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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 28صفحة •  100فلس

توزيعات على المخطط خالل  5سنوات ..بال تسليم فعلي

 44ألف «بيت من ورق»!
حمد الخلف

مجلس أمة | ص09

تحقيقات حالية في  4بالغات أمام اللجنة

«اليوروفايتر» إلى محكمة الوزراء
مبارك حبيب
أح � � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ال � �ع� ��ام امل �س �ت �ش��ار
ض ��رار ال�ع�س�ع��وس��ي ،ب�ل�اغ قضية
«ال �ي��وروف��اي �ت��ر» وش�ب�ه��ة اإلض ��رار
ب��امل��ال ال �ع��ام ،إل��ى لجنة التحقيق
ال� ��دائ � �م� ��ة ال � �خ ��اص ��ة ب� � �ـ «م �ح �ك �م��ة
ال � � � ��وزراء» .ي��ذك��ر أن ال� �ب�ل�اغ ت�ق��دم
ب� ��ه وزي � � ��ر ال � ��دف � ��اع ال �ش �ي ��خ أح �م��د

امل�ن�ص��ور بحق وزي��ر دف��اع سابق
و 3قياديني في الوزارة ،إضافة إلى
قيادي سابق .وقال مصدر مطلع لـ
القبس إن اللجنة تحقق حاليا في
 4ب�ل�اغ ��ات ض ��د وزراء س��اب �ق�ين،
بينها ب�لاغ أص ��درت ق ��رارا بحظر
النشر في تفاصيله ،مشيرا إلى أن
التهم املوجهة إلى الوزراء األربعة
متنوعة ما بني التزوير واإلضرار

ب��امل��ال ال �ع��ام وع ��دم ت�ن�ف�ي��ذ أح�ك��ام
ق �ض��ائ �ي��ة .وأع � � ��اد امل � �ص ��در س�ب��ب
ق� ��رار ال �ن��ائ��ب ال �ع��ام ب��إح��ال��ة ب�لاغ
«اليوروفايتر» إل��ى لجنة محكمة
الوزراء بوجود متهم وزير سابق،
وه � � ��و م � ��ا ي � �ع� ��د م � ��ن اخ� �ت� �ص ��اص
اللجنة ال�ت��ي ق��د تنتهي باإلحالة
إلى املحاكمة الخاصة بالوزراء في
حال انتهى قرارها إلى مخالفات.

كل مصاب ينقل العدوى لـ 3آخرين!

منع ِّ
تفشي كورونا يبدو «مستحي ً
ال»

ممثل األمير حضر مهرجان الملك عبدالعزيز لالبل

في العدد

وص� � ��ل ع� � ��دد ال� �ط� �ل� �ب ��ات اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة
ال � �ت� ��ي خ �ص �ص ��ت ل� �ه ��ا ق� �س ��ائ ��م ع �ل��ى
املخطط ،حتى تاريخ ،2019 / 9 / 8
إل ��ى  ،44601ل �ك��ن دون ت�س�ل��م ف�ع�ل��ي
ِّ
ألص� �ح ��اب� �ه ��ا ،م �ن �ه��ا ق �س ��ائ ��م ُوزع� � ��ت
«ورقيا» من  2015وحتى .2019
و ك �ش �ف ��ت وز ي� � ��رة األ ش � �غ� ��ال ا ل �ع��ا م��ة
وز ي � � ��رة ا ل � ��دو ل � ��ة ل � �ش� ��ؤون اإل س� �ك ��ان
د .ر ن� ��ا ا ل� �ف ��ارس أن ع� ��دد ا ل �ط �ل �ب��ات
اإل س �ك��ا ن �ي��ة ا مل �ل �غ��اة م �ن��ذ ع ��ام 1985
ب�ل��غ  28197ط�ل�ب��ا ،م��ر ج�ع��ة ذ ل��ك إ ل��ى
ف �ح��ص أ ظ �ه��ر ا ل �ع��د ي��د م��ن ا ل�ط�ل�ب��ات
غير املستحقة.
وق ��ال ��ت ال � �ف� ��ارس ف ��ي رد ع �ل��ى س ��ؤال
للنائب محمد ال��دالل ،حصلت سبقلا
ع �ل��ى ن �س �خ��ة م �ن��ه ،إن ع� ��دد ال�ط�ل�ب��ات
ال �ق��ائ �م��ة م �ن��ذ ع� ��ام  1985ه ��و 87801
طلب ،مشيرة إلى أن املؤسسة العامة
ل� �ل ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ت� �ل� �ت ��زم ب �ت��وف �ي��ر
ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ملستحقيها طبقا
ألح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م  47ل�س�ن��ة 1993
وت� �ع ��دي�ل�ات ��ه وال � �ل � ��وائ � ��ح وال � � �ق� � ��رارات
ال �ص��ادرة تنفيذا ل��ه ،ووف�ق��ا للشروط
وال � �ق� ��واع� ��د واإلج � � � � � ��راءات ال� �ت ��ي ي �ل��زم
اس � �ت � �ي � �ف� ��اؤه� ��ا ل �ت �س �ج �ي ��ل ال� �ط� �ل� �ب ��ات
اإلس �ك��ان �ي��ة مل �خ �ت �ل��ف أن� � ��واع ال��رع��اي��ة
السكنية.
وأظ �ه ��رت اإلح �ص��ائ �ي��ة ال �ت��ي أرف�ق�ت�ه��ا
ال� �ف ��ارس م ��ع رده� ��ا أن ع ��دد ال�ط�ل�ب��ات
اإلسكانية امللغاة قفز بنسبة قاربت
 %42في عام  2019عنها في عام ،2018
حيث بلغت في األول  519حالة إلغاء،
مقابل  299في العام الذي سبقه.

¶ إلغاء  28197طلبا ً إسكانيا ً منذ  1985بسبب افتقاد الشروط
¶  %42زيادة في عدد الطلبات الملغاة بين  2018و2019

مسؤول في
منصب حساس
يس ِّرب معلومات
خطيرة
الكويت 03

توضيح إيراني
مرتقب
لتصريح الحرس
الثوري
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أرباح شركة
البورصة
تقفز %353
في  9أشهر
اقتصاد

14

َّ
حذر علماء من أنه ربما يكون من
املستحيل احتواء انتشار فيروس
ك � ��ورون � ��ا ال� �ج ��دي ��د داخ � � ��ل ح� ��دود
الصني .وكشف تحليالن عمليان
م �ن �ف �ص�لان ل �ل �ف �ي��روس ال �غ��ام��ض
ال��ذي يجتاح الصني ،وينتقل إلى
مزيد من الدول ،أن معدل اإلصابة
ب��ال �ف �ي��روس ي �ج �ع��ل م ��ن ال�ص�ع��ب
السيطرة عليه ،م��ا ُي�ن� ِ�ب��ئ ب��زي��ادة
أع � � ��داد امل �ص ��اب�ي�ن ب� ��ه ،م ��ا ل ��م ي�ت��م
ّ
التحرك بشكل عاجل الحتوائه.
وي � �ق ��ول ال �ع �ل �م��اء ال ��ذي ��ن أج � ��روا
دراس� � ��ات ع �ل��ى ال �ف �ي ��روس :إن أي
ش� �خ ��ص م � �ص� ��اب ب � ��ه ي �ن �ق ��ل ه ��ذا

امل � � � ��رض إل � � ��ى م � ��ا ب �ي��ن ش �خ �ص�ين
وثالثة أشخاص في املتوسط .
وت ��وف ��ي  56ش �خ �ص��ا ح �ت��ى اآلن،
بسبب هذا الفيروس ،الذي تتزايد
قدرته على االنتشار ،وفقًا لوزير
الصحة الصيني ما خياووي.
وق� ��ال م �س ��ؤول ب��امل��رك��ز ال�ص�ي�ن��ي
ملكافحة األم��راض والوقاية منها
إن امل ��رك ��ز ب � ��دأ ت �ط��وي��ر ل �ق��اح��ات
م �ض��ادة ل�ل�ف�ي��روس ،وت��وق��ع وزي��ر
الصحة الصيني ان تظهر نتائج
اخ �ت �ب��ارات ال � ��دواء ال �ج��دي��د قريبا
جدا ،قبل تطبيقه على البشر.
محليا ،واصلت الكويت إجراءاتها

االح � �ت� ��رازي� ��ة واس� �ت� �ن� �ف ��اره ��ا مل�ن��ع
دخول الفيروس إلى البالد.
وب�ي�ن�م��ا أك� ��دت م �ص��ادر م�س��ؤول��ة
ف��ي وزارة ال�ص�ح��ة ع ��دم اك�ت�ش��اف
أي إص ��اب ��ة ب��ال �ف �ي��روس أو حتى
االش�ت�ب��اه بإصابة ب�ين املسافرين
ال �ق��ادم�ين إل��ى ال �ب�لاد ح�ت��ى عصر
أم � ��س ،أع �ل ��ن ن ��ائ ��ب امل ��دي ��ر ال �ع��ام
ل� �ش ��ؤون م �ط ��ار ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي
في اإلدارة العامة للطيران املدني
م.صالح الفداغي توسيع الفحص
ليشمل جميع املسافرين.
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عزى رئيس وزراء أستراليا

األمير تلقى رسالة من بابا الفاتيكان
ت�ل�ق��ى س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد رس��ال��ة خ�ط�ي��ة م��ن رئ �ي��س دول��ة
حاضرة الفاتيكان البابا فرنسيس للتعبير عن امتنانه
ب��رس��ال��ة م�ع��اي��دة وج�ه�ه��ا إل �ي��ه س �م��وه ب��ال�س�ن��ة امل�ي�لادي��ة
الجديدة.
وقال البابا في رسالته إلى سمو األمير «إن السالم هبة
م��ن اهلل» ،متمنيا «العمل م��ع الجميع م��ن اج��ل املحافظة
عليه وب��ذل ك��ل الجهود املمكنة م��ن أج�ل��ه» ،ملنح األجيال
اآلتية «مستقبال وأرضا يليقان باإلنسان الذي خلقه اهلل
وكرمه فوق كل خالئقه».
وإذ أع ��رب ع��ن تمنيه ل�ش�ع��ب ال�ك��وي��ت «ال �ع��زي��ز وللعالم
ب��أس��ره ال ��وئ ��ام واالزده � � � ��ار» ،ق ��ال م��وج �ه��ا ال �خ �ط��اب إل��ى

سمو األمير« :ألتمس من اهلل القدير أن يمن عليكم وعلى
محبيكم ب��دوام العافية ويسدد خطاكم دائما في طريق
الخير وان يمنح العالقات الطيبة والصداقة التي تجمع
بلدينا الثبات والنمو».
من جهة ثانية ،بعث سمو األمير برقية تعزية الى رئيس
وزراء استراليا سکوت ماريسون ،عبر فيها عن خالص
تعازيه وصادق مواساته بوفاة والده ،راجيا له وألسرته
جميل الصبر.
ب��دوره�م��ا ،بعث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األح�م��د،
ورئ� �ي ��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء س �م��و ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
برقيتني مماثلتني( .كونا)

أبرق شاكراً خادم الحرمين ..وأشاد بعالقات البلدين

ممثل األمير :مهرجان الهجن
يجسد عاداتنا األصيلة
ِّ
¶ تقاليدنا العريقة ستظل راسخة في ذاكرة األجيال
ش � � ّ�دد م �م �ث��ل س �م��و أم �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ،س�م��و
ول ��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د على
أن امل �ه��رج��ان ال �س �ن��وي ل �س �ب��اق ال�ه�ج��ن
ال��ذي أق�ي��م ف��ي ال��ري��اض ضمن فعاليات
م�ه��رج��ان امل�ل��ك عبدالعزيز ل�لاب��ل ال��راب��ع
ي �ج� ّ�س��د ع��ادات �ن��ا امل� ّ
�ؤص �ل��ة ل�ت�ظ��ل دوم ��ا
ف��ي ذاك� ��رة األج �ي ��ال ،ت�خ�ل�ي��دا لتقاليدنا
العريقة وتراثنا العزيز.
وأع � ��رب س �م��وه ف��ي ب��رق �ي��ة ش �ك��ر ل �خ��ادم
ال �ح ��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ي�ن امل� �ل ��ك س �ل �م��ان ب��ن
ع �ب��دال �ع��زي��ز ف ��ي خ �ت��ام امل �ه��رج��ان ام��س
ع��ن ب��ال��غ ال�ث�ن��اء وال�ع��رف��ان على الرعاية
ال �ب��ال �غ��ة وك� ��رم ال �ض �ي��اف��ة ال �ل��ذي��ن حظي
ب�ه�م��ا س �م��وه وال ��وف ��د امل ��راف ��ق م��ن طيب
االس �ت �ق �ب��ال وح �س��ن ال �ل �ق��اء امل�ف�ع��م ب�ك��رم
الوفادة ،خالل حضور سموه املهرجان.
وع� ّ�ب��ر س �م��وه ع��ن ب��ال��غ س� ��روره باللقاء
ال��ذي جمعه ب�خ��ادم الحرمني الشريفني
وم �م �ث �ل��ي دول م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ل ��دول
ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب �ي��ة ،وال � ��ذي س��ادت��ه روح
االخ� � � � ��وة وامل� � � � � ��ودة امل � �ج � � ّ�س � ��دة ألواص � � ��ر
ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة ال ��راس� �خ ��ة ال �ت��ي
تربط أسرنا الكريمة ودولنا وشعوبنا
الشقيقة.
وأش � ��اد س �م��وه ب �م��ا ت�م�ي��ز ب��ه امل �ه��رج��ان
السنوي م��ن حسن تنظيم وإع ��داد ،وما
تخللته من عروض ّ
شيقة لسباق الهجن،
كانت محل االعجاب ،وباملستوى الرفيع
ال��ذي ب��دا جليا ف��ي ه��ذا ال�ح��دث الكبير،
م�ع��رب��ا ع��ن خ��ال��ص اع �ت��زازه ب�م��ا يجمع
ب �ي �ن �ه��م م� ��ن اواص� � � ��ر امل� �ح� �ب ��ة وع�ل�اق ��ات
االخ ��وة ،س��ائ�لا العلي ال�ق��دي��ر أن يمتعه
ب ��واف ��ر ال �ص �ح��ة وال �ع ��اف �ي ��ة ،وان ي��رع��اه
برعايته ،وللمملكة العربية السعودية
الشقيقة وشعبها الوفي دوام االستقرار
والرخاء ،في ظل قيادته الحكيمة.
كما بعث سموه برقية شكر لولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
السعودي محمد بن سلمان.
وك � � ��ان م �م �ث��ل س� �م ��و األم � �ي� ��ر ق� ��د ح�ض��ر
والوفد الرسمي املرافق ل��ه ،عصر أمس،
فعاليات الحفل الختامي ملهرجان امللك
ع�ب��دال�ع��زي��ز ل�لاب��ل ال��راب��ع ال ��ذي أق�ي��م في
العاصمة السعودية الرياض.
وسبق فعاليات املهرجان حضور سموه
والوفد الرسمي مأدبة غداء أقامها ،ظهر
أم��س ،خ��ادم الحرمني الشريفني العاهل
ال�س�ع��ودي امل�ل��ك س�ل�م��ان ب��ن عبدالعزيز
ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة رم � ��اح ب�م�ن�ط�ق��ة ال��ري��اض
بمناسبة إقامة فعاليات الحفل الختامي
للمهرجان الذي أقيم للعام الرابع.

خادم الحرمين وممثل األمير وكبار الحضور أثناء فعاليات المهرجان

البابا فرنسيس

مفاجأة من العيار الثقيل:

منصب حساس يسرِّب معلومات
خطيرة إلى حسابات وهمية
المحرر األمني
فجرت املعلومات األولية في التحقيقات التي
تجرى ب��إح��دى القضايا ،مفاجأة م��ن العيار
الثقيل بالكشف عن ُّ
تورط شخصية بمنصب
حساس ،في تسريب معلومات خطيرة كانت
ُ
تنشر في وسائل التواصل ،ضمن حسابات
عرفت بإثارة الفتنة والبلبلة.
وق��ال مصدر مطلع ل�ـ سبقلا« :إن الشخص
الذي يشغل منصبًا مهمًا جدًا ،بث معلومات
غير صحيحة ل�لإض��رار بأشخاص يعملون
بالجهة الحساسة التي يعمل بها ،كما تبني
ت�ع��اون��ه م��ع ص��اح��ب ح�س��اب��ات وه�م�ي��ة ،وإن
عالقة وثيقة تربطهما».
وأش � ��ار امل� �ص ��در إل� ��ى أن ه� ��ذا ال �ش �خ��ص  -ذا
املنصب الحساس  -ال يعلم حتى اآلن شيئًا
عن اكتشاف أم��ره ،وال ي��زال على رأس عمله،
َ
ومن املتوقع أن ُيلقى القبض عليه قريبًا.
وذك��ر امل�ص��در أن ج�ه��از أم��ن ال��دول��ة يتوصل
إلى شبكة حسابات وهمية بتقنية إلكترونية
مبتكرة ،حيث اتضحت أمامه معظم الهويات
الحقيقية للحسابات املثيرة للفنت ،ومؤخرًا
ج� ��رت إط ��اح ��ة ش �خ �ص�ين ع ��ن ط ��ري ��ق ت�ق�ن�ي��ة
مبتكرة.
وقال املصدر إن الحسابات التي تنشر رأيها
بحدود حرية التعبير التي كفلها الدستور

ال يزال على رأس عمله ..
وس ُيلقى القبض عليه
قريبا ً
«أمن الدولة» يتوصل إلى
شبكة حسابات وهمية
بتقنية إلكترونية مبتكرة
مصدر أمني :رصدنا
المتورطين ..وسيقع
الواحد تلو اآلخر
بعدما انكشفوا
ليس عليها حرج  -حتى وان كانت حسابات
وهمية  -وال تعتبر مخالفة للقانون ،طاملا
أن �ه ��ا ت �س �ت �خ��دم ت �ل��ك ال �ح �س��اب��ات ف ��ي األط ��ر
القانونية.

مختصر مفيد
شتان بين حسابات تدافع عن الكويت ..وأخرى وهمية
مسيئة للكويت وأهلها .وشر البلية في حكومة تالحق
االثنين بمسطرة بوليسية واحدة!

بشأن منطلق الطائرة التي اغتالت سليماني

ممثل األمير لدى عودته إلى البالد ..وفي استقباله الغانم وكبار الشيوخ

وك� ��ان م�م�ث��ل األم �ي��ر ق��د زار ال�س�ع��ودي��ة
لساعات أم��س لحضور ختام املهرجان
ح�ي��ث ك��ان ف��ي اس�ت�ق�ب��ال س�م��وه ووداع ��ه
ل � � ��دى وص � ��ول � ��ه وم � � �غ � ��ادرت � ��ه ال � ��ري � ��اض
ن ��ائ ��ب أم � �ي ��ر م �ن �ط �ق��ة ال � ��ري � ��اض م�ح�م��د
ب ��ن ع �ب��دال��رح �م��ن وس �ف �ي��ر ال �ك��وي��ت ل��دى
السعودية الشيخ علي الخالد وأعضاء
السفارة ،بينما كان في مقدمة مستقبليه
ومودعيه على أرض مطار الكويت لدى
م �غ��ادرت��ه وع ��ودت ��ه إل ��ى ال� �ب�ل�اد ،رئ�ي��س

م �ج �ل��س األم � ��ة م� � ��رزوق ال �غ ��ان ��م ،ون��ائ��ب
رئ�ي��س ال �ح��رس ال��وط�ن��ي ال�ش�ي��خ مشعل
األح �م��د ،وس �م��و ال�ش�ي��خ ن��اص��ر امل�ح�م��د،
ورئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء س �م��و ال�ش�ي��خ
ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د ،وال �س �ف �ي��ر ال �س �ع��ودي
س�ل�ط��ان ب��ن س�ع��د وك�ب��ار امل�س��ؤول�ين في
الدولة.
ورافق ممثل األمير وفد رسمي ضم كال
من :الشيخ أحمد الحمود ،والشيخ جابر
ال��دع �ي��ج ،وال �ش �ي��خ د .م�ح�م��د ال �ص �ب��اح،

والشيخ د .علي السالم ،والشيخ مشعل
الجابر.
كما ضم الوفد املستشار في ديوان سمو
ول��ي العهد د .ح�م��ود العتيبي ورئيس
دي ��وان س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ م�ب��ارك
الفيصل ،ورئ�ي��س امل��راس��م والتشريفات
في ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك
الصباح ،وسفير الكويت لدى السعودية
الشيخ علي الخالد ،وكبار املسؤولني في
ديوان سمو ولي العهد.

توضيح إيراني مرتقب
لتصريح الحرس الثوري
حمد السالمة
وصفت مصادر مطلعة اللقاء الذي دار بني نائب
وزير الخارجية خالد الجاراهلل والسفير اإليراني
محمد إيراني ،عقب استدعائه من وزارة الخارجية
الجمعة املاضي ،بأنه كان إيجابيًا ،حيث تجاوب
ُ
السفير اإليراني ،وأكد أن بالده ستصدر توضيحًا
ب�ش��أن م��ا ص� ّ�رح ب��ه ال�ح��رس ال�ث��وري ب��أن الطائرة
ّ
املسيرة التي استهدفت قاسم سليماني خرجت
من قاعدة علي السالم الجوية.
وق��ال��ت امل �ص��ادر ل�ـ سبقلا إن التوضيح اإلي��ران��ي

سيصدر خالل اليومني املقبلني ،على أبعد تقدير.
م ��ن ج ��ان ��ب آخ� � ��ر ،ك �ش �ف��ت امل � �ص� ��ادر أن ال��رس��ال��ة
ال�ش�ف��وي��ة ال�ت��ي بعثها أم�ي��ر ق�ط��ر تميم ب��ن حمد،
عبر وزير خارجيته إلى سمو أمير البالد اإلثنني
املاضي ،دارت حول األوض��اع األمنية في املنطقة،
ً
وأه ��م ال �ت �ح��دي��ات ،خ��اص��ة ب�ع��د ت��واص��ل ق�ط��ر مع
إيران والعراق بعد زيارة أمير قطر إلى طهران.
وق��ال��ت امل �ص��ادر إن ال��رس��ال��ة ت�ط� َّ�رق��ت إل��ى جهود
ً
الوساطة الكويتية بني السعودية وقطر ،مبينة
أنه ال جديد بشأن الخالف ،لكن الوساطة ال تزال
تسير في االتجاه الصحيح.

الجارالله :تصريح «خارجية»
الفلبين تهديد غير مقبول
مي السكري
ممثل األمير لدى وصوله إلى الرياض وفي استقباله محمد بن عبدالرحمن

السفير السعودي مودعا ممثل األمير لدى مغادرته البالد

رذاذ ثلجي في  3مناطق

استقباالت
رئيس الوزراء
اس �ت �ق �ب��ل رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء س �م��و ال�ش�ي��خ
صباح الخالد ،بحضور وزير التجارة والصناعة
خالد الروضان ،في قصر بيان أمس ،نائب رئيس
ال� ��وزراء وزي��ر االق�ت�ص��اد ف��ي دوق�ي��ة لوكسمبورغ
ال �ص��دي �ق��ة إت� �ي�ي�ن ش� �ن ��اي ��در وال� ��وف� ��د امل� ��راف� ��ق ل��ه،
بمناسبة زيارته للبالد.

أك��د ن��ائ��ب وزي��ر الخارجية خ��ال��د ال �ج��اراهلل أن ما
ص��در ع��ن وزي��ر خ��ارج�ي��ة الفلبني ،ب�ش��أن العاملة
الفلبينية ف��ي ال�ك��وي��ت ي �ع� ّ�د ت �ه��دي��دا ،خ��اص��ة ان��ه

صادر عن وزير الخارجية.
وأض� � ��اف ف ��ي ت �ص��ري��ح ل ��ه ع �ل��ى ه ��ام ��ش اح �ت �ف��ال
ال �س �ف��ارة ال�ه�ن��دي��ة ب��ال�ع�ي��د ال��وط�ن��ي أم��س ان ه��ذا
التهديد غير مقبول على اإلطالق ،متمنيا اال تؤثر
مثل هذه الحادثة في اتفاقية العمالة بني البلدين.

محمد المصلح

الخالد مستقبال شنايدر

ف�ي�م��ا ت��داول��ت م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج �ت�م��اع��ي مقاطع
ف�ي��دي��و ل�س�ق��وط ث�ل��ج خفيف ع�ل��ى محافظة ال�ج�ه��راء،
نفى الخبير الفلكي عادل السعدون سقوط ثلوج على
الكويت بمفهومها املتعارف ووصول درجات الحرارة
الى الصفر عبر تكون طبقة ثلجية على األرض.
وقال السعدون في تصريح لـ سبقلا ان ما شهدته
ال�ب�لاد أول م��ن أم��س ه��و س�ق��وط رذاذ ثلجي ولم
يكن طبقة ثلجية على األرض ،موضحا ان سقوط

قطرات املاء املتجمدة بكميات خفيفة على االرض
وم��ا يصاحبها م��ن ارت�ف��اع درج��ات ال �ح��رارة على
سطح األرض تتحول الى رذاذ ثلجي.
م��ن ج��ان �ب��ه ،ذك ��ر م��راق��ب ال �ت �ن� ّ�ب��ؤات ال �ج��وي��ة عبد
ال�ع��زي��ز ال �ق��راوي ل �ـ سبقلا ان م��ا ش�ه��دت��ه مناطق
ال�ج�ه��راء وكبد وال��وف��رة ليس ثلوجا ،انما يطلق
عليها رذاذ متجمد ،وهو عبارة عن قطرات مطر
تتثلج في طبقات الجو العليا ،واث�ن��اء سقوطها
ع �ل��ى األرض ت� �ك ��ون درج � � ��ات ال� � �ح � ��رارة م��رت�ف�ع��ة
وبالتالي تتحول تلك الى رذاذ ثلجي.

 04الكويت
جدد شباب من المستثمرين الكويتيين
من أصحاب المشاريع الصغيرة في
مجمع ديسكفري أمس ،مطالبهم
للجهات المعنية في الدولة بإمهالهم
فترة مناسبة ،ووضع خطط تضمن
استمرار نشاطهم قبل الشروع في
إخالء المبنى نهاية الشهر الجاري،
تمهيداً لبدء أعمال المرحلة الثالثة من
تطوير حديقة الشهيد.
وشهدت جولة سبقلا في المجمع
أمس ،تعاطفا كثيرا من رواد المكان ،من
أولياء األمور الذين أكدوا أن المكان يعد
أحد المتنفسات المهمة للترويح عن
أطفالهم ،لما يتمتع به من درجة عالية
من األمن واألمان ،مؤكدين أهمية
استمرار األنشطة به.

تحقيق
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إحدى صاالت األطفال خالية | تصوير بسام زيدان

المجمع يبوحون بمعاناتهم مجدداً لـ سبقلا:
ّ
أصحاب المشاريع الصغيرة في

إخالء «ديسكفري» السريع يوجع رواده ومستثمريه
¶ لسنا ضد التطوير ..ولخطة زمنية مدروسة إلخالء محالنا
محمود الزاهي

أحد محال لعب األطفال

أك � � ��د ال � �ع� ��ام � �ل� ��ون ف � ��ي امل� �ج� �م ��ع،
وع � ��دده � ��م ن� �ح ��و  250م ��وظ �ف ��ًا،
أن � �ه� ��م ي� �ع� �ت� �م ��دون ع� �ل ��ى ال �ع �م��ل
ف��ي ال �ش��رك��ات امل ��وج ��ودة إلع��ال��ة
أس��ره��م ،س��واء داخ��ل الكويت أو
خ ��ارج� �ه ��ا ،خ ��اص ��ة أن ب�ع�ض�ه��م
أم�ض��ى عشر س�ن��وات م��ن العمل
في املجمع.
وق� � � � � � ��ال ع � � �ل � ��ي م � � �ع� � ��رف� � ��ي ،أح � ��د
امل �س �ت �ث �م��ري��ن :أن� ��ه ي �م �ل��ك اث �ن�ين
م ��ن امل �ح ��ال ف ��ي امل �ج �م��ع ،إال أن��ه
فوجئ قبل اي��ام بحصول شركة
املشروعات السياحية على حكم
ن �ه��ائ��ي ي �ل ��زم ش ��رك ��ة «ي ��وب ��اك»،
التي تدير املجمع ،بإخالئه.
وأض� � ��اف م �ع��رف��ي ،ف ��ي ل �ق��اء مع
سبقلا ،ان��ه ونحو  30مستثمرًا
شابًا يملكون محال ف��ي املكان،
ال ي�ع��رف��ون ع�ل��ى وج��ه التحديد
م ��ا ال � ��ذي ي �م �ك �ن �ه��م ف �ع �ل��ه ت �ج��اه
ت�ل��ك ال�خ�ط��وة ،ال�ت��ي ب��ات��ت تهدد
استمرار عملهم ،مشيرا إل��ى أن
م�ه�ل��ة اإلخ �ل ��اء ،وه ��ي  15ي��وم��ًا،
ستنتهي في  30يناير الجاري،
وه ��ي م ��دة ق �ص �ي��رة ال ت�ت�ن��اس��ب
وطبيعة النشاط.
وناشد معرفي الجهات املسؤولة
ع� ��ن ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ط ��وي ��ر م�ن�ح�ه��م
مهلة كافية ،أو ضمان استمرار
العمل في املوقع ،مع تنفيذ خطة
التطوير ،ال�ت��ي ال يعارضها أي
م��ن املستثمرين ،مشيرا إل��ى أن
ال �ش �ب��اب ال�ك��وي�ت��ي م��ن أص�ح��اب
املشاريع ،بعضهم ال دخ��ل لديه
س ��وى ه ��ذا ال �ن �ش��اط ،خ��اص��ة أن
ب�ع�ض�ه��م ت ��رك ع �م �ل��ه ال�ح�ك��وم��ي
وتفرغ إلدارة مشروعه.
وذك� � ��ر أن ج �م �ي��ع امل �س �ت �ث �م��ري��ن
يفخرون بالصروح التي تخدم
خطة التنمية ،ومنها مركز جابر
االحمد الثقافي ،ومركز عبداهلل
السالم ،وحديقة الشهيد نفسها،

عبد الله الرومي

 250موظفا ً
يعملون
في المحال..
أين يذهبون؟
ترك المحال فجأة
يفاقم أعباءنا
المالية
معرفي :نطالب
بآلية تضمن استمرار
النشاط
الرومي :األنشطة
مصدر دخل ألسرنا..
ونريد بديالً لها
تعاطف كبير
من الزوار ..ومطالبات
بحلول ُمرضية

أمان لألطفال
ّ
عبرت شيخة النافع ،وهي من رواد املكان ،عن استيائها من خطوة
إغالق املجمع ،مشيرة إلى أنه يتمتع بدرجة عالية من األمن واألمان،
وهو أمر شديد األهمية بالنسبة لنشاط الترفيه عند األطفال.
ولفتت النافع إلى أن أولياء األمور يأتون بأوالدهم إلى املجمع ،وهم
مطمئنون على سالمتهم ،وهو أمر قد ال يتوافر بتلك الدرجة في كثير
من األماكن األخرى ذات النشاط املشابه.

علي معرفي

جابر علي

وال أحد يرفض عملية التطوير،
لكننا نريد آلية تضمن استمرار
ال � � �ن � � �ش� � ��اط ح� � �ت � ��ى ال ي � �ت � �ض ��رر
العاملون أو أصحاب املشاريع.
ب � � � ��دوره ،ق � ��ال ع � �ب� ��داهلل ال ��روم ��ي
أح ��د امل�س�ت�ث�م��ري��ن م��ن أص �ح��اب
املحال باملجمع ،ان قرار اإلخالء
ج��اء م�ف��اج�ئ��ا ،خ��اص��ة أن جميع
ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى ه��ذا ال�ن�ش��اط هم
م ��ن ال� �ش� �ب ��اب ال �ك ��وي �ت ��ي ،ال��ذي��ن
لديهم رغبة في ممارسة العمل
الخاص واالعتماد على أنفسهم.
وطالب ال��روم��ي ب�ض��رورة توافر
ص�ي�غ��ة ُم��رض �ي��ة ت �ح��ل امل�ش�ك�ل��ة،
أقلها أن يجري اعطاؤهم مهلة
ك��اف �ي��ة إلخ �ل��اء امل � �ك ��ان ،وت��دب �ي��ر
ب��دي��ل ألن �ش �ط �ت �ه��م ،ال �ت��ي تشكل
مصدر دخل لهم وألسرهم.

مالية نتيجة م��ا ج��رى إنفاقه
م��ن أم ��وال على تجهيز املكان
خالل الفترة املاضية ،مطالبا
ب� � �ض � ��رورة م � ��راع � ��اة ظ��روف �ه��م
كشباب كويتي.
واض� � � ��اف أن امل� �ه� �ل ��ة امل� �ح ��ددة
ب � � � � �ـ 15ي � ��وم � ��ا غ � �ي� ��ر م� �ن ��اس� �ب ��ة
الت� � �خ � ��اذ أي خ� � �ط � ��وة ،س � ��واء
للبحث عن مكان بديل أو نقل
ال�ت�ج�ه�ي��زات ،وجميعها أم��ور
الب��د ملتخذ ال �ق��رار أن يضعها
في الحسبان.

مطالب مفاجئة
وذك � � ��ر ص ��اح ��ب ش ��رك ��ة «ب �ف��ر
ج � �ي� ��ز» ان� � ��ه ب� � ��دأ ن� �ش ��اط ��ه ف��ي
امل� �ج� �م ��ع ع� � ��ام  ،2015وخ�ل��ال
ت� �ل ��ك ال� �ف� �ت ��رة ت� � ��رك ع �م �ل��ه ف��ي
إح� � � � ��دى ال � � �ش� � ��رك� � ��ات ،وت � �ف� ��رغ
إلدارة املشروع ،قبل أن يفاجأ
م�ث�ل��ه م�ث��ل ب��اق��ي املستثمرين
ب �م �ط��ال �ب �ت �ه��م ب ��إخ�ل�اء امل� �ك ��ان،
ال� � � ��ذي ي� �م� �ث ��ل م � �ص� ��در ال � � ��رزق
ال��وح �ي��د ،ف�ض�لا ع��ن ال�ت��زام��ات

تأثير سلبي
من جهته ،قال جابر علي ،وهو
ع��ام��ل ف ��ي أح ��د م �ح��ال أل �ع��اب
األط �ف��ال ،إن��ه يعمل ف��ي املكان
منذ نحو  10س�ن��وات ،مشيرا
إل � � ��ى أن أغ � �ل� ��اق امل� �ج� �م ��ع ف��ي
الوقت الحالي يؤثر سلبا على
نحو  500موظف من العاملني
بمختلف املحال املوجودة في
مجمع ديسكفري.
وأض� � � � ��اف أن ع �م� �ل �ي ��ة إغ �ل��اق
امل�ج�م��ع ن�ه��اي��ة ال�ش�ه��ر بمنزلة
ك��اب��وس ي �ط��ارده��م ف��ي ال��وق��ت
ال�ح��ال��ي ،إذ ال ي�ع��رف أح��د من
ال�ع��ام�ل�ين أي ��ن س �ي��ذه��ب ،وم��ن
أين سيدبر دخال لإلنفاق على
أسرته في القادم من األيام؟
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دفاع متهمي «ضيافة الداخلية» يترافعون:

التحريات باطلة ..وموكلونا أبرياء
مبارك حبيب
ش �ه��دت م�ح�ك�م��ة ال �ج �ن��اي��ات ام� ��س ،جلسة
م��اراث��ون �ي��ة ج��دي��دة مل�ح��اك�م��ة امل�ت�ه�م�ين في
ق�ض�ي��ة «ض �ي��اف��ة ال��داخ �ل �ي��ة» ،ح �ي��ث ك��ان��ت
م �خ �ص �ص ��ة مل� ��راف � �ع� ��ة امل � �ح� ��ام �ي�ن وت� �ق ��دي ��م
دف��وع �ه��م وال � ��رد ع �ل��ى م��ا ج ��اء ف��ي م��راف�ع��ة
النيابة العامة في الجلسة السابقة.
ول��م تكن جلسة االم��س ع��ادي��ة ،حيث بدأت
ص�ب��اح��ًا واس �ت �م��رت ح�ت��ى س��اع��ة م�ت��أخ��رة
م��ن امل �س��اء ،وام �ت��دت تقريبا ل �ـ  10س��اع��ات
م�ت��واص�ل��ة ،ح�ي��ث ش �ه��دت ت��واج��د ع ��دد من
رج� ��ال األم� ��ن ل�ت�ن�ظ�ي��م ال ��دخ ��ول وال �خ ��روج
م ��ن ق ��اع ��ة امل �ح �ك �م��ة ال� �ت ��ي ام � �ت �ل�أت ت �م��ام��ًا
ب��ال�ح�ض��ور ،ك�م��ا ش �ه��دت ح �ض��ور ع ��دد من
طلبة الحقوق لالستفادة ومشاهدة كيفية

جلسة ماراثونية
استغرقت  10ساعات
متواصلة للمحامين
تنظيم أمني
وقاعة المحاكمة
امتألت وطلبة حقوق
حضروها ليتدربوا

املرافعات التي تتم في القضية.
وب��دأت الجلسة بمرافعة دف��اع املتهم األول
العميد ع��ادل الحشاش ،املحامي د .ياسر
كمال الدين ،الذي دفع بعدم جدية التحريات
التي أجراها ضابط مباحث األموال العامة،
ك�م��ا دف��ع ب��ال�ت�ن��اق��ض وال �ت �خ��اذل ف��ي أق��وال
مجرى التحريات ،وعدم صدقها واالفتراء
فيها على الحق ،إضافة إل��ى دفعه ب��أن كل
ال �ت �ح��ري��ات ال �ت��ي أج ��راه ��ا ض��اب��ط م�ب��اح��ث
األموال العامة مكتبية وليست حقيقية.
وق ��ال ك �م��ال ال��دي��ن خ�ل�ال م��راف�ع�ت��ه ان ه��ذه
ال��دع��وى اع �ت��راه��ا رك ��ام ه��ائ��ل م��ن العقائد
والتصورات والفلسفات التي اختلط فيها
الحق بالباطل والصحيح باملغلوط والنور
بالظلمات ،وغدت عقيدة سلطة االتهام في
ظ�ن��ون وش�ك��وك ال تستقر منها على يقني

غير مكينة وال راكزة.
ودف� � ��ع ب� �ع ��دة دف� � ��وع أخ � � ��رى ،م �ن �ه��ا إخ �ل�ال
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع ��ام ��ة ب �ح �ق��وق ال� ��دف� ��اع مل��وك�ل��ه
وق��واع��د املحاكمة املنصفة ،مشيرا إل��ى ان
النيابة حجبت األدل ��ة ال�ت��ي ادع��ت بها في
ال �ج��رائ��م ال �ت��ي نسبتها إل ��ى م��وك�ل��ه وع��دم
ط��رح�ه��ا ع�ل��ى ب�س��اط ال�ب�ح��ث ام ��ام املحكمة
واالح�ت�ف��اظ بها ع��ن ع�م��د ،ك��ذل��ك االخ�ت�لاف
ال �ب�ين ب�ين األج �ن ��دات األرب� ��ع ال �ت��ي واج�ه��ت
النيابة العامة بها املتهم وب�ين األج�ن��دات
ال� �س ��ت ال� �ت ��ي ع��رض �ت �ه��ا ب �ج �ل �س��ة امل��راف �ع��ة
وسلمتها للمحكمة ،والتي أم��رت املحكمة
بتمكني الدفاع من االطالع والتصوير.
وت��راف��ع ع��دد من املحامني ودف�ع��وا ببطالن
اإلج � � ��راءات وان �ت �ف��اء ال �ت �ه��م ع��ن م��وك�ل�ي�ه��م،
وطالبوا بالحكم لهم بالبراءة.

«تعال ياي ..تعال ياي»

بطالن تقرير «المحاسبة»

حضر جلسة املحاكمة أمس عدد من طلبة كلية الحقوق ،وقال أحدهم لدفاع
املتهمني قبل دخول القاعة :نحن حضرنا هذه الجلسة لنشاهد مرافعاتكم،
ً
فرد املحامي قائال« :تعال ياي ..تعال ياي» ،وهي الصيحة التي يستخدمها
الجماهير مؤخرًا في املباريات ،بعد أن ابتدأها الجمهور العماني في كأس
الخليج األخيرة.

دفع محامي املتهم األول ببطالن تقرير ديوان املحاسبة بشأن تشكيل فريق
بإشراف الوكيل املساعد للرقابة على الوزارات واإلدارات الحكومية كدليل في
الدعوى ،موضحا ان هناك أسبابًا عدة لهذا الدفع ،من بينها ان تقرير ديوان
املحاسبة لم ينب على األسس العلمية واملحاسبية والقانونية ،وإنما بني على
الظن والتخمني.

احتالت لبيعها لهم باعتبارها أصلية

عصابة تنصب على المقيمين
ّ
مقلدة»!
بـ«آيفونات
محمد إبراهيم
ت� �ك� �ث ��ف ال � �ج � �ه� ��ات األم � �ن � �ي� ��ة ع �م �ل �ي��ات
ب�ح�ث�ه��ا ع��ن ع�ص��اب��ة م�ن�ظ�م��ة اب�ت�ك��رت
حيلة جديدة ،تمكن أفرادها من اقناع
العديد من املقيمني في البالد بشراء
هواتف صينية مقلدة ال تتعدى قيمة
الهاتف الواحد ال�ـ 15دينارًا على أنها
هواتف ذكية حديثة من نوع «آيفون»

التي ال يقل سعر الواحد منها عن 350
دينارًا.
وك�ش�ف��ت م �ص��ادر أم�ن�ي��ة ل �ـ سبقلا أن
ع��ددًا من املقيمني العرب واآلسيويني
تقدموا ببالغات إلى الجهات األمنية،
ب ��أن� �ه ��م ت� �ع ��رض ��وا ل �ل �ن �ص��ب م� ��ن ق�ب��ل
أشخاص ال يعرفونهم ،حيث اشتروا
منهم هواتف مقلدة على أنها أصلية
وذكية مقابل  200دينار للواحد بعد

التخفيض ،وتبني أن سعره الحقيقي
ال يتعدى  15دينارًا.
وق��ال��ت امل�ص��ادر إن التحريات كشفت
ع� ��ن ع� �م ��ل م �ن �ظ��م ألف� � � ��راد ال �ع �ص��اب��ة،
ي�ت�م�ث��ل ف ��ي ارت ��دائ� �ه ��م م�ل�اب��س أن�ي�ق��ة
واستعمالهم سيارات فارهة والتجول
ب ��ال� �ق ��رب م� ��ن م� �ح�ل�ات ال � �ه� ��وات� ��ف ،ك��ل
منهم على ح��دة وف��ي م��وق��ع مختلف،
واصطياد الضحايا عن طريق االدعاء

بأنهم على وش��ك السفر بعد ساعات
م �ع��دودة ،ولديهم ه��وات��ف ذكية سعر
ال��واح��د منها ال يقل ع��ن  350دي�ن��ارًا،
ل�ك�ن�ه��م ي��رغ �ب��ون ف ��ي ب�ي�ع�ه��ا بنصف
الثمن ،لضيق الوقت ،وحينها يشتري
الضحايا األجهزة ويذهبون بها إلى
محالت الهواتف لبرمجتها أو لبيعها
واالستفادة من فرق السعر فيكتشفون
عملية النصب التي تعرضوا لها.

إحالة مدير
هيئة عامة
إلى النيابة
خالد الحطاب
أثمرت جهود وزير األوقاف
وزي��ر البلدية ال�س��اب��ق فهد
ال�ش�ع�ل��ة ال �ك �ش��ف ع ��ن ض��رر
جسيم ف��ي امل��ال ال �ع��ام وقع
بسبب أحد مديري الهيئات
التابعة للوزارة.
وب � �ع ��د أن أع� �ل� �ن ��ت ال �ه �ي �ئ��ة
ال� �ع ��ام ��ة مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
«ن��زاه��ة» أم��س إح��ال��ة ملف
الواقعة إلى النيابة العامة
بعد ثبوت أرك��ان الجريمة،
أك�ـ��دت مصــادر مـسـؤولـة لـ
سبقلا أن «ال �ش �ع �ل��ة رص��د
ش�ب�ه��ة ف��ي ع �م��ل م��دي��ر تلك
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ل� �ل��إض� � ��رار ب ��امل ��ال
العام فشكل لجنة تحقيق
لتقصي ال�ح�ق��ائ��ق برئاسة
م � �س � �ت � �ش� ��ار م � � ��ن ال � �ف � �ت� ��وى
والتشريع انتهت بعد جمع
األدل��ة إل��ى إح��ال��ة امل��وض��وع
ال��ى هيئة مكافحة الفساد
التخاذ االجراء ات الالزمة».
وبينت املصادر أن «البحث
ال � � � ��ذي ق � ��ام � ��ت ب � ��ه ال �ل �ج �ن��ة
التي شكلها الشعلة كشف
إض� ��رار امل��دي��ر ب��امل��ال ال�ع��ام
والتربح املؤثم».
وب �ع��د إح��ال��ة ال�ق�ض�ي��ة على
«نزاهة» تأكد وجود أساس
معقول لقيام شبهات جرائم
فساد فأحالت األوراق على
ال�ن�ي��اب��ة وال�ت��وص�ي��ة بوقف
امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام ع � ��ن ال �ع �م��ل
لحني ص��دور حكم قضائي
بشأنه.
وكان املتحدث باسم نزاهة
د .م� �ح� �م ��د ب� � ��وزب� � ��ر أع� �ل ��ن
االن� �ت� �ه ��اء م ��ن ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات
ف��ي ال�ب�لاغ ال��وارد إليها من
وزي � ��ر األوق� � � ��اف وال� �ش ��ؤون
اإلس� �ل ��ام� � � �ي � � ��ة (ال � � �س� � ��اب� � ��ق)
واملتمثل بتملك ثلث خيرى
ف��ي ش��رك��ة ت�ج��اري��ة وات�ف��اق
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة غ�ي��ر
ال �ع��ادي��ة ع�ل��ى ت�ص�ف�ي��ة تلك
ال � �ش� ��رك� ��ة وت� �ش� �ك� �ي ��ل ل �ج �ن��ة
تصفية ي��رأس�ه��ا م��دي��ر عام
لهيئة عامة لضمان التأكد
م��ن اخ� ��راج ال�ث�ل��ث ال�خ�ي��رى
من إجراء ات التصفية.
وبني بوزبر أن العمل الذي
قام به مدير الهيئة توافرت
ف� �ي ��ه ش �ب �ه��ة إل � �ح� ��اق ض ��رر
جسيم بمصالح ذلك الثلث.

كلمة حق
المستشار عادل بطرس

اإللغاء المجرد ()٥
بعد ان استعرض حكم محكمة التمييز األخطاء التي
شابت عملية اختيار الخبراء ومعاوني الخبراء ،أضاف
اليها خطأ آخر وقعت فيه وزارة العدل وإدارة الخبراء
ي�ت�م�ث��ل ف��ي ام�ت�ن��اع�ه�م��ا ع��ن ت�ق��دي��م ال�ب�ي��ان��ات ال�لازم��ة
للفصل في الدعوى رغم ان املحكمة طلبتها منهما عدة
م��رات بكل وض��وح ،مما اعتبرته املحكمة تسليمًا من
جهة االدارة بما تدعيه املدعية على ما جرى به القضاء
االداري ،ولهذا جاء في الحكم ما يأتي:
«وفضال عن ذلك فقد امتنعت جهة االدارة عن تقديم
باقي ال�ق��رارات واملستندات املتعلقة بشغل وظائف
الخبرة املعلن عنها والتي تعد قاطعة في النزاع دون
م �ب��رر ص�ح�ي��ح ،وال �ت��ي طلبتها م�ح�ك�م��ة اول درج��ة
صراحة (وفقا ملا ورد بكتاب الشؤون اإلدارية املؤرخ
 ٢٠١٧ /٣ /٢٧املوجه للمكتب الفني وامل��ودع حافظة
م�س�ت�ن��دات ج�ه��ة االدارة ام ��ام م�ح�ك�م��ة اول درج ��ة)
ول��م تقدم كافة ال�ق��رارات املتعلقة بالنزاع س��واء امام
محكمة اول درج��ة او ام��ام محكمة االستئناف مما
يعد نكوال وتقاعسا يقيم قرينة على ان ال�ق��رارات
املشار اليها صدرت مخالفة للقانون.
وقد اقامت املطعون ضدها الدعوى رقم ٢٠١٧ /١٠٦٣
اداري املاثلة بطلب الحكم وفقا للتكييف الصحيح
لطلباتها بالغاء ق��رارات شغل وظائف ادارة الخبراء
ـ س��واء التي تمت بالتعيني او النقل او غيرهما من
وسائل شغل الوظائف سواء التي صدرت في فترة
الوزير االول او التي صدرت في فترة الوزير الثاني
وذلك في ما تضمنته من تخطيها في التعيني».
ث��م اض ��اف ال�ح�ك��م ف��ي ص��راح��ة ووض ��وح م��ا ي��أت��ي:
«ال م� ��راء ف��ي أن م��ا ق��ام��ت ب��ه ج �ه��ة االدارة ،س��واء
ف��ي فترة ال��وزي��ر االول او ال��وزي��ر ال�ث��ان��ي ،ق��د انطوى
على مخالفات صارخة للقانون واخ�لال باملساواة
وال �ف��رص امل�ت�ك��اف�ئ��ة ل�ل�م��واط�ن�ين ،ف�م��ا ق��ام��ت ب��ه جهة
االدارة ف��ي ال �ب��داي��ة م��ن ت�ع��دي��ل وت�ل�اع��ب ف��ي نتائج
االختبارات التحريرية واملقابلة الشخصية ،ثم تعيني
م��ن ل��م يجتز املسابقة اص�لا أو حصل على نتائج
م�ت��دن�ي��ة ،وب�ع��د ذل��ك تعيني خ �ب��راء وم�ع��اون��ي خ�ب��راء
هندسيني وحسابيني ب��االدارة العامة للخبراء دون
مسابقة ،وام�ت�ن��اع جهة االدارة ع��ن ت��زوي��د املحكمة
باملستندات والقرارات القاطعة في النزاع امر ينطوي
على مخالفة القانون وينطوي كذلك على تمييز غير
م�ب��رر ب�ين ال��راغ�ب�ين ف��ي االل�ت�ح��اق بالوظائف املشار
اليها وهو االم��ر ال��ذي يعيب تصرفات االدارة بعيب
عدم املشروعية الجسيم ،اذ يعد ما صدر من جهة
االدارة ب �ه��ذا امل�ع�ن��ى م�ن�ط��وي��ا ع�ل��ى ت�ف��رق��ة تحكمية
ب�ين مواطني ال��دول��ة ال��راغ�ب�ين ف��ي التقدم لشغل هذه

a.botrosfarag@gmail.com

الوظائف على أساس املحسوبية ،واذ حجبت الجهة
اإلداري � ��ة ب�ت�ص��رف�ه��ا ه ��ذا م��ن ت�ح�ق�ق��ت ل��دي��ه ش��روط
التعيني بالوظائف املشار اليها ،في حني ان املشرع
الدستوري حرص دوم��ا على تحقيق مبدأ املساواة
ام ��ام ال �ق��ان��ون وت �ك��اف��ؤ ال �ف��رص وع ��دم ال�ت�م�ي�ي��ز بني
املواطنني اع�م��اال للمبادئ التي رسخت ف��ي وجدانه
وحرص على ترديدها الدستور فضال عن استهالل
نصوصه بها ملا لها من سمو ورفعة ترقى بها الن
تكون من دعائم قيام االمم وبناء الحضارة.
ً
واس �ت �ط��رد ال�ح�ك��م ق��ائ�ل�ا« :وه� ��ذا م��ا ح��رص��ت عليه
ايضا قوانني الوظيفة العامة املشار اليها بما فيها
قانون الخبرة من ان يتم شغل وظائف ادارة الخبراء
ب�م��وج��ب اع�ل�ان رس�م��ي ت�ح��دد ف�ي��ه ش ��روط شغلها
وت�ش�ك��ل لجنة م�ح��اي��دة ت�ت��ول��ى اج ��راء امل�س��اب�ق��ة بني
امل �ت �ق��دم�ين ع �ل��ى اس� ��اس امل� �س ��اواة وت �ك��اف��ؤ ال �ف��رص
بما يضمن احترام مبدأ امل�س��اواة وتحقيق الحماية
املتكافئة للحقوق جميعا.
وال ريب ان الجهة االداري��ة عندما ارتكبت املخالفات
امل �ش��ار ال�ي�ه��ا ت�ك��ون ق��د ف��ارق��ت ب��ذل��ك ق��ان��ون ون�ظ��ام
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ،الخ�ل�ال �ه��ا ب �م �ب��دأ ت �ك��اف��ؤ ال �ف��رص
وامل�س��اواة بني املواطنني ،فقد انطوى تصرفها على
اوج��ه وص��ور التمييز املنهي عنه دس�ت��وري��ا بنص
آم��ر قطعي الثبوت بعدم التمييز بني املواطنني على
اس��اس غير العدالة كاحد الحقوق العامة التي تتبوأ
اع �ل��ى م �ك��ان��ة وارف � ��ع م �ن��زل��ة ،ب �م��ا ي �ت��رت��ب ع �ل��ى ه��ذه
املخالفات من عدم مشروعية ما يصدر عن اي من
السلطات العامة في هذا الشان ،وأيًا كان وجه الرأي
في االعتبارات التي دعت جهة االدارة الى تقرير ذلك
ـ ف��ان خ�ض��وع ال��دول��ة بجميع سلطتها مل�ب��دأ سيادة
القانون ،قد بات اصال مقررا وحكما الزما لكل نظام
ديموقراطي سليم ،وتبعا لذلك يكون الزما على كل
سلطة ع��ام��ة ـ اي��ا ك��ان شأنها واي��ا ك��ان��ت وظيفتها
وط �ب �ي �ع��ة االخ �ت �ص ��اص ��ات امل �س �ن��دة ال �ي �ه��ا ال �ن ��زول
على ق��واع��د ال��دس�ت��ور وال�ق��ان��ون ومبادئهما وال�ت��زام
ح��دوده�م��ا ،ف��ان ه��ي خالفت ذل��ك او ت�ج��اوزت��ه شاب
عملها عيب عدم املشروعية».
ولذلك خلص الحكم ال��ى أن��ه« :ومل��ا تقدم ف��إن مسلك
جهة االدارة بالنسبة ل �ق��رارات شغل وظ��ائ��ف ادارة
ال �خ �ب��راء امل�ح��اس�ب�ي��ة وال�ه�ن��دس�ي��ة س ��واء ال �ت��ي تمت
بالتعيني او ب��اي طريق اخ��ر لشغلها والتي صدرت
في فترة الوزير االول او الوزير الثاني قد شابه عيب
عدم املشروعية الجسيم بما تغدو معه هذه القرارات
منعدمة ،وتقضي املحكمة بإلغائها الغاء مجردا».
وللحديث بقية...
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«التربية» َّ
دشنت أكبر حركة نقل في تاريخها ..والبداية  24مديراً

الحربي لــ سبقلا:

ً
التدوير ليس عقابا ..إنما حافز للتطوير
 04الكويت
عملية التحديث لن
َّ
تتوقف عند هذا الحد..
وحريصون على خلق
روح التنافسية
ّ
الترقي
إتاحة فرص
من خالل العمل
في أماكن مختلفة
الكتساب خبرات أوسع
مسؤولون تربويون:
تأجيل تدوير مراقبي
المراحل التعليمية
لحين اعتماد نتائج
المقابالت الجديدة
قطاع التعليم العام
صاحب النصيب األكبر
ّ
التنقالت..
من
وحالة وحيدة
في التنمية التربوية
العين على الوكالء
المساعدين..
ومديرو إدارات آخرون
في الطريق

األحد غرة جمادى اآلخرة  1441هـ  26 -يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16701

ّ
ملفات عالقة ومشكالت متوارثة ..و«عين الميدان» على قرارات الحربي

«التربية» :أداء المسؤولين تحت مجهر الرقابة
هاني الحمادي

أس �ئ �ل��ة ع ��دي ��دة ت � ��دور ف ��ي أذه� � ��ان أه� ��ل امل �ي ��دان
ّ
التربوي منذ تولي وزير التربية وزير التعليم
ال �ع��ال��ي د.س� �ع ��ود ال �ح��رب��ي ال�ح�ق�ي�ب��ة ال ��وزاري ��ة
ً
الشهر املاضي ،عاقدين آماال كبيرة في أن يكون
العهد ال�ج��دي��د ل��أف�ع��ال ال ل��أق��وال وال�ش�ع��ارات
والتصريحات الرنانة التي ّ
تشبع منها امليدان.
ووس��ط أنباء تتردد بأن وزارة التربية مقبلة
على نفضة إصالحية ،وتأكيدات بأن مسؤولني
ت �ح��ت م �ج �ه��ر ال ��رق ��اب ��ة ،وأن ك ��ل االح �ت �م ��االت
ب �ش��أن �ه��م م �ف �ت��وح��ة،ي �ت��رق��ب امل �ت��اب �ع��ون ل�ل�ش��أن
التعليمي اإلج��راء ات والقرارات املنتظرة على
مختلف األصعدة في هذا الشأن.

باإلعالن عن جميع الشواغر وتسكينها سريعا
م ��ع ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ض� � ��رورة اخ �ت �ي��ار ال �ك �ف��اءات
وتكريس االعدالة.

إنجاز األعمال والدورة املستندية الطويلة في
إبرام العقود مع الشركات والجهات الرقابية،
وع ��دم ان �س �ج��ام ال �ق �ي��ادات ال �ت��رب��وي��ة ب�ع�ض�ه��ا
م� ��ع ب� �ع ��ض وك� ��ذل� ��ك م� ��ع امل� ��دي� ��ري� ��ن ال �ت��اب �ع��ني
لقطاعاتهم.
وش� ��ددوا ع�ل��ى ض ��رورة أن ي �ب��دأ ال��وزي��ر بطي
صفحة امل��اض��ي راف�ع��ا ش�ع��ار إص��الح التعليم
أوال ،م ��ؤك ��دة وج� ��ود ت �ح��دي��ات ت��واج ��ه ال�ن�ظ��م
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ب ��وج ��ه ع � ��ام ت �ت �م �ث��ل ف� ��ي ت �ط��وي��ر
معايير جودة التعليم والرقابة على املدارس،
وال� �خ ��روج ب��ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة م ��ن ق��ال�ب�ه��ا
ال �ت �ق �ل �ي��دي ،وال ��وص ��ول إل ��ى امل �ع �ل��م ال �ع �ص��ري،
وص� �ي ��اغ ��ة أه� � � ��داف غ� �ي ��ر ن �م �ط �ي��ة أو م��أل��وف��ة
للمدرسة.
ول� �ف� �ت ��وا إل � ��ى أه �م �ي��ة ت��وظ �ي��ف ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
واس � �ت � �ث � �م� ��اره� ��ا ب� �ش� �ك ��ل أف � �ض� ��ل ف � ��ي ال �ع �م �ل �ي��ة
التعليمية ،واالستمرار في تطوير املناهج ونظم
ال�ت�ق��وي��م واالم �ت �ح��ان��ات ،م��ؤك��دة أه�م�ي��ة تكاتف
وتضافر الجهود وت�ب��ادل ال�خ�ب��رات والتجارب
الناجحة لتحقيق التطوير والتغيير.

هل بدأت بوادر
قائمة مشاكل
مسؤولون
اإلصالح والتغيير
ع��الوة على ما سبق ذك��ره ،تلمست سبقلا آراء
تحت مجهر الرقابة ..
في وزارة التربية
العديد من العاملني في األوساط التربوية حول
وكل االحتماالت مفتوحة الطموحات واآلم��ال التي ينشدونها من الوزير
التي تعاني منذ
تضمنت ح��ل ق��ائ�م��ة م��ن امل�ش��اك��ل ال�ت��ي ت�ت��وارث
سنوات؟ وهل
م�ن��ذ ع�ه��د غ�ي��ر ق��ري��ب ،وظ �ل��ت ب��ال ح��ل ل�س�ن��وات
ط��وي�ل��ة ،م��ا ي�ض��ع ع��الم��ة اس�ت�ف�ه��ام ك�ب�ي��رة ح��ول
هناك خريطة
سبقلا:
لـ
تربويون
أهمية االستراتيجيات التي سيضعها الحربي
طريق ترسم
وه��و اب��ن ال��وزارة العالم بهذه املشكالت لتدارك
طي صفحة
على الحربي
قرارات إصالحية
ّ
مرحلة جديدة؛
ما فات سابقيه.
ّ
وس��رد أه��ل امل�ي��دان مجموعة م��ن القضايا التي
وب �ع��د  40ي��وم��ًا ع�ل��ى ت��ول��ي ال �ح��رب��ي امل�ن�ص��ب
الماضي ورفع شعار
عنوانها الرئيس
تتطلب أن تكون ضمن أول��وي��ات الحربي خالل
ال� � � � � � ��وزاري ،وص � � ��ف ت� ��رب� ��وي� ��ون أداء ال� ��وزي� ��ر
اإلصالح
«تطوير التعليم»؟
ال �ف �ت��رة امل�ق�ب�ل��ة وال �ع �م��ل ع�ل��ى ح�ل�ه��ا ،واالرت �ق ��اء
خ��الل ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة ب��ال�ج�ي��دة؛ إذ تخللتها
ب��ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ل �ت �ت��واءم م��ع ال�ت�ط�ل�ع��ات
ب �ع��ض ال � �ق ��رارات ال �ت��ي ت �ط��رق ب ��اب االص� ��الح،
وهل تشهد
سعود الحربي
التعليمي واإلداري
املجتمعية ف��ي رف��د ك��ل مناحي العمل بكفاءات
أه �م �ه��ا ح �س��م ال� �ج ��دل ح ��ول م �ن �ه��ج ال �ك �ف��اي��ات
المرحلة المقبلة
وق��درات كويتية ق��ادرة على النهوض بالتعليم
واس� �ت� �ب ��دال امل �ع��اي �ي��ر ب� ��ه ،وال� � ��ذي ي� � ��وازن ب��ني
لتكون الكويت في مصاف الدول املتقدمة.
املعارف واملهارات ،وتوحيد العطلة الربيعية
إجراءات وقرارات
مشروعات ومناقصات
ووف��ق أه��ل امل�ي��دان ،هناك ملفات يجب أن
(ن �ص��ف ال �س �ن��ة) ب��ني ك��ل م��ن ج��ام �ع��ة ال�ك��وي��ت
إصالحية ،من
املقبلة،
الفترة
الحربي
طاولة
على
تكون
�ى
�
ل
إ
�ة
�
ف
�ا
�
ض
إ
�ة،
�
ي
�
ب
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�
ت
�
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ا
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�
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و«ا
وإت��ا
إل��ى وظ��ائ��ف أق��ل
لة..ح��ة الفرصة ومن املقرر أن ترصد اللجنة مكامن الخلل
معط
أهمية َّ
وعقود
أب��رزه��ا ال�ك�ث��اف��ة ال�ط��الب�ي��ة وس ��وء ت��وزي��ع
ت�ق� ّ�ص��ي ال�ح�ق��ائ��ق ح ��ول ت�س��ري��ب االم�ت�ح��ان��ات
شأنها تالفي
هاني الحمادي
�ذات وت�ط��وي��ر
وإجراءات�ات ال� �
خ�ه��ري�ذه��ن م��ن أج ��ل إث �ب�
للمعلمني�ات وآل �ي��ات ع�م��ل ج��دي��دة،
�وب ا�دل�ي�ج�م��م�اع�م��يق�ت��رح�
املعلمني وال��روس�ت�ق�
آلج��ة
ل �ل ��وص ��ول إل� ��ى م �ك��ام��ن ال �خ �ل��ل مل �ع��ال �
معالجة
الخلل والقضاء
امل��رش�ح��ني ل�ل��وظ��ائ��ف االش��راف �ي��ة وتعطل
األزمة املتكررة لسنوات.
األزماتالراكدة.
اإلداري وتحريك املياه
العمل
تالفي هذه املشكلة ،إضافة الى
شأنها
المشكالت
بعد  6سنوات من الركود اإلداري في وزارةعلى
�طء إج ��راءات
من�روع��ات وب �
م�ن��اق�ص��ات وم �ش�
وزير�الح وال �ت �غ �ي �ي��ر
التربية�ار االص � �
اعتمدوزيروي �ب ��دو أن ق �ط�
بطيئة
التربية،
معالجة األزمات.
أي� �ض ��ًا ق ��د ان �ط �ل��ق ف ��ي ع �ه��د ال� �ح ��رب ��ي ،و
التي وقعت في
أجرى�تدت امل�ص��ادر على أن جميع املعطيات
شك���اّن��د
مكتب الوزير نفسه ،و
رصد أسماء جميع املديرين املتهاونني في
الذي
األولى
محطته
أكبر حركة
األولى من
التعليم العالي د.سعود الحربي ،أمس الدفعة
آمال وطموحات
السابق؟ وهل
بعض
�لاح �ي��ة أ
�رارات اص
ونقلوج ��ود ق � �
�دبك��د
التغييرات فيه؛ أهمها إنهاء نت���ؤ
الستبعادهم م��ن امتحانات
تحتاجخ ��رى في سير اللجنة
تربوية
منشآت
وت�ت�ض�م��ن ال�ق��ائ�م��ة ك��ذل��ك إع ��ادة تسكني
«الباراشوتية» التي حدثت مسبقًا
التعيينات
مديراً
ومراقبا ً
كافٍ
تدوير ستشهدها الوزارة ،والتي طالت 24الوقت
في
أغلبهم
،
الرقابة��ق س �ت �ط� ً
الفترة ال�ت��ي ه��ي
أن��ني ف��ي امل ��دارس
ومدارس ك �م� ا�امل�ع�ل�م
جذريةل �..ق �ط��اع��ات،
صيانة�ول ك ��ل ًا
مكتبط��ري
إلى وظائف أخرى ،وتسكني إدارة ال �
بحاجة الثانية.
الدراسية
إلنجاز الكثير من
م �ل �ح��ة إل� ��ى ال �ع��دي��د م ��ن ال �ت �خ �ص �ص��ات،
والتدقيق ،الذي ظل شاغرًا ألكثر من  3سنوات.
الست.
قطاع التعليم العام ،ممثالً في المناطق التعليمية
تتطلب
�دارس� � �ا �ل ��ت��ي ي�
البناء�ة ال �ت� و
وم� ��ن ال � �ق� ��رارات ال �ت��ي ات �خ��ذه��ا ال �ح��رب��ي أي�ض��ا
الكثير� ��ادر أن ه� � �ن � ��اك م� ��دي� ��ري
�دتح�تا�مل�اج� � �ص �
�دويص��ي��ر�ان��ة امل��وأك
إعادة ح��رك�
تشملها
االدارات ال �ت��ي ل��م
الملفات التربوية
منها إلى صيانة جذرية وهو ّما يتطلب
تشكيل إع��ادة تقييم آل�ي��ات ت��وزي��ع االخ�ت�ب��ارات
تحت
أمس
من
أول
تقريرها
وجاء ذلك تأكيداً لما نشرته سبقلا ،فيالعالقة؟
تأخر رئ ��اس ��ة ب �ع��ض ال �ل �ج��ان
وأيضاف ��وا
�دراس ك ��ل �
�
�
�
م
على امل��دارس ،وتعليماته إلى جميعأم��س
فيها ميزانية كافية لها،
القطاعاتليست في مأمن منه ،بل األم��ور توفير

عنوان «أداء المسؤولين تحت مجهر الرقابة وكل االحتماالت مفتوحة»،
وتمت االشارة إلى وجود نفضة إدارية في وزارة التربية.
من أبرز الوظائف التي تم تدويرهم مديرو
عموم املناطق التعليمية ومديرو الشؤون
اإلدارية ،إضافة إلى مراقبي الخدمات العامة
ً
ومراقبي امل��وارد البشرية باملناطق ،فضال
عن مدير مكتب الوزير فيصل الجطيلي.

تحفيز وتشجيع
وأك��د وزي��ر التربية وزي��ر التعليم العالي
د.س� �ع ��ود ال �ح��رب��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح ل �ـ سبقلا
أن ال�ت��دوي��ر ال يعني القصور أو اإله�م��ال،
ل�ك�ن��ه ف��ي األس� ��اس ح��رك��ة ت��أه �ي��ل وت�غ�ي�ي��ر
لسير العمل ،م��ن أج��ل رف��ع الدافعية نحو
التطوير.
وب� نّّي� الحربي أن��ه ي�ه��دف م��ن خ�لال توجهه
في التدوير إلى التحفيز والتشجيع وخلق
الروح التنافسية الجدية ،إضافة إلى تبادل
ال �خ �ب��رات وت��وزي �ع �ه��ا ،س ��واء ع�ل��ى مستوى
امل�ك��ان أو األف ��راد ،الف�ت��ا إل��ى أن ه��ذا االج��راء
س �ي �س��اع��ده��م ف ��ي ت �ع��زي��ز ال� �ق ��درات ال��ذات �ي��ة
وات��اح��ة ف��رص الترقي ،م��ن خ�لال العمل في
أم��اك��ن م�خ�ت�ل�ف��ة ،وب��ال �ت��ال��ي ال �ح �ص��ول على
خبرات أوسع.
وأض� ��اف« :ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ط��وي��ر م�س�ت�م��رة ،ول��ن

تقف عند هذا الحد» ،مشددًا على حرصه في
االرتقاء بالعملية التعليمية واملضي قدمًا
ف��ي تحقيق خ��ري�ط��ة ال�ط��ري��ق ال�ت��ي رسمها
منذ توليه الحقيبة الوزارية.

قرارات إصالحية
م �ص��ادر ت��رب��وي��ة م �س��ؤول��ة أك ��دت ل �ـ سبقلا
أن ح��رك��ة ال �ت��دوي��ر ال��واس �ع��ة ال �ت��ي ح��دث��ت
أم��س ،ربما تكون األول��ى من نوعها ،لكنها
ل ��ن ت� �ك ��ون األخ � �ي� ��رة ف ��ي ع �ه��د ال� �ح ��رب ��ي ،إذ
ستعقبها ق��رارات إصالحية ونفضة إداري��ة
ج��دي��دة مهمة ،الف�ت��ة إل��ى أن ال ��دور آت على
ق �ي��ادات أخ ��رى ،وال �ع�ين أي�ض��ًا ع�ل��ى م��دي��ري
مدارس ووكالء مساعدين.
وأش ��ارت إل��ى أن وزارة التربية تعيش منذ
سنوات في حالة رك��ود وتأخر في اإلنجاز
وعملية التطوير فيها شبه معتلة ،مطالبة
الحربي باالستمرار في القرارات التي تنشد
االصالح.
واع � �ت � �ب� ��رت امل� � �ص � ��ادر أن وع� � ��د ال �ح ��رب ��ي
بتكريس مبدأ الشفافية واملحاسبية بدأ
يتحقق عن طريق تدوير بعض املسؤولني
ال��ذي��ن ي�ت�ق�ل��دون م�ن��اص��ب وإدارات مهمة

الدفعة األولى من المشمولين بحركة التدوير
االسم

الوظيفة السابقة

الوظيفة الحالية بعد التدوير

وليد بن غيث

المدير العام لمنطقة الجهراء التعليمية

المدير العام لمنطقة حولي التعليمية

منصور الديحاني

المدير العام لمنطقة مبارك الكبير التعليمية

المدير العام لمنطقة االحمدي التعليمية

منصور الظفيري

المدير العام لمنطقة حولي التعليمية

المدير العام لمنطقة الفروانية التعليمية

حمود العنزي

مدير ادارة الشؤون التعليمية منطقة الجهراء التعليمية

مدير ادارة الشؤون التعليمية منطقة الفروانية التعليمية

حمد السعيد

مدير ادارة الشؤون التعليمية منطقة االحمدي التعليمية

مدير ادارة الشؤون التعليمية منطقة الجهراء التعليمية

دالل الناهض

مديرة الشؤون التعليمية منطقة حولي التعليمية

مديرة الشؤون التعليمية منطقة العاصمة التعليمية

شكرية السعيدي

مديرة الشؤون التعليمية منطقة العاصمة التعليمية

مديرة الشؤون التعليمية منطقة مبارك الكبير التعليمية

فهد العجمي

مدير الشؤون التعليمية منطقة الفروانية التعليمية

مدير الشؤون التعليمية منطقة االحمدي التعليمية

ندى المطيري

مديرة الشؤون التعليمية منطقة مبارك الكبير التعليمية

مديرة الشؤون التعليمية منطقة حولي التعليمية

فراس كرتش

مدير الشؤون االدارية منطقة مبارك الكبير التعليمية

مدير الشؤون االدارية منطقة الفروانية التعليمية

جاسم بوحمد

مدير الشؤون االدارية منطقة حولي التعليمية

مدير الشؤون االدارية منطقة العاصمة التعليمية

حمد العنزي

مدير الشؤون االدارية منطقة العاصمة التعليمية

مدير الشؤون االدارية منطقة حولي التعليمية

فيصل الجطيلي

مدير مكتب وزير التربية

مدير الشؤون االدارية منطقة مبارك الكبير التعليمية

احمد المطيري

مراقب الخدمات العامة – منطقة الجهراء التعليمية

مراقب الخدمات العامة – منطقة االحمدي التعليمية

امين طميهير

مراقب الخدمات العامة – منطقة االحمدي التعليمية

مراقب الخدمات العامة – منطقة الجهراء التعليمية

يوسف حاجية

مراقب الخدمات العامة – منطقة مبارك الكبير التعليمية

مراقب الخدمات العامة – منطقة العاصمة التعليمية

ناصر الشمري

مراقب الخدمات العامة منطقة حولي التعليمية

مراقب الخدمات العامة – منطقة الفروانية التعليمية

سعد العنزي

مراقب الخدمات العامة – منطقة الفروانية التعليمية

مراقب الخدمات العامة – منطقة حولي التعليمية

ابتسام العوضي

مراقبة الموارد البشرية – منطقة حولي التعليمية

مراقبة الموارد البشرية – منطقة مبارك الكبير التعليمية

بدر الهمشي

مراقب الموارد البشرية – منطقة الجهراء التعليمية

مراقب الموارد البشرية – منطقة الفروانية التعليمية

عبدالله العتيبي

مراقب الموارد البشرية – منطقة االحمدي التعليمية

مراقب الموارد البشرية – منطقة حولي التعليمية

حوراء ليري

مراقبة الموارد البشرية – منطقة الفروانية التعليمية

مراقبة الموارد البشرية – منطقة االحمدي التعليمية

يوسف شعوان

مراقب الموارد البشرية – منطقة مبارك الكبير التعليمية

مراقب الموارد البشرية – منطقة الجهراء التعليمية

عادل الحربي

مراقب الخدمات والتجهيزات االدارية – ادارة المكتبات – قطاع االنشطة

مراقب الخدمات العامة – منطقة مبارك الكبير التعليمية

تحتاج مزيدا من البحث والدراسة وإيجاد ت� �ح ��وم ح ��ول� �ه ��م ش� �ب� �ه ��ات ال� �ت ��واط ��ؤ ف��ي
ض �ب��ط ال �ل �ج��ان وت �م��ري��ر االج� ��اب� ��ات ال��ى
البدائل.قضايا ملحة
10
حلولت� �ح ��ان ��ات « »V.I.Pوال �ل �ج �ن��ة
�ات ام� �
التي ق ��ا
والمشكالتت��ي
الملحةح��ان��ات ال�
�ب االم �ت �
ابرزس��ري�
تربويون�ة ت �
لخص�أن أزم� �
وب �ش�
تحتاجع �إلى
القضايا
ومنها:ت �ح ��ان ��ات ال� �ف� �ت ��رة ال ��دراس� �ي ��ة املختصة ستعمل على التحقق من هذه
عاجلةت �ه��ا ام �
ش �ه��د
املعلومات،العقود
�رورالمستندية في إبرام
طولم�الدورة
ص��ادر أنها ل��ن -6
المعلمين
تسكين
إعادة
-1
وفي حال صحتها لن يكتفي
تمر
�دت امل�
�ى ،أك�
األول�
التربوية
القيادات
بعض
تناغم
عدم
-7
الحاجة
تعاني
بمدارس
معلمين
توفير
-2
الكرام ،بل ستكون هناك اج��راء ات جديدة ال� ��وزي� ��ر ب��إح��ال �ت �ه��م إل� ��ى ال �ت �ح �ق �ي��ق ،ب��ل
 -3صيانة المدارس
 -8التمييز بين مربي األجيال
األنصبة ستكون هناك إجراء ات قانونية مشددة
تشكيل
سيما بعد
مؤثرة ملنع تكرارها ،ال
 -9ارتفاع
 -4توفير ميزانية تفي بمتطلبات المدارس
لجنة ّ
اإلشرافيةه��م ،ال س�ي�م��ا ف��ي ظ��ل ت ��داول بعض
الوظائف ب�ح�ق�
بدأت
والتي
األعمالالحقائق فيها،
تقصي
 -5تأخر إنجاز
شغور
-10
عملها أم��س؛ إذ ع�ق��دت أول اج�ت�م��اع لها ،االسماء املتهمة بهذا الجرم.
 10متطلبات
للنظم التعليمية

ح ��ددت األوس� ��اط ال�ت��رب��وي��ة 10
متطلبات للنظم التعليمية وهي:
 -1تطوير معايير جودة التعليم
 -2الرقابة على املدارس
 -3الخروج بالعملية التعليمية
من قالبها التقليدي
 -4الوصول إلى املعلم العصري
 -5صياغة أه��داف غير نمطية
للمدرسة
 -6تطوير املناهج ونظم التقويم
واالمتحانات
 -7ت �ب��ادل ال�خ�ب��رات وال�ت�ج��ارب
الناجحة
 -8ت��وظ�ي��ف ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا في
املجال التعليمي
 -9تمكني املتعلم م��ن التفاعل
مع كل مجاالت املعرفة
 -10تنمية مهارات التعلم

توظيف
التكنولوجيا
في التعليم
ش��ددت م�ص��ادر تعليمية على
أن وزي��ر التربية وزي��ر التعليم
ال � �ع� ��ال� ��ي د .س � �ع� ��ود ال� �ح ��رب ��ي
وامل�س��ؤول��ني ف��ي ال ��وزارة لديهم
تحديات تكنولوجية تتمثل في
توظيف التكنولوجيا في املجال
ال �ت �ع �ل �ي �م��ي ،وض � � ��رورة إح� ��داث
ال �ن �ق �ل��ة ال �ن ��وع �ي ��ة ف� ��ي امل �ن��اه��ج
لتمكني املتعلمني م��ن التفاعل
مع كل مجاالت املعرفة وأدوات
ال�ح�ص��ول على املعلومات مما
ي �م �ك �ن �ه��م م ��ن ت �ن �م �ي��ة م� �ه ��ارات
ال �ت �ع �ل��م ،م� �ش ��ددة ع �ل��ى أه�م�ي��ة
ص �ن ��اع ��ة امل �ع �ل ��م ال � �ق� ��ادر ع�ل��ى
توظيف التكنولوجيا في خدمة
العملية التعليمية والتربوية.

سوء توزيع
المعلمين
أك��د ت��رب��وي��ون أن س��وء ت��وزي��ع
امل� �ع� �ل� �م ��ني ي� � � ��ؤدي إل� � ��ى إرب� � ��اك
ال �ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وإي� �ج ��اد
ال �ت �م �ي �ي��ز ب ��ني م ��رب ��ي األج� �ي ��ال
وارتفاع األنصبة ،الفتني إلى أن
الوظائف االشرافية شاغرة منذ
س �ن��وات ب�ش�ك��ل ع ��ام وم��دي��ري
العموم وبعض اإلدارات بشكل
خاص.

سعود الحربي

آخر حركة تدوير
منذ  6سنوات
ل��م ت�ش�ه��د وزارة التربية
منذ  6سنوات أي حركة
تدوير على االط�لاق ،بعد
عهد الوزير السابق نايف
ال� �ح� �ج ��رف ،ال � � ��ذي ح� � ّ�رك
حينها املياه الراكدة ،وقام
ب �ت��دوي��ر م��دي��ري امل�ن��اط��ق
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ،وأق� ��ال بعض
املسؤولني.
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استقدم عشرات المصريين ..وتركهم في العراء!

السجن لمواطن احترف االتجار
في البشر ..واإلقامة بـ 1500دينار
ال � � �خ� � ��اص ب ��ال� �ع� �م ��ل األه � � �ل� � ��ي ي� � �ج � ��رم ك��ل
ال �ت �ص��رف��ات ال �ت��ي ي�م�ك��ن أن ُي �س �ت �غ��ل ب�ه��ا
ال �ع��ام��ل ك��أن ي �ت��رك م��ن دون م�ن�ح��ه اق��ام��ة
أو رواتب شهرية أو حتى حجز حرياته،
ويمكن م��ن خ�لال ال�ق�ض��اء ال�ح�ص��ول على
أحكام قضائية تجرم عمل الكفيل ويصل
األم� � ��ر ف� ��ي ب �ع ��ض األح � �ي� ��ان إل � ��ى ات �ه��ام��ه
بشبهة االتجار في البشر.
وف� � ��ي س � ��ؤال � ��ه ح� � ��ول ع� � ��دم م� �ن ��ح ال �ع �م��ال��ة
املستقدمة أموالها أو راتبها الشهري ،أكد
أن اإلجراء مخالف قانونيًا ،ويمكن للعمالة
اللجوء إل��ى اإلج��راءات املناسبة بالتعاون
م��ع ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�ق��وى ال�ع��ام�ل��ة أو من
خالل القضاء والشكاوى العمالية.

خالد الحطاب
ل ��م ي �ك��د ي �ج��ف ال �ح �ب��ر ال � ��ذي س� �ط ��رت ب��ه
سبقلا ب� �ع ��دده ��ا ال � �ص� ��ادر أم � ��س ق �ض �ي��ة
سماسرة تجارة اإلقامات في مصر الذين
ي�ع�م�ل��ون مل�ص�ل�ح��ة «ه��وام �ي��ر ف��ي ال�ك��وي��ت
يتكسبون من وراء استقدام مئات العمال
ع� �ب ��ر م� �ل� �ف ��ات ش ��رك ��ات� �ه ��م ث� ��م ي �ت��رك��ون �ه��م
وش ��أن� �ه ��م ،ح �ت��ى ق � ��ررت ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة
ح �ب��س م ��واط ��ن ع �ل��ى ذم ��ة ق �ض �ي��ة ب�ت�ه�م��ة
املتاجرة في اإلقامات».
وص �ن �ف��ت ال �ن �ي��اب��ة ال �ت �ه �م��ة ب��أن �ه��ا ات �ج��ار
ب��ال�ب�ش��ر« ،ب�س�ب��ب تسهيل ال�ح�ص��ول على
إق ��ام ��ة ل�ل�أج��ان��ب م �ق��اب��ل م �ب��ال��غ م��ال �ي��ة»،
األمر الذي يستوجب العقاب.
وأوض �ح ��ت م �ص��ادر أن امل ��واط ��ن اس�ت�ق��دم
ع�ش��رات العمالة املصرية على تراخيص
 6شركات خدمات توصيل طلبات ،وبعد
وص��ول �ه��م إل ��ى ال �ك��وي��ت ودف �ع �ه��م م�ب��ال��غ
مالية كبيرة ،ل��م يطبع لهم اإلق��ام��ات ،بل
سجل قضايا تغيب بحقهم.
وذك � � � ��رت امل� � �ص � ��ادر أن ال � �ع � �م ��ال ت �ق ��دم ��وا
ب�ش�ك��اوى إل��ى ال�ق��وى ال�ع��ام�ل��ة وال��داخ�ل�ي��ة
ب �ح��ق امل ��واط ��ن ،وك �ش �ف��ت ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات أن��ه
م� �ح� �ت ��رف االت� � �ج � ��ار ب � ��اإلق � ��ام � ��ات ،ول ��دي ��ه
سماسرة ف��ي مصر يجلبون ل��ه الراغبني
ف � ��ي ال � �س � �ف� ��ر ،ك � �م ��ا ي� �ت� �ع ��ام ��ل م � ��ع م �ك �ت��ب
س �ف ��ري ��ات ف ��ي ال� �ق ��اه ��رة ،وات� �ض ��ح أن ك��ل
ش� �خ ��ص ي ��أت ��ي إل � ��ى ال � �ب�ل��اد ي ��دف ��ع ن �ح��و
 1500دينار لقاء اإلقامة ،حيث يتم سداد
ن�ص�ف�ه��ا ف��ي م �ص��ر ،وامل �ب �ل��غ امل�ت�ب�ق��ي يتم
سداده في الكويت وفق االتفاق املبرم مع
وسطاء صاحب الشركات.

المتهم لديه  6شركات
توصيل طلبات يستغلها
في تجارة اإلقامات
بالغات تغ ُّيب ضد العمال
ظلماً
وتعسفاً ..والشكاوى
ُّ
كشفت المستور

مصريو الكويت

العتيبي لـ سبقلا:
القانون يضمن
الحقوق العمالية
محمد العتيبي

التخاذ اإلجراء ات القانونية بعد شكاوى
العمالة.

ضمانات قانونية
إل � ��ى ذل� � ��ك ،أك � ��د امل� �ح ��ام ��ي وال� �ن ��اش ��ط ف��ي
حقوق اإلنسان محمد العتيبي لـ سبقلا
«أن م� ��ن ح� ��ق ال� �ع ��ام ��ل ب �ح �س��ب ال �ق ��ان ��ون

ال �ك��وي �ت��ي ون ��ص ال �ع �ق��د امل �ب ��رم م �ع��ه ل��دى
استقدامه إلى البالد الحصول على كامل
حقوقه املالية واإلقامة السنوية وغيرها
من ال�ش��روط ،ويمنع اإلض��رار به أو تركه
من دون ذلك حيث يكفل له قانون العمل
الحقوق».
وأك� � ��د ال �ع �ت �ي �ب��ي أن ال � �ق ��ان ��ون ال �ك��وي �ت��ي

م � ��ن ج � ��ان � ��ب آخ � � � ��ر ،ك� �ش� �ف ��ت إح� �ص ��ائ� �ي ��ات
حديثة أن أع��داد املصريني في البالد تزيد
سنويا بمقدار  30ألف عامل في القطاعني
ّ
ال �ح �ك��وم��ي وال � �خ� ��اص ،وي �ش��ك �ل��ون ن�س�ب��ة
 %23.6م��ن إجمالي العمالة امل��وج��ودة في
البالد «وفق إحصائيات .»2019
وف ��ي ع ��ام  ،2019زادت ال �ع �م��ال��ة امل�ص��ري��ة
ف��ي الكويت مقارنة م��ع إحصائيات 2018
بأكثر م��ن  35أل��ف ع��ام��ل ،ليبلغ إجماليهم
حتى النصف الثاني من العام املاضي نحو
 512ألف عامل مصري يغلب فيهم الوجود
الذكوري بنسبة تتجاوز .%93

مماطلة وتعسف
ولفتت امل�ص��ادر إل��ى أن الكثير من هؤالء
العمال فوجئوا عقب وصولهم بمماطلة
م � �ن� ��دوب ال � �ش� ��رك� ��ات ،ول � ��م ي� �ق ��م ب �ط �ب��اع��ة
اإلق��ام��ات ل�ه��م ،ب��ل اس�ت�خ��دم ب�لاغ التغيب
ضدهم كوسيلة ضغط عليهم لتسفيرهم
ب �ع��د م � ��رور ع � ��ام ت �ق��ري �ب��ًا ع �ل��ى دخ��ول �ه��م
الكويت.
وأش� � ��ارت امل� �ص ��ادر إل ��ى أن ه ��ذا امل��واط��ن
احترف هذه الحيل ،فبعد مغادرة العمال
ي�س�ت�ق��دم غ�ي��ره��م ع �ل��ى م�ل�ف��ات ال �ش��رك��ات،
وهكذا يتكسب منهم ومن غيرهم.
ّ
مسجلتان ضد
وت��اب�ع��ت :هناك قضيتان
الكفيل ومكتب ال�س�ف��ري��ات بتهم االت�ج��ار
ب��ال�ب�ش��ر ،إح��داه��ا م �ن �ظ��ورة ام ��ام ال�ق�ض��اء
امل �ص��ري ،واألخ� ��رى ف��ي ال �ك��وي��ت ،تمهيدا
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شرباكة
يوسف الشهاب

قيادات األمن..
تفتح األبواب
إذا تقطعت سبل الوصول إلى أي
مسؤول عن أي مواطن ،وإذا أغلق
ه��ذا امل�س��ؤول أب��واب��ه منعا لدخول
أي م��واط��ن ج ��اء ل �ق �ض��اء ح��اج�ت��ه
إليه ،فاعلم أن مثل هذا املسؤول ال
يستحق ال�ج�ل��وس ع�ل��ى الكرسي
القيادي ال��ذي يجلس عليه ،واعلم
أكثر وأك�ث��ر أن مثل ه��ذا املسؤول
فاشل في دوره ،وربما يشعر أن
املنصب يخب عليه ،وأنه ليس في
مستوى ه��ذا املنصب ال��ذي جعله
يجلس ف��ي ب��رج عاجي بعيدا عن
س � �م ��اع آراء ال � �ن� ��اس وه �م��وم �ه��م
والسعي إلى حلولها.
كثيرون من القيادات املختلفة في
الدولة تراهم يمارسون الهروب من
م��راج �ع��ة أي م��واط��ن ل �ه��م ،لكنهم
حني يأتي هذا املواطن تحت بشت
النائب ،فإن الحال لدى هذا القيادي
ي �ك��ون م �خ �ت �ل �ف��ا ،ح �ي��ث ال �ت��رح��اب
ب ��األح� �ض ��ان وال � �ش� ��اي وال� �ق� �ه ��وة،
و«امرنا» وكل ما يخطر على بالك
من عبارات الترحيب والتهليل التي
يسوقها ه��ذا ال�ق�ي��ادي إل��ى النائب
واملواطن الذي كان يحاول الوصول
إل��ى مكتب ه��ذا ال �ق �ي��ادي ب��األم��س
فال يستطيع ،لكنه اليوم وبصحبة
ف �ي �ت��ام�ين ال �ن��ائ��ب ت �ف �ت �ح��ت أم��ام��ه
األبواب ،وسبحان مغير األحوال.
في الجانب اآلخ��ر من هذا املشهد
ه �ن��اك ق� �ي ��ادات ت ��راه ��ا إل ��ى ج��ان��ب
قضايا املواطن وقريبة من همومه،
ت�ف�ت��ح أب��واب �ه��ا مل ��ن ي��ري��د ال��دخ��ول
ل �ش ��رح ق �ض��اي��اه وم �ش��اك �ل��ه ،ف�لا
ح��واج��ز وال إش��ارات ح�م��راء تمنع
ال��دخ��ول ،وال س�ك��رت��اري��ة تسمعك
األس �ط��وان��ة أو األك ��ذوب ��ة امل �ع �ت��ادة:
الوكيل أو املدير لديه اجتماع ،في
الوقت ال��ذي يكون جالسا بمفرده
أو مدير املكتب أمام املراجعني ظنًا
م ��ن ه� ��ذا امل ��دي ��ر ان ط��ري �ق �ت��ه ه��ذه
ت��رض��ي امل �ع��زب ،وال �ح��ال غير ذلك
بالطبع.
قبل أيام قمت بزيارة مجاملة إلى
مكتب األخ ال�ف��ري��ق ع�ص��ام النهام
وكيل وزارة الداخلية ،ك��ان املوعد

ل �ي�لا وك � ��ان ال ��رج ��ل م ��ع ال �ق �ي��ادات
األم �ن �ي��ة م �ت��واج��دي��ن ح ��ول ط��اول��ة
م� �س� �ت� �ط� �ي� �ل ��ة ح � � �ض� � ��روا ل� �س� �م ��اع
ش � �ك� ��اوى م� ��ن ك � ��ان ب ��االن� �ت� �ظ ��ار..
املشهد كان راقيا وربما استثنائيًا
س � � ��واء ف� ��ي زم� ��ان� ��ه أو ح� �ت ��ى ف��ي
املراجعني الذين كانوا من الرجال
وال �ن �س��اء ،ال��دخ ��ول ب��ان�ت�ظ��ام وف��ق
األول ��وي ��ة ،وان �ت �ظ��رت ح �ت��ى ح��ان��ت
ل �ح �ظ��ة ال� ��دخ� ��ول ،وإذا ب��ال �ق �ي��ادات
األم�ن�ي��ة ح��اض��رة ب�ق�ي��ادة النوخذة
وك� �ي ��ل ال� � � � ��وزارة ،ش� �ع ��رت ح�ي�ن�ه��ا
ب ��ال� �ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن ال � �س � �ع� ��ادة ل �ط �ي��ب
االستقبال ولألحاديث التي دارت
حول ما أكتبه في هذه الزاوية عن
وزارة الداخلية وعن قضايا املرور،
كانت عالمات الترحاب كبيرة في
ما أتناوله ،وشعرت أن ذلك أعطاني
م�س��ؤول�ي��ة أك �ب��ر ف��ي دور ال�ك��ات��ب
ت � �ج ��اه ق� �ض ��اي ��ا األم � � ��ن امل �خ �ت �ل �ف��ة
بالبالد ،وح�ين خرجت بعد اللقاء
ش�ع��رت ب��امل��زي��د م��ن راح ��ة النفس
واالطمئنان والتقدير الكبير لتلك
ال�ق�ي��ادات ال�ت��ي ج��اءت ف��ي ساعات
الليل وخارج ساعات العمل لتسمع
ق �ض��اي��ا امل ��واط� �ن�ي�ن وت �س �ع��ى إل��ى
ح�ل�ه��ا ،وب �ص��راح��ة ك��م ت�م�ن�ي��ت أن
يكون معظم املسؤولني عندنا على
ال � �ص� ��ورة ال� �ت ��ي رأي� � ��ت ف �ي �ه��ا األخ
ال� �ف ��ري ��ق ع� �ص ��ام ال� �ن� �ه ��ام وط ��اق ��م
ق �ي��ادات ال�ق�ط��اع��ات األم �ن �ي��ة ال��ذي��ن
تركوا بيوتهم وال��دواوي��ن من أجل
املواطن وأمانة املسؤولية ..فشكرا
ك��ل ال�ش�ك��ر للفريق ال��وك�ي��ل ولكل
من كان حاضرا من القيادات في
تلك الساعة من الليل.
***

●نغزة
ل ��و أن ك ��ل م� �س ��ؤول ف �ت��ح أب ��واب ��ه
للمراجعني مل��ا اح�ت��اج امل��واط��ن إلى
ن��ائ��ب ي�ق�ض��ي ل��ه ح��اج�ت��ه ع�ن��د أي
مسؤول ..خذوا العبرة والدرس من
وك� � �ي � ��ل ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة رغ� � � ��م ح �ج��م
املسؤولية اليومية في كل قطاعات
الوزارة ..طال عمرك.

دراسة تكشف خسارة الدولة ماليين الدنانير للتراخي في تنفيذه:

«الكهرباء» و«البلدية» ُتهمالن العزل الحراري
عزل شكلي

%73.6

على صعيد السكنني االستثماري
وال� � �خ � ��اص ،ك �ش �ف��ت ال � ��دراس � ��ة ان
«األع �م��دة وال�ج�س��ور ف��ي ه��ذا النوع
من السكن التي تشكل نحو %50
م��ن ال�ح��وائ��ط ال�خ��ارج�ي��ة ال يجري
ع��زل �ه��ا ،ك�م��ا ي �ك��ون ع ��زل األس�ط��ح
ضعيفا ،رغ��م ك��ون��ه األك�ث��ر ح��رارة
واألش � � ��د اح �ت �ي��اج ��ا إل � ��ى ال � �ع� ��زل»،
م�ش�ي��رة إل ��ى أن «ه ��ذه االخ �ت�لاالت
ج �ع �ل��ت ن �س �ب��ة ال� �ع ��زل ف ��ي امل �ب��ان��ي
 %15فقط من الحوائط الخارجية
وال�س�ق��ف ،أي إن�ه��ا م�ع��زول��ة شكال
فقط».

يوفرها االستثمار
في عزل الحائط
الخارجي للمباني
من كلفة الوقود

%16

عائد االستثمار
في العزل للسكن
االستثماري
و %6.4لــ«الخاص»

آلية العزل

كشفت دراسة ،قدّ مها وزير الكهرباء األسبق ،الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات
الوطنية د.عادل الصبيح عن «اعتماد بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء
مخططات مبان ،وإصدارهما التراخيص والموافقات الالزمة لها ،رغم عدم التزام
تلك المخططات بالعزل الحراري المتكامل».
وأشارت الدراسة ،التي حصلت سبقلا على نسخة منها ،إلى أن «البلدية
والكهرباء تفحصان المباني بعد االنجاز من جميع الجوانب ،عدا فحص العزل
الحراري ومدى االلتزام به» ،مشددة على أن «جميع مشاريع الدولة ،بما في ذلك
االسكانية منها ،ال تلتزم العزل الحراري المتكامل المفروض تطبيقه من قبل
الدولة».

محمود الزاهي
وذك��رت أن «هذا التراخي في التطبيق يترتب
ع �ل �ي��ه اس �ت �ن��زاف ك �ب �ي��ر مل � ��وارد ال �ط��اق��ة ،ي�ق��در
بمئات امل�لاي�ين م��ن ال��دن��ان�ي��ر س�ن��وي��ا» ،داعية
ّ
إلى «تبني آلية لفرض العزل الحراري املتكامل
ف��ي امل �ب��ان��ي ،وال �ت��أك��د م��ن ذل ��ك خ�ل�ال م��رح�ل��ة
البناء وما بعدها ،مع تحميل املالك واملقاول

ومكاتب اإلشراف الهندسي مسؤولية اإلخالل
به».
وف��ي ح�ين تبحث وزارة الكهرباء وامل��اء مع
ع� ��دد م ��ن ال� � � ��وزارات وال �ج �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة ف��ي
ال ��دول ��ة ت �ف �ع �ي��ل ال� �ع ��زل ال � �ح� ��راري ل�ل�م�ب��ان��ي
ب �ش �ك��ل أك� �ب ��ر خ �ل��ال ال� �ف� �ت ��رة امل �ق �ب �ل��ة ورف� ��ع
ك � �ف� ��اء ة ال� �ط ��اق ��ة ف� ��ي ال � �ب�ل��اد ب� �م ��ا ي �ت ��واك ��ب

ورؤي ��ة «ك��وي��ت  ،»2035ك�ش�ف��ت ال��دراس��ة أن
«التزام مواصفات العزل الحراري املتكامل
ّ
ل �ل �م �ب��ان��ي ي� �ح ��ق ��ق وف � � � ً�را ي� �ص ��ل إل � ��ى م �ئ��ات
ماليني الدنانير عبر توفير ال��وق��ود ،فضال
ع��ن إف��ادة أص�ح��اب البنايات بتقليل الهدر
الناجم عن كهرباء التكييف».
وب � ّ�ي� �ن ��ت أن «االس� �ت� �ث� �م ��ار ف� ��ي ع � ��زل ال �ح��ائ��ط
ّ
الخارجي للمباني يحقق وف��را للدولة ،يقدر
ب � � �ـ %73.6ف��ي اس �ت �ه�لاك ال ��وق ��ود ،وي��وف��ر على
املواطنني ف��ي السكن ال�خ��اص  %6.4م��ن قيمة
االستهالك الشهري ،وفي السكن االستثماري
ّ
يوفر نحو  %16من استهالكه للطاقة.
وأوضحت أن «اشتراطات العزل الحراري في
متراخ
الكويت جيدة ومعتمدة ،إال أن تطبيقها ُ ٍ
ج��دا؛ إذ إن��ه ف��ي معظم السكن ال�خ��اص تبنى
الحوائط الخارجية بسماكة  20سم ،في حني
تتطلب االش �ت��راط��ات أن ي�ك��ون سمك الحائط
 30سم ،أما في السكن االستثماري فينخفض
سمك الحائط ليصل إلى  15سم فقط».

توصيات
◄ تش��جيع االس��تثمار ف��ي تصني��ع
تكس��يات خارجي��ة معزولة لعزل
المباني القديمة
◄ تقدي��م دع��م كل��ي أو جزئ��ي
لتشجيع استعمال التكسيات
◄ منع اس��تيراد الطاب��وق الخفيف
إال باشتراطات العزل الحراري

أوض�ح��ت ال��دراس��ة أن «آل�ي��ة تطبيق
ال �ع��زل ت �ح��دث م��ن خ�ل�ال تقليص
األح� �م ��ال ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة املخصصة
للمتر املربع الواحد ،بشكل يجعلها
ال ت�ف��ي ب�ح��اج� اً�ة تكييف ال�ب�ن��اء ،ما
ل��م ي�ك��ن م �ع��زول ب�ش�ك��ل ك��ام��ل مع
ّ
ت�ق��دي��م دع��م وت�س�ه�ي�لات ملصنعي
مواد العزل ،بما يمكن املنتج املحلي
من تقديم انتاجه باسعار تنافسية
قريبة من البدائل غير املعزولة».

فوائد
أش � � ��ارت ال� ��دراس� ��ة إل� ��ى ك �ث �ي��ر م��ن
الفوائد املصاحبة للعزل الحراري؛
منها امل�ن��اف��ع البيئية ال�ن��اش�ئ��ة عن
ت�ق�ل�ي��ل ح ��رق ال ��وق ��ود ،إض��اف��ة إل��ى
التوفير في تكلفة املباني وأجهزة
التكييف وتحقيق الراحة في السكن
وتوفير طاقة إضافية في املحطات
القائمة ،يمكن استغاللها في تلبية
احتياجات النمو العمراني.
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مجلس األمة

الفارس رداً على سؤال الدالل :تحديث البيانات كشف الطلبات غير المستحقة

 44601توزيع إسكاني من «ورق»
حمد الخلف

ك�ش�ف��ت وزي� ��رة األش �غ��ال ال �ع��ام��ة وزي� ��رة ال��دول��ة
لشؤون اإلسكان د .رنا الفارس أن عدد الطلبات
اإلسكانية امللغاة منذ عام  1985وحتى تاريخ 8
 2019 / 9 /بلغ  28197طلبا ،مرجعة ذلك إلى
ما أظهره فحص الطلبات اإلسكانية من وجود
العديد من الطلبات غير املستحقة.
وذك ��رت ال �ف��ارس ردًا على س��ؤال ال�ن��ائ��ب محمد
ال � � ��دالل ح �ص �ل��ت سبقلا ع �ل��ى ن �س �خ��ة م �ن��ه أن
املؤسسة العامة للرعاية السكنية تلتزم بتوفير
ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة مل�س�ت�ح�ق�ي�ه��ا ط�ب�ق��ًا ألح �ك��ام
القانون رقم  47لسنة  1993وتعديالته واللوائح
وال�ق��رارات ال�ص��ادرة تنفيذًا ل��ه ،ووفقًا للشروط
وال �ق��واع��د واإلج� � ��راءات ال�ت��ي ي�ل��زم استيفاؤها
لتسجيل ال�ط�ل�ب��ات اإلس �ك��ان �ي��ة مل�خ�ت�ل��ف أن ��واع
الرعاية السكنية ،ويجب أن تتوافر لدى األسرة
ع �ن ��د ال �ت �خ �ص �ي��ص ج �م �ي��ع ال � �ش � ��روط ال�ل�ازم ��ة

ل�ت�س�ج�ي��ل ط�ل��ب ال�س�ك��ن امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا في
القانون والالئحة.
ً
وأض � � ��اف � � ��ت :وف� � �ض �ل��ا ع � ��ن ال � � �ش� � ��روط ال� ��واج� ��ب
ت��واف��ره��ا ب �ح �س��ب ن ��وع ال �ب��دي��ل ال �س �ك �ن��ي ،ف��إن
ش��روط استحقاق الرعاية السكنية هي شروط
مستمرة يجب توافرها من وق��ت تقديم الطلب
اإلس �ك��ان��ي م � ��رورًا ب�ج�م�ي��ع م ��راح ��ل اس�ت�ح�ق��اق
ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ،ف ��إذا ف�ق��د ال�ط�ل��ب اإلس�ك��ان��ي
أح� ��د ال� �ش ��روط امل� �ق ��ررة ق��ان��ون��ًا وج� ��ب إل� �غ ��اؤه،
ونظرًا لصدور القرار الوزاري رقم  5لسنة 2019
بتعديل أح�ك��ام الئحة الرعاية السكنية وال��ذي
أتاح للمؤسسة العامة للرعاية السكنية إمكانية
تحديث قاعدة البيانات من خالل الحصول على
ك��ل البيانات واملعلومات واملستندات املتعلقة
بالرعاية السكنية بجميع الوسائل بما في ذلك
ال��رب��ط اآلل��ي م��ع ال�ج�ه��ات ذات ال�ص�ل��ة ،م��ا خول
امل��ؤس�س��ة إم�ك��ان�ي��ة ف�ح��ص ال�ط�ل�ب��ات اإلسكانية
منذ عام  1985وحتى  ،2019 / 9 / 8وقد أسفر

إلغاء  28197طلبا ً
إسكانيا ً منذ  1985بسبب
افتقاد الشروط
قفزة نسبتها %42
في عدد الطلبات
الملغاة خالل 2019
ه ��ذا ال�ف�ح��ص ع��ن وج ��ود ال �ع��دي��د م��ن ال�ط�ل�ب��ات
اإلسكانية غير املستحقة للرعاية السكنية ،فتم
على الفور إلغاؤها طبقًا ألحكام القانون.

وذك ��رت ال �ف��ارس أن��ه ت��م ال�ك�ش��ف ع��ن طلبني من
طلبات ال��رع��اي��ة السكنية ممن ت��م التخصيص
لهما مع عدم استحقاقهما وتم التحقيق فيهما
وصدر القرار بإلغاء قرار التخصيص وما ترتب
عليه من آثار.
وأفادت أن عدد الطلبات القائمة منذ عام 1985
وحتى تاريخ ورود السؤال في  2019 / 9 / 8هو
 87801ط�ل��ب ،وم��رف�ق��ة إحصائية ب�ع��دد طلبات
الرعاية السكنية القائمة موزعة على السنوات،
ك�م��ا أن ع ��دد ال�ط�ل�ب��ات ال �ت��ي خ�ص��ص ل�ه��ا على
املخطط دون تسلم فعلي منذ عام  1985وحتى
تاريخ السؤال في  44601 ، 2019 / 9 / 8قسيمة.
وأظهرت اإلحصائية التي أرفقتها الفارس في
ردها على السؤال البرملاني ،أن عدد الطلبات
اإلسكانية امللغاة ،قفزت بنسبة قاربت %42
في عام  2019عنها في عام  ،2018حيث بلغت
في األول  519حالة إلغاء ،مقابل  299في العام
الذي سبقه.

الهاشم :المتغ ّيبون افتقدوا روح االلتزام ..أصير ناظرة؟!

«المالية» في موت سريري..
ِّ
تهدد بفصل النواب
ورئيستها
دخلت لجنة الشؤون املالية واالقتصادية
ف ��ي ح��ال��ة م ��وت س ��ري ��ري ،ب�س�ب��ب غ�ي��اب��ات
األع �ض��اء ع��ن ح�ض��ور اجتماعاتها ،فضال
ع��ن  3اس�ت�ق��االت ت�ق��دم بها ال �ن��واب :صالح
ع� ��اش� ��ور وب � � ��در امل� �ل ��ا ،وع� � � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي،
وأخ�ف�ق��ت اللجنة أم��س ف��ي االل�ت�ئ��ام للمرة
الرابعة على التوالي.
وق��ال��ت رئ�ي�س��ة ال�ل�ج�ن��ة ص �ف��اء ال �ه��اش��م إن
اللجنة لم تعقد اجتماعها الذي كان مقررا
ل��ه أم��س بسبب ع��دم اكتمال النصاب ،وإن
اج�ت�م��اع��ات اللجنة م�ق��رر ل�ه��ا ي��وم��ا األح��د
واألربعاء منذ بداية دور االنعقاد ،واجتماع
أمس لم يحضره غير عضو اللجنة النائب
م ��اج ��د امل� �ط� �ي ��ري ،م �ش �ي��رة إل � ��ى ان ت�ع�ط��ل
ّ
االج� �ت� �م ��اع ��ات ي ��ؤخ ��ر ح �س��م امل ��وض ��وع ��ات
املدرجة على جدول أعمال اللجنة.
وأش� ��ارت إل��ى ان اس�ت�ق��االت ب�ع��ض اع�ض��اء
ال�ل�ج�ن��ة ل��م ي�ت��م ال �ب��ت ف�ي�ه��ا داخ ��ل املجلس
ح�ت��ى اآلن ،وب��ال�ت��ال��ي ه��م م��ا زال ��وا الئحيا
وق��ان��ون �ي��ا أع� �ض ��اء ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة« ،ل�ك�ن�ه��م
لألسف افتقدوا روح االلتزام».
وأضافت الهاشم« :إن استمرار عدم حضور
األع � �ض� ��اء س �ي ��دف ��ع ن �ح ��و رف � ��ع ك� �ت ��اب ال ��ى
مجلس األمة لتفعيل امل��ادة  25من الالئحة
تجاه النواب الذين ال يحضرون اجتماعات
اللجنة ،فمن ال يحضر يفصل».
وكشفت ع��ن وج��ود  240م�ش��روع��ًا بقانون
و 138اق� �ت ��راح ��ا ب� �ق ��ان ��ون و 245اق �ت��راح��ا
برغبة لم يتم البت في أي منها حتى اآلن،
مطالبة بضرورة محاسبة النواب على عدم
الحضور.

املشاريع الصغيرة
وذك � ��رت أن ��ه ك ��ان م��ن امل �ف �ت��رض ال �ن �ظ��ر في
م�ش��روع�ين ب�ق��ان��ون�ين ،قدمتهما الحكومة،
ووض�ع�ت�ه�م��ا ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات ع�ل��ى رأس
أول��وي��ات �ه��ا ،وه �م��ا م �ش��روع ق��ان��ون حماية
املنافسة ومشروع قانون اإلفالس الخاص
بأصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وقالت الهاشم« :كان سيتم ايضا التصويت
على تقرير بشأن حظر تعيني من هم بدرجة
وزير في الهيئات ،إضافة إلى مجموعه من
االق �ت��راح��ات ب �ق��وان�ين م�ق��دم��ة م��ن ال �ن��واب،
بشأن التعيينات في مجلس إدارة الهيئة

العدساني:
تحويل مناقصات الدفاع
وميزانيتها إلى النيابة
ط ��ال ��ب ال �ن��ائ��ب ري � ��اض ال �ع��دس��ان��ي رئ �ي��س
ال � � � ��وزراء ووزي� � ��ر ال� ��دف� ��اع ت �ح��وي��ل ص�ف�ق��ات
اليوروفايتر والكاراكال وميزانية التسليح
إلى النيابة العامة كاملة دون تجزئة.
وق��ال العدساني ف��ي تصريح للصحافيني:
ت ��م ت �ح��وي��ل امل� �ل ��ف ل �ك��ن ن �ط��ال��ب ب�ت�ح��وي�ل��ه
كامال ليس على اليوروفايتر فقط ،فقضية
ال �ت �س �ل �ي��ح وامل� �ي ��زان� �ي ��ة امل �خ �ص �ص��ة ه� ��ي 6
مليارات و 200مليون دينار الن اليوروفايتر
ب �ل �غ��ت  2م �ل �ي��ار و 600م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار فقط
والكراكال تبلغ مليار يورو.
وأكد العدساني متابعته إلجراءات التحويل
لجميع املالحظات واملخالفات ال ��واردة في
صفقات اليوروفايتر والكاراكال وميزانية
التسليح ضمانا لسالمة اإلجراءات وحفاظا
ع �ل��ى امل� ��ال ال� �ع ��ام .وأض � ��اف ال �ع��دس��ان��ي أن
م �ص��روف��ات ال�ت�س�ل�ي��ح وال ��رس ��ائ ��ل ال � ��واردة
وال�ت�ق��ري��ر ال��ذي أرف�ق��ه وت��م التصويت عليه
في الجلسة إلجراء تحقيق متكامل وتحويل
ك��ل م��ا يتعلق بعقود التسليح واملخالفات
امل��ال �ي��ة واالداري� � ��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة وال �ع �ط��اءات
واملناقصات التي حدثت بهذا الشأن تجب
إحالتها إلى النيابة العامة.

صفاء الهاشم :هل المقصود إفشال اللجنة؟

العامة لالستثمار».
وأض��اف��ت« :الشعب اختار ال�ن��واب لتمثيله
وال� ��ذود ع��ن ح��ري��ات��ه وم�ص��ال�ح��ه وام��وال��ه،

ب��االم��ان��ة وال �ص��دق .وع�ل��ى ال �ن��واب حضور
اج �ت �م��اع��ات ال�ل�ج�ن��ة م��ن ب ��اب امل �س��ؤول �ي��ة»،
داع�ي��ة الناخبني إل��ى محاسبة نوابهم في
الدواوين وعندما يزورونهم في املخيمات،
متسائلة« :هل أصير ناظرة؟ منو ما حضر
وم �ن��و م��ا ح �ض��ر؟ أم أن األس �ب ��وع ال� ��ذي ال
توجد فيه جلسات ُيستغل في السفر»؟!
من جهته ،قال عضو اللجنة ماجد املطيري
في تصريح مماثل :إن لدى اللجنة الكثير
م��ن ال�ق��وان�ين واالق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة م��درج��ة
ع �ل��ى ج� ��دول أع �م��ال �ه��ا ،وم �ش��اري��ع ب�ق��ان��ون
وصلت إلى  ،623إضافة إلى  65موضوعا
أخرى من بينها  3مراسيم بقوانني.
وأع��رب املطيري عن أسفه لغياب النصاب
ع��ن االج�ت�م��اع ال��راب��ع أم��س للجنة ،مشيرا
إلى أن أسباب عدم الحضور وجود بعض
أع� �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة خ � ��ارج ال� �ب�ل�اد ،وال �ب �ع��ض
اآلخر أبلغ رئيسة اللجنة أنه ّ
قدم استقالته
م ��ن «امل ��ال� �ي ��ة» ،ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ع� ��دم ق�ي��ام
املجلس او اللجنة بالبت في تلك االستقالة.

المال :استقالتي وعاشور مسبّ بتان..
وال أحد يزايد علينا
أوضح عضو اللجنة املالية د.بدر املال «أن استقالته والنائب صالح عاشور املقدمة إلى اللجنة
املالية ّ
مسببة بعدم االل �ت��زام باجتماعات اللجنة ،م��ؤك��دا «ان�ن��ي وزميلي صالح ع��اش��ور كنا
ملتزمني باالجتماعات ،وكانت الرئيسة صفاء الهاشم ضمن النواب امللتزمني باالجتماعات».
للصحافيني :واستمر التزامي وعاشور حضور اجتماعات اللجنة حتى
وقال املال في تصريح
ّ
قدمت الحكومة استقالتها ،وعلقت اجتماعات اللجنة ،ومع ذلك لم يتوقف التزامنا وانخرطنا في
حلقات نقاشية كانت تعقد في املجلس مع فريق مكتب اللجنة وفريق من الحكومة بخصوص
ق��ان��ون االف�ل�اس ،وقمنا بتجهيز ال�ق��ان��ون ،رغ��م كثرة م��واده وب��ات ج��اه��زا ،م��ؤك��دا أن��ه حضر
االجتماعات التي تلت تشكيل الحكومة «ولعدم وجود نصاب لم أجد ُبدا من تقديم استقالتي،
واستقال أيضا مقرر اللجنة صالح عاشور ،وكانت استقالة مسببة وقامت رئيسة اللجنة
صفاء الهاشم بتقديم رسالة واردة بشأن عدم اكتمال نصاب اللجنة».
واض��اف امل�لا« :أص��ررت وع��اش��ور على ّ
التمسك باالستقالة ،ام��ا االل�ت��زام من عدمه فالشعب
الكويتي يعرف ذلك ،وفي هذه األثناء شكلت لجنة تحقيق تتعلق بالتعييينات في النفط ،عصب
الحياة بالنسبة إلينا ككويتيني ،وعقدنا  8اجتماعات بنصاب كامل ،ما يعني استعدادانا للعمل،
وأننا ملتزمون إن كان هناك التزام من قبل اللجنة ،رغم أن االجتماعات في لجنة التعيني في
النفط تستمر أحيانا إلى الرابعة عصرا ،وعموما انا قدمت اعتذارا لرئيسة اللجنة ،وأكدت أنني
قدمت استقالة مسببة ،وال أحد يزايد علينا بخصوص االلتزام بحضور اجتماعات اللجان ،أما
مسألة عدم البت في االستقالة فال يعني التزامي بحضور اجتماعات اللجنة التي ال تجتمع.

موجز برلماني
مواجهة «كورونا»
دعا عدد من النواب الحكومة إلى رفع درجة االستعداد والتأهب واتخاذ أقصى
الدرجات االحترازية لحماية الكويت من تسرب فيروس كورونا إليها.
وت�ق��دم ال �ن��واب :محمد ال��دالل وري��اض العدساني والحميدي السبيعي وأس��ام��ة
الشاهني وعبد اهلل ال�ك�ن��دري ،بطلب تخصيص ساعة م��ن جلسة مجلس األم��ة
املقبلة ملناقشة ه��ذه القضية املهمة والخطيرة،فيما وج��ه النائب ثامر السويط
سؤاال إلى وزير الصحة عن استعدادات الوزارة للمواجهة.

مكافحة الفساد
طالب النائب محمد الدالل ،في سؤال وجهه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ
صباح الخالد ،بإفادته عن الجديد والفاعل والجاد في برنامج الحكومة وخطواتها
ال�ق��ادم��ة ملكافحة ال�ف�س��اد ،وم��ا ه��و ال�ج��دي��د ال��ذي يعد تغييرًا ف��ي فكر الحكومة
وآلياتها اتجاه أساليب مكافحة الفساد؟

عالوات العسكريين
تساءل النائب ثامر السويط ،في سؤال قدمه إلى وزير املالية وزير الدولة للشؤون
االقتصادية بالوكالة ،عن اإلج��راءات أو ال�ق��رارات التي اتخذتها وزارة املالية في
شأن عالوات العسكريني حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي باملستندات
ذات الصلة.
وطالب السويط بصورة ضوئية من جميع امل��راس�لات ومحاضر االجتماع بني
وزارة املالية واللجنة الرباعية بخصوص ع�لاوات العسكريني ،مستفسرا «هل
انتهت وزارة املالية م��ن اعتماد إق��رار ع�ل�اوات العسكريني وف�ق��ًا مل��ا انتهت إليه
اجتماعاتها مع اللجنة الرباعية بأن تصرف خالل العام الجاري 2020؟».

رنا الفارس

محمد الدالل

«الداخلية والدفاع»أقرت تجنيس األرملة بال إعالن رغبة:

مثالب في مشروع تجنيس زوجات الكويتيين
رفضت لجنة الداخلية وال��دف��اع أم��س اقتراحًا بمنح ج��واز سفر خ��اص للقياديني املتقاعدين
في الديوان االميري وديوان ولي العهد وديوان رئيس الحكومة ،فيما أرجأت مناقشة املشروع
بقانون ،الذي تقدمت به الحكومة ،بشأن تجنيس زوجات الكويتيني ،بسبب ما اعتبرته «مثالب
عدة في القانون ،بينها مدة االستحقاق».
وقال مقرر اللجنة سعدون حماد «ان اللجنة وافقت على اقتراح تجنيس أرملة الكويتي ولها
أبناء بعد خمس سنوات من ال��زواج من دون اش�ت��راط إع�لان الرغبة» ،مشيرا إل��ى أن اللجنة
أرجأت البت في منح أفراد األسرة الحاكمة وزوجات النواب والوزراء جوازات سفر خاصة إلى
حني ورود رأي وزارة الخارجية.
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بلدي

إضافة مساحة لـ«الصيد والفروسية»

موقع بديل الستراحة العبدلي

تجهيزات مؤقتة لــ«المطالع المستقبلية»

طلب نائب املدير العام لقطاع الرياضة التنافسية في الهيئة العامة للرياضة د.صقر املال من
«البلدية» إضافة مساحة  300متر مربع للمساحة املخصصة لالستغالل في نادي الصيد
والفروسية ،وفق اللوائح والنظم املعمول بها ،وذلك لتقديم خدمات لألعضاء ورواد النادي.

دعت شركة املشروعات السياحية إلى تخصيص موقع بديل الستراحة العبدلي ،تكون شمال طريق
العبدلي ،متمنية سرعة الرد على الطلب ،من أجل االنتهاء من تراخيص البناء للمشروع ،الستكمال
أعمال التطوير ولحاجة املنطقة إلى تقديم خدمات أفضل وتنشيط استخدام الطرق البرية.

كشفت املديرة العامة للهيئة العامة للطرق والنقل البري م.سهى أشكناني عن قيام الهيئة بإنشاء
وانجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مدنية املطالع املستقبلية .وطلبت من «البلدية»
تخصيص أرض إلنشاء تجهيزات مؤقتة وخدمات لسكن العمال بمساحة  3500متر مربع.

تمهيداً إلعداد جداول االنتخابات

استعماالتها المقترحة ترفيهية وترويحية وبحرية

«القانونية» طلبت توزيع مناطق
«البلدي» على الدوائر العشر
زكريا محمد
ط �ل �ب��ت رئ �ي �س��ة ق �س��م ال �ف �ت ��وى ف ��ي اإلدارة
القانونية ،املستشارة ف��وزي��ة الحبيب ،من
ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ش��ؤون ق�ط��اع التنظيم
العمراني واملخطط الهيكلي تزويد اإلدارة
ب�م�ق�ت��رح��ات ت��وزي��ع امل �ن��اط��ق ع�ل��ى ال��دوائ��ر
العشر الخاصة بانتخابات املجلس البلدي.
وقالت الحبيب ان ما يخص خطاب رئيس
املجلس البلدي ،بشأن ج��داول االنتخابات
ال��دائ�م��ة ل��دوائ��ر املجلس ال�ب�ل��دي ،ف��إن امل��ادة
األول � � ��ى م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  1ل �س �ن��ة 2018
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رق��م 33

لسنة  ،2016بخصوص البلدية تنص على
«استثناء من أحكام الفقرة الثالثة من املادة
ال��راب �ع��ة م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  33ل�س�ن��ة ،2016
ت �ج ��ري أول ان �ت �خ��اب��ات ألع� �ض ��اء امل�ج�ل��س
البلدي بعد إقرار هذا القانون وفقًا لجداول
االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل�س�ن��ة  2017ب�ش��أن
ان�ت�خ��اب��ات أع �ض��اء م�ج�ل��س األم� ��ة ،ويعتبر
ح �ك��م ه � ��ذه امل � � ��ادة وق �ت �ي��ًا ي �ن �ت �ه��ي ب ��إج ��راء
ان�ت�خ��اب��ات امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي ال�ت��ي ستجري
وفقًا ألحكام هذه املادة».

حكم وقتي
وأضافت أن حكم هذه املادة الوقتية انتهى

ب��إج��راء ان�ت�خ��اب��ات امل�ج�ل��س ال �ب �ل��دي لسنة
ُ
 ،2018وس ��ت� �ج ��رى االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ق��ادم��ة
ب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى ج� � ��داول االن �ت �خ��اب��ات ال��دائ �م��ة،
ال �ت��ي س�ي�ج��ري ت�ح��ري��ره��ا م��ن ل �ج��ان وزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ،وف� �ق ��ًا ل� �ل ��دوائ ��ر ال� �ع� �ش ��ر ،ال �ت��ي
س �ي �ص��در ب �ش��أن �ه��ا م ��رس ��وم ت �ن �ف �ي �ذًا لحكم
امل � ��ادة ال��راب �ع��ة م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  33لسنة
 ،2016التي تنص الفقرتان األولى والثالثة
منها على ما يلي« :يتألف املجلس البلدي
م��ن :عشرة أع�ض��اء ينتخبون وفقًا ألحكام
القانون رقم  35لسنة  ،1962على أن ينتخب
ع �ض��و ع ��ن ك ��ل دائ� � ��رة م ��ن ال� ��دوائ� ��ر ال�ع�ش��ر
املبينة في الجداول ،التي تصدر بمرسوم،

الزعبي :دراسة تطوير فيلكا
ضمن المخطط الهيكلي الرابع
زكريا صالح

وتسري أحكام القانون رقم  35لسنة 1962
املشار إليه ،على كل ما لم يرد بشأنه نص
خاص في هذا القانون.»...
وتمنت الحبيب ت��زوي��د اإلدارة بمقترحات
ب�ش��أن ت��وزي��ع امل�ن��اط��ق على ال��دوائ��ر العشر
ال� �خ ��اص ��ة ب��ان �ت �خ��اب��ات امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي،
متضمنة ج�م�ي��ع امل �ن��اط��ق ال �ج��دي��دة ،وذل��ك
ل �ي �ت �س �ن��ى ات � �خ ��اذ ال� �ل ��ازم ب �ش ��أن ��ه ،ت�م�ه�ي�دًا
إلصدار مرسوم بخصوص دوائر انتخابات
املجلس البلدي ،ومن ثم قيام وزارة الداخلية
بإعداد جداول االنتخابات وفقًا لتوزيع تلك
الدوائر استنادًا الى أحكام املادة الرابعة من
القانون رقم  33لسنة .2016

لمشاريعها في الساحات واألسواق والشواطئ العامة

الشريدة :عقود البلدية تشمل الصيانة والتشغيل
المحرر البلدي
أوض � �ح ��ت ن��ائ �ب��ة امل ��دي ��ر ال �ع��ام
ل� �ش ��ؤون ق �ط �ـ �ـ��اع امل �ـ �ـ �ش �ـ��اري �ـ �ـ��ع م.
ن� ��ادي� ��ة ال� �ش ��ري ��دة أن � ��ه ال ع �ق��ود
خاصة بصيانة منطقة أس��واق
امل � �ب� ��ارك � �ي� ��ة ف � �ق� ��ط ان� � �م � ��ا ع� �ق ��ود
صيانة وتشغيل وتشمل جميع
الساحات واألس��واق والشواطئ
ال � �ع� ��ام� ��ة ال � �ت� ��ي ت � �ش� ��رف ع �ل �ي �ه��ا
البلدية.
وق��ال��ت ال�ش��ري��دة ف��ي رده ��ا على
س� ��ؤال رئ �ي��س امل �ج �ل��س ال�ب�ل��دي
أس��ام��ة ال�ع�ت�ي�ب��ي ب �ش��أن تطوير
أس� ��واق امل�ب��ارك�ي��ة ان م��ا يخص
امل �ع��اي �ي��ر امل �س �ت �خ��دم��ة ل�ص�ي��ان��ة
منطقة أسواق املباركية في عقد

نادية الشريدة

صيانة وتجميل العاصمة فإن
أع�م��ال الصيانة التي تقوم بها
ال �ب �ل��دي��ة ف ��ي أس� � ��واق امل �ب��ارك �ي��ة

تنقسم إلى قسمني:
أ  -أع �م��ال ص�ي��ان��ة دوري ��ة :وه��ي
ال �ف �ح��وص��ات وال� �خ ��دم ��ات ال�ت��ي
ت� �ت ��م ب� �ص� �ف ��ة دوري� � � � ��ة مل �ع��ال �ج��ة
ال� �ق� �ص ��ور إن وج � ��د ق �ب��ل وق ��وع
ال�ع�ط��ل وال�ح�ف��اظ ع�ل��ى مستوى
ال �خ��دم��ات امل �ق��دم م�ث��ل «ص�ي��ان��ة
األرض� �ي ��ات  -ص �ي��ان��ة ال�ن��واف�ي��ر
املائية  -صيانة أعمدة اإلنارة».
ب  -أع �م��ال ال �ص �ي��ان��ة ال �ط��ارئ��ة:
وه � � � ��ي األع� � � �م � � ��ال ال� � �ت � ��ي ت� �ك ��ون
مبنية ع�ل��ى ال �ج��والت امل�ي��دان�ي��ة
وال� �ت ��ي ي �ت��م م ��ن خ�ل�ال �ه��ا رص��د
أي مالحظات أو أع�م��ال تتطلب
ص � �ي� ��ان� ��ة ط� � ��ارئ� � ��ة ف� � ��ي ال � �س� ��وق
وتكليف امل�ق��اول عمل الصيانة
الفورية بها.

عقود الصيانة والتشغيل
م

اسم العقد

قيمة العقد
بالدينار

مدة تنفيذ
العقد

1

أعمال صيانة وترميم األسواق
والساحات العامة

1.680.000

2020/2018

2

أعمال صيانة وترميم األسواق
والساحات العامة

665.600

2016/2014

3

تشغيل وصيانة وإصالح
الخدمات الفنية في األسواق
والساحات والشواطئ

1.544.490

2022/2019

4

تشغيل وصيانة وإصالح
الخدمات الفنية في األسواق
والساحات والشواطئ

1.874.700

2017/2014

ق ��ال ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ش��ؤون ق �ط��اع التنظيم
العمراني واملخطط الهيكلي م .محمد الزعبي ،إنه
سيتم من خالل املخطط الهيكلي الرابع ،الجاري
إع��داده حاليا ،دراس��ة املنطقة اإلقليمية الشمالية
وال� �ج ��زر ال �خ �م��س ،وم ��ن ض�م�ن�ه��ا ج ��زي ��رة ف�ي�ل�ك��ا،
بالتنسيق مع جهاز تطوير مدينة الحرير والجزر.
وأوض ��ح ال��زع�ب��ي ف��ي رده ع�ل��ى س ��ؤال ال�ع�ض��و د.
حسن كمال بشأن رؤية البلدية لجزيرة فيلكا ،أنه
سيتم تحديد استخدامات الجزيرة ومالئمتها مع
الخطة التنموية للدولة ورؤية الكويت .2035
وبني الزعبي أن االستعماالت الرئيسية املقترحة
ضمن املخطط الهيكلي ال�ث��ال��ث ب�ه��ذه ال�ج��زر هي
لألنشطة الترفيهية وال�ت��روي�ح�ي��ة وال�ب�ح��ري��ة مع
إمكانية السماح ببعض االستعماالت السكانية

كجزء من الخطة العامة لتعزيز السياحة الدولية
وامل �ح �ل �ي��ة ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ال��رب��ط
البحري لجزيرة فيلكا في املنطقة الحضرية.
وق � ��ال إن� ��ه ي �ت��م ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي
للثقافة والفانون واآلداب من خالل فريق لتحديث
ب �ي��ان��ات وح �ص��ر امل �ل �ك �ي��ات ال �ق��ائ �م��ة واالدع � � ��اءات
ومواقع التخصيص بجزيرة فيلكا من قبل هيئة
مشروعات الشراكة بني القطاعني العام والخاص،
وك��ان من ضمن أعضاء الفريق ممثل من املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب والبلدية ،كما تم
تشكيل فريق عمل لدراسة مشروع تطوير جزيرة
فيلكا بمشاركة  9جهات حكومية بحضور ممثل
م��ن امل�ج�ل��س ب�م��وج��ب ق ��رار إداري ص ��ادر ف��ي 17
أبريل .2019
وأكد أن التنسيق ما زال مستمرا من خالل مشروع
املخطط الهيكلي الرابع للدولة .2040

العازمي :تطبيق الجزاءات
على شركات النظافة المتقاعسة
قال مدير إدارة النظافة
ال� � �ع � ��ام � ��ة وإش � � �غ� � ��االت
ال � �ط� ��رق ب� ��اإلن� ��اب� ��ة ف��ي
بلدية محافظة مبارك
الكبير ،خالد العازمي:
ان امل � �ف � �ت � �ش �ي�ن ش� �ن ��وا
ح� �م� �ل ��ة ف � ��ي م �ن �ط �ق �ت��ي
ال � � � �ع � � � ��دان وال� � �ق� � �ص � ��ور
ب � � � � �ه� � � � ��دف االرت � � � � � �ق� � � � � ��اء
ب � �م � �س � �ت ��وى ال� �ن� �ظ ��اف ��ة
فيهما.
وأض� � ��اف ال �ع ��ازم ��ي أن رفع مخلفات األثاث واألشجار | البلدية
ُ ّ
خ�ط��ة أع �م��ال ال�ت�ن�ظ�ي��ف ت�س�ي��ر ك�م��ا خ��ط��ط لها يثبت بحق أي ش��رك��ة تنظيف ي�ج��ري تطبيق
ف��ي ج�م�ي��ع امل �ن��اط��ق ،ح�ي��ث ج ��رى رف ��ع حمولة ال� �ج ��زاءات وال �غ��رام��ات امل��ال �ي��ة ال � ��واردة ببنود
 14شاحنة م��ن امل�خ�ل�ف��ات ،و 6س �ي��ارات مهملة العقد املبرم بني البلدية وشركة التنظيف ،ولن
و«سكراب» ومعروضة للبيع بعد انتهاء الفترة ي�ت�ه��اون امل�ف�ت�ش��ون ف��ي تطبيق ال �ل��وائ��ح بحق
القانونية ،مشيرًا الى ان أي تقاعس أو تقصير الشركات املتقاعسة.
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الكالم الحر

لألسف..
«حاميها
حراميها»

داهم القحطاني
الكويت دولة ليست بالفاسدة ،ولكن
ه�ن��اك م��ن ي�خ��وض ح��روب��ًا مستمرة
ً
النتهاك امل��ال العام ،مستغال النفوذ
ّ
والسلطة ،ولوال توازنات معينة تتعلق
بالتركيبة السياسية واالجتماعية،
ملا وجد ه��ؤالء الفاسدون أي فرصة
ليفلتوا من العقوبة.
الحرب الحقيقية التي يجب أن تشن
على مؤسسة الفساد يجب أال تتركز
في إعالن من هيئة مكافحة الفساد
بتحويل مسؤول هنا أو هناك للنيابة
العامة ،ولكن الحرب الحقيقية يجب
أن ت�ب��دأ بتشريع ق��وان�ين ص��ارم��ة ال
تتيح الفرصة للفاسدين س��واء من
م�ت�ن�ف��ذي��ن أو م �س��ؤول�ي�ن ح�ك��وم�ي�ين
بمس املال العام.
مؤشر مدركات الفساد الذي يصدر
سنويًا عن منظمة الشفافية العاملية
أوض��ح في تقريره عن الكويت لعام
 2019تأخرها سبعة م��راك��ز ،وه��ذا
امل� ��ؤش� ��ر ال ي �خ �ض��ع ل �ل �ح �ك��وم��ة وال
ملجلس األم��ة وال للمتنفذين ،لهذا ال
ي�م�ك��ن إص� ��دار ن�س�خ��ة غ�ي��ر واق�ع�ي��ة
منه.
ل �ه��ذا ي �ج��ب ع �ل��ى ك ��ل وزارة وج �ه��ة
حكومية وعلى هيئة مكافحة الفساد
أن تتوقف عن إص��دار التصريحات
التي تخفف من وقع هذا التأخر في
م��ؤش��ر م��درك��ات ال�ف�س��اد ،وأال تقوم
ب�م�ج��ام�ل��ة رئ �ي��س ال � � ��وزراء ب�ب�ي��ان��ات
مجتزأة ،فالكويت أهم من الجميع.
س�ت�ك��ون ال�ح�ك��وم��ة س��اذج��ة ج �دًا إن
شكلت لجنة لتحسني مركز الكويت
ف ��ي م��ؤش��ر م ��درك ��ات ال �ف �س��اد كما
فعلت عام  ،2017فاألهم من تحسني
ال � �ص� ��ورة ال� �ق� �ي ��ام ب� �خ� �ط ��وات ف�ع�ل�ي��ة
ملكافحة ال�ف�س��اد ،وه��و م��ا ل��م تقم به
ال �ح �ك��وم��ة وال م �ج �ل��س األم � ��ة ،حيث
تجاهل الطرفان تشريعات ضرورية
ولم يقوما بإصدارها.
ال �ب�ل�اغ ال� ��ذي ت �ق��دم ب ��ه وزي� ��ر ال��دف��اع
السابق الشيخ ناصر صباح األحمد
في قضية صندوق الجيش ،والبالغ
ال ��ذي ت �ق��دم ب��ه وزي ��ر ال��دف��اع ال�ح��ال��ي
أح �م��د م�ن�ص��ور األح �م��د ف��ي صفقة
ال� �ي ��وروف ��اي� �ت ��ر ،ي �ع �ت �ب��ران إج ��راءي ��ن
غ �ي��ر م �س �ب��وق�ي�ن ،وي� �ج ��ب أن ي �ك��ون
ه��ذان البالغان بداية لحركة رسمية
وشعبية وم��دن�ي��ة لتخليص الكويت
وش�ع�ب�ه��ا م��ن أوس � ��اخ ال �ف �س��اد عبر
إص � � � ��دار ت� �ش ��ري� �ع ��ات وق� ��ائ � �ي� ��ة ،م��ن
أهمها تغيير النظام االنتخابي ملنع
الفاسدين م��ن ال��وص��ول إل��ى مجلس
األم� ��ة ،ووض ��ع ق ��رار م�ن�ظ��م الخ�ت�ي��ار
الوزراء حتى ال نتفاجأ بأن «حاميها
ح� ��رام � �ي � �ه� ��ا» ،ك� �م ��ا ي� �ج ��ب إص � � ��دار
ّ
تشريعات أخ��رى تتعلق ب��اإلص�لاح
السياسي واملؤسسي.
مطلوب أيضًا تطوير ديوان املحاسبة
ال �ك��وي �ت��ي ل�ي�م�ل��ك ص�لاح �ي��ة ت�ح��وي��ل
املخالفات املؤكدة إلى النيابة العامة،
فالديوان حاليًا مجرد أسد بال أنياب.

من الذاكرة

ّ
كتاب وآراء

ٌ
خصوم؟!
شركا ٌء أم

سنة واحدة تقريبا بني تصريح وزير املالية السابق نايف الحجرف
عن عجز متوقع مليزانية  2019ــ  2020بقيمة  7.75مليارات دينار،
والرؤية املظلمة التي صدرتها وزيرة املالية مريم العقيل عن ارتفاع
عجز امليزانية الى  9.2مليارات دينار في ميزانية  2020ــ ،2021
دون ت�ن��اول ال��وزي��رة لسياسات الحكومة ف��ي كبح حجم االنفالت
في االنفاق الحكومي ومبررات غياب إصالح حقيقي لالختالالت
االقتصادية واملالية في الدولة!
ليس ه�ن��اك م��ؤش��ر واح��د للحكومات املتعاقبة لتصحيح املسار
االق �ت �ص��ادي م�ن��ذ ت�ح��ري��ر ال �ك��وي��ت ح�ت��ى ال �ي ��وم ،ف�ض�لا ع��ن ع��دم
االعتراف الرسمي بالعجز عن تحقيق اصالحات شاملة ،واالكتفاء
بتصريحات عن عجز امليزانية لتبرير عملية االقتراض مقابل وقف
االستنزاف لالحتياطي العام.
قاد الوزير السابق الحجرف جلسة يتيمة واحدة عن ترشيد االنفاق
الحكومي في الوزارات ،حني قال ان :وزارة املالية ليست «تجوري»،
وقد كان تصريحا غير موفق علميًا وعمليًا.
ك��ان تعليقي آن��ذاك على ال��وزي��ر ،صاحب الحظ الصاعد ،ان الحل
االفضل «كبروا تجوري الحكومة» ،الن الحكومة تقيس حجم الوالء
للمواطن لها بحجم االعتماد على الحكومة ،من دون االق��دام على
اصالحات منذ «الفرصة الذهبية» ،التي توافرت بعد تحرير الكويت
في ضوء تصورات دولية ومحلية إلعادة البناء!
ال أع��رف إذا كانت ال��وزي��رة العقيل ،وك��ذل��ك االم�ين ال�ع��ام للمجلس

االع �ل��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط ،ع�ل��ى دراي� ��ة ب��امل�ج�ل��د ال ��ذي اح �ت��وى ع�ل��ى رؤي��ة
متكاملة إلعادة هيكلة الجهاز الحكومي والسياسات العامة ،ام كانا
حينها ربما من كبار املستهلكني واملستفيدين من الدولة الريعية.
قناعتي ت ��زداد يوميا ترسخًا ب��ان الحكومة تتعامل م��ع الشعب
ال�ك��وي�ت��ي ل�ي��س ك�ش��رك��اء ف��ي االص�ل�اح امل��ال��ي واالق �ت �ص��ادي وان�م��ا
كخصوم ،وهي علة ازلية.
فالوزيرة العقيل صرحت عن «تقنني الرواتب» ومن بعدها تراجعت
بالقول «ال مساس بجيب املواطن مطلقًا» ،الن السياسات الحكومية
منذ  1991ل��م تتغير ال��ى ال�ي��وم ،ف��ال��رؤي��ة الحكومية  -ان وج��دت -
في االص�لاح مشتتة وفتات تقوم على اجتهادات فردية وليست
مؤسسية!
نحن نعيش اليوم مرحلة متصلة باجتهادات الوزير أنس الصالح
وما جرى الترويج له سابقًا عن وثيقة االصالح االقتصادي واملالي،
التي «ولدت ميتة» اساسًا ،وعادت الوثيقة لنا اليوم ربما بحلة جديدة.
من املفارقة بشرى وزيرة املالية بمناسبة مؤتمر «جسور »2019
عن «منافع وثمرات» للخطة الخمسية املقبلة ،التي ستحول الحكومة
من إلكترونية إلى رقمية ،وهي مجرد احالم حكومية تقليدية.
لم تلتفت العقيل لحجم املخالفات املالية واالستنزاف للمال العام
بسبب التعيينات البراشوتية وتضخم الجهاز الحكومي وتوغل
ال�س�ل��وك االس�ت�ه�لاك��ي ف��ي املجتمع بمباركة رس�م�ي��ة ،ول��م تتناول
ايضا بشرى إنشاء هيئة للسياحة!

انتصار غدير
ب �ص��رف ال �ن �ظ��ر ع �م��ا س�ت�ت�م�خ��ض عنه
جلسة مجلس األم��ة ب�ت��اري��خ  4فبراير
لطرح الثقة بوزيرة الشؤون االجتماعية
والعمل الدكتورة غدير أسيري ،أنا أعتبر
ال��وزي��رة ان�ت�ص��رت ع�ل��ى مستجوبيها؛
فهذا االس�ت�ج��واب الشخصاني الهزيل
أظهر أولئك النواب على حقيقتهم ،فمنذ
ال�ب��داي��ة وق�ب��ل أن ت��ؤدي ال��وزي��رة القسم
أع �ل �ن��وه��ا ص ��راح ��ة أن� �ه ��م م �ع��ارض��ون
ل �ت��وزي��ره��ا ،وت� �ع ��ددت أس �ب��اب �ه��م؛ ففي
ي��وم إع�ل�ان ال ��وزارة نفسه ،ب��دأ الهجوم
عليها بنشر إش��اع��ات ع��ن استقالتها،
ف�ت��ارة يهاجمونها بسبب ت�غ��ري��دة لها
عمرها تسع سنوات ،وهم أنفسهم من
ي�ح�م��ل ل ��واء ح �ق��وق اإلن �س��ان وي �ن��ادون
بحرية التعبير ،وتارة يهددونها بالويل
وال �ث �ب��ور ألن �ه��ا ،ك�م��ا ي �ق��ول��ون ،اتهمتهم
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بمغازلة ق��واع��ده��م االنتخابية ودغدغة
مشاعرهم .على الرغم من أننا معشر
الناخبني نعلم علم اليقني أن ه��ذا ليس
ات�ه��ام��ا ،ب��ل حقيقة واق �ع��ة ون�ه��ج يتبعه
معظم املرشحني وتزداد وتيرته باقتراب
موعد االنتخابات.
وج � ��اءت ال �ص��دم��ة ال �ك �ب��رى ف ��ي جلسة
االس � �ت � �ج� ��واب ع �ن ��دم ��ا رأي � �ن� ��ا ال� ��وزي� ��رة
ال � ��دك � �ت � ��ورة غ� ��دي� ��ر أس � �ي � ��ري ت �ت �ع��رض
لهجوم شخصي أقحمت فيه عائلتها.
ال ن �خ �ت �ل��ف ع �ل��ى أن االس� �ت� �ج ��واب ه��و
ح��ق ل�ل�ن��ائ��ب ،ول�ك��ن ي�ج��ب أن يستعمله
ل� �ل� �ض ��رورة ف �ق��ط ول �ل �م �ص �ل �ح��ة ال �ع��ام��ة
وليس لالنتقام وف��رد ال�ع�ض�لات .ربما
تهيأ للبعض أن الوزيرة ستكون هدفا
س �ه�لا ألن �ه��ا ف��ي ن �ظ��ره��م أوال وأخ �ي��را
امرأة وسوف تنهار أمام هذه االتهامات

د .بلقيس النجار
ال �ت��ي ط��ال�ت�ه��ا وأف� ��راد ع��ائ�ل�ت�ه��ا ،ولكنها
واج�ه��ت االس�ت�ج��واب بثقة وق��وة ورأس
م��رف��وع ،ب��ل بالعكس ف�ه��ذا االستجواب
على الرغم من هشاشته فإنه أظهر قوة
الوزيرة وسالمة موقفها.
ولكن تبقى الحقيقة املؤسفة أن لدينا
نوابا بمثل هذا الفكر والسلوك يشرعون
لنا ويحجرون على فكرنا وحريتنا ،لذا
أرج��و أن ي��درك الناخب أهمية اختياره
ملن يمثله في مجلس األمة ويعي النتائج
املترتبة على هذا االختيار.

الحاجة لتنظيم
العمل السياسي واالنتخابي
أث ��ار ت�ق��ري��ر ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد (ن ��زاه ��ة) لغطا
وجدال كبيرين حول جدوى املؤسسات في ضمان تجفيف
منابع الفساد ،بعد تقرير منظمة الشفافية الدولية ،وأوعزت
ه ��ذا ال �ت��أخ �ي��ر ف��ي م��ؤش��ر م ��درك ��ات ال �ف �س��اد ألس �ب��اب ع��دة،
أب��رزه��ا تأخر ص��دور جملة من التشريعات القانونية ،ومن
بينها قانون تعارض املصالح وقانون حق االط�لاع وتنظيم
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ات وق��ان��ون تنظيم تعيني القياديني
وقانون تنظيم تمويل الحمالت االنتخابية إضافة إلى تجريم
ال��رش��وة ف��ي القطاع ال�خ��اص وم��د ن�ط��اق املسؤولية الجنائية
ليشمل األش �خ��اص االع�ت�ب��اري�ين ،وأن �ه��ت «ن��زاه��ة» تقريرها
بتبريرات مكررة نعتقد أن البعض منها تصويب الخلل بأنه
ضعف بعض التشريعات يعزز من تنامي بيئة الفساد رغم
وجود إح��االت كثيرة إلى الجهات القضائية وص��دور أحكام
نهائية أيضا في جرائم التعدي على املال العام كاالختالس
واالس�ت�ي�لاء وال��رش��وة وغيرها م��ن أوج��ه ال�ج��رم ال��ذي يرتبط
بالصفة للموظفني العموميني من جانب وامل��ال العام كمحل
للجريمة ،لكن السؤال :من هي الجهة املنوط بها عمل تقرير
ش��ام��ل بحصر ع��دد وأن ��واع ال�ج��رائ��م على امل��ال ال �ع��ام؟ حيث
تفرز لنا املؤشر الحقيقي لفقد القيم وانتشار خيانة األمانة
ع�ن��د ب�ع��ض امل��وظ�ف�ين ال�ع�م��وم�ين ،وم��ا ه��ي ص�ف��ات�ه��م وحجم
م�س��ؤول�ي��ات�ه��م ال ��ذي ي�ش�ج��ع ب�ع��ض ال�ق�ي��ادي�ين ب��ال �ج��رأة على
اإلخالل بواجبات الوظيفة العامة؟ هذا التقييم يعالج الهيكل
ال�ع��ام مل��ؤس�س��ات ال��دول��ة عند تكليف الشخص امل�ن��اس��ب في
املكان املناسب وهذا طبعا باختصار شديد!
ف��ي س�ي��اق التقرير ذات��ه ذك��رت «ن��زاه��ة» أن تقنني الحمالت
االن �ت �خ��اب �ي��ة وت �ن �ظ �ي��م ت �م��وي �ل �ه��ا ج� ��زء رئ �ي �س��ي ف ��ي م��ؤش��ر

يعقوب عبدالعزيز الصانع
@ylawfirm

مدركات الفساد ،لكن م��اذا عن قانون الجمعيات السياسية
ووض��ع ح��دود للعمل الجماعي أو الفردي في الحياة العامة،
ومنه الترشح والعمل الحزبي ال��ذي لم تمنعه م��واد الدستور
ص��راح��ة ،وه�ن��اك العديد م��ن االق�ت��راح��ات املقدمة م��ن السادة
ال�ن��واب ف��ي مجلس األم��ة ،كما أن املجلس يقضي آخ��ر سنة
له بني االستجوابات واالقتراحات الشعبوية ،فلماذا ال نرى
االقتراحات التي تتعلق بنظام التصويت واالنتخاب وتسجيل
القيد اإللكتروني عبر البطاقة املدنية وغيرها من املقترحات
ال�ت��ي تنمي ال�ش�ع��ور ب��امل��واط�ن��ة ال�ص��ال�ح��ة ،ف��ان�ت�خ��اب أع�ض��اء
مجلس األم��ة ج��زء م��ن منظومة ال�ن�ظ��ام ال��دي�م��وق��راط��ي ال��ذي
ارتضيناه منذ صدور الدستور عام .1962
أخيرا أعتقد الخطاب شعبيا كان أو من بعض نواب مجلس
األم��ة وب�ص��ورة تقترب مع موعد االنتخابات املقبلة ويطمح
البعض في انتخابات مبكرة أنه ال يمكن أن تتوافر بيئة صحية
ل�ظ��اه��رة ح��ري��ة التعبير ع��ن ال ��رأي وامل�ط��ال�ب��ة ب��إل�غ��اء ال�ق��وان�ين
ال�س��ال�ب��ة ل�ل�ح��ري��ة ف��ي اس �ت �م��رار ال�ب�ع��ض بمهاجمة الحكومة
بمفردات مبهمة كمفردة السلطة فهذه من األمور القانونية بل
دستوريا هناك سلطات ثالث لها من االختصاص التشريعي
والتنفيذي والقضائي وعليها من الواجبات تفصلهم حدود
املادة  50لكن في النهاية بعض الطامحني إلى الكرسي النيابي
ي�ع��زو ف��ي ك�لام��ه وت �ب��ري��ره ل�ل�م�ج�ه��ول ..وه ��ذا م��ؤش��ر خطير
بالتالعب باأللفاظ وشكرا…!

خالد أحمد الطراح
بدال من ذلك صرحت العقيل بتراجع دور الحكومة التقليدي من
«مشغل وم��دي��ر» ال��ى «منظم» ،من دون بيان األس��س االقتصادية
واملؤشرات املتوقعة كميًا ونوعيًا من هذا التوجه ،الذي ربما يقوده
مستشارون يسايرون الحكومة وليس متطلبات االصالح.
وما مدى دستورية تحول الحكومة الى «منظم»؟ وما هو رأي إدارة
الفتوى والتشريع في ما قيل في ظل امل��ادة الدستورية  123التي
تنص على أن «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ،ويرسم
السياسة العامة للحكومة ،ويتابع تنفيذها ،وي�ش��رف على سير
العمل في اإلدارات الحكومية؟ فيما تنص امل��ادة  130على «يتولى
ك��ل وزي��ر اإلش ��راف على ش��ؤون وزارت ��ه وي�ق��وم بتنفيذ السياسة
العامة للحكومة فيها ،كما يرسم اتجاهات ال��وزارة ويشرف على
تنفيذها».
اننا أمام واقع كارثي ،ألن األخطاء نفسها غير املرئية في االصالح
والتخطيط  Embedded Errorsستظل قائمة الى ما ال نهاية!
«إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة ...فإن فساد الرأي أن تترددا».

ُّ
تملك الشركات
الدولية لنظيرتها
الكويتية
د .خالد محمد بودي
صدر القانون رقم  ،١١٦/٢٠١٣الذي سمح بموجبه للمستثمر األجنبي
بتملك  ١٠٠في املئة من الشركات في الكويت ،وكان الهدف من هذا القانون
تشجيع املستثمر األج�ن�ب��ي وت�ح��ري��ك االق �ت �ص��اد امل�ح�ل��ي ،وه ��ذا تطبقه
العديد من ال��دول .ولكن ما ح��دث مؤخرا أن��ه استحوذت شركات عاملية
على شركات كويتية بالكامل ،ثم قام بعضها بدمج بعض الشركات التي
ت��م ش��راؤه��ا ،م��ا نتج عنه سيطرة شبه كاملة على قطاع معني ،وشكل
منافسة غير عادلة ألصحاب املشاريع الصغيرة ،وأربكهم ،وأصبحوا
في وض��ع صعب؛ نتيجة ع��دم قدرتهم على املنافسة ،وتكبدوا خسائر
فادحة ،وتراكمت عليهم الديون ،وهذا الوضع يمكن أن يتكرر في قطاعات
أخرى إن لم يتم استحداث بعض الضوابط ملعالجة األمر .كما أن الشباب
الكويتي ،ال��ذي كان يعمل في الشركات التي تأثرت بالدمج ،وجد نفسه
في بيئة مختلفة لم يستطع التكيف معها ،ما اضطر البعض منهم إلى
تقديم استقالته.
إن تملك األجانب بالكامل لشركات جديدة يقومون بتأسيسها بمفردهم
أو باملشاركة مع شركاء كويتيني ال غبار عليه ،ولكن دخولهم في ملكية
شركات كويتية قائمة يجب أال يتجاوز  ٤٩في املئة؛ حتى تكون السيطرة
ل�ل�ط��رف ال�ك��وي�ت��ي ،وح�ت��ى ال ن�ص��ل إل��ى وض��ع ت�ك��ون ف�ي��ه ال�س�ي�ط��رة في
قطاعات استثمارية مهمة قد انتقلت إلى غير الكويتيني ،ما يترك آثارا
سلبية على االقتصاد املحلي من حيث اإلخالل بمبدأ املنافسة والتحول
إلى وضع شبه احتكاري ،حيث إن بعض الشركات العاملية لديها إمكانات
مالية ضخمة تستطيع معها السيطرة على بعض القطاعات بسهولة .كما
أن السياسات اإلداري��ة لهذه الشركات قد ال تكون في مصلحة الكوادر
الكويتية التي تعمل ف��ي القطاعات التي تمت السيطرة عليها أو الذين
يرغبون في العمل في شركات معينة ضمن تلك القطاعات.
صحيح أنه في دول كثيرة يستطيع املستثمر األجنبي أن يشتري شركات
قائمة ويتملكها بالكامل ،لكن ه��ذا ي�ح��دث غالبا ف��ي دول اقتصاداتها
وأس��واق�ه��ا ضخمة .ولكن س��وق الكويت واقتصادها صغيران نسبيا،
والبدائل أم��ام ال�ك��وادر الكويتية ليست كثيرة ،لذلك ال بد من وض��ع حد
أقصى للتملك في الشركات املحلية بحيث ال يتملك املستثمر االجنبي
أغلبية في شركات قائمة ،ما قد ينتج عنه السيطرة على قطاعات مهمة،
وهذا يخل بقواعد حماية املنافسة وفقا للقانون رقم  ١٠لسنة  ٢٠٠٧في
شأن حماية املنافسة.
إن ال��دول��ة تعمل ج��اه��دة لتشجيع ال�ش�ب��اب ال�ك��وي�ت��ي ،وال ب��د م��ن مراقبة
البيئة االستثمارية حتى ال تكون طاردة للمستثمر الكويتي ،خصوصا
أص�ح��اب امل�ش��اري��ع املتوسطة وال�ص�غ�ي��رة .ل��ذل��ك ال ب��د م��ن تعديل قانون
املستثمر األجنبي حتى يكون داعما للبيئة االستثمارية املحلية واملنافسة
الحرة وليس معيقا لهذه املنافسة .وه��ذا التعديل مطلوب أيضا حتى ال
نصل إلى وضع تتحول العوائد االستثمارية في قطاعات مهمة وحيوية
بالكامل إلى الخارج ،فضال عن تحويالت العاملني في هذه الشركات التي
لن يكون لديها حافز الستقطاب املزيد من الشباب الكويتي بما يتجاوز
الحد األدنى املطلوب وفق متطلبات األنظمة املحلية ..وباهلل التوفيق.

شخصيات مهرجان القرين
عندما صعد الشاعر الكبير عبدالعزيز البابطني الى املنصة
الل�ق��اء كلمته بمناسبة اخ�ت�ي��اره شخصية مهرجان القرين
الثقافي ( ،)26وم��ن خ�لال تصفيق ال�ح�ض��ور ،وه��و يتسلم
درع شخصية املهرجان من معالي وزير االعالم واالمني العام
للمجلس ،عادت بي الذاكرة الى شخصيات املهرجان السابقة،
وكلها قامات ثقافية عربية ،فقد شاركت في متابعة انشطة
املهرجان منذ الدورة االولى عام .1994
تذكرت حاكم الشارقة عضو املجلس االعلى لحكام االمارات
ال�ش�ي��خ ال��دك �ت��ور س�ل�ط��ان ال�ق��اس�م��ي ع�ن��د ت�ك��ري�م��ه شخصية
مهرجان القرين ،وك��ان من كرمه سمو الشيخ ن��واف األحمد
ع�ن��دم��ا ك ��ان ن��ائ�ب��ا ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء ف��ي ذل ��ك ال��وق��ت،
وللشيخ القاسمي اسهامات ثقافية عربية في مجاالت املسرح
والثقافة ودع��م امل��ؤس�س��ات الثقافية العربية سطرها تاريخ
الثقافة العربية بأحرف من نور.

وتذكرت القامة الثقافية العربية وزير الثقافة املصري السابق
واملفكر املرموق
د .ثروت عكاشة الذي احدث تغييرا كبيرا في الحركة الثقافية
املصرية ف��ي ستينيات ال�ق��رن امل��اض��ي ،وك��ان صاحب انقاذ
آثار النوبة ومعبد ابو سمبل بمشاركة اليونيسكو ،وكان لي
شرف ان حملت دعوة االمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب باختياره شخصية املهرجان ورافقته خالل
فترة التكريم.
وكان الشاعر الكبير احمد السقاف الذي لعب دورا محوريا
في نهضة الكويت الثقافية واالعالمية واضفاء الروح القومية
العربية على النشاط االع�لام��ي والثقافي ودوره الكبير في
اصدار مجلة العربي سفيرة الكويت الى امتها العربية تحت
االش��راف املباشر لسمو الشيخ صباح األحمد أمير الكويت،
رئيس دائرة اإلرشاد واالنباء في خمسينيات القرن املاضي.

محمود حربي
وضمت شخصيات امل�ه��رج��ان كوكبة م��ن ال�ق��ام��ات الثقافية
ال�ع��رب�ي��ة ،ات��ذك��ر م�ن�ه��م امل�ث�ق��ف ال�ع��رب��ي ال�ك�ب�ي��ر م��ن االم� ��ارات
املتحدة العم جمعة املاجد صاحب مركز جمعة املاجد الثقافي،
والذي يضم اهم مركز في املنطقة لترميم املخطوطات في دبي
وفق احدث الوسائل املتقدمة ،وكذلك وزير الثقافة الجزائري
االسبق ال��ذي لعب دورا كبيرا في تأكيد عروبة الجزائر من
خ�لال حملة ال�ع��ورب��ة ملقاومة الفرنسة ،وال�ش��اع��ر السعودي
الكبير غ��ازي القصيبي ال��ذي لعب دورا محوريا في النشاط

الثقافي السعودي ،واكتسب شهرة عربية كبيرة في الرواية
واالدارة ،وضمت القائمة األديب السوري حنا مينا والجزائري
الشهير الطاهر وطار والفنان اللبناني وديع الصافي.
وك ��ان اخ�ت�ي��ار ادارة امل �ه��رج��ان ل�ل�ش��اع��ر ال�ك�ب�ي��ر ع�ب��دال�ع��زي��ز
البابطني ل��دوره املتميز في التنمية الثقافية العربية والحفاظ
على استمرارية الشعر ديوان العرب من خالل مكتبة البابطني
للشعر العربي ،واصدار معاجم الشعراء العرب في العصور
املختلفة ،واالح�ت�ف��اء بالقامات الشعرية العربية والكويتية،
ح�م��ل ال�ب��اب�ط�ين اس��م ال�ك��وي��ت ال��ى امل�ن�ظ�م��ات ال�ع��امل�ي��ة ،ومنها
االت �ح��اد األورب ��ي ومنظمة االم��م امل�ت�ح��دة م��ن خ�لال مشروع
حوار الحضارات والسالم العادل.
تحية تقدير الدارة مهرجان القرين الثقافي على استمرارية
التميز وال�ع�م��ل ال�ج��اد ال��ذي ي��دع��م دور ال�ك��وي��ت امل �ح��وري في
التنمية الثقافية العربية.
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مايو كلينك

قلة النوم خطر يؤدي إلى اإلصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض القلب والسكري واأللم المزمن

األرق ..العالج المعرفي السلوكي بدالً من «المنوِّ م»
األرق هو اضطراب نوم شائع
يمكنه جعل االستغراق في
النوم ،والبقاء نائماً من الصعوبة
بمكان ،أو التسبب في إيقاظك
مبكراً جداً وعدم القدرة على
العودة للنوم .العالج المعرفي
السلوكي لألرق ،والمسمى أحيانا
 ،CBT-Iهو عالج فعال لمشاكل
النوم المزمنة ويوصى به عادة
كخط عالج أول ،و ُيعد برنامجاً
متكامالً يساعدك على تحديد
واستبدال األفكار والسلوكيات
التي تسبب أو تزيد من مشاكلك
سوءا ،مع العادات التي تحفز
النوم الهادئ .على العكس من
حبوب المنوم ،فيساعدك العالج
المعرفي السلوكي لألرق على
التغلب على األسباب المسببة
لمشاكل نومك.
كيف يعمل العالج السلوكي
المعرفي مع األرق؟
يعلمك ال�ج��زء املعرفي ف��ي ال�ع�لاج السلوكي
املعرفي التعرف على املعتقدات ال�ت��ي تؤثر
على ق��درت��ك على ال�ن��وم وتغييرها .ويمكن
أن يساعدك هذا النوع من العالج في التحكم
ف��ي األف�ك��ار السلبية وامل �خ��اوف التي تبقيك
مستيقظا أو القضاء عليها.
ك �م��ا ي �س��اع��دك ال� �ج ��زء ال �س �ل��وك��ي ف �ي��ه ،في
تطوير عادات نوم جيدة وتجنب السلوكيات
التي تمنعك من النوم بصورة جيدة.
وتبعا الحتياجاتك فقد يوصي اختصاصي
اض� �ط ��راب ��ات ال� �ن ��وم ب �ب �ع��ض ه� ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ات
للعالج السلوكي املعرفي:

ال �ع �ض�لات وت�ظ�ه��ر ل��ك ك�ي�ف�ي��ة ت�ع��دي�ل�ه��ا .قد
ي �ج �ع �ل��ك اخ �ت �ص��اص��ي اض� �ط ��راب ��ات ال �ن��وم
تصطحب جهاز االرت�ج��اع البيولوجي معك
للمنزل لتسجيل أنماط حياتك اليومية .قد
ت �س��اع��د ه ��ذه امل �ع �ل��وم��ات ف��ي ال �ت �ع��رف على
األنماط التي تؤثر على النوم.
مقارنة بين العالج السلوكي
المعرفي ..واستخدام األقراص

 - 1عالج التحكم بوجود منبه
ت �س��اع��د ه � ��ذه ال �ط��ري �ق��ة ف ��ي ال �ت �خ �ل��ص م��ن
العوامل التي تهيئ عقلك ملقاومة النوم .على
سبيل امل �ث��ال ،ق��د ي�ت��م ت��دري�ب��ك ع�ل��ى تحديد
وقت نوم ووقت استيقاظ متواصل وتجنب
أخ��ذ قيلولة ،واستخدام السرير فقط للنوم
وملمارسة الجنس ومغادرة الفراش إذا كنت
ال تستطيع ال �ن��وم ف��ي غ �ض��ون  20دق�ي�ق��ة،
والرجوع للفراش مجددا فقط عند الشعور
بالنعاس.
 - 2قيود النوم
ق ��د ي�ص�ب��ح االس �ت �ل �ق��اء ف ��ي ال� �ف ��راش وأن ��ت

م�س�ت�ي�ق��ظ ع� ��ادة س� �ت ��ؤدي إل ��ى ق �ل��ة ال �ن��وم،
يقلل هذا األسلوب من الوقت الذي تقضيه
في ال�ف��راش ،ما يتسبب في حرمان جزئي
من ال�ن��وم ،األم��ر ال��ذي يجعلك تشعر بتعب
أك�ب��ر الليلة ال�ت��ال�ي��ة .وب�م�ج��رد تحسن حالة
النوم لديك ،سيزداد الوقت الذي تقضيه في
الفراش تدريجيا.
 - 3عادات النوم الصحية
وتتضمن ه��ذه الطريقة تغيير ع��ادات حياتك
األساسية التي تؤثر على ال�ن��وم كالتدخني أو
ش ��رب ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ك��اف�ي�ين ف��ي وق ��ت متأخر
من الليل ،أو ع��دم الحصول على مقدار كافي
م��ن ال �ت �م��اري��ن .وت�ش�ت�م��ل أي �ض��ا ع�ل��ى نصائح
ت �س��اع��دك ع�ل��ى ال �ن��وم ب �ص��ورة أف �ض��ل ك�ط��رق

عدسات اإلضاءة الزرقاء ..هل تحافظ
على قوة البصر وتقلل إجهاد العين؟
د .خلود البارون
ه��ل ت�ع��ان��ي ج�ف��اف ال �ع�ين ،إج �ه��اد البصر
وتشويش الرؤية يجعلك تبعد نظرك عن
شاشات الجهاز الذكي؟ وعد قصد ،طبيب
ال �ع �ي��ون ،ي��ؤك��د ان ص�ح��ة ع�ي�ن�ي��ك ج�ي��دة،
وي ��رج ��ح أن س �ب��ب أع ��راض ��ك ه��و ج�ف��اف
ال �ع�ي�ن ن�ت�ي�ج��ة ف ��رط ال �ن �ظ��ر إل ��ى ش��اش��ات
الكمبيوتر واألجهزة الذكية .فتجرب لبس
نظارة طبية وتضع قطرات الترطيب ،ولكن
بعد فترة تجد أن األم��ر ال ينفع .لكن هل
س�م�ع��ت ع��ن ع��دس��ات اإلض� ��اءة ال��زرق��اء؟
ً
ي� ّ
تسويقيا على أنها تقوم بمنع
�روج لها
وص ��ول اإلض� ��اءة ال��زرق��اء ال�ع��ال�ي��ة الطاقة
التي تبثها شاشات األج�ه��زة الكهربائية
إلى العني ،ويعد منتجوها أن استخدامها
س� �ي ��ري ��ح ع �ي �ن �ي��ك وي� �ح � ّ�س ��ن ن� ��وم� ��ك ،ب��ل
ويقي من اإلصابة ببعض أم��راض العني.
وسهولة الحصول عليها قد ّ
تفسر تزايد
الطلب عليها .فهي ال تتطلب وصفة طبية،
وت�م�ك��ن إض��اف�ت�ه��ا ك�م�ي��زة إل��ى أي عدسة
ن �ظ��ارة (ب�م��ا فيها ال�ع��دس��ات ال�ط�ب�ي��ة) في
م�ق��اب��ل س�ع��ر منخفض نسبيا (ي �ت��راوح
ّ
دوالر) .وتوفرها مواقع
ما بني  40و100
ٍ
ع��دة في االنترنت وكثير من متاجر بيع
النظارات .ولكن هل هي مفيدة فعال؟

اإلضاءة الزرقاء في كل مكان
جميع شاشات االجهزة الذكية (كاآليباد
والهاتف الذكي والتلفاز والكمبيوتر) ّ
تبث
م��وج��ات ض ��وء ق�ص�ي��رة وع��ال �ي��ة ال�ط��اق��ة،
تميل إضاءتها الى اللون االزرق (ما يبرر
وصفها ب��اإلض��اءة ال��زرق��اء) .ل��ذا ،يمكن
ال �ق��ول إن�ن��ا م�ح��اط��ون ب��اإلض��اءة ال��زرق��اء
من كل مكان .واظهرت دراسة احصائية
ان  %28من البالغني في اميركا يقضون
م��ا ال ي�ق��ل ع��ن  6.5س��اع��ات ي��وم�ي��ا ام��ام
شاشات الكمبيوتر والهواتف واالجهزة
ال��ذك �ي��ة ،م��ا يشير ال��ى ان س�ب��ب انتشار
ش� �ك ��وى إج� �ه ��اد ال� �ع�ي�ن ل �ي��س ت �ع� ّ�رض �ن��ا
لإلضاءة ال��زرق��اء ،بل استخدامنا ِّ
السيئ
واملفرط للتكنولوجيا.

ًّ
علميا
ال دليل

ليس ه�ن��اك ع��دد كبير م��ن األب�ح��اث ال��ذي
ي ��ؤك ��د أو ي �ن �ف��ي ف ��ائ ��دة ه � ��ذه ال �ع��دس��ات
الخاصة .وبما انها ال تعد ج�ه� ً
�ازا ًّ
طبيا،
ف�ل�ا ت �خ �ض��ع ه� ��ذه امل �ن �ت �ج��ات ل ��رق ��اب ��ة أو
تنظيم فدرالية هيئة ال��دواء وال �غ��ذاء .ومن
جانبها ،أشارت األكاديمية األميركية لطب

االسترخاء قبل وقت النوم بساعة أو ساعتني.
 - 4تحسين أجواء النوم
ت��وف��ر ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة أس��ال�ي��ب ت�س��اع��دك على
خلق أجواء مريحة تساعد على النوم كبقاء
غ��رف��ة ن��وم��ك ه��ادئ��ة ومظلمة وب� ��اردة ،وع��دم
وض ��ع ت �ل �ف��از ف ��ي غ��رف��ة ال �ن ��وم واالح �ت �ف��اظ
بالساعة بعيدا عن عينيك.
 - 5تدريب لالسترخاء
ت�س��اع��د ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة ف��ي اس �ت��رخ��اء عقلك
وجسمك .وتتضمن أساليب التأمل والتصور
واسترخاء العضالت وغيرها من األساليب.

 - 6البقاء ُمستيقظا ً بطريقة
غير فاعلة
تعرف أيضا بأسلوب القصد املعاكس،
وال � � ��ذي ي �ت �ض �م��ن ت �ج �ن��ب ب� ��ذل أي ج�ه��د
ل�ت�ن��ام ،فمن امل�ف��ارق��ات أن القلق م��ن عدم
ق��درت��ك على ال�ن��وم سيجعلك حقا تبقى
مستيقظا ،ويمكن أن يساعدك التخلي
ع��ن ه��ذا ال�ق�ل��ق ف��ي االس �ت��رخ��اء ويسهل
سقوطك في النوم.
 - 7االرتجاع البيولوجي
ت�ت�ي��ح ل��ك ه ��ذه ال�ط��ري�ق��ة م�لاح�ظ��ة ال�ع�لام��ات
ال �ح �ي��وي��ة ك �م �ع��دل ض ��رب ��ات ال �ق �ل��ب وت��وت��ر

ّ
العيون إلى أن اإلضاءة الزرقاء التي تبثها
شاشات األجهزة الكهربائية ال ّ
تسبب أي
ضرر أو مرض أو ضعف للعني؛ لذا ليست
هناك حاجة إلى لبس عدسات أو نظارات
خاصة عند النظر إليها.
وب � ّ�ي� �ن ��ت أن س �ب��ب ش� �ك ��وى االش� �خ ��اص
يرجع الى إفراطهم في النظر إلى شاشات
األج� �ه ��زة ،ول � ّي��س إل ��ى ع�ي��ب ف��ي اإلض ��اءة
طب
ال��زرق��اء .وع��ل��ق متحدث م��ن جمعية ً
العيون البريطانية قائال« :ال دليل موثوقا
به يؤكد ان استخدام العدسات التي تقوم
بوقف االض��اءة الزرقاء يقلل اجهاد العني
او ّ
يحسن البصر او جودة النوم ،او حتى
يقي من بعض االمراض».
وعلقت د.سوزان بريمو ،البروفيسورة في
طب العيون في جامعة ايموري االميركية،
ق��ائ �ل��ة :إن ق� ��ررت اس �ت �خ��دام �ه��ا وش �ع��رت
ّ
بالتحسن من ذل��ك ،فهذا أم��ر جيد .ولكن
ّ
ال ت �ت��وق��ع امل �ع �ج��زات .وت��ذك��ر ب ��أن جميع
ح�م�لات التسويق تستخدم كلمات غير
مضمونة؛ مثل «قد ِّ
تحسن األع��راض» أو
«يمكن ان ِّ
تحسن االعراض».

املؤيدون
إن ب �ح �ث��ت ع� ��ن ت � �ج� ��ارب م �س �ت �خ��دم��ي
العدسات االضاءة الزرقاء ،فستجد الكثير
ًيشير الى أنهم كانوا في السابق يعانون
أمل��ا وإج�ه��اد العني والتشويش بعد العمل
طويلة على الكمبيوتر .بيد أن
ل�س��اع��ات ّ
ش �ك��واه��م ت��وق �ف��ت م��ع اس�ت�خ��دام�ه��م ه��ذه
العدسات الخاصة.
ّ
ويعلق د.جريج روجرز ،طبيب عيون في

ّ
تحسن جودة النوم؟
هل

اث �ب �ت��ت ال� ��دراس� ��ات أن ال �ت �ع��رض إلض ��اءة
ش ��اش ��ات األج � �ه� ��زة ال��ذك �ي��ة ي �ق �ل��ل اف� ��راز
الجسم للهرمون املحفز للنعاس والنوم
(امليالتونني) .لذا ،يميل الخبراء إلى تأييد
ارتباط استعمال هذه العدسات الخاصة
مع تحسني عادات النوم .وقد بينت دراسة
ل�ب��اح�ث�ين م��ن ج��ام �ع��ة ه �ي��وس�تن ان لبس
امل�ت�ط��وع�ين ه��ذه ال �ن �ظ��ارات ي��راف�ق��ه ارت�ف��اع
في افراز الجسم للميالتونني بنحو .%58
لذا ،رشحوا استعمال هذه العدسات التي
تمنع وص��ول االض ��اءة ال��زرق��اء ال��ى العني
لتحسني عادات النوم .لكنهم ايضا أكدوا
أن الحل االب�س��ط ه��و وق��ف ،او على األق��ل
ت�ق�ن�ين ،ال�ن�ظ��ر ال��ى أي ش��اش��ة ق�ب��ل موعد
النوم.

األرق واالضطرابات األخرى
يرتبط األرق بعدد م��ن اض�ط��راب��ات الصحة
الجسدية والعقلية .ويزيد استمرار قلة النوم
م��ن خ �ط��ر اإلص ��اب ��ة ب �ح��االت ص �ح �ي��ة ،مثل
ارتفاع ضغط ال��دم وم��رض القلب والسكري
واأللم املزمن .ويمكن لبعض األدوية ،بما في
ُ
ذلك األدوي��ة التي تصرف دون وصفة طبية،
أن تساهم أيضا في اإلصابة باألرق.

تشير إلى معدل األيض الذي يرتبط بطول عمر اإلنسان وحجمه

درجة حرارة الجسم عالمة على صحة
عملية التمثيل الغذائي
د .والء حافظ

نيويورك ،قائال :مستهلكو هذه العدسات
يقضون  6ساعات وأكثر أم��ام الشاشة
يوميا .وه��و وق��ت طويل ومجهد للعني.
لذا ،ال بد من أن يكون لديهم أداة تحمي
اع�ي�ن�ه��م م��ن س �ط��وع اإلض � ��اءة ال ��زرق ��اء.
وق��د ت�ك��ون ه��ذه ال�ع��دس��ات ال�خ��اص��ة هي
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة م�ف�ي��دة ت�س�ه��م ف��ي تقليل
اج �ه��اد ال�ع�ين نتيجة ال�ع�م��ل امل �ف��رط أم��ام
ش� ��اش� ��ات ال �ك �م �ب �ي��وت��ر .ام � ��ا ب��ائ �ع��وه��ا،
ف �ي��ؤك��دون أن ك �ث �ي� ً�را م��ن مستخدميها
يستفيدون منها .وعلق اح��ده��م :يشير
مستخدموها الى انها تحافظ على قوة
ال�ب�ص��ر ،وت�ق�ل��ل إج �ه��اد ال�ع�ين ح�ت��ى بعد
اس �ت �م��رار عملهم ألك �ث��ر م��ن  6س��اع��ات
أمام الكمبيوتر.

ي�م�ك��ن أن ت �ك��ون أدوي� ��ة ال �ن��وم ع�لاج��ا ف�ع��اال
قصير األمد ،فعلى سبيل املثال يمكن لتلك
األدوية أن توفر التخلص الفوري من ارتفاع
الضغط أو الشعور بالحزن .وقد تمت املوافقة
على بعض أدوي��ة النوم الحديثة لالستخدام
لفترة أطول .ولكنها قد ال تكون أفضل عالج
طويل األمد لألرق.
ق��د يمثل ال�ع�لاج السلوكي اإلدراك� ��ي ل�لأرق
خ � �ي � ��ارا ع�ل�اج� �ي ��ا ج � �ي� ��دا إن ك� �ن ��ت ت �ع��ان��ي
مشكالت النوم طويلة األمد ،أو إن كنت قلقا
من االعتماد على أدوي��ة النوم ،أو إن لم تكن
األدوي ��ة فعالة أو كانت تسبب آث��ارا جانبية
مزعجة.
وب�خ�لاف األق ��راص ،يعالج ال�ع�لاج السلوكي
ً
املعرفي لألرق املشكالت الكامنة لألرق بدال
م��ن م �ج��رد ال�ت�خ�ل��ص م��ن األع � ��راض .ولكنه
ً
ي�س�ت�غ��رق وق �ت��ا وج �ه��دا ح�ت��ى ي �ك��ون ف �ع��اال.
وف ��ي ب�ع��ض ال �ح ��االت ،ق��د ي �ك��ون ال�ج�م��ع بني
أدوية النوم والعالج السلوكي املعرفي لألرق
هو أفضل طرق العالج.

نشرت دراس��ة تضمنت تحليال حديثا
ح��ول اتجاهات درج��ة ال�ح��رارة ،توضح
أن متوسط درجة حرارة جسم اإلنسان
ق��د ان�خ�ف��ض م�ن��ذ ال�ق��رن ال�ت��اس��ع عشر
ب �س �ب��ب ال �ت �غ �ي��رات ال �ف��زي��ول��وج �ي��ة ،في
موقع  Medical News Todayوشمل
ال �ت �ق��ري��ر أن ك �ث �ي��را م��ن األش� �خ ��اص ال
ي�ق�ي�س��ون درج� ��ات ح� ��رارة أج�س��ام�ه��م،
إال عندما يشعرون بالقلق من وجود
ح �م ��ى ن �ت �ي �ج��ة ال� �ت� �ع ��رض ل� �ل� �ع ��دوى أو
اإلص ��اب ��ة ب��ال �ب��رد ،ع �ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال.
ول �ك��ن ي�م�ك��ن أن ت�ش�ي��ر درج� ��ة ح ��رارة
الجسم إلى العديد من العوامل األخرى
التي قد تتأثر بها؛ فيمكن لنمط الحياة
اليومية والعمر ودرجة الحرارة املحيطة
ً
جميعا ف��ي الطريقة ال�ت��ي من
أن ت��ؤث��ر
خاللها تتوزع درجة الحرارة في جميع
أنحاء الجسم.
وجدير بالذكر ،أن درجة حرارة الجسم
ه��ي عالمة على صحة عملية التمثيل

ال �غ��ذائ��ي .ع�ل��ى وج ��ه ال �ت �ح��دي��د ،ي��وض��ح
الفريق البحثي في الدراسة الجديدة أن
درجة حرارة جسم اإلنسان تشير إلى
معدل األي��ض ال��ذي يرتبط بطول العمر
وحجم الجسم.
في عام  ،1851قام طبيب أملاني يدعى
«ك ��ارل راي�ن�ه��ول��د أوغ �س��ت ون��دل�ي�ت��ش»،
ب �ع �م��ل ع �م �ل �ي��ة م �س ��ح ل �ن �ح��و  25أل ��ف
ش�خ��ص ف��ي م��دي�ن��ة واح � ��دة ،ووج ��د أن
درج� ��ة ح � ��رارة ال �ج �س��م ال �ق �ي��اس �ي��ة هي
 37درج � ��ة م �ئ ��وي ��ة .وم� ��ع ذل � ��ك ،ت�ش�ي��ر
التحليالت واملسوحات الحديثة إلى أن
م�ت��وس��ط درج ��ة ح ��رارة ال�ج�س��م أصبح
اآلن أقل.
ُ
فقد وجدت دراسة أجريت على أكثر من
 35ألف شخص في اململكة املتحدة إلى
أن متوسط درجة حرارة الجسم أصبح
 36.6درجة مئوية عن طريق الفم .فهل
يمكن أن ي�ك��ون ه��ذا ال�ت�ن��اق��ض نتيجة
ل �ل �ت �غ �ي��رات ف ��ي أدوات ال �ق �ي��اس؟ أم أن
النتائج الجديدة تعكس ارتفاع متوسط
العمر املتوقع وتحسني الصحة العامة؟

ف � � ��ي ه � � � ��ذا ال � � � �ص� � � ��دد ،ق � � � ��ام ال � ��دك� � �ت � ��ور
«م��اي��روس�لاف��ا ب��روت�س�ي��ف»  -م��ن قسم
األم� � � ��راض امل� �ع ��دي ��ة وال � �ط ��ب ال �ج �غ��راف��ي
ب �ج��ام �ع��ة س �ت��ان �ف��ورد ف ��ي ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا
ورئيس الفريق البحثي -بوضع فرضية
مفادها أن االختالفات التي لوحظت في
درج��ة ال �ح��رارة ب�ين ال�ق��رن التاسع عشر
وال �ت��ي ل��وح�ظ��ت ف��ي ال��وق��ت ال�ح��دي��ث هي
حقيقية ،وأن هذا التغير مع مرور الوقت
يشير إلى وجود دالئل فزيولوجية مهمة
على حدوث تغييرات في صحة اإلنسان
وطول العمر منذ اندالع الثورة الصناعية.
ع �ل ��اوة ع �ل��ى ذل� � ��ك ،ت �ع �ت �ق��د ال ��دك� �ت ��ورة
«ب� ��ارس� ��ون � �ي� ��ت» ،أن م� �ت ��وس ��ط م �ع��دل
األي ��ض ال ��ذي يشير إل��ى م �ق��دار الطاقة
ال �ت��ي ت�س�ت�خ��دم�ه��ا األج �س ��ام ال�ب�ش��ري��ة
ق ��د ان �خ �ف��ض م ��ع م � ��رور ال ��وق ��ت ،وه ��ذا
االنخفاض يمكن أن ينجم عن حدوث
ان � �خ � �ف� ��اض ف � ��ي ن� �س� �ب ��ة االل � �ت � �ه� ��اب� ��ات.
ُ
فااللتهابات تنتج كل أن��واع البروتينات
وال�س�ي�ت��وك�ي�ن��ات ال �ت��ي ت��زي��د م��ن معدل
األيض وترفع درجة حرارة الجسم.

اكتشاف فيروس «ماربورغ»
في «خفافيش» غربي أفريقيا
أحمد بدر
ً
ي �ب��دو أن «ال� �خ� �ف ��اش» س �ي �ك��ون ب�ط�لا
لكثير م��ن ال �ك��وارث ف��ي  ،2020فبعد
توجيه أصابع االتهام له بالتسبب في
ان�ت�ش��ار ف�ي��روس ك��ورون��ا ف��ي الصني،
ت��وص��ل ع�ل�م��اء إل��ى أن ال�خ�ف��اش ينقل
حاليًا فيروس «ماربورغ» ،الذي يؤدي
إل ��ى ح�م��ى ن��زف�ي��ة ش��دي��دة ،ف��ي غربي
أفريقيا.
وبحسب موقع «ميديكال إكسبريس»
الطبي املتخصص ،فإن العلماء توصلوا
إل� ��ى أن ف� �ي ��روس م� ��ارب� ��ورغ ،أو ال�ح�م��ى
ال�ن��زف�ي��ة ال�ف�ي��روس�ي��ة ،ينتشر ح��ال�ي��ًا في
سيراليون وبعض مناطق غرب أفريقيا،
بسبب الخفافيش ،حيث وج��دوا – بعد
تحاليل – أن الفيروس نشط في أجساد
هذه الكائنات.
ويعد فيروس ماربورغ ،أكثر الفيروسات

ش �ب �ه��ا ب ��اإلي � �ب ��وال ،ال� � ��ذي ب �س �ب��ب ن��زف��ًا
ل� ��دى امل� �ص ��اب�ي�ن ،ح �ي��ث ي �ك �ش��ف امل��وق��ع
أن اك�ت�ش��اف ال�ف�ي��روس ل��دى الخفافيش
م �ب �ك �رًا أم� ��ر إي� �ج ��اب ��ي ،ق �ب��ل أن ي�ن�ت�ش��ر

امل ��رض ،الف�ت��ا إل��ى أن األش �خ��اص ال��ذي��ن
يعيشون في مناطق قريبة من تجمعات
الخفافيش ،م�ع��رض��ون لخطر اإلص��اب��ة
بالفيروس القاتل.
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ثقافة

عن الحب والكتابة والشغف بالمدينة
عبدالوهاب سليمان

«متاهة األرواح»..
كيف يأكل العنف نفسه ويمضي

«إنديانا جونز»
الوسط الفني

في ما يزيد على األلف صفحة من السرد الالهث عبر شوارع برشلونة ،طرقها الصاعدة ،المنعطفات التي يترصد
وراءها الغموض والموت ،الترام المتهادي بنوره الخفيض وسط الضباب ،سيرة الجريمة المنظمة االنتقامية ،الحرب
التي تخلف األبدان واألرواح ِمزقا ً من الشر والحيرة واللعنات ..كل هذا وأكثر ما يحشده كارلوس زافون في روايته
«متاهة األرواح» التي تمثل الجزء األخير من رباعيته (ظل الريح ،لعبة المالك ،سجين السماء) .ما نوع التحدي الذي
يطرحه زافون على نفسه؟ أهو إنشاء سردية عن مدينة مدمرة ،واحتفاء بما تبقى من جنونها وتنوعها ،وانتزاعها
للحياة من بين األنقاض كما يشق شعاع الشمس غيمة ثقيلة؟ أم هي قصة الصراع العبثي الذي شهدته الحرب
األهلية من كال طرفيها ،حيث تخلق الحرب سادتها الجدد من جواسيس ومخبرين وقتلة ومتآمرين ورجال أعمال
فاسدين ،ومن أرواح معذبة مهانة تريد أن تنقذ آخر أثر من ضميرها من براثن الخراب؟

تحدي الكتابة

مهاب نصر
ف��ي «م �ت��اه��ة األرواح» م��ا زال� ��ت «م�ق�ب��رة
ال�ك�ت��ب امل�ن�س�ي��ة» ت�ج��د م�ك��ان�ه��ا امل��رك��زي
الذي يذكرنا برواية «اسم الوردة» ألمبرتو
إي� �ك ��و ،ح �ي��ث ي��رت �ب��ط ك� �ت � ٌ
�اب م ��ا ب�ل�ع�ن��ة،
وبسلسلة من الجرائم وعمليات التحري
والتحقيق .هي أيضا رواية مؤسسة على
مسار روائيني من اختراع زاف��ون نفسه:
ك ��اراك ��س وداف� �ي ��د م ��ارت�ي�ن .وه �م��ا ليسا
روائيني كالسيكيني ،بل من كتاب روايات
الجريمة والتشويق والخيال املظلم .كأن
زافون يعلن من خاللهما انتماءه الخاص
ككاتب لروايات «التشويق» واإلثارة.

تقاطع النصوص
ليست «م�ت��اه��ة األرواح» غريبة ع��ن تقليد
متنام ،أال وهو كتابة نص يستدعي
روائي
ٍ
نصوصا أخ��رى يتقاطع معها ويحييها
وي �ح��اوره��ا .ف�ف��ي ال ��رواي ��ة ت�ل��ك األوص ��اف
ال��دق �ي �ق��ة ل �ل �ش ��وارع امل �ظ �ل �م��ة ذات ال �ض��وء
ال �خ �ف �ي��ض ،وال �ت��وج��س ال� ��ذي ي�م�ي��ز أوق ��ات
التحول الكبرى ما يذكر بتشارلز ديكنز.
أما بطل مثل «فيرمني» فال يخطئ القارئ
إدراك كونه نسخة أكثر معاصرة من «دون
كيشوت» ،واس��م دون كيشوت يتردد في
الرواية صراحة ،بيد أن فيرمني في «متاهة
األرواح» أكثر وعيا بدون كيشويته ،نحيف
لدرجة مضحكة ،مغامر ومبادر ،لكنه ذكي
وواق �ع��ي أي �ض��ا ،ب��ل م��وت��ور وش �ق��ي ،ي��ردد
دائ �م��ا م�ق��اط��ع م�ح�ف��وظ��ة م��ن ال �ك �ت��ب ،لكن
صديقه دانيال أو زوجته سرعان ما ّ
يردانه
إلى االتزان املستحيل.
إذا كانت األج��زاء السابقة للرواية (وهي
ال�ت��ي بحسب امل��ؤل��ف يمكن أن ُي �ق��رأ كل
منها على حدة) قد تناولت قصة «الكتاب»
في حياة األش�خ��اص الذين يتعلقون به،
أو أسطورة املكتبة ،أو الثمن ال��ذي يدفعه
ال �ك��ات��ب ح�ي�ن ت�ن�ح�س��ر ال �غ�ل�ال��ة ال��رق�ي�ق��ة
ب�ين ال��واق��ع والتخييل ،ف��ي إط��ار تاريخي
مدمر ،فقد ظهرت «الكلمة» فيها جميعا

كارلوس زافون

مشحونة بالسرية ،مرغوبة من متسلقي
السلطة كديباجة للصعود وال�ت��رق��ي ،أو
محملة بشغف مضاعف تصنعه ع��ادة
أوقات األزمة وروائح املوت املهددة.

العنف ضد العنف
ف��ي تلك األج ��زاء م��ن ال��رواي��ة ك��ان العنف
ي � �ت � �ب� ��ادل امل� � ��واق� � ��ع م � ��ع ال � �ح� ��ب وال �غ �ف �ل��ة
وال � �ص ��داق ��ة .أم� ��ا ف ��ي «م �ت ��اه ��ة األرواح»
فنحن ف��ي م��واج�ه��ة ق�ص��ة ال�ع�ن��ف عينه،
كيف ينتقم م��ن نفسه مثل كلب يعض
ذي �ل��ه .ت �ق��دم ال ��رواي ��ة «أل�ي�ث�ي��ا» امل� ��رأة التي
ج �ن��دت �ه��ا امل� �خ ��اب ��رات ال �س��ري��ة م�س�ت�غ�ل��ة
ضياعها ويتمها وإصابتها أثناء الحرب.
ت�ش�ب��ه أل�ي�ث�ي��ا ب�ط�ل��ة دوس�ت��وي�ف�س�ك��ي في
«األب� �ل ��ه» ن��اس �ت��اس �ي��ا ف �ي �ل��وب��وف �ن��ا ،امل ��رأة
ال �ت��ي ت�ش�ع��ر أن �ه��ا ان�ت�ه�ك��ت وخ��دع��ت في

استعارة لروح
المدينة بروائحها
وأسرارها
وحكاياتها
يتقاطع سرد الرواية
مع نصوص أقدم
مثل دون كيشوت
وفاوست

ب ��راءت� �ه ��ا ،وي� �ت� �ن ��اوب ع �ل �ي�ه��ا اإلح �س ��اس
بالعار والرغبة في التخلص منه في اآلن
ن �ف �س��ه ،وي�ش�ب�ه�ه��ا ب��درج��ة م��ا ب��ارغ��اس
الذي يشاركها في التحقيق حول اختفاء
الوزير «فايس» أحد أقطاب النظام الحاكم،
وورق �ت��ه امل�ح��روق��ة أي�ض��ا .أليثيا صنيعة
لياندرو املسؤول املخابراتي الكبير الذي
يقوم بدور معلم وأب وما يشبه الحبيب،
مخلفا هذا الشعور املتضارب لدى أليثيا
من الوالء والتقزز والخديعة.
ما أكثر الدماء في «متاهة األرواح» ،وما
أش��د ال�ث�ق��ة ال�ت��ي ت�غ��در ب��أص�ح��اب�ه��ا وه��م
على مقربة أمتار من مصارعهم!
ليست «متاهة األرواح» رواية للتأمالت ،بل
الفعل .يسقط الفعل مثل قطرة حبر في
ك��أس م��اء ،فال تكاد تعرف إل��ى أي��ن يتجه
وم��ا ح ��دود ت��أث�ي��ره وك�ي��ف ي�ع�ي��د صياغة
مواقفنا في واقع جديد تورطنا فيه.

ليلة طربية«استثنائية»
في محبة يوسف ناصر

«ديزني  »+تعرض أحدث مسلسالت
«مارفل» في أغسطس
أحمد بدر

نسج الشاعر المخضرم يوسف ناصر من األحرف كلمات
شكلت قوام أغنيات رددها نجوم األغنية الخليجية على
مدار سنوات ،ومازالت عالقة في الوجدان حتى يومنا
هذا ،لذا جاء التكريم على قدر العطاء ،واحتفى مهرجان
القرين الثقافي في دورته الـ 26بالشاعر المخضرم في
مسك ختام فعالياته ،مساء أول من امس على مسرح
عبدالحسين عبدالرضا ،وسط حضور جماهيري كبير تحدى
تقلبات الطقس وتوافد بكثافة ليتدثر بدفء كلمات ناصر
التي تغنى بها نخبة من الفنانين.
محمد علي
شهد حفل ختام مهرجان القرين األم�ين
ال �ع��ام للمجلس ال��وط�ن��ي للثقافة وال�ف�ن��ون
واآلداب ك��ام��ل ال�ع�ب��دال�ج�ل�ي��ل .ب��داي��ة افتتح
ال �ع �ب��دال �ج �ل �ي��ل م �ع��رض ال �ف �ن��ون ال�ش�ع�ب�ي��ة
الكويتية في بهو مسرح عبدالحسني ،والذي
نظمته إدارة املوسيقى وال �ت��راث الشعبي
ب��امل�ج�ل��س ال��وط �ن��ي ب�ط��ري�ق��ة م�ب�ت�ك��رة ،من
خالل استعراض اهم الوان الفنون الشعبية
مثل «فن الصوت» و«فن السامري» و«وفن
العرضة» و«فن الطنبورة».
وفي السابعة والنصف اعتلت اإلعالمية
ال �ج��ازي ال�ج��اس��ر م�س��رح عبدالحسني،
لتسلط الضوء على أب��رز املحطات في
م�س�ي��رة ال �ش��اع��ر ي��وس��ف ن��اص��ر ،قبل
ان ت�ت��رج��ل وت �ت��رك ال �ح �ض��ور م��ع فيلم
تسجيلي يوثق سيرة ومسيرة املحتفى
ب��ه ،وال��ذي يعتبر من مؤسسي األغنية
الكويتية ،حيث استطاع عبر مشواره
الفني الطويل أن يرسخ بصمته كأحد
ال �ق��ام��ات ال�ف�ن�ي��ة ال�ش��ام�خ��ة ف��ي مسيرة
األغنية الكويتية عبر أجيالها.

موهبة فذة
ويمتلك ال�ش��اع��ر ي��وس��ف ن��اص��ر موهبة

جعلته ف��ي طليعة ال�ش�ع��راء ع�ب��ر ت��اري��خ
األغ� �ن� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ،ول � ��ه س �ج��ل ح��اف��ل
باألغنيات الناجحة بأصوات مطربني من
الكويت والخليج والجزيرة العربية ،سواء
الكبار منهم أو الشباب ،وتعود انطالقته
الحقيقية الى عام  1963عندما كتب أغنية
«متى يا حبيب الروح» التي لحنها وغناها
عبدالحميد السيد ،وأغنية «يا قمر محلى
ضياك» التي لحنها أحمد باقر ،ثم تعاون
مع نخبة من رواد األغنية الكويتية مثل
عوض دوخي وسعد الراشد ومصطفى
أحمد وحسني جاسم وصالح الحريبي
ومحمد البلوشي ومحمد عبده ويوسف
املهنا وغيرهم.
وتخلل الفيلم مجموعة م��ن الشهادات
ال �ف �ن �ي��ة ل ��رف ��اق درب ي ��وس ��ف ن��اص��ر،
منهم ب��در بورسلي واحمد الشرقاوي
وس��اه��ر وعلي املعتوق وغ�ن��ام الديكان
وعبداللطيف البناي وغيرهم.
وفي ختام الفيلمّ ،
كرم األمني العام كامل
العبدالجليل يوسف ناصر واملايسترو
د.اح �م��د ح �م��دان ت�ق��دي��را ل�ق�ي��ادت��ه فرقة
املوسيقى ف��ي الحفل ال�خ�ت��ام��ي ،بينما
أه� ��دى وك �ي��ل وزارة اإلع �ل��ام امل�س��اع��د
ل �ق �ط��اع ال �ت �ل �ف��زي��ون س� �ع ��ود ال �خ��ال��دي
ال�ش��اع��ر ي��وس��ف ن��اص��ر درع ��ًا تكريما
خاصا له.

المطربة فطومة في حفل ختام «القرين» | سيد سليم

فارس أحالمي
وع �ل��ى م ��دار س��اع�ت�ين ت�ق��ري�ب��ا ،ام�ض��ى
جمهور مسرح عبدالحسني عبدالرضا
ل �ي �ل��ة اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ط ��رب �ي ��ة ،اس�ت�ح�ض��ر
خاللها مجموعة من األص��وات املميزة
دررا من الطرب للشاعر يوسف ناصر
وذل� ��ك ب�م�ع�ي��ة ال �ف��رق��ة امل��وس �ي �ق �ي��ة ال�ت��ي
ق ��اده ��ا ال ��دك �ت ��ور أح �م��د ح� �م ��دان ،وب ��دأ
ال�ح�ف��ل بميدلي م��ن أغ�ن�ي��ات «ب�س��م اهلل
وأبو عيون فتانة» ،من ثم كان الحضور
على موعد مع الفنانة والء الصراف التي
ق��دم��ت بتمكن أغينة «ف ��ارس أح�لام��ي»
م��ن ال�ح��ان راش��د ال�خ�ض��ر ،وأغ�ن�ي��ة «ما
نسيناه» للملحن عبدالرحمن البعيجان
قبل ان تترجل وقد تركت ذك��رى طيبة
بصوتها املميز وادائها املتزن.

أسلوب بسيط
ام��ا ف��ارس الوصلة الثانية فكان الفنان
حمد القطان ،الذي قدم بأسلوبه البسيط

ي�ت�س��اءل ال��واح��د م��ا ال ��ذي ي��دف��ع ق��ارئ��ا
اآلن لقراءة رواية بهذا الحجم؟ يبدو أن
ه��ذا هو التحدي ال��ذي يخوضه زاف��ون:
كتابة س��رد ممتع ،لكنه ليس م��ن نوع
رواي � ��ة ال �خ �ي��ال امل �ل �ح �م��ي امل� �ف ��ارق مثل
أع �م��ال ج��ون ت��ول�ك�ين ،ب��ل امل��ؤس��س في
دي�ك��ور تاريخي واق�ع��ي ،كما يفيد من
روايات الرومانس في االنفعاالت الحادة
والعواطف املفاجئة ،وهو أيضا يتقاطع
من نزعة «فاوستية» حيث العقد اللعني
بني الكاتب وفكرة الكتابة نفسها التي
تمتص روح ��ه ،وي��رم��ز لها بشخصية
وهمية (كوريلي) تخيلها دافيد مارتني
تطالبه ب��ان�ج��از ك�ت��اب ي��ؤس��س لعقيدة
جديدة.
لكن األك�ث��ر ام�ت��اع��ا ف��ي ال��رواي��ة ه��ي أنها
م �ش �ه��د ال ي �م �ك��ن اس �ت �ع��ادت��ه ل �ل �م��دي�ن��ة.
«ب��رش�ل��ون��ة» ك�م��دي�ن��ة ،ه��ي ال�ب�ط��ل الخفي
للرواية والحاضر أبدا .هذا ربما ما يفتقده
ال �ق ��ارئ اآلن .امل��دي �ن��ة امل�ب�ط�ن��ة ب��األس��رار
وال �ح �ك��اي��ات ،ال�ت��ي رغ��م عنفها ال�ك��اس��ح،
ووق��وع �ه��ا ت�ح��ت ال�ق�ص��ف ال ت ��زال فيها
نتف من تاريخ حي .هكذا يمعن زايفون
ب �م��ا ي�ش�ب��ه ال �ت �ل��ذذ ب��أص �ن��اف امل �ش��روب
ال �ص �ب��اح��ي ألل �ي �ث �ي��ا ،ب ��روائ ��ح امل �خ �ب��وزات
في الفجر ،بالتماعات حبات املطر تحت
ال �ض��وء الشحيح ل�ع��رب��ة ال �ت��رام املتهادية
آخر الليل .مدينة املفاجآت ،حيث املسافة
قريبا جدا بني السادة واملهمشني .يفرط
زاف��ون إفراطا عجيبا في وصف األبنية،
امل�ن��ازل شبه امل�ه�ج��ورة ،الفيالت املشيدة
ك��ال�ق�لاع وامل�ش��رف��ة على امل��دي�ن��ة م��ن قمم
كاشفة ،السجن ،املكتبة املنسية بالطبع،
ب�ح�ي��ث ت�ش�ع��ر ف ��ي ك ��ل ب �ن��اء ت��دخ �ل��ه مع
زايفون أنك في متاهة ال يمكن تصديقها.
م��دي�ن��ة م��ا زال ب��االم �ك��ان االخ �ت �ب��اء فيها
ح �ي��ث ي�خ�ت�ل��ط ال �ع �ن��اق ب��رائ �ح��ة ال� �ب ��ارود،
ويمكنك أن تحيا فيها بشعور بالديمومة
حتى ول��و ك��ان الخطر يظللك مثل جناح
غراب أسود.

كيف يمكن لسرقة كتاب خلق حكاية مثيرة ،أبطالها:
محقق مهتم بسرقات اﻷعمال الفنية ،وورثة رجل لم
يعرفوا حقيقته إال بعد وفاته ،وجهاز مخابرات؟ هذا
ما حدث بالفعل.
بطل الحكاية ه��و الهولندي آرث��ر ب��ران��د ،وه��و محقق
مختص ب�س��رق��ات اﻷع �م��ال ال�ف�ن�ي��ة ،وتلقبه اﻷوس ��اط
الفنية بـ«إنديانا جونز الوسط الفني»؛ لقدرته الفذة
في استعادة األعمال الفنية املسروقة ،وحله ﻷكثر من
 200قضية ،مثل سرقة لوحة «البلوغ» لسلفادور دالي،
التي سرقت من متحف هولندي ،ولوحة للقديس مارك
تعود للعصر البيزنطي ظلت مسروقة ﻷكثر من أربعة
عقود.
يقرأ الزائر ملوقع براند الشخصي قصص استعادته
العديد من اﻷعمال الفنية ،بسرد مثير واله��ث ،ولكن
وسط اللوحات الفنية واملخطوطات واملنحوتات ،كانت
الحكاية اﻷك�ث��ر إث��ارة م��ن نصيب ك�ت��اب .وف��ق ب��ران��د،
بدأت الحكاية في أملانيا سنة  ،2007حيث مات رجل
إيراني يدعى جعفر قاضي ،عن عمر ناهز السادسة
وال �ث �م��ان�ي�ن ،ك ��ان ق��اض��ي رج�ل�ا وح� �ي ��دا ،وال يختلط
بالناس ،وفق شهادة من عرفه في مدينة نيوهاوس،
وأن ��ه ال ي�ق�ض��ي وق �ت��ا خ ��ارج م�ن��زل��ه إال ل�ل�ج�ل��وس في
مقهى يرتاده أبناء وطنه.
ب�ع��د وف ��اة «ق ��اض ��ي» ف��ي م�س�ت�ش�ف��ى ب�م�ي��ون��خ ،ات�ج��ه
بعض أقاربه لتنظيف منزله املتواضع ،وشغل أحدهم
ال�ح��اس��ب اﻵل ��ي ال �خ��اص ب��ال��راح��ل ،وت�ظ�ه��ر امل�ف��اج��أة؛
الرجل الذي لم يبد أي عالمة من عالمات الثراء يملك
مجموعة ضخمة م��ن املخطوطات والكتب الفارسية
النادرة ،تقدر قيمتها بما يتجاوز أربعة ماليني يورو.
ولكن ،لم يعثر اﻷقارب على املخطوطات ،ما استدعى
التعامل مع محقق خاص استطاع التوصل إلى السارق
ف��ي ع��ام  ،2011وه��و إي��ران��ي يبلغ م��ن العمر سبعني
عاما ،وكان يقابل قاضي في املقهى وزاره في منزله
عدة م��رات ،وتمكن املحقق اﻷملاني من استعادة 174
كتابا ومخطوطة ،وتبقى كتابان ل��م يستعادا ،اﻷول
قد بيع في مزاد بلندن ﻷكثر من مليون يورو ،وكتاب
هو اﻷهم في املجموعة كلها :ديوان حافظ بخط اليد،
مرصع بأوراق الذهب ،ويعود للقرن الخامس عشر.
استرعى ه��ذا الخبر انتباه امل�خ��اب��رات اﻹي��ران�ي��ة ،التي
أرادت استعادة املجموعة ،والبحث عن دي��وان حافظ
امل �س ��روق ،ول ��م ت�ج��د م �ح��اوالت امل �خ��اب��رات اﻹي��ران �ي��ة.
ودخ��ل ب��ران��د على الخط الح�ق��ا ،عندما ج��اءه اتصال
من بائع أعمال فنية إيراني مقيم في أملانيا نهاية عام
 ،2018وأخ �ب��ر اﻷخ �ي��ر ب��ران��د ب��أن ال�س�ف��ارة اﻹي��ران�ي��ة
ورجال مخابرات قد تواصلوا معه بخصوص الديوان
املسروق ،وأنه خائف جدا من وقوع الديوان بيدهم ،إذ
إن الكتاب يعود لورثة قاضي ،ليبدأ سباق مثير بني
براند واملخابرات اﻹيرانية ،وتوزعت جوالته بني لندن
وباريس وميونخ ،وكسب براند السباق في نهاية عام
.2019
أض � ��اف ب ��ران ��د إن � �ج ��ازا ج ��دي ��دا ف ��ي س �ج �ل��ه ال �ح��اف��ل
باستعادة النوادر ،وفي اليوم الذي استعاد فيه ديوان
حافظ امل�س��روق ،رأى براند ص��ورة آملته كثيرا؛ طبعة
حديثة من ديوان حافظ ،ملقاة على اﻷرض ونصفها
محترق ،وجدت على مقربة من موقع سقوط الطائرة
اﻷوكرانية ،وتعود ﻷحد ضحايا الطائرة ،والذي لم يبلغ
يوم النيروز كي يقرأه كعادة اﻹيرانيني.

أغ�ي�ن��ة «آه ي��ا األس� ��ر» وه ��ي م��ن ال�ح��ان
مصطفى ال �ع��وض��ي ،وت�لاه��ا ب�ـ«ال��وج��ه
الصبوحي» التي لحنها راشد الخضر،
وعلى وقع تفاعل الجمهور أطل الفنان
ع �ل��ي ع � �ب ��داهلل ال� � ��ذي ب ��اغ ��ت ال �ح �ض��ور
بانتقاء «انت معاي» من الحان الدكتور
عبدالرب إدري��س ،وكانت «غ��اب ب��دري»
هي أغنيته الثانية.
ويمر الوقت سريعا على محبي الطرب
ب�ي�ن�م��ا ي �ب��دد ت �ف��اع��ل ال �ج �م �ه��ور الكبير
برودة الجو وتخطو بثبات على املسرح
الفنانة فطومة التي تميزت بأداء «نورت»
ل�ل�م�ل�ح��ن راش� ��د ال �خ �ض��ر و«ت �ح��ري �ت��ك»
وه��ي م��ن األغ�ن�ي��ات القليلة ال�ت��ي كتبها
ول�ح�ن�ه��ا ال �ش��اع��ر ي��وس��ف ن��اص��ر ،ام��ا
م�س��ك ال�خ�ت��ام ف�ك��ان م��ع إط�لال��ة مميزة
ل�ل�ف�ن��ان محمد ال�ب�ل��وش��ي ،ح�ي��ث اخ�ت��ار
من شجرة ابداعات ناصر الوارفة أغنية
«حبيبي» و«دار الهوى شامي» ،السيما
ان األغنيتني من كلمات الشاعر يوسف
ناصر والحان البلوشي.

ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن األزم ��ات التي
ي � �ش � �ه ��ده ��ا م� �س� �ل� �س ��ل The
Falcon and The Winter
 ،Soldierم��ن إن �ت��اج دي��زن��ي،
وال � �ت � ��ي ك� � ��ان آخ � ��ره � ��ا ت �ع�ط��ل
التصوير بسبب ه��زة أرضية
ق��وي��ة ض��رب��ت م��وق��ع املشاهد
ف ��ي ب��ورت��وري �ك��و ،ف ��ان م��وق��ع
«م � ��وف � ��ي ن� � �ي � ��وز» ك � �ش ��ف أن
املسلسل ق��د يتم ع��رض��ه في
أغسطس املقبل على «ديزني
.»+
وي� � � � �ق � � � ��وم أن� � � �ت � � ��ون � � ��ي م � ��اك � ��ي
وس�ب��اس�ت�ي��ان س �ت��ان ،ببطولة
املسلسل الجديد ،ال��ذي ينتمي
إل � ��ى ع ��ال ��م «م� � ��ارف� � ��ل» ،وال � ��ذي
يتوقع أن تظهر فيه شخصية

ج��دي��دة ،وه ��ي «م ��س م��ارف��ل»،
وي �ت��م ت �ص��وي��ره ح��ال �ي��ا وس��ط
ت��رق��ب ك�ب�ي��ر م��ن ع �ش��اق ه��ذه
السلسلة ،التي تنتجها ديزني.
وي� �ع ��د امل �س �ل �س��ل ه� ��و ال ��راب ��ع
ض� � �م � ��ن ال� � �س� � �ل� � �س� � �ل � ��ة ،ال � �ت� ��ي
ك ��ان ��ت اس� �ت ��دي ��وه ��ات م ��ارف ��ل
أع �ل �ن��ت – ف ��ي ي��ول �ي��و امل��اض��ي

– أن �ه��ا س �ت��أت��ي ض �م��ن خطة
مرحلية ،تتضمن  6أف�لام و5
مسلسالت ،منها أجزاء جديد
ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ألف �ل��ام م ��ن م��راح��ل
عالم  MARVELالسينمائي
السابقة ،واملسلسالت ستكون
لشخصيات مشتقة من أفالم
املراحل السابقة أيضا.

يعرض بأميركا في يونيو 2021

أبطال فيلم :The Batman
جميل ..لكن سوداوي!
أحمد عبدالفتاح
«ج �م �ي��ل ..وس � � ��وداوي ..وي�ح��رك
امل�ش��اع��ر» ..ه�ك��ذا وص��ف النجم
األميركي كولني فاريل سيناريو
ف �ي �ل��م  The Batmanال �ج��دي��د،
ال� ��ذي ت �ق��رر أن ي�ل�ع��ب ف �ي��ه دور
 ،The Penguinال � ��ذي تنتجه
شركة «دي س��ي» ،وم��ن املنتظر
طرحه للجمهور في .2021
وفق «هوليوود ريبورتر» ،فإن
ال �ف �ي �ل��م األح � � ��دث ف ��ي س�ل�س�ل��ة
الشخصية الخارقة «باتمان»،

س�ي��رك��ز ع�ل��ى س �ن��وات ش�ب��اب��ه،
ح� �ي� �ن� �م ��ا ك � � ��ان أك� � �ث � ��ر ض �ع �ف��ا
وت �ش �ت �ت��ا ،ح �ي��ث ي �ق��وم ب��ال��دور

امل� �م� �ث ��ل ال� �ب ��ري� �ط ��ان ��ي روب� � ��رت
ب ��ات� �ي� �ن� �س ��ون ،ب� �ط ��ل س �ل �س �ل��ة
«تواياليت» ،الذي جاء اختياره
بعد إعالن املمثل األميركي «بن
أفليك» انسحابه من الفيلم.
ومن املقرر طرح الجزء الجديد
م� ��ن ال �س �ل �س �ل��ة ،وال� � � ��ذي ج ��اء
ب ��اس ��م  ،The Batmanف��ي
ش�ه��ر ي��ون�ي��و ع ��ام  ،2021في
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ول�ك��ن حتى
اآلن لم يتحدد موعد طرحه في
بريطانيا – مسقط رأس بطله-
ودول العالم.
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في  9أشهر

أرباح شركة البورصة تقفز %353
¶ بلغت  6.8ماليين دينار ..وربحية السهم  34فلسا ً

نتائج مشجعة حققتها شركة البورصة في 2019

 % 52زيادة اإليرادات لتصل إلى  11.1مليون دينار
 8.4ماليين دينار أرباح ُمرحَّ لة ..و 29.3مليونا ً حقوق المساهمين
إجمالي حقوق املساهمني نحو 29.3
مليون دينار .وحصلت الشركة اتعاب
اك�ت�ت��اب نتيجة االك�ت�ت��اب��ات امل��درج��ة
في األس��واق الرئيسية وكذلك رسوم

االشتراك السنوية للوسطاء وصناع
السوق بقيمة تبلغ نحو  5.3ماليني
دينار في  9أشهر ،فيما بلغت عمولة
املتاجرة  4.1ماليني دينار .يشار الى

ان سهم البورصة يتداول حاليًا في
سوق الشركات غير املدرجة الـ OTC
بمتوسط سعري للسهم  431فلسًا،
بينما سجل  515فلسًا كأعلى سعر.

طلبت من مجلس الوزراء النظر في األمر

«هيئة الصناعة» :كبلونا بأعباء
قطاعات ليست من اختصاصنا
زكريا محمد
طلبت الهيئة العامة للصناعة إعفاءها
م��ن ع��دد م��ن ال�ق�ط��اع��ات ال�ت��ي ليست من
اخ �ت �ص��اص �ه��ا وت �ش �ك ��ل اع � �ب� ��اء ل� ��م ت�ع��د
ال�ه�ي�ئ��ة ق � ��ادرة ع �ل��ى ت�ح�م�ل�ه��ا .وارس �ل��ت
ب� �ه ��ذا ال � �ص� ��دد ك� �ت ��اب ��ًا ل�ل�ام ��ان ��ة ال �ع��ام��ة
ملجلس ال��وزراء قالت فيه ان من االهداف
الرئيسية للهيئة العامة للصناعة وكما
تعلمون ه��و العمل على تنمية النشاط
الصناعي في دولة الكويت والنهوض به
و تطويره واالش��راف عليه حتى تتحقق
اه� � ��داف االق� �ت� �ص ��اد ال��وط �ن��ي وذل � ��ك ب��ان
تعمل الهيئة جاهدة على جعل الصناعة
راف � �دًا م�ه�م��ا ف��ي م ��وارد ال��دخ��ل ال��وط�ن��ي.
وه � ��ي م �س �ت �م��رة ب��ال �س �ع��ي إل � ��ى ت �ط��وي��ر
امل� �ن ��اط ��ق ال �ص �ن��اع �ي��ة ال �ق��ائ �م��ة وان� �ش ��اء
م �ن��اط��ق وم � ��دن ص �ن��اع �ي��ة ج ��دي ��دة ل��دع��م
الحياة االقتصادية في الدولة.
وقد حدد قانون الصناعة رقم 1996/56
ف � � ��ي س � �ب � �ي� ��ل ت� �ح� �ق� �ي ��ق ت � �ل � ��ك االه � � � � ��داف
اختصاصات واض�ح��ة ف��ي مجال تنمية
ال� �ن� �ش ��اط ال �ص �ن��اع��ي وف� �ق ��ا مل ��ا ج � ��اء ف��ي
املادتني الـ 29والـ 29من القانون.
واضافت :اال ان الهيئة العامة للصناعة
واج� �ه ��ت وم �ن ��ذ ان �ش��ائ �ه��ا اع� �ب ��اء ك�ث�ي��رة
ت �ع �ي��ق ت�ح�ق�ي��ق م �م��ارس��ة ت �ل��ك االن �ش �ط��ة
وذل� ��ك ب ��إن ع �ه��د ال �ي �ه��ا ب �م��وج��ب ق� ��رارات
وزاري � ��ة ان�ش�ط��ة ع��دي��دة ل�س��ت م��ن ضمن
اخ �ت �ص��اص��ات �ه��ا او واج �ب��ات �ه��ا ال � ��واردة

شركات الخدمات الرقمية
تسعى لشراكات مع بنوك خليجية
حسام علم الدين

سالم عبد الغفور
ق � �ف� ��زت األرب � � � � ��اح ال� �ص ��اف� �ي ��ة ل �ش��رك��ة
ال� �ب ��ورص ��ة ب �ن �س �ب��ة  %353ال � ��ى 6.8
م�ل�اي�ي�ن دي� �ن ��ار خ �ل�ال ف �ت��رة ال�ت�س�ع��ة
األشهر االولى من عام  2019املنتهية
ف � ��ي  30س �ب �ت �م �ب��ر امل � ��اض � ��ي ،وذل � ��ك
وف �ق��ًا ل�ل�ب�ي��ان��ات امل��ال �ي��ة غ�ي��ر امل��دق�ق��ة
للشركة ،مقابل  1.5مليون دينار في
الفترة املماثلة من عام  .2018ووفقًا
للنتائج املالية للشركة في الـ  9أشهر
امل�ن�ت�ه�ي��ة ف��ي  30س�ب�ت�م�ب��ر امل��اض��ي،
بلغت ربحية السهم نحو  34فلسًا،
علمًا أن إجمالي ع��دد أسهم الشركة
يبلغ نحو  200مليون سهم نصفها
ط��رح��ت لالكتتاب ال �ع��ام للمواطنني
مؤخرًا.
على صعيد متصل ،ارت�ف��ع إجمالي
األرب ��اح الصافية بنسبة  %123إلى
 2.9م�ل�ي��ون دي �ن��ار ف��ي ال��رب��ع ال�ث��ال��ث
 ،2019م �ق��ارن ��ة م ��ع  1.3م �ل �ي��ون ف��ي
الفترة املماثلة من العام السابق.
كما بلغ إجمالي ايرادات الشركة 11.1
مليون دينار لفترة الـ  9أشهر املنتهية
في  30سبتمبر املاضي بزيادة %52
عن الفترة ذاتها من عام  ،2018والتي
ب�ل �غ��ت  7.3م�ل�اي�ي�ن دي� �ن ��ار .م ��ن جهة
اخ��رى ،بلغ إجمالي األرب ��اح املرحلة
ل �ش��رك��ة ال �ب��ورص��ة ن �ح��و  8.4م�لاي�ين
دي �ن��ار ف��ي ف�ت��رة ال �ـ  9أش�ه��ر املنتهية
ف��ي  30سبتمبر امل��اض��ي ،ف�ي�م��ا بلغ

«اكسبنس» :مفاوضات مع مصارف كويتية

قطاعات تطلب
هيئة الصناعة
التخلي عنها
 - 1تقطيع ونقل إطارات رحية.
 - 2قسائم تخزين الصلبوخ.
 - 3قسائم مقالع الرمال.
 - 4السكراب العام ..وسكراب السيارات.
 - 5المنطقة الحرة في الشويخ.
 - 6قسائم تخزين اآلليات والمعدات.
ف��ي ال�ق��ان��ون .وق��د لفتت الهيئة ف��ي عدة
م �ن��اس �ب��ات وم �خ��اط �ب��ات الدارة ال�ف�ت��وى
وال �ت �ش��ري��ع وم�ج�ل��س ال� � ��وزراء إل ��ى طلب
اعفائها من تلك االنشطة غير الصناعية
والتي منها تقطيع ونقل اطارات رحية -
قسائم تخزين الصلبوخ  -قسائم مقالع

ال ��رم ��ال (ال ��دراك� �ي ��ل)  -م �ن��اط��ق ال �س �ك��راب
ال �ع��ام او س �ك��راب ال �س �ي��ارات  -االش ��راف
على املنطقة الحرة بميناء الشويخ ،وهي
جميعها انشطة غير صناعية وال تدخل
ضمن اختصاصات الهيئة.
وقد انتهى رأي ادارة الفتوى والتشريع

ب �ن��اء ع�ل��ى ع ��رض ال�ه�ي�ئ��ة ض�م��ن كتابها
رق��م  2695امل ��ؤرخ ف��ي  2019 / 7 / 15ان
ي�ت��م ع��رض ت�ل��ك االع �ب��اء االض��اف �ي��ة التي
تستند ال ��ى ال�ه�ي�ئ��ة ،وال �ت��ي ل��م ي ��رد بها
ن��ص ف��ي ق��ان��ون ال�ص�ن��اع��ة ع�ل��ى مجلس
ال� � � ��وزراء ل�ل�ن�ظ��ر ف ��ي اع� � ��ادة ت ��وزي ��ع ت�ل��ك
االخ�ت�ص��اص��ات على ج�ه��ات اخ��رى وفقا
لسلطته التقديرية في هذا الشأن.
ك �م ��ا ان ال �ه �ي �ئ��ة م� ��ا زال� � ��ت ت� ��واج� ��ه ت�ل��ك
ال�ع�ق�ب��ات وم�ن�ه��ا ال�ط�ل�ب��ات امل �ت��زاي��دة من
ع� ��دة ج �ه ��ات ب �ط �ل��ب ت �خ �ص �ي��ص ق�س��ائ��م
وم� ��واق� ��ع ل �ت �خ��زي��ن اآلل � �ي� ��ات وامل � �ع� ��دات،
وه��ي ليست من االختصاصات املسندة
اليها وليست م��ن انشطتها ال ��واردة في
القانون.
ل � ��ذا ت � ��رى ال �ه �ي �ئ��ة وف � ��ي س �ب �ي��ل ت�ح�ق�ي��ق
اهدافها في تنمية النشاط الصناعي ان
يكون واضحا ان نشاط تخزين اآلليات
وامل �ع��دات ليس م��ن االن�ش�ط��ة الصناعية
التي تختص بها الهيئة ،ونقترح بهذا
ال �ص ��دد ان ي�ع�ه��د ه ��ذا ال �ن �ش��اط ل�ب�ل��دي��ة
ال� �ك ��وي ��ت او وزارة االش� � �غ � ��ال ال� �ع ��ام ��ة،
حيث ان اآلل �ي��ات وامل �ع��دات ت��دخ��ل ضمن
االن �ش �ط��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �م �ق��اول�ين وش��رك��ات
النقل وغيرها من الشركات.
ل��ذا طلبت الهيئة ع��رض امل��وض��وع على
مجلس ال��وزراء الص��دار ما ي��راه مناسبا
في هذا الشأن وما يراه محققا للمصلحة
ال �ع��ام��ة ع �ل��ى ال �ن �ح��و امل �ب�ي�ن ب��األس �ب��اب
املذكورة.

«الصالحية العقارية» تقدم مقترحاً

مدينة الكويت تحتاج  150ألف موقف إضافي للسيارات
زكريا محمد
توجهت شركة الصالحية العاملية العقارية بكتاب
إل� ��ى ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت ت �ق �ت��رح ف �ي��ه ت �ط��وي��ر ال �س��اح��ة
املجاورة ملدرسة الصديق (سابقًا) كمواقف سيارات
س�ط�ح�ي��ة وال��واق �ع��ة ف��ي م�ن�ط�ق��ة امل ��رق ��اب ق�ط�ع��ة – 3
محافظة العاصمة.
وق��ال ال�ك�ت��اب :ب��اإلش��ارة إل��ى امل��وض��وع أع�ل�اه ،فإننا
ن��ود أن نقترح تطوير الساحة املكشوفة وامل�ج��اورة
ملدرسة الصديق (سابقًا) كمواقف سيارات سطحية
م��ؤق�ت��ة ع��ام��ة ي��راع��ى ف��ي تصميمها ات �ب��اع معايير
ال �ح��رك��ة امل� ��روري� ��ة ل �ل �ط��رق وامل ��رك� �ب ��ات إض ��اف ��ة إل��ى
الزراعات التجميلية وحركة املشاة ،وذلك لألسباب

التالية:
 – 1تعاني مدينة الكويت العاصمة من نقص حاد
بعدد مواقف السيارات املطلوب توافرها ،وه��ذا ما
تبينه العديد من ال��دراس��ات املرورية للعاصمة كان
آخرها الدراسة التي قام بها اتحاد العقاريني بدعم
م��ن م��ؤس�س��ة ال�ك��وي��ت ل�ل�ت�ق��دم ال�ع�ل�م��ي وال �ت��ي بينت
حاجة مدينة الكويت إلى ما يقارب  300ألف موقف
س �ي��ارة ،يتوفر منها حاليًا النصف تقريبا ،أي أن
ه �ن��اك ع �ج �زًا ب �ح��وال��ي  150أل ��ف م��وق��ف س �ي ��ارة ،أي
بنسبة  ،%50لذلك أوصى املخطط الهيكلي بضرورة
ت��وف�ي��ر م�س��اح��ات م��ن أراض ��ي ال��دول��ة لتخصيصها
إلقامة مواقف سيارات لسد العجز الواضح واملتوقع
ملواقف السيارات داخل مدينة الكويت.

 – 2وج ��ود م�ش��اري��ع ع�م��ران�ي��ة ك�ب��رى ت�ح��ت التنفيذ
م�ن�ه��ا «م �ش ��روع ال �ع��اص �م��ة» ،ال� ��ذي ت �ق��وم ب�ت�ط��وي��ره
ش��رك��ة ال �ص��ال �ح �ي��ة ال �ع �ق��اري��ة ،وامل� �ك ��ون م ��ن مجمع
ت� �ج ��اري وف� �ن ��دق  5ن� �ج ��وم وب � ��رج م �ك ��ات ��ب ،وم�ب�ن��ى
مواقف سيارات متعدد األدوار ،والذي على الرغم من
توفير عدد مواقف السيارات املطلوب وفق املعايير
املعمول بها ببلدية الكويت ،إال أنه الزال هناك عجز
في تلبية احتياجات املنطقة من مواقف السيارات،
وكما جاء بتوصية اإلدارة العامة للمرور بضرورة
توفير مواقف إضافية للسيارات خارج حدود العقار
لخدمة امل�ش��روع وامل�ش��اري��ع التي س��وف تقام بوجه
عام ،والتي منها مشروع وزارة البلدية املزمع إقامته
على جزء من موقع مدرسة الصديق.

أوض�ح��ت وك��ال��ة «س �ت��ان��درد ان��د ب ��ورز غلوبل»
أن املنافسة في الخدمات املصرفية الخليجية
آخ� ��ذة ف��ي االرت � �ف ��اع ،م �ش �ي��رة ال ��ى ان ال �ق��ادم�ين
ال �ج��دد ال��ى ه��ذا ال �س��وق يخططون الس�ت�ه��داف
عمالء وخ��دم��ات ال تحبذها البنوك التقليدية
خ �ص��وص��ا ف ��ي ق� �ط ��اع امل ��ؤس� �س ��ات ال �ص �غ �ي��رة
واملتوسطة.
ونقلت عن سعد انصاري الرئيس التنفيذي
وامل � ��ؤس � ��س امل� � �ش � ��ارك ل� �ش ��رك ��ة «اك� �س� �ب� �ن ��س»
ل�ل�خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة ال��رق�م�ي��ة أن ��ه م��ن امل�ق��رر
اط �ل�اق «اك �س �ب �ن��س» ف��ي ال �س �ع��ودي��ة م��ع بنك
الرياض ،وسيكون بنكًا رقميًا جديدًا يجمع
ب �ي�ن م �س��ك ال ��دف ��ات ��ر وال � �خ� ��دم� ��ات امل �ص��رف �ي��ة
التقليدية.
واضاف انصاري :أن عمالء املؤسسات الصغيرة
واملتوسطة يشكلون مأزقا للبنوك النهم عمالء
ت�ج��اري��ون اال ان�ه��م يتصرفون كعمالء تجزئة،
اال أن الخدمات املصرفية التقليدية فشلت في
تلبية احتياجات رواد االعمال الجدد.
وت ��اب ��ع :س �ي �ب��دأ ال �ب �ن��ك ال �ع �م��ل ال �ت �ج��ري �ب��ي في
السعودية في فبراير مع مجموعة صغيرة من
العمالء مع بدء التشغيل الكامل في اواخر الربع
الثاني .كما من املنتظر ان تبدأ الشركة اعمالها
بحلول منتصف فبراير املقبل.
وتوقع انصاري بدء اطالق خدمات الشركة في
االم��ارات في منتصف العام كما تجري الشركة
م �ح��ادث��ات م ��ع ال �ب �ن��وك ف ��ي ال �ك��وي��ت وس�ل�ط�ن��ة
ع �م��ان ،الف�ت��ا ال��ى ان ه��دف «اك�س�ب�ن��س» تغطية
االعمال في دول مجلس التعاون الخليجي على
نطاق واسع بحلول اوائل .2021
واع� �ت� �ب ��ر ان ال� �ب� �ن ��وك ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ت �ج �ع��ل ف�ت��ح
ح �س��اب ال �ش��رك��ة م��ره �ق��ًا واص �ع ��ب ب�ك�ث�ي��ر مما

ي�ن�ب�غ��ي ب ��االض ��اف ��ة ال� ��ى ف� ��رض رس � ��وم ب��اه�ظ��ة
ع�ل��ى امل��دف��وع��ات او ص��رف االم ��وال دول �ي��ا ،كما
أن هناك قائمة طويلة من االحتياجات االخرى
التي تطلبها البنوك التقليدية مثل تتبع انفاق
املوظفني ومكننة املحاسبة والفواتير ،مشيرا
ال��ى ان التحديات التي يواجهها رواد االعمال
ف��ي خ��دم��ات�ه��م امل�ص��رف�ي��ة ق��د ي �ك��ون ل�ه��ا تأثير
حقيقي على شركاتهم الناشئة.

أسواق شبه محمية
ورأت «س �ت��ان��درد ان��د ب ��ورز غ�ل��وب��ل» ان��ه ُينظر
ال��ى االس ��واق امل�ص��رف�ي��ة الخليجية بشكل ع��ام
ع �ل��ى ان �ه ��ا ش �ب��ه م �ح �م �ي��ة ب �س �ب��ب م ��ا اع �ت �ب��رت��ه
احجام الجهات الرقابية املصرفية املحلية عن
منح تراخيص جديدة ،او وجود تراخيص في
املناطق الحرة فقط والتي يشوبها قيود كثيرة
بما فيها عمليات االيداع.
وذك ��رت ان التغييرات ف��ي تفضيل ال�ع�م�لاء قد
ت�ش�ك��ل ال �خ �ط��ر ال��رئ �ي �س��ي ل �ح��دوث خ �ل��ل تقني
ل �ب �ن��وك ال �ت �ج��زئ��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ،ح �ي��ث ت�ت�ع��رض
معظم عمليات تحويل االموال وصرف العمالت
االجنبية وخدمات الدفع للخطر ،لكنها اشارت
الى انه مع ذلك فان العديد من البنوك املحلية
تمتلك تطبيقات مصرفية م�ت�ط��ورة وخ��دم��ات
عديدة عبر االنترنت.
وق ��ال ��ت :ان ب �ع��ض خ �ط��وط االع �م ��ال امل�ص��رف�ي��ة
ل��دول الخليج ستظل محمية من التكنولوجيا
املالية (فينتك) على املدى املتوسط بما في ذلك
إقراض الشركات ،حيث ستبقى القيمة البشرية
امل�ض��اف��ة محمية ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،ل��ذل��ك وح�ت��ى لو
اس �ت �م��رت ت�ف�ض�ي�لات ال �ع �م�لاء ب��ال�ت�ط��ور فاننا
نعتقد ان املخاطر التي تتعرض لها تلك النظم
امل�ص��رف�ي��ة ستبقى واردة ف��ي ال�ع��ام�ين املقبلني
على االقل.

« NBKكابيتال» مستشارها

تقديم طلب إدراج
«الزور األولى» خالل ساعات
سالم محمد
أف ��ادت م �ص��ادر اس�ت�ث�م��اري��ة ب��أن شركة
شمال ال��زور األول��ى بصدد تقديم طلب
االدراج ف� ��ي ب� ��ورص� ��ة ال� �ك ��وي ��ت خ�ل�ال
ال�س��اع��ات القليلة امل�ق�ب�ل��ة .م��ن جهتها،
قالت مصادر رقابية ان شركة البورصة
ع �ل ��ى ت� ��واص� ��ل م �س �ت �م��ر م� ��ع م �س �ت �ش��ار
االدراج ش ��رك ��ة ال��وط �ن��ي ل�لاس �ت �ث �م��ار،
ع�ق��ب ن�ج��اح االك�ت�ت��اب ال �ع��ام ف��ي شركة
ال � ��زور ،وال �ت��ي اك �ت �ت��ب ف�ي�ه��ا ن �ح��و 127
ألف مواطن وبنسبة تغطية  %127من
األسهم املطروحة.
كما كشفت املصادر أن «ال��زور األول��ى»
سوف تؤجل عملية تخفيض رأس املال
ب�ق�ي�م��ة  10مل��اي�ي�ن دي �ن��ار إل ��ى م��ا بعد
االدراج.
ي��ذك��ر ان رأس� �م ��ال ش��رك��ة ش �م��ال ال ��زور
األول ��ى يبلغ  110م�لاي�ين دي �ن��ار ،فيما
تم االكتتاب العام على نسبة  %50من
رأس املال بقيمة اسمية تبلغ  100فلس
للسهم الواحد.

تأجيل عملية تخفيض رأس
المال بقيمة  10ماليين
دينار إلى ما بعد اإلدراج

إفصاحات
«بيتك» يفتح باب الترشح
لعضوية مجلس اإلدارة

«أجوان» :تشكيل مجلس
اإلدارة

أع �ل��ن ب �ي��ت ال �ت �م��وي��ل ال �ك��وي �ت��ي (ب �ي �ت ��ك) ،عن
ف�ت��ح ب ��اب ال �ت��رش��ح ل�ع�ض��وي��ة م�ج�ل��س إدارت ��ه
(األعضاء العاديني واملستقلني) وذلك للدورة
ال�خ��ام�س��ة ع�ش��رة /2022 2020وم��دت�ه��ا ث�لاث
سنوات.
وأض� ��اف :ع�ل��ى ال �س��ادة ال��راغ�ب�ين ف��ي الترشح
ل �ع �ض��وي��ة م �ج �ل��س اإلدارة ت� �ق ��دي ��م ط �ل �ب��ات
الترشح ل��دى أمانة سر مجلس اإلدارة خالل
الفترة من يوم األحد املوافق  26يناير الجاري
حتى يوم األحد املوافق  2فبراير املقبل.

أوضحت شركة أج��وان الخليج العقارية أنه جرى
تشكيل مجلس إدارة الشركة كما يلي :يوسف حمد
بودي رئيسًا ،بدر منصور الجمعة نائبًا ،وكل من
منصور محمد الكندري ،خالد عبد اللطيف املنيع
(مستقيل حديثًا بتاريخ  26يناير الجاري) ،سلمان
بدر الرشود كأعضاء ،فيما ُعني منصور الكندري
رئيسًا تنفيذيًا.

 ..و«أرزان» تستقبل
طلبات الترشح
قالت مجموعة أرزان املالية للتمويل واالستثمار،
إنها فتحت باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة
للدورة الجديدة /2022 .2020وأفادت أنه على من
يرغب في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة ومن
تتوافر فيه الشروط وامل��ؤه�لات التقدم للترشح
وفقًا لقواعد الكفاءة والنزاهة الواردة في الكتاب
الخامس من الالئحة التنفيذية للقانون رق��م 7
لسنة  2010وتعديالتهما.

«المتكاملة» :عقد من
نفط الكويت على «تابعة»
أك ��دت ال �ش��رك��ة امل�ت�ك��ام�ل��ة ال�ق��اب�ض��ة ت��رس�ي��ة أع�م��ال
ع�ق��د اس�ت�ئ�ج��ار م �ع��دات ثقيلة وراف �ع��ات مل��دة ث�لاث
س�ن��وات م��ن قبل ش��رك��ة نفط ال�ك��وي��ت على الشركة
امل�ت�ك��ام�ل��ة اللوجستية ال�ت��اب�ع��ة وامل�م�ل��وك��ة بنسبة
 %100للشركة املتكاملة القابضة ملدة ثالث سنوات
بمبلغ وقدرة  4.6ماليني دينار ،على أن يتم توقيع
العقد خالل عشرة أي��ام من تاريخه ويبدأ التنفيذ
التشغيلي للعقد بداية من شهر يونيو املقبل.
وذكرت انه من املتوقع أن ينعكس األثر املالي على
قائمة الدخل بالتزامن مع بدء أعمال العقد ابتداء
من الربع الثاني من السنة املالية .2020
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الصقر« :الوطني»يواصل النمو
عبر الدورات االقتصادية المتنوعة
■ تصنيفاتنا االئتمانية األقوى في الكويت ..وبين األفضل في المنطقة
 ..مدعومة من حصتنا المهيمنة وجودة أصولنا واستمرار نمو ربحيتنا
أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ،عصام الصقر ،أن
 2019كان عاما ً قويا ً آخر للمجموعة ،حيث حقق «الوطني» أرباحا ً جيدة
بالتزامن مع المحافظة على ميزانية عمومية قوية ،األمر الذي يبرهن
من جديد على جودة وتنوع كل من إيرادات البنك وعملياته التشغيلية،
إذ حققت المجموعة صافي أرباح بلغت  401.3مليون دينار في عام ،2019
بنمو بلغت نسبته  %8.2على أساس سنوي.
أش� ��ار ال �ص �ق��ر ع �ل��ى ه��ام��ش م��ؤت �م��ر امل �ح �ل �ل�ين ال��ذي
ع�ق��د األس �ب��وع امل��اض��ي ،إل��ى ت�م�ك��ن «ال��وط �ن��ي» على
م ��دار ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة ،وع �ب��ر دورات اق�ت�ص��ادي��ة
وس�ي��اس�ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة ،م��ن ج�ن��ي ث �م��ار اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ال�ت�ن��وي��ع ،ح�ي��ث ب��ره�ن��ت ج �ه��ود ال�ب�ن��ك ال��رام �ي��ة إل��ى
ت �ن��وي��ع األص � � ��ول وم � �ص� ��ادر ال ��دخ ��ل ع �ب��ر امل �ن��اط��ق
ال� �ج� �غ ��راف� �ي ��ة وق � �ط ��اع ��ات األع� � �م � ��ال امل �خ �ت �ل �ف��ة ع �ل��ى
ق ��درت ��ه ف ��ي ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ن �م��و ال��رب �ح �ي��ة ،ون �ج��اح
استراتيجية ال�ح��د م��ن امل�خ��اط��ر ،مما انعكس على
مساهمة العمليات الدولية بنسبة  %28من صافي
أرب� � ��اح امل �ج �م��وع��ة ف ��ي ع� ��ام  ،2019ب ��اإلض ��اف ��ة إل��ى
ال�ن�م��و امل �ت��واص��ل ل�ب�ن��ك ب��وب �ي��ان ال� ��ذراع اإلس�لام�ي��ة
للمجموعة ،وال ��ذي ح�ق��ق ن�م��وًا ف��ي أرب��اح��ه بنسبة
 %11.7على أس��اس سنوي ،األم��ر ال��ذي يوفر املزيد

من التنوع ملصادر إيرادات املجموعة.

ّ
التحول الرقمي

وقال الصقر«:واصلنا متابعة جهودنا الحثيثة في
رحلة التحول الرقمي من خالل التركيز بشكل كبير
على التكنولوجيا الرقمية كمحرك رئيسي للنمو
املستقبلي ،حيث أصبح التحول الرقمي أمرًا حيويًا
بالنسبة للوطني ك��ي يبقى أكثر قربًا م��ن عمالئه،
وف��ي سبيل ذل��ك ج��رى دف��ع التكنولوجيا الحديثة
وصيانة األن�ظ�م��ة ،وتقديم خ��دم��ات مصرفية ذكية
ن �ح��و ص � ��دارة امل �س ��ار اإلس �ت��رات �ي �ج��ي ل�ل�ب�ن��ك وع�ب��ر
جميع الركائز االستراتيجية لدينا».
وأض� ��اف ال �ص �ق��ر« :ل �ق��د أن�ه�ي�ن��ا ع ��ام  2019بصفقة
ق ��وي ��ة ،إذ ت �م �ك �ن��ا م ��ن إص � ��دار أوراق م��ال �ي��ة دائ �م��ة

في ديسمبر الماضي

«التجارة» :استدعاء
 8481سيارة لعيوب مصنعية
أع �ل �ن��ت وزارة ال �ت �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة ،إح��ال��ة
 ١٥٤م �ح �ض��ر م �خ��ال �ف��ة ض ��د م �ح ��ال ت �ج��اري��ة
ال��ى النيابة ال�ت�ج��اري��ة ل�ع��دم ال�ت��زام�ه��ا النظم
وال� �ل ��وائ ��ح امل �ع �م ��ول ب �ه��ا واغ �ل ��اق  ٢٧م�ح�لا
ملخالفتها ال�ق��ان��ون خ�ل�ال ديسمبر امل��اض��ي.
وق ��ال ��ت «ال� �ت� �ج ��ارة» ف ��ي ب �ي��ان ت �ل �ق��ت سبقلا
نسخة منه امس ،انها استقبلت  ١٧٧شكوى
من خالل الخط الساخن او املراكز املتواجدة
في املحافظات ،وسجلت  ٢٣٣محضر ضبط
ض ��د ع � ��دد م ��ن امل� �ح ��ال ال �ت �ج ��اري ��ة ال� �ت ��ي ق��ام
املفتشون بالتفتيش والتدقيق عليها.
وأض� ��اف� ��ت أن م ��رك ��زي االف� �ن� �ي ��وز واالن ��دل ��س
رخ �ص ��ا  1150ع ��رض ��ا م �ع �ل �ن��ا وت�خ�ف�ي�ض��ات

إحالة  ١٥٤محالً تجاريا ً
إلى النيابة العامة
وت�ن��زي�لات ب��رس��وم محصلة بلغت  29.5ألف
دي �ن��ار ،مبينة ان ع��دد ال�ت��راخ�ي��ص املمنوحة
للجوائز والهدايا املجانية في املركزين بلغت
 234ترخيصا برسوم بلغت  22.8الف دينار.
وذك ��رت ان�ه��ا اس�ت��دع��ت  ٨٤٨١س�ي��ارة لعيوب
مصنعية فيها خالل الشهر ذاته.

التحول الرقمي
يتصدر المسار اإلستراتيجي
للبنك ويضمن نموه
المستقبلي
ميرفي:
ستواصل معايير جودة األصول
تحسنها بالتزامن مع انخفاض
ّ
تكلفة المخاطر
إصدارنا من األوراق المالية
تحسن
ّ
الدائمة ساهم في
معدالت كفاية رأس المال

ض �م��ن ال �ش��ري �ح��ة األول � ��ى ل � ��رأس امل � ��ال ب �ق �ي �م��ة 750
م�ل�ي��ون دوالر ،ح�ي��ث ح�ق��ق اإلص� ��دار ن�ج��اح��ًا ك�ب�ي��رًا
ف��ي ج ��ذب ط �ل �ب��ات ك �ب �ي��رة م��ن ق��اع��دة م�ت�ن��وع��ة على
نحو جيد من املستثمرين في جميع أنحاء العالم.
وق��د ج��رت ت��رج�م��ة ذل��ك م��ن خ�لال ط�ل�ب��ات االك�ت�ت��اب
على تلك األوراق امل��ال�ي��ة ،وال�ت��ي تخطت وبتسعير
جيد مستوى قياسي بأكثر من  3مرات ،األمر الذي
يبرهن على ثقة املستثمرين العامليني في البنك».
وأك� �م ��ل ال �ص �ق ��ر« :ل� �ق ��د ج� ��رى ال �ت��أك �ي��د م� �ج ��ددًا ف��ي
ع��ام  2019ع�ل��ى ق��وت�ن��ا امل��ؤس�س�ي��ة م��ن ق�ب��ل وك��االت
التصنيف الرئيسية الثالث :موديز ،ستاندرد اند
ب ��ورز ،وف�ي�ت��ش ،وال �ت��ي أك��دت تصنيفنا االئ�ت�م��ان��ي
م��ع االح �ت �ف��اظ ب �ن �ظ��رة م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة م �س �ت �ق��رة .وت�ع��د
تلك التصنيفات هي األقوى على مستوى الكويت،
وض �م��ن أع �ل��ى ال�ت�ص�ن�ي�ف��ات ع�ل��ى م�س�ت��وى امل�ن�ط�ق��ة،
والتي تدعمها جودة األصول ومستويات الرسملة
امل��ري�ح��ة وحصتنا املهيمنة ف��ي ال�س��وق ،ومواصلة
نمو ربحيتنا واملكانة املرموقة لعالمتنا التجارية
ذات االنتشار اإلقليمي والدولي».

نمو املحفظة االئتمانية
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال رئ �ي��س امل�ج�م��وع��ة امل��ال �ي��ة ف��ي بنك
ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ،ج �ي��م م �ي��رف��ي« :ش �ه ��دت أن�ش�ط��ة

عصام الصقر

اع �م��ال �ن��ا ن �م��وًا ق��وي��ًا خ�ل�ال ع ��ام  2019ب �م��ا ان�ع�ك��س
ايجابيًا على املحفظة االئتمانية للمجموعة ،التي
سجلت نموًا بنسبة  %6.8على أساس سنوي ،كما
ت�م�ك�ن��ا م��ن االس �ت �ف��ادة م��ن ت �ن��وع ق��اع��دة ال�ع�م�ل�ي��ات
امل �ص��رف �ي��ة ل�ل�م�ج�م��وع��ة ك��إح��دى اه ��م ال��رك��ائ��ز ال�ت��ي
ساهمت ف��ي تعزيز نتائجنا امل��ال�ي��ة ،حيث نجحت
عملياتنا الخارجية في الحفاظ على أدائها املميز
م �م��ا دع ��م ت�ح�ق�ي�ق�ن��ا ن �ت��ائ��ج ق��وي��ة ع �ل��ى ص �ع �ي��د ك��ل
املناطق الجغرافية التي نعمل بها».
وردًا ع �ل��ى س� ��ؤال ح ��ول ات �ج��اه��ات ج� ��ودة األص ��ول
وت �ك �ل �ف��ة امل �خ��اط��ر ،أك ��د م �ي��رف��ي أن ت�ك�ل�ف��ة امل �خ��اط��ر
ت �ع �ت �ب��ر م ��ن أه� ��م م �ع��اي �ي��ر األداء ال��رئ �ي �س �ي��ة ،ال �ت��ي
ت�ت�م�ي��ز ب �ه��ا امل �ج �م��وع��ة م �ن��ذ س �ن��وات ع��دي��دة ،حيث
ت��راك�م��ت ل��دى ال�ب�ن��ك م�س�ت��وي��ات م��ري�ح��ة ل�ل�غ��اي��ة من
امل �خ �ص �ص ��ات ،وال� �ت ��ي ان �خ �ف �ض��ت ب �ش �ك��ل م �ل �م��وس
العام املاضي .وتوقع ميرفي أن يحافظ البنك على
معايير جودة األصول عند املستويات الحالية في
املستقبل ،مع إمكانية أن تشهد تحسنًا فيما يتعلق
ب�ت�ك�ل�ف��ة امل �خ��اط��ر .وت �ع �ل �ي �ق��ًا ع �ل��ى ت �ح �س��ن م �ع��دالت
كفاية رأس املال ،أكد ميرفي أن ذلك التحسن يعود
إلى مجموعة من العوامل ،من بينها إصدار أوراق
مالية دائ�م��ة ف��ي ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن ع��ام  2019بقيمة
 750مليون دوالر.
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«دليفري هيرو»:

احسبها
عيد ناصر الشهري

إلسقاط «األرباح» في حال سداد
ً
مبكرا
القرض اإلسالمي..
النظام املالي يقوم على ارتباط األم��وال بعامل الوقت.
ل��ذل��ك ،ت�ك�ل�ف��ة امل�ب�ل��غ ال ��ذي ي�ت��م اق �ت��راض��ه ع�ل��ى ي ��وم ال
تساوي تكلفة املبلغ الذي يتم اقتراضه على سنة .وفي
ح��ال االت �ف��اق على االق �ت��راض مل��دة س�ن��ة ،يتم حساب
ف��ائ��دة س�ن��ة .وع�ن��د ال �س��داد املبكر قبل ان�ت�ه��اء السنة،
ي�ت��م خ�ص��م ال �ف��ائ��دة امل�س�ت�ح�ق��ة ل�ت�ت�ن��اس��ب م��ع ال�ف�ت��رة
الزمنية التي تم استخدام املبلغ خاللها .وتقوم البنوك
التقليدية ب��إل�غ��اء ال�ف��ائ��دة املتبقية ع��ن ال�س��داد املبكر.
لكن البنوك اإلسالمية تستخدم عقود املرابحة بدل
عقود اإلقراض .ويتم حساب الربح بدل الفائدة مقابل
استخدام األموال .وأغلبية البنوك االسالمية ال تخصم
مبلغ الربح عند السداد املبكر .بسبب الشبهة الشرعية
في حال خصم املبلغ.
إس�ق��اط أرب��اح ال�س��داد املبكر ف��ي حالة اع��ادة الجدولة
ع�ن��د ال�ب�ن��وك االس�لام �ي��ة :وع�ن��د ط�ل��ب العميل امل��دي��ون
االنتقال من بنك آلخر ،يقوم البنك الجديد باحتساب
ربح على اجمالي املبلغ .وال يقوم البنك القديم بخصم
مبلغ األرباح .لذلك واجه العمالء تكلفة إضافية عبارة

ع��ن أرب � ��اح م��رك �ب��ة .وت��دخ��ل ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي وف��رض
خصم أرباح البنك القديم في حال االنتقال بني البنوك
اإلسالمية .وخضعت جميع البنوك االسالمية للقرار
الجديد ،وزال��ت الشبهة الشرعية بسبب قاعدة طاعة
ولي األمر.
إس�ق��اط أرب ��اح ال �س��داد املبكر ف��ي ح��ال��ة «ع ��دم» إع��ادة
ال �ج��دول��ة ع�ن��د ال �ب �ن��وك اإلس�ل�ام �ي��ة :وب �ع��د ق ��رار البنك
امل��رك��زي امل��ذك��ور ب��إس�ق��اط ال �ف��وائ��د ،س ��ادت ح��ال��ة من
االرت�ي��اح ل��دى عمالء البنوك االس�لام�ي��ة .وق��ام العديد
من العمالء باالستفسار عن إمكانية اسقاط األرباح
في حالة السداد املبكر بحسب القرار .وكانت املفاجأة
بأن اسقاط األرباح هو االستثناء وليس القاعدة .ويتم
تطبيقه فقط عند اعادة الجدولة .وهو ما لم يتم ذكره
ف��ي ال �ق��رار ن�ف�س��ه .الن ص�ي��اغ��ة ال �ق��رار امل�ن�ش��ور على
حساب البنك املركزي في تويتر تنص على أن��ه« :في
ُ
حالة السداد املبكر ،تلزم التعليمات الجديدة الجهات
املانحة للتمويل اإلسالمي بالتنازل عن مقدار العائد
املستحق عن الفترة املتبقية».

خبير مالي

علي الخالدي

منفعة إسقاط األرب��اح في حالة السداد املبكر :هناك
ال�ع��دي��د م��ن ال�ع�م�لاء ال��ذي��ن يطلبون وي�ح�ص�ل��ون على
تمويل لهدف معني مثل شراء سيارة .وبعد الحصول
على التمويل ،تتغير الظروف وال يتم استخدام املبلغ.
وال يوجد لدى العميل حافز للسداد بسبب الخسارة
املحققة بعد احتساب األرب��اح .وهو ما ُيجبر العميل
ع�ل��ى االح �ت �ف��اظ ب��امل�ب�ل��غ وال�س�ع��ي الس�ت�ث�م��اره ف��ي اي
وسيلة رغبة منه في تعويض الخسارة .وعليه ،يتم
ضخ أموال إضافية في األدوات االستثمارية املختلفة.
لكن ال توجد لدى كل العمالء خبرة كافية لالستثمار.
وغالبًا م��ا يخسر العميل بسبب ع��دم ال�خ�ب��رة .لذلك،
اصبح النظام املالي غير مرن وال يوفر الحوافز املناسبة
للتصرف بشكل مناسب .لذلك ،يعتبر اسقاط األرباح
مفيدًا جدًا للعمالء ،النه يقلل من مخاطر االستثماري
القسري ،ويزيد مرونة لالقتصاد.
التوصية :ل��ذل��ك ،نقترح تعديل ال �ق��رار ،بحيث يشمل
اسقاط األرب��اح عن الفترة املتبقية ،س��واء تمت اع��ادة
جدولة التمويل أو لم تتم.

بنك الخليج:

 %26عوائد «وايز» االستثمارية في 2019
يحتفل بنك الخليج هذا العام بالذكرى
ال� �س� �ن ��وي ��ة ال� �ث ��ال� �ث ��ة إلط � �ل� ��اق م �ن �ص �ت��ه
االس �ت �ث �م��اري��ة ال��رق �م �ي��ة «واي � � � ��ز» ،ال �ت��ي
ت�ط��ورت بشكل ملحوظ منذ ع��ام ،2017
وح� �ق� �ق ��ت ع� ��وائ� ��د ت� �ت� �ف ��وق ع� �ل ��ى م�ع�ظ��م
أس��واق دول مجلس التعاون الخليجي.
ف�ف��ي ع ��ام  ،2019ح�ق�ق��ت م�ن�ص��ة «واي ��ز»
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ع��ال�ي��ة امل�خ��اط��ر ع��ائ��دا
ب � ��واق � ��ع  26ف � ��ي امل� � �ئ � ��ة ،ب �ي �ن �م��ا ح �ق �ق��ت
االستراتيجية املتحفظة للمنصة عائدا
بنسبة  21ف��ي امل�ئ��ة ،كما حققت «واي��ز»
ع��ائ��دا س�ن��وي��ا ت �ج��اوز  10ف��ي امل�ئ��ة منذ
إطالقها في عام  ،2017في جميع جوانب
االستثمار االستراتيجية.
وق � � ��ال � � ��ت رئ� � �ي� � �س � ��ة إدارة ال� � �خ � ��دم � ��ات
االس �ت �ث �م��اري��ة ف ��ي ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج دال �ي��ا
ال �ق��اس��م« :ي�ه�م�ن��ا أن ن�ع�ل��ن ع��ن ال�ع��وائ��د
ال � �ت ��ي ح �ق �ق �ت �ه��ا م �ن �ص��ة «واي � � � � ��ز» ،وم ��ا
تتخذها م��ن استراتيجيات االستثمار
امل �خ �ت �ل �ف��ة .ت �م �ث��ل م �ن �ص��ة «واي� � � ��ز» أح��د
حلول االستثمار ذات ال�ع��وائ��د املجدية
ب ��امل� �ق ��ارن ��ة م � ��ع امل � �خ ��اط ��ر ال � �ت� ��ي ت�ت�س��م
بكلفتها املنخفضة .وقد تزايد االهتمام

بصناديق التداول واالستثمار املدرجة
في السنوات األخيرة والتي شهدت تدفق
امل��زي��د م��ن األم ��وال ن�ح��و استراتيجيات
االس �ت �ث �م��ار ذات ال �ت �ك �ل �ف��ة امل �ن �خ �ف �ض��ة،
حيث تتيح منصة «وايز» للمستثمرين
الفرصة لتحقيق أهدافهم االستثمارية
واالدخ ��اري ��ة ع��ن ط��ري��ق االس �ت �ث �م��ار في
االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ات امل� �ت� �ن ��وع ��ة امل �ن �ت �ق��اة
ب �ك��ل ح ��رص وع �ن��اي��ة ع��ن ط��ري��ق أف�ض��ل
ص �ن��ادي��ق االس �ت �ث�م��ار ال�ع��امل�ي��ة امل��درج��ة
في بورصة لندن ،آخذين بعني االعتبار
األه � ��داف االس�ت�ث�م��اري��ة وامل� ��دى ال��زم�ن��ي
ل�لاس �ت �ث �م��ار وم� �ع ��دل امل �خ��اط��ر امل �ق �ب��ول
لكل مستثمر على ح��دة ،وذل��ك لحماية
رؤوس األم ��وال وتنمية ال �ث��روات .ون��ود
أن ننتهز ه��ذه الفرصة لنعبر ع��ن واف��ر
الشكر والتقدير إلى عمالئنا الكرام على
والئ �ه��م وثقتهم ف��ي ال�ب�ن��ك وف��ي منصة
«واي ��ز» االس�ت�ث�م��اري��ة ،ون�ع��ده��م بتعزيز
وت��وس�ي��ع آف ��اق ال �ع��روض االس�ت�ث�م��اري��ة
املجزية».
ت�ت�ب��ع االس �ت �ث �م��ارات ال �خ��اص��ة بمنصة
«واي��ز» استراتيجية استثمارية حائزة

داليا القاسم

على جائزة «نوبل» ،وتتيح لعمالء بنك
الخليج فرصة االستثمار ف��ي األس��واق
ال�ع��امل�ي��ة ب�ك��ل س�ه��ول��ة وي�س��ر وب��أس�ل��وب
ي �ت �م �ي��ز ب��ال �ش �ف��اف �ي��ة وق� �ل ��ة ال �ت �ك��ال �ي��ف.
وينطوي املبدأ األساسي ملنصة «وايز»
على االستثمار الطويل األمد في محفظة
عاملية تتسم بالتنوع املخطط له بعناية،

ً
ً
كويتيا في «كاريدج»
موظفا
20
جار نقلهم إلى «طلبات»
ٍ

تحقيقًا للعوائد املتناسقة مع املخاطر.
وكونها منصة استثمارية رقمية ،توفر
«وايز» لعمالئها الفرصة للحصول على
اس �ت �ث �م��ارات ط��وي�ل��ة األج ��ل ف��ي محفظة
متنوعة عامليا ،وذل��ك بعد اإلجابة على
استبيان بسيط ،تحدد «وايز» من خالله
األه� ��داف االس�ت�ث�م��اري��ة للعميل وامل��دى
ال��زم �ن��ي ل�لاس �ت �ث �م��ار وم� �ع ��دل امل �خ��اط��ر
امل �ق �ب��ول ل�ل�ع�م�ي��ل ،ح �ت��ى ت �ت��م ال�ت��وص�ي��ة
باملحفظة األنسب الحتياجاته .وخالل
فترة االستثمار ،يراقب مدير االستثمار
في بنك الخليج بشكل مستمر محافظ
ع�م�لائ�ه��م وي�ح�س�ن��ون�ه��ا ،ل�ح�م��اي��ة ث��روة
العميل وزيادتها.
وت �ت��وف��ر «واي� � ��ز» م ��ن ب �ن��ك ال�خ�ل�ي��ج ألي
شخص مقيم في الكويت بشكل قانوني
أو م��واط��ن ك��وي�ت��ي ل��دي��ه ع �ن��وان كويتي
دائ� � ��م .وي �م �ك��ن ل �ل �م��واط �ن�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين
املقيمني في الخارج ممن لديهم حسابات
ف ��ي ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج ح��ال �ي��ا ف �ت��ح محفظة
«واي��ز» م��ع بنك الخليج ،باإلضافة إلى
امل��واط �ن�ي�ن األم �ي��رك �ي�ين ال ��ذي ��ن ي�م�ل�ك��ون
حسابات في بنك الخليج.

أبلغ مصدر مسؤول في شركة دليفري هيرو سبقلا،
ان ع ��دد م��وظ �ف��ي «ك� ��اري� ��دج» ف ��ي ال �ك��وي��ت ي�ب�ل��غ 259
م��وظ�ف��ا ،ت��م ض��م  124منهم إل��ى ش��رك��ة «ط�ل�ب��ات» من
بينهم  20موظفا كويتيا .أما عدد املوظفني الذين لم
يتم ضمهم فيبلغ  135موظفا جميعهم غير كويتيني.
وفي ما يخص املطاعم الشريكة املسجلة على تطبيقي
الشركة في الكويت ،قال املصدر ان عددها على تطبيق
«ك��اري��دج» ،وال�ت��ي ي��زي��د ع��دد طلباتها على  25طلبا
اس�ب��وع�ي��ًا ،ي�ب�ل��غ ن�ح��و  1300م�ط�ع��م ،م�ن�ه��ا ن�ح��و 800
م�ط�ع��م م�ش�ت��رك ب�ي�ن ت�ط�ب�ي�ق��ي «ك ��اري ��دج» و«ط �ل �ب��ات»
ونحو  500مطعم الي��زال الفريق يعمل على إضافتها
إلى تطبيق «طلبات» خالل األسابيع املقبلة.
ول�ف��ت ال��ى ان ش��رك��ة دل�ي�ف��ري ه�ي��رو تعتزم االحتفاظ
بنسبة كبيرة م��ن امل��واه��ب ل��دى ك��اري��دج ،واستيعاب
ال�ع��دي��د منهم ض�م��ن ع�لام��ات دل�ي�ف��ري ه�ي��رو األخ��رى
في املنطقة .وأف��ادت بانه اعتبارا من امس (االح��د) تم
تشغيل «كاريدج» بإدارة تطبيق «طلبات» في عدد من
األسواق وفق جدول زمني محدد .يشار الى ان شركة
دليفري ه�ي��رو كشفت األس�ب��وع امل��اض��ي ان�ه��ا اتخذت
ق �� ً
�رارا اس �ت��رات �ي �ج� ًّ�ي��ا ل�ت��وح�ي��د ع�م�ل�ي��ات�ه��ا ف��ي ال �ش��رق

العجيل :قرار الضم
كان خارجا ً عن إرادتنا
األوسط ،وتعليقا على ذلك بني الرئيس التنفيذي لدى
«كاريدج» بدر العجيل« ،ان قرار ضم عمليات كاريدج
إلى عالمات أخرى كان خارجا عن إرادتنا ،فقد كانت
مسيرة رائعة ،عززنا خاللها مواطن قوتنا في جميع
األسواق التي نعمل فيها ،األمر الذي اسهم في تحفيز
االب�ت�ك��ار وترسيخ دع��ائ��م قوية تسهم ف��ي دف��ع عجلة
التنمية للعالمات التجارية األخرى التابعة لدليفري
ه�ي��رو وتحقيق ال�ت�ط��ور ف��ي ق�ط��اع توصيل ال�ط�ع��ام».
ً
لاً
تطبيقا ً
رائعا ،وسه ،
وأضاف العجيل :لقد صممنا
ً
وأن��ا فخور حقا بكل ما حققناه من إن�ج��ازات شملت
ك��اري��دج ب�ل�اك ،واس�ت�ق�ط��اب م��ا ي�ت�ج��اوز  1000شريك
ً
شهريا وإطالق منتجات عاملية جديدة .وأنا على ثقة
بأننا سوف نرى بصمة كاريدج في جميع العالمات
التجارية التابعة لدليفري هيرو في املنطقة.

التقى وزير المالية القطري

الجراح ناقش األوضاع االقتصادية
في لبنان والمنطقة
التقى رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي ()KIB
وات � �ح ��اد امل � �ص ��ارف ال �ع��رب �ي��ة ،ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ج ��راح
الصباح ،مؤخرًا مع وزير املالية القطري ،علي شريف
العمادي ،وذلك بهدف مناقشة مجموعة من املواضيع
وعلى رأسها أوضاع املنطقة العربية االقتصادية في
ظل الظروف السياسية الراهنة بشكل عام ،واألوضاع
ف��ي ال�ج�م�ه��وري��ة اللبنانية بشكل خ��اص وال �ت��ي يقع
فيها مقر اتحاد املصارف العربية.
ت�ض�م��ن ال �ل �ق��اء ت �ب��ادل ال �ح��وار ح ��ول أوض� ��اع املنطقة
ال �ع��رب �ي��ة ب�ش�ك��ل ع� ��ام ،وال� � ��دور ال� ��ذي ي �ق��وم ب��ه ات �ح��اد
امل� � �ص � ��ارف ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،إل� � ��ى ج ��ان ��ب ت �س �ل �ي��ط ال� �ض ��وء
ع �ل��ى ال �ع�ل�اق��ات ال�ع��رب �ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة واإلص�ل�اح ��ات
االقتصادية املطلوبة في الجمهورية اللبنانية.
وقال الجراح« :يسعدنا تنسيق هذا اللقاء الفعال مع
وزي��ر املالية القطري وال��ذي ترتب عليه مناقشة عدد
من املواضيع الهامة على الساحة االقتصادية واملالية
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال �ع��رب �ي��ة .الف �ت��ا إل ��ى أن ات �ح��اد امل �ص��ارف
ال�ع��رب�ي��ة يسعى دائ �م��ًا إل��ى ت�ع��زي��ز دوره االق�ت�ص��ادي
واالجتماعي على املستوى اإلقليمي والعاملي ،وذلك
م��ن خ�لال مشاركته بفاعلية ف��ي مختلف الفعاليات
ولقائه مع الجهات والشخصيات التي تعنى بتحقيق
التنمية في شتى املجاالت».
وبحث الجراح مع العمادي ال��دور ال��ذي يلعبه اتحاد
امل� �ص ��ارف ال �ع��رب �ي��ة ف��ي دف ��ع ع�ج�ل��ة ال �ع �م��ل ال�ت�ن�م��وي

محمد الجراح وعلي العمادي

االقتصادي واالجتماعي على مستوى العالم العربي.
م�ش�ي�رًا إل��ى م �ح��اوالت االت �ح��اد ال��رام �ي��ة إل��ى تشجيع
املصارف العربية للمساهمة في إعادة إعمار وتنمية
ال��دول العربية ومعالجة األزم ��ات ال�ت��ي تعرضت لها
دول املنطقة في السنوات القليلة املاضية.

«المزايا» :من منظور شمولي

السياحة والصناعة تقودان النمو في الخليج
قال تقرير لشركة المزايا القابضة :اتسمت خطط التنمية
الخاصة باقتصادات الدول الخليجية منذ البدء بالشمولية،
لتحصر كل األنشطة والمجاالت المالية واألخرى ذات الصلة،
وذلك بهدف الوصول إلى هياكل قادرة على النمو
والمنافسة والتأثير في اإلطار العام لألداء االقتصادي
العالمي .ولم تتوقف اقتصادات المنطقة في البحث عن كل
ما من شأنه تحفيز األدائين المالي واالقتصادي بغض النظر
عن الظروف المحيطة سواء كانت داعمة أو ضاغطة.
أش��ار تقرير {امل��زاي��ا} ال��ى ان اقتصادات دول
منطقة الخليج استطاعت تحقيق الكثير من
القفزات حتى وصلت إلى ما تشهده حاليًا من
تنوع اقتصادي وأداء مؤثر على املستويني
اإلقليمي والعاملي ،ومع التطور املسجل على
متطلبات امل��رح�ل��ة املقبلة ف�ق��د ب��ات واض�ح��ًا
أهمية التركيز على قطاعات بعينها لقيادة
ال�ن�م��و ،وذل ��ك ض�م��ن م�ن�ظ��ور ش�م��ول��ي ي� ِّ
�ؤم��ن
التحفيز لكل القطاعات اإلنتاجية التشغيلية
وف ��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ال �ع �م��ل ع �ل��ى رف ��ع وت �ي��رة
أداء القطاعات املنافسة ،التي تستحوذ على
حصص متزايدة من الطلب ومن األداء الكلي
لالقتصاد املحلي.
وأك� � ��د ال �ت �ق��ري��ر األس� �ب ��وع ��ي ل �ش��رك��ة امل ��زاي ��ا
القابضة ،أن األداء االقتصادي لسلطنة عمان
قد شهد تركيزًا كبيرًا على القطاع السياحي
في سبيل رفع األداء اإلجمالي للقطاع ،ليصل
إل��ى مليار دوالر بحلول ع��ام  ،2022ويسجل
م�ع��دل ن�م��و س�ن��وي��ا م��رك�ب��ا ب��واق��ع  ،%7.5في
ح�ي�ن م ��ن امل �ت��وق��ع أن ت � ��زداد أع � ��داد ال �س �ي��اح
ال�ق��ادم�ين بمعدل نمو س�ن��وي يصل إل��ى %5
ح �ت��ى ع ��ام  ،2023أي م��ا ي �ع��ادل  3.5م�لاي�ين
سائح.
وت �س �ت �ه��دف ال�س�ل�ط�ن��ة اس �ت �ض��اف��ة  7م�لاي�ين
س ��ائ ��ح ورف � ��ع م �س��اه �م��ة ال �ق �ط��اع ال �س �ي��اح��ي
ف ��ي ال �ن ��ات ��ج امل �ح �ل��ي اإلج� �م ��ال ��ي ل �ي �ص��ل إل��ى
 %6ب� �ح� �ل ��ول ع � ��ام  ،2040وذل � � ��ك م� ��ن خ�ل�ال
تنفيذ ال�ك�ث�ي��ر م��ن م�ش��اري��ع ال�ب�ن��ى التحتية
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة وال�ع�ق��اري��ة ال�ح��دي�ث��ة لتشمل

تطوير املطارات وقطاعي الضيافة والتجزئة،
ال�ت��ي تصب ف��ي النهاية ف��ي تشكيل العالمة
ال �ت �ج��اري��ة ال� �ج ��دي ��دة ل�ل�س�ل�ط�ن��ة وت �ت �ن��اس��ب
م� ��ع ت ��راث� �ه ��ا ال �ع �م �ي��ق وح ��اض ��ره ��ا ال �ج��دي��د
ومستقبلها الواعد.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي تعمل
فيه القطاعات العقارية والضيافة والصناعة
وال �ت �ق �ن �ي ��ات ال� �ح ��دي� �ث ��ة ،ي �س �ت �م��ر ن �م ��و أداء
القطاعات االقتصادية اإلنتاجية والخدمية
ال �ت��دري �ج��ي ل� ��دى االق� �ت� �ص ��اد اإلم � ��ارات � ��ي ،إذ
تواصل الدولة قيادة قطاع الضيافة املتنوع
على مستوى اإلق�ل�ي��م ،وتتصدر كذلك قطاع
ال�ض�ي��اف��ة ال�ف��اخ��رة ن�ظ�رًا الم�ت�لاك�ه��ا م��ا يزيد
على  %73م��ن الفنادق ذات املستوى العالي
ع�ل��ى م�س�ت��وى امل�ن�ط�ق��ة ،ل�ت�س�ج��ل م �ع��دل نمو
يصل إلى .%10
ك� �م ��ا ي� �ش� �ه ��د ال � �ق � �ط� ��اع ال� �ص� �ن ��اع ��ي ت ��رك� �ي ��زا
استثنائيا على املستويني ال�ع��ام وال�خ��اص،
ح �ي��ث ت �س �ت �ه��دف اإلم � � ��ارات ج ��ذب  70م�ل�ي��ار
دوالر م��ن االس �ت �ث �م��ارات ال�ص�ن��اع�ي��ة بحلول
عام  ،2025وتستحوذ االستثمارات األجنبية
ف��ي ال�ق�ط��اع على م��ا نسبته  %9م��ن إجمالي
االستثمارات في الوقت الحالي ،األم��ر الذي
سيؤدي إلى رفع حصة القطاع إلى  %25من
الناتج املحلي ،ف��ي ظ��ل وج��ود توقعات أكثر
إيجابية بأن تسجل القطاعات غير النفطية
نسب نمو تصل إلى  %3مع نهاية عام .2020
وأتبع التقرير أن اململكة العربية السعودية
تتصدر قوائم التحفيز واالستثمار العقاري

التركيز على قطاع السياحة الخليجي يسهم في قيادة النمو

■ ترفعان من القيم المضافة القتصادات دول التعاون
■ تحفيز كل القطاعات اإلنتاجية التشغيلية لرفع وتيرة طرح المشاريع العقارية
■ تركيز دول الخليج على السياحة يرمي إلى تسجيل مسارات إيجابية في القطاع العقاري
■ النمو المستهدف يعزز الطلب على المنتجات السكنية والتجارية واالستثمارية
وقطاع الضيافة بامتياز في الوقت الراهن،
ح �ي��ث ت �س �ت �ه��دف رف� ��ع ق ��درات� �ه ��ا ل�ل�م�ن��اف�س��ة
ع�ل��ى امل�س�ت��وي�ين اإلق�ل�ي�م��ي وال �ع��امل��ي ،وت�ق��دم
ف��ي س�ب�ي��ل ذل ��ك ك��ل أن � ��واع ال��دع��م وال�ت�ح�ف�ي��ز
املباشر وغير املباشر ،فيما تسجل القطاعات
االقتصادية التشغيلية واإلنتاجية املستوى
ذات� ��ه م ��ن امل �س��اه �م��ة ف ��ي ال �ن �م��و ،م �ش �ي��را إل��ى
ت�س��ارع ال �ق��رارات االق�ت�ص��ادي��ة الجريئة لدى
امل �م �ل �ك��ة ،ال� �ت ��ي ب ��ات ��ت ت ��دع ��م ك ��ل ال �ق �ط��اع��ات
االقتصادية.
وأظهرت البيانات املتداولة حصول ما يزيد
على  200ألف سائح على التأشيرة السياحية،

م �م��ا ي� ��دل ع �ل��ى دخ � ��ول أم � � ��وال أج �ن �ب �ي��ة إل��ى
االقتصاد ،فيما تستهدف الجهات الرسمية
استقبال  100مليون زي��ارة في السنة ،ورفع
م �ع��دل دخ ��ل ال�س�ي��اح��ة إل ��ى  %10م��ن ال�ن��ات��ج
امل�ح�ل��ي .ف��ي امل�ق��اب��ل ،ت�ت��واص��ل االس�ت�ث�م��ارات
الضخمة باتجاه القطاع الصناعي لتصل إلى
م��ا يزيد على تريليون ري��ال س�ع��ودي ،حيث
ت�س�ت�ه��دف امل�م�ل�ك��ة ج�ع��ل ال �ق �ط��اع ال�ص�ن��اع��ي
الخيار األول للمستثمرين ،والوصول بالنمو
في الناتج املحلي الصناعي والصادرات إلى
 3و 7أضعاف بالتوالي.
وأوض� � � ��ح ت �ق ��ري ��ر امل � ��زاي � ��ا أن ك �م �ي��ة ال �ف ��رص

واإلم � �ك� ��ان� ��ات ال� �ت ��ي ي �ت �م �ت��ع ب �ه��ا االق �ت �ص��اد
ال �ك��وي �ت��ي ف��ي ال��وق��ت ال �ح��ال��ي ب��ات��ت م��ؤش �رًا
رئيسيًا على نجاح املشاريع االستثمارية بكل
أنواعها ،وتشهد كل القطاعات االقتصادية
في مقدمتها السياحية والعقارية املزيد من
التركيز الحكومي وال�خ��اص .ويظهر أن أداء
القطاعات الخدمية والتشغيلية لدى الكويت
ق � � ��ادرة ع �ل��ى ت �س �ج �ي��ل امل ��زي ��د م ��ن م ��ؤش ��رات
االن � �ت � �ع ��اش ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ،إذ س� �ج ��ل ال �ق �ط��اع
السياحي م��ؤش��رات استثنائية حتى نهاية
الربع الثالث من عام  ،2019لترتفع اإليرادات
بنسبة  %69على أساس سنوي.

وت�ت�ج��ه ال ��دول ��ة ن�ح��و االس �ت �ح��واذ ع�ل��ى دور
سياحي على مستوى املنطقة يحولها إلى
نقطة جذب عاملية ،كما تتراكم الجهود لرفع
مساهمة القطاع الصناعي الكويتي لتصل
ً
إل��ى  ،%8.3وص ��وال إل��ى  5.6م �ل �ي��ارات دوالر
ح �ت��ى ن �ه��اي��ة ال� �ع ��ام ال �ح ��ال ��ي ،ب��اس �ت �ث �م��ارات
تتجاوز  17مليار دوالر وخطط مستقبلية
ت�ص��ل قيمتها إل��ى  36م�ل�ي��ار دوالر ف��ي ع��ام
.2035
وأضاف التقرير أن القطاع السياحي البحريني
يعتبر من القطاعات التي تستحوذ على أهمية
متصاعدة من االستثمارات املحلية واألجنبية،
إذ ي��واص��ل ال �ق �ط��اع ت�س�ج�ي��ل أداء اس�ت�ث�ن��ائ��ي
ل�ي�س�ت�ح��وذ ع�ل��ى م��ا نسبته  %6.5م��ن ال�ن��ات��ج
املحلي اإلجمالي محققًا مكاسب تتجاوز 32
مليار دينار خالل السنوات الخمس املاضية،
وع �ن��د م �س �ت��وي��ات ت �ن��وع وت��أه �ي��ل ت�م�ك�ن��ه من
االس � �ت � �ح ��واذ أي� �ض ��ًا ع �ل��ى وج � �ه ��ات س�ي��اح�ي��ة
جديدة على املستوى العاملي.
وتواصل القطاعات غير النفطية في البحرين
أداء ه � � ��ا اإلي� �ج ��اب ��ي ،ال � ��ذي ي �ت��وق��ع أن ي�ن�م��و
بنسبة  %3خ�لال العامني املقبلني ،وبنسبة
نمو  %2.3لالقتصاد الكلي في الدولة خالل
ال �ف �ت��رة ذات �ه ��ا م��دع��وم��ة ب��اس �ت �م��رار اإلن �ف��اق
ال�ض�خ��م ع�ل��ى ال�ب�ن�ي��ة التحتية وال ��زي ��ادة في
ناتج الصناعات التحويلية ،األم��ر ال��ذي من
شأنه أن ينعكس إيجابًا على كل القطاعات
التشغيلية والخدمية.
وت � ��وق � ��ع ال� �ت� �ق ��ري ��ر أن ت� �س ��اه ��م ال� �ق� �ط ��اع ��ات
ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة وال �خ��دم �ي��ة ف ��ي ت �ج ��اوز ال�ك�ث�ي��ر
م��ن ال �ت �ح��دي��ات وال �ض �غ��وط ال �ت��ي ت��واج�ه�ه��ا
اق � �ت � �ص� ��ادات دول امل �ن �ط �ق��ة م �ن ��ذ ف � �ت� ��رة ،ف��ي
ح�ين س�ي�ك��ون ل�ل�أداء االس�ت�ث�ن��ائ��ي للقطاعني
ال�س�ي��اح��ي وال�ض�ي��اف��ة وك��ذل��ك األداء امل�ت��راك��م
للقطاعات الصناعية دور رئ�ي�س��ي ف��ي رف��ع
وت�ي��رة النشاط على القطاع ال�ع�ق��اري ،وذل��ك
م��ن خ�لال ط��رح امل��زي��د م��ن املشاريع الحيوية
ف��ي ال�س��وق ال��ذي يشهد امل��زي��د م��ن م��ؤش��رات
ال�ط�ل��ب ع�ل��ى امل�ن�ت�ج��ات السكنية وال�ت�ج��اري��ة
واالستثمارية.
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عبدالعزيز الدغيشم

الدغيشم

الدليجان

 20ألف
متر مربع
مساحات
أراض فضاء..
ٍ
وعدم تطويرها
يرجع
إلى المالك

إنشاء مواقف
للسيارات
سيسهم في
استقرار عمليات
التأجير  ..وينعش
الحركة العقارية

سليمان الدليجان

فراس السالم

السالم

المؤمن

التراخيص
بحاجة للتنظيم
لتتضح مالمح
العاصمة
واجتذاب
المستثمرين
المالئمين لها

استقطاب
االستثمار
األجنبي ضرورة
لدفع العجلة
االقتصادية
وانتعاش
العقارات

فهد المؤمن

!

أبراج حديثة إلى جانب أبنية هدام

«فهد السالم»..
شارع تجاري عريق
يبحث عن هوية جديدة
لطالما اعتبر شارع فهد السالم معلما ً من معالم الكويت
التجارية ،فكان يحتوي على أعرق المراكز والمحال التجارية
المتعددة األنشطة ،األمر الذي جعل منه مركزاً تجاريا ً ومقصداً
لمختلف الرواد والسياح على مدى سنين طويلة ،إال أنه ومع
مرورالوقت ونشأة مناطق تجارية جديدة ،بدأت معالم هذا
الشارع العريق بالتالشي مما هدد بضياع هويته التي عُ رف
بها .وعلى الرغم من ذلك ،حافظ الشارع على أسعار عقاراته،
ووفقا ً لتقرير بيت التمويل الكويتي للربع الثالث من ،2019
يصل معدل إيجار المتر المربع من المكاتب في الميزانين
إلى  16ديناراً في بعض األماكن المتميزة والمساحات الكبيرة
نسبيا ً في عدد من مناطق محافظة العاصمة ،أما متوسط
معدل إيجار المتر التجاري للدور األرضي ،فيتراوح بين  20و35
ديناراً في مواقع عدة بمنطقة وسط المدينة بمحافظة
العاصمة ،في حين يزيد على ذلك إلى  50ديناراً في السالمية،
كما يبلغ معدل إيجار المتر المربع من المكاتب في الميزانين
من  12ديناراً ويصل إلى  15ديناراً في بعض األماكن المتميزة
والمساحات الكبيرة نسبيا ً في محافظة حولي ،ويبلغ  16ديناراً
في بعض مناطق محافظة العاصمة.
عند زيارة شارع فهد السالم ،لن ُيخفى على مرتادي هذا
الشارع مالحظة واقع تناقض العقارات القائمة على امتداده،
فإلى جانب أحدث وأعرق المراكز التجارية واألبراج الشاهقة،
التزال هناك بعض المباني العتيقة القابلة للهدم تجاور
المنشآت الجديدة ،وعلى الرغم من خلوها التام ،فإنها التزال
قائمة ،واألمر ذاته ينطبق على أراض فضاء واقعة على الشارع
نفسه ال تزال غير مطورة وال مستثمرة.

هبة حماد
أك � ّ�د خ �ب��راء ع �ق��اري��ون أن م�ح��اف�ظ��ة العاصمة
باتت تفتقد للتنظيم العقاري ،األمر الذي أفقد
الشارع هويته ،كما أن واق��ع انتشار إعالنات
«ل�ل�إي �ج��ار» ع�ل��ى ام �ت��داد ال �ش ��ارع ،ي�ش�ي��ر إل��ى
تأثر أداء القطاع التجاري كنتيجة عن ارتفاع
أس�ع��ار اإلي �ج��ارات ورواج ش��رك��ات التوصيل
التي وجدها البعض طريقة مجدية لتحقيق
ع��وائ��د أك �ب��ر وت��وف �ي��ر ال�ت�ك��ال�ي��ف ،األم ��ر ال��ذي
أف�ق��د «ف�ه��د ال�س��ال��م» بريقه ال�ت�ج��اري ..سبقلا
استطلعت آراء الخبراء وإلى التفاصيل:
ب� ��داي� ��ة ب �َّي� نَّ�� ال �خ �ب �ي��ر ال � �ع � �ق ��اري ع �ب��دال �ع��زي��ز
الدغيشم أن أس�ع��ار إي�ج��ارات امل�ح��ال الواقعة
على شارع فهد السالم تتراوح بينن  35و55
دينارًا وأحيانًا قد تتجاوز هذا السعر اعتمادًا
ع �ل��ى امل ��واق ��ع واألن �ش �ط ��ة .أم ��ا ف ��ي م ��ا يتعلق
بأسعار إيجارات األب��راج واملكاتب ،فإن سعر
امل�ت��ر ي �ت��راوح م��ا ب�ين  8.5و 10دن��ان�ي��ر للمتر،
أي �ض��ًا ح �س��ب امل ��واق ��ع وال� �خ ��دم ��ات امل �ت��واف��رة
ومواقف السيارات .ويبلغ سعر متوسط متر
األراضي الفضاء نحو  8750دينارًا تقريبًا.

مساحات الفضاء
وع ��ن م �س��اح��ات م�ب��ان��ي ال �ه��دام ال�ك��ائ�ن��ة على
ال �ش��ارع نفسه ف �ق��ال :تختلف امل�س��اح��ات لكن
أغلب املساحات على ال�ش��ارع الرئيسي نحو
 1000متر مربع ،أما عن أسباب وجودها وإذا
ه��ي متاحة للبيع ،ف��إن ك��ل ش��يء متاح للبيع
وهناك بعض العروض ،وأسباب عدم هدمها
ق��د ي �ك��ون ب�س�ب��ب ورث ��ة ق��د ال ي�ت�ف�ق��ون ف��ي ما
بينهم ،وع��دم ال��رغ�ب��ة ف��ي التطوير أو البيع،
وقد تكون هناك بعض املشاكل التي تنظر في
املحاكم أو قد تكون أسباب أخرى.
وأوضح الدغيشم أن مساحات أراضي الفضاء
في شارع فهد السالم تبلغ نحو  20ألف متر
مربع ،واألراضي على الشوارع الرئيسية تعد
ق�ل�ي�ل��ة ،وق�ي�م�ت�ه��ا ب�ح�س��ب س �ع��ر امل �ت��ر ،وع��دم
استغاللها يمكن أن يكون بسبب ع��دم رغبة
املالك بالتطوير أو التجديد أو البيع.
وقال الدغيشم :على الرغم من تواجد العديد
من إعالنات «لإليجار» على ع��دد من األب��راج
وامل�ب��ان��ي ،ال�ت��ي تشير إل��ى ت��واف��ر ش��واغ��ر من
مكاتب ومحال في تلك العقارات ،فإنه ال يعني
تواجد كساد ،فيما عمليات العرض والطلب
م� �ت ��واج ��دة ،ل �ك��ن امل �ش �ك �ل��ة ت �ك �م��ن ف ��ي ارت �ف ��اع

األس�ع��ار وغ�لاء اإلي�ج��ارات ،األم��ر ال��ذي يبطئ
ع�م�ل�ي��ات اإلي� �ج ��ار ،وي �ع��زز م��ن ت��واف��ر مكاتب
خالية وأماكن شاغرة.

أسعار التأجير
م��ن ج��ان�ب��ه ،أف ��اد ال�خ�ب�ي��ر ال �ع �ق��اري ،سليمان
الدليجان ،بأن أسعار التأجير في شارع فهد
ال�س��ال��م للمكاتب ت �ت��راوح ب�ين  9و 11دي�ن��ارا
للمتر ال��واح��د ح�س��ب ال�ت�ش�ط�ي��ب وال�خ��دم��ات
امل�ق��دم��ة ،أم��ا بالنسبة لسعر امل�ت��ر التأجيري
ل�ل�م�ح��ال ،ف �ي �ت��راوح ب�ين  40و 45دي �ن��ارًا وف��ق
التشطيب واملوقع.
وأضاف الدليجان :بالنسبة ألسعار األراضي
فإن سعر املتر يتراوح بني  7000و 8000دينار،
ون�س�ب��ة ال�ب�ن��اء  ،%620أم��ا م��ن ي�م�ل��ك رخصة
 %40زي ��ادة ف��إن سعر امل�ت��ر يرتفع إل��ى 9000
دينار وفق املساحة.
وع �ن��د س��ؤال��ه ع��ن م �س��اح��ات امل �ب��ان��ي ال�ق��اب�ل��ة
ل�ل�ه��دام ،علق ق��ائ�لا :ال أملك معلومة ك��م تبلغ
م�س��اح��ات امل�ب��ان��ي ال �ه ��دام ،إذ ال ي��وج��د مالك
واح� ��د أو ج �ه��ة ل �ل��رج��وع إل �ي��ه ،أم ��ا بالنسبة
لسبب عدم الهدم ،فقد يكون املالك عبارة عن
ورثة أو شركة ،فيما بينهم خالفات على مبدأ
التطوير ،أو قد يجوز أن يكون مالك العقار ال
يرغب ببيعه أو تطويره لعدم الحاجة.
وتابع :بالنسبة للمتاح للبيع في شارع فهد
السالم فنسبته قليلة بمساحات ال تزيد على
 500م�ت��ر م��رب��ع ،أو  1000م�ت��ر م��رب��ع .وب�ش��أن
مساحات أراض��ي الفضاء ،ق��ال الدليجان« :ال
أملك معلومة عن مساحة األراضي الفضاء في
ش��ارع فهد ال�س��ال��م امل �ت��واج��دة ،خصوصًا مع
غير املعروض في السوق ،وبالتالي فإنه من
الصعب معرفة قيمتها».
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ه��وي��ة ش � ��ارع ف �ه��د ال �س��ال��م،
أش � ��ار ال��دل �ي �ج��ان إل� ��ى أن ال� �ش ��ارع ظ ��ل ح�ت��ى
سنوات قليله مضت مشهورًا كموقع ملكاتب
السفريات ،التي تأثرت بشكل كبير باستعمال
التكنولوجيا بالنسبة للحجوزات ،لذلك فإنه
بدأ يسترد هويته التجارية بتحوله تدريجيا
إل� ��ى س��اب��ق ع� �ه ��ده ،واح� �ت ��وائ ��ه ع �ل��ى م�ط��اع��م
م �ش �ه��ورة وم �ك��ات��ب ف �خ �م��ة وش ��رك ��ات ع��امل�ي��ة
مستأجرة في األبراج لقربه من مجمع املحاكم
ال�ق��دي��م واآلخ ��ر ال�ج��دي��د ،وال ��ذي ال ي��زال تحت
اإلن �ش��اء ،كما أن تحويل حديقة البلدية إلى
مواقف سيارات سيساعد بال شك في استقرار
التأجير أكثر في الشارع.

¶ تكثر في الشارع
إعالنات لـ«اإليجار»..
والمتر التجاري
ً
دينارا..
من  35إلى 50
ومتر المكاتب
بين  7و 10دنانير
¶ أسعار المتر تتراوح
بين  7و 8آالف دينار
بحسب الموقع..
فالشارع شريان
من شرايين العاصمة
¶ العقار التجاري
ً
عموما يتأثر اآلن
بقيام «الموالت»
وازدهار التجارة
اإللكترونية والتوصيل
¶ العاصمة تفتقر
إلى التنظيم العقاري..
وباتت حبلى
بالمتناقضات
العمرانية

عرض وطلب
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ش��رك��ة
ال �س��ال��م ال �ع��امل �ي��ة ،ف� ��راس ال �س��ال��م :إن امل�ب��ان��ي
ال� � �ه � ��دام غ ��ال� �ب ��ًا م� ��ا ت � �ك ��ون م �م �ل ��وك ��ة ل ��ورث ��ة،
وب��ان�ت�ظ��ار تقسيم ال�ت��رك��ة ،وف��ي ح��ال ازدي ��اد
ال�ن�ش��اط ال�ع�ق��اري ف��إن��ه ي�ج��ري تقدير امل��ردود
املالي ،ودراسة جدوى استثمار األرض بضخ
مبالغ إضافية.
وأوض � ��ح ال �س��ال��م أن م �ع��دل إي� �ج ��ارات امل �ح��ال
الكائنة في واجهة شارع فهد السالم يتراوح
م� ��ا ب�ي��ن  2200و 2500دي� � �ن � ��ار ،أم � ��ا أس �ع ��ار
األراضي الخالية أو املباني الهدام فتتراوح ما
بني  6000و 7000دينار للمتر ال��واح��د ،وذلك
حسب املوقع.
ك �م ��ا ي� �ج ��ري ت �ق �ي �ي��م إي� � �ج � ��ارات امل � �ح� ��ال ع�ل��ى
ت �ش �ط �ي �ب��ات امل� �ب� �ن ��ى وال � �خ� ��دم� ��ات ك ��امل ��واق ��ف
املخصصة لزوار املحال التي تكون عالواجهة.
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وأشار السالم إلى أن األدوار املكتبية واإلدارية
ت�ت��راوح إي�ج��ارات�ه��ا ب�ين  7و 10دنانير للمتر
ال ��واح ��د وت�ع�ت�م��د ع�ل��ى خ��دم��ات وم��واص �ف��ات
البرج كاملواقف املخصصة للمؤجرين وخدمة
السيارات للزوار (الفاليه) واملوقع واإلطاللة
للمكاتب وان�س�ي��اب�ي��ة ح��رك��ة امل ��رور وامل��داخ��ل
وامل �خ��ارج للبناية جميعها ع��وام��ل ت��ؤث��ر في
األسعار.
وبني السالم أن اإلعالنات تبقى وفق العرض
والطلب فلكل منطقة رواده ��ا وزم��ان�ه��ا ،ومع
ظهور املجمعات الكبيرة واملنصات التجارية
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ت��أث��ر ال �ق �ط��اع ال� �ت� �ج ��اري ،وم��ع
رواج ش��رك��ات ال�ت��وص�ي��ل أص�ب��ح م��ن األج��دى
االس�ت�غ�ن��اء ع��ن اإلي� �ج ��ارات ال�ع��ال�ي��ة لتحقيق
عوائد أكبر وتوفير التكاليف ،وبالتالي فقدت
الكثير من الشوارع الرئيسية بريقها بالنسبة
للعقار التجاري.
وأش ��ار ال�س��ال��م إل��ى أن ال�ع��اص�م��ة ب�ش�ك��ل ع��ام
تفتقد للتنظيم العقاري ،فال هوية محددة ألي
جزء منها إال ما ندر كصناعية شرق ومنطقة
املباركية ومجمع الوزارات ،أما بقية العاصمة
فالتراخيص تحتاج إلى تنظيم أكثر لتتضح
مالمح العاصمة ويتم تنسيق متطلبات كل
م�ن�ط�ق��ة م ��ن خ ��دم ��ات وت �ج �ت��ذب امل�س�ت�ث�م��ري��ن
املالئمني لها.

حاجة لالستثمار األجنبي
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال امل��دي��رال�ع��ام ملؤسسة دروازة
الصفاة العقارية فهد املؤمن :إن متوسط سعر
امل�ت��ر ل�ل�م�ح��ال األرض �ي��ة ي �ت��راوح ب�ين  20و35
دي �ن��ارا .أم��ا م�ت��وس��ط س�ع��ر امل�ت��ر ل�ل�م�ح��ال في
السرداب بني  12و 14دينارًا .ومتوسط سعر
املتر ملحال امليزانني من  12و 16دينارًا .وفيما
يتعلق بايجارات األب��راج يبلغ متوسط سعر

أسعار مرتفعة!
نّبي سليمان الدليجان أنه بالنسبة إلعالنات «اإليجار» في شارع فهد السالم
وغ�ي��ره م��ن ال�ش��وارع الرئيسية التجارية داخ��ل مدينة ال�ك��وي��ت ،فهي تشمل
أي عقار ال يستطيع مالكه تسويقه بطريقة احترافيه ،أو أن يكون موقعه
وتشطيبه سيئًا ،وأخيرًا قد يكون السعر املعروض بالنسبة للتأجير أعلى
من أسعار السوق.

املتر بالنسبة لألدوار واملكاتب التجارية من 8
إلى  10دنانير للمتر.
وذكر املؤمن أن متوسط سعر املتر لألراضي
الكائنة في شارع فهد السالم يبلغ نحو 7000
دينار ،وبالنسبة للمباني الهدام الفارغة فهي
ل�ي�س��ت ك �ث �ي��رة ،ك �م��ا أن ه �ن��اك م �ب��ان��ي ق��دي�م��ة
ج� � �دًا ،وت �ع �ت �ب��ر ه ��دام ��ًا ل�ك�ن�ه��ا م ��ؤج ��رة وب �ه��ا
مستأجرون.
وأشار إلى أن هناك بعضًا من املباني متاحة
ل �ل �ب �ي��ع وب �ع �ض �ه��ا غ �ي��ر م� �ت ��اح ك� �ح ��ال ب�ع��ض
املناطق وال �ش��وارع األخ ��رى ،م��ؤك�دًا أن��ه س��واء
ه��دم��ت ه ��ذه ال �ع �ق��ارات أو ب�ق�ي��ت ع�ل��ى حالها
ف �س �ت �ظ��ل م �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ق�ي�م�ت�ه��ا وإن ظ�ل��ت
عقارات خالية ،ومن املحتمل أن هناك أسبابًا
خاصة باملالك تدعوهم لعدم الهدم.
وع � ��ن أراض � � ��ي ال �ف �ض ��اء ق� � ��ال« :ال ف� �ك ��رة ل��دي
ع��ن م�س��اح��ات�ه��ا ،إال أن س�ع��ر امل�ت��ر ي�ص��ل إل��ى
 7000دي� �ن ��ار خ ��اص ��ة أن األراض � � ��ي ال �ف �ض��اء
تعتبر مميزة في تلك املنطقة» .ومن املحتمل
أن امل �ل��اك ال ي ��رغ �ب ��ون ح��ال �ي��ًا ب �ت �ط��وي��ر ه��ذه
األراضي الحتمالية تشبع الشارع بالعقارات
ال�ج��دي��دة فكثرة ال�ع�ق��ارات ممكن أن ت��زي��د من
ع��دد ال �ش��واغ��ر ح�ي��ث إن ع��دد ال �ش��رك��ات ليس
بالكبير ال��ذي يستوعب مساحات كبيرة من
األب��راج التجارية في الوقت الحالي ،لكن مع
م ��رور ال��وق��ت وم��ع اح�ت�م��ال�ي��ة دخ ��ول ش��رك��ات
وم�س�ت�ث�م��ري��ن أج ��ان ��ب ل�ل�ب�ل��د م�م�ك��ن أن ن��رى
ظ� �ه ��ورًا ون �ش��اط��ا أف �ض ��ل ف ��ي ت �ط��وي��ر وب �ن��اء
األب ��راج التجارية وال�ف�ن��ادق وغيرها ف��ي هذا
الشارع الحيوي.
وأك � � ��د امل � ��ؤم � ��ن أن ه� � ��ذا ي� � ��دل ع� �ل ��ى أن ب �ي �ئ��ة
اس �ت �ق �ط��اب األع � �م� ��ال وال� �ش ��رك ��ات ف ��ي ال �ب�ل�اد
ض�ع�ي�ف��ة ،ف�ع�ن��دم��ا ي �ت��م اس �ت �ق �ط��اب ال �ش��رك��ات
األج�ن�ب�ي��ة للعمل واالس �ت �ث�م��ار ،ف�ه��ذا سيعزز
الحركة االقتصادية بشكل عام ويعود بالنفع
على جميع القطاعات وأولها القطاع العقاري،
ول �ك��ن ه ��ذا ال �ش��يء ل�ل�أس��ف غ �ي��ر م �ت��واف��ر في
امل��رح�ل��ة ال�ح��ال�ي��ة ،غ�ي��ر أن امل��رح�ل��ة املقبلة من
امل �ت��وق��ع أن ت�ش�ه��د ال �ك��وي��ت دخ ��ول ال�ش��رك��ات
الكبرى لالستثمار خاصة بعد عملية ترقية
بورصة الكويت.
وذك��ر املؤمن أن ش��ارع فهد السالم يعتبر من
ال �ش��وارع ال�ت�ج��اري��ة وه��وي�ت��ه ستظل معروفه
ع �ل ��ى أن � ��ه ش� � ��ارع ت � �ج� ��اري إداري ،وه � ��و م��ن
ال� �ش ��وارع ال �ق��دي�م��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ال �ت��ي حملت
الطابع التجاري.

ال كساد
بكساد
ق��ال ف�ه��د امل��ؤم��ن ،ال نعتقد
ٍ
ف��ي ش ��ارع ف�ه��د ال �س��ال��م ع�ل��ى ال��رغ��م
من تعدد الفتات لإليجار ،حيث ليس
من الشائع أن تكون نسبة اإلشغال
كبيرة في العقارات التجارية ،وهذا
ط �ب �ي �ع��ي ،إذ إن م ��ا ي �ش �غ��ل األب � ��راج
التجارية واملباني الضخمة شركات
كثيرة تعمل في البلد ،ويكون هناك
س ��وق م�ف�ت��وح للمستثمر األج�ن�ب��ي
للعمل في السوق املحلي ،وهذا يزيد
اإلش�غ��ال في ه��ذه املباني ،ولكن هذا
األم��ر إل��ى اآلن غير م�ت��واف��ر بالوقت
الحالي.

مركز تجاري
ذك��ر عبدالعزيز الدغيشم أن ش��ارع
ف�ه��د ال �س��ال��م ه��و م��ن أب ��رز ال �ش��وارع
القديمة ،ويعد بمنزلة تراث ذي قيمة
عالية بالنسبة للكويت ،كما أن��ه من
الشوارع الرئيسية ،وأحد أهم شرايني
العاصمة ،فهو شارع حيوي ويعتبر
مركزا تجاريا وإداريا.

أراض فضاء
ٍ
أف� � ��اد ال� �س ��ال ��م أن أغ� �ل ��ب األراض� � ��ي
الفضاء الكبيرة غير املستغلة عادة
م��ا ت �ك��ون ت��اب �ع��ة ل �ج �ه��ات ح�ك��وم�ي��ة
ك ��ال �ب� �ل ��دي ��ة ،وت � �ك� ��ون ق� ��د ت�خ�ص��ص
لجهات معينة ومشاريع نوعية كما
ح�ص��ل ف��ي م �ش��روع م��رك��ز الشيخ
جابر الثقافي أو تستغل كمواقف
م �ت �ع ��ددة األدوار ك �م��ا ح �ص��ل ف��ي
م�ن�ط�ق��ة ش ��رق ل�ل�أراض ��ي امل �ج��اورة
األب ��راج الحديثة (م�ق��ر بنك الكويت
ال��وط �ن��ي ال �ج��دي��د وخ� �ل ��ف م �ش��روع
العاصمة الجديد).
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األسواق المالية الخاسر األكبر ..والعبرة بالسيطرة عليه

هل يفتك «كورونا» باقتصاد التنين الصيني
لم يكن ينقص الصين سوى فيروس «كورونا» ليهدد اقتصادها ،فبعد الركود
الذي أصابه مؤخراً وخروجها من حرب تجارية طاحنة مع أميركا ،ظهر الفيروس
قبل ايام وهو امر ال يحتاجه أبداً اقتصاد بكين ،واظهرت بيانات اولية حجم التأثير
الكبير لتفشي فيروس «كورونا» في االقتصاد الصيني في حين توقع مسؤولون
حكوميون أن يبقى المرض مشكلة للبالد في المستقبل القريب .وأوضحت
«سي ان بي سي» أن التأثير االقتصادي للفيروس كان واضحاً في انخفاض حركة
الركاب على كل وسائل النقل في أرجاء الصين ،بعد دعوة الحكومة لمواطنيها
البقاء في منازلهم وإلغاء نشاطات كبرى وتقييد السفر لعشرات الماليين في
محاولة لمنع انتشار «كورونا».

؟

حسام علم الدين
قال ليو شيا مينغ نائب وزير النقل الصيني
إن إجمالي معدل السفر في كل وسائل النقل
في البالد السبت املاضي (وهو اول يوم من
ال��س��ن��ة ال��ص��ي��ن��ي��ة) ان��خ��ف��ض ب��ن��س��ب��ة .%28.8
واش������ار ت��ف��ص��ي��ل��ي��ًا ال����ى أن م���ع���دل ان��خ��ف��اض
السفر الجوي بلغ  ،%41.6وانخفض السفر
م��ن خ�لال ال��ق��ط��ارات وامل��ت��رو بنسبة ،%41.5
ك��م��ا ان��خ��ف��ض��ت ح��رك��ة ال��ن��ق��ل ال���ب���ري بنسبة
.%25
وف���ي ح�ين ش���ددت ال��س��ل��ط��ات الصينية على
ضرورة ارتداء السكان القنعة الوجه لتجنب
انتقال الفيروس فرضت غ��رام��ات في بعض
امل���ن���اط���ق ع��ل��ى م���ن ال ي��رت��دي��ه��ا ف���ي األم���اك���ن
العامة ،إضافة إلى إجراء الفحوص الحرارية
وال���ب���دالت ال��واق��ي��ة ،اال ان وان����غ ج��ي��ن��غ بينغ
نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا املعلومات
ف��ي الصني ق��ال :ن��واج��ه نقصا ف��ي االم���دادات
الطبية نظرا للطلب املرتفع جدا عليها.
واض�������اف :ه���ن���اك ن��ق��ص ح����اد ب��امل��س��ت��ل��زم��ات
الطبية خصوصًا في البدالت الواقية وأقنعة
ال���وج���ه خ��ص��وص��ًا ف���ي م��ن��ط��ق��ة ووه�����ان ال��ت��ي
ظهر فيها الفيروس ،هناك حاجة إلى حوالي
 100الف بدلة واقية يوميًا والطاقة االنتاجية
ال��ي��وم��ي��ة ل��ه��ا ال تتخطى ع��ش��رات اآلالف في
احسن األحوال.
وت��اب��ع وان���غ :ف��ي محاولة لتلبية نقص تلك
االح���ت���ي���اج���ات م����ن اإلم�����������دادات ال���ط���ب���ي���ة ف��ق��د
ارتفعت الطاقة االنتاجية  %40في اليومني
ال����س����اب����ق��ي�ن رغ�������م ع���ط���ل���ة ال����س����ن����ة ال��ص��ي��ن��ي��ة
ال��ج��دي��دة .وص��رح��ت السلطات أن��ه��ا تعتمد
ع���ل���ى م���خ���زون���ات امل���س���ت���ل���زم���ات ال��ط��ب��ي��ة م��ن
مناطق محيطة بمنطقة ووه��ان وتعمد إلى
إضافة ّ
أسرة للمستشفيات وأطباء وعاملني
في القطاع الصحي.
وق���ال���ت وزارة امل��ال��ي��ة ف���ي ب��ي��ان إن ال��ج��ه��ات
امل��ال��ي��ة ف��ي ال��ص�ين ض��خ��ت  11.2م��ل��ي��ار ي��وان
( 1.6م��ل��ي��ار دوالر) ل���دع���م ال���رع���اي���ة ال��ط��ب��ي��ة

حركة السفر تأثرت بشدة
بفعل الوباء ..وهبطت
 %28.8في كل البالد
نقص حاد بالمستلزمات
الطبية ..وبكين ضخت
 1.6مليار دوالر للدعم

إجراءات وقائية لمكافحة الفيروس من شأنها التأثير في االقتصاد العالمي

وشراء معدات وغيرها من الجهود للسيطرة
على الوباء.
إال أن «س���ي ان ب��ي س���ي» رأت أن ال��ت��ط��ورات
االخ����ي����رة إش�������ارة ال�����ى ان االض����ط����راب����ات ف��ي
ال��ن��ش��اط االق��ت��ص��ادي املنتظم ف��ي ال��ص�ين قد
ت���ك���ون م���ج���رد ب���داي���ة مل��رح��ل��ة ط��وي��ل��ة االج����ل،
وذكرت وسائل اعالم صينية ان مدارس بكني
ف��ي ك��ل م��راح��ل��ه��ا س��ت��ؤج��ل اس��ت��ئ��ن��اف السنة
الدراسية حتى اشعار اخر.

مزيد من األلم
ول��ف��ت��ت ق��ن��اة «س���ي ان ان» ال���ى ان���ه ف��ي ح��ال
فشلت بكني ف��ي اح��ت��واء امل���رض بسرعة فقد
يتسبب ذل��ك ف��ي م��زي��د م��ن االل���م االقتصادي
خصوصا بعدما كانت بكني تكافح لتجنب
الركود الخطير من خالل تشجيع املزيد من
اإلنفاق االستهالكي.
ونقلت عن لوغان رايت مدير أبحاث االسواق
الصينية ف��ي م��ج��م��وع��ة «رودي������وم» :اذا ك��ان
االق��ت��ص��اد ال��ص��ي��ن��ي ي���ح���اول اع�����ادة ال���ت���وازن
ف���ان «ك����ورون����ا» ي��ش��ك��ل اب����رز ع��ام��ل ال ي��رغ��ب
االقتصاد بالتأثر فيه.
ون��م��ا ث��ان��ي اك��ب��ر اق��ت��ص��اد ف��ي ال��ع��ال��م ف��ي أبطأ
وت����ي����رة ل����ه م���ن���ه م���ن���ذ ح����وال����ي  3ع����ق����ود ح��ي��ث
واج���ه ارت��ف��اع ال��دي��ون وت��راج��ع ال��ط��ل��ب املحلي

والتعريفات الجمركية االميركية التي ال يزال
ال��ك��ث��ي��ر منها ق��ائ��م��ًا رغ���م ال��ه��دن��ة األخ���ي���رة بني
البلدين ،وتشعر بكني بالقلق أيضًا من البطالة،
واع��ل��ن��ت م��ؤخ��را م��وج��ة م��ن اج����راءات التحفيز
بهدف منع إلغاء الوظائف آلالف العمال.
وكشفت دراس���ة ص���ادرة ع��ن املعهد الوطني
للصحة ان تفشي فيروس «سارس» في 2003
الذي قتل اكثر من  8آالف شخص في الصني
و 774ف��ي  37دول��ة مختلفة ،كلف االقتصاد
ال���ع���امل���ي  40م��ل��ي��ار دوالر ،وت��ك��ب��د اق��ت��ص��اد
الصني بالطبع الخسائر األكبر حينها.

البورصات اآلسيوية تتراجع
رأى م��وق��ع «ن��اش�ي��ون��ال» أن��ه إض��اف��ة ال��ى ت��أث�ي��ر «ك��ورون��ا» في
ال�ب�ل��دان وال�س�ك��ان ف��ي مختلف مناطق ال�ع��ال��م إال أن الفيروس
يضر بالطبع األس��واق واملراكز املالية األخ��رى في جميع انحاء
آسيا ،فقد انخفض مؤشر أسهم شانغهاي املركب حوالي %4
األس�ب��وع امل��اض��ي ،في حني انخفض مؤشر األسهم في هونغ
كونغ حوالي  ،%3.5كما انخفض سعر العملة بحوالي  ،%1كما
كان أداء العمالت اآلسيوية الناشئة األخرى ضعيفًا حيث تأثرت
معنويات املستثمرين سلبًا تجاه االسواق اآلسيوية.
وتوقع ان تظل اسعار االص��ول في اسيا تحت الضغط على املدى

كيف ومتى تبيع شركتك الناشئة؟

تقييم الشركة الناشئة قبل البيع عامل أساسي قبل المفاوضات

هناك العديد من األسباب التي تجعل رائد
األع���م���ال ي��ف��ك��ر ف���ي ب��ي��ع ش��رك��ت��ه ال��ن��اش��ئ��ة،
س������واء ب���ع���د ع�����ام م����ن ت��أس��ي��س��ه��ا أو ب��ع��د
خمس سنوات .وبغض النظر عن أسباب
إق����دام����ه ع��ل��ى ت��ل��ك ال���خ���ط���وة ت��ب��ق��ى عملية
البيع معقدة ،حيث يشكو العديد من رواد
األع���م���ال م���ن أن��ه��م ح��ص��ل��وا ع��ل��ى أق���ل مما
ك���ان ي��ج��ب أن ي��ح��ص��ل��وا ع��ل��ي��ه ع��ن��د إت��م��ام
صفقة البيع .وسواء كان رائد األعمال هو
م��ؤس��س ال��ش��رك��ة أو ي��م��ت��ل��ك ح��ص��ة ف��ي��ه��ا،
فهناك مجموعة من األشياء التي يحتاج
إلى معرفتها قبل اتخاذ قرار ببيع الشركة
ال��ن��اش��ئ��ة .ك��ي��ف ت��ع��رف أن ال��وق��ت ق��د ح��ان
لبيع الشركة الناشئة؟
هناك أربعة أسباب رئيسية لبيع الشركة
الناشئة ،وعادة ما يعتمد قرار البيع على
سبب أو أكثر من بينها:

 -1األمور ال تسير على ما يرام
ع��ن��دم��ا ت��س��ي��ر األم�����ور ال��خ��اص��ة ب��ال��ش��رك��ة
ب��ش��ك��ل س��ي��ئ ل��ل��غ��اي��ة ،ف��ح��ي��ن��ئ��ذ ق���د ي��ك��ون
ً
ال��ت��ف��ك��ي��ر ف���ي ب��ي��ع ال���ش���رك���ة ال��ن��اش��ئ��ة ح�لا
ً
مناسبا.

 -2األمور تسير بشكل جيد
ع����ن����دم����ا ت����ك����ون أوض����������اع ال����ش����رك����ة ج���ي���دة
ل��ل��غ��اي��ة ،فحينئذ رب��م��ا ي��ك��ون التفكير في
بيعها ق ً
����رارا م��ث��ال ً��ي��ا .ل��ك��ن ف��ي ذل���ك ال��وق��ت
ً
يكون مؤسسو الشركة أقل اهتماما ببيع
الشركة ،لذلك يجب أن تكون الصفقة جيدة
ً
جدا حتى يقتنعوا بذلك.

وحينها يقرر بيع الشركة الصغيرة حتى
يركز على الشركة األكبر.

ه���ذه ال��ص��ف��ق��ات ع���ادة ع��ن��دم��ا ي��ك��ون تقييم
ً
مرتفعا.
الشركة الناشئة

 -4فرص يمكن استغاللها

 -3جولة استثمارية جديدة

يقرر رواد األع��م��ال ف��ي كثير م��ن األحيان
بيع ال��ش��رك��ة الناشئة عندما ت��ك��ون هناك
فرص أفضل أمام الشركة ،ويكون املشتري
ق������ادرا ع��ل��ى االس���ت���ف���ادة م���ن ه����ذه ال��ف��رص
بشكل أفضل.

يتم اللجوء إلى هذه الطريقة عندما يكون
ً
تقييم الشركة الناشئة منخفضا ،ويمكن
أن يحدث ه��ذا النوع من الصفقات عندما
يقوم مستثمر أو مجموعة من املستثمرين
بشراء جميع حصص املالك واملستثمرين
الحاليني.

كيفية اتخاذ قرار البيع
ه���ن���اك أم��������ران ي��ن��ب��غ��ي ال���ق���ي���ام ب��ه��م��ا ق��ب��ل
إت����م����ام ع��م��ل��ي��ة ال���ب���ي���ع ،أول���ه���م���ا ي���ج���ب أن
يكون لدى رائد األعمال عرض قوي واحد
على األق��ل ليتفاوض بشأنه .ف��إذا ل��م يكن
ل��دي��ه ذل���ك ال��ع��رض ال��ق��وي فسيحتاج إل��ى
ب��ن��اء ع�ل�اق���ات ،وه���و م���ا س��ي��س��ت��ل��زم بعض
ً
صبورا
ال��وق��ت ،وإذا ل��م يكن رائ��د األع��م��ال
ف��س��وف ي��ن��ت��ه��ي ب���ه األم����ر ب��خ��س��ارة نسبة
كبيرة من قيمة حصته في الشركة .األمر
الثاني الذي يحتاج إليه رائد األعمال قبل
ات���خ���اذ ق����رار ب��ي��ع ش��رك��ت��ه ه���و أن ي��ت��ح��دث
مع مجلس اإلدارة واملستثمرين الحاليني
واملستشارين ،ملناقشة التوقعات املالئمة
واالتفاق عليها.

ثالث طرق للبيع
 -1البيع لشركة أكبر
ف���ي ه���ذه ال��ح��ال��ة ت��م��ث��ل ال��ش��رك��ة ال��ن��اش��ئ��ة
ل��ل��ش��رك��ة األك���ب���ر ف��رص��ة ل�لاس��ت��ح��واذ على
ابتكار جديد أو مجموعة من العمالء.

 -3عوامل خارجية
ف���ي ب��ع��ض األح���ي���ان ت��ك��ون ه��ن��اك ع��وام��ل  -2شركات األسهم الخاصة
خ����ارج����ي����ة ،ت���ج���ع���ل ب���ي���ع ال����ش����رك����ة خ����ي ً
����ارا
ج ً
��ذاب��ا بالنسبة لرائد األع��م��ال ،مثل أن��ه ال
يستطيع إدارة شركتني في الوقت نفسه،

ت��ش��ت��ري ش���رك���ات األس���ه���م ال��خ��اص��ة ع���ادة
ج��م��ي��ع ح��ص��ص امل��ل��ك��ي��ة ال��خ��اص��ة ب��امل�لاك
واملستثمرين ف��ي ال��ش��رك��ة ال��ن��اش��ئ��ة .وتتم

واش�����ارت «س���ي ان ان» ان ت��ف��ش��ي «ك���ورون���ا»
ك���ـ«س���ارس» ق��د ي���ؤدي ال���ى اث����ارة ال��ه��ل��ع على
نطاق واسع مما قد ينتج عن ذلك نقص في
الغذاء والجوع وتتجنب الخروج الى االماكن
العامة وامل��راك��ز التجارية وتجنب السفر او
العمل من املنزل ،ومن شأن هذه السلوكيات
أن ت��ش��ك��ل ض���رب���ة ق���وي���ة ل���ق���ط���اع ال���خ���دم���ات
ال��ص��ي��ن��ي ال����ذي ي��م��ث��ل اآلن ح���وال���ي  %52من
حجم االقتصاد.
واك���������دت أن امل���س���ت���ث���م���ري���ن ق���ل���ق���ون ب��ال��ف��ع��ل
بشأن م��ا يمكن ان يشكل «ك��ورون��ا» تهديدًا

لقطاعات السفر املتنامية في البالد ،ونقلت
ع��ن أن����درو ل��ي م��ح��ل��ل أس��ه��م ف��ي «ج��ي��ف��ري��ز»:
م��ن امل��رج��ح ان يظل قطاع ال��ط��ي��ران الصيني
تحت الضغط الن حاالت املرض ستزداد .إال
أن «سي ان ان» ذكرت ان تأثير «سارس» كان
اوس���ع على االق��ت��ص��اد حيث انخفض معدل
النمو السنوي الى  %9.1في الربع الثاني من
 ،2003بانخفاض عن  %11.1في الربع االول
من ذلك العام.
من جهته ،رأى هاو تشو املحلل االقتصادي
ف����ي «ك���وم���رت���س���ب���ن���ك» أن ض���رب���ة «ك����ورون����ا»

إعداد الشركة لعملية البيع
ي���ح���ت���اج رائ������د األع����م����ال ق���ب���ل ب���ي���ع ش��رك��ت��ه
إل��ى تقييمها ،وهناك ث�لاث ط��رق أساسية
لحساب قيمة الشركة الناشئة.

 -1حسب نوع الشركة
إذا كانت الشركة تقدم خدمات يتم تقييمها
حينها بنحو ضعف أو ضعفي إيراداتها
ً
مزيجا من
السنوية ،أما إذا كانت الشركة
املنتجات وامللكية الفكرية ،فيمكن حساب
قيمتها حينها بثالثة أضعاف إيراداتها
السنوية.

 -2شركة منتجات
إذا ك���ان���ت ال���ش���رك���ة ت���ق���دم م��ن��ت��ج��ات ف���إن
ق��ي��م��ت��ه��ا ح��ي��ن��ه��ا ق���د ت����ت����راوح ب�ي�ن ضعف
إل���ى ع��ش��رة أض��ع��اف إي���رادات���ه���ا ال��س��ن��وي��ة،
وذل��ك يتوقف على سوق املنتج ومميزاته
الفريدة.

 -3االبتكار والفرص
في بعض الحاالت توفر الشركات الناشئة
ف ً
��رص��ا ع��دي��دة أو اب��ت��ك��ارات ج���دي���دة ،وف��ي
ه��ذه الحالة يمكن بيع ش��رك��ات املنتجات
الناشئة بسعر يتراوح بني  20و 50ضعف
إيراداتها السنوية( .تيك كرانش ,أرقام)

القصير ،في حني انه ال تزال غير واضحة شدة انتشار الفيروس،
الفتا الى انه قد يكون هناك بعض التاثير في االقتصاد الصيني
حيث شهد االسبوع املاضي بداية العام الجديد ،وهو وقت مزدحم
ل�ل�غ��اي��ة ل�لان�ف��اق ع�ل��ى ال�س�ف��ر وال�ت�ج��زئ��ة ف��ي ال �ب�لاد وب�ي�ن ال�س�ك��ان
الصينيني في اجزاء اخرى من العالم .وستبقى االسواق الصينية
مغلقة ح�ت��ى الجمعة امل�ق�ب��ل ،ح�ي��ث م��ن امل�ت��وق��ع ص ��دور م��ؤش��رات
مديري املشتريات لهذا الشهر ،رغم انه من املبكر كشف التأثير
الكامل لتفشي الفيروس في االقتصاد .في حني ان التأثير السلبي
في االقتصاد قد يظهر بنهاية الربع االول.

للناتج املحلي الصيني ق��د ت��ك��ون أس���وأ من
«سارس» ،ألن القطاعات األكثر تضررا اليوم
تشكل جزءا اكبر من االقتصاد عما كان عليه
ف���ي  ،2003وم���ث���ال ع��ل��ى ذل����ك ،ف���ان ال��س��ي��اح��ة
الصينية تمثل حوالي  %5من الناتج املحلي
االج��م��ال��ي م��ق��ارن��ة م��ع  %2ف��ي  .2003وق���ال:
م���ن ال���واض���ح ان ه��ن��اك خ��ط��رًا م���ن أن ي��واج��ه
املستهلك ال��ص��ي��ن��ي ال���ذي ي��واج��ه صعوبات
ً
اص�لا مزيدًا من الرياح املعاكسة ،خصوصًا
في حال عدم السيطرة على «كورونا».
ل��ك��ن «س���ي ان ان» اوض���ح���ت ان ب��ك�ين تكثف
جهودها الحتواء فيروس «كورونا» بما في
ذلك اغالق منطقة الوباء ،كما ان بكني تعلمت
الكثير م��ن دروس «س����ارس» خ��ص��وص��ا في
م��ا يتعلق ب��ب��طء ن��ش��ر امل��ع��ل��وم��ات والتقليل
م��ن ش���دة تفشي امل���رض ف��ي ال��ب��داي��ة .ونقلت
عن رايت قوله :اتوقع أال يكون أثر «كورونا»
في االقتصاد الصيني شديدًا كما حدث مع
«سارس».
وذك�����رت ان����ه ح��ت��ى ع��ن��دم��ا ان��ت��ش��ر «س����ارس»
ف��ي  2003ف��إن تأثيره السلبي ف��ي االقتصاد
ل��م ي��دم طويال كما اش���ارت امل��خ��اوف حينها،
فبمجرد أن بدأ «س��ارس» بالتالشي انتعش
النمو االقتصادي للصني بسرعة وارتفع الى
 %10في الربع الثالث من .2003

يوم الجمعة المقبل موعد االنفصال

المملكة المتحدة تخرج
ً
بنسا
من «األوروبي» بـ 50
ت��دخ��ل اململكة امل��ت��ح��دة ال��ي��وم «االث��ن�ين»
أس���ب���وع���ًا ت���اري���خ���ي���ًا س��ي��ف��ض��ي ب��ن��ه��اي��ت��ه
الجمعة ألن تكون أول بلد يغادر االتحاد
األوروب���������ي ب���ع���د ث��ل��اث س����ن����وات ون��ص��ف
���اع م��ض��ن��ي��ة ل�لان��ف��ص��ال.
ال��س��ن��ة م���ن م���س ٍ
البعض يحتفلون ،فيما ينتظر آخ��رون
بحزن يوم  31يناير  ،2020الساعة 23.00
ب��ت��وق��ي��ت غ��ري��ن��ت��ش م���وع���د ال����خ����روج من
االتحاد األوروبي الذي أرجئ ثالث مرات
وك����ان م��ص��در ان��ق��س��ام داخ���ل���ي ك��ب��ي��ر في
اململكة امل��ت��ح��دة .لكن االن��ف��ص��ال ال يعني
ن��ه��اي��ة ت��ام��ة للمتاعب ب�ين ل��ن��دن وال���دول
ال���ـ 27املتبقية ف��ي االت��ح��اد األوروب����ي ،بل
ه��و ان��ط�لاق��ة مل��ف��اوض��ات صعبة ستحدد
أسس العالقة بني الطرفني.
ول����ن ت����دق أج������راس س���اع���ة ب��ي��غ ب���ن ال��ت��ي
تخضع لتصليحات عند موعد الخروج،
ً
رغ����م م���ح���اوالت أك���ث���ر امل���ؤي���دي���ن ح��م��اس��ة
ل���ب���ري���ك���س���ت ت��ح��ق��ي��ق ذل�������ك .ف����ي امل���ق���اب���ل،
سيجري ع ٌّ��د تنازلي عبر ساعة مضيئة
أم���ام م��ق��ر رئ��اس��ة ال��ح��ك��وم��ة ف��ي داون��ي��ن��ع
ستريت.
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ،س��ت��دخ��ل قطعة نقدية
من فئة  50بنسا قيد ال��ت��داول .وستطرح
ً
قيد التداول بداية ثالثة ماليني قطعة ،ثم
سبعة ماليني.
ويلقي رئيس ال��وزراء بوريس جونسون
امل���ؤي���د ال���ق���وي ل��ب��ري��ك��س��ت وال������ذي ي��ط��رح
نفسه كشخصية جامعة ف��ي ال��ب�لاد منذ
ف��وزه ف��ي االنتخابات التشريعية ،خالل
الليلة كلمة لألمة.
وك����ت����ب ج����ون����س����ون ف�����ي رس�����ال�����ة ن��ش��ره��ا
ح��زب املحافظني أن ال��وق��ت «ح���ان لنترك
امل�����اض�����ي خ���ل���ف���ن���ا» و«ل����ن����وح����د ال�����ب��ل��اد»،
ف����ي إش�������ارة إل�����ى االن���ق���س���ام ب��ي�ن م���ؤي���دي
وم��ع��ارض��ي بريكست ال���ذي ص ّ���وت %52
م��ن البريطانيني ملصلحته ف��ي استفتاء
عام .2016
لكن مهمة توحيد البالد لن تكون سهلة
أمام جونسون ،إذ رفضت مجالس نواب
امل��ح��ل��ي��ة ف���ي اس��ك��ت��ل��ن��دا ووي���ل���ز واي��رل��ن��دا
الشمالية قانونه حول بريكست.
ون���ج���ح ب���وري���س ج���ون���س���ون ال�����ذي وص��ل
السلطة ف��ي يوليو ،حيث فشلت رئيسة
ال������وزراء ال��س��اب��ق��ة ت��ي��ري��زا م����اي .األخ��ي��رة

العملة التذكارية بمناسبة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي

المتاعب لن تنتهي..
فالموعد هو انطالقة
لمفاوضات صعبة
ستحدد أسس العالقة
بين الطرفين
غ��ادرت داونينغ ستريت دامعة العينني
بعدما أخفقت ث�لاث م��رات ف��ي الحصول
على موافقة البرملان على اتفاق بريكست.
وبعدما أعاد التفاوض على النص مرتني
ّ
مع بروكسل ،وحصل على حل جديد يمنع
إعادة حدود فعلية بني جمهورية إيرلندا
وإي��رل��ن��دا الشمالية ،ان��ت��زع رئ��ي��س بلدية
لندن السابق تأييد البرملان لقانون يتيح
ت��ن��ف��ي��ذ ال���خ���روج م���ن االت���ح���اد األوروب������ي.
ويعود الفضل بذلك للغالبية البرملانية
الساحقة التي حققها في ديسمبر ،وهي
غ��ال��ب��ي��ة غ��ي��ر م��س��ب��وق��ة ل��ح��زب املحافظني
منذ عهد مارغريت تاتشر.

مرحلة انتقالية
وق���ع���ت امل��ل��ك��ة إل��ي��زاب��ي��ث ال��ث��ان��ي��ة ف���ي 23
يناير ال��ن��ص امل��ؤل��ف  535صفحة وال��ذي
ّ
وحول اتفاق
تم التوصل إليه في أكتوبر
الخروج إلى قانون بريطاني.

وتبقى هناك خطوة أخيرة قبل النهاية
ال���رس���م���ي���ة ل���ع�ل�اق���ة دام�������ت  47ع����ام����ًا ب�ين
بريطانيا واالت��ح��اد األوروب�����ي ،وتتمثل
ب��اع��ت��م��اد ال���ب���رمل���ان األوروب�������ي ،األرب���ع���اء،
اتفاق بريكست الذي وقع الجمعة في كل
من بروكسل ولندن.
وعلى ممثلي الدول األعضاء في االتحاد
األوروب������ي أن ي��ع��ل��ن��وا م��واف��ق��ت��ه��م كتابيًا
ع���ل���ى ال���ن���ص غ������داة ذل������ك ،وه�����ي ال��خ��ط��وة
األخيرة الرسمية.
غير أن  31يناير م��وع��د رم���زي ف��ق��ط ،فال
ً
شيء كثيرا سيتغير فعليًا ومباشرة بعد
هذا التاريخ .وينص اتفاق الخروج على
مرحلة انتقالية تمتد حتى  31ديسمبر
 ،2020ع��ل��ى امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة خ�لال��ه��ا أن
تطبق قواعد االتحاد األوروب���ي ،لكن من
ّ
دون حق التصويت على قراراته.
ف��ي ه��ذه األث��ن��اء ،ع�ين االت��ح��اد األوروب���ي
س��ف��ي��ره ال��س��اب��ق ف���ي ال����والي����ات امل��ت��ح��دة
البرتغالي جواو فاليه دي أملييدا ،سفيرًا
ف���ي ل���ن���دن ،ي��ت��ول��ى م��ه��ام��ه ف���ي األول من
فبراير.
وت��ه��دف امل��رح��ل��ة االن��ت��ق��ال��ي��ة ،خ��ص��وص��ًا،
إلى أن تعمل لندن وبروكسل على البحث
في طبيعة عالقتهما املستقبلية ،تحديدا
ف��ي م��ج��ال ال��ت��ج��ارة .وي��ري��د جونسون أن
ينهي ه��ذه امل��ف��اوض��ات االنتقالية خالل
وقت قياسي ،مستبعدًا أي إرجاء ملوعدها
إلى ما بعد نهاية العام .لكن األوروبيني
ي��ع��ت��ب��رون أن ه����ذا ال���وق���ت ال ي��ك��ف��ي وأن���ه
يجب تحديد األولويات( .أ ف ب)
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«الوطني» :إشارات إيجابية في األسواق
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مستشارة ريادة األعمال وابتكار نماذج العمل

منتج يحقق الماليين!
ل��م أك��ن أت��وق��ع أب��دا أن يجيبني «ي��وس��ف»
اب� ��ن أخ� �ت ��ي ،ذو ال� �س� �ن ��وات ال �س �ب��ع ،ع�ل��ى
س� � ��ؤال «م � � ��اذا ت ��ري ��د أن ت �ص �ب��ح ع �ن��دم��ا
تكبر؟» بجواب« :يوتيوبر .»!Youtuber
وال�ي��وت�ي��وب��ر ه��و ش�خ��ص يصنع محتوى
ف��ي م�ج��ال م�ع�ين ع�ل��ى م�ن�ص��ة ال�ي��وت�ي��وب،
وغالبا ما يتقاضى مبالغ مالية في حال
سماحه بعرض الدعايات على قناته على
اليوتيوب.
م��ن ش��دة ده�ش�ت��ي أردف ��ت س��ؤال��ي بآخر
«وملاذا تريد أن تصبح يوتيوبر؟» فأجاب
«كي أكون مشهورا»!.
ل �ق��د ح��رص��ت ع �ل �ي��اء أخ �ت��ي ع �ل��ى ت�ط��وي��ر
م �ه��ارات��ه ف��ي ال �ت��واص��ل وال�ت�ع�ب�ي��ر ،إال أن
أس �ل��وب��ه ف ��ي ال� �ح ��وار ال � ��ذي ج� ��رى ب�ي�ن�ن��ا
جعلني أفكر بشأن تطوير نماذج العمل
الشخصية بأبعاد جديدة.
ٌ
منتج يصنع ثروة
املحتوى
الهدنة التجارية مطلب للجميع

أشار تقرير لبنك الكويت الوطني إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتزايد قوة االقتصاد العالمي في عام
 ،2020وإن كان بوتيرة أضعف مما كان متوقعا في السابق نظرا للتعرض لبعض المفاجآت السلبية على
الصعيد التجاري ،وتصاعد التوترات في الشرق األوسط .وذكر الصندوق أن النمو العالمي سوف يتسارع إلى
 %3.3مقابل  %2.9في عام  ،2019ليشهد بذلك أول انتعاش يسجله منذ ثالثة أعوام ،وان كان بمعدل أقل
من نسبة  %3.4وفقا للتوقعات الصادرة في تقرير أكتوبر الماضي .وقد تم خفض توقعات النمو  6مرات خالل
عام  .2019وتتمثل المؤشرات اإليجابية في بدء تراجع الركود الذي شهده نشاط الصناعات التحويلية والتجارة
العالمية ،وتقدم المحادثات التجارية بين الواليات المتحدة والصين ،وتبني السياسات النقدية التيسيرية .كما
ذكر الصندوق أيضا أن النمو االقتصادي في عامي  2019و 2020كان من المقرر أن يسجل أداء أضعف بنسبة
 %0.5ما لم يكن للجهود التي بذلتها البنوك المركزية لدعم النمو خالل العام الماضي.
ق ��ال ال�ت�ق��ري��ر األس �ب��وع��ي ل �ـ«ال��وط �ن��ي» انه ت��زام �ن��ا مع
اجتماع االحتياطي الفدرالي للمرة األولى في عام ،2020
املقررعقده في  29يناير ،تتوقع األسواق أن تبقي لجنة
ال �س��وق ال�ف��درال�ي��ة امل�ف�ت��وح��ة ع�ل��ى أس �ع��ار ال �ف��ائ��دة عند
املستويات الحالية .وم��ن امل�ق��رر أن ي�ق��وم «االحتياطي
الفدرالي» بإلقاء بعض الضوء على توقعات عام ،2020
بعد صدور بيانات قوية لقطاع الصناعات التحويلية
وتوقيع املرحلة األولى من اتفاقية التجارة بني الواليات
املتحدة والصني.

الدوالر ألعلى مستوى
وأضاف ،على صعيد العمالت األجنبية ،اكتسب مؤشر
ال� ��دوالر ب�ع��ض ال��زخ��م خ�ل�ال األس �ب��وع امل��اض��ي وارت�ف��ع
ً
بنسبة  %0.22وص ��وال إل��ى أع�ل��ى مستوياته املسجلة
ف��ي  7أس��اب�ي��ع ع�ن��د م�س�ت��وى  97.855وذل ��ك ف��ي اع�ق��اب
انخفاض اليورو ،بعد اجتماع البنك املركزي األوروبي
الذي أكد خالله االحتفاظ بسياساته التيسيرية كذلك،
كما توقع السوق إقدام بنك إنكلترا على خفض أسعار
الفائدة في اجتماعه املقبل.
من جهة أخرى ،تراجع عائد سندات الخزانة األميركية
ألجل  10سنوات من  %1.82إلى  ،%1.73بينما انخفض
ع��ائ��د س�ن��دات ال�خ��زان��ة األميركية ألج��ل ع��ام�ين ،بمقدار
نقطتي أساس لتصل إلى  %1.52بما قلص الفارق إلى
 21نقطة أساس بني الفئتني ،في ما يعد أقل مستوياته
املسجلة منذ منتصف ديسمبر من العام املاضي.
ب�ع��د ث�لاث��ة أش �ه��ر ت�ق��ري�ب��ًا م��ن ت��ول��ي ك��ري�س�ت�ين الغ ��ارد
رئ ��اس ��ة ال �ب �ن��ك امل� ��رك� ��زي األوروب� � � � ��ي ،ك �ش �ف��ت ع ��ن إط ��ار
امل��راج�ع��ة االستراتيجية للبنك ،واملستهدف أن تخرج
ف��ي صيغتها النهائية ف��ي ديسمبر  ،2020وال ��ذي من
املتوقع ان يثير نقاشات حادة حول بعض أكثر القضايا
الخالفية بني البنوك املركزية .وقد أبقى البنك املركزي
األوروب� ��ي ع�ل��ى سياسته ال�ن�ق��دي��ة التيسيرية م��ن دون
ت�غ�ي�ي��ر ي ��وم ال�خ�م�ي��س امل ��اض ��ي ،وص� ��رح ب��أن��ه سيعيد
التفكير ف��ي م�س�ت��وى ال�ت�ض�خ��م امل�س�ت�ه��دف إل��ى جانب

جهود البنوك المركزية
رفعت مؤشرات االقتصاد
العالمي في  2019و2020
سحابة من القلق
تخيم على اجتماع
«المركزي األوروبي» لشراء
سندات بـ  2.6تريليون يورو
صعود الدوالر األميركي
بمعدل ..%0.22
و«اإلسترليني» قفز %1.17
االقتصاد البريطاني
تمكن خالل  3أشهر
حتى نوفمبر
من خلق وظائف بأعلى وتيرة
األدوات األخ��رى ،سعيًا من جانبه لتحقيق املستويات
امل�س�ت�ه��دف��ة .ك�م��ا ص��رح��ت الغ� ��ارد ي ��وم ال�خ�م�ي��س ب��ان��ه
سيتم اج��راء «مراجعة موسعة» ،مضيفة ان��ه «ال يمكن
للمركزي األوروبي أن يعمل باألسلوب نفسه املتبع منذ

ع��ام  »2003وال ��ذي ي�ع��د آخ��ر ت��اري��خ ت�م��ت ف�ي��ه مراجعة
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �ب �ن��ك .وأض��اف��ت أن ت��وق �ع��ات ال�ن�م��و في
املنطقة تميل إلى الجانب السلبي ،وأن املخاطر ما تزال
هبوطية إال أن حدتها ب��دأت ف��ي ال�ت��راج��ع على خلفية
تحسن معدالت التضخم ،والتوصل إلى توقيع املرحلة
األول ��ى م��ن االت�ف��اق�ي��ة ال�ت�ج��اري��ة ب�ين ال��والي��ات املتحدة
والصني.
من جهة أخرى ،خيمت سحابة من القلق حول اجتماع
ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي األوروب � � ��ي ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ق �ي��ام امل�ح�ك�م��ة
الدستورية األمل��ان�ي��ة ب��دراس��ة مشروعية برنامج ش��راء
السندات بقيمة  2.6تريليون يورو ،حيث أعلنت املحكمة
يوم الخميس أنها ستصدر حكمها في القضية في 24
م��ارس .وفي اعقاب االجتماع ،تراجع اليورو إلى أدنى
ً
مستوياته املسجلة في  7أسابيع وص��وال إل��ى 1.1036
ف��ي ظ��ل استيعاب املشاركني ف��ي ال�س��وق امل��وق��ف الحذر
الذي تبناه املركزي األوروبي.

مؤشر املشتريات األوروبي
وذك� ��ر «ال ��وط �ن ��ي» أن ��ه ت ��م اإلع �ل��ان األس� �ب ��وع امل��اض��ي
ع��ن ب�ي��ان��ات ق�ط��اع�ين :التصنيع وال �خ��دم��ات ل�لات�ح��اد
األوروب � � ��ي ،ح �ي��ث ارت� �ف ��ع م��ؤش��ر م ��دي ��ري امل �ش �ت��ري��ات
التصنيعي إل��ى  47.7ن�ق�ط��ة ،م�ت�ج��اوزًا ك��ل التوقعات
وال � �ق ��راء ات ال �س��اب �ق��ة ب�ق�ي�م��ة  46.9و 46.3ن�ق�ط��ة على
ال�ت��وال��ي .وي�ع��زى ه��ذا االن�ت�ع��اش بصفة أس��اس�ي��ة إلى
بيانات قطاع الصناعات التحويلية األملاني ،الذي ما
ي��زال ف��ي منطقة االن�ك�م��اش وأق��ل بكثير م��ن مستوى
 50ن�ق�ط��ة ،ح�ي��ث وص�ل��ت ق��راء ات��ه إل��ى  45.2ن�ق�ط��ة .من
جهة أخ��رى ،تراجع مؤشر مديري املشتريات لقطاع
ال �خ ��دم ��ات إل ��ى  52.2ن �ق �ط��ة م �ق��اب��ل اج� �م ��اع ت��وق �ع��ات
املحللني أن يصل إلى مستوى  52.9نقطة.
ولفت إل��ى تمكن االق�ت�ص��اد البريطاني خ�لال األشهر
الثالث املاضية املنتهية في نوفمبر من خلق وظائف
ب��أع �ل��ى وت� �ي ��رة ي �س �ج �ل �ه��ا م �ن��ذ ح ��وال ��ي ال� �ع ��ام ،ح�ي��ث
أظهرت البيانات ال�ص��ادرة ي��وم الثالثاء تزايد أع��داد
امل��وظ�ف�ين ب�م�ق��دار  208آالف ليصل إل��ى  32.90مليون
موظف ،فيما يعد أكبر زيادة منذ يناير  2019وأقوى
بكثير من مستوى التوقعات البالغ  110آالف وظيفة.
باإلضافة إلى ذلك صدرت يوم الجمعة بيانات مؤشر
م ��دي ��ري امل �ش �ت��ري��ات ل �ق �ط��اع��ي ال �خ��دم��ات وال�ت�ص�ن�ي��ع
وكانت قراء ة كال املؤشرين قوية ،حيث ارتفع مؤشر
م ��دي ��ري امل� �ش� �ت ��ري ��ات ال �ت �ص �ن �ي �ع��ي إل � ��ى  49.8ن �ق �ط��ة،
متخطيًا ال�ت��وق�ع��ات ب��أن يسجل  48.8بنقطة واح��دة.
وت�لام��س ت�ل��ك ال �ق��راء ة إل��ى ح��د ك�ب�ي��ر ح��اج��ز ال�ت��وس��ع
املحدد بمستوى  50نقطة.

تحليل إخباري

حملة ترامب ضد المهاجرين تهدد الوظائف
أغلق مخبز «كون باين راستك بريدز آند كافيه» في سان
دييغو أبوابه هذا الشهر بعد  20عاما على افتتاحه إثر
توصل تدقيق أجرته السلطات األميركية إلى أن مهاجرين
يعملون فيه بشكل غير شرعي .وفي ابريل ،خسرت بلدة
صغيرة ف��ي نبراسكا مصنعا ملعالجة البطاطس غ��داة
ّ
عملية دهم نفذتها السلطات واستهدفت املهاجرين في
املنشأة .وواج��ه مطعم في نيويورك املصير ذاته على ما
يبدو في أغسطس .ويشير املزارعون إلى أنهم خفضوا
الكميات ال�ت��ي ي��زرع��ون�ه��ا وزادوا اع�ت�م��اده��م على اآلالت
وألغوا بعض املحاصيل فتركوها لتتعفن في الحقول أو
فكروا في التخلي عن عملهم بالكامل ،ألنهم لم يتمكنوا
من العثور على ما يكفي من العمال املهاجرين.
وفي وقت يتراجع ّ
معدل املواليد ويزداد النقص في العمالة
سوءًا ،قد تتسبب حملة الرئيس األميركي دونالد ترامب
األمنية ضد املهاجرين بتدهور الوضع بالنسبة لهذا النوع
ّ
من األعمال التجارية .ويشير ترامب وغيره ممن يفضلون
تشديد الضوابط على الهجرة إل��ى أن العمال املهاجرين
م��ن ذوي امل �ه��ارات امل �ح��دودة ينافسون األميركيني على
الوظائف ويتسببون بخفض أجور جميع العاملني .لكن
أبحاثا متزايدة تشير إلى عكس ذلك ،إذ ترى أن منع عمل
املهاجرين قد يحمل تداعيات ّ
مدمرة ويتسبب بخسارة
الوظائف وخفض األجور وإلغاء استثمارات ورفع أسعار
الخدمات ،حتى بالنسبة لألميركيني.
ويعمل نحو  7.6ماليني مهاجر بال تصريح في الواليات
ّ
يشكل نحو  4.6باملئة من ّ
القوة العاملة،
املتحدة ،وهو عدد
بحسب مركز «بيو» لألبحاث .وتتراجع هذه النسبة رغم
وجود طلب كبير على العمالة.
ب��دوره��ا ،اطلعت خبيرة االقتصاد ل��دى مصرف أتالنتا
االحتياطي الفدرالي على سجالت املوظفني واألج��ور ّفي
ّ
وتوصلت إل��ى أن الشركات التي توظف
والي��ة جورجيا

ً
ّ
ّ
املصرح
مصرح لهم بالعمل تدفع ملوظفيها
عماال غير
لهم أجورًا أعلى وتبقيهم في عملهم لفترات أطول.

املهاجرون «إيجابية واضحة»
وقالت لـ«فرانس ب��رس» «م��ن وثيقة ألخ��رى ،أرى تأثيرا
إيجابيا واضحا من وجود هؤالء العمال» ،مشددة على
أن ه��ذه وج�ه��ة ن�ظ��ره��ا ال �خ��اص��ة .وب�ح�س��ب ب�ح��ث نشره
خبراء اقتصاد من جامعتي كولورادو وكاليفورنيا في
ديسمبر ،انخفضت نسب توظيف املواطنني األميركيني
بـ 0.7باملئة في املجتمعات التي ّ
رحلت فيها السلطات نحو
نصف مليون مهاجر تعود أصول معظمهم لدول ناطقة
باإلسبانية بني عامي  2008و.2015
وأضافوا أن عمل املهاجرين من ذوي املهارات املحدودة
ّ ً
«مكمال» ل��ذاك ال��ذي يقوم به أصحاب املهارات
يعد ع��ادة
ّ
العالية ممن ول��دوا ف��ي ال��والي��ات املتحدة وأول�ئ��ك املصرح
لهم بالعمل ،وه��و ما يسمح بنجاح الشركات ويتيح لها
توظيف مزيد م��ن العمال باملجمل .وعلى سبيل املثال،
ق��د تخسر موظفة ناطقة باإلنكليزية ف��ي أح��د املطاعم
هرب الطهاة املهاجرين وأولئك الذين يغسلون
عملها إذا ُ
ال�ص�ح��ون وأغ �ل��ق امل�ط�ع��م .وق��د ال ي�ك��ون ب��إم�ك��ان م�ق��اول
ب�ن��اء م��ن ذوي امل �ه��ارات العالية إك�م��ال عمله ب��دون عامل
بمهارات محدودة يحتاج إليه للقيام بأعمال الهدم األولية.
وفي املكسيك ،تعني شيخوخة السكان وتراجع معدالت
املواليد إلى جانب عوامل أخرى أن جارة الواليات املتحدة
الجنوبية لم تعد أكبر مصدر للمهاجرين ،وف��ق ما أفاد
مدير األبحاث لدى معهد سياسة الهجرة راندي كابس.
وق � ��ال ل� �ـ «ف ��ران ��س ب � ��رس» إن� ��ه ع��وض��ا ع ��ن ذل � ��ك ،ي��أت��ي
الوافدون الجدد بمعظمهم من أميركا الوسطى وبينهم
الكثير من طالبي اللجوء األطفال واألجداد ممن ليسوا
في سن العمل.

وأكد كابس «ال نحصل على اإلمداد نفسه من العمالة من
ّ
الهجرة غير املرخص لها مقارنة بما كنا نحصل عليه
قبل الركود».
ولربما تعكس البيانات االق�ت�ص��ادي��ة ه��ذه ال�ت�غ� ّ�ي��رات في
ً
إم ��دادات العمالة امل�ه��اج��رة .فمثال ،ارتفعت كلفة العناية
ب��ال�ح��دائ��ق -وه��ي خ��دم��ة ع��ادة م��ا ي�ق��وم ب�ه��ا امل�ه��اج��رون-
ب�س��رع��ة ت �س��اوي ب�ن�ح��و ث�ل�اث إل ��ى خ�م��س م� � ّ�رات م�ع��دل
التضخم اإلجمالي ،بحسب أرقام وزارة العمل.
ويصر أرب��اب العمل ف��ي ال��والي��ات املتحدة م��رارًا على أن
األميركيني ال يقومون بالوظائف نفسها التي قد يقوم
بها العمال املهاجرون ،على غرار تنظيف سرطان البحر
أو ذبح الحيوانات في مصانع األغذية.
ُ
وف��ي اغسطس ،س��ارع األم�ي��رك�ي��ون مل��لء ش��واغ��ر فتحت
م ��ؤخ� �رًا ف ��ي م �ص �ن��ع مل �ع��ال �ج��ة ال ��دج ��اج ف ��ي مسيسيبي
ّ
بعدما استهدفت عملية ده��م ضخمة نفذتها السلطات
ال�ف��درال�ي��ة م�ئ��ات امل�ه��اج��ري��ن م��ن امل�ت�ح��دري��ن م��ن دول في
أميركا الالتينية .لكن لم يتضح إن ك��ان هناك ما يكفي
من املتقدمني مللء الوظائف الشاغرة أو ّ
املدة التي سيبقى
فيها األشخاص الذين حلوا مكانهم في وظائفهم الجديدة
الشاقة.
وأوض � ��ح ال �ب��اح��ث ف��ي م �ج��ال ال �س �ي��اس��ات م��ن «م��رك��ز
دراس � ��ات ال �ه �ج��رة» امل �ت �ش��دد ف��ي ه ��ذه امل �س��أل��ة وال ��ذي
نقل البيت األب�ي��ض عنه دراس��ات��ه ل�ـ «ف��ران��س ب��رس» إن
العمال املهاجرين يتنافسون على الوظائف مع العمال
األميركيني من أصحاب املهارات املحدودة ،خصوصا
أول�ئ��ك ال��ذي��ن ل��م يحصلوا على ش�ه��ادات ث��ان��وي��ة .وق��ال
«ك �ي��ف س�ي�س��اع��د ج�ل��ب م��زي��د م��ن ال �ع �م��ال امل�ه��اج��ري��ن
إذا اتفقنا جميعنا بأننا نحاول جعل الوظائف تدفع
(أج� ��ورًا أع �ل��ى) ،وإذا ك�ن��ا ن �ح��اول إع ��ادة ب�ع��ض ه��ؤالء
(األميركيني) إلى سوق العمل؟»(.أ ف ب)

ن �ع �ي��ش ف ��ي ع �ص��ر أص �ب��ح ف �ي��ه امل �ح �ت��وى
الشخصي ،الذي يصور بكاميرا الهاتف
ال� �ن� �ق ��ال ،م �ن �ت �ج��ا ي �ن��اف��س أك �ب ��ر ال �ق �ن��وات
اإلع�ل�ام �ي��ة ال �ت��ي رص� ��دت ل �ه��ا م �ي��زان �ي��ات
ض�خ�م��ة ،ل�ت�ن�ق�ل��ب م��وازي��ن ال�ق�ي��م امل�ق��دم��ة
ل� �ل� �ع� �م�ل�اء ،وت �ت �غ �ي ��ر م� � �ع � ��ادالت ت �ص �م �ي��م
األع� �م ��ال ،ال �ت��ي أص �ب �ح��ت ت�ت�ط�ل��ب م�ع��رف��ة
وم� �ه ��ارة اس� �ت� �خ ��دام ح ��زم ��ة م ��ن األدوات
ال�ع�م�ل�ي��ة ف��ي ري � ��ادة األع� �م ��ال ،وال �ت��ي م��ن
شأنها أن تسهل ال��وص��ول لنموذج عمل
يحقق ث��روة مستدامة م��ن م��ورد صغير
كاملحتوى مثال.
ففي ع��ام  2019ك��ان النجم ال��ذي حصد
أعلى إيرادات على اليوتيوب هو طفل في
ال�ث��ام�ن��ة م��ن ع �م��ره ،اس �م��ه راي ��ان ك��اج��ي،
وقد حصل على  26مليون دوالر ،ويقدم
محتوى غنيا بالتجارب لألطفال.
ّ
كيف يفكر رائد األعمال الصغير؟!
ل�ق��د أدرك «ي��وس��ف» ب�ح� ّ�س��ه ال�ط�ف��ول��ي أن
املحتوى الذي جلب له املتعة واالكتشاف
ق� � ��ادر ع �ل ��ى أن ي �ح �ق��ق ل ��ه م ��ا ي ��ري ��د م��ن
الشهرة ،وربما املال مستقبال ،ألن معظم
أترابه يتابعون بشغف ذلك املحتوى من
االك�ت�ش��اف واالس�ت�ع��راض وع��رض اآلراء
 Reviewingواخ ��راج املنتجات الجديدة
من العلب .Unboxing
ل �ك��ن ث �م��ة د ه �ش��ة ب��ا ل �غ��ة ا ع �ت��ر ت �ن��ي ح�ين

س��أ ل �ت��ه ،و ه ��و ي �ل �ع��ب ب �ج �ه��ازه ا ل �ل��و ح��ي،
ك�ي��ف س�ت�ف��وز ف��ي ه��ذه ا ل�ل�ع�ب��ة؟ وأ ج��اب:
«ال تفكري ب��ا ل�ف��وز فقط استمتعي بما
أفعله ّاآلن باللعبة»!.
ل�ق��د ح��ل ل��ي ه��ذا ال�ط�ف��ل ب�ع�ف��وي�ت��ه وعبثه
وت� �ج ��ارب ��ه امل �ج��ان �ي��ة ل �غ��ز أف �ض ��ل ن �م��اذج
العمل الشخصية!
عناصر نجاح نماذج املحتوى
ف��ي رس��ال��ة إل�ك�ت��رون�ي��ة م�ط��ول��ة ب�ع�ث�ه��ا لي
ديفي دينكي ،ال��ذي يعمل م��دي��را شريكا
ف��ي «ي��وت�ي��وب» ،بعد أن التقيته ف��ي لندن،
وس ��أل� �ت ��ه ع ��ن س ��ر ال� �ن� �ج ��اح ال �ك �ب �ي��ر ف��ي
صناعة املحتوى على اليوتيوب ،ألخص
محتواها في اآلتي:
أوال :أن تحدد شريحتك التي تستهدفها
وكلما كانت محددة أكثر كان ذلك أفضل.
ثانيا :أن تعرف املوضوعات التي تشكل
لشريحتك قيمة أكبر وتحل مشكالتها،
وتكون مركزا في موضوعات محددة وال
تتشعب في مجاالت مختلفة.
ث��ال �ث��ا :أن ت�ب�ت�ك��ر ف��ي ط ��رح امل��وض��وع��ات
ب��أس��ال �ي��ب م �ش��وق��ة وج ��اذب� ��ة ل�ل�ش��ري�ح��ة
امل� �س� �ت� �ه ��دف ��ة ،وأن ت � �ط� ��ور م � ��ن وس ��ائ ��ل
االنتشار.
رابعا :أن تقدم املحتوى بشكل متواصل
ومستمر ومنسجم.
خ ��ام � �س ��ا :أن ت� �ت� �ف ��اع ��ل وت � �ت� ��واص� ��ل م��ع
جمهورك بشكل مستمر.
إن جميع اال س�ت��را ت�ي�ج�ي��ات والتكتيكات
ا ل �س��ا ب �ق��ة ي�م�ك��ن أن ت �ط��ور ه��ا م��ن خ�لال
ت �ع �ل��م م � �ه� ��ارات ت �ط��و ي��ر ن� �م ��وذج ا ل �ع �م��ل
و«ا ل � � �ب� � ��را ن� � ��د» ا ل � �ش � �خ � �ص ��ي ،و م� � �ه � ��ارات
تطوير ا ل�ع�م�لاء وتصميم القيم املقدمة
ل �ه��م ،و ك �ي �ف �ي��ة إ ع� ��داد ت �ج ��ارب ا مل �ح �ت��وى
وا خ� �ت� �ب ��ار ه ��ا ع �ل��ى ا ل� �ق� �ن ��وات ا مل� �خ� �ت ��ارة،
س� � ��واء ا ل� �ي ��و ت� �ي ��وب أو اال ن� �س� �ت� �غ ��رام أو
ا ل �ف �ي �س �ب��وك أو ت��و ي �ت��ر أو س �ن��اب ش��ات
أوغيرها.
إن تحصيل إيرادات وعوائد من صناعة
امل �ح �ت��وى ب� ��ات أم � ��را ب �م �ت �ن��اول ال �ج �م �ي��ع،
ل�ك��ن تبقى امل �ب��ادرة م�ح�ص��ورة ع�ل��ى فئة
قليلة م��ن ال�لاع�ب�ين ال�ت��ي ت�ج��رأت لتجرب
وت�ص�ح��ح وت �ط��ور م��ن ن�م��وذج�ه��ا وت��رب��ح،
ف��ي ح�ين ت�ظ��ل األغ�ل�ب�ي��ة ت��راق��ب وت�ش��اه��د
ف ��ي م ��وق ��ع ال �ج �م �ه��ور م ��ن دون أه � ��داف
تتحقق .

ساعات رولكس وسيارات..

لبنانيون ينفقون على سلع
فاخرة لالستفادة من مدخراتهم
عندما سمعت الطبيبة ري�ت��ا أن ال�ب�ن��وك اللبنانية
ستحد من عمليات السحب النقدي سارعت لشراء
ساعة رول�ك��س ثمنها عشرة آالف دوالر ببطاقتها
االئ� �ت� �م ��ان� �ي ��ة ح� ��رص� ��ا م� �ن �ه ��ا ع� �ل ��ى ح� �م ��اي ��ة ب �ع��ض
مدخراتها .وقالت ريتا إن ذلك «أفضل من االحتفاظ
بأموالي في البنك» .وكل أسبوع يصطف أصحاب
الحسابات املصرفية لسحب حصة كل منهم ،والتي
تقل بالنسبة للبعض عن  200دوالر ،من مصارفهم
ال �ت��ي أوق �ف ��ت ت �ح��وي�ل�ات ال �ن �ق��د األج �ن �ب��ي ف ��ي وق��ت
ي�غ��رق ف�ي��ه ل�ب�ن��ان ف��ي أزم��ة اق�ت�ص��ادي��ة ع�م�ي�ق��ة .وق��د
أدى ن�ق��ص ال� ��دوالرات إل��ى ارت �ف��اع األس �ع��ار وه��وت
قيمة الليرة اللبنانية في السوق امل��وازي وانهارت
الثقة في النظام املصرفي.
ويسارع من لهم مدخرات في البنوك للحصول على
أموالهم ،سواء عن طريق شراء الحلي أو السيارات
أو األراض � � � ��ي ب� �ب� �ط ��اق ��ات االئ � �ت � �م� ��ان أو ال �ش �ي �ك��ات
املصرفية.
وقال عدد من اللبنانيني لـ «رويترز» إنهم يخشون
ف��رض ق�ي��ود أش��د أو اق�ت�ط��اع ج��زء م��ن ودائ�ع�ه��م أو
انهيار البنوك أو تخفيض قيمة العملة اللبنانية
امل��رب��وط��ة ب��ال��دوالر األم�ي��رك��ي م�ن��ذ  22ع��ام��ا .وطلب
ه��ؤالء ع��دم ذك��ر أسمائهم بالكامل بسبب مخاوف
تتعلق باألمان.
وي �ق ��ول م �ص��رف ل �ب �ن��ان امل ��رك ��زي إن ال ��ودائ ��ع آم�ن��ة
وي�ت�ع�ه��د ب��ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى رب��ط ال�ع�م�ل��ة ب��ال��دوالر في
ح�ين ق��ال رئيس جمعية م�ص��ارف لبنان إن القيود
على السحب وغيرها م��ن التدابير تهدف للحفاظ
على ثروة لبنان في البالد.

إخفاء املال في البيوت
ب��دأ ع��دد كبير م��ن اللبنانيني العاديني إخ�ف��اء امل��ال
في بيوتهم قبل شهور من تفجر االحتجاجات في
أكتوبر املاضي على النخبة الحاكمة ،والتي دفعت
لبنان إلى أسوأ أزمة يشهدها منذ عشرات السنني.
وف��ي ال�ع��اص�م��ة ب �ي��روت ،ق��ال ع��ام�ل��ون ب�ع��دة متاجر
للحلي إن الزبائن تدفقوا في اآلونة األخيرة سعيا
لشراء الذهب واألملاس ،لبيعه في بعض األحيان في
الخارج ،وذلك رغم أن أغلب باعة الحلي ال يقبلون
اآلن س� ��وى ال �ن �ق��د ال� �س ��ائ ��ل .وف� ��ي م �ت �ج��ر ل �س��اع��ات
رولكس في املدينة ،قال موظف إن املبيعات ال تتم
اآلن إال إذا كان نصف الثمن مدفوعا نقدا بالدوالر
األم� �ي ��رك ��ي .وع �ن ��دم ��ا ب � ��دأت األزم� � ��ة ت �ش �ت��د خ�ش�ي��ت
ل��وس��ي وه��ي رب��ة ب�ي��ت ف��ي ال�س�ت�ي�ن�ي��ات م��ن عمرها

مخاوف من قيود أشدّ تمتد
القتطاع جزء من ودائع
المواطنين ..أو انهيار البنوك
تدافع لشراء الذهب
واأللماس بهدف الحفاظ
على قيمة األموال..
وربما لبيعهما
في الخارج
انعدام ثقة الناس بالمصارف
زاد مشتريات السيارات
والسلع الثمينة
عبر الشيكات المصرفية
على ما تركه زوجها الراحل لها من أموال .فجمعت
هي وبناتها كل ما أمكنهن من نقد سائل واشترين
ذهبا قيمته  50ألف دوالر وأخفينه في البيت.
وقالت إحدى بناتها «هذه هي مدخرات العمر التي
ادخ ��ره ��ا أب ��ي .ال أري ��د االح �ت �ف��اظ ب�ف�ل��س واح ��د في
البنك» .وقالت مستشارة في أحد بيوت املزادات في
بيروت طلبت االحتفاظ بسرية هويتها إنها تتلقى
مكاملات يومية م��ن أف��راد ي��ري��دون إدخ��ار «أموالهم
ف��ي ل��وح��ات ف�ن�ي��ة ب ��دال م��ن وض �ع �ه��ا ف��ي ال �ب �ن��وك».
وأض ��اف ��ت «ألول م ��رة أت �ل �ق��ى م �ك��امل��ات م ��ن ن ��اس ال
يعرفون شيئا عن الفن».
أم��ا ال�ط�ب�ي��ب ع�ب��د اهلل ،وه��و ف��ي ال�خ�م�س�ي�ن�ي��ات من
العمر ،فقد اشترى ث�لاث س�ي��ارات تتجاوز قيمتها
 80ألف دوالر بشيك مصرفي.
وق ��ال إن م�ص��رف��ه ال ي�س�م��ح إال ب�س�ح��ب  100دوالر
ك��ل أس �ب��وع وإن ��ه ي�خ�ش��ى أن ت ��زداد ال�ق�ي��ود ت�ش��ددا.
وأضاف «ال ثقة عندي في البنوك»( .رويترز)
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سحب حساب النجمة

«التجاري» يعلن الفائز
بـ  5آالف دينار

موظفون وموظفات من «المشاريع» وشركاتها التابعة على هامش المعرض

راع ذهبي لمعرض الكويت للطيران
«المشاريع» ٍ
ش � ��ارك � ��ت ش� ��رك� ��ة م � �ش� ��اري� ��ع ال� �ك ��وي ��ت
(ال �ق��اب �ض��ة) وش��رك��ات �ه��ا ال �ت��اب �ع��ة ف��ي
�راع
م�ع��رض ال�ك��وي��ت ل�ل�ط�ي��ران  2020ك� ٍ
الذهبي ،وهو املعرض الذي أقيم تحت
رعاية سمو أمير البالد الشيخ صباح
األح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ف ��ي امل �ط��ار
األم �ي��ري خ�لال ال�ف�ت��رة امل�م�ت��دة ب�ين 15
و 18من شهر يناير الجاري.
وقد شارك كل من بنك برقان ومجموعة
ال �خ �ل �ي��ج ل �ل �ت��أم�ين  -ال �ك ��وي ��ت وش��رك��ة
القرين لصناعة الكيماويات البترولية
في املعرض تحت مظلة شركة مشاريع
ال � �ك� ��وي� ��ت .وش � �ه ��د امل � �ع� ��رض م �ش ��ارك ��ة
أك�ث��ر م��ن  300ج�ه��ة وع ��رض ال�ط��ائ��رات
لحوالي  60ألف زائر.
وب � � �ه� � ��ذه امل � �ن � ��اس � �ب � ��ة ،ق � ��ال � ��ت امل � ��دي � ��رة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة الت� �ص ��االت امل �ج �م��وع��ة ف��ي
شركة املشاريع إيمان العوضي «نحن
س� �ع ��داء ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ه ��ذا امل �ع��رض

ال� ��ذي ن �ج��ح ف ��ي ج ��ذب ع ��دد ك �ب �ي��ر م��ن
ال�ش��رك��ات ال�ع��ام�ل��ة ف��ي ق�ط��اع ال�ط�ي��ران
للمشاركة في املعرض للمرة الثانية.
إننا في شركة مشاريع الكويت نبحث
ب��اس �ت �م��رار ع ��ن ف ��رص ل �ل �م �ش��ارك��ة ف��ي
امل �ن��اس �ب��ات ال �ت��ي ت�ض��ع دول ��ة ال�ك��وي��ت
على الخريطة العاملية وذل��ك تماشيًا
مع رؤية كويت جديدة .»2035
م � � ��ن ج � �ه � �ت � ��ه ،ق � � � ��ال رئ � � �ي� � ��س ع �ل��اق � ��ات
امل� �س� �ت� �ث� �م ��ري ��ن وإدارة االت � � �ص� � ��االت
ال �ت �س��وي �ق �ي��ة ف ��ي ب �ن��ك ب� ��رق� ��ان ،ق�ت�ي�ب��ة
ال � ��رب� � �ع � ��ي «أث � � � � � ��ار م� � �ع � ��رض ال � �ك� ��وي� ��ت
ل�ل�ط�ي��ران اه�ت�م��ام��ًا ك�ب�ي��رًا م�ن��ذ اط�لاق��ه
ف � � ��ي ش� � �ه � ��ر ي� � �ن � ��اي � ��ر  ،2018وش � �ه� ��د
م�ش��ارك��ة واس�ع��ة م��ن ش��رك��ات ال�ط�ي��ران
اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة .ي��وف��ر امل �ع��رض
م �ن �ص ��ة ل � �ع� ��رض أح � � ��دث االت � �ج ��اه ��ات
ف��ي ع��ال��م ال�ط�ي��ران ك�م��ا ي�س�ل��ط ال�ض��وء
ع�ل��ى إم�ك��ان��ات ج��دي��دة ل�ق�ط��اع��ات عمل

م�خ�ت�ل�ف��ة .إن ب �ن��ك ب��رق��ان ال ��ذي ي�م�ت��از
ب ��دي� �ن ��ام� �ي� �ك� �ي� �ت ��ه وم� ��واك � �ب � �ت� ��ه ال� �ع ��ال ��م
املتغير ،يفتخر برعايته ،تحت مظلة
ش��رك��ة م �ش��اري��ع ال �ك��وي��ت ،ح��دث��ًا ب�ه��ذا
الحجم ي�ع��رض أف�ض��ل م��ا ف��ي هندسة
الطيران والفضاء جنبًا إلى جنب مع
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ت �ط��ورة ال �ت��ي ي�م�ت��از
ب�ه��ا ه��ذا ال�ق�ط��اع .إن�ن��ا ف��ي ب�ن��ك ب��رق��ان
م �ل �ت��زم��ون ب��دع��م امل � �ب� ��ادرات ال��وط �ن �ي��ة
ال�ت��ي ت��دع��م رؤي��ة ك��وي��ت ج��دي��دة 2035
التي تستهدف نقل الكويت إل��ى عهد
أكثر ازده��ارًا وتقدمًا على الصعيدين
االقتصادي واملالي».
أم� ��ا م �س ��ؤول ��ة ال �ت �س��وي��ق وال �ع�ل�اق ��ات
العامة ف��ي مجموعة الخليج للتأمني
– ال �ك��وي��ت :ع��ائ �ش��ة ال �ع �ص �ف��ور ف�ق��ال��ت
«ن � �ح� ��ن ف � � �خ � ��ورون ب� � ��أن ن � �ك� ��ون ج � ��زءًا
م��ن م �ع��رض ال �ك��وي��ت ل �ل �ط �ي��ران ،2020
بالتعاون مع شركات املجموعة .أحد

األه� ��داف ال��رئ�ي�س�ي��ة ل�ل�خ�ل�ي��ج للتأمني
هو دع��م امل�ب��ادرات التي تشجع النمو
ف��ي ق �ط��اع��ي ال �ن �ق��ل وال �ط �ي��ران ،ون�ح��ن
س �ن��واص��ل ال �ق �ي��ام ب��ذل��ك ف��ي ال�س�ن��وات
املقبلة».
ب � ��دوره ،ق ��ال رئ �ي��س امل � ��وارد ال�ب�ش��ري��ة
وال �ش��ؤون اإلداري� ��ة ف��ي ش��رك��ة ال�ق��ري��ن
ل �ص �ن��اع��ة ال� �ك� �ي� �م ��اوي ��ات ال �ب �ت��رول �ي��ة،
أحمد املسقطي «جاء ت مشاركتنا في
ه ��ذا امل �ع��رض ان �ط�لاق��ًا م��ن ب��رن��ام�ج�ن��ا
ل �ل �م �س��ؤول �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة وج �ه��ودن��ا
امل� �س� �ت� �م ��رة ب � �ه� ��دف ت� �ط ��وي ��ر ال� �ق� �ط ��اع
الصناعي لالقتصاد املحلي .وه��و ما
س��اه��م ب��ه امل �ع��رض م��ن خل��ال م�ش��ارك��ة
القطاع الخاص والعام محليًا وعامليًا
وبحث سبل التعاون ،وهو ما نعتبره
م ��ن أه ��م رك ��ائ ��ز ت �ح �ق �ي��ق رؤي� ��ة ك��وي��ت
جديدة  2035التي نعمل بحرص على
املساهمة في دعمها وتحقيقها».

التحويل الفوري لألموال حول العالم

إقبال الفت ومتزايد على خدمة «بيتك اكسبرس»
ي �ت��واص��ل اق �ب��ال ع �م�لاء ب �ي��ت ال�ت�م��وي��ل
ال �ك��وي �ت��ي (ب �ي �ت��ك) ع �ل��ى خ��دم��ة «ب�ي�ت��ك
اك � �س � �ب� ��رس»  KFH Xpressل �ت �ح��وي��ل
األموال بشكل فوري وسريع وامن الى
معظم دول العالم ،تظهر ذلك احصاء ات
عام  ،2019في امتداد القبال كبير منذ
ط � ��رح ال� �خ ��دم ��ة ،ي ��ؤك ��ده االرت� � �ف � ��اع ف��ي
عدد عمليات التحويل ،فيما يتواصل
التفاعل من قبل العمالء عبر كم كبير
م� ��ن االس � �ت � �ف � �س� ��ارات ت �ت �ل �ق��اه ال �خ��دم��ة
ال �ه��ات �ف �ي��ة ف ��ي «ب �ي �ت��ك» ح� ��ول ال �خ��دم��ة
ال� �ج ��دي ��دة ،ب �م��ا ي �ع �ك��س م� ��دى اه �ت �م��ام
ال� �ع� �م�ل�اء وت ��وج� �ه� �ه ��م الس �ت �خ ��دام �ه ��ا،
ورغ�ب�ت�ه��م ف��ي االس �ت �ف��ادة م��ن م��زاي��اه��ا
ال� � �ع � ��دي � ��دة وم � �ن � �ه ��ا ت � �ح ��وي ��ل االم � � � ��وال
م�ب��اش��رة م��ن ح�س��اب العميل م��ن خالل
الخدمة املصرفية عبر االنترنت KFH
 Onlineاو تطبيق  kfhonlineللهواتف
ال��ذك�ي��ة ،ال��ى املستفيدين ف��ي أي مكان
واي وق ��ت ،م�م��ا ي��وف��ر ال��وق��ت وال�ج�ه��د،
وي �س��اع��د ف��ي ت�س�ه�ي��ل ع�م�ل�ي��ة ت�ح��وي��ل
االموال بأمان ،ومن خالل عدة خيارات
لالستالم وباسعار تنافسية وبتغطية
شاملة لكل دول العالم تقريبا.
وتقدم الخدمة على مدار الساعة طوال

ملصق خدمة «بيتك اكسبرس»

أي� � ��ام األس� � �ب � ��وع ،وب ��اس� �ع ��ار ت�ن��اف�س�ي��ة
ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �س��وق ،م��ن ح�ي��ث سعر
ال�ت�ح��وي��ل امل�م�ي��ز وم �ص��اري��ف ال�خ��دم��ة،
ك �م��ا ان ال �خ��دم��ة م��واف �ق��ة الح �ت �ي��اج��ات
شريحة واسعة من العمالء ،ومناسبة
لتطلعاتهم ،حيث ت��م تصميم وهيكلة
ال �خ��دم��ة وف ��ق ال �ض��واب��ط واالع �ت �ب��ارات
التنظيمية وال��رق��اب �ي��ة ،م��ع م��راع��اة كل
االح� �ت� �ي ��اج ��ات وامل �ت �ط �ل �ب��ات امل �ن��اس �ب��ة
ل� �ل� �ع� �م�ل�اء ،وف � � ��ق اع� � �ت� � �ب � ��ارات ال � �ج� ��ودة

وال �س ��رع ��ة واالم � � ��ان وال �س �ع ��ر ،وت�ع�ت�ب��ر
خ ��دم ��ة «ب� �ي� �ت ��ك اك � �س � �ب� ��رس» ال��وس �ي �ل��ة
املثالية لتحويل االموال عبر الحدود.
وت��وف��ر خ��دم��ة «ب �ي �ت��ك اك �س �ب��رس» ع��دة
خ �ي��ارات الس �ت�لام األم ��وال ح�س��ب رغبة
ال �ع �م �ي��ل وظ � � ��روف امل �س �ت �ل��م ف� ��ي ال �ب �ل��د
امل��رس��ل ال �ي��ه ،ف��إم��ا أن ي �ك��ون االس �ت�لام
ن �ق��دا ،أو م��ن خ�ل�ال االي� ��داع ف��ي حساب
م�ص��رف��ي للمستفيد ب��اح��د ال �ب �ن��وك ،أو
ي�ت��م التسليم ي��دا ب�ي��د ع�ن��د ب��اب امل�ن��زل

عبر موقعه اإللكتروني وتطبيق الهاتف النقال

جديد «المتحد»..
خدمة المحادثة المرئية والنصية
اس�ت�م� ً
�رارا ل��دوره ال��ري��ادي ف��ي تقديم
أح � ��دث ال �ح �ل��ول امل �ت �ط��ورة ل�ل�ع�م�لاء،
أعلن البنك األهلي املتحد عن إطالق
خ ��دم��ة امل� �ح ��ادث ��ة امل��رئ �ي��ة وال�ن �ص �ي��ة
امل�ت�ك��ام�ل��ة ،ال �ت��ي ي�م�ك��ن اس�ت�خ��دام�ه��ا
م��ن خ�لال امل��وق��ع االل�ك�ت��رون��ي للبنك،
وتطبيق الهاتف النقال من أي مكان
في العالم.
ً
وتعليقا على هذه الخطوة املبتكرة،
ص� � � � ��رح ،ران� � � �ج � � ��ان س� � ��ن م � ��دي � ��ر ع� ��ام
ال�خ��دم��ات املصرفية ل�لأف��راد بالبنك
ً
األه� �ل ��ي امل �ت �ح��د ق ��ائ�ل�ا «ت �ت �ي��ح ه��ذه
ال �خ �ط��وة ال �ج��دي��دة ل�ع�م�لائ�ن��ا ال �ك��رام
وغ�ي��ره��م ال�ت�ح��دث ب�ح��ري��ة م��ع خدمة
ع �م�لاء ال�ب�ن��ك األه �ل��ي امل�ت�ح��د م��ن أي
م� �ك ��ان ح � ��ول ال� �ع ��ال ��م ،ع �ب��ر ال ��دخ ��ول
إل��ى موقعنا االل�ك�ت��رون��ي أو تطبيق
الهاتف النقال ،سواء كانوا ينعمون
ب ��ال ��راح ��ة ف ��ي م �ن��ازل �ه��م أو وج �ه��ات
س� �ف ��ره ��م أو أي م� �ك ��ان آخ � � ��ر ،ي�م�ك��ن
ل �ل �ع �م�ل�اء االخ � �ت � �ي� ��ار ب�ي��ن امل� �ح ��ادث ��ة
امل��رئ�ي��ة أو النصية لتلقي اإلج��اب��ات
ع��ن استفساراتهم م��ن خ�لال تجربة
رقمية ف��ري��دة للغاية .ف�ه��ذه الخدمة
ذات ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا م�ت�ق��دم��ة ت��دع�م�ه��ا
إج � � ��راءات أم �ن �ي��ة م �ت �ط��ورة ،وت�ع�ت�ب��ر
هذه الخدمة امتدادا لغرفة املحادثة

هدى المدني

رانجان سن

املواكبة آلخر املستجدات التقنية في
ف��رع البنك الرقمي وال��ذي تم إطالقه
خ �ل��ال ش �ه ��ر أب� ��ري� ��ل  2019ب�م�ج�م��ع
األفنيوز .ولدى البنك حاليا مجموعة
م��ن ال�خ��دم��ات املبتكرة قيد التنفيذ،
وال �ت��ي س�ت�س�ه��م ب��امل��زي��د م��ن التميز
في التجربة املصرفية ذات املستوى
العاملي التي نقدمها لعمالئنا».
وم � ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ق ��ال ��ت ه � ��دى امل��دن��ي
مدير ع��ام التحول الرقمي والقنوات
ال�ب��دي�ل��ة «م ��ن خ�ل�ال إت��اح��ة امل�ح��ادث��ة
املرئية والنصية عبر قنوات متعددة،

يمكن للعمالء الحاليني واملستهدفني
ع� �ل ��ى ح� ��د س � � � ��واء ،االس� �ت� �ف� �س ��ار ع��ن
الخدمات واملنتجات املتنوعة للبنك
ب��اس�ت�خ��دام م��وق�ع�ن��ا االل �ك �ت��رون��ي أو
ت�ط�ب�ي��ق ال �ه��ات��ف ال �ن �ق��ال أو كليهما.
إض��اف��ة إل��ى ذل��ك ،يمكنهم االحتفاظ
بنسخة من املحادثة مع ممثلي البنك
ً
وذلك للرجوع إليها مستقبال .وتعد
هذه الخدمة وسيلة تواصل تفاعلية
م �ت �م �ي��زة ،وال� �ت ��ي س�ت�ت�ض�م��ن ق��ري� ً�ب��ا
إطالق املزيد من الخدمات اإلضافية
املتطورة».

في بعض الدول املتاح بها الخدمة ،كما
يستطيع العميل الغاء عملية التحويل
واسترجاع األم��وال املحولة ،إذا لم يتم
تحصيلها ،دون اية مصاريف إضافية،
كما يمكنه قبل ان يتخذ قرار التحويل
ان يعرف سعر التحويل وقيمة الرسوم،
وذل��ك لتحقيق اعلى درج��ات الشفافية
والثقة في تنافسية الخدمة ،من حيث
ال �ت �ك �ل �ف��ة ،وج ��ودت �ه ��ا م ��ن ح �ي��ث امل��زاي��ا
والتسهيالت.

معرض«لوبي اكسبو»
في بوليفارد
ن�ظ�م��ت ال �ش��رك��ة ال�ت�ج��اري��ة ال�ع�ق��اري��ة
م �ع��رض��ًا ل��دع��م امل �ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة
وامل� �ت ��وس� �ط ��ة ،ت �ح ��ت ع� �ن ��ون «ل ��وب ��ي
اكسبو» في قاعة بوليفارد ،واستمر
مل ��دة ي��وم�ي�ن ،ح�ي��ث ت�ض�م��ن امل�ع��رض
أك �ث ��ر م ��ن  75م �ش��ارك��ًا م ��ن م�خ�ت�ل��ف
األن � �ش � �ط ��ة :م�ل��اب� ��س ،اك � �س � �س� ��وارات،
م��واد غذائية ،ألعاب أط�ف��ال ،عروض
ت ��رف� �ي� �ه� �ي ��ة وم� ��وس � �ي � �ق � �ي� ��ة ،ع� � ��روض
سيارات ،معرض لوحات فنية بأيدي
ط �ل��اب م �ع �ه��د ال� �ف� �ن ��ون ال�ت�ش�ك�ي�ل�ي��ة
وغيرها .وك��ان الهدف الرئيسي من
امل �ع��رض ه��و دع ��م ال �ش �ب��اب وت��وف�ي��ر
منصة متكاملة .
وقد تم اختيار قاعة بوليفارد «قاعة
م �ت �ع��ددة األغ� � ��راض» ك �م��وق��ع م�ث��ال��ي
إلقامة املعرض.
وقد عبر عبداملطلب معرفي ،الرئيس
التنفيذي ملجموعة ال�ش��ؤون الفنية
والعقارية عن فخره بالدور الريادي
ال� � � ��ذي ت �ل �ع �ب��ه ال � �ش� ��رك� ��ة ال� �ت� �ج ��اري ��ة
ال � �ع � �ق ��اري ��ة ف � ��ي م � �ج� ��ال امل� �س ��ؤول� �ي ��ة
االجتماعية ودعم املشاريع الصغيرة
واملتوسطة ،كما صرح بأنه على ثقة
تامة بأن الشباب الكويتي مبدع وكل
م��ا ي�ح�ت��اج��ه ه��و ال��دع��م وال�ت�ش�ج�ي��ع
ل�ت�ن�م�ي��ة م �ه��ارات �ه��م واف �ك��اره��م ،وم��ن
هنا انطلقت فكرة «مشروع اللوبي»
ال � � ��ذي ي �ع �ت �ب��ر ول � �ي ��د أف � �ك� ��ار رئ �ي��س
م �ج �ل��س إدارة ال� �ش ��رك ��ة ال �ت �ج��اري��ة
العقارية ،عبدالفتاح معرفي.

قام البنك التجاري بإجراء
ال �س �ح��ب األس �ب��وع��ي على
«حساب النجمة» ،وقد تم
إج� � ��راء ال �س �ح��ب ب�ح�ض��ور
م�م�ث��ل ع��ن وزارة ال�ت�ج��ارة
والصناعة ،أنعام الفضلي.
وق��د كانت جائزة ال�ـ 5000
دي� �ن ��ار م ��ن ن �ص �ي��ب زه ��رة
فالح الخالدي.
وأوض ��ح ال�ب�ن��ك أن ج��وائ��ز
ح �س��اب ال�ن�ج�م��ة أصبحت
م � �م � �ي � ��زة ب � �ح � �ج� ��م م� �ب ��ال ��غ
الجوائز املقدمة باإلضافة
إل��ى تنوعها ط��وال السنة،
وت� �ت� �ض� �م ��ن ال� �س� �ح ��وب ��ات
ج ��ائ ��زة أس �ب��وع �ي��ة بقيمة
 5000دي� � �ن � ��ار ،وش �ه ��ري ��ة
ب �ق �ي �م��ة  20أل � � ��ف دي � �ن� ��ار،
وج � ��ائ � ��زة ن� �ص ��ف س �ن��وي��ة
ملصق حملة حساب النجمة
وق� � ��دره� � ��ا ن� �ص ��ف م �ل �ي��ون
إذ ي�ح�ص��ل ال�ع�م�ي��ل ع �ل��ى ب �ط��اق��ة س �ح��ب آل��ي
دي�ن��ار ،باإلضافة إل��ى أكبر جائزة في العالم وي �س �ت �ط �ي��ع ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ب �ط��اق��ة ائ �ت �م��ان
مرتبطة بحساب مصرفي والتي حصــل البنك بضمان الحساب و كذلك الحصول على كل
ب�م��وج�ب�ه��ا ع �ل��ى ش�ه�ـ�ـ�ـ��ادة غ�ي�ن�ي��س ل�لأرق�ـ�ـ�ـ��ام الخدمات املصرفية من البنك التجاري.
القياسيـــة والبالغــــة  1.5مليون دينار كويتي .ومن املعروف أنه يمكن للعمالء التواصل مع
وع� ��ن آل �ي ��ة ف �ت��ح ح �س ��اب ال �ن �ج �م��ة وال �ت��أه��ل البنك عن طريق خدمة الفيديو املباشر عبر
لدخول السحوبات والفوز بالجوائز القيمة ،تطبيق ال�ت�ج��اري  CBK Mobileأو االت�ص��ال
ك�ش��ف ال�ب�ن��ك أن��ه يمكن ف�ت��ح ح�س��اب النجمة ب �خ��دم��ة ال �ع �م�ل�اء ع �ل��ى  1888225أو زي� ��ارة
ف�ق��ط ب��إي��داع  100دي �ن��ار ك��وي �ت��ي ،وي �ج��ب أن موقع البنك  ،www.cbk.comوكذلك بإمكانهم
يكون في الحساب مبلغ ال يقل عن  500دينار زي��ارة أق��رب ف��رع لـ «التجاري» وس��وف يكون
ل��دخ��ول جميع السحوبات على ك��ل الجوائز موظفو البنك ف��ي خدمتهم وع�ل��ى استعداد
التي يقدمها الحساب .وبالنسبة إل��ى فرص ت��ام ل�لإج��اب��ة ع��ن ك��ل اس�ت�ف�س��ارات�ه��م .ك�م��ا أن
ال� �ف ��وز ف ��إن ��ه ك �ل �م��ا زاد امل �ب �ل��غ امل �ح �ت �ف��ظ ف��ي ص �ف �ح��ات «ال � �ت � �ج� ��اري» ع �ل��ى ج �م �ي��ع م��واق��ع
الحساب زادت فرص فوز العميل ،حيث إن كل ال � �ت� ��واص� ��ل االج � �ت � �م ��اع ��ي ت� ��وف� ��ر ل �ل �ج �م �ه��ور
 25دي�ن��ارا توفر فرصة واح��دة للفوز ،فضال ك� ��ل ال �ت �ف��اص �ي��ل امل��رت �ب �ط��ة ب ��آخ ��ر ال� �ع ��روض
ع��ن امل��زاي��ا اإلضافية التي يوفرها الحساب ،والخدمات التي يقدمها البنك.

«برقان» يعلن الرابحين
في سحب «يومي»
أع� � �ل � ��ن ب � �ن� ��ك ب� � ��رق� � ��ان ع��ن
أس � � �م� � ��اء ال� � �ف � ��ائ � ��زي � ��ن ف��ي
السحوبات اليومية على
حساب يومي ،وقد فاز كل
واحد منهم بجائزة 5000
دينار.
وك� � � � ��ان ال� � �ح � ��ظ ف� � ��ي ه� ��ذه
ال �س �ح��وب��ات م��ن ن�ص�ي��ب:
محمد أحمد زيد العريف،
مل�ي��ه م�ح�م��د داودج� �ي ��واال،
أكرم حسني البندر ،مهدي
أحمد عبداهلل علي ،مريم
رجا حويل السهلي.
ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى ال �س �ح��ب
اليومي ،يوفر بنك برقان سحبا ربع سنوي
ل �ح �س��اب «ي� ��وم� ��ي» ل �ل �ف��وز ب �ج ��ائ ��زة ن�ق��دي��ة
ب�ق�ي�م��ة  125أل ��ف دي �ن ��ار ك��وي �ت��ي .ول�ل�ت��أه��ل
إل��ى ال�س�ح��وب��ات رب��ع ال�س�ن��وي��ة يتعني على
ال �ع �م�لاء أال ي�ق��ل رص �ي��ده��م ع��ن  500دي�ن��ار

مل ��دة ش�ه��ري��ن ك��ام�ل�ين ق�ب��ل ت��اري��خ ال�س�ح��ب،
وكما أن كل  10دنانير تمثل فرصة واح��دة
ل��دخ��ول السحب .وإذا ك��ان رص�ي��د الحساب
 500دي�ن��ار كويتي وم��ا ف��وق ،فسوف يكون
صاحب الحساب مؤهال للدخول في كل من
السحوبات اليومية وربع السنوية.

«زين» الراعي الرسمي
لمهرجان فبراير

أع� �ل� �ن ��ت «زي� � � � ��ن» ،امل � � � ّ
�زود
الرائد للخدمات الرقمية
في الكويت ،عن رعايتها
الرسمية ملهرجان فبراير
ال� �ك ��وي ��ت  ،2020وال � ��ذي
ُ ّ
ت �ن ��ظ �م ��ه ش ��رك ��ة روت ��ان ��ا
في شهر فبراير الجاري
ب � �م� ��رك� ��ز ال � �ش � �ي� ��خ ج ��اب ��ر
األح�م��د الثقافي احتفاال
باألعياد الوطنية لدولة
الكويت.
وذك� � � � � � � ��رت ال � � �ش� � ��رك� � ��ة أن
ُ
رع��اي�ت�ه��ا امل�س�ت�م��رة لهذا
امل�ه��رج��ان ال��وط�ن��ي تأتي
ان� �ط�ل�اق ��ا م� ��ن ال� �ت ��زام� �ه ��ا
ملصق المهرجان
ب � ��ال � �ت � ��واج � ��د ال ��رئ� �ي� �س ��ي
ّ
والفعال في ُمختلف الفعاليات واألنشطة يوم الجمعة  21فبراير.
ُ
ُ
ُ
ال �ت��ي ت �ص��اح��ب امل �ن��اس �ب��ات ال��وط �ن �ي��ة في ولفتت الشركة إلى أن رعايتها ت ّ
رسخ من
ش �ه��ر ف �ب��راي��ر م��ن ك��ل ع� ��ام ،ح �ي��ث ت�ح��رص ج �ه��وده��ا ال�ح�ث�ي�ث��ة ف��ي ت�ح�ق�ي��ق امل�ش��ارك��ة
«زين» على ُمشاركة الشعب الكويتي فرحة ال �ف��اع �ل��ة ل�ل�م�ج�ت�م��ع ،ح �ي��ث ت�ع�م��ل ج��اه��دة
وبهجة األعياد الوطنية من خ�لال دعمها لتحقيق هذا الهدف ،ومن هذا املنطلق فهي
ل�ل�ف�ع��ال�ي��ات ال �ت��ي ت�ع�ك��س ُح ��ب ال�ك��وي�ت�ي�ين حريصة على ال��دع��م امل�ت��واص��ل وامل�ش��ارك��ة
لوطنهم في هذه املناسبة الغالية.
الفعالة في الفعاليات واملناسبات الوطنية،
وأوض � �ح� ��ت «زي � � ��ن» أن ح� �ف�ل�ات م �ه��رج��ان وذلك لحرصها الشديد على تأسيس كيان
فبراير الكويت  2020لهذا ال�ع��ام ستشمل ُملتزم بمعايير الشراكة الحقيقية.
ح �ف��ل ال �ف �ن��ان م�ح�م��د ع �ب��ده ي ��وم الخميس وأك��دت «زي��ن» حرصها على مشاركة الشعب
 6ف �ب��راي��ر ،وح �ف��ل ال �ف �ن��ان م��اج��د امل�ه�ن��دس الكويتي احتفاالته وأفراحه في هذه األجواء
وال �ف �ن��ان��ة أص��ال��ة ن �ص��ري ي ��وم ال�ج�م�ع��ة  7الوطنية ،مشيرة إلى أنها تضع بصمتها في
ف �ب��راي ��ر ،وح �ف��ل ال �ف �ن��ان ح �س�ين ال�ج�س�م��ي ه��ذا االت�ج��اه بدعمها للعديد م��ن الفعاليات
والفنانة بلقيس يوم الخميس  13فبراير ،واألن �ش �ط��ة ذات ال �ط��اب��ع ال��وط �ن��ي ف��ي ال�ف�ت��رة
وح �ف��ل ال �ف �ن��ان��ة ن � ��وال ال �ك��وي �ت �ي��ة وال �ف �ن��ان امل �ق �ب �ل ��ة ،وت� ��أت� ��ي رع ��اي �ت �ه ��ا ال ��رس �م �ي ��ة ل �ه��ذا
م �ط��رف امل �ط��رف ي ��وم ال�ج�م�ع��ة  14ف�ب��راي��ر ،املهرجان من منطلق إيمانها البالغ بأهمية
وح�ف��ل ال�ف�ن��ان ع �ب��داهلل ال��روي�ش��د والفنانة دور ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص ،خ�ص��وص��ا ال�ش��رك��ات
أن� �غ ��ام ي� ��وم ال �خ �م �ي��س  20ف �ب��راي��ر ،وح�ف��ل ال �ك��وي �ت �ي��ة ف� ��ي م� �ش ��ارك ��ة امل �ج �ت �م��ع أف ��راح ��ه
الفنان راش��د امل��اج��د وال�ف�ن��ان نبيل شعيل واحتفاالته الوطنية.
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BUSINESS

على هامش مشاركتهم في معرض هوريكا

طهاة «شيراتون» ُي َّ
تو ُجون بأكبر عدد من الميداليات

فهد أبو شعر مع الطهاة الفائزين وفريق عمل فندق شيراتون

ت��وج��ت ج�ه��ود نخبة م��ن ف��ري��ق الطهاة
في فندق شيراتون الكويت بأعلى عدد
م ��ن امل �ي��دال �ي��ات ال��ذه �ب �ي��ة ف ��ي م�س��اب�ق��ة
ه��وري�ك��ا  ،2020ال �ت��ي ش ��ارك ف�ي�ه��ا ع��دد
من أمهر الطهاة من داخل دولة الكويت
وخ � ��ارج� � �ه � ��ا ع � �ل ��ى ه � ��ام � ��ش ف� �ع ��ال� �ي ��ات
معرض هوريكا املتخصص في مجال
ال �ت �ج �ه �ي��زات ال �ف �ن��دق �ي��ة وال �ص �ن��اع��ات
ال �غ��ذائ �ي��ة ،وق� ��ام بتقييمها خ �ب��راء من
م� �خ� �ت� �ل ��ف م � � � � ��دارس ال � �ط � �ه ��ي ح � �ض ��روا
ل�ل�م�ش��ارك��ة م��ن م�خ�ت�ل��ف أن �ح��اء ال�ع��ال��م
وبحضور كبار الشخصيات واملهتمني
في هذا املجال.
أج �م ��ع ال �ح �ض��ور م ��ع ل �ج �ن��ة ال�ت�ح�ك�ي��م

ع�ل��ى أن أداء ف��ري��ق ال �ط �ه��اة ل ��دى ف�ن��دق
ش� �ي ��رات ��ون ال� �ك ��وي ��ت ب� ��إش� ��راف ال �ش �ي��ف
يواكيم تيكستور ومدير إدارة األغذية
وامل �ش ��روب ��ات ف��ران��ك ن � ��واك ،ح �ي��ث أب��دع
ف��ري��ق ال�ع�م��ل بتقديم ك��ل م��ا ه��و مبتكر
ب �ل �م �س��ات ف� ��اخ� ��رة ،ك �م��ا أش � � ��ادت ل�ج�ن��ة
التحكيم بجودة امل��واد التي يستعملها
الطهاة في تحضير أطباقهم.
ه � � ��ذا وق � � ��د ت � �ن� ��وع� ��ت ال� � �ج � ��وائ � ��ز ض �م��ن
م �س��اب �ق��ات ع ��دي ��دة ،ح �ي��ث ن� ��ال ال �ف �ن��دق
امليدالية الذهبية في مسابقة املأكوالت
ال �ك��وي �ت �ي��ة وأي� �ض ��ا امل �ق �ب�ل�ات ال �ش��رق �ي��ة
وف ��ي م�س��اب�ق��ة «ك�ي�ك��ة األع � ��راس  -تحفة
الشوكوالتة والنحت على الشوكوالتة»

اس�ت�ح��ق ف��ري��ق ال �ط �ه��اة ال �ح �ص��ول على
 6م �ي ��دال �ي ��ات (ذه �ب �ي �ت�ي�ن  -ف �ض �ي �ت�ين -
ب��رون��زي �ت�ي�ن) .وف ��ي امل �س��اب �ق��ة ال�خ��اص��ة
ب��ال �س��وش��ي ف �ق��د ن� ��ال ال �ط �ه��اة ع ��ن ه��ذه
الفئة امليدالية الذهبية والبرونزية ،وفي
مسابقة «ق��ائ�م��ة ال�ط�ع��ام املتنوعة» نال
امليدالية الذهبية وبرونزيتني ،وانتقاال
إلى مسابقة «نحت الفواكه والخضار»
استحوذ الطهاة على امليدالية الذهبية
وال �ب��رون��زي��ة ،ح �ي��ث ع��رض��وا م��واه�ب�ه��م
بقطع فنية رائعة.
وبهذا إستحق الفندق الريادة من خالل
حصوله على واح��د وث�لاث�ين ج��ائ��زة8 :
ميداليات من الفئة الذهبية 7 ،ميداليات

من الفئة الفضية و 16ميدالية من الفئة
البرونزية.
وب� �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة ،أش � ��اد امل ��دي ��ر ال �ع��ام
ل� �ف �ن ��ادق ش� �ي ��رات ��ون ال �ك ��وي ��ت ف �ه��د أب��و
شعر ،واملدير العام لفندق فوربوينتس
شيراتون الكويت منير عامر وكل رؤساء
األقسام بفريق الطهي الذي مثل الفندق
وحقق هذا اإلنجاز .وأعرب أبو شعر عن
س�ع��ادت��ه ب� ��األداء امل�ت�م�ي��ز ل�ف��ري��ق العمل
ب��إش��راف كبير ال�ط�ه��اة ال�ش�ي��ف يواكيم
ومدير إدارة األغذية واملشروبات فرانك
ن ��واك ،ك�م��ا أث�ن��ى ع�ل��ى ال�ج�ه��ود الكبيرة
التي يبذلها كل املوظفني الذين يسعون
دوما إلى تحقيق النتائج املرجوة.

اجتازوا برامج تدريبية للتطور الوظيفي

«الخليج» يكرِّم  28من موظفيه في حفل IBS

سلمى الحجاج متوسطة الخريجين

اح�ت�ف��ل ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج ب�م��وظ�ف�ي��ه ال��ذي��ن
اج � �ت � ��ازوا ال� �ب ��رام ��ج ال �ت��دري �ب �ي��ة ال �ت��ي
ع �ق��ده��ا م �ع �ه��د ال� ��دراس� ��ات امل �ص��رف �ي��ة
ه� ��ذا ال � �ع� ��ام ،وذل � ��ك ف ��ي ح �ف��ل ت �خ��ري��ج
ن�ظ�م��ه امل��رك��ز ت �ق��دي� ً�را ل�ج�ه��ود موظفي
ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي امل �ش��ارك�ي�ن .وخ�ل�ال
ال �ح �ف��ل ،ال� ��ذي أق �ي��م ف ��ي غ��رف��ة ت �ج��ارة
وص � �ن� ��اع� ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ،ت � ��م ت� �ك ��ري ��م 28
ً
م��وظ��ف��ا م��ن ب �ن��ك ال�خ�ل�ي��ج م �م��ن أت �م��وا
بنجاح برامج تدريبية مصرفية خالل
ع��ام��ي  2018و .2019وق��د رع��ى الحفل

م�ع��ال��ي م�ح��اف��ظ ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي
ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات
امل �ص��رف �ي��ة ال��دك �ت��ور م �ح �م��د ال �ه��اش��ل،
واملدير العام للمعهد الدكتور يعقوب
الرفاعي ،ورئيسة قسم التدريب سهى
العوضي.
وم� �ن ��ح م �ع �ه��د ال � ��دراس � ��ات امل �ص��رف �ي��ة
ال �ع��دي��د م ��ن ال� �ش� �ه ��ادات مل��وظ �ف��ي ب�ن��ك
ً
تقديرا الستكمالهم التدريب
الخليج،
امل� �ط� �ل ��وب ف� ��ي م �ج �م��وع��ة واس � �ع� ��ة م��ن
ال �ب��رام��ج ،ب �م��ا ف��ي ذل ��ك ش �ه��ادة إدارة

االئ �ت �م��ان  ،CCMوش �ه��ادة م��دي��ر ف��رع
م� �ص ��رف م �ع �ت �م��د  ،CBBMوش� �ه ��ادة
م �س��اع��د م ��دي ��ر ف� ��رع م� �ص ��رف م�ع�ت�م��د
 ،CABBMوش � �ه� ��ادة م ��دي ��ر ع �م �ل �ي��ات
م �ع �ت �م��د  ،CBBOMوش � �ه ��ادة اإلدارة
االس � �ت ��رات � �ي � �ج � �ي ��ة  ،SMPSوش � �ه� ��ادة
أساسيات املوارد البشرية .SHRM
وفي تعليقها على هذه املناسبة ،قالت
امل��دي��رة ال�ع��ام��ة ل �ل �م��وارد ال�ب�ش��ري��ة في
بنك الخليج سلمى الحجاج« :بينما
نحتفل ب��إن �ج��ازات ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج ككل،

ال ي�س�ع�ن��ا إال أن ن�ح�ت�ف��ل ب��اإلن �ج��ازات
ال �ش �خ �ص �ي��ة ألع � �ض� ��اء ف ��رق� �ن ��ا ك ��ذل ��ك.
ن �ف �خ��ر ب��ال �ت��زام �ن��ا ال �ط��وي��ل ت �ج ��اه ك��ل
م��وظ��ف م��ن موظفينا ،ول��دي�ن��ا اقتناع
راس � ��خ ب� �ض ��رورة ت �ح �ق �ي��ق إم �ك��ان��ات �ن��ا
ال�ك��ام�ل��ة ك��أف��راد ،ل�ن�ت�م�ك��ن م��ن ال�ت�ف��وق
ك �م �ج �م ��وع ��ة .ن � �ب� ��ارك ل� �ل ��زم�ل�اء ال ��ذي ��ن
أك�م�ل��وا ب�ن�ج��اح ب��رام��ج ال �ت��دري��ب ال�ت��ي
ي �ق��دم �ه��ا م �ع �ه��د ال ��دراس ��ات امل�ص��رف�ي��ة
ً
مزيدا من التقدم
العريق ،ونتمنى لهم
الوظيفي والنجاح في املستقبل».

اقتصاد وأعمال 21
«وربة» يطلق حملة
«إحنا بديناها»
ق ��ام ب�ن��ك ورب� ��ة ،ب��إط�ل�اق ح�م�ل��ة إع�لان �ي��ة ل�ش��رح
جميع الخدمات الديجيتال التي أطلقها البنك
أخ� �ي ��راب� �ع� �ن ��وان «إح � �ن ��ا ب ��دي �ن ��اه ��ا» ف ��ي ج�م�ي��ع
محافظات الكويت.
وقال امل��دي��ر التنفيذي لالتصال املؤسسي في
بنك وربة أيمن املطيري ،إن هذه الحملة ضمن
استراتيجية بنك ورب��ة التي ترنو ال��ى مكافأة
ع �م�لائ��ه وت��وف �ي��ر ال �خ��دم��ات امل �م �ي��زة ل �ه��م عند
استخدامهم التطبيق ،وألن بنك ورب��ة يحرص
دائ �م ��ا ع �ل��ى ت �ق��دي��م أف �ض��ل ال �خ��دم��ات ل�ل�ع�م�لاء
وتلبية تطلعاتهم بما يتناسب مع احتياجاتهم
املختلفة على مدار العام.
وم ��ن ال �خ��دم��ات ال �ت��ي ت��م اإلع �ل��ان ع�ن�ه��ا ضمن
الحملة :خدمة ديجيتال  Onboardingالتي تتيح
لغير عمالء بنك وربة التقدم بطلب فتح حساب
السنبلة إلكترونيا عبر موقع البنك االلكتروني
بسهولة ف��ي غضون خمس دق��ائ��ق فقط ،وذل��ك
م ��ن خ �ل��ال ال� �ن� �ظ ��ام اآلل� � ��ي ال� �ج ��دي ��د امل �س �ت �خ��دم
لتطبيق ه��ذه ال�خ��دم��ة وال ��ذي ي�ن�ف��رد ب��ه البنك
ف��ي القطاع املصرفي الكويتي ،حيث سيتمكن
العمالء الجدد من استكمال طلب فتح حساب
ال�س�ن�ب�ل��ة ف��ي أي وق ��ت وأي م �ك��ان ،ع�ل�اوة على
خ��دم��ة ت�م��وي��ل دي�ج�ي�ت��ال وه ��ي خ��دم��ة «ت�م��وي��ل
إكسبريس -ك��اش» الرقمية التي تعتبر منتجا
م�ت�ط��ورا للمنتج ال�س��اب��ق «ال��واف��ي» ال��ذي يقدم
ح�لا تكنولوجيا م �ت �ط��ورا ،ح�ي��ث ت��م تصميمه
ملساعدة عمالء بنك وربة الراغبني في الحصول
ً
ابتداء من 5
على تمويل مالي بصيغة املساومة،
آالف دينار كحد أدن��ى ليصل في سقفه األعلى
إل ��ى  250أل ��ف دي� �ن ��ار ،وذل � ��ك م �ق��اب��ل اس�ت�ث�م��ار
السيولة ل��دى العميل م��ن خ�لال حجز ن��وع من
أن ��واع ال�ض�م��ان ،م�ث��ل ح�س��اب ال�ت��وف�ي��ر ،حساب
التوفير املمتاز ،حساب السنبلة ،وديعة الوكالة

أيمن المطيري

باالستثمار ،وذلك طوال فترة التمويل التي قد
تصل إلى  60شهرًا ،حيث سيتمكن العميل من
انجاز تلك العملية عن طريق تطبيق بنك وربة
من دون الحاجة للرجوع الى الفرع.
وت �ض �م��ن ح�م�ل��ة «إح �ن ��ا ب��دي �ن��اه��ا» أول خ��دم��ة
ديجيتال «س �م��ارت ك��اش»  ،وخ��دم��ة ديجيتال
«ال�ق�ط�ي��ة»  ،وال �ت��ي تتيح للعميل ج�م��ع املبالغ
ال �خ��اص��ة ألي م�ن��اس�ب��ة اج�ت�م��اع�ي��ة أو ع��ائ�ل�ي��ة،
وخ��دم��ة دي�ج�ي�ت��ال «م�ي��زان�ي�ت��ي» ال�ج��دي��دة التي
ت�م�ك��ن ال�ع�م�ي��ل م��ن ت�ح��دي��د خ�ط�ت��ه للمصاريف
الشهرية.
وتشتمل الحملة على خدمة ديجيتال «حصالة»
الرقمية التي تهدف إلى تسهيل عملية االدخار
على العمالء .في السياق نفسه تتضمن حملة
«إح �ن��ا ب��دي �ن��اه��ا» خ��دم��ة دي �ج �ي �ت��ال «ج�م�ع�ي��ة»
ال��رق�م�ي��ة ال�ت��ي ت �خ� ّ�ول ال�ع�م�لاء إن �ش��اء الجمعية
الرقمية الخاصة بهم أو «الجمعية اونالين».

 ..ويعلن عن حملة
«حول راتبك ...وتدلل»
أع��اد بنك ورب��ة إط�لاق حساب ال��رات��ب م��ع العديد
م��ن امل ��زاي ��ا اإلض��اف �ي��ة ال �ج��دي��دة ،س� ��واء م��ن جهة
امل��زاي��ا القيمة أو التسهيالت املالية أو الخدمات
الحصرية؛ بهدف تحقيق الفائدة القصوى لعمالء
ح�س��اب ال��رات��ب ف��ي ب�ن��ك ورب ��ة وذل ��ك ض�م��ن إط��ار
يوافق أحكام الشريعة اإلسالمية.
م��ن خ�ل�ال ال�ح�م�ل��ة ال �ج��دي��دة ال �ت��ي ت�ح�م��ل ش�ع��ار
«حول راتبك ..وتدلل»ّ ،
يقدم البنك باقة من املزايا
ال�ق�ي�م��ة ل�ع�م�لائ��ه م��ن ضمنها إم�ك��ان�ي��ة ال�ح�ص��ول
ع �ل��ى ق ��رض ح �س��ن ي �ص��ل ف ��ي ح ��ده األق �ص ��ى إل��ى
 12000دي �ن��ار ك��وي �ت��ي ب��االع �ت �م��اد ع �ل��ى ش��ري�ح��ة
العميل وال��رات��ب ال�ش�ه��ري امل �ح��ول إل��ى ال�ب�ن��ك مع
ف �ت��رة س ��داد ت�ص��ل إل ��ى  24ش �ه �رًا ق��اب�ل��ة للتمديد
وفق الشروط ،باإلضافة إلى الحصول على فترة
س�م��اح لتسديد التمويل الشخصي تصل إل��ى 6
أشهر ،أو الحصول على هدية فورية نقدية تصل
في حدها األعلى إلى  6000دينار كويتي تتراوح
ق�ي�م�ت��ه م��ن  50إل ��ى  5000دي �ن��ار ك��وي�ت��ي ت �ت��راوح
ل�ل�ك��وب��ون ال��واح��د ،ح�ي��ث يحصل ع�م�لاء الصفوة
على كوبونني وعمالء سنيار وملار يحصلون على
كوبون واحد.
ه ��ذا وي �خ��ص ب �ن��ك ورب� ��ة ع �م�ل�اءه ال �ج ��دد ب�م�ي��زة
حصرية تمكنه من االختيار ما بني الحصول على
بطاقة  Worldم��اس�ت��رك��ارد مجانا للسنة األول��ى
باإلضافة إلى بطاقة رديفة بنظام السداد الكامل
أو خ �ص��م  %50ع �ل��ى ال ��رس ��وم ال �س �ن��وي��ة ب�ن�ظ��ام
السداد املقسط .أما عمالء سنيار ومل��ار فيمكنهم
االخ�ت�ي��ار م��ا ب�ين ب�ط��اق��ة م��اس�ت��رك��ارد البالتينية
ب�ن�ظ��ام ال �س��داد ال �ك��ام��ل م�ج��ان��ًا ل�ل�س�ن��ة األول� ��ى أو
خصم  %50على الرسوم السنوية بنظام السداد

عبدالله الشعيل

امل �ق �س��ط .وف ��ور ت�ح��وي��ل ح �س��اب ال��رات��ب إل ��ى بنك
ورب � ��ة ،ف ��إن ج�م�ي��ع ال �ع �م�لاء س �ي �ك��ون��ون م�خ��ول�ين
للحصول على بطاقة فيزا مسبقة ال��دف��ع مجانا
للسنة األولى ،وخدمات وربة كونسيرج املجانية
لعمالء ال�ص�ف��وة ،وإمكانية االس�ت�ف��ادة م��ن خدمة
الكونسيرج لعمالء ملار وسنيار حاملي البطاقات
املؤهلة باإلضافة إلى خصومات برنامج مكافآت
وربة.
وباملناسبة علق عبداهلل الشعيل ،مدير أول إدارة
األف � � ��رع« :ي �ه �ت��م ب �ن��ك ورب � ��ة ب ��دراس ��ة اح �ت �ي��اج��ات
عمالئه ومتطلباتهم وترجمتها إلى أرض الواقع
عبر إعادة تشكيل هذه املنتجات املصرفية بحيث
تالقي رضا العمالء وتلبي هذه االحتياجات».
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كشفت «شانجان المطوّ ع» عن
الجيل األحدث من فئة سياراتها
الكروس أوفر المتوسطة الحجم
 ،CS35 Plusالتي تعد واحدة من أكثر
السيارات إثارة وجرأة في أسطول
هذه العالمة الصينية المتفوقة.
تتمتع  CS35 Plusبتصميم خارجي
عصري في غاية األناقة والجاذبية،
تظهر خطوطه بوضوح في
الشبك األمامي النحيف المزين
بأنماط هندسية متعرجة بلونين،
تضفي عليه الحداثة والتفرد،
والمقدمة الطويلة تقوي المظهر
الرياضي للسيارة ،وتحتضن بأناقة
مصابيح أمامية أوتوماتيكية تعمل
بتقنية  LEDوكشافات ضباب أمامية
وأضواء نهارية ساطعة .وتعزز
الشخصية الرياضية للسيارة عجالت
ألمنيوم مقاس  18إنشا ،وتصميم
رائع لمؤخرة السيارة بمصابيح
خلفية متصلة وجناح أعلى الزجاج
الخلفي .وجهزت CS35 Plus
بمرايا جانبية مدفأة قابلة للطي
ومفتاح ذكي وتشغيل بالبصمة.

«القرين لتجارة السيارات» تطرح «كروس أوفر» يجمع بين العصرنة واألداء المتفوق

شانجان  CS35 Plusمثالية لعصر التواصل اإللكتروني
تجمع املقصورة الداخلية ل���ـ CS35 Plusب�ين رفاهية
ال��س��ي��ارات ال��ف��اخ��رة ومتطلبات العصر ال��رق��م��ي .فقد
جرى تجهيز املقصورة بكل االبتكارات التكنولوجية
ً
التي توفر للسائق تواصال مستمرًا من خالل شاشة
ملتميديا تعمل باللمس مقاس  10ب��وص��ات ،تتيح
وص���وال سهال للمعلومات ،وتشغيل ن��ظ��ام الترفيه،
واستعمال نظام املالحة ،إضافة إل��ى إمكانية إج��راء
االت��ص��االت وتلقيها بكل راح��ة عبر نظام البلوتوث
وخ��اص��ي��ة دع��م ع��رض ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة .MirrorLink
ه�����ذا إل�����ى ج���ان���ب ش���اش���ة م���ع���ل���وم���ات  LCDم���ق���اس 7
ب����وص����ات ت���ع���رض ك����ل ال���ب���ي���ان���ات ال����ض����روري����ة ح���ول
الرحلة وحالة السيارة ،كما جرى توفير منافذ USB
للصفني األمامي والخلفي ،نظام صوتي متطور مع
 6سماعات.
واختارت شانجان أفضل املواد لتشطيبات املقصورة
ال���داخ���ل���ي���ة ،ح��ي��ث ج����رت ك���س���وة امل��ق��اع��د ب��ج��ل��د ع��ال��ي
الجودة ،ومقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا في
 6ات��ج��اه��ات ألق��ص��ى م��س��ت��وي��ات ال���راح���ة ،ك��م��ا زودت
املقصورة بنظام تكييف عالي الكفاءة أوتوماتيكي
ال��ت��ح��ك��م م����ع م���ن���اف���ذ ل��ل��ص��ف ال���خ���ل���ف���ي ،ف��ت��ح��ة س��ق��ف
ب��ان��ورام��ا مميزة وعجلة ق��ي��ادة قابلة للتعديل ف��ي 4
اتجاهات.

قوة املحرك
يتميز  CS35 Plusبقوة أداء مدهشة وتسارع مثالي
م���ن خ�ل�ال م��ح��رك ح��ق��ن م��ب��اش��ر م���ن ط����راز ب��ل��وك��ور 4
سلندر تيربو سعة  1.4ليتر بقوة  155حصانًا وناقل
حركة أوتوماتيكي ذي  7سرعات .وجهزت السيارة
ب��أح��دث األن��ظ��م��ة التقنية لتعزيز مستويات األم���ان،
التي تشمل وسائد هوائية أمامية وستائر جانبية،
ن���ظ���ام ق���ي���اس ض��غ��ط اإلط���������ارات ،ن���ظ���ام م��ن��ع ان��غ�لاق
املكابح م��ع ت��وزي��ع إلكتروني للقوة ،نظام املساعدة
ع��ل��ى ص��ع��ود امل��رت��ف��ع��ات ون����زول امل��ن��ح��درات م��ع منع
االنزالق ،ونظام رؤية محيطية يشمل كاميرا خلفية،
وأنظمة تحذير من االصطدامات مع مكابح ط��وارئ
أوتوماتيكية ،إل��ى جانب أنظمة تعتمد تكنولوجيا
ال������رادار ،م��ث��ل ن��ظ��ام ت��ح��دي��د ال��س��رع��ة امل��ت��ك��ي��ف ،نظام
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل��س��ار ون��ظ��ام ال��ك��ب��ح األوت��وم��ات��ي��ك��ي
لتفادي االصطدام.
وق���ال س��ال��م امل���ط ّ���وع ،امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ع�لام��ة ش��ان��ج��ان
التجارية بشركة القرين لتجارة السيارات ،الوكيل
امل���ع���ت���م���د ل���ش���ان���ج���ان« :أك����ث����ر م����ا ي��م��ي��ز CS35 Plus
أن���ه���ا ص��م��م��ت ل��ت��ل��ب��ي م��ت��ط��ل��ب��ات م��ح��ب��ي ال��ت��واص��ل
االلكتروني .والى جانب األناقة الداخلية والخارجية،

مقعد السائق قابل
للتعديل كهربائيا ً ألقصى
مستويات الراحة
جهزت بمرايا جانبية مدفأة
قابلة للطي ومفتاح ذكي
وتشغيل بالبصمة
زودت بشاشة ملتيميديا تعمل
باللمس تتيح وصوالً سهالً
للمعلومات
المقصورة الداخلية للمركبة الجديدة

تقدم السيارة الجديدة مواصفات أمان وتكنولوجيا
م��ن أح��دث م��ا ي��ك��ون ،كما أنها مذهلة على مستوى
األداء بمحركها التيربو ،الذي يضمن قيادة سلسة
وتسارعا مثيرا ،اضافة الى قبضتها الفائقة الثبات

على الطريق عند السرعات العالية ،نحن على ثقة
أن  CS35 Plusستجذب انتباه شريحة واس��ع��ة من
محبي السيارات الراقية والقوية وستحقق نجاحًا
ً
هائال».

محرك حقن مباشر «بلوكور»
 4سلندر تيربو سعة  1.4ليتر
بقوة  155حصانا ً

تصميم أنيق ومساحة رحبة وتقنيات للراحة والسالمة

«باليسيد» ثورة في عالم المركبات الرياضية

الواجهة األمامية تم ّيز عالمة هيونداي العريقة

بعد إطالقها المتم ّيز في أسواق الشرق
األوسط وأفريقيا ،برزت باليسيد من بين
الطرازات الرياضية ومتعددة االستخدامات من
هيونداي .تم ّيزت هذه المركبة المتوسطة
الحجم ،باألبعاد األكبر طوال ً وعرضاً وارتفاعاً من
أبعاد مركبة هيونداي الشهيرة سانتافي،
مصمم خصيصاً
مبنية على شاصيه جديد كلياً
ّ
للمركبات الرياضية متعددة االستخدامات مع
رحابة استثنائية لمقاعد الصفين الثاني والثالث
ّ
تضم ثمانية مقاعد ،إلى
في المقصورة التي
جانب منطقة واسعة للشحن ومرونة في
إعادة تشكيل المقاعد.

تصميم أنيق وجذاب

خطوطها البارزة تع ّبر
عن أناقتها وتبرز أضواء  LEDموحدة
ومنفصلة في القسم األمامي
تتوافر مع كاميرا متعددة
االستعماالت بمحيط  360درجة
لمساعدة السائق
في حاالت ركن السيارة

ت���أت���ي «ب��ال��ي��س��ي��د» ف���ي ب���اق���ة م���ن ال��ت��ص��ام��ي��م
األنيقة واملبتكرة ،إذ تتميز بتصميم خارجي
وتشطيبات داخ��ل��ي��ة ف��اخ��رة ،م��ع مستويات
جديدة من قدرات القيادة على جميع الطرق
ً
وفي األحوال الجوية كافة ،فضال عن الكفاءة
في القيادة وتقنيات الراحة والسالمة ،ومزايا
الرحابة الداخلية.
على مستوى األداء ،تتزود باليسيد بمحرك
بنزين جي دي أي  3.8قوة قصوى تبلغ 295
وحدة قدرة إمداد عند  6000لفة في الدقيقة،
وعزم يبلغ  36.2كجم .ونظام الدفع الرباعي
 H-TRACاإلب����داع����ي ووح������دة ال��ت��ح��ك��م في
إع����دادات ال��ق��ي��ادة .إض��اف��ة إل��ى ناقل الحركة
األوتوماتيكي بالسرعات الثماني ،وتقنية
التحكم اإللكتروني في اآللية الداخلية لنقل

السرعات .SBW
من حيث التصميم الخارجي ،تشكل باليسيد
انعكاس القيم املميزة لسيارات  SUVالرائدة،
ت��ع��د خ��ط��وط ب��ال��ي��س��ي��د ال���ب���ارزة ت��ع��ب��ي ً��را عن
أناقتها النقية ،وتبرز أضواء إل أي دي موحدة
ومنفصلة في القسم األمامي .وعلى مستوى
امل��زاي��ا ال��داخ��ل��ي��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،ت��أت��ي ه��ذه
ً
السلكيا
املركبة بنظام شحن الهاتف الذكي
ومجموعة أجهزة القياس والبيان  7بوصات
 /امل�ل�اح���ة  10.25ب���وص���ات (م��ش��غ��ل س��ي��ارة
من آب��ل  /تطبيق أن��دروي��د أوت��و للسيارات).
وع���ل���ى م��س��ت��وى ال����راح����ة ،ت���وف���ر «ب��ال��ي��س��ي��د»
وضعا مريحا للقيادة اليومية ،ووضع بيئة
لتوفير مثالي في استهالك الوقود .كما توفر
كاميرا متعددة االستعماالت رؤي��ة بمحيط

 360درج���ة ح���ول ال��س��ي��ارة مل��س��اع��دة السائق
ف��ي ح���االت رك���ن ال��س��ي��ارة .وت��ع��رض الشاشة
العلوية سرعة املركبة ووضع القيادة الحالي
وتعليمات املالحة وبيانات املركبة الرئيسية
األخرى مباشرة على الزجاج األمامي.
كذلك تتزود «باليسيد» بمزايا الراحة واألمان
القصوى ،بدءًا بتحذير من االصطدامات في
ال��ن��ق��اط العمياء ون��ظ��ام الحماية ب��ـ 6أكياس
هوائية ،نظام املساعدة على تفادي االصطدام
الخلفي  RCCAونظام مساعد للحفاظ على
ً
املسار  .LKAهذا فضال عن نظام وضع النوم
الذي يسمح للسائق بخفض صوت سماعات
امل��ق��اع��د الخلفية واالس��ت��م��اع إل���ى املوسيقى
ع��ب��ر س��م��اع��ات ال��ص��ف األول م��ن دون إزع���اج
أي أحد.
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نظام األسد «قاب قوسين من معرة النعمان»
حقق النظام السوري تقدمًا جديدًا في شمال غربي سوريا وبات يبعد مئات األمتار فقط عن مدينة معرة
النعمان االستراتيجية ،ثاني أكبر مدن إدل��ب ،وسيطر خالل الساعات املاضية على سبع بلدات رئيسية
في محيط املدينة الواقعة على الطريق الدولي وعلى بعد نحو  33كيلومترا إلى الجنوب من مدينة إدلب.
وبالتوازي ،اطلق النظام معركة حلب من عدة محاور ،وخاضت قواته اشتباكات عنيفة في مواجهة هيئة
تحرير الشام والفصائل األخرى على ريفي حلب الجنوبي والغربي ،وتحدثت املعارضة املسلحة عن حجم
املعارك ،مؤكدة أن النظام وامليليشيات اإليرانية تعمل على محاور الصحفيني ومحور الراشدين ومحور
إكثار ال�ب��ذار وح��ي جمعية ال��زه��راء وخ��ان طومان والقراصي وخلصة ،باإلضافة ال��ى محاور ري��ف إدلب
الجنوبي الشرقي ،باتجاه تلمنس والغدفة.
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الطلبة إلى الشوارع« :شلع قلع ..والكالها وياهم»

ّ
العراقيون يزخمون الساحات بعد خروج الصدريين
األم��ن ال��رص��اص ال�ح��ي على املتظاهرين في
م �ح��اول��ة ل�ت�ف��ري�ق�ه��م م ��ن ال � �ش� ��وارع امل�ح�ي�ط��ة
بساحة الحبوبي امل��رك��زي��ة ف��ي امل��دي�ن��ة مركز
محافظة ذي ق��ار ،فيما أغلق محتجون عددًا
من الجسور في املحافظة .وقال مصدر طبي
إن خ �م �س�ين م �ت �ظ��اه��را ع �ل��ى األق � ��ل أص �ي �ب��وا
بجروح جراء الرصاص الحي.

محرر الشؤون الدولية
رغ ��م ال �ض �غ��وط االم �ن �ي��ة امل� �ت ��زاي ��دة ،اس�ت�ع��اد
ال �ع ��راق �ي ��ون ام� ��س زخ� ��م االح �ت �ج ��اج ��ات ض��د
االح ��زاب مطالبني ب��االس��راع بتسمية رئيس
حكومة ح�ي��ادي ي��ؤل��ف حكومة نزيهة تعمل
على تلبية املطالب بالعيش الكريم واستعادة
السيادة العراقية .في املقابل ب��دأت االح��زاب
الحليفة اليران في بلورة موقف حيال تسمية
الشخصية ال�ت��ي س �ت��رأس ال�ح�ك��وم��ة املقبلة،
وي �ب��دو وف��ق م��راق�ب�ين ان�ه��ا ُح�س�م��ت ملصلحة
شخصية يسميها رجل الدين مقتدى الصدر
واالح��زاب القريبة منه املنضوية في تحالف
«س ��ائ ��رون» ،ال س�ي�م��ا ب�ع��د امل��واق��ف االخ �ي��رة
للصدر التي قدمها للمحور الذي تقوده ايران
في العراق ،واعالن انسحابه من التظاهرات.
وف��ي ه��ذا السياق ،أعلنت كتلة بيارق الخير
ان «ه �ن��اك ب � ��وادر ل �ح��ل أزم� ��ة م��رش��ح رئ��اس��ة
ال �ح �ك��وم��ة ال� �ج ��دي ��دة» ،وق � ��ال رئ �ي��س ال�ك�ت�ل��ة
محمد الخالدي لوكالة األنباء العراقية (واع)،
ان القوى السياسية اتفقت على تقديم مرشح
رئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ع�ق��ب ع ��ودة ال��رئ�ي��س برهم
صالح من سويسرا مباشرة ،على ان يتم قسم
اليمني خالل اليومني املقبلني.
وب�ع��د ن�ف��ي ال�ت�ي��ار ال �ص��دري حقيقة ترشيح
سفير العراق في بريطانيا جعفر محمد باقر
الصدر ،لتولي املنصب ،يبدو ،وفق مراقبني،
ان الكتل قد تسمي مصطفى الكاظمي رئيس
جهاز املخابرات ،الذي سماه التيار الصدري
وك �ت �ل��ة «س � ��ائ � ��رون» ال �ت ��ي ات �ف �ق��ت م ��ع ال�ك�ت��ل
السنية وال�ك��ردي��ة ح��ول��ه ،ف��ي ح�ين ان تحالف
ال �ب �ن��اء ب��رئ��اس��ة ه ��ادي ال �ع��ام��ري ال زال على
م��وق�ف��ه ح��ول ت��رش�ي��ح محمد ت��وف�ي��ق ع�لاوي
او علي عبد االم�ي��ر ع�ل�اوي ال�ل��ذي��ن سمتهما
ايران ،لتولي املنصب.
وف��ي غضون ذل��ك ،ح��ذر مسؤولون عراقيون
م��ن اع ��ادة ت��دوي��ر حكومة ع��ادل عبد امل�ه��دي،
م �ع �ت �ب ��ري ��ن ان ذل � � ��ك س� �ي� �ك ��ون خ � �ط� ��وة غ �ي��ر
دس � �ت ��وري ��ة ،وك� �ش ��ف ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال � � ��وزراء
االسبق بهاء االعرجي ،عن ترشيح شخصية
«ضعيفة» لرئاسة الحكومة املقبلة م��ن قبل
تحالف سياسي «فعال» لغرض االبقاء على
الحكومة الحالية.

الناصري يخلع العمامة

عراقيات يهتفن ضد السياسيين واألحزاب خالل تظاهرة في كربالء أمس | أ ف ب

الشارع يغلي
م �ي��دان �ي��ًا ،اس �ت �م��ر غ �ل �ي��ان ال� �ش ��ارع ل�لاس�ب��وع
الثاني على التوالي ،حيث استخدمت قوات
األمن العراقية الرصاص الحي أمس لتفريق
متظاهرين ف��ي العاصمة وج�ن��وب ال�ب�لاد ما
أث��ار م��واج�ه��ات م��ع املحتجني ال�ع��ازم�ين على
مواصلة حراكهم .وتجدد العنف في العاصمة
ُ
بغداد واملدن الجنوبية ،حيث قتل أكثر من 15
شخصا ف��ي ال��وق��ت ال��ذي كثف فيه النشطاء
عمليات إغالق الطرق واالعتصامات.
وانطلقت صباح أم��س تظاهرات طالبية من
ج��ام �ع��ات ب �غ��داد إل ��ى س��اح��ة ال�ت�ح��ري��ر ،وم��ن
امل �ق��رر إق��ام��ة م�س�ي��رات أخ ��رى ي�ق��وده��ا ط�لاب
ه� ��ذا األس � �ب� ��وع .ك �م��ا س� ��ار اآلالف م ��ن ط�ل�ب��ة

ّ
ينشق
قيادي صدري
ويخلع عمامته:
أنا مع العراقيين
تفاؤل بتسمية رئيس
الوزراء خالل  48ساعة..
ومرشح
«سائرون» يتقدم!

ال �ج��ام �ع��ات وامل� � � ��دارس ف ��ي ال � �ش� ��وارع ص��وب
س��اح��ات االح�ت�ج��اج��ات ف��ي م�ح��اف�ظ��ات بابل
(وس ��ط) وال �ب �ص��رة وك��رب�ل�اء (ج �ن��وب) .ورأى
مراقبون أن انضمام الطلبة للمتظاهرين جاء
لتعويض انسحاب انصار مقتدى الصدر ،من
ساحات االحتجاج الرئيسة.

«شلع قلع ..والكالها وياهم»
وردد امل�ح�ت�ج��ون ه�ت��اف��ات غ��اض�ب��ة ردا على
خطوة مقتدى الصدر التي سحب من خاللها
أنصاره من ساحات االحتجاجات .وت��رددت
الهتافات بشكل أساسي في ساحة التحرير
وسط بغداد وفي البصرة وفي مدينة النجف
مسقط رأس الصدر .وقال أحد املحتجني في
بغداد طلب عدم ذكر اسمه «نحتج ألن لدينا

ق �ض �ي��ة ...ال أع�ت�ق��د أن م�ق�ت��دى ال �ص��در أو أي
سياسي آخر سيغير رأينا».
واستخدم ال�ص��در سابقا هتاف «شلع قلع»
ل �ل �ت �ع �ب �ي��ر ع� ��ن رف� �ض ��ه ل �ل �ن �خ �ب��ة ال �س �ي��اس �ي��ة
ال � �ح� ��اك � �م� ��ة ق � �ب� ��ل أن ي� �ن� �ت� �ش ��ر ب� �ي��ن ص� �ف ��وف
امل�ت�ظ��اه��ري��ن .وأظ �ه��رت ف�ي��دي��وه��ات م�ص��ورة
جموعا من املتظاهرين في ساحات التحرير
وه ��م ي � ��رددون ه �ت��اف «ش �ل��ع ق �ل��ع ...وال�ك��ال�ه��ا
وياهم (الذي قالها)» في اشارة إلى الصدر.
ف��ي ذات ال�س�ي��اق ،ت ��داول م �غ��ردون ع��راق�ي��ون،
ف�ي��دي��و ي�ظ�ه��ر ش�خ�ص��ا م�س�ل�ح��ا وه ��و يطلق
ال �ن��ار ع�ل��ى ع��دد م��ن امل�ت�ظ��اه��ري��ن م��ن مسافة
قريبة ،وقالوا إن الشخص يتبع قوات «سرايا
السالم» التابعة الصدر.
وف ��ي ال �ن��اص��ري��ة ج �ن��وب��ًا ،اس �ت �خ��دم��ت ق ��وات

وأع�ل��ن خطيب الكوفة السابق الشيخ أسعد
ال�ن��اص��ري ،ام��س ،خلع «العمامة» وذل��ك بعد
توجيه صدر عن مكتب زعيم التيار الصدري
ال �س �ي��د م �ق �ت��دى ال� �ص ��در ي �ق �ض��ي ب�ـ«ت�ج�م�ي��د
ع�م�ل��ه» .وق��ال ال�ن��اص��ري ،ف��ي ت�غ��ري��دة ل��ه عبر
موقع تويتر« :سأخلع العمامة حبًا بالعراق
وال �ن��اص��ري��ة وال �ث��ائ��ري��ن» ،م�ض�ي�ف��ا «أن� ��ا مع
ال�ع��راق�ي�ين ،كنت وم��ا زل��ت وس��أب�ق��ى» .وتابع
قائال «أرجو االستعجال في تصفيتي ألنني
اشتقت إلى الشهداء».
كما نشر الناصري صورة له وهو يرتدي زيا
عربيا خالعا العمامة.
ووجه مكتب الصدر ،السبت بتجميد الشيخ
أسعد الناصري .وقال انه «نظرا للتجاوزات
ال� �ص ��ادرة م��ن ال �ن��اص��ري وت�ص��ري�ح��ات��ه على
مواقع التواصل بشأن االحداث االخيرة ،تقرر
ما يلي :يجب عليه فورا ترك ثوار الناصرية
وع��دم التدخل بتقرير مصيرهم ال سلبا وال
اي �ج��اب��ا» ،م�ض�ي�ف��ا« :ي�ع�ت�ب��ر م�ج�م��دا م��ن االن
وال ��ى اش �ع��ار اخ ��ر ،لعصيانه اوام ��ر ال�ص��در،
وكفاه تسلطا وحبا للدنيا ،واذا كان مضطرا
ل�ت�غ�ي�ي��ر اف �ك��اره ف�ل�ا داع ��ي ل�ل�ت�م�س��ك ب��ارت��داء
ال �ع �م��ة ال �ش��ري �ف��ة ،وال دخ ��ل ل�ل�خ��ط ال �ص��دري
بأفكاره».
وفي وقت أعلن مقتدى الصدر ،أم��س ،رفضه
ال�ت�ظ��اه��ر الج �ل��ه ،ع��زا ق ��رار اب �ت �ع��اده ع��ن دع��م
التظاهرات الجارية «سلبا او ايجابا» الرجاع
«ال� �ث ��ورة ال ��ى م �س��اره��ا» ،م �ش �ي �رًا ال ��ى ان ��ه لن
يبتعد ع��ن «ال �ث��ورة» إنما «ال يريد ان تسوء
سمعتها».
وك��ان��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ل�ل�ت�ي��ار ال �ص��دري
نفت في وقت سابق دعوتها إلى تنظيم وقفة
احتجاجية ض��د ال�س�ف��ارة االميركية ببغداد
ومن وصفتهم «املتجاسرين» على الصدر.

جلسة مناقشة الموازنة :جدل دستوري واعتراض شعبي

ثالث زيارة إلى طهران خالل شهر

لبنان ..إلى صندوق النقد الدولي ِسر!

بن علوي يلتقي ظريف:
أمن المالحة ..ورسائل أميركية؟

بيروت  -أنديرا مطر

ف��ي ث��ال��ث زي� ��ارة ل��ه ال ��ى اي� ��ران خ�ل�ال ه��ذا
ال �ش �ه��ر اج �ت �م��ع وزي � ��ر خ��ارج �ي��ة س�ل�ط�ن��ة
عمان ،يوسف بن علوي ونظيره اإليراني
محمد ج��واد ظريف ،في طهران ،حيث تم
ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ال��وض��ع ف��ي مضيق ه��رم��ز،
بحسب وك��ال��ة االن�ب��اء االي��ران�ي��ة الرسمية
(ارن��ا) ،واك��د ال��وزي��ران على إرادة البلدين
الس �ت �م ��رار ال �ت �ع��اون ب �ه��دف ح �م��اي��ة ام��ن
امل�لاح��ة ال�ب�ح��ري��ة وام ��ن ال�ط��اق��ة للجميع،
م��وج�ه�ين دع ��وة ال��ى جميع االط� ��راف ب��أن
يتبنوا ادوارًا بناءة في هذا املسار.
ال� �ق� �س ��م االع �ل��ام � ��ي ب � � � � ��وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
ال�ع�م��ان�ي��ة ق��ال إن ب��ن ع �ل��وي ،وف��ي طريق
عودته من منتدى دافوس االقتصادي في
س��وي �س��را ،اج ��رى زي ��ارة ق�ص�ي��رة ل�ط�ه��ران
التقى خاللها ظ��ري��ف .وه��ذا خامس لقاء
يجمع الوزيرين ،اذ سبق ان زار بن علوي
ط �ه��ران م��رت�ين خ�ل�ال ه��ذا ال�ش�ه��ر ،ع�لاوة
على زيارتني قام بهما ظريف إلى مسقط
خالل نفس الفترة.

الرسائل االميركية االساسية التي يفضل
الطرفان تبادلها تحت الطاولة.

مفاوضات تحت الطاولة

ترامب :ال شكرًا

وك��ان مصدر خليجي ق��د كشف ل�ـ سبقلا
ان هناك «مفاوضات تجري حاليا تحت
ال� �ط ��اول ��ة م ��ن اج � ��ل ال �ت ��وص ��ل ال � ��ى ات �ف��اق
ام �ي��رك��ي  -اي ��ران ��ي ج ��دي ��د» ،م �ش �ي��را ال��ى
ان ط �ه��ران ال ت��ري��د ان ت �ج��ازف وتضحي
ب��ال �ن �ظ��ام وت ��رغ ��ب ب��ال �ت��وص��ل ال ��ى ات �ف��اق
جديد يحفظ ماء وجه الجميع ،والرئيس
ت��رام��ب ال ��ذي ق ��ال م �ب��اش��رة ب�ع��د ال�ض��رب��ة
االيرانية ان��ه مستعد للتوصل ال��ى اتفاق
جديد ،يدرك ان التوصل الى صفقة جديدة
يعني انه ضمن والية ثانية.
ورأى م� ��راق � �ب� ��ون ان زي � � � ��ارة ب � ��ن ع �ل��وي
ال�خ��ام�س��ة إل ��ى اي� ��ران ه ��ذا ال �ش �ه��ر ،تحمل
رسائل عدة ووساطات متجددة ،ال سيما
ان الوزير العماني قدم مباشرة من دافوس
ح �ي��ث ال �ت �ق��ى ب��ال �ط �ب��ع ب �ك �ب��ار امل �س��ؤول�ين
الغربيني ال��ذي��ن ك��ان��وا م��وج��ودي��ن هناك،
وبينهم الرئيس االميركي دونالد ترامب،
دون ان ي�س�ت�ب�ع��دوا ان ي�ح�م��ل ب��ن ع�ل��وي
لاليرانيني رس��ائ��ل اميركية ج��دي��دة ،بعد
اع� �ت ��راف ط �ه��ران م��ؤخ �رًا ب �ت �ب��ادل رس��ائ��ل
م ��ع االم �ي��رك �ي�ي�ن .وف� ��ي ه� ��ذا ال �خ �ص��وص،
يلفت املراقبون إلى ان التغريدات العلنية
للرئيس االميركي ضد اي��ران قد ال تحمل

ورف ��ض ت��رام��ب رف��ع ال�ع�ق��وب��ات ع��ن إي��ران
كشرط للتفاوض معها من أجل التوصل
إلى تسوية مللفها النووي .وقال ترامب في
تغريدة على تويتر مساء السبت إن وزير
الخارجية اإلي��ران��ي ي�ق��ول إن ب�ل�اده تريد
إج ��راء م�ف��اوض��ات م��ع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة،
لكنها ت��رغ��ب ف��ي رف��ع ال�ع�ق��وب��ات .وأن�ه��ى
ترامب تغريدته قائال «ال ،شكرا».
وب��ات الرئيس األميركي يدعو إل��ى إب��رام
اتفاق جديد مع إيران ،بدال من اتفاق عام
 .2015وفي تغريدته الجديدة ،كان ترامب
يعلق على تصريحات ظريف ملجلة دير
شبيغل األملانية التي أبدى فيها استعداد
إي � ��ران مل��واص �ل��ة ال �ت �ف��اوض م��ع واش�ن�ط��ن
حتى بعد قتل قاسم سليماني ،إذا غيرت
واشنطن مسارها ورفعت العقوبات.
وعقب تغريدة ترامب ،دعا ظريف ،الرئيس
األميركي ،إلى عدم االعتماد في سياسته
الخارجية وق��رارات��ه على العناوين التي
تنشرها وسائل اإلعالم .وقال في تغريدة:
«يتعني على ترامب أن يعتمد في تعليقاته
حول السياسة الخارجية ،وقراراته ،على
الحقائق وليس على عناوين فوكس نيوز
واملترجمني من اللغة الفارسية».

ف ��ي س��اب �ق��ة ه ��ي األول� � ��ى م ��ن ن��وع �ه��ا ،ي�ع�ق��د
املجلس النيابي اللبناني جلسة تشريعية
مخصصة ملناقشة امل��وازن��ة العامة بحضور
ح �ك��وم��ة ل ��م ي �م �ن �ح �ه��ا ال �ث �ق��ة ب� �ع ��د .وع �ل �ي��ه،
ستمثل حكومة ال��رئ�ي��س ح�س��ان دي��اب ام��ام
البرملان ملناقشة مشروع موازنة  2020الذي
أع ��دت ��ه ح �ك��وم��ة ال ��رئ �ي ��س س �ع��د ال �ح ��ري ��ري،
ف��ي ح��ال نجحت ف��ي ت�ج��اوز مطبني :شعبي
ودستوري.
ف��ال �ح��راك ال�ش�ع�ب��ي ي�ت�ح�ض��ر الق �ف��ال م��داخ��ل
البرملان منعًا لوصول ال�ن��واب وال ��وزراء .في
وق ��ت ي�ت �ص��اع��د س �ج��ال س �ي��اس��ي وق��ان��ون��ي
ً
ح�ي��ال دس�ت��وري��ة ال�ج�ل�س��ة ،اوال الن�ه��ا ستتم
بوجود حكومة غير حائزة على الثقة ،وألن
ه��ذه الحكومة ستكون مضطرة للدفاع عن
موازنة لم تعدها ولم يتسن لها الوقت حتى
لالطالع عليها.
ففي حني يعتبر بعض الخبراء الدستوريني
عقد الجلسة مخالفة دستورية ألن الحكومة
الجديدة لم تكتمل شرعيتها بعد ،كما انه ال
يمكنها ان تتبنى م��وازن��ة معدة من حكومة
مستقيلة وتتحمل مسؤولية ارقامها ،يرى
آخرون ان حكومة دياب ال يمكنها رد املوازنة،
ألنها ستكون مضطرة العداد موازنة جديدة
وه ��ذا سيستغرق وق�ت��ا إض��اف�ي��ا غ�ي��ر متاح
في ظل األوضاع القائمة .كما ان هذا الخيار
س�ي�ح�ت��م اع �ت �م��اد ال �ق��اع��دة االث �ن �ت��ي ع�ش��ري��ة
ّ
ف��ي االن �ف ��اق ب�م��ا ي�ش��ك��ل م�خ��ال�ف��ة دس�ت��وري��ة
واضحة.

ّ
الجميل وفزلكة وزني

ّ
وف��ي ال�س�ي��اق ،أك��د رئ�ي��س «ح��زب الكتائب»
ال � �ن ��ائ ��ب س� ��ام� ��ي ال� �ج� �م� �ي ��ل أن ج� �ل� �س ��ة غ��د
ت � �ع � �ت� ��ري � �ه� ��ا م � �ج � �م� ��وع� ��ة م � � ��ن امل � �خ� ��ال � �ف� ��ات
ال ��دس �ت ��وري ��ة ،م��وض �ح��ًا أن ه ��ذه ال �ح �ك��وم��ة
ّ
ل��م ت��أخ��ذ ال �ث �ق��ة وال ي �ح��ق ل �ه��ا امل �ث��ول أم��ام
ّ
ال � � �ن� � ��واب ،وه� � ��ي ل� ��م ت ��ط� �ل ��ع ع� �ل ��ى امل� ��وازن� ��ة
ّ
القديمة وال يحق لها أن تتبناها .وأضاف:
ُ
«وص �ل �ت �ن��ا  3أوراق م��ن امل �ج �ل��س ،وأب�ل�غ�ن��ا
أنها فزلكة أرسلها وزير املال الجديد ،لكن
ال يحق له إرسال أي أمر قبل أخذ الحكومة
الثقة وتبني املوازنة».
والح �ق ��ًا رد وزي� ��ر امل� ��ال غ� ��ازي وزن� ��ي ع�ل��ى
ال �ج �م� ّ�ي��ل ن��اف �ي��ا أن ي �ك��ون ق��د أرس ��ل ف��زل�ك��ة
جديدة أو أي نص آخر له عالقة باملوازنة.

متظاهر مستخدماً مقالعاً في مواجهة القوى األمنية قرب البرلمان اللبناني | أ ف ب

الحراك الشعبي يتحضر
إلقفال مداخل البرلمان
إلى الصندوق الدولي ِسر
وليس بعيدا عن مناقشة امل��وازن��ة وجلسة
ال �ث �ق��ة س ��ؤال واح ��د ي �ل��ح ع �ل��ى ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين:
هل من م�ب��ادرة ان�ف��راج لألزمة االقتصادية
املالية التي يبشر خبراء اقتصاديون باتوا
ي �ح �ت �ل��ون ال� �ش ��اش ��ات ف ��ي اآلون � � ��ة األخ� �ي ��رة
ب��أن�ه��ا ق��د ت�م�ت��د ل �س �ن��وات؟ واذا ك ��ان وزي��ر
امل��ال �ي��ة ق ��د ك �ش��ف ان «ل �ب �ن��ان س�ي�ط�ل��ب م��ن
امل��ان �ح�ين ال��دول �ي�ين  4أو  5م �ل �ي��ارات دوالر
ف��ي ص��ورة ق��روض م�ي� ّ�س��رة ل�ت�م��وي��ل القمح
وال ��وق ��ود واألدوي � � ��ة مل ��دة ع � ��ام» ،ف �م��ا ال ��ذي
ينتظر اللبنانيني ف��ي ح��ال ل��م تتأمن هذه
ّ
القروض العتبارات سياسية تتعلق بهوية
الحكومة السياسية او بأدائها ،وه��ل بات
خ� �ي ��ار ال �ل �ج ��وء ال� ��ى ال � �خ� ��ارج ب �ع��د ان� �ع ��دام

ال� �ف ��رص داخ �ل �ي��ا ،وت �ح��دي��دا ال ��ى ص �ن��دوق
النقد الدولي ،أمرا محتما؟
خ �ي��ار ال �ل �ج��وء إل ��ى ص �ن��دوق ال �ن �ق��د ال��دول��ي
ب��دا يتقدم ف��ي اآلون��ة األخ�ي��رة ف��ي ظ��ل غياب
أي خ�ط��ة اق�ت�ص��ادي��ة ون�ق��دي��ة ل��دى الحكومة
اللبنانية الجديدة للخروج من األزم��ة .وفي
ه��ذا االط ��ار ،دع��ا ن��ائ��ب ح��اك��م م�ص��رف لبنان
ال �س��اب��ق م�ح�م��د ب �ع��اص �ي��ري ال ��ى م�ص��ارح��ة
اللبنانيني معتبرا أننا بوسط انهيار شامل،
مشيرًا الى أن خيار لجوء لبنان الى املجتمع
ال� ��دول� ��ي ه ��و االس� �ل ��م ع �ل��ى ش� ��رط اس �ت �ع��ادة
ثقته عبر اج��راءات جذرية ،معتبرا أنه اذا لم
تنفذ ه��ذه االج ��راءات ،فاننا ذاه�ب��ون ال��ى ما
يشبه حالة فنزويال ،الفتا الى أن هناك أمال
ف��ي ال �خ��روج م��ن االن�ه�ي��ار ان�م��ا ي�ج��ب ات�خ��اذ
اجراءات مؤملة بحاجة الى توافق.

شروط الصندوق ..والسيادة
وازاء تنامي خيار اللجوء الى طلب املساعدة
الخارجية ،نشرت وكالة «روي�ت��رز» قبل أيام
تقريرا يتضمن جملة ش��روط يتوجب على
ل �ب �ن��ان ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا ل �ي �ن��ال م �س��اع��دة ص �ن��دوق
ال�ن�ق��د ال��دول��ي ،وم�ن�ه��ا أن ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة أن
تقرر سريعًا في مسألة طلب املساعدة ،ومن

امل� �ع ��روف أن ه �ك��ذا خ �ط��وة ت �م �ن��ح ص �ن��دوق
ال �ن �ق��د ح ��ق ال �ت ��دخ ��ل ف ��ي ال �س �ي��اس��ة امل��ال �ي��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة .وم ��ن امل��رج��ح أن ي�ت�ط�ل��ب أي
ب��رن��ام��ج م �س��اع��دة ي �ق��ره ال �ص �ن��دوق م��واف�ق��ة
ل�ب�ن��ان ع�ل��ى خ �ط��وات وق � ��رارات ص�ع�ب��ة ،مثل
زي��ادة الضرائب ومحاربة الفساد عن طريق
سن قوانني تغطي مجاالت مثل اإلث��راء غير
املشروع الى جانب إلغاء دعم الكهرباء ،وهو
أهم املجاالت التي يقول صندوق النقد إنها
ستحقق أكبر الوفورات املحتملة.

الحراك :ال ثقة
ف��ي االث �ن��اء ت��واص��ل االن�ت�ف��اض��ة احتجاجها
ال��ذي ب��ات يتركز يوميا ف��ي محيط مجلس
ال �ن ��واب وال� �س ��راي ال �ح �ك��وم��ي .وب� ��ات مشهد
امل��واج �ه��ات ب�ي�ن امل�ح�ت�ج�ين وال �ق��وى األم�ن�ي��ة
اع �ت �ي ��ادي ��ا ،اذ ت �ب ��دأ االح �ت �ج ��اج ��ات س�ل�م�ي��ة
لتتحول الى مواجهات تخف وتعلو وتيرتها
قبل ان ينفض املحتجون تحت خراطيم املياه
والقنابل املسيلة للدموع التي تطلقها القوى
األمنية باتجاههم .وكما في الداخل يتحرك
لبنانيو الخارج تضامنًا مع أهلهم .وتحت
شعار «معكن لآلخر» ،نفذ لبنانيو االغتراب
تظاهرات أمس شملت  26مدينة حول العالم.

ظريف مستقبالً بن علوي | إرنا

إيران تشترط رفع
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ينتقل بين األشخاص قبل ظهور أعراض المرض

احتواء تفشي «كورونا» قد يكون مستحي ً
ال
■ كل مصاب ينقل العدوى لـ 3آخرين!
قال مسؤولون صينيون إن فيروس كورونا الجديد الذي أصاب
نحو ألفي شخص ينتقل من شخص آلخر أثناء فترة حضانته ،أي
قبل ظهور أعراض المرض على من يحمل الفيروس ،ما يجعل
احتواءه أكثر صعوبة.
وتوفي  56شخصا حتى اآلن بسبب هذا الفيروس الذي تتزايد
قدرته على االنتشار ،وفقا لوزير الصحة الصيني ما خياووي .فيما
وصل عدد المصابين في شتى أنحاء العالم -ومعظمهم في
الصين -إلى .2019
وفرضت عدة مدن صينية قيودا صارمة على السفر ،وعزلت
مدينة ووهان تماما  -فهي البؤرة الرئيسية النتشار الفيروس.
ت �ع �ه��د امل � �س� ��ؤول� ��ون ب �ت �ك �ث �ي��ف ج �ه��وده��م
الح� �ت ��واء ال� �ف� �ي ��روس ،وح �ظ��ر ب �ي��ع جميع
الحيوانات البرية في الصني بدءا من يوم
امس.
وساد اعتقاد في البداية أن نشأة الفيروس
كانت بني الحيوانات ،لكنه انتشر بسرعة
منذ أن انتقل إلى البشر.
وي �ع �ت �ق��د امل� �س ��ؤول ��ون أن ف� �ت ��رة ح �ض��ان��ة
امل � ��رض ،وال �ت��ي ي�ح�م��ل خ�لال �ه��ا ال�ش�خ��ص
الفيروس ولكن دون ظهور أع��راض��ه ،بني
يوم واحد و 14يوما.
وق � � ��د ال ي � �ع� ��رف ال � �ش � �خ ��ص أن � � ��ه م� �ص ��اب
بالعدوى لعدم ظهور األع��راض ،لكنه مع
ذل��ك يكون ق��ادرا على نشر امل��رض .وظهر
عدد قليل من اإلصابات بهذا الفيروس في
دول أخ��رى ه��ي ال�ي��اب��ان وت��اي��وان ونيبال
وتايالند وفيتنام وسنغافورة وأستراليا
والواليات املتحدة وفرنسا.

احتواء االنتشار
وكان علماء قد ح��ذروا من أنه ربما يكون
م ��ن امل�س�ت�ح�ي��ل اح� �ت ��واء ان �ت �ش��ار ف �ي��روس
ك� ��ورون� ��ا داخ� � ��ل ح� � ��دود ال � �ص �ي�ن .وك �ش��ف
ت�ح�ل�ي�لان ع�م�ل�ي��ان م�ن�ف�ص�لان ل�ل�ف�ي��روس
ال �غ��ام��ض ال� ��ذي ي�ج�ت��اح ال �ص�ي�ن ،وينتقل
إلى مزيد من الدول حول العالم ،أن معدل
اإلص��اب��ة ب��ال �ف�ي��روس ي�ج�ع��ل م��ن الصعب
ال�س�ي�ط��رة ع�ل�ي��ه ،م��ا ُي �ن� ِ�ب��ئ ب��زي��ادة أع ��داد
امل �ص��اب�ين ب ��ه ،م��ا ل��م ي �ت��م ال �ت �ح��رك بشكل
عاجل الحتوائه.
يقول العلماء الذين أج��روا دراس��ات على
الفيروس ،إن أي شخص مصاب به ينقل
ه��ذا امل��رض إل��ى م��ا ب�ين شخصني وثالثة
أش �خ��اص ف��ي امل �ت��وس��ط ،ب�م�ع��دل ال �ع��دوى
الحالي.
ال �ع �ل �م��اء أش � ��اروا أي �ض��ًا إل ��ى أن اس �ت �م��رار
ّ
تفشي امل��رض ب�ه��ذه ال��وت�ي��رة يعتمد على
ك� �ف ��اءة إج � � ��راءات ال �ح��د م �ن��ه ،وق ��ال ��وا إن��ه
ُ
�وق��ف إج ��راءات السيطرة على
«يجب أن ت� ِ
امل� ��رض ان �ت �ق��ال ال �ع ��دوى ف�ي�م��ا ال ي�ق��ل عن
 %60م ��ن ال � �ح ��االت ،ح �ت��ى ي�م�ك��ن اح �ت��واء

الوباء ووقف انتقال العدوى».
وق� ��د ام� �ت ��دح ال �ع �ل �م��اء ج �ه��ود ال �ص�ي�ن في
اح �ت��واء ال�ف�ي��روس ،لكنهم ق��ال��وا إن هناك
حاجة لخفض معدل انتقاله.

خوف من القادم
ن �ي��ل ف �ي��رج �س��ون ،اخ �ت �ص��اص��ي األم� ��راض
ُ
امل� �ع ��دي ��ة ف ��ي ج��ام �ع��ة إم� �ب ��ري ��ال ك��ول �ي��دج
ب �ل �ن ��دن ،ال � ��ذي ش � ��ارك ف ��ي رئ ��اس ��ة إح ��دى
الدراسات ،قال إنه «ليس من الواضح في
الوقت الحالي ما إذا كان يمكن احتواء هذا
التفشي داخل الصني».
يشير فريق فيرجسون إلى أن أربعة آالف
ش�خ��ص ف��ي ووه ��ان أص�ي�ب��وا ب��ال�ف�ي��روس
ب��ال �ف �ع��ل ب �ح �ل��ول  18ي �ن��اي��ر  ،2020ل�ك��ن
العلماء ي�ق��ول��ون إن��ه «إذا استمر انتشار
الوباء بال توقف في ووه��ان فإننا نتوقع
أن يصبح أك�ب��ر بكثير بحلول ال��راب��ع من
فبراير».
ق� � � َّ�در ال �ع �ل �م ��اء أن ي �ب �ل��غ ع � ��دد امل �ص��اب�ي�ن
ب� ��امل� ��رض ف� ��ي م ��دي� �ن ��ة ووه � � � ��ان ،ال ��واق� �ع ��ة
بوسط الصني ،والتي بدأ ظهور الفيروس
فيها في ديسمبر  ،2019بنحو  190ألف
شخص بحلول الرابع من فبراير املقبل.
من جانبها ،قالت راينا ماكنتاير ،رئيسة
ب��رن��ام��ج أب� �ح ��اث األم � ��ن ال �ب �ي��ول��وج��ي في
معهد ك�ي��رب��ي بجامعة ن�ي��و س ��اوث ويلز
في أستراليا ،إن اتساع نطاق العدوى في
األيام األخيرة أمر يثير قلقًا كبيرًا.

َّ
ح� ��ذرت م��اك�ن�ت��اي��ر ب��ال �ق��ول« :ك�ل�م��ا ام�ت��دت
اإلص ��اب ��ة إل ��ى م �ن��اط��ق أخ� ��رى م ��ن ال�ص�ين
ً
زاد خطر ان�ت�ش��اره ع��امل�ي��ًا» ،مضيفة« :ما
نحتاجه ه��و نشر ق��در أكبر م��ن البيانات
ب �ش��أن ع ��وام ��ل ال �خ �ط��ر وال � �ع� ��دوى وف �ت��رة
ال�ح�ض��ان��ة وع�ل��م األوب �ئ��ة ،ح�ت��ى نستطيع
ِّ
للحد من
معرفة أكثر اإلج ��راءات املالئمة
املرض».

وضع خطير
جاء هذا بعدما حذر الرئيس الصيني شي
جني بينغ ،من «تسارع» انتشار الفيروس

دول وصلها الفيروس
ول��م تمنع اإلج ��راءات ٌّ االحترازية في الصني من وص��ول الفيروس إل��ى بلدان أخ��رى،
حيث أعلنت السبت كل من فرنسا وماليزيا وأستراليا عن إصابات مؤكدة بالفيروس
الغامض ،بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
سبق أن وصل الفيروس إلى أميريكا ،واليابان ،وسنغافورة ،ونيبال ،وكوريا الجنوبية،
وتايوان ،وتايالند ،وفيتنام ،وكندا ،وماكاو ،كما وصل الفيروس إلى إقليم هونغ كونغ
في الصني.

وأن البالد تواجه «وضعا خطيرا» ،وذلك
أث�ن��اء اجتماع حكومي خ��اص تزامنا مع
احتفاالت رأس السنة الصينية الجديدة.
ويكافح مسؤولو الصحة من أجل احتواء
ان�ت�ش��ار ال �ف �ي��روس ،بينما ي�س��اف��ر ماليني
ال �ص �ي �ن �ي�ين ل�ي�ح�ت�ف�ل��وا ب��ال �ع��ام ال�ص�ي�ن��ي
الجديد.
وات�خ��ذت السلطات إج ��راءات وقائية ملنع
انتشار املرض وفرضت قيود السفر على
العديد من املدن املتأثرة بالفيروس.
وق ��ررت السلطات حظر دخ��ول السيارات
ال�خ��اص��ة إل��ى م��دي�ن��ة ووه ��ان ف��ي املنطقة
ال��وس�ط��ى م��ن ال �ص�ين .وأل�غ�ي��ت اح�ت�ف��االت
العام القمري الجديد لسنة الفأر.
وذك��رت وس��ائ��ل إع�ل�ام صينية رسمية أن
ب �ك�ين أج �ل��ت إل ��ى أج ��ل غ �ي��ر م�س�م��ى دورة
األلعاب الشتوية الوطنية لعام  ،2020في
أعقاب تفشي فيروس كورونا.
ُ
وكان من املقرر أن تقام األلعاب في منطقة
منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في الصني
ف��ي فبراير املقبلُ ،
ووص��ف التأجيل بأنه
خ� �ط ��وة م �ه �م��ة ف ��ي االس � �ت � �ع� ��دادات ل� ��دورة
األلعاب األوملبية الشتوية لعام  2022التي
ستستضيفها الصني.

عزلت الفيروس ..وتقوم حالياً بتحديد ساللته

ً
ِّ
ّ
مضاد ًا للمرض
لقاحا
تطور
الصين
قال وزير الصحة الصيني ،ما خياووي ،أمس :إن قدرة فيروس كورونا الجديد على االنتقال بالعدوى
تزداد قوة ،وإن عدد اإلصابات يمكن أن يستمر في االرتفاع.
وأضاف خياووي ،متحدثا في مؤتمر صحافي :إن المعلومات المتوفرة عن الفيروس الجديد
محدودة ،وانه من غير الواضح ما هي المخاطر الناجمة عن طفرات هذا الفيروس.
جرى تداول خبر حول اكتشاف دواء مضاد
ل �ل �ف �ي ��روس ع �ب ��ر م ��وق ��ع خ � ��اص ل �ل �ت��واص��ل
االجتماعي تابع للحكومة الصينية.
وت �ح��دث ع��ن ذل ��ك وزي ��ر ال �ص �ح��ة ال�ص�ي�ن��ي
ً
ف ��ي م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ،ق ��ائ�ل�ا« :ف ��ي ال�ل�ي�ل��ة
امل��اض �ي��ة ت��وص��ل م��رك��ز  ،CDCوه ��و م��رك��ز
أبحاث في بكني ،إلى نجاح معني ملواجهة
ه ��ذا ال �ف �ي��روس ..ل�ق��د ت��وص�ل�ن��ا إل ��ى ن�ت��ائ��ج
جيدة ج��دا خ�لال الليل ،لكننا بحاجة إلى
 24س��اع��ة لبعض اإلج� ��راء ات ق�ب��ل تطبيقه
على البشر ..وق��د استهلكنا م��ن ه��ذه ال�ـ24
س��اع��ة ال�ن�ص��ف ،وب�ق��ي لنا نصف امل��دة ،أي
 12س��اع��ة ،ل�ل�ت��أك��د م��ن ص�ح��ة تطبيقه ،كي
يسمح باستخدامه للبشر ،في ح��ال كانت
النتاج إيجابية».
وق� ��ال م� �س ��ؤول ب��امل��رك��ز ال �ص �ي �ن��ي مل�ك��اف�ح��ة
األمراض والوقاية منها إن املركز بدأ تطوير
ل �ق��اح��ات م �ض��ادة ل �ل �ف �ي��روس ،وه ��ي خ�ط��وة
حاسمة في تطوير لقاح.
ون � �ق � �ل� ��ت ال � ��وك � ��ال � ��ة ال� ��رس � �م � �ي� ��ة ال �ص �ي �ن �ي��ة
(ش� �ي� �ن� �خ ��وا) ع� ��ن رئ� �ي ��س امل �ع �ه ��د ال��وط �ن��ي
ملكافحة األمراض الفيروسية والوقاية منها
ّ
شيوي ون بو قوله إن املركز تمكن من عزل
الفيروس ،ويقوم حاليا بتحديد ساللته.
وأض ��اف :إن�ه��م يعملون أي�ض��ًا على فحص
أدوي ��ة تستهدف االل�ت�ه��اب ال��رئ��وي الناجم
ع ��ن ف� �ي ��روس ،م ��ن دون أن ي��وض��ح م��وع��دا
إلع� �ط ��ائ� �ه ��ا ل� �ل� �م� �ص ��اب�ي�ن أو امل� �ش� �ت� �ب ��ه ف��ي
إصابتهم بالفيروس.
وق��ال وزي��ر الصحة الصيني« :م��ا سمعناه
م��ن ج �ه��ات ع��دي��دة ب ��أن ه ��ذا ال �ف �ي��روس هو
ك �ف �ي��روس س � ��ارس ،ف �ه��ذا غ �ي��ر م�ن�ط�ق��ي ألن
فيروس س��ارس بحاجة ألشهر لكي ينتقل
من حالة ألخ��رى ،في حني إن هذا الفيروس
الجديد ينتقل من إنسان آلخر بشكل جديد
وم �ت �ط��ور خ�ل�ال م ��دة ،أق �ص��ره��ا ي ��وم واح ��د،

م��واج �ه��ة امل �ح��ن .ال ت�س�م�ع��وا اإلش ��اع ��ات ،ال
تنشروا اإلشاعات» ،في حني يشكك البعض
في الحصيلة التي تعطيها السلطات.
وف ��رض ��ت م �ق��اط �ع��ة غ��وان �غ��دون��غ (ج �ن��وب)
وهي األكثر اكتظاظًا بالسكان ( 110ماليني
ن�س�م��ة) ارت ��داء األق�ن�ع��ة ال��واق�ي��ة مل�ن��ع تفشي
الفيروس ،وفق ما أعلنت السلطات املحلية.
وارتداء األقنعة إلزامي في ووهان ومقاطعة
جيانغشي (وس ��ط) وك��ذل��ك ف��ي م��دن كبيرة
عدة.
ّ
ورغ��م األج��واء املشنجة والفوضى العارمة
التي تشهدها مستشفيات منطقة ووه��ان،
ح�ي��ث ُس�ج�ل��ت  53ح��ال��ة وف ��اة م��ن أص��ل ،56
يحافظ بعض السكان على الهدوء.
تقول لــ«فرانس برس» إيريكا دايفس ،وهي
م� ّ
�درس��ة بريطانية تعيش ف��ي ووه ��ان منذ
عامني« :ال أرى الحاجة ل�لإج�لاء» ،مضيفة:
َ
«لنبق في املنزل :ولننتظر أن ّ
يمر األمر».

تجارة الحيوانات البرية
خطر متزايد النتشار األوبئة
قبل  17عامًا ،ألقى فيروس س��ارس الذي
ت �ن �ق��ل ع� � ��دواه ال �ح �ي��وان��ات ال� �ض ��وء ع�ل��ى
خطورة استهالك الحيوانات البرية ،إال
أن ظ�ه��ور ف �ي��روس ك��ورون��ا املستجد في
الصني ب�ّي�نّ على م��ا يقول علماء أن هذه
ّ
املمارسة ال ت��زال منتشرة وتشكل خطرًا
متزايدًا على صحة اإلنسان.
فعلى غ ��رار امل�ت�لازم��ة التنفسية ال�ح��ادة
الوخيمة (س ��ارس) ،ف��إن ح�ي��وان��ات برية
ت�ب��اع ألغ ��راض االس�ت�ه�لاك ال�ب�ش��ري وراء
فيروس كورونا املستجد.
ل��م يتوصل ال�خ�ب��راء بعد إل��ى خالصات
ح � ��ول أص � ��ل ال � ��وب � ��اء ،إال أن ال �س �ل �ط��ات
الصحية الصينية تعتبر أن الحيوانات
البرية التي تباع بطريقة غير قانونية في
ووه ��ان ف��ي وس��ط ال�ص�ين ه��ي امل�س��ؤول��ة.
وك� ��ان ال �س��وق ي �ع��رض ل�ل�ب�ي��ع ح �ي��وان��ات
حية متنوعة من بينها ج��رذان وجراذيم
وعظايات عمالقة.
وك��ان��ت ب�ك�ين أع�ل�ن��ت م�ن�ع��ًا م��وق�ت��ًا لبيع
الحيوانات البرية.
وي��دف��ع االت �ج��ار بلحوم ه��ذه الحيوانات
م� � ��ع ال � �ق � �ض � ��اء أي� � �ض � ��ًا ع � �ل� ��ى م ��واط� �ن� �ه ��ا
الطبيعية إل��ى حصول احتكاك أكبر بني
البشر وال�ف�ي��روس��ات ال�ت��ي تحملها هذه
ال �ح �ي��وان��ات ،وي�م�ك��ن أن ت�ن�ت�ش��ر بسرعة
ف��ي ال�ع��ال��م امل��وص��ول بشكل واس ��ع ،على
م ��ا أوض � ��ح ب �ي �ت��ر دازاك رئ �ي ��س م�ن�ظ�م��ة
«إي �ك��وه �ي �ل��ث أالي� �ن ��س» غ �ي��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة
امل �ت �خ �ص �ص��ة ب ��ال ��وق ��اي ��ة م� ��ن األم � � ��راض
املعدية.
ويفيد مشروع «غلوبال فيروم» الهادف
إل��ى تحسني طريقة مواجهة الجائحات
بأن ثمة أكثر من  1.7مليون فيروس غير

مكتشف في الحيوانات البرية من بينها
نحو النصف قد يكون مؤذيًا للبشر.
وأوض � � � � ��ح دازاك «ب� �ح� �س ��ب امل �ع �ط �ي ��ات
الجديدة ،فان الجائحات ستحصل بشكل
متكرر أكبر» ،مشددًا على أن «البشر على
اتصال متزايد مع الحيوانات التي تحمل
هذه الفيروسات».
وق��د تم تحديد األص��ل الحيواني للكثير
م��ن األم � ��راض امل �ع��دي��ة ال �ت��ي ظ �ه��رت منذ
ال �ت �س �ع �ي �ن �ي��ات .ف �ع �ل��ى س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال قط
ال ��زب ��اد وه� ��و م ��ن ال �ح �ي ��وان ��ات ال�لاح �م��ة
ال�ص�غ�ي��رة م �س��ؤول ع��ن ف �ي��روس س��ارس
ال��ذي حصد م�ئ��ات الضحايا ف��ي الصني
وهونغ كونغ في  ،2003 - 2002والوطواط
م � �س ��ؤول ع ��ن ف � �ي ��روس إي � �ب� ��وال ،وال� �ق ��رد
مسؤول عن اإليدز.
وي �م �ك��ن أن ت �ق��ف دواج � ��ن وم � ��واش وراء
فيروسات مثل أمراض كروتزفلد جاكوب
أو إنفلوانزا الطيور.
وق � � ��ال � � ��ت دي � � ��ان � � ��ا ب � �ي� ��ل ع � ��امل � ��ة االح� � �ي � ��اء
امل � �ت � �خ � �ص � �ص ��ة ف � � ��ي األم � � � � � � ��راض وح� �ف ��ظ
ال �ح �ي��وان��ات ال �ب��ري��ة ف ��ي ج��ام �ع��ة إي�س��ت
انغليا (بريطانيا) «من أجل حفظ األنواع
ال �ب��ري��ة وص �ح��ة اإلن� �س ��ان ع�ل�ي�ن��ا خفض
استهالك هذه الحيوانات البرية».
واس�ت�ه�لاك ل�ح��وم ه��ذه ال�ح�ي��وان��ات ليس
ب��ال�ض��رورة خ�ط�رًا بحد ذات��ه ،ألن أغلبية
الفيروسات تضمحل بعد قتل الحيوان
الحامل للفيروس.
لكن العناصر املرضية يمكن أن تنتقل
إل��ى ال�ب�ش��ر خ�ل�ال ال�ق�ب��ض ع�ل��ى ال�ح�ي��وان
ونقله وذبحه ،خصوصًا في ظل ظروف
ال�ن�ظ��اف��ة ال�س�ي�ئ��ة وف ��ي غ �ي��اب ت�ج�ه�ي��زات
الحماية( .أ ف ب)

ثان
مستشفى ٍ

الشوارع شبه خالية في ووهان وسط الصين | ا ف ب

وأق �ص��اه��ا  40ي��وم��ا ،وب��ال�ت��ال��ي ف ��إن سرعة
االن� �ت� �ق ��ال وال� �ت� �ط ��ور ب�ي�ن األش � �خ� ��اص ل �ه��ذا
الفيروس تجعله متقدما ومميزا».

حجر صحي
مع انتشار وب��اء كورونا في مدينة ووهان
وس��ط ال �ص�ين ،ت�خ�ض��ع امل��دي�ن��ة ومنطقتها
ب�ح�ك��م األم� ��ر ال ��واق ��ع إل ��ى ال �ح �ج��ر ال�ص�ح��ي
م�ن��ذ ال�خ�م�ي��س ،ب�ه��دف ال��وق��اي��ة م��ن انتشار
امل��رض .في املجمل ،ثمة  56مليون شخص
مقطوعون عن العالمُ .
ومنعت حركة السير
«غ�ي��ر ال �ض��روري��ة» م�ن��ذ منتصف ال�ل�ي��ل في
وسط املدينة التي تشهد هدوءًا غير معتاد.
ف��ي امل��دي�ن��ة ال�ت��ي أص�ب�ح��ت م��دي�ن��ة أش�ب��اح،
تذيع مكبرات الصوت رسالة تدعو السكان
للذهاب إل��ى املستشفى من دون تأخير إذا
كانوا يشعرون بأنهم ليسوا على ما يرام.
وت � �ق� ��ول ال ��رس ��ال ��ة «ووه � � � ��ان ال ت� �خ ��اف م��ن

■ ُّ
توقعات بنتائج
سريعة قبل
ْ
بدء استخدامه
■ بناء مستشفى
ثان في «ووهان»..
ٍ
ً
يوما
خالل 15

ومع اكتظاظ املستشفيات ،بوشر في ووهان
ب�ب�ن��اء مستشفى ث��ان ُي�ف�ت��رض أن يستقبل
أك �ث��ر م��ن أل ��ف م��ري��ضُ ،
وي �ت��وق��ع أن تنتهي
أع� �م ��ال ب �ن��ائ��ه ف ��ي غ �ض��ون  15ي ��وم ��ًا ،وف��ق
وس��ائ��ل إع�ل�ام رس�م�ي��ة .ف��ي االن�ت�ظ��ار ،تبدو
الصني تزيد أكثر فأكثر القيود الداخلية.
فقد أعلنت مدن كبيرة عدة ــــ بكني وتيانجني
وش� � �ي � ��ان وش� �ن� �غ� �ه ��اي ـ� �ـ� �ـ� �ـ ت �ع �ل �ي��ق رح �ل��ات
ال �ح��اف�ل�ات ال �ط��وي �ل��ة ال �ت��ي ت��رب�ط�ه��ا ب�س��ائ��ر
أن �ح��اء ال �ب�ل�اد .ف��ي ال �ش ��رق ،ق��ام��ت مقاطعة
ش��ان��دون��غ ال �ت��ي ت �ع� ّ�د  100م �ل �ي��ون ن�س�م��ة،
ّ
ب��األم��ر ن �ف �س��ه .وق ��د ت �ع��ق��د ه ��ذه االج � ��راءات
امل ��واص�ل�ات ل�ل�س�ك��ان ال��ذي��ن س ��اف ��روا داخ��ل
البالد ،في إطار عطلة رأس السنة الصينية
ّ
تستمر سبعة أيام.
التي
وت��راج �ع��ت أخ �ي �رًا م��دي�ن��ة ش��ان�ت��و (ج �ن��وب)
ع � ��ن اج� � � � � � ��راءات م � �ن ��ع وص � � � ��ول ال � �س � �ي� ��ارات
واألش�خ��اص ،في ق��رار كانت اتخذته بهدف
حماية سكانها من الفيروس .هذه املدينة،
ال�ت��ي ت�ع� ّ�د  5.6م�لاي�ين ن�س�م��ة ،وت�ب�ع��د أكثر
من أل��ف كيلو متر عن «ووه��ان» ،كانت أول
مدينة ات�خ��ذت مثل ه��ذا االج��راء ف��ي البالد.
(وكاالت)

متفرج��ون عل��ى االحتفاالت
بالس��نة القمري��ة ف��ي لن��دن
يضعون اقنعة واقية | ا ف ب
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الكويت تواصل احترازاتها لـ «كورونا»:

كاميرات حرارية إضافية وفحص كل المسافرين
مقابل األنباء المتواترة عن تزايد أعداد اإلصابات بفيروس
كورونا الجديد حول العالم ،واصلت الكويت إجراءاتها
االحترازية واستنفارها لمنع دخول الفيروس إلى البالد.
وبينما أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الصحة عدم
اكتشاف أي إصابة بالفيروس أو حتى االشتباه بإصابة بين
المسافرين القادمين إلى البالد حتى عصر أمس ،أعلن
مسؤولون في اإلدارة العامة للطيران المدني عن توسيع
الفحص ليشمل جميع المسافرين تشديدا لإلجراءات في
ترصد الفيروس.
عبدالرزاق المحسن
احترازيًا ،بدأ فحص جميع الركاب القادمني
ع�ل��ى ج�م�ي��ع ال��رح�ل�ات ال�ج��وي��ة ال �ق��ادم��ة ال��ى
البالد عبر وضع جهاز مركزي لقياس درجة
ح� ��رارة ال ��رك ��اب اث �ن��اء ع �ب��وره��م م��ن دون ان
يحدث ازدح ��ام او تأخير ف��ي حركة تنقلهم
داخل املطار.
ي ��أت ��ي ذل� ��ك ف ��ي وق� ��ت ك �ش �ف��ت ف �ي��ه امل �ص ��ادر
امل�س��ؤول��ة أن م�س��ؤول��ي الصحة بحثوا رفد
الكاميرات الحرارية في املنافذ الجوية بنحو
 10كاميرات أخرى تحسبا ألي تطور.
وأك ��دت م�ص��ادر م�س��ؤول��ة ل�ـ سبقلا تواصل
وزارة الصحة م��ع منظمة الصحة العاملية
ع �ل��ى م � ��دار ال� �س ��اع ��ة ،ل�ل�اط�ل�اع ع �ل��ى أح ��دث
امل �س �ت �ج��دات ،ال س�ي�م��ا م��ع ت� ��داول أن �ب��اء عن
ق� ��رب ال �ت��وص��ل إل� ��ى ع�ل��اج ل �ه ��ذا ال �ف �ي��روس
النشط ،م��ؤك��دة استعداد ال ��وزارة الستيراد
أي ع�لاج ف��ور اعتماده من املنظمة العاملية،
لضمان التعامل السريع مع أي ح��االت يتم
اكتشافها.
ورغ ��م ج�ه��ود ال�س�ل�ط��ات الصحية الصينية
املكثفة ،ت��م تسجيل وف��اة  56ح��ال��ة مصابة
ب�ف�ي��روس  nCov-2019وإص��اب��ة ن�ح��و 2000
شخص امس.

اجتماعات

وع� �ق ��دت ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا ال ��دائ �م ��ة لتطبيق
ال �ل��وائ��ح ال�ص�ح�ي��ة اج�ت�م��اع��ا م��وس�ع��ا ام��س
ب�ح�ض��ور وزي ��ر ال�ص�ح��ة د .ب��اس��ل ال�ص�ب��اح،
وممثلني عن جهات حكومية متفرقة ،بينها
وزارات ال �خ��ارج �ي��ة وال��داخ �ل �ي��ة وال �ط �ي��ران
املدني والهيئة العامة للزراعة وهيئة الغذاء،
وناقشوا السيناريوهات املطروحة ملواجهة
اي اصابات محتملة بالفيروس.
وع� �ق ��د ال� ��وزي� ��ر اج �ت �م��اع��ا اخ� ��ر م ��ع ق� �ي ��ادات
ال� �ق� �ط ��اع ��ات امل �ع �ن �ي��ة واالدارات واالق � �س ��ام
امل�خ�ت�ص��ة ،ل�ل�ت��أك��د م��ن ج �ه��وزي��ة ال�ق�ط��اع��ات
وخطط الطوارئ الي مستجدات.

تطورات متسارعة
وعلمت سبقلا ان املسؤولني بتلك الجهات
س�ل�ط��وا ال �ض��وء ع�ل��ى ال �ت �ط��ورات امل�ت�س��ارع��ة
النتشار الفيروس في الصني وبعض الدول
املجاورة لها ،كما تطرقوا الى ابرز الوسائل
ال �ن��اج �ع��ة مل��واج �ه��ة اي اص ��اب ��ات ق ��د ت�ص��ل

«الصحة» :جوالت ميدانية
في مرافق الدولة للتوعية
بأعراض الفيروس
جهوزية الستيراد أي عالج
فور اعتماده
من «الصحة العالمية»
سيناريوهات مواجهة
المرض على طاولة لجنة
تطبيق اللوائح الصحية
توعية العاملين بالمنافذ
بأهمية التعامل األمثل
مع حاالت اإلصابة
ل �ل �ب�لاد م��ن خ�ل�ال امل �ن��اف��ذ ال �ج��وي��ة او حتى
البرية والبحرية ،بهدف منع تسلله لضمان
عزل اي حاالت يشتبه إصابتها مستقبال.
وب� �ي� �ن ��ت أن� � ��ه ت� ��م ال� �ت� �ش ��دي ��د ع� �ل ��ى ض� � ��رورة
ت��وع �ي��ة ال �ع��ام �ل�ي�ن ب��امل �ن��اف��ذ ال� �ج ��وي ��ة ع�ل��ى
اهمية التعامل األمثل مع أي حاالت يشتبه
بإصابتها ،ال سيما من خالل ظهور أعراض
ع �ل �ي �ه��ا ك �ص �ع��وب��ة ال �ت �ن �ف��س أو ال �س �ع��ال أو
ارتفاع الحرارة فضال عن آالم الفم أو الصداع
ال� �ط ��ارئ ،إض ��اف ��ة ال ��ى س ��ؤال ��ه ع ��ن م�ع��ان��ات��ه
أعراضا سابقة ،أو التهاب الشعب الهوائية
أو الجهاز التنفسي .واش��ارت إل��ى مناقشة
مسؤولي ال ��وزارة رف��د ال�ك��ام�ي��رات الحرارية
في املنافذ الجوية بنحو  10كاميرات أخرى
تحسبا ألي تطور ،كما بينت أن إدارة منع
ال �ع��دوى ب ��وزارة الصحة ستنفذ خ�لال اي��ام
سلسلة ح�م�لات وج ��والت ت��وع��وي��ة ف��ي اكثر
م ��ن م ��رف ��ق ،ل �ل �ت �ع��ري��ف ب� ��أع� ��راض اإلص ��اب ��ة
بالفيروس وكيفية الوقاية منه.

متابعة فحص القادمين في المطار | تصوير حسني هالل

الفداغي لـ سبقلا:

فرق ميدانية للمتابعة على مدار الساعة
محمد المصلح
أع �ل��ن ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ش��ؤون م�ط��ار
ال� �ك ��وي ��ت ال � ��دول � ��ي ف� ��ي اإلدارة ال �ع��ام��ة
ل�ل�ط�ي��ران امل��دن��ي م .ص��ال��ح ال �ف��داغ��ي ،عن
ات �خ��اذ خ �ط��وات ج��دي��دة أم� ��س ،لفحص
امل � �س ��اف ��ري ��ن ،وذل � � ��ك ض� �م ��ن اإلج� � � � ��راءات
الصحية الوقائية الطارئة ملنع انتشار
األم� � � � ��راض ال ��وب ��ائ� �ي ��ة وم� �ن� �ه ��ا ف� �ي ��روس
كورونا.
وقال الفداغي لـ سبقلا إن اإلجراء الجديد
هو فحص جميع الركاب القادمني على
كل ال��رح�لات الجوية القادمة إل��ى البالد
عبر وض��ع ج�ه��از م��رك��زي لقياس درج��ة

ح��رارة الركاب أثناء عبورهم من دون ان
ي�ح��دث اي ازدح� ��ام او ت��أخ�ي��ر ف��ي حركة
تنقلهم داخل املطار.
وب �س��ؤال��ه ع��ن وج ��ود اح�ص��ائ�ي��ات لعدد
ال ��رك ��اب وال� ��رح �ل�ات م �م��ن ت ��م ف�ح�ص�ه��م،
أج � ��اب ال� �ف ��داغ ��ي ان االج � � ��راء وال �ف �ح��ص
ك �م��ا اوض �ح �ن��ا س�ي�ش�م��ل ج�م�ي��ع ال��رك��اب
القادمني الى البالد وذلك لضمان تطبيق
خطة الطوارئ بشكل فعلي.
وأك� � ��د ال� �ف ��داغ ��ي أن «ال � �ط � �ي ��ران امل ��دن ��ي»
ووزارت� ��ي الصحة وال��داخ�ل�ي��ة والجهات
العاملة في املطار على تواصل وتنسيق
مستمر ،وعقد اجتماع أم��س للتأكد من
كل اإلجراءات وضمان سيرها على أكمل
وج��ه ،فضال ع��ن تلبية ك��ل االحتياجات

الفحص يجري بمجرد
مرور الركاب ولن يؤثر
في حركة التنقل داخل
المطار
التي تطلبها الجهات الحكومية لضمان
فاعلية خطة الطوارئ.
وذك� � ��ر أن � ��ه «ح� �ت ��ى أم � ��س ل ��م ي �ت��م ض�ب��ط
أي ح��ال��ة م �ص��اب��ة ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا»،

موضحا انه في حال االشتباه في ارتفاع
درج��ة ح��رارة أي راك��ب بغض النظر عما
إذا ك� ��ان م �ص��اب��ا او غ �ي��ر م �ص��اب ب��ذل��ك
الفيروس يجري استدعاؤه وسؤاله عدة
أسئلة وفحصه قبل دخوله البالد.
وأك��د الفداغي ان ف��رق العمل تعمل على
مدار الساعة ضمن طواقم العمل املشكلة
م��ن ع ��دة ج �ه��ات ح �ك��وم �ي��ة ،م��وض �ح��ا ان
ع��دد األج �ه��زة امل�س�ت�خ��دم��ة ب�ش�ك��ل فعلي
هو  6أجهزة من أصل  15جهازا لفحص
درجات حرارة الركاب ،منها جهازان في
مبنى  T1ومثلهما في  T4وجهاز في T5
وجهاز في مطار الشيخ سعد العبد اهلل،
ال سيما ان وزارة الصحة هي التي تحدد
املواقع التي تريد فحص الركاب بها.

العدوى تنتقل من شخص إلى آخر ..أو من الحيوانات إلى البشر

فيروس كورونا  6أنواع 2 ..منها قاتالن
د .خلود البارون
وس ��ط زخ ��م وس��ائ��ل اإلع�ل��ام امل��رئ��ي وغ�ي��ر
املرئي الذي يشمل وال يقتصر على وسائل
التواصل االجتماعي ،والرسائل الهاتفية،
وحتى امللصقات التي ال يعرف مصادرها
وال درج��ة مصداقيتها ،من املهم االعتماد
على أخذ أي معلومة صحية تخص األوبئة
م��ن م�ص��ادر حكومية وطبية م��وث��وق بها،
وذل��ك لتفادي نشر االش��اع��ات واملعلومات
الخاطئة املسببة للهلع والرعب العام.
وح� ��رص� ��ًا ع� �ل ��ى امل� �ص ��داق� �ي ��ة وال �ش �ف��اف �ي��ة
ن ��وض ��ح ف ��ي امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ال �ي��ة ح�ق�ي�ق��ة
م� ��رض ك� ��ورون� ��ا ح �س��ب م �ن �ظ �م��ة ال �ص �ح��ة
العاملية ،وقسم اإلعالم في وزارة الصحة.

ال إصابات
في الكويت

بدء اإلصابة
في  31ديسمبر  ،2019تم تسجيل إصابة
مجموعة م��ن ال �ح��االت ف��ي مدينة ووه��ان
الصينية بنوع حاد من االلتهاب الرئوي.
ليأتي الخبر في تصريح اعلنته مصادر
حكومية في الصني في يوم  9يناير 2020
يؤكد انتشار االصابة بااللتهاب الرئوي
ال �ح ��اد ن�ت�ي�ج��ة ل �ف �ي��روس ج��دي��د م ��ن ن��وع
الكورونا.
وذك� � � ��ر ال� �ت� �ص ��ري ��ح ب� � ��أن ه� � ��ذا ال � �ن � ��وع م��ن
ال �ف �ي��روس��ات ي�خ�ت�ل��ف ع��ن أي ف �ي��روس تم
اك �ت �ش��اف��ه س��اب �ق��ا م ��ن ه ��ذه ال �س�ل�ال��ة .كما
بينوا أن مصدر او نقطة بدء العدوى هي
سوق السمك في مدينة ووهان الصينية.

 6أنواع رئيسية
ف �ي��روس��ات ال� �ك ��ورون ��ا ه ��ي ع��ائ �ل��ة تشمل
ساللتها  6أن��واع رئيسية ،ويعرف بأنها
ف� �ي ��روس ��ات ت �ن �ت �ق��ل م ��ن ال� �ح� �ي ��وان ��ات إل��ى
ال �ب �ش��ر .أرب� �ع ��ة ان � ��واع م �ن �ه��ا ت �ع��د أن��واع��ا
حميدة ألن�ه��ا تسبب اإلص��اب��ة بانفلونزا
ف�ي��روس�ي��ة ك�لاس�ي�ك�ي��ة س��رع��ان م��ا يشفى
امل�ص��اب منها م��ع م��رور ال��وق��ت وم��ن دون
حاجة للعالج .أما النوعان اآلخران ،فهما
الشرسان ،حيث تترتب عليهما مضاعفات
ص�ح�ي��ة خ��اص��ة م �ث��ل ال �ح �م��ى وال �ت �ه��اب��ات

رئوية شديدة ،وقد تؤدي لخطر الوفاة.
وه�م��ا تعريفًا :ف�ي��روس س��ارس (متالزمة
االل� � �ت� � �ه � ��اب ال� � ��رئ� � ��وي ال� � �ح � ��اد ال� ��وخ � �ي� ��م)،
وفيروس ميرس (متالزمة الشرق األوسط
التنفسي).
وللتفصيل ،اتنشر وباء فيروس السارس
في  2003 - 2002في الدول االسيوية ،وكان
مصدره الوطواط ،أما فيروس ميرس ،فقد
ان�ت�ش��ر ف��ي  2013 - 2012ف��ي ال�س�ع��ودي��ة،
وكان مصدره الجمال .وبالنسبة لفيروس
ال� �ك ��ورون ��ا ال �ج��دي��د ال� ��ذي اك �ت �ش��ف أخ �ي��را
ف��ي ال�ص�ين ،فهو س�لال��ة ج��دي��دة ل��م تسبق
إص��اب��ة ال �ب �ش��ر ب �ه��ا س��اب �ق��ا ،وي �ع��رف ب��أن
م �ص��دره ك��ان م��ن س��وق س�م��ك ف��ي منطقة

ووهان الصينية.

طرق انتقال املرض
ي �م �ك��ن ان ت �ن �ت �ق��ل ع� � ��دوى ال � �ك� ��ورون� ��ا م��ن
ش�خ��ص ال ��ى آخ ��ر او م��ن ال �ح �ي��وان��ات ال��ى
البشر .وهو االمر الذي يشدد على ضرورة
اتخاذ كل احتياطات النظافة وارش��ادات
منع العدوى.

العالج

ال ي � �ت ��واف ��ر ح ��ال� �ي ��ا ل � �ق� ��اح ض � ��د ف� �ي ��روس
ال �ك��ورون��ا او ح�ت��ى ع�ل�اج م�ب��اش��ر ل��ه .ل��ذا،
ف�ي�ع�ت�م��د ع �ل�اج امل �ص��اب�ي�ن ع �ل��ى امل �ت��اب �ع��ة
السريرية وع�ل�اج االع ��راض واملضاعفات
الصحية.

إرشادات وقائية
 - 1نظف يديك بعناية بالصابون والماء لمدة  20ثانية على األقل.
 - 2غط فمك وأنفك بمنديل ورقي عندما تعطس أو تكح.
 - 3تخلص من المناديل الورقية فورا في القمامة ثم اغسل يديك جيدا.
 - 4عقم األسطح المستخدمة باستمرار مثل مقابض األبواب.
 - 5تجنب مالمسة وجهك ،وفمك وأنفك بأيد غير مغسولة.
 - 6ال تتشارك األكواب أو األوعية أو األدوات األخرى مع أشخاص مرضى.

أكد د .عبد اهلل السند ،املتحدث
ال��رس�م��ي ب��اس��م وزارة الصحة،
ف� � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح ل � � �ـ «سبقلا»،
أن � ��ه ال إص� ��اب� ��ات ف� ��ي ال �ك��وي��ت
ح� � �ت � ��ى اآلن ،م� � � �ش � � ��ددًا ع �ل ��ى
ض� ��رورة ت�ط�ب�ي��ق ك��اف��ة ال �ل��وائ��ح
واإلرش � ��ادات ال�ص�ح�ي��ة ال��دول�ي��ة
ال� �ص ��ادرة م��ن م�ن�ظ�م��ة ال�ص�ح��ة
ال ��دول� �ي ��ة ،ل �ل �ت �ص��دي ل�ل�م�خ��اط��ر
واألوب� �ئ ��ة ال �ع��امل �ي��ة ،م �ش�ي��را إل��ى
أن املسؤولني في وزارة الصحة
يعكفون على متابعة التطورات
اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة ع�ل��ى م��دار
ال� � �س � ��اع � ��ة .وأض � � � � ��اف ال� �س� �ن ��د،
«م ��ن ه ��ذا امل �ن �ط �ل��ق ت ��م ت�ن�س�ي��ق
وت �ن �ظ �ي��م إج � � ��راءات ال� �ح ��ذر م��ن
ق �ب��ل إدارة امل �ن��اف��ذ وال� �ج ��وازات
ال �ت��اب �ع��ة ل � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،وال
س �ي �م��ا ال �ط �ي��ران امل ��دن ��ي .ح�ي��ث
ج ��رى ت�ش�غ�ي��ل ك��ل ال �ك��ام �ي��رات
ال �ح��راري��ة امل��وزع��ة ع �ل��ى جميع
منافذ البالد».
وتابع« ،كما كانت هناك جوالت
م� �ي ��دان� �ي ��ة ل� �ل� �ع� �ي ��ادات ال �ص �ح �ي��ة
وغرف العزل املوجودة في املطار
للتأكد م��ن جهوزيتها وتتبعها
للبروتوكوالت املعتمدة عامليا في
حال اكتشاف او رصد أي حالة
يشتبه بها».
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اتحاد الكرة ..مفاجآت وتخبُّ طات
ّ
وتطلعاته
اتحاد الكرة ..في كل م ّرة ُيعيد الك ّرة ،ويتخ ّبط في أفكاره
ّ
نتوخى منه االستفادة من دوري الماضي؛ فتراه مسترسالً
وقراراته،
في نومه ،وغارقا ً في مفاجآت لم يحسب لها حساباً.

وننتقل ال��ى لجنة امل�س��اب�ق��ات البعيدة ع��ن تطبيق
م�ب��دأ ت�ك��اف��ؤ ال �ف��رص ب�ين ال �ف��رق املحلية املتنافسة
ب� ��ال� ��دوري ،ف �ي��وم أول م��ن أم ��س ف��وج��ئ ام�ي�ن ال�س��ر
ب�ن��ادي كاظمة ف��ي الثانية ظهرًا بإبالغه ان مباراة
ف��ري��ق ال �ك��رة ب��ال �ن��ادي ام� ��ام ال �ي��رم��وك «امل� �ق ��ررة في
ال��راب �ع��ة وال �ن �ص��ف» ،ل��ن ت�ك��ون م�ن�ق��ول��ة تلفزيونيًا،

«األخضر» ..في المخفر!

ك��ان «ال�ب��رت�ق��ال��ي» املستفيد االك�ب��ر م��ن ع��دم تطبيق
الــ  VARلوجود ركلة جزاء غير محتسبة لليرموك،
كان يمكن ان ّ
تغير مسار اللقاء ..لكن على العموم ُر ّب
ضارة نافعة «يالكظماوية»!

اللجنة الفنية ..وبرنامج «األزرق»

ّ
ورط ن��ادي ال�س��اح��ل ،ال��ذي ّ
التخبطّ ،
تعرض
ات�ح��اد
لعقوبة الحرمان م��ن ال�ت�ع��اق��دات ،ووص�ل��ت العقوبة
ّ
امل��وق�ع��ة م��ن قبل «الفيفا» ال��ى العديلية قبل أشهر،
وم �س��ؤول��و األخ �ي��ر ف��ي ُس �ب��ات ع�م�ي��ق؛ ف�ل��م ي�ق��وم��وا
ب��إب�لاغ ال�س��اح��ل بعقوبته ،ل�ي�ق��وم ال �ن��ادي ب��االت�ف��اق
م��ع محترف ج��دي��د خ�لال ف�ت��رة االن�ت�ق��االت الشتوية
ال�ح��ال�ي��ة ،وي�ج��ري إب ��رام العقد رس�م�ي��ًا ،ووف�ق��ًا آللية
التعاقد يقوم الساحل بتسجيل محترفه الجديد عبر
نظام القيد االلكتروني الخاص به ُ TMSليفاجأوا
بإغالقه على النادي ومنعه من القيد!
وب ��ال� �ت� �ح � ّ�ري م ��ن ق �ب��ل م �س ��ؤول ��ي ال � �ن� ��ادي ف��وج �ئ��وا
ّ
يتحمل
بوصول العقوبة الى االتحاد ،من ِقبل ..فمن
مسؤولية املفاجأة «غير السارة» للساحل؟!

غاب التلفزيون ..فاختفى الــ !VAR

!

ان�ض��م ،رس�م�ي��ًا ،األردن ��ي أح�م��د ال��ري��اح��ي الع��ب ف��ري��ق ال�ك��رة ب�ن��ادي ال�ق��ادس�ي��ة ال��ى ص�ف��وف فريق
نادي النصر ،خالل فترة االنتقاالت الشتوية الحالية ،على سبيل االع��ارة ،ليأتي ضمن تعاقدات
«العنابي» الجديدة التي يسعى خاللها لتدعيم صفوفه لتواجد افضل بدوري  STCاملمتاز لكرة
ّ
القدم ،في ما تبقى من جوالته .ويأتي ذلك في ظل اعتماد النادي في وقت سابق للمدرب احمد
عبدالكريم لتدريب الفريق ،كبديل للتونسي لطفي رحيم ،حيث يسعى عبدالكريم ال��ى تحقيق
نتائج أفضل وتعزيز مركز الفريق بجدول الدوري.

وم��ا يترتب على ذل��ك م��ن ع��دم تطبيق تقنية حكم
ال �ف �ي��دي��و امل �س��اع��د ( )VARم��ا واك �ب��ه اع� �ت ��راض من
مسؤولي «البرتقالي» ،الذين طالبوا اللجنة باتخاذ
تدابير اخ��رى ،تحفظ مبدأ تكافؤ الفرص لفريقهم،
م��ن خ�ل�ال ت��أج�ي��ل ال �ل �ق��اء ل��وق��ت الح ��ق ،وع ��دم اب ��داء
ُ
مبررات غير مقبولة ،ولكن في النهاية ف ِرض «االمر
ال��واق��ع» واقيمت امل�ب��اراة وف��از كاظمة ..وباملناسبة،

املفاجأة ه��ذه امل��رة تبدو «غ�ي��ر»؛ فقد سبق أن أق� ّ�رت
ال�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة ب��رن��ام��ج إع � ��داد م�ن�ت�خ�ب�ن��ا ال��وط�ن��ي
االول مل �ب��اراة اس �ت��رال �ي��ا ( 26م ��ارس امل �ق �ب��ل) ب��إق��ام��ة
م�ع�س�ك��ر ت��دري �ب��ي للمنتخب ق�ب��ل امل� �ب ��اراة ب��أس�ب��وع
ف��ي اس�ت��رال�ي��ا ،على ال��رغ��م م��ن طلب امل ��درب الوطني
ث��ام��ر ع�ن��اد ب �ض��رورة اق��ام��ة معسكر ألس�ب��وع�ين ،اال
ان ق ��رار «ال�ف�ن�ي��ة» ك��ان ن��اف �ذًا ،آن� ��ذاك ،بالتنسيق مع
لجنة املسابقات وح��رص��ًا على اس�ت�م��رار البطوالت
«املتداخلة».
وف � ��ي االي � � ��ام ال �س ��اب �ق ��ة ،وف � ��ي ظ ��ل ت ��راج ��ع م �س �ت��وى
ال �ب �ط ��والت امل �ح �ل �ي��ة ،وم� ��ا واك� �ب ��ه م ��ن ت ��راج ��ع اي�ض��ًا
للعناصر ال��دول�ي��ة ف��ي ال�ف��رق فقد ع��اد ع�ن��اد ليجدد
طلبه بأن يكون املعسكر ملدة أسبوعني إلعداد العبيه
ب�ش�ك��ل اف �ض��ل ل �ل �ق��اء امل �ه��م ،م��ا ت�ط�ل��ب ع �ق��د اج�ت�م��اع
م �س��اء ام ��س ب�ي�ن م �س��ؤول��ي االت� �ح ��اد ل �ل��وص��ول ال��ى
ّ
صيغة ت��واف�ق�ي��ة ..نتمنى ان ي�ك��ون االت �ح��اد ق��د فكر
وق ��رر ال� �ص ��واب ..ح�ت��ى ال ت��أت��ي م�ف��اج��آت��ه ك��ال�ع�ق��اب
على جماهير «األزرق»« ..صحصح» يا اتحاد ،ترى
تعبنا!!

المحرر

ً
خارجيا
أسباب سقوط األبيض
تأكيدا لما نقوله دائما ان النجاح يستر
العيوب ..لكن العيوب تبرز أكثر في حالة
اإلخفاق ،وألن الكويت (األبيض) سقط
بشكل الفت في امتحانات المشاركات
الخارجية ،بعد خروجه مبكرا في آخر
موسمين من الملحق اآلسيوي ،مما
يوضح ان هذه الكبوات تؤكد حاجة الفريق
إلى وقفة ،رغم اإلمكانات التي يوفرها
مجلس اإلدارة للفريق األول من تدعيمه
بالعبين محليين ومحترفين وأجهزة
فنية ومكافآت ،وقد يتساءل البعض عن
األسباب الجوهرية التي أدت إلى سقوط
األبيض من البطوالت الخارجية ،التي نبرزها
بالنقاط التسع التالية:

بدر الدريع يتحدث للصحافيين وإلى جانبه منصور جمال وحسن جابر ..ويبدو الزميل حكم
عبدالمولى من سبقلا | تصوير محمود الفوريكي

حكم عبدالمولى
رف ��ض م�ج�ل��س إدارة ال �ن��ادي ال�ع��رب��ي استقبال
رئيس اللجنة االنتقالية بدر الدريع واعضائها،
ّ
وال � ��ذي ح �ض��ر أم ��س ل�ت�م�ك�ي�ن��ه م��ن ت �س��ل��م ادارة
النادي ،بناء على كتاب من اللجنة االنتخابية،
وط�ب�ق��ا ل �ق��رار الجمعية ال�ع�م��وم�ي��ة ال�ت��ي عقدت
ف ��ي م ��درس ��ة اق � ��رأ ب�ج�ل�ي��ب ال �ش �ي ��وخ ،وك � ��ان في
استقبال الدريع رئيس اللجنة االعالمية حسني
عاشور ،ونائبه حامد العلي الذي استفسر عن
حضورهما ،فأبلغه الدريع انه جاء للقاء رئيس
ال� �ن ��ادي او ام �ي�ن ال� �س ��ر؛ ف �ك��ان ال � ��رد ان مجلس
االدارة يعقد حاليا اجتماعا ملناقشة ع��دد من
امل ��وض ��وع ��ات ،م ��ا دف� ��ع ال ��دري ��ع وم��راف �ق �ي��ه ال��ى
مغادرة النادي بعد اصرارهم على تلك املقابلة،
وف �ش ��ل ت �ل��ك امل � �ح � ��اوالت ،ول� ��م ت �ت��م االس �ت �ج��اب��ة
لطلبهم.

وأضاف العلي :ان لجنة بدر الدريع غير شرعية
ّ
تجمع غير شرعي ،وه��و ما يمنع
ومنبثقة عن
تسليم االدارة ل�ه��ذه اللجنة او غ�ي��ره��ا ،مشيرا
إلى ان العمل مستمر من قبل الرئيس واعضاء
امل �ج �ل��س ب �ح �ك��م ال� �ق ��ان ��ون واع � �ض� ��اء ال�ج�م�ع�ي��ة
العمومية الذين اعطوا اصواتهم لهذا املجلس
في صناديق االقتراع في االنتخابات املاضية.
وأعلن بدر الدريع عن استيائه من رفض رئيس
ّ
امل �ج �ل��س اس �ت �ق �ب��ال��ه وع � ��دم ت�م�ك�ي�ن��ه م ��ن ت�س��ل��م
ال �ن��ادي ،م��ا دف�ع��ه ال��ى ال��ذه��اب ملخفر القادسية
إلثبات حالة.
وفي تعليق له ،اكتفى رئيس النادي عبدالعزيز
ع��اش��ور ب��ال�ق��ول ع��ن االح ��داث ال�ت��ي ج��رت :ليس
ل��دي�ن��ا م��ا نضيفه ع�ل��ى م��ا ح ��دث ،وان املجلس
مشغول حاليا بتطوير ومناقشة احوال النادي
ف ��ي ج�م�ي��ع االل� �ع ��اب ،وم ��ن ل��دي��ه اي اج � ��راء فله
الحرية في اتخاذ ما يراه.

الخرافي يحافظ على لقب
بطولة المرشود للقفز
ح��اف��ظ ن�ج��م ن ��ادي ال �ك��وي��ت ل�ل�ف��روس�ي��ة علي
ج��اس��م ال �خ��راف��ي ع�ل��ى ل�ق��ب ب�ط��ول��ة «أط �ي��اب
املرشود» للقفز على الحواجز التي ينظمها
وليد املرشود سنويا برعاية الشيخ صباح
ال �ج��اب��ر امل� �ب ��ارك ،ف��ي م�ض�م��ار ق�ف��ز ال�ح��واج��ز
ف��ي م��رك��ز ال�ك��وي��ت للفروسية ،وه��و ال�ف��ارس
الوحيد ال��ذي تخطى ال�ح��واج��ز دون أخطاء
ف ��ي ج ��ول ��ة ال �ت �م��اي��ز ع �ل��ى ارت � �ف� ��اع  140س��م
(الجائزة الكبرى) ،متفوقًا على كل من داليا
ال ��زاح ��م وغ� ��ازي ال �ج��ري��وي وج�م�ي�ل��ة امل�ط��وع
ولطيفة الهاجري وعبداهلل الروضان.
وق � ��ال ال� �ف ��ارس ع �ل��ي ال� �خ ��راف ��ي« :ال �ح �م��د هلل
تمكنت من الفوز بلقب إحدى أكبر البطوالت
في املوسم ،هذه البطولة التي تستمر سنويًا
من نجاح إل��ى نجاح أكبر .تمكنت من الفوز
باللقب رغ��م الصعوبة واملنافسة القوية من
ال�ف��رس��ان وأي�ض��ا م��ن مصمم املسلك ال��دول��ي
الذي صمم الكورس بصورة صعبة».
وب�ين بأنه ف��ي ش��وط ال�ج��ائ��زة الكبرى تمكن
م��ن ت�ح�ق�ي��ق زم ��ن س��ري��ع ف��ي ال �ج��ول��ة األول ��ى

 - 1عدم االستقرار على جهاز فني يمكنه
وضع خطة طويلة تخدم المنظومة
الكروية.
 - 2كل مدرب جديد يأتي ليغير األسلوب
وبعض الالعبين الذين يخدمون أفكاره،
وهنا يفتقد الفريق التجانس والتماسك.
 - 3المحترفون قد يعومون في الدوري
المحلي الضعيف ،أما في المواجهات
فيغرقون في شبر ماء.
 - 4دوري ضعيف ال يخدم الفرق للمنافسة
خارجيا.
 - 5الالعبون يفتقدون خبرة المناسبات
المحتدمة.

وش��ارك في الجولة الثانية «التمايز» كآخر
الفرسان ،وتابع أخطاء الفرسان وسرعة كل
ف��ارس وف��ارس��ة ونجح ف��ي تخطي الحواجز
دون أخطاء ليحافظ على اللقب.
وأض ��اف ب��أن ال�ب�ط��ول��ة م�ه�م��ة ج �دًا للفرسان
ف�ه��ي تحمل اس��م أس ��رة امل��رش��ود ال�ت��ي تدعم
ري��اض��ة ال�ف��روس�ي��ة ب �ص��ورة ك�ب�ي��رة للموسم
السابع على التوالي.
وكان الخرافي نجح في منافسات اليوم األول
للبطولة م��ن ال �ف��وز بلقب ال �ش��وط الرئيسي
ع �ل��ى ارت� �ف ��اع  130س� ��م ،ل�ي�ت�م�ك��ن م ��ن حصد
السيارتني املقدمتني في البطولة.
وبالعودة إلى منافسات اليوم الثاني ،فعلى
ارت �ف��اع  130س��م (ال �ج��ائ��زة ال �ص �غ��رى) ،حقق
علي الخرافي امل��رك��ز األول ت�لاه أب��رار املسلم
وأح � �م� ��د ال� �ع� �ن ��از وك � � ��ادي امل� ��رش� ��ود وراك� � ��ان
الحساوي وغازي الجريوي.
وع�ل��ى ارت �ف��اع  120س��م ،ج��اء ن�ي��ك تشانينج
أوال ،ف �ي �م��ا ف� ��از ال� �ف ��ارس ي��وس��ف ال�ن�ع�ي�م��ي
باملركز األول على ارتفاع  110سم.

 - 6هذا الجانب يؤثر سلبا في نفسياتهم
ويقلل ثقتهم بأنفسهم.
 - 7النهج الهجومي المفقود دليل على
ضعف المبادرة.
 - 8اإلعداد الفني والنفسي غير مناسب.
 - 9ضعف الجانب البدني وقوة االحتكاك
التي قد تعوض بعض السلبيات الفنية.
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صراع على الكرة بين حسين حاكم وشيخ ياباتي العب االستقالل

لحصد اللقب اآلسيوي

يد قطر في مواجهة كوريا
تصل اليوم البطولة اآلسيوية التاسعة عشرة
لكرة اليد إل��ى محطتها األخ �ي��رة ،وذل��ك بإقامة
امل �ب��اراة النهائية ال�ت��ي تجمع م��ا ب�ين العنابي
ال� �ق� �ط ��ري وامل� �ن� �ت� �خ ��ب ال� � �ك � ��وري ال� �ج� �ن ��وب ��ي ف��ي
ال �س��ادس��ة وال �ن �ص��ف ع �ل��ى ص��ال��ة ال�ش �ي��خ سعد
ال� �ع� �ب ��داهلل ،وي �س �ب �ق �ه��ا ف ��ي ال ��راب� �ع ��ة وال �ن �ص��ف
ل�ق��اء املنتخبني البحريني وال�ي��اب��ان��ي لتحديد
املركزين الثالث والرابع في الترتيب العام ،بعد
أن ح �س��م ال��رب��اع��ي ت��أه �ل��ه إل ��ى ن �ه��ائ �ي��ات ك��أس
العالم  2021في مصر.
وج��اء تأهل املنتخب القطري إلى النهائي بعد
ف��وزه على البحرين بنتيجة  28/24ف��ي اللقاء
ال��ذي جمعهما أول م��ن أم��س ،ضمن منافسات
ال ��دور قبل ال�ن�ه��ائ��ي ،كما ف��از املنتخب ال�ك��وري
ال �ج �ن��وب��ي ع �ل��ى ال �ي��اب��ان  ،34/32ب �ع��د م �ب��اراة

ماراثونية احتكم فيها املنتخبان إل��ى شوطني
إضافيني.

قطر قوة وخبرة
ول ��ن ت�خ�ل��و م� �ب ��اراة ال �ي��وم ف��ي ن�ه��ائ��ي ال�ب�ط��ول��ة
م��ن ال�ق��وة واإلث ��ارة ب�ين طرفيها ،خصوصا في
ظ ��ل خ� �ب ��رات وق � ��وة امل �ن �ت �خ �ب�ين ،م ��ع األف �ض �ل �ي��ة
النسبية للمنتخب القطري ،الذي سبق أن أثبت
ت�ف��وق��ه ع�ل��ى م�ن��اف�س��ه ال �ي��وم ف��ي لقائهما ب��دور
امل�ج�م��وع��ات ،إال أن ال�ل�ق��اء ات النهائية تختلف
حساباتها كليا عن أي لقاء ات أخرى.
ويتميز العنابي بامتالكه للعديد من العناصر
أص �ح��اب ال�خ�ب��رة وال�ب�ن�ي��ة ال�ج�س�م��ان�ي��ة ال�ق��وي��ة
واملهارة ،وفي مقدمتهم الحارس املتألق دانييل
سارتيش وامل��رش��ح لنيل ج��ائ��زة أفضل ح��ارس

الفارس علي الخرافي متوَّ جاً بالجائزة الكبرى للبطولة

في البطولة وال��ذي ق��دم مستوى ثابتا وحرس
م��رم��اه بكل شجاعة م��ع دف��اع /6ص�ف��ر إيجابي
قادر على الحد من خطورة أي فريق.

كوريا سرعة ومهارة
ّأم��ا املنتخب الكوري فيتسم بتصاعد ملحوظ
م��ن م �ب��اراة إل��ى أخ ��رى وظ�ه��ر ف��ي ال ��دور الثاني
بصورة مختلفة تماما عن الدور األول ،ويعتمد
الفريق على تألق حارس مرماه والدفاع املتقدم
 3/3أقرب إلى دفاع (رجل لرجل) وهذا يؤثر على
أداء أي فريق منافس ويربك حساباته ويستنفد
لياقته البدنية ،وفي الشق الهجومي يركز على
ت �ص��وي �ب��ات ال �س��اع��د األي �م��ن ووص � ��ول ال�س��اع��د
األي�س��ر إل��ى منطقة السبعة أم�ت��ار والتصويب
باإلضافة إلى العب الدائرة والجناحني.

الجهراء
يعزز صدارته لـ«األولى»
ع ��زز ال �ج �ه��راء ص ��دارت ��ه ل � ��دوري ال��درج��ة
االول ��ى بعد ان ح��ول ت��أخ��ره ب�ه��دف ام��ام
ال �ص �ل �ي �ب �خ��ات ام � ��س ال � ��ى ف � ��وز ب �ه��دف�ين
م �ق��اب��ل ه ��دف ف��ي ال �ل �ق��اء ال� ��ذي جمعهما
ام ��س ض�م��ن ال �ج��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة ع �ش��رة من
منافسات دوري ال��درج��ة االول ��ى ،ليصل
رصيده الى  22نقطة في املركز االول.
وج� � � ��اء ه� ��دف� ��ا ال � �ج � �ه� ��راء ع� �ب ��ر م �ح �ت��رف��ه

الكاميروني روجيه.
وف��ي ل�ق��اء آخ��ر خطف ب��رق��ان ف ��وزا مهما
م��ن ال�ف�ح�ي�ح�ي��ل ب �ه��دف دون رد ليبتعد
منفردًا باملركز الثاني برصيد  15نقطة،
وفيما يبقى رصيد الفحيحيل  12نقطة
م �ت �س��اوي��ًا م ��ع ال �ص �ل �ي �ب �خ��ات ف ��ي امل��رك��ز
الثالث ،ويحل خيطان الغائب عن لقاء ات
الجولة في املركز االخير بـ 8نقاط.

اإلثنين  2جمادى اآلخرة  1441هـ •  27يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16702
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بلغت ربع نهائي بطولة أستراليا

ُ
ً
تاريخا في التنس
أ ْنس ..تكتب للعرب

ُ
ح �ق �ق��ت ال �ب �ط �ل��ة ال �ت��ون �س �ي��ة أن � ��س ج��اب��ر إن �ج��ازًا
تاريخيًا بتأهلها الى ربع نهائي بطولة أستراليا
املفتوحة أول��ى البطوالت االرب��ع الكبرى للتنس،
وذل � � ��ك ب �ع ��د ت �خ �ط �ي �ه��ا ال �ص �ي �ن �ي��ة وان � � ��غ ك �ي��ان��غ
بمجموعتني بال رد  6 - 7و.1 - 6
وواص �ل��ت البطلة التونسية مغامرتها بنجاح
بعد ان كانت قد ّ
فجرت أكبر املفاجآت بإقصائها
ّ
املصنفة اولى سابقا كارولني فوزنياكي.
وستواجه جابر التي أصبحت اول العبة عربية
تبلغ ه��ذا ال��دور ف��ي بطولة كبرى (غ��ران��د س�لام)
ف ��ي ال� � ��دور رب� ��ع ال �ن �ه��ائ��ي ن �ظ �ي��رت �ه��ا األم �ي��رك �ي��ة
صوفيا كينني ،ال�ت��ي نجحت ف��ي وض��ع مغامرة

امل��راه �ق��ة ك��وك��و غ ��وف ال�ب��ال�غ��ة  15ع��ام��ًا ،ب�ع��د ان
تغلبت عليها بمجموعتني مقابل مجموعة.
وشهدت بطولة أستراليا املفتوحة عند السيدات
م �ف��اج��آت ك �ب��رى ف ��ي ن�س�خ��ة  ،2020ب �ع��د خ ��روج
ال �ع��دي��د م��ن ال�لاع �ب��ات ال� �ب ��ارزات ،وع �ل��ى رأس�ه��ن
أوس � ��اك � ��ا وس� �ي ��ري� �ن ��ا وي� �ل� �ي ��ام ��س وب �ل �ي �س �ك��وف��ا
وغيرهن.
وأصبحت جابر على بعد  3خطوات من تحقيق
إنجاز ّ
مدو ،حيث يتعني عليها تخطي كينني في
دور الثمانية والتأهل الى الدور نصف النهائي،
ّ
علما بأن كل االحتماالت مفتوحة في ظل مفاجآت
متتالية وخروج العديد من الالعبات البارزات.

حقائق عن النجمة التونسية
 ولدت يوم  28أغسطس  1994في مدينة قصر هالل (وسط). والدتها العبة تنس وكانت توجد معها في الملعب لجمع الكرات. دخلت غمار االحتراف عام  ،2012وخاضت أولى بطوالتها في دورةقطر الدولية العام ذاته.
 توجت بعدة دورات ،منها دورات تونس والدار البيضاء وأنطاليا وروالنغاروس للشابات.
 في  ،2017دخلت سباق أفضل  100العبة محترفة. في  ،2018وصلت أنس جابر نهائي دورة موسكو الدولية ،ولكنهاتعرضت لإلصابة وخسرت اللقب.
 توجت في ديسمبر  2019بجائزة أفضل رياضية عربية المقدّ مة منمؤسسة «لندن العربية».

ُأنس جابر تحتفل بفوزها على الصينية وانغ | أ.ف.ب

تعديل مرتقب لتوقيت
انتقاالت «بريميرليغ»
ي �س �ت �ع��د ال� �ق ��ائ� �م ��ون ع �ل ��ى ب �ط��ول��ة
الدوري االنكليزي لكرة القدم لعقد
اج �ت �م��اع م�ه��م ال�ش�ه��ر امل�ق�ب��ل وذل��ك
للتصويت على نظام جديد لسوق
االنتقاالت.
وذك��رت صحيفة صن ان��ه وف��ي ظل
اع � �ت� ��راض ع� ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن األن ��دي ��ة
ع�ل��ى غ�ل��ق س��وق االن�ت �ق��االت مبكرا
ف��ي امل�س��اب�ق��ة ،س�ي�ت�ط��رق م�س��ؤول��و

ال� �ب� �ط ��ول ��ة ل� �ن� �ق ��اش ت� �ل ��ك ال �ق �ض �ي��ة
وال� �ت� �ص ��وي ��ت ع �ل ��ى م �ق �ت ��رح إب �ق ��اء
س � � ��وق االن� � �ت� � �ق � ��االت «ال � �خ ��ارج� �ي ��ة
ف �ق��ط» م�ف�ت��وح��ًا ح�ت��ى ن�ه��اي��ة شهر
اغسطس.
وك ��ان اغ�ل�اق س ��وق االن �ت �ق��االت مع
ب ��داي ��ة ش �ه��ر اغ �س �ط��س م ��ن األم ��ور
امل ��زع �ج ��ة ل �ل �م��درب�ي�ن ف ��ي ان �ك �ل �ت��را،
خ ��اص ��ة ان س � ��وق االن� �ت� �ق ��االت ف��ي

«الحرامية» يستقصدون
العبي بورتو!
لم يمض شهر على سرقة منزل الع��ب نادي
ب ��ورت ��و ال �ب��رت �غ��ال��ي اوت ��اف� �ي ��و ،ع �ن��دم��ا ك��ان
يخوض إحدى املباريات مع فريقه في الدوري
ال�ب��رت�غ��ال��ي ،حتى ت�ك��رر ه��ذا األم��ر م��ع زميله
املكسيكي خ�ي�س��وس ك��ورون��ا ،ال ��ذي ت�ع� ّ�رض
هو اآلخ��ر لسطو مسلح ،بينما كان يخوض
م ��ع ف��ري �ق��ه ن �ه��ائ��ي ك� ��أس دوري ال �ب��رت �غ��ال،
ال��ذي انتهى بفوز خصمه سبورتينغ براغا

اسبانيا وإيطاليا وأملانيا وفرنسا
ي �س �ت �م��ر ح� �ت ��ى ب � ��داي � ��ة س �ب �ت �م �ب��ر،
وه � � ��و األم � � � ��ر ال � � � ��ذي ي� �ت� �س� �ب ��ب ف��ي
خ �س��ارة االن��دي��ة االن�ك�ل�ي��زي��ة لكثير
م ��ن ال �ن �ج ��وم وع � ��دم ق ��درت �ه ��ا ع�ل��ى
تعويضهم.
ول � ��ن ي �ش �م��ل امل� �ق� �ت ��رح االن� �ت� �ق ��االت
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال � �ت� ��ي س �ت �ب �ق��ى ع�ل��ى
نظامها السابق مع بداية أغسطس.

وفاة النجم الهولندي
رنسنبرينك

ساوثغيت مرشح
لخالفة سولشاير

ت� ��وف� ��ي ال �ل��اع � ��ب ال � ��دول � ��ي ال� �ه ��ول� �ن ��دي
ال �س��اب��ق روب � ��ي رن �س �ن �ب��ري �ن��ك ع ��ن 72
ع ��ام ��ا ،ب �ع��د ص� ��راع م ��ع امل � ��رض ،وذل ��ك
وفق ما ذكرت وكالة األنباء البلجيكية
«ب� �ي� �ل� �غ ��ا» ال � �س � �ب ��ت ،ن� �ق�ل�ا ع� ��ن زم �ي �ل��ه
ال�س��اب��ق ي��ان م��ول��در ال ��ذي ات�ص�ل��ت به
عائلة الراحل.
وع ��ان ��ى رن �س �ن �ب��ري �ن��ك م� ��رض ض �م��ور
العضالت التدريجي لعدة أعوام.
وداف��ع رنسنبرينك عن أل��وان املنتخب
ال�ه��ول�ن��دي ف��ي  46م �ب��اراة خ�لال حقبة
ت��أل��ق «ال �ب��رت �ق��ال��ي» ف ��ي ال�س�ب�ع�ي�ن��ات،
حني وصل معه الى نهائي كأس العالم
مرتني تواليا عامي  1974و.1978
وع� � � �ل � � ��ى ص� � �ع� � �ي � ��د األن � � � � ��دي � � � � ��ة ،ت� �م� �ي ��ز
رن� �س� �ن� �ب ��ري� �ن ��ك ف � ��ي م � ��رك � ��زي ال� �ج� �ن ��اح
واملهاجم في الدوري البلجيكي بشكل
خ � ��اص ،ح �ي��ث ت� ��وج م ��ع «أن ��درل� �خ ��ت»
ب �ل �ق��ب ال� � � ��دوري امل �ح �ل��ي ع ��ام ��ي 1972
و ،1974وأح� ��رز ال �ك��أس امل�ح�ل�ي��ة أرب��ع
م ��رات ( 1972و 1973و 1975و،)1976
لكن األه��م أن��ه اسهم في قيادة الفريق
ال��ى ال�ف��وز ب�ك��أس ال �ك��ؤوس األوروب �ي��ة
م� ��رت �ي�ن ،وك � � ��أس ال� �س ��وب ��ر األوروب � �ي � ��ة
مثلهما عامي  1976و .1978ا.ف.ب

تواصل الصحف البريطانية هجومها املستمر على نادي
مانشستر يونايتد االنكليزي عطفًا على نتائجه السلبية
االخ �ي��رة متفقة أن م��درب ال�ف��ري��ق ال�ح��ال��ي سولشاير ليس
الرجل املناسب لقيادة ه��ذا الفريق وحمل إرث االسطورة
أليكس فيرغسون.
بينما اتجهت صحيفة «دي�ل��ي ميل» أن ادارة يونايتد قد
ب��دأت بالبحث فعليًا ع��ن امل ��درب ال�ب��دي��ل ل�لاع��ب النروجي
ال �س��اب��ق وال� �ت ��ي س �ت �ض��م م � ��درب ان �ك �ل �ت��را ال �ح��ال��ي غ��اري��ث
ساوثغيت وق��ال��ت الصحيفة إن يونايتد س��وف يفكر في
إقالة أولي غونار سولسكاير إذا لم تتحسن النتائج على
ملعب أولد ترافورد هذا املوسم ،وتعيني ساوثغيت بديال
بعد يورو .2020
و ف��ي ح�ين ُي�ن�ظ��ر إ ل��ى م��اور ي�س�ي��و ب��و ت�ش�ي�ت�ي�ن�و ع�م��و م��ا
ع�ل��ى أ ن��ه ا مل��ر ش��ح األول ف��ي ح��ا ل��ة ش�غ��ور م��ر ك��ز ا مل��درب
ف ��ي أو ل� ��د ت ��را ف ��وردُ ،ي �ن �ظ��ر إ ل ��ى س��او ث �غ �ي��ت ع �ل��ى أ ن��ه
م� �ن ��ا س� �ب ��ة ج � �ي� ��دة مل� ��وا ص � �ل� ��ة س � �ي� ��ا س� ��ة ي� ��و ن� ��ا ي � �ت� ��د ف��ي
ت�ش�ج�ي��ع ا ل�ش�ب��اب.
كما ان نائب الرئيس التنفيذي ،إد وودوارد ،معجب بكيفية
تطور منتخب إنكلترا تحت قيادة هذا املدرب الشاب.

ب �ه ��دف ن �ظ �ي��ف .وذك� � ��رت ص �ح �ي �ف��ة ج ��ورن ��ال
دي ن��وت�ي�س�ي��اس ال�ب��رت�غ��ال�ي��ة أن ال�ع��دي��د من
اللصوص اقتحموا امل�ن��زل ،وه��ددوا املوظفة
ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ب ��داخ� �ل ��ه ب ��اس �ت �خ ��دام ال� �س�ل�اح،
وسرقوا مجوهرات ثم الذوا بالفرار.
ولم تصب املوظفة بأذى خالل الواقعة ،التي
انتقل على إثرها عدد من أف��راد الشرطة إلى
منزل الالعب.

مقتل العب إنكليزي
في ظروف غامضة!
ت��واص��ل ال�ش��رط��ة البريطانية
ج�ه��وده��ا م��ن أج ��ل ال�ح�ص��ول
ع �ل��ى م �ع �ل��وم��ات ح� ��ول م�ق�ت��ل
ج��وردان سينوت الع��ب نادي
ماتلوك تاون (درج��ة سابعة)
وال� ��ذي ل�ق��ي ح�ت�ف��ه بجمجمة
محطمة.
وسجل سينوت أول هاتريك
م� ��ع ف ��ري �ق ��ه ف� ��ي آخ � ��ر م� �ب ��اراة
خ��اض�ه��ا معهم ق�ب��ل أن يلقى
م� �ص ��رع ��ه ب� �ع ��د س � ��اع � ��ات م��ن
فقدانه للوعي بعد ح��ادث لم
ي �ك �ش��ف ع ��ن ت �ف��اص �ي �ل��ه ح�ت��ى
اآلن.
وقال املحقق املفتش جوستني
سينوت في لقاء سابق مع فريقه ماتلوك تاون | ارشيفية
ويلسون إن «الحادث وقع في
وق��ت مزدحم للغاية ،ونعتقد أن��ه ال ي��زال هناك حتى اآلن  8أش�خ��اص حسب تقارير للصحف
عدد من الشهود الذين لم يتقدموا بعد والذين ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة .ول��م ي�ل�ع��ب س�ي�ن��وت ف��ي ال ��دوري
قد يحملون معلومات حيوية بشـأن كيف فقد امل�م�ت��از س��اب�ق��ا ،وق�ض��ى مسيرته ف��ي ال��درج��ات
ش��اب حياته بشكل م��أس��اوي» .وتقوم الشرطة ال ��دن �ي ��ا ،وك � ��ان ي �م �ن��ي ال �ن �ف��س ب�ت�ح�ق�ي��ق ه��دف��ه
ح��ال �ي��ا ب��اع �ت �ق��ال امل �ش �ت �ب��ه ب �ه��م ال ��ذي ��ن ض �م��وا بالوصول إلى أحد األندية الكبيرة.

إسبانيول في «ورطة»

بداية مقلقة لسيتين مع برشلونة
أم �ض��ت ج�م��اه�ي��ر ب��رش�ل��ون��ة الليلتني
امل��اض�ي�ت�ين ف��ي ال �ن �ق��اش ح ��ول ص��واب
قرار إدارة النادي بالتخلي عن املدرب
ف ��ال �ف �ي ��ردي ،خ �ص��وص��ا ب �ع��د ال �ب��داي��ة
ال� �خ� �ج ��ول ��ة ل� �ل� �م ��درب ال� �ج ��دي ��د ك�ي�ك��ي
سيتني ،الذي تعقدت أموره بعد ثالث
مباريات فقط كمدرب لبرشلونة ،وذلك
بسقوط ال�ن��ادي الكتالوني في ملعب
«ميستايا» ،بعد خسارته أمام مضيفه
فالنسيا صفر 2/في املرحلة الحادية
والعشرين من الدوري األسباني.
وكانت مواجهة فالنسيا أول اختبار
ح�ق�ي�ق��ي ل�ب��رش�ل��ون��ة ف��ي ث��ال��ث م �ب��اراة
ب �ق �ي��ادة م��درب��ه ال �ج��دي��د س�ي�ت�ين ال��ذي
تسلم املهمة اإلثنني قبل املاضي خلفا
الرنستو فالفيردي املقال من منصبه،
وقد خرج منها النادي الكتالوني وهو
يجر خلفه ذيل خيبة الهزيمة الرابعة
ل ��ه ه � ��ذا امل ��وس ��م واألول� � � ��ى ف ��ي م�ل�ع��ب
«الخفافيش» منذ  18فبراير .2007
وب �ع��د م�ع��ان��اة ف��ي م�ب��ارات�ي��ه األول �ي�ين

أول سقوط
للبارسا في ميستايا
منذ ..2007
ورقم سلبي لميسي!
كيكي سيتين

كمدرب لبرشلونة ،حيث تغلب األخير
ب �ش��ق ال �ن �ف��س ع �ل��ى غ��رن��اط��ة /1ص �ف��ر
في ال��دوري ،ثم بعدها على إيبيزا من
الدرجة الثالثة في الوقت القاتل 2/1
بثنائية للفرنسي أن�ط��وان غريزمان،
ازداد وض��ع امل ��درب ال�س��اب��ق لبيتيس
سوءا.
واستحق فالنسيا تماما فوزه التاسع
ه � ��ذا امل� ��وس� ��م ،وال � � ��ذي ت �ح �ق��ق ب�ف�ض��ل
األوروغوياني ماكسيميليانو غوميز،

إذ ك��ان ال �ط��رف األف �ض��ل ،ال سيما في
الشوط األول.
ورأى العب وسط برشلونة سيرجيو
بوسكتس أن «ع�ل��ى ال�لاع�ب�ين التأقلم
مع أفكار الطاقم التدريبي (الجديد).
ك��ان��ت ه �ن��اك أم ��ور ج �ي��دة ف��ي امل �ب��اراة،
وأخرى نحتاج الى تحسينها».
أم� � ��ا س� �ي� �ت�ي�ن ف� ��أق� ��ر أن ف ��ري� �ق ��ه «ك � ��ان
ب� �ص ��راح ��ة س �ي �ئ��ا ف ��ي ال� �ش ��وط األول،
وسمحنا لهم ب��أن يخرجوا ب��أرب��ع أو

خمس هجمات م��رت��دة .يجب أن نقيم
ال�ك�ث�ي��ر م��ن األم � ��ور ال �ت��ي ح�ص�ل��ت في
الشوط األول ..هناك أشياء يترجمها
ال�ل�اع �ب ��ون ب �ش �ك��ل خ ��اط ��ئ ،أو أن �ن��ا ال
ن �ف �س��ره��ا (ك� �ط ��اق ��م ت ��دري� �ب ��ي) ب�ش�ك��ل
جيد».
وشدد «هناك أمور يجب تصحيحها.
لقد تحسن أداؤن��ا في الشوط الثاني،
وك ��ان ��ت ه� �ن ��اك ف � ��رص واض � �ح� ��ة ،ل�ك��ن
ل�س��وء ال�ح��ظ ل��م نتمكن م��ن ترجمتها
وتلقينا الهدف الثاني ...هناك الكثير
من األمور التي يجب تصحيحها».
وك ��ان ��ت م �ع��ان��اة م �ي �س��ي أم � ��ام امل��رم��ى
من األسباب األساسية لهذه الهزيمة
املستحقة ،إذ عادل النجم األرجنتيني
ال��رق��م ال ��ذي حققه ف��ي ديسمبر 2017
ع �ل��ى ك ��ام ��ب ن ��و ض ��د دي �ب��ورت �ي �ف��و ال
كورونيا ،بتسديده  11مرة على املرمى
من دون أن ينجح في التسجيل لتدخل
ذلك الرقم رفقة املدرب كيكي واملطالب
بأن يعالج هذا األمر سريعًا.

وليامس خالل لقاء اسبانيول

يعيش نادي إسبانيول ظروفًا صعبة ،ليس
فقط على مستوى الفريق األول للكرة الذي
يحقق نتائج سلبية في الدوري األسباني
وآخ��ره��ا ال�ت�ع��ادل م��ع ضيفه أتلتيك بلباو
 1-1وحسب ،بل إنه يواجه احتمال معاقبته
بسبب اإله��ان��ات العنصرية ال�ت��ي ص��درت
من جمهوره بحق الع��ب الفريق الباسكي
إنياكي وليامس.

وقال وليامس الذي دافع عن ألوان املنتخب
األس�ب��ان��ي م��رة واح��دة فقط «أغ ��ادر (ملعب
إس �ب��ان �ي��ول) ح��زي �ن��ًا ب �ع��ض ال� �ش ��يء ،ليس
ب�س�ب��ب ال �ت �ع��ادل ف ��ي امل � �ب ��اراة وح� �س ��ب ،بل
ألن ��ي ك�ن��ت ض�ح�ي��ة ل�ل�ه�ت��اف��ات ال�ع�ن�ص��ري��ة.
ه ��ذه أم ��ور ال ي��ري��د أن يسمعها أي أو من
أي أصول ك��ان» .ويتذيل إسبانيول ترتيب
الليغا برصيد  15نقطة.
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مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة

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

إلى معتدلة السرعة ( 12ـــ  38كلم /ساعة).

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.
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فنان كويتي ّ
تزين لوحاته معالم البالد
عبدالله بشارة

أحمد الصراف

a.bishara@alqabas.com.kw

a.alsarraf@alqabas.com.kw

نهايتي وذكريات
«دلكش»
عاشت املطربة اإلي��ران��ي��ة الشهيرة «دل��ك��ش» ( 1925ـ ـ )2004
نصف عمرها العملي تحت حكم الشاه ،ورأت الشهرة والعز
وال��������دالل ،وع���اش���ت ن��ص��ف��ه ال���ث���ان���ي ت��ح��ت ح��ك��م رج�����ال ال��دي��ن
املتشددين ،ورأت الغم وما يقرب من اإلذالل.
ومن ذكرياتها ،وهي في أرذل العمر ،أنها استقلت يوما سيارة
أج���رة ،وم��ا أن تحركت بها حتى ق��ام سائقها ،ال���ذي ك��ان في
العشرينيات من عمره ،بتشغيل شريط إلحدى أغانيها ،وفي
نهايتها استبدلها بأخرى لها ،وهو يهز رأسه طربا ،واستمر
الحال به كذلك إلى أن فاض بها وم�لأت الدموع عينيها ،وهي
تسترجع ذكرياتها ومجدها الذي أفل ،وشعرت بالدم يصعد
لرأسها ،ولفت احمرار وجهها املليء بالتجاعيد والخالي من
املساحيق نظر السائق ،فقال لها :يا أمي ،أال ترين كم هو جميل
صوتها ورائ��ع أداؤه���ا؟ فسألته ،وه��ي غارقة في دموعها ،إن
ك��ان يعرف م��ن ه��ي؟ فقال انهم يقولون أن اسمها «دل��ك��ش»،
وص��وت��ه��ا ال ي��م��ك��ن أن ي��ع��ادل��ه ص����وت ،واع���ت���ذر إن ك���ان ذل��ك
يضايقها ،ف��ه��ي س��ل��واه ف��ي س��اع��ات عمله ال��ش��اق��ة وال��ط��وي��ل��ة،
وأن��ه مغرم بصوتها ،كما كان وال��ده ،ورف��ع كفيه داعيا ربه أن
يحفظها أينما كانت! فقالت له «دلكش» ،بعد ت��ردد ،إنها تلك
املطربة! فضغط السائق من فوره وبقوة على فرامل السيارة،
وأوقفها على جانب الطريق والتفت إليها غير مصدق ما سمعه
منها ،وهو يحملق في تقاطيع وجهها املتعب ،وخرجت الكلمات
بصعوبة وكالهمس من بني شفتيه ،مشيرا إليها بسبابته :هل
أن��ت حقا السيدة دل��ك��ش؟ فهزت رأس��ه��ا ،وه��ي تمسح الدموع
ع��ن وجنتيها ،ول���م ت��ق��ل ش��ي��ئ��ا ،وب����دأت ب��غ��ن��اء إح���دى أغانيها
بصوتها املتعب فيما تبقى من الطريق ،والسائق يهز رأسه
طربا وس��ع��ادة غير مصدق م��ا ي��راه ويسمعه ،وم��ا أن وصال
حتى ترجل السائق وفتح باب السيارة لها ،وانكب يلثم يديها
بعشرات القبل ،شاكرا لها تلك اللحظات الجميلة التي سوف
تبقى معه إلى األبد ،ورفض بإباء أن يتقاضى األجرة منها.

***
ل��ل��ف��ن��ان�ين ،وف����ي أي ف����ن ،م��ك��ان��ة خ���اص���ة ف���ي ق���ل���وب محبيهم
واملعجبني بهم ،سواء كان الفنان رساما ،نحاتا ،ممثال ،مطربا،
أو راق��ص��ا .وم��ن ك��ل ه���ؤالء امل��ب��دع�ين يبقى امل��ط��رب أو املغنية
معنا ل��س��ن��وات أط���ول ،فنحن ،البشر ال��ع��ادي�ين ،ول��ي��س كارهي
الفنون والثقافة واآلداب ،نستمتع باملسرحية ،وتخفق قلوبنا
لرؤية تمثال رائع أو لوحة ساحرة ،ولكن تبقى لألغنية ،كلمات
وموسيقى ،مكانتها الخاصة ،فهي السلوى في الطريق واملنام
وال��ح��زن وال��ف��رح وف���ي ال��ش��م��س وف���ي ال��ظ�لام ،نسترجع معها
أحالمنا وذكرياتنا ،وتخرجنا أنغامها من حاضرنا لتعيدنا
الى املاضي ،أو تحملنا الى املستقبل من دون أن نغادر أماكننا.
شكرا لكل من ادخل الفرحة الى قلوبنا والنشوة الى نفوسنا،
والذين سيكونون معنا عندما نصل الى نهاية العمر ،فسنختار
حينها ،إن كان لنا خيار ،أن نجلس في الشرفة كل يوم على
ك��رس��ي ه����زاز ،نستمع ونستمتع ب��س��م��اع أج��م��ل امل��ق��ط��وع��ات
واأللحان واألغاني ،التي طاملا غرمنا بها وعشقنا من يشدون
بها ،ممسكني بيد قدحًا وب��األخ��رى س��ي��ج��ارًا ،إل��ى أن يسقط
االث��ن��ان م��ن أي��دي��ن��ا ون���ودع ه��ذه ال��دن��ي��ا ون��ح��ن ف��ي قمة ال��رض��ا،
وليمت سارقو األحالم واملال العام بغيظهم.

مجلس األمة..
أزمة الحداثة الدائمة

أحمد الحافظ
يعد ال�ف�ن��ان التشكيلي أح�م��د مقيم اس�م��ًا ب ��ارزًا ف��ي عالم
الرسم ،إذ شارك في العديد من املعارض املحلية والدولية،
كما تم عرض لوحاته في الكثير من املرافق الحيوية في
الكويت ،مثل مبنى رك��اب مطار الكويت ال��دول��ي الجديد
التابع للخطوط الجوية الكويتية« ،وهي عبارة عن لوحة
ضخمة لصاحب السمو أمير ال�ب�لاد ،وسمو ول��ي العهد

خالل  10أيام فقط

ساعة  Nautilus 5711من «باتيك فيليب»
ارتفع سعرها  9آالف دينار
عبدالرزاق العطار
حققت ساعة «باتيك فيليب» من طراز Nautilus 5711
رق �م��ًا ق�ي��اس�ي��ًا ف��ي ارت� �ف ��اع ال �س �ع��ر خ�ل�ال ف �ت��رة زم�ن�ي��ة
قصيرة ،حيث زاد سعرها بنحو  %60خالل  10أيام.
وب� �ح� �س ��ب ص �ف �ح��ة «ووت� � � ��ش رادي � � �ن� � ��غ» ،ف � ��إن ال �س��اع��ة
«نوتيلوس  »5711ارتفع سعرها من  50ألف دوالر ،أي
نحو  15200دينار كويتي ،إلى  80ألف دوالر ،أي ما يعادل
 24ألفًا و 300دينار.

علماء يستخدمون «الرياضيات»
إلنتاج «قهوة مركزة»

مايو كلينك

ألم الظهر خالل فترة الحمل..
 6نصائح لتخفيفه
اليابان تواجه «فيسبوك»
والصين بعملة رقمية جديدة
أحمد بدر

آالم ال �ظ �ه��ر خ �ل��ال ف� �ت ��رة ال �ح �م��ل
مشكلة معتادة ،وهذا أمر طبيعي،
حيث ان زيادة الوزن وتغيير مركز
ال �ج ��اذب �ي ��ة وال� �ه ��رم ��ون ��ات ت�ع�م��ل
على إرخ��اء األربطة املوجودة في
مفاصل ح��وض��ك .وم��ع ذل��ك ،ففي
ك�ث�ي��ر م��ن األح� �ي ��ان ،ي�م�ك�ن� ِ�ك منع
آالم ال �ظ �ه��ر أو ت�خ�ف�ي�ف�ه��ا خ�ل�ال
فترة الحمل .ولتحقيق ذلك ،يجب
ُّ
م��راع��اة سبعة أساليب للتخلص
من آالم الظهر أثناء فترة الحمل.
 .1ال � � � �ت � � ��درب ع � �ل� ��ى ال ��وض� �ع� �ي ��ة
السليمة للجسم
أث �ن��اء ن �م��و ال �ط �ف��ل ،ي�ن�ت�ق��ل م��رك��ز
الثقل إل��ى األم��ام .لتجنب الوقوع
إل � ��ى األم� � � ��ام ،ق ��د ت� ��وازن� ��ي ن�ف�س��ك
ب��إح �ن��اء ال �ظ �ه��ر ،م �م��ا ق ��د ي�ج�ه��د
العضالت املوجودة أسفل الظهر
وي �ت �س �ب��ب ف ��ي آالم ال �ظ �ه��ر خ�لال
فترة الحمل.
 .2الحصول على الحذاء املناسب
ارت ��دي أح��ذي��ة منخفضة الكعب،
ول� �ك ��ن ل �ي �س��ت م �س �ط �ح��ة ،م � ��زودة
ب��دع��ام��ة م�ق��وس��ة ج �ي��دة .تجنبي
ارت � ��داء ال�ك�ع��ب ال �ع��ال��ي ،ح�ي��ث قد
ُي�س�ب��ب تغييرا زائ ��دا ف��ي ت��وازن��ك
أثناء املشي ويؤدي إلى السقوط.
 .3رفع األشياء بطريقة صحيحة
عند رفع شيء صغير ،اجلسي في
وضع القرفصاء ثم انهضي بدعم

من الساقني.
 .4النوم على جانبك
استلقي أثناء النوم على جانبك
وليس ظهرك .احرصي على ثني
إح � � ��دى ال ��رك �ب �ت�ي�ن أو ك �ل �ت �ي �ه �م��ا.
ي �م �ك �ن� ِ�ك ال �ت �ف �ك �ي��ر ف ��ي اس �ت �خ��دام
وس � ��ائ � ��د ال � �ح � �م ��ل أو ال ��وس ��ائ ��د
ال��دع��ام��ة ب�ين رك�ب�ت�ي� ِ�ك املثنيتني،
وتحت بطنك وخلف ظهرك.
 .5ج��رب��ي ال �س �خ��ون��ة وال� �ب ��رودة
والتدليك
رغ ��م أن األدل � ��ة ال��داع �م��ة لفاعلية
ه� ��ذه ال��وس��ائ��ل م � �ح ��دودة ،إال أن
التدليك أو وض��ع ك�م��ادة تسخني
أو كيس ثلج على ظهرك قد تفيد.
 .6م �م��ارس��ة األن �ش �ط��ة ال �ب��دن �ي��ة
ضمن روتينك اليومي
يمكن أن تحافظ ممارسة النشاط
البدني بانتظام على ق��وة الظهر
بجانب التخفيف م��ن آالم الظهر
خالل فترة الحمل.
�ارك أن أل��م الظهر
ضعي ف��ي اع�ت�ب� ِ
أثناء الحمل قد يكون عالمة على
م� �خ ��اض ق �ب ��ل األوان أو ع� ��دوى
�ت
ف� ��ي ال� �ج� �ه ��از ال � �ب ��ول ��ي .إذا ك �ن� ِ
تعانني أمل��ا بالظهر أث�ن��اء الحمل
م� �ص� �ح ��وب ��ا ب � �ن� ��زف م� �ه� �ب� �ل ��ي ،أو
حمى ،أو الشعور بحرقة في أثناء
التبولُ ،يرجى االت�ص��ال بطبيبك
فورا.

حفظهما اهلل».
كما تم عرض لوحة للفنان الراحل عبدالحسني عبدالرضا
ف��ي م �س��رح ع�ب��دال�ح�س�ين ع �ب��دال��رض��ا ،إض��اف��ة إل ��ى ع��رض
ل��وح��ة أخ ��رى ف��ي متحف ق�ص��ر ال �س�لام ،وال �ت��ي ستوضع
هناك بعد أسابيع.
وعرضت لوحة للفنان مقيم في مطار أنقرة ال��دول��ي في
تركيا مل��دة  3أشهر ،وت��م بيع لوحاته لهواة في إيطاليا،
وشارك في معرض بأسبانيا.

تسعى اليابان حاليًا إلى خوض معركة العمالت الرقمية
العاملية ،التي تسعى «فيسبوك» إلى تصديرها بعملتها
املنتظرة «ل�ي�ب��را» ،جنبًا إل��ى جنب م��ع ال�ص�ين وعملتها
«اليوان الرقمي» املنتظرة قريبًا.
وبحسب موقع «كوين ديسك» االقتصادي ،ف��إن اليابان
تبحث حاليًا ،على مستوى الحكومة والبرملان ،إمكانية
إط�ل�اق «ال�ي�ن ال��رق �م��ي» مل�ن��اف�س��ة ال �ع �م�لات ال��رق�م�ي��ة ال�ت��ي
س �ت �ص��دره��ا ك��ل م��ن ف�ي�س�ب��وك وال� �ص�ي�ن ،ول �ت��دخ��ل ع��ال��م
التشفير للعمالت من باب واسع.
ونقل املوقع عن نائب وزير الشؤون الخارجية الياباني،
ن��وري�ه�ي��رو ن��اك��اي��ام��ا ،ق��ول��ه إن ال�ع�م�ل��ة س�ت�ك��ون م �ب��ادرة
م�ش�ت��رك��ة ب�ي�ن ال �ح �ك��وم��ة وال �ش��رك��ات ال �خ��اص��ة ،مل��واج�ه��ة
التغيرات العاملية ف��ي التكنولوجيا املالية ،موضحًا أن
إصدار الصني لليوان الرقمي يجعل الخطوة األولى هي
بحث إطالق «الني الرقمي».

هل فكرت يومًا في استخدام الرياضيات لتحسني مزاجك؟
العلماء األميركيون جربوها ،فتوصلوا من خالل صيغة
رياضية إلى طريقة لصنع قهوة «اسبرسو» مركزة قوية،
وذلك وفق مجلة «ماتر» العلمية.
وتوصل الباحثون إلى طريقة لغليان القهوة للحصول
على تركيز أكبر مع استهالك أقل لحبوب النب ،وذلك خالل
معادلة رياضية ،أنتجت  35ملليلترًا م��ن القهوة ،جرى
تحضيرها مل��دة  25ث��ان�ي��ة ،بعد وض��ع امل�ي��اه عند درج��ة
ح��رارة من  92إلى  95درج��ة ،واستخدموا فقط  7غرامات
من الحبوب.
وأوض� ��ح ال�ع�ل�م��اء أن ه ��ذه ال�ط��ري�ق��ة ه��ي األف �ض��ل إلع ��داد
القهوة امل��رك��زة ،ولكن املقاهي ال تلتزم بها ،كما أن آالت
القهوة الحديثة تسمح ملحضري القهوة بضبط اإلمدادات
اليدوية باملاء والطحن ،مما يجعل طعم القهوة مختلفًا
ف��ي ك��ل م��رة ،خ��اص��ة أن طعم «االس �ب��رس��و» يتأثر بنحو
 2000مركب كيميائي موجود في حبوب القهوة نفسها.

الوفيات
● وليد إبراهيم رم��ض��ان خ��س��روه 53( ،ع ��ام ��ًا) ،ش�ي��ع،
للرجال :الرميثية ،مسجد املقامس ،للنساء :الظهر ،ق،4
ش ،2م ،36ت.90060453 - 60051636 :
● عبدالله خالد عبدالله المطيري 21( ،ع��ام��ًا) ،شيع،
للرجال :العزاء في املقبرة فقط ،للنساء :الرابية ،ق ،2ش،21
م ،13ت.97893511 :
● حليمة ماجد محمد ال��زام��ل ،أرم �ل��ة ع �ب��داهلل مجيم
الشالل 70( ،عامًا) ،شيعت ،للرجال :العزاء في املقبرة فقط،
للنساء :الزهراء ،ق ،5ش ،503م ،7ت.99627602 :
● شيخة عبدالكريم اليونس ،أرم�ل��ة ب��راك عبداملحسن
ال �ع ��واد 76( ،ع��ام��ًا) ،ش�ي�ع��ت ،ل �ل��رج��ال :ق��رط�ب��ة ،ق ،1ش،1
ج ،2م ،36للنساء :كيفان ،ق ،5ش ،52م ،2ت- 98550006 :
.95567000

● مدينة محمد علي الشطي ،زوج � ��ة ع�ب��دال��رح�م��ن
سعيد العبدالرحمن 82( ،عامًا) ،شيعت ،للرجال :جنوب
السرة ،الشهداء ،ق ،5ش ،510م ،3للنساء :غرب مشرف ،ق،3
ش ،321م ،19ت.99684738 - 99088905 :
● حصة سليمان صقر الغنيمان ،أرم �ل��ة م��اج��د سعود
ال ��زي ��ادي 81( ،ع��ام��ًا) ،التشييع ب�ع��د ص�ل�اة ع�ص��ر ال�ي��وم،
للرجال :الشامية ،ق ،2ش ،24م ،4ديوان الغنيمان ،للنساء:
الشامية ،ق ،5شارع الطبري ،م ،11ت.99700565 :
● عنيزة علوش الرشيدي ،أرم�ل��ة س��ال��م محمد الناصر
ال��رش �ي��دي 75( ،ع��ام��ًا) ،ش�ي�ع��ت ،ل �ل��رج��ال :ال �ق �ي��روان ،ق،1
ش ،122م ،48للنساء :العارضية ،ق ،8ش ،2ج ،2م ،19ت:
.67000022
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

ً
جلست مطوال مع صحافيتني من جريدة التايمز اللندنية في
زيارة إلى الكويت للتحضير لعدد خاص يصدرعن الكويت
مع ذكرى األعياد والتحرير..
وبكل وضوح كان السؤال عن مجلس األمة ،فكان ردي بأن
املجلس لم ي��ؤد دوره فيدفع الكويت نحو الحداثة وأن األداء
أصابني وآخ��ري��ن بخيبة أم��ل ،ألن املجلس ل��م يتقن املعاني
التي كان يريدها مؤسس الحداثة الكويتية املغفور له الشيخ
عبداهلل السالم من ه��ذا املجلس ومجالس سابقة ،متصورًا
ب��أن مجلس األم��ة ق��د يستوعب م��ش��روع النهضة ال��ذي كان
يحمله األمير الراحل.
كان ال بد من شرح هذا املشروع الذي يمكن اختصاره بدولة
القانون وسيادته وفرض شروطه على الجميع وامتثال الكل
لسطوته ،بال استثناء.
فمن أج��ل بناء دول��ة القانون ال مفر من مؤسسات تتفاعل
وت��ح��م��ي وت��ش��رح وت��م��ت��ث��ل ،منها التجمعات األه��ل��ي��ة ومنها
ال��ن��ق��اب��ات امل��ت��خ��ص��ص��ة ،وأب����رزه����ا م��ج��ل��س األم�����ة ،ال�����ذي من
مسؤوليته أن يبشر باملساواة بني جميع أبناء املجتمع ،في
وتسام على التكاتفات
عبور تام على شبكة العواطف الفئوية،
ٍ
القبلية ،وربط الجميع في تجمع مدني مستندًا إلى الدستور
بعدالة بني النساء والرجال ،بني الفقراء واألغنياء ،ال يهضم
العشائرية ويحارب الطائفية.
ك��ان��ت م��ع��ان��ي ال��دس��ت��ور ق��ي��ام ال���دول���ة ال��ع��ص��ري��ة ،وال���ح���ق أن
السنوات األول��ى للتجربة شهدت االق��ت��راب من أح�لام األمير
املؤسس ،فقد كانت الصيحة نحو املساواة ونحو رفع الظلم
وإزالة التجاهل أقوى بكثير من همس اليوم.
لكن ذلك املنحى تأثر سلبيًا ألن التأهيل الثقافي والتعليمي
ال��ع��ام للمجتمع ب��دأ يشكك ف��ي معاني امل��س��اواة وب���دأ أيضًا
يسعى لتحريف تلك املعاني ،فرفع القيود عن املرأة وتمتعها
ب��ح��ق امل����س����اواة ل���م ي��ك��ن م��ه��ض��وم��ًا ل����دى ك��ث��ي��ري��ن ،وذك����رت
للصحافيتني حرمان املرأة من التوقيع على املعامالت الطبية
ف���ي امل��س��ت��ش��ف��ي��ات ك��ظ��اه��رة م��س��رف��ة ف���ي ت��ع��ط��ي��ل امل��ش��روع
النهضوي.
فاملساواة بني الناس تؤدي إلى إلغاء التميز الطبقي كما تدعو
كل األدي���ان ،لكن البشر يبخل في إطاعة األدي���ان إذا مسته
َّ
بشيء ،وذك��رت بصراع أوروب��ا مع الثورة الفرنسية ،الداعية
إل��ى امل��س��اواة ،هل يعقل أن يقف الفيلسوف األمل��ان��ي نيتشه
ض��د ال��ث��ورة ألنها م��ع امل��س��اواة خائفًا م��ن ذواب االم��ت��ي��ازات،
بينما يقف مواطنه هيجل مع الثورة داعمًا لها.
كيف تراجعت الكويت عن انطالقها بتجاوز القبلية والطبقية
والفئوية ،هنا ليست املسؤولية تقع على النواب فقط ،وإنما
على غياب املؤسسات امل��ؤث��رة ف��ي تبني امل��ش��روع التقدمي،
خصوصًا مع تعثر التجربة البرملانية بالحل غير الدستوري،
وان��س��ح��اب م��ج��م��وع��ة م���ن امل��ث��ق��ف�ين م���ن امل���ي���دان ال��س��ي��اس��ي،
وضعف التجمعات وان��ع��دام الفهم ألبعاد امل��ش��روع ،كل هذه
العوامل أدت إلى نوع من التصحر السياسي وانحدار الحوار
ال��س��ي��اس��ي وب����روز ف����راغ ف��ك��ري دف���ع ال��ط��ام��ح�ين بالعضوية
البرملانية إل��ى االس��ت��ن��ج��اد ب��اإلس��ع��اف القبلي وامل��ذه��ب��ي مع
نعومة حكومية أم��ام تصاعد السباق إل��ى املنبر البرملاني،
فجاءت ظاهرة املخيمات وإفرازاتها في االنتخابات الفرعية
للتصفيات القبلية ،ورغ��م ق��ان��ون املنع ف��إن التنفيذ ل��م يكن
على املستوى القاطع الذي الذي ينهي هذه الظاهرة ،وما نراه
اآلن في الكويت حصيلة تجاوز املؤسسات وتالشي األهمية
السياسية لتجمعات املجتمع املدني وانشغالها بالترقيات
واالمتيازات وااللتفاف نحو التكسب املالي ال��ذي وصل إلى
ق��اع��ة ع��ب��داهلل ال��س��ال��م ،ال��ت��ي سميت ب��اس��م ص��ان��ع ال��دس��ت��ور
تعظيمًا لبرنامجه النهضوي اإلنساني.
وكان من حصيلة االستقواء القبلي البرملاني أن وزراء قديرين
وواعدين ومن النوع النهضوي آثروا االبتعاد ،فلم يعد الحوار
ال��ب��رمل��ان��ي منطقيًا وال منصفًا ول���م ي��ع��د االس��ت��ج��واب بحثًا
ع��ن خ��ط��وات تطوير ،وإن��م��ا إص��اب��ة ال��وزي��ر لكي يأتي بآخر،
ومعظم الذين أصابتهم قذائف القبلية والفئوية هم من وزراء
ال��ق��ان��ون ال��ذي��ن ال ي��رض��خ��ون ل��ت��وس�لات ال��ن��واب وال يذعنون
لتهديداتهم ،وال يبالون باملناصب ،وذك��رت للوفد االعالمي
أن وزيرة الشؤون الجديدة التي لم تمارس مسؤولية أي عمل،
وقعت هدفًا بطلقات التعاضد القبلي واالئ��ت�لاف االسالمي
املستفيد من الجفاف الفكري الليبرالي ،من أج��ل التخلص
من الوزيرة الجديدة ألنها من أصحاب املنظور املستنير في
حتمية املساواة ومن الداعمني للمشروع املتحضر الذي ينشد
القانون كقاعدة للعمل ويدعو لحق الجدارة بالتفوق.
والسؤال ،كيف نعيد التوجه إلى ال��دروب التي أراده��ا الشيخ
ع��ب��داهلل السالم ف��ي ح��ق ال��س��ي��ادة للقانون وح���ده؟ ليس ذلك
صعبًا إذا ما تفجرت طاقات املجتمع الكويتي املتعطش للعدالة
واملساند للقانون والباحث عن دع��م املؤسسات السياسية
وال��ف��ك��ري��ة ،ليس ب��ال��ض��رورة بتواجد األح���زاب ال��ت��ي تتسابق
نحو السلطة وإنما تجمعات بجدول أعمال تتناغم مع أهداف
الدستور ،باإلضافة إلى الدور التوجيهي والفكري لجمعيات
النفع العام أو بعضها مثل املحامني واملعلمني واملهندسني
من أصحاب املهن املؤثرة في املجرى السياسي واالجتماعي.
ك���ان ال��ف��ك��ر ال��ل��ي��ب��رال��ي ال��ع��رب��ي م��ت��وه��ج��ًا ف���ي ح���وض ال��ش��ام
وال��ع��راق لكن االنقالبيني ف��ي دمشق وب��غ��داد سببوا الدمار
ً
للبلدين ،وب����دال م��ن امل��ش��روع ال��وط��ن��ي ج���اءت أي��دي��ول��وج��ي��ات
تدعو لفكر أحالمي أو وحدة عربية جامعة بتجاوز للمشاعر
الوطنية ل��دى أبناء الشعب ،مع تجاهل للحقائق ال��ب��ارزة في
واقع الدول ،وألنها أحزاب بمنظور وهمي ومحدود الجاذبية
وألن برنامجها لم يكسب كثيرًا من املؤازرة الشعبية ،اتجهت
هذه التجمعات بأيديولوجيتها نحو الطائفية كما نراها اآلن
ف��ي س��وري��ا التي احتكرت ك��ل ش��يء ودم���رت معظم سوريا
م��ن أج��ل التمسك بالسلطة ب��أي ث��م��ن ،وال يقل ع��ن دم��اره��ا
م��ا أص����اب ال���ع���راق م��ن أوه����ام ح���زب ال��ب��ع��ث ال����ذي ت��ح��ول من
ح��زب بأيديولوجية رومانسية وهمية ،إل��ى أرض��ي��ة العائلة،
فلم تكن هموم ص��دام حسني تطوير البعث وإن��م��ا ترسيخ
السلطة ل��ه ولعائلته ،وك��ان��ت وسيلته تجمع التكريتيني من
منطقة تكريت ،فاألنصار والوزراء منها ،ومنها أهم عناصر
املخابرات املوثوق بهم ،وأصبحت املحاصصة العائلية هي
ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري ل��ل��ن��ظ��ام ،م��وظ��ف��ًا آل��ي��ات اإلب����ادة مل��ن يعترض
ً
ومستسهال اللجوء إلى أحبال املشانق لترويض من ينتقد.
وآخر نقاط الحوار التعبير عن األمل بأن يعطي رئيس مجلس
األمة ومكتب البرملان وقتًا لتقييم الوضع وإنقاذ املسيرة التي
أراده��ا الشيخ عبداهلل السالم مركبة تعلو بالوطن إل��ى دولة
القانون الصلب..

