ده��ا
امل�ن�ط�ق��ة ،ق ��ال ال �ج ��اراهلل «ه �ن��اك ت�ح��رك��ات
قطرية مكوكية» ،معلقا على ذلك بالقول
«ه� � ��م ن �ش �ي �ط ��ون م� ��ن خ� �ل��ال ع�ل�اق��ات �ه��م
وات �ص��االت �ه��م ،وق �ط��ر دائ �م��ا ح�ي��وي��ة وم��ن
الطبيعي أن ن��رى ات�ص��االت وزي ��ارات من
األخ��وة في قطر إلي��ران وال�ع��راق ومناطق
أخ � ��رى ،وه� ��ذه ه��ي ط�ب�ي�ع��ة ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
ال �ق �ط��ري��ة ال �ح �ي��وي��ة ول � ��م ن �س �ت �غ��رب ه��ذه
الزيارات ،فهي طبيعية في هذا اإلطار».

 11ألف مهندس
«غير مطابق»
ب�ل��غ ع��دد امل�ه�ن��دس�ين غيراملطابقني ملعايير
جمعية امل�ه�ن��دس�ين  11أل��ف م�ه�ن��دس ،وف��ق
ما ص� ّ�رح به رئيس الجمعية فيصل العتل،
الذي أكد وجود ممارسني للمهنة ،وهم غير
حاصلني على بكالوريوس من األصل.
وق � � ��ال ال� �ع� �ت ��ل ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ع� �ل ��ى ه��ام��ش
االح �ت �ف ��اء ب� �ف ��وزه ب�م�ن�ص��ب رئ �ي��س ات �ح��اد
املهندسني العرب ملدة  3سنوات :إن الجمعية
«اكتشفت قرابة  11ألف شهادة هندسة غير
مطابقة ،منذ ب��دء تطبيق اخ�ت�ب��ارات مزاولة
املهنة ،ورب��ط اص��دار اذون��ات عمل الوافدين
باجتيازها».
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 40أﻟــﻒ ﻣﻘﻴﻢ أﺑـﻌــﺪوا ﻋــﻦ اﻟـﺒــﻼد ﻓــﻲ  2019ﻷﺳـﺒــﺎب ﻣـﺘـﻌــﺪدة ،أﺑــﺮزﻫــﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﱡ
واﻟﺘﻮرط ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ،وﺟﻨﺢ ،ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﻘﺪر ﺑـ 14أﻟﻔﴼ ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻗﺎﻣﺔ،
ﻋﺎم  2018اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﺗﺮﺣﻴﻞ  34أﻟﻔﴼ آﺧﺮﻳﻦ.
ُ
وﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر أﻣﻨﻴﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟـ � أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺒﻌﺪﻳﻦ  13أﻟﻒ اﻣﺮأة ،و27
ً
أﻟﻒ رﺟﻞ ،ﻳﻤﺜﻠﻮن  20ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن أﺑﻨﺎء اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
اﺣﺘﻠﻮا اﻟﺼﺪارة ،ﺗﻼﻫﻢ أﺑﻨﺎء اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻐﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺛﻢ اﳌﺼﺮﻳﺔ
ﺛﺎﻟﺜﴼ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌ ـﺼــﺎدر إن ﺳـﺠــﻦ اﻹﺑ ـﻌــﺎد رﺣــﻞ  23أﻟــﻒ ﻣﻘﻴﻢ ﻃﻴﻠﺔ اﻟ ـﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ،
ﻓﻲ ﺣﲔ رﺣﻠﺖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺒﺎﺣﺚ ﺷــﺆون اﻹﻗــﺎﻣــﺔ  17أﻟﻔﴼ آﺧــﺮﻳــﻦ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ
أن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺗﻐﻴﺮت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ
اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺠﻦ اﻹﺑـﻌــﺎد ﻣــﻦ دون ﻏﻴﺮه ﻣــﻦ اﻹدارات اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ ،ﻋﻘﺐ
إﺧﻀﺎع اﳌﺒﻌﺪﻳﻦ ﻟﻠﺒﺼﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﻢ ،ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم دﺧﻮﻟﻬﻢ
اﻟﺒﻼد ﻣﺠﺪدﴽ.
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ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻳﻈﻠﻢ اﻟﻤﺮأة
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
06
اﻟﻜﻮﻳﺖ

أﻏﺎﻧﻲ ﻛﺎﻇﻢ
اﻟﺴﺎﻫﺮ
ﺗﺼﺪح ﻓﻲ
»ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ« 11
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اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻘﺒﺲ

ﻓ ــﻲ إﻗ ــﺎﻣ ــﺔ دﻋ ــﻮاﻫ ــﺎ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪة أن أرﺷ ـﻴــﻒ
اﻟﺠﺮﻳﺪة ﺗﺸﻤﻠﻪ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻷﻧﻪ
ُﻳ ـﻌــﺪ »ﻣ ـﺼ ـﻨ ـﻔــﴼ ﻣ ـﺸ ـﺘ ـﻘــﴼ« ،أﺳ ـﺒ ـﻐــﺖ ﻋﻠﻴﻪ
� اﻟ ـﻄــﺎﺑــﻊ اﻹﺑ ــﺪاﻋ ــﻲ اﻟـ ــﺬي ﻳﺤﻤﻴﻪ
اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ،ﺑــﺎﺧـﺘـﻴــﺎرﻫــﺎ ﳌـﺤـﺘــﻮاه وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ
وﺗﺒﻮﻳﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﻋﺪاد رﻗﻤﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ.
إﻟــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﺷ ـ ّـﺪد ﻣــﺪﻳــﺮ ﻗـﺴــﻢ اﻟـﺒــﺮﻣـﺠــﺔ ﻓﻲ
� اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺰﻣﻴﻞ ﻓﻴﺼﻞ ﻛﺮﻛﻮه
ﻋ ـﻠــﻰ أن ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ دار � ﻟـﻠـﺼـﺤــﺎﻓــﺔ
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م �م �ث �ل��ة األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل �ل�أم ��م امل� �ت� �ح ��دة،
ب �خ �ص ��وص األس� � � ��رى وامل� �ف� �ق ��ودي ��ن ق ��ال
«يجري اآلن فحص جينات الرفات التي
تم تسلمها من خالل  DNAوتحدثنا عن
االج�ت�م��اع املقبل ال��ذي سيعقد ف��ي عمان
في شهر فبراير ،حيث نتطلع إلى تجاوب
أكبر من العراق».
ولفت ال��ى أن امل��وض��وع أثير خ�لال زي��ارة
وزي ��ر ال��دف��اع ال �ع��راق��ي م��ع ال�ن��ائ��ب االول
ل��رئ �ي��س ال� � ��وزراء وزي� ��ر ال ��دف ��اع ،وت�ط��رق��ا
إل��ى إم�ك��ان توفير حماية ملناطق املقابر
ل �ع �م �ل �ي��ات ال �ح �ف��ر ال �ت��ي س �ت �ش��ارك فيها
الكويت ،مشيرا إلى أن الزيارة تدخل في
اطار التنسيق بني البلدين على املستوى
األمني والعسكري.
وشدد الجاراهلل على أن «الحدود ّ
مؤمنة
وه�ن��اك تفاهمات ب�ين األج�ه��زة الدفاعية
واألم�ن�ي��ة ال�ع��راق�ي��ة وال�ك��وي�ت�ي��ة وال��وض��ع
عبر الحدود مطمئن» ،مبينا أن «الزيارة
ت��أت��ي ف��ي إط� ��ار ج �ه��ود ال �ك��وي��ت لتهدئة
األوضاع في العراق ودعمه وتمكينه من
تجاوز الظروف الصعبة» .وحول تحديد
موعد النعقاد اجتماعات لجنة التوجيه
امل �ش �ت��رك��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة-ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ال�ت��ي
أجلت بسبب وفاة السلطان قابوس ،ذكر
أنها «ستكون في الشهر املقبل».
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الفلبين :التراجع عن «الكلي»
رهن اإلجراءات
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أﻟ ــﺰﻣ ــﺖ داﺋـ ـ ــﺮة اﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف اﳌـﺴـﺘـﻌـﺠـﻠــﺔ
ﻓـ ــﻲ اﳌ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎز اﳌ ــﺮﻛ ــﺰي
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟـﺘــﺎﺑــﻊ ﳌﺠﻠﺲ
اﻟ ـ ـ ـ ــﻮزراء ،ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻜ ـﻤ ـﻬــﺎ اﻟ ـ ـﺼ ــﺎدر أول ﻣــﻦ
أﻣـ ـ ــﺲ اﻟ ـ ـﺜـ ــﻼﺛـ ــﺎء ،ﺑ ــﻮﻗ ــﻒ ﻧـ ـﺸ ــﺮ أرﺷـ ـﻴ ــﻒ
ﺟﺮﻳﺪة � وﺣﺬﻓﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ
»اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺎز« ،وأي ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ أﺧـ ـ ــﺮى ﺗــﺎﺑ ـﻌــﺔ
ﻟ ــﻪ ،ووﻗ ــﻒ اﺳ ـﺘ ـﻐــﻼل ﻫ ــﺬا اﻷرﺷ ـﻴ ــﻒ ،ﻓﻲ
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌــﺮﻓــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ دار اﻟـﻘﺒﺲ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﺿﺪ اﻟﺠﻬﺎز.
وأﻛـ ـ ـ ــﺪت اﳌ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ أن اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎز اﳌ ــﺮﻛ ــﺰي
ﻗ ــﺎم ﺑـﻨـﺸــﺮ أرﺷ ـﻴــﻒ � ﻋـﻠــﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة
ﻣــﻦ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ،ﻣــﺎ ﻳﻌﺪ اﻋ ـﺘــﺪاء ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ
أرﺷـﻴــﻒ اﻟـﺠــﺮﻳــﺪة ،رﻏــﻢ ﻗـﻴــﺎم دار اﻟﻘـﺒﺲ
ﺑــﺈﻧــﺬاره رﺳﻤﻴﴼ ﺑ ـﻀــﺮورة رﻓــﻊ اﻷرﺷـﻴــﻒ
ﻣ ــﻦ اﳌ ــﻮﻗ ــﻊ ،ووﻗ ـ ــﻒ اﺳ ـﺘ ـﻐــﻼﻟــﻪ ،ﻟ ـﻜ ـﻨــﻪ ﻟﻢ
ﻳﻤﺘﺜﻞ.
وﺧﻠﺼﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ إﻟــﻰ أﺣﻘﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ

واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﺳﺘﺘﺤﺮك ﻗﻀﺎﺋﻴﴼ ﺿﺪ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻐﻞ أو ﻳﺘﻌﺪى ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ،
ﺳــﻮاء ﻣــﻦ أرﺷـﻴــﻒ أو أي ﻣــﻮاد ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ
أﺧﺮى ،ﻣﻦ دون إذن ﺧﻄﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.
وﻗــﺎل ﻛــﺮﻛــﻮه ﺗﻌﻘﻴﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ:
»ﻛـ ـﻨ ــﺎ ﻧ ــﺄﻣ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ دﻋ ـ ــﻢ ﺣ ـﻘــﻮق
ً
اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻴﻬﺎ«.
ﻣــﻦ ﺟـﻬــﺔ أﺧ ــﺮى ،ﻛـﺸــﻒ ﻛــﺮﻛــﻮه ﻋــﻦ وﺻــﻮل
أﻋﺪاد ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ اﳌﺤﺘﻮى اﳌﺪﻓﻮع ﻓﻲ اﻟﻘـﺒﺲ
ﺑــﺮﻳـﻤـﻴــﻮم إﻟ ــﻰ  2519ﻣـﺸـﺘــﺮﻛــﴼ ،ﺗـﻨــﻮﻋــﻮا ﻣﺎ
ﺑﲔ ﺑﺎﺣﺜﻲ اﻷرﺷﻴﻒ وﻣﺘﺼﻔﺤﻲ اﳌﺤﺘﻮى
اﳌﺸﺘﺮك ﻣﻊ »اﻟﻔﺎﻳﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ« اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ،
ﻣ ـﻨــﺬ اﻧ ـﻄ ــﻼق اﳌـ ـﺸ ــﺮوع ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ
اﳌ ــﺎﺿ ــﻲ وﺣ ـﺘــﻰ  15اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎري ،أي ﺧـ ــﻼل 3
أﺷﻬﺮ وﻧﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻘﻂ.
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ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﻄﺎب
أﺳ ـﻔــﺮت ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت ﺟ ــﺮد أﺟــﺮاﻫــﺎ ﻣــﺆﺧــﺮﴽ ﻣﻔﺘﺸﻮ
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻮزارة اﻟﺸﺆون ﻋﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
ﻓﻲ  6ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ.
وأﻛﺪت ﻣﺼﺎدر ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻟـ � أن ﻣﻦ أﺑﺮز ﺗﻠﻚ
اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﺻﺮف إﺣﺪى ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻮﻟﻲ
 60ﺷـﻴـﻜــﴼ ﻣــﻦ دون ﺗــﻮﻗـﻴــﻊ اﳌــﺮاﻗــﺐ اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟـﺘــﺎﺑــﻊ
ﻟﻠﻮزارة ﻓﻲ ﻏﻀﻮن دراﺳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻒ اﻣﺘﺪت ﻟـ 3أﺷﻬﺮ.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ رﺻﺪ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
وﺑـﻜـﻤـﻴــﺎت ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻓــﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣـﺒــﺎرك
اﻟ ـﻜ ـﺒ ـﻴــﺮ ،ﻣ ـﻤــﺎ اﺳ ـﺘــﺪﻋــﻰ ﻓ ـﺘــﺢ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻟـﺘـﺤــﻮﻳــﻞ
اﳌﺘﺴﺒﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻋﺠﺰ ﻣﺎدي ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﳌﺤﺎﻓﻈﺔ.

ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ ﺑﺸﺒﺎب ﻗﺮﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري«

ﻛـﺸـﻔــﺖ ﺻـﺤـﻴـﻔــﺔ »ﻓــﺎﻳ ـﻨ ـﻨ ـﺸــﺎل ﺗــﺎﻳ ـﻤــﺰ« اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻴــﺔ أن اﳌــﺮﺷــﺪ
اﻷﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﺤﻤﻠﺔ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﻴﲔ
اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ واﻹﺻﻼﺣﻴﲔ ،وﻳﻘﻮم ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻬﻢ ﺑﺸﺒﺎب ﻗﺮﻳﺒﲔ ﻣﻦ
اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري.
وﺗﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻬﺎ ان ﻓﻲ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺈﻳﺮان
ﻟــﺪى اﻹﺻــﻼﺣ ـﻴــﲔ ﺷـﻜــﻮﻛــﺎ ﻓــﻲ أن ﻳ ــﺄذن ﺧــﺎﻣـﻨـﺌــﻲ ﻟﻠﻤﺘﺸﺪدﻳﻦ
ﺑﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﺠﻴﻞ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ واﻹﺻﻼﺣﻴﲔ
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﺗ ـ ـﺘـ ــﺮاوح أﻋـ ـﻤ ــﺎرﻫ ــﻢ ﺑ ــﲔ اﻟ ـﺴ ـﺘــﲔ واﻟ ـﺴ ـﺒ ـﻌــﲔ وﺗ ـﻤ ـﻜــﲔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻘﺮﻳﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮس.
ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮعُ ،ﻣﻨﻊ ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ ،وﺣﺘﻰ إذا ﺳﻤﺢ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ
ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﲔ اﻹﺻﻼﺣﻴﲔ  -ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ
زﻳﺎدة اﻹﻗﺒﺎل  -ﻓﺎن ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﺧﻠﺼﻮا إﻟﻰ أن ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع ﻟﻢ
ﺗﻌﺪ ﺗﺤﺪث ﻓﺮﻗﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻧﻘﻠﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺗﺎج زادة ،وﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ إﺻﻼﺣﻲ،
ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮُ :
»ﻳﻈﻬﺮ اﻹﻗﺼﺎء اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﲔ

اﻹﺻﻼﺣﻴﲔ أن اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﻘﺒﻞ ﺳﻴﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺘﺪﻳﻦ
واﻟﺜﻮري اﻟﺬي ﻳﻔﻀﻠﻪ اﳌﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ«.
وﺗﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻧــﻪ ﺧــﻼل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻛﺎﻓﺢ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻔﻮذ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أرﺟﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻟﻜﻦ
اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  80ﻋﺎﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ أﺻﻌﺐ ﺗﺤﺪ ﻟﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن
وﻫﻮ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﺼﺪﻋﺔ وﺗﻬﺪﺋﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ
اﻟﻐﺎﺿﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ اﻟــﺬي ﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﻛﺎرﺛﺔ ﺗﺤﻄﻢ
اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ.
وﻧـﻘـﻠــﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋــﻦ ﻣﺤﻠﻞ إﺻــﻼﺣــﻲ ﻗــﻮﻟــﻪ ان »اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺔ ﺑﲔ
اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﻂ أﻛﺜﺮ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎ ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم ،ﺑﻞ
ان اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت وﺻﻠﺖ اﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻬﻢ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎء واﻻدﻋﺎء«.
وﻳﻀﻴﻒ أن اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺗــﻮاﺟــﻪ »اﺗـﻬــﺎﻣــﺎت ﺑﺎﻟﻜﺬب اﳌﻨﻈﻢ ،وأﺻﺒﺢ
ﺧــﺎﻣـﻨـﺌــﻲ ﻫــﺪﻓــﺎ رﺋـﻴـﺴـﻴــﺎ ﻟـﻠـﻐـﻀــﺐ اﻟ ـﻌــﺎم ُ
وﻳ ـﻨ ـﻈــﺮ اﻟ ــﻰ ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ
روﺣﺎﻧﻲ ﻛﺒﻄﺔ ﻋﺮﺟﺎء ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ إﺟﺮاء اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﳌﻄﻠﻮب«.

إنقاذ معاقة من فم النيران
تمكنت فرقتا إطفاء األح�م��دي والفحيحيل
م� ��ن إن � �ق� ��اذ ام� � � ��رأة م� ��ن ذوي االح �ت �ي ��اج ��ات
الخاصة من فم النيران إثر حريق نشب في
غرفة نومها بمسكنها في األحمدي أمس.
وك ��ان ��ت غ ��رف ��ة ال �ع �م �ل �ي��ات ق ��د ت �ل �ق��ت ب�لاغ��ًا

ب��ال �ح��ري��ق ،ف�ت��م ت�ح��ري��ك ف��رق�ت��ي إط �ف��اء إل��ى
املوقع ،وجرى إخالء املنزل وإخراج امرأة من
ذوي االحتياجات الخاصة ،وتسليمها إلى
فنيي ال�ط��وارئ الطبية لتلقي ال�ع�لاج ،ومن
ثم مكافحة النيران وإخمادها.

أهالي جنوب سعد العبدالله عبر سبقلا:

ِّ
وزعوا البيوت ..ال نريدها ذكية!
محمد المصلح
ضاق أهالي جنوب سعد العبداهلل ذرعا من
تسويف ومماطلة املؤسسة العامة للرعاية
ال �س �ك �ن �ي��ة ف ��ي ت�س�ل�ي�م�ه��م ب �ي��وت �ه��م ،راف �ع�ي�ن
الصوت للمطالبة بتسلم البيوت من دون أن
تكون املدينة «ذكية» ،ولو على ال��ورق أسوة
بمشروعي املطالع وجنوب عبداهلل املبارك.
وف��ي ه��ذا ال�ص��دد ،دع��ا املنسق ال�ع��ام لتجمع
أهالي جنوب سعد العبداهلل التطوعي براك
ال�ق�ح�ط��ان��ي امل��ؤس �س��ة إل ��ى ت��وح�ي��د ال�ج�ه��ود
لحسم مشروع جنوب مدينة سعد العبداهلل
االس �ك��ان��ي «ال� ��ذي ع��ان��ى ال�ت�س��وي��ف ط ��وال 5
سنوات دون وجود حلول حقيقة».
وقال القحطاني لـ سبقلا «ال يعقل ان تحتار
أجهزة ال��دول��ة كافة وال تعرف كيف تتعامل
م� ��ع ق �ض �ي��ة امل� �ع ��وق ��ات ال� �ت ��ي ت �م �ن��ع ت ��وزي ��ع
املدينة على املواطنني» ،موضحا ان «قضية
اإلط��ارات ومزارع الدواجن اشبعت بحثا وال
ت��زال بعض ج�ه��ات ال��دول��ة تضع العصا في
الدوالب دون ان تحسم هذه القضية التي تهم

شريحة كبيرة من املواطنني».
واكد ان «مشروع تكدس الطلبات االسكانية
ووص��ول �ه��ا ال ��ى  88أل ��ف ط �ل��ب اس �ك��ان��ي لن
ي �ح �ل �ه��ا ت� ��وزي� ��ع م� �ش ��روع ��ي ج� �ن ��وب ص �ب��اح
األح �م��د او ال �خ �ي��ران ال�ل�ت�ين ت�ش�ه��دان ع��زوف��ا
م��ن قبل امل��واط�ن�ين على التخصيص فيها»،
مبينا ان «تخفيف الضغط االسكاني يكون
بسرعة البت في حسم مشروع جنوب سعد
العبداهلل» .وذكر ان «السكنية طوال السنوات
املاضية لم تصل الى نتيجة في شأن الشراكة
بني الكويت ومؤسسة كوريا لألراضي بشأن
تطوير املشروع» ،متسائال «الى متى تدرس
ال�س�ك�ن�ي��ة ام ��ر ال �ش��راك��ة ل�ك��ي ت �خ��رج بتصور
واضح عن املدينة الذكية؟».
وقال القحطاني «ال نريدها ذكية بل نريد أن
نسكن ،حتى ان تم توزيع الوحدات السكنية
على الورق اسوة بمشروعي املطالع وجنوب
ع � �ب� ��داهلل امل � � �ب � ��ارك» ،م��وض �ح��ا ان «األه� ��ال� ��ي
يطالبون بموعد زمني إلنهاء حالة الفوضى
ب�ين ج�ه��ات ال��دول��ة ف��ي حسم امل�ع��وق��ات التي
مضى عليها  5سنوات».

تقرير «حقوق اإلنسان» عن المرأة في وسائل اإلعالم:

ً
تطرقا إلنجازات النساء
سبقلا األكثر
أص��درت الجمعية الكويتية لحقوق اإلن�س��ان تقريرًا
رصد تناول األداء اإلعالمي لقضايا املرأة خالل الثلث
األخير من .2019
وق��ال رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الحميدي
إن التقرير عبارة عن نشاط يتبع مرصد «شقائق»،
ال��ذي قامت الجمعية بإطالقه ليكون أح��د أنشطتها
ضمن مشروع «تكامل لتعزيز املساواة» بني الجنسني
في املجتمع الكويتي ،والذي تقوم الجمعية بتنفيذه
بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية.
وأضاف الحميدي :أن مرصد شقائق سيقوم بإصدار
ع ��دد م��ن ال�ت�ق��اري��ر امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ت�ن��اول األداء اإلع�لام��ي
ل�ق�ض��اي��ا امل ��رأة خ�ل�ال ع��ام  ،2020إض��اف��ة إل��ى أنشطة
أخرى مصاحبة له ضمن أنشطة مشروع تكامل.
التقرير ال��ذي حمل اس��م« :امل ��رأة ف��ي وس��ائ��ل اإلع�ل�ام،
تغطية خجولة إلنجازات مهولة» ،احتوى على عدد من
التوصيات التي أكدت أهمية تفعيل دور اإلعالم عبر
التعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز

ضد املرأة وبذل املزيد من الجهود لتذليل الصعوبات
التي تحول دون مشاركتها في العمل اإلعالمي وعدم
حصر م��واد اإلع�ل�ام بالتغطيات ال�خ�ب��ري��ة ،م��ؤك�دًا ان
ال�ت�غ�ط�ي��ات االع�لام�ي��ة خ�ج��ول��ة ل�لان �ج��ازات النسائية
املهولة ،مبينة ان صحيفة سبقلا كانت أكثر الوسائل
اإلعالمية التي تطرقت إلنجازات النساء.
ودعت التوصيات إلى حث وسائل اإلعالم على تقديم
الصورة الصحيحة واملتوازنة عن املرأة بالشكل الذي
يعكس مساهمتها ودورها في تطوير عملية التنمية.
وض � ��رورة ت�ب�ن��ي اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة واض �ح��ة م��ن وس��ائ��ل
اإلع�ل�ام املختلفة ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع ق�ض��اي��ا امل ��رأة دون
االقتصار على جزء دون اآلخر.
وط��ال�ب��ت بتشجيع دخ ��ول امل ��رأة للصحافة الرقمية،
حيث ان حضورها في ه��ذا املجال محدود من حيث
امل�س��اه�م��ة وال�ت��أط�ي��ر ،ك�م��ا أن ه��ذا امل �ج��ال الصحافي
ال ي��زال يحمل مالمح ذك��وري��ة س��واء ف��ي موضوعاته
وأساليب تناوله للقضايا املختلفة وكذلك املساهمني

تغطيات خجولة إلنجازات مهولة

 % 33.8نسبة الموظفات
في وزارة اإلعالم
من إجمالي الموظفين
في إعداده.
وق��ال��ت :إن على وسائل اإلع�لام الورقية أن تخصص
أع �م��دة لقضايا امل ��رأة وأب ��رز ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي تعاني
منها ،والعمل على طباعة مالحق أسبوعية خاصة
بقضايا املرأة يتم اإلشراف عليها من قبل صحافيني

وصحافيات مختصني في هذا الجانب.
واستعرض التقرير إحصائيات املرأة في البالد ،وقال:
ت�ش�ك��ل امل� ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي امل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي نسبة
 51.06في املئة من إجمالي عدد السكان في الكويت،
ويبلغ عدد النساء نحو  723263نسمة ،وهذا مؤشر
م�ه��م ج� �دًا ع�ل��ى ال� ��دور ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي م��ن امل �ف �ت��رض أن
تقوده املرأة في رسم مستقبل البالد.
أما في ما يتعلق بالنساء العامالت في وزارة اإلعالم،
ف ��إن إح �ص ��اءات ال�ع��ام�ل�ين ب��ال�ق�ط��اع ال�ح�ك��وم��ي حتى
ت��اري��خ ُ 2018/6/30ي�ب�ين أن  2386ام ��رأة كويتية من
إج�م��ال��ي  7055موظفًا كويتيًا بنسبة  33.8ف��ي املئة
م��ن إج �م��ال��ي ع ��دد امل��وظ �ف�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين ،ف�ي�م��ا تعمل
 160ام��رأة غير كويتية في وزارة اإلع�لام من إجمالي
 1121م��وظ�ف��ًا غ�ي��ر ك��وي�ت��ي بنسبة  14.2ف��ي امل�ئ��ة من
إجمالي عدد املوظفني غير الكويتيني في ال��وزارة ،أي
أن هناك  2546امرأة عاملة في وزارة اإلعالم الكويتية
من واق��ع  8176موظفًا ،ويشكلن نسبة  31.1في املئة

م��ن ع��دد امل��وظ�ف�ين .وع��ن وج��ود امل��رأة ف��ي اإلع�ل�ام قال
التقرير :على الرغم من العدد الذي تمثله النساء في
الكويت ،فإن الظهور اإلعالمي لها في وسائل اإلعالم
ل �ي��س ب��امل �س �ت��وى امل �ط �ل ��وب ،ف �ق��د الح �ظ �ن��ا م ��ن خ�لال
عملية املتابعة لوسائل اإلعالم أن اإلتيان بذكر املرأة
يتزامن مع أي حدث قائم ،بمعنى أن هناك موسمية
ف��ي تسليط ال�ض��وء على النساء ف��ي املجتمع أو على
ق�ض��اي��اه��ن ،كما الحظنا أن النصيب األك�ب��ر ف��ي ذكر
ال �ن �س ��اء ع �ل��ى ال ��وس ��ائ ��ل اإلع�ل�ام� �ي ��ة ي ��ذه ��ب ب��ات �ج��اه
التصريحات أو أخبار تتعلق بمشاركاتهن وال يوجد
ه�ن��اك ت��وج��ه إلف ��راد أو تخصيص ص�ف�ح��ات أو م��واد
إعالمية خاصة بقضايا املرأة أو طموحاتها.
وال ي�ع�ن��ي ذل ��ك أن وس��ائ��ل اإلع�ل��ام ت�ت�ج��اه��ل قضايا
امل� ��رأة ،ب��ل يعني أن م��واده��ا اإلع�لام �ي��ة تقتصر على
ال �ت �ص��ري �ح��ات أو ال �ع��رض ال �ع��اب��ر وامل ��ؤق ��ت ألن�ش�ط��ة
مجتمعية ت�ق��وم امل ��رأة بتنفيذها س ��واء ب�ش��راك��ة مع
شريكها الرجل أو بشكل منفصل.

 06الكويت
 6جراحات ناجحة
بـ«الروبوت»
في أسبوع

كشفت التحركات الطبية ملواكبة مستجدات العصر الحديث ،عن تقدم في توظيف» الروبوت» في العمليات
الجراحية ،إذ شهد أسبوع واحد في مستشفى جابر إجراء  6جراحات ناجحة.
وأكد اختصاصي الجراحة العامة والقولون والسمنة بمستشفى جابر د .سلمان املزيدي إجراء  6عمليات
جراحية ناجحة خ�لال اسبوع باستخدام ال��روب��وت ،فيما اعتبر رئيس قسم الجراحة د .سلمان الصباح
تدشني «الروبوت» في إجراء العمليات قفزة نوعية لقسم الجراحة .وقال الصباح في تصريح صحافي أمس،
«إن الروبوت الجراحي يستطيع إجراء جميع العمليات الجراحية بنجاح كبير ودقة عالية».
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«كان» % 85 :منها ترتبط بالتدخين

ً
سنويا
الصالح لـ سبقلا 101 :إصابة
بسرطانات الرأس والرقبة
عبد الرزاق المحسن
اع �ت �ب��ر رئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارة ال�ح�م�ل��ة
ال��وط �ن �ي��ة ل �ل �ت��وع �ي��ة ب �م��رض ال �س��رط��ان
(كان) د .خالد الصالح أن سرطان الغدة
الدرقية أكثر أن��واع السرطانات القابلة
ل�ل�ش�ف��اء وأن االك �ت �ش��اف امل�ب�ك��ر م��ن أه��م
العوامل ملحاربة السرطان.
وكشف الصالح لـ سبقلا ،ان عدد حاالت
االصابة بسرطان الرأس والرقبة السنوية
ت�ب�ل��غ  101ح��ال��ة س �ن��وي��ا ت �ق��ري �ب��ا ،وذل ��ك
بحسب احصائيات مركز الكويت ملكافحة
ال �س��رط��ان ع� ��ام  ،2014ح �ي��ث ي �ص��ل ع��دد
حاالت االصابة به لدى النساء الكويتيات
 15حالة ،و 13لدى غير الكويتيات ،فيما
تبلغ االصابات لدى الرجال الكويتيني 18
اصابة ،و 55لغير الكويتيني.
ف � ��ي ال� � �س� � �ي � ��اق ،ش � � ��دد ال � �ص� ��ال� ��ح خ �ل�ال
م�ح��اض��رة ف��ي مستشفى ال �ع��دان ام��س،
«ع � �ل� ��ى أن ال � �ت� ��دخ �ي�ن وال � �ك � �ح� ��ول أك �ث��ر
عوامل الخطورة في االص��اب��ة بسرطان
ال� ��رأس وال��رق �ب��ة وخ��اص��ة ت �ل��ك ال��واق �ع��ة
ف ��ي ت �ج��وي��ف ال� �ف ��م وال �ب �ل �ع��وم ال �ف �م��وي
والبلعوم السفلي والحنجرة» ،مبينا ان
 85%من حاالت سرطان الرأس والرقبة
ت��رت �ب��ط ب��ال �ت��دخ�ين ب�م�خ�ت�ل��ف أش �ك��ال��ه،
كما ان االف��راد الذين يتناولون الكحول
وي ��دخ� �ن ��ون ف ��ي ن �ف��س ال ��وق ��ت ه ��م أك �ث��ر
ع��رض��ة ل�لإص��اب��ة ب�ه��ذه ال�س��رط��ان��ات من
الذين يتناولون أحدهما.
وب�ي��ن ان امل� �ح ��اض ��رة ت� �ن ��اول ��ت األن� � ��واع
امل�خ�ت�ل�ف��ة ألورام ال �غ��دة ال��درق �ي��ة وط��رق
ال� �ت� �ع ��ام ��ل م �ع �ه��ا اك �ل �ي �ن �ك �ي��ا ،ووس ��ائ ��ل
العالج املتوافرة.

الصالح والشمري على هامش المحاضرة

ون � � ��وه ال � �ص� ��ال� ��ح ،ال � ��ى ان ع � ��دد ح� ��االت
االص� � ��اب� � ��ة ب � �س� ��رط� ��ان ال� � �غ � ��دة ال ��درق� �ي ��ة
ال�س�ن��وي��ة ت�ق��در ب �ـ  219ح��ال��ة ،بينها 86
عند النساء املواطنات ،وذل��ك بناء على
ارقام االحصاء ذاته.
ب ��دوره ��ا ،أش� ��ارت م �س��ؤول��ة امل� �ب ��ادرة د.
إيمان الشمري الى أن حملة «كان» تسعى
ل�ن�ش��ر ال��وع��ي ال�ص�ح��ي ح ��ول األم� ��راض
السرطانية ،والحث على الكشف املبكر
ورف � ��ع ن �س �ب��ة ال �ش �ف��اء م �ن �ه��ا ،م��وض�ح��ة

ان ال�ح�م�ل��ة ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
م��دروس��ة وم��وض��وع��ة ب�ع�ن��اي��ة ،ومبنية
على قيم محددة ولديها رؤي��ة واضحة
ل� �خ ��دم ��ة امل �ج �ت �م��ع م� ��ن خ�ل�ال� �ه ��ا ،وذل� ��ك
بإعداد برامج توعوية وأنشطة رياضية
وم �ح��اض��رات وم �ع��ارض ل�ل�ت��وع�ي��ة ،كما
انها تحرص على التعاون مع الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة واأله �ل �ي��ة وج�م�ع�ي��ات النفع
ال �ع��ام ،بما ي�ع��ود بالنفع على الرسالة
التوعوية التي تسعى لتحقيقها.

«جودة أوروبية» لمركز جابر للتصوير الجزيئي
أعلن مركز جابر األحمد للتصوير الجزيئي
ال �ت��اب��ع مل��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت ل �ل �ت �ق��دم ال�ع�ل�م��ي
ح �ص��ول��ه ع �ل��ى ش �ه��ادة ال� �ج ��ودة األوروب� �ي ��ة
 EARLفي التصوير الجزيئي بعد استيفائه
م �ع��اي �ي��ر ج � ��ودة ال �ت �ص��وي��ر ال �ب��وزي �ت��رون��ي

األوروبية .وقال مدير املركز د .فهد معرفي
ام��س إن ش�ه��ادة ال�ج��ودة األوروب �ي��ة EARL
ت �ع �ت �ب��ر ب �م �ن��زل��ة ض� �م ��ان مل �س �ت��وى وك� �ف ��اءة
التصوير الطبي.
م��ن ج��ان�ب��ه ،أك��د رئ�ي��س قسم ال�ط��ب ال�ن��ووي

باملركز د .محمود الفيلي حرص القسم على
الوصول بخدماته الصحية إلى املستويات
العاملية .وأضاف الفيلي ان ذلك يأتي مواكبة
ل �خ �ط��ة وزارة ال �ص �ح��ة ف ��ي ت �ق��دي��م أف �ض��ل
الخدمات للمرضى ( .كونا)
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مجلس األمة

الكويت 07

«أشخاص مطلوب منهم العرقلة واإلثارة ..أعرف كيف أتعامل معهم»

الغانم :استجواب أسيري اليوم ..أتمناه راقياً
قال رئيس مجلس األمة م��رزوق الغانم
إن م � � ��دة األج� � � ��ل ال � �خ� ��اص� ��ة ب �م �ن��اق �ش��ة
استجواب وزي��رة ال�ش��ؤون االجتماعية
د .غدير أسيري انتهت ،وعلى الوزيرة
أن تصعد إلى املنصة في جلسة اليوم،
ما لم تتقدم بطلب آخر للتأجيلّ ،
مبينًا
أن أي ط �ل��ب دس� �ت ��وري م ��ن ه ��ذا ال �ن��وع
يجب أن يكون بموافقة املجلس.
وق� � ��ال ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ص �ح��اف��ي
ب�م�ج�ل��س األم ��ة أم ��س «س �ت �ب��دأ ال�ج�ل�س��ة
ب ��ال� �ب� �ن ��ود امل � �ع � �ت� ��ادة ،وه � ��ي ال �ت �ص��دي��ق
ع �ل��ى امل� �ض ��اب ��ط ،ث ��م ال ��رس ��ائ ��ل ال � ��واردة
واألس � �ئ � �ل� ��ة ،وب� �ع ��ده ��ا س� �ي� �ك ��ون م��وع��د
االس�ت�ج��واب امل�ق� ّ�دم إل��ى وزي��رة الشؤون
االجتماعية».
وأوض ��ح ال�غ��ان��م أن م��دة األج ��ل ان�ت�ه��ت،
وبالتالي على الوزيرة أن تصعد ما لم
ت�ت�ق��دم بطلب آخ��ر مختلفّ ،
مبينًا «أي
ط �ل��ب غ �ي��ر ال �ص �ع��ود س � ��واء ت��أج �ي��ل أو
غيره من الطلبات الدستورية يجب أن
يكون بموافقة املجلس».
وأض � � ��اف ال� �غ ��ان ��م «س �ت �ش �ه��د ال �ج �ل �س��ة
اس� �ت� �ك� �م ��ال ب� �ن ��د ال� � � ��رد ع� �ل ��ى ال� �خ� �ط ��اب
األميري ،ومناقشة طلب التفسير ّ
املقدم
إل ��ى امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة م ��ن ال �ن��ائ��ب
م �ب��ارك ال�ح�ج��رف وآخ��ري��ن وال�ت�ص��وي��ت
ع� �ل� �ي ��ه» ،م� �ش� �ي ��رًا إل � ��ى أن � ��ه «ف � ��ي ن �ه��اي��ة
الجلسة سيكون هناك اجتماع للشعبة
البرملانية».
وق��ال ال�غ��ان��م «أت�م�ن��ى إذا تمت مناقشة
االس �ت �ج��واب أن ي �ك��ون راق �ي��ًا ،ون�ت�م�ن��ى

«تحسين بيئة األعمال»:

إدراج التصويت
على «المقسومة»
في الجلسة يعود
إلى المجلس

إزالة «عربات الطباعة» في مارس

اجتماع مكتب المجلس
أقر األولويات
المستعجلة
مرزوق الغانم متحدثاً إلى الصحافيين

أن ننتهي م��ن ب�ن��ود ج��دول األع�م��ال ،إذ
إن ��ه ب �ع��د ذل ��ك ه �ن��اك م �ن��اق �ش��ة ب��رن��ام��ج
ع � �م ��ل ال � �ح � �ك ��وم ��ة وب� � �ع � ��ده ق � ��وان �ي��ن ت��م
استعجالها».

عرقلة الجلسة
وأوض � � ��ح ال� �غ ��ان ��م «أع � �ل � ��م ،ووص �ل �ت �ن��ي
م� � �ع� � �ل � ��وم � ��ات ب � � � ��أن ه � � �ن� � ��اك أش � �خ� ��اص� ��ًا
م �ط �ل��وب م�ن�ه��م ع��رق �ل��ة ال�ج�ل�س��ة وإث ��ارة
ب� �ع ��ض األم � � � � ��ور ،ول� �ك� �ن ��ي أع� � � ��رف ك �ي��ف
أت�ع��ام��ل معهم» مضيفًا «إذا ح��دث هذا
األم� � ��ر ،ف �س��أت �ع��ام��ل م �ع �ه��م وف� ��ق األط ��ر
ال��دس�ت��وري��ة ،ل�ك��ن سننتهي م��ن البنود
ال�ت��ي م��ن امل�ف�ت��رض أن ننتهي منها في

الجلسة إن شاء اهلل».
وردًا على سؤال صحافي بشأن حضور
الرئيس الغانم الجتماع لجنة الشؤون
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ،ق� � ��ال ال � �غ ��ان ��م «ب��ال �ن �س �ب��ة
ل�س��ؤال�ك��م ح��ول اج�ت�م��اع لجنة ال�ش��ؤون
ال �خ��ارج �ي��ة ف��امل�ع�ن��ي ب �ه��ذا األم ��ر رئ�ي��س
وم �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة ،ف�ه�م��ا س�ي�ص��رح��ان عن
اجتماع اللجنة».
وأض��اف «بالنسبة لسؤالكم ه��ل ستتم
مناقشة تقرير لجنة ال�خ��ارج�ي��ة بشأن
اتفاقية املنطقة املقسومة مع السعودية
ف ��ي ج �ل �س��ة ال� �ي ��وم أو ال� �غ ��د ،ف� �ه ��ذا أم��ر
ي ��رج ��ع إل � ��ى امل� �ج� �ل ��س ،ف �ح �ت��ى ت �ن��اق��ش
ي �ج��ب أن ي �ق��دم ط �ل��ب وي ��واف ��ق امل�ج�ل��س

على مناقشته ،وم��ن ثم تتم مناقشتها
والتصويت عليها ،لكن هذا أمر يرجع
إلى املجلس وال يرجع إلى الرئيس».
وردًا ع �ل��ى س ��ؤال ص �ح��اف��ي آخ ��ر ب�ش��أن
ت��رت�ي��ب أول ��وي ��ات امل �ج �ل��س ،ق ��ال ال�غ��ان��م
«اج �ت �م �ع �ن��ا أم � ��س ف ��ي م �ك �ت��ب امل �ج �ل��س
ل� �ت ��رت� �ي ��ب األول � � � ��وي � � � ��ات ،وت � � ��م اع� �ت� �م ��اد
ال� �ق ��وان�ي�ن ال� �ت ��ي ص� � � ّ�وت امل �ج �ل ��س ع�ل��ى
اس�ت�ع�ج��ال�ه��ا ،وأي�ض��ا ال�ق��وان�ين األخ��رى
ال � �ت � ��ي أح� ��ال � �ه� ��ا امل � �ج � �ل� ��س إل � � ��ى م �ك �ت��ب
امل �ج �ل��س ل �ت��رت �ي �ب �ه��ا ف �ت �م��ت م�ن��اق�ش�ت�ه��ا
وسيتم إقرارها وإدراجها بالجدول في
اج�ت�م��اع مكتب املجلس ال�ق��ادم إن شاء
اهلل».

مصروفاتها  2.5مليار دينار ..وإيراداتها  382مليوناً

«الميزانيات» :عجز «الكهرباء» %557
ن��اق �ش��ت ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات ب� �ي ��ان ��ات ال �ح �س��اب
ال�خ �ت��ام��ي ل � ��وزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء وم�لاح�ظ��ات
ديوان املحاسبة وجهاز املراقبني املاليني بشأنها،
ع ��ن ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة / 2018  ،2019وط��ال�ب�ت�ه��ا
بتطوير آلية تحصيل االيرادات وتسريع مشروع
العدادات الذكية ،وتطبيق الغرامات على مقاولني
ت �ف��ادي��ا ل �ل �ت��أخ��ر ف ��ي إن� �ج ��از امل �ش ��اري ��ع وأع �م��ال
الصيانة والتخطيط الفني واملالي السليم.
وق � ��ال رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة ،ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د ،إن
مصروفات ال��وزارة بلغت نحو  2.5مليار دينار،
بينما بلغت اإليرادات املحصلة خالل السنة نحو
 382مليون دينار ،مما يعني تسجيل عجز قدره
 2.1مليار دينار ،ونسبته .%557
وأض ��اف ع�ب��دال�ص�م��د ان��ه ت�ب�ين للجنة م��ن خ�لال
ال� �ن� �ق ��اش اس � �ت � �م� ��رار ال� � � � � ��وزارة ف� ��ي ع� � ��دم ت�ق�ي�ي��م
م��وج��ودات �ه��ا ال�ع�ق��اري��ة خ�لاف��ا للتعاميم امل��ال�ي��ة
ال �ص��ادرة ف��ي ه��ذا ال �ش��أن ،مضيفا أن مالحظات
ديوان املحاسبة املسجلة على الوزارة بلغت ،129
مما يجعلها أك�ب��ر جهة ب�ين ال ��وزرات واإلدارات

 101مالحظة
من «المحاسبة»
لم تسوّ من إجمالي 129
الحكومية من حيث عدد املالحظات املسجلة.
وأوض ��ح عبدالصمد أن ف��ري��ق «امل�ح��اس�ب��ة» أف��اد
خ �ل�ال االج �ت �م��اع ب ��أن امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي ل ��م تقم
ال � ��وزارة ب�ت�س��وي�ت�ه��ا ب�ل�غ��ت ن�ح��و  101م�لاح�ظ��ة،
بينها م�لاح�ظ��ات تمس امل��ال ال �ع��ام ،م��ن دون أن
ّ
ت�ش��ك��ل ال� � ��وزارة ل �ج��ان ت�ح�ق�ي��ق ب�ش��أن�ه��ا ،وت�ب�ين
للجنة م��ن خ�لال تلك امل�لاح�ظ��ات أن آل�ي��ة تعاون
الوزارة مع الديوان تشوبها بعض املآخذ.
واضاف ان اللجنة الحظت أن غالبية املالحظات
امل�س�ج�ل��ة ع�ل��ى «ال �ك �ه��رب��اء» ،ك��ان��ت ع�ل��ى ال�ع�ق��ود

وامل�ن��اق�ص��ات وامل �ش��اري��ع ،وه��و م��ا ان�ع�ك��س على
قدرتها التنفيذية ،حيث بلغ الوفر املالي نسبة
 %31م��ن إجمالي املبالغ املخصصة للمشاريع
والصيانة.

ديون متراكمة
ولفت عبدالصمد إلى ان «امليزانيات» تبني لها،
بعد مناقشة آلية تحصيل إيرادات ال��وزارة ،ان
رص �ي��د ال��دي��ون ال�ح�ك��وم�ي��ة امل �ت��راك��م ب �ل��غ نحو
 323م �ل �ي ��ون دي � �ن� ��ار دون ت �ح �ص �ي��ل ،ب ��زي ��ادة
قدرها نحو  33مليون دينار عن السنة املالية
ال�س��اب�ق��ة ،ب��ال��رغ��م م��ن ت�ص�ن�ي��ف ال� ��وزارة ل �ـ%35
م �ن �ه��ا ،ب��اع �ت �ب��اره��ا دي��ون��ا ي�س�ه��ل ت�ح�ص�ي�ل�ه��ا،
فإن ال��وزارة حصلت نحو  7ماليني دينار فقط
خ�ل�ال ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة  2018ـ  ،2019إض��اف��ة ال��ى
عدم دقة قراء ة العدادات ،مما أدى إلى التوسع
ف��ي تعديل تلك القيم عبر النظام بالتخفيض
ل�ن�ح��و  8000ح��ال��ة ،ب�ل��غ أث��ره��ا امل��ال��ي ن�ح��و 17
مليون دينار.

رفض نيابي متواصل لمشروع الميزانية الجديدة:

التصدي ألي محاولة للمساس بالرواتب
تواصلت ردود الفعل النيابية الرافضة ملشروع
امليزانية العامة الذي قدمته وزيرة املالية مريم
العقيل م��ؤخ��را ،وحملت ال��ردود النيابية على
م��دى األي��ام املاضية نبرة تحذيرية عالية الى
ال �ح �ك��وم��ة ،ن �ه �ت �ه��ا ف �ي �ه��ا ع ��ن امل� �س ��اس ب�ج�ي��ب
املواطن ،أو مواجهة املساء لة السياسية تحت
قبة البرملان.
وش � ��دد ال �ن��ائ��ب ع �ب��د ال ��وه ��اب ال �ب��اب �ط�ي�ن ع�ل��ى
التصدي النيابي ألي محاولة حكومية إلعادة
النظر ف��ي ال��روات��ب ،مطالبا الحكومة بتوفير
م � � ��وارد أخ� � ��رى ل �ل �م �ي��زان �ي��ة م ��ن دون امل �س ��اس
بالدعم أو معاشات املواطنني.
واع � � ��رب ال �ب��اب �ط�ي�ن ام � ��س ،ع ��ن اس �ت �غ ��راب ��ه م��ن
اع�لان وزارة امل��ال�ي��ة امل�ي��زان�ي��ة ال�ج��دي��دة للدولة
قبل االج�ت�م��اع م��ع لجنة امل�ي��زان�ي��ات البرملانية
ملراجعة البيانات قبل إعالنها كما هو معتاد.
وشدد على ان الحديث عن اعاده النظر في رواتب
ال�ك��وي�ت�ي�ين ي�ح�ت��اج اع ��ادة ن�ظ��ر ،مطالبا العقيل
ب�م��راج�ع��ة ح�س��اب��ات�ه��ا ،وإال س�ن�ع�ي��د ال�ن�ظ��ر في
الوزيرة في قاعة مجلس األمة،مؤكدا ان النواب
سيتصدون لذلك ولن يسمحوا به .وبني البابطني
أن طريقة حل مشكلة العجز تكون بتحصيل ٢٠
مليار دينار قيمة األرب��اح املحتجزة لدى جهات
ال��دول��ة ،الفتا ال��ى أن قانون االق�ت��راض الحكومي
لن يمر في ظل وجود هذه املبالغ املحتجزة.
من جهته ،ق��ال النائب صالح عاشور ان وزي��رة

البابطين للعقيل:
سنعيد فيك النظر
عاشور :بدل اإليجار وحده
يستحوذ على  %10من الدعوم
الموجهة إلى المواطنين
املالية مريم العقيل ذك��رت في مؤتمرها األخير
ان  71%م��ن امل��وازن��ة «االي� � ��رادات» ت��ذه��ب للباب
االول املعني برواتب واج��ور املواطنني ،في حني
الحقيقة ان ال�ب��اب األول يشمل  9بنود مختلفة
اح��ده��ا فقط ل��روات��ب موظفي ال��دول��ة ول�ي��س كله
للرواتب كما تدعي الوزيرة.

وذك��ر ع��اش��ور ان م��ا ذك��رت��ه ال��وزي��رة يتناقض
مع بيانات حكومية رسمية سابقة ،ومنها ان
كلفة الرواتب الفعلية في السنة املالية املاضية
 5.5م�ل�ي��ارات دي�ن��ار ،وه��ذا يمثل  %25فقط من
امليزانية وليس  .%71نّ
وبي ان الحكومة سجلت
نحو  22مليار دينار من االحتياطي العام خالل
ال�س�ن��وات الخمس امل��اض�ي��ة ،وتحملت الخزانة
العامة أكثر م��ن مليارين منحا مجانية ل��دول
بينما دي��ون امل��واط�ن�ين ال ت�ت�ج��اوز  1.2م�ل�ي��ار،
وفي الوقت الذي قدمت فيه الحكومة تلك املنح
ل��م ت�ل�ت�ف��ت ل��زي��ادة روات ��ب م��واط�ن�ي�ه��ا مل��واج�ه��ة
الغالء والتضخم.
ولفت ال��ى ان وزارة املالية تقول ان الدعم املقدم
ل�ب��دل االي�ج��ار يمثل  10%م��ن قيمة ب��اب ال��دع��وم
ل �ل �م��واط �ن�ين ،م ��ع أن االص � ��ل ه ��و ت��وف �ي��ر ال��دول��ة
امل �س ��اك ��ن ل �ل �م��واط �ن�ي�ن ،خ �ص��وص��ا ان ال �ج �ه��ات
الحكومية املختصة حررت اراض��ي تكفي القامة
عشرات اآلالف من الوحدات السكنية.

أسبوعان أمام الوزيرة
شدد عبد الوهاب البابطني على ان املادة  ١٥٠من الدستور تلزم الحكومة بتقديم بيان عن الحالة املالية للدولة
مرة على األقل خالل كل دور من أدوار االنعقاد البرملانية ،بينما موقع هيئة االستثمار ينشر بأنه يجب ان
يكون العرض املالي للدولة في جلسة سرية ،معتبرا ان استمرار هذه الجملة على املوقع الرسمي للهيئة حنث
بالقسم وتجاوز للدستور .وأمهل البابطني الوزيرة مريم العقيل أسبوعني ملعالجة هذه النقطة حتى ال تكون
هناك مساءلة بشأنها ،مضيفا ان «النصوص الدستورية ليست مجاال إليهام الناس بما تريدون».

مشروع قانون أقرته «التشريعية»

الفضل« :التوثيق» باب رزق للمحامين
أق� � ��رت ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف��ي
اج�ت�م��اع�ه��ا أم� ��س ،م �ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش��أن
ال �ت��وث �ي��ق ،وق � ��ال ال �ن��ائ��ب أح �م��د ال �ف �ض��ل إن
ال�ق��ان��ون سيمكن ال�ق�ط��اع األه �ل��ي وامل�ح��ام�ين
م��ن م�م��ارس��ة عملهم وم�ن��ح رخ��ص التوثيق

ل �ت �س �ه �ي��ل اإلج� � � � ��راءات ال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي ش��أن
التوكيالت والتأسيس والتخارج.
وأض� � � ��اف «أن ال� �ق ��ان ��ون س �ي �ف �ت��ح ب � ��اب رزق
ً
للمحامني وفقا للشروط ،بأن يكون املحامي
متخرجا قبل  10سنوات من جامعة معتمدة،و

سيكون له األثر البالغ على مؤشرات الكويت
في سهولة األعمال» .وعن لجنة األلويات ،قال
الفضل إن أول��وي��ات القوانني ستكون ملا يتم
االتفاق عليه كقانون مخاصمة القضاء الذي
تنقصه إضافات أخيرة بسيطة.

أعلن رئيس لجنة تحسني بيئة األعمال النائب
يوسف الفضالة ،عن اتفاق اعضاء اللجنة خالل
اجتماعهم أمس ،على األولويات التي تضمنها
ج��دول أع�م��ال�ه��ا ،مشيرا ال��ى اج�ت�م��اع ستعقده
اللجنة االح��د املقبل م��ع مسؤولني ف��ي وزارات
ال�ت�ج��ارة وال��داخ�ل�ي��ة والبلدية ملتابعة النقاش
حول موضوعات مختلفة.
وق� ��ال ال �ف �ض��ال��ة إن ال �ل �ج �ن��ة ن��اق �ش��ت م��وض��وع
ال �ع��رب��ات امل�ت�ن�ق�ل��ة واألم ��اك ��ن امل�خ�ص�ص��ة ل�ه��ا،
م�ش�ي��را ال ��ى ج �ه��ود ال�ل�ج�ن��ة م��ع امل �س��ؤول�ين في
امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي ل �ي��رى ه� ��ذا امل ��وض ��وع ال �ن��ور
وي�س�ت�ف�ي��د م �ن��ه اص �ح��اب امل �ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة
واملتوسطة ،مؤكدا ان املوضوع في طور املتابعة
تجنبًا ألي سلبيات أو إشكاليات قد تحدث من
ناحية املواقع أو التراخيص وغيرها ،ولفت إلى
اجتماع يعقد االسبوع املقبل بهذا الخصوص،
م��ع امل�س��ؤول�ين ف��ي وزارات ال�ت�ج��ارة والداخلية
والبلدية.
وذك��ر ان اللجنة ناقشت ايضا موضوع مراكز
ال�ط�ب��اع��ة امل�ن�ت�ش��رة ف��ي م��راك��ز ال�خ��دم��ة ،وخ�لال
الصيف املاضي إلى اآلن تم ايقافها واستبدالها
بعربات متنقلة أمام تلك املراكز ،شكل تواجدها
هناك مظهرا غير حضاري ومزعج للمراجعني،

يوسف الفضالة

وتم التطرق خالل اجتماع اللجنة إلى ذلك مع
م�س��ؤول��ي ال��داخ�ل�ي��ة ال��ذي��ن أك ��دوا ان امل��وض��وع
سيتم االنتهاء منه وتعود مراكز الطباعة إلى
العمل من جديد خالل مارس املقبل.
وب�ين الفضالة ان هناك محورا تمت مناقشته
خالل االجتماع مع املسؤولني في هيئة الزراعة،
يخص األسواق املوسمية التي انتعشت أخيرا،
ولم يعد هناك مشكالت بشأنها بسبب اصدار
الئحة تنظيمية للعمل فيها.
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البلدي

أحال تظلم متضرر من منع الشيشة في األماكن المغلقة إلى «القانونية»

«البلدي» :إلغاء تخصيص المواقع
غير المحافظ عليها في «فيلكا»
زكريا محمد

أقر المجلس البلدي ،في جلسته العادية أمس،
برئاسة أسامة العتيبي ،إلغاء تخصيص المواقع
غير المحافظ عليها أو المستغلة ضمن جزيرة
فيلكا.
وانتقد العضوان مشعل الحمضان وحمد المدلج
رفض وزير البلدية قرارات للمجلس البلدي ،بحجة
المزيد من الدراسة ،مشددين على ضرورة احالة
المعامالت إلى المجلس بعد دراستها من الجهاز
التنفيذي بشكل متكامل.
اف �ت �ت��ح رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س ال �ب �ل ��دي أس��ام��ة
العتيبي الجلسة ال�س��اع��ة ال�ع��اش��رة و10
دق��ائ��ق ص�ب��اح��ًا ب��االط�ل�اع ع�ل��ى ال��رس��ائ��ل
ال��واردة ،ومنها مصادقة وزي��ر البلدية م.
ول�ي��د ال�ج��اس��م ع�ل��ى م�ح�ض��ري اجتماعي
املجلس رقمي  8و.9
وق��ال حسن كمال ،في تعليقه على رفض
ال � ��وزي � ��ر اق � �ت ��راح ��ا ب ��االس� �ت� �غ�ل�ال األم� �ث ��ل
ل�ل�م��وارد البشرية ف��ي ال�ب�ل��دي��ة ،ان األم��ور
ت �س �ي��ر م ��ن س �ي��ئ إل� ��ى أس � ��وأ ف ��ي ال �ج �ه��از
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ،ون��دع��و ال ��وزي ��ر ال �ج��دي��د إل��ى
اس�ت�غ�لال ه��ذه امل ��وارد امل��وج��ودة بطريقة
أفضل.
وأوض� ��ح م�ش�ع��ل ال�ح�م�ض��ان ،ف��ي تعليقه
على رفض الوزير اقتراحا بإضافة نشاط
مكاتب في املناطق الحرفية ،وذلك للمزيد
م��ن ال ��دراس ��ة ،ض� ��رورة أن ي�خ��اط��ب وزي��ر
ال �ب �ل��دي��ة ج �ه��ازه ال�ت�ن�ف�ي��ذي ف�ي�م��ا يخص
دراسة املعامالت قبل احالتها إلى املجلس
البلدي التخاذ القرار بشأنها.
واس �ت �غ��رب ح�م��د امل��دل��ج اع� ��ادة م�ع��ام�لات
ل �ل �م��زي��د م ��ن ال � ��دراس � ��ة ،ورف � ��ض امل�ج�ل��س
اس �ت �خ��دام امل � ��ادة  ،25ب �ش��أن اح ��ال ��ة ق ��رار
إض � ��اف � ��ة ن � �ش� ��اط م� �ك ��ات ��ب ف � ��ي امل� �ي ��زان�ي�ن
باملناطق الحرفية لخدمة أص�ح��اب هذه
القسائم إلى مجلس الوزراء.
واستغرب مشعل الحمضان رف��ض وزير
ال �ب �ل��دي��ة ق � ��رار امل �ج �ل��س ،ب �ش��أن اق �ت��راح��ه

ت� �خ� �ص� �ي ��ص م � �س� ��اح� ��ة م� � � �ح � � ��ددة ،ت� �ك ��ون
م��ؤق �ت��ة ف ��ي ال� �ش� �م ��ال وال � �ج � �ن ��وب ،ض�م��ن
مناطق التخييم فقط ألصحاب املشاريع
ال�ص�غ�ي��رة ب�س�ب��ب ع ��دم ت�ح��دي��د امل�س��اح��ة،
وك � ��ان ي �ف �ت��رض أن ي �ح �ص��ل ت�ن�س�ي��ق بني
البلدية وج�ه��از املشاريع الصغيرة بهذا
الشأن.
ورف� � ��ض األع � �ض� ��اء اس� �ت� �خ ��دام امل � � ��ادة 25
بإحالة املوضوع إلى مجلس الوزراء.
وواف � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى اع� � �ت � ��راض وزي� ��ر
ال �ب �ل��دي��ة ،ول �ي��د ال �ج��اس��م ،ب��رف �ض��ه فصل
ن�ش��اط املطعم ع��ن املقهى وم�ن��ع الشيشة
ف��ي امل �ق��اه��ي .وان �ت �ق��ل امل�ج�ل��س ال ��ى بحث
التظلم امل�ق��دم م��ن صاحب العالقة ،بشأن
ق� ��رار امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي م �ن��ع ال�ش�ي�ش��ة في
األماكن املغلقة ،وع��دم نشره في الجريدة
الرسمية.
وت� �س ��اءل م�ش�ع��ل ال �ح �م �ض��ان :ه ��ل ي�ج��وز
التظلم من أي ق��رار لم ينشر في الجريدة
الرسمية؟
وأك ��د م��دي��ر اإلدارة ال�ق��ان��ون�ي��ة املستشار
رج �ع��ان ال �غ��ري��ب ح��ق ال�ت�ظ�ل��م م��ن ال �ق��رار،
مشيرًا إلى أن القرارات تصبح نافذة فور
صدورها.
وأح � ��ال امل �ج �ل��س إل ��ى ال �ج �ه��از ال�ت�ن�ف�ي��ذي
واإلدارة القانونية التظلم من قرار املجلس
البلدي ،بشأن عدم نشر قرار منع الشيشة
في األماكن املغلقة في الجريدة الرسمية.

وانتقل املجلس لبحث الردود الواردة على
أسئلة األعضاء
وأكد مشعل الحمضان أن رد الجهاز على
سؤاله بشأن اشتراطات ترخيص صياغة
ال��ذه��ب «أن��ه ك��ان واض�ح��ًا ع��دم وج��ود أي
اشتراطات لهذه املهنة».
وش � ��دد ال �ح �م �ض��ان ع �ل��ى ض� � ��رورة وض��ع
اشتراطات خاصة لصياغة ال��ذه��ب ،وانه
سيتقدم بمقترح بهذا الشأن.

توصيات «العاصمة»
وان �ت �ق��ل امل�ج�ل��س ل�ب�ح��ث ت��وص �ي��ات لجنة
محافظة العاصمة.
ووافق األعضاء على طلب صاحب العالقة
إضافة مساحة  318مترا مربعا من األرض
العائدة للدولة على قسيمته ف��ي منطقة
ال � �ش ��رق ق �ط �ع��ة  7ع �ل��ى أن ي� �ك ��ون ال �ج��زء
امل�ط�ل��وب إض��اف�ت��ه اس�ت�ع�م��اال استثماريا
وعدم استغالله كمكاتب تجارية.

المنفوحي :ضوابط للتفتيش
على تراخيص البناء للمخازن
زكريا صالح
أص ��در امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�ب�ل��دي��ة ،م .أح�م��د امل�ن�ف��وح��ي ،تعميمًا
بشأن إج ��راءات وض��واب��ط التفتيش على تراخيص البناء
للمخازن في املناطق الصناعية والحرفية.
وق ��ال امل�ن�ف��وح��ي ان��ه تحقيقًا للمصلحة ال�ع��ام��ة ،وتنظيمًا
إلج��راءات سير العمل بشأن تطبيق أحكام قانون البلدية،
وكذلك ضوابط ال�ق��رار ال��وزاري بشأن تنظيم أعمال البناء
وال� �ج ��داول امل�ل�ح�ق��ة ب ��ه ،وم�ن�ه��ا ال �ج��دول رق ��م  ،4ف��إن��ه فيما
يتعلق بآلية إص��دار تراخيص البناء ألنشطة التخزين في
تلك املباني ،وتبسيطا لذلك بهدف تالفي الدورة املستندية،
يراعى االلتزام بالتالي:
 السماح بممارسة األنشطة التخزينية في املباني الكائنةباملناطق الخدمية والصناعية ،والصادر لها تراخيص من
قبل البلدية وبتلك األنشطة ذاتها على كامل العقار من دون
الحاجة إل��ى اشتراط الحصول على تراخيص تجارية من
وزارة التجارة والصناعة.
 ض� ��رورة ال �ت��أك��د م��ن م��راج �ع��ة أص �ح��اب ال �ع�لاق��ة للجهاتاملعنية (الهيئة العامة للصناعة ،اإلدارة العامة لإلطفاء،
الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل�غ��ذاء ،الهيئة ال�ع��ام��ة للبيئة) ،وذل��ك وفق
نوعية النشاط التخزيني املمارس داخل تلك املواقع.
ودع��ا املنفوحي جميع موظفي البلدية املختصني بالرقابة
وال �ت �ف �ت �ي��ش ع �ل��ى ت �ل��ك اإلج � � � � ��راءات ال � ��ى ال �ع �م��ل ف� ��ي ح� ��دود
االخ �ت �ص��اص��ات ال �خ��اص��ة ب��ال�ب�ل��دي��ة ط�ب�ق��ًا ل�ق��ان��ون�ه��ا ،وع��دم
اشتراط الحصول على موافقة أو مراجعة جهات غير معنية.

تحسين أداء «الدائري الرابع»

العتيبي مترئساً الجلسة | تصوير حسني هالل

وأق��ر املجلس طلب البلدية تعديل حدود
امل��وق��ع التابع لشركة التموين الكويتية،
وذل��ك باستقطاع مساحة  11مترا مربعا
ف��ي منطقة ال�ش��وي��خ األول ��ى لتخصيصه
ضمن حرم طريق جمال عبدالناصر.
ورفض املجلس اقتراح العضو السابق م.
علي املوسى بشأن إزال��ة ارت ��دادات شارع
م� �ب ��ارك ال �ك �ب �ي��ر وال �ت �ع��وي��ض ع �ن��ه بعمل
م��واق��ف س� �ي ��ارات س�ط�ح�ي��ة ل �خ��دم��ة رواد
الشارع.
وأقر املجلس إلغاء تخصيص املواقع غير
املحافظ عليها أو املستغلة ضمن تطوير
ج��زي��رة فيلكا وت�ش�م��ل (م�خ�ف��ر ال�ش��رط��ة -
م��واق��ع وح ��دة ارش��ادي��ة وزراع �ي��ة  -مركز
ش �ب��اب  -دورات امل �ي��اه  -ال��رص��د ال�ج��وي
 م ��دارس اب�ت��دائ�ي��ة وث��ان��وي��ة ومتوسطةللبنني والبنات  -امل��رك��ز الصحي وموقع
املستشفى  -املحاكم  -املقبرة ال�ج��دي��دة -
االن �ق��اذ ال�ب�ح��ري  -امل�خ�ب��ز اآلل ��ي  -ال�ن��ادي

ضمن المناطق الصناعية والحرفية

العلمي  -مركز البلدية وسكن عمال وزارة
األشغال  -الفحص الفني  -روض��ة أطفال
 امل�ن�ط�ق��ة ال�ص�ن��اع�ي��ة ال �ج��دي��دة املقترحة امل �ط��ار  -ج�م�ع�ي��ة االص�ل��اح االج�ت�م��اع��ي زرائ � � � ��ب امل � ��واش � ��ي  -امل� �س� �ل ��خ  -م ��واق ��عوزارة اإلع�ل�ام  -ت��وس�ع��ة ال �س��وق امل��رك��زي
 امل �غ �ي �س �ي��ل  -م �ك��ات��ب ش ��رك ��ة ال �ب �ت��رولالوطنية.
وقرر األعضاء املوافقة على طلب أصحاب
ال �ع�ل�اق��ة اس �ت �ق �ط��اع ال �ن �س �ب��ة ال �ت��ي ت ��ؤول
ل�ل��دول��ة م��ن دون ثمن وال�ب��ال�غ��ة  140مترا
م��رب�ع��ا وال �ك��ائ �ن��ة ف��ي م�ن�ط�ق��ة ب�ن�ي��د ال�ق��ار
ق �ط �ع��ة  2وف � ��ق ن� �ظ ��ام ت �ق �س �ي��م وت �ج��زئ��ة
األراض ��ي ،وإضافتها إل��ى قسيمة أخ��رى،
شريطة أن يكون استعمال الجزء املطلوب
إضافته سكنا استثماريا.
ورف � ��ع رئ �ي��س امل �ج �ل��س أس ��ام ��ة ال�ع�ت�ي�ب��ي
ال �ج �ل �س��ة ال� �س ��اع ��ة ال � �ع ��اش ��رة وال �ن �ص��ف
صباحًا.

أوضحت املديرة العامة للهيئة العامة للطرق والنقل البري
م.س�ه��ى أشكناني ف��ي خ�ط��اب وجهته إل��ى «ال�ب�ل��دي��ة» ،بشأن
اتفاقية الخدمات االستشارية لدراسة وتصميم ،واإلش��راف
ع�ل��ى ت�ح�س�ين أداء ط��ري��ق ال ��دائ ��ري ال��راب��ع أن ��ه ي �ج��ري حاليًا
التحضير ملرحلة التنفيذ.
ودعت أشكناني «البلدية» الى التأكد من مواقع الدراكيل ملواد
ال��دف��ان أث�ن��اء التنفيذ ،حيث تبلغ الكمية امل�ق� ّ�درة ف��ي مرحلة
التصميم األولى حوالي  400ألف متر مكعب.

العنزي :نطبق القانون بحزم
ناشد رئيس فريق طوارئ فرع بلدية محافظة العاصمة ،زيد
العنزي ،أصحاب املحال االل�ت��زام باللوائح واألنظمة تجنبا
للمخالفة والغرامة ،خصوصا أن املفتشني سيطبقون القانون
بكل حزم على املخالفني.
وقال العنزي ان املفتشني قاموا بحملة على املحال والعقارات
املخالفة والتعديات ،وأسفرت عن تحرير  5مخالفات إعالنات
وتوجيه  4إنذارات لتعديات مقامة على أمالك الدولة.
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بحث اإلنسان
عن معنى
للحياة

سعاد فهد المعجل
يأتي فيكتور فرانكل ف��ي املرتبة الثانية
بعد فرويد في مجال علم النفس ،فكالهما
ن �م �س��اوي��ان ،غ��اص��ا ع�م�ي�ق��ًا ف ��ي ال�ن�ف��س
ّ
البشرية وتقلباتها وأسرارها ،وأثريا علم
النفس البشري بنظريات وكتب خلدتهما
إلى يومنا هذا.
وإذا ك ��ان ك�لاه �م��ا ق��د ب��رع��ا ف��ي ش��رح
خ �ف��اي��ا ال �ن �ف��س ال �ب �ش��ري��ة ،ف� ��إن ف�ي�ك�ت��ور
ف��ران�ك��ل ـــــ م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ري ـــــ ق��د ّ
تفوق
ف ��ي ه � ��ذا ال � �ص� ��دد ،م ��ن ح �ي��ث إن � ��ه ع��اش
ت�ج��رب��ة ،اس�ت�ط��اع م��ن خ�لال�ه��ا أن يغوص
عميقًا في كل خلجات النفس البشرية..
ّ
ولخص لنا تلك التجربة فى كتابه الرائع
«بحث اإلنسان عن معنى» ،وه��و الكتاب
الذي كان ينوي إص��داره باسم مستعار،
ّ
التجرد واملوضوعية ،وذلك قبل
إمعانا في
أن ي�ص��در باسمه الح �ق��ا ..ف��ران�ك��ل ال��ذي
ذاق أه ��وال ال�س�ج��ون ال�ن��ازي��ة اس�ت�ط��اع أن
يجد معنى للحياة ،حتى وهو في أقسى
م�ح�ط��ات�ه��ا ،ب��ل وم ��ن ق �ل��ب امل �ع��ان��اة ب��دأت
تتشكل في ذهنه نظرية العالج باملعنى،
وم �ع �ه��ا ت �ف � ّ�ج ��رت ق��ري �ح �ت��ه ب �ت �ض��اري��س
لكتاب ،دفعه األمل في إصداره إلى ّ
تحمل
ق �س��وة ال �س �ج��ن ،ح �ي��ث ك ��ان ي ��رى نفسه
ّ
أمام جمهور عريض ،يصفق له ،على هذا
الكتاب الثري.
كتاب فيكتور فرانكل صغير في حجمه،
لكنه ث��ري ج��دا في معانيه ..ولعل املسألة
األك�ث��ر إث��ارة ف��ي كتابه ه��ي تساؤله ّ
امللح
ح��ول م�ب��دأ امل��وض��وع�ي��ة وال �ت �ج� ّ�رد ،وم��دى
قدرة اإلنسان على أن يكون موضوعيا في
أفعاله وردود أفعاله ..وهو هنا يسترجع
قصة ذل��ك الطباخ في املعسكر ال��ذي كان
ي �غ��رف ال �ح �س��اء ل�ل�م�س��اج�ين م��ن دون أن
ينظر إلى وجوههم ،حتى ال تدفعه عالقته
أو م�ع��رف�ت��ه ألح��ده��م ع�ل��ى ال �غ��وص داخ��ل
اإلن � ��اء ،ح�ي��ث ق�ط��ع ال�ب�ط��اط��س وال�خ�ض��ار
فيعطيهم منها أكثر من حصة املساجني
اآلخرين ،فيؤثرهم بذلك على غيرهم.
ّ
التجرد واملوضوعية بالنسبة الى
مسألة
ف��ران�ك��ل ،وه��و ف��ي املعتقل ال �ن��ازي ،كانت
مسألة فيها من التحدي الكثير ،بل حتى
ع �ن��دم��ا غ � ��ادر ال �س �ج��ن ك� ��ان ي� �ح ��اول أن
ي��رص��د ت�ل��ك امل�ل�ك��ة األخ�لاق�ي��ة ف��ي نفوس
أولئك الذين كانوا قد تقاسموا معه أيام
البؤس في املعتقالت النازية.
البحث عن معنى للحياة كان دائما ،وال
يزال ،قضية مشتركة بني أغلب الفالسفة..
فعند أفالطون مثال معنى الحياة هو في
تحقيق أع�ل��ى شكل م��ن أش�ك��ال املعرفة،
وه��و م��ن أوائ ��ل ال�ف�لاس�ف��ة ال��ذي��ن تحدثوا
عن أن العوالم ال توجد بأشكال ملموسة
ومحسوسة ،وإنما بأنماط روحية.
أم� ��ا ال �ف �ل �ي �س��وف ش ��وب �ن �ه ��اور ،ف � ��رأى أن
الوجود اإلنساني فوضوي وبال معنى..
أم ��ا نيتشه ف�ل��دي��ه م�ق��ول�ت��ه امل ��أث ��ورة التي
ّ
ل��خ��ص فيها رؤي �ت��ه ملعنى ال�ح�ي��اة ،حيث
قال «من كان لديه سبب يعيش من أجله،
ي�س�ت�ط��ع أن ي�ت�ح�م��ل ت�ق��ري�ب��ا أي ش ��يء»،
ول�ع��ل ذل��ك أق ��رب ل��رؤي��ة فيكتور فرانكل
الذي كتب في مقدمة كتابه «بحث اإلنسان
عن معنى»« :بكل بساطة أردت أن أوصل
للقارئ مثاال واضحا بأنه يمكن للحياة
أن ت�ح�م��ل م�ع�ن��ى م��ا ت�ح��ت أي ظ��رف من
ال�ظ��روف ،بما في ذل��ك تلك اللحظات التي
تبدو األكثر بؤسًا».

جرة قلم

الكويت 09

ّ
كتاب وآراء

فراغات تشريعية ..وأحكام متهاونة!

غ�ب��ت ع��ن ال�ك��وي��ت ف��ي رح �ل��ة ع�م��ل إلح ��دى ال� ��دول األوروب� �ي ��ة مل��دة
ثالثة أي��ام ،وعندما رجعت إلى البالد استقبلتني البالوي التي ال
تحدث إال في «هذي الكويت» هذه األي��ام ..وباستثناء ،على األقل،
دول الخليج العربي التي نتقدم عليها فقط في مؤشر الفساد!
صدمتني جريمة م��وظ��ف البلدية ال�ت��ي جنى منها امل�لاي�ين ،هذا
ب��اإلض��اف��ة إل��ى م��ا ج�ن��اه معه م�س��اع��ده امل��وظ��ف ال��واف��د ..والبلدية
وأجهزة التدقيق ال أرى ..ال أسمع ..ال أتكلم طوال سنني السرقة،
وحتى بعد اكتشاف تلك السرقة املاليينية؟! إلى أن هرب املذكور
بأموالنا خارج البالد ،وكما يقال بجواز شقيقه ،مع صدور حكم
متواضع عليه بالسجن  7سنوات ،وال ندري ما سبب عدم حبسه
حتى صدور الحكم ،األمر الذي مكنه من الفرار بتلك األموال خارج
البلد؟! ه��ذا البلد ال��ذي تنقصه كثير م��ن ال�ق��وان�ين ،وعلى رأسها
«قانون من أين لك هذا» ،ولو كان لدينا ذلك القانون وأمثاله ،ولدينا
تطبيق جاد للقوانني ،ملا حدثت نسبة كبيرة من تلك السرقات التي
تغلق عني الشمس .فموظف البلدية كان مرشحا ملجلس األمة لم
يفز بانتخاباتها الفرعية ،ورأي�ن��ا منزله أو قصره الفخم وأمامه

سيارة يزيد ثمنها على  100ألف دينار!! فلماذا لم يتساءل أحد
عن مصدر ثروته؟!
والسبب ي��رج��ع لفراغاتنا التشريعية وع��دم جديتنا ف��ي تطبيق
القوانني ..فقد صدمت عندما ق��رأت عن اقتراح بقانون سيقدمه
بعض النواب سيكون من شأنه أن يكشف رئيس مجلس الوزراء
وال � ��وزراء ورئ �ي��س مجلس األم ��ة وال �ن��واب ع��ن ذم�م�ه��م امل��ال�ي��ة عند
تبوئهم لكراسي ال��وزارة والنيابة .وسبب الصدمة أني عينت منذ
حوالي سنة ونصف عضوا في الديوان الوطني لحقوق اإلنسان
الذي ال يملك مقرا حتى اآلن ،وليس لديه أي موظفني؟! ألكتشف
أنه يجب علي أن أق��دم ذمتي املالية الحالية للديوان ..وقد شكرت
من قلبي ذلك النص ألني عرفت ما امتلك أو احتكم عليه من أموال
بسبب إلزامي ،قانونًا ،بتقديم ذلك اإلق��رار ..أحمد ربي أنها أموال
حالل زالل.
***
نرجع للفراغات التشريعية واألحكام املتهاونة التي تصدر على
ال�ح��رام�ي��ة ،فقد ق��رأت ف��ي صحيفة بحرينية ف��ي طريقي للعودة

ومضات الحرية

العجز األضخم

ك��ل ي��وم نشهد ق�ص��ة وح�ك��اي��ة ج��دي��دة من
سلسلة التجاوزات واإلخفاقات ،ولن يكون
آخرها العجز ال��ذي أعلنت عنه وزارة املالية
ص ��ف
ب �م �ش��روع ق ��ان ��ون امل �ي��زان �ي��ة ،ال � ��ذي ُو ِ
ب��األض �خ��م ف��ي ت��اري��خ م �ي��زان �ي��ات ال �ك��وي��ت،
ّ
وال �ت��رك �ي��ز ع�ل��ى ت�ض��خ��م ال ��روات ��ب وال��دع��وم
التي يحظى بها امل��واط��ن ،وإغ�ف��ال صفقات
املناقصات الفاشلة وقضايا الفساد اإلداري
والهدر املالي ،وضعف الرقابة التي ّ
تسببت
في ضياع مليارات الدنانير من امل��ال العام
تحت مرأى ومسمع املواطن ،الذي يعاني من
سوء الخدمات وغالء املعيشة وعدم الشعور
ب��ال�ط�م��أن�ي�ن��ة واالس� �ت� �ق ��رار ،وارت � �ف ��اع ن�ب��رة
العنصرية والتمييز املفتعلة التي تطفح على
الساحة ،تزامنا مع كل حدث دولي وإقليمي
ومحلي ،وت�ف� ُّ�رق أغ�ل��ب ال�ت�ي��ارات السياسية
بسبب اختراقات داخلية أو ضغائن ماضية،
يجر استئصالها ،وحمالت التشويه التي
لم ِ
ت�لاح��ق ك��ل ذي ف�ك��ر أو رأي م�خ�ت�ل��ف ،إم��ا
بغرض شخصاني دافعه أحقاد أو غيرة أو
نقص ف��ي تقدير ال��ذات أو رهبة م��ن تبعات
التغيير.
ّ
التغيير ال��ذي نتمناه جميعا لن يتحقق إال
بجهود الجميع ،وأصبح لزامًا على اإلدارة
ال �ن �ظ��ر ف ��ي ن �ه �ج �ه��ا ب �م��وض��وع �ي��ة وإج � ��راء
التغييرات ال�لازم��ة ،وك��ذل��ك يستوجب على
املواطنني إدراك واجباتهم وتقليص الفجوة
التي تتمدد ،وتتسع في كل ش��اردة وواردة

ألس �ب��اب ع��دي��دة ،ق��د ي �ك��ون ل �ل��إدارة ي��د في
ج��زء منها ،وه��و قبولها ب��ال��وض��ع امل�ت� ّ
�ردي
ال� �ق ��ائ ��م واس � �ت � �خ ��دام امل� � ��ال ال �س �ي��اس��ي ف��ي
تنمية ال�ت�ش��رذم وع ��دم تفعيل دوره� ��ا ،من
خ�لال مؤسساتها الكثيرة ،ومنها التعليم
واإلعالم ،لتثقيف وتوعية املواطنني باملعنى
الحقيقي للوطن ،ب��دال من اختالق املشاكل
السطحية وسن القوانني املقيدة والصارمة
ّ
وتسببت في ضياع
التي طالت بعض أبنائنا
مستقبلهم بني املهاجر وقضبان السجون،
بسبب رأي.
وال ن��رى ح��راك��ا مجتمعيا واع�ي��ا وم� ّ
�وح��دا
ي�ن��دد ب�ص��وت واح ��د ض��د ت�ل��ك االخ �ت��راق��ات
وال� �ق� �ي ��ود ،وي �ت �ف��ق ع �ل��ى م �ن �ه �ج �ي��ة م�ن�ظ�م��ة
وح�ص�ي�ف��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق ال�ت�ط�ل�ع��ات وال �غ��اي��ات،
ّ
متحزبة على نفسها،
ب��ل ن��رى أن ك��ل فئة
وتطالب ببعض اإلصالحات السطحية من
دون النظر بعمق ال��ى األس�ب��اب التي تكمن
خ �ل��ف ت �ل��ك امل �ش��اك��ل وال ي �م �ك��ن ح �ل �ه��ا إال
بتضافر كل الجهود واإلحساس باملسؤولية
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ال �ت��ي ت�س�ت��وج��ب ع�ل�ي�ن��ا جميعا
ال �ت �ع��اض��د وال �ع �م��ل ع �ل��ى م�ع��ال�ج��ة ال �ج��روح
واألورام االج�ت�م��اع�ي��ة ،ال�ت��ي أنهكت كويتنا
الحبيبة ،والسعي لتحقيق رؤي��ة إصالحية
ش��ام �ل��ة ،ت �ب��دأ ب��اح �ت��رام ال��دس �ت��ور وح�ق��وق
اإلن �س��ان وإل �غ��اء ال�ق��وان�ين امل�ق� ّ�ي��دة للحريات
واملخا ِلفة للمواثيق الدولية املصادق عليها،
وتغيير النظام االنتخابي الفردي الذي أثبت

ٌ
وقانون!
مرور..
إيمان جوهر حيات
@the0truth

ُ ّ
فشله إل��ى ق��وائ��م نسبية ،تمثل ك��ل شرائح
املجتمع من دون استثناء أو تمييز وقائمة
على برامج إصالحية هادفة وح��ائ��زة على
رض��ا ال�ن��اخ�ب�ين وم�ح��اس�ب��ة م�ن�ه��م ،وإن�ش��اء
دائ � ��رة م�ت�خ�ص�ص��ة ف��ي ك��ل أج �ه��زة ال��دول��ة
ل �ق �ي��اس درج� ��ة ال� �ج ��ودة ف��ي أداء امل��وظ �ف�ين،
والتي تستند على معايير محددة وواضحة
للتقييم ،واالل�ت��زام بالشفافية وتفعيل دور
ال��رق��اب��ة املسبقة ال�ت��ي ت��رص��د اي ان�ت�ه��اك أو
اختالل بمجرد ح��دوث��ه ،ووض��ع حد سريع
ّ
ل � ��ه ،ق �ب��ل أن ي �ت �ض��خ��م وي �ص �ب��ح م�ع�ض�ل��ة
يصعب حلها ،وإن �ش��اء هيئة مستقلة من
خبراء ومتخصصني على علم ودراية تامة
بتجارب األمم التي ارتقت ونهضت بالتعليم
ُ
ت �ش��رف ع�ل��ى م�ن��اه��ج ال�ت�ع�ل�ي��م وت��رك��ز على
تأصيل األخ�لاق واآلداب العامة التي تعزز
ث�ق��اف��ة ال�ت�ع��اي��ش وت�لائ��م ع�ص��رن��ا ،وت�ص��ون
مستقبل أجيالنا.
العجز األضخم يكمن في القلوب والعقول
ال �ت��ي «ت � �ب� � ّ�دي» م �ص��ال �ح �ه��ا ال �خ��اص��ة على
املصلحة العامة للمجتمع والوطن.

عجز حقيقي أم سوء تدبير؟
أعلنت وزارة املالية عن عجز مالي مهول في
امليزانية العامة للسنة املالية /20202021
قدر بـ  9.2مليارات دينار ،األرقام ّبينت أن
العجز سببه أن املصروفات ستكون 22.5
مليارا تقابلها إي��رادات مقدر لها أن تبلغ
 14.78مليارا ،وحسب هذه األرقام فهناك
عجز واضح ال ريب فيه.
ول�ك��ن ال�س��ؤال ال��ذي ي�ط��رح نفسه ه��ل هو
عجز حقيقي؟ أم مبالغ فيه؟ أو هو للتغطية
على أم��ور أخ��رى ت��دخ��ل ف��ي خ��ان��ة الهدر
وتوزيع أم��وال البلد في الداخل والخارج؟
وإذا ك��ان حقيقيًا ،ف�ل�م��اذا ح �ص��ل؟ وم��ا
األس�ب��اب التي جعلت الكويت ،أغنى دول
العالم ،عاجزة عن إدارة ميزانيتها العامة
بحكمة وحسن تدبير؟ ومل��اذا ه��ذا الهدر
ف��ي ك��ل ش��يء وعلى ك��ل ش��يء؟ م��ن دون
رؤي � ��ة م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ت �س �ت �ش��ف امل�س�ت�ق�ب��ل
ب� ��أس� ��وأ اح� �ت� �م ��االت ��ه ،وت �ح �س ��ب ح �س��اب
متقلبات الزمن.
املالحظ أن كثرة التصريحات الحكومية
ع� ��ن وج � � ��ود ع� �ج ��ز ح �ق �ي �ق��ي ب �م �ل �ي��ارات
ال ��دن ��ان� �ي ��ر ،ق��اب �ل �ت �ه��ا ردود اق �ت �ص��ادي�ين

للكويت عن حكم بالسجن  10سنوات صدر على أحد املوظفني
امل��دن �ي�ين ال�ب�ح��ري�ن�ي�ين ل�ط�ل�ب��ه رش� ��وه ق��دره��ا ( 2000أل �ف��ا دي �ن��ار
بحريني) ،مقابل تقديم خدمة ملصلحة إح��دى الشركات وإدراج
اسمها ضمن تعاقدات اإلدارة محل عمله!! فضربت كفا بكف..
فهذا املبلغ ف��ي بلدي يدفع للفراش حتى ينهي معاملة قانونية
ب�س��رع��ة! ول��و طبقت أم�ث��ال تلك األح �ك��ام البحرينية ف��ي الكويت
على حراميتنا الكويتيني والوافدين لزادت على عشرات السنوات
أو لقرون ..فجماعتنا الحرامية أمنوا العقوبة ،لذلك فهم أصبحوا
أساتذة في إساءة األدب!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

مدونة مسافر

في الصميم

وم �ط �ل �عي��ن ي� �ن� �ك ��رون ف �ي �ه��ا ه � ��ذا ال �ع �ج��ز،
وه��ذا جعلنا نحتار م��ن ن�ص��دق ،فالكرم
الحكومي للخارج ل��م يتوقف ب��ل ه��و في
ازدي� � ��اد ،وب�ل�ا م� ��ردود م �ج��ز ،وب�ل�ا ف��ائ��دة
ت��رت�ج��ى منها ملصلحة ال�ك��وي��ت ،يضاف
ال� ��ى ذل� ��ك ان �ص �ي��اع ح �ك��وم��ي غ �ي��ر م�ب��رر
ملطالبات نيابية شعبوية بصرف ما في
الجيب حتى وص��ل سلم ال��روات��ب ال��ى 12
م �ل �ي��ار دي �ن��ار وه ��و رق ��م ف�ل�ك��ي ال يمكن
استيعابه وال فهمه ،وال مبررات بلوغه الى
هذا املستوى .أما الرقم اآلخر وهو أيضا
رق ��م ف�ل�ك��ي ،ف�ه��و ت�ك�ل�ف��ة ال��دع��وم��ات ال�ت��ي
بلغت  3.9مليارات دينار ،كل ذلك يجعلنا
نشكك بأن هناك انفصام شخصية ماليا
عند الحكومة ،فمن يعاني من العجز ال بد
أن يتوقف عن الهدر.
الواضح أن هناك سوء تدبير حكوميا في
إدارة أموال الدولة ،وهناك تجاوزات وهناك
م �ش��اري��ع ف��اش �ل��ة ص��رف��ت ع�ل�ي�ه��ا م�ئ��ات
امل�لاي�ين ،وه�ن��اك غياب متعمد للمشاريع
ال�ت�ن�م��وي��ة وال �ت��ي ي�ف�ت��رض فيها أن تكون
رافدا مهما يعزز امليزانية العامة للكويت.

علي أحمد البغلي

طالل عبدالكريم العرب
ن�ق��ول مل��ن ي�ت�ب��اك��ى ع�ل��ى ال�ع�ج��ز امل��ال��ي إن
ّ
عليه أوال أن ينفذ ال�ب��دي��ل االستراتيجي
ليستطيع أن يسيطر على سلم الرواتب،
وأن يستفيد من موارد الدولة وامكاناتها
بالكامل ،عليه أن يحرص على استيفاء
رسوم حقيقية مقابل ما تم توزيعه باطال
ع �ل��ى امل �ح �س��وب�ين ل�ب�ع��ض امل�ت�ن�ف��ذي��ن من
دون وجه حق ،وعليه أن يضبط التزوير
ومعاقبة املزورين والفاسدين واسترداد
ما سرقوه ،وأسوأ مثال على ضياع أموال
ال�ب�ل��د أن ق�ي��ادي��ا واح ��دا ف�ق��ط اس�ت�ط��اع أن
يسرق أكثر من مليار دينار ،كانت الدولة
أول��ى ب�ه��ا ،بعد أن ق��ام ب�ت��زوي��ر تراخيص
لشركات خاصة في ثالثة مواقع بمنطقتي
الصبية والساملي ،وال يستبعد أبدا أن هذا
الفاسد وراءه من هو أسوأ منه.
أما أهم ما نعتقده ،فهو أن تكون الحكومة
ه ��ي م ��ن ي��دي��ر ال �ب �ل��د وأم ��وال ��ه ب �ع �ي��دا عن
تدخالت بعض النواب.

عدنان عبدالله العثمان
@AdnanAlothman

الكثير سمع وشاف ما دار في جلسة مجلس األمة التي خصصت
ملناقشة التسيب املروري والحوادث املريعة والتي حصدت وتحصد
أرواح ال�ن��اس ،ولكن وكما يقال «ج��ه يكحلها عماها» ،وم��رة ثانية
مجلسنا املوقر وحكومتنا الرشيدة بصدد تشريع قانون ،وكما
ص��رح��وا س ��وف ي �ك��ون ش��دي��دا ورادع � ��ا وب ��ه م��ن ال �غ��رام��ات وال ��زج
بالسجون ما به ،ويعتقدون أنه سوف يوقف االستهتار والرعونة
ب��ال�ق�ي��ادة ،وأن��ا شخصيًا ض��د م��ا يحصل ب�ش��وارع�ن��ا ،ول�ك��ن ضد
قوانني الفعل وردة الفعل والتي تغلب عليها العاطفة ،وعند التنفيذ
ن�لاق��ي أن�ن��ا شرعنا ل��والدة وح��ش ب�لا قيد ي�ص��ول وي�ج��ول ويفتك
بجيوب وحرية املواطنني ،فالحل ال يكمن في املزيد من التشريعات،
ً
بل يكمن في إص�لاح وتطوير أجهزة وزارة الداخلية أوال ،فالبالء
وامل��رض مكمنهما هناك ،وأب��دأ ب��إص��دار رخ��ص القيادة وسبق أن
كتبت مقاال تحت اسم «طبابيخ الداخلية» تكلمت فيه عن تصريح
للداخلية برصد عدة آالف من رخص القيادة صادرة لعمالة منزلية
تحت مسمى «ط�ب��اخ» ،وطبعًا كلنا نعرف أن ش��روط منح رخص
القيادة للعمالة املنزلية هي فقط اللي يدخل بفيزا سايق والزم تكون
عنده رخصة ق�ي��ادة ص��ادرة م��ن ب�لاده ومصدقة ومختومة بألف
ختم ،ومثل ما تساءلت سابقًا أت�س��اءل اآلن شنو س��وت الداخلية
منذ ذلك اإلعالن الصادر عنهم إلى اآلن تجاه «جموع الطبابيخ» اللي
ً
صدرت لهم تلك الرخص؟ وهل تم التأكد أنهم فعال يشتغلون عند
من أحضرهم ولاّ ّ
تحولوا إلى عمالة سائبة؟ وسؤال آخر :هل ُعوقب
من خالف القانون بالداخلية وأص��در تلك الرخص؟ وخلونا نترك
ه��ذي السالفة ونرجع إل��ى مصدر أساسي للرعونة بالقيادة وهي
آلية إص��دار الرخص وهل هي ناجحة؟ أعتقد لو وفد من الداخلية
ي ��روح ك �ن��دا وي�ط�ل�ع��ون ك�ي��ف ت�م�ن��ح ال��رخ��ص وب ��أي ع�م��ر ون��وع�ي��ة
التدريب واالختبارات ّ
وطبقوا جزءا ولو بسيطا من تلك اإلجراءات
النخفضت الحوادث بشكل كبير ،وهم برجع إلى مصدر كبير من
م�ص��ادر الفوضى امل��روري��ة ب��ال�ش��وارع والزحمة واإلزع ��اج أال وهي
التكاسي الجوالة الرديئة املستوى والخدمة في الغالب والتي تعكس
منظرا غير حضاري للكويت ،وكلنا نعرف من هم أصحاب رخص
وشركات التكاسي ،وس��ؤال للداخلية أعتقد انكم اشترطتم وضع
عدادات ،فهل فعال حد من أهل التكاسي يشغل ّ
عداده؟ وطبعًا غير
عن سواق الباصات وسياكل الطلبات اللي تتخطرف بالشوارع ،هل
كل ه��ذول خضعوا لتدريب صحيح قبل منحهم رخص القيادة؟!
اللي بوصل له أن املشكلة هي بجهاز الداخلية املعني باملرور وليس
القانون الحالي ،وخلوني أشرح أكثر فعندما قررت الداخلية تطبيق
م�ن��ع ال�ت�ح��دث ب��ال�ه��وات��ف أث �ن��اء ال �ق �ي��ادة ش�ن��و س��وت أخ ��ذوا بحجز
املركبات وخلقوا ضررا كبيرا على الناس وممتلكاتهم بدل من أخذ
دفتر السيارة والنمر ومخالفة السائق م��ادي��ًا ،واللي ص��ار تدخل
بعض أعضاء مجلس األم��ة وم��ن ثم ألغي ق��رار السحب وباملقابل
ّ
خلت الداخلية الحبل على الغارب ّ
وردوا الناس يتكلمون ويصورن
أثناء القيادة بال رادع ،يعني الداخلية طبقت املثل الفلسطيني اللي
ّ
ُ ّ
يقول «يا طخه يا اكسر ُمخه» ،املهم رسالتي ملجلس األم��ة الحذر
ثم الحذر من تغليظ عقوبات وإص��دار قوانني تعسفية غير قابلة
ُ
للتطبيق ،وأذكركم بقانون مخالفات البناء والذي لو طبق بحذافيره
نص الكويتيني بيفلسون ،وقانون اإلعالم اإللكتروني والذي يدخل
ّ
ودخل العديد من شبابنا وشيابنا السجن على ريتويت!
وتسلمون.

متعة الدراسة في «الشدادية»
ه��ا ن�ح��ن ن�ب��دأ ال�ف�ص��ل ال��دراس��ي ال�ث��ان��ي م��ن ال �ع��ام الجامعي
 2020 /2019بعد تجربة التدريس لفصل دراسي كامل في
الحلم .نعم ،إنها الجامعة ُ
الجامعة ُ
الحلم ،والتي طاملا تمنيناها
ّ
وتصورناها في أذهاننا.
وسمعنا بها
فمنذ أن كنت طالبة على مقاعد الدراسة في مختلف املواقع
الجامعية م��ن كيفان وال�خ��ال��دي��ة ،وح�ت��ى بعد انضمامي الى
هيئة التدريس في الجامعة ،وتنقلنا أيضا بني مواقع كيفان،
ثم الشويخ ،وعودة إلى كيفان ،ونحن نتمنى أن تكون لجامعة
الكويت مدينة جامعية متكاملة تضم جميع كلياتها املختلفة.
واآلن ،وبعد أن تحقق الحلم يحق لنا أن نفخر بهذا الصرح
األكاديمي الشامخ الذي سيكتمل ــــــ بإذن اهلل تعالى ــــــ باالنتقال
التدريجي ال��ى بقية الكليات الجامعية ،لتكون مدينة صباح
السالم الجامعية ّ
مقرا لجامعة الكويت بعد أربعة وخمسني

عامًا من إنشاء الجامعة.
والحقيقة أن تجربة الفصل الدراسي األول في موقع الشدادية
كانت ممتعة ،خصوصا أن كلية اآلداب ،وهي كليتي األم ،من
ّ
الكليات التي انتقلت انتقاال كامال ،ولم نضطر الى التنقل بني
املوقعني القديم وال�ح��دي��ث ،مثل م��ا ح��دث م��ع بعض الكليات
األخرى .وإذا نظرنا إلى التصميم املعماري فهو رائع ويجمع
بني الحداثة واألصالة ،أما من الناحية التقنية ،فقد تم تجهيز
الفصول الدراسية والقاعات واملكاتب بأحدث ما وصلت إليه
التكنولوجيا في هذا املجال .وبطبيعة الحال ،ومثل أي مسألة
ً
جديدة ،يحتاج األمر قليال من الوقت لتجري األمور بسهولة
وبانسيابية .وقد كان التفاؤل والحماسة واضحني على أغلب
األف��راد من طلبة وأساتذة وموظفني ،فانتظام الطلبة في أول
يوم دراس��ي كان رائعا والفتا للنظر ،ويعود ذلك بالطبع إلى

د .بلقيس النجار
ّ
سعادتهم بالنقلة النوعية التي يعيشونها ،والتي تشكل حدثا
تاريخيا في جامعة الكويت.
ولكن ـــــ وكنت أتمنى أال أضيف هذه الكلمة ـــــ بما أننا في القرن
الحادي والعشرين ،فقد تمنيت أال تغفل اإلدارة الجامعية أو
املشرفون على املشروع عن نقطة مهمة ّ
جدًا .تمنيت أن تكون
ّ
هناك حاويات تحث الطلبة على تدوير املخلفات البالستيكية
والورقية وغيرها ،خصوصا أنها كانت موجودة في املواقع

القديمة .وقد كنت شخصيا أحس بتأنيب الضمير كلما ألقيت
قنينة بالستيكية في حاوية القمامة ،بل أحيانا كنت أعود بها
ّ
إلى املنزل ألضعها مع بقية املخلفات البالستيكية .أما األمر
اآلخ��ر ،ال��ذي تمنيت أن يكون م��وج��ودا ف��ي «ال �ش��دادي��ة» ،فهو
ممرات خاصة للدراجات الهوائية ،تشجع الطلبة على االنتقال
بني الكليات بدال من استخدام املركبات ،خصوصا أن الجامعة
سبق أن أطلقت في السنوات األخيرة حملة لتشجيع استعمال
الدراجات الهوائية بني طلبة الجامعة ،وآمل في أن ُيخطط لذلك
قبل االنتهاء من زراعة املسطحات الخضراء.
خ�ت��ام��ًا ،أود أن أؤك��د ف�خ��ري بانتمائي إل��ى ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت،
وس �ع��ادت��ي ب��امل��وق��ع ال �ج��دي��د ،وأه ��م م��ن ذل ��ك ك�ل��ه متعتي في
التدريس لشبابنا الواعد ،آملة في أن يحظوا بما يستحقون
ِّ
من مستقبل زاهر ،يمكنهم من خدمة الوطن.

اليت

الثالثاء
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د .أحمد سكر :اعتبار المضاد الحيوي مقاوماً للحرارة ..من أبرز  5أخطاء شائعة لدى األمهات

الباراسيتامول..
اإلفراط قد يؤدي إلى فشل وظائف الكبد
د .والء حافظ

من المعلوم أنه من عادات كثير من األمهات االحتفاظ ببعض األدوية الستعمالها في حاالت
الطوارئ إذا احتاج إليها األطفال ،وال بد من لفت االنتباه إلى أن كثرة أنواع من األدوية قد تكون
مصدر خطر على األطفال ،واالستخدامات الخطأ لبعض األدوية كذلك.
ي �ق��ول ال��دك �ت��ور أح �م��د س�ك��ر اخ�ت�ص��اص��ي
األط �ف��ال ،طبيب أم ��راض ال�ج�ه��از التنفسي
ب�م�س�ت�ش�ف��ى ال� �ف ��روان� �ي ��ة ،إن أه� ��م األدوي � ��ة
املطلوب توافرها ف��ي امل�ن��زل باستمرار هو
خافض الحرارة ،سواء في صورة أقراص أو
شراب أو «تحاميل» ،على أن يكون اختيار
النوع والجرعة مناسبا لعمر ووزن الطفل،
حسب ارش��ادات الطبيب وااللتزام بها مثل:
 ،Pandarexو ،Panadolو.Brufen
ك��ذل��ك ب�ع��ض أن� ��واع ال �ك��ري �م��ات وامل��رط �ب��ات
الطبيعية الستخدامها على جفاف الجلد أو
االكزيما مثل ،Panthenol :و.Zinc cream
وأي� �ض ��ا ي �س �ت �ح �س��ن ت ��واف ��ر ب �ع��ض أدوي� ��ة
املغص الطبيعية في املنزل لألطفال الرضع
ذات ال�ت��أث�ي��رات الجانبية اآلم �ن��ة ج �دًا م�ث��ل،:
.Caminative، Gripe water
البنادول والبنادريكس
وأوض � ��ح ال��دك �ت��ور س �ك��ر أن امل � ��ادة ال�ف�ع��ال��ة
ف� ��ي دواء ال � �ب � �ن� ��ادول وال� �ب� �ن ��ادري� �ك ��س ه��ي
«باراسيتامول» ،التي تعتبر من أكثر األدوية
اآلمنة لخفض الحرارة عند األطفال ،ورغم
ذل��ك يجب استعماله بجرعات م�ح��ددة من
 6 - 4م��رات يوميًا مع ك�م��ادات امل��اء البارد.
واس �ت �ع �م��ال ال�ت�ح��ام�ي��ل ك��ذل��ك م��ن وزن 10
ً
ك� �ل ��غ ،ب � ��دال م ��ن ال � �ش� ��راب .ول� �ك ��ن الب� ��د م��ن
االنتباه إل��ى أن��ه رغ��م معدالت األم��ان العالية
في مادة الباراسيتامول ،إال أن اإلف��راط في
تناولها بجرعات عالية قد يؤدي إلى حدوث
فشل في وظائف الكبد فال بد من االلتزام
بالجرعة والتوقيتات املحددة.

مايو كلينك
ي �م �ك��ن ل� �س� �ي�ل�ان ال� �ل� �ع ��اب واالن � ��زع � ��اج
والدموع أن تجعل عملية ظهور األسنان
مرحلة صعبة على الرضع واآلباء على
حد السواء.
ع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن اخ � �ت�ل��اف ال �ت��وق �ي��ت
ً
ً
ً
كثيرا ما يبدأ األطفال
واسعا،
اختالفا
ف��ي ال�ت�س�ن�ين ب�ب�ل��وغ�ه��م ع�م��ر  6أش�ه��ر
ً
ّ
ً
تقريبا .عادة ما يكون السنان السفليان
األم ��ام� �ي ��ان «ال �ق��اط �ع �ت��ان امل��رك��زي �ت��ان
ال �س �ف �ل �ي �ت��ان» ،ه �م��ا أول م��ا ي�ظ�ه��ر من
ّ
األس �ن��ان ويتبعهما ال�س��ن��ان األم��ام��ان
ال� �ع� �ل ��وي ��ان «ال� �ق ��اط� �ع� �ت ��ان امل ��رك ��زي �ت ��ان
العلويتان».
ت�ش�ت�م��ل ع�ل�ام��ات ال�ت�س�ن�ين وأع��راض��ه
الكالسيكية على ما يلي:
 - 1سيالن اللعاب

أمراض حساسية الصدر
وعن أمراض حساسية الصدر التي تنتشر
ف��ي فترة الشتاء ،أوض��ح الدكتور سكر أن
«حساسية الصدر في األط�ف��ال هي عبارة
ع ��ن ت �ض �ي �ي��ق ف ��ي ال �ش �ع��ب ال �ه��وائ �ي��ة ال �ت��ي
تستجيب بشكل ملحوظ ملوسعات الشعب
ع��ن ط��ري��ق ال�ك�م��ام فنتولني  ،ventolinمع
وج��ود مهيجات ومثيرات لها مثل األتربة،
األدخ �ن ��ة ،ال �ع �ط��ور .وغ��ال�ب��ًا م��ا ي �ك��ون هناك
عامل وراث��ي ل��دى أح��د األب��وي��ن أو األج��داد.
األم ��ر يستلزم اخ�ت�ص��اص��ي اط �ف��ال يحدد
التشخيص لألم وارشادات العالج».
الفرق بين حساسية
الصدر ونزالت البرد
أش��ار ال��دك�ت��ور أح�م��د سكر إل��ى أن ن��زالت
البرد غالبًا تكون مصحوبة بأعراض رشح
أو زكام مع ارتفاع في درجة الحرارة ،وتكون
استجابتها للكمام محدودة جدا ،والتفريق
الدقيق بينهما يحتاج إل��ى طبيب مختص
كما ذكرنا سابقا .وال داعي لتأخير زيارة
الطبيب ،إذا ك��ان ه�ن��اك لبس ول��م يستجب
الطفل لألدوية اآلمنة.
المضادات الحيوية
أك��د اختصاصي األط �ف��ال أن معظم ال��دول
املتقدمة تمنع ص��رف امل�ض��اد الحيوي من
دون وص �ف��ة ط�ب�ي��ة ل�ل�م��ري��ض ،مل��ا ل��ذل��ك من
تأثيرات سلبية م��ن وج��ود بكتريا ممانعة
ل �ل �م �ض��ادات ال �ح �ي��وي��ة ن�ت�ي�ج��ة اس�ت�ع�م��ال�ه��ا

بشكل خ��اط��ئ ،ك�م��ا ن�ب��ه إل��ى أن  %90من
ح��االت ارتفاع درج��ات الحرارة في األطفال
ت �ك��ون ألس �ب ��اب ف �ي��روس �ي��ة م��وس �م �ي��ة ،فال
ت�ح�ت��اج إل ��ى م �ض��ادات ح �ي��وي��ة ،ل��ذل��ك ال بد
أن ت�م�ت�ن��ع ك��ل أم ت �خ��اف ع�ل��ى أوالده � ��ا من
استعماله إال بوصف طبيب مختص.
استعمال الكمام في المنزل
أوض��ح ال��دك�ت��ور س�ك��ر ،أن��ه بالنسبة للطفل
م��ري��ض ال �ح �س��اس�ي��ة ،ي�ن�ص��ح أن ت �ب��دأ األم
ً
معه باستعمال الكمام أوال ،من بداية نزالت
البرد حتى ال تتطورالحالة وتؤدي الى ضيق
ال �ت �ن �ف��س ،وت ��ده ��ور ف ��ي ال� �ص ��در ،وب��ال�ت��ال��ي
ف��ي ح ��االت ح�س��اس�ي��ة ال �ص��در م��ن أف�ض��ل
ال�ع�لاج��ات ال�ت��ي يجب أن ي��أخ��ذه��ا امل��ري��ض،
وأع��راض��ه الجانبية م�ح��دودة ج�دًا ومؤقتة،
ه��و ال�ك�م��ام ،وق��د تصل ال��ى  6م��رات باليوم
باألخذ في االعتبار الجرعة املحددة له.
فقد يكون محذور الكمام ملريض الحساسية
ف��ي ب�ع��ض ال �ح��االت االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة امل�ص��اب��ة
ب ��أم ��راض أخ� � ��رى ،وف �ق ��ا ل �ف �ح��ص ال�ط�ب�ي��ب
املسبق وبمعرفة األم ،ع��دا ذل��ك فهو العالج
األنسب ملريض الحساسية في حاالت البرد
والتحسس من الجو ،لكن اذا لم يكن الطفل
م��ري��ض ح�س��اس�ي��ة ف�ل�ا داع� ��ي الس �ت �خ��دام
الكمام ف��ي امل�ن��زل ويكتفى ب��األدوي��ة االمنه
واستشارة الطبيب.
أدوية وأطعمة ممنوعة
ك�ش��ف ال��دك �ت��ور س�ك��ر ،أن��ه ال ت��وج��د أدوي��ة
معينة ممنوعة على م��رض��ى الحساسية،

إال م ��ا ك� ��ان ي�ل�اح ��ظ ب �ع��د ت �ن��اول �ه��ا زي� ��ادة
ن��وب��ة ال� �ص ��در ،وك��ذل��ك ال ي�م�ن��ع ال �ط �ف��ل من
أي ط�ع��ام إال أن يسبب ل��ه ن��وب��ة ص��دري��ة أو
طفحا جلديا .على خالف ما هو شائع من
أن ال�ش��وك��والت��ة ،أو البيض ،أو امل��وز ،يمكن
ان ت��زي��د ال�ح�س��اس�ي��ة ،ف��األم��ر ي�ت��وق��ف على
مالحظة األم لتأثير هذه األغذية في الطفل
او غيرها.
أدوية زيادة المناعة
وعن أدوية زيادة املناعة ،قال الدكتور سكر،
إن «مناعة الطفل األساسية تكون من توازن
الطعام الذي يتناوله ،بأن يكون غنيا باملواد
األس��اس�ي��ة مثل ال�ح��دي��د  -ال��زن��ك  -فيتامني
 ،Eأوميغا  3وه��ذا يكون في الخضروات -
األسماك  -األلبان  -العصائر الطبيعية.

التسنين 4 ..نصائح لتسكين آالم اللثة
 - 2عض األجسام
 - 3التهيج أو غرابة األطوار
 - 4قرح اللثة أو إيالمها
 - 5حمى مستقيمية منخفضة الدرجة
تبلغ  99فهرنهايت ( 37.2درجة مئوية)
يشك العديد باآلباء أن التسنني يسبب
ح�م��ى أع �ل��ى وإس �ه ��ال ،إال أن األب �ح��اث
تذكر أن هذين األمرين ليسا مؤشرين
على التسنني .إذا ك��ان��ت درج��ة ح��رارة
امل �س �ت �ق �ي��م ل � ��دى ط �ف �ل��ك ت �ب �ل��غ 100.4
ف �ه��رن �ه��اي��ت ( 38درج � � ��ة م� �ئ ��وي ��ة) أو
ك��ان م�ص� ً
�اب��ا ب��اإلس �ه��ال ،فاستشيري
الطبيب.
ما أفضل طريقة لتهدئة اللثة املتقرحة؟

إذا ك ��ان ط �ف �ل� ِ�ك ي�ش�ع��ر ب �ع��دم ال ��راح��ة،
ف�ض�ع��ي ف ��ي االع �ت �ب��ار ه ��ذه ال�ن�ص��ائ��ح

البسيطة:

ّ
طفلك
 - 1دلكي لثة
ِ

اس�ت�خ��دم��ي إص�ب�ع��ا ن�ظ�ي�ف��ا أو ش��اش��ا
طفلك .هذا الضغط قد
رطبا لتدليك لثة
ِ
طفلك بعدم الراحة.
يقلل إحساس
ِ
 - 2حافظي على برودة اللثة

يمكن استخدام قطعة قماش باردة أو
ملعقة أو حلقة تسنني مبردة على لثة
طفلك حلقة
الطفل لتهدئتها .ال تعطي
ِ
تسنني مجمدة ،على الرغم من ذلك.
ّ -3
جربي األطعمة الصلبة

إذا ك��ان طفلك ي��أك��ل األط�ع�م��ة الصلبة،
ي �م �ك �ن� ِ�ك إع� �ط ��اؤه ش �ي �ئ��ا ق��اب�ل�ا ل�لأك��ل
لقضمه ،مثل ال�خ�ي��ار أو ال�ج��زر ال�ب��ارد
منزوع القشرة.
تابعي طفلك باستمرار ،على الرغم من

د .والء حافظ
ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن األح� �ي ��ان ي �ك��ون ال �ب �ك��اء هو
ط��ري �ق��ة ت�ع�ب�ي��ر األط� �ف ��ال ع��ن ع ��دم ال��راح��ة،
فيمكن أن يعاني األطفال من آالم مختلفة،
من دون أن تشعر األم ،سواء في البطن ،أو
األسنان ،والصداع.
ووفقًا لعلم الريفليكسولوجي ،وهو تدليك
ال �ق��دم�ين لتحفيز ال�ن�ه��اي��ات ال�ع�ص�ب�ي��ة ،قد
يكون التدليك أحد الحلول املؤقتة واملساعدة
في تهدئة الطفل من انزعاجه.
على الرغم من أن العالجات واألدوية املوصى
بها من قبل أطباء األطفال ضرورية دائما،
ف��إن ال �ع�لاج��ات امل�ن��زل�ي��ة امل�ه��دئ��ة ق��د تعطي
إضافات جيدة إلى روتني الحياة.
اليك  7خطوات كنصائح التدليك االنعكاسي
في القدم ،التي يمكن أن تساعد في تهدئة
األطفال الصغار ،وفقا ملا جاء في صحيفة
ديلي هيلث بوست.
وك��ذل��ك وف �ق��ا ل��دل �ي��ل خ��ري �ط��ة «ت��دل �ي��ك ق��دم
ال�ط�ف��ل» ،وف��ق م��وق��ع  little thingsالطبي،
ح �ي��ث ت �ت��واف��ق ك ��ل م�ن�ط�ق��ة م ��ن ال� �ق ��دم مع
م �خ �ت �ل��ف األع � �ض� ��اء وال� �ع� �ض�ل�ات وأج � ��زاء
الجسم ،ومن خالل الضغط برفق على هذه
املناطق ،يمكن أن يكون األطفال في كثير
من األحيان أكثر استجابة ألن��واع مختلفة
من التدليك من البالغني.

طويلة ،ويصعب عليك تهدئته ،ولكن يمكنك
تهدئة أل��م التسنني أث�ن��اء ن��وم الطفل ،حيث
يصبح أق��ل عرضة لالستيقاظ بسبب ألم
التسنني ،ننصحك بالتدليك أع�ل��ى أصابع
القدم.

 - 1أعلى أصابع القدم

 - 2وسط األصابع

إذا ك��ان ال�ط�ف��ل ي�ع��ان��ي م��ن ال�ت�س�ن�ين ،ف��إن
األلم الناتج عنه يجعل الطفل منزعجا لفترة

وفقا ملا ذكرته األب�ح��اث في «ديلي هيلث
بوست» ،فإن نقاط الضغط ،التي تتوافق مع

الرأس واألسنان
الجيوب األنفية

2

الرئتان

3

الضفيرة
الشمسية

4

الجزء العلوي
من األمعاء

5

الجزء السفلي
من األمعاء

6

الحوض

7

ألم الجيوب األنفية عند األطفال ،تكون في
هذه البقع ،وتدليكها يساعد في تخفيف ألم
الجيوب األنفية ومجموعة من أعراض البرد
والحساسية في الجهاز التنفسي.

 - 3تحت أصابع القدم
عندما يعاني طفلك م��ن مشاكل احتقان
ال�ص��در ،ف��إن مناطق الضغط املناسبة لها
هي تقع تحت أصابع القدم ،والتي تتوافق

نبه الدكتور أحمد سكر إلى بعض املحاذير واألخطاء الشائعة لدى األمهات:
 - 1اعتبار املضاد الحيوي مضادا للحرارة ،فاألم تواجه حرارة الطفل دائمًا باملضادات الحيوية،
سواء عن طريق الحقن أو عن طريق الشراب ،وكما ذكرت ففي الغالب يكون فيروسا ال يحتاج
إلى مضادات حيوية.
 - 2اعتبار طفلها مريض حساسية الصدر مريضا ممنوعا عليه الحركة واللعب والجري ،وهذا
خطأ تماما بل الواجب أن يأخذ العالج الوقائي بانتظام ويمارس حياته بشكل طبيعي تمامًا.
 - 3إيقاف املضاد الحيوي الذي وصفه الطبيب بمجرد انخفاض درجة الحرارة ،وإال فإيقاف
املضاد في منتصف املدة يؤدي إلى وجود بكتيريا ممانعة بشكل قوي.
 - 4ال بد من االنتباه الى أن زيادة وزن الطفل باألطعمة السريعة غير متوازنة العناصر Junk
 Foodيؤدي إلى ظهور أمراض السمنة مبكرًا.
 - 5يجب التخلص من أدوي��ة الكورتيزون لألطفال التي تستعمل في ح��االت الحساسية مثل
 predo - Dexolبعد انتهاء مدة العالج التي حددها الطبيب حتى ال تستعمل بشكل خطأ ،حيث
ان زيادة استعمالها قد تؤدي إلى أمراض ارتفاع ضغط الدم والسكر والسمنة وضعف املناعة.

ُجمل ال يمكن نسيانها
د .خلود البارون
قد تحتاج إلى ثانية فقط لقول أمر جارح،
بيد أن ضرره يستمر لالبد .واليك أمثلة
ألق��وال ُ
(جمل) عليك تفادي قولها حتى
ال تندم بعدها.

ذلك .أي قطعة
ق � ��د ت �ن �ك �س��ر
ق � � � ��د ت� �س� �ب ��ب
االختناق.

ّ
 - 4ج ��ف� �ف ��ي
اللعاب

اللعاب ال��زائ��د
ه� � � � � � ��و ج � � � ��زء
م � � ��ن ع �م �ل �ي��ة
ال� �ت� �س� �ن�ي�ن .وج � � ��ود ح �ل �ق��ة ت �س �ن�ي�ن أو
األصابع أو أشياء أخرى في الفم تنتج
اللعاب .ملنع تهيج الجلد ،حافظي على
وج ��ود ق�ط�ع��ة ق �م��اش نظيفة لتجفيف
طفلك .ضعي مرطبا مثل الكريم
ذق��ن
ِ
أو امل��رط��ب السائل املعتمد ف��ي أساسه
على املاء.

 7مناطق للتدليك تحفز جسم الطفل ..وتهدئ آالمه
1

 5أخطاء شائعة لدى األمهات

مع الصدر .وتطبيق الضغط اللطيف على
ه ��ذه امل �ن��اط��ق ف��ي ح��رك��ة دائ��ري��ة ي�م�ك��ن أن
ي�س��اع��د ف��ي تخفيف االن��زع��اج ال�ن��ات��ج عن
االحتقان والسعال.

 - 4وسط القدم
(الضفيرة الشمسية)
ال�ت��دل�ي��ك م��ع ب��داي��ة ال�ت�ق��وس ي�س��اع��دك في
االس �ت��رخ��اء ،وت�خ�ف�ي��ف امل�ش��اك��ل املرتبطة
بالجهاز الهضمي ،وه��ي من أكثر املناطق
التي تساعد في تخفيف األلم.

 - 5منتصف القدم
ع �ن��دم��ا ي �ع��ان��ي ال �ط �ف��ل م ��ن أل� ��م اإلم �س��اك
وح ��رق ��ة امل� �ع ��دة وع� �س ��ر ال �ه �ض ��م ،ي�ن�ص��ح
بتدليك املنطقة بني منتصف القدمني وأعلى
األصابع.

 - 6بني منتصف القدم والكعب
(بطن القدم)
يرتبط الجزء األسفل من منتصف القدمني
وأس� �ف ��ل ب �ط��ن ال� �ق ��دم ب �ت �خ �ف �ي��ف ال� �غ ��ازات
واالنتفاخات ،التي يعاني منها الطفل ،وهي
أح ��د األس �ب��اب ال�ش��ائ�ع��ة وراء ع ��دم شعور
الطفل بالراحة.

 - 7كعب القدم
عندما يبدأ الطفل بالنمو سريعا قد يعاني
م��ن أل��م ال��ورك�ين وال�ش��د العضلي بسهولة،
وع �ن��د ت��دل �ي��ك ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة (ك �ع��ب ال �ق��دم)
يساعد في تخفيف األلم.

 - 1أريد الطالق

ال يهم ما يحدث بعد ذل��ك ،س��واء اعتذر
ال ��زوج ��ان او ت��وص�لا ال ��ى ق� ��رار ي��رض��ي
ال� � �ط � ��رف �ي��ن ،ف� �ط� �ل ��ب ال� � �ط �ل��اق س �ي �س �ب��ب
ص ��دم ��ة ن �ف �س �ي��ة وج ��رح ��ا ل �ل �م �ش��اع��ر ال
يمكن نسيانها .وأث��ر سماع ه��ذه الكلمة
سيستمر ل�لأب��د .فمتى م��ا ذك��رت كلمة
«ال �ط�لاق» ،ستستمر رائحتها وص��داه��ا
في اذن الزوجني .وسيشعر الطرف اآلخر
ب�غ �ص��ة وأل � ��م م ��ن ت�ف�ك�ي��ر ش��ري �ك��ه ب�ه��ذه
الكلمة وطلبها فعال .لذا ،ال تستخدم هذه
الكلمة اال اذا كنت م�ت��أك��دا مئة ف��ي املئة
بأنك تعنيها وال تريد غيرها .فهي مثل
لكمة في القلب يظل اثرها لألبد.
 - 2أكرهك

األط�ف��ال محبوبون ،ولكن قد يضغطون
ع�ل��ى اع �ص��اب��ك ب�ش�ك��ل م�ح�ت��رف يسبب
وص��ول��ك ال ��ى درج ��ة ال�ح�ن��ق واالن �ف �ج��ار.
ول� �ك ��ن م �ه �م��ا ك ��ان ��ت درج� � ��ة غ �ض �ب��ك او
ت��وت��رك ف�ل�ا ت�ك�ل�م�ه��م ب��ال�ط��ري�ق��ة نفسها
التي يكلمونك بها .فجميع اولياء االمور
سمعوا جملة (ان��ا اك��ره��ك) م��ن اطفالهم
ول��و م��رة ع�ل��ى االق ��ل .وس ��واء ك��ان طفلك
ف��ي عمر  4س�ن��وات او  14سنة او حتى
 44سنة ،فال ترد عليه بالجملة نفسها.
وكبديل عليك ق��ول «ان��ا اسمعك واع��رف
انك قلتها ألنك تتألم ،وأنا احبك» .ألن ما
يريده الطفل من قول هذه الجملة هو لفت
انتباهك والتعبير عن غضبه وأمله.
 - 3منذ متى أنت حامل؟ متى
الوالدة؟

ل �ي��س ه �ن��اك وق ��ت م�ن��اس��ب ل�ت��وج�ي��ه ه��ذا
السؤال الى امرأة ،اال اذا كنت متأكدا مئة
ف��ي امل�ئ��ة ب��أن�ه��ا ح��ام��ل ف�ع�لا .ام��ا تخمني
ب��أن�ه��ا ح��ام��ل ب�ن��اء ع�ل��ى ب ��روز بطنها او
زي��ادة وزن�ه��ا فذلك ل��ن يسبب غير جرح
ملشاعرها واحراج لك .وان كنت فضوليا،
ف�ك�ب��دي��ل اس��أل �ه��ا «ك �ي��ف ت �ش �ع��ري��ن؟ ما
أخبارك الجديدة؟».
 - 4لم أحبك أبدً ا

ه ��ذه ال�ج�م�ل��ة ت�ع��د م��ن اس� ��وأ ال �ج �م��ل ،ل��ذا
يفضل مسحها من معجم الكلمات التي

قد تستخدمها يوما .فحتى لو كانت هذه
ال�ج�م�ل��ة ت�ع�ب��ر ع��ن م �ش��اع��رك الحقيقية،
ف �س �ت��دل ع �ل��ى ان ��ك ك �ن��ت ت�ت �ظ��اه��ر بحب
شخص في السابق ،وعشت معه غصبا
ولم تقصد أيا من االفعال او االقوال التي
قلتها سابقا .أي انك ممثل ب��ارع وكاذب
م�ح�ت��رف .كما سيجعل ال�ش��ري��ك يتذكر
كل لحظة قضيتماها معا على أنها كذبة
وتمثيلية وهو امر جارح جدا .وقد تعتقد
ان م ��ن ال ��رائ ��ع ان ت �ع��ذب ال �ط ��رف االخ ��ر
وتجرحه بهذه الجملة ،ولكن بعدما تمر
نوبة الغضب وتستعيد قدرتك الطبيعية
على التفكير ستندم على هذا االمر ألنك
دمرت ذكرياتك معه ،وفقد ثقته لألبد .لذا،
فاستخدم جمال اق��ل ت��دم�ي��را لذكرياتك
وض ��ررا م�ث��ل (أن ��ا ت�غ�ي��رت او م�ش��اع��ري
تغيرت).
 - 5هذا جنوني أو أنت مجنون

أن تجيب على أمنية لطفلك او شريكك
على انها دليل على جنونه ،هو امر جارج
وم�ح�ب��ط وي ��دل ع�ل��ى ان��ك ال ت�ف�ه�م��ه .فقد
دم ��رت ث�ق�ت��ه بنفسه وم�ن�ع�ت��ه ع��ن الحلم
وال�خ�ي��ال وح�ت��ى مصارحتك بما يجول
في باله .وحتى لو كنت تعتقد ان تعلمه
ال �س �ب��اح��ة او ال �ق �ف��ز م��ن ط �ي��ارة ه��و ام��ر
جنوني ،تذكر أن ل��دى الجميع صالحية
للحلم والخيال بشيء خارج عن املألوف.
لذا ،بدال من تجريحه وغلق باب الخيال،
قل له «سيكون ذلك امرا رائعا».
 - 6شتم األم

ت��ذم��ر واش �ت��م أم��ك ك�م��ا ت��رغ��ب ،ول �ك��ن ال
تشتم أم شريكك ابدا .فهذا امر ال ينسى
وال يغتفر اب ��دا .فجميعنا ل��دي�ن��ا غ��ري��زة
ل �ل��دف��اع ع��ن االم ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ان ك��ان��ت
مخطئة او مظلومة .فحتى لو كانت هي
األس� ��وأ ،ف�ل��ن يسمح ل��ك اح��د بشتم ام��ه.
وب��دال ع��ن ذل��ك انتقد سلوكا او تصرفا
ال تحبه في أمه .مثل «أمك تنتقد تربيتي
وت �ق��ول ان ��ي ط�ب�خ��ي س �ي��ئ ،وه� ��ذا االم ��ر
ي�غ�ض�ب�ن��ي واخ �ش ��ى ان اف �ق��د اع�ص��اب��ي
ام ��ام� �ه ��ا ،ف ��أرج ��وك ق ��ل ل �ه��ا ان ت�ح�ت�ف��ظ
بآرائها لنفسها».
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ثقافة

الخطوط المتالشية تركت وراءها حكايات شعبية

آثار السكة الحديد في األرض المقدسة
ماتي فريدمان

عندما تبدأ في مالحظتها ،تجد آثار قضبان السكة
الحديد في كل مكان في فلسطين :مسارات يعلوها
الصدأ بين األعشاب ،وأطالل محطات فارغة .على نهر
األردن ،تمر خطوط سكك الحديد عبر جسر رشيق من
البازلت األسود ال يصل شيئا ً بشيء .تحت منحدرات
الزيتون والصنوبر على ضفاف اليرموك ،مبنى محطة
يستخدمه مزارعو األسماك مخزناً ،وثمانية أنفاق
مهجورة تؤدي إلى سوريا.
على خرائط الشرق األوسط لعام  ،2020أهم
املعالم ه��ي ال�ح��دود  -الخطوط الفاصلة بني
الدول املتصارعة ،والناس املتصارعني فيها.
ولكن على الخرائط القديمة ،التي تعود إلى ما
قبل  80أو  100عام ،تظهر خطوط مختلفة:
سكك حديد ،خطوط تربط بني الناس.
إن تتبع امل�س��ارات املهجورة ،كما أفعل منذ
بضع سنوات ،يعيد إلى الحياة شرقًا أوسط
ً
س��ائ�لا ،ك��ان م��وج��ودًا ،ويبرز ضيق الحدود
القائمة في الوقت الحاضر .إنه يمنحك الوقت
لتأمل أماكن أخ��رى في العالم ،حيث يعتبر
ال �ن��اس أش �ي��اء ك��ال �ق �ط��ارات ال��دول �ي��ة وح��ري��ة
التنقل عبر الحدود من املسلمات ،ويدفع إلى
التفكير في مقدار الخسارة عندما يتحول
املزاج البشري من القضبان إلى الجدران.

المحطة األخيرة
إذا ركبت القطار الحديث املنطلق من تل أبيب
ً
ش�م��اال ،على سبيل امل�ث��ال ،فسيتعني عليك
ال �ن��زول ف��ي ن�ه��اري��ا ،على بعد بضعة أميال
خجولة من الحدود اللبنانية .تلك هي املحطة
تنتهي فيه
األخيرة ،لكنها ليست املكان الذي
لاً
خ�ط��وط ال�س�ك��ة ،ويمكنك امل�ض��ي ش�م��ا إذا
أردت ...في األربعينيات من القرن املاضي،
ك ��ان ي�م�ك��ن م��واص �ل��ة ال �ط��ري��ق ف ��ي ال�ج��ان��ب
اآلخر ،على الساحل اللبناني إلى بيروت .أما
اآلن ،فال يمكن عبور ال�ح��دود .النفق انقطع
في منتصف الطريق.
منذ وق��ت غير بعيد ،خيمت مع أطفالي في
ب�س�ت��ان ع�ل��ى ط��ري��ق ع�س�ك��ري ت��رك��ي يعود
إل��ى ع��ام  ،1915يمتد عبر ص�ح��راء النقب،
ويمر فوق جسر ،عبر وديان مهجورة ،قبل
أن ي�ص�ط��دم ب��أس�لاك ش��ائ�ك��ة ع�ل��ى ال�ح��دود
اإلسرائيلية  -املصرية .تم بناء الحاجز قبل
ب�ض��ع س �ن��وات ب�س�ب��ب ال�ت�ه��ري��ب واإلره � ��اب.
ع�ن��دم��ا م ��دت خ �ط��وط ال�س�ك��ة ل��م ي�ك��ن هناك
شيء .في الطريق القديم إلى السياج ،تلقينا
ت�ح��ذي��رات م��ن الجيش وع��دن��ا أدراج �ن��ا .لكن

خسارة كبيرة تحوِّ ل
المزاج البشري من
القضبان إلى الجدران
الحرب حولت
الجسر من عالمة
تواصل إلى مصدر
تهديد
بقايا طريق السكك الحديد

تظهر بقايا ه��ذا الخط في كيبوتس غيشر
ع �ل��ى ن �ه��ر األردن .وك� ��ذل� ��ك ت �ج��د ال �ج �س��ر
ال�ب��ازل�ت��ي ال ��ذي ي�ع��ود ال��ى ع��ام  1905خلف
ب��واب��ة عسكرية هائلة يعلوها سلك شائك.
هذه هي الحدود اآلن مع األردن ،والجسر في
منطقة عازلة .ركلت نيريت البوابة املفتوحة
بقدمها وفتحتها م��ؤك��دة ل��ي أن املنطقة تم
تطهيرها من األلغام.

ال �خ��ط م �ض��ى ف ��ي ال �ص �ح��راء ع �ل��ى ال�ج��ان��ب
اآلخ � ��ر ،ك �م��ا ل��و ل��م ت �ك��ن ه �ن��اك ح� ��دود على
اإلطالق.

من حيفا إلى دمشق
ال �خ��ط ال �ق��دي��م األك �ث��ر ش �ه��رة ه��و خ��ط سكة
حديد ال ��وادي ،ال��ذي أنشئ ع��ام  1905بأمر
م��ن السلطان العثماني ك�ج��زء م��ن مشروع
سكة حديد الحجاز الكبرى ،واريد ان يكون
ن�ق�ل��ة ل�لإم �ب��راط��وري��ة ال �ت��رك �ي��ة ال ��ى ال �ح��داث��ة.
ح�ق�ق��ت س�ك��ة ح��دي��د ال � ��وادي رب �ط��ا منطقيا
تماما ال يمكن تصديقه اآلن ،بني ميناء حيفا
ومدينة دمشق .والتقى قطار حيفا بالخط
اإلمبراطوري الرئيسي في درعا..
أص �ب �ح��ت س��وري��ا وإس��رائ �ي��ل ع��دوي��ن قبل
السكة
 72ع��ام��ًا ،ول �ك��ن ع�ن��دم��ا ان �ش��ئ خ��ط
ً
ال�ح��دي��د ،ل��م تكن ال��دول�ت��ان م��وج��ودت�ين .وفقا
ل�ج��دول السكة ال�ح��دي��د ل�ع��ام  ،1934يمكنك
ً
صباحا
الخروج من محطة حيفا الساعة 10
والوصول إلى دمشق الساعة  8.02مساء.

من يجرؤ على المرور؟
ف��ي رب�ي��ع ع��ام  ،1948غ�ي��رت ال �ح��رب معنى
ال �ج �س��ر ،م��ن ع�لام��ة ت��رح�ي��ب وت��واص��ل ال��ى
ت�ه��دي��د ،ال��ى نقطة ع�ب��ور ل�ق��وة استكشافية
عربية من ال�ع��راق .قامت فرقة من املدافعني
ع��ن كيبوتس «غ�ي�ش��ر» بتعطيلها بتفجير
عبوة ناسفة ،وال يزال بإمكانك رؤية الضرر
ال ��ذي ل�ح��ق ب�ث��ان��ي أق� ��واس ال�ج�س��ر الخمسة
األنيقة .القطار لم يعمل منذ ذلك الحني.
ل ��دى إس��رائ �ي��ل ات �ف ��اق س�ل�ام م ��ع ال�ح�ك��وم��ة
األردن � �ي� ��ة ،ك �م��ا ه ��و ال �ح ��ال م ��ع م �ص��ر ،لكن

خطوة رائدة أعلن عنها محمد الشارخ

اللغة واللهجات
اش� � ��ار رج � ��ل األع � �م� ��ال وم ��ؤس ��س ش��رك��ة
«صخر» لبرامج الكمبيوتر محمد الشارخ
خ�ل�ال استضافته ف��ي «امل�ل�ت�ق��ى الثقافي»
ال� ��ذي ي��دي��ره األدي � ��ب ط��ال��ب ال��رف��اع��ي ،إل��ى
ه��ذه املخاوف التي طالت اللغة العربية في
ال�س�ن��وات األخ �ي��رة ،م��ن ب�ين ه��ذه امل�خ��اوف
تنامي اللهجات املحلية ،فهل تشكل هذه
ال�ل�ه�ج��ات خ�ط��را ع�ل��ى ال�ع��رب�ي��ة ح�ق��ا؟ نفى
الشارخ ذلك ،واستدل بوجود  34لهجة في
إنكلترا ،لكن املشكلة كما يراها الشارخ أنه

محمد الشارخ في «الملتقى الثقافي»

بينما يتكلم الناس في الغرب باللغة التي
أط�ل��ق عليه «امل �ع �ي��اري��ة» وه��ي نفسها لغة
ال�ص�ح��ف ال�ي��وم�ي��ة وال �ع �ل��م ،ف��إن ف��ي عاملنا
ال �ع��رب��ي ه �ن��اك ب ��ون ش��اس��ع ب�ي�ن ال�ل�ه�ج��ات
املحلية وت�ل��ك اللغة امل�ع�ي��اري��ة «الفصحى»
التي تكتب بها الكتب والصحف.

معجم ّ
يطور نفسه

ي�ب��دو أن ح��ل م��أزق اللغة العربية سيأتي
م��ن ال �ك��وي��ت ،ف �ق��د أع �ل��ن ال� �ش ��ارخ ،ال��رج��ل
ال� ��ذي ن�ه��ض ب �ع��بء ت �ط��وي��ر ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
ال�ع��رب�ي��ة ال�ح��دي�ث��ة إلدخ ��ال ت�ط��وي��ر إيجابي
هائل في عالم املعرفة العربية ،كما وصفه
عبداملحسن مظفر ،ع��ن خ�ط��وة رائ ��دة في
سبيل إن �ق��اذ لغتنا الجميلة م��ن كبوتها.
خ �ط��وة ال �ش ��ارخ ال ��رائ ��دة ه��ي ط ��رح معجم
ع ��رب ��ي رق� �م ��ي م �ع ��اص ��ر ي �ن ��اس ��ب ات �ج ��اه

اللغة العربية في حاجة إلى تطوير محتواها ومعاجمها

ليست كل الذكريات جميلة
ه�ن� ّ�اك ق�ص��ة اف�ت��رض��ت دائ� ً�م��ا أن�ه��ا أس�ط��ورة
ت�ت�ع��ل��ق ب��ال�ط�ي��اري��ن األمل� ��ان امل�ت�م��رك��زي��ن هنا

(عن نيويورك تايمز -بتصرف)

أصبح على بعد خطوة من «األوسكار»

معجم رقمي لـ«العربية»
يسير باتجاه المستقبل
محمد حنفي
م ��ا أك �ث��ر ال � �ن ��دوات وح �ل �ق��ات ال �ب �ح��ث ال�ت��ي
ت �ح��دث��ت ع ��ن م� ��أزق ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة وع ��دم
مواكبتها للعصر ف��ي ال�س�ن��وات األخ�ي��رة،
م��ن ب�ين ه��ذه امل �خ��اوف ك��ان��ت اإلش ��ارة إلى
االنفصام ال��ذي تعانيه العربية بني ما هو
موجود في معاجم اللغة العربية التراثية،
واللغة التي يتحدث بها جيل السوشيال
ميديا ،هل تنقرض العربية؟ ك��ان السؤال
ال ��ذي ط��رح��ه أح��د خ �ب��راء ال�ل�غ��ة ف��ي إح��دى
ال�ن��دوات منذ س�ن��وات ،ربما ليدخل الرعب
ع�ل��ى امل�ت�ح��دث�ين ب�ه��ا ،رغ��م أن��ه ف��ي النهاية
أك��د أن العربية ل��ن تنقرض رغ��م جمودها
وتوقفها عن مواكبة العصر.

معظم اليهود اإلسرائيليني ال يجرؤون على
زي��ارة أي من البلدين .بالنسبة لنا ،يقتصر
السفر ال�ب��ري على م��ا ي�ع��ادل مساحة والي��ة
نيو جيرسي .عندما نغادر نستخدم املطار.
البلد قد يكون جزيرة.
ت��رك��ت ال�خ�ط��وط امل�ت�لاش�ي��ة وراءه� ��ا رواس��ب
من الحكايات الشعبية ،الكثير منها يتهكم
على موقف القطار املتساهل تجاه الجداول
الزمنية وال�س��رع��ة ،أي��ام ل��م يكن الجميع في
ع�ج�ل��ة م��ن أم��ره��م .م�ن�ه��ا ح�ك��اي��ة ع��ن رك��اب
العربة األولى ،الذين يعدون القهوة الى جانب
خط السكة ،ثم يشربونها ببطء ،بينما القطار
يتحرك ،ثم يقفزون في العربة األخيرة عند
مرورها ،وأخرى حول الرائد اليهودي الذي
أصبح يائسًا ،فتمدد على خط السكة ،وكان
مصيره املوت جوعًا.

خ�ل�ال ال �ح��رب ال�ع��امل�ي��ة األول� ��ى ،ف�ق��د ش�ع��روا
ب��اإلح�ب��اط ال�ش��دي��د بسبب ب��طء ال�ق�ط��ار إل��ى
الحد ال��ذي جعلهم يثبتون أح��د محركاتهم
املروحية في عربة القطار ويحققون سرعة
قياسية.
ليست كل ذكريات املرتبطة بالقطار جميلة.
خالل الحرب العاملية األولى ،بنى األتراك خطًا
إل��ى مدينة ط��ول�ك��رم .وع�ل��ى ه��ذا ال�خ��ط سار
آخ��ر قطار في أبريل  ،1948كما ذكرصالح
أبو ريسيح ،أحد ركاب القطار ،لباحث يجمع
ذك��ري��ات الالجئني الفلسطينيني التقاه بعد
ذل��ك ب �ـ 50ع��ام��ًا .ك��ان عمره  15عامًا عندما
فر من حيفا .ثم تم قطع الخط .ظهرت حدود
معادية بني منزله القديم واملنزل الجديد .قال
الالجئ« :أخيرًا ،توقف القطار في طولكرم،
ولم يعد أبدًا».
ال �ي��وم ،ال ي��ذه��ب ال�ي�ه��ود اإلس��رائ�ي�ل�ي��ون إلى
طولكرم ،وال يذهب الفلسطينيون إلى حيفا
إال ب�ت�ص��ري��ح وب ��امل ��رور ب�ن�ق��اط ال�ت�ف�ت�ي��ش.
كثير م��ن ال�ن��اس ال يعرفون أن��ه ك��ان هناك
قطار .ينطبق األم��ر نفسه على الخط الذي

ً
يمكن أن يأخذك ،وفقا لجدول عام ،1934
من مفترق الطرق بالقرب من تل أبيب في
ال �س��اع��ة  11:05ص �ب��اح��ًا إل ��ى م��دي �ن��ة غ��زة
بحلول الساعة ( 12:40ثم إلى القنطرة ،على
قناة السويس ،بحلول الساعة  .)5:30اليوم
ال يكاد يوجد أي اتصال بني الناس في كل
من إسرائيل وغزة.
تم تحويل قسم غير مستخدم من أقدم خط
ف��ي ال �ب�ل�اد ،وه��و ق�ط��ار ي��اف��ا  -ال �ق��دس لعام
 ،1892إلى متنزه للمشاة وسائقي الدراجات.
وهناك أحياء لسكة حديد ال��وادي ،والقطار
البطيء املعروف في الفولكلور ،وال��ذي عمل
منذ عام  2016على جزء من الخط القديم،
ل ��م ي �ع��د ي�م�ض��ي إل ��ى س ��وري ��ا ،رغ ��م وج ��ود
خطة مل��ده يومًا ما عبر األردن إل��ى الخليج.
ط��رح وزي��ر امل��واص�لات اإلس��رائ�ي�ل��ي الفكرة
ال �ع��ام امل��اض��ي أث �ن��اء زي ��ارة لسلطنة ع�م��ان،
أسماها «مسارات السالم» .أومن بالجسور
وال �ق �ط��ارات .لكن م��ن الصعب معرفة كيف
سينتهي هذا األمر.

العالم نحو الرقمية وال��ذك��اء االصطناعي،
س�ي�ح�ت��وي امل�ع�ج��م ال ��ذي س�ي�ط��رح ق��ري�ب��ا،
 125ألف كلمة و 35ألف مترادفة ،وسيتمتع
املعجم بميزة تطوير وتصويب نفسه ،أو
بلغة الكمبيوتر سيقوم بعمل تحديث ،كل
ثالثة أو اربعة اشهر أو متى ما شاء مالكه،
مما يسهم في إدخال تعديالت على املعجم
تواكب متطلبات العصر املختلفة ،ويتسع
للمصطلحات الفنية الحديثة.

لغة معيارية املستقبل
يلقي الشارخ بعض األض��واء على املعجم
ال��رق �م��ي امل �ع��اص��ر ،ح�ي��ث ي ��رى أن املعجم
ي�س�ي��ر ف ��ي ات �ج��اه امل�س�ت�ق�ب��ل ،ع �ك��س تلك
األص��ول�ي��ة اللغوية ال�ت��ي تتشبث باملاضي
وترى أن اللغة مقدسة ،وهو ما أضر باللغة
كما يقول الشارخ ،الذي يعتقد أن الحفاظ
على قدسية أي لغة يكون بتطويرها ،بعد
 20عاما ستختفي األمية من العالم العربي
ك�م��ا ستختفي م��ن ال �ع��ال��م ،والب ��د م��ن لغة
ي�ت��م ال�ت��واص��ل ب�ه��ا ك�م��ا ن�ت��واص��ل اآلن في
الواقع ،كلمات املعجم ستكون بالفصحى
املعاصرة ،تم انتقاؤها من تلك اللغة التي
يتحدث بها ال�ن��اس وتكتب بها الصحف،
وليس من اللهجات املحلية ،إنها فصحى
حديثة تواكب العصر ،يطلق عليها الشارخ
«لغة معيارية» من أجل املستقبل.

خواكين فينكس :أقف على أكتاف
ممثلي المفضل هيث ليدغر
محمد علي
وض��ع النجم العاملي خ��واك�ين فينكس قدمًا
على منصة التتويج بجائزة أوسكار أفضل
ممثل عن دوره في فيلم « – Jokerجوكر»،
وبعدما حصد ج��ائ��زة أفضل ممثل درام��ي
ف��ي «غ ��ول ��دن غ �ل��وب» م�ط�ل��ع ال �ع��ام ال �ج��اري،
عاد النجم األميركي ليحتفي مساء أول من
أمس باقتناص جائزة أفضل ممثل في حفل
ج��وائ��ز ن�ق��اب��ة امل�م�ث�ل�ين األم�ي��رك�ي�ين (س ��اغ)،
ليصبح على بعد خطوة واح��دة من التتويج
باألوسكار ،وليسير على درب النجم الراحل
ه�ي��ث ل�ي��دغ��ر ص��اح��ب شخصية «ال�ج��وك��ر»
في فيلم  ،The Dark Knightوال��ذي حصد
األوسكار بفئة أفضل ممثل مساعد.
ول �ع��ل امل �ت��اب��ع ل�ك�ل�م��ة خ��واك�ي�ن خ�ل�ال الحفل
يلمس أن ال�ن�ج��م ال�ع��امل��ي م ��درك ت�م��ام��ًا لهذا
التقاطع القدري بني خطواته ومن سبقه إلى
االتشاح بعباءة الجوكر ،حيث ق��ال فينكس
«أق� ��ف ال�ل�ي�ل��ة ع �ل��ى أك �ت��اف م�م�ث�ل��ي امل�ف�ض��ل
ال��راح��ل ه�ي��ث ل�ي��دغ��ر ال�ح��اص��ل ع�ل��ى ج��ائ��زة
األوس �ك��ار ب�ف�ئ��ة أف�ض��ل م�م�ث��ل م�س��اع��د عن
ً
دور الجوكر ..شكرًا جزيال وتصبحون على
خير».

خواكين فينكس

هيث ليدغر صاحب شخصية «الجوكر»

ك �ل �م��ات اخ �ت ��زل ��ت ال �ك �ث �ي��ر وت �ح �م��ل دالالت
ع��دة ،لعل أب��رزه��ا ت��واض��ع وام�ت�ن��ان خواكني
لهيث ليدغر رغ��م أن فينكس يسير بخطى
ثابتة نحو تحطيم إنجاز هيث على صعيد
اإلي ��رادات وع��دد ال�ج��وائ��ز واألص ��داء الكبيرة
التي حققها بفيلم «الجوكر».
وأعلنت اإلثنني املاضي الترشيحات الكاملة
لجوائز األوسكار لعام  ،2020التي تقدمها
األكاديمية األميركية لعلوم وفنون الصورة،
حيث إن جوائز األوسكار يعتبرها الجميع
ح ��ول ال �ع��ال��م أه ��م وأع� ��رق ج��وائ��ز ال�س�ي�ن�م��ا،
وتحتفل األوس�ك��ار ه��ذا ال�ع��ام بدورتها رقم

 ،92وتكتسب ال�ج��وائ��ز أهميتها ب��األس��اس
كونها تأتي ضمن تصويت ع��دد كبير من
ص �ن��اع ال�س�ي�ن�م��ا ح ��ول ال �ع��ال��م ،إذ ي�ت�ج��اوز
عددهم  7آالف عضو من أعضاء األكاديمية،
وت � � �ت� � ��راوح ص �ف �ت �ه��م ال �ف �ن �ي ��ة ب �ي��ن م�م�ث �ل�ين
ّ
وم �خ��رج�ين وك��ت��اب وم �ص��وري��ن وم�ن�ت�ج�ين،
وغيرهم من صناع السينما.
وي �ت �ص ��در ال �ت��رش �ي �ح��ات ف �ي �ل��م «ال �ج ��وك ��ر»
ب� �ـ 11ت��رش�ي�ح��ًا ،م��ن بينها ت��رش�ي��ح ألفضل
فيلم ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى أفضل ممثل لخواكني
فينكس ،وأف�ض��ل مخرج وأف�ض��ل سيناريو
لتود فيليبس.

 59مليون دوالر ..إيرادات Bad Boys
أحمد بدر
بمجرد طرحه في دور السينما في أميركا
ال�ش�م��ال�ي��ة ،ت �ص��در ال�ف�ي�ل��م ال �ك��وم �ي��ديBad
 Boys For Lifeـ�ـ وه��و ال�ج��زء الجديد من
سلسلة أفالم «باد بويز» الشهيرة ــ إيرادات
ال �س �ي �ن �م��ا ه � �ن ��اك ،ح �ي��ث ح �ق��ق ف ��ي م�ط�ل��ع
األسبوع الجاري  59مليون دوالر ،متقدما
على فيلم «ح��رب النجوم» ،ال��ذي ب��دأه نجمه
يتراجع.
وف �ي �ل��م «ب � ��اد ب��وي��ز ف� ��ور الي � ��ف» م ��ن إن �ت��اج
«س� ��ون� ��ي» ،وب �ط��ول��ة وي� ��ل س �ي �م��ث وم ��ارت ��ن
ل ��ورن ��س ف ��ي دور ت �ح��ري�ين ي�ج�ت�م�ع��ان بعد
انفصال دام سنوات لالقتصاص من كارتل
مخدرات في ميامي .وع��رض «ب��اد بويز »2
في عام  ،2003وقد أتى بعد ثماني سنوات

على الفيلم األول «باد بويز».
وقد تصل إيرادات الفيلم في أميركا الشمالية
إل��ى  68.1م�ل�ي��ون دوالر ،م��ع اح�ت�س��اب ي��وم

االثنني ،وهو يوم عطلة رسمية .وقالت مجلة
فراييتي إن الفيلم تجاوز التوقعات بمرتني
تقريبا.
وب�ح�س��ب م��وق��ع «ه��ول �ي��وود ري �ب��ورت��ر» ،ف��إن
الفيلم ،ال��ذي يقوم ببطولته النجم األميركي
ويل سميث ،احتل الصدارة بال منازع ،وجاء
م��ن ب�ع��ده ف��ي امل��رك��ز الثاني فيلم «دول�ي�ت��ل»،
محققا  22.5مليون دوالر ،وفي املركز الثالث
ج ��اء ال�ف�ي�ل��م ال �ع �س �ك��ري ال ��درام ��ي «،»1917
محققا  22.1مليون دوالر.
وتنافس فيلما «جومانجي :املستوى التالي»
و«حرب النجوم :ذا رايز أوف سكاي ووكر»،
على املركزين الرابع والخامس ،ليتصدر فيلم
جومانجي املركز الرابع مسجال  9.6ماليني
دوالر ،وي�ت��راج��ع أح��دث أف�لام ح��رب النجوم
للمركز الخامس ،مسجال  8.4ماليني دوالر.
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بعد  150عاماً من الصدور

«فنديكيتور» ّ
تصدت للفساد ..واستسلمت لتدهور التوزيع
محمد أمين

في أواخر عشرينيات القرن الماضي ،بدأ أعضاء مجموعة
«كو كلوكس كالن» التي نادت بتفوق العنصر األبيض
ولجأت الى العنف ضد األقليات األخرى ،يتجمعون
بانتظام خارج منزل ويليام ماغ في مدينة يانغستاون.
كان ماغ يمتلك صحيفة فنديكيتور  ،Vindicatorالتي
كانت على عكس الصحف األخرى في هذا الجزء الذي كان
مزدهرا من والية أوهايو ،على استعداد النتقاد عنصرية
هذه الحركة.
ك��ان رج ��ال ع�ل��ى ظ�ه��ور ال�خ�ي��ل ،ي��رت��دون
ال��زي االب�ي��ض ،ي�ق��وم��ون ب�ح��رق الصلبان
وي�ط�ل�ق��ون ال �ن��ار ف��ي ال �ه��واء ،ف��ي م�ح��اول��ة
ل�ل�ت��روي��ع .ل�ك��ن ه��ذه امل �ح��اوالت ل��م تنجح.
وك� ��ان رج� ��ال ع��ائ �ل��ة م ��اغ ي �ق �ف��ون خ ��ارج
منازلهم واألسلحة بأيديهم ،ويرفضون
ال �خ �ض ��وع ،ف ��ي وق� ��ت واص� �ل ��ت ص�ح�ي�ف��ة
 Vindicatorالكشف عن هوية املسؤولني
ال �ح �ك��وم �ي�ين امل �ن �ض��وي��ن ت �ح��ت ل� ��واء ه��ذه
الحركة.
وأش ��ارت صحيفة غ��اردي��ان البريطانية
ال � ��ى أن ه � ��ذه ال � �ح ��رك ��ة ،ش �ك �ل��ت ت �ح��دي��ا
ل �ل �ت �ق ��اري ��ر االس �ت �ق �ص ��ائ �ي ��ة ل �ل �ص �ح �ي �ف��ة
ال �ي ��وم �ي ��ة ال� �ت ��ي ل� ��م ت �ت ��وق ��ف ع� ��ن ان �ت �ق��اد
وف �ض��ح امل��اف �ي��ا وال �ح �ك��وم��ة وال �ش��رك��ات
الكبرى ،حتى تلك املعلنة فيها.
ول �ك��ن األم� ��ر ل��م ي �ع��د ك��ذل��ك ال� �ي ��وم ،فبعد
ف�ت��رة وج�ي��زة م��ن االح�ت�ف��ال ب�م��رور 150
ع� ً
�ام��ا ع�ل��ى ص��دوره��ا ،ف��وج��ئ ال�ك�ث�ي��رون
ف��ي م��دي �ن��ة ي��ان �غ �س �ت��اون وم �ن �ط �ق��ة وادي
م ��اه ��ون� �ي� �ن ��غ األوس� � � � � ��ع ،ب� � �ق � ��رار إي � �ق� ��اف
 Vindicatorع ��ن ال � �ص ��دور ف ��ي ن �ه��اي��ة
شهر أغسطس ،والى األبد.
ضربة لصناعة اإلعالم
ي �ع �ن��ي إغ �ل��اق  Vindicatorأن امل��دي �ن��ة
ستصبح قريبًا أكبر مدينة في الواليات
امل�ت�ح��دة م��ن دون ص�ح�ي�ف��ة ك �ب��رى ،وه��ي
أح��دث ض��رب��ة ل�ص�ن��اع��ة ًاالع�ل�ام املتعثرة
في الواليات املتحدة .فوفقا لبحث أجرته
جامعة ن��ورث كارولينا ،أغلقت أكثر من
 2000صحيفة أميركية ،أبوابها منذ عام
 ،2004وفقدت أكثر من  1300مدينة أو
بلدة ،صحفها ،بالكامل خالل الـً 15
عاما
امل��اض�ي��ة .وذك ��رت دراس ��ة أج��راه��ا مركز

مارك براون

 2000صحيفة
أميركية أغلقت
أبوابها منذ عام
 ..2004وفقدت أكثر
من  1300مدينة
صحفها خالل األعوام
الـ 15الماضية
عدد الصحافيين
في الواليات المتحدة
انخفض بنسبة %47
بين عامي 2008
و2018
تحقيقات الصحيفة
قادت أكثر من 70
من المسؤولين
المنتخبين وأعضاء
المافيا ورجال األعمال
إلى السجن

السن ،ال سيما السيدات اللواتي يعتبرن
الصحيفة ،الصديق الوحيد لهن.
خسائر ..وال مشتر ٍ

صحيفة فنديكيتور

ب�ي��و ل�لأب�ح��اث ف��ي ش�ه��ر ي��ول�ي��و امل��اض��ي،
أن عدد الصحافيني في الواليات املتحدة
انخفض بنسبة  %47بني عامي 2008
و.2018
إن�ه��ا ن�ه��اي��ة ح��زي�ن��ة لصحيفة ل�ه��ا ت��اري��خ
ط ��وي ��ل ف� ��ي م� �ح ��ارب ��ة ال� �ظ� �ل ��م ،ب � � ��دءًا م��ن
ال �ت �ص ��دي ل �ح��رك��ة  ،KKKذل� ��ك امل��وق��ف
ال �ش �ج��اع ال ��ذي ي�ف�خ��ر ف�ي��ه م ��ارك ب ��راون،
ح�ف�ي��د م��ؤس��س ال�ص�ح�ي�ف��ة وم��ال�ك�ه��ا من
الجيل الرابع.
يقول ب��راون اعتقد ان «األول��وي��ة يجب أن
ت�ك��ون ملكافحة ه��ذه ال�ح��رك��ة العنصرية،
ألن هذه كانت قضية ظلم اجتماعي في

األس��اس ،لقد حاولت حركة  KKKجعل
ه ��ذه امل �ن �ط �ق��ة م��رك��ز ن �ف��وذ ل �ه��ا .وك��ان��ت
ت�ح�ظ��ى ب�ت��أي�ي��د ق��وي ه�ن��ا ،لكننا ق��اوم�ن��ا
ذل ��ك ب �ق��وة ،وأع �ت �ق��د أن �ن��ا ح�ق�ق�ن��ا ن�ج��اح��ًا
كبيرًا».
الصديق الوحيد
موت صحيفة  Vindicatorمزعج بشكل
خ� ��اص ،ب��ال �ن �ظ��ر إل ��ى أن ه ��ذه ال�ص�ح�ي�ف��ة
الحائزة على العديد من الجوائز ،احتفلت
بمرور ً 150
عاما على تأسيسها بتعليق
النسخة األول��ى منها على واج�ه��ة مبنى

الصحافة والديموقراطية
يقول مارك براون «أعتقد أن انهيار الصحف أمر مخيف ألي ديموقراطية ،ألنني أعتقد أن الصحف كانت موضع تقدير تام ملراقبتها
ً
متأكدا من وجود جهة ستضطلع
عمل الحكومة ،ومحاربة الفساد والحفاظ على األمانة واملصداقية .إن أكثر ما يخيفني هو انني لست
بهذا الدور .والتاريخ يعلمنا أنه يجب أن يكون هناك من يراقب عمل القطاع العام والخاص ،إذا كنت تريد الحفاظ على الديموقراطية».

كان يلقب بـ«معبد الصحافة الحرة»

مبادرة الستعادة الثقة بين الطرفين

بعد إفالسه ..متحف الصحافة األميركي يوصد أبوابه
سليمة لبال
أوص ��د م�ت�ح��ف ال�ص�ح��اف��ة ف��ي واش�ن�ط��ن
أبوابه أمام الزوار ليلة رأس السنة بسبب
ضائقة مالية دفعته إلى إشهار إفالسه،
لتطوى بذلك مسيرة مشرقة ف��ي املهنة،
س��اه��م ف ��ي إح �ي��ائ �ه��ا ع �ل��ى م ��دى االث �ن��ي
عشر عاما املاضية مؤسس املتحف آل
نوهارث.
سيستمر عرض مانشيتات صحف الواليات
األميركية الخمسني لعدة أي��ام على واجهة
امل�ت�ح��ف امل�ط�ل��ة ع�ل��ى ش ��ارع بنسلفينيا في
واشنطن ،فيما لن تختفي املادة التي تضمن
ح��ري��ة ال �ص �ح��اف��ة ف��ي ال��دس �ت��ور األم �ي��رك��ي
م��ن عليها ب�ين ل�ي�ل��ة وض �ح��اه��ا ،ل�ك��ن أب��واب
امل�ت�ح��ف أغ�ل�ق��ت ليلة  31ديسمبر امل��اض��ي،
ألول مرة منذ تأسيسه قبل  12عاما ،وعليه
لن يحتضن معارض مخصصة للصحافة
وح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ي��ر ،ول ��ن ي�س�ت�ع��رض األح ��داث
الكبرى التي يشهدها العالم.
إح ��دى زائ� ��رات متحف ال�ص�ح��اف��ة ،وت��دع��ى
ري� �ت ��ا ف� ��روس� ��ت ،ال� �ق ��ادم ��ة م� ��ن ك��ارول �ي �ن��ا
الشمالية ،قالت لصحيفة لوموند الفرنسية
قبل غلقه« :ليس الوقت مناسبا أبدا لخسارة
مكان مثل هذا ،بينما تواجه الصحافة وابال
من الهجوم من لدن الرئيس دونالد ترامب».
وفيما ال تزال الحرب مفتوحة ما بني الرئيس
األم �ي��رك��ي وال�ص�ح��اف��ة م��ن دون أن ينتهي
الطرفان إلى تحديد هدنة لها ،يرى البعض
أن إغ�ل�اق م��ا ي��وص��ف ب�ـ«م�ع�ب��د ال�ص�ح��اف��ة
الحرة» هو مؤشر على الزمن ال��ذي تعيشه
ال�ص�ح��اف��ة ،وأم��ا آخ ��رون ف�ي��رون فيه فشال
ملشروع ثقافي جرى إعداده بطريقة سيئة.
وق� ��ال ك�ي�ف��ن ري� ��ز ،وه ��و م��داف��ع ع��ن ح��ري��ة
الصحافة في واشنطن لصحيفة لوموند،
بينما ك ��ان ي ��زور امل�ت�ح��ف آلخ ��ر م ��رة قبل
إغ�لاق��ه« :ه ��ذا ال�ت�ك��ري��م األخ �ي��ر ل�ه��ذا امل�ك��ان
ض��روري ولرسالته ال�ق��وي��ة» .وأض��اف «ان��ه
امل�ك��ان ال��ذي نستطيع فيه ان نكتشف بأن
مهمة الصحافة هي السعي وراء الحقيقة،
وب��أن �ه��ا ل�ي�س��ت ع ��دو ال �ش �ع��ب» ،ف��ي تلميح
منه ال��ى االت�ه��ام��ات ال�ت��ي يوجهها الرئيس
االميركي بانتظام للصحافيني.
مجموعة مذهلة
ش�ه��د امل�ت�ح��ف ال ��ذي ي�ق��ع ف��ي ب�ن��اي��ة ف��اخ��رة،

متحف الصحافة األميركي في واشنطن

كان يتباهى بكونه
يحتضن الجزء
الوحيد من جدار
برلين المعروض
خارج ألمانيا
سوء اإلدارة ومشاكل
قطاع الصحافة
لم يشجعا
المتبرعين
على دعمه
زاره  10ماليين سائح
على مدى األعوام
االثني عشر الماضية

الصحيفة في يانغستاون.
وي �س �ب��ب اغ �ل��اق ال �ص �ح �ي �ف��ة امل ��زي ��د م��ن
األل ��م ل�ه��ذا امل�ج�ت�م��ع امل�ك��اف��ح ب��ال�ف�ع��ل .لقد
ان �خ �ف��ض ع ��دد س �ك��ان ي��ان �غ �س �ت��اون إل��ى
النصف ليصل ال��ى  65أل��ف نسمة ،منذ
ع � ��ام  ،1970ع� �ن ��دم ��ا ان � �ه� ��ارت ص �ن��اع��ة
ُ
الصلب في املدينة ،وفي عام  2007كان
ل��دي �ه��ا أدن ��ى م �ت��وس��ط دخ ��ل م��ن ب�ي�ن كل
املدن األميركية.
وب�ع��د إغ�ل�اق م�ص��ان��ع ال�ص�ل��ب وش��رك��ات
أخ � ��رى أب ��واب� �ه ��ا ،غ � ��ادر ع� �ش ��رات اآلالف
م ��ن ال� �ن ��اس ي��ان �غ �س �ت��اون إلي� �ج ��اد ع�م��ل
ف��ي أم��اك��ن أخ ��رى .وب �ق��ي ع��دد م��ن ك�ب��ار

تكلف بناؤها  450مليون دوالر ،ف��ي نهج
واشنطن الفخم ال��ذي يصل البيت األبيض
بالكابيتول (مقر الكونغرس) ،شهد تنظيم
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل� �ع ��ارض ال��دائ �م��ة ح ��ول عمل
الصحافة م��ع مكتب التحقيقات ال�ف��درال��ي،
وت �خ��ص ال �ق �ض��اي��ا ال �ك �ب��رى وال �ج ��رائ ��م في
ال��والي��ات املتحدة ،وأي�ض��ا تغطيات اعالمية
ألحداث الحادي عشر من سبتمبر ،تضمنت
أش� �ي ��اء ك��ان��ت ت �خ��ص ال �ض �ح��اي��ا وال �ق �ص��ة
امل��وث�ق��ة ل�ح��ري��ة ال�ص�ح��اف��ة وت�ق�ن�ي��ات ت�ب��ادل
املعلومات والصفحات األولى ملئات الصحف
األجنبية ومجموعة ص��ور الحاصلني على
جوائز بوليتزر مع مقابالت معهم.
وكان املتحف يتباهى بكونه يحتضن الجزء
ال��وح �ي��د م��ن ج� ��دار ب��رلي��ن امل� �ع ��روض خ��ارج
أملانيا في ج��زء خصص للتغطية االعالمية
لهذا الحدث التاريخي ،كما كان يدافع أيضا
ع ��ن ذاك� � ��رة م �ئ��ات ال �ص �ح��ف امل �ح �ل �ي��ة ،ال�ت��ي
صدرت منذ قيام الواليات املتحدة االميركية،
والتي اختفى عدد كبير منها.
 10ماليين زائر
ّ
ت�م��ك��ن ه��ذا ال �ص��رح ،ال ��ذي ي �ع��ود تأسيسه
إل��ى آل ن��وه��ارث ،مالك «ي��وأس ت ��وداي» ،من
استقطاب  10ماليني زائ��ر ،يدفع كل واحد
منه ت��ذك��رة دخ��ول بقيمة  22ي ��ورو ،ولكن
ذلك لم يكن كافيا إلنقاذ متحف الصحافة
م��ن االف�ل�اس .وي�ع��د متحف الصحافة من
املتاحف ال �ن��ادرة امل�ع��روف��ة بتقديم خدمات

أم � ��ا م��وظ �ف��و ال �ص �ح �ي �ف��ة ،ال ��ذي ��ن ق�ض��ى
بعضهم ال�ج��زء األك�ب��ر م��ن ح�ي��ات��ه فيها،
ً
فقد تلقوا ضربة قاصمة .فمثال ،يقول
ب� �ي ��رت ��رام دي س� � ��وزا ،م� �ح ��رر ال �ص �ف �ح��ة
األول��ى وك��ات��ب ع�م��ود فيها« :فنديكيتور
هي هويتي ومن دونها ،ليست لي هوية».
عمل دي سوزا ( 69عاما) ،في الصحيفة
ألك �ث��ر م ��ن  40ع ��ام ��ا ،وك � ��ان أول ك��ات��ب
سياسي في الصحيفة ،بعد أن انتقل إلى
ال��والي��ات املتحدة من أوغ�ن��دا وك��ان عمره
ً 19
عاما .ويقول بحرقة ان «ال مكان لي
ف��ي ه��ذه امل��دي�ن��ة ب�ع��د فنديكيتور ،س��وف
أغادر فليس لدي سبب مقنع للعيش هنا
بعد اليوم».
ل� �ق ��د اش� �ت� �ه ��رت ال �ص �ح �ي �ف��ة ب �ت �ص��دي �ه��ا
للمافيا وامل�س��ؤول�ين ال�ف��اس��دي��ن .وساهم
عمل دي س��وزا وغيره من املراسلني في
أواخر الثمانينيات في إدانة ما يقرب من
 70م��ن امل �س��ؤول�ي�ن امل�ن�ت�خ�ب�ين وأع �ض��اء
امل��اف�ي��ا ورج ��ال األع �م��ال ب��ارت�ك��اب أع�م��ال
إجرامية.
وعلى الرغم من جودة التغطية ،تراجعت
م �ب �ي �ع��ات �ه��ا ع �ل��ى م � ��دار ال �ع �ق ��ود األرب� �ع ��ة
املاضية ،م��ن  100أل��ف نسخة ف��ي األي��ام
ال �ع ��ادي ��ة و 160أل� ��ف ن �س �خ��ة ف ��ي أواخ� ��ر
ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات ،إل ��ى  25أل ��ف ن �س �خ��ة ف��ي
األيام العادية و 32ألف نسخة أيام األحد.
ُ
وبدأت الصحيفة تمنى بالخسائر خالل
العشرين ع��ام��ا امل��اض�ي��ة ،ح��اول��ت العائلة
املالكة بيعها ،لكنها لم تجد مشتريا لها.

م �ج��ان �ي��ة ع� �ل ��ى ط � ��ول ال� �ن ��اش� �ي ��ون ��ال م ��ول
املعروف بمتاحفه ،وقد اختار هذا النموذج
االقتصادي على الرغم من جانب املخاطرة
فيه .واعترف رئيس املتحف بيتر بريشار
بذلك في منتصف ديسمبر املاضي خالل
سهرة ودع فيها املوظفني ،حيث ق��ال« :لقد
أسأنا تقدير الصعوبات التي قد تواجهنا
لتحقيق توازن في ميزانيتنا».
وق� ��د أدى س� ��وء إدارة م��ؤس �س��ة امل�ت�ح��ف
وامل� �ش ��اك ��ل امل ��ال �ي ��ة ال� �ت ��ي ي��واج �ه �ه��ا ق �ط��اع
الصحافة ال��ى ع��زوف املتبرعني عن التبرع
ملصلحة املتحف.
كان املتحف يحمل على عاتقه مهمة نبيلة
رس�م�ي��ة ه��ي تحسني ف�ه��م ال�ج�م�ه��ور ملهمة
حرية الصحافة والدستور االميركي ،وكان
أيضا مؤسسة تجارية ،وقد تبني ذلك بعد
حادثة منحوسة وقعت في  .2018فبضغط
م��ن ال�ج�م�ه��ور اض �ط��ر م�ت�ج��ر امل�ت�ح��ف ال��ى
س� �ح ��ب ت � �ش � �ي ��رت ��ات ،ت� �ب ��اه ��ت ب �م �ص �ط �ل��ح
«األخبار الكاذبة» ،ال��ذي استخدمه الرئيس
دونالد ترامب من أجل اإلساءة واالنتقاص
من وسائل اإلعالم التي انتقدته.
مستقبل غامض
ك ��ان ال �ب �ع��د ال �ت��رب��وي م��ن ب�ي�ن أه ��م األب �ع��اد
ال �ت��ي اه �ت��م ب �ه��ا م�ت�ح��ف ال �ص �ح��اف��ة ،وع�ل��ى
ال� �خ� �ص ��وص ت� ��دري� ��ب ت�ل�ام �ي ��ذ ال �ث��ان��وي ��ات
وامل ��دارس املتوسطة على رص��د اإلشاعات
واألخ �ب��ار ال �ك��اذب��ة .وب��اس��م ح��ري��ة التعبير
وت� �ق� �ل� �ي ��د ط � �ب� ��ق ع � �ل� ��ى ج� �م� �ي ��ع ال � ��رؤس � ��اء
األم �ي��رك �ي�ي�ن ،اس �ت �م��ر امل �ت �ح��ف ف��ي امل�ق��اب��ل
في بيع األشياء التي تحمل شعار ترامب،
وهو «اميركا عظيمة مجددا» .ووف��ق إدارة
امل �ت �ح��ف ،ف ��إن ال�ص�ح��اف��ة ال �ح��رة ض��روري��ة
ل�ل��دي�م��وق��راط�ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ،وال�ص�ح��اف�ي��ون
ليسوا أع��داء للشعب ،بينما تشير دراس��ة،
أع��ده��ا مركز بيو لألبحاث ،ال��ى ان  40في
امل �ئ ��ة م ��ن م ��ؤي ��دي ت ��رام ��ب ي �ع �ت �ق��دون ب��أن
الصحافيني يملكون أخالقا متدنية.
م� ��ا ي � � ��زال م �س �ت �ق �ب��ل م �ت �ح��ف ال �ص �ح��اف��ة
وم� �ج� �م ��وع ��ات ��ه غ ��ام� �ض ��ا ،ح� �ي ��ث أع� �ل ��ن ان
ن �ش��اط��ات��ه س �ت �ت��واص��ل ف� ��ي م� �ك ��ان آخ� ��ر،
ول�ك��ن بعضا م��ن م�ع��روض��ات��ه ستعاد إلى
أصحابها ،وبذلك تكون العاصمة االميركية
ق ��د ف� �ق ��دت م �ك��ان��ا ي �ح �م��ل رم ��زي ��ة ك �ب �ي��رة
بالنسبة للصحافة الورقية.

انطالق مشاورات في فرنسا
بين الجمهور ووسائل اإلعالم

ك �ي��ف ي �م �ك��ن أن ن� �ع � ّ�زز ون �ع �ي��د ب�ن��اء
وت �ج��دي��د ع�لاق��ة ال�ث�ق��ة بي��ن ال�ج�م�ه��ور
والقراء والصحافة؟ هذا السؤال الذي
يتضمن عدة انشغاالت تؤرق العاملني
في قطاع الصحافة ،دفع كبرى وسائل
اإلع�ل�ام الفرنسية ،وبينها صحيفة
الك ��روا ومجموعة الصحافة املحلية
إي�ب��را ،ومؤسسة تلفزيونات فرنسا
وصحيفة واس��ت فرانس و«لوموند»
و«الف ��وا دون ��ور» وغ�ي��ره��ا ،باإلضافة
إلى شركة االستشارات بلونوف ،إلى
إط�ل�اق م �ش��اورات وط�ن�ي��ة ك�ب��رى في
نوفمبر امل��اض��ي ،ينتظر أن تستمر
إل��ى غاية نهاية يناير ال�ج��اري ،تحت
ش�ع��ار «وس��ائ��ل اإلع�ل�ام وامل��واط�ن��ون،
لنتحدث».
وال� �ه ��دف م ��ن ه� ��ذه امل � �ش� ��اورات بسيط
ل �ل �غ��اي��ة ،وه ��و دع� ��وة ال �ج�م�ه��ور وال �ق��راء
للحديث والتفاعل واقتراح أفكار وايضا
م ��وض ��وع ��ات ل �ل �ن �ق ��اش .وق � ��د ط��رح��ت
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ه��ذه ع��دة م��وض��وع��ات
ل�ل�ن�ق��اش ح�ت��ى يتسنى للجمهور ال��رد
ع�ل�ي�ه��ا ،ح�ي��ث دع ��ت ال �ق��راء إل ��ى تحديد
ن ��وع� �ي ��ة امل � ��وض � ��وع � ��ات ال � �ت� ��ي ت �ع �ك��س
انشغاالتهم وترغب في أن يتم تناولها،
سواء على صفحاتها أو عبر برامجها
التلفزيونية.
أم��ا امل��وض��وع��ات األخ ��رى ال�ت��ي اهتمت
وس��ائ��ل اإلع�ل��ام ب�س�ب��ر آراء ال�ج�م�ه��ور
ح��ول �ه��ا ف �ك��ان��ت «اس �ت �ق�ل�ال �ي��ة وس��ائ��ل
اإلع� �ل��ام وأخ�ل�اق� �ي ��ات وس ��ائ ��ل اإلع �ل�ام
وفهم وسائل اإلعالم وأي دور مجتمعي
لوسائل اإلعالم؟».
زار لحد اآلن أكثر من  20ألف شخص
امل ��وق ��ع االل� �ك� �ت ��رون ��ي ال � ��ذي خ� ّ�ص�ص�ت��ه

هدفها سبر اآلراء
لتحديد
الموضوعات التي
يرونها مناسبة
ه� ��ذه ال ��وس ��ائ ��ل اإلع�ل�ام� �ي ��ة الس �ت �ط�لاع
رأي الجمهور ح��ول ه��ذه امل��وض��وع��ات،
لكن  8آالف شخص اس�ه�م��وا بآرائهم
وم �ش��ارك��ات �ه��م ،وف ��ي ال �غ��ال��ب ه��م ق��راء
وم�س�ت�م�ع��ون وم �ش��اه��دون وم��واط �ن��ون
تمت دعوتهم للتفاعل م��ع موضوعات
ك� �ب ��رى ت �ف �ي��د ه � ��ذا ال� �ن� �ق ��اش ال ��وط �ن ��ي،
ال� ��ذي ي �ح��اول إع � ��ادة ب �ن��اء ال �ع�لاق��ة بني
الصحافة واملجتمع ،خاصة في فرنسا
ال�ت��ي اه�ت��زت بها ه��ذه ال�ع�لاق��ة منذ بدء
احتجاجات السترات الصفر.
وع �ل��ى امل ��وق ��ع االل �ك �ت��رون��ي ت ��م ان �ت��داب
صحافيني لتبادل األفكار مع الجمهور
وال� ��رد ع�ل��ى اس�ت�ف�س��ارات�ه��م وتلخيص
الحلول التي ستتم دراستها.
وينتظر أن توجه دع��وة لألشخاص
ال �ن��اش �ط�ي�ن وامل �س �ه �م�ي�ن ف� ��ي امل��وق��ع
ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ن� ��دوة ل�ن�ق��اش وض��ع
الصحافة ومستقبل وسائل االعالم،
وس�ت�ت��م م�ك��اف��أت�ه��م ب��اش �ت��راك��ات في
الصحف وزي ��ارات لقاعات التحرير
وب � ��إص � ��دارات ع ��ن ت ��اري ��خ ال�ص�ح��ف
املشاركة في هذه املبادرة.
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طرحت شركة ماكفم
للسيارات ،وهي شركة تابعة
لمجموعة شركات علي
الغانم وأوالده ،عالمة هافال
للسيارات الرياضية رباعية
الدفع رسميا ً في الكويت،
وذلك بالتوازي مع افتتاح
صالة عرض جديدة مخصصة
للعالمة في منطقة الشويخ
الصناعية.
مملوك بالكامل
ٌ
هافال فرعٌ
من شركة جريت وول موتورز،
المص ّنع األكبر في الصين
لشاحنات البيك أب والسيارات
ّ
وتشكل
الرياضية رباعية الدفع.
هافال عالمة السيارات
الرياضية رباعية الدفع األكثر
مبيعا ً في الصين منذ أكثر من
عقد من الزمن ،مع مبيعات
تعززها طرازات مثل هافال
إتش  ،6السيارة الرياضية رباعية
الدفع األكثر شعبية في
الصين ،والطراز القمة ،هافال
إتش .9

13

سيارات

هافال أتش  2بتصميمها المميز ولونها الجذاب

كشفت عنها «ماكفم» التابعة لـ«علي الغانم» بالتوازي مع تدشين صالة عرض جديدة

«هافال» للسيارات الرياضية الرباعية الدفع وصلت الكويت

الواجهة األمامية لطراز أتش  9الكبير الحجم

 HAVALالعالمة األكثر مبيعا ً
في الصين خالل السنوات
الـ 14الماضية
«هافال» فرع مملوك
بالكامل من شركة جريت
وول موتورز
صالة عرض جديدة للعالمة
في الشويخ الصناعية
بمساحة  1000مترمربع
منشأة خدمة وتخزين قطع
مخصصة للعالمة بمساحة
 1300متر
الشركة تطرح كفالة لمدة
 15سنة وخدمة مجانية
لثالث سنوات

هافال أتش  6الغنية بالمواصفات

ص� ّ�رح محمد ال�غ��ان��م ،مدير ع��ام املجموعة لشركة
م��اك�ف��م ل�ل�س�ي��ارات ف��ي م�ع��رض ح��دي�ث��ه خ�ل�ال حفل
ً
اإلط �ل��اق ،ق��ائ�ل�ا «ي �س �ع��دن��ي ج� �دًا أن ن �ق� ّ�دم ه��اف��ال،
عالمة السيارات الرياضية رباعية الدفع األنجح
ف ��ي ال� �ص�ي�ن ،ف ��ي ال� �س ��وق ال �ك��وي �ت��ي .ت �ق ��دم ه��اف��ال
م�س�ت��وي��ات م�م�ت��ازة م��ن ال��راح��ة وال �س�لام��ة ومتعة
ال �ق �ي ��ادة ،وب��ال �ت��ال��ي م ��ن ال �س �ه��ل م �ع��رف��ة األس �ب��اب
التي تجعل من هافال عالمة السيارات الرياضية
رباعية الدفع األكثر مبيعًا في الصني ألربعة عشر
ع��ام��ًا .ونتطلع ق��دم��ًا لتحقيق م�س�ت��وي��ات مماثلة
م��ن النجاح ل�ه��ذه العالمة ف��ي الكويت عبر تقديم
سيارات عالية الجودة تدعمها شبكة قوية لخدمة
ما بعد البيع».
ت�ع�ل�ي�ق��ًا ع�ل��ى ط ��رح ه��اف��ال ف��ي ال �ك��وي��ت ،ق ��ال ن��ادر
ال �ظ��ري��ف ،امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ـ «ه ��اف ��ال» و«ج��ري��ت وول
م � � ��وت � � ��ورز»« :ي ��رت� �ك ��ز ن � �ج� ��اح ه� ��اف� ��ال ف� ��ي ال �ص�ي�ن
وشعبيتها املتزايدة في العالم على االستثمارات
الضخمة التي وضعتها شركة جريت وول موتورز
ف��ي م�ج��ال ال�ب�ح��وث والتطوير ف��ي م��راك��ز االبتكار
ّ
لديها في العالم .فتركز جريت وول موتورز على
رف��ع ج��ودة سياراتها إل��ى أعلى مستوى .وتأكيدًا
ع �ل��ى ث�ق�ت�ن��ا ال ��دائ �م ��ة وال �ث��اب �ت��ة ب �ه��ذه امل �ن �ت �ج��ات،
ُ
ستترافق كل سيارة تباع من هافال مع كفالة ملدة
 15سنة ملنح عمالئنا راحة البال املطلقة».
تبلغ م�س��اح��ة ص��ال��ة ال �ع��رض ال�ج��دي��دة  1000متر
م��رب��ع ،م��ع م �ع��رض س �ي ��ارات ي�ت�س��ع ل �ث�لاث ع�ش��رة
سيارة ه��اف��ال .وتضم منطقة الخدمة ورش��ة عمل
ب �م �ع��دات م �ت �ط��ورة ج� � �دًا ،وم �ن �ش��أة ل �ق �ط��ع ال �غ �ي��ار
للحرص على تأمني هذه القطع في أي وقت كان.

محمد الغانم ونادر الظريف خالل قص شريط افتتاح الصالة الجديدة

الموديالت المتوافرة
س �ت �ط��رح ال �ع�لام��ة ف��ي ال �ك��وي��ت م�ج�م��وع��ة م��ن ث�لاث��ة
طرازات الفتة هي:

هافال إتش 2
ه��اف��ال إت��ش  2ال�ص�غ�ي��رة وال��ري��اض �ي��ة ه��ي ال�س�ي��ارة
الرياضية رباعية ال��دف��ع األق��رب إل��ى املتناول ضمن
امل�ج�م��وع��ة ،ول�ك��ن م��ن دون ّ
أي م�س��اوم��ة على ال��راح��ة
والسالمة ،مع مزايا مثل قدرة فتح السيارة من دون
استخدام مفتاح ،وتشغيل السيارة بالضغط على
زر ،وت�ك�ي�ي��ف أوت��وم��ات�ي�ك��ي ث�ن��ائ��ي امل �ن��اط��ق ،ون�ظ��ام
مراقبة ضغط اإلطارات ووسادات هوائية ستارية.

هافال إتش 6
هافال إتش  6األنيقة هي السيارة الرياضية رباعية
ال��دف��ع األك �ث��ر م�ب�ي�ع��ًا ف��ي ال �ص�ي�ن ،وال �س �ب��ب واض ��ح.
ف��ال�ج�ي��ل األح � ��دث م ��ن ه��اف��ال إت ��ش  6س �ي��ارة أن�ي�ق��ة
ومريحة صغيرة غنية ب��امل��زاي��ا التقنية ،مثل نظام
ال�ت�ح��ذي��ر م��ن االن �ح��راف ع��ن امل �س��ار ،ون �ظ��ام امل ��ؤازرة
ل��رك��ن ال�س�ي��ارة ش�ب��ه األوت��وم��ات�ي�ك��ي ،ون �ظ��ام كاميرا
بزاوية رؤية  360درجة ونظام مراقبة النقطة العمياء
والكثير غيرها.

المقصورة الداخلية لـ«هافال أتش»9

هافال إتش 9
ه��اف��ال إت��ش  9ه��و ال �ط��راز ال�ق�م��ة ض�م��ن امل�ج�م��وع��ة،
وه ��و ال� �ط ��راز األف �خ ��م واألق� � ��وى ل ��دى ال �ع�ل�ام��ة حتى
اليوم .تتميز السيارة بمساحة رحبة تتسع لسبعة
أشخاص يجلسون فيها براحة كبيرة ويستمتعون
ب �م��زاي��ا ع ��دي ��دة م �ث��ل ن �ظ��ام اخ �ت �ي��ار ن �ظ��ام ال �ق �ي��ادة
ل�ل�ت�ض��اري��س امل �ت �ع��ددة ،وال �ن �ظ��ام ال�س�م�ع��ي ال�ف��اخ��ر

صورة جانبية لطراز أتش  9ذات الحجم العائلي

إنفينيتي بعشرة مكبرات ص��وت ،ومقاعد بوظيفة
ً
تدليك ،وفتحة سقف بانورامية ،فضال عن مجموعة
من مزايا السالمة الرائدة في قطاع السيارات.
تقع صالة عرض هافال الجديدة في منطقة الشويخ
ال�ص�ن��اع�ي��ة ،امل�ن�ط�ق��ة  ،1ش ��ارع رق��م  ،7ع�ق��ار رق��م .99
ت�ف�ت��ح ص��ال��ة ال �ع��رض أب��واب �ه��ا م��ن ال�ث��ام�ن��ة صباحًا
إل ��ى ال�ث��ام�ن��ة وال�ن�ص��ف م �س� ً
�اء ،م��ن ي��وم ال�س�ب��ت إل��ى
الخميس.

14

أبرز نتائج
ومؤشرات

2019

ً
ً
سنويا في ودائع العمالء لتبلغ  15.9مليار دينار
نموا
◄ %10.7
ً
◄  %6.8نموا في إجمالي القروض والتسليفات لتبلغ  16.6مليار
ً
نموا في إجمالي حقوق المساهمين إلى  3.2مليارات
◄ %8.8
◄  %1.1نسبة القروض المتعثرة من إجمالي محفظة االئتمان
◄  %272نسبة تغطية القروض المتعثرة بعدما كانت %228
◄  %17.8معدل كفاية رأس المال مقابل  %17.2في 2018
◄  %28مساهمة العمليات الدولية من صافي أرباح المجموعة
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في  ..2019بنمو  %8.2على أساس سنوي

ً
أرباحا
«الوطني» يحقق  401.3مليون دينار
ناصر الساير:

عصام الصقر:

¶ واصلنا تسجيل نتائج مالية قوية في ..2019
وحافظنا على قوة ميزانيتنا وتنويع عملياتنا التشغيلية

¶ انتشار عملياتنا الدولية دعم تحقيقنا نتائج قوية
على الرغم من التباطؤ في البيئة التشغيلية

¶ استراتيجيتنا مواصلة النمو واالبتكار ..وملتزمون تعزيز
جهود الدولة لتحقيق التنمية االقتصادية والمجتمعية

¶ متفائلون بتحسن البيئة التشغيلية في ..2020
في ظل جهود الدولة لتحفيز النشاط االقتصادي

¶ ثقة المستثمرين الدوليين في «الوطني» انعكست
في اإلقبال الكبير على إصدارنا األخير من األوراق المالية

¶ خريطة الطريق الرقمية للمجموعة تمنحنا ميزة
تنافسية متفردة على مستوى المنطقة

¶  %6.7نمو الموجودات اإلجمالية على أساس سنوي
إلى  29.3مليار دينار ( 96.6مليار دوالر)

¶ لن نحيد عن استراتيجيتنا الحالية بتنويع مصادر دخل
ً
ً
وقطاعيا
جغرافيا
المجموعة

ً
فلسا بين  2018و 2019
¶ ربحية السهم ترتفع من  55إلى 60
أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية
في  31ديسمبر  ،2019حيث حققت المجموعة نتائج مالية
قوية بارتفاع األرباح الصافية إلى  401.3مليون دينار ( 1.3مليار
دوالر) في عام  ،2019مقابل  370.7مليون دينار ( 1.2مليار دوالر)
في عام  ،2018بنمو بلغت نسبته  %8.2على أساس سنوي.
ق � � ��ال «ال� � ��وط � � �ن� � ��ي» :ن � �م ��ت امل � � ��وج � � ��ودات
اإلجمالية كما في نهاية عام  2019بواقع
 %6.7ع�ل��ى أس ��اس س �ن��وي ،لتبلغ 29.3
مليار دي�ن��ار ( 96.6مليار دوالر) .فيما
ارت �ف �ع��ت ودائ� ��ع ال �ع �م�لاء ب��واق��ع %10.7
ع �ل��ى أس � ��اس س �ن ��وي ل �ت �ص��ل إل� ��ى 15.9
م�ل�ي��ار دي �ن��ار ( 52.6م�ل�ي��ار دوالر) ،كما
بلغت ال�ق��روض والتسليفات اإلجمالية
 16.6م�ل�ي��ار دي �ن��ار ( 54.6م�ل�ي��ار دوالر)
بنهاية عام  ،2019مرتفعة بنسبة %6.8
عن مستويات العام السابق.
أم ��ا ع�ل��ى ص�ع�ي��د ال �ت��وزي �ع��ات ،ف�ق��د ق��رر
م�ج�ل��س اإلدارة ال �ت��وص �ي��ة ب �ت��وزي��ع 35
فلسًا للسهم كأرباح نقدية للمساهمني،

وتمثل ب��ذل��ك إجمالي قيمة التوزيعات
ال �ن �ق��دي��ة  %56.4م ��ن ص ��اف ��ي األرب � � ��اح.
ك �م��ا أوص� � ��ى م �ج �ل��س اإلدارة ب �ت��وزي��ع
أس�ه��م منحة بنسبة  .%5وتخضع تلك
ال�ت��وزي�ع��ات امل�ق�ت��رح��ة مل��واف�ق��ة الجمعية
العمومية ال�ع��ادي��ة امل�ق��رر ان�ع�ق��اده��ا في
مارس .2020
ب�ل�غ��ت رب�ح�ي��ة ال�س�ه��م  60ف�ل�س��ًا للسهم
ال��واح��د ب�ن�ه��اي��ة ال �ع��ام م�ق��اب��ل  55فلسًا
بنهاية عام  ،2018في حني بلغت حقوق
امل�س��اه�م�ين  3.21م �ل �ي��ارات دي �ن��ار (10.6
مليارات دوالر) بنهاية عام  ،2019بنمو
بلغت نسبته  %8.8على أساس سنوي.
وفي سياق تعليقه على النتائج املالية

السنوية للبنك ،قال رئيس مجلس إدارة
ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ن��اص��ر م�س��اع��د
ال�س��اي��ر «واص�ل�ن��ا تسجيل نتائج قوية
في عام  ،2019حيث تمكننا من تحقيق
أرب ��اح ج�ي��دة ب��ال�ت��زام��ن م��ع نجاحنا في
ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى م�ي��زان�ي��ة ق��وي��ة ،م��ا ي��ؤك��د
ج � ��ودة وت� �ن ��وع إي ��رادات � �ن ��ا وع�م�ل�ي��ات�ن��ا
التشغيلية»ّ .
وأكد الساير التزام الوطني
بدعم ومساندة خطة التنمية الوطنية
«ك��وي��ت ج��دي��دة  »2035م��ن خ�لال اتخاذ
خطوات ثابتة لضمان تنفيذها.
وأضاف« :تستند نتائجنا املالية القوية
إل� ��ى االل � �ت� ��زام ب�ت�ن�ف�ي��ذ اس�ت��رات�ي�ج�ي�ت�ن��ا
مل��واص �ل��ة ال�ن�م��و واالب �ت �ك��ار ،إل ��ى ج��ان��ب
م�س��اه�م��ات�ن��ا ف��ي ت�ع��زي��ز ج �ه��ود ال��دول��ة
الرامية إلى تحقيق التنمية االجتماعية
واالقتصادية».
وأشار الساير إلى أن اإلقبال الكبير على
إصدار الوطني من األوراق املالية الدائمة
ضمن الشريحة األولى لرأس املال بقيمة
 750مليون دوالر كان من أب��رز األح��داث
خ�ل�ال ع��ام  ،2019ح�ي��ث ش�ه��د االك�ت�ت��اب

ً
فلسا للسهم و %5أسهم منحة
¶ توصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35
ً
إق�ب��اال كبيرًا م��ن قبل مستثمري الدخل
ال �ث��اب��ت ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ع��ال��م ،وه ��و ما
ي�ع�ك��س ب�ش�ك��ل واض ��ح ث�ق��ة املستثمرين
القوية في البنك.
وأوض � ��ح ال �س��اي��ر أن ص��اف��ي اإلي� � ��رادات
التشغيلية للمجموعة قد ارتفع بنسبة
 %1.4على أس��اس س�ن��وي ليبلغ 895.5
مليون دي�ن��ار ( 3مليارات دوالر) ،بدعم
م��ن ارت�ف��اع صافي إي ��رادات غير الفوائد
بنسبة  ،%7.0وال�ت��ي بلغت  206ماليني
دينار ( 675مليون دوالر).
ً
واختتم الساير تعليقه قائال« :واصلت
مجموعة ال�ف��روع الخارجية والشركات
التابعة للمجموعة القيام ب��دور حيوي
في الحد من املخاطر ،إضافة إلى تنويع
مصادر الدخل عبر املناطق الجغرافية
امل �خ �ت �ل �ف��ة ،ح �ي ��ث س ��اه �م ��ت ال �ع �م �ل �ي��ات
الخارجية بنسبة  %28من صافي أرباح
املجموعة في عام .»2019
م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ق� � ��ال ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
مل�ج�م��وع��ة ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي عصام
ال �ص �ق��ر« :ت�م�ك�ن�ن��ا م �ج ��ددًا م ��ن تسجيل

نتائج مالية قوية وذل��ك على الرغم من
التباطؤ الذي شهدته البيئة التشغيلية
في ظل تقلبات أسعار النفط ،وقد ساهم
ف��ي تحقيق ت�ل��ك ال�ن�ت��ائ��ج ات �س��اع نطاق
ع�م�ل�ي��ات�ن��ا وان �ت �ش��ارن��ا ال �ج �غ��راف��ي على
مستوى ال�ع��ال��م ،م��ا ساهم ف��ي الحد من
املخاطر».
وأشار الصقر إلى أن نمو الناتج املحلي
اإلج�م��ال��ي ف��ي ال�ك��وي��ت ق��د شهد تباطؤًا
في عام  ،2019إال أنه من املتوقع أن يصل
م �ع��دل ن �م��و ال �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي اإلج �م��ال��ي
للقطاع غير النفطي إل��ى  %2.5ف��ي عام
 ،2020بالتزامن م��ع توقعات ب��أن تسير
عملية إسناد املشاريع التنموية بوتيرة
ج �ي��دة .ك �م��ا أن ه �ن��اك ت��وق �ع��ات واس �ع��ة
النطاق ت��ؤك��د أن البيئة التشغيلية في
ال�ع��ام الحالي ستكون إيجابية ف��ي ظل
م��واص �ل��ة ال �ح �ك��وم��ة ج �ه��وده��ا ال��دؤوب��ة
لتحفيز ال�ن�ش��اط االق �ت �ص��ادي وتحسن
معدالت اإلقبال على االئتمان.
وأض � � � ��اف ال� �ص� �ق ��ر« :ن � �ح� ��رص ف� ��ي ب�ن��ك
ال� � �ك � ��وي � ��ت ال � ��وط� � �ن � ��ي ع � �ل � ��ى ال � �ت� ��زام � �ن� ��ا

باستراتيجية التحول الرقمي في إطار
سعينا الدائم لترسيخ مكانتنا الريادية
ف��ي األس � ��واق اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة .كما
نعتز بقيامنا خالل عام  2019بتأسيس
منصتنا ال�خ��اص��ة بالتقنيات الرقمية
الحديثة التي تعد األولى من نوعها في
الكويت ،والتي ستلعب دورًا حيويًا في
دفع خريطة الطريق الرقمية للمجموعة.
وه � ��و م ��ا س � ��وف ي �م �ن �ح �ن��ا ق��ري �ب��ًا م �ي��زة
تنافسية متفردة على مستوى املنطقة».
وأك��د الصقر على استمرار ق��وة معايير
جودة األصول ،إذ بلغت نسبة القروض
املتعثرة من إجمالي املحفظة االئتمانية
للبنك  %1.10في عام  2019مقابل %1.38
ف ��ي ع� ��ام  ،2018ف ��ي ح�ي�ن ب �ل �غ��ت ن�س�ب��ة
تغطية القروض املتعثرة
 272.2%مقابل  %228.1ف��ي ع��ام .2018
ه � ��ذا ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى ت �م �ك��ن ال �ب �ن��ك م��ن
ال�ح�ف��اظ على مستويات رسملة جيدة،
حيث بلغ معدل كفاية رأس املال بنهاية
العام ما نسبته  %17.8مقابل  %17.2في
ع��ام  ،2018بما يتماشى م��ع مستويات

امل�خ��اط��ر امل�ق�ب��ول��ة م��ن ال�ب�ن��ك وم�ت�ج��اوزا
ال�ح��د األدن ��ى للمستويات املطلوبة من
بنك الكويت املركزي.
واخ � �ت � �ت� ��م ال� �ص� �ق ��ر ق � ��ائ �ل��ا« :ل � � ��ن ت �ح �ي��د
استراتيجيتنا في عام  2020عن مسارها
الحالي ،حيث ستواصل املجموعة زيادة
ت �ن��وي��ع م� �ص ��ادر ال ��دخ ��ل ع �ب��ر امل �ن��اط��ق
الجغرافية وال�ق�ط��اع��ات املختلفة سعيا
منا لتحقيق هدفنا الرئيسي في الحفاظ
على نمو إيراداتنا وتحييد املخاطر مع
ت �ق��دي��م خ��دم��ة م �م �ي��زة ل �ع �م�لائ �ن��ا» .وق��د
ح�ظ��ي ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي خ�ل�ال ع��ام
 2019بتقدير مجلة «غلوبل فاينانس»
ت��أك �ي��دا ع �ل��ى ت�م�ي��ز خ��دم��ات��ه امل�ص��رف�ي��ة
املقدمة للشركات ،حيث حصد جائزتي
«أف �ض��ل ب�ن��ك ف��ي إدارة ال �س �ي��ول��ة» على
مستوى الشرق األوس��ط و«أفضل مزود
ل �خ��دم��ات ال �خ��زي �ن��ة وإدارة ال �ن �ق��د» في
الكويت لعام  .2019وتؤكد تلك الجوائز
قوة املركز املالي للبنك وريادته للقطاع
امل �ص��رف��ي م ��ا ي��دع��م ق ��درت ��ه ع �ل��ى تلبية
احتياجات عمالئه املتغيرة باستمرار.

اقتصاد 15

الثالثاء  26جمادى األولى  1441هـ •  21يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16697

حقق  62.7مليون دينار في 2019

«بوبيان» يزيد أرباحه %12
أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه
أرباحاً صافية بنهاية عام 2019
بلغت  62.7مليون دينار بنسبة
نمو  %12عن العام السابق
له وبربحية سهم  20.4فلساً
مقارنة بربحية سهم  19.2فلساً
في عام  ،2018لتستمر بذلك
وتيرة نمو الربحية ومختلف
مؤشرات البنك المالية منذ
عام  2010مع التوصية للجمعية
العمومية بتوزيع توزيعات نقدية
( 9فلوس للسهم) وأسهم
منحة .%5

ارتفاع حقوق الملكية
إلى  575مليون دينار..
واإليرادات التشغيلية
إلى  146مليون دينار
الفليج:
استمرار لمسيرة
ناجحة تؤكد قوة
استراتيجيتنا ..ونسعى
إلى االنطالق أكثر
في 2020
لدينا المزيد
من خطط التوسع
في السوق المحلي..
وندرس أيضا ً الفرص
الخارجية المتاحة
الماجد:
فخورون بإنجازاتنا
على مدار  15عاماً..
والمستقبل
ال يزال حافالً لعمالئنا
ومساهمينا
حصتنا السوقية
من التمويل
ارتفعت إلى ..%9.3
و %17نمواً
في المحفظة
االئتمانية للشركات

تصنيفات ائتمانية
مرموقة

ه�ن��أ رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة م�ح�م��ود ال�ف�ل�ي��ج ج�م�ي��ع مساهمي
وعمالء وموظفي البنك بهذه النتائج لعام آخ��ر من اإلنجازات
يضاف إل��ى سلسلة األع��وام األخ�ي��رة التى ميزت مسيرة البنك
الذي يحتفل بمرور  15عامًا على تأسيسيه ،مؤكدًا أن عام 2020
سيشهد بعون اهلل املزيد من الخطط للتوسع في السوق املحلي
مع دراس��ة الفرص الخارجية املتاحة .وأوض��ح الفليج «استمر
بوبيان في عام  2019على خطاه نفسها التي انطلق منها منذ
ب��دأ ف��ي تطبيق استراتيجيته الجديدة ف��ي ع��ام  ،2010وه��و ما
انعكس على مستوى الربحية ونمو مؤشراتنا املالية بوتيرة
جيدة تدل على نجاح االستراتيجية التي نتبعها وما يرافقها
من خطط وسياسات لتأكيد وجودنا في السوق الكويتي».

 15عامًا من اإلنجازات
من جانبه ،قال نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
للبنك ع��ادل عبدالوهاب املاجد« ،ان��ه على الرغم من التحديات
ال�ت��ي تتعلق س��واء باملنافسة ف��ي ال�س��وق املحلي أو التحديات
اإلق �ل �ي �م �ي��ة ،ف��إن �ن��ا ن�ج�ح�ن��ا ب�ف�ض��ل م��ن اهلل ث��م ب�ف�ض��ل م��واردن��ا
ال�ب�ش��ري��ة م��ن ت�ح�ق�ي��ق أه��داف �ن��ا ،ف��ي االس �ت �ح��واذ ع�ل��ى حصص
س��وق�ي��ة ف��ي م�خ�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات س ��واء ف��ي خ��دم��ات االف � ��راد او
ال�ش��رك��ات» .وأع��رب امل��اج��د ع��ن فخره ب��اإلن�ج��ازات التي تحققت
على مدار السنوات االخيرة ،مشيرًا إلى انه واكب العام املاضي
احتفالنا بمرور  15عاما منذ تأسس بنك بوبيان و 10سنوات
منذ البدء في املرحلة الجديدة التي اثمرت العديد من اإلنجازات
والنجاحات التي تحققت ،واهمها ارتفاع حصصنا بمختلف
اشكالها في السوق الكويتي» ،مؤكدا ان املستقبل ب��إذن اهلل ال
يزال يحمل الكثير سواء للعمالء او املساهمني.
وأض ��اف :ان «ب��وب�ي��ان» مستمر ف��ي تنفيذ خططه ال�ت��ي تعتمد
ع�ل��ى ال�ت��رك�ي��ز ف��ي ال �س��وق امل�ح�ل��ي م��ع ال �ب��دء بتوسعة انشطتنا
ال �خ��ارج �ي��ة ،ال �ت��ي ب ��دأت م��ع اع�لان �ن��ا ف��ي دي�س�م�ب��ر امل��اض��ي عن
تقديم عرض لالستحواذ على بنك لندن والشرق االوسط ،وهي
العملية التي ال تزال في مراحل التنفيذ حاليا.
وأش ��ار إل��ى أن جميع م��ؤش��رات ال�ب�ن��ك ال��رئ�ي�س�ي��ة ش�ه��دت نموًا
ملحوظًا ف��ي ع��ام  2019ح�ي��ث ارت �ف��ع إج�م��ال��ي األص ��ول إل��ى 5.3
م�ل�ي��ارات دي �ن��ار بنسبة ن�م��و ق��دره��ا  ،%22ك�م��ا ارت�ف�ع��ت ودائ��ع
العمالء إل��ى  4.3مليارات دينار كويتي بنمو نسبته  %17إلى
جانب ارت�ف��اع محفظة التمويل إل��ى  3.7مليارات دينار كويتي
بنسبة نمو  ،%14إل��ى جانب االرت�ف��اع املتواصل لقاعدة عمالء
البنك .وأضاف أن إجمالي قيمة حقوق امللكية في البنك ارتفعت
حتى نهاية  2019إلى  575مليون دينار ،كما ارتفعت اإلي��رادات
التشغيلية لتصل إلى  146مليون دينار.
وق ��ال امل ��اج ��د :إن ال�ح�ص��ة ال�س��وق�ي��ة م��ن ال�ت�م��وي��ل ب�ص�ف��ة ع��ام��ة
ارتفعت إلى نحو  %9.3حاليًا ،بينما ارتفعت حصة بنك بوبيان
من تمويل األفراد تحديدا إلى ما يقارب  ،%12إلى جانب تحقيق
معدالت نمو متميزة في املحفظة االئتمانية للشركات وصلت
إل ��ى  %17ع��ن ط��ري��ق ج ��ذب ال �ع��دي��د م��ن ال �ش��رك��ات التشغيلية
امل �ع��روف��ة ب�م�لاء ت�ه��ا امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ،وذل ��ك م��ع التمسك
ال�ش��دي��د ب��أع�ل��ى م�ع��اي�ي��ر ال �ج��ودة االئ�ت�م��ان�ي��ة ودراس� ��ة املخاطر
وتنويعها.

«بوبيان» ..أسلوب حياة
وخ�لال العام املاضي ،أطلق بوبيان حملته الجديدة «بوبيان..
أس�ل��وب ح�ي��اة» ،ال�ت��ي ّ
تعبر ب��وض��وح ع��ن رؤي��ة البنك واتجاهه
ن �ح��و ج �ع��ل ح �ي��اة ع �م�لائ��ه أك �ث��ر س �ه��ول��ة م ��ن خ �ل�ال ال �خ��دم��ات
واملنتجات التي يقدمها.
ش�ه��د ع��ام  ،2019ط��رح ال�ع��دي��د م��ن ال �خ��دم��ات وامل�ن�ت�ج��ات التي
كان لبنك بوبيان السبق في طرحها سعيا منه لتمييز عمالئه
ومنحهم تجارب مصرفية فريدة ،أبرزها إطالق نسخة جديدة
بالكامل لتطبيق البنك للهواتف الذكية إلى جانب خدمة إصدار
وت�ف�ع�ي��ل واس �ت �خ��دام ال�ب�ط��اق��ة امل�س�ب�ق��ة ال��دف��ع االف �ت��راض �ي��ة عن
طريق تطبيق بوبيان  Boubyan Appليتمكن العميل ف��ورا من
استخدامها في عمليات التسوق وال�ش��راء عن طريق اإلنترنت
بشكل آم��ن وسهل ومريح من دون الحاجة إل��ى زي��ارة الفرع أو
االتصال على مركز خدمة العمالء ليؤكد البنك انفراده بتقديم
الخدمات واملنتجات الرقمية التي يطرحها لعمالئه .باإلضافة
إلى حصول البنك على عالمة التوثيق الخاصة بتطبيق «واتس
اب» ،إلى جانب دمج خدمة الشات بوت الخاصة بالبنك (مساعد)
مع تطبيق «وات��س اب» ،إل��ى جانب توفير خدمات مميزة عند
إج��راء التحويالت املالية ألي مكان في العالم من خ�لال توقيع
البنك اتفاقية مع شركة ريبل نت .Ripple.Net
كما أصبحت كل أجهزة نقاط البيع الخاصة ببنك بوبيان لدى
جميع التجار ومختلف القطاعات االقتصادية مرتبطة بصورة

عادل الماجد

محمود الفليج

أرقام ذات داللة
ً
ً
نقدا و %5منحة
فلسا ربحية السهم وتوصية بتوزيع  9فلوس
20.4
 %22ارتفاع إجمالي األصول إلى  5.3مليارات دينار
 %17نمو ودائع العمالء إلى  4.3مليارات دينار
 %14ارتفاع محفظة التمويل إلى  3.7مليارات دينار
م �ب��اش��رة ب �م��ؤس �س��ات ال �ب �ط��اق��ات ال �ع��امل �ي��ة م �ث��ل ڤ �ي��زا وم��اس�ت��ر
ك��ارد (م��ن دون بنك وس�ي��ط) ،كما تم إط�لاق بطاقات املصاريف
الحكومية وامل�ص��اري��ف النثرية للشركات لتنظيم مصروفات
الشركات اليومية وتسهيل مدفوعاتها للجهات الحكومية.

تمويل الشركات واملشروعات
استمرت املجموعة املصرفية للشركات في تحقيق نمو متوازن
ف��ي محفظة التمويل التجاري بمعدل نمو ت�ج��اوز نسبة %17
على ال��رغ��م م��ن املنافسة الشديدة التي شهدها قطاع التمويل
ال �ت �ج��اري خ�ل�ال ال �ع��ام امل �ن �ص��رم ،م�م��ا ادى إل ��ى زي� ��ادة الحصة
السوقية إلى .%8.2
ت �ن��وع��ت ال �ت �م ��وي�ل�ات امل �م �ن��وح��ة ل �ت �ش �م��ل ال �ق �ط ��اع ��ات امل�ن�ت�ج��ة
الرئيسية ،مثل قطاع النفط والطاقة والقطاع الخدمي والقطاع
ً
فضال ع��ن املساهمة بشكل رئيسى ّ
وفعال
الصناعي وال�ع�ق��ار،
في عدد من املشروعات الكبرى ذات القيمة املضافة لالقتصاد
الوطني ،وت��م تحقيق ذل��ك من خ�لال استقطاب عمالء ج��دد إلى
جانب عمالء البنك الحاليني مع االلتزام بجودة محفظة التمويل
م��ن خ�لال تطبيق سياسة ائتمانية حصيفة ،بحيث ال تتعدى
نسبة الديون الرديئة  %1من إجمالي محفظة التمويل.
وح��رص��ت امل �ج �م��وع��ة ع �ل��ى م��واك �ب��ة ال �ت �ط��ور ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي في
مجال الخدمات املصرفية ّ
املقدمة لهذا القطاع املهم م��ن خالل
إض��اف��ة خ��دم��ات متنوعة إل��ى تطبيق بوبيان للشركات وكذلك

علي الخالدي
أف ��ادت امل �ص��ادر ب��أن إدارة الرقابة
ف� ��ي وزارة ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة
خالفت عددا من املتاجر ،وسحبت
أع � ��دادًا ك�ب�ي��رة م��ن ه ��ذه اإلض� ��اءات
خالل األسبوعني املاضيني.
ّ
وبينت املصادر ان منع االض��اءات
ّ
امل � �ت� ��وه � �ج� ��ة أت � � ��ى ب � �ع ��د دراس � � � ��ات
م�س�ت�ف�ي�ض��ة م ��ن وزارة ال �ك �ه��رب��اء
وامل � � � ��اء؛ اذ ت� ��م ال� �ت ��أك ��د ان� �ه ��ا اح ��د
األس� �ب ��اب ال��رئ �ي �س��ة ل �ه��در ال �ط��اق��ة
الكهربائية ،خصوصًا في قطاعات
السكن؛ اذ تعتبر املساكن الخاصة

«هيئة الصناعة»:
سلعة تتس َّبب
في هدر كبير
للطاقة ..
وتزيد إلى الدعم
أمواالً طائلة

وخالل العام املاضي ،استمر بنك بوبيان في دعم قطاع األعمال
الناشئة واملشاريع الصغيرة التي زاد إقبال الشباب الكويتي
عليها خالل الفترة األخيرة ،حيث يمتلك بوبيان واحدة من أهم
اإلدارات وهي إدارة قطاع األعمال التي تقدم مجموعة منوعة من
الخدمات املصرفية ،ك��إدارة حسابات الشركة ،وتقديم الطلبات،
واالط�ل��اع ع�ل��ى األرص � ��دة ،وال �ح �ص��ول ع�ل��ى ت�ف��اص�ي��ل ال�ح�س��اب،
وتنفيذ العديد من الخدمات األخرى عبر اإلنترنت ،مثل تحويل
روات ��ب امل��وظ�ف�ين وخ��دم��ات ال�ت�ح��وي��ل املحلية وال��دول �ي��ة وطلب
دف��ات��ر ال�ش�ي�ك��ات وش �ه ��ادات ال�ت��دق�ي��ق واالط �ل��اع ع�ل��ى تفاصيل
جميع الحسابات وطباعة وتحميل كشوفات الحسابات وخدمة
اإليداع ،وغيرها.
إلى جانب سلسلة الحلول والخدمات املصرفية تتضمن خدمة
 ،ePayوهي خدمة تحصيل املدفوعات التي يقدمها بنك بوبيان
إل��ى جانب تصميم بطاقة فيزا االئتمانية للشركات خصيصًا
ل �ت �ق��دم ل�ح��ام�ل��ي ال �ب �ط��اق��ات ،م�ج�م��وع��ة اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة م ��ن امل��زاي��ا
والفوائد ،وتعطيهم فرصة للحصول على مجموعة كبيرة من
العروض والتجارب الفريدة.

المؤشر

2019

2018

التغيُّ ر

صافي األرباح

62.7

56.1

%12

اإليرادات التشغيلية

146

140

%4

ودائع العمالء

4.347

3.721

%17

محفظة التمويل

3.729

3.262

%14

األصول

5.301

4.345

%22

ُّ
التوهج..
حملة لسحب مصابيح عالية
«غزت» األسواق

هي اكثر استخداما لهذه االضاءات
املبددة للطاقة ،كما ان معظم الدول
اتخذت مثل هذه الخطوات لتوفير
االستهالك الكهربائي.
وت ��أت ��ي ه� ��ذه ال �خ �ط ��وة اس �ت �ك �م��اال
لجهود وزارة الكهرباء الرامية الى
تكريس ثقافة ترشيد الطاقة ووقف
ه��دره��ا ،وب� ّ�ي�ن��ت امل �ص��ادر ان ادارة
امل��واص�ف��ات واملقاييس ف��ي الهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ص�ن��اع��ة ت �ح��اول إح �ك��ام
ق�ب�ض�ت�ه��ا ع �ل��ى ع�م�ل�ي��ة االس �ت �ي��راد
واإلف� � � ��راج ال �ج �م��رك��ي ل�ل�م�ص��اب�ي��ح
ال �ع��ال �ي��ة ال �ت ��وه ��ج ،ب��ال �ت �ع��اون م��ع
اإلدارة العامة للجمارك منذ اكثر

دعم الشباب في قطاع األعمال

أهم المؤشرات المالية لبنك بوبيان (بالمليون دينار)

محظورة في الكويت ..وتدخل عن طريق التهريب

كشفت مصادر موثوقة لـ سبقلا عن قيام الهيئة العامة للصناعة وعدد من
الجهات الحكومة ،من بينها إدارة الرقابة التجارية التابعة لوزارة التجارة ،بتفعيل
لجنة لمسح األسواق ،وسحب المصابيح العالية التوهج من نقاط البيع المحلية،
بعد معاقبة من يقوم ببيع هذه السلعة ،خصوصا انه جرى منعها في السوق،
لكنها عادت وانتشرت منذ  18شهراً ،وتب ّين انها دخلت البالد بطرق غير شرعية
عبر المنافذ الحدوية ،بمعنى ان هذا النوع من االضاءات موجود حاليا في
السوق بطريقة مخالفة.

ً
ال�خ��دم��ة امل�ص��رف�ي��ة ع�ب��ر اإلن�ت��رن��ت ل�ل�ش��رك��ات ،ف�ض�لا ع��ن تقديم
منتجات جديدة وتخصيص فروع حصرية لتقديم كل الخدمات
املصرفية لقطاع الشركات.

م ��ن ع � ��ام ون� �ص ��ف ال � �ع ��ام ت �ق��ري �ب��ا،
وعلى الرغم من ذلك فإنها الحظت
ان ه� �ن ��اك ك �م �ي ��ات م �ن �ه��ا ال ت� ��زال
تنتشر في السوق املحلي.
وأش� � � � ��ارت إل� � ��ى أن ال � ��دول � ��ة ت� �ق � ّ�دم
دعمًا سنويًا كبيرًا لتوفير خدمة
ال� �ك� �ه ��رب ��اء ب� �م� �ل� �ي ��ارات ال ��دن ��ان �ي ��ر،
ّ
واالض� � � � � � ��اءات امل� �ت ��وه� �ج ��ة ت �ع �ت �ب��ر
اح��د امل �ص��ادر ال��رئ�ي�س��ة ف��ي تبديد
ال �ط��اق��ة ،وت �ت �س� ّ�ب��ب ف ��ي اس �ت �ن��زاف
ب�ن��د ال��دع��م امل��ال��ي ل�ل�ك�ه��رب��اء أم��وال
ّ
طائلة ،مؤكدة ان االضاءات املوفرة
ل�ل�ط��اق��ة أس �ع��اره��ا ق��د ت �ك��ون اع�ل��ى
م� ��ن امل �ص ��اب �ي ��ح ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ،ل�ك��ن
ع�م��ره��ا االف �ت��راض��ي أط ��ول ،ول��ذل��ك
ف��إن امل�ج�ت�م��ع ب�ح��اج��ة إل��ى تثقيف
وت��وع �ي��ة أك �ث��ر ب �ه��ذا ال �خ �ص��وص.
وي � �ش � ��ار ال� � ��ى ان وزي � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
والصناعة خالد الروضان كان قد
أص� ��در ق � ��رارًا ف��ي أغ �س �ط��س ،2018
ق�ض��ى ب�م�ن��ع اس �ت �ي��راد أو تصنيع
ّ
امل �ص��اب �ي��ح غ �ي��ر امل � ��وف � ��رة ل�ل�ط��اق��ة
ّ
واملعروفة باسم مصابيح التوهج.

أض� ��اف ب �ن��ك ب��وب �ي��ان ف ��ي ع��ام
 2019إن � � �ج � ��ازا ج � ��دي � ��دا إل ��ى
إنجازاته ،من خالل قيام وكالة
س �ت ��ان ��درد آن� ��د ب � ��ورز ال�ع��امل�ي��ة
ب�ت��أك�ي��د ال�ت�ص�ن�ي��ف االئ�ت�م��ان��ي
ال � �ط� ��وي� ��ل األج� � � ��ل ل �ل �ب �ن��ك ع �ن��د
املستوى  Aمع نظرة مستقبلية
م �س �ت �ق��رة ،ل �ي �ك��ون ب��ذل��ك ث��ان��ي
أع �ل ��ى ت �ص �ن �ي��ف ائ �ت �م��ان��ي ب�ين
البنوك املحلية .وأب��رزت الوكالة
ف��ي م�ب��ررات منحها البنك هذا
ال �ت �ص �ن �ي��ف ،ان ب ��وب� �ي ��ان ي�ع��د
خامس أكبر بنك ف��ي الكويت،
وان � ��ه ي �ت �م �ت��ع ب �ع�ل�ام��ة ت �ج��اري��ة
ق ��وي ��ة ع �ل��ى م �س �ت��وى خ��دم��ات
األف ��راد ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى مركزه
ال � �س� ��وق� ��ي ال� �ج� �ي ��د ورس �م �ل �ت��ه
ال� �ق ��وي ��ة ج �ن �ب��ًا إل � ��ى ج� �ن ��ب م��ع
ربحيته ال�ج�ي��دة .وخ�ل�ال العام
املاضي تمكن بنك بوبيان من
االس �ت �م ��رار ف ��ي ال �ح �ف��اظ على
ت �ق��دم��ه وت� �ف ��وق ��ه ال �ت �ق �ن��ي ،م��ن
خ�ل�ال ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ج��ائ��زة
افضل بنك إسالمي في العالم
ف��ي مجال الخدمات املصرفية
ال��رق �م �ي��ة ل �ل �ع��ام ال �خ��ام��س على
ال �ت��وال��ي م ��ن م��ؤس �س��ة غ�ل��وب��ل
ف��اي�ن��ان��س ال�ع��امل�ي��ة .وألول م��رة
ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ك��وي��ت تتفق
م ��ؤس� �س� �ت ��ان ،وه� �م ��ا «غ �ل��وب��ل
ف ��اي� �ن ��ان ��س» و«ب� ��ان � �ك� ��ر» ،ع�ل��ى
م �ن��ح ب ��وب� �ي ��ان ج� ��ائ� ��زة أف �ض��ل
بنك إسالمي في الكويت لعام
 2019نتيجة ما حققه من نمو
ف��ي م�خ�ت�ل��ف م��ؤش��رات��ه امل��ال�ي��ة
ونمو حصصه السوقية.

«بوبيان»..
وخدمة المجتمع
ّ
شكل العام املاضي عالمة فارقة
ف��ي اس �ت �م��رار ب�ن��ك ب��وب�ي��ان في
االض �ط�لاع ب ��دوره االجتماعي،
من خالل العديد من الفعاليات
وامل �ب��ادرات ،ال�ت��ي أب ��رزت تفوقه
م�ح�ل�ي��ا ف�ي�م��ا ق��دم��ه للمجتمع،
م� ��ؤك� ��دا ري � ��ادت � ��ه ل �ل �م �س��ؤول �ي��ة
االجتماعية ف��ي ال�ك��وي��ت ،حيث
تجاوز إجمالي مشاركاته اكثر
من  200مشاركة في مختلف
القطاعات وملختلف الشرائح.
وحصل بنك بوبيان في 2019
ع �ل��ى ج ��ائ ��زة «إح �ل��ال ال�ع�م��ال��ة
ال � ��وط� � �ن� � �ي � ��ة» ،ن� �ت� �ي� �ج ��ة ح� ��رص
البنك على ات�ب��اع أح��دث خطط
ال �ت �ط��وي��ر ال �ع��امل �ي��ة ف ��ي ت�ن�م�ي��ة
م � ��واه � ��ب م � � � � ��وارده ال� �ب� �ش ��ري ��ة،
وال� �ع� �م ��ل ال� � � � ��دؤوب وامل �س �ت �م��ر
ط��وال ال�س�ن��وات األخ �ي��رة ،حتى
تمكن من رفع معدالت العمالة
ال��وط �ن �ي��ة ،وال� �ت ��ي وص �ل ��ت إل��ى
ً
 ،%77.2ل �ي �ك��ون ب ��ذل ��ك م �ث��اال
للقطاع الخاص الكويتي الناجح
في استقطاب أفضل الكفاءات
الوطينة.

إفصاحات
ترسية  J3على «المستثمر القوي»

«المباني» تفوز بفرصة استثمارية
في مدينة جابر السكنية

تسلمت ش��رك��ة امل�ب��ان��ي بالتحالف م��ع ع��دة ش��رك��ات كويتية أخ ��رى ،إخ �ط��ارًا بتاريخ
 20يناير  2020من قبل املؤسسة العامة للرعاية السكنية بنتيجة ترسية الفرصة
االستثمارية  J3في مدينة جابر األحمد السكنية ،حيث إن العرض املقدم من «املباني»
ال��ذي تقدمت به هو أفضل ال�ع��روض وبالتالي تمت تسميته تحالف شركة املباني
«املستثمر األف�ض��ل» .وق��ال��ت شركة املباني ف��ي اف�ص��اح للبورصة ام��س :س��وف تقوم
الشركة عند االنتهاء من إج��راءات استكمال توقيع عقد الشراكة باإلفصاح عن كل
التفاصيل بهذا الشأن.

ً
ً
تجاريا
عقارا
«أركان» تشتري
بـ 6.2ماليين دينار
أعلنت شركة أركان الكويت العقارية عن االنتهاء من توقيع العقود النهائية الخاصة
بشراء عقار تجاري بقيمة  6.16ماليني دينار وعائد  .%8.4وقالت الشركة في افصاح
للبورصة امس ،إنها انتهت كذلك من تسجيل العقار الذي تم ش��راؤه ب��إدارة السجل
العقاري ب��وزارة العدل ،موضحة أن األثر املالي للصفقة سوف ينعكس في البيانات
املالية السنوية للشركة.
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حمد المرزوق متوسطاً (من اليمين) جاسم السعدون وعبد الله السيف ومحمد الطبطبائي ..و(من اليسار) شادي زهران ومازن الناهض | تصوير حسني هالل

عمومية «بيتك» أق ّرت االستحواذ على «األهلي المتحد» وزيادة رأس المال واإلدراج في البحرين
أكد رئيس مجلس إدارة بيت التمويل
الكويتي (بيتك) ،حمد المرزوق أن
استحواذ «بيتك» على «األهلي
المتحد  -البحرين» سيولد أكبر كيان
مصرفي إسالمي في العالم من حيث
الموجودات ليتبوأ «بيتك» بعد ذلك
المكانة األولى والمستحقة محليا ً
بقيمة موجودات تبلغ حوالي  101مليار
دوالر ،وحقوق مساهمين  10.5مليارات
دوالر كما في نهاية سبتمبر .2019
جاء ذلك خالل المؤتمر اإلعالمي
الذي َّ
نظمه «بيتك» للجمهور أمس
لمناقشة مشروع استحواذ «بيتك»
على البنك األهلي المتحد ،عقب
اجتماع الجمعية العامة العادية
والجمعية العامة غير العادية الذي
عقده البنك في فندق الشيراتون
بنسبة حضور بلغت  ،%79.156وجرى
خالله اعتماد جميع بنود جدول أعمال
الجمعية ،وذلك تنفيذاً لمتطلبات بنك
الكويت المركزي.

المرزوق :من الكويت..
يولد أكبر بنك إسالمي في العالم
التوزيعات لكل بنك على حدة
ولن تتجاوز مستويات 2018
ف��ي رده ع�ل��ى س ��ؤال سبقلا ع��ن م�ص�ي��ر ال �ت��وزي �ع��ات السنوية
عن  ،2019قال امل��رزوق انه تم االتفاق بني البنكني على ان تكون
التوزيعات لكل بنك على ح��دة ،وان يتم األخ��ذ باالعتبار أسهم
املنحة عن زيادة رأس املال ،كاشفًا ان االتفاق تضمن عدم تجاوز
التوزيعات مستوياتها العام املاضي.

 1.5مليار دوالر أرباح الكيان الجديد
حمد المرزوق متحدثاً

سالم عبدالغفور
حضر امل��ؤت�م��ر مجلس إدارة «ب�ي�ت��ك» وهيئة ال�ف�ت��وى وال��رق��اب��ة الشرعية،
واإلدارة التنفيذية ،باإلضافة إلى عدد من املحللني واالقتصاديني وممثلني
عن جهات إعالمية وصحافية ،فيما جرى خالله توضيح مختلف املجاالت
الفنية والشرعية واملخطط القانوني لعملية االس�ت�ح��واذ وآث��اره��ا على
البنك ومساهميه وعمالئه وعلى الجهاز املصرفي واالقتصاد الوطني،
واملنافع الكمية والنوعية املتوقعة ،مع استعراض مؤشرات السالمة املالية
م��ن ك�ف��اي��ة رأس امل ��ال وج ��ودة األص ��ول وال��رب�ح�ي��ة وال�س�ي��ول��ة وال�ت�ح��دي��ات
واملخاطر األساسية وإج��راءات تحول األص��ول غير املتوافقة مع الشريعة
اإلسالمية.
قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) ،حمد امل��رزوق«:إن
التطلع الدائم للبنك نحو تنمية أعماله وتعظيم عوائد مساهميه والسعي
املتواصل للبحث عن املزيد من الفرص املواتية القادرة على تنويع قاعدة
االستثمارات والدخل وتوسعة أنشطة (بيتك) ،كان وراء ّ
توجه إدارة البنك
دعوة املساهمني لعقد االجتماع ،الذي يدور حول استحواذ (بيتك) على
البنك األهلي املتحد ،وتوضيح أبرز ما يتعلق باملشروع والعوائد املتوقعة
من الكيان الجديد».
واستعرض االجراءات التي قام بها مجلس إدارة «بيتك» قبل ثالث سنوات
بتكليف مستشارين ع��امل�ي�ين ل��دراس��ة تحقيق رؤي ��ة مجلس إدارة بيتك
واألهداف املشار إليها أعاله ،حيث أوصت الدراسات التي قام املستشارون
ال�ع��امل�ي��ون ب �ض��رورة األخ ��ذ ب��االع�ت�ب��ار ال�ت��وس��ع االس�ت��رات�ي�ج��ي م��ن خ�لال
االس�ت�ح��واذ أو االن��دم��اج وال��ذي يعد أح��د أه��م ال�ط��رق لخلق ك�ي��ان عمالق
للخروج من ضيق حجم السوق املحلي إلى االنطالق نحو العاملية.
ون��وه ال��ى أن املستشارين املحليني والعامليني املحايدين ق��ام��وا ب��دراس��ة
األوضاع املالية للعديد من البنوك املحلية واإلقليمية والتي تشكل فرص
التحقيق الرؤية املذكورة أعاله والتي تمكن بيتك من توفير م��وارد أقوى
وكيان أكثر استقرارًا في ظل تبادل ألفضل الخبرات والقدرات ،وقدرة أكفأ
لتلبية احتياجات العمالء ورفع حصة بيتك في السوقني املحلي والعاملي
وض�م��ان استدامة نموه على امل��دى الطويل حيث خلصت توصيات تلك
املستشارين إلى اختيار البنك األهلي املتحد.
وأشار إلى أن بعض املساهمني الرئيسيني مثل الهيئة العامة لالستثمار
قاموا أيضا بدراساتهم الخاصة من خالل مستشارين عامليني مستقلني،
حيث خلصت تلك الدراسات إلى ذات النتيجة التي توصل لها مستشارو
بيتك.
وأك��د أن ه��ذا ال�ت��وج��ه االس�ت��رات�ي�ج��ي لبيتك ج��اء م�ت��واف�ق��ًا م��ع التوجهات
العاملية الساعية نحو الكيانات العمالقة ،حيث شهد االقتصاد العاملي
عمليات دم��ج واستحواذ بلغت قيمتها  4.1تريليونات دوالر خ�لال عام
 ،2018ول��م يقتصر ذل��ك على كبريات البنوك وامل��ؤس�س��ات املالية ب��ل كان
الدمج واالستحواذ عنصرًا محوريًا في شتى القطاعات وامل�ج��االت ،كما
شهدنا أكثر من عشر حاالت مصرفية تتجه نحو االندماج في دول الخليج.

الفحص الفني
ولفت إلى أنه وفي خطوة تاريخية وافق بنك الكويت املركزي وبنك البحرين
امل��رك��زي على ال�ب��دء ف��ي عملية اس�ت�ح��واذ «ب�ي�ت��ك» على «األه �ل��ي املتحد»،
وف��ق م�ح��ددات وضعاها بعد االنتهاء م��ن أع�م��ال الفحص الفني ملشروع
االس �ت�ح��واذ ،حيث يمثل ه��ذا االس�ت�ح��واذ محركًا ق��وي��ًا للنمو واالزده ��ار
في مستقبل مجموعة بيتك ،يدفعه إلى العديد من األس��واق الجديدة في
بريطانيا واإلم��ارات وعمان والعراق ومصر ،باإلضافة إلى تعزيز وضع
ب�ي�ت��ك ف��ي األس � ��واق ال �ت��ي ي�ع�م��ل ف�ي�ه��ا ال�ب�ن�ك��ان ح��ال �ي��ًا ،األم ��ر ال ��ذي يعني
وجود «بيتك» في أسواق إقليمية تشمل أكثر من  430مليون نسمة يبلغ
متوسط دخلهم السنوي للفرد حوالي  42أل��ف دوالر على أس��اس تعادل
القوى الشرائية ،ومن شأن هذا أيضًا أن يجعل «بيتك» وجهة استثمارية
ومصرفية م�ب��اش��رة ،وأن يخفض تكاليف املجموعة عبر األس ��واق التي
تعمل فيها ،كما أنه سيعزز كفاءة تخصيص مواردها ويزيد ربحيتها.
وق ��ال امل � ��رزوق« :ف��ي م��راح��ل م�ب�ك��رة م��ن ع�م��ر امل �ش��روع وض��ع ب�ي�ت��ك إط��ارًا
منطقيًا ملراحل البحث والدراسة والتقييم من خالل دارسة جدوى املشروع
باالستعانة بأكبر البيوت االستشارية العاملية واملحلية ،وسيتم عرض
م��ا توصلت إليه م��ن نتائج وتقييمات على الجمعية العمومية امل��وق��رة،
وقد أكدت هذه النتائج سالمة وجدوى املشروع والقرار املتخذ ،باإلضافة
إل��ى تكليف بنك الكويت امل��رك��زي لشركة ماكينزي العاملية وال�ت��ي قامت
بتحليل مكثف ،شمل التدفقات النقدية وحساب املخاطر وإجراء اختبارات
الضغط وتقدير مخاطر عملية االس�ت�ح��واذ ،وال�ت��أك��د م��ن تحقيق توزيع
أرباح للمساهمني ،بعد إجراء فحص ميداني ومكتبي للبنكني ومراجعة
الدراسات التي قام بها بيت التمويل الكويتي وخطط تحويل األصول غير
املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية».

منافع ..وإيجابيات
وأضاف«:يحقق استحواذ «بيتك» على «األهلي املتحد» العديد من املنافع
وااليجابيات ،حيث يصب في خانة تحسني مؤشرات الربحية ،فقد ّبينت
الدراسات املعدة من قبل املستشارين أن الزيادة املتوقعة في ربحية السهم
املستقبلية نتيجة ل�ه��ذا االس �ت �ح��واذ ( )EPS Accretionس�ت�ك��ون األع�ل��ى
م�ق��ارن��ة م��ع ص�ف�ق��ات االس�ت�ح��واذ ال�ت��ي ت�م��ت ف��ي منطقة الخليج وال�ش��رق
األوسط ،وسوف تنتج عن الدمج آثار إيجابية ملصلحة مساهمي «بيتك»

%31

الحصة السوقية للكيان الجديد (تقليدي
وإسالمي) مقابل  %26سابقا ً
ملتزمون توجيهات «المركزي» لإلبقاء
على «المتحد  -الكويت» منفصالً..
االستحواذ يمثل محركا ً قويا ً للنمو
وفرصة لدخول أسواق جديدة واعدة
آن لنصيب مالك سهم
السعدون :ارتفاع ٍ
«بيتك» ضمن الكيان الجديد بنحو %21.8
ارتفعت سيولة سهمي «بيتك»
و«األهلي المتحد»
بواقع  %96.5و %64في سنة
الظروف الجيوسياسية في المنطقة
جعلت من مشروع االستحواذ ضرورة

جاسم السعدون يشرح مزايا االستحواذ
بسبب االرتفاع املتوقع في نصيبهم من األرباح والتوزيعات النقدية».
كما أش��ار امل ��رزوق إل��ى أن االس�ت�ح��واذ سيحسن م��ن ج��ودة أص��ول الكيان
الجديد وارتفاع القاعدة الرأسمالية ومعدالت السيولة وكفاءة رأس املال
بمعدالت تفوق متطلبات الجهات الرقابية ،وبذلك يكون أكبر بنك إسالمي
في العالم ،وبالتالي قدرة أكبر على تمويل املشروعات التنموية بما له من
م��وارد مالية تعزز االبتكار والتطوير في الصناعة املصرفية اإلسالمية،
ً
فضال عن ارتفاع العمالة الوطنية بعد االستحواذ ،حيث تلتزم سياسات
بيتك التزامًا كليًا بالحفاظ على العمالة الوطنية القائمة ،سواء في الكويت
أو البحرين ،والعمل على تطويرها.
وقدم املرزوق ضمن بنود جداول األعمال مجموعة التقارير التي تتناول
مشروع االستحواذ واملعدة من قبل املستشارين العامليني واملحليني إضافة
إلى تقرير مراقب الحسابات بشأن زيادة رأس املال ،وتقرير هيئة الفتوى
والرقابة الشرعية بشأن االستحواذ ،وكل هذه التقارير مدعمة بالحقائق
واألرقام املؤكدة لسالمة مشروع االستحواذ.
وأكد املرزوق أن االستحواذ سيخلق أكبر وأفضل بنك إسالمي في العالم
م��ن حيث حجم األص ��ول ،وأك�ب��ر بنك ف��ي ال�ك��وي��ت ،وس ��ادس أك�ب��ر بنك في
الخليج ،منوهًا بأنه سيكون أقدر على تمويل املشروعات التنموية الكبرى
وعلى املنافسة عامليًا النتشاره في عدد كبير من األس��واق ،كما سيساهم
بشكل فعال في التنوع االقتصادي ودعم الخطط التنموية في الكويت.
وأوضح أن ذلك يساهم في تحسني إيرادات الكيان من املصادر الخارجية
ويمضي قدمًا في تطوير الصيرفة اإلسالمية نتيجة قدرته على توظيف
أف�ض��ل ال �ك �ف��اءات واإلن �ف��اق ع�ل��ى ال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر ،مضيفًا أن م��ؤش��رات
ال �س�لام��ة امل��ال �ي��ة ل�ل�ك�ي��ان ال �ج��دي��د ض�م��ن ال �ن �ط��اق اآلم ��ن وم�ث�ل�ه��ا م�ع��دالت
الربحية والسيولة وكفاية رأس املال ومخاطر السوق.
وق��ال امل��رزوق« :ل��دى الكويت ،مشروعان تنمويان ضخمان ،األول «كويت
ج��دي��دة» ل�ع��ام  ،2035وال�ث��ان��ي املتعلق ب��زي��ادة ال�ط��اق��ة اإلنتاجية للقطاع
النفطي إلى  4ماليني برميل يوميًا ،وحيث ان كال املشروعني يتطلب موارد
تمويلية كبيرة فإنه يمكن للوحدات املصرفية الكبرى لعب دور قيادي في
توفير التمويل املطلوب لهذه املشاريع ،وسيكون الكيان الجديد أحد أبرز
املمولني والداعمني للمشروعات التنموية الوطنية».

«املتحد الكويت» ..رقمي
في إطار استراتيجية «بيتك» نحو التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماته
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هذه منافع االستحواذ وفوائده
◄ يولد أكبر كيان مصرفي إسالمي في العالم من حيث الموجودات.
◄ سادس أكبر بنك في الخليج.
◄ الدخول إلى أسواق بريطانيا واإلمارات وعمان والعراق ومصر.
◄ التواجد في أسواق إقليمية تشمل أكثر من  430مليون نسمة.
◄ يجعل بيتك وجهة استثمارية ومصرفية مباشرة.
◄ يخفض تكاليف المجموعة عبر األسواق التي تعمل فيها.
◄ يعزز كفاءة تخصيص مواردها ..ويزيد ربحيتها.
◄ زيادة في نصيب مساهمي «بيتك» من األرباح والتوزيعات النقدية.
◄ يحسن من جودة أصول الكيان الجديد وارتفاع القاعدة الرأسمالية ومعدالت السيولة.
◄ كفاءة رأس المال ستكون بمعدالت تفوق متطلبات الجهات الرقابية.
◄ سيسهم بشكل فعال في التنوع االقتصادي وقدرة أكبر على تمويل المشروعات التنموية.
◄ ارتفاع العمالة الوطنية سواء في الكويت أو البحرين ..والعمل على تطويرها.
◄ تحسين إيرادات الكيان من المصادر الخارجية.
◄ مؤشرات السالمة المالية للكيان الجديد ضمن النطاق اآلمن.
◄ يجعل «بيتك» في الصدارة من ناحية االبتكار في الخدمات المصرفية الرقمية.
◄ تحويل «المتحد  -الكويت» إلى بنك رقمي يعزز طرح خدمات رقمية ومنتجات مبتكرة.
◄ يحمل مزايا وقيمة تراكمية تصب في مصلحة مساهمي البنكين وموظفيهما.
ً
ً
ً
ودوليا.
وإقليميا
محليا
◄ رفع مستوى التوطين واالستفادة من الطاقات الشابة

أوض��ح امل��رزوق ان أرب��اح الكيان الجديد قد تصل ال��ى  1.5مليار
دوالر ،وهي تقديرية؛ عبارة عن مجموع ارباح البنكني في .2018

ال جدوى مالية من نقل اإلدارة
في رده على سؤال حول شرط املركزي البحريني باالحتفاظ في
ادارة الفروع الخارجية لـ«األهلي املتحد» في البحرين ،قال املرزوق
ان الدراسات املسبقة أكدت ذلك وال جدوى مالية من نقل اداراتها
ال��ى الكويت ،مشيرًا إل��ى ان نموذج عمل «بيتك» يتوافق مع هذا
التوجه ،حيث يمتلك «بيتك  -تركيا» بنكًا في أملانيا.

مستشار عالمي لرقمنة «المتحد»
شرط «املركزي» الكويتي باالبقاء على «املتحد  -الكويت»
حول ً
منفصال وتحويله إلى بنك رقمي ،أوضح املرزوق أن «بيتك» اتفق
مع مستشار عاملي لوضع الخطط االستراتيجية لتحقيق ذلك،
مؤكدًا أن «بيتك» كان لديه توجه من البداية بالحفاظ على رخصة
البنك بعد االستحواذ.

عرض استحواذ إلزامي
اوضح املرزوق انه عقب االستحواذ على االهلي املتحد  -البحرين
ستبلغ حصة «بيتك» في «املتحد  -الكويت» نحو  ،%75وبالتالي
سيكون ملزمًا بتقديم عرض استحواذ الزامي ملساهمي األقلية،
ولكن ه��ذا األم��ر يرتبط بأمور اخ��رى تتعلق باملوافقات الرقابية
وم��ن املبكر الحديث عن تفاصيل تتعلق بنوع العرض «نقدي»
أم .SWAP

ال تخفيض للعمالة ..ربما نقل
أكد املرزوق حرص «بيتك» على الكوادر الوطنية سواء في الكويت
او البحرين ،مشيرًا إل��ى ان تحويل «املتحد  -ال�ك��وي��ت» ال��ى بنك
رقمي ربما يهدف ال��ى نقل بعض االنشطة إل��ى «بيتك» ،ومعها
موظفوها ،مبينًا ان الخدمات الرقمية تعتمد في األس��اس على
عمليات التجزئة.

ً
منفردا
تمويل المشروعات
لفت املرزوق إلى أن حجم الكيان الجديد ليس الهدف ،مبينًا
ان زيادة حجم األصول تعني الحصول على تمويل منخفض
التكلفة في حالة اصدار صكوك ،وزيادة القاعدة الرأسمالية
ت�ع� ّ�زز ق��درة البنك على تمويل امل�ش��روع��ات الكبرى منفردًا،
وامل �س��اه �م��ة وزي � ��ادة ف��ي ال �ت��رك��زات االئ�ت�م��ان�ي��ة ع�ن��د تمويل
ّ
وتحسنًا في
مشروعات الدولة ،والحصول على أجور أعلى
التصنيفات االئتمانية.

 %43.7أصول «المتحد» الشرعية
ق��ال رئ�ي��س امل��ال�ي��ة ف��ي «ب�ي��ت التمويل ال�ك��وي�ت��ي» ش��ادي زه��ران
إن حجم األص��ول املتوافقة مع الشريعة في «األهلي املتحد» ـــــ
البحرين تبلغ  %43.7من إجمالي األصول ،كما في نهاية ،2018
وسيستغرق ّ
تحولها الى متوافقة مع الشريعة  3سنوات.

قرار هيئة الفتوى الشرعية
ّ
أقرت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية املشروع ،وأكدت سالمته
ّ
الشرعية ،واعتمدت خطواته ،وآليات منهج التحول لألصول
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ،ب�م��ا ي�ت�م��اش��ى م��ع أح �ك��ام ال�ش��ري�ع��ة اإلس�لام �ي��ة،
وتوسيع دائرة املعامالت الشرعية وتوفير بديل شرعي أكثر
ق��وة للمساهمني وامل��ودع�ين وال�ع�م�لاء وك��ل املجتمعات التي
تعمل بها املجموعة.

دراسة لتغيير العالمة التجارية
ك�ش��ف امل� ��رزوق ع��ن ت��أج�ي��ل إج ��راء دراس ��ة لتغيير العالمة
التجارية ،ك��ان مزمعًا إج��راؤه��ا مسبقا إل��ى م��ا بعد إنجاز
االستحواذ.
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سمير النفيسي

النفيسي مه ِّنئاً:

«إنجاز االستحواذ في عامين»

رؤية عظيمة جاءت
في الوقت المناسب

الناهض 20 :أبريل المقبل
«استدخال» أسهم «األهلي المتحد»

أج ��رى رئ �ي��س م�ج�ل��س االدارة ال �س��اب��ق للبنك سمير
ال�ن�ف�ي�س��ي م��داخ �ل��ة خ�ل�ال امل��ؤت �م��ر ال �ج �م��اه �ي��ري ،ق��ال
ّ
فيها« :أهنئ مجلس االدارة الحالي واالدارة التنفيذية
ع �ل��ى ن�ج��اح�ه��م ف��ي ان �ج��از ه ��ذا امل� �ش ��روع ،ال� ��ذي ج��اء
ف��ي وق��ت م�ه��م ،ك��ان يعاني فيها «بيتك» م��ن مشاكل
مالية وإداري��ة» ،واصفًا املشروع بالرؤية العظيمة التي
تستحق اإلشادة.

قال الرئيس التنفيذي لـ«بيتك» مازن الناهض إن موعد استدخال أسهم «األهلي املتحد» في  20ابريل ،مبينًا
ان انجاز عملية االستحواذ بالكامل تستغرق من  18إلى  24شهرًا ،في حني تتطلب عملية تحويل العمليات
من تقليدية إلى اسالمية نحو  3سنوات ،مشيرًا الى أن تحويل العمليات في مصر والبحرين وبريطانيا
تستغرق ما بني  6أشهر وسنة .وأملح الى أن «األهلي املتحد البحرين» لديه نافذة الهالل للخدمات املصرفية
االسالمية ،وسيتم تحويل كل العمليات ،مؤكدا أن��ه مع نهاية العام الحالي او الربع األول سيتم توحيد
العمليات والخدمات ،ويمكن للعميل دخول اي فرع لــ«بيتك» أو «األهلي املتحد» ،وال يشعر بوجود تغيير.
وأفاد بأن هناك دراسات تؤكد الحاجة لتقنني عدد الفروع ،نظرًا الى قربها واالبقاء على اخرى ،وهو ما قد
يؤدي في النهاية الى بيع بعض الفروع التي يثبت عدم الحاجة اليها.

مازن الناهض

 101مليار دوالر موجودات ..و 10.5مليارات لحقوق المساهمين

ً
استقرارا
ميزانية الكيان الجديد أقوى وأكثر
¶ زيادة حصة الكويت من أصول المصارف الخليجية المدرجة من  %11.7إلى %13.5
¶ نسبة «التكويت» سترتفع إلى  %76.2متجاوزة المطلوب من الجهات الرقابية
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ومنتجاته وتحسينها من جهة ،وتعزيز دوره كمؤسسة مالية رائدة عامليًا
في االبتكار من جهة أخرى ،أشار املرزوق إلى أن الكيان الجديد قادر على
دف��ع ص��دارة «بيتك» من ناحية االبتكار في الخدمات املصرفية الرقمية،
وتحويل البنك األهلي املتحد في الكويت إل��ى بنك رقمي بالكامل حسب
توجيهات بنك الكويت املركزي ،وبالتالي تركيز الجهود على طرح خدمات
رقمية ومنتجات مصرفية مبتكرة.
وأك ��د أن «ب�ي�ت��ك» ي��ول��ي أه�م�ي��ة ك�ب�ي��رة ل�ل�ت�ح��ول ال��رق�م��ي ف��ي ظ��ل ال�ع��وائ��د
ً
املرتفعة التي يحققها مستقبال ،ونظرًا إلى ارتفاع تكلفة عملية التحول
الرقمي في البنوك ،من شأن االستحواذ أن يخفض التكاليف ويساعد في
تذليل أي عقبات أم��ام ه��ذا امل�ش��روع ،مشيرًا إل��ى أن ال��دراس��ات والتجارب
األخيرة أثبتت أن التحول الرقمي يصب في مصلحة العميل الذي سيحقق
له تجربة مصرفية مميزة تمكنه من أداء أعماله بصورة سريعة وسهلة،
ً
وفي مصلحة الكيان الجديد الذي سيجني عوائد أعلى مستقبال.
وأض ��اف أن��ه م��ن خ�ل�ال ال�ن�ه��ج ال�ق��ائ��م ع�ل��ى ال�ع�م�ي��ل أوال ،س�ي�ك��ون ال�ك�ي��ان
الجديد قادرا على ضمان حصول جميع العمالء على مزايا عالية مع طرح
املزيد من الخدمات املصرفية وترسيخ املنافسة السليمة ضمن وح��دات
املجموعة ،مشيرا إلى أن االستحواذ يحمل مزايا وقيمة تراكمية تصب في
مصلحة مساهمي وموظفي البنكني.
َّ
من ناحية أخرى ،أكدت الدراسات ،التي كلف «بيتك» بإعدادها مؤسسات
محلية وعاملية ،أن الكيان الجديد سيعزز من اإلمكانات والطاقات املحلية
التي يملكها «بيتك» ،وسيساعد االستحواذ على رف��ع مستوى التوطني
واالستفادة من الطاقات الكويتية الشابة مع فتح املجال لفرص عمل لهذه
العمالة محليا وإقليميا ودوليا.
وأف��اد امل��رزوق أن نسبة العمالة الوطنية في الكيان الجديد سترتفع إلى
ن�ح��و  ،%76.2م�ت�ج��اوزة نسبة ال�ت�ك��وي��ت امل�ط�ل��وب��ة م��ن ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة،
مشيرا إل��ى أن��ه كلما كبر ال�ك�ي��ان وان�ت�ش��ر ،ازدادت ال�ح��اج��ة إل��ى م��زي��د من
العمالة الوطنية.

الفحص الفني وااللتزام الرقابي
ان�ط�لاق��ا م��ن ح��رص «ب�ي�ت��ك» ع�ل��ى االل �ت��زام بتعليمات ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة
وض��واب��ط ال�س�ل��وك املهني امل�ص��رف��ي ،أك��د امل ��رزوق على التنسيق م��ع بنك
الكويت املركزي وبنك البحرين املركزي في ما يخص عملية االستحواذ
وما تبعها حتى اآلن من دراسات واستشارات وعمليات فحص فني ناف
للجهالة.
وأض��اف أن «بيتك» ملتزم بترسيخ مفهوم الشفافية واإلف�ص��اح ف��ي كل
امل�ع��ام�لات املصرفية وامل��ال�ي��ة بما يصب ف��ي تحسني ال�خ��دم��ات املصرفية
وب�م��ا يحقق ع�لاق��ة م�ت��وازن��ة م��ع ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي ،م�ش�ي��را إل��ى أن البنك
ّ
كلف مؤسسات عاملية ومكاتب استشارية وفنية متخصصة في عمليات
االس�ت�ح��واذ ل��دراس��ة م�ش��روع االس�ت�ح��واذ على «األه �ل��ي امل�ت�ح��د» ،وأع�م��ال
ال �ف �ح��ص ال �ن��اف��ي ل�ل�ج�ه��ال��ة ،وم �ن �ه��ا «إي��رن �س��ت آن ��د ي ��ون ��غ» ،و«غ��ول��دم��ان
س��اك��س» ،و«ال �ش��ال ل�لاس�ت�ش��ارات» ،و«ك��ري��دي��ه س��وي��س» ،و«إت ��ش إس بي
سي» و«برايس ووت��ر ه��اوس كوبرز» ،و«فريش فيلد ب��روج��اوس» ،و«كي
بي إم جي» ،و«لينك ليترز».
وخلصت الدراسات إلى أن عملية االندماج ستخلق قيمة مالية مباشرة
للكيان املصرفي الجديد ،وستسمح لكال البنكني بتبادل الخبرات والقدرات
واختيار أفضل ما لديهما ،مما سيؤدي في النهاية إلى إنشاء بنك موحد
أفضل ،وليس مجرد بنك أكبر .كما أنه من املتوقع أن يكون للكيان الجديد
ميزانية أق��وى وأكثر استقرارا ،مما سيتيح له تلبية احتياجات العمالء
بشكل أف �ض��ل ،وس ��وف يسمح ذل��ك ف��ي ال�ن�ه��اي��ة لبيت ال�ت�م��وي��ل الكويتي

جانب من المؤتمر اإلعالمي للجمهور الخاص بمناقشة مشروع االستحواذ
بزيادة حصته في السوق وضمان استدامة أدائه على املدى الطويل.
وأش ��ار امل� ��رزوق إل��ى ج�ه��ود ف��ري��ق «امل ��رك ��زي» ال ��ذي ق��ام بتكليف شركة
ماكينزي إلع��داد دراس��ة مفصلة عن االس�ت�ح��واذ ،وج��رى ذل��ك على مدى
نحو  30أسبوعا ،حيث تم تحليل بيانات مكثفة عن «بيتك» و«األهلي
املتحد» وشركاتهما التابعة ،كما أجري الفحص املكتبي وامليداني مللفات
نسبة كبيرة من عمليات ال�ق��روض والتمويل ،وذل��ك للتحقق من جودة
األصول ،فضال عن مراجعة الدراسات التي أجراها «بيتك» بالتعاون مع
مستشاريه ،وخطط تحويل األص��ول غير املتوافقة مع أحكام الشريعة
اإلسالمية.
َّ
كما ثبتت مؤسسات مهنية أخ��رى آراء داع�م��ة مل�ش��روع االس�ت�ح��واذ ،مثل
وكالتي التصنيف االئتماني العامليتني «موديز» و«فيتش» ،اللتني أشارتا
إلى أن االندماج سيكون إيجابيًا ملصلحة «بيتك» ،ويعزز أعماله ويزيد من
ّ
تنوعها ويدعم ربحيته وجودة االئتمان الشاملة ،ويوفر مزايا من وفورات
الحجم املحتملة ،وزي��ادة فرص منح االئتمان .باإلضافة إلى ذلك ،أشارت
جهات مالية متخصصة ،مثل «إي إف جي هيرميس» و«أرقام» إلى جدوى
االستحواذ.
وأش ��ار امل ��رزوق إل��ى أن ال�ك�ي��ان ال�ج��دي��د يستحوذ ع�ل��ى  %31م��ن الحصة
ّ
السوقية على مستوى ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي بشقيه؛ التقليدي واإلس�لام��ي،
مقابل  %26لـ«بيتك» قبل االستحواذ ،وتلك ال تزال ضمن الحدود املقبولة
التي ال تؤثر سلبًا ف��ي حالة املنافسة .ون�ظ�رًا إل��ى ارت�ف��اع نصيب الكيان
الجديد في الشق اإلسالمي ،مؤكدًا أن «بيتك» ملتزم توجيهات «املركزي»
ً
لإلبقاء على كيان األهلي املتحد ـــــ الكويت منفصال ليكون بنكًا رقميًا.

ما سيسهم إيجابيًا في تحقيق رؤية الكويت ،عدا عن كونه نقطة ّ
تحول في
صناعة التمويل االسالمي.
واس�ت�ع��رض ال�س�ع��دون ال�ظ��روف الجيوسياسية ف��ي املنطقة ال�ت��ي جعلت
من مشروع االستحواذ ضرورة ،مشيرًا إلى أن الكيان الجديد سيسهم في
زيادة حصة الكويت من أصول املصارف الخليجية املدرجة من  %11.7إلى
 .%13.5وأشار إلى أن نصيب مساهم «بيتك» في الكيان املدمج ،وفقًا لسعر
التبادل بني الكيانني ،هو  ،%64.7في حني بلغ نصيب «بيتك» من األرباح
للسنة املالية  2018نحو  ،%53.1ذلك يعني ارتفاعا آنيا لنصيب مالك سهم
«بيتك» ضمن الكيان بنحو  ..%21.8وذكر أن معدل النمو السنوي املركب
لربحية «بيتك» للسنوات العشر الفائتة  2008ـــــ  ،2018كان بحدود ،%3.8
ّ
في حني بلغ النمو السنوي املركب لربحية «املتحد» في الفترة ذاتها نحو
 ،%11.1رغم أن حجم أصوله إلى اإلجمالي في نهاية سبتمبر  2019كان
بحدود  %38.2من حجم أصول املصرفني.
ولفت إلى أن ارتفاع سيولة السهم هي وسيلة قياس قبول املتعاملني في
ثان دعم القيمة الرأسمالية
البورصة ملشروع االستحواذ ،وهي من جانب ٍ
للكيان امل��دم��ج ،وه��ي م��ن ج��ان��ب ث��ال��ث خاصية نافعة لحامل ال�س�ه��م ،ملا
ّ
ت��وف��ره م��ن س�ه��ول��ة ل�ل�ت�ص� ّ�رف ب��ه ره�ن��ًا أو ب�ي�ع��ًا .وب�ّي�نّ ان س�ي��ول��ة سهمي
«بيتك» و«األه�ل��ي املتحد» منذ ب��داي��ة ع��ام  2018ف��ي ارت�ف��اع متصل ،ومع
ّ
ب��دء اإلج��راءات العملية للمضي في عملية االستحواذ في  ،2019تعززت
سيولة السهمني ،وحقق «بيتك» ارتفاعا بنحو  %96.5في سيولة سهمه
ّ
و %64مكاسب مالية في عام واحد ،وهي أعلى من املكاسب التي حققتها
البنوك املحلية.

دعم لرؤية 2035

عمومية «بيتك»

قالت شركة الشال لالستشارات ،التي تعمل مستشارا ماليا واقتصاديا
محليا ،للمساهمة في تحليل األهداف االستراتيجية لـ«بيتك» :إن عملية
ّ
االستحواذ على «األهلي املتحد» ستحقق منافع لالقتصاد الكلي وترتقي
بتنافسيتها كمركز مالي.
وأضاف رئيس مجلس ادارة «الشال» جاسم السعدون :إن الكويت ستكون
ً
ّ
مقرًا ألكبر بنك إسالمي في العالم ،فضال عن تواجده وانتشاره دوليًا ،وهو

م��ن جهة أخ��رى ،ج��رى أث�ن��اء االجتماع اعتماد جميع بنود ج��دول أعمال
الجمعية العامة العادية ،املتمثلة في سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة
الشرعية ب�ش��أن م�ش��روع االس�ت�ح��واذ على البنك األه�ل��ي املتحد وتحويل
أع �م��ال��ه وال �ب �ن��وك ال �ت��اب �ع��ة ل��ه إل ��ى أع �م��ال م �ت��واف �ق��ة م��ع أح �ك��ام ال�ش��ري�ع��ة
اإلسالمية واعتماده.
واستعرض االجتماع تقرير مجلس اإلدارة في شأن مشروع االستحواذ

وامل��واف�ق��ة عليه ،واعتمد تقييم األص��ول ال��ذي أج��راه ك��ل م��ن املستشارين
العامليني كريديه سويس  Credit Suisseو ،HSBCوسعر التبادل العادل
امل�ح��دد لتبادل السهمني والبالغ  2.325سهم م��ن أسهم «األه�ل��ي املتحد»
مقابل سهم واح��د من أسهم «بيتك» ،إلى جانب اعتماد التقييم لألصول
العينية ال��ذي ت��م م��ن قبل أح��د املقيمني املعتمدين م��ن هيئة أس��واق امل��ال
بشأن زي��ادة رأس امل��ال ،وامل��واف�ق��ة على إدراج «بيتك» ف��ي ب��ورص��ة مملكة
البحرين وتفويض مجلس اإلدارة أو من يكلفه في تحديد تاريخ تنفيذ
القرار واتخاذ كل اإلجراءات الواجبة لتنفيذه.
كما جرى اعتماد جميع بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير
العادية واملتمثلة في استعراض تقرير مجلس اإلدارة ومرفقاته ،واملوافقة
على توصية مجلس اإلدارة باالستحواذ على  %100من أسهم رأسمال
«األه�ل��ي املتحد» ع��ن طريق ت�ب��ادل األس�ه��م بمعدل التبادل البالغ 2.325
سهم من أسهم «األهلي املتحد» مقابل السهم الواحد من أسهم «بيتك»،
على أن يكون تنفيذ هذا القرار معلقا على موافقة الجمعية العامة غير
العادية ملساهمي «األهلي املتحد» على االستحواذ على  %100من أسهم
رأس املال بطريقة تبادل األسهم وباملعدل املحدد أعاله وتفويض مجلس
اإلدارة أو م��ن يفوضه ف��ي ذل��ك ف��ي تقديم ع��رض االس�ت�ح��واذ واستيفاء
متطلبات الجهات الرقابية في الكويت ومملكة البحرين .باإلضافة إلى
ذلك ،جرت املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس املال املصرح
ب��ه ل�ـ«ب�ي�ت��ك» إل ��ى م�ب�ل��غ  1.11م�ل�ي��ار دي �ن��ار (ع ��ن ط��ري��ق إص� ��دار ع ��دد 4.2
مليارات بالقيمة االسمية للسهم (مع تفويض مجلس اإلدارة بالتصرف
ف��ي ك�س��ور األس �ه��م) ،وتخصص ه��ذه األس�ه��م للمساهمني املسجلني في
س�ج��ل مساهمي «األه �ل��ي امل�ت�ح��د» ف��ي ال�ي��وم ال ��ذي ي�ت��م ت�ح��دي��ده لتنفيذ
االستحواذ على أساس سعر التبادل البالغ  2.325سهم من أسهم «األهلي
املتحد» مقابل سهم واحد من أسهم «بيتك» ،مع تفويض مجلس اإلدارة
في تحديد تاريخ تنفيذ القرار وإصدار أسهم زيادة رأس املال واتخاذ كل
اإلجراءات الالزمة لتنفيذ واستكمال اإلجراءات الخاصة بزيادة رأس املال
في ضوء التاريخ الذي يتم تحديده لتنفيذ االستحواذ ،تمت املوافقة على
تعديل املادة رقم  8من عقد التأسيس وامل��ادة رقم  7من النظام األساسي
وتعديل رأس املال.

بعد  13دراسة وإجراء للتأكد من الجدوى والربحية وإفادة المال العام

«هيئة االستثمار» توافق على االستحواذ
وافقت «هيئة االستثمار» أمس خالل
الجمعية العمومية على االستحواذ
على «األهلي المتحد» ،وذلك بعد
اتخاذها  13إجراء ودراسة للتأكد من
جدوى االستحواذ وهي كما يلي:
 – 1ب ��داي ��ة ت �ق��دم م�ج�ل��س إدارة «ب �ي �ت��ك» ب �م �ق �ت��رح ب�ش��أن
الخطوات االستراتيجية املتاحة لتحقيق العوائد املستهدفة
للبنك ولتعظيم العائد ملساهميه ،وذلك بعد أن قام بدراسات
مستفيضة مع جهات استشارية عاملية متخصصة ،والتي
تركزت على النمو املتاح سواء من خالل Organic growth
م��ن خ�لال العمليات الحالية لبيت التمويل أو Inorganic
 growthمن خالل االستحواذ أو االندماج مع مصرف آخر.
 – 2وبعد إع��داد ع��دة دراس��ات من قبل مجلس إدارة بيت
ال�ت�م��وي��ل أت�ض��ح أن خ�ي��ار  Inorganic growthم��ن خ�لال
االستحواذ أو االندماج  M&Aيحقق مكاسب عديدة لبيت
التمويل ويعظم العائد ملساهميه.
 – 3وعلى ضوء ذلك ،قام مجلس إدارة «بيتك» بدراسة البدائل
املتاحة ل�لان��دم��اج أو لالستحواذ م��ع مستشار متخصص،
وال� ��ذي ق ��ام ب��دراس��ة م��ا ي �ق��ارب  29م�ص��رف��ًا ل �ه��ذا ال �غ��رض،
واستقر األمر على تحديد قائمة مختصرة من البنوك املالئمة
لالندماج أو االستحواذ ،وأتضح أن األنسب من نواح عديدة

¶ المستشار العالمي أكد تحقيق عوائد أفضل وأن «األهلي المتحد» األنسب لالستحواذ
¶ تعيين جهة محايدة أخرى لتقديم رأي بشأن معدل تبادل األسعار ..أثبتت عدالتها
¶ راجعنا المستشار بعد موافقة «المركزي» الكويتي والبحريني المشروطة ..وانتهى إلى عدالة سعر التبادل
فنية ومالية هو البنك األهلي املتحد (مملكة البحرين).
 – 4وح�ت��ى تتمكن الهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار م��ن دراس��ة
مقترح استحواذ «بيتك» على البنك األهلي املتحد (مملكة
ال �ب �ح��ري��ن) ع �ل��ى ال ��وج ��ه امل �ه �ن��ي ال �س �ل �ي��م ،ق��ام��ت «ال �ه �ي �ئ��ة»
باستدراج عروض من جهات استشارية عاملية متخصصة
لها خبرات واسعة بصفقات االن��دم��اج واالس�ت�ح��واذ ،وذلك
تمهيدًا الختيار األنسب للقيام بهذه املهمة ،وفقًا لنموذج
استجالب العروض ،ال��ذي يتضمن القواعد والشروط التي
يجب االلتزام بها من قبل الجهات املتخصصة املتقدمة لهذا
التكليف ،إضافة لنطاق العمل املحدد.
 – 5وفي ضوء ذلك ،قامت الهيئة العامة لالستثمار باختيار
ّ
مستشار عاملي متخصص ل��دراس��ة ك��ل الجوانب املتعلقة
بمقترح مجموعة «بيتك» باالندماج مع البنك األهلي املتحد،
وق��د انتهت م�خ��رج��ات ال��دراس��ة االس�ت�ش��اري��ة املتخصصة
وتوصلت إلى االستنتاج النهائي بأن االندماج /االستحواذ
م��ع «األه �ل��ي امل�ت�ح��د» تنتج ع�ن��ه ع��وائ��د أف�ض��ل م��ن ال�ع��وائ��د
ّ
املتعلقة بالعمليات الحالية.

 - 6وتضمنت الدراسة تحليل ودراسة قائمة من املصارف
التي من املمكن االستحواذ عليها أو االن��دم��اج معها وهي
بحدود  22مصرفًا ،وتوصلت الدراسة الى أن البنك األهلي
املتحد يعتبر األنسب لالستحواذ أو االندماج.
 - 7وقد أفصح بيت التمويل الكويتي بتاريخ 2019/01/24
ب��أن��ه ت ��م ع ��رض ال� ��دراس� ��ات امل�ت�خ�ص�ص��ة امل �ع ��دة م ��ن قبل
املستشارين العامليني املستقلني Credit Suisse - HSBC
واملعنيني من قبل بيتك والبنك األهلي املتحد على مجلس
إدارة ب�ي�ت��ك وال ��ذي واف ��ق م�ب��دئ�ي��ًا ع�ل��ى ت��وص�ي��ات ال��دراس��ة
امل��ذك��ورة ،ك�م��ا واف ��ق امل�ج�ل��س مبدئيًا ع�ل��ى م�ت��وس��ط معدل
التبادل األول��ي بني سهمي بيتك والبنك األهلي املتحد ،وأن
هذا املعدل خاضع ملا ستسفر عنه دراسات الفحص الفني
والتقصي النافي للجهالة.
 - 8كما أفصح بيت التمويل الكويتي بتاريخ 2019/9/12
ب��أن��ه ت��م ع��رض ك��ل ال�ت�ق��اري��ر امل �ع��دة م��ن ق�ب��ل املستشارين
ال�ع��امل�ي�ين امل�ع�ي�ن�ين م��ن ق�ب��ل ب�ي�ت��ك ل�ل�ق�ي��ام ب��أع�م��ال الفحص
ال�ف�ن��ي وال�ق��ان��ون��ي ال�ن��اف��ي للجهالة وال �خ��اص ب��االس�ت�ح��واذ

املحتمل على البنك األهلي املتحد على مجلس إدارة بيتك
ف��ي اج�ت�م��اع��ه املنعقد ب�ت��اري��خ  .2019/9/12وق ��رر مجلس
إدارة بيتك اعتماد تقارير املستشارين ونتائج دراس��ات
الفحص الفني وال�ق��ان��ون��ي النافي للجهالة ،وك��ذل��ك اعتماد
معدل التبادل النهائي بني سهمي بيتك والبنك األهلي املتحد
والبالغ  2.325581سهما من أسهم البنك األهلي املتحد لكل
سهم من أسهم بيتك.
 - 9وك�خ�ط��وة اح �ت��رازي��ة وح��رص��ًا ع�ل��ى ض�م��ان ال��وص��ول
إل��ى رأي مهني سليم م�س�ت�ق��ل ،ف�ق��د ق��ام��ت ال�ه�ي�ئ��ة العامة
لالستثمار باستدراج عروض من جهات عاملية متخصصة
أخ��رى لتقديم رأي  - Fairness Opinion -ب�ش��أن معدل
ت�ب��ادل األس�ه��م امل�ش��ار إل�ي��ه وأث��ر ذل��ك على مساهمة الهيئة
ال�ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ف��ي ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل ال�ك��وي�ت��ي م��ن خ�لال
تكليف جهة متخصصة محايدة أخرى للقيام بهذه املهمة.
 - 10وت��م اختيار الجهة العاملية املتخصصة ،وق��د انتهت
الجهة املتخصصة من إعداد تقريرها Fairness Opinion -
 -ب�خ�ص��وص م�ع��دل ت �ب��ادل األس �ه��م وان�ت�ه��ى رأي �ه��ا إل��ى أن

معدل تبادل األسهم مقبول من الناحية املالية لبيت التمويل
الكويتي.
 - 11أصدر البنك املركزي الكويتي قراره باملوافقة املشروطة
ع�ل��ى ط�ل��ب ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل ال�ك��وي�ت��ي ل�لاس�ت�ح��واذ ع�ل��ى البنك
األه �ل��ي امل�ت�ح��د (ال �ب �ح��ري��ن) ،وان امل��واف �ق��ة ج ��اءت مشروطة
بمجموعة من املتطلبات الفنية والقانونية واإلجرائية قبل
تنفيذ االس�ت�ح��واذ ،ومنها ش��رط اإلب�ق��اء على البنك األهلي
املتحد  -الكويت ككيان منفصل حفاظًا على التنافسية في
القطاع املصرفي اإلسالمي.
 - 12وك��ذل��ك أص ��در م�ص��رف ال�ب�ح��ري��ن امل��رك��زي موافقته
لبيتك لالستحواذ على البنك املتحد ،وإن هذه املوافقة تعتبر
م �ش��روط��ة ب��اس�ت�ي�ف��اء ب�ع��ض امل�ت�ط�ل�ب��ات م��ن ق�ب��ل م�ص��رف
البحرين املركزي ،وان بيتك يقوم بالوقت الراهن بالعمل على
استكمال متطلبات بنك الكويت املركزي ومصرف البحرين
املركزي.
 - 13وع�ل��ى ض��وء ق ��رار ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي وم�ص��رف
البحرين املركزي باملوافقة املشروطة املبينة أعاله ،فقد قامت
الهيئة العامة لالستثمار بالتنسيق م�ج��ددًا م��ع املستشار
العاملي املتخصص نحو مراجعة رأيه Fairness Opinion -
 وفقًا للمستجدات األخيرة واشتراطات كل من بنك الكويتاملركزي ومصرف البحرين املركزي ،وانتهى الرأي املحدث
للمستشار ال�ع��امل��ي املتخصص ب��أن م�ع��دل ت�ب��ادل األسهم
مقبول من الناحية املالية لبيت التمويل الكويتي.

 18اقتصاد
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اكد عضو مجلس ادارة غرفة تجارة
وصناعة الكويت ضرار الغانم ،عمق
العالقات التجارية التي تجمع ما
بين المملكة المتحدة والكويت،
مشيرا الى ان التبادل التجاري في
تنام مستمر ،والكويت ستعزز
هذا التنامي ،خصوصا مع اقبال
المملكة المتحدة على استكمال
«بريكست» ،والتي ستعني
استقالل بريطانيا تجاريا عن دول
االتحاد االوروبي ،وبالتالي فان
الكويت لن تتردد في مساندتها
والوقوف الى جانبها لتعزيز
عالقاتها التجارية معها ،وذلك
بحكم العالقات التاريخية التي
تجمع ما بين البلدين.
كالم الغانم جاء على هامش
استضافة الغرفة صباح امس،
وفدا تجاريا من المملكة
المتحدة ،يرأسه السفير
البريطاني لدى الكويت مايكل
دافنبورت ،بحضور عدد من رجال
األعمال الكويتيين المهتمين
بالسوق البريطاني.

ضرار الغانم متحدثا خالل اللقاء

«الغرفة» استضافت وفداً من المملكة المتحدة

الغانم« :بريكست» فرصة لتعزيز
الشراكة الكويتية ـــــ البريطانية

هبة حماد
ق��ال ال�غ��ان��م ل��دى س��ؤال��ه فيما اذا س�ت�ك��ون ه�ن��اك اي��ة
ان �ع �ك��اس��ات س �ل �ب �ي��ة ع �ل��ى ح �ج��م االس� �ت� �ث� �م ��ارات ب�ين
البلدين كنتيجة عن الـ«بريكست» ،ق��ال :من املحتمل
ان تتأثر بعض االنشطة واالستثمارات إال ان املجموع
الكلي للتجارة بني البلدين لن يتأثر.
وأش ��ار ال��ى اه�ت�م��ام ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ال�ك��وي�ت��ي بآخر
ت �ط��ورات اململكة امل�ت�ح��دة ف��ي م��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د خ��روج
ب��ري�ط��ان�ي��ا م��ن االت �ح��اد األوروب� � ��ي ،م�ع�ت�ب��ره��ا فرصة
ممتازة للتقدم إل��ى األم��ام في الشراكة البريطانية -
الكويتية ،خصوصا ان الكويت حققت تقدمًا ملحوظًا
م��ن ح�ي��ث تسهيل م�م��ارس��ة األع �م��ال ال�ت�ج��اري��ة ،وفقًا
ل�ت�ق��ري��ر م�ج�م��وع��ة ال�ب�ن��ك ال��دول��ي ل�ع��ام  ،2020وال��ذي
يضم الكويت للمرة األولى من بني الدول العشر األكثر
ً
تحسنا.
وف��ي م��ا يتعلق ب��زي��ارة ال��وف��د ال�ت�ج��اري البريطاني،
اش ��ار ال �غ��ان��م إل ��ى أن ه ��ذه ال ��زي ��ارة ج ��اءت استجابة
ل�ل�ج�ه��ود امل �ب��ذول��ة وامل�ش�ت��رك��ة ب�ين ال�ك��وي��ت واململكة
املتحدة لتعزيز فرص التجارة واالستثمار التي تهدف
ال��ى خلق امل��زي��د م��ن ال�ش��راك��ات وامل�ش��اري��ع املشتركة،
واالس �ت �ف��ادة واس�ت�ك�ش��اف م�ج��االت ج��دي��دة للتعاون.
الف �ت��ا ال ��ى ت��اري��خ ال �ع�لاق��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة -ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة

الزيارات هدفها خلق المزيد
من الشراكات والمشروعات
المشتركة واستكشاف
مجاالت جديدة للتعاون
المملكة تعد واحدة
من الشركاء التجاريين
الرئيسيين على مدى عقود
ضرار الغانم مقدما درعا تذكارية للسفير البريطاني

التي تشهد ال��ذك��رى السنوية ال �ـ 120للشراكة ،والتي
تميزت باملتانة والعمق في مختلف جوانب التعاون:
االق �ت �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة
والعسكرية ،وأض��اف أن اململكة املتحدة تعد واح��دة
م��ن الشركاء التجاريني الرئيسيني م��ع الكويت على
م��دار عقود طويلة ،حيث احتلت املرتبة  28كأفضل

بلد مستورد واملرتبة الـ 10كأفضل بلد مصدر ،وذلك
ً
وفقا للبيانات التي أعلنها الجهاز املركزي لالحصاء
لعام  ،2018ومن الناحية االستثمارية فقد أكد الغانم
أن اململكة املتحدة مازالت وجهة مثالية لالستثمارات
الكويتية في العديد من املجاالت الحيوية.
وف��ي ختام حديثه ،أع��رب الغانم ع��ن اس�ت�ع��داد غرفة

ت �ج��ارة وص �ن��اع��ة ال �ك��وي��ت ل�ت�ع��زي��ز ودع� ��م ال �ع�لاق��ات
الكويتية -البريطانية للوصول إلى املستوى املأمول
الذي يلبي تطلعاتنا من خالل زيادة املصالح املتبادلة
والتعاون األوثق وتبادل القيم املشتركة.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ش�ك��ر ال�س�ف�ي��ر ال�ب��ري�ط��ان��ي ل��دى ال�ك��وي��ت،
م��اي �ك��ل داف �ن �ب ��ورت ،ال �غ��رف��ة ع �ل��ى ت �ع��اون �ه��ا امل�س�ت�م��ر

«كامكو إنفست» :ارتفعت  % 34بدعم من آفاق اقتصادية متفائلة

 ..2019مكاسب للنفط وتراجع حاد للغاز
ق��ال تقرير لشركة كامكو إنفست ان أس�ع��ار النفط
حققت أكبر مكاسب منذ ثالثة أع��وام في عام 2019
ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ت �ح� ّ�س��ن ت��وق �ع��ات ال �ط �ل��ب ،اذ ارت�ف�ع��ت
أسعار النفط العام املاضي بنسبة  34في املئة ،حيث
أنهى مزيج خ��ام برنت ت��داوالت العام عند مستوى
 67.77دوالرًا للبرميل على خلفية ّ
تحسن آفاق النمو
االقتصادي مع اقتراب الواليات املتحدة والصني من
توقيع االتفاقية التجارية .وكان النمو واضحًا على
ال�ن�ط��اق األوس ��ع ل�س��وق ال�س�ل��ع ،حيث ارت�ف��ع املؤشر
ذو الصلة بنسبة  6في املئة خالل العام في ظل نمو
ك��ل م��ؤش��رات السلع الرئيسية تقريبًا خ�لال ال�ع��ام،
باستثناء سعر الغاز الطبيعي ،ال��ذي شهد تراجعًا
حادًا بأكثر من ربع قيمته.
كما ساهمت ايضًا في تعزيز أسعار النفط العديد
م ��ن ال �ع ��وام ��ل ،م ��ن ض�م�ن�ه��ا اس �ت �م��رار ال �ق �ي��ود ال�ت��ي
فرضتها منظمة أوب��ك على حصص اإلن�ت��اج ط��وال
العام ،إلى جانب تراجع إنتاج إيران نظرًا للعقوبات
التي فرضت عليها من قبل الواليات املتحدة.
من جهة أخرى ،ساهمت القضايا الجيوسياسية في
املنطقة والهجمات التي تعرضت لها منشآت النفط
السعودية في إضافة املزيد من الضغوط بما ساهم
في زيادة تقلبات األسعار على مدار عام .2019
وب��دأ ع��ام  2020بارتفاع أسعار النفط بنسبة  4في
املئة تقريبا على مدار جلسات التداول الثالث األولى،
وك �س��ره ل�ح��اج��ز  70دوالرًا ل�ل�ب��رم�ي��ل ل�ل�م��رة األول ��ى
منذ ثمانية أشهر تقريبًا بعد التصعيد االي��ران��ي ـــ
االميركي األخير .إال ان األسعار فقدت من زخمها في
ظل تراجع حدة التوترات لتنخفض األسعار إثر ذلك
بنسبة  9في املئة تقريبًا مقارنة بأعلى املستويات
املسجلة خالل العام.
وج��اء ه��ذا التراجع أيضًا على خلفية االرت�ف��اع غير
املتوقع في مخزونات النفط األميركي في األسبوع
امل �ن �ت �ه��ي ف ��ي  3ي �ن��اي��ر  ،2020ف ��ي ظ ��ل ب �ل��وغ زي ��ادة
ّ
املسجلة في
م�خ��زون��ات البنزين اع�ل��ى مستوياتها
أرب�ع��ة أع ��وام وف�ق��ًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة
األميركية.
أم��ا على جانب العرض ،فقال التقرير إن��ه ب��دأ العام
بارتفاع إنتاج الواليات املتحدة إلى مستوى قياسي
ج��دي��د ب �ل��غ  13م �ل �ي��ون ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ًا وف �ق��ًا إلدارة
م�ع�ل��وم��ات ال�ط��اق��ة األم �ي��رك �ي��ة .ك�م��ا ذك ��ر ال�ت�ق��ري��ر أن
مخزونات الدول التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي
والتنمية تجاوزت  9ماليني برميل متخطية متوسط
الخمس س�ن��وات ،فيما يعد مؤشرًا حيويًا ملستوى
املخزون املتوافر لدى قطاع النفط.
واضاف ان إنتاج منتجي أوبك تراجع بشكل طفيف
خالل ديسمبر املاضي مقارنة مع نوفمبر حيث بلغ
ن�ح��و  29.6م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ًا .وت��راج��ع اإلن �ت��اج
في السعودية وال�ع��راق واإلم ��ارات خ�لال ه��ذا الشهر
قابله جزئيًا ارتفاع اإلنتاج في أنغوال .واملضاربات
امل�ح�ي�ط��ة ب��امل�ج�م��وع��ة ال �ت��ي ت �م��دد امل��وع��د ال�ن�ه��ائ��ي
الحالي لخفض اإلن�ت��اج حتى نهاية العام قد بدأت
بالفعل بالتأثير على الرغم من أن مستوى التعاون
واالمتثال من قبل ال��دول غير األع�ض��اء في أوب��ك لم
ي�ت�ح��دد ب �ع��د .ه��ذا وت��وق�ع��ت وك��ال��ة ال�ط��اق��ة ال��دول�ي��ة

انطالقة إيجابية ألسعار النفط مطلع العام الحالي

األسعار كسرت حاجز  70دوالراً
مطلع العام الحالي..
مرتفعة  %4في الجلسات
الثالث األولى
تراجع متوسط النفط
الكويتي  %6.7إلى 64.4
دوالراً في عام  2019مقابل
 69.1دوالراً في 2018

في تقريرها الشهري األخير زي��ادة قدرها  100ألف
برميل يوميا في اإلم��دادات من ال��دول غير األعضاء
في منظمة أوبك في عام  .2020كما أشار التقرير إلى
مستوى امتثال بلغ نسبة  142في املئة ل��دول أوبك
وحلفائها مع نسبة امتثال أعلى ل��دول أوب��ك حيث
بلغت النسبة  181في املئة ،في حني أن نسبة امتثال
املنتجني من خارج أوبك بلغت  59في املئة.
وعن عام  ،2019قال التقرير إن أسعار النفط ارتفعت
على صعيد ك��ل ال�ف�ئ��ات تقريبا ،حيث سجل مزيج
خ��ام برنت مكاسب بنسبة  34ف��ي املئة ليغلق عند
 67.77دوالرًا للبرميل ،في حني ارتفع سعر نفط أوبك
بنسبة  32في املئة خالل العام ليغلق عند مستوى
 68.0دوالرًا للبرميل .إال أن تلك املكاسب ل��م تنجح
في رسم صورة دقيقة لتقلبات األسعار خالل العام،
ح�ي��ث ات�س��ع ن�ط��اق ت�ق�ل�ب��ات س�ع��ر م��زي��ج خ��ام برنت
خ�لال ال�ع��ام ل�ي�ت��راوح م��ا ب�ين  74.94دوالرًا للبرميل
كحد أقصى و 53.23دوالرًا للبرميل كحد أدنى.

كما أظهر متوسط سعر الخام خالل العام اختالفًا
ّ
املسجلة بنهاية العام،
بينًا عن مستويات األسعار
حيث بلغ متوسط سعر مزيج خام برنت  64.3دوالرًا
للبرميل خالل العام مقابل  71.3دوالرًا للبرميل في
ّ ً
مسجال انخفاضًا بنسبة  10في املئة على
عام ،2018
أس ��اس س �ن��وي .وع�ل��ى ن�ح��و م�م��اث��ل ،ش�ه��د متوسط
سعر خام أوبك تراجعًا ،حيث وصل إلى  64.0دوالرًا
للبرميل في ع��ام  ،2019أي بانخفاض ق��دره  8.1في
املئة مقابل  69.7دوالرًا للبرميل في ع��ام  .2018أما
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�س�ع��ر خ ��ام ال�ن�ف��ط ال �ك��وي �ت��ي ،ف�ق��د س� ّ�ج��ل
معدل تراجع أقل نسبيًا في متوسط األسعار بنسبة
 6.7في املئة ،حيث بلغ متوسط السعر  64.4دوالرًا
للبرميل ف��ي ع��ام  2019مقابل  69.1دوالرًا للبرميل
في عام .2018
واوضح التقرير أن التوقيع على االتفاقية التجارية
بني الصني والواليات املتحدة في مستهل عام 2020
ساهم في انتعاش السوق النفطي .ووفقًا للشروط
امل �ع �ل �ن��ة ل �ل �ص �ف �ق��ة ،ل ��ن ي �ت��م ف� ��رض رس � ��وم ج�م��رك�ي��ة
إض��اف�ي��ة م��ن ق�ب��ل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ع�ل��ى ال� ��واردات
الصينية .إال ان��ه يتعني على الصني اس�ت�ي��راد سلع
وخدمات بقيمة  200مليار دوالر أميركي إضافية من
ال��والي��ات املتحدة على م��دى العامني املقبلني مقابل
ورادات بقيمة  185مليار دوالر أميركي في عام .2017
وع�ل��ى ج��ان��ب ال �ع��رض ،س��اه��م ت�م��دي��د ات�ف��اق�ي��ة أوب��ك
وحلفائها لخفض حصص اإلن �ت��اج وزي ��ادة ال�ت��زام
بعض منتجي أوبك ،بصدارة السعودية ،في تعزيز
األس �ع��ار خ�لال ال �ع��ام .وب�ل��غ متوسط إن�ت��اج اململكة
 9.8ماليني برميل يوميًا مقابل  10.3ماليني برميل
يوميًا في العام املاضي .من جهة أخرى ،أدى تراجع
اإلن �ت��اج م��ن ق�ب��ل إي� ��ران وف �ن��زوي�لا ب�س�ب��ب اس�ت�م��رار
ف��رض ال�ع�ق��وب��ات عليهما ب��ال�ت��زام��ن م��ع اض�ط��راب��ات
اإلن �ت��اج ف��ي ليبيا ونيجيريا إل��ى ارت �ف��اع األس �ع��ار.
وبلغ متوسط إنتاج ال��دول األعضاء بمنظمة أوبك،
باستثناء الغابون وغينيا االستوائية 29.33 ،مليون
برميل يوميًا في عام  ،2019فيما يعد أدنى مستويات
ّ
املسجلة من قبل املجموعة منذ عام .2011
اإلنتاج

تعديل تقديرات الطلب العالمي لعام 2019
أفاد تقرير كامكو إنفست أنه تم تعديل تقديرات نمو الطلب العاملي على النفط لعام  2019وخفضها بواقع  0.05مليون برميل يوميًا مع توقع بلوغ متوسط
الطلب العاملي إلى  0.93مليون برميل يوميًا .ومن املتوقع اآلن أن يصل إجمالي الطلب إلى  99.77مليون برميل يوميًا في عام  .2019وتعكس تلك املراجعة
انخفاض الطلب من قبل الدول التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ونظيرتها من منطقة آسيا واملحيط الهادئ ،والذي قابله جزئيًا ارتفاع الطلب في الربع
الرابع من عام  2019من منطقة الشرق األوسط.
من جهة أخرى ،تم تعديل توقعات نمو الطلب لعام  2020ورفعها بواقع  0.14مليون برميل يوميًا لتصل إلى  1.22مليون برميل يوميًا ،ومن املتوقع اآلن أن يصل
إجمالي الطلب إلى  100.98مليون برميل يوميًا خالل العام .وتعكس تلك املراجعة تأثيرات الصفقة التجارية الجديدة املبرمة ما بني الواليات املتحدة والصني
ّ
املسجلة في عام .2019
باإلضافة إلى تراجع معدالت سنة األساس نظرًا لضعف املستويات
ً
وأشار تقرير كامكو إنفست الى أن إنتاج أوبك واصل تراجعه خالل ديسمبر  ،2019حيث بلغ أدنى مستوياته املسجلة خالل ثالثة أشهر وصوال إلى 29.6
مليون برميل يوميًا بانخفاض قدره  90ألف برميل يوميًا مقارنة بمستويات الشهر السابق .ويعزى التراجع في املقام األول لقيام أكبر ثالث دول من أعضاء
منظمة أوبك وهي السعودية والعراق واإلمارات بخفض إنتاجها بواقع  160ألف برميل يوميًا .من جهة أخرى ،أظهرت مصادر أوبك الثانوية تراجعًا بمستويات
أعلى إلنتاج أوبك خالل الشهر ،حيث وصل إلى  29.44مليون برميل يوميًا .وجاءت الزيادة الحادة في اإلنتاج من قبل أنغوال بعد أن بدأت شركة إيني أعمال
التنقيب في حقل أجوجو داخل املياه العميقة مقابل سواحل البالد.

واستضافتها للبعثة التجارية البريطانية في مجال
امل ��واد الغذائية وامل �ش��روب��ات ،وال�ت��ي تعد األول ��ى من
نوعها كوفد تجاري مختص في ه��ذا املجال ،مؤكدًا
أهمية الكويت بالنسبة لبريطانيا من ناحية الشراكة
ال �ت �ج��اري��ة واالس �ت �ث �م��اري��ة ال �ت��ي ت�ن�م��و ن �م �وًا م �ط��ردًا
وبشكل مستمر.
م� � ��ن ن� ��اح � �ي � �ت � �ه� ��ا ،ت � �ح� ��دث� ��ت امل � � ��دي � � ��رة ال � �ت � �ج ��اري ��ة
واالستثمارية لدى السفارة البريطانية في الكويت
شيكا تيواري عن بعض الحقائق املتعلقة بقطاع
امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ال��ذي يعتبر األك�ب��ر ف��ي بريطانيا
ويفوق حجمه قطاعي السيارات والطيران ،حيث
ان عدد العاملني في هذا القطاع يصل الى  103آالف
عامل ،ويبلغ إجمالي إيراداته  104مليارات جنيه
استرليني.
من جهة اخ��رى ،استعرض مراقب ال��واردات البحرية
وال �ج��وي��ة – ادارة ال �ت �غ��ذي��ة امل� �س� �ت ��وردة ف ��ي ال�ه�ي�ئ��ة
العامة للغذاء والتغذية ،فيصل ال��رش�ي��دي ،مختلف
االج��راءات واملتطلبات القانونية والشهادات الالزمة
التي تتعلق باستيراد امل��واد الغذائية من بريطانيا
الدخ��ال�ه��ا ف��ي ال �س��وق امل�ح�ل��ي ،م��ؤك��دا ح��رص الهيئة
ع�ل��ى ت�ش��دي��د رق��اب�ت�ه��ا ومتابعتها امل�س�ت�م��رة للتأكد
من سالمة جميع انواع املواد الغذائية وتطابقها مع
معايير السوق املحلية وشروطها.

مقر مركز األبحاث في الهاي

«أرزان ثروات»
ً
مستشارا لتخارج ناجح
من عقار في هولندا
أع �ل �ن��ت ش ��رك ��ة أرزان
ث ��روات ،ال�ت��ي تخضع
إلش� ��راف س�ل�ط��ة دب��ي
ل � �ل � �خ ��دم ��ات امل ��ال � �ي ��ة،
أنها قدمت استشارة
ن��اج �ح��ة ل �ب �ي��ع مبنى
م �ك��ات��ب ب �م��واص �ف��ات
ع��ال �ي��ة م ��ن ال �ف �ئ��ة «أ»
ف��ي مدينة اله��اي في
ه ��ول� �ن ��دا ،ح �ق �ق��ت م��ن
خ�لال��ه ع��وائ��د مجزية
ل �ع �م�لائ �ه��ا .ه� ��ذا وق��د
ج � � � � � ��رى ب � � � �ن � � � ��اء ه � � ��ذا
ال�ع�ق��ار ف��ي ع��ام 2000
ك �م �ق��ر رئ �ي �س��ي مل��رك��ز
مهند أبو الحسن
األب� �ح ��اث ال�ه��ول�ن��دي��ة
 ،NWOوه� � ��ي إدارة
ت��اب�ع��ة للحكومة ال�ه��ول�ن��دي��ة .ك�م��ا يتمتع امل�ب�ن��ى ببيئة عمل
حديثة وع��ال�ي��ة ال �ج��ودة مؤلفة م��ن مساحة مكاتب إجمالية
 13635مترا مربعا ،ويقع في وسط مدينة الهاي في هولندا.
وذك��رت الشركة أنه جرى شراء هذا العقار في نوفمبر ،2017
ب �ه��دف ت�ح�ق�ي��ق ت��وزي �ع��ات ن �ق��دي��ة ب�ن�س�ب��ة  %8س �ن��وي��ًا ت��دف��ع
شهريًا للمستثمرين ،باإلضافة إلى معدل عائد داخلي على
االستثمار بنسبة تقارب  %10سنويًا .وقامت «أرزان ثروات»
ب��دور املستشار االستراتيجي للتخارج م��ن ه��ذا االستثمار،
حيث أثمرت هذه الصفقة الناجحة سعر بيع جذابا ومميزا
ملستثمري «أرزان ثروات» ،إذ بلغ إجمالي العائد الداخلي على
االستثمار نسبة  %13.50متضمنًا التوزيعات النقدية بنسبة
 %8مدفوعة شهريًا للمستثمرين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات ،مهند أبو الحسن:
«نحن سعداء لقدرتنا على تقديم االستشارة لعمالئنا لهذا
ال�ت�خ��ارج ،وتحقيق ع��وائ��د للمستثمرين تتجاوز التوقعات
األول�ي��ة ،كما أود أن أهنئ مستثمرينا ال�ك��رام ،الذين وضعوا
ثقتهم في شركة أرزان ثروات ،واستثمروا في عقار  .NWOإن
هذا التخارج يعكس االختيار الجيد لألصول ،ومقدرة «أرزان
ث ��روات» على تقديم اس�ت�ث�م��ارات ب�ع��وائ��د أع�ل��ى م��ن املتوسط
ومخاطر أقل.
إن جميع التخارجات األح��د عشر ،التي ج��رت منذ تأسيس
«أرزان ث��روات» ،تثبت أن العمالء الذين ّ
نوعوا استثماراتهم
من خالل االستثمار بكل هذه الصفقات ،التي جرى التخارج
منها حتى اآلن ،قد استفادوا من استراتيجية «أرزان ثروات»
املحافظة والحذرة ،فالعميل الذي استثمر في كل االستثمارات
قد حقق معدل عائد داخلي على استثماراته بنسبة تقارب
 %13.84س �ن��وي��ًا ،وم �ت��وس��ط ع��ائ��د ش �ه��ري ي �س ��اوي %8.32
سنويًا ،وذلك بعد خصم قيمة الضرائب والرسوم.
واضاف« :إننا دائمًا نشجع عمالءنا على تنويع استثماراتهم
من خالل االستثمار في بلدان رئيسية ومستقرة ،باإلضافة
الى تنويع العمالت ،وذلك من أجل حماية ثرواتهم والحفاظ
عليها على امل��دى الطويل ،وتحقيق ع��وائ��د مثالية بمخاطر
قليلة على مستوى املحفظة».
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على المستثمرين عدم تجاهلها

حتى 2028

ً
ً
آمنا
مالذا
تجعل العقارات الخليجية

دينا حسان

 4أسباب..
حسام علم الدين

ِّ
منذ  10سنوات كانت العقارات تشكل مقياسًا رئيسًا
ّ
للقوة االقتصادية في دول الخليج ،حيث أدى االرتفاع
ّ
ال���س���ري���ع ف���ي دخ����ل ال���ف���رد وت����دف����ق امل��غ��ت��رب�ين وت��غ ّ��ي��ر
التركيبة السكانية إل��ى زي���ادة الطلب على العقارات
التجارية والسكنية في املنطقة؛ ومع ذلك فإن األزمة
امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ف��ي  2008وان��خ��ف��اض أس��ع��ار النفط
خ�ل�ال  2014أث����ارا الكثير م��ن ال��ت��ح��دي��ات ف��ي القطاع
العقاري ،حيث انخفضت األسعار واإليجارات بنسب
تصل إلى  %40في جميع أنحاء منطقة الخليج.
وق���ال م��وق��ع ال��ب��واب��ة ف��ي ت��ق��ري��ر ح��دي��ث :إن انخفاض
أسعار النفط وضبط أوضاع املاليات العامة واإلفراط
في املعروض العقاري وبلوغ الحد األقصى للرهونات
العقارية في بعض الدول والتوترات الجيوسياسية
أث��رت جميعها بشكل كبير في الطلب على العقارات
باملنطقة.
وأض�������اف ال���ت���ق���ري���ر« ،ن��ت��ي��ج��ة ل����ذل����ك؛ ح���اف���ظ أغ��ل��ب��ي��ة
املستثمرين الخليجيني (ال��ذي��ن يفضلون ال��ع��ق��ارات
كفئة من أصولهم) على موقف ح��ذر ،رغم الكثير من
املبادرات اإليجابية في القطاع العقاري التي اتخذها
املطورون والحكومات ،ومن املتوقع أن يسجل القطاع
العقاري في الخليج انتعاشًا في  2020و ،2021ومن
املهم ْ
فهم ملاذا ال تزال العقارات الخليجية مالذًا آمنًا
ومناسبًا للمستثمرين في املنطقة ،وذلك انطالقًا من
األسباب األربعة اآلتية:

ِّ - 1
يمثل حجر الزاوية القتصادات الخليج

القطاع ال��ع��ق��اري ال��ذي يسهم ب��ـ  %6م��ن الناتج املحلي
ّ
اإلماراتي و %7من الناتج املحلي السعودي ،يمثل جزءًا
ّ
كبيرًا من حصة التضخم في أسعار املستهلك ،ويشكل
ّ
حصة كبيرة م��ن تدفقات االستثمار األجنبي املباشر
باملنطقة .نتيجة لذلك ،يشترك القطاع العقاري بعالقة
وثيقة مع النشاط االقتصادي الكلي الخليجي.
وبعد انهيار أس��ع��ار النفط ف��ي ّ 2014
تعهدت الحكومات
الخليجية بإصالحات تركز على التنويع االقتصادي وفتح
ق��ط��اع��ات ج��دي��دة لالستثمار األج��ن��ب��ي امل��ب��اش��ر وتسهيل
إج�����راءات ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ت��أش��ي��رات ل��ل��زي��ارة واالس��ت��ث��م��ار
وتخفيف لوائح ش��روط العمل لتوفير بيئة عمل مواتية
للشركات املوجودة وج��ذب استثمارات جديدة ورساميل
بشرية .باإلضافة إلى ذلك ،أطلقت حكومات املنطقة أيضًا
م���ب���ادرات ت��س��ت��ه��دف دع���م ال��ن��م��و واالس���ت���ق���رار ف���ي ال��ق��ط��اع
ّ
العقاري .ومن املتوقع أن تحقق هذه املبادرات (إلى جانب
اس��ت��ق��رار أس��ع��ار ال��خ��ام وارت��ف��اع االن��ف��اق ف��ي امل��ي��زان��ي��ة في

انعكاسات ّأثرت في الطلب

 - 1انخفاض أسعار النفط
 - 2ضبط أوضاع الماليات العامة
 - 3اإلفراط في المعروض العقاري
 - 4بلوغ الحد األقصى للرهونات العقارية
 - 5التو ُّترات الجيوسياسية
مجاالت مثل البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم)
مكاسب اقتصادية على املدى الطويل ،إش��ارة إلى القطاع
ال��ع��ق��اري ف��ي املنطقة س��ي��ب��رز بشكل كبير بسبب أح���داث
ضخمة مقبلة ،أبرزها معرض «اكسبو دبي  »2020والتي
ّ
ستؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات ،ما سيوفر فرصا
للنمو وإيرادات كبيرة للمستثمرين.

ّ
عقارات دبي ،مثال ،حققت عوائد إيجار بأكثر من %7
في املتوسط ،متفوقة الى حد كبير على متوسط عوائد
االيجار في م��دن رئيسة اخ��رى مثل نيويورك (،)%2.9
لندن ( ،)%2.7سنغافورة ( )%2.5وهونغ كونغ (.)%2.4
عالوة على ذلك ،فإن تصحيح أسعار العقارات سيمثل
فرصة كبيرة للمستثمرين لجني فوائد م��زدوج��ة من
عائدات ارباح االيجارات املرتفعة وارتفاع رأس املال.

 - 2تبقى أحد األصول األكثر شعبية
 - 4استفادة المستثمرين من البيئة
وفقًا ملسح ،أج��رت��ه مجموعة «سيليكت بروبرتي» التنظيمية

ل���ع���ام  ،2018ف��ق��د اس��ت��ث��م��ر  %75م���ن امل��س��ت��ث��م��ري��ن
ف���ي ال��خ��ل��ي��ج ب��ال��ع��ق��ارات امل��ح��ل��ي��ة ،ك��م��ا أن  %71من
املستثمرين ،املستطلعة آراؤهم في املسح يخططون
إلى استثمار جديد كل  6اشهر أو أقل .ويتم تعزيز
جاذبية االستثمارات العقارية في الخليج ،من خالل
ال��ه��ي��اك��ل امل��ال��ي��ة ،ال��ت��ي تسمح ب��االس��ت��ث��م��ار ف��ي فئة
األص��ول مع حوالي  %20ال��ى  %25مدفوعة مقدمة
م���ن ح���ق���وق امل��ل��ك��ي��ة ،ف���ي ح�ي�ن ي��م��ك��ن ت��م��وي��ل امل��ب��ل��غ
املتبقي م��ن خ�ل�ال االق���ت���راض .إال أن ف��ئ��ات االص���ول
األخ�����رى ،ك��االس��ه��م م��ث�لا ت��ت��ط��ل��ب ت��م��وي��ل��ه��ا بنسبة
ّ
 %100وغالبًا ما تعاني من التقلب والتأثر بالبيئة
االقتصادية العاملية.

 - 3ال تزال ِّ
توفر عائدات استثمارية عالية
رغ���م ت���راج���ع أس���ع���ار ال���ع���ق���ارات ف���ي ال��س��ن��وات الخمس
املاضية ،بقيت عوائد اإلج��ارات في دول الخليج قوية،
مقارنة بنظيراتها العاملية ،وتشير أبحاث عدة إلى أن

تعمل دول الخليج منذ عام  2014على وضع إطار قوي
لضمان حسن سير السوق العقاري .على سبيل املثال،
ش��ه��دت ال��ب��ح��ري��ن (ح��ي��ث ي��ع��ت��ب��ر ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري من
اكبر القطاعات غير النفطية) اول قانون عقاري شامل
بموجب هيئة تنظيم العقارات في مارس .2018
وم��ع ظهور خطط التنويع االقتصادي ل��دول خليجية
عدة وقرارات تتعلق باالستثمار العقاري ،مقابل اإلقامة
مل���دة  10س���ن���وات ،وث��ب��ات أس��ع��ار ال��ن��ف��ط ،ف���إن ان��ت��ع��اش
ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري الخليجي م��س��أل��ة وق���ت ف��ق��ط ،ك��م��ا أن
ق��ط��اع��ات ال���س���وق ال���ع���ق���اري ف���ي امل��ن��ط��ق��ة ،م��ث��ل ق���روض
اإلس����ك����ان ،ت��ش��ه��د ط��ل��ب��ا ق���وي���ا ،وذل�����ك ب��ف��ض��ل ال��ح��واف��ز
وامل�����ب�����ادرات ال��ح��ك��وم��ي��ة وت���ط���ور ال���س���وق وامل���ط���وري���ن،
ل��ذل��ك ع��ل��ى املستثمرين ف��ي دول الخليح إع����ادة النظر
ف��ي استراتيجياتهم االس��ت��ث��م��اري��ة وإع����ادة تخصيص
رساميلهم ف��ي القطاع ال��ع��ق��اري؛ لالستفادة م��ن زي��ادة
ال����ف����رص وال����ع����وائ����د امل���رت���ف���ع���ة ،وال���ط���ل���ب امل���ت���زاي���د ع��ل��ى
منتجاتها.

نسخة  2020تنطلق األسبوع الجاري

منتدى دافوس ..تحت المجهر
يجتمع ب��ع��ض ك��ب��ار رج���ال األع��م��ال وال��س��ي��اس��ي�ين في
العالم ،فضال عن عدد من املشاهير ،في منتجع دافوس
بسويسرا ،لحضور املنتدى االق��ت��ص��ادي العاملي هذا
األسبوع.
ويتباين ضيوف املنتدى ،فمن بني الحاضرين في دورة
هذا العام :الرئيس األميركي دونالد ترامب ،واملراهقة
السويدية الناشطة في مجال التغير املناخي ،غريتا
ثونبرغ ،ورئ��ي��س شركة أوب���ر ،دارا خسروشاهي .فما
ه���و ه���ذا ال���ح���دث ال����ذي ت��ح��ض��ره ن��خ��ب��ة رج����ال األع��م��ال
وال��س��ي��اس��ي�ين ال���ب���ارزي���ن ،وه���ل ي��م��ث��ل ف��ع��ال��ي��ة نخبوية
تقتصر على هؤالء؟

«تحسني وضع العالم»
انطلق امل��ن��ت��دى االق��ت��ص��ادي ال��ع��امل��ي ع��ام  ،1971وك��ان
ي��ه��دف إل���ى «ت��ح��س�ين وض���ع ال��ع��ال��م» ب��ح��س��ب وث��ائ��ق��ه،
ويجمع املنتدى ،الذي يعقد سنويًا في منتجع دافوس
ل��ل��ت��زل��ج ب��ج��ب��ال األل����ب ،ق���ادة ق��ط��اع األع���م���ال وال��ت��ج��ارة
م��ع شخصيات قيادية ب���ارزة ف��ي امل��ج��االت السياسية
واألكاديمية واألعمال الخيرية.
وي��ن��ت��ه��ز ك��ث��ي��ر م��ن��ه��م ه����ذه ال��ف��رص��ة ل��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات
منتدى دافوس من وجهة نظر ناقدة
خ��اص��ة ت��ت��ن��اول ق��ض��اي��ا م��ث��ل االس��ت��ث��م��ار ف��ي بلدانهم،
وإلبرام صفقات تجارية ،وغالبًا ما تستثمر شخصيات ¶ يستقطب  3000شخصُ ..ثلثهم من قطاع األعمال
ب�����ارزة امل��ن��ت��دى ل��ل��ت��أث��ي��ر ف���ي ع��م��ل��ي��ة ت��ح��دي��د أول���وي���ات
السياسة العاملية ،وال��دف��ع بقضايا معينة إل��ى مقدمة ¶ ترامب وتوني بلير ومارك زوكربيرغ ..أبرز الحضور
االهتمام العاملي ،على سبيل املثال ال الحصر ،خطاب ¶  22في المئة من المشاركين في دافوس  ..2019نساء
األم��ي��ر ول���ي���ام ،ال��ع��ام امل��اض��ي ع��ن ال��ص��ح��ة ال��ع��ق��ل��ي��ة ،أو
تحذيرات ديفيد أتينبورو الصارخة بشأن الحفاظ على ¶ عضوية المنتدى ُتكلف  480ألف جنيه إسترليني
البيئة وأثر التغير املناخي.
ي��س��ت��ق��ط��ب امل���ن���ت���دى االق���ت���ص���ادي ال���ع���امل���ي ن��ح��و  3000االقتصاد العاملي.
مطلقًا إلى مركز املؤتمرات.
شخص ،ثلثهم تقريبًا من قطاع األعمال ،ومن يحضر وف��ي ع��ام  ،2012قامت حركة «احتالل وول ستريت» التي ويهيمن الرجال على املنتدى ،حتى بات مصطلح «رجل
إل���ى امل��ن��ت��دى ،ي��ج��ب أن ي��ك��ون ق��د ت��ل��ق��ى دع����وة رس��م��ي��ة ،تنشط ضد ع��دم امل��س��اواة ،باالحتجاج في داف���وس ،ببناء دافوس» لقبًا يطلق على نمط من الرجال األثرياء الذين
وف���ي ه���ذه ال��ح��ال��ة ي��ك��ون دخ��ول��ه م��ج��ان��ي��ًا ،أو أن يكون ك����وخ ض��خ��م ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة أك�����واخ األس��ك��ي��م��و ض���م ن��ح��و  50اعتادوا حضور املنتدى.
عضوًا في املنتدى االقتصادي العاملي ،وهذا قد يكلف محتجا.
وف��ي ال��ع��ام امل��اض��ي ،كانت نسبة  22ف��ي املئة م��ن عديد
املشاركني في داف��وس من النساء ،وقد ارتفعت مقارنة
 480ألف جنيه إسترليني .ويحضر في املنتدى زعماء
نخبوية املنتدى
بـ 17في املئة في عام  .2015ويعزز موقع املؤتمر الفخم
العالم وشخصيات رئيسية من األمم املتحدة واالتحاد
األوروبي ورؤساء الشركات الكبرى من أمثال :كوكاكوال كان حضور دافوس يعد أمرًا ضروريًا من أجل التطور واملروحيات الخاصة الداخلة والخارجة منه والحفالت
ّ
وغولدمان ساكس و آي بي أم ،ومن بني الضيوف الذين وال��ع��م��ل ال��خ��ي��ر حتى لحظة األزم���ة امل��ال��ي��ة العاملية في الباذخة مزاعم أن��ه ح��دث يقتصر على النخبة .بيد أن
اعتادوا حضور املنتدى بانتظام :امللياردير األميركي  .2008 - 2007بيد أن منتقدي امل��ن��ت��دى ي���رون أن��ه رمز امل��ن��ت��دى االق��ت��ص��ادي ال��ع��امل��ي ي��ق��ول إن���ه ببساطة يهتم
جورج سوروس ،ورئيس وزراء بريطانيا السابق توني «للنخبة العاملية» ،التي يتحمل بعضها مسؤولية هذه بتجميع القادة للعمل من أجل املصلحة العامة.
بلير ،والرئيس التنفيذي لـ«فيسبوك» مارك زوكربيرغ ،األزمة.
تعهدات شركات
وفي العام املاضي ،وصف رئيس تحرير مجلة «تايم»
وبونو ،مغني فريق يو  2الشهير.
األميركية ،أناند غريدهارادس ،داف��وس بأنه أق��رب إلى تستخدم ش��رك��ات ع��دي��دة ه��ذا ال��ح��دث لتقديم تعهدات
انتقادات موجهة
«لقاء ّ
لم شمل عائلي لألشخاص الذين سببوا إفالس رئيسية بشأن قضايا مثل االستدامة (عيش البشرية
ال ي��ق��ت��ص��ر ه����ذا ال���ح���دث ع��ل��ى اج���ت���ذاب أب�����رز ممثلي ال��ع��ال��م ال���ح���دي���ث» .وت��ت��ب��اي��ن درج������ات ال���ح���ض���ور ،إذ ال ب��ط��ري��ق��ة م��س��ت��دام��ة ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى ال��ن��ظ��م ال��ح��ي��وي��ة في
ال���ق���وى ال��ف��اع��ل��ة ف���ي ال���ع���ال���م ،ل��ك��ن��ه ق���د ي���ك���ون س��اح��ة يتساوى الجميع في حضور الفعاليات ،بل يتحدد ذلك كوكبنا ب��اس��ت��خ��دام أم��ث��ل ل��ل��م��وارد الطبيعية والطاقة
لطرح ان��ت��ق��ادات ح���ادة؛ ففي ال��ع��ام امل��اض��ي ،استخدم عبر هويات دخول بألوان مختلفة تحدد نوع الفعالية ،النظيفة وتنظيم االق��ت��ص��اد وال��ح��ي��اة االجتماعية) أو
ل��ت��ح��س�ين ال��ت��ن��وع امل��ج��ت��م��ع��ي .رب���م���ا س��ي��ك��ون دون���ال���د
امل��ؤرخ الهولندي امل��ع��روف ،روتجر بريغمان ،منصة ومن سيجلس أو يقضي وقته مع َمن ،من الحاضرين.
امل��ن��ت��دى الن��ت��ق��اد ال��ح��اض��ري��ن ف��ي��ه ب��ش��دة ،ل��ع��دم دف��ع ويحصل معظم الضيوف رفيعي املستوى على شارة ت��رام��ب نقطة ال��ج��ذب الرئيسية ،بعد أن أه��م��ل حضور
نصيبهم ال��ع��ادل م��ن ال��ض��رائ��ب .ك��م��ا أن���ك س��ت��رى في بيضاء عليها صورة ثالثية األبعاد تتيح لهم الدخول املنتدى العام املاضي .إذ من املقرر أن يلقي خطابًا يوم
كثير من األحيان احتجاجات تتزامن مع املنتدى في إل���ى أي م��ك��ان .وف���ي أق��ص��ى ال��ط��رف اآلخ����ر م��ن مقياس ال��ث�لاث��اء ،وه��و ال��ي��وم ال��ذي يبدأ فيه النظر ف��ي مجلس
دافوس واملدن السويسرية الكبرى .وتحتج ناشطات درج�����ات ال��ح��ض��ور م���ا ي��ع��رف ب���ـ «ش�����ارة ال��ف��ن��دق» ال��ت��ي ال��ش��ي��وخ األم��ي��رك��ي ف��ي االت��ه��ام��ات امل��وج��ه��ة إل��ي��ه ضمن
ن��س��وي��ات أوك���ران���ي���ات ض���د ال��ه��ي��م��ن��ة ال���ذك���وري���ة على تقصر ح��ض��ورك على الفندق وال يسمح ل��ك بالدخول محاولة تفعيل إجراءات لعزله( .أرقام)

ً
سنويا
مهدي%4.8 :
ّ
متوقع لقطاع السياحة
نمو
ق�����ال األم���ي��ن ال����ع����ام ل��ل��م��ج��ل��س األع����ل����ى ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط
والتنمية ،الدكتور خالد مهدي أمس ،خالل افتتاح
معرض «هوريكا الكويت  :»2020إن هناك سياسات
حكومية هادفة ل��زي��ادة نمو القطاع السياحي في
الكويت موضوعة في خطة التنمية ،مضيفًا« :ان
قطاع السياحة يأتي من القطاعات املتوقع ان تسهم
في االي���رادات غير النفطية ،في ظل توقعات بنمو
قطاع السياحة الكويتي ككل بنسبة  %4.8سنويا
ح��ت��ى ع���ام  .2028وس���ت���زداد ه���ذه امل��ك��ان��ة أك��ث��ر مع
ّ
تحول البالد إلى مركز مالي وتجاري ومع مشروع
مدينة الحرير وإنجاز الشراكات االستراتيجية ،في
اطار مشروعها مبادرة الحزام والطريق».
واض�����اف« :إن ال��ت��ن��م��ي��ة ،ال��ت��ي ن��ؤم��ن ب��ه��ا ونسعى
إل���ي���ه���ا ،ت���ه���دف ف����ي ن���ه���اي���ة امل����ط����اف إل�����ى ت��ح��س�ين
م��س��ت��وى ح��ي��اة االن���س���ان ورف��اه��ي��ت��ه ،وإن���ن���ا ن���درك
أن ازده�����ار االق��ت��ص��اد وخ���دم���ات وم���راف���ق الترفيه
والضيافة ،وغير ذل��ك مما نطمح إليه في «كويت
ج���دي���دة» ،ستنعكس اي��ج��اب��ا ع��ل��ى تحسني ج��ودة
الحياة لجميع امل��واط��ن�ين» .وق���ال «ن���درك أن��ه على
م���ؤس���س���ات ال����دول����ة م���س���ؤول���ي���ة ع����ن ت��ش��ج��ي��ع ه���ذا
القطاع وتسهيل شؤونه ،ال سيما لجهة املشاريع
ذات الصلة ،ال��واردة في خطة التنمية ،وفي تقديم

كل ما يمكن أن يساعد على حشد طاقات مختلف
القطاعات االنتاجية وال��خ��دم��ات��ي��ة ،ف��ي القطاعني
العام والخاص».
م����ن ج���ان���ب���ه���ا ،ق���ال���ت رئ���ي���س���ة ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ظ���م���ة ل��ـ
«ه��وري��ك��ا ال��ك��وي��ت» امل��دي��رة ال��ع��ام��ة ل��ش��رك��ة ل��ي��درز
غ����روب ن��ب��ي��ل��ة ال��ع��ن��ج��ري :إن م��س��اه��م��ة ال��س��ي��اح��ة،
التي تنعكس مباشرة على الضيافة ككل ،ضعيفة
م���ن ال��ن��ات��ج امل��ح��ل��ي االج���م���ال���ي ،وال ت��ت��ع��دى %2.8
لعام  ،2018وال تبلغ مليار دينار ،في الوقت الذي
تبلغ فيه ه��ذه النسبة أضعافًا ع��دة ف��ي ك��ل ال��دول
الخليجية الشقيقة.
واوض���ح���ت ال��ع��ن��ج��ري ان م��س��اه��م��ة ال��س��ي��اح��ة في
االم��ارات تخطت النسبة العاملية بنسبة تجاوزت
 %12من اجمالي الناتج املحلي ،وقطعت السعودية
شوطا سريعا في تنفيذ استراتيجيتها الساعية
لرفع نسبة مساهمة السياحة من  %3إلى  %10في
غضون  10سنوات ،مع  1.5مليون وظيفة ،معظمها
من الشباب.
واك��دت انه على القطاع الخاص املبادرة واملثابرة
ف���ي ض����وء امل���س���ت���ج���دات وال���ت���ح���دي���ات وم��ت��ط��ل��ب��ات
ال��س��وق وح��اج��ات املجتمع وال��ن��اس .وق��ال��ت« :اننا
ملتزمون املساهمة في كويت جديدة؛ الننا نعتقد
ان���ه���ا م��س��ؤول��ي��ة ك���ل م���واط���ن وك����ل ج��ه��ة ع���ام���ة او
خاصة ،انطالقا من وعي تحديات املستقبل».

«الخطوط الكويتية»:

ّ
محملة
خسائر ..2018
بأعباء االستثمار الرأسمالي
أوض���ح���ت «ال���خ���ط���وط ال���ج���وي���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة» أن
ّ
خ��س��ائ��ره��ا امل��ح��ق��ق��ة ف���ي  2018ج�����اءت نتيجة
لتحميل ذلك العام بأعباء االستثمار الرأسمالي
في عدد كبير من طائراتها الحديثة.
وق��ال��ت «ال��ك��وي��ت��ي��ة»ّ ،
ردًا على م��ا ج��رى ت��داول��ه
بوسائل التواصل االجتماعي ح��ول البيانات
امل��ال��ي��ة ال��خ��اص��ة ب��ه��ا ل��ل��ع��ام ق��ب��ل امل���اض���ي :إن��ه
اع���ت���ب���ارًا م���ن ع����ام  ،2019ووف���ق���ًا ل��خ��ط��ة ال��ع��م��ل
امل��رس��وم��ة م���ن م��ج��ل��س اإلدارة وامل��م��ت��دة حتى
ع��ام  ،2026ف��إن تعظيم اإلي���رادات املترتبة على
االس���ت���ث���م���ار ف����ي ت���ج���دي���د األس����ط����ول وت��ح��س�ين

ّ
والتوسع املدروس
الخدمات وانضباط املواعيد
في شبكة الخطوط ،وكذلك ترشيد املصروفات،
ً
سيؤدي إلى تقليص تلك الخسائر ،وصوال إلى
تحقيق الربحية خالل فترة زمنية قصيرة.
وأك��������دت ال���ش���رك���ة ع���زم���ه���ا ف����ي اس����ت����م����رار زخ���م
ال��ت��ط ّ��ورات امل��ل��م��وس��ة للجميع ف��ي أداء الناقل
الوطني والقائمة على جهود أبناء «الكويتية»
امل���خ���ل���ص�ي�ن واإلدارة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة امل���ح���ت���رف���ة،
وم���ج���ل���س اإلدارة ال���ح���ري���ص ع���ل���ى اس���ت���م���رار
«الخطوط الجوية الكويتية» في مواقع الريادة
ّ
والتميز.

أسعار المواد األولية..
إلى انخفاض في 2020
سليمة لبال
ت����وق����ع م����رك����ز س���ي���ك���ل���وب ل����ل����دراس����ات اس���ت���م���رار
انخفاض أسعار امل��واد األولية خالل  ،2020بعد
أن كانت قد انخفضت في  2019بنسبة  8في املئة
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ح��رب ال��ت��ج��اري��ة ب�ين ال��والي��ات
املتحدة وال��ص�ين وعلى ال��رغ��م م��ن ال��ت��وت��رات في
الشرق االوس��ط وحمى الخنازير التي اجتاحت
اسيا.
واخ��ت��ص��ر م��ؤس��س امل��رك��ز فيليب ش��امل��ان ،ال��ذي
يشغل منصب أستاذ في جامعة باريس دوفني،
الوضع في قوله لصحيفة ليزيكو الفرنسية «إن
بضع ش����رارات ل��م تكف إلش��ع��ال ال��ن��ار ف��ي ارض
رطبة».
وت���وق���ع م���رك���ز س��ي��ك��ل��وب أن ي��س��ت��م��ر ان��خ��ف��اض
أسعار املواد األولية بواقع  2في املئة باستثناء
امل���ع���ادن ال��ن��ف��ي��س��ة وال���ب���ت���رول ،ال��ل��ذي��ن ي��ت��وق��ع أن
يرتفعا بنسبة  3في املئة في .2020
وأفاد شاملان املتخصص في املصادر الطبيعية
ب���أن س��ي��ك��ل��وب اع��ت��م��د ف���ي ت��وق��ع��ات��ه ع��ل��ى ث��ب��ات
ال��ظ��روف ال��ج��وي��ة وال��ص��ح��ي��ة والجيوسياسية.
وأضاف «عموما تستعد األسعار لالنخفاض في
 ..2020لن يكون هناك ركود أميركي ،وسيستمر
ال��ت��ب��اط��ؤ ف��ي ال��ص�ين وس��ت��واص��ل ب��ك�ين التحكم
ف��ي��ه ،ع��ل�اوة ع��ل��ى رك����ود ق��ط��اع ال��ص��ن��اع��ة عامليا
ومحافظة الدوالر على قوته».
وبالنسبة للبترول تبدو التوقعات صعبة جدًا،
ل��ك��ن م���رك���ز س��ي��ك��ل��وب ال ي��س��ت��ش��رف أي ص��دم��ة
ب���ت���رول���ي���ة ف����ي االف�������ق ،م���ش���ي���رًا إل�����ى م���ع���دل س��ع��ر
برميل برنت سيتراوح ما بني  60دوالرا ،بسبب
التوترات التي نجمت عن اغتيال قاسم سليماني
مطلع العام الحالي .وأوضح الخبير االقتصادي
ذات��ه أن هذا املعدل يأخذ بعني االعتبار االلتزام
الذي اتخذته اوبك والسعودية بخفض اإلنتاج،
ل��ذل��ك ي��ن��ت��ظ��ر أن ي��ك��ون ه��ن��اك ف��ائ��ض ف���ي س��وق
ال��ن��ف��ط ي��ق��در ب��ب��ع��ض م��ئ��ات االالف م���ن ب��رام��ي��ل
النفط يوميا .ومن املتوقع ايضا وفق سيكلوب
أن يخيم ال��ت��ف��اؤل على األس���واق ال��زراع��ي��ة ،التي
يمكن ان تستفيد ف��ي  2020م��ن ارت��ف��اع خفيف
ي��رت��ب��ط ب��ارت��ف��اع ط��ل��ب ال�����دول ال��ن��اش��ئ��ة .وي��ق��ول
الخبير شاملان أن تراجع األسعار خالل السنوات
املاضية لن يؤدي الى حدوث قفزات .ومن املنتظر
أن ي��ك��ون ال��س��ك��ر ال���راب���ح االك���ب���ر ف���ي  ،2020ألن��ه
بلغ السعر األدن��ى خ�لال سنوات عديدة شهدت
ف��ائ��ض��ًا ف���ي االن����ت����اج .وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ص��وي��ا ف��إن
ت��راج��ع اإلن��ت��اج االم��ي��رك��ي ال���ذي س��م��ح للبرازيل
ب��أن تحتل ص��دارة االنتاج العاملي ،من شأنه ان
يساهم في ارتفاع االسعار.
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ت���زاي���د ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��س��ي��ارات
الكهربائية إال أن أس��ع��ار الليثيوم والكوبالت

أسعارها تهبط
 % 2باستثناء المعادن
النفيسة والبترول
توقعات بارتفاع حجم إنتاج
الليثيوم إلى مليون طن
في 2030
الضروريني لصناعة البطاريات ،انهارت.فبعد
ان ارت��ف��ع س��ع��ر ك��ارب��ون��ات الليثيوم ف��ي الصني
الى  25.962للطن في  ،2018-2019تراجع مؤخرًا
بنسبة  70في املئة ليصل الى  7.143دوالرات.
واما الكوبالت في لندن فقد تراجع سعره بنسبة
 65في املئة بني مارس  2018واليوم ،لينتقل من
 94.300دوالرا للطن الى  32.310دوالرًا.
ُ
وي ّ
فسر تقلب السوق بالعرض الوفير في حالة
ال��ل��ي��ث��ي��وم ،ل��ك��ن ان��خ��ف��اض األس��ع��ار ك���ان مفاجئًا
ج��دًا ،مثلما كان نمو الطلب أقل بكثير مما كان
اإلعالم ّ
يردده عن السيارة الكهربائية.
وبالنسبة للكوبالت فقد تبني أن امل��خ��اوف من
ن��ق��ص ه����ذه امل�����ادة االول���ي���ة غ��ي��ر م��ؤس��س��ة .وألن
ال��س��وق ك���ان م��ت��وت��را ،ارت��ف��ع��ت االس���ع���ار بسرعة
ودف���ع���ت امل��ن��ت��ج�ين ال����ى اس���ت���خ���راج���ه ،ح��ت��ى من
امل���ن���اج���م ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة ف����ي ج���م���ه���وري���ة ال��ك��ون��غ��و
ال��دي��م��وق��راط��ي��ة ،ح��ي��ث ي��ت��م��رك��ز  60ف��ي امل��ئ��ة من
االن��ت��اج العاملي وف��ق مركز ال��دراس��ات روسكيل،
ال�����ذي أش�����ار ب��ح��س��ب م���ا ن��ق��ل��ت��ه ل��ي��زي��ك��و إل����ى أن
الوضع أدى الى وجود فائض في السوق.
وت���وق���ع ع����دد ك��ب��ي��ر م���ن امل��ح��ل��ل�ين وف����ق ل��ي��زي��ك��و
ارت���ف���اع ال���ع���رض وال��ط��ل��ب ع��ل��ى ه��ذي��ن امل��ع��دن�ين.
وق����ال ب��ي��ي��ر أالن غ��وت��ي��ي��ه م��دي��ر االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة
ل��دى مجموعة إيراميت «على امل��دى البعيد ،ما
ت���زال توقعاتنا ه��ي نفسها ألن عملية التحول
ال��ط��اق��وي ستتحقق .ال نعرف ب��أي اي��ق��اع سيتم
ذل����ك ول��ك��ن ف���ي أس�����واق م��ث��ل ال��ن��ي��ك��ل امل��خ��ص��ص
للبطاريات والكوبالت او الليثيوم فينتظر أن
يتضاعف السوق ث�لاث أو ارب��ع م��رات في ظرف
عشر سنوات».
وقد انطلقت املجموعة الفرنسية املتخصصة في
النيكل في سباق الستخراج الليثيوم من خالل
م��ش��روع ف��ي االرج��ن��ت�ين .ويتوقع القائمون على
إيراميت أن يرتفع املعروض من الليثيوم من 230
الف طن حاليا إلى مليون طن في  ،2030لكن هل
سترتفع االسعار ام تنهار؟

 20اقتصاد
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من أخطاء البنوك المركزية الكبرى

أزمة ركود مقبلة ..تطل برأسها

ي��رى األس �ت��اذ ب�ج��ام�ع��ة «ي �ي��ل» ورئ �ي��س مجلس اإلدارة
ال�س��اب��ق ل�ـ«م��ورغ��ان ستانلي» ف��ي آس�ي��ا ستيفن روش،
أن ��ه م��ن ال�ح�م��اق��ة م �ح��اول��ة ال�ت�ن�ب��ؤ ب ��األزم ��ات امل��ال �ي��ة أو
االقتصادية ،فرغم أن كل أزمة كان هناك من حذر بشأنها
وتم تجاهله ،فنادرا ما كان أولئك قادرين على التوقع
بدقة مرة أخرى.
أفضل ما يمكن أن يفعله االقتصاديون هو تقييم نقاط
ال �ض �ع��ف ،وال �ن �ظ��ر ف��ي اخ �ت�ل�االت االق �ت �ص��اد الحقيقي
واألس� � � � ��واق امل ��ال� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت �ع �ط��ي ش � �ع� ��ورا ب��ال �ن �ت��ائ��ج
املحتملة لصدمة ما ،وال يتطلب األم��ر الكثير لحدوث
تصحيحات في االقتصادات واألسواق الهشة ،لكن مثل
هذه التصحيحات غير االستثنائية ال يمكن اعتبارها
أزمة.
خ�ط��ورة ال�ص��دم��ة ودرج ��ة الضعف لهما أهمية كبيرة،
فالصدمات القوية لألنظمة الشديدة الضعف تعد نذيرا
ألزم ��ة ح� ��ادة .وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،يعتقد روش أن أكثر
م��ا ي�ج��ب ال�ق�ل��ق ب�ش��أن��ه ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال�ع��امل��ي اآلن هو
امليزانيات العمومية للبنوك املركزية املتضخمة بشكل
مفرط.

سر القلق!
أوال بلغت ح�ي��ازات البنوك امل��رك��زي��ة ف��ي ك��ل م��ن أميركا
ومنطقة اليورو واليابان مجتمعة ،نحو  14.5تريليون
دوالر في نوفمبر ،بانخفاض طفيف عن مستوى الذروة
املسجل في أوائل عام  2018عند  15تريليونا ،ومقارنة
بأربعة تريليونات فقط قبل األزمة املالية.
ويبلغ حجم األصول في امليزانية العمومية لبنك اليابان
م��ا ق ��دره  %102م��ن ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي اإلج �م��ال��ي االس�م��ي
ل�ل�ب�لاد ،يليه البنك امل��رك��زي األوروب ��ي بنسبة  ،%39ثم
مجلس االحتياطي الفدرالي األميركي بنسبة  %17فقط.
ويعد السبب القلق الثاني ،هو أن التوسع في ميزانيات
البنوك املركزية العمومية هو في األساس تجربة فاشلة،
صحيح أن��ه وض��ع ح��دا الن�ه�ي��ار األس ��واق منذ أك�ث��ر من
عقد ،لكنه فشل في تحقيق االنتعاش االقتصادي القوي
املرجو.
اعتقدت البنوك املركزية أن ما نجح خالل األزمة سيعمل
ب��ال�ك�ف��اءة نفسها خ�ل�ال ال�ت�ع��اف��ي ،ل�ك��ن ذل ��ك ل��م ي�ح��دث،
وارت� �ف ��ع ال �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي اإلج �م��ال��ي ل �ل��والي��ات امل�ت�ح��دة
ومنطقة اليورو واليابان بمقدار  5.3تريليونات دوالر
خالل الفترة بني عامي  2008و ،2018أي ما يعادل فقط
نصف إجمالي ميزانياتهم العمومية خالل نفس الفترة.
السبب الثالث ،هو بعد الرفض الشديد للبنوك املركزية،
أصبحت أكثر رغبة ف��ي توسيع ميزانياتها العمومية
ل�ت�ح�ف�ي��ز االن �ت �ع ��اش ،وع �ل��ى س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال ،ب �ع��دم��ا ب��دأ
الفدرالي تطبيع سياسته وخفض امليزانية العمومية
تراجع عن هذا االتجاه في .2019

ميزانيات البنوك المركزية
المتضخمة ..تشكل خطراً
 14.5تريليون دوالر حيازة بنوك
أميركا و«اليورو» واليابان
إغفال الخطر
في عصر التضخم املنخفض ،يبدو أن البنوك املركزية
ال �ت��ي ت��رك��ز ع�ل��ى ال�ت�ض�خ��م ل�ي��س ل��دي�ه��ا م��ا ت�خ�ش��اه من
االس �ت �م��رار ف��ي ارت �ك��اب األخ �ط��اء ،س ��واء ك��ان��ت تقليدية
(مثل خفض الفائدة ق��رب الصفر) أو غير تقليدية عبر
التوسع في امليزانية العمومية.
حالة عدم االستقرار املحتملة في سوق األسهم األميركية
هي مثال على النتائج املترتبة لهذه التصرفات ،ووفقا
مل�ق�ي��اس «روب � ��رت ش �ي �ل��ر» ،ف ��إن أس �ع��ار األس �ه��م م�ق��ارن��ة
باألرباح طويلة األجل املعدلة دوريا ،تزيد بنسبة %53
ع�ل��ى م�ت��وس��ط م��ا ب�ع��د  ،1950وب�ن�س�ب��ة  %21ع��ن أعلى
متوسط منذ األزمة.
إذا ل��م يكن هناك نمو كبير ف��ي االق�ت�ص��اد األم�ي��رك��ي أو
أرباح الشركات أو جولة جديدة من التوسع في امليزانية
العمومية للفدرالي ،فمن غير املرجح استمرار االرتفاع
القوي لسوق األسهم ،وحينها فإن الصدمة غير املتوقعة
من شأنها زيادة احتماالت التصحيح الحاد.
ً
ع�ل��ى ال�ن�ط��اق ال �ع��امل��ي ،ه �ن��اك مشكلة أي��ض��ا ف��ي ضعف
الكثير من االقتصادات التي تكاد ال تنمو ،وق��د خفض

ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال��دول��ي ت�ق��دي��رات��ه لنمو ال�ن��ات��ج املحلي
اإلجمالي العاملي في  2019إلى  ،%3وهو مستوى قريب
من عتبة الركود العاملي الشائعة البالغة .%2.5
إن االق �ت �ص��ادات امل�ت�ق��دم��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة ال ت �ح��اول تحفيز
األس ��واق املالية املبالغ ف��ي قيمتها فقط ،لكنها ال ت��زال
تعتمد على استراتيجية نقدية فاشلة ،تفتقر في الوقت
نفسه لألساسيات الالزمة لدعم النمو.

الذخيرة تنفد
ف��ي ال�ظ��روف ال�ع��ادي��ة ،يمكن للبنوك امل��رك��زي��ة املساعدة
ف��ي م�ن��ع ال��رك��ود ع�ب��ر خ�ف��ض أس �ع��ار ال �ف��ائ��دة وال�ت��دخ��ل
ف ��ي األس� � ��واق وت��وس �ي��ع امل �ي��زان �ي��ات ال �ع �م��وم �ي��ة ع�ن��دم��ا
تكون هناك صدمة سلبية وشيكة ،وبذلك تمنع األزمة
االقتصادية أوعلى األقل تجعل الركود أخف وطأة.
ل�ك��ن امل�ش�ك�ل��ة ال �ك �ب��رى اآلن أن ال �ب �ن��وك امل��رك��زي��ة تنتهج
س �ي��اس��ات ت��وس �ع �ي��ة ب��ال �ف �ع��ل ،م ��ا ي �ع �ن��ي أن م�ح��اف�ظ��ي
ه ��ذه امل��ؤس �س��ات ي�م�ت�ل�ك��ون ذخ �ي��رة م �ح��دودة للتصدي
ل�ل�ص��دم��ات غ�ي��ر امل�ت��وق�ع��ة وال �ت��ي ق��د ي�ن��دل��ع ع�ل��ى أث��ره��ا
ركود ،فببساطة ال يمكنهم خفض الفائدة أكثر أو توسيع
امليزانيات (النهج الذي أصبح بال فائدة بالفعل).
واح� ��دة م��ن األدوات ال�ق�ل�ي�ل��ة امل�ت�ب�ق�ي��ة مل�ص��رف��ي ال�ب�ن��وك
املركزية ه��ي خفض قيمة العملة ،م��ا ق��د يجعل الركود
أسوأ حال كانت الصدمة عاملية وحاولت البنوك املركزية
األخ ��رى ال�ت��أث�ي��ر ع�ل��ى قيمة عمالتها ف��ي ن�ف��س ال��وق��ت،
ناهيك عن التداعيات السياسية ملثل هذا النهج.
هناك أسباب للقلق من أن االقتصادين األميركي والعاملي
ع ��رض ��ة ل� �ل ��رك ��ود ،وس �ت �ظ��ل ه� �ن ��اك م� �ص ��ادر ل �ل �ص��دم��ات
املحتملة ،لكن الخوف األكبر من الصدمة العميقة غير
املتوقعة ،ال سيما في ظل مواصلة الواليات املتحدة أطول
دورة نمو في تاريخها والتي يجب أن تنتهي عند مرحلة
ما( .ساوث تشاينا مورنينغ بوست ،كوارتز ،أرقام)

رئيس «مورغان ستانلي» السابق:

■أكثر ما يجب القلق بشأنه عالميا ً اآلن تضخم ميزانيات
البنوك المركزية بشكل مفرط
■ اعتقدوا أن ما نجح خالل األزمة سيعمل بالكفاءة
نفسها دائماً ..فتبين غلطهم
■ على االقتصاديين تقييم نقاط الضعف والنظر في
اختالالت االقتصاد الحقيقي واألسواق المالية

الشركات تبدي إقباالً متزايداً على االنتقال البيئي

«القروض الخضراء»
تتخطى  250مليار دوالر
ه ��ل ي�ص�ب��ح ال �ق ��رض «األخ� �ض ��ر» ال ��رام ��ي إل��ى
تمويل االن�ت�ق��ال ف��ي م�ج��ال ال�ط��اق��ة ق��اع��دة في
املجتمع؟
ه��ذا م��ا توحي ب��ه هيمنة الشركات ع��ام 2019
على ه��ذه ال �س��وق ،حتى أن امل��دي��ري��ن ال��ذي��ن ال
يدرسون مثل هذه اإلمكانية باتوا نادرين.
أوض ��ح م �س��ؤول ب��رن��ام��ج ت��وع�ي��ة املستثمرين
ال �ت��اب��ع ل� �ـ«م� �ب ��ادرة س� �ن ��دات امل � �ن� ��اخ» ،ال�ه�ي�ئ��ة
الدولية املرجعية بهذا الشأن ،مانويل أداميني
أن ��ه ف��ي ال �ع��ام امل��اض��ي وب��اس�ت�ث�ن��اء امل �ص��ارف
«مثلت الشركات أكبر قطب إلصدارات الديون
الخضراء بتسجيلها حوالى  60مليار دوالر»
من أصل مجموع يتوقع أن يتخطى  250مليار
دوالر.
وتبقى ه��ذه املبالغ رم��زي��ة إذ ال تجسد سوى
 %1إل ��ى  %2م��ن س ��وق ال ��دي ��ون ،ل�ك��ن ال��دي��ون
ال �خ �ض��راء ت �ظ �ه��ر ح �ي��وي��ة م �ت��واص �ل��ة وب��ات��ت
ت�ح�ت��ل م �ك��ان��ة ف��ي االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة اإلج�م��ال�ي��ة
تتخطى بكثير وزنها الفعلي.
وأوضح مسؤول سوق السندات لدى مصرف
«إتش إس بي سي فرنسا» فريديريك غابيزون
لوكالة فرانس برس «بمعزل عن األرقام ،باتت
ال�ت�ن�م�ي��ة امل �س �ت��دام��ة أم � �رًا ال ي�م�ك��ن ال�ت�غ��اض��ي
عنه» ألن «هذا القطاع يتمتع بميزة مزدوجة
للشركات» لخصها بـ«شروط تمويل ممتازة
وقناة تواصل مهمة للغاية».
كما رأى برام بوس الذي يتولى إدارة سندات
خضراء في شركة «إن إن آي بي» االستثمارية
«أن�ن��ا نقترب م��ن مرحلة يصبح فيها إص��دار
دي��ون خضراء أم�رًا طبيعيًا ،فثمة مجموعات
كثيرة تشعر بأن عليها القيام بذلك ،خاصة أن
منافسيها انطلقوا به».

دور قطاع االتصاالت
وتوقعت املحللة ف��ي م�ج��ال املالية املستدامة
ل��دى وك��ال��ة «س�ت��ان��دارد أن��د ب��ورز» للتصنيف
االئتماني ف�ل��وران��ي ديفيفي ف��ي ه��ذا السياق
أن ي�ت��واص��ل ال�ن�م��و ال ��ذي س�ج�ل��ه ه��ذا ال�ق�ط��اع
ُّ
التنوع
ع��ام  ،2019كما أنها تنتظر املزيد من
ع �ل��ى ص �ع �ي��د امل� �ش ��ارك�ي�ن ف �ي ��ه ،ب �ع��د ان �ض �م��ام
ق �ط��اع االت �ص��االت ال �ع��ام امل��اض��ي م��ع ش��رك��ات
«تيليفونيكا» و«فيرايزون» و«فودافون» .كما
ك ��ان الن �ض �م��ام ش��رك��ة «ب�ي�ب�س��ي» إل ��ى ال��دي��ون
الخضراء وقع كبير.
لكن املحللة ف��ي م�ج��ال املالية املستدامة لدى
«س �ت��ان��دارد أن��د ب ��ورز» ن��وي�م��ي دو ال غ��ورس
أش� ��ارت إل ��ى أن «ال�ع�م�ل�ي��ات ت�ب�ق��ى م��رك��زة في
م �ج ��االت ال �ط��اق��ة وال �ب �ن��اء وال �ن �ق��ل امل�ن�خ�ف��ض
ال�ك��رب��ون» ،مضيفة أن «أوروب ��ا تبقى املنطقة
األولى من حيث إصدارات» الديون الخضراء.

الشركات تمثل أكبر قطب
إلصداراتها بتسجيلها
 60مليار دوالر
تبقى هذه المبالغ رمزية..
وال تجسد سوى %2 - %1
من سوق الديون
القروض الخضراء تظهر
حيوية متواصلة تتجاوز
بكثير وزنها الفعلي

ولفت مسؤول قسم ديون الشركات لدى «إتش
إس ب��ي س��ي ف��رن�س��ا» ج�ي��روم زيكيني إل��ى أن
إقبال املستثمرين هو على ال��دوام محرك مهم
«وه��و يتركز على القطاع األخ�ض��ر أك�ث��ر منه
على الدين التقليدي».
كما لفت مسؤول إصدارات الديون للشركات
ف � ��ي م � �ص� ��رف «س ��وس� �ي� �ت� �ي ��ه ج� � �ن � ��رال» ب �ل �ي��ز
ب��وردي إل��ى أن��ه «ل��م يعد بوسع الشركات أن
تسمح لنفسها بتجاهل هذه املواضيع ،لكن
القيام بالخطوة الضرورية يتطلب وسائل
محددة ،ال سيما لقياس الوطأة ،وهي نقطة
ينتظر فيها املستثمرون الكثير م��ن جانب
الشركات».
وق��ال أدام�ي�ن��ي ب�ه��ذا ال�ص��دد« :ن��أم��ل أن نشهد
إق �ب��ال امل��زي��د م��ن ال �ش��رك��ات» ،م��ا س �ي��ؤدي إل��ى
ض��م ق�ط��اع��ات ت�ب�ق��ى ح�ت��ى اآلن ب�ع�ي��دة تمامًا
مثل الصناعة.
لكن «تحديد ما يتمتع بمصداقية من ناحية
املناخ سيصبح أكثر وأكثر صعوبة» برأيي،
ما يطرح مسألة التدخل على صعيد السياسة
والتنظيمات.
ل �ك��ن ع� ��ام  2019ش �ه��د أي �ض��ًا ظ �ه��ور س �ن��دات
ُّ
التحول أو سندات على ارتباط
عرفت بسندات
ب�ع��وام��ل البيئة واملجتمع وال�ح��وك�م��ة ،أث��ارت
ُّ
الكثير م��ن ال�ت�ح��ف��ظ .وش��دد أدام�ي�ن��ي على أن
مبادرة سندات املناخ عزلت « 55إلى  60مليار
دوالر م��ن ال�ع�م�ل�ي��ات ال �خ �ض��راء ال �خ��ال �ي��ة من
املصداقية»( .أ.ف.ب)

الثالثاء  26جمادى األولى  1441هـ •  21يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16697

BUSINESS

«موريس الكروا» تطرح ساعة مون فيز ريتروغراد
بعد مرور عشرين عامًا على إطالق أول
طراز من ساعات موريس الكروا الذي
ي�ت�م�ي��ز ب��ال �ع��رض ال �ت��راج �ع��ي ،ت��واص��ل
العالمة التجارية من مجموعة جورا
احتضان صناعة الساعات املعاصرة
األنيقة الغنية ب��أدق تفاصيل املهارة
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة .وي �ج� ّ�س��د ط� ��راز م ��ون ف�ي��ز
ري �ت��روغ��راد Moonphase Retrograde
امل�ص�م��م ب�غ��اي��ة اإلت �ق��ان م�ق��دم��ة رائ�ع��ة
ل�ع��ال��م م�ف�ع��م ب��ال�ت�ف��اص�ي��ل ،وه��ي سمة
م�م�ي��زة ت�ج�م��ع م��ا ب�ين ق�ط��ع مجموعة
ماستربيس الرائعة.
إذ ي �ج �ت �م��ع داخ � ��ل غ�ل�اف �ه��ا ال� �ف ��والذي
ال � � � �ص � � � �ل� � � ��ب م� � � � ��زي� � � � ��ج م � � � �ع� � � ��اص� � � ��ر م� ��ن
ال �ت �ف��اص �ي��ل ال��دق �ي �ق��ة امل �ع �ق��دة :م��ؤش��ر
ال� �ي ��وم ال �ت��راج �ع��ي ،وم ��ؤش ��ر ال �ت��اري��خ
ال� �ت ��راج� �ع ��ي ،وم� ��ؤش� ��ر أط � � ��وار ال �ق �م��ر.
ُ
ول�ل�م��رة األول��ى ت�ج�م��ع ه��ذه امل��ؤش��رات
الثالثة ف��وق ميناء «كلو دو باريس»
األزرق أو ال��رم��ادي ال�ف�ض��ي .ويتمتع
ط � ��راز م� ��ون ف �ي��ز ري� �ت ��روغ ��راد ب��ال��دق��ة
وف� �خ ��ام ��ة االب� �ت� �ك ��ار وال �ق �ي �م��ة ال �ف �ن �ي��ة
ال �ع��ال �ي��ة ال �ت ��ي ي �ش �ت �ه��ر ب �ه��ا م��وري��س
الك � ��روا .وي �ع��زز ه ��ذا ال� �ط ��راز ال�س�م�ع��ة
الراقية للعالمة التجارية عبر صناعة
ال � �س� ��اع� ��ات ال � �ف� ��اخ� ��رة ذات األس � �ع� ��ار
املعقولة.

البساطة والتعقيدات
بعد عشرين ع��ام��ًا ،ت��واص��ل مجموعة
م��اس �ت��ر ب �ي��س م� ��ون ف �ي��ز ري� �ت ��روغ ��راد
Masterpiece Moonphase Retrograde
ص� � ��ون ت� �ق ��ال� �ي ��د ال � �ع �ل�ام� ��ة ال� �ت� �ج ��اري ��ة
املتمثلة في استخدام شاشات عرض

ال� �ث ��وان ��ي ال �ص �غ �ي��رة ع �ن��د ال� �س ��اع ��ة 6
كخلفية لعرض أطوار القمر أيضًا.
ووراء ه ��ذه ال��وظ��ائ��ف ،ي �ض �م��ن ع�ي��ار
 ML 190ال �ت �ش �غ �ي��ل ال �س �ل ��س ل �ط ��راز
م��ون فيز ري�ت��روغ��راد .كما أن الحركة
األوت ��وم ��ات� �ي� �ك� �ي ��ة ال� �ح� �ص ��ري ��ة ك �ب �ي��رة
وخ ��اض� �ع ��ة ل �ل �ت �ج��رب��ة واالخ � �ت � �ب ��ار م��ا
ّ
ي�م�ن�ح�ه��ا دق ��ة م�ث�ب�ت��ة .ق��ام��ت م��وري��س
الك � � ��روا ب �ت �ض �م�ين وح � ��دة ال �ت �ف��اص �ي��ل
امل �خ �ت �ل �ط��ة امل �ص �م �م��ة داخ� �ل� �ي ��ًا ،وال �ت��ي
ت� �ش� �م ��ل ي� ��وم� ��ًا ت� ��راج � �ع � �ي� ��ًا ،وت ��اري� �خ ��ًا
ت ��راج� �ع� �ي ��ًا ،وأط� � � ��وار ال� �ق� �م ��ر .ي�ت�ض�م��ن
ال� �ع� �ي ��ار أي� �ض ��ًا مل �س ��ة ن �ه��ائ �ي��ة م �ث �ي��رة
لإلعجاب تتوافق مع معايير الجودة
املميزة ل�ـ «م��وري��س الك��روا» وتتطابق
مع املعايير الرفيعة للميناء والغطاء.

ساعة Moonphase Retrograde

غ �ي��ر دائ ��ري ��ة .ي �ش��ار إل ��ى ال� �ي ��وم ،ع�ن��د
ال� �س ��اع ��ة  ،2وال� �ت ��اري ��خ ع �ن��د ال �س��اع��ة
 ،10ب��واس �ط��ة ع �ق��ارب ت�ن�ح�ن��ي ك�ق��وس
ب � ��زاوي � ��ة  150درج � � � ��ة .وع � �ن� ��د ن �ه��اي��ة

رحلتها ،تتراجع على الفور وفي وقت
واح ��د إل ��ى ن�ق�ط��ة أص �ل �ه��ا ،مستخدمة
نظامًا م��ن ال�ن��واب��ض وال�ك��ام��ات ،لبدء
األسبوع والشهر التاليني .كما تعمل

ت �ع �ي��د ه� ��ذه ال �ت �ح �ف��ة ال �ف �ن �ي��ة األخ �ي ��رة
تفسير جمالياتها الكالسيكية ،حيث
توحي بوجهة نظر معاصرة وتصون
ل� �غ ��ة ال� �ت� �ص� �م� �ي ��م ال � �ف� ��ري� ��دة ال� �خ ��اص ��ة
ب �ـ «م��وري��س الك� � ��روا» .ي �ت �ك��ون ال�غ�ط��اء
ب �ع��رض  43م�ل��م م��ن أس �ط��ح م�ص�ق��ول��ة
وح � ��واف م �ش �ط��وب��ة وت �ن �ف��رد ب��أق �س��ام
م��رص�ع��ة إلض �ف��اء م�ظ�ه��ر ج��ان�ب��ي أكثر
ن� �ع ��وم ��ة .إض ��اف ��ة إل � ��ى ال � �ت ��اج امل �ت��رت��ر
املميز لهذه املجموعة الفاخرة .ويعيد
م� �ي� �ن ��اء ال� �س ��اع ��ة ال �ت� �ع ��ري ��ف ب� ��األرق� ��ام
ال��روم��ان�ي��ة العتيقة ال�ت��ي استخدمها
م� ��وري� ��س الك � � ��روا ف� ��ي ال �ت �س �ع �ي �ن �ي��ات،
وال�ت��ي تتموضع ف��ي ه��ذا ال�ط��راز على
م �س��ار ال �س��اع��ة ال ��دائ ��ري امل �ص �م��م م��ن
الساتان املصقول.

«وربة» يعلن عن خدمة «المخبّ ة»

محمد الشريف

رب �ح �ه��ا ،ف��ي ظ��ل ال �ث��ورة ال��رق�م�ي��ة ال�ت��ي
ي�ق��دم�ه��ا م��ن ج�ه��ة ال �خ��دم��ات امل�ت�م�ي��زة،
واملنتجات املصرفية الخالقة.
وأوض ��ح ال�ش��ري��ف أن ال�ع�م�لاء يمكنهم
االس �ت �ف��ادة م��ن تجميع ال�ن�ق��اط ،ب�ش��راء
امل� �ن� �ت� �ج ��ات م� ��ن ش� ��رك� ��اء «ب � �ن ��ك ورب� � ��ة»
ف� ��ي امل � ��واق � ��ع ال� �ت� �ج ��اري ��ة ،أو ال �ق �س��ائ��م
ال ��رق� �م� �ي ��ة ،ح �ي��ث ي �م �ك��ن االخ� �ت� �ي ��ار م��ن

ب�ين قائمة عريضة م�ت��واج��دة ف��ي قسم
«آخ ��ر ال �ع��روض» ف��ي صفحة «امل�خ� ّ�ب��ة»
الرئيسية أو من صفحة «كل املنتجات».
وت� ��اب� ��ع ال� �ش ��ري ��ف ق� ��ائ �ل�ا« :ك� �م ��ا ي�م�ك��ن
ال�ق�ي��ام بتعبئة ب�ط��اق��ات ورب��ة الخاصة
بالعمالء ،دفع فواتير الهواتف النقالة،
ن�ق��ل ال�ن�ق��اط إل��ى األص��دق��اء أو تحويل
النقاط إل��ى ح�س��اب السنبلة ب�ش��رط أن
يكون املبلغ من مضاعفات  10دنانير،
وأن تكون األم ��وال م�ت��واج��دة مل��دة شهر
ق �ب��ل ال �س �ح��ب إلع� �ط ��اء ف� ��رص إض��اف �ي��ة
للسحب.
وأك ��د ال �ش��ري��ف أن أي اس �ت �ح��داث يقوم
ب ��ه ب �ن��ك ورب� � ��ة ف ��ي خ ��دم ��ات ��ه ،أو ط��رح
م �ن �ت �ج��ات ،وب ��رام ��ج ج ��دي ��دة ه ��و ن�ت��اج
ال�ب�ح��ث ،وال�ت�ف��اع��ل ال��دائ��م م��ع ال�ع�م�لاء،
واالستماع إلى آرائهم املختلفة ،وصوال
إل��ى تلبية احتياجاتهم ،ومتطلباتهم،
ب � �ه� ��دف ج� �ع ��ل ح� �ي ��ات� �ه ��م أك � �ث� ��ر راح � � ��ة،
وسهولة ،مضيفا أن الهدف من إطالق
ّ
«املخبة» هو تحقيق قيمة مضافة على
جميع تعامالت العمالء الرقمية ،بحيث
يتم إعطاؤهم املزيد من املزايا ،والفوائد
أث �ن��اء اس�ت�خ��دام�ه��م لتطبيق ب�ن��ك ورب��ة

ع �ل��ى ال �ه��وات��ف ال��ذك �ي��ة ،وال � ��ذي أص�ب��ح
يشهد ت��زاي��دا ملحوظا نظرا للخدمات
ال �ش��ام �ل��ة ،وامل �م �ي��زة ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا لهم
وال� � �ت � ��ي س ��اه � �م ��ت ف � ��ي ت �س �ه �ي ��ل ن �م��ط
ّ
السيما املتعقلة باملدفوعات،
حياتهم،
والتسهيالت املالية.
واستطرد تصريحه قائال« :إن الجوائز
ال �ت��ي ي �م �ن �ح �ه��ا»امل �خ� ّ�ب��ة«ل �ع �م�لاء «ب�ن��ك
ورب��ة» ستمنحهم فائدة أكبر ،ومرونة
أك �ث��ر ل�ج�ه��ة ت�ج�م�ي��ع ال �ن �ق��اط ،وس�ه��ول��ة
استبدالها من بني القائمة املتنوعة من
املزايا التي يقدمها لهم».
وأف� � ��اد ال �ش��ري��ف ب� ��أن ب �ن��ك ورب � ��ة ي��رك��ز
دائ �م��ا ع�ل��ى م��واك �ب��ة ك��ل امل �ج��االت التي
تهم العمالء من جميع شرائح املجتمع،
وب� �ج� �م� �ي ��ع ف� �ئ ��ات� �ه ��م م� �ث ��ل ال � �ت � �ط� ��ورات
التكنولوجية العصرية ،واالهتمامات
ّ
الجديدة ،التي تشكل توجهاتهم ،األمر
ال ��ذي ي��ؤك��د ع�ل��ى اه �ت �م��ام «ب �ن��ك ورب ��ة»
ب��ال �ع �م �ي��ل ،وال � �ح� ��رص ع �ل��ى م �ك��اف��آت��ه،
واالس� � �ت� � �م � ��رار ف � ��ي اب � �ت � �ك� ��ار م �ج �م��وع��ة
م �ت �ن��وع��ة م� ��ن ال � �خ� ��دم� ��ات ،وامل �ن �ت �ج��ات
امل �ص��رف �ي��ة ،ت�لائ��م اح �ت �ي��اج��ات��ه ،وت�ع��زز
مكانة «بنك وربة» الرائد محليا.

«نسبريسو» تطرح إصدار مومينتو لمتطلبات
الشركات واألعمال
أع � �ل � �ن ��ت ن� �س� �ب ��ري� �س ��و ب� ��روف � �ش � �ن� ��ال ع��ن
إط�لاق أول ماكينتني لتحضير القهوة
(ب ��رأس واح ��د وب��رأس�ي�ن) م��ن مجموعة
نسبريسو مومينتو ،وي�ع� ّ�د ه��ذا أح��دث
إص��دار ضمن مجموعتها من املنتجات
امل�ط� ّ�ورة خصيصًا للشركات واألع�م��ال.
ت� ّ�م تصميم ن�ظ��ام نسبريسو مومينتو
امل �س �ت��وح��ى م ��ن االت� �ج ��اه ��ات ال �ج��دي��دة
ل�ت�ط��ور أم��اك��ن وأس��ال�ي��ب ال�ع�م��ل ،ليقدم
تجارب قهوة أصيلة ومستدامة تجمع
امل��وظ �ف�ين وال �ع��ام �ل�ين وت�ش�ج�ع�ه��م ع�ل��ى
إن� �ش ��اء ع�ل�اق ��ات ه ��ادف ��ة ض �م��ن ال �ف��ري��ق
وقضاء وقت مثمر مع فنجان من أجود
أصناف القهوة.
ي � �ق ��ول ف ��ران �ش �ي �س �ك ��و ن ��وج� �ي ��را رئ �ي��س
قسم منتجات القهوة غير املنزلية في
نستله نسبريسو« :يتغير عالم أماكن
ال �ع �م��ل ال �ي��وم ب �س��رع��ة ك �ب �ي��رة ف �ه��ي اآلن
ع��امل �ي��ة وأك� �ث ��ر ت �ن��وع��ًا وم� ��ن دون ب�ن�ي��ة
هرمية ،يعمل فريق العمل فيها كأنهم
في منزلهم ،وهذا ما يجعل التفاعل بني
امل��وظ �ف�ين ذا ق�ي�م��ة أك �ب��ر ألن امل�ن��اق�ش��ات
ال �ت��ي ت �ج��ري وج �ه��ًا ل��وج��ه ت �ف�ض��ي إل��ى
ابتكار حلول إبداعية ،وغالبًا ما تجري
ه��ذه املناقشات م��ع فنجان ق�ه��وة .لذلك
ق �م �ن��ا ب �ت �ص �م �ي��م م �ج �م��وع��ة ن�س�ب��ري�س��و
مومينتو لتكون في قلب هذه املناقشات
والحوارات ،ما يعزز عالقات العمل بني
امل��وظ�ف�ين ،أي لنساهم ف��ي إض�ف��اء قيمة
إبداعية أكبر لألعمال».

تكنولوجيا حدسية
بتكنولوجيا متطورة تعكس التواصل
الكبير الذي يعيشه عاملنا ،يعتبر نظام
ن �س �ب��ري �س��و م��وم �ي �ن �ت��و ال �ن �ظ ��ام األك �ث��ر
ت�ط��ورًا بالتكنولوجيا الحدسية ضمن
م�ج�م��وع��ة ن�س�ب��ري�س��و ب��روف �ش �ن��ال .وم��ع
اخ � �ت�ل��اف ت �ف �ض �ي�ل�ات ال� �ق� �ه ��وة وت� �ع ��دد

شراكة مع البنك الكويتي للطعام

«زين» تسهم في توزيع
أغذية واحتياجات الشتاء

ّ
محسن
طراز كالسيكي

أحد الحلول التقنية المبتكرة

ط� ��رح ب �ن��ك ورب� � ��ة ،ك � ��أول ب �ن��ك ك��وي �ت��ي،
خ ��دم ��ة «امل� �خ � ّ�ب ��ة» ال� �ف ��ري ��دة م ��ن ن��وع�ه��ا
للمكافآت ال��رق�م�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت ،كأحد
الحلول التقنية املبتكرة التي دأب على
تسخيرها لخدمة عمالئه ،باستخدام
التكنولوجيا الحديثة.
وق ��ال رئ�ي��س امل�ج�م��وع��ة االستراتيجية
والرقمية في بنك وربة محمد الشريف:
ّ
«املخبة» تقوم على مبدأ منح
إن خدمة
نقاط رقمية لعمالء البنك ،عند قيامهم
ب �م �ب��اش��رة ع�م�ل�ي��ات�ه��م امل �ص��رف �ي��ة ،عند
تطبيق «بنك وربة» ،والتي تتضمن دفع
فاتورة الهاتف النقال ،ودعوة األصدقاء
لفتح ح�س��اب ف��ي ب�ن��ك ورب ��ة ،وتحويل
ال��رات��ب واس�ت�خ��دام بطاقة االئ�ت�م��ان في
م�خ�ت�ل��ف م �ن��اف��ذ ال �ب �ي��ع ل�ل�ح�ص��ول على
نقاط بدال من استرداد النقود.
وذك � ��ر أن ��ه ت �ت��م إض ��اف ��ة ج �م �ي��ع ال �ن �ق��اط
امل�ك�ت�س�ب��ة ت�ل�ق��ائ�ي��ا إل ��ى خ��ان��ة ب��رن��ام��ج
«امل�خ� ّ�ب��ة» ال�ج��دي��د ،حيث يتم احتساب
النقاط باالعتماد على املبلغ املالي الذي
تم استخدامه ليحصل عميل بنك وربة
على  100نقطة مقابل كل دينار ،صالحة
ل�ل�اس� �ت� �خ ��دام خ� �ل��ال س� �ن ��ة م� ��ن ت ��اري ��خ
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ت� � � ��درك ن� �س� �ب ��ري� �س ��و أن ل � � ��دى األع � �م� ��ال
ال � � �ت � � �ج� � ��اري� � ��ة اح � � �ت � � �ي� � ��اج� � ��ات م� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة
ل �ل �ق �ه��وة ول ��ذل ��ك ت � ّ�م ت �ص �م �ي��م م�ج�م��وع��ة
ن �س �ب��ري �س��و م��وم �ي �ن �ت��و ل �ت �ل �ب��ي ج �م �ي��ع
ه��ذه االح�ت�ي��اج��ات على اختالفها ،فهي
ت�ت�م�ي��ز ب�ت�ص�م�ي��م ع �ص��ري وأن �ي��ق سهل
االس � �ت � �خ � ��دام ي �ج �ع ��ل م �ن �ه ��ا إض � ��اف � ��ة ال
غنى عنها ف��ي ك��ل مكتب .يمكن ترتيب
امل � �ك� ��ون� ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة ل �ل �م��اك �ي �ن��ة وف �ق��ًا
للمساحة امل�ت��اح��ة لنحصل ع�ل��ى زاوي��ة

«الخليج» يعلن الفائزين
بسحب الدانة
أج��رى بنك الخليج سحب
ال��دان��ة األس�ب��وع��ي بتاريخ
 19ي� � �ن � ��اي � ��ر ،وأع � � �ل� � ��ن م��ن
خالله عن أسماء الفائزين
ال�خ�م�س��ة خ�لال ال�ف�ت��رة من
 12ح �ت��ى  16ي �ن��اي��ر 2020
ب �ج��وائ��ز ن �ق��دي��ة ق �ي �م��ة ك��ل
منها  1000دي�ن��ار كويتي أسبوعيا .وفي
م ��ا ي �ل��ي أس� �م ��اء ال �ف��ائ��زي��ن ال �خ �م �س��ة ل �ه��ذا
األسبوع:
س� �ي ��د م �ح �م��د زام � � ��ن ن� ��اق� ��وي س� �ي ��د واج� ��د
حسني ن��اق��وي ،ش��روق علي محمد الحرز،
عدنان خليفة راش��د ال��راش��د ،وف��اء وصفي
البحره ،مها علي اصغر زركر طالبي.
ه��ذا ،وق��د أعلن بنك الخليج ع��ن أن الدانة
كبرت ،وأن الجائزة الكبرى لسحب الدانة
السنوي ستكون  1.5مليون دينار كويتي،

وس �ي �ع �ق��د ال �س �ح��ب ف ��ي ت ��اري ��خ  14ي �ن��اي��ر
 ،2021وستكون آخر فرصة للمشاركة فيه
عبر اإلي��داع في حساب الدانة في ي��وم 30
سبتمبر .2020
وي�ش�ج��ع ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج ع �م�لاء ال��دان��ة على
زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة املبالغ
التي يتم إيداعها في الحساب ،باستخدام
خدمة الدفع اإللكتروني الجديدة املتاحة
ع �ب��ر م��وق��ع ال �ب �ن��ك اإلل �ك �ت��رون��ي وت�ط�ب�ي��ق
الهواتف الذكية.

 :GIGبرامج جديدة
للتأمين الصحي الدولي

وعي بيئي

جائزة  iFللتصميم 2019

أع �ل �ن��ت «زي � � ��ن» ،امل � � � ّ
�زود ال� ��رائ� ��د ل �ل �خ��دم��ات
ال��رق �م �ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ،ع��ن اس �ت �م��راره��ا في
دعم الجهود اإلنسانية التي يبذلها البنك
ال �ك��وي �ت��ي ل �ل �ط �ع��ام واإلغ� ��اث� ��ة ،وذل � ��ك ض�م��ن
ُ
شراكتها االستراتيجية امل�م�ت��دة م��ع البنك
ل ��دع ��م م �خ �ت �ل��ف ال� �ح� �م�ل�ات اإلغ ��اث� �ي ��ة ال �ت��ي
ّ
ينظمها داخل وخارج دولة الكويت.
وذك� � ��رت ال �ش ��رك ��ة أن دع �م �ه��ا أت� ��ى ان �ط�لاق��ا
م��ن ح��رص�ه��ا ع�ل��ى ت�ح�ق�ي��ق استراتيجيتها
ل �ل �م �س ��ؤول �ي ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة واالس � �ت� ��دام� ��ة
ات � �ج� ��اه امل � �ش� ��اري� ��ع ال� �خ� �ي ��ري ��ة واإلن� �س ��ان� �ي ��ة
امل �خ �ت �ل �ف��ة ،وذل � ��ك ع ��ن ط ��ري ��ق دع� ��م ال �ع��دي��د
م��ن ال �ج �ه��ات وامل��ؤس �س��ات ،ال �ت��ي خصصت
جهدها لألعمال الخيرية واإلنسانية على
م��دار ال�ع��ام ،وف��ي مقدمتها البنك الكويتي
ل �ل �ط �ع��ام واإلغ� ��اث� ��ة ،ح �ي��ث س �ت �ظ��ل ال �ش��رك��ة
ُم �ل �ت��زم��ة ب �ت �ع �ه��دات �ه��ا ال �ت ��ي ق �ط �ع �ت �ه��ا ع�ل��ى
نفسها في مجاالت االستدامة واملسؤولية
االج�ت�م��اع�ي��ة ب��اع�ت�ب��اره��ا ك�ي��ان��ا اق�ت�ص��ادي��ا
مؤثرا في الدولة.
وأوض � � �ح� � ��ت «زي� � � � ��ن» أن � �ه� ��ا ق� ��ام� ��ت م ��ؤخ ��رًا
ب �ت �خ �ص �ي��ص ك ��ام ��ل ري � ��ع وق� �ف� �ه ��ا ال �خ �ي��ري

ل �ه��ذا ال �ع��ام مل�ص�ل�ح��ة ح �م�لات وج �ه��ود بنك
ال �ط �ع��ام ال �ك��وي �ت��ي داخ� ��ل وخ � ��ارج ال �ك��وي��ت،
وال� �ت ��ي ت �ض� ّ�م �ن��ت ت ��وزي ��ع امل� � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة
واالحتياجات األساسية ملوسم الشتاء على
املحتاجني واألس��ر املتعففة وغيرهم ،وهو
األم� ��ر ال� ��ذي دع ��ا األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�أوق��اف
ال��ى تكريم «زي��ن» على ه��ذه امل�ب��ادرة الشهر
املاضي.
وع � ّ�ب ��رت «زي� ��ن» ع��ن ف �خ��ره��ا ب �ه��ذا ال�ت�ك��ري��م
م ��ن ق �ب��ل األم� ��ان� ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل��أوق� ��اف ،ال ��ذي
يعكس حرصها على ترسيخ ثقافة العطاء
وامل� �ش ��ارك ��ة االج �ت �م ��اع �ي ��ة ،س � ��واء ب��دع �م �ه��ا
املباشر أو من خالل مساهماتها ورعاياتها
للعديد م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات واألن�ش�ط��ة الخيرية
املختلفة ،حيث تعتبر الشركة مسؤولياتها
االجتماعية أحد الروافد األساسية لتحقيق
النجاح املستمر لعملياتها ،وتحرص على
ت�س�خ�ي��ر إم�ك��ان�ي��ات�ه��ا ل�ت�ع��زي��ز ه ��ذا ال�ت��وج��ه
ُ
عن طريق استخدام قدراتها التكنولوجية
ّ
التي تمتلكها ،والتي أهلتها لتكون واحدة
م ��ن ك �ب��رى ال �ش ��رك ��ات ف ��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
الكويتي.

لألفراد والعائالت

خياراتها ،تقدم املاكينة فنجان القهوة
امل �ث��ال��ي م ��ن ح �ي��ث ال �ح �ج��م وم �ع �ل��وم��ات
ّ
الحدة
ح��ول النكهات وال��روائ��ح ودرج��ة
ل �ج �م �ي��ع أص� �ن ��اف ال �ق �ه ��وة ال � � �ـ 13ض�م��ن
م � �ج � �م ��وع ��ة ن� �س� �ب ��ري� �س ��و ب� ��روف � �ش � �ن� ��ال.
وت �ل �ب��ي وص� �ف ��ة األم ��ري� �ك ��ان ��و ال �ج��دي��دة
رغبة محبيها بنكهات معتدلة وكمية
أك�ب��ر لنضمن أن ي�ح�ص��ل ال�ج�م�ي��ع على
قهوتهم املناسبة في مكان عملهم.
ت��ؤم��ن نسبريسو ب �ض��رورة ب�ن��اء ودع��م
ً
بنى اجتماعية قوية ملزارعي القهوة من
خالل برنامج  AAAللجودة املستدامة،
وت�ل�ت��زم ب��إح��داث ت��أث�ي��ر إي�ج��اب��ي م��ع كل
ف �ن �ج��ان ق� �ه ��وة ،ب� ��دءًا م ��ن م� �ص ��ادر ال�ب�ن.
ي �ش��ارك ف��ي ال�ب��رن��ام��ج أك�ث��ر م��ن  75أل��ف
م � � ��زارع م ��ن  12ب� �ل� �دًا ،وه� ��و م ��ا ي�ض�م��ن
إنتاج قهوة مستدامة بيئيًا واجتماعيًا
واق �ت �ص��ادي��ًا ،ح�ي��ث ت�ش�ت��ري نسبريسو
أكثر من  %90من النب من محاصيل هذا
ال�ب��رن��ام��ج .تعمل نسبريسو على جذب
امل��زي��د م��ن امل ��زارع�ي�ن م��ن ج�م�ي��ع أن �ح��اء
العالم بهدف تأمني  %100من إم��دادات
القهوة من خ�لال برنامج  AAAبحلول
عام .2020

مسؤولو «زين» وبنك الطعام خالل تجهيز احتياجات الشتاء

من مجموعة نسبريسو مومينتو

أو رك��ن خ��اص للقهوة ف��ي ك��ل مكتب أو
مطبخ مهما كان صغيرًا ،مع أو من دون
تمديد مباشر ب��امل�ي��اه .كما ت� ّ�م تصميم
ن �ظ��ام ن �س �ب��ري �س��و م��وم �ي �ن �ت��و ل�ي�ع�ط�ي�ن��ا
أك �ث��ر امل��اك �ي �ن��ات ه� ��دوءًا ف��ي امل�ج�م��وع��ة،
ليصبح بمقدور الشركات وضعها في
غرف االجتماعات أو املؤتمرات األصغر
م�س��اح��ة أو ف��ي األم��اك��ن امل�ف�ت��وح��ة .كما
ن� � ��ال ت �ص �م �ي ��م ن �س �ب ��ري �س ��و م��وم �ي �ن �ت��و
جائزة  iFللتصميم  ،2019وهي واحدة
من أكثر منافسات التصميم شهرة في
العالم.

سنقوم في املستقبل القريب باستكمال
املجموعة بآالت لصنع القهوة والحليب
(مع الحليب الطازج) وخيارات مختلفة
لحلول ال��دف��ع وج�م��ع البيانات لتعكس
املجموعة متطلبات العمل.
ي� �ج� �م ��ع ن � �ظ� ��ام ن �س �ب ��ري �س ��و م��وم �ي �ن �ت��و
العاملني وامل��وظ�ف�ين سوية لالستمتاع
ب�ف�ن�ج��ان م��ن ال �ق �ه��وة وت �ع��زي��ز ال�ت�ف��اع��ل
ف �ي �م��ا ب �ي �ن �ه��م وإن � �ش� ��اء ع�ل�اق ��ات ت�ح�م��ل
معنى وقيمة أكبر ،ولذلك يعتبر نظام
ن �س �ب ��ري �س ��و م ��وم �ي �ن �ت ��و ال � �ح� ��ل األم� �ث ��ل
ملتطلبات األعمال املعاصرة.

ق � � � � ��ام � � � � ��ت م � � �ج � � �م� � ��وع� � ��ة
ال � �خ � �ل � �ي� ��ج ل � �ل � �ت� ��أم�ي��ن -
ال� � �ك � ��وي � ��ت ،ب ��ال� �ت� �ع ��اون
م � � � ��ع  -AXAغ � �ل� ��وب� ��ل
ل� � �ل � ��رع � ��اي � ��ة ال � �ص � �ح � �ي ��ة
وش � � � � � ��رك � � � � � ��ة وس� � � � �ط � � � ��اء
ال � �ت� ��أم �ي�ن امل � �ت � �ح� ��دة ف��ي
ل� � � �ن � � ��دن ب � ��اس� � �ت� � �ح � ��داث
م� �ن� �ت ��ج ت � ��أم �ي��ن ص �ح��ي
دول� � ��ي خ � ��اص ل�ل�أف ��راد
وال �ع��ائ�ل�ات .وت��وف��ر ال �ب��رام��ج ال�ت��أم�ي�ن�ي��ة
ال �ج ��دي ��دة م �س �ت��وى ع��ال �ي��ا م ��ن ال�ت�غ�ط�ي��ة
ً
فضال عن إمكانية الحصول على العالج
ف��ي أي م �ك��ان ف��ي ال�ع��ال��م (داخ ��ل ال�ك��وي��ت
وخارجها).
وق � ��ال � ��ت ال� �خ� �ل� �ي ��ج ل� �ل� �ت ��أم�ي�ن ،ان امل �ن �ت��ج
الجديد يوفر مجموعة واسعة من املزايا
م�ن�ه��ا ت�غ�ط�ي��ة ال �ع�ل�اج داخ ��ل امل�س�ت�ش�ف��ى،
م �ث��ل ال �ج��راح��ة وإع � ��ادة ال �ت��أه �ي��ل ،ف�ض�لا
ع��ن اإلخ�ل�اء ال�ط�ب��ي ف��ي ح��االت ال �ط��وارئ
وامل � �س ��اع ��دة ع �ل��ى ال � �ع� ��ودة إل � ��ى ال ��وط ��ن.
ويمكن للعمالء بعد ذل��ك اختيار شمول
ت �غ �ط �ي��ة ال� �ع�ل�اج ف ��ي ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة وك � �ن� ��دا ،ف �ض�ل�ا ع� ��ن اخ �ت �ي��ار
ال� �ب ��رن ��ام ��ج م ��ع أو م ��ن دون ال� �ع�ل�اج ف��ي
ال �ع �ي��ادات ال �خ��ارج �ي��ة .وي�م�ك��ن أن تشمل
امل��زاي��ا األخ ��رى اي �ض��ًا ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل�ث��ال

ال ال �ح �ص��ر ت �غ �ط �ي��ة ال �ع �ن��اي��ة ب��ال �ص �ح��ة،
األس�ن��ان والبصر وكذلك ال��والدة ومزايا
األطفال حديثي ال��والدة وتغطية حاالت
التشوهات الخلقية.
وتوفر الخليج للتأمني هذا املنتج الجديد
على م��دار ال�س��اع��ة ،7/24 ،م��ن قبل فريق
م�ت�خ�ص��ص وم �ح �ت��رف وي �س �م��ح ل�ل�ع�م�لاء
ب��اس�ت�خ��دام ال�ش�ب�ك��ة ال�ط�ب�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة من
 AXAوت ��رت� �ي� �ب ��ات ال � �س� ��داد امل� �ب ��اش ��ر م��ع
مقدمي الخدمات حول العالم.
وت�ق��دم  - AXAغلوبل للرعاية الصحية
الدعم للعمالء في ما يتعلق باحتياجات
ال� � �ت � ��أم �ي��ن ال � �ص � �ح� ��ي ال � � ��دول � � ��ي ال � �خ� ��اص
ب �ه��م ألك �ث��ر م��ن  55ع��ام��ا .إن �ه��م ج ��زء من
مجموعة  AXAال�ت��ي ت��م تصنيفها على
أن �ه��ا ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة ال�ع��امل�ي��ة األول��ى
للتأمني.
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قدمتا  XT6رباعية الدفع األولى و CT5سيدان

«الغانم للسيارات» و«كاديالك» تطرحان موديالت  2020الفارهة
كشف معرض الكويت للسيارات
عن طرازين جديدين من كاديالك،
شمال أول سيارة  CT5سيدان
رياضية ،و XT5رباعية الدفع
المجددة ،فضال عن إطالق XT6
رباعية الدفع األولى من نوعها،
وستكون هذه الطرازات متوفرة
للعمالء في الكويت عبر وكيل
العالمة الموثوق شركة الغانم
للسيارات.
وشهدت فعاليات المعرض
المرموق زيارة عدد من كبار
مسؤولي جنرال موتورز ،إلى
جانب نظرائهم من شركة الغانم
للسيارات ،لجناح الشركة في
المعرض ،حيث التقوا عمالء
العالمة وجها لوجه .كما زار
المعرض عدد من المسؤولين
الحكوميين البارزين.

محمد عبدالله المبارك متوسطاً مسؤولي «الغانم للسيارات» و«كاديالك»

قال محمد الطلخاوي ،املدير العام لـ«كاديالك
الغانم»« :نحن فخورون للغاية بتقديم هذه
التشكيلة الجديدة لعمالئنا في الكويت ،ال
سيما م��ع ال��ص��دى ال��ط ّ��ي��ب ال���ذي تحظى به
عالمة كاديالك بني العمالء الجدد والحاليني
ف���ي ال���ك���وي���ت ،وال������ذي ن��ل��م��س��ه ف���ي االه��ت��م��ام
الواسع الذي ُيبدونه في منتجاتها .وال ّ
شك
في أن املنتجات الجديدة تعزز استثماراتنا
ف��ي عالمة ك��ادي�لاك .وسنستمر خ�لال العام

الجاري في تزويد عمالئنا بتجربة فاخرة
ع���ل���ى م���س���ت���وى س���ي���ارات���ن���ا وخ����ارج����ه����ا ،إل���ى
ج���ان���ب ت��رق��ي��ة وت���ح���دي���ث ص�����االت ال���ع���رض،
ون��ع��ده��م ب��ت��ج��رب��ة ت���ع���زز ال��ت��زام��ن��ا ب��ت��ق��دي��م
خدمة رفيعة املستوى تنال رضاهم».
وق�����ال ك��ري��س��ت��ي��ان س���وم���ر ،امل���دي���ر اإلداري
لعمليات كاديالك الدولية وكاديالك الشرق
األوس����ط« :ت��خ��وض ك��ادي�لاك ح��ال��ي��ا مرحلة
ج���دي���دة م���ن خ��ط��ة ال��ت��ح ّ��ول ال��ع��ش��ري��ة ،وه��ي

م���رح���ل���ة ط�����رح امل���ن���ت���ج���ات ،م���م���ا ي��ع��ن��ي ان��ن��ا
ق������ادرون ع��ل��ى ت���زوي���د ع��م�لائ��ن��ا ف���ي ال��ك��وي��ت
بطرازات جديدة كليا كل ستة أشهر كمعدل
وس���ط���ي .وق����د ق��دم��ن��ا ال���ي���وم م��ج��م��وع��ة م��ن
ّ
املحسنة أو الجديدة كليا».
املنتجات
وس��ل��ط��ت «ك����ادي��ل�اك ال���غ���ان���م» ال���ض���وء خ�لال
امل�����ع�����رض ع����ل����ى ت���ش���ك���ي���ل���ة س������ي������ارات ال����دف����ع
ال����رب����اع����ي ،ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ال���ع�ل�ام���ة ،وال���ت���ي
اكتملت اليوم بفضل سيارة  XT6الجديدة

كاديالك XT6

محمد الطلخاوي يرحب بالحضور ويشرح
عن سيارات كاديالك

كليا .وتنضم  XT6إلى ط��رازات  XT5وXT4
وإسكاليد.
م��ن جهتها ،صممت س��ي��ارة ال��ك��روس أوف��ر
ّ
ّ
كاديالك  XT6الجديدة كليا لتمكني الركاب
م���ن ق���ض���اء أف���ض���ل األوق������ات ع��ل��ى ال��ط��رق��ات،
وه���ي م��ج��ه��زة ب��ث�لاث��ة ص��ف��وف م���ن امل��ق��اع��د،
وت����ت����م����ح����ور ح��������ول ال����ف����خ����ام����ة ،وت���ت���ض ّ���م���ن
ّ
للتكيف واالت��ص��الّ ،
تكملها
مقصورة قابلة
س���رع���ة االس���ت���ج���اب���ة ع��ن��د ال��ت��ح��ك��م ب��امل��ق��ود،

باإلضافة إلى توافر باقة شاملة من تقنيات
السالمة القياسية واالختيارية.
وأذه���ل���ت أول س��ي��ارة م��ن ط���راز  CT5ال���زوار
خ��ل�ال م���ع���رض ال���ك���وي���ت ل���ل���س���ي���ارات ،وال��ت��ي
ّ
ت���رس���م ات���ج���اه���ا ج���دي���دا ل���ك���ادي�ل�اك ،وت��م��ث��ل
خالصة الفخامة العصرية الحديثة.
تأتي سيارة  XT5املجددة مجهزة بمحرك
ج���دي���د ذي ش���ح���ن ت���ورب���ي���ن���ي ،وب��ت��ق��ن��ي��ات
م�����ع�����ززة وب���ل���م���س���ات ت��ص��م��ي��م��ي��ة م��ح��س��ن��ة

ت��ت��ك��ام��ل ف���ي ف��ئ��ات م��م��ي��زة ل��ت��وف��ر للعمالء
خ������ي������ارات أك����ب����ر ع���ن���د ت���خ���ص���ي���ص س���ي���ارة
ال���ك���روس أوف����ر ال��ف��اخ��رة ه���ذه ب��م��ا يناسب
ذوقهم الخاص.
وتتألق في املعرض أيضا  XT4أول سيارة
دفع رباعي مدمجة من كاديالك على اإلطالق.
كما تشارك سيارة كاديالك إسكاليد بانتر،
ف��ي ط���راز ح��ص��ري ل��ك��وي��ت ل��ف��ت��رة م��ح��دودة،
وهي سيارة دفع رباعي كبيرة الحجم.

كاديالك CT5

أكاديا بحلتها الجديدة تتألق في معرض السيارات بمجمع 360

«جي إم سي بهبهاني» تكشف عن تشكيلة مذهلة لـ 2020
كشفت جي إم سي بهبهاني،
الوكيل الحصري لسيارات جي
إم سي في الكويت ،امس عن
أقوى مجموعة من سياراتها في
معرض الكويت للسيارات .2020
الذي يقام من  16ولغاية  25يناير
في مول  ،360تحت رعاية صاحب
السمو الشيخ محمد عبد الله
المبارك الصباح ،نائب وزير شؤون
الديوان األميري.
وبهذه المناسبة ،قال عادل
بهبهاني ،مدير مجموعة جي إم
سي بهبهاني« :نحن متحمسون
لنقدم لعمالئنا أقوى مجموعة
من سيارات جي إم سي الجديدة
حتى اآلن في معرض الكويت
للسيارات .2020
تتمتع ع�لام��ة ج��ي أم س��ي ب���والء معجبيها
ف�����ي ال����ك����وي����ت ،ون����ح����ن ف������خ������ورون ب��ت��ق��دي��م
سيارات تتميز بأحدث التقنيات املمزوجة
بالتصميم املثير وال��ت��ن��وع امل��ل��ح��وظ .إنني
على ثقة ب��أن التشكيلة ال��ج��دي��دة ستجذب
زوار امل��ع��رض إل���ى جناحنا ب��أع��داد كبيرة
وتتيح لهم فرصة امتالك سيارة فريدة من
نوعها بالفعل».
وصرحت دانييال دي سوزا ،مديرة العالمة
ال��ت��ج��اري��ة ف��ي ج��ي إم س��ي ال��ش��رق األوس���ط
قائلة« :يبرز معرض الكويت للسيارات أحد
أب��رز معالم التقويم السنوي للسيارات في
املنطقة ويعتبر فرصة رائعة ملحبي العالمة
التجارية في الكويت إللقاء نظرة حصرية
على تطور ج��ي إم س��ي ومستقبلها املثير.
ت��وف��ر تشكيلة  2020ال��ت��ي نقدمها للعمالء
خ����ي����ارات ال ت��ع��د وال ت��ح��ص��ى لتخصيص
س��ي��ارات��ه��م ح��س��ب أذواق���ه���م ،م��م��ا ي��وف��ر لهم
الحرية ف��ي ام��ت�لاك س��ي��ارة تناسب أسلوب
ح��ي��ات��ه��م ب��ش��ك��ل م���ث���ال���ي .م����ن ال����ق����ي����ادة ف��ي
جميع أنحاء املدينة أو الستكشاف األماكن
الخارجية الرائعة ،هناك سيارة جي إم سي
تناسب احتياجات عمالئنا املختلفة».
يتوفر ط��راز دينالي الرائد بترتيبات جلوس
متعددة االستعماالت لخمسة أو سبعة ركاب،
م��م��ا ي��م��ن��ح��ه��ا ط��اب��ع��ًا ع��م��ل��ي��ًا م��ل��ح��وظ��ًا .كما
يتميز تصميم واج��ه��ة أك��ادي��ا دي��ن��ال��ي 2020
الجديد بشبكة جذابة وتصميم خلفي جديد
مع إضاءة جي أم سي على شكل حرف .C

نائب وزير شؤون الديوان االميري وعادل بهبهاني

محمد عبد الله المبارك الصباح في جناح «جي ام سي»

امل���ت���واف���رة اآلن ف���ي م���ت���ن���اول ي����دي ال��س��ائ��ق
وت���ح���ت غ���ط���اء امل���ح���رك ت���رف���ع أك����ادي����ا 2020
الكروس أوفر الذكية والجديدة كليًا تجربة
ال���ق���ي���ادة وال����رك����اب ع��ل��ى ج��م��ي��ع األص���ع���دة.
تضم تشكيلة أك��ادي��ا  SLEودينالي وAT4
الجديدة كليًا ،مع ترتيبات جلوس متوافرة
لخمسة أو سبعة ركاب ،اعتمادا على الطراز.
ت��وس��ع س��ي��ارة أك���ادي���ا  AT4ال��ج��دي��دة كليًا
نطاق أح��دث العالمات التجارية الفرعية لـ
جي أم سي .حيث تضيف إشارات التصميم
الجريئة ،بما في ذل��ك شبكة س��وداء مكلمة
ب����ال����ك����روم ،ت��ص��م��ي��م��ًا ق���وي���ًا م��س��ت��وح��ى م��ن

الطرق الوعرة إلى مجموعة أكاديا .محرك 6
سلندرات سعة  3.6ليتر ينتج  310احصنة
و 367نيوتن متر ( 271رط��ل-ق��دم) م��ن عزم
الدوران ونظام الدفع املستمر على العجالت
األربع مزدوج القابض هو املعيار في .AT4
إضافة إلى عجالت فريدة من نوعها مقاس
 17ب���وص���ة وإط���������ارات ج��م��ي��ع ال��ت��ض��اري��س
قياسية أيضا ،حيث تتوافر عجالت مقاس
 20بوصة.

تيرين دينالي الجديد
ي���أت���ي ت���ي���ري���ن دي���ن���ال���ي  2020ال���ك���روس

أوف�����ر ل��ي��ج��س��د أف���ض���ل م���ا ي��ق��دم��ه ت��ي��ري��ن
م��ع تصميمه ال��ج��ريء ،ووق��ف��ت��ه القوية،
وم�����زاي�����اه ال���ح���ص���ري���ة ك��م��ص��اب��ي��ح LED
األم����ام����ي����ة ،وع����ج��ل�ات ق���ي���اس  19إن���ش���ا،
وش���ب���ك دي��ن��ال��ي امل��م ّ��ي��ز م��ت��ع��دد األب���ع���اد
الفريد من نوعه .تيرين دينالي الجديد
امل���ت���واف���ر ب���م���واص���ف���ات ال����دف����ع ال���رب���اع���ي
امل��س��ت��م��ر ع���ل���ى ال���ع���ج�ل�ات األرب�������ع ي��ص��ل
إل���ى أع��ل��ى م��س��ت��وي��ات��ه م��ن خ�ل�ال الجمع
بني األداء والتطبيق العملي .تم تعزيز
تيرين دينالي بمصابيح  LEDأمامية
ح��ص��ري��ة م��ع إض����اءة م��م��ي��زة ومصابيح

خ���ل���ف���ي���ة ح���ص���ري���ة م�����ع ش����ع����ار ب����إض����اءة
 ،LEDباإلضافة إلى مكونات املقصورة
ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��م��ي��ز ب��م��ق��اع��د أم��ام��ي��ة
م����زخ����رف����ة ب���ال���ج���ل���د وم�������دف�������أة ،وأل���������واح
ع��ت��ب��ة أمل��ن��ي��وم م��ط��ل��ي��ة ب��ش��ع��ار دي��ن��ال��ي،
ون������ظ������ام ت���ع���ل���ي���ق م�����ح�����دد ال����ض����ب����ط م��ع
ع��������وازل ال���س���ب���ري���ن���غ���ات م����ن ال���ي���وري���ت���ان
ومحرك توربو  2.0ليتر مع ناقل حركة
أوتوماتيكي بتسع سرعات.

جي أم سي سييرا AT4 2020
كما تتألق مجموعة سييرا الجديدة بالكامل

أكاديا األنيقة
م���ع ال��ت��ح��س��ي��ن��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة

مجموعة من طرازات «جي ام سي» الجديدة

سييرا AT4

التي أعيد تصميمها في جناح جي أم سي
بهبهاني ف��ي امل��ع��رض ،ال��ت��ي أخ���ذت الشكل
األك��ث��ر ج���رأة على اإلط�ل�اق ل��س��ي��ارة بيك آب
كاملة الحجم واملتوافرة بشكل حصري في
املنطقة ،حيث ع��رض ن��م��وذج��ان ج��دي��دان -
سييرا  AT4بقمارتني وس��ي��ي��را Elevation
بقمارة ونصف.
يستهدف ط����رازا س��ي��ي��را  Elevationو AT4
ال��ع��م�لاء ب��أن��م��اط ال��ح��ي��اة ال��ن��ش��ط��ة ،وه���ذان
التصميمان ال��ج��دي��دان كليًا يجمعان بني
القدرات الذكية والتقنيات املبتكرة والبراعة
الفائقة على الطرق الوعرة.

23

اجتماع «أوروبي» لبحث االعتراف بفلسطين
من املقرر أن يعقد وزراء خارجية بلدان االتحاد األوروب��ي اجتماعا لبحث اعتراف االتحاد بدولة
فلسطني .ووفقا لوكالة «معا» ،ق��ال سفير فلسطني ل��دى االتحاد األوروب��ي عبد الرحيم الفرا ،إن
الدعوة لالجتماع جاءت تلبية ملبادرة سابقة لوزير خارجية لوكسمبورغ بضرورة اعتراف دول
االتحاد بدولة فلسطني .وأض��اف الفرا أن «االجتماع سيبحث أيضا ملفات تتعلق باالستيطان
وتصريحات قادة اسرائيل حول ضم غور األردن وشمال البحر امليت ،وكذلك ضرورة الضغط على
االحتالل بإجراء االنتخابات في القدس املحتلة» ،مشيرًا إلى دعوة بعض املسؤولني في االتحاد
األوروبي لحل القضية الفلسطينية باعتبارها مدخال لحل كل قضايا الشرق األوسط.
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الحريري ِّ
يحذر من المجهول ..واجتماع أمني لردع «المجموعات التخريبية»

ُ
لبنان :تنازع على الحصص يعيق تشكيل الحكومة

■ مصادر لـ سبقلا :ال خالف سياسيا ً يعرقل التأليف

توقيف صحافي أميركي
ّ
يصور االحتجاجات لــ«هآرتس»

لبنانيون سائرين في أحد شوارع وسط بيروت أمس | رويترز

املراوحة في األزمة

بيروت  -أنديرا مطر
ال ��وض ��ع ال �ل �ب �ن��ان��ي ي� � ��راوح ب�ي�ن م��واج �ه��ات
أمنية مع املحتجني ،ومفاوضات ماراثونية
لتشكيل الحكومة بني الفرقاء السياسيني.
وم ��ع ت �ك��رر امل��واج �ه��ات ب�ي�ن ال �ق��وى األم�ن�ي��ة
واملحتجني في وسط بيروت ،وتحذير رئيس
حكومة تصريف األعمال سعد الحريري من
امل�ج�ه��ول ،انعقد للمرة األول ��ى منذ انطالق
انتفاضة  17أكتوبر اجتماع أمني في قصر
ب�ع�ب��دا ب��رئ��اس��ة رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ميشال
عون وحضور وزيري الدفاع والداخلية في
حكومة تصريف األع �م��ال ال�ي��اس بوصعب
وري� � ��ا ال �ح �س��ن إل � ��ى ج ��ان ��ب ق� � ��ادة األج� �ه ��زة
األمنية .حيث ناقش املجتمعون تقريرًا عن
أبرز التطورات التي حصلت منذ  17اكتوبر
حتى اليوم .وتقاطعت مصادر متعددة على
تركيز التقرير على «أن مندسني في صفوف
امل �ت �ظ��اه��ري��ن ي� �ل� �ج ��أون إل � ��ى أع � �م� ��ال ش�غ��ب
واالعتداء على القوى األمنية».
االج� �ت� �م ��اع األم� �ن ��ي ال � ��ذي رف� ��ض ال �ح��ري��ري
ح � �ض ��وره «ألن األزم � � ��ة س �ي��اس �ي��ة ول �ي �س��ت
أم �ن �ي��ة» وف� ��ق ت �ص��ري �ح��ه ،ب �ح��ث ف ��ي ج�م�ل��ة
إج � � � ��راءات س �ت �ت �خ��ذه��ا ال� �ق� �ي ��ادات األم �ن �ي��ة،
ل �ح �م��اي��ة امل �ت �ظ ��اه ��ري ��ن ال �س �ل �م �ي�ي�ن ف� ��ي ك��ل
امل� �ن ��اط ��ق ،وك ��ذل ��ك ح �م��اي��ة األم �ل ��اك ال �ع��ام��ة
والخاصة وفق إجراءات معينة .وكذلك تقرر
«ردع املجموعات التخريبية التي توافرت
ل � ��دى األج � �ه� ��زة األم� �ن� �ي ��ة م �ع �ل��وم��ات ع �ن �ه��ا،
والتنسيق مع األج�ه��زة القضائية لتطبيق
القوانني».
وأش� ��ارت م �ص��ادر أم�ن�ي��ة ال��ى أن ع��ون طلب
ال�ت�ن�س�ي��ق ب�ي�ن األج� �ه ��زة األم �ن �ي��ة م��ن خ�لال
غرفة العمليات املشتركة.

وف��ي سلسلة تغريدات عبر «تويتر» ،أشار
ّ
الحريري ،إل��ى أن «الجيش وال�ق��وى األمنية
ك ��اف ��ة ت �ت ��ول ��ى م �س��ؤول �ي��ات �ه��ا ف� ��ي ت�ط�ب�ي��ق
ال �ق��وان�ي�ن وم �ن��ع اإلخ �ل��ال ب��ال �س �ل��م األه �ل��ي،
وه � ��ي ت �ت �ح �م��ل ي��وم �ي��ًا ن �ت��ائ��ج امل ��واج� �ه ��ات
ّ
م ��ع ال �ت �ح ��رك ��ات ال �ش �ع �ب �ي��ة» ،الف� �ت ��ًا إل� ��ى أن
«االستمرار في دوامة األمن بمواجهة الناس
ي�ع�ن��ي امل ��راوح ��ة ف��ي األزم � ��ة وإص � � ��رارًا على
إنكار الواقع السياسي املستجد».
وق ��ال ال �ح��ري��ري« :ح�ك��وم�ت�ن��ا اس�ت�ق��ال��ت في
سبيل االنتقال إلى حكومة جديدة تتعامل
مع املتغيرات الشعبية ،لكن التعطيل مستمر
منذ  90ي��وم��ًا ،ف��ي ح�ين ال�ب�لاد تتحرك نحو
املجهول ،والفريق املعني بتشكيل حكومة
يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة».
ّ
وش� � ّ�دد ع�ل��ى أن «امل �ط �ل��وب ح�ك��وم��ة ج��دي��دة
ع�ل��ى وج��ه ال�س��رع��ة تحقق ف��ي ال�ح��د األدن��ى
ثغرة ف��ي ال�ج��دار امل�س��دود وت��وق��ف مسلسل
االنهيار والتداعيات االقتصادية واألمنية
ّ
ال��ذي يتفاقم ي��وم��ًا بعد ي ��وم» ،الف�ت��ًا إل��ى أن
«استمرار تصريف األعمال ليس هو الحل،
ّ
فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل
املسؤولية».

عقد الفريق الواحد
وف ��ي م��ا يتعلق بعملية ت��أل�ي��ف ال�ح�ك��وم��ة،
ف �ق��د ع � ��ادت ال �ع �ق �ب��ات م ��ن ج ��دي ��د ل�ت�ع�ص��ف
بني مكونات الفريق الواحد .وبعدما كانت
أوساط هذا الفريق قد تحدثت قبل أيام ،عن
مهلة س��اع��ات قليلة ل�لاف��راج ع��ن الحكومة
العتيدة ،تراجعت األج��واء التفاؤلية وع��اد
الحديث الى توسيع الحكومة الى  20وزيرًا

لتذليل العقد املستجدة وإرض ��اء األط��راف
املعترضة .وه��ذه ال�خ�لاف��ات استدعت أمس
اج�ت�م��اع��ًا ف��ي م�ن��زل ال��رئ�ي��س امل�ك�ل��ف حسان
دي ��اب ض��م إل ��ى رئ �ي��س ت �ي��ار امل� ��ردة ال�ن��ائ��ب
السابق سليمان فرنجية كال من وزير املال
ع �ل��ي ح �س��ن خ �ل �ي��ل وامل �س �ت �ش��ار ال�س�ي��اس��ي
لألمني العام لحزب اهلل حسني خليل ،وأسفر
ع� ��ن ق �ب ��ول دي � ��اب ب �ط ��رح ال �ع �ش��ري��ن وزي � �رًا
«كمخرج ألزم��ات البلد» ،بعد ان كان مصرًا
على رفضه.
م �ص��ادر مطلعة أوض �ح��ت ل �ـ سبقلا أن��ه «ال
ُ
خ�ل�اف سياسيًا يعيق ال�ت��أل�ي��ف ،ب��ل ت �ن��از ٌع
على الحصص وم �ن��اورات يخوضها فريق
التيار الوطني الحر ،للحصول على الثلث
املعطل» .وتضيف املصادر ان إصرار باسيل
ع �ل��ى ه ��ذا االم � ��ر ،وه ��و م��ا ت�س�ب��ب ب �ـ»ن �ق��زة»
ف��رن �ج �ي��ة وم� �ع ��ه رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي
نبيه ب��ري ال��ذي ه��دد برفض االنضمام الى
الحكومة إذا كان «املردة» خارجها.
وكان دياب التقى رئيس الجمهورية األحد
وأطلعه على التشكيلة ليخرج من دون أي
ت�ص��ري��ح ،ث��م التقى بعدها ب��ري ول��م يخرج
اللقاء بنتيجة حاسمة بسبب إحجام بري
ع��ن إع�ط��ائ��ه اإلس �م�ين الشيعيني ب�ع��د ب��روز
اعتراض فرنجية على حصول باسيل على
الثلث امل�ع�ط��ل .وتنقل امل�ص��ادر أن فرنجية
تعهد لرئيس الحكومة املكلف بأنه سيمنح
الحكومة الثقة حتى ل��و ك��ان خارجها لكن
ب� ��ري أب �ل��غ دي � ��اب ب� ��أن خ � ��روج ف��رن �ج �ي��ة من
الحكومة يعني خروج حركة امل أيضًا.
ُّ
وت�ع�ل�ي�ق��ًا ع�ل��ى ت�ع��ث��ر عملية ال�ت��أل�ي��ف ،لفت
نائب األمني العام لحزب اهلل نعيم قاسم إلى
أن «حزب اهلل سيستمر في بذل كل الجهود
لتكون والدة الحكومة قريبة ق��در اإلم�ك��ان

حتى ال يصلوا إلى املزيد من التدهور املالي
واالق �ت �ص��ادي واالج �ت �م��اع��ي» ،داع �ي��ًا جميع
الفرقاء املعنيني بتشكيل الحكومة إلى بذل
التضحيات بعيدًا من الحصص والتوزير.

ِّ
الثلث املعطل لالنتفاضة

وف��ي ال�س�ي��اق ،أش ��ار ال�ن��ائ��ب ن�ه��اد املشنوق
أن الثلث املعطل م��ن ح��ق االن�ت�ف��اض��ة .وق��ال
ف��ي تعليق ع�ل��ى ت��وي�ت��ر أن «ع�ل��ى ال �ث��وار أن
يسموا اختصاصييهم ،مثل النقيب ملحم
خلف وامل�ح��ام��ي ل��ؤي غ�ن��دور وب�ي��ار عيسى
وال �ع �م �ي��د امل �ت �ق��اع��د خ �ل �ي��ل ال �ح �ل��و وروب �ي��ر
فاضل ،ووضاح صادق ...وغيرهم».

ثورتنا عيونكم
وف��ي ح�ين ت��واص��ل ق��وى األغ�ل�ب�ي��ة النيابية
سياسة «تناتش» الحصص ،تتخذ األم��ور
ف� ��ي ال� � �ش � ��ارع م� �ن� �ح � ً�ى خ� �ط� �ي ��را .اذ ت� �ك ��ررت
املواجهات بني املتظاهرين والقوى األمنية
ف� ��ي وس� � ��ط ب � �ي� ��روت وف� � ��ي م �ح �ي��ط م�ج�ل��س
ال�ن��واب تحديدا ،واستخدم فيها الرصاص
املطاطي على املتظاهرين ال��ذي عمدوا الى
رشق القوى األمنية بالحجارة واملفرقعات
النارية ،في حني احجم الجيش عن الدخول
ب��أي م��واج�ه��ات .ام��ا ف��ي طرابلس فقد رشق
املحتجون مبنى املحافظة بالليمون.
وج� � � � � ��راء ال � �ك � �ش� ��ف ع� � ��ن ح � �ج� ��م االص� � ��اب� � ��ات
ب� ��ال� ��رص� ��اص امل � �ط� ��اط� ��ي ،وت� � �ع � ��رض ب �ع��ض
ال�ن��اش�ط�ين الص��اب��ات خ�ط�ي��رة ف��ي اع�ي�ن�ه��م،
انتشر وسمي (#ثورتنا_عيونكم و#أوقفوا_
ق� �ن ��ص_ال� �ع� �ي ��ون) ع �ل��ى وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل
االج �ت �م��اع��ي ،ح �ي��ث ع �م��د امل �ت �ض��ام �ن��ون مع
املصابني على نشر صور لهم وهم يغطون
العني اليسرى.

أوقفت السلطات اللبنانية ،امس صحافيا أميركيا يشتبه بأنه غطى
ال��ت��ظ��اه��رات ال��ت��ي شهدتها العاصمة ب��ي��روت ،ملصلحة وسيلة إع�لام
إسرائيلية.
وقالت املديرية العامة ألمن الدولة في بيان لها عن توقيف صحافي
أميركي يدعى نيكوالس فرانكس لالشتباه بأنه كان يصور األحداث
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ح��ص��ل ف���ي وس���ط ب���ي���روت مل��ص��ل��ح��ة ص��ح��ي��ف��ة ه��آرت��س
اإلسرائيلية.
وأضاف البيان أنه على إثر تداول وسائل التواصل االجتماعي خبرا
حول إقدام أحد األشخاص على بث فيديوهات مباشرة لألحداث التي
كانت تحصل ف��ي وس��ط ب��ي��روت ملصلحة صحيفة ه��آرت��س ،تمكنت
دوري��ة من املديرية العامة ألمن الدولة من تحديد مكان البث والتوجه
إليه.
واشتبهت املديرية بأحد األشخاص ال��ذي ك��ان ُيصور نفس املقاطع
امل��وج��ودة على الصفحة املعادية ،وت��م اقتياد الصحافي للتحقق من
هويته والتثبت من عالقته بتلك الصفحة وحقيقة بثه ملصلحتها ،وفقا
ملا جاء في البيان.
وأوضحت التحقيقات أن الصحافي ،يحمل الجنسية األميركية ومقيم
في محلة عني املريسة ،كما ادعى أنه صحافي يعمل لحسابه الخاص.
بحسب البيان.
وخلصت املديرية العامة في بيانها إلى أنه «وبعد مراجعة مدعي
عام التمييز القاضي غسان عويدات ،أش��ار الى توقيفه وتسليمه
إلى مديرية املخابرات في الجيش اللبناني مع املضبوطات للتوسع
في التحقيق».

دبلوماسي إسرائيلي ِّ
يحذر نصرالله..
«قد يلقى مصير سليماني»
ق��ال دبلوماسي إسرائيلي :إن اغتيال ال��والي��ات املتحدة لقائد فيلق
القدس اإليراني ،الجنرال قاسم سليماني ،أزاح عن األمني العام لـ «حزب
اهلل» حسن ن��ص��راهلل «القبة الحديدية» ،التي تمتع بها ف��ي السنوات
األخيرة.
وذكر السفير اإلسرائيلي السابق في مصر إسحاق ليفانون في مقاله
بصحيفة معاريف أن «نصراهلل يوجد في ورطة بساحات ثالث مهمة،
وهي :لبنان ،إيران ،وإسرائيل».
وأشار إلى أن «نصراهلل باغتيال الجنرال سليماني فقد رفيقًا ّ
مقربا
ونموذجا لالقتداء ،وهي خسارة فادحة بالنسبة الى نصراهلل املتفاجئ،
الذي تعاون بشكل وثيق مع سليماني ،واستمع إلى مشورته ،وكان
يلتقيه ،ويخططان معا لألعمال» ،مضيفا« :لقد بقي نصراهلل اآلن من
دون سند».
وقال ليفانون« :من املعقول االفتراض أن نصراهلل يفهم أنه مكشوف
لألميركان ،ومع رئيس كهذا (دونالد ترامب) غير متوقع ،من األفضل
له أن يستتر أكثر وأكثر» ،معتبرا أن «ما تبقى لنصراهلل ،هو أن يتهجم
بشكل لفظي ضد األميركيني ويستخدم أعظم التشبيهات املهينة على
نمط «سليماني يستحق رأس ت��رام��ب ،»..وه��ذا يثبت أن نصراهلل في
حالة ضغط».
َ
وبالنسبة إل���ى ال��س��اح��ة اإلي��ران��ي��ة ،ف��إن��ه «م���ع تصفية سليماني ف��ق َ��د
نصراهلل رجله الناجع في طهران ،فرغم املصاعب املالية التي تواجهها
طهران بسبب العقوبات األميركية ،حرص سليماني على أال يهضم
حق صديقه زعيم ح��زب اهلل ،وم��ع ّ
تغير ال��وض��ع ،فإنه سيتعينّ على
األم�ين العام أن ينتظر ليعرف إل��ى أي��ن تهب الريح مع الزعيم الجديد
لقائد فيلق القدس (إسماعيل قآني)».

لتمكين نتانياهو من الفوز

ترامب يسعى إلعالن «صفقة القرن» قبل االنتخابات اإلسرائيلية
في محاولة لتحسني ص��ورة رئيس ال��وزراء
االسرائيلي بنيامني نتانياهو ال��ذي يطلب
م ��ن ال �ك �ن �ي �س��ت ال �ح �ص ��ول ع �ل��ى ال �ح �ص��ان��ة
البرملانية من املحاكمة التي يواجهها بتهم
قضايا ال�ف�س��اد ،يسعى ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي،
دون ��ال ��د ت ��رام ��ب ،ل�ل�اع�ل�ان ع ��ن خ �ط��ة ال�ب�ي��ت
األب �ي ��ض امل �ع��روف��ة ب �ـ«ص �ف �ق��ة ال � �ق ��رن» ،قبل
االنتخابات اإلسرائيلية ،املقررة في الثاني
من مارس املقبل.
وق � � ��ال امل� �ح� �ل ��ل ال� �س� �ي ��اس ��ي ف� ��ي ال� �ق� �ن ��اة 13
اإلس� ��رائ � �ي � �ل � �ي� ��ة ،ب � � � � ��اراك راف � � �ي� � ��د ،ن � �ق �ل�ا ع��ن
«م �س��ؤول�ين م�ط�ل�ع�ين ع�ل��ى ال �ت �ف��اص �ي��ل» ،ان
ه�ن��اك م �ش��اورات مكثفة ع�ق��دت خ�لال األي��ام
األخ�ي��رة ،بني أعضاء ما يطلق عليه «فريق
السالم» التابع للبيت األبيض ،حول ما إذا
ك��ان سيتم اإلع�ل�ان ع��ن «صفقة ال�ق��رن» قبل
االنتخابات اإلسرائيلية.
ولفت رافيد إلى التأثير الكبير لهذه الخطوة
ع�ل��ى االن�ت�خ��اب��ات ون�ت��ائ�ج�ه��ا ،ح�ي��ث تشكل
هدية انتخابية من ترامب لنتانياهو ،الذي

اعتمد في حملته االنتخابية األخ�ي��رة على
عالقته القوية بالرئيس األميركي.
واتخذ ترامب ق��راره بناء على ع��دة عوامل،
أب � ��رزه � ��ا ال � �ت � �ط� ��ورات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب � ��إج � ��راءات
م�ح��اك�م�ت��ه ف ��ي م�ج�ل��س ال �ش �ي��وخ .وم ��ن بني
األمور التي قد تحسم قرار ترامب حول طرح
«صفقة القرن» قبل االنتخابات اإلسرائيلية
املقبلة ،هي النتائج التي قد تخلص إليها
االج� �ت� �م ��اع ��ات ال� �ت ��ي س �ي �ع �ق��ده��ا م� ��ع ق� ��ادة
وزع� �م ��اء م ��ن أن �ح ��اء ال �ع��ال��م ،وخ ��اص ��ة دول
املنطقة ،خ�لال املنتدى االق�ت�ص��ادي العاملي
في دافوس الذي يعقد خالل الفترة املقبلة.
كما سيتأثر قرار ترامب بنتائج االجتماعات
ال � �ت � ��ي م � ��ن امل � �ت� ��وق� ��ع أن ي� �ع� �ق ��ده ��ا ص �ه ��ره
وم�س�ت�ش��اره ال��ذي أوك��ل إل�ي��ه مهمة «صفقة
ال � �ق� ��رن» ،ج ��اري ��د ك ��وش �ن ��ر ،م ��ع ن �ت��ان �ي��اه��و،
ورئيس قائمة «ازرق ابيض» بيني غانتس،
هذا األسبوع في القدس.
وش ��ددت ال�ق�ن��اة ع�ل��ى أن نتانياهو سيدفع
اإلدارة األميركية ،نحو اإلع�لان عن «صفقة

إسرائيل ،ليس شرطا لطرح «صفقة القرن»،
وأض ��اف ف��ي مقابلة م��ع م��وق��ع «أك�س�ي��وس»
اإلخ �ب��اري ،أن ال�ب�ي��ت األب �ي��ض ق��د يعلن عن
ت �ف��اص �ي��ل ال �خ �ط��ة ،ح �ت��ى ق �ب��ل االن �ت �خ��اب��ات
اإلسرائيلية.

كرامة الكنيست

دمرت
فلسطينيون مطالبين «األنروا» بدفع تعويضات لهم إلعمار منازلهم التي ّ
خالل الهجوم على غزة عام  | 2014أ ف ب

ال �ق��رن» ق�ب��ل االن �ت �خ��اب��ات ،ف�ي�م��ا س�ي�ع��ارض
ً
غانتس ذل��ك ب�ش��دة ،وسيعتبره ت��دخ�لا في
االنتخابات.

يشار إلى أن مستشار األمن القومي للرئيس
األميركي ،روب��رت أوب��راي��ن ،ص� ّ�رح األسبوع
امل� ��اض� ��ي ،ب � ��أن ح ��ل األزم � � ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ف��ي

وح � � � ��ول اع � �ل� ��ان رئ � �ي� ��س ال� �ك� �ن� �ي� �س ��ت ي ��ول ��ي
ادل � �ش � �ت ��اي ��ن ،االح � � � ��د ،ان ال �ج �ل �س ��ة ال �ع��ام��ة
للكنيست ستلتئم ال�ث�لاث��اء املقبل ملناقشة
اق��ام��ة لجنة الكنيست ال�ت��ي ستبحث طلب
نتانياهو منحه الحصانة البرملانية بهدف
إرج� � ��اء م �ح��اك �م �ت��ه ،ق� ��ال ن��ائ��ب وزي � ��ر األم ��ن
اإلس��رائ�ي�ل��ي ،ع�ض��و الكنيست أف��ي ديختر،
من حزب الليكود ،إن «كرامة الكنيست فوق
ك��رام��ة أي أح��د ،وبالتأكيد ف��وق ك��رام��ة هذا
الحزب أو ذاك».
وأض� � ��اف دي �خ �ت��ر ،ف ��ي م �ق��اب �ل��ة م ��ع اإلذاع � ��ة
اإلسرائيلية «ك��ان» ام��س أن إدلشتاين ،من
ال �ل �ي �ك��ود أي �ض��ا« ،ي �ت �ص��رف ب�ش�ك��ل رس �م��ي،

وهو يدرك قواعد اللعبة .وتوجد وجهة نظر
قانونية ،وحتى إذا كان ال يوافق عليها فإنه
ينصاع لها».
وت �ع��رض إدل�ش�ت��اي��ن لتهجمات م��ن أع�ض��اء
كنيست في حزبه بسبب ق��راره عقد الهيئة
العامة ،وذل��ك ألن نتانياهو يريد الحصول
على الحصانة بعد االنتخابات ،ويتخوف
م ��ن أن ت �ق ��رر ل �ج �ن��ة ال �ك �ن �ي �س��ت ع� ��دم م�ن�ح��ه
ال �ح �ص��ان��ة ،م ��ا ي �ف �ت��ح ال� �ب ��اب أم � ��ام ت�ق��دي�م��ه
للمحاكمة.
م��ن جانبه ،ق��ال رئ�ي��س كتلة «أزرق ابيض»
في الكنيست ،أفي نيسانكورين ،إن «رئيس
الكنيست نفذ واجبه بموجب القانون .وأنا
ال أف�ه��م ان�ف�لات الليكود .ينبغي أن يكونوا
حزبا يحترم القانون».
واش��ارت القناة  13التلفزيونية إل��ى أن��ه ليس
م ��ؤك ��دا ات� �خ ��اذ ل �ج �ن��ة ال�ك�ن�ي�س��ت ق � ��رارا ب�ش��أن
ح �ص��ان��ة ن�ت��ان�ي��اه��و ق �ب��ل االن �ت �خ��اب��ات ،وذل��ك
بسبب ج��دول زم�ن��ي م��زدح��م ،وألن نتانياهو
سيعمل بشكل معاكس لخطة «أزرق ابيض».
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هددت باالنسحاب من معاهدة منع االنتشار النووي

إيران ترفض التفاوض على «اتفاق ترامب»
¶ تعيين نائب جديد لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري

هددت إيران ،امس ،باالنسحاب من معاهدة منع
االنتشار النووي ،إذا أحالت األط��راف األوروبية
امللف ال�ن��ووي اإلي��ران��ي إل��ى مجلس األم��ن التابع
لألمم املتحدة.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية ،محمد جواد
ظريف ،وفق ما نقلت عنه وكالة «إرنا» اإليرانية
الرسمية لألنباء.
وق ��ال ظ��ري��ف« :إذا واص ��ل األوروب �ي ��ون سلوكهم
غ�ي��ر ال�ل�ائ��ق ،أو أح��ال��وا م�ل��ف إي ��ران إل��ى مجلس
األمن ،فسوف ننسحب من معاهدة منع االنتشار
النووي».
وأضاف أن بالده اتخذت جميع خطوات تقليص
االل�ت��زام��ات بموجب االت�ف��اق ال �ن��ووي ،ف��ي إش��ارة
إل ��ى أن �ه��ا س�ت�ل�ج��أ اآلن إل ��ى ورق� ��ة م �ع��اه��دة م�ن��ع
االنتشار ال�ن��ووي .وظلت معاهدة منع االنتشار
ال �ن��ووي امل�ب��رم��ة ف��ي ع��ام  1968أس ��اس ال �ح��د من
انتشار األسلحة ال�ن��ووي��ة ف��ي أن�ح��اء العالم منذ
الحرب الباردة.
وأعلنت بريطانيا وفرنسا وأملانيا في األسبوع
امل��اض��ي أن إي ��ران تنتهك االت �ف��اق ال �ن��ووي امل�ب��رم
ّ
وفعلت ال�ب�ل��دان الثالثة آلية لتسوية
ع��ام ،2015

ال �ن��زاع��ات ،ق��د ت�س�ف��ر ف��ي ن�ه��اي��ة األم ��ر ع��ن إح��ال��ة
القضية إلى مجلس األمن ،وإعادة فرض عقوبات.
وتكتنف الضبابية مصير االت�ف��اق ال�ن��ووي منذ
أن سحب الرئيس األميركي دونالد ترامب بلده
م �ن��ه ف ��ي ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي ،وأع � ��اد ف ��رض ع �ق��وب��ات
ع �ل��ى ط� �ه ��ران .وردت إي � ��ران ع �ل��ى ذل ��ك ب�ت�ق�ل�ي��ص
ال�ت��زام��ات�ه��ا امل�ن�ص��وص عليها ف��ي االت �ف��اق ،على
الرغم من إعالنها أنها ترغب في الحفاظ عليه.
وفي خضم التصعيد االميركي ـــ االيراني االخير،
ت �ع��رض��ت ط� �ه ��ران ل �ض �غ��وط م �ت��زاي��دة م ��ن ال ��دول
األوروب� �ي ��ة ،ال �ت��ي ت �ق��ول إن �ه��ا ت��ري��د إن �ق��اذ ات �ف��اق
 .2015وأشارت هذه الدول إلى استعدادها لدعم
دعوة ترامب إلى إبرام اتفاق أشمل مع إيران.
وق � ��ال ع �ب ��اس م ��وس ��وي ،امل �ت �ح��دث ب ��اس ��م وزارة
الخارجية اإليرانية« :على الرغم من النوايا غير
ال�ط�ي�ب��ة ال�ت��ي ن��راه��ا م��ن ب�ع��ض ال ��دول األوروب �ي��ة
ف��إن ب��اب امل�ف��اوض��ات معها ل��م ُي�غ�ل��ق ،وال�ك��رة في
ملعب هذه الدول».
وقالت بريطانيا إن «اتفاق ترامب» يمكن أن يحل
محل ات�ف��اق  ،2015ودع��ت فرنسا إل��ى محادثات
م��وس �ع��ة إلن� �ه ��اء األزم � ��ة م ��ع ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة،

ال�ت��ي ت�ط��ورت لفترة وج�ي��زة إل��ى أع�م��ال عسكرية
متبادلة بني الواليات ملتحدة وإيران هذا الشهر.
وك � ��رر م ��وس ��وي رف� ��ض إي� � ��ران «ات � �ف� ��اق ت ��رام ��ب»،
وأض ��اف« :وض��ع اس��م شخص على ات�ف��اق يظهر
أن �ه��م ل �ي �س��وا ع �ل��ى دراي � ��ة ب� ��األوض� ��اع .أي ات �ف��اق
يحمل اسم شخص ليس له معنى».
على صعيد آخ��ر ،أقيمت في العاصمة اإليرانية
ط� �ه ��ران ،ام� ��س ،م ��راس ��م ت�ك�ل �ي��ف م �ح �م��د ح �ج��ازي
ب �م �ن �ص��ب ن ��ائ ��ب ق ��ائ ��د ف �ي �ل��ق ال � �ق ��دس ب��ال �ح��رس
الثوري.
وي �ت��ول��ى ح �ج ��ازي امل �س��ؤول �ي��ة خ �ل �ف��ا إلس�م��اع�ي��ل
ق ��اآن ��ي ،ال ��ذي أص �ب��ح ق��ائ��دا ل�ف�ي�ل��ق ال �ق ��دس ،بعد
اغتيال ال��والي��ات املتحدة سلفه قاسم سليماني
بغارة جوية في العاصمة العراقية بغداد مطلع
يناير الجاري.
وش �غ��ل ح �ج��ازي �ع��دة م �ن��اص��ب ع �س �ك��ري��ة رف �ي �ع��ة،
وف � ��رض ع �ل �ي��ه االت � �ح� ��اد األوروب � � � ��ي ،ع� ��ام ،2011
عقوبات بتهمة انتهاك حقوق اإلنسان في إيران،
وذل ��ك ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ق�م��ع اح�ت�ج��اج��ات ع��ام ،2009
حيث كان قائد «لواء ثأر اهلل» في الحرس الثوري
بطهران( .وكاالت)

محمد جواد ظريف مرحباً بنظيره الفنزويلي خورخي أريزا في طهران أمس | أ ب

مخرجات مؤتمر برلين لم تضع أرضية للحل السياسي

دعوات االنسحاب من «األوروبي» جوهرها مناهض للمهاجرين

االنقسامات الدولية تنذر بتحويل
ليبيا إلى سوريا ثانية

الشعبوية والتشدد القومي أكبر
تهديد للديموقراطية الغربية

انتهى مؤتمر برلين حول ليبيا ،األحد ،مع مخرجات عدة لم تضع أرضية ثابتة
للحل السياسي ،وسط حديث عن فشل المؤتمر ،بسبب تركيز غالبية الدول
المشاركة على تحقيق مصالحها .وفي هذا االطار ،حذرت صحيفة التايمز
البريطانية من تأثير االنقسامات والخالفات األوروبية على محادثات السالم
الليبية.

فانضمت إلى اإلمارات ومصر في دعم حفتر.
وي��رى ال�ك��ات��ب أن ح�ظ��وظ ال�ت��وص��ل إل��ى أي ات�ف��اق
س� �ل��ام أو ت� �س ��وي ��ة «ض� �ئ� �ي� �ل ��ة م � ��ا دام � � ��ت ال � �ق� ��وات
األجنبية منتشرة في البالد» .فالسراج يعتقد أن
ال��دع��م ال�ع�س�ك��ري ال�ت��رك��ي سيمكنه م��ن رد هجوم
ق ��وات ح�ف�ت��ر وك �س��ب دع��م األم ��م امل�ت�ح��دة لحكومة
الوفاق الوطني .أما حفتر فال يرى سببا للتراجع،
وهو يسيطر على أغلب مناطق البالد ،ويقف على
أبواب العاصمة.

خطوة صغيرة إلى األمام

لقاء جمع بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وخليفة حفتر على هامش مؤتمر برلين | أ.ف.ب

محرر الشؤون الدولية
ق� � � ��ال ال � �ك � ��ات � ��ب ري� � �ت� � �ش � ��ارد س � �ب � �ن � �س ��ر ،ف� � ��ي م� �ق ��ال
ب��ال �ص �ح �ي �ف��ة« :إن ل �ي �ب �ي��ا م ��ن امل �م �ك��ن أن ت �ت �ح��ول
ل �س��وري��ا ث��ان �ي��ة ،إذا ظ�ل��ت أوروب� ��ا م�ن�ق�س�م��ة فيما
ب�ي�ن�ه��ا ،إزاء ات �ف��اق ال �س�لام إلن �ه��اء ن��زاع أس�ف��ر عن
مقتل اآلالف».
وأش � � � ��ار إل� � ��ى أن ال ��رئ � �ي ��س ال � �ت ��رك ��ي رج� � ��ب ط �ي��ب
أردوغ� � � ��ان ،ون �ظ �ي��ره ال ��روس ��ي ف�ل�ادي �م �ي��ر ب��وت�ي�ن،
ع��وض��ا غ�ي��اب ال ��دول األوروب �ي��ة ف��ي ليبيا ،وع�ق��دا
م��ؤت�م��ره�م��ا ل�ل�س�لام ف��ي ل�ي�ب�ي��ا ،وش��ارك��ا بمؤتمر
ب ��رل�ي�ن ،ل �ك��ن ت �م �س��ك ك ��ل واح � ��د م �ن �ه �م��ا ب��ال��وج��ود
العسكري في البالد.
ّ
وق��ال ال�ك��ات��ب :إن ف��رن�س��ا «ع��ق��دت امل�س��أل��ة ،عندما
ق ��ررت دع ��م امل�ش�ي��ر خ�ل�ي�ف��ة ح�ف�ت��ر ،ف��ي ح�ي�ن ي��دع��م
االتحاد األوروبي الحكومة التي تعترف بها األمم
امل �ت �ح��دة .وت�خ�ن��دق��ت ال �ي��ون��ان م��ع ف��رن �س��ا ،ب�ع��دم��ا
وقع أردوغان اتفاقا مع فايز السراج للتنقيب عن
الغاز في البحر املتوسط».
وأض ��اف س�ب�ن�س��ر« :ال ��دول ال�غ��رب�ي��ة ال�ت��ي س��ان��دت

االتحاد األوروبي ال يستبعد
إرسال «قوة حفظ سالم»
الجزائر مستعدة الحتضان
الحوار بين الليبيين
االن�ت�ف��اض��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة ف��ي إس�ق��اط�ه��ا ل�ن�ظ��ام معمر
القذافي عام  ،2011لم تتمكن من إرساء أي تسوية
دائ�م��ة ف��ي ال�ب�لاد ،وه��و م��ا دف��ع مختلف الفصائل
إل��ى ال��دخ��ول ف��ي م��واج�ه��ات مسلحة ت�ح��ول��ت إل��ى
حرب مفتوحة».
وط� ��رأت ان �ق �س��ام��ات ب�ي�ن ال� ��دول األوروب� �ي ��ة ب�ش��أن
املسألة الليبية ،إذ كانت إيطاليا داعما صريحا
لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس .أما فرنسا

مسؤولون أميركيون:
ً
قريبا «سياحة الوالدة»
ترامب سيمنع
كشف مسؤولون في واشنطن عن عزم الرئيس دونالد ترامب منع ما يعرف بـ«سياحة الوالدة» ،عبر تقييد منح
تأشيرات للسيدات الحوامل في حال كان هدفهن الوالدة في الواليات املتحدة ،وتأمني حصول مواليدهن على
ّ
الجنسية األميركية .ونقل موقع «أكسيوس» عن ثالثة مسؤولني ،فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم ،أن ترامب
سيعلن عن الخطوة خالل أيام قليلة ،من دون تحديد اآللية القانونية التي تعتزم إدارته استخدامها لتطبيقها.
وكان ترامب قد هدد سابقًا بإصدارة ق��رارات تنفيذية إلنهاء منح الجنسية للمواليد األجانب على األراضي
األميركية ،رغم أنه حق يكفله التعديل الرابع عشر على الدستور.
واعتبر مسؤول رفيع أن الوصول إلى ذلك الهدف سيتم على مراحل ،مؤكدًا أن مجرد االعتبار القانوني لتلك
ّ
املمارسة بأنها خاطئة وغير مسموح بها يشكل خطوة مهمة.
وفتح ترامب ه��ذا امللف قبيل انتخابات ع��ام  2018النصفية للكونغرس ،لكنه تلقى ردود فعل رافضة من
ً
مشرعني ديموقراطيني وجمهوريني كذلك ،مؤكدين أن تقييد هذا الحق يتطلب تعديال دستوريًا.
وتشير تقديرات ملركز دراس��ات الهجرة في الواليات املتحدة إلى أن عدد املواليد وفق نظام «سياحة الوالدة»
يقدر بنحو  33ألف مولود سنويًا.

وق��ال��ت م �ص��ادر م�ش��ارك��ة ف��ي امل��ؤت�م��ر ل �ـ سبقلا ان
التنازع بني ط��رف (حكومة ال�س��راج) يريد تثبيت
وق� ��ف إط �ل��اق ال� �ن ��ار ق �ب��ل أي ش � ��يء ،وط � ��رف آخ��ر
(خليفة حفتر) يؤكد ضرورة حل امليليشيات قبل
ال�ب��دء بالعملية السياسية ووق��ف امل �ع��ارك ،أع��اق
حصول تقدم حقيقي.
وي� �ن ��ص ال� �ب� �ي ��ان ال �خ �ت ��ام ��ي ل �ل �م��ؤت �م��ر ع �ل ��ى ن ��زع
سالح الجماعات املسلحة وامليليشيات في ليبيا
وتفكيكها ،على أن ُيتبع ذلك بدمج عناصرها في
امل��ؤس�س��ات امل��دن�ي��ة ،األم�ن�ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة .ودع�ي��ت
األمم املتحدة إلى دعم هذا املسار.
وت�ح� ّ�دث��ت املستشارة األمل��ان� ّ�ي��ة أنجيال ميركل عن
ّ
«خطوة صغيرة إلى األمام» ،وسط اإلقرار بأنه ال
يزال هناك عمل كثير ينبغي إنجازه قبل الوصول
إلى السالم.
ّ
وتحدث وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو
ّ ُ
ّ
عن «ت�ق��دم» أح��رز في برلني باتجاه «وق��ف إطالق
نار شامل».
ّ
غير أن الخبير في معهد الشرق األوسط لألبحاث،
ّ
عماد الدين بادي ،اعتبر أن نتائج القمة «مخيبة»
ن��وع��ًا م��ا ،وذل��ك ب��ال�ن�ظ��ر إل��ى «أه�م�ي��ة امل�س��ؤول�ين»
الذين شاركوا.
وأم��س ،أك��د الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ��ان
أن ب �ل��اده س �ت��واص��ل دع� ��م امل� �س ��ار ال �س �ي��اس��ي ف��ي
ليبيا ،ميدانيا وعلى طاولة املباحثات.
وق��ال أردوغ ��ان ان��ه ف��ي ح��ال ج��رى االل �ت��زام بوقف
إطالق النار في ليبيا ،فإن الطريق سيكون ّ
ممهدا
أمام الحل السياسي.
ون �ق �ل ��ت م �ح �ط��ة «إن.ت� � ��ي.ف� � ��ي» ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ع��ن
ال��رئ �ي��س ال �ت��رك��ي ق��ول��ه إن ت��رك�ي��ا ل��م ت��رس��ل ق��وات
إل� ��ى ل �ي �ب �ي��ا ح �ت��ى اآلن ل ��دع ��م ال �ح �ك��وم��ة امل �ع �ت��رف
ب�ه��ا دول �ي��ا ،وإن�م��ا أرس�ل��ت مستشارين عسكريني
ومدربني فقط.

اجتماع أوروبي
ون��اق��ش وزراء خ��ارج �ي��ة دول االت �ح��اد األوروب� ��ي
أم��س ال �خ �ط��وات امل�ق�ب�ل��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ ع�م�ل�ي��ة س�ل�ام في
ليبيا ،في أعقاب مؤتمر برلني.
وق � � � ��ال ج� ��وس � �ي� ��ب ب� � ��وري� � ��ل ،م� � �س � ��ؤول ال� �س� �ي ��اس ��ة
ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي االت �ح��اد ،إن ال�ت�ك�ت��ل س�ي�ن��اق��ش كل
ال �خ �ي ��ارات ل��دع��م وق ��ف رس �م��ي إلط�ل��اق ال �ن ��ار ف��ي
ليبيا إذا ج��رى إب��رام ات�ف��اق ب�ه��ذا ال �ش��أن ،لكن أي
ت �س��وي��ة س�ل�م�ي��ة س �ت �ح �ت��اج إل ��ى دع ��م ح�ق�ي�ق��ي م��ن
االتحاد كي تستمر.
وردا على س��ؤال ب�ش��أن م��ا إذا ك��ان االت�ح��اد يمكن
أن ي��درس إرس��ال بعثة حفظ س�لام عسكرية ،قال
ب��وري��ل« :يحتاج وق��ف إط�لاق ال�ن��ار مل��ن ي��راق�ب��ه ..ال
يمكن ق��ول ه��ذا وق��ف إط�ل�اق ن��ار ث��م تنسى أم��ره..
ينبغي أن يراقبه أحد ويديره».
ويسعى األوروبيون إلى إقناع إيطاليا باستئناف
مهمة صوفيا البحرية الهادفة إلى مراقبة الحظر
املفروض على إرسال األسلحة إلى ليبيا.
ومددت مدة عمل املهمة البحرية صوفيا حتى 31
مارس  ،2020وهي معنية اآلن بمهام رقابة جوية.
وع � � ّ�ب � ��رت ال � �ج ��زائ ��ر ع� ��ن اس� �ت� �ع ��داده ��ا الح �ت �ض��ان
«ح��وار» بني األط��راف الليبية اليجاد حل لألزمة،
ب �ح �س��ب م ��ا ن �ق �ل��ت وك ��ال ��ة األن� �ب ��اء ال �ج��زائ��ري��ة ع��ن
الرئيس عبداملجيد تبون خالل قمة برلني.

اعتبر فلوريان بايبر في تحليل له في مجلة «فورين بوليسي» أن
معظم األحزاب اليمينية في أوروبا ،قدمت أوراق اعتمادها للناخبين
بمناهضة االتحاد األوروبي ،وأنها اآلن ،تستغل الهوية األوروبية
لمحاولة جعل القارة نقية عرقيا ً وتقتصر على المسيحيين البيض.
محمد أمين
يقول بايبر ،ان مصطلحات مثل االستبداد والشعبوية
وال��ت��ش��دد ال��ق��وم��ي ،هيمنت على ال��ع��ن��اوي��ن الرئيسية
لوسائل االعالم خالل السنوات القليلة املاضية .فمن
الهند إلى الواليات املتحدة وعبر القارة األوروبية ،يهدد
ه��ذا الثالثي ،النظام الديموقراطي الليبرالي السائد،
ع��ل��ى الصعيدين امل��ح��ل��ي وال���دول���ي .ال��ث�لاث��ي متشابك
بشكل وث��ي��ق .وي��زع��م ال��ق��وم��ي��ون وال��ش��ع��ب��وي��ون انهم
يمثلون اإلرادة الحقيقية للشعب ،ويستخدمونها
لتأطير خطابهم ح��ول قصص مفرطة في التبسيط
ت��ح��رض «ال��ش��ع��ب» (م��ج��م��وع��ة امل��ع��رف�ين باألصليني)
ضد نخبة من أنصار العوملة التي عفا عليها الزمن.
ولكن استعارات مثل «إرادة الشعب» يجري تحديدها
بشكل أضيق مما تشير إليه التسمية ،وبما يصطدم
ب��م��ن��ظ��ور ع�����ام أوس������ع ب��ك��ث��ي��ر ،وأج����ب����ر ال��س��ي��اس��ي�ين
الشعبويني والقوميني على اعتماد أساليب استبدادية
لالستيالء على السلطة واالح��ت��ف��اظ ب��ه��ا .لقد كانت
ً
تقليديا،
األحزاب اليمينية املتطرفة ومعظم الشعوبيني
م��ن امل��ش��ك��ك�ين ب��ال��وح��دة األوروب���ي���ة ح��ي��ث ي��رف��ض��ون
االت���ح���اد األوروب�������ي وي���ع���ارض���ون امل���زي���د م���ن ان��دم��اج
مؤسساته.

اختراقات
النزعة القومية والشعبية والسلطوية ،ليست بالظواهر
الجديدة ،لكن مؤيديها املعاصرين حققوا اختراقات
في جميع أنحاء أوروبا ،ألسباب تعود جزئيًا ،الى أنهم
تبنوا نظرة حضارية أوسع نطاقًا .ومن املفارقات أنها
تركز أهمية الثقافة األوروبية.
ال��ق��وم��ي��ة والشعبية وال��س��ل��ط��وي��ة ليست ج��دي��دة .لكن
أن��ص��اره��ا امل��ع��اص��ري��ن ق��د حققوا ن��ج ً
��اح��ا ك��ب��ي ً��را في
جميع أنحاء أوروب��ا من خ�لال تبني نظرة حضارية
أوسع ،تركز على أهمية الثقافة األوروبية.
لقد وجد القوميون الشعبويون الجدد هدفني :النخب
ال��ع��امل��ي��ة امل��ف��ت��رض ان ال ج�����ذور ل���ه���ا ،وال���ت���ي يمثلها
ب��ش��ك��ل رم����زي امل��ل��ي��اردي��ر ال��ه��ن��غ��اري امل���ول���د وال��رج��ل
املعروف بتقديم املساعدات الخيرية ،جورج سوروس
وامل���ه���اج���رون امل��س��ل��م��ون ،س����واء أك���ان���وا ح��ق��ي��ق��ي�ين أم
ً
وغالبا ما يتم دمج االثنني ،كما كان الحال
متخيلني.
عندما ادع��ى رئيس ال���وزراء امل��ج��ري فيكتور أورب��ان
أن س���وروس خطط لتوطني املهاجرين املسلمني في
أوروبا لتشجيع «اإلحالل العظيم» ،وهي نظرية املؤامرة
اليمينية املتطرفة التي اشاعها الكاتب الفرنسي رينود
كاموس التي تقوم على اساس إحالل غير األوروبيني
(خ��اص��ة امل��س��ل��م�ين) ،بشكل ممنهج ،م��ك��ان السكان
املسيحيني البيض.

خطوط حضارية
تتناسب ه��ذه ال��رواي��ة م��ع م��ا يسميه ع��ال��م االجتماع
األم��ي��رك��ي روج���رز بروبكر ال��ح��ض��ارة :ف��ال��ص��راع بني
ال���ذات واآلخ���ر ال يسير وف��ق خ��ط��وط وطنية ب��ل وفق
خ��ط��وط ح��ض��اري��ة .وب��ال��ت��ال��ي ،فلم يعد األم���ر ،فرنسا
م���ق���اب���ل أمل���ان���ي���ا ف���ق���ط ،ب����ل ال����غ����رب (ال���ع���ال���م ال���ي���ه���ودي
املسيحي) ضد الحضارة اإلسالمية.
ه��ن��اك ن��وع��ان م��ن وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر الليبرالية ال��س��ائ��دة
في أوروب���ا .كالقول ان املعتدلني يسعون لدمج ال��دول
األوروب��ي��ة املستقلة ف��ي كونفدرالية ق��وي��ة وخاضعة
ل��س��ي��ط��رة م��ش��ت��رك��ة ،ف���ي ح�ي�ن ي��س��ع��ى أك���ث���ر أن��ص��ار
االن���دم���اج ت���ش ً
���ددا ،إل���ى ت��ق��وي��ة االت��ح��اد األوروب�����ي إل��ى
درجة يتصرف فيها كدولة واحدة موحدة .ومع ذلك،
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فقط من شعوب
أوروبا تعتقد أن بالدها
ستكون أفضل بال اتحاد
األحزاب اليمينية تنأى
بنفسها عن مناهضة
وجود االتحاد األوروبي
ي��ش��ت��رك ك�لاه��م��ا ف��ي ال��ج��وه��ر ،ف��ي اع��ت��ب��ار االن��دم��اج
األوروبي مثال أعلى لهما.
ً
يشترك الليبراليون األوروب��ي��ون أيضا في مجموعة
م�����ن ال���ق���ي���م األس����اس����ي����ة امل�����ح�����ددة ف�����ي امل���������ادة  2م��ن
معاهدة االت��ح��اد األوروب���ي «ك��رام��ة اإلن��س��ان والحرية
والديموقراطية وامل��س��اواة وس��ي��ادة القانون واح��ت��رام
ح���ق���وق اإلن����س����ان ،ب��م��ا ف���ي ذل����ك ح���ق���وق األش���خ���اص
املنتمني إلى أقليات» .يتحول املتطرفون القوميون نحو
التوجه األوروب��ي إلى فكرة أوروب��ا القائمة على القيم،
ً
ولكن بدال من التركيز على الحقوق العامة ،يرون أنها
مدعومة باملفاهيم املتميزة للحضارة ،والتي عادة ما
يتم تعريفها حسب العرق والساللة والدين.

جدلية براغماتية
ينطبق ذل��ك ،بشكل خ��اص على أملانيا ،حيث ظل
ً
مثيرا
التأييد امل��ف��ت��وح للمواقف املتطرفة ق��وم��ي��ا،
للجدل بسبب ارتباطها بالنازية .والتحديات التي
ج��اءت مع خ��روج بريطانيا من االتحاد األوروب��ي،
تقدم جدلية براغماتية أخ��رى .فعلى الرغم من أن
انتصارا ً
ً
كبيرا للشعبوية
نتيجة االستفتاء كانت
املشككة ف��ي االت��ح��اد األوروب�����ي ،ف��إن س��وء إدارة
ال��ح��ك��وم��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ل��ل��م��ف��اوض��ات ف���ي عملية
االن���س���ح���اب م���ن االت����ح����اد ،ال��ت��ي ت��ل��ت ذل����ك ،يسلط
الضوء على مخاطر اتخاذ تلك الخطوة (الخروج
م��ن االت��ح��اد األوروب�����ي) .نتيجة ل��ذل��ك ،فقد فقدت
األح������زاب ال��س��اع��ي��ة ل�لان��ف��ص��ال ع���ن االت���ح���اد ،في
فرنسا وأملانيا وغيرهما ،شعبيتها .وفي استطالع
«يوروباروميتر» في يونيو  ،2019لم تقل األغلبية
باستثناء بولندا ،انها تشعر أن بلدها
في أي بلد،
لاً
سيكون أفضل حا خارج االتحاد األوروبي ،وفي
امل��ت��وس��ط ،ف��ض��ل  32ف���ي امل��ئ��ة ف��ق��ط م���ن ال��س��ك��ان
االنسحاب إلى عضوية االتحاد األوروبي.
وبسبب ه��ذه التحديات ،غ ّ��ي��رت معظم أح���زاب اليمني
املتطرف في أوروبا خطابها باتجاه النأي بالنفس عن
ً
مناهضة وجود االتحاد األوروبي .وبدال من ذلك بدأت
ال��ح��دي��ث ع��ن تغييره م��ن ال��داخ��ل .وي��ع��ود السبب في
جزء منه ،الى كونه رد فعل عمليا على ّ
تغير الحقائق
السياسية .لكن ما زال هناك عدد كبير من املتشددين
ال��ق��وم��ي�ين م��م��ن م���ا زال�����وا ي��ط��ال��ب��ون ب��االن��س��ح��اب من
االتحاد األوروب��ي .هذه الدعوات ،في جوهرها ،تنبثق
م��ن الشعور بالهوية القومية (ال��ت��ي تتجلى كقومية
للبيض) ،يتم حشدها ضد مجتمع املهاجرين.
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عراقي مقنع يقفز فوق إطارات مشتعلة في كربالء أمس | أ ف ب

االشتباكات مع قوات األمن في ساحة الطيران شرقي ساحة التحرير وسط بغداد أمس | أ.ف.ب

العراق يقترب من الخطر ..ويبتعد عن التوافق السياسي

ِّ
يصعدون ..وفصل بغداد عن الجنوب
المحتجون
يقترب العراق من حافة الخطر بقدر ما يبتعد عن التوافق السياسي ،السيما
بعد األحداث التي جرت مؤخراً عقب مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني
ونائب رئيس الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ،الذي احدث انقساماً كبيراً
في البرلمان ،فيما الشعب العراقي يواصل انتفاضته من اجل العيش الكريم غير
آبه بمعركة النفوذ بين ايران وادواتها وبين الواليات المتحدة.
وفي وقت نفذ المحتجون تهديداتهم بـ«تصعيد غير مسبوق» بدأ مع الساعات
األولى من فجر أمس تخلله قطع طرق واحراق اطارات مشتعلة وفصل الجنوب
عن بغداد ،عمل رئيس الجمهورية برهم صالح ،الذي كثف اجتماعاته مع
السياسيين منذ ليل االحد ،على جوجلة االسماء التي سمتها الكتل الشيعية
لتولي رئاسة الوزراء ،وسط تفاؤل بإعالن االسم في أقرب وقت المتصاض غضب
الشارع الذي بدأ ينفلت بشكل كبير ،تزامناً مع استمرار الميليشيات بعمليات
اغتيال الناشطين وقتل المتظاهرين.

محرر الشؤون الدولية
رئ �ي��س ك�ت�ل��ة ب ��در ال �ب��رمل��ان �ي��ة ح �س��ن ش��اك��ر
الكعبي أك��د ان اخ�ت�ي��ار اس��م م��رش��ح لشغل
منصب رئيس مجلس ال��وزراء ليس باالمر
ّ
السهل ،محذرًا من االشتباه او الخطأ بهذا
االمر.
وقال الكعبي انه «ال بد من اختيار شخصية
ق��وي��ة ج �دًا ون��زي�ه��ة ل��دي�ه��ا ق ��درة ع�ل��ى ادارة
امللفات الصعبة واعادة هيبة الدولة ،وحتى
اللحظة ال يوجد توافق على اسم معني لكن
هنالك مواصفات تم التوافق عليها» ،الفتا
الى ان «اختيار اسم املرشح قد يكون خالل
عشرة ايام او اقل او اكثر».
ام ��ا ك�ت�ل��ة س��ائ��رون ال �ت��ي ي�ت��زع�م�ه��ا مقتدى
الصدر ،فقد اكد النائب عنها ،عالء الربيعي،
ان � �ه� ��ا ل � ��ن ت �س �م ��ح ب� �ت� �م ��ري ��ر اي ش �خ �ص �ي��ة
مستهلكة او ح��زب�ي��ة وغ �ي��ر ك �ف��وءة ،داع�ي��ا
ال � �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة ال � ��ى ال� �ت� �ن ��ازل ل �ل �ع��راق
واالن�ص�ي��اع ل�ص��وت املتظاهرين .مبينا ان

«س��ائ��رون بصفتها الكتلة االك�ب��ر برملانيا
اوص �ل��ت رس��ال�ت�ه��ا ال��ى رئ�ي��س الجمهورية
ب � � ��أن ي� �خ� �ت ��ار ش �خ �ص �ي ��ة م �س �ت �ق �ل��ة وغ �ي ��ر
منتمية ل�لاح��زاب وبحسب مطلب ال�ش��ارع
وامل��رج�ع�ي��ة ب��أن ي�ك��ون غير ج��دل��ي ومقبول
من الجماهير».
وت��زام��ن ه��ذا ال �ك�لام م��ع ك�ش��ف رئ�ي��س كتلة
ب �ي��ارق ال�خ�ي��ر ال�ن��ائ��ب م�ح�م��د ال �خ��ال��دي ،ان
برهم صالح سيكلف اليوم على ابعد تقدير
امل��رش��ح مل�ن�ص��ب رئ �ي��س ال � � ��وزراء ،م��وض�ح��ًا
ان «امل ��رش ��ح ت ��م االت� �ف ��اق ع �ل��ى ص �ف��ات��ه مع
الجماهير املنتفضة».

ق � ��د ي �ن �ح �ص��ر ب �ي��ن ع� �ل ��ي ش � �ك� ��ري وم �ح �م��د
توفيق ع�لاوي ومصطفى الكاظمي رئيس
جهاز املخابرات .ووف��ق نفس املصادر ،فإن
الكاظمي مقبول إلى حد ما من الشارع لكنه
مرفوض من املحور اإليراني ،بينما شكري
وعالوي مرفوضان من الشارع تماما.

محتجون يرتدون األكفان:
هذا هو ز ّينا الرسمي
 4قتلى وعشرات المصابين..
وجرح  14ضابطاً

تصعيد شعبي
وم� � �ن � ��ذ ص� � �ب � ��اح ام � � � ��س ،اغ� � �ل � ��ق م �ح �ت �ج��ون
ال � �ط� ��ري� ��ق ال� � ��دول� � ��ي ال � �س� ��ري� ��ع ال� � ��راب� � ��ط ب�ين
ال �ع��اص �م��ة وم� �ح ��اف� �ظ ��ات ال� �ج� �ن ��وب ،ض�م��ن
«خ� � �ط � ��ة ال� �ت� �ص� �ع� �ي ��د» ل� �ل� �ض� �غ ��ط م� � ��ن أج� ��ل
تحقيق مطالبهم اإلص�لاح�ي��ة .كما أغلقوا
أي �ض��ا ال �ط��رق امل��ؤدي��ة إل ��ى س��اح��ة ال�ط�ي��ران
وس��ط ب �غ��داد ،وأض ��رم ع�ش��رات املتظاهرين
ال� �ن ��ار ب � ��إط � ��ارات ال � �س � �ي� ��ارات ،ف ��ي م �ح��اول��ة
ملنع ح��رك��ة ال�س�ي��ر .م��ا دف��ع ق��وات األم��ن إلى

أوامر للقوات العراقية:
اعتقلوا من يقطع الطرقات
صالح يسابق المهلة
الختيار بين  3أسماء لرئاسة الوزراء

ارتدوا األكفان
ب��دوره��ا ،ذك��رت عمليات ال�ب�ص��رة أن هناك
ج �ه��ات ت�س�ع��ى إلرب� ��اك ال��وض��ع األم �ن��ي من
خالل الترويج لخروج املتظاهرين ،محذرة
من االن�ج��رار واللجوء إل��ى أعمال الفوضى.
م��ؤك��دة أن ال�ت�ن�س�ي��ق امل �ش �ت��رك ب�ي�ن ال �ق��وات
األمنية واملتظاهرين يفرز العناصر املخربة.
وكانت محافظتا ذي قار والديوانية جنوب
ال �ع��راق ،شهدتا ت�ح��رك��ات ع��دة ،حيث لبس
امل�ت�ظ��اه��رون األك �ف��ان ،م��ؤك��دي��ن أن ه��ذا هو
الزي الرسمي للتظاهرات.

 3أسماء
وك � � ��ان ال� �ن ��ائ ��ب ع� ��ن ك �ت �ل��ة ال �ح �ك �م��ة ح�س��ن
خ�لاط��ي ،ق��ال ان أم��ام رئ�ي��س الجمهورية 3
أسماء مطروحة غير محسوبة على أي جهة
معينة ول�ه��ا ت��واص��ل م��ع ك��ل ال�ج�ه��ات وم��ع
ال�ق��وى السياسية والجماهيرية ،وف��ي هذا
السياق كشفت مصادر اعالمية أن االختيار

ف��ض اعتصام بالقوة واس�ت�ع��ادة السيطرة
ع�ل��ى ط��ري��ق محمد ال�ق��اس��م ال�س��ري��ع ،وس��ط
ال �ع��اص �م��ة وال �ط ��ري ��ق ال ��دول ��ي ال ��راب ��ط ب�ين
ب �غ��داد وال�ن��اص��ري��ة ب��اإلض��اف��ة إل��ى الطريق
الرابط بني ميسان والعاصمة .واستخدمت
ق� ��وات األم� ��ن ق �ن��اب��ل ال �غ��از امل �س �ي��ل ل�ل��دم��وع
ل�ت�ف��ري��ق امل�ت�ظ��اه��ري��ن ،واف� ��اد م �ص��در أم�ن��ي،
ان  4متظاهرين قتلوا وأصيب أكثر من 60
آخ��ري��ن إض��اف��ة إل��ى اص��اب��ة  14ض��اب�ط��ا في
ص �ف��وف ق ��وات االم ��ن ج ��راء امل��واج �ه��ات بني
املتظاهرين وقوى األمن في بغداد.
وأع � �ل� ��ن م �ح ��اف ��ظ واس� � ��ط -ج � �ن� ��وب ب� �غ ��داد-
تعطيل الدوام ،حرصا على حياة املواطنني
واالس� � �ت� � �ق � ��رار األم� � �ن � ��ي .ف �ي �م ��ا زادت ح ��دة
ال�ت�ص�ع�ي��د ف��ي ال �ن��اص��ري��ة وال �ن �ج��ف ،حيث
اغلقت معظم الدوائر الحكومية.

أوامر باالعتقال
عراقي ملثم يرفع شارة النصر في إحدى ساحات االحتجاج في بغداد | أ.ف.ب

ع �ل��ى وق ��ع ال�ت�ص�ع�ي��د ،خ ��ول م�ج�ل��س األم��ن
الوطني ،ال�ق��وات األمنية باعتقال من يقوم
بقطع الطرق وغلق الدوائر الحكومية .وقال

الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة،
اللواء عبد الكريم خلف ،إن «القوات األمنية
ل��دي �ه��ا ت �ف��وي��ض ك��ام��ل ب��اع �ت �ق��ال م ��ن ي�ق��وم
ب�ق�ط��ع ال �ط��رق وي �ح��رق اإلط� � ��ارات أو يغلق
الدوائر الحكومية» .وأضاف أن «على الذين
قاموا بقطع الطرق مغادرتها فورا» ،مؤكدًا
أن اس� �ت� �م ��رار ه � ��ؤالء ف �ف��ي ت �ل��ك ال �ت �ح��رك��ات
سيعرضهم لالعتقال واملساءلة القانونية.
إل ��ى ذل ��ك ،دع ��ا ال�ن��اط��ق ب��اس��م ال�ق��ائ��د ال�ع��ام
املتظاهرين إلى االلتزام بساحات التظاهر
التي تم تأمينها وعدم الخروج إلى الطرقات
وقطعها لتجنب االعتقاالت.
وك��ان قائد عمليات ال��راف��دي��ن أك��د أن «ق��ادة
امل �ت �ظ��اه��ري��ن ال�س�ل�م�ي�ين أب �ل �غ��ون��ا ب��راء ت �ه��م
م �م��ا ي�س�م��ى ب �ج �ه��از م�ك��اف�ح��ة ال � � ��دوام» .من
جهتها ،أكدت قيادة عمليات بغداد التزامها
الكامل بتوجيهات رئيس الوزراء املستقيل،
ع��ادل عبد امل �ه��دي ،ف��ي حماية املتظاهرين
السلميني وتأمني ساحة التظاهر الرئيسية
في بغداد.

السيستاني مع املحتجني
وداف � � ��ع امل ��رج ��ع ال ��دي� �ن ��ي ال �ش �ي �ع��ي األع �ل��ى
ف��ي ال� �ع ��راق ال �س �ي��د ع �ل��ي ال�س�ي�س�ت��ان��ي ،عن
امل �ت �ظ��اه��ري��ن ال ��ذي ��ن م ��ا ب ��رح ��وا ال �س��اح��ات،
معتبرًا أنهم لم يجدوا غير التظاهرات من
أج��ل املطالبة بالتخلص م��ن ال�ف�س��اد .وق��ال
ف ��ي ت �ص��ري��ح م�ق�ت �ض��ب ن �ش��ر ع �ل��ى ص�ف�ح��ة
موقع «العتبة الحسينية» على «فيسبوك»:
إن امل��واط �ن�ين ل��م ي�خ��رج��وا إل��ى ال�ت�ظ��اه��رات
امل �ط��ال �ب��ة ب� ��اإلص �ل�اح ب� �ه ��ذه ال � �ص� ��ورة غ�ي��ر
املسبوقة إال ألنهم لم يجدوا غيرها طريقا
للخالص من الفساد.

دعم عسكري للفصائل وصل أخيراً وتضمن صواريخ «تاو»

اإلصرار على الحسم العسكري في إدلب ينذر بكارثة
■ تظاهرات الجوع تتصاعد في دمشق والسويداء ..والليرة تواصل هبوطها
محرر الشؤون الدولية
ت �ت��رق��ب ال �س��اح��ة ال �س��وري��ة ت �ط ��ورات ق��د ت�ك��ون
م�ق��دم��ة ل�ت�غ�ي��رات ج��وه��ري��ة ف��ي م�ل��ف إدل ��ب ،إم��ا
الضغط على النظام وداعميه للدخول بجدية
ن �ح��و ال �ح��ل ال �س �ي��اس��ي وإم� ��ا ع� ��ودة التصعيد
ً
ال �ع �س �ك��ري ال� ��ذي ق��د ي�ش�م��ل م��دن��ا أخ � ��رى ،بعد
أن ع��ادت السخونة إل��ى امل�ي��دان خ�لال اليومني
املاضيني رغم الهدنة التي اتفق عليها الرئيسان
التركي رجب طيب أردوغان والروسي فالديمير
بوتني ،في  10يناير.
ف�ف��ي ت�ص�ع�ي��د ل�ل�ق�ت��ال ف��ي ش �م��ال س ��وري ��ا ،قتل
ستة أشخاص واصيب آخرون أمس في غارات
روسية على بلدة كفرجوم بريف حلب الغربي
الذي يتعرض لحملة عسكرية .وشنت طائرات
ال�ن�ظ��ام ال �س��وري وروس �ي��ا غ ��ارات مكثفة على
مناطق أخرى بريف حلب الغربي ،ما أسفر عن
دمار في األبنية واملمتلكات.
وق��ال��ت منظمة «منسقو االستجابة السورية»
إن نحو  27أل��ف مدني ن��زح��وا م��ن بلداتهم في
ريف حلب الغربي باتجاه الحدود مع تركيا.
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ق��ال��ت ال�ج�ب�ه��ة ال��وط�ن�ي��ة للتحرير
ال�ت��اب�ع��ة للمعارضة املسلحة إن�ه��ا قتلت نحو
ع �ش��ري��ن م ��ن ق� � ��وات ال� �ن� �ظ ��ام ف ��ي ه� �ج ��وم ش�ن��ه
م�ق��ات�ل��وه��ا ع�ل��ى م �ح��ور أب ��و دف �ن��ة ب��ري��ف إدل��ب
الشرقي ،وجمعية الزهراء بريف حلب الغربي.
وح ��ذر رائ ��د ال �ص��ال��ح م��دي��ر ال��دف��اع امل��دن��ي من
ك ��ارث ��ة إن �س��ان �ي��ة ك �ب �ي��رة ت �ه ��دد إدل� � ��ب ،ب�س�ب��ب
استمرار هجمات النظام ،بهدف تفريغها من
سكانها للسيطرة عليها.
وكانت روسيا وجريا على عادتها استخدمت
مبرراتها النهاء الهدنة ،حيث اعلنت امس انها
اح�ب�ط��ت ه�ج��وم��ا ب�ط��ائ��رات م�س�ي��رة أط�ل�ق��ت من
مناطق املعارضة بريف إدل��ب «باتجاه قاعدة

ح�م�ي�م�ي��م» ف �ت �ص��دت ل �ه��ا امل � �ض ��ادات األرض �ي��ة
وأسقطتها.
التصريحات ال��روس�ي��ة اصبحت متشابهة مع
تصريحات النظام مع كل تحضير لشن حملة
عسكرية على منطقة تسيطر عليها املعارضة،
واع �ت �م��دت روس �ي��ا وال �ن �ظ��ام ع�ل��ى ث�ل�اث حجج
أس��اس �ي��ة ،ل�ش��رع�ن��ة ع�م�ل�ي��ات ال�ق�ص��ف وت�ب��ري��ر
ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ض ��د إدل� ��ب وت�ت�م�ث��ل ه��ذه
ال �ح �ج��ج ال� �ث�ل�اث ب �ط ��ائ ��رات ت �ض��رب ح�م�ي�م�ي��م،
وق � �ص ��ف ع� �ل ��ى م� �ن ��اط ��ق ال � �ن � �ظ� ��ام ،واالش� �ت� �ب ��اه
بالتحضير لهجوم كيماوي.

تظاهرات الجوع

رسائل تركية
في املقابل ،فإن انقرة التي لم تفلح دبلوماسيا
في إقناع روسيا بالتخلي عن الحل العسكري
ف � ��ي ادل � � � ��ب ه � � � ��ددت أخ � � �ي � � �رًا ب � ��رف � ��ع ي � ��ده � ��ا ع��ن
ال�ف�ص��ائ��ل وت�ح��وي��ل امل �ع��ارك إل��ى ح��رب ش��وارع
ت�ص�ع��ب ال �س �ي �ط��رة ع�ل�ي�ه��ا ،خ �ص��وص��ًا ف��ي ظل
تهديد أم�ي��رك��ي ب��ات�خ��اذ إج ��راءات دبلوماسية
واق� �ت� �ص ��ادي ��ة ض ��د روس� �ي ��ا وال� �ن� �ظ ��ام .وق��ال��ت
م� �ص ��ادر ف ��ي ت��رك �ي��ا ان خ� ��رق روس� �ي ��ا االت �ف��اق
االخ �ي��ر ل�ل�ه��دن��ة ،ال ��ذي ت��م ف��ي  10ي�ن��اي��ر ،أزع��ج
ال��رئ�ي��س أردوغ� � ��ان ،ك�م��ا ان ت�ص��ري�ح��ات تركيا
خ �ل��ال ال� �ي ��وم�ي�ن امل ��اض� �ي�ي�ن ت �ض �م �ن��ت رس ��ائ ��ل
واضحة إلى موسكو.
ال ��رس ��ال ��ة األول� � ��ى ك ��ان ��ت م ��ن وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
التركي مولود شاويش أوغلو ،الذي قال خالل
ل �ق��اء ع�ل��ى ق �ن��اة «س ��ي ان ان ت ��رك» إن «ال�ن�ظ��ام
السوري يؤمن بالحل العسكري ،ويجب إيقافه،
وفي حال تحول الصراع إلى حرب شوارع ،فلن
ً
مطالبا الفصائل السورية
تنتهي هذه الحرب»،
بحماية نفسها.
وح � � ��اول ال� ��وزي� ��ر ال �ت ��رك ��ي إرس � � ��ال رس ��ال ��ة إل��ى
م��وس�ك��و ب��ال��ذه��اب إل��ى خ�ي��ار ال �ح��رب ف��ي ح��ال

طفل سوري على ركام منزله في كفر تعل في ريف حلب الغربي | أ ف ب

استمرار التصعيد.
ك �م��ا س �ب��ق ذل ��ك إص � ��رار أردوغ � � ��ان ع �ل��ى تنفيذ
مخططات أنقرة في سوريا وع��دم التراجع عن
خطواتها ،فيما شهدت األيام املاضية الحديث
ع ��ن ان � �خ� ��راط أم �ي ��رك ��ي ف ��ي م �ل��ف إدل � ��ب ب�ش�ك��ل
ج��دي ،على امل�س�ت��وى السياسي أو العسكري،
ع�ب��ر ت�ق��دي��م دع��م إل��ى ف�ص��ائ��ل م �ع��ارض��ة .وك��ان
املتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن
ع�ق��د اج�ت�م��اع��ا االس �ب��وع امل��اض��ي م��ع مستشار
األم��ن القومي األميركي روب��رت أوبراين تناول
امللف السوري تحديدًا ،وأكدت الواليات املتحدة
انها مستعدة التخاذ اإلج��راءات الدبلوماسية
واالق�ت�ص��ادي��ة ض��د ن�ظ��ام األس ��د ،وأي دول ��ة أو
ف��رد يدعم أجندته الهمجية ف��ي ح��ال استمرار
الهجمات.
ك �م��ا اف� � ��ادت م� �ص ��ادر ف ��ي امل �ع ��ارض ��ة ال �س��وري��ة

املسلحة ع��ن عقد ل�ق��اءات مباشرة ب�ين ممثلني
عن الفصائل ومسؤولني أميركيني ،وأن دعما
ع �س �ك��ري��ا وص � ��ل إل � ��ى ال �ف �ص��ائ��ل خ �ل��ال األي � ��ام
امل��اض�ي��ة ،تضمن ص��واري��خ «ت��او» التي ل��م يكن
ُي�س�م��ح ل�ه��ا باستخدامها س��اب�ق��ًا ،م�ش�ي��رة إل��ى
وج��ود ضغط أميركي لدعم الفصائل عسكريا
عبر غرفة عمليات أنقرة.

أميركا «تتحرش» بالروس
ف��ي م�ش�ه��د ي��رص��د االس �ت �ف ��زازات امل �ت �ك��ررة بني
ال� �ق ��وات ال ��روس �ي ��ة ون �ظ �ي��رت �ه��ا األم �ي��رك �ي��ة في
منطقة شرق الفرات ،اعترضت دوري��ة أميركية
مثيلتها روسية في قرية مصطفاوية التابعة
مل �ن �ط �ق��ة دي ��ري ��ك ب ��ري ��ف ال �ح �س �ك��ة ،مل �ن �ع �ه��ا م��ن
الوصول إلى معبر سيمالكا الحدودي ،وفق ما
أوضح املرصد السوري لحقوق اإلنسان.

ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،ي��واج��ه ن�ظ��ام األس��د تحديات
ج ��دي� ��دة م� ��ن خ �ل��ال م ��وج ��ة ال� �ت� �ظ ��اه ��رات ال �ت��ي
ب� ��دأت ت�ت�ص��اع��د ف��ي م �ن��اط��ق ن �ف��وذه ال�ش�ع�ب��ي،
ح�ي��ث اص� ��درت اوام� ��ر ع�س�ك��ري��ة ل �ق��وات ال�ن�ظ��ام
باالستنفار في مدينة دمشق وضواحيها ترقبًا
ل�ت�ظ��اه��رات ض��د ال �غ�لاء .فيما ش�ه��دت محافظة
السويداء جنوبي سوريا ،ذات األغلبية الدرزية،
ف ��ي األي � � ��ام ال �ق �ل �ي �ل��ة امل ��اض� �ي ��ة ،ع � ��دة ت �ح��رك��ات
م� �ع ��ارض ��ة ل� �س� �ي ��اس ��ات ال� �ن� �ظ ��ام االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
والسياسية.
بدأت هذه التحركات بصور تداولها ناشطون
عبر وسائل التواصل االجتماعي لكتابات على
الجدران ذكرت أسماء قتلى في الثورة السورية،
ون� ��ادت ب�ح��ري��ة امل�ع�ت�ق�ل�ين وامل�خ�ت�ط�ف�ين .وت�ب��ع
تلك الكتابات خ��روج ت�ظ��اه��رات لبعض أهالي
ً
احتجاجا على غالء األسعار وتراجع
املحافظة
األوضاع املعيشية واالقتصادية.
وس�ج�ل��ت ال�ل�ي��رة ال �س��وري��ة ت��ده� ً
�ورا ح � ً�ادا أم��ام
ال ��دوالر ،ووص��ل سعر ال�ش��راء إل��ى  1210ليرات
ل �ل��دوالر ال ��واح ��د .وس� ّ�ب��ب ت��راج��ع ق�ي�م��ة ال�ل�ي��رة
ال� �س ��وري ��ة ارت � �ف � ً
�اع ��ا ح � � � ً�ادا ف ��ي أس � �ع ��ار امل � ��واد
الغذائية .وتكرر خروج التظاهرات بشكل يومي
وحملت شعار «بدنا نعيش».
ولتطويق االزم ��ة ،أص��در الرئيس ب�ش��ار األس��د
م ��رس ��وم�ي�ن ي� �ه ��دف ��ان إل � ��ى ال� �ح ��د م� ��ن ال �ه �ب��وط
املتسارع لقيمة الليرة مقابل ال ��دوالر ،وقضى
ب �م �ن��ع ال �ت �ع ��ام ��ل ب �غ �ي��ر ال� �ل� �ي ��رة ال� �س ��وري ��ة ف��ي
امل��دف��وع��ات ،رافعا عقوبة التعامل بغير الليرة
الى األشغال الشاقة املؤقتة ملدة ال تقل عن سبع
سنوات ،واالعتقال املؤقت وغرامة حتى خمسة
م�لاي�ين ل�ي��رة ع�ل��ى ك��ل م��ن أذاع أو ن�ش��ر أخ�ب��ارا
تتضمن وقائع ملفقة تؤثر على سعر الليرة.

قاسم سليماني
ومجزرة
باب عمرو
ت��وق��ف م��راق �ب��ون س��وري��ون
ام��ام اعترافات وزي��ر الدفاع
ال �س��وري ع�ل��ي اي ��وب وال��ذي
ً
زار ط �ه��ران ،م�م�ث�لا األس��د
ل �ت �ق��دي��م ال � �ت � �ع ��ازي ب�م�ق�ت��ل
ق��ائ��د ف �ي �ل��ق ال� �ق ��دس ق��اس��م
س �ل �ي �م��ان��ي .وف� ��ي تسجيل
م � � �ص � � ��ور ن� � �ش � ��رت � ��ه ق � �ن� ��اة
«روسيا اليوم» كشف أيوب
أن ت ��دخ ��ل س �ل �ي �م��ان��ي ف��ي
سوريا بدأ في األيام األولى
م� ��ن ع � ��ام  ،2011إذ ك ��ان
امل �خ �ط��ط األول إل ��ى ج��ان�ب��ه
ف ��ي امل� �ع ��ارك ال �ت��ي ش�ه��ده��ا
ح��ي ب��اب��ا ع�م��رو ف��ي مدينة
ح �م��ص ،وال� ��ذي ش�ه��د أول��ى
عمليات القصف الجوي من
قبل الطيران الحربي التابع
ل �ن �ظ��ام األس � ��د .ون �ش��ر أح��د
خ �ب��راء م�ع�ه��د ه��دس��ون في
وزارت ��ي ال�خ��ارج�ي��ة وال��دف��اع
األميركيتني ومجلس األمن
ال � �ق ��وم ��ي ،م ��اي� �ك ��ل دوران،
م�ق�ط��ع ال�ف�ي��دي��و وق� ��ال على
ح�س��اب��ه ف��ي ت��وي�ت��ر« :وزي��ر
ال� ��دف� ��اع ال � �س� ��وري ي�ك�ش��ف
مدى عمق ت��ورط سليماني
في ذبح السوريني».
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الدوحة تستضيف لقاء الكويت واالستقالل
استقر االتحاد اآلسيوي لكرة القدم على العاصمة القطرية الدوحة الستضافة مباراة الكويت واستقالل
طهران االيراني ضمن الجولة الثانية من ملحق التأهل لدوري ابطال آسيا ،وذلك بعد ان اعلن سابقًا عن
استبعاد ايران من استضافة اي من اللقاءات الدولية في الفترة الحالية بسبب االوضاع املحلية هناك.
يأتي ذلك في ظل رفض ايراني للقرار الذي واكبه اعالن من االندية االيرانية املشاركة في بطوالت االتحاد
اآلسيوي انسحابها من كل هذه البطوالت ،وهو االمر الذي تم االعالن عنه بشكل غير رسمي من خالل
مراسالت رسمية مع االتحاد القاري في االيام املاضية اال ان القرار يبدو انه سيكون نافذًا من تلك االندية،
حيث تشير التقارير الى ان االستقالل سينسحب من مواجهة الكويت املقررة  25الجاري في الدوحة.

الثالثاء  26جمادى األولى  1441هـ •  21يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد alqabas.com . 16697

5

«األبيض»
يواصل الصحوة

 - 1تعزيز الصفوف بمحترفين
جدد أصحاب مستوى جيد في
عدد من المراكز.
 - 2انتشار الالعبين داخل
الملعب بالشكل المطلوب
والربط بين الخطوط الثالثة من
خالل تواجد عطوان في الوسط
وفيصل زايد كمحور هجومي.
 - 3وجود المهاجم العراقي
عالء عباس الذي جاء إضافة
للخط االمامي ونجح في احراز
هدف وتهيئة المساحات امام
زميله يوسف ناصر.

واصل الفريق االول لكرة القدم
بنادي الكويت مسيرة االنتصارات
تحت قيادة المدرب الوطني
وليد نصار وذلك بتخطيه كاظمة
بهدفين لالشيء في اللقاء الذي
جمعهما امس ضمن ختام الجولة
العاشرة من منافسات دوري STC
الممتاز لكرة القدم ،ليرفع االبيض
رصيده الى  20نقطة في المركز
الثاني خلف القادسية المتصدر
( 22نقطة) ويبقى له لقاء مؤجل
امام الشباب من الجولة السابقة
بسبب مشاركته بملحق التأهل
لدوري ابطال اسيا.
جاء هدفا اللقاء عن طريق كل من
عالء عباس ( )56ويوسف ناصر (.)90

 - 4قوة خط الوسط في وجود
الثنائي سيسوكو وعطوان
عالوة على معاونة كل من
فيصل زايد وبيسمارك.
 - 5عودة التوازن لخط دفاع
الفريق بعودة القائد حسين
حاكم الذي اضاف الخبرة
المطلوبة في دفاعات الفريق
ونجح في قيادة زمالئه باقتدار
البعاد الخطورة عن مرمى حميد
القالف.

عمر بركات
ن�ج��ح االب �ي��ض ف��ي ت�ق��دي��م ال �ع��رض امل�ط�ل��وب
خالل املواجهة التي جمعته بكاظمة العنيد
الذي كان ندًا قويًا له طوال شوطي املواجهة،
ح�ي��ث ن�ج��ح ف��ي ت �ب��ادل ال�س�ي�ط��رة م��ع ضيفه،
وتشكيل بعض الهجمات على مرمى حميد
ال�ق�لاف اال ان ال�ف��ري��ق افتقد للمسة االخ�ي��رة
ام� � ��ام امل� ��رم� ��ى ع �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن دف � ��ع م ��درب ��ه
الصربي بونياك بالثنائي املحترف محمد
شوكان وبرونو.
وع�ل��ى ال�ج��ان��ب االخ ��ر ،ن�ج��ح الع�ب��و االب�ي��ض
في ترجمة واح��دة من الفرص العديدة التي
ات�ي�ح��ت ل�ه��م خ��اص��ة ف��ي ال �ش��وط ال�ث��ان��ي ال��ى
هدف عن طريق عالء عباس من هجمة مرتدة
قادها فيصل زايد ونجح االول في متابعتها
ليسدد الكرة داخل شباك علي جراغ الذي زاد
عن مرماه في العديد من الفرص التهديفية
اه�م�ه��ا ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  70م��ن ت�س��دي��دة النشط
بيسمارك ال�ت��ي تلقاها م��ن عرضية يوسف
ن��اص��ر ،ال ��ذي ن�ج��ح ب ��دوره ف��ي ادراك ال�ه��دف
ال �ث��ان��ي ل�لاب �ي��ض ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة االخ� �ي ��رة من
متابعة لعرضية احمد الزنكي داخل منطقة
الجزاء لتمر الكرة داخل شباك جراغ.
ادار اللقاء الحكم الدولي يوسف نصار وقام
ال �ح �ك��م ب �ع��د ال �ل �ج��وء ل�ت�ق�ن�ي��ة ح �ك��م ال�ف�ي��دي��و
املساعد بعدم احتساب ركلة ج��زاء ملصلحة
ك��اظ�م��ة ن�ه��اي��ة ال �ش��وط االول ب�ع��د ان ط��ال��ب
مسؤولو البرتقالي بأحقيتهم فيها بعد ملس
ال �ك��رة ل�ي��د خ��ال��د ال�ق�ح�ط��ان��ي م��داف��ع الكويت
داخل منطقة الجزاء.

جمعة بد ً
ال
من ناصر

ف��ي م��رك��زه االخ �ي ��ر ،م�ش�ي��را ال ��ى ان ال ��دوري
م��ازال ط��وي�لا ،وه�ن��اك فرصة للتعويض في
املباريات الثماني املقبلة ،خاصة ان الفريق
م ��ر ب� �ظ ��روف ص �ع �ب��ة ف ��ي امل � �ب� ��اراة امل��اض �ي��ة
ج��راء غ�ي��اب خمسة الع�ب�ين أس��اس�ي�ين وه��م:
ت �ي �س �ي��رال �ج��اس��م وس �ل �م��ان ب��ورم �ي��ه وم �ع��اذ
الظفيري والحارس محمد الهادي لإلصابة،
وط �ل��ال ال �ع �ج �م��ي الن �ش �غ��ال��ه ب ��دراس� �ت ��ه ف��ي
القاهرة.
والجدير بالذكر ان الساحل قلب الطاولة
على النصر ،بعدما ح� ّ�ول تأخره بهدف إلى
الفوز ( 2ـــ  ،)1في اللقاء ال��ذي جمعهما أول

من امس ،ضمن املرحلة العاشرة للدوري.
ب �ه��ذه ال�ن�ت�ي�ج��ة ،ارت �ق��ى ال �س��اح��ل إل ��ى امل��رك��ز
السابع ب �ـ 13نقطة ،فيما تراجع النصر الى
الترتيب األخير ،بعدما توقف عند  6نقاط.
وسجل للساحل أحمد تيتي في الدقيقتني
 39و 83م��ن رك�ل��ة ج��زاء ،فيما سجل للنصر
س �ي��د ض �ي��اء ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة  .36وج � ��اء األداء
متكافئا ب�ين ال�ن�ص��ر وال �س��اح��ل ف��ي ال�ش��وط
األول ،حيث حاول العبو الفريقني البحث عن
ه��دف السبق م��ن خ�لال اعتماد النصر على
أندرسون ومحمد الرميحي في الهجوم ،مع
مساندة سيد ضياء وحمود عايض.

العربي يقترب من محترف خامس
حكم عبد المولى
يقترب العربي من التعاقد مع محترف
خ��ام��س يلعب ف��ي خ��ط ال��وس��ط لتدعيم
صفوف الفريق االول لكرة القدم في حني
واف��ق املجلس على اع��ارة املدافع االيسر
ع�ي�س��ى ول �ي��د ال ��ى ن� ��ادي ك��اظ �م��ة مل ��دة 6
اش �ه��ر ب �ن��اء ع�ل��ى ت��رش�ي��ح م��ن ال�ص��رب��ي
ب��وري��س ب��ون �ي��اك ال� ��ذي أش� ��رف م��ن قبل
ع �ل��ى ت ��دري ��ب ول �ي��د ع �ن��دم��ا ك ��ان م��درب��ا
ال�ع��رب��ي .ك�م��ا واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى اع��ارة
احمد يونس ال��ى الشباب ون��اي��ف زوي��د

اختبار كوري لـ«يد» الكويت
ي �خ��وض م�ن�ت�خ�ب�ن��ا ال��وط �ن��ي ل �ك��رة ال�ي��د
ف��ي ال�ث��ام�ن��ة م�س��اء ال �ي��وم ،ث��ان��ي ل�ق��اء ات��ه
في ال��دور الثاني من منافسات البطولة
اآلسيوية التاسعة عشرة لكرة اليد ،حيث
يواجه املنتخب الكوري الجنوبي ضمن
م�ن��اف�س��ات امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ان�ي��ة للبطولة،
امل��ؤه �ل��ة إل ��ى ن�ه��ائ�ي��ات ك ��أس ال �ع��ال��م في
مصر .2021
وف ��ي امل�ج�م��وع��ة نفسها ي�ل�ع��ب املنتخب
القطري مع إيران في السادسة مساء في
مباراة قمة.
وض� �م ��ن م �ن��اف �س��ات امل �ج �م��وع��ة األول � ��ى،
ستلتقي البحرين مع اليابان في الساعة
ال �ث��ان �ي��ة ب �ع��د ال �ظ �ه��ر وال� �س� �ع ��ودي ��ة م��ع
اإلمارات في الساعة الرابعة.

مبارك :األزرق جاهز
أك� ��د م �س��اع��د م� ��درب م�ن�ت�خ�ب�ن��ا ال��وط�ن��ي
م �ح �م��د م� �ب ��ارك ع �ل��ى ج �ه��وزي��ة امل�ن�ت�خ��ب

ملواجهات الدور الثاني من البطولة.
وق� ��ال :ن�ج�ح�ن��ا ف��ي ال �خ��روج م��ن ال ��دور
ال�ت�م�ه�ي��دي ب��ال�ن�ق��اط ال�ك��ام�ل��ة ،وه ��ذا ما
ي�ع�ط�ي�ن��ا ح��اف��زا ل�ت�ق��دي��م م �س �ت��وى ق��وي
ع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن ص� �ع ��وب ��ة امل �ج �م��وع��ة
التي تضم منتخبات ك��وري��ا الجنوبية
وإيران وقطر.
وأش� ��ار إل��ى أن امل�ن�ت�خ��ب ش ��ارك م��ن أج��ل
امل �ن��اف �س��ة وي �ط �م��ح ف� ��ي ت �ح �ق �ي��ق ال �ل �ق��ب
والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2021
املقرر إقامتها في مصر.

الذياب يشيد بالتنظيم
أش��اد نائب رئيس االتحاد الدولي لكرة
اليد بدر ذياب ،باستضافة دولة الكويت
ل �ل �ب �ط��ول��ة اآلس � �ي ��وي ��ة ال� �ت ��اس� �ع ��ة ع �ش��رة
وم �ش��ارك��ة ن�خ�ب��ة م��ن امل�ن�ت�خ�ب��ات ال�ق��وي��ة
في اللعبة .وق��ال ال��ذي��اب :ال شك في اننا
س� �ع ��داء ب��ان �ط�ل�اق ال �ب �ط��ول��ة ع �ل��ى ارض

الكويت وفي هذه الصالة الرياضية التي
تعد مفخرة لجميع الرياضيني وعشاق
اللعبة.

شاشة عمالقة
أع �ل �ن��ت ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة ل �ل �ب �ط��ول��ة ع��ن
ت ��وف� �ي ��ر ش� ��اش� ��ة ع� �م�ل�اق ��ة ف � ��ي امل� ��واق� ��ف
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة (م �ن �ط �ق ��ة امل � �ط� ��اع� ��م) مل �ج �م��ع
الشيخ سعد العبداهلل للصاالت املغلقة
ل� �ع ��رض م� �ب ��اري ��ات ال � �ج� ��والت ال� �ق ��ادم ��ة
ل�ل�ج�م��اه�ي��ر ال �ت��ي ل��ن ت�ت�م�ك��ن م��ن دخ��ول
املدرجات.

هونغ كونغ تفوز على نيوزيلندا
ح�ق��ق منتخب ه��ون��غ ك��ون��غ ف ��وزه االول
ب��ال�ب�ط��ول��ة وذل ��ك ض�م��ن ادوار الترضية
وتحديد املراكز من التاسع لألخير ،وجاء
الفوز على حساب املنتخب النيوزيلندي
في لقائهما امس بنتيجة .30 - 34

!

يتجه الجهازان الفني واإلداري للفريق
األول ل �ك��رة ال �ق��دم ب �ن��ادي ال �ك��وي��ت ،إل��ى
استبدال محترفي األبيض في قائمته،
س� � ��واء ل � ��دى ات � �ح ��اد ال � �ك ��رة أو ال �ق��ائ �م��ة
اآلسيوية ،حيث قد يلجأ النادي إلى قيد
اإلي� �ف ��واري ج�م�ع��ة س�ع�ي��د ،ال ��ذي تعافى
م ��ؤخ ��را م ��ن إص ��اب ��ة أمل� ��ت ب ��ه ف ��ي وق��ت
س��اب��ق ،ب ��دال م��ن ي��وس��ف ن��اص��ر ،ال��ذي
ي�ع��ام��ل م�ع��ام�ل��ة امل �ح �ت��رف ف��ي ص�ف��وف
األب� �ي ��ض ،وذل� ��ك ل�ت��دع�ي��م ال �ص �ف��وف في
الفترة املقبلة ،خصوصا على املستوى
اآلسيوي ،ال سيما في ظل تمسك إدارة
ك��اظ�م��ة بأحقيتها ف��ي ن��اص��ر وأن يتم
التعاقد مع الالعب عن طريقها بعكس
ما تم بداية املوسم ،حيث تعاقد األبيض
م ��ع ال�ل�اع ��ب ب��ات �ف��اق ب�ي�ن�ه�م��ا م ��ن دون
موافقة إدارة البرتقالي.
ويأتي ذلك في ظل امتالك النادي لثالثة
مهاجمني في الوقت الحالي هم البرازيلي
ب� �ي� �س� �م ��ارك وال� � �ع � ��راق � ��ي ع �ل ��اء ع �ب��اس
باإلضافة إلى يوسف ناصر ،وإن كانت
امل� �ح ��اوالت م�س�ت�م��رة م��ن ق �ب��ل ال�ك��وي��ت
ل�ل�ت��وص��ل إل ��ى ات �ف ��اق م ��ع ك��اظ �م��ة ح��ول
ناصر قبل التضحية به بقائمة الفريق.
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عبدالكريم :الحكم أهدى الفوز للساحل
أع� ��رب م� ��درب ال �ن �ص��ر ،اح �م��د ع �ب��دال �ك��ري��م ،عن
اس�ت�ي��ائ��ه م��ن ادارة ال�ح�ك��م ال��دول��ي االم��ارات��ي
اح �م��د دروي� ��ش مل �ب ��اراة ف��ري�ق��ه ام ��ام ال�س��اح��ل،
م ��ؤك ��دا ان ال �ح �ك��م ت �س �ب��ب ف ��ي ق �ل��ب ال�ن�ت�ي�ج��ة
ملصلحة الساحل ،بعد أن تغاضى عن احتساب
ركلة الجزاء ،التي اعترف العب الساحل بلمس
ال �ك��رة ب�ي��ده داخ ��ل امل�ن�ط�ق��ة ،وب�ع��ده��ا مباشرة
أهدى ركلة جزاء للساحل.
وتساءل عبدالكريم :ملاذا يستعني اتحاد الكرة
بحكام من خ��ارج ال�ب�لاد ،طاملا ت��واف��رت تقنية
الفار؟ مشيرا الى ثقة بالحكام املحليني.
وب� �ّي� نّ�� ان � ��ه غ� �ي ��ر ق� �ل ��ق ع� �ل ��ى م ��وق ��ف ال �ن �ص��ر

أسباب
للعودة

جانب من مباراة هونغ كونغ ونيوزيلندا

الى الفحيحيل.
م��ن ناحية اخ ��رى ،ل��م يصل ال��ى ال�ن��ادي
حتى امس كتاب من اللجنة االنتخابية
او اللجنة االنتقالية املشكله من عمومية
العربي التي عقدت ف��ي جليب الشيوخ
الدارة ال� � � �ن � � ��ادي وع � �ل � �م� ��ت سبقلا ان
االنتخابية ستلجأ م�ب��اش��رة ال��ى هيئة
التحكيم للفصل في النزاع الدائر حول
ص �ح��ة ع�م��وم�ي�ت��ي ال �ع��رب��ي وال �ل �ت�ين من
امل �ق��رر ان ت �ص��در ق��رارات �ه �م��ا ف��ي اب��ري��ل
امل�ق�ب��ل .ف��ي امل�ق��اب��ل ينتظر مجلس ادارة
ال �ن��ادي ال �ع��رب��ي اش �ه��ار ال�ت�ع��دي�لات في

الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) التي
اقرتها الجمعية العمومية غير العادية
ال �ت��ي ع �ق��دت ف��ي ال �ن��ادي وذل ��ك لتطبيق
ت �ل��ك ال �ت �ع��دي�ل�ات وال �خ��اص��ة ف ��ي بعض
بنود النظام االساسي.
من جانب اخر ،باشر االخضر تدريباته
امس استعدادا ملالقاة القادسية الجمعة
املقبل على استاد صباح السالم ضمن
م�ن��اف�س��ات امل��رح �ل��ة ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة من
دوري  stcامل �م �ت��از ل �ك��رة ال �ق��دم وح��رص
الجهاز الفني بقيادة دارك��و على حثهم
على الفوز ومواصلة عروضه القوية.
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ميسي يحتفل بهدفه وسط فرحة زمالئه

البرشا ..يستعيد الـ«تيكي تاكا»
¶  1005تمريرات من بينها  921ناجحة
اج��ت��از امل���درب ال��ج��دي��د لبرشلونة كيكي سيتني
أول اخ��ت��ب��ار ل��ه ف��ي ق��ي��ادة ال��ف��ري��ق ب��ن��ج��اح ،وذل��ك
ب��ت��ح��ق��ي��ق ال���ف���وز ع��ل��ى غ���رن���اط���ة ب���ه���دف ل�لاش��يء
ف��ي م���ب���اراة ش��ه��دت تسجيل ال��ع��دي��د م��ن األرق����ام
أع���ادت إل��ى األذه���ان فترة امل���درب األس��ب��ان��ي بيب
غوارديوال.
سجل برشلونة هدفا مذهال وممتعا على طريقة
«التيكي تاكا» التي افتقدها جمهوره كثيرا في
ال��س��ن��وات األخ���ي���رة ،وب��ال��ت��ح��دي��د ف��ي ف��ت��رة تولي
املدرب إرنستو فالفيردي.
وح���س���م األرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي��س��ي امل��واج��ه��ة
مل��ص��ل��ح��ة ف��ري��ق��ه ب���ه���دف ف���ي ال��دق��ي��ق��ة  ،76وم��ن��ح
ف��ري��ق��ه ان��ت��ص��ارا أب��ق��اه ف��ي ال���ص���دارة ب��رص��ي��د 43
نقطة ،متقدما بفارق األه��داف على الغريم ريال
مدريد.
وش���ه���دت امل����ب����اراة ت��س��ج��ي��ل ال����ن����ادي ال��ك��ت��ال��ون��ي
ألف��ض��ل ع����دد م���ن ال��ت��م��ري��رات خ��ل�ال ه����ذا امل��وس��م
بـ 1005تمريرات من بينها  921تمريرة ناجحة.
وي��ع��ت��ب��ر ه���ذا ال��رق��م ث��ال��ث أع��ل��ى ن��س��ب��ة ت��م��ري��رات
ل����ب����رش����ل����ون����ة م����ن����ذ ب������داي������ة ع����م����ل م�����وق�����ع أوب����ت����ا
لإلحصائيات في موسم /2006.2005

األرقام تتهاوى
أمام «الدون»

رونالدو يصل إلى الهدف الـ  | 16ا.ف.ب

ق����اد ال��ب��رت��غ��ال��ي ك��ري��س��ت��ي��ان��و رون����ال����دو ،ف��ري��ق��ه
يوفنتوس لتحقيق ف��وز مهم على بارما ،1 - 2
في املرحلة الـ 20من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وأح����������رز رون�������ال�������دو ه����دف����ي ي����وف����ن����ت����وس ،ف��ي
ال��دق��ي��ق��ت�ين  43و ،58ف��ي��م��ا س���ج���ل أن����دري����اس
كورنيليوس ،هدف بارما الوحيد ،في الدقيقة
.55
وأص��ب��ح رون���ال���دو ب��ه��ذه ال��ث��ن��ائ��ي��ة ،،أول الع��ب
يسجل  15هدفا على األق��ل ،في جميع مواسم
الدوريات األوروبية الـ 14األخيرة.
ك��م��ا ت��م��ك��ن اب����ن ال�����ـ 34ع���ام���ا ،م���ن م��ع��ادل��ة رق��م
أس����ط����ورت����ي ي���وف���ن���ت���وس ،م���ي���ش���ال ب�لات��ي��ن��ي،
وروبرتو بيتيغا ،اللذين نجحا في التسجيل
في  7مباريات متتالية في ال���دوري اإليطالي
مع «البيانكونيري».
ووص������ل رون�����ال�����دو إل�����ى ال����ه����دف رق�����م  16ل��ه
حتى اآلن ه��ذا امل��وس��م ف��ي مسابقة ال���دوري
اإليطالي ،ليرتقي إلى املركز الثاني في قائمة
ترتيب ه��داف��ي «الكالتشيو» ،خلف مهاجم
التسيو ،شيرو إيموبيلي ،متصدر القائمة
بـ  23هدفا.
وس��ج��ل رون���ال���دو  18ه��دف��ا ف��ي ك��ل املسابقات
هذا املوسم ،وصنع  3أهداف أخرى.

االستحواذ %82.6

الصحف األسبانية
تتغزل بكيكي

أرقام

إنجاز جديد لميسي

بوسكيتس
أكثر المستفيدين
من فلسفة سيتين

دخ ��ل ال�ن�ج��م األرج�ن�ت�ي�ن��ي ل�ي��ون�ي��ل ميسي،
ت� ��اري� ��خ ال � � � ��دوري األس � �ب ��ان ��ي ل� �ك ��رة ال� �ق ��دم،
ب�ت�س�ج�ي�ل��ه ه ��دف ال �ف��وز ل�ف��ري�ق��ه ب��رش�ل��ون��ة
أم ��ام غ��رن��اط��ة .وب ��ات ميسي أول الع��ب في
التاريخ يسجل هدفا على األقل في الدوري
األس �ب��ان��ي خ�ل�ال  16ع��ام��ا م�ت�ت��ال�ي��ا .تجدر
اإلشارة إلى أن ميسي هو الهداف التاريخي
للدوري األسباني ولنادي برشلونة.

● لم يذق برشلونة طعم الهزيمة في  29مباراة متتالية
ضمن جميع املسابقات على كامب نو ،وتحديدا منذ
نوفمبر  2018حني سقط أم��ام ري��ال بيتيس بقيادة
سيتني نفسه .3/4
● سجل ميسي ه��دف��ه ال��راب��ع عشر ليحتل ص��دارة
ترتيب الهدافني.
●  12مباراة مليسي أمام غرناطة ..و 12هدفا أيضا.
● لم يصل برشلونة إلى عدد التمريرات التي وصل
إليها أمام غرناطة « »1005منذ  25نوفمبر .2012

وي��ظ��ل ال��رق��م ال��ق��ي��اس��ي ف��ي ال��ت��م��ري��رات الناجحة
مسجال باسم الفريق الذي قاده غوارديوال بـ962
تمريرة ناجحة سجلت ف��ي م��ب��اراة ليفانتي في
موسم /2011.2010
كما سجل ال��ن��ادي الكتالوني نسبة استحواذ
ق���درت ب��ـ  82.6ف��ي امل��ئ��ة ،وه��ي النسبة ال��ت��ي عجز
ع��ن تحقيقها امل��درب��ان السابقان لويس إنريكي

وإرنستو فالفيردي.
وبما أن برشلونة عاد ليستحوذ على الكرة ،فال
شك أن سيرجيو بوسكيتس هو أكثر املستفيدين
م����ن ت��ك��ت��ي��ك س���ي���ت�ي�ن ،ألن�����ه ي���ع���د م���ح���ور ال��ف��ري��ق
والالعب الذي تمر من خالله جميع الهجمات.
وأكمل بوسكيتس في املباراة  146تمريرة ،كأكثر
الع��ب م��ن ج��ان��ب ال��ف��ري��ق�ين ،وه��و رق��م قياسي في

الدوري األسباني خالل املوسم الحالي ،فلم يسبق
ألي العب الوصول إلى هذا العدد من التمريرات.
ت��م��ي��ز ب��وس��ك��ي��ت��س خ��ل�ال امل�����ب�����اراة ،ب��اس��ت��ع��ادة
الكرة بواقع  14مرة خالل املباراة وفقا ملا ذكرته
صحيفة موندو ديبورتيفو ،متفوقا على جوردي
ألبا الذي حل في املرتبة الثانية واستعاد الكرة 8
مرات فقط.

أش� ��ادت ال�ص�ح��ف األس �ب��ان �ي��ة ب��ال�ظ�ه��ور األول
للمدرب الجديد كيكي سيتني ضد غرناطة.
وأوض � �ح ��ت ص �ح �ي �ف��ة «م ��ون ��دو دي �ب��ورت �ي �ف��و»
األسبانية أن هدفا من ميسي يمنح االنتصار
للمدرب الجديد في بدايته ُ
ويحافظ على صدارة
البرشا.
وق��ال��ت ع�ب��ر غ�لاف�ه��ا ال �ص��ادر أم��س (االث �ن�ي�ن):
«قدم سيتني أسلوبه ..ضغط أفضل ،املزيد من
السرعة والسيطرة ،منح ريكي بويغ دقائق».
وأش � ��ارت ص�ح�ي�ف��ة «س� �ب ��ورت» ع �ب��ر غ�لاف�ه��ا:
«سيتني يضع بصمته في عرضه األول ،حصل
ُ
على سيطرة تامة وأنهى املباراة بسبعة العبني
من الماسيا في الكامب نو».
وت��اب �ع��ت« :ان �ت �ه��ز ري �ك��ي ب��وي��غ ف��رص�ت��ه ببناء
الهجمة التي انتهت بهدف حاسم لفريق ميسي
العظيم».

«الريدز» نحو تتويج تاريخي
يواصل فريق ليفربول عروضه الكروية القوية
وحقق فوزه الـ  21في  22مباراة من منافسات
«ال��ب��ري��م��ي��رل��ي��غ» ،وذل����ك ع��ل��ى ح��س��اب منافسه
مانشستر يونايتد - 2صفر في ملعب «أنفيلد»
بهدفي ف��ان داي��ك ومحمد ص�لاح ،لتؤكد هذه
األرق���ام أن فريق امل��درب األمل��ان��ي يورغن كلوب
لن يتخلى عن لقبه هذا املوسم بسهولة.
وبعد أن حقق ليفربول  21فوزًا في  22مباراة
من منافسات «البريميرليغ» جامعًا  64نقطة
في الصدارة (سجل  52هدفًا وتلقى  ،)14يبدو
أنه أقرب من أي وقت مضى لتحقيق اللقب بعد
انتظار دام  30سنة ،لكن السؤال متى سيرفع
«الريدز» الكأس؟
ووف���ق���ًا ل��ن��ت��ائ��ج ف���ري���ق ل��ي��ف��رب��ول ف����إن ال��ف��ري��ق
ق��ادر على صناعة تتويج تاريخي يكسر رقم
م��ان��ش��س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د ال�����ذي ح��ق��ق ال��ل��ق��ب قبل
الختام بأربع جوالت فقط ،وذلك في حال سار
ليفربول على نفس النهج حتى شهر ابريل
عام .2020
يتقدم ليفربول حاليًا على مانشستر سيتي
ص��اح��ب امل���رك���ز ال��ث��ان��ي ب���ف���ارق  16ن��ق��ط��ة وق��د
يرتفع ال��ف��ارق إل��ى  ،19وذل���ك ف��ي ح��ال انتصر
«ال����ري����دز» ف���ي م��ب��ارات��ه امل��ؤج��ل��ة ،م���ا ي��ع��ن��ي أن
صدارته مؤمنة لسبع مباريات قادمة حتى لو
خسرها جميعها.
وم�����ع ت��ب��ق��ي  15م����ب����اراة ع���ل���ى ن���ه���اي���ة امل���وس���م
الكروي  ،2019-2020يتعني على ليفربول الفوز
ف��ي ث��م��ان منها ف��ق��ط ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع��ن نتائج
أب������رز امل�ل�اح���ق�ي�ن م��ان��ش��س��ت��ر س��ي��ت��ي ول��ي��س��ت��ر
ُ
سيتي ،حيث سيضيف  24نقطة إلى رصيده
وي����رف����ع رص����ي����ده إل�����ى  91ن��ق��ط��ة م����ع ال��ت��ن��وي��ه
بالفوز باملباراة املؤجلة .وعليه قد ُيتوج فريق
ليفربول في مواجهته املنتظرة ضد مانشستر
س��ي��ت��ي ف���ي م��ل��ع��ب «االت����ح����اد» ي���وم ال���راب���ع من
شهر ابريل املقبل ،وتحديدًا في الجولة الـ 32
م��ن منافسات «البريميرليغ» ،وي��رف��ع الكأس
ألول مرة منذ  30سنة في ملعب البطل.

المباريات المنقولة اليوم
التوقيت

الفريقان

القناة

الدوري اإلنكليزي (المرحلة الرابعة والعشرون)
أستون فيال × واتفورد

 10.30مساء

beIN Sports HD 4

إيفرتون × نيوكاسل

 10.30مساء

beIN Sports HD 3

كريستال باالس × ساوثمبتون

 10.30مساء

beIN Sports HD 7

شكري يغيتير (لليسار) وحفيده إسماعيل دميرطاش

شيفيلد × مانشستر سيتي

 10.30مساء

beIN Sports HD 1

بورنموث × برايتون

 10.30مساء

beIN Sports HD 5

تشلسي × ارسنال

 11.15مساء

beIN Sports HD 2

الجد وحفيده
في فريق واحد

كأس إيطاليا
نابولي × التسيو

-

 10.45مساء

كأس الرابطة الفرنسية (نصف النهائي)
ليون × ليل

 11.10مساء

beIN Sports HD 6

روميرو ينجو من الموت ..وتدرّب!

تضررت سيارة سيرجيو روميرو بشكل كبير في الحادث

ن �ج��ا ح � ��ارس م ��رم ��ى ف ��ري ��ق م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي�ت��د
اإلن �ك �ل �ي��زي ،س�ي��رج�ي��و روم� �ي ��رو ،م��ن ح ��ادث سير
م��روع ،إث��ر اص�ط��دام سيارته الفارهة بحاجز على
ج��ان��ب ال�ط��ري��ق ف��ي منطقة ك��اري�ن�غ�ت��ون .وبحسب
صحيفة صن البريطانية ،فإن سيارة روميرو وهي
من ن��وع «ملبرغيني» ويصل سعرها إل��ى  170ألف
جنيه إس�ت��رل�ي�ن��ي ،اص�ط��دم��ت حينما ك��ان ح��ارس
مرمى «الشياطني » في طريقه لالنضمام لتدريبات
النادي .ورغم تضرر السيارة بشكل بليغ من ّ
جراء
الحادث امل� ّ
�روع ،لم يصب روميرو بأي ج��روح ،وفق
م��ا أك��ده ال�ن��ادي اإلن�ك�ل�ي��زي .وتمكن روم�ي��رو البالغ
 32عاما من خوض التدريب بعد ساعات فقط من
خسارة زمالئه بهدفني دون مقابل أمام ليفربول.

!

ف��ي ح��ال��ة ن����ادرة م��ن ن��وع��ه��ا ح���ول ال��ع��ال��م ،ي��ض��م فريق
«عمرلي سبور» لكرة القدم الالعب شكري يغيتير (57
عاما) وحفيده إسماعيل دميرطاش ( 18عاما).
وينافس الفريق في دوري الدرجة الثانية للهواة في
والية ماردين ،جنوب شرق البالد ،تحت قيادة الكابنت
شكري.
وبدأ الجد مسيرته الكروية باالنضمام إلى فريق الحي
عام  ،1972قبل أن ينتقل إلى درجة الهواة ،إذ ارتدى زي
عدة فرق منذ حوالي  38عاما.
وشكري أب لستة أبناء ولديه حفيدان ،ويشغل حاليا
م��ن��ص��ب رئ��ي��س ال���ن���ادي وك���اب�ت�ن ف��ري��ق ك���رة ال���ق���دم في
الوقت نفسه.
وفي لقاء مع وكالة األناضول ،قال شكري إنه يستطيع
لعب مباراة كاملة على الرغم من أنه يبلغ  57عاما ،وإنه
يفكر في االعتزال لدى بلوغ  61عاما .وأعرب الجد عن
ب��ال��غ سعادته ج���راء مواصلة لعب ال��ك��رة م��ع الشباب،
خصوص حفيده (ابن ابنته) الذي يلعب إلى جواره في
الفريق نفسه ،راجيا أن يغدو قدوة لكل الشباب.
م���ن ج��ان��ب��ه ،ي��خ��ط��ط ال��ح��ف��ي��د ل��ل��س��ي��ر ع��ل��ى خ��ط��ى ج��ده
واالستمرار في لعب كرة القدم لسنوات طويلة.

الحرارة

الثالثاء
 26جمادى األولى  1441هـ •  21يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد  • 16697الكويت
تصدرها شركة دار سبقلا للصحافة والطباعة والنشر ،الكويت ص.ب  21800الصفاة • الرمز البريدي  13078برقياً :سبقلا
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االعالن 24842818 :و • 24834310المطابع التجارية • 201/24812822 :االنترنتEMAIL: INFO@ALQABAS.COM.KW • :
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معتدل وتظهر بعض السحب المتفرقة والرياح
متقلبة االتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة
إلى معتدلة السرعة ( 6ـــ  30كلم /ساعة).

أعلى مد
البحـــــــر

2.42 3.22 8.38 10.05
ً
صباحا

مساءً

ً
صباحا

مساءً

فجر

الصــــالة

5.17 6.42
شروق

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

عصر

مغرب

6.37 11.59

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

ظهر

عشاء

حب العمل الخيري
 15شاباً وفتاة جمعهم ُّ

كالم الناس

ّ
تطوعي كويتي يرمم مدرسة في زنجبار
فريق

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw

كتبت لها وله
كتبت على مدى  30عامًا تقريبًا أكثر من  8آالف مقال ،ولم
ً
أطلب من وراء ذلك منصبًا أو ماال ،وال جاهًا ،وحتمًا هناك
من فعل مثلي.
ً
َ
ومعارف ،أو
وصداقات
أمواال
الكثير؛
وخسرت
كتبت الكثير
ٍ
ُ
من كنت أعتقد يومًا أنهم أصدقاء ومعارف ،وكدت أسجن،
كما ّ
تعرضت حياتي وحياة أسرتي للخطر ،وغير ذلك من
ِّ
ّ
سيئ األمور ومتنوع الشرور .ولو سألني أي كان عن سبب
استمراري في الكتابة ،بعد كل ذلك ،ملا وجدت جوابًا مقنعًا،
غير م��ا ب�ين ضلوعي م��ن ع�ن��اد ،ورغبتي ف��ي إب��راء ذمتي،
وإصالح ما يمكن إصالحه.
ول��و س��أل��ت ن�ف�س��ي ع�م��ا اس�ت�ط�ع��ت تحقيقه ط ��وال ال�ع�ق��ود
ال�ث�لاث��ة م��ن الكتابة لصعبت اإلج��اب��ة ،ول�ك�ن��ي ،بشكل ع��ام،
راض عما قمت به ،ومستمر ما دام بي عرق ينبض ،وقلب
ٍ
يخفق ،وفكرة أو رأي يطلب الخروج للعلن.
كان الهاجس األكبر الذي يقلقني منذ بدأت الكتابة اليومية
هو هاجس أو هامش الحرية في وطني الصغير ،الذي كان
ً
يومًا أكثر جماال.
ف�م��ن دون ال�ح��ري��ة ال ي�م�ك��ن ل�ل�ك�ت��اب��ة أن تستمر برونقها
وفائدتها .ومن دون الحرية يختفي االبداع ،فبالحرية تتضح
الغوامض ،ترتفع االستار ،وتنهار السواتر ّ
لتوسع الطريق
لشمس الحرية.
كما أن بالحرية تزول الفوارق الدينية والجنسية والعصبية
والقبلية ،وغيرها ،وتضمحل تمامًا مع الزمن.
ب��ال�ح��ري��ة ن ��درك جميعا م��دى أه�م�ي��ة ه��ذه الفضيلة للفرد
واملجتمع ،وصعوبة العيش من دونها.
ل �ك��ن ال� �ح ��ري ��ات ف ��ي وط �ن ��ي ف ��ي ت� ��راج� ��ع ،م ��ع ت ��راج ��ع دور
املؤسسات املدنية مقابل صعود دور املؤسسات الدينية،
يحدث ذل��ك على الرغم من الشعبية التي أصبحت تلقاها
الحريات والحقوق املدنية في الدول املجاورة.
ال أدري ،ملاذا نحن بحاجة الى بناء مثل هذا املبنى الرهيب
ف ��ي ح�ج�م��ه وم��وق �ع��ه وش �ك �ل��ه وت�ك�ل�ف�ت��ه ل� � ��وزارة مختصة
بالشؤون الدينية ،على الرغم من أننا مشبعون بهذه األمور
يوميا حتى النخاع ،ونقوم في الوقت نفسه بالتضييق على
كل صاحب رأي ومبدع وفنان ،ونغلق املعارض ونصادر
الكتب ،ونقصص األفالم ،ونكسر األقالم؟
ل�ق��د أق�ح�م��ت ه��ذه ال�ج�ه��ات ال��دي�ن�ي��ة ف��ي ك��ل أم ��ر ،وأصبحت
بالتالي شبه مصونة من املحاسبة أو املراقبة ،وهذا ما أحسن
ضعاف النفوس استغالله لإلثراء من ورائ��ه .فكيف يمكن
فهم ما أعلنه مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب ،بالتعاون
مع مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع ،عن انطالق دوري
اإلبداع الشبابي ،الذي يتضمن عقد مسابقات في مجاالت
تخدم الجانب التكنولوجي والعلوم والرياضيات والفنون
واآلداب وف��وق ذل��ك «ال�ق��رآن الكريم» في جو من امل��رح؟ فما
عالقة الفنون واآلداب والعلوم والتكنولوجيا بموضوع ديني
وقور؛ كالقرآن الكريم؟
أال تقام سنويا عشرات مسابقات حفظ وترتيل القرآن في
ّ
ّ
الدولةُ ،ويدعى إليها ُحفاظ ومرتلون من كل أنحاء العالم؟
ما عالقة اإلبداع بموضوع ديني راسخ؟
لدينا في الدولة عشرات مراكز تحفيظ القرآن ودور قرآن،
وإذاع� ��ة ّق ��رآن وم��وج �ه��ون وم��درس��ون وم �ش��رف��ون وجيش
ّ
ّ
واملفسرين ،وأكثر مما هو مطلوب،
من املنظمني واملرتلني
ِفل َم نقحم ال�ت�لاوة في برامج اإلب��داع التكنولوجي والتنمية
والتخطيط واملنافسة في ٍّ
جو من املرح!

أحمد الحافظ
انتهى فريق شبابي كويتي ّ
تطوعي من ترميم مدرسة في زنجبار ،حيث
قام بترميم املدرسة بسواعده ،من دون االستعانة بعمال بناء؛ إذ تخدم
املدرسة مئات الطالب والطالبات في زنجبار.
ّ
يتكون من مجموعة من الشباب،
وق��ام فريق «ون��س» التطوعي ،ال��ذي
ال�ب��ال��غ ع��دده��م  15ش� ّ
�اب��ًا وف�ت��اة ،ب��أع�م��ال ال�ت��رم�ي��م ،جمعهم ح��ب العمل
الخيري.
وترميم امل��درس��ة ه��و أول م�ش��روع خيري ف��ي ال�خ��ارج للفريق التطوعي،
حيث اعتاد الفريق مساعدة املحتاجني داخل الكويت.
وتخللت الرحلة فعاليات خيرية كثيرة؛ مثل ت��وزي��ع الكسوة والهدايا
لألطفال والفعاليات الترفيهية ،وسط أجواء ممتعة.
وه��ذه ال��رح�ل��ة الثانية للفريق إل��ى زن�ج�ب��ار ،حيث ك��ان��ت ال��رح�ل��ة األول��ى
الصيف املاضي ،قبل أن يستكملوا أعمال البناء قبل بضعة أيام.

فريق «ونس» التطوعي

البنوك السويسرية ترفض دعمها

« »Rainbowتضم  226حجراً كريماً ..وسعرها  28ألف دينار

عملة فيسبوك الرقمية «ليبرا»
لن ترى النور في 2020

..Hublot

تطرح مجموعتها لعام 2020

إسالم عبدالتواب

عبدالرزاق العطار
طرحت شركة هابلوت  Hublotالسويسرية للساعات
الفاخرة ،مجموعة طرازات جديدة من الساعات القيمة،
للعام  ،2020إل��ى ج��ان��ب إحيائها ن�م��وذج��ًا ق��دي�م��ًا ،ما
زالت تتفاخر به حتى اليوم ،وذلك حسب مجلة فوربس
األميركية.
 ..Big Bang Integralأعادت الشركة طرح ساعتها
الشهيرة «بيغ بانغ إنتغرال» ،التي صنعت شهرتها،
وال�ت��ي تمتاز بتصميمها ال��ذي يخلط امل��اس والذهب
باملطاط ،وجاءت بسعر يصل إلى  52ألفا و 500دوالر،
أي ما يقارب  16ألف دينار.

Big Bang
Rainbow

Red
Magic

 ..Red Magicتمتاز هذه الساعة بشكلها الخزفي،
مع تقنيات فائقة للحركة ،ول��م تطرح الشركة من هذا
اإلص��دار س��وى  100قطعة فقط ،وبلغ سعرها  86ألف
دوالر ،أي  26ألف دينار.
 ..Big Bang Meca 10التي تم تصميمها لتتناسب
م��ع األش �ك��ال ال�ح��دي�ث��ة ف��ائ�ق��ة التقنية والتكنولوجيا،
وي �ت��راوح س�ع��ره��ا ب�ين  23أل�ف��ا و 100دوالر ،و 44ألفا
و 100دوالر ،أي  13400دينار.
 ..Big Bang Rainbowواح��دة م��ن الساعات التي
تتباهى بها  ،Hublotبتصميمها الجريء ال��ذي يتألق
بسبعة ألوان من املجوهرات ،وحيث تحمل  226حجرا
كريما ،ويصل سعرها إل��ى  92أل��ف دوالر ،أي  28ألف
دينار.

Gold
Crystal

سأسعى ألن أكون اليوم أول الحضور في جلسة استجواب
وزي��رة الشؤون األستاذة غدير أسيري ،وه��ذه بالنسبة لي
سابقة.
وف��ي جميع األح ��وال أعتبر االس�ت�ج��واب األك�ث��ر س��وءًا في
تاريخ البرملان.

Big Bang
Sang Blue

Big Bang
Meca 10

 ..Big Bang Sang Blueال �ت��ي ت ��م تصميمها
بالتعاون م��ع فنان ال��وش��م الشهير «ماكسيم بليشيا
باتشي» ،وتبدو كأنها عمل نحتي ،وج��اءت بسعر 44
ألفا و 100دوالر ،أي  13400دينار.

Big Bang
Integral

ً
شيوعا في سن الـ40
«الرعاش» مجهول السبب ..أكثر

الرعاش مجهول السبب هو اضطراب بالجهاز
ال �ع �ص �ب��ي؛ ح �ي��ث ي �س �ب��ب االه � �ت� ��زاز ال �ل ��اإرادي
وامل �ن �ت �ظ��م .وي �م �ك��ن أن ي�ص�ي��ب أي �ض��ا ّ
أي ج��زء
م��ن الجسم ،ولكن يحدث االرت�ج��اف غالبا في
اليدين ،ال سيما عند أداء املهام البسيطة ،مثل
الشرب من الكوب أو عقد رباط الحذاء.
وال��رع��اش ،ليس ح��ال��ة خ�ط�ي��رة ،ولكنه يتفاقم
ً
ع��ادة مع م��رور الوقت ويمكن أن يصبح حادا
لدى بعض األفراد.
وي�م�ك��ن أن ت�ح��دث اإلص��اب��ة ب��ال��رع��اش ،ف��ي ّ
أي
مرحلة سنية ،ولكن تكون أكثر شيوعا في سن
 40عاما فأكثر.
أعراض الرعاش مجهول السبب وعالماته:

فيما يبدو أن خطة «فيسبوك» الطموحة إلط�لاق عملتها الرقمية
«ليبرا» أصبحت بعيدة امل�ن��ال ،حيث ك��ان م��ن امل�ق��رر تداولها خالل
ال �ع��ام ال�ح��ال��ي  ،2020وذل ��ك ع�ل��ى خلفية الكثير م��ن امل �خ��اوف ،وم��ن
ث��م العديد م��ن ال�ت�س��اؤالت م��ن جانب صناع السياسات ح��ول مدى
مالءتها لتصبح عملة عاملية.
ونقلت وك��ال��ة «بلومبيرغ» األميركية ع��ن وزي��ر املالية السويسري
أول��ي مورير ،قوله إن العملة الرقمية «ليبرا» يصعب تداولها دون
إطار تنظيمي ،وهو أمر صعب في ظل رفض املسؤولني التنظيميني
لدعم العملة في وقت قريب ،حيث ان البنوك الوطنية لم توافق عليها.
من جهة أخ��رى ،أب��دى سياسيون أميركيون وأوروب�ي��ون مخاوفهم
ب�ش��أن س�ي��ادة العملة ،وإم�ك��ان�ي��ة أن ت�ك��ون العملة وسيلة الخ�ت��راق
الخصوصية ،وج��ذب املجرمني ول�ص��وص االن�ت��رن��ت ،وه��و م��ا جعل
املسؤولني في سويسرا يغيرون رؤيتهم بشأن إمكانية ت��داول هذه
العملة.
كما نقلت الوكالة عن نيلز ريميلت ،املحلل بشركة كابكو ديجيتال
امل��ال�ي��ة ،وه��ي شركة خ��دم��ات استشارية ف��ي زي ��ورخ ،قوله إن��ه طاملا
أن لجنة األوراق املالية والبورصة قلقة من العملة الجديدة ،بسبب
اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة وغير مثبتة نسبيًا ،ويمكن أن
تنافس الدوالر األميركي ،فإن الحكومات ،ومنها سويسرا ،ستنتظر
وقتا أطول لترى ما ستسير إليه األمور.

 ..Gold Crystalوت�م�ت��از باحتوائها على رقائق
ذهبية من عيار  ،24بخلفية من السيراميك األسود،
ويصل سعرها إل��ى  21أل��ف دوالر ،أي  6آالف و300
دينار.

***

مايو كلينك

الطقس

8

الصغرى

21

الكبرى

الرطوبة

أدنى جزر

2.57 5.19

 1ت� �ب ��دأ ت ��دري �ج �ي ��ا ،وع � � ��ادة م ��ا ت� �ك ��ون أك �ث��روضوحا على جانب واحد من الجسم.
 - 2يتفاقم عند الحركة.
 - 3عادة ما يبدأ في اليد ،ومن َّ
ثم يؤثر في يد
واحدة أو كلتيهما.
 - 4ق��د ت� ��زداد ال �ح��ال��ة س ��وءا ب�س�ب��ب اإلج �ه��اد،
أو ت �ن��اول م �ش��روب��ات ال �ك��اف �ي�ين ،أو ال�ت�ع��رض
لدرجات الحرارة القصوى.

األسباب
ي�ب��دو ح��وال��ي ن�ص��ف ح ��االت ال��رع��اش مجهول
السبب ناتجا عن طفرة جينية .ويشار إلى هذه
ٌ
سبب
الحالة باسم الرعاش العائلي .وال يعلم

للرعاش مجهول السبب لدى األشخاص الذين
ليس لديهم طفرة جينية معروفة.

املضاعفات
ال ُيعتبر الرعاش مجهول السبب مرضا يهدد
الحياة ،ولكن غالبا ما ت��زداد األع��راض سوءا
على مدار الوقت .إذا أصبحت أعراض الرعاش
شديدة ،فقد تواجه صعوبة في:
اإلمساك بكوب أو كأس دون سكبها.
تناول الطعام بشكل طبيعي.
التزين أو الحالقة.
ُ
التحدث ،إذا أصيبت حنجرتك أو لسانك.
الكتابة بخط مقروء.

أرنو يتربع على عرش
أغنياء العالم بـ 117مليار دوالر

«نتفليكس» ..تعرض  21فيلما ً
يابانيا ً جديداً للرسوم المتحركة

أحمد بدر

عمرو حسني

ت �م �ك��ن امل� �ل� �ي ��اردي ��ر ال �ف��رن �س��ي ب� ��رن� ��ارد أرن � � ��و ،ال��رئ �ي��س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ش��رك��ة  LVMHللسلع ال �ف��اخ��رة ،م��ن إزاح��ة
ج �ي��ف ب� �ي ��زوس ،ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ش��رك��ة أم � ��ازون،
ع��ن ع��رش أغنى رج��ل ف��ي ال�ع��ال��م ،ليتربع مكانه بثروة
تجاوزت الـ 117مليار دوالر .وبحسب القائمة الجديدة
ملجلة «فوربس» األميركية ،فإن أرنو أصبح أغنى رجل
في العالم ،بعد ارتفاع أسعار األسهم في شركته بنسبة
 ،0.7%ما جعله يتصدر القائمة برصيد  1.9مليار دوالر برنارد أرنو
إضافية ،في توقيت خسر فيه بيزوس نحو  760مليون دوالر من قيمة أسهم شركة
أم��ازون .وأوضحت املجلة االقتصادية األميركية ،أن ث��روة رجل األعمال الفرنسي
برنارد أرنو ،بلغت حاليا  117مليار دوالر ،وظلت ثروة امللياردير األميركي جيف
بيزوس عند ح��دود  115.6مليار دوالر ،بينما ج��اء في املركز الثالث بيل غيتس،
مؤسس ورئيس «مايكروسوفت» األميركية ،بثروة تقدر بـ 113مليار دوالر.

تستعد ش��رك��ة «ن�ت�ف�ل�ي�ك��س» األم�ي��رك�ي��ة
لعرض  20فيلما جديدا سيتم إنتاجها
في اليابان ،بواسطة شركة Studio Ghibli
اليابانية من أجل إضفاء نوع جديد من
الرسوم املتحركة إلى الشركة األميركية.
سيتم اإلص ��دار التجريبي ألك�ث��ر م��ن 20
ف�ي�ل�م��ا ف ��ي أول ف �ب��راي��ر امل �ق �ب��ل وح�ي�ن�ه��ا
سيستطيع جمهور الشركة في آسيا وأوروبا والشرق األوسط وافريقيا وأميركا
الالتينية م��ن مشاهدة  21فيلمًا ج��دي�دًا مترجمة إل��ى  28لغة .وذك��رت نتفليكس
ب�ح�س��ب م��وق��ع  ،south china morning postأن ال �ج�م �ه��ور م��ن م�خ�ت�ل��ف األع �م��ار
سيستمتع بمشاهدة أفالم الرسوم املتحركة اليابانية الشهيرة عبر شبكتهم.
وفازت الشركة اليابانية بجائزة أوسكار عام  2002عن فيلم  Spirited Awayكأفضل
فيلم رسوم متحركة وكان أول فيلم للرسوم املتحركة يفوز بهذه الجائزة.

 ..Skin Visionتطبيق
يكتشف سرطان الجلد
أحمد بدر
كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن تطبيق «سكني فيجن
 ،»Skin Visionساعد شابًا بريطانيا على اكتشاف إصابته بمرض
سرطان الجلد ،حيث ان الشاب اختار التطبيق للتأكد من إصابته
باملرض ،بدال من زيارة الطبيب.
وبحسب الصحيفة ،فإن الشاب البريطاني ،ويدعى جيسون ،الحظ
«شامة» على ذراعه اليسرى عام  ،2018وبعد مرور عام وجد لونها
ي�ت�ح��ول ل�ل��ون ال� ��وردي ،وأص �ب��ح ع��رض�ه��ا سنتيمترا واح ��دا ،وبعد
تغير لونها ،استعان بالتطبيق ،الذي أخبره أن الشامة عالمة على
إصابته بسرطان الجلد ،وعليه يحتاج الى مساعدة طبية فورا.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن جيسون قوله إن التطبيق أنقذ
حياته ،حيث انه خضع لجراحة أزال خاللها الشامة ،وبعد تحليلها
ثبت أنه مصاب بسرطان الجلد من املرحلة األولى ،وأن الشامة كانت
ورما ميالنيا ،لم ينتشر في بقية جسده ،وأن االثر السلبي جراء هذا
سيكون الندبة التي خلفتها الجراحة على ذراعه اليسرى.
ولفتت الصحيفة إلى أن تطبيق  Skin visionأحد تطبيقات الذكاء
االصطناعي ،ويعمل على التقاط صور للحاالت املرضية ،كالشامات
والبقع الجلدية ،ويحللها ويعطي صاحبها النتيجة ،حيث يفحص
شكل وأبعاد الشامات ويكشف مدى خطورة الحالة.

الوفيات
● جمعة راش��د جمعة الحمدان،

( 86ع� � � ��ام� � � ��ًا) ،ش � � �ي � ��ع ،ل � �ل� ��رج� ��ال:
األح �م ��دي ،ق ،13ش 22ال�ش�م��ال��ي،
م ،92ل �ل �ن �س��اء :ب �ي��ان ،ق 4ال �ش��ارع
األول ،م ،48ت- 66224150 :
.99704818
● محمد عبد الله جاسم البالول،

● جميلة أحمد حسن السعيد،

أرم � �ل� ��ة إب ��راه � �ي ��م م �ح �م��د ال� �ه�ل�ال،
( 70ع � ��ام � ��ًا) ،ش� �ي� �ع ��ت ،ل� �ل ��رج ��ال:
امل �ن �ص��وري��ة ،ح�س�ي�ن�ي��ة امل �ش �م��وم،
للنساء :صباح السالم ،ق ،4ش،26
م ،23ت.99533452 - 99490266 :
● هديل عبد الله جاسم منصور،

( 67ع��ام��ًا) ،ش�ي��ع ،ل�ل��رج��ال :مبارك
ال �ك �ب �ي��ر ،ق ،3ش ،2م ،85ل�ل�ن�س��اء:
ال� � �ق� � �ص � ��ور ،ق ،7ش ،41م ،7ت:
.97540079 - 97597772

( 27ع ��ام ��ًا) ،ال�ت�ش�ي�ي��ع ب�ع��د ص�لاة
عصر اليوم ،للرجال :السالم ،ق،2
ش ،221م ،86ل �ل �ن �س��اء :ال�س��امل�ي��ة،
ق ،12ال� � �ش � ��ارع األول ،م ،19ت:
.99606172 - 99746461

أرملة خالد محمد سلطان محمود
امل � �س � �ب� ��اح 72( ،ع � ��ام � ��ًا) ،ش �ي �ع��ت،
ل � �ل � ��رج � ��ال :ال � �ش � �ع� ��ب ،ق ،1ش � ��ارع
امل� �ن ��ام ��ة ،دي � � ��وان خ ��ال ��د امل �س �ب��اح،
ل �ل �ن �س��اء :ال��رم �ي �ث �ي��ة ،ق ،12ش ��ارع
ناصر املبارك ،م ،38ت66773011 :
.99719908 -

● أحمد مشعاب بطيان سحلول،

● آسيا جاسم محمد المسباح،

( 57ع ��ام ��ًا) ،ال�ت�ش�ي�ي��ع ب�ع��د ص�لاة
عصر اليوم ،للرجال :ال�ع��دان ،ق،2
ش ،53م ،3للنساء :صباح السالم،
ق ،4ش ،29م ،11ت- 66366448 :
.51515229
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

