 15جراحة
الستخراج
سماعات
َّ
الغش
في الكويت!
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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 24صفحة •  100فلس

إيقاف  3قياديين متورطين في «اليوروفايتر»
علي الخالدي
كشفت م��ص��ادر م��س��ؤو ل��ة ل��ـ سبقلا
ان ن����ا ئ����ب ر ئ����ي����س م���ج���ل���س ا ل��������وزراء
وز ي��ر ا ل��د ف��اع ا ل��ش��ي��خ ا ح��م��د املنصور

ا ل��ص��ب��اح ب��ص��دد ت��و ق��ي��ع ق���رار إ ي��ق��اف
 3ق��ي��اد ي�ين ف���ي «ا ل���د ف���اع» ع���ن ا ل��ع��م��ل
خالل اليومني املقبلني ،بسبب ورود
ا س��م��ا ئ��ه��م ف���ي ب��ل�اغ ش���ك���وى ا ل���د ف���اع
ا ل��خ��ا ص��ة ف��ي ص��ف��ق��ة «ا ل��ي��ورو ف��ا ي��ت��ر»

التي احيلت الى النيابة العامة بسبب
شبهات إضرار باملال العام.
و ب��ي��ن��ت ا مل���ص���ادر ع��ي��ن��ه��ا ان م���ن ب�ين
االسماء قياديا عسكريا برتبة لواء.
وا ف������ادت :ان ق����رار ا ي���ق���اف ا ل��ق��ي��اد ي�ين

ا ل���ع���س���ك���ر ي�ي�ن س���ي���س���ت���م���ر ا ل������ى ح�ين
ا ل��ف��ص��ل ف��ي ا ل��ق��ض��ي��ة ب��ش��ك��ل ن��ه��ا ئ��ي
س����واء م���ن ق��ب��ل ا ل��ن��ي��ا ب��ة ،او در ج���ات
التقاضي الثالث ،وعودتهم مرهونة
ب��ت��ب��ر ئ��ت��ه��م م���ن اال ت���ه���ا م���ات ا مل��و ج��ه��ة

الغانم :العقيل تؤكد أنه ال مساس بالرواتب

ُأقِ رت بأغلبية ساحقة لمصلحة البلدين

اقتصادنا متين و«ماليتنا»
قوية ..والموازنة عاجزة!
حمد الخلف
وفهاد الشمري

الغانم والعقيل :أسئلة وأجوبة عن االقتصاد والمال | تصوير حسني هالل

وج � ��ه رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� � ��ة م � ��رزوق
ال � �غ� ��ان� ��م ،ف� ��ي ن �ق �ط��ة ن� �ظ ��ام م� ��ن ع�ل��ى
م�ن�ص��ة ال��رئ��اس��ة أم ��س ،ث�لاث��ة أسئلة
إلى وزيرة املالية مريم العقيل ،طالب
فيها بإجابات قاطعة ازاء ه��ا ،تتعلق
بما دار من لغط حول النية باملساس
برواتب الكويتيني ،ووضع الصناديق
ال�س�ي��ادي��ة ،واألرق� ��ام الحقيقية لعجز
امليزانية.
وق� ��ال ال �غ��ان��م م�خ��اط�ب��ا ال ��وزي ��رة :هل
هناك توجه أو نية لتخفيض روات��ب
املواطنني؟ وهل صناديقنا السيادية
م�ت�ي�ن��ة؟ وه ��ل األرق � ��ام ع��ن ال�ع�ج��ز في
امليزانية حقيقية او تقديرية؟.
وردت ال�ع�ق�ي��ل :أؤك ��د أن�ن��ي ل��م أص��رح
ب�ت�خ�ف�ي��ض ال ��روات ��ب أب � ��دا .واض��اف��ت:
جيب امل��واط��ن ل��ن يمس ،والصناديق
السيادية متينة واالقتصاد الكويتي
متني .وتابعت :هناك فرق بني الحالة
املالية القوية وعجز املوازنة.

وخ�ل�ال جلسة أم ��س ،أك��د ال�غ��ان��م «أن
تصريحات ن�ش��رت ل��وزي��ر امل��ال�ي��ة عن
تقنني ال��روات��ب وتعديلها اث��ارت قلق
املواطنني ،وهذا باجماع املجلس امر
مرفوض».
وفي تصريح عقب الجلسة ،قال الغانم
«إن إجابات العقيل تؤكد أن الرواتب
ل ��ن ت� �م ��س ،وأن االق� �ت� �ص ��اد ال��وط �ن��ي
متني» ،مشيرًا إلى أن هذا ال يعني عدم
إصالح االختالالت املوجودة.
وأض� ��اف «اس�ت�ع�م�ل��ت ح�ق��ي ال�لائ�ح��ي
ل�ل�م�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة ب��االس �ت �ن��اد إل��ى
امل��ادة  116م��ن الدستور و امل��ادة 182
م��ن ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة ملجلس األم��ة،
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ت��داع �ي��ات ت�ص��ري�ح��ات
ال ��وزي ��رة ،ال �ت��ي ف�ه�م��ت تصريحاتها،
أو نقلت ف��ي ب�ع��ض ال�ص�ح��ف ،بشكل
مختلف عما نقلت في وسائل إعالمية
أخرى أو صحف أخرى ،بأنه قد يكون
هناك مساس أو تخفيض في روات��ب
املوظفني الكويتيني».
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فصل قيادي ومعاقبة  ٣رؤساء فرق

علمت سبقلا من مصادر مطلعة أن شركة نفط الكويت أوقفت
�ادي��ًا ع��ن ال �ع �م��لّ ،
ق �ي� ّ
ووج �ه ��ت إن� � ��ذارات ن�ه��ائ�ي��ة وإن � ��زال ع�ق��وب��ات
ّ
شديدة على ثالثة من رؤساء الفرق؛ لشبهات تورطهم في قضية
فساد ج��دي��دة .وق��ال��ت امل�ص��ادر ذات�ه��ا :إن ه��ذه العقوبات ج��اءت
بعد تشكيل لجان تحقيق ،خلصت إل��ى ت� ّ
�ورط ه��ؤالء املسؤولني
في قضايا فساد وتنفيع ،مشددة على أن الشركة حريصة على
م�ح��ارب��ة ال�ف�س��اد وم�س�ت�م��رة ف��ي درء م�خ��اط��ره وك�ش��ف املفسدين
ومالحقتهم ،مهما كانت مناصبهم.
وح� ��ول ال �ت �ج ��اوزات ال �ت��ي ق��ام��ت ب �ه��ا ه ��ذه امل �ج �م��وع��ة ،أوض �ح��ت
امل�ص��ادر ثبوت وج��ود شبهات فساد وتنفيع وت� ّ
�رب��ح بشكل غير
ّ
شرعي من الوظيفة ،وهو ما تطلب تحويلهم إلى جهات التحقيق،
لكشف مالبسات هذه التجاوزات.
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في العدد

 %27نسبة
اإلنجاز
في المطار
الجديد 03
شؤون الديرة

سحبت ربع مليون دينار في أقل من شهر

عصابات تحديث البيانات
ً
مواطنا
نهبت حسابات 15
محمد إبراهيم
علمت سبقلا أن األجهزة األمنية
ف ��ي ال �ب�ل�اد س�ج�ل��ت ف ��ي أق ��ل من
شهر منذ ب��داي��ة يناير ال�ج��اري
 15بالغًا ،ملواطنني من الجنسني
تعرضوا لعمليات نصب منظمة
من أشخاص ادعوا أنهم موظفو
ب� �ن ��وك م �ح �ل �ي��ة ،وط �ل �ب ��وا م�ن�ه��م
ت�ح��دي��ث ب�ي��ان��ات�ه��م الشخصية،
ثم استولوا من حساباتهم على
ربع مليون دينار.
وح ��ذرت م �ص��ادر أم�ن�ي��ة م�ج��ددًا
م��ن اف ��راد ع�ص��اب��ات يتواصلون
مع عمالء من أرقام محلية ،وهم
خ ��ارج ال �ب�ل�اد ،وي�س�ت��درج��ون�ه��م
بحجة تحديث بياناتهم حتى
ال ي �ت��وق��ف ال� �ح� �س ��اب ،وم � ��ن ث��م
ي �ن �ج �ح ��ون ف � ��ي ال � ��وص � ��ول إل ��ى
رق� ��م ال �ح �س��اب ال� �س ��ري ،وخ�ل�ال

دق� � ��ائ� � ��ق م� � � �ع � � ��دودة ي �س �ح �ب ��ون
ج �م �ي��ع األم� � � ��وال امل � ��وج � ��ودة ف��ي
ح �س��اب��ات �ه��م .وك �ش �ف��ت امل �ص��ادر
أن مخفر اليرموك سجل وح��ده
ن�ح��و  3ق�ض��اي��ا ل�ت�ع��رض عمالء
ً
ب�ن��وك لعمليات ن�ص��ب ،مشيرة
إل��ى أن اإلدارة العامة للمباحث
ال �ج �ن ��ائ �ي ��ة ن �ج �ح��ت ق� �ب ��ل ن�ح��و
شهر ون�ص��ف الشهر ف��ي ضبط
مقيمني آسيويني يتبعان شبكة
دولية توهم عمالء البنوك بربح
جوائز مالية ،وتطلب بياناتهم،
وم� ��ن ث ��م ت �س �ت��ول��ي أي� �ض ��ًا ع�ل��ى
أموالهم.
وطالبت املصادر جميع العمالء
بعدم التجاوب مع من يطلبون
ت �ح ��دي ��ث ال� �ب� �ي ��ان ��ات امل �ص��رف �ي��ة
ه��ات �ف �ي��ا ،وع� ��دم ال �ك �ش��ف ع��ن أي
ب � �ي ��ان ��ات خ� ��اص� ��ة ب �ب �ط��اق��ات �ه��م
املصرفية.

«التجارة» تطلب من البلدية
مواقع للعربات المتنقلة
زكريا محمد
ط��ل��ب��ت وزارة ا ل��ت��ج��ارة وا ل��ص��ن��ا ع��ة
م�����ن ب����ل����د ي����ة ا ل����ك����و ي����ت ت��خ��ص��ي��ص
مواقع للعربات املتنقلة.
و ق����ا ل����ت ف����ي ك����ت����اب ب����ه����ذا ا ل����ش����أن:
«و ف���ق���ًا ل���ل���ق���رارات ا مل��ن��ظ��م��ة ف���ي ه��ذا
الشأن ،وما تم االتفاق عليه خالل

أسيري
مجدداً :باقية
على رأس
الوزارة 03
الكويت

ا ج����ت����م����ا ع����ات ا ل����ل����ج����ان ا مل���ش���ت���ر ك���ة،
ف�����إن وزارة ا ل���ت���ج���ارة وا ل���ص���ن���ا ع���ة
ينحصر اختصاصها في إصدار
ا ل����ت����ر خ����ي����ص ب����م����ب����ا ش����رة ا ل���ن���ش���اط
و م��را ق��ب��ة م���دى ا ل���ت���زام ا مل��ر خ��ص له
ب��ذ ل��ك ،أ م���ا ف��ي م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ح��د ي��د
ا مل���وا ق���ع ا مل���ص���رح ب��ا س��ت��غ�لال��ه��ا م��ن
ق��ب��ل أ ص���ح���اب ه���ذه ا ل���ع���ر ب���ات ،ف��إن

اتفاقية «المقسومة»
 ..نافذة

دخ �ل��ت ات �ف��اق �ي��ة امل �ن �ط �ق��ة امل �ق �س��وم��ة بني
دولة الكويت واململكة العربية السعودية
ح�ي��ز ال�ت�ن�ف�ي��ذ ،ب�ع��د إق� ��رار م�ج�ل��س األم��ة
أمس االتفاقية ومذكرة التفاهم ،بأغلبية
ب��رمل��ان �ي��ة س��اح �ق��ة .وأك� ��د رئ �ي��س مجلس
األم��ة م��رزوق الغانم «ان االتفاقية تصب
في مصلحة الكويت والسعودية ،وأقرها
امل �ج �ل��س ب��أغ�ل�ب�ي��ة س��اح �ق��ة ك �ب �ي��رة ج �دًا،
واالتفاق سيعود بالخير على الطرفني».
وقال الغانم «أشكر رئيس وأعضاء لجنة
الشؤون الخارجية على احترافيتهم في

إنهاء التقرير ،وردهم على كل التساؤالت،
خ��اص��ة م��ا أث�ي��ر م��ن معلومات مغلوطة،
وكأننا ن��ري��د أن نسيس ك��ل ش��يء ،حتى
األمور التي بها مصلحة مباشرة للبالد
والعباد».
وأض��اف «عندما يكون هناك خ�لاف بني
دول �ت�ين ج��ارت�ين شقيقتني ،ه �ك��ذا يكون
ال �ح ��ل ب��ال �ط��ري �ق��ة ال� �ت ��ي ت ��م ب �ه��ا ح ��ل أي
إشكاالت سابقة».
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الخالد والناصر :اتفاق «المقسومة» ..بالخير على الطرفين

بعد المعلمين ..الديوان يستثني الباحثين من اإلحالل

«نفط الكويت» تكشف قضية فساد جديدة
سعد الشيتي

إليهم .اما في حال اثبات مخالفتهم
ل��ل��ق��ا ن��ون ،ف��ه��ن��اك ا ح��ك��ام و ب��ا ل��ت��ا ل��ي ال
يعودون الى مناصبهم.
ا ل����ج����د ي����ر ب����ا ل����ذ ك����ر ان وز ي�������ر ا ل����د ف����اع
ا مل��ن��ص��ور ا ح���ال ،اول م��ن ا م��س ،ملف

«ا ل���ي���ورو ف���ا ي���ت���ر» ب��ر م��ت��ه ا ل����ى ا ل��ن��ي��ا ب��ة
العامة ،وتضمن قرار االحالة اسماء
وزير دفاع سابق و 4قياديني احدهم
م���ت���ق���ا ع���د ،و 3ال ي����زا ل����ون ع���ل���ى رأس
عملهم .

ذ ل����ك ي��خ��ت��ص ب����ه ا مل���ج���ل���س ا ل��ب��ل��دي
و ب����ل����د ي����ة ا ل����ك����و ي����ت ،و ع���ل���ي���ه ي���ر ج���ى
اإليعاز للمختصني بسرعة موافاة
الوزارة باملواقع التي قررت البلدية
ا ل��ت��ص��ر ي��ح ب��ا س��ت��غ�لال��ه��ا و م��ب��ا ش��رة
األ ن���ش���ط���ة ع���ل���ي���ه���ا ،ح���ت���ى ي��ت��س��ن��ى
ا س���ت���خ���راج ا ل���ت���را خ���ي���ص ا ل��ت��ج��ار ي��ة
لطالبي الخدمة».

تطوير
أرض
المعارض في
مشرف 06
بلدي

حكومة لبنان ..ناعمة في ظرف قاهر!

نقص مواطنين في البحث
النفسي واالجتماعي
هاني الحمادي
يبدو أن سياسة «التكويت» في وزارة التربية
ق��د دخ �ل��ت ف��ي «ح� ��ارة س ��د» ،ف�ب�ع��د استبعاد
امل �ع �ل �م�ين م ��ن خ �ط��ة اإلح �ل��ال ال �ع ��ام ال �ح��ال��ي،
عاد دي��وان الخدمة املدنية ّ
مجددًا؛ ليستثني
الباحثني االجتماعيني والنفسيني من خطة
التكويت ،بسبب العجز الذي تعانيه املدارس
ف��ي ه��ذا ال�ق�ط��اعُ ،
وي �ق� َّ�در ب �ـ 527باحثًا نفسيًا
واجتماعيًا.
ووفق كتاب من الديوان إلى الوزارة ــــ حصلت
سبقلا ع�ل��ى نسخة م�ن��ه ــــ ف�ق��د ب��رر ال��دي��وان
امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى االس �ت �ث �ن��اء ب �م �ن��ح ال �ب��اح �ث�ين
املقيمني ال�ف��رص��ة ل�ت��دري��ب ال �ك��وادر الوطنية

ّ
التخرج لشغل هذه الوظائف.
الحديثة
وك ��ان ��ت «ال� �ت ��رب� �ي ��ة» ق ��د أب �ل �غ��ت ال� ��دي� ��وان أن
ن �ت��ائ��ج ت�ط�ب�ي��ق س �ي��اس��ة اإلح �ل��ال ل�ل�ب��اح�ث�ين
ّ
املعنيني لم تحقق املأمول؛ بسبب قبول تعيني
ّ
خريجي كلية اآلداب ــــ قسم علم االجتماع غير
املتخصصني في تلك الوظائف.
وق ��ال ��ت ال� � � ��وزارة إن االس� �ت� �م ��رار ف ��ي تطبيق
س �ي��اس��ة اإلح �ل��ال ،وف ��ق امل �ع �ط �ي��ات ال�ح��ال�ي��ة،
س �ي �ك��ون ل ��ه ت ��أث� �ي ��رات س �ل �ب �ي��ة ف ��ي ال�ع�م�ل�ي��ة
التعليمية ،ال سيما في الخدمات االجتماعية
والنفسية التي ُت َّ
قدم للمتعلمني في مختلف
املراحل.
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مضادات
االكتئاب قد
تدفعك إلى
االنتحار 10
اليت

إنهاء خدمات  30كفاءة كويتية شابة

ضم «كاريدج» إلى «طلبات»
يطيح مبادرين ومشاريع صغيرة
¶ موظفو الشركة فوجئوا بقرار إنهاء خدماتهم
¶ جهاز حماية المنافسة :سنتصدى ألي مظاهر احتكار

ضمت الحكومة اللبنانية الجديدة  6نساء ..ألول مرة في تاريخ البالد
َّ

دولي | ص21

علي جاسم
ك �ش �ف��ت م� �ص ��ادر م �ط �ل �ع��ة أن م��وظ �ف��ي ت�ط�ب�ي��ق
كاريدج لتوصيل الطعام مصدومون من إعالن
شركة دليفري هيروّ ،
ضم عمليات تطبيقهم إلى
تطبيق طلبات.
ّ
وعلمت سبقلا أن نحو ّ 30
كويتيًا تنتهي
شابًا
خدماتهم نتيجة ذلك ،علمًا بأنهم ساهموا في
تأسيس الشركة ونموها.
ّ
وتوقعت مصادر مطلعة حصول هزة في قطاع
املطاعم خالل األشهر املقبلة ،خصوصًا مطاعم
الشباب املبادرين ،أصحاب املشاريع الصغيرة
املرتبطني بمنصة التوصيل ،املتوقع إلغاؤها.

وأض ��اف ��ت امل �ص ��ادر امل�ع�ن�ي��ة :إن ف �ك��رة ع ��دد من
امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة ق��ام��ت ع�ل��ى ال�ت��وص�ي��ل،
واق � �ت ��رض أص� �ح ��اب ت �ل��ك امل� �ش ��روع ��ات إلط�ل�اق
م�ط��اع��م ،ف ��إذا ب�ه��م ال �ي��وم أم ��ام مصير مجهول،
واستمرارهم مرتبط حصرًا بـ«طلبات».
إلى ذلك ،قال اقتصاديون إن قرار ّ
ضم التطبيقني
ّ
مضر باملنافسة في السوق املحلي ،والتي ستقع
ً
ح �ص �رًا ب�ي��د ش��رك�ت�ين ك�ب�ي��رت�ين ب ��دال م��ن ث�لاث،
وط��ال��ب م�ت�ض��ررون ب�ت�ح� ّ�رك ال�ج�ه��ات الرقابية،
خصوصًا جهاز حماية املنافسة وهيئة القوى
ال �ع��ام �ل��ة ل�ح�م��اي��ة ح �ق��وق ال �ع �م�لاء وامل��وظ �ف�ين
ّ
املتضررين.
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 ..ورئيس مجلس الوزراء

األمير مستقبال ولي العهد

األمير هنأ عون ودياب ..واستقبل ولي العهد والخالد:

نتمنى للحكومة اللبنانية تحقيق آمال الشعب
استقبل سمو أمير البالد في قصر بيان
ص �ب��اح أم ��س س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن ��واف األح �م��د ،ورئ �ي��س مجلس ال ��وزراء
سمو الشيخ صباح الخالد.
من جهة ثانية ،بعث سمو األمير برقيتي
ت�ه�ن�ئ��ة إل� ��ى ال��رئ �ي��س ال �ل �ب �ن��ان��ي ال �ع �م��اد
م �ي �ش��ال ع� ��ون ،ورئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ال �ل �ب �ن��ان��ي ح� �س ��ان دي� � ��اب اع� � ��رب ف�ي�ه�م��ا
ع ��ن خ��ال��ص ت �ه��ان �ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة تشكيل
الحكومة اللبنانية الجديدة.
وت�م�ن��ى س�م��و األم �ي��ر ألع �ض��اء الحكومة
اللبنانية كل التوفيق والسداد لتحقيق
آمال وتطلعات الشعب اللبناني الشقيق،
راج �ي��ا ل�ه�م��ا م��وف��ور ال �ص �ح��ة وال�ع��اف�ي��ة
ول� �ل� �ب� �ن ��ان وش� �ع� �ب ��ه ال� �ك ��ري ��م ك� ��ل ال �ت �ق��دم
واالزدهار وللعالقات الطيبة بني البلدين
الشقيقني املزيد من الرقي والنماء.
وأرس ��ل س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن��واف
األح �م��د ،ورئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء سمو
الشيخ صباح الخالد برقيتني مماثلتني.

شنتوب :ستع ِّزز عالقات البلدين

الغانم إلى تركيا في زيارة رسمية
ب ��دأ رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة م� ��رزوق ال�غ��ان��م
زي��ارة رسمية إلى تركيا أم��س ،على رأس
وف��د ب��رمل��ان��ي ،ستستغرق ي��وم�ين؛ تلبية
لدعوة رسمية من رئيس البرملان التركي
مصطفى شنتوب.
وذكرت شبكة الدستور في بيان صحافي
ان��ه من املقرر أن يجري الغانم مباحثات
رسمية مع شنتوب ،إضافة إل��ى اجتماع
م ��ع رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ال� �ص ��داق ��ة ال �ت��رك �ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ
الكويتية بالبرملان التركي أي��وب أوزوي
وأعضاء اللجنة.
�ي ال �س �ي��اق ،ق ��ال ش �ن �ت��وب ان ال�ك��وي��ت
وف � ّ
ت�ت�ب��ن��ى س�ي��اس��ة خ��ارج�ي��ة ن��اج�ح��ة ،تحت

الغانم متوجهاً إلى تركيا

حمد المشعان أكد تعدد المسارات لتوفيرها:

ال نقص في استيراد األغنام من أستراليا

مشعل األحمد :طيران الحرس
رديف مساند ألجهزة الدولة

وردا على س��ؤال بخصوص ق��رار استراليا
السابق ،بشأن إيقاف توريد امل��واش��ي إلى
ال �ك��وي��ت ف��ي ال �ص �ي��ف ،وم� ��دى ت��أث��ر ح��رك��ة
االس �ت �ي��راد ب��ال�ح��رائ��ق ال�ت��ي ش�ه��دت�ه��ا ،بني
أن «ه� �ن ��اك ت �ف��اه �م��ات وت��رت �ي �ب��ات خ��اص��ة
بهذا الشأن بني شركة املواشي والحكومة
األسترالية ،وعندما كنت في ادارة أفريقيا
ت ��م ت��رت �ي��ب االم � ��ور الس �ت �ي��راد األغ� �ن ��ام من
ج� �ن ��وب أف��ري �ق �ي��ا ،وه � ��ذا ي �ع �ن��ي أن ش��رك��ة
املواشي لديها تأمني وخط آخر لالستيراد
وه ��و ج �ن��وب أف��ري �ق �ي��ا ،ف �ف��ي ح ��ال تعطلت
الشحنات من استراليا لدينا منفذ آخر».

مي السكري
ع �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة ال� �ح ��رائ ��ق امل� ��أس� ��اوي� ��ة ال �ت��ي
ت �ع��رض��ت ل �ه��ا ال� �غ ��اب ��ات األس� �ت ��رال� �ي ��ة ،أك��د
مساعد وزير الخارجية لشؤون األميركتني
ال �س �ف �ي��ر ح �م��د امل �ش �ع��ان ع� ��دم ت ��أث ��ر ح��رك��ة
االس �ت �ي��راد م��ن أس�ت��رال�ي��ا وخ�ص��وص��ًا على
صعيد استيراد املواشي واألغنام.
وكشف املشعان ف��ي تصريح للصحافيني
ع �ل��ى ه ��ام ��ش ح� �ض ��وره اح �ت �ف��ال ال �س �ف��ارة
األس�ت��رال�ي��ة ب��ال�ع�ي��د ال��وط�ن��ي ع��ن «اإلع ��داد
ل � �ع � �ق ��د ال� � � �ح � � ��وار ال� � �ك � ��وي� � �ت � ��ي -األم � �ي� ��رك� ��ي
اإلس �ت��رات �ي �ح��ي» ح�ي��ث ت�ش�ي��ر ال ��دالئ ��ل إل��ى
أن��ه «سيعقد قبل شهر رم �ض��ان» ،علمًا أن
م ��وض ��وع ��ات امل� �ح ��اور ال �ت��ي سيتضمنها
«ت� �ح ��ت ال � ��دراس � ��ة ح ��ال� �ي ��ًا» خ� �ص ��وص ��ًا أن
«السفيرة األميركية الجديدة ستصل نهاية
الشهر الجاري ما سيمكننا من بلورتها».
وأوض� � � ��ح أن «ال� � �ح � ��وار ي �ش �م��ل  5م �ح ��اور
م �ن �ه��ا األم � �ن � ��ي ،وال� ��دف� ��اع� ��ي ،وال �ت �ع �ل �ي �م��ي
واالق�ت�ص��ادي ،وال نركز على محور واح��د
بل نشمل جميع املحاور».
وعلى صعيد املناسبة ،أك��د املشعان عمق
العالقات الكويتية  -األسترالية التي تجمع
البلدين منذ  ،1974مشيرًا إل��ى  12اتفاقية
موقعة بينهما.
ولفت إل��ى أن الكويت ثاني دول��ة خليجية
من حيث حجم االستثمارات في أستراليا،
ال�ت��ي تشمل الكثير م��ن ال�ن��واح��ي ال سيما
استيراد األغنام.
وذكر ان عدد الطلبة الدارسني في استراليا
ي � �ف� ��وق  700ط � ��ال � ��ب ،وه� � �ن � ��اك م ��ؤس �س ��ات
تعليمية أسترالية في الكويت ،كاشفًا عن
«ف �ك��رة لعقد اج�ت�م��اع للجنة امل�ش�ت��رك��ة في
أس �ت��رال �ي��ا ي��ون �ي��و امل �ق �ب��ل وه ��ي أول لجنة
م �ش��اورات سياسية ستعقد ف��ي العاصمة
كانبيرا».
وردًا على س��ؤال ع��ن امل�س��اع��دات الكويتية
بعد حرائق غابات استراليا ،قال املشعان:
«ن� � � � ��درس امل� � ��وض� � ��وع ل � �ن� ��رى ك� �ي ��ف ي �م �ك��ن

ق� �ي ��ادة س �م��و ام� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ،م �ض �ي �ف��ًا ف��ي
مقابلة مع «كونا» ،بمناسبة زيارة الغانم:
ان س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ي�م�ل��ك ال �ق ��درة على
الحفاظ على سياسة متوازنة في منطقة
تواجه الكثير من التحديات.
واش ��ار ال��ى ان ال �ص��راع��ات ال�ت��ي يعيشها
ّ
الكثير من الدول في املنطقة شكلت قنوات
ل�ل�ح��وار ال��دائ��م ب�ين ت��رك�ي��ا وال �ك��وي��ت ،في
اطار البحث عن حل لها وإنهائها.
ّ
وشدد على ان زيارة رئيس مجلس االمة،
ال��ذي سيلتقيه غ �دًا (الخميس) تأتي في
اط ��ار ال ��زي ��ارات ال��رس�م�ي��ة امل �ت �ب��ادل��ة على
املستوى الرفيع بني البلدين.

واع�ت�ب��ر ش�ن�ت��وب ان زي� ��ارة ال�غ��ان��م أن�ق��رة
وزي� � ��ارات م�ج�م��وع��ة ال �ص��داق��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ال �ت��رك �ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال�ك��وي�ت�ي��ة امل �ت �ب��ادل��ة تكتسب
اهمية ك�ب�ي��رة ،ول�ه��ا ان�ع�ك��اس��ات ايجابية
ع �ل��ى امل �س �ت��وي�ين ال �ب��رمل��ان��ي وال �ح �ك��وم��ي،
م �ش��ددا ع�ل��ى اه�م�ي��ة ال�ع�م��ل امل �ش �ت��رك بني
البلدين على مستوى البرملانني ال��دول��ي
واآلسيوي والبرملانات االخرى.
وأك� � ��د ان ال � ��زي � ��ارة س �ت �س �ه��م ف� ��ي ت �ع��زي��ز
العالقات الثنائية بني البلدين ،موضحا
ان عالقات ايجابية كبيرة على املستوى
ال � �س � �ي� ��اس� ��ي ان� �ع� �ك� �س ��ت ع � �ل� ��ى امل� �ج ��ال�ي�ن
االقتصادي والتجاري.

أوقات صعبة

المشعان والسفير األسترالي خالل الحفل

املساعدة ،سواء من خالل «الهالل األحمر»
أو الجمعيات األخرى».
وك �ش ��ف ع ��ن «ت��وق �ي��ع م ��ذك ��رة ت� �ع ��اون ب�ين
ال �ص �ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي للتنمية وال�ح�ك��وم��ة
األسترالية بخصوص املشاريع التي يقوم
بها الصندوق في الدول اآلسيوية القريبة
م��ن اس�ت��رال�ي��ا ل�ت�ب��ادل ال �خ �ب��رات وال�ت�ع��اون
فيما بينهما».

االستيراد لم يتأثر
وعما إذا ما تأثرت حركة االستيراد من جراء
الحرائق ،وخاصة املواشي ،رد بالقول« :لم
تتأثر حركة االستيراد ،وسفارتنا موجودة
ف��ي ك��ان�ب�ي��را ،ق��د ي�ك��ون ال��وض��ع ال �ع��ام غير
مستقر ت�م��ام��ا ،ول�ك��ن األم ��ور تتحسن ،وال
يوجد نقص في االستيراد».

بدوره ،وصف السفير األسترالي جوناثان
غيلبرت عالقات بالده بالكويت بالوطيدة
وامل� �س� �ت� �م ��رة ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف ال� �ص� �ع ��د ،م�ث��ل
التعليم واألب �ح��اث وال�ت�ج��ارة واالستثمار
واألم��ن اإلقليمي والتعاون الدولي ،مثمنا
دور ال �ك��وي��ت وت �ض��ام �ن �ه��ا م ��ع ب �ل��اده ف��ي
م ��واج� �ه ��ة ح� ��رائ� ��ق ال � �غ� ��اب� ��ات .وق� � � ��ال« :ف ��ي
األوقات الصعبة ،يقف األصدقاء جنبا إلى
جنب ،وكانت الكويت خير مثال على ذلك،
معربا ع��ن تقديره العميق للرسائل التي
وصلت إلى حكومة بالده من األصدقاء في
الكويت تعبيرا عن قلقهم ومساندتهم لنا،
بمن في ذلك سمو أمير البالد».

أميركا :التزام مطلق بأمن الكويت
ج��دد ال�ق��ائ��م ب��أع�م��ال ال �س �ف��ارة األم �ي��رك �ي��ة ،الري م�ي�م��وت ،على
هامش احتفال السفارة األسترالية ،تأكيده التزام بالده بأمن
ً
ال�ك��وي��ت واس �ت �ق��راره��ا ،ق��ائ�لا« :ال �ت��زام ال��والي��ات امل�ت�ح��دة بأمن
الكويت مطلق وال يتغير ،ونحن مع الشعب الكويتي .»%100
وردًا على سؤال حول تأثير ما يجري في الكونغرس األميركي
ح��ال �ي��ا م��ع ال��رئ �ي��س ت��رام��ب ع �ل��ى ال �ع�لاق��ات ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،ق��ال
«ما يجري في أميركا حتما ال يؤثر على العالقة املتميزة مع
الكويت ،سواء وصل الجمهوريون أم الديموقراطيون للسلطة،
ف �ه��ذا ل��ن ي��ؤث��ر ع �ل��ى ال� �ت ��زام ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ب��أم��ن ال�ك��وي��ت
واستقرارها».

وحول مباحثاته مع نائب وزير الخارجية خالد الجاراهلل ،في
م��ا يتعلق ب��زي��ادة ال�ق��وات األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت ،ق��ال ميموت
«نبحث دائ�م��ا سبل ال�ت�ع��اون العسكري واألم�ن��ي ب�ين البلدين
ونحن مستمرون في ذلك».
من جانب آخر ،أكد ميموت «عدم وجود أي تغيير في إجراء ات
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ت��أش �ي��رة ال��دخ��ول إل��ى ال��والي��ات امل �ت �ح��دة ،بعد
اعالن حكومة بالده عزمها مراجعة بعض اإلج��راء ات املتعلقة
بالتأشيرات ،ملواجهة ما يسمى بسياحة الوالدة التي ازدادت
أخ� �ي ��را ب �ه��دف ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال �ج �ن �س �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة م ��ن ق�ب��ل
البعض».

مشعل األحمد مستقبالً أحد الضباط الطيارين

أك� ��د ن��ائ��ب رئ �ي��س ال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي ال�ش�ي��خ
مشعل األحمد أن الخطوات تتوالى لتشغيل
ال �ط �ي��ران ال �ع �م��ودي ف��ي امل�ن�ظ��وم��ة ال�ع�س�ك��ري��ة
واألم � � �ن � � �ي � ��ة ل� � �ل� � �ح � ��رس ،م� � ��ن خ� �ل� ��ال ال � �ج � �ن ��اح
امل�ت�خ�ص��ص ف��ي ه��ذا ال �ش��أن ببنيته التحتية
وع�ن��اص��ره ال�ب�ش��ري��ة ،تنفيذا للمهام املخطط
ّ
ل� �ه ��ا ،وامل �ت �م��ث �ل��ة ف ��ي ن �ق��ل ال � �ق� ��وات وال �ب �ح��ث
واإلن� �ق ��اذ واإلخ �ل��اء ال �ط �ب��ي ال �س��ري��ع إلس �ن��اد
أجهزة الدولة.
وق � � � ��ال األح � � �م � ��د خ� �ل ��ال اس� �ت� �ق� �ب ��ال ��ه ال �ط �ل �ب��ة
ال �ض �ب��اط ال �ط �ي��اري��ن ال �خ� ّ�ري �ج��ي ال��دف �ع��ة ال �ـ46
ب�ق��اع��دة داك ��س ف��ي ف��رن�س��ا« :إن ��ه ان�ط�لاق��ا من
اه �ت �م��ام ال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي ب ��إع ��داد ال�ع�ن�ص��ر
ال�ب�ش��ري إع ��دادا ج �ي��دا ،ب��اع�ت�ب��اره االس�ت�ث�م��ار
ال�ب��اق��ي ف��ي رص�ي��د ومستقبل ال��وط��ن عموما،
وامل��ؤس�س��ة العسكرية على وج��ه الخصوص،
ف �ث �م��ة اه �ت �م��ام ب �ت��أه �ي��ل م�ن�ت�س�ب�ي��ه ،ال س�ي�م��ا
الضباط الطيارين املنتسبني لجناح الطيران
ال� � �ع� � �م � ��ودي ،م � ��ن خ� �ل ��ال إل � �ح ��اق � �ه ��م ب ��أف �ض ��ل
امل��ؤس �س��ات األك��ادي �م �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ل�ي�ح� ّ�ص�ل��وا
أكبر قدر من الخبرة والتدريب للوصول إلى
أعلى درجات االحترافية».
الخريجني بالقول« :يسرنا أن ّ
ّ
نتقدم
وخاطب
إليكم باألصالة عن نفسي وباإلنابة عن رئيس
ال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي س �م��و ال �ش �ي��خ س��ال��م ال�ع�ل��ي
ّ
لتخرجكم ضمن الدفعة األولى
ببالغ تهانينا

تدريب متواصل
للوصول إلى أعلى
درجات االحترافية
في الحرس الوطني والدفعة ال �ـ 46في الجيش
ال �ك��وي �ت��ي ض �ب��اط��ا ط �ي��اري��ن ،ت �ل �ق��وا تعليمهم
وتدريبهم في قاعدة داكس الفرنسية».
وأض ��اف« :ب��األم��س ال�ق��ري��ب ،التقينا إخ��وان�ك��م
الضباط الطيارين املجتازي ال��دورة التدريبية
ع �ل��ى ال� �ط ��ائ ��رات ال �ع �م ��ودي ��ة ،ال �ت ��ي ع �ق ��دت ف��ي
أك��ادي�م�ي��ة ال�ط�ي��ران ال��دول�ي��ة (ه��وراي��زن) بدولة
اإلمارات ،وها نحن اليوم نبارك انضمامكم إلى
جناح الطيران العمودي في الحرس الوطني،
( أح��د أه��م مشاريعه االستراتيجية في وثيقة
األه��داف االستراتيجية  .)2020كما نبارك لكم
تقليدكم األجنحة الفرنسية للطيران م��ن قبل
ال �س �ل �ط��ات ال �ف��رن �س �ي��ة وال �س �ل �ط��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة،
وح�ص��ول ضابطني منكم على امل��رك��زي��ن األول
والثاني متفوقني على زمالئهما الخريجي هذه
الدفعة من الجيش الكويتي والحرس الوطني».

ماري ماسدوبوي:

جهود فرنسية لتخفيض حدة توترات المنطقة
مي السكري
ش��ددت السفيرة الفرنسية م��اري ماسدوبوي،
ع�ل��ى أن ه �ن��اك ج �ه��ودا ف��رن�س�ي��ة م��ع ش��رك��ائ�ه��ا
األوروب �ي�ي�ن ب��ذل��ت ،وم��ا ت ��زال ،لتخفيض ح��دة
التوترات في املنطقة بعد التصعيد األخير بني
الواليات املتحدة وإيران.
وقالت ماسدوبوي ،على هامش حفل استقبال
أقامته ف��ي منزلها ،بمناسبة ان�ط�لاق معرض
«ه ��وري� �ك ��ا ال �ك ��وي ��ت  ،»2020إن ب�ل�اده ��ا ع�ل��ى

ت��واص��ل م��ع حلفائها ف��ي املنطقة ع�ل��ى ال ��دوام
ملواكبة التطورات والعمل على تهدئة األوضاع،
ك��اش�ف��ة أن ب�لاده��ا ق ��ررت م��ع امل�ن�ظ�م��ة ال��دول�ي��ة
للطاقة الذرية منتصف يناير الجاري ،تفعيل
آلية لتسوية النزاعات تدعى  ،DRMوهي مثال
ك�لاس�ي�ك��ي ع �ل��ى ك�ي�ف�ي��ة إدارة ال �ن��زاع��ات ح��ول
اتفاق تم التوصل إليه بني الخصوم.
حرية املالحة
وت ��اب� �ع ��ت م� ��اس� ��دوب� ��وي :ان ف ��رن �س ��ا أط �ل �ع��ت
ش��رك��اء ه��ا ف ��ي ال �ك��وي��ت وامل �ن �ط �ق��ة ع �ل��ى ه��ذه

اآلل � �ي� ��ة ،ال� �ت ��ي ت �ش �ك��ل أع� �ل ��ى اس �ت��رات �ي �ج �ي��ات
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ،م��ؤك��دة أن ف��رن�س��ا ال ت��رى أن
ال �ض �غ ��وط ال �ك �ب �ي��رة ع �ل��ى إي� � ��ران ق ��د ت �ن �ج��ح،
ولذلك نعمل على التهدئة عبر الدبلوماسية،
وعلى إيران التمسك ببنود االتفاقية النووية
وم ��راج �ع ��ة س �ل��وك �ه��ا ت �ج ��اه االت �ف��اق �ي��ة خ�ل�ال
األس��اب�ي��ع امل��اض�ي��ة ،وال�ت��ي تسبب ال�ت��وت��ر في
املنطقة مما استدعى فرنسا للقيام برحالت
مكوكية لجميع األط��راف ،لسعيها للتخفيف
من ح��دة التوتر بالتعاون مع أصدقائنا في
الكويت.

وأش � � ��ارت إل� ��ى أن ه �ن��اك ت �ق��دم��ا ف ��ي م��وض��وع
املبادرة الفرنسية -األملانية -البريطانية لحماية
حرية املالحة في الخليج ،وهذا ما الحظته من
خالل لقاءاتها مع املسؤولني الكويتيني ،الفتة
ال ��ى ان �ه��ا ال�ت�ق��ت م��ع أب �ن��اء ال�ج��ال�ي��ة الفرنسية
وممثلني عنهم ف��ي ال�ك��وي��ت ،إلعطائهم بعض
ال�ن�ص��ائ��ح واالرش � ��ادات ال��روت�ي�ن�ي��ة بخصوص
أمنهم في املنطقة.

مسابقة الطهي

وح� � � ��ول امل � �ن� ��اس � �ب� ��ة ،ل� �ف� �ت ��ت م� ��اس� ��دوب� ��وي

إل� ��ى أن م �س��اب �ق��ة ال �ط �ه��ي ال �ت ��ي ت �ص��اح��ب
معرض «هوريكا» مهمة جدا في الكويت،
الن �ه��ا ت �ق��ام س�ن��وي��ا ف��ي م�خ�ت�ل��ف ق�ط��اع��ات
الضيافة.
وذك ��رت أن ه��ذه امل�س��اب�ق��ة اس�ت�ط��اع��ت ان تلفت
انتباه الجهات الكويتية التي تدعمها بشكل
ك� �ب� �ي ��ر ،م� �ش� �ي ��رة إل� � ��ى م� �ش ��ارك ��ة ن� �ح ��و  50م��ن
الفرنسيني من مؤسسات ومحكمني وطهاة في
قطاعات كثيرة في ه��ذه املسابقة ،التي تهدف
ايضا ال��ى ال�ت��روي��ج للمطبخ الفرنسي املتميز
بمختلف أنواعه.

ماري ماسدوبوي
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سبقلا رافقت مسؤولي «األشغال» و«التخطيط» خالل جولة بالمشروع

 % 27نسبة اإلنجاز في المطار الجديد
¶ المنفذ الجوي يفتتح في أغسطس 2022
خلية نحل تعمل على مدار 20
ساعة يومياً ،قوامها  11ألف عامل
ومهندس وفني ومسؤول عمل.
هكذا بدا موقع العمل في
مشروع مطار الكويت الدولي
الجديد «مبني الركاب  ،2الذي
تتضافر جهود وزارة األشغال
والجهات األخرى المعنية إلنجازه
وفق الجدول الزمني المخطط
له ،ليخدم اإلستراتيجية الرامية
إلى مواكبة سياسة األجواء
المفتوحة ،وخدمة خطة التنمية.

حجم اإلنجاز
 11ألف عامل ومهندس
وفني على مدار
 20ساعة يوميا ً

804

 %36نسبة الصرف..
و %75من التحديات
تم تجاوزها

قطع أعمدة مسبقة الصب
ُركبت من أصل 807

6007

الفيلكاوي :تنسيق
مع الجهات المعنية
على تذليل العقبات

محمود الزاهي
كشفت جولة سبقلا في موقع املشروع بمعية
م �س��ؤول��ي»األش �غ��ال«و»ال �ت �خ �ط �ي��ط«أم��س ،عن
إن� �ج ��از ك �ب �ي��ر ف ��ي األع� �م ��ال ال �خ��اص��ة ب��امل�ب�ن��ى
الرئيسي ،ضمن الحزمة األولى ،في حني يجري
ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع ال �ج �ه��از امل ��رك ��زي ل�ل�م�ن��اق�ص��ات
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى امل��واف �ق��ات ال�ن�ه��ائ�ي��ة لترسية
ال �ح��زم��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى أق ��ل امل �ن��اق �ص�ين س �ع �رًا،
وكذلك تجهيز مستندات طرح الحزمة الثالثة.
وأع � �ل� ��ن وك� �ي ��ل وزارة األش � �غ� ��ال م.اس �م ��اع �ي ��ل
الفيلكاوي عن إنجاز  %26.9من مشروع مطار
ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي ال �ج��دي��د»م �ب �ن��ي ال ��رك ��اب ،«2
م��ؤك �دًا اف�ت�ت��اح امل �ش��روع ف��ي ال��وق��ت امل �ح��دد له
تعاقديًا بحلول أغسطس .2022
وقال الفيلكاوي خالل جولة في املشروع أمس
بمعية األم�ين العام لألمانة العامة للتخطيط
د.خالد مهدي»:إن املشروع يعد أحد املشاريع
اإلستراتيجية وليس به أي تأخير في الوقت
الحالي عن البرنامج الزمني املحدد«.
وذك ��ر أن امل �ش��روع ال ي��واج��ه أي م �ع��وق��ات في
ال��وق��ت ال �ح��ال��ي ،م�ش�ي�رًا أن ال � ��وزارة ت�ع�م��ل مع
املقاول واألمانة العامة للتخطيط على تذليل
كل العقبات.
ول �ف��ت إل ��ى أن ال �ح��زم��ة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن امل �ش��روع
وال�خ��اص��ة باملباني الخدمية وال�ط��رق املؤدية
مل �ب �ن��ى ال ��رك ��اب ال �ج��دي��د وم ��واق ��ف ال �س �ي��ارات
تمت ترسيتها م��ؤخ�رًا على املناقص صاحب

كش��فت وزارة األش��غال ع��ن
حج��م اإلنج��از ف��ي مش��روع
المطار الجديد ،ومن ذلك:

قطع خرسانية مسبقة الصب
ُركبت من أصل 36964

2088

مهدي :إجراءات الحزمتين
الثانية والثالثة خالل أبريل
وفق المخطط

من حوائط األعمدة الرئيسية
من أصل 7696
مسؤولو «األشغال» و«التخطيط» خالل الجولة | تصوير بسام زيدان

أق� ��ل األس � �ع� ��ار وي� �ج ��رى ح��ال �ي��ًا ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
الجهاز املركزي للمناقصات انتظارًا للموافقة
النهائية ،مشيرا إلى أن»األشغال«تجهز حاليًا
م�س�ت�ن��دات ال �ط��رح ال �خ��اص��ة ب��ال�ح��زم��ة رق ��م ،3
وه ��ي ع �ب��ارة ع��ن م��واق��ف وم� �م ��رات ال �ط��ائ��رات
واملباني الخدمية.

املشروع األهم
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال األم �ي�ن ال �ع��ام ل�لأم��ان��ة ال�ع��ام��ة
للتخطيط خالد مهدي إن املشروع يعتبر أهم
مشاريع الخطة اإلنمائية على مستوى تطوير
البنية التحتية والقطاع الجوي في البالد ،كما
يعتبر ت�ح�ف��ة م�ع�م��اري��ة ع��امل�ي��ة ،م��ؤك �دًا تناغم
العمل ب��امل�ش��روع ال��ذي تبلغ كلفته  1.3مليار
دينار مع ما خطط له منذ البداية.
وأض� � ��اف م �ه ��دي أن ال �ف �ت��رة األخ � �ي ��رة ش �ه��دت
ت �ج��اوز ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي واج �ه��ت

جولة ميدانية في المطار الجديد

 25مليون مسافر
ذكر د .خالد مهدي أن هذا املشروع يأتي في إطار تنفيذ سياسة مهمة من سياسات
الخطة اإلنمائية وهي تنظيم سوق النقل الجوي وتطوير البنية التحتية ملطار الكويت
الدولي بهدف تطوير املرافق والخدمات التي يقدمها مطار الكويت الدولي وفق أعلى
املواصفات العاملية وزيادة الطاقة االستيعابية للمطار لتصل إلى  25مليون راكب عند
استكمال جميع املراحل.
التنفيذ وع��دده��ا  8ت�ح��دي��ات ت��م ح��ل أك�ث��ر من
 %75منها وه��و م��ا انعكس على شكل تطور
كبير ف��ي مستوى اإلن �ج��از ،مبينًا أن إجمالي
العاملني في تنفيذ املشروع يصل إلى  11ألف
ع��ام��ل بينهم  6900ع��ام��ل ف��ي ح�ين ي�ق��در ع��دد
الكوادر الوطنية فيه بنحو  168كويتيًا.

تقديم استقالتي «إشاعة»
أك � ��دت وزي� � ��رة ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
د.غ� � ��دي� � ��ر أس � � �ي� � ��ري اس� � �ت� � �م � ��راره � ��ا ف��ي
ال �ح �ق �ي �ب��ة ال� � ��وزاري� � ��ة وم� �ت ��اب� �ع ��ة س �ي��ر
ال�ع�م��ل داخ��ل وزارة ال �ش��ؤون والهيئة

العامة لشؤون ذوي اإلعاقة والجهات
التابعة لها.
ون �ف��ت أس �ي��ري ف��ي ت �ص��ري��ح ل �ـ سبقلا
أم � ��س اإلش � ��اع � ��ات واألح� � ��ادي� � ��ث ال �ت��ي
ي�ج��ري ت��داول�ه��ا ع�ب��ر م��واق��ع ال�ت��واص��ل
االج�ت�م��اع��ي ،ب�ش��أن تقديمها استقالة

رس �م �ي��ة ل��رئ �ي��س ال �ح �ك��وم �ي��ة ،م��ؤك��دة
أن� �ه ��ا ح� �ض ��رت ج �ل �س��ة م �ج �ل��س األم� ��ة
أمس ،وأن األمور «طيبة».
ول �ف �ت��ت إل� ��ى أن� �ه ��ا م �س �ت �م��رة ف ��ي أداء
مهامها الوزارية ،ومقبلة على اصدار
ّ
متنوعةُ ،
سيعلن عنها الحقًا.
قرارات

انقطاع جزئي للكهرباء
في «الرابع»

«الدائري الرابع» بال كهرباء | تصوير محمود الفوريكي

ق � ��ال � ��ت م � � �ص� � ��ادر م� �ط� �ل� �ع ��ة ف� � ��ي وزارة
ال �ك �ه��رب��اء إن ط ��ري ��ق ال� ��دائ� ��ري ال ��راب ��ع
ش�ه��د ان�ق�ط��اع��ا ل�ي��ل أم��س ف��ي اإلض ��اء ة
الخاصة بجانبي ال�ش��ارع نفسه وذل��ك

وذكر أن الزيارة السابقة تخللها اإلطالع على
ع ��دد م ��ن ت �ل��ك ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ع �م �ل��ت وزارة
األشغال على التعامل معها وتجاوزها بالفعل
وأب��رزه��ا ك��ان��ت امل�س��اح��ة ال�ت��ي تشغلها اح��دى
القواعد العسكرية وتم حل جزء كبير من األمر
بالتنسيق مع وزارة الدفاع ،وكذلك ما يتعلق

صورة جوية للتركيبات المعدنية

أسيري لــ سبقلا:

خالد الحطاب

232

ف��ي امل�س��اف��ة م��ن جسر الجامعة وحتى
ش � ��ارع دم � �ش ��ق .واض� ��اف� ��ت امل � �ص� ��ادر ل�ـ
سبقلا ان فرق الطوارئ التابعة إلدارة
إن� � � ��ارة ش� � � ��وارع ح� ��ول� ��ي ت� �ح ��رك ��ت ف ��ور

ت�ل�ق��ي ب�ل�اغ م��ن االدارة ال�ع��ام��ة ل�ل�م��رور
ل �ل �ت �ع��ام��ل م� ��ع ال �خ �ل ��ل ال� � ��ذي ت �ب�ي�ن أن ��ه
ب�س�ب��ب ع �ط��ل ف �ن��ي ع ��ادي ف��ي ط�ب��وك��س
اإلنارة» ،وأعيد التيار.

بصرف الدفعات واالعتمادات املالية ،إذ بلغت
ن�س�ب��ة ال �ص��رف خ�ل�ال ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة ال�ح��ال�ي��ة
 %36.3من جملة املخطط إنفاقه خاللها.
وردًا على سؤال لـ سبقلا بشأن ما إذا كان هناك
ت��أخ�ي��ر ف��ي إج � ��راءات ط��رح ال�ح��زم�ت�ين الثانية
والثالثة قال»:إن الحزمتني سيتم طرحهما في
مواعيدهما املحددة وال تجد األمانة أي تأخير
عن املخطط«.
ولفت إلى أن املواعيد النهائية لتوقيع العقدين
وف ��ق م ��ا ه ��و م�خ�ط��ط س�ل�ف��ًا ف ��ي أب ��ري ��ل امل�ق�ب��ل
بالنسبة للحزمة الثانية وأغسطس بالنسبة
للثالثة ،وإذا حدث تأخر عن ذلك فيمكن القول
إن هناك تأخيرًا وه��و أم��ر غير متوافر حاليًا
خ ��اص ��ة ،وت �ع �م��ل األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط
م��ع»األش�غ��ال» وبقية الجهات لتسريع وتيرة
ت��وق �ي��ع ت �ل��ك ال �ع �ق��ود ق �ب��ل ال ��وص ��ول إل� ��ى تلك
املرحلة.

ألف متر مربع من أسقف األدوار
من أصل  450ألف متر

2723

طناً صنعت من حديد الواجهات
من أصل  10729طناً

7

مصانع لصناعة القطع
الخرسانية والحديدية

5

محطات لخلط الخرسانة
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ضبط آسيوي يمرر
معامالت المرور
أل �ق��ى رج� ��ال إدارة ال �ب �ح��ث وال �ت �ح��ري
ف��ي م�ح��اف�ظ��ة ال�ع��اص�م��ة ال�ق�ب��ض على
مقيم آس �ي��وي متهم ب�م�ح��اول��ة تمرير
م �ع��ام�ل�ات خ��اص��ة ب��اخ �ت �ب��ار ال �ق �ي��ادة
ل � �ل ��واف ��دي ��ن م � ��ن ج� �ن� �س� �ي ��ات آس �ي ��وي ��ة
وعربية مقابل مبالغ مالية.
وع � �ث � ��ر رج � � � ��ال امل � �ب� ��اح� ��ث م � ��ع امل �ت �ه��م
ع� �ل ��ى أوراق وم � �س � �ت � �ن� ��دات وم� �ب ��ال ��غ
م��ال �ي��ة ت� ��دل ع �ل��ى ش �ب �ه��ة ج �ن��ائ �ي��ة في
ت �م��ري��ر امل �ع ��ام�ل�ات ،وأح �ي ��ل إل ��ى جهة
االخ �ت �ص��اص للتحقيق م�ع��ه وات �خ��اذ
اإلجراءات القانونية بحقه.

طعن  4مواطنين
في هوشة شبابية
محمد إبراهيم
ن� �ق ��ل  4م ��واط� �ن�ي�ن م� ��ن ال� �ش� �ب ��اب ال ��ى
مستشفى الجهراء لتلقي العالج من
اإلص��اب��ات البليغة إث��ر طعنهم على
ي ��د م �ج �م��وع��ة اخ � ��رى م ��ن امل��واط �ن�ي�ن
أث� � �ن � ��اء ت � ��واج � ��ده � ��م ف � ��ي ج ��اخ ��وره ��م
بمنطقة ب��ر رح�ي��ة فجر أم��س ،وتبني
الح� �ق ��ًا وج � ��ود خ�ل�اف ��ات س��اب �ق��ة ب�ين
املجموعتني.
وق � ��ال م �ص��در أم� �ن ��ي :إن رج � ��ال إدارة
البحث والتحري في محافظة الجهراء
ي �ع �ك �ف��ون ع �ل��ى ض �ب��ط م �ج �م��وع��ة م��ن
ال �ش �ب��اب ك��ان��وا ع�ل��ى م�ت�ن  4م��رك �ب��ات،
ع �ن��دم��ا دخ� �ل ��وا ال� ��ى اح� ��د ال �ج��واخ �ي��ر،
وهاجموا املواطنني املصابني وأحدثوا
بهم طعنات وإص��اب��ات بليغة ،مشيرا
ال ��ى ان رج ��ال امل �ب��اح��ث اس�ت�م�ع��وا ال��ى
افادة املصابني ،وجرى تعميم بيانات
املتهمني على جميع املنافذ ،والنقاط
األم �ن �ي��ة ت�م�ه�ي�دًا ل�ض�ب�ط�ه��م ،وسجلت
ق �ض �ي��ة ب ��ال ��واق �ع ��ة ف ��ي م �خ �ف��ر ش��رط��ة
تيماء.

«لوياك» :نادي البا ِّ
يعزز ثقة
ِّ
ويطور مواهبه
الطفل بنفسه

ّ
ببرامج ّ
مميزة ،تحقق أه��داف أكاديمية لوياك
للفنون ،لتعزيز ثقة الطفل وامل��راه��ق بنفسه،
واك � �ت � �ش ��اف م��وه �ب �ت��ه وت� �ط ��وي ��ره ��ا ،ان �ط �ل �ق��ت
ف �ع ��ال �ي ��ات ب ��رن ��ام ��ج «ن � � ��ادي الب � ��ا ل �ل �م��واه��ب»
لألطفال واملراهقني الثالثاء املاضي.
وت�س�ت�ه��دف ال�ف�ع��ال�ي��ات ،إض��اف��ة إل��ى م��ا سبق،
تطوير مهارات تواصلهم بمن حولهم وإث��ارة
ف �ض��ول �ه��م ،ل�ي�ت�ع�ل�م��وا ال �ج��دي��د ب��أن�ف�س�ه��م في
مختلف املجاالت الفنية؛ كاملوسيقى والدراما
وال �ف��ن ال�ت�ش�ك�ي�ل��ي وال �ف �ن��ون األدائ� �ي ��ة وتعليم
امل��راه �ق�ين كيفية اس �ت �خ��دام وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل
بطريقة سليمة وآم�ن��ة واح�ت��راف�ي��ة ،تسهم في
بناء شخصيتهم بطريقة إيجابية.
وف��ي ه��ذا السياق ،أك��دت رئيسة مجلس إدارة
أكاديمية ل��وي��اك للفنون الب��ا ،ف��ارع��ة السقاف،
أهمية إعادة دور النشاط املدرسي بشكل أكثر
ت��رك�ي�زًا ،ب�م��ا يسمح ب��إط�لاق وت�ط��وي��ر م��واه��ب
الصغار ،خصوصًا الفنية واإلعالمية منها.

وأع �ل �ن��ت اس �ت �ض��اف��ة ال�ط�ف�ل��ة «امل��وه �ب��ة» ف�ل��ور
زورات � ��ك ،واح� ��دة م��ن أه ��م م�ش��اه�ي��ر ال�ع��ال��م في
«ال �ه �ي��ب ه � ��وب» ،ل �ت��دري��ب األط� �ف ��ال ع �ل��ى ال�ف��ن
واالرتجال في مختلف أنماط الفنون األدائية،
وكيفية تطوير املوهبة ،وصوال إلى االحترافية
ف ��ي ه� ��ذا امل � �ج ��ال ،وك ��ذل ��ك ن �ج� َ�م��ي «ذا ف��وي��س
كيدز» لألطفال ماريا قحطان وج��اد عزالدين،
َ
ضيفي شرف على نادي البا للمواهب ،لتحفيز
املنتسبني م��ن األط�ف��ال على اإلب��داع واالبتكار
ب �ط��ري �ق��ة م �م �ت �ع��ة .وأض � ��اف � ��ت :إن «ال �ب��رن��ام��ج
س�ي�ت�ض�م��ن ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل �ف��اج��آت وامل �غ��ام��رات
الترفيهية والثقافية التي سيعيشها األطفال
كل سبت ،بحضور أولياء أمورهم».
وب� ّ�ي �ن��ت أن «أول� � ��ى امل �ف ��اج ��آت ك��ان��ت ال �ت �ع� ّ�رف
على ال�ت��راث والثقافة الفلسطينية في حديقة
الشهيد ،بالتعاون م��ع السفارة الفلسطينية،
وبحضور السفير الفلسطيني رام��ي طهبوب
وحرمه ريما الخالدي.

مركز الخليج للدراسات:

ً
ً
عربيا»
أمانا
الكويت بين «األكثر
أص � ��در م ��رك ��ز ال �خ �ل �ي��ج ال �ع ��رب ��ي ل �ل ��دراس ��ات
وال �ب �ح��وث ،وم �ق� ّ�ره ال �ك��وي��ت ،تصنيفًا ألكثر
الشعوب العربية أمانًا ،باعتماد قياس درجة
التهديدات التي تواجهها الدول في .2020
وق � ��ال امل ��رك ��ز ف ��ي ب �ي��ان ل ��ه ح� ��ول ال�ت�ص�ن�ي��ف
إن � ��ه اع �ت �م ��د ع �ل ��ى دراس� � � ��ة م � ��ؤش � ��رات األم� ��ن
ً
واإلره � ��اب وال�ج��ري�م��ة وال �س�لام��ة ،ف �ض�لا عن
ّ
املتغيرات السريعة لألحداث في العالم
رصد
العربي ،ودراس��ة سياسات الحكومات التي
لديها تداعيات على أم��ن املواطنني ،بإعطاء
ك��ل دول��ة م �ب��ررات التصنيف وك��ل امل��ؤش��رات
ِّ
املتعلقة باملخاطر.
وذكر أن الكويت ،وعلى الرغم من تصنيفها
بأنها م��ن ب�ين أكثر ال��دول العربية أم��ان��ًا في
 ،2020ف��إن�ه��ا ت��راج�ع��ت إل��ى امل��رت�ب��ة ال��راب�ع��ة،
مشيرًا إلى أن الكويت لديها «صفر مشاكل»

مع أغلب دول العالم واملنطقة.
ّ
تحسنا في بيئة
وأملح إلى أن الكويت تشهد
ال �ع �ي��ش اآلم � ��ن وم� �ن ��اخ ال� �س�ل�ام ،وال ي��واج��ه
املقيمون فيها أي أخطار أو تهديدات قريبة
تطول سالمتهم ،حيث حصلت الكويت على
م�ع��دل  65م��ن واق��ع  100ف��ي م��ؤش��ر السالمة
ّ
ال�ع��امل��ي ،ف��ي ح�ين مكنت سياستها املعتدلة
من تعزيز ترتيبها في مؤشر السالم العاملي
( )GPIالى مرتبة  43عامليا ،والثانية عربيًا.
واعتبر معدل املخاطر الداخلية في الكويت
م �ت��وس �ط��ا وم ��رت� �ب� �ط ��ا ب �م �س �ت �ق �ب��ل ال� �ص ��راع
ال �س �ي��اس��ي وال � �ح� ��راك ال ��داع ��ي ال� ��ى ال�ت�غ�ي�ي��ر
ّ
ومحاربة الفساد ،في حني تراجعت توقعات
وجود حراك سياسي معارض او احتجاجات
بني الكويتيني ،أو فئة «البدون» خالل 2020
بسبب سياسات التهدئة واالستيعاب.
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أجريت في البالد منذ انطالق اختبارات الثانوية العامة

 15جراحة في أقل من شهر الستخراج
سماعات غش من آذان طلبة
رغم اإلجراءات المتشددة التي يتخذها عادة
مسؤولو االختبارات ومراقبو اللجان ،لمنع حصول
أية حاالت غش بين الطلبة الذين يؤدون اختباراتهم،
إال أن الغشاشين ال يعدمون الوسيلة دائماً
لتحقيق مآربهم غير الشريفة ،فيبتكرون الوسيلة
تلو األخرى للتحايل على اإلجراءات وممارسة
الغش في االمتحانات من أجل تحقيق النجاح
السهل والتفوق الوهمي على حساب الجادين
والمجتهدين في استذكار دروسهم.

يسرا الخشاب
مع ثورة االتصاالت وتكنولوجيا
امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ال � �ح� ��ال � �ي� ��ة ،ش �ه ��دت
ال �س �ن��وات األخ� �ي ��رة ت �ط��ورًا ف��ارق��ًا
ف��ي أدوات ال �غ��ش ال �ت��ي س��اه�م��ت
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ب� ��دور ف �ع��ال فيها
كذلك.
وب � � � �خ � �ل ��اف ال� � �ح� � �ي � ��ل ال� � �ج � ��دي � ��دة
وامل� � �ب� � �ت� � �ك � ��رة ل � �ل � �غ ��ش م � � ��ن ق �ب �ي��ل
تفصيل قمصان ومالبس مزودة
ب �س �م ��اع ��ات وش � ��رائ � ��ح ات� �ص ��االت
ت ��ؤم ��ن ل �ل �غ �ش��اش ال� �ت ��واص ��ل م��ع
أحد بالخارج أثناء أداء االمتحان
ليملي عليه اإلجابات عن األسئلة،
ب �خ�ل�اف ذل� ��ك زاوج ال �ب �ع��ض بني
ق ��درات التكنولوجيا وب�ين الطب
ك�م�ه�ن��ة إن �س��ان �ي��ة راق �ي��ة م��ن أج��ل
التحايل وممارسة الغش.
ف�ف��ي ال �ف �ت��رة األخ �ي��رة ل�ج��أ بعض
ال �ط �ل �ب��ة ال �غ �ش ��اش�ي�ن إل � ��ى وض ��ع
سماعات دقيقة للغاية في آذانهم

ق �ب �ي��ل ب � ��دء االخ � �ت � �ب� ��ارات ل �ت �ك��ون
أدات �ه��م ل�ل�غ��ش وت�ح�ق�ي��ق ال�ت�ف��وق
الخادع السريع بال تعب أو جهد.

طريقة شيطانية
وب� � �ه � ��ذه ال� �ط ��ري� �ق ��ة ال �ش �ي �ط��ان �ي��ة
املبتكرة ،لم تقتصر مضار الغش
وآث � � � � ��اره ال �س �ل �ب �ي ��ة ع� �ل ��ى ض �ع��ف
ال �ت �ح �ص �ي��ل ال� ��دراس� ��ي ل�ل�غ�ش��اش
وت � �ه� ��دي� ��د م �س �ت �ق �ب �ل��ه ب �ح��رم��ان��ه
م��ن ج�م�ي��ع االخ �ت �ب ��ارات ف��ي ح��ال
ض�ب�ط��ه ،إذ ت��ؤك��د م �ص��ادر طبية
أن وض� � ��ع س � �م ��اع ��ات ال � �غ� ��ش ق��د
يؤدي إلى أضرار جسيمة لحاسة
السمع تصل إلى الصمم.
وكشفت هذه املصادر لـ سبقلا أن
أح��د مستشفيات ال�ب�لاد استقبل
 15حالة الستخراج سماعات غش
منذ ان�ط�لاق اخ�ت�ب��ارات الثانوية
العامة التي أعلنت نتائجها قبل
أيام.
وبينت أنه خالل العامني املاضيني

خطوات مطلوبة
ي��ؤك��د م��راق�ب��ون ض ��رورة ت �ع��اون جميع وزارات ال��دول��ة
والتنسيق في ما بينها ملكافحة الغش« ،فالتربية»
تؤدي دورها في تربية الطلبة على التحلي باألمانة
ونبذ الغش ،وتمارس دورها داخل اللجان لضبط
املخالفني ،وقد تطلب من وزارة الصحة تزويدها
بأسماء الطلبة الذين ترددوا على املستشفيات
إلزال � ��ة ه ��ذه ال �س �م��اع��ات ل�ت�ط�ب�ي��ق الئ �ح��ة ال�غ��ش
عليهم بعد التأكد من تورطهم في الغش ،كما
يجب أن تسعى وزارة التجارة إلى السيطرة على
مروجي أدوات الغش التي أصبحت سهلة التداول
من دون رادع ،متسائلني :ملاذا لم تغلق الحسابات
ّ
وتروج لها؟
التي تبيع سماعات الغش

شهدت بعض املستشفيات نحو
 100ح ��ال ��ة ل �ط �ل �ب��ة ح � �ش ��رت ف��ي
آذان� �ه ��م س �م��اع��ات اس �ت �خ��دم��وه��ا
ف ��ي ال � �غ ��ش ،م��وض �ح��ة أن � ��ه ع ��ادة
م��ا يضع األف ��راد ه��ذه السماعات
ويستخرجونها بأنفسهم ،بينما
يلجأ بعضهم إل��ى املستشفيات
الستخراجها في حال لم يتمكنوا
من ذلك.

فقدان السمع
ب �ي��د أن ل �ه��ذا األم� ��ر م �خ��اط��ره ،إذ
ّ
يحذر رئيس مجلس أقسام األنف
واألذن وال� �ح� �ن� �ج ��رة ف� ��ي وزارة
ال�ص�ح��ة د .م�ط�ل��ق ال�س�ي�ح��ان ،من
وض��ع أجسام غريبة داخ��ل األذن،
م��ؤك��دا أن ه ��ذا األم ��ر ق��د يتسبب
ّ
مضرة كالتقرحات
في مضاعفات
وال � � �ج� � ��روح ال �ع �م �ي �ق��ة وال� �ن ��زي ��ف
والتهابات األذن وثقب الطبلة ،إذ
تختلف أبعاد األذن الخارجية من
شخص إلى آخر.

وأوضح السيحان أن األذن تتكون
م ��ن األذن ال��داخ �ل �ي��ة وال��وس �ط��ى
والخارجية التي تكون من بداية
ال �ط �ب �ل ��ة وح � �ت� ��ى ص � �ي � ��وان األذن
ال �خ ��ارج �ي ��ة ،م �ب �ي �ن��ًا أن األج �س ��ام
ال�ح��ادة والغريبة داخ��ل األذن قد
ت� ��ؤدي إل ��ى ث �ق��ب وم ��ن ث��م اص��اب��ة
العظيمات داخ��ل األذن الوسطى،
ك �م ��ا ق� ��د ي � � ��ؤدي ال � ��ى ث �ق ��ب األذن
ال ��داخ � �ل � �ي ��ة ،م� �م ��ا ي �س �ب��ب ف� �ق ��دان
السمع مباشرة.

مراجعون يشكون
وب �ح �س ��ب ال �س �ي �ح ��ان ف � ��إن األذن
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة م �ش �ب �ع��ة ب� �م� �ص ��ادر
م �خ �ت �ل �ف��ة م� ��ن ال � � � ��دم ،ف� � ��أي ج�س��م
غ ��ري ��ب ي �ج��رح �ه��ا ق ��د ي � ��ؤدي إل��ى
ال �ن ��زي ��ف ،ل �ك �ن��ه ال ي�ع�ت�ب��ر خ �ط �رًا،
«ب��ل م��ا نخشاه ه��و ج��رح الطبلة
وال�ت��أث�ي��ر ف��ي آل�ي��ة عمل عظيمات
األذن الوسطى واألذن الداخلية»،
مبينًا أن األطباء في املستشفيات

!

التابعة ل��وزارة الصحة ال يسمح
ل � �ه � ��م ب � ��وض � ��ع أج� � � �س � � ��ام غ ��ري� �ب ��ة
كالسماعات لألفراد ،لكن ال تخلو
ح��وادث األن��ف واألذن والحنجرة
م� � ��ن ب � �ع� ��ض امل � ��راج � � �ع �ي��ن ال� ��ذي� ��ن
ي �ش �ك��ون وج� � ��ود أج � �س ��ام غ��ري �ب��ة
داخل األذن واألنف والبلعوم.
وختم حديثه بأن هؤالء املراجعني
ي �ط �ل �ب��ون امل� �س ��اع ��دة إلزال � � ��ة ه��ذه

100

حالة حشرت
سماعات
غش في آذانهم
خالل العامين
الماضيين
السيحان لـ سبقلا:
األمر خطير
ً
صحيا
وقد يؤدي
إلى الصمم
األجسام الغريبة ومنها السماعة
ط� �ب� �ع ��ا ،ب �س �ب��ب ان� �ح� �ش ��اره ��ا ف��ي
ال�ق�ن��اة ال�س�م�ع�ي��ة ال�خ��ارج�ي��ة مما
ق��د ي�ت�س�ب��ب ف��ي ت �ق��رح��ات ل�ه��م أو
تلك املضاعفات امل��ذك��ورة ،مشيرًا
إل ��ى أن األم ��ان ��ة ال�ط�ب�ي��ة ت�س�ت�ل��زم
ع�لاج ال�ح��االت ومساعدتها على
استخراج الجسم الغريب ،ومن ثم
نبحث في األسباب الحقًا.
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«الخدمة المدنية» يتفاعل مع ما نشرته سبقلا حول أزمات «التربية»

بعد المعلمين ..استثناء الباحثين من اإلحالل
■ الوزارة :نحتاج  527باحثا ً اجتماعيا ً ونفسيا ً لسد العجز في المدارس

هاني الحمادي

أخيراً وبعد طول انتظار ،تفاعل ديوان الخدمة المدنية
مع التحذيرات التي أطلقتها سبقلا حول األزمة
التي تعانيها وزارة التربية ،بسبب التخبط في سياسة
التكويت ووجود مجموعات وظيفية مشمولة باالحالل،
رغم العجز الذي تعانيه المدارس في هذه الوظائف،
ومنها الوظائف التعليمية والباحثين االجتماعيين
والنفسيين.
ف �ب �ع��د اس �ت �ب �ع ��اده امل �ع �ل �م�ي�ن م ��ن إج � � ��راءات
ت �ك��وي��ت ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ح �ك��وم �ي��ة ع ��ن ال �ع��ام
ال�ح��ال��ي ،واف ��ق دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة على
استثناء الباحثني االجتماعيني والنفسيني
املقيمني كذلك من خطة االحالل.
وأفاد الديوان رسميًا وزارة التربية عبر كتاب
حصلت سبقلا على نسخة منه ،باملوافقة
ع �ل��ى اس �ت �ث �ن��اء امل��وظ �ف�ي�ن غ �ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين
شاغلي وظائف البحث االجتماعي والخدمة
االجتماعية والبحث النفسي من مجموعة
وظ��ائ��ف ال �خ��دم��ات االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ت��رب��وي��ة
والرياضية ،والبالغ عددهم  572موظفًا من
أح�ك��ام ق��رار مجلس الخدمة املدنية رق��م 11
لسنة  2017بشأن قواعد واج��راءات تكويت
الوظائف الحكومية في كل الجهات.
وأشار الديوان إلى أن القرار جاء بعد بحث
املوضوع ودراسة أبعاده خالل السنة املالية
 - 2020-2021السنة الثالثة لإلحالل -وكذلك
إلع�ط��اء الباحثني االجتماعيني والنفسيني
ال�ف��رص��ة ل�ت��دري��ب ال �ك��وادر الوطنية حديثي
التخرج تمهيدًا إلحاللهم محلهم.

مخاطر اإلحالل
وكان ديوان الخدمة املدنية قد أخطر التربية
ف��ي دي�س�م�ب��ر امل ��اض ��ي ،ب ��االع ��داد امل�ش�م��ول��ة
ب��االح�لال خ�لال العام الحالي وع��دده��م 286
م��وظ�ف��ًا ،بينهم  245م��ن م�ج�م��وع��ة وظ��ائ��ف
ال �خ ��دم ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة وال� �ت ��رب ��وي ��ة ،وه��و
امل � ��وض � ��وع ال � � ��ذي ان� � �ف � ��ردت سبقلا ب �ن �ش��ره
ّ
وح� � � � ��ذرت م� ��ن م� �خ ��اط ��ر ش � �م ��ول ال �ب��اح �ث�ي�ن
ب��االح�لال ،وتأثيره ف��ي العلمية التعليمية،
في ظل العجز الكبير الذي تعانيه املدارس،
ووج� � � � � � ��ود ب� �ع � �ض � �ه ��ا ب� �ل ��ا اخ� �ت� �ص ��اص� �ي�ي�ن
اجتماعيني ونفسيني ،مما أدى ال��ى ارتفاع
أعداد الحاالت واملشكالت السلوكية.
وردًا على كتاب ال��دي��وان امل�ش��ار إل�ي��ه ،أع��دت
ب ��دوره ��ا وزارة ال �ت��رب �ي��ة ،م�م�ث�ل��ة ف ��ي إدارة
ال �خ��دم��ات االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ن �ف �س �ي��ة ف ��ي 29
ديسمبر امل��اض��ي ،كتابًا إل��ى دي��وان الخدمة
املدنية تطالبه باملوافقة على تأجيل اإلحالل
م��ن أج ��ل االس �ت �ع��داد ل �ه��ذه ال �خ �ط��وة بشكل
صحيح ،وذلك ملا لهذا القرار من آثار سلبية
ف��ي ح��ال تطبيقه على الخدمة االجتماعية
وال�ن�ف�س�ي��ة ال �ت��ي ت �ق��دم ل�ل�ط�ل�ب��ة م��ن أب�ن��ائ�ن��ا
باملدارس بجميع املراحل التعليمية.

نتائج تعيين الكويتيين
خريجي «علم
االجتماع» بالمهنة لم
تكن كالمأمول!

صور ضوئية من موافقة «الخدمة المدنية» على استثناء الباحثين من اإلحالل ومطالبات «التربية» بتأجيل «التكويت»

تطبيق قرار «التكويت»
العامين الماضيين أثر
سلبا ً في العمل بكل
المراحل التعليمية
الحاالت النفسية
والمشكالت السلوكية
ارتفعت بين
المتعلمين لغياب
المتابعة بسبب النقص
االستثناء والتأجيل
خطوة في االتجاه
ومساع
الصحيح..
ٍ
الستقطاب العنصر
الكويتي
الديوان :إتاحة الفرصة
لتدريب الكوادر الوطنية
الحديثي التخرج

وأرف� � �ق � ��ت ال � � � � ��وزارة امل� �ش� �غ ��ول ال �ف �ع �ل��ي م��ن
ً
الباحثني غير الكويتيني مشموال ب��أع��داد
ال��ذك��ور واإلن ��اث ف��ي ك��ل م�ج��ال ،إض��اف��ة الى
م �ك��ام��ن ال �ع �ج��ز واألع � � ��داد ال �ت��ي ت�ح�ت��اج�ه��ا
ال��وزارة من النفسيني واالجتماعيني ،الفتة
إل ��ى أن اج �م��ال��ي ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ه ��ذا امل�ج��ال
من املقيمني والخليجيني يبلغ  454باحثًا
وباحثة ( 358ذكورا  96 -إناثا) بينما وصل
االحتياج لسد العجز في امل��دارس إلى 527
باحثًا منهم  283للخدمة االجتماعية و244
للخدمة النفسية ،علمًا ب��أن��ه ت��م احتساب
النصاب لكل باحث وفق القرار الوزاري 524
لسنة  2007بشأن تحديد املعيار لوظائف
ال�خ��دم��ة االج�ت�م��اع�ي��ة والنفسية ب��امل��دارس
ب�م��راح�ل�ه��ا التعليمية امل�خ�ت�ل�ف��ة وامل�ع��اه��د
الدينية ورياض األطفال.

عزوف الكويتيني
وف��ي وق��ت أك��دت فيه وزارة التربية رغبتها
ب�ت�ط�ب�ي��ق اإلح �ل��ال ب�ش�ك��ل الي ��ؤث ��ر ف ��ي سير
ال�ع�م�ل�ي�ت�ين ال �ت��رب��وي��ة وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ،ذك ��رت

«بعد تزايد ضحايا الفيروس الغامض في الصين»

«الصحة» :اإلجراءات االحترازية مستمرة..
وبانتظار التوصيات الدولية
عبدالرزاق المحسن
واص � � �ل� � ��ت وزارة ال � �ص � �ح� ��ة إج � ��راءات� � �ه � ��ا
االح �ت��رازي��ة ل�ح�م��اي��ة ال �ب�لاد م��ن ال�ف�ي��روس
الغامض الذي يشتبه أنه «كورونا» ،وكان
أول ظهور له في الصني ثم أودى بحياة 10
أشخاص.
وأك� ��دت م �ص��ادر مطلعة ل �ـ سبقلا ان وزارة
الصحة تتابع بحذر اخر تطورات الفيروس،
وبانتظار التعليمات والتحذيرات الصادرة
م ��ن م�ن�ظ�م��ة ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة ،ال �ت��ي ع�ق��دت
اجتماعا فنيا امس في جنيف.
ولفتت املصادر إلى أن اإلج��راءات الصحية
االحترازية مستمرة في املطار وبقية املنافذ

الحدودية األخ��رى ،ويراقب املسؤولون في
ق �ط��اع ال �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة م ��ا ق ��د ي �س �ف��ر عنه
االجتماع باملنظمة العاملية ،سواء باالعالن
ع��ن ال �ت �ع��ام��ل م��ع ال �ف �ي��روس ع �ل��ى ان ��ه ك��أي
م ��رض اخ� ��ر ،او ح �ت��ى ب��رف��ع ح��ال��ة ال�ت�ي�ق��ظ
والحذر ،ورفع التوصيات للمنافذ الجوية
ب � �ض � ��رورة ف �ح ��ص امل� �س ��اف ��ري ��ن ،وت �ش �غ �ي��ل
الكاميرات الحرارية التي ترصد اي حاالت
مشتبه في اصابتها بالفيروس.
وأش ��ارت امل�ص��ادر ال��ى ان��ه وح�ت��ى ظهر امس
ل ��م ي �ج��ر ت�ب�ل�ي��غ ال� � � ��وزارة ب� ��أي ت �ع �ل �ي �م��ات او
تحذيرات صادرة من منظمة الصحة ،مبينة
ب��أن م�س��ؤول�ين صحيني م��ن ال�ص�ين حضروا
اجتماع منظمة الصحة العاملية ،بهدف تقديم

امل �ع �ل��وم��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال �ف �ي��روس وت�ق�ي�ي�م��ه،
ول�ض�م��ان ال�ت�ص��دي األم �ث��ل ل�ل��وب��اء املتفشي
ه �ن��اك ،م�ن��وه��ة ب ��أن االج �ت �م��اع ق��د ي�س�ف��ر عن
توصيات تتعلق بمنع السفر الى الصني ،أو
حظر ال�ت�ج��ارة ،م��ع تطبيق إج ��راءات صحية
إضافية ملنع انتقال «الفيروس الغامض».
اش� ��ارت وك� ��االت ان �ب��اء اخ ��رى ال ��ى وص��ول
اع � ��داد امل �ص��اب�ين ب��ال �ف �ي��روس ال� ��ذي يعتبر
من ساللة جديدة «كورونا» ،للمئات داخل
ال �ص�ين ،وق��د تظهر أع ��راض ال �ف �ي��روس من
خ�ل�ال س �ي�لان ف��ي إف � ��رازات األن� ��ف ،وس�ع��ال
شديد ،مع احتقان في الحلق ،وف��ي بعض
األح � �ي ��ان ال � �ص� ��داع ،ورب� �م ��ا ت �ت �ط��وراألم��ور
لحمى شديدة تمتد لبضعة أيام.

مسؤولون صحيون:
 % 40من أطفال الكويت بدناء
تتزايد التحذيرات من ارتفاع معدالت السمنة،
لكن املقلق ف��ي األم��ر أن نسبتها ارتفعت بني
األط �ف��ال وامل��راه�ق�ين ف��ي ال�ك��وي��ت ،حيث تصل
إلى نحو  %40وفق مسؤولني صحيني.
وك�ش��ف رئ�ي��س ق�س��م ال�ج��راح��ة ف��ي مستشفى
ج��اب��ر األح� �م ��د ،ورئ �ي ��س ج�م�ع�ي��ة ال �ج��راح�ين
ال �ك��وي �ت �ي��ة د .س �ل �م��ان ال� �ص� �ب ��اح ع ��ن إط �ل�اق
حملة وطنية ملجابهة السمنة ل��دى األط�ف��ال
واملراهقني في البالد ،الفتا إلى تنظيم ماراثون
للتصدي ملشكلة السمنة لدى األطفال في 22
فبراير ،مبينا أن هذه الحملة ستركز جهودها
على مكافحة السمنة لدى األطفال واملراهقني،
مشددا على أهمية التصدي لهذا الداء لتفادي
املضاعفات املصاحبة له في املستقبل ،بينها
اإلصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم.
وق ��ال ال�ص�ب��اح ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي ام��س إن
داء السمنة يعد هاجسا كبيرا في كل منزل،

الفتا إلى أن الدراسات العلمية تشير إلى أنه
إذا كانت نسبة السمنة لدى األطفال مرتفعة
ول��م نتمكن م��ن ال�ت�ص��دي ل �ه��ا ،ف��إن  %80من
ه ��ؤالء األط �ف��ال س�ي�ك�ب��رون وه ��م ي�ع��ان��ون من
السمنة ومضاعفاتها في املستقبل ،وسيكون
ه�ن��اك صعوبة ف��ي التحكم ب��ه وبمضاعفاته
في املستقبل.
النشاط البدني
من جانبها ،أكدت اختصاصي أول أطفال في
مستشفى جابر األحمد ،وعضو لجنة حماية
الطفل بوزارة الصحة ،د .دانة الحقان أن نسبة
اإلص��اب��ة بالسمنة ل��دى األط �ف��ال ف��ي الكويت
ت � �ت� ��راوح م ��ا ب�ي�ن  %35و ،%40م �ش �ي��رة إل��ى
ت��زاي��د ه��ذه املشكلة بشكل سنوي ف��ي البالد،
حيث نراها في العيادات الخارجية وأقسام
الحوادث بشكل كبير.
وأضافت الحقان أن السمنة أصبحت مرضا

ول �ي��س ع��رض��ا ألم � ��راض أخ� ��رى ك �م��ا ك��ان��ت
ف��ي ال�س��اب��ق ،م�ش��ددة على أهمية الرضاعة
الطبيعية في الوقاية من السمنة مستقبال،
حيث ان األط�ف��ال ال��ذي��ن ي��رض�ع��ون طبيعيا
أق��ل ع��رض��ة ف��ي املستقبل ل�لإص��اب��ة بمرض
ال �س �م �ن ��ة ،ع� ��ن األط � �ف � ��ال ال� ��ذي� ��ن ي��رض �ع��ون
صناعيا.
وأش � ��ارت ال �ح �ق��ان إل ��ى أن ال� �ع ��ادات ال�غ��ذائ�ي��ة
الصحية السليمة وممارسة النشاط البدني
لألطفال وإلحاقهم من سن  6وحتى  12عاما
ف��ي أنشطة رياضية ،كأكاديميات ك��رة القدم
لألوالد أو األندية الصحية للبنات ،مهم جدا
في تفادي مشكلة السمنة.
وش��ددت على أهمية ممارسة ري��اض��ة املشي
أو ال�ج��ري للكبار وال�ص�غ��ار ،س��واء للتصدي
لألمراض أو مكافحتها.

ع.م

ف ��ي ال� �ك� �ت ��اب ال� � ��ذي ح �ص �ل��ت سبقلا ع �ل �ي��ه،
امل�ب��ررات التي تجعل م��ن الصعب استكمال
ال��وزارة تطبيق قرار التكويت ،وعلى رأسها
وج��ود نقص في عدد الباحثني والباحثات
االج �ت �م��اع �ي�ين ،وع� ��دد ال �ب��اح �ث�ين النفسيني
من الذكور في ظل عزوف العنصر الكويتي

ع��ن ال�ت�ق��دم ل�ه��ذه ال��وظ�ي�ف��ة ،إض��اف��ة الفتتاح
م � � � ��دارس ج � ��دي � ��دة س� �ن ��وي ��ا وازدي � � � � � ��اد ع ��دد
املتقاعدين واالستقاالت.
ول �ف �ت��ت إل ��ى ت �ن��اق��ص أع � ��داد امل �خ��رج��ات من
كلية العلوم االجتماعية تخصص الخدمة
االجتماعية ،مبينة أن املوافقة على تأجيل

عملية اإلحالل سيساعد للوصول إلى درجة
م�ق�ب��ول��ة م��ن ال �ن �ج��اح الس �ت �ق �ط��اب ال�ع�ن�ص��ر
الكويتي للميدان ،والعمل في مجال الخدمة
االجتماعية والنفسية.
وأوض�ح��ت «ت��أك�ي��دا لرغبتنا ف��ي استقطاب
الباحثني الكويتيني في هذا املجال ،تم قبول
خ��ري�ج��ي ك�ل�ي��ة اآلداب ع�ل��م اج �ت �م��اع للقيام
بعمل الباحث االج�ت�م��اع��ي ،بعد اجتيازهم
دورة ت��دري �ب �ي��ة ك��ام �ل��ة ل �ت��أه �ي �ل �ه��م ل�ل�ع�م��ل
ب ��امل ��دارس ،ول �ك��ن ل��م ت�ك��ن ال�ن�ت��ائ��ج ك�م��ا هو
مأمول».
وأش��ارت إل��ى أن املجموعة امل��وج��ودة حاليا
من االختصاصيني االجتماعيني والنفسيني
غير الكويتني ،بعد تطبيق قرار اإلحالل ملدة
عامني ماضيني ،قد نالت العديد من الدورات
ال �ت��دري �ب �ي��ة ض �م��ن خ �ط��ط ال�ت �ن�م�ي��ة امل�ه�ن�ي��ة
للباحثني وال�ب��اح�ث��ات ،س��واء على مستوى
اإلدارة املركزية أو املناطق التعليمية ،مما
جعلهم يمتلكون خبرة أكثر في العمل داخل
امل��دارس وفهم طبيعة أبنائنا الطلبة ،وهم
أك�ث��ر م��واء م��ة م��ع نسيج املجتمع الكويتي
وت �ف �ه �م��ًا مل �ش �ك�لات��ه ،وأك� �ث ��ر أل �ف��ة م ��ع األس ��ر
الكويتية.

 06الكويت

البلدي

إلنشاء مواقف سيارات في «العاصمة»

«األشغال» تطلب خلو
المواقع من العوائق
وجهت وزارة األشغال خطابًا إلى البلدية بشأن
إن �ش ��اء م ��واق ��ف س� �ي ��ارات م �ت �ع��ددة األدوار في
العاصمة.
وق��ال الوكيل املساعد لقطاع ش��ؤون املشاريع
اإلن �ش��ائ �ي��ة ف��ي ال� � ��وزارة م .غ��ال��ب ص �ف��وق ب��أن��ه
حسب اإلج� ��راءات املتبعة ل��دى وزارة األش�غ��ال
وح �س��ب ق ��رار م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ،ن��ؤك��د ض ��رورة
تزويدنا باملتطلبات املبينة أدناه:
 امل�ت�ط�ل�ب��ات ال�ف�ن�ي��ة وال�ه�ن��دس�ي��ة م�ع�ت�م��دة منالجهة املستفيدة الطالبة ل�ل�م�ش��روع ،وأهمها
ع ��دد م��واق��ف ال �س �ي��ارات امل �ط �ل��وب��ة ل �ك��ل م��وق��ع،
وأي اش�ت��راط��ات لديها أو ل��دى البلدية خاصة
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باملشروع.
 توفير امليزانيات التي تغطي إنشاءها. التأكيد على خلو املوقع من عوائق. وسوف يتم التنسيق بخصوص تسلم املوقعبعد استكمال املتطلبات السابقة.
ودع � � ��ا إل� � ��ى ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ال� �ج� �ه ��از امل ��رك ��زي
للمناقصات العامة للحصول على موافقتهم
ل �ط��رح امل� �ش ��روع ب �ن �ظ��ام ت�ص�م�ي��م وت�ن�ف�ي��ذ بما
ي�ت�ن��اس��ب م��ع ط�ب�ي�ع�ت��ه ،واخ �ت �ص��ارًا للبرنامج
الزمني لتنفيذ املشروع ،حيث ان التوفير الزمني
قد يتعدى السنوات الثالث بعد اختصار فترات
ما قبل التصميم وفترة التصميم.

النصار دعا البلدية إلى السماح بتنوع األنشطة واالستعماالت

تطوير أرض المعارض في «مشرف»
زكريا محمد
ك� �ش ��ف ال� ��رئ � �ي� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل �ش��رك��ة
م�ع��رض ال�ك��وي��ت ال��دول��ي ،عبدالرحمن
ال�ن�ص��ار ،ع��ن ال��رغ�ب��ة ف��ي تطوير أرض
املعارض بمنطقة مشرف.
وق ��ال ال �ن �ص��ار ،ف��ي خ�ط��اب وج�ه��ه إل��ى
البلدية ،ان صناعة املعارض أصبحت
ف �ن��ًا ع��امل �ي��ًا راق� �ي ��ًا ي �ل �ع��ب دورًا ك �ب �ي��رًا
وب��ارزًا ف��ي ان�ع��اش اقتصاديات ال��دول
وزي��ادة ال��دخ��ل ال�ق��وم��ي ل�ه��ا ،م��ن خالل
توسع قاعدة استثماراتها ،إذ تساهم
في تعزيز روح التنافس بني مختلف
ال�ش��رك��ات املحلية وال�ع��امل�ي��ة ،ف��ي اط��ار
س�ع�ي�ه��ا ال ��ى ت��وف �ي��ر أف �ض��ل ال �ع��روض
وال � �خ� ��دم� ��ات ل �ع �م�ل�ائ �ه��ا ،وه � ��ي أي �ض��ًا
فرصة جيدة للقطاع الخاص لتفعيل
دوره ليكون املحرك األساسي للعملية
االقتصادية في البالد.
وأض� ��اف أن دول ��ة ال �ك��وي��ت م�ق�ب�ل��ة على
م��رح �ل��ة م �ه �م��ة ج � �دًا م ��ن ح �ي��ث ال �ت��وج��ه
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة ،وامل �ن��اف �س��ة في

إقامة أسواق
مكشوفة ومواقع
للتخزين وفندق
ومركز للمؤتمرات

عبدالرحمن النصار

م �ج��ال االس �ت �ث �م��ار وال �ت �ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة،
وفقًا «لرؤية الكويت  ،»2030لذا فقد رأت
ش��رك��ة م�ع��رض ال�ك��وي��ت ال��دول��ي تطوير
ُ
األهداف التي أقيمت من أجلها ،لتواكب
ال�ت�ط��وي��ر ال�ش��ام��ل ل�ل�ق�ط��اع االق�ت�ص��ادي

بالدولة ،وتهيئة املوقع املتميز «أرض
املعارض بمشرف» العائد لها ،وإع��ادة
تطويره في ضوء تلك األه��داف ،لتشمل
التوجيهات الجديدة مثل:
 أسواق املعارض الدائمة واملؤقتة. سوق وفعاليات األعمال. صناعة االجتماعات. سياحة األعمال. س� � � � ��وق ال � � �ص � � �ن� � ��اع� � ��ات ال � �ص � �غ � �ي� ��رةواملتوسطة.
وب� نّ�ّي� ال �ن �ص��ار أن ��ه ف��ي س�ب�ي��ل تحقيق

المرخصة
حجز البقاالت غير ُ

ً
بائعا متجو ً
ال
الخرينج :ضبط 18

ذل ��ك ت��رغ��ب ال �ش��رك��ة ف��ي امل��واف �ق��ة على
ت� �ن ��وع األن� �ش� �ط ��ة واالس� �ت� �ع� �م ��االت ف��ي
ع�م�ل�ي��ة ت �ط��وي��ر امل��وق��ع ،ل�ت�ش�ت�م��ل على
التالي:
• م �ع��ارض دائ �م��ة وم��ؤق �ت��ة ل�ل�ش��رك��ات
العاملية واملحلية م��ع م��واق��ع التخزين
الالزمة لها.
• مركز للمؤتمرات.
• فندق.
• أم��اك��ن إلق��ام��ة امل �ع��ارض ال�خ��ارج�ي��ة
واملحلية لكل أنواع األنشطة التجارية.
• األسواق املكشوفة واملكيفة تماشيًا
مع طبيعة مناخ دولة الكويت.
• الخدمات امللحقة من مكاتب ومراكز
لالتصاالت والخدمات.
• املطاعم واملقاهي.
• م � � ��واق � � ��ف ال� � � �س� � � �ي � � ��ارات امل � �ك � �ش ��وف ��ة
واملتعددة األدوار.
ودع � � ��ا إل� � ��ى إع� � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ف� ��ي ن �س��ب
االس � � � �ت � � � �غ� �ل� ��ال وال � � � �ب � � � �ن� � � ��اء ب � ��امل � ��وق � ��ع
واالرت �ف��اع��ات وع ��دد ال �ط��واب��ق لتحقق
االستغالل األمثل للموقع.

اعتماد مخططات
المرقاب والوفرة
اإلسكانيين
اع � �ت � �م� ��دت امل� ��ؤس � �س� ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل� �ل ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة امل �خ �ط��ط
التنظيمي مل�ش��روع��ي امل��رق��اب
والوفرة اإلسكانيني.
ودع��ت امل��ؤس�س��ة ال�ب�ل��دي��ة إل��ى
إصدار كل التراخيص الالزمة
وفق املخططات املعتمدة.

«المدنية» المثقوبة
تعتبر الغية

مصادرة البضائع | البلدية

دهمت إدارة النظافة العامة وإش �غ��االت ال�ط��رق بفرع بلدية
ال �ف��روان �ي��ة ،ض�م��ن ع�م��ل ال�ل�ج�ن��ة ال ��وزاري ��ة امل�ش�ت��رك��ة ملتابعة
أوض��اع منطقة جليب الشيوخ ،األس��واق العشوائية وضبط
الباعة الجائلني ورفع السيارات املهملة على الدائري السادس.
ً
وكشف مدير اإلدارة سعد الخرينج عن ضبط  18بائعًا متجوال
ومخالفتهم وإح��ال�ت�ه��م للجهات املعنية الت�خ��اذ اإلج ��راءات
القانونية بحقهم ،وصوال لإلبعاد اإلداري ومصادرة حمولة
 6ش��اح �ن��ات م��ن ال �خ �ض��روات وال �ف��واك��ه وامل�ل�اب ��س واألث� ��اث

املستعمل ،ورفع  20سيارة مهملة وإرسالها ملوقع الحجز.
وشنت ال�ف��رق الرقابية ف��ي إدارة النظافة العامة حملة على
سوق الحريم في القطعة  3بمنطقة الحساوي.
ع �ل��ى ص�ع�ي��د اخ� ��ر ،واص �ل ��ت ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة ف ��ي ب�ل��دي��ة
محافظة الجهراء ،ممثلة في إدارة النظافة العامة وإشغاالت
ال�ط��رق ،حملتها على الباعة الجائلني في منطقة الصبية،
وال�ت��ي اس�ف��رت ع��ن حجز ب�ق��االت على ع��رب��ات غير مرخصة
من البلدية.

أح��اط دي��وان الخدمة املدنية
ال � �ب � �ل� ��دي� ��ة ب � �خ � �ط� ��اب وزارة
الداخلية بأنه في حالة ثقب
البطاقة املدنية التي بحوزة
األج � � �ن � � �ب� � ��ي ت � �ع � �ت � �ب� ��ر الغ � �ي� ��ة
وغ �ي��ر ص��ال �ح��ة ل�لاس �ت �خ��دام،
وال ي � �ح ��ق ل� �ل� �ش� �خ ��ص ال � ��ذي
بحوزته تلك البطاقة العودة
إل ��ى ال �ك��وي��ت ب�م��وج�ب�ه��ا م��رة
أخرى.
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فريق العمل :حمد الخلف وفهاد الشمري
تصوير :حسني هالل

الغانم :إصالح الخلل «نعم» ..المساس باألرزاق والرواتب «ال»

جلسة تبديد الهواجس

■ العقيل :ال مساس بجيوب المواطنين ..فاقتصادنا متين
بددت جلسة مجلس األمة ،أمس ،هواجس ما وقر في نفوس كثيرين
من نوايا حكومية لخفض الرواتب والمساس بجيوب المواطنين ،كما
قطعت الجلسة الشك باليقين في شأن اتفاقية المنطقة المقسومة
مع المملكة العربية السعودية.
وحسم المجلس الجدل الدائر من خالل نقطة نظام وجه خاللها رئيس
المجلس مرزوق الغانم أسئلة مباشرة إلى وزيرة المالية وزيرة الدولة
للشؤون االقتصادية مريم العقيل ،تتعلق بتداعيات تصريحاتها األخيرة
التي فهمها البعض بأنه قد يكون هناك مساس أو تخفيض في رواتب
الموظفين الكويتيين.
وسأل الغانم الوزيرة :هل هناك نية أو توجه أو تفكير في تخفيض أو
المساس برواتب الموظفين الكويتيين بأي حال من األحوال؟ وهل
الصناديق السيادية للدولة متينة واقتصادنا متين حاليا أم أن هناك
معلومات أخرى؟ وهل أرقام العجز التي ذكرت في بعض التصاريح
الحكومية هي أرقام تقديرية أم فعلية؟
تدل بأي تصريح بشأن الرواتب..
وأكدت الوزيرة العقيل في ردها أنها «لم ِ
وجيب المواطن لن يمس» ،موضحة أن «الصناديق السيادية متينة
واالقتصاد الكويتي متين» ،مبينة أن أرقام الميزانية تقديرية ،بينما
الحساب الختامي يشتمل على أرقام فعلية.
وكان النائب رياض العدساني قد لوح في جزء من الجلسة خصص لبند
أسئلة النواب ،باستجواب رئيس الحكومة سمو الشيخ صباح الخالد في
حال لم يتم الكشف عن حقيقة ميزانية الدولة ،التي ثار بشأنها لغط
كبير عقب تصريحات سابقة للوزيرة العقيل أعلنت فيها عن مشروع
الموازنة الجديدة.

ق ��ال رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م إن
إج� ��اب� ��ات وزي� � ��رة امل��ال �ي ��ة م ��ري ��م ال �ع �ق �ي��ل ع�ل��ى
األسئلة التي طرحها عليها في جلسة األمس
أك� ��دت أن ال ��روات ��ب ل��ن ت �م��س ،وأن االق �ت �ص��اد
الوطني متني ،مشيرًا إلى أن هذا ال يعني عدم
إصالح االختالالت املوجودة.
وقال الغانم في تصريح صحافي عقب الجلسة
«استعملت حقي الالئحي للمصلحة العامة
ب��االس �ت �ن��اد إل ��ى امل ��ادت�ي�ن  116م ��ن ال��دس �ت��ور
و 182من الالئحة الداخلية ملجلس األم��ة ،في
ّ
ما يتعلق بتداعيات تصريحات وزيرة املالية
مريم العقيل التي فهمت تصريحاتها أو نقلت
في بعض الصحف بشكل مختلف عما نقلت
ف��ي وس��ائ��ل إع�لام�ي��ة أخ ��رى أو ص�ح��ف أخ��رى
ب��أن��ه ق��د ي�ك��ون ه�ن��اك م�س��اس أو تخفيض في
رواتب املوظفني الكويتيني».
وأض� ��اف ال �غ��ان��م «ل��ذل��ك وج �ه��ت إل�ي�ه��ا أسئلة
م � �ب ��اش ��رة ب� ��أن� ��ه ل � ��و ل � ��م ت� �ج ��ب ب � ��وض � ��وح ف��ي
ق ��اع ��ة ع� �ب ��داهلل ال �س ��ال ��م الس �ت �م��ر ه � ��ذا ال�ل�غ��ط
حتى الجلسة ال�ق��ادم��ة أو ق��د ي��زي��د على ذل��ك،
ووجهت إليها بشكل مباشر نيابة عن أبناء
الشعب الكويتي عن الهواجس وأسباب الهلع
وال �خ��وف ال�ت��ي انتابتهم ف��ي األي ��ام األخ �ي��رة،
ع �م��ا إذا ك ��ان ه �ن��اك ت�ف�ك�ي��ر أو ن �ي��ة أو ت��وج��ه
لتخفيض الرواتب».
وأكد الغانم «هلل الحمد إجابتها كانت واضحة
بأنه ال يوجد هناك أي توجه في ذلك ،أما في
ّ
م��ا ي�ت�ع��ل��ق ب��االق �ت �ص��اد ال�ك��وي�ت��ي ف�ه��و م�ت�ين،
وه ��ذا ال يعني أن��ه ال ت��وج��د ه�ن��اك أخ �ط��اء أو
اختالالت يجب إصالحها».

العقيل على منصة الغانم

■ تحديد جلسة  4فبراير لطرح الثقة ..بطلب من الحكومة
■  3أسئلة من الرئاسة ..والحكومة تجيب
وقال الغانم «هناك اختالالت يجب إصالحها،
لكن بعيدًا عن روات��ب املوظفني الكويتيني أو
أرزاقهم ،وكذلك األمر كان متعلقًا بالعجز الذي
ذك��ر ،وكنت أري��د أن يتضح للجميع أن��ه عجز
ّ
حقيقيًا ألنه مبني على أرقام
تقديري وليس
افتراضية بالنسبة لبرميل النفط غير األرقام
الحقيقية».
وأش��ار الغانم «ه��ذه األم��ور فقط توضح لكي

نطمئن الناس ،وهذه األمور ال تعني أو تمنع
أنه يجب علينا أال نعالج االختالالت املوجودة
في اقتصادنا بعيدًا عن أرزاق املواطنني».
وش��دد الغانم «يجب أن نزيد م�ص��ادر دخلنا
وأال نعتمد بشكل ان�ف��رادي على النفط بعيدًا
ع ��ن أرزاق امل ��واط� �ن�ي�ن ،وه � ��ذا دور ال�ح�ك��وم��ة
وأي �ض��ًا امل�ج�ل��س ي�ش��ارك�ه��ا ف��ي ه��ذا األم ��ر عن
طريق التشريعات املطلوبة».

حوار بين الصالح ونواب على هامش الجلسة

جلسة طرح الثقة
وب �س��ؤال��ه ع��ن س�ب��ب ت�ح��دي��د جلسة  4فبراير
ل �ل �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى ط �ل��ب ط� ��رح ال �ث �ق��ة ب ��وزي ��رة
ً
ال �ش��ؤون د .غ��دي��ر أس �ي��ري ب ��دال م��ن أن ت�ك��ون
بعد ثمانية أي��ام ،قال الغانم «أوض��ح أنه كما
كان في السابق ،فاألمر يعتمد على التنسيق
مع الحكومة والوزير املختص ،وهناك بعض
ال��وزراء يطلبون استعجال امل��دة ،وأن��ا أطلبها
كرئيس م��ن ب��اب ال�ت�ع��اون وي�ج��ب أال يقل عن
ثمانية أيام».
وأوض� � ��ح «أن � ��ه ف ��ي ب �ع��ض األح � �ي ��ان ف ��ي م�ث��ل
ح ��ال ��ة أم � � ��س ،ف��ال �ح �ك��وم��ة ك ��ان ��ت ت �ف �ض��ل أن
ي �ت��م ال �ت �ص��وي��ت ف��ي ال�ج�ل�س��ة ال �ق��ادم��ة ،وه��ذا
األساس الذي استندت إليه لتحديد هذا اليوم
بالتعاون مع الحكومة ،وأيضًا بعض النواب،
وليست كما طرحت بعض االج�ت�ه��ادات التي
ليس لها أساس من الصحة».
وب� �خ� �ص ��وص ط �ل ��ب ال �ت �ف �س �ي��ر م� ��ن امل �ح �ك �م��ة
ال��دس�ت��وري��ة ،ق��ال الغانم «إن التصويت عليه
ك ��ان  27م��واف �ق��ًا ع�ل��ى ال �ط �ل��ب ،و 27م�ع��ارض��ًا،
وبالتالي الطلب يجب أن يحوز األغلبية ،وبما
أن ��ه ك ��ان ه �ن��اك ت �ع��ادل ف��ي األص � ��وات ف�ل��م تتم
املوافقة على هذا الطلب».

التعادل يُ سقط تفسير «جلسات بال حكومة»
رفض مجلس األمة أمس ،إحالة طلب تفسير املادتني  97و 116من الدستور الى
املحكمة الدستورية بتعادل اصوات املؤيدين ( )27واملعارضني ( )27من اجمالي
الحضور ،البالغ  ،54وتتحدث املادتان عن اشتراط حضور الحكومة لصحة انعقاد
جلسات املجلس .واثناء النقاش على طلب االحالة ،قال النائب الحميدي السبيعي:
لن اقبل بإطالق يد الحكومة ومنحها صالحيات عامة بحكم من «الدستورية»،
مضيفا ان مثل هذه الطلبات «اشبه بتنقيح الدستور» .بينما ،قال النائب عبداهلل
الرومي :ال نريد سلب املجلس صالحياته».

أسيري والهاشم تتبادالن حديثا ودودا مع أحد ذوي االحتياجات الخاصة

أسئلة النواب ..جدل ميزانية ..وتلويح باستجواب
افتتح رئيس مجلس األمة م��رزوق الغانم جلسة مجلس
األم��ة العادية الساعة التاسعة والنصف صباحًا بعدما
أرج ��أه ��ا ن �ص��ف ال �س��اع��ة ل �ع��دم اك �ت �م��ال ال �ن �ص��اب ،وب ��دأ
بمناقشة بند األسئلة.
وش� �ه ��دت م �ن��اق �ش��ة ب �ن��د األس �ئ �ل��ة ت �ص��وي �ب��ا ع �ل��ى ال �ه��در،
ودعوات للتكويت ،وجدال حول ميزانية الدولة ،وتلويحا
باستجواب رئيس الحكومة.
وق � ��ال ال �ن��ائ��ب ي��وس��ف ال �ف �ض��ال��ة :إن ال �ش��رك��ة ال��وط�ن�ي��ة
للتكنولوجيا منذ استقالة مجلس إدارتها وتعيني أحد
األشحاص كرئيس تنفيذي لم تقم بأعمالها واستفادت
م��ن املناقصات م��ن خ�لال بيعها م��ن الباطن واألرب ��اح ال
ت �ت �ج��اوز س ��وى  2ف ��ي امل �ئ ��ة ،وه� ��ذا ال �ت �ف��اف ع �ل��ى ق��ان��ون
املناقصات.
وأض � � ��اف ال� �ف� �ض ��ال ��ة« :ال� �ل� �ع ��ب وص � ��ل مل��رح �ل��ة أن ش��رك��ة
تكنولوجيا تستثمر في شركة أدوات صحية في حولي،
وهذا قمة االستهتار».
من جهته ،قال النائب علي الدقباسي :إن اختراق حساب
«كونا» كان ناتجًا عن عدم تكويت قطاع اإلعالم ،واليوم
كثير من الجواسيس يزرعون في وسائل اإلعالم.
بدوره ،أكد النائب رياض العدساني «ان حديث الحكومة
عن أزم��ة مالية ال صحة ل��ه ،والعجز هو تقديري وليس
حقيقيا ،لكن يجب تنمية اإليرادات».
وأضاف العدساني« :على الحكومة إصالح ذاتها ،ودائمًا
يتم التوجه إل��ى فكرة ال�ض��رائ��ب وتقليص ال��روات��ب ولم
نسمع أحد يتكلم عن تجاوزات املدير الهارب ،وال سرقة
الرمال ولكن يساعدون الحكومة في مس جيب املواطن.
وعقبت وزيرة املالية مريم العقيل بالتأكيد على أن الحالة
املالية هي كل ما تملكه الدولة من الصناديق واألجيال
القادمة ،والعجز يعني نقصا في امليزانية ،واحتاج إلى
ق��ان��ون الي�ق��اف استقطاع العشرة ف��ي املئة م��ن اإلي ��رادات
الحتياطي األجيال ،والعجز املقدر في امليزانية يطلع بعد
مصادقة مجلس األمة وهذه حقيقة ما نختلف عليها.
وأض��اف��ت العقيل :واآلل �ي��ات ف��ي اإلص�ل�اح يجب أن نتفق
عليها والعجز ف��ي املؤسسة العامة للتأمينات يخضع
الستشارات اكتوارية؛ ألنها عجوزات مقبلة مع املجموعة
الكبيرة التي ستدخل سوق العمل وتقاعدهم.

رياض العدساني

يوسف الفضالة

الفضالة :استهتارٌ ..استثمار «التكنولوجيا» في شركة أدوات صحية
الدقباسي :جواسيس في اإلعالم واختراق «كونا» بسبب عدم التكويت
وزيرة المالية :عدم االستقطاع من احتياطي األجيال يحتاج قانونا ً
العدساني :كشف حقيقة الميزانية ..أو استجواب رئيس الحكومة
المال :االستثمار في األمن الغذائي ضرورة ملحة
وق ��ال ال�ن��ائ��ب ري ��اض ال�ع��دس��ان��ي :ت��رى م��ا ع�ن��دن��ا ال�ت��زام
باستقطاع  10في املئة ويمكن أن تكون  1في املئة؛ ألنها
غير محددة ،وان لم تقدم الحكومة آلية واضحة فسأتقدم
باستجواب إلى سمو رئيس الحكومة.
وشدد النائب بدر املال على ضرورة االستثمار في األمن

الغذائي ،مستغربا أن الهيئة العامة للتغذية تقول هذا
ليس من اختصاصي.
وق � ��ال ال �ن��ائ��ب ري � ��اض ال �ع��دس��ان��ي :ي �ج��ب ال �ت �ف��ري��ق بني
امليزانية ولدينا فائض ،وإذا لم توضح الحكومة حقيقة
امليزانية فسأعلن عن استجوابي لرئيس الوزراء.

النصف ..على راسي
زك��ى مجلس األم��ة في جلسة خاصة بانتخابات
ال�ش�ع�ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ،ام ��س ،ال�ن��ائ��ب راك� ��ان النصف
وك�ي�لا للشعبة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ،وع ��ودة ال��روي�ع��ي أمينا
للسر ومحمد الدالل أمينا للصندوق.
كما تمت تزكية النواب الحميدي السبيعي وخليل
ابل وعلي الدقباسي أعضاء مكملني للشعبة.
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اتفاقية «المقسومة» ..نافذة
صادق مجلس األمة أمس ،على مشروع قانون ،بشأن اتفاقية
ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة ،واتفاقية تقسيم
المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت
والسعودية ،بأغلبية  55صوتا ،وعدم موافقة  7أعضاء ،كما وافق
على مشروع قانون بشأن مذكرة تفاهم بين الحكومتين الكويتية
والسعودية ،وأحاله إلى الحكومة.
وبارك رئيس المجلس مرزوق الغانم للكويت والسعودية ،ولكل
من سعى الى تحقيق هذا اإلنجاز .فيما شدد وزير الخارجية الشيخ
أحمد الناصر على أن إقرارها «لحظة تاريخية في مسيرة العالقات
بين الكويت والسعودية» ،ورفع لمقام سمو األمير وسمو ولي
عهده أسمى آيات التهاني على مصادقة مجلس األمة على
االتفاقية ،كما هنأ الشعب الكويتي بهذا اإلنجاز ،مشيرا الى أن إقرار
اتفاقية «المنطقة المقسومة» تجسيد للتعاون بين السلطتين.

بحث مجلس االم��ة أم��س بند اتفاقية املنطقة
امل� �ق� �س ��وم ��ة وامل� �ن� �ط� �ق ��ة امل � �غ � �م� ��ورة امل� �ح ��اذي ��ة
للمنطقة املقسومة املوقعة مع اململكة العربية
السعودية.
وق ��ال ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ك��ري��م ال �ك �ن��دري« :ام��ام�ن��ا
مذكرة واتفاقية ،وليس بينهما تقسيم حدود،
وليس هناك تنازل عن اي من ثروات الكويت،
وهذه االتفاقيات غير قابلة للتعديل وال على
مذكرتها االيضاحية ،وام��ام املجلس املوافقة
عليها او رفضها».
واضاف الكندري ان البعض قد يعترض على
االتفاقية او صياغتها ،لكن املحصلة النهائية
هي الرفض او املوافقة.
وقال :عندما علمنا بأنهاء الكويت والسعودية
ه � � ��ذا ال � � �خ �ل��اف أخ � ��ذن � ��ا ع � �ل ��ى ع ��ات� �ق� �ن ��ا ه ��ذه
املسؤولية ،وطلبنا بالتنسيق مع الخارجية
وال��رئ��اس��ة جلسة علنية ،ث��م ع�ق��دن��ا اجتماعا
ف��ي ال�ل�ج�ن��ة ال �خ��ارج �ي��ة ،وج ��رت دع ��وة جميع
النواب لحضوره ،فهذه االتفاقية اعتبرت الحد
ال �ف��اص��ل ه��و ح��د دول� ��ي ،وع �ن��دم��ا أش� ��ارك في
املنفذ البحري في الزور ،فإن ذلك يعد مكسبًا،
واالتفاقية ومذكرة التفاهم لم تأتيا بترسيم
حدود او توزيع ثروة ،بل أكدتا املؤكد للحدود
البرية والبحرية ،ألن الجانب السعودي كان
يراها حدودًا إدارية ،واليوم هي حققت سيادة
ال�ك��وي��ت ك��ام�ل��ة ،وه ��ذه االت�ف��اق�ي��ة س�ع��ى اليها
صاحب السمو منذ بداية توقف االنتاج ،وتم
إع��داد ه��ذا التقرير بعد األخ��ذ بكل التفاصيل
واالسئلة التي تقدمتم بها.
ب� � ��دوره ،ق ��ال ال �ن��ائ��ب ع �ل��ي ال��دق �ب��اس��ي :اه�ي��ب
ب��ال��زم�لاء امل��واف�ق��ة على االت�ف��اق�ي��ة ،الن�ه��ا تقدم
ص� � ��ورة ن �م ��وذج �ي ��ة ل �ل �ت �ع ��اون ب �ي�ن االش � �ق� ��اء،
وات�م�ن��ى ان ت��ؤخ��ذ ب�ع�ين االع �ت �ب��ار ب�ين ال��دول
ال �ع��رب �ي��ة إلن� �ه ��اء ك ��ل خ�ل��اف ب�ي�ن اي دول �ت�ي�ن
عربيتني.
واش��ار النائب ع��دن��ان عبدالصمد ال��ى قضية
االس �ت �ع ��ان ��ة ب ��ال� �خ� �ب ��راء ،وق � � ��ال :ك ��ان ��ت ه �ن��اك
مالحظات من قبل خبراء نفطيني ،كان االحرى
باللجنة املختصة دعوة هؤالء الخبراء لسماع
وجهة نظرهم.
ورد عليه النائب عبدالكريم الكندري قائال :لم
تجر دع��وة العديد من الخبراء ،ألننا اكتفينا
بدعوة من حضر االجتماع والسماع لرأيهم.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق��ال ال�ن��ائ��ب ع�م��ر الطبطبائي :من
املحزن ان نسمع اص��وات��ًا ضد ه��ذه االتفاقية،
وان� ��ا ك �ن��ت اع �م��ل ب �ش��رك��ة ن �ف��ط ال �ك��وي��ت ،وم��ا
يصير نقف حجر ع�ث��رة ام��ام مصلحة البلد،
حقل ب��رق��ان تعبان م��ن ك�ث��رة االن �ت��اج ،ويجب
ان نريحه بإعادة االنتاج ،ويجب ان تعبر هذه
االتفاقية من اجل الكويت.
وت��دخ��ل ال�ن��ائ��ب ع��دن��ان عبدالصمد وق ��ال :من
اي��ن ج��اء ال��رب��ط ب��أن م��ن ينتقد االتفاقية ضد
اململكة العربية السعودية؟.

عمل مشترك
من جهته ،قال النائب عبداهلل الرومي :أعتقد
أن االت�ف��اق�ي��ات م��ع ال ��دول ل�ه��ا اح�ت��رام�ه��ا ،لكن
ات �ف��اق �ي��ات �ن��ا م ��ع ال �س �ع ��ودي ��ة غ� �ي ��ر؛ ل �ل �ت��اري��خ
ول �ل �ع�ل�اق��ة ال� �ت ��ي ت��رب �ط �ن��ا ب��امل �م �ل �ك��ة ،ول��ذل��ك
يجب أن نتفق على األم��ور التي تجمعنا وال
تفرقنا ،وعلينا كسياسيني أن نوجد األرضية
الصالحة التي تعني على جمع وشائج القربى
والعمل املشترك.
وال ي �ع �ن ��ي ذل� � ��ك أن ن � �ت � �ن ��ازل ع � ��ن ح �ق��وق �ن��ا،
واالتفاقية ال يوجد بها تنازل عن حقوقنا.
أم��ا ال�ن��ائ��ب ال�ح�م�ي��دي السبيعي ف �ق��ال :ال�ي��وم
تستطيع ت�ك��وي��ن ق�ن��اع��ات ع��ن االت�ف��اق�ي��ة ،وم��ا
قدمته اللجنة يعتبر مدونة تاريخية لألجيال،
والتقرير أجاب عن كل التساؤالت :ال تنازل عن
ال�ح��دود وال�ح�ق��ول النفطية واألراض� ��ي ..جهد
اللجنة ال يقل عن جهد لجنة ترسيم الحدود.
ب � � � ��دوره ،ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال � � � ��دالل :ب �ه��ذه
االت �ف��اق �ي��ة ت��م إن �ه��اء وض ��ع غ �ي��ر ق��ان��ون��ي ظل
ع �ش��ر س �ني��ن غ �ي��ر م�س�ت�ق��ر ق��ان��ون �ي��ا وم��ال �ي��ا،
وهي مؤشر على الدولة وعالقتها مع اململكة
العربية ال�س�ع��ودي��ة ،واإلح��داث �ي��ات والخرائط
لم تتغير ،بل تم التأكيد عليها في االتفاقية
وصار ترسيما نهائيا.
ورأى ال �ن��ائ��ب خ��ال��د ال �ع �ت �ي�ب��ي أن االت �ف��اق �ي��ة
أشبعت بحثا ،داعيا إلى الترفع عن التشكيك
فجميعنا حريصون على الكويت ومصالحها
م �ث��ل ح��رص �ن��ا ع �ل��ى ع�لاق��ات �ن��ا م��ع ال�س�ع��ودي��ة
وهي بعدنا االستراتيجي.

أثر إيجابي
إل ��ى ذل � ��ك ،ق ��ال ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح ع ��اش ��ور :ه��ذه
االت�ف��اق�ي��ة ال ت�ق��ل أه�م�ي��ة ع��ن بقية االت�ف��اق�ي��ات
ال �ت��ي وق �ع��ت م ��ع ج �ي��ران �ن��ا (ال � �ع ��راق وإي � ��ران)
وه��ي ت�ت��وي��ج ل�لات�ف��اق�ي��ات األخ ��رى؛ ألن�ه��ا هي
التي تحفظ السيادة الكويتية على األراض��ي
وال� � � � �ث � � � ��روات ،وح � �ق ��وق � �ن ��ا ت� �ح� �ف ��ظ م � ��ن خ �ل�ال

لقاءات الغانم
وابن سلمان
ن� ��وه ن � ��واب ب � ��دور رئ �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
م� ��رزوق ال�غ��ان��م ب�م�ل��ف ات�ف��اق�ي��ة «املنطقة
امل�ق�س��وم��ة» ،مشيرين إل��ى ال�ل�ق��اءات التي
أج��راه��ا م��ع ول��ي العهد السعودي األمير
محمد ب��ن سلمان واملعنيني باملوضوع
وما أثمرته من نتائج طيبة.
وأوض ��ح ال �ن��واب أن ال�ع�لاق��ة م��ع الشقيقة
ال�س�ع��ودي��ة متميزة ت��اري�خ� ّ�ي��ا وتربطهما
عوامل اللغة واملصير املشترك ،مؤكدين
أن االتفاقية أتت لتثبت بالبرهان أن حل
املشاكل بني األشقاء يكون عبر الحوارات
واملباحثات ووفقا للقانون.

حدود 65
الكندري :اتفاقية مجزية..
بال تقسيم حدود وال تنازل
عن الثروات
الفضالة« :رأس الزور» صار
لنا ..وكان وزير النفط
ال يدخله إال بتصريح
عاشور :االتفاقية تتويج
لعالقة البلدين وأنهت
إشكاالت حدودية
وفنية كثيرة
الرومي :يربطنا مع
السعودية تاريخ واتفاقيتنا
مع المملكة غير
الطبطبائي :يجب
أال نقف حجر عثرة أمام
مصلحة البالد
السويط :اإلنصاف يقتضي
إقرار االتفاقية وال مانع
واحداً يدفعني لرفضها
االت �ف��اق �ي��ات م��ع ج�ي��ران�ن��ا م��ن ال� ��دول الشقيقة
والصديقة ل��دى األم��م امل�ت�ح��دة ،ول��م ت��أت هذه
االتفاقية من ف��راغ إنما هي امتداد التفاقيتي
 1965و ،2000وتكرس حقوقنا التي تمت في
السابق ،وهي جاءت في ظل ظروف دولية في
املنطقة تحتاج إل��ى إع ��ادة النظر ف��ي اإلن�ت��اج
النفطي من أج��ل االستقرار في اإلن�ت��اج ،وهي
ب��داي��ة اإلن �ت��اج ف��ي ح�ق��ل ال� ��درة إلن �ت��اج النفط
والغاز الذي نحتاج إليه.
وقال النائب رياض العدساني :أي شيء يعدل
خارج املنطقة املتفق عليها يجب أن يكون في
اتفاقية أخرى وليس في هذه االتفاقية في حال
إق��راره��ا ،ول�ق��د انخفضت حصة إن�ت��اج النفط
للكويت ف��ي  2020وف��ق حصتها ف��ي «أوب ��ك»،
وي� �ج ��ب أن ت �ت �ن �ب��ه ال �ح �ك ��وم ��ة ل �ل �م �ص��روف��ات
واإلي� ��رادات وحسابها الختامي وامليزانيات،
ف��ال �ك��وي��ت خ� �س ��رت خ �س��ائ��ر ك �ب �ي��رة ب �ت��وق��ف
اإلن�ت��اج ،والكويت قامت بتعويض النفط من
حقول أخ��رى ،وإق��رار االتفاقية سيكون له أثر
إيجابي بالنسبة إلى الثروة بعد اإلنتاج.
م��ن جهته ،ق��ال النائب م�ب��ارك ال�ح�ج��رف :لدي
أكثر من مالحظة على هذه االتفاقية؛ تاريخيا
هي تنفيذ ملا جاء بعد اتفاقية العقير وقبلها
كانت اتفاقية املحمرة ،واتفاقية العقير سيئة
الذكر بالنسبة إلى الكويت التي استقطعت من
الكويت ثلثي مساحتها ،هل الحدود الكويتية
على وضعها اآلن والتي رسمت سنة  ،1965هل
هي نفسها فليذهب إلى حدود الساملي ملعرفة
حدنا مع اململكة العربية السعودية؟ املنطقة
املقسومة هل الجزء السعودي يساوي الجزء
الكويتي ،ويفترض مناصفة ماليا وسياسيا؟
وح��ق الكويت ف��ي ه��ذا األم��ر أال أواف��ق عليها،
والشيخ أحمد الجابر وقع اتفاقية  1922وهو
يلعنها ،وأن��ا ل��ن أص ��ادق على ه��ذه االتفاقية
وألعنها.
ب� ��دوره ،ق��ال ال�ن��ائ��ب خ��ال��د ال�ش�ط��ي :ه�ن��اك من
ي�ش�ك��ك ان ك��ان��ت ال �ك��وي��ت ت �ن��ازل��ت ع��ن بعض
حدودها ،وبعد قراءة االتفاقية يثبت عندي أن
الكويت لم تتنازل عن شبر واحد من أراضيها،
البعض ق��د ي�ك��ون ل��دي��ه خ�لاف م��ع املجلس أو

نقاش في التفاصيل بين الناصر والفاضل خالل الجلسة

م��ع رئ �ي��س امل �ج �ل��س« ..ش �ك��و» ن�ق�ح��م ح��دودن��ا
م��ع خ�لاف��ات البعض م��ع رئيس املجلس ،وإذا
ما وافقنا على هذه االتفاقية فقد تكون «داو»
أخرى تخسرنا مليارات أخرى.
ب� � � ��دوره ،ق � ��ال ال �ن ��ائ ��ب ث ��ام ��ر ال� �س ��وي ��ط :خ�ل�ال
أس �ب��وع�ين ،سمعنا ات �ه��ام��ات ح ��ول االت�ف��اق�ي��ة
الحدودية ،وهجرة النفط ،ومن باب اإلنصاف
أن نقر هذه االتفاقية مع الشقيقة السعودية،
وال يوجد شيء واحد يجعلني ال أوافق عليها.
من جهته ،قال النائب خليل الصالح :إن إعادة
اإلن� �ت ��اج س� ��وف ت �خ �ف��ف ال �ض �غ��ط ع �ل��ى اآلب� ��ار
الحالية ،وأعتقد أن الجميع راب�ح��ون في هذا
امللف ،وهذه االتفاقية إنجاز للوطن.

مزايا كثيرة
بدوره ،قال النائب يوسف الفضالة :إن اتفاقية
اليوم هي تصديق على ما جرى في االتفاقيات
السابقة ،والحديث عن الخسائر في األراضي
وال �ث��روات ك�لام غير سليم ،وأن االتفاقية هي
متممة في هذه االتفاقية ،وان كان هناك طرف
خ��اس��ر فهو ال�ج��ان��ب ال�س�ع��ودي ،فكم م��رة قام
ح��رس الحدود السعودي بإلقاء القبض على
زوارق كويتية داخل حدود دولة الكويت ظنًا
منهم أن�ه��ا أراض س�ع��ودي��ة ،وه��و م��ا ينطبق
ع �ل��ى ال � �ح� ��دود ال� �ب ��ري ��ة ،ل �ك��ن ه � ��ذه االت �ف��اق �ي��ة
ح ��ددت ال �ح��دود وخ��رج��ت فيها ال�ك��وي��ت على
رأس ال ��زور ،وح�ت��ى وزي��ر النفط الكويتي لم
ي �ك��ن ي�س�ت�ط�ي��ع دخ � ��ول امل �ن �ش��أة ال�ن�ف�ط�ي��ة في
رأس الزور إال بتصريح ،فهناك أكثر من ميزة
حققتها هذه االتفاقية.
م��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال �ح��وي �ل��ة :إن
االتفاقية وضعت كثيرًا من التفاصيل املهمة،
وي �ن �ب �غ��ي االس� �ت� �ع� �ج ��ال ف� ��ي إق� � ��راره� � ��ا ،ح�ت��ى
ي�س�ت��أن��ف اإلن �ت ��اج ف��ي امل�ن�ط�ق��ة امل�ق�س��وم��ة مع
اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة ال�ت��ي ت�ع��د العمق
االستراتيجي لنا ف��ي ال�ك��وي��ت ،وه��و م��ا أثنى
ع�ل�ي��ه ال �ن��ائ��ب ن��اي��ف امل� � ��رداس ال� ��ذي دع ��ا إل��ى
املصادقة على االتفاقية.

التصويت باملوافقة

وص� � ّ�وت امل�ج�ل��س ع�ل��ى م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م ح��ول
امل�ن�ط�ق��ة امل�ق�س��وم��ة ب�ي�ن ال �ك��وي��ت وال�س�ع��ودي��ة
ف��ي امل��داول��ة األول��ى ،بموافقة  54عضوًا وع��دم
موافقة  ،6من إجمالي الحضور البالغ .60
وف ��ي امل ��داول ��ة ال �ث��ان �ي��ة ،واف� ��ق  55ع �ض �وًا ول��م
يوافق  6أعضاء على امل��ذك��رة ،من إجمالي 61
من الحضور ،وأحالها املجلس إلى الحكومة.
كما واف��ق املجلس على مشروع القانون على
االت �ف��اق �ي��ة امل�ل�ح�ق��ة ب��ات�ف��اق�ي��ة ت�ق�س�ي��م املنطقة
امل�ح��اي��دة ب�ين ال�ك��وي��ت وال �س �ع��ودي��ة ،بموافقة
 55عضوًا وعدم موافقة  7أعضاء من إجمالي
الحضور البالغ .62
وق��ال وزي��ر الخارجية الشيخ أح�م��د الناصر:
شكرًا لألخ الرئيس والشكر لألخوة األعضاء
وإلى لجنة الخارجية ،فاملوافقة على مشروع
ق ��ان ��ون م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م واالت �ف��اق �ي��ة امل�ل�ح�ق��ة
عكست صورة واضحة ،وقد تجلت أسمى آيات
ال �ت �ع��اون ب�ين رئ�ي�س��ي السلطتني التشريعية
ً
وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ،وك � ��ان ذل ��ك ع ��ام�ل�ا ح��اس �م��ًا في
الوصول إلى هذه االتفاقية ،والشكر موصول
إلى األمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة
ال�س�ع��ودي ع�ل��ى تفانيه ف��ي س��رع��ة إق ��رار ه��ذه
االت�ف��اق�ي��ة ال�ت��ي أزال ��ت ك��ل ل�ب��س ،وأن تصويت
املجلس املوقر على املذكرة اإليضاحية ومذكرة
ال�ت�ف��اه��م ج� ّ�س��د م�ت��ان��ة ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن الشعبني
والبلدين ،واستغل هذه املناسبة ألرفع أسمى
آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو أمير
البالد وولي عهده األمني والشعب الكويتي.
وق � ��ال ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م :ال �ش �ك��ر ال �خ ��اص إل��ى
رئيس وأع�ض��اء لجنة الخارجية على الجهد
واالحترافية اللذين صدر فيهما التقرير ،فلكم

إشادة بالعدساني ..وتحفظ على «الثرى والثريا»
شهدت جلسة أم��س ،ج��دال نيابيا ب�ين ن��واب ،ب��دأ عندما اعتبر النائب ص�لاح خورشيد أن
هناك استعجاال بإقرار اتفاقية املنطقة املقسومة قائال «تقرير اللجنة الخارجية سلق ،واألخ
عبدالعزيز العدساني كان رئيس اللجنة الخارجية عام  ،2000ولكن اآلن الوضع مختلف
وهناك فرق بني الثرى والثريا» .ورد النائب عبدالكريم الكندري «وصفت اللجنة الخارجية
وتقريرها بأنه «سلق» ،رغم أن االتفاقية عرضت في جلسة علنية ،وأنت (صالح خورشيد)
كنت عضوا في مجلس  2000وعضو لجنة الشؤون الخارجية وتمت املوافقة على االتفاقية
على تقسيم حدود وثروة بحرية في ثالثة أيام».
وعلق النائب رياض العدساني بقوله «أشكر األخ صالح على اإلشادة بالعم عبد العزيز لكن
أتحفظ على قوله الثرى والثريا».

منا كل الشكر واالحترام ،وفاتني أن أشكر في
الجلسة املاضية األمير عبدالعزيز بن سلمان
وزي� � ��ر ال �ط ��اق ��ة ال� �س� �ع ��ودي ع �ل��ى ت �ع ��اون ��ه ف��ي
تحقيق هذه االتفاقية.
ب��دوره ،قال رئيس لجنة الخارجية البرملانية
عبدالكريم الكندري :شكرًا للجمع وشكرًا لكل
من ساعدنا للوصول إل��ى ه��ذه النتيجة ،فقد
تمت مناقشة كل اآلراء ،حتى وصلنا إلى تقرير
أبعد كل الشبهات عن هذه االتفاقية.

اغلبية ساحقة
ف��ي غ �ض��ون ذل� ��ك ،ش ��دد رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م على ان إق ��رار اتفاقية املنطقة
امل � �ق � �س� ��وم� ��ة ي � �ص� ��ب ف� � ��ي م� �ص� �ل� �ح ��ة ال� �ك ��وي ��ت
وال�س�ع��ودي��ة ،مشيدا بجهود رئيس وأعضاء
ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة واح�ت��راف�ي�ت�ه��م في
إنهاء التقرير املتعلق بموضوعها.
وق ��ال ال �غ��ان��م ع�ق��ب ال�ج�ل�س��ة «أق ��ررن ��ا ات�ف��اق�ي��ة
املنطقة املقسومة ومذكرة التفاهم بني الكويت
والسعودية ،وأشكر إخواني رئيس وأعضاء

ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة ع�ل��ى احترافيتهم
في إنهاء التقرير ورده��م على كل التساؤالت،
خ��اص��ة ك ��ل م ��ا أث �ي��ر م ��ن م �ع �ل��وم��ات م�غ�ل��وط��ة
وغير صحيحة تماما وكأننا نريد أن نسيس
ك ��ل ش � ��يء ح �ت��ى األم � � ��ور ال� �ت ��ي ب �ه��ا م�ص�ل�ح��ة
مباشرة للبالد والعباد» ،مؤكدا أن االتفاقية
«ف� ��ي م �ص �ل �ح��ة ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي وم�ص�ل�ح��ة
الكويت وف��ي مصلحة إخواننا وأشقائنا في
السعودية» ،مشيرا الى ان «عندما يكون هناك
خ�ل�اف ب�ي�ن دول �ت�ي�ن ج��ارت�ي�ن ش�ق�ي�ق�ت�ين ه�ك��ذا
ي �ك��ون ال �ح��ل ب��ال�ط��ري�ق��ة ال �ت��ي ت��م ب �ه��ا ح��ل أي
إش�ك��االت سابقة ،وانتهينا اليوم (أم��س) إلى
اتفاق سيعود بالخير على الطرفني».
وأوض��ح أن��ه «ت��م ال��رد على كل االدع ��اءات غير
الصحيحة بوضوح من خالل الجلسة العلنية
التي دعوت لها وكذلك اجتماع لجنة الشؤون
الخارجية التي تم فيها الرد على كل األسئلة،
انتهاء بالجلسة التي تم فيها مناقشة التقرير
وتم التصويت عليه باملوافقة بأغلبية ساحقة
كبيرة ّ
جدا».

قال رئيس لجنة الحدود السفير مجدي
ال �ظ �ف �ي��ري إن االت �ف��اق �ي��ة امل�ل�ح�ق��ة تثبيت
للحدود فقط واعتمدت على اتفاقية 65
بكامل خط الحدود الدولي وتأكيد ملواقع
وإحداثيات خط الحدود البحري.
وأض��اف :امل��واق��ع هي ذاتها من  65وذات
اإلح ��داث� �ي ��ات ال �ت��ي وردت ف ��ي االت�ف��اق�ي��ة
امللحقة بشكل ال لبس فيه ،ثم استعرض
ج� � ��داول اإلح ��داث� �ي ��ات ال �ت��ي ط �ب �ع��ت على
خريطة اتفاقية  ،65مؤكدا أن هناك 92
عالمة حدودية لم تتغير.
وردا ع �ل��ى س� ��ؤال رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
م��رزوق الغانم حول ما إذا كان قد تغير
ش��يء ف��ي ال �ح��دود ع��ن ات�ف��اق�ي��ة  ،65أك��د
الظفيري :لم يتغير أي شيء.

ً
تشريعيا
ال تفويض
س ��أل ال �ن��ائ��ب ري� ��اض ال �ع��دس��ان��ي وزي ��ر
النفط خالد الفاضل ،وقال :هناك مالحظة
ح� ��ول أن� ��ه ي �ح��ق ل �ل��وزي��ري��ن امل�خ�ت�ص�ين
إج��راء أي اتفاق بشأن أي مالحظة ،فهل
موافقة املجلس تعتبر تفويضا تشريعيا
للحكومة في املستقبل؟
ورد ال �ف��اض��ل ق��ائ�ل�ا :ال ي��وج��د تفويض
ت�ش��ري�ع��ي ألي ط ��رف إلج � ��راء أي ات �ف��اق
قادم.
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مايو كلينك

 5طرق للحصول على أفضل النتائج منها ..والتحسن يستغرق ستة أسابيع أو أكثر

مضادات االكتئاب ..قد تدفعك إلى االنتحار
م � �ض� ��ادات االك� �ت� �ئ ��اب ه ��ي خ� �ي ��ار ال �ع�ل�اج
الشائع لالكتئاب ،وعلى الرغم من أنها قد
ال تعالج االكتئاب ،فإنها يمكن أن تقلل من
األعراض.
ت�ع�ت�ب��ر ج�م�ي��ع م� �ض ��ادات االك �ت �ئ��اب آم�ن��ة
ُ
بشكل عام ،ولكن تلزم إدارة الغذاء والدواء
ف ��ي أم �ي��رك��ا أن ت �ح �م��ل ج �م �ي��ع م �ض��ادات
االك�ت�ئ��اب تحذيرًا بصندوق أس��ود اللون،
ح �ي��ث إن �ه��ا ال �ت �ح��ذي��رات األك� �ث ��ر ص��رام��ة
للوصفات الطبية .ففي بعض الحاالت ،قد
ت��زداد األف�ك��ار أو السلوكيات االنتحارية
لدى األطفال واملراهقني والشباب البالغني
تحت  25عامًا ،عندما يتناولون مضادات
االكتئاب ،ال سيما خالل األسابيع القليلة
األول � ��ى ب �ع��د ب� ��دء ت �ن��اول �ه��ا أو ع �ن��د تغير
الجرعة.
وتنبه «مايو كلينك» إلى أنه تجب مراقبة
أي ش�خ��ص ي �ت �ن��اول م �ض ��ادات االك�ت�ئ��اب
ع��ن كثب للكشف ع��ن تفاقم االك�ت�ئ��اب أو
السلوك غير العادي ،إذا كنت تعاني أفكارًا
انتحارية أو يعانيها شخص تعرفه عند
ت�ن��اول م�ض��اد اك�ت�ئ��اب .ض��ع ف��ي االعتبار
أنه من املرجح أن تقلل مضادات االكتئاب
من خطر االنتحار على امل��دى الطويل من
خالل تحسني الحالة املزاجية.
البحث عن المناسب منها
هناك ع��دد م��ن م�ض��ادات االكتئاب املتوافرة
ً
التي تعمل بطرق مختلفة قليال وتكون لها
آث ��ار ج��ان�ب�ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة .ع�ن��د وص ��ف مضاد
ل�لاك�ت�ئ��اب ع�ل��ى األغ �ل��ب أن��ه يعمل ع�ل��ى نحو
مالئم لك ،قد يأخذ طبيبك في اعتباره ما يلي:
األعراض المحددة لديك
من املمكن أن يتنوع االكتئاب ،وقد يخفف
أحد مضادات االكتئاب من أعراض معينة
أفضل من مضاد اكتئاب آخر .على سبيل
امل �ث��ال ،إذا كنت تعاني م��ن مشكالت في
ً
ال�ن��وم ،فمضاد االكتئاب املهدئ قليال قد
يكون خيارًا جيدًا.
اآلثار الجانبية المحتملة
تختلف اآلثار الجانبية ملضادات االكتئاب
شخص آلخر .من
من دواء إلى آخر ومن
ٍ
ِّ
تصعب اآلثار الجانبية املزعجة
املمكن أن
مثل جفاف الفم أو اكتساب الوزن أو اآلثار
الجانبية الجنسية من االلتزام بالعالج.
التفاعل مع األدوية األخرى
م��ن امل�م�ك��ن أن ت�ت�س�ب��ب ب�ع��ض م �ض��ادات

 5طرق للحصول
على أفضل النتائج:

االكتئاب في ح��دوث تفاعالت خطرة عند
تناولها مع أدوية أخرى.
الحمل أو الرضاعة الطبيعية
يستند قرار تناول مضادات االكتئاب أثناء
الحمل والرضاعة الطبيعية إلى التوازن بني
املخاطر والفوائد .بشكل إجمالي ،مخاطر
عيوب ال��والدة واملشكالت األخ��رى ألطفال
األمهات الالتي يتناولن مضادات االكتئاب
أث�ن��اء الحمل منخفضة .إال أن��ه ال يوصى
ب �ت �ن��اول ب �ع��ض م� �ض ��ادات االك �ت �ئ��اب مثل
باروكسيتني ( )Paxil, Pexevaأثناء فترة
الحمل.
الحاالت الطبية األخرى
ق��د تتسبب بعض م�ض��ادات االكتئاب
األخ ��رى ف��ي ح��دوث مشكالت إذا كنت
ت �ع��ان��ي م ��ن ح � ��االت ص �ح �ي��ة أو ب��دن�ي��ة
م�ع�ي�ن��ة .م��ن ن��اح�ي��ة أخ� ��رى ،ق��د تساعد
م � �ض� ��ادات اك� �ت� �ئ ��اب م �ع �ي �ن��ة ف� ��ي ع�ل�اج
حاالت صحية أو بدنية أو عقلية أخرى
مع االكتئاب.
على سبيل املثال ،قد يساعد البوبروبيون
Wellbutrin, Aplenzin, Forfivo XL
ف ��ي ت �خ �ف �ي��ف أع � � ��راض اض � �ط� ��راب ن�ق��ص
االنتباه/ فرط النشاط  ADHDواالكتئاب.
ت�ش�ت�م��ل األم �ث �ل��ة األخ� ��رى ع�ل��ى اس�ت�خ��دام

الدولوكسيتني  Cymbaltaللمساعدة في
ت�خ�ف�ي��ف أع � ��راض األل� ��م َ أو أل ��م ال�ع�ض�لات
الليفية ،أو اس�ت�خ��دام األميتريبتيلني ملنع
الشقيقة.
اختالف أنواعها
ت��رت �ب��ط م� ��واد ك �ي �م��اوي��ة م�ع�ي�ن��ة م��وج��ودة
ف��ي ال��دم��اغ ،تسمى ب��ال�ن��اق�لات العصبية،
ب��االك�ت�ئ��اب ،وخ��اص��ة م ��ادة ال�س�ي��روت��ون�ين
وال�ن��وري�ب�ي�ن�ي �ف��ري��ن وال ��دوب ��ام�ي�ن .وت�ع�م��ل
معظم م �ض��ادات االك�ت�ئ��اب ع�ل��ى تخفيف
االك �ت �ئ��اب ع ��ن ط��ري��ق ال �ت��أث �ي��ر ع �ل��ى ه��ذه
ال �ن��اق�ل�ات ال�ع�ص�ب�ي��ة .ك��ل ن ��وع (ف �ئ��ة) من
مضادات االكتئاب يؤثر على هذه الناقالت
ً
العصبية بطرق مختلفة قليال.
أنواع األدوية المضادة لالكتئاب
م� �ث� �ب� �ط ��ات اس� � �ت � ��رج � ��اع ال� �س� �ي ��روت ��ون�ي�ن
االنتقائية SSRIs

يبدأ األطباء العالج في الغالب بوصف
ه� ��ذه األدوي � � ��ة .وت �ت �س �ب��ب ت �ل��ك األدوي � ��ة
ب��وج��ه ع� ��ام ف ��ي إح� � ��داث آث � ��ار ج��ان� ًب�ي��ة
أق ��ل إزع ��اج ��ا ،وم ��ن األق ��ل أرج �ح �ي��ة أن
ت �ت �س �ب��ب ف� ��ي م �ش �ك�ل�ات ع �ن ��د ت �ن ��اول
ج ��رع ��ات ع�ل�اج �ي��ة أع� �ل ��ى م ��ن األن� � ��واع
األخ � � � ��رى م � ��ن م � � �ض� � ��ادات االك � �ت � �ئ� ��اب.
وتتضمن هذه األدوي��ة «الفلوكسيتني»

(ب� � � � � � � � � � ��روزاك) ،و«ال� � �ب � ��اروك� � �س� � �ي� � �ت �ي��ن»
(باكسيل) ،و«السيرترالني» (زولوفت)،
و«ال � �س � �ي � �ت � ��ال � ��وب� ��رام» (س �ي �ل �ي �ك �س ��ا)،
و«اإلسيتالوبرام» (ليكسابرو).

م� �ث� �ب� �ط ��ات اس� � �ت � ��رج � ��اع ال� �س� �ي ��روت ��ون�ي�ن
والنورابينفرين SNRIs

تتضمن أمثلة هذه األدوية «الدولوكسيتني»
(سيمبالتا) و«الفينالفاكسني» (إيفكسور
إك � � ��س آر) و«ال ��دي� �س� �ف� �ي� �ن�ل�اف ��اك� �س�ي�ن»
(بريستيك ،كيديزال) و«ليفوميلناسيبران»
(فيتزيما).
مضادات االكتئاب الالنمطية
ال ت � �ن� ��درج ه � ��ذه األدوي � � � ��ة ب ��دق ��ة ف� ��ي أي
ف � �ئ� ��ة م � ��ن ف � �ئ � ��ات م � � �ض � � ��ادات االك � �ت � �ئ� ��اب
األخ� � � � � � � ��رى .وت � �ت � �ض � �م� ��ن ه � � � ��ذه األدوي � � � � ��ة
ال � �ت� ��رازودون ،وامل �ي��رت��ازاب�ي�ن (ري �م �ي��رون)،
وال �ف ��ورت �ي ��وك �س �ي �ت�ي�ن (ت��راي �ن �ت �ل �ي �ك��س)،
وال �ف �ي�لازودون (ف�ي�ب��ري��د) ،وال�ب��وب��روب�ي��ون
(يلبوترين وأبلينزين وفورفيفو إكس إل).
ُويعد البوبروبيون أحد مضادات االكتئاب
القليلة التي ال تقترن عادة باآلثار الجانبية
الجنسية.
المضادات الثالثية الحلقات

تميل مضادات االكتئاب الثالثية الحلقات،
— م� �ث ��ل اإلي� �م� �ي� �ب ��رام�ي�ن (ت ��وف ��ران� �ي ��ل)

«الهربس» ..عدو كامن في الجسم

أسباب ظهوره حول الشفاه
أوض��ح الدكتور كريم أن الهربس الفموي
يظهر ف��ي ص ��ورة ح��وي�ص�لات (ف�ق��اع��ات)
مؤملة يتجمع بها م��اء ث��م تلتهب وتتحول
إلى صديد ،ثم تتقشر في النهاية ،موضحًا

أن الفيروس يكون في الجسم لكنه كامن
وي �ن �ش��ط ع �ن��دم��ا ت �ق��ل امل �ن��اع��ة ألي سبب
م��ن االس �ب��اب ال�ت��ال�ي��ة« :ن ��زالت ال �ب��رد ،ع��دم
النوم ،السفر واإلره��اق ،التعرض للشمس
وحرارتها ،ال��دورة الشهرية واالضطربات
الهرمونية ،ارتفاع حرارة الجسم».
وأش� ��ار إل ��ى أن ف �ي��روس ال �ه��رب��س ن��وع��ان:
األول الهربس البسيط ،ويظهر ح��ول الفم
أو أم��ام األن��ف ،وال�ن��وع اآلخ��ر ،ه��و األخطر،
وي �ظ �ه��ر ف ��ي األع� �ض ��اء ال �ت �ن��اس �ل �ي��ة ،وق ��ال
تستمر الحبوب أو الفقاعات مل��دة تتراوح
بني أسبوع إلى  10أيام ثم تشفى تلقائيًا،
ليكمن ف�ي��روس الهربس ف��ي إح��دى العقد
العصبية في الجسم لكنه يظل بداخله مدى

الحياة ،وبالتالي يتكرر ظهور هذه الحبوب
أو الفقاعات في كل مرة ينشط فيها.

عالجه
ق��ال د .ك��ري��م ع�ل��ي :ف�ي��روس الهربس ليس
له عالج ،أي ال يمكن القضاء عليه نهائيًا،
لكن يمكن التعامل معه قبل وبعد ظهوره،
م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن � ��ه ف� ��ي ح ��ال ��ة ظ� �ه ��ور ه ��ذه
الحويصالت أو الفقاعات قد يكتفي بعض
االط �ب ��اء ب��وص��ف م �ض��اد ح �ي��وي ملعالجة
االل �ت �ه��اب ال ��ذي ي �ح��دث ف�ق��ط ول �ي��س لعالج
الفيروس وكذلك وصف كريم .SOVRAX
وت��اب��ع« :ه ��ذا ال ي�ك�ف��ي ،وي�ن�ص��ح بالتعامل
مع الهربس الفموي اعتمادًا على التخفيف

م��ن ح��دة األع ��راض ف�ق��ط ،وم �ح��اوالت رف��ع
املناعة» باآلتي:
■ كمادات خل التفاح :عند الشعور بالتهاب
الشفاه وقبل خروج فقاعات الهربس.
■ زي��ت ج��وز الهند العضوي :باستخدامه
ك ��ده ��ان ب�ش �ك��ل ي��وم��ي الن ��ه ي �ع��د م �ض��ادًا
ً
فيروسيًا طبيعيًا قاتال ومطهرًا.
■ ده ��ن زي ��ت ري �ح��ان��ة ال �ل �ي �م��ون Lemon
 Balmعلى الشفاه ،ويمكن خلطه بزبد او
زيت جوز الهند العضوي.
■ تناول  3 - 2جم من فيتامني سي بشكل
يومي.
■ ش ��رب ش ��اي زه ��رة اإلك�ن�ي�ش�ي��ا بشكل
مستمر خالل فصل الشتاء.
■ اس �ت �خ��دام ك��ري��م «إل ت �ي��روس�ين» ال��ذي
يقضي على بثور الهربس بسرعة فائقة.
وشدد د .كريم علي على ضرورة االهتمام
ب ��أك ��ل ال � �خ � �ض� ��روات وال � �ل � �ح ��وم ال� �ح� �م ��راء
والبقوليات وقت انخفاض املناعة واإلرهاق
واالبتعاد تمامًا عن الشوكوالتة والدجاج،
والديك الرومي ،والسبانخ ،الحتوائها على
مادة «ال أرجنني» املهيجة للهربس ،خاصة
في وقت الدورة الشهرية أو نزالت البرد.

نشاط أسبوعي ..قد يؤخر انقطاع «الطمث»
د .خلود البارون
تدخل ال�س�ي��دات ف��ي مرحلة انقطاع الطمث
(ت �س �م��ى اي �ض��ا م��رح �ل��ة اإلي � � ��اس) ،ب �ع��د أن
ي �ت��وق��ف إف� � ��راز رح �م �ه��ا ب��وي �ض��ة ن��اض�ج��ة
ش �ه��ري��ًا .وغ��ال �ب��ا م��ا ت �ب��دأ ه ��ذه امل��رح �ل��ة في
نهاية األربعني ،أو خالل سنوات الخمسني.
وي�ع��رف ب��أن س��ن ب��دء ه��ذه امل��رح�ل��ة ترتبط
ب �ع��دة ع��وام��ل م��ن أه �م �ه��ا ال �ع��ام��ل ال�ج�ي�ن��ي،
وأسلوب الحياة ،والتدخني .لكن باحثني من
جامعة كلية لندن أرادوا التأكد م��ن صحة
نظرية تشير الى ان جسم امل��رأة له دور في
اختيار سن توقف اإلباضة تبعا إلحساسه

ب �ق �ل��ة ف ��رص ��ة ح �م��ل ال �س �ي ��دة ن �ت �ي �ج��ة ل�ق�ل��ة
نشاطها الجنسي .كما أرادوا فحص نظرية
اخ��رى تشير إل��ى أن تعرضها لفيرمونات
ال��رج��ل «م ��ادة م��وج��ودة ف��ي ع��رق��ه ورائحته
واملني» يؤخر وقت انقطاع الطمث.
وف � ��ي ال � ��دراس � ��ة ،ق � ��ام ال �ب ��اح �ث ��ون ب�ت�ح�ل�ي��ل
معلومات نحو  3آالف سيدة ( %76منهن
متزوجات) أعمارهن ما بني  50 - 40سنة
تمت متابعتهن مل��دة  10س�ن��وات .وأظهرت
نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة الجمعية
امللكية للطب امل �ف�ت��وح ،أخ �ي��را ب��أن النشاط
الجنسي األسبوعي يسهم فعال في تأخير
س��ن انقطاع الطمث .مما ي��دل على أن عدم

حصول السيدة على كفايتها م��ن الجنس
من العوامل التي تجعل جسمها يسرع في
ق ��رار ال�ت��وق��ف ع��ن اإلب��اض��ة .ول�ك��ن ل��م يجد
الباحثون دالالت تشير إل��ى ان زي��ادة عدد
مرات الحميمية على ذلك سيزيد من تأخر
انقطاع الطمث أكثر.
م��ن ج��ان��ب آخ��ر ،بينت النتائج ب��أن تعرض
ال �س �ي��دة ل�ف�ي��رم��ون��ت ال ��رج ��ل ،ح�ت��ى ل��و ك��ان
عبر نومهما في سرير واحد ،يوميا يرتبط
مع توقيت بدء مرحلة اإلي��اس .وش��رح أحد
الباحثني ق��ائ�لا :خ�لال ف�ت��رة االب��اض��ة ،يمر
ال�ج�س��م ب�م��رح�ل��ة م��ن االخ �ت�ل�ال ال�ه��رم��ون��ي
والضعف املناعي ،مما يجعل السيدة أكثر

مثبطات أكسيداز أحادي األمني :MAOI

ق ��د ي �ص��ف األط� �ب ��اء م�ث �ب �ط��ات أك �س �ي��داز
أح��ادي األم�ين — ،مثل ترانيلسيبرومني
(ب� � ��ارن � � �ي� � ��ت) وف� �ي� �ن� �ي� �ل ��زي ��ن (ن � � ��اردي � � ��ل)
وإيزوكربوكسازيد (م��ارب�لان) — غالبا
ع �ن��دم��ا ال ت �ص �ل��ح أدوي � � ��ة أخ � � ��رى ،وه ��ذا
ألنها قد ت��ؤدي إل��ى آث��ار جانبية خطيرة.
ويتطلب تناول هذه األدوي��ة نظاما غذائيا
ص��ارم��ا بسبب التفاعالت الخطيرة (بل
املميتة أيضا) مع األطعمة — مثل أن��واع
معينة م��ن ال�ج�بن وامل�خ�ل�لات — وبعض
األدوي ��ة بما يتضمن ح�ب��وب منع الحمل
وم ��زي �ل�ات االح� �ت� �ق ��ان وب �ع ��ض امل �ك �م�لات
الغذائية العشبية .ويتوفر دواء سيليجلني
(إم�س��ام) ،وه��و أح��د األدوي��ة حيث ُيلصق
ف��ي ه�ي�ئ��ة رق �ع��ة ب��ال�ج�ل��د ،وق ��د ي ��ؤدي إل��ى
آث��ار جانبية أق��ل مقارنة بغيره من أدوي��ة
ه� ��ذه ال �ف �ئ��ة .وال ي �م �ك��ن ال �ج �م��ع ب�ي�ن ه��ذه
األدوي��ة وأدوي��ة مثبطات إع��ادة امتصاص
السيروتونني االنتقائية.

تجنب العقاقير التخليقية
قد يبدو كما لو أن املخدرات تخفف من أعراض
االكتئاب لكن على املدى الطويل تزيد األعراض
س � ��وءا وت �ج �ع��ل م ��ن م �ع��ال �ج��ة االك �ت �ئ ��اب أك�ث��ر
صعوبة.

دراسات حديثة:

تناول الخضروات واللحوم الحمراء ضرورة لضمان عدم ظهورها

د  .والء الحافظ
ال�ه��رب��س أو ب��ؤر ال �ب��رد ال�ت��ي ق��د تظهر في
وق��ت ن��زالت ال�ب��رد ،وه��و ع�ب��ارة ع��ن حبوب
صغيرة ج�دًا ومتالصقة تظهر ح��ول الفم
أو على الشفاه ،وربما يعاني البعض من
ظ �ه��وره��ا ب �ص ��ورة م �ت �ك��ررة وم �ع��دي��ة ،ما
ي�س�ب��ب ل�ه��م إزع��اج��ا ألن �ه��ا ت �ش��وه املظهر
ال �ج �م��ال��ي ل �ل��وج��ه ..وق ��د ي�ظ�ه��ر ع �ل��ى ال�ف��م
ألسباب أخرى.
ي� �ق ��ول ال ��دك� �ت ��ور ك ��ري ��م امل �ت �خ �ص��ص ف��ي
ال�س�م��وم االكلينيكية ،إن ال�ه��رب��س يسكن
الجهاز العصبي ،إذا اصاب االنسان ليظل
عدوا كامنا في الجسم مدى الحياة يظهر
في ح��االت نقص املناعة وضعف الجسم.
وأطلق عليه الفيروس «االستغاللي» ،وفق
موقع .FEKRTANY

ونورتريبتيلني (باميلور) وأميتريبتيلني
ودوكسيبني ،وديسيبرامني (نوبرامني)
— إل��ى التسبب ف��ي آث ��ار جانبية أكثر
من مضادات االكتئاب الحديثة .ولذلك،
ال ت��وص��ف م �ض��ادات االك�ت�ئ��اب الثالثية
الحلقات إال بعد تجربة تناول مضادات
ً
اك �ت �ئ��اب أخ� ��رى أوال دون أن تتحسن
الحالة.

 - 1كن صبورا
م ��ا أن ت �ق��وم أن� ��ت وط �ب �ي �ب��ك ب��اخ �ت �ي��ار م�ض��اد
ل�لاك �ت �ئ��اب ،ي�م�ك�ن��ك ال �ب ��دء ب ��رؤي ��ة ت�ح�س��ن في
غضون عدة أسابيع ،لكنه قد يستغرق حوالي
س �ت��ة أس��اب �ي��ع أو أك �ث��ر ل�ي�ص�ب��ح ف �ع��اال ت�م��ام��ا.
يمكنك ت �ن��اول ال�ج��رع��ة ك��ام�ل��ة ف ��ورا ف��ي بعض
مضادات االكتئاب .مع البعض اآلخر قد تحتاج
لزيادة الجرعة بالتدريج.
 - 2ت �ن��اول م� �ض ��ادات االك �ت �ئ��اب ال �خ��اص��ة بك
باستمرار وبالجرعة املضبوطة
إذا ل��م ت�ب��دأ أدوي �ت��ك ف��ي إظ �ه��ار م�ف�ع��ول أو إذا
ت�س�ب�ب��ت ف ��ي آث� ��ار ج��ان �ب �ي��ة م��زع �ج��ة ،ف��ات�ص��ل
بطبيبك ق�ب��ل ال�ق�ي��ام ب��أي��ة ت�غ�ي�ي��رات ،ل �ت��رى ما
إذا ك��ان��ت اآلث � ��ار ال �ج��ان �ب �ي��ة ت �ت �ح �س��ن .ال�ع��دي��د
م��ن م �ض��ادات االك �ت �ئ��اب ت�س�ب��ب آث� ��ارا جانبية
تتحسن م��ع ال��وق��ت .على سبيل امل �ث��ال ،يمكن
لآلثار الجانبية املبدئية عند البدء باستخدام
مثبطات اس�ت��رداد السيروتونني االنتقائية أن
تشمل جفاف الفم والغثيان والقيء واإلسهال
والصداع واألرق ،لكن هذه األعراض تزول عادة
عندما يتعود جسمك على مضاد االكتئاب.
 - 3إذا عانيت م��ن آث��ار جانبية مزعجة أو لم
تشعر بتحسن في أعراضك بعد أربعة أسابيع
فتحدث مع طبيبك عن تغيير الجرعة ،أو تجربة
مضاد اكتئاب مختلف (االن�ت�ق��ال) ،أو إضافة
مضاد اكتئاب آخر أو دواء آخر (زيادة) .الجمع
بني األدوي��ة قد يعمل بصورة أفضل معك من
مضاد اكتئاب واحد.
 - 4جرب العالج النفسي
في كثير من االحيان يكون الجمع بني مضادات
االك�ت�ئ��اب وال�ع�لاج بالحديث (ال�ع�لاج النفسي)
أكثر فعالية من تناول مضاد االكتئاب وحده.
يمكنه أي�ض��ا م�ن��ع اك�ت�ئ��اب��ك م��ن ال �ع��ودة عندما
تشعر بالتحسن.
 - 5ال تتوقف عن تناول مضاد االكتئاب من
نفسك
ي�م�ك��ن ل�ب�ع��ض م �ض ��ادات االك �ت �ئ��اب أن ت�ح��دث
أعراضا قوية مشابهة ألع��راض االنسحاب إال
إذا خفضت جرعتك بالتدريج .التوقف املفاجئ
قد يتسبب في سوء مفاجئ في االكتئاب.

قابلية للمرض والتعب .لذا ،فان شعر الجسم
ب��أن فرصة حمل السيدة قليلة نتيجة لقلة
ن�ش��اط�ه��ا ال �ج �ن �س��ي ،ف��ان��ه س �ي �ق��رر اي �ق��اف
عملية االباضة وع��دم اه��دار طاقة كبيرة او
املرور بخلل مناعي – هرموني شهريا.
وي �ف �ض��ل ت��رك �ي��ز ط��اق �ت��ه وف �ع��ال �ي �ت��ه ع�ل��ى
ع�م�ل�ي��ات ح�ي��وي��ة اخ� ��رى .ب�ي��د أن اس�ت�م��رار
ن �ش��اط ال �س �ي��دة ال �ج �ن �س��ي ي �ش �ع��ر ال�ج�س��م
ب��ال�ح��اج��ة ال��ى ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ان�ت�ظ��ام ال ��دورة
الشهرية ،ودع��م فرصة الحمل ألط��ول فترة
ممكنة (عبر تأخير انقطاع الطمث) .لكن من
املهم تأكيد ان بدء هذه املرحلة أمر ال يمكن
منعه ولكن قد يمكن تأخيره.

مناشف الحمام..
قد تؤدي إلى «فقدان البصر»
أحمد بدر
ك �ش �ف��ت دراس � � ��ة ح ��دي �ث ��ة ،ن �ش��ره��ا م��وق��ع
«ويب طب» الطبي املتخصص ،أن مناشف
ال�ح�م��ام ،يمكنها أن ت��ؤدي لعدد كبير من
األمراض ،أهمها اإلصابة بفقدان البصر.
ووف� ��ق امل ��وق ��ع ،ف ��إن االس �ت �ع �م��ال امل�ش�ت��رك
مل �ن��اش��ف دورة امل� �ي ��اه ،ق ��د ي� ��ؤدي ل�ل�ع��دي��د
م��ن األم� � ��راض ،ألن �ه��ا ت�ل�ت�ق��ط امل �ي �ك��روب��ات
والبكتيريا بسهولة ،ولكن أكثر األم��راض
خطورة هو التهاب ملتحمة العني ،الذي قد
يتطور ليصبح فقدانا كامال للبصر.
وت��وص��ل علماء إل��ى أن��ه يمكن الستخدام
م�ن��اش��ف ال�ح�م��ام ل�ف�ت��رة ط��وي�ل��ة ،أو بشكل
م�ش�ت��رك ب�ين أف ��راد األس ��رة ،أن ي ��ؤدي إل��ى
االل �ت �ه��اب��ات ال �ج �ل��دي��ة ،وأم� � ��راض ال�س�ي�لان
والتراكوما ،والتي بدورها قد تؤدي للعمى

أيضا ،إذا لم يتم التعامل معها طبيا بشكل
عاجل.
وع��ن أفضل الطرق لتفادي ح��دوث عدوى
بسبب امل�ن��اش��ف ،أوص��ى امل��وق��ع ب�ض��رورة
تركها داخل محلول من املاء والخل األبيض
قبل غسلها ،بجانب تجنب مشاركتها مع
أي من أفراد األسرة.

الملح ..يساعد على خفض الوزن
عمرو حسني
ك �ش �ف��ت دراس � � ��ة ح ��دي �ث ��ة ،ن �ش��ره��ا م��وق��ع
«ميديكال إكسبريس» الطبي املتخصص،
أن زي� ��ادة االس �ت �ه�لاك م��ن امل �ل��ح ي�م�ك��ن أن
تكون وسيلة لخفض ضغط ال��دم ،خالفا
للنظريات الشائعة ب�ش��أن أث��ر الصوديوم
على ارتفاع ضغط الدم.
وبحسب املوقع الطبي ،ف��إن ارتفاع ضغط
الدم يؤثر في نحو نصف سكان الواليات
املتحدة األميركية ،حيث يعرضهم ألزمات
قلبية وس�ك�ت��ات دم��اغ�ي��ة ،ن�ظ��را ألن هناك
اعتقادا بأن استهالك امللح يسهم في ارتفاع
ض �غ��ط ال� ��دم ع ��ن ط��ري��ق ت�ح�ف�ي��ز ال�ع�ط��ش،
ويؤدي إلى زيادة استهالك السوائل.
وق ��ال امل��وق��ع إن ت �ن��اول ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة من

ال �ص��ودي��وم ال يحفز ع�ل��ى ال�ع�ط��ش ،ولكنه
ي�س��اع��د ع�ل��ى ف �ق��دان ال � ��وزن ،ح�ي��ث اعتمد
األط �ب��اء ف��ي دراس�ت�ه��م ع�ل��ى تحليل ال�ب��ول
وض �غ��ط ال� ��دم ل ��دى امل ��رض ��ى ،ووج � ��دوا أن
استهالك امللح لم يؤثر في عملية األيض.
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اليت 11

ثقافة

كتاب ينبغي على كل متخذي القرار السياسي قراءته

صدر العدد األول منها عن «مركز الحكمة»

هل سنعيد النظر
في النظام العالمي الجديد

«القرار اإلستراتيجي»..
من أجل رؤية مستقبلية

سعدية مفرح

«أين نحن اليوم بالضبط ،في ما يتعلق بالنظام الدولي؟»،
يقول يورغ سورنسن ،مؤلف أحدث كتب سلسلة «عالم
المعرفة» الذي يحمل الرقم  480في مقدمته له ،إن هذا
هو السؤال الذي يعني به الكتاب ،ويريد أن يجيب عنه.
عبر تسعة فصول دسمة ،حاول سورنسن أن يرسم مالمح
الجدل حول النظام الدولي الجديد ،وخصوصا بعد الحرب
الباردة ،ويدرس مفهوم هشاشة الدول وفقا لهذا الجدل
وما نتج عنه ،ويبشر في الفصل الثالث بتراجع خطر الحرب
بين الدول ،قبل أن ينتقل الى توزيعات القوة والنظام
الدولي.
ف��ي الفصول التالية م��ن الكتاب ال��ذي
حمل عنوان «إع��ادة النظر في النظام
ال �ع��امل��ي ال �ج��دي��د» وت��رج �م��ه ل�ل�ع��رب�ي��ة
أس��ام��ة ال �غ��زول��ي ،ي �ط��رح امل��ؤل��ف رؤاه
ال� �خ ��اص ��ة ل� �ع ��دة م �ف��اه �ي��م وت��أث �ي��ره��ا
ف��ي ال�ن�ظ��ام ال�ج��دي��د وم�ن�ه��ا؛ األم��ن من
ح�ي��ث ال�ت��دخ��ل وال�ن�ظ��ام وامل�ش��روع�ي��ة،
واالق�ت�ص��ادي��ات ،م��ن حيث ديناميات
ال�ع��ومل��ة ،وامل��ؤس �س��ات ب��اع�ت�ب��اره��ا إم��ا
ح��وك�م��ة أو ج �م��ودا ،وال�ق�ي��م م��ن حيث
انتصار الليبرالية أو أزمتها.

وعود غامضة
في موجز أطروحة الكتاب الذي وضعه
كمقدمة يقول املؤلف إنه «بنهاية الحرب
الباردة انتهى أيضا النظام العاملي أو
ال�ن�ظ��ام ال��دول��ي ك�م��ا ع��رف �ن��اه :ال�ت�ع��ادل
ال�ث�ن��ائ��ي القطبية ب�ين ق��وت�ين عظميني
وح �ل �ف��ائ �ه �م��ا .أن� �ه ��ى ت �ف �ك��ك االت� �ح ��اد
السوفيتي ذل��ك النظام ،عمليا ،فاتحا
الطريق أم��ام م��اذا على وجه التحديد؟

يقينا ل��م يكن األم��ر واض�ح��ا ف��ي ذلك
الحني؛ وم��ن الغريب أن��ه ليس واضحا
اآلن ،بعد مرور أكثر من ربع قرن .ومن
امل�ف�ه��وم أن أول رد فعل ك��ان التفاؤل
الليبرالي؛ وإن كان هناك ما يمكن قوله
فهو ينحصر في أن األح��داث أش��ارت
ال��ى ان�ت�ص��ار ات�س��م بتبجح الليبرالية
السياسية واالقتصادية بأنه آن األوان
ألن تحتوي ال��دي�م��وق��راط�ي��ة الليبرالية
واق �ت �ص��اد ال �س ��وق ال �ل �ي �ب��رال �ي��ة ال�ع��ال��م
بأسره ،وأن يتبع ذلك ،بعد حني السالم
وال� �ت� �ع ��اون واألم � � ��ن وال� �ن� �ظ ��ام وال �ق �ي��م
امل�ش�ت��رك��ة وال ��رف ��اه ،ب��ل ورغ ��د العيش
للجميع».

إعادة نظر
ه��ل ي�ن�ع��ى خ�ب�ي��ر ال �ع�ل�اق��ات ال��دول �ي��ة
ال� ��دن � �م� ��ارك� ��ي ي� � � ��ورغ س ��ون� �س ��ن ف��ي
كتابه ه��ذا ما اصطلح على تسميته
بالنظام العاملي الجديد منذ ربع قرن
تقريبا؟ أم أنه فقط يريد ،كما يقول

يورغ سورنسن

يفسح المجال واسعا ً
لعديد القراءات
والتحليالت للتاريخ
المعاصر استشرافا ً
لحلول جديدة
ّ
يبشر بتراجع خطر
الحرب بين الدول
قبل أن ينتقل
إلى توزيعات القوة
والنظام الدولي

العنوان ،إع��ادة النظر فيه على ضوء
التطبيقات العملية ،وخ�ص��وص��ا ما
حدث في الشرق األوسط بعد أحداث
ال �ح��ادي ع�ش��ر م��ن سبتمبر 2001
وم ��ا ت�لاه��ا م��ن ت��داع �ي��ات ف��ي ع�م��وم
املنطقة؟
ي� �ق ��ول أس� ��ام� ��ة ال � �غ ��زول ��ي ف� ��ي ت �ق��دي �م��ه
ل�ت��رج�م�ت��ه أن س��ورن�س��ن «ي�ت��رك�ن��ا على
أول الطريق الذي يرى أنه قد يمضي بنا
ال��ى التحليل التعددي االنتقائي للنظام
ال��دول��ي .وبهذا املعنى يكون الكتاب ،في
مجمله ،أط��روح��ة معنية ب��االن�ع�ت��اق من
النظرة الواحدية للتاريخ».
وه ��ذا يعني أن��ه يفسح امل �ج��ال واس�ع��ا
ل�ع��دي��د ال� �ق ��راءات وال�ت�ح�ل�ي�لات للتاريخ
امل �ع��اص��ر ،اس �ت �ش��راف��ا ل�ح�ل��ول ج��دي��دة
يمكنها أن تنقذ ال�ع��ال��م كله م��ن خطر
ال�ه�ي�م�ن��ة ال �ت��ي ت �م��ارس �ه��ا ق ��وة واح ��دة
م�س�ي�ط��رة ح�ت��ى اآلن ،خ�ص��وص��ا بعد
اتفاق الجميع تقريبا على حجم األزمة
التي تمر بها الديموقراطيات الليبرالية
في العالم اليوم ،فهذه الديموقطراطيات
ال�ل�ي�ب��رال�ي��ة ك��ان��ت ه��ي ال�ح�ض��ن ال��داف��ئ
وال ��راع ��ي ال�ح�ق�ي�ق��ي مل��ا س�م��ي بالنظام
ال�ع��امل��ي ال�ج��دي��د ،وع�ن��دم��ا رأي�ن��ا مالمح
ت��داع��ي ه��ذا النظام اآلن ف�لا ب��د لنا من
التوقف ..والنظر للمشهد كله من جديد
ومن بعيد ..لعل وعسى.

الحاجة إلى الموضوعية
ه ��ذا ال �ك �ت��اب ي �س��اع��دن��ا ع �ل��ى ات �خ��اذ
ت� �ل ��ك ال� �خ� �ط ��ة ك � ��أف � ��راد وك �ج �م��اع��ات
وك � � � ��دول أي� � �ض � ��ا .وب� ��اع � �ت � �ق� ��ادي أن ��ه
س �ي �ك��ون م ��ن امل �ف �ي��د ج� ��دا أن ي�ط�ل��ع
ع�ل�ي��ه ك��ل امل�ع�ن�ي�ين ب��رس��م س�ي��اس��ات
ال � ��دول وات� �خ ��اذ ال � �ق� ��رارات امل�ص�ي��ري��ة
ب�ش��أن�ه��ا ..وخ�ص��وص��ا ف��ي منطقتنا
العربية ،فمؤلفه ظل طوال ربع القرن
األخ �ي��ر ،وف �ق��ا مل��اي�ك��ل ك��وك��س م��دي��ر
م��رك��ز أب �ح��اث «آي��دي��از» ال�ت��اب��ع لكلية
لندن لالقتصاد ،أح��د أكثر الباحثني
غ� ��زارة ف��ي االن �ت��اج واألرس � ��خ ت��أث�ي��را
ف��ي ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة ،وق��د جمع في
كتابه خالصة خبرته النظرية تطبيقا
على تحوالت العالم خالل ربع القرن
األخير بكل موضوعية.

هل تنجح أقطاب النظام العالمي في تجنب الحروب والنزاعات؟

ي �م��وج امل �ح �ي��ط ال �ع��رب��ي خ �ل�ال ال �ع �ق��د األخ �ي��ر
ب��أح��داث وت��وت��رات تقتضي التنبه واالستباق
بوضع خطط ورؤية علمية تمثل سندا ومرجعا
مل �ت �خ��ذي ال � �ق� ��رار ،ف ��ي ع��ال��م ص� ��ار م �ث��ل ق��ري��ة
صغيرة تتفاعل وتتقاطع فيه شبكات املصالح،
وتفرض على املجتمعات تحديات جديدة .من
هنا كانت ض��رورة استعادة الزمام من خالل
تحديد األولويات واالتجاهات الوطنية واملصالح
اإلقليمية املشتركة ،وب�ن��اء استراتيجية على
أسس علمية صحيحة .هكذا جاء العدد األول
من مجلة «ال�ق��رار االستراتيجي» وه��ي دوري��ة
فصلية محكمة ،ال�ص��ادرة ع��ن مركز الحكمة
للدراسات والبحوث واالستشارات ،هادفة إلى
التخطيط االسترتيجي واستشراف املستقبل،
من خالل رصد وتحليل التفاعالت السياسية
واالقتصادية على املستويني اإلقليمي والدولي،
وذلك بحسب العبارة التي تتصدر عدد املجلة،
«بعيدا عن االتجاهات البحثية املرهونة بمواقف
مسبقة .وذلك بهدف تقديم الدعم ملتخذ القرار
الكويتي والعربي من خالل الوحدات والبرامج
البحثية العاملة باملركز».
في «كلمة رئيس مجلس اإلدارة» ،التي جاءت
بعنوان «الحكمة صانعة القرار» ،يكتب حماد
م�ن��اح��ي ال ��دوس ��ري« :م ��ا ب�ي�ن س �ط��ور ال�ت��اري��خ
ت��ول��د ال�ح�ك�م��ة ل�ت�ص�ن��ع ال �ق ��رار االس�ت��رات�ي�ج��ي
للمستقبل ..»..بتلك الكلمات نبدأ العدد األول
م��ن ال ��دوري ��ة ال�ع�ل�م�ي��ة «ال �ق ��رار االس�ت��رات�ي�ج��ي»
لتجسد أم��ام�ن��ا س �ن��وات م��ن االط�ل�اع والبحث
والتحضير ل�ه��ذه ال�ل�ح�ظ��ة ،ال�ت��ي تتجلى فيها
اإلرادة ل�ت�ج�ع��ل ال �س �ع��ي ح� �ص ��ادا ،وال��رس��ال��ة
واق� �ع ��ا؛ ل �ي �ك��ون ه� ��ذا اإلص � � ��دار ب �م �ن��زل��ة نقطة
االن �ط�لاق مل��رك��ز الحكمة ل�ل��دراس��ات والبحوث
واالس� �ت� �ش ��ارات ،ل�ي�ع� ّ�ب��ر بمنهجه ال�ع�ل�م��ي عن
ال �ح �ك �م��ة ،وي �ج �س ��د ب �ن �ت��اج��ه ال �ع �ل �م��ي ال � ��دور
املفترض ملراكز ال��دراس��ات والبحوث في دعم
القرار االستراتيجي ألوطانها.
وت ��وض ��ح ك�ل�م��ة ال �ع ��دد امل�ل�اب �س��ات امل �ع��اص��رة
واملهام املطروحة «فهذا الوطن اليوم يقف على
أعتاب املستقبل ،محاصرا بدائرة من التهديدات
وم �ح��اوالت تستهدف اخ �ت��راق ه��وي�ت��ه ولحمة
مجتمعه ،ب�م��ا يحتم علينا ال��دف��اع ع�ن��ه ال�ي��وم
بالسالح الوحيد الذي يصلح ملواجهة تحديات
املستقبل ،أال وهو العلم .ليكون ذلك دافعا ملركز
ال�ح�ك�م��ة ل �ل��دراس��ات وال �ب �ح��وث واالس �ت �ش��ارات
ليضع نفسه في دائرة املسؤولية العلمية لدعم
القرار الكويتي على مختلف األصعدة».
وفي كلمة تصدير للعدد ،يكتب املدير اإلقليمي
للمركز ،هيثم ال�ب�ش�لاوي ،تحت ع�ن��وان «مل��اذا
القرار االستراتيجي؟ دوائر الصناعة والدعم»،
م��وض �ح��ا ط�ب�ي�ع��ة ال� ��دراس� ��ات االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
وعالقاتها املركبة بعلوم السياسة واالقتصاد

واملستقبليات ،وملمحا إل��ى أهمية ه��ذا النوع
من ال��دراس��ات بالنسبة لصانع القرار العربي،
حيث ت�ق��دم خريطة ت��وض��ح امل�ص��ال��ح القومية
وتفاعلها اإلقليمي والدولي وعالقتها بكل من
شبكات املصالح الدولية وطبيعة التحديات التي
تفرضها األوض��اع الجغرافية ،ويختتم كلمته
بتأكيده أن الدول العظمى تصبح كذلك «عندما
تمتلك ق��راره��ا االستراتيجي ،وتصبح مجرد
دول باالسم ،عندما يفرض عليها قرارها عند
منعطف األزمة».
ي�ت��اول ال�ع��دد مجموعة م��ن ال�ب�ح��وث وامل�ل�ف��ات،
منها «املواجهة بني أميركا وإي��ران ..التداعيات
وال�س�ي�ن��اري��وه��ات» ،وم�ل��ف دع��م متخذ ال�ق��رار
يتناول «رؤي��ة الكويت  2035ـ مصر ..2030
األولويات وآليات التكامل» ،و«موانئ املستقبل..
كيف يمكن للكويت تعظيم تنافسية موانئها؟»،
«اإلعالم النفطي بدولة الكويت ..آليات التطوير
وس �ب��ل االس �ت �ف��ادة» .ب ��اب ص �ن��اع ال �ق��رار ج��اء
بعنوان «سمو أمير الكويت :صباح األح�م��د..
ق��راءة في التكوين والفكر السياسي» ،مؤكدا
أن «صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ،ح�ف�ظ��ه اهلل ،اعتمد
في سياسته الخارجية على الحياد اإليجابي
وتوظيف القوة االقتصادية والفوائض املالية
للدولة لدعم قوة الدولة الشاملة» .جاء باب «عدالة
القرار» مناقشا «دور املحكمة الدستورية في
إرساء مبدأ األمن القانوني» ،و«األخطاء الطبية
بني التبريرات املهنية واملواجهة التشريعية»،
تضمن العدد أيضا بابًا للقراءات والترجمات،
وآخر بعنوان «تطبيقات القرار» ،تناول «قدرة
ال �ع �ق��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي ع �ل��ى ص �ن��اع��ة ال �ق ��رار
(تطبيق تفاعلي)».

بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم

 ..Parasiteمسلسل قصير قريبا ً

طالب في عقدهم الثاني يصدرون عملهم األدبي األول

من «حصة التعبير» إلى مجموعة قصصية
القاهرة – أحمد يوسف

قد تكون حصة التعبير
واإلنشاء في اللغة
العربية داخل المدرسة
هي الورشة األولى لحث
الطالب على التعبير
بحرية من خالل اللغة
عما بداخلهم في إطار
معين ،لكن المنهج
األكاديمي أحيانا ال
يعطي الخيال حريته،
ومع هذا هل يمكن
ألطفال أنهوا بالكاد
عقدهم األول أن يكتبوا
أدبا؟

«ن �ع��م» ه��ي إج��اب��ة معلم ال�ل�غ��ة العربية
ع �ب��داهلل م �ج��دي ،ال� ��ذي خ ��اض ت�ج��رب��ة
م��دت�ه��ا  4س �ن��وات ف��ي ورش ��ة للكتابة
داخ� ��ل ح�ص��ة ال�ت�ع�ب�ي��ر ل �ط�لاب ال�ص��ف
الخامس االب�ت��دائ��ي ف��ي م��درس��ة للغات
بمدينة اإلس�ك�ن��دري��ة ،لتنتهي ال��ورش��ة
ب �م �ج �م��وع��ة ق�ص�ص�ي��ة ت �ح �م��ل أس �م��اء
ال�ط�لاب ،وت�ص��در ف��ي م�ع��رض القاهرة
للكتاب.
ي �ح �ك ��ي ع � �ب � ��داهلل ل � �ـ سبقلا ع � ��ن ت �ل��ك
التجربة املختلفة والشيقة ف�ي�ق��ول :إنه
ّ
ق �ب��ل  4س� �ن ��وات ،ك ��ان ي �ح��ض��ر ل��درج��ة
امل ��اج �س �ت �ي ��ر ب �ك �ل �ي��ة ال� �ت ��رب� �ي ��ة ج��ام �ع��ة

أحد الطالب في حصة التعبير

اإلسكندرية ،إذ ّ
تخرج ،وكان في الوقت
ذات ��ه ي�ج��د م�ش�ك�لات م��ع ط�ل�اب ال�ص��ف
الخامس االبتدائي ،الذين ّ
يدرسهم ،في
التعامل مع اللغة العربية ،خاصة مع كون
املدرسة للغات.
وسأل مجدي أحد أساتذة كليته عن حل،
فنصحه بالتغيير ف��ي طريقة التعامل
معهم في حصة التعبير لجذبهم أكثر

للغة ،وه�ن��ا ملعت ف�ك��رة ف��ي رأس املعلم،
فدخل الفصل في الحصة التالية ،وكتب
على السبورة سطرين كمقدمة لقصة
رعب ،وطلب من الطالب استكمالها كل
على طريقته.
ع �ب ��داهلل م �ج ��دي ،ال� ��ذي ي�م�ت�ل��ك ت �ج��ارب
سابقة في الكتابة ،وحصل على جوائز
بمكتبة اإلسكندرية ،اعتمد على تمارين

عدة لتطوير كتابة الطالب ،التي خرجت
ب��دائ�ي��ة بالتأكيد ف��ي امل �ح��اوالت األول ��ى،
ح�ي��ث ي�ق�ت��رح عليهم ع �ن��اوي��ن ،ويختار
كل منهم أحدها ويكتب عنه بحرية ،أو
يعرض عليهم فيلما قصيرا أو مقطعا
موسيقيا ،ويكتبون من إيحاء ما رأوه
أو سمعوه.
ي� �ت ��اب ��ع م � �ج� ��دي ف � ��ي ت� �ص ��ري� �ح ��ات ��ه ل �ـ
سبقلا :إن�ه��م ب ��دأوا ال�ع�م��ل م��ن مطلع
ال� �ع ��ام ال� ��دراس� ��ي ال �ح��ال��ي ع �ل��ى ك�ت��اب��ة
وتجميع القصص النهائية ،التي جرى
اختيارها للمجموعة القصصية التي
حملت اسم «الكيالس» ،وهو التعريب
الدارج لكلمة فصل باإلنكليزية ،class
ول �ق��وا دع�م��ا م��ن امل��درس��ة ف��ي إص��دار
الكتاب ،ال��ذي شاركت إح��دى الطالبات
أي�ض��ا ف��ي تنفيذ رس��وم��ات قصصه،
ح�ي��ث ج�ل�س��ت م��ع ص��اح��ب ك��ل قصة
ورس � �م� ��ت ل ��وح ��ة ت� �ع � ّ�ب ��ر ع� �ن� �ه ��ا ،ك�م��ا
شاركت أخرى في تنفيذ التصميمات
على الفوتوشوب ،حيث ح��رص املعلم
ع �ل��ى أن ي� �ك ��ون ال �ع �م��ل ت �ك��ام �ل �ي��ا ب�ين
ال �ط�ل�اب ،ف�ي�م��ا ن �ف��ذت م��درس��ة ال�ف�ن��ون
رسمة الغالف.
ي�خ��وض ع�ب��داهلل م�ج��دي تجربة مماثلة
مع دفعة أخرى من الطالب حاليا ،حيث
وج��د ح�م��اس��ا م��ن ب�ق�ي��ة ال�ط�ل�ب��ة ل�ت�ك��رار
ت �ج��رب��ة زم�ل�ائ �ه��م ،ال��ذي��ن أص �ب �ح��وا في
ال �ص��ف ال �ث��ان��ي اإلع� � ��دادي ح��ال �ي��ا بعمر
 15ع��ام��ا ،وال��ذي��ن ي�ق��ول إن�ه��م أصبحوا
أكثر انجذابا إل��ى اللغة العربية ،ويطمح
ب�ع�ض�ه��م ال ��ى اح �ت ��راف ال�ك�ت��اب��ة األدب �ي��ة
كهواية أو عمل أساسي.

إسالم عبد التواب
ب� �ع ��د ن� �ج ��اح م �ن �ق �ط��ع ال �ن �ظ �ي��ر ل � �ـ Parasite؛
باعتباره واحدا من أفضل األفالم لعام ،2019
وباالستناد إلى األداء التمثيلي املبهر والترابط
امل�ح�ك��م ب�ين خ �ط��وط ال�ش�خ�ص�ي��ات واألح� ��داث،
ف�ض�لا ع��ن ف� ��وزه ب�ج��ائ��زت��ي «غ ��ول ��دن غ�ل��وب»
ك��أف�ض��ل ف�ي�ل��م ب�ل�غ��ة أج�ن�ب�ي��ة ،وPalme d’Or
بمهرجان «كان».
ت �ع �ت��زم ش�ب�ك��ة  HBOت �ع��زي��ز ن �ج��اح ال�ظ��اه��رة
الكورية ،التي ألقت بظاللها على الساحة الفنية
العاملية ،عبر تحويل الفيلم إلى مسلسل قصير
مستوحى م��ن أح��داث الفيلم ،وذل��ك م��ن خالل
ت �ع��اون م �ش �ت��رك ب�ي�ن ال �ك��ات��ب ب��ون��غ ج ��ون هو
واملخرج آدم مكاي.
وي�ق��ول ب��ون��غ ج��ون ه��و (م�خ��رج وك��ات��ب الفيلم

ال � �ك ��وري «ط �ف �ي �ل��ي») إن امل �س �ل �س��ل ال�ق�ص�ي��ر
امل�س�ت��وح��ى م��ن ال�ف�ي�ل��م ب�م�ن��زل��ة ف��رص��ة ج�ي��دة
لتوسيع ن�ط��اق األح ��داث وم��ن ث��م الكشف عن
مزيد من األبعاد التي لم يظهرها الفيلم ،وذلك
عبر معايير جديدة فائقة الجودة.
وب ��ال� �ت ��زام ��ن م� ��ع اإلع � �ل ��ان ع� ��ن امل � �ش� ��روع ف��ي
ال ��وق ��ت ال� ��ذي ي �ع��د ف �ي��ه ال �ف �ي �ل��م م �ن��اف �س��ا ق��وي��ا
ع�ل��ى األوس �ك ��ار ب �ـ  6ت��رش�ي�ح��ات ،م��ن امل��رج��ح
أن يتوسع املسلسل الجديد في التركيز على
ق �ض��اي��ا «ال��رأس �م��ال �ي��ة» ،ف ��ي م �ح��اول��ة تعكس
«الدراما الكورية» عبر املجهر.
جدير بالذكر ،أن  ،Parasiteأو «طفيلي» كما
ُي�ص�ط�ل��ح ع�ل�ي��ه ،ه��و ال�ف�ي�ل��م ال��روائ ��ي ال�س��اب��ع لـ
«ب��ون��غ» ،علما ب��أن شبكة  HBOقد ج��اءت في
مقدمة حرب املناقصات مع منصة «نتفليكس»
للفوز بحقوق بث املسلسل املرتقب.

«نتفليكس» تعرض أفالم
«استوديو غيبلي» اليابانية
حصلت «نتفليكس» ،الرائدة عامليا في عروض
بث األفالم واملسلسالت التلفزيونية ،على حقوق
البث املباشر لـ 21فيلما روائيا من إنتاج شركة
الرسوم املتحركة «استديو غيبلي» اليابانية.
وم��ن امل �ق��رر أن ي�ج��ري ع��رض سلسلة األف�ل�ام
الروائية ابتداء من  1فبراير املقبل ،عبر منصة
«نتفليكس» ح��ول ال �ع��ال��م ،ب��اس�ت�ث�ن��اء ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة األم�ي��رك�ي��ة وك�ن��دا وال �ي��اب��ان ،وف��ق بيان
رس�م��ي ،وستتيح املنصة أيضا ترجمات عبر
 28لغة مختلفة حول العالم.
من جانبه ،أع��رب توشيو س��وزوك��ي ،منتج
في «استوديو غيبلي» ،عن أمله بأن يكتشف
املشاهدون عالم «غيبلي» عبر تقديم هذه
ال �ت �ج��رب��ة م ��ن خ �ل�ال م �ن �ص��ة «ن�ت�ف�ل�ي�ك��س»

الرائدة عامليا.
عالوة على ذلك ،سيجري إصدار عرض جميع
أف�لام «أستوديو غيبلي» على دفعات ،بواقع 7
أفالم شهريا على مدار  3أشهر.
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تنمية خالد
مهدي..غير!

خالد أحمد الطراح
«سمك ..لنب ..تمر هندي» ..هكذا تبدو لي معظم
ح��وارات مهندس التنمية ،خالد م�ه��دي ،األم�ين
العام للمجلس األعلى للتخطيط ،وبمعنى أدق
أنها احاديث عشوائية!
لخالد إطالالت مختلفة ،كان اخرها في مسجد
سيد ه��اش��م بهبهاني ،حيث ق��دم نفسه اثناء
محاضرة «كويتي  »2035بانه «غير سياسي»،
وه��و ت��واض��ع ج��م م��ن م��وظ��ف حكومي بدرجة
وكيل وزارة مؤتمن على التنمية!
ت� � �ح � ��دث خ � ��ال � ��د ب � � �م � � �ف � ��ردات ان � �ك � �ل � �ي ��زي ��ة ع��ن
«البراغماتية» ،مصحوبة بعبارات غير مترابطة
وانتقائية عن تاريخ الكويت ،واستيعاب خاطئ
للمادة الدستورية ال �ـ ،20ربما تأكيدا بأنه «ال
يفقه بالسياسة» ،بالرغم من ان السياسة تدخل
في صلب االصالح االقتصادي والتنمية.
ت��اري�خ�ي��ا ،ق��ام��ت ال�ك��وي��ت على ال�ق�ط��اع الخاص
على مختلف املستويات ،كالتعليم واالقتصاد
والتجارة والسياسة ايضا ،فهناك اسر كويتية
يشهد لها التاريخ في هذه املجاالت ،إلى جانب
ن �ض��ال ت��اري �خ��ي وب �ط��ول��ي مل��ؤس�س��ي دس�ت��ور
الدولة من أهل الكويت ،الذين لم يكن بينهم فرد
ممن تمتعوا بسخاء «الدولة الريعية» ،بخالف
وضع أمني عام التخطيط!
فاملفارقة أن صاحب اإلط�ل�االت املكثفة ،خالد
مهدي ،حمل املواطن مسؤولية االتكال والعيش
بكنف رغد ،اي ترف الحكومة ،وليس العكس!
العكس يعني االدارة الحكومية ،التي يعمل تحت
مظلتها االمني العام ،متمتعًا بامتيازات سخية
من امل��ال العام ،من دون توجيه اصابع االتهام
ب �ج��رأة امل��واط��ن ال�ح��ري��ص لنفسه وال�ح�ك��وم��ات
املتعاقبة ،ال سيما وزراء التخطيط والتنمية
االقتصادية.
كان حديث االمني العام املنقول على «اليوتيوب»
ف�ك��اه��ي امل �ض �م��ون ،ول�ك�ن��ه غ�ي��ر م�م�ت��ع ،بسبب
حجم التباهي بالكالم باالنكليزية ،بحجة انه
«جزء من طبيعة عمله» ،على حد قوله!
اي ه ��دف ت�ن�م��وي وت�س��وي�ق��ي ي�ت�ط�ل��ب ال �ح��وار
باالنكليزية؟ هل «كويتي  »2035من الجمهور
الجديد الذي ال يجيد اللغة العربية؟ ام ان «كويت
جديدة» تشترط اتقان االنكليزية ووداع العربية،
وربما حتى اللهجة الكويتية ،من دون املساس،
ط�ب �ع��ا ،ب��امل��أك��والت امل�ف�ض�ل��ة مل�خ�ط��ط ال�ت�ن�م�ي��ة،
«مستر» خالد مهدي؟
جديد خالد ايضا ادخال دور العبادة واملوعظة
في التسويق التنموي! ربما تمهيدا للتبشير
بالتنمية الدينية في اللغة االنكليزية! وم��ن ثم
االن �ت �ق��ال ع�ب��ر ح��اف�ل��ة «ت�ن�م�ي��ة خ��ال��د غ �ي��ر» ال��ى
األسواق واملطاعم!
أمل��ح خ��ال��د ،بخفة وزن ،ف��ي حديثه ف��ي املسجد
لجسمه امل�ث�ق��ل ب��ال�ش�ح��وم ،م��ن دون ادراك ان
سمنته نتيجة االك ��ل امل �ف��رط ب�ن�ف��س مستوى
اج�ت��رار أح��ادي�ث��ه الضعيفة ،كالتي انتقد فيها
ت�ل�ف��زي��ون�ي��ا «امل ��واط ��ن ال �ك��وي �ت��ي غ �ي��ر وامل�ط�ب��خ
الكويتي غير»!
ربما انها م��ن بنات اف�ك��ار «العصف الغذائي»
ل�لام�ين ال �ع��ام ،حتى ل��و بلغ االم��ر االستخفاف
بالعقول!
ليت خالد مهدي يتسلح بالجرأة إلدراج عرض
ال�ت�س�ج�ي�لات إلط�لال �ت��ه امل �م �ل��ة ،خ�ص��وص��ًا عن
«ال�خ�ص��وب��ة بحسب امل�ح��اف�ظ��ات» ع�ل��ى ج��دول
اج �ت �م��اع��ات امل �ج �ل��س األع �ل ��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط ،فقد
يستفيد منها رئيس املجلس واألعضاء أيضًا
ترفيهيًا بعيدًا عن النكد السياسي ،وما أكثرها
عند أمني عام التخطيط!

اصرف ما في الجيب حتى لو كان اإلفالس قريباً!

جرة قلم

من الذاكرة

الضجة التي أثارتها وزيرة املالية بالوكالة عن العجز القياسي املتوقع
في موازنة /2020 2021والذي سيجاوز  9مليارات دينار! وهو رقم
مخيف وغير مسبوق في تاريخ الكويت منذ أن اكتشف النفط فيها
(ألنه مصدر الدخل القومي الوحيد)!
وأن ��ا أض��م ص��وت��ي مل��ا ورد بافتتاحية صحيفة سبقلا  21يناير
الجاري ،التي عزت معضلة أو مشاكل امليزانية املرعبة الى الرواتب
والدعوم ..وألقت العتب في ذلك على حكومة  2011التي فتحت مغارة
االم��وال العامة للقطاع النفطي وأعطت منتسبيه مرتبات ومميزات
خيالية وغير مسبوقة ،فأعدت الذاكرة للوراء عندما صعقت كوزير
س��اب��ق للنفط م��ن تلك ال��زي��ادات ال�ت��ي تمت ف��ي عهد وم�ب��ارك��ة وزي��ر
ينتمي للحركة األصولية االخوانية! التي ال أستبعد أن تلك الزيادات
ك��ان موحى بها من تلك الحركة «االخ��وان» التي ال يؤمن لها جانب
ف��ي ك��ل بلد حطت ف�ي��ه ،م��ن بلد مولدها مصر حتى الكويت م��رورا
بسوريا والعراق وتونس وليبيا ودول أخ��رى عاثت فيها بالخراب..
نرجع أليام الزيادة االسطورية البترولية ،عندما صدف وقابلت أحد
م��راج��ع ال��دول��ة العليا ،فاستفسرت منه ع��ن سبب تلك ال��زي��ادة غير
املسبوقة وغير املبررة! فقال لي :ان الوزير األصولي بررها بأن تلك
ال��زي��ادة االسطورية ستأتي من أم��وال مؤسسة البترول ،وليس من
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الخزانة العامة ،فضحكت حتى طفر الدمع من عيني على ذلك التبرير
السخيف ..وقلت للمرجع ان الوزير لن يأتي بالزيادة من اموال عائلته
أو حزبه ،بل سيأتي بها من أموال مؤسسة البترول اململوكة لصندوق
األجيال القادمة! يعني صبه ..حقنه ..ل�بن! أو خذ من هالجيب حط
بذلك الجيب!
***
تلك الزيادة االسطورية فتحت االبواب ملا تالها من زيادة في املرتبات
واملزايا في الوظائف العامة ،وكلنا اطلعنا على املرتبات واملزايا املالية
املمنوحة ملجلس الوزراء والوزراء والوكالء والوكالء املساعدين واملبالغ
فيها كمرتبات شهرية ومكافآت سنوية ،واملبالغ التي تدفع عن كل
اجتماع ومخصصات األسفار وغيرها ..والسيارات والهواتف ..الخ،
وهي أمور مستجدة على الكويت ،لم ينفها الناطق الرسمي الحكومي
وال الوزير املختص .فرجعت بي الذاكرة ألي��ام تبوؤي كرسي وزارة
النفط من اكتوبر  1992الى ابريل  ..1994فقد اخبرني األم�ين العام
حينها وال ��ذي ال ي ��زال أم�ي�ن��ا ع��ام��ا أط ��ال اهلل ب�ع�م��ره (ع �ب��د اللطيف
ال��روض��ان) ب��أن م��رت�ب��ي ال�ش�ه��ري س�ي�ك��ون ح��وال��ي ال�ف��ي دي �ن��ار وأن
السيارة املخصصة لتنقالتي ستكون في حدود الـ  10آالف دينار!
فلم اقبل تلك السيارة األميركية الن سيارتي الخاصة كانت أوروبية

التاجر األسوة ()159

التاجر محمد صالح سليمان الصبيحي
مثال لإليثار وحب الخير
اإلي �ث��ار وح ��ب ال�خ�ي��ر ل�لآخ��ري��ن خ�ل��ق م��ن م�ح��اس��ن األخ�ل�اق
اإلسالمية ،إن��ه مرتبة راقية من مراتب البذل وال�ك��رم ،ومنزلة د .عبد المحسن الجار الله الخرافي
عظيمة م��ن م�ن��ازل العطاء وال�س�خ��اء ،خلق يبعث على امل��ودة
والرحمة.
ح�ق��ك ون�ص�ي�ب��ك ،ل�ق��د ب�ع��ت ع �ق��ارا ب��األم��س ورب �ح��ت ف�ي��ه وهلل
امل��وق��ف ال��ذي ب�ين أيدينا يوضح لنا كيف ك��ان التاجر محمد الحمد وهذا املبلغ يمثل نصف الربح وهو من حقك ونصيبك.
صالح سليمان الصبيحي  -رحمه اهلل  -رجال ذا إيثار ،وكان وهم التاجر الصبيحي أن يعطيه مبلغ األلفي دينار ،لكن العم
يحب الخير لآلخرين.
ب��راك رف��ض أخ��ذ املبلغ وق��ال للصبيحي :كيف أح�ص��ل على
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نصف ال��رب��ح م��ن بيع ه��ذا العقار وأن��ا ل��م أدف��ع ل��ك شيئا ،ولم
الصبيحي  -رحمه اهلل  -كان له صديق يسمى براك الشيتان نكتب عقد الشراكة أص�لا؟! فقال له التاجر الصبيحي :نحن
يعمل في العقار ،ذات مرة قابله والدي وطلب منه أن يعمال معا اتفقنا على أن نكون شريكني في جلستنا املاضية ،ونيتي أنه
في مجال تجارة العقارات ،فقال والدي للعم براك :أنا وأنت نعمل إذا بعت أول عقار أن تشاركني في نصف مربحه ،لقد ربحت
في مجال العقارات ،فما رأيك أن نتشارك ونؤسس محفظة أو  4آالف دينار لك منها ألفا دينار حقك ونصيبك ،تفضل مبلغ
شركة عقارية؟ وك��ان وال��دي والعم ب��راك يجلسان في مقهى ،األل�ف�ين ،فاختلف الشريكان الصبيحي وال�ب��راك ،فالصبيحي
ف��واف��ق العم ب��راك ول��م ي�ت��ردد لحظة واح��دة؛ ألن��ه يعرف وال��دي كان مصرا على أن يعطي العم براك املبلغ على أساس نيته وأنه
ج�ي��دا ،وات�ف��ق وال��دي معه ب��أن يضع كالهما مبلغا لتأسيس اتفق كالميا مع شريكه ،ومن ناحيته كان البراك مصرا على
الشركة العقارية ،وكان األمر مجرد كالم ومجرد فكرة لم يتم أال يأخذ املبلغ على اعتبار أن��ه لم يدفع شيئا للصبيحي ولم
تنفيذها بعد ،ولم يتم التأسيس الفعلي للشركة ،لكنهما كانا يكتبا عقدا بينهما.
متفقني من حيث املبدأ على تأسيس الشركة.
وه�ك��ذا ك��ان التاجر محمد ص��ال��ح سليمان الصبيحي مثاال
وبعد أسبوع تقريبا من إتمام االتفاق «الشفوي» ذهب التاجر لإليثار وح��ب الخير ل�لآخ��ري��ن ،ك��ان حريصا على أصدقائه
محمد صالح سليمان الصبيحي إلى صديقه العم براك ومعه وأحبائه ،يحب الخير والنفع لهم ،كل ذلك طلبا ملرضاة اهلل  -عز
مبلغ من امل��ال ،وق��ال للبراك :هذا املبلغ قيمته ألفا دينار وهذا وجل  -وطمعا في رضاه ..رحم اهلل التاجر الصبيحي.

تحت المجهر

ّ
تظلم الطلبة في البرلمان!
وجه أحد النواب سؤاال إلى وزير التربية
والتعليم العالي يستفسر عن« :تعرض
طالبات قسم ال�ح��اس��وب واملجتمع في
الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي لظلم
م��ن قبل أح��د األس��ات��ذة ،ال��ذي دأب منذ
س� �ن ��وات ع �ل��ى ال �ت �ع��ام��ل ب��دك �ت��ات��وري��ة
وم��زاج �ي��ة م ��ع ال �ط��ال �ب��ات م �ن �ه��ن ،األم ��ر
ال � ��ذي ي �ع ��رض م�س�ت�ق�ب�ل�ه��ن ال ��دراس ��ي
ل�ل�ت�ه��دي��د» ،و«:ه �ن��اك أخ �ب��ار أن ال� ��وزارة
بصدد تشكيل لجنة تحقيق في قضية
اخ�ت�ب��ار ح��اس��وب التطبيقي إلن�ص��اف
املتظلمات من امل�ع��دالت ،وكذلك تطبيق
ال �ق��ان��ون ع �ل��ى م��ن ي�ت�ع��ام��ل ب��اس�ت�ب��داد
م��ن دون ح�س�ي��ب وال رق �ي��ب مستغال
امل��راك��ز األك��ادي �م �ي��ة» .وط�ل��ب الحصول
على« :كشوف الدرجات ملادة الحاسوب
وامل�ج�ت�م��ع لجميع ال�ش�ع��ب وللجنسني،
م� ��ع اس� � ��م أس � ��ات � ��ذة ال� �ش� �ع ��ب ،وم� �ع ��دل
ال�ت�خ�ص��ص ،وامل �ع��دل ال �ع��ام ل�ك��ل طالبة
رس�ب��ت ف��ي م��ادة ال�ح��اس��وب واملجتمع،
ونتيجة مشروع الطالبة ......وزميالتها،
وشهادات التقدير التي أعطيت لهن من

قبل قسم الحاسوب وإدارة التطبيقي
لتميز مشروعهن ال��ذي رس�بن فيه في أ .د .بهيجة بهبهاني
ما بعد».
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السبب ي��ا ت��رى؟ وه��ل م��ن مهام النائب
واملتعلق بتظلمات الطلبة م��ن التقدير أن ي�ط��رح علنا قضايا تخص أس��ات��ذة
والدرجة النهائية في املقررات الدراسية ،أف� ��اض� ��ل ب �م��ؤس �س��ة أك ��ادي� �م� �ي ��ة ب �ه��ذه
فإنني أوضح بأنه من حق الطلبة تقديم الصورة؟ ومل��اذا لم يقم النائب مع إدارة
ت �ظ �ل��م ب �ش ��أن ال �ن �ت �ي �ج��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ال �ت��ي التطبيقي ب�ح��ل اإلش �ك��ال؟ وق��د يكون
ي �ح �ص �ل��ون ع�ل�ي�ه��ا إل� ��ى رئ �ي��س ال�ق�س��م هناك أستاذ يبالغ في التشديد في منح
العلمي ال��ذي يحولها إل��ى أستاذ املقرر درج��ات للطلبة فيجب مساءلته فرديا
مطالبا إياه بالرد عليها ،وإذا لم يوافق ول�ي��س ع��ن ط��ري��ق التشهير باملؤسسة
ال �ط��ال��ب ع �ل��ى ت��وض �ي��ح األس � �ت� ��اذ ،ف��إن وكل األساتذة األفاضل فيها.
من حقه مراجعة عمادة الكلية ملتابعة إن مهمة النائب اإلص�لاح ،ونحن – في
ش �ك��واه م��ع ال�ق�س��م ال�ع�ل�م��ي ،وق ��د ترفع ه��ذا الشأن  -يدنا بيده ،ولكن أن يقوم
ال�ع�م��ادة ال�ش�ك��وى إل��ى إدارة الهيئة في النائب بالتشكيك في أداء أعضاء هيئة
حال إصرار الطالب على أحقيته بدرجة التدريس وطلب بيانات الطلبة باملقرر
أع �ل��ى .وال ع�ل��م ل��ي مل ��اذا ل �ج��أت الطالبة ال� ��دراس� ��ي وك� �ش ��وف درج ��ات� �ه ��م ،ف�ه��ذا
إلى نائب بمجلس األم��ة ليساعدها في أم ��ر ن��رف�ع��ه إل ��ى م�ج�ل��س األم ��ة ليحفظ
الحصول على حقها ،إذا كان لها حق في النواب للهيئة العامة للتعليم التطبيقي
اعتقادها؟ فهل تجاهل القسم العلمي والتدريب وأساتذتها األفاضل مكانتهم
وع �م��ادة الكلية وإدارة الهيئة شكواها األكاديمية الراقية من التجاوز البرملاني
وزميالتها؟ وإن كان األمر كذلك فما هو عليهم.

علي أحمد البغلي
تبلغ قيمتها ضعف قيمة سيارة الوزير الحكومية ،وحللت املسألة
بطلب مبلغ  5آالف دينار من مؤسسة البترول التي أرأسها واشتريت
ب�ـ  15ال��ف دي�ن��ار س�ي��ارة يابانية فخمة ،استعملها وزي ��ران ب�ع��دي..
وعند انتهاء عهدي بالوزارة تلقيت اتصاال هاتفيا من عبد اللطيف
الروضان ،يطالبني فيه بلطف وأدب ارج��اع الهاتف النقال والبيجر!
فأرجعتهما ،كانت مرتبات الدولة ال تجاوز ملياري دينار ،وكنا نعيش
في خير وبركة وبحبوحة وأعدنا بناء ما هدمه مجرم العراق صدام
من آبار ومنشآت نفطية وحكومية ..الخ.
لذلك ضممت صوتي ملن يقول «ان علتنا منا وفينا» وهي علة حكومية
مزمنة ..فحكومتنا هي اللي «تفسفس» اموالنا ..وتؤمن حتى النخاع
بمبدأ «اصرف ما في الجيب ..حتى لو كان االفالس قريبا»!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

هل أصبحت جريمة
غسل األموال..
مشروعة؟!

منال أحمد الكندري
تعد جريمة غسل األم��وال من أخطر الجرائم االقتصادية
ال �ح ��دي �ث ��ة ،ال� �ت ��ي ظ� �ه ��رت ب �س �ب��ب ال �ن �ه �ض��ة ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة
واالقتصادية والسياسية واالجتماعية ،وساعدت وسائل
التواصل االجتماعي في انتشار هذه الجريمة بشكل ّ
موسع.
ً
ً
وبما أن هناك تأصيال تاريخيًا لجريمة غسل األموال متمثال
ُّ
في أعمال القرصنة البحرية ،وباألخص الجرائم التي نفذت
من قبل عصابات في املحيطني األطلنطي والهندي ،اللذين
تمت م��ن خاللهما عمليات سرقة ألط�ن��ان م��ن املجوهرات،
وع�م�ل��وا ع�ل��ى اس�ت�ث�م��اره��ا ف��ي م�ش��روع��ات ت�ج��اري��ة بهدف
إخفاء الجريمة ومصدر هذه األموال.
ّ
وغسل األموال عبارة عن عمليات اقتصادية ومالية مركبة،
ي�ه��دف مرتكبوها ال��ى إض�ف��اء الشرعية على ه��ذه األم��وال
ّ
املتحصلة من األنشطة اإلجرامية.
ولجريمة غسل األم ��وال م��راح��ل م �ح��ددة ،يتبعها مرتكبو
تلك الجريمة؛ فمرحلة اإلي��داع والتوظيف لهذه األم��وال تعد
املرحلة األولى للدورة املالية ،ومن خاللها يتم تحويل األموال
ال��ى ودائ��ع مصرفية أو ملحال خاصة بالعمالت األجنبية،
او يجري توظيفها ل��دى ش��رك��ات مالية ل�ش��راء ع�ق��ارات أو
عموالت او استيراد وتصدير؛ فاملرحلة األول��ى من أصعب
امل��راح��ل ،الن التعامل فيها ي�ك��ون م�ب��اش�رًا م��ع املؤسسات
املالية والبنوك ،وقد يكون أكثر عرضة لالكتشاف من قبل
األجهزة األمنية.
وت�ع�ت�ب��ر م��رح�ل��ة ال�ت�غ�ط�ي��ة وال �ت �م��وي��ه امل��رح �ل��ة ال�ث��ان�ي��ة ل�ه��ذه
ّ
الجريمة ،التي تتضمن الكثير من العمليات املالية املركبة
ّ
وامل�ع��ق��دة؛ كالتحويل م��ن ح�س��اب آلخ��ر م��رات ع��دة ،بهدف
ال�ت�م��وي��ه أو ال�ت�ح��وي��ل ل�ح�س��اب��ات م�ت�ف� ّ�رع��ة ،ف��امل�لاح�ق��ة بهذه
ّ
امل��رح�ل��ة ت �ك��ون ص�ع�ب��ة ،وذل ��ك بسبب ت��دخ��ل التكنولوجيا
الحديثة والتحويالت االلكترونية.
أما املرحلة الثالثة فهي مرحلة االدماج والتطهير ،وهي عملية
ّ
املتحصلة بطريقة مشبوهة وغير شرعية
تحتاج دمج األموال
بأموال ذات مصدر شرعي ،من خالل التعامالت االقتصادية
املشروعة .فيتم من خاللها استبعاد الشبهة والصفة غير
املشروعة لهذه األم��وال ،فهي املرحلة املعلنة للعامة ،وتعتبر
هذه املرحلة هي مرحلة األمان للمجرمني ،وألنه من الصعوبة
اكتشاف تدوير هذه األموال من قبل السلطات.
ّ
وت�ت�م��ث��ل ط ��رق وأس��ال �ي��ب غ�س��ل األم � ��وال ،م��ن خ�ل�ال ش��راء
السيارات الفارهة والتحف واملجوهرات والعقارات ،وتكون
أيضًا م��ن خ�لال ان�ش��اء الشركات واملطاعم وال�ف�ن��ادق ،وما
هي بالواقع إال وسيط مالي لعملية غسل األم��وال ،وتكون
جميع التعامالت املالية فيها نقدًا وبسعر أكبر من قيمتها
األصلية ،ومن ثم بيعها من جديد ،ولو بسعر أقل ،ولو كان
البيع فيه نسبة من الخسارة املالية.
فقد استغل الكثير من األشخاص هذه العمليات لالستفادة
والثراء غير املشروع ،وأصبحت املجاهرة بهذا الثراء املفاجئ
وأسبابه غير املقنعة في العلن ،فهل سألتهم الحكومة :من
أين لكم هذا؟

تجربتي في العمل مع الشخصية األكثر تأثيراً في العالقات العامة
غ��ادرن��ا األس�ب��وع امل��اض��ي ،أيقونة عاملية ،وه��و السيد هارولد
ب�ي��رس��ون ،املصنف أن��ه أك�ث��ر الشخصيات ت��أث�ي��را ف��ي مجال
ال �ع�لاق��ات ال �ع��ام��ة ف��ي ال �ق��رن ال �ع �ش��ري��ن .ول �س��ت ه�ن��ا ب�ص��دد
استعراض سيرة هذه الشخصية التي وافتها املنية عن عمر
يناهز مئة ع��ام ،ولكن بحكم ظروفي املهنية ،فقد استلهمت
بعض ال��دروس على م��دار حوالي  14سنة قضيتها في دبي
مع مهنة العالقات العامة ،أود تلخيصها في  3مجاالت هي:
االستدامة ،واملهنية ،واملصداقية.
ب��داي��ة ،ك��ان الف�ت��ا بالنسبة ل��ي أن ي��رت�ب��ط اس��م ه��ذا الشخص
من خالل شركته مع  3جهات عملت فيها سابقا في عملي
االستشاري أو الحكومي .كما أث��ار استغرابي سبب تهافت
هذه الوكاالت اإلقليمية على االرتباط مع هذه الشركة العاملية
تحديدا في فترة وجيزة ال تتجاوز الـ 10سنوات .وحني ّ
تتبعت

س�ي��رة ه��ارول��د وج��دت أن��ه رج��ل يبحث ع��ن االس�ت��دام��ة أينما
كانت ،ما دامت تحمل جينات التميز التي يرنو إليها ،ال سيما
أن قطاع االستشارات قائم على خبرات املؤسسني وسمعتهم.
ف��ي ع ��ام  ،2007ش �ه��دت دخ ��ول ش��رك��ة ه��ارول��د ف��ي ش��راك��ة
تمثيل إقليمية مع جهة العمل التي عملت بها ،وكنا في ذلك
الحني في ذروة نشاط التأسيس وانتعاش اقتصاد دبي قبل
األزم��ة املالية ،إال أن دخولها كشريك ق��د ألزمنا ب��أن ننخرط
في برامج تدريبية مكثفة لنكون أكثر قدرة على بيع خدماتنا
االستشارية بشكل احترافي بعد تأصيلها علميا ،ف��ي ظل
انغماس العديد من الشركات األخ��رى املنافسة بكسب أكبر
قدر من املشاريع ثم البحث عن الفريق القادر على إدارتها!
ويحضرني درس آخر في املهنية ،حني زرت مقر الشركة في
العاصمة األميركية عام  ،2012حيث أخذني حوار مع الفريق

سعد عبدالله الربيعان
@s_alrubaiaan

ع��ن اخ�ت�لاف ممارسة العالقات العامة ف��ي منطقتنا مقارنة
بمصنع القرار السياسي العاملي .فذكرت لهم عن حرص العديد
من العمالء الحكوميني على تقرير التغطيات الصحافية بشكل
شهري ،ويعد ذلك مقياسا لنجاح شركة العالقات العامة في
أداء مهامها .فبادروني أنهم يعملون على تنسيق مقابلة منذ
 6أشهر للنشر في صحيفة نيويورك تايمز العريقة! الشاهد

أن اختالف املشهد اإلعالمي كان جليا بني إعالمنا الذي ينشر
األخبار الحكومية بشكل طوعي ألسباب عدة مرتبطة بملكية
الصحف أو كسل الصحافي ،مقارنة باستقاللية الصحف
التي جعلت مهمة رجل العالقات العامة هناك أكثر تحديا في
تقديم مادة إعالمية تتسم باملهنية العالية.
وآخ��ر ال ��دروس التي أود ال��وق��وف عندها ه��و املصداقية ،فقد
كان لهارولد مقولة رائعة مفادها أن وظيفة العالقات العامة
ال ينبغي أن تقف عند م��ا يجب أن يقوله العميل ،ب��ل ينبغي
أن تمتد ملا يجب أن يفعله .وهذه العبارة العميقة تعكس واقع
ب�ع��ض امل��ؤس�س��ات ال�ت��ي تستعني ب�ش��رك��ات ال�ع�لاق��ات العامة
إلخراجها من مأزق إعالمي أو تضخيم منجزات وهمية ،في
حني أن العالقات العامة مهنة تتسم باملصداقية ،حيث إنها
تتطلب تطابق أفعال املؤسسة مع أقوالها.
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َّ
مطلعة
حذرت مصادر ّ
تطورات سوق
على ّ
التوصيل في الكويت،
من مغ ّبة التداعيات
السلبية ،التي قد تنجم
عن قرار شركة دليفري
هيرو األلمانية بتوحيد
عملياتها في الشرق
األوسط ،وضم عمليات
شركة «كاريدج» إلى
«طلبات» ،والعالمات
التجارية األخرى التابعة لـ
«دليفري هيرو» بشكل
تدريجي في الكويت
والمنطقة .وطالبت
المصادر الجهات
المعنية بالرقابة على
قطاع التوصيل بـ «فزعة»
مستحقة لنصرة عشرات
الموظفين الكويتيين،
الذين قد ُيصرفون من
عملهم بشكل مباشر
او تدريجي في الفترة
المقبلة ،وفقاً لما يؤول
إليه مسار خطة الدمج.

علي الخالدي
�ف امل� �ص ��ادر ق�ل�ق�ه��ا م��ن خ �ط��وة ضم
ل��م ت �خ� ِ
«ك� � ��اري� � ��دج» إل � ��ى «ط � �ل � �ب� ��ات» وت ��أث �ي ��رات �ه ��ا
امل �ح �ت �م �ل��ة ف ��ي ق� �ط ��اع امل� �ط ��اع ��م ب��ال �ك��وي��ت،
خصوصًا ان الكثير من أصحاب املشاريع
ال �ص �غ �ي ��رة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة ي �س �ت �ث �م��رون ف��ي
ّ
ه��ذا ال�ق�ط��اع ال �ح �ي��وي ،ال ��ذي ي�ش��ك��ل أهمية
اقتصادية كبيرة ،ويؤثر في مستقبل أعمال
ش��ري�ح��ة واس �ع��ة م��ن ال �ش �ب��اب .وف ��ي ال��وق��ت
ال ��ذي أش �ي��ع ف�ي��ه ان ��ه س�ي�ت��م وق ��ف عمليات
«ك ��اري ��دج» ك�ل�ي��ًا ف��ي ال �ك��وي��ت خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
ّ
امل�ق�ب�ل��ة ،ل��خ�ص��ت امل �ص��ادر أب ��رز ال�ت��أث�ي��رات،
على الشكل التالي:

1

ق � �ط ��ع أرزاق ع� � �ش � ��رات امل ��وظ� �ف�ي�ن
ال �ك��وي �ت �ي�ين ال ��ذي ��ن ل �ع �ب��وا دورًا ف��ي
انطالقة وت� ّ
�وس��ع عمليات «ك��اري��دج»
في الكويت .واليوم ،يجهلون مصير
مستقبلهم الوظيفي.

2

م � �خ� ��اوف م� ��ن ح ��رك ��ة إرب � � � ��اك ،ق��د
تحدث نتيجة الدمج بني التطبيقني
وتأثيرها في العمليات التشغيلية
للمطاعم.

موظفون «مذهولون» بالقرار المفاجئ لضم «كاريدج» إلى «طلبات»

مبادرون وأصحاب مشاريع صغيرة قد يدفعون ثمناً باهظاً ج ّراء هذه الصفقة

ضم «كاريدج» إلى «طلبات»
يطيح عشرات الموظفين الكويتيين

3

ّ
اح �ت �م��ال ت�ع��ث��ر ع ��دد ال ي�س�ت�ه��ان به
م� ��ن أص � �ح� ��اب امل� �ط ��اع ��م ف� ��ي س� ��داد
دف�ع��ات ال�ق��روض املستحقة عليهم،
خصوصا أن معظمهم بنوا نماذج
اع� �م ��ال� �ه ��م ع� �ل ��ى خ � ��دم � ��ات ت �ط �ب �ي��ق
«ك � � ��اري � � ��دج» وامل� � ��زاي� � ��ا ال � �ت� ��ي ك ��ان ��وا
يعتقدون انها ستسهم ف��ي تعظيم
أرباحهم وتوسيع انشطتهم.

4

صعوبة انتقال املطاعم م��ن منصة
ال��ى أخ ��رى وت��زاي��د امل�ن��اف�س��ة ضمن
فئات املطاعم املختلفة على التطبيق
الواحد.

5

عودة االحتكار الى سوق التوصيل،
وما له من تداعيات سلبية على زيادة
ف��ات��ورة العميل ،واس�ت�ن��زاف اي��رادات
اصحاب املطاعم.

الشركة ي�ت��راوح بني  25و 30موظفًا ،في حني
يرتفع هذا العدد الى ما بني  100و 1200موظف
من دول الخليج ،باالضافة الى االض��رار التي
قد تلحق بأعداد كبيرة من املوظفني الوافدين،
كالسائقني وغيرهم.
وأك� ��دت امل �ص��ادر ان ق ��رار االن ��دم ��اج وأس�ب��اب��ه
ل�ي��س ت �ج��اري��ًا ك�م��ا ت� � ّ
�روج ل��ه ال �ش��رك��ة ،ب��ل هو
للحد م��ن املشاكل التشغيلية التي تواجهها
«كاريدج» في السوق الكويتي.
ّ
ورج� �ح ��ت امل� �ص ��ادر ان ت �ق��وم ش��رك��ة ك��اري��دج
ب ��إب�ل�اغ ال �ش ��رك ��ات وامل �ط ��اع ��م امل �ت �ع��اق��د معها
ب��إن �ه��اء ال�ت�ع��اق��د ،ع�ل��ى ان ي�ت��م ت�ح��وي�ل�ه��م ال��ى
منصة «طلبات» خالل  30يوما على االق��ل ،او

البحث عن مصدر آخر للتوصيل.
وأشارت املصادر الى ان قرار دمج الشركتني في
كيان واحد من شأنه ان يحدث هزة كبيرة في
قطاع املطاعم وب�ين املستهلكني ايضًا ،أضف
ال��ى ذل��ك ان ع��ددا كبيرًا م��ن ال�ش�ب��اب الكويتي
مالك املطاعم من أصحاب املشاريع الصغيرة
وامل �ت��وس �ط��ة ت��رت�ب��ط أع�م��ال�ه��م ب�ش�ك��ل م�ب��اش��ر
بمنصة «ك��اردج» ،بل ان جوهر اعمالهم يقوم
على فكرة التوصيل ،لدرجة ان أصحاب املئات
من املطاعم ألغوا خدمة استقبال الزبائن في
مقرات مطاعمهمّ ،
ّ
وحولوا محالهم الى مطابخ
ً
مركزية لتلبية طلبات التوصيل القائمة ،اصال
على فكرة التطبيقات وخدماتها.

وتساءلت املصادر :ما مصير الشباب الكويتي
ال��ذي وثق بمنصة توصيل ،واقترض لينشئ
م�ش��روع��ًا م��رت�ك�زًا ع�ل��ى خ��دم��ات ت�ط�ب�ي��ق ،مثل
«كاريدج»؟
وخ� �ل� �ص ��ت امل� � �ص � ��ادر ال � ��ى ال� � �ق � ��ول :ان ق� ��رار
االندماج سيخلق كيانني كبيرين للتوصيل
ف��ي ال�ك��وي��ت ،ب�ع��د ان ك��ان��ا ث�لاث��ة ،وبالتالي
س �ي �ك��ون ه �ن��اك ض ��رر ك�ب�ي��ر ع �ل��ى امل�ن��اف�س��ة
التي ستشتد على حساب أصحاب املطاعم
وامل �س �ت �ه �ل �ك�ي�ن ،ع �ل��ى ح� ��د س � � ��واء ،م �ط��ال �ب��ة
ّ
ب�ت��دخ��ل ج�ه��از حماية املنافسة ل��وق��ف هذه
«ال �ص �ف �ق��ة» وح �م��اي��ة امل��وظ �ف�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين،
ّ
املتوقع تسريحهم.

جهاز حماية المنافسة يتحرك:

لن نسمح بأي مظاهر لالحتكار
أك��د مصدر مسؤول في جهاز حماية املنافسة ان الجهاز سيقوم اليوم (الخميس) او األح��د املقبل في أبعد تقدير بإرسال خطاب إل��ى شركة
«ديليفري هيرو» األملانية لالستفسار عن ماهية ضم «كاريدج» إلى «طلبات» .وأفاد املصدر أن الجهاز سيقوم بالتحرك بناء على نوع التفسير
الذي ستقدمه الشركة ،مشيرًا إلى أن عملية الضم أو االندماج ايا كان نوعها او مسماها القانوني لن تمر إال بموافقة جهاز املنافسة ووفق األطر
القانونية السليمة ،طاملا كانت عمليات الشركات الراغبة بذلك تعمل في السوق املحلي الكويتي .واكد املصدر أن جهاز حماية املنافسة لن يسمح
بأي من مظاهر االحكتار واإلخالل بمبادئ املنافسة في سوق التوصيل ،او االلتفاف على القانون متى ما استشعر ذلك في أي كيان اقتصادي.

وق ��ال ��ت امل� �ص ��ادر ن�ف�س�ه��ا ان م��وظ �ف��ي منصة
كاريدج الذين تبلغ أعدادهم بالعشرات ليس
ل��دي �ه��م أدن� ��ى ف �ك��رة ع ��ن ع�م�ل�ي��ة االن ��دم ��اج مع
«طلبات» ،وال يعرفون مصيرهم حتى اللحظة،
خ �ص��وص��ا ان ع ��دد امل��وظ �ف�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين في

أصحابها مدينون للصندوق

%50

من المطاعم..
مشاريع صغيرة

مخاوف
من ّ
تعثر مطاعم
يملكها مبادرون..
في سداد دفعات
قروضهم ..في حال تأثرت
عملياتهم التشغيلية
وهبطت مبيعاتهم

الجهات الرقابية
مطا َلبة بالتحقيق
في الصفقة
والتصدي لها لحماية
الموظفين أوالً..
ثم المبادرين
وأصحاب المشاريع

ٌ
عروض للموظفين..
معظمها قوبل بالرفض
قدمت شركة كاريدج عروضًا ملجموعة من
املوظفني الكويتيني ال��ذي��ن ج��رى صرفهم
بطريقة غير الئقة ،إال أن معظمهم رفضها
معتبرين أنها إجراء المتصاص الصدمة.
وأكد عدد من املوظفني أن قبول العروض
ي��زي��د م��ن ال �ف��وارق ال��وظ�ي�ف�ي��ة بينهم وب�ين
زمالئهم الوافدين.

«رغم تراجع شهية المستثمرين عن السندات»

ً
متوازنا
«موديز» :الوضع المالي العالمي ال يزال
حسام علم الدين

الصفقة قد «تزعزع»
قطاع المطاعم..
وكثيرٌ من المبادرين
عقدوا العزم
في مشاريعهم
على خدمات التوصيل

قرار االندماج
يك ِّرس االحتكار
ويحصر المنافسة
بين شركتين كبيرتين
ثالث..
ٍ
بدالً من

أك� � ��دت امل� � �ص � ��ادر ،أن أك� �ث ��ر م� ��ن %50
م��ن امل �ط��اع��م ف��ي ال �ب�لاد ه��ي ع �ب��ارة عن
م�ش��اري��ع ص�غ�ي��رة وم�ت��وس�ط��ة ،وتعتمد
ف��ي عملياتها ع�ل��ى تطبيق «ك��اري��دج»،
وأص �ح��اب �ه��ا م�ع�ظ�م�ه��م م ��ن امل �ب��ادري��ن
ال��ذي��ن اق�ت��رض��وا م��ن ال�ص�ن��دوق الوطني
لتأسيس مشروعاتهم.

أش � � ��ارت وك� ��ال� ��ة «م � ��ودي � ��ز» ل�ل�ت�ص�ن�ي�ف��ات
االئ �ت �م ��ان �ي ��ة أن ال� ��وض� ��ع امل� ��ال� ��ي ال �ع��امل��ي
ً
ب �ق��ي م �ع �ت��دال خ �ل�ال ال �ن �ص��ف ال �ث��ان��ي من
 2019رغ��م ال��زي��ادات املستمرة ف��ي أسعار
ال �س �ن��دات وارت� �ف ��اع امل �خ��اط��ر وال �س �ي��ول��ة،
في حني رآت وكالة «فيتش» أن التوترات
ال �ج �ي��وس �ي��اس �ي��ة أك � ��دت ض �ع��ف األس � ��واق
الناشئة.
وق ��ال ��ت «م� ��ودي� ��ز» ف ��ي ت �ق��ري��ر إن أس �ع��ار
األص��ول املالية استمرت ب��االرت�ف��اع العام
امل � ��اض � ��ي ،وظ� � ��ل ت �ق �ل��ب االس� � � � ��واق ه ��ادئ ��ًا
ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة س �ي��اس��ات ال�ت�ي�س�ي��ر ال�ن�ق��دي
والتوقعات املتزايدة بقرب توقيع اميركا

موظفون شاركوا
في تأسيس ونجاح
وتوسعه..
ُّ
«كاريدج»
واليوم يواجهون
مصيراً مجهوالً

والصني اتفاقا تجاريا جزئيا.
وق ��ال امل��دي��ر االداري ف��ي «م��ودي��ز» كولني
ال� �ي ��س وامل � �ش� ��ارك ف ��ي ال �ت �ق��ري��ر« :ال ت ��زال
ال� �ظ ��روف امل��ال �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة م �ت��وازن��ة رغ��م
ان � �خ � �ف� ��اض ش� �ه� �ي ��ة امل� �س� �ت� �ث� �م ��ري ��ن ت �ج��اه
السندات ذات املخاطر املرتفعة ،وتركزت
مخاطر االئتمان املتزايدة بشكل رئيسي
على ال�س�ن��دات ذات التصنيف املنخفض
للغاية».
وأض��اف« :رغم أن أسعار األسهم قد تبدو
مرتفعة في بعض األس��واق فإنها ال تبدو
مرتفعة عند مقارنتها باسعار استثمارات
الدخل الثابت».
وأش� ��ارت «م ��ودي ��ز» ال ��ى أن ��ه رغ ��م تصاعد
التوتر بني اميركا وإيران بشكل كبير مما

ي��رف��ع امل�خ��اط��ر الجيوسياسية اإلقليمية
ف��إن ال��وك��ال��ة تحافظ على نظرتها م��ن أن
البلدين سيتجنبان حدوث نزاع عسكري
مباشر بينهما ،الفتة الى انه مع استمرار
ال��راف �ع��ة امل��ال �ي��ة ف��ي ال �ش��رك��ات االم�ي��رك�ي��ة
وت�خ�ف�ي��ف ال�ح�م��اي��ة ال�ه�ي�ك�ل�ي��ة الل �ت��زام��ات
القروض املضمونة فإن جودة االئتمان في
الواليات املتحدة ستضعف كما سيضعف
أداء القروض املتعثرة هذا العام.
وختمت الوكالة« :إن تصنيفات السندات
السيادية لألسواق الناشئة ارتفعت منذ
 ،2015ف��ي ح�ي�ن أن م �ت��وس��ط التصنيف
االئ �ت �م��ان��ي ل �س �ن��دات األس� � ��واق ال�ن��اش�ئ��ة
ق ��د ت ��ده ��ور ب �ش �ك��ل ط �ف �ي��ف خ �ل�ال ال �ف �ت��رة
نفسها».

استثمار كويتي  -أميركي  -أردني مشترك

مصفاة بترول ومجمع بتروكيماويات في معان
¶ قدرة تكريرية  150ألف برميل يوميا ً وبدء اإلنتاج في النصف الثاني من 2024
أع �ل �ن��ت وزارة ال �ط��اق��ة وال � �ث� ��روة امل �ع��دن �ي��ة
األردن � � � �ي� � � ��ة ،أم � � � ��س ،ع � ��ن م �ن �ح �ه ��ا م ��واف� �ق ��ة
م �ب��دئ �ي��ة إلن� �ش ��اء م �ص �ف��اة ب� �ت ��رول وم�ج�م��ع
ب�ت��روك�ي�م��اوي��ات ف��ي محافظة م�ع��ان بطاقة
ت�ك��ري��ري��ة م �ق��داره��ا  150ال��ف ب��رم�ي��ل يوميًا
م��ن النفط ال�خ��ام لغايات التصديرّ ،
مبينة
أن امل � �ش� ��روع ع� �ب ��ارة ع ��ن اس �ت �ث �م��ار ي�ج�م��ع
مستثمرين من األردن والكويت والواليات
املتحدة.
وق� ��ال ال �ش �ي��خ م�ش�ع��ل ال �ص �ب��اح ف��ي م��ؤت�م��ر
ص �ح��اف��ي ف ��ي ع� �م ��ان إن ب � ��دء اإلن � �ت� ��اج م��ن
مصفاة البترول املنوي إنشاؤها في معان

م �ح��دد ف��ي ال�ن�ص��ف ال�ث��ان��ي م��ن ع ��ام ،2024
وس �ن �ع �م��ل ع �ل��ى ب� ��دء اإلن � �ت� ��اج خ�ل��ال ث�ل�اث
سنوات.
واض��اف ان االستثمار الجديد ال��ذي حصل
ع �ل��ى م ��واف �ق ��ة م �ب��دئ �ي��ة م ��ن وزارة ال �ط��اق��ة
وال �ث ��روة امل�ع��دن�ي��ة ي�ن�ق�س��م إل ��ى م�ش��روع�ين،
األول م� �ص� �ف ��اة ب � �ت� ��رول ب � �ق� ��درة ت �ك��ري��ري��ة
ت �ب �ل��غ  150أل� ��ف ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ا م ��ن ال�ن�ف��ط
ال �خ��ام ل�غ��اي��ات ال�ت�ص��دي��ر ،وال �ث��ان��ي مجمع
بتروكيماويات.
واكد ان املشروع سيعمل على تحويل األردن
إل ��ى م �ص��در ل�ل�ط��اق��ة ب ��دال م��ن اس �ت �ي��راده��ا،

وس� �ي ��وف ��ر آالف� � ��ًا م� ��ن ف � ��رص ال �ع �م ��ل الب �ن ��اء
املجتمع املحلي في محافظة معان ،مشيرا
ال� ��ى ان م �ع ��ان س �ت �ك��ون ع �ل��ى غ � ��رار م��دي�ن��ة
األحمدي النفطية في الكويت.
وأوض � ��ح ال �ص �ب��اح ان ��ه س�ي�ت��م ك��ذل��ك ان �ش��اء
معهد ت��دري�ب��ي ف��ي م�ع��ان ل�ت��دري��ب الشباب
ع �ل��ى ال �ص �ن ��اع ��ات ال �ن �ف �ط �ي��ة وال �ص �ن��اع��ات
ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة ،وس �ي �ب��دأ ال �ت��دري��ب ف��ي املعهد
بالتوازي مع مراحل انشاء املصفاة ..واكد
توافر التمويل ال�لازم النجاز املشروع وفق
م��ا ه��و م�خ�ط��ط ل ��ه ،وس�ي�ت��م اخ �ت �ي��ار افضل
املقاولني النجاز املشروع( .بترا)
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نجحت في جمع  8.4ماليين دوالر

«كيبكو» تقود جولة
استثمارية لمصلحة «ثروة»
جمعت شركة ثروة أكثر من  8.4ماليين دوالر في جولة ناجحة
أجرت خاللها محادثات مع كبار المستثمرين اإلقليميين والدوليين
والشركاء االستراتيجيين بقيادة شركة مشاريع الكويت القابضة
(كيبكو) التي تقوم بأول استثمار مالي تكنولوجي مع «ثروة».
وقالت الشركة إن هذه الجولة هي شهادة على التقدم الذي
أحرزته «ثروة» نحو مساعدة جميع األشخاص في المنطقة على
تحسين تمويلهم الشخصي ،كما أنه دليل على االستمرار في
تحسين الميزات الحالية ،خالل السنوات الماضية ،وإضافة المزيد
من المنتجات إلى قائمتهم الحالية ،مع االلتزام بمهمتهم ،وهي
العمل على وضع حد لخطط االدخار الباهظة الثمن وجعل االستثمار
شفافا ومتاحا للجميع.

«االستثمارات الوطنية»:

المشري نائب رئيس تنفيذي
لقطاع االستثمارات العقارية
استكماالً لخطط تدعيم
فريق العمل وبما
يواكب التطلعات ،أعلنت
شركة «االستثمارات
الوطنية» عن تعيين
مشعل سامي
المشري بمنصب نائب
رئيس تنفيذي لقطاع
االستثمارات العقارية.

¶ النصف :الشركة
تواكب تطلعات
العمالء عبر اقتناص
المجدية
الفرص ُ
¶ اختيار الكوادر
الداعمة لعمل
الشركة ُيعد بمنزلة
أحد عوامل النجاح

مؤسسو شركة ثروة

أع�ل�ن��ت «ث � ��روة» ع��ن ه ��ذه ال �ج��ول��ة ال�ج��دي��دة
ب�ق�ي��ادة «ك�ي�ب�ك��و» ،وه��ي ش��رك��ة استثمارية
وإقليمية ضخمة ذات أص��ول موحدة تزيد
قيمتها على  30مليار دوالر – باإلضافة الى
ان�ض�م��ام ك�ب��ار املستثمرين مثل م��رك��ز دبي
املالي العاملي ،مكتب أب��و ظبي لالستثمار،
وشركة فيجن فينتشرز ()Vision Ventures
م��ن امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة ،وه��ام�ب��رو
ب�ي��رك��ز م��ن اململكة امل �ت �ح��دة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
املستثمرين الحاليني الذين كانوا جزءا من
الجوالت السابقة.
تعزز «ثروة» موقعها في اإلمارات بدعم من
هؤالء الشركاء االستراتيجيني ،وتعمل على
امل �ض��ي ق��دم��ا ف��ي خ�ط�ت�ه��ا ال�ت��وس�ع�ي��ة .ه��ذه
الجولة الجديدة سترفع إجمالي التمويل لـ
«ث ��روة» إل��ى أكثر م��ن  10ماليني دوالر منذ
إن�ش��ائ�ه��ا ف��ي ش�ه��ر ديسمبر ع��ام  2017من
ق �ب��ل امل��ؤس �س�ين وه ��م م� ��ارك ش �ه��وان وج��اد
الصايغ ونادين مزهر ،حيث أطلقت الشركة
منصتها رسميا في فبراير  ،2018ومنذ ذلك
الحني حققت نموا شهريا يزيد على  20في
املئة .وقد وصل عدد املسجلني املستخدمني
إلى أكثر من  10000مستخدم.
وأض� ��اف� ��ت ال� �ش ��رك ��ة «م � ��ن امل� ��راح� ��ل امل �ه �م��ة،
ال�ت�ع��اون ألول م��رة ب�ين مجموعة استثمار
ض�خ�م��ة م��ع ش��رك��ة ف�ي�ن�ت��ك إق�ل�ي�م�ي��ة ،حيث
ت��ؤك��د ال �خ �ط��وة ال �ت��ي أق��دم��ت ع�ل�ي�ه��ا ش��رك��ة
مشاريع الكويت القابضة أن هذا هو الوقت
امل �ن��اس��ب ل �ل �س��وق ل�ل�ت�ح��رك ن �ح��و اس�ت�ث�م��ار
ق�ل�ي��ل ال�ت�ك�ل�ف��ة وس�ت��دع��م»ك�ي�ب�ك��و«م��ن خ�لال
ت��واج��ده��ا اإلقليمي ش��رك��ة ث��روة ف��ي عملية
نموها».
وقال مارك شهوان ،املدير التنفيذي في ثروة
«إن الجمع بني مؤسسة كبيرة لديها خبرة
واسعة في إنشاء مديري األصول الرائدين،
م� ��ع أول ش ��رك ��ة م ��رخ� �ص ��ة ه� �ن ��ا ت �س �ت �خ��دم
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل��ال �ي��ة ( )Fintechه��و م�ث��ال
رائ��ع للمنطقة» .وأض ��اف ش�ه��وان «إن هذه
امل��ؤس �س��ة امل��ال �ي��ة ق ��ررت ال �ت �ع��اون م��ع فريق
م ��وث ��وق ل �ت �ق��دي��م ت �ج��رب��ة م �ت �م �ي��زة ل�ل�ع�م�لاء
وع��وائ��د اس�ت�ث�م��ار ف��ي إدارة ال �ث��روات دليل
ع�ل��ى ثقتها ب�ه��ا ،ح�ي��ث أن جميع شركائنا
ي ��ؤم� �ن ��ون ب �م��ا ن� �ح ��اول ال� �ق� �ي ��ام ب ��ه ل�ن�ج�ع��ل
االس �ت �ث �م��ار ذك �ي ��ا وب �س �ي �ط��ا ق� ��در اإلم� �ك ��ان،
والسماح ألي شخص بتنمية ثروته والبناء
من أجل مستقبل أفضل».
من جهته ،قال أسامة طلعت الغصني ،نائب
رئيس أول  -قطاع البنوك  -شركة مشاريع
الكويت القابضة وعضو مجلس إدارة ثروة
«ي �س��ر ش��رك��ة م �ش��اري��ع ال �ك��وي��ت ال�ق��اب�ض��ة
أن ت�ق��وم ب ��أول اس�ت�ث�م��ار م��ال��ي تكنولوجي
م��ع ث��روة ،ال�ت��ي تشاركنا إيماننا ب�ض��رورة
تشجيع امل��زي��د م��ن األش �خ��اص ف��ي املنطقة

بمشاركة مركز دبي
المالي العالمي ومكتب
أبو ظبي لالستثمار
و«فيجن فينتشرز»
و«هامبرو بيركز»
على االدخار ،وذلك من خالل إتاحة منصات
استثمارية سهلة االستخدام يمكن االعتماد
عليها .إن ث��روة تتحدث لغة الجيل الشاب،
وهو قطاع مهم وغير متطور وغير مستغل.
سيمنح استثمارنا لثروة إمكانية الوصول
إلى شبكة شركة مشاريع الكويت القابضة
 KIPCOمن شركات وعمالء في جميع أنحاء
ّ
املنطقة ،مما سيمكن الشركة من االستفادة
م ��ن ت ��واج ��دن ��ا اإلق �ل �ي �م��ي ف ��ي ال ��وق ��ت ال ��ذي
نسعى فيه معا لتنمية األع �م��ال التجارية
وتوسيع نطاقها».
وق� � ��ال ال ��دك� �ت ��ور ط� � ��ارق ب� ��ن ه � �ن� ��دي ،امل��دي��ر
ال� �ع ��ام مل �ك �ت��ب أب� ��و ظ �ب��ي ل�لاس �ت �ث �م��ار «ت�ع��د
ث ��روة م��ن ب�ين ال �ش��رك��ات ال �ج��دي��دة الناشئة
ف��ي م �ج��ال ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال �ت��ي ت��زده��ر في
دول� � ��ة اإلم � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل� �ت� �ح ��دة ،وذل ��ك
م ��ع اس �ت �م ��رار ن �م��و ال �ق �ط��اع امل ��ال ��ي ال�ت�ق�ن��ي
ّ
( )FinTechه�ن��ا .وس�ي�م��ك��ن ال�ت�م��وي��ل امل�ق��دم
من مكتب أبو ظبي لالستثمار شركة ثروة
من توسيع عملياتها في اإلم��ارات العربية
املتحدة ،وخلق فرص عمل جديدة في قطاع
التكنولوجيا في أب��و ظبي .نحن ملتزمون
بدعم الشركات الرائدة في مجال االبتكار من
أج��ل التأسيس والنمو ف��ي إم��ارة أب��و ظبي
من خالل صندوق املشاريع الخاصة بنا».
وتعليقا على اإلع�ل�ان ،ق��ال شريف البدوي،
ال� �ش ��ري ��ك اإلداري ف� ��ي  Startups 500ف��ي
م�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق األوس � ��ط وش �م��ال أف��ري�ق�ي��ا،
«ن �ظ��را ل�ل�ت�ط��ور ال�ك�ب�ي��ر ف��ي مستقبل ث��روة
ال��رق �م��ي ي �س�ع��دن��ا أن ن �ك��ون ج� ��زءا م ��ن ه��ذا
التوسع ،والتي تعد واحدة من أوائل مقدمي
االس �ت �ش��ارات امل��ال�ي��ة اآلل �ي��ة ،وال �ت��ي أظ�ه��رت
ب��اس �ت �م��رار إم�ك��ان�ي��ة ت�ح�ق�ي��ق ال �ن �ت��ائ��ج .لقد
أعجبنا بإنجازات ثروة منذ الجولة األولى
وي �س��رن��ا دع ��م ن�م��و أع�م��ال�ه��ا ف��ي ع ��ام 2020
وم� ��ا ب� �ع ��ده ،ح �ي��ث إن اس �ت �ث �م��ارن��ا ي�ن��اس��ب
استراتيجيتنا للنمو املتمثلة في االستثمار
في الشركات الرائدة بمجال التكنولوجيا،
ونتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق قوي
للمساعدة في تسريع وتيرة النمو لبناء فئة
رائدة».

¶ نحرص على
مواكبة تطلعات
العمالء و ُندير عقارات
ُمدرّة بأسواق عدة

أوض � � �ح� � ��ت ش � ��رك � ��ة االس � �ت � �ث � �م � ��ارات
ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة ال� � �ت � ��ي ت � �ع� ��د أح� � � ��د أك� �ب ��ر
الكيانات االستثمارية املتخصصة
م�ح�ل�ي��ًا وإق�ل�ي�م�ي��ًا أن امل �ش��ري ان�ض��م
إلى فريق العمل بمهام تتماشى مع
األه��داف املوضوعة لتنمية وتطوير
أعمال قطاع االستثمارات العقارية.
وأضافت أن املشري من الكوادر التي
تملك مسيرة مهنية غنية تتماشى
م� � ��ع ال � �س � �ي� ��اس� ��ة ال� � �ت � ��ي ت �ن �ت �ه �ج �ه��ا
االستثمارات الوطنية ،فهو حاصل
على بكالوريوس هندسة مدنية من
جامعة جورج واشنطن فـي واشنطن
دي س � ��ي ف� �ـ ��ي ال � � ��والي � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
األم�ي��رك�ي��ة س�ن��ة  1999وح�ص��ل على
ماجستير إدارة أع �م��ال م��ن جامعة
كويت ماسترخت سنة .2006
ب� � � ��دأ امل � � �ش� � ��ري م� �س� �ي ��رت ��ه ال �ع �م �ل �ي��ة
ك� �م� �ه� �ن ��دس ف � �ـ� ��ي م� �ك� �ت ��ب امل� �ه� �ن ��دس
الكويتي للمشاريع ومن ثم انتقل إلى
ش��رك��ة مجمعات األس ��واق التجارية
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة س � �ن� ��ة  2001ب �م �ن �ص��ب
مهندس مشاريع ومن ثم انتقل الى
شركة النخيل املتحدة العقارية سنة
 2006بمنصب نائب رئيس تنفيذي.
وانتقل بعد ذل��ك إل��ى الشركة األول��ى
لالستثمار العقاري بصفته رئيسا
تنفيذيا للشركة سنة  2010ومن بعد
ذل��ك انتقل ال��ى منصبه ال�ح��ال��ي فـي
شركة االستثمارات الوطنية.
وف � ��ي ه � ��ذا ال� �س� �ي ��اق ،أك � ��د م �س �ت �ش��ار
الرئيس التنفيذي لالستثمار بشركة
االس �ت�ث �م��ارات ال��وط�ن�ي��ة فيصل ن��زار
ال�ن�ص��ف أن ان�ض�م��ام امل �ش��ري لفريق
العمل ُيعد إضافة مميزةُ ،معربًا عن
أم�ل��ه أن ي�ك��ون ل��ذل��ك األث ��ر اإلي�ج��اب��ي
على أداء القطاع وبالتالي منظومة
ال �ش��رك��ة ب�ش�ك��ل ع� ��ام .وق� ��ال ال�ن�ص��ف

فيصل النصف

مشعل المشري

ف��ي ب �ي��ان ت�ل�ق��ت سبقلا ن�س�خ��ة منه
ام ��س« :ت �ح��رص ال�ش��رك��ة دائ �م��ًا على
مواكبة تطلعات العمالء ،عبر تحديد
املجاالت التي تتناسب مع إمكاناتها
وخ�ب��رات�ه��ا امل�ت��راك�م��ة ،ول�ع��ل اختيار
الكوادر الداعمة لتلك االستراتيجية
ُيعد أحد معطيات النجاح وتحقيق
األه � ��داف امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة» .وأض � ��اف أن
شركة االستثمارات الوطنية حققت
طفرة كبيرة في نتائج أعمالها خالل
الفترة األخيرة ،في ظل الخطط التي
تعتمد على ال�ت�ن��وع ،الف�ت��ًا إل��ى أنها
ت�ع�م��ل م �ن��ذ ال �ت��أس �ي��س ف ��ي م �ج��االت
مختلفة منها أس ��واق ال�ع�ق��ار ،فيما
تركز ُجل اهتماماتها على العقارات
ُ
امل��درة ،ضمن استراتيجية مدروسة
تقوم على اختيار االستثمار األنسب
لتحقيق العوائد املرجوة منه.
وت�خ�ت�ل��ف أن�ش�ط��ة ال�ش��رك��ة ال�ع�ق��اري��ة

م��ا ب�ين ت �ج��ارة وت�ط��وي��ر ع �ق��اري إل��ى
ج ��ان ��ب ت ��واف ��ر اإلم� �ك ��ان ��ات وامل� �ل��اءة
امل��ال�ي��ة ال�لازم��ة لتنفيذ اس�ت�ح��واذات
مباشرة ،وغيرها م��ن القنوات التي
ت �خ��دم رؤي ��ة م�ج�ل��س اإلدارة وف��ري��ق
اإلدارة التنفيذية .وأوض��ح النصف
أن الشركة تقدم خدمات متنوعة في
امل�ج��االت العقارية املختلفة ،م��ا بني
إدارة واس�ت�ش��ارات مختلفة للسوق،
منوهًا إلى أن االستثمارات الوطنية
ُ
تدير عقارات في العديد من األسواق،
منها الكويت واإلم��ارات والسعودية
ولبنان وأوروبا.
ي �ش��ار ال ��ى أن ش��رك��ة «االس �ت �ث �م��ارات
ُ
الوطنية» تعد واح��دة م��ن الشركات
ال� ��رائ� ��دة ف ��ي ال �ك��وي��ت وال �خ �ل �ي��ج ،ملا
ت �م �ت �ل �ك ��ه م � ��ن ف � ��ري � ��ق ع � �م� ��ل ي �ت �م �ت��ع
ب��أع�ل��ى درج ��ات املهنية ف��ي مختلف
القطاعات االستثمارية.

قيمتها  80مليون دوالر من إجمالي  600مليون

«أالفكو» تتسلم الدفعة األخيرة
من صفقة مرابحة
أعلنت ش��رك��ة أالف�ك��و لتمويل ش��راء
وتأجير الطائرات ،املتخصصة في
ت��أج�ي��ر ال �ط��ائ��رات ع��امل�ي��ًا ،ع��ن تسلم
ال��دف�ع��ة االخ �ي��رة ،بقيمة  80مليون
دوالر ،امل� � �ن � ��درج � ��ة ض � �م� ��ن ص �ف �ق��ة
امل ��راب� �ح ��ة غ �ي��ر امل �ض �م��ون��ة ال �ب��ال �غ��ة
قيمتها اإلجمالية  600مليون دوالر
ملدة  5سنوات ،لتتكلل بذلك اتفاقية
تمويل املرابحة بالنجاح املتوقع.
وق��ال��ت الشركة ان ه��ذه ه��ي املرحلة
األخيرة في اتفاقية تمويل املرابحة
ال� �ت ��ي ت� ��م ت��وق �ي �ع �ه��ا ب �م �ش��ارك��ة 10
ب�ن��وك وم��دي��ري��ن لالكتتاب ووك�لاء
االس �ت �ث �م��ار م �ح �ل �ي��ًا وع��امل �ي��ًا وذل ��ك
ب �ت��اري��خ  24ي��ون �ي��و  ،2019وال �ت��ي
بلغت قيمتها حينذاك  470مليون
دوالر.
ّ
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ع� ��ل� ��ق ع � � ��ادل ال� �ب� �ن ��وان
ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ش��رك��ة أالف �ك��و
ً
على الصفقة ق��ائ�لا« :ت��أت��ي اتفاقية
امل��راب �ح��ة ب �ه��دف ت�غ�ط�ي��ة ال�ت�ك��ال�ي��ف
التشغيلية وال��رأس �م��ال �ي��ة امل�ت��رت�ب��ة
ع�ل��ى تطبيق اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة الشركة
ّ
امل�ت�ع��ل�ق��ة ب�ت�ع��زي��ز األداء التشغيلي
والتوسع الجغرافي لألعمال».
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البنوان :صفقة التمويل
تأتي انسجاما ً مع
إستراتيجية التوسع في
األعمال التشغيلية
بال ضمان ولمدة 5
سنوات بمشاركة 10
جهات عالمية بين بنوك
ومديري اكتتاب
عادل البنوان

وأش � � � ��ار ال � �ب � �ن� ��وان ال� � ��ى ان ن� �م ��وذج
اع�م��ال الشركة قائم على الشراكات
االستراتيجية التي تربط الشركة مع
كبار مصنعي الطائرات في العالم،
وع � �ل� ��ى رأس� � �ه � ��م ش ��رك� �ت ��ا اي� ��رب� ��اص
ً
وب��وي�ن��غ ،ف�ض�لا ع��ن توفير خدمات

التأجير التشغيلي واع��ادة التأجير
ألك �ب��ر ش��ري�ح��ة م�م�ك�ن��ة م��ن ال�ع�م�لاء
ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى خ � �ط� ��وط ال� �ط� �ي ��ران
املحلية واالقليمية والعاملية ،وكذلك
توفير الحلول التمويلية املبتكرة،
م �س �ت �ن��دي��ن إل� ��ى ف ��ري ��ق ع �م��ل خ�ب�ي��ر

بنوك محلية مشاركة

شاركت في صفقة املرابحة غير املضمونة لـ«أالفكو»  10جهات تمويل وبنوك محلية وعاملية ،وأدار اتفاقية املرابحة كل من البنك
األهلي الكويتي وبنك  HSBCالشرق األوسط باعتبارهما منسقني ومديري اكتتاب ،بينما شارك بنك وربة في إدارة االكتتاب وكوكيل
لالستثمار وكمنظم رئيسي ،وكل من البنك التجاري الكويتي وبنك البحرين الوطني وبنك الكويت الدولي وبنك أبوظبي األول كمنظمني
ً
رئيسيني للصفقة ،كذلك شارك بنك الخليج وبنك التنمية الكوري وبنك املشرق في هذه الصفقة ،بينما كان بنك أبوظبي األول وكيال
عامليًا لترتيب صفقة التمويل .ويندرج التمويل في اطار كيان ألغراض خاصة ،تشكل في سوق أبوظبي العاملي ،ومضمون من قبل
شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات.

وم�ت�م��رس ف��ي ه ��ذا ال�ق�ط��اع وشبكة
عالقات واسعة النطاق ،إضافة إلى
تعزيز عمليات شركتها التابعة في
اي��رل �ن��دا ال��واق �ع��ة ف��ي امل��رك��ز العاملي
لصناعة تأجير الطائرات.
وأض � � ��اف ال� �ب� �ن ��وان« :ن� �ح ��ن س �ع��داء
بالتعاون والحرفية اللذين قدمتهما
لنا كبرى املؤسسات التمويلية على
ك��ل م��ن املستوى املحلي واالقليمي
وال � �ع� ��امل� ��ي ،ف� ��ي س �ب �ي��ل ات � �م� ��ام ه ��ذه
ال �ص �ف �ق��ة ب��ال �ن �ج��اح امل� �ت ��وق ��ع ،األم ��ر
ال ��ذي ي��ؤك��د م��دى ال�ث�ق��ة ف��ي ن�م��وذج
اع �م��ال �ن��ا .وأود ب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة أن
اتقدم بالشكر ال��ى جميع من شارك
وس ��اه ��م ف ��ي ان �ج ��اح ه ��ذه ال�ص�ف�ق��ة،
وك� ��ذل� ��ك ال� �ش� �ك ��ر م� ��وص� ��ول ل�ج�م�ي��ع
اص �ح��اب امل�ص�ل�ح��ة م��ن مستثمرين
وم �س��اه �م�ي�ن وع� �م�ل�اء ع �ل��ى ث�ق�ت�ه��م
الغالية في أالفكو».
وأوضحت الشركة أن قيمة التمويل
ف��ي ال�ش��ري�ح��ة االول ��ى ال�ت��ي حصلت
ع�ل�ي�ه��ا ف��ي  24ي��ون �ي��و  2019بلغت
 270مليون دوالر.
وف� ��ي  18دي �س �م �ب��ر م ��ن ع� ��ام ،2019
تسلمت أالفكو الشريحة الثانية من
التمويل بقيمة  250مليون دوالر،
م��ن ال�ق�ي�م��ة اإلج�م��ال�ي��ة للتسهيالت
االئتمانية البالغة  470مليون دوالر
ان � � ��ذاك .ف ��ي م ��ا ت�ض�م�ن��ت ال�ش��ري�ح��ة
ال �ث��ان �ي��ة إدخ � ��ال ال �ت��زام��ات إض��اف�ي��ة
م��ن قبل بنكني جديدين ل��م يشاركا
في تمويل الشريحة االولى ،ما أدى
إلى زيادة اجمالي مبلغ التمويل من
 470م�ل�ي��ون دوالر ال��ى  520مليون
دوالر.

ضمن تعاقد الجهات الحكومية لمشاريعها

«الصناعة» تدعو «البلدية» إلعطاء األولوية للمنتج الوطني
زكريا محمد
دع ��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ص�ن��اع��ة إل ��ى تفعيل
ق��ان��ون ال �ت��وح �ي��د ال �ق �ي��اس��ي رق ��م  128لسنة
.1977
وق ��ال امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة ع�ب��دال�ك��ري��م تقي

ف��ي م��راس�ل��ة ل �ـ «ال�ب�ل��دي��ة» إن��ه وت�ف�ع�ي�لا ل��دور
ال �ل �ج �ن��ة ال �ت��ي ت �خ �ت��ص ب��اع �ت �م��اد ال �س �ي��اس��ة
العامة التي تسير عليها شؤون املواصفات
وامل �ق��اي �ي��س وت �خ �ط �ي��ط ب��رام �ج �ه��ا وم �ت��اب �ع��ة
نشاطها ،ولها ان تتخذ ما تراه مناسبًا من
قرارات واجراء ات لتحقيق أغراضها وحماية

اه��داف�ه��ا ،واس�ت�ن��ادًا ال��ى ق��رار اللجنة العامة
للتوحيد القياسي في اجتماعها بتاريخ 24
نوفمبر  2019بشأن تكليف الهيئة مخاطبة
ال�ج�ه��ات املعنية ب��ال��دول��ة لتفعيل امل��ادة رقم
 14م ��ن ق ��ان ��ون ال �ت��وح �ي��د ال �ق �ي��اس��ي ،وال �ت��ي
ت �ن��ص ع �ل��ى ان ت�ت�ق�ي��د امل �ص��ال��ح ال�ح�ك��وم�ي��ة

والهيئات واالدارات واملؤسسات العامة في
دف��ات��ر ش��روط �ه��ا ،وف ��ي وث��ائ��ق م�ش�ت��ري��ات�ه��ا
باملواصفات القياسية الكويتية ،وال تعفى
م � ��ن ه� � ��ذا االل � � �ت� � ��زام إال ف � ��ي ح� � � ��االت م �ع �ي �ن��ة
بموافقة وزي��ر التجارة والصناعة ،استنادًا
ال��ى م �ب��ررات ت�ق��دم�ه��ا ،وت�ك��ون مقبولة ل��دي��ه،

ف ��إن ال �ه �ي �ئ��ة ت��دع��و مل ��راع ��اة «ال �ب �ل��دي��ة» ع�ن��د
تعاقدها مع االستشاريني لوضع املواصفات
وال �ش��روط ال�ع��ام��ة وال �خ��اص��ة مل�ش��اري�ع�ه��ا أن
ّ
التقيد باملواصفات القياسية الكويتية
يتم
واعطاء االولوية عند تأمني املستلزمات من
املنتجات الوطنية ذات املنشأ الوطني.
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«سجلت في نوفمبر أكبر نسبة تراجع في  10سنوات»
ّ

«بيتك» :ودائع القطاع الخاص ألجل
انخفضت %3.3
إجمالي الودائع في نوفمبر 2019 - 2015

ق��ال تقرير لبيت التمويل الكويتي (ب�ي�ت��ك) إن إجمالي
ال��ودائ��ع ارت�ف��ع ف��ي نوفمبر امل��اض��ي على أس��اس سنوي
بنسبة  ،%1.5وتقارب أرصدة الودائع في البنوك املحلية
 43.6م�ل�ي��ار دي �ن��ار ،ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ارت �ف��ع ف�ي��ه النشاط
االئتماني للبنوك بنسبة فاقت  %4.7على أساس سنوي،
ح�ي�ن س�ج�ل��ت أرص � ��دة ال �ت �س�ه�ي�لات االئ �ت �م��ان �ي��ة ب�ن�ه��اي��ة
نوفمبر نحو  38.3مليار دينار.
وأض��اف تقرير «بيتك» أن قيمة النمو السنوي للودائع
بلغت حوالي  656مليون دينار ،مدفوعًا بارتفاع ودائع
ال�ق�ط��اع ال�ح�ك��وم��ي بنسبة  %14أي  882م�ل�ي��ون دي�ن��ار،
بينما تراجعت ودائ��ع القطاع ال�خ��اص بنحو  %0.6أي
 226م�ل�ي��ون دي �ن��ار .وع�ن��د امل�ق��ارن��ة ع�ل��ى أس ��اس ش�ه��ري،
انخفض إجمالي ال��ودائ��ع بنسبة  %0.1أي حوالي 54.5
مليون دينار ،مدفوعة بانخفاض طفيف لودائع القطاع
الخاص نسبته  %0.5نحو  201مليون دينار ،بينما زادت
ال��ودائ��ع الحكومية بنسبة  %2.1أي  146مليون دينار
م�ق�ت��رب��ة م��ن  7.2م �ل �ي��ارات دي �ن��ار ف��ي ن��وف�م�ب��ر  .2019في
الوقت الذي انخفض فيه االئتمان املمنوح بنسبة %0.3
على أساس شهري.
وت��راج �ع��ت ح�ص��ة ال��ودائ��ع ل�ل�ق�ط��اع ال �خ��اص ح�ين مثلت
 %83.5من إجمالي الودائع في نوفمبر مقارنة مع %85.3
ف��ي نوفمبر  ،2018بينما ارتفعت حصة ودائ��ع القطاع
ال�ح�ك��وم��ي إل��ى  %16.5م��ن إج�م��ال��ي ال��ودائ��ع م�ق��ارن��ة مع
ّ
تسجل ودائع
 %14.7في نوفمبر  ،2018في الوقت ال��ذي
القطاع الخاص تراجعًا طفيفًا.

القطاع الخاص
وب�ي�ن ال�ت�ق��ري��ر أن ودائ� ��ع ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ت��راج �ع��ت في
نوفمبر على أساس سنوي بنسبة  %0.6أي  226مليون
دينار مقتربة من  36.4مليار دينار ،وانخفض حجمها
بنسبة  %0.5عند املقارنة على أساس شهري عن اكتوبر
 2019وب�ل�غ��ت ف�ي��ه ح��وال��ي  36.6م�ل�ي��ار دي �ن��ار .وت�ت�ك��ون
ودائ� ��ع ال �ق �ط��اع ال �خ��اص م��ن م�ج�م��وع ال ��ودائ ��ع بالعملة
املحلية وال��ودائ��ع بالعمالت األجنبية ،وتشكل ال��ودائ��ع
ب��ال�ع�م�ل��ة امل �ح �ل �ي��ة  %92.6م ��ن إج �م��ال��ي ودائ � ��ع ال �ق�ط��اع
ً
الخاص ،منخفضة قليال عن نسبتها البالغة نحو %92.8
م��ن إج�م��ال��ي ودائ ��ع ال�ق�ط��اع ال�خ��اص ف��ي نوفمبر ،2018
فيما تستحوذ الودائع بالعمالت األجنبية على الحصة
الباقية ،حوالي  %7.4من ودائع القطاع الخاص.
ويشير توزيع الودائع بالعملة املحلية وفقًا آلجالها إلى

ارتفاع إجمالي
الودائع  %1.5سنويا ً
لتبلغ  43.6مليار دينار
ودائع «الخاص»
تراجعت  %0.6سنويا ً
إلى  36.4مليار دينار
ودائع القطاع الحكومي
ارتفعت %14
إلى  7.2مليارات
انخفاض ودائع «الخاص»
بالعملة المحلية  %0.8سنويا ً
إلى  33.7مليار دينار
أن الودائع ألجل تمثل الجانب األكبر من ودائ��ع القطاع
ال �خ��اص ب��ال�ع�م�ل��ة امل�ح�ل�ي��ة ،وق ��د ت��راج �ع��ت ح�ص�ت�ه��ا في
نوفمبر إلى  %59من ودائع العملة املحلية مقابل %60.5
في نوفمبر  ،2018بينما تحسنت حصة ال��ودائ��ع تحت
الطلب إل��ى  %26م��ن إج�م��ال��ي ال��ودائ��ع بالعملة املحلية
في نوفمبر املاضي مقارنة مع  %24.9في نوفمبر ،2018
وارت �ف �ع��ت ح�ص��ة ودائ ��ع االدخ� ��ار إل��ى  %15م��ن إجمالي
ال��ودائ��ع بالعملة املحلية مقارنة مع  %14.6في نوفمبر
.2018
وارت�ف�ع��ت ال��ودائ��ع تحت الطلب إل��ى ن �ح��و 8.7مليارات
دي �ن��ار ف��ي ن��وف�م�ب��ر ب�ن�س�ب��ة  %3.6ع�ل��ى أس ��اس س�ن��وي

«اإلحصاء» :زيادة بتكاليف النقل واالتصاالت

ارتفاع التضخم % 1.5
في 2019
قالت االدارة املركزية لالحصاء امس ،ان معدل االرقام القياسية
السعار املستهلكني (التضخم) ارتفع  1.5في املئة في الكويت
العام املاضي مقارنة بعام .2018
وقالت «االحصاء» في نشرتها الشهرية عن االرقام القياسية
السعار املستهلكني ال�ص��ادرة ان معدل التضخم في الكويت
ارتفع  0.07في املئة في ديسمبر املاضي مقارنة بشهر نوفمبر
املاضي.
واض ��اف ��ت ان ال ��رق ��م ال �ق �ي��اس��ي ل�ل�م�ج�م��وع��ة االول � ��ى (االغ ��ذي��ة
واملشروبات) ارتفع العام املاضي  1.76في املئة مقارنة بعام
 ،2018كما ارتفع مؤشر اسعار املجموعة الثانية (السجائر
والتبغ) بنسبة  1.78في املئة.
واوض �ح��ت ان م��ؤش��ر االرق� ��ام ال�ق�ي��اس�ي��ة للمجموعة الثالثة
(امللبوسات) ارت�ف��ع  2.27ف��ي املئة ال�ع��ام امل��اض��ي على اس��اس
سنوي ،في حني انخفضت اسعار مجموعة (خدمات املسكن)
بنسبة  0.86في املئة.
وذكرت ان معدل التضخم في املجموعة الخامسة (املفروشات
املنزلية) ارتفع بنسبة  3.04في املئة ،كما ارتفع مؤشر اسعار
املجموعة السادسة (الصحة) بنسبة  2.81في املئة في وقت
شهدت اسعار املجموعة السابعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 3.88
في املئة.
وب�ي�ن��ت ان اس �ع��ار امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ام�ن��ة (االت� �ص ��االت) ارتفعت
بنسبة  4.51ف��ي امل�ئ��ة على اس��اس س�ن��وي ،كما ارت�ف��ع معدل
التضخم ف��ي املجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة
 3.21في املئة ،واسعار املجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة
 2.9في املئة.
واف��ادت «االح�ص��اء» ان اسعار مجموعة «املطاعم والفنادق»
ارت�ف�ع��ت ف��ي  2019ن�ح��و  1.32ف��ي امل �ئ��ة ،ك�م��ا ارت�ف�ع��ت اس�ع��ار
مجموعة «السلع والخدمات املتنوعة»  1.32في املئة.
ويعد الرقم القياسي السعار املستهلك اداة لقياس مستويات
االسعار عموما بني فترتني اما شهرية او سنوية وع��ادة ما
يكون مؤشرا اساسيا لقياس النمو او االنكماش االقتصادي،
اذ ي �م �ك��ن ل �ل��دول��ة م ��ن خ�ل�ال��ه ات� �خ ��اذ ال � �ق� ��رارات االق �ت �ص��ادي��ة
والتجارية ورسم السياسات النقدية واملالية( .كونا)

بحوالي  304ماليني دينار ،فيما ارتفعت ودائع االدخار
ب�ن�س�ب��ة  %1.9وب �ل �غ��ت  5م �ل �ي��ارات دي �ن��ار ف��ي ن��وف�م�ب��ر
املاضي ،بارتفاع  96مليون دينار على أس��اس سنوي،
بينما تراجعت ودائ��ع القطاع ال�خ��اص ألج��ل ال��ى 19.9
مليار دي�ن��ار ف��ي نوفمبر بنسبة  %3.3أي  670مليون
دينار مقارنة مع قيمتها في نوفمبر  .2018وهي أعلى
ن�س�ب��ة ت��راج��ع خ�ل�ال ح��وال��ي  10س� �ن ��وات .وع �ل��ى ذل��ك،
تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة املحلية بنحو
 %0.8أي حوالي  270مليون دينار على أس��اس سنوي
أي ث��ان��ي ت��راج��ع س �ن��وي م �ن��ذ ن �ه��اي��ة ع ��ام  2015وب�ل��غ
حجمها نحو  33.7مليار دينار في نوفمبر.
ع �ل��ى ال �ج��ان��ب اآلخ � ��ر ،ارت �ف �ع��ت ودائ � ��ع ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
ب��ال�ع�م�لات األج�ن�ب�ي��ة م�ق�ت��رب��ة م��ن  2.7م�ل�ي��ار دي �ن��ار في
نوفمبر بنسبة  %1.7على أساس سنوي ،وذلك قد يكون
بسبب زي ��ادة الجنية اإلسترليني بنسبة  %0.7مقابل
الدينار في نهاية نوفمبر على أس��اس سنوي ،في حني
تراجع اليورو بنحو  %3.3مقابل الدينار لنفس الفترة
تأثرًا بأزمة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وعدم
التوصل التفاق إلى اآلن ،فيما بقي الدوالر من دون تغير
عن إغالقه في نوفمبر .2018
وارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في نوفمبر
على أس��اس شهري  ،%1.8فيما تراجعت ال��ودائ��ع ألجل
بنسبة  ،%1وودائ ��ع االدخ ��ار بنسبة  %0.8على أس��اس
ش �ه ��ري .وع �ل��ى ذل � ��ك ،ارت �ف �ع��ت ودائ � ��ع ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
بالعملة املحلية في نوفمبر على أس��اس شهري بنسبة
طفيفة  %0.2أي ح��وال��ي  82مليون دي�ن��ار .على الجانب
اآلخ� � ��ر ،ان �خ �ف �ض��ت ودائ� � ��ع ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ب��ال�ع�م�لات
األجنبية  %4.3عن أكتوبر .2019

إجمالي ودائع القطاع الحكومي
ارت�ف�ع��ت ودائ ��ع ال�ق�ط��اع ال�ح�ك��وم��ي ف��ي ال�ب�ن��وك املحلية
الكويتية مقتربة من  7.2مليارات دينار بنهاية نوفمبر
امل��اض��ي على أس��اس سنوي بنسبة  ،%14وعلى أس��اس
شهري زادت بنسبة  .%2.1ويشير توزيع ودائع القطاع
الحكومي وفقًا آلجالها إلى أن ودائ��ع القطاع الحكومي
ألج��ل تمثل الجانب األكبر من ودائ��ع القطاع الحكومي
بحصة انخفضت إلى  %94.8من إجمالي ودائ��ع القطاع
ال�ح�ك��وم��ي ف��ي ن��وف�م�ب��ر م�ق��ارن��ة م��ع  %95.3ف��ي نوفمبر
ّ
 ،2018بينما تشكل الودائع الحكومية تحت الطلب %5.2
مقابل  %4.7في نوفمبر .2018

لمدة  5سنوات

ً
صكوكا
«جي إف إتش» تصدر
بـ 300مليون دوالر
أعلنت مجموعة «جي إف إتش» املالية امس،
ع��ن نجاحها ف��ي إص ��دار ص�ك��وك بقيمة 300
م�ل�ي��ون دوالر مل ��دة خ�م��س س �ن ��وات .مضيفة
في بيان صحافي ان ه��ذه املعاملة مهمة في
تاريخ الشركة ،إذ قامت بطرحها في أسواق
رأس املال الدولية.
وعزت املجموعة نجاحها في إصدار الصكوك
إل��ى ت��م تصنيفها باملستوى  ،Bوح��ازت��ه كل
م��ن وكالتي التصنيف العامليتني ،ستاندرد
آن ��د ب� ��ورز وف �ي �ت��ش ،ال ��ى إالق� �ب ��ال ال �ق ��وي من
املستثمرين الدوليني ،مما يعكس ثقة السوق
في املجموعة وشركاتها التابعة ،ووضعها
امل ��ال ��ي ال� �ج� �ي ��د ،واس �ت��رات �ي �ج �ي �ت �ه��ا ال �ق��وي��ة،
ون � �م� ��وذج األع � �م� ��ال ال �ن��اج��ح ال � ��ذي ت�ن�ت�ه�ج��ه
املجموعة.
وأش ��ارت ال��ى أن االك�ت�ت��اب ف��ي ال �ش �ه��ادات قد
ت �ج��اوز ال �ح��د امل �ق��رر ب �م �ق��دار م��رت�ين ون�ص��ف
امل� ��رة ،ح�ي��ث ت �ج��اوز اإلص� ��دار م��ا قيمته 750
م �ل �ي��ون دوالر ف ��ي ظ ��ل اإلق � �ب� ��ال ال � �ق ��وي م��ن
املستثمرين الدوليني الذين خصص لهم ما
نسبته  %47م��ن اإلص� ��دار ،بينما خصصت
نسبة  %53املتبقية ملستثمرين من املنطقة.
وأوض�ح��ت أن��ه م��ن حيث أن ��واع املستثمرين،
فقد شكل مديرو الصناديق ما نسبته ،%61
بينما ش�ك�ل��ت امل��ؤس �س��ات امل��ال�ي��ة م��ا نسبته
 %39م ��ن اإلص� � � ��دار .ه� ��ذا وس � ��وف ت�س�ت�خ��دم
حصيلة الشهادات تجاه تقوية املركز املالي
للمجموعة وتمويل مرحلة النمو القادمة.
ون �ق ��ل ال �ب �ي��ان ع ��ن ه �ش ��ام ال� ��ري� ��س ،ال��رئ �ي��س
التنفيذي للمجموعة قوله «يعد هذا إنجازا
مهما آخر في تاريخ جي إف إتش ،كما يعكس
ب �ق��وة ت �ق��دي��ر ال �س��وق ل �ن �ج��اح امل �ج �م��وع��ة في
التحول إلى مجموعة مالية قوية ومتنوعة.
ك �م��ا أن اإلق� �ب ��ال ال �ك �ب �ي��ر ع �ل��ى ال �ص �ك��وك م��ن
قبل املستثمرين اإلقليميني وال��دول�ي�ين يعد
دل �ي�ل�ا م �ل �م��وس��ا ع �ل��ى ق� ��وة اس�ت��رات�ي�ج�ي�ت�ن��ا
ووض� �ع� �ن ��ا امل ��ال ��ي ال � �ق� ��وي ،واأله � � ��م م ��ن ذل��ك
خططنا املستقبلية التي نتطلع من خاللها
ألن ننمي أعمالنا ونعزز وضعنا كأحد كبار

هشام الريس

تخصيص  %47من اإلصدار
إلى مستثمرين دوليين
و %53في المنطقة
«كامكو إنفست» وبنك وربة
من المديرين الرئيسيين
المشتركين لإلصدار
املستثمرين اإلقليميني والدوليني».
وذك��ر أن بنكي سوسيتيه جنرال وستاندرد
ت � �ش� ��ارت� ��رد ق� ��ام� ��ا ب� � � ��دور م �ن �س �ق�ي�ن دول� �ي�ي�ن
م�ش�ت��رك�ين ل �ه��ذا اإلص � ��دار .ك�م��ا ع�م��ل ك��ل م��ن:
بنك اإلم ��ارات دب��ي الوطني كابيتال ،كامكو
أن � �ف � �س ��ت ،ب� �ن ��ك امل� � �ش � ��رق ،ش � �ع� ��اع ك ��اب� �ي� �ت ��ال،
سوسيتيه جنرال ،ستاندرد تشارترد وبنك
وربة أيضا كمديرين رئيسيني مشتركني.

«أجيليتي» :الحرب التجارية
الخطر األكبر على االقتصاد
قالت شركة أجيليتي :ان��ه بعد أي��ام قليلة من
توقيع ال��والي��ات املتحدة والصني على صفقة
تخفف من تصعيد التنازع التجاري املتبادل،
أظهر استبيان للمديرين التنفيذيني للخدمات
اللوجستية ان صناعة سالسل اإلمداد تواصل
رؤي��ة ال�ح��رب التجارية ب�ين ال��والي��ات املتحدة
والصني باعتبارها أكبر تهديد للنمو العاملي.
وف��ي دراس��ة أجرتها أجيليتي وترانسبورت
إن �ت �ل �ج �ن��س ه� � ��ذا ال� �ش� �ه ��ر ،ج� � ��رى اس �ت �ط�ل�اع
رأي م�ت�خ�ص�ص��ي ال �ق �ط��اع ال�ل��وج�س�ت��ي ح��ول
االقتصاد العاملي ،وال�ع��وام��ل الرئيسية التي
ق��د تهدد نموه ف��ي ع��ام  .2020وه��ذه النتائج
ه ��ي ج ��زء م ��ن م��ؤش��ر أج�ي�ل�ي�ت��ي ال�ل��وج�س�ت��ي
السنوي لألسواق الناشئة ،الذي يدرس آفاق
الصناعة اللوجستية ،ويصنف  50م��ن أهم
األسواق الناشئة في العالم.
وف��ي ه��ذا الصدد ،ق��ال  %28من املشاركني في
االستبيان ان الحرب التجارية بني الواليات

امل�ت�ح��دة وال �ص�ين ت�ش�ك��ل أك �ب��ر ت�ه��دي��د للنمو
ال �ع��امل��ي ف��ي ع ��ام  ،2020ث��م ج� ��اءت ب �ع��د ذل��ك
التوترات األميركية ـــ اإليرانية ( ،)%19يتبعها
تباطؤ االقتصاد الصيني (.)%17
وج ��اءت ال�ص�ين ض�م��ن ث�لاث��ة م��ن ال�ت�ه��دي��دات
ال��رئ�ي�س�ي��ة ،م�م��ا ي��وض��ح ت��زاي��د أه�م�ي�ت�ه��ا في
االقتصاد العاملي ،وقدرتها على التأثير على
ثروات الدول األخرى.
وت��أت��ي ه��ذه ال�ن�ت��ائ��ج ب�ع��د أس �ب��وع واح ��د من
توقيع املرحلة األول��ى من االتفاقية التجارية
ب�ي�ن واش �ن �ط��ن وب �ك�ي�ن ،وال �ت��ي ت�ت�ض�م��ن وق��ف
ف ��رض ت �ع��ري �ف��ات ج ��دي ��دة ،واس �ت �ع ��ادة ت��دف��ق
العديد من السلع التي توقفت بسبب شهور
من التوتر.
وي��ذك��ر أن  %8ف�ق��ط م�م��ن ش�م�ل�ه��م اس�ت�ط�لاع
ال � ��رأي ق��ال��وا إن خ� ��روج امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة من
االت �ح��اد األوروب� ��ي ه��و التهديد األك�ب��ر خالل
عام .2020
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ترامب معلقاً« :هذا نذير شؤم» ..رغم التحذيرات

ً
انفجارا
شركات عمالقة :األرض ستغلي

!

¶ الكونغرس األميركي بدأ التحقيق بشأن تسبب شركات الطاقة في التغيرات المناخية
بين تحذيرات شركات عمالقة وتلك
التي يطلقها ُنشطاء بين حين وآخر
جراء تأثيرات االنبعاثات الكربونية
على التغير المناخي وارتفاع درجات
حرارة األرض ،يقف الرئيس األميركي
دونالد ترامب على منصة منتدى
دافوس أمس ،مندداً ومنتقداً ما
وصفهم بـ«أنبياء ونذر الشؤم»،
داعيا ً إلى رفض «نبوءات نهاية
العالم».
لمح إلى
ويبدو أن ترامب كان ُي ّ
ناشطة المناخ الشابة السويدية،
غريتا ثونبيرغ ،التي كانت بين حضور
المنتدى ،والتي شجبت تصريحات
الرئيس األميركي بقولها« :إن العالم
إن لم تالحظوا ..يحترق».
ورغم أن قضية الدمار البيئي
تصدرت جدول أعمال قمة المنتدى
السنوية ،إال أن ترامب يرى أن الوقت
اآلن هو وقت تفاؤل ،وليس تشاؤما،
وأن «هؤالء المنذرين يطالبون دائما
بالشيء نفسه ،وهو الهيمنة على
السلطة ،والسيطرة على جميع
نواحي حياتنا وتحولها» ،ممتدحا
إنجازات إدارته االقتصادية ،وانتعاش
قطاع الطاقة األميركي.
ق ��ال ��ت ش ��رك ��ة «ري � �ب � �س� ��ول» اإلس� �ب ��ان� �ي ��ة ل�ل�ن�ف��ط
وال� �غ ��از ال�ط�ب�ي�ع��ي ف ��ي دي �س �م �ب��ر :إن �ه��ا تخطط
لخلو أنشطتها اإلنتاجية تمامًا من أي بصمة
كربونية ف��ي غ�ض��ون ث�لاث�ين ع��ام��ًا ،واعتبر هذا
التعهد األقوى حتى اآلن من شركة نفطية كبرى
ت��ري��د االس �ت �ع ��داد مل�س�ت�ق�ب��ل م�ف�ع��م ب�ت��ورب�ي�ن��ات
الرياح واأللواح الشمسية.
وجه البعض أصابع االتهام نحو شركات الطاقة
بأنها أح��د األس�ب��اب الرئيسية ألزم��ة التغيرات
املناخية ،وربما تراهن «ريبسول» على إرض��اء
املستثمرين ب��وض��ع أه ��داف لخفض انبعاثات
الكربون.
ومن دون تعديل أنشطة وخطط شركات الطاقة،
من الصعب تخيل العالم يزخر ب�م��زارع الطاقة
الشمسية وتوربينات ال��ري��اح وم�ص��ادر الطاقة
النظيفة في كل مكان ،ومواجهة اآلث��ار الكارثية
ل�لاح�ت�ب��اس ال� �ح ��راري ،ول ��م ي�ع��د ال �س��ؤال م��ا إذا
كانت شركات النفط الكبرى ستلعب دورًا حيويًا
في ذلك ،بل السؤال :متى؟

تحوالت جوهرية
ع �ن ��د ط � ��رح س � � ��ؤال ع� ��ن ت ��وق �ي ��ت وض � ��ع أه � ��داف
لحماية املناخ وااللتزام بها ،لن يجيب الكثير من
املسؤولني التنفيذيني في شركات النفط الكبرى
ب��وض��وح ،ف�ه�ن��اك معضلة ت�ك�م��ن ف��ي أن ال�ع��ال��م
يحتاج إلل�ق��اء الثقل خلف الطاقة النظيفة ،في
الوقت الذي تدر فيه عمليات التنقيب عن النفط
والغاز عوائد أعلى.
القليل م��ن ال�ش��رك��ات النفطية ال�ك�ب��رى ستكون
ع �ل��ى اس� �ت� �ع ��داد ب��ال �ت �ض �ح �ي��ة ب �ت �ح �ق �ي��ق ع��وائ��د
أعلى ،والتحول إلى أه��داف خالية من الكربون،
وبالتالي ،فإن العقد الحالي ربما يكون مصيريًا
للصناعة من أجل مواجهة التحدي القائم.
في قطاع الطاقة ،يمكن ح��دوث الكثير في عشر
ً
س� �ن ��وات ،ف �ق��د ش �ه��د ال �ع �ق��د امل��اض��ي ت �ح��وال في
السوق نتيجة النفط الصخري األميركي ،وفي

¶ غريتا ثونبيرغ« :العالم إن لم تالحظوا ..يحترق»
¶ مؤسسات كبرى على موعد مع تحدٍ مصيري في العقد الحالي
¶ «يو بي إس» :اإلنفاق على الطاقة البديلة يحتاج  1.2تريليون دوالر سنويا ً حتى 2050
¶ شركات نفطية ضخمة تخطط لخلو أنشطتها اإلنتاجية من أي بصمة كربونية
¶ تعهدات قوية لالستعداد لمستقبل مفعم بتوربينات الرياح واأللواح الشمسية
¶ قليل من الشركات النفطية الكبرى س ُتضحي بالعوائد المرتفعة والتخلص من الكربون
¶ بعض الدول األوروبية تتجه نحو تبني خطط للتحول إلى الطاقة المتجددة
أوروب��ا ،اتجهت بعض ال��دول نحو تبني خطط
للتحول إلى الطاقة املتجددة.
ال ت��زال شركات كبرى في أميركا ،مثل «إكسون
موبيل» و«شيفرون» ،تعتمد في إيراداتها بشكل
ك�ب�ي��ر ع�ل��ى ال �ن �ف��ط ،إي �م��ان��ًا م��ن م�س��ؤول�ي�ه��ا ب��أن
الطلب على الخام سوف يظل قويًا في املستقبل
القريب.
ع�ل��ى ال �ج��ان��ب اآلخ� ��ر ،ت�ف�ض��ل ش��رك��ات ط��اق��ة في
أوروبا ،مثل «رويال داتش شل» و«توتال» و«بي
ب��ي» ،الغاز الطبيعي وت��راه مصدرًا أق��ل انبعاثًا
للكربون من النفط.
عدد قليل من شركات الطاقة حول العالم ،خاصة
في أوروبا ،تتجه نحو املصادر املتجددة ،وحال
ال��رغ�ب��ة ف��ي االل �ت��زام ب��ات�ف��اق�ي��ة ب��اري��س ملكافحة
التغيرات املناخية ،ال بد لهذه الشركات أن تقلب
أعمالها رأسًا على عقب.
في وقت سابق في يناير ،قال بنك «يو بي إس»
إن اإلنفاق على الطاقة املتجددة وشبكات الطاقة
والبطاريات الكهربائية يحتاج لالرتفاع عامليًا
إل ��ى  1.2ت��ري �ل �ي��ون دوالر س �ن��وي��ًا ف��ي امل�ت��وس��ط
بداية من عام  2020حتى  ،2050وهو ما يعادل
أك �ث��ر م��ن ض�ع��ف م��ا ي �ج��ري إن�ف��اق��ه (ب�ن�ح��و 500
مليار دوالر) على النفط والغاز كل عام.
ل �ت �م��وي��ل ه ��ذه امل� �ش ��روع ��ات ،س �ت �ح �ت��اج ش��رك��ات
النفط والغاز لتحويل عشرة تريليونات دوالر
م��ن االس�ت�ث�م��ارات بعيدًا ع��ن ال��وق��ود األح�ف��وري
خالل الفترة املنتهية في عام .2050
ال ي �ب��دو أن م �س��ؤول��ي ش ��رك ��ات ال �ن �ف��ط ال�ك�ب��رى

سبل الضغط
بعد حرائق الغابات األخيرة في أستراليا والتي
أس�ف��رت ع��ن ن�ف��وق م�ئ��ات امل�لاي�ين م��ن الكائنات،
ورغ��م اس�ت�م��رار ال��رف��ض ب��أن التغيرات املناخية
ه��ي ال�س�ب��ب ال��رئ�ي�س��ي وراء ه��ذه األح � ��داث ،ف��إن
ال � �ل� ��وم م ��وج ��ه ب �ش �ك��ل أس� ��اس� ��ي ن� �ح ��و ال ��وق ��ود
األحفوري.
ت �ن �ك��ر ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ش ��رك ��ات ال �ن �ف��ط ال �ك �ب��رى ب��ل
وتحاول التقليل من مخاطر التغيرات املناخية
ف��ي بعض األح �ي��ان ،وات�ه�م��ت «إك �س��ون موبيل»
ع �ل��ى وج � ��ه ال� �خ �ص ��وص ب��ال �ت �ع��اق��د م ��ع ج �ه��ات
دع��ائ�ي��ة ل��دح��ض تسبب أع�م��ال�ه��ا ف��ي التغيرات
املناخية.

دور الكونغرس
ب ��دأ ال�ك��ون�غ��رس األم �ي��رك��ي ف��ي أك �ت��وب��ر امل��اض��ي
ال �ت �ح �ق �ي��ق ب� �ش ��أن ت �س �ب��ب ش ��رك ��ات ال �ط ��اق ��ة ف��ي
ً
التغيرات املناخية ،ووج��ه مشرعون س��ؤاال إلى
ال �ع��ال��م امل �ن��اخ��ي م��ارت��ن ه��وف��رت ب �ش��أن ت�ع��اون��ه
ال�ب�ح�ث��ي م��ع «إك �س��ون م��وب�ي��ل» ف��ي ثمانينيات
القرن العشرين .تحدث أعضاء الكونغرس عن أن
«إكسون موبيل» تعاونت في أبحاث مع بعض

«عمومية غير عادية»..
للبنك التجاري
قال البنك التجاري الكويتي إن اجتماع الجمعية العمومية
غير العادية للبنك انعقد أم��س ،وواف��ق على تعديل نص
امل ��ادة رق��م  29م��ن ال�ن�ظ��ام األس ��اس؛ ليصبح على النحو
التالي:
ّ
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ّ
مكون من أح��د عشر
عضوًا ،ينتخبهم املساهمون بالتصويت ّ
السري ،وتكون
ّ
م��دة العضوية ث�لاث س�ن��وات قابلة للتجديد ،وإذا تعذر
انتخاب مجلس إدارة جديد في امليعاد املحدد لذلك ،استمر
املجلس ال�ق��ائ��م ف��ي إدارة أع�م��ال ال�ش��رك��ة ،إل��ى ح�ين زوال
األسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.
وي �ك��ون م��ن ب�ي�ن أع �ض��اء م�ج�ل��س اإلدارة أرب �ع��ة أع�ض��اء
مستقلني ،على األقل ،من ذوي الخبرة والكفاءة ،وتختارهم
الجمعية العامة العادية ،وتحديد مكافآتهم ،وفقًا لقواعد
الحوكمة ،على أال يزيد عددهم على نصف اعضاء املجلس،
وال يشترط ان يكون العضو املستقل من بني املساهمني
في الشركة ،ويجوز اال يقل عدد االعضاء املستقلني عن
عضوين اث�ن�ين ،ب��داي��ة م��ن ت��اري��خ  30يونيو املقبل ،وعن
أربعة اعضاء بداية من تاريخ  30يونيو .2022

ً
رئيسا
«بوبيان» :شهاب
للخدمات الرقمية

العالم بين بيئة نحياها بالتلوث الكربوني وأخرى نظيفة بالطاقة المتجددة أمام ناظرينا ..بال اهتمام!

م�س�ت�ع��دون ل �ه��ذا ال �ت �ح��ول ال �ج��وه��ري والتخلي
عن إي��رادات الخام ،خصوصًا أن بعض شركات
ال �ط��اق��ة ت�ع��ان��ي ب��ال�ف�ع��ل م��ن ص �ع��وب��ات ،ك�م��ا أن
مخاوف املستثمرين من التغيرات املناخية زادت
التكاليف على كاهل تلك الشركات.

إفصاحات

ال �ع �ل �م��اء ح �ي��ث ت �ن �ب��أت ال �ش��رك��ة ب��ارت �ف��اع درج��ة
ح� ��رارة األرض نتيجة ان�ب�ع��اث��ات ث��ان��ي أكسيد
الكربون الصادرة عن أعمالها وأعمال صناعات
أخرى.
يعني ذلك أن «إكسون موبيل» واصلت أعمالها
بكثافة رغ��م تنبؤها ب��أزم��ة التغيرات املناخية،
ومع استمرار الجدل بالنفي أو التأكيد أو وضع
أهداف وإطالق تعهدات من جانب شركات النفط
ال�ك�ب��رى ،ف��إن محللني ي ��رون جلسة الكونغرس
األميركي بمنزلة بداية للضغط على الصناعة
والعمل على خفض انبعاثاتها الضارة.
ت��واج��ه «إك �س��ون م��وب�ي��ل» دع� ��اوى ق�ض��ائ�ي��ة من
ن�ح��و س�ب��ع ع�ش��رة م��دي�ن��ة ف��ي ال��والي��ات املتحدة
ب�ت�ه�م��ة االح �ت �ي��ال ب�س�ب��ب رف ��ض وإن �ك��ار تسبب
أنشطتها في التغيرات املناخية ،وفي أستراليا
تتعالى األصوات أيضًا إلجبار أي شركة أو جهة
م�ل��وث��ة ع�ل��ى ض� ��رورة ال�ت�ع��وي��ض ع��ن ال�ت�غ�ي��رات
املناخية وحرائق الغابات.
من بني وسائل الضغط املهمة على شركات النفط
الكبرى ملكافحة التغيرات املناخية واالن�خ��راط
ف��ي ال�ج�ه��ود امل �ب��ذول��ة مل��واج�ه�ت�ه��ا «امل�س��اه�م��ون
واملستثمرون» ال��ذي��ن يمكنهم التهديد بسحب
استثماراتهم من تلك الشركات حال عدم االلتزام
بأهداف وخطط خفض االنبعاثات.
للحكومات دور أيضًا في وضع خطط ملكافحة
التغيرات املناخية وااللتزام بأهدافها بالتعاون
م ��ع ش ��رك ��ات ال �ط��اق��ة ال �ع��ام �ل��ة ل ��دي� �ه ��ا(.سبقلا،
إيكونوميست ،ذي غارديان ،أرقام)

ّ
أعلن بنك بوبيان عن تعيني أسامة شهاب لتولي منصب
ً
ابتداء من أمس؛ وذلك بعد
رئيس إدارة الخدمات الرقمية،
الحصول على موافقة بنك الكويت املركزي.

«المتكاملة»:
 3.5ماليين دينار إيرادات
ّ
متوقعة من عقد لـ«تابعة»
أف ��ادت ال�ش��رك��ة املتكاملة القابضة ب��أن شركتها التابعة
ّ
واململوكة بنسبة  100في املئة وقعت أم��س ،عقدًا لتوفير
وت�ش�غ�ي��ل راف �ع ��ات م��ع امل �ق ��اول ال��رئ �ي��س مل �ش��روع تطوير
مصفاة البحرين (بابكو) ،موضحة أن��ه في ذروة تنفيذ
امل �ش��روع سيصل ع��دد ال��راف�ع��ات العاملة م��ن  75ال��ى 92
ّ
ً
ابتداء من
رافعة ،بقوة رفع تتراوح ما بني  50و 1250طنًا،
فبراير املقبل.
وذك� � ��رت ال �ش��رك��ة ف ��ي إف� �ص ��اح ع �ل��ى ال� �ب ��ورص ��ة أن م��دة
العقد االب�ت��دائ�ي��ة م��ع شركتها التابعة (ال�ش��رك��ة املتكاملة
اللوجستية) سنتان ،متوقعة تحقيق إي ��رادات تقريبية؛
قدرها  3.5ماليني دينار خالل فترة التنفيذ.
ّ
وتوقعت أن ينعكس األثر املالي على قائمة الدخل ،بالتزامن
م��ع ب��دء أع�م��ال التطوير ف��ي مصفاة البحرين ،اب�ت� ً
�داء من
الربع األول من السنة املالية .2020

«المنار» انتخبت
عضوين ُم ِّ
كملين
ق��ال��ت ش��رك��ة امل�ن��ار للتمويل واإلج� ��ارة إن�ه��ا ع�ق��دت أم��س،
جمعيتها العمومية ال�ع��ادي��ة ،بحضور  55.7ف��ي املئة من
حملة االسهم ،وانتخبت عضوين مكملني ملجلس اإلدارة،
ً
ب ��دال م��ن ال�ع�ض��وي��ن املستقلني ،وذل ��ك ل �ل��دورة االنتخابية
( 2019ــــ  2020ــــ  ،)2021وقد جرى انتخاب بدر الربيعة
وفيصل النصار ،إض��اف��ة ال��ى خالد م�ي��رزا وخ��ال��د السعد
(عضوين احتياط).
ثان ،قالت الشركة إن اجتماع مجلس إدارتها
وفي إفصاح ٍ
ّ
أسفر ع��ن إع��ادة تشكيل مجلس اإلدارة ،ليتولى فيصل
ال�ن�ص��ار رئ��اس��ة امل�ج�ل��س ،وب ��در ال��رب�ي�ع��ة ن��ائ�ب��ًا للرئيس،
وعضوية ك��ل م��ن :ب��در الغانم ون��اص��ر ال��درب��اس ،ومحمد
املتروك.
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أكد رئيس مجلس إدارة شركة
طيران الجزيرة مروان بودي ،ضرورة
أن يكون هناك توجه رقابي من
الدول إلحداث توازن بين شركات
الطيران للوصول إلى التطلعات
باستخدام طيران صديق للبيئة.
وقال بودي في حديث لقناة
العربية اإلخبارية أمس ،على هامش
مشاركته في فعاليات منتدى
دافوس العالمي :إن نسبة  60في
المئة من اسطول طيران الجزيرة
حالياً من الجيل الجديد للطائرات
والمحركات التي تتعامل مع البيئة
والضوضاء بطريقة مختلفة تماماً،
وهناك شركات حكومية بالمنطقة
تستطيع أن تقوم بذلك.

ثلث نفقات طيران الجزيرة
لـ«الوقود»
نبحث التغير المناخي وبدائل
الطاقة في منتدى دافوس
وزعنا نشاطنا
في الشرق األوسط وشبه
القارة الهندية وأوروبا

دعا إلى تكاتف الجهود للحد من االنبعاثات الكربونية

بودي %60 :من أسطول
«الجزيرة» ..صديق للبيئة
¶ نتحوط من تقلبات األسعار بـشراء  %20من احتياجاتنا النفطية ..تكفي سنة
أف ��اد م� ��راون ب ��ودي ب��أن ط �ي��ران ال �ج��زي��رة وزع��ت
نشاطها وف�ق��ًا الستراتيجيتها ،م��ا ب�ين الشرق
األوس��ط وشبه ال�ق��ارة الهندية ث��م ال��دخ��ول على
ال� �س ��وق األوروب � � ��ي ب�ح�ج��م أوس � ��ع ،ع �ل��ى أس ��اس
ت��وزي��ع املخاطر ،الفتًا إل��ى أن نظرة الشركة إلى
املنطقة ما زال��ت إيجابية وه��ي في طريقها إلى
ازده��ار أكبر ،السيما وأن الرياض ستستضيف
ق �م��ة م �ج �م��وع��ة ال �ع �ش��ري��ن االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �ع��ام
الحالي.
وح��ول املخاطر التي تتحوط لها الشركة في ما
ّ
يتعلق بتقلبات أسعار النفط ،قال ب��ودي« :نحن
اآلن في مرحلة ترقب وال نتوقع ارتفاعات شاهقة،
ل�ك��ن س�ي�ك��ون ه �ن��اك ص �ع��ود ون � ��زول ،وك�ش��رك��ات
ن�ت�ح��وط ل�ه��ا م��ن خ�ل�ال ش ��راء  ،%20نغطيها من
اح �ت �ي��اج��ات �ن��ا وت�ك�ف�ي�ن��ا مل ��دة س �ن��ة ،ع �ل��ى أس ��اس
موازنة األس�ع��ار» ،مؤكدًا أن حجم تكلفة الوقود
يمثل ثلث نفقات الشركة ككل ،وه��و ما يتوازى
مع توجهاتنا بتخفيض التكاليف لتقديم أسعار
مخفضة يستطيع من خاللها الجمهور التمكن
من االنتقال من مكان إلى آخر بحسب حاجتهم.
وع � � ��ودة إل � ��ى ال �ق �ض �ي��ة امل� �ط ��روح ��ة ف� ��ي داف� � ��وس،
ق��ال ب ��ودي« :إن �ن��ا ن�ق��وم ببحث قضية التغيرات

مروان بودي

املناخية مع الجهات املشاركة في منتدى دافوس،
التي يتسبب فيها انبعاثات الكربون ،والتي لها
تأثيراتها على االقتصاد العاملي» ،الفتًا إلى أن ما
يحدث في أستراليا يكلف حكومتها مبالغ طائلة،
وكذلك الفيضانات غير املتوقعة في أندونيسيا.

وأك ��د ب ��ودي أن أي ش ��يء ي �ح��دث ف��ي ال �ع��ال��م من
امل�م�ك��ن أن ي�ص��ل إل ��ى منطقتنا ف��ي وق ��ت ق��ري��ب،
وبالتالي يجب أن تتكاتف الجهود بني الشركات
العاملية للوصول إلى حلول أفضل لهذه القضية،
وهو ما نسعى إليه في املنطقة.

وش� ��دد ع �ل��ى أن ق�ض�ي��ة ال�ت�غ�ي��ر امل �ن��اخ��ي ليست
م� �س ��ؤول� �ي ��ة ش� ��رك� ��ات ال� �ط� �ي ��ران وح � ��ده � ��ا ،وغ �ي��ر
م�ق�ص��ورة ع�ل��ى ال�ط�ق��س وال�ح��ال��ة ال�ج��وي��ة ،ولكن
ه� ��ي م� �س ��ؤول� �ي ��ة ع ��ام ��ة ل� �ل� �ش ��رك ��ات ك� �ك ��ل ،إذ إن
م�ه�م��ة امل��ؤس �س��ات وال �ش ��رك ��ات أب �ع��د ب�ك�ث�ي��ر من
ك��ون�ه��ا تعتمد ف�ق��ط ع�ل��ى ال�ت��وج��ه إل ��ى الربحية
وامل �س��اه �م�ي�ن ،ك �م��ا أن �ه��ا م �س��ؤول �ي��ة اج�ت�م��اع�ي��ة
ي�ت�ش��ارك فيها ال�ج�م�ي��ع ،غ�ي��ر أن ب ��ودي ل�ف��ت إل��ى
قطاع ال�ط�ي��ران كعامل أس��اس��ي ف��ي التأثير على
املناخ من خالل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
التي تولدها محركات الطيران.
وأكد أن منطقة الشرق األوسط ما زالت في وضع
أفضل مما هو عليه في أوروبا وأميركا ،ألن حجم
ال �ط��ائ��رات ف��ي ال�ج��و أق��ل بكثير لدينا باملنطقة،
ل �ك��ن ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ه �ن��اك زي � ��ادة ف��ي ال�ط��اق��ة
وح�ج��م ال�س�ف��ر ،م�ش�ي�رًا إل��ى ض ��رورة ال�ت�ع��اون ما
بني الشركات والحكومات واملراقبني في تحديث
أس��اط �ي��ل ال� �ط� �ي ��ران ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف م ��ن االن �ب �ع��اث��ات
الكربونية.
وق � ��ال :ي �ج��ب أن ي �ك��ون ه �ن��اك ت��وج��ه رق ��اب ��ي من
الدول إلحداث توازن ما بني كل شركات الطيران
للوصول إلى استخدام طيران صديق للبيئة.

«تريليون شجرة» لبيئة نظيفة ..تنطلق من المنتدى

غموض وتناقض في« ..دافوس »2020
عندما َّ
نظم االقتصادي األلماني
كالوس شواب مؤتمره األول عام 1971
ــــ الذي كان بذرة المنتدى االقتصادي
العالمي بشكله الحالي ـــــ أراد
استخدام المناسبة في ّ
حث الشركات
األوروبية على التفكير في أصحاب
المصلحة والنظر إلى ما هو أبعد من
المساهمين ونسخ أساليب اإلدارة
األميركية.
جمع شواب نحو  25ألف فرنك
سويسري آنذاك (ما يعادل  75ألف
دوالر اليوم) من  450شخصا حضروا
المؤتمر الذي عُ رف وقتها بـ «منتدى
اإلدارة األوروبي» ،لكن أعيدت تسميته
في  ،1987وأصبح الحدث السنوي
األفضل للطبقة الفائقة النفوذ على
الصعيد العالمي.
ف��ي س��ن ال�ح��ادي��ة وال�ث�م��ان�ين ،ال ي��زال ش��واب مدير
الحدث الذي انطلقت نسخته أمس ،ويستمر حتى
ّ
غد (الجمعة) ،وسط توقعات بإطالق مجموعة من
ٍ
املبادرات ،مثل «تريليون شجرة» إلعادة التشجير.
ي� �ق ��ول ال ��رئ� �ي ��س ال� �س ��اب ��ق ل �ش��رك��ة دب �ل �ي��و ب� ��ي ب��ي
ل�لإع�لان��ات م��ارت��ن س��وري��ل ،ال��ذي ي��دي��ر اآلن شركة
ّ
إس  4كابيتال لإلعالم :لم يستطع أي من املقلدين
الذين حاولوا محاكاة املنتدى االقتصادي العاملي
م �ض��اه��ات��ه ف��ي ال �ج �م��ع ب�ي�ن أص �ح��اب ال�س�ل�ط��ة في
القطاعني العام والخاص.
ويؤكد دائمًا شواب أن املنتدى «ملتزم تحسني حال
العالم» ،لكن الجميع ال يرون األمر بهذه الطريقة،
إذ ُي�ن�ظ��ر إل��ى ال�ن�خ��ب ال�ع��امل�ي��ة ب��اع�ت�ب��اره��ا السبب
ال��رئ�ي��س ف��ي ت�ف��اق��م ع��دم امل �س��اواة ،م��ا ي�ف� ّ�س��ر ّ
حمى
ال �ت �ظ��اه��رات امل�ن��اه�ض��ة ل�ل�ح��دث ف��ي س��وي �س��را ه��ذا
األسبوع.
يشير شواب إلى «جافي»؛ أو ما يعرف بالتحالف
العاملي للقاحات والتحصني ،وهي مؤسسة عاملية
للتطعيم جرىة إطالقها في داف��وس قبل  20عامًا،
ً
م �ث��اال ع �ل��ى ن �ج��اح ال �ش��راك��ة ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام
وال�خ��اص التي يلعب املنتدى االقتصادي العاملي
دورًا في توليدها.
يحب السياسيون منتدى دافوس؛ ألنه يجمع قادة
األعمال وهم يذهبون هناك للترويج لبالدهم ،لكنه
يساعد أيضًا على تمرير االتفاقات الدولية ،فبعد
انهيار محادثات امل�ن��اخ ع��ام  ،2009اجتمع زعماء
العالم في دافوس ووضعوا األسس ملا أصبح بعد
ذلك اتفاق باريس.
يحب الكثيرون منهم املنتدى االقتصادي العاملي،
لكونه يجمع النخبة في مكان واح��د ،وه��ذا يمنح
القادة فرصة إلنجاز الكثير خالل أيام قليلة وتوفير
آالف األميال من السفر ّ
جوًا ،مثل إعالن ترامب قبل
انطالق فعاليات املنتدى عزمه االجتماع بعدد من
زعماء الدول على هامشه.

مؤسسة غامضة
امل �ن �ت��دى االق �ت �ص ��ادي ال �ع��امل��ي ،ه ��و م��ؤس �س��ة غير
رب�ح�ي��ة ،ت��ذه��ب نسبة  %42م��ن إي��رادات �ه��ا ــــــ التي
نمت بشكل مطرد إلى  343مليون فرنك سويسري
( 356مليون دوالر) في السنة املالية املاضية ـــــ إلى
مصلحة املوظفني ،البالغ عددهم  800موظف.
ك �م��ا ي �ت �م �ت��ع ب �م �ك��ان��ة خ ��اص ��ة ع �ل��ى غ � ��رار ال��وض��ع
امل�م�ن��وح ل�ـ�ـ «ال�ص�ل�ي��ب األح �م��ر» ،بمعنى أن ال��دول��ة
السويسرية تتكفل بجزء من نفقات ومهام التأمني،

أكثر
ً
رئيسا
من 50

المؤسس كالوس شواب:
نلتزم تحسين حال العالم..
وتظاهرات ضد المنتدى
في سويسرا
 %42من إيرادات «دافوس»
تذهب لـ  800موظف
ميكا وايت المناهض
تجمع
ّ
للرأسمالية :أقوى
في العالم ..وبريغمان:
متجر النفاق
لم ينجح المنتدى
في تلميع العولمة حتى
اآلن ..لكنه بدا أكثر نجاحا ً
في انتقاء الشعبويين
 119مليارديراً ّ
يمثلون %5
من إجمالي ألفي شخصية
حضرت المنتدى
ممثلو الشركات يدفعون
رسوما ً بـ  28ألف دوالر..
في حين حضور القادة
السياسيين والنشطاء مجانا ً

ُ
وي �ن �ف��ق ال�ك�ث�ي��ر م��ن اإلي� � ��رادات ع�ل��ى األن �ش �ط��ة مثل
املؤتمر الرئيس ،وي��ذه��ب الباقي إم��ا إل��ى رأسمال
امل��ؤس �س��ة وإم ��ا اح�ت�ي��اط�ي��ات�ه��ا االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة (ال
تتعدى  300مليون فرنك).
م ��ا غ �ي��ر ذل � ��ك ،ف� ��إن اإلف� �ص ��اح ��ات ال�ع�ل�ن�ي��ة ضئيلة
ل �ل �غ��اي��ة ،وت �ح �ت��وي امل �ل �ف��ات ال �ع��ام��ة ح ��ول امل�ن�ت��دى
االقتصادي العاملي في سجل الشركات في جنيف
على القليل بشأنها ،باستثناء مقتطفات هيكلية
م��ن م�ح��اض��ر اج �ت �م��اع��ات م�ج�ل��س اإلدارة وب�ع��ض
اإلعالنات عن تعيني املديرين واستقاالتهم.
عالوة على ذلك ،يعتقد البعض أن الحدث السنوي
ي �ت �ح� ّ�ول ت��دري �ج �ي��ًا إل� ��ى ف �ق��اع��ة ت �ن �ج��ح ف ��ي اب �ت�لاع
حتى أولئك الذين يرغبون في ثقبها ،مهما كانت
م �ب��ررات �ه��م ،وب �م��ن ف ��ي ذل ��ك م�ي�ك��ا واي � ��ت ،امل��ؤس��س
املشارك للحركة املناهضة للرأسمالية «احتلت وول
ستريت» ،والذي يحضر فعاليات املنتدى هذا العام.
وق��ف امل��ذي��ع وم�ن�ت��ج ال��وث��ائ�ق�ي��ات دي�ف�ي��د أت�ي�ن�ب��ارا
أمام حضور املؤتمر الذي يستخدم أغلبه الطائرات
الخاصة ،العام املاضي ،ليصف الحدث بـ «الجنة»،
ف��ي ح�ين وص�ف��ه امل ��ؤرخ رت�غ��ر ب��ري�غ�م��ان ب �ـ «متجر
النفاق» ،مطالبًا بوقف الحديث عن العمل الخيري
وااللتفات إلى الضرائب.

التناقضات تتزايد!..
ل��م ينجح منتدى داف��وس ف��ي تلميع العوملة حتى
اآلن ،ل �ك �ن��ه ب� ��دا م ��ؤخ� �رًا أك �ث ��ر ن �ج��اح��ًا ف ��ي ان �ت �ق��اء
الشعبويني ،وحتى املعارضني للحدث وحضوره؛
ّ
يصب
إذ يعتقد القائمون على املنتدى أن ذلك قد
ف��ي مصلحته ،وه��و اع�ت�ق��اد ص��ائ��ب ،ح�ي��ث وص��ف
ميكا وايت املناسبة بـ «أقوى ّ
تجمع في العالم».
ُ
خصص املنظمون جلسة ل��واي��ت؛ لكي يلقي كلمة
على حشد من نخبة امل��ال والسياسة (ك��ان يطالب
ّ
في السابق بالتخلص منهم) حول كيفية تحويل
ّ
«االح �ت �ج��اج إل��ى ت �ق��دم» ،ل�ك��ن ذل��ك ل�ي��س التناقض
الوحيد ف��ي فعاليات املنتدى ه��ذا ال�ع��ام .ف��ي حني
ّ
يروج وزير االقتصاد الفرنسي برونو لومير خالل
الحدث لفكرة فرض ضرائب على شركات التقنية
أم� ��ام ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ش��رك��ة أل �ف��اب��ت ،س��ان��در
بيتشاي.
ّ
يصر شواب على أن منتداه حقق التوازن الصحيح
ب�ي�ن ال� �ص ��داق ��ة م ��ع ال �ن �خ �ب��ة وال� �ع�ل�ام ��ات ال�ل�ام �ع��ة،
ّ
وت�ش�ج�ي��ع واح� �ت ��واء األص� � ��وات امل �ن �ش��ق��ة ،وق ��د زاد
املنتدى بالفعل من عدد املدعوين من املنظمات غير
الحكومية بعد موجة احتجاجات كبرى مناهضة

للعوملة في أوائل هذا القرن.
هناك قلق آخر بشأن اختصاص املنتدى االقتصادي
العاملي ،الذي أصبح حريصًا على أال يكون مجرد
مكان لالجتماع ،ولديه اآلن نحو  100مبادرة ،بما
في ذلك «الثورة الصناعية الكبرى» ،التي يعتقد أن
آثارها في املجتمع ستكون هائلة( .رويترز وبزنس
إنسيدر واإليكونوميست ،بلومبيرغ وأرقام)

!

في نسخة «دافوس  ،»2020حضر الرئيس األميركي دونالد
ترامب والناشطة البيئية جريتا ثونبيرغ واملدير التنفيذي
ل�ـ «غ��ول��دم��ان س��اك��س» ديفيد سولومون وامل��دي��ر التنفيذي
ل�ـ «جيه ب��ي م��ورغ��ان تشيس» جيمي دي�م��ون وغيرهم من
الشخصيات واألس �م��اء ال�ش�ه�ي��رة .ك�م��ا ت ��رددت أن �ب��اء ب��أن
املستشارة األملانية أنجيال ميركل س��وف تحضر الحدث
هذا العام ليصل عدد قادة الدول إلى  53رئيسًا.
ُو ّجهت انتقادات في السابق ملنظمي «دافوس»؛ بسبب العدد
املحدود للحضور من السيدات ،وهذا ما دفع الشركات هذا
العام لدعوة سيدة على األقل من كل شركة مشاركة.
ّ
على األقل ،يمثل املليارديرات  5%من الحضور في منتدى
داف��وس البالغ عددهم ألفي شخصية ،ومن بينهم ستيفن
شوارزمان وراي داليو.
ويناقش منتدى داف��وس ه��ذا العام أزم��ة ّ
التغيرات املناخية
وس�ب��ل ح�ل�ه��ا ،وت��م إط�ل�اق م��ا ي�ع��رف ب�م�ب��ادرة «التريليون
شجرة» ،وم��ع ذل��ك ،انتقد الحضور في املنتدى ع��ام 2019
ب�س�ب��ب وص ��ول ال�ك�ث�ي��ري��ن م�ن�ه��م ب �ط��ائ��رات خ��اص��ة م�ل� ِّ�وث��ة
للبيئة ،وبلغ عددها في العام املاضي  309طائرات خاصة.
يدفع ممثل الشركة رسومًا ،قدرها  27ألف فرنك ( 28ألف
دوالر) ،في حني يمكن حضور القادة السياسيني والنشطاء
مجانًا.
وأنفقت الحكومة السويسرية  8ماليني فرنك ( 8.3ماليني
دوالر) ع�ل��ى ت��أم�ين ال��وف��ود وال�ش�خ�ص�ي��ات امل �ش��ارك��ة في
املنتدى في نسخة عام .2017
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تنظمه  KFASبالتعاون مع كلية وارتون  -جامعة بنسلفانيا

«الوطني» يشارك في برنامج «تحدي االبتكار»
أعلن بنك الكويت الوطني عن مشاركته
في املوسم السادس من برنامج تحدي
االبتكار ال��ذي تنظمه مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي وذلك بالتعاون مع مركز
التعليم ال�ت�ن�ف�ي��ذي ف��ي كلية وارت� ��ون -
جامعة بنسلفانيا.
وحضر حفل استقبال املشاركني الجدد
الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني
– الكويت ص�لاح الفليج ،وامل��دي��ر العام
للموارد البشرية ملجموعة بنك الكويت
الوطني عماد العبالني.
وي �ه ��دف ال �ب��رن��ام��ج ،ال� ��ذي ي�م�ت��د على
م��دار أرب�ع��ة أش�ه��ر ،إل��ى تطوير وتنمية
ال � �ط� ��اق� ��ات ال� �ب� �ش ��ري ��ة االب � �ت � �ك� ��اري� ��ة ف��ي
مؤسسات القطاع الخاص ،وذلك بهدف
ت�ع��زي��ز ث�ق��اف��ة اإلب� ��داع وال�ن�م��و امل�ع��رف��ي
ال � �ت� ��ي ت� �س ��اه ��م ف � ��ي ت� �ح ��وي ��ل اق �ت �ص ��اد
الكويت إلى اقتصاد قائم على املعرفة.
ويتضمن البرنامج العديد من املحاور
التي تشمل التنفيذ الناجح للمبادرات
االبتكارية وعملية التخطيط لالبتكار
وق �ي��اس ت��أث�ي��ر االب �ت �ك��ار ،وب�ج��ان��ب ذل��ك
ُستعقد ورشة عمل حول قيادة االبتكار،
كما سيقوم امل�ت��درب��ون ب��زي��ارة شركات
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ف ��ي وادي ال�س�ي�ل�ي�ك��ون
ف ��ي م��دي �ن��ة س ��ان ف��ران�س�ي�س�ك��و ب��والي��ة
كاليفورنيا األميركية.
وي � �ع� ��د ب� ��رن� ��ام� ��ج ت � �ح� ��دي االب� �ت� �ك ��ار
ال � � � ��ذي أط� �ل� �ق� �ت ��ه م� ��ؤس � �س� ��ة ال� �ك ��وي ��ت
ل �ل �ت �ق��دم ال �ع �ل �م��ي ف ��ي ع� ��ام  2015م��ن

الفليج والعبالني في استقبال المشاركين الجدد

أب��رز ب��رام��ج التعليم التنفيذي التي
ت �ق �ي �م �ه��ا امل ��ؤس� �س ��ة س� �ن ��وي ��ا ،ح�ي��ث
تعمل مجموعة صغيرة من الشركات
امل �خ �ت��ارة م ��ع ك �ل �ي��ات إدارة األع �م��ال
املرموقة لتطوير مبادرات ومشاريع
ج��دي��دة ت �ع��زز ث �ق��اف��ة االب �ت �ك��ار داخ��ل
ك � ��ل ش � ��رك � ��ة .وب � �ع� ��د ع� �م� �ل� �ي ��ة ت �ق��دي��م
طلبات تنافسية ،يقضي املشاركون
أرب �ع��ة أش �ه��ر ف��ي ال�ت�ع�ل��م وال �ت��دري��ب،
واس�ت�ك�ش��اف ط��رق لصناعة التغيير

اإلي�ج��اب��ي داخ ��ل ش��رك��ات�ه��م .ث��م يقوم
ب �ع��د ذل� ��ك ك ��ل ف��ري��ق ب �م �ع��ال �ج��ة تحد
خاص بالشركة ومحاولة حل مشكلة
خالل فترة التدريب في البرنامج.
وق��د صممت املؤسسة ه��ذا البرنامج
خ�ص�ي�ص��ا ل �ش��رك��ات ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
ف��ي ال�ك��وي��ت ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع مؤسسات
أك� ��ادي � �م � �ي� ��ة م � ��رم � ��وق � ��ة م � �ث� ��ل ج ��ام� �ع ��ة
كاليفورنيا في لوس أنجلوس UCLA
ك �ل �ي��ة أن � ��درس � ��ون ل� � �ل� ��إدارة ،وج��ام �ع��ة

كاليفورنيا ،بيركلي ،والكلية امللكية
للفنون في لندن وجامعة كامبريدج.
وي ��ول ��ي ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي أه�م�ي��ة
كبرى إلى تطوير كوادره البشرية التي
تعد ال��دع��ام��ة األس��اس�ي��ة لتميز وري��ادة
البنك وذل��ك عبر توفير أفضل البرامج
التدريبية املتخصصة التي توافق أعلى
املعايير العاملية بغية االرتقاء بالكوادر
امل� �ه� �ن� �ي ��ة ل� �ت� �ص� �ب ��ح م� ��ؤه � �ل� ��ة ل� �ل� �ق� �ي ��ادة
مستقبال.

رعى ملتقى المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

«المركز» :ضرورة تضافر الجهود لتحسين بيئة األعمال
ق� ��ام امل ��رك ��ز امل ��ال ��ي ال �ك��وي �ت��ي (امل ��رك ��ز)
برعاية ملتقى املناقصات للمشروعات
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ،ال� ��ذي تنظمه
ش��رك��ة ام � �ت� ��داد ،ت �ح��ت رع ��اي ��ة ال �ج �ه��از
امل��رك��زي ل�ل�م�ن��اق�ص��ات ال �ع��ام��ة .وت��ؤك��د
رع � ��اي � ��ة «امل� � ��رك� � ��ز» ل �ل �م �ل �ت �ق��ى ح��رص��ه
ال� ��دؤوب ع�ل��ى ب�ن��اء ال �ق��درات البشرية،
ودعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة
ك�ج��زء م��ن استراتيجيته للمسؤولية
االجتماعية واالقتصادية.
وق ��ال ال�ش�ي��خ ح �م��ود ص�ل�اح ال�ص�ب��اح،
ن ��ائ ��ب ال ��رئ� �ي ��س امل� �س ��اع ��د ،ل �ل �ع�لاق��ات
ال� �ت� �ج ��اري ��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي «امل� ��رك� ��ز»:
«ن ��ؤم ��ن ف ��ي امل ��رك ��ز ب ��أن رواد األع �م��ال
واملشروعات الصغيرة واملتوسطة هم
لبنة تطور املجتمعات واالق�ت�ص��ادات.
ومن هذا املنطلق ،أسعدنا دعم ملتقى
امل �ن��اق �ص��ات ل �ل �م �ش��روع��ات ال �ص �غ �ي��رة
واملتوسطة ،الذي هدف إلى توعية هذه
الفئة ح��ول ال�ق��وان�ين ال�ق��ائ�م��ة ،وإت��اح��ة
الفرصة لهم إلي�ص��ال التحديات التي
ت��واج�ه�ه��م م��ن أج��ل تحقيق ال�ت��واص��ل
ب�ين ك��ل ق�ط��اع��ات املجتمع ،بما يهدف
إل� ��ى ت�ح�ق�ي��ق ال �ت �ن �م �ي��ة امل �س �ت��دام��ة في
الكويت».
وأض � ��اف « %60م��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين تحت
س��ن ال �ث�لاث�ين .وب �ن��اء ع�ل��ى إح �ص��اءات
نظم معلومات سوق العمل ،فإن هناك
 390ال ��ف ك��وي �ت��ي وك��وي �ت �ي��ة ي�ع�م�ل��ون
ف��ي القطاعني ال�ع��ام والقطاع الخاص.
وخالل السنوات العشر القادمة ،سوف

«الخليج» :أفضل الخدمات
لعمالء إدارة الثروات
ضمن سعيه لتقديم خدمات خاصة ومميزة
مل �ج �م��وع��ة ع �م�ل�ائ ��ه امل� �م� �ي ��زي ��ن ،ي ��ول ��ي ب�ن��ك
الخليج اهتماما خاصا بإدارة الثروات .فقد
أس��س ال�ب�ن��ك إدارة ال �ث��روات ف��ي ع��ام ،2010
ل �ت �ن��اس��ب ح ��اج ��ات ه � ��ؤالء ال �ع �م�ل�اء وت�ل�ب��ي
رغباتهم املصرفية بالشكل ال��ذي يرضيهم
ويتماشى مع أسلوب حياتهم.
ويتم طرح خدمات إدارة الثروات وتجديدها
ب��ان �ت �ظ��ام م��ع دراس � ��ة ح��ال��ة ه ��ذه ال�ش��ري�ح��ة
ومتطلباتها الحالية .وال�ي��وم يندرج تحت
إدارة ال � �ث� ��روات ق �س��م ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة
املميزة ،ال��ذي يضم العمالء ال��ذي��ن يملكون
رص� � �ي � ��د ال � �ح � �س� ��اب� ��ات و/أو ال� �ص� �ن ��ادي ��ق
االس�ت�ث�م��اري��ة ت �ع��ادل  50أل ��ف دي �ن��ار لغاية
 500أل ��ف دي �ن��ار أو م��ن ي �ق��وم��ون بتحويل
رات � ��ب ش �ه��ري ي� �ع ��ادل  3500دي� �ن ��ار وأك �ث��ر.
كما يندرج تحت إدارة ال�ث��روات أيضا قسم
الخدمات املصرفية الخاصة ،للعمالء الذين
يملكون رصيد الحسابات و/أو الصناديق
االستثمارية تعادل  500ألف دينار أو أكثر.
وق � � ��ال م� �س ��اع ��د امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل�ل�ات� �ص ��االت
ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج ،أح�م��د األم�ي��ر:
«ن ��ول ��ي أق �ص��ى درج � ��ات االه �ت �م��ام بجميع
عمالئنا ،لكن الخدمات املقدمة لعمالء إدارة
ال �ث��روات ت��م تصميمها خصيصا لتناسب
نمط حياتهم ،فيحصل عمالؤها على مدير
ح� �س ��اب ��ات ش �خ �ص��ي ي �ه �ت��م ب� � � ��إدارة ج�م�ي��ع
االح �ت �ي��اج��ات امل �ص��رف �ي��ة ل�ل�ع�م�ي��ل ،وي� ��زوده
بالحلول املالية واالستثمارية التي تحافظ
على ثروته وتنميها ،باإلضافة إلى اطالعه
على فرص استثمارية فريدة تناسب أهدافه
امل��ال �ي��ة .ك �م��ا أن امل ��دي ��ر امل �ص��رف��ي ع �ل��ى أت��م
االستعداد لزيارة عميل الخدمات املصرفية
ال�خ��اص��ة ف��ي امل �ن��زل أو م�ك��ان ال�ع�م��ل حسب

أحمد األمير

ال ��وق ��ت ال � ��ذي ي �ن��اس �ب��ه ل �ت �ل �ب �ي��ة م�ت�ط�ل�ب��ات��ه
املصرفية».
ومن الجدير بالذكر أن عمالء إدارة الثروات
ي�ح�ص�ل��ون ع�ل��ى ع��دة م�م�ي��زات منها بطاقة
السحب اآلل��ي التي تتيح ال��دخ��ول لصاالت
املطارات ،وتوفر خصومات عند حجز تذاكر
ال�س�ف��ر وال �ف �ن��ادق م��ن م��وق��ع ،cleartrip.com
وع�ن��د اس�ت�خ��دام خ��دم��ة «ك��ري��م» للتوصيل،
ك �م��ا ت ��وف ��ر ن� �ظ ��ام ال �ح �م��اي��ة ل �ل �ت �س��وق ع�ب��ر
اإلن� �ت ��رن ��ت .ك �م��ا ي�م�ك�ن�ه��م أي �ض��ا ال �ح �ص��ول
ع �ل��ى ب �ط��اق��ة ائ �ت �م��ان �ي��ة (ف� �ي ��زا إن�ف�ي�ن�ي��ت أو
م� ��اس � �ت� ��رك� ��ارد وورل� � � � ��د) ت �م �ن �ح �ه��م ت��أم �ي �ن��ا
ش ��ام�ل�ا ع �ل��ى ال� � �ح � ��وادث وال� �س� �ف ��ر ،وت �ت �ي��ح
ل �ه��م ال ��دخ ��ول ل� �ص ��االت امل � �ط� ��ارات ،وخ��دم��ة
 Dine & Flyل�خ�ص��وم��ات امل �ط��اع��م ،وخ��دم��ة
ال�ك��ون�س�ي�ي��رج امل�ح�ل�ي��ة ،إل��ى ج��ان��ب برنامج
ن �ق��اط وخ �ص ��وم ��ات ال �خ �ل �ي��ج وال �ع ��دي ��د من
املزايا األخرى.

«جوائز أكبر ..فائزون أكثر»

«السنبلة» من «وربة» يقدم
المزيد لعمالئه في 2020

حمود الصباح متسلماً درع تكريم «المركز» من القائمين على الملتقى

ي �ن �ض��م ن �ح��و ن �ص��ف م �ل �ي��ون م��واط��ن
وم��واط �ن��ة إل ��ى س ��وق ال �ع �م��ل ،أي أك�ث��ر
م��ن ال�ع��دد ال�ح��ال��ي بكثير .ول��ذل��ك ،فإن
علينا مسؤولية كبيرة لتحسني بيئة
األع� �م ��ال ،وخ �ل��ق ف ��رص ع�م��ل ألب�ن��ائ�ن��ا
ودعم املشاريع الصغيرة لكي تنمو من
خالل أحد الحلول املطروحة اليوم».
وس� �ل� �ط ��ت م� � �ح � ��اور امل� �ل� �ت� �ق ��ى ال� �ض ��وء
ع� �ل ��ى ال � �ق ��ان ��ون رق � ��م  74ل �س �ن��ة 2019
ب� �ش ��أن ح� �ق ��وق أص � �ح� ��اب امل� �ش ��روع ��ات
الصغيرة وامل�ت��وس�ط��ة ف��ي املناقصات

ال �ع��ام��ة ،وف ��رص امل �ب��ادري��ن ف��ي اإلق ��دام
ع�ل��ى م�ن��اق�ص��ات امل �ش��اري��ع الحكومية
وال �خ ��اص ��ة ،وإق ��ام ��ة م �ن��اظ��رة ب�ع�ن��وان
«ال � � ��دع � � ��م ال � �ح � �ك� ��وم� ��ي ل� �ل� �م� �ش ��روع ��ات
ال � �ص � �غ � �ي� ��رة وامل� � �ت � ��وس� � �ط � ��ة :م �ج��ام �ل��ة
سياسية أم للمنفعة االقتصادية؟» ،إلى
جانب مناقشة الفراغات التشريعية مع
أصحاب القرار.
وس� �ل� �ط ��ت م� � �ح � ��اور امل� �ل� �ت� �ق ��ى ال� �ض ��وء
ع� �ل ��ى ال � �ق ��ان ��ون رق � ��م  74ل �س �ن��ة 2019
ب� �ش ��أن ح� �ق ��وق أص � �ح� ��اب امل� �ش ��روع ��ات

الصغيرة وامل�ت��وس�ط��ة ف��ي املناقصات
ال �ع��ام��ة ،وف ��رص امل �ب��ادري��ن ف��ي اإلق ��دام
ع�ل��ى م�ن��اق�ص��ات امل �ش��اري��ع الحكومية
والخاصة.
ال �ع �م��ل م ��ع أف �ض��ل م �ع��اي �ي��ر ال�ح��وك�م��ة
امل��ؤس�س�ي��ة ،وتفعيل م�ب��ادئ الحوكمة
ال��رش �ي��دة ف ��ي ب�ي�ئ��ة األع� �م ��ال .وت�ش�م��ل
أن�ش�ط�ت�ن��ا ض�م��ن ه ��ذه االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ع � ��دة م ��واض� �ي ��ع م �ت �ن��وع��ة ت� �ه ��دف إل��ى
االستدامة ،ومن ضمنها تنمية القدرات
البشرية لتحقيق أهداف تنموية.

جهاز متنقل ذكي يجمع أربعة أجهزة في واحد

«زين» تطرح  Zain 5G HUBبدعم من HTC
أط �ل �ق��ت زي � ��ن امل� � � � ّ
�زود ال� ��رائ� ��د ل �ل �خ��دم��ات
الرقمية في الكويت جهاز Zain 5G HUB
ُّ
الجديد كليًا حصريًا لعمالئها من ذوي
ال��دف��ع اآلج� ��ل ل �ب��اق��ات ال �ج �ي��ل ال �خ��ام��س،
وه��و ال�ج�ه��از ال��ذي يجمع أرب�ع��ة أجهزة
ذك �ي��ة ف��ي ج �ه��از واح ��د ب��دع��م م��ن ش��رك��ة
 HTCالعاملية ،وذلك على أقوى شبكة 5G
في الكويت.
وذك��رت الشركة أنها تحرص دائمًا على
ت�ق��دي��م أح ��دث وأف �ض��ل م��ا ت��وص�ل��ت إليه
ابتكارات التكنولوجيا حول العالم بشكل
ُ
ح �ص��ري ل �ق��اع��دة ع�م�لائ�ه��ا ال �ت��ي تعتبر
األكبر في الكويت ،حيث يأتي جهاز Zain
 5G HUBال�ج��دي��د ليجمع م��ا ب�ين جهاز
 Hotspotو Routerي ��دع ��م ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
ال� �ج� �ي ��ل ال� �خ ��ام ��س  5Gال � �ث� ��وري� ��ة ل �ع��دد
ي�ص��ل إل ��ى ُ 20م�س�ت�خ��دم��ا ف��ي آن واح ��د،
وجهاز ترفيه ذكي لأللعاب اإللكترونية
ومشاهدة املحتوى الترفيهي بدقة ،4K
وبطارية ُمتنقلة لشحن األجهزة الذكية،
وذلك في جهاز ذكي متنقل واحد.
وأوض �ح��ت زي��ن أن��ه يمكن لعمالء الدفع
اآلجل الحصول على جهاز Zain 5G HUB
الجديد اآلن ضمن مجموعة متنوعة من
ً
ابتداء من  20دينارا
الباقات املرنة ،وذلك
شهريًا فقط مع إنترنت الجيل الخامس
 5Gب�س�ع��ة  500غ�ي�غ��اب��اي��ت (ال �ت ��زام مل��دة
 36ش �ه �رًا) و 27دي �ن��ارا ش�ه��ري��ًا ف�ق��ط مع
إنترنت الجيل الخامس  5Gبسعة 500
غيغابايت (ال�ت��زام مل��دة  24ش�ه�رًا) ،حيث
ت� �ح ��رص ال �ش ��رك ��ة ع �ل��ى ت��وف �ي��ر ال �ع��دي��د
م��ن ال �خ �ي��ارات ل�ع�م�لائ�ه��ا ب �م��ا يتناسب
م��ع طموحاتهم واحتياجاتهم العملية
والشخصية.
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م��ع ان�ط�لاق��ة ع��ام  ،2020يعيد ب�ن��ك ورب ��ة ط��رح
ً
منتج السنبلة حسابًا وودي�ع��ة بحلة جديدة،
مع املزيد من الجوائز النقدية لعمالئه لتصل
ق�ي�م�ت�ه��ا اإلج �م��ال �ي��ة ألك �ث��ر م ��ن م �ل �ي��ون دي �ن��ار
كويتي ،ويأتي هذا التطوير للشعبية الكبيرة
ال �ت��ي ي�ل�ق��اه��ا ال �ح �س��اب ب�ي�ن أوس � ��اط امل�ج�ت�م��ع
ال �ك��وي �ت��ي ،ن �ظ �رًا ل �ف��رص ال��رب��ح ال �ع��دي��دة ال�ت��ي
ي�ق��دم�ه��ا ال �ح �س��اب ،وذل ��ك رغ �ب��ة م��ن ب�ن��ك ورب��ة
بمكافأة عمالئه.
وم��ن ال �ت �ط��ورات ال�ت��ي أض��اف�ه��ا ب�ن��ك ورب ��ة على
حملة السنبلة  2020مضاعفة ع��دد الفائزين
ف��ي ال�س�ح��وب��ات االس�ب��وع�ي��ة ،أص�ب��ح اآلن ع��دد
ال �ف��ائ��زي��ن  10ب�م�ب�ل��غ  1000دي� �ن ��ار ل �ك��ل ف��ائ��ز
أسبوعيًا .وحول السحوبات الكبرى ،فسيكون
ال �س �ح��ب ال�ك�ب�ي��ر األول ف ��ي ش �ه��ر ي��ول �ي��و ليتم
السحب على  7فائزين ،حيث يفوز األول بمبلغ
 100أل��ف دي�ن��ار 50 ،أل��ف دي�ن��ار للفائز الثاني،
وه�ن��ال��ك  5ف��ائ��زي��ن بمبلغ  10آالف دي �ن��ار ،أم��ا
ال �س �ح��ب ال �ك �ب �ي��ر ال �ث��ان��ي ،ف �س �ي �ق��ام ف ��ي ن�ه��اي��ة
السنة ،حيث تتضاعف الجائزة الكبرى لتصل
 200ال��ف للفائز األول 50 ،أل�ف��ا للفائز الثاني،
وهنالك  5فائزين بمبلغ  10آالف دينار.
وحول الشروط الجديدة ،يتطلب اآلن وجود 100
دي�ن��ار ل��دخ��ول س�ح��وب��ات السنبلة االسبوعية
وال �س �ح��وب��ات ال �ك �ب��رى ،ع�ل�م��ًا ب ��أن ال�ع�م�ي��ل ما
زال يحصل ع�ل��ى ف��رص��ة واح ��دة م�ق��اب��ل ك��ل 10
دن��ان�ي��ر ف��ي ال�ح�س��اب ،وال �ف��رص تحتسب على
حسب أدن��ى رصيد في الحساب خ�لال الشهر.
لذلك يجب أن يكون قد مضى على املبلغ شهر
كامل في الحساب للتأهل للسحب األسبوعي،
وشهران كامالن للسحوبات الكبرى الحتساب
الفرص .هذا وال توجد قيود أو حدود للسحب

مساعد المزيّد

واإلي � ��داع ،ك�ل�م��ا زاد امل�ب�ل��غ امل ��ودع زادت ف��رص
العميل للربح مع مراعاة الحد األدنى للحساب.
وحول هذه التطورات ،علق مساعد املزيد نائب
رئ �ي��س امل�ج�م��وع��ة امل�ص��رف�ي��ة ل�ل�أف ��راد ف��ي بنك
ورب��ة «ه��دف�ن��ا ف��ي حملة السنبلة  2020ه��و ان
نوفر جوائز أكبر وفائزين أكثر ،حيث ضاعفنا
ع��دد الفائزين ليتعدى ال �ـ 500ف��ائ��ز ،وضاعفنا
مبلغ الجائزة الكبرى لتصبح  200ال��ف دينار
في حملتنا الجديدة.
ول�ع�م�لاء ودي�ع��ة السنبلة امل�ت��واف�ق��ة م��ع أحكام
الشريعة اإلسالمية ،املبنية على أساس الوكالة
ب��االس �ت �ث �م��ار ،وال� �ت ��ي ت �ت �م �ي��ز ب �ع ��وائ ��د ع��ال�ي��ة
وفترات استثمار مرنة تصل في أعالها إلى 60
شهرا ،أيضًا يحصلون على فرصة لدخول تلك
السحوبات مقابل ك��ل  1000دي�ن��ار ف��ي حساب
الوديعة».

ّ
تسوق معهد
«الراية المتحدة»
التدريب العالي في السعودية

ملصق العرض الجديد

وب �ي �ن��ت ال �ش��رك��ة أن ال �ع �م �ي��ل سيحصل
أي �ض��ًا ع �ل��ى م �ج �م��وع��ة م ��ن االش �ت��راك��ات
امل �ج��ان �ي��ة مل ��دة ش �ه��ري��ن م��ن ش��رك��اء زي��ن
م��ن ّ
مقدمي خ��دم��ات املحتوى الترفيهي
ال��رائ��دي��ن ع��امل�ي��ًا ،وال�ت��ي تشمل Amazon
 Primeو Wavoمل �ش��اه��دة أح ��دث األف�ل�ام
واملسلسالت العاملية واملحلية ،وأنغامي
لالستماع إل��ى أح��دث األغ��ان��ي ومقاطع

امل��وس �ي �ق��ى م ��ن أش �ه ��ر ال �ف �ن��ان�ي�ن ال �ع��رب
والعامليني ،كما يحصل العميل على عدد
م��ن االك�س�س��وارات وامللحقات مجانًا مع
ّ
ال�ج�ه��از ،وال�ت��ي تتضمن م ��وزع Type-C
وجهاز تحكم يعمل بالبلوتوث ووحدة
ال �ت �ح �ك��م ال�لاس �ل �ك �ي��ة ،DUALSHOCK4
وذاك� � � � ��رة ت� �خ ��زي ��ن خ ��ارج� �ي ��ة ب �س �ع��ة 32
غيغابايت.

ويتميز الجهاز أيضًا ببطارية داخلية
كبيرة بحجم  7660مللي أمبير لتشغيل
الجهاز وشحن األجهزة الخارجية عند
الحاجة ،وشاشة ملس بقياس  5إنشات،
وسماعات ثنائية داخلية مع ميكروفون
الس � �ت � �ق � �ب ��ال األوام� � � � � ��ر ال � �ص� ��وت � �ي� ��ة ،ه ��ذا
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ع��دد م��ن املنافذ الحديثة
لالتصاالت ونقل املعلومات.

أع� �ل� �ن ��ت ش ��رك ��ة ال � ��راي � ��ة امل� �ت� �ح ��دة ع� ��ن إط�ل��اق
تسويق مشروع جديد لها في اململكة العربية
السعودية – املدينة املنورة ،وهو معهد الراية
ال �ع ��ال ��ي ل �ل �ت��دري��ب .وت ��أت ��ي م � �ب� ��ادرة ال �ش��رك��ة
ه ��ذه اس �ت �م��رارا ل�ن�ه�ج�ه��ا ف��ي ت �ق��دي��م األف �ض��ل
وت �م��اش �ي��ا م ��ع اس �ت��رات �ي �ج �ي �ت �ه��ا ال �ت��وس �ع �ي��ة
لتنويع االستثمار في مشاريع رائ��دة ،تضمن
ع��وائ��د مجدية ومستدامة للمساهمني ،وإث��ر
تجربتها الناجحة في طرح وتسويق مشروع
ج � ��دارة م ��ول ل �ل �خ��دم��ات ال �ف �ن��دق �ي��ة امل �س��ان��دة،
وبدء التوزيع الفعلي على املشاركني .ويدخل
امل� � �ش � ��روع ال� �ج ��دي ��د ض� �م ��ن م �خ �ط��ط ال �ش��رك��ة
للتوسع االس�ت�ث�م��اري ف��ي أس ��واق واع ��دة عبر
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا.
ف��ي م �ع��رض تعليقه ح ��ول امل �ش��روع ال�ج��دي��د،
تحدث حمود الفجي نائب الرئيس التنفيذي
ف ��ي ش ��رك ��ة ال ��راي ��ة امل �ت �ح ��دة ،م ��ؤك� �دًا أن ف �ك��رة
املشروع قد انبثقت من خ�لال خبرات الشركة
ون �ج��اح��ات �ه��ا ف ��ي م �ج��ال اإلدارة وال�ت�ش�غ�ي��ل
والصناعة الفندقية ،تميزت عبرها بتدريب
وت��أه�ي��ل ك� ��وادر ف��ي مختلف االخ�ت�ص��اص��ات:
وقد ابصر املشروع النور ،اثر عدد من دراسات
ال� �ج ��دوى ال �ت��ي ق��ادت �ه��ا ال �ش��رك��ة ف ��ي ال �س��وق
ال �س �ع��ودي��ة ،اس �ت �ط��اع��ت م ��ن خ�لال �ه��ا ت�ح��دي��د
نوعية االستثمار املجدي لها والذي من شأنه

حمود الفجي

أن يلعب دورا محوريا في التوجه الحكومي
ف � ��ي امل� �م� �ل� �ك ��ة ح� �س ��ب خ� �ط ��ة  2030ب �ت��وط�ي�ن
الوظائف ،ما يتطلب استثمارا أكبر في قطاع
التعليم في تخصصات متعددة؛ وبناء عليه
ع �م �ل��ت ال ��راي ��ة امل �ت �ح��دة ع �ل��ى ت �س��وي��ق معهد
الراية العالي للتدريب املتخصص في التعليم
وال �ت��دري��ب ال�ع��ال��ي اك��ادي�م�ي��ا وم�ه�ن�ي��ا ،يهدف
الى تدريب وتأهيل كوادر بشرية متخصصة
ومؤهلة للعمل في القطاعني الخاص والعام.
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مزايا رائعة وأقساط سهلة على أحدث مركبات  SUVوالسيدان

«لراحة بالك ...امتلك هيونداي» من «شمال الخليج»

تشكيلة من مركبات هيونداي السيدان طراز 2020

انطالقا من التفكير في راحة عمالئها ،أطلقت هيونداي
حملة تحت ع�ن��وان «ل��راح��ة ب��ال��ك ...امتلك ه�ي��ون��داي»،
وفي إطار العروض الراقية والحمالت التسويقية التي
تليق بعمالئها األوف �ي��اء ومحبي س�ي��ارات هيونداي
ذات االع �ت �م��ادي��ة ال�ط��وي�ل��ة ،اس�ت�ق�ب�ل��ت ش �م��ال الخليج
العام الجديد بعرض توفيري ّ
مميز على أحدث طرازات
ه�ي��ون��داي م��ن فئة ال�س�ي��دان و ،SUVيضمن راح��ة بال
العمالء ويقدم لهم أسعارا تنافسية وباقة خاصة من
املزايا الفريدة.

بموجب هذا العرض ّ
املميز الذي يستمر لغاية نهاية
شهر يناير  ،2020يحصل العميل لدى شرائه أي سيارة
هيونداي التي يشملها العرض ،على أقساط مخفضة
وسهلة الدفع ،إذ يبدأ القسط الشهري ملركبة «إلنترا»
ّ
تتميز بمرايا كهربائية قابلة للطي
ط��راز  2020التي
وتقنية بلوتوث من  89دينارا شهريًا« ،أكسنت» طراز
 2020مع ميزة التحكم في الصوت من عجلة القيادة،
وتقنية بلوتوث من  79دينارا شهريًا« ،سوناتا» طراز
 2020مع محرك سعة  2.5ليتر ونظام التحكم بالثبات

ومصابيح  LEDخلفية من  119دينارا شهريًا و«أزيرا»
ط��راز  2020امل��زودة بشاشة عرض  7بوصات وكاميرا
خلفية من  159دينارا شهريًا ،وغيرها من املوديالت
األخرى ّ
املميزة .هذا باإلضافة إلى مزايا مذهلة تشمل
ً
خدمة مجانية سنتني  40.000 /كلم أيهما يأتي أوال،
تأمني شامل وتسجيل املرور مجانًا.
ت �ع �ل �ي �ق��ًا على هذا العرض ّ
املميز ،ق � ��ال م ��دي ��ر ق�س��م
التسويق لشركة ش �م��ال ال�خ�ل�ي��ج ال �ت �ج��اري��ة ،خ�ل��دون
ّ
«يسر هيونداي أن تبدأ العام الجديد مع
عبدالحافظ

هذا العرض ّ
املميز ضمانًا لراحة بال عمالئها ،وتقديرًا
لوالئهم وثقتهم الكبيرة بسيارات هيونداي العاملية
الجودة ،كما نأمل أن نستمر في تقديم أحدث العروض
واألف � �ك� ��ار امل� �م � ّ�ي ��زة ال �ت ��ي تستقطب اهتمام ال �ع �م�لاء
ورضاهم وتناسب متطلباتهم اليومية بشكل دائم».
ّ
ليؤكد ّ
مجددًا ثقة هيونداي العميقة
يأتي هذا العرض
بمستوى الجودة واملتانة التي تتمتع بها منتجاتها،
وب �ع��د أن أث�ب�ت��ت «ش �م��ال ال�خ�ل�ي��ج» م�ك��ان�ت�ه��ا ك��إح��دى
الشركات األكثر نموًا في السوق الكويتي ،وواحدة من

ال��وك�لاء األب��رز ل�س�ي��ارات ه�ي��ون��داي ف��ي منطقة الشرق
األوس��ط .هذا إلى جانب املزايا الخاصة التي تمنحها
هيونداي لعمالئها عند كل شراء انطالقًا من اهتمامها
بإرضائهم بأفضل الطرق ،وتشمل التأمني ضد الغير
وتسجيل امل��رور مجانًا ،أعلى تثمني لسيارة العميل،
إض��اف��ة إل ��ى ع� ��روض ص �ي��ان��ة ت�ن��اف�س�ي��ة وك �ف��ال��ة م��دى
ً
الحياة (حسب رغبة العميل) .هذا فضال عن األسعار
امل�م� ّ�ي��زة وامل�خ�ف�ض��ة واألق �س��اط السهلة ال�ت��ي تمنحها
شركة «شمال الخليج».

مجموعة من سيارات هيونداي  2020من فئة الـ SUV

«الكويتية» الناقل الرسمي
لمعرض «هوريكا»
رع ��ت ش��رك��ة ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة م�ع��رض
«هوريكا الكويت»  2020في دورته التاسعة ،والذي
أق�ي��م ف��ي أرض امل�ع��ارض ال��دول�ي��ة بمنطقة مشرف،
ب �ص �ف �ت �ه��ا ال �ن ��اق ��ل ال ��رس �م ��ي ل �ل �م �ش��ارك�ي�ن ول� � ��زوار
امل� �ع ��رض وم �ح �ك �م��ي م �س��اب �ق��ات ال �ط �ه��ي ال�ش�ه�ي��رة
والطهاة امل�ش��ارك�ين ،وذل��ك م��ن خ��ارج الكويت ،هذا
واف �ت �ت��ح امل �ع ��رض األم�ي��ن ال �ع ��ام ل�ل�م�ج�ل��س األع �ل��ى
للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ،بحضور رئيس
م�ج�ل��س إدارة ش��رك��ة ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة الكويتية
يوسف الجاسم ،والوكيل املساعد لقطاع السياحة
في وزارة اإلعالم يوسف مصطفى ورئيسة اللجنة
املنظمة للمعرض م��دي��ر ع��ام ش��رك��ة ل �ي��درز غ��روب
نبيلة العنجري ،وعدد من السفراء والدبلوماسيني
وم ��دي ��ري ال �ف �ن��ادق ،ك�م��ا ت��م خ�ل�ال امل �ع��رض تكريم
الخطوط الجوية الكويتية ممثلة برئيس مجلس
اإلدارة يوسف عبدالحميد الجاسم على رعايتها
ودعمها للمعرض.
ب ��االض ��اف ��ة إل� ��ى ذل � ��ك ،ش ��ارك ��ت ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ب�ج�ن��اح خ ��اص خ�ل�ال امل �ع��رض ،ي�ع��رض

أح� ��دث م��ا ت �ق��دم��ه ال �ش��رك��ة م��ن خ��دم��ات لعمالئها
ال �ك��رام ،ك��ذل��ك م ��واد تعريفية ع��ن ت��اري��خ الخطوط
الجوية الكويتية وآخر انجازاتها ،كما زار الجناح
ع��دد كبير م��ن رواد امل�ع��رض ال��ذي��ن أث�ن��وا ب��دوره��م
على خدمات الشركة ،خصوصًا في الفترة االخيرة
وال �ت��ي اس�ت�ط��اع��ت أن ت�ح�ق��ق ع ��ددًا م��ن االن �ج��ازات
والتصنيفات العاملية في تلبية احتياجات عمالئها
األعزاء.
وب �ه��ذا ال �ش��أن ،ق ��ال م��دي��ر دائ� ��رة ال �ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة
واإلعالم في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي
«ت��أت��ي م �ش��ارك��ة ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة في
معرض هوريكا الكويت  ،2020لحرصها التام على
الحضور في مثل تلك املعارض التي تبرز دور دولة
الكويت في قطاع السياحة والضيافة والتجهيزات
الغذائية ،ويجعلها م��رك�زًا تجاريًا اقليميًا جاذبًا
يحتضن مثل تلك الفعاليات ،ويحسن من صورة
دول � ��ة ال �ك��وي��ت وس �م �ع �ت �ه��ا ف ��ي امل �ح��اف��ل ال��دول �ي��ة،
وك��ون�ن��ا ال�ن��اق��ل ال��وط�ن��ي ل��دول��ة ال�ك��وي��ت فيشرفنا
رعاية لتلك الفعالية ودعمها كناقل رسمي لها».

من معهد الدراسات المصرفية

«األهلي» يحتفل بتخريج  12من موظفيه
أع� �ل ��ن ال �ب �ن ��ك األه � �ل� ��ي ال �ك ��وي �ت ��ي ع��ن
تخرج  12موظفًا من موظفيه ،الذين
أت� �م ��وا ب �ن �ج��اح ال� � � ��دورات ال �ت��دري �ب �ي��ة
املهنية ،التي يقدمها معهد الدراسات
املصرفية.
وبهذه املناسبة ،أقام معهد الدراسات
املصرفية حفل تكريم في غرفة تجارة
وص �ن��اع��ة ال �ك��وي��ت ،ي ��وم ال �ث�لاث��اء 14
يناير  ،2020حضره الخريجون الذين
أت �م��وا ب �ن �ج��اح ال �ع��دي��د م��ن ال � ��دورات
التدريبية ،ومن بينهم موظفو البنك
األهلي الكويتي.
وقد حصل الخريجون على شهادات
م � �ع � �ت � �م� ��دة م� � ��ن م � �ع � �ه ��د ال � � ��دراس � � ��ات
املصرفية في  6مجاالت مختلفة ،هي:
ش �ه��ادة م��دي��ر ف��رع م�ص��رف��ي معتمد،
وش� �ه ��ادة إدارة االئ �ت �م ��ان ،وش �ه��ادة
متقدمة في إدارة االئتمان ،وشهادة
مدير معتمد ،وشهادة مدرب معتمد،
وش �ه��ادة م��دي��ر ال �ع�لاق��ات امل�ص��رف�ي��ة

خريجو «األهلي» وممثلو البنك مع أعضاء ومدير IBS

املعتمد للعمالء من أصحاب الثروات
العالية.
ك�م��ا ح�ض��ر االح �ت �ف��ال ممثلو اإلدارة
ُ
العليا بالبنك األهلي الكويتي وأسر
ّ
ال� �خ ��ري� �ج�ي�ن .وق � ��د ت �س��ل��م ك ��ل خ��ري��ج
ش �ه��ادة دب �ل��وم م�ع�ت�م��دة ف��ي ال� ��دورة

التي استكملها بنجاح.
وي � �ل � �ت� ��زم ال� �ب� �ن ��ك األه� � �ل � ��ي ال �ك��وي �ت��ي
ب��االس �ت �ث �م��ار ف ��ي م� � ��وارده ال �ب �ش��ري��ة،
وإت ��اح ��ة ال �ف ��رص امل �ن��اس �ب��ة مل��وظ�ف�ي��ه
لتحقيق طموحاتهم الوظيفية ودعم
مسيرتهم العملية ،إل��ى جانب دعمه

الدائم لبرامج التدريب املتخصصة،
ال � �ت� ��ي ي� �ق ��دم� �ه ��ا م� �ع� �ه ��د ال� � ��دراس� � ��ات
املصرفية واملعتمدة دوليا للنهوض
ب �م �س �ت��وى ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ال �ص �ن��اع��ة
املصرفية ،واملصممة تحديدا لتلبية
احتياجات القطاع املصرفي الكويتي.

تعزيز التعاون المشترك في المجال التعليمي

نائب رئيس المالديف في ضيافة طالل الجري

المهدي والجاسم ومصطفى والعنجري خالل افتتاح معرض هوريكا

«إنفينيتي» :األمان والسالمة
أولى أولوياتنا
أعلنت ش��رك��ة عبداملحسن عبدالعزيز البابطني،
ال��وك �ي��ل ال��وح �ي��د وامل �ع �ت �م��د ل �س �ي��ارات إنفينيتي
في الكويت ،عن ضمان أعلى مستوى من األم��ان
والسالمة في جميع سياراتها ومن كل الفئات.
ّ
ف�ق��د ص��ن��ف معهد ال�ت��أم�ين للسالمة ع�ل��ى ال�ط��رق
السريعة املعروف ب�ـ IIHSسيارتا إنفينيتي Q50
و  Q70ك��أف�ض��ل ال �خ �ي��ارات ف��ي ق��ائ�م��ة ال �س �ي��ارات
امل��وص��ى ب�ه��ا ل�ع��ام  2018لفئة ال�ش�ب��اب .وبفضل
م� �ي ��زات ال �س�ل�ام��ة ال �ع��ال �ي��ة ف ��ي ه��ذي��ن ال �ط��رازي��ن،
ت�ت��واف��ر فيهما تقنيات م�ت�ع��ددة امل�س�ت��وي��ات مثل
نظام التحذير التنبؤي قبل االص�ط��دام االمامي،
نظام الفرملة الطارئة في حاالت التوجه االمامي،
ً
فضال عن مجموعة متنوعة من التقنيات املتاحة
مل �س��اع��دة ال �س��ائ��ق ،م�ن�ه��ا ن �ظ��ام اإلن � ��ارة األم��ام�ي��ة
املتكيفة للمصابيح األمامية بتقنية  ،LEDنظام
ال �ت��دخ��ل ف ��ي امل �ن��اط��ق ال �ع �م �ي��اء ،ون� �ظ ��ام ال ��رؤي ��ة
املحيطية مع كشف األجسام املتحركة.
حازت سيارة إنفينيتي  QX50موديل  2019على

تصنيف  5ن �ج��وم ل�ل�س�لام��ة ال�ش��ام�ل��ة م��ن اإلدارة
ال��وط�ن�ي��ة ل�س�لام��ة امل� ��رور ع�ل��ى ال �ط��رق ال�س��ري�ع��ة.
ت�ع��زز تقنيات م�س��اع��دة ال�ق�ي��ادة ح ��واس السائق
مل �س��اع��دت��ه ع �ل��ى ال� ��رؤي� ��ة واالس �ت� �ج ��اب ��ة وت�ج�ن��ب
املخاطر والتحكم أكثر ،كما يستجيب نظام الدفع
الذكي بكامل العجالت لظروف الطريق املختلفة،
وتتكيف أدوات مساعدة السائق في  QX50بذكاء
مع أسلوب القيادة.
كما ي�ت��واف��ر ف��ي  QX50ن�ظ��ام منع م �غ��ادرة ح��ارة
السير ،وه��و مصمم للمساعدة ف��ي ال�ق�ي��ادة على
الطرق السريعة ذات االتجاه الواحد واالستفادة
بشكل أس��اس��ي م��ن تقنيتني :ن�ظ��ام ال�ت�ح��ذي��ر من
م� �غ ��ادرة ح� ��ارة ال �س �ي��ر ،ال� ��ذي ي �س��اع��د ع �ل��ى ب�ق��اء
املركبة في حارة السير التي تستخدمها .ونظام
ال�ت�ق�ن�ي��ة ال��ذك �ي��ة ل�ت�ث�ب�ي��ت ال �س��رع��ة ،ال� ��ذي ي��راق��ب
ال�س��رع��ة وامل�س��اف��ة ب�ين ال�س�ي��ارة واالخ ��رى ويقوم
ب �ض �ب��ط ال �س��رع��ة وال �ت �ك �ي��ف ت �ل �ق��ائ� ً�ي��ا م ��ع ن �ط��اق
السرعة الكامل في حركة املرور.

استقبل طالل خليفة الجري نائب رئيس
جمهورية املالديف فيصل نسيم والوفد
امل ��راف ��ق وال� � ��ذي وص� ��ل ال �ك��وي��ت ب��دع��وة
خاصة من طالل الجري ،وذل��ك في إطار
ت �ع��زي��ز ال� �ت� �ع ��اون امل� �ش� �ت ��رك ف ��ي امل �ج��ال
التعليمي ،هذا وشكر فيصل نسيم طالل
ال�ج��ري على تبرعه بعدد  40ال��ف كتاب
متنوع مل��دارس امل��ال��دي��ف ب��اإلض��اف��ة إلى
عشرة آالف نسخة من القرآن الكريم.
كما تخلل ه��ذه ال��زي��ارة اج�ت�م��اع مطول
بني الطرفني تطرقوا خالله الى عدد من
األم��ور ذات االهتمام املشترك باإلضافة
إل ��ى س �ب��ل ت �ط��وي��ر ال�ع�م�ل�ي��ة التعليمية
بشكل عام.
وب� �ش� �ك ��ل غ� �ي ��ر رس � �م� ��ي وع � �ل� ��ى ه��ام��ش
ال��زي��ارة ف��ي دي ��وان ال �ج��ري ،التقى وزي��ر

الجري ونسيم في ديوان الجري

الشؤون اإلسالمية الدكتور أحمد زاهر
بأحد املسؤولني في بيت الزكاة الكويتي
وذلك لالستفادة من خبرات بيت الزكاة
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف � ��ي ت ��أس� �ي ��س ب� �ي ��ت ال� ��زك� ��اة
املالديفي.
ه ��ذا وص ��رح ط�ل�ال ال �ج��ري خ�ل�ال ج��ول��ة
ميدانية مع الضيف والوفد املرافق على
م � ��دارس امل �ج �م��وع��ة ع ��ن س �ع��ادت��ه ب�ه��ذه
الزيارة التي تؤكد عمق العالقة األخوية
بني الكويت وجمهورية املالديف.
ك �م ��ا ص � ��رح ف �ي �ص��ل ن �س �ي��م أن � ��ه س�ع�ي��د
ب��امل�س�ت��وى التعليمي امل�ت�ط��ور امل��وج��ود
ف� ��ي ال � �ك ��وي ��ت ،ح �ي ��ث أع� �ل ��ن ع� ��ن رغ �ب �ت��ه
بإرسال عدد من املسؤولني التعليميني
إل��ى ال�ك��وي��ت باملستقبل وذل ��ك ف��ي اط��ار
تبادل الخبرات.

طالل الجري يتحدث للوفد المالديفي

طالل خليفة الجري مستقبالً فيصل نسيم
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 7دول إلى قائمة حظر السفر األميركية
قالت تقارير إخبارية إن إدارة الرئيس األميركي دون��ال��د ترامب تعتزم إضافة سبع دول إلى
قائمتها املثيرة للجدل لحظر السفر ،وهي :روسيا البيضاء واريتريا وقرغيزستان وميانمار
ونيجيريا والسودان وتنزانيا.
وذك� ��رت صحيفة وول س�ت��ري��ت ج��ورن��ال أن ب�ع��ض ال� ��دول س�ت��واج��ه ح �ظ��را ف�ق��ط ع�ل��ى ب�ع��ض أن ��واع
التأشيرات .وقال موقع بوليتيكو اإللكتروني إن هذه القائمة ليست نهائية ،وقد يتم تغييرها .وكان
ترامب قد قال خالل مقابلة مع وول ستريت جورنال إنه يفكر في إضافة دول إلى قائمة حظر السفر،
لكنه امتنع عن الكشف عن تلك الدول .وقال موقع بوليتيكو إن من املتوقع صدور بيان في وقت قريب.
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إيران تهدد باالنسحاب من االتفاق النووي
أثارت حادثة مقتل عبدالحميد
مجدمي ،قائد قوات الباسيج في
مدينة دارخوین في محافظة
خوزستان غرب ايران العديد من
التساؤالت حول دوافع االغتيال،
وعن الجهة التي تقف خلفها،
وعما اذا كانت مرتبطة بالدور
الذي قام به مجدمي الذي كان
يعد من المقربين لقائد فيلق
القدس السابق الجنرال قاسم
سليماني والذي قتل بغارة
اميركية في بغداد أخيرا.

هل اغتيل القيادي في الباسيج
لدوره في قمع احتجاجات األحواز

¶ مدير مكتب روحاني :على طهران والرياض حل مشاكلهما

إيران من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية».
وأشار وزير الخارجية إلى أن الرئيس روحاني
ّ
حذر وزي��رة خارجية االتحاد األوروب��ي السابقة
فيدريكا موغيريني من هذه التداعيات في ثالث
رسائل بعث بها سنة .2018
وف��ي ال�س�ي��اق ن�ف�س��ه ،ح��ذر رئ�ي��س ال �ب��رمل��ان علي
الريجاني من إمكانية مراجعة تعاون إي��ران مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وردًا ع �ل��ى س � ��ؤال ح� ��ول امل� �ح ��ادث ��ات ب�ي�ن إي� ��ران
وع �م��ان أث �ن��اء زي� ��ارة وزي ��ر ال�خ��ارج �ي��ة العماني
يوسف بن علوي إلی طهران ،وصف مدير مكتب
الرئيس اإليراني املحادثات بأنها تناولت األمن
اإلقليمي.
وق ��ال واع �ظ��يُ :
«ع �م��ان ت�ط��ل ع�ل��ى مضيق هرمز
من جانب ،وإيران على الجانب اآلخر ،ويجب أن
یكون بیننا الكثیر من التفاعل».

وكالة «فارس» اإليرانية لألنباء
نقلت عن مواقع محلية تفاصيل
الحادث الذي وقع صباح امس،
عندما تم إطالق نار من قبل
ملثمين على مجدمي أمام
منزله.
أف � � ��ادت م ��واق ��ع م �ح �ل �ي��ة ك �ـ «ع� �ص ��ر ج� �ن ��وب» ب��أن
مجدمي قد تعرض للقتل أمام منزله برصاصات
أطلقت من س�لاح كالشنيكوف ،فيما ق��ال موقع
«ق ��دس أون�ل�اي��ن» أن ملثمني ع�ل��ى دراج ��ة ن��اري��ة
استهدفاه أمام منزله أثناء ركوبه السيارة.
وأع �ل��ن امل �س��ؤول ب��ال�ح��رس ال �ث��وري محمد رض��ا
نعمتي أن��ه ل��م يعلن أي ط��رف ع��ن تبنيه عملية
االغ� �ت� �ي ��ال ح �ت��ى اآلن ،ف �ي �م��ا ت� �ج ��ري ال �س �ل �ط��ات
اإليرانية تحقيقها بخصوص الحادث.
وقالت شبكة خوزستان التي تتبع التليفزيون
اإليراني إن مجدمي كان يتبع قوات فيلق القدس،
املسؤولة عن العمليات العسكرية خارج الحدود
في سوريا ،كما أنه كان مقربًا من سليماني.
ّ
م� ��ن ن ��اح� �ي ��ة أخ � � � ��رى ،س� ��ل� ��ط ب� �ع ��ض ال �ن��اش �ط�ي�ن
واملنظمات اإليرانية املعارضة في الخارج الضوء
على بعض من أفعال مجدمي التي تسببت له في
الكثير من األعداء.
وقالت حركة فرشغرد املعارضة (املقربة من ولي
العهد اإليراني السابق رضا بهلوي) في تغريدة
لها إن مجدمي ت��ورط ف��ي إع��دام ع��دد م��ن سكان
محافظة خوزستان.
الباحث في الشؤون اإليرانية أحمد ف��اروق ،قال
ل�ـ «م��وق��ع ال�ح��رة» إن إي��ران ق��د شهدت ف��ي الفترة
األخ � �ي� ��رة ح � � ��وادث م �ش��اب �ه��ة الغ� �ت� �ي ��ال ق � ��ادة ف��ي
الحرس الثوري والباسيج.
وأوض � ��ح ف � ��اروق أن «م �ج��دم��ي رب �م��ا ق ��د اغ�ت�ي��ل
بسبب دوره ف��ي قمع االح�ت�ج��اج��ات ف��ي منطقة
األح ��واز ،التي اندلعت على خلفية مقتل شاعر
أح ��وازي وت��زام�ن��ت معها احتجاجات نوفمبر»،
مضيفا «كما ال يمكن استبعاد احتمالية الدافع
الشخصي وراء اغتيال مجدمي».
وي �ق��ال إن ال�ق��ائ��د ال�ب��اس�ي�ج��ي امل�ق�ت��ول ك��ان ممن
ش��ارك��وا ف��ي م �ج��زرة م�ع�ش��ور ال�ت��ي وق�ع��ت أث�ن��اء
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اح�ت�ج��اج��ات نوفمبر امل��اض��ي ،ع�ل��ى خلفية رف��ع
أسعار البنزين بشكل فجائي.

االتفاق النووي

ّ
على صعيد اخر ،وفي ما يتعلق بامللف النووي،
ن �ق �ل��ت ال� ��وك� ��ال� ��ة اإلي� ��ران � �ي� ��ة ل�ل�أن� �ب ��اء ع� ��ن م��دي��ر
مكتب ال��رئ�ي��س ح�س��ن روح��ان��ي ،ق��ول��ه أم ��س ،إن
االنسحاب من االتفاق النووي هو أحد الخيارات
أمام طهران.
وق� ��ال م �ح �م��ود واع� �ظ ��ي م��دي��ر م�ك�ت��ب روح ��ان ��ي:

واستأنف مجلس الشيوخ لليوم الثاني جلسات
املحاكمة البرملانية للرئيس ت��رام��ب ،وخصصت
الجلسة الثانية لفريق االدعاء كي يطرح قضيته
وما بحوزته من أدلة.
وكان مجلس الشيوخ ،الذي يسيطر عليه الحزب
ال �ج �م �ه��وري ،ق��د ص � ّ�وت ف��ي ال�ج�ل�س��ة األول� ��ى من
امل�ح��اك�م��ة ع�ل��ى ال �ض��واب��ط اإلج��رائ �ي��ة ف��ي جلسة
ش� �ه ��دت ن �ق ��اش ��ات ح � ��ادة وج � ��دال ك �ب �ي��ر .وت�م�ن��ح
ال�ض��واب��ط أع�ض��اء املجلس ح��ق اس�ت��دع��اء وثائق
جديدة أو االستماع إلى شهود جدد ،إذا صوتوا
باألغلبية ملصلحة ذلك.
وحاول الديموقراطيون في مجلس الشيوخ دفع
امل�ح��اك�م��ة ن�ح��و ط�ل��ب وث��ائ��ق ج��دي��دة م��ن اإلدارة
واالس� �ت� �م ��اع إل� ��ى ش �ه��ود ج � ��دد ،إال أن األغ�ل�ب�ي��ة
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ف� ��ي امل� �ج� �ل ��س رف� �ض ��ت ذل � � ��ك ،وم ��ن

«ج��رت مناقشة أن البعض رب�م��ا يحيلون ملف
إيران إلى مجلس األمن (التابع لألمم املتحدة)...
إذا ح��دث ه ��ذا ،ف�س��وف نتخذ ق� ��رارات أش��د مثل
االنسحاب من االتفاق النووي».
وأض � ��اف أن روح ��ان ��ي ل� � ّ�وح ب �ه��ذا االح �ت �م��ال في
السابق في رسالة إلى القوى األوروبية.
وأطلقت بريطانيا وفرنسا وأملانيا ،خالل األسبوع
ّ
املاضي ،إج��راءات تتهم إيران بالفشل في االمتثال
لبنود االت�ف��اق ال�ن��ووي ال��ذي أب��رم سنة  ،2015في
خطوة من شأنها دفع مجلس األم��ن إلع��ادة فرض

دع��ت وزارة ال��دف��اع ال�ي�م�ن�ي��ة ،األرب �ع ��اء ،ق ��وات ال�ج�ي��ش إل��ى ال�ت�ق��دم نحو
العاصمة صنعاء ،الستعادتها من الحوثيني املسيطرين عليها منذ أكثر
من  5سنوات.
جاء ذلك في تصريح لقائد العمليات املشتركة بوزارة الدفاع اللواء الركن
صغير حمود بن عزيز ،نقله املركز اإلعالمي للقوات املسلحة اليمنية.
وق��ال ع��زي��ز« :ن��دع��و أب�ط��ال الجيش ال��وط�ن��ي إل��ى ال�ت�ق��دم نحو العاصمة

ترامب :محاكمتي أعظم مالحقة
سياسية وسأهزم الديموقراطيين

فريق االدعاء

عبد الحميد مجدمي

العقوبات الدولية على طهران.
ّ
واتهمت إيران أعضاء االتحاد األوروب��ي الثالثة
ب� �ع ��دم ال� �ت� �ح � ّ�رك ض� ��د ال� �ع� �ق ��وب ��ات ال� �ت ��ي أع � ��ادت
واش� �ن� �ط ��ن ف ��رض� �ه ��ا ع� �ل ��ى ط � �ه � ��ران ،ب� �ع ��د إع �ل�ان
الرئيس األميركي دونالد ترامب االنسحاب من
االتفاق النووي في .2018
وقال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف،
في وقت سابق ،إن الخطوة األوروبية تفتقد «أي
ّ
أساس قانوني» ،وإنه في حال اتخذت هذه الدول
إج � ��راءات إض��اف �ي��ة «ف�س�ي�ت��م ال�ن�ظ��ر ف��ي ان�س�ح��اب

«الدفاع» اليمنية تدعو إلى استعادة صنعاء

«الشيوخ» يرفض كل طلبات الديموقراطيين

وصف الرئيس األميركي دونالد ترامب محاكمته
البرملانية بأعظم مالحقة سياسية في التاريخ،
وبأنها خدعة وأمر سيئ جدا للواليات املتحدة،
فيما واص��ل مجلس ال�ش�ي��وخ جلسات املحاكمة
ل�ل�ي��وم ال�ث��ان��ي ع�ق��ب إق ��رار ق��واع��ده��ا التنظيمية.
وق��ال ترامب في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته
م�ن�ت��دى داف ��وس ف��ي س��وي�س��را ،إن��ه ي�ت��رك ملجلس
ال�ش�ي��وخ ال ��رد ع�ل��ى «أك �ب��ر عملية ص�ي��د ف��ي امل��اء
ال �ع �ك��ر ف ��ي ال �س �ي��اس��ة األم �ي��رك �ي��ة» .وأض � ��اف أن��ه
س�ي�ف��وز ع�ل��ى ال��دي�م��وق��راط�ي�ين ف��ي قضية ال�ع��زل،
وفي االنتخابات الرئاسية املقرر إجراؤها العام
الحالي.
وص� � ��ادق م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب ،ال � ��ذي ي�س�ي�ط��ر عليه
ال��دي�م��وق��راط�ي��ون ،الشهر امل��اض��ي ،على محاكمة
ال ��رئ �ي ��س ب��رمل��ان �ي��ا ب �ت �ه �م �ت��ي :إس � � ��اءة اس �ت �غ�لال
السلطة ،وعرقلة عمل الكونغرس.
وقد نفى ترامب مرارا أن يكون ارتكب أي مخالفة،
ح�ي��ث يتهمه خ�ص��وم��ه ب��أن��ه س�ع��ى إل��ى الضغط
على أوك��ران�ي��ا لفتح تحقيق ب�ش��أن أنشطة نجل
جو بايدن املرشح املحتمل للحزب الديموقراطي
في انتخابات الرئاسة املقبلة ،في خطوة يمكن أن
تساعد ترامب في مسعاه إلعادة انتخابه رئيسا.

العالقة مع الرياض

ال�ط�ل�ب��ات امل��رف��وض��ة :اس �ت��دع��اء ش�ه��ود ج��دد إل��ى
املحاكمة ،وكذلك استدعاء جون بولتون مستشار
ت��رام��ب السابق ل�ش��ؤون األم��ن ال�ق��وم��ي ،للشهادة
في القضية.
ك�م��ا رف ��ض ال �ج �م �ه��وري��ون ف��ي امل�ج�ل��س امل�ط��ال�ب��ة
ب�ج�ل��ب أوراق وم �س �ت �ن��دات م ��ن ال �ب �ي��ت األب �ي��ض،
وط �ل ��ب إح� �ض ��ار وث ��ائ ��ق م ��ن وزارة ال �خ��ارج �ي��ة،
وأخ ��رى م��ن مكتب امل�ي��زان�ي��ة ،متعلقة باملساعدة
األمنية ألوكرانيا.
ُ
ورف��ض أيضا طلب إحضار وثائق وزارة الدفاع
املتعلقة بأوكرانيا ،واستدعاء مدير مكتب إدارة
امل�ي��زان�ي��ة ال�ت��اب��ع للبيت األب�ي��ض ميك مولفيني،
لإلدالء بشهادته.
وذك� ��ر رئ �ي��س ف��ري��ق االدع� � ��اء ال��دي �م��وق��راط��ي آدم
شيف  -في تصريحات صحافية  -أن��ه «م��ن دون
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ال��وث��ائ��ق ال يمكن ات �خ��اذ ق ��رارات
مهمة ،بما فيها اختيار الشهود وتوجيه األسئلة
إليهم ،وفي ذلك انحراف ملا جرى أثناء محاكمة
الرئيس السابق بيل كلينتون».
وان�ت�ق��د زع�ي��م األق�ل�ي��ة الديموقراطية السيناتور
ت � � �ش� � ��اك ش� � ��وم� � ��ر اإلج� � � � � � � � � � ��راءات ال � � �ت� � ��ي ح � ��دده � ��ا
ال �ج �م �ه��وري��ون ،وق � ��ال إن م��اك��ون �ي��ل ق� ��رر إج� ��راء
محاكمة ترامب ليال حتى ال يتابعها األميركيون.
وكانت رئيسة مجلس ال�ن��واب األميركي نانسي
بيلوسي قالت إن خطة ماكونيل لعقد محاكمة
ب��رمل��ان�ي��ة «ت�ح��ت ج�ن��ح ال �ظ�ل�ام» ،ت��ؤك��د أن��ه اخ�ت��ار
التستر ملصلحة الرئيس ت��رام��ب ب��دال م��ن الوفاء
بيمينه الدستورية.

سير املحاكمة
وس �ت �س �ت �م ��ر م � � � � ��داوالت ف� ��ري� ��ق االدع � � � � ��اء  -وه ��م
ال��دي�م��وق��راط�ي��ون  -ث�لاث��ة أي ��ام ل �ع��رض حججهم
املؤيدة لعزل ترامب ،قبل أن ينتقل األمر إلى فريق
دفاع ترامب الذي سيدحض على مدى ثالثة أيام
أيضا حجج االدعاء.
ول� ��ن ي �ح �ض��ر ال��رئ �ي��س ت ��رام ��ب امل �ح��اك �م��ة ،وه��و
الرئيس األم�ي��رك��ي الثالث ال��ذي ي��واج��ه محاكمة
ع � ��زل ب �ع��د أن � � ��درو ج ��ون� �س ��ون ع � ��ام  1868وب �ي��ل
كلينتون عام ( .1999وكاالت)

صنعاء ،الستعادتها من قبضة امليليشيات الحوثية االنقالبية» .وتابع:
«ه��ذه ه��ي املعركة الحاسمة للتخلص م��ن الكهنوت ال�ح��وث��ي ..موعدنا
صنعاء بإذن اهلل» ،وفق املصدر.
وم�ن��ذ أي ��ام ،ت�خ��وض ق ��وات ال�ج�ي��ش اليمني م �ع��ارك ض��د ال�ح��وث�ي�ين في
مديرية نهم الجبلية الوعرة شرقي صنعاء ،استطاعت خاللها السيطرة
على تالل جبلية وكبدت الحوثيني خسائر بشرية ومادية.

م ��ن ج �ه��ة اخ � ��رى ،أش� ��ار واع� �ظ ��ي إل ��ى ال �ت��وت��رات
امل �ت �ص��اع��دة ب�ي�ن ط �ه��ران وال ��ري ��اض ف��ي األش �ه��ر
ً
األخ �ي��رة ،ق��ائ�لا إن ع�ل��ى إي� ��ران وال �س �ع��ودي��ة حل
مشاكلهما معًا.
وق� ��ال واع� �ظ ��ي ،ع �ل��ى ه��ام��ش اج �ت �م��اع أس�ب��وع��ي
للحكومة اإليرانية ،ردًا على س��ؤال للصحافيني
في هذا الصدد« :اململكة العربية السعودية دولة
إسالمية ..کانت لدينا عالقات جيدة مع الرياض
في املاضي ،ونعتقد اآلن أنه من مصلحة املنطقة
أن یحل البلدان مشاكلهما معًا».
وأشار واعظي إلى انقطاع العالقات الدبلوماسية
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،ق��ائ�ل�ا« :ل ��م ي�ك��ن ه �ن��اك ن �ق��اش قط
بعدم تبادل الرسائل أو قطع العالقات بني إيران
والسعودية».
كما لفت واعظي ،في هذا الصدد ،إلى التوترات
ً
م��ع ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ق ��ائ�ل�ا« :ي �ج��ب أال تشبه
العالقات م��ع اململكة العربية السعودية قضية
طهران وواشنطن».
وک� ��ان وزی� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة اإلي ��ران ��ي م�ح�م��د ج��واد
ظ��ري��ف ق��د أع�ل��ن ع��ن اس �ت �ع��داد ب�ل�اده للتفاوض
مع الرياض وتخفيف التوترات ،في الوقت الذي
تمارس فيه الدول األوروبية ضغوطًا على إیران
بشأن امللف النووي وتفعیل «آلية فض النزاع»
من قبل بريطانيا وفرنسا وأملانيا.

و َّبخ رجل أمن وطرده من كنيسة بالقدس

ماكرون يكرر ّ
تحدي شيراك لشرطة
االحتالل اسرائيلي

صورتان تظهران توبيخ كل من ماكرون وشيراك لشرطة االحتالل | ا ف ب

لم تمر زي��ارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
إلى اسرائيل من دون اشكاالت ،حيث دخل أمس في
ّ
مشادة «قوية» مع عناصر الشرطة اإلسرائيلية في
مدخل إحدى الكنائس ،بالقدس القديمة ،وفق موقع
صحيفة لوفيغارو الفرنسية التي قالت إن الواقعة
حصلت ف��ي مدخل كنيسة سانت آن ،التي تملكها
فرنسا ،حني دخل أحد عناصر القوات اإلسرائيلية
ال �ك �ن �ي �س��ة وخ � � ��رج م� �ن� �ه ��ا ،وح �ي��ن ع � � ��اود ال �ش��رط��ي
االسرائيلي الدخول م��رة أخ��رىّ ،
تعرض للطرد من
ط��رف ح��راس ماكرون الشخصيني ،األم��ر ال��ذي أدى
ّ
ّ
مشادة وتدخل الرئيس الفرنسي.
إلى
وأظهر مقطع فيديو ماكرون غاضبا ومنفعال ،وهو
يصرخ في وجه الشرطي اإلسرائيلي ،ويطلب منه
املغادرة حاال .وقال ماكرون ّ
موبخا العنصر األمني:
«ل��م يعجبني م��ا قمت ب��ه أم��ام��ي ..ن�ع��رف ال�ق��وان�ين،
وعلى الجميع احترامها ..اخ��رج ح��اال ،أنا آس��ف ..ال
يحق ألي شخص استفزاز اآلخ��ر ..هل هذا مفهوم؟
دعونا نحافظ على هدوئنا».
وقال ماكرون بلهجة فرنسية قوية« :قمنا بمسيرة

رائعة ،وقمت بعمل جيد في املدينة ،وأنا ّ
أقدر ذلك،
ل�ك��ن ي��رج��ى اح �ت��رام ال �ق��واع��د امل��وض��وع��ة ع�ل��ى م��دى
ق ��رون ،ف�ل��ن ي�ت�غ� ّ�ي��روا م�ع��ي ،يمكنني اق ��ول ل��ك إنها
فرنسا هنا ،والجميع يعرفون القاعدة».
ه� ��ذه ال ��واق �ع ��ة أع� � ��ادت إل� ��ى األذه � � ��ان م ��ا ح �ص��ل مع
ال��رئ�ي��س الفرنسي ال��راح��ل ،ج��اك ش�ي��راك ف��ي املكان
نفسه.
فخالل زي��ارت��ه للقدس الشرقية في  22أكتوبر عام
 ،1996أي ب �ع��د ن �ح��و س �ن��ة ع �ل��ى ان �ت �خ��اب��ه رئ�ي�س��ًا
لفرنساُ ،ص� ّ�ور ش�ي��راك وه��و يصرخ ف��ي وج��ه األم��ن
اإلس��رائ �ي �ل��ي .ع �ش��رون ث��ان�ي��ة ان �ت �ش��رت ف��ي أص�ق��اع
العالم وما زالت .وكانت زيارة شيراك االولى لرئيس
غ��رب��ي ال��ى ال�ق��دس الشرقية واالراض ��ي الفسطينية
منذ انتخاب ياسر عرفات رئيسًا للسلطة في يناير
 ،1996وق��د حملت ال��زي��ارة وقتها رس��ال��ة سياسية
مهمةّ ،
عبرت عن دعم الرئيس الفرنسي لخيار حل
ال��دول�ت�ين ،وأن ت�ك��ون ال�ق��دس عاصمة مشتركة في
ٍّ
تحد واضح لبنيامني نتانياهو.
وخ�لال ال��زي��ارة ،التي رف��ض فيها شيراك ان يرافقه

فيها رئيس بلدية القدس في حينها إيهود أوملرت،
ب��دا واضحا ان األم��ن االسرائيلي أراد منع تواصل
الرئيس الفرنسي مع املواطنني الفلسطينيني؛ فنشر
ّ
جنوده بكثافة في أزق��ة البلدة القديمة وشوارعها.
واس� �ت ��اء ش �ي ��راك م ��ن س �ع��ي اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين ل�ع��رق�ل��ة
مخطط زيارته :فكلما خرق الطوق األمني لالقتراب
من الفلسطينيني الذين صادفهم ،كان اإلسرائيليون
يسارعون لـ «محاصرته» .استياء ازداد منسوبه مع
مسلسل التدافع والعراك بني الصحافيني الفرنسيني
واألمن اإلسرائيلي.
ّ
ّ
متوجها
في هذا املناخ املتوتر ،انفجر شيراك غاضبًا
لشلومو آرنوي املسؤول االسرائيلي عن امن الضيف
الفرنسي ،وص��رخ أوال بالفرنسية« :م��اذا هناك من
جديد؟ لقد طفح كيلي» ،انتقل بعدها لالنكليزية،
مهددًا بقطع زيارته ،والعودة إلى فرنسا.
وتعد كنيسة سانت آن ،التي بناها الصليبيون في
ال �ق��رن ال�ث��ان��ي ع�ش��ر ،وال �ت��ي ق� ّ�دم�ت�ه��ا اإلم�ب��راط��وري��ة
ال�ع�ث�م��ان�ي��ة إل ��ى ف��رن�س��ا ف��ي ع ��ام  ،1856واح� ��دة من
األراضي الفرنسية األربع في القدس.
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الشارع يرفض حكومة «التكنو  -محاصصة»

لبنان :تصعيد متدحرج حتى جلسات الثقة
بيروت  -سبقلا
ان �ط �ل �ق��ت ح �ك��وم��ة ع �ه��د ال ��رئ� �ي ��س ال �ل �ب �ن��ان��ي
ميشال ع��ون الثالثة أم��س ،ب�ص��ورة تذكارية
ف��ي ق�ص��ر ب �ع �ب��دا ،ت�لاه��ا اج �ت �م��اع اول ��ي ح��دد
ال�خ�ط��وط ال�ع��ري�ض��ة مل�ه�م�ت�ه��ا ال�ص�ع�ب��ة وع�ين
لجنة اعداد البيان الوزاري الذي على اساسه
س� �ت� �ن ��ال ث� �ق ��ة ال � �ب ��رمل ��ان امل� �ح ��اص ��ر ب��ال �ش �ع��ب
املنتفض ،م��ع توقعات ب��أن يعمد ال�ث��وار إلى
تصعيد تحركاتهم بشكل متدحرج واتخاذ
إج��راء ات نوعية ردا على ما أسموه «حكومة
السلطة ،التكنو -محاصصة».
رئ � �ي ��س ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة أك � ��د أن دق � ��ة امل ��رح �ل ��ة
تتطلب مضاعفة ال�ج�ه��ود ملعالجة األوض��اع
االقتصادية واس�ت�ع��ادة ثقة املجتمع الدولي
في املؤسسات اللبنانية ،والعمل على طمأنة
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين إل ��ى م�س�ت�ق�ب�ل�ه��م ق��ائ�ل�ا ل� �ل ��وزراء:
«م �ه �م �ت �ك ��م دق� �ي� �ق ��ة وع� �ل� �ي� �ك ��م اك � �ت � �س ��اب ث �ق��ة
اللبنانيني».
ّأم ��ا رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ح �س��ان دي� ��اب ،ف�ت�م�ن��ى
انطالق قطار الحكومة «ألننا نواجه أصعب
وأخطر مرحلة ،ونحن أمام كارثة اقتصادية
وع �ل �ي �ن��ا ال �ت �خ �ف �ي��ف م ��ن وط ��أت� �ه ��ا» .ورأى أن
ال�ح�ك��وم��ة ه��ي ح�ك��وم��ة إن �ق��اذ وط�ن��ي وليست
حكومة فئة.
واع�ت�ب��ارا م��ن ي��وم غ��د (الجمعة) ،سيبدأ أحد
عشر وزيرا إعداد البيان الوزاري ،وسيتضح
م��ن االج�ت�م��اع ،بحسب م��راق�ب�ين ،التباين بني
مكونات حكومة اللون الواحد ،التي سيسعى
رئيسها إلى كسب ثقة املجتمع الدولي ودول
الخليج بشكل خ��اص ،فيما تبقى اإلشكالية
األس ��اس ه��ي ب�ن��دا ال �ن��أي ب��ال�ن�ف��س و«ث�لاث�ي��ة
ال �ج �ي��ش وال �ش �ع��ب وامل� �ق ��اوم ��ة» ال �ت ��ي ت �ح��دد
أيضا اتجاهها الصدامي أو املهادن.
وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،أع �ل��ن ال��رئ �ي��س دي ��اب ردا
على سؤال عما إذا كان من تغيير في صياغة
املعادلة الثالثية بالقول «نريد أن ندرسها وال
أري��د أن أق��ول نعم أو ال» .فيما قالت مصادر
ّ
مقربة من حزب اهلل إن البيان سيكون نسخة
ط �ب��ق األص � ��ل ع ��ن ب �ي ��ان ال �ح �ك��وم��ة ال �س��اب �ق��ة
ل�ج�ه��ة اع�ت�م��اد س�ي��اس��ة ال�ن��أي ب��ال�ن�ف��س وح��ق
ّ
لبنان في تحرير أراضيه املحتلة مع التركيز

وزير المال :خطر اإلفالس قائم
والدوالر لن يعود كما كان

دياب :إقالة رياض سالمة
غير واردة..
وسندرس بند الـ«ثالثية»
حرص من حزب الله
على اعتماد بيان
الحكومة السابقة
جنبالط :األمور ذاهبة
ولنعط
ِ
نحو األسوأ..
الحكومة فرصة
ع �ل��ى امل �ل �ف��ات االق �ت �ص��ادي��ة وامل��ال �ي��ة م��ن دون
ال �غ��وص ف��ي س �ج��االت ع�ق�ي�م��ة ف��ي ظ��ل م�ن��اخ
دولي وإقليمي ملتهب.
واع�ت�ب��ر رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة أن ال�ح�ك��وم��ة كاملة
ّ
ب�م�ن�ه�ج�ه��ا ت�م��ث��ل ال �ح��راك ،وم �ش��ددا ع�ل��ى أن��ه
ض� � ّ�د أع� �م ��ال ال �ش �غ��ب وال �ع �ن��ف وم� ��ع ال �ح��راك
ال�س�ل�م��ي وأن ��ه س�ي�ع�ت�م��د ن�ه�ج��ا م�خ�ت�ل�ف��ا ع��ن
ّ
ال�ح�ك��وم��ات السابقة ف��ي ال�ش��ق امل��ال��ي ،مؤكدا
أن موضوع إقالة حاكم مصرف لبنان رياض
س�ل�ام��ة غ �ي��ر وارد ح��ال �ي��ا ،م� �ش ��ددا ع �ل��ى أن��ه
سيبني على اإليجابيات ،وأن سفراء أجانب
أع��رب��وا ع��ن ت��أي�ي��ده��م واس�ت�ع��داده��م ملساعدة
لبنان.

تباين شعبي وسياسي
وان �ق �س �م��ت آراء امل �ح �ل �ل�ين ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ح��ول
ت��رك�ي�ب��ة ال�ح�ك��وم��ة ب�ين م��ن رأى فيها حكومة
ال �ف ��رص ��ة وال � �ض � ��رورة ل �ل �ج �م �ي��ع م ��ن امل ��وال�ي�ن
وامل �ع��ارض�ين وال �ح��راك ،وب��أن�ه��ا ن�ت��اج تفاهم
خ� ��ارج� ��ي غ� �ي ��ر م� ��رئ� ��ي ،وآخ � ��ري � ��ن رأوا أن �ه��ا
ح�ك��وم��ة إدارة ال �ف��وض��ى ،ح�ي��ث إن �ه��ا حكومة
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تقاسمتها األحزاب ولم تتسع لالنتفاضة أو
من يمثلها ،كما أنها تحمل امتدادات لبرامج
ق��دي �م��ة ،م��ا ي�ع�ن��ي أن ال �ن �ه��ج ل��ن ي �ت �ب��دل ،وأن
ال��رؤى املتباعدة ملكوناتها ستبدأ بالظهور
تباعا.
وك� ��ان ح ��زب اهلل ق��د اس �ت �ب��ق إع�ل��ان التشكيلة
ب �ت �ه��دي��د م �ب �ط��ن إل � ��ى أي م �ع ��ارض ��ة م�ح�ت�م�ل��ة
ل �ح �ك��وم��ة دي � ��اب م ��ن ال� �ق ��وى ال �ت ��ي ل ��م ت �ش��ارك
فيها ،وبرأي حزب اهلل أنها تنصلت من تحمل
م�س��ؤول�ي��ات�ه��ا ،ه ��ذا ال�ت�ه��دي��د ج ��اء ع�ل��ى ل�س��ان
رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رع��د الذي
ق� ��ال« :ل ��ن ن��دع �ك��م وش��أن �ك��م إن ش��ارك �ت��م أو لم
تشاركوا».
ورأت م �ص��ادر م�ق� ّ�رب��ة م��ن ال �ح��زب أن م��ا ّ
يهمه
ف��ي ه��ذه امل��رح�ل��ة السير بطريق اإلن �ق��اذ وع��دم

ّ
التوقف عند التفاصيل الصغيرة واملناكفات،
كما أن��ه يرفض إعطاء مهلة محددة للحكومة
ل�ت�ن�ف�ي��ذ ب��رن��ام��ج ال �ع �م��ل امل �ط �ل��وب .ام ��ا رئ�ي��س
مجلس النواب نبيه بري الذي قال عقب التقاط
ال �ص��ورة ال �ت��ذك��اري��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة ان��ه «م�ت�ف��ائ��ل»،
فشدد على أن البرملان وف��ور انتهائه من إقرار
امل��وازن��ة ومنح الثقة للحكومة ستكون عيونه
مفتوحة للمراقبة واملحاسبة في حال التقصير.
ورح ��ب األم�ي�ن ال �ع��ام ل�لأم��م امل�ت�ح��دة أنطونيو
غ��وت�ي��ري��ش ب�ت�ش�ك�ي��ل ح�ك��وم��ة ج ��دي ��دة ،م��ؤك��دا
العمل مع رئيس ال��وزراء الجديد من أجل دعم
اإلص�ل�اح��ات ف��ي ال�ب�ل��د امل�ث�ق��ل ب��ال��دي��ون وال��ذي
يصارع أزم��ة اقتصادية .في وقت أكد الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون خالل تواجده في
اسرائيل أن فرنسا ستفعل «كل شيء» ملساعدة

لبنان على الخروج من «األزم��ة العميقة» التي
تعصف به.

تصعيد في الشارع

ً
في املقابل ،ستفتح انتفاضة  17اكتوبر فصال
ج ��دي � �دًا ه ��دف ��ه اس � �ق ��اط ح �ك��وم��ة امل �ح��اص �ص��ة
الحزبية كما تم اسقاط حكومة الرئيس سعد
ال�ح��ري��ري ،ف��ال�ت�ح� ّ�رك��ات االح�ت�ج��اج�ي��ة انطلقت
ق �ب��ل س ��اع ��ات م ��ن إع �ل��ان ال�ت�ش�ك�ي��ل وت��أج �ج��ت
بعده ،وفي هذا السياق يوضح العميد املتقاعد
ّ
التحركات جاءت ّردة فعل على
جورج نادر أن
ح�ك��وم��ة ال �ك��ذب ،ح�ي��ث ان دي ��اب أك��د ع�ن��دم��ا تم
ّ
تكليفه أنه سيشكل حكومة مستقلني ،في حني
أن��ه أت��ى بحكومة حزبيني بقناع االختصاص
ومن لون واحد ،مؤكدًا أن لدى الحراك الشعبي

ضمت الحكومة اللبنانية الجديدة  6سيدات ،من بني  20وزيرا،
ف��ي سابقة تسجل بلبنان وال ��دول العربية ،وتقلدن وزارات
وازنة ،أبرزها :الدفاع والعدل واإلعالم .وللمرة االولى في العالم
العربي تصبح سيدة وزيرة للدفاع ،وهي ايضًا نائبة لرئيس
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ،وت��دع��ى زي�ن��ة ع�ك��ر ع ��درا ،وت�ح�م��ل ش�ه��ادة
البكالوريوس ف��ي العلوم االجتماعية ف��ي التسويق واإلدارة
من الجامعة اللبنانية -األميركية ،وأسست مع زوجها رجل
االعمال جواد عدرا شركة «الدولية للمعلومات» املتخصصة
باستطالعات الرأي واالبحاث ،ودارا للنشر ،وتصدر الشركة
مجلة «الشهرية» املتخصصة ،كما انشأت معه متحف «نابو»
في منطقة الهري الشمالية .وتقيم اتصاالت وثيقة مع املانحني
الدوليني واملنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم املتحدة.
اما وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان ،فهي حاصلة
ع�ل��ى إج ��ازة ف��ي ال�ع�ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة م��ن ال�ج��ام�ع��ة اللبنانية،
ودبلوم إدارة مشاريع من جامعة هايكازيان .أدارت مراكز
تربوية وتأهيلية لذوي االحتياجات الخاصة.
بينما وزي��رة العدل م��اري كلود نجم ،بروفيسورة لدى كلية
ال �ح �ق��وق وال �ع �ل��وم ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ج��ام�ع��ة ال �ق��دي��س ي��وس��ف
ب �ب �ي��روت ،ورئ �ي �س��ة ق �س��م ال �ق��ان��ون ال �خ��اص وم ��دي ��رة م��رك��ز
ال ��دراس ��ات ال�ح�ق��وق�ي��ة ل�ل�ع��ال��م ال �ع��رب��ي .ع�م�ل��ت أس �ت��اذة زائ ��رة

مخططات يومية للتصعيد املتتالي من اليوم
وحتى جلسات منح الثقة للحكومة في البرملان.
وح��ول اع�ط��اء الحكومة فرصة والحكم عليها
انطالقا م��ن ادائ�ه��ا ،ف��ان ال�ح��راك يبدو ف��ي غير
وارد اعطاء هذا االمر وهذا ما اشرت له الحركة
االعتراضية الواسعة والتظاهرات وقطع الطرق
امس في كافة املناطق ودلت على غضب شعبي
عارم من تركيبتها املثيرة للشك وانعدام الثقة.
وي �ع��ول ال� �ش ��ارع امل�ن�ت�ف��ض ع �ل��ى س �ح��ب ال�ث�ق��ة
الشعبية من الحكومة وجعلها فاقدة للشرعية
ام��ام املجتمع الدولي ال��ذي ك��ان اشترط سابقًا
تشكيل حكومة ت��وح��ي بالثقة وتلبي مطالب
ال �ش��ارع ح�ت��ى ي �ف��رج ع��ن امل �س��اع��دات امل�ط�ل��وب��ة
ويمد يد العون إل��ى لبنان ،وبالتالي ف��إن عدم
حصول الحكومة على الدعم ال��دول��ي سيسرع
من وتيرة انهيار االقتصاد وتحميل الحكومة
املسؤولية ،وسيؤجج الثورة.

االشتراكي والقوات

 6وزيرات وازنات ..أبرزهن للدفاع والعدل واإلعالم
لسنوات ع��دة في جامعة بانتيون  -أس��اس (ب��اري��س )1وفي
ج��ام�ع��ة ب��ان�ت�ي��ون  -س��رب��ون (ب ��اري ��س ،)2ك�م��ا ان�ه��ا محامية
باالستئناف منتسبة إل��ى نقابة املحامني ،ولها أب�ح��اث عدة
في موضوعات تنازع القوانني واالختصاص الدولي ،خاصة
في األنظمة املتعددة القوانني .واسهمت في مبادرات للمجتمع
املدني.
وزيرة العمل مليا يمني الدويهي ،مهندسة معمارية استشارية،
وأستاذة جامعية في كلية الفنون الجميلة والعمارة بالجامعة
اللبنانية ،وعضو مجلس إدارة في شركة خاصة.
وزي� ��رة امل�ه�ج��ري��ن غ ��ادة ش��ري��م ،ح��اص�ل��ة ع�ل��ى دك �ت ��وراه في
األدب الفرنسي ،مشرفة على مجلة فيروز الصادرة عن دار
الصياد .شغلت منصب مديرة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
في الجامعة اللبنانية ،وتعد ناشطة في مجال حقوق امل��رأة
السياسية.
وزيرة اإلعالم منال عبدالصمد ،شغلت منصب رئيس دائرة
التشريع والسياسات الضريبية ف��ي مديرية الضريبة على
القيمة املضافة  -وزارة املال ،وهي أستاذة محاضرة بجامعة
القديس يوسف في بيروت .ونالت دكتوراه دولة في القانون،
من جامعة باريس  - 1السوربون بتقدير ممتاز مع مرتبة
الشرف األولى.

أك��د وزي ��ر امل ��ال ال�ل�ب�ن��ان��ي غ ��ازي وزن ��ي أن «م��ا
تشهده ال�ب�لاد أزم��ة مصرفية وم��ال�ي��ة ونقدية
واق�ت�ص��ادي��ة ل��م يشهدها ل�ب�ن��ان م�ن��ذ والدت ��ه».
ّ
وح��ذر في تصريح ،من أنه «إذا استمررنا في
هذه األزم��ة سنصل إلى اإلف�لاس ،ويجب على
الحكومة أن ّ
تهيئ خطة أو برنامجًا إنقاذيًا
ً
ّ
شامال» .وفي حني أشار إلى أن «البالد تمر في
حالة انكماش اقتصادي ويجب استعادة الثقة»،
ش��دد على أن «ال��وض��ع صعب ج�دًا ،إنما وقف
االنهيار ممكن واألزم ��ة تحتاج إل��ى تأييد من
ً
ال�خ��ارج» ،قائال «إذا لم تحصل الحكومة على
دع��م خ��ارج��ي فهذه مشكلة كبيرة ،واألس��واق
تنتظر برنامج الحكومة».
ول �ف��ت وزن ��ي إل ��ى أن اس�ت�ح�ق��اق س �ن��دات دي��ن
ال �ـ«ي��وروب��ون��د» ب�ع��د ش�ه��ري��ن وي�ج��ب أن تتخذ
الحكومة قرارًا في شأنه .ورأى أن من املستحيل
أن يعود سعر صرف الدوالر إلى ما كان عليه
سابقًا ،معتبرًا أن «ضبط السوق امل��وازي في
املرحلة املقبلة مرتبط بعمل الحكومة».
وك��ان��ت س�ن��دات لبنان ال��دوالري��ة ارتفعت امس
ب �م �ق��دار س�ن��ت واح ��د ب�ع��د ت�ش�ك�ي��ل ال�ح�ك��وم��ة،
بحسب وكالة رويترز.

رئ� �ي ��س ال � �ح� ��زب ال �ت �ق ��دم ��ي االش � �ت� ��راك� ��ي ول �ي��د
ج�ن�ب�لاط رأى ان ال�ح�ك��وم��ة ه��ي ح�ك��وم��ة ال�ل��ون
الواحد ،الفتا إلى ان «حكومة الوفاق الوطني
ّ
ب��رئ��اس��ة ال �ح��ري��ري ف� ِ�ش �ل��ت ،وأف ��ض ��ل ح�ك��وم��ة
َ
وطالب
اللون الواحد على الفراغ والفوضى».
باعطاء فرصة لهذه الحكومة لتأخير االنهيار،
ً
م�ت�س��ائ�لا« :ه��ل نستطيع أن ن�ح�ك� َ�م ع�ل��ى ه��ذه
ال �ح�ك��وم��ة ب ��االع ��دام م��ن أول ل �ح�ظ��ة؟ ي�ج��ب أن
ّ
نتعود على لعبة املعارضة والحكم التقليدية
ألنني شخصيًا أرى أن األمور ذاهبة الى األسوأ
ف�ن�ح��ن ب�ي�ن ال �ص��راع��ات ال �ك �ب��رى ،ب�ي�ن ال �ص��راع
ّ
األميركي وااليراني ،ندفع الثمن وال أحد يفكر
فينا اال فرنسا لكن نفوذها في الصراع الدولي
الكبير محدود».
بدوره ،رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير
جعجع أن��ه «ت�ب�ين م��ن تشكيلة الحكومة ومن
األح ��داث ال�ت��ي راف�ق��ت تشكيلها أن�ه��ا توليفة»،
ً
قائال« ،يا محال الحكومات السابقة» .واضاف:
«ال أتحدث عن األش�خ��اص ،لكن املشكلة تكمن
في غالبية الوزراء املرتبطني بالقوى السياسية
ال�ت��ي أوص �ل��ت ال�ب�ل��د إل��ى ال��وض��ع ال��راه��ن .وق��د
يكون من املبكر الحكم على الحكومة الجديدة،
بانتظار أفعالها وقراراتها».

الصورة التذكارية للحكومة اللبنانية الجديدة في بعبدا امس | ا ف ب

«النصر» ِّ
تحذر من انزالق العراق نحو العنف والفوضى

األحزاب تراهن على الوقت وتعب المحتجين
س �ت��واص��ل ال �ت �ع��اون ال�ع�س�ك��ري م��ع ال �ع��راق،
والعمل ضد تنظيم داعش اإلرهابي ،مؤكدا
أن عالقة البلدين في «أفضل حال».

محرر الشؤون الدولية
بدأت الخالفات بني فصائل الحشد الشعبي
ال �ع��راق��ي ت�ظ�ه��ر إل ��ى ال �ع �ل��ن ،وس ��ط م��ا ي��راه
م��راق�ب��ون تنافسًا ع�ل��ى خ�لاف��ة ن��ائ��ب رئيس
ال�ح�ش��د ال�س��اب��ق اب��و م�ه��دي امل�ه�ن��دس ال��ذي
اغ �ت��ال �ت��ه ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م��ع ق��ائ��د فيلق
القدس قاسم سليماني .وام��س نفى مصدر
م �ط �ل��ع ،االن � �ب� ��اء ال� �ت ��ي ت �ح��دث��ت ع ��ن ت�ع�ي�ين
ال �ق �ي��ادي ف ��ي م�ن�ظ�م��ة ب ��در ع ��دن ��ان اب��راه �ي��م
ال �ن �ج��ار امل�ل�ق��ب «اب ��و ع�ل��ي ال �ب �ص��ري» نائبًا
لرئيس هيئة الحشد خلفًا للمهندس ،داعيا
وس��ائ��ل االع�ل�ام إل��ى ال��دق��ة والتأني ف��ي نشر
االخبار وتلقيها من مصادرها الرسمية.
وه��ذا النفي ج��اء بعد الضجة الكبيرة التي
اثيرت في العراق عقب تناقل ناشطني على
م��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي أخ �ب��ارًا أف��ادت
ب � ��أن ش� � ��ورى ال �ح �ش��د ان �ت �خ �ب��ت «أب� � ��و ع�ل��ي
ال �ب �ص��ري» خ�ل�ف��ًا ل�ل�م�ه�ن��دس ،ال س�ي�م��ا بعد
املعلومات ع��ن التوافق على قائد ميليشيا
ب��در ه��ادي ال�ع��ام��ري لتولي رئ��اس��ة الحشد.
وقال مراقبون ان الحشد يتعمد رمي اسماء
لخالفة املهندس من دون ان يتبناها ملعرفة
ردود االف�ع��ال ل��دى كل الفصائل ،التي يبدو
أنها تخوض منافسة حادة في هذا االطار.

صالح يلتقي ترامب
في دافوس رغم التهديدات

شلل «نصفي» متواصل

الحشد ينفي تعيين
البصري خلفا ً للمهندس..
عين على تظاهرة بغداد
الجمعة ..والخزعلي يتوعد
برهم صالح خالل اجتماعه بترامب في دافوس امس | ا ف ب

ف��ي امل�ق��اب��ل ،تتجه االن�ظ��ار إل��ى ب�غ��داد اليوم
حيث يعتزم الحشد التظاهر ضد الواليات
املتحدة في بغداد تلبية لدعوة رج��ل الدين
م�ق�ت��دى ال �ص��در ،وع�ل��ق األم�ي�ن ال �ع��ام لحركة
ع�ص��ائ��ب اه ��ل ال �ح��ق ق�ي��س ال �خ��زع �ل��ي ،على
رف��ض ال�ق��وات األميركية االنسحاب بالقول
إن «بلدنا يعيش اآلن مرحلة اح�ت�لال ،فيما
اشار الى أن تظاهرة الجمعة ستكون «ثورة
عشرين ثانية» .وكان صالح محمد العراقي

املقرب من ال�ص��در ،أك��د أن التظاهر سيكون
في العاصمة بغداد وأن «الصالة فيها أولى
وأفضل أمام اهلل وأمام الوطن».
وام ��س ه ��ددت ك�ت��ائ��ب «ح ��زب اهلل» ال�ع��راق��ي
ب�ط��رد ال��رئ�ي��س ب��ره��م ص��ال��ح م��ن ب �غ��داد ،إذا
ال �ت �ق��ى ن �ظ �ي��ره األم� �ي ��رك ��ي دون ��ال ��د ت ��رام ��ب،
ع �ل��ى ه ��ام ��ش م �ن �ت��دى «داف � � � � ��وس» ،غ �ي��ر ان
ص��ال��ح ل��م ي��أب��ه ل�ه��ذا ال�ت�ه��دي��د ،ال��ذي اعتبره
م �ح �ل �ل��ون م �ج ��رد ك�ل��ام ف ��ي ال � �ه� ��واء .وق��ال��ت

الرئاسة العراقية إن صالح التقى ترامب في
دافوس وتم تدارس وجود القوات األجنبية
وت�خ�ف�ي�ض�ه��ا ف ��ي ال� �ب�ل�اد ،وأه �م �ي��ة اح �ت��رام
م�ط��ال��ب ال�ش�ع��ب ال �ع��راق��ي ف��ي ال �ح �ف��اظ على
السيادة الوطنية وتأمني األمن واالستقرار.
وق ��ال ص��ال��ح إن ال �ع ��راق ي�م�ت�ل��ك ش��راك��ة مع
الواليات املتحدة بشأن محاربة «داعش» في
العراق ،و«هذه املهمة يجب أنتكتمل».
في وقت ،قال الرئيس األميركي إن حكومته

إلى ذل��ك ،ولليوم الرابع ،يواصل محتجون،
قطع ط��رق وش ��وارع وج�س��ور حيوية ،ف��ي 9
من أصل  18محافظة عراقية ،للضغط على
النخبة السياسية الحاكمة لإلسراع بتكليف
مرشح مستقل لتشكيل حكومة .وفي بغداد
احتدمت املواجهات مع قوات االمن والجيش
على الطريق السريع محمد القاسم املقطوع
باالتجاهني ،وسط ازدحام مروري في سريع
القناة والجسر املعلق.
وف��ي الديوانية «وس��ط» ،أف��اد ناشط مدني،
أن محتجني غاضبني قطعوا الطريق السريع
الرابط بني الديوانية واملحافظات الجنوبية
ما أدى الزدحام مروري كبير وتكدس مئات
السيارات.
وفي محافظة كربالء ،اغلقت مداخل وشوارع
رئيسة ،إضافة إلى جسر «الضريبة» وسط
م��دي �ن��ة ك ��رب �ل�اء .وك ��ذل ��ك االم � ��ر ف ��ي ذي ق��ار
والبصرة التي شيعت الناشطة املسعفة «أم
جنات» ،التي اغتيلت مساء الثالثاء ،من قبل
مجموعة مسلحة.

عرقلة الحكومة
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ح� ّ�م��ل ائ �ت�ل�اف ال �ن �ص��ر ،ب�ق�ي��ادة
ح �ي��در ال �ع �ب��ادي ،ق ��وى س�ي��اس�ي��ة م�س��ؤول�ي��ة
«االن� � �س � ��داد ال �س �ي ��اس ��ي» ال �ح ��ال ��ي وت��أخ �ي��ر
ت�س�م�ي��ة رئ �ي��س وزراء م�س�ت�ق��ل ،م �ح��ذرًا من
ان � � � ��زالق ال � �ب �ل��اد ن� �ح ��و ال� �ع� �ن ��ف وال� �ف ��وض ��ى
ّ
وم �ص��ادرة ال�ح�ل��ول السلمية ال�ب��ن��اءة .ودع��ا
االئ �ت�ل�اف ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة إل ��ى «ض ��رورة
االرتفاع ملستوى األزم��ة والتحرر من عقلية
امل �ح��اص �ص��ة ال �ح��زب �ي��ة وامل �ص��ال��ح ال�ف�ئ��وي��ة
وتبعية القرار السياسي».
وف � � ��ي ال� � �س� � �ي � ��اق ،اك � � ��د امل � �ح � �ل ��ل ال� �س� �ي ��اس ��ي
ال � �ك � ��ردي ،ع �ل��ي ال �ف �ي �ل��ي ل� �ـ«ال� �س ��وم ��ري ��ة» ان
ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة ب��اخ�ت�ي��ار رئيس
ال � � � ��وزراء امل �ق �ب��ل ت �ت �ع �م��د ع��رق �ل��ة ه � ��ذا االم ��ر
ف��ي م��راه�ن��ة م�ن�ه��ا ع�ل��ى ع��ام��ل ال��وق��ت ك��ي ال
ت�س�ت�ج�ي��ب مل �ط��ال��ب امل �ت �ظ��اه��ري��ن ف��ي ت�ق��دي��م
شخصية تنطبق عليها مطالب الجماهير
وثقتهم ،مشيرًا إل��ى أن ال�ق��وى نفسها التي
توافقت على ع��ادل عبداملهدي سابقًا عادت
ب��األس �ل��وب ن�ف�س��ه ل�ل�ب�ح��ث ع��ن ش�خ�ص�ي��ة ال
تفتح امل�ل�ف��ات على اغ�ل��ب ش�خ��وص العملية
ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ت��ي ه��ي إم ��ا م�ل�ف��ات ف �س��اد إم��ا
تلطخت أيديهم بدماء العراقيني».

22

الميداني يقترب من االتحاد
اق�ت��رب امل�ح�ت��رف ال �س��وري عمر امل�ي��دان��ي م��داف��ع ن��ادي ال�ك��وي��ت ال�س��اب��ق م��ن التعاقد مع
نادي االتحاد السكندري خالل فترة االنتقاالت الشتوية الحالية .وقال رئيس االتحاد
محمد مصيلحي «نعمل على إنهاء ملف التعاقد مع امليداني في تلك الفترة ،خاصة أن
االنتقاالت أوشكت على االنتهاء».
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يعقوبو..
«عرباوي»

المحترف في سطور
¶ العمر  27عاماً ،الطول  169سم ،المركز
صانع ألعاب.
¶ حصل مع اشانتي كوتوكو الغاني على بطولة
الدوري الغاني  2013/2012وكأس السوبر.
¶ خاض تجربة احتراف مع النصر الليبي واندية
البقاع وشباب الساحل اللبنانيين.
¶ حصل مع العهد على بطوالت الدوري المحلي
وكأس االتحاد االسيوي وكأس لبنان والسوبر.

أعلن عضو مجلس إدارة النادي العربي علي إتش
أن المجلس أنهى صباح أمس إجراءات التعاقد
رسميا مع المحترف الغاني عيسى يعقوبو لمدة
 6أشهر من نادي العهد اللبناني ،وذلك لتدعيم

¶ توج بجائزة الكرة الذهبية الفضل محترف
في الدوري اللبناني موسم .2018/2017

حكم عبدالمولى

¶ هو المحترف الخامس في العربي باإلضافة
إلى هنري ،السنوسي ،تشافي وأحمد الصالح.

صفوف الفريق األول لكرة القدم.

أضاف إتش :إن املحترف يعقوبو ( 27عاما) ويلعب في مركز الوسط ويجيد
صناعة األهداف وتسجيلها ،يعد من أفضل املحترفني في الدوري اللبناني،
وس��اه��م م��ع ف��ري�ق��ه ال�ع�ه��د ف��ي ال�ت�ت��وي��ج ب��ال��دوري اللبناني وك ��أس االت�ح��اد
اآلسيوي في النسخة املاضية ،بعد أن سجل أغلى أهدافه في املباراة النهائية
أمام فريق  25أبريل الكوري الشمالي .وقال إن مدرب «األخضر» داركو طلب
التعاقد مع يعقوبو ،بعد أن شاهد الكثير من مبارياته في الدوري اللبناني
وكأس االتحاد اآلسيوي ،مشيرا الى ان مجلس العربي اتفق مع نظيره العهد
اللبناني على التعاقد كإعارة حتى نهاية املوسم ،وفي حالة ظهور الالعب
بمستوى جيد فإن من حق العربي تمديد التعاقد معه ،وقام الجهاز االداري
بقيد املحترف في قائمة العربي باتحاد الكرة بديال عن املحترف السوري
يوسف قلفا ،ال��ذي ج��رى فسخ التعاقد معه بالتراضي ،واصبحت مشاركة
يعقوبو في مباراة «األخضر» امام القادسية غدًا بيد الجهاز الفني.
م��ن ناحيته ،ق��ال علي إت��ش ان املجلس ق��رر مناصفة ت��ذاك��ر م �ب��اراة العربي
وال�ق��ادس�ي��ة ب�ين جماهير ال�ن��ادي�ين ،مشيرا ال��ى ان ال��رواب��ط ستحدد اماكن
جلوسها ف��ي امل��درج��ات ،على أن تطرح منافذ بيع ال�ت��ذاك��ر ف��ي مقر مجلس
اإلدارة.
وشارك الالعب الغاني في تدريبات العربي والتي فضل مدرب الفريق داركو
أن تكون سرية.

يعقوبو محتفالً
بأحد أهدافه
مع العهد

أكد عضو مجلس اإلدارة مدير جهاز الكرة في النادي العربي
علي مندني ،أن العب الفريق علي مقصيد يريد االنتقال إلى
نادي القادسية ،مشيرا في الوقت نفسه إلى أن األخضر وافق
على تلك الخطوة مقابل الحصول على خ��دم��ات الع��ب وسط
األصفر محمد خليل ،وهو األمر الذي قوبل بالرفض من إدارة
القادسية.
وأشار مندني إلى أن النادي يسمح ملقصيد بالرحيل إلى أي ناد
يريد وذل��ك تقديرا ملا قدمه للفانيلة الخضراءّ ،أم��ا بخصوص
اخ�ت�ي��اره لألصفر فالجمهور ال�ع��رب��اوي ي��رف��ض تلك الخطوة،
مؤكدا أنه شخصيا ال يمانع انتقاله إلى القادسية ،خصوصا
أنه أحد األندية الكبيرة والجماهيرية.

ً
مؤقتا
«الطائرة» ُيوقف الرئيس..
قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة إيقاف
رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س ح �س�ي�ن ع ��اش ��ور م��ؤق �ت��ًا ع��ن
ترؤس املجلس ،وذلك بعد اجتماع ،عقده امس
بحضور  ٨اعضاء من اصل  ،٩وبغياب نواف
باجية ،حيث ج��رى التصويت على القرار من
قبل الحضور لتتم املوافقة من قبل  ٦اعضاء
ورفض اثنني.
ومن املنتظر ،ووفقًا للنظام االساسي لالتحاد،
ان ت �ن �ت �ق��ل ص�ل�اح� �ي ��ات ال ��رئ� �ي ��س ال � ��ى ن��ائ �ب��ه
د.عبدالهادي الشبيب ،على ان يقوم املجلس
خالل الفترة املقبلة بمخاطبة كل من الجمعية
العمومية لالتحاد والهيئة العامة للرياضة،
ب ��اإلض ��اف ��ة ال� ��ى ال �ل �ج �ن��ة االومل �ب �ي ��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
البالغهم بالقرار.
كما سيتم إبالغ الجمعية العمومية ودعوتها
ل�لاج�ت�م��اع ،وذل ��ك إم��ا للتصديق ع�ل��ى ال �ق��رار
وإم��ا رف�ض��ه .وف��ي ح��ال التصديق على القرار
فستتم ال��دع��وة مجددًا ال��ى عمومية النتخاب
رئيس جديد للمجلس.

(ع .ب)

«السعودية» يبلغ
أولمبياد طوكيو
تأهل املنتخب السعودي لكرة القدم إلى
ال� ��دور ال�ن�ه��ائ��ي ف��ي ب�ط��ول��ة ك ��أس آس�ي��ا
تحت  23عاما ،بعد ف��وزه على املنتخب
األوزبكي بهدف دون رد ،وبذلك يحجز
األخ � �ض� ��ر أي � �ض ��ا ت � ��واج � ��ده ف� ��ي ب �ط��ول��ة
أوملبياد طوكيو .2020
وس �ج��ل ن��اص��ر ال �ع �م��ران ه ��دف امل �ب ��اراة
الوحيد في الدقيقة .87
وي� �ع ��د امل �ن �ت �خ��ب ال� �س� �ع ��ودي ه ��و ث��ان��ي
امل� �ن� �ت� �خ� �ب ��ات ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة امل� � �ش � ��ارك � ��ة ف��ي
األومل�ب�ي��اد التي تقام الصيف املقبل في
ال�ي��اب��ان ،ب�ع��دم��ا ت��أه�ل��ت م�ص��ر بصفتها
بطال ألفريقيا تحت  23عاما.
وك� � � ��ان ال � �ت� ��واج� ��د ال� ��وح � �ي� ��د ل �ل �م �ن �ت �خ��ب
ال�س�ع��ودي ف��ي األومل�ب�ي��اد ف��ي ع��ام 1996
بأتالنتا ،عندما ودع املنافسة من الدور
األول ب �ع��د ث �ل��اث ه ��زائ ��م أم� � ��ام ف��رن �س��ا
وأسبانيا وأستراليا.

جانب من االجتماع

«اليد» أمام «قطر» ..خارج المنافسة
يلتقي ال�ي��وم منتخبنا الوطني االول لكرة ال�ي��د ،شقيقه
القطري في الثامنة مساء على صالة الشيخ سعد العبد
اهلل ض�م��ن ال�ج��ول��ة االخ �ي��رة ب��امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ان�ي��ة ب��ال��دور
ال �ث��ان��ي مل �ن��اف �س��ات ال �ب �ط��ول��ة االس �ي��وي��ة ال �ت��اس �ع��ة ع�ش��رة
املقامة بالبالد وتختتم  27الجاري ،واملؤهلة بدورها الى
نهائيات كأس العالم في مصر .2021
ويدخل املنتخب لقاء اليوم الذي يعتبر تحصيال حاصال
بالنسبة للمنتخب بينما يبقى مهمًا للعنابي القطري
الذي يبحث عن تأكيد صدارته للمجموعة بعيدًا عن كونه
قد حسم التأهل للمونديال ،وانتظار نتيجة مباراة كوريا
الجنوبية واي��ران التي تسبق اللقاء وتقام في السادسة،
ل�ت�ح��دي��د اي م ��ن امل�ن�ت�خ�ب�ين ل�ل�ت��أه��ل ال ��ى ن �ص��ف ن�ه��ائ��ي
البطولة وحصد ثاني بطاقات التأهل ال��ى ك��أس العالم
عن املجموعة ،اال ان فوارق االهداف قد تؤثر على ترتيب
املنتخبني االول والثاني.
وف��ي املجموعة االول��ى ي��واج��ه املنتخب الياباني نظيره
االم��ارات��ي ف��ي الثانية ظهرًا ف��ي لقاء يسعى خالله االول
لتحقيق فوزه الثاني وتأكيد جدارته بالتأهل للمونديال
بينما يتطلع االبيض االماراتي للتمسك بآماله في التأهل
م��ن خ�ل�ال ح�ص��د نقطتي ال�ل�ق��اء وان�ت�ظ��ار نتيجة م�ب��اراة
البحرين املنافس االخر على بطاقة التأهل امام السعودية
التي فقدت امالها بتلقيها خسارتني متتاليتني.

القفصي :أخطاء بالجملة!
اقر مدرب منتخبنا ،التونسي آمن القفصي ،بأن جملة من
األخطاء الفنية وقلة التركيز كانت من األسباب الرئيسية
للخسارة السابقة أم��ام ك��وري��ا الجنوبية وال �خ��روج من
املنافسة على لقب البطولة اآلسيوية وفقدان األمل ببلوغ
نهائيات كأس العالم  2021في مصر.
وق ��ال ال�ق�ف�ص��ي «ادي �ن��ا ل �ق��اء ض�ع�ي��ف امل �س �ت��وى ،كنتيجة
ل�ل�ه��زي�م��ة امل��اض �ي��ة ام ��ام إي� ��ران وم ��ا تخللها م��ن ف�ق��دان�ن��ا
للتحكم في نهايتها ،ما احبط الالعبني نفسيا ووضعنا
تحت ضغط ضرورة العودة في مباراتني صعبتني للغاية

مندني :الجماهير ترفض
انتقال مقصيد لـ«األصفر»

«األبيض» جاهز لـ«االستقالل»
عمر بركات
ي� �ت ��أه ��ب ال � �ك� ��وي� ��ت مل ��واج� �ه ��ة
االس �ت �ق�ل�ال اإلي ��ران ��ي ال�س�ب��ت
املقبل على ملعب نادي أهلي
دب ��ي ض �م��ن ال �ج��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة
م� ��ن ل � �ق� ��اءات م �ل �ح��ق ال �ت��أه��ل
إل��ى دوري اب �ط��ال اس�ي��ا لكرة
القدم ،حيث كان وفد االبيض
ق��د وص��ل ال��ى دول ��ة االم ��ارات
الشقيقة م�س��اء ام��س ب�ع��د ان
اق ��ر االت� �ح ��اد االس� �ي ��وي ل�ك��رة
ال � �ق� ��دم م� �س ��اء اول م� ��ن ام ��س
ً
اقامة املباراة في االمارات بدال
من العاصمة القطرية الدوحة
التي كانت االختيار السابق
الستضافة اللقاء.
وج � � ��اء ق � � ��رار امل � � �غ � ��ادرة ام ��س
ف��ي خ �ط��وة م��ن ادارة ال �ن��ادي
ل �ل �ت��أق �ل��م م ��ع االج� � � ��واء ه �ن��اك
ق� �ب ��ل خ � � ��وض امل � � �ب � � ��اراة وف ��ي
ظ ��ل ال� �ق ��رار ال �س��ري��ع م ��ن قبل
االت� � �ح � ��اد ال � � �ق� � ��اري ،وه� � ��و م��ا
تطلب التحرك سريعًا من قبل
االدارة ب �ت��وف �ي��ر ال �ح �ج��وزات
املطلوبة.
وي � �ت � �ط � �ل� ��ع م� � � � � ��درب ال � �ف� ��ري� ��ق
الوطني وليد نصار وجهازه
امل� �ع ��اون ال ��ى ت�ج�ه�ي��ز الع�ب�ي��ه
على النحو االم �ث��ل ،ال سيما
ع �ل ��ى امل� �س� �ت ��وى ال� �ب ��دن ��ي ف��ي
ظ ��ل ق� ��وة امل �ن��اف��س وام �ت�لاك��ه
للعديد م��ن ع�ن��اص��ر ال�خ�ب��رة،
ت�ح�س�ب��ًا ل �ل �ق��اء ال� ��ذي ال يقبل
ال�ق�س�م��ة ع �ل��ى اث �ن�ي�ن وام �ك��ان
امتداد املواجهة الى االشواط

من لقاء الكويت والفيصلي | أرشيفية

االض��اف�ي��ة ،وه��و م��ا ق��د يشكل
ً
ح�م�لا م�ت��زاي�دًا على الالعبني
خ� ��اص� ��ة أن ال � �ف� ��ري� ��ق خ ��اض
لقائني متتاليني أم��ام ك��ل من
العربي في نهائي كأس سمو
ولي العهد ومن ثم الفيصلي
االردن � ��ي ف��ي ال �ج��ول��ة االول ��ى،
وامتدا الى االوقات االضافية،
ً
األمر الذي يتطلب عمال كبيرًا
م� ��ن ال �ج �م �ي��ع ل� �ع ��دم ال ��وق ��وع
ضحية االج�ه��اد م��ا يؤثر في
االداء العام.

وس �ع ��ى ن �ص ��ار ف ��ي ال �ي��وم�ين
امل��اض�ي�ين ال��ى االس �ت �ف��ادة من
فترة تأجيله ل�لاي��ام السابقة
بعد ان كان مقررًا اقامته اول
م ��ن ام� ��س ق �ب��ل ان ي �ت��م اق� ��رار
ن�ق��ل امل��واج �ه��ة م��ن اي� ��ران ال��ى
االمارات ،اضافة الى استغالل
نشوة الفوز في اللقاء املحلي
ال�س��اب��ق على كاظمة بهدفني
ل �ل ��اش � � ��يء ل � �ي � �ك� ��ون ب� �م� �ن ��زل ��ة
الدافع لالبيض قبل املواجهة
اآلسيوية.

السالمية للخروج من الكبوة

جانب من لقاء منتخبنا وكوريا الجنوبية اول من امس

أمام كوريا وقطر القويتني».
وجدد القفصي اعتذاره من الجماهير الكويتية وتحمله
امل �س��ؤول �ي��ة ،رغ ��م ان ات �ح��اد ك ��رة ال �ي��د وف ��ر ك��ل م�ق��وم��ات
ال�ن�ج��اح للمنتخب ،مطالبا الجميع ب�ع��دم ال�ق�س��وة على
الالعبني النهم ادوا كل ما عليهم ،خصوصا ان منافسيهم
من املحترفني وبالتحديد املنتخب اإليراني الذي يضم 6
عناصر على األقل تلعب في البطوالت األوروبية وتنافس
ضمن دوري األبطال فيها.

الفضلي يودع «اليد»
ت�ح��ت رع��اي��ة خ��ال��د ال�غ��ان��م رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة ن��ادي

الكويت ،يعتزل حارس منتخبنا الوطني السابق لكرة
اليد الدولي يوسف الفضلي اليوم ،قبل لقاء منتخبنا
الوطني وشقيقه منتخب قطر ضمن املجموعة الثانية
ف��ي ال� ��دور ال��رئ�ي�س��ي م��ن ب�ط��ول��ة آس �ي��ا ال�ت��اس�ع��ة عشرة
ملنتخبات ال��رج��ال وامل�ق��ام��ة حاليا على مجمع الشيخ
سعد العبد اهلل للصاالت املغلقة.
ويعتبر الفضلي م��ن ن�ج��وم العصر ال��ذه�ب��ي الزرق اليد
الذين سطروا اإلنجازات الخليجية والعربية واآلسيوية
باسم الكويت ،ولقب الفضلي بـ«األخطبوط» لتألقه في
مباريات املنتخب كذلك االندية التي مثلها طوال مشواره
الرياضي.

يتطلع الساملية ال��ى الخروج من كبوته ب��دوري
 STCامل �م �ت��از ل �ك��رة ال �ق��دم ،وذل ��ك ع�ن��دم��ا يلتقي
ال�ش�ب��اب ف��ي ال�س��اب�ع��ة م�س��اء ال �ي��وم ع�ل��ى اس�ت��اد
الصداقة والسالم ،ضمن الجولة الحادية عشرة
من منافسات البطولة ،التي تنطلق في الرابعة
والنصف بلقاء الساحل والتضامن على استاد
نادي الكويت.
ال �س �م��اوي ( 17ن�ق�ط��ة) .ب�ق�ي��ادة م��درب��ه ال��وط�ن��ي
سلمان ع��واد ،يسعى الى تحقيق فوز غاب عنه
ف ��ي ال �ج��ول �ت�ين امل��اض �ي �ت�ي�ن ،ب�ت�ل�ق�ي��ه خ �س��ارت�ين
متتاليتني على ي��د اليرموك وال�ع��رب��ي ،وه��و ما
أب �ع��د ال �ف��ري��ق ب�ش�ك��ل ن�س�ب��ي ع��ن س �ب��اق ص ��دارة
ال �ب �ط��ول��ة ،ال �ت��ي ك� ��ان ي�ع�ت�ل�ي�ه��ا ب��امل �ش��ارك��ة م��ع
الكويت قبل اللقائني.
ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي يسعى ال�ش�ب��اب ( 13نقطة في
امل��رك��ز ال �خ��ام��س) ال ��ى االس �ت �ف��ادة م��ن ال�ت��راج��ع
السلماوي ،وتحقيق فوز يزاحم به كاظمة سابقه
في الترتيب ،ومن ثم املضي قدمًا نحو التواجد

ف ��ي امل ��رب ��ع ال ��ذه� �ب ��ي ،م �ع �ت �م �دًا ع �ل��ى ع �ن��اص��ره
امل �ح �ت ��رف�ي�ن ،خ ��اص ��ة ه� � ��داف ال� �ف ��ري ��ق ب��راه �ي �م��ا
غايي ومعه عبدالهادي خميس ،باالضافة الى
دوغ�ل�اس وعلي ج��وه��ر ،وال��واف��د الجديد احمد
يونس ،وحاس الفريق سليمان ميرزا.
ي��ذك��ر ان ل�ق��اء ال��دور االول ب�ين الفريقني ك��ان قد
ح �ف��ل ب � ��االه � ��داف ،وان �ت �ه��ى ب �ف ��وز «ال �س �م ��اوي»
بخمسة أهداف لثالثة.

الساحل × التضامن
وف ��ي ل �ق��اء آخ� ��ر ،ي�س�ع��ى ال �س��اح��ل ال �س��اب��ع (12
نقطة) ،بقيادة مدربه عبدالرحمن العتيبي ،الى
م��واص�ل��ة مسيرة ال�ف��وز ال�ت��ي ب��دأه��ا ف��ي الجولة
السابقة ،متخطيًا النصر بهدفني مقابل هدف،
وامل ��رور م��ن التضامن ال�ث��ام��ن برصيد  8نقاط،
ال� ��ذي ي�ت�ط�ل��ع ال ��ى ال� �خ ��روج ب�ن�ت�ي�ج��ة اي�ج��اب�ي��ة،
وت� �ج ��اوز ال �خ �س��ارة ف��ي ال �ج��ول��ة ال �س��اب �ق��ة ام��ام
القادسية.
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نانت يحقق حلم
ساال «المستحيل»

صعود
تاريخي

بعد مرور عام على مصرع النجم األرجنتيني إيميليانو
ساال ،ما زالت ذكرى رحيله املؤملة عالقة في مالعب كرة
القدم .ولتكريم ذكراه ،قرر ناديه السابق تغيير قمصانه
بالكامل من أجل نجمهم الراحل.
ول�ق��ي س��اال حتفه ب�ع��د تحطم ط��ائ��رة ك��ان ع�ل��ى متنها
ف��ي ب�ح��ر امل��ان��ش ف��ي  21ي�ن��اي��ر  ،2019وه��و ف��ي طريقه
من فرنسا إلى ويلز ،بعد قليل من اتفاق الناديني على
انتقاله في صفقة بلغت قيمتها  17مليون يورو.
كشف ن��ادي ن��ان��ت ع��ن قميص «خ ��اص» ،يشبه قميص
م�ن�ت�خ��ب األرج� �ن� �ت�ي�ن ،ب��ال �خ �ط��وط ال ��زرق ��اء وال �ب �ي �ض��اء،
سيرتديه الفريق خالل مباراته أمام بوردو األحد املقبل
ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
وكتب النادي الفرنسي في بيان« :ألنه كان يحلم بارتداء
قميص املنتخب الوطني األرجنتيني ،سيتخلى العبو
نانت عن قمصانهم الصفراء والخضراء التقليدية ،من
أجل اللونني األزرق السماوي واألبيض».

خالل عشر سنوات ،اجتاز النجم املصري محمد صالح
مشوارا طويال من فريق املقاولون العرب املصري إلى
ليفربول بطل أوروب ��ا ،ه��ذا امل�ش��وار تخللته إخفاقات
ون �ج��اح��ات وأل �ق��اب ج�م��اع�ي��ة وج��وائ��ز ف��ردي��ة ،جعلته
أحد أفضل خمسة العبني في العالم ،وأوصلت قيمته
السوقية إلى أرقام فلكية.
ووفقًا ملوقع «ترانسفير م��ارك» العاملي ،ارتفعت قيمة
ص�لاح التسويقية ف��ي س��وق االن�ت�ق��االت العاملية ،إلى
 150مليون ي��ورو ،خلف نجم منتخب البرازيل ،نيمار
دا سيلفا ،ون�ج��م برشلونة ،ليونيل ميسي ،أصحاب
ال� � �ـ 180م�ل�ي��ون ي � ��ورو .وت �ف��وق ص�ل�اح ع �ل��ى ن �ج��م ري��ال
م��دري��د ،ال�ب��رت�غ��ال��ي كريستيانو رون��ال��دو ،ب�م�ق��دار 30
م�ل�ي��ون ي ��ورو ،والبلجيكي إي��دي��ن ه� ��ازارد ،ب�م�ق��دار 40
مليون يورو.

بالتيني يعود
إلى عالم الكرة

◄ في  2010مع المقاولون العرب
المصري :قيمة صالح السوقية
 25ألف يورو.
◄ في  2012مع بازل السويسري:
قيمة صالح السوقية  2.5مليون يورو.
◄ في  2014مع تشلسي اإلنكليزي:
قيمة صالح السوقية  13مليون يورو.
◄ في  2016مع روما اإليطالي :قيمة
صالح السوقية  20مليون يورو.
◄ في  2018مع ليفربول اإلنكليزي:
قيمة صالح السوقية  80مليون يورو.
◄ في  2020مع ليفربول :قيمة
صالح السوقية  150مليون يورو.

سقوط كانتي ..عودة بالذاكرة إلى حادثة جيرارد
أث ��ار ال�ن�ج��م ال�ف��رن�س��ي ن�غ��ول��و ك��ان�ت��ي ،ق��ائ��د خط
وسط نادي تشلسي ،استغراب الجماهير ،بعد
ال�خ�ط��أ ال �ف��ادح ال ��ذي ارت�ك�ب��ه ف��ي «دي��رب��ي» لندن
أمام ضيفه أرسنال ،الذي استغل األمر ليسجل
هدف التعادل في اللقاء الذي انتهى بنتيجة  2ــ
 ،2مما أعاد الذكريات ملا فعله أسطورة ليفربول

السابق ستيفن جيرارد قبل سنوات في الدوري
اإلنكليزي .ولم ينجح بطل مونديال  2018رفقة
منتخب ب�لاده ف��ي الحفاظ على ت��وازن��ه ،بعد أن
ك� ��ان ي� �ح ��اول إي� �ق ��اف ان �ط�ل�اق��ة الع� ��ب أرس� �ن ��ال،
البرازيلي غابرييل مارتينيلي ،الذي قطع مسافة
ب��ال �ك��رة ،واس�ت�غ��ل م��ا ح�ص��ل ل�لاع��ب الفرنسي،

ليسجل هدف التعادل لفريقه.
وب�ع��د أن ه� ّ�ز مارتينيلي ش�ب��اك ال �ح��ارس كيبا
ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة ال � � �ـ ،63اش �ت �ع �ل��ت م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
االج�ت�م��اع��ي بتعليقات أن�ص��ار ال�ف��ري�ق�ين ،الذين
ش �ب �ه��وا ال��واق �ع��ة ب �م��ا ح ��دث م��ع ق��ائ��د ل�ي�ف��رب��ول
السابق جيرارد.

وبالرجوع إلى الحادثة ،فإن ليفربول كان بإمكانه
حصد لقب البريميرليغ ف��ي م��وس��م  ،2014لو
هزم تشلسي حينها على ملعب «أنفيلد» يوم 27
إبريل ،لكنهم خسروا بنتيجة  2ــ صفر  ،حيث
افتتح السنغالي ديمبا با التسجيل لـ «البلوز»،
ً
مستغال سقوط جيرارد حينها.

كوتينيو ..غير مرغوب فيه!

بايرن ميونخ غير مقتنع بأداء كوتينيو

ب� ��ات ال� �ب ��رازي� �ل ��ي ف �ي �ل �ي��ب ك��وت �ي �ن �ي��و الع��ب
ب��رش �ل��ون��ة األس �ب��ان��ي وامل� �ع ��ار إل ��ى ب��اي��رن
ميونيخ األملاني ،مرشحا بقوة للعودة إلى
النادي الكتالوني ،وذلك في ظل عدم قناعة
إدارة البافاري بإمكانات ال�لاع��ب ،ال��ذي لم
ي �ق��دم امل�ط�ل��وب م��ع ال �ف��ري��ق ،خ�ص��وص��ا في
ظل تراجع أرقامه على م��دار موسم قضاه
في أملانيا ،ويبدو أن جميع املؤشرات تؤكد
أن الالعب بات غير مرغوب فيه ،س��واء في
أملانيا أو حتى ف��ي برشلونة ال��ذي ل��م ُيبد
رغ�ب��ة ف��ي اس�ت�ع��ادت��ه م �ج��ددًا ،س ��واء بشكل
معلن أو عن طريق التسريبات.
وط� ��رح� ��ت ش �ب �ك��ة ق � �ن� ��وات «ب � ��ي ب� ��ي س ��ي»
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ت �س��اؤال ح ��ول إم�ك��ان�ي��ة ع��ودة
ال �ب��رازي �ل��ي ك��وت�ي�ن�ي��و ن �ج��م ب��اي��رن م�ي��ون��خ
األمل��ان��ي ،إل��ى ف��ري�ق��ه ال�س��اب��ق خ�ل�ال الفترة
امل �ق �ب �ل��ة ،ح �ي��ث ت� ��رى ب �ع��ض ج �م��اه �ي��ر ك��رة
القدم أن البرازيلي لم يتأقلم ولم ينجح منذ
خروجه من ليفربول اإلنكليزي.
لم يستطع كوتينيو أن يثبت ذاته في صفوف
ال�ن��ادي الكتالوني ،وب�ع��د إع��ارت��ه إل��ى بايرن
ميونخ رف��ض العمالق ال�ب��اف��اري تفعيل بند
ال �ش��راء النهائي امل�ب��رم ف��ي عقد ال�لاع��ب عند
إعارته ما يعكس عدم القناعة به.
وب �ح �س��ب ص�ح�ي�ف��ة «ب �ي �ل��د» األمل��ان �ي��ة ،ف��إن
إدارة بايرن لم تقتنع بكوتينيو ،خصوصا
بالنظر إلى املقابل املادي الكبير للصفقة.
وأض��اف��ت أن م �س��ؤول��ي ال �ن��ادي ُي �ت��وق��ع أن
يدخلوا في صدام مع نجوم الفريق ،الذين

يرغبون في بقاء كوتينيو.
وشارك صانع ألعاب السامبا في  24مباراة
ب�ق�م�ي��ص «ال� �ب ��اف ��اري» ه ��ذا امل ��وس ��م ،حيث
سجل  7أهداف ،وقدم  7تمريرات حاسمة.
وه� � � � � ��و ث � � ��ال � � ��ث ه � � � ��داف � � � ��ي ال� � � �ف � � ��ري � � ��ق ب� �ع ��د
ل�ي�ف��ان��دوف�س�ك��ي وغ �ن��اب��ري ،ك�م��ا أن ��ه ث��ال��ث
أكثر الالعبني صناعة لألهداف ،خلف مولر
وغنابري.
وب��ات كوتينيو الع�ب��ا مهما ف��ي التشكيلة
األساسية لبايرن ،تحت قيادة املدرب هانز
فليك ،حيث لعب آخر  5مباريات أساسيا،
لكن ذلك ال يبدو كافيا إلقناع إدارة النادي،
حتى اآلن.
وك ��ان ك��وت�ي�ن�ي��و ( 27ع��ام��ا) ق��د ان�ت�ق��ل إل��ى
ب ��رش� �ل ��ون ��ة ف� ��ي ش� �ت ��اء  ،2018ق� ��ادم� ��ا م��ن
ل �ي �ف��رب��ول اإلن� �ك� �ل� �ي ��زي ،ث ��م أع � � ��اره ال� �ن ��ادي
ال�ك�ت��ال��ون��ي إل ��ى ال �ب��اي��رن ال�ص�ي��ف امل��اض��ي
مقابل  8.5ماليني يورو.
وقد تكون عودة كوتينيو إلى البرشا حال
ت��م األم ��ر بمنزلة ت�ح� ٍ�د ج��دي��د ل�لاع��ب ،فإما
أن يحصل على ف��رص��ة ج��دي��دة م��ع امل��درب
كيكي سيتني املتسلم للمهمة ح��دي�ث��ا في
ب��رش�ل��ون��ة أو ت �ك��ون ب�م�ن��زل��ة ن�ه��اي��ة لالعب
مع الفرق الكبرى ،حيث إنه قد يتم عرضه
للبيع بقيمة أقل للتخلص من العبء املادي
الذي يشكله على النادي الكتالوني ،إال أنه
بعيدا ع��ن ك��ل ه��ذه االح�ت�م��االت ف�لا ش��ك أن
كوتينيو ذاته قد يمر في أشد فترات الندم
على قرار رحيله من الليفر.

تدريبات غريبة لليغانيس
نشرت قناة فريق ليغانيس االسباني على «يوتيوب» مقطع
ف�ي��دي��و ل�ت��دري�ب��ات غ��ري�ب��ة ي��ؤدي�ه��ا ال�ف��ري��ق ت�ح��ت ق �ي��ادة امل��درب
املكسيكي خافيير أغيري.
وي�ب��دأ ال�لاع��ب بالركض ب�ين ح��واج��ز موضوعة ف��ي منتصف
امللعب ،وعلى كل حاجز قميص ،ويبدأ أعضاء الجهاز الفني
بتسديد ك��رات كبيرة على ال�لاع�ب�ين ال��ذي��ن ي�ح��اول��ون التقاط

القمصان ،في تدريب غريب لفريق كرة قدم.
يذكر أن ليغانيس يحتل املركز قبل األخير في جدول ترتيب
الليغا ب �ـ 14نقطة ،وب �ف��ارق األه ��داف ع��ن إس�ب��ان�ي��ول صاحب
املركز األخير.
وتنتظر ليغانيس مواجهة صعبة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد
في الجولة  21من الليغا.

هل يعود إنييستا
إلى برشلونة؟
ف �ت��ح ك �ي �ك��ي س �ي �ت�ين ،م � ��درب ب��رش �ل��ون��ة،
الباب أمام عودة العب الوسط األسطوري
أندريس إنييستا للفريق الكاتالوني بعد
عامني من مغادرته.
وخ ��اض إن�ي�ي�س�ت��ا ( 35ع��ام��ًا) م��ا يقرب
م��ن  500م �ب��اراة م��ع «ال �ب �ل��وغ��ران��ا» ،قبل
رح�ي�ل��ه ف��ي  2018ل�لان�ت�ق��ال إل��ى فيسيل
كوبي الياباني ،وقال مؤخرًا إنه ال ينوي
االعتزال قريبًا.
وف��ي مقابلة ل�ق�ن��اة ال�ب��رش��ا التلفزيونية،
قال سيتني إنه ربما يود إع��ادة إنييستا
ل�ل�ف��ري��ق ،دون أن ي��وض��ح إن ك��ان مطلبًا
ح�ق�ي�ق�ي��ًا ل��دي��ه ف��ي س ��وق االن �ت �ق ��االت ،أو
م�ج��رد م�ج��ام�ل��ة للنجم ال�س��اب��ق أو هدية
وداع له قبل االعتزال.
وق� � ��ال س �ي �ت�ي�ن ،ردا ع �ل ��ى س� � ��ؤال ح ��ول
أس �ط��ورة ب��رش �ل��ون��ة ،ي ��ود ض�م��ه للفريق
اآلن «إنييستا لم يعتزل بعد ..سأحب أن
ّ
ينضم لفريقي اآلن ..ربما نستعيده».
كان إنييستا انتقد إدارة برشلونة بسبب
ط��ري�ق��ة رح �ي��ل امل� ��درب ال �س��اب��ق إرن�س�ت��و
ف��ال�ف�ي��ردي ،وال �ت �ف��اوض م��ع ت�ش��اف��ي قبل
ف�س��خ ال�ع�ق��د ،ل�ك��ن ص��اح��ب ه��دف تتويج
أسبانيا بكأس العالم ّ 2010
رحب أيضًا
ب �ف �ك��رة ال �ع �م��ل م� �س ��اع� �دًا ل �ت �ش��اف��ي ف��ي
التدريب خالل وقت قريب.

ي � �ب � ��دو أن ع � � � ��ودة م �ي �ش��ال
ب �ل��ات� � �ي� � �ن � ��ي أس� � � �ط � � ��ورة
ك ��رة ال �ق ��دم ال�ف��رن�س�ي��ة
ورئ � � � �ي � � ��س االت � � �ح� � ��اد
األوروبي السابق إلى
عالم كرة القدم باتت
ق ��ري� �ب ��ة ب� �ع ��د ان �ت �ه ��اء
اي� �ق ��اف ��ه ال � � �ك � ��روي ،ذل ��ك
من بوابة االتحاد الدولي
ل�لاع�ب��ي ك��رة ال �ق��دم املحترفني
(فيفبرو) بحسب رئيسه الفرنسي فيليب بيات الذي
أكد أمس في تصريح لوكالة فرانس برس أن بالتيني
سيكون مستشاره الشخصي.
وأكد بيات ما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية «بالنظر
إل ��ى ال �ه��ال��ة ال �ت��ي ي�ت�م�ت��ع ب �ه��ا ،م �ه��ارات��ه ال�ش�خ�ص�ي��ة،
وامل�ع��رف��ة وال��وظ��ائ��ف ال�ت��ي شغلها ،ف�ه��و ش�خ��ص مهم
سيتم االستماع إليه على أعلى املستويات».
وأض��اف «أن��ا أع��رف��ه منذ ع��ام  !1972وبما ان��ه ح��ر فقد
سهل ه��ذا االم��ر ال �ت �ق��ارب ..بما ان��ه متطوع وال يشغل
منصبا ان�ت�خ��اب�ي��ا ،ال ي��وج��د م��ا يمنعنا م��ن التحدث
حتى اآلن».
وأوق ��ف بالتيني ( 64ع��ام��ا) ال��ذي ت��رأس «ي��وي�ف��ا» بني
 2007و ،2015عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم
لثمانية أع��وام في منتصف ديسمبر  ،2015لتقلصها
محكمة التحكيم الرياضي إلى أربع سنوات في العام
التالي ،بسبب قبوله دفعة مشبوهة عام  2011بقيمة
مليوني دوالر ع��ن ع�م��ل اس�ت�ش��اري ق��ام ب��ه ع��ام 2002
للرئيس ال�س��اب��ق ل�لات�ح��اد ال��دول��ي للعبة السويسري
جوزيف سيب بالتر املوقوف ب��دوره ستة أع��وام ،دون
أن يكون مرتبطا معه بعقد مكتوب.
وانتهت عقوبة إيقاف بالتيني في  6أكتوبر املاضي،
ومنذ ذل��ك الحني أوض��ح نجم منتخب فرنسا السابق
الذي ترشح سابقا لرئاسة فيفا ،إنه سيعود لعالم كرة
القدم.
وأم��ل بيات أن ينعكس تأثير نجم يوفنتوس السابق
على «فيفبرو» باملضي قدما في العديد من القضايا،
ب�م��ا ف��ي ذل��ك «االت �ف��اق األوروب � ��ي ال�ج�م��اع��ي ،ال �ج��داول
الزمنية للبطوالت ،الخ».

مارادونا سبب أزمة
نابولي الحالية!
خ � � � � � � ��رج أوري � � � � �ل � � � � �ي� � � � ��و دي
الوري � � � �ن � � � �ت � � ��س ،رئ � �ي� ��س
نادي نابولي ومالكه،
ب� � �ت� � �ص � ��ري � ��ح غ � ��ري � ��ب
وم� � � �ف � � ��اج � � ��ئ ،اع� �ت� �ب ��ر
خ�ل�ال��ه أن األس� �ط ��ورة
األرج �ن �ت �ي �ن��ي ،دي�ي�غ��و
م� � ��ارادون� � ��ا ،ه ��و ال �س �ب��ب
األك � � � �ب� � � ��ر ألزم� � � � � � ��ة ال � �ف � ��ري � ��ق
اإليطالي الحالية.
ولعب م��ارادون��ا بقميص نابولي ف��ي الفترة ب�ين 1984
و ،1991وقاده إلى تحقيق لقب الدوري اإليطالي مرتني،
بجانب ك��أس االت�ح��اد األوروب ��ي وال�ك��أس والسوبر في
إيطاليا.
وق ��ال دي الوري�ن�ت�ي��س ،ال ��ذي يحتل ف��ري�ق��ه امل��رك��ز ال �ـ11
حاليًا في الكالتشيو بفيلم وثائقي نقل موقع «كالتشيو
م�ي��رك��ات��و» مقتطفات م�ن��ه« :م ��ارادون ��ا أك�ب��ر ع��ائ��ق أم��ام
نابولي اآلن ،وسأشرح السبب».
وأوض � � ��ح« :ن ��اب ��ول ��ي م��دي �ن��ة رائ � �ع ��ة ،ل �ك��ن ق �ب��ل وص ��ول
مارادونا لم تفز بأي شيء في كرة القدم ،ثم فزنا بلقبني
معه في ال��دوري ،لكن ما السبب في ذلك؟ السبب وجود
أعظم العب على ّ
مر العصور».
وأض��اف« :بعد م��ارادون��ا لم يعد هناك أي ش��يء مقبول
ّ
لضم العبني مهمني،
لدى الجمهور» ،مضيفا «اجتهدنا
مثل الف�ي�ت��زي وك��اف��ان��ي وإي�غ��واي��ن وميرتنز وإنسيني.
لكن َمن مثل مارادونا؟ ومن يمكنه فعل ما كان يفعله؟».
وك ��ان أق�ص��ى إن �ج��ازات ن��اب��ول��ي ف��ي ال �س �ن��وات األخ �ي��رة،
اح�ت�لال امل��رك��ز الثاني ف��ي ال ��دوري اإلي�ط��ال��ي ،واملشاركة
بانتظام في دوري أبطال أوروبا ،لكنه انهار هذا املوسم،
وسيغيب ع��ن املنافسات ال�ق��اري��ة ،على األرج ��ح ،ف��ي ظل
معاناته الحالية مع املدرب جينارو غاتوزو.
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الصغرى
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الكبرى

الرطوبة
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مائل للبرودة وتظهر بعض السحب المتفرقة
والرياح شمالية غربية إلى متقلبة االتجاه خفيفة
إلى معتدلة السرعة ( 10ـــ  32كلم /ساعة).

أعلى مد
البحـــــــر

أدنى جزر

4.59 5.33 10.27 12.48
ً
ظهرا

مساءً

ً
صباحا

مساءً

2.58 5.19
فجر

الصــــالة

حالة البحر :خفيف إلى معتدل الموج ( 1ـــ  4أقدام).
مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

كالم الناس

كلمة ورد غطاها

أحمد الصراف

د .موضي عبدالعزيز الحمود

مبارك فهد الدويلة

a.alsarraf@alqabas.com.kw

أنا ..والممرضة بروني
عملت املمرضة األسترالية بروني وير  Bronnie Wareعلى
رعاية املرضى الذين على وش��ك الرحيل ،نتيجة م��رض أو
كبر سن ،وفشل الطب في تأخير أجلهم.
ك��ان��ت ب��رون��ي ،بحكم متطلبات وظيفتها ،تشجع وت��ؤازر
مرضاها ،وتسألهم عن أكثر شيء ندموا عليه في حياتهم،
وهم على فراش املوت ،وكانت ِّ
تدون ما كانت تسمعه منهم.
ً
بعد سنوات ،كتبت مقاال ّبينت فيه أهم أسباب ندم هؤالء،
فتبينّ أن أكثر أمر ندموا عليه هو عدم امتالكهم الشجاعة
ألن يعيشوا الحياة التي ك��ان��وا يرغبون فيها .فالكثيرون
منا تراودهم أحالم كثيرة ،ولكن الخوف من «كالم الناس»
دفعهم لنسيانها أو تأجيل ال�ق�ي��ام بها إل��ى أن أص�ب��ح من
الصعب جدا تحقيقها.
وعليه ،عندما نالحظ أن صحتنا بدأت بالتدهور ،علينا عدم
تأجيل القيام ب��األش�ي��اء التي طاملا رغبنا ،أو حلمنا يوما
بالقيام بها.
وتبينّ من مقالها أن نسبة ال��رج��ال الذين اشتكوا من هذه
الحالة كانت أعلى من النساء ،فال هم تمتعوا بمراقبة نمو
أطفالهم ،النشغالهم بالعمل ،وال هم تمتعوا بمرافقة آبائهم
وأمهاتهم في نهاية حياتهم.
ك�م��ا ن��دم��ت األغ�ل�ب�ي��ة ع�ل��ى ك�ب��ت م�ش��اع��ره��ا وع �ج��زه��ا عن
التعبير ع��ن حقيقة م��ا ك��ان يجول بخاطرها ،ظنا أن هذا
يعني السالمة والنجاة من املشاكل ،ولهذا السبب ينتهي
امل��آل بالكثيرين ال��ى أن يعيشوا حياة عادية تقليدية مملة
تورثهم الندم ،وتحرمهم من استغالل قدراتهم وإمكانياتهم
ألقصى درج��ة .كما أن ه��ذا الكبت النفسي واملعنوي تنتج
ّ
عنه أمراض تزيد من معاناتهم ،أما من يتمكنون من التعبير
عن مشاعرهم فإنهم غالبا يصلون الى السالم مع النفس،
وسيشعرون براحة داخلية أكبر.
ك�م��ا ن ��دم ه� ��ؤالء امل��رض��ى ع�ل��ى خ��وف�ه��م ال �ش��دي��د م��ن أخ��ذ
املخاطرة ،مثل السفر الى أماكن بعيدة أو غريبة ،أو رفض
اس�ت�خ��دام ال�ط��ائ��رة أو ال�ب��اخ��رة ف��ي السفر ،أو ال�ت�ع� ّ�رف على
أصدقاء جدد ،وهكذا..
كما تمنوا لو حافظوا على عالقاتهم مع أصدقائهم ،فليس
هناك أجمل من لحظات نقضيها مع صديق قديم صادق،
يحبك ألجلك ،وليس ألجل شيء آخر.
كما ندموا على عدم الحرص ،أو بذل ما يكفي من الجهد،
إلبقاء روابط الصداقة ،وعدم قطعها ،لكي تنمو وتستمر.
وندم هؤالء على عدم إدراكهم أن السعادة اختيار شخصي؛
ففي خضم ص��راع�ه��م ال�ي��وم��ي م��ع متطلبات ال�ح�ي��اة نسوا
معنى السعادة .كما أن الخوف من التغيير جعلهم ّ
يزيفون
شعورهم الداخلي ،وأقنعوا أنفسهم بأن ما هم عليه سبب
كاف للشعور بالسعادة ،ولهذا عاشوا بشعور زائف انتهى
ٍ
بالندم املتأخر.
حني تخشى رأي الناس فيك ،وح�ين تخشى ال�خ��روج على
امل��أل��وف ،وح�ين تعيش وف��ق م��ا ه��و تقليدي وم�ك��رر ،فأنت
تحرم نفسك من السعادة الحقيقية ..حني ترقد على سرير
ّ
املوت ،آخر شيء ستقلق منه هو رأي الناس فيك ،وظنهم بك.
على الجهة األخرى ،كم تساوي ابتسامة الرضا عن نفسك
على وجهك وأن��ت راق��د تفكر كيف عشت حياتك بالطول
وب��ال �ع��رض ،وف�ع�ل��ت م��ا ت��ري��ده ،وك�ن��ت ص��ادق��ا م��ع نفسك،
وحققت أحالمك ،وعشت ّ
محبا وفيا ملن أحبك وملن بادلك
الوفاء.
إن كنت تقرأ هذه املقالة ،ووصلت الى هذا الحد ،فال تعتقد أن
الوقت قد فات ..كن صادقا مع نفسك ،ومع مشاعرك ،ومع
أحاسيسك وأحالمك ،وعش حياتك بصدق ،عش واعمل مع
أبنائك ووالديك ،وليس من أجلهم.

m.alhumoud@alqabas.com.kw

َّ
ً
«فشلتونا»
تخلفا..
كفاكم
ال ي�م�ك��ن أن أن �س��ى ذل ��ك ال �ي��وم ال ��ذي ض��اق��ت ف�ي��ه ال��دن�ي��ا
بصديقتي العزيزة أم عبداهلل وه��ي ت��رى زوجها (رحمه
اهلل) ف��ي أم ��س ال �ح��اج��ة إل ��ى ع�م�ل�ي��ة مستعجلة ألن �ه��ا ال
تستطيع التوقيع على أوراق��ه ..حيث ك��ان ابنها وأعمامه
خ��ارج ال �ب�لاد ..اتصلت تبكي وت�س��أل م��ا ال�ع�م��ل ،فرفيق
عمرها يصارع من أجل حياته ..ويدها مغلولة بقرار ظالم
الصحية ملن
منعها وغيرها من التوقيع على املعامالت ً
يحبون ..كتبت مقالتي في مايو  2017راجية من وزير
ال�ص�ح��ة آن ��ذاك ال�ت��دخ��ل لتغيير ه��ذا ال��واق��ع ال�ظ��ال��م وغير
املنصف للمرأة وفوق كل ذلك غير اإلنساني ..وكتب غيري
عن املوضوع لحاالت مشابهة ولكن لم يتغير شيء!!
لذلك استبشرنا خيرًا بما قدمه النائب الفاضل يوسف
الفضالة من مقترح مطلوب وض��روري ملنح امل��رأة الوالية
ال �ص �ح �ي��ة وذل � ��ك ل ��رف��ع ال �ت �م �ي �ي��ز ف ��ي م �ث��ل ه� ��ذه امل ��واق ��ف
اإلن�س��ان�ي��ة ..ول �ك��ن!! وآه م��ن ل�ك��ن!! فرحتنا ل��م تتم فقد
ارتطمت برفض اللجنة الصحية للمقترح بتبرير إجرائي
ه��زي��ل ل�ي��س ل��ه س�ن��د ف��ي ق��ان��ون أو ح�ص��اف��ة وت �ج��رد من
الحس اإلنساني.
ي ��ا س� � ��ادة ..ع �ج��زن��ا وم�ل�ل�ن��ا م ��ن ه ��ذه ال �ن �ظ��رة امل�ت�خ�ل�ف��ة
واإلمالءات املجحفة وما تبعها من قرارات ظاملة بحق املرأة
يغلفها أصحابها تارة بالدين وأخرى باألعذار القانونية
واإلج��رائ �ي��ة ..ول�ك��ن سببها وأس��اس�ه��ا «واح ��د» وه��و تلك
النظرة غير املنصفة واملعارضة لحقوق املرأة التي كفلها
الدستور من أناس كنا ننتظر منهم املبادرة في التغيير
واإلنصاف.
سؤال واحد ورجاء ..ويا ليت األمانة العامة ملجلس األمة

تستجيب ل��ه ..لتبني لنا كم من صوت نسائي حاز عليه
م��ن ي�ق��ف اآلن ض��د ح�ق��وق�ه��ن ال��دس �ت��وري��ة؟ ..أج ��زم ب��أن
ك��ل م��ن ه��ؤالء ال��رج��ال ل��وال أص��وات النساء الناخبات ملا
نجحوا ..ولكنه النكران في أشد صوره.
أال ل�ي��ت ب�ن��ات جنسي يقاطعن ك��ل م��ن ي�ق��ف ض��د حق
من حقوقهن حتى يدرك البعض تأثير املرأة وقوتها في
الدفاع عن حقوقها .أجزم بأن النساء ستكون لهن يقظة
ً
ً
إن ع��اج�لا أو آج�ل�ا ض��د م��ن ال ينظر للمرأة إال كصوت
انتخابي وما دونه ليس لها عنده حساب.
نحلف ب��اهلل العظيم «ف�ش�ل�ت��ون��ا» ب�ين األم ��م ال�ت��ي تتقدم
ونحن ننحدر وبسرعة عجيبة نحو التخلف!! «اهلل يخلف
علينا».

غدير واالستجواب:
ل��م ي �خ��رج االس �ت �ج��واب ل �ل��دك �ت��ورة غ��دي��ر األس �ي ��ري عن
ح��دود تلك النظرة التي ينظرها بعض ن��واب األم��ة للمرأة
واس �ت �ع��راض ال �ق��وة ال�ن�ي��اب�ي��ة أم��ام �ه��ا ..ف�ض��اع��ت س��اع��ات
املجلس في استجواب أقل ما يوصف بأنه غير دستوري
وخال من املضمون ،ولكنه حكم من يرى بيده السلطة فال
ٍ
يوجهها وجهة بناءة خاصة إذا كانت امل��رأة هي املعنية..
وحسن أدائ��ك ،وشكرًا ملن
شكرًا د .غدير على صالبتك
ّ
تكلم الحق في حقك ..ونذكر من وقع على طرح الثقة بأن
الظلم ظلمات.
ما زال لنا شيء من األمل في أن يرفع املجلس الظلم عن
امل��رأة ف��ي ك��ل موقع وأول�ه��ا امل��وق��ع ال ��وزاري ال��ذي تمثلينه
أيتها الفاضلة د .غدير ..واهلل املوفق.

التكلفة الشهرية تصل إلى  450ديناراً

ً
يوميا
مواطنة تطعم القطط
أحمد الحافظ
في تمام الساعة التاسعة صباحًا،
ت �ت �ج �م��ع ال �ق �ط��ط ب �ش �ك��ل الف� ��ت ف��ي
م � ��واق � ��ف س � � �ي� � ��ارات س � � ��وق ش � ��رق،
ناحية جسر دخول السيارات ،وما
أن تحني الساعة التاسعة والربع
تقريبًا ،حتى تصل سيارة بيضاء
ال � �ل� ��ون ،ف �ت �ن �ط �ل��ق ال �ق �ط��ط راك �ض��ة
نحوها حتى تقف.
ويترجل من السيارة عاملة منزلية
وس� ��ائ� ��ق ،ي� �ق ��وم ��ان ب� �ت ��وزي ��ع ق�ط��ع
الدجاج ،والسمك ،والحليب ،واملاء
ع �ل��ى ال �ق �ط��ط ،وه � ��ذا األم � ��ر ي�ت�ك��رر
يوميًا ،ومنذ سنوات.
وت �ق��وم امل��واط�ن��ة ب��إرس��ال األطعمة
م� ��ع ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ،وال � �ت� ��ي ق� ��د ت�ص��ل
تكلفتها إل��ى  15دينارًا يوميًا ،في
ب� ��ادرة إن�س��ان�ي��ة ،ت�ع�ك��س ح��ب أه��ل

شروق

مغرب

6.38 12.00
عشاء

m.alduwailah@alqabas.com.kw

المجلس الوطني للفنون..
فأين اآلداب..؟!

ً
املجلس الوطني للفنون ،هل فعال ول�ل�آداب..؟ شاهدت كما
ش��اه��د غ �ي��ري ف�ي��دي��و مل �ع��رض ت�م��ت إق��ام �ت��ه م��ؤخ �رًا للفن
السيريالي كما يسمونه! وكان هذا املعرض قد تم إلغاؤه من
قبل وزارة االع�لام ،بعد ان ث��ارت حوله بعض االعتراضات
على محتواه! والحقيقة صدمت مما شاهدت! اذ كيف سمح
مدير ومجلس ادارة املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
بعرض مثل هذه اللوحات الخالية برأيي من أي فن إال من
االب �ت ��ذال !!..مهما ك��ان��ت ثقافة م��دي��ر املجلس ومسؤوليه،
ومهما كانت توجهاتهم الفكرية واألدبية ،اال ان هناك شيئا
اسمه أخ�لاق مجتمع وثقافة مجتمع وع��ادات وسلوكيات
مجتمع يجب مراعاتها واحترامها! ان ك��ان مدير املجلس
له فكر تحرري ،فال يجوز ان يفرض فكره على اآلخرين،
ويسمح لنشاط تحت رعاية املجلس ينشر االبتذال ويمس
ّ
يشجع على االنحراف السلوكي.
اآلداب العامة وقد
ن�ح��ن نعيش ف��ي مجتمع مسلم وم �ح��اف��ظ ،وم�ه�م��ا وص��ل
االنفتاح لدينا فيجب أال ننسى أننا مجتمع مازال محافظا
على عاداته وتقاليده ،ومتمسكًا بدينه ،ومعتزًا بانتمائه!
ن�ظ��رة سريعة ال��ى مجلس ادارة املجلس ال��وط�ن��ي ،ال��ذي تم
تعيينه مؤخرًا تعرف حجم املشكلة ،بل ومصدرها ،متى
ن�ت��وق��ف ع��ن ح�ص��ر ال�ف��ن وم�ف�ه��وم االن�ف�ت��اح ب��االب �ت��ذال في
استعمال جسد امل ��رأة وت�ع��ري�ه��ا؟! متى نتحرر م��ن عقدة
ربط الثقافة والحضارة والتطور بمقدار التحلل من العادات
وال �ت �ح��رر م��ن ال�ت�ق��ال�ي��د؟! ك�ن��ا نتمنى أن ن�ش��اه��د املجلس
الوطني بعد التعيينات ال�ج��دي��دة ،وق��د ق��ام ب�ث��ورة وتجديد
ف��ي مفهوم اآلداب وال�ف�ن��ون! كنا نتمنى أن نشاهد قفزة
في نوعية األنشطة واألعمال لهذه املؤسسة الضائعة منذ
س �ن��وات! ال ي�ك��اد ي�م��ر ن�ش��اط إال وف�ي��ه م�ن��زل��ق خطير في
مفهوم اآلداب! باالمس مسرحية ،واليوم معرض ،وغ�دًا ال
نعرف ماذا تخطط له ادارة هذا املجلس!
ان على مجلس االدارة املعني ،ال��ذي تم نعته بأنه مجموعة
تقليدية ال تجديد ف��ي وج��وه�ه��ا وال ف��ي ف�ك��ره��ا ،على هذا
املجلس أن يثبت ملنتقديه أنه جاء ليصحح مسيرة املجلس،
وي �ق� ّ�وم أن�ش�ط�ت��ه ،وي��وق��ف االن� �ح ��راف ال �ف �ك��ري ع�ن��د بعض
ً
مسؤوليه ،وما يحدث ،مع األسف ،شيء مؤسف فعال.
نحن ال نريد تقييد األنشطة بالضوابط املانعة للتجديد،
بل نريد مراعاة مشاعر الناس وأحاسيسهم ،نريد مراعاة
أن�ن��ا ف��ي بلد ل��ه دي��ن وع�ق�ي��دة ،وال�ن��اس فيه يحرصون على
أخ�لاق أجيالهم وتربيتهم ،وان أص��رت ادارة املجلس على
االستمرار في االبتذال في األنشطة ،فعلى الجهات الرقابية
بوزارة االعالم ومجلس االمة وضع حد لهذا االنحراف في
مسيرة هذه املؤسسة!

 HBO Maxتنتج مسلسل رسوم
متحركة يسخر من هاري وميغان
القطط تتجمع بشكل يومي في التاسعة صباحاً بانتظار وجبتها

الكويت لعمل الخير ،كما أنها تقوم
بعالج القطط املريضة في الشارع
م��ن خ�ل�ال نقلها إل��ى مستشفيات

ب�ي�ط��ري��ة م�ت�خ�ص�ص��ة ،ث��م تعيدها
ب� �ع ��د ش �ف��ائ �ه��ا إل � ��ى ال� � �ش � ��ارع م ��رة
أخرى.

بسرعة تيرابايت في الثانية

الصين واليابان وفنلندا تستعد لتطوير شبكات «»6G
أحمد عبدالفتاح
ب�ي�ن�م��ا ك�ث�ي��ر م��ن ال � ��دول ال �ع��ال��م ت�ب�ح��ث ح�ك��وم��ات�ه��ا كيفية
اس �ت �خ��دام ش �ب �ك��ات ال �ج �ي��ل ال �خ��ام��س « ،»5Gال �ت��ي ل��م يجر
تعميمها بعد ،ب��دأت بعض ال��دول اإلع��داد لتطوير شبكات
الجيل السادس لإلنترنت « ،»6Gالتي من املنتظر أن تكون
فائقة السرعة ،بسرعات تصل إل��ى  1تيرابايت في الثانية
الواحدة.
ً
وحسب موقع «نيكست غوف» التقني ،فإن كال من الصني
وال�ي��اب��ان وك��وري��ا الجنوبية وف�ن�ل�ن��دا ،أع�ل�ن��ت أن�ه��ا ب��دأت

الوفيات

5.18 6.42
ظهر

حصاد السنين

عصر

العمل على تطوير تقنية الجيل ال�س��ادس ،وال�ت��ي تتميز
بسرعات غير مسبوقة ،وموثوقية أكبر وأقل زمن انتظار،
ك�م��ا ت��دع��م ت�ط�ب�ي�ق��ات ت�ق�ن�ي��ة غ�ي��ر م�س�ب��وق��ة ،ك��ال��روب��وت��ات
وأن�ظ�م��ة ال �ط��ائ��رات ال� ��درون ،واالت �ص��ال ال�س��ري��ع ،وأن�ظ�م��ة
محاكاة الواقع.
ورجح خبراء ،وفق املوقع ،أن تستخدم شبكة الجيل السادس
« »6Gت ��رددات امل��وج��ات املللميترية م��ن الطيف ال��رادي��وي،
حيث إن هناك ارتباطًا بني ارتفاع ت��رددات الطيف ،وزي��ادة
قدرة الشبكة على تحمل ونقل سعة أكبر من البيانات ،الفتًا
إلى أن موعد إطالق الشبكات الجديدة لم يتحدد بعد.

إسالم شكري
أع�ل�ن��ت م�ن�ص��ة  HBO Maxاألم�ي��رك�ي��ة أن �ه��ا س�ت�ب��ث سلسلة رس��وم
م�ت�ح��رك��ة تستند إل��ى م�ح��اك��اة س��اخ��رة ح��ول ال�ع��ائ�ل��ة البريطانية
امل��ال�ك��ة ،وس��وف يسلط ال�ض��وء على األم�ي��ر ه��اري وزوج �ت��ه ميغان
ماركل ،وفقًا ملا ذكره موقع إي أونالين.
تدور فكرة مسلسل  The Princeالجديد حول ردود فعل األمير جورج
على األخبار املتعلقة بميغان ماركل والعائلة املالكة ،استنادًا إلى
حساب املحاكاة الساخر لـ«غاري غانيتي» على «انستغرام».
وي �ص��ور ال�ع�م��ل س�ك��ان ق�ص��ر ون��دس��ور ك�م��ا ي��راه��م «األم �ي��ر ج��ورج
الصغير» ،وشخصيات ب��ارزة في حياته ،بمن فيها «عمته ميغان
العصرية وعمه هاري».

قطر تحصل على موافقة لندن
لبناء فندق باسم هارودز

مايو كلينك

● فاطمة محمد مصطفى العبدالله ،زوجة حسني محمد
غ��ري��ب ك ��رم 38( ،ع ��ام ��ًا) ،ش�ي�ع��ت ،ل �ل��رج��ال وال �ن �س��اء :مسجد
القدس ،مبارك الكبير ،ت.99311489 :
● عبدالكريم جمعان داود القطان 61( ،ع ��ام ��ًا) ،ش�ي��ع،
للرجال :املنصورية ،حسينية األئمة( ،الهزيم) ،للنساء :عبد
اهلل املبارك ،ق ،6ش ،628م ،14ت.98882992 - 97211654 :
● حنان محمد ناصر بن ناصر 49( ،عامًا) ،التشييع التاسعة
صباح اليوم ،للرجال :الزهراء ،ق ،5ش ،506م ،21للنساء :عبد
اهلل مبارك ،ق ،2ش ،209م ،20ت.51777562 - 99550900 :
● فاطمة مصطفى حسن المدني 83( ،ع��ام��ًا) ،التشييع
ال�ت��اس�ع��ة ص �ب��اح ال �ي��وم ،ل �ل��رج��ال :ال �خ��ال��دي��ة ،ق ،4ش ،49م،7
ديوان الوهيب ،للنساء :السرة ،ق ،5شارع حمد الرومي ،م،23
ت.99611346 - 90010002 :
● وضحة ح��رف��ان خميس السهلي ،أرم �ل��ة س �ع��د ال �ج�لال
ال�س�ه�ل��ي 75( ،ع��ام��ًا) ،ش�ي�ع��ت ،ل�ل��رج��ال :ه��دي��ة ،ق ،1ش ،4م،1
دي��وان الجالل ،للنساء :هدية ،ق ،2ش ،2م ،151ت65111000 :
 .67777090«إنا لله وإنا إليه راجعون»

األسنان الحساسة ..كيف يمكن عالجها؟
ع�ن��دم��ا ت�ك��ون م�ص��اب��ًا ب��األس�ن��ان ال�ح�س��اس��ة ،ف��إن أنشطة
بعينها ،مثل تنظيف األسنان بالفرشاة وتناول الطعام
وال�ش��راب ،يمكن أن تسبب أمل��ًا ح��ادًا ومؤقتًا في أسنانك.
تحدث األسنان الحساسة عادة بسبب تآكل مينا األسنان
أو ّ
تعري ج��ذور األس�ن��ان .لكن ع��دم راح��ة األس�ن��ان يحدث
أحيانًا بسبب عوامل أخرى ،مثل التسوس ،أو شرخ إحدى
األسنان أو كسرها ،أو تآكل الحشوة ،أو مرض اللثة.
طبيب األس�ن��ان يمكنه تحديد األس�ب��اب األساسية وراء
أل��م أسنانك أو استبعادها .واستنادًا إل��ى ال�ظ��روف ،فقد
يوصيك بما يلي:

معجون األسنان املزيل للحساسية
بعد استخدامه عدة م��رات ،يمكن ملعجون األسنان املزيل
ل�ل�ح�س��اس�ي��ة أن ي�ف�ي��د أح �ي��ان��ًا ف ��ي م �ن��ع األل� ��م امل�ص��اح��ب
لألسنان الحساسة.

الفلوريد
ق� ��د ي� �ض ��ع ط �ب �ي ��ب أس� �ن ��ان ��ك ال� �ف� �ل ��وري ��د ع� �ل ��ى األج � � ��زاء

الحساسة من أسنانك لتقوية مينا األسنان والحد من
األلم.

إزالة التحسس أو اإللصاق
ي�م�ك��ن ع �ل�اج أس �ط��ح ج� ��ذور األس� �ن ��ان امل �ك �ش��وف��ة أح�ي��ان��ًا
ع��ن ط��ري��ق وض ��ع رات �ن��ج اإلل �ص ��اق ع�ل��ى أس �ط��ح ال �ج��ذور
الحساسة.

ُ
طعم اللثة الجراحي

إذا فقد جذر سنك نسيج اللثة ،فيمكن أخذ كمية صغيرة
من نسيج اللثة من مكان آخر في فمك وإلصاقه باملوقع
امل �ص��اب .ي�م�ك��ن ل��ذل��ك أن ي�ق��ي ال �ج��ذور امل�ك�ش��وف��ة ويقلل
الحساسية.
ومل�ن��ع ت�ج��دد ح��دوث األس �ن��ان ال�ح�س��اس��ة ،اغ�س��ل أسنانك
بالفرشاة مرتني يوميًا باستخدام فرشاة أسنان ناعمة
الشعيرات ومسحوق الفلوريد ونظفها بخيط التنظيف
ً
ي��وم�ي��ًا .ادع��ك أس�ن��ان��ك بلطف ،ب��دال م��ن ال�ف��رك العنيف أو
الخشن.

أحمد يونس
حصلت ش��رك��ة ق�ط��ر ال�ق��اب�ض��ة ،ذراع االس�ت�ث�م��ار ل�ص�ن��دوق ال�ث��روة
السيادية القطري ،على موافقة بلدية لندن ،للبدء في بناء أول فندق
يحمل اس��م العالمة التجارية «ه ��ارودز» ،بالقرب من موقع املتجر
ال�ش�ه�ي��ر ،وبتكلفة ت�ص��ل إل��ى  300م�ل�ي��ون جنيه إس�ت��رل�ي�ن��ي ،وف��ق
 ،boutiquehotelierو«الخليج الجديد».
ومن املقرر أن ُيفتتح الفندق في  ،2022وذل��ك ضمن ّ
توجه الفتتاح
ف��روع في عدد من مدن العالم .ومن املزمع إنشاء الفندق بمستوى
ع��امل��ي ،وسيربط نفق تاريخي بينه وب�ين املتجر الشهير ،وف��ق ما
ذكر املتحدث باسم «ه��ارودز» .وتطمح قطر منذ سنوات إلى جعل
ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة ملتاجر «ه� ��ارودز» أك�ث��ر ت� ّ
�وس�ع��ًا ،م��ن خ�لال بناء
فنادق راقية ،تحمل اسمها في جميع أنحاء العالم.

