إلزام «تكنولوجيا المعلومات» دفع  5001دينار تعويضاً مؤقتاً

حكم جديد
لمصلحة سبقلا
ضد الحكومة
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األربعاء

 4جمادى اآلخرة  1441هـ •  29يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد  • 16704الكويت

رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 32صفحة •  100فلس

الوزيرة تلغي  17صالحية من صالحيات مديرة «هيئة اإلعاقة»

ِّ
مهب الريح!
أسيري في
¶  25نائباً جاهزون لطرح الثقة

ص� َّ�ب��ت ال �ق��رارات األخ �ي��رة ،ال�ت��ي أص��درت�ه��ا وزي��رة
الشؤون االجتماعية غدير أسيري« ،الزيت» على
«نار طلب طرح الثقة» ،املدرج على جلسة  4فبراير
املقبل ،وأح��دث��ت تحوالت في مواقف ال�ن��واب ادت
إلى طرح الثقة فيها حكمًا ببلوغ معارضيها 25
صوتًا.
وكشفت مصادر مطلعة أن دائرة االستياء النيابي
من قرارات الوزيرة َّ
توسعت أمس ،ونقلت  4نواب
م��ن م�ع�س�ك��ره��ا إل ��ى امل�ع�س�ك��ر امل��ؤي��د ل �ط��رح الثقة
بها ،ال سيما بعد قرارها الذي ألغت بموجبه 17
ص�لاح�ي��ة م��ن ص�لاح�ي��ات امل��دي��رة ال�ع��ام��ة للهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.
ّ
وت �ع��ل �ق��ت ق � � ��رارات ال� ��وزي� ��رة ب �ق �ض��اي��ا ذات ص�ل��ة
ب��ال �ت �ع �ي�ين وال �ن �ق��ل وال � �ن� ��دب وت� ��دوي ��ر ال��وظ��ائ��ف
اإلش ��راف � �ي ��ة وت� �ع ��دي ��ل أوض � � ��اع امل ��وظ� �ف�ي�ن ،ورف ��ع
امل �س �ت ��وى ال��وظ �ي �ف��ي ،وامل� �ك ��اف ��آت امل ��ال �ي ��ة م�ق��اب��ل
األعمال املمتازة.
وبتلك ال�ق��رارات ،أث��ارت أسيري عالمات استفهام
ّ
كبيرة ،عززت ـــــ وفق نواب ـــــ الشبهات التي أثيرت
ّ
ف��ي ج�ل�س��ة اس�ت�ج��واب�ه��ا امل �ق��دم م��ن ال�ن��ائ��ب ع��ادل
الدمخي ،وطالت الوزيرة في قطاع املعاقني.
وأم� � � ��س ،أع� �ل ��ن ال� �ن ��ائ ��ب راك� � � ��ان ال �ن �ص ��ف ت��أي �ي��ده
ط ��رح ال �ث �ق��ة ب ��ال ��وزي ��رة ،م �ش �ي��را إل ��ى أن اع �ت��راض��ه
ع �ل��ى اس �ت �ج��واب �ه��ا ل �ع��دم دس �ت��وري �ت��ه ان �ت �ه��ى مع
صعودها املنصة وقبولها بمناقشته ،وأن سحبها
ص�لاح�ي��ات م��دي��رة «اإلع ��اق ��ة» د.ش�ف�ي�ق��ة العوضي
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ال� �ت ��ي ُع ��رف ��ت ع �ن �ه��ا م �ك��اف �ح��ة م � ّ�دع ��ي اإلع ��اق ��ة
ِّ
وإصالحاتها بالهيئة ـــــ يشكل خ�ط��ورة ،ال سيما
في هذا التوقيت ،ما يستدعي طرح الثقة بالوزيرة.
ب��دوره ،اعتبر النائب يوسف الفضالة أن «صدور
ق� ��رارات ال�ت�ع�ي�ين ف��ي ه ��ذا ال��وق��ت وإي �ق��اف آخ��ري��ن
عن العمل من أجل الحفاظ على املنصب ال��وزاري
م ��ا ه ��و إال ف �س��اد واض � ��ح ي �س �ت��دع��ي ط� ��رح ال�ث�ق��ة
بالوزيرة».

مختصر مفيد
الوزيرة
د.غدير أسيري..
طرحت الثقة
في نفسها.

مبارك حبيب
في حكم تاريخي غير مسبوق ،قضت
محكمة ال��وزراء ،أم��س ،بالحبس لكل
م ��ن وزي � ��ر ال �ص �ح��ة ال �س��اب��ق د .علي
العبيدي ،والوكيلني السابقني خالد
ال �س �ه�لاوي وم�ح�م��ود ال�ع�ب��دال�ه��ادي،
ورئ � � � � �ي � � � � ��س امل � � � �خ� � � ��اط� � � ��ر ال � � ��دول� � � �ي � � ��ة
االستراتيجية بشركة اتنا األميركية
ميشيل دي�لام�ي��ر ،مل��دة  7س�ن��وات مع
الشغل ،وق��درت كفالة  10آالف دينار
ل��وق��ف ال�ن�ف��اذ .وأم ��رت املحكمة بعزل

ال��وزي��ر السابق والوكيلني السابقني
من وظائفهم ،كما أمرت بإبعاد املتهم
الرابع عن البالد بعد تنفيذ العقوبة.
وأل � ��زم � ��ت امل �ح �ك �م ��ة امل �ت �ه �م�ي�ن رد
 81.1م �ل �ي��ون دوالر ،وت�غ��ري�م�ه��م
ضعف املبلغ ،في قضية االستيالء
ع�ل��ى امل ��ال ال �ع��ام م��ن ج ��راء تعاقد
أض� ��ر ب�م �ص�ل �ح��ة وزارة ال �ص �ح��ة،
ل�ل�ح�ص��ول ع �ل��ى رب ��ح م��ن ال�ش��رك��ة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ،ب � ��أن أض� ��اف� ��وا ن�س�ب��ة
 %2.5على العمولة املتفق عليها
(وت�ب�ل��غ قيمة امل�ب��ال��غ ال�ت��ي ألزمت

املحكمة املتهمني بردها نحو 243
مليون دوالر أميركي).
وأك� � � ��دت م � �ص� ��ادر ق ��ان ��ون �ي ��ة أن ه ��ذا
الحكم هو األول من نوعه في تاريخ
البالد بسجن وزير ،ويحق للمتهمني
الطعن عليه أمام «التمييز» خالل 60
يوما من تاريخ ص��دوره ،مشيرة إلى
أن درج � ��ات ال �ت �ق��اض��ي أم� ��ام محكمة
ال ��وزراء ليست ثالثًا كبقية األح�ك��ام،
وإنما درجتان فقط.
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َّ
يتحول مضمونه لحكم إدانة جنائي
النصف صاحب أول استجواب
فيما وصف النائبان راكان النصف
وي ��وس ��ف ال �ف �ض��ال��ة ح �ك��م محكمة
الوزراء ،أمس (الثالثاء) ،بحبس وزير
صحة سابق بتهم االستيالء على
أم ��وال ال��دول��ة م��ن خ�ل�ال مناقصات
أدوي ��ة ،بالحكم ال�ت��اري�خ��ي ،استذكر
املحامي عماد السيف االستجواب
ال � ��ذي ق ��دم ��ه ال �ن��ائ��ب ال �ن �ص��ف ض��د
الوزير الذي صدر الحكم بحقه.

وزيرة الشؤون لـ سبقلا :لقراراتي
اإلصالحية ثمن ..مستعدة لدفعه
أكدت وزيرة الشؤون د .غدير أسيري أن جميع القرارات اإلدارية التي اتخذتها يوم اإلثنني
هي من صلب عمل الوزارة ،بل إن بعضها كان مستحقا ومركونا منذ فترات طويلة.
وأضافت في تصريح لـ سبقلا أن هذه القرارات إدارية داخلية ،وليس لها حسبة سياسية،
وإنما تهدف لتطوير العمل وتعزيز الشفافية وتسهيل مصالح الناس والفئات املستضعفة
كاملعاقني واملسنني وغيرهم.
وأوضحت أن كل قرار تتخذه أصبح ّ
يفسر سياسيا ،مؤكدة أنها لن تعطل مصالح الناس
وال يخيفها العقاب السياسي تجاه القرارات اإلصالحية ،وإذا كانت هناك كلفة سياسية
لقراراتها اإلدارية اإلصالحية فإنها مستعدة لدفع ثمنها.

محرر الشؤون المحلية

اﻟﻌﺮض اﻷول ﻣﻦ
»اﻟﺼﻨﺪوق اﻷﺳﻮد«

ﻋﺒﺮ

»� ﺑﺮﻳﻤﻴﻮم«
اﻟﻜﻮﻳﺖ | ص08

اﻷﺣﺪ

 ٩ﻣﺤﺮم  ١٤٤١ﻫـ  ٨ -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ E§6òÍò١٦٥٨٣òXYz6òÍò٤٨ò¬6òb6òÍò٢٠١٩

 28ﺻﻔﺤﺔ 100òÍòﻓﻠﺲ

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻨﺼﻒ

»اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺮار دول اﻟﺘﻌﺎون«

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ :ﻻ ﺣﻞ إﻻ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
أﻛﺪت اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أن »ﻗﺮار ﻗﻄﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ ﺟﺎء اﻧﻄﻼﻗﴼ
ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ،وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻷﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ« .وﺷﺪدت
اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮﺗﻪ وﻛﺎﻟﺔ »واس« أﻣﺲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﻞ ﻟﻬﺬه اﻷزﻣﺔ إﻻ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ّ
ﻗﻄﺮ ﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪول اﻷرﺑــﻊ ،وﻛﻒ ﺗﺪﺧﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟــﺪول ،ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺟﺎرﴽ وﺷﺮﻳﻜﴼ
ّ
وﺛﻴﻘﴼ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺤﻞ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﻋﺒﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون«.
وأﻛﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺳﻌﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﻓﻠﻢ
ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻗﺮارﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻠﻲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﺪى اﳌﺠﻠﺲ ،ﻣﺸﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﺗﻬﺎ اﻟﻮﻓﻮد اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟـ 39ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﳌﺎﺿﻲ ،واﻟﺘﻲ دﻋﺎ ﻓﻴﻬﺎ »ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ أﻣﻴﺮ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ وﻗﻒ اﻟﺤﻤﻼت
ّ
ّ
ﺑﺜﺖ اﻟﻔﺮﻗﺔ ّ
وﻣﺴﺖ اﻟﻘﻴﻢ ﻻﺣﺘﻮاء اﻟﺨﻼﻓﺎت« .وأﻛﺪت اﳌﻤﻠﻜﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻈﻞ »ﺳﻨﺪﴽ ﻟﻠﺸﻌﺐ
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ
اﻟﻘﻄﺮي اﻟﺸﻘﻴﻖ وداﻋﻤﺔ ﻷﻣﻨﻪ واﺳﺘﻘﺮاره«.
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رﺋﺎﺳﺔ اﻷرﻛﺎن :ﻣﺮوﺟﻮ اﻹﺷﺎﻋﺎت ﻳﺰرﻋﻮن اﻟﻔﺘﻨﺔ

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح :ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﻋﻤﻴﻘﺔ
ﻧﻔﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺻﺤﺔ
ﻣ ــﺎ ﻳـ ـﺘ ــﺪاول ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻌــﺾ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ﻣــﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ اﻟﻰ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ
اﻟــﺪﻓــﺎع ،اﻟﺸﻴﺦ ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟـﺼـﺒــﺎح ،ﺑـﺸــﺄن أن
ﻫﻨﺎك أزﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻌﺮاق .وﻧﻘﻞ ﺑﻴﺎن

أﺻــﺪرﺗــﻪ رﺋﺎﺳﺔ اﻷرﻛــﺎن أﻣــﺲ ،ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺦ
ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح ،ﺗــﺄﻛ ـﻴــﺪه ﻋـﻤــﻖ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت
اﻟﻮدﻳﺔ واﳌﺘﺠﺬرة ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،واﺳﺘﻤﺮار
ﺗـﻌــﺎوﻧـﻬـﻤــﺎ ﻓــﻲ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﳌ ـﺠ ــﺎﻻت ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻣ ــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑــﺎﳌ ـﺠــﺎل اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮي ،وﺣ ــﺮص
اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺘﺮددة :ﺗﺒﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أم ﺗﻠﻐﻴﻬﺎ؟

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ..ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﺎﻟﻌﺸﺮات وﻫﺪر ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻔﻀﻠﻲ وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن
رﻏ ــﻢ ﻣـ ــﺮور أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ  3ﺳ ـﻨــﻮات ﻋ ـﻠــﻰ إﻧ ـﺸــﺎء اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺮاوح ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ،ﺑﻞ ﺗﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ
»ﺧ ـﻤــﻮل« ﻻ ﺗـﺘـﻨــﺎﺳــﺐ إﻃــﻼﻗــﴼ ﻣــﻊ »ﺣ ـﻴــﻮﻳــﺔ« وﻧـﺸــﺎط
ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
وﺳ ـﺠ ـﻠــﺖ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻋ ـﺸــﺮات
اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ﻫﺪر ﺑﺎﳌﻼﻳﲔ ﺳﻨﻮﻳﴼ .ﻓﻤﻨﺬ
إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﺎم  2015ﻟﻢ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄدوارﻫﺎ
اﳌ ـﻨــﻮﻃــﺔ ﺑـﻬــﺎ ﺑ ـﺸ ـﻬــﺎدة واﻋ ـﺘ ــﺮاف اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﻴــﺔ،
ﻷﺳـﺒــﺎب ﻋــﺪﻳــﺪة ،ﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟ ـﺘــﺮدد اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ ﻓﻲ
إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ أو اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ،إذ رﻓﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﺳﻮﻣﴼ
إﻟ ــﻰ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣ ــﺔ ﻓــﻲ ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ  2018ﺑــﺈﻟ ـﻐــﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ
ودﻣـﺠـﻬــﺎ ﺑ ــﻮزارة اﻟـﺸـﺒــﺎب ،أﺗﺒﻌﺘﻪ ﺑـﻤــﺮﺳــﻮم آﺧــﺮ ﻓﻲ
ﻣﺎﻳﻮ  2019ﻹﻟﻐﺎء اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺳﺤﺒﻪ واﻹﺑﻘﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
ﻫﺬا »اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺮﺗﺒﻚ« اﻧﻌﻜﺲ ﺑﺪوره ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻬﻴﺌﺔ

واﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﲔ ﻓـﻴـﻬــﺎ ،وﺳ ــﺎد اﻟـﺘــﺮﻗــﺐ وﺗـﻌـﻄـﻠــﺖ اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ
وﻓﺘﺮ اﻟﺤﻤﺎس ،وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﳌﺒﺎدرات.
ورﻏﻢ أن ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺷﻬﺪت إﻟﻐﺎء دور وزارة
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب  ،واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻤﻜﺘﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب ،وﻧﻘﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟ ــﻮزارة ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ إﻟــﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب،
ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻐﻴﺮ ﺷﻴﺌﴼ ،وﻟﻢ ُﻳﺮﺟﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ،ﺑـﺴـﺒــﺐ ﺗــﺪاﺧــﻞ اﻻﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻــﺎت ﻓــﻲ ﻋ ــﺪد ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت .وﻛﺸﻒ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب
ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮﺣـﻤــﻦ اﳌـﻄـﻴــﺮي ﻋــﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻳـﺠــﺮي ﻣــﻊ دﻳــﻮان
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ،ﻳـﻀــﻢ ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت وزارة اﻟـﺸـﺒــﺎب اﳌﻨﺘﻘﻠﺔ إﻟــﻰ
اﻟﻬﻴﺌﺔ أﺧﻴﺮﴽ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻬﺪ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻷﻧﺸﻄﺔ وإﻃــﻼق
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟـﻬــﺎدﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻓــﻲ ﻃــﺎﻗــﺎت أﺑﻨﺎء
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل.
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وأﺷـ ــﺎرت رﺋــﺎﺳــﺔ اﻷرﻛـ ــﺎن إﻟ ــﻰ اﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ
ﺑـﺤـﻘـﻬــﺎ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﺿــﺪ ﻣــﺮوﺟــﻲ اﻷﺧ ـﺒــﺎر
واﻹﺷ ــﺎﻋ ــﺎت ﻏـﻴــﺮ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺤــﺔ ﺑ ـﻬــﺪف زرع
اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﺘﻔﺮﻗﺔ واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺑﻌﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻷﺧﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ .وأﻫﺎﺑﺖ ﺑﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﻔﺎت

ﻣﻊ  3ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺧﻴﺮﻳﺔ

ﻣﺼﺮ :ﱠ
ﺳﻠﻤﻨﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﺳﻤﺎء
ً
ً
ﺟﺪﻳﺪا
ﻣﺘﻬﻤﺎ
15
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ

اﻻﻗﺘﺼﺎد راﻛﺪ ﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ!
 ..ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻤﻴﻦ؟
اﻗﺘﺼﺎد

19-18

إﻟــﻰ ﻣـﺜــﻞ ﻫــﺬه اﻷﺧ ـﺒــﺎر اﳌـﺠـﻬــﻮﻟــﺔ اﳌـﺼــﺪر،
وﺗ ـ ـﺤ ـ ــﺮي اﻟ ـ ــﺪﻗ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣ ـﻌ ـﻬــﺎ،
ﻣـﺸــﺪدة ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة اﺳﺘﻘﺎء اﻷﺧـﺒــﺎر ﻣﻦ
ﻣ ـﺼــﺎدرﻫــﺎ اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ واﳌـﺘـﻤـﺜـﻠــﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟـﺘــﻮﺟـﻴــﻪ اﳌـﻌـﻨــﻮي واﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟﺪﻓﺎع) .ﻛﻮﻧﺎ(

ﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟـ � ان
اﻟﺠﻬﺎت اﻻﻣﻨﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺳﻠﻤﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗ ـﻀــﻢ  15اﺳ ـﻤــﴼ ﻋ ـﻠــﻰ أﻧ ـﻬــﺎ ﻋـﻨــﺎﺻــﺮ
ﻣﺘﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ »ﻋﻨﻒ وإرﻫﺎب« ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ  .2013وأﻛــﺪ اﳌﺼﺪر ان
ﻣﺼﺮ ﺳﻠﻤﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻳﻀﺎ اﺳﻤﺎء  3ﺟﻤﻌﻴﺎت
ﺧﻴﺮﻳﺔ ارﺗﺒﻄﺖ أﺳﻤﺎؤﻫﺎ ﺑﺎﳌﺘﻬﻤﲔ.
واﺿـ ــﺎف اﳌ ـﺼــﺪر ان اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻣﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ إرﺳــﺎل ﻣﺬﻛﺮة
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻋــﺪدﴽ ﻣــﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ ،ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺧﺎﻟﺪ
ﻣ ـﺤ ـﻤــﻮد اﳌـ ـﻬ ــﺪي ،اﻟـ ــﺬي أﻟ ـﻘــﻲ اﻟ ـﻘ ـﺒــﺾ ﻋـﻠـﻴــﻪ،

وﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺬي ﺗﻄﻠﺐ ﻣﺼﺮ
اﻳﻀﴼ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ،واﺷــﺎر اﳌـﺼــﺪر اﻟــﻰ ان ﻣﻬﺪي
ﺳﺎﻫﻢ ﻣﻊ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮي
ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،وﺷﻜﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻬﺪف.
اﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،اﻛــﺪ اﳌـﺼــﺪر اﻷﻣـﻨــﻲ اﳌـﺼــﺮي ﻛﺸﻒ
ﺗـﺤــﻮﻳــﻼت ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة أرﺳـﻠــﺖ إﻟــﻰ ﻋــﺎﺋــﻼت
اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،وأوﺿﺢ أن ﻋﻨﺎﺻﺮ »ﺧﻠﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ« اﻋﺘﺮﻓﻮا ﺑﺄﻧﻬﻢ اﻟﺘﻘﻮا ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻬﺪي أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
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مستقبال.
وم �ن��ذ إع�ل�ان ح�ك��وم��ة س�م��و ال�ش�ي��خ ص�ب��اح
ال �خ��ال��د ع ��ن ت��وج �ه��ات �ه��ا ب ��ال� �ت ��زام س�ي��اس��ة
الترشيد ودمج الجهات ذات االختصاصات
املتشابكة لتقليل النفقات ،بات السؤال الذي
يتردد في األوساط الشبابية في البالد هو:
م ��اذا ع��ن ه�ي�ئ��ة ال �ش �ب��اب؟ ه��ل س�ت��دم��ج كما
ت��ردد م��ع هيئة ال��ري��اض��ة لتعود كما كانت

الهيئة العامة للشباب والرياضة؟ أم ستظل
َ
ه�ي�ئ��ة ال�ش�ب��اب ع�ل��ى ح��ال�ه��ا «ال��ق� ِ�ل��ق» وغير
املستقر مع التردد الحكومي املستمر بشأن
إلغائها أو اإلب�ق��اء عليها ،وه��و األم��ر ال��ذي
أثارته سبقلا في عددها الصادر بتاريخ 8
سبتمبر .2019
وبحسب مراقبني شباب ،فإن الشيء املؤكد
أن ع �م��ل ه�ي�ئ��ة ال �ش �ب��اب م �ن��ذ إن �ش��ائ �ه��ا في
 2015يعاني الخمول حينا ،والركود وعدم
ال �ت �ط��وي��ر واإلب � � � ��داع أح� �ي ��ان ��ا ،ب �س �ب��ب ع��دم
امتالك الحكومة رؤية واضحة وثابتة بشأن
بقاء الهيئة واستقاللها من عدمه.
ع�ل��ى أن أك �ث��ر األس �ئ �ل��ة ال �ت��ي ت ��ؤرق أوس ��اط
الشباب ،هي ما ال��ذي قدمته هيئة الشباب
ل �ه ��م ،ال س �ي �م��ا ف ��ي ظ ��ل وج � ��ود م�لاح �ظ��ات
ع��دي��دة ع�ل��ى أداء ال�ه�ي�ئ��ة م��ن ق�ب��ل ال�ج�ه��ات
الرقابية ،وأبرزها ما يتعلق بعدم تمكينها
من تحقيق أهدافها واختصاصاتها ،وهو
م��ا ق��ررت��ه ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة في
تقريرها العام املاضي.

عريقات لـــ سبقلا :احتيال القرن ..لن يمر
نعيم درويش

ت � َّ�وج ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب سلسلة
خ �ط��وات��ه امل �ن �ح ��ازة مل�ص�ل�ح��ة إس ��رائ� �ي ��ل ،وض��د
ّ
الشعب الفلسطيني ،ب��ال�ك��ف ع��ن خطة «صفقة
القرن» ،وهو يقف ،وإلى جانبه «صديقه الكبير»
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو ،الذي
استقبله منذ اإلثنني في مكتبه البيضاوي.
ال�خ�ط��ة امل �ن �ح��ازة ت�ع�ت�ب��ر ب�م�ن��زل��ة ه��دي��ة أم�ي��رك�ي��ة
جديدة ال��ى اسرائيل ونتانياهو ،لكونها ّ
تكرس
«القدس عاصمة -ال تتجزأ -إلسرائيل» وتعترف
أراض م�ح�ت�ل��ة،
ب��ال �س �ي��ادة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ع �ل��ى
ٍ
وف��ي امل�ق��اب��ل تتحدث ع��ن دول��ة فلسطينية وفق
مقتضيات األم��ن اإلسرائيلي عاصمتها منطقة
من القدس الشرقية.
ووص �ف ��ت ال �س �ل �ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال �خ �ط��ة ب��أن�ه��ا
«احتيال القرن» ،وليست صفقة القرن .وقال أمني
سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
الدكتور صائب عريقات في اتصال مع سبقلا
إن «اي خطة تخلو من ان تكون القدس عاصمة
ل��دول��ة فلسطني على ح��دود  1967ال معنى لها،

حكم تاريخي ..

¶ المحكمة تنتصر للمال العام وتصدر أول حكم
بإدانة وزير في تاريخ الكويت

دمج هيئتي الشباب والرياضة
على طاولة مجلس الوزراء
علمت سبقلا أن كتابا رفع من مكتب وزير
الدولة لشؤون الشباب الى مجلس الوزراء،
أخ �ي ��را ،ب��دم��ج ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ش�ب��اب مع
الهيئة العامة للرياضة.
وم� ��ع ان �ت �ه��اء م� ��دة ت�ك�ل�ي��ف ب �ع��ض ق �ي��ادي��ي
ه �ي �ئ��ة ال� �ش� �ب ��اب ف� ��ي ف� �ب ��راي ��ر امل� �ق� �ب ��ل ،وف ��ي
ظ��ل ح��ال��ة اإلح �ب ��اط ال �ت��ي س� ��ادت األوس� ��اط
الشبابية مع تواضع أداء الهيئة ال��ذي كان
دون م�س�ت��وى ط�م��وح��ات ال�ش�ب��اب ،توجهت
سبقلا ب �س��ؤال إل��ى م�ص��در ح�ك��وم��ي رف�ي��ع،
ع��ن مسألة التجديد لبعض ال�ق�ي��ادي�ين في
هيئة ال�ش�ب��اب ،ف��رد ب��أن بعضهم محسوب
على قطب كبير ،األم��ر ال��ذي يسبب حرجا
في سياسة التغيير.
وبسؤاله عما إذا ك��ان يعتقد أن ذل��ك إه��دار
للمال العام ،وظلم للكفاءات الشبابية التي
تنتظر دوره��ا في قيادة مؤسسات الدولة،
اك �ت �ف��ى امل �ص��در ب �ق��ول��ه :ل �ن��رى م��ا س�ي�ح��دث
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صائب عريقات

وب��ال�ت��ال��ي ه��ذه الصفقة م��رف��وض��ة بشكل كامل
وشامل من عموم الشعب الفلسطيني» .وأضاف
ع��ري�ق��ات« :ه��ذه ليست صفقة؛ فالصفقة تعني
ط��رف�ين ،ه��ي احتيال ال�ق��رن ..وال أعتقد ان هناك
عربيًا او فلسطينيًا او إنسانًا ح� ّ�رًا ،يؤمن بحل
دائم وشامل وع��ادل على اساس القانون الدولي
وال �ش��رع �ي��ة ال��دول �ي��ة ،ي�م�ك��ن ان ي��واف��ق ع�ل��ى ه��ذا
املشروع».
وتابع« :ه��ذه الصفقة لن تمر ،والعالم لن يسمح
بتحويل القانون الدولي الى فوضى ،ولن يسمح
بتغيير ميثاق االم��م املتحدة ول��ن يسمح بالضم
وجعل االستيطان شرعيًا».
واك ��د ان «ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ي �ع� ّ�ول��ون ع�ل��ى امل��وق��ف

ال�ع��رب��ي ال ��ذي سيتخذ خ�ل�ال االج�ت�م��اع ال�ط��ارئ
لوزراء الخارجية العرب السبت املقبل في القاهرة،
بحضور الرئيس محمود عباس ،حيث سيؤكد
الوزراء رفضهم هذه املشاريع الهزيلةّ ،
وتمسكهم
بمبادرة السالم العربية والقانون الدولي والحقوق
امل �ش��روع��ة للشعب الفلسطيني ،وع �ل��ى رأس�ه��ا
دولة ،عاصمتها
حقهم في تقرير املصير ،واقامة ٍ
القدس على حدود  1967وحق العودة».
وق� ��ال ع��ري �ق��ات إن «ال �س �ل �ط��ة س �ت �ت �ح� ّ�رك ف��ي كل
امل �ن �ظ �م��ات ال��دول �ي��ة ،وس �ت �ق��دم م �ش��روع ق� ��رار في
م�ج�ل��س االم� ��ن ،وم ��ع ت��وق�ع�ن��ا ب��اس �ت �خ��دام الفيتو
ّ
سنحول القرار الى الجمعية العامة لألمم
االميركي
املتحدة ،حيث سيكون لدينا تأييد ،بما ال يقل عن
 170صوتًا ضد هذه الترهات املطروحة»ّ .
وشدد
عريقات على «ض��رورة إنهاء الخالفات الداخلية
الفلسطينية ،ألن مشروعنا الوطني مستهدف،
وشعبنا سيعرف ـــــ َّ
موحدًا ـــــ كيف يواجه إجراءات
إس��رائ �ي��ل ال�ف�ع�ل�ي��ة ب��ال�ض��م واالم �ل ��اءات وت�ح��وي��ل
االحتالل املؤقت الى احتالل دائم».
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وأوض � � ��ح ال �س �ي��ف ف ��ي ت �غ ��ري ��دة ل��ه
ع�ل��ى م��وق��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
«ت��وي�ت��ر» أن النائب راك��ان النصف
ي� �غ ��ادر م �س��رح ال �ع �م��ل ال�س�ي��اس��ي
ب �ع��د أن خ ��ط ل ��ه م �ك��ان��ًا ف ��ي ت��اري��خ
الكويت النيابي ،إذ يعد صاحب أول
استجواب سياسي لوزير يتحول
مضمونه ألول حكم إدان��ة جنائي
ص� ��ادر م��ن م�ح�ك�م��ة ال� � ��وزراء ضد

وزير سابق ،فكان بحق استجوابًا
مستحقًا في دستوريته وقانونيته
وموضوعيته.
ورأى أن��ه م��ن «امل�ف��ارق��ات املضحكة
املبكية أن ذاك االستجواب املستحق
لم يجد عشرة أعضاء ليوقعوا طلب
ط��رح الثقة آن��ذاك ،ليأتي ال�ي��وم طرح
الثقة من القضاء العادل».
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األربعاء

 4جمادى اآلخرة  1441هـ •  29يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد  • 16704الكويت

رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 32صفحة •  100فلس

إﻟﺰام »ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت« دﻓﻊ  5001دﻳﻨﺎر ﺗﻌﻮﻳﻀﺎً ﻣﺆﻗﺘﺎً

ﺣﻜﻢ ﺟﺪﻳﺪ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ �
ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

أخبار
الصفحة
األولى
األربعاء
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اﻷرﺑﻌﺎء

 ٤ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة  ٢٩òÍò¬ò١٤٤١ﻳﻨﺎﻳﺮ E§6òÍò١٦٧٠٤òXYz6òÍò٤٨ò¬6òb6òÍò٢٠٢٠

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻨﺼﻒ

 32ﺻﻔﺤﺔ 100òÍòﻓﻠﺲ

اﻟﻮزﻳﺮة ﺗﻠﻐﻲ  17ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮة »ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ«

ﱢ
ﻣﻬﺐ اﻟﺮﻳﺢ!
أﺳﻴﺮي ﻓﻲ
¶  25ﻧﺎﺋﺒﺎً ﺟﺎﻫﺰون ﻟﻄﺮح اﻟﺜﻘﺔ

ﺻـ ﱠـﺒــﺖ اﻟ ـﻘ ــﺮارات اﻷﺧ ـﻴــﺮة ،اﻟـﺘــﻲ أﺻــﺪرﺗ ـﻬــﺎ وزﻳــﺮة
اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﺪﻳﺮ أﺳﻴﺮي» ،اﻟﺰﻳﺖ« ﻋﻠﻰ
»ﻧﺎر ﻃﻠﺐ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ« ،اﳌﺪرج ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺔ  4ﻓﺒﺮاﻳﺮ
اﳌﻘﺒﻞ ،وأﺣــﺪﺛــﺖ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟـﻨــﻮاب ادت
إﻟﻰ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻤﴼ ﺑﺒﻠﻮغ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻬﺎ 25
ﺻﻮﺗﴼ.
وﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ أن داﺋﺮة اﻻﺳﺘﻴﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ
ﱠ
ﺗﻮﺳﻌﺖ أﻣﺲ ،وﻧﻘﻠﺖ  4ﻧﻮاب
ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻟﻮزﻳﺮة
ﻣــﻦ ﻣـﻌـﺴـﻜــﺮﻫــﺎ إﻟ ــﻰ اﳌـﻌـﺴـﻜــﺮ اﳌــﺆﻳــﺪ ﻟ ـﻄــﺮح اﻟﺜﻘﺔ
ﺑﻬﺎ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﺮارﻫﺎ اﻟﺬي أﻟﻐﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ 17
ﺻــﻼﺣـﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺻــﻼﺣـﻴــﺎت اﳌــﺪﻳــﺮة اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
ّ
وﺗ ـﻌــﻠ ـﻘــﺖ ﻗـ ـ ـ ــﺮارات اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮة ﺑ ـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ ذات ﺻـﻠــﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻴــﲔ واﻟـ ـﻨـ ـﻘ ــﻞ واﻟ ـ ـﻨـ ــﺪب وﺗـ ــﺪوﻳـ ــﺮ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ
اﻹﺷـ ــﺮاﻓ ـ ـﻴـ ــﺔ وﺗـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻞ أوﺿ ـ ـ ــﺎع اﳌ ــﻮﻇـ ـﻔ ــﲔ ،ورﻓـ ــﻊ
اﳌـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اﻟ ــﻮﻇ ـﻴ ـﻔ ــﻲ ،واﳌـ ـﻜ ــﺎﻓ ــﺂت اﳌ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﻘــﺎﺑــﻞ
اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻤﺘﺎزة.
وﺑﺘﻠﻚ اﻟـﻘــﺮارات ،أﺛــﺎرت أﺳﻴﺮي ﻋﻼﻣﺎت اﺳﺘﻔﻬﺎم
ّ
ﻛﺒﻴﺮة ،ﻋﺰزت ـ ـ ـ وﻓﻖ ﻧﻮاب ـ ـ ـ اﻟﺸﺒﻬﺎت اﻟﺘﻲ أﺛﻴﺮت
ﻓــﻲ ﺟـﻠـﺴــﺔ اﺳـﺘـﺠــﻮاﺑـﻬــﺎ اﳌ ـﻘـ ّـﺪم ﻣــﻦ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ ﻋــﺎدل
اﻟﺪﻣﺨﻲ ،وﻃﺎﻟﺖ اﻟﻮزﻳﺮة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﳌﻌﺎﻗﲔ.
وأﻣـ ـ ـ ــﺲ ،أﻋـ ـﻠ ــﻦ اﻟـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ راﻛـ ـ ـ ــﺎن اﻟـ ـﻨـ ـﺼ ــﻒ ﺗــﺄﻳ ـﻴــﺪه
ﻃ ــﺮح اﻟ ـﺜ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ــﻮزﻳ ــﺮة ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن اﻋ ـﺘــﺮاﺿــﻪ
ﻋ ـﻠــﻰ اﺳ ـﺘ ـﺠــﻮاﺑ ـﻬــﺎ ﻟ ـﻌــﺪم دﺳ ـﺘــﻮرﻳ ـﺘــﻪ اﻧ ـﺘ ـﻬــﻰ ﻣﻊ
ﺻﻌﻮدﻫﺎ اﳌﻨﺼﺔ وﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ،وأن ﺳﺤﺒﻬﺎ
ﺻــﻼﺣـﻴــﺎت ﻣــﺪﻳــﺮة »اﻹﻋ ــﺎﻗ ــﺔ« د.ﺷـﻔـﻴـﻘــﺔ اﻟﻌﻮﺿﻲ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ُﻋـ ــﺮﻓـ ــﺖ ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻣ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ ﻣـ ـ ّـﺪﻋـ ــﻲ اﻹﻋ ــﺎﻗ ــﺔ
ﱢ
وإﺻﻼﺣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ـ ـ ـ ﻳﺸﻜﻞ ﺧـﻄــﻮرة ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ،ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮة.
ﺑــﺪوره ،اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ أن »ﺻﺪور
ﻗ ـ ــﺮارات اﻟـﺘـﻌـﻴــﲔ ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟــﻮﻗــﺖ وإﻳ ـﻘــﺎف آﺧــﺮﻳــﻦ
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺼﺐ اﻟــﻮزاري
ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻮ إﻻ ﻓـ ـﺴ ــﺎد واﺿ ـ ــﺢ ﻳ ـﺴ ـﺘــﺪﻋــﻲ ﻃـ ــﺮح اﻟـﺜـﻘــﺔ
ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮة«.

ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻔﻴﺪ
اﻟﻮزﻳﺮة
د.ﻏﺪﻳﺮ أﺳﻴﺮي..
ﻃﺮﺣﺖ اﻟﺜﻘﺔ
ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﻣﺒﺎرك ﺣﺒﻴﺐ

ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ،ﻗﻀﺖ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟــﻮزراء ،أﻣــﺲ ،ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻜﻞ
ﻣ ــﻦ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ د .ﻋﻠﻲ
اﻟﻌﺒﻴﺪي ،واﻟﻮﻛﻴﻠﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟ ـﺴ ـﻬــﻼوي وﻣـﺤـﻤــﻮد اﻟـﻌـﺒــﺪاﻟـﻬــﺎدي،
ورﺋـ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺲ اﳌ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺎﻃـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﺗﻨﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻣﻴﺸﻴﻞ دﻳــﻼﻣـﻴــﺮ ،ﳌــﺪة  7ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻊ
اﻟﺸﻐﻞ ،وﻗــﺪرت ﻛﻔﺎﻟﺔ  10آﻻف دﻳﻨﺎر
ﻟــﻮﻗــﻒ اﻟـﻨـﻔــﺎذ .وأﻣ ــﺮت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺰل

اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﻮﻛﻴﻠﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ
ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ أﻣﺮت ﺑﺈﺑﻌﺎد اﳌﺘﻬﻢ
اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻦ اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
وأﻟ ـ ــﺰﻣ ـ ــﺖ اﳌـ ـﺤـ ـﻜـ ـﻤ ــﺔ اﳌـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻤ ــﲔ رد
 81.1ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن دوﻻر ،وﺗـﻐــﺮﻳـﻤـﻬــﻢ
ﺿﻌﻒ اﳌﺒﻠﻎ ،ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺳﺘﻴﻼء
ﻋـﻠــﻰ اﳌ ــﺎل اﻟ ـﻌــﺎم ﻣــﻦ ﺟـــﺮاء ﺗﻌﺎﻗﺪ
أﺿـ ــﺮ ﺑ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ وزارة اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ،
ﻟـﻠـﺤـﺼــﻮل ﻋ ـﻠــﻰ رﺑ ــﺢ ﻣــﻦ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ،ﺑ ـ ــﺄن أﺿـ ــﺎﻓـ ــﻮا ﻧـﺴـﺒــﺔ
 %2.5ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
)وﺗـﺒـﻠــﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﳌـﺒــﺎﻟــﻎ اﻟـﺘــﻲ أﻟﺰﻣﺖ

اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﺮدﻫﺎ ﻧﺤﻮ 243
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ(.
وأﻛـ ـ ـ ــﺪت ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺔ أن ﻫ ــﺬا
اﻟﺤﻜﻢ ﻫﻮ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺒﻼد ﺑﺴﺠﻦ وزﻳﺮ ،وﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﲔ
اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺎم »اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ« ﺧﻼل 60
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻــﺪوره ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ
أن درﺟ ـ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻘــﺎﺿــﻲ أﻣـ ــﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟ ــﻮزراء ﻟﻴﺴﺖ ﺛﻼﺛﴼ ﻛﺒﻘﻴﺔ اﻷﺣـﻜــﺎم،
وإﻧﻤﺎ درﺟﺘﺎن ﻓﻘﻂ.
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ﱠ
ﻳﺘﺤﻮل ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻟﺤﻜﻢ إداﻧﺔ ﺟﻨﺎﺋﻲ
اﻟﻨﺼﻒ ﺻﺎﺣﺐ أول اﺳﺘﺠﻮاب

ﻓﻴﻤﺎ وﺻﻒ اﻟﻨﺎﺋﺒﺎن راﻛﺎن اﻟﻨﺼﻒ
وﻳ ــﻮﺳ ــﻒ اﻟ ـﻔ ـﻀــﺎﻟــﺔ ﺣ ـﻜــﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻮزراء ،أﻣﺲ )اﻟﺜﻼﺛﺎء( ،ﺑﺤﺒﺲ وزﻳﺮ
ﺻﺤﺔ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺘﻬﻢ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ
أﻣ ــﻮال اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت
أدوﻳ ــﺔ ،ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟـﺘــﺎرﻳـﺨــﻲ ،اﺳﺘﺬﻛﺮ
اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻋﻤﺎد اﻟﺴﻴﻒ اﻻﺳﺘﺠﻮاب
اﻟ ـ ــﺬي ﻗ ــﺪﻣ ــﻪ اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ اﻟ ـﻨ ـﺼــﻒ ﺿــﺪ
اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺬي ﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻘﻪ.

وزﻳﺮة اﻟﺸﺆون ﻟـ � :ﻟﻘﺮاراﺗﻲ
اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺛﻤﻦ ..ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﺪﻓﻌﻪ

أﻛﺪت وزﻳﺮة اﻟﺸﺆون د .ﻏﺪﻳﺮ أﺳﻴﺮي أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻳﻮم اﻹﺛﻨﲔ
ﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻠﺐ ﻋﻤﻞ اﻟﻮزارة ،ﺑﻞ إن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ وﻣﺮﻛﻮﻧﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ � أن ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات إدارﻳﺔ داﺧﻠﻴﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺣﺴﺒﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،
وإﻧﻤﺎ ﺗﻬﺪف ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس واﻟﻔﺌﺎت اﳌﺴﺘﻀﻌﻔﺔ
ﻛﺎﳌﻌﺎﻗﲔ واﳌﺴﻨﲔ وﻏﻴﺮﻫﻢ.
وأوﺿﺤﺖ أن ﻛﻞ ﻗﺮار ﺗﺘﺨﺬه أﺻﺒﺢ ّ
ﻳﻔﺴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ،ﻣﺆﻛﺪة أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻌﻄﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس
وﻻ ﻳﺨﻴﻔﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﺠﺎه اﻟﻘﺮارات اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻛﻠﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻘﺮاراﺗﻬﺎ اﻹدارﻳﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ.

ﻣﺤﺮر اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

اﻟﻌﺮض اﻷول ﻣﻦ
»اﻟﺼﻨﺪوق اﻷﺳﻮد«

ﻋﺒﺮ

»� ﺑﺮﻳﻤﻴﻮم«
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اﻷﺣﺪ

 ٩ﻣﺤﺮم  ١٤٤١ﻫـ  ٨ -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ E§6òÍò١٦٥٨٣òXYz6òÍò٤٨ò¬6òb6òÍò٢٠١٩

 28ﺻﻔﺤﺔ 100òÍòﻓﻠﺲ

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻨﺼﻒ

»اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺮار دول اﻟﺘﻌﺎون«

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ :ﻻ ﺣﻞ إﻻ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ

أﻛﺪت اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أن »ﻗﺮار ﻗﻄﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ ﺟﺎء اﻧﻄﻼﻗﴼ
ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ،وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻷﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ« .وﺷﺪدت
اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮﺗﻪ وﻛﺎﻟﺔ »واس« أﻣﺲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﻞ ﻟﻬﺬه اﻷزﻣﺔ إﻻ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ّ
ﻗﻄﺮ ﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪول اﻷرﺑــﻊ ،وﻛﻒ ﺗﺪﺧﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟــﺪول ،ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺟﺎرﴽ وﺷﺮﻳﻜﴼ
ّ
وﺛﻴﻘﴼ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺤﻞ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﻋﺒﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون«.
وأﻛﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺳﻌﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﻓﻠﻢ
ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻗﺮارﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻠﻲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﺪى اﳌﺠﻠﺲ ،ﻣﺸﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﺗﻬﺎ اﻟﻮﻓﻮد اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟـ 39ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ
اﳌﺎﺿﻲ ،واﻟﺘﻲ دﻋﺎ ﻓﻴﻬﺎ »ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ أﻣﻴﺮ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ وﻗﻒ اﻟﺤﻤﻼت
ّ
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺜّ ﺖ اﻟﻔﺮﻗﺔ ّ
وﻣﺴﺖ اﻟﻘﻴﻢ ﻻﺣﺘﻮاء اﻟﺨﻼﻓﺎت« .وأﻛﺪت اﳌﻤﻠﻜﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻈﻞ »ﺳﻨﺪﴽ ﻟﻠﺸﻌﺐ
اﻟﻘﻄﺮي اﻟﺸﻘﻴﻖ وداﻋﻤﺔ ﻷﻣﻨﻪ واﺳﺘﻘﺮاره«.
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رﺋﺎﺳﺔ اﻷرﻛﺎن :ﻣﺮوﺟﻮ اﻹﺷﺎﻋﺎت ﻳﺰرﻋﻮن اﻟﻔﺘﻨﺔ

ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺼﺒﺎح :ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﻋﻤﻴﻘﺔ

ﻧﻔﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺻﺤﺔ
ﻣ ــﺎ ﻳـ ـﺘ ــﺪاول ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻌــﺾ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻊ اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ﻣــﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ اﻟﻰ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ
اﻟــﺪﻓــﺎع ،اﻟﺸﻴﺦ ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟـﺼـﺒــﺎح ،ﺑـﺸــﺄن أن
ﻫﻨﺎك أزﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻌﺮاق .وﻧﻘﻞ ﺑﻴﺎن

أﺻــﺪرﺗــﻪ رﺋﺎﺳﺔ اﻷرﻛــﺎن أﻣــﺲ ،ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺦ
ﻧــﺎﺻــﺮ اﻟ ـﺼ ـﺒــﺎح ،ﺗــﺄﻛ ـﻴــﺪه ﻋـﻤــﻖ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت
اﻟﻮدﻳﺔ واﳌﺘﺠﺬرة ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،واﺳﺘﻤﺮار
ﺗـﻌــﺎوﻧـﻬـﻤــﺎ ﻓــﻲ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﳌـ ـﺠ ــﺎﻻت ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻣ ــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑــﺎﳌ ـﺠــﺎل اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮي ،وﺣ ــﺮص
اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺘﺮددة :ﺗﺒﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أم ﺗﻠﻐﻴﻬﺎ؟

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ..ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﺎﻟﻌﺸﺮات وﻫﺪر ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ
ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻔﻀﻠﻲ وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن

رﻏ ــﻢ ﻣـ ــﺮور أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ  3ﺳ ـﻨــﻮات ﻋ ـﻠــﻰ إﻧ ـﺸــﺎء اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺮاوح ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ،ﺑﻞ ﺗﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ
»ﺧ ـﻤــﻮل« ﻻ ﺗـﺘـﻨــﺎﺳــﺐ إﻃــﻼﻗــﴼ ﻣــﻊ »ﺣ ـﻴــﻮﻳــﺔ« وﻧـﺸــﺎط
ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
وﺳ ـﺠ ـﻠــﺖ اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻋ ـﺸــﺮات
اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ﻫﺪر ﺑﺎﳌﻼﻳﲔ ﺳﻨﻮﻳﴼ .ﻓﻤﻨﺬ
إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﺎم  2015ﻟﻢ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄدوارﻫﺎ
اﳌ ـﻨــﻮﻃــﺔ ﺑـﻬــﺎ ﺑ ـﺸ ـﻬــﺎدة واﻋـ ـﺘ ــﺮاف اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﻴــﺔ،
ﻷﺳـﺒــﺎب ﻋــﺪﻳــﺪة ،ﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟ ـﺘــﺮدد اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ ﻓﻲ
إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ أو اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ،إذ رﻓﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﺳﻮﻣﴼ
إﻟ ــﻰ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻷﻣـ ــﺔ ﻓــﻲ ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ  2018ﺑــﺈﻟ ـﻐــﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ
ودﻣـﺠـﻬــﺎ ﺑ ــﻮزارة اﻟـﺸـﺒــﺎب ،أﺗﺒﻌﺘﻪ ﺑـﻤــﺮﺳــﻮم آﺧــﺮ ﻓﻲ
ﻣﺎﻳﻮ  2019ﻹﻟﻐﺎء اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺳﺤﺒﻪ واﻹﺑﻘﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
ﻫﺬا »اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺮﺗﺒﻚ« اﻧﻌﻜﺲ ﺑﺪوره ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻬﻴﺌﺔ

واﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﲔ ﻓـﻴـﻬــﺎ ،وﺳ ــﺎد اﻟـﺘــﺮﻗــﺐ وﺗـﻌـﻄـﻠــﺖ اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ
وﻓﺘﺮ اﻟﺤﻤﺎس ،وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﳌﺒﺎدرات.
ورﻏﻢ أن ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺷﻬﺪت إﻟﻐﺎء دور وزارة
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب  ،واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻤﻜﺘﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب ،وﻧﻘﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟ ــﻮزارة ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ إﻟــﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب،
ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻐﻴﺮ ﺷﻴﺌﴼ ،وﻟﻢ ﻳُ ﺮﺟﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ،ﺑـﺴـﺒــﺐ ﺗــﺪاﺧــﻞ اﻻﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻــﺎت ﻓــﻲ ﻋ ــﺪد ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت .وﻛﺸﻒ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب
ﻋـﺒــﺪاﻟــﺮﺣـﻤــﻦ اﳌـﻄـﻴــﺮي ﻋــﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻳـﺠــﺮي ﻣــﻊ دﻳــﻮان
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ،ﻳـﻀــﻢ ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت وزارة اﻟـﺸـﺒــﺎب اﳌﻨﺘﻘﻠﺔ إﻟــﻰ
اﻟﻬﻴﺌﺔ أﺧﻴﺮﴽ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻬﺪ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻷﻧﺸﻄﺔ وإﻃــﻼق
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟـﻬــﺎدﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻓــﻲ ﻃــﺎﻗــﺎت أﺑﻨﺎء
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل.
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وأﺷ ـ ــﺎرت رﺋــﺎﺳــﺔ اﻷرﻛ ـ ــﺎن إﻟ ــﻰ اﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ
ﺑـﺤـﻘـﻬــﺎ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﺿــﺪ ﻣــﺮوﺟــﻲ اﻷﺧ ـﺒــﺎر
واﻹﺷ ــﺎﻋ ــﺎت ﻏـﻴــﺮ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺤــﺔ ﺑ ـﻬــﺪف زرع
اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﺘﻔﺮﻗﺔ واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺑﻌﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻷﺧﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ .وأﻫﺎﺑﺖ ﺑﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﻔﺎت

ﻣﻊ  3ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺧﻴﺮﻳﺔ

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ

اﻻﻗﺘﺼﺎد راﻛﺪ ﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ!
 ..ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻤﻴﻦ؟
اﻗﺘﺼﺎد 19-18

إﻟــﻰ ﻣـﺜــﻞ ﻫــﺬه اﻷﺧ ـﺒــﺎر اﳌـﺠـﻬــﻮﻟــﺔ اﳌـﺼــﺪر،
وﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮي اﻟـ ـ ــﺪﻗـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﻞ ﻣ ـﻌ ـﻬ ــﺎ،
ﻣـﺸــﺪدة ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة اﺳﺘﻘﺎء اﻷﺧـﺒــﺎر ﻣﻦ
ﻣ ـﺼــﺎدرﻫــﺎ اﻟــﺮﺳـﻤـﻴــﺔ واﳌـﺘـﻤـﺜـﻠــﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟـﺘــﻮﺟـﻴــﻪ اﳌـﻌـﻨــﻮي واﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟﺪﻓﺎع) .ﻛﻮﻧﺎ(

ﻣﺼﺮ :ﺳﻠﱠﻤﻨﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﺳﻤﺎء
 15ﻣﺘﻬﻤﺎً ﺟﺪﻳﺪاً
ﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟـ � ان
اﻟﺠﻬﺎت اﻻﻣﻨﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺳﻠﻤﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗ ـﻀــﻢ  15اﺳ ـﻤــﴼ ﻋ ـﻠــﻰ أﻧ ـﻬــﺎ ﻋـﻨــﺎﺻــﺮ
ﻣﺘﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ »ﻋﻨﻒ وإرﻫﺎب« ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ  .2013وأﻛــﺪ اﳌﺼﺪر ان
ﻣﺼﺮ ﺳﻠﻤﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻳﻀﺎ اﺳﻤﺎء  3ﺟﻤﻌﻴﺎت
ﺧﻴﺮﻳﺔ ارﺗﺒﻄﺖ أﺳﻤﺎؤﻫﺎ ﺑﺎﳌﺘﻬﻤﲔ.
واﺿ ـ ــﺎف اﳌ ـﺼ ــﺪر ان اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻣﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ إرﺳــﺎل ﻣﺬﻛﺮة
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻋــﺪدﴽ ﻣــﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ ،ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺧﺎﻟﺪ
ﻣ ـﺤ ـﻤــﻮد اﳌـ ـﻬ ــﺪي ،اﻟ ـ ــﺬي أﻟ ـﻘــﻲ اﻟ ـﻘ ـﺒــﺾ ﻋـﻠـﻴــﻪ،

وﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺬي ﺗﻄﻠﺐ ﻣﺼﺮ
اﻳﻀﴼ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ،واﺷــﺎر اﳌـﺼــﺪر اﻟــﻰ ان ﻣﻬﺪي
ﺳﺎﻫﻢ ﻣﻊ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮي
ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،وﺷﻜﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻬﺪف.
اﻟــﻰ ذﻟــﻚ ،اﻛــﺪ اﳌـﺼــﺪر اﻷﻣـﻨــﻲ اﳌـﺼــﺮي ﻛﺸﻒ
ﺗـﺤــﻮﻳــﻼت ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة أرﺳ ـﻠــﺖ إﻟــﻰ ﻋــﺎﺋــﻼت
اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،وأوﺿﺢ أن ﻋﻨﺎﺻﺮ »ﺧﻠﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ« اﻋﺘﺮﻓﻮا ﺑﺄﻧﻬﻢ اﻟﺘﻘﻮا ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻬﺪي أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
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ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
وﻣ ـﻨــﺬ إﻋ ــﻼن ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ ﺳـﻤــﻮ اﻟـﺸـﻴــﺦ ﺻـﺒــﺎح
اﻟ ـﺨــﺎﻟــﺪ ﻋ ــﻦ ﺗــﻮﺟ ـﻬــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺰام ﺳـﻴــﺎﺳــﺔ
اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ودﻣﺞ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
اﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت ،ﺑﺎت اﻟﺴﺆال اﻟﺬي
ﻳﺘﺮدد ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻫﻮ:
ﻣ ــﺎذا ﻋــﻦ ﻫـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب؟ ﻫــﻞ ﺳـﺘــﺪﻣــﺞ ﻛﻤﺎ
ﺗــﺮدد ﻣــﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ﻟﺘﻌﻮد ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ؟ أم ﺳﺘﻈﻞ
َ
ﻫـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ﻋـﻠــﻰ ﺣــﺎﻟـﻬــﺎ »اﻟــﻘــﻠِ ــﻖ« وﻏﻴﺮ
اﳌﺴﺘﻘﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﺮدد اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﺸﺄن
إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ أو اﻹﺑـﻘــﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻫــﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي
أﺛﺎرﺗﻪ � ﻓﻲ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 8
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2019
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺮاﻗﺒﲔ ﺷﺒﺎب ،ﻓﺈن اﻟﺸﻲء اﳌﺆﻛﺪ
أن ﻋ ـﻤــﻞ ﻫـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب ﻣ ـﻨــﺬ إﻧ ـﺸــﺎﺋ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
 2015ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﺨﻤﻮل ﺣﻴﻨﺎ ،واﻟﺮﻛﻮد وﻋﺪم
اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ واﻹﺑ ـ ـ ـ ــﺪاع أﺣـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎ ،ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ ﻋــﺪم
اﻣﺘﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ وﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺸﺄن
ﺑﻘﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.
ﻋـﻠــﻰ أن أﻛ ـﺜــﺮ اﻷﺳ ـﺌ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ــﺆرق أوﺳ ــﺎط
اﻟﺸﺒﺎب ،ﻫﻲ ﻣﺎ اﻟــﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب
ﻟـ ـﻬ ــﻢ ،ﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ ﻇ ــﻞ وﺟ ـ ــﻮد ﻣــﻼﺣ ـﻈــﺎت
ﻋــﺪﻳــﺪة ﻋـﻠــﻰ أداء اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ اﻟـﺠـﻬــﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ،وأﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ
ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ،وﻫﻮ
ﻣــﺎ ﻗــﺮرﺗــﻪ ﻟـﺠـﻨــﺔ اﳌ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺎت اﻟـﺒــﺮﳌــﺎﻧـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

ﻋﺮﻳﻘﺎت ﻟـــ � :اﺣﺘﻴﺎل اﻟﻘﺮن ..ﻟﻦ ﻳﻤﺮ
ﻧﻌﻴﻢ دروﻳﺶ

ﺗ ـ ﱠـﻮج اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﺧ ـﻄــﻮاﺗــﻪ اﳌـ ـﻨـ ـﺤ ــﺎزة ﳌ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ إﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴ ــﻞ ،وﺿــﺪ
ّ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﺑــﺎﻟـﻜــﻒ ﻋــﻦ ﺧﻄﺔ »ﺻﻔﻘﺔ
اﻟﻘﺮن« ،وﻫﻮ ﻳﻘﻒ ،وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ »ﺻﺪﻳﻘﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮ«
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ ،اﻟﺬي
اﺳﺘﻘﺒﻠﻪ ﻣﻨﺬ اﻹﺛﻨﲔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ اﻟﺒﻴﻀﺎوي.
اﻟـﺨـﻄــﺔ اﳌ ـﻨ ـﺤــﺎزة ﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ ﺑـﻤـﻨــﺰﻟــﺔ ﻫــﺪﻳــﺔ أﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
ﺟﺪﻳﺪة اﻟــﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ ،ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ّ
ﺗﻜﺮس
»اﻟﻘﺪس ﻋﺎﺻﻤﺔ -ﻻ ﺗﺘﺠﺰأ -ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ« وﺗﻌﺘﺮف
ﺑ ــﺎﻟـ ـﺴـ ـﻴــﺎدة اﻹﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ أراضٍ ﻣـﺤـﺘـﻠــﺔ،
وﻓــﻲ اﳌـﻘــﺎﺑــﻞ ﺗﺘﺤﺪث ﻋــﻦ دوﻟــﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻓﻖ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻷﻣــﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.
ووﺻـ ـﻔ ــﺖ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴــﺔ اﻟ ـﺨ ـﻄــﺔ ﺑــﺄﻧـﻬــﺎ
»اﺣﺘﻴﺎل اﻟﻘﺮن« ،وﻟﻴﺴﺖ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن .وﻗﺎل أﻣﲔ
ﺳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﺎﺋﺐ ﻋﺮﻳﻘﺎت ﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ �
إن »اي ﺧﻄﺔ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺪس ﻋﺎﺻﻤﺔ
ﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻋﻠﻰ ﺣــﺪود  1967ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻬﺎ،

ﺣﻜﻢ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ..

¶ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻨﺘﺼﺮ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﺗﺼﺪر أول ﺣﻜﻢ
ﺑﺈداﻧﺔ وزﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻮﻳﺖ

دﻣﺞ ﻫﻴﺌﺘﻲ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﻋﻠﻤﺖ � أن ﻛﺘﺎﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ وزﻳﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
أﺧـ ـﻴ ــﺮا ،ﺑــﺪﻣــﺞ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﺸـﺒــﺎب ﻣﻊ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ.
وﻣـ ــﻊ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء ﻣـ ــﺪة ﺗ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﻒ ﺑ ـﻌــﺾ ﻗ ـﻴــﺎدﻳــﻲ
ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب ﻓـ ــﻲ ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ اﳌـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ ،وﻓ ــﻲ
ﻇــﻞ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻹﺣـ ـﺒ ــﺎط اﻟ ـﺘــﻲ ﺳـ ــﺎدت اﻷوﺳـ ــﺎط
اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮاﺿﻊ أداء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟــﺬي ﻛﺎن
دون ﻣـﺴـﺘــﻮى ﻃـﻤــﻮﺣــﺎت اﻟـﺸـﺒــﺎب ،ﺗﻮﺟﻬﺖ
� ﺑ ـﺴــﺆال إﻟــﻰ ﻣـﺼــﺪر ﺣـﻜــﻮﻣــﻲ رﻓـﻴــﻊ،
ﻋــﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﺒﻌﺾ اﻟـﻘـﻴــﺎدﻳــﲔ ﻓﻲ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺸـﺒــﺎب ،ﻓــﺮد ﺑــﺄن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب
ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺐ ﻛﺒﻴﺮ ،اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺴﺒﺐ ﺣﺮﺟﺎ
ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.
وﺑﺴﺆاﻟﻪ ﻋﻤﺎ إذا ﻛــﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ذﻟــﻚ إﻫــﺪار
ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،وﻇﻠﻢ ﻟﻠﻜﻔﺎء ات اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺘﻈﺮ دورﻫــﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ،
اﻛ ـﺘ ـﻔــﻰ اﳌ ـﺼــﺪر ﺑ ـﻘــﻮﻟــﻪ :ﻟ ـﻨــﺮى ﻣــﺎ ﺳـﻴـﺤــﺪث

 7ﺳﻨﻮات ﺳﺠﻨﺎً ﻟﻠﻌﺒﻴﺪي واﻟﺴﻬﻼوي واﻟﻌﺒﺪاﻟﻬﺎدي

ﺻﺎﺋﺐ ﻋﺮﻳﻘﺎت

وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟــﻲ ﻫــﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣــﺮﻓــﻮﺿــﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ
وﺷﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻮم اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ« .وأﺿﺎف
ﻋــﺮﻳـﻘــﺎت» :ﻫــﺬه ﻟﻴﺴﺖ ﺻﻔﻘﺔ؛ ﻓﺎﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﻌﻨﻲ
ﻃــﺮﻓــﲔ ،ﻫــﻲ اﺣﺘﻴﺎل اﻟ ـﻘــﺮن ..وﻻ أﻋﺘﻘﺪ ان ﻫﻨﺎك
ﻋﺮﺑﻴﴼ او ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﴼ او إﻧﺴﺎﻧﴼ ﺣـ ّـﺮﴽ ،ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺤﻞ
داﺋﻢ وﺷﺎﻣﻞ وﻋــﺎدل ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ
واﻟ ـﺸــﺮﻋ ـﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ،ﻳـﻤـﻜــﻦ ان ﻳــﻮاﻓــﻖ ﻋ ـﻠــﻰ ﻫــﺬا
اﳌﺸﺮوع«.
وﺗﺎﺑﻊ» :ﻫــﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻟﻦ ﺗﻤﺮ ،واﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ
ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻰ ﻓﻮﺿﻰ ،وﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ
ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻟــﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻀﻢ
وﺟﻌﻞ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﺷﺮﻋﻴﴼ«.
واﻛـ ــﺪ ان »اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴــﲔ ﻳ ـﻌـ ّـﻮﻟــﻮن ﻋ ـﻠــﻰ اﳌــﻮﻗــﻒ

اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ اﻟ ــﺬي ﺳﻴﺘﺨﺬ ﺧــﻼل اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع اﻟـﻄــﺎرئ
ﻟﻮزراء اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮب اﻟﺴﺒﺖ اﳌﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة،
ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺆﻛﺪ
ّ
وﺗﻤﺴﻜﻬﻢ
اﻟﻮزراء رﻓﻀﻬﻢ ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻬﺰﻳﻠﺔ،
ﺑﻤﺒﺎدرة اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺤﻘﻮق
اﳌ ـﺸــﺮوﻋــﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،وﻋ ـﻠــﻰ رأﺳـﻬــﺎ
ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ ،واﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔٍ  ،ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ
اﻟﻘﺪس ﻋﻠﻰ ﺣﺪود  1967وﺣﻖ اﻟﻌﻮدة«.
وﻗـ ــﺎل ﻋــﺮﻳ ـﻘــﺎت إن »اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ ﺳ ـﺘ ـﺘ ـﺤـ ّـﺮك ﻓــﻲ ﻛﻞ
اﳌ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺎت اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ،وﺳ ـﺘ ـﻘــﺪم ﻣ ـﺸــﺮوع ﻗـ ــﺮار ﻓﻲ
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻻﻣـ ــﻦ ،وﻣ ــﻊ ﺗــﻮﻗـﻌـﻨــﺎ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام اﻟﻔﻴﺘﻮ
ّ
ﺳﻨﺤﻮل اﻟﻘﺮار اﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﻻﻣﻴﺮﻛﻲ
اﳌﺘﺤﺪة ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ،ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ
ّ
وﺷﺪد
 170ﺻﻮﺗﴼ ﺿﺪ ﻫﺬه اﻟﺘﺮﻫﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ«.
ﻋﺮﻳﻘﺎت ﻋﻠﻰ »ﺿــﺮورة إﻧﻬﺎء اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻷن ﻣﺸﺮوﻋﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺴﺘﻬﺪف،
ﱠ
ﻣﻮﺣﺪﴽ ـ ـ ـ ﻛﻴﻒ ﻳﻮاﺟﻪ إﺟﺮاءات
وﺷﻌﺒﻨﺎ ﺳﻴﻌﺮف ـ ـ ـ
إﺳــﺮاﺋ ـﻴــﻞ اﻟـﻔـﻌـﻠـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻀــﻢ واﻻﻣ ـ ـ ــﻼءات وﺗـﺤــﻮﻳــﻞ
اﻻﺣﺘﻼل اﳌﺆﻗﺖ اﻟﻰ اﺣﺘﻼل داﺋﻢ«.

دوﻟﻲ | ص26

وأوﺿ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـﺴ ـﻴــﻒ ﻓ ــﻲ ﺗـ ـﻐ ــﺮﻳ ــﺪة ﻟــﻪ
ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟ ـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ
»ﺗــﻮﻳـﺘــﺮ« أن اﻟﻨﺎﺋﺐ راﻛ ــﺎن اﻟﻨﺼﻒ
ﻳـ ـﻐ ــﺎدر ﻣـ ـﺴ ــﺮح اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﻲ
ﺑ ـﻌــﺪ أن ﺧ ــﻂ ﻟ ــﻪ ﻣ ـﻜــﺎﻧــﴼ ﻓ ــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ،إذ ﻳﻌﺪ ﺻﺎﺣﺐ أول
اﺳﺘﺠﻮاب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻮزﻳﺮ ﻳﺘﺤﻮل
ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻷول ﺣﻜﻢ إداﻧ ــﺔ ﺟﻨﺎﺋﻲ
ﺻـ ــﺎدر ﻣــﻦ ﻣـﺤـﻜـﻤــﺔ اﻟـ ـ ــﻮزراء ﺿﺪ

وزﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻓﻜﺎن ﺑﺤﻖ اﺳﺘﺠﻮاﺑﴼ
ﻣﺴﺘﺤﻘﴼ ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﻳﺘﻪ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻪ
وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻪ.
ورأى أﻧــﻪ ﻣــﻦ »اﳌـﻔــﺎرﻗــﺎت اﳌﻀﺤﻜﺔ
اﳌﺒﻜﻴﺔ أن ذاك اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﳌﺴﺘﺤﻖ
ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻋﺸﺮة أﻋﻀﺎء ﻟﻴﻮﻗﻌﻮا ﻃﻠﺐ
ﻃــﺮح اﻟﺜﻘﺔ آﻧ ــﺬاك ،ﻟﻴﺄﺗﻲ اﻟـﻴــﻮم ﻃﺮح
اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدل«.
أﻣﺔ | ص11
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إعالن
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مخالفات كارثية في عيادات خاصة :

خدم في مهن طبية ..ودكتور بال ترخيص!
خالد الحطاب

من استخف بالقانون ،مارس
الطب بال ترخيص ،وع ّرض أرواح
المرضى للخطر ،واستغل
األماكن المخصصة للعالج
في تجارة اإلقامات!
هذا الوصف المؤلم أصبح
حقيقة على أرض الواقع
أول من امس ،حيث أسفرت
الحملة المكثفة التي
نفذتها الهيئة العامة
للقوى العاملة بمشاركة
فريق مختص من مباحث
اإلقامة ووزارتي التجارة
والصحة ،عن ضبط عمالة
منزلية تمارس المهن الطبية
المساندة ،وطبيب تجميل
يمارس المهنة بال ترخيص.

حملة الجهات المعنية
كشفت عن كسر
للقانون وتجارة إقامات
ممرضة في عيادة
تجميل وإقامتها
على صالون !
فلبينية غير متخصصة
احترفت العالج بالليزر!

مفتشة تقود المخالفات بعد رصدهن في إحدى العيادات

ج ��اءت الحملة اس �ت �م��رارا للتحرك ال�ه��ادف
إل��ى ت�ع��دي��ل ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة وم��واج�ه��ة
ال�ت�ع��دي��ات م��ن ق�ب��ل ب�ع��ض ش��رك��ات ال�ق�ط��اع
األه�ل��ي وت�ج��ار اإلق��ام��ات وال�ح��د م��ن إدخ��ال
العمالة الهامشية وتسريبها ف��ي ال�س��وق،
وانطلقت الحملة بإشراف مباشر من وكيل
قطاع حماية العمالة في «القوى العاملة» د.
مبارك العازمي.
وج� ��اءت ن�ت��ائ��ج ال�ح�م�ل��ة ع�ل��ى غ�ي��ر امل�ت��وق��ع
ح�ي��ث ت�م�ك�ن��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�ث�لاث�ي��ة وبتنسيق
م�س�ب��ق ب�ي�ن رئ �ي��س ف��ري��ق ت�ف�ت�ي��ش ال�ل�ج�ن��ة
امل �ش �ت��رك��ة إلع � ��ادة ت�ن�ظ�ي��م ال �ع �م��ال��ة ال��واف��دة
محمد الظفيري وإدارة التراخيص في وزارة
ال�ص�ح��ة م��ن رص ��د م�ج�م��وع��ة م��ن ال �ع �ي��ادات
تقوم بممارسة أع�م��ال التجميل ب�لا وج��ود
تراخيص للمنشآت أو للعمالة املوجودة.
وك ��ان م��ن ال�لاف��ت خ�ل�ال م��داه �م��ة ال �ع �ي��ادات
الطبية ال�ت��ي شهدتها سبقلا ف��ي الساملية
العثور على  10م��ن العمالة املخالفة ف��ي 3
ع� �ي ��ادات أغ �ل �ب �ه��م ي �ح �م �ل��ون اق ��ام ��ات ع�م��ال��ة
منزلية ويمارسون مهنا طبية مساندة بدءا
م��ن اس�ت�خ��دام الليزر ف��ي ع�ي��ادات التجميل،
وآخ��رون يمارسون أعماال تتعلق بتجميل
ال�س�ي��دات دون وج��ود ت��راخ�ي��ص أو اق��ام��ات
صالحة لهذا األمر.

إجراءات قانونية
ك �م��ا أس �ف��رت ال�ح�م�ل��ة ع��ن ض �ب��ط م�ج�م��وع��ة
أخ��رى م��ن املخالفني يحملون اق��ام��ات م��ادة
« 18القطاع األه�ل��ي» ويعملون في عيادات
ط�ب�ي��ة ب�ل�ا م��ؤه�ل�ات وال ت��راخ �ي��ص ،وج��رى
اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم وأحيلوا
إلى مباحث اإلقامة.

خالل تسجيل المخالفات الصحية لعيادة تجميل

ورص��د فريق التفتيش مجموعة أخ��رى من
املخالفات في بعض العيادات الطبية حيث
ت�س�ت�ع�ين ب �ع �م��ال��ة ت �ح �م��ل اق ��ام ��ات ال �ت �ح��اق
ب �ع��ائ��ل م ��ن دون ت �ح��وي��ل اق ��ام ��ات �ه ��م مل�ل��ف
ال �ش��رك��ة وج ��رى إخ �ط��ار ال �ك �ف�لاء ب��امل�خ��ال�ف��ة
اض ��اف ��ة إل� ��ى ت �ح��وي��ل م �ل��ف ال� �ع� �ي ��ادات إل��ى
ال �ج �ه��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة الت �خ��اذ م��ا ي �ل��زم حتى
تصويب أوضاع املخالفني.

تراخيص طبية
وف��ي إح ��دى ال �ع �ي��ادات س�ج��ل مفتشو ادارة
التراخيص الطبية في وزارة الصحة سلسلة
م ��ن امل �خ��ال �ف��ات وامل�ل�اح �ظ ��ات ع �ل��ى األط �ب��اء
نظرا لعدم وجود التراخيص الالزمة عالوة
على تشغيل عمالة غير مؤهلة من «الهند»
و«الفلبني» في مهن التمريض وهن يحملن

اقامات مادة « »20وأخرى «.»18
وك��ان م��ن ال�لاف��ت وج��ود عاملة م��ن «الهند»
ض�ب�ط��ت خ�ل�ال ق�ي��ام�ه��ا ب��ال�ع�م��ل ك�م�م��رض��ة
وعند التدقيق في بياناتها تبني أنها دخلت
ال �ب�ل�اد م��ؤخ��را ع��ن ط��ري��ق ص��ال��ون س�ي��دات
وه��ي م��ازال��ت ع�ل��ى اق��ام�ت��ه ول��م ت�ق��م ب��إج��راء
ال �ت �ح��وي��ل أو ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى ال �ت��رخ �ي��ص
املطلوب من وزارة الصحة أو القوى العاملة.

مفتشات اللجنة

العتيبي والهزاع والحربي والظفيري متوسطين فريق الحملة | تصوير بسام زيدان

ش ��ارك� ��ت ف� ��ي ال �ح �م �ل��ة م �ج �م��وع��ة م��ن
امل �ف �ت �ش��ات ال �ت��اب �ع��ات ل�ل�ج�ن��ة ال�ث�لاث�ي��ة،
وي �م �ث �ل��ن «ال��داخ �ل �ي��ة» وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�ق��وى ال �ع��ام �ل��ة ،وش��ارك��ن ف��ي ضبط
امل �خ ��ال� �ف ��ات وال � ��دخ � ��ول إل � ��ى ال� �ع� �ي ��ادات
النسائية والصالونات وغيرها.
وعملت املفتشات على مالحقة بعض
العامالت الالئي حاولن الهروب خالل
ال �ح �م �ل��ة م ��ن ال� �ب ��اب ال �خ �ل �ف��ي ل �ع �م��ارات
ال � �ع � �ي� ��ادات ،ك �م ��ا ع� �ث ��رن ع �ل ��ى ط�ب�ي�ب��ة
وم �م��رض��ة ت �ع �م�ل�ان م ��ن دون وج ��ود
اث � �ب� ��ات� ��ات ش �خ �ص �ي��ة وج � � ��رى ات� �خ ��اذ
اإلجراءات القانونية بحقهما.
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القضاء واألمن

حكم تاريخي لمحكمة الوزراء في «عقد الصحة»:

 5001دينار تعويضاً مؤقتاً عن نشر األرشيف

ً
سجنا
 7سنوات
للعبيدي والسهالوي والعبدالهادي
مبارك حبيب
في أول حكم تاريخي ،قضت محكمة الوزراء ،أمس ،بحبس
وزير الصحة السابق د .علي العبيدي ،ووكيلي الصحة
السابقين خالد السهالوي ومحمود العبدالهادي ،ورئيس
المخاطر الدولية االستراتيجية بشركة اتنا األميركية ميشيل
ديالمير ،لمدة  7سنوات مع الشغل وقدرت كفالة  10آالف
دينار لوقف النفاذ.
وأم � � ��رت امل �ح �ك �م��ة ب� �ع ��زل ال� ��وزي� ��ر ال �س��اب��ق
وال��وك �ي �ل�ين ال �س��اب �ق�ين م ��ن وظ��ائ �ف �ه��م ،كما
أم��رت بإبعاد املتهم ال��راب��ع ع��ن ال�ب�لاد بعد
تنفيذ املعقوبة املقضي بها.
وألزمت املحكمة املتهمني رد مبلغ  81مليون
دوالر ،وت�غ��ري�م�ه��م ض�ع��ف امل�ب�ل��غ« ،وب��ذل��ك
يبلغ إجمالي ال�غ��رام��ة وامل�ب��ال��غ ال�ت��ي يجب
رده ��ا ن�ح��و  243م�ل�ي��ون دوالر» ف��ي قضية
االستيالء على امل��ال العام من إج��راء تعاقد
ي�ض��ر بمصلحة وزارة ال�ص�ح��ة ليحصلوا
على رب��ح من خ��ارج البالد من خ�لال شركة
ات �ن��ا األم �ي��رك �ي��ة ،وذل ��ك ب ��أن أض��اف��وا نسبة
 %2.5ع �ل��ى ن�س�ب��ة ال �ع �م��ول��ة امل �ت �ف��ق عليها
بالعقد املبرم في  2015 /1 / 4من دون علم
الجهات الرقابية بالدولة.

التفريط بالوظيفة
وتتلخص الواقعة وفق الحكم أن املتهمني
األول وال �ث ��ان ��ي وال� �ث ��ال ��ث :وه� ��م م��وظ �ف��ون
ع �م��وم �ي��ون ،األول وزي� ��ر ال �ص �ح��ة وال �ث��ان��ي
وك �ي��ل زارة ال�ص�ح��ة وال �ث��ال��ث وك �ي��ل وزارة

ال �ص �ح ��ة امل� �س ��اع ��د ل� �ل� �ش ��ؤون ال �ق��ان��ون �ي��ة،
تسببوا بخطئهم ف��ي إل�ح��اق ض��رر جسيم
ب ��أم ��وال ال�ج�ه��ة ال �ت��ي ي�ع�م�ل��ون ب�ه��ا بمبلغ
« 81.2مليون دوالر أو ما يعادلها بالدينار
الكويتي» وأن كل ذلك ناشئ عن تفريطهم
في أداء وظيفتهم واإلخالل بواجباتهم.
وأش ��ارت املحكمة إل��ى ان املتهمني الثالثة
ق��ام��وا بالتعاقد م��ع ش��رك��ة ات�ن��ا األميركية،
ت �ع��اق��دا ي�ق�ي��د رق��اب��ة امل�ك�ت��ب ال�ص�ح��ي على
الفواتير وتدقيقها وم��ن دون أخ��ذ موافقة
دي ��وان املحاسبة املسبقة وم��ن غير طرحه
ب �م �ن��اق �ص��ة ع ��ام��ة وم� ��ن دون ط� ��رح وث��ائ��ق
املشروع وبياناته الواقعية الصحيحة على
إدارة الفتوى والتشريع ولجنة املناقصات
امل��رك��زي��ة م��ع م�ن��ح ش��رك��ة ت�س�ه�ي�لات كبيرة
ترتب عليها ال�ت��زام��ات مالية على ال��وزارة،
وكانت النسبة التي تمت بناء عليها أعلى
بكثير مما هو متعارف عليه .وكشف الحكم
ف��ي حيثياته أن املتهم ال��راب��ع وه��و رئيس
املخاطر الدولية اإلستراتيجية بشركة اتنا
األميركية ميشيل ديالمير اشترك عن طريق

 243مليون دوالر إجمالي
الغرامة والمبالغ
التي يجب ردها
كفالة  10آالف دينار لوقف
النفاذ ..وإبعاد المتهم
الرابع بعد قضاء العقوبة
ف َّرطوا في وظيفتهم
ُّ
وأخلوا بواجباتهم..
وتعاقداتهم بال رقابة
أضافوا نسبة %2.5
من العقد المبرم
مع شركة في الخارج
منحا الشركة حق تمديد
العالج بالخارج من دون
الرجوع إلى الجهات
المعنية

شهادة «املحاسبة»
وش �ه��د ك�ب�ي��ر امل��دق �ق�ي�ن ب ��دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة
بأنه كلف بقرار من رئيس ديوان املحاسبة
ب�ف�ح��ص وم��راج �ع��ة ت�ع��اق��د وزارة ال�ص�ح��ة،
وتبني أن نسبة العمولة املمنوحة في هذا
العقد إل��ى الشركة مبالغ فيها وأن ال��وزارة
أخذت موافقة «الفتوى والتشريع» ،إال أنها
ل��م ت�ع��رض وث��ائ��ق ال�ع�ق��د أو ب �ن��وده عليها
ووافتها ببيانات غير صحيحة ،األمر الذي
فرض التزامات مالية على الوزارة ،إذ ضمن
العقد بندًا يفرض بموجبه على الوزارة دفع
ما نسبته  %9من قيمة املطالبات في حال
تأخرها عن سداد الفواتير.
وأوضح كبير املدققني في شهادته أن العقد
خال من أي صالحية تتيح للمكتب الصحي
م��راج �ع��ة وت��دق �ي��ق أع �م��ال ال �ش��رك��ة وال�ت��أك��د
من صحة الفواتير املقدمة من قبلها وخال
من أي بند يحمل الشركة أي مسؤولية عن
ح� ��االت اإله� �م ��ال وس� ��وء ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة
املقدمة من املستشفيات األميركية للمرضى
املرسلني إليها ،كما أن العقد أعطى للشركة
ح��ق وص�لاح �ي��ة ت �م��دي��د ع�ل�اج امل��ري��ض في
الحاالت التي ال تتعدى  150أل��ف دوالر من
دون ال ��رج ��وع ل�ل�م�ك�ت��ب ال �ص �ح��ي وال�ل�ج�ن��ة
ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�ع�لاج ب��ال �خ��ارج ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�ق��رار
الوزاري رقم  2012/152بشأن الئحة العالج
بالخارج.

بسام العسعوسي

قضت محكمة الجنايات ،أم��س ،بالحبس املؤبد
للمتهم م�ح�م��د وال ��ي (امل ��وج ��ود ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا)،
بتهمة املساس بوحدة وسالمة أراض��ي الكويت،
لدعوته املقيمني بصورة غير قانونية إلى تشكيل
جيش واالستعداد لتأسيس دولة باسم «كاظمة».
ك� �م ��ا ق� �ض ��ت ب �ح �ب ��س اث � �ن�ي��ن م � ��ن امل� �ه� �ت� �م�ي�ن ف��ي
ت �ظ��اه��رات ال �ب��دون األخ �ي��رة مل ��دة  10س �ن��وات مع
الشغل والنفاذ.

حكم جديد لمصلحة
سبقلا ضد الحكومة
المحرر القضائي
ف � ��ي ح� �ك ��م ج� ��دي� ��د مل �ص �ل �ح��ة دار سبقلا
للصحافة وال�ط�ب��ع وال �ن �ش��ر ،ض��د الجهاز
امل��رك��زي لتكنولوجيا امل �ع �ل��وم��ات ،ال�ت��اب��ع
مل�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،ق �ض��ت امل�ح�ك�م��ة ال�ك�ل�ي��ة،
ام � ��س ال � �ث�ل��اث� ��اء« ،دائ� � � � ��رة ت � �ج� ��اري م��دن��ي
ك �ل��ي ح� �ك ��وم ��ة» ،ب� ��إل� ��زام ال �ج �ه ��از امل ��رك ��زي
ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��اب��ع ملجلس
ال � � � ��وزراء دف� ��ع  5001دي� �ن ��ار ل � ��دار سبقلا،
تعويضًا مؤقتًا عما لحق بها ،جراء اعتداء
«ال �ج �ه��از» ،ع�ل��ى حقوقها ب�ن�ش��ره أرش�ي��ف
سبقلا ،من دون موافقة أو إذن كتابي ،كما
ألزمته دفع مبلغ  200دينار مقابل أتعاب
املحاماة ،وألزمته املصروفات القضائية.
وقالت املحامية عدوية الدغيشم في مكتب
امل�ح��ام��ي م �ش��اري العصيمي تعقيبًا على
الحكم « :إن املحكمة التي أص��درت الحكم
ه� ��ي م �ح �ك �م��ة م ��وض ��وع� �ي ��ة وق � ��د ف�ح�ص��ت
أوراق الدعوى ومستنداتها ودف��اع طرفي
القضية ،وب�ع��د أن تيقن لها ث�ب��وت تعدي
الجهاز التابع ملجلس ال��وزراء على حقوق
سبقلا ونشر أرشيفها وثبت لديها أحقية
سبقلا في دعواها قضت ملصلحتها».
وبينت ال��دغ�ي�ش��م أن «ه ��ذا ال�ح�ك��م يؤكد
ان أرش �ي ��ف سبقلا وح �ق��وق �ه��ا يحميهما
قانون حقوق املؤلف ،مؤكدة أن هذا الحكم
هو تعويض مدني مؤقت وليس نهائيًا
وبعد ان يصبح نهائيًا وباتًا وفق درجات
ال �ت �ق��اض��ي ،ف��إن �ن��ا س�ن�ط��ال��ب مل�ص�ل�ح��ة دار
سبقلا بالتعويض الكامل والنهائي عن
كل االضرار التي لحقت بها سواء االضرار
االدبية او املادية».
وأض ��اف ��ت« :ن�ث�م��ن ه ��ذا ال�ح�ك��م ال ��ذي أع�ل��ى
ك� �ل� �م ��ة ال� � �ق � ��ان � ��ون ،وف� � � ��رض ع� �ل ��ى ال� �ج� �ه ��از
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اﻷرﺷﻴﻒ إﻧﺠﺎز ﻣﺒﺘﻜﺮ ﻟﻬﺎ ..واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻋﺘﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼ ﺣﻖ

اﻟﻘﻀﺎء ﻳﻨﺘﺼﺮ ﻟﺤﻘﻮق � اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﻒ

ف

�

�
�

اﻋـﺘـﺒــﺮت اﳌـﺤـﻜـﻤــﺔ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﳌـﺴـﺘـﺸــﺎر ﻓــﻮاز
اﻟ ـﺴ ـﻤ ـﻴ ــﻂ ﻓ ـ ــﻲ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺌ ـ ـﻨ ــﺎف اﳌ ـ ــﺮﻓ ـ ــﻮع ﻣــﻦ
ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ دار � ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ واﻟ ـﻄ ـﺒــﺎﻋــﺔ
واﻟﻨﺸﺮ ،ﺿﺪ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أن � ﺗﻤﻴﺰت ﺑﻬﺬا اﻷرﺷﻴﻒ
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ وﻫـ ــﻮ ﻳ ـﺼ ـﻨــﻒ ﺿ ـﻤــﻦ ﺣ ـﻘــﻮق
اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،وﻫﻮ إﻧﺠﺎز ﺧﺎﻟﺺ ﻟﻬﺎ ﻟﺬا
ﻳﻌﺘﺒﺮ أي ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﺮم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ.
وذﻛـ ــﺮت أن اﳌـﺴـﺘــﺄﻧـﻔــﺔ � أﻗــﺎﻣــﺖ ﻋﻠﻰ
اﳌ ـﺴ ـﺘــﺄﻧــﻒ ﺿ ـ ــﺪه اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻮى ﺑ ـﻄ ـﻠــﺐ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻢ
ﺑﺈﻟﺰاﻣﻪ ﺑﻮﻗﻒ ﻧﺸﺮ أرﺷﻴﻒ ﺟﺮﻳﺪة �
وﺣﺬﻓﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ وأي ﻣﻮاﻗﻊ
أﺧ ـ ــﺮى ﺗــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟـ ــﻪ ،وﻋ ـ ــﺪم اﺳ ـﺘ ـﻐــﻼﻟــﻪ ﻟ ـﻬــﺬا
اﻷرﺷ ـ ـﻴ ـ ــﻒ ﻗ ـﺒ ــﻞ اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮل ﻋ ـﻠ ــﻰ اﳌ ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺔ
اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻋﻴﺔ وإﺛﺒﺎت واﻗﻌﺔ اﻟﺘﻌﺪي
ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﳌــﺪﻋــﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ أرﺷـﻴــﻒ اﳌﺪﻋﻴﺔ
ﻣـ ــﻊ إﻟ ـ ــﺰاﻣ ـ ــﻪ اﳌ ـ ـﺼـ ــﺎرﻳـ ــﻒ وﻣـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ أﺗـ ـﻌ ــﺎب
اﳌﺤﺎﻣﺎة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.

إﻧﺬار رﺳﻤﻲ

وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ � ﻓ ــﻲ دﻋـ ــﻮاﻫـ ــﺎ ﺑ ـﻴــﺎﻧــﴼ ﻟــﺬﻟــﻚ:
إﻧـﻬــﺎ وﻛﻮﻧﻬﺎ ﺟــﺮﻳــﺪة ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣــﺮﺧــﺺ ﻟﻬﺎ
ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﻞ ﻓــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﺔ وﻟ ـﻬــﺎ اﻟـﺤــﻖ
وﺣﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل أرﺷﻴﻔﻬﺎ وﻓﻘﴼ ﻟﺤﻘﻮق
اﳌــﺆﻟــﻒ اﳌـﻨـﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن 75
ﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ  2019ﻗـ ــﺎم اﳌ ــﺪﻋ ــﻰ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻪ وﺑ ـﺘــﺎرﻳــﺦ
ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ذﻟــﻚ اﻷرﺷـﻴــﻒ ،ﺑﺈﺿﺎﻓﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻧـﺸــﺮه ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ
ﻟـﻠـﺠـﻤـﻴــﻊ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪاﻣــﻪ دون اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ
إذن أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ
إﻻ أن أﻧ ــﺬرﺗ ــﻪ رﺳ ـﻤ ـﻴــﴼ ﺑ ـﺘــﺎرﻳــﺦ  21ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ
 2019ﺑـﻀــﺮورة ﺣــﺬف اﻷرﺷـﻴــﻒ ﻣــﻦ اﳌﻮﻗﻊ
اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ وأي ﻣــﻮاﻗــﻊ أﺧـ ــﺮى ﺗــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟﻪ
وﻋـ ــﺪم اﺳ ـﺘ ـﻐــﻼﻟــﻪ أو اﻟ ـﺴ ـﻤــﺎح ﺑــﺎﺳـﺘـﻐــﻼﻟــﻪ
ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ اﻟـﻐـﻴــﺮ ﻗـﺒــﻞ اﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠــﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﺘﺜﻞ وﻣﺎ زال ﻣﺘﺎﺣﺎ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ أول درﺟ ــﺔ ﻗـﻀــﺖ ﺑﺠﻠﺴﺔ
 12ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2019ﺑﻌﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻧﻮﻋﻴﴼ
ﺑـﻨـﻈــﺮ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮى ،اﺳ ـﺘ ـﻨــﺎدﴽ إﻟ ــﻰ ﻋ ــﺪم وﺟــﻮد
ﺧ ـﻄــﺮ ﻣ ـﺤــﺪق ﺑــﺎﻟ ـﺤــﻖ ،اﻷﻣ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺬي ﻳـﺨــﺮج



اﳌـﻨــﺎزﻋــﺔ اﳌـﻄــﺮوﺣــﺔ ﻋــﻦ ﻧﻄﺎق اﻻﺧﺘﺼﺎص
اﻟـ ـﻨ ــﻮﻋ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻀ ــﺎء اﳌ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﺠ ــﻞ ،ﻓـﻄـﻌـﻨــﺖ
� ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﳌﺎﺛﻞ ،اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ أن
ُ
اﳌﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪه ﺗﻌﺪى ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وﺧﺎﻟﻒ
ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺿﺮرا
ﺟﺴﻴﻤﴼ وﻗﻊ ﺑﺤﻘﻬﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻪ
رﻛﻦ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل.
وﻋــﺎدت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ »داﺋــﺮة اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اﳌ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﺠــﻞ« ﻟ ـﺘــﺆﻛــﺪ اﺧ ـﺘ ـﺼ ــﺎص اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎء
اﳌﺴﺘﻌﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،وذﻟــﻚ ﻋﻨﺪ اﻻﻋـﺘــﺪاء ﻋﻠﻰ أي ﺣﻖ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻘ ــﻮق اﳌ ـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا
اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن وﻣ ــﻦ ذﻟ ــﻚ وﻗ ــﻒ ﻧـﺸــﺮ اﳌـﺼـﻨــﻒ أو
اﻷداء أو اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﺚ
أو ﻋﺮﺿﻪ أو ﻧﺴﺨﻪ أو ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ.
وﻟﻔﺘﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ أن اﻷوراق
واﻟ ـ ـﺼـ ــﻮرة اﻟ ـﻀــﻮﺋ ـﻴــﺔ اﳌ ـﻘــﺪﻣــﺔ ﻣ ــﻦ �
ﻟـﻠـﻤــﻮﻗــﻊ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ اﻟ ـﺨــﺎص ﺑــﺎﳌـﺴـﺘــﺄﻧــﻒ
ﺿـ ـ ـ ــﺪه ،اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻬ ــﺎز اﳌ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰي ﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎ
اﳌـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ،اﻟـﺘــﺎﺑــﻊ ﳌﺠﻠﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء ،ﺗﻈﻬﺮ
ﻗﻴﺎم اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻮﺿﻊ أرﺷﻴﻒ رﻗﻤﻲ ﻟﻠﺼﺤﻒ
اﻟ ـﻜــﻮﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣــﻮﻗ ـﻌــﻪ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ )اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ( وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ ﳌ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣــﻲ اﳌ ــﻮﻗ ــﻊ اﻟـ ــﻮﺻـ ــﻮل إﻟــﻰ
اﻷﻋ ــﺪاد اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺼﺤﻒ وﺗﺼﻔﺤﻬﺎ
إﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﴼ وﻣ ــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬــﺎ أرﺷ ـﻴــﻒ ﺻﺤﻴﻔﺔ
� اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺘــﻊ اﻷﺧ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ﺑ ـﺤ ـﻘــﻮق
ﻗــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﻠـﻴــﻪ ﺑــﺎﻋ ـﺘ ـﺒــﺎره – وﻓ ــﻖ ﻣ ــﺎ ﺗــﺮاه
اﳌﺤﻜﻤﺔ – ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺾ أﺧـﺒــﺎر أو أﺣــﺪاث
ﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﳌ ـﻘــﺮرة ،وإﻧـﻤــﺎ »ﻣﺼﻨﻒ ﻣﺸﺘﻖ« وأﺳﺒﻐﺖ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﳌـﺤـﺘــﻮاه وﻗـﻴــﺎﻣـﻬــﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﻪ وﺗـﺒــﻮﻳـﺒــﻪ ﻋﻠﻰ
ﺷـﻜــﻞ أﻋ ــﺪاد رﻗـﻤـﻴــﺔ وﻓـﻘــﴼ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟ ـ ـﺼـ ــﺪور اﻷﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺪاد ،وﻣ ـ ــﻦ ﺛـ ــﻢ ﻓ ــﺈﻧ ــﻪ ﻳـﺘـﻤـﺘــﻊ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  75ﻟﺴﻨﺔ  2019ﺑﺸﺄن
ﺣﻘﻮق اﳌﺆﻟﻒ واﻟﺤﻘﻮق اﳌﺠﺎورة.

امل��رك��زي لتكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات االل �ت��زام
بأحكام ال�ق��ان��ون ومنعه م��ن االع �ت��داء على
حقوق امللكية األدبية والفكرية ،كما ألزمه
تعويض دار سبقلا ع��ن األض ��رار األدب�ي��ة
واملادية التي لحقت بها».
 02اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺣﻜﻢ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
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أﺟﻤﻊ ﻧــﻮاب وﻣﺤﺎﻣﻮن وﻛﺘﺎب ﻋﻠﻰ
أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي أﺻﺪره اﻟﻘﻀﺎء وأﺛﺒﺖ
ﺗﻌﺪي اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ
أرﺷ ـﻴــﻒ � اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﻲ ﻳﻌﺪ
ﺣﻜﻤﴼ ﺗﺎرﻳﺨﻴﴼ ﻓــﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق
اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
ووﺻﻔﻮا ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺄﻧﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻳﻤﺜﻞ اﻋﺘﺪاء
ﺳﺎﻓﺮا ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر اﻟﻐﻴﺮ وإﻧﺘﺎﺟﻬﻢ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﲔ أن ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺟﻬﺎز ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻔ ـﺘــﺮض ﺑ ــﻪ ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ ﺣ ـﻘــﻮق

اﳌـﻠـﻜـﻴــﺔ اﻟـﻔـﻜــﺮﻳــﺔ ﻟــﻸﻓــﺮاد واﻟـﺠـﻬــﺎت
واﻟــﺪﻓــﺎع ﻋﻨﻬﺎ وﻟﻴﺲ اﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
واﻧﺘﻬﺎﺑﻬﺎ ﺑﻼ وازع ﻣﻦ ﺿﻤﻴﺮ وﻻ
رادع ﻣﻦ أﺧﻼق.
وﺷﺪدوا ﻋﻠﻰ أن أرﺷﻴﻒ �
ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣــﺎدة ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ
ﺑ ــﺬل ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓ ـﻜــﺮ وﺟ ـﻬــﺪ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮان،
وﺑــﺎﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ ﻓـ ــﺈن أي اﺳ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة ﻣــﻦ
ﻫـ ــﺬا اﻷرﺷ ـ ـﻴـ ــﻒ اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻌــﺪ ﺛ ــﺮوة
ﻟ ـﻠ ـﺒ ــﺎﺣ ـﺜ ــﲔ ،ﻳـ ـﺠ ــﺐ أن ﺗـ ـﺘ ــﻢ ﺑـ ــﺈذن
ﻣـ ـﺴـ ـﺒ ــﻖ ،وﻓ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـ ــﺪود واﺿ ـ ـﺤ ــﺔ،
ﻷن ﻣ ـﺜــﻞ ﻫ ــﺬا اﻷرﺷ ـﻴ ــﻒ ﻻ ﻳـﻘــﺪر
ﺑـﺜـﻤــﻦ ،وﻫــﻮ ﻣ ــﺎدة ﻓـﻜــﺮﻳــﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ

ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﺛ ـﻤ ـﻨــﻮا اﻟ ـﺤ ـﻜــﻢ ﳌـﺼـﻠـﺤــﺔ �
ﺑــﺎﻋـﺘـﺒــﺎره ﻳـﻜــﺮس ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ ﺷﻴﻮع
اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺳﻴﻔﴼ ﻣﺼﻠﺘﴼ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻌﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد اﻵﺧﺮﻳﻦ،
أو ﺳﺎط ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎرﻫﻢ.
وإذ ﺑــﺎرﻛــﻮا ﻟ ـ � اﻟﻈﻔﺮ ﺑﻤﺜﻞ
ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ،أﻛﺪوا أن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
اﻟ ـﺸــﺎﻣــﺦ اﻟ ـﻨــﺰﻳــﻪ ﻳ ـﺜ ـﺒــﺖ ﺑ ـﻤ ـﺜــﻞ ﻫــﺬه
اﻷﺣﻜﺎم أﻧﻪ ﻗﺒﻠﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ،وأﻧــﻪ ﻳﻨﺼﻒ ﻣــﻦ ﻟــﻪ ﺣﻖ
ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺘﻪ أو ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ .وﻓﻲ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ:

اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻧﺘﺼﺮت ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
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وﻣ ــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬــﺎ اﻟ ـﺤــﻖ ﻓ ــﻲ إﺟ ـ ــﺎزة أو ﻣ ـﻨــﻊ أي
اﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﺳـﺘـﻐــﻼل ﳌﺼﻨﻔﻬﺎ ﺑــﺄي وﺟﻪ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ــﻮﺟـ ــﻮه ﻛ ـﻨ ـﺴ ـﺨــﻪ ﺑ ـ ــﺄي وﺳـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ ،ﺑـﻤــﺎ
� .
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ
اﻷﺷﺮﻃﺔ واﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت واﻷﻗــﺮاص اﳌﺪﻣﺠﺔ
 dاﻟـﻠـﻴــﺰرﻳــﺔ أو اﻟــﺬاﻛــﺮات اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ ﻟﺠﻬﺎز
ﺣﺎﺳﻮﺑﻲ أو ﺗﺨﺰﻳﻨﻪ ﺑﺸﻜﻞ رﻗﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ
�
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أو ﺿﻮﺋﻴﺔ أو أي وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى
ً
وذﻟــﻚ ﻋـﻤــﻼ ﺑــﺎﳌــﺎدﺗــﲔ اﻟـﺴــﺎدﺳــﺔ واﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﻘﺎﻧﻮن ذاﺗﻪ.

ﺣﻤﺪ اﻟﺨﻠﻒ
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ﺛﻤﻨﺖ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﺻﻔﺎء اﻟﻬﺎﺷﻢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻷﺧﻴﺮ
اﻟـ ــﺬي ﻛـﺴـﺒـﺘــﻪ � ﻓــﻲ ﻣــﻮاﺟ ـﻬــﺔ اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﺑﺠﻬﺎز ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ،ووﺻـﻔـﺘــﻪ ﺑــﺄﻧــﻪ »ﺣﻜﻢ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ«،
وﺟ ــﺎء اﻟـﺤـﻜــﻢ ﻟـﺤـﻤــﺎﻳــﺔ أرﺷ ـﻴــﻒ � اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﻲ ﻣﻦ
اﻻﺳ ـﺘ ـﻐــﻼل واﻟـ ـﺘ ــﺪاول ﻓــﻲ اﳌــﻮﻗــﻊ اﻻﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ اﻟـﺘــﺎﺑــﻊ
ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
وأﻛﺪت اﻟﻬﺎﺷﻢ أن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﻨﺰﻳﻪ ﻣﺎ زال ﻳﺜﺒﺖ
ﻟﻨﺎ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺎﻧﺘﺼﺎره ﻟﺤﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﺠﺮﻳﺪة
� ،ﻣﻀﻴﻔﺔ »أﻋﺘﺒﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص

ﺣﻜﻤﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺎس واﳌﺆﺳﺴﺎت وﻟﻴﺲ ﻟـ �
ﻓـﻘــﻂ ،ﻷﻧــﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﺣـﻘــﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟـﻔـﻜــﺮﻳــﺔ وﺣــﻖ اﳌــﺆﻟــﻒ
واﻟﻨﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻪ«.
واﺿ ــﺎﻓ ــﺖ ﻟـ ـ � :ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟــﻲ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻫ ــﺬا اﻟـﺤـﻜــﻢ
اﻧ ـﺠــﺎزا ﺧــﺎﻟـﺼــﺎ ﻟـﻜــﻞ اﳌــﺆﺳ ـﺴــﺎت ،وﻟـﻜــﻞ ﺷـﺒــﺎب وﺑـﻨــﺎت
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻣــﻦ أﺻ ـﺤــﺎب اﻷﻓ ـﻜ ــﺎر واﻻﺑـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎرات ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
أﺻ ـﺤ ــﺎب اﳌ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﳌ ـﺘــﻮﺳ ـﻄــﺔ واﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴــﺮة ﻓ ــﻲ ﺣﻔﻆ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ أﻓﻜﺎرﻫﻢ ،واﻋــﺮﺑــﺖ ﻋﻦ اﺳﻔﻬﺎ ﻣﻦ ان
ﻳــﺄﺗــﻲ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﻟﺠﺮﻳﺪة
� وارﺷﻴﻔﻬﺎ ،ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟــﻰ أن ﻣــﻮﺿــﻮع اﻟـﺘـﻌــﺪي ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﻷي ﺟﻬﺔ أو ﺷﺨﺺ أﻣﺮ ﻣﺮﻓﻮض وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻪ

ﺻﻔﺎء اﻟﻬﺎﺷﻢ

ﺑﺸﻜﻞ ﻣــﻦ اﻷﺷ ـﻜــﺎل ،وﻣــﻦ اﳌــﺆﺳــﻒ ﻋــﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن
اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ رﻏــﻢ وﺟــﻮده اﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﻟﺬﻟﻚ
اﺿﻄﺮت � ﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ،
ﻣﻌﺘﺒﺮة أن ﻃﻌﻦ � ﺿﺪ اﺟﺮاء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺮار ﺳﺪﻳﺪ
وﺣﻜﻴﻢ ﻟﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ واﻟﺪﻟﻴﻞ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر أﺛﺒﺖ
ﺣﻖ �.
وﻗﺎﻟﺖ :ﻟﻸﺳﻒ رأﻳﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﺰال ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ
أداﺋﻬﺎ اﳌﻬﻠﻬﻞ ،وﺟﺎء ت ﻟﺘﻜﻤﻞ ذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺪي
ﻋﻠﻰ أرﺷﻴﻒ � ،وﻛــﺎن ﻣﻦ اﻻوﻟــﻰ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن
ﺗــﺪﻋــﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﻘــﺎﺋــﻢ ﺑـﺸــﺄن اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
وﺗﻜﻮن ﻫﻲ اول ﻣﻦ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻪ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺧﺎﻟﻔﺘﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء
ﻋﻠﻰ أرﺷﻴﻒ ﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻫﻲ ﺟﺮﻳﺪة �.

أﺷﺎد ﺑﻠﺠﻮء اﻟﺠﺮﻳﺪة إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء

اﻟﺼﺮاف :أرﺷﻴﻒ � ﺗﻌﺮض ﻟﺴﺮﻗﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺼﻠﺢ
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اﺣﻤﺪ اﻟﺼﺮاف

وأﺷ ــﺎر اﻟــﻰ ان اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺗـﻘــﺪﻣــﺖ زاد اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ
ﺑﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﻔﺮد واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺑﺬل ﻣﻦ ﺟﻬﺪ وﺗﻌﺐ ﻧﻈﻴﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻜﺮي
واﻻدﺑﻲ.
وﻗﺎل ان ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﺆﺧﺮا ﻣﻦ ﻗﻴﺎم ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺑــﺎﻻﺳ ـﺘ ـﻌــﺎﻧــﺔ ﺑ ــﺄرﺷـ ـﻴ ــﻒ � وﺑ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎﺗ ـﻬــﺎ
وﺟﻬﺪﻫﺎ اﻟــﺬي ﺑﺬﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ارﺷﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ دون
ﻣــﻮاﻓـﻘـﺘـﻬــﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣــﻊ  -اﻟﺘﺤﻔﻆ  -ﻧــﻮﻋــﺎ ﻣــﻦ أﻧــﻮاع
اﻟﺴﺮﻗﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻤﻮح ﻓﻴﻬﺎ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
واﻛــﺪ ان ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﺟﻴﺪ،
ﻗﺎﺋﻼ ان اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻻﺧﺮﻳﻦ ﻟﻴﺲ اﻣﺮا ﻫﻴﻨﺎ
وﻻ ﻳـﺠــﻮز اﻟـﺘـﻌــﺪي واﻟـﺴـﻄــﻮ ﻋﻠﻰ ﺣـﻘــﻮق اﻻﺧــﺮﻳــﻦ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.

اﻋﺘﺒﺮت اﺳﺘﺒﺎﺣﺔ أرﺷﻴﻒ � ﺗﻌﺪﻳﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

اﻟﺪﻏﻴﺸﻢ :ﻻ أﺣﺪ ﻓﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن..
وﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪوة

ص

ﺴ

ﻗﺎﻟﺖ اﳌﺤﺎﻣﻴﺔ ﻋﺪوﻳﺔ اﻟﺪﻏﻴﺸﻢ ﺑﻤﻜﺘﺐ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻣﺸﺎري
اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑــﺎن اﳌﺤﻜﻤﺔ أﺛﺒﺘﺖ ﻓﻲ
ﺣﻴﺜﻴﺎت ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺗﻌﺪي »اﻟﺠﻬﺎز اﳌــﺮﻛــﺰي ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت« ،اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق �،
وأﻛﺪت أن أرﺷﻴﻒ � ﻳﺤﻤﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﳌﺆﻟﻒ،
وأﻟــﺰﻣــﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺠـﻬــﺎز ﺑــﻮﻗــﻒ ﻧـﺸــﺮ أرﺷ ـﻴــﻒ ﺟــﺮﻳــﺪة
� وﺣــﺬﻓــﻪ ﻧـﻬــﺎﺋـﻴــﺎ ﻣــﻦ ﻣــﻮﻗـﻌــﻪ وأي ﻣــﻮاﻗــﻊ أﺧــﺮى
ﺗــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟ ــﻪ ،ووﻗـ ــﻒ اﺳ ـﺘ ـﻐــﻼل ﻫ ــﺬا اﻷرﺷـ ـﻴ ــﻒ ،وذﻟـ ــﻚ ﻓﻲ
اﻟ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ اﳌ ــﺮﻓ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ دار � ﻟـﻠـﺼـﺤــﺎﻓــﺔ
واﻟـﻄـﺒــﺎﻋــﺔ واﻟـﻨـﺸــﺮ ﺿــﺪ اﻟـﺠـﻬــﺎز اﳌــﺮﻛــﺰي ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
وﺑﻴﻨﺖ اﻟﺪﻏﻴﺸﻢ أن اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻗﺎم ﺑﻨﺸﺮ أرﺷﻴﻒ
ﺟـ ــﺮﻳـ ــﺪة � ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﻮﻗ ـﻌ ــﻪ اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ ﻣـ ــﻦ دون
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟــﺎزة ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ دار � ﺑﺬﻟﻚ ،وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﻌﺪ اﻋﺘﺪاء ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ أرﺷﻴﻒ �،
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم دار � ﺑﺎﻧﺬاره رﺳﻤﻴﺎ ﺑﻀﺮورة
رﻓــﻊ اﻷرﺷ ـﻴــﻒ ﻣــﻦ اﳌــﻮﻗــﻊ ووﻗ ــﻒ اﺳـﺘـﻐــﻼﻟــﻪ ،إﻻ أﻧــﻪ ﻟﻢ
ﻳﻤﺘﺜﻞ.

وأوﺿ ـﺤــﺖ اﳌـﺤــﺎﻣـﻴــﺔ اﻟــﺪﻏـﻴـﺸــﻢ أن اﳌــﻮﺿــﻮع ﻳﺘﻠﺨﺺ
ﻓﻲ ان ﺟﺮﻳﺪة � اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ
اﻟ ـﻠــﺬﻳــﻦ اﻟ ـﺘــﺰﻣــﺖ ﺑـﻬـﻤــﺎ ﻣ ـﻨــﺬ ﻧ ـﺸــﺄﺗ ـﻬــﺎ ،أرادت أن ﺗﻨﻈﻢ
اﻷرﺷ ـﻴــﻒ اﻟـﺨــﺎص ﺑﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﺧــﺎﺻــﺎ ﻣﺒﺘﻜﺮا ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻮﻧﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ
ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﻓﺒﺬﻟﺖ ﺟﻬﺪا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻴﻌﻪ وﺗﺒﻮﻳﺒﻪ
وﺗـﺼـﻨـﻴـﻔــﻪ ،ﻣ ـﻤــﺎ ﻻﻗ ــﻰ ﻗ ـﺒــﻮﻻ ﺣـﺴـﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﻷوﺳـ ــﺎط
وﻻﻗﻰ ﻃﻠﺒﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪا ﻟﻠﺮﺟﻮع إﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑــﺄن اﻟﺠﻬﺎز اﳌــﺮﻛــﺰي ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ،ﻗــﺪ اﺳﺘﺒﺎح ذﻟــﻚ اﻷرﺷـﻴــﻒ ﺑﺄن
أﺿﺎﻓﻪ إﻟــﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻧﺸﺮه ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أراد اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ أن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻣﻦ دون اﻟﺮﺟﻮع
اﻟ ــﻰ � ﻣــﺎﻟ ـﻜــﺔ اﻷرﺷـ ـﻴ ــﻒ ،ﺿــﺎرﺑــﺎ ﻋ ــﺮض اﻟـﺤــﺎﺋــﻂ
ﺑﺤﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻤﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن،
وﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻰ أي ﺗﺤﺬﻳﺮ أو إﻧﺬار ،ﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮ اﻟﺠﺮﻳﺪة
إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدل اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻮان ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻮﻗﻒ اﳌﺮﻛﺰ
اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻋﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻷرﺷﻴﻒ ﺑﻐﻴﺮ إذن ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ.

ﻗ ــﺎل اﳌ ـﺤــﺎﻣــﻲ ﻧ ــﻮاف اﻟ ـﻴــﺎﺳــﲔ إن اﻟـﺤـﻜــﻢ ﻣــﻦ ﺣـﻴــﺚ اﳌﺠﻤﻞ
أﺻﻞ ﻟﻔﻜﺮة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺳﻴﻀﻴﻒ
وﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫــﺬه اﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻖ ،وﻫــﻮ ﻳﻌﺪ ﺣﻜﻤﺎ ﺟــﺪﻳــﺪا
ّ
ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺒﺪأ آﺧــﺮ ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﳌــﺪارﺳــﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ّ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺼﻨﻔﺎت.
وﻗ ــﺎل اﻟـﻴــﺎﺳــﲔ ﻟـ ـ � إن ﻣـﺴــﺎﺋــﻞ اﳌـﻠـﻜـﻴــﺔ اﻟـﻔـﻜــﺮﻳــﺔ ﺗﻌﺪ
ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ؛ إذ اﺿــﺎف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺬي ﺻــﺪر ﻓﻲ  2019ﺑﻌﺾ

ّ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ ﺑﺎب اﳌﺼﻨﻔﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
واﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﺮن
ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ،وﻓﻖ ّ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲّ ،
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌـﺼــﻨـﻔــﺎت اﻷدﺑ ـﻴــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ وﻗـﻌــﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻓﻲ
.2014
وأﻛــﺪ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮن أرﺷﻴﻒ � ﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﻟﻬﺎ،
ﻓــﺈن اﳌــﻮاد اﳌــﻮﺟــﻮدة ﻓﻴﻪ ﻫﻲ ﻣــﻮاد ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ،ﺳﺒﻖ ﻧﺸﺮﻫﺎ.
وﻗــﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻤﺘﺪﴽ ﻟﻔﺘﺮات زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وﻗــﺪ ﻳﻜﻮن
ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاد ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،إﻻ أن وﺟﻮد
ﻧﻈﺎم »اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ واﻟﺘﺪوﻳﻦ« اﻟﺠﺪﻳﺪ ،اﻟﺬي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ّﻗﺪﻣﺖ
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ﺑﺎرك اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ ﻟـ � ﻧﻴﻠﻬﺎ ذﻟﻚ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺬي ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻷﻓﻜﺎر واﻹﺑﺪاع.
وﻗﺎل اﻟﻔﻀﻞ :أﺑﺎرك ﻟـ � اﻟﻐﺮاء ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ
Z, /I)T>ID!+I/5G;9
اﻟﺬي ﻳﺸﻌﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة ﻟﺴﺒﺒﲔ ،اﻻول ﻛﻮﻧﻨﺎ
=*C= DCE%&F9%"6C,GH/
اﺣــﺪ اﳌــﻮﻗـﻌــﲔ واﻟــﺪاﻋ ـﻤــﲔ ﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ٢٠١٩/ ٧٥
اﻟـﺨــﺎص ﺑﺤﻘﻮق اﳌــﺆﻟــﻒ واﻟـﺤـﻘــﻮق اﳌـﺠــﺎورة،
اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﳌﺼﻠﺤﺔ � ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ.
وأﺿ ــﺎف اﻟـﻔـﻀــﻞ ﻓــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ ﻟ ـ � :أﻣــﺎ
اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ أﻧﻨﺎ ﻣﻦ اﻛﺜﺮ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻣﻦ ﻣﺠﻬﻮد � اﻟﺮاﺋﻊ وارﺷﻴﻔﻬﺎ اﳌﻤﻴﺰ
واﻟـﻨــﺎدر ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻘﻂ اﻧـﻤــﺎ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻛــﺎﻣ ـﻠــﺔ ،وﻟ ــﺬك ﻧـﺸـﻌــﺮ ان ﻟ ـﻬــﻢ اﻓ ـﻀــﺎﻻ وﺣـﻘــﺎ
ﻋﻠﻴﻨﺎ.
&%$C5A
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أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ

»ﺗﺼﺮﻓﻪ اﻋﺘﺪاء ﺳﺎﻓﺮ وﺟﺮﻳﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ«

اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ :ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺎﻋﺘﺬار رﺳﻤﻲ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺆول
اﺳ ـﺘ ـﻐــﺮب اﳌ ـﺤــﺎﻣــﻲ ﺑ ـﺴــﺎم اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻌــﻮﺳــﻲ ﻣ ــﻦ ﻗـﻴــﺎم
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟـ ـ ــﻮزراء ﺑــﺎﻟـﺴـﻄــﻮ ﻋـﻠــﻰ اﳌ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت ،وﻫــﻮ
اﳌﻔﺘﺮض ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت واﻷﻓﺮاد،
وﺗﺴﺎءل :ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺠﺮأ ﺟﻬﺎز ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس؟
وﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻌ ــﻮﺳ ــﻲ »أرﺷـ ـ ـﻴ ـ ــﻒ � ﻣـ ـﻌ ــﺮوف
ﻟـﻠـﺠـﻤـﻴــﻊ ،وﻫ ــﻮ اﳌ ـﻠ ـﺠــﺄ اﻷول و اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﻟﻔﻨﺎﻧﲔ ،وﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪون ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺑﻌﺾ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﺣﺪاث ﻓﻲ دراﺳﺎﺗﻬﻢ وأﺑﺤﺎﺛﻬﻢ«.
وأﺿ ــﺎف »أﻧ ــﺎ ﺳـﻌـﻴــﺪ ﺑـﻠـﺠــﻮء � إﻟــﻰ اﻟـﻘـﻀــﺎء
ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ،ﻓﻬﺬه ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﻮد ﻓﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ،ﻷن اﻟﺤﻘﻮق ﺗﺴﺘﺮد ﺑﺎﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ«.
ووﺻــﻒ اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ اﻟﺠﺮأة اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق � ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻧــﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﺬاﺟﺔ أو اﻻﻋـﺘــﺪاء اﻟﺴﺎﻓﺮ اﻟــﺬي ﻻ أﺟﺪ
ً
ﻟــﻪ اﻟــﻮﺻــﻒ اﳌـﻨــﺎﺳــﺐ ،ﻣـﺘـﺴــﺎﺋــﻼ :ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺠﺮأ ﻋﻠﻰ
اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس وﻫﻮ اﳌﻨﻮط ﺑﻪ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ؟
وﺗــﺎﺑــﻊ :ﻛــﺎن ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﺄذن ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ،أو
ﻳ ـﻘــﺪم ﻃـﻠــﺐ ﺷ ــﺮاء ﻷن اﻷرﺷ ـﻴ ــﻒ اﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﻲ ﻗــﺎﺑــﻞ
ﻟﻠﺸﺮاء ﻷن ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ أن ﺗـﺼــﺮف ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء
ﻳــﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ ﺑ ــﺎب اﻟ ـﺠــﺮﻳ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ ،وﻳ ـﺠــﺐ أن
ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺆول وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ،وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن
ﻫﻨﺎك اﻋـﺘــﺬار رﺳﻤﻲ ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وﺗﻌﻬﺪ
ً
ﺑﺄﻻ ﻳﺘﻜﺮر ﻫﺬا اﻷﻣــﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﺟﻬﺔ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.

ﺑﺴﺎم اﻟﻌﺴﻌﻮﺳﻲ

¶ ﻛﻴﻒ ﻳﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻘﻮق ﻣﻦ ﻳﻔﺘﺮض ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ؟!
¶ أرﺷﻴﻒ � ﻣﻠﺠﺄ
ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
وﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة

وﺧﺘﻢ ﺑﺄن اﻟﺤﻜﻢ ﳌﺼﻠﺤﺔ � رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻵﺧــﺮﻳــﻦ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺤﻤﻴﺔ
ﺑﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وإﻻ ﳌﺎ ﻛﺎن ﺻﺪر ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ.

اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ »اﻟﺪوﻟﻴﺔ«
ﻋﺪوﻳﺔ اﻟﺪﻏﻴﺸﻢ

وﻟ ـ ـﻬـ ــﺬا ﻓ ــﺈﻧ ـﻨ ــﺎ ﻧ ـﺜ ـﻤــﻦ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻢ اﻟ ـ ـ ــﺬي أﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻛـﻠـﻤــﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓــﻮق ﻛــﻞ اﻋﺘﺒﺎر ،وﻓــﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻨﻌﻪ
ﻣﻦ اﻻﻋـﺘــﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﻛـﻔـﻠـﻬــﺎ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﻟ ـﻜــﻞ ﻣ ــﻦ ﻗـ ــﺪم ﻣـﺼـﻨـﻔــﺎ ﻳ ـﺜــﺮي اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎة
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﺄﺑﺮزﻫﺎ أﻧﻪ
ﻻ أﺣﺪ ﻓﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﺴﻴﺎدة ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،اﻟﺬي ﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد ،أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺪوة ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﻼ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ أن ﻳﻨﺘﻬﻚ أﺣﻜﺎﻣﻪ وﻳﻌﺘﺪي ﻋﻠﻰ
ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ.

اﻟﻴﺎﺳﻴﻦ :ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ..ﺑﻼ إذن
ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺰاﻫﻲ

�

أﺷــﺎد اﻟـﻜــﺎﺗــﺐ اﺣـﻤــﺪ اﻟ ـﺼــﺮاف ﺑﻠﺠﻮء � اﻟﻰ
اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ،
ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﻦ ﻳﻤﺪ ﻳﺪه ﻋﻠﻰ ﻣﺎل
اﻟﻐﻴﺮ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ اﳌﺎدﻳﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﺮﻗﺎت
اﻷدﺑـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺪ أﻛـﺜــﺮ ﺧـﻄــﻮرة ﳌــﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣــﻦ ﻗﻴﻢ
ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺼﺮاف ان اﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻳﻌﺪ
ﺳــﺮﻗــﺔ واﺿ ـﺤــﺔ ﻳـﻌــﺎﻗــﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
ان اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ دﺧـﻠــﺖ ﻓــﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻟـﺤـﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣــﻊ ﻗــﻮاﻧــﲔ اﻟــﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗـﻀــﻊ اﻻﺣ ـﺘــﺮام واﻟ ـﺤــﺪود ﳌــﻦ ﻳـﺘـﻌــﺪى ﻋـﻠــﻰ اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
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الحكم يردع االعتداء
على حقوق الملكية
األدبية والفكرية
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الدغيشم :سنطالب
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أك � � � ��د امل � � �ح � ��ام � ��ي وال � � �ك� � ��ات� � ��ب ب � �س ��ام
ال �ع �س �ع��وس��ي وج� ��ود «ال� �ع �ش ��رات من
ال �ق �ض��اي��ا» امل��رت �ب �ط��ة ب �م �ل �ف��ات ف�س��اد
ف� ��ي وزارة ال� �ص� �ح ��ة ،الف� �ت ��ا إل � ��ى أن
ال��وزارة تعاني من «ممارسات خاطئة
وغ �ي��ر ق��ان��ون�ي��ة ج ��راء ض�ع��ف ال��رق��اب��ة

واملحاسبة».
وق��ال العسعوسي إن «م�ل��ف الفساد
في وزارة الصحة لم ُيغلق ،ولن يغلق
ب��ان �ت �ه��اء ال �ق �ض �ي��ة» ال �ت��ي ص ��در فيها
حكم إدان ��ة م��ن محكمة ال ��وزراء بحق
وزير صحة سابق وقياديني آخرين.

االتفاق مع املتهمني األول والثاني والثالث
في ارتكاب الفعل محل االتهام ليحصل على
عملية ربح بقيمة  7.4ماليني دوالر.

حبس متهمين
في تظاهرات «البدون»

العسعوسي :ملف الفساد
في «الصحة» ..لم يُ غلق

الكويت 05

� اﻟﻴﻮم ﻫــﺬا اﻷرﺷـﻴــﻒ ،ﺟﻌﻞ ﻫــﺬه اﳌــﻮاد ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺗﺤﺖ
ﺻﺒﻐﺔ اﻻﺑﺪاع ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ واﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺒﻮﻳﺐ.
وأوﺿــﺢ أن ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻣــﻮاد � ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ
ﻋﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺒﻮﻏﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻮﺿﻮع ،ﻓﺈن اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻻﺑﺪاﻋﻲ اﳌﺴﺘﻮﺟﺐ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ
وﺑﺚ ﻫﺬه اﳌﻮاد .وذﻛﺮ أﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻳﺤﺮم ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ
أي ﺟﻬﺎت أﺧﺮى اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أرﺷﻴﻒ � ،إﻻ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻖ اﻻﺣﺘﻜﺎري ،وﻫــﻢ ﻣﻼك
ﻫﺬا اﻷرﺷﻴﻒ ،ﻣﺘﻤﺜﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة.

اﻟﺮﻣﻴﺤﻲ :اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻔﻜﺮي ﻳُ َ
ﻌﺎﻣﻞ ﻛﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ!

ﱠ
ﺷﺪ د أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
د .ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ا ﻟــﺮ ﻣـﻴـﺤــﻲ ﻋـﻠــﻰ ان اﻹ ﻧ ـﺘــﺎج ا ﻟـﻔـﻜــﺮي
ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﺎج اﻟﺒﺸﺮ ،وﻗﺪ ﺑﺬل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﻗﺖ
وا ﻟـﺠـﻬــﺪ وا ﳌ ــﺎل ،و ﺑــﺎ ﻟـﺘــﺎ ﻟــﻲ أ ﺻـﺒـﺤــﺖ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎ
ﺧ ــﺎ ﺻ ــﺎ ﻛ ـ ــﺄي ﻣ ـﻤ ـﺘ ـﻠ ـﻜــﺎت أ ﺧـ ـ ــﺮى ﻣ ـﻨ ـﻘ ــﻮ ﻟ ــﺔ او
ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻨﺰل او اﻟﺴﻴﺎرة ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب
و اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ.
و ﻗـ ــﺎل ا ﻟــﺮ ﻣ ـﻴ ـﺤــﻲ ا ﻟـ ــﺬي ﺷ ـﻐــﻞ ﻣ ـﻨ ـﺼــﺐ اﻷ ﻣ ــﲔ
ا ﻟ ـﻌــﺎم ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠــﺲ ا ﻟــﻮ ﻃ ـﻨــﻲ ﻟ ـﻠ ـﺜ ـﻘــﺎ ﻓــﺔ وا ﻟ ـﻔ ـﻨــﻮن
واﻵداب ﺳﺎﺑﻘﴼ :إن ا ﻟــﺪول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺮﺻﺖ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺣ ـﻔ ــﻆ ا ﻟـ ـﺤـ ـﻘ ــﻮق ا ﻟـ ـﺨ ــﺎ ﺻ ــﺔ ﺑــﺎ ﳌ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﺑﻞ ان ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮ اﻧﲔ ﺗﻀﻊ اﳌﻌﺘﺪي
ﻋ ـﻠــﻰ ا ﻟ ـﺤ ـﻘــﻮق ا ﳌ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ ا ﻟ ـﻔ ـﻜــﺮ ﻳــﺔ ﻓــﻲ ا ﻟ ـﻘــﺎ ﺋ ـﻤــﺔ
اﻟﺴﻮد اء ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻘﺼﺪه اﻟﺠﺎﻧﻲ.
وﺑﺴﺆ اﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﺑﺤﻖ
� ﻟـﺤـﻤــﺎ ﻳــﺔ أر ﺷـﻴـﻔـﻬــﺎ ا ﻟـﺼـﺤــﺎ ﻓــﻲ ﻗــﺎل ان
ا ﻟ ـﻘــﻮا ﻧــﲔ ا ﻟ ـﻜــﻮ ﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻨ ـﺴ ـﺠ ـﻤــﺔ ﻣ ــﻊ ا ﻟ ـﻘــﺎ ﻧــﻮن
اﻟﺪوﻟﻲ ،ﺑﺸﺄن اﻻﻋﺘﺪ اء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ،
وﻳﻌﺎﻣﻞ ﻛﺠﺮﻳﻤﺔ ﺳﺮﻗﺔ ،ﺣﺘﻰ وﻟﻮ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ
ﺣـ ّـﻴــﺰ ﺟ ـﻐــﺮا ﻓــﻲ آ ﺧ ــﺮ؛ ﻟــﺬ ﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺣــﻖ ا ﳌ ـﻌ ـﺘــﺪى

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﻣﻴﺤﻲ

ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻣــﻼ ﺣ ـﻘــﺔ ا ﻟ ـﺠــﺎ ﻧــﻲ ﻗ ـﻀــﺎ ﺋ ـﻴــﺎ ﻓــﻲ أي ﺑـﻠــﺪ
ﻛﺎن.
و ﻋ ــﻦ ﻋ ــﺪم ﻣــﺮا ﻋــﺎة ا ﻟ ـﺤ ـﻘــﻮق ا ﳌ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ ا ﻟـﻔـﻜــﺮ ﻳــﺔ
ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ ﺑ ـﻌــﺾ ا ﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت ا ﻟ ـﺤ ـﻜــﻮ ﻣ ـﻴــﺔ ،أ ﺟ ــﺎب
اﻟﺮﻣﻴﺤﻲ اﻧﻪ ﻳﻔﺘﺮض ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻠﻜﻴﺔ
ا ﻟـﻔـﻜــﺮ ﻳــﺔ ،و ﻫــﻮ ﻗــﺎ ﻧــﻮن أ ﻣـﻤــﻲ ،وا ﻟــﺪول ﻣﺠﺒﺮة
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ،ﻗﺎﺋﻼ ان ﺳﺮﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻜﺮي
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ.
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َّ
دشن مراسم رفع العلم ..والكويت تزدهي في ذكرى توليه الحكم

األمير ..ربان الوطن لبر األمان
الغانم :شمس اإلنسانية
أشرقت يوم توليه

بحضور سمو أمير البالد احتفل
في قصر بيان صباح أمس
بمراسم رفع العلم.
وشهد الحفل سمو ولي
العهد الشيخ نواف األحمد،
ورئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد وكبار
المسؤولين بالدولة.
وأطلقت المدفعية  21طلقة
ترحيبية بسمو األمير لدى وصوله
الى مكان الحفل ،حيث استقبل
بكل حفاوة وترحيب من قبل
أبنائه منتسبي الجيش والشرطة
والحرس الوطني ثم قام سموه
برفع علم الدولة ،وعزف النشيد
الوطني وألقى الرائد فهد
حمود الشمري قصيدة وطنية
بالمناسبة.
ت�ش��رق ع�ل��ى ال�ك��وي��ت ال �ي��وم ش�م��س ي��وم مميز في
تاريخها الحديث ،ففي  29يناير ع��ام  2006بايع
ال �ك��وي �ت �ي��ون س �م��و ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح األح� �م ��د ع�ل��ى
ال�س�م��ع وال �ط��اع��ة أم �ي �رًا ل�ل�ب�لاد إذ ق��اب�ل�ه��م س�م��وه
الوفاء بالوفاء والعهد لهم بصون األمانة والعبور
بسفينة البالد الى بر االمان.
ويحتفل الشعب الكويتي في هذه املناسبة بمرور
 14عامًا على تولي سمو األمير مقاليد الحكم إذ
استطاع سموه قيادة سفينة البالد الى االستقرار
وال�ث�ب��ات مغلبًا الحكمة والعقل ف��ي ات�خ��اذ القرار
وال �ت �م �س��ك ب �ث��واب��ت ال �ك��وي��ت ف��ي وج ��ه ال �ت �ط��ورات
االقليمية والدولية.
وق��د ح��رص س�م��وه منذ اللحظات االول ��ى لتوليه
ُّ
مقاليد الحكم على تأكيد أهمية اللحمة الوطنية
ب�ين اب�ن��اء الشعب الكويتي موجهًا ال�خ�ط��اب تلو
اآلخ��ر في مختلف املناسبات ليؤكد فيها أن أمن
الكويت وتكاتف شعبها ووحدتهم الوطنية هي
االساس الراسخ واملبدأ الثابت.
وم��ا ج��اء ف��ي خ�ط��اب س�م��وه للشعب الكويتي في
نوفمبر امل��اض��ي ل�ي��س إال ت��أك�ي��د ج��دي��د ع�ل��ى ه��ذا
األم��ر ،اذ ق��ال سموه« :إخ��وان��ي وأبنائي املواطنني
أدع��وك��م ال��ى االن�ت�ب��اه ال��ى مصلحة وطننا العزيز
وصيانة أم�ن��ه واس�ت�ق��راره وال��وق��وف صفا واح��دا
ف��ي وج��ه م��ن ي �ح��اول ال�ع�ب��ث ب��أم�ن��ه وش��ق وح��دت��ه
ال��وط�ن�ي��ة» ،م��ؤك��دا ثقته ال�ت��ام��ة ب��أن أه��ل الكويت
«مدركون لخطورة املرحلة التي تعيشها منطقتنا
وما تقتضيه من وعي ويقظة وحرص على وحدة
الصف والكلمة وتجسيد املسؤولية الوطنية».

سجل منجزات
وقبل ال��ول��وج ال��ى سجل منجزات «أمير الحكمة»
ً
ينبغي أن نتوقف قليال عند مسيرة سموه العملية
الحافلة فهو النجل ال��راب��ع ألمير الكويت الراحل
ال�ش�ي��خ أح�م��د ال�ج��اب��ر ،وب ��دأ تعليمه ف��ي امل��درس��ة
امل�ب��ارك�ي��ة وم��ن ث��م أوف ��ده وال ��ده ال��ى ب�ع��ض ال��دول
للدراسة واكتساب الخبرات السياسية.
وش�ك��ل ع��ام  1954ب��داي��ة دخ ��ول س�م��وه ال�ع�م��ل في
ال �ش��أن ال �ع��ام ،إذ ع�ي�ن ف��ي ب ��ادئ األم ��ر ع �ض �وًا في
اللجنة التنفيذية العليا ال�ت��ي ع�ه��د إل�ي�ه��ا آن��ذاك
مهمة تنظيم مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية.
وفي عام  1955تولى سموه منصب رئيس دائرة
ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل ودائ ��رة املطبوعات
وال�ن�ش��ر إذ عمل على تنظيم ال�ع�لاق��ة ب�ين العمال
وأص� �ح ��اب ال �ع �م��ل وس� ��ط ال �ت��دف��ق ال �خ ��ارج ��ي من
ال��دول العربية واألجنبية للعمل بالكويت عالوة
ع�ل��ى اس �ت �ح��داث م��راك��ز ال �ت��دري��ب ال�ف�ن��ي وامل�ه�ن��ي
للشباب ورعاية الطفولة واألمومة واملسنني وذوي
االحتياجات الخاصة وتشجيع قيام الجمعيات
النسائية وااله �ت �م��ام ب��ال��ري��اض��ة وإن �ش��اء األن��دي��ة
الرياضية.
كما أولى سموه اهتمامًا خاصًا بالفنون وعلى
رأس�ه��ا امل�س��رح ففي ع��ام  1956أن�ش��أ أول مركز
لرعاية الفنون الشعبية ف��ي الكويت ،كما عمل
على إص��دار الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)
وتم إنشاء مطبعة الحكومة لتلبية احتياجاتها

وصف رئيس مجلس االمة م��رزوق الغانم اليوم الذي تحل
فيه ذكرى تولي امير البالد مقاليد الحكم بأنه «يوم عزيز
ع�ل��ى قلوبنا ت�ط��ل ت�ب��اش�ي��ره ع�ل��ى ال�ك��وي��ت وال�ع��ال��م أج�م��ع»،
م�ض�ي�ف��ا أن ��ه ش�م��س اإلن �س��ان �ي��ة وال �ع��دل أش��رق��ت ب ��ه« ،والح
فيه سنا السالم واألمن» .وقال الغانم في رسالة تهنئة إلى
األم�ي��ر إن الكويت «اعتلت إب��ان حكمكم الرشيد قمم املجد
وال�ع��ز وحلقت ف��ي آف��اق النجاحات واإلن �ج��ازات وصافحت
سحب االزده��ار والتطور والنماء وشهدت بخطوات واثقة
على املستوى املحلي نهضة واسعة من الناحية االقتصادية
واالجتماعية والسياسية وحققت بتوجيهاتكم السامية
ورؤاكم الثاقبة تقدما مشهودا وبروزا ميمونا على املستوى
اإلقليمي والعاملي نال تقدير الدول العربية الشقيقة والدول
الصديقة في أرجاء العالم».

شمائل فريدة
وأض ��اف« :إن�ن��ا ف��ي وط�ن�ن��ا امل�ع�ط��اء لنعتز ب�م��ا منحكم اهلل
ال�ع�ل��ي ال��وه��اب م��ن خ �ص��ال ع��زي��زة وش �م��ائ��ل ف��ري��دة تجلت
ف��ي مقامكم ال�س��ام��ي حكمة ف��ي س �ي��ادة وع��زة ف��ي إنسانية
وتواضعا في شموخ وتسامحا في ق��درة وأب��وة في نصح
فسمت بسموكم ،رعاكم اهلل ،املبادئ املثلى- ،مؤيدا ومعززا-
فأنتم ادامكم اهلل عون الضعيف وريف املسكني وسهم حق
أي�ن�م��ا أص��اب وب�ح��ر ي��زخ��ر ب��ال�ع�ط��اء» .وب�ين ال�غ��ان��م أن��ه في
ه��ذه املناسبة تعلوه ن�ش��وة ال�ف��رح وال�س�ع��ادة ف�خ��را وج��ذال
ب �ه��ا ،م �ع��رب��ا ع �م��ا ي�خ�ت�ل��ج ف ��ي ق �ل �ب��ه وح ��ال ��ه ح ��ال «أع �ض��اء
م�ج�ل��س األم� ��ة وال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي» م�ب�ت�ه�لا إل ��ى امل��ول��ى أن
«يحفظ مقامكم السامي للخير والفضل والعطاء لوطننا
العزيز الكويت وللشعب الكويتي الوفي وأن يمتع سموكم
بالعمر املديد والعيش الرغيد وأنتم بتمام الصحة وموفور
العافية».

جهود مخلصة
وبعث سمو األمير برسالة شكر جوابية إل��ى الغانم أعرب
فيها ع��ن خالص شكره ل��ه وألع�ض��اء مجلس األم��ة على ما
عبروا عنه من خالص التهاني وصادق الدعاء.
وأكد أن ما تحقق من إنجازات حضارية على صعيد املسار
التنموي الطموح للوطن العزيز إنما يأتي بفضل وتوفيق
من اهلل عز وج��ل ثم بفضل الجهود املخلصة ألبناء الوطن
وبحرصهم على إعالء شأن الوطن الغالي على كل الصعد.

األمير يحيي الحضور أثناء مراسم رفع العلم

سجله حافل باإلنجازات
وتحقيق الغايات الوطنية
في بناء اإلنسان الكويتي
غلب الحكمة
والعقل في اتخاذ القرار
والتمسك بثوابت الكويت
في وجه التطورات
اإلقليمية والدولية
أكد أن أمن الكويت
وتكاتف شعبها ووحدتهم
الوطنية األساس الراسخ
والمبدأ الثابت
دائما ً يحذر من خطورة
المرحلة والوعي والحرص
على وحدة الصف وتجسيد
المسؤولية الوطنية

من املطبوعات.
وج��رى حينها إص��دار مجلة «العربي» ال��ى جانب
إص��دار قانون املطبوعات والنشر الذي ساهم في
تحقيق م�ك��ان��ة م��رم��وق��ة للصحافة الكويتية بني
مثيالتها في الدول العربية.

وضع الدستور
وعقب استقالل البالد عام  1961عني سمو الشيخ
صباح األحمد عضوًا في املجلس التأسيسي الذي
ع �ه��دت إل �ي��ه م�ه�م��ة وض ��ع دس �ت��ور ال �ب�ل�اد ث��م عني
ف��ي أول تشكيل وزاري ع��ام  1962وزي �رًا ل�لإرش��اد
واألنباء.
وف��ي يناير ع��ام  1963وبعد إج��راء أول انتخابات
تشريعية الختيار أعضاء مجلس األمة تم تعيني
س �م��وه وزي � � �رًا ل �ل �خ��ارج �ي��ة ل �ت �ب��دأ ب��ذل��ك م�س�ي��رت��ه
ف ��ي ال �ع �م��ل ال �س �ي��اس��ي وال��دب �ل��وم��اس��ي ال �ت��ي ب��رع
ف �ي �ه��ا ح �ت��ى أص� �ب ��ح ع �م �ي �دًا ل �ل��دب �ل��وم��اس �ي�ين ف��ي
ال�ع��ال��م ومهندسًا للسياسة ال�خ��ارج�ي��ة الكويتية
ق��اد خاللها ال�ب�لاد إل��ى ب��ر األم ��ان وس��ط ال�ظ��روف
وامل�ح�ط��ات السياسية ال �ب��ارزة للبالد ومنها رفع
سموه علم الكويت فوق مبنى األم��م املتحدة بعد
قبولها عضوًا فيه في  11مايو من عام .1963
وس�ع��ى س�م��وه ب ��دأب إل��ى ل��م ش�م��ل األش �ق��اء وح��ل
الخالفات عندما شارك في الستينيات باللقاء الذي
نظمته األح ��زاب املتنافسة ف��ي اليمن م��ع ممثلي
م �ص��ر وال �س �ع��ودي��ة ل��وض��ع ح ��د ل �ل �ح��رب األه �ل �ي��ة
اليمنية حيث استأنفت اجتماعاتها في الكويت
ف��ي أغ�س�ط��س  1966وع �ن��دم��ا ت��ده��ورت ال�ع�لاق��ات
َ
ين (ال�ج�ن��وب��ي وال �ش �م��ال��ي) ق��ام
حينها ب�ين ال�ي�م��ن� ِ
س �م��وه ب��زي��ارة إل�ي�ه�م��ا حينها ف��ي أك �ت��وب��ر 1972
والتي أثمرت توقيع اتفاقية سالم بينهما.

وساطات ناجحة
كما قام سمو األمير في عام  1980بوساطة ناجحة

بني سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديموقراطية
ح �ي �ن �ه ��ا ن� �ت ��ج ع� �ن� �ه ��ا ت ��وق� �ي ��ع ات� �ف ��اق� �ي ��ة خ ��اص ��ة
ب��إع�لان امل �ب��ادئ ،ث��م وج��ه س�م��وه ال��دع��وة ل��وزي��ري
خ��ارج�ي�ت�ي�ه�م��ا ل ��زي ��ارة ال �ك��وي��ت ع ��ام  1984حيث
اجتمع الطرفان إل��ى مائدة ال�ح��وار ،وتوصال إلى
إع�ل�ان انتهاء ال�ح��رب اإلع�لام�ي��ة بينهما واح�ت��رام
حسن الجوار وإقامة عالقات دبلوماسية.
وطوال سنوات قيادة سموه لوزارة الخارجية بذل
ج�ه�دًا ك�ب�ي�رًا ف��ي ت�ع��زي��ز وتنمية ع�لاق��ات الكويت
الخارجية مع مختلف دول العالم خصوصًا الدول
الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن.
وب��ال�ف�ع��ل ات�ض�ح��ت ث �م��ار ث �ب��ات وت � ��وازن س�ي��اس��ة
ال�ك��وي��ت ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي ال�ث��ان��ي م��ن أغ�س�ط��س من
عام  1990عندما وقف العالم أجمع مناصرًا للحق
الكويتي في وج��ه ال�ع��دوان العراقي وص��دور قرار
مجلس االم ��ن رق��م  678ف��ي  29نوفمبر م��ن ال�ع��ام
ذات��ه وأج ��از اس�ت�خ��دام جميع ال��وس��ائ��ل بما فيها
ال�ع�س�ك��ري��ة ض��د ال �ع��راق م��ا ل��م ي�س�ح��ب ق��وات��ه من
الكويت.
ون�ظ�رًا إل��ى م��ا يتمتع ب��ه س�م��وه م��ن حنكة وذك��اء
وق� ��درة ف��ائ�ق��ة ع�ل��ى ت�ح�م��ل امل �س��ؤول �ي��ة ف�ق��د أس�ن��د
إليه العديد من املناصب إضافة الى منصب وزير
ال �خ��ارج �ي��ة ،إذ ع�ي�ن وزي � �رًا ل�ل�إع�ل�ام ب��ال��وك��ال��ة في
الفترة من  2فبراير  1971حتى  3فبراير  .1975وفي
 16فبراير  1978عني نائبًا لرئيس مجلس الوزراء
وزيرا للخارجية وفي  4مارس  1981تسلم حقيبة
اإلعالم بالوكالة إضافة إلى وزارة الخارجية حتى
 9فبراير .1982
وف ��ي  3م � ��ارس  1985ع�ي�ن س �م��وه ن��ائ �ب��ًا ل��رئ�ي��س
مجلس ال��وزراء وزي�رًا للخارجية حتى  18أكتوبر
 1992عندما ت��ول��ى منصب النائب األول لرئيس
مجلس ال ��وزراء ووزي��ر الخارجية وف��ي  13يوليو
 2003ص��در مرسوم أميري بتعيني سموه رئيسًا
ملجلس الوزراء.

سالم العلي:
ً
أمجادا رائعة
حقق
رفع رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي
إلى مقام سمو األمير أسمى آي��ات التهانيّ ،
مبينًا أنه
«ربان لسفينة وطننا العزيز وقائد للمواطنني املحبني».
وج��اء في رسالة التهنئة التي بعثها إلى سمو األمير
«يطيب للحرس الوطني ،قادة وقوات ،أن يرفع إلى مقام
سموكم أس�م��ى آي��ات التهاني وال�ت�ب��ري�ك��ات بمناسبة
تولي سموكم مسند اإلمارة ،حيث حلت بمقاليد حكم
ال �ب�لاد ب��رك��ات ق�ي��ادت�ك��م ال��رش�ي��دة ب�م��ا حققتموه من
أمجاد رائعة وإنجازات عظيمة ،وما بذلتموه من جهود
م�ب��ارك��ة م�خ�ل�ص��ة ،أدام �ك��م اهلل رب��ان��ًا لسفينة وطننا
ال�ع��زي��ز ،وق��ائ�دًا ملواطنيكم املحبني ،ومتعكم بموفور
الصحة والعافية ،وكلل جهودكم الطيبة دائمًا بالتوفيق
والفالح».
شكر جوابي
وبعث سمو األمير رسالة شكر جوابية إل��ى سمو
الشيخ سالم العلي ،ضمنها خالص شكره لسموه
ومل�ن�ت�س�ب��ي ال �ح��رس ال��وط �ن��ي ق ��ادة وق� ��وات ع�ل��ى ما
ع� ّ�ب��روا ع�ن��ه م��ن ط�ي��ب امل �ش��اع��ر وخ��ال��ص ال�ت�ه��ان��ي،
مثمنًا ما أبداه من ثناء مقدر على ما يشهده الوطن
العزيز من إنجازات تنموية شملت مختلف امليادين،
ً
وسائال سموه الباري جل وعال أن يديم على الوطن
الغالي نعمتي األمن واألم��ان ،ويحفظه من كل سوء
ومكروه.

استقباالت رسمية

أداء اليمين

استقبل سمو أمير ال�ب�لاد ،في قصر بيان ،صباح أم��س ،سمو ول��ي العهد
الشيخ ن��واف األحمد ،وسمو الشيخ ناصر املحمد ،ورئيس مجلس ال��وزراء
سمو الشيخ صباح الخالد الحمد.
بدوره ،استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،في قصر بيان ،صباح
أمس ،سمو الشيخ ناصر املحمد ،ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
الشيخ احمد املنصور ،ونائب رئيس مجلس ال ��وزراء وزي��ر الداخلية وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ،ووزير الخارجية الشيخ د .احمد
الناصر.

استمر سمو األم�ي��ر رئيسًا للحكومة حتى
يناير ع��ام  2006عندما ب��وي��ع ب��اإلج�م��اع من
أعضاء السلطتني التشريعية والتنفيذية في
 29ي�ن��اي��ر م��ن ال �ع��ام ذات ��ه ل�ي�ص�ب��ح أول أم�ي��ر
منذ عام  1965ي��ؤدي اليمني الدستورية أمام
مجلس األمة.

محطات بارزة

رؤية تنموية طموحة

اف �ت �ت ��ح س �م ��و األم � �ي� ��ر ع� � ��ددًا م��ن
املشاريع املهمة ابرزها مركز «عبداهلل السالم
الثقافي» و«مدينة الكويت لرياضة املحركات»
و«م��دي �ن��ة ال �ج �ه��راء ال �ط �ب �ي��ة» وم �ب �ن��ى ال��رك��اب
ال �ج��دي��د رق ��م « »4ف��ي م �ط��ار ال �ك��وي��ت ال��دول��ي
ومستشفى جابر األحمد.

لم تتوقف مسيرة نجاح سمو األمير عند السياسة الخارجية ،إذ استمر
العطاء وال�ن�ج��اح عند ت��ول��ي س�م��وه مسؤولية ق�ي��ادة دف��ة الحكومة فحرص
منذ اللحظات األول��ى لتوليه ه��ذا املنصب على تبني رؤي��ة شاملة وعميقة
للتنمية ف��ي ال�ك��وي��ت تشمل مختلف ق�ط��اع��ات ال��دول��ة وع�ل��ى رأس�ه��ا القطاع
االقتصادي فقد قام سموه بتشجيع القطاع الخاص وفتح فرص العمل الحر
للشباب الذي يضعهم سموه في مقدمة اهتماماته ورعايته من خالل دعم
املشروعات الصغيرة.

2018

2019

افتتح سمو األم�ي��ر جسر الشيخ
ج��اب��ر ال��ذي يعد م��ن أب��رز امل�ش��اري��ع العمالقة
ف��ي ال �ب�ل�اد وراب � ��ع أط� ��ول ج �س��ر ب �ح��ري على
مستوى ال�ع��ال��م ،كما ت��م اف�ت�ت��اح م��رك��ز جابر
األحمد الثقافي وغيره الكثير من املرافق على
املستوى العاملي.

نهضة عمرانية شاملة

األمير يهم بتقبيل العلم قبيل مراسم رفعه

على مدى  14عامًا من تولي سمو األمير مقاليد الحكم شهدت البالد نهضة
تنموية عمرانية شاملة تركزت على مجموعة من املشاريع الضخمة أبرزها
مدينة «صباح األحمد البحرية» التي تعد أول مدينة ينفذها القطاع الخاص
ً
كامال في دالل��ة واضحة على تشجيع سموه للقطاع الخاص ومنحه دورًا
كبيرًا في املساهمة في تنمية الكويت وتنشيط عجلة االقتصاد.
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«مسيرة سموه حافلة باإلنجازات والعطاءات في كل المجاالت»

ولي العهد :أميرنا ثاقب النظر والبصيرة

¶ الكويت تزهو سعادة وفرحا ً بهذه المناسبة السعيدة
عبر سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد «بكل شموخ
وعرفان» عن بالغ االعتزاز بجهود
األمير الدؤوبة ومساعيه «الحثيثة
المفعمة باإلنجازات والعطاءات
في كل المجاالت» لقاء ما حباه
به المولى «من بعد نظر وحكمة
ورؤية وبصيرة».

وقال ولي العهد في رسالة تهنئة إلى األمير «ببالغ
ال �س��رور وعظيم الفخر أرف��ع إل��ى م�ق��ام سموكم
ال�ك��ري��م أج��زل ال�ت�ه��ان��ي وأزك ��ى ال�ت�ب��ري�ك��ات وأن�ب��ل
الدعوات» ،مضيفا« :يطيب لي وأبناء شعبنا الوفي
أن نغتنم ه��ذه املناسبة الوطنية وكويتنا تزهو
س�ع��ادة وف��رح��ا لنعبر بكل ش�م��وخ وع��رف��ان عن
بالغ اعتزازنا بجهود سموكم الدؤوبة ومساعيكم
الحثيثة املفعمة ب��اإلن�ج��ازات وال�ع�ط��اءات ف��ي كل
امل�ج��االت لقاء ما حباكم املولى سبحانه وتعالى
من بعد نظر وحكمة ورؤية وبصيرة».
وابتهل إلى العلي القدير أن «يعيد هذه املناسبة
ال�غ��ال�ي��ة» وس �م��و األم �ي��ر ي��رف��ل ف��ي ث ��وب الصحة
والعافية وأن يحفظه بعني رعايته وي�س��دد على
دروب الخير خطاه لتحقيق ما يصبو إليه أبناء
الكويت من آمال وطموحات.
وبعث األمير برسالة شكر جوابية إلى ولي العهد،
أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر
عنه من خالص التهنئة وطيب املشاعر وصادق
الدعاء.
وثمن عاليا ما ضمنه ولي العهد من ثناء مقدر
بما يشهده ال��وط��ن العزيز م��ن إن �ج��ازات تنموية
ب� ��ارزة ش�م�ل��ت مختلف امل �ج ��االت ،س��ائ�لا امل��ول��ى
تعالى أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة
األم� ��ن واألم � ��ان وال ��رخ ��اء وي� �ب ��ارك ب �ك��ل ال�ج�ه��ود
ل�لارت�ق��اء بمسيرته الطموحة وتحقيق أهدافها
املنشودة نحو املزيد من التقدم والرقي واالزدهار.

جابر المبارك :جعل للوطن
مكانة رفيعة
ث� َّ�م��ن س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك
«عاليًا ،ما حققته كويتنا الغالية»؛
ب� �ف� �ض ��ل س � �ي� ��اس� ��ة س � �م� ��و االم � �ي� ��ر
ال�ح�ك�ي�م��ة م��ن «خ �ط��وات ت��اري�خ�ي��ة
م � �ت � �م � �ي ��زة ،وم � � ��ا ت �م �ت �ع ��ت ب � ��ه م��ن
انجازات ومكانة دولية رفيعة».
وذك � ��ر امل� �ب ��ارك ف ��ي رس ��ال ��ة تهنئة
إلى سمو األمير أن الشعب املحب
ل�س�م��و االم �ي��ر ي�ف�خ��ر وي�ع�ت��ز بتلك
امل �ن �ج��زات ،ق��ائ�لا «ي�س��رن��ي ،ونحن
ن�ح�ت�ف��ي ب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ال �ع��زي��زة،
أن أث�م��ن ع��ال�ي��ا م��ا حققته كويتنا
ال� � �غ � ��ال� � �ي � ��ة ،ب � �ف � �ض� ��ل س �ي ��اس �ت �ك ��م

األمير وولي العهد أثناء مراسم االحتفال

صباح الخالد :مسيرة عطرة..
شهدت نهضة شاملة

(من اليسار) الغانم ومشعل األحمد والمبارك أثناء االحتفال برفع العلم

«يقود الوطن إلى المجد»

«انفتح على العالم وأقام عالقات متوازنة مع الجميع»

ناصر المحمد:
خير قائد لخير شعب

مشعل األحمد :التاريخ سيقف طوي ً
ال
أمام عطاءات سموه

أع��رب سمو الشيخ ناصر املحمد عن بالغ اعتزازه
بما تشهده ال�ك��وي��ت م��ن ت�ط��ور ون�م��اء ف��ي مختلف
امل�ج��االت ف��ي ظ��ل حكم سمو االم�ي��ر امل�ي�م��ون ،داعيا
اهلل أن يوفقه دوما ويسدد على دروب الخير خطاه
ملا فيه مصلحة الشعب ،وأن يحفظه لنا «خير قائد
لخير شعب نرفل تحت قيادتكم الرشيدة في حال
األمن».
وذك� � ��ر امل �ح �م ��د ف� ��ي رس� ��ال� ��ة ت �ه �ن �ئ��ة ل �س �م��و االم �ي ��ر
«يشرفني أن أرفع ملقام سموكم حفظكم اهلل ورعاكم
أس�م��ى آي��ات التهاني وأط�ي��ب التمنيات» ،مضيفا:
«يطيب لي أن أنتهز ه��ذه املناسبة السعيدة ألؤكد
بالغ اع �ت��زازي بما يشهده بلدنا العزيز م��ن تطور
ون�م��اء ف��ي مختلف امل �ج��االت ف��ي ظ��ل حكم سموكم
امليمون ،داعيا اهلل عز وجل أن يوفقكم دوما ويسدد
ع�ل��ى دروب ال�خ�ي��ر خ�ط��اك��م مل��ا ف�ي��ه مصلحة أب�ن��اء
شعبنا ال �ك��رام ،وأن يحفظكم ل�ن��ا خ�ي��ر ق��ائ��د لخير
شعب نرفل تحت قيادتكم الرشيدة في ح��ال األمن
واالستقرار والرخاء».

ذخر للوطن
ودع��ا اهلل أن يحفظ االمير «ذخ��را لوطننا الحبيب
ق��ائ��دا حكيما ورب��ان��ا م��اه��را ي�ق��ود سفينة نهضته
وازده ��اره ألعلى قمم ال�ع��زة وامل�ج��د وأن يديم على
وطننا الرفعة والرفاه».
وب �ع��ث س �م��و األم� �ي ��ر إل �ي��ه ب��رس��ال��ة ش �ك��ر ج��واب �ي��ة
ضمنها خالص شكره وتقديره على ما أع��رب عنه
من مشاعر طيبة وتمنيات ودع��وات صادقة ،مقدرا
ما عبر عنه من إش��ادة باإلنجازات البارزة التي تم
تحقيقها ب�ف�ض��ل م��ن اهلل ت�ع��ال��ى وت��وف �ي��ق م�ن��ه ثم
بفضل الجهود املخلصة ألبناء الوطن الكرام والتي
أسهمت ف��ي تعزيز املسيرة التنموية والحضارية
لوطننا الغالي.

ال �ح �ك �ي �م��ة م ��ن خ� �ط ��وات ت��اري�خ�ي��ة
م�ت�م�ي��زة ،وم ��ا ت�م�ت�ع��ت ب��ه ف��ي ظل
ع� �ه ��دك ��م ال � ��زاه � ��ر م� ��ن االن� � �ج � ��ازات
وامل �ك ��ان ��ة ال ��دول �ي ��ة ال��رف �ي �ع��ة ال�ت��ي
ي�ف�خ��ر وي�ع�ت��ز ب�ه��ا شعبكم املحب
لسموكم ،رعاكم اهلل ،كما أدعو اهلل
العزيز القدير أن يحفظكم بعنايته
وي�ش�م �ل �ك��م ب��رع��اي �ت��ه ،وأن يحقق
ل��وط�ن�ن��ا ال �ع��زي��ز ب�ف�ض��ل ق�ي��ادت�ك��م
ال��رش�ي��دة م��ا يصبو إل�ي��ه أب�ن��اؤك��م
من رفعة ّ
وتقدم ونماء».
وبعث سمو أمير البالد إليه رسالة
شكر جوابية.

أك��د ن��ائ��ب رئ�ي��س ال�ح��رس الوطني الشيخ
مشعل األح �م��د أن س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد أح��د
ال �ق��ادة ال �ب��ارزي��ن ال��ذي��ن س��اه�م��وا بجهود
ع�ظ�ي�م��ة ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق ال� �س�ل�ام ف ��ي ال �ع��ال��م،
وت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون ب�ين ك��ل ال ��دول ،تجسيدًا
إلي �م��ان��ه ب��أه�م�ي��ة ت��وف�ي��ر ال �ح �ي��اة ال�ك��ري�م��ة
ملختلف الشعوب.
وق� ��ال األح �م ��د ف ��ي ب �ي��ان أم� ��س ،ب�م�ن��اس�ب��ة
ّ
ال��ذك��رى ال� �ـ 14ل�ت��ول��ي س�م��و األم �ي��ر مقاليد
الحكم في  29يناير عام  :2006إن التاريخ
ال �ع ��رب ��ي س �ي �ت��وق��ف ط ��وي�ل�ا أم � ��ام م�س�ي��رة
س� �م ��وه ال �ح��اف �ل��ة ب��ال �ع �ط��اء واإلن� � �ج � ��ازات
الخالدة التي حققها للكويت ،وامتدت إلى
ّ
ّ
ودوليًا.
إقليميًا
خارجها

نجاح دولي

وأض ��اف ان��ه ّ
تميز ب��أن��ه م��ن زع�م��اء العالم
القالئل ال��ذي��ن حققوا نجاحات ب��اه��رة في
إنهاء الكثير من امللفات الدولية الساخنة،
م �س �ت �ث �م��را ف� ��ي ذل � ��ك ح �ك �م �ت��ه ال �س �ي��اس �ي��ة
ورؤي� �ت ��ه ال �ث��اق �ب��ة وب �ص �ي��رت��ه ال �ن��اف��ذة في
معالجة األم��ور والتعامل م��ع القضايا أو
األزمات.
وأوض � � ��ح االح� �م ��د أن س �م��و األم� �ي ��ر ك��ان
ح��اض��را ب�ف�ع��ال�ي��ة وم ��وج ��ودا ب �ق��وة ع�ل��ى
ك� ��ل م � ��ن :ال� �س ��اح ��ة ال �س �ي ��اس �ي ��ة امل �ح �ل �ي��ة
وال��دول �ي��ة م �ن��ذ م�ن�ت�ص��ف ال�خ�م�س�ي�ن�ي��ات
فاكتسب الخبرة واستثمرها في تحقيق
مكانة دولية كبيرة لبلده ،الكويت ،التي

تاريخ املنظمة الدولية.

من الزعماء القالئل
الذين ّ
حققوا نجاحات
باهرة في إنهاء ملفات
دولية ساخنة
َّ
حقق مكانة دولية
كبيرة للكويت ..التي
حمل دائما ً همومها
وهموم أبنائه
ح �م ��ل دائ � �م� ��ا ه �م��وم �ه��ا وه � �م� ��وم أب �ن��ائ��ه
وتطلعاتهم.
وأش��ار إلى أن سموه ّ
تفرد بانفتاحه على
ال �ع��ال��م وإق ��ام ��ة ع�ل�اق��ات ط�ي�ب��ة وم �ت��وازن��ة
م ��ع ال� � ��دول ال �ش �ق �ي �ق��ة وال �ص��دي �ق��ة وت �م� ّ�ي��ز
بمبادراته اإلنسانية وتقديم العون للدول
ال�ف�ق�ي��رة ،وال �ت��ي ق��دره��ا ال�ع��ال��مّ ،
وتوجتها
األم � ��م امل �ت �ح��دة ب �ت �ك��ري��م وت �س �م �ي��ة س �م��وه
«قائدًا للعمل اإلنساني» ،والكويت «مركزًا
للعمل اإلن �س��ان��ي» ،ف��ي س��اب�ق��ة ف��ري��دة في

عاشق الكويت
وأك��د األحمد أن سمو األمير ترجم عشقه
ل� �ل� �ك ��وي ��ت ،وح� � � ��رص س � �م� ��وه ع� �ل ��ى إع �ل��اء
م�ك��ان�ت�ه��ا ف��ي ال �ع��ال��م بتحقيق اإلن �ج��ازات
واألع�م��ال ال�خ��ال��دة ،التي أهلته ألن يمتلك
رصيدا كبيرا من محبة أبناء وطنه الغالي،
موضحا أن��ه أول��ى اهتماما كبيرا بتعزيز
ال �ت ��واص ��ل م ��ع م�خ�ت�ل��ف ش ��رائ ��ح امل�ج�ت�م��ع
ودع ��م ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة ،إي�م��ان��ا ب��أن ق��وة
الكويت في تماسك نسيجها االجتماعي،
وأن ثروتها الحقيقية في سواعد أبنائها؛
ف� �ح ��رص س� �م ��وه ع �ل��ى ت �ن �م �ي��ة م �ه��ارات �ه��م
وقدراتهم وتسليحهم بالعلم واملعرفة.
ووص� ��ف م��رئ �ي��ات س �م��و األم �ي ��ر ب�ت�ح��وي��ل
الكويت إل��ى مركز مالي وت�ج��اري إقليمي
ودول��ي ورؤي��ة ك��وي��ت ج��دي��دة  2035بأنها
ّ
تمثل بداية ملرحلة جديدة في تاريخ البالد
ّ
ون �ق �ل��ة ن��وع �ي��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �خ �ي��ر وال �ت �ق��دم
للكويت وشعبها وال�ح�ف��اظ عليها واح��ة
أمن وأمان واستقرار.
وش� � � ّ�دد ع �ل��ى أن م �س �ي��رة األم� �ي ��ر س�ت�ب�ق��ى
خ��ال��دة ف��ي ت��اري��خ ال�ك��وي��ت ،وأن سياسته
ال �ح �ك �ي �م��ة وم� �ب ��ادرات ��ه ال �س �ل �م �ي��ة س�ت�ب�ق��ى
منارة ساطعة تضيء بنورها في املنطقة
العربية ،وموسوعة جامعة ،يستلهم منها
ال�ق��ادة وامل�س��ؤول��ون ف��ي املستقبل الحكمة
واملعرفة.

في عرض لنافورة مركز جابر الثقافي

حب الكويت بألوان قائدها وعلمها
مي السكري
على أنغام النشيد الوطني واألغاني الوطنية التراثية ،احتفل مركز
الشيخ جابر األحمد الثقافي أم��س ،بمراسم رف��ع العلم في ساحة
العلم؛ إيذانا ببدء االحتفاالت الوطنية.
وقام املركز بتقديم عرض مرئي لفيلم وثائقي على الشاشة املائية
بالنافورة الراقصة عن ّ
تطور شكل علم الكويت ولونه.
ً
ب��دأ ال �ع��رض ف��ي ت�م��ام ال�س��اب�ع��ة م �س��اء ،وس��ط ح�ش��د م��ن الجمهور
وال � ��زوار ،وج ��رى ت�ق��دي��م رق �ص��ات م��ائ�ي��ة ع�ل��ى أن �غ��ام امل��وس�ي�ق��ى مع
َّ
تداخل األلوان املختلفة في العروض ،ما شكل لوحة فنية موسيقية
مبهرة ،كما شكلت النافورة خالل العرض ،ومن خالل املاء واألضواء،
علم الكويت .وقال رئيس قسم التشغيل والصيانة في املركز م.جابر
ات��ش :إن فعالية ال�ي��وم ت��أت��ي احتفاال ب�ق��دوم العيد الوطني وعيد
التحرير ،وامتدادا لقيام سمو االمير الشيخ صباح االحمد ،برفع
العلم في قصر بيان.
وأش ��ار إل��ى أن ه��ذه الفعالية ت�ه��دف إل��ى تثقيف االج �ي��ال الحالية
بتاريخ تطور علم الكويت ،فضال عن تعزيز ال��روح الوطنية لهذه
االجيال .ودعا الجميع الى املشاركة برفع العلم غدًا (الخميس) في
ساحة العلم بمركز جابر ،للمشاركة في هذه املناسبة الوطنية.

بدأ سمو رئيس مجلس ال��وزراء
ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح ال �خ��ال��د رس��ال��ة
ت�ه�ن�ئ�ت��ه ،ب��وص��ف م�س�ي��رة سمو
االم � � �ي� � ��ر ب� � �ـ«امل� � �س� � �ي � ��رة ال� �ع� �ط ��رة
املباركة» ،التي أسهم خاللها في
«تحقيق نهضة وطنية شاملة
وسياسة دولية حكيمة»ّ ،
وذيلها
ب� ��امل � �ع� ��اه� ��دة ع � �ل ��ى «اس� �ت� �ك� �م ��ال
م�س�ي��رة ال�ت�ن�م�ي��ة وال �ب �ن��اء ب��روح
ي � � �س� � ��وده� � ��ا اإلخ � � � �ل � � ��اص وح � ��ب
الوطن».
وق� � � � ��ال ال� � �خ � ��ال � ��د ف� � ��ي رس� ��ال � �ت� ��ه:
«ي �ش��رف �ن��ي أن أرف� � ��ع إل � ��ى م �ق��ام
س�م��وك��م ـ�ـ�ـ�ـ حفظكم اهلل ورع��اك��م
ـ� �ـ� �ـ� �ـ ب ��اس � �م ��ي وب � ��اس � ��م إخ� ��وان� ��ي
ال � � ��وزراء أخ �ل��ص آي� ��ات ال�ت�ه��ان��ي
وال�ت�ب��ري�ك��ات» ،مضيفا« :يطيب
لنا ـــــ ونحن نستقبل عاما جديدا
ف��ي مسيرة سموكم ،رع��اك��م اهلل،
الحافلة ب��اإلن�ج��ازات التاريخية
والعطاء الدائم ،مواصلني عهدا
م�ي�م��ون��ا؛ ال�ن�ج��اح ف�ي��ه حليفكم،

والتوفيق فيه رفيق دربكم ،بإذن
اهلل تعالى ـــــ أن نعرب لسموكم،
ح�ف�ظ�ك��م اهلل ورع ��اك ��م ،ع��ن ب��ال��غ
اع �ت��زازن��ا وع�ظ�ي��م ف�خ��رن��ا ب�ه��ذه
امل�س�ي��رة ال�ع�ط��رة امل �ب��ارك��ة ،التي
أس �ه �م �ت��م خ�ل�ال �ه��ا ف� ��ي ت�ح�ق�ي��ق
نهضة وطنية شاملة وسياسة
دولية حكيمة أرسيتم قواعدها
وت� ّ�وج��ت باملكانة الرفيعة التي
تحتلها الكويت بني دول العالم».
وع� � ��ن م� �ع ��اه ��دت ��ه س� �م ��و االم� �ي ��ر
ع�ل��ى اس�ت�ك�م��ال م�س�ي��رة التنمية
وال � � � �ب � � � �ن � � ��اء ،ب � � � � � ��روح ي � �س� ��وده� ��ا
اإلخ � � �ل� � ��اص وال� � � �ح � � ��ب ل � �ل� ��وط� ��ن،
أك ��د ال �ت��زام��ه ت��وج �ي �ه��ات س�م��وه
«السديدة» ومرئياته «السامية،
م � � � ��ن أج � � � � ��ل م � � �ص� � ��ال� � ��ح ال� � ��وط� � ��ن
واملواطنني ،وتحقيق ما يصبو
إل � �ي� ��ه أب� � �ن � ��اء ش �ع �ب �ن��ا م � ��ن خ �ي��ر
ورخاء».
وب�ع��ث سمو األم�ي��ر إل�ي��ه رسالة
شكر جوابية.

باسل الصباح:
مدرسة للدبلوماسية
ق � � ��ال وزي � � � ��ر ال � �ص � �ح� ��ة د.ب � ��اس � ��ل
ال �ص �ب��اح :إن س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد
ِّ
متفردة،
«م��درس��ة دبلوماسية»
أرس � � ��ت دع� ��ائ� ��م األم � � ��ن واألم � � ��ان
واالس�ت�ق��رار في الكويت ،وق��ادت
ن� �ه� �ض� �ت� �ه ��ا ،وح � �ف � �ظ� ��ت أم� �ن� �ه ��ا
واستقرارها.
ورف� � � � ��ع ال � � ��وزي � � ��ر ال� � �ص� � �ب � ��اح ف��ي
ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي أم ��س أس�م��ى
آي ��ات ال�ت�ه��ان��ي وال�ت�ب��ري�ك��ات إل��ى
م� �ق ��ام س �م��و األم � �ي� ��ر؛ ب�م�ن��اس�ب��ة
ِّ
ال� ��ذك� ��رى ال �ـ �ـ �ـ  14ل �ت ��ول ��ي س �م��وه
مقاليد الحكم في البالد.
وأك� ��د أن ق��ائ��دن��ا زرع ال �ث �ق��ة في
دول��ة املؤسسات ،وك� َّ�رس احترام
ال� ��دس � �ت� ��ور وال � �ق � ��ان � ��ون ،وغ� ��رس
قيم ح��ب ال��وط��ن والتضحية من
أجله ،في قلوب املواطنني ،داعيًا

لسموه ب��أن يبقيه ذخ �رًا لوطنه
َ
وشعبه ،وأن يديم عليه نعمتي
الصحة والعافية.
ودع� ��ا امل ��ول ��ى ت �ع��ال��ى أن يحفظ
سموه ،وأن يمده بالعمر املديد
ودوام ال �ع��اف �ي��ة ،ل�ي�ك�م��ل مسيرة
ال� �خ� �ي ��ر ،ال� �ت ��ي ب � ��دأه � ��ا ،وع �ج �ل��ة
التنمية التي قادها ،ودور سموه
َ
مستويي املنطقة
ال��ري��ادي على
والعالم.
وأضاف :إن سمو األمير سياسي
ح�ك�ي��م ،ن��اف��ذ ال �ب �ص �ي��رة ،وث��اق��ب
ال ��رؤي ��ة ،وق��ائ��د ل�لإن�س��ان�ي��ة ،في
وق ��ت ت�ع�ص��ف ب��ال�ع��ال��م م��وج��ات
ّ
مشددًا
العنف والقالقل والدمار،
ع� �ل ��ى ال� �ت� �م � ّ�س ��ك ب� �ن� �ه ��ج س �م ��وه
ّ
ل�ت�ح�ق�ي��ق ت �ط��ل �ع��ات��ه ن �ح��و رف�ع��ة
الكويت.

الروضان :نأى بالبالد
عن تداعيات أزمات المنطقة
أش��اد وزي��ر التجارة والصناعة
خ��ال��د ال ��روض ��ان ب�ح�ك�م��ة سمو
األم �ي��ر ال �ت��ي «ن� ��أت ب��ال �ب�لاد عن
الصراعات اإلقليمية التي أثرت
كثيرًا في املنطقة» ،ال سيما مع
توالي تداعيات تلك األزمات «مع
امل �ض��ي ق��دم��ًا ف ��ي ط��ري��ق ال�ع�م��ل
واإلنجاز واالستقرار».
وأوض��ح ال��روض��ان ف��ي تصريح
صحافي أن األمير «ب��دأ منذ 14
ع��ام��ًا مسيرة ج��دي��دة م��ن العمل
وال �ع �ط ��اء وس� ��ط ت��أي �ي��د شعبي
ورسمي كبير وإجماع السلطتني
التشريعية والتنفيذية» ،مشيرًا
إل� � ��ى «ال� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات ال� �س ��دي ��دة
لسمو األمير الهادفة إلى تنويع
مصادر الدخل واستغالل موارد
الكويت ومقوماتها لتحويلها

إل��ى مركز مالي وت�ج��اري دول��ي
وت ��وج م��رئ�ي��ات��ه وأف �ك��اره ب��رؤي��ة
كويت جديدة  2035التي تعتمد
ع �ل��ى اس �ت �ث �م��ار ط ��اق ��ات ش �ب��اب
الكويت وتفتح الطريق أمامهم».
وأك� � ��د ان االم� �ي ��ر «ح� �م ��ل ه �م��وم
ال � � ��وط � � ��ن وت� � �ط� � �ل� � �ع � ��ات أب � �ن� ��ائ� ��ه
وط �م��وح��ات �ه��م ف ��ي ق �ل �ب��ه ف�ع�م��ل
ب �ج��د وإخ �ل��اص م��ن أج ��ل إع�ل�اء
مكانة الكويت وتعزيز تواجدها
اإلق�ل�ي�م��ي وال ��دول ��ي» ،الف �ت��ا إل��ى
«ب� �ص� �م ��ات وإن � � �ج� � ��ازات س �م��وه
الكبيرة في كل املواقع واملناصب
التي تولى مسؤوليتها إضافة
إل��ى ج �ه��وده ودوره ف��ي تطوير
الكثير من ال��دوائ��ر واملؤسسات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ف � ��ي ب � ��داي � ��ة ق� �ي ��ام
البالد».

الجبري:
نموذج للقيادة الرشيدة

أميرنا نور للكويت | تصوير محمود الفوريكي

ق � ��ال وزي � � ��ر اإلع � �ل ��ام وزي � � ��ر ال ��دول ��ة
ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب ��اب رئ� �ي ��س ال�ل�ج�ن��ة
ال � �ع � �ل � �ي� ��ا ل �ل��اح� � �ت� � �ف � ��ال ب � ��األع� � �ي � ��اد
وامل� � �ن � ��اس� � �ب � ��ات ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة م �ح �م��د
ال �ج �ب��ري إن س �م��و األم �ي ��ر ن �م��وذج
ل�ل�إن �س��ان �ي��ة وال �ح �ك �م ��ة وال� �ق� �ي ��ادة
ال��رش �ي��دة ،مبينا ان��ه ك��ان وال ي��زال
املثل والقدوة لالبن البار بالكويت
واألخ امل �ق��دام لجميع أه�ل�ه��ا .وذك��ر
ال �ج �ب��ري ف ��ي ب �ي ��ان ب��امل �ن��اس �ب��ة أن
االمير استثمر عبقريته السياسية

في خدمة وطنه وشعبه فعرف عنه
أنه حكيم الكويت في أوقات الشدة
والرخاء على السواء ،مشيرا إلى أن
احتفال الكويت بمرور  14عاما على
ت��ول�ي��ه م�ق��ال�ي��د ال�ح�ك��م ه��و اح�ت�ف��ال
ب �ق �ي��م ال��وط �ن �ي��ة وال � �ب ��ذل وال �ع �ط��اء
وامل �ح �ب��ة وال �ت �س��ام��ح واإلن �س��ان �ي��ة
ال �ت��ي رس �خ �ه��ا ب�ب�ص�م��ات واض �ح��ة
في كل موقع شغله وفي عقل وفكر
كل من عمل معه أو اقترب منه على
امتداد مسيرته.
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العفاسي أشاد بمعرضها للفرص الوظيفية

 22جهة عمل أمام خريجي
«القانون العالمية»
عبدالله السلطان

الغانم واهالي المطالع

محمد المصلح
ط��ال��ب رئ �ي��س ل�ج�ن��ة م��دي �ن��ة امل �ط�لاع
التطوعية ،سباع ال��دوس��ري ،بالبدل
ال � � �خ� � ��ارج� � ��ي وال � �ت � �س � �ل � �ي� ��م ال � �ج� ��زئ� ��ي
ل �ل �ض��واح��ي ال �س �ك �ن �ي��ة ال� �ج ��اه ��زة ف��ي
مشروع املطالع.
وق��ال ال��دوس��ري لـ سبقلا :إن أعضاء

ال�ل�ج�ن��ة ال �ت �ق��وا رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ة
م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ب �ح �ض ��ور ع � ��دد م��ن
األه��ال��ي ،وج��رت مناقشة الكثير من
القضايا واملطالب.
ول �ف��ت ال� ��دوس� ��ري إل� ��ى ان امل��واط �ن�ين
باتوا يعانون من انتظار بيت العمر،
في ظل تكبدهم الخسائر املالية نظير
اإليجارات الشهرية ،مطالبا بتسريع
انجاز املقاولني في املشروع.

ودع� � ��ا ال � ��ى ت �ح��وي��ل م��دي �ن��ة امل �ط�ل�اع
ال� � ��ى م� �ح ��اف� �ظ ��ة م �س �ت �ق �ل��ة ،ورب �ط �ه ��ا
ع �ب��ر م��دي �ن��ة ك��اظ �م��ة ب �ج �س��ر ب �ح��ري
م��ع وص �ل��ة ال ��دوح ��ة ،لتسهيل ح��رك��ة
األهالي بالوصول الى مدينة الكويت
وال � �ع � �ك� ��س ،وت� �خ� �ف� �ي ��ف ال � �ع� ��بء ع �ل��ى
ال ��دائ ��ري ال ��راب ��ع ،الس�ي�م��ا ان امل��دي�ن��ة
تضم  28ألف وحدة سكنية.
وذك��ر ان��ه سيجتمع م��ع رئيس هيئة

ال��زراع��ة وال �ث��روة السمكية األس�ب��وع
املقبل ،لبحث املقترح الخاص بتفعيل
الحزام الشجري في املدينة.
وأوض � � ��ح ان ف �ت��ح ال� �ب ��دل ال �خ��ارج��ي
ي�ص�ع��ب ت�ط�ب�ي�ق��ه اال ف ��ي ح ��ال ال �ب��دء
ب� ��أوام� ��ر ال� �ب� �ن ��اء ،م��وض �ح��ا ان ه �ن��اك
وعودا من قبل وزيرة اإلسكان د .رنا
ال �ف��ارس ببحث فتح ال�ب��دل الداخلي،
إذا لم تكن هناك موانع قانونية.

راتب أساسي وعالوة شهرية ..و 300دينار بدل كتب سنوياً

«التربية» :االبتعاث للماجستير
ً
تخصصا
والدكتوراه في 22
إل��ى وظ�ي�ف��ة أخ ��رى ،ك�م��ا يتعني على
جميع موظفي ال��وزارة ،الراغبني في
ال�ت�س�ج�ي��ل ب�ك�ل�ي��ة ال ��دراس ��ات العليا
ب� ��ال� ��دوام ال �ك��ام��ل ف ��ي ال�ت�خ�ص�ص��ات
امل�ش��ار إليها ،الحصول على موافقة
رؤس� ��ائ � �ه� ��م امل � �ب� ��اش� ��ري� ��ن ،وم ��واف� �ق ��ة
مديري اإلدارات التابعني لها.

هاني الحمادي
ع �ل �م��ت سبقلا أن وزارة ال �ت��رب �ي��ة
ف� �ت� �ح ��ت ب� � ��اب ال� �ب� �ع� �ث ��ات ال� ��دراس � �ي� ��ة
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى درج �ت��ي املاجستير
وال��دك�ت��وراه ف��ي  22تخصصًا ،وذل��ك
ل �ب �ع��ض امل��وظ �ف�ي�ن ال �ح��اص �ل�ين على
ق �ب��ول دراس� � ��ي م ��ن ك �ل �ي��ة ال ��دراس ��ات
ال� �ع� �ل� �ي ��ا ب� �ج ��ام� �ع ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ل �ل �ع��ام
الدراسي املقبل .2021 - 2020
وأكدت «التربية» ،في نشرة عممتها
ع �ل��ى ج �م �ي��ع ال �ق �ط��اع��ات واإلدارات،
رغبتها في إتاحة الفرصة للعاملني
بها ملواصلة دراستهم العليا ،بهدف
رف��ع م�س�ت��وى ال �ك �ف��اء ة ومساعدتهم
ف� ��ي ال� �ق� �ي ��ام ب �ت �ط��وي��ر ال �ع �م��ل داخ� ��ل
الحقل التربوي وخدماته املختلفة.
وح � � � � ��ددت ال � � � � � � ��وزارة ال� �ت� �خ� �ص� �ص ��ات
املطلوبة ل��دراس��ة املاجستير ف��ي 22
ت �خ �ص �ص��ًا ه � ��ي :اإلرش � � � ��اد ال �ن �ف �س��ي
امل��درس��ي ،وأص ��ول التربية ،واإلدارة
ال� �ت ��رب ��وي ��ة وال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط ،وامل� �ن ��اه ��ج
وط � ��رق ال� �ت ��دري ��س ،وال �ل �غ��ة ال�ع��رب�ي��ة
وآداب� �ه ��ا ،وال �ت��رج �م��ة ،وع �ل��م ال�ن�ف��س،
وال � �خ� ��دم� ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وه �ن��دس��ة
الكمبيوتر ،وتكنولوجيا املعلومات،
وع � �ل� ��م ال� � �ح � ��اس � ��وب ،وال� �ج� �غ ��راف� �ي ��ا،
وال�ت��اري��خ ،والرياضيات ،واإلحصاء
وب �ح��وث ال�ع�م�ل�ي��ات ،والجيولوجيا،
وع � �ل� ��وم األرض ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة ون �ظ��م
امل �ع �ل��وم��ات ال �ج �غ��راف �ي��ة ،إض��اف��ة إل��ى
العلوم البيئية ،والفيزياء ،والكيمياء،
ون � �ظ� ��م امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ال� �ح ��اس ��وب� �ي ��ة،
ودراس��ة املعلومات ،بينما اقتصرت
دراسة الدكتوراه في تخصصني فقط
هما التاريخ والكيمياء.

استحقاقات مالية
وح��ول البعثات ال��دراس�ي��ة ،أوضحت
ال � � ��وزارة أن م ��دة ال�ب�ع�ث��ة ال ت�ت�ج��اوز
ث�ل�اث س �ن��وات ل�ل�م��اج�س�ت�ي��ر ،ويمكن
ت�م��دي��ده��ا مل��دة س�ت��ة أش �ه��ر اض��اف�ي��ة،
وث �ل�اث س �ن��وات ل �ل��دك �ت��وراه ،وت �م��دد
سنة رابعة استثنائية عند الحاجة،
وال ي� �ح ��ق ل �ل �م �ب �ت �ع��ث ط� �ل ��ب إل� �غ ��اء
بعثته ال��دراس�ي��ة ،مع تأجيل تطبيق
الجزاء ات املالية ،إال بعد انتهاء املدة
املقررة.
وب � � �ش� � ��أن االس� � �ت� � �ح� � �ق � ��اق � ��ات امل� ��ال � �ي� ��ة
ل �ل �م �ب �ت �ع �ث�ين ،ذك� � ��رت «ال� �ت ��رب� �ي ��ة» أن
ُ
امل�ب�ت�ع��ث ي�س�ت�ح��ق م��رت�ب��ه األس��اس��ي
والعالوة االجتماعية فقط طيلة مدة
ال�ب�ع�ث��ة ،وت�خ�ص��م ال �ب��دالت وال �ك��وادر
م��ن ال ��رات ��ب ،ع�ل��ى أن تتحمل ال��دول��ة
ال� � ��رس� � ��وم ال � ��دراس� � �ي � ��ة ع � ��ن امل �ب �ت �ع��ث

رأى وزي� ��ر ال �ع��دل وزي� ��ر األوق � ��اف وال �ش��ؤون
اإلسالمية د.فهد العفاسي أن معرض الفرص
الوظيفية األول ،ال��ذي اق��ام�ت��ه كلية القانون
الكويتية العاملية ،فرصة للقاء الطلبة ممثلي
سوق العمل ومعرفة احتياجاتهم.
وأش� ��اد ال�ع�ف��اس��ي ،خ�ل�ال ح �ض��وره ورع��اي�ت��ه
امل �ع��رض ،ب�ن�ظ��ام ال�ت�ع�ل�ي��م ف��ي ال�ك�ل�ي��ة «ال ��ذي
يسهم في تخريج كوكبة يحتاج اليها سوق
العمل».
من ناحيته ،ذكر رئيس مجلس أمناء الكلية
د.بدر الخليفة ان «الكلية حريصة على تغذية
امل �ج �ت �م��ع ال �ك��وي �ت��ي ب �م �ح��امي��ن م �ت �م �ي��زي��ن»،
موضحا ان «معرض الفرص الوظيفية يتيح
ال �ف��رص��ة ل�ل�ط�ل�ب��ة ل�ل�ت�ع��رف ع �ل��ى مستقبلهم
الوظيفي».
وأش ��ار الخليفة إل��ى ان «ت�ل�ق��ي طلبة الكلية
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال � �ق� ��ان� ��ون� ��ي ب ��ال� �ل� �غ� �ت�ي�ن ال �ع ��رب �ي ��ة
واالنكليزية يزيدهم تميزا في س��وق العمل،
س � ��واء ف ��ي ال �ق �ط ��اع ال �ح �ك��وم��ي او ال� �خ ��اص،
وكذلك في مجال القطاع النفطي» ،الفتا إلى
ان «خريجي الكلية يعملون في قطاعات عدة
ول ��م ي��واج �ه��وا أي إش�ك��ال�ي��ة ف��ي التعيينات،
سواء في القطاع الحكومي او الخاص».
بدوره ،أوضح رئيس الكلية د .محمد املقاطع
أن «املعرض أقيم بمشاركة  22جهة بواقع 11
جهة حكومية ومثلها من القطاع الخاص»،
الفتا الى انه «يوفر فرصا وظيفية لخريجي
الكلية م��ن خ�لال التعيني ال�ف��وري ،باالضافة
ال ��ى ت �ق��دي��م ال �س �ي��رة ال��ذات �ي��ة ال �خ��اص��ة ب�ه��م،
ودورات تدريبية لتأهيلهم لسوق العمل في
الجهات املختلفة».
وذك� � � � ��ر ان «خ � ��ري � �ج � ��ي ال� �ك� �ل� �ي ��ة م� �ت� �م� �ي ��زون
بكونهم درس ��وا ال�ق��ان��ون باللغتني العربية
واالنكليزية ،وحصلوا على املهارات املطلوبة
لاللتحاق بسوق العمل».
وأش � ��ار إل ��ى ان «ال �ك �ل �ي��ة خ��رج��ت  6دف �ع��ات،
وال �س��اب �ع��ة ف ��ي ال �ط��ري��ق ،ك �م��ا ح�ص�ل��ت على
االع � �ت � �م ��اد االك� ��ادي � �م� ��ي ال � ��دول � ��ي م� ��ن اح� ��دى
امل ��ؤس � �س ��ات ال �ب ��ري �ط ��ان �ي ��ة ،وح �ص �ل ��ت ع�ل��ى
االع � � �ت � � �م � ��اد االك� � ��ادي � � �م� � ��ي وامل � ��ؤس � � �س � ��ي م��ن
مجلس ال�ج��ام�ع��ات ال�خ��اص��ة ول��دي�ه��ا ب��رام��ج
للماجستير».
وح � ��دد امل �ق��اط��ع ش �ه��ر أب ��ري ��ل امل �ق �ب��ل م��وع��دا

وزير العدل :الكلية تخرج
كوكبة يحتاجها سوق
العمل
بدر الخليفة :نهتم
بتعريف الطلبة
مستقبلهم الوظيفي
المقاطع :تعيين فوري
لخريجينا ..ودورات
تدريبية لتأهيلهم
النعقاد املؤتمر السنوي للكلية ،مشيرا إلى
أن «لدى الكلية مجلة دورية فصلية اصبحت
من اهم املجالت القانونية في العالم العربي،
وبدأت تنتشر في دول العالم املختلفة».
حضر املعرض نائب رئيس الكلية د.يوسف
ال �ع �ل��ي ،وع �م �ي��د ال �ك �ل �ي��ة د.ف �ي �ص��ل ال �ك �ن��دري،
وال�ع��دي��د م��ن الشخصيات املهتمة بالتعليم
القانوني.

إنجازات علمية
ذكر املقاطع أن إنجازات الكلية تعددت ،ومنها
«اق��ام��ة دورات تدريبية متكاملة للقطاعات
الحكومية وال�خ��اص��ة ،والتميز ف��ي التدريس
من خ�لال اعطاء الطالب العديد من املسائل
م ��ن خ� � ��ارج امل �ن �ه��ج ال� � ��دراس� � ��ي» ،الف� �ت ��ا إل��ى
«املشاركة في مسابقات محلية وعاملية مثل
مسابقة وليام فيز للتحكيم التجاري».
وأشار إلى «حصد الكلية العام املاضي املركز
 19بني  600جامعة في مسابقة وليام فيز،
وكذلك تحقيق مركز متقدم جدا في مسابقة
فيليب سي جيسوب للقانون الدولي ،وغيرها
م ��ن امل �س��اب �ق��ات ال �ت��ي ت �ح��رص ال �ك �ل �ي��ة على
املشاركة فيها سنويا».

خدمة متصلة ومستمرة

ابتعاث المعلمين يخدم تطوير التعليم

مدة الدراسة
 3سنوات قابلة
للتمديد ..والبدالت
والكوادر تخصم
من الراتب
المبتعث ملزم
برد  % 50من النفقات
في حال إلغاء بعثته ألي
سبب
ابتعاث الموظفين
من أجل التنمية التربوية
ورفع الكفاءة فقط..
وال يعني الترقي

دراسيا بمرتب كامل ،إضافة إلى 300
دينار سنويًا كبدل للكتب.
كما يمنح املبتعث ،الذي يحصل على
امل��ؤه��ل امل��وف��د م��ن أج �ل��ه ق�ب��ل ان�ت�ه��اء
املدة املقررة لبعثته الدراسية مكافأة
مالية تعادل مخصصات ثالثة أشهر
ع� ��ن ك� ��ل س �ن ��ة م� �ي�ل�ادي ��ة اخ �ت �ص��ره��ا
املبتعث من املدة املقررة لبعثته.
وأضافت :يلتزم املبتعث بعد انتهاء
البعثة بخدمة ال� ��وزارة م��دة مماثلة
للمدة املقررة التي قضاها في البعثة،
ُ
ويلزم كل من تلغى بعثته وكل من ال
يخدم الدولة مدة مماثلة للمدة التي
قضاها في البعثة أيًا كان ذلك بسبب
االس�ت�ق��ال��ة أو ال�ف�ص��ل ،ب��رد  %50من
امل��رت �ب��ات وال� �ب ��دالت وال �ن �ف �ق��ات ال�ت��ي
تتحملها الدولة خالل مدة البعثة.
وأك� � ��دت «ال� �ت ��رب� �ي ��ة» ض� � ��رورة ال� �ت ��زام
امل �ب �ت �ع��ث ب��ال �ع �م��ل ف ��ي ال �ج �ه��ة ال �ت��ي
ت �ح��دده��ا ل��ه ال � � ��وزارة ،وي��ؤخ��ذ بعني
االع� �ت� �ب ��ار أن ح �ص ��ول ��ه ع �ل ��ى درج� ��ة
امل��اج �س �ت �ي��ر ه� ��و م� ��ن أج � ��ل ال �ت �ن �م �ي��ة
التربوية ورفع مستوى كفاء ته فقط،
وليس ب��ال�ض��رورة أن تجري ترقيته

ح � � ��ددت ال� �ن� �ش ��رة ال� � �ش � ��روط ال �ع��ام��ة
لالئحة البعثات واإلجازات الدراسية،
على رأس�ه��ا أن يكون املتقدم كويتي
الجنسية ،وأال تزيد سن املتقدم عند
اإلي� �ف ��اد ل�ل�ب�ع�ث��ة ال ��دراس� �ي ��ة ع �ل��ى 40
سنة ،وأال يكون ق��د سبق إي�ف��اده في
بعثة ف��ي التخصص نفسه وانتهت
ب ��اإلل �غ ��اء ،وأن ت �ك��ون ل ��ه م ��دة خ��دم��ة
متصلة وم�س�ت�م��رة ف��ي «ال �ت��رب �ي��ة» ال
ت�ق��ل ع��ن سنتني ب�ع��د ال�ح�ص��ول على
امل ��ؤه ��ل ل �ل �ت �خ �ص��ص ال� �ف� �ن ��ي ،وأرب � ��ع
سنوات للتخصص النظري.
وش� � ��ددت ال� � � ��وزارة ع �ل��ى ض� � ��رورة أن
يكون التخصص املطلوب في مجال
ال ��وظ �ي �ف ��ة ال� �ت ��ي ي �ش �غ �ل �ه��ا امل ��وظ ��ف،
م��ع األخ ��ذ ب��االع�ت�ب��ار إم �ك��ان م��واف�ق��ة
دي��وان الخدمة املدنية على استثناء
امل��رش�ح�ين م��ن ب�ع��ض ه��ذه ال �ش��روط،
وال ّ
يغير املتقدم تخصصه الدراسي
املوفد من أجله مهما كانت األسباب.
وأف� � ��ادت ب� ��أن امل �ق �ب��ول�ين ف ��ي ج��ام�ع��ة
ال� � �ك � ��وي � ��ت ب � � ��ال � � ��دراس � � ��ات ال� �ج ��زئ� �ي ��ة
ل �ي��س ب��ال �ض��رورة ق �ب��ول ترشيحهم
للحصول على بعثة دراسية ،وتدرج
أس �م��اؤه��م ض�م��ن ك �ش��وف امل�ت�ق��دم�ين
ل� �ل ��دراس ��ة وف� �ق ��ا ل�ل�أس ��س وامل �ع��اي �ي��ر
املتبعة للترشيح ،كما يجب أن يكون
ً
امل �ت �ق��دم ح��اص�ل�ا ع �ل��ى آخ ��ر ت�ق��ري��ري
كفاء ة بتقدير امتياز ،ويعتبر الطلب
الغ �ي��ًا إذا ل ��م ي �ج��ر ت �ق��دي��م م ��ا يثبت
تسجيل املتقدم في جامعة الكويت.

ُّ
التخصصات المتاحة لالبتعاث في «التربية»
ُّ
تخصصات املاجستير

اإلرشاد النفسي املدرسي
أصول التربية
اإلدارة التربوية والتخطيط
املناهج وطرق التدريس
اللغة العربية وآدابها
الترجمة
علم النفس
خدمة اجتماعية
هندسة الكمبيوتر

تكنولوجيا املعلومات
علم الحاسوب
جغرافيا
تاريخ
الرياضيات
اإلح � � � � � �ص� � � � � ��اء وب� � � �ح � � ��وث
العمليات
الجيولوجيا
ع �ل��وم األرض التطبيقية
ون � � � � �ظ� � � � ��م امل� � � �ع� � � �ل � � ��وم � � ��ات

الجغرافية
علوم بيئية
فيزياء
كيمياء
نظم املعلومات الحاسوبية
دراسة املعلومات

ُّ
تخصصات الدكتوراه

التاريخ
الكيمياء

السلطان وكي ً
ال
لـ«التربية» بالتكليف
ّ
كلف وزير التربية وزير التعليم
العالي د .سعود الحربي ،الوكيل
امل�س��اع��د للتعليم ال�ع��ام أسامة
السلطان ،القيام بأعمال وكيل
وزارة التربية إضافة إلى عمله،
وعلى جهات االختصاص في
قطاعات ال ��وزارة العلم والعمل
بموجب قرار الوزير.
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الفارس لفريق «المطار» :سأتابع العمل بنفسي

تذليل العقبات
وتسريع عجلة اإلنجاز
محمود الزاهي
ك �ش �ف��ت م� �ص ��ادر م �ط �ل �ع��ة ان وزي� � ��رة األش �غ ��ال
وزي��رة الدولة لشؤون اإلس�ك��ان ،د .رن��ا الفارس،
عقدت أم��س اجتماعًا م��ع وكيل وزارة األشغال
م .اسماعيل الفيلكاوي ،والوكيل املساعد لقطاع
امل �ش��اري��ع ال �ك �ب��رى م .ح �س��ام ال ��روم ��ي ،وف��ري��ق
مشروع املطار (مبنى الركاب الجديد) لالطالع
على سير األعمال حتى اآلن.
وأوض �ح��ت م �ص��ادر سبقلا ان ال �ف��ارس أبلغت
القائمني على املشروع اهتمامها الكبير بتنفيذه
وفق الجدول الزمني املعتمد ،وإشرافها املباشر
وال� � � ��دوري ع �ل��ى خ �ط��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذ ،وم �ت��اب �ع��ة ك��ل
ك�ب�ي��رة وص�غ�ي��رة ،م �ش��ددة ع�ل��ى أن�ه��ا ل��ن ت�ت��ردد
ف��ي محاسبة املقصرين ف��ي ح��ال ك��ان هناك أي
قصور في العمل خالل املرحلة املقبلة.
ول �ف �ت��ت ال� ��ى ان ال � �ف ��ارس ع �ك �ف��ت خ�ل��ال ال �ف �ت��رة
امل��اض�ي��ة على دراس ��ة جميع ال�ت�ق��اري��ر الخاصة
ب��امل �ش��روع ،ك�م��ا اط�ل�ع��ت ع�ل��ى ال�خ�ط��ط الزمنية
ال�خ��اص��ة ب��ه ،وأن �ه��ا س�ت�ق��وم خ�ل�ال أي ��ام ب��زي��ارة

موقعية ل�لاط�لاع ع�ل��ى س�ي��ر األع �م��ال ع��ن ق��رب،
ومعرفة ما وصل إليه املشروع.
ولفتت إل��ى أن أه��م ما ج��رى التطرق إليه خالل
االجتماع كان سبل مواجهة اإلجراءات املتعلقة
بطول ال��دورة املستندية ،س��واء داخ��ل قطاعات
ال� � ��وزارة ن�ف�س�ه��ا ،أو م��ع ال �ج �ه��ات األخ� ��رى ذات
الصلة باملشروع.
وذك ��رت امل �ص��ادر أن ال �ف��ارس ش ��ددت ع�ل��ى أنها
س �ت �ت��ول��ى ب �ن �ف �س �ه��ا ال� �ت ��واص ��ل م ��ع ك ��ل ج �ه��ات
ووزارات ال ��دول ��ة ،ل �ت��ذل �ي��ل أي ع �ق �ب��ات ت��واج��ه
التنفيذ حاليًا لتسريع العمل باملشروع ،الذي
يعد أحد أهم املشاريع الحيوية في خطة الدولة.
وبشأن مستجدات مشروع الحزمة الثانية ،بعد
موافقة الجهاز املركزي للمناقصات على طلب
ال��وزارة بترسيتها على شركة ليماك ،أوضحت
املصادر ان أوراق املشروع ال تزال لدى الجهاز،
ولم يتحدد بعد موعد لتوقيع العقد.
يذكر أن الوزارة أعلنت قبل أيام أن نسبة اإلنجاز
في مشروع املطار بلغت حتى اآلن نحو ،%27
وأنها ملتزمة بإنجازه بحلول أغسطس .2022

الفلبين ترحب بسجن المتهمين بقتل العاملة
مي السكري
في تغير قد يقود إل��ى الجلوس مجددًا على طاولة
امل�ف��اوض��ات لحل األزم ��ة ،رح��ب القصر ال��رئ��اس��ي في
الفلبني بقرار إحالة املواطن وزوجته ،املتهمني بقتل
العاملة الفلبينية جانيلني فيالفيندي ،إلى السجن
املركزي.
ووفقا لوكالة االنباء الفلبينية ،قال املتحدث الرسمي
باسم الرئاسة ،سلفادور بانلو ،في مؤتمر صحافي
عقد في القصر الرئاسي« :نرحب بذلك القرار الجيد،
ألن هذا ما نطلبه وهو العدالة» ،مبينًا إبقاء الحظر

املؤقت على إرسال العمالة الفلبينية.
وب��دوره ،كشف وزير العمل ،سيلفستر بيلو الثالث،
خ�لال جلسة استماع في مجلس الشيوخ عن لجان
ال�ع�م��ل وال �ع�لاق��ات ال�خ��ارج�ي��ة ح��ول إس ��اءة معاملة
العمال الفلبينيني في الخارج ،أنه عقد أيضا سلسلة
م��ن االج�ت�م��اع��ات م��ع السفير الكويتي ل��دى الفلبني
لإلسراع في تسوية القضية.
ونقل موقع  inquirer.netالفلبيني تصريحًا لبانلو
ُ
ج��اء ف�ي��ه« :ب��األم��س ،أب�ل�غ��ت ب��أن أص�ح��اب العمل قد
وجهت إليهم تهم رسمية بالقتل ،وه��م محتجزون
حاليًا في السجن».

مسؤولو «األشغال» و«التخطيط» في آخر زيارة لمشروع المطار الجديد | تصوير بسام زيدان
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الصالح :مالحظات تحتاج إلى دراسة تؤكدها أو تنفيها

اليورانيوم ..متهم بزيادة ورم الغدة الدرقية
ع �ل��ى وق ��ع ات �ه��ام خ �ب��راء ف��ي األم � ��راض ال�س��رط��ان�ي��ة
«ال �ي��وران �ي��وم امل �خ �ض��ب» ال� ��ذي اس �ت �خ��دم ف��ي ح��رب
تحرير الكويت بالتسبب ف��ي زي��ادة نسبة اإلصابة
ب �س��رط��ان ال �غ��دة ال��درق �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت ،ب�ي�ن رئ�ي��س
الحملة الوطنية ملكافحة ال�س��رط��ان (ك��ان) الدكتور
خ��ال��د ال �ص��ال��ح أن «ه� ��ذه امل�ل�اح �ظ��ات ال�ع�ل�م�ي��ة رغ��م
نشرها في مجلة علمية عاملية تحتاج إلى دراسات
لتأكيدها أو نفيها».
يأتي تصريح الصالح على هامش ورشة عمل حول

سرطان الغدة الدرقية بالكويت أقيمت أول من امس
في مركز فيصل السلطان للعالج اإلشعاعي ،أجمع
املحاضرون خاللها على أهمية «تسليط الضوء على
ال�ي��وران�ي��وم املخضب وم��دى عالقته ب��ارت�ف��اع نسبة
اإلصابة بهذا املرض بعد سنوات قليلة من الحرب».
واتفقت رؤى ه��ؤالء ال�خ�ب��راء على أن «التعرض
ل�ل�إش �ع��اع أك �ث ��ر ال �ع ��وام ��ل إث �ب��ات��ًا ع�ل �م �ي��ًا ب �ش��أن
الوقوف وراء ارتفاع معدل اإلصابة بالسرطان»،
مشيرين إلى أن «ذلك نشر في مجالت عاملية ألقت

مواجهة «كورونا» تتواصل:

إجراءات وقائية في المناطق الصحية
عبدالرزاق المحسن
كشفت م�ص��ادر مطلعة ف��ي وزارة الصحة عن
اجتماع عقدته قيادات الوزارة أمس مع رؤساء
ال��رع��اي��ة االول �ي��ة ب��امل�ن��اط��ق الصحية وم��دي��ري
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات وال �ص �ح��ة امل ��درس� �ي ��ة ورؤس � ��اء
أقسام ال�ح��وادث باملستشفيات ،للوقوف على
آخ��ر ت�ط��ورات ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد ال��ذي
انتشر في الصني وظهر في دول مجاورة لها.
واضافت املصادر انه جرى االتفاق على تنفيذ
ال �ع ��دي ��د م ��ن امل� �ح ��اض ��رات ف ��ي امل �س �ت �ش �ف �ي��ات،
لتوضيح االج ��راءات الوقائية واج ��راءات منع
ال � �ع ��دوى ال �خ��اص��ة ب��ال �ف �ي��روس��ات واالوب � �ئ ��ة،
ّ
خصوصًا ما يتعلق بفيروس كورونا.

وذك � ��رت امل� �ص ��ادر ان االي � ��ام امل �ق �ب �ل��ة ستشهد
تكثيف الخطة التوعوية للجمهور والعاملني
ف��ي القطاع الصحي ت�ح��دي��دا ،بهدف التعامل
االم � �ث� ��ل م� ��ع اي ح � � ��االت ي �ش �ت �ب��ه ب��إص��اب �ت �ه��ا
ب��ال �ف �ي��روس ،م��ؤك��دة ع ��دم وج ��ود اي اص��اب��ات
بكورونا في البالد حتى اآلن.
وب �ي �ن��ت أن ال � � � ��وزارة أل ��زم ��ت ج �م �ي��ع األط� �ب ��اء
املعالجني ف��ي املستشفيات وامل��راك��ز الصحية
وال� �ع� �ي ��ادات ب��ال �ق �ط��اع�ين ال �ح �ك��وم��ي واأله �ل��ي
وامل� �خ� �ت� �ب ��رات «ال �ت �ب �ل �ي��غ» ف � ��ورًا ع ��ن ال� �ح ��االت
امل�ش�ت�ب��ه ف�ي�ه��ا وامل ��ؤك ��دة ل�ل�م��رض ه��ات�ف�ي��ا ،ثم
ك�ت��اب�ي��ا خ�ل�ال  24س��اع��ة ،م��ؤك��دة ان التنسيق
متواصل مع منظمة الصحة العاملية على مدار
الساعة.

«اإلطفاء» تعجز عن استعادة
موقعها اإللكتروني
محمد ابراهيم
لليوم الرابع على التوالي ،استمر تعطل املوقع
اإلل �ك �ت��رون��ي ال��رس �م��ي ل �ل��إدارة ال �ع��ام��ة ل�لإط�ف��اء
امس ،ولم تتمكن من استعادته من الهاكرز الذي
اق��دم على اخ�ت��راق��ه وح��دد مهلة  4أي��ام للتفاهم
معه وإعطائه املبلغ املالي الذي طلبه وإال سيقوم
بمسح كل املعلومات والبيانات.
وعلمت سبقلا أن هذا العطل تسبب خالل األيام
امل��اض �ي��ة ف ��ي ت�ع�ط�ي��ل ب �ع��ض امل �ع��ام�ل�ات ورب �ك��ة
في إنجاز األعمال التقنية كما تعطلت خدمات

تقدمها اإلدارة للشركات واألفراد عبر موقعها.
وكانت اإلدارة أعلنت امس تفعيلها خطة طوارئ
بديلة ،وذلك عقب توقف املوقع االلكتروني قبل
 4أيام بسبب عملية االختراق التي تمت للشبكة
االلكترونية من مصدر خارجي.
وأوض �ح��ت ان ��ه وب �ع��د ع�م�ل�ي��ة االخ �ت ��راق ت��وق��ف
ال �ع �م��ل ب��ال�ش�ب�ك��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة اح �ت��رازي��ا ل�ع��دم
توسع مشكلة االختراق مع التأكيد على وجود
نسخة احتياطية لجميع البيانات املحفوظة في
الشبكة وال�ت��ي ال يمكن ال��وص��ول لها م��ن خالل
عمليات االختراق.

ال�ض��وء على س��رط��ان ال�غ��دة الدرقية ف��ي الكويت
ورب�ط��ت ب�ين ال�ط�ف��رات الجينية وخ�ص��وب��ة امل��رأة
وتأثيرات الهرمون األنثوي على نمو أورام الغدة
الدرقية».
وناقش حضور الورشة عالمات زيادة وقوع سرطان
الغدة الدرقية في الكويت ال سيما بعد الغزو العراقي
على الكويت بخمسة أعوام ،حيث شهدت تلك الفترة
زيادة ملحوظة بسرطان الغدة الدرقية.
وت �ق��ف ق �ط��ر ع �ل��ى ق �م��ة ال � ��دول ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة م��ن حيث

م �ع��دالت اإلص��اب��ة ح�س��ب ال�ع�م��ر ب � �ـ 13.4إص��اب��ة لكل
مئة ألف نسمة ،تليها الكويت بـ ،7.7فالبحرين بـ،7.6
ثم اإلم��ارات ب�ـ ،6وعمان ب �ـ ،4.9وأخيرا السعودية بـ5
إصابات لكل مئة ألف نسمة.
يذكر ان ورشة سرطان الغدة الدرقية تأتي بدعم من
م��ؤس�س��ة ال�ك��وي��ت للتقدم العلمي ال�ت��ي تهتم دائ�م��ًا
ب�ت�س�ل�ي��ط ال �ض��وء ع�ل��ى ع��وام��ل امل �خ��اط��رة ،ال سيما
ال�ع��وام��ل البيئية ال�ت��ي يمكن تجنبها للتقليل من
اإلصابة بالسرطانات.

معدل اإلصابة في الخليج

لكل  100ألف نسمة
 -1قطر 13.4
 -2الكويت 7.7
 -3البحرين 7.6
 -4اإلمارات 6
 -5عمان 4.9
 -6السعودية 5

خالد الصالح
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ً
جزءا من مشتلها
«الزراعة» تستقطع

«البترول» تدعو إلى تخصيص سكن ّ
عمال

«الصحة» تطلب إعادة تخصيص أراضي المستشفيات

طلبت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية استقطاع جزء من مساحة مشتل
العارضية ،والبالغة مساحته  50ألف متر مربع ،وتخصيصه للهيئة ،مع تغيير نشاط
املساحة املستقطعة ،والبالغة  15ألف متر مربع ،إلى تسويق املنتج املحلي والتحريج
عليه ،واإلبقاء على مساحة  40ألف متر مربع بعد االستقطاع للنشاط املحدد في قرار
املجلس البلدي.

دعت شركة البترول الوطنية الكويتية إلى تخصيص أرض بمساحة  9500متر مربع
لسكن عمال ف��ي منطقة ميناء ع�ب��داهلل ،أو ف��ي املنطقة القريبة م��ن مكتب م�ق��اول عقد
صيانة أجهزة وأنظمة التحكم داخل مناطق التشغيل في مصفاة ميناء األحمدي ،وذلك
الى حني انتهاء العقد في  31مارس  ،2023لتيسير عملية نقل املوظفني ،على أن يتحمل
املقاول كل الرسوم.

وجهت وزارة الصحة خطابًا إلى البلدية ،طلبت بموجبه إع��ادة تخصيص األراض��ي
إلنشاء املستشفيات العالجية في القطاع األهلي ،التي جرى سحبها من الوزارة وإلغاء
تخصيصها.
وبينت أنها ستقوم بعد إع��ادة تخصيصها ل�ل��وزارة بتوزيعها على القطاع األهلي
الخاص عن طريق املسابقة ،وحسب قرار مجلس الوزراء.

تخصص أراضي لجهات خاصة
«البلدية» ال ِّ

الزعبي:حل األزمة المرورية
بتطوير الطرق والنقل الجماعي
زكريا محمد
أك� ��د ن ��ائ ��ب امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل� �ش ��ؤون ق �ط��اع
التنظيم العمراني واملخطط الهيكلي م.
محمد ال��زع�ب��ي أن ال�ق��وان�ين امل�ع�م��ول بها
حاليًا ال تتيح للبلدية تخصيص أراضي
أم�لاك ال��دول��ة ملصلحة الجهات الخاصة،
وي��دخ��ل ف��ي ذل ��ك م��واق��ع م �ب��ان��ي م��واق��ف
ال� �س� �ي ��ارات ،وي �س �ت �ث �ن��ى م ��ن ذل� ��ك م�ب��ان��ي
م��واق��ف ال �س �ي��ارات ف��ي ح ��االت ال�ت�ب��رع أو
الحاالت املنصوص عليها بنظام البناء،
وفي هذه الحالة ال يسمح للجهة الخاصة
بإدارة أو استثمار مبنى مواقف السيارات
بل تلتزم الجهة الخاصة بتسليم مبنى
مواقف السيارات فور االنتهاء من تنفيذه
إلى أمالك الدولة.
وق��ال الزعبي في رده على س��ؤال العضو

ال يسمح للجهة
الخاصة بإدارة
أو استثمار مبنى
مواقف السيارات
محمد الزعبي

عبد العزيز املعجل بشأن أراضي مواقف
ال �س �ي��ارات ب ��أن ح��ل األزم � ��ة امل ��روري ��ة من
خ�ل�ال ت��وف�ي��ر م��واق��ف س �ي ��ارات وم��واق��ف
ذك �ي��ة ه ��ي ج ��زء م ��ن ح ��ل امل�ش �ك �ل��ة ول�ي��س

ضمن مشروع «جاهز»

ً
متطوعا
العنزي :تأهيل 120
للتعامل مع حاالت الطوارئ
أكدت إدارة العالقات العامة نجاح املشروع الوطني «جاهزk»1
والخاص بتأهيل وتدريب املوارد البشرية الكويتية على إدارة
وتشغيل املخزون االستراتيجي للجهات الحكومية في حاالت
الطوارئ والذي تم تنفيذه العام املاضي.
وأع�ل��ن رئ�ي��س ف��ري��ق ط ��وارئ العاصمة وامل�ن�س��ق ب�ين البلدية
والدفاع املدني زيد العنزي عن بدء العمل في املرحلة الثانية
مل�ش��روع «ج��اه��ز  »2ب�ن��اء على توجيهات ن��ائ��ب رئ�ي��س لجنة
ال��دف��اع امل��دن��ي وك�ي��ل وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ب��ال�ت�ع��اون امل�ش�ت��رك بني
أعضاء لجنة الدفاع املدني ،حيث سيتم تدريب وتأهيل 120
متطوعا من الذكور واالناث ليصبح نهاية سنة  2020إجمالي
املتطوعني املشاركني  ،400مشيرا إلى أن الهدف من املشروع
تشغيل م��راف��ق ال��دول��ة وق��ت األزم ��ات وال �ك��وارث والعمل وفق
منظومة عمل تطوعية موحدة.

زيد العنزي

الحل الكامل وال��ذي يكمن ف��ي ع��دة أم��ور
منها تطوير شبكة ال�ط��رق بما يتناسب
مع الزيادة السكنية واستخدام الوسائل
ال �ت �ح��ذي��ري��ة اإلل �ك �ت ��رون �ي ��ة ع �ن��د ح ��دوث

االخ�ت�ن��اق��ات امل��روري��ة وت�ط��وي��ر منظومة
النقل الجماعي وتفعيل دور النقل العام
لطلبة املدارس.
وش� � � ��دد ع� �ل ��ى أن ح � ��ل األزم � � � ��ة امل � ��روري � ��ة
ي �ت �ط �ل��ب ت � �ع ��اون ��ا م � ��ن ج �م �ي ��ع ال �ج �ه ��ات
لوضع قوانينها وتصوراتها ،والبلدية
ال ت �ت �ق ��اع ��س ع� ��ن ب� � ��ذل أي ج� �ه ��د س� ��واء
بالتنسيق مع الجهات املعنية أو التعاقد
م��ع امل�س�ت�ش��اري��ن ال�ع��امل�ي�ين ل�ح��ل مشكلة
االزدحام املروري.
وأوضح أن ما يخص تشجيع أصحاب
امل �ش��اري��ع ال �ص �غ �ي��رة م ��ن ال �ش �ب��اب وم��ا
يتناسب م��ع طموحهم م��ن م�ش��روع��ات
ف��إن��ه تمت دراس ��ة طلبات شبيهة ،وقد
ت ��م ت��وض �ي��ح دور ال �ب �ل��دي��ة ال �ق��ان��ون��ي
ف��ي ط�ل�ب��ات ت�خ�ص�ي��ص م�ب��ان��ي م��واق��ف
ال � �س � �ي� ��ارات م� �ت� �ع ��ددة األدوار ورف� �ع ��ه
للمجلس البلدي.

حجز  4مركبات ُتستغل
كمطاعم وبقالة
ح�ج��زت «م��راق�ب��ة إش �غ��االت ال�ط��ري��ق» ،التابعة
إلدارة ال�ن�ظ��اف��ة ف��ي ب�ل��دي��ة م�ح��اف�ظ��ة ال�ج�ه��راء،
 4م��رك�ب��ات متنقلة تستغل  3م�ن�ه��ا مطاعم
وواحدة بقالة من دون ترخيص.
وش ��ن م��رك��ز ال ��وف ��رة ،ال �ت��اب��ع إلدارة ال�ن�ظ��اف��ة
العامة وإش�غ��االت الطريق في بلدية محافظة
األح�م��دي ،حملة على منطقة جواخيرالوفرة
إلزالة املخالفات.
وواص�ل��ت الفرق الرقابية في اللجنة ال��وزاري��ة
امل �ش �ت��رك��ة مل �ت��اب �ع��ة أوض � � ��اع م �ن �ط �ق��ة ج�ل�ي��ب
الشيوخ حملتها على املخالفات والتجاوزات،
ح �ي��ث ق� ��ام ف ��ري ��ق ط� � ��وارئ ب �ل��دي��ة ال �ف��روان �ي��ة
بتحرير  3مخالفات ملحال مخالفة والكشف
على  10محال تم قطع التيارالكهربائي عنها
بالسابق.
وداه��م مفتشو إدارة النظافة العامة األس��واق
العشوائية املقامة على الدائري السادس.

«العاصمة» أقرت ترخيص نشاط
مستوصف طبي في «األفنيوز»

كمال مترئساً االجتماع

زكريا صالح
أوص� � ��ت ل �ج �ن��ة م �ح��اف �ظ��ة ال �ع ��اص �م ��ة ف��ي
املجلس البلدي في اجتماعها الذي عقدته
أمس برئاسة العضو د .حسن كمال على
ط �ل��ب وزارة امل��ال �ي��ة ت��رخ �ي��ص اك��ادي �م �ي��ة
لتقنية السيارات في منطقة الشويخ.
وواف � �ق� ��ت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى اق � �ت� ��راح ال �ع �ض��و
عبدالسالم ال��رن��دي عمل مواقف سيارات
ل� ��ذوي االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة ف��ي ش��ارع
فهد ال�س��ال��م ،وإن �ش��اء جسر م�ش��اة مكيف
ف��ي ال��دائ��ري ال�ث��ان��ي ش��ارع خ��ال��د امل��رزوق
ي ��رب ��ط ب�ي�ن م �ن �ط �ق �ت��ي ال �ش��ام �ي��ة ق �ط �ع��ة 8

وكيفان قطعة .2
وق��ررت اللجنة املوافقة على طلب الهيئة
ال� � �ع � ��ام � ��ة ل� �ل� �ص� �ن ��اع ��ة ت� ��رخ � �ي� ��ص ن� �ش ��اط
م �س �ت��وص��ف ط� �ب ��ي أه� �ل ��ي ض� �م ��ن م�ج�م��ع
االف � �ن � �ي ��وز ،وامل ��واف � �ق ��ة ع �ل��ى ط �ل��ب وزارة
ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة تغيير تخصيص
امل�خ��ازن العامة وغ��رف��ة التبريد واملكاتب
وض� �م� �ه ��ا إل � ��ى ال � �س� ��وق امل � ��رك � ��زي ب �م��رك��ز
ض��اح �ي��ة م �ن �ط �ق��ة ال �ع��دي �ل �ي��ة ،ون� �ق ��ل ف��رع
ال �خ �ض��ار وال �ف��اك �ه��ة ل�ج�م�ع�ي��ة ال�ق��ادس �ي��ة
ال�ت�ع��اون�ي��ة م��ن امل��وق��ع ال �ح��ال��ي ف��ي م��رك��ز
الضاحية قطعة  5الى مبنى االدارة العامة
واملخازن.

«القانونية» تبحث الئحة النظافة

«الفنية» تدرس تقديم المقاهي
المشروبات من دون الشيشة
المحرر البلدي
تناقش اللجنة الفنية ف��ي املجلس البلدي
باجتماعها اليوم طلب تمديد قرار املجلس
ال �خ��اص ب��اع�ت�م��اد دراس ��ة ال �ج��دوى بإنشاء
املناطق االقتصادية في العبدلي والنعايم
والوفرة.
وس �ت �ب �ح��ث ال �ل �ج �ن��ة وض � ��ع الئ� �ح ��ة خ��اص��ة
ب��امل��داخ��ن امل�س�ت�خ��دم��ة ف��ي م �ن��اط��ق ال�س�ك��ن
ال �خ��اص ،واق� �ت ��راح ال�ع�ض��و م .ع�ب��د ال�س�لام
ال��رن��دي اق�ت�ص��ار امل�ق��اه��ي امللحقة باملطاعم
ع�ل��ى ت�ق��دي��م امل �ش��روب��ات م��ن دون الشيشة،

واقتراح العضو عبد العزيز املعجل تغطية
وتكييف الجسور.
وس�ت��درس اللجنة اقتراحي العضو مشعل
ال� �ح� �م� �ض ��ان ت ��رك� �ي ��ب أل � � � ��واح ش �م �س �ي��ة ف��ي
م�س��اح��ات امل�ق��اب��ر غير املستغلة ،والسماح
ب ��إن �ش ��اء م �ص �ل �ي��ات ل �ل ��رج ��ال وال� �ن� �س ��اء ف��ي
محطات الوقود.
على صعيد اخ��ر ،تبحث اللجنة القانونية
وامل��ال �ي��ة ف��ي امل�ج�ل��س ال �ب �ل��دي ،باجتماعها
ال��ذي تعقده اليوم األرب�ع��اء ،مشروع الئحة
ال� �ن� �ظ ��اف ��ة ون� �ق ��ل ال� �ن� �ف ��اي ��ات ،وامل� �ع� �ل ��وم ��ات
الطبوغرافية املطلوبة من البلدية.
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خط مكانه في تاريخ الكويت قبل مغادرة العمل السياسي
السيفَّ :

«الموارد البشرية» :طابور الوظائف انخفض

َّ
يتحول
النصف صاحب أول استجواب
مضمونه إلى حكم إدانة جنائي

الصالح 1500 :فرصة عمل
في القطاع المصرفي

وصف النائبان راكان النصف ويوسف الفضالة ،حكم محكمة
الوزراء ،أمس الثالثاء ،بحبس وزير صحة سابق ،وعدد من القياديين
 ٧سنوات ،ودفع كفالة  ١٠آالف لوقف النفاذ ،وإلزامهم برد ٨١
مليون دينار وعزلهم ،بتهم االستيالء على أموال الدولة من خالل
مناقصات أدوية ،بالحكم التاريخي.
وق� ��ال ال �ن �ص��ف «إن ح �ك��م م�ح�ك�م��ة ال � ��وزراء
ب �ح �ب��س وزي � � ��ر ال� �ص� �ح ��ة األس � �ب� ��ق ووك� �ي ��ل
ال � � ��وزارة ال �س��اب��ق وال ��زام� �ه ��م وآخ ��ري ��ن ب��رد
م �ب��ال��غ ب �م�لاي�ين ال��دن��ان �ي��ر ح �ك��م ت��اري �خ��ي
م ��ن ش��أن��ه أن ي��ؤس��س مل��رح �ل��ة ج ��دي ��دة في
م�لاح�ق��ة ال � ��وزراء وال �ق �ي��ادي�ين ق�ض��ائ�ي��ا في
حال تمترسهم خلف أعضاء مجلس أمة أو
متنفذين في الدولة».
وأض��اف النصف «أن قضية شركة التأمني
في الواليات املتحدة كانت محورا رئيسيا
ف��ي االس�ت�ج��واب امل�ق��دم منه ل��وزي��ر الصحة
األسبق ،الفتا الى أن األضرار التي تسببت
بها تلك القضية مست باملواطنني املوفدين
ل �ل �ع�لاج ف��ي ال� �خ ��ارج وس �م �ع��ة ال �ك��وي��ت في
القطاع الصحي األميركي ،وعالوة على ذلك
انتهكت حرمة األموال العامة».
ودع��ا النصف رئيس ال ��وزراء سمو الشيخ
صباح الخالد الى مراقبة أداء الوزراء حتى
ال تتكرر ه��ذه االع �ت��داءات على امل��ال العام
م� �ج ��ددا ،وأخ� ��ذ ت �ق��اري��ر األج� �ه ��زة ال��رق��اب�ي��ة
على محمل ال�ج��د ،فهي تكشف الكثير من
ال �ق �ض��اي��ا امل ��اس ��ة ب� ��األم� ��وال ال �ع��ام��ة س ��واء
بشكل مباشر أو غير مباشر.
على صعيد متصل ،استذكر املحامي عماد
ال �س �ي��ف االس� �ت� �ج ��واب ال � ��ذي ق��دم��ه ال �ن��ائ��ب
راكان النصف ضد الوزير الذي صدر الحكم
بحقه.
وأوض � � � ��ح ال� �س� �ي ��ف ف � ��ي ت � �غ� ��ري� ��دة ل � ��ه ع �ل��ى
م ��وق ��ع ال� �ت ��واص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي «ت ��وي� �ت ��ر»،
إن ال �ن��ائ��ب راك � ��ان ال �ن �ص��ف ي� �غ ��ادر م�س��رح
العمل السياسي بعد أن خ��ط ل��ه مكانًا في
ت��اري��خ ال �ك��وي��ت ال �ن �ي��اب��ي ،إذ ي�ع��د ص��اح��ب
أول اس� �ت� �ج ��واب س �ي��اس��ي ل ��وزي ��ر ي�ت�ح��ول

راكان :حكم حبس الوزير
ويؤسس
ِّ
السابق تاريخي
لمرحلة جديدة
الفضالة :رد تاريخي
على من َّ
تكلم
عن القضايا التي أثرناها
م�ض�م��ون��ه ألول ح�ك��م إدان ��ة ج�ن��ائ��ي ص��ادر
من محكمة ال��وزراء ضد وزي��ر سابق ،فكان
ب�ح��ق اس�ت�ج��واب��ًا مستحقًا ف��ي دستوريته
وقانونيته وموضوعيته.
ورأى أنه من «املفارقة املضحكة املبكية أن
ذاك االس �ت �ج��واب املستحق ل��م ي�ج��د عشرة
أع �ض��اء ل �ي��وق �ع��وا ط �ل��ب ط ��رح ال �ث �ق��ة آن ��ذاك
ليأتي اليوم طرح الثقة من القضاء العادل».
أم��ا ال�ن��ائ��ب ي��وس��ف ال�ف�ض��ال��ة ،ف��أك��د أن هذا
ال �ح �ك��م ت ��اري� �خ ��ي وك � ��ارث � ��ي ،ال س �ي �م��ا أن��ه
يتضمن عقوبة الحبس.
وأض � ��اف «أن ه� ��ذا ال �ح �ك��م ي �ج��ب أن ي�ك��ون
ّ
ردا على كل من تكلم عندما فتحنا بعض
امللفات والقضايا التي أثرتها منذ دخولي
امل �ج �ل��س ،وال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي أث ��اره ��ا ال�ن��ائ��ب
راك��ان النصف باملجلس املاضي عن طريق
استجوابه».
وقال الفضالة «لقد استعرضنا منذ دخولنا

النصف والفضالة في المجلس | تصوير حسني هالل

املجلس الحالي عددا من القضايا ومواطن
ال�خ�ل��ل داخ ��ل وزارة ال �ص �ح��ة» ،م�ش�ي� ً�را إل��ى
أن «ح �ك��م ال �ي��وم ي�خ��ص ق�ض�ي��ة واح� ��دة من
ه��ذه القضايا ال�ت��ي أث��اره��ا وال�ن��ائ��ب راك��ان
النصف».
وش��دد الفضالة على أن��ه ال يمكن أن يمر
ه ��ذا ال �خ �ب��ر م ��رور ال� �ك ��رام ،م�ب�ي�ن��ا أن ��ه في
ان� �ت� �ظ ��ار االط� �ل ��اع ع �ل��ى ح �ي �ث �ي��ات ال �ح �ك��م
للحديث عنه بإسهاب ،كما أنه في انتظار
صدور حكم التمييز بمحكمة الوزراء في
القضية ذاتها.

ه ّنأوا بالذكرى الرابعة عشرة لتوليه مقاليد الحكم

نواب :أميرنا ..صمام األمان
■ دور محوري في المنطقة ..وجهود مستمرة للم الشمل
ت �ق��دم ن � ��واب م �ج �ل��س األم � ��ة ب��ال�ت�ه�ن�ئ��ة
ل �س �م��و أم � �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
األح � �م� ��د ب �م �ن��اس �ب��ة ال� ��ذك� ��رى ال ��راب �ع��ة
ع �ش��رة ل �ت��ول��ي س �م��وه م�ق��ال�ي��د ال�ح�ك��م،
مؤكدين أن�ه��ا ذك��رى ع��زي��زة ومناسبة
غ� ��ال � �ي� ��ة ع � �ل� ��ى ال � �ك� ��وي � �ت � �ي �ي�ن ج� �م� �ي� �ع ��ا،
م � �ع � �ت � �ب ��ري ��ن أن س� � �م � ��وه رج� � � ��ل دول� � ��ة
وص �م ��ام األم � ��ان ل �ل �ك��وي��ت ،ح �ي��ث ل�ع��ب
دورا م�ح� ّ
�وري��ا ف��ي معالجة الكثير من
القضايا في املنطقة ،وال تزال جهوده
م� �س� �ت� �م ��رة م� ��ن أج� � ��ل ل� ��م ش� �م ��ل ال �ب �ي��ت
الخليجي.
من جهته ،أكد النائب عسكر العنزي أن
تولي سمو األمير الشيخ صباح األحمد
مقاليد الحكم في  29يناير من عام 2006

أحدث نقلة نوعية في شتى املجاالت ،ال
سيما ف��ي ملف التنمية وال�ت�ط��وي��ر ،إذ
ركز سموه على مدى السنوات املاضية
ع �ل��ى ت�ن�ش�ي��ط ع�ج�ل��ة ال�ت�ن�م�ي��ة وإن �ج��از
املشاريع الخدماتية.
ب � � ��دوره أك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب ط �ل��ال ال� �ج�ل�ال أن
ذكرى تولي سمو األمير مقاليد الحكم
ه ��ي ذك � ��رى ع ��زي ��زة ع �ل��ى ق� �ل ��وب ج�م�ي��ع
ال �ك��وي �ت �ي�ين ،ف �ق��د ع �ب��ر س �م��وه بسفينة
الكويت إلى بر األمان ،وتعد الكويت في
عهده نموذجا يحتذى ب��ه ف��ي الترابط
وال � �ت�ل��اح� ��م ،وح ��اف� �ظ ��ت ال� �ك ��وي ��ت ع�ل��ى
عالقتها امل�ت�م�ي��زة ب�ك��ل ال ��دول الشقيقة
وال �ص ��دي �ق ��ة ،الف �ت ��ا إل� ��ى أن ع �ه��د سمو
األم �ي ��ر ات �س��م ب��ال �ع��دي��د م ��ن اإلن� �ج ��ازات

الدالل :إللغاء قرارات أسيري
في «الشؤون»
طالب النائب محمد ال��دالل مجلس
ال � ��وزراء ب �ض��رورة ال �ت��دخ��ل ال�س��ري��ع
إلي � �ق� ��اف ق � � � ��رارات وزي� � � ��رة ال� �ش ��ؤون
االجتماعية الدكتورة غدير أسيري
ال �ت��ي ات �خ��ذت �ه��ا ف ��ي األي� � ��ام ال�ق�ل�ي�ل��ة
املاضية.
وقال ال��دالل «ان الجميع تفاجأ بعد
تقديم طلب طرح الثقة بالوزيرة في
جلسة االستجواب قيامها باتخاذ
ق� ��رارات م�ص�ي��ري��ة وح�س��اس��ة وتخل
ف ��ي دور امل��ؤس �س��ات ال �ت��ي تخضع
لها».
وأضاف الدالل ان فترة ما بعد طرح
الثقة الي وزير تعتبر فترة «ريبة»،
ون �ح��ن ن �ت �س��اءل :ك �ي��ف ي �س�م��ح لها
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وم �ج �ل��س ال�خ��دم��ة
امل ��دن� �ي ��ة ودي� � � ��وان ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
ب��ات�خ��اذ ق� ��رارات ف��ي وزارة ال�ش��ؤون
او ال �ج �ه��ات ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا ك��ال�ه�ي�ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل�لإع��اق��ة ت�م�ث�ل��ت ف��ي سحب
صالحيات ستؤدي حتما الى عرقلة
العمل؟
واك� ��د ان ال ��وزي ��رة م�ت�ه�م��ة رئ�ي�س�ي��ة
ب �ق �ض �ي��ة امل� �ع ��اق�ي�ن وه � ��ي اس �ت �غ �ل��ت
م �ص��ال �ح �ه��ا وق� ��ان� ��ون امل� �ع ��اق�ي�ن ف��ي
االس �ت �ف ��ادة م �ن��ه ول ��م ت�ب�ل��غ مجلس
ال ��وزراء بانها ك��ان��ت ف��ي اح��د األي��ام
ترعى معاقا.
وقال الدالل ان االوضاع في الهيئة

ف ��ي ك ��ل امل � �ج� ��االت ،وب��ال �ن �م��اء وال ��رخ ��اء
واالزده � ��ار ،وسيظل ي��وم  ٢٩يناير من
ّ
استثنائيا ،نشكر فيه
كل ع��ام هو ي��وم
اهلل الذي وهب لنا أمير اإلنسانية سمو
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح.
من جانبه ،هنأ النائب حمد الهرشاني
سمو األم�ي��ر بمناسبة ال��ذك��رى الرابعة
ع �ش��رة ل �ت��ول��ي س �م��وه م �ق��ال �ي��د ال �ح �ك��م،
م��ؤك��دا أن م�ن��اس�ب��ة ت��ول��ي س�م��و األم�ي��ر
م �ق��ال �ي��د ال �ح �ك��م ت �ع��د ح ��دث ��ا ت��اري �خ� ّ�ي��ا
وع �ل��ام � ��ة ف � ��ارق � ��ة ف � ��ي ت � ��اري � ��خ ال� �ك ��وي ��ت
ال�ح��دي��ث ،م��ؤك��دا أن سمو األم�ي��ر أح��دث
نقلة نوعية في شتى املجاالت معتمدا
ع�ل��ى خ�ب��رت��ه ال�س�ي��اس�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة
وتاريخه الدبلوماسي العريق.

الكندري :هل حققت
«الداخلية»
في تزوير الجناسي؟
ً
وج��ه النائب ع�ب��داهلل الكندري س��ؤاال إلى
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
وزير الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء أنس
الصالح عن ملف تزوير الجنسية.
و ت� � � �س � � ��اء ل ا ل� � �ك� � �ن � ��دري ع� � ��ن إ ج � � � � ��راء ات
ا ل � ��وزارة ل �ب �ح��ث ه ��ذا ا مل �ل��ف ،وا ل �ت �ح �ق��ق
م �م��ا ي �ث��ار ف��ي ش ��أن ا ل �ت��زو ي��ر ،م�ط��ا ل�ب��ًا
ّ
ب�ت��زو ي��ده ب��ا مل�س�ت�ن��دات ا مل�ت�ع��ل�ق��ة ب�م��دى
س�ل�ا م��ة م��ا ل �ح��ق ا ل �ج �ن �س �ي��ة م��ن ش�ب�ه��ة
التزوير.
واس �ت �ف �س��ر :ه��ل أج� ��رت ال� � ��وزارة تحقيقًا
إداري� ��ًا ف��ي ش ��أن م�ل��ف ت��زوي��ر الجنسية؟
مطالبًا ب �ص��ورة ض��وئ�ي��ة م��ن أي ق ��رارات
ّ
أو م��راس �ي��م ت �ت �ع��ل��ق ب �س �ح��ب أو إس �ق��اط
ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة ،اس � �ت � �ن � ��ادًا إل � � ��ى اع � �ت � �ب� ��ارات
تزويرها.

محمد الدالل

ال �ع��ام��ة لل��إع��اق��ة م �س �ت �ق��رة م �ن��ذ ان
ك �ن��ت ع �ض ��وا ب �ل �ج �ن��ة امل �ع��اق�ي�ن ف��ي
ال� � �ع � ��ام امل � ��اض � ��ي واالن اص �ب �ح ��ت
االوض � ��اع ف��وض��ى وم ��ن امل �م �ك��ن ان
ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك ت ��دخ ��ل خ ��ارج ��ي م��ن
ن ��واب م�ج�ل��س االم ��ة او امل�س��ؤول�ين
او ب �ع ��ض اص � �ح ��اب امل� �ص ��ال ��ح م��ن
اج� ��ل ال �ت �ك �س��ب االن �ت �خ��اب��ي او م��ن
اج��ل جلسة ط��رح الثقة امل�ق��ررة في
الرابع من فبراير املقبل.

عاشور ّ
يلوح
بمساءلة العقيل
ّلوح النائب صالح عاشور بمساءلة وزيرة
املالية وزي��رة ال��دول��ة للشؤون االقتصادية
مريم العقيل ،عن  3قضايا.
وق� ��ال ع ��اش ��ور« :إن وزي � ��رة امل��ال �ي��ة ت�ح��ت
امل� �س ��اء ل ��ة ب �س �ب��ب ع � ��دم ح �س ��م ام� �ت� �ي ��ازات
املتقاعدين من خالل القانون ،وتصحيح
األوض��اع اإلداري��ة في الخطوط الكويتية،
وت� �ص ��ري� �ح ��ات� �ه ��ا ع � ��ن امل� �ي ��زان� �ي ��ة ال �ع ��ام ��ة
للدولة».

قال رئيس لجنة تنمية املوارد البشرية البرملانية،
خ �ل �ي��ل ال� �ص ��ال ��ح :ان ال �ل �ج �ن��ة اج �ت �م �ع��ت أم� ��س،
ون��اق �ش��ت س �ي��اس��ة ال ��دول ��ة ب �خ �ص��وص االح�ل�ال
والتوظيف ،وكان االجتماع بحضور ممثلني عن
ديوان الخدمة املدنيه والقوى العاملة ،الفتا إلى
أنه جرى استعراض املقترحات النيابية املقدمة،
والتي تصب غالبيتها في قوانني الخدمة املدنية
املتعلقة بالتوظيف ،باإلضافة إلى توظيف أبناء
ال �ك��وي �ت �ي��ة ،وض� � ��رورة اس�ت�ث�ن��ائ�ه��م م ��ن س�ي��اس��ة
االحالل.
واض� ��اف ال �ص��ال��ح «أن ال�ل�ج�ن��ه ن��اق�ش��ت م��رس��وم
ابناء الكويتيات الصادر في  ،2017الذي يختص
بمنحهم األول��وي��ة في التوظيف على الوافدين،
وعموما م��رس��وم توظيف أب�ن��اء الكويتيات هو
أولوية على الوافدين ،والجهات هي التي تضع
ن �ظ��ام ت�ع�ي�ي�ن�ه��م ،ول�ك�ن��ه غ�ي��ر م��رت�ب��ط ب��ال�خ��دم��ة
املدنية من ناحية املزايا».
وذك��ر «أن اع��داد الكويتيني امل��درج�ين ف��ي دي��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ض �م��ن ال �ب��اح �ث�ي�ن ع ��ن وظ�ي�ف��ة
انخفض إل��ى  6آالف ف�ق��ط ،وسيجري توزيعهم
ع�ل��ى ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة املقبلة،
م �ب �ش��را ب �ت��وظ �ي��ف  1500ك��وي �ت��ي ف� ��ي ال �ق �ط��اع
ال� �خ ��اص (ف� ��ي ال �ق �ط��اع امل �ص ��رف ��ي) خ �ل�ال األي� ��ام
املقبلة ،وفق ما ذك��رت القوى العاملة ،مستدركا
ان ال �ح �ك��وم��ة ال ت�م�ت�ل��ك خ�ط�ط��ا واس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ل �ت��وظ �ي��ف ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ ��اص،
خصوصا أن نسبة الخريجني ت��زداد يوما بعد
يوم ،وبالتالي ال توجد فرص حقيقية في سوق
العمل ،وبناء عليه تجد الخريج يقف في طوابير
االنتظار نحو سنتني ،ولهذا يجب ايجاد فرص
حقيقية للخريجني ،فضال عن ضرورة التصدي
لهجرة الكويتيني من العمل في القطاع الخاص،

خليل الصالح

ألنه ال يوجد أمان وظيفي ،والبد من قانون ينظم
العملية».
واس �ت �غ��رب ال�ص��ال��ح ع ��دم االس �ت �ع��داد الصحيح
ل ��وض ��ع خ� �ط ��ط وس� �ي ��اس ��ة واض � �ح� ��ة ل�ت�ش�ج�ي��ع
ال ��راغ� �ب�ي�ن ف ��ي دراس � � ��ة ال �ت �م��ري��ض ،ب ��ال ��رغ ��م م��ن
ال�ح��اج��ة ال��ى ه��ذه امل�ه�ن��ة ،خ�ص��وص��ًا ان جامعة
ال� �ش ��دادي ��ة ل ��م ت �ع��ط أول ��وي ��ة ل�ك�ل�ي��ة ل�ل�ت�م��ري��ض،
م��وض �ح��ًا أن ق �ط��اع ال �ت �م��ري��ض ي �ع��ان��ي م��ن ع��دم
وجود الكويتيني ،ولألسف ال توجد كلية خاصة
للتمريض في جامعة الشدادية.
وأفاد الصالح أنه بعد أسبوعني ستعقد اللجنة
اجتماعًا آخر مع الجهات املختصة لبحث سبل
توفير فرص عمل للكويتيني.
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ّ
كتاب وآراء
جرة قلم

الكالم الحر

يا «الداخلية» ..إذا كان السكوت من فضة فالكالم من ذهب!

مريم العقيل..
وخطر موت
الموظفين

داهم القحطاني
ال أعتقد أن وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية السيدة
مريم العقيل ،ورئيس دي��وان الخدمة املدنية املهندس
أحمد الجسار ،يقبالن أن يكونا السبب في تعريض
مئات اآلالف من املوظفني الحكوميني لخطر اإلصابة
أو املوت في الحوادث الخطرة واملتزايدة في فترة الدوام
الصباحية.
وكذلك نثق بأن العقيل والجسار في النهاية ال يمكن أن
يقبال بأن يتم ظلم هؤالء املوظفني ويصمتا ،فالساكت
عن الحق شيطان أخرس.
حني ي�ك��ون م��وع��د عملك ف��ي الثامنة ص�ب��اح��ا ،وحني
يرتبط تأخيرك بالخصم من راتبك ومن الحرمان من
تقييمك بدرجة ممتاز بسبب التأخير عن الحضور
ملوعد ال��دوام ،فإنك وبشكل ال إرادي ستقوم بالقيادة
بطريقة غير اعتيادية حتى ال يتسبب الزحام اليومي
والخانق واملتزايد ،وال��ذي ال ذنبك لك فيه ،في التأثير
على راتبك الشهري وعلى مستقبلك الوظيفي.
وإذا كنت كبيرا في السن ،واستطعت أن تمنع نفسك
من القيادة بسرعة جنونية ،ف��إن كثيرا من املوظفني
الشباب من الجنسني ال يأبهون لهذه السرعة الجنونية،
طاملا ستوصلهم الى أعمالهم بشكل مبكر ،وبالتالي
تمنع دقائق التأخير من اإلضرار بهم وظيفيا.
هنا ،وك �م��ا ي�ح�ص��ل ح��ال �ي��ا ،ت��زي��د ف ��رص ال �ح ��وادث
الشنيعة ،ال�ت��ي ي�ق��ع ضحيتها ل�ي��س امل��وظ �ف��ون ،ال��ذي
ي �ق��ودون ب�ج�ن��ون ب�س�ب��ب ال �خ��وف م��ن ب�ص�م��ة ال ��دوام
فحسب ،بل حتى األبرياء الذين يقودون بشكل آمن.
فما ه��و الحل بعيدا ع��ن بعض اآلراء امل�ت�ش��ددة ،التي
تنظر للموظفني وكأنهم أن��اس مهملون يتطلب األمر
القسوة معهم؟
الحل ي �ك��ون ب �ق��رار ت�ق�ت��رح��ه ال ��وزي ��رة م��ري��م العقيل
بصفتها ال��وزي��رة املختصة ،وي�ن�ف��ذه امل�ه�ن��دس أحمد
ال �ج �س��ار ب �ع��د ع��رض��ه ع �ل��ى ال ��دي ��وان وع �ل��ى مجلس
الخدمة املدنية ،وه��و ق��رار يقضي ب��إل��زام كل الجهات
الحكومية بتطبيق نظام البصمة املرنة ،بحيث يكون
م��وع��د وص��ول��ك ال�س��اع��ة  8وخ �م��س دق��ائ��ق ه��و ال��ذي
يحدد موعد خروجك في الثانية وخمس دقائق ،وذلك
بحد أقصى نصف الساعة األول��ى من ال��دوام ،أي إلى
الثامنة أو الثامنة والنصف حسب توقيت كل جهة.
بهذا القرار ستقل الحوادث املرورية ،وسيقل الخصم
م��ن ال��رات��ب ال�ش�ه��ري ،وس�ي�ك��ون امل��وظ�ف��ون ف��ي وضع
وظ �ي �ف��ي أف �ض��ل م��ن أج ��ل ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال�ت��رق�ي��ات
واملناصب واملسميات ،وهكذا سيكون تركيز املوظف
على النقطة األهم وهي العمل ذاته واإلبداع فيه.
انشغال املوظفني في مواضيع جانبية كالتأخير ،وهو
م��ا يحصل اآلن وبشكل واس��ع ،س�ي��ؤدي إل��ى إحباط
املوظف ،ولن يجعله يركز على عمله األصلي ،ليحصل
على ال �ـ 70ف��ي امل�ئ��ة ال�ت��ي ت�ح��دد تقدير امل��وظ��ف ،ألنها
ستكون بال فائدة ،فمجرد التأخير ملدة أكثر من 14
ساعة في السنة ،ولو دقيقة ،سيفقده فرصة الحصول
على الترقية واملنصب.
وحتما سيكون هذا التقييم بائسا إذا كان تأخير 14
ساعة طوال  205أيام عمل فعلية ،وبمعدل  4دقائق في
اليوم وبسبب الزحام املروري ستمنعه من أي ترقية.
فما هو الحل؟
مرة أخ��رى ال��دوام امل��رن هو الحل ،فالتأخير القسري
سيقل ولن يرتبط بساعة محددة ،بل بتوقيت معني.
كما أن ال� ��دوام امل ��رن سيضمن ع�م��ل امل��وظ��ف ال��وق��ت
ال��رس�م��ي امل �ق��رر ل��ه ك��ام�لا ،وب �ه��ذا ستستفيد جهات
ال�ع�م��ل بعكس ال��وض��ع ال�ح��ال��ي ،ح�ي��ث ي ��ؤدي التأخير
القسري الى نقص في ساعات العمل.
نتمنى من الفاضلة ال��وزي��رة مريم العقيل ،واملهندس
أحمد الجسار النظر الى هذا االقتراح بشكل مفصل
وب��روح املسؤول ال��ذي يتفهم القضايا بشكل موسع،
وال يقف عند نقاط صغيرة وهامشية.

تدفق كالم
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ال ن��دري مل��اذا تمارس الداخلية معنا وف��ي ما يحصل في املجتمع
من ح��وادث ناتجة عن تصرفات بعض منتسبيها ،تتعامل معنا
بموجب سياسة الصمت «الرهيبي»!
فالشاب الكويتي املعاق الذي توفي بني أيدي منتسبيها من رجال
املباحث ،والذي رفضت والدته العاملة محققة باالدعاء العام تقرير
الطب الشرعي الخاص به ،ألنها رأت جثة فلذة كبدها ولم يتطابق ما
رأته مع ما خطه أطباء ومنتسبو تلك االدارة التابعة بالخطأ لوزارة
الداخلية ،وه��ذا أمر ال يوجد إال في هذي الكويت صل على النبي!
من دون بلدان العالم ،فكيف تثبت ادارة في وزارة خطأ ادارة في
نفس الوزارة؟!
ن��رج��ع ل�ل�ف�ل�ب�ي�ن�ي��ة (ج�ي�ن�ي�ل�ين ف �ي�لا ف �ن ��دي) ال �ت��ي خ�ل�ق��ت مشكلة
دبلوماسية واجتماعية كبيرة بني الفلبني والكويت ..تعدت القتيلة
جينيلني ال��ى كل العوائل الكويتية الذين حرموا وسيحرمون من
خدمات العامالت الفلبينيات في منازلهم ،بسبب تلك الجريمة التي
تمارس وزارة الداخلية أيضا الصمت «الرهيبي» إزاءه��ا من دون

سبب مفهوم ..فلم يعلن عن احالة املتهمني بقتل الفلبينية للعدالة
حتى اآلن!
وقد قيل  -وأرجو أال يكون ذلك صحيحا  -إن السبب يرجع الى أن
زوج املرأة املتهمة بالقتل يشغل منصبا أمنيا في وزارة الداخلية!
***
وق��د اطلعت على تقرير الطب الشرعي الفلبيني امل��ؤرخ  14يناير
 2020والصادر عن دائرة العدل الفلبينية واملكتب الوطني الفلبيني
للتحقيقات ،وهو تقرير طبي مكتوب باالنكليزية ،وقف شعر بدني
على ما احتواه التقرير من وصف جسم املغدورة (جينيلني) بعد
فحصها ف��ي الفلبني ،اذ ل��م يسلم أي ج��زء م��ن جسمها م��ن آث��ار
التعذيب الوحشي ال�لا انساني ،متمنيا من وزارة الداخلية ممثلة
بجهاز طبها الشرعي ،االطالع عليه ومقارنته مع التقرير الكويتي
الصادر من تلك االدارة ،وال��رد على ما ورد فيه ان امكن ،الن هذا
التقرير وعدم سماع أي خبر عن املتهمني في جريمة قتل الفلبينية
سيكونان نقاطا س��وداء ف��ي سجل حقوق االن�س��ان الكويتي من

علي أحمد البغلي
الصعب ازالتها!
وق��د وردت أخبار ب��أن السفارة الفلبينية في الكويت تم اغالقها!
ويكفينا ف��ي ه��ذا امل�ق��ام تهديد أح��د وزراء الفلبني منذ اي��ام بقتل
مواطنني ( )2كويتيني انتقاما ملقتل تلك الفلبينية تعيسة الحظ! وهو
تصريح قابلته حكومتنا الرشيدة ممثلة بوزارة الداخلية بالصمت
«الرهيبي» املعتاد! ونقول ل��وزارة الداخلية أكرمينا بصوتك ،فإذا
كان السكوت من فضة ..فالكالم في هذا املقام من ذهب!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
هامش:
ب�ع��د ك�ت��اب��ة ه��ذا امل �ق��ال نحمد اهلل ع�ل��ى ص ��دور ق ��رار ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام
بإحالة املتهمة بقتل الخادمة الفلبينية وزوجها الى السجن املركزي،
وحجزهما  21يومًا على ذمة قضية القتل الشنيعة التي ارتكباها.

محطات

رأي وموقف

أميركا والحزبية القاتلة
ل��م تعد ال��والي��ات امل�ت�ح��دة االم�ي��رك�ي��ة تلك ال��دول��ة
امل��وح��دة كما أراده ��ا اآلب ��اء امل��ؤس�س��ون ل�ه��ا ،بل
اصبحت دول��ة حزبية متعصبة ،يتقاتل نوابها
في الكونغرس للدفاع عن خصوصية أحزابهم،
وان ك��ان ذل��ك ضد املصلحة العامة ألق��وى دولة
في العالم ..فالخالفات الحزبية في الكونغرس،
بشقيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ ،وصلت
الى مرحلة التخوين واالزدراء ،وتشبث كل واحد
بحزبه وما يملي عليه دون االعتناء بالبحث عن
الحقيقة .وتمثل ذلك بوضوح في الطعن املوجه
ال ��ى ال��رئ �ي��س ت��رام��ب م��ن ق�ب��ل ال��دي�م��وق��راط�ي�ين،
واتهامه بعدم الكفاءة وخيانة االم��ة ،من خالل
االتصال بدولة أجنبية لتشويه سمعة منافسه
املرجح في انتخابات الرئاسة القادمة.
ومع تصاعد األزم��ة ،لتكون القضية األول��ى في
اميركا ،بعد ان قرر مجلس النواب املسيطر عليه

كبسولة
ُ
نتربى وننشأ على املثالية ثم نفاجأ عندما نخرج
إلى الواقع ونقابل شتى أنواع الناس ،بأن املثالية
ال�ت��ي تشربناها ليست م��وج��ودة إال ف��ي الكتب.
أت��وق��ع ان الكثير وه��م ف��ي الصغر عندما كانوا
يسمعون خبرا ب��أن هناك لصًا س��رق فقيرًا ،أو
شخصًا ض��رب أعمى ضربًا ش��دي�دًاُ ،يصابون
بصدمة إل��ى حد فقدان الوعي من غرابة وجود
ه��ذا الصنف من البشر .لكن عندما كبر هؤالء
األش�خ��اص ل��م ي�ع��ودوا يصابون حتى بالدهشة
إذا ما سمعوا أي خبر مقزز ،ألنهم تيقنوا أنه ال
يوجد ما ُيسمى باملثالية ،بغض النظر أن هناك
م��ن ي �ح��اول أن ي�ك��ون مثاليا ويجتهد ف��ي ذل��ك،
فيكتشف بالنهاية أنه ال يستطيع إكمال العيش

من قبل الديموقراطيني توجيه االتهام للرئيس
ترامب بأصوات ديموقراطية بحتة ومعارضة
جمهورية كاملة ،لينتقل قرار االتهام إلى مجلس
الشيوخ ،الذي يسيطر عليه النواب الجمهوريون،
ح �ي��ث س �ن �ج��ده��م وب �ش �ك��ل آل� ��ي ي ��داف �ع ��ون عن
ال��رئ�ي��س وي �ص��وت��ون ملصلحته دون االك �ت��راث
لسماع البراهني والوثائق التي تدينه ،بل ودون
االستماع إلى الشهود ،كما يطالب بذلك النواب
الديموقراطيون.
وم� ��ن ي �ت��اب��ع ج �ل �س��ات االس� �ت� �ج ��واب واالت� �ه ��ام
امل ��وج ��ه ل �ل��رئ �ي��س ت� ��رام� ��ب ،ي �ص ��اب ب��ال��ده �ش��ة
مل��ا ي ��راه م��ن ن ��واب ه ��ذه ال ��دول ��ة ،ال �ت��ي ت��ري��د ان
تنشر الديموقراطية في العالم ،ان النائب في
ال�ك��ون�غ��رس ي�ق��وم ل�ي��داف��ع ع��ن ح��زب��ه ب��ال��درج��ة
االولى غير عابئ بالحقائق الدامغة ..فإن وقف
النائب الجمهوري فهو يدافع تلقائيا عن الرئيس

عبدالمحسن يوسف جمال
ال �ج �م �ه��وري ،وإن وق��ف ال�ن��ائ��ب ال��دي�م��وق��راط��ي
فإنه وم��ن دون ت��ردد سيهاجم ال��رئ�ي��س ..مما
ج�ع��ل االس �ت �ج��واب م �ج��رد ت�ح�ص�ي��ل ح��اص��ل،
فالتصويت يعرف من خالل العدد الحزبي في
الكونغرس ،وليس بالضرورة من خالل العقل
واملنطق وأدلة االتهام من عدمها.
ومع ان الديموقراطيني يعتبرون استمرار ترامب
ف��ي ال�ح�ك��م ك��ارث��ة ألم�ي��رك��ا ،ي ��راه الجمهوريون
أم��ان��ا ل�ح��زب�ه��م ف��ي االن �ت �خ��اب��ات ال �ق ��ادم ��ة ..أم��ا
امل �ت��اب �ع��ون ل �ك��ل ذل ��ك ف �ي��رون ان ��ه ب��داي��ة ان�ه�ي��ار
الديموقراطية االميركية ،التي اصبحت تتمثل
بالحزبية الضيقة ،وليس بالبحث عن الحقيقة
والعدالة كما أرادها دستور اآلباء املؤسسني.

أكله الذئب
بهذه الطريقة.
إن بني املثالية والخوف شعرة واحدة ،فالكثير من
امل�ع��ان��اة ق��د تكون نتيجة ح��رص الشخص على
ً
أن يكون كامال أو مثاليًا .فنرى الشخص الذي
يحاول السير في طريق املثالية الذي ال يريد أن
يحيد عنه ول��و خ�ط��وة واح��دة ي�خ��اف أن يجرب،
ويخاف أن يغير ،ويخاف أن يفعل أي شيء حتى
ال يصدر منه أي خطأ ينفي عنه صفة املثالية
أو ال�ك�م��ال .ال ي��وج��د إن�س��ان ك��ام��ل أو م�ث��ال��ي ،إن
هاجس املثالية إن سيطر علينا قد يدخلنا في
حالة من القلق الذي يؤدي إلى التشوش الذهني.
جميل أن نطمح إلى املثالية ،لكن مع اإليمان بأننا
لن نصل إليها.

د .نادية القناعي
ُيحكى أن ذئبًا قد هجم على قرية فهرب أهلها
ً
�زال ّ
مسي ًجا ك��ي يختبئوا فيه،
م�ن��ه ،ووج ��دوا م�ن�
رف��ض أح��د أه��ل القرية محاولة ال��دخ��ول إل��ى ذاك
امل�ن��زل بحجة أن�ه��م ل��م ي��أخ��ذوا إذن صاحبه في
الدخول ،تركه أهل القرية وشأنه ،حتى أكله الذئب.
بعدها دفن أهل القرية بقايا جثة الرجل في ذاك
املنزل املهجور الذي تحول فيما بعد إلى مقبرة.

طوابير االنتظار وهيمنة المال
ول�ك��ن م��ا ع�لاق��ة امل��ال بطوابير االن�ت�ظ��ار التي
ن��راه��ا ف��ي البنوك وم��دن امل�لاه��ي وغيرها من
األماكن ،التي ترتادها أعداد كبيرة من الناس؟
ال ��واق ��ع ي �ق��ول إن ��ه ق��د أص �ب �ح��ت ه �ن��اك ع�لاق��ة
وثيقة ب�ين االث�ن�ين ،وب��دأن��ا نشاهد م��ا يسمى
ب�ـ«ال�خ��دم��ات السريعة» تنتشر ،وخ��اص��ة في
ال �ب �ن��وك وم� ��دن امل�ل�اه��ي ال �ك �ب �ي��رة ،ال �ت��ي تتيح
ألصحاب الحسابات الكبيرة أو من يشترون
التذاكر ذات القيمة األعلى ميزات خاصة ال تتاح
لباقي األف��راد من العامة .في بنك «بانورتيه»،
أحد أكبر البنوك املكسيكية ،وبمجرد دخول
العميل املميز بعد تمرير بطاقته االئتمانية
عبر ج�ه��از فتح ب��اب البنك ،يتلقى املوظفون
رس��ال ��ة ت�ن�ب�ه�ه��م إل ��ى دخ� ��ول ال�ع�م�ي��ل امل�م�ي��ز،
ويقوم أحدهم باستقباله ويأخذه إلى الداخل
لتلبية طلباته واحتياجاته من دون الحاجة الى
االنتظار في أحد الطوابير مع بقية العمالء .إنه

نظام الخدمات السريعة ،ال��ذي أصبح متاحا
للمؤسسات التي تريد إعطاء أولوية لزبائنها،
الذين يتمتعون بخصوصية أو مكانة بارزة.
األجمل من ذلك أن الشركة املصممة للخدمة
أع�ل�ن��ت أن �ه��ا ت �ج��ري ت �ج��ارب ع�ل��ى اس�ت�خ��دام
خ��اص �ي��ة ال �ب �ل��وت��وث ل �ت �ح��دي��د م��وق��ع ه��وات��ف
العمالء ومدى قربهم من الشركة املستخدمة
للنظام ،مما يتيح للموظفني االستعداد للعميل
املميز في حال قرر أن يدخل البنك أو املؤسسة.
وك�م��ا ه��ي ال�ح��ال ف��ي امل��ؤس�س��ات امل��ال�ي��ة ،فإن
ك �ث �ي �رًا م ��ن م� �ط ��ارات ال �ع��ال��م ال �ك �ب �ي��رة وم ��دن
املالهي العاملية ،وكذلك مهرجانات املوسيقى
أضحت تستخدم مثل تلك الخدمات ،وأصبح
بإمكان األشخاص الذين لديهم القدرة املالية
ت �ف��ادي ال �ط��واب �ي��ر ال �ط��وي �ل��ة ع��ن ط��ري��ق ش��راء
بطاقة تسريع ال�خ��دم��ة ،أو م��ا تسمى ببطاقة
ال�ش�خ�ص�ي��ات امل �ه �م��ة .إن �ه��ا ب�ب�س��اط��ة «ث�ق��اف��ة

فيصل محمد بن سبت
@binsabt33

امل��ال في املقام األول» التي ب��دأت تهيمن على
تصرفات الناس وتحركاتهم.
• إحصائية مفزعة ن�ش��رت قبل ف�ت��رة تقول
إن دخ��ل املستشفيات اإلنكليزية م��ن رس��وم
مواقف السيارات للسنة املالية  2017/2018قد
بلغ  226مليون جنيه إسترليني ،تم تحصيلها
م��ن امل��رض��ى امل��راج �ع�ي�ن ل�ت�ل��ك امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
وم��ن ال ��زوار لها ،وه��ذه اإلحصائية ال تشمل
اسكتلندا وويلز ،حيث مواقف السيارات هناك
مجانا للجميع .عمار يا كويت والحمد هلل.

التقاعد ال يمنع
العمل مرة
أخرى

عبد الله النجار
ال أع��رف ف��ي أي ن��ص ق��ان��ون��ي أو ف��ي إح��دى
امل� ��واد ه �ن��اك ف �ق��رة ت�س�ق��ط ال ��وزي ��ر إذا تبني
أن��ه متقاعد ل��رع��اي��ة أح��د أف ��راد أس��رت��ه ،مثل
موقف وزي��رة ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل،
وال ��ذي ي �ح��اول ال�ن��ائ��ب ال��دم�خ��ي أن يوضحه
للشعب م��ن خ�ل�ال االس �ت �ج��واب امل �ق��دم منه.
وم� ��اذا ستستفيد األم ��ة م��ن خ�ل�ال س�ق��وط
ال ��وزي ��رة أس �ي��ري ،ال �ت��ي ل��م ي �ص��در م�ن�ه��ا أي
خطأ منذ توليها حقيبة ه��ذه ال ��وزارة حتى
يمكن أن يكون استجوابها والتحقيق معها
واجبا ومستحقا! ومن قال إن املتقاعد وأي
متقاعد من أي جهة حكومية يجب أن يجلس
في املنزل وال يخرج منه حتى وفاته!
الكل يعرف أن الكثير م��ن املتقاعدين وبعد
االنتهاء من وظيفته الحكومية يلجأ لتأسيس
شركة باسمه ،أو يعمل في أي جهة خاصة
ف��ي ال �ش��رك��ات وال �ب �ن��وك ،ح�ت��ى ان ه�ن��اك من
تقاعد وأعيد تعيينه في الوزارة نفسها ولكن
على بند املكافآت ،وهناك من يعمل في قطاع
العقارات في داخل الكويت وخارجها ،وإن كان
يعتقد النائب املحترم بأن هذا األمر مخالف
ومعيب فكان األج��در أن ينظر ألح��د النواب
املتقاعدين طبيًا ،وفي الوقت نفسه حمل في
إحدى املرات  3حقائب وزارية ،فأين هو منه؟
وإن كان النائب الدمخي يريد اصالح األخطاء
ومكافحة الفساد ورقابة األداء الحكومي في
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ،كان عليه
أن يدقق ويراقب ما يحدث في كل الجمعيات
من أمور مالية وإداري��ة ،وكان عليه أن يبحث
في موضوع املساعدات املمنوحة للمطلقات،
ألن أك�ث��ر م��ن نصفها يعتبر ج��ري�م��ة ،حيث
هناك من تتفق مع زوجها على الطالق في
ال�ك��وي��ت وال ��زواج ب��ه م�ج��ددا ف��ي دول��ة أخ��رى،
لتستفيد م��ن امل�س��اع��دات امل��ال�ي��ة ،وه�ن��اك من
ُ
تطلق من دون الدخول عليها وتكون صغيرة
السن ،وبعد م��رور  5سنوات من االستيالء
على املساعدة يعقد عليها مرة أخرى الزوج
نفسه من دون الزواج بآخر!
الرقابة أيها النواب تكون على مواقع األخطاء
والشبهات ،وليست على من أحيل للتقاعد
على قانون صادر من مجلس األمة ،فوظيفة
ال��وزي��ر تختلف ع��ن وظيفة امل��وظ��ف ،خاصة
أن ال��وزي��ر ال تحكمه س��ن معينة وال يحال
للتقاعد!

المنطقة المقسومة

ال ش��ك ف��ي أن ُح�س��ن التعامل وال�ت�ص��رف بحنكة وحكمة
والتفاوض الراشد ينتج عنها قبول الطرف املقابل ويفترض
فيمن يتفاوض يعرف إمكاناته قبل إمكانات من يتفاوض
معه ومدى صالحيات من يتفاوض معه ..والبدائل للمطالب
في حني رفض املعروض فهو فن يحتاج إلى حصافة وحنكة
وصبر وفن تعامل دبلوماسي جم ال يستطيع إجادته إال ذو
أبعاد ذهنية راقية.
فنجاح اتفاقية املنطقة املقسومة التي أبرمت بني الشقيقتني
ال�ك��وي��ت وال�س�ع��ودي��ة ه��و ن�ج��اح يسجل ف��ي ت��اري��خ الكويت،
وال بد من اإلش��ارة إل��ى أن هناك عوامل ع��دة ساعدت على
النجاح ،منها العالقات الثنائية العميقة واملتينة بني الكويت
وال�س�ع��ودي��ة وتاريخها ال�ط��وي��ل ،وامل�ص��اه��رة ب�ين الشعبني،
واملشتركات بيننا والتي ال حصر لها ،ومثل هذه االتفاقية

ال بد أن اإلعداد لها بذل جهدا جهيدا ومدة زمنية طويلة ملن
سبق معالي وزي��ر الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر
املحمد الصباح ولكن من حمل االتفاقية وساهم فيها قبل
ال�ت��وزي��ر عندما ك��ان يشغل منصبا عاليا ب��ال��وزارة ذاتها
والتفاوض مع األشقاء في السعودية ومن ثم إبرامها فهو
نجاح كبير يسجل للشيخ الدكتور أحمد الصباح ..أضيف
أن للعالقات التي ذكرتها عوامل النجاح اضافية ..فإن ملعالي
وزي��ر الخارجية عوامل تساعده في النجاح وه��ي انتماؤه
ألس ��رة ال�ح�ك��م ووال� ��ده حفظه اهلل ق �ي��ادي وش�غ��ل مناصب
السفير وال��وزي��ر ورئ�ي��س ال� ��وزراء ،وال��دك�ت��ور أح�م��د ناصر
الصباح يحمل م��ؤه��ل ال��دك�ت��وراه بتقدير امتياز م��ن أعلى
مؤسسة علمية في العالم ،أي أنه بذل جهدا مضنيا ومثابرا
ف��ي العلم والتعليم ،استثمر ه��ذا امل��وق��ف ألب��ارك ل��ه وأهنئه

عبدالله علي القبندي
على تحقيقه لنجاح تاريخي ف��ي أول أي��ام عمله ال ��وزاري،
مستبشرين بالخير ولحصاد وتحقيق نجاحات الحقة
وغ��رس ب��ذور النجاحات الالحقة إن ش��اء اهلل فالخارجية
ه��ي ب��واب�ت�ن��ا ل�ل�ع��ال��م امل �ت �س��ارع ف��ي ال�ع�م��ل واألع� �م ��ال ،وه��ي
عقد االتفاق مع كل من سنتعامل معه ومن خاللكم تكون
الدبلوماسية والنظرة الحسنة.
ف�ت�س�ت�ح�ق��ون ك ��ل ال �ث �ن��اء وال �ت �ق��دي��ر الك �ل �ي��ل ال �ن �ج��اح ال ��ذي

وضعتموه ب��أح��رف وإم�ض��اء مضيء ل��ن ينكره جاحد أو
ينساه أحد ،فاالتفاقية ال تعني بوابة الدخول والخروج في
الكويت فقط ،وإنما هي مورد دخل استثماري عائد بالخير
على الطرفني ...لكننا وهلل الحمد مع األشقاء استطعنا من
خ�ل�ال ال ��ود وال �ح��ب وال�ح�ن�ك��ة االت �ف��اق ب�م��ا ي��رض��ي الطرفني
وبذرتها كما ذكرت وهي التشابه في األمور الكثيرة بيننا،
فكانت األرض�ي��ة صلبة وهلل الحمد التي نقف عليها ،وفي
الوقت ذاته خصبة لغرس وترسيم ما سيتم حصده الحقًا،
والعائد ثمار الخير للجميع ،ف��األص��ل التفاهم والتراضي
واالتفاق هو ملحق ملا سبق ..وأما األصوات التي تصدر من
هنا وهناك ،فهذا أمر طبيعي وال بد من فاهم وجاحد ..وكل
يبدي رأيه ..واألهم التهنئة للكويت بمعالي وزير الخارجية
الشيخ د .أحمد ناصر الصباح والفريق املشارك معه.
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د .تغريد الرفاعي :التذمر والتركيز على النواقص ..من مسببات التعاسة

السعادة ..قرار تصنعه بنفسك
عبر أسلوب حياتك وتفكيرك
د .خلود البارون

السعادة حاجة وهدف يتمنى الجميع الوصول اليها بأي وسيلة يجدها مناسبة.
فالبعض يربط السعادة بمال أو منصب أو تحقيق غاية .لكن الواقع هو أنها ال ترتبط
بأمر ما .فكثير من المحرومين والفقراء سعداء بينما يشكو بعض الغارقين في
النعم من التعاسة والكآبة .وتشرح د .تغريد الرفاعي ،استشارية نفسية وتربوية
في مركز مستشارك ،قائلة «السعادة نوع من المشاعر التي يمكننا التحكم بها
واختيارها ايضا .وهي ضد الحزن».
وأض� ��اف� ��ت «ف �ك �م ��ا أن ال � �ح� ��زن ه� ��و ش �ع��ور
ي �ح��دث ك ��ردة ف�ع��ل او ك��اخ�ت�ي��ار ذات ��ي ألم��ر
م��ا .فالسعادة ايضا شعور يمكن اختياره
وصناعته والتشديد عليه ك�ق��رار عاطفي-
ع �ق �ل��ي .ل� ��ذا ،ي�م�ك��ن ال �ق��ول ب ��أن ال�س�ع�ي��د هو
شخص اخ�ت��ار وق��رر ان يكون سعيدا عبر
اسلوب حياته وتفكيره .وعرف بأن احساس
السعادة مصدره داخلي وليس خارجيا (من
االخ��ري��ن واالم��ور امل��ادي��ة) وان عليه صناعة
سعادته وتعزيزها بنفسه».
 4عادات تفسد السعادة
البعض يتبنى افكارا وعادات تعيق سعادته
وت�ن�غ��ص ع�ل�ي��ه ح �ي��ات��ه .وق ��د ي�ص�ب��ح مدمنا
عليها ويرفض التخلي عنها ،مما يمنعه عن
التمتع بالحياة ويسبب تعاسته .ومن أهمها:
 - 1التذمر

انتشرت أخيرا ثقافة التذمر (تسمى شعبيا
ال�ت�ح�ل�ط��م) وه��ي ع��دم االك �ت �ف��اء او االع�ج��اب
ب��أي ش��يء وك��ل ش ��يء .فحتى ف��ي لحظات
ال �س �ع��ادة ،ن�ش�ي��ر ال ��ى وج ��ود ام ��ر س�ل�ب��ي أو
س�ي��ئ .وللتوضيح ،فهناك ف��رق ب�ين التذمر

والفضفضة التي تجعلك تلجأ الى صديق او
قريب للتحدث حول أمر صعب وثقيل على
صدرك ،او للتفريغ عن مشاعرك واملشاركة
في االفكار واملشاعر .فالفضفضة تؤدي الى
الشعور بالتحسن وال�ت��واص��ل م��ع االخرين
والعودة الى االيجابية في الحياة .أما الشكوى،
فهي ان تشرح لشخص مشكلتك على امل
ان ت�ج��د ل�ه��ا ح�ل�ا ،او ي �س��اع��دك ف��ي التغلب
عليها .بينما ثقافة التذمر تجعل الشخص
ي�ب��رز وي�ج��د أم��را سلبيا ف��ي ك��ل ش��يء ،بما
فيها ثوابت الحياة كاألسرة والعمل والدين.

 - 2ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ال �ن ��واق ��ص وع � ��دم رؤي ��ة
املميزات

اف� �ض ��ل ت �ش �ب �ي��ه ل� �ه ��ذه ال � �ع� ��ادة ه ��و أن ي��رى
الشخص دائما النصف الفارغ في الكأس وال
يرى ابدا النصف املمتلئ .مثل ،ان يرى الزوج
ع�ي��وب زوج �ت��ه ف�ق��ط ب��أن�ه��ا ب��دي�ن��ة او كثيرة
النسيان وال ي��رى بأنها تحبه ونظيفة وأم
ممتازة ومثقفه ومتدينة ،أو ان ترى الزوجة
ب��أن زوج�ه��ا غير روم��ان�س��ي ،وال ت��رى بأنه
كريم وحنون واه��ل للثقة .وباملنوال نفسه،
ينطبق ذل��ك على رؤيتهم جميع النعم مثل

االطفال والبيت والعمل وغيرها .وهذه العادة
تمنع االستمتاع بالحياة ،ب��ل وت�ح��ول النعم
الى مصدر لأللم والحسرة واملشكالت.
 - 3التركيز على تغيير اآلخرين

ال�ب�ع��ض يقضي ط��وال ح�ي��ات��ه وه��و ي�ح��اول
ت�غ�ي�ي��ر م��ن ح��ول��ه (ال � ��زوج واالط� �ف ��ال وح�ت��ى
االص��دق��اء) حتى يصبحوا اشخاصا وفق
هواهم او ما يرغبون به .لكنه امر مستحيل
ف �ع�لا .ف�ك��ل م��ا ي�م�ك�ن��ك ت�غ�ي�ي��ره ه��و نفسك
وادراك ب ��أن ع�ل�ي��ك ت�ق�ب��ل االخ��ري��ن ك�م��ا هم
والتعامل مع الحياة كما تأتي .وبدال من هدر
طاقتك على محاولة تغيير االخرين ولومهم
على اطباع وافكار متأصلة فيهم ،حافظ على
طاقتك لنفسك ورك��ز على ما يعجبك فيهم
ثم اختر إما تقبلهم وإما االبتعاد عنهم.

 - 4تفنيد وتحليل األح��داث الصغيرة قبل
الكبيرة

فمن الخطأ ان ت�ه��در طاقتك وتفكيرك في
تحليل م��واق��ف واق� ��وال ت�م��ر ب��ك ي��وم�ي��ا .بل
ّ
تعود على مهارة التغاضي وتصغير االمور
وتقبل االعذار .فهذه املهارة ستحسن كثيرا
من عالقاتك باآلخرين وسالمتك الصحية

والنفسية .وتذكر بأن حتى املواقف السلبية
لها جوانب ايجابية.
استقبل السنة الجديدة بالتخلي عن التالي:
ل� ��زرع ب� ��ذرة ال �س �ع��ادة ف ��ي ال �س �ن��ة ال �ج��دي��دة،
نصحت د .غ��دي��ر ب��ات�ب��اع االف �ك��ار وال �ع��ادات
التالية:
 - 1إرضاء الجميع غاية ال تدرك
من الخطأ ان يكون هدفك االساسي هو ارضاء
الجميع ألنها غاية ال يمكن ادراكها ،ومحاولة
ال �ح �ص ��ول ع �ل �ي �ه��ا س �ت �ج �ع �ل��ك ت� �ه ��در ط��اق�ت��ك
النفسية والوجدانية وحتى البدنية .ل��ذا ،قرر
بأن رضاك وسعادتك هما اولوية ثم يأتي من
بعدهما ارضاء االشخاص املهمني لك.
 - 2توقف عن جلد الذات وعقاب نفسك
على اخطاء سابقة.
 - 3توقف عن التردد والخوف من التغيير
ك �ث �ي��رون ي �ت �م �ن��ون ال �ت �غ �ي �ي��ر ،ول �ك��ن ع�ن��دم��ا
يصلون الى حافة او خطوة التغيير يترددون
وي�خ��اف��ون ،ويتحججون ب��أن ال��وق��ت فاتهم،
او ق��د ك�ب��روا على التغيير او ال ي��ري��دون ان
يتغيروا ،ثم يرضون بالوضع ال��ذي تعودوا
عليه (على مضض وأسى).

ً
 - 4اجعل لك هدفا ورسالة في الحياة
بينت كثير م��ن ال��دراس��ات اه�م�ي��ة ان يكون
ل �ل �ش �خ��ص ه� � ��دف ورس � ��ال � ��ة ح� �ت ��ى ي�ش�ع��ر
بالسعادة والقيمة في الحياة .لذا ،ال تتوقف
عن تحديد اهدافك وامنياتك ودورك واهميتك
ل �ن �ف �س��ك ول �ل�آخ ��ري ��ن .وال ت �ع��ش ك��ام �ت��داد
أله��داف االخ��ري��ن وامنياتهم ،او بحسب ما
يطلبه االخ ��رون م��ن دون ت��دخ��ل م�ن��ك .فذلك
س�ي�ش�ع��رك ب�ق�ل��ة االه �م �ي��ة وامل �ل��ل وال�ب�ع�ث��رة
النفسية وحتى الكآبة ونقص الثقة بالنفس.
 - 5ثق بأنك لست أقل من اآلخرين
م ��ن ال �خ �ط��أ ان ت�س�ت�م��ر ف ��ي االع �ت �ق ��اد ب��أن��ك
ضعيف او ال يمكنك ان تنجز او تتغير او حتى
تتطور مثل االخ��ري��ن .ف�ه��ذه االف �ك��ار السلبية
ستعيق حدوث اي تقدم وتطور في حياتك.
 - 6ال تبالغ في تضخيم األمور
م ��ن ال �ط �ب �ي �ع��ي أن ت �م��ر ب� �م ��واق ��ف م �ح��زن��ة
وبخيبات امل وتقوم بأخطاء .لكن تذكر بأن
التغيير من سمات الحياة ،ومن الطبيعي ان
تتقلب االحداث ما بني احزان وافراح.
 - 7تذكر بأن السعادة مصدرها داخلي
ً
خارجيا
وليس

م��ن الخطأ ان تعطي قيمة ل��رض��ا االخ��ري��ن
وس � �ع ��ادت � �ه ��م ،وت� �ج� �ع ��ل ذل� � ��ك ه� ��و امل� �ص ��در
االس��اس��ي ل��رض��اك وس �ع��ادت��ك .فباإلضافة
ال� ��ى م ��ا س�ت�ش�ع��ر ب ��ه م ��ن اس �ت �غ�ل�ال ،ف��ذل��ك
سيعطيهم فرصة للتحكم بصحتك النفسية
وسعادتك او شقائك .كما سيجعل حياتك
واهدافك مرهونة براحة االخرين ورضاهم.
ّ
وتعود
 - 8استمتع باألوقات السعيدة
على االمتنان والحمد
تعلم االستمتاع ب��األوق��ات السعيدة وبكل
نعمة ،مهما كانت صغيرة .فالبعض يخاف
من االستمتاع بالسعادة خشية من الحسد
او ال�غ�ي��رة او املستقبل ،او ح�ت��ى خ��وف��ا من
السعادة (كأن يتوقف عن الضحك العتقاده
بأنه سيؤدي الى شيء محزن).
 - 9اهتم بجمالك الداخلي كاهتمامك
بجمالك الخارجي
أهم خطوة لزيادة الجمال الداخلي هي طرد
وإب �ع��اد االف �ك��ار وال� �ع ��ادات ال�س�ل�ب�ي��ة ،وحتى
االش� �خ ��اص ال�س�ل�ب�ي�ين م��ن ح �ي��ات��ك ،وت�ب�ن��ي
وترسيخ العادات واالفكار االيجابية ومرافقة
االيجابيني والتصالح مع الحياة.

مايو كلينك

بخار الماء الساخن يساعد في إصالح أنسجة الرئة التالفة

ألم الصدر أو عدم الراحة ..أكثر األعراض شيوعاً لألزمة القلبية

أمل جديد لمرضى النفاخ الرئوي

كيف تفرّق بين أعراض حرقة
المعدة ..والنوبة القلبية؟
ت �ن��اول��ت وج �ب��ة غ��ذائ �ي��ة رئ�ي�س�ي��ة ك�ب�ي��رة،
وت �ش �ع��ر ب� �ح ��رق ��ان ف ��ي ص � � ��درك .ح��رق��ة
الفؤاد ،أليس كذلك؟ على األغلب ،لكن هناك
احتماال ف��ي أن يكون سبب األل��م ه��و قلة
تدفق ال��دم إل��ى القلب «ذب�ح��ة ص��دري��ة» أو
نوبة قلبية فعلية.
قد تتشابه أع��راض حرقة املعدة والذبحة
الصدرية والنوبة القلبية بصورة كبيرة،
ح�ت��ى أن األط �ب��اء م��ن ذوي ال�خ�ب��رة ق��د ال
يستطيعون دائمًا اكتشاف االختالف من
تاريخك الطبي والفحص البدني .لذلك ،في
ح��ال��ة توجهك ال��ى غ��رف��ة ال �ط��وارئ بسبب
ش� �ع ��ورك ب ��أل ��م ف ��ي ال � �ص� ��در ،ف�س�ت�ج��رى
اختبارات فورية لك ملنع حدوث نوبة قلبية.

ما حرقة فم املعدة؟
ــ حرقة فم املعدة هي شعور بعدم االرتياح،
أو ألم فعلي تسببه أحماض الهضم ،التي
تتحرك في األنبوب الذي ينقل الطعام إلى
معدتك (املريء).
تشمل السمات النموذجية لحرقة الفؤاد
ما يلي:
 1ـ�ـ�ـ ت �ب��دأ ب��ال�ش�ع��ور ب �ح��رق��ان ف��ي ال�ج��زء
ال �ع �ل��وي م ��ن ال �ب �ط��ن ي�ن�ت�ق��ل ص �ع ��ودا إل��ى
الصدر.
 2ـــ تحدث عادة اإلصابة بحرقة فم املعدة
بعد تناول الطعام أو في أثناء االستلقاء
أو االنحناء.
 3ـــ قد توقظك حرقة فم املعدة من النوم،
خ��اص��ة إذا ك �ن��ت ق ��د أك �ل��ت ف ��ي غ�ض��ون
ساعتني قبل الخلود إلى النوم.
ً
 4ـ �ـ �ـ ت�خ�ف��ف ع � ��ادة م� �ض ��ادات ال�ح�م��وض��ة
حرقة الفؤاد.
 5ـــ قد يرافق حرقة فم املعدة شعور بطعم
مر في فمك ،خاصة عند االستلقاء.
 6ـــ قد يكون ذلك مصحوبا بقدر ضئيل
م ��ن م �ح �ت��وي��ات امل� �ع ��دة ال �ت��ي ت�ص�ع��د إل��ى
الجزء الخلفي من الحلق (قلس).

ما العالمات واألعراض التي غالبًا
ما تحدث بسبب األزمة القلبية؟
ـ �ـ �ـ ت�ت�ض�م��ن ع�ل�ام ��ات األزم � ��ة ال�ق�ل�ب�ي��ة أل��م
ال � �ص� ��در امل� �ف ��اج ��ئ وال� �ش ��دي ��د وص �ع��وب��ة
ال�ت�ن�ف��س ،وغ��ال�ب��ا م��ا يصحبها اإلج �ه��اد.

وب��ال��رغ��م م��ن ذل��ك ،ف�لا ي�ح��دث ال�ع��دي��د من
األزم ��ات القلبية بتلك الطريقة .فتختلف
عالمات األزمة القلبية وأعراضها اختالفا
ك�ب�ي��را م��ن ش�خ��ص إل��ى آخ ��ر .وح��رق��ة فم
امل�ع��دة ذات�ه��ا يمكن أن تصحبها أع��راض
أخرى لألزمة القلبية.
تتضمن عالمات األزمة القلبية وأعراضها
الشائعة ما يلي:
 1ـ�ـ�ـ ض�غ��ط أو ض�ي��ق أو أل ��م أو إح�س��اس
ضاغط أو مؤلم بالصدر أو ال��ذراع�ين قد
ينتشر إلى الرقبة أو الفك أو الظهر.
 2ـــ غثيان أو عسر هضم أو حرقة في فم
املعدة أو ألم في البطن.
 3ـــ ضيق التنفس.
 4ـــ عرق بارد.
 5ـــ اإلرهاق.
 6ـــ دوار أو دوخة مفاجئة.
أكثر األعراض شيوعا لألزمة القلبية لكل
من الرجال والنساء هي ألم الصدر أو عدم
ً
ال��راح��ة .ول�ك��ن ال�ن�س��اء أك�ث��ر اح �ت �م��اال من
الرجال لإلصابة ببعض األعراض األخرى،

مثل أل��م ال�ف��ك أو الظهر أو ضيق التنفس
أو ال�غ�ث�ي��ان أو ال �ق��يء .ك�م��ا أن مشكالت
القلب تكون أكثر شيوعا بني َمن يعانون
من ارتفاع ضغط ال��دم أو داء السكري أو
ارت�ف��اع الكولسترول .كذلك ،يعد التدخني
وزيادة الوزن من عوامل الخطورة األخرى.

هل يمكن ألعراض ُالجهاز
الهضمي األخرى أن ت ِّ
سبب
الشعور بألم في الصدر؟

ـــ ق��د ُي ِّ
سبب التشنج العضلي ف��ي امل��ريء
ال �ش �ع��ور ب��أل��م ف��ي ال �ص��در ُي �ش �ب��ه ال�ن��وب��ة
ال�ق�ل�ب�ي��ة .ك�م��ا ي�م�ك��ن أن ي�ن�ت�ش��ر ال�ش�ع��ور
ب�ن��وب��ة امل ��رارة إل��ى ص ��درك .ع�ن��د اإلص��اب��ة
ب� �م ��رض امل � � � � ��رارة ،ق� ��د ت�ل�اح ��ظ ال �ش �ع��ور
بالغثيان وأل��م شديد ومستمر في الجزء
املتوسط العلوي أو الجزء األيمن العلوي
من البطن ،وخصوصا بعد تناول وجبة
دهنية .قد ينتقل األلم إلى كتفيك أو رقبتك
أو ذراعيك .مرة أخرى ،إذا لم تكن متأكدا،
فاطلب العناية الطبية على الفور.

د .والء حافظ
ي�ص�ي��ب م ��رض ال �ن �ف��اخ ال ��رئ ��وي ال��رئ �ت�ين،
كحالة مرضية تؤدي إلى قصر في النفس
وصعوبة في ممارسة النشاطات .وينتج
ذلك بسبب دمار الجيوب الهوائية واملمرات
الصغيرة ضمن الرئة مما يجعل الزفير
أمرًا صعبًا.
وتصنف ضمن مجموعة إصابات يطلق
عليها مصطلح الداء الرئوي املسد املزمن
 ،COPDحيث تقوم بتدمير الحويصالت
ال �ه��وائ �ي��ة ،وت �ض �ع��ف األك� �ي ��اس ال �ه��وائ �ي��ة،
وبالتالي يقلل من مساحة سطح الرئتني
وكمية األكسجني التي تصل إل��ى مجرى
الدم ،وحدوث صعوبة في التنفس ،خاصة
عند ممارسة ال��ري��اض��ة .ق��د ي�ك��ون بعض
األشخاص املصابني باالنتفاخ الرئوي ال
يعرفون أنهم مرضى ب��ه ،ك��ون األع��راض
املصاحبة له تشبه أع��راض أم��راض الرئة
األخرى ،ولكنها تتفاقم مع الوقت وتصبح
أكثر خطورة وتمايزا ،ومن تلك األعراض
الشعور بإنهاك ،وفقدان الوزن ،واالكتئاب،
ونبضات القلب السريعة.
وفي تقرير نشرته صحيفة الديلي ميل
البريطانية ،أوضح أن التعرض لبخار املاء
الساخن ق��د يساعد اآلالف م��ن املرضى،
الذين يعانون ضيق التنفس ،في ان يحظوا
ب �ف��رص��ة ج ��دي ��دة ل �ل �ح �ي��اة ،ح �ي��ث ت �ه��دف
الطريقة العالجية ال�ج��دي��دة إل��ى مساعدة
أولئك املصابني بمرض النفاخ الرئوي.
وجدير بالذكر ،أن هذا امل��رض يعد واحدا
من أكثر الحاالت شيوعا لألمراض املتعلقة
بمرض الرئة االن�س��دادي املزمن ،COPD
لذلك يعتبر حالة ال يمكن شفاؤها بشكل
تام ،لذلك تهدف الطرق العالجية الجديدة

إلى إبطاء تقدمه وتقليل األعراض فقط.
ففي غضون  15دقيقة فقط ،يمكن لألطباء
معالجة األنسجة التالفة ف��ي الرئتني من
خ�ل�ال ت �ع��رض ال�ش�خ��ص امل �ص��اب لبخار
املاء الساخن املندفع بسرعة نحو األنسجة
املتندبة .وف��ي غضون أي��ام ،تنكمش هذه
األن �س �ج��ة ال �ت��ال �ف��ة ،م�م��ا ي�خ�ف��ف م��ن ح��دة
انتشار املرض في الرئتني ويجعل التنفس
أس �ه��ل .وف ��ي غ �ض��ون أس��اب �ي��ع ،يستطيع
املرضى تأدية أنشطتهم اليومية بسهولة
بعد أن ك��ان��وا ي��واج�ه��ون مشقة بالغة في
القيام بها.
ه��ذا ،وق��د ج��رى ابتكار الطريقة العالجية
ال� ��رائ� ��دة ب��ال �ب �خ��ار ف ��ي ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
األم �ي��رك �ي��ة ،وج � ��رى اع �ت �م��اده��ا ك�ط��ري�ق��ة
ل �ع�لاج م��رض��ى ال �ن �ف��اخ ال ��رئ ��وي ف��ي ع��دد
م��ن املستشفيات ال�ت��اب�ع��ة لهيئة الصحة
البريطانية.
وف��ي ه��ذا ال �ص��دد ،ي��ؤك��د ال��دك�ت��ور محمد
م�ن��اف��ار ،امل �س��ؤول ع��ن إج ��راء العملية في
م�س�ت�ش�ف��ى الن �ك �ش��اي��ر ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ال�ت��اب��ع
ألمانة هيئة الخدمات الصحية الوطنية ،أن
الطريقة العالجية الجديدة بالبخار تهدف

إلى تحسني حياة املرضى ،الذين يعانون
من م��رض النفاخ الرئوي الحاد ،حيث أن
كثيرا منهم ال يتمتعون بأي نوع من أنواع
الحياة ،ويفتقرون الى القدرة على الحركة،
وال يستطيعون املشي كثيرا على اإلطالق.
كما يعتقد أن الطريقة العالجية الجديدة
ب��ال�ب�خ��ار ي�م�ك��ن أن ت�س��اع��د ف��ي تخفيف
األع��راض ،ومساعدة املرضى على املشي
بشكل مستقل.
وتستغرق األنسجة التالفة حوالي أربعة
أسابيع حتى تنكمش .وخالل تلك الفترة،
قد تكون هناك بعض األعراض املتفاقمة.
ولكن بعد ذلك ،يبدأ املرضى في مالحظة
النتائج اإليجابية للعالج ال�ج��دي��د .وأث�ن��اء
العملية ،يجري تمرير أنبوب يحتوي على
ك��ام�ي��را  -م�ن�ظ��ار ال�ش�ع��ب ال�ه��وائ�ي��ة  -من
خ�ل�ال ال �ف��م إل ��ى ال��رئ �ت�ين ،ث��م إل ��ى املنطقة
األكثر تضررًا ،التي تحتاج إلى ع�لاج ،ثم
يجري تمرير بالون عبر األن�ب��وب ليصل
إل��ى ن�ه��اي��ة ط��رف��ه ،ف�ي�ج��ري نفخه إلغ�لاق
مجرى الهواء .وهذا االنسداد ملجرى الهواء
يساعد البخار على أن يصل إلى املنطقة
املستهدفة فقط.

نجاح تقنية جديدة
إلزالة أورام الرئة ..في بريطانيا
أحمد بدر
ت �م �ك��ن أط� �ب ��اء ب��ري �ط��ان �ي��ون م ��ن إج� ��راء
جراحة ناجحة ،باستخدام تقنية جديدة،
إلزال��ة رئة مريض بالسرطان ،وذل��ك من
دون إحداث أي تلف بالصدر مثلما كان
يحدث سابقا.
ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية،
ف ��إن أط� �ب ��اء ف ��ي م�س�ت�ش�ف��ى ب��ري �ط��ان��ي،

أج��روا الجراحة ،ملريض عمره  74عاما،
تم تشخيصه سابقا على أنه في مرحلة
متقدمة ج��دا من السرطان ،بعد العثور
على ورمني في الرئة.
وع�ل��ى خ�لاف امل �ع��روف ف��ي ه��ذا النوع
م��ن ال �ج��راح��ات ب��إح��داث ش��ق ط��ول��ه 8
ب ��وص ��ات ف ��ي ج��ان��ب ال� �ص ��در ،تمكن
الجراحون ،عبر إحداث شق صغير بني
عضالت البطن ،من الوصول إلى الرئة

اليمنى املصابة ،حيث أدخ�ل��وا كاميرا
ومسبارا لفصل الرئة وضغطها داخل
كيس شبكي ،قبل إخراجها من خالل
الشق.
وك �ش �ف��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة أن امل� �ف ��اج ��أة أن
امل��ري��ض امل �س��ن ،ت�م�ك��ن ع �ق��ب س��اع�ت�ين
ونصف الساعة من الجراحة ،من السير
والتحدث بسهولة ،بينما أك��د أن جميع
اآلالم السابقة قد زالت.
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ثقافة

في «حديث اإلثنين» ضمن فعاليات الموسم الثقافي لمركز جابر األحمد

خالد الشيخ :تابعت «الصندوق األسود» ..والنفيسي حالة خاصة
محمد علي

بعض الغياب حضورٌ ،والفنان البحريني خالد الشيخ ،وإن غاب ،لكنه
يبقى حاضرا في القلوب بأعماله وفي الوجدان بألحانه التي طالما
المست المشاعر .الشيخ الذي يتحدث دائما عن عالقته بالكويت قائال
«أنا كويتي من البحرين» ،حل ضيفا على فعالية «حديث االثنين» بمركز
الشيخ جابر األحمد الثقافي ليتحدث على هوامش «دفتر الكويت»،
ويطوف في صفحاته عبر أهم مراحل زياراته وإقامته في الكويت
خالل أمسية حاورته فيها شروق مظفر بالقاعة المستديرة وأمام
حضور كبير حرص على التواجد مبكرا لالستمتاع بحديث الذكريات
الذي لم يخل من بعض المداعبات المعروف بها الشيخ ،وهو إنسان
تلقائي يتحدث من القلب ،وتجلى تواضعه في هذا المساء عندما
كان ينتقد نفسه كلما استشعر من محاورته أنها تمدح أعماله.
رغ ��م طبيعة ال �ل �ق��اء ال�ف�ن�ي��ة ف ��إن «ال �ص �ن��دوق
األسود» كان محورًا من محاور الحديث مع
الفنان خالد الشيخ ال��ذي عقب على لقاءات
الدكتور عبداهلل النفيسي في البرنامج ،الذي
ي ��ذاع ع�ل��ى سبقلا اإلل �ك �ت��رون��ي ،ح�ي��ث ق��ال
ردًا على سؤال مديرة الحوار شروق مظفر
ب �ه��ذا ال �ش��أن« :ت��اب�ع��ت أج� ��زاء م��ن ال�ب��رن��ام��ج،
وأنا أحترم الدكتور عبداهلل النفيسي ،ألنني
م�ع�ج��ب ب��ه م �ن��ذ ج �ئ��ت إل ��ى ال �ك��وي��ت ،وك�ن��ت
أح �ض��ر م � ��ادة دس� �ت ��ور ال �ك��وي��ت ال �ت ��ي ك��ان
ِّ
يدر ُسها ،وكان وما زال يشكل حالة خاصة.
وقد نسمع آراء في الصندوق األس��ود نتفق
معها أو نختلف حولها».
بداية ،قال خالد« :دائمًا ما أقول إنني كويتي
من البحرين ،وال أشعر بالغربة عندما أحط
ال ��رح ��ال ف��ي ال �ك��وي��ت؛ ه �ن��ا ت�ل�ق�ي��ت تعليمي
الجامعي وتشكلت شخصيتي الفنية».
وي �س �ت �ط��رد ح ��ول م ��دى ت�ف��اع�ل��ه ح��ال �ي��ا بما
يقدم من أعمال غنائية« :يقول أح��د الكتاب
ال� �ب ��ول� �ن ��دي�ي�ن :ك� ��ن م �ع ��ك ودع � �ه� ��م ي �ش �ع��روا
بالحاجة إليك ،أظهر دائما لهم وال تغب عنهم
لكي يتبعوك ..ولم استسغ هذه الجملة ألنني
ع�ل��ى ق�ن��اع��ة ب �ض��رورة أال ي�خ�ض��ع اإلن�س��ان
ال�ف�ن��ان ،وك�ن��ت دائ�م��ا أح ��اول أن أف�ك��ر خ��ارج
الصندوق وأتمرد على أي محاولة لتأطيري،
لذلك أصبحت ال أسمع موسيقى أو غناء إال
ف��ي م��ا ن��در ،وإذا ش�ع��رت بالحاجة إل��ى ذلك
مثل املريض عندما يشعر باأللم يذهب إلى
الصيدلية بحثا عن دوائه».
وح� ��ول م �ن �ظ��وره ل �ل �ت��وزي��ع ال �غ �ن��ائ��ي خ�لال

حقبة الثمانينيات ،يقول الفنان البحريني:
«الذي كنت أعرفه عن التوزيع املوسيقي أن
الناي يعزف جملة ما ثم يكررها القانون
أو ال �ع��ود ..وه��ذه ك��ان��ت ك��ل معلوماتنا عن
ال�ت��وزي��ع املوسيقي ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ،وأذك��ر
أن ال��دك �ت��ورة سمحة ال�خ��ول��ي  -رح�م��ة اهلل
عليها  -كانت تقول :شوهتم فكرة التوزيع
املوسيقي ..بينما اليوم أصبحنا في عصر
التنظيم».

الخمسينيات

خالد الشيخ وشروق مظفر

ويعود الشيخ بالذاكرة إل��ى ال��وراء ،ويتوقف العصور الذهبية

عند حقبة الخمسينيات من القرن املاضي
ل�ي�ق��ول« :ن �ح��ن ف��ي ال�خ�ل�ي��ج ب�ش�ك��ل ع��ام كنا
م�س�ت�ق�ب�ل�ين ل �ل �ف �ن��ون ،ول �ك��ن ال �خ �ل �ي��ج خ�لال
الخمسينيات ازدهر وشهد حالة من النشاط
الفني تمثلت في استحداث فرقة موسيقية
ف��ي اإلذاع � ��ة واس �ت �ق��دم خ �ي��رة امل��درس�ي�ن في
ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي م��ن م �ص��ر :ن�ج�ي��ب رزق اهلل
وميشيل املصري ،ثم تمدد اهتمام الكويت
إلى املعاهد الخاصة والحفالت ،وواك��ب تلك
الفترة تهذيب بعض األلوان الغنائية الشعبية
وقدمها بصورة مختلفة الفنان عبدالعزيز
املفرج».
ويعترف الفنان البحريني بأنه أخطأ كثيرا
ف ��ي ح ��ق ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ألن ��ه ك ��ان م��أخ��وذا
باملوسيقى ،ويوضح« :ارتكبت أفدح األخطاء
ف ��ي ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ،وأح �ي��ان��ا ك �ن��ت ات�ع��ام��ل
م �ع �ه��ا ب �ج �ه��ل ك �ب �ي��ر؛ ألن �ن��ي ك �ن��ت م��أخ��وذا
باملوسيقى».

وي�ع�ت�ب��ر ال�ش�ي��خ أن ال�ف�ت��رة ال�ت��ي ع��اش فيها
ف��ي الكويت خ�لال السبعينيات م��ن املراحل
ال��ذه �ب �ي��ة .وي �ض �ي��ف« :ك ��ان ��ت م ��ن ال �ع �ص��ور
الذهبية التي شهدت ح��راك��ا طالبيا ثقافيا
سياسيا ونقابيا مميزا ،كانت الكويت وما
زال ��ت تنبض ب��ال�ح�ي��اة ،ك�ن��ت كلما ع��دت من
الكويت إل��ى البحرين ف��ي إج��ازة ك��ان ال��وال��د
ي�ب�ح��ث ب�ين ث�ن��اي��ا م�لاب�س��ي ع��ن م�ن�ش��ور أو
ش ��يء م ��ا ي�ع�ك��س ال� �ح ��راك ال�ك�ب�ي��ر ف ��ي ذل��ك
ال��وق��ت ،األج � ��واء ك��ان��ت م�ش�ب�ع��ة ب��ال�س�ي��اس��ة
والثقافة ،كان ينظر إلى من ال يقرأ على أنه
أم��ي ،لذلك كنت افتح ال��دواوي��ن واق��رأ موظفا
العود في تلحني بعض األبيات إلى أن بدأت
اعتمد على كلماتي الخاصة».
أما عن قصة قصيدة «عيناك» للشاعر نزار
قباني ،فقال «التلحني كان حينها عبارة عن
تنغيم الكلمة ،ولعل صاحب الفضل في أن

افتتحته د .سعاد الصباح

«بيت الفن الكويتي»..
متحف في الجمعية التشكيلية

ألحن تلك القصيدة صديقي أحمد مطر من ف�ق��ط ع�ل��ى امل�ش�ه��د امل��وس�ي�ق��ي ،ه�ن��اك ن��واف��ذ رجاء بلمليح

ال �ب �ح��ري��ن ،ع�ن��دم��ا س�ح��ب ال ��دي ��وان م��ن على
ال��رف وفتحه على ه��ذه ال�ق�ص�ي��دة ،وق��ال لي
سوف تغنيها ،وبالفعل شرعت في غنائها
وس� ّ�ج�ل�ن��اه��ا ،وظ�ل��ت ع�ن��دي إل��ى أن زار ن��زار
قباني البحرين ،فدعوني لنفاجئه بالقصيدة
وذه �ب��ت ،وك��ان��ت ال��دك �ت��ورة س �ع��اد ال�ص�ب��اح
موجودة والدكتور غازي القصيبي ،وبالفعل
قدمت القصيدة وأعجب نزار بها».

التمرد
وح ��ول س�ب��ب اب �ت �ع��اده ع��ن ت�ق��دي��م ال�ح�ف�لات
والساحة الغنائية ،قال «نوع من التمرد الذي
يضطر إليه الفنان وليس ما يرغب فيه ،أنا
مضطر ألن أف�ع��ل ذل ��ك ،ب�ع��دم��ا وص�ل��ت إل��ى
صراع مع الشكل املوسيقي الذي أقدمه ،كنت
في منطقة متوقعة عند الجمهور احتاج إلى
مغادرتها ملناطق أخرى ،مثلما كان يقول لي
الشاعر قاسم ح��داد أنت تفتح نافذة واحدة

أخ� ��رى ت�س�ت�ط�ي��ع أن ت �ش��اه��د م�ن�ه��ا أن�م��اط��ًا
أخرى من املوسيقى».
ويقص الشيخ حكاية املشروع الغنائي الذي
قدمه للصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر
ولكنه لم يتم ،فيقول «كنت عند األمير بدر
ب��ن عبداملحسن وقلت ل��ه لحنت ل��ك قصيدة
وعندما غنيتها «آه ي��ا ال�ج��راح» استوقفني
وق � ��ال ل ��ي إن �ه��ا أغ �ن �ي��ة ل �ل �ف �ن��ان ع �ب��دال �ك��ري��م
عبدالقادر وموجودة بالفعل ،ضع لحنك على
كلمات أخرى .أما األغنية التي كان يفترض
أن تذهب لبوخالد ،فتقول كلماتها «أنا قطيرة
ن ��دى ت�م�ش��ي ع�ل��ى غ�ص��ون��ك ل�ي��ش ي��ا صبح
تتأخر» أخذتها وقصدت الفنان عبدالكريم
ع�ب��دال�ق��ادر واستقبلني حينها ف��ي اإلذاع ��ة،
وعندما قدمت لها األغنية قال «ه��ذا الصبح
م��ال م �ن��اخ» ،ولحنت بعد ذل��ك أرب��ع قصائد
كتبها الشاعر علي الشرقاوي موجودة إلى
اآلن باسم الصوت الجريح».

معرض القاهرة للكتاب ألقى الضوء على مناجم آدابها

هل حان وقت  
االلتفات إلى الثقافة األفريقية؟
القاهرة -محمد عبدالناصر
منجما
ً
القارة السمراء ..ليست
للذهب واأللماس والثروات
التي أدت الستعمارها
واحتاللها من الغرب فحسب،
هي غنية ً
أيضا بثقافتها
المتنوعة ،وبلغاتها الحية،
وبفنونها التي لم يغض
الطرف عنها العالم ،لكنها في
محيطها اإلقليمي والعربي،
تبقى مهملة ،وأعمالها
الفكرية واإلبداعية بعيدة عن
أرفف مكتباتنا العربية ،وال يصلنا
منها إال القليل.

سعاد الصباح تتفقد المعرض مع الفنان عبدالرسول سلمان

محمد حنفي
ل �ك �ل �م��ة «م� �ت� �ح ��ف» ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن ال �س �ح��ر
وال�ج��اذب�ي��ة ،ودائ�م��ًا م��ا ينظر إل��ى املتاحف
باعتبارها املكان ال��ذي يربط بني املاضي
والحاضر ،وكونه املكان الذي يقدم وجبة
م ��ن ال �ف��ن وال �ث �ق��اف��ة م ��ن ال� �ت ��راث ال��وط �ن��ي
واإلن �س��ان��ي ،وي �ب��دو امل�ت�ح��ف م�ث��ل ال��ذاك��رة
ال �ح �ي��ة ل �ل �م �ك��ان ،إن� ��ه ك �م��ا ي �ش �ي��ر امل�ف�ك��ر
وال ��روائ ��ي ال�ف��رن�س��ي أن��دري��ه م��ال��رو« :دور
امل �ت ��اح ��ف ك �ب �ي��ر ف ��ي رس � ��م ع�ل�اق �ت �ن��ا م��ع
األع �م��ال ال�ف�ن�ي��ة ،إل ��ى درج ��ة أن �ن��ا نتصور
ب �ص �ع��وب��ة أن �ه��ا ل ��م ت �ك��ن أو أن �ه��ا ل ��م تكن
لتوجد».
متحف دائم
في عالم الفن التشكيلي ثمة فرق كبير بني
«امل �ع��رض» و«امل �ت �ح��ف» ،فعلى م��دار العام
تقام الكثير من معارض الفن التشكيلي
في الكويت ،لكن هذه املعارض يسدل عليها
الستار ف��ي أي��ام قليلة وتنتهي ،وال تترك
أثرها إال على فئة قليلة من ال��زوار ،بينما
امل�ت�ح��ف يفتح ب��اب��ه دائ �م��ا أم ��ام الجمهور،
إنها فكرة جيدة أن يتحول معرض للفن
التشكيلي إلى متحف دائم ،وهو ما حدث
في الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية،
حيث افتتحت د .سعاد الصباح «بيت الفن
الكويتي» ،هو العنوان الذي أطلقته الجمعية
على املتحف ال��دائ��م ،ال��ذي يتخذ م��ن قاعة
سعاد الصباح مقرا له.

بوابة جديدة
ف��ي امل�ع��رض أو «املتحف» باقة م��ن أعمال
الفنانني الكويتيني وال �ع��رب م��ن اللوحات
واألع � �م ��ال ال �ن �ح �ت �ي��ة ،ال� ��ذي ي�ش�ي��ر رئ�ي��س
الجمعية الفنان عبدالرسول سلمان إلى
أنه «من أجل خدمة املجتمع ،وجمع وحفظ
التراث اإلنساني وتطويره ألغراض التعليم في اتجاه الطبيعة
وال��دراس��ة ،وجعله متاحا للجمهور طوال بينما ذهبت فئة أخرى من أعمال املتحف
ال� �ع ��ام ،ك �م��ا ي��أت��ي ال �ع��رض ب�م�ن��زل��ة ب��واب��ة ف ��ي ات �ج ��اه ال�ط�ب�ي�ع��ة ب��اح �ث��ة ع ��ن م�ش��اه��د
جديدة في  2020لتقديم فن جاد للمتلقي ،م�ف�ع�م��ة ب��ال �ج �م��ال ،ول ��م ي�خ��ل امل�ت�ح��ف من
وفرصة للفنانني ليجعلوا الجمهور محاطًا أع�م��ال ال�ب��ورت��ري��ه ،على غ��رار اللوحة التي
بمختلف مدارس الفن التشكيلي».
ت�ج�س��د ب��ورت��ري��ه ل�ل�ف�ن��ان ال�ك��وي�ت��ي ال��رائ��د
يضم املتحف مختارات من أعمال الفنانني معجب الدوسري.
ال��ذي��ن ي�ن�ت�م��ون إل ��ى دول ال�خ�ل�ي��ج ال �س��ت ،في ك �ل �م��ة ل �ه��ا أك � ��دت د .س �ع��اد ال �ص �ب��اح
ب��اإلض��اف��ة إل��ى أع�م��ال الفنانني ال�ع��رب من اع � �ت� ��زازه� ��ا ال �ك �ب �ي ��ر ب ��ال� �ف� �ن ��ان ال �ك��وي �ت��ي
م�ص��ر ول�ب�ن��ان وت��ون��س وال �ع��راق واألردن وإنجازاته الكبيرة في مجاالت دعم العمل
واملغرب ،األعمال املختارة رغم أنها تتنوع االبداعي ،الذي تجاوز كل املعوقات أمامه،
ف��ي م ��دارس ال�ف��ن التشكيلي وتكتيكاته ،وقد حقق ريادة كبيرة في املنطقة.
فإن الجامع بينها هو التوافق واالنسجام واض��اف��ت :ال �ي��وم ون �ح��ن نفتتح مقتنيات
وأناقة األداء وعمق اإلحساس الفني وتآلف جمعية ال �ف �ن��ون ال�ت�ش�ك�ي�ل�ي��ة ،أرى ان ه��ذا
األساليب التي تشد ألباب عشاق الفن كما البعد الفني العميق ف��ي الثقافة الكويتية
يقول سلمان.
واملثقف الكويتي بموازاة املبدع الخليجي،
وق � ��د ت� �ش ��رف ��ت ب ��ال� �ح� �ض ��ور ب�ي��ن ك��وك �ب��ة
مشاهد الونس والدفء
املبدعني املتميزين.
ف��ي «ب �ي��ت ال �ف��ن ال�ك��وي�ت��ي» تجمعت تحت وق��ال��ت د .سعاد الصباح ان الفن أسلوب
س �ق��ف واح� ��د ال �ع��دي��د م ��ن األع� �م ��ال ،ال�ت��ي ح � �ي ��اة ،وج � �م ��ال إض ��اف ��ي ف ��ي أرواح � �ن� ��ا.
تنوعت حجما وموضوعا وتشكيال .كان وشكرت جهود الجمعية ،ممثلة برئيسها
ف��ن التجريد ح��اض��را ب��رم��وزه املوغلة في ال �ف �ن��ان ع �ب��دال��رس��ول س �ل �م��ان ،وأع �ض��اء
الغموض ومفرداته التي تحمل الكثير من مجلس االدارة ،واألي ��دي امل��اه��رة والقلوب
اإلسقاط اإلنساني على أوض��اع اإلنسان الراقية التي صنعت هذا الجمال.
ال�ح��ال��ي ب��ان�ت�ص��ارات��ه وان �ك �س��ارات��ه ،بينما
بحثت أعمال أخرى عن أيام الونس والدفء
في التراث والبيئة الخليجية وأيام البساطة
تجسدها مفردات كالسدو والبيت القديم
وضاربة الودع.

واعتبر خالد أن الفنانة الراحلة رجاء بلمليح
م ��ن امل �ت �م �ي ��زات ع �ل �م �ي��ًا وث �ق ��اف �ي ��ًا ،وت�ت�م�ي��ز
بحضور إنساني راق ،وق��ال «تحمل معها
فلسطني أينما ذهبت ،وبمجرد أن تواصلت
معلها لتقديم مقطوعة ع��ن فلسطني أب��دت
تفاعلها على الفور».
وت �ط��رق ال �ف �ن��ان ال�ب�ح��ري�ن��ي إل ��ى ح�ف�ل��ه «دف�ت��ر
الكويت» املقرر أن يقام اليوم وغدًا على املسرح
الوطني بمركز الشيخ جابر األحمد الثقافي،
وقال «من املشروعات التي كانت مطروحة على
االخوة في مركز جابر الثقافي ،واستعرضنا
أكثر من فكرة إلى أن وصلنا «لدفتر الكويت»،
ليكون املشروع ال��ذي نقدم من خاللها بعض
األغ�ن�ي��ات ،ونتحرك ف��ي إط��ار احتفاء بـ«خالد
الشيخ» ال��ذي كتب ه��ذا الدفتر للكويت وبكل
الناس الذين تعرفت عليهم في الكويت ،وكنت
معهم كرفقة فنية أو صداقة».

ه��ذه ال �ق��ارة ال�ت��ي ع��ادة ال يصلنا منها
س ��وى أخ �ب ��ار امل �ج��اع��ات وال �ص��راع��ات
العرقية واألوبئة ،حصد أدبها املعاصر
الكثير من الجوائز العاملية ،في مقدمتها
ن��وب��ل وم � ��ان ب��وك��ر وغ �ي��ره �م��ا ،بينما
االج� �ت� �ه ��ادات ال �ع��رب �ي��ة م ��ن امل �ت��رج �م�ين
ال�ع��رب وم��راك��ز ال��دارس��ات األفريقية ،ال
تطال إال السطح من هذا اإلنتاج.
في م�ب��ادرة الفتة ،ق��ام معرض القاهرة
ل�ل�ك�ت��اب ،امل �ق��ام ح��ال� ً�ي��ا ،وال� ��ذي يستمر
ح �ت��ى  4م��ن ف �ب��راي��ر امل �ق �ب��ل ،ب��اخ�ت�ي��ار
السنغال ضيفة ش��رف امل�ع��رض ،حيث

جناح السنغال في معرض الكتاب

ج��اء ش�ع��ار امل�ع��رض «م�ص��ر أفريقيا..
ثقافة ال�ت�ن��وع» ف��ي محاولة للفت أنظار
املثقف والقارئ العربي ،إلى ثقافة القارة
ال�ت��ي تقع ف��ي محيطها ،ب��اإلض��اف��ة إلى
تخصيص قاعة «شباب أفريقيا» التي
تستضيف ن��دوات ثقافية تناقش فيها
أب ��رز ال�ق�ض��اي��ا ال�ف�ك��ري��ة واألدب� �ي ��ة ،مثل
معاناة أفريقيا من االستعمار والهجرة
غ �ي��ر ال �ش��رع �ي��ة وط �م��س ه��وي �ت �ه��ا عبر
مصادرة حرياتها.

نتمسك بأرضنا وهويتنا
ف� ��ي ح ��دي ��ث ل � �ـ سبقلا ق � ��ال ال��دك �ت��ور
ب��اب��اك��ار ن � ��داك م �ب��اي األس� �ت ��اذ بقسم
التاريخ في جامعة أنتا ديوب السنغالية،
ً
ال ��ذي ح��ل ض�ي��ف��ا ع�ل��ى امل �ع��رض :نحن
ن� �ح ��اول م ��ن خ �ل�ال ال� �ق ��وة ال �ن��اع �م��ة ،أن
نعطي ان�ط�ب� ً
�اع��ا آخ��ر ع��ن ب�لادن��ا ،نحن
بشر ومبدعون ،وأكثر من عانى خالل
ال �ق��رن امل��اض��ي االس�ت�ع�م��ار وم �ص��ادرة
هويتنا ،لكن معاناتنا خرج منها الكثير
من األعمال ،التي تقول بملء فمها ،نحن
ن�ت�م�س��ك ب��أرض �ن��ا وه��وي�ت�ن��ا وت�ن��وع�ن��ا،
وبشرتنا السمراء هي جزء من تكويننا
الذي نفتخر به.
وأضاف بباكار :وجودي هنا في مصر
ولقائي بالكثير من املبدعني الشباب من
ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ،جعل ال�ف��رص��ة سانحة
لنلقي الضوء على ثقافتنا ،ومد جسور

ج��دي��دة ت�ه��دف إل��ى تسريع عملية نقل
ثقافتنا إلى الوطن العربي ،وفي املقابل
ال �ت �ع��رف ع �ل��ى ال �ث �ق��اف��ة ال �ع��رب �ي��ة الغنية
بأدبائها وش�ع��رائ�ه��ا ،وال�ت��ي ل��م يصلنا
منها س��وى القليل م��ا ترجم منها إلى
الفرنسية.

تحت المجهر
وس� � �ل � ��ط م� � �ع � ��رض ال� � �ق � ��اه � ��رة ال � ��دول � ��ي
للكتاب الضوء على العديد من الكتاب
ال �س �ن �غ��ال �ي�ين ،م �ث��ل أم �ي �ن��ات��ا س� ��او ف��ال
صاحبة رواي��ة «مملكة ال�ك��ذب» ،واألدب
وال �ش��اع��ر ل�ي��وب��ول��د س �ن �غ��ور ،وه ��و أول
رئ �ي��س ل�ل�س�ن�غ��ال ب�ع��د اس�ت�ق�لال�ه��ا من
االستعمار الفرنسي عام  ،1960وأشهر
ما كتبه هو النشيد الوطني السنغالي،
ومن مؤلفاته «أغنيات الظل» الشهيرة،
ووزي��ر الثقافة السنغالي بوبكر ديوب،
وال�ح�ق��وق�ي��ة ال �ت��ي ن ��ادت ب��امل �س��اواة بني
الرجل واملرأة ميرياما با.
ورغم حضور السنغال ضيفة شرف
ملعرض القاهرة الدولي للكتاب ،فانها
لم تكن وحدها تحت املجهر ،بل ضم
امل �ع��رض أج�ن�ح��ة ع ��دة دول أفريقية
مثل الصومال وال�س��ودان ونيجيريا
وج�ن��وب أفريقيا وغيرها م��ن ال��دول
األف ��ري� �ق� �ي ��ة ال� �ت ��ي ح �ظ �ي��ت ب �ف��رص��ة
لتعريف الجمهور العربي بثقافتهم
املتخمة باألسرار.
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منوعات

تفاعل كبير للجمهور الكويتي مع أغاني القيصر بأداء محمد مخصيد على مسرح عبدالحسين عبدالرضا

مخصيد :شعرت برهبة وأنا أؤدي أغاني كاظم الساهر
محمد علي
خطف قلوب الجمهور عندما صدح
على مسرح عبد الحسين عبد الرضا،
متغنياً بأجمل قصائد الشاعر المخضرم
كريم العراقي التي عانقت صوت القيصر
كاظم الساهر ،فحققت نجاحات
مدوية ،ليقتطف المطرب الواعد محمد
مخصيد من بستان أغنيات الساهر األبرز
ويستعرض صوته الجهور على وقع
تفاعل الجمهور ويشدو بـ«ها حبيبي»
و«المحكمة» و«كان صديقي» وغيرها
من األغنيات ،مخصيد الذي شارك
في أمسية استثنائية ثقافية شعرية
تضمنت «كوالج»،جمعه والشاعر كريم
العراقي والعازف فيصل شاه ،ضمن
فعاليات مهرجان القرين الثقافي
لتصدح أغنيات القيصر كاظم الساهر في
سماء مسرح عبد الحسين عبد الرضا،
في مزيج مدهش جمع جمال المفردة
وعذوبة الموسيقى ،المطرب الشاب
الذي يخطو بثبات متنقال بين مختلف
الفعاليات تحدث لـ سبقلا ،عن تجربته
األخيرة مستعرضاً أنشطته المقبلة.

ب� ��داي� ��ة ي � �ق ��ول م �ح �م��د ع� ��ن م� �ش ��ارك� �ت ��ه ف��ي
مهرجان القرين الثقافي «قبل فترة هاتفني
ال �ف �ن��ان ف �ي �ص��ل ش � ��اه ،وع � ��رض ع �ل��ي ف�ك��رة
املشاركة في حدث فني استثنائي يجمع بني
العزف والشعر والغناء ،لم أت��ردد للحظة في
املشاركة ،ال سيما ان الحفل يشهد حضور
ال�ش��اع��ر امل�خ�ض��رم ك��ري��م ال �ع��راق��ي ،وان�ت�ه��ز
ال�ف��رص��ة الت��وج��ه بالشكر إل��ى م��رك��ز وجهة
الستضافتنا على مدار ايام لعمل البروفات
وه �ن��اك ال�ت�ق�ي��ت امل��وس�ي�ق�ي�ين وش��رع �ن��ا في
البروفات التي استمرت ألي��ام بتركيز كبير
حتى يخرج الحفل بصورة الئقة».
أرشيف كاظم
وع��ن األغ �ن �ي��ات ال�ت��ي ش��دا ب�ه��ا م��ن أرش�ي��ف
الفنان كاظم الساهر ،يقول «قدمت مجموعة
م �م �ي ��زة م� ��ن أع � �م� ��ال ال� �س ��اه ��ر وه � ��ي «ك� ��ان
صديقي» و«ها حبيبي» و«املحكمة» وغيرها،

محمد مخصيد ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي

كاظم الساهر

ال أخفيك سرا كنت متخوفا من التجربة ،ال
سيما ان الجمهور اعتاد على ه��ذه األعمال
بصوت ك��اظ��م ،ولكن م��ا ان ب��دأت ف��ي الغناء
وملست التفاعل تبددت كل هذه املخاوف».
وح � ��ول امل �غ ��ام ��رة ب��اخ �ت �ي��ار ه� ��ذه األغ �ن �ي��ات
وإم�ك��ان�ي��ة وض�ع��ه ف��ي م�ق��ارن��ة م��ع القيصر،
استطرد «ال يوجد ثمة مقارنة بيننا ،كاظم
فنان كبير له تاريخ ،انا نقطة في بحر عطائه
الفني وهلل الحمد تكللت تلك التجربة بالنجاح
بفضل جهود العازفني والفنان فيصل شاه
الذي استطاع ان يعبر بنا إلى بر األمان».
دويتو
وبسؤاله عن ردة فعله في حال عرض عليه
غناء دويتو مع كاظم الساهر ،يقول محمد
«م��ا زل��ت ف��ي ب��داي��ة م�ش��واري الفني وال شك
ان غناء دويتو مع كاظم يضيف لي ويعني
الكثير».

■ كريم العراقي تعجب من صوتي وأدائي لألغنيات
اما عن رأي الشاعر كريم العراقي في ادائه،
يوضح مخصيد «تعجب العراقي من صوتي
وأدائ ��ي لألغنيات وس�ع��دت ج��دا ب��رأي��ه وردة
فعله ،كالمه شرف كبير لي واشادته وسام
على صدري».
اختيارات فيصل
وف� ��ي م ��ا ي �خ��ص اخ �ت �ي��ار األغ �ن �ي ��ات ال�ت��ي
قدمها ،أوضح «فيصل شاه هو من اختار
األغنيات ،واالستعدادات للحفل استغرقت
اسبوعني تقريبا ،وحرصنا على ان نقدم
برنامجا متوازنا بني االعمال الكالسيكية
وال� �ح ��دي �ث ��ة ل �ن �ص��ل إل � ��ى ج �م �ي��ع ال �ش��رائ��ح
العمرية».

مفاجأة في قضية السوري محمد الموسى مقتحم منزل النجمة اللبنانية

قتيل نانسي عجرم ..كان يتعقب
نجوى كرم وهيفاء وهبي

تحولت م��واق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي
إلى ساحة للتراشق ومنصات لتبادل
االت� �ه ��ام ��ات ،ف��ال�ب�ع��ض ن� َّ�ص��ب نفسه
ق��اض�ي��ًا ليفصل ب�ين ال �ح��ق وال�ب��اط��ل
وي�ح��اك��م ه��ذا وي �ب��ريء ذاك ،وال أبلغ
على ذل��ك مما تشهده قضية الفنانة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ن��ان �س��ي ع �ج��رم وزوج �ه��ا
ال��دك �ت��ور ف ��ادي ال�ه��اش��م ع�ل��ى خلفية
مقتل الشاب السوري داخل منزلهما.
ح��ادث��ة قلبت ح�ي��اة النجمة اللبنانية
رأس ��ًا ع�ل��ى ع�ق��ب ،وب ��دأت ف��ي التمدد
وأصبحت في غضون ساعات قضية
رأي عام على مستوى الوطن العربي.
«ح� �ي ��اة ن��ان �س��ي ع� �ج ��رم ب �ع��د م�ق�ت��ل
م�ح�م��د م��وس��ى ت �غ �ي��رت  360درج��ة
ع �ن�ه��ا ب �ع��د ال� �ح ��ادث ��ة» ،ج �م�ل��ة ع��اب��رة
كتبها أحد املتابعني لحساب الفنانة
ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ع� �ل ��ى م� ��وق� ��ع ال� �ت ��واص ��ل
االج �ت �م��اع��ي ان �س �ت �غ��رام ،وأص�ب�ح��ت
ب��ال �ف �ع��ل ح�ق�ي�ق��ة ال ي�خ�ت�ل��ف ح��ول�ه��ا
اث �ن ��ان ،ن��ان�س��ي ال �ت��ي ك�ن��ت ف��ي نعيم
النجومية والنجاح والشهرة أصبحت

أخبارها تتصدر صفحات الحوادث
م��ع ظ �ه��ور م�ع�ل��وم��ات ج��دي��دة بشكل
شبه يومي حول مصير زوجها وما
يلف قضيتهما من معلومات.
وفي تطور جديد كشفت التحقيقات
ع � ��ن م � �ف� ��اج� ��أة ب� �ع ��د االط � �ل � ��اع ع �ل��ى
باتصاالت محمد
املعلومات الخاصة
ُ
املوسى ،مقتحم املنزل ،الذي قتل على
ي��د زوج �ه��ا ال��دك �ت��ور ف ��ادي ال�ه��اش��م،
ً
تبني أنه تعقب قبيل نانسي كال من
الفنانتني نجوى كرم ،وهيفاء وهبي.
ك �م��ا أك� � ��دت ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات أن زوج� ��ة
ال�ق�ت�ي��ل ،ك��ان��ت ع�ل��ى دراي� ��ة بمخططه
للسرقة ،مما يجعلها شريكة له في
جريمة االقتحام.
وك ��ان ��ت ال �ت �ح��ري��ات ق ��د أك � ��دت أن� ��ه ال
م�ح��ادث��ات هاتفية ب�ين أس��رة نانسي
ع� �ج ��رم ،وال �ق �ت �ي��ل ،إال أن� ��ه ب��ال�ت��وس��ع
والتحليل تم اكتشاف أن األخير كان
على تواصل مع عيادة فادي الهاشم،
إذ ق��ام بعمل اتصال هاتفي للعيادة
بتاريخ  20مارس  ،2019ومدته 280

ثانية ،وات�ص��ال آخ��ر ي��وم  22م��ارس،
ودام مل��دة  76ث��ان�ي��ة ،ف��ي ح�ين ص��در
اتصال من العيادة للقتيل يوم  25من
الشهر نفسه ،واستمر ملدة  35ثانية،
واتصال راب��ع وارد للعيادة في اليوم
نفسه ومدته  69ثانية.
ووفق جريدة النهار اللبنانية ،فإن تلك
املكاملات الهاتفية للعيادة ،كان هدفها
االستعالم ،حيث طلب القتيل موعدًا
للمعاينة ولم يحضر إلى املوعد ،كما
تبني أن القتيل لديه ملف خ��اص في
العيادة ،وهو ما فاجأ الهاشم.
إض� ��اف� ��ة إل� � ��ى ذل � � ��ك ،ف� �ق ��د أوض� �ح ��ت
ال �ت �ح��ري��ات أن ال�ق�ت�ي��ل ق ��ام بعمليات
ب� �ح ��ث ع � ��دة ع� �ل ��ى م ��وق ��ع ،Google
ح��ول م�ع�ل��وم��ات ع��ن ن��ان�س��ي ع�ج��رم،
وأس ��رت� �ه ��ا وأرق � � � ��ام ه� ��وات� ��ف ع �ي ��ادة
زوج �ه��ا ،إض��اف��ة أن��ه بحث أي�ض��ا عن
ص��ور مل �ن��زل ه�ي�ف��اء وه �ب��ي ،ون�ج��وى
كرم ،مما يثبت أن عجرم ،وزوجها ،ال
يعرفان املجني عليه ،ولم يكونا على
تواصل معه من قبل.

وخ �ل�ال ح��دي�ث�ن��ا م��ع م�ح�م��د ح��رص �ن��ا على
ال �ت ��وق ��ف ع �ن��د ب ��داي ��ات ��ه ال �ف �ن �ي��ة ،ح �ي��ث ق��ال
«مشاركتي األولى كانت من بوابة دار اآلثار
اإلسالمية في مركز اليرموك الثقافي بدعوة
من صباح الرئيس ،هو من دعمني وال أنسى
فضله في توجيهي من ثم انتقلت للمشاركة
مع فرقة مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي،
وكانت البداية مع عروض «عودة الثمانينيات»،
حيث غنيت مقدمة املسلسل املصري «ليالي
ال�ح�ل�م�ي��ة» ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ش ��ارة املسلسل
ال��دي�ن��ي «ال إل��ه إال اهلل» م��ن ب�ع��ده��ا ش��ارك��ت
في «ب��دون ميكرفون» و«م��ذك��رات بحار» ثم
قدمنا «بدون ميكرفون» في اململكة العربية
السعودية».

هاو للموسيقى
ٍ
ويعتبر مخصيد نفسه هاويا للموسيقى،
م��وض �ح��ًا «ان� � ��ا ه� � ��او ،ث �ق �ف��ت ن �ف �س��ي ف��ي
امل��وس �ي �ق��ى م ��ن خ�ل��ال االس� �ت� �م ��اع ل�ش�ت��ى
األلوان الشرقي والغربي والهندي والتركي،
فنون عدة استمع اليها بتمعن منذ كنت في
التاسعة من عمري ،والدي هو من ملس في
داخلي الشغف بحب الفن وشجعني على
املضي قدما في هذا الطريق ،احب أغنيات
ال ��زم ��ن ال �ج �م �ي��ل ع �ب��د ال ��وه ��اب وأم ك�ل�ث��وم
وص� �ب ��اح ف �خ��ري وغ �ي��ره��م م ��ن ال�ع�م��ال�ق��ة،
كنت مشغوال ب��دراس�ت��ي إل��ى ان ب��دأت في
س��ن ال�س��اب�ع��ة ع�ش��رة ت�ق��ري�ب��ا ال�غ�ن��اء على

نطاق ضيق بني الزمالء واالص��دق��اء ،أقدم
لهم بعض األغاني واألناشيد واالبتهاالت
الدينية».
وكشف محمد انه يحمل فوق كتفيه الكثير
من األحالم التي يتطلع لتحقيقها مستقبال
وقال« :في بالي العديد من األمور والكثير من
األح�ل�ام اتمنى ل��و احققها ،ارغ��ب ف��ي إع��ادة
إحياء بعض األغنيات القديمة وتقديم اعمال
تحمل بصمتي الفنية وطموحي في الفن ال
حدود له».
وي �ش��ارك مخصيد ف��ي ح�ف��ل ال �ي��وم بمركز
ال�ش�ي��خ ج��اب��ر األح �م��د ال�ث�ق��اف��ي ال ��ذي يحمل
اس��م «دف �ت��ر ال �ك��وي��ت» ،وه��و بمنزلة احتفاء
باملوسيقار البحريني خالد الشيخ.
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عقارات وأسهماً واستثمارات مباشرة أخرى
ٍ
وتتضمن
َّ
في ..2020
قال الرئيس التنفيذي
للمجموعة في «بيت التمويل
الكويتي» (بيتك) مازن الناهض:
إن نسبة األرباح المستدامة
التي حققها «بيتك» وصلت
إلى أكثر من  %97من اجمالي
ارباح  ،2019مقارنة بنحو %92
في عام .2018
وأشار الناهض خالل لقاءات
تلفزيوينة ،للتعليق على
النتائج المالية لسنة  2019الى
ّ
تتمثل بصفة
أن مصادر االرباح
رئيسة في بنود االيرادات من
االنشطة االساسية للبنك،
ملمحا الى أن ايرادات التمويل
خالل عام  2019زادت لتصل
الى  931.6مليون دينار بنسبة
نمو  ،%8.1مقارنة بالعام
السابق ،كما زاد اجمالي
ايرادات التشغيل خالل عام
 2019ليصل الى  814.4مليون
دينار ،بنسبة نمو  ،%9.2مقارنة
بالعام السابق ،وزاد صافي
إيرادات التشغيل ليصل الى
 510.1ماليين دينار خالل عام
 ،2019بنسبة نمو ،%12.5
مقارنة بالعام السابق .وكذلك
انخفضت المصروفات العمومية
واإلدارية بنسبة  ،%3.2مقارنة
وتحسنت نسبة
ّ
بالعام السابق،
التكلفة الى اإليراد للمجموعة،
حيث انخفضت ،لتصل الى
.%37.36

الناهض« :بيتك» يتخارج من أصول

بـ  100مليون دينار

أضاف الناهض :إن اإلسهامات من الكيانات التابعة
الخارجية للمجموعة في صافي إي��رادات التشغيل
بلغت نحو  ،%44الفتا الى أن اإلسهامات من «بيتك
ــــ تركيا» ف��ي ص��اف��ي إي ��رادات التشغيل بلغت نحو
 ،%37.1األم��ر ال��ذي يؤكد أن «بيتك ــــ تركيا» يتمتع
بمركز مالي قوي ،مشيرًا الى اتساع أنشطة التمويل
ف��ي تركيا ،وال�ت�ن� ّ�وع االق�ت�ص��ادي ،واالس�ت�ق��رار ال��ذي
تتمتع به محفظة «بيتك ــــ تركيا».
وع��ن ح�ج��م إج�م��ال��ي ال�ت�خ��ارج��ات خ�ل�ال  ،2019ق��ال
الناهض انها بلغت نحو  137مليون دينار ،والتي
نتجت عنها أرب��اح بمبلغ  40.7مليون دينار مقابل
أرباح بمبلغ  21.9مليون دينار في العام السابق.
وأكد أن التخارجات من األصول غير االستراتيجية
ت ��أت ��ي ض �م��ن اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة «ب �ي �ت ��ك» ف ��ي ال �ت��رك �ي��ز
ع �ل��ى ال �ع �م��ل امل �ص ��رف ��ي االس� ��اس� ��ي وال� �ت� �خ ��ارج م��ن
االس �ت �ث �م��ارات غ�ي��ر االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ،ال �ت��ي تستهلك
م��ن رأس امل��ال ،وال تتماشى م��ع سياسة االستدامة
ف��ي تحقيق االرب � ��اح ،م�ت��وق�ع��ًا أن ي �ت �خ��ارج «ب�ي�ت��ك»
م��ن أص� ��ول غ�ي��ر اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ،ب�ق�ي�م��ة  100مليون
ً
دينار خ�لال العام الحالي ،تتضمن أص��وال عقارية
وأس�ه�م�ًاً واس�ت�ث�م��ارات م�ب��اش��رة أخ ��رى .وأش ��ار ال��ى
ّ
أن ن�س�ب��ة ال ��دي ��ون امل �ت �ع��ث��رة ل�ل�م�ج�م��وع��ة انخفضت
في  2019لتصل ال��ى  ،%1.88والتي يتم احتسابها
وفقا ألس��س االح�ت�س��اب ل��دى بنك الكويت امل��رك��زي،
مقارنة بــ  %1.99بنهاية ال�ع��ام السابق .كما بلغت
نسبة تغطية الديون من املخصصات فقط  %329لــ
«بيتك ــــ الكويت» و %231للمجموعة ،وذلك بنهاية
عام .2019
وأوضح الناهض أن اجمالي املخصصات وانخفاض
ال�ق�ي�م��ة امل �ح� ّ�م��ل ع�ل��ى ب �ي��ان ال��دخ��ل للمجموعة بلغ
 196.9مليون دينار ،مبينا أنها تشمل مخصصات
التمويل واالستثمار واملخصصات األخ��رى ،كذلك
تتضمن مخصصات إضافية اح�ت��رازي��ة ،بمبلغ 60
مليون دي�ن��ار ،ج��رى أخ��ذه��ا خ�لال ع��ام  2019مقابل
أرص ��دة مديني التمويل بالبنك ال�ت��اب��ع ف��ي تركيا،

نتائج 2020
تنو ً
ستكون أكثر ُّ
عا
ّ
�وق��ع ال�ن��اه��ض أن ت��أت��ي نتائج  2020أك�ث��ر ّ
تنوعا
ت�
من حيث التقسيم الجغرافي« ،وبالتالي أفضل من
حيث تقسيم املخاطر» ألن االندماج مع البنك األهلي
يكون قد دخل حيز التنفيذ في .2020
املتحد سوف ّ
وكان «بيتك» حقق صافي ارباح للمساهمني لعام
 ،2019ق��دره��ا  251م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،م�ق��ارن��ة بمبلغ
 227.4م�ل�ي��ون دي �ن��ار ل�ل�ع��ام ال �س��اب��ق ،بنسبة نمو
قدرها  .%10.4وارتفع اجمالي امل��وج��ودات ليصل
ال��ى  19.391م�ل�ي��ار دي �ن��ار ،ب��زي��ادة ق��دره��ا 1.621
مليار دينار ،وبنسبة زيادة  %9.1عن عام .2018
وك ��ذل ��ك ارت �ف �ع��ت ح �س��اب��ات امل ��ودع�ي�ن ل�ت�ص��ل ال��ى
 13.553مليار دينار ،بزيادة قدرها  1.772مليار
دينار ،وبنسبة زيادة  %15عن عام .2018
مازن الناهض

ن�ظ�رًا ال��ى األوض ��اع االق�ت�ص��ادي��ة والجيوسياسية.
وأضاف ان اجمالي رصيد املخصصات للمجموعة
بلغ  647.6مليون دينار بنهاية عام .2019
ً
وت ��اب ��ع ق ��ائ�ل�ا« :ن �ح��ن غ�ط�ي�ن��ا ج �م �ي��ع االن �ك �ش��اف��ات
امل��وج��ودة ف��ي تركيا على حسب طريقة االحتساب
ل��دى ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي» .وح��ول ن�ش��اط «بيتك»
في تركيا ،قال الناهض« :شهدنا عاما صعبا خالل
 2019م��ن ن��اح�ي��ة ارت �ف��اع ال��دي��ون امل�ت�ع�ث��رة ووض��ع
امل�خ�ص�ص��ات ال�ل�ازم ��ة ،ل�ك��ن ه �ن��اك ب� ��وادر ان�ت�ع��اش،
تقابلها كذلك ضغوط من الناحية الجيوسياسية».
وأض ��اف« :نتمنى أن ي�ك��ون ه�ن��اك ت�ح� ّ�س��ن لألفضل
في تركيا ..ونتوقع أن نشهد إقالعا سهال ،وبعدها
س ��وف ت�س�ت�ق��ر األم � � ��ور ..ن�ظ��رت�ن��ا ل�ل�م�س�ت�ق�ب��ل خ�لال
السنوات الثالث أو األربع املقبلة إيجابية لتركيا».
وف ��ي تعليقه ع�ل��ى س ��ؤال ع��ن م �ش��روع االس �ت �ح��واذ

على البنك األهلي املتحد ش.م.ب ،قال الناهض إنه
ّ
يحقق الكثير من املنافع وااليجابيات ،ويصب في
خ��ان��ة تحسني م��ؤش��رات ال��رب�ح�ي��ة ،وتحسني ج��ودة
األص � ��ول وارت� �ف ��اع ال �ق��اع��دة ال��رأس �م��ال �ي��ة وم �ع��دالت
السيولة وكفاءة رأس املال ،ناهيك عن أنه يولد أكبر،
وأفضل بنك مصرفي إسالمي في العالم ،من حيث
املوجودات.
وف��ي ج��واب��ه ع��ن األص ��داء العاملية ملوافقة الجمعية
العمومية للمساهمني مؤخرا على االستحواذ ،لفت
الناهض الى أن االصداء كانت ايجابية جدا ،مشيرا
الى أن وكالة التصنيف االئتماني العاملية (موديز)
رفعت النظرة املستقبلية لتصنيفات «بيتك» على
امل ��دى البعيد م��ن مستقرة إل��ى إي�ج��اب�ي��ة ،مبينا أن
ذل��ك ج��اء ف��ي ض��وء م��واف�ق��ة مساهمي «ب�ي�ت��ك» على
االستحواذ.

¶  %97من إجمالي
أرباح «بيتك»
في  ..2019مستدامة
ِّ
المتعثرة
¶ الديون
للمجموعة انخفضت
إلى %1.88
¶  %44إسهامات
الكيانات التابعة
الخارجية في إيرادات
التشغيل
¶ تغطية جميع
االنكشافات في
تركيا ..وفقا ً لطريقة
احتساب «المركزي»

رأي متخصص
عبدالحميد العوضي
خبير متخصص في تكرير وتسويق النفط

 44مليار دوالر خسائر فترة إيقاف إنتاج «المقسومة»
ت �ح��دث ب�ع��ض ن ��واب م�ج�ل��س االم ��ة وآخ � ��رون عن
املنطقة املقسومة ،وم��ع االس��ف ت�ك��ررت ع�ب��ارات
م�ث��ل «ال خ�س��ائ��ر م��ن وق��ف االن �ت��اج وال�ن�ف��ط ب��اق
ف��ي باطن األرض ويستخرج الح�ق��ا»! وألن هذا
الكالم غير دقيق وقد يفهم منه عدم ضياع فرص
حقيقية مربحة خالل  5سنوات مضت لذا وجب
التوضيح.
الخسائر موضحة في الجدول املرفق بنيت على
اس��س علمية وب�ي��ان��ات س��اب�ق��ة ل�لان�ت��اج واس�ع��ار
النفط الخام العربي الثقيل السعودي ،مع األخذ
باالعتبار اختالف الكثافة النوعية لنفط الوفرة
واملحتوى الكبريتي ودرج��ة اللزوجة ،بينما نفط
الخفجي هو امتداد لنفط حقل السفانية ،لم يؤخذ
بالحسبان قيمة النفط بعد تكريره وبيع منتجاته
كالبنزين والديزل والفحم البترولي والكبريت ،هي
منتجات لها قيمة سوقية اعلى من قيمة النفط
انما بيعه كنفط خام باالضافة الى الغاز املصاحب
ال��ذي يحرق ج��زء منه ،ويالحظ ان اسعار النفط
زادت بنسبة  %36م�م��ا ي��ؤك��د خ �س��ارة ال�ف��رص
الرابحة للكويت.
التعويض مبدأ يقره القانون الدولي عند ضياع
فرص تحقيق الربحLost Profits/Opportunity :
 Lossنذكر منها الحاالت التالية:
 - 1تعويض ش��رك��ة «ام�ي�ن اوي ��ل» األميركية عام
 :1979دفعت الكويت  90مليون دوالر.
 - 2تعويض شركة داو كيميكال األميركية عام
 :2012دفعت الكويت  2.2مليار دوالر.
ه �ن��اك ال �ع��دي��د م��ن ال �ح��االت امل �ش��اب �ه��ة ،واكتفينا
بذكر ما يخص الكويت تحديدا .انه حتى لو كان
ال�ط��رف املتسبب ع��ن ت��وق��ف االن �ت��اج ه��ي الكويت
فانه يتوجب تعويض السعودية ،ال اعلم ان كان
مبدأ تعويض الكويت اثير في املفاوضات ام ال؟
مع العلم انه اتفق على تعويض شركة شيفرون
العربية ال�س�ع��ودي��ة ع��ن م�ب��ان وان��اب�ي��ب تمتد من
ح�ق��ل ال��وف��رة ال ��ى م�ي�ن��اء ال� ��زور (س �ع��ود) طولها
 48كلم .وآخر الى ميناء عبد اهلل بطول  56كلم.
وانبوب بحري  5كلم ،منصة تصدير ثابتة وثانية
عائمة و 10خ��زان��ات وم�ص�ف��اة صغيرة بسيطة
بطاقة  60ألف برميل يوميا وأجهزة غمر بالبخار
وم�ع��دات أخ��رى ،مضى على استهالكها 25 - 5
سنة ،وقد يكون اجمالي التقييم عاليا!
مذكرة التفاهم ال تضمن عدم تكرار ما حدث عام
 2014ف��ي حقلي الخفجي وال��وف��رة ع��ام ،2015
أي ص��دور ق��رار أح ��ادي ال�ج��ان��ب ب��وق��ف اإلن�ت��اج،

السعودية ذكرت أن اإليقاف ألسباب بيئية وفنية
ول ��م ت�ت�ط��رق امل��ذك��رة إل ��ى ت�ل��ك األس �ب��اب وكيفية
معالجتها؟ مل��اذا ل��م ت�ع��وض ش��رك��ة نفط الخليج

ال�ك��وي�ت�ي��ة ك�م�ع��ام�ل��ة ب��امل �ث��ل ،إذ ت�ب�ين م��ن ت�ق��اري��ر
ال�ش��رك��ة امل��ال�ي��ة ال�س�ن��وي��ة تكبدها خ�س��ائ��ر بلغت
 1.266مليار دوالر حتى نهاية ع��ام  ،2018كما

¶ ماذا عن التعويضات وفقا ً للقانون الدولي؟
¶ بنود في االتفاقية تحتاج توضيحات
المنطقة المقسومة

2015

2016

2017

2018

2019

نفط خام مليون برميل

55.00

84.00

83.75

83.75

83.75

غاز طبيعي مليار قدم مكعب

22.00

33.60

33.50

33.50

33.50

سعر النفط الخام دوالر /برميل

46.50

38.00

50.45

68.25

63.10

سعر الغاز الطبيعي دوالر /مليون وح ب

4.80

4.80

5.20

5.40

4.80

االيرادات المتوقعة مليار دوالر

2.66

3.35

4.39

5.89

5.44

الفائدة %2.75

0.073

0.092

0.121

0.162

0.150

االجمالي مليار دوالر

2.73

3.44

4.51

6.05

5.59

 - 1أسعار نفط العربي الثقيل وفق ارقام اوبك القريبة من نفط الوفرة مع االخذ باالعتبار اختالف الكثافة
ونسبة الكبريت.
 - 2أسعار الغاز الطبيعي وفق مجمع هنري هب األميركي مع االخذ باالعتبار كلفة النقل وكلفة االسالة.
 - 3كمية النفط الخام مقدرة  250ألف برميل يوميا حصة الكويت ،كمية الغاز الطبيعي تقديرية.

أظهر دي��وان املحاسبة خسائر املنطقة املقسومة
من وقف اإلنتاج إلى نهاية عام  2018هي 19.05
مليار دوالر ،وتسريح عمالة تقارب  400عامل،
وم �ص��اري��ف ص �ي��ان��ة ب�ل�غ��ت  300م �ل �ي��ون دوالر
للمحافظة على سالمة اآلبار ،فلماذا يصر البعض
على ق��ول ال خسائر إذن؟ يبدو أن هناك م��ن ال
يكذب ولكن ال يقول الحقيقة!
استمرار شركة شيفرون ملدة خمس سنوات هل
هو تعويض عن فترة التوقف؟ ومد نهاية عقدها
في  2039إلى  ،2046وإخالء طرفها من أي تبعات
بما في ذلك التبعات البيئية فقرة  !5بينما ذكر في
فقرة  8أن تتقاسم شركة نفط الخليج وشيفرون
التبعات البيئية ،فهل هناك توازن؟ ونذكر مؤسسة
البترول بالتبعات البيئية املريرة ملصفاة نابولي –
إيطاليا رغم بيعها منذ أكثر من  25عاما.
الفقرتان  16 ،14تنصان على أن يتفق الوزيران
امل �خ �ت �ص��ان ..م� ��اذا إذا ل��م ي�ت�ف�ق��ا؟ ل �ق��د م��ر على
قضية وق��ف اإلن �ت��اج  3وزراء س�ع��ودي�ين مقابل
 5وزراء كويتيني .م��ن امل��ؤك��د ح��اول أغلبهم حل
امل �ش��اك��ل إال أن ال �ق �ض �ي��ة اس �ت �م��رت  5س �ن��وات
لحلها بالوسائل الدبلوماسية وه��ي فترة زمنية
طويلة جدا كلفت البلدين خسائر تزيد على 44
مليار دوالر ،مقارنة بزمن التحكيم ال��دول��ي في

قضيتي «امني اويل» و«داو كيميكال» استغرقتا
 3 - 2س�ن��وات ،أال ينبغي ان تحوي امل��ذك��رة بندا
ملرجعية تحكيم دول��ي لحل اي نزاعات قد تنشأ
مستقبال بجانب الحلول الدبلوماسية؟ م��ا هو
تأثير الخالف السياسي على أعمال االستثمار
امل �ت��وس��ط وال �ب �ع �ي��د؟ وم� ��ا ت��أث �ي��ره ع �ل��ى ال �ع �ق��ود
واالت �ف��اق �ي��ات ال��دول �ي��ة املستقبلية؟ ك�ي��ف نحفظ
احترامنا والتزامنا مع اآلخرين من دون إخالل؟
وكيف نتجنب وقف اإلنتاج من دون تفويض من
الشريك اآلخر وتفادي األضرار؟
يشكل إن �ت��اج املنطقة امل�ق�س��وم��ة ج ��زءا مهما من
التوجهات االستراتيجية ملؤسسة البترول الكويتية
ووقف اإلنتاج اضطرها إلى تعديل خططها وإعادة
النظر في أهدافها ،ومن بينها خفض اإلنتاج للنفط
ال�خ��ام م��ن  4.75م�لاي�ين برميل إل��ى  4.00ماليني
ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا ع��ام  ،2040ك�م��ا ك��ان��ت ت�ه��دف إل��ى
رفع إنتاج املنطقة املقسومة من  250إلى  350ألف
برميل يوميا باإلضافة إلى الغاز.
ع��وام��ل س��اه�م��ت ف��ي س��رع��ة االت �ف��اق الستئناف
اإلن �ت��اج - 1 :ارت �ف��اع أس �ع��ار ال�ن�ف��ط وال�ح��اج��ة إل��ى
خفضها وفق مساع سياسية أميركية معروفة.
 - 2حاجة السوق العاملي إلى النفط الثقيل لغياب
النفط اإلي��ران��ي والفنزويلي الثقيلني - 3 .تقلص
بعض أع�م��ال شركة شيفرون األميركية عامليا،
م�ن�ه��ا ال� �خ ��روج م��ن س ��وق اإلك � � ��وادور وف �ن��زوي�لا
وسحب موظفيها مؤخرا من العراق - 4 .حاجة
أرامكو إلى طاقة إضافية بعد تعرض منشآتها
إل��ى عمل إره��اب��ي تخريبي في سبتمبر املاضي
 - 5تحسني ودعم قيمة سهم أرامكو - 6 .حاجة
ال �ك��وي��ت إل ��ى ط��اق��ة إض��اف �ي��ة ل �ح��ل ال �ع �ج��ز امل��ال��ي
املتراكم منذ عام  - 7 .2015تفوق قدرات املفاوض
السعودي على قدرات املفاوض الكويتي فاألمير
عبدالعزيز بن سلمان له خبرة طويلة في أرامكو
ورس��ال��ة املاجستير ع��ام  2001كانت عن تقييم
االتفاقيات وعقود االمتياز في املنطقة املقسومة
م�ن��ذ ب��داي �ت �ه��ا ،ب�ي�ن�م��ا ق� ��درات امل �ف��اوض ال�ك��وي�ت��ي
اختبرت بعد زيارة فيتنام!
أليس التباكي على وقف اإلنتاج من دون تفويض
هو حق مشروع للمواطن لضياع ف��رص تسويق
ث��روات��ه الوطنية بصورة عادلة وس��د العجز املالي
للدولة؟! نعم يفرح الجميع لعودة اإلنتاج والفرحة
الكبرى هي في حل الخالفات بني األشقاء لتحقيق
امل �ص��ال��ح ال�ع�ل�ي��ا ل�ك�لا ال �ب �ل��دي��ن ،ف��ي ال �خ �ت��ام ن�ق��ول
مبروك للسعودية وللكويت.

اقتصاد 17

األربعاء  4جمادى اآلخرة  1441هـ •  29يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16704

 300عامل جديد لم يجر إدراج أسمائهم على القوائم

توتر شديد يسود انتخابات
نقابة نفط الكويت ..اليوم
¶ إدارة النقابة رفضت اعتماد كشف أعضاء الجمعية العمومية الصادر من «نفط الكويت»
¶ احتمال حدوث تالعب «مخجل» في أكبر نقابة نفطية ..وقائمة المستقبل تعترض
¶ «القوى العاملة» مطالبة بمراقبة الجمعيات العمومية للنقابات واستعجال قانون المنظمات النقابية
¶مصادر تحذر  :اعتماد االنتخابات باستخدام كشف النقابة يفتح باب العبث والتزوير
سعد الشيتي
توقعت مصادر نقابية ،ان تشهد انتخابات نقابة نفط
الكويت اليوم (االربعاء) توترا شديدا نتيجة عدم قيام
ادارة النقابة الحالية ب��إرس��ال أس�م��اء املنتسبني الجدد
ال� ��ى ق �س��م امل �ح��اس �ب��ة ف ��ي ش��رك��ة ن �ف��ط ال �ك��وي��ت وادراج
الخصم ال�ش�ه��ري لعضوية النقابة ل�ع��دد ي�ت�ج��اوز ٣٠٠
ع��ام��ل ج��دي��د ،ج��رى تعيينهم م��ؤخ��را ف��ي ال�ش��رك��ة وسط
ّ
متعمد من اتحاد عمال البترول واستغراب من
تجاهل
االتحاد العام لعمال الكويت وصمت مطبق من الهيئة
العامة للقوى العاملة .وكانت قائمة املستقبل قد تقدمت
بكتاب اعتراض على هذا اإلجراء لدى النقابة واالتحادات
والهيئة العامة للقوى العاملة ،ك��ون ه��ؤالء املنتسبني
الجدد غير محسوبني على مؤيدي النقابة الحالية.
وأوض �ح ��ت امل �ص ��ادر ان ��ه م��ن غ�ي��ر امل �ق �ب��ول ح��رم��ان 300
عامل من التصويت في الجمعية العمومية ،معتبرة ان

إفصاحات
«كامكو»:
تجديد تسهيالت ائتمانية
أع� �ل� �ن ��ت ش� ��رك� ��ة ك ��ام� �ك ��و إن� �ف� �س ��ت ع� ��ن ت �ج��دي��د
ت�س�ه�ي�لات�ه��ا االئ�ت�م��ان�ي��ة امل�م�ن��وح��ة م��ن ق�ب��ل أح��د
ال �ب �ن��وك امل �ح �ل �ي��ة ،م ��ع زي � ��ادة ح� ��دود ال�ت�س�ه�ي�لات
ب�ق�ي�م��ة  5م�ل�اي�ي�ن دي� �ن ��ار .وأش� � ��ارت ال �ش��رك��ة في
إفصاح للبورصة أمس إلى أنها ستستخدم تلك
التسهيالت لتمويل أنشطتها الحالية واملستقبلية.

ه��ذا االم��ر يمثل تعديًا صريحًا على الحقوق العمالية
املكفولة وفق قواعد القوانني النقابية ويشكل سابقة في
العمل النقابي ،ودع��ت املصادر للتحقيق في انتخابات
نقابة نفط الكويت واعطاء جميع العاملني حقوقهم في
املشاركة.
وقالت املصادر ان اعتماد االنتخابات باستخدام كشف
النقابة قد يفتح باب العبث والتزوير ،واحتمال حدوث
ت�ل�اع��ب {م �خ �ج��ل} ف ��ي أك �ب��ر وأع� � ��رق ن �ق��اب��ة ن�ف�ط�ي��ة في
الكويت ،مطالبة هيئة القوى العاملة بمراقبة الجمعيات
ال �ع �م��وم �ي��ة ل �ل �ن �ق��اب��ات واس �ت �ع �ج ��ال ق ��ان ��ون امل �ن �ظ �م��ات
النقابية.
وأف � � ��ادت م� �ص ��ادر ن �ق��اب �ي��ة ب� ��أن ادارة ال �ن �ق��اب��ة رف �ض��ت
وب��االت�ف��اق م��ع ات�ح��اد ع�م��ال ال�ب�ت��رول الخاضع لسيطرة
نقابة شركة نفط الكويت ،اعتماد كشف أعضاء الجمعية
العمومية الصادر من شركة نفط الكويت بعد راتب شهر
يناير  ،2020الذي يعتبر الكشف الصحيح واملثبت فيه

االستقطاع الشهري لرسوم اشتراك النقابة.
وج � ��رى ت��وج �ي��ه دع � ��وة ام� ��س ل �ت �ج��اه��ل ال �ح �ض��ور ال��ى
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة امل �ن �ع �ق��دة وذل � ��ك ب �ع��د اج �ت �م��اع
ال�ق��ائ�م�ت�ين وع ��دم ال �ت��وص��ل ال ��ى ات �ف��اق ،ح�ي��ث ان ادارة
النقابة الحالية لم تقبل اعتماد الكشف الرسمي الصادر
م��ن ق�س��م امل�ح��اس�ب��ة ف��ي ال �ش��رك��ة ،ال ��ذي ي��وض��ح وي�ب�ين
امل��وظ �ف�ين ال��رس�م�ي�ين امل�ن�ت�س�ب�ين للجمعية ال�ع�م��وم�ي��ة
ف��ي النقابه م��ن املضافني للكشف دون استقطاع وهو
م��ا تصر النقابة على اع�ت�م��اده ف��ي ل�ج��ان االنتخابات.
وت �ع�ت�ب��ر ن �ق��اب��ة ن �ف��ط ال �ك��وي��ت م ��ن أق� ��دم ال �ن �ق��اب��ات في
الكويت وأك�ث��ره��ا ح��رك��ة على الساحة العمالية ،حيث
ي�ت�ج��اوز ع��دد أع�ض��اء الجمعية العمومية فيها ٨٠٠٠
عامل وعاملة .وط��ال��ب مراقبون الهيئة العامة للقوى
العاملة توجيه االتحاد العام لعمال الكويت باملراقبة
واإلشراف على هذه االنتخابات لضمان نزاهتها وعدم
العبث في نتائجها.

«معامل»:
ترسية بـ  15مليون دينار

«الرابطة» :موافقة
بشراء  % 10من األسهم

قالت «الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت» :إنها تلقت كتابًا
من وزارة األشغال العامة بترسية ممارسة بشأن صيانة
عامة لـ «الطريق الدائري الخامس وطريق الغزالي والجهراء
السريع» بمبلغ  15مليون دينار وملدة  1095يوما.
ولفتت الشركة إل��ى أن��ه ال يوجد أث��ر على امل��رك��ز املالي
إزاء هذا التطور ،وأنها سوف تقوم بإخطار كل من هيئة
أسواق املال ،وشركة البورصة ،عند توقيع العقد وبأي
مستجدات في هذا الشأن.

أف � ��ادت ش��رك��ة راب �ط��ة ال �ك��وي��ت وال �خ �ل �ي��ج للنقل
بأنها قد حصلت على موافقة هيئة أسواق املال
بالسماح لها بشراء أو بيع ما ال يتجاوز %10
م��ن أسهمها وذل ��ك مل��دة س�ت��ة أش�ه��ر م��ن ت��اري��خ
منح املوافقة ف��ي  27يناير ال�ج��اري ،م��ع مراعاة
أال يتجاوز مبلغ ال�ش��راء مبلغ مصادر التمويل
امل�ت��اح��ة .وذل��ك وف�ق��ًا مل��واد ال�ق��ان��ون رق��م  7لسنة
 2010والئحته التنفيذية وتعديالتهما.

مزاد علني لـ«هيئة االستثمار»

أراض فضاء في المسايل
بيع 6
ٍ
بـ 2.4مليون دينار
هبة حماد
ن �ظ �م��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار ،ام � ��س ،م� ��زادا
ع �ق��اري��ا ل�ب�ي��ع  7أراض ف �ض��اء ،ج�م�ي�ع�ه��ا ك��ائ�ن��ة في
منطقة املسايل ،اال ان املفاجأة كانت بعدد الحضور
امل�ت��واض��ع ،حيث شهد امل��زاد بيع ع��دد م��ن االراض��ي
ل�ل�أف��راد أن�ف�س�ه��م ،علما ان امل�ج�م��وع ال�ك�ل��ي م��ن بيع
جميع االراضي (عدا واحدة) بلغ  2.49مليون دينار.
تم طرح األرض االولى  -قسيمة رقم  166في قطعة 3
(شارعان داخليان  -زاوية) بمساحة  500متر مربع
بسعر ابتدائي  399الف دينار وتم بيعها بمبلغ 403
آالف دينار .وتم طرح االرض الثانية قسيمة رقم 185
في قطعة ( 3شارعان داخليان  -زاوية) بمساحة 500
م�ت��ر م��رب��ع بسعر اب�ت��دائ��ي  399ال��ف دي �ن��ار وبيعت
مقابل  399.5الف دينار.
ام��ا االرض الثالثة ،فهي القسيمة  187والكائنة في
قطعة ( 3شارعان ،احدهما شارع امللك عبدالعزيز -
بطن وظهر  -ارتداد وسكة جانبية) على مساحة 500
متر مربع تم طرحها بسعر ابتدائي  456الف دينار

وبيعت مقابل  457الف دينار.
ك�م��ا ت��م ط��رح االرض ال��راب �ع��ة قسيمة  188ق�ط�ع��ة 3
(ش ��ارع ��ان ،اح��ده�م��ا ش ��ارع امل�ل��ك ع�ب��دال�ع��زي��ز  -بطن
وظ �ه��ر  -ارت � ��داد) ب�م�س��اح��ة  500م�ت��ر م��رب��ع وبسعر
ابتدائي  446الف دينار بيعت مقابل  447الف دينار.
واالرض ال�خ��ام�س��ة قسيمة  189ال�ك��ائ�ن��ة ف��ي قطعة
( 3ش��ارع��ان ،احدهما ش��ارع امللك عبدالعزيز  -بطن
وظهر  -ارت��داد) بمساحة  500متر مربع تم طرحها
بسعر ابتدائي  355ال��ف دينار لم تحظ على فرصة
للبيع.
واالرض ال �س��ادس��ة قسيمة  144ال�ك��ائ�ن��ة ف��ي قطعة
( 5ش��ارع داخلي – ارت��داد محول جانبي) بمساحة
 400متر مربع طرحت بسعر ابتدائي  355الف دينار
وبيعت بمبلغ  383.1الف دينار.
وت��م ط��رح االرض السابعة قسيمة  173الكائنة في
قطعة ( 5شارعان ،احدهما داخلي واآلخر رئيسي -
بطن وظهر  -ارت��داد ومحول جانبي) بمساحة 400
م�ت��ر م��رب��ع ،ب�س�ع��ر اب �ت��دائ��ي  358ال ��ف دي �ن��ار بيعت
مقابل  401.3الف دينار.

لمخالفتهما طبيعة النشاط ..وتعمالن بال ترخيص

َ
شركتي تأمين
«التجارة» تغلق
 ..والثالثة على الطريق
سالم عبدالغفور
أغ �ل �ق��ت وزارة ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة أم� ��س ،م �ق� ّ
�ار
�ار ال �ع �م��ل ع�ل��ى
ش��رك �ت��ي ت ��أم�ي�ن ك��وي �ت �ي �ت�ين ،وج� � � ٍ
اس�ت�ص��دار ق��رار إلي�ق��اف ثالثة ،وذل��ك ملخالفتهما
ط �ب �ي �ع��ة ال� �ن� �ش ��اط وال� �ع� �م ��ل م� ��ن دون ت��رخ �ي��ص.
وأش��ارت مصادر مطلعة ال��ى أن الشركتني اللتني
ت��م إغالقهما كانتا م��ن ب�ين الشركات الست التي
أوقفتها ال ��وزارة منتصف ال�ع��ام امل��اض��ي ،بسبب
اً
ارتكبها مخالفات عدة .ويأتي ذلك تفعيل للفتوى
ال� �ص ��ادرة ع��ن «ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع» باستئناف
وزارة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة تطبيق ال �ق��ان��ون رق��م
 25لسنة  ،2019بشأن تنظيم قطاع التأمني لحني
إص ��دار م��رس��وم تشكيل وح��دة ال�ت��أم�ين .وأش��ادت
امل �ص��ادر بجهود وزارة ال�ت�ج��ارة وح��رص�ه��ا على
إحكام الرقابة على شركات التأمني والوساطة.

أثناء إغالق الشركتين المخالفتين
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عبر تحالف من  6بنوك بقيادة «التجاري» و«األهلي» ..ولمدة  26عاماً

تمويل «أم الهيمان» بـ 650مليون دوالر
وقع تحالف مشترك من  6بنوك بقيادة البنك التجاري الكويتي ،والبنك األهلي
الكويتي ،و ،KfW IPEX-Bankبصفتهم مديري الترتيب األساسيين والبنوك
القائدة ومديري سجل االكتتاب المشترك ،عقد قرض لتمويل مشروع إنشاء
وتشغيل محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة  650مليون
دوالر ،لمدة  26عاماً.
تشمل البنوك القائدة املفوضة بالترتيب للقرض
ً
ك�ل�ا م��ن :ب�ن��ك التنمية ال �ك��وري و«،»DZ Bank AG
وب� �ن ��ك س �ي �م �ن��ز ،وب �م ��وج ��ب ات �ف��اق �ي��ة ال �ت �س �ه �ي�لات
االئتمانية ،سيقوم  KfW IPEX Bankب��دور وكيل
ال�ت�س�ه�ي�لات ال �ع��امل��ي ووك �ي��ل ال �ض �م��ان ال �خ��ارج��ي
ب �ي �ن �م��ا ي �ع �م��ل ال� �ب� �ن ��ك األه � �ل� ��ي ال� �ك ��وي� �ت ��ي ك��وك �ي��ل
للضمان الداخلي والبنك التجاري الكويتي كوكيل
للحسابات الداخلية .وقد قاد الخدمات القانونية
م �ك �ت��ب  ،ASAR Hogan Lovells andن �ي��اب��ة ع��ن
امل �ط��وري��ن و Covingtonوم�ك�ت��ب ال �ب��در للمحاماة
نيابة عن املمولني.
ٌّ
ح �ض��ر ت��وق �ي��ع االت �ف��اق �ي��ة ك ��ل م��ن وزي � ��رة األش �غ��ال
ال �ع��ام��ة رن ��ا ع �ب��داهلل ال� �ف ��ارس ،وب �خ �ي��ت ال��رش �ي��دي
رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة ش��رك��ة أم ال�ه�ي�م��ان ملعالجة
مياه ال�ص��رف الصحي ،وج��واك�ي��م دودي ،الرئيس
التنفيذي لشركة أم الهيمان .وقد تم طرح املشروع
تحت رعاية هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني
العام والخاص وت��م تطويره من قبل شركة WTE
( Wassertechnik GmbHأملانيا) – وهي شركة تابعة
مملوكة ب��ال�ك��ام��ل للشركة ال�ن�م�س��اوي��ة الحكومية
للمرافق  ،– EVNواملستشارين املاليني الدوليني
(الكويت).
وقال يواكيم دودي ،مدير  WTEوالرئيس التنفيذي
لشركة أم الهيمان ملعالجة مياه الصرف الصحي:
«يسر شركة  WTE Wassertechnikاملشاركة في هذا
املشروع ،الذي يمثل عالمة فارقة في تطوير البنية
التحتية الحديثة ملياه الصرف الصحي الصديقة
للبيئة في الكويت .كما يسعدنا أن نسهم بتجربتنا
ال��رائ��دة في مجال إدارة املياه وتكنولوجيا النظم
ال�ب�ي�ئ�ي��ة ف��ي ه ��ذا امل� �ش ��روع ،ال ��ذي س�ي�ع��ود بالنفع
بشكل كبير لكل األطراف».
بدوره ،قال صالح السلمي من شركة االستثمارات
املالية الدولية « :IFAقامت الشركة منذ عام ،1974
باالستثمار ف��ي إدارة األص��ول وم�ش��اري��ع البنية
التحتية التي تساعد في إنشاء أس��اس��ات فعالة
ل �ل �س��وق إض ��اف ��ة إل� ��ى ت��وج �ي��ه وت��رش �ي��د ص�ن��اع��ة
االستثمار .وتعتبر محطة أم الهيمان مشروعا
أساسيا للبنية التحتية وال��ذي سيضع معيارًا
ع��امل�ي��ًا ج��دي �دًا مل�ع��ال�ج��ة وإع � ��ادة اس �ت �خ��دام امل�ي��اه

السلمي :مشروع
أساسي للبنية التحتية..
وسيضع معياراً عالميا ً جديداً
لمعالجة وإعادة استخدام
المياه بشكل مستدام
الصباح :االتفاقية تعكس ثقة
المطورين الرئيسيين في قدرة
المؤسسات الكويتية على ترتيب
تمويل المشاريع وإدارتها
بهبهاني :تمويل مشاريع البنية
التحتية الضخمة جزء من هدفنا
اإلستراتيجي على المدى البعيد
بنك التنمية الكوري
و« »DZ BANK AGو«سيمنز»
تشكل أيضا ً جزءاً من
«كونسرتيوم» تمويل القرض
محطة أم الهيمان ستكون أكبر
منشأة لمعالجة مياه الصرف
الصحي في المنطقة

رنا الفارس ومريم العقيل وبخيت الرشيدي ومطلق الصانع وصالح السلمي مع مسؤولي البنوك الممولة أثناء توقيع االتفاقية

بشكل مستدام».
من جهته ،قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري
الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح« :يعد توقيع
ات�ف��اق�ي��ة ال �ش��راك��ة ب�ي�ن ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ��اص
مل� �ش ��روع أم ال �ه �ي �م��ان ح ��دث ��ًا م �ه �م��ًا ف ��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة،
وس �ي �ك��ون ال �ت �ع �ل��م وال �خ �ب ��رة خ �ل�ال ه� ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة
م�ع�ي��اري��ن مل �ش��اري��ع ال �ش��راك��ة ب�ي�ن ال�ق�ط��اع�ين ال�ع��ام

والخاص املستقبلية .كما يعكس توقيع اتفاقيات
ال �ت �م ��وي ��ل ث �ق ��ة امل� �ط ��وري ��ن ال��رئ �ي �س �ي�ي�ن ف� ��ي ق� ��درة
امل��ؤس �س��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة ع�ل��ى ت��رت�ي��ب وإدارة تمويل
املشاريع الكبرى .ونحن مسرورون بأن نتشارك مع
زمالئنا من البنوك األخرى في هذا املشروع الكبير
كما نتقدم بالشكر الجزيل لحكومة الكويت على
ثقتها بنا».

مشروع ضمن األضخم في العالم
يعد مشروع أم الهيمان ملعالجة مياه الصرف الصحي واحدًا من أضخم املشاريع من نوعها في العالم،
حيث يتم بموجب اتفاقية امتياز واحدة إلنشاء وتشغيل وإعادة تأهيل و /أو إيقاف تشغيل عدد من
محطات املعالجة واملرافق ذات الصلة مع النقل والتوزيع؛ اتفاقية الشراكة بني القطاع العام والقطاع
الخاص – نقل ومعالجة مياه الصرف الصحي (.)TST-PPP
وبموجب شروط  ،TST-PPPيتم تقسيم األصول بني نموذجني للتعاقد وهما نموذج البناء والتشغيل
ونقل امللكية ( ،)BOTونموذج التصميم والبناء والتشغيل ( .)DBOوتشتمل عناصر نموذج BOT
على محطة جديدة ملعالجة مياه الصرف الصحي بالقرب من أم الهيمان بطاقة استيعابية هيدروليكية
مبدئية تبلغ  500,000متر مكعب متوسط التدفق اليومي ،ومحطة كهرباء جديدة للمرحلة األولى.
تتضمن عناصر  DBOعددًا من األجهزة واملعدات لنقل مياه الصرف الصحي ،ونقل وتوزيع النفايات
السائلة ،وإعادة تأهيل أو هدم محطات الضخ ومرافق املعالجة الحالية.
اما شركة أم الهيمان ملعالجة مياه الصرف الصحي «ش.م.ك.ع ».فهي مملوكة بنسبة  %40من قبل
التحالف األملاني  -الكويتي و %10من قبل هيئة االستثمار الكويتية نيابة عن حكومة الكويت .أما
نسبة الـ %50املتبقية فتحتفظ بها هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام والخاص ،بهدف طرح
األسهم للجمهور من خالل االكتتاب العام بمجرد تشغيل هذا املشروع.

العوضي في مؤتمر الصيانة وإدارة االعتمادية:

عقاريات

تشغيل مصفاة الزور منتصف 2020
قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في «كيبيك» المهندس حاتم العوضي،
ان الصيانة واالعتمادية هما حجر الزاوية ألي صناعة خاصة بالنفط والغاز،
بالنظر إلى التقلب الشديد في هذا القطاع .واشار العوضي في الكلمة
التي القاها بالنيابة عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية
هاشم هاشم خالل مؤتمر«الصيانة وإدارة االعتمادية– الكويت »2020
الذي نظمته الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك»،
بالتعاون مع الجمعية الخليجية للصيانة وإدارة االعتمادية ،أمس ،ان هذا
المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه مجاالت الصيانة واالعتمادية وإدارة
األصول ارتفاعا سريعا في التطور مع مرور الوقت ،حيث تتحول الصيانة
واالعتمادية من مهمة بسيطة إلى علم يتقدم بمفاهيم جديدة
تظهر على الساحة كل يوم.

م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق� ��ال م ��ارك ��وس ش �ي��ر ،ع �ض��و مجلس
إدارة مصرف « :KfW IPEX-Bank GmbHبصفتنا
مصرفًا يلتزم إل��ى ح��د كبير باالستدامة البيئية،
يسر  KfWأن يكون البنك القائد للقيام بالترتيب
األساسي لتمويل هذا املشروع .وال شك أن حكومة
الكويت تدرك أهمية املياه كمورد حيوي ضروري
ال غنى عنه وأن ق��راره��ا ببناء محطة أم الهيمان
ملعالجة مياه الصرف الصحي يعكس ذلك .كما أننا
مسرورون إلى حد كبير بأن تكون رؤيتنا جزءًا من
رؤي��ة ال�ك��وي��ت  2035وأن ن��رى ه��ذا امل �ش��روع يؤتي
ثماره».
من جهته ،قال طالل محمد رضا بهبهاني ،رئيس
مجلس إدارة البنك األه�ل��ي ال�ك��وي�ت��ي« :إن تمويل
م�ش��اري��ع ال�ب�ن�ي��ة التحتية ال�ض�خ�م��ة ،ه��و ج��زء من
هدفنا االستراتيجي على املدى البعيد ،خاصة أن
هذه املشاريع تعتبر جزءًا أساسيًا من رؤية الكويت
 ،2035التي تهدف إل��ى تحويل وتنويع االقتصاد
الوطني .ونحن في البنك األهلي الكويتي سعداء
للغاية بهذه الجهود املشكورة التي تبذلها وزارة
األشغال العامة  MPWوهيئة مشروعات الشراكة
ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ��اص  KAPPوال�ج�ه��ات
ال��راع �ي��ة وال �ب �ن��وك امل �ش��ارك��ة وال �ت��ي أث �م��رت توقيع
اتفاقية الشراكة بني القطاع العام والقطاع الخاص
ال�ي��وم إلن�ج��از م�ش��روع محطة أم الهيمان ملعالجة
مياه الصرف الصحي».

سليمان الدليجان
تويتر@aldilaijan :
aldilaijan@hotmail.com

العقار ..ودور البنوك

حاتم العوضي

سعد الشيتي
أوض � � � ��ح ال � �ع� ��وض� ��ي ان � � ��ه م � ��ع ال �ط �ل �ب ��ات
املتزايدة للسوق التنافسي وعدم تحمل
وق��ت ال �ت��وق��ف ،ت�ل�ت��زم م��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول
ال�ك��وي�ت�ي��ة وش��رك��ات �ه��ا ال �ت��اب �ع��ة ب��ات�خ��اذ
ال� �خ� �ط ��وات ال �ل��ازم � ��ة ل �ل �ص �ي��ان��ة وإدارة
االع�ت�م��ادي��ة م��ن خ�لال عمليات التنقيب
واالنتاج والتوزيع ،الفتا الى أن الصيانة
واالع �ت �م ��ادي ��ة ل�ي�س�ت��ا ض��روري �ت�ي�ن فقط
ل��زي��ادة ال�ج�ه��وزي��ة ،ول�ك��ن أي�ض��ا لضمان
س�لام��ة أص��ول�ن��ا س��واء أك��ان��ت م�ع��دات أم
أشخاصا.
ولفت ال��ى ال��دع��م والتشجيع املستمرين
ل �ص��اح��ب ال �س �م��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي��خ
ص�ب��اح األح�م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح ،معربا
ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه ع��ن عميق ام�ت�ن��ان��ه ال��ى
وزي��ر النفط ال��دك�ت��ور خ��ال��د ال�ف��اض��ل في
دع��م أه��داف مؤسسة ال�ب�ت��رول الكويتية
وال�ح�ف��اظ ع�ل��ى مكانتها ك�ش��رك��ة نفطية
رائ � ��دة وم �ع �ت��رف ب �ه��ا ع��امل �ي��ا ف ��ي م�ج��ال
ت��وف �ي��ر ط ��اق ��ة آم� �ن ��ة ون �ظ �ي �ف��ة ل�ل�أس ��واق
العاملية.
وبني انه منذ اكتشاف النفط في الكويت
ف��ي ف �ب��راي��ر م��ن ع ��ام  ،1938ش �ه��د ق�ط��اع
النفط والغاز في البالد تطورًا جذريًا مع
ت�ص��دي��ر أول شحنة نفطية ف��ي الكويت
ع� ��ام  1946وم� ��ن ث ��م ت��أس �ي��س م��ؤس�س��ة
البترول الكويتية في عام  1980كمنظمة
جامعة إلدارة املصالح النفطية املتنوعة
في البالد.
من ناحيته ،قال نائب الرئيس التنفيذي
ملصفاة ال ��زور امل�ه�ن��دس خ��ال��د العوضي
انه في وقت سابق من هذا الشهر ،أعلنت
الشركة الكويتية للصناعات البترولية
املتكاملة «كيبيك» عن االنتهاء من  94في

املئة من أعمال البناء في مصفاة ال��زور،
إح��دى أكبر مصافي التكرير ف��ي العالم
ب�ط��اق��ة  615000ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا؛ متوقعا
تشغيلها بحلول منتصف العام الحالي،
م�ب�ي�ن��ا ان �ه��ا ت�م�ث��ل م ��ا ي �ق��رب م ��ن نصف
طاقة التكرير في الكويت.
واف � � � ��اد ال� �ع ��وض ��ي ب ��ان ��ه م� �ن ��ذ امل ��راح ��ل
املبكرة من التصميم والتطوير ،تم نشر
استراتيجيات الصيانة في ال��زور ،الفتا
الى ان شركة «كيبيك» ستكون مسؤولة
ع��ن تشغيل املصفاة والبتروكيماويات
واس �ت �ي ��راد ال �غ ��از ال�ط�ب�ي�ع��ي امل �س ��ال في
الزور.
واشار الى انه مع تطور الصيانة بسرعة
ك�ب�ي��رة ،سينصب ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى مواكبة
ال�ت�غ�ي�ي��ر وت�ح�ق�ي��ق ذل ��ك م��ن خ�ل�ال رؤي��ة
محددة لتكون الشركة رائدة في عمليات
التكرير املتكاملة والغاز الطبيعي املسال
والبتروكيماويات ،تحت مظلة مؤسسة
ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة .وت��اب��ع ان ��ه ف��ي ع��ام
 ،2017دشنت مؤسسة البترول الكويتية
ملتقى  Think-Kالذي بموجبه كان على
كل شركة من شركاتها التابعة استضافة
الخبراء ورعاية إقامته مرة واح��دة على
األق� � ��ل ،م��وض �ح��ا ان «ك �ي �ب �ي��ك» اخ �ت ��ارت
إق��ام��ة مجتمع خ �ب��راء ال�ص�ي��ان��ة لتعزيز
ال �ت �ع��اون وت �ب��ادل امل�ع��رف��ة ب�ين محترفي
الصيانة في شركات النفط في الكويت،
م�ن��وه��ا ب��ان��ه ع�ل��ى ض��وء ذل��ك ت��م تشكيل
ثالث لجان فرعية رئيسية لدراسة ثالث
قضايا رئيسية تتعلق بالصيانة وإدارة
ال� �ت� �ح ��ول ،وم� ��ؤش� ��رات األداء ال��رئ�ي�س�ي��ة
ل �ل �ص �ي��ان��ة ،وع �ق ��ود ال �ص �ي��ان��ة؛ ح �ي��ث تم
ت�ن�ف�ي��ذ ال �ن �ت��ائ��ج ال �ت��ي ان�ب�ث�ق��ت ع��ن ه��ذه
ال� �ل� �ج ��ان ال� �ف ��رع� �ي ��ة م� ��ن ق� �ب ��ل ال� �ش ��رك ��ات
التابعة ،والتي أثبتت فاعليتها.

لن تنتهي قضية ارتفاع أسعار العقار وحل املشكلة اإلسكانية إال
بفتح قنوات تمويلية أو ط��رح منتجات عقارية جديدة؛ مثل الرهن
العقاري الذي يحتاج مدة طويلة إلقراره ،بسبب تعارضه مع بعض
قوانني االقتراض ،لذلك إن لم يكن هناك تعاون ومساهمة من القطاع
الخاص ،وأقصد هنا بعض الجهات التمويلية التي حققت أرباحا
عالية (أرباح بنكني أكثر من  600مليون دينار!) ساهمت وتساهم
في إحياء دورها باملجتمع عن طريق اقامة مسابقات مشي بالهواء
الطلق ،ومساهمات عديدة ملراكز طبية ،وأخيرًا مساهمة في إقامة
معرض للقهوة!!
أظ��ن ان التفكير ال��ج��دي يبدأ ّباملساهمة ف��ي تخفيف االي��ج��ارات او
البحث عن ُسبل ّ
ميسرة لتملك الشباب شقة او بيتا ،او غير ذلك
من الحلول املجتمعية التي سيكون قطاع الشباب ،غير القادر على
الشراء ،شاكرًا لهذه الخطوة.
اتصل بي أحد التجار ـ ـ ـ رحمه اهلل ـ ـ ـ في التسعينيات ،طالبًا شراء
بيوت عدة لعائالت كويتية غير قادرة ،وحدث له ذلك ،كما كان لدور
التجار في السابق االث��ر ال��واض��ح في س��داد دي��ون أصحاب منازل
مرهونة وغيرها؛ فهل من ّ
متقدم من الجهات التمويلية لذلك؟

تفاؤل في 2020
ال يعني التفاؤل دائما أن هناك ارتفاعا قادما ألسعار العقارات
بشكل عام ،التفاؤل ينطلق من إمكانيات السوق العقاري املحلي،
ك��اس��ت��م��رار األف������راد ف���ي ال��ط��ل��ب ب��غ��رض االس��ت��ث��م��ار وش��رك��ات
ومحافظ عقارية ،تتوافر لديها سيولة راغبة في ال��ش��راء ،هذان
ّ
لتوجه رؤوس أموال
العامالن قادا زيادة الثقة بالقطاع العقاري
مستمرة داخل السوق ،تتجه مرة باتجاه القطاع االستثماري ،ثم
للقطاع التجاري ،وأخ��رى إل��ى القطاع الحرفي ،لذلك ف��إن جدوى
االستثمار ال��ع��ق��اري ق��ائ��م ون��اج��ح خ�لال السنة املقبلة ،كما أنه
من املؤكد هذه األموال تستثمر نتيجة وجود قواعد عدة ،منها:
االستثمار في املكان املرغوب ،االستثمار في عقارات ذات جودة
عالية ،وهي قليلة العرض ،كما أن معرفة العنصر النفسي عند
ال���ش���راء م��ا زال ي��ؤث��ر ف��ي ق�����رارات ال���ش���راء ،خ��ص��وص��ًا ب��امل��واق��ع
وغيرها،
املطلوبة في املناطق املكتملة الخدمات .من هذه القواعد
ّ
تنطلق األموال تشتري وتبيع من دون الخوف من انهيار او توقف
مفاجئ من دون أسباب داعية الى ذلك.

دراسة املحافظ العقارية
ك��ث��ي��ر م��ن امل��ح��اف��ظ ال��ع��ق��اري��ة ال��ت��ي تملكها ال��ح��ك��وم��ة وامل��ؤس��س��ات
الخاصة أو األفراد تفتقد الدراسة والتحليل .منها ما يحتاج التطوير
ً
ً
ومنها م��ا يحتاج البيع الس��ت��ب��دال ب��ه أص�ل�ا أك��ث��ر دخ�ل�ا ،ومنها ما
يحتاج إدارة جيدة ،وأخيرًا منها ما يحتاج التوسع الجغرافي .لذلك،
فإن املحافظ العقارية تحتاج مرحلة مراجعة كل  5سنوات ملعرفة أي
قطاع عقاري كان القرار فيه ناجحًا .عادة ،السوق العقاري ّ
يتعرض
ّ
لتغيرات كل  3ـ ـ ـ  5سنوات ،سواء بنسب البناء أو قرارات جديدة من
«البلدية» ،كما هو الحال عند تغيير قانون البناء .املحافظ العقارية
التي تملكها الحكومة (لكبر حجمها ّ
وتوسعها) تحتاج تركيزًا أكثر
في التحليل ،لعل السبب في ذلك أن املحافظ قد يكون عمرها أكثر
من  40سنة!!
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ّ
ّ
تتعلق بــ  73.26مليون سهم
تسلم موافقات

«بوبيان» يكشف تطورات االستحواذ
على بنك لندن والشرق األوسط
أعلن بنك بوبيان عن نجاح عرض االستحواذ على بنك لندن والشرق
األوسط ،وقال انه تسلم اول من امس ( 27يناير أول تاريخ إغالق لقبول
العرض) موافقات تتعلق بإجمالي عدد أسهم يبلغ  73.263.270سهماً
من أسهم بنك لندن والشرق األوسط (تمثل  )%39.52تقريباً من
األسهم العادية المصدرة لبنك لندن والشرق األوسط ،ليصبح اإلجمالي
بعد إضافة األسهم المملوكة لمجموعة بنك بوبيان  %67.44تقريباً من
األسهم العادية المصدرة لبنك لندن والشرق األوسط.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبد السالم الصالح« :بناءعلى
ذلك ،فإن جميع شروط العرض قد تم الوفاء بها أو تم التنازل عنها
وأصبح العرض غير مشروط لكل من الموافقات ولجميع الجوانب اعتباراً
من ذلك التاريخ» ،مشيرا الى ان العرض سيظل مفتوحاً ألي موافقات
اضافية حتى الواحدة من بعد ظهر يوم  19فبراير ( 2020بتوقيت لندن)،
أو أي موعد أو تاريخ الحق يحدده بنك بوبيان ،بعد موافقة هيئة
االستحواذ واالندماج بالمملكة المتحدة ،وسلطة دبي للخدمات
المالية متى استدعى األمر.
أضاف بنك بوبيان « :كواحد من البنوك
الرائدة واألسرع نموًا في الكويت ،لدينا
ع� ��دد م �ت��زاي��د م ��ن ع �م�ل�اء دول م�ج�ل��س
ال � �ت � �ع� ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ال� ��ذي� ��ن ي �س �ع��ون
للوصول إلى فرص استثمارية متوافقة
م ��ع ال �ش��ري �ع��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة ف ��ي امل�م�ل�ك��ة
امل � �ت � �ح� ��دة» ،م� ��ؤك � �دًا أن «ت� �ع ��زي ��ز ن�س�ب��ة
ملكيتنا في بنك لندن والشرق األوسط
س �ي �م �ك �ن �ن��ا م ��ن ت �ط��وي��ر أع� �م ��ال ��ه ودف ��ع
النمو في كال البنكني» .واش��ار الصالح
ال��ى ان��ه وبعد االنتهاء من االستحواذ،
ي �ع �ت��زم ب �ن��ك ب ��وب �ي ��ان أن ي �س �ت �م��ر ب�ن��ك
لندن والشرق األوس��ط في العمل كبنك
مستقل ضمن مجموعة بنك بوبيان.
يذكر أنه بتاريخ  5ديسمبر  2019أعلن
ب �ن��ك ب��وب �ي��ان ع ��ن ت��وص �ل��ه إل� ��ى ات �ف��اق
م��ع أع �ض��اء م�ج�ل��س اإلدارة املستقلني
ف��ي ب�ن��ك ل�ن��دن وال �ش��رق األوس ��ط بشأن
ش��روط ال�ع��رض النقدي بالكامل املقدم
من بنك بوبيان لالستحواذ على أسهم
بنك لندن وال�ش��رق األوس��ط (باستثناء
أس � �ه ��م ب� �ن ��ك ل � �ن ��دن وال� � �ش � ��رق األوس� � ��ط
امل� �م� �ل ��وك ��ة ب ��ال �ف �ع ��ل ل �ب �ن��ك ب ��وب� �ي ��ان أو
شركاته الزميلة وأسهم الخزينة) .ويعد
بنك لندن والشرق األوسط شركة عامة
محدودة في اململكة املتحدة ،وهو مدرج
في بورصة ناسداك دبي .ويقوم بتقديم
خدمات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية
ّ
الغراء لعمالئه.
وب �ت��اري��خ  20دي�س�م�ب��ر  ،2019ق ��ام بنك
بوبيان بنشر مستند العرض املتضمن

إجمالي الموافقات
المتسلمة مع األسهم
المملوكة للمجموعة
تمثل  %67.44من األسهم
المصدرة لبنك لندن
العرض سيظل مفتوحا ً
ألي موافقات إضافية
حتى  19فبراير المقبل
الصالح :االستحواذ
سيمكن البنك من تقديم
خدمات مالية متوافقة
مع الشريعة لعمالئه في
المملكة المتحدة
بنك لندن والشرق
األوسط سيستمر في
العمل كمصرف مستقل
ضمن مجموعة بوبيان

عبد السالم الصالح

ج �م �ي��ع ال � �ش � ��روط واألح� � �ك � ��ام امل �ت �ع �ل �ق��ة
بالعرض الذي بموجبه يحق ملساهمي
ب�ن��ك ل �ن��دن وال �ش��رق األوس� ��ط ال�ح�ص��ول
ع�ل��ى  1.05دوالر ام �ي��رك��ي ل�ل�س�ه��م وق��د
حصل بنك بوبيان أيضًا على تعهدات
غير قابلة لإللغاء من بعض مساهمي
ب �ن��ك ل� �ن ��دن وال � �ش� ��رق األوس � � ��ط ب �ق �ب��ول
ال�ع��رض بنسبة  13.21ف��ي امل�ئ��ة تقريبا
م��ن األس�ه��م ال�ع��ادي��ة امل �ص��درة لرأسمال
ب�ن��ك ل�ن��دن وال �ش��رق األوس ��ط وذل ��ك كما
في  4ديسمبر .2019
وك� ��ان ب �ن��ك ب��وب �ي��ان ق��د أع �ل��ن ق �ب��ل أي��ام
عن تحقيقه أرباحا صافية بنهاية عام
 2019بلغت  62.7مليون دي�ن��ار كويتي
ب�ن�س�ب��ة ن �م��و  %12ع ��ن ال� �ع ��ام ال �س��اب��ق
ل��ه وب��رب�ح�ي��ة س�ه��م  20.4ف�ل�س��ًا م�ق��ارن��ة
بربحية سهم  19.2فلسًا في عام .2018
ويأتي استحواذ بنك بوبيان على بنك
لندن والشرق األوس��ط مواكبا الحتفال
البنك بمرور  15عامًا منذ تأسيسه و10
سنوات منذ البدء في املرحلة الجديدة
ال� �ت ��ي أث � �م ��رت ال� �ع ��دي ��د م ��ن اإلن � �ج� ��ازات
وال� �ن� �ج ��اح ��ات ال� �ت ��ي ت �ح �ق �ق��ت ،واه �م �ه��ا
ارت � �ف� ��اع ال �ح �ص��ة ال �س��وق �ي��ة ب�م�خ�ت�ل��ف
أشكالها في السوق الكويتي.
وم� � ��ع ن� �ه ��اي ��ة ع� � ��ام  ،2019ف� � ��إن ج�م�ي��ع
مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نموا
ملحوظا ،حيث ارتفع إجمالي األصول
إل��ى  5.3م�ل�ي��ارات دي�ن��ار كويتي 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  ،%17إل��ى ج��ان��ب ارت�ف��اع
محفظة التمويل إلى  3.7مليارات دينار
ك��وي�ت��ي ب�ن�س�ب��ة ن�م��و  ،%14إل ��ى ج��ان��ب
االرتفاع املتواصل لقاعدة عمالء البنك.
وارتفع إجمالي قيمة حقوق امللكية في
البنك إلى  575مليون دينار كويتي ،كما
ارتفعت اإليرادات التشغيلية لتصل إلى
 146مليون دينار كويتي ،فيما ارتفعت
ال�ح�ص��ة ال�س��وق�ي��ة م��ن ال�ت�م��وي��ل بصفة
ع��ام��ة إل��ى ح��وال��ي  %9.3ح��ال�ي��ًا ،بينما
ارتفعت حصة بنك بوبيان م��ن تمويل
األفراد تحديدا إلى ما يقارب  ،%12إلى
جانب تحقيق معدالت نمو متميزة في
املحفظة االئ�ت�م��ان�ي��ة ل�ل�ش��رك��ات وصلت
إل� � ��ى  %17ع� ��ن ط� ��ري� ��ق ج� � ��ذب ال �ع��دي��د
م� ��ن ال � �ش ��رك ��ات ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة امل� �ع ��روف ��ة
بمالءتها املالية واالقتصادية ،وذلك مع
التمسك الشديد بأعلى معايير الجودة
االئتمانية ودراسة وتنويع املخاطر.
وأض ��اف ب��وب�ي��ان ف��ي ع��ام  2019إن�ج��ازا
ج ��دي ��دا إل ��ى إن� �ج ��ازات ��ه م ��ن خ �ل�ال ق�ي��ام
وك� ��ال� ��ة س� �ت ��ان ��درد آن � ��د ب� � ��ورز ال �ع��امل �ي��ة
ب�ت��أك�ي��د التصنيف االئ�ت�م��ان��ي ال�ط��وي��ل
األج��ل للبنك عند املستوى  Aمع نظرة
مستقبلية مستقرة ،ليكون بذلك ثاني
اع �ل��ى ت�ص�ن�ي��ف ائ �ت �م��ان��ي ب�ي�ن ال �ب �ن��وك
املحلية.
وأب� � ��رزت ال��وك��ال��ة ف ��ي م� �ب ��ررات منحها
ال�ب�ن��ك ه ��ذا ال�ت�ص�ن�ي��ف أن ب��وب�ي��ان يعد
خ ��ام ��س أك �ب ��ر ب �ن��ك ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،وأن ��ه
ي �ت �م �ت��ع ب� �ع�ل�ام ��ة ت� �ج ��اري ��ة ق ��وي ��ة ع�ل��ى
مستوى خدمات األف��راد ،باإلضافة إلى
مركزه السوقي الجيد ورسملته القوية
جنبًا إلى جنب مع ربحيته الجيدة.
وخالل العام املاضي ،تمكن بنك بوبيان
م��ن االس�ت�م��رار ف��ي الحفاظ على تقدمه
وتفوقه التقني من خالل الحصول على
ج��ائ��زة أف�ض��ل ب�ن��ك إس�لام��ي ف��ي العالم
ف��ي ال�خ��دم��ات املصرفية الرقمية للعام
ال �خ��ام��س ع �ل��ى ال� �ت ��وال ��ي م ��ن م��ؤس�س��ة
غلوبل فاينانس.
وألول مرة على مستوى الكويت ،تتفق
م ��ؤس� �س� �ت ��ان ،وه� �م ��ا م ��ؤس �س ��ة غ �ل��وب��ل
ف��اي�ن��ان��س وب��ان �ك��ر ،ع�ل��ى م�ن��ح ب��وب�ي��ان
جائزة أفضل بنك إسالمي في الكويت
لعام  ،2019نتيجة ما حققه من نمو في
مختلف مؤشراته املالية ونمو حصصه
السوقية.

زارها  1.84مليون سائح من دول «التعاون» العام الماضي

الخليجيون أنفقوا  2.36مليار دوالر في مصر
ت��وق��ع تقرير مل�ع��رض س��وق السفر العربي
ان تشهد مصر ارتفاعًا ملحوظًا في حجم
اإلن�ف��اق من قبل السياح القادمني من دول
مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي ال�ع��ام الحالي،
وأن ي�ص��ل إل ��ى  2.36م�ل�ي��ار دوالر ب��زي��ادة
نسبتها  %11عن العام املاضي .وبلغ عدد
الرحالت التي قام بها ال��زوار القادمون من
اململكة العربية السعودية إلى مصر 1410
رحالت العام املاضي.
واش� ��ار ال�ت�ق��ري��ر ال ��ذي ي �ص��در ع��ن م�ع��رض

السفر العربي املزمع اقامته في مركز دبي
العاملي من  19الى  22أبريل إلى ارتفاع عدد
السياح من اململكة بواقع  1.8مليون سائح
ب �ح �ل��ول ع ��ام  2024وب �م �ع��دل ن �م��و س�ن��وي
م��رك��ب ق ��دره  .%5ف��ي ح�ين أن �ف��ق ال��زائ��رون
ال� �س� �ع ��ودي ��ون  633م �ل �ي ��ون دوالر ال �ع ��ام
امل��اض��ي ،متوقعا أن يرتفع ه��ذا ال��رق��م إلى
 1.13مليار دوالر حتى  2024بمعدل نمو
سنوي مركب نسبته .%11
وق��ال��ت دان �ي �ي��ل ك��ورت �ي��س ،م��دي��رة م�ع��رض

س��وق ال�س�ف��ر ال�ع��رب��ي ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط:
«بلغ إجمالي إي ��رادات السياحة ف��ي مصر
نحو  16.4مليار دوالر العام املاضي ،ومن
املنتظر أن تقفز إلى  29.7مليار دوالر على
مدى السنوات الخمس املقبلة بمعدل نمو
سنوي مركب نسبته  ،%13حيث تعد مصر
سوقا خارجيا رئيسيا لدول الخليج ،حيث
استقبلت  1.84مليون زائ��ر العام املاضي،
ومن املتوقع أن تحقق نموًا ملحوظًا ليصل
إجمالي عدد الزوار القادمني إليها من دول

املجلس إل��ى  2.64مليون زائ��ر ب�ق��دوم عام
 .»2024وأردف � ��ت ك��ورت �ي��س ق��ائ �ل��ة« :خ�ل�ال
األش� �ه ��ر ال � �ـ  12امل��اض �ي��ة ،ش �ه��دت ص�ن��اع��ة
ال�س�ي��اح��ة ف��ي م�ص��ر ن �م �وًا م�ل�ح��وظ��ًا ،حيث
ارتفع عدد الزائرين بنسبة  %57.5من 11.3
م�ل�ي��ون��ا ع ��ام  2018إل ��ى  17.8م�ل�ي��ون زائ��ر
عام  2019مدفوعًا بانخفاض سعر صرف
ال�ج�ن�ي��ه امل �ص��ري وال �ح��واف��ز ال �ت��ي تقدمها
ال �ح �ك��وم��ة ل �ش��رك��ات ال �ط �ي ��ران امل �س �ت��أج��رة
املشغلة للرحالت الدولية».

رأي متخصص
عبدالله العلمي
كاتب سعودي

ال تصدقوهم..
االقتصاد السعودي بخير
تتسابق بعض وسائل اإلعالم األجنبية
إلث� � ��ارة امل �ج �ت �م��ع ب��أخ �ب��ار م �ف �ب��رك��ة ع��ن
امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ط �م�ع��ًا في
ال��رب��ح ال�س��ري��ع وال �ش �ه��رة امل��زي �ف��ة .إال أن
اململكة ماضية ف��ي م�ش��واره��ا التنموي
غ�ي��ر ع��اب�ئ��ة ب��أك��اذي��ب ال �ص �غ��ار وتلفيق
الصحافة الصفراء.
م �ع��دل ال �ب �ط��ال��ة ل �ل �س �ع��ودي�ين ت ��راج ��ع من
 %12.9إل ��ى  %12ف��ي ال��رب��ع ال �ث��ال��ث من
عام 2019م .القطاع الخاص في السعودية
لعب دورا مهمًا في تراجع معدل البطالة،
بما فيه النمو في اإلن�ش��اءات وغيرها من
القطاعات غير النفطية .كذلك فإن سياسة
ال�ت�ن��وي��ع االق �ت �ص��ادي وت�ط��وي��ر رأس امل��ال
ال�ب�ش��ري م��ن أول ��وي ��ات اه�ت�م��ام القطاعني
ال �ع ��ام وال� �خ ��اص وم ��ن اه �ت �م��ام��ات وزارة
االق�ت�ص��اد والتخطيط السعودية وبرامج
توطني الوظائف مثل «هدف» وغيرها.
ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ت��دري��ب ،اح �ت��ل خ �ب��ران
م �ه �م��ان اف �ت �ت��اح �ي��ات ال �ص �ح��ف امل�ح�ل�ي��ة.
ال �خ �ب��ر األول ع ��ن ق� ��رب اف �ت �ت ��اح أب� ��واب
أك��ادي �م �ي��ة ش ��رك��ة «ن � �ي ��وم» ألل� ��ف ط��ال��ب
ل �ي �ت �ل �ق��وا ت��دري �ب �ه��م ف ��ي م� �ج ��االت ت��دع��م
ق�ط��اع��ات م�ه�م��ة م�ث��ل ال�ط��اق��ة وال�س�ي��اح��ة
والنقل .لعلي أبشركم أن العدد املستهدف
القادم هو  6000مستفيد .الخبر الثاني
إط�ل�اق غ��رف��ة ال��ري��اض ب��رن��ام��ج مجاني
تحت مسمى «حوكمة املنشآت» لتأهيل
« »1000ش��اب وشابة من الباحثني عن
العمل.
أم��ا امل�ي��زان التجاري للتجارة الخارجية
السعودية فقد سجل فائضًا بقيمة 404
م �ل �ي��ارات ري ��ال خ�ل�ال  11ش �ه �رًا األول ��ى
م��ن  .2019باملناسبة ،ه��ذا ه��و الفائض

للشهر الـ 45على التوالي.
ل� ��ن أح ��دث� �ك ��م ك� �ث� �ي� �رًا ع� ��ن ال� �ن� �ف ��ط ،ف�ق��د
تضاعف متوسط اإلنتاج اليومي للنفط
في السعودية بنحو ست م��رات وارتفع
بنسبة  498في املئة خالل الفترة من عام
 1962حتى عام .2019
االس� �ت� �ث� �م ��ارات األج �ن �ب �ي��ة ال� �ج ��دي ��دة ف��ي
ال�س�ع��ودي��ة ف��ي ت��زاي��د م�ث�م��ر ،ف�ق��د ارت�ف��ع
ع��دده��ا ف��ي اململكة بنسبة  54ف��ي املئة
خ�لال ع��ام  2019مقارنة بعدد الرخص
التي جرى إصدارها في عام  .2018هذا
ليس بمستغرب ،فقد بلغ عدد الشركات
ال �ج��دي��دة ع� ��ام 2019م 1130 ،ش��رك��ة،
مقابل  736شركة فقط في ع��ام ،2018
وه��ي أعلى زي��ادة خ�لال األع��وام العشرة
امل��اض �ي��ة .أه ��م ه ��ذه ال �ش��رك��ات ال �ج��دي��دة
دخ� �ل ��ت ال � �س� ��وق ال� �س� �ع ��ودي م� ��ن ال �ه �ن��د
واململكة املتحدة.
أه��داف السعودية االقتصادية التي يتم
ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا ح��ال �ي��ًا واض� �ح ��ة ،وه ��ي ج��ذب
االس�ت�ث�م��ارات األجنبية وت��وط�ين التقنية
ون �ق��ل امل �ع��رف��ة وت��وف �ي��ر ال ��وظ ��ائ ��ف .كل
ه��ذا ج��اء بعد اإلص�لاح��ات االقتصادية
واالجتماعية الشاملة التي شهدتها البالد،
إضافة لتحسني البيئة االستثمارية في
اململكة وجذب استثمارات جديدة إليها.
البنك الدولي أدلى بدلوه ووضع السعودية
ف��ي ت�ق��ري��ره األخ�ي��ر ف��ي م�س��ار «سهولة
ممارسة األعمال» في املرتبة األول��ى بني
ال ��دول األس ��رع تحسنًا وإص�لاح��ًا على
م �س �ت��وى ال �ع��ال��م ،ل�ت�ت�ق��دم امل�م�ل�ك��ة ب��ذل��ك
 30م��رك�زًا .ال تصدقوا األخ�ب��ار املزيفة،
السعودية ماضية بقوة وعزيمة ورفعة
وعزة ال مثيل لها.

ّ
حذر من زيادة مستويات الدين

«صندوق النقد»:
التيسير النقدي ليس ح ً
ال
ح ��ث ص � �ن ��دوق ال �ن �ق��د ال � ��دول � ��ي ،أم� � ��س ،ص �ن��اع
ال�س�ي��اس��ات على م��راق�ب��ة ن�ق��اط الضعف املالية
م �ث��ل زي � ��ادة م �س �ت��وي��ات ال��دي��ن ال �ت��ي ق��د تشكل
م �خ��اط��ر ع �ل��ى االق� �ت� �ص ��اد ال� �ع ��امل ��ي ف� ��ي األج� ��ل
املتوسط ،وق��ال إن الحل ال يكمن ف��ي مزيد من
التيسير النقدي.
وأض��اف املقرض العاملي في أحدث توقعاته أن
االقتصاد العاملي سينتعش قليال خالل العامني
الحالي واملقبل ،لكن بمستوى يقل عما توقعه
ف��ي وق ��ت س��اب��ق ،وذل� ��ك ب �ع��د أن أدى التيسير
النقدي العاملي إلى دعم النمو العام املاضي.
وقال الصندوق إن النمو العاملي كان سيصبح
أق � ��ل ب� �م� �ق ��دار ن �ص��ف ن �ق �ط��ة م �ئ��وي��ة ف ��ي غ �ي��اب
إجراءات العام املاضي الذي شهد أكبر إجمالي
ت�خ�ف�ي�ض��ات ألس� �ع ��ار ال �ف��ائ��دة ف ��ي اق �ت �ص��ادات
األسواق املتقدمة والناشئة على حد سواء منذ
األزمة املالية العاملية في .2008
وك� �ت ��ب ت ��وب �ي ��اس أدري� � � ��ان م ��دي ��ر ق �س��م أس� ��واق
النقد وامل ��ال ف��ي ص�ن��دوق النقد ون��ائ�ب��ه فابيو

ناتالوتشي ف��ي تدوينة أن م��زي��دا م��ن التيسير
امل ��ال ��ي ال �ع ��امل ��ي ف ��ي ه� ��ذه امل ��رح �ل ��ة م ��ن ال � ��دورة
االقتصادية مع زيادة مواطن الضعف املالية قد
يهدد النمو على املدى املتوسط.
وأضافا «من وجهة نظر طويلة األجل ...تيسير
األوض ��اع املالية العاملية ف��ي وق��ت متأخر جدا
من ال��دورة االقتصادية واستمرار تراكم نقاط
الضعف املالية  -بما في ذل��ك ارت�ف��اع تقييمات
األص��ول إل��ى مستويات مبالغ فيها ف��ي بعض
األس � ��واق وال �ب �ل��دان وزي � ��ادة ال ��دي ��ون وت��دف�ق��ات
رؤوس األموال الكبيرة على األسواق الناشئة -
قد يهددان النمو في املدى املتوسط».
وق ��ال أدري� ��ان ون��ات��ال��وت�ش��ي إن أس �ع��ار ال�ف��ائ��دة
زادت بالفعل في السوق األميركي ذي العوائد
املرتفعة وفي أسواق سندات الشركات الصينية
سواء داخل الصني أو خارجها ،وإن كان ذلك من
مستويات منخفضة .وأضافا أن ديون األسواق
الناشئة م�ت��داول��ة ه��ي األخ ��رى عند مستويات
أزمة في بعض الحاالت املحددة( .رويترز)
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خالل العام الحالي

«الوطني» :تفاؤل حذر في األسواق
أف��اد تقرير لبنك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي بان
ال �ت��وق �ع��ات ب��ال �ن �س �ب��ة ألس� � ��واق األس �ه��م
جيدة في  ، 2020وذلك في ظل استقرار
معدالت نمو االقتصاد العاملي وتراجع
ح��دة ال �ت��وت��رات ال �ت �ج��اري��ة .وت�ج�م��ع آراء
امل �ح �ل �ل�ي�ن ع �ل ��ى أن األس � �ه� ��م األم �ي��رك �ي��ة
سترتفع في العام الحالي ولكن بوتيرة
اق��ل من ع��ام  .2019وعلى الرغم من ذلك،
من الحكمة أن نأخذ في االعتبار بعض
امل �خ ��اط ��ر ،وع �ل��ى رأس� �ه ��ا إم �ك��ان �ي��ة ع��دم
إح� � ��راز امل ��زي ��د م ��ن ال �ت �ق��دم ع �ل��ى ص�ع�ي��د
امل � �ف� ��اوض� ��ات ال� �ت� �ج ��اري ��ة ب �ي�ن ال� ��والي� ��ات
املتحدة وال�ص�ين ،حيث ان��ه ت��م التوصل
ال��ى ات�ف��اق على امل��رح�ل��ة األول ��ى فقط مع
استمرار فرض معظم الرسوم الجمركية
وح �ت��ى اح �ت �م��ال أن ي �ق��وم أح ��د ال�ط��رف�ين
باالنسحاب من ذلك االتفاق ملا قد يطرأ
من خالفات مستقبلية أو عدم امتثال أي
من الدولتني .إضافة الى ذل��ك ،فإن بلوغ
ال� � ��دورة االق �ت �ص��ادي��ة م��رح �ل��ة ال �ن �ض��وج
وارت � �ف ��اع م �ع��دل ال�ت�ق�ي�ي�م��ات خ�ص��وص��ا
ف� ��ي ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ق� ��د ي� � ��ؤدي إل��ى
عمليات جني أرباح من قبل املستثمرين.
وم��ن ن��اح�ي��ة أخ� ��رى ،م��ن املستبعد قيام
االح �ت �ي��اط��ي ال� �ف ��درال ��ي ب �خ �ف��ض أس �ع��ار
ً
ال �ف��ائ��دة ،ب��ل ق��د ن�ش�ه��د ارت �ف��اع��ا خ��اص��ة
إذا ظ� �ه ��رت دالالت ت �ش �ي��ر إل � ��ى ارت� �ف ��اع
معدالت التضخم فإن استمرار املخاطر
الجيوسياسية وتقلبات أس�ع��ار النفط
ما زالت تلوح في األفق خاصة بالنسبة
ملنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

استعادة الثقة
وق ��ال ت�ق��ري��ر لبنك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي إن��ه
ب�ع��د أن ف �ق��دت األس �ه��م ال�ع��امل�ي��ة زخمها
ف ��ي ال ��رب ��ع ال� �ث ��ال ��ث م ��ن ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي،
ع � � � ��اودت االرت � � �ف� � ��اع م � �ج � ��ددًا ف � ��ي ال ��رب ��ع
ال��راب��ع واختتمت ال�ع��ام ب��أداء ق��وي .جاء
ذل� ��ك ب��دع��م م ��ن ت ��راج ��ع ح� ��دة ال �ت��وت��رات
ال �ت �ج��اري��ة وت�س�ج�ي��ل ال �ش��رك��ات لنتائج
مالية ج�ي��دة وان�خ�ف��اض أس�ع��ار الفائدة
وتحسن بيانات االقتصاد الكلي ،ما أدى
إل ��ى اس �ت �ع��ادة ث�ق��ة امل�س�ت�ث�م��ري��ن وع ��ودة
األسواق إلى االرتفاع.
وج��اءت األس��واق الناشئة في الصدارة،
ل�ت�ت�ب�ع�ه��ا األس � ��واق األم �ي��رك �ي��ة وغ�ي��ره��ا
م��ن األس� ��واق امل�ت�ق��دم��ة األخ� ��رى ،وم��ن ثم
ال�ب��ورص��ات الخليجية ال�ت��ي ت��أث��رت إلى
حد ما بالعوامل الجيوسياسية .وساهم
األداء ال�ق��وي للبورصات العاملية خالل
هذه الفترة في تسجيل مكاسب قوية في
ال �ع��ام امل��اض��ي ك�ك��ل ،ح�ي��ث س�ج��ل مؤشر
مورغان ستانلي ألسواق العالم ارتفاعا
بنسبة  %24على أساس سنوي ،في حني
ارت �ف��ع م��ؤش��ر س �ت��ان��درد أن ��د ب� ��ورز 500
بنسبة  2 %9على أساس سنوي.

أسواق األسهم العالمية

مؤشر مورغان ستانلي
ألسواق العالم
سجل ارتفاعا ً بنسبة
 %24على أساس سنوي
العام الماضي
التوقعات اإليجابية
لألسهم الكويتية أدت
الرتفاع التدفقات األجنبية
لمستويات قياسية

وكان أداء األسهم العاملية جيدًا في الربع
االخ �ي��ر م��ن ال �ع��ام امل��اض��ي ،ح�ي��ث ارت�ف��ع
مؤشر مورغان ستانلي ألس��واق العالم
بنسبة  %7.1بدعم من األسواق الناشئة
ومؤشر ستاندرد أن��د ب��ورز  500اللذين
س�ج�لا ن �م �وًا بنسبة  %9.1و %8.5على
التوالي.

دعم األسواق
وت� �ل� �ق ��ت األس� � � � ��واق دع � �م� ��ًا ع� �ل ��ى خ�ل�ف�ي��ة
تراجع التوترات التجارية عقب اإلعالن
ع� ��ن ال� �ت ��وص ��ل إل� � ��ى ات � �ف� ��اق ب �خ �ص��وص
امل��رح �ل��ة األول � ��ى م��ن ال�ص�ف�ق��ة ال�ت�ج��اري��ة
ب �ي��ن ال� � ��والي� � ��ات امل � �ت � �ح ��دة وال � �ص �ي��ن ف��ي
ن��وف�م�ب��ر  ،2019وال �ت��ي ت��م توقيعها في
 15يناير ال�ج��اري .وساهم ايضًا خفض
االحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة ثالث
مرات ما بني أغسطس وأكتوبر املاضيني

أداء أسواق اإلقليم
قال التقرير «الوطني» :كان أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إيجابيًا بصفة
عامة في الربع الرابع من عام  ،2019حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي لدول الخليج
بنسبة  %3.7بدعم من األداء الجيد لكل من اسواق الكويت ( )+%11والبحرين ()+%6
والسعودية ( )+%4تليها قطر وأبو ظبي ،في حني جاء أداء سوقي دبي وسلطنة عمان
سلبيًا .وفي الوقت الذي أثرت املخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط على معظم
األسواق اإلقليمية ،استفادت األسهم الكويتية من املعنويات القوية وتدفقات رأس املال
قبيل صدور القرار بإدراج بورصة الكويت ضمن مؤشر مورغان ستانلي لألسواق
الناشئة ،وهو األمر الذي تم تأكيده مؤخرًا ومن املقرر ان تتم الترقية في مايو .2020
ومن املتوقع أن يولد هذا اإلدراج تدفقات استثمارية نشطة وخاملة كبيرة بما سيساهم
في دعم وتعزيز أداء السوق خالل العام الحالي .باإلضافة الى ذلك ،شهدت هذه الفترة
طرح اكتتابني عامني أوليني ،وهما اكتتاب شركة شمال الزور وشركة بورصة الكويت
ومن املقرر ادراج أسهم كلتا الشركتني في وقت الحق من العام الحالي ،وقد بدأ بالفعل
تداول أسهم بورصة الكويت في السوق املوازي.

ف��ي ت�ع��زي��ز ارت �ف��اع األس� ��واق .واأله ��م من
ذل��ك ظ�ه��ور ب ��وادر تحسن ف��ي البيانات
االقتصادية ،ما قلل من املخاوف السابقة
بشأن التباطؤ االقتصادي.
وف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،م��ا ي ��زال س��وق
ال �ع �م��ل ق ��وي ��ًا وي� �ب ��دو أن ت �ب��اط��ؤ ال�ن�م��و
االقتصادي الفصلي قد استقر .باإلضافة
ال��ى ذل ��ك ،تلقت األس� ��واق دع�م��ا اضافيًا
ن �ت �ي �ج��ة ت �س �ج �ي��ل ال� �ش ��رك ��ات األم �ي��رك �ي��ة
ن �ت��ائ��ج م��ال �ي��ة ج �ي��دة ب �ص �ف��ة ع��ام��ة بما
س��اه��م ف��ي تعزيز ثقة املستثمرين .كما
ساهم ادراج الشركات الصينية (Class
 )Aض� �م ��ن م� ��ؤش� ��ر م � ��ورغ � ��ان س �ت��ان �ل��ي
ل�لأس��واق الناشئة ف��ي دع��م أداء األسهم
الصينية نظرًا ملا نتج عن ذلك من زيادة
ال��وزن النسبي لألسهم الصينية ضمن
ذل ��ك امل��ؤش��ر .وف ��ي ذات ال��وق��ت ،سجلت
األسهم األوروب�ي��ة مكاسب جيدة ،حيث
ارت�ف��ع م��ؤش��ر ي��وروس�ت��وك��س  50بنسبة
 %5ب��دع��م ج��زئ��ي م��ن ال�س�ي��اس��ة النقدية
التوسعية للبنك املركزي األوروبي وذلك
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن اس �ت �م ��رار ال �ض �ع��ف في
النمو االقتصادي.

التدفقات األجنبية
وانعكست التوقعات اإليجابية لألسهم
ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي ارت �ف��اع ص��اف��ي ال�ت��دف�ق��ات
األجنبية وتسجيلها مستويات قياسية
ف��ي ع��ام  2019ح�ي��ث بلغت ح��وال��ي 600
م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي (ن �ح ��و  2م�ل�ي��ار
دوالر) .وم� � ��ن ج� �ه ��ة أخ � � � ��رى ،س��اه �م��ت
اإلصالحات االقتصادية وجهود ضبط
أوض � ��اع امل��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة ف��ي ت �ع��زي��ز أداء
بورصة البحرين نظرًا لدور تلك الجهود
ف ��ي اس� �ت� �ع ��ادة االس� �ت� �ق ��رار االق �ت �ص ��ادي
وبالتالي زي��ادة ثقة املستثمرين .وك��ان
أداء السوق السعودي جيدًا ،حيث ارتفع
بنسبة  %3.7في ظل تجاهل املستثمرين
لخفض التصنيف االئتماني السيادي
ً
ل�ل�م�م�ل�ك��ة (وه� ��و األم� ��ر ال� ��ذي اث� ��ار ج ��دال
واس� �ع ��ًا ع �ل��ى خ �ل �ف �ي��ة ان� ��ه ل �ي��س م �ب ��ررا)
ف ��ي أك �ت��وب��ر امل ��اض ��ي م ��ن ق �ب��ل م��ؤس�س��ة
فيتش للتصنيف االئتماني .أما أضعف
األس � � ��واق ً
اداء ف �ق��د ك��ان��ت دب� ��ي وع �م��ان
نتيجة غ �ي��اب م �ح �ف��زات ال �س��وق وت��زاي��د
التحديات االقتصادية.
وبالنسبة للكويت على وج��ه التحديد،
فنظرًا ألن االرتفاع الذي شهدته البورصة
ع�ل��ى م ��دار ال�ع��ام�ين امل��اض�ي�ين ال ��ذي ك��ان
مدفوعًا إلى حد كبير بانضمام الكويت
إل��ى امل��ؤش��رات العاملية فقد ت�ك��ون هناك
ح��اج��ة إل ��ى ت ��واج ��د م�ح�ف��ز ج��دي��د ل��دع��م
ال �س��وق ف��ي ال�ف�ت��رة ال�ت��ي ت�ل��ي انضمامه
ملؤشر مورغان ستانلي في مايو .2020
وبالتالي فإن توقعاتنا ألسواق األسهم
في عام  2020تتسم بالتفاؤل الحذر.

المك ِّبلة للقطاع الخاص»
«مسؤولون يدعموننا رغم القوانين ُ

الخرافي :تحايل لاللتفاف على دعم
المنتجات الوطنية
ابراهيم عبدالجواد
ك � �ش � ��ف رئ � � �ي� � ��س م � �ج � �ل� ��س إدارة ات � �ح � ��اد
الصناعات الكويتية ،حسني الخرافي ،عن
وجود منافسة غير شريفة وتحايل من قبل
البعض لاللتفاف على القوانني وال�ق��رارات
ال �خ��اص��ة ب��دع��م وت�ف�ض�ي��ل امل �ن �ت��ج امل�ح�ل��ي،
مشيرا الى انه على الرغم من وجود بعض
القوانني املكبلة للقطاع الخاص الكويتي،
«إال أننا نجد إص��رارا من بعض املسؤولني
ف��ي الجهات الحكومية على إش��راك املنتج
املحلي أكبر من تلك القوانني».
ج��اء ك�لام ال�خ��راف��ي خ�لال ال�ل�ق��اء التعريفي
ال� ��ذي ن�ظ�م��ه ات �ح��اد ال �ص �ن��اع��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة
ح ��ول ال �ف��رص امل �ت��اح��ة ف��ي م �ش��روع مدينة
ص� �ب ��اح ال� �س ��ال ��م ال �ج��ام �ع �ي��ة (ال � �ش� ��دادي� ��ة)،
بحضور مدير البرنامج اإلنشائي ملشروع
م��دي�ن��ة ص�ب��اح ال�س��ال��م ال�ج��ام�ع�ي��ة ال��دك�ت��ور
قتيبة ال��رزوق��ي ،وم�س��اع��د م��دي��ر البرنامج
االن �ش��ائ��ي ألع �م��ال ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ص�م�ي��م
واملتابعة د .محمد ص��ادق ،بحضور جمع
ك �ب �ي��ر م ��ن ال �ش��رك��ات وامل �ص��ان��ع ال�ك��وي�ت�ي��ة
األع �ض��اء ل��دى االت �ح��اد ،وال ��ذي اس�ت�ع��رض
ف �ي��ه ف ��ري ��ق ال �ب��رن��ام��ج االن� �ش ��ائ ��ي مل �ش��روع
مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية)،
تفاصيل املراحل الجديدة املقبلة للمشروع،
وأهم الفرص املتاحة أمام املصانع املحلية
لتلبية حاجة املشروع من املنتجات املحلية.
واش ��ار ال�خ��راف��ي ال��ى أن ق��ان��ون املناقصات
ال �ج ��دي ��د أع� �ط ��ى امل �ن �ت��ج امل �ح �ل��ي األول ��وي ��ة
واالف � �ض � �ل � �ي ��ة ب �ن �س �ب��ة  %20ع� �ل ��ى ج �م �ي��ع
املنتجات االخ ��رى ،لكن ه��ذا االم��ر ال يمكن
أن يتم من دون إص��رار الجهات الحكومية
على االعتماد على املنتج املحلي ..مبينًا أن
هذا االمر ليس بدعة وإنما هو أمر متبع في
اململكة العربية السعودية.
وق� � ��ال ال� �خ ��راف ��ي إن ال� �ل� �ق ��اء ج � ��اء ب �م �ب��ادرة
م��ن االت �ح��اد ق��اب�ل�ت�ه��ا اس�ت�ج��اب��ة ف��وري��ة من
القائمني على البرنامج االنشائي للمشروع
بقيادة د .قتيبة الرزوقي ،معربًا عن أمله في

الخرافي متحدثاً خالل اللقاء

دعا الوزارات والجهات
الحكومية إلى تعريف
القطاع الخاص
باحتياجات مشاريعها
قبل طرحها والبدء
بتنفيذها
قانون المناقصات
الجديد أعطى المنتج
المحلي األولوية لكنه
يحتاج إلى إصرار الجهات
الحكومية على اعتماده
أن تحذو باقي وزارات الدولة حذو جامعة
ال �ش��دادي��ة ف��ي ال�ت�ع��ري��ف امل�ب�ك��ر ب��امل�ش��اري��ع
امل� �ت ��اح ��ة ،ح �ت��ى ي �ت �ع��رف ال �ق �ط ��اع ال �خ��اص
على احتياجات هذه املشاريع قبل طرحها

ل �ل �ت �ن �ف �ي��ذ ،وذل � ��ك ب� �ه ��دف ت �ش �ج �ي��ع ال �ق �ط��اع
الخاص الصناعي على املشاركة فيها.
وأك� � � ��د ال � �خ� ��راف� ��ي ق� �ن ��اع� �ت ��ه ب� �ج ��دي ��ة ف��ري��ق
ال�ب��رن��ام��ج اإلن�ش��ائ��ي واه�ت�م��ام��ه ال�ن��اب��ع من
الحس الوطني ،بقانون املناقصات املركزية
الجديد بما يدعم املنتج املحلي ويشارك في
نهضة االقتصاد.
م ��ن ج��ان��ب آخ� ��ر ،اس �ت �ع��رض ع �ض��وا ف��ري��ق
ال �ب��رن��ام��ج االن �ش��ائ��ي ل�ج�ين ال��راش��د وزي ��اد
ال �ب ��اق ��ر ،م �ك��ون��ات م� �ش ��روع م��دي �ن��ة ص�ب��اح
ال� �س ��ال ��م ال �ج ��ام �ع �ي ��ة ،ث� ��م ع ��رج ��ا ب �ع ��د ذل��ك
للحديث عن الفرص الحالية املتاحة للطرح
خ�لال املرحلة املقبلة ،وال�ت��ي تضم املسجد
ال �ب��ال��غ م�س��اح�ت��ه  1300م�ت��ر م��رب��ع ،وكلية
العمارة ،والحرم الطبي.
وأك��د أعضاء الفريق أن كلية العمارة التي
تبلغ مساحة البناء االجمالية لها  97ألف
م �ت��ر م��رب��ع ،وب�ت�ك�ل�ف��ة ان �ش��ائ �ي��ة ت �ق��در ب �ـ60
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،س�ت�ض��م  7أق �س��ام رئيسية،
ف ��ي ح �ي�ن ي �ح �ت��وي ال � �ح ��رم ال �ط �ب��ي ع �ل��ى 3
حزم رئيسية ،االول��ى تضم مراكز االنشطة
ال��ري��اض�ي��ة وال�ت��رف�ي�ه�ي��ة ،وال�ث��ان�ي��ة ت�ض��م 5
ك �ل �ي��ات ط �ب �ي��ة ،ب�ي�ن�م��ا س �ت �ح �ت��وي ال �ح��زم��ة
ال �ث��ال �ث��ة ع �ل��ى م�س�ت�ش�ف��ى ي �ض��م  700س��ري��ر
ومركزًا لألبحاث.
ولفت الفريق إلى أن كلية العمارة باتت في
مرحلة الطرح حاليًا ،السيما بعد االنتهاء

من تصميمها ،في حني ما زال الحرم الطبي
في مراحل التصميم االولى.
وكان عدد من الشركات الصناعية املشاركة
ف ��ي ال �ل �ق��اء ق ��د ت� �س ��اءل ع ��ن م� ��دى إم �ك��ان �ي��ة
املشاركة في تنفيذ املشاريع الجديدة ملدينة
ص�ب��اح ال�س��ال��م الجامعية ،خ��اص��ة أن أغلب
هذه الشركات قد تم استبعادها في السابق
بسبب م��ا يعرف بـ«التوصيف» ،حيث أكد
مدير البرنامج اإلنشائي للمشروع د .قتيبة
الرزوقي ،أن البرنامج أصبح يتدخل حاليًا
في اعتماد املنتجات املحلية متى ما كانت
مطابقة للمواصفات املحددة من قبل املكتب
االس �ت �ش��اري امل �س��ؤول ع��ن تنفيذ امل �ش��روع،
داعيًا الشركات إل��ى تقديم اعتراضها على
اختيار منتجات غير محلية من قبل املقاول
ال��رئ �ي �س��ي ،ف ��ي ح ��ال ك��ان��ت ه ��ذه امل�ن�ت�ج��ات
م �ت��واف��رة م�ح�ل�ي��ًا وب��امل��واص �ف��ات امل�ع�ت�م��دة
نفسها.
وأض � � ��اف أن أب � � ��واب ال �ب��رن��ام��ج االن �ش��ائ��ي
م�ف�ت��وح��ة أم ��ام جميع ال �ش��رك��ات وامل�ص��ان��ع
امل�ح�ل�ي��ة ل�ت�ق��دي��م ع��روض �ه��ا ،أو االس�ت�ف�س��ار
عن الفرص املتاحة أم��ام املنتجات املحلية،
م� ��ؤك � �دًا أن ال �ق ��ائ �م�ي�ن ع �ل ��ى ال� �ب ��رن ��ام ��ج ل��ن
ي � �ت� ��رددوا ل �ح �ظ��ة ف ��ي ال ��وق ��وف إل� ��ى ج��ان��ب
امل �ن �ت �ج��ات امل �ح �ل �ي��ة امل �ع �ت �م��دة وامل �ط��اب �ق��ة
للمواصفات العتمادها في كل مشاريعها
املستقبلية.

تغطي  20محركاً كحد أدنى

«الجزيرة» :اتفاقية
صيانة بـ  1.3مليار دوالر

شركة «سي إف إم» ستقوم بصيانة محركات طائرات «الجزيرة»

وق�ع��ت «ط �ي��ران ال �ج��زي��رة» ع�ل��ى اتفاقية
خدمات طويلة امل��دى مبنية على الكلفة
مقابل ساعات الطيران مع شركة «سي
أف أم» العاملية ( )CFMاملصنعة ملحركات
ال � �ط� ��ائ� ��رات ال� �ت � �ج ��اري ��ة ،ح� �ي ��ث س �ت �ق��وم
األخ � �ي� ��رة ب �ص �ي��ان��ة م� �ح ��رك ��ات أس �ط ��ول
ط ��ائ ��رات  A320neoال �ت��اب �ع��ة ل �ـ«ط �ي��ران
ال �ج��زي��رة» ،وال �ت��ي تعمل ب�م�ح��رك��ات من
ط��راز  .LEAP-1Aوت �ق� ّ�در ه��ذه االتفاقية
بقيمة  1.3مليار دوالر ،وتشمل عدد 20
طائرة كحد أدنى ،باإلضافة إلى خمسة
محركات احتياطية ،مع إمكانية إضافة
طائرات جديدة إلى هذه االتفاقية ملواكبة
ّ
التوسع في حجم أسطول الشركة.
وق��ال��ت ال�ش��رك��ة ف��ي ب�ي��ان إن ه��ذا ال�ن��وع
م��ن االتفاقيات يعد ج��زءا م��ن الخدمات
امل��رن��ة التي ّ
تقدمها شركة «س��ي أف أم»
ل �ع �م�لاء م �ح��رك��ات �ه��ا ،وال �ت��ي ب�م��وج�ب�ه��ا،
ت�ض�م��ن «س ��ي أف أم» ت�ك��ال�ي��ف ص�ي��ان��ة
م�ح��رك��ات  LEAP-1Aل �ط��ائ��رات «ط �ي��ران
ال�ج��زي��رة» على أس��اس دوالر واح��د لكل
ساعة طيران.
ّ
وأوضحت أنها أول شركة طيران توظف
محركات  LEAP-1Aفي الشرق األوسط
وذل � ��ك ف ��ي م ��اي ��و  .2018وس � ّ�ج �ل ��ت م�ن��ذ
ذل��ك الحني أكثر م��ن  6000ساعة طيران
لطائرات  A320neoالتي تعمل بمحركات
ّ
 .LEAP-1Aوتشغل الشركة أيضا تسع
ط� ��ائ� ��رات  A320ceoت �ع �م��ل ب �م �ح��رك��ات
.CFM56-5B
وق��ال ال��رئ�ي��س التنفيذي لشركة طيران
ال �ج��زي��رة ،روه �ي��ت رام ��اش ��ان ��دران« :تعد
م�ح��رك��ات  LEAPم��ن أه��م األص ��ول التي
ت �ق��وم ع�ل�ي�ه��ا ع�م�ل�ي��ات�ن��ا ال �ي��وم �ي��ة وف��ي
ّ
أقصى البيئات ،ونستعد لتسلم املزيد
منها في األشهر املقبلة .نحن سعداء جدا
بمستوى املوثوقية التي تواصل شركة
س ��ي أف أم ت��وف �ي��ره��ا ع �ب��ر م�ح��رك��ات�ه��ا

روهيت راماشاندران

ومستوى الخدمات العالية التي ّ
تقدمها
لنا منذ سنوات ،لذا نتطلع إلى توسيع
نطاق التعاون ما بني شركتينا مع هذه
االتفاقية الجديدة».
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ق � ��ال ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
ل �ش��رك��ة «س � ��ي أف أم» ال �ع��امل �ي��ة ج��اي��ل
ميهوست« :ن�ح��ن ف �خ��ورون ج �دًا بالثقة
ال� �ت ��ي وض �ع �ت �ه��ا ط � �ي� ��ران ال� �ج ��زي ��رة ف��ي
م�ح��رك��ات�ن��ا وال �ت��ي ن��أخ��ذه��ا ع�ل��ى محمل
امل�س��ؤول�ي��ة ف��ي دع��م عملياتها وض�م��ان
تسليمها محركات  LEAP-1Aالجديدة
إلى أسطولها».
وأش��ار إلى أن محركات  LEAP-1Aالتي
ّ
تصنعها ش��رك��ة «س��ي أف أم» العاملية،
ّ
تستمر بوضع معايير جديدة ومطورة
ف��ي ال�ص�ن��اع��ة ع�ل��ى ص�ع�ي��د ال �ك �ف��اءة في
اس �ت �ه�لاك ال��وق��ود واس �ت �خ��دام األص ��ول،
ح�ي��ث ي��واص��ل األس �ط��ول تحقيق أس��رع
نمط تراكم في تاريخ الطيران التجاري
بتسجيل أكثر من خمسة ماليني ساعة
طيران خالل شهر ديسمبر.

بحضور شركات عاملة في القطاع

«الدراسات المصرفية»:

برنامج تدريبي
عن «إعادة التأمين»
أع �ل��ن امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام مل �ع �ه��د ال ��دراس ��ات
امل �ص��رف �ي��ة األس� �ت ��اذ ال��دك �ت��ور ي�ع�ق��وب
ال �س �ي��د ي��وس��ف ال��رف��اع��ي ،ع��ن ان�ع�ق��اد
ب� ��رن� ��ام� ��ج «إع � � � � � ��ادة ال� � �ت � ��أم �ي��ن» وذل � ��ك
ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م � ��ع االت � � �ح� � ��اد ال �ك ��وي �ت ��ي
للتأمني في الفترة من  26إلى  28يناير
ال�ج��اري ،حيث حضر البرنامج نخبة
من العاملني في شركات التأمني مثل:
ش��رك��ة ورب � ��ة ل �ل �ت��أم�ين ،ش��رك��ة األول� ��ى
للتأمني التكافلي ،شركة إعادة التأمني
الكويتية ،شركة تآذر للتأمني التكافلي،
شركة وثاق للتأمني التكافلي وشركة
بيتك للتأمني ال�ت�ك��اف�ل��ي ،وذل ��ك ضمن
سلسلة م��ن ال �ب��رام��ج ال�ت��دري�ب�ي��ة التي
ُي�ق��دم�ه��ا امل�ع�ه��د ل�ق�ط��اع ال�ت��أم�ين ،لدعم
ه��ذا ال�ق�ط��اع ال�ح�ي��وي وامل�ه��م ف��ي دول��ة
الكويت.
وي �ه��دف ه ��ذا ال �ب��رن��ام��ج إل ��ى تعريف
امل � � �ش� � ��ارك� �ي��ن ع � �ل� ��ى م� � � �ب � � ��ادئ إع � � � ��ادة
التامني ،أنواعها وخصائصها ،طرق
م �م��ارس �ت �ه��ا وال �ت �ع��ام��ل م �ع �ه��ا ،حيث
تعتبر إع� ��ادة ال �ت��أم�ين أس��اس��ا لعمل
ش��رك��ات ال �ت��أم�ين ل�ح�م��اي��ة رأس�م��ال�ه��ا
ول�ل�ت��وس��ع ب�ق�ب��ول األخ �ط��ار امل��ؤم�ن��ة،
ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى األه� �م� �ي ��ات األخ � ��رى

المشاركون في البرنامج التدريبي

إلعادة التأمني.
وقد تناول البرنامج التعريف بإعادة
ال � �ت� ��أم�ي��ن ،أس � � � ��واق ووظ � ��ائ � ��ف إع� � ��ادة
التأمني ،وتطرق إل��ى بنود عقد إع��ادة
التأمني ،مع شرح أنواع إعادة التأمني
(ال �ن �س �ب �ي��ة واالت� �ف ��اق� �ي ��ة) م ��ع ت��وض�ي��ح
خصائصها وأنواعها.
وذك��ر أن معهد ال��دراس��ات املصرفية
ي � �ق� ��دم ب � ��رام � ��ج ت ��دري � �ب � �ي ��ة م� �ت� �ع ��ددة
ومتخصصة في مجال التأمني وذلك
وفقًا لالحتياجات التدريبية الخاصة
بهذا القطاع وبالتنسيق مع االتحاد
ال �ك��وي �ت��ي ل �ل �ت��أم�ين ،وب��ال �ت �ع��اون مع
عدد من الجهات الخارجية املعتمدة
مثل معهد التأمني بجمهورية مصر
العربية ،ومعهد البحرين للدراسات
املالية واملصرفية ،واالتحاد األردني
لشركات التأمني ،وذلك بهدف تقديم
ال�ت��دري��ب املهني االح�ت��راف��ي املعتمد
ل�ج�م�ي��ع ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ه ��ذا ال �ق �ط��اع،
واملساهمة في تطوير وتنمية قدرات
امل� �ش ��ارك�ي�ن ف ��ي ه � ��ذه ال� �ب ��رام ��ج ،ب�م��ا
ُيساهم في تطوير وتنمية العمل في
امل��ؤس�س��ات وال�ج�ه��ات ال�ت��ي يعملون
بها.
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حتى نهاية 2020

«كورونا» قد يدفع لتمديد اتفاق «أوبك»
تخطط لبسط التخفيضات إلى يونيو ..بدالً من مارس
ِّ
¶ المنظمة

خام برنت
يهبط %10
في أسبوع

كشفت مصادر في «أوبك» عن اتجاه المنظمة لتمديد تخفيضات
إنتاج النفط الحالية حتى يونيو المقبل على األقل ،مع طرح
إمكانية زيادة التخفيضات إذا تأثر الطلب على الخام في الصين
بشكل كبير ،نتيجة انتشار فيروس كورونا ،وفقاً لـ«رويترز».
وأثار التراجع السريع ألسعار الخام في األيام القليلة الماضية قلق
المسؤولين في «أوبك» ،وفق المصادر ،خشية أن يضر الفيروس
الجديد الذي ظهر في الصين ودول أخرى بالنمو االقتصادي والطلب
على النفط.
تتجه أس�ع��ار ال�ع�ق��ود اآلج�ل��ة للنفط لتسجيل خسائر
لليوم السادس على التوالي ،مع بقاء خام برنت دون 60
دوالرا للبرميل ،ويوم االثنني املاضي ،سجل الخام أقل
مستوى في ثالثة أشهر عند  58.50دوالرًا للبرميل ،في
ّ
حني أدى تفشي الفيروس إلى إطالق موجة بيع عاملية
لألصول مرتفعة املخاطر.
وسعت السعودية ومنتجون كبار آخرون مثل اإلمارات
والجزائر وسلطنة عمان لتهدئة االضطراب في السوق
ّ
ّ
أم��س ،ودع��وا ال��ى توخي الحذر من توقعات متشائمة
بشأن أثر الفيروس في االقتصاد العاملي والطلب على
النفط.
وذك � ��رت امل� �ص ��ادر أن م �س��ؤول��ي «أوب� � ��ك» ب � ��دأوا تقييم
ّ
الخيارات وكثفوا املناقشات في ما بينهم ،بشأن أفضل
اس�ت�ج��اب��ة ل�ه�ب��وط األس �ع��ار .وق ��ال م�ص��در م��ن «أوب ��ك»:
ه�ن��اك اح�ت�م��ال ق��وي ل�ت�م��دي��د آخ��ر وخ�ف��ض أك�ب��ر وارد،
مضيفًا ان تأثير فيروس الصني في الطلب على النفط
سيتضح أكثر خالل األسبوع املقبل.
وذك��ر م�ص��در آخ��ر «ث�م��ة احتمال كبير للتمديد ..حتى
ّ ً
يونيو املقبل» ،مضيفًا :إن هناك خيارًا إضافيًا ُمفضال؛
وهو تمديد االتفاق حتى نهاية  ،2020وان التخفيضات
األكثير عمقًا «ممكنة» إذا كانت هناك حاجة لذلك .وقال
مصدر مطلع على تفكير روسيا إنه على الرغم من أن
ّ
ّ
تحمسًا ف��ي وق��ت س��اب��ق للتخلي
م��وس�ك��و ك��ان��ت أك�ث��ر
ع��ن ال�ت�خ�ف�ي�ض��ات ،ف��إن�ه��ا ستظل م�ش��ارك��ة ف��ي االل �ت��زام
ب��االت �ف��اق إذا اس �ت �م��رت أس �ع��ار ال�ن�ف��ط دون  60دوالرًا
للبرميل .وتخفض «أوبك »+التي تضم روسيا إمدادات
النفط لدعم األسعار واتفقت ،في ديسمبر املاضي ،على

إطالق موجة بيع عالمية لألصول
المرتفعة المخاطر بفعل
الفيروس
العقود اآلجلة تتجه لتسجيل
مزيد من الخسائر
الفيروس الجديد المنتشر في الصين ودول أخرى يُربك األسواق

خ�ف��ض ب�م�ق��دار  1.7م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ًا ح�ت��ى نهاية
مارس.
وتصر روسيا على أنها تريد أن يستمر االتفاق الحالي
حتى م��ارس املقبل فقط ،بينما السعودية أكثر حرصًا
على امتداده لفترة أطول وفق مصادر «أوبك .»+وتتوقع
املنظمة أن تنخفض حصتها في السوق العاملي أكثر
في العام الحالي مع تنامي إنتاج منافسني من خارج
امل �ن �ظ �م��ة ،م �ث��ل :ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة وال� �ب ��رازي ��ل وك �ن��دا
واستراليا والنرويج ،وجيانا ،مع نمو الطلب العاملي.
من جهته ،قال وزير الطاقة السعودي األميرعبدالعزيز
ب��ن سلمان ي��وم الجمعة امل��اض��ي :إن جميع ال�خ�ي��ارات
م�ط��روح��ة ب��اج�ت�م��اع «أوب � ��ك »+ف��ي فيينا ب��داي��ة م��ارس
املقبلّ ،
ردًا على سؤال بشأن خفض آخر محتمل لإلنتاج.

منذ عشرين يناير

األسهم العالمية تفقد  1.5تريليون دوالر
انخفضت قيمة أسواق األسهم العاملية بنحو  1.5تريليون
دوالر منذ العشرين من يناير الحالي ،مع انتشار فيروس
ك��ورون��ا ف��ي ال�ص�ين وظ�ه��وره ف��ي دول أخ��رى ،مما تسبب
في حالة ذعر عاملية ،وإقبال املستثمرين على أسواق املالذ
اآلمن.
وعلى الرغم من أن أول إصابة بالفيروس التاجي في الصني
ظهرت في الشهر املاضي ،فإن سرعة انتشار املرض زادت

على عرش جامعات العالم في برامج MBA

العام الحالي ..مع تفاقم حجم ديونها

اإلفالس يهدد شركات نفط وغاز

¶ توقعات بانخفاض اإلنفاق في «الصخري األميركي» بنسبة %14
تقدمت أكثر من 200
شركة في قطاع النفط
والغاز الطبيعي في
أميركا الشمالية بطلبات
للحماية من اإلفالس
منذ عام  ،2015ومن
المتوقع المزيد في
العام الجاري .وبداية
من  2015حتى نوفمبر
الماضي ،سجلت 208
شركات طلبات الحماية
من اإلفالس ،وشملت
هذه الطلبات ديوناً
قدرت بنحو  121.7مليار
دوالر.

ارت�ف�ع��ت وت�ي��رة ت�ق��دم ش��رك��ات النفط
وال�غ��از ف��ي أميركا الشمالية بنسبة
 50في املئة عام  2019مقارنة بالعام
ال�س��اب��ق ل��ه ،وذل��ك بأكبر وت�ي��رة منذ
ع��ام  ،2016وتشير التوقعات إل��ى أن
العام الجاري سوف يشهد املزيد في
ظ��ل ان�خ�ف��اض س�ع��ر ال �غ��از الطبيعي
م ��ؤخ� �رًا دون دوالري� � � ��ن ل �ك��ل م�ل�ي��ون
وح� ��دة ح ��راري ��ة ب��ري �ط��ان �ي��ة وت��راج��ع
أسعار النفط مجددا.

موجة ديون
وت �ت��وق��ع وك ��ال ��ة ال �ط��اق��ة ال��دول �ي��ة أن
ي �ظ��ل س� ��وق ال �ن �ف��ط ف ��ي ح��ال��ة تخمة
باملعروض خالل العام الجاري حتى
ف ��ي ظ ��ل ات� �ف ��اق «أوب� � � ��ك» وامل �ن �ت �ج�ين
املستقلني لخفض اإلنتاج ،وأوضحت
ال��وك��ال��ة أن املنظمة وحلفاء ها ربما
يحتاجون إلى مزيد من الخفض في
اإلنتاج.
وت �ك �م��ن م�ش�ك�ل��ة ال �ق �ط��اع ف ��ي م��وج��ة
ال � � � ��دي � � � ��ون ال� � � �ق � � ��ادم � � ��ة وامل� � �ت � ��راك� � �م � ��ة
بمرورالسنوات ،فقد بلغ حجم ديون
ش ��رك ��ات ال �ن �ف��ط وال� �غ ��از ف ��ي أم �ي��رك��ا
الشمالية  200مليار دوالر تستحق
ال �س��داد ف��ي ال�س�ن��وات األرب ��ع املقبلة،
بينما تستحق  40مليار دوالر هذا
ال � �ع� ��ام وح � � ��ده .وت �ض �غ ��ط امل �ش �ك�ل�ات
املالية والديون على أعمال التنقيب،

ف��ي يناير ،حيث ت�ج��اوز ع��دد الوفيات  100ح��ال��ة ،وارتفع
عدد املصابني إلى أكثر من  4000شخص ،وهذا إلى جانب
ظهور إصابات في الواليات املتحدة وأوروبا وآسياُ .يذكر
أن األس�ه��م األميركية أغلقت على ت��راج��ع أم��س م��ع هبوط
مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو  454نقطة إلى 28536
نقطة ،ف��ي ح�ين سجل ال��ذه��ب أعلى إغ�لاق منذ  2013مع
زيادة الطلب على املالذات اآلمنة( .أرقام)

ه � �ب� ��ط س � �ع� ��ر خ � � � ��ام ب ��رن ��ت
ب�ح��وال��ي  %10منذ انتشار
فيروس كورونا في السابع
ع� �ش ��ر م � ��ن ي � �ن ��اي ��ر ،ع �ن��دم��ا
أك� ��دت ال�س�ل�ط��ات الصينية
ث ��ان ��ي ح ��ال ��ة وف � � ��اة ب�س�ب��ب
اإلصابة بالفيروس.
وتراجعت أسعار النفط مع
تنامي انتشار الفيروس؛ إذ
ارتفع عدد الوفيات إلى 106
أش� � �خ � ��اص ،وع � � ��دد ح� ��االت
اإلص��اب��ة امل��ؤك��دة إل��ى 4515
حالة ،ومع قلق املستثمرين
من أن الجهود املبذولة ملنع
انتشاره ستضر باقتصاد
ال � �ب �ل�اد وت �ق �ل��ل م ��ن ال �ط �ل��ب
على النفط الخام .ووفقًا ملا
ذكرته «سي إن إن» ،أوضح
م �ح �ل �ل��ون ل ��دى «راب��وب �ن��ك»
في مذكرة بحثية أن أسعار
ال� �ن� �ح ��اس وخ � � ��ام ال �ح��دي��د
ّ
ق� � ��د ت � ��راج� � �ع � ��ت م� � ��ع ت� ��وق� ��ع
املستثمرين تعطل سلسلة
ال � �ت� ��وري� ��د ف � ��ي ال� �ك� �ث� �ي ��ر م��ن
الصناعات وتباطؤ واس��ع
ف ��ي ال �ن �ش��اط االق� �ت� �ص ��ادي.
وأش� ��ار م�ح�ل�ل��و «ك��وم��رت��س
ب� �ن ��ك» ف� ��ي م� ��ذك� ��رة إل � ��ى أن
ال� �ف� �ي ��روس ي �ع��زز امل �خ��اوف
ب �ش��أن ض �ع��ف ال �ط �ل��ب على
ال �ن �ف��ط ،وه ��و م ��ا ق ��د يعني
أن س� � ��وق ال� �ن� �ف ��ط ال �ع��امل��ي
ق ��د ي ��واج ��ه وف � ��رة أك �ب ��ر في
املعروض.

«هارفارد» تستعيد صدارتها
اس �ت �ع��ادت «ه� ��ارف� ��ارد» ص � ��دارة ق��ائ �م��ة أف�ض��ل
ج ��ام� �ع ��ات ال� �ع ��ال ��م م� ��ن ح� �ي ��ث ت� �ق ��دي ��م ب ��رام ��ج
ماجستير إدارة األعمال  MBAفي إش��ارة إلى
أه�م�ي��ة وش �ه��رة اس��م ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة بني
الجامعات األخرى.
وال ي��زال الطلب على ب��رام��ج ماجستير إدارة
األع �م ��ال ق��وي��ًا ب�ك�ل�ي��ات األع �م ��ال ف��ي ج��ام�ع��ات
أم �ي��رك �ي��ة وأوروب � �ي� ��ة وص �ي �ن �ي��ة ،ل �ك �ن��ه ت��راج��ع
ب�ع��ض ال �ش��يء ب�ك�ل�ي��ات األع �م��ال ف��ي ال��والي��ات
املتحدة منذ عام .2015
ويرجع هذا التراجع إلى الضغوط على الطلبة
وال ��دارس�ي�ن ف��ي أم �ي��رك��ا ،وص�ع��وب��ة حصولهم
ع�ل��ى ت��أش �ي��رات دخ ��ول ل�ل�ع�م��ل أو ال ��دراس ��ة أو
الهجرة.

في نفس الوقت ،اتجهت بعض املعاهد واملراكز
العلمية العاملية لعرض برامج «إم بي أيه» عبر
اإلن �ت��رن��ت ،م��ا دف��ع ب�ع��ض ال�ج��ام�ع��ات وكليات
األعمال إلى إنهاء مثل هذه البرامج في ظل عدم
تلقي الكثير من الطلبات لاللتحاق بدراستها.
وم��ن ب�ين معايير التصنيف ق��در ال��رات��ب ال��ذي
يحصل عليه خريج برنامج ماجستير إدارة
األعمال من كل جامعة ونسبة الزيادة مقارنة
بالعام املاضي.
وه�ي�م�ن��ت ال �ج��ام �ع��ات األم �ي��رك �ي��ة ع �ل��ى معظم
ال�ت��رت�ي��ب ه ��ذا ال �ع��ام م�ت�ف��وق��ة ع�ل��ى ن�ظ�ي��رات�ه��ا
األوروب � � �ي� � ��ة ،ك �م��ا ان� �خ ��رط ��ت ال� �ص�ي�ن وك ��وري ��ا
الجنوبية وسنغافورة وأستراليا وكندا ضمن
التصنيف( .فايننشال تايمز ،أرقام)

أفضل جامعات العالم في برامج  MBAعام 2020
تصنيف
2019

متوسط
الراتب السنوي
(باأللف دوالر)

1

«هارفارد»

الواليات المتحدة

2

210.1

2

«بنسلفانيا وارتون»

الواليات المتحدة

4

211.5

3

«ستانفورد»

الواليات المتحدة

1

222.6

4

«إنسياد»

فرنسا /سنغافورة

3

181.2

5

كلية األعمال الدولية
ألوروبا والصين

الصين

5

185.1

6

تصنيف
2020

الجامعة

الدولة

الشركات العاملة في الحقول الصخرية تحت براثن ضغوط شديدة

200

مليار دوالر حجم
ديون شركات
في أميركا الشمالية
منها  40ملياراً
تستحق هذا العام

208

شركات تقدّ مت
بطلبات الحماية
من اإلفالس
«الطاقة الدولية»:
سوق النفط سيظل
في حالة تخمة
بالمعروض خالل 2020

ال سيما في صناعة الخام الصخري،
وتشير التوقعات إلى ارتفاع اإلنتاج
األميركي من النفط الصخري بنحو
 22أل� ��ف ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ا ف ��ي ف �ب��راي��ر،
وه ��ي زي� ��ادة ط�ف�ي�ف��ة م �ق��ارن��ة بعامي
 2019و.2018
وظ � �ه� ��ر ذل � � ��ك ج� �ل� �ي ��ا ف � ��ي ان� �خ� �ف ��اض
إي ��رادات «هاليبيرتون» م��ن أعمالها
ف��ي أم�ي��رك��ا الشمالية بنسبة  21في
املئة ف��ي ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن ع��ام ،2019
كما ي�ت��راج��ع ع��دد منصات التنقيب
عن الخام في اليابسة.
وم��ن امل�ت��وق��ع أي�ض��ا ان�خ�ف��اض حجم
إن �ف��اق ص�ن��اع��ة ال�ن�ف��ط ال�ص�خ��ري في
الواليات املتحدة بحوالي  14في املئة
خ �ل�ال ال� �ع ��ام ال � �ج ��اري ،ل �ك��ن محللني
ي � ��رون أن خ �ف��ض اإلن � �ف� ��اق ل ��ن ي�ن�ق��ذ
الشركات املتعثرة في س��داد الديون،
وم ��ن ث ��م ،س�ت��أت��ي م��وج��ة ج��دي��دة من
اإلفالس.

ضغط األسعار
ف��ي ظ��ل ت��زاي��د ال��دي��ون ،ه�ن��اك مشكلة
أخرى تواجهها شركات النفط والغاز
الطبيعي ،وهي إرضاء املساهمني مع
االنخفاض ف��ي أس�ع��ار الطاقة ،األم��ر
ال� � ��ذي ي �ن �ع �ك��س س �ل �ب �ي��ًا ع �ل��ى ح��رك��ة
األس� �ه ��م .وي �ت �ك �ب��د امل �س��اه �م��ون أك�ب��ر
الخسائر املرتبطة ب��إف�لاس شركات

النفط وال �غ��از والبعض منهم خسر
كل استثماراته مقارنة بالبنوك التي
تتحمل أقل قدر من الخسارة.
وب � ��دأت ط �ف��رة ال �ن �ف��ط ال �ص �خ��ري في
أم �ي��رك��ا م�ن�ت�ص��ف ع ��ام  2014عندما
ان �خ �ف �ض��ت األس � �ع� ��ار م ��ن أع� �ل ��ى م�ئ��ة
دوالر للبرميل إلى أقل من  30دوالرا
للبرميل أوائ� ��ل ع��ام  .2016وتعافت
األسعار بشكل جزئي حتى تجاوزت
سبعني دوالرا في سبتمبر وأكتوبر
عام  ،2018لكنها تراجعت مجددا إلى
 47دوالرا بنهاية العام قبل املاضي.
وب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة إل � � ��ى ع � � ��ام  ،2020م��ن
املتوقع تعرض أسعار النفط والغاز
الطبيعي ملزيد من الضغوط ،وهو ما
سيضع الشركات العاملة في الحقول
ال� �ص� �خ ��ري ��ة ت� �ح ��ت ب � ��راث � ��ن ض �غ ��وط
شديدة.
تواجه الشركات شبح اإلفالس في ظل
توقف التمويل أو ضعفه من جانب
البنوك في «وول ستريت» بالتزامن
م��ع ت��راك��م ال��دي��ون وامل� �خ ��اوف بشأن
ال �ط �ل��ب واألس � �ع� ��ار .ع �ن��دم��ا ت �ت��راج��ع
النفقات والتمويل ،تضطر الشركات
إل��ى خفض اإلن�ت��اج والتنقيب ،وهذا
م��ا يحدث رغ��م التوقعات باستمرار
اإلن�ت��اج األم�ي��رك��ي م��ن ال�خ��ام بوتيرة
قوية( .أوي��ل برايس ،وول��ف ستريت،
أرقام).

كلية «سلوان»
لإلدارة بمعهد
ماساتشوستس
التكنولوجي

الواليات المتحدة

8

197.1

7

كلية لندن لألعمال

المملكة المتحدة

6

171.4

8

كلية «كولومبيا»
لألعمال

الواليات المتحدة

9

202.2

9

«إتش إي سي  -باريس»

فرنسا

19

164.5

10

كلية «بوث» لألعمال
 -شيكاغو

الواليات المتحدة

7

191.6

المصدر :فايننشال تايمز

 22بورصة الساعات
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اإليرادات العالمية من قطاع الساعات والمجوهرات في مجموعة LVMH
من عام  2008إلى عام 2018
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 ..LVMHاإلبهار عنوان 2020
بداية قوية للمجموعة ..واندهاش محبي الساعات

أكبر وأغلى
شركات
المنتجات
الفاخرة
في العالم
بمبيعات

51.4

وليد الصقعبي

تستمر مجموعة  LVMHفي إبهار
محبي الساعات في كل دول العالم،
وخاصة في الشرق األوسط ودول
الخليج ،وقد ركزت في بداية عام
 2020على تقديم كل ما هو جديد
لديها عبر طرح ساعات فريدة من
نوعها خالل معرض المجموعة الذي
أقيم في دبي.

وتركز اإلبداع لهذه املجموعة من خالل طرح الكثير من الساعات ملختلف الشركات مثل( :زينث،
هوبلو ،بولغاري وتاغ هوير) ،وقد قدمت هذه العالمات التجارية مجموعة من منتجاتها الجديدة
التي شملت ساعات نسائية ورجالية بتشكيلة متنوعة من املعادن والتعقيدات.
شركة  LVMHأو  ،Louis Vuitton Moet Hennessyتعتبر من أكبر وأغلى شركات املنتجات
الفاخرة في العالم ،حيث حققت في عام  2019مبيعات وصلت إلى  51.4مليار دوالر ،في حني
حققت أرباحًا تقدر بـ 7مليارات دوالر.
منتجات فاخر ٍة في العالم ،وتضم عدة
وبعد تحقيق هذه النتائج ،أصبحت  LVMHأكبر شركة
ٍ
عالمات تجاري ٍة منها Louis Vuitton :و Christian Diorو Fendiو Bulgariو Loro Pianaو
ٍ
 Emilio Pucciو  Acqua di Parmaو Loeweو Marc Jacobsو.TAG Heuer
وفي هذا املنحنى البياني نوضح اإليرادات العاملية ملجموعة  LVMHمن قطاع الساعات واملجوهرات
من عام  2008إلى عام  2018وفق موقع  statistaللتحليالت البيانية:

أول ساعة «بينج بانج» ..بريسلت

للمرة األولى منذ  15سنة ،أعلنت شركة «هوبلو» عن أول ساعة «بينج بانج» بسير بريسليت
في معرض LVMHفي دبي .وفي األشهر القليلة املاضية رأينا تغييرا في عالم الساعات بتوجه
كثير م��ن صناع الساعات ف��ي ات�ج��اه واح��د ،وه��و تصميم س��اع��ات م��ع البريسلت ،ه��ذا التوجه
أتاح لنا رؤية كيف أن كل عالمة تجارية قامت بتقديم تصاميم مختلفة للبريسلت ،حيث قدمت
ع�لام��ات ت�ج��اري��ة مثل «ش��وب��ارد» و«الن �غ��ه ان��د زون ��ا» و«أوري� ��س» و«م ��وزر» و«ب�ي��ل آن��د روس»
تصاميم مختلفة وتعتبر «هوبلو» آخ��ر «ب��ران��د» بينها تقدم ساعة بهذا التصميم ،ويعتقد
الرئيس التنفيذي للشركة ،أن تصميمها مميز جدًا لكي يكون مريحا أثناء ارتداء الساعة.

 3ساعات من هوبلو

مليار دوالر

السراميك 9000 :د.ك
الذهب 14600 :د.ك

«تاغ هوير» تحتفي بمرور  160سنة ..بساعة جديدة
أعلنت شركة «تاغ هوير» عن ساعة جديدة بمناسبة مرور  160سنة على إنشاء
الشركة التي يمتد عمرها منذ  ،1860وجاءت الساعة باسم
 ،TAG Heuer Carrera 160 Years Silver Limited Editionوه��ي عبارة
عن إع��ادة إص��دار لساعتها القديمة املنشأة في عام  ،1964باسم 2447S and
.2447N
منذ صغره عرف مؤسس البراند ،جاك هوير ،بحبه للسباقات ،وكان متخصصًا
بتصنيع أدوات التوقيت ،وآن��ذاك أراد «ه��وي��ر» تسمية الساعة باسم واح��د من
أخطر السباقات ،هو سباق «كاريرا باناميريكانا» الذي يقيم في املكسيك ،حيث
ً
انطباعا ً
كبيرا على «هوير» ،وفيما يلي مميزات هذه الساعة:
ترك هذا السباق

أع�ل�ن��ت ش��رك��ة «ه��وب �ل��و» ،ع��ن م�ج�م��وع��ة م��ن ال �س��اع��ات ال �ج��دي��دة م��ن خ�لال
معرضها في دب��ي ،ومن ضمنها ساعة ،Spirit Of Big Bang Meca-10
فهذه املجموعة تتميز بالقالب على شكل البرميل ،وه��ي امل��رة األول��ى التي
تقدم فيها «هوبلو» بمحرك «ميكا ،»١٠-وهو عبارة عن تحفة فنية في عالم
امليكانيكا ،تم العمل عليه بدقة لتقديمه بتصميم جميل واحتياطي طاقة يصل
إلى  10أيام.
في السابق ،كان من الصعب استخدام هذا املحرك بقالب مثل هذا الشكل ،وهو
يعتبر تحديا صعبا لصناع الساعات ،في النهاية استطاعت «هوبلو» إنجاز
ه��ذه املهمة ،الساعة تم تقديمها بثالث نسخ من معادن مختلفة ،تيتانيوم
وذهب وسراميك.

الحجم 39 :ملم
المحرك :اتوماتيك كرونوغراف
المعدن :ستيل
احتياطي الطاقة 80 :ساعة
إصدار محدود 1860 :قطعة
السعر 1950 :د.ك

مازالت األكثر طلباً

أسعار «باتيك فيليب» بين «الرمادي» ..والـ«بوتيك»
موديل الساعة
سعر البوتيك (د.ك)

بقيمة 27

محمد مراح

5712/1A
12350
20400

5711/1A
9200
18000

5711/1A
9200
19000

5711/1R
16000
28000

5740/1G
37100
54490

5726/1A
13812
29745

5980/1R
26530
43450

5990/1A
16650
29410

الحجم 45 :ملم
المعدن:
تيتانيوم  /ذهب  /سراميك
المحرك :اتوماتيك
التعقيدات :احتياطي الطاقة
احتياطي الطاقة 10 :أيام

ألف دينار

«بيرل ماستر ..»39
«رولكس» الماسية
عبدالرزاق العطار

السوق الرمادي
(د.ك)

ك � � � � � � �ش� � � � � � ��ف م� � � � ��وق� � � � ��ع
،Timeless Watches
ع��ن ال �ف��رق ب�ين أس�ع��ار
ساعات «باتيك فيليب»
األك �ث��ر م�ب�ي�ع��ًا ،وأوج��د
ال� � � � �ف � � � ��رق ب � �ي� ��ن س� �ع ��ر
«ال� � �ب � ��وت� � �ي � ��ك» وس� �ع ��ر
السوق الرمادي.
وي� � �ظ� � �ه � ��ر م � � ��ن خ �ل��ال
الفروقات في البيع ،أن
ساعات «باتيك فيليب»
م� ��ازال� ��ت األك� �ث ��ر ط�ل�ب��ًا
ف ��ي ال �س ��وق ال ��رم ��ادي،
ويتضح ذلك من خالل
الفروقات في األسعار،
ف �ق ��د ك ��ان ��ت وم� ��ازال� ��ت
هذه الساعات ثروة ملن
يمتلكها.

التيتانيوم 7600 :د.ك

بعدما أص�ب��ح ل��دى عمالقة ال�س��اع��ات الفاخرة
«رولكس» مسبكها الخاص ،صارت قادرة على
سبك أجود خالئط الذهب ،األصفر أو األبيض
أو الوردي ،وهو ما مهد الطريق أمامها إلنتاج
س��اع��ة «ب �ي��رل م��اس�ت��ر  »39امل��اس �ي��ة امل�خ�ل��وط��ة
بالذهب.
ووف ��ق م��وق��ع «رول �ك��س» ،ف��إن ال�س��اع��ة امل�م�ي��زة،
ال �ت��ي ي�ص��ل م�س�ت��وى ال �ط��اق��ة ف�ي�ه��ا إل ��ى 70
س� ��اع� ��ة ،ت �ح �ت ��وي ع �ل ��ى ع � ��دد ك �ب �ي��ر م��ن
األح�ج��ار الكريمة ،التي ق��ام املصممون
ب �ن �ح��ت م �ك��ان �ه��ا ث� ��م ت �ث �ب �ي �ت �ه��ا ،وذل� ��ك
باستخدام أح��دث تكنولوجيات تصميم
وت�ط��وي��ر وإن�ت��اج األس ��اور واألب��ازي��م ،حيث ان
سوارها مصنوع من الذهب األبيض عيار ،18
مرصع بصفوف طويلة من املاس.
وزودت بيرل ماستر 39بآلة حركة م��ن الجيل
ال�ج��دي��د ،عيار  ،3235م�ط��ورة ومصنوعة كليًا
ل��دى رول �ك��س ،م��وث�ق��ة ك�ك��رون��وم�ت��ر س��وي�س��ري
م�ع�ت� َ�م��د م��ن ِق� َ�ب��ل امل�ع�ه��د ال�س��وي�س��ري الرسمي
الخ �ت �ب��ار ال �ك��رون��وم �ت��ر ،ب�ي�ن�م��ا أح �ي �ط��ت اآلل ��ة
الدائرية بدائرة كاملة من امل��اس املصفوف ،ما
جعلها جديرة بسعرها ال��ذي يبدأ من  89ألف
دوالر ،أي  27أل ��ف دي �ن ��ار ،وه ��و ال�س�ع��ر ال��ذي
يتغير طبقًا لسوق املاس العاملي.
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BUSINESS

بحلتها الجديدة المزدانة بعلم الكويت

ً
ً
حصريا من بطاقة «نادي الواحة»
إصدارا
«بيتك» يطرح
ب �ح �ض��ور رئ� �ي ��س ق �س��م ع �م �ل �ي��ات ال �ش��رق
االوس ��ط وش�م��ال افريقيا ف��ي ماستركارد
دري��س بيليميث ،ومدير ن��ادي الواحة في
الخطوط الجوية الكويتية مشعل املطيري،
أط� �ل ��ق ب �ي��ت ال �ت �م��وي��ل ال �ك��وي �ت��ي (ب �ي �ت��ك)
االصدار الحصري من بطاقة «بيتك  -نادي
ال��واح��ة» بحلتها ال�ج��دي��دة امل��زدان��ة بعلم
ال�ك��وي��ت ،ت��زام�ن��ا م��ع مناسبة االح�ت�ف��االت
الوطنية ل��دول��ة الكويت .وذل��ك ف��ي مؤتمر
ص� �ح ��اف ��ي ع� �ق ��د ف � ��ي ح ��دي� �ق ��ة ال� �ش� �ه� �ي ��د -
امل��رح �ل��ة االول � � ��ى .وف� ��ي امل �ن��اس �ب��ة ،ت�ح��دث
امل ��دي ��ر ال �ع ��ام ل �ل �خ��دم��ات امل��ال �ي��ة ال�خ��اص��ة
ً
ف��ي «بيتك» ع�ب��داهلل املجحم ق��ائ�لا« :أتقدم
بهذه املناسبة باسمي وبالنيابة عن بيت
التمويل الكويتي  -بيتك بالتهنئة لحضرة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل ورعاه،
وللشعب الكويتي واملقيمني في البالد».

البطاقات الحديثة واملجددة
وتشمل الحملة كل بطاقات «بيتك» نادي
الواحة املصدرة حديثًا أو املجددة.
وتابع املجحم« :إن بيتك ال يدخر جهدًا في
طرح ما هو جديد ومتميز لتلبية تطلعات
ال�ع�م�لاء ،وأن��ه ي�ح��رص دائ�م��ا ع�ل��ى تعزيز
ال� �ش ��راك ��ات االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م ��ع م�خ�ت�ل��ف
ال� �ج� �ه ��ات ذات ال �ص �ل��ة ل �ض �م��ان ال�ت�ن�ف�ي��ذ
األمثل لحمالته وبرامجه املتنوعة .وهنا
أود أن ات �ق��دم ب��ال�ش�ك��ر مل��ؤس�س��ة الخطوط
الجوية الكويتية ون��ادي ال��واح��ة ،وشركة
ماستركارد العاملية ،على التعاون املثمر
في العديد من الحمالت».
وت� �ع ��د ب �ط ��اق ��ة «ب �ي �ت ��ك  -ن � � ��ادي ال� ��واح� ��ة»
ب �ط��اق��ة م�س�ب�ق��ة ال ��دف ��ع ،ي �ق��دم �ه��ا «ب �ي �ت��ك»
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�خ�ط��وط الكويتية ون��ادي
«الواحة» ،وتتيح ملستخدميها إلى جانب
ميزاتها الشرائية وال�خ�ص��وم��ات الفريدة
ال�ت��ي تقدمها ف��رص��ة رب��ح أم�ي��ال م��ن ن��ادي
«ال� ��واح� ��ة» م ��ع ك ��ل ع�م�ل�ي��ة ش� � ��راء ،وي�م�ك��ن
اس �ت �ب��دال�ه��ا الح �ق��ًا ل�ل�ح�ص��ول ع �ل��ى ت��ذاك��ر
سفر مجانية على م�تن ال�خ�ط��وط الجوية
الكويتية.
وكان «بيتك» أطلق حملة «رحلة  18مليون
م �ي��ل ت� �ب ��دأ ب �ب �ط��اق��ة» ال �خ ��اص ��ة ب�ح��ام�ل��ي
بطاقات «بيتك» نادي الواحة ماستركارد
مسبقة الدفع ،وذلك بالتعاون مع مؤسسة
الخطوط الجوية الكويتية ونادي الواحة.
وي��أت��ي إط�ل�اق ه ��ذه ال�ح�م�ل��ة ب�ع��د ال�ن�ج��اح
ال �ك �ب �ي��ر ل�ح�م�ل�ت��ي «رح� �ل ��ة  6م�ل�اي�ي�ن م�ي��ل
ت �ب��دأ ب �ب �ط��اق��ة» و«رح� �ل ��ة  12م �ل �ي��ون ميل
تبدأ ببطاقة» السابقتني اللتني أطلقهما

من اليمين دريس بيليميث وعبدالله المجحم ومشعل المطيري

«بيتك».
وتستمر الحملة على م��دار  3أشهر حتى
 12م ��ارس ،وت�ت�ض�م��ن  311ف��ائ �زًا ب�ج��وائ��ز
إجمالية تصل إلى  18مليون ميل.
وي �ح �ص ��ل ال �ع �م �ي��ل ع �ل ��ى ف ��رص ��ة واح � ��دة
ل��دخ��ول ال �س �ح��ب ل �ق��اء ك��ل « 1دي� �ن ��ار» من
م �ج �م��وع امل �ش �ت��ري��ات امل �ح �ل �ي��ة ،وي�ح�ص��ل
على فرصتني لدخول السحب لقاء كل «1
دينار» من مجموع املشتريات العاملية.
ويحرص «بيتك» دائمًا على مكافأة عمالئه
وتقديم امل��زاي��ا غير املسبوقة والحصرية
ل�ه��م ،وذل ��ك اس �ت �م��رارا ل��ري��ادة «ب�ي�ت��ك» في
مكافأة عمالئه ومنحهم تجربة مصرفية
فريدة ومميزة.
كما ي��أت��ي ذل��ك ف��ي إط��ار م��واص�ل��ة سلسلة
ال�خ�ص��وم��ات وال �ع ��روض ال�ح�ص��ري��ة التي
يطلقها ال�ب�ن��ك ل�ل�ع�م�لاء ع�ل��ى م ��دار ال�ع��ام،
وال� �ت ��ي ك ��ان أح��دث �ه��ا خ �ص��م ق�ي�م�ت��ه %15
ل�ح��ام�ل��ي ب �ط��اق��ات «ب �ي �ت��ك» ن� ��ادي ال��واح��ة
امل �س �ب �ق��ة ال� ��دف� ��ع ،و %10ل �ج �م �ي��ع ح��ام�ل��ي
بطاقات «بيتك» األخ��رى عند حجز تذاكر
ال �س �ف��ر وال �ف �ن��ادق ع �ب��ر ب��اق��ات ال �س �ف��ر من
عطالت الكويتية ،التابعة لنادي الواحة.
ه ��ذه ال �ح �م�لات وال �خ �ص��وم��ات ال�ح�ص��ري��ة
تساهم ف��ي اض��اف��ة م�ي��زة تنافسية للبنك،
بما يلبي طموحات العمالء وتطلعاتهم.
وي��واص��ل «ب�ي�ت��ك» تحقيق نمو ف��ي قاعدة
ع �م�ل�ائ ��ه وزي � � � ��ادة ف� ��ي ح �ص �ت��ه ال �س��وق �ي��ة
وارت �ف��اع ف��ي م��ؤش��رات��ه امل��ال�ي��ة وت �ق��دم في
م� �ع ��دالت االق� �ب ��ال وال ��رض ��ا ع �ل��ى خ��دم��ات��ه
ومنتجاته.
ي ��أت ��ي ذل� ��ك ب ��ال� �ت ��وازي م ��ع ال �ت��أك �ي��د ع�ل��ى
م��واص�ل��ة االب�ت�ك��ار وت�ب�ن��ي آخ��ر ال�ت�ط��ورات
التكنولوجية في ط��رح مختلف الخدمات
واملنتجات املصرفية ضمن أعلى معايير
األم ��ان ،ب�م��ا ي�ع��زز رض��ا ال�ع�م�لاء ويساهم

في االرتقاء بجودة الخدمة ويحافظ على
ريادة «بيتك».

مشعل املطيري
وف ��ي ه ��ذا ال �ش ��أن ،ق ��ال م��دي��ر إدارة خ��دم��ة
ال�ع�م�لاء امل�ت�م�ي��زي��ن ف��ي ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة
الكويتية مشعل لفا املطيري :ان الخطوط
الجوية الكويتية ف��ي إط��ار سعيها دائما
ت �ح �ت �ف��ل ف ��ي ه � ��ذه امل �ن��اس �ب��ة م ��ع «ب �ي �ت��ك»
باطالق بطاقة االعياد الوطنية املشتركة،
وه � ��ذه ك ��اع� �ت ��زاز وف� �خ ��ر ب� �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة،
ون��زف اج�م��ل التهاني والتبريكات لسمو
االم �ي��ر ح�ف�ظ��ه اهلل ورع� ��اه وك ��ل امل��واط�ن�ين
ب�ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ال�ج�م�ي�ل��ة ،وس �ع��داء ايضا
ب��أن��ه االن ي�ص��ادف أض�خ��م حملة تحتوي
ع �ل��ى ج ��وائ ��ز ت �ص��ل إل ��ى  18م �ل �ي��ون م�ي��ل،
والتي تمكن حاملي بطاقة «ماستر نادي
الواحة» مسبقة الدفع بربح ماليني االميال
والسفر على منت طائرات الخطوط الجوية
الكويتية ،حيث جاءت الحملة تعبيرًا عن
وف��اء «الكويتية» نظير والء عمالئها لها
وذلك عبر تقديم جوائز اجمالية تصل إلى
 18مليون ميل لـ  311فائزا ،االمر الذي يؤكد
اهتمام وحرص الخطوط الجوية الكويتية
بعمالئها ومنحهم خيارات مختلفة سواء
من حيث استبدال تلك االميال بتذاكر سفر
إل ��ى م�خ�ت�ل��ف ال��وج �ه��ات ال �ت��ي ت�س�ي��ر لها
ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية ط��ائ��رات�ه��ا أو
ترقية درجة الجلوس في الطائرة وغيرها
من املميزات العديدة.
وأض ��اف امل �ط �ي��ري« :رأي �ن��ا اي �ض��ا أن نقوم
بمضاعفة املميزات بخصم خاص للعمالء
ال�ك��رام م��ن «ع�ط�لات الكويتية» ال��ى جميع
وج� �ه ��ات ال �س �ف��ر ع �ل��ى م�ت�ن خ �ط��وط �ن��ا في
م ��واق �ع �ن ��ا ب� �ب ��رج راك � � ��ان أو االف� �ن� �ي ��وز أو
االت �ص��ال ع�ل��ى  1806060ل�ح�ج��ز ال�ب��اق��ات

امل� �ت� �ع ��ددة ل �ل��وج �ه��ات امل � � ��راد ال �س �ف��ر ل �ه��ا،
ويستطيع حاملو بطاقة «ن��ادي ال��واح��ة»
االستفادة من هذا الخصم وايضا حاملو
ب� �ط ��اق ��ات ب �ي �ت��ك االخ � � � ��رى ،ح �ي��ث ي�ح�ص��ل
العميل ع�ل��ى ع��دد  2م�ي��ل نظير ك��ل دي�ن��ار
م�ش�ت��ري��ات داخ ��ل ال�ك��وي��ت ،وع�ل��ى  3أم�ي��ال
ن �ظ �ي��ر ك ��ل دي� �ن ��ار م ��ن امل �ش �ت ��ري ��ات خ ��ارج
الكويت ،لذا تعتبر بطاقة نادي الواحة من
انجح البطاقات على مستوى دولة الكويت
كبطاقة مشتركة».
واختتم امل�ط�ي��ري« :ب��رن��ام��ج ن��ادي الواحة
والعطالت يعتبر من البرامج املرنة التي
ت �ق��دم ل �ل �ع �م�لاء ،ح �ي��ث ان ال �ب��رن��ام��ج يعد
استثمارا جيدا للعمالء لالستفادة بجمع
األم �ي��ال بالشكل ال ��ذي ي��وف��ر ل�ه��م ال�ت��ذاك��ر
امل �ج��ان �ي��ة وت��رف �ي��ع ال ��درج ��ة ال� ��ى ال ��درج ��ة
األع�ل��ى ،وذل��ك بسبب استمرارهم بالسفر
ع �ل��ى م�ت�ن ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة،
أو اس �ت �خ��دام ال �ب �ط��اق��ات ال �خ��اص��ة بجمع
االم �ي��ال ك�ب�ط��اق��ة (م��اس �ت��ر ن ��ادي ال��واح��ة)
م �س �ب �ق��ة ال � ��دف � ��ع ،ك �م ��ا ي �س �ت �ط �ي��ع ال ��راك ��ب
ال��دخ��ول ع�ل��ى م��وق��ع ال�ش��رك��ة االل�ك�ت��رون��ي
واالط � �ل ��اع ع �ل��ى ش� ��راك� ��ات ن � ��ادي ال ��واح ��ة
امل �ت �ع��ددة ،وه ��ذا ب��االض��اف��ة إل��ى ال�خ��دم��ات
التي تقدمها عطالت الكويتية م��ن اجمل
باقات للتذاكر وفنادق بأسعار تنافسية
وال �ت ��ي ت�ج�ع�ل�ن��ا دائ �م ��ا ب��امل �ق��دم��ة ل �ج��ودة
الخدمة وتوفير جميع الخيارات املناسبه
ل �ل �ع �م �ي��ل ،وت� �س� �ع ��ى ال � �خ � �ط ��وط ال �ج ��وي ��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة دائ �م��ا ال ��ى ت��وس�ي��ع ش��راك��ات�ه��ا
دائما في السوق املحلي كناقل وطني الى
جانب التطوير ال��ذي ادخلته في مختلف
ق�ط��اع��ات�ه��ا م��ن اج��ل م�ن��ح ال�ع�م�لاء تجربة
سفر مميزة سواء خالل الخدمات املميزة
او ال �ب��اق��ات ال �ت��ي ت�م�ن��ح ال�ع�م�ي��ل ت �ج��ارب
وذكريات سعيدة».

خدمة الروبوت اآللي «اسألني» وتحديث المعدات األرضية في مبنى T4

«الكويتية» تفوز بجائزة «التميز في خدمة العمالء»
حصلت شركة الخطوط الجوية الكويتية
ع �ل��ى ج��ائ��زة ال�ت�م�ي��ز ف��ي خ��دم��ة ال�ع�م�لاء
وذل��ك م��ن حفل ج��ائ��زة الكويت للعالقات
ال �ع��ام��ة وخ��دم��ة ال �ع �م�لاء ل �ع��ام  2019في
دورتها الرابعة ،وال��ذي أقيم تحت رعاية
سامية م��ن ح�ض��رة ص��اح��ب السمو أمير
ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح االح� �م ��د ال �ج��اب��ر
ال �ص �ب��اح ،ح�ف�ظ��ه اهلل ورع � ��اه ،وق ��د تسلم
ال� �ج ��ائ ��زة م �س ��اع ��د ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
ل �خ��دم��ة ال �ع �م�ل�اء ف � ��وزي خ ��وش �ي ��د ،وق��د
ج� ��اء ح �ص ��ول ال �ك��وي �ت �ي��ة ع �ل��ى ال �ج��ائ��زة
ب� �ن ��اء ع �ل ��ى م �ع��اي �ي��ر م �ع �ي �ن��ة وض �ع �ت �ه��ا
ل �ج �ن��ة ت �ح �ك �ي��م ال� �ج ��ائ ��زة ت �خ��ص خ��دم��ة
العمالء وم��راع��ات�ه��م وس��رع��ة االستجابة
ملتطلباتهم واحتياجاتهم خالل العامني
املاضيني ،اضافة إلى سهولة الحجز عبر
املوقع االلكتروني للشركة والرد السريع
والسلس على العمالء من خالل خدمات
االت � �ص ��ال امل �ت �ن��وع��ة ،واخ � �ي � �رًا ال �خ��دم��ات
امل �ق��دم��ة ل�ل�ع�م�لاء ف��ي م�ب�ن��ى ال ��رك ��اب رق��م
 4وخ��دم��ة ال��رك��اب داخ ��ل ال �ط��ائ��رة أث�ن��اء
الرحالت.

جانب من تكريم الخطوط الجوية الكويتية

توالي اإلنجازات
وفي هذا الشأن ،عبر مدير دائرة العالقات
العامة واإلعالم فايز العنزي عن سعادته
ب �ح �ص��ول ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ع �ل��ى ج��ائ��زة ال�ت�م�ي��ز ف��ي خ��دم��ة ال�ع�م�لاء
ل �ع��ام  2019خ �ص��وص��ًا أن ت �ل��ك ال �ج��ائ��زة
ت��أت��ي ت�ح��ت رع��اي��ة س��ام�ي��ة واه �ت �م��ام من
ح � �ض ��رة ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و أم � �ي ��ر ال� �ب�ل�اد
الشيخ ص�ب��اح االح�م��د ال�ج��اب��ر الصباح،
حفظه اهلل ورع��اه ،مشيرًا إلى أن الجائزة
ً
تعد استكماال لالنجازات والجوائز التي
حققتها الخطوط الجوية الكويتية على
م � ��دار ال �ع ��ام امل ��اض ��ي س � ��واء ف ��ي ح�ص��ول
الشركة على تقييم الخمس نجوم ضمن
العديد من شركات الطيران أو حصولها
أي�ض��ًا على أف�ض��ل راح��ة للمقاعد ،ع�لاوة
على ذلك احتاللها للمركز الخامس عامليًا
واالول ف��ي ال�ش��رق االوس ��ط ف��ي انضباط
مواعيد وصول الرحالت.
وأض ��اف ال�ع�ن��زي« :إن ال�خ�ط��وط الجوية
الكويتية تولي اهتمامًا كبيرًا في كل ما
يخص خدمة العمالء وتطوير الخدمات
املقدمة لهم بأنواعها املختلفة والتي تبدأ
م�ن��ذ ح�ج��ز ت��ذاك��ر ال�س�ف��ر ح�ت��ى ال��وص��ول
إل ��ى ال��وج �ه��ة امل �ط �ل��وب��ة ،وك��ون �ن��ا ال�ن��اق��ل
الوطني الكويت فإن الشركة تحرص كل
الحرص على الحفاظ على سمعة الطائر
االزرق وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ال�ت��واص��ل ال��دائ��م
واملستمر م��ع جمهورها ال�ك��ري��م وتلبية
م �ت �ط �ل �ب��ات �ه��م ع �ب ��ر م �ن �ص ��ات ال �ت ��واص ��ل

فوزي خورشيد ويوسف الظفيري مع جوائز «الكويتية»

االج�ت�م��اع��ي االخ ��رى كخدمة ال��وات��س اب
ال �ت��ي ت��م اط�لاق �ه��ا ف��ي ع ��ام  2018أو من
خ�لال االت�ص��ال على الخط الساخن 171
ال �خ ��اص ب��ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
على م��دار ال �ـ  24س��اع��ة وم��ن خ�لال أيضًا
مشاركتها في املعارض والفعاليات التي
تخص املجتمع الكويتي».

خدمة الروبوت اآللي
وب�ي��ن ال �ع �ن ��زي أن ت �ل��ك ال� �ج ��ائ ��زة ت��أت��ي
اس �ت �ح �ق��اق��ًا إلط� �ل��اق ال� �خ �ط ��وط ال �ج��وي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ؤخ �رًا ل�ل�ع��دي��د م��ن ال�خ��دم��ات
ال� �ت ��ي ت ��وف ��ر ل �ل �ع �م �ي��ل ال� �ك ��ري ��م ك� ��ل س�ب��ل
ال ��راح ��ة أث� �ن ��اء س �ف��ره ك �خ��دم��ة ال ��روب ��وت
اآلل��ي «اس��أل�ن��ي» ف��ي مبنى ال��رك��اب رق��م 4
باالضافة إل��ى استحداث جميع املعدات
األرضية في املبنى لتصل إلى  500معدة
ذات م �ح��رك ،وت�ش�م��ل ه ��ذه امل �ع��دات التي

ت��م ال�ت�ع��اق��د عليها م��ن أح ��دث ال �ط��رازات
ف��ي ال�ع��ال��م م��ا ي�ل��ي 40 :س�ل�م��ا 28 ،حافلة
فاخرة لنقل ركاب الدرجة السياحية10 ،
ح��اف�لات ف��اخ��رة لنقل رك��اب درج��ة رج��ال
االعمال 10 ،سيارات ليموزين لنقل ركاب
درجة الرويال ورك��اب الدرجة األول��ى10 ،
آليات مجهزة لنقل املرضى من املسافرين
وذوي االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة 21 ،م�ع� ّ�دة
ل�لاس �ت �خ��دام��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ف��ي ال �خ��دم��ات
األرض�ي��ة ،كذلك ف��إن مبنى ال��رك��اب رق��م 4
ي �ح �ت��وي ع �ل��ى  50ك��اون �ت �رًا وامل�خ�ص�ص��ة
لوزن الحقائب ،منها  9كاونترات لركاب
درجات الرويال واالولى ورجال االعمال،
االمر الذي يساهم بشكل كبير في سرعة
ان � �ج� ��از وان � �ه� ��اء اج� � � � ��راءات ال� �س� �ف ��ر ،ك�م��ا
يحتوي مبنى الركاب رقم  4على قاعتني
م�خ�ص�ص�ت�ين ل��رك��اب ال ��روي ��ال وال��درج��ة
االول ��ى ورج ��ال االع �م��ال ،ق��اع��ة امل�ب��ارك�ي��ة

في ال��دور االرض��ي وقاعة بيان في الدور
االول ،ع �ل ��اوة ع �ل��ى ذل � ��ك ف �ق��ط ص�م�م��ت
الخطوط الجوية الكويتية قاعة خاصة
ب��ال��رك��اب ال �ع��اب��ري��ن «ال �ت��ران��زي��ت» حيث
يتوفر بها جميع سبل الراحة والخدمات
الترفيهية والضيافة للمسافر الكريم.
وت� ��اب� ��ع ال � �ع � �ن� ��زي« :إن خ ��دم ��ة ال �ع �م�ل�اء
وال�ت��واص��ل املستمر معهم ف��ي الشركات
ال� �ك� �ب ��رى أص� �ب ��ح ال � �ي� ��وم ه� �م ��زة ال ��وص ��ل
املهمة س��واء بني االدارات املختلفة داخل
امل ��ؤس� �س ��ة أو م� ��ع ال� �ج� �ه ��ات ال �خ��ارج �ي��ة
وال�ج�م�ه��ور ،ل��ذل��ك ف��إن ال�خ�ط��وط الجوية
الكويتية تولي اهتمامًا خاصًا في تدريب
م��وظ �ف �ي �ه��ا ب �ث �ق��اف��ة ال � �ع �ل�اق ��ات وخ ��دم ��ة
ال �ع �م�ل�اء وت��وج �ي �ه �ه��م ب��ال �ش �ك��ل ال�ع�ل�م��ي
الصحي على كيفية التعامل مع الجهات
واالف � � � � ��راد ،االم� � ��ر ال� � ��ذي ي �ن �ع �ك��س ب�ش�ك��ل
ايجابي على واجهة املؤسسة».
واختتم العنزي تصريحه بتقديم جزيل
ال �ش �ك��ر وواف � ��ر االم �ت �ن��ان ل�ل�ق��ائ�م�ين على
ه ��ذه ال �ج��ائ��زة مل ��ا ل �ه��ا م ��ن أه �م �ي��ة ك�ب��رى
م��ن تسليط ال�ض��وء على أح��د القطاعات
الفعالة في املؤسسات ،متمنيًا لهم مزيدًا
م��ن التوفيق وال �س��داد ف��ي خ��دم��ة ال��وط��ن،
كما اردف العنزي أن تلك الجائزة جاءت
في إطار توجيهات رئيس مجلس االدارة
ي��وس��ف ع�ب��د الحميد ال�ج��اس��م ،وأع�ض��اء
م �ج �ل��س االدارة امل� ��وق� ��ري� ��ن ،وال ��رئ� �ي ��س
التنفيذي كامل العوضي وذلك من خالل
ج �ه��وده��م امل� �ب ��ذول ��ة وس �ع �ي �ه��م ال � ��دؤوب
باالهتمام بكل التفاصيل التي تركز على
خدمة العمالء الكرام وتلبية احتياجاتهم
وت�ط��وي��ر العمل داخ��ل ال�ش��رك��ة للوصول
إلى تلك االنجازات التي حققتها مؤخرًا.
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«التجاري» يشارك
في معرض الفرص الوظيفية
ف ��ي إط � ��ار س �ع �ي��ه ال� ��دائ� ��م ل �ت��وف �ي��ر ف��رص
العمل املناسبة تجاه الشباب الخريجني،
وس � �ع � �ي� ��ًا ل � �ت� ��أك � �ي� ��د دوره االج � �ت � �م� ��اع� ��ي
ك � �م� ��ؤس � �س� ��ة م � �ص� ��رف � �ي� ��ة ت � � �ح� � ��رص ع �ل ��ى
االض� � �ط �ل��اع ب � � ��دور م� �ه ��م ب �ت ��وف �ي ��ر ف ��رص
ال � �ع � �م ��ل امل � �ن ��اس � �ب ��ة ل� �ل� �ش� �ب ��اب ال� �ك ��وي� �ت ��ي
ال � �ط � �م� ��وح ،ال� ��ذي� ��ن ش � ��ارف � ��وا ع� �ل ��ى إن� �ه ��اء
دراس � �ت � �ه� ��م ال� �ج ��ام� �ع� �ي ��ة ،ي � �ش� ��ارك ال �ب �ن��ك
ال �ت �ج��اري ال �ك��وي �ت��ي ف��ي م �ع��رض ال �ف��رص
الوظيفية األول لكلية القانون الكويتية
ال �ع��امل �ي��ة ،ال � ��ذي أق� �ي ��م ب��رع��اي��ة وح �ض��ور
امل �س �ت �ش��ار ف �ه��د ال �ع �ف��اس��ي وزي � ��ر ال �ع��دل
واألوقاف والشؤون اإلسالمية.
وت��أت��ي م �ش��ارك��ة ال�ب�ن��ك ف��ي ه��ذا امل�ع��رض
لتؤكد من جديد دعمه للشباب الكويتي
ال� �ب ��اح ��ث ع� ��ن ف � ��رص ع� �م ��ل م� �ت� �م� �ي ��زة ف��ي
ال� �ق� �ط ��اع امل� �ص ��رف ��ي ،ح �ي ��ث ي ��ول ��ي ال �ب �ن��ك
أه �م �ي��ة ك �ب �ي��رة ل �ت �ن �م �ي��ة ق� � ��درات ال �ش �ب��اب
ومهاراتهم ،ويثق بقدراتهم الكبيرة على
اإلبداع والنجاح إذا ما توافرت لهم سبل
الدعم والرعاية.
وفي تعقيبه على مشاركة البنك في هذا
ال �ح��دث ،ق��ال ص��ادق ع�ب��داهلل – م��دي��ر ع��ام
قطاع املوارد البشـرية «نحرص في البنك
ال �ت �ج��اري ع �ل��ى امل �ش��ارك��ة امل �ت��واص �ل��ة في
مثل هذه املعارض واملنتديات الوظيفية،

السيما أنها تمثل منصة مهمة للتواصل
ب�ي�ن ال �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي ال �ط �م��وح ال��راغ��ب
في الحصول على فرص عمل مميزة في
القطاع الخاص بصفة عامة ،واملصرفي
بصفة خاصة م��ن ناحية ،وب�ين أصحاب
العمل من ناحية أخ��رى» .وأض��اف مبينًا
أن ال �ب �ن��ك ال �ت �ج��اري ي ��رى أن االس �ت �ث �م��ار
ف��ي ال�ع�ن�ص��ر ال�ب�ش��ري ي�س�ه��م ف��ي تحقيق
ال �ع��دي��د م��ن األه � ��داف ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ش�ب��اب
ال�ك��وي�ت��ي ،وي�ن�ع�ك��س اي�ج��اب��ًا ع�ل��ى جهود
التنمية املستدامة ف��ي ال�ب�لاد ،م��ؤك��دًا في
هذا السياق حرص البنك على استقطاب
ال� �ش� �ب ��اب ال �ك ��وي �ت ��ي وت ��أه �ي �ل ��ه وت ��دري �ب ��ه
للعمل في كل إدارات البنك ،من أجل رفع
ن�س�ب��ة ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة ب��ال�ب�ن��ك ،وخ�ل��ق
ج �ي ��ل م� ��ن امل �ص ��رف �ي�ي�ن ال � �ج� ��دد ف� ��ي إط� ��ار
رسالة البنك الهادفة إل��ى بناء املستقبل
معًا.
وعلى هامش مشاركة البنك في املعرض،
ق��ام ف��ري��ق امل� ��وارد ال�ب�ش��ري��ة امل��وج��ود في
امل� �ع ��رض ب��اس �ت �ق �ب��ال ال �ط �ل �ب��ة ال ��دارس�ي�ن،
وت� �ق ��دي ��م ش� ��رح واف ع ��ن ك �ي �ف �ي��ة ال �ت �ق��دم
ب�ط�ل��ب ال�ت��وظ�ي��ف ل��دى ال �ب �ن��ك ،ع��ن ط��ري��ق
موقع البنك على شبكة االنترنت ،وكذلك
ل �ع��رض م��زاي��ا ال�ع�م��ل ب��ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي
وفرص التطوير الوظيفي لهم.

فهد العفاسي يك ّرم البنك التجاري

المزوّ د الحصري للهاتف األحدث

هواوي  nova 5Tمتوافر
فقط لدى stc
أع� �ل� �ن ��ت ش� ��رك� ��ة  ،stcال� � ��رائ� � ��دة ف � ��ي ت �م �ك�ين
التحول الرقمي وتقديم الخدمات املبتكرة
وامل� �ن� �ص ��ات امل �ت �ك��ام �ل��ة ل �ل �ع �م�ل�اء ف� ��ي دول� ��ة
ال �ك��وي��ت ،ع��ن اط �ل�اق ه��ات��ف Huawei nova
ّ
املزود
« 5Tه��واوي نوفا  5تي» ،باعتبارها
الحصري للهاتف في الكويت بني املشغلني
الحاليني.
يتوافر الهاتف للعمالء ضمن ب��اق��ات الدفع
اآلج � ��ل ت �م �ت��د م ��ن  18ش� �ه� �رًا إل� ��ى  24ش �ه �رًا،
تشتمل على دق��ائ��ق مجانية تصل ال��ى 500
دقيقة محلية ،وكذلك باقات انترنت متفاوتة
م��ن  GB 10ال ��ى  ،GB 50ف�ق��ط م�ق��اب��ل 12.50
دينارا كويتيا الى  16دينارا كويتيا فقط ،كما
سيحصل العمالء على شاحن محمول كهدية
ّ
ملقتني الهاتف الجديد.
مجانية
وبهذه املناسبة ،قالت الرئيسة التنفيذية
ل �ل �ق �ط��اع ال �ت �ج��اري ف ��ي  stcح �ن�ين ال�ف�ل�ي��ج:
«ف�خ��ورون بكوننا امل��زود الوحيد Huawei
 nova 5Tب�ي�ن م �ش �غ �ل��ي خ ��دم ��ات ال �ه��ات��ف
م �ح �ل �ي��ًا وب� �ش� �ك ��ل ح � �ص ��ري ل �ع �م�ل�ائ �ن��ا ف��ي
ال � �ك� ��وي� ��ت ،ل �ن �م �ي ��زه ��م ب � �ه� ��ذا ال � �ه� ��ات� ��ف ذي
االمكانات الفريدة».
وأضافت الفليج« :نعد عمالء نا بتوفير كل
العروض واملنتجات املتميزة التي ترتقي
ال��ى م�س�ت��وى ط�م��وح��ات�ه��م ،وب�م��ا يتماشى
م��ع اس�ت��رات�ي�ج�ي�ت�ن��ا امل�س�ت��دام��ة ال �ت��ي ت��رك��ز
ع�ل��ى ت��وف�ي��ر ب��اق��ة م�ت�ك��ام�ل��ة م��ن ال �خ��دم��ات،
وس �ن �ع �م��ل ج��اه��دي��ن ع �ل��ى ت �ع��زي��ز أس �ل��وب
ح �ي��اة ال �ع �م�ل�اء م ��ن خ�ل�ال ط ��رح ال �خ��دم��ات
املبتكرة ،بما يتخطى كوننا شركة لتقديم
خدمات االتصاالت عبر الهاتف النقال».
واخ � �ت � �ت � �م� ��ت ق� ��ائ � �ل� ��ة« :ت � �س� ��اه� ��م م �ن �ص �ت �ن��ا
امل� �ت� �ط ��ورة ل �ل �خ ��دم ��ات ال ��رق �م �ي ��ة امل �ت �ك��ام �ل��ة
وإم�ك��ان��ات ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي امل�ت�ن��ام�ي��ة التي
ً
تميزنا ،فضال عن الشراكات االستراتيجية
ال �ت��ي ت��رب�ط�ن��ا م��ع اش �ه��ر م�ص�ن�ع��ي ال�ه��ات��ف
ال� �ن� �ق ��ال ف� ��ي ال� �ع ��ال ��م ك� �ش ��رك ��ة ه � � � ��واوي ،ف��ي
توفير عروض غير مسبوقة وحصرية فقط
ل�ع�م�لائ�ن��ا ،وك��ذل��ك ال�ف��رص��ة ل�ت�ج��رب��ة م��زاي��اه
واالستمتاع بأحدث التكنولوجيا معنا».

جهاز عصري
يتمتع ج�ه��از  Huawei nova 5Tال��رائ��د في
فئته بعدسة تصوير تبلغ  48ميغابكسل
ال � �ت� ��ي ت� �م� �ن ��ح ال � �ث � �ق ��ة ل � � ��دى ال � �ت � �ق� ��اط ص ��ور
ً
احترافية بشكل مريح ،فضال عن مستشعر
بحجم  2/1بوصة .وتتميز كاميرا هواوي
أي �ض��ًا ب�ع��دس��ة ذات زاوي ��ة ع��ري�ض��ة f / 2.2
الل �ت �ق��اط ص� ��ور ط �ب �ي �ع �ي��ة ك��ام �ل��ة االض � ��اء ة،
ً
ف �ض�لا ع��ن ع��دس��ة ال �ت �ق��ري��ب م��اك��رو تضمن
ال �ت �ق��اط ص ��ور ع��ال �ي��ة ال��وض��وح وال��دق��ة من
مسافة  4سم.
أم � ��ا ك ��ام� �ي ��را ال� �س� �ي� �ل� �ف ��ي ،ف�ل��ا ت �خ �ت �ل��ف ف��ي
تميزها ع��ن األم��ام�ي��ة ،حيث يصل مستوى
دق�ت �ه��ا ال ��ى  32م�ي�غ��اب�ك�س��ل ب�ت�ق�ن�ي��ة ال��ذك��اء

حنين الفليج

ملصق الحملة الخاصة بهاتف هواوي

االص�ط�ن��اع��ي ل�ص��ور شخصية ت�ب��رز جمال
ملتقطها .
ي� �ت� �م� �ي ��ز ال � �ه� ��ات� ��ف ب� �ت� �ق� �ن� �ي ��ة super night
 modeامل ��دع ��وم ب ��ال ��ذك ��اء االص �ط �ن��اع��ي AI
ل�لاس�ت�ش�ع��ار ال��ذك��ي ل �ل �ض��وء ،ل �ص��ورة نقية
وب�ت�ع��رض ط��وي��ل ،وت�ق�ن�ي��ة تثبيت ال�ص��ورة
م ��ن أج� ��ل ت �ص��وي��ر ل �ي �ل��ي م �ن �ق �ط��ع ال �ن �ظ �ي��ر.
ً
فضال عن مزيج قوي ومتناغم من املزايا ،ال
سيما بذاكرة تسع ال��ى  GB 8رام لعمليات
أك�ث��ر س��رع��ة ،ال��ى س�ع��ة ت�خ��زي�ن�ي��ة ت�ب�ل��غ GB
 ،128وم�ع��ال��ج  Kirin 980ل�ت�ج��رب��ة ت��واص��ل
والعاب ثورية في عالم الهواتف املحمولة.
وت �س��اه��م م �ي ��زة ال �ش �ح��ن ال �ف��ائ��ق ال �س��رع��ة،
وال �ت��ي ت�ص��ل ق��وة ب�ط��اري��ة ال�ه��ات��ف ال�ث��وري
ال�ج��دي��د إل��ى  ،mAH 3750ف��ي اع ��ادة شحن
الهاتف باسرع ما يمكن مع نظام Huawei
 Super Chargeل�ق��درة ش�ح��ن تبلغ  %50من
شحن الهاتف في  30دقيقة.
أم ��ا ال �ش �ك��ل ال �خ ��ارج ��ي ،ف �ل��م ت �غ �ف��ل ه ��واوي
اللمسة ال�ج��ذاب��ة لهاتفها ال�ث��وري الجديد،
ح� �ي ��ث ي �ت �م �ت ��ع امل � ��ودي � ��ل ال � �ج� ��دي� ��د ب� ��أل� ��وان
متنوعة وباهرة تبرز جمال الهيكل الفريد،
كما يتمتع بملمس فريد من نوعه يساعد
امل�س�ت�خ��دم ف��ي ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ت��أث�ي��ر ثالثي
األبعاد.
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«التم ّيز في برامج المسؤولية االجتماعية» و«أفضل بنك في خدمة العمالء»

«الوطني» يفوز بجائزتين في حفل جمعية العالقات العامة
فاز بنك الكويت الوطني بجائزتي التميز في برامج
المسؤولية االجتماعية وأفضل بنك في خدمة العمالء
المقدمة من جمعية العالقات العامة الكويتية ،وذلك
في حفلها السنوي لجوائز العالقات العامة وخدمة
العمالء ،الذي نظمته مؤخراً تحت رعاية سمو األمير
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ،وحضور وزيرة الشؤون
االجتماعية غدير أسيري ،ورئيس مجلس إدارة جمعية
العالقات العامة الكويتية جمال النصرالله ،في مركز
الشيخ جابر األحمد الثقافي.
ف � ��ي ه� � ��ذه امل � �ن� ��اس � �ب� ��ة ،ق� � ��ال امل � ��دي � ��ر ال� �ع ��ام
ملجموعة ال�خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة الشخصية
ف��ي بنك الكويت الوطني محمد العثمان:
«إن اخ�ت�ي��ار بنك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي لهاتني
ال�ج��ائ��زت�ين ه��و ت��أك�ي��د ج��دي��د ع�ل��ى امل�ك��ان��ة
ال ��ري ��ادي ��ة ال �ت��ي ي �ح �ت �ف��ظ ب �ه��ا ف ��ي ال �س��وق
كأكبر وأع��رق مؤسسة مالية في الكويت،
وه� � � ��و م� � ��ا ي � �ع � �ك ��س ح� � � ��رص ال � �ب � �ن� ��ك ع �ل��ى
إط�ل�اق ال �ع��دي��د م��ن ال �خ��دم��ات وامل� �ب ��ادرات
واملنتجات لخدمة عمالئه ومجتمعه على
حد سواء».
واع �ت �ب��ر ال �ع �ث �م��ان أن ج ��ائ ��زة ال �ت �م �ي��ز ف��ي
خدمة العمالء تعكس حرص البنك على أن
يتخطى توقعات عمالئه من خالل قدراته
التنافسية الفائقة ،ليس فقط على صعيد

العثمان :تخطينا توقعات
عمالئنا بقدرات البنك
التنافسية الفائقة
المطر :برامجنا
االجتماعية تأتي ضمن
توجهنا نحو التنمية
المستدامة

من اليسار عبدالمحسن الرشيد ومنال المطر ومحمد العثمان وغدير العوضي وتامر عالم أثناء تسلم الجائزة

امل� �ن� �ت� �ج ��ات امل� �ص ��رف� �ي ��ة وج� � � ��ودة ال �خ ��دم ��ة
ال�ت��ي لطاملا تميزنا ب�ه��ا ،وإن�م��ا أي�ض��ًا من
خ�ل�ال م��واك �ب��ة امل �ت �ط �ل �ب��ات ال �ع �ص��ري��ة وم��ا
تفرضه م��ن انتشار على م��واق��ع التواصل
االج�ت�م��اع��ي ،إل��ى ج��ان��ب ت�ع��زي��ز ال�خ��دم��ات
الرقمية.
أض� � � ��اف ال � �ع � �ث � �م ��ان أن ج � ��ائ � ��زة ج �م �ع �ي��ة

احتفاال ً باألعياد الوطنية

«الخليج» يصدر بطاقة
«عالي علمنا»
اح �ت �ف��اال ب ��األع �ي ��اد ال��وط �ن �ي��ة
ل � ��دول � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ال �ح �ب �ي �ب ��ة،
أص � ��در ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج ب �ط��اق��ة
ج � � � ��دي � � � ��دة م� � �س� � �ب� � �ق � ��ة ال� � ��دف� � ��ع
ب�ت�ص�م�ي��م م�م�ي��ز ُي �ق��دم ل�ف�ت��رة
م� �ح ��دودة .وت �ع �ك��س ال�ب�ط��اق��ة
ال�ج��دي��دة ،ال�ت��ي ُص�م�م��ت على
علم الكويت ،مشاعر الوطنية
ل� � � � ��دى ال� � �ش� � �ع � ��ب ال � �ك � ��وي � �ت � ��ي،
خ �ص��وص��ا ف��ي ف �ت��رة األع �ي��اد
البطاقة الجديدة المسبقة الدفع بتصميم مميز
الوطنية.
ويمكن ال�ح�ص��ول على ه��ذه البطاقة الحصرية ت ��وف ��ر ه� ��ذه ال �ب �ط��اق��ة ال �ح �ص��ري��ة م �س �ب �ق��ة ال��دف��ع
من اليوم وحتى نفاد الكمية من هذا التصميم مجموعة متنوعة من املزايا الحصرية لحامليها
ال� �ح� �ص ��ري .ي �م �ك��ن ل �ع �م�ل�اء ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج ط�ل��ب والتي باإلمكان إعادة تعبئتها ،بما في ذلك كونها
البطاقة مسبقة الدفع الجديدة من خالل املوقع مجانية للسنة األول ��ى وص��ال�ح��ة مل��دة  3س�ن��وات.
اإلل �ك �ت��رون��ي ل�ل�ب�ن��ك أو ال �ت �ط �ب �ي��ق ع �ب��ر ال �ه��ات��ف ويمكن لحاملي البطاقات أي�ض��ا ال�ح�ص��ول على
النقال ،أو عن طريق زيارة أقرب فرع لهم.
خصومات فورية تصل إلى  ٪20في أكثر من 500
وق��ال مساعد املدير العام لالتصاالت املؤسسة مطعم محلي وخصومات تصل إلى  %25في أكثر
في بنك الخليج ،أحمد األمير« :مع اقتراب شهر م��ن  300متجر بيع بالتجزئة ف��ي ال�ك��وي��ت .وكما
ف �ب��راي��ر ،ي �س �ع��دن��ا أن ن �ك �ش��ف ع ��ن م �ف��اج��أة ب�ن��ك هي الحال مع جميع بطاقات بنك الخليج مسبقة
الخليج لهذا العام ،احتفاال بأعياد الوطن .نقدم ال��دف��ع ،يمكن إع ��ادة تعبئة ه��ذه ال�ب�ط��اق��ة ف��ي أي
تصميما ج��دي��دا وح�ص��ري��ا يحمل علم الكويت وق��ت .وتقدم البطاقة لحاملها وسيلة دفع أسرع
ع�ل��ى ب �ط��اق��ات ال��دف��ع امل �س �ب��ق ،م �ت��واف��رة لجميع على أجهزة نقاط البيع التي تدعم خدمة & Tap
ع�م�لائ�ن��ا ،اب �ت� ً
�داء م��ن ه��ذا األس �ب��وع وح�ت��ى نفاد  ،Payوتعزيز األمن والسالمة والراحة مع شريحة
ال �ك �م �ي��ة م ��ن ه ��ذا ال �ت �ص �م �ي��م ال �ح �ص ��ري .وب �ه��ذه البطاقة بتقنية  ،EMVوالقبول العاملي في أكثر
امل� �ن ��اس� �ب ��ة ،ن �ه �ن��ئ ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ون �ت �م �ن��ى من مليوني جهاز ص��راف آل��ي و 33مليون جهاز
للوطن االزدهار واألمان».
بيع في جميع أنحاء العالم.

بحضور محمد النصف

«كواليتي نت» تكرّم موظفيها
القدامى والمتميزين

صورة جماعية خالل حفل تكريم الموظفين

أق��ام��ت ش��رك��ة ك��وال�ي�ت��ي ن��ت ،امل ��زود االول لحلول
االتصاالت املعلوماتية املتكاملة والحلول الرقمية
في الكويت ،حفال لتكريم املوظفني ،الذين أمضوا
 5و 10و 15و 20سنة ف��ي خ��دم��ة ال�ش��رك��ة ،وكذلك
املوظفني املتميزين في أدائهم عن عام .٢٠١٩
وقد حضر الحفل السنوي الذي أقامته الشركة في
مقرها ب�ه��ذه املناسبة الرئيس التنفيذي محمد
النصف إل��ى جانب املديرين ،ورؤس��اء القطاعات
ف� ��ي ال� �ش ��رك ��ة ،إض� ��اف� ��ة ال � ��ى امل ��وظ� �ف�ي�ن امل �ك ��رم�ي�ن،
وأسرهم ،وزمالء املحتفى بهم.
وبهذه املناسبة ،قال الرئيس التنفيذي في شركة
ك��وال �ي �ت��ي ن ��ت ،م�ح�م��د ال �ن �ص��ف ،إن ه ��ذا ال�ت�ك��ري��م
ي��أت��ي ت��أك�ي��دا م��ن مجلس ادارة ال�ش��رك��ة واإلدارة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ،ع�ل��ى اه�ت�م��ام�ه��ا ب��ال�ع�ن�ص��ر ال�ب�ش��ري،
والتقدير الذي يحظى به موظفو الشركة ،ودورهم
في تحقيق التطور الكبير الذي تحقق على مدار
األعوام املاضية ،مما جعلها االولى في الكويت في
مجالها وتخصصها.
وتابع قائال« :إن هذا التكريم الذي أصبح تقليدا
راسخا ،يعبر عن روح األسرة الواحدة التي يتميز
بها مجتمع كواليتي ن��ت ،يأتي تقديرا مستحقا
ال��ى ه ��ؤالء ال�ع��ام�ل�ين ،وك�ل�م��ة ع��رف��ان وش �ك��ر على
جهود متميزة ومضنية بذلت عبر السنني كان

مردودها انجازات كثيرة ،وكبيرة ،ونموا للشركة
بشكل يدعو للفخر واالعتزاز ،حتى بلغت املكانة
الحالية» ،مؤكدا على أن هذا ليس نهاية الطموح
بل هو مجرد حافز نحو مواصلة املسيرة معا.
وأض��اف النصف «ان من أهم مسؤوليات مجلس
ادارة الشركة وإدارات�ه��ا التنفيذية املحافظة على
ع�م�لاء ،وم��وظ�ف��ي ال�ش��رك��ة ،وان��ه ل��وال بيئة العمل
الصحية امل �ت��واف��رة ف��ي ال�ش��رك��ة ،م��ا وج��دن��ا ع��ددا
كبيرا من املوظفني الذين امتدت سنوات أعمالهم
ألكثر من  15عاما ،وهناك من أمضى  20عاما في
الشركة».
وأع��رب النصف عن شكره وتقديره لكل العاملني
في «كواليتي ن��ت» على جهودهم الحثيثة لدفع
الشركة ملزيد من الريادة والتقدم ،مؤكدا على أن
من أهم األهداف االستراتيجية لإلدارة التنفيذية
للشركة توفير بيئة أعمال صحية لكل موظفيها،
وف�ق��ا للمعايير ال�ع��امل�ي��ة ل�ك��ون العنصر البشري
ه��و ال��رك�ي��زة األس��اس�ي��ة مل��واص�ل��ة «ك��وال�ي�ت��ي ن��ت»
النجاح ،والتميز في كل أعمالها.
وف��ي نهاية الحفل ق��ام النصف بتوزيع شهادات
ال �ت �ق��دي��ر ،وال� �ه ��داي ��ا ال� �ت ��ذك ��اري ��ة ،ع �ل��ى امل��وظ �ف�ين
املكرمني ،فضال عن الهدايا الخاصة بالسحوبات
التي أجريت خالل الحفل.

ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة تكتسب أهمية متزايدة
ب �ف �ض ��ل ال� �ت ��زام� �ه ��ا ب �م �ع ��اي �ي ��ر االح � �ت� ��راف
واملهنية ،حيث يشارك في تقييمها خبراء
عامليون .وتعتبر مثل هذه الجوائز دافعًا
ح�ق�ي�ق�ي��ًا ل �ل �ش��رك��ات وامل��ؤس �س��ات م��ن أج��ل
م ��واص �ل ��ة ت �ق��دم �ه��ا ف ��ي م� �ج ��االت ت �م �ي��زه��ا
واملحافظة على ريادتها والبقاء في دائرة

التنافس والريادة.
وب � ��دوره � ��ا ،ق ��ال ��ت م �س��اع��د امل ��دي ��ر ال �ع��ام
إلدارة ال �ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة ف��ي ب�ن��ك ال�ك��وي��ت
ال ��وط �ن ��ي م� �ن ��ال امل� �ط ��ر« :إن ب �ن��ك ال �ك��وي��ت
الوطني يفخر بسجله الحافل باملبادرات
االج�ت�م��اع�ي��ة ،وت��أت��ي ه��ذه ال �ج��ائ��زة ال�ي��وم
ل�ت�ع�ط�ي�ن��ا داف� �ع ��ًا آخ ��ر مل��واص �ل��ة رس��ال �ت �ن��ا

وج �ه��ودن��ا م��ن أج ��ل ت�ع��زي��ز وت �ط��وي��ر ه��ذه
املبادرات لخدمة جميع شرائح املجتمع».
ولفتت املطر إل��ى أن بنك الكويت الوطني
واصل خالل العام إطالق ورعاية البرامج
االجتماعية ال�ه��ادف��ة ف��ي م�ج��االت الصحة
ورع ��اي ��ة األط� �ف ��ال وال �ت �ن �م �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
والبيئية والرياضية والتوعوية ،ليكرس
ب��ذل��ك م��وق�ع��ه ال��ري��ادي ك��أك�ب��ر م�س��اه��م في
مجال املسؤولية االجتماعية في الكويت،
وذل��ك ف��ي إط��ار س�ع�ي��ه إل��ى ت��رس�ي��خ أس��س
ال �ت �ن �م �ي��ة امل� �س� �ت ��دام ��ة ت �م��اش �ي��ًا م� ��ع خ �ط��ة
التنمية الوطنية.
وأشارت املطر إلى أن بنك الكويت الوطني،
ق��د ن�ج��ح ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ن�ت��ائ��ج م��ذه�ل��ة فيما
يتعلق بجهوده تجاه تحقيق االستدامة
ف ��ي ال �ع ��دي ��د م ��ن ال� �خ ��دم ��ات وامل �س��اه �م��ات
وامل �ب��ادرات ال�ت��ي غ�ط��ت مختلف ال�ج��وان��ب
ال � �ب � �ي � �ئ � �ي� ��ة وال� � �ص� � �ح� � �ي � ��ة واالج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة
والتعليمية وخالفها.
وي��ذك��ر أن ه��ذه ال�ج��ائ��زة تنظمها جمعية
العالقات العامة الكويتية ،وقد خصصت
إلب� � � � ��راز ال � �ج � �ه� ��ود امل � �م � �ي� ��زة ف � ��ي م � �ج ��االت
ال� �ع�ل�اق ��ات ال� �ع ��ام ��ة وخ� ��دم� ��ة ال� �ع� �م�ل�اء ف��ي
ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ��اص ع�ل��ى م�س�ت��وى
ال� �ك ��وي ��ت ،ف �ض�ل�ا ع ��ن م �ص��اح �ب��ة ال �ج��ائ��زة
ملعرض ومجموعة م��ن ورش العمل ،التي
ت �س �ت �ه��دف م ��وظ� �ف ��ي ق� �ط ��اع ��ات ال� �ع�ل�اق ��ات
ال� �ع ��ام ��ة وخ� ��دم� ��ة ال� �ع� �م�ل�اء ف� ��ي ال� � � ��وزارات
والهيئات.

«فورسيزونز برج الشايع»
يتوج بجائزة التواصل االجتماعي
ح �ص ��د ف� �ن ��دق ف ��ورس� �ي ��زون ��ز ال �ك��وي��ت
ج ��ائ ��زة ت �ق��دي��ري��ة ع ��ن ق �ط��اع ال �ف �ن��ادق
خ�لال ح�ف��ل ج��وائ��ز ال�ك��وي��ت للعالقات
ال �ع��ام��ة وخ��دم��ة ال �ع �م�لاء ف��ي نسخته
 2020وال��ذي أقامته جمعية العالقات
العامة الكويتية .وكانت جائزة التميز
في وسائل التواصل االجتماعي  -فئة
ال�ف�ن��ادق ل�ق�ن��اة ان�س�ت�غ��رام ،ت�ك��ري�م��ا ملا
ع��رض �ت��ه ال �ق �ن��اة م ��ن خ �ل�ال م �ح �ت��واه��ا
امل �م �ي��ز ع ��ن ف �خ��ام��ة ال �ف �ن��دق وال �ت��زام��ه
بأعلى معايير الضيافة.
أق � �ي� ��م ال� �ح� �ف ��ل ت� �ح ��ت رع� ��اي� ��ة ص��اح��ب
ال�س�م��و األم �ي��ر ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح�م��د
ال � �ج� ��اب� ��ر ال � �ص � �ب� ��اح ،ب� �ح� �ض ��ور غ��دي ��ر
اس�ي��ري ،وزي��رة ال�ش��ؤون االجتماعية،
ورئيس بروتوكوالت األميري الشيخ
خ ��ال ��د ال� �ع� �ب ��د اهلل ال� �ص� �ب ��اح ورئ� �ي ��س
ج �م �ع �ي��ة ال �ع�ل�اق��ات ال �ع��ام��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ج� �م ��ال ال� �ن� �ص ��ر اهلل ف� ��ي م ��رك ��ز ج��اب��ر
األح � �م� ��د ال� �ث� �ق ��اف ��ي .وت �س �ل ��م ال �ج ��ائ ��زة
دي��دي �ي��ه غ � ��اردن ،امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ف�ن��دق
ف� � ��ورس � � �ي� � ��زون� � ��ز ال � � �ك� � ��وي� � ��ت ،وأي � � �ن� � ��ور
م��ام �ي��دوف��ا ،م��دي��رة ال �ع�ل�اق��ات ال�ع��ام��ة
واالتصاالت في الفندق.
وتعليقا على ه��ذا الحدث املميز صرح
ً
دي��دي �ي��ه غ � ��اردن ق ��ائ�ل�ا« :ن �ح��ن س �ع��داء
الستالم ه��ذه الجائزة املرموقة ،والتي

ديدييه غاردن وأينور ماميدوفا خالل حفل تسلم الجائزة

تعكس شغفنا بإنشاء رواب��ط حقيقية
مع الضيوف  -سواء في فندقنا الجميل
أو ف ��ي امل� �ج ��ال ال ��رق �م ��ي .أود أن أش�ك��ر
فريق التواصل االجتماعي لدينا على
ن �ج��اح �ه��م ب �ج �ع��ل ق �ن ��وات �ن ��ا ان �ع �ك��اس��ا
حقيقيا لتجربة فورسيزونز املميزة».

وق� � ��ال� � ��ت أي � � �ن� � ��ور م � ��ام� � �ي � ��دوف � ��ا« :ان� � ��ه
ل �ف �خ��ر ك �ب �ي��ر ب� ��أن ت �ح �ظ��ى ق �ن��ات �ن��ا ف��ي
االن �س �ت �غ��رام ب �ه��ذه ال �ج��ائ��زة امل �م �ي��زة.
أن � ��ا ف � �خ� ��ورة ب ��ال� �ن� �ج ��اح ال � � ��ذي ح �ق �ق��ه
ف��ري �ق �ن��ا ف ��ي ت �ط��وي��ر م �ح �ت��وى ج ��ذاب
لوسائل التواصل االجتماعي يشجع

ال � �ض � �ي� ��وف ع� �ل ��ى ال � �ت� ��واص� ��ل ال � ��دائ � ��م.
يتمتع فورسيزونز بتصاميم داخلية
ج ��ذاب ��ة وف ��ري ��دة ،م �م��ا ي�ج�ع�ل��ه م��وق�ع��ا
مثاليا الل�ت�ق��اط ال�ص��ور ،ونتطلع إلى
الترحيب بضيوفنا ليعيشوا تجربة
فورسيزونز االستثنائية».

يجمع بين التعلم والعمل في آن معاً

«ماكدونالدز» تطلق برنامج التوظيف
الجديد للكويتيين
أع �ل �ن��ت ش��رك��ة امل �ع��وش��رج��ي ال �غ��ذائ �ي��ة
 م ��اك ��دون ��ال ��دز ال �ك��وي��ت ع ��ن إط�لاق �ه��اب� ��رن� ��ام� ��ج ال � �ت ��وظ � �ي ��ف ال � �ج� ��دي� ��د ال � ��ذي
ي�س�ت�ق�ط��ب ال �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي ال�ط�م��وح
اب� � �ت � � ً
�داء م� ��ن  16س� �ن ��ة ،وذل � � ��ك مل�ن�ح�ه��م
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل� �ن ��اف ��ع ال� �ت ��ي ت �ج �م��ع ب�ين
ق�ي�م��ة ال�ت�ع�ل��م وال �ع �م��ل ف��ي وق ��ت واح ��د.
ويأتي هذا البرنامج تماشيًا مع رسالة
م��اك��دون��ال��دز التي تسعى إل��ى أن تكون
ال �ع�ل�ام��ة ال �ت �ج��اري��ة ال ��رائ ��دة ف ��ي ق�ط��اع
ال �ت �غ��ذي��ة م ��ن ح �ي��ث ت��وظ �ي��ف امل ��واه ��ب
الكويتية الشابة واالستثمار بها.
وف� � � � � ��ي م � � � �ع � � ��رض ح� � ��دي � � �ث� � ��ه ع � � � ��ن ه� � ��ذا
ال �ب��رن��ام��ج ،ص ��رح ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
ل �ش��رك��ة امل �ع��وش��رج��ي ال �غ��ذائ �ي��ة ،صقر
املعوشرجي «نحرص في ماكدونالدز
ع �ل��ى إط �ل��اق ال� �ب ��رام ��ج ال �ت ��ي ت�ت�م��اش��ى
م��ع رؤي �ت �ن��ا ال��رام �ي��ة إل ��ى دع ��م امل��واه��ب
ال �ش��اب��ة م ��ن خ�ل��ال ت��وف �ي��ر ف� ��رص ع�م��ل
ج ��ذاب ��ة وق� ّ�ي �م��ة ت �ن��اس��ب اح�ت�ي��اج��ات�ه��م
وت�س�ه��م ف��ي ت�ط��وي��ر األس ��س وامل �ه��ارات
العملية ال�ق��وي��ة ل��دي�ه��م .م�ش�ي�رًا إل��ى أن
هذا البرنامج صمم خصيصًا ليساعد
الشباب على تطوير مؤهالتهم املهنية
من خالل برامج التدريب املكثفة».
ك�م��ا ذك ��ر أن م��اك��دون��ال��دز ت�س�ع��ى إل��ى
م� �ن ��ح ال �ك �ث �ي ��ر م � ��ن امل � ��زاي � ��ا وال � �ف ��وائ ��د
للشباب الراغبني باالنضمام إل��ى هذا
البرنامج ،ومنها تطوير مهارات العمل
ال �ج �م��اع��ي ل��دي �ه��م ،وت�ع�ل�ي�م�ه��م كيفية
اتخاذ القرارات ،وإدارة الوقت ومهارات
القيادة الجيدة .هذا إلى جانب إتاحة
ال �ف��رص��ة أم��ام �ه��م ل �ت �ج��رب��ة ال �ع �م��ل في
ب�ي�ئ��ة م�ت�ن��وع��ة وم �ت �ع��ددة ال�ج�ن�س�ي��ات،
م �م��ا ي�س�ه��م ف��ي اك�ت�س��اب�ه��م امل��زي��د من

«ماكدونالدز الكويت» تقدم برنامجاً توظيفياً للشباب الكويتي الطموح

ال� �خ� �ب ��رات امل� �ت� �ن ��وع ��ة ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل��ى
تمكينهم من االستمرار في التحصيل
العلمي وتطوير امل�ه��ارات العملية في
ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ،م �ق��اب��ل م ��دخ ��ول م ��ادي
ي �ش �ج �ع �ه��م ع� �ل ��ى ت �ح �م ��ل امل� �س ��ؤول� �ي ��ة
وتلبية احتياجاتهم منذ سن مبكرة.
وأشاد املعوشرجي بميزة املرونة التي
يتمتع ب�ه��ا ال�ب��رن��ام��ج ،ح�ي��ث ان��ه يتيح
للموظف حرية اختيار ج��دول مواعيد

العمل املفضلة ل��دي��ه ،س��واء ك��ان يرغب
ب��دوام جزئي أو دوام كامل ،كما يمكنه
أي �ض ��ًا اخ �ت �ي��ار أي � ��ام وس� ��اع� ��ات ال�ع�م��ل
امل�ن��اس�ب��ة ل��ه ،إل��ى ج��ان��ب ح��ري��ة اختيار
املوقع املفضل إليه واألق��رب إل��ى منزله
أو املدرسة أو الكلية التي ي��درس فيها.
ك �م��ا ب ��إم� �ك ��ان امل ��وظ ��ف أي� �ض ��ًا اخ �ت �ي��ار
الوظيفة ال�ت��ي تهمه ،س��واء ك��ان يرغب
ب��االن �ض �م��ام إل� ��ى أف� � ��راد ط��اق��م امل �ط �ع��م،

أو أن يكون م��دي��را م�ت��درب��ا ،أو مسؤول
خدمة العمالء ،أو باريستا متخصصا
بتحضير القهوة.
ي�م�ك��ن ل�ك��ل م��ن ي��رغ��ب ب��االن �ض �م��ام إل��ى
برنامج ماكدونالدز الجديد لتوظيف
ال � �ش � �ب ��اب ال� �ك ��وي� �ت ��ي ،زي � � � ��ارة م��وق �ع �ن��ا
اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي .ومل ��زي ��د م ��ن امل �ع �ل��وم��ات،
ي �م �ك �ن �ك��م زي� � � ��ارة امل� ��وق� ��ع اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي
وتقديم السيرة الذاتية من خالله.
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افتتحت شركة صناعات
الغانم ،إحدى أكبر الشركات
الخاصة في المنطقة ،مجمع
صفاة الغانم الفحيحيل ،الذي
يضم تحت سقفه نخبة من
العالمات التجارية المميزة
التي تمثلها صناعات الغانم
في قطاعات السيارات
واإللكترونيات واألثاث ،موفراً
بذلك تشكيلة متنوعة من
المنتجات والخدمات إلثراء
تجربة سكان المحافظة .أقيم
حفل االفتتاح برعاية محافظ
األحمدي الشيخ فواز خالد
الحمد الصباح ،وحضور المدير
العام لإلدارة العامة للجمارك
المستشار جمال الجلوي،
والمدير العام للهيئة العامة
للصناعة عبد الكريم تقي،
والوكيل المساعد لقطاع
الرقابة وحماية المستهلك
في وزارة التجارة عيد
الرشيدي ،ونخبة من الضيوف
وكبار الشخصيات.
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ضرار الغانم وقتيبة الغانم وفواز الصباح وجواد بوخمسين وعبد الكريم تقي وجمال الجلوي

بحضور ورعاية محافظ األحمدي فواز خالد الحمد الصباح

«صناعات الغانم» تفتتح «صفاة الغانم  -الفحيحيل»
■ فواز الصباح :الحكومة تولي أهمية كبيرة للقطاع الخاص وتسهل أنشطته
ف ��ي ك �ل �م��ة أل �ق��اه��ا ب �م �ن��اس �ب��ة اف �ت �ت��اح ص �ف��اة ال �غ��ان��م
الفحيحيل ،تقدم رئيس مجلس إدارة شركة صناعات
الغانم ،قتيبة يوسف الغانم بالشكر ملحافظ األحمدي
الشيخ فواز خالد الحمد الصباح على رعايته الكريمة
ل �ه��ذا االف �ت �ت��اح ،وق� ��ال م��رح �ب��ًا ب��ال �ح �ض��ور« :ي�س�ع��دن��ا
ال� �ت ��واج ��د م �ع �ك��م ال� �ي ��وم ف ��ي اف� �ت �ت ��اح م� �ع ��رض ص �ف��اة
ال�غ��ان��م بمحافظة األح �م��دي ،وف��ي م��دي�ن��ة الفحيحيل
تحديدًا ،والتي طاملا كان لها دور تاريخي في الحياة
االقتصادية واالجتماعية لبالدنا .ولقد كان من بواكير
أعمالنا في ه��ذه املحافظة افتتاحنا ملعرض سيارات
شيفروليه ف��ي ثمانينيات ال�ق��رن امل��اض��ي ،وب�ع��د ذلك
اتسعت أعمالنا في املنطقة لتشمل مجاالت متعددة
منها املعارض التجارية الشاملة واملطاعم وغيرها».
وأض � ��اف« :ن �ح��ن س �ع��داء ال �ي��وم ب��اف�ت�ت��اح ه ��ذا املجمع
�ف واح � � � � ٍ�د ن �خ �ب��ة م� ��ن أش �ه��ر
ال � � ��ذي ي� �ض ��م ت� �ح ��ت س � �ق � ٍ
السيارات األميركية ومن ضمنها كاديالك وشيفروليه
ولينكون وف��ورد ،إضافة إلى ما يتضمنه املعرض من
ف ��روع إك �س��اي��ت ل�لإل�ك�ت��رون�ي��ات وص �ف��اة ه ��وم ل�لأث��اث
وامل �ف��روش��ات ،بحيث ي�ج��د اب �ن��اء املنطقة الكثير مما
ينشدونه».
وتأكيدا على أهمية دور القطاع الخاص في النهوض
باالقتصاد املحلي ،قال الغانم« :افتتاحنا لهذا املعرض
الكبير إنما يعكس توسع النشاطات االقتصادية في
هذه املحافظة في سياق النهضة الشاملة التي تشهدها
البالد في العهد امليمون لحضرة صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل
ورع��اه» .كما أشاد بأجهزة الدولة ملا أبدته من تعاون
وتسهيالت من أج��ل إنجاز مثل ه��ذا امل�ش��روع الكبير.
وأضاف في الختام« :أتقدم بالشكر الجزيل إلى سكان
محافظة األح �م��دي لثقتهم ب�ش��رك��ة ص�ن��اع��ات الغانم
والشركات التابعة لها على مدار العقود املاضية ،فهم
في البداية والنهاية سبب نجاحنا ومحل اعتزازنا».

دور القطاع الخاص
بدوره ،أكد محافظ األحمدي الشيخ فواز خالد الحمد
الصباح أهمية القطاع الصناعي وال�ت�ج��اري وال��دور
املحوري املنوط به ،مشيدا بمستواه املتميز باعتباره
ركيزة أساسية لتحقيق التنمية املنشودة في الكويت،
وترجمة الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح بتوفير
ال�خ��دم��ات للمواطنني واملقيمني ف��ي نطاقهم السكني
وتسهيل حصولهم عليها ،مشيرا إلى االهتمام الكبير
والدعم الالمحدود الذي توليه حكومة الكويت للقطاع
الخاص من هذا املنطلق.
كما ثمن املحافظ جهود القائمني على شركة صناعات
الغانم لتعزيز حضورها والوصول بخدماتها الى كل
مناطق الكويت ،خصوصا محافظة االحمدي ،معربا
ع��ن ال�ت�ط�ل��ع ال ��ى امل��زي��د م��ن ال �ص ��روح ال �ت �ج��اري��ة على
أرض محافظة االحمدي ذات الخصوصية واملقومات
االق �ت �ص��ادي��ة وال �ت �ج��اري��ة وال�س�ي��اح�ي��ة امل �ع��روف��ة ،بما
ي�ت�ن��اس��ب م��ع امل �س��اح��ة ال �ك �ب �ي��رة وال �ك �ث��اف��ة ال�س�ك��ان�ي��ة
واملدن الجديدة التي تضمها.
وت��وج��ه امل �ح��اف��ظ ب��ال�ش�ك��ر إل ��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة
ش��رك��ة ص�ن��اع��ات ال�غ��ان��م قتيبة ي��وس��ف أح�م��د الغانم

جانب من الحضور

وصلة غنائية من تقديم فرقة الفنطاس للفنون الشعبية

الكشف عن سيارة Ford GT Heritage Edition

قتيبة الغانم :هذا المعرض
الجديد يعكس النهضة
الشاملة لمدينة الفحيحيل
مجمع «صفاة الغانم» يمتد
على مساحة  7500متر ويضم
 6معارض تجارية
«إكسايت» هو الفرع
الـ  30في الكويت ومساحته
أكثر من  1500متر
صاالت عرض لكل من سيارات
«شيفروليه» و«كاديالك»
و«فورد» و«لينكون»
«الميزانين» يحتضن فرع
«صفاة هوم» لألثاث
ومستلزمات البناء

جولة في معرض إكسايت لإللكترونيات

ومسؤولي ومنتسبي الشركة على الجهود املبذولة
إج� �م ��اال إلن� �ج ��ازه ��م ال� �ف ��رع ال� �ج ��دي ��د ،م �ش �ي��دا ب�ت�م�ي��ز
املنتجات امل�ع��روض��ة وأس��ال�ي��ب ال �ع��رض ،متمنيا لهم
ول �ك��ل امل��ؤس �س��ات االق �ت �ص��ادي��ة ،م��واك �ب��ة امل�س�ت�ج��دات
العاملية في الصناعة والتجارة والوفاء باستحقاقات
ال��رغ �ب��ة ال �س��ام �ي��ة ل�ت�ح��وي��ل ال �ك��وي��ت ال ��ى م��رك��ز م��ال��ي
وتجاري عاملي.
وهنأ الخالد أه��ال��ي وقاطني املحافظة بهذا الحدث،
م �ع��رب��ا ع ��ن ت �ق��دي��ره إل� ��ى األج� �ه ��زة اإلداري � � ��ة وال�ف�ن�ي��ة
ال ��رس �م �ي ��ة ف� ��ي م �ح��اف �ظ��ة االح � �م � ��دي ع �ل ��ى إن �ج ��ازه ��ا
متطلبات الفرع الجديد في وقت قياسي.

 6معارض تحت سقف واحد
ي �ق��ع م �ج �م��ع ص �ف ��اة ال �غ��ان��م ال �ف �ح �ي �ح �ي��ل ع �ل��ى ش ��ارع
ال��دب��وس ،ويتضمن مساحة تجارية تفوق  7500متر
م��رب��ع .وي�ض��م امل�ج�م��ع  6م �ع��ارض ت�ج��اري��ة تشمل كال

قتيبة الغانم يلقي كلمة االفتتاح

م��ن شفروليه وك��ادي�لاك وف ��ورد ول�ي�ن�ك��ون ،باإلضافة
إلى معرض صفاة هوم لألثاث واملفروشات ومعرض
إك �س��اي��ت ل�ل�إل �ك �ت��رون �ي��ات .وت �ب �ل��غ م �س��اح��ة ال�ق�س�ي�م��ة
الصناعية  6000متر مربع ،بينما تبلغ مساحة البناء
التي تضم كل األدوار أكثر من  20000متر مربع.
وقد ابتدأ العمل في بناء املشروع فعليًا في أبريل ،2017
باستخدام  1400طن من الفوالذ الذي تم تصنيعه من
قبل ش��رك��ة كيربي الكويت للمباني الحديثة ،إح��دى
شركات صناعات الغانم .يتكون املجمع من سردابني
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ال �ط��اب��ق األرض� ��ي وامل �ي��زان�ي�ن ،وق ��د تم
ت�خ�ص�ي��ص ال� �س ��رداب األول مل��راك��ز خ��دم��ة ال �س �ي��ارات،
بينما تم تخصيص السرداب الثاني ملواقف السيارات.
يضم الطابق األرضي ملجمع صفاة الغانم الفحيحيل
م �ع��رض��ًا ل �س �ي ��ارات ف � ��ورد ،ل�ي�ت�ي��ح ل �ل �ع �م�لاء إم�ك��ان�ي��ة
التعرف على أس�ط��ول متنوع م��ن ال�س�ي��ارات املختلفة
التي تقدمها ف��ورد الغانم لعمالئها ،والتي تتناسب

عدد من سيارات فورد الكالسيكية التي يمتلكها قتيبة الغانم

مع مختلف األذواق واالحتياجات ،باإلضافة إلى مركز
خدمة سيارات متكامل في السرداب األول للمجمع.
ك �م��ا ت��م ت�خ�ص�ي��ص  400م�ت��ر م��رب��ع مل �ع��رض لينكون
الغانم في املجمع ،والذي يتميز بصالة عرض مصممة
لتعكس الفخامة والتصميم الفاخر الذي يميز سيارات
لينكون ،والتي طاملا ارتبط اسمها بالرفاهية.
أم ��ا م �ع��رض إك �س��اي��ت م��ن إل�ك�ت��رون�ي��ات ال �غ��ان��م ،وه��و
الفرع الـ 30في الكويت ضمن أكبر شبكة لبيع املنتجات
اإللكترونية ،فتبلغ مساحته أكثر من  1500متر مربع،
وي �ض ��م ت�ش�ك�ي�ل��ة ش��ام �ل��ة م ��ن امل �ن �ت �ج��ات وال �ع�ل�ام��ات
التجارية العاملية التي تتجاوز  300عالمة تجارية.
كما تم تخصيص  2700متر مربع في طابق امليزانني
لخامس فرع من فروع شركة صفاة هوم ،أكبر سلسلة
ملتاجر األثاث ومستلزمات البناء في الكويت ،الذي تم
تصميمه بحلة جديدة بهدف تطوير تجربة العمالء
أث�ن��اء تسوقهم وإعطائهم األف�ك��ار العصرية املبتكرة
لتصميم منازلهم من األثاث واإلكسسوارات.
ك�م��ا ي�ض��م امل�ج�م��ع م�ع��رض��ًا ب�م�س��اح��ة  400م�ت��ر مربع
لسيارات كاديالك ،يتبع في تصميمه الهوية الجديدة
لرؤية كاديالك التي تتميز بالجرأة والفخامة ،ليعكس
بذلك القيم األساسية لعالمة كاديالك التجارية.
إضافة إلى ذل��ك ،تم افتتاح معرض شيفروليه الغانم
ال�ج��دي��د كليًا وال ��ذي يعد األول ف��ي املنطقة ف��ي اتباع
ه��وي��ة ش�ي�ف��رول�ي��ه ال �ج��دي��دة ،وي�ت�م�ي��ز امل �ع��رض ال��ذي
يمتد ع�ل��ى م�س��اح��ة ت�ف��وق  1100م�ت��ر م��رب��ع ب�ع��دد من
االبتكارات ،حيث تتميز صالة املعرض بوجود شاشة
ع� ��رض ك �ب �ي��رة ي �م �ك��ن ال �ت �ح �ك��م ب �ه��ا ع ��ن ط��ري��ق ج�ه��از
لوحي يعمل باللمس ،وتتيح ه��ذه التجربة للعمالء
إم �ك��ان �ي��ة ال �ت �ع��رف ع �ل��ى ال �س �ي��ارات وامل ��زاي ��ا واألل � ��وان
املتوافرة ليتمكنوا من اختيار ما يتناسب مع أذواقهم.
إض��اف��ة إل��ى ذل��ك ،ت��م تخصيص م��رك��ز خ��دم��ة س�ي��ارات
لشيفروليه ف��ي ال �س��رداب بمساحة ت�ف��وق  2500متر
مربع ،ومساحة مخصصة لخدمة  19سيارة في الوقت
ذاته ،وطاقم عمل يضم فنيني واختصاصيني لضمان
ت �ج��رب��ة ع�م�ي��ل م�ت�ك��ام�ل��ة ط� ��وال ف �ت��رة ام �ت�ل�اك ال�ع�م�ي��ل
لسيارات شيفروليه.
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هنيةَّ :
لنتحد في خندق الدفاع عن قدسنا
رف�ض��ت ح��رك��ة امل�ق��اوم��ة اإلس�لام�ي��ة (ح �م��اس) ،خطة الرئيس األم�ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ،املعروفة
بـ«صفقة ال �ق��رن» .وص��رح رئ�ي��س املكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ب��أن خطة السالم
األميركية «لن تمر» ،مشيرا إلى أنها قد تقود الفلسطينيني «إلى مرحلة جديدة في نضالهم».
ّ
ودع��ا حركة فتح والفصائل الفلسطينية إلى االجتماع في القاهرة «لنتحد في خندق الدفاع عن
قدسنا وحرمنا وحرماتنا».
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خطة ترامب :القدس عاصمة موحدة إلسرائيل  ..ودولة فلسطينية مشروطة
صائب عريقات لـ سبقلا:

«احتيال القرن»

■ الخطة ال تلحظ
عودة الالجئين..
وتضم المستوطنات
وغور األردن إلسرائيل

وليس «صفقة القرن»

■ تجميد االستيطان
في أراضي الدولة
الفلسطينية 4
سنوات ..و 50مليار
دوالر استثمارات

وصفت السلطة الفلسطينية خطة السالم التي كشفها الرئيس األميركي دونالد ترامب امس بأنها احتيال القرن
وليست صفقة القرن.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات في اتصال مع سبقلا إن
تفاصيل صفقة القرن تحول القدس إلى عاصمة إلسرائيل ،والرئيس االميركي يقوم بتسليم مفاتيح المدينة
المقدسة الى (رئيس الوزراء االسرائيلي) بنيامين نتانياهو إضافة الى المسجد االقصى وكنيسة القيامة وضم
االغوار الفلسطينية والبحر الميت وما يسمى الكتل االستيطانية واليد الطولى لالمن ستكون السرائيل ويسقط
حق العودة والتعويض الالجئين.

نعيم درويش
قال عريقات :هذه ليست صفقة ،فالصفقة
ت�ع�ن��ي ط��رف�ين ،ه��ي ل�ي�س��ت ص�ف�ق��ة ال�ق��رن
وانما احتيال القرن ..وال أعتقد ان هناك
عربيًا او فلسطينيًا او انسانًا حرًا يؤمن
ب�ح��ل دائ� ��م وش��ام��ل وع� ��ادل ع�ل��ى اس��اس
ال� �ق ��ان ��ون ال� ��دول� ��ي وال� �ش ��رع� �ي ��ة ال��دول �ي��ة
وت��أك �ي��د اس �ت �ق�ل�ال دول � ��ة ف �ل�س�ط�ين على
حدود  1967وعاصمتها القدس الشرقية
وح ��ل ق�ض��اي��ا ال��وض��ع ال�ن�ه��ائ��ي وقضية
الالجئني وفق القرار  ،194يمكن ان يوافق
على هذا الشروع.
وتابع امني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير :ه��ذه الصفقة ل��ن تمر ،والعالم
ل ��ن ي �س �م��ح ب �ت �ح��وي��ل ال� �ق ��ان ��ون ال ��دول ��ي
ال��ى ف��وض��ى ،ول��ن يسمح بتغيير ميثاق
االم��م املتحدة ولن يسمح بالضم وجعل
االستيطان شرعيًا ..فهناك  194دولة في
ال�ع��ال��م ول�ي��س ه�ن��اك م��ن دول��ة ال مشاكل
ف��ي نسيجها ال��دي�م��وغ��راف��ي االجتماعي
او نسيجها الجغرافي ال �ح��دودي ،لذلك
ً
وعلى طريقة ترامب يمكن لألسبان مثال
ان يصحوا ف��ي ال�ي��وم التالي ليجدوا ان
ت ��رام ��ب ق��د اع �ت ��رف ب �ب��رش�ل��ون��ة ع��اص�م��ة
ل�ك�ت��ال��ون�ي��ا ،ألن ال �ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة عند
ال ��رئ� �ي ��س االم� �ي ��رك ��ي ال ت �ع �ن��ي ال �ق��ان��ون
ال��دول��ي وال م�ي�ث��اق االم ��م امل�ت�ح��دة .حتى
ال� �غ ��اب ل ��ه ق ��ان ��ون ح �ت��ى ال �ف��وض��ى فيها
نظام لكن وفق مبدأ ترامب ال نظام.

جولة ترفض اإلرهاب
وبعد أكثر م��ن سنتني م��ن العمل بتكتم
وتأجيل إع�لان الخطة م��رات ع��دة ،كشف
رئ�ي��س ال��والي��ات املتحدة م�س��اء الثالثاء
خطته الكبيرة جدًا.
ق��ال ت��رام��ب ف��ي مستهل مؤتمر صحفي
ع�ق��ده م��ن ال�ب�ي��ت األب �ي��ض وإل ��ى جانبه
رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء االس ��رائ� �ي� �ل ��ي ب�ن�ي��ام�ين
ن �ت��ان �ي��اه��و  ،إن خ�ط�ت��ه للسالم م�ك��ون��ة

م��ن  80ص�ف�ح��ة ،وإن رؤي �ت��ه تختلف عن
سابقاتها.
وق � ��ال ت ��رام ��ب ان� ��ه اق� �ت ��رح «ح�ل��ا واق �ع �ي��ا
بدولتني» للنزاع الفلسطيني االسرائيلي
يشترط اق��ام��ة دول��ة فلسطينية «ترفض
االره��اب بشكل صريح» ،وتجعل القدس
«عاصمة ال تتجزأ إلسرائيل».
وق ��ال ف��ي ب�ي��ان إن «رؤي �ت��ي ت�ق��دم فرصة
راب �ح��ة ل�ل�ج��ان�ب�ين ،ح��ل واق �ع��ي ب��دول�ت�ين
ي �ع��ال��ج امل �خ��اط��ر ال �ت��ي ت�ش�ك�ل�ه��ا ال��دول��ة
الفلسطينية على أمن إسرائيل».
واض � � � � � ��اف ان ال� � � ��دول� � � ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
املستقبلية» لن تقوم إال وفقا «لشروط»
ع � � � ��دة ب � �م� ��ا ف � � ��ي ذل � � � ��ك «رف � � � � ��ض ص ��ري ��ح
ل � �ل ��إره � � ��اب» .وي� �م� �ك ��ن ان ت � �ك� ��ون ه �ن ��اك
«عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية
حيث سنقوم بافتتاح سفارة لنا هناك،
لن يتم إخراج أي فلسطيني أو إسرائيلي
م��ن أرض ��ه « ،ل�ك��ن ال��رئ�ي��س االم �ي��رك��ي لم
يحدد اذا كان األمر يتعلق بكامل القدس
ال �ش��رق �ي��ة ام م �ن �ط �ق��ة م �ع �ي �ن��ة م �ن �ه��ا ك�م��ا
رجحت وسائل اعالم اميركية وغربية.
وت ��اب ��ع ت ��رام ��ب ان واش �ن �ط��ن «م�س�ت�ع��دة
ل�لاع �ت��راف ب��ال�س�ي��ادة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة على
أراض محتلة» لم يحددها.
وقال ترامب ،إن االنتقال إلى حل الدولتني
لن يشكل أي تهديد ألم��ن إسرائيل ،وإن
الفلسطينيني لديهم ف��رص��ة رب�م��ا تكون
األخيرة للحصول على دولة.
وق ��ال ال��رئ �ي��س األم��ري �ك��ي ،إن  50مليار
دوالر س �ي �ت��م اس �ت �ث �م��اره��ا ف� ��ي ال ��دول ��ة
الفلسطينية ،إضافة إلى وتوفير مليون
فرصة عمل خالل  10سنوات.
وتابع« :الرؤية األمريكية ستضع نهاية
الع�ت�م��اد الفلسطينيني على املؤسسات
ال �خ �ي��ري��ة وامل� �ع ��ون ��ة األج �ن �ب �ي��ة وت��دع��و
للتعايش السلمي».
وخ � � ��اط � � ��ب ت � � ��رام � � ��ب رئ � � �ي� � ��س ال� �س� �ل� �ط ��ة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،م �ح �م��ود ع� �ب ��اس ق��ائ�ل�ا:
«عزيزي عباس إن اخترت طريق السالم
ف��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ودول أخ��رى ستقف

بجانبك».
وأض � � � ��اف« :ق� �ل ��ت ل �ع �ب ��اس إن األراض� � ��ي
امل �خ �ص �ص��ة ل ��دول �ت ��ه ال� �ج ��دي ��دة س�ت�ب�ق��ى
مفتوحة ولن يحدث فيها أي مستوطنات
ملدة  4سنوات».
وشكر ترامب اإلمارات والبحرين وعمان
«على العمل الرائع الذي قاموا به وإرسال
سفرائهم لالحتفال معنا اليوم».
وال�خ�ط��ة امل �ن �ح��ازة تعتبر ب�م�ن��زل��ة هدية
اميركية جديدة الى اسرائيل ونتانياهو،
اذ ان �ه��ا ت �ك��رس االح� �ت�ل�ال ،وت�ه�ض��م حق
ال �ش �ع��ب ال �ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ب �ت �ق��ري��ر م�ص�ي��ره
واقامة
دول �ت��ه امل�س�ت�ق�ل��ة ع�ل��ى ح ��دود ع ��ام 1967
وعاصمتها ال �ق��دس ال�ش��رق�ي��ة .وت�ع��رض
الخطة دولة هجينة للفلسطينيني.

ال عودة لالجئني
واك � ��د ن �ت��ان �ي��اه��و ان ال �خ �ط��ة االم �ي��رك �ي��ة
«تدعم سيادة إسرائيل على غور األردن
وأم��اك��ن استراتيجية أخ ��رى ف��ي الضفة

الدكتور صائب عريقات

الغربية»
واض��اف ان «خطة ترامب للسالم تعالج
ج � ��ذر ال � �ص� ��راع وه � ��و ض� � � ��رورة اع� �ت ��راف
الفلسطينيني ب��إس��رائ�ي��ل دول ��ة يهودية
وت ��دع ��و ل� �ن ��زع س�ل��اح ح� �م ��اس ال ت�ل�ح��ظ
ع��ودة الجيئن فلسطينيني ال��ى اسرائيل
« م� � ��ؤك� � ��دا ان «واش� � �ن� � �ط � ��ن س �ت �ع �ت ��رف
باملستوطنات كجزء من اسرائيل»

مرفوضة بشكل كامل وشامل
وف ��ي ه ��ذا االط� � ��ار ،ق ��ال ص��ائ��ب ع��ري�ق��ات
ل �ـ سبقلا :اي خ�ط��ة ت�خ�ل��و م��ن ان ت�ك��ون
ال� �ق ��دس ع��اص �م��ة ل ��دول ��ة ف �ل �س �ط�ين ع�ل��ى
حدود  1967ال معنى لها ،وبالتالي هذه
الصفقة م��رف��وض��ة بشكل ك��ام��ل وش��ام��ل
من عموم الشعب الفلسطيني.
واك��د أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة
ال�ت�ح��ري��ر ان الفلسطينني ي�ع��ول��ون على
امل� ��وق� ��ف ال� �ع ��رب ��ي ال� � ��ذي س �ي �ت �خ��ذ خ�ل�ال
االج� �ت� �م ��اع ال � �ط� ��ارئ ل � � ��وزراء ال �خ��ارج �ي��ة
العرب السبت املقبل في القاهرة بحضور

ال��رئ�ي��س م�ح�م��ود ع �ب��اس ،ح�ي��ث سيؤكد
ال ��وزراء رفضهم ل�ه��ذه امل�ش��اري��ع الهزيلة
وت �م �س �ك �ه��م ب� �م� �ب ��ادرة ال� �س�ل�ام ال �ع��رب �ي��ة
وال �ق��ان��ون ال ��دول ��ي وال �ح �ق��وق امل�ش��روع��ة
للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقهم
في تقرير املصير واقامة دولة عاصمتها
القدس على حدود  1967وحق العودة.
اضاف عريقات :سيكون لدينا اجتماع
ملنظمة التعاون االسالمي واجتماع مع
االتحاد االفريقي ،وسناخذ قرارات من
منظمة ع��دم االن�ح�ي��از ومجموعة ال �ـ77
زائ ��د ال �ص�ين ،وس�ن��دع��و ل�ج�ل�س��ة ط��ارئ��ة
مل �ج �ل��س االم� ��ن وس �ن �ق��دم م� �ش ��روع ق ��رار
ن�ع��رف ان ال�ف�ي�ت��و االم�ي��رك��ي ب��ان�ت�ظ��اره،
ل� �ك ��ن ب� �ع ��ده ��ا س� �ن ��ذه ��ب ال � ��ى ال �ج �م �ع �ي��ة
العامة وإلى املحكمة الجنائية الدولية
وم� �ج� �ل ��س ح � �ق ��وق االن� � �س � ��ان وم �ح �ك �م��ة
العدل الدولية ،مؤكدا انه سيكون لدينا
تأييد كامل بما ال يقل ع��ن  170صوتًا
في الجمعية العامة لالمم املتحدة ضد
ه ��ذه ال �ت��ره��ات امل �ط��روح��ة ال �ت��ي تعتبر

بالفعل احتيال القرن ،وتعتبر خروجا
ف ��اض� �ح ��ًا ع� ��ن م �ي� �ث ��اق االم� � ��م وم ��واث� �ي ��ق
ج�ن�ي��ف ،وك��ل م��ا ق��ام��ت ع�ل�ي��ه ال�ع�لاق��ات
ال ��دول �ي ��ة ف ��ي ح ��ل ال� �ص ��راع ��ات ب��ال �ط��رق
السلمية.
وش � ��دد ع ��ري� �ق ��ات ع �ل��ى ض � � ��رورة ت��رت�ي��ب
ال ��وض ��ع ال��داخ �ل��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وإن �ه��اء
الخالفات الداخلية ألن مشرعنا الوطني
م �س �ت �ه��دف ،وش �ع �ب �ن��ا س �ي �ع��رف م��وح �دًا
كيف ي��واج��ه إج ��راءات اس��رائ�ي��ل الفعلية
ب��ال�ض��م واالم �ل ��اءات وت �ح��وي��ل االح �ت�لال
امل ��ؤق ��ت ال� ��ى اح� �ت�ل�ال دائ� � ��م ،ف��االم �ي��رك��ي
م��ن خ�ل�ال ه��ذه ال�ص�ف�ق��ة ي�ع�ل��ن انسحابا
اميركيا  -اسرائيليا من تفاهمات اوسلو
وال�ت�ف��اه�م��ات امل��وق�ع��ة وم��ن م�ي�ث��اق األم��م
امل �ت �ح��دة م��ن م��واث �ي��ق ج�ن�ي��ف وال �ق��ان��ون
الدولي والشرعية الدولية.
ً
وختم عريقات قائال :الشعب الفلسطيني
س�ي��داف��ع ع��ن ن�ف�س��ه وع��ن وج� ��وده ،وه��ذا
ب� �ح ��اج ��ة ال� � ��ى ت� �ك ��ري ��س اس� � ��س ورك� ��ائ� ��ز
الوحدة الوطنية.

خطوات منحازة
إلسرائيل
سبقت الخطة
◄

ج � � ��اء إع � �ل� ��ان خ � �ط ��ة ال � �س �ل�ام
األم �ي��رك �ي��ة ب �ع��د ات �خ ��اذ إدارة
الرئيس دونالد ترامب خطوات
منحازة إلسرائيل منها:

◄

قرر ترامب بطريقة فردية نقل
س �ف��ارة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة إل��ى
ال �ق��دس ف��ي دي�س�م�ب��ر ،2017
ورد الفلسطينيون بمقاطعة
اإلدارة ووقف اللقاءات الرسمية
مع الجانب األميركي.

◄

حجزت إدارة ترامب مبلغ 65
م �ل �ي��ون دوالر ف ��ي أغ�س�ط��س
 2018من األم��وال املخصصة
ل � � ��وك � � ��ال � � ��ة األم � � � � � � ��م امل� � �ت� � �ح � ��دة
إلغ� ��اث� ��ة وت �ش �غ �ي��ل ال�ل�اج �ئ�ي�ن
الفلسطينيني (أون� ��روا) ،وك��ان
لهذا القرار نتائج سلبية للغاية
ع �ل��ى ل �ب �ن��ان واألردن ال �ل��ذي��ن
يستضيفان أع��دادا كبيرة من
الالجئني الفلسطينيني.

◄

ف��ي أب��ري��ل  ،2019رف��ض وزي��ر
ال �خ ��ارج �ي ��ة األم� �ي ��رك ��ي م��اي��ك
بومبيو التأكيد أن حل الدولتني
ي �ع��د إح� � ��دى رك ��ائ ��ز س �ي��اس��ة
ب �ل ��اده ف ��ي ال � �ش ��رق األوس� � ��ط،
وق��ال «ن�ح��ن نعمل م��ع أط��راف
ع ��دة ع �ل��ى ط ��رح رؤي� ��ة ل�س�لام
الشرق األوسط».

◄

ف ��ي ن��وف �م �ب��ر  ،2019أع�ل�ن��ت
إدارة ال� � ��رئ � � �ي� � ��س ت � ��رام � ��ب
ت�غ�ي�ي��ر ال �س �ي��اس��ة األم�ي��رك�ي��ة
ف� � ��ي وص � � ��ف امل� �س� �ت ��وط� �ن ��ات
اإلسرائيلية بالضفة الغربية
ب � �غ � �ي� ��ر ش � ��رع� � �ي � ��ة .ودع � �م � ��ت
ال � �خ � �ط� ��وة األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة وع ��د
رئ �ي��س ال� � ��وزراء اإلس��رائ �ي �ل��ي
بنيامني نتانياهو بنيته ضم
بعض أجزاء الضفة الغربية.

تظاهرة ضد صفقة القرن في غزة أمس | أ ف ب

مارتن إنديك :لعبة هزيلة من بدايتها لنهايتها

خبراء أميركيون :خطة ترامب للسالم ستولد ميتة
اس �ت �ب��ق ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �خ �ب ��راء األم �ي��رك �ي�ين
إعالن الرئيس دونالد ترامب خطته لسالم
الشرق األوسط ،املعروفة بـ«صفقة القرن»،
بتأكيد انعدام أي فرص لنجاحها.
وأج �م��ع ال �خ �ب��راء أن م��ا ي ��راه ت��رام��ب خطة
ُ
سالم سيكون لها نتائج عكسية ،إذ تبعد
ُ
وت �ع �ق��د م��ن تحقيق ال �س�لام ب�ين األط� ��راف،
خصوصا مع تجاهلها مبدأ حل الدولتني.
وأك � ��د ال �خ �ب��راء ف �ش��ل دب �ل��وم��اس �ي��ة ت��رام��ب
ف� ��ي ف � ��رض ال � �س �ل��ام ،وه � ��و م� ��ا ي �ن �ت��ج ع�ن��ه
ت�ه��دي��د دي�م��وق��راط�ي��ة إس��رائ �ي��ل ،واإلض ��رار
ب �م �ص��داق �ي��ة ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة ،وان� �ع ��دام
فرص خلق دولة فلسطينية مستقلة.
وع��ن توقيت إع�لان الخطة ،أجمع الخبراء
أنه ليس إال محاولة لاللتفاف على متاعب
وأزمات ترامب الداخلية مع محاكمته وبدء
موسم االنتخابات األميركية.
واع �ت �ب��ر ال �خ �ب��راء أن ت��وق�ي��ت ط ��رح الخطة
ي �م �ث��ل م ��ن ن��اح �ي��ة أخ� � ��رى م� �ح ��اول ��ة ل��دع��م
حظوظ رئيس ال��وزراء بنيامني نتانياهو
االنتخابية.
ويرى بعضهم أن هذا يعد دليال آخر على أن
ترامب يضع مصالحه الشخصية الضيقة
قبل مصالح األمن القومي األميركي.
وي ��رى دان �ي��ال ش��اب�ي��رو ،السفير األم�ي��رك��ي
السابق لدى إسرائيل في عهد باراك أوباما،
أنه «ال يوجد أي مبرر إلعالن صفقة القرن

اآلن .ال ت��وج��د حكومة ف��ي إس��رائ�ي��ل يمكن
التعامل معها ،وما نعرفه أن الفلسطينيني
سيرفضون الخطة فور إعالنها».
وغرد شابيرو بالقول «عندما كنت سفيرا
في إسرائيل ،كانت التعليمات تقول إنه ال
يمكن ل�ط��رف ث��ال��ث أن ي�ف��رض ات�ف��اق��ا على
الطرفني ،وان االتفاق يجب أن يكون نتاج
م�ف��اوض��ات م�ب��اش��رة ب�ين ال�ط��رف�ين ،وان أي
اتفاق يجب أن ينهي ال�ص��راع الطويل بني
اإلسرائيليني والفلسطينيني ،وأخيرا يجب
منع إس��رائ�ي��ل م��ن أن تصبح دول��ة ثنائية
القومية».
ف��ي ح�ين ق��ال م��ارت��ن إن��دي��ك ،م�س��اع��د وزي��ر
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ال � �س� ��اب� ��ق ل � �ل � �ش ��رق األوس � � ��ط
ومبعوث عملية السالم «إن تصميم ترامب
ع �ل��ى إع �ل�ان ص�ف�ق��ة ال �ق��رن ق �ب��ل ان�ت�خ��اب��ات
إسرائيل وم��ن دون ط��رف فلسطيني ،دليل
على أنها ليست خطة للسالم بل هي لعبة
هزيلة من بدايتها لنهايتها».
وأض � � � ��اف إن� ��دي� ��ك «ط � � ��رح ال� �خ� �ط ��ة ي�ض�م��ن
فشلها ،ورف��ض الفلسطينيني يقتلها ولن
تستطيع أي حكومة إسرائيلية قبول شيء
كهذا قبل االنتخابات».
ويعتقد امل�ف��اوض األم�ي��رك��ي السابق آرون
دي�ف�ي��د ميلر «أن ط��رح صفقة ال �س�لام قبل
أس��اب �ي��ع م��ن ث��ال��ث ان �ت �خ��اب��ات إس��رائ�ي�ل�ي��ة
في أقل من عام واح��د ومن دون أي اعتبار

مل��وق��ف الفلسطينيني ي��أخ��ذ الدبلوماسية
األميركية ملستوى جديد من السقوط».
وأض � � ��اف م �ي �ل��ر «س �ت �ف �ش��ل ص �ف �ق��ة ال� �ق ��رن،
إدارة ت��رام��ب أس��اءت تقدير أهمية الطرف
الفلسطيني في الصراع».

وي� �ق ��ول إي �ل��ان غ ��ول ��دب ��رغ ،م ��دي ��ر ب��رن��ام��ج
ال �ش��رق األوس� ��ط ف��ي م�ع�ه��د األم ��ن ال�ق��وم��ي
األميركي الجديد« ،إن خطة السالم تهدف
إل ��ى ت��وج �ي��ه األن� �ظ ��ار ب �ع �ي��دا ع��ن م�ح��اك�م��ة
ترامب بمجلس الشيوخ ،وتمهيد الطريق

ﺧﻄﺔ ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻠﺴﻼم ﰲ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ
ﻧﻮﻓﻤﱪ 2016

ﻓﱪاﻳﺮ 2017

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣرييك اﳌﻨﺘﺨﺐ دوﻧﺎﻟﺪ أﻋﻠﻦ أن ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘني
ﺗﺮاﻣﺐ» :ﻳﺤﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻴﺲ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻹﻧﻬﺎء اﻟﴫاع
اﻟﺬي ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻼم ﺑني إﴎاﺋﻴﻞ
واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني«

ﻣﺎﻳﻮ 2019

رﻓﺾ ﺟﺎرﻳﺪ ﻛﻮﺷرن ،ﺻﻬﺮ
ﺗﺮاﻣﺐ ،اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻌﺒري
»ﺣﻞ ﻳﻘﻮم ﻋﲆ أﺳﺎس
دوﻟﺘني« ،وﻫﻮ اﳌﻮﻗﻒ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻸﴎة اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻣﺎرس 2019

أمام إعادة انتخاب بنيامني نتانياهو ،كما
أنها تهدف الى جعل حلم ديفيد فريدمان،
س�ف�ي��ر ت��رام��ب ف��ي إس��رائ �ي��ل ،حقيقة بضم
أراض � ��ي ال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة ال� ��ى إس��رائ �ي��ل».
(الجزيرة)

أﺑﺮز اﻟﺘﻄﻮرات

ﻣﺎﻳﻮ 2017

ﺣﺬر اﻟﻄﺮﻓني أن
ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻼم »ﻟﻦ
ﻳﻜﻮن ﺳﻬﻼ«

ﻣﺎﻳﻮ 2018

دﻳﺴﻤﱪ 2017

اﻋﱰف ﺑﺎﻟﻘﺪس ﻋﺎﺻﻤﺔ
ﻹﴎاﺋﻴﻞ ،وﺗﺠﺎﻫﻞ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻀﻔﺔ
اﳌﻘﺪﺳﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻷﻣريﻛﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

اﻋﱰف ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣريﻛﻴﺔ ﻣﻦ
اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎت ﺗﻞ أﺑﻴﺐ إﱃ اﻟﻘﺪس ،وﺷﻬﺪ
اﻟﺠﻮﻻن اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﺻﺪاﻣﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ
ﰲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة

ﻳﻮﻧﻴﻮ  2019ﻧﻮﻓﻤﱪ 2019

أﻃﻠﻖ ﻛﻮﺷرن اﻟﺠﺰء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرة
اﻷﻣريﻛﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ إﱃ ﺗﺨﺼﻴﺺ
 50ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜامرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﰲ اﻷراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﺠﺎورة ﻋﲆ ﻣﺪى  10أﻋﻮام

اﻟﺠﻮﻻن

ﻟﺒﻨﺎن

 50ﻛﻠﻢ

اﻟﻘﺪس

ﻗﻄﺎع
ﻏﺰة

إﴎاﺋﻴﻞ

 28ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﻜﺸﻒ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺴﻼم
اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ وﺻﻔﺘﻬﺎ
ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ اﴎاﺋﻴﻞ ﺑـ »اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ«،
اﻟﺴﺎﻋﺔ  17:00ت غ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ

ﺗﻞ أﺑﻴﺐ

اﻷردن

ﻣﴫ
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أوصت بعدم السفر ..ومددت عطلة الدراسة حتى إشعار آخر

الصين في حرب خطيرة مع «شيطان» كورونا
■ خبراء يرجّ حون استمرار أزمة انتشار
الفيروس لشهور على األقل
أوصت الصني التي تبذل جهودا شاقة الحتواء
ان �ت �ش��ار وب � ��اء ف� �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا ،م��واط�ن�ي�ه��ا
ب ��إرج ��اء خ �ط��ط س �ف��ره��م إل ��ى ال� �خ ��ارج .وق��ال��ت
اإلدارة ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ه�ج��رة ف��ي ب �ي��ان «ن��وص��ي
امل�ق�ي�م�ين» ف��ي ال �ص�ين ال �ق��اري��ة «إرج � ��اء م��وع��د
رح�ل�ات �ه��م ال �ت��ي ال ض � ��رورة ل �ه ��ا» .وذك � ��رت أن
«خ� �ف ��ض ال �ت �ن �ق�ل�ات ع �ب��ر ال � �ح� ��دود ي �س �ه��م ف��ي
السيطرة على الوباء» ،مؤكدة أنها أعلنت هذه
التوصيات «لحماية صحة وسالمة الصينيني
واألج��ان��ب على ح��د س ��واء» .وق��ررت السلطات
ال�ص�ي�ن�ي��ة ت�م��دي��د ع�ط�ل��ة رأس ال�س�ن��ة القمرية
ً
(وه ��ي أص�ل�ا سبعة أي ��ام) ث�لاث��ة أي ��ام إضافية
حتى الثاني م��ن ف�ب��راي��ر ،لتأخير ع��ودة مئات
املاليني من العمال إل��ى امل��دن وخفض مخاطر
انتشار املرض.
ُ
وك ��ذل ��ك ،أرج � ��ئ م��وع��د ب ��دء ال �ف �ص��ل ال ��دراس ��ي
الجديد في امل��دارس والجامعات إلى أجل غير
ّ
مسمى ،وفق ما قالت وزارة التعليم الصينية.
وأسفر وباء االلتهاب الرئوي الحاد الناجم عن
فيروس كورونا املستجد الذي بدأ في ديسمبر
ف� ��ي ووه� � � ��ان ب ��وس ��ط ال� �ص�ي�ن ع� ��ن وف � � ��اة 106
أشخاص على األقل في هذا البلد الذي سجلت
فيه  4500إصابة مؤكدة على األقل بعدما كان
 2835حالة االثنني.

«شيطان»
وعرض الرئيس األميركي دونالد ترامب تقديم
أي مساعدة تحتاجها الصني للسيطرة على
الفيروس الجديد.
و ص � ّ�ر ح ا ل��ر ئ �ي��س ا ل�ص�ي�ن��ي ش��ي ج�ين ب�ي�ن��غ،
ا م � ��س ،أن ب �ل��اده ت� �خ ��وض م �ع��ر ك��ة خ �ط �ي��رة
ّ
املستجد الذي وصفه
ضد فيروس كورونا
ب ��أ ن ��ه « ش� �ي� �ط ��ان» ،و ت �ع � ّ�ه ��د ب��ا ل �ش �ف��ا ف �ي��ة ف��ي
ا ل �ج �ه��ود ا ل �ت��ي ت �ب��ذ ل �ه��ا ا ل �ح �ك��و م��ة ال ح �ت��واء
املرض .وقال شي ،في لقاء مع مدير منظمة
ا ل �ص �ح��ة ا ل �ع��ا مل �ي��ة ،و ف� ��ق م ��ا ن �ق �ل��ت و س��ا ئ��ل
إعالم رسمية« :الوباء شيطان ،وال يمكننا
ّ
أن نتركه يختبئ» .وأ ض��اف« :لطاملا تبنت
الحكومة الصينية موقفا منفتحا وشفافا
ومسؤوال للكشف في أسرع وقت ممكن عن
م �ع �ل��و م��ات ب �ش��أن ا ل� ��و ب� ��اء» ،ح �س �ب �م��ا ن�ق�ل��ت
«فرانس برس».
وف��رض��ت ال�س�ل�ط��ات ع�ل��ى ووه ��ان ال��واق �ع��ة في
وسط البالد حيث ظهر الفيروس في ديسمبر
ً
إض��اف��ة إل��ى ك��ل مقاطعة ه��وب��اي تقريبًا ،ع��زال
ً
كامال عن العالم الخارجي منذ الخميس على
أم ��ل م�ن��ع ت�ف�ش��ي ال ��وب ��اء .وي�ب�ل��غ ع ��دد ال�س�ك��ان
املعنيني حوالي  56مليون نسمة.
وبينما شمل ه��ذا العزل آالف األجانب الذين
ّ
ي�ق�ط�ن��ون ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،ت�ح��ض��ر دول ع��دة على
غ � ��رار ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة وف��رن �س��ا وال �ي��اب��ان
واملغرب رحالت إلجالء رعاياها.

إرجاء استئناف الدروس
وم� ��ع زي� � ��ادة ح� ��دة االن� �ت� �ق ��ادات م ��ن امل��واط �ن�ين
ل�ل�س�ل�ط��ات امل�ح�ل�ي��ة ب�س�ب��ب م�س�ت��وى تعاملها
في بادئ األمر مع تفشي الفيروس ،زار رئيس
ال��وزراء الصيني لي كه تشيانغ مدينة ووهان
مركز التفشي الواقعة بوسط البالد لتشجيع
موظفي الصحة هناك والتعهد بإرسال املزيد
من املوظفني دعما لهم.
وت�س��ود أج ��واء م��ن ال �ه��دوء ال�ت��ام على املدينة
ال��واق �ع��ة ع �ل��ى ض �ف��اف ن �ه��ر ي��ان�غ�ت�س��ي ،حيث
معظم امل�ح��ال التجارية مغلقة وح��رك��ة السير
غير الضرورية ممنوعة.
وف��ي املستشفيات ،ال ي��زال ال��وض��ع فوضويًا،
إذ ع�ل��ى امل��رض��ى أن ي�ن�ت�ظ��روا أح�ي��ان��ًا س��اع��ات
الس �ت �ش��ارة ط�ب�ي��ب .وي�ف�ت��رض أن ينتهي بناء
م�س�ت�ش�ف�ي�ين إض��اف �ي�ي�ن ،ي�س�ت�ط�ي��ع ك��ل منهما
استقبال ألف مريض ،األسبوع املقبل.

 50إصابة حول العالم

ُ
وأب � �ل� ��غ ع ��ن إص ��اب ��ة ح ��وال ��ي خ �م �س�ين آخ��ري��ن
ّ
ف��ي س��ائ��ر دول ال�ع��ال��م حيث ُس��ج�ل��ت إص��اب��ات
ب��ال �ف �ي��روس ف ��ي ح ��وال ��ي  12دول� � ��ة ،ف ��ي آس�ي��ا
وأستراليا وأوروب ��ا وأميركيا الشمالية .وت� ّ�م
تأكيد إصابة أول شخص في كندا وهو رجل
خمسيني وص��ل من ووه��ان إل��ى تورونتو في
 22م��ن ال�ش�ه��ر ال� �ج ��اري .وك��ذل��ك أك ��دت أمل��ان�ي��ا
إصابة أول شخص لديها وقد ُوضع في الحجر
الصحي .وعزز عدد كبير من الدول اإلجراءات
الوقائية على حدودها وأصبحت منغوليا أول
دولة تغلق نقاط العبور البرية مع الصني.
وإذا كانت دول عدة نصحت بعدم السفر إلى
ه��وب��اي ،فأملانيا انتقلت إل��ى مرحلة أخ��رى إذ
إنها نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى جميع
األراض � � ��ي ال �ص �ي �ن �ي��ة .وح � ��ذت واش �ن �ط��ن ح��ذو
برلني.
وف��ي ت�ط��ور الف��ت ،أعلنت السلطات اليابانية
ً
أن رج�ل�ا ل��م يسافر م��ؤخ�رًا إل��ى ال�ص�ين أصيب
ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د ،ع �ل��ى م ��ا ي�ب��دو
ب�ع��دم��ا ع�م��ل س��ائ�ق��ًا ل�س�ي��اح ق��دم��وا م��ن مدينة
ووهان الصينية التي انطلق منها الوباء.
وق ��اد امل �ص��اب وه��و ف��ي الستينيات م��ن عمره
م ��رك� �ب ��ات ت �ح �م��ل م �ج �م��وع �ت�ي�ن م� ��ن ال� �س � ّ�ي ��اح
القادمني من ووه��ان في وقت سابق في يناير
ُ
ونقل إلى املستشفى السبت حيث كان يعاني
أع ��راض ��ًا ت�ش�ب��ه أع � ��راض اإلن �ف �ل��ون��زا ،وف ��ق ما
ذكرت وزارة الصحة.

إصابة عشرات اآلالف

ّ
وذك ��ر خ �ب��راء صينيون ام��س أم ��ام صحافيني
ب��أن التعرض لعطس وسعال شخص مصاب
هو «الطريقة الرئيسية النتقال العدوى».
وت�ع�ت�ب��ر م�ن�ظ�م��ة ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة أن ت�ه��دي��د
املرض «مرتفع» على املستوى العاملي من دون
إع�ل�ان ح��ال��ة ط��وارئ دول�ي��ة .ول��م ت��ؤك��د بعد أن
األش �خ��اص امل�ص��اب�ين يمكن أن ينقلوا ال��وب��اء
ح�ت��ى ق�ب��ل ظ �ه��ور ع� ��وارض ع�ل�ي�ه��م ،ك�م��ا يقول
مسؤولون في قطاع الصحة الصيني.
وأع �ل �ن��ت ال �س �ل �ط��ات ال �ص �ح �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة أن
التحاليل التي أجرتها كشفت أن الفيروس لم
ّ
يتحول .وق��ال��ت نانسي ميسونييه ،املسؤولة
ع� ��ن أم� � � ��راض ال� �ج� �ه ��از ال �ت �ن �ف �س��ي ف� ��ي م ��راك ��ز
السيطرة على األمراض والوقاية منها «حاليًا،
وب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ت�ح��ال�ي��ل امل�ع�ط�ي��ات امل �ت��اح��ة ال�ت��ي
ّ
أجراها املركز ،ال يبدو أن الفيروس قد تحول».
ويرى خبراء في علم األوبئة ً
بناء على املعطيات
األول �ي��ة امل�ت��اح��ة أن ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجدّ
ّ
مؤخرًا سيتسبب بإصابة ما ال يقل عن عشرات
ّ
وستستمر أزمة انتشاره شهورًا
آالف املرضى
عدة في أحسن األحوال.
ي �ق��ول دي�ف�ي��د ف�ي�س�م��ان ،األس �ت ��اذ ف��ي جامعة
ت��ورون �ت��و وم ��ؤل ��ف ن �ش��رة ل�ل�ج�م�ع�ي��ة ال��دول �ي��ة
ل�ل�أم ��راض امل �ع��دي��ة ،ل��وك��ال��ة ف ��ران ��س ب ��رس إن
ّ
يستمر ذلك
«أفضل السيناريوهات سيكون أن
في الربيع والصيف وبعدها يتراجع».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ي��ؤك��د األس �ت��اذ ف��ي ج��ام�ع��ة ن��ورث
إي�س�ت��رن األم�ي��رك�ي��ة أل�ي�س��ان��درو فيسبينياني
وه��و ّ
منسق مجموعة باحثني تنشر تحاليل
آن ح��ول ال��وب��اء ،أن امل��رض «ل��ن يتوقف
بشكل ٍ
األسبوع املقبل وال الشهر املقبل» .وأضاف «ال
نخاطر بالقول إن ذلك سيستمر فترة طويلة».
ال يمكن للباحثني ف��ي م�ج��ال األوب �ئ��ة التنبؤ
بما سيحصل ويشددون على أنهم ال يملكون
إال معلومات م�ج��زأة ح��ول ال�ف�ي��روس الجديد.
وي�س�ت�خ��دم��ون ن �م��اذج ح�س��اب�ي��ة ل�ت�ق��دي��ر ع��دد
الحاالت الحقيقية حتى تاريخ اليوم وللمقارنة
باألوبئة السابقة ،لكن الكثير من الفرضيات ال
تزال غير مؤكدة.

مسافرون يرتدون األقنعة الواقية في مطار طوكيو حيث بدأت اليابان إجالء رعايها من مدينة ووهان الصينية | أ.ف.ب
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الخفافيش نقلت الفيروس إلى الثعابين

حقائق حول فيروس كورونا الجديد

تتوالى المعطيات عن فيروس كورونا الجديد ،وآخرها أن الخفافيش قد تكون نقلته إلى
الثعابين ،والثعابين نقلته إلى البشر.
وفي ما يلي ثماني حقائق حول الفيروس:

1
يمك��ن للفي��روس الجدي��د (في��روس ووه��ان) أن
 2ينتق��ل بي��ن البش��ر وينتم��ي إل��ى عائل��ة فيروس
أطل��ق عل��ى الفي��روس الجدي��د اس��م «2019-أن.
سي.أو.في».

6

الفي��روس الجدي��د م��ن فيروس��ات
الحمض الن��ووي الريبوزي ،إذ يمثل
الحم��ض الن��ووي الريب��وزي المادة
الجيني��ة للفي��روس وليس الحمض
الن��ووي ،وهذا يعن��ي أن الفيروس
يمتزج مع الحم��ض النووي للعائل
ويمكنه أن يتحور بسرعة.

7

م��ن المعتق��د أن الفي��روس نش��أ
ف��ي أواخ��ر الع��ام الماض��ي ف��ي
س��وق لألطعم��ة في ووه��ان كان
يبي��ع حيوان��ات بري��ة بطريق��ة غي��ر
مشروعة.

8

يعتقد الباحثون الصينيون أنه ربما
انتق��ل إل��ى البش��ر م��ن الثعابي��ن
والت��ي بدوره��ا ربم��ا أصيب��ت ب��ه
م��ن الخفافي��ش .وتب��اع الثعابي��ن
والخفافيش في سوق ووهان.

كورونا نفس��ها ،مث��ل متالزم��ة االلته��اب الرئوي
الحاد (سارس).

3
على عكس سارس ،الذي نشأ في الصين أيضا ،يمكن
 4أن ينتشر الفيروس الجديد خالل فترة الحضانة.
لع��دوى في��روس كورون��ا مجموع��ة واس��عة م��ن
 5األع��راض ،م��ن بينه��ا الحم��ى والس��عال وضي��ق
فت��رة حضان��ة الفي��روس ق��د تت��راوح بي��ن ي��وم
و 14يوما.

التنف��س وصعوب��ات ف��ي التنف��س .ويمك��ن أن
تس��بب ح��االت اإلصابة الش��ديدة االلته��اب الرئوي
ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد والفشل الكلوي
والوفاة.

اﻟﻜامﻣﺎت اﻟﻮاﻗﻴﺔ

أﻧﻮاع اﻟﻜامﻣﺎت اﻟﻮاﻗﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻓريوس ﻛﻮروﻧﺎ ﰲ اﻟﺼني
ﻛامﻣﺎت إن  95أو اﻷﻧﻮاع اﳌامﺛﻠﺔ ﻛامﻣﺎت اﻟﺠﺮاﺣﺔ
ﺣامﻳﺔ ﰲ اﺗﺠﺎﻫني :ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﻬﻮاء ﺣامﻳﺔ ﰲ اﺗﺠﺎه واﺣﺪ :ﺗﻠﺘﻘﻂ
اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﻋﱪﻫﺎ/ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺰﻳﺌﺎت أو ﻗﻄﺮات ﻣﻦ واﺿﻌﻬﺎ
ﺗُﻨﻘﻲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  95%ﻣﻦ ﺗ ُﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎدة ﳌﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺰﻻت
اﻟﺠﺰﺋﻴﺎت اﳌﺤﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻬﻮاء اﻟﱪد واﻹﻧﻔﻠﻮﻧﺰا
ﺗ ُﻐﻄﻲ اﻟﻮﺟﻪ ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ
ﺗ ُﺴﺘﺨﺪم ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠني ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻜﺎن
ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ
اﳌﺼﺪر :ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻷﻣﺮاض/ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ/اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻜﻨﺪي ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ

ﻳﺤﺬر اﻟﺨﱪاء ﻣﻦ أن اﻷﻗﻨﻌﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻷن
اﻟﻔريوس ﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻮاﻧﺐ أو ﻋﱪ اﻟﻌﻴﻨني

؟

كيف انتقل

قال بارت هاجمانس ،عالم الفيروسات
ف � ��ي م� ��رك� ��ز إي � ��راس� � �م � ��وس ال� �ط� �ب ��ي ف��ي
روت ��ردام بهولندا« ،تعتبر الخفافيش
وال �ط �ي ��ور م� �خ ��ازن ل �ل �ف �ي��روس��ات ال�ت��ي
تمتلك إمكانية أن تتحول إلى أوبئة».
وأض � � � � � � ��اف ه � ��اج� � �م � ��ان � ��س «ألن ه � ��ذه
ال �ف �ي��روس��ات ل ��م ت �ك��ن ل ��دى ال �ب �ش��ر من
قبل ،فإنه ال يوجد مناعة ضدها عند
البشر».
وق � ��ارن ال �ع �ل �م��اء ف ��ي ال �ص�ي�ن ال�ش�ي�ف��رة
ال ��وراث� �ي ��ة ل �ف �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا ووه� ��ان
بفيروسات ك��ورون��ا األخ ��رى ،ووج��دوا
أن ��ه ي�ش�ب��ه إل ��ى ح ��د ك�ب�ي��ر ع�ي�ن�ت�ين من
فيروس كورونا الخفافيش.
وق� ��ال ف�ي�ن�س�ن��ت م��ون �س �ت��ر ،ال �ع��ال��م في
مختبرات روكي ماونتني ملجلة بزنس
إن � �س� ��اي� ��در« ،ه � �ن� ��اك م ��ؤش ��ر ع� �ل ��ى أن ��ه
فيروس خفاش».
ولكن وفقا ملجموعة من العلماء الذين
يحررون مجلة علم الفيروسات الطبية،
ف��إن ال�ك��وب��را الصينية ق��د ت�ك��ون ناقال
وسيطا من الخفافيش إلى البشر.
وأظ�ه��ر م��زي��د م��ن التحليل الجيني أن
ال �ل �ب �ن��ات ال�ج�ي�ن�ي��ة ل �ف �ي��روس ك��ورون��ا
ال � �ج ��دي ��د ت �ش �ب ��ه إل� � ��ى ح � ��د ك �ب �ي ��ر ت�ل��ك
امل ��وج ��ودة ف��ي ال �ث �ع��اب�ين ،ل��ذل��ك يعتقد
ال �ب��اح �ث��ون أن ال �خ �ف��اف �ي��ش ق ��د ت �ك��ون
ق� ��د ن �ق �ل��ت ال� �ف� �ي ��روس إل � ��ى ال �ث �ع��اب�ي�ن،
والثعابني نقلت الفيروس إلى البشر.
ووج��د باحثون من جامعة «وي جي»
ف��ي بكني ب��دراس��ة ن�ش��رت نتائجها في
مجلة «علم الفيروسات الطبية» أنه تم
تحديد ن��وع�ين م��ن الثعابني املسؤولة
ع��ن ف �ي��روس ك��ورون��ا ال �ج��دي��د ،ثعبان
ال �ك ��وب��را ال �ص �ي �ن��ي وث �ع �ب��ان «ك ��راي ��ت»
ال� �ص� �ي� �ن ��ي .وك �ل ��ا ال � �ن ��وع �ي�ن م � ��ن أك �ث��ر
الثعابني السامة انتشارا في الصني.

الفقر واالنهيار سيغذيان استمرارية االنتفاضة

لبنان :سباق بين فتح الطرقات ..وافتراش الساحات
بيروت  -أنديرا مطر

أبعد من إق��رار موازنة لبنان  2020بالشكل ال��ذي ّ
تم،
ورغ��م ك��ل املشاهد الغرائبية ال�ت��ي حفلت بها جلسة
املناقشة وال�ت��ي رده��ا رئ�ي��س املجلس نبيه ب��ري الى
ضغط الشارع ومحاولة الشبان املحتجني منع انعقاد
هذه الجلسة ،وانه «لوال» السبعة وذمتها ملا استطاع
النواب الوصول الى املجلس ،يمكن القول ان انتفاضة
 17أكتوبر ال تزال تنبض ،غير ان اتخاذ القوى األمنية
ت��داب �ي��ر اس�ت�ب��اق�ي��ة م �ش��ددة ع�ن��د ك��ل امل��داخ��ل امل��ؤدي��ة
إلى البرملان نجح في افشال الشبان املحتجني الذين
ت�ض��اء ل��ت اع��داده��م ب�ص��ورة ملحوظة ع��ن التحركات
السابقة.
وألن ال �س �ي �ن��اري��و ن�ف�س��ه س �ي �ت �ك��رر م ��ع ج �ل �س��ة ال�ث�ق��ة
املرتقبة مطلع األسبوع املقبل ،عمدت القوى األمنية
ال ��ى إج � ��راءات اح�ت�ي��اط�ي��ة ،ففتحت ال�ط��ري��ق م��ن ام��ام
ّ
مبنى جريدة النهار في اتجاه مسجد محمد االمني،
بعد إزال ��ة ال�ع��وائ��ق ال�ح��دي��دي��ة ،وح��اول��ت أي�ض��ا إزال��ة
ً
الخيم املنصوبة ف��ي ساحة ال�ش�ه��داء .ونتيجة لذلك،
توافد عدد من املحتجني الى ساحة الشهداء ملساندة

رفاقهم الذين كانوا يحاولون منع القوى االمنية من
ف�ت��ح ال�ط��ري��ق .وع�م��د امل�ح�ت�ج��ون ال��ى وض��ع ال�ع��وائ��ق
ال �ح��دي��دي��ة ورك � �ن ��وا س� �ي ��ارة ف ��ي م�ن�ت�ص��ف ال �ط��ري��ق،
واف �ت��رش بعضهم االرض ورف �ع��وا االع�ل�ام اللبنانية
وش�ع��ارات ال�ث��ورة .وتأتي ه��ذه املحاولة بالتزامن مع
قيام الجيش اللبناني بفتح ساحة النور في طرابلس.
االك��ادي �م��ي وال�ن��اش��ط ال�س�ي��اس��ي م�ك��رم رب��اح اعتبر
ان ال�س�ل�ط��ة تعتقد ان�ه��ا ستقضي ع�ل��ى االن�ت�ف��اض��ة
مل�ج��رد ان�ه��ا ف�ت�ح��ت ال�ط��رق��ات واخ �ل��ت ال�س��اح��ات من
املتظاهرين ،ويقول في حديث لـ سبقلا ان الساحات
بحد ذاتها ال يجب ان تكون «هوسا» ألن حزب اهلل
س�ي�ط��ر ع�ل��ى ال �س��اح��ات س ��واء ع�ب��ر أن �ص��اره او عبر
األحزاب والشخصيات املتحالفة معه ،ورأينا امثلة
كثيرة في خيم ساحتي الشهداء ورياض الصلح.
ويشجع رباح على استعادة األيام األولى لالنتفاضة
من حيث المركزيتها ،أي انتفاضات املناطق .ويؤكد
أن االنتفاضة مستمرة ولن تنتهي طاملا ان املصارف
تحجز أم��وال امل��ودع�ين وألننا بتنا اق��رب ال��ى نموذج
فنزويال من أي بلد آخ��ر« ،تخيل مثال ان يطلب وزير
امل ��ال االس �ت��دان��ة م��ن املجتمع ال��دول��ي م��ن أج��ل تأمني

القمة الروحية المسيحية:
إلعطاء فرصة للحكومة
جلسة «تهريب الموازنة»
كشفت عن مثلث سياسي
للمرحلة المقبلة!
ال�خ�ب��ز وال � � ��دواء» .واض � ��اف« :ال �ن��اس ل��ن ي �ع��ودوا ال��ى
ال � ��وراء ،ألن �ه��م ي��درك��ون ج �ي��دا ان ال�ط�ب�ق��ة السياسية
ال �ح��ال �ي��ة ال ت �م �ل��ك أي ح � ��ل ،وألن ال �ف �ق��ر واالن� �ه� �ي ��ار
االقتصادي سيتكفالن باستمرارية االنتفاضة».

قمة روحية
وليس بعيدا عن مسار االنتفاضة الشعبية ،بدت الفتة

امس ادانة رؤساء الطوائف املسيحية بشدة «الغوغاء
ّ
في الشوارع والساحات ،خصوصًا في بيروت ،مخافة
ان يميل ال�ح��راك عن اه��داف��ه النبيلة» ،وذل��ك في بيان
ص��ادر عن القمة الروحية املسيحية التي التأمت في
بكركي بدعوة من البطريرك املاروني بشارة الراعي.
واك � ��د امل �ج �ت �م �ع��ون ف ��ي ال �ب �ي��ان ع �ل��ى «ح� ��ق ال�ت�ظ��اه��ر
ال�س�ل�م��ي ط�ل�ب��ًا ل�ل�إص�ل�اح» ،ودع� ��وا امل�ت�ظ��اه��ري��ن ،إل��ى
َّ
«التعامل بحكمةٍ مفسحني في املجال ام��ام الحكومة
َّ
ّ
مسؤولياتها».
لتحمل

ثالثية سياسية!
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ت��وق��ف م��راق �ب��ون ع�ن��د امل�ش�ه��د السياسي
الذي افرزته «جلسة تهريب املوازنة» ،سواء من خالل
حضور كتل نيابية او من خالل مشاركتها وتصويتها
على امل��وازن��ة .فكتلتا «املستقبل» وال�ح��زب «التقدمي
االشتراكي» هما اللتان أمنتا نصاب الجلسة  -بشكل
ف��اج��أ الجميع وم��ن ضمنهم جمهور ال�ح��زب�ين  -لكن
الكتلتني لم تصوتا مع املوازنة بل حجبتا الثقة عنها.
وفي قراء ة لدالالت الخطوة الحريرية  -الجنبالطية،
أوض� �ح ��ت اوس � ��اط س �ي��اس �ي��ة ل� �ـ «امل ��رك ��زي ��ة» ان ث�م��ة

ث�لاث��ة اط��راف ب��ات��ت راه�ن��ا ف��ي وض��ع م��أزوم ل��م تعد
تجد م��ن سبيل لتحسني وتحصني وضعها سوى
التحالف في ما بينها لقطع الطريق على مزيد من
االن�ت�ك��اس��ات ،وذل��ك ب��إع��ادة ض��خ ال�ح�ي��اة ف��ي ع��روق
ثالثية بري  -الحريري  -جنبالط .فتيار «املستقبل»
ال� ��ذي أق �ص��ى رئ �ي �س��ه س �ع��د ال �ح��ري��ري ع��ن ال�س�ل�ط��ة
تحت ضغط ال�ث��ورة ،خسر حلفاؤه ،ول��م يعد أمامه
س��وى اللجوء إل��ى ب��ري كحاضنة سياسية مريحة
تبعد عنه شبح الفتنة السنية  -الشيعية .والرئيس
ب� ��ري م ��ن ج �ه �ت��ه ب� ��دأ ي �ش �ع��ر ب �ح �ل��ول خ ��ري ��ف زم �ن��ه
ال�س�ي��اس��ي م��ع ت�ص��اع��د دور ال �ن��ائ��ب ج�م�ي��ل ال�س�ي��د
في املفاوضات الحكومية ،ما شجعه على االلتفاف
حول حلفائه القدامى .اما بالنسبة للحزب التقدمي
ّ
االش �ت��راك��ي ،ف��إن اول��وي�ت��ه أي بيئته ال��درزي��ة تحتم
عليه االب�ت�ع��اد بالقدر املمكن ع��ن مناكفة ح��زب اهلل
واالق �ت��راب م��ن ب��ري وال�ح��ري��ري لتوفير شبكة أم��ان
ت�ح� ّ�ص�ن��ه ف��ي وج ��ه ال�ت�ق�ل�ب��ات امل �ت �س��ارع��ة .وب�ح�س��ب
ه ��ذه امل �ص ��ادر ث �م��ة م�ش�ه��د ث�ل�اث��ي األط � ��راف :ب ��ري -
ال �ح��ري��ري  -ج �ن �ب�لاط ،ت�ق��اط�ع��ت م�ص��ال�ح��ه وال�ت�ق��ت
على مواجهة املرحلة املقبلة.
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روسيا تب ِّرر هجوم إدلب :ابتعدوا عن «النصرة»

النظام السوري يقتحم معرة النعمان
■ واشنطن تطلب وقف النار ..وتركيا تنقل نقطة مراقبة

َق ِبل استقالة عبد الله بن ناصر

■ «النصرة» تتوعَّ د بتكتيكات جديدة في المعركة

أمير قطر ّ
يعين خالد بن خليفة
ً
رئيسا للوزراء

جنود للنظام معتلين دبابة خالل العمليات في ريف حلب الجنوبي أمس | أ ف ب

بينما تحتدم حدة املعارك في شمال غرب
س ��وري ��ا ب�ي�ن ال �ن �ظ��ام امل ��دع ��وم م ��ن روس �ي��ا
وامليليشيات االيراينة من جهة ،واملعارضة
املسلحة من جهة اخ��رى ،مع سيطرة قوات
ال��رئ �ي��س ب �ش��ار االس � ��د ب �ش �ك��ل ك��ام��ل على
م��دي �ن��ة م �ع ��رة ال �ن �ع �م��ان ،ووادي ال�ض�ي��ف
املعقل األكبر للمعارضة جنوب إدل��بَّ ،برر
وزي��ر الخارجية الروسي سيرغي الف��روف
ال�ت�ص�ع�ي��د ،داع �ي��ًا ف �ص��ائ��ل امل �ع��ارض��ة ال��ى
االبتعاد عن «هيئة تحرير الشام» (النصرة
س��اب �ق��ًا) .وأك � ��د الف � ��روف أن روس �ي ��ا ت��دع��م
ه�ج�م��ات ق ��وات ال �ن �ظ��ام ف��ي إدل ��ب للقضاء
على مصادر الهجمات ضد املدنيني .مبديًا
اع �ت �ق��اده ب ��أن امل�س�ل�ح�ين امل�ن�ض��وي��ن ضمن
«هيئة تحرير ال�ش��ام» خ��رق��وا وق��ف إط�لاق
النار املتفق عليه مع تركيا عشرات املرات،
واس �ت �خ��دم��وا ال �ط��ائ��رات امل �س� ّ�ي��رة للهجوم
على قاعدة حميميم في الالذقية.
وط� �ل ��ب الف� � � ��روف م� ��ن ف� �ص ��ائ ��ل امل� �ع ��ارض ��ة
وق� ��ف االت� �ص ��ال م ��ع ه �ي �ئ��ة ت �ح��ري��ر ال �ش��ام،
ال �ت��ي وص�ف�ه��ا ب��اإلره��اب �ي��ة ،وق ��ال ان ��ه «إذا
ك��ان امل�س�ل�ح��ون مستعدين ل�لان�ف�ص��ال عن
اإلرهابيني يجب أن يقوموا بذلك ..ويجب
أن يستسلم اإلره��اب �ي��ون ،ألن��ه ال يمكن أن
تكون هناك رحمة معهم» .واصفًا فصائل
امل � �ع� ��ارض� ��ة ب ��أن� �ه ��ا «وط � �ن � �ي ��ة وم �س �ت �ع��دة
للمشاركة في العملية السياسية».
وت�ن�ت�ش��ر ه�ي�ئ��ة ت�ح��ري��ر ال �ش��ام ف��ي مناطق
ع� ��دة ب ��إدل ��ب وري � ��ف ح �ل��ب ال �غ ��رب ��ي ،ح�ي��ث
تدور املعارك حاليًا ،واعتبرت الهيئة أمس
أن ال �ه �ج �م��ات ال�ع�س�ك��ري��ة م��ن ق �ب��ل روس �ي��ا
والنظام ،لم تشهدها الجبهات سابقًا.
وق� ��ال امل �ت �ح��دث ب��اس��م ال �ج �ن��اح ال�ع�س�ك��ري

ل�ـ�ـ«ال�ن�ص��رة» أب��وخ��ال��د ال�ش��ام��ي إن الكثافة
ال �ن��اري��ة امل �س �ت �خ��دم��ة م �ن��ذ ب ��داي ��ة ال�ه�ج��وم
األخ� �ي ��ر ل ��م ت �ش �ه��ده��ا ال �ج �ب �ه��ات م ��ن ق �ب��ل،
متحدثًا عن تغيير وتطوير وإحداث بعض
التكتيكات العسكرية امل�ي��دان�ي��ة ،ال�ت��ي من
شأنها إحداث نوع من الخلخلة في صفوف
النظام ،مع محاولة استنزافها ،مشيرا إلى
أن العمل مستمر الستيعاب الهجوم الذي
يشن على املنطقة ،من خالل خمسة محاور.
وأم ��س ،دع��ت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة إل��ى وق��ف
ه �ج �م��ات ال �ن �ظ��ام ،وق� ��ال وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
مايك بومبيو ،عبر حسابه في «تويتر» إن
«األعمال الوحشية التي قامت بها روسيا
والنظام السوري و«حزب اهلل» تمنع بشكل
م �ب��اش��ر وق � ��ف إط �ل ��اق ال � �ن ��ار ف ��ي ال �ش �م��ال
السوري».
وج��اءت تغريدة بومبيو عقب اتصال بني
الرئيس األميركي دونالد ترامب ،والتركي
رجب طيب أردوغان ،ناقشا فيه الوضع في
ليبيا وسوريا واتفقا على أن العنف الدائر
في إدلب ينبغي أن يتوقف.
ول� ��م ي �ت �ط� ّ�رق اردوغ� � � ��ان خ�ل��ال ح��دي �ث��ه م��ع
ع��دد م��ن ال�ص�ح��اف�ي�ين ع�ل��ى ال �ط��ائ��رة أث�ن��اء
عودته من الجزائر ،إل��ى الوضع في إدل��ب،
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ت��وج �ي��ه س� � ��ؤال م ��ن أح��د
الصحافيني ألردوغان عن هدف روسيا في
ليبيا وإدل��ب ،مكتفيًا بالحديث عن أهداف
روسيا في ليبيا ،وإرسال قوات من مرتزقة
«فاغنر» الروسية إلى هناك.
وثبتت تركيا نقطة مراقبة جديدة في ريف
إدل��ب ،بعد محاصرة نقاط سابقة من قبل
ق� ��وات ال �ن �ظ��ام ع �ق��ب ت�ق��دم�ه��ا ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة.
ودخ��ل رت��ل عسكري يضم دب��اب��ات ومدافع

ميليشيات إيرانية
ِّ
تعزز وجودها
في معركة حلب
ضفادع بشرية
تستهدف أنابيب نفط
في بانياس
ّ
وعربات مصفحة ،تحمل معدات لوجستية
وج � � �ن� � ��ودا ،دخ� � ��ل م� ��ن م �ع �ب��ر ك �ف ��رل ��وس�ي�ن،
شمال إدل��ب ،متجها باتجاه نقاط املراقبة
الجديدة في صوامع الحبوب جنوب مدينة
س��راق��ب ب��ري��ف إدل ��ب ال�ش��رق��ي .ف��ي امل�ق��اب��ل،
ت �ش �ه��د امل � �ع� ��ارك ف ��ي ري� �ف ��ي ح �ل��ب ال �غ��رب��ي
والجنوبي في يومها الثالث تصاعدًا في
حدتها ،مع تلقي قوات النظام وامليليشيات
اإلي ��ران � �ي ��ة خ �س��ائ��ر ك �ب �ي��رة وف � ��ق ب �ي��ان��ات
الفصائل املعارضة ،ما دفع األخيرة لتعزيز
ص�ف��وف�ه��ا .وق ��ال امل�ت�ح��دث ب��اس��م «الجبهة
الوطنية للتحرير» املنضوية ف��ي الجيش
الوطني امل��دع��وم م��ن تركيا ،النقيب ناجي
ّ
م�ص�ط�ف��ى :إن مقاتليه ت�م��ك�ن��وا م��ن تدمير
ست دبابات لقوات النظام ،مؤكدًا أن املعارك
ف��ي ري�ف��ي حلب الجنوبي وال�غ��رب��ي وري��ف
إدل��ب الجنوبي عند مدينة معرة النعمان
تشهد ارتفاعا في حدتها .وت��واردت أنباء

عن وصول تعزيزات عسكرية للميليشيات
اإلي ��ران� �ي ��ة إل� ��ى ج �ب �ه��ات ح �ل��ب ،ق ��ادم ��ة من
محافظة دي��ر ال ��زور .ووف��ق صفحة صدى
ال�ش��رق�ي��ة ف��ي «ف �ي �س �ب��وك» ،ف��إن ال�ت�ع��زي��زات
مليليشيا لواء الباقر تضم أعدادًا كبيرة من
املقاتلني ،وتأتي بالتزامن مع وقوع خسائر
في صفوفها في معارك حلب.

ضفادع بانياس
في شأن منفصل ،اتهمت حكومة النظام ما
أسمتها «ال�ض�ف��ادع البشرية» باستهداف
خ� ��ط ت� ��وري� ��د ال �ن �ف ��ط ال � �خ� ��ام إل � ��ى م �ص �ف��اة
ب��ان�ي��اس التابعة ملحافظة ط��رط��وس ،رغم
ال�س�ي�ط��رة األم�ن�ي��ة ل�ل�ن�ظ��ام ،ووج ��ود م��راك��ز
ع �س �ك��ري��ة وت �ج��اري��ة روس� �ي ��ة ع �ل��ى س��اح��ل
البحر املتوسط .وه��ذا االس�ت�ه��داف الثاني
ل�ل�م��راب��ض ،واألول ك��ان ب�ت��اري��خ  22يونيو
 .2019ع �ل �م��ًا ب � ��ان ال� �ن� �ظ ��ام ي �س �ي �ط��ر ع�ل��ى
محافظة طرطوس سيطرة تامة ،ولم تدخل
إل�ي�ه��ا ف�ص��ائ��ل امل �ع��ارض��ة أو أي تشكيالت
مسلحة أخرى.
دب �ل��وم��اس �ي��ًا ،ن��اق��ش وف ��د روس � ��ي ،ي��رأس��ه
أل�ك�س�ن��در الف��رن�ت�ي�ي��ف م�ب�ع��وث ب��وت�ين إل��ى
س� ��وري� ��ا م� ��ع ال ��رئ� �ي ��س ب� �ش ��ار األس� � � ��د ،ف��ي
دمشق ،قضايا مختلفة؛ من بينها اللجنة
الدستورية قبل ساعات من وصول املبعوث
األم �م��ي إل��ى س��وري��ا ،غ�ي��ر ب �ي��درس��ون ،إل��ى
دم �ش��ق ل�ل�غ��اي��ة ن�ف�س�ه��ا .ووص �ل��ت ال�ل�ج�ن��ة
الدستورية في جلستها الثانية إلى طريق
مسدود ،بعد رفض وفد النظام مقترحات
وف � � ��د امل � �ع � ��ارض � ��ة ألج� � �ن � ��دة االج� �ت� �م ��اع ��ات
وإصراره على مناقشة مقترحه ،الذي ّقدمه
تحت مسمى «الركائز الوطنية».

غاضبة حيال استهداف سفارتها ..وتحصينات في عين األسد

واشنطن لبغداد :تصرفات إيرانية
تضعف سيادة العراق
قال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو
إن واش �ن �ط ��ن غ��اض �ب��ة ب �س �ب��ب ال �ه �ج �م��ات
اإليرانية املستمرة على املنشآت األميركية
ف��ي ال �ع ��راق ،ب�م��ا ف��ي ذل ��ك ال �ه �ج��وم األخ�ي��ر
الذي استهدف السفارة في بغداد وأصاب 3
أشخاص ،إال أنها تثق بتعهدات الحكومة
العراقية بخصوص حماية أم��ن املوظفني
ً
األميركيني .وأجرى بومبيو اتصاال هاتفيًا
مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبداملهدي
بحثا خالله املستجدات ،واصفًا الهجمات
ال�ت��ي استهدفت امل�ن�ش��آت األميركية بأنها
«تصرفات إيرانية تضعف سيادة العراق».
وأك��د أن الواليات املتحدة تؤمن بمستقبل
مزهر وذي سيادة للعراق.
وأع� � � �ل � � ��ن ال� � �ج� � �ي � ��ش األم � � �ي� � ��رك� � ��ي ال � �ق � �ي� ��ام
ب�ت�ح�ص�ي�ن��ات ج��دي��دة ل �ق��اع��دة ع�ين األس��د
غرب العراق التي تعرضت أخيرًا لقصف
ص � ��واري � ��خ إي� ��ران � �ي� ��ة .وذك � � ��ر ال� �ج� �ي ��ش أن
مجموعة من الجنود األميركيني يقومون
ب �ت �ح �س�ين ال �ت �ح �ص �ي �ن��ات األس ��اس� �ي ��ة ف��ي
القاعدة التي تستضيف معسكرًا للجيش
األم � �ي� ��رك� ��ي ،وأن ط ��اق ��م امل� ��وق� ��ع ي ��واص ��ل
تحصني الدفاعات.
ف ��ي ش � ��أن م �ت �ص��ل ،ق � ��ال وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
السعودي فيصل بن فرحان في مقابلة مع
شبكة «سي إن إن» إن بالده ال تؤيد مغادرة
ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة م��ن ال �ع��راق ،م�ع�ت�ب�رًا أن
خ��روج �ه��ا «س �ي��دف��ع ب��امل�ن�ط�ق��ة ألن تصبح
أقل أمنًا» ،مضيفًا أن الوجود األميركي في
املنطقة لعب دورًا مهمًا في هزيمة تنظيم
«داع ��ش» ،وك��ان مفتاحًا ف��ي منع الجماعة
اإلرهابية من الظهور مجددًا.

متظاهر عراقي راشقاً قوات األمن بالحجارة خالل االشتباكات في ساحة الخالني وسط بغداد أمس | أ ف ب

ميدانيًا ،استمرت التظاهرات الشعبية ضد
الفساد واألحزاب السياسية ،في وقت اغتال
مسلحون مجهولون أستاذًا جامعيًا أمام
منزله في منطقة البنوك شمالي بغداد .في
وق��ت أف��اد مصدر طبي وش�ه��ود عيان بأن
متظاهرًا عراقيًا قتل برصاص قوات األمن
ف��ي م��دي �ن��ة ال �ك��وت م��رك��ز م�ح��اف�ظ��ة واس��ط
جنوبي البالد ،بينما وصل عدد اإلصابات

صدامات بين األمن
والمحتجين ..ومقتل
متظاهر في الكوت

بالرصاص والغاز املسيل للدموع إل��ى 23
م �ت �ظ��اه �رًا ،أح ��ده ��م ج ��روح ��ه خ� �ط ��رة .وف��ي
كربالء ،أفاد مصدر أمني باندالع صدامات
وسط املدينة.
وأص ��درت السلطات العراقية أم �رًا بإغالق
قناة «دجلة» التلفزيونية املحلية املعروفة
بتغطيتها املكثفة لالحتجاجات ،ملدة شهر
كامل( .وكاالت)

ش �ه��دت ق�ط��ر ام ��س ت�غ�ي�ي�رًا ح�ك��وم�ي��ًا ،حيث
أص��در األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
ق��رارا بقبول استقالة رئيس مجلس ال��وزراء
عبد اهلل بن ناصر ،وتعيني خالد بن خليفة
رئ �ي �س��ا ج ��دي ��دا مل �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ،وت�ش�ك�ي��ل
حكومة جديدة احتفظ فيها محمد بن عبد
الرحمن بحقيبة وزارة الخارجية ،باإلضافة
إل��ى الشيخ خ��ال��د ب��ن محمد العطية كوزير
دولة لشؤون الدفاع.
ّ
وعلق الشيخ تميم على استقالة بن ناصر
واص �ف��ا إي ��اه ب��أن��ه ج �ن��دي م��ن ج �ن��ود قطر
وأن��ه سيبقى ك��ذل��ك .ج��اء ذل��ك ف��ي ت�غ��ري��دة
ل�لأم �ي��ر ع �ب��ر ص�ف�ح�ت��ه ال��رس �م �ي��ة ب�ت��وي�ت��ر،
شكر فيها ابن ناصر على كل الجهود التي
بذلها ف��ي ك��ل مواقعه على م��دى السنوات
امل��اض �ي��ة وال �ت��ي ك ��ان ل�ه��ا أث ��ر إي �ج��اب��ي في
مسيرة قطر واملنجزات التي تحققت على
كل الصعد.
بدوره ،أعرب الشيخ جوعان بن حمد ،شقيق
األم �ي ��ر ،ف��ي ت �غ��ري��دة ع��ن ش �ك��ره إل ��ى رئ�ي��س
ال� � � ��وزراء ال �س��اب��ق «مل� ��ا ق ��دم ��ه ل �ل��وط��ن خ�ل�ال
توليه املنصب» .وكان الشيخ عبد اهلل يشغل
منصبه منذ  ،2013وترأس الوفد القطري في
قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت
في الرياض .وظهرت حينها ب��وادر النفراج
األزم � � ��ة ب�ي�ن ق �ط��ر وال� � � ��دول االخ � � ��رى خ��اص��ة
السعودية .ولكن لم يحدث أي تقدم منذ ذلك
الوقت.
وأدى رئيس ال��وزراء الجديد أم��ام أمير قطر
ال �ي �م�ين ال �ق��ان��ون �ي��ة رئ �ي �س��ا مل�ج�ل��س ال � ��وزراء
ووزي � ��را ل�ل��داخ�ل �ي��ة .وك� ��ان ال �ش �ي��خ خ��ال��د بن
خ�ل�ي�ف��ة ق ��د ت��ول��ى م �ن �ص��ب رئ �ي��س ال ��دي ��وان
األم �ي��ري ف��ي نوفمبر  ،2014وك ��ان ق�ب��ل ذل��ك
مديرا ملكتب األمير تميم منذ توليه الحكم.
وه��و م��ن مواليد ال��دوح��ة ع��ام  ،1968وفيها
ت �ل �ق��ى ت �ع �ل �ي �م��ه ق �ب��ل ال �ج ��ام �ع ��ي ،ث ��م ح�ص��ل
على درج��ة البكالوريوس في إدارة األعمال
م��ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ع ��ام  .1993وال�ت�ح��ق
ف��ي ب��داي��ة ع�م�ل��ه ب�ش��رك��ة ق�ط��ر ل�ل�غ��از امل�س��ال
امل �ح��دودة وع�م��ل فيها ح�ت��ى  ،2002وانتقل
بعدها للعمل في مكتب النائب األول لرئيس
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة (- 2002
.)2006
وفي مارس  ،2006التحق بالعمل في الديوان
األم�ي��ري بمكتب ول��ي العهد حينها الشيخ
تميم بن حمد ،وعني مديرا ملكتب السكرتير
ال �خ��اص ل��ول��ي ال�ع�ه��د ف��ي  11ي��ول�ي��و ،2006
إل� ��ى أن ت��ول��ى م �ن �ص��ب م��دي��ر م�ك�ت�ب��ه ف ��ي 9
يناير  .2007والشيخ خالد بن خليفة عضو
ف ��ي م�ج�ل��س إدارة ص� �ن ��دوق دع ��م األن �ش �ط��ة
الرياضية واالجتماعية.

خالد بن خليفة

محللون :جيل جديد
يتمتع بالجدارة يتولى
زمام األمور
جيل جديد
وق��ال محللون إن التغيير ل��م يكن مفاجئا.
وق� ��ال م��اج��د األن� �ص ��اري امل �ح �ل��ل ال�س�ي��اس��ي
وأستاذ علم االجتماع السياسي في جامعة
ق �ط ��ر ل ��روي� �ت ��رز ان «ج� �ي�ل�ا ج� ��دي� ��دا ي �ت��ول��ى
زم � ��ام األم � � ��ور» ف ��ي إش � ��ارة إل� ��ى االن �خ �ف��اض
النسبي في أعمار املسؤولني الذين يعملون
م ��ع ال �ش �ي��خ ت �م �ي��م وه � ��و أي� �ض ��ا ف ��ي أواخ � ��ر
الثالثينيات م��ن ع�م��ره .وأض ��اف األن�ص��اري
أن الخطوة ال تشير فيما يبدو إلى أي تغير
كبير في التوجهات القطرية.
ّ
املتخصص ف��ي ش��ؤون الشرق
ام��ا ال�ب��اح��ث
األوس � � ��ط ف ��ي ك �ي �ن �غ��ز ك ��ول ��دج ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة
ان��دري��اس ك��ري��غ ف��اع�ت�ب��ر ف��ي ح��دي��ث لوكالة
ف��ران��س ب ��رس إن رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ال�ج��دي��د
ي�ع��د «واح ��دا م��ن أق ��رب امل�س�ت�ش��اري��ن لألمير
ويثق فيه» ،وتعيينه يأتي في إطار «التوجه
األوس � � � ��ع ف � ��ي ق� �ط ��ر ل �ت �ص �ب��ح م �ب �ن �ي��ة أك �ث��ر
ع�ل��ى أس ��اس ال� �ج ��دارة ،وت�ع�ي�ين األش �خ��اص
املناسبني في املناصب»( .الجزيرة ن��ت ،اف
ب ،رويترز)

رجل االستخبارات المعروف بـ«آية الله مايك»

إيران تزعم مقتل العقل
المخطط الغتيال سليماني
أعلنت وسائل اإلعالم اإليرانية ،أمس ،مقتل
رجل االستخبارات األميركي مايكل داندريا،
ال� ��ذي ل�ق�ب�ت��ه ب� �ـ«آي ��ة اهلل م ��اي ��ك» ،م ��ؤك ��دة أن
ط �ه��ران تتهمه ب��أن��ه خ�ط��ط لعملية اغ�ت�ي��ال
ق��ائ��د فيلق ال �ق��دس ال�ت��اب��ع ل�ل�ح��رس ال�ث��وري
قاسم سليماني ،في العراق .وأعلن التلفزيون
اإليراني أن «الضابط األميركي كان على منت
ال �ط��ائ��رة ال�ع�س�ك��ري��ة ،ال �ت��ي س�ق�ط��ت االث �ن�ين،
في والي��ة غزني وس��ط أفغانستان ،وأعلنت
ح��رك��ة طالبان مسؤوليتها ع��ن إسقاطها»،
بحسب وكالة مهر اإليرانية.
وأفاد التلفزيون اإليراني أن «مايكل داندريا
أشرف أيضا على اغتيال عماد مغنية ،أحد
كبار القادة العسكريني لحزب اهلل في سوريا
في .»2008
وك � ��ان ذب �ي��ح اهلل م �ج��اه��د ،امل �ت �ح��دث ب��اس��م
«طالبان» ،قال إن «طائرة عسكرية أميركية
س �ق �ط��ت ف� ��ي والي � � ��ة غ ��زن ��ي وك� ��ان� ��ت ت�ح�ل��ق
أله��داف استخباراتية ،وأن جميع من كانوا
ع �ل��ى م�ت�ن�ه��ا ض �ب��اط أم �ي��رك �ي��ون ،وق ��د ل�ق��وا
مصرعهم» .فيما أكد الجيش األميركي ،في
بيان ،تحطم الطائرة  -وهي من طراز إي 11
إيه  -لكنه قال إنه ال «توجد مؤشرات على أن
التحطم كان سببه نيران العدو».
وي �ب �ل��غ دان� ��دري� ��ا م ��ن ال �ع �م��ر  62ع ��ام ��ا ،وت��م
تكليفه في  ،2017برئاسة مركز مهام إيران
التابع لوكالة االس�ت�خ�ب��ارات امل��رك��زي��ة (سي
اي اي ��ه) ،فيما تشير ت�ق��اري��ر صحافية إل��ى
أنه تولى أيضا ملفات العراق وأفغانستان،
ع�ل�اوة ع�ل��ى أن��ه ك��ان شخصية رئيسية في
البحث ع��ن زعيم تنظيم القاعدة أس��ام��ة بن
الدن.
في املقابل ،وج��ه الجنرال كينيث ماكنزي،
ق��ائ��د ال �ق �ي��ادة امل��رك��زي��ة األم �ي��رك �ي��ة ،رس��ال��ة

قائد القيادة المركزية
األميركية لطهران:
مستعدون للرد
إل��ى إي ��ران ،ق��ال فيها إن الجيش األميركي
مستعد ل�ل��رد إذا تطلب األم ��ر .وذك ��رت ذلك
الصفحة ال��رس�م�ي��ة ل�ل�ق�ي��ادة امل��رك��زي��ة ،على
«تويتر» ،االثنني ،مشيرة إلى قول الجنرال
م ��اك� �ن ��زي« :إن � ��ه وق� ��ت ح �س��اس ل �ل �غ��اي��ة في
منطقة عمليات القيادة .نريد أن نقنع إيران،
اآلن ،أن ال��وق��ت ليس مناسبا لفعل ش��يء».
وتابع« :وجود مجموعة املارينز البرمائية
 ARGالجاهزة لالنتشار ،ووح��دة املارينز
االستكشافية  ،MEUوحاملة الطائرات هو
أفضل رادع».
وأضاف« :لقد جلبنا بعض األصول البحرية
وامل� ��اري � �ن� ��ز امل� �ه� �م�ي�ن إل � ��ى امل �ن �ط �ق��ة إلرس � ��ال
إش� ��ارة إل ��ى إي � ��ران ،م �ف��اده��ا أن �ن��ا ف��ي ال��وق��ت
ال��ذي ال نسعى فيه إل��ى الحرب معها ،فإننا
مستعدون للرد إذا وجب األمر».
وك � ��ان ق��ائ��د ال� �ق ��وات ال �ب �ح��ري��ة ف ��ي ال �ح��رس
ال �ث��وري ،العميد علي رض��ا تنكسيري ،قال
ق �ب��ل ي ��وم�ي�ن« :ق �م �ن��ا ح �ت��ى اآلن ب �ت��وج �ي��ه 6
صفعات شديدة ألميركا في الخليج :األولى
ك��ان��ت تدمير سفينة «س��ان�غ��اري» والثانية
ت��دم �ي��ر «ن ��اق� �ل ��ة ال �ن �ف��ط س ��ي إي � ��ل س �ي �ت��ي»،
وال� �ث ��ال� �ث ��ة ت��دم �ي��ر ن��اق �ل��ة ال �ن �ف��ط ال �ع �م�لاق��ة
«ب��ري �ج �ت��ون» ت�لاه��ا ت��دم�ي��ر س�ف�ي�ن��ة حربية
ومروحيتني»( .وكاالت)
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«الطائرة» يوقف صالح
أعلن ات�ح��اد ال�ك��رة ال�ط��ائ��رة ع��ن توقيع عقوبة اإلي�ق��اف على الع��ب املنتخب الوطني
ونادي القادسية راشد صالح ،وذلك بسبب تجاهله لألمور اإلداري��ة املتعلقة ،وعدم
تسليم أوراقه الشخصية التي يحتاج إليها املنتخب للسفر وللمشاركة في البطوالت
الخارجية.
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سبقلا تدق ناقوس الخطر قبل فبراير وانطالق تجديد االشتراكات
من يحمي األقليات من
أصحاب
النفوذ داخل بعض
األندية؟
سؤال يطرح نفسه
بقوة مع اقتراب موعد
تسديد الرسوم الخاصة
بتجديد العضوية
والتسجيل الجديد
لألندية والمقرر بداية
فبراير المقبل في ظل
غياب الرقيب وتعنت
بعض مجالس اإلدارات
ورفضها التام لوجود
الهيئة العامة للرياضة
بصفة مراقب او متابع
من أجل الشفافية
وتحقيق العدالة بين
الجميع.

حماية األقلية غائبة
محمد سليمان
رغم أن األنظمة األساسية الجديدة لألندية جاءت
متوافقة مع متطلبات املنظمات الرياضية الدولية
وأعطت الجمعيات العمومية الدور األبرز لقيادة
العمل ال��ري��اض��ي ،إال انها حجمت ال��دور الرقابى
لقمة الهرم الرياضي وهي الهيئة العامة للرياضة
بعدم التدخل اال في الرقابة املالية فقط ،وه��و ما
منح الضوء األخضر ألصحاب ال�ق��رار داخ��ل عدد
م��ن الهيئات الرياضية بارتكاب عمليات إقصاء
ل�لآخ��ر ع��ن ط��ري��ق ال�ش�ط��ب وال�ت�ه�م�ي��ش ،م�م��ا ك��ان
ل��ه آث��ار م��دم��رة على ال�ح��رك��ة الرياضية ت�ف��وق في
خ �ط��ورت �ه��ا م ��ا ت �ع��رض��ت ل ��ه م ��ن إي� �ق ��اف خ��ارج��ي
خ�ل�ال امل��رح�ل��ة امل��اض�ي��ة «ف�ظ�ل��م ذوي ال�ق��رب��ى أش��د
مضاضة».

مطالب بالتعديل
م��ع م ��رور م��ا ي �ق��رب م��ن ع��ام�ين ع�ل��ى رف ��ع اإلي �ق��اف
ع��ن ال��ري��اض��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ،ي �ب��دو ال�ت�ق�ي�ي��م ال��واق�ع��ي

األبيض

لتلك الفترة مخيبا لآلمال بعدما غابت اإلنجازات
وباتت الرؤية حول املستقبل غير واضحة ،وأصبح
الصراع على املناصب هو سيد املوقف ووقف من
بيدهم قرار اإلصالح عاجزين أمام أنظمة أساسية
قاسية وجمعيات عمومية تكاد تكون مغيبة عن
امل�ش�ه��د ووض ��ع ري��اض��ي م��رت�ب��ك ،ف�ك��ان��ت النتائج
ال ش ��يء وع �ن��ده��ا ب ��دأت أص� ��وات ت�ت�ع��ال��ى م�ن��ادي��ة
بضرورة تغيير الوضع الحالي بما يضمن إنصاف
األقلية من أعضاء الجمعيات العمومية والحفاظ
على حقوقها بحرية التعبير عن الرأي واملشاركة
اإليجابية في إدارة األندية وهو ما يتطلب النظر
م �ج��ددا ف��ي األن�ظ�م��ة االس��اس �ي��ة ل�لأن��دي��ة وت�ع��دي��ل
ب�ع��ض ب�ن��وده��ا ب�م��ا يضمن رق��اب��ة م��ال�ي��ة وإداري ��ة
للجهات املعنية سواء أثناء تسديد االشتراكات أو
التسجيل الجديد وحتى العملية االنتخابية ،وذلك
بالتنسيق مع اللجان االنتخابية لألندية من أجل
تحقيق العدالة في املنافسة.

أندية متعاونة
وس � ��ط ت ��وق� �ع ��ات ب �ت �ع �س��ف ال �ب �ع ��ض وم � �ح� ��اوالت

يستعيد «جمعة»

!

ال�ت�ض�ي�ي��ق ع �ل��ى ال �خ �ص��وم خ�ل�ال ان �ط�ل�اق ال�ف�ت��رة
املحددة للتجديد والتسديد واملقررة من  1فبراير
وحتى  31مارس املقبلني ،وإصرار عدد من مجالس
اإلدارات على رفض تواجد الهيئة العامة للرياضة
كمراقب او متابع ،قالت مصادر مطلعة ان عددا من
األندية لديه النية باملبادرة ملنح الهيئة هذا الحق
وه��و م��ا يؤكد أنها ليس لديها م��ا تخفيه وأنها
تعمل ف��ي أج ��واء م��ن الشفافية وال��وض��وح ووف��ق
املصلحة العامة للرياضة الكويتية.
وأكدت املصادر أن عددا من األندية لديها الرغبة
في التسهيل على أعضاء الجمعيات العمومية
ب��ال�ت�س�ج�ي��ل وال �ت �س��دي��د ال �ج �م��اع��ي ،ف�ي�م��ا يصر
ال� �ب� �ع ��ض ع� �ل ��ى ال� �ح� �ض ��ور ال �ش �خ �ص��ي وه � ��و م��ا
ينذر بمواجهات وتصعيد وعواقب وخيمة في
أن��دي��ة بعينها لها ت��اري��خ سيئ ف��ى التعامل مع
الخصوم.
وما بني األندية املتعاونة واألخرى املتعنتة يجب
ان تكون هناك جهة لديها قدرة السيطرة على أي
أزم��ات رياضية تواكب تلك العملية وتفصل بني
املتنازعني وفق آلية تحقق اإلنصاف للجميع.

الوضع مخيف
وص �ف��ت م �ص ��ادر م�ط�ل�ع��ة م ��ا ي �ح��دث ف ��ي ال��وس��ط
ال��ري��اض��ي ب��امل�خ�ي��ف ف��ي ظ��ل م��ا ت�ش�ه��ده ال�س��اح��ة
من ابتعاد الكفاءات وسيطرة البعض على املشهد
العام رغ��م افتقادهم ألدن��ى مقومات الفكر والعمل
ال ��ري ��اض ��ي ،وك� ��ل م ��ا ي�م�ل�ك��ه ه � ��ؤالء ع� ��دد أص� ��وات
منحتهم اي��اه��ا الجمعيات العمومية فتغولوا بها
على األقلية.

نماذج من الواقع
م��ا يشهده ن��ادي��ا ال�ع��رب��ي وال�ج�ه��راء وأن��دي��ة اخ��رى
ما زال خالفها لم يعلن عنه وكذلك اتحاد الطائرة
والخالفات التي وصلت للمخافر دليل قاطع على
ال �ف��وض��ى ال �ت��ي ض��رب��ت ال��ري��اض��ة ف��ي ظ��ل أن�ظ�م��ة
أساسية منعت رأس الهرم الرياضي من استخدام
صالحياته لحماية األقلية.

استجابة لمناشدته في سبقلا

الدريع ُيثبت حالة..
ِّ
يصعد!
والعربي
حكم عبدالمولى

جمعة سعيد محاوال ً المرور من العب النصر في لقاء سابق

عمر بركات
قررت ادارة الكرة بنادي الكويت اعادة قيد االيفواري
جمعة سعيد ف��ي ق��وائ��م ال �ن��ادي ل��دى ات �ح��اد ال�ك��رة،
خ�لال ف�ت��رة االن�ت�ق��االت الشتوية الحالية ،بعد ق��رار
سابق باستبعاد الالعب رفقة السوري عمر امليداني،
والكولومبي دييغو كالديرون ،الذين تم تعويضهم
ب �ك��ل م ��ن ال �ع��راق �ي�ي�ن ع�ل��اء ع �ب ��اس وام� �ج ��د ع �ط��وان
باالضافة الى البرازيلي بيسمارك.
وس� �ي� �ح ��ل س� �ع� �ي ��د م� �ح ��ل ي� ��وس� ��ف ن� ��اص� ��ر م �ه��اج��م
االب�ي��ض ال��ذي ت��م التعاقد معه ب��داي��ة امل��وس��م قادمًا
م��ن ال �ق��ادس �ي��ة ،وذل ��ك ف��ي ظ��ل ص�ع��وب��ة ق�ي��د ال�لاع��ب
كـ«محلي» في قائمة الفريق املحلية ،وتمسك كاظمة
(ن��ادي��ه االص �ل��ي) بحقوقه ف��ي ال�لاع��ب ،ح�ي��ث يبقى

انتقال ناصر الى الكويت ومن قبله القادسية بقرار
فردي من الالعب ،ليتم اعتباره محترفا في صفوف
االبيض ،اال ان سرعة تجهيز جمعة سعيد من اصابة
أملت به في وقت سابق ،وعلى الرغم من توقع الجهاز
ال�ط�ب��ي ان ت �ك��ون ط��وي�ل��ة االم� ��د ،اال ان ال�ل�اع��ب ب��ات
ج��اه�زًا ،ويبقى الفريق بحاجته في الفترة الحالية
السيما في ظل تذبذب مستوى االبيض من مباراة
ألخرى ،سواء على املستوى املحلي او الخارجي.
ويدرس الكويت بعض العروض االنتقالية لـ«ناصر»
ب��ال��دوري��ات الخارجية ،خاصة ف��ي ظ��ل تمسك ادارة
ال�ن��ادي بعدم التفريط فيه ألي م��ن االن��دي��ة املحلية،
وف��ي ظ��ل ضيق ال��وق��ت ،حيث يغلق ب��اب االنتقاالت
السبت املقبل.
ال��ى ذل��ك يواصل االبيض تدريباته استعدادًا للقاء

«عز الله»
بطل الصيد والفروسية
ُ
توج الجواد «عز اهلل» العائد إلى إسطبل املال بقيادة
الجوكي إي�ج��ور ب�ك��أس ن��ادي الصيد وال�ف��روس�ي��ة في
الشوط السابع على جياد الدرجة األولى على مسافة
 1200متر ،في ختام منافسات سباق االجتماع الـ 13
لسباق الخيل بنادي الصيد والفروسية ،بزمن 1.13.1
دقيقة ،تاله الجواد «األشرس» للدعية ،و«زبون الحرد»
للمال.
وف � ��ي ال � �ش� ��وط ال� � �س � ��ادس ع �ل ��ى ك � ��أس ن � � ��ادي ال �ص �ي��د
والفروسية للمبتدئات على مسافة  1400متر ،حقق
امل��رك��ز األول ال �ج ��واد «م �غ �ب��اش» ألب ��و ش�ي�ب��ة ب�ق�ي��ادة
الجوكي سالم العجمي ،بزمن  1.28.7دقيقة.
وفاز الجواد «البلدوزر» للحمدان بقيادة الجوكي ريان
بكأس ن��ادي مبارك الكبير لجياد مختلط في الشوط
الخامس على مسافة  1600متر ،بزمن  1.43.5دقيقة،
فيما فاز الجواد «رمضان» للهطالني بقيادة الجوكي

اب��دي��ل ب �ك��أس م��رك��ز ال �ج��واد ال�ع��رب��ي للخيل العربية
األصيلة نتاج محلي (عربي مفتوح) على مسافة 1200
متر ،بزمن  1.27.3دقيقة ،في الشوط الرابع.
وفي الشوط الثالث على مركز الجواد العربي للخيل
العربية األصيلة نتاج محلي (مختلط عربي مصري)
على مسافة  1200متر ،حقق الجواد «ممدوح الجزيرة»
للعجمي ب�ق�ي��ادة ال�ج��وك��ي امل �ن��اع امل��رك��ز األول ،بزمن
 1.31.2دقيقة.
وفي الشوط الثاني لجياد الدرجة الثانية على مسافة
 1200متر ،حقق ال�ج��واد «سيل الفحيحيل» إلسطبل
ال��دب��وس ب�ق�ي��ادة ال�ج��وك��ي توفيق امل��رك��ز األول ،بزمن
 1.13.3دق�ي �ق��ة ،ف�ي�م��ا ف ��از ال �ج��واد «ث��ري��ا» ألب ��و شيبة
ب�ق�ي��ادة ال�ج��وك��ي س��ال��م العجمي ب��امل��رك��ز األول ،بزمن
 2.13.6دقيقة في الشوط األول لجياد مختلط أف��راس
على مسافة  2000متر.

ال�غ��د ام ��ام ال�ت�ض��ام��ن ،ض�م��ن ال�ج��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة عشرة
م��ن منافسات دوري فيفا لكرة ال�ق��دم ،حيث يسعى
الجهاز الفني للفريق بقيادة الوطني وليد نصار الى
تجهيز العبيه بالشكل االفضل لخوض املواجهة.
وك � ��ان ال �ف ��ري ��ق ق ��د واص � ��ل ت ��دري �ب ��ات ��ه خ�ل��ال االي� ��ام
املاضية ،وعقب ع��ودت��ه م��ن االم ��ارات بعد ان خاض
لقاء امام االستقالل االيراني ،ضمن امللحق االسيوي
املؤهل الى دوري ابطال اسيا ،وخسر الفريق املباراة
ليتحول الى املشاركة بكأس االتحاد االسيوي.
وسعى نصار وجهازه املعاون الى اخراج الالعبني
من اج��واء الخسارة االسيوية واستعادة التركيز
على املستوى املحلي ،في مسعى الستعادة صدارة
ال � ��دوري وامل �ض��ي ق��دم��ًا ع�ل��ى خ�ط��ى ال �ح �ف��اظ على
اللقب.

موقف محترفي
الساحل ..سليم
أكد مصدر مسؤول بنادي الساحل ان موقف محترفي
ال�ف��ري��ق االول ل�ك��رة ال�ق��دم ب��ال�ن��ادي ال��ذي��ن ت��م التعاقد
معهم ف��ي ف�ت��رة االن �ت �ق��االت الصيفية امل��اض�ي��ة سليم
ق��ان��ون�ي��ًا ،وذل��ك ف��ي ظ��ل ع��دم شمولهم ال�ع�ق��وب��ة التي
ط��ال��ت ال� �ن ��ادي ف��ي وق ��ت س��اب��ق وع �ق��ب ان �ت �ه��اء ف�ت��رة
االنتقاالت الصيفية.
كما اش��ار ال��ى ان ال�ن��ادي ل��م يكن ل��ه ان يقوم بقيد اي
محترف ف��ي ح��ال توقيع عقوبة عليه ف��ي االنتقاالت
الصيفية ك��ون التسجيل ال�ك�ت��رون��ي وغ�ي��ر ي ��دوي او
م��رت �ب��ط ب��ات �ح��اد ال �ك ��رة امل �ح �ل��ي ،وم ��ن ث ��م ف ��إن وض��ع
املحترفني الحاليني ال غبار عليه .وعن اخر تطورات
العقوبة الحالية ،كشف املصدر عن ان ال�ن��ادي وفور
ال �ع �ل��م ب��ال �ع �ق��وب��ة ق ��ام ب��ال �ت �ح��رك الت �خ ��اذ االج� � ��راءات
محام مختص بهذه االمور.
املضادة ،من خالل توكيل
ٍ
واشار الى ان محامي النادي قام باتخاذ كل االجراءات
واالستفسار عن اسباب العقوبة ومن ثم العمل على
ايجاد الحل بشكل سريع وقبل اغالق باب االنتقاالت
تمهيدًا لقيد محترف جديد بصفوف الفريق.

اس � �ت � �ج� ��اب� ��ة مل � �ن� ��اش� ��دت� ��ه وزي � � ��ر
ُ
ال��داخ�ل�ي��ة ،ال�ت��ي ن �ش��رت ف��ي ع��دد
ّ
سبقلا ام��س ،تمكن ب��در الدريع
م� � ��ن إث � � �ب� � ��ات ح � ��ال � ��ة ف� � ��ي م �خ �ف��ر
القادسية صباح ام��س ،بصفته
م �خ��وال م��ن ال�ل�ج�ن��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة
ورئيسا للجنة االنتقالية بقرار
م � ��ن ال� �ع� �م ��وم� �ي ��ة غ� �ي ��ر ال� �ع ��ادي ��ة
ل �ل �ن��ادي ال �ع��رب��ي ،ال �ت��ي ان�ع�ق��دت
في مدرسة اقرأ بجليب الشيوخ،
ح �ي��ث اك� ��د ال ��دري ��ع ف ��ي ع��ري�ض��ة
االث �ب��ات ب��امل�خ�ف��ر م�ن�ع��ه م��ن قبل
م ��وظ� �ف ��ي ال � � �ن� � ��ادي ي � � ��وم األح � ��د
املاضي من مقابلة رئيس النادي
ع �ب��دال �ع��زي��ز ع ��اش ��ور ،لتسليمه
ق � � � � ��رار ال � �ج � �م � �ع � �ي ��ة ال� �ع� �م ��وم� �ي ��ة
غ �ي��ر ال� �ع ��ادي ��ة ،وال � �خ� ��اص ب�ح��ل
امل� �ج� �ل ��س ع� �ق ��ب اس� � �ق � ��اط  6م��ن
اعضائه ،وتمكني اعضاء اللجنة
االنتقالية من ادارة الناديّ .
وقدم
الدريع الشكر والتقدير الى وزير
ال��داخ�ل�ي��ة ان��س ال�ص��ال��ح وم��دي��ر
االم � � ��ن ال � �ع� ��ام ال �ع �م �ي ��د ع� �ب ��داهلل
الرجيب ورئيس مخفر القادسية
ال �ع �ق �ي��د خ ��ال ��د ال �ع �ت �ي �ب��ي ،ع�ل��ى
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جهودهم وتجاوبهم في تمكينه
اثبات حقه قانونيا.
واك � � ��د ال � ��دري � ��ع ان� � ��ه ل � ��ن ي �ك �ت �ف��ي
ب��إث�ب��ات ال�ح��ال��ة ،ب��ل سيتخذ كل
االج� � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة ل�ض�م��ان
حقوقه.
في املقابلّ ،
تقدم ال�ن��ادي العربي
ب �ش �ك��وى رس �م �ي��ة ل � ��دى ال��رق��اب��ة
وال�ت�ف�ت�ي��ش ف��ي وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
ض� ��د ال �ع �م �ي��د ع � �ب� ��داهلل ال��رج �ي��ب
وم� �خ� �ف ��ر ال� �ق ��ادس� �ي ��ة ل �ت��دخ �ل �ه��م
ف ��ي ت �س �ج �ي��ل إث� �ب ��ات ح ��ال ��ة ع��دم

دخ��ول ب��در ال��دري��ع للنادي ،وهو
م��ا ل��م ي�ح�ص��ل ب�ح�ض��ور وس��ائ��ل
االعالم ،وحسب املقاطع املتداولة
ب��وج��ود امل��ذك��ور ف��ي أروق��ة مبنى
إدارة ال� � �ن � ��ادي ال � �ع ��رب ��ي ،وي �ع��د
ذل ��ك ح�س��ب ق��ان��ون ال��ري��اض��ة ٧٨
ل�س�ن��ة  ٢٠١٨ال �ص ��ادر م��ؤخ��را أن
ّ
م� ��ا ح �ص ��ل ت� ��دخ� ��ل ح �ك ��وم ��ي ف��ي
الشأن الرياضي ،وهو ما يخالف
صحيح القانون ،وهو ما حذر به
النادي العربي مؤخرًا من ّ
توجه
بتقديم شكاوى دولية حيال ذلك.

؟!

الشكوى الدولية ..جاهزة

ّ
هل صحيح ــــ كما جاءتنا بعض االتصاالت ــــ أن إدارة النادي العربي قد أع� ّ�دت ملفًا
ّ
ّ
ستتقدم بها إلى املنظمات الدولية ،من خالل االدعاء بوجود تدخل
لشكوى خارجية،
ّ
حكومي ف��ي الرياضة الكويتية ،وم��ن ث��م طلب التدخل ال�خ��ارج��ي ،م��ا يعني إمكانية
ُّ
تعرض الرياضة املحلية لإليقاف مجددًا ..هل جرى ذلك يــ «العرباوية»؟!

المسعود في ذمة الله
غ� � �ي � ��ب امل � � � � � ��وت أم � � � � ��س أح � ��د
أشهر وأه��م مهاجمي الكرة
ال � �ك � ��وي � �ت � �ي� ��ة وه� � � � ��و م� �ح� �م ��د
امل � �س � �ع ��ود ن� �ج ��م ال� �ق ��ادس� �ي ��ة
و«األزرق» األسبق ،عن عمر
يناهز  75عامًا.
ب� � � � ��دأ ح� � �ي � ��ات � ��ه ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة
ف � � ��ي م � �ط � �ل� ��ع ال� �س� �ت� �ي� �ن� �ي ��ات
ب��ال �ق��ادس �ي��ة ،ول �ع��ب ل�ف��ري��ق
ال� �ن ��اش� �ئ�ي�ن ع� � ��ام  ،1963ث��م
لعب مباراة واحدة بالدرجة
الثانية سنة  ،1964وانتقل
م � �ب� ��اش� ��رة ل� �ل� �ف ��ري ��ق األول.
وك � � ��ان ه � ��داف � ��ًا ل � �ـ «األص � �ف� ��ر»
واملنتخب ،وفاز بلقب هداف
ال � � � � � ��دوري ألك� � �ث � ��ر م� � ��ن م� � ��رة،
وهداف دورة الخليج األولى

محمد المسعود

ف��ي  ،1970وك��ان��وا يطلقون
عليه صاحب القدم الذهبية
ب � �س � �ب� ��ب ق � � � ��وة ت � �س� ��دي� ��دات� ��ه

وس��رع �ت��ه وخ �ط��ف األه� ��داف
بلمح البصر ،ويذكر عندما
ك � ��ان ال� �ق ��ادس� �ي ��ة ف� ��ي وض ��ع
ك� � � � ��روي ع � �ص � �ي� ��ب ي � �ن� ��اش� ��ده
جمهور «األصفر» بأنشودة
«دخ� �ل ��ك ي��اب��وج��اس��م س�ج��ل
ل� �ن ��ا ه � � � ��دف» .ع� �م ��ل ال� ��راح� ��ل
م��درب��ا ل� �ـ «األص� �ف ��ر» وع�ض��و
م�ج�ل��س ب��ال�ق��ادس�ي��ة وه�ي�ئ��ة
الشباب وال��ري��اض��ة ،وت��رأس
ات �ح��اد ال �ك��رة ل�ف�ت��رة وج�ي��زة
في عام .2007
رح� ��م اهلل ال �ف �ق �ي��د «ب��وف �ه��د»
امل� �ه ��اج ��م ال � �ف� ��ذ ،ت �غ �م ��ده اهلل
ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه وأل� �ه ��م آل��ه
وذويه الصبر والسلوان.
َّ
َّ
«إنا هلل وإنا إليه راجعون».
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اتهام من تيباس ..وعالقة متوترة مع زيدان

!

بيريز تحت المجهر
كان رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو
بيريز هو العنوان الرئيسي لصحيفة
م��ن كتالونيا واخ��رى م��ن م��دري��د وهما
بالتحديد «سبورت» و«ماركا»؛ فاألولى
كشفت ف��ي تقريرعن ت��وت��ر العالقة بني
بيريز وزي��ن ال��دي��ن زي ��دان امل��دي��ر الفني
ل��ري��ال م��دري��د ،أم��ا ال�ث��ان�ي��ة ف��ال�ت�ق��ت مع
رئ �ي��س راب �ط��ة ال�ل�ي�غ��ا خ��اف�ي�ي��ر تيباس
الذي وجه اتهاما حول تدخل بيريز في
مسار تقنية الفيديو في الليغا.
ص �ح �ي �ف��ة س� �ب ��ورت رك � ��زت ع �ل��ى زي� ��دان
ال �ع��ائ��د إل� ��ى ري � ��ال م ��دري ��د ف ��ي امل��وس��م
امل ��اض ��ي ،خ�ل�ف��ا ل�س��ان�ت�ي��اغ��و س� ��والري،
في ظل ت��ردي نتائج الفريق في جميع
البطوالت.
وب �ح �س ��ب ال �ص �ح �ي �ف��ة ،ف � ��إن زي� � � ��دان ل��م
ي� �ن ��س أن ف �ل��ورن �ت �ي �ن��و ب� �ي ��ري ��ز ح� ��اول
إع��ادة جوزيه مورينيو مدرب توتنهام
الحالي الى حساباته كمدرب بديل في

عدة مناسبات.
ك��ذل ��ك ي� ��رى زي� � ��دان أن ب �ي��ري��ز ل ��م ي �ق��دم
املطلوب إلتمام صفقة بول بوغبا العب
مانشستر يونايتد ،رغ��م تأكيد النجم
ال�ف��رن�س��ي ع�ل��ى أهميتها بالنسبة إل��ى
الريال.
أم � ��ا ص �ح �ي �ف��ة «م � ��ارك � ��ا» ف �ت �ح��دث��ت م��ع
خ��اف�ي�ي��ر ت �ي �ب��اس ،رئ �ي��س راب �ط��ة أن��دي��ة
الدوري األسباني ،الذي شكك وبصورة
غ �ي��ر م �ب��اش��رة ف ��ي ن ��زاه ��ة ري� ��ال م��دري��د
ورئ �ي �س ��ه ،وذل � ��ك ع �ن��دم��ا أش � ��ار إل� ��ى أن
استخدامات «تقنية التحكيم بالفيديو»
تغيرت منذ ات�ص��ال فلورنتينو بيريز
ب ��رئ� �ي ��س االت� � �ح � ��اد األس � �ب� ��ان� ��ي ل��وي��س
روبياليس!
وف� � ��ي ت� �ص ��ري� �ح ��ات ن �ق �ل �ت �ه��ا ص �ح �ي �ف��ة
«م� � ��ارك� � ��ا» األس � �ب� ��ان � �ي� ��ة ،ق� � ��ال خ��اف �ي �ي��ر
ت �ي �ب��اس« :س�ن�ع�ق��د اج �ت �م��اع��ا ف��ي شهر
مارس للحديث عن استخدامات تقنية

ابن عرفة
إلى فريق
«الظاهرة»

ال�ف�ي��دي��و ،ألن ه�ن��اك قلقا ك�ب�ي��را ل��دى
أن��دي��ة ال ��دوري األس�ب��ان��ي ،كما أن��ه ال
توجد معايير محددة».
ع � �ل� ��ى ص � �ع � �ي� ��د آخ � � � � ��ر ،ذك � � � � ��رت ذات
ال � �ص � �ح � �ي � �ف� ��ة أن رح � � �ي� � ��ل ال �ل��اع � ��ب
البرازيلي مارسيلو عن ريال مدريد
أص �ب��ح ق��ري �ب��ا ف��ي ظ��ل ت��أل��ق ب��دي�ل��ه
الفرنسي ميندي.
وأوض �ح��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة امل ��ذك ��ورة أن
الصالبة التي أظهرها ريال مدريد
في خط الدفاع لها عالقة باملستوى
ال � ��ذي ي �ق��دم��ه م �ي �ن��دي وال� � ��ذي ي�س��رع
خ �ط��ى م��ارس �ي �ل��و ف ��ي ال��رح �ي��ل ف ��ي ظل
تراجع مستواه وتقدمه في السن.
ويخوض ريال مدريد (متصدر الليغا)
ال�ي��وم ،مباراته في ال��دور ثمن النهائي
مل�س��اب�ق��ة ك ��أس أس �ب��ان �ي��ا وذل� ��ك ع�ن��دم��ا
يحل ضيفا على ريال سرقسطة من
الدرجة الثانية.

ّ
وق��ع الع��ب ال��وس��ط ال��دول��ي الفرنسي حاتم ب��ن عرفة مع
بلد الوليد األسباني ملدة ستة أشهر ،بعد أن بقي من دون
فريق منذ الصيف املاضي ،وذل��ك بحسب ما أعلن أمس
الثالثاء ناديه الجديد.
ووج��د بن عرفة ( 32عامًا و 15م�ب��اراة دول�ي��ة) نفسه من
دون فريق منذ الصيف املاضي ،بعد انتهاء عقده مع رين
ال��ذي أح��رز معه ك��أس فرنسا امل��وس��م امل��اض��ي على حساب
فريقه السابق باريس سان جيرمان.
ول��م يخف ب��ن عرفة التونسي األص��ل ال��ذي تنقل ب�ين إنكلترا
(ن �ي��وك��اس��ل وه ��ال س�ي�ت��ي) وف��رن �س��ا (ل �ي��ون ،م��رس�ي�ل�ي��ا ،ن�ي��س،
باريس سان جيرمان ورين) رغبته في األشهر األخيرة باختبار
اللعب في أسبانيا للمرة األولى في مسيرته ،وارتبط اسمه بانتقال
محتمل إلى إشبيلية وإسبانيول.
ّ
لكنه وقع في نهاية املطاف مع بلد الوليد القابع في املركز
السادس عشر في «ال ليغا» ،والذي يملك
ج� ��زءًا ك �ب �ي �رًا م��ن أس �ه �م��ه ،منذ
س�ب�ت�م�ب��ر  ،2018النجم
ال � �ب� ��رازي � �ل� ��ي ال �س ��اب ��ق
رونالدو.

رئيس أتلتيكو:
لم نفاوض كافاني
ن�ف��ى رئ�ي��س ن ��ادي أتلتيكو م��دري��د األس �ب��ان��ي ،إن��ري�ك��ي س�ي��ري��زو ،وج ��ود أي
مفاوضات مع إدينسون كافاني ،مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وصرح سيريزو خالل إحدى الفعاليات بالعاصمة األسبانية مدريد «هناك
أمور صعبة ،ولكن في جميع األحوال ،ال يوجد أي شيء في هذا الصدد،
ليس أكثر من رغبة ،نحن نحتاج إلى تسجيل األهداف ،ولدينا مهاجمون
كبار ،ما يحدث فقط هو أن الحظ ليس بجانبنا هذه الفترة».
ك�م��ا داف ��ع س�ي��ري��زو ع��ن سيميوني إزاء االن �ت �ق��ادات بسبب النتائج
املتذبذبة خالل اآلونة األخيرة وابتعاد الفريق بفارق  10نقاط كاملة
عن املتصدر ريال مدريد.
وق��ال ف��ي ه��ذا ال�ص��دد« :أعتقد أن االن�ت�ق��ادات غير منصفة ،ولن
تنتهي ،ه��و أكثر م��درب جلب ب�ط��والت للنادي ،ويجب الوضع
في الحسبان أنه ال يوجد فريق في أسبانيا أبقى على مدربه
على مدار  8سنوات ،نثق تماما في سيميوني وسعداء بما
يقدمه».

بيريز مطالب
بتوضيح
الحقائق

ليفربول« ..لالقتراب من الحلم»!
ي �ع��د ح �ل��م اح � ��راز ال� � ��دوري االن �ك �ل �ي��زي ل�ك��رة
القدم على رأس احالم أي مشجع ليفربولي..
خاصة وان اللقب غاب عن خزائن الريدز منذ
 30عامًا وكان اخر ألقابه موسم .1989-1990
وت� �ب ��دو األم �ن �ي��ة م�م�ك�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق وب �ش��دة
ه ��ذا امل ��وس ��م خ��اص��ة وان ل �ي �ف��رب��ول يبتعد
وبفارق  16نقطة عن مانشستر سيتي اقرب
م�ط��اردي��ه وب��ام�ك��ان��ه أن يرفعها ال��ى  19في
حال فوزه على مضيفه وست هام في مباراة

مؤجلة من املرحلة الثامنة عشرة.
ولم يعرف ليفربول طعم الهزيمة في الدوري
منذ  40مباراة وتحديدا منذ الثالث من يناير
 2019حني خسر أمام سيتي حامل اللقب في
املوسمني املاضيني ،باملقابل يعاني وست
ه��ام ف��ي ال�ف�ت��رة األخ �ي��رة م��ع تعرضه لثالث
هزائم في آخر خمس مباريات مقابل تعادل
وفوز.
ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد  67نقطة

من أصل  69ممكنة ،بعد فوزه في  22مباراة
وتعادله مرة واح��دة (كانت أم��ام مانشتسر
ي��ون��اي�ت��د) ه��ذا امل��وس��م .وي �خ��وض ليفربول
امل �ت��وج بلقب دوري اب �ط��ال اوروب� ��ا امل �ب��اراة
ف��ي ظ��ل غ�ي��اب م�ه��اج�م��ه ال�س�ن�غ��ال��ي س��ادي��و
م��ان��ي ،أف�ض��ل الع��ب ف��ي افريقيا ع��ام ،2019
بعد تعرضه لالصابة الخميس في املباراة
ضد ولفرهامبتون في ختام املرحلة الرابعة
والعشرين( .ا.ف.ب)

يونايتد لـ «قلب الطاولة» على سيتي
ي�ح��ل م��ان�ش�س�ت��ر ي��ون��اي�ت��د ض�ي�ف��ا ع�ل��ى ج ��اره وغ��ري�م��ه
مانشستر سيتي ح��ام��ل اللقب ف��ي اي��اب ال ��دور نصف
النهائي من ك��أس الرابطة االنكليزية لكرة ال�ق��دم ،وذلك
ف��ي مهمة صعبة لتعويض خسارته ذه��اب��ا  ،1-3فيما
س �ي �ح��اول أس� �ت ��ون ف �ي�ل�ا االف � � ��ادة م ��ن ع��ام �ل��ي االرض
والجمهور الثالثاء امام ليستر سيتي وكسر تعادلهما
( 1-1ذهابا).
وسقط يونايتد في عقر داره على ملعب «أولد ترافورد»
بنتيجة  1-3في السابع من الشهر ال�ج��اري ام��ام جاره
الذي تفوق عليه بشكل كبير ،ال سيما في الشوط االول

الذي شهد تسجيل الضيوف االهداف الثالثة جميعها.
وسيتطلع سيتي لتحقيق ف ��وزه ال�س��اب��ع ع�ش��ر تواليا
في املسابقة ،إذ لم يخسر في  16مباراة ( 12ف��وزا و4
ت�ع��ادالت) منذ خسارته أم��ام يونايتد ب��ال��ذات في ال��دور
الرابع من املسابقة في أكتوبر عام  ،2016وحقق خالل
هذه السلسلة اللقب مرتني في العامني املاضيني.
وستكون املهمة صعبة للشياطني الحمر امام بطل انكلترا
في العامني االخيرين ،ال سيما في ظل غياب مهاجمهم
وه��داف�ه��م م��ارك��وس راش �ف��ورد ال��ذي سيبتعد مل��ا يقارب
الثالثة اشهر بداعي ألم في أسفل ظهره( .ا.ف.ب)

تأجيل قمة لوس أنجلوس بعد رحيل براينت

جيمس..

مكسور القلب
استجمع ليبرون جيمس قواه وخرج بتصريحه األول بعد  24ساعة على
مصرع صديقه كوبي براينت وابنته جيانا ،اللذين لقيا حتفهما في تحطم
مروحية األحد ،مؤكدا أنه «مكسور القلب وحزين جدا» على رحيل ابن الـ41
عاما ،متعهدا في الوقت ذاته بحمل إرثه في لوس أنجلوس ليكرز.
ول�ق��ي ب��راي�ن��ت ،ال��ذي ت��وج بلقب ال ��دوري خ�م��س م��رات بقميص ل�ي�ك��رز قبل
اع�ت��زال��ه ع��ام  2016ب�ع��د  20م��وس�م��ا م��ع ال �ن��ادي ،حتفه واب�ن�ت��ه ال�ب��ال�غ��ة من
العمر  13عاما وسبعة أشخاص آخرين نتيجة تحطم مروحية كانت تقله
في كاالباساس ،مدينة لوس أنجلوس جنوب والي��ة كاليفورنيا .وج��اء في
منشور جيمس عبر حسابه على انستغرام «أنا مكسور القلب وحزين جدا
يا أخي ...أحبك كثيرا يا شقيقي األكبر» .وقررت رابطة الدوري تأجيل املباراة
ال�ت��ي ك��ان��ت م�ق��ررة أم��س ،ب�ين ل��وس أن�ج�ل��وس ليكرز وج ��اره كليبيرز نظرا
للحادثة األليمة التي أودت بحياة براينت ،ومن املتوقع أن يخوض ليكرز
مباراته التالية على أرضه الجمعة أمام بورتالند ترايل باليزرز( .ا.ف.ب)

سحب قرعة
الكأس
أوق� �ع ��ت ق��رع��ة ال � ��دور ال �خ��ام��س من
مسابقة ك��أس إن�ك�ل�ت��را مانشستر
سيتي (ح��ام��ل ال�ل�ق��ب) ف��ي ضيافة
شيفيلد ونزداي من الدرجة األولى.
ويمكن أن تكون أبرز املواجهات في
هذا الدور بني تشلسي وليفربول إذا
نجح األخير في تخطي شروسبيري
في املباراة املعادة بينهما على ملعب
أنفيلد األسبوع املقبل.
وق� ��د ي ��واج ��ه ال ��ول ��د ال ��ذه �ب ��ي ل�ل�ك��رة
اإلنكليزية واين روني فريقه السابق
مانشستر ي��ون��اي�ت��د ف��ي ح��ال نجح
ف��ري�ق��ه (درب ��ي ك��اون�ت��ي م��ن ال��درج��ة
األولى) في تخطي نورثمبتون خارج
ملعبه في مباراة معادة أيضا.
وسيخوض الفائز من املباراة املعادة
بني ساوثمبتون وتوتنهام ،نوريتش
ف��ي ه ��ذا ال � ��دور ال� ��ذي س�ي�ل�ت�ق��ي فيه
ليستر سيتي مع كوفنتري سيتي أو
برمنغهام ويلتقي وست بروميتش
م ��ع ال �ف��ائ��ز م ��ن م � �ب ��اراة ن �ي��وك��اس��ل
وأك� �س� �ف ��ورد .وت �ق ��ام امل �ب��اري��ات في
األسبوع األول من مارس.

«التبادل» حل برشلونة
لتعويض سواريز
¶ عنف بيكيه يثير غضب صحيفة كاتالونية
على قدم وساق تبحث ادارة برشلونة
ع��ن ب��دي��ل للمهاجم ل��وي��س س��واري��ز،
ال ��ذي سيبتعد ح�ت��ى ن�ه��اي��ة امل��وس��م
ب �س �ب��ب إج � ��رائ � ��ه ع �م �ل �ي��ة ج ��راح� �ي ��ة،
وي �ب��دو م �ه��اج��م ف��ال�ن�س�ي��ا رودري �غ��و
مورينو على رأس تلك القائمة.
ووفق صحيفة «موندو ديبورتيفو»
األسبانية ،فإن برشلونة عرض أحد
الثنائي موسى واغ��ي أو أبيل روي��ز
ض�م��ن ال�ص�ف�ق��ة ،ف��ي م�ح��اول��ة إلق�ن��اع
فالنسيا بإتمامها ق�ب��ل ن�ه��اي��ة ب��اب
االن �ت �ق��االت ،الجمعة امل�ق�ب��ل ،وتقليل
القيمة املادية.
وأشار التقرير إلى أن فالنسيا يميل
ال��ى ض��م الظهير السنغالي موسى
واج � � ��ي ،ف ��ي إط� � ��ار ح��اج �ت��ه ل�ت��دع�ي��م
الجهة اليمنى.
ويفضل واج��ي ال��ذي ك��ان على وشك
االن� �ت� �ق ��ال ل � �ن� ��ادي ن �ي ��س ال �ف��رن �س��ي،
البقاء في ال��دوري األسباني واللعب
مع فالنسيا.
ويعتقد برشلونة أن م��وس��ى واج��ي
�ال ألن��ه الع��ب دولي
صاحب تقييم ع� ٍ
بالفعل ،بينما ي��رى فالنسيا أن��ه لم
يلعب مع فالفيردي أو كيكي سيتني،
وبالتالي عند التفاوض على الفارق
امل � � � � ��ادي ،ف� �ل ��ن ي � �ك� ��ون ك� �م ��ا ي �ت �ص��ور
برشلونة.
م � � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه ،ان� � �ت� � �ق � ��دت ص �ح �ي �ف��ة
«س �ب��ورت» ت��دخ�لات امل��داف��ع ج�ي��رارد

مورينو يقترب من البارسا

بيكيه العنيفة ف��ي امل��وس��م ال�ح��ال��ي،
وال � �ت� ��ي ج �ع �ل �ت��ه ي �ت �ح �ص��ل ع� �ل ��ى 13
بطاقة صفراء أكثر من أي العب آخر
في صفوف الفريق.
وت �ل �ق��ى ب �ي �ك �ي��ه ب �ط��اق��ة ص � �ف� ��راء ف��ي
الخسارة بثنائية نظيفة على ملعب
ميستايا أمام فالنسيا ،بعد ان سبب
ضربة جزاء انقذها الحارس االملاني
شتيغن.

المباريات المنقولة اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي (المرحلة  18مؤجلة)
 10.45مساء

وست هام × ليفربول

beIN Sports HD 1

كأس رابطة إنكلترا
مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي

 10.45مساء

beIN Sports HD 2

كأس إيطاليا
 10.45مساء

إنتر ميالن × فيورنتينا

rai 1

كأس أسبانيا
ليونيسا × فالنسيا

 9.00مساء

KSA Sports 3 HD

رايو فايكانو × فياريال

 9.00مساء

KSA Sports 4 HD

ريال سرقسطة × ريال مدريد

 11.00مساء

KSA Sports 1 HD

الحرارة

األربعاء

الطقس
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الصغرى

الرطوبة

21

الكبرى

%74

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة
إلى معتدلة السرعة ( 12ـــ  38كلم /ساعة).

أعلى مد
البحـــــــر

أدنى جزر

8.57 9.03 3.25 1.42
ً
صباحا

مساءً

ً
صباحا

مساءً

3.02 5.17
فجر

الصــــالة

ظهر

كالم الناس

رنة قلم

أحمد الصراف

إقبال األحمد

معاناة مواطن راشد
أنا مواطن كويتي ،او هكذا ما كنت أحب وأرغب أن أرى نفسي.
والدي وجدي معروفان ،متى ما ذكرت اسميهما ،وكانا يمتهنان
بيع وصيانة األسلحة الخفيفة في سوق السالح ،وسأكتفي في
رسالتي أن أكون «أحمد» فقط.
أكتب لك العتقادي أنك تشبهني ،شخص مختلف.
أنا ابن النقرة ،وبعد التثمني انتقلنا للسكن في كيفان ،وال نزال.
ت��رك��ت وط �ن��ي ق �ب��ل ب �ض��ع س� �ن ��وات ،ب �ع��د أن أح �س �س��ت أن�ن��ي
ن�ك��رة ف��ي مجتمع ال ي�ق��در اإلن �س��ان ،ويعبد امل�ظ��اه��ر ،وغ��ارق
حتى أذنيه مع مشاهير السوشيال ميديا ،وأخبار الفضائح
والسرقات.
انتقلت للعيش في تركيا ،بعد أن أحسست أن ثقافة مجتمعي
أصبحت مع الوقت ال تتفق وتفكيري.
ل��دي أربعة أبناء ،أصبحوا اليوم كبارا ،وتخرجوا جميعا ،ومع
هذا لم يدخل بيتي مدرس خصوصي ،ولم يكن لدي يوما سائق
ليحضر امل ��درس م��ن بيته ،ب��ل ّ
درس ��ت ك��ل اب�ن��ائ��ي ،حتى امل��واد
العلمية الصعبة ،إلى أن تخرجوا ،فكم «أبا كويتيا» درس أبناءه؟

تركت الكويت بعد أن بعت ما أملك ،وانتقلت للعيش في تركيا،
وال ادري ملاذا أشعر هنا بأنني أقل تعرضا للضغوط النفسية،
ولي وجود ،وأتوقع يوما أن أدفن في هذه األرض.
ق��د أك� ��ون ن �ك��رة ف��ي ع �ي��ون ال �ب �ع��ض ،ول �ك��ن ل �ي��س ف��ي ع�ي�ن من
يعرفني .تخرجت ع��ام  1987م��ن جامعة ف��ي ن�ي��وي��ورك ،ومنذ
يومها ،وأنا أسبح عكس التيار .تعبت من الوظيفة ومن رؤسائي
وم��ن زم�لائ��ي ف��ي العمل ،وم��ن أخ�ب��ار السرقات واالخ�ت�لاس��ات،
والترقيات والظلم الوظيفي .هربت من كل ما كان يرهقني ألهتم
بالطماطم العضوية والخس النظيف والدجاج الذي يأكل شيئا
اعرفه ،وخروف ال يتغذى على أكياس االسمنت.
أكتب لك لكي انفس عن نفسي.
قمت صباح اليوم باالتصال بسفارتنا في أنقرة ألصدر وكالة
ملحام في الكويت .كلمت مأمور البدالة فتبني من صوته أنه من
جماعتنا الوافدين ،مشيناها .شرحت له طلبي فحول مكاملتي
ل��واف��د آخ��ر م��ن ن�ف��س ال�ج�م��اع��ة ،وك ��ان رده أن اس�ت�ق��ل ال�ط��ائ��رة
ومعي بطاقتي املدنية إلصدار الوكالة .شرحت له ظروفي ،وقلة

إمكاناتي ،وكيف أن األتراك يراجعون أي كاتب عدل في مدينتهم
ليصدق على طلبهم قبل إرساله ألية جهة رسمية ،وكما فعلت
قبلها في أميركا ،إال أنه رفض .طلبت التحدث مع من هو أعلى
منه ،فرفض.
مل��اذا يسلم مصير امل��واط�ن�ين ف��ي ال �خ��ارج ب�ي��د ه ��ؤالء؟ مل��اذا ال
تعرض ه��ذه الوظائف على أبناء البلد ،وخاصة في ال��دول التي
عليها «دوس» ويذهب لها املواطن بكثرة؟ لست عنصريا ولكن
أليس ألبناء الوطن افضلية ما؟
ولو تقدمت للعمل في سفارتنا في أنقرة هل سيقبل طلبي ،أنا
الخريج من جامعة أميركية معروفة واب��ن أس��رة كويتية واتقن
العربية واإلنكليزية والتركية؟ الجواب ال طبعا ألن الواسطة غير
م��وج��ودة ،وإن وج��دت فلن استعني بها ،ولست طالبا للوظيفة
أص�ل�ا ول�ك��ن ه�ن��اك م�ئ��ات ال�ع��اط�ل�ين ال��ذي��ن ي�ن�ت�ظ��رون م�ث��ل ه��ذه
الفرص.
يبدو أن خ�ي��اري الوحيد أن استقل الطائرة ف��ي رحلة ساعات
ثالث ألوقع أمام من ال ينتمي لي لكي «تمشي أموري»!

بقيمة  27ألف دينار

«بيرل ماستر ..»39
«رولكس» الماسية
 ..Byteمنافس جديد
لـ«تيك توك»
بمؤثرات إبداعية كبيرة
أحمد بدر
يبدو أن «تيك ت��وك» حصل على منافس جديد ،مع إعالن
دوم هوفمان ،مؤسس خدمة الفيديوهات القصيرة «فاين
 ،»Vineإط �ل�اق ت�ط�ب�ي�ق��ه ال �ج��دي��د ب��اس��م «ب ��اي ��ت» ،ألنظمة
«أن��دروي��د» و«أي أو إس» ،وال��ذي يسمح بصناعة فيديو
قصير مدته  6ثوان.
ووفق مجلة «تايم» األميركية ،فإن التطبيق الجديد يأتي
بعد عامني من إعالن هوفمان ،عن تأسيس تطبيق جديد،
يخلف تطبيقه فاين ،حيث يعمل على تطوير تطبيق Byte
من عدة سنوات ،وذلك بعد استحواذ منصة «تويتر» على
الخدمة مباشرة.
وكانت «تويتر» حصلت على تطبيق  Vineفي عام ،2012
إال أنها أوقفته في أواخر عام  ،2016في محاولة لتقليص
التكاليف ،وهو ما سعى هوفمان إلى تعويضه بتطبيقه
ال�ج��دي��د ،ال��ذي وصفته املجلة األميركية ب��أن��ه يشبه روح
ال�ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��دي��م ،ول �ك��ن م ��ع إض ��اف ��ة م��زي��د م ��ن امل ��ؤث ��رات
اإلبداعية ،وعناصر أكثر عمقا.
ويأتي التطبيق الجديد في توقيت تزدهر فيه تطبيقات
أخرى مثل «تيك توك» ،الذي من املفترض أن يكون منافسه
األشرس ،مع قاعدة الجماهير الضخمة التي تمكن TikTok
م��ن اجتذابها م��ن تطبيقات أخ��رى مثل ف��اي��ن وإنستغرام
وسناب شات.

عبدالرزاق العطار
بعدما أصبح لدى عمالقة الساعات الفاخرة «رولكس» مسبكها الخاص ،صارت
قادرة على سبك أجود خالئط الذهب ،األصفر أو األبيض أو الوردي ،وهو ما مهد
الطريق أمامها إلنتاج ساعة «بيرل ماستر  »39املاسية املخلوطة بالذهب.
ووفق موقع «رولكس» ،فإن الساعة املميزة ،التي يصل مستوى الطاقة فيها إلى  70ساعة،
تحتوي على عدد كبير من األحجار الكريمة ،التي قام املصممون بنحت مكانها ثم تثبيتها،
وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيات تصميم وتطوير وإنتاج األساور واألبازيم ،حيث ان
سوارها مصنوع من الذهب األبيض عيار  ،18مرصع بصفوف طويلة من املاس.
وزودت بيرل ماستر 39بآلة حركة من الجيل الجديد ،عيار  ،3235مطورة ومصنوعة كليًا
َ
معتمد من ِق َبل املعهد السويسري الرسمي
ل��دى رول�ك��س ،موثقة ككرونومتر سويسري
الختبار الكرونومتر ،بينما أحيطت اآلل��ة الدائرية بدائرة كاملة من امل��اس املصفوف ،ما
جعلها جديرة بسعرها الذي يبدأ من  89ألف دوالر ،أي  27ألف دينار ،وهو السعر الذي
يتغير طبقًا لسوق املاس العاملي.
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 550متبرعة إلنقاذ األطفال

ً
بنكا لـ«حليب األم»
أميركيات يؤسسن
كشف موقع «فرنسا  ،»24عن مبادرة قامت بها مجموعة
من السيدات في والية يوتاه األميركية ،حيث أنشأن بنكا
لـ«حليب األم» ،ملواجهة أزم��ة س��وء التغذية ،التي تواجه
كثيرا من األطفال في الوالية.
ووف � ��ق امل ��وق ��ع ال �ف��رن �س��ي ،ف� ��إن ع� ��دد امل �ت �ب��رع��ات ف ��ي بنك
الحليب ،وصل حتى اآلن إلى  550سيدة ،يتبرعن بحليب
ال��رض��اع��ة الطبيعي ،ل��دع��م األط �ف��ال ،موضحًا أن امل�ب��ادرة
أنقذت كثيرا من األطفال الذين تواجه أمهاتهم أزم��ة في
إنتاج الحليب طبيعيا.

ون�ق��ل امل��وق��ع ع��ن إح ��دى امل�ت�ب��رع��ات ق��ول�ه��ا إن�ه��ا ت�ق��دم ما
لديها بهدف مساعدة اآلخرين ،واألمر كله في إطار التبرع
من دون أي مقابل مادي ،فطاملا أن الجسد قادر على توفير
الحليب ،يجب عدم ادخاره أو حرمان طفل محتاج منه.
ويوزع البنك الحليب على حضانات األطفال التي تسهم
ف��ي رع��اي��ة األط �ف��ال امل��ول��ودي��ن م�ب�ك��را ،ح�ي��ث ال تملك األم
خالل هذه الفترة القدرة على ضخ الحليب للطفل ،بينما
الحليب الطبيعي هو األفضل لألطفال في هذه املرحلة عن
أي مكونات غذائية أخرى.

هليوكوبتر برفاهية سيارات «أستون مارتن»
أحمد عبدالفتاح
يبدو أن «أستون مارتن» ،املعروفة بإنتاج السيارات
ذات امل �ح��رك��ات ال �س��ري �ع��ة ل �ل �غ��اي��ة ،ت�خ�ط��و خ �ط��وات
جديدة إلى أعلى ،حيث أعلنت الشركة ع��نACH130
 ،Aston Martin Editionوهي طائرة هليوكوبتر ،تم
تصميمها بالتعاون مع شركة إيرباص ،الرائدة في
قطاع الطيران.
ون �ق �ل��ت م �ج �ل��ة ف ��ورب ��س األم �ي��رك �ي��ة ،ع ��ن ف��ري��دي��ري��ك
ل�ي�م��وس ،رئ�ي��س «إي ��رب ��اص» ،وص�ف��ه ل�ه��ذه الخطوة

بأنها «تعاون ج��ريء» ،حيث إنها أنتجت تصميما
جديدا وفريدا من نوعه ،مؤكدا أن الطائرة الجديدة
نموذج للجمال يحبس األنفاس.
ووف� � ��ق امل� �ج� �ل ��ة ،ف � ��إن ال� �ط ��ائ ��رة  ،ACH130ال� �ت ��ي ت��م
إنتاجها بعد عمل  12شهرا ب�ين مصممي الطيران
في «إيرباص» والفريق اإلبداعي في «أستون مارتن»
ف��ي ج��اي��دون باململكة املتحدة ،استخلصت مهارات
ال�ش��رك�ت�ين وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ت�ق��دم��ة ل��دى كلتيهما،
بجانب الجودة العاملية والتصميم االحترافي ،حيث
اهتمت الشركتان بإدخال تفاصيل السيارات الفخمة
في سوق طائرات الهليوكوبتر.

«نتفليكس» ُتنتج فيلم «أنيميشن»..
مستوحى من عالم «ذا ويتشر»
إسالم عبد التواب
ت �ع �ت��زم م �ن �ص��ة ن�ت�ف�ل�ي�ك��س،
ال � � � ��رائ � � � ��دة ع� ��امل � �ي� ��ا ف � � ��ي ب��ث
عروض األفالم واملسلسالت
ّ
التليفزيونية ،إنتاج فيلم رسوم متحركة (أنيميشن) ،مشتق من
ً
عالم «ذا ويتشر» ،وفقا لـ .Writers Guild of America
ّ
ي��أت��ي ذل� ��ك ب �ع��د أن ح��ق �ق��ت س�ل�س�ل��ة «ذا وي �ت �ش��ر» م �ش��اه��دات
ت�ج��اوزت مستوى  76مليون م��رة ،بعد ع��رض موسمها األول
حصريا عبر «نتفليكس» نهاية ع��ام  ،2019علما ب��أن املوسم
الثاني من السلسلة نفسها ُ
سيعرض خالل العام املقبل .2021
من امل�ق��رر ،وف��ق «نتفليكس» ،أن يحمل فيلم ال��رس��وم املتحركة
املستوحى من السلسلة التلفزيونية الشهيرة اسم The Witcher:
 ،Nightmare of the Wolfوهو من سيناريو الكاتب بيو ديمايو،
ال��ذي ق��ام بكتابة الحلقة الثالثة من املسلسل األصلي ،وإنتاج
لورين هيسريش.

ك�ش�ف��ت دراس ��ة ج��دي��دة ،أج��راه��ا
باحثون أميركيون أن املصابني
بمرض «باركنسون» ،أو الشلل
ال��رع��اش ،قبل س��ن الخمسني قد
يكونون ول��دوا بخاليا دماغية
م �ض �ط��رب��ة ،ل ��م ي �ت��م اك �ت �ش��اف �ه��ا
خ�لال سنوات عمرهم ،ما يشير
إل � � ��ى أن امل � � � ��رض ق � ��د ي � �ب� ��دأ م��ع
البعض من قبل الوالدة.
ووف� � ��ق ص �ح �ي �ف��ة «دي � �ل ��ي م �ي��ل»
البريطانية ،ف��إن ه��ذا الكشف يمهد للوصول ل ��دواء ،ق��د يساعد
ف��ي تصحيح م�س��ار امل ��رض ،م�ش�ي��رة إل��ى أن امل ��رض ي�ح��دث عند
إصابة الخاليا العصبية في الدماغ التي تصنع مادة الدوبامني،
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أضيفوا هذه التوصيات
لو سمحتم
 20توصية قدمت ملعالجة االنفالت امل��روري ،بعد أن ناقش
املجلس موضوع تردي الوضع املروري ،وطلب من الحكومة
أن تقدم للمجلس م�ش��روع ق��ان��ون ي��واك��ب ال�ت�ط��ورات وينظم
املخالفات.
وت�ن��اول��ت ه��ذه التوصيات أم��ورا ج��دي��رة باالهتمام وفاعلة،
إال أن ه �ن��اك ق�ض�ي�ت�ين ك�ن��ت أت�م�ن��ى أن ت�ك��ون��ا ض�م��ن ه��ذه
ال�ت��وص�ي��ات ألهميتهما وأولويتهما ع��ن بعض م��ا ورد في
التوصيات األساسية.
لم يتم التطرق ،أو التفكير حتى ،في مصير سيارات اإلسعاف
والنجدة وم��ن تتعرض سيارته بشكل مفاجئ لعطل فني
يضطر عندها إلى التوقف ..أين مكانها أو مسارها لتؤدي
العمل امل�ن��وط بها بشكل س��ري��ع وف��ق م��ا تتطلبه األغ��راض
األساسية منها؟
حارة األمان وغسلنا ايدنا منها ..كانت في أقصى الشمال
سنوات طويلة جدا ..تعلمنا وفهمنا أن نحترمها ..ولم يتجرأ
خاللها أي سائق س�ي��ارة على استخدامها أال ف��ي أصعب
الحاالت حني تتوقف سيارته لعطل فني ،أو حني يقع حادث
فتنقل ال�س�ي��ارات امل�ت�ض��ررة إل��ى تلك ال�ح��ارة حتى يستمر
انسياب السيارات في الشارع.
ال�ب�ع��ض ت �ح��دث ع��ن أن ال �ح ��ارة ف��ي أق �ص��ى ال�ي�م�ين ه��ي ما
يفترض أن تكون حارة أمان ..ولكنها لألسف طالها ما طال
الحارة الشمال ،حيث أصبحت سبيال يستخدمه الجميع في
كل األحوال واألوق��ات ..فرجاء من أصحاب العالقة االلتفات
إل��ى ه��ذه النقطة ألهميتها ،والبدء بحمالت توعوية تعرفنا
أي��ن ح��ارات السير العادية ..وال�ح��ارات التي يجب احترامها
واالل �ت��زام ب�ع��دم استخدامها اح�ت��رام��ا مل��رض��ان��ا ،ومساعدة
لسيارات النجدة في الوصول إلى هدفها بسرعة.
النقطة الثانية ،هي أن مخالفات املرور؛ كالسرعة أو الوقوف
في مكان ممنوع أو تخطي اإلش��ارة الحمراء ،أو غيرها من
مخالفات امل��رور ..ال يعلم عنها صاحبها إال لحظة تجديد
رخصة القيادة أو دفتر السيارة ..بمعنى ان��ي إذا تجاوزت
سرعة السيارة في أول يناير ..فلن أعلم باملخالفة إال حني
تجديد رخصة قيادتي أو دفتر السيارة في آخر يوم بالسنة،
إذا كان هذا هو موعد التجديد.
ف��ى ح�ين ل��و ع��رف��ت ب�ه��ذه املخالفة وقيمتها أو ج��زائ�ه��ا في
لحظتها ،مع تنبيهي بالتأخر في دفع الغرامة فسيخضعها
ل�ل�ت�ض��اع��ف م ��ع ك ��ل ت��أخ �ي��ر ..ه ��ذا ك �ل��ه ي�ج�ن�ب�ن��ي ت �ك��راره��ا
بالشوارع ،ويجنب اآلخرين أض��راره��ا ..مقارنة بعلمي بها
مبكرا.
وهذا ال يكون إال عن طريق إشعار املخالف فورا عن طريق
هاتفه النقال (كما يحصل في البنوك عند إجراء أي عملية
بنكية) ..وهذا ال أعتقد أنه من الصعوبة على وزارة الداخلية..
ألن ه��ذه البرامج أصبحت متقدمة وك��ل البنوك والشركات
تستخدمها.
• ك �ث��ر ف��ي ال �ف �ت��رة األخ �ي ��رة وق� ��وف ال �س �ي��ارات ف��ي منطقة
االلتفاف للسيارات (يو تيرن) أو على األرصفة أمام البيوت
ف��ي املناطق السكنية ..ف��ي مشاهد غير حضارية تنم عن
أن موضوع امل��رور واملخالفات والتجاوزات واإلهمال وصل
إلى مستوى غير عادي ..أين سيارات النجدة أو أي سيارات
متخصصة في وزارة الداخلية من القيام بجوالت دورية في
املناطق وعبر املخافر التابعة لها ..لتعود هيبة الشارع كما
كانت سابقا؟ ..يااارب.
• أشكر وبشدة جهات متعاونة مع ما نرسله لها من صور
للمخالفات ب��ال�ش��وارع وع�ل��ى األرص �ف��ة ،س��واء م��ن سائقي
السيارات أو البائعني الذين يتخذون من األرصفة والدوارات
أماكن لبيع الخضروات والفواكه ،أو أي منتجات أخرى في
تحد سافر ومتكرر ..ومنهم املدير العام لبلدية الكويت األخ
ٍ
أحمد املنفوحي ،وموقع شباب متميز مثل .q8 need you

تستخدم «الطعام» بدالً من األسلحة

«أبل» تتيح لعبة بديلة

لـFortnite

الشلل الرعاش..
قد يظهر قبل الوالدة
أحمد عبدالفتاح

مغرب

6.43 12.01

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

a.alsarraf@alqabas.com.kw
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شروق

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

عصر

امل �س ��اع ��دة ع �ل��ى ت�ن�س�ي��ق ح��رك��ة
ال�ع�ض�لات ،بالضعف أو امل��وت،
وب �م��رور ال��وق��ت تصبح الحركة
أكثر بطئا ،والعضالت متيبسة
وم� ��رت � �ع � �ش� ��ة ،وي � � �ح � ��دث ف � �ق ��دان
التوازن.
وت �ش �ي��ر ال � ��دراس � ��ة ،إل� ��ى أن� ��ه ف��ي
م �ع �ظ��م ح � � ��االت امل � � � ��رض ،ي �ك��ون
س �ب��ب ف �ش��ل ال �خ�لاي��ا ال�ع�ص�ب�ي��ة
غ� �ي ��ر واض� � � ��ح ،وه � ��و م� ��ا ي�ج�ع��ل
ال� � ��وص� � ��ول إل � � ��ى ع �ل ��اج ص �ع �ب��ا،
م ��وض� �ح ��ة أن ال � � ��دراس � � ��ة ت ��رك ��ز
على املرضى الذين يظهر املرض لديهم في بداية الشباب ،وذلك
للتركيز ح��ول منحهم األم��ل باكتشاف امل��رض وات�خ��اذ إج��راءات
مبكرة ملنع خطورته.

بينما صممت لعبة  Fortniteللكبار ،م��ن ه��واة األسلحة
وإط�ل��اق ال �ن��ار وامل� �ع ��ارك ،أت��اح��ت  ،Apple Arcadeمنصة
األلعاب املميزة التابعة لـ«أبل» ،لعبة «بوتر رويال Butter
 ،»Royaleالتي تعد نموذجا مماثال ،ولكن بشكل يناسب
األطفال أكثر.
وبحسب موقع «ذا فيرغ» ،فإن اللعبة ،املتاحة لنظام ،iOS
ُ
وخ� ّ�ص�ص��ت ل�لأط�ف��ال ،حيث تعتمد على ال�ق�ت��ال بالطعام
وال �ف��واك��ه ،ب ��دال م��ن ال �ب �ن��ادق وال ��رص ��اص ،لتحمل طابعا
غذائيا غير عنيف ،مع تصميم كالسيكي ،متوافرة حاليا
لجميع مشتركي .Apple Arcade
وع � ��ن م� ��وض� ��وع ال �ل �ع �ب��ة ،ق � ��ال امل� ��وق� ��ع إن� �ه ��ا ت �خ �ت �ل��ف ع��ن
«ف ��ورت� �ن ��اي ��ت» ،ال �ت��ي ي �ق��ال إن �ه��ا ت �ن��اس��ب األط � �ف ��ال ،حيث
ان�ه��ا ت�ح�ت��وي ع�ل��ى م�ش��اه��د إط�ل�اق ال �ن��ار وح�م��ل األسلحة
النارية الشبيهة باألسلحة الحقيقية ،إال أن لعبة «الزبدة
امل �ل �ك �ي��ة» م��وض��وع �ه��ا م�خ�ت�ل��ف ،ف�ب�ع��د ف ��رض ح �ظ��ر ع��امل��ي
على األسلحة ،يشارك املتسابقون في معارك غذائية في
جزيرة الزبدة إلشباع جوعهم .ويستخدم املتسابقون آالت
تعمل باألغذية ،حيث يطلقون الطعام على بعضهم خالل
مباريات تستغرق  5دقائق ،بينما يحاولون الهروب من
فيضانات الزبدة للوصول إلى مناطق آمنة.
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درست الهندسة ..وعشقت الطهي من الصغر

كويتية تعمل «شيف» في السعودية
أحمد الحافظ
م� �ه� �ن ��ة ال � �ط � ��اه � ��ي ال ت� �س� �ت� �ق� �ط ��ب امل� � � ��رأة
الخليجية ،ال سيما امل��رأة الكويتية ،لكن
الكويتية جمانة جعفر عملت ف��ي أكثر
م��ن م �ط �ع��م ،ت �م �ي��زت ف��ي ع�م�ل�ه��ا ف�ت�ع��اق��د
م�ع�ه��ا م�ط�ع��م ف��ي ال �س �ع��ودي��ة ،وت�ح��دي �دًا
بالعاصمة الرياض.
تقول جمانة في تصريح لـ سبقلا إنها

عشقت الطهي من الصغر ،وإنها تكتسب
يوميًا م �ه��ارات ج��دي��دة ،ول��م ت��درس هذا
التخصص ،حيث إنها درست الهندسة،
أم��ا الطهي فهو م��وه�ب��ة ،مشيرة إل��ى أن
ال �ب��داي��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ف��ي اح �ت ��راف الطهي
كانت ببرنامج تلفزيوني ،حيث استعان
أح � ��د امل �ح �ك �م�ي�ن  -ع �ي �س��ى ب �ه �ب �ه��ان��ي -
ب�خ��دم��ات�ه��ا ل�ل�ع�م��ل ف��ي م�ط�ع�م��ه ،وه�ن��اك
تعلمت الكثير.

الشيف جمانة جعفر

ول�ف�ت��ت ج�م��ان��ة إل ��ى أن �ه��ا ت �ه��وى ال��رس��م،
وه��و م��ا س��اع��ده��ا ع�ل��ى وض��ع اللمسات
األخ �ي��رة ل�لأط�ب��اق ال�ت��ي ت�ع��ده��ا ،مشيرة
إلى حبها للمطبخ الياباني.
وأض��اف��ت أن�ه��ا تحظى ب��دع��م ال م�ح��دود
م��ن األه� ��ل واألص� ��دق� ��اء ،ك�م��ا أن ال��زب��ائ��ن
في السعودية ال يتأخرون عن التشجيع
ع�ن��دم��ا يكتشفون أن�ن��ي كويتية وجئت
للعمل في السعودية.

 ..وفي المطبخ

مايو كلينك

ً
الكدمات ..لماذا تعتبر ً
شائعا عند كبار السن؟
أمرا
ت� �ت� �ش� �ك ��ل م� �ع� �ظ ��م ال� � �ك � ��دم � ��ات ع �ن ��دم ��ا
تنكسر األوعية الدموية الصغيرة
«الشعيرات الدموية» بالقرب من
س�ط��ح ال �ج�ل��د م��ن ت��أث �ي��ر ض��رب��ة
أو إص��اب��ة غالبًا ،على ال��ذراع�ين
أو ال�س��اق�ين .ع�ن��دم��ا ي�ح��دث ه��ذا،
يتسرب ال��دم م��ن األوع�ي��ة ويظهر
ف� ��ي األط � � � ��راف ك �ع�ل�ام ��ة س� � � ��وداء أو
زرق� � � � ��اء .ف� ��ي ن� �ه ��اي ��ة امل � �ط� ��اف ي�ع�ي��د
جسمك ام�ت�ص��اص ال ��دم ،وتختفي
العالمة.
بشكل ع ��ام ،تسبب ال �ض��رب��ات األك�ث��ر
قوة كدمات أكبر.
ب�ع��ض ال �ن��اس ،خ�ص��وص��ًا ال �ن �س��اء ،أك�ث��ر
ع��رض��ة للكدمات م��ن اآلخ��ري��ن .عندما تتقدم في
ال �س��ن ،يصبح ج�ل��دك أرق ،وي�ف�ق��د ب�ع��ض الطبقة
الدهنية الواقية التي تساعد على وقاية األوعية
الدموية من اإلصابة.
يقلل األسبرين واألدوية املضادة للتخثر وعوامل
م �ض��ادة ل�ل�ص�ف��ائ��ح ال��دم��وي��ة م��ن ق ��درة ال ��دم على

التجلط.
وق� ��د ت��رت �ب��ط امل � �ض� ��ادات ال �ح �ي��وي��ة
أي�ض��ًا بمشاكل التخثر .ونتيجة
ل ��ذل ��ك ،ق ��د ي �س �ت �غ��رق ال �ن ��زف من
ت �ل��ف األوع� �ي ��ة ال �ش �ع��ري��ة وق�ت��ًا
أط ��ول م��ن امل�ع�ت��اد للتوقف،
م ��ا ي�س�م��ح ب�ت�س��رب
م ��ا ي �ك �ف��ي م ��ن ال ��دم
إلحداث كدمة أكبر.

مشكلة خطيرة
أح �ي��ان��ًا ت�ش�ي��ر س �ه��ول��ة اإلص��اب��ة
ب ��ال� �ك ��دم ��ات إل � ��ى ح ��ال ��ة م��رض �ي��ة
ك��ام�ن��ة خ�ط�ي��رة ،م�ث��ل مشكلة تجلط
الدم ،أو أمراض الدم.
كما تتضمن األسباب الخطيرة األخرى للكدمات
العنف أو االعتداء املنزلي .إذا كانت ألحد املقربني
لديك كدمة غير مبررة ،خصوصًا على موقع غير
معتاد مثل الوجه ،كن مدركًا الحتمالية تعرضه
لإليذاء.

الوفيات
● ح��م��ود ح��س��ن س���راب

محمد أمير 52( ،ع��ام��ًا)،
ش� �ي ��ع ،ل� �ل ��رج ��ال :ال��دع �ي��ة،
ح � �س � �ي � �ن � �ي� ��ة ب � � � ��و ح� � �م � ��د،
للنساء :خيطان الجنوبي،
ق ،1ش ،145م ،11ت:
.60660066 - 99333336
● محمد فهد عبد العزيز

ال��م��س��ع��ود 75( ،ع ��ام ��ًا)،
التشييع بعد صالة عصر
ال �ي��وم ،ل�ل��رج��ال :الفيحاء،
ق ،4ش� ��ارع ال ��رب ��اط ،م،11
دي � ��وان امل��زي �ن��ي ،ل�ل�ن�س��اء:
ال �ي ��رم ��وك ،ق ،2ش ،3ج،3
م ،8ت- 99731220 :
.60454500
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

مقاالت كتاب
الصفحة األخيرة
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