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غموض الخالد ُيربك
حسابات «ثقة» أسيري

أحمد عبدالستار
رغ ��م ان �ت �ص��اف امل �س��اف��ة ب�ي�ن ج �ل �س��ة م�ن��اق�ش��ة
االس � �ت � �ج ��واب ،ال � ��ذي ت� �ق � ّ�دم ب ��ه ال �ن��ائ��ب ع ��ادل
ال��دم �خ��ي إل� ��ى وزي� � ��رة ال � �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
د.غدير أسيري ،والجلسة املقررة  4من فبراير
املقبل للتصويت على ال�ط�ل��ب ،ال��ذي ت�ق��دم به
 10ن��واب ل�ط��رح الثقة ب��ال��وزي��رة ،ف��إن امل��واق��ف
«املعلنة» من النواب تأييدًا أو معارضة لطرح
ال�ث�ق��ة ،ت�ج� ّ�م��دت ف��ي أض�ي��ق ال �ح��دود ،خ�لاف��ًا ملا
ج ��رى ع�ل�ي��ه ال �ع��رف ف��ي اس �ت �ج��واب��ات س��اب�ق��ة،
آخرها مساءلة وزيرة األشغال السابقة جنان
بوشهري.
وأس� �ه� �م ��ت  3ع� ��وام� ��ل رئ� �ي� �س ��ة ف� ��ي ال ��وص ��ول
ب ��اس� �ت� �ج ��واب أس � �ي� ��ري إل � ��ى ه � ��ذا ال � ��واق � ��ع ،ف��ي
م �ق ��دم �ت �ه ��ا ال � �غ � �م� ��وض ال� � � ��ذي ف� ��رض� ��ه رئ �ي��س
مجلس ال��وزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،ال
سيما بعد أن طلبت الحكومة ترحيل جلسة
التصويت على طرح الثقة إلى  4فبراير.
واتضح جليًا أن عدم قدرة بعض النواب على
ّ
ت��وق��ع م��آالت اإلط��اح��ة ب��ال��وزي��رة على العالقة
بني السلطتني ،في ظل الرسائل التي وجهها

ال �خ��ال��د إل ��ى امل �ج �ل��س ،م��ن خ�ل�ال ت�ع��اط�ي��ه مع
امللف ،أربك الحسابات وأرجأ إعالن املواقف.
أم��ا العامل الثاني ،فمحوره تصريح الوزيرة
أسيري يوم جلسة استجوابها ،الذي أكدت فيه
أنها ستدخل جلسة طرح الثقة ،بما يحمله من
دالالت على قدرتها ت�ج��اوز األزم��ة «ب��دع��م من
ّ
رئيس ال��وزراء ،لم تخفه تصريحاتها ،وع��ززه
املوقف الحكومي ،ال��ذي بدا متمسكًا بتجنيب
التشكيل ال�ج��دي��د أول ه��زي�م��ة ف��ي امل�ع��رك��ة مع
البرملان».
وأسهم التصريح «الواثق» للوزيرة في احتواء
اندفاع نواب يميلون نحو طرح الثقة؛ إذ جرت
ال� �ع ��ادة أن ي �س��ارع ه ��ذا ال �ف��ري��ق ف��ي م �ث��ل تلك
املواقف بإعالن تأييده للمساءلة ،لرفع الحرج
عنه ،وصد الضغوط الحكومية.
ّ
وي� �ت� �م ��ث ��ل ال � �ع ��ا ّم ��ل األخ � �ي � ��ر ف � ��ي ال �ح� �س ��اب ��ات
االن�ت�خ��اب�ي��ة امل�ع��ق��دة ف��ي دور االن�ع�ق��اد األخ�ي��ر
ملجلس األمة ،التي استدعت من مختلف ألوان
ال �ط �ي��ف ف ��ي امل �ج �ل��س ق� � ��راءة دق �ي �ق��ة مل�ض��ام�ين
االستجواب ،وأبعاد االنحياز إل��ى املستجوب
أو الوزيرة .وتواجه الحكومة جملة عقبات في
مشوارها نحو تخطي جلسة طرح الثقة؛ فهي

ً
حفاظا على حرية الرأي
حفظ شكوى ضد الغبرا
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اختبار مبكر لقدرتها على استيعاب االندفاع
ال�ن�ي��اب��ي لتحقيق ان �ت �ص��ارات ان�ت�خ��اب�ي��ة على
ً
ح �س��اب ع�ل�اق��ة ال�س�ل�ط�ت�ين ،ف �ض�ل�ا ع��ن ك��ون�ه��ا
محطة الصدام األول��ى ،التي سيقرأ النواب من
خاللها فعالية الفريق الحكومي في مواجهة
امل� �ف ��اج ��آت ،وإم �ك��ان� ّ�ات �ه��ا ف ��ي ت�ح�ي�ي��د ال �ف��ري��ق
ّ
املتردد لتجنب هذه املعضلة.
النيابي
أم ��ا ع �ل��ى ال �ص � ّع �ي��د ال �ن �ي��اب��ي ،ف ��إن اس �ت �ج��واب
أس�ي��ري ال يتوقف عند ح��دود مساءلة وزي��رة
ف��ي حكومة الخالد ،وإن�م��ا يرمي إل��ى محاولة
انتزاع مكسب يمكن التعويل عليه في محطات
ال � �خ �ل�اف م� ��ع ال �ح �ك��وم��ة ف� ��ي ال �ع �م��ر ال �ق �ص �ي��ر
للمجلس ،ال سيما في خضم القضايا الجدلية
ّ
املتمثلة في العفو الشامل ،وقوانني االستبدال،
وخفض استقطاع القرض الحسن للمتقاعدين.
وت�ب��دو السلطتان التشريعية والتنفيذية في
مضمار س�ب��اق حتى جلسة  4ف�ب��راي��ر ،م��ا بني
حكومة جديدة؛ ابتدأ رئيسها مشواره بتأكيد
أن ال �ت�ع��اون قضية مفصلية ،ال يمكن الحيد
عنها أو ت�ج��اوزه��ا ،وب�ين حسابات انتخابية
ّ
م �ع��ق��دة ت��داخ �ل��ت ف �ي �ه��ا ال �ق �ض��اي��ا ال�ش�ع�ب��وي��ة
والسياسية ،والعقدية.

بقية أخبار األولى
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«بيتك» يحقق
 251مليون دينار
أرباحا ً
في 2019
اقتصاد | ص16
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ً
ً
غاليا ..األسواق تتشاءم وتهبط بقوة!
ثمنا
النفط يدفع

«كورونا» يهدد االقتصاد العالمي
س � ��اد ه �ل��ع أم � ��س ف� ��ي أس � � ��واق ال �ن �ف��ط
وال �ب��ورص��ات ال�ع��امل�ي��ة؛ ب�س�ب��ب تفاقم
أزم ��ة ت�ف�ش��ي ف �ي��روس ك��ورون��ا ال�ق��ات��ل
في الصني ،وانتشاره في بعض الدول
األخرى.
وه �ب��ط ال �ن �ف��ط دون  60دوالرا للمرة
األول ��ى م�ن��ذ  3أش �ه��ر م��ع ارت �ف��اع ع��دد
ال��وف �ي��ات واض �ط ��رار ش��رك��ات صينية
إلغالق أبوابها ،كما أن املخاوف زادت
من تأثير امل��رض على حركة الطيران،

وبالتالي على الطلب النفطي.
وأك � � ��د م � �ت� ��داول� ��ون أن األس � � � ��واق اآلن
مدفوعة بالعوامل النفسية والنظرة
ال �ش��دي��دة ال �ت �ش��اؤم رغ ��م ال�ت�ط�م�ي�ن��ات
التي تطلق هنا وهناك.
وه�ب��ط م��زي��ج ب��رن��ت أك�ث��ر م��ن  %3إلى
 58.75دوالرا للبرميل ،وه�ب��ط النفط
األميركي بالنسبة نفسها تقريبًا إلى
 52.42دوالرا.
وت�ض��ررت ال�ب��ورص��ة السعودية ج� َّ�راء

ذلك ،إذ هبطت  ،%1.78وشمل الهبوط
أسواق الخليج األخرى بنسب وصلت
نحو  %1في بعضها.
دول � �ي ��ا ،راوح ال �ه �ب��وط ف ��ي األس � ��واق
األوروبية واآلسيوية بني  %1و%2.5
أمس ،في املقابل هرع املستثمرون من
املخاطر إلى م�لاذات آمنة مثل الذهب
ال ��ذي ارت �ف��ع س �ع��ره ،ك�م��ا ص�ع��د سعر
الفضة ومعادن أخرى.
على صعيد العمالت ،تراجعت أسعار

ال �ي��وان ال�ص�ي�ن��ي وال �ع �م�لات املرتبطة
بالسلع األولية مثل الدوالر األسترالي
وال ��دوالر النيوزيلندي مقابل ارتفاع
أس �ع��ار ع �م�لات امل�ل�اذ اآلم ��ن م�ث��ل ال�ين
والفرنك الفرنسي.
وأك��د اقتصاديون أن «ك��ورون��ا» يهدد
نمو االقتصاد العاملي إذا تفشى كثيرا
وطال أمد إيجاد عالج له.

اقتصاد | ص20

مجلس الوزراء اطلع على استعدادات «الصحة» للفيروس

إرجاع  9صينيين ..وكاميرات في المنافذ البرية
عبدالرزاق المحسن
ومحمد المصلح
أث � ��ار ق � ��رار إرج� � ��اع وزارة ال��داخ �ل �ي��ة 9
مسافرين صينيني ق��ادم�ين إل��ى البالد
عبر مطار الدوحة حالة من اللغط أمس.
ف�ب�ي�ن�م��ا أع �ل �ن��ت ن �ق��اب��ة ال �ع��ام �ل�ي�ن ف��ي
ال� �ط� �ي ��ران امل� ��دن� ��ي أن إرج � � ��اع ال ��رك ��اب
ال �ق��ادم�ين م��ن ه��ون��غ ك��ون��غ ي �ع��ود إل��ى

االش � �ت � �ب� ��اه ف� ��ي إص ��اب� �ت� �ه ��م ب �ف �ي��روس
ك��ورون��ا ،مطالبني ب��إق��رار ب��دل ع��دوى
أو تأمني صحي لهم ،نفى نائب املدير
ال �ع��ام ل �ش��ؤون م �ط��ار ال �ك��وي��ت ال��دول��ي
م .ص��ال��ح ال �ف��داغ��ي وج� ��ود أي ح��االت
اش �ت �ب��اه أو إص��اب��ة ب �ف �ي��روس ك��ورون��ا
ملسافرين قادمني من الصني عبر مطار
الدوحة.
وق � � ��ال ال � �ف ��داغ ��ي ل � �ـ سبقلا إن � ��ه ج ��رى
التواصل مع وزارة الصحة التي أفادت

ب� �ع ��دم وج � ��ود أي ح � ��االت م �ص��اب��ة أو
مشتبه بها حاملة للفيروس.
وح � ��ول ن� �م ��وذج إرج � � ��اع ال� ��رك� ��اب م��رة
أخ ��رى ل ��ذات ال��وج�ه��ة ال �ق��ادم�ين منها،
ق ��ال ال �ف��داغ��ي إن ه ��ذا اإلج � ��راء تتخذه
وزارة الداخلية ألسباب خاصة بها.
ف ��ي ال� �س� �ي ��اق ،أك � ��دت م� �ص ��ادر ص�ح�ي��ة
ل� �ـ سبقلا أن ال �ص �ح��ة ت � ��درس ت�ف�ع�ي��ل
الكاميرات الحرارية في املنافذ البرية
ب �ح �س��ب م �ت �ط �ل �ب��ات امل ��رح� �ل ��ة وم� ��دى

توسع دائرة الفيروس املستجد ،الفتة
إل��ى أن ال�ف�ت��رة ال�ح��ال�ي��ة تشهد ت��وزي��ع
ب��روش��ورات وب��وس�ت��رات توعوية على
القادمني من عموم املنافذ.
واس� � �ت� � �م � ��ع م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � � ��وزراء خ�ل��ال
اج� �ت� �م ��اع ��ه أم � ��س م� ��ن ق� � �ي � ��ادات وزارة
ال� �ص� �ح ��ة إل� � ��ى اس� � �ت� � �ع � ��دادات ال � � � ��وزارة
للتعامل مع الفيروس.

¶ سوق لألطعمة والحيوانات الغريبة منبع الفيروس الغامض

الكويت | ص 04و23

¶ أول حالة وفاة في بكين والحصيلة تتجاوز الـ 80

«كورونا» يضرب البورصات ..ويصيب قطاع النقل في آسيا بالشلل| أ.ف.ب

عزل  56مليون شخص عن العالم
¶ الصين تمدد إجازة رأس السنة ..والفيروس يتفشى خالل فترة الحضانة

براءة ذمة شركات األمطار بيد الوزيرة حصراً

حفظ شكوى ضد الغبرا
ً
حفاظا على حرية الرأي

الفارس:حظر
الترسية على
شركات مخالفة

مبارك حبيب
رف �ض��ت م�ح�ك�م��ة ال�ج�ن��اي��ات أم ��س ،ق �ب��ول ال�ط�ع��ن ب�ق��رار
ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة بحفظ ال�ش�ك��وى ض��د د .شفيق الغبرا
ب �ش��أن م ��ا دون� ��ه ف ��ي ك �ت��اب «ال �ن �ك �ب��ة ون �ش ��وء ال �ش �ت��ات
الفلسطيني في الكويت» .واستندت محكمة الجنايات
في حكمها الى عدم وجود صفة للمتظلم وهو النائب
السابق د .عبد اهلل الطريجي في التظلم.
وك��ان��ت سبقلا ق��د ان �ف��ردت بنشر ق��رار ال�ن�ي��اب��ة العامة
ُ
ب��ال�ح�ف��ظ ال ��ذي ح��وت ح�ي�ث�ي��ات��ه م �ب��ادئ ن��اص�ع��ة كتبت
ألول م � ��رة ،ح � ��ول ض � � ��رورة ت �ش �ج �ي��ع ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي
وتعزيز الحريات وكيفية الذود عنها.

¶ «األشغال» صرفت  47مليون دينار على اإلصالحات

محمود الزاهي وحمد الخلف
ع �ل ��ى م� ��ا ي� �ب ��دو أن وزي � � ��رة األش� �غ ��ال
واإلس �ك ��ان رن ��ا ال �ف��ارس ع �ق��دت ال�ع��زم
على الوصول بأزمة الطرق إلى محطة
ال �ح �ل��ول ال �ج��ذري��ة ،ع�ل�م��ا ب ��ان االزم ��ة
تجر ذيولها منذ  5سنوات ،إذ اتخذت
حزمة إج��راءات تستهدف من خاللها
تطويق األزمة نهائيا التي بدأت منذ
سنوات.
وأب �ل �غ��ت ال � �ف ��ارس ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ف � ��ي م �ج �ل��س
االم��ة ،أنها وجهت كتبا إل��ى الجهات
املعنية بشأن الشركات املخالفة وعدم
الترسية عليها في عقود أخرى ما لم
تقم باإلجراءات التصحيحية.
كما أك��دت انها منذ توليها الحقيبة
ال � ��وزاري � ��ة ت� �ق ��وم ب ��اج �ت �م��اع ��ات ش�ب��ه
ي � ��وم� � �ي � ��ة ل � � ��وض � � ��ع ت� � � �ص � � ��ور واض� � � ��ح
وق��اب��ل للتنفيذ ف��ي م��وض��وع ال�ط��رق
ومشاكلها ،وستقدم الحكومة عرضا
مرئيا للمجلس حول خطة الوزارة في
اصالح الطرق بكامل حيثياتها.

أمة | ص09
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ً
أحرارا ..وال ُت ْفحشوا بالتعبير
مارسوا النقد
ِ
¶ الكويت ال يضيرها رأي ..وال نهضة بال قبول للرأي اآلخر ¶ من وقفوا أيام الغزو في صف الشر لهم عبرة في قادم األزمان

مبارك حبيب
انتصرت النيابة العامة لحرية التعبير ،مؤكدة أن الكويت
ُ
ال يضيرها رأي أو بحث أو فكرة كتبت بحقها ،مشددة على
أن «التفكير واإلب��داع صفتان للعقل املستنير الذي يعصم
الضمير».
واع �ت �ب��رت ال �ن �ي��اب��ة ف��ي ح�ي�ث�ي��ات ق ��راره ��ا ب�ح�ف��ظ ال�ش�ك��وى
املرفوعة ضد أستاذ العلوم السياسية د .شفيق الغبرا بتهم
اإلس ��اءة إل��ى الكويتيني ،ف��ي م��ا س�ط��ره ف��ي كتابه «النكبة
ونشوء الشتات الفلسطيني في الكويت» ،أن «حرية الرأي
والتعبير من الدعامات األساسية في كل بلد ديموقراطي
متحضر ،وأنه ال نهضة تتحقق بال استنارة وقبول للرأي
والرأي اآلخر» ،مع اإلشارة إلى حفظ حق ممارسة النقد من
دون الفحش في التعبير أو التعريض بالسمعة.
ّ
وب �ي �ن �م��ا اس �ت �ع��رض��ت ال �ن �ي��اب��ة م �ح �ت��وى ال� �ك� �ت ��اب ،ف��ن��دت
َ
االتهامات املوجهة إليه ،مشيرة إلى أن من وقف مع الحق
إب��ان الغزو العراقي ،ف��إن مواقفه ثابتة كالجبال الراسخة
ف��ي نفوس الكويتينيّ ،أم��ا م��ن وق�ف��وا ف��ي ص��ف الشر فلهم
عبرة في قادم األزمان.
واع ويعرف من سانده في املحنة
وأضافت« :شعب الكويت ٍ
املريرة التي محصت املواقف ،لكن تشجيع البحث العلمي
ال��ذي ن��ص عليه ال��دس�ت��ور الكويتي يستوجب الترفع عن
املشكو في حقه».
وق��ال��ت النيابة :إن م��ا أق��دم عليه رج��ال الكويت ونساؤها
ً
وأفراد املقاومة في تلك األيام ،سيتناقله الشعب جيال بعد
جيل.
ولفتت إلى أن الحرية األكاديمية تشمل الحق في التعبير
بال خشية من قمع الدولة أو أي قطاع آخر ،مؤكدة في الوقت
نفسه أن��ه «ال يجوز التصيد ون��زع العبارات منفصلة عن
سياق الحديث في أي كتاب أو بحث علمي».
ووص �ف��ت ال��رب��ط ب��ني ت��راج��ع أع ��داد ال�ج��ال�ي��ة الفلسطينية،
عقب التحرير ،والغضب الشعبي ،بأنه «اس�ت��دالل بباطل
على باطل» ،فالكويت دولة مؤسسات وقانون.

فوضى الجليب وزحامها ومخالفاتها ..إلى متى؟

رصد تحويالت قبل وصولها إلى جهات مشبوهة

 11شركة متهمة بغسل
األموال وتمويل اإلرهاب

 10الكويت

ملف

الـتــي قــد تـكــون ضالعة فــي تمويل قضايا
راشد الشراكي
اإلرهاب وغسل األموال.
ف ــي إط ـ ــار اإلج ـ ـ ـ ــراءات امل ـ ـشـ ــددة لـتـضـيـيــق وأوضحت أن التحقيقات كشفت عن مبالغ
الـخـنــاق عـلــى الـتـعــامــالت املــالـيــة املـشـبــوهــة ،طــائ ـلــة لـ ــدى ش ــرك ــات ص ــراف ــة وع ـ ـقـ ــارات،
ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ل ـ ـ سبقلا عــن وتتعامل مع شركات مماثلة خــارج البالد،
تحقيقات مكثفة تجريها الجهات األمنية ح ـيــث ي ـج ــري االت ـ ـف ــاق ب ــني أشـ ـخ ــاص فــي
في وزارة الداخلية مع أصحاب  11شركة الـكــويــت وآخــريــن يقيمون فــي إي ــران ودول
متهمة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب.
أخرى لتوصيل املبالغ إلى منظمات وجهات
وقالت املصادر املعنية إن األجهزة األمنية ،وأشخاص ،وتبني أيضًا أن بعض شركات
توصلت
املركزي،
األحدبنك
بالتعاون مع
أشخاص
كبيرة• من
مبالغ
تسلمت
أكتوبرالصرافة
16613
العدد
الـ 48
السنة
• 2019
هـ 13 -
الكويت 1441
 14صفر
إلى أن هذه الشركات ،التي تعمل في مجالي لـتـحــويـلـهــا إل ــى ال ـ ـخ ــارج ،ع ـبــر آل ـيــة ملتفة
ال ـع ـقــارات والـ ـص ــراف ــة ،شــرعــت فــي إج ــراء لتفادي رصدها ،لكن يقظة األجهزة األمنية
ت ـحــويــالت مــال ـيــة ت ـقــدر ب ـمــاليــني الــدنــان ـيــر بالتنسيق مع البنك املــركــزي وبعد الرصد
بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ج ـه ــات خ ــارجـ ـي ــة ،وقـبـيــل والتدقيق أحبطت محاولة التحويالت.
ن ـجــاح ـهــا ف ــي ال ـت ـحــويــل جـ ــرى اس ـتــدعــاء وأضافت املصادر أن وزارة الداخلية أبلغت
أصحابها وعــدد مــن العاملني فيها كانوا ال ـج ـهــات األخ ـ ــرى املـعـنـيــة ب ـهــذه ال ـشــركــات
تـحــت الــرصــد واملــراق ـبــة مــن قـبــل األج ـهــزة املشبوهة ،وجــرى إيقاف تعامالتها مؤقتًا
األمنية.
الى حني استكمال التحقيقات.
ووف ـ ــق امل ـ ـصـ ــادر ع ـي ـن ـهــا ،فـ ــإن ال ـت ـحــريــات وأشــارت إلى تعليمات مشددة من قياديي
وامل ـع ـلــومــات ال ـتــي تــوصـلــت إلـيـهــا األج ـهــزة «الداخلية» بضرورة اتخاذ املزيد من الحذر
ً
األمنية استغرقت وقتًا طويال ،وقــادت إلى واليقظة لضبط أي تحركات مالية مشبوهة
تـعــامــالت مــالـيــة مشبوهة لـهــذه الـشــركــات ،قد تذهب إلى منظمات إرهابية في الخارج.

النيابة :الكويتيون ال يضرّهم رأي..
وحرية:2021التعبير مكفولة
موازنة - 2020
ملف | ص11-10

جانب من احد شوارع جليب الشيوخ الجمعة الماضي بعد صالة الظهر | تصوير حسني هالل

«النكبةدينار
مليون
230
ونشوء الشتات الفلسطيني في الكويت»
كتاب
اإلنفاقضد
ارتفاعالشكوى
حفظ
¶ بند الرواتب يرتفع ..و«االستثمارات» ينخفض
احنا واألردن!

وباستثناء َ
بابي النفقات الرأسمالية
إبراهيم عبدالجواد
وامل� � �ن � ��اف � ��ع االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة ،ارت� �ف� �ع ��ت
ك �ش �ف��ت األرق� � ��ام ال � �ص� ��ادرة ع ��ن وزارة املصروفات التقديرية ألبواب موازنة
المستشار
العام
النائب
أمر
رياضة | ص29
أشكناني
جاسم
بقلم:
املالية زي��ادة تقديرات اإلنفاق للسنة  2021 - 2020األخ � � ��رى ،إذ ارت �ف �ع��ت
ضرار العسعوسي بحفظ
امل��ال �ي��ة امل �ق �ب �ل��ة  2021 - 2020بقيمة مصروفات باب الرواتب  76.81مليون
الشكوى المرفوعة ضد
 230.14مليون دينار ،ليصل إجمالي دي �ن��ار ،م��ا يعني أن�ه��ا ستبلغ 12.45
املصروفات التقديرية إلى نحو  22.73مليار دي�ن��ار مقارنة ب �  12.37مليارًا
كتاب «النكبة ونشوء
مليار دينار ،مقارنة بمصروفات تبلغ مصروفات  2020 - 2019بنمو نسبته
الشتات الفلسطيني في
 22.5مليار دينار في املوازنة الحالية ،%0.62 .مقابل  23مليونًا ارتفاعًا في
الكويت» ،للدكتور شفيق
وش �ه��دت ت �ق��دي��رات امل��وازن��ة ال�ج��دي��دة ب��اب السلع وال�خ��دم��ات ،و 1.5مليون
تخفيضًا للنفقات الرأسمالية للعام دينار في باب اإلعانات ،و 60مليونًا
الغبرا ،والمقدمة من
مباركث��ان��ي ع�
ال �
حبيبل��ى ال �ت��وال��ي ،ل�ت�ص�ب��ح  3.24ف� ��ي ب � ��اب امل � �ن� ��ح ،و 143.03م �ل �ي��ون��ًا
عدة،
أشهر
قبل
الشاكيين
ّ م �ل �ي��ارات ،م�ت��راج�ع��ة ع��ن  3.3م�ل�ي��ارات ف ��ي ب� ��اب امل� �ص ��روف ��ات وال �ت �ح��وي��الت
ش ��ددت ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ع�ل��ى أن��ه ت��أك��د يقينيا أن م��ا أق��دم
لةطول
الم
حم ُ
وتضمن
ّ
دي �ن ��ار امل�خ�ص�ص��ة ل �ه��ا ف ��ي امل�ي��زان�ي��ة األخرى.
الدبلوم..
القرار َ
ابتعاث
دينارم��ة الباسلة
مليون امل�ق��او
�60.4ن أف ��راد
�اؤه��ا م�
الحالية�،وي��ت ون�س�
عليه رج��ال ال�ك�
بانخفاض
أسباب
اقتصاد | ص18
�.%1.84ان ف�ت��رة االح �ت��ال ال �غ��ادر ذودًا عن
املختلفة إب�
وفصائلها
قريباًالحفظ التفصيليةالكويت
وبنسبة

¶ حرية الرأي والتعبير من الدعامات األساسية واألصول
ِّ
تحضر
الراسخة في كل بلد ديموقراطي ُم

في العدد

08

ال

وطنهم املكلوم من أعمال البطولة والشرف والفخر العظيم،
ً
ُم ّ
ستقرة في الضمائر يتناقلها أبناء هذا الوطن جيا إثر

جيل ،ال ينال منها غمغمة ُّ
ثلة من الباحثني
السطور أو لغو
«الخليجية»
استثناء
َدرس
أو بائعي َسقط املتاع من أوهام الرواية واألقاصيص.
من مبدأ
الحريةمدة التجنيس
شرط

تثريب
عليه

ُ
ف��ي ش��أن م��ا ن�س��ب ال��ى امل�ش�ك��و في
حقه م��ن إس��اءت��ه ال��ى دول��ة الكويت،
ب ��وض ��ع ص� � ��ورة م �ع �ل �م �ه��ا ال�ش�ه�ي��ر
(أب� � � � � ��راج ال � �ك � ��وي � ��ت) ب� �ج ��ان ��ب ط �ف��ل
فلسطيني ُم ّ
شرد ،وبما ُيوحي بأن
ال �ك��وي��ت س �ب��ب ذل ��ك ال �ش �ت��ات ،ردت
النيابة على ه��ذا النعي بالقول :بان
غالف
للنيابة العامة إثر إمعانها في
ً
ال �ك �ت��اب ًال�ط�ع��ن أن ��ه ت�ض�م��ن ص ��ورة
ّ
تصورات
تجريدية لطفل راجل تفتح
ال حدود لها في ذهن القارئ وخياله،
توطِ ئة لسبر أغوار املطبوع ومحتواه،
مما ال تثريب عليه.

سبقلا بتاريخ  13اكتوبر 2019
نسخة
حصلت على
سبقلا
األقارب
الستقدام

القضاء واألمن
من القرار الذي احتوت

04

حيثياته على مبادئ تُكتب
ألول مرة في الحريات
وكيفية الذود عنها ،في
الشكوى التي أكدت أن
ميكروفون» يتغنى
«من غير
الصادر عن المركز
الكتاب
ودراسة
لألبحاث
العربي
المهنا
يوسف
بألحان
السياسات في قطر ،وجرىاليت 15
طرحه للبيع والتداول ،قد
تضمن إساءةً بالغةً للكويت
ومضللة،
وأخباراً كاذبة ُ
تثير الفتنة بين الشعوب،
تضمن إهانة للقضاء
ّ
كما
الكويتي والمنتسبين إليه
وللشعب الكويتي وأجهزته
الحكومية ،وبما يُعد طعنا ً
في ثوابت دولة الكويت
وسياستها.

ّ
وق��ال��ت إن ��ه ي�ض�ح��ى م��ن األل �ي��ق غ��ض ال �ط��رف ع�م��ا س��ط��ره
ّ
م ــدة ال ـس ـنــوات ال ـخ ـمــس امل ـع ـمــول بها
الشمريم��ن ب ��اب ال �ت��رف��ع وامل��اء م��ة،
فهادب �ه��ذا ال �ش��أن،
امل�ش�ك��و ف��ي ح�ق��ه
خالل السنوات السابقة.
ً
الرأي
وإعماال تـلقيم
ـدت امل ـصــادر أن الـحـكــومــة ممثلة
ملبدأـ5حريةوأكـ ـ
ورفعةـدة ال
ومبادئه،على مـ
املجتمع اإلبـقــاء
هذاالحكومة
ـدرس
العلمي.ـا ل ـت ـج ـن ـيــس زوج ـ ــات ب ـ ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة تـفـهـمــت امل ـســاعــي
للبحث ش ــرط ـ
وتشجيعًاس ـ ـنـ ــوات
ّ
التحر
الحكومة ببطء
وأكدت أن نعت
اإلجراءاتبـ ـي ــة ال ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــة إل ـ ـ ــى اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء
اتخاذ الـ ـنـ ـي ــا
جـكـراءفيتعديل
الخليجيات ،وإ
الكويتيني
ش ـع��ام
بالعملـ ـ ال�
قبيلث ـانـن�ت�
يكفلهجـيــات ،وذلـ ــك لـتـطــابــق ال ـعــادات
ـروعال��ذيالـخـلـيـ
القائمنيـة مـ ــن م
�ادخ ـل ـي ـج ـيـ
ـيق�ال ـ
 ه��و م��ني ـس ـت ـالقانون،حقالذي ّ
الشعبية
الرقابة
متفرع
الدستور ،وهو
منـ ــال ـ ـيـ ــد وت ـ ـ ـقـ ـ ــارب املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات
النابعةـت ـ ـق
األمة ،وال ـ
مجلس
أحيلمنإلى
الخليجية فيما بـيـنـهــا ،الف ـتــة إلــى أن
ـن�ام،الجنسية
زوج ــة املـ
املواطنني مـنــح
يقظة بـشــأن
والحريصني على
بالشأنـوا اطلـ�ع�
املعنيني
موقفهم منهاُ ،
التعديل سيكون جاهزًا فور مناقشة
من الزواج.
السلبية عامًا
جوانبها بعد 18
متابعة الكويتية
وم��ؤدى
وتقرير
طرقها ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ـ ــدف ـ ــاع املـ ـش ــروع
يلتمس ل ـج ـنــة
سبقلا ان
نيابية لـ
مصادر
إنكاره أنوذكـ
يزاولها أو
والنقد لن
ـرتالرأي
حرية
الحكومي.
تحركات
عزمًا ،وبما ال
بعدأقواهم
جـ ّ�وـاءرًا ،أو
الحكومي ت�ه�
التوجه اندفاعًا أو
إال أكثر الناس
االستثناء
إدخال
استهدفت
تقبل به نيابية
سطره الكاتب
هذا على ما
تثريب
مما ال
النيابة العامة،
مجلس أمة | ص09
على املشروع الحكومي واإلبقاء على
بإحدى فقرات كتابه.

مدد مهلة إخالء محالهم في المجمع
وفي معرض تسطير النيابة
لحيثيات قرارها في الكتاب،
الذي تطرّق إلى وقائع غزو
الكويت ورأى الشاكيان أن
فيه إساءة بالغة ،أكدت
النيابة اعتزاز المواطن
الكويتي وامتنانه لكل
من وقف معه في محنته
المريرة ،بعد أن أدبرت الدنيا
عنهم ،وجنح الدهر على
وطنهم ،دوالً كانت أو
أفراداً أو تنظيمات ،ومن
دون أن ينال من ذلك بضعة
سطور من مطبوع أو بحث
قد يحمل غُ نة الجحود أو
النكران.

اآلراء املخالفة

التحالف الوطني:

واستطردت النيابة العامة في قرارها بالقول «ف��ا يجوز

ضرار العسعوسي

للمتخاصمني رصد اآلراء املخالفة ليحدد كل منهم ما يكون
الفوضى
إبعاد وزراء
ف��ي مفهومه مباحا أو م�ح�ظ��ورا ،ذل��ك أن ال�ح��د ال�ف��اص��ل ما

بني النقد املباح واملحظور ره��ن بالغاية منه واملحل الذي

واألجندات الخاصة
والتأزيمومسبباته وآثاره
انصب عليه ،فإن اقتصر النقد على العمل
الشعب يعرف
ُ
من دون أن يتضمن فحشًا بالعبارات أو تعريضًا بالسمعة
نع��ن إدارة
م�دًا
مجلسهال� ��وزراء أص�ب��ح ب�ع� َي
في�ي إن
حقهط�ن�
في ال��و
املشكو�ال��ف
�رره ال�ت�ح�
وعلى النحو ال��ذي ق�ق��ال
عبارته ّ
املنو
سانده أثناء
ال��دول��ة؛ بسبب الخالفات الداخلية ،وانشغال ال ��وزراء ع��ن الشؤون
عنها ،فا جناح عليه وال تأثيم».
محنةسياسيًا
التنفيذية العامة إل��ى م�ح��اوالت إس�ق��اط بعضهم لبعض
الغزو المريرة
وف��ي م��ا ي�خ��ص التحقيقات ب��ال�ش�ك��وى ،ذك ��رت ال�ن�ي��اب��ة في
عبر أدوات نيابية وإع��الم�ي��ة ،م��ا تسبب ف��ي شلل كامل للمؤسسة
وأجهزتها.د.ش�ف�ي��ق الغبرا
املشكو ف��ي حقه
ق��راره��ا أن��ه وب��اس�ت�ج��واب
التنفيذية
ُ

بالتحقيقات أنكر ما نسب إليه ،وق��رر أن مؤلفه عبارة عن

ورأى التحالف في بيان ،أمس ،أن التضامن الحكومي لم يعد قائمًا،
البحث العلمي
تشجيع
اإلنكليزية عام
رسالة دكتوراه ،أعدها
وأضافللحفاظ على مناصبهم مهما كان
 1987مساع
تحولت إلى
باللغةالوزراء
وأعمال
الفلسطينيني
عام 1995
إليها بحثه املنشور في
ُّ
السياسي للحكومة أو تحميل املال
عاقةاالستقرار
حولحيث
سواء من
الثمن،
الترفع
يستوجب
كتاب أسماه
�وارد
العراقي،
بالكويت إب��ان
مواجهة االن�ح��راف البرملاني التشريعي
في م��ن
�روب
�ورةوالا�ل�ه�
االحتال��ام ف��ات�
ال�ع
عن المشكو بحقه
الكويت» ،واملجاز من وزارة اإلع��ام،
«م��ن تداعيات احتال
والرقابي.

ص�ي��اغ�ت�ه�
التحالف�ني وأع � � ��اد
وأكدي ��ن امل ��ؤل� �ف �
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مبارك الرفاعي

دليل قاطع على صحة االت�ه��ام ،ال يلتزم املتهم بتقديم أي
دليل على براءته ،فقضاء البراءة قد يبنى على أدلة قاطعة
تنفي االتهام ،أو على عدم وج��ود أدل��ة قاطعة تثبت صحة
االتهام ،ذلك أن الشك في اإلدانة يتساوى مع القطع بالبراءة.

حالة النهب
وإذ اطلعت النيابة العامة على العبارة الطعينة وب��ان لها
أن�ه��ا م�ن�ق��ول��ة م��ن م��رج��ع أج�ن�ب��ي ه��وTaghreed Alqudsi- :
Ghabra, )Two Months under Iraqi Occupation: A Personal
Account,( )16( Digest of Middle East Studios, vol. 2, no.1
 .)Winter 1993(, pp. 38-39وترجمته غير الرسمية« :شهران
تحت االحتال العراقي» ،تجربة شخصية لتغريد القدسي
 الغبرا دراسات خاصة بالشرق األوسط  -منشور في عام 1993بالصفحتني  38و ،39مما ال غضاضة فيه متى ما
أش��ار إلى مصدرها ،وفقًا لقواعد البحث العلمي الصائب.
ُّ
ً
ف�ض��ا ع��ن أن ع�ب��ارة« :أن الجالية الفلسطينة اتهمت دون
غيرها بحالة النهب والفوضى التي ّ
عمت الكويت مع أنها
حالة ّ
عمت الكويت ،وشاركت فيها فئات عديدة عربية وغير
عربية ،وه��ي شائعة ف��ي أوض��اع ال�ف��وض��ى» ،وه��ي رأي في
م�س��أل��ة ،وال ��رأي ق��اب��ل للمناقشة ال�ت��اري�خ�ي��ة ال��رص�ي�ن��ة بني
صنوف املؤرخني ،وال جناح عليه في إيرادها.

وق��ائ��ع أن�ك��ره��ا ال�ش��اك��ي ،غايتها زج االت �ه��ام��ات للمقاومة
الكويتية بحملة االغتياالت املزعومة.

أخيار البشر

ُ
وحيث إن��ه ف��ي ش��أن م��ا نسب للمشكو ف��ي حقه فيما أورد
ف��ي ُم��ؤل�ف��ه ال�ط�ع��ني ف��ي ال�ص�ف�ح��ة ال��رق�ي�م��ة  257م�ن��ه «ه�ك��ذا
ف��ي ظ��ل التصنيف ال�ع��ام لجميع الفلسطينيني ووصفهم
ب�م�ص��اف ال �ع��دو ،ش�ع��ر الفلسطينيون ف��ي ال�ك��وي��ت بأنهم
خ �س��روا ال�ح�ك��وم��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي امل�ن�ف��ى وأن �ه��م وق �ع��وا في
مصيدة يصعب الخاص منها ،فنجد أن اإلعام في العديد
من ال��دول العربية ساهم بشكل مقصود أو عفوي في نشر
معلومات غير صحيحة ع��ن قيام الفلسطينيني بعمليات
سلب ونهب وتعاونهم الكامل مع ال�ع��راق ،وص� ّ�ورت إعام
ب�ع��ض ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة االح �ت��ال ال �ع��راق��ي ل�ل�ك��وي��ت ،وك��أن��ه
ّ
اح �ت��ال فلسطيني؛ ف�ك��ان ف��ي ه��ذا كثير م��ن ال�ت�ج��ن��ي على
ُم �ج��ري��ات األم� � ��ور ،ف ��ي ال ��وق ��ت ن�ف�س��ه وق ��ع ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون

الديوان األميري يستجيب
لمطالب مستثمري «ديسكفري»
وأشارت النيابة العامة الى
أن مواقف من اصطف
مع الحق الكويتي ،وجأر
به من الدول والحكومات
والسياسيين والعوام
ُمستقرة في ضمائر
الكويتيين ووجدانهم
استقرار الجبال الراسخات ،ال
يزحزحها سطر من بحث أو
بضعة سطور ،فيما حفظت
عقولهم اللقنة كل من
اصطف مع الغي وأساغهم
الشر واستعذبهم المر
ليكون لهم عظة وعبرة في
قادم األزمان.

ما أقدم عليه رجال الكويت
ونساؤها وأفراد المقاومة
سيتناقله الشعب
جيالً بعد جيل

 ،2017 - 2016وأضاف إن ما أورده الشاكيان في التحقيقات
ما هو إال استنتاج غير صحيح للمفاهيم الواردة في الكتاب
ّ
تتعني ق��راءة فصول الكتاب بأكملها
وق��راءة مجتزأة له؛ إذ
وربط املوضوعات بذاتها ،للوصول إلى الهدف املنشود.

النظم الديموقراطية

وق ��ال ��ت ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة« :إن � ��ه م ��ن امل �ق ��رر أن ح��ري��ة ال ��رأي
والتعبير من الدعامات األساسية التي تقوم عليها النظم
ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ال � ُ�ح ��رة ،إذ غ ��دت م��ن األص� ��ول ال��دس�ت��وري��ة
ال ��راس� �خ ��ة ف ��ي ك ��ل ب �ل��د دي� �م ��وق ��راط ��ي ُم �ت �ح �ض��ر ،وح ��رص
ال��دس �ت��ور ال�ك��وي�ت��ي ع�ل��ى ال �ن��ص عليها ف��ي امل� ��ادة رق ��م ،36
فلكل فرد في املجتمع حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول
والكتابة أو غيرهما م��ن الوسائل املشروعة دون�م��ا حاجة
إل��ى ت�ح��دي��د م��وض��وع ذل��ك ال ��رأي أو ق �ص��ره ع�ل��ى أم��ر دون
أمر ،فالرأي والتفكير واإلبداع صفات للعقل املستنير الذي
يعصم الضمير ،ويدرك الحقائق ،ويميز بني األمور ،ويوازن
بني األضداد ،ويتبصر ويتدبر ويجود بالجديد والتجديد،
ويخرج عن املعارج املطروقة لغير املطروقة ليقود صاحبها
إلى الحق والصواب ،فتكون له الحرية في مناقشة أحداث
التاريخ ووقائعه وشخوصه ومسبباته وزالت��ه ونتائجه
ُ
وآثاره ما دامت ال تخرج عن حدود البحث املتزن واملناقشة
املهيبة الخالية من البذاءة أو التزييف أو االفتراء وبما ال
يخل بالسلم العام».

الحقوق الثقافية

وت��اب �ع��ت «ك �م��ا أن� ��ه م ��ن امل� �ق ��رر ق��ان��ون��ًا أن ال �ع �ه��د ال��دول��ي
ل�ل�ح�ق��وق االق �ت �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ث �ق��اف�ي��ة ،وامل ��ؤرخ
 16من ديسمبر سنة  ،1966وال�ص��ادر عن الجمعية العامة
لألمم املتحدة ،لم ُيخضع حرية البحث العلمي لثمة قيود،
خافًا لحرية الرأي والتعبير التي يجوز تقييدها بإجراءات
قانونية ف��ي ال�ح��االت ال�ت��ي تضر ب��األم��ن القومي أو السلم
ُ
العام ،إذ منح طاب العلم والباحثني (ف��رادى أو جماعات)
حرية متابعة وتطوير ونقل امل�ع��ارف واألف�ك��ار بالوسائل
البحثية أو العلمية أو املناقشة أو التوثيق أو اإلن�ت��اج أو
اإلبداع أو الكتابة ،وتشمل الحرية األكاديمية حرية األفراد
في التعبير عن آرائهم في املؤسسة أو النظام الذي يعملون
فيه ،وأداء وظائفهم دون تمييز أو خشية من قمع من جانب
الدولة أو أي قطاع آخر».

ال جُ ناح على النقد..
إن لم يتضمن ُفحشا ً
في العبارات
أوتعريضا ً بالسمعة
صحة الواقعة

وأش ��ارت إل��ى ان��ه م��ن امل�ق��رر قانونًا أن��ه يتعني على النيابة
ال�ع��ام��ة ف��ي سبيلها للتحقق م��ن صحة ال��واق�ع��ة أو نفيها،
ُ
أن ت ��ورد ف��ي أس�ب��اب ق��راره��ا م��ا ي��دل على أن�ه��ا فحصت ما
طرح عليها من أدلة فحصًا دقيقًا ،وأوفتها ما تقتضيه من
ُ
ع�ن��اي��ة ،وسلكت ف��ي سبيل ذل��ك ك��ل ال��وس��ائ��ل امل��وص�ل��ة إلى
الكشف عن أنها فهمت واقع النزاع فهمًا صحيحًا ُمستمدًا
من أصل ثابت في األوراق ،ذلك أن عبء إثبات التهمة يقع
عليها؛ بوصفها ممثلة االدع ��اء ،م��ن دون أن يعني ذل��ك أن
ُم�ه�م�ت�ه��ا ق��اص��رة ع�ل��ى إث �ب��ات ال�ت�ه�م��ة ف �ق��ط ،ألن وظيفتها
ه��ي إث�ب��ات الحقيقة بجميع ص��وره��ا ،س� ً
�واء ف��ي م��ا يتعلق

ب��أرك��ان الجريمة أو ش��رط املسؤولية وثبوتها في حق من
ُ
تنسب إليه ،وعليها أن تبحث بنفسها من خ��ال إج��راءات
مشروعة ع��ن تلك الحقيقة ،م��ن دون أن تجشم املتهم عبء
ُ
إثبات البراءة ،فالبراءة أمر مفترض وال محل إلثباتها أمام
جهة التحقيق.
وذك ��رت أن ك��ل م��ا ه��و ج��دي��ر بالبحث ه��و التحقق مما إذا
كانت هناك أدلة كافية يمكنها أن تدحض هذا األصل أم ال،
أما إذا توافرت أدلة تفيد صحة االتهام ،كان من حق املتهم
تقديم ما لديه من أدلة لدحض ما توافر ضده ،وعلى النيابة
العامة جمع ه��ذه األدل��ة أيضًا عند االقتضاء ،ألن مهمتها
هي كشف الحقيقة بكل صنوفها ،فإذا خلت التحقيقات من

منظمة التحرير

ُ
وحيث إن��ه ف��ي ش��أن م��ا نسب للمشكو ف��ي حقه فيما أورد
ف��ي م��ؤل�ف��ه ال�ط�ع��ني ف��ي الصفحة ال��رق�ي�م��ة « 250أن م��واق��ف
بعض ق��ادة منظمة التحرير الفلسطينية ق��د تباينت بني
ُمستنكر للغزو ُ
ومعتبرة إياه خطأ ال يجوز ارتكابه كجويد

الغصني وأبواياد وخالد الحسن وأبومازن ونبيل شعث».
ً
وق��د اع�ت�ب��ره ال�ش��اك��ي ق ��وال م�ك��ذوب��ًا ب��دالل��ة م��وق��ف ال�ق�ي��ادي
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي خ��ال��د ال �ح �س��ن ،ال ��ذي ّأي ��د االح �ت ��ال ون�ظ��ام��ه
ّ
وتبنی مقترحًا مكتوبًا بإنهاء وجود الكويت على الرغم من
جنسيته الكويتية التي ُج� ّ�رد منها الحقًا .وقد بان للنيابة
العامة إث��ر إمعانها ف��ي الصفحة الرقيمة  250م��ن الكتاب
ال�ط�ع��ني أن امل�ش�ك��و ف��ي ح�ق��ه اس�ت�ع��رض امل��واق��ف املتباينة
للقادة الفلسطينيني من  -الحق الكويتي الراسخ – ما بني
اإلدان��ة والشجب أو التضامن مع الغزاة ،ثم ّ
عدد أسماءهم
إث��ر ت�ت�ب��ع م��واق�ف�ه��م  -م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ره  -وم�ه�م��ا ك��ان وج��ه
الصواب أو العوار في ما ادع��اه فإن القارئ النابه واملتابع
األري��ب واملستقرئ ف��ي التاريخ وشأنهم ف��ي تقدير حقيقة
ذلك االدعاء من عدمه ،ولهم األخذ بهذا الرأي أو طرحه ،فا
إل��زام بما قيل ،وال حظر على م��ا ُسطر م��ن معلومات متى
م��ا خلت األوراق م��ن مظنة التأثيم ،أو س��وء ال�ن��واي��ا حملة
ُ
اغ�ت�ي��االت ،وح�ي��ث إن��ه ف��ي ش��أن م��ا ن�س��ب للمشكو ف��ي حقه
في ما أورد في مؤلفه الطعني في الصفحة الرقيمة  256من
ّ
«أن التباعد بني الشعبني قد اتسع فبلغ ُمستويات جديدة
عندما ب��دأت امل�ق��اوم��ة الكويتية حملة اغ�ت�ي��االت م�ح��دودة
النطاق ،وقتلت مدرسة فلسطينية كرسالة تحذيرية عندما
حاولت استئناف عملها في شهر نوفمبر وهاجمت خلية
أخرى للمقاومة الكويتية مدرسة ثانوية للبنات إثر إعان
التلفزيون العراقي عن افتتاحها وأثارت مشاهد الطالبات
ُ
وامل��درس��ات وه��ن يتغنني ب��ال�ش�ع��ارات ال�ت��ي تمجد صدامًا
حفيظة أفراد هذه الخلية فهاجمت املدرسة ..إلى آخر عبارة:
«لكن الجدير باالنتباه أن جهودًا فلسطينية ُمهمة ُبذلت من
ح��رك��ة فتح ملنع ح�ص��ول ردات فعل ل�ه��ذه ال �ح��وادث» ،وهي

ضحية السياسات الرسمية الفلسطينية؛ إذ لم يقم رئيس
منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات وأعضاء املنظمة
ب�م�ن��اش��دة الفلسطينيني ع��دم ال �ت �ع��اون م��ع ال�ع��راق�ي��ني ،بل
إنهم نتيجة سياسة غير مدروسة غلبت عليها االنفعاالت
وال�ح�س��اب��ات غ�ي��ر ال�ص��ائ�ب��ة أوح ��وا للفلسطينيني بإمكان
إيجاد حل عربي لألزمة» ،وهو ما اعتبره الشاكي محاولة
من املشكو في حقه اظهار الفلسطينيني كضحية لوسائل
اإلع��ام العربية ،وحجب موقفهم الحقيقي إب��ان االحتال.
والنيابة العامة ترى أن ما سطره املشكو في حقه  -أيا كان
صواب هذا الطرح أو اعوجاجه  -من قبيل السرد التاريخي
والتحليل السياسي ،ومن دون أن يلزم أن يلقى رأي الكاتب
 أيا ما كان  -هوى القارئ أو استحسانه ،لينأى عن املساءلةوالعقاب ،مع تأكيد النيابة العامة على أن مناصرة الحق
وانكار الظلم ودف��ع الظالم من غرائز أخيار البشر مزروعة
في ضمائرهم من دون حاجة إلى ُمناشدة أو إيعاز وعلى
النحو الذي أورده املشكو في حقه ُم ّ
سوغًا لتعاون البعض
ُ
مع املحتل؛ لذا وجب التنويه.

غضب الكويتيني

ُ
وحيث إنه في شأن ما نسب للمشكو في حقه فيما أورد في
مؤلفه الطعني في الصفحة الرقيمة  273من «أن الفلسطينيني
ال��ذي��ن ب�ق��وا ف��ي ال�ك��وي��ت أث �ن��اء ال �غ��زو ال�ع��راق��ي دف �ع��وا ثمن
ما ق��ام به نظام ص��دام حسني ب��أن تراجعت أع��داده��م داخل
ال �ك��وي��ت إث ��ر ت �ح��ري��ره��ا م��ن  400أل ��ف ال ��ى ن �ح��و  150أل �ف��ًا،
وأضحت محل غضب الكويتيني وسخطهم نتيجة موقف
منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة األردن�ي��ة والكثير
من املثقفني الفلسطينيني إبان األزم��ة ،ال سيما تصريحات
الرئيس الفلسطيني ي��اس��ر ع��رف��ات ف��ي املؤتمر الصحافي
ال��ذي ُعقد بتاريخ  17/2/1991بالعاصمة األردن�ي��ة ّ
عمان،
وال��ذي أث��ار غضب الكويتيني ت�ج��اه امل��وق��ف الفلسطيني»،
وق��د اعتبره الشاكي ُمحاولة من املشكو في حقه  -تحميل
الحكومة الكويتية وشعبها سبب ت��راج��ع أع ��داد الجالية
الفلسطينية بالباد  -هو ق��ول م��ردود ،وتفسير للعبارات
ف��ي غير معناها وم�غ��زاه��ا ،وقطعًا ألوص��ال ف�ق��رات الكتاب
ال�ط�ع��ني وه�ت�ك��ًا ل�ت��راب�ط�ه��ا ،إذ األم ��ر ال ي �ع��دو أن ي �ك��ون إال
عرضًا لواقعة هجرة الفلسطينيني من الكويت إثر تحريرها
وبيان ُمسبباتها ودوافعها  -من وجهة نظر قائلها  -مما ال
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محاكم الحرب لـ 350معتق ً
ال بتهمة التعامل مع العراقيين

ُ
حيث إن��ه ف��ي ش��أن م��ا ن�س��ب للمشكو ف��ي حقه فيما
أورده في الصفحة رق��م  281أن «محاكم الحرب التي
ج ��رت ف�ي�ه��ا امل �ح��اك �م��ات ع��الن�ي��ة ف��ي  18م��اي��و 1991
ينقصها التنظيم فكان هناك نحو  350شخصًا
كان ً
ُم�ع�ت�ق��ال بتهمة ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ع��راق�ي��ن م��ن بينهم 20
ام��رأه وكانت تلك املحاكمات مليئة باملواقف العاطفية
ال �ن��اب �ع��ة م ��ن ال �ك��وي �ت �ي��ن ال ��ذي ��ن ح� �ض ��روا امل �ح��اك �م��ات
وك��ان القضاة متأثرين ال��ى ح��د كبير بما حصل في

محمود الزاهي
ف ��ي خ �ط ��وة ت �ع �ك��س دع �م��ه ال ��دائ ��م ل �ش �ب��اب ال �ب�ل�اد،
وحرصه على رعاية املتميزين وأصحاب املشاريع
الصغيرة منهم ،استجاب ال��دي��وان األم�ي��ري ،أمس،
مل �ط��ال��ب أص �ح ��اب امل �ش��اري��ع ال �ص �غ �ي��رة ف ��ي م�ج�م��ع
ديسكفري ،وأبلغهم بعدم إغ�لاق محالهم كما كان
م �ق��ررا ن�ه��اي��ة ال�ش�ه��ر ال �ج ��اري ،ت�م�ه�ي��دا ل �ب��دء خطة
املرحلة الثالثة من تطوير حديقة الشهيد.
وس� ��ادت ال �ف��رح��ة أرج� ��اء امل �ج �م��ع ،أم ��س ،ف ��ور تلقي
ب �ش��ارة ال��دي��وان األم �ي��ري ،ووص��ف ع��دد م��ن شباب

في العدد

الهاشم:
إقرار قانون
العنف
األسري
أمة 09

مبادرون
محرومون
من صندوق
المشروعات
اقتصاد

صندوق النقد الدولي:

الحكومة تواجه التحديات بتدابير محدودة األثر!
¶ عجوزات السنوات المقبلة  55مليار دينار ¶ االحتياطي العام سينفد خالل أقل من عامين

أكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي
أن ال �ت��داب �ي��ر امل��ال �ي��ة ال �ت��ي ت �ع �ت��زم ح�ك��وم��ة
ال� �ك ��وي ��ت ات� �خ ��اذه ��ا مل ��واج� �ه ��ة ال �ت �ح��دي��ات
القائمة على امل��دى القريب محدودة ،حيث
ُ ّ
تركز الحكومة على اإلج��راءات املتاحة لها
وال�ت��ي ال تتطلب تغييرات تشريعية .وقد
حددت لذلك مجموعة من خيارات الترشيد
في النفقات العامة ،وتشمل )1 :سد الثغرات
في برامج الدعوم والتحويالت االجتماعية

األحد

رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف
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النيابة تنتصر لحرية التعبير ..وتحفظ الشكوى ضد الغبرا:

وكتب أسبابها المحامي
العام المستشار مبارك
الرفاعي ،وصادق عليها
 450الحق
راتبالعام
النائب
دينارااًً .شرط
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الفارس مصرة على تنفيذ الحلول

املختلفة )2 .ترشيد اإلنفاق الرأسمالي)3 .
الحد من الهدر في اإلنفاق العام من خالل
تحسني املشتريات.
وف��ي ما يتعلق ب��اإلي��رادات العامة ،أش��ارت
البعثة إل��ى أن الحكومة الكويتية تخطط
ل��زي��ادة اإلي � ��رادات غ�ي��ر النفطية م��ن خ�لال:
 )1إدخ��ال الضريبة االنتقائية على التبغ
واملشـــروبــات السكريـــة املخطط لها منذ
فتـرة ط��وي�ل��ة )2 .إع ��ادة تسعير الخدمـــات

«إجراءات عربية محتملة» ضد تركيا

التي حصلت عليها سبقلا،

إل� ��ى ذل� ��ك ع �ل �م��ت سبقلا أن ال ��وزي ��رة
ط��ال�ب��ت ف��ي ك�ت��ب رس�م�ي��ة ب �ع��دم منح
ش��رك��ات األم�ط��ار ب ��راءات ذم��ة إال بعد
الرجوع إليها شخصيا.
وك�ش�ف��ت ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات أم ��س ،أن
وزارة األشغال صرفت على الصيانة
ال �ج��ذري��ة ل�ل�ط��رق وال�ت�ح�س�ي�ن��ات على
األراضي من مبان وساحات  79مليون
دينار 60 ،في املئة منها للطرق ،أي ما
يزيد على  47مليون دينار.
وأوض� ��ح رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ع��دن��ان عبد
الصمد في بيان صحافي «ان اللجنة
الح�ظ��ت ان�خ�ف��اض اإلي� ��رادات الفعلية
للهيئة العامة للطرق عما قدر لها في
امل�ي��زان�ي��ة للسنة امل��ال�ي��ة 2019/2018
وب�ن�س�ب��ة  ،%96إض��اف��ة إل��ى أن نسبة
ال�ص��رف ل��م تتجاوز  %6م��ن امليزانية
املرصودة بمبلغ  13مليون دينار».
وأض� � � ��اف أن � ��ه ل �ل �س �ن��ة ال� �ث ��ال� �ث ��ة ع�ل��ى
التوالي تستمر الهيئة ف��ي تحقيقها
خسائر بلغت نحو  1.8مليون دينار.

منصات
التواصل ..أسرع
وسيلة إلى
السجن
القانون والعدالة 08
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الحكوميـــة )3 .تعزيز تحصيل اإلي ��رادات
العامة .وضمن سيناريو استمرار التحويل
إل��ى ص �ن��دوق اح�ت�ي��اط��ي األج �ي��ال ال�ق��ادم��ة،
واستبعاد دخ��ل االس�ت�ث�م��ارات الحكومية،
ُ
ف � ��إن أرص� � � ��دة امل � ��وازن � ��ة ال� �ع ��ام ��ة س��ت �ح �ق��ق
ع �ج��وزات م��ال�ي��ة ت��راك�م�ي��ة بنحو  55مليار
دي �ن��ار ع�ل��ى م ��دار األع � ��وام ال�س�ت��ة ال�ق��ادم��ة.
وم ��ن دون ال �ل �ج��وء إل ��ى م �ص��ادر ال�ت�م��وي��ل
األخ��رى ،وفي ظل األوض��اع الحالية في ما

ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ت�ح��وي��ل إل ��ى ص �ن��دوق األج �ي��ال
القادمة ،ستكون تغطية هذه االحتياجات
التمويلية ت�ح��دي��ًا ج��دي��ًا ،م��ا س �ي��ؤدي إل��ى
استنفاد أصول صندوق االحتياطي العام
امل�ت��اح ف��ي أق��ل م��ن ع��ام�ين ،بينما سيستمر
إجمالي أص��ول الهيئة العامة لالستثمار
باالرتفاع.
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ع��ام  1991 ،1990وق��د ان�ت�ق��د االع ��الم ال�غ��رب��ي بشدة
إجراءات تلك املحاكمات» ،مضيفًا أن «املحامين عماد
السيف ونجيب الوقيان من أوائ��ل املحامن الكويتين
ال��ذي��ن داف� �ع ��وا ع��ن امل�ت�ه�م��ن ف��ي ظ��ل أوض � ��اع صعبة
ووس��ط سخط شعبي على الفلسطينين واستطاعوا
اس �ت �ص��دار ع�ف��و ل �ع��دد ك�ب�ي��ر م�م��ن ث�ب�ت��ت ب��راءت �ه��م»..
حتى فقرة «مع التنويه بأن األمير الراحل الشيخ جابر
األحمد أصدر أمرًا بتخفيف أحكام اإلعدام التي قررتها

املحاكمات السابقة عن جميع املتهمن».
وإذ ت��رى النيابة العامة أن��ه ال تثريب على م��ا سطره
امل�ش�ك��و ف��ي ح�ق��ه ح ��ال ك��ون��ه س ��ردًا ت��اري�خ�ي��ًا ل��وق��ائ��ع
مفصلية من تاريخ البالد الحديث وبما ال يحمل غنة
الطعن ب�ن��زاه��ة ال�ق�ض��اء الكويتي ال �ع��ادل عبر األزم��ان
وبما قد ُيخالف الحظر ال��وارد باملادة الرقيمة 2 / 21
من قانون املطبوعات والنشر الرقيم  3لسنة  ،2006مع
التنويه على أن بيان األمر على نحو ما سبق بسطه ال

يعني التسليم بما ق��رره املشكو في حقه بحسبانها
إنها تخضع لفحص الباحثن
ُ
حقائق ال مرية فيها ،إذ ً
وصوال للحقيقة الدامغة.
واملدققن واملؤرخن ُ
وحيث إن��ه في ش��أن ما نسب للمشكو في حقه فيما
أورده ف��ي الصفحة ال��رق�ي�م��ة  281م��ن ك�ت��اب��ه الطعن،
«وج��د املحامون الكويتيون الذين أخ��ذوا على عاتقهم
الدفاع عن املتهمن أن موقفهم في حد ذات��ه مخاطرة،
اذ تعرضوا لتهديدات املواطنن الغاضبن ،هذه الحقيقة

املتناقضة أي أن تكون املحاكم عالجًا عامًا لغضب
الشعب الكويتي ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ي��داف��ع فيه محامون
ك��وي�ت�ي��ون ع��ن امل�ت�ه�م��ن ت�ع�ب��ر ع��ن االب �ع��اد اإلن�س��ان�ي��ة
وال �ن �ف �س �ي��ة ف ��ي م �ث��ل ه� ��ذه ال� �ص ��راع ��ات ال �ت��ي تصيب
الشعوب والحلفاء السابقن» ،وهو سعي من املشكو
في حقه إلى إيهام القارىء بتلقي املحامن الكويتين
املدافعن عن املتهمن الفلسطينين التهديدات لثنيهم
عن ممارسة حق الدفاع.

امل�س�ت�ث�م��ري��ن ال �ت �ح��رك ال �س��ري��ع مل �س��ؤول��ي ال��دي��وان،
وح��ل مشكلتهم التي أرقتهم ط��وال األي��ام املاضية،
ب��أن��ه ي�م��اث��ل ت �ح��رك األب ال�ح�ن��ون الح �ت��واء مشكلة
واج�ه��ت أب�ن��اء ه ،وه��و أم��ر اع�ت��ادوا عليه ف��ي كويت
ال�خ�ي��ر .وق��ال��وا إن م��دي��ر ال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة واإلداري ��ة
في ال��دي��وان األم�ي��ري عبد العزيز إس�ح��اق ،أبلغهم،
أم��س ،بمنحهم مدة كافية الستمرار أنشطتهم في
املجمع ،كما وعدهم بالنظر خالل تلك الفترة بشأن
وض��ع آل�ي��ة ت�س�م��ح ب��اس�ت�م��رار امل �ش��روع خ�ل�ال فترة
تطوير الحديقة.
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«الراية المتميزة»
ترفع حصتها
في «ميداف
لالستثمارات»

15

اقتصاد

18

تحويل القضية إلى«الجنايات»

قاتال الفلبينية فيالفيندي
إلى السجن المركزي
مبارك حبيب
أب�ل��غ م�ص��در مطلع سبقلا أم��س ،أن ال�ن��ائ��ب العام
امل �س �ت �ش��ار ض � ��رار ال �ع �س �ع��وس��ي أح � ��ال م��واط �ن��ًا
وزوجته ،املتهمني بقتل العاملة الفلبينية جانيلني
فيالفيندي ،إلى السجن املركزي ،مع إص��دار قرار
بحبسهما  21يومًا ،بعد إسناد تهمة القتل العمد

مع سبق اإلصرار.
وق ��ال امل �ص��در إن ال �ن��ائ��ب ال �ع��ام ق��رر أي �ض��ًا إح��ال��ة
املتهمني إل��ى محكمة الجنايات ،مع مطالبة النيابة
بتطبيق أشد العقوبات بحقهما ،التي قد تصل إلى
اإلعدام شنقًا ،جزاء ملا اقترفته أيديهما من جريمة
قتل خادمتهما.
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استقبل وولي العهد الغانم والمبارك والخالد

األمير يدشن اليوم مراسم رفع العلم
يتفضل س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد فيشمل ب��رع��اي�ت��ه وح �ض��وره في
العاشرة من صباح اليوم الثالثاء مراسم رفع العلم في قصر
بيان بحضور سمو ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد وكبار
املسؤولني بالدولة.
وك��ان سمو األم�ي��ر ق��د استقبل ف��ي قصر ب�ي��ان ص�ب��اح أمس
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بعد أن مثل سموه في
الحفل الختامي ملهرجان امللك عبد العزيز لالبل الرابع الذي
أقيم في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية الشقيقة.
كما استقبل سموه أمس رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم،
وسمو الشيخ جابر امل �ب��ارك ،ورئ�ي��س مجلس ال ��وزراء سمو
الشيخ صباح الخالد ،ورئيس املجلس األعلى للقضاء رئيس
محكمتي التمييز والدستورية املستشار يوسف املطاوعة.
بدوره ،استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في قصر بيان
صباح أمس رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،وسمو الشيخ جابر
املبارك ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.

األمير مستقبالً الغانم

 ..والمطاوعة

الغانم عزى
سفير التشيك

تعزية أميركا والبرازيل
بعث سمو أمير البالد برقية تعزية إلى الرئيس األميركي
دون��ال��د ت��رام��ب ،ع�ب��ر ف�ي�ه��ا ع��ن خ��ال��ص ت �ع��ازي��ه وص ��ادق
مواساته له وألسر ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية
في والية كاليفورنيا أودى بحياة جميع ركابها.
ك�م��ا ب�ع��ث س�م��وه ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة ال��ى ال��رئ�ي��س ال�ب��رازي�ل��ي
ج��اي �ي��ر ب��ول �س��ون��ارو ب �ض �ح��اي��ا ال �ف �ي �ض��ان��ات ،راج �ي��ا
للمصابني بسببها سرعة الشفاء والعافية وللنازحني
سرعة العودة ملناطقهم وأن يتمكن املسؤولون في البلد
الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية .وأرسل
سمو ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد ،ورئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد برقيات مماثلة.

زار رئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق
ال �غ��ان��م م�ق��ر ال �س �ف��ارة التشيكية
ف � ��ي ال� � �ب �ل��اد أم � � � ��س ،ح � �ي ��ث ق ��دم
التعازي للسفير التشيكي مارتن
دف� ��وراك وأرك� ��ان ال �س �ف��ارة ب��وف��اة
رئيس مجلس الشيوخ التشيكي
ياروسالف كوبيرا.
وس�ج��ل الغانم كلمة تأبينية في
دفتر التعازي.

ولي العهد مستقبالً المبارك

الغانم لدى تقديمه التعازي للسفير التشيكي

«توجيهات األمير أنجحت تجربتنا في عضوية الكيان الدولي»

«ال للمساس بالكويت ورموزها وشعبها»

صباح الخالد :رئاستنا لمجلس األمن
ً
ونشاطا
كانت األعلى كثافة

الجارالله :إجراءات ضد مغردين
في دول عربية

صباح الخالد

(من اليسار) الصقر والشاهين والعصيمي في مقدمة الحضور

مي السكري

عضويتها بالتركيز على أرب��ع أول��وي��ات هي تبني
القضايا العربية وع�ل��ى وج��ه ال�خ�ص��وص القضية
الفلسطينية وال�ق�ض��اي��ا اإلن�س��ان�ي��ة ث��م منع نشوب
النزاعات والدبلوماسية الوقائية والوساطة وأيضًا
تحسني أساليب عمل مجلس االمن».
وب�ين الخالد أن «سياسة الكويت املتزنة تاريخيًا
كانت أح��د األس�ب��اب الرئيسية في نيل الكويت ثقة
 188دول ��ة ع�ض��و ف��ي األم ��م امل�ت�ح��دة ل�ت�ك��ون عضوا
غ�ي��ر دائ ��م ف��ي مجلس األم ��ن ،وق��د ح��رص��ت الكويت
خالل عضويتها على التعامل مع القضايا وامللفات
الدولية وفق نهج سوي ومتزن يصبو للحفاظ على
االستقرار والسلم واألمن الدوليني».

رغم ما أضفته امللفات الدولية الشائكة التي طرحت
على مجلس األمن من صعوبة وحساسية على فترة
عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس األمن 2019-
 ،2018وص��ف رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء سمو الشيخ
صباح الخالد أداء الكويت بأنه «محل فخر واعتزاز
لنا جميعا».
وب �ي��ن ال �خ ��ال ��د ف ��ي ك �ل �م��ة ل ��ه خ�ل��ال ن � ��دوة أق��ام �ت �ه��ا
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ام ��س ف��ي م�ع�ه��د س �ع��ود ال�ن��اص��ر
ال��دب �ل��وم��اس��ي ت �ح��ت رع��اي �ت��ه وح � �ض ��وره ب �ع �ن��وان
«ال� �ت� �ج ��رب ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ل �ل �ك��وي��ت ف� ��ي م �ج �ل��س األم� ��ن
 »2018/2019أن هذا األداء كان بقيادة وتوجيهات
سمو األمير ورسمه لسياسة الكويت الخارجية.
وذك ��ر ان وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ د.أح �م��د الناصر
ون��ائ��ب وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة خ��ال��د ال �ج��اراهلل وامل �ن��دوب
ال��دائ��م ل��وف��د ال �ك��وي��ت ل ��دى األم ��م امل �ت �ح��دة منصور
ال�ع�ت�ي�ب��ي وف��ري �ق��ه امل �م �ي��ز وال �ف��ري��ق امل �ع �ن��ي ب� ��وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة «ع �م �ل��وا ب� ��دأب س��اه��م ف��ي ن �ج��اح مهمة
ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي م �ج �ل��س األم � � ��ن وس� ��اع� ��د ف� ��ي ت �ع��زي��ز
رصيدها الدبلوماسي».

أربع أولويات
وأش� � � � ��ار إل� � ��ى أن «ال � �ك� ��وي� ��ت ن �ج �ح ��ت خ �ل ��ال ف �ت��رة

نهج متوازن
وق � � ��ال إن «م � ��ا ت �ح �ق��ق م� ��ن ن� �ج ��اح ��ات خ �ل��ال ف �ت��رة
ال �ع �ض��وي��ة ق �ط��ف ل �ث �م��ار ال �ن �ه��ج امل � �ت� ��وازن وال �ط��رح
العقالني للكويت إزاء مختلف القضايا املطروحة
على الساحة الدولية والحفاظ على عالقات متميزة
مع كل الدول».
وأش � ��اد ال �خ��ال��د ب �ـ«االه �ت �م��ام ال ��دول ��ي ال�ك�ب�ي��ر ال��ذي
ح�ظ�ي��ت ب��ه ال �ك��وي��ت خ�ل�ال ال��رئ��اس �ت�ين ن �ظ �رًا ل�ع��دد
االجتماعات وأهميتها في الفترتني وتنوع نطاقها
الجغرافي بما في ذلك تطورات األحداث في منطقة
الخليج» ،مبينًا أن «ال��رئ��اس��ة الكويتية ف��ي يونيو

السفيرة األميركية الجديدة تصل خالل يومين
كشف القائم بأعمال السفارة االميركية لدى البالد الري ميموت أن سفيرة الواليات املتحدة الجديدة
لدى البالد ستصل نهاية االسبوع الجاري ،نافيا ما تردد عن وصولها الى البالد مؤخرا.
وبني ميموت ان «الواليات املتحدة تقدر كثيرا الدور الكبير الذي لعبته الكويت في مجلس األمن خالل
فترة عضويتها غير الدائمة خالل العامني املاضيني» ،واصفا دورها بـ«اإليجابي ،حيث عملت بتعاون
كبير مع جميع الدول االعضاء الدائمني وغير الدائمني».
وأضاف «احيانا كان هناك عدم اتفاق بيننا في عدد من القضايا وأحيانا بني الكويت وروسيا والصني
في مجلس األمن لكننا دائما كنا نحترم دور الكويت ومكانتها ،خاصة في القضايا اإلنسانية وفي
ما يتعلق بإيران وكوريا الشمالية وهي قضايا مهمة جدا».
وفي شأن اختالف وجهات النظر بخصوص القضية الفلسطينية ،قال ميموت «االختالفات تكون في
املبادئ االستراتيجية لكن ال يوجد اختالف بني الكويت والواليات املتحدة حول ضرورة ايجاد حل
وضرورة التفاوض بني الفلسطينيني واالسرائيليني ،واختالفنا هو في كيفية تحقيق هذا الهدف».

¶ إعفاء الكويتيين من تأشيرة شنغن يحتاج وقتاً
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 2019كانت األعلى كثافة ونشاطًا في ذلك العام».
ول� �ف ��ت ال� �خ ��ال ��د إل � ��ى أن «ج � �ه ��ود م �ن �ت �س �ب��ي وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت ون� �ي ��وي ��ورك س��اه �م��ت في
استصدار الدبلوماسية الكويتية مخرجات مهمة
من مجلس األمن ،على شكل قرارات وبيانات رئاسية
وبيانات صحافية ومذكرات رئاسية ،تناولت قضايا
ح�س��اس��ة ،مثل امل�ل��ف اإلن�س��ان��ي ال �س��وري ،وتحسني
أساليب عمل مجلس األم ��ن ،وع�لاق��ة مجلس األم��ن
بجامعة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،وت�ق��دي��م أول ق��رار يتناول
مسألة املفقودين في النزاعات املسلحة».

قيم متجذرة
بدوره ،أكد وزير الخارجية الشيخ د .أحمد الناصر
أن «التجربة الثانية للكويت كانت موفقة وناجحة»،
مشيرًا إل��ى أن «ال�ك��وي��ت واص�ل��ت خاللها م��ا جبلت
عليه من ال�ت��زام متني بالقيم السامية املتجذرة في
ميثاق األم��م املتحدة ،وغيرها من املواثيق الدولية
ذات الصلة».
ّ
وثمن «الدور املحوري الذي قام به رئيس الوزراء في
إنجاح ه��ذه التجربة الكويتية في تاريخ العالقات
الخارجية للدولة» ،مستشهدًا باللقاءات والزيارات
التي قام بها الخالد لعديد من دول العالم فور إعالن
الكويت رغبتها بالترشح لعضوية غير دائمة ثانية
ل�ه��ا ف��ي م�ج�ل��س األم ��ن ،م�ب� ّ�ي�ن��ًا أن «ه ��ذه ال�ت�ح��رك��ات
أسهمت إسهامًا بالغًا في نيل الكويت ثقة املجتمع
الدولي».

قرارات إنسانية
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال م �ن��دوب ال�ك��وي��ت ال��دائ��م ف��ي األم��م
امل �ت �ح��دة م�ن�ص��ور ال�ع�ت�ي�ب��ي «إن ال �ك��وي��ت أص ��درت
قرارات إنسانية مهمة خالل فترة عضويتها ،أولها
ال �ق��رار ب�ش��أن امل�ف�ق��ودي��ن خ�لال ال�ن��زاع��ات املسلحة،
وه��و أول ق ��رار ي �ص��در م��ن م�ج�ل��س األم ��ن ع��ن ه��ذه
القضية اإلنسانية ،وكذلك القرار الذي اشتركت به
الكويت م��ع مجموعة م��ن ال��دول ع��ن عالقة الجوع
باألمن».
وأض � ��اف أن «ال � ��دول األع� �ض ��اء ق� ��درت ال�ت�ح�س�ي�ن��ات
التي أدخلتها الكويت لعمل مجلس األمن من خالل
ثماني مذكرات» ،الفتًا إلى أن ذلك كان «أكبر عدد من
ّ
املذكرات التي تم اعتمادها والتي تتعلق بتحسني
أساليب عمل مجلس األمن».

مي السكري
ت� �ن ��اول ن��ائ��ب وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة خ��ال��د ال� �ج ��اراهلل
ع � ��ددا ال ب� ��أس ب ��ه م ��ن ال �ق �ض��اي��ا ال �ح �ي��وي��ة خ�لال
احتفال السفارة الهندية أول م��ن أم��س بالذكرى
ال �ـ 71لتأسيس ال�ه�ن��د ،شملت التبشير ب�ـ«ت�ق��دم»
ع�ل��ى صعيد م�ل��ف إع �ف��اء ال�ك��وي�ت�ي�ين م��ن تأشيرة
شنغن ،و«األس ��ف» لعدم وج��ود جديد ف��ي األزم��ة
الخليجية ،والتأكيد على اتخاذ «إجراءات عديدة»
ضد مغردين في دول عربية ملنع املساس بالكويت
ورموزها وشعبها.

امللف اإليراني
ففي امل�ل��ف اإلي��ران��ي ،وح��ول اس�ت��دع��اء الخارجية
للسفير اإليراني محمد إيراني ،على خلفية تكرار
تصريح ق��ائ��د ال �ق��وات الجوفضائية ف��ي الحرس
الثوري بشأن استخدام قاعدة علي السالم ضمن
قواعد أخ��رى في املنطقة في العملية التي نفذت
قرب مطار بغداد مؤخرًا ،قال الجاراهلل «لم نتلق
ردا م��ن الخارجية اإلي��ران�ي��ة ،ولقائي م��ع السفير
اإلي � ��ران � ��ي ك � ��ان إي� �ج ��اب� �ي ��ا ،ومل� �س ��ت ت �ف �ه �م��ه ل�ق�ل��ق
الكويت وانزعاجها من مثل هذه األخبار» ،مبينا
أن «السفير اإلي��ران��ي وع��د بنقل ه��ذا إل��ى طهران
واتخاذ موقف توضيحي ،ونحن بانتظاره».

صفقة القرن
وفي شأن رؤيته للموقف العربي من صفقة القرن

ال�ت��ي سيعلنها ال��رئ�ي��س ت��رام��ب األس �ب��وع املقبل،
ّ
ق��ال «دع��ون��ا ال نستبق األح ��داث لنتسلم ونطلع
على تفاصيل ه��ذه الصفقة ،وعندها لكل ح��ادث
حديث ،ولو أننا نتمنى أن يكون مضمونها متفقا
مع قرارات الشرعية الدولية ومع املرجعيات التي
ّ
كنا وم��ا زلنا نؤكد عليها فيما يتعلق بالقضية
الفلسطينية».

حقوق اإلنسان
وبخصوص توقعاته لردود األفعال بشأن تقرير
الكويت ح��ول حقوق اإلن�س��ان ف��ي جنيف ،ب�ين أن
«ه��ذا التقرير ش��ام��ل وت �ش��ارك فيه ج�ه��ات عديدة
م��ن ال �ك��وي��ت ،وم ��ن امل��ؤك��د أن ��ه أخ ��ذ ف��ي االع �ت �ب��ار
امل�ل�اح� �ظ ��ات ال� �ت ��ي وردت ف ��ي ال �ت �ق��ري��ر ال �س��اب��ق
وت� �ف ��اداه ��ا ل �ي �ق��دم ص� ��ورة م �ش��رف��ة ل �ح��ال��ة ح�ق��وق
االنسان في الكويت».
وردا على سؤال بخصوص عدم اتخاذ الخارجية
أي اج� � ��راء ض ��د م �غ��ردي��ن م �س �ي �ئ�ين ل �ل �ك��وي��ت ف��ي
ال�خ��ارج ،ق��ال ال�ج��اراهلل «ه��ذا ال�ك�لام غير صحيح،
ف��ال�ك��وي��ت ات �خ��ذت اج� ��راءات ع��دي��دة إزاء مغردين
في دول عربية ،وبالتالي ه��ذا اإلج��راء سنواصل
ات �خ��اذه ،ول��ن نقبل ع�ل��ى اإلط�ل�اق أن ي�ك��ون هناك
مساس بالكويت ورموزها وشعبها».
وعن الجديد فيما يتعلق بملف اعفاء الكويتيني
من تأشيرة شنغن ،قال «هذا امللف يتقدم وهناك
ب� ��وادر إي�ج��اب�ي��ة ل �ت �ج��اوب ال �ج��ان��ب اآلخ� ��ر ،ول�ك��ن
املسألة قد تحتاج بعضا من الوقت».

عالقات تاريخية

الحدود البحرية مع العراق

وص��ف ال�ج��اراهلل العالقات مع الهند بالتاريخية
واملتميزة واملمتدة بني الشعبني وعلى املستوى
الرسمي بني قيادتي البلدين.
وأع ��اد إل��ى االذه ��ان م��وق��ف الهند لدعمها للحق
ال�ك��وي�ت��ي إب ��ان ال �غ��زو ال�ع��راق��ي ال�غ��اش��م ،مضيفا
«ن�ت�ط�ل��ع دائ �م��ًا ال��ى ت�ع��زي��ز ه��ذه ال�ع�لاق��ة م��ع ه��ذه
ال ��دول ��ة ال�ع�ظ�ي�م��ة ال �ت��ي ت��زخ��ر ب �ت��اري��خ ح�ض��اري
م�ش�ه��ود وام�ك��ان�ي��ات ع�ل��ى ك��ل امل�س�ت��وي��ات ،فهي
بكل املقاييس دولة وأمة عظيمة».

بالتطرق إلى زيارة وزير الدفاع العراقي للبالد وعما اذا
نوقش موضوع ترسيم الحدود البحرية ملا بعد النقطة
 ،162رد الجاراهلل «كانت زي��ارة وزي��ر الدفاع العراقي
بالجوانب األمنية والعسكرية والتعاون في هذا
متعلقة
َ
ف��ي امل�ج��ال ،ول��م يتم بحث ش��يء تفصيلي او معمق
فيما يتعلق ب�ت��رس�ي��م ال �ح��دود مل��ا ب�ع��د ال�ن�ق�ط��ة ،162
وهناك قنوات آخرى غير وزارة الدفاع العراقية وهناك
ت��واص��ل بيننا ح��ول ه��ذا امل��وض��وع ،وك��ذل��ك م��ذك��رات
تفاهم بني الجانبني في هذا الشأن».
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مجلس الوزراء شدَّ د على الجهوزية والتنسيق مع «الصحة العالمية»

كل التدابير ..لحماية البالد من «كورونا»
شدَّ د مجلس الوزراء على اتخاذ
كل التدابير المشددة واإلجراءات
الكفيلة بحماية الكويت من
فيروس كورونا ،مؤكداً حرص
الحكومة على تعزيز الخطوات
االحترازية لمنع انتقاله إلى البالد.
واستعرض المجلس خالل اجتماعه
أمس ،برئاسة سمو الشيخ
ّ
المتعلقة
صباح الخالد ،األنباء
بانتشار فيروس كورونا في
الصين وخارجها ،واستمع إلى
شرح ،قدّ مه وكيل وزارة الصحة
د.مصطفى رضا حول التدابير
واإلجراءات التي اتخذتها الوزارة،
بالتنسيق التام مع منظمة الصحة
العالمية ،وجميع المنظمات
العالمية واإلقليمية المعنية،
وكذلك الجهات المحلية المعنية
بالتعامل مع مثل هذه األمراض
واألوبئة.
أك� ��د رض� ��ا خ �ل��و ال �ك��وي��ت م ��ن أي إص ��اب ��ة ،م�ش�ي�دًا
ب� �ج� �ه ��وزي ��ة ال � �ع � �ي� ��ادات ال �ص �ح �ي��ة وغ � � ��رف ال� �ع ��زل
املوجودة في مطار الكويت الدولي ،وتزويد املنافذ
بالكاميرات الحرارية ،وتعميم اإلق��رارات الصحية
ع�ل��ى ال �ق��ادم�ين إل ��ى ال�ك��وي��ت م��ن ال� ��دول امل�ع�ل��ن عن
ظ �ه��ور امل � ��رض ف �ي �ه��ا ،وت �ج �ه �ي��ز ال �ق �ط��اع ال�ص�ح��ي
باملعدات واألجهزة الالزمة ملنع انتشار العدوى.
وج � � ّ�دد م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ات �خ ��اذ كل
اإلجراءات والتدابير العملية الالزمة من قبل جميع
الجهات الحكومية املعنية في مواجهة االحتماالت
ّ
املتعلقة بانتشار هذا الفيروس.

مدركات الفساد

وم ��ن ج��ان��ب آخ� ��ر ،ق� � ّ�دم ك��ل م��ن وزي� ��ر ال �ع��دل وزي��ر
األوق� � ��اف وال� �ش ��ؤون اإلس�ل�ام �ي��ة د.ف �ه ��د ال�ع�ف��اس��ي
ورئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة مل�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد (ن��زاه��ة)
املستشار عبدالرحمن النمش والفريق الفني في
هيئة نزاهة ،عرضًا مرئيًا ملجلس الوزراء عن تناول
ش ��رح ظ� ��روف ت��راج��ع ت��رت �ي��ب ال �ك��وي��ت ف��ي م��ؤش��ر
مدركات الفساد العاملي.
ّ ً
مفصال لألسباب التي أدت
وتضمن العرض شرحًا
إلى هذا التراجع والنتائج املترتبة عليها ،إضافة
إل ��ى األس� ��س وال �ق��واع��د وامل �ع��اي �ي��ر ال �ت��ي اس�ت�ن��دت
إليها منظمة الشفافية الدولية في تحديد ترتيب
ال �ك��وي��ت ف ��ي ه ��ذا امل ��ؤش ��ر ،ك �م��ا ج ��رى اس �ت �ع��راض
توصيات الهيئة العامة ملكافحة الفساد ،التي من
شأنها تحسني ترتيب الكويت ،والتي من أبرزها
االس�ت�ع�ج��ال ف��ي إص ��دار ال�ت�ش��ري�ع��ات ذات الصلة،
وإنجاز مبادرات االستراتيجية الوطنية بالسرعة
املمكنة ،وتفعيل التدابير واإلج��راءات اإلصالحية
التي لها أثر مباشر وملموس في املواطن ،وكذلك
ّ
التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
تسريع وتيرة
وق� ��د ع � ّ�ب ��ر م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ع ��ن ش �ك ��ره وت �ق��دي��ره
للجهود امل�ب��ذول��ة م��ن قبل الهيئة ال�ع��ام��ة ملكافحة
الفساد ،وق��رر إح��ال��ة توصيات الهيئة العامة إلى
لجنة الشؤون القانونية للدراسة وموافاة املجلس
بالتوصية املناسبة.
وفي إطار متابعة مجلس ال��وزراء لخطوات تنفيذ
ب��رن��ام��ج ع�م��ل ال�ح�ك��وم��ة وامل �ح ��اور ال��رئ�ي�س��ة ال�ت��ي

■ إقرارات على القادمين من الدول التي ظهر فيها المرض

جلسة «أسيري»

■ بحث أسباب تراجع ترتيب البالد في مؤشر مدركات الفساد

اطلع املجلس على األسئلة واالق�ت��راح��ات برغبة املقدمة من بعض
النواب ،واستعرض ما انتهت إليه جلسة مجلس األمة التي عقدت
يوم الثالثاء املاضي ،والتي جرت فيها مناقشة االستجواب املوجه
م��ن ال�ن��ائ��ب ع��ادل ال��دم�خ��ي إل��ى وزي ��رة ال �ش��ؤون االجتماعية غدير
أسيري ،وقد تقدم عشرة أعضاء بطلب طرح الثقة بها ،وتحددت
جلسة يــوم الثالثـــاء املوافـق  4فبراير املقبل للتصويت عليه.

أكسبو 2020
اطلع مجلس ال ��وزراء على ع��رض قدمه وزي��ر اإلع�ل�ام وزي��ر الدولة
ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب م�ح�م��د ال �ج �ب��ري ،ووك�ي�ل��ة وزارة اإلع �ل�ام منيرة
ال�ه��وي��دي املفوضة العامة للكويت ف��ي أكسبو  2020دب��ي وفريق
وزارة اإلع�ل��ام ،ح�ي��ث ج ��رى االط �ل�اع ع�ل��ى االس �ت �ع��دادات ال�ج��اري��ة
للمشاركة في املعرض .واستعرض الفريق التصميم النهائي لجناح
ال�ك��وي��ت والتكنولوجيا املستخدمة تحت ع�ن��وان «ك��وي��ت ج��دي��دة..
فرص جديدة لالستدامة» مشـيرة إلى أن افتتاح الجنــاح واستقبال
الــزوار سيكون اعتبارًا من  20أكتوبر  ،2020ويعد جناح الكويت
بموقعه املتميز أكبر األجنحة املشاركة.
الخالد مترئساً االجتماع ..وإلى يمينه المنصور وإلى يساره الصالح

مواصلة الجهود ..لتعزيز
الشفافية وتسهيل مصالح
المواطنين
إستراتيجية وطنية للتحوُّ ل
الرقمي ونشر الثقافة
التقنية بين قياديي الدولة
تكريس التعاون الشامل
بين األجهزة الحكومية
وتطوير األداء
االستفادة من أدوات
القياس والمتابعة الذكية
ّ
ارت� �ك ��ز ع �ل �ي �ه��ا ،ال س �ي �م��ا م ��ا ت �ع��ل��ق م �ن �ه��ا ب�م�ح��ور
ّ
ال�ت�ح� ّ�ول ال��رق�م��ي للخدمات الحكومية ،حيث ق��دم
نائب رئيس مجلس ال ��وزراء وزي��ر الداخلية وزير
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال � � ��وزراء أن� ��س ال �ص��ال��ح،
وقياديو الجهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات،
عرضًا ملجلس ال��وزراء ،بشأن ما ج��رى اتخاذه في
مجال ميكنة الخدمات الحكومية ،وكذلك الخطط
وامل��رئ �ي��ات وال �خ �ط��وات ال�ل�ازم��ة لتطبيق ال�ت�ح� ّ�ول
الرقمي في الخدمات الحكومية.
وش� � ّ�دد امل�ج�ل��س ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال�ش�ف��اف�ي��ة ومكافحة
ال �ف �س��اد ،م��ن خ�ل�ال االس �ت �خ��دام األم �ث��ل ل�ل�ب�ي��ان��ات
وال �ت �ق �ن �ي��ة ال �ح��دي �ث��ة ،وت �س �ه �ي��ل خ ��دم ��ات م�ص��ال��ح
امل��واط �ن�ي�ن وت �ع��زي��ز ث �ق��ة امل ��واط ��ن ،م��ن خ�ل�ال خلق

خطة «كويت جديدة»

ال حاالت إصابة بالفيروس
أك��د وزي��ر الصحة الشيخ د.باسل الصباح أن��ه لم يتم رص��د أي حالة إصابة بفيروس كورونا
املستجد في الكويت.
وش� ّ�دد على ض��رورة أخ��ذ املعلومات في ه��ذا الشأن من مصادرها الرسمية وع��دم التردد في
التواصل مع قنوات ال��وزارة الرسمية ،في حال وجود أي استفسار ،سائال اهلل تعالى السالمة
للجميع.
من جهته ،أوضح املتحدث الرسمي ل��وزارة الصحة د.عبداهلل السند انه في ما يخص ما جرى
تداوله بشأن عدم السماح لعدد من الركاب بدخول البالد من قبل الجهات املعنية «يأتي ضمن
الخطوات االحترازية والوقائية التي تحرص عليها الجهات الرسمية ذات الصلة في الدولة».

تهنئة باألعياد الوطنية ورفع العلم
تقدم مجلس الوزراء في مستهل أعماله إلى سمو األمير وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد،
وإلى الشعب الكويتي الوفي بخالص التهاني وصادق التبريكات بمناسبة بدء االحتفال باألعياد
الوطنية ،وقيام سمو األمير برفع علم الكويت في قصر بيان وذل��ك اليوم الثالثاء إيذانا ببدء
االحتفاالت بحلول الذكرى التاسعة والخمسني للعيد الوطني والتاسعة والعشرين ليوم التحرير،
ومرور أربعة عشر عامًا على تولي سمو األمير وسمو ولي العهد ملقاليد الحكم .ودعا املجلس
املولى عز وجل أن تظل راية الكويت عالية خفاقة في سماء املجد والعال ،وأن يديم على وطننا
الغالي وأهله األوفياء واملقيمني الكرام نعمة األمن واألمان والرفاه.

ت��دارس مجلس ال ��وزراء التوصية ال ��واردة ف��ي محضر اجتماع
لجنة ال �ش��ؤون االق�ت�ص��ادي��ة ب�ش��أن م��ا ورد ف��ي تقرير متابعة
الخطة السنوية  2020 / 2019النصف األول للفترة من  1أبريل
حتى  30سبتمبر  ،2019واملتضمن م��ا ت��م خ�لال ه��ذه الفترة
وأهم التحديات التي واجهت املشروعات ونسب اإلنجاز واإلنفاق
بحسب البرامج التنموية والركائز املكونة لرؤية ال��دول��ة 2035
(كويت جديدة) ،إضافة إلى أهم النتائج والتوصيات.
وق� ��رر امل �ج �ل��س ت�ك�ل�ي��ف وزي� ��ر امل��ال �ي��ة وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل�ل�ش��ؤون
االقتصادية بالوكالة بإحالته إلى مجلس األمة.

ميزانيات الهيئات المستقلة
استعرض مجلس الوزراء التوصيات الواردة في محضر الشؤون
االقتصادية بشأن ربط ميزانية الهيئات امللحقة للسنة املالية 2020
 ،2021 /وقرر املجلس املوافقة على مشاريع القوانني ورفعها لسمو
األمير تمهيدًا إلحالتها إلى مجلس األمة.
كما اطلع على مشاريع القوانني بشأن ربط ميزانيات املؤسسات
ذات امليزانيات املستقلة للسنة املالية  ،2021 / 2020وهما مؤسسة
البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها ،واملؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية ،وقرر املوافقة على مشروعي قانونني ورفعهما لسمو
األمير تمهيدًا إلحالتهما إلى مجلس األمة.

تهنئة لبنان واليونان
تجربة مميزة وسهلة في كل تعامالته الحكومية،
ورف� � ��ع ك� �ف ��اءة وف �ع��ال �ي��ة ال �ق �ط ��اع ال �ح �ك��وم��ي ع�ب��ر
االستفادة من أدوات القياس واملتابعة الذكية.
كما استعرض املجلس أهم التحديات التي تواجه
ال� �ت� �ح � ّ�ول ال��رق �م��ي ف ��ي ض� ��وء ال ��وض ��ع ال ��راه ��ن ف��ي
ّ
الكويت ،وكذلك أهم التوصيات ،والتي تمثلت في
ّ
اإلس� ��راع ف��ي وض��ع استراتيجية وط�ن�ي��ة للتحول
الرقمي ،وتنفيذ االستراتيجية ومتابعتها ،ونشر
ّ
التحول الرقمي بني قياديي الدولة وشاغلي
ثقافة
ال ��وظ ��ائ ��ف االش� ��راف � �ي� ��ة ،وك ��ذل ��ك اع� �ت� �م ��اد ن �م��وذج
ّ
التحول.
تنظيمي لضمان تحقيق
وأشاد املجلس بالجهود الدؤوبة الجادة التي قام
ب�ه��ا ف��ري��ق ال�ع�م��ل وم��ا ج��رى إن �ج��ازه م��ن خ�ط��وات،

م��ؤك �دًا ض � ��رورة ت�ج�س�ي��د ال �ت �ع��اون ال �ل��ازم ب�ي�ن كل
األج � �ه� ��زة ال �ح �ك��وم �ي��ة ،س �ع �ي��ًا ل �ت �ح �ق �ي��ق ال �ن �ت��ائ��ج
اإلي �ج��اب �ي��ة امل� �ن� �ش ��ودة ،ك �م��ا ق� ��رر امل �ج �ل��س إح��ال��ة
التوصيات إل��ى لجنة ال�خ��دم��ات العامة لوضعها
حيز التنفيذ.
ثم استمع مجلس ال��وزراء إلى شرحّ ،
قدمه نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد
امل �ن �ص ��ور ح� ��ول ن �ت��ائ��ج ال� ��زي� ��ارة ال� �ت ��ي ق� ��ام ب�ه��ا
للبالد مؤخرًا وزير الدفاع العراقي نجاح حسن
الشمري ،وفحوى املحادثات التي أجراها ،والتي
ّ
ت�ع��ل�ق��ت ب�س�ب��ل دع ��م ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال�ش�ق�ي�ق�ين وال �ت �ع��اون ف��ي م�خ�ت�ل��ف
املجاالت وامليادين.

هنأ مجلس ال��وزراء رئيس مجلس ال��وزراء اللبناني حسان دياب
بمناسبة تشكيل حكومة ب�لاده ال�ج��دي��دة ،متمنيًا ألعضائها كل
التوفيق والسداد لتحقيق آمال وتطلعات الشعب اللبناني الشقيق،
متمنيا للعالقات الطيبة بني البلدين املزيد من الرقي والنماء.
ك�م��ا ه�ن��أ رئ�ي�س��ة ال �ي��ون��ان إي�ك��ا ت��ري�ن��ي س��اك�ي�لاروب��ول��و بمناسبة
انتخابها ،متمنيًا لفخامتها ك��ل التوفيق وال �س��داد وإل��ى الشعب
اليوناني الصديق املزيد من التطور واالزدهار.

 ..وتعزية تركيا
أع��رب مجلس ال ��وزراء ع��ن بالغ تعازيه وص��ادق مواساته إلى
الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ ��ان ،بضحايا ال��زل��زال ،ال��ذي
أسفر عن سقوط عدد من الضحايا واملصابني وألحق أضرارًا
في املرافق العامة واملمتلكات راجيًا من املولى عز وجل للضحايا
ال��رح �م��ة ول �ل �م �ص��اب�ين س��رع��ة ال �ش �ف��اء وال �ع��اف �ي��ة وأن يتمكن
امل �س��ؤول��ون ف��ي ال�ب�ل��د ال�ص��دي��ق م��ن ت �ج��اوز آث ��ار ه��ذه ال �ك��وارث
الطبيعية.
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بدعمه المعهود للشباب وتجاوبه
الذي جُ بل عليه ،وفي إطار ما
سعت سبقلا لتحقيقه ،استجاب
الديوان األميري امس لمطالب
الشباب الكويتي من أصحاب
المشاريع الصغيرة في مجمع
ديسكفري ،وأبلغهم بعدم إغالق
محالهم كما كان مقرراً تمهيدا
لبدء خطة المرحلة الثالثة من
تطوير حديقة الشهيد.
وعمت الفرحة أرجاء المجمع
امس ،ووصف عدد من شباب
المستثمرين لـ سبقلا التحرك
السريع لمسؤولي الديوان وحل
المشكلة التي أرقتهم خالل األيام
الماضية بأنه يماثل تحرك األب
الحنون الحتواء مشكلة واجهت
أبناءه وهو أمر اعتادوا عليه في
كويت الخير.
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الكويت مستنكرة التصريحات الفلبينية:

تجاوز مرفوض على اختصاصات
السلطات األمنية والقضائية
أع� ��رب م �ص��در م �س��ؤول ف��ي وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
أمس ،عن استياء واستنكار الكويت لتصريح
وزي��ر خارجية الفلبن ،ب�ش��أن قضية مواطنة
فلبينية ،وما تضمنه من عبارات تعد تجاوزًا
مرفوضًا على اختصاصات السلطات االمنية
وال�ق�ض��ائ�ي��ة ف��ي ال �ب ��اد ،ون�ه�ج��ًا غ�ي��ر م��أل��وف
ف��ي تعامل ال ��دول ،ويتنافى م��ع أب�س��ط قواعد
ً
العاقات الدولية ،فضا عما يمثله من محاولة
للتأثير في سير التحقيقات.
ج ��اء ذل ��ك ت�ع�ل�ي�ق��ًا ع �ل��ى م��ا ي �ج��ري ت ��داول ��ه في
بعض وسائل اإلع��ام والتواصل االجتماعي،
ب �ش��أن ت �ص��ري��ح م �ن �س��وب إل ��ى وزي� ��ر خ��ارج�ي��ة
الفلبن ،أعلن خاله أنهم لن يقبلوا إال بحياة
امل �ت �ه �م��ن ب��ال �ج��ري �م��ة ال �ت��ي راح � ��ت ضحيتها
مواطنة فلبينية في الكويت مؤخرا.
وش� ��دد امل �ص ��در ع �ل��ى أن ال �ك��وي��ت ع ��رف عنها
ح��رص �ه��ا ع �ل��ى أم � ��ن ج �م �ي��ع م ��ن ي �ع �ي��ش ع�ل��ى
أرض �ه��ا ،وم�ع��اق�ب��ة م��ن ي�ت�ج��اوز ال �ق��ان��ون وف��ق
ن�ص��وص ق��وان�ي�ن�ه��ا ،وب�م��ا يحقق س �ي��ادة تلك
القوانن ويجسد العدالة للجميع.
وأشاد ب ��اإلج ��راءات ال�ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا السلطات
املعنية بسرعة إلقاء القبض على من قام بهذه
الجريمة وإحالته إلى القضاء العادل ،إضافة
ال ��ى إب��اغ �ه��ا ال �س �ل �ط��ات ال�ف�ل�ب�ي�ن�ي��ة اس �ت �ع��داد
ال � �ك ��وي ��ت الس� �ت� �ق� �ب ��ال ف� ��ري� ��ق أم � �ن� ��ي إلط ��اع ��ه
ُ
ع �ل��ى اإلج� � � ��راءات ال �ت��ي ات� �خ ��ذت ف ��ي ال�ق�ض�ي��ة،
والتحقيقات التي تجري في هذا الشأن.
وك� ��ان وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ف�ل�ب�ي�ن��ي ،ت �ي��ودورو
ل��وك �س��ن ،ق ��د ط��ال��ب ب ��«ح �ي��اة ش �خ �ص��ن ب��دل
حياة العاملة» ،التي توفيت في الباد ،وتحقق
الجهات األمنية مع كفيلها ،مشددا على رفض

المطالبة بحياة المتهمين
في مقتل عاملة فلبينية
نهج غير مألوف
في تعامل الدول
تصريحات وزير الخارجية تنافي
أبسط قواعد العالقات
الدولية ..ومحاولة للتأثير
في سير التحقيقات
«أي ّ
دي��ة أو أم��وال تقدم من املتهمن تعويضًا
ع��ن وف��ات�ه��ا» .وأك��د لوكسن ،على حسابه في
تويتر ،وفق ما نشرته وكالة األنباء الفلبينية
الرسمية ،رفضه أي «عرض يقدم ّ
كدية أو أموال
عن تعذيب وقتل فيافيندي» ،مضيفا« :أري��د
حياة شخصن اثنن بدل حياتها».
وأوردت ال��وك��ال��ة الرسمية أن «امل�ح��ام��ي ،ال��ذي
ع�ي�ن�ت��ه ال �خ��ارج �ي��ة ال�ف�ل�ب�ي�ن�ي��ة مل �ق��اض��اة قتلة
الخادمة الفلبينية ،غير مصرح له باقتراح أو
قبول أي دية أو أموال».
ي��ذك��ر أن الفلبن ك��ان��ت ق��د أعلنت قبل أي��ام أن
السلطات في الكويت قد سمحت لها باملشاركة
في التحقيق بشأن قضية قتل العاملة املنزلية
الفلبينية.
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مستثمرو «ديسكفري» لـ سبقلا:

مهلة إخالء محالنا قليلة..
وستكبّ دنا خسائر جسيمة

إﺧﻼء »دﻳﺴﻜﻔﺮي« اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻳﻮﺟﻊ رواده وﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻪ
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جمع خالل  15يوما ً
الم ّ
■ بعد إخطارهم بضرورة إخالء ُ
محمود الزاهي

ديسكفري باق | تصوير بسام زيدان

نأمل من المسؤولين
مراعاة ظروفنا ومنحنا
مدة كافية لإلخالء
بيننا من اقترض أو ترك وظيفته
الحكومية وتفرغ لمشروعه

أصحاب المشاريع الصغيرة لـ سبقلا :الديوان األميري َّ
زف لنا البشرى

أﺣﺪ ﻣﺤﺎل ﻟﻌﺐ اﻷﻃﻔﺎل

باق ..والتطوير مستمر
«ديسكفري»
ٍ
محمود الزاهي
ق��ال ع�ل��ي م�ع��رف��ي أح��د املستثمرين ان م��دي��ر ال �ش��ؤون املالية
واإلداري� ��ة ف��ي ال��دي��وان األم �ي��ري ع�ب��د ال�ع��زي��ز اس�ح��اق أبلغهم
أم ��س بمنحهم م ��دة ك��اف�ي��ة الس �ت �م��رار أن�ش�ط�ت�ه��م ف��ي املجمع
كما وعدهم بالنظر خالل تلك الفترة بشأن وضع آلية تسمح
باستمرار املشروع خالل فترة تطوير حديقة الشهيد.
وأضاف معرفي ان املستثمرين يتفهمون أهمية املشروع الذي
سيضم ف��ي مرحلته الثالثة كذلك األنشطة املتعلقة بالطفل
وم�ج��االت الترفيه والتنمية ب��ل وسيكون تطوير ديسكفري
نفسه بما يرفع من مستوى املكان ويجعله جزءا من املشروع
األكبر وهو الحديقة.
وأش��اد معرفي بتفهم مسؤولي الديوان صعوبة النقل خالل
ال�ف�ت��رة ال�ت��ي ح ��ددت ف��ي األي ��ام امل��اض�ي��ة وح��اج�ت�ه��م إل��ى وق��ت
طويل لترتيب أوضاعهم وهو ما تحقق في نهاية األمر.
بدوره ،قال دخيل الدخيل وهو أحد أصحاب املحال في املجمع

جانب من ألعاب األطفال

إن لسانه يعجز عن وص��ف ما يشعر به من س�ع��ادة ،موجها
الشكر لكل من تفهم مشكلتهم ومن سعى لحلها ،مشيرا إلى
أن ال �ق��رارات ال�س��ري�ع��ة وال�ج��ري�ئ��ة ال�ت��ي ص ��درت أث�ل�ج��ت ص��در
الجميع.
وذك��ر أن��ه بعدما ك��ان مطالبا ب��إغ�لاق محله بعد  4اي��ام فقط
األم��ر ال��ذي دف�ع��ه لنقل األغ ��راض فعليا خ�لال األي ��ام املاضية
سيبدأ في اعادتها مجددا لضمان استمرار النشاط.
وتوجهت د.هبة امليل احدى املستثمرات بالشكر إلى الديوان
األم� �ي ��ري وم� �س ��ؤول ال� �ش ��ؤون اإلداري� � ��ة وامل��ال �ي��ة ع �ب��د ال�ع��زي��ز
اسحاق على تعاونه معهم وتفهمه ملعاناة أصحاب املشاريع
وكذلك رواد املكان والنظر للجميع نظرة األخ إلخوانه وهو ما
أسفر في النهاية عن صدور قرار بتمديد فترة اإلغالق.
وأض��اف��ت امل �ي��ل أن ص ��دور ال �ق��رار أش �ع��ره��ا بتشجيع ال��دول��ة
ألبنائها وبناتها الشباب على االستثمار في العمل الخاص،
الف �ت��ة إل ��ى أن ج�م�ي��ع ال �ع��ام �ل�ين ف��ي امل �ك��ان ي�ت�ف�ه�م��ون أه�م�ي��ة
التطوير ويقفون مع الدولة في رؤيتها تلك لتحقيق مصلحة
الكويت قبل أي شيء.

معرفي :نتفهم أهمية
تطوير الحديقة ونشيد
بمراعاة الديوان لظروفنا
الدخيل :القرار السريع
الجريء أثلج صدر الجميع

عبدالعزيز إسحاق

صالة بانتظار زائريها

يمبردييف :طيران مباشر بين البلدين في أبريل

 4آالف سائح كويتي
في كازاخستان بال تأشيرة
مي السكري
أك� ��د س �ف �ي��ر ك��ازاخ �س �ت��ان ل� ��دى ال �ك��وي��ت
دولت يمبردييف ارتفاع عدد السائحني
ال�ك��وي�ت�ي�ين إل ��ى ب�ل�اده إل ��ى ن�ح��و  4آالف
س��ائ��ح ،م �ن��ذ س��ري��ان االت �ف��اق �ي��ة امل��وق�ع��ة
ب�ين البلدين ف��ي أكتوبر امل��اض��ي لدخول
الكويتيني وال �ب��دون إل��ى ب�ل�اده م��ن دون
ت ��أش� �ي ��رة ،ب �ع��د أن ك � ��ان ع � ��دد ال ��زائ ��ري ��ن
الكويتيني يبلغ  35سائحًا فقط سنويًا.
وت � � ��وق � � ��ع ي � �م � �ب� ��ردي � �ي� ��ف خ � �ل� ��ال م ��ؤت� �م ��ر
صحافي عقده أمس للترويج السياحي
ل� �ك ��ازاخ� �س� �ت ��ان ،ارت� � �ف � ��اع ع� � ��دد ال �س �ي��اح
ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ب� �ع ��د ت ��دش �ي�ن خ� ��ط ط� �ي ��ران
مباشر بني البلدين خالل الشهر املقبل.
وش��دد ع�ل��ى أن «ال�ع�لاق��ات ب�ين الكويت
وب� � �ل� � ��اده ت � �ش � �ه� ��د ت � � �ط� � ��ورا ك � �ب � �ي� ��را ف��ي
امل � � �ج � ��االت االق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة» ،م �ب �ي �ن ��ا ان
«املناخ السياسي املعتدل واالقتصادي
الجيد واالجتماعي اآلمن الذي تعيشه

تتوافر بها موارد
طبيعية طبية
مثل الينابيع الحارة
والطين العالجي
الكويت نموذج يحتذى في إدارة الدول
ودافع قوي لزيادة التبادل بني البلدين
على كل الصعد».
وأش � ��ار ي�م�ب��ردي�ي��ف إل ��ى أن «االس �ت �ق��رار
السياسي واالقتصادي في كازاخستان
ي ��وف ��ر األم � � ��ن االس� �ت� �ث� �م ��اري ال � �ض� ��روري
ل �ت �ش �ج �ي��ع امل� �س� �ت� �ث� �م ��ري ��ن» ،م� �ش� �ي� �رًا ال ��ى
«االهتمام باالستثمار في املجال الزراعي
ف� ��ي ك� ��ازاخ � �س � �ت� ��ان ،ب �س �ب��ب االم� �ك ��ان ��ات

جانب من المؤتمر الصحافي لسفارة كازاخستان

الكبيرة واالراض� ��ي الشاسعة الصالحة
للزراعة».
وأض� ��اف أن «ك��ازاخ �س �ت��ان ت�م�ل��ك تنوعا
واسعا في ال�ق��درات االقتصادية ،بسبب
م�س��اح�ت�ه��ا ال �ش��اس �ع��ة وك� �ث ��رة م ��وارده ��ا
الطبيعية ،ال سيما أنها دولة تسعى إلى
زي��ادة االستثمار في الكويت ملا تشهده
الكويت من استقرار».
وت� � � �ح � � ��دث ي � �م � �ب� ��ردي � �ي� ��ف ع � � ��ن ال� � �ف � ��رص
السياحية ،مشيرا إلى أن «عدد السائحني
ال ��ذي ��ن ي� � � ��زورون ك ��ازاخ� �س� �ت ��ان ب �ل��غ 8.5
ماليني زائر سنويًا ،ال سيما أنها تتمتع
ب��إم�ك��ان��ات ك�ب�ي��رة لتطوير جميع أن��واع
السياحة تقريبا من البيئة إل��ى األعمال
التجارية».
وذك� ��ر أن «ك��ازاخ �س �ت��ان ت �ع��د م��ن ال ��دول
العاملية ف��ي السياحة الصحية ،خاصة
مع استغاللها الفعال للموارد الطبيعية
ال�ط�ب�ي��ة م �ث��ل ال�ي �ن��اب�ي��ع ال� �ح ��ارة وال �ط�ين
العالجي ومناخ الشفاء».
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ف��ي وق��ت تدعو فيه ال��دول��ة امل��واط�ن��ن إل��ى التوجه نحو القطاع
ال �خ��اص ،س��واء م��ن خ��ال العمل ب��ال�ش��رك��ات ال�ق��ائ�م��ة ،أو إنشاء
مشاريعهم الخاصة لدعم االقتصاد الوطني وتخفيف العبء
على القطاع الحكومي ،فإن بعض املمارسات والعوائق ال تزال
تقف حجر عثرة أم��ام تفعيل هذا التوجه ،وما حدث في مجمع
ديسكفري أخيرا مثال حي على ذلك.
ف�ب��ن عشية وض�ح��اه��ا ،وج��د ن�ح��و  30م��ن ص�غ��ار املستثمرين
أنفسهم مطالبن باخاء محالهم ،الواقعة في املجمع الشهير
خ��ال م��دة اق�ص��اه��ا  15ي��وم��ا ف�ق��ط ،وذل��ك ب�ن��اء على اخ�ط��ار من
شركة املشاريع املتحدة للخدمات الجوية (ي��وب��اك) التي تدير
املجمع اململوك لشركة املشروعات السياحية ،وفق عقد اسثمار
منذ عدة سنوات ،وذلك تمهيدا للبدء في تنفيذ املرحلة الثالثة
من تطوير حديقة الشهيد.
وقال عدد من هؤالء املستثمرين ،وأغلبهم من الشباب ،إنهم بدأوا
استثماراتهم القائمة على املشاريع الترفيهية ،س��واء لألطفال
أو ل��ألس��رة ،وف��ق عقود استثمار تجدد سنويا ،إال أن أحامهم
تاشت فجأة مطلع يناير الجاري ،بعدما قررت محكمة التمييز
عدم قبول الطعنن املقدمن من شركة «يوباك» التي تدير املجمع
ضد شركة املشروعات السياحية ،بشأن إخاء املشروع.
وأضافوا ل� سبقلا إنه بناء على التطورات األخيرة ،طالبت شركة
امل�ش��روع��ات ش��رك��ة «ي��وب��اك» بتسليم املبنى ،وب�ن��اء عليه قامت
«ي��وب��اك» باخطار جميع املستثمرين ف��ي  15ال�ج��اري بضرورة
إخ��اء املجمع في موعد اقصاه  30يناير ،وه��ي م��دة ي��رون أنها
غ�ي��ر ك��اف�ي��ة ن�ه��ائ�ي��ا ،وس�ت�ك�ب��ده��م ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�خ�س��ائ��ر امل��ادي��ة،
خاصة أن بينهم من ت��رك وظيفته الحكومية وتفرغ ملشروعه،
وآخرين اقترضوا من البنوك أو حصلوا على أموال من صندوق
دعم املشاريع الصغيرة.
وش� ��دد ال �ش �ب��اب امل �س �ت �ث �م��رون ع �ل��ى أن �ه��م ل �ي �س��وا ض��د م �ش��روع
تطوير حديقة الشهيد ،أو احداث نقلة نوعية في مختلف مرافق
الباد ،تتفق وخطط التنمية التي تسعى إليها الحكومة ،لكنهم
يأملون من املسؤولن في مختلف جهات الدولة مراعاة ظروفهم
ومنحهم مدة كافية لإلخاء ومراعاة ظروفهم ،عبر ايجاد أفضل
الحلول التي تساعدهم على استمرار مشاريعهم ،خاصة أنهم ال
يملكون فروعا أخرى ملمارسة أنشطتهم االسثمارية التي أصبح
ضمان استمرارها مهددا في ظل استعجال الجهة املالكة عملية
اخاء املجمع.

ﺗﺤﻘﻴﻖ

اﻹﺛﻨﻴﻦ  2ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة  27òÍò¬ò1441ﻳﻨﺎﻳﺮ 16702òXYz6òÍò48ò¬6òb6òÍò2020

هبة الميل :القرار أشعرنا
بتشجيع الدولة ألبنائها

أﻛ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣ ـ ـﻠـ ــﻮن ﻓ ـ ــﻲ اﳌـ ـﺠـ ـﻤ ــﻊ،
وﻋ ـ ــﺪدﻫ ـ ــﻢ ﻧـ ـﺤ ــﻮ  250ﻣ ــﻮﻇ ـﻔ ــﴼ،
أﻧ ـ ـﻬـ ــﻢ ﻳـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪون ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
ﻓــﻲ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﳌ ــﻮﺟ ــﻮدة ﻹﻋــﺎﻟــﺔ
أﺳــﺮﻫــﻢ ،ﺳــﻮاء داﺧــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ أو
ﺧ ــﺎرﺟـ ـﻬ ــﺎ ،ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ أن ﺑـﻌـﻀـﻬــﻢ
أﻣـﻀــﻰ ﻋﺸﺮ ﺳـﻨــﻮات ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ اﳌﺠﻤﻊ.
وﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻋ ـ ـ ـﻠ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮﻓـ ـ ــﻲ ،أﺣ ـ ــﺪ
اﳌ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮﻳــﻦ :أﻧـ ــﻪ ﻳ ـﻤ ـﻠــﻚ اﺛ ـﻨــﲔ
ﻣ ــﻦ اﳌ ـﺤ ــﺎل ﻓ ــﻲ اﳌ ـﺠ ـﻤــﻊ ،إﻻ أﻧــﻪ
ﻓﻮﺟﺊ ﻗﺒﻞ اﻳــﺎم ﺑﺤﺼﻮل ﺷﺮﻛﺔ
اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ
ﻧ ـﻬــﺎﺋــﻲ ﻳ ـﻠ ــﺰم ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ »ﻳ ــﻮﺑ ــﺎك«،
اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ اﳌﺠﻤﻊ ،ﺑﺈﺧﻼﺋﻪ.
وأﺿـ ـ ــﺎف ﻣ ـﻌــﺮﻓــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﻟ ـﻘــﺎء ﻣﻊ
� ،اﻧــﻪ وﻧﺤﻮ  30ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﴽ
ﺷﺎﺑﴼ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﺤﺎل ﻓــﻲ اﳌﻜﺎن،
ﻻ ﻳـﻌــﺮﻓــﻮن ﻋـﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻣ ــﺎ اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـﻤ ـﻜ ـﻨ ـﻬــﻢ ﻓ ـﻌ ـﻠــﻪ ﺗ ـﺠــﺎه
ﺗـﻠــﻚ اﻟـﺨـﻄــﻮة ،اﻟـﺘــﻲ ﺑــﺎﺗــﺖ ﺗﻬﺪد
اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻬﻢ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن
ﻣـﻬـﻠــﺔ اﻹﺧـ ـ ــﻼء ،وﻫ ــﻲ  15ﻳــﻮﻣــﴼ،
ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  30ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺠﺎري،
وﻫ ــﻲ ﻣ ــﺪة ﻗ ـﺼ ـﻴــﺮة ﻻ ﺗـﺘـﻨــﺎﺳــﺐ
وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط.
وﻧﺎﺷﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ
ﻋـ ــﻦ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ ﻣـﻨـﺤـﻬــﻢ
ﻣﻬﻠﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ،أو ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﻮﻗﻊ ،ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،اﻟـﺘــﻲ ﻻ ﻳﻌﺎرﺿﻬﺎ أي
ﻣــﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن
اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ ﻣــﻦ أﺻـﺤــﺎب
اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻻ دﺧــﻞ ﻟﺪﻳﻪ
ﺳ ــﻮى ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط ،ﺧــﺎﺻــﺔ أن
ﺑـﻌـﻀـﻬــﻢ ﺗ ــﺮك ﻋ ـﻤ ـﻠــﻪ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﻲ
وﺗﻔﺮغ ﻹدارة ﻣﺸﺮوﻋﻪ.
وذﻛـ ـ ــﺮ أن ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﳌ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮﻳــﻦ
ﻳﻔﺨﺮون ﺑﺎﻟﺼﺮوح اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم
ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﺮ
اﻻﺣﻤﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،وﻣﺮﻛﺰ ﻋﺒﺪاﷲ
اﻟﺴﺎﻟﻢ ،وﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ،

ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺮوﻣﻲ
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ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ

ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻠﻲ

وﻻ أﺣﺪ ﻳﺮﻓﺾ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ،
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ آﻟﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار
اﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎط ﺣـ ـ ـﺘ ـ ــﻰ ﻻ ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﺮر
اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن أو أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
ﺑ ـ ـ ـ ــﺪوره ،ﻗ ـ ــﺎل ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﷲ اﻟ ــﺮوﻣ ــﻲ
أﺣ ــﺪ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ أﺻ ـﺤــﺎب
اﳌﺤﺎل ﺑﺎﳌﺠﻤﻊ ،ان ﻗﺮار اﻹﺧﻼء
ﺟــﺎء ﻣـﻔــﺎﺟـﺌــﺎ ،ﺧــﺎﺻــﺔ أن ﺟﻤﻴﻊ
اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﲔ ﻋـﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟـﻨـﺸــﺎط ﻫﻢ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ــﻲ ،اﻟــﺬﻳــﻦ
ﻟﺪﻳﻬﻢ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺨﺎص واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ.
وﻃﺎﻟﺐ اﻟــﺮوﻣــﻲ ﺑـﻀــﺮورة ﺗﻮاﻓﺮ
ﺻـﻴـﻐــﺔ ُﻣــﺮﺿ ـﻴــﺔ ﺗ ـﺤــﻞ اﳌـﺸـﻜـﻠــﺔ،
أﻗﻠﻬﺎ أن ﻳﺠﺮي اﻋﻄﺎؤﻫﻢ ﻣﻬﻠﺔ
ﻛــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻹﺧ ـ ــﻼء اﳌ ـ ـﻜ ــﺎن ،وﺗــﺪﺑ ـﻴــﺮ
ﺑــﺪﻳــﻞ ﻷﻧ ـﺸ ـﻄ ـﺘ ـﻬــﻢ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺸﻜﻞ
ﻣﺼﺪر دﺧﻞ ﻟﻬﻢ وﻷﺳﺮﻫﻢ.

ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣــﺎ ﺟــﺮى إﻧﻔﺎﻗﻪ
ﻣــﻦ أﻣ ــﻮال ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﳌﻜﺎن
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ
ﺑـ ـ ـﻀ ـ ــﺮورة ﻣ ـ ــﺮاﻋ ـ ــﺎة ﻇــﺮوﻓ ـﻬــﻢ
ﻛﺸﺒﺎب ﻛﻮﻳﺘﻲ.
واﺿـ ـ ـ ــﺎف أن اﳌـ ـﻬـ ـﻠ ــﺔ اﳌـ ـﺤ ــﺪدة
ﺑ ـ ـ ـ ـ ــ 15ﻳ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺎ ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻣـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ
ﻻﺗـ ـ ـﺨ ـ ــﺎذ أي ﺧـ ـ ـﻄ ـ ــﻮة ،ﺳ ـ ــﻮاء
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﺪﻳﻞ أو ﻧﻘﻞ
اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴــﺰات ،وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ أﻣــﻮر
ﻻﺑــﺪ ﳌﺘﺨﺬ اﻟ ـﻘــﺮار أن ﻳﻀﻌﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن.

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻠﻲ ،وﻫﻮ
ﻋــﺎﻣــﻞ ﻓ ــﻲ أﺣ ــﺪ ﻣ ـﺤــﺎل أﻟ ـﻌــﺎب
اﻷﻃ ـﻔــﺎل ،إﻧــﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻓــﻲ اﳌﻜﺎن
ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ  10ﺳـﻨــﻮات ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟ ـ ـ ــﻰ أن أﻏ ـ ـ ـ ــﻼق اﳌـ ـﺠـ ـﻤ ــﻊ ﻓــﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ  500ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﳌﺤﺎل اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻊ دﻳﺴﻜﻔﺮي.
وأﺿـ ـ ـ ـ ــﺎف أن ﻋ ـﻤـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ إﻏ ـ ــﻼق
اﳌـﺠـﻤــﻊ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـﺸـﻬــﺮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ
ﻛــﺎﺑــﻮس ﻳ ـﻄــﺎردﻫــﻢ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ
اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ،إذ ﻻ ﻳـﻌــﺮف أﺣــﺪ ﻣﻦ
اﻟـﻌــﺎﻣـﻠــﲔ أﻳ ــﻦ ﺳ ـﻴــﺬﻫــﺐ ،وﻣــﻦ
أﻳﻦ ﺳﻴﺪﺑﺮ دﺧﻼ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ
أﺳﺮﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم؟

ً
شكرا سبقلا
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وذﻛ ـ ـ ــﺮ ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ »ﺑ ـﻔــﺮ
ﺟ ـ ـﻴـ ــﺰ« اﻧـ ـ ــﻪ ﺑـ ـ ــﺪأ ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﻪ ﻓــﻲ
اﳌـ ـﺠـ ـﻤ ــﻊ ﻋـ ـ ــﺎم  ،2015وﺧـ ــﻼل
ﺗـ ـﻠ ــﻚ اﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮة ﺗـ ـ ــﺮك ﻋ ـﻤ ـﻠــﻪ ﻓــﻲ
إﺣـ ـ ـ ـ ــﺪى اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺎت ،وﺗ ـ ـﻔـ ــﺮغ
ﻹدارة اﳌﺸﺮوع ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﺎﺟﺄ
ﻣـﺜـﻠــﻪ ﻣـﺜــﻞ ﺑــﺎﻗــﻲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﺑ ـﻤ ـﻄــﺎﻟ ـﺒ ـﺘ ـﻬــﻢ ﺑ ــﺈﺧ ــﻼء اﳌـ ـﻜ ــﺎن،
اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ـﻤـ ـﺜ ــﻞ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺪر اﻟ ـ ـ ــﺮزق
اﻟــﻮﺣ ـﻴــﺪ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ اﻟـﺘــﺰاﻣــﺎت

أﻣﺎن ﻟﻸﻃﻔﺎل

ّ
ﻋﺒﺮت ﺷﻴﺨﺔ اﻟﻨﺎﻓﻊ ،وﻫﻲ ﻣﻦ رواد اﳌﻜﺎن ،ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﻮة
إﻏﻼق اﳌﺠﻤﻊ ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن،
وﻫﻮ أﻣﺮ ﺷﺪﻳﺪ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻨﺎﻓﻊ إﻟﻰ أن أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﻳﺄﺗﻮن ﺑﺄوﻻدﻫﻢ إﻟﻰ اﳌﺠﻤﻊ ،وﻫﻢ
ﻣﻄﻤﺌﻨﻮن ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺸﺎﺑﻪ.

وج� ��ه ش �ب ��اب امل �س �ت �ث �م��ري��ن ال�ش�ك��ر
ل �ج��ري��دة سبقلا ،م�ث�م�ن�ين وقفتها
إل� � ��ى ج��ان �ب �ه��م وم �ت��اب �ع �ت �ه��ا ألزم� ��ة
إغالق املجمع أوال بأول طوال الفترة
املاضية ،وهي الوقفة التي أثمرت في
ال�ن�ه��اي��ة ح�لا س��ري�ع��ا للمشكلة من
قبل الجهات املعنية.

تالحم رائع
ق� � ��ال امل �س �ت �ث �م ��ر دخ � �ي� ��ل ال ��دخ� �ي ��ل
إن ش� �ب ��اب ال �ك ��وي ��ت م ��ن اص �ح��اب
امل � �ش � ��اري � ��ع ف � ��ي امل� �ج� �م ��ع ض ��رب ��وا
مثال رائ�ع��ا ف��ي كيفية التعامل مع
م �ش �ك �ل �ت �ه��م م ��ن خ �ل��ال االج �ت �م ��اع
والتوافق على آلية التحرك وتوحيد
م� �ط ��ال� �ب� �ه ��م ب � �ش� ��أن ت� �م ��دي ��د ف� �ت ��رة
اإلغالق.
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يطرحها معهد األبحاث في ورشة عمل

أحال القضية إلى «الجنايات» ..وطالب بتوقيع أشد العقوبات

تقنيات متقدمة لرصف الطرق

النائب العام يأمر بحبس قاتلي الفلبينية
■ التحقيقات أثبتت تعمدهما ارتكاب الجريمة
مبارك حبيب
ك�ش��ف م�ص��در مطلع ل �ـ سبقلا ان ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام
املستشار ضرار العسعوسي احال أمس مواطنا
وزوجته واملتهمني بقتل الفلبينية الى السجن
املركزي مع إصدار قرار بحبسهما ملدة  21يوما
بعد إسناد تهمة القتل العمد مع سبق اإلصرار.
وقال املصدر ان النائب العام قرر ايضًا إحالتهما
إل� ��ى م �ح �ك �م��ة ال �ج �ن��اي��ات م ��ع م �ط��ال �ب��ة ال �ن �ي��اب��ة
بتطبيق اش��د ال�ع�ق��وب��ات بحقهما وال�ت��ي تصل
ال��ى اإلع ��دام شنقًا ج��زاء مل��ا اق�ت��رف��اه م��ن جريمة

قتل خادمتهما.
واك��د امل�ص��در ان النيابة العامة تولي موضوع
هذه القضية بالغ االهتمام وس��وف تكون محل
متابعة منها اثناء املحاكمة حتى ينال املتهمان
عقابهما نظرا ملا اقترفته ايديهما.
واش� ��ار امل �ص��در إل ��ى ان ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ال تألو
جهدا في تطبيق القانون وحفظ هيبته وانها
جمعت األدل��ة في ه��ذه القضية وثبت من خالل
التحقيقات ان املتهم وزوجته قد ارتكبا الجريمة
ُ
متعمدين ،وبالتالي أسندت لهما تهمة القتل مع
سبق اإلصرار والترصد.

ضرار العسعوسي

تأكيداً لمبدأ حرية الرأي وتشجيع البحث العلمي

تأييد حفظ الشكوى ضد الغبرا
■ الطريجي ليس له صفة في التظلم من قرار النيابة
مبارك حبيب
ق �ض��ت م�ح�ك�م��ة ال �ج �ن��اي��ات ام� ��س ،ب �ع��دم ق �ب��ول ال�ط�ع��ن
في ق��رار النيابة العامة بحفظ الشكوى ضد د .شفيق
الغبرا ،بشأن ما ّ
دونه في كتاب «النكبة ونشوء الشتات
الفلسطيني في الكويت».
واس �ت �ن��دت م�ح�ك�م��ة ال �ج �ن��اي��ات ف ��ي ح�ك�م�ه��ا ال ��ى ع��دم
وج��ود صفة للمتظلم ،وه��و النائب السابق د .عبداهلل
الطريجي في التظلم.
وك ��ان ��ت سبقلا ان� �ف ��ردت ب �ن �ش��ر ق � ��رار ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة
بالحفظ ،ال��ذي اح�ت��وت حيثياته على م�ب��ادئ ناصعة
ُ
ك �ت �ب��ت ل �ل �م��رة األول � ��ى ح ��ول ض � ��رورة ت �ع��زي��ز ال �ح��ري��ات
وكيفية الذود عنها ،في الشكوى التي أكدت أن الكتاب
الصادر عن املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
ف��ي ق �ط��ر ،وج ��رى ط��رح��ه ل�ل�ب�ي��ع وال� �ت ��داول ،ق��د تضمن
ً
ً
بالغة للكويت وأخ �ب��ارًا ك��اذب��ة ُ
ومضللة ،تثير
إس ��اءة
ّ
تضمن إهانة للقضاء الكويتي
الفتنة بني الشعوب ،كما
واملنتسبني إليه وللشعب الكويتي وأجهزته الحكومية،
وبما ُيعد طعنًا في ثوابت دولة الكويت وسياستها.
وك��ان��ت ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة اك ��دت ف��ي م �ع��رض تسطيرها
ألسباب الحفظ ،اعتزاز املواطن الكويتي وامتنانه لكل
من وقف معه في محنته املريرة ،بعد أن أدب��رت الدنيا
ً
عنهم ،وجنح الدهر على وطنهم ،دوال كانت أو أف��رادًا
أو تنظيمات ،ومن دون أن ينال من ذلك بضعة سطور
ُ
من مطبوع أو بحث قد يحمل غنة الجحود أو النكران.
وأش � ��ارت ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ال ��ى أن م��واق��ف م��ن اص�ط��ف
م��ع ال�ح��ق ال�ك��وي�ت��ي ،وج ��أر ب��ه م��ن ال ��دول وال�ح�ك��وم��ات
والسياسيني وال�ع��وام ُمستقرة في ضمائر الكويتيني
ووج��دان�ه��م اس�ت�ق��رار الجبال ال��راس�خ��ات ،ال يزحزحها
س� �ط ��ر م� ��ن ب� �ح ��ث أو ب �ض �ع��ة س � �ط� ��ور ،ف �ي �م��ا ح�ف�ظ��ت
ع�ق��ول�ه��م ال�ل�ق�ن��ة ك��ل م ��ن اص �ط��ف م ��ع ال �غ��ي وأس��اغ �ه��م

سبقلا
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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف
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النيابة تنتصر لحرية التعبير ..وتحفظ الشكوى ضد الغبرا:

ً
أحرارا ..وال ُت ْفحشوا بالتعبير
مارسوا النقد
ِ
¶ الكويت ال يضيرها رأي ..وال نهضة بال قبول للرأي اآلخر ¶ من وقفوا أيام الغزو في صف الشر لهم عبرة في قادم األزمان

مبارك حبيب
انتصرت النيابة العامة لحرية التعبير ،مؤكدة أن الكويت
ُ
ال يضيرها رأي أو بحث أو فكرة كتبت بحقها ،مشددة على
أن «التفكير واإلب��داع صفتان للعقل املستنير الذي يعصم
الضمير».
واع �ت �ب��رت ال�ن�ي��اب��ة ف��ي ح�ي�ث�ي��ات ق ��راره ��ا ب�ح�ف��ظ ال�ش�ك��وى
املرفوعة ضد أستاذ العلوم السياسية د .شفيق الغبرا بتهم
اإلس ��اءة إل��ى الكويتيني ،ف��ي م��ا س�ط��ره ف��ي كتابه «النكبة
ونشوء الشتات الفلسطيني في الكويت» ،أن «حرية الرأي
والتعبير من الدعامات األساسية في كل بلد ديموقراطي
متحضر ،وأنه ال نهضة تتحقق بال استنارة وقبول للرأي
والرأي اآلخر» ،مع اإلشارة إلى حفظ حق ممارسة النقد من
دون الفحش في التعبير أو التعريض بالسمعة.
ّ
وب �ي �ن �م��ا اس �ت �ع��رض��ت ال �ن �ي��اب��ة م �ح �ت��وى ال� �ك� �ت ��اب ،ف��ن��دت
االتهامات املوجهة إليه ،مشيرة إلى أن َمن وقف مع الحق
إب��ان الغزو العراقي ،ف��إن مواقفه ثابتة كالجبال الراسخة
ف��ي نفوس الكويتينيّ ،أم��ا م��ن وق�ف��وا ف��ي ص��ف الشر فلهم
عبرة في قادم األزمان.
واع ويعرف من سانده في املحنة
وأضافت« :شعب الكويت ٍ
املريرة التي محصت املواقف ،لكن تشجيع البحث العلمي
ال��ذي ن��ص عليه ال��دس�ت��ور الكويتي يستوجب الترفع عن
املشكو في حقه».
وق��ال��ت النيابة :إن م��ا أق��دم عليه رج��ال الكويت ونساؤها
ً
وأفراد املقاومة في تلك األيام ،سيتناقله الشعب جيال بعد
جيل.
ولفتت إلى أن الحرية األكاديمية تشمل الحق في التعبير
بال خشية من قمع الدولة أو أي قطاع آخر ،مؤكدة في الوقت
نفسه أن��ه «ال يجوز التصيد ون��زع العبارات منفصلة عن
سياق الحديث في أي كتاب أو بحث علمي».
ووص �ف��ت ال��رب��ط ب��ني ت��راج��ع أع ��داد ال�ج��ال�ي��ة الفلسطينية،
عقب التحرير ،والغضب الشعبي ،بأنه «اس�ت��دالل بباطل
على باطل» ،فالكويت دولة مؤسسات وقانون.

فوضى الجليب وزحامها ومخالفاتها ..إلى متى؟

راشد الشراكي

الشر واستعذبهم املر ليكون لهم عظة وعبرة في قادم
األزمان.
وقالت النيابة العامة في ق��راره��ا ال��ذي قضت محكمة
ال �ج �ن��اي��ات ب �ع��دم ق �ب��ول ال�ت�ظ�ل��م ف�ي��ه «إن ��ه ي�ض�ح��ي من
ملف | ص11-10

ف ــي إط ـ ــار اإلج ـ ـ ـ ــراءات امل ـ ـشـ ــددة لـتـضـيـيــق
الـخـنــاق عـلــى الـتـعــامــالت املــالـيــة املـشـبــوهــة،
ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ل ـ ـ سبقلا عــن
تحقيقات مكثفة تجريها الجهات األمنية
في وزارة الداخلية مع أصحاب  11شركة
متهمة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وقالت املصادر املعنية إن األجهزة األمنية،
بالتعاون مع بنك الكويت املركزي ،توصلت
إلى أن هذه الشركات ،التي تعمل في مجالي
ال ـع ـقــارات والـ ـص ــراف ــة ،شــرعــت فــي إج ــراء
ت ـحــويــالت مــال ـيــة ت ـقــدر ب ـمــاليــني الــدنــانـيــر
بــالـت ـن ـس ـيــق م ــع ج ـه ــات خ ــارجـ ـي ــة ،وقـبـيــل
ن ـجــاح ـهــا ف ــي ال ـت ـحــويــل جـ ــرى اس ـتــدعــاء
أصحابها وعــدد مــن العاملني فيها كانوا
تـحــت الــرصــد واملــراق ـبــة مــن قـبــل األج ـهــزة
األمنية.
ووف ـ ــق امل ـ ـص ــادر ع ـي ـن ـهــا ،فـ ــإن ال ـت ـحــريــات
وامل ـع ـلــومــات ال ـتــي تــوصـلــت إلـيـهــا األج ـهــزة
ً
األمنية استغرقت وقتًا طويال ،وقــادت إلى
تـعــامــالت مــالـيــة مشبوهة لـهــذه الـشــركــات،

الـتــي قــد تـكــون ضالعة فــي تمويل قضايا
اإلرهاب وغسل األموال.
وأوضحت أن التحقيقات كشفت عن مبالغ
طــائ ـلــة لـ ــدى ش ــرك ــات ص ــراف ــة وع ـ ـق ــارات،
وتتعامل مع شركات مماثلة خــارج البالد،
ح ـيــث ي ـجــري االتـ ـف ــاق ب ــني أشـ ـخ ــاص فــي
الـكــويــت وآخــريــن يقيمون فــي إي ــران ودول
أخرى لتوصيل املبالغ إلى منظمات وجهات
وأشخاص ،وتبني أيضًا أن بعض شركات
الصرافة تسلمت مبالغ كبيرة من أشخاص
لـتـحــويـلـهــا إل ــى ال ـ ـخ ــارج ،ع ـبــر آل ـيــة ملتفة
لتفادي رصدها ،لكن يقظة األجهزة األمنية
بالتنسيق مع البنك املــركــزي وبعد الرصد
والتدقيق أحبطت محاولة التحويالت.
وأضافت املصادر أن وزارة الداخلية أبلغت
ال ـج ـهــات األخ ـ ــرى املـعـنـيــة ب ـهــذه ال ـشــركــات
املشبوهة ،وجــرى إيقاف تعامالتها مؤقتًا
الى حني استكمال التحقيقات.
وأشــارت إلى تعليمات مشددة من قياديي
«الداخلية» بضرورة اتخاذ املزيد من الحذر
واليقظة لضبط أي تحركات مالية مشبوهة
قد تذهب إلى منظمات إرهابية في الخارج.

ّ
األل�ي��ق غ��ض ال�ط��رف عما س��ط��ره املشكو ف��ي حقه بهذا
ّ
ً
ال �ش��أن ،م��ن ب��اب ال�ت��رف��ع وامل�ل�اء م��ة ،وإع �م��اال لقيم ه��ذا
املجتمع ومبادئه ،ورفعة ملبدأ حرية ال��رأي وتشجيعًا
للبحث العلمي».

موازنة - 2020
«ضيافة:2021الداخلية» ..يومان للمرافعة
جانب من احد شوارع جليب الشيوخ الجمعة الماضي بعد صالة الظهر | تصوير حسني هالل

ارتفاع اإلنفاق  230مليون دينار

المحرر القضائي
احنا واألردن!

¶ بند الرواتب يرتفع ..و«االستثمارات» ينخفض
إبراهيم عبدالجواد

وباستثناء َ
بابي النفقات الرأسمالية
وامل� � �ن � ��اف � ��ع االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة ،ارت� �ف� �ع ��ت
املصروفات التقديرية ألبواب موازنة
 2021 - 2020األخ � � ��رى ،إذ ارت �ف �ع��ت
مصروفات باب الرواتب  76.81مليون
دي �ن��ار ،م��ا يعني أن�ه��ا ستبلغ 12.45
مليار دي�ن��ار مقارنة ب �  12.37مليارًا
مصروفات  2020 - 2019بنمو نسبته
 ،%0.62مقابل  23مليونًا ارتفاعًا في
ب��اب السلع وال�خ��دم��ات ،و 1.5مليون
دينار في باب اإلعانات ،و 60مليونًا
ف� ��ي ب � ��اب امل � �ن� ��ح ،و 143.03م �ل �ي��ون��ًا
ف ��ي ب� ��اب امل� �ص ��روف ��ات وال �ت �ح��وي��الت
األخرى.

لليوم الثاني على التوالي ،واصلت محكمة الجنايات أمس برئاسة املستشار متعب العارضي ،االستماع إلى
دفاع املتهمني في قضية «ضيافة الداخلية» ،حيث أكد دفع املحامني املترافعني ببطالن التحريات لضابط
مرافعةالعدد
في
الواقعة في القضية ،باإلضافة إلى انتفاء التهم بحق موكليهم ،وطالبوا في ختام املرافعة بالحكم لهم بالبراءة.
بقلم :جاسم أشكناني رياضة | ص29

حملة الدبلوم..
ابتعاث َ
قريباً

الكويت 08

ك �ش �ف��ت األرق� � ��ام ال � �ص ��ادرة ع ��ن وزارة
املالية زي��ادة تقديرات اإلنفاق للسنة
امل��ال �ي��ة امل �ق �ب �ل��ة  2021 - 2020بقيمة
 230.14مليون دينار ،ليصل إجمالي
املصروفات التقديرية إلى نحو 22.73
مليار دينار ،مقارنة بمصروفات تبلغ
 22.5مليار دينار في املوازنة الحالية.
وش �ه��دت ت �ق��دي��رات امل��وازن��ة ال�ج��دي��دة
تخفيضًا للنفقات الرأسمالية للعام
ال �ث��ان��ي ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،ل�ت�ص�ب��ح 3.24
م �ل �ي��ارات ،م�ت��راج�ع��ة ع��ن  3.3م�ل�ي��ارات
دي �ن ��ار امل�خ�ص�ص��ة ل �ه��ا ف ��ي امل�ي��زان�ي��ة
الحالية ،بانخفاض  60.4مليون دينار
وبنسبة .%1.84

راتب  450ديناراً شرط
الستقدام األقارب

القضاء واألمن

04

«من غير ميكروفون» يتغنى
بألحان يوسف المهنا
اليت

15

فهاد الشمري

م ــدة ال ـس ـنــوات الـخـمــس امل ـع ـمــول بها
خالل السنوات السابقة.
وأك ــدت امل ـصــادر أن الـحـكــومــة ممثلة
ب ـ ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة تـفـهـمــت امل ـســاعــي
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ال ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــة إل ـ ـ ــى اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء
الـخـلـيـجـيــات ،وذلـ ــك لـتـطــابــق ال ـعــادات
وال ـ ـت ـ ـقـ ــال ـ ـيـ ــد وت ـ ـ ـقـ ـ ــارب امل ـج ـت ـم ـع ــات
الخليجية فيما بـيـنـهــا ،الفـتــة إلــى أن
التعديل سيكون جاهزًا فور مناقشة
ل ـج ـنــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ـ ــدف ـ ــاع املـ ـش ــروع
الحكومي.

مجلس أمة | ص09

التحالف الوطني:

زعرب :مناقشة االبتكار في
مواد الرصف وتصميم الطرق
عن طريق استخدام جهاز  ،DSRاضافة ال��ى شرح
ال� �ج ��وان ��ب ال �ع �م �ل �ي��ة ل �ت �ط �ب �ي �ق��ات امل � � ��واد ال�لاص �ق��ة
لألسفلت ،وكيفية توظيفها في املشاريع اإلنشائية،
وم��راق �ب��ة ج ��ودة اس�ت�خ��دام�ه��ا وت��أث�ي��ره��ا ع�ل��ى أداء
الخلطة االسفلتية.
وأشار زعرب الى أن الورشة ستتطرق الى االبتكار
في مواد الرصف وتصميم الطرق ،وسيجري عرض
دراسات مختلفة جرى تطبيقها في أنحاء مختلفة
من العالم .وذكر ان الورشة ستنهي أعمالها بزيارة
ال��ى أح��د م�ص��ان��ع األس�ف�ل��ت ل�لاط�لاع ع�ل��ى تصميم
وإن �ت��اج األس�ف�ل��ت امل�ط��اط��ي ،وه��ي إح��دى التقنيات
التي طورها معهد األبحاث لتحسني أداء الخلطات
األس �ف �ل �ت �ي��ة وإط ��ال ��ة أع� �م ��ار ال� �ط ��رق وت �ق �ل �ي��ل كلفة
صيانتها.

ضبط  10آالف دينار مزورة بحوزة سوري
محمد إبراهيم
تمكن رج��ال إدارة البحث والتحري في محافظة
الفروانية م��ن ضبط مقيم س��وري بتهمه تزوير
العملة النقدية ،وعثر بحوزته على  8960دينارًا
مزورة من فئة الـ  20دينارا.
وكانت معلومات وردت إلى قسم مباحث جليب
ال �ش �ي ��وخ ت �ف �ي��د ب �ق �ي��ام امل �ت �ه��م ب �ت ��زوي ��ر ال�ع�م�ل��ة
الكويتية فئة الـ  20دينارا ،وتصريفها في املتاجر
واألسواق التجارية ،وبعد عمل التحريات الالزمة
تم التأكد من صحة املعلومات ،واتخاذ االج��راء
ال�ق��ان��ون��ي ال�ل�ازم وإرس ��ال أح��د امل �ص��ادر السرية

حملة «القوى العاملة» على العيادات الخاصة:

إداريون يمارسون المهن
الطبية المساندة!

إبعاد وزراء الفوضى

والتأزيم واألجندات الخاصة خالد الحطاب
ق��ال ال�ت�ح��ال��ف ال��وط�ن��ي إن مجلس ال� ��وزراء أص�ب��ح ب�ع�ي�دًا ع��ن إدارة
ال��دول��ة؛ بسبب الخالفات الداخلية ،وانشغال ال ��وزراء ع��ن الشؤون
التنفيذية العامة إل��ى م�ح��اوالت إس�ق��اط بعضهم لبعض سياسيًا
عبر أدوات نيابية وإع��الم�ي��ة ،م��ا تسبب ف��ي شلل كامل للمؤسسة
التنفيذية وأجهزتها.
ورأى التحالف في بيان ،أمس ،أن التضامن الحكومي لم يعد قائمًا،
وأعمال الوزراء تحولت إلى مساع للحفاظ على مناصبهم مهما كان
الثمن ،سواء من حيث االستقرار السياسي للحكومة أو تحميل املال
ال�ع��ام ف��ات��ورة ال�ه��روب م��ن مواجهة االن�ح��راف البرملاني التشريعي
والرقابي.
وأكد التحالف الوطني أن وسيلة الخروج من هذه الفوضى تتمثل
في إعادة تشكيل الحكومة جذريًا ،وإبعاد عناصر التأزيم والفشل
واألجندات الخاصة عن العمل الوزاري.

البحر :شرح التقنيات الحديثة
في مجال تحسين
مواد األسفلت

متخصص في تزييف فئة الـ20

اقتصاد | ص18

درس استثناء «الخليجية»
من شرط مدة التجنيس
تــدرس الحكومة اإلبـقــاء على مــدة الـ5
س ـ ـن ــوات ش ــرط ــا ل ـت ـج ـن ـيــس زوج ـ ــات
الكويتيني الخليجيات ،وإجــراء تعديل
ي ـس ـت ـث ـنــي ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة مـ ــن مـ ـش ــروع
القانون ،الذي أحيل إلى مجلس األمة،
بـشــأن مـنــح زوج ــة املــواطــن الجنسية
الكويتية بعد  18عامًا من الزواج.
وذكــرت مصادر نيابية لـ سبقلا ان
التوجه الحكومي جــاء بعد تحركات
نيابية استهدفت إدخال هذا االستثناء
على املشروع الحكومي واإلبقاء على

ق��ال��ت م��دي��رة ب��رن��ام��ج ال�ت�ش�ي�ي��د وم� ��واد ال �ب �ن��اء في
معهد الكويت لألبحاث العلمية ،املهندسة سعاد
البحر :إن املعهد بصدد عقد ورشة عمل متخصصة
بعنوان «التقنيات الجديدة واملتقدمة في أساليب
رصف الطرق» ،وذل��ك في األول والثامن والخامس
ع �ش��ر م��ن ش �ه��ر ف �ب��راي��ر امل �ق �ب��ل ،وس�ت�ع�ق��د ال��ورش��ة
ف��ي ف �ن��دق ال �ج �م �ي��را ،ب �ح �ض��ور ن�خ�ب��ة م��ن ال �خ �ب��راء
واملتخصصني ال�ع��امل�ي�ين ف��ي تكنولوجيا صناعة
األسفلت.
وأوضحت البحر أن الهدف من هذه الورشة املهمة
هو تغطية مواضيع متنوعة عن التقدم في مجال
تصميم وتصنيع م��واد ال��رص��ف ،وش��رح التقنيات
الحديثة في مجال صناعة الطرق ،وتحسني مواد
األسفلت وكفاءة الطرق األسفلتية.
وأض ��اف ��ت أن ورش� ��ة ال �ع �م��ل س �ت��وف��ر ف��رص��ة ج�ي��دة
ل�ل�م�خ�ت�ص�ين وال �ب��اح �ث�ي�ن وال � ��دارس �ي��ن ف ��ي ال �ب�ل�اد
لالستفادة واالط�ل�اع وت�ب��ادل اآلراء وال�خ�ب��رات مع
املؤسسات الدولية.
ودعت املهتمني بصناعة الطرق والرصف ،والراغبني
في حضور أعمال الورشة ،إلى إرسال رسالة باالسم
وم�ك��ان العمل لتسجيل رغبتهم ف��ي امل�ش��ارك��ة على
البريد االلكتروني .NFPT20@kisr.edu.kw
من جهته ،قال عضو اللجنة التنظيمية املستشار
العلمي لبرنامج التشييد وم��واد البناء ف��ي مركز
ابحاث الطاقة والبناء ،د .صالح زعرب ،إن الورشة
ستتناول ش��رح األنظمة الفعالة املتقدمة لضمان
جودة عملية رصف الطرق املستدامة ،كما سيتخلل
برنامج الورشة التوصيف الريولوجي للبتيومني

رصد تحويالت قبل وصولها إلى جهات مشبوهة
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سعاد البحر

صالح زعرب

نفذ قطاع حماية العمالة في الهيئة العامة
للقوى العاملة واللجنة الثالثية املشتركة
حملة مكثفة أم��س ،على ال�ع�ي��ادات الطبية
ال �خ��اص��ة ،ل��رص��د امل �خ��ال �ف��ات ،وال �ت��أك��د من
البالغات والشكاوى التي تلقاها املفتشون
على مدار االسابيع املاضية.
وذك� � � ��رت امل� � �ص � ��ادر ل � �ـ سبقلا أن ت�ن�س�ي�ق��ًا
مكثفًا ب�ين الهيئة ووزارة ال�ص�ح��ة ،خ�لال
االجتماعات السابقة ،أسفر عن وضع خطة
لضبط سوق العيادات الخاصة.
ووف ��ق امل� �ص ��ادر ،ف�ق��د أس �ف��رت ال�ح�م�ل��ة عن
ض�ب��ط أش �خ��اص ي �م��ارس��ون امل �ه��ن الطبية
امل�س��ان��دة ب�لا ش�ه��ادات معتمدة أو خبرات
ت��ؤه �ل �ه��م ل �ل �ق �ي��ام ب ��ذل ��ك ،س� ��واء ف ��ي امل �ج��ال
الطبي أو التمريضي ،وتبني أن شهاداتهم
ف��ي ت�خ�ص�ص��ات إداري� � ��ة ،وأح �ي��ل ع ��دد من
فنيي التخصصات الطبية امل�س��ان��دة إلى
جهات االختصاص.
وأش� � � ��ارت إل � ��ى أن ه �ي �ئ��ة ال � �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة
رص� � ��دت خ �ل��ال ع � ��ام  2019م �ج �م��وع��ة م��ن
األش�خ��اص ،طلبوا الحصول على تحويل
أذون� ��ات ع�م��ل ع�ل��ى ع �ي��ادات طبية خ��اص��ة،
وأخ� ��رى للتجميل ،ت�ح��ت م�س�م�ي��ات طبية
أو تمريضية ،وه��م يحملون أذون��ات ملهن
إداري � ��ة ،وت �ب�ّي�نّ الح�ق��ًا أن م��ا يحملونه من
ش� �ه ��ادات غ �ي��ر م �ع �ت �م��دة وف� ��ق اإلج � � ��راءات
والنظم والتراخيص الصادرة من الصحة
والجهات ذات العالقة.

استغالل اإلناث
وأك� � ��دت امل � �ص� ��ادر أن م ��ن ال� �ش� �ك ��اوى ال �ت��ي
تلقاها ق�ط��اع ح�م��اي��ة ال�ع�م��ال��ة ،وسيجري
اتخاذ اإلج��راءات بشأنها ،استغالل بعض
عيادات التجميل والليزر واألسنان لفتيات
ع �ل ��ى إق� ��ام� ��ات ال� �ت� �ح ��اق ب� �ع ��ائ ��ل ،وي �ج ��ري
تشغيلهن م��ن دون ت�ح��وي��ل إق ��ام ��ات ،مما

عيادات أسنان وتجميل
تستغل فتيات
«االلتحاق بعائل»
وتتالعب بحقوقهن

يعتبر تضييعًا للحقوق املشروعة ،ومنها
مكافأة نهاية الخدمة.
ول �ف �ت��ت امل � �ص ��ادر ال� ��ى أن ت �ل��ك ال �ع �ي��ادات
ت �ت�لاع��ب ب��ال �ح �ق��وق ال �ع �م��ال �ي��ة ،م ��ؤك ��دة ان
هناك توصيات م��ن املسؤولني ف��ي الهيئة
ب��ال�ت�ع��ام��ل ب �ح��زم م��ع ت�ل��ك ال �ع �ي��ادات ،التي
تمنع تحويل اإلقامات ،وتسجيل مخالفات
ب � �ح � �ق � �ه ��ا ،ال� � � ��ى ح �ي ��ن ت � �ص� ��وي� ��ب أوض� � � ��اع
العامالت.
وأش��ارت إل��ى أن الحملة رك��زت على جميع
أنواع العيادات الطبية ،ضمن جدول زمني
مكثف ،لضبط السوق ومكافحة استغالل
اإلناث في العمل من دون منحهن الحقوق
كاملة.
وزادت :سيكون ف��ي الحملة تفتيش آخر
على تراخيص املهن الطبية لكل املعامالت،
التي تشمل إذن العمل والتجديد والتحويل
والتعديل ،حيث جرى مؤخرا تفعيل نظام
إل �ك �ت��رون��ي ل �ل �ت��أك��د م �ن �ه��ا وف� ��ق إج� � ��راءات
معينة.
وب� �ي� �ن ��ت أن ب� �ع ��ض ال � �ع � �ي� ��ادات اس �ت �غ �ل��ت
االستثناء املمنوح لها في استقدام العمالة
م ��ن ال � �خ� ��ارج ،وح �ص �ل��ت ع �ل��ى ع �م��ال��ة غير
م��درب��ة ،وال ت�ح�م��ل ش �ه��ادات أو ت��راخ�ي��ص
م�ه�ن�ي��ة ف ��ي امل� �ج ��ال ال �ط �ب��ي وال �ت �م��ري �ض��ي،
أو امل �ه��ن األخ� ��رى امل�س�ج�ل��ة ف��ي ال �ع �ي��ادات،
كالوظائف االدارية.

لشراء كمية من العملة املزورة.
وفي املكان والزمان املحددين حضر املتهم وسلم
م �ص��در امل �ب��اح��ث  1300دي �ن��ار م � ��زورة ،وع�ن��ده��ا
أطبقوا عليه ،واحالوه الى مكتب التحقيق ،وبعد
تضييق الخناق عليه اع�ت��رف أن��ه يقوم بتزوير
ال �ع �م �ل��ة وأرش� � ��د ع ��ن ن �ق ��ود م��زي �ف��ة ف ��ي م��رك�ب�ت��ه
وبتفتيشها عثر على مبلغ  3180دينارًا م��زورة،
وبتفتيش مسكنه عثر على مبلغ  4480دي�ن��ارًا
م��زورة وعلى قطع ورقية بحجم فئة  20دينارا،
حيث يقوم بطباعة وتزييف النقود من خاللها.
وأحيل املتهم واملضبوطات إلى جهة االختصاص
التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه.
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رئيس اتحاد طلبة الكويت في مصر يكشف لـ سبقلا:

هموم معلم

ثقافة الفزعة تضر العمل النقابي
¶ طلبة يدرسون في جامعات غير معتمدة ويعادلون شهاداتهم عبر المحاكم
القاهرة  -محمد عبد الناصر
شكا رئيس االتحاد الوطني لطلبة الكويت
فرع مصر أيوب الصراف ،توغل وتغول
القبلية في كل المفاصل ،حتى باتت
الحركة الطالبية تئن من مظاهرها،
وخصوصا في االنتخابات التي يختار من
خاللها الطلبة ممثليهم في هذا
الكيان الحيوي.
وأفصح الصراف في لقاء مع سبقلا
عن أبرز التحديات التي يواجهها االتحاد،
متناوال ضعف الدعم وتهديد الميزانية
للصورة الالئقة التي يجب أن يكون عليها
المؤتمر السنوي لالتحاد ،منتقدا ثقافة
الفزعة التي تحكم تصرفات عدد من
الطلبة ،مؤكدا أنها تضر العمل النقابي
سبقلا التقت الصراف ليتحدث عن
المزيد في ظل التحديات التي تستجد
كل عام على الطلبة الكويتيين الدارسين
في مصر ،مع ترؤسه هذا االتحاد
الذي يعد واحدا من أقدم أفرع االتحاد
الرئيسي منذ تأسيسه في ديسمبر
 ،1964ويهتم بمتابعة مشكالت نحو 15
ألف طالب يدرسون في مختلف المراحل
بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة،
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

● كيف ترى أح��وال الطلبة الكويتيني في مصر مع
نهاية الفصل الدراسي األول؟

الوطني لالعتماد األك��ادي�م��ي ت��م إرج��اء التسجيل
في جميع الجامعات املصرية عدا  7جامعات منها
جامعة واح ��دة خ��اص��ة ،وه��ذه الجامعات تحتوي
ع �ل��ى ج �م �ي��ع ال �ك �ل �ي��ات وت �م �ن��ح ج �م �ي��ع ال ��درج ��ات
ال��دراس �ي��ة ،ل��ذل��ك عمليًا ل��م ت�ض��ر ال�ط��ال��ب وم��ا زال
يسمح بالتسجيل في تلك الجامعات املعترف فيها.

 بشكل عام ،هناك تحسن كبير في مسيرتهم،وقد ملسنا ذلك من خالل أعضاء هيئة التدريس
ف��ي اال ت �ح��اد ا ل�ك��و ي�ت��ي ،و ه��و م��ا ت�ت��ر ج�م��ه ز ي��ادة
أعداد الطلبة املقبلني على الدراسة في االتحاد
م� ��ن خ �ل��ال ا ل � �ب ��را م ��ج ا ل� �ت ��ي ن ��و ف ��ر ه ��ا ،ودروس
ا ل �ت �ق��و ي��ة وا مل ��را ج� �ع ��ات ا ل �ت��ي ت �ق��دم ل �ك��ل دارس،
وا ل �ت��ي ا ن�ع�ك�س��ت ع�ل��ى ن�ت��ا ئ��ج ا ل�ط�ل�ب��ة و ت�ق��د م�ه��م
في مسيرتهم التعليمية.

● مل ��اذا ي ��درس ع��دد م��ن ال�ط�ل�ب��ة ف��ي ج��ام�ع��ات غير
معترف بها في الكويت؟

● هناك تصور لدى بعض أعضاء هيئات التدريس
للدارس الكويتي متعلقة بـالغش في االختبارات فما
رأيك في ذلك؟

 ه ��ذه ال �ص ��ورة ع��ن ال�ط�ل�ب��ة ال�ك��وي�ت�ي�ين م��وج��ودةلألسف ،لكنها لم تظهر من فراغ ،هناك حاالت أدت
إلى تكوين تلك النظرة ،لكنها مجرد حاالت فردية
ال ت��رق��ى ل�ك��ي تمثل ص ��ورة الطلبة الكويتيني في
مصر ،ال سيما أن الطلبة الكويتيني هم أكثر الطلبة
الوافدين الذي يستكملون دراستهم في الجامعات
امل �ص��ري��ة ،ل��ذل��ك ف ��إن تعميم ه ��ذا ال�ت �ص��ور بحقهم
خاطئ وظالم لهم ،خصوصا أن هناك الكثير منهم
من بني الفائقني واملتميزين ،ومثلوا الكويت خير
تمثيل.

● ما أبرز التحديات التي يمر بها االتحاد في مصر؟

 التحدي األب��رز يتمثل في إقامة املؤتمر السنويال��ذي يجمع الكويتيني ف��ي م�ص��ر ،حيث يقف قلة
الدعم وضعف امليزانية امل��رص��ودة لالتحاد عائقا
أم��ام إتمامه على الشكل ال��ذي يليق ،ال سيما أنه
ح��دث يعد األول من نوعه في القاهرة ،ويمثل لنا
قيمة وأهمية كبيرة.

أيوب الصراف

● ه��ل م��ن وج��ود ل��دور للقبلية ف��ي اخ�ت�ي��ار رئيس
االتحاد في االنتخابات املقبلة؟

حاالت الغش فردية ولكنها
تسيء لسمعة الكويتيين
● ه ��ل أض �ي��ر ال �ط��ال��ب ب�ت�ق�ل�ي��ص ع� ��دد ال �ج��ام �ع��ات
املصرية املعترف بها إلى  7جامعات فقط؟

 تقليص عدد الجامعات إلى  7جامعات لم يضربالطالب ولكن ّ
حد من خيارات املقبل على الدراسة
ً
ف��ي ال �ج��ام �ع��ات امل �ص��ري��ة ،وب� �ن ��اء ع �ل��ى ق� ��رار وزي��ر
التربية وزير التعليم العالي وبتوصية من الجهاز
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الصبيحي :مبادرة رائدة إلعداد أبنائنا للمستقبل

«البكالوريا»
تدمج طلبة «التوحد» بأقرانهم
عبد الله السلطان
إع � � � ��دادا ل �ك ��ل م� ��ن ال �ط �ل �ب��ة األص� �ح ��اء
ون � �ظ� ��رائ � �ه� ��م م � ��ن م� ��رض� ��ى ال� �ت ��وح ��د
ل�ت��ول��ي م�ه��ام�ه��م املستقبلية ،أق��دم��ت
م��درس��ة ال�ب�ك��ال��وري��ا األم �ي��رك �ي��ة على
م� �ب ��ادرة ح� ��ازت ب �ه��ا ال �س �ب��ق بتوفير
ت�ل��ك ال �ف��رص��ة ،ح�ت��ى ي�ت��أه��ل املجتمع
ل�ل�ت�ع��ام��ل وال� �ت� �ع ��اون م ��ع أب� �ن ��اء ه��ذه
ال� �ف� �ئ ��ة ،وم� �س ��اع ��دت� �ه ��ا ع� �ل ��ى إظ� �ه ��ار
قدراتها وممارسة دورها في الحياة.
ول�ق�ي��ت م �ب ��ادرة م��درس��ة ال�ب�ك��ال��وري��ا
االم �ي��رك �ي��ة وج� �ه ��ود م��دي��رت �ه��ا اري ��ج
الغانم الختيار مركز الكويت للتوحد
لعمل تجربة الدمج ترحيبا من نائب
م ��دي ��ر ال � �ش� ��ؤون االداري� � � ��ة ف ��ي امل��رك��ز
ش �ي �خ��ة ال �ص �ب �ي �ح��ي ،ال س �ي �م��ا أن �ه��ا
ت �ش �م��ل دم� ��ج ال �ط �ل �ب��ة م ��ن امل��رح �ل �ت�ين
املتوسطة والثانوية مع أبناء املركز
من نفس العمر.
وأوض� �ح ��ت ال�ص�ب�ي�ح��ي خ�ل�ال ج��ول��ة
لوفد مدرسة البكالوريا االميركية في
املركز صباح أمس أن «هذه التجربة
ه ��ي ال �ت��ي ي �س �ع��ى امل ��رك ��ز لتطبيقها
ونشرها منذ بداية تأسيسه» ،الفتة
إل��ى أن «ال��دم��ج هو اس��اس العمل في

أنشطة فنية

الصبيحي متحدثة

مركز الكويت للتوحد
بصدد تشغيل مبنى
التأهيل المهني قريبا ً

رمية متقنة

 الطلبة يقدمون على هذه الخطوة بسبب تقليصعدد الجامعات املعترف بها وغيرها من القرارات
التي ّ
كبلت املقبلني على ال��دراس��ة ف��ي مصر ،لذلك
ي �ق��وم ب�ع�ض�ه��م ب��ال�ت�س�ج�ي��ل ف ��ي ال �ج��ام �ع��ات دون
ال��رج��وع إل��ى املكتب الثقافي ودون فتح ملف في
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ،وب �ع��د ال �ت �خ��رج ي��رف��ع ق�ض�ي��ة في
املحاكم لتتم معادلة الشهادة من التعليم العالي
الكويتي.

امل��رك��ز وه��ذه امل �ب��ادرة ستعطي دفعة
وثقة ألبنائه ليظهروا قدراتهم».
وذكرت أن «املركز ينظم فعاليات عدة
ي �ش��ارك م��ن خ�لال�ه��ا أب �ن��اؤه املجتمع
عبر أنشطة بالجمعيات التعاونية
وم � �ح � �ط� ��ات ال� � ��وق� � ��ود وامل� � � �ع � � ��ارض»،
مبينة أن «تجربة مدرسة البكالوريا
األم �ي��رك �ي��ة ب��دم��ج م ��ن ه ��م ف ��ي نفس
ال �ع �م��ر م �ع��ا ت �م �ث��ل ت �ج��رب��ة أول � ��ى من
نوعها».
وش � ��ددت ال�ص�ب�ي�ح��ي ع �ل��ى أن «ن�ش��ر
ال��وع��ي بفئة ال�ت��وح��د وال �ت��واص��ل مع
أب� �ن ��ائ� �ه ��ا م� ��ن خ �ل��ال ال� �ش� �ب ��اب ه ��دف
نسعى لتحقيقه ألن ه ��ؤالء الشباب
ه ��م م ��ن س �ي �س��ان��ده��م ف ��ي امل�س�ت�ق�ب��ل
ويتعاون معهم».
وك �ش �ف��ت ع ��ن ان �ت �ه��اء م��رك��ز ال �ك��وي��ت
ل�ل�ت��وح��د م��ن إن �ج��از امل�ب�ن��ى امل�لاص��ق
ل ��ه وه� ��و ع� �ب ��ارة ع ��ن م �ب �ن��ى ل�ل�ش�ب��اب
ل�ل�ت��أه�ي��ل امل�ه�ن��ي ع�ل��ى م�س��اح��ة أل�ف��ي
م�ت��ر م��رب��ع ي�ت��م م��ن خ�لال��ه ن�ق��ل أب�ن��اء
امل ��رك ��ز ب �ع��د ع �م��ر  21ف� ��ور االن �ت �ه��اء
م��ن ال �ت��دري��س وال�ت�ع�ل�ي��م ليتعلم في
ال��ورش املهنية املتوافرة فيه ،مشيرة
إل��ى أن املركز بصدد جمع التبرعات
لتشغيله قريبا.

 القبلية سيطرت على كل املفاصل حتى الدوائراالنتخابية ،فكيف ستكون انتخابات الطلبة بمنأى
عنها؟! ..إن اتحاد طلبة مصر ك��ان دائمًا رائ��دا في
عمليته االنتخابية ُ
ومحافظا على حقوق الطلبة
ف��ي ه��ذه العملية ح��ال��ه ك�ح��ال االت �ح��ادات األخ��رى،
وأتمنى التوفيق لجميع املرشحني.

● ه��ل ل��دي�ك��م م�ط��ال��ب م��ن ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ت��ري��دون
تحقيقها؟

 نطالب بإعادة النظر في قرار تقليص الجامعاتاملصرية املعترف بها ،ليكون لدى الطالب تنوع في
اختيارات املجال الدراسي والجامعة والكلية التي
يلتحق بها.

د .نورة المليفي

مذكرات مدرس وافد ()3
ذكرنا أن كتاب مذكرات مدرس وافد سجل فيه املعلم
ندرة الكالس ذكرياته الجميلة واملؤملة في الكويت في
التدريس والتي امتدت إلى ستة وثالثني عاما.
واليوم نوضح لكم سبب الفكرة ،حيث يقول املؤلف في
مقدمة كتابه« :راودتني فكرة كتابة املذكرات ألكثر من
أع��وام ،فقررت أخيرا كتابتها بما فيها من حالوتها
ومرارتها ،وهي مجرد خواطر كتبتها بالواقع الفعلي
من دون تحريف أو تجميل أو زيادة أو نقصان .وأتت
املذكرات لتكون صورة صادقة تعكس ما دار وجرى
في دولة الكويت من جميع النواحي .كما أنني تجنبت
تسمية ب�ع��ض األش �خ��اص ب��أس�م��ائ�ه��م ب��ل ذك��رت�ه��م
بأسماء مغايرة أو بأول حرفني من االسم الشخصي
تجنبا ألي داللة أو إشارة لشخص ما ،بل لسرد دوره
كما بالواقعة التي أذكرها تأكيدا لتصديق ذلك».
وف � ��ي خ� �ت ��ام ت �ق��دي �م��ه وج � ��ه ن� � ��درة ال � �ك �ل�اس ك�لام��ه
للمسؤولني في وزارة التربية بقوله« :أتمنى على أي
مسؤول بوزارة التربية التحلي بالروح الرياضية عند
ق��راءة ه��ذه امل��ذك��رات وأن ي��أخ��ذ بمبدأ الديموقراطية
وح��ري��ة ال ��رأي والتعبير ،فهي م��ذك��رات واق�ع�ي��ة ،وقد
آثرت على نفسي أن أخوض في هذه التجربة وأرويها
ال أن أعود إلى وطني من دون أن أتكلم أو أن أتجاهل
ما يدور حولي».
ونحن نقول للمعلم ن��درة الكالس أعانك اهلل وسدد
على الخير خ�ط��اك ،راج�ي�ن اهلل أن تعم ال�ف��ائ��دة لهذا
الحقل التعليمي من خالل مذكراتك والوقائع املكتوبة
بصدق ،فيستفيد منها املسؤولون لتطوير التعليم
ولرفع الظلم عن املعلمني وع��دم تجاهل املعلم الوافد
الذي ال يقل دوره عن املعلم املواطن فهما سيان في
الواجبات وفي تطوير األوطان.
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إعداد المحامي يعقوب عبدالعزيز الصانع

عقوبات قانون تقنية المعلومات ال ترحم من يخطئ

ّ
منصات التواصل أسرع وسيلة إلى السجن
منصات التواصل االجتماعي باتت
يبدو أن ّ
أسرع وسيلة إلى السجن هذه األيام.
مع تزايد استئثار تلك المنصات باهتماماتنا
وانشغاالتنا وشغفنا ،إلى حد ،باتت تتحكم
فينا ،وليس العكس ،أصبحنا نقع ضحايا
الستفزازات آخرين ،ربما كانوا يستدرجوننا الى
ذلك في تلك المنصات من أجل ابتزازنا.
ومع تشريع قانون جرائم تقنية المعلومات
في البالد ،الذي حمل رقم  63لسنة ،2015
والذي يطلق عليه قانون الجرائم اإللكترونية،
أصبح لزاماً على من يغ ّرد أو يعيد تغريد تدوينة
على منصات التواصل االجتماعي ،أو ّ
يعلق
عليها ،أن يعيد حساباته أكثر من مرة قبل
أن يفعل ذلك ،حتى ال يخطئ ويقع تحت
طائلة ذلك القانون ،الذي تتراوح عقوباته
بين السجن من  6أشهر والحبس المؤ ّبد،
والغرامة من  500دينار إلى  50ألف دينار.
ورغم هذه العقوبات الكبيرة ،فال يزال ينقص
الكثيرين الوعي الالزم بهذا القانون ونصوصه،
من أجل تحاشي الوقوع في الخطأ وتج ّنب
التع ّرض للمحاكمة بسبب تغريدة ،حيث
تشير اإلحصاءات إلى أن عدد القضايا منذ إقرار
قانون جرائم تقنية المعلومات بلغ 19537
قضية.
ّ
تسلط الضوء،
سبقلا في هذه المساحة
وتفتح المجال لزيادة الوعي بهذه القضية
المهمة.

نشر قانون المحاماة
الجديد ..ضرورة والتزام

أبرز أنواع الجرائم اإللكترونية
هناك من ُي ِّ
قسم الجرائم اإللكترونية إل��ى  30جريمة،
ُ
ّ
وه �ن��اك م��ن يقسمها إل��ى «ج �ن��ح» و«ج �ن��اي��ات» ،وفقًا
لتعميم النائب العام رقم  6لسنة  ،2015ونذكر منها:
ـ جناية التحريض على قلب ن�ظ��ام الحكم ع��ن طريق
الشبكة املعلوماتية.
ـ جناية إنشاء موقع أو نشر معلومات بقصد االتجار
ِّ
املخدرات
بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم أو ترويج
أو املؤثرات العقلية.
ـ جناية غسل األموال أو تحويل األموال غير املشروعة
أو نقلها.
ـ ج �ن��اي��ة إن �ش��اء م��وق��ع مل�ن�ظ�م��ة إره��اب �ي��ة أو لشخص
إرهابي.

عقوبات َّ
مغلظة بالسجن وغرامات فادحة
تتميز العقوبات في قانون الجرائم اإللكترونية رقم
 63لسنة  2015بأنها ذات غرامات مرتفعة مع وجود
عقوبة الحبس؛ فتبدأ من  500د.ك إل��ى  ،2000وتصل
إلى  5000د.ك ،وفي عقوبة الجناية قد تصل إلى ،10000
وت��رت�ف��ع ال�غ��رام��ة لغاية  50000ف��ي بعض العقوبات،
وكذلك الحبس يبدأ من ستة أشهر إلى سنتني ،وتصل
في الجنايات للحبس املؤبد ،إن كانت مرتبطة بقانون
ال�ج��زاء ،على سبيل امل�ث��ال ،كما تسري أحكام املادتني
 46و 79ف��ي ال �ش��روع ف��ي ال �ج��رائ��م اإلل�ك�ت��رون�ي��ة وح��ق
القاضي وحق السلطة اإلدارية بإبعاد األجنبي.

بين التشهير وانتهاك الحق في السمعة
 1ـ ترتكز فكرة املسؤولية املدنية عمومًا ،س��واء كانت
ع�ق��دي��ة أو ت�ق�ص�ي��ري��ة ع�ل��ى أرك� ��ان ث�ل�اث��ة؛ ه ��ي :الخطأ
وال �ض��رر وع�لاق��ة السببية بينهما ،بحيث إذا فقدت
املسؤولية املدنية أيًا من تلك األرك��ان انهارت فكرتها،
وال يكون هناك محل للتعويض .أما الخطأ التقصيري
على شبكة اإلنترنت بوجه عام فهو كل إخالل بواجب
قانوني ع��ام مقترن ب��إدراك املخل بهذا ال��واج��ب ،وهو
أي �ض��ًا االن� �ح ��راف ع ��ن ال �س �ل��وك ال� �ع ��ادي امل ��أل ��وف وم��ا
يقتضيه م��ن تبصر م��ن يفعله حتى ال يضر بالغير
ويميل أغلب الفقه إلى تعريفه بأنه الفعل الضار عبر
اإلنترنت.
 2ـ معيار الشخص املعتاد ،أي إن الخطأ يقاس بمعيار
موضوعي يعرف بشخص م��ن أواس��ط ال�ن��اس ،ال هو
شديد الذكاء واليقظة ،وال هو شديد اإلهمال من املهنة
نفسها ،كالطب واملحاماة.
 3ـ الجرائم اإللكترونية من الجرائم املستمرة إذا كان
ن �ش��اط ال�ج��ان��ي ي�ظ��ل ق��ائ�م��ًا وم�م�ت�دًا وق �ت��ا ط��وي�لا من
الزمن؛ فعنصر العالنية بهذه الوسيلة التقنية قابل
ل�ل�ام �ت��داد ،وان ال�ن�ش��ر ال ��ذي ل��م ي�ن�ق�ط��ع ي�ت��رت��ب عليه
اعتبار مدة التقادم يوم توقف النشاط اإلجرامي طوعًا
أو جبرًا ،وليس من اليوم األول للنشر على االنترنت.
 4ـ تختلف الرقابة اإللكترونية ،وه��ي محل ضمانات
شخصية ،وفقا للدستور ،عن الرقابة العادية ،ويجوز
إص � ��دار إذن خ ��اص ل�ت�ف�ت�ي��ش ج �ه��از أو ه��ات��ف م � ّ
�زود
بخدمات إلكترونية متواجد في نفس املكان أو املسكن،
شريطة ذل��ك أال نكون ف��ي حالة «خلق ّ
التلبس» التي
تبطل كل قبض أو تفتيش نتج عنها.
 5ـ انتهاك ال�ح��ق ف��ي الخصوصية ال ي�خ��رج ع��ن أرب��ع
ص� ��ور ،وه� ��ي :اق �ت �ح��ام ع��زل��ة ال �ش �خ��ص وال �ك �ش��ف عن
أس� ��راره ال�خ��اص��ة وادع� ��اء األك��اذي��ب أو ن�ش��ر اإلش��اع��ة

◄  19537قضية جرائم إلكترونية في  4سنوات
◄  50ألف دينار أقصى عقوبة مالية لمخالف القانون
َّ
مغلظة ..وفق مواد القانون
◄ السجن المؤ َّبد عقوبة
واالس� �ت� �خ ��دام غ �ي��ر امل� �ص � ّ�رح ب �ه��م الس ��م ال �ش �خ��ص أو
لصورته.
 6ـ ي �ش �ت��رط ل �ق �ي��ام امل �س��ؤول �ي��ة ع��ن ف �ع��ل ال�ت�ش�ه�ي��ر أن
يتوافر شرطان رئيسان ،وهما :أن يصدر عن الشخص
ب �ي��ان ،يحمل إس ��اءة لشخص آخ ��ر ،ع�ل��ى أن يتضمن
ه��ذا البيان وق��ائ��ع ،تتضمن ارت�ك��اب جريمة إذا ثبتت
صحتها ،وهي تعرف بجريمة القذف .والشرط اآلخر
أن تتحقق العالنية الالزمة التي من شأنها الحط من
قدر الشخص عبر البيئة اإللكترونية.
 7ـ انتفاء الخطأ باالعتداء على حرمة الشرف واالعتبار،
وهي حالة املزاح أو «الغشمرة» بني األصدقاء واألقارب
ب �س �ب��ب «امل� �ي ��ان ��ة» ،ل �ك��ن رض� ��ا األش� �خ ��اص امل �س �ب��ق ال
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ي�ت�ض�م��ن األل �ف��اظ ال �ت��ي ق�ي�ل��ت ق��ذف��ا أو س�ب��ا لشخص
غائب ،وأتوقع يكون الرضا صريحا أو ضمنيا.
ّ
 8ـ تفشي حالة نشر الفضائح أو املستندات من دون
إذن أو األسرار الخاصة بالشخص ،سواء كان معروفا
كشخصية عامة أو غير مشهور في مواقع التواصل،
يدل على الجهل النشيط للحدود القانونية الكترونيا،
وارتفاع نطاقها ال يعفي من العقوبة.

 3مثالب في قانون الجرائم اإللكترونية
تزايدت مؤخرا الحمالت والندوات للناشطني للمطالبة
بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قانون  63لسنة

ً
إلكترونيا
نصيحة لحمايتك

1ـ عليك باستخدام حسابات آمنة ،بوضع كلمات سر مختلفة لكل موقع أو تطبيق إلكتروني.
ّ
 2ـ تجنب استخدام اإليميل املخصص للبريد االلكتروني في أكثر من موقع أو تطبيق إلكتروني.
 3ـ قبل أن تكتب أي مشاركة أو تغريدة في الشأن العام حاول أن تجمع معلومات صحيحة وموثوقة عن أي قضية تثار!..
ّ
بتهكم ّ
يعرضك للمساءلة القانونية ،ومن ثم التعويض في حال اإلدانة.
 4ـ ال تكتب أي تعليق ساخر أو
ّ
 5ـ تعلم أن هناك من يستخدم مواقع التواصل االجتماعي إلثارتك بصفة شخصية!..
 6ـ زيادة عدد املؤثرين في مواقع التواصل ال تعني أنه يجب عليك مالحقتهم والعمل على تقليد أفكارهم.
ّ
تخفف من عفويتك ،خاصة في القضايا الدولية أو العربية؛ ألن النشر اإللكتروني صعب ُّ
التنصل منه أو نفيه.
 7ـ حاول أن

 8ـ أغلب القضايا اإللكترونية كانت بسبب رد فعل عنيف على مواقف سياسية أو مجتمعية أودت بحياة
الكثيرين من الشباب في السجن.
 9ـ ال تناقش من ال يرغب في الحوار معك ،وال تفرض ذاتك على من ال يقبلك إلكترونيا.
ّ
تنفس كثيرًا في حال غضبك ،فال تنشر وأنت ّ
تتعرض لالبتزاز أو لالستفزاز.
 10ـ
تعرضت ّ
 11ـ في حال ّ
لسب أو قذف أو نقد الذع اترك املوقع اإللكتروني قبل أن ترتكب جريمة ،تعد إلكترونيًا مشهودة.
ّ
 12ـ ليس كل ما ينشر ،وإن اعتبر جريمة إلكترونية ،يستحق منا الشكوى وطلب التحقيق فيها ،فأحيانًا يوفر
التسامح أو ّ
غض البصر جهدًا كبيرًا ،مع العلم بحقك في التقاضي.

 ،2015ف��ي ش ��أن م�ك��اف�ح��ة ج��رائ��م ت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات،
ب�س�ب��ب ارت �ف��اع ع ��دد امل �غ� ّ�ردي��ن ال��ذي��ن ص ��درت بحقهم
ع�ق��وب��ة ال�ح�ب��س ،ح�ي��ث ي�ش�ي��ر آخ��ر اإلح�ص��ائ�ي��ات ال��ى
وجود نحو  4000شكوى خالل  2019تتناول مختلف
الجرائم اإللكترونية ،في حني بلغ ع��دد القضايا منذ
إقرار القانون  19537ما بني شكوى وقضية ،وأبرزها
اإلس ��اءة إل��ى سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد ،أو القضاء الكويتي،
وإشاعة أخبار كاذبة ،وازدراء األدي��ان ،وهذه الجرائم
ال تحتاج تقديم شكوى من أي شخص ،وتعد الجريمة
اإللكترونية من سماتها أنها سهلة وبعيدة عن الرقابة
األمنية املسبقة أو املباشرة ،وأنها عابرة للحدود ،ال
تعترف بعنصري املكان والزمان.

أما العيوب التشريعية للقانون
فنوجزها في التالي:
 1ـ نحتاج إعادة تقنني بعض املواد ،كجنح وجنايات
ً
أوال ،وتحديد صفة الشاكي واملشكو في حقه ،وقصر
ال� �ض ��رر ب�ي�ن امل �ت �ه��م وامل �ج �ن��ي ع �ل �ي��ه ،إن ك� ��ان ال �ض��رر
شخصيًا؛ كالسب والقذف أو التشهير ،واعتبار ما هو
خاص وعام بالنسبة الى بعض املواقع ،التي ال تتحقق
ف�ي�ه��ا ال �ع�لان �ي��ة ك �م��وق��ع «ال ��وات ��س أب» وال�ت�ط�ب�ي�ق��ات
املشابهة له.
 2ـ ش �ي��وع االع �ت �ق��اد ب ��أن للجميع ال �ح��ق ف��ي مالحقة
ش�خ��ص م��ا آخ ��ر ،ب��اع�ت�ق��اد خ�ط��أ ب�ت��واف��ر امل�ص�ل�ح��ة أو
شيوع صفة املجني عليهم ،وفي كال الوصفني مبالغة
ال تنبغي أن تتم ب��اس��م ن��ص تشريعي ،يتعارض مع
الحق في التعبير والحرية في الوسائل املستخدمة،
ما ينتج عنه تهديد أو ابتزاز أو استفزاز باسم حماية
الوحدة الوطنية ،والتي لم ينص قانونها على صفة
الشاكي بالتحديد.
 3ـ ارت �ب��اط امل ��ادة  70م��ن ق��ان��ون هيئة االت �ص��االت 37
لسنة  2014في وصف األفعال املؤثمة ،خاصة الجرائم
امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�ن�ظ��ام ال �ع��ام أو اآلداب ال�ع��ام��ة ارت �ب��اط��ًا ال
يقبل االزدواج�ي��ة مع جرائم تقنية املعلومات ،كما أن
التطبيقات وخ��دم��ات اإلن�ت��رن��ت وم��ا تقدمه الشركات
متعهد أو ّ
ّ
مزودي الخدمة تضع جودة
ذات الصلة من
الرقابة على املستخدمني من األطفال واملراهقني محل
نظر أي�ض��ًا ،لقصور ال��رق��اب��ة أو حجب ال�ب��اق��ات ،وفقًا
للفئات العمرية ،كذلك األفالم واأللعاب.

في حين أنه في فرنسا ال يتجاوز عاماً واحداً!

متوسط عمر الدعوى بمحاكمنا  3سنوات
إن التقاضي أمام املحاكم بأنواعها كفله الدستور والقانون
ً
للناس ك��اف��ة ،من دون تمييز في مراكزهم القانونية عند
سعيهم ف��ي امل�ط��ال�ب��ة بحقوقهم أو ال�ت�ص��دي ألي اع �ت��داء
عليها.
وق � ��د ب �ّي��نّ ال� �ق ��ان ��ون ك �ي �ف �ي��ة إق� ��ام� ��ة ال � ��دع� ��وى ال �ق �ض��ائ �ي��ة
واش�ت��راط��ات�ه��ا وال�س�ي��ر ب�ه��ا ف��ي ن�ط��اق ال�ق��واع��د اإلج��رائ�ي��ة
واملوضوعية التي تحكم الخصومة القضائية .وقد حرص
الدستور ف��ي م��ادت��ه  ١٦٦على النص ب��أن «ح��ق التقاضي
مكفول للناس ،ويبينّ القانون اإلجراءات واألوضاع الالزمة
ملمارسة هذا الحق».
ً
ابتغاء لتحقيق العدالة في املجتمع ،والتساؤالت التي
وهذا
نطرحها ح��ول امل��ادة الدستورية السالفة الذكر ،وه��ي :هل
ن�ج��د تطبيقا فعليا واق�ع�ي��ا مل�ض�م��ون�ه��ا ،وه��ل اإلج� ��راءات
ّ
القضائية تحقق للمتقاضني العدالة واملحافظة على وقتهم
ومراكزهم القانونية؟ أم أن األمر خالف ذلك؟

!

إن م��ا نشهده جليًا ف��ي املحاكم ه��و ال�ب��طء ف��ي التقاضي
وع��دم وج��ود همة إج��رائ�ي��ة للسير ف��ي ال��دع��وى القضائية
قدمًا ،وبخطى متسارعة في أوقات مناسبة ،ما يؤثر سلبًا
في مرامي الدعوى ويرهق املنظومة القضائية.
إذ إن متوسط عمر الدعوى في محاكمنا هو ثالث سنوات
في معظم الدعاوى التي تقبل الطعن بالتمييز ،في حني نجد
ف��ي محاكم فرنسا ــــــ على سبيل امل�ث��ال ــــــ متوسط عمر
الدعاوى سنة واح��دة .إن اإلج��راءات القانونية هي الركيزة
األس��اس�ي��ة ف��ي عمل املنظومة القضائية .ول�ع��ل ال�ب��طء في
التقاضي يعود الى أسباب رئيسة عدة؛ منها على سبيل
املثال ،ومن دون تفصيل:
 القصور واإلهمال التشريعيان. عدم تنفيذ إعالنات الدعاوى واألوراق القضائية إعالنًاق��ان��ون�ي��ًا صحيحًا م��ن ق�ب��ل ق�س��م اإلع�ل�ان ب� ��وزارة ال�ع��دل،
وهي تعد املعضلة الكبرى التي تحول دون ممارسة حق

ال�ت�ق��اض��ي وامل��ان �ع��ة لتحقيق «م �ب��دأ امل��واج �ه��ة» ال ��ذي يلزم
أطراف الدعوى القضائية النعقاد الخصومة القضائية.
 اآلج��ال البعيدة نسبيًا في الجلسات ،وقصر م��دة العامالقضائي من الناحية الواقعية ألغلبية الدوائر بأنواعها.
 ع ��دم ق �ي��ام ب �ع��ض امل �ح��ام�ين ب��إت �م��ام إع�ل�ان ��ات ال��دع��اوىً
ً
بالشكل القانوني الصحيح ،إهماال أو جهال ،أو قصدًا.
 التسويف في انعقاد جلسات الخبراء والتأخير في إعدادالتقارير النهائية.
 التأخير في البت بالطعون أمام محكمة التمييز بدوائرهااملتنوعة لسنوات عدة.
ه��ذه بإيجاز ،أه��م أسباب البطء في التقاضي ،ال��ذي جعل
من العدالة الناجزة مطلبا صعب املنال ،األمر الذي ال تقبله
ب��ال�ت��أك�ي��د ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة امل�ن��وط��ة ب�ه��ا ح�م��اي��ة ال�ن�ظ��ام
ّ
القانوني ،م��ن خ�لال التصدي ألي ظ��اه��رة ،تشكل إه��دارًا
ألحكام القانون أو تفريغًا ملحتواه.

إذ إن�ن��ا ن�ث� ّ�م��ن ج�ه��ود امل�س��ؤول�ين بالسلطة القضائية في
القرارات التطويرية واإلصالحية في سير الدعاوى ،وإننا
نشاطرهم في السعي لهذه املساهمات ،من أجل الوصول
الى العدالة التي ننشدها جميعا ملجتمعنا.
ومن أجل هذه الغاية السامية ،أرى انه تجب العناية جيدًا
بالقانون اإلجرائي املدني والجزائي بتطويره تشريعيًا ،من
خالل إدخال األنظمة اإللكترونية واملعلوماتية املتطورة في
تسهيل عملية التقاضي ،ملواكبة التطورات املتسارعة في
ّ
شتى نواحي الحياة ،التي تحتم على وزير العدل والسلطة
التشريعية اليقظة الدائمة ملواكبتها والقيام ب��دوره��م في
تطوير أه��م املؤسسات ،وه��ي القضائية .فهل سنرى في
املستقبل القريب ـــــ إن شاء اهلل تعالى ـــــ تطورًا واقعيًا في
املنظومة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة؟

المحامي د.مشعل عويد الشمري

في  2019 /7 /1جرى إقرار تعديالت جديدة لقانون
امل �ح��ام��اة ال�ح��ال��ي امل �ع��روف ب�ق��ان��ون  42لسنة 1964
املعدل بالقانون  62لسنة  1996في شأن تنظيم مهنة
املحاماة ،وحدثت ضجة كبيرة ،تداخلت فيها الرغبة
والغاية السياسية ،لألسف ،من بعض النواب املحامني،
لكون أن التقرير م��ن اللجنة التشريعية السابقة قد
أق ��رت م�ع�ظ��م م ��واد االق� �ت ��راح ب�ع��د االس �ت �ئ �ن��اس ب��رأي
السلطتني القضائية والتنفيذية وجمعية املحامني من
دون أن نعلم صدور تقرير الحق حذف بعض الفقرات
ف��ي امل� ��واد ال�خ��اص��ة ب��األت �ع��اب وال�ح�ص��ان��ة اإلج��رائ�ي��ة
للمحامي ،لكن م��ن أث��ار ال �ش��ارع السياسي واملهني
وأبرز لنا حجم الخالف من دون حق االختالف الذي
ي�ف�ت��رض أن ي �ص��ون للجميع ح�ق��ه بالتعبير بحرية
ون�ق��د أي اق �ت��راح م�ق��دم ملجلس األم ��ة ،وم��ن ب�ين ه��ذه
االختالفات منع ّ
خريجي كلية الشريعة من ممارسة
مهنة امل�ح��ام��اة ،ه��ذه امل ��ادة ل��م يتم اقتراحها م��ن قبل
ال�ك�ث�ي��ري��ن م��ن م�ق� ّ�دم��ي ال �ق��ان��ون ،ول�ن��ا ت�ج��رب��ة مثالية
ب�ط��رح م �ش��روع ق��ان��ون مهني متكامل يعالج العجز
واالزدواج�ي��ة بني فصول وأب��واب وم��واد تنظيم املهنة
ال�ت��ي تحتوي ال�ص�ف��ات ،فجمعية امل�ح��ام�ين بصفتها
جمعية نفع لها ن�ظ��ام أس��اس��ي ينظمها ،وبصفتها
تعمل على سير مرفق ع��ام ،يخدم جموع املحامني،
تملك السلطة اإلداري ��ة بقيد املحامني ،وفقا ل�ج��داول،
وتراقب عملية انتظام السلوك املهني بضوابط ،منها
ميثاق الشرف لتقاليد املهنة وآدابها ،ومع هذا يتمتع
مجلس اإلدارة الحالي بجمعية املحامني ،وألول مرة
م�ن��ذ س �ن��وات ط��وي�ل��ة ب��االن�س�ج��ام واالس �ت �ق��رار ،يمثل
اً
املجلس كامل من دون وجود معارضة أو أقلية ،فال
حجة لهم إال بالعمل واإلن �ج��از ،وم��ع تشكيل لجان
ُ
ك�ب�ي��رة لتحقيق روي ��ة جمعية امل �ح��ام�ين ن�ف��اج��أ ب��أن
هناك أص��وات��ا تمثل لجان الجمعية وتخالف ميثاق
الشرف وال تؤمن بثقافة التوعية القانونية وأن الدعاية
والترويج أصبحا بقوة القانون جرمًا ،يستحق من
يمارسه علنا املسؤولية التأديبية!..
زمالئي ..زميالتي..
م�ن��ذ س �ن��وات ،ون �ح��ن ننتقد ق��ان��ون امل�ه�ن��ة ال�ق��اص��ر،
وض �ع��ف رق ��اب ��ة ج�م�ع�ي��ة امل �ح��ام�ي�ن ع �ل��ى أع�ض��ائ�ه��ا
املنتسبني ،واليوم بعد أن تحققت لنا هذه التعديالت
الجديدة بقانون املحاماة ،ومع تعاون املخلصني من
مجلس اإلدارة واملحامني واملحاميات املهتمني بتطور
املنظومة التشريعية للمهنة لن نقف عند ذلك ،بل نعدكم
باالستمرار ،حتى نصل للحلم بقانون جديد عصري
وم �ت �ك��ام��ل ول �غ��اي��ة ت�ح�ق�ي��ق األم �ن �ي��ات ب�ت�ق�ن�ين ن�ق��اب��ة
املحامني الكويتية بصفة مستقلة وبقوة القانون ،لكن
استمرار البعض ،ونقول البعض ،ألننا نعلم مهما كان
صوتهم عاليا فهم يمثلون أشخاصهم وال يمثلون
ج �م��وع امل �ح��ام�ين ق��اط �ب��ة ،ف��ال�ب�ع��ض يتفنن ويتباهى
بممارسة امل�خ��ال�ف��ات املهنية الجسيمة ،وال ي��ري��د أن
ّ
يطبق عليه ال قانون املحاماة وال ميثاق الشرف.
زمالئي ..زميالتي..
اليوم مجلس اإلدارة قد ّ
صرح ونشر وبينّ وأوضح كل
املخالفات ،وفي القريب ينشر قانون املحاماة الجديد
في الجريدة الرسمية التي نص على أن مواد السلوك
والقيم بميثاق الشرف بقوة القانون ،وم��ن يخالفها
ي�ح��ال ت��أدي�ب�ي��ا ،وف�ق��ا ل�ل�م��ادت�ين  35و ،36وب ��إذن اهلل
نصل للعدالة املهنية ،وشكرًا.

المحامي يعقوب عبدالعزيز الصانع

نائب رئيس لجنة القبول في الجمعية:

صحيفة الحالة الجنائية
شرط قيد المحامين
أك��د ن��ائ��ب رئ�ي��س لجنة ق�ب��ول امل�ح��ام�ين ف��ي جمعية
امل� �ح ��ام�ي�ن ال �ك� ُ�وي �ت �ي��ة ع �ب��دال��رح �م��ن ال� �ط ��اح ��وس أن
الشكاوى التي ت ّ
قدم إلى الجمعية يتم بحثها استنادًا
الى قانون املهنة وميثاق الشرف لتقاليد وآداب مهنة
املحاماة ،وإذا تراءى للجمعية وجود خطأ مهني فإنه
يتم إص��دار قرار بإحالة املحامي املخطئ إلى النيابة
العامة ،سندًا للمادتني  35و 36من القانون رقم 42
ل�س�ن��ة  1964ف��ي ش ��أن تنظيم م�ه�ن��ة امل �ح��ام��اة أم��ام
املحاكم وتعديالته ُليصار إلى رفع الدعوى التأديبية
ضده أمام مجلس تأديب املحامني.
وق��ال الطاحوس لـ سبقلا :إن القرارات التي تصدر
عن مجلس تأديب املحامني بالوقف عن مزاولة املهنة
يتم تنفيذها ع��ن طريق الجمعية بعد ّورود نهائية
ال �ح �ك��م امل �س �ت��أن��ف م ��ن امل �ج �ل��س ،وي �س��ل��م امل �ح��ام��ي
املوقوف بطاقة العضوية ويوقع ّ
تعهدا بعدم ممارسة
املهنة وبغلق املكتب طوال مدة تنفيذ العقوبة.
ّ
وشدد على أن لجنة القبول بجمعية املحامني أصدرت
قرارًا في نهاية العام املنصرم سندًا للمواد  ،8 ،7و9
من قانون تنظيم املهنة يقضي بإلزام طالب القيد أو
التجديد تقديم صحيفة الحالة الجنائية ،وذلك للتأكد
فيما إذا كانت الشروط الواجب توافرها لالشتغال
ّ
وأخصها
باملحاماة ما زالت متوافرة فيه من عدمه،
ما نصت عليه املادة الثانية البند ثانيًا من أنه يشترط
فيمن ّ
يقيد اس�م��ه ب�ج��دول امل�ح��ام�ين ال�ع��ام أن يكون
محمود ال�س�ي��رة حسن السمعة غير محكوم عليه
قضائيًا أو تأديبيًا ألسباب ّ
ماسة بالذمة أو بالشرف،
م��ا ل��م ي�ك��ن ق��د رد ال �ي��ه اع �ت �ب��اره ق��ان��ون��ا او ق�ض��اء،
وذلك بهدف االرتقاء بمهنة املحاماة إلى املكانة التي
يستحقها منتسبوها ،فرسان الحق والعدالة.
ّ
وتمنى الطاحوس على جميع الزمالء املحامني بذل
ق �ص��ارى ج�ه��ده��م ف��ي ت��أدي��ة األم��ان��ة امل��وك �ل��ة إليهم
بموجب التوكيل وعقد األت�ع��اب وال��دف��اع ع��ن حقوق
م��وك �ل �ي �ه��م ع ��ن ط ��ري ��ق دراس� � ��ة م �ل��ف ال ��دع ��وى بكل
اخ�ل�اص وأم��ان��ة وت�ق��دي��م امل �ش��ورة وال��دف��اع ال�لازم�ين
لحاجة الدعوى ُم ّ
دعمًا باملستندات ومتابعة الدعاوى
والحضور في جلساتها في املواعيد املحددة حتى
صدور الحكم فيها وعدم تفويت فرصة الطعن على
األحكام في مواعيدها.
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الفارس لـ«الميزانيات» :حظر الترسية على الشركات المخالفة

 47مليون دينار إلصالح الطرق
■ «األشغال» تعرض رؤيتها بكامل حيثياتها على المجلس
حمد الخلف
صرفت وزارة األشغال على الصيانة الجذرية للطرق والتحسينات على األراضي من
مبان وساحات  79مليون دينار 60 ،في المئة منها للطرق ،أي ما يزيد على 47
مليون دينار.
وناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ،بيانات الحساب الختامي لكل من
الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة األشغال العامة عن السنة المالية
/2018.2019
أب�ل�غ��ت وزي ��رة األش �غ��ال واإلس �ك��ان رن��ا ال �ف��ارس اللجنة
خالل مناقشة ظاهرة تطاير الحصى ،أنها وجهت كتبا
رسمية للجهات املعنية بشأن الشركات املخالفة ،وعدم
الترسية عليها في عقود أخ��رى ما لم تقم ب��اإلج��راءات
التصحيحية .وأوضح رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد
في بيان صحافي «ان اللجنة الحظت انخفاض اإليرادات
الفعلية للهيئة العامة للطرق عما قدر لها في امليزانية
للسنة املالية /2018 2019وبنسبة  96في املئة ،إضافة
إلى أن نسبة الصرف لم تتجاوز  6في املئة من امليزانية
املرصودة بمبلغ  13مليون دينار».
وأض��اف أنه للسنة الثالثة على التوالي تستمر الهيئة
ف��ي ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا خ�س��ائ��ر ب�ل�غ��ت ن�ح��و  1.8م�ل�ي��ون دي �ن��ار،
نتيجة عدم تفعيلها اختصاصاتها وممارسة أنشطتها
وفقا لقانون إنشائها ولوائحها التنظيمية مما انعكس
على نتائج أعمالها.
ولفت عبد الصمد إلى أن الهيئة ال تزال تواجه صعوبات
بشأن نقل اختصاصاتها وتنازعها من الجهات األخرى

«المحاسبة»:
أخطاء جسيمة
في المكاتب االستشارية
ال تعلمها الوزارة
هيئة الطرق أنفقت %6
من ميزانيتها..
وخسائرها  1.8مليون دينار

الفارس والفريق الحكومي في حوار مع أعضاء لجنة الميزانيات خالل االجتماع

مثل «وزارة الداخلية ووزارة املواصالت وبلدية الكويت
ووزارة األشغال».
وأش� ��ار إل ��ى أن ال�ل�ج�ن��ة ق��ام��ت ب � ��إدراج امل �ب��ال��غ ال�خ��اص��ة
باملشاريع والصيانة الجذرية في ميزانية وزارة األشغال
ب��دال عنها للسنة الثالثة على التوالي وذل��ك الستمرار
الوضع ذاته وتكراراألسباب ذاتها.
وب�ي�ن أن م��ن ت�ل��ك األس �ب��اب امل�ت�ك��ررة ع��دم إص ��دار هيكل
ت�ن�ظ�ي�م��ي م�ع�ت�م��د ح �ت��ى اآلن ،وال � ��ذي أع� ��اق ن �ق��ل بعض
اإلدارات واملوظفني من الجهات األخ��رى وع��دم االعتماد
ع�ل��ى ن�ظ��ام م��ال��ي آل��ي معتمد م��ن وزارة امل��ال�ي��ة لضبط
الرقابة الداخلية.
وب �ي�ن ع �ب��د ال �ص �م��د أن ��ه ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ان �ت �ق��ال بعض
االختصاصات من وزارة األشغال ،فإن الهيئة ال تزال غير

شرطة مجتمعية بضبطية قضائية تراقب ..وتعاقب فوراً

الهاشم« :المرأة» أقرّت العنف األسري
أق � � ّ�رت ل�ج�ن��ة امل � ��رأة واألس� � ��رة أم ��س ق��ان��ون
ال�ع�ن��ف األس ��ري متضمنًا إن �ش��اء ص�ن��دوق
خ � ��اص ي � �ص ��رف ع� �ل ��ى األس � � ��ر امل� �ت� �ض ��ررة،
وح �م��اي��ة امل�ب�ل��غ ع��ن ال �ع �ن��ف ،وت�ف�ع�ي��ل دور
الشرطة املجتمعية بلباس عسكري ومدني،
ومنحها صفة الضبطية القضائية.
وذك � � ��رت رئ �ي �س��ة ال �ل �ج �ن��ة ص� �ف ��اء ال �ه��اش��م
ان اللجنة أق � ّ�رت ال �ق��ان��ون ،ون�ق�ح��ت تسعة
م�ق�ت��رح��ات ب�ق��وان�ين م�ق��دم��ة إلن �ش��اء م��راك��ز
حماية من العنف األسري أو مراكز اإليواء
امل �ن �ت �ش��رة ف ��ي ك ��ل امل� �ح ��اف� �ظ ��ات ،ت�ت�ض�م��ن
الحماية النفسية والسياسية والقانونية
واملالية.
وأشارت الهاشم ،في تصريح للصحافيني،
ال��ى «ان ال �ق��ان��ون يتضمن م ��ادة رئيسية
تخص حماية املبلغ ع��ن العنف األس��ري،
س ��واء ك�ن��ت ج ��ارًا أو ص��دي�ق��ًا أو رب عمل،
وشهدت واقعة على زوج أو زوجة أو طفل،
وأب �ل �غ��ت ال �ج �ه��ات ف��إن��ه ت �ج��ري ح�م��اي�ت��ك
إض��اف��ة ال ��ى ت�ف�ع�ي��ل ال �ش��رط��ة املجتمعية،
بحيث إذا ج��رى االب�ل�اغ ع��ن أس��رة تعاقب
طفل بصورة عنيفة ،فهنا تكون العقوبة
ف ��وري ��ة م ��ن خ �ل��ال ال� �ش ��رط ��ة امل �ج �ت �م �ع �ي��ة،
وتكون لديها صفة الضبطية القضائية،
كما هو ل��دى بعض أف��راد وزارة الشؤون،
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ه � �ن ��اك ف� � ��رق أم� �ن� �ي ��ة س �ت �ك��ون
م �ن �ت �ش��رة ب �م�ل�اب��س م��دن �ي��ة ف ��ي األس � ��واق
والحدائق العامة ،موضحة ان هذا الكالم
موجه لكل من يقيم على أرض الكويت من
مقيمني وكويتيني».

الهاشم مع عضوات حملة التمكين الصحي للمرأة | تصوير حسني هالل

حملة التمكين الصحي للمرأة التقت  5نواب
فهاد الشمري
أكدت رئيسة اللجنة الصحية في الجمعية
الكويتية لحقوق االن�س��ان وعضو هيئة
ال� �ت ��دري ��س ف� ��ي ج ��ام �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت م �ن��ال
بوحيمد أن حملة التمكني الصحي للمرأة
التقت  5نواب في مجلس األمة ،للتباحث
بشأن التمكني الصحي للمرأة.
وذك� ��رت ب��وح�ي�م��د ل �ـ سبقلا ان الحملة
التقت النواب بدر املال ويوسف الفضالة
وراك � � � ��ان ال �ن �ص ��ف وع � �ب� ��داهلل ال �ك �ن ��دري

وص �ف��اء ال �ه��اش��م ،وذل� ��ك ب �ه��دف اي�ص��ال
رس � ��ال � ��ة واض� � �ح � ��ة ب � �ش� ��أن ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات
التشريعية ال�خ��اص��ة ب�م��وض��وع التمكني
الصحي للمرأة ،وحقها في اولوية الرعاية
الصحية الفراد اسرتها.
وأضافت ان هذه الزيارات واللقاءات تأتي
للتباحث حول موضوع التمكني الصحي
للمرأة واهمية هذا الشأن ،خاصة انه مهم
ج��دا الستكمال م��راح��ل ال�ع�لاج ال�ت��ي قد
تتأخر كثيرا بسبب اللوائح والقوانني التي
قد تقودنا الى ماال تحمد عقباه.

ق��ادرة على تفعيل ما نقل إليها بسبب عدم جهوزيتها
ماليا وفنيا في ظل تقاذف املسؤوليات ما بني الجهات
الحكومية والهيئة ،وأك��دت اللجنة مسؤولية الحكومة
لحل مثل تلك القضايا العالقة نتيجة إص��دار قانون لم
تستطع تطبيقه.
وق ��ال ع�ب��د ال�ص�م��د إن ��ه ف��ي م��ا ي�خ��ص وزارة األش �غ��ال
العامة ،ونظرا ألنها الجهة املنفذة فعليا ملشاريع الطرق،
فقد رك��زت اللجنة ف��ي اجتماعها على ج��ان��ب املشاريع
اإلنشائية وصيانة الطرق كونها من أولويات اللجنة في
إقرار باب النفقات الرأسمالية مبكرا في آخر  3سنوات.
وذك��ر ان ال�ص��رف الفعلي ل�ـ «الصيانة ال�ج��ذري��ة للطرق
والتحسينات على األراضي من مبان وساحات» بلغ 79
مليون دينار  60في املئة منها للطرق.

الشطي:
«خلية العبدلي»
ً
جرما
أقل
اعتبر رئيس اللجنة التشريعية
خالد الشطي «أن الضجة التي
اثيرت اخيرا حول تقرير اللجنة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ع��ن ال�ع�ف��و ال�ش��ام��ل
مفتعلة» ،موضحا ان الدستور
ي �ح �ك �م �ن��ا وال�ل�ائ� �ح ��ة ال��داخ �ل �ي��ة
ت�ن�ظ��م ع�م��ل امل�ج�ل��س ل�ك��ن هناك
من يريد تطبيقهما بمزاجية.
وأوض� � � � � � ��ح ال� � �ش� � �ط � ��ي :ال� �ل� �ج� �ن ��ة
التشريعية اجتمعت الخميس
املاضي بحضور  4اعضاء لكن
ان�س�ح��ب ن��ائ �ب��ان م��ن االج�ت�م��اع
واك� � � �م � � ��ل ال � � �ن � � �ص � ��اب ب� �ن ��ائ� �ب�ي�ن
غيرهما ،الف�ت��ا إل��ى أن النائبني
املنسحبني اع�ت��رض��ا ع�ل��ى دم��ج
التقارير وه��ي اق�ت�ح��ام املجلس
وع �ب��د ال �ح �م �ي��د دش �ت��ي وخ�ل�ي��ة
ال �ع �ب��دل��ي ،ون� �ح ��ن ن �ح �ت �ك��م إل��ى
الالئحة وامل��ادة  199بخصوص
اذا ق��دم��ت اق �ت��راح��ات متشابهة
وامل��ادة  100تقول االسبق الذي
ي �ق ��دم ،ه ��و األص � ��ل ،وان� ��ا ق��دم��ت
اقتراح العفو عن خلية العبدلي
قبلكم ونحن أم��ام ق��ان��ون واح��د
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ع �ف��و وال ن�ن�ظ��ر ال��ى
االسماء واالنتماءات.
وق��ال إن «قضية خلية العبدلي
اق ��ل س� ��وءا وج��رم��ا م��ن اق�ت�ح��ام
امل �ج �ل��س ،ول ��ن ت�ض�ط�ه��د طائفة
النها اقلية ولن نسمح لالرهاب
ان يرعبنا}.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت اعتماد الوزارة الكلي على
امل�ك��ات��ب االس�ت�ش��اري��ة ب��دال مما لديها م��ن ال�ك�ف��اءات من
املهندسني في القيام بأعمال تأهيل الشركات وتحديد
م�ت�ط�ل�ب��ات ال�ع�ق��ود ال�ف�ن�ي��ة وإع� ��داد وث��ائ��ق مناقصاتها
ودراسة العروض واإلشراف على تنفيذها ،خصوصا أن
ديوان املحاسبة أكد ضعف الوزارة في الرقابة واإلشراف
على معظم أعمال تلك املكاتب ووجود أخطاء جسيمة ال
علم للوزارة فيها.
وأض��اف أن اللجنة ناقشت أيضا ما لوحظ من ضعف
ف��ي استيفاء ع�ق��ود صيانة ال�ط��رق ل�لإج��راءات السابقة
للتعاقد والتي أدت إلى انسحاب املناقص األق��ل سعرا،
وقد أكدت الوزيرة متابعتها ملثل تلك الحاالت ومبرراتها
إن وجدت واتخاذ إجراء بشأنها.

تطاير الحصى
ناقشت اللجنة ظاهرة تطاير الحصى وج��ودة الخلطة
االسفلتية ،وأك ��دت ال��وزي��رة ان�ه��ا منذ توليها الحقيبة
ال��وزاري��ة تقوم باجتماعات شبه يومية لوضع تصور
واض��ح وقابل للتنفيذ في موضوع الطرق ومشاكلها،
وس�ت�ق��دم الحكومة ع��رض��ا مرئيا للمجلس ح��ول خطة
ال��وزارة في اص�لاح الطرق بكامل حيثياتها .وب�ين عبد
الصمد أن اللجنة بحثت أع�م��ال م�ش��روع ميناء مبارك
الكبير ،حيث لوحظ تدني الصرف عليه وذل��ك لضعف
أداء امل� �ق ��اول ،م��ا ت�س�ب��ب ف��ي ت��أخ��ر ان �ج��از امل �ش��روع عن
م��وع��ده امل �ق��رر س�ن�ت�ين إض��اف�ي�ت�ين ل�ي�ك��ون ف��ي منتصف
 ،2022كما أن الحكومة لم تحدد بعد الجهة املستفيدة
من امليناء.

عدم المساس بجيب المواطن

العدساني للحكومة :التزمي وعدك
ج��دد ال�ن��ائ��ب ري ��اض ال�ع��دس��ان��ي مطالبته
الحكومة بعدم املساس بجيوب املواطنني
وعدم فرض الضرائب،داعيا الحكومة إلى
االل �ت ��زام ب�م��ا ذك��رت��ه ف��ي ال�ج�ل�س��ة السابقة
ملجلس االمة في هذا الخصوص.
وأك��د العدساني في تصريح للصحافيني
في مجلس االم��ة ام��س ان قضية التسليح
وم� � �ص � ��روف � ��ات وزارة ال� � ��دف� � ��اع ي� �ج ��ب ان
ت �ح��ال ك��ام�ل��ة إل��ى ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ،م�ش��ددا
ع �ل��ى ض� � ��رورة االخ � ��ذ ب �ت��وص �ي��ات مجلس
االم��ة الثمانية ب��االع�ت�ب��ار وت�ح��وي��ل اربعة
حسابات ختامية وارسالها من الحكومة
إل � ��ى ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات وم� �ج� �ل ��س االم � ��ة،
وض � � ��رورة م �ن��اق �ش��ة ج �م �ي��ع امل �ل �ف��ات ال �ت��ي
ط��رح��ت خ�ل�ال اس �ت �ج��واب وزي� ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
السابق ،موكدا ان االستجوابات قائمة ما
لم يتم حل تلك األمور.

وطالب العدساني بضرورة ضبط األسعار
وم��واج �ه��ه ال �غ�ل�اء وع� ��دم ف ��رض ال �ض��رائ��ب
وامل �س��اس ب��روات��ب امل��واط�ن�ين ال�ت��ي اكدتها
ال �ح �ك��وم��ة ف��ي ج�ل�س�ت�ه��ا ال �س��اب �ق��ة ،م�ش�ي��را
ال ��ى ان ه �ن��اك  3م �ل �ي��ارات دي �ن��ار م��وج��ودة
ف ��ي االح �ت �ي��اط��ي ال� �ع ��ام ت �خ��ص ال�ت�س�ل�ي��ح،
فيجب نقلها ال��ى امليزانية وع��دم استنفاد
االح �ت �ي��اط��ي ال� �ع ��ام ،م ��ؤك ��دا ع �ل��ى ض� ��رورة
تعديل نسبة استقطاع الـ %10الى األجيال
القادمة في حالة وجود أي عجز مستقبلي،
كونه صندوقا استثماريا ينمو من اعماله.
ووص � � ��ف ال� �ع ��دس ��ان ��ي ال �ج �ل �س��ة ال �س��اب �ق��ة
مل�ج�ل��س األم� ��ة ب��أن �ه��ا ك��ان��ت ش �ب��ه ف��وض��ى،
منتقدا ع��دم منحه نقطة ن�ظ��ام ل�ل��رد على
الحكومة بشأن موضوع امليزانية ،وتوجيه
رئ �ي��س امل�ج�ل��س س��ؤال��ه إل��ى وزي� ��رة امل��ال�ي��ة
مريم العقيل.

الكندري يسأل عن تكلفة
تجديد قصر العدل
ً
وجه النائب عبد اهلل الكندري سؤاال برملانيًا
إل ��ى وزي� ��ر ال �ع��دل وزي� ��ر األوق� � ��اف وال �ش��ؤون
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ف �ه��د ال �ع �ف��اس ��ي ح � ��ول م �ش ��روع
ت �ج��دي��د ق �ص��ر ال �ع��دل ون �ق��ل ب �ع��ض اإلدارات
إلى مواقع أخ��رى ،ومنها إدارة التنفيذ التي

انتقلت مؤخرًا إلى مجمع الوطية.
وت �س��اءل ال�ك�ن��دري ع��ن ال�ف�ت��رة ال��زم�ن�ي��ة التي
يستغرقها بناء قصر العدل الجديد والتكلفة
التقديرية ل�ه��ذا املبني وم��ا اذا ك��ان��ت تشمل
تكلفة املبنى املزمع إنشاؤه.
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البلدي

دراسة عن سكن العمالة

إضافة مساجد في المسلخ القديم

نقل تبعية

كشف املدير العام املساعد في غرفة تجارة وصناعة الكويت صقر املناعي ،عن رغبة
الغرفة بعمل دراس��ة ع��ن سكن العمالة ف��ي دول��ة الكويت ،متمنيا تسهيل مهمة شركة
االستشارات االقتصادية  -التي تم التعاقد معها من قبل الغرفة ،وذل��ك باطالعهم على
مرئيات املخطط الهيكلي الحالية واملستقبلية (املخطط الهيكلي الرابع .)2040

طلبت وزارة األوق� ��اف م��ن ال�ب�ل��دي��ة ت��زوي��ده��ا بمخطط امل�س�ل��خ ال �ق��دي��م ،منطقة الشويخ
الصناعية  -ب�ج��وار املخبز اآلل��ي ،موضح فيه املكونات الرئيسية ،وذل��ك لتحديد مدى
امكانية إضافة مساجد مقترحة ،وحسب توصيات اللجان املشكلة بالقرار ال��وزاري
بشأن تنظيم تخصيص املساجد املتخذ بتاريخ  10سبتمبر .2019

ً
رش��ح املجلس ال��وط�ن��ي للثقافة وال�ف�ن��ون واآلداب ،ممثال عنه للتنسيق ب�ش��أن ق��رار
املجلس البلدي ،الذي يقضي باملوافقة على طلب املجلس الوطني نقل تبعية العقار
اململوك للدولة الواقع في الجهراء بمنطقة الواحة قطعة رقم  1والبالغة مساحته 670
مترا مربعا تقريبًا.

لتقديم الدعم اللوجستي والفني

الجاسم استقبل كويتاك وميموت

الرفاعي يطلب تشكيل  3فرق
لتطوير العمل في «البلدي»

اس�ت�ق�ب��ل وزي��رال �ب �ل��دي��ة م .وليد
ال� �ج ��اس ��م ف� ��ي م �ك �ت �ب��ه س �ف �ي��رة
ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ت��رك�ي��ة الصديقة
ل� � � ��دى ال� � � �ب� �ل ��اد ،ع� ��اي � �ش� ��ة ه�ل��ال
كويتاك ،ودارت املباحثات حول
س �ب��ل دع ��م ال �ع�ل�اق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة
ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن ف��ي م �ج��ال العمل
البلدي.
واستقبل الجاسم نائب السفير
األم �ي ��رك ��ي ل� ��دى دول � ��ة ال �ك��وي��ت
الري ميموت.

زكريا محمد
أكد األمني العام للمجلس البلدي بدر
ال ��رف ��اع ��ي س �ع��ي األم ��ان ��ة ال� ��ى ت�ط��وي��ر
آل � �ي� ��ات ال� �ع� �م ��ل امل� ��ؤس � �س� ��ي ،ودراس � � ��ة
امل�ت�ط�ل�ب��ات ال�ل�ازم ��ة ل�ت�ط��وي��ر األع �م��ال
وال � �خ� ��دم� ��ات امل � �ق ��دم ��ة ،وال� �ع� �م ��ل ع �ل��ى
استخدام التكنولوجيا الحديثة.
ودع��ا الرفاعي ،في خطاب وجهه إلى
رئ� �ي ��س امل� �ج� �ل ��س ال� �ب� �ل ��دي ،وح �ص �ل��ت
سبقلا ع�ل��ى نسخة م�ن��ه ،إل��ى تشكيل
 3ف��رق ل�ل�ع�م��ل ف��ي غ�ي��ر أوق ��ات ال ��دوام
ال ��رس� �م ��ي ،ومل � ��دة ش� �ه ��ري ��ن ،وب �ت �ك �ل �ف��ة
 10500دينار.
وأوض��ح أن الفريق األول يخص دعم
امل�ج�ل��س وال �ل �ج��ان امل�ن�ب�ث�ق��ة ع�ن��ه وم��ن
م �ه��ام��ه :م �ت��اب �ع��ة ال � �ق� ��رارات وال �ل �ج��ان
امل� �ن� �ب� �ث� �ق ��ة ع � �ن� ��ه وإع � � � � � ��داد ال � � �ج� � ��داول

إبراز إنجازات
المجلس إعالمياً..
وزيادة وعي
المواطنين بدوره
وال �ت �ق ��اري ��ر ال� ��دوري� ��ة وال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ب��ال �ق��رارات ،وت��وف�ي��ر
ال��دراس��ات وال�ت�ق��اري��ر ال�ت��ي تعدها أي
م��ن الجهات ف��ي ال��دول��ة ح��ول مختلف
القضايا التي تتعلق بأعمال املجلس
البلدي واللجان ،وحضور اجتماعات
ال�ل�ج��ان ال�ت��ي ت�ق��ام ب��ال�ف�ت��رة امل�س��ائ�ي��ة،
وأرش� �ف ��ة م �ح��اض��ر وت �ق��اري��ر امل�ج�ل��س

بدر الرفاعي

واللجان وفق اآللية املتوفرة حاليًا.
وأوض ��ح ال��رف��اع��ي أن ال�ف��ري��ق ال�ث��ان��ي،
وه � ��و ي �خ �ت��ص ب ��ال ��دع ��م ال �ل��وج �س �ت��ي
وال�ف�ن��ي وال�ق��ان��ون��ي للمجلس البلدي
واللجان املنبثقة ،ومن مهامه دراسة

تطوير نظم حفظ وأرشفة املخططات
والوثائق الهندسية الخاصة بأعمال
املجلس ولجانه ،والقيام بكل األعمال
امل � �س� ��ان� ��دة م� ��ن م� ��راج � �ع� ��ات ق��ان��ون �ي��ة
وإداري ��ة وت��وث�ي��ق امل�س�ت�ن��دات ال�لازم��ة،
واالش � � � � ��راف ع� �ل ��ى ت ��وف� �ي ��ر ال� �خ ��دم ��ات
األس��اس �ي��ة ال�ل�ازم ��ة ألع� �م ��ال اإلخ� ��راج
والطباعة والتصوير.
وقال الرفاعي إن الفريق الثالث خاص
ب ��ال ��دع ��م اإلع �ل�ام ��ي ألع � �م ��ال امل �ج �ل��س
ف��ي غير أوق��ات ال ��دوام ال��رس�م��ي ،ومن
م� �ه ��ام ��ه ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى زي� � � ��ادة ال ��وع ��ي
اإلعالمي لدى املواطنني بدور املجلس
ول� � �ج � ��ان � ��ه ،ووض � � � ��ع ت � �ص � ��ور ألع � �م� ��ال
ال ��دع ��اي ��ة امل �ق �ت��رح��ة إلب� � ��راز ان� �ج ��ازات
امل� � �ج� � �ل � ��س ،م� �ن� �ه ��ا ط � �ب� ��اع� ��ة ك� �ت� �ي� �ب ��ات
واص� � � � � � ��دارات خ� ��اص� ��ة وب � � ��روش � � ��ورات
ومواد دعائية أخرى مختلفة.

إنذار  12قاعة أفراح مخالفة
أنذرت إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق بفرع
بلدية محافظة الجهراء  12قاعة أفراح مخالفة في
منطقة الجهراء لعدم قيام أصحابها بترخيصها
وفقًا لالئحة املعارض وخيام املناسبات املؤقتة.
وقال مراقب اشغاالت الطرق بإدارة النظافة العامة
بفرع بلدية محافظة الجهراء محمد العجمي ،إن
الحملة التي شنها املراقبون على الباعة املتجولني
ف��ي منطقتي ال�ص�ب�ي��ة وك �ب��د ،أس �ف��رت ع��ن ح�ج��ز7
بقاالت مخالفة ،وتحرير  6مخالفات باعة جائلني،
ومصادرة  7أطنان من املواد الغذائية.
وأض��اف أن ه��ذه الحمالت تهدف إل��ى إزال��ة ك��ل ما

األهالي طلبوا إلغاء إقامتها أو تأجيلها

«الزراعة» تدعو إلى تسليمها موقع حديقة بعوائقها
زكريا صالح
وجهت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
ّ
ال �س �م �ك �ي��ة خ �ط��اب��ًا إل ��ى ال �ب �ل��دي��ة ،ب �ش��أن ت�س��ل��م
م��وق��ع ال�ح��دي�ق��ة املخصصة بمنطقة أشبيلية،
قطعة  ،2شارع .222

وق � ��ال رئ� �ي ��س م �ج �ل��س اإلدارة ،امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام،
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �ي ��وس��ف :ان م ��ا ي �خ��ص ط�ل��ب
أه��ال��ي منطقة أشبيلية ،قطعة  ،2ش��ارع ،222
ب �ش��أن ط�ل��ب إل �غ��اء أو ت��أج�ي��ل إق��ام��ة ال�ح��دي�ق��ة،
فإن املوقع مخصص حديقة عامة وغير مسلم
للهيئة .

الجاسم و كويتاك | البلدية

وت �م �ن ��ى ال� �ي ��وس ��ف امل ��واف� �ق ��ة واإلي� � �ع � ��از ب �ش��أن
تسليمنا املوقع بالعوائق املوجودة به ،وعدم
إزالتها لحني تنفيذ الحدائق من قبلنا ،على أن
يجري أخ��ذ تعهدات من أصحاب العالقة على
إزال��ة تلك املعوقات على نفقتهم الخاصة حال
طلب الهيئة منهم ذلك من دون أي تأخير.
إنذار قاعة أفراح غير مرخصة

ي �ش��وه امل�ن�ظ��ر ال�ج�م��ال��ي ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن املفتشني
ل ��ن ي �ت �ه��اون��وا ف ��ي ت�ط�ب�ي��ق ال� �ش ��روط وال �ض��واب��ط
التي تضمنتها الئحة النظافة العامة وإشغاالت
الطرق ،سواء للباعة الجائلني أو استغالل املحالت
مساحات من دون ترخيص على أمالك الدولة.
ع�ل��ى صعيد اخ ��ر ،أزال ��ت ال �ف��رق ال��رق��اب�ي��ة ف��ي قسم
إزالة املخالفات والتابعة لبلدية محافظة الفروانية
وال�ع��ام�ل��ة م��ع ال�ل�ج�ن��ة ال ��وزاري ��ة امل�ش�ت��رك��ة ملتابعة
أوضاع منطقة جليب الشيوخ 13 ،مظلة مقامة على
أم�ل�اك ال��دول��ة م��ن دون ترخيص وغ��رف��ة عشوائية
بعد إنذارها وانتهاء املدة القانونية لإلنذار.
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جرة قلم

النسخة
ّ
المنقحة
من ربيع العرب

اح �ت �ج��اج��ات ال� �ع ��راق م �س �ت �م��رة ..ول �ب �ن��ان
يغلي ..وعواصم عربية أخرى تستقر في
أح�ش��ائ�ه��ا ن ��ار االح �ت �ج��اج��ات ت�ح��ت رم��اد
هش.
ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي ي �ع��ود ب�ن�س�خ�ت��ه ال�ث��ان�ي��ة،
ف ��األط� �ف ��ال ال� ��ذي� ��ن ش � �ه� ��دوا رب� �ي ��ع 2011
أصبحوا اليوم شبابا ..وإذا كانت الشوارع
العربية قد انتفضت في ذلك العام بشكل
ع�ف��وي ..ف��إن ال�ش��وارع نفسها ال�ي��وم تعود
وب�ن�س�خ��ة منقحة م��ن رب �ي��ع  ،2011ال��ذي
أس �ق��ط زع ��ام ��ات ك��ان��ت ش �ب��ه م �خ �ل��دة في
الذاكرة وفي السلطة على حد سواء.
الربيع الجديد يبدو مكمال لربيع العرب
األول ..من حيث انه بدأ موجة االحتجاجات
ب�ت�ن�ح�ي��ة رئ �ي �س�ين م��زم �ن�ين ف ��ي ال �س ��ودان
وال� � �ج � ��زائ � ��ر ..ل �ك �ن��ه ي� �ب ��دو أك� �ث ��ر ص ��رام ��ة
وت�ن�ظ�ي�م��ا ،ف��ال�ح��رك��ات االح�ت�ج��اج�ي��ة التي
شهدتها الساحات العربية أخ�ي��را ل��م تعد
ع �ف��وي��ة ك �م��ا ف��ي ال �س��اب��ق ..ب��ل إن ش�ب��اب
الحراك اقتحموا الساحات حاملني بقلوبهم
وبأيديهم برنامج عمل ومطالب مستحقة،
ي��رت �ب��ط أغ �ل �ب �ه��ا ب �م �ح��ارب��ة ال� �ف� �س ��اد ،ه��م
يخرجون اليوم مطالبني بحماية الحريات
والحقوق ،وتوفير مقومات الحياة املدنية
الكريمة بأبسط اشكالها.
الترهيب من التغيير ،ال��ذي زرعته معظم
أجهزة اإلعالم العربية في أذهان مواطنيها،
أث�ب�ت��ت أح ��داث ل�ب�ن��ان وال �س��ودان وال�ج��زائ��ر
وال� �ع ��راق أن ��ه ت�ه��دي��د ف� ��ارغ .ف �ه��ذه ال�ج�م��وع
الشبابية التي اجتاحت ش��وارع تلك الدول
لم يثنها ولم يرهبها التحذير املتواصل من
نتائج مشابهة ملا حدث في سوريا وليبيا
واليمن ..ففي ظل استمرار أزم��ة الثقة بني
الشعوب وحكوماتها ،ومع تفشي الفساد
املالي والسياسي بشكل غير مسبوق ،ومع
غياب فرص العمل والعيش الكريم ..وتوفير
أبسط احتياجات الحياة كالكهرباء واملياه
النظيفة ..في ظل كل هذه املعطيات ..خرج
املحتجون هذه املرة بمطالب مدنية محددة
وواضحة .فتجاوز العراقيون واللبنانيون
تلك التبعية العمياء للكتل السياسية التي
اختطفت نتاج ربيع العرب األول ..لتمارس
ف �ي �م��ا ب �ع��د ن �ه �ج��ا ال ي �خ �ت �ل��ف ك �ث �ي��را ع��ن
األنظمة التي سقطت في عام .2011
ه�ن��ال��ك قطعًا ت�ش��اب��ه كبير ب�ين الربيعني،
ف �ح��ال��ة اإلح� �ب ��اط م��ن ال� �ظ ��روف امل�ع�ي�ش�ي��ة،
التي دفعت «البوعزيزي» الى إض��رام النار
ف��ي ج �س��ده ..وارت� �ف ��اع ن�س��ب ال �ف �س��اد في
مؤسسات الدولة ،والقمع األمني والدموي
مع املحتجني ..والحجر القاسي على حق
وح��ري��ة ال �ت �ع �ب �ي��ر ..ك�ل�ه��ا م �ش��اه��د ال ت��زال
م�ك��ررة ف��ي املشهد ال�ع��رب��ي ال��راه��ن ..ال��ذي
اصبح أشبه بالثمرة التي نضجت اليوم في
ربيع يأتي بإصرار أقوى.
ال�ش��وارع العربية اليوم ال تطالب بسقوط
رم� � � ��وز ..ف �ق��د أي� �ق ��ن ش �ب��اب �ه��ا أن ال �ب��دي��ل
ل �ي��س ب ��ال� �ض ��رورة أف � �ض� ��ل ..ل ��ذل ��ك ج ��اءت
االحتجاجات ه��ذه امل��رة بمطالب م�ح��ددة..
ب�ع��د أن ن�ض�ج��ت ط�م��وح��ات امل�ت�ظ��اه��ري��ن..
وادرك� � � � � � ��وا أن م� �ع ��رك� �ت� �ه ��م ل� �ي� �س ��ت ض��د
رم ��ز ،وإن �م��ا ض��د ن�ه��ج س�ي��اس��ي وف�ك��ري
واقتصادي فاسد ..ومن هنا ..ومن الثورة
ض��د ال�ف�س��اد السياسي وال�ف�ك��ري وامل��ال��ي
رف ��ع امل �ت �ظ��اه��رون ش �ع��ارات �ه��م ..وأط �ل �ق��وا
صيحاتهم.

ّ
كتاب وآراء

وزارة جالل الدين الرومي للسياحة!

ضحكت مل�ح��اول��ة وزي ��ر اإلع�ل�ام ال�ح��ال��ي إن �ش��اء هيئة للسياحة في
الكويت! مع ان أكثر من نصف القرارات القاتلة للسياحة صادرة من
وزارت��ه العتيدة وف��ي عهده غير املسبوق ..وكلنا سمع عن مطالبته
بمنع ج�لال ال��دي��ن ال��روم��ي م��ن دخ��ول ال�ك��وي��ت ،م��ع أن ال��رج��ل «عطاه
عمره» منذ قرون ..رأينا معارض الكتب الخاوية واملراقبة حتى النخاع،
واملعارض الفنية التي تغلق بحجة العادات والتقاليد ،وب�لاوي كثيرة
أخ��رى ارتكبت من قبل تلك ال��وزارة في عهد وزيرها الحالي الزاهر!
فالوزير هو عضو مجلس أمة املحلل تنفيذا للمادة الدستورية ،والتي
تقول «تؤلف الوزارة من أعضاء مجلس االمة وغيرهم» ..فبنهاية عمر
هذا املجلس سيكون على الوزير خوض االنتخابات في منطقته ..وما
هو أحلى ألبناء منطقته ال�ك��رام من التربع على كراسي هيئة (ال�لا)
سياحة ،التي يريد الوزير انشاءها بنظرنا لذلك الغرض!
ونحن نقول ذلك ألن الوزير بإنشائه تلك الهيئة التي ال لزوم لها ،هو
وزير يمشي عكس التيار ،الذي صدمتنا به وزيرة ماليته بالقول إن
العجز املتوقع للميزانية القادمة هو  9مليارات دينار ال غير ..وإن أكبر

سعاد فهد المعجل
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مسبب لذلك العجز هو املرتبات واملزايا الحكومية والدعوم ..وها هو
وزير إعالمنا يريد اضافة بضعة ماليني للعجز املتوقع ،إلنشاء هيئة
عاطلة عن العمل مقدما ،مثلها مثل أكثر من هيئة أنشأتها الحكومات
السابقة ،ولم تحقق تلك الهيئات اي انجاز ملموس حتى اآلن ،ما عدا
مرتبات وامتيازات منتسبيها الهائلة وغير املبررة!
***
وزي��ر إعالمنا الحالي مع مرشحيه لرئاسة هيئة السياحة ندعوهم
لزيارة الشقيقة الكبرى اململكة العربية السعودية ،التي حققت في هذا
العام على األخص قفزات عمالقة في املجال السياحي ،الن السياحة
ال يقودها هناك أمثال معالي وزير االعالم الكويتي ..أما البعض من
أعضاء مجالس أمتنا ،الذين ج��اؤوا من قعر س��رادي��ب التاريخ ،فقد
بلعت القطة ألسنتهم ،ألن أبليس يعرف رب��ه! وقد ق��رأت أخيرا خبرا
عن فعاليات الترفيه السعودية ،التي أقيمت أخيرا هناك ،والتي جذبت
 206آالف زائ��ر ،وحققت دخ�لا للمملكة ج��اوز ال �ـ 266مليون دوالر،
وهو تصريح منسوب للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه ،الذي

علي أحمد البغلي
قال إن  1.30مليون شخص زاروا العاصمة الرياض مع نهاية املوسم.
وان النجاح الحقيقي ثبت من خالل قدرة الهيئة على مالمسة أذواق
ضيوفها كافة ،مواطنني ومقيمني وزوارا ،عبر فعاليتها الترفيهية
(جريدة الشرق األوسط  15يناير الجاري).
هذا الكالم نهديه لهيئة السياحة الكويتية الجديدة ،التي نرجو اهلل أال
ترى النور ،ما لم تتغير عقليات أغلب متخذي القرار في هذا البلد من
أعضاء سلطة تنفيذية وتشريعية واملؤثرين عليهم من متزمتي هذا
البلد!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

السرقات طلعت إشاعات
ح��اول��ت ان أح�ل��ل وأس�ت��وض��ح ال�ك�لام ال��ذي صدر
عن بعض مسؤولي «نزاهة» حول هبوط مؤشر
الكويت في مدركات الفساد فلم استوعب.
ترجمت ال�ك�لام ال��ى اللغه اإلنكليزية والفرنسية
واليابانية ،واعدته الى العربية ،فخرجت بالنتيجة
نفسها!
ال �ش �ب��اب ي ��رون ان س�ب��ب ال �ت��راج��ع ه��و م��ا يكتب
في مواقع التواصل االجتماعي وبعض وسائل
االعالم ،ويمكن ما يطرح في الدواوين.
يا سادة ،القائمون على هذه املؤشرات ال يضعون
ال�ت��رت�ي��ب ب�ن��اء ع�ل��ى إش��اع��ات وان �ص��اف حقائق،
وال يتصلون بكتاب ومغردين لهذا ال�غ��رض ،بل
ي�ع�ت�م��دون ع�ل��ى م�ك��ات�ب��ات رس�م�ي��ة ص� ��ادرة عن

مدونة مسافر

م��ؤس �س��ات رس �م �ي��ة ،ول�ن�س�ت�ع��رض ع�ل��ى عجالة
بعض املواضيع لكي نستجلي الصورة.
هل فضيحة «اليوروفايتر» إشاعة أم حقيقة؟ هل
سوء حالة الطرق إشاعة أم حقيقة؟ هل صندوق
الجيش حقيقة أم إشاعة أطلقها كاتب أو صحافي
أو م �غ��رد؟ ه��ل ال �س��رق��ات ال �ت��ي ط��ال��ت التأمينات
كذبة؟ وهل السرقات التي طالت حتى الرمال من
دون أي ترخيص كالم فاضي أم حقيقة؟
ملاذا يتم بناء منشآت بأضعاف قيمتها؟
ومل ��اذا ت�ق��وم ج�ه��ات أميركية بشكل علني ،وفي
أك �ث��ر م��ن م�ن��اس�ب��ة ،ب��ات�ه��ام م�س��ؤول�ين بالكويت
بتلقي رشى وال يقوم احد بالتحقيق معهم؟
ماذا عن الشهادات؟ ماذا عن قصص نسمعها كل

كفانا شتاتاً
قيس األسطى
ي��وم؟ قلناها ونكررها بعض املسؤولني حالهم
س��اك�ت�ين ،ألن�ه��م وص �ل��وا ع��ن ط��ري��ق ال �ب��اراش��وت،
وتعيينهم بحد ذاته أكبر فساد.
سمو الرئيس للمرة الثانية خالل شهر نصيحة
م��ن ال�ق�ل��ب ،ييب واح��د ي�ع��رف متى يتكلم ومتى
يسكت وشنو يقول.
فهل وصلت الرسالة؟ ..آمل ذلك.

نائب  +وزير

ال � �ص� ��راح� ��ة إح � �ن� ��ا دي � � ��رة م � ��ا ت � �ع� ��رف ت �ش �ت �غ��ل،
وبوصلتنا الحكومية مو بس ضايعة ،بل ما هي
م��وج��ودة ب��األص��ل ،وأح ��داث ت�ل��ك ال� ��وزارة أحيانًا
تدعو ال��ى الشفقة ،فغير أن عمرها االفتراضي
ك��م ش�ه��ر ،م��ع مجلس أي�ض��ًا ب��اق��ي ل��ه ك��م شهر،
لاّ
إ أن�ه��م ش��اغ�ل��وا ال �ن��اس ب�م��ا ال ُي�ف�ي��د وال ينفع،
ّ
وخلونا نأخذ االستجواب الحالي كمثال ،فنائب
يستجوب وزيرا ،وعلى شنو؟ الجواب :على ماكو
ُ
ش��يء ،وه��ذا ال��وزي��ر اس��ت�ج��وب ح��ال اإلع�ل�ان عن
اس�م��ه ،وطبعًا ه��ذا االس�ت�ج��واب ظ��اه��ره املحافظة
ع�ل��ى ال�ث��واب��ت وامل ��ال ال �ع��ام ،وب��اط�ن��ه ال يخلو من
ال�ه�ي�م�ن��ة ال �ف �ك��ري��ة ،ال �ت��ي ه��ي وق� ��ود االن �ت �خ��اب��ات
ال �ق��ادم��ة ،ف �ك�لا ال �ط��رف�ين ي �م �ث�لان ف �ك��را ي�ن��اق��ض
اآلخ ��ر ،وك�لاه�م��ا اص �ط��ف خلفهما امل�ت�ح��ارب��ون
ب�ك��ل ت�ن��اق�ض��ات�ه��م ،ف�ن�ج��د أن ��ه ق��د ان�ق�س��م ال�ت�ي��ار
الديني والتيار الليبرالي على أنفسهما ،حيث انه
يوجد في كال الطرفني من يمثل النقيض الطائفي
ً
لآلخر ،والوزير أصال ما هو بحاجة الى مثل هذا
االصطفاف ،ألنه يضره وما يفيده بشيء ،وراح
يكون دافعا لبقية األعضاء املتفرجني لالنحياز
الى طرف طرح الثقة بالوزير ،ألن وراهم انتخابات

الدين شأن خاص

ومضات الحرية

بعد كم شهر ،وفي الوقت نفسه الوزير قد يكون
أخطأ بقبول منصب بوزارة مالت كم شهر ،وهو
عارف ان طرحه وتوجهاته وتصريحاته السابقة
ل��ن تمر م��رور ال �ك��رام م��ع مثل ه��ذا املجلس ومع
ح�ك��وم��ة م��اه��ي م�ج��رب��ة ب�ع��د ،وط�ب�ع��ًا أن��ا م��ا أق��در
أتكلم عن قدرة الوزير الفنية على ضبط وزارة لها
ما لها من هموم ومثالب ،املهم أنا شخصيًا من
املحافظني ،وال يسعدني أن أرى ما يمس ثوابتنا،
ّ
ولكن جل األمر كيف لنا أن نقيس ونصنف تلك
ال�ث��واب��ت بمجتمع متعدد الفكر وامل��ذاه��ب وكذلك
ً
ال�ح�ض��ارات ،وأح��ب هنا أن أض��رب مثال بمعركة
ال�ج�ه��راء ،حيث ك��ان م��ن االس�ب��اب املعلنة لهجوم
م��ن ك��ان يطلقون على أنفسهم «اإلخ� ��وان» على
ال �ك��وي��ت ب ��أن أه ��ل ال �ك��وي��ت ي��دخ �ن��ون ال�س�ج��اي��ر،
وطبعًا هذا الظاهر ،ولكن الباطن صراع سياسي
واق �ت �ص��ادي ،امل�ه��م ال�ج�م��اع��ة ه ��ؤالء م��ن ثوابتهم
املعلنة تكفير مدخني السجاير ومتبعي املذاهب
األخرى ،بينما أهل الكويت من ثوابتهم الراسخة
الوسطية وال�ت�س��ام��ح ال��دي�ن��ي وق�ب��ول اآلخ��ر فكرًا
ّ
وم��ذه�ب��ًا ،وال��ل��ي أق�ص��ده كلمة ث��واب��ت فضفاضة
ُ
يجب أن تقنن ،لتكون حاضنة لكل أه��ل الكويت

عدنان عبدالله العثمان
@AdnanAlothman

وبما تحمل من فكر وآراء ومذاهب وتوجهات ،وال
ُ
تكون أداة لجهة ضد أخ��رى ،وال أن تلغي حرية
التعبير واملعتقد كما رسمها الدستور ،فال ُيمكن
ل�ن��ا أن ن �ف��رض رأي �ن��ا ع�ل��ى اآلخ� ��ر ،وه ��ذا ينطبق
على كل األط��راف ،والقصد من هذا املقال :ال حد
يتكلم ب��اس��م أه��ل ال �ك��وي��ت ،وك��أن��ه وك �ي��ل عنهم.
ً
الكويتيون أصال شعب بغالبه وسطي ومتسامح
ّ
ومحب ،وم��ا حد قاعد يفرق بينا بقدر ما تقوم
به بعض تلك التيارات املتناحرة فكريًا ومذهبيًا
ّ
ّ
وطبقيًا ،واللي كل واحد فيهم يبي يشكل الكويت
على ه��واه ،وت��ارك�ين س� ّ�راق امل��ال العام يسرحون
وي�م��رح��ون ،وت��ارك�ين مصالح ال�ن��اس ومستقبل
أبنائهم وأمن دولتهم في مهب الريح.
وتسلمون.

العفو العام ..وتعديل قوانين
«إن س �ـ �ل��وك اإلن � �س� ��ان ه ��و أك� �ث ��ر م ��ا ي� ��دل ع�ل��ى
سياسته»  -محمد الغزالي
م �ض��ى أك �ث��ر م ��ن س�ن�ت�ين ع �ل��ى ه �ج��رة ع ��دد من
السياسيني الكويتيني عن بلدهم وأهلهم ،وينادي
الكثيرون بمبادرة للعفو العام عن املسجلة بحقهم
أح�ك��ام قضائية تمت إدان�ت�ه��م بها ودخ�ل��ت حيز
التنفيذ ،وهنا البد من اإلشارة الى اننا ال نتقصد
ال�ق�ض��اء ال�ن��زي��ه ب��أي ل��وم ،ف��ال�ق��اض��ي يحكم بناء
على الحيثيات املوجودة أمامه ،والتزاما «بالقانون
ك��ذا وامل ��ادة وال�ب�ن��د وال�ف�ق��رة امل��ذك��ورة بالقانون»،
فالقاضي ال يأتي بأحكام على مزاجه ،لذا فالخلل
إذًا ت�ش��ري�ع��ي ،إذ ي�ف�ت��رض ت�غ�ي�ي��ر ج��وه��ري في
القوانني ذات الصلة بالرأي ،وهذا وال شك من أهم
املهمات املنوطة بمجلس األمة املوقر.
عطفا على ما ح��دث وعلى ظ��روف حصلت إبان
فترة سابقة ،لها م��ا لها وعليها م��ا عليها ،أرى
أنه من املجحف حقا بقاء هؤالء املحكومني بتهم
مختلفة وه��م خ��ارج ال�ب�لاد ،أعلم تماما انهم من
خ �ي��رة اب �ن��اء ال �ك��وي��ت امل�خ�ل�ص�ين ،ق��د ن�ت�ف��ق وق��د

أرس ��ل أح��د األع ��زاء ه��ذه امل�ح��ادث��ة امل�م�ل��وءة بالحقائق وال� ِ�ع� َ�ب��ر
ُ
ُ
املفيدة :جمعت مائدة حوار األديان رجال الدين وزعماء املذاهب
ُ
والطوائف ملناقشة وسائل التعاون املشترك ملعالجة املعضالت
ُ
األخالقية والسلوكية املنتشرة في العالم .بعد انتهاء النقاش
ً
ّ
وجه أحدهم سؤاال للزعيم الروحي تينزن غياتسو (الدالي الما
ُ
لاً
 )14قائ ما أفضل األدي��ان باعتقادك؟ ُم ً
توقعا دف��اع ال��دالي
الما عن البوذية إليمانه بها .ابتسم الدالي الما وقال «أحسن
ُ
ً
شخصا أفضل.»..
ديانة هي التي تشجعك لتكون
ُ
ً
ّ
شخصا
ألح الرجل بالسؤال :وما العقيدة التى تجعل اإلنسان
ً
ُ
أفضل فأجاب الدالي الما «هي العقيدة التي تجعلك َ
أكثر رحمة،
ً
ً
ً
أكثر ًّ
حساسيةَ ،
َ
حبا لآلخر ،أكثر إنسانية،
أكثر إدراك��ا ،أكثر
ً
ّ
ّ
َ
ً
ً
قلبا ولسانا وي��داً،
ّ
تعصبا وعنصرية ،أنظف ً
ً
أق��ل تحيزا ،أق��ل
وعلى ُخ ُلق عظيمُ .
الدين الذي يجعلك كل ما سبق ،هو األفضل».

نختلف معهم ف��ي كثير م��ن التصرفات ،إنما ال
يمكن أبدا وصمهم بأي تهمة مخلة ضد الوطن،
واألم��ل كبير ف��ي اب��و السلطات حضرة صاحب
السمو حفظه اهلل بمبادرة تعيد الحياة للشارع
ال�س�ي��اس��ي ،وت�م�ه�ي�دًا مل��رح�ل��ة ج��دي��دة م��ن ت��اري��خ
ال�ك��وي��ت السياسي ي�ق��وده��ا س�م��وه كما عهدناه،
ف �ه��و أه ��ل ل �ه��ا وه � ��ؤالء اب� �ن ��اؤه واب� �ن ��اء ال �ك��وي��ت،
ووالؤه ��م لبلدهم وحكامهم ليس عليه ذرة من
الشك.
م��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د ب��رمل��ان  2009ك��ان��ت ل�ه��ا آث��اره��ا
ال�س�ي��اس�ي��ة ،ال�ت��ي م��ا ت ��زال ،وق��د يربطها البعض
ب��أح��داث الربيع العربي ،وال اعتقد أن ه��ذا الربط
منطقي ،ألن لكل حدث ظروفه ،وهنا ال أبحث عن
اع��ذار لألخوة في املعارضة ،لكن حتى الحكومة
ارتكبت أخطاء في ذلك الوقت ،وكانت اإلشكالية
هي التصادم بني الحكومة واملعارضة ،مما أدى
إل��ى تراكمات ،آخرها ما نشهده من هجرة عدد
من السياسيني لخارج البالد.
ليس فقط قضية دخ��ول أو اقتحام املجلس ،بل

ُ
ص�م� َ�ت ال��رج��ل ان �ب �ه� ً�ارا ب��اإلج��اب��ة ال�ح�ك�ي�م��ة ،وص�ع��وب��ة ال�ج��دل
ُ
«لست ًّ
مهتما بدينك ومذهبك
بخصوصها ،فأكمل الدالي الما
ً
أو ح�ت��ى ب�ت� ّ
�دي�ن��ك م��ن ع��دم��ه .ال ��ذي يعنيني ح��ق��ا ه��و أخ�لاق��ك
ِ
وس�ل��وك��ك أم��ام نفسك ،وأم ��ام ن�ظ��رائ��ك ،ث� ّ�م أس��رت��ك ،مجتمعك
والعالم بأسره .وجود تلك الصفات الحميدة واألخ�لاق الطيبة
ُ ّ
ب��ذات��ك ت �ش��ك��ل ك�ي��ان��ك وال� �ص ��ورة ال �ت��ي تعكسها شخصيتك
باملجتمع .ال�ك��ون ص��دى ألفعالنا وأخ�لاق�ن��ا وأف�ك��ارن��ا .قانون
الفعل ّ
ٌ
ورد الفعل ال ُّ
قانون
يخص عالم الفيزياء وحسب ،بل هو
َ
ً
ِّ
ُ
َ
الخير،
يحكم عالقاتنا اإلنسانية أيضا .اإلنسان الخير يحصد
وال�ش��ري��ر يحصد ال�ش� َّ�ر «ف�م��ن ي��زرع ال�ش��وك يجني ال �ج��راح»،
امل��رء يجني ما يتمناه لآلخرين «فمن حفر ُحفرة ألخيه وقع
ُ
السعادة ليست رهنا َ
بالقدر فقط بل اختيار وقرار ،انتبه
فيها».
ًّ
جيدا ألفكارك ،ألنها ستتحول لكلمات ،وانتبه لكلماتك ،التي

يوسف عوض العازمي
@alzmi1969

ح�ت��ى ه �ن��اك ع ��دد م��ن امل �غ��ردي��ن ،وه �ن��اك ال�ن��ائ��ب
السابق عبدالحميد دشتي ،وكلها قضايا بسبب
رأي أو تغريدات ،والسبب الرئيسي برأيي هو خلل
تشريعي بحت ،فمثلما ذكرت ببداية املقال الخلل
تشريعي ،من املهم معالجته تشريعيا.
ل��ذا لدينا خلل تشريعي يتمثل ف��ي ق��وان�ين عدة
أص��دره��ا ال �ب��رمل��ان ،وت �ح��د م��ن ال �ح��ري��ات وت�ع��دد
اآلراء ،وأتمنى على املجلس الحالي ان يتدارك هذه
املثالب التشريعية ويعدل عليها للفائدة العامة،
ولحريات أكبر ،وان يبت كذلك بقانون العفو العام،
لعل في تلك اإلصالحات نهاية فترة محزنة من
تاريخ الكويت السياسي.

عرفان أمين
ستتحول ألفعال ،وانتبه ألفعالك التي ستتحول لعادات ،وانتبه
ل �ع��ادات��ك ،ألن�ه��ا تبني شخصيتك ،وان�ت�ب��ه لشخصيتك ألنها
َ
تصنع ق َدرك وحياتك ِب ُرمتها».
ال ��دي ��ن ب��ال �ق �ل��ب ول �ي��س امل �ظ �ه��ر ،ت �ش� ُ�ع أن � � ��واره ب ��أخ�ل�اق امل ��رء
لاً
وتصرفاته أو وأخ�ي� ً�را «إن�م��ا ُبعثت ألتمم م�ك��ارم األخ�ل�اق»،
ً
ف��ال��دي��ن ل�ي��س ه��دف��ا ب��ل وس�ي�ل��ة روح��ان �ي��ة ل�ت�ف�ع�ي��ل الضمير

إيمان جوهر حيات
@the0truth

ما أشبه األمس باليوم ،تراجع الكويت في مدركات الفساد
لسنة  2019أم��ر طبيعي ومتوقع ،وال يحتاج ال��ى تكرار
التبرير من أي جهة ،لدينا كم هائل من التبريرات والوعود
اإلصالحية ،التي صرحت بها العديد من الجهات املسؤولة
ف��ي ال�س�ن��وات السابقة ،بما فيها هيئة مكافحة الفساد،
التي تعرضت منذ تأسيسها في نوفمبر  2012ألزمات
متتالية:
من إبطال املرسوم بقانون رقم  24لسنة  ،2012وإنشاء
ذات الهيئة ب�ق��ان��ون رق��م  2لسنة  ،2016ال ��ذي ن�ش��ر في
«الكويت اليوم» بتاريخ  1فبراير  ،2016ثم تأخر صدور
الالئحة التنفيذية ،واحتدام االختالف بني أعضاء مجلس
األم�ن��اء وتقصي الحقائق ،وإض��اف��ة تعديالت وتغييرات
الئ �ح �ي��ة ،ك��ل م��ا ح ��دث ه��و س ��وء إدارة وت�خ�ط�ي��ط وه��در
للوقت مدفوع الثمن بال إنجاز ُيذكر للقضاء على الفساد
املتضخم ،رغم تعدد الهيئات الرقابية التي من املفترض ان
تقي وتقلص وتقضي على هذا الوباء املدمر ،فإنها فشلت
بذلك ،ألنها على ما يبدو مؤسسات شكلية لتلميع صورة
البلد أمام املنظمات الخارجية ،وهي غير قادرة على إحداث
أي تغييرات حقيقية ال ترغب بها الحكومة.
ال أشكك في نوايا البعض ،الذين يتمنون بصدق إحداث
إصالحات جوهرية تعود بالنفع على هذا البلد ،ولكن هذا ما
يتم تداوله في أغلب مجالس املواطنني وبمختلف أطيافهم،
ال��ذي��ن ف �ق��دوا ال�ث�ق��ة ف��ي م��ؤس �س��ات ال�ب�ل��د ب�س�ب��ب ان �ع��دام
الشفافية وسيطرة الواسطة واملحسوبية واملحاصصات
على ال�ق��رارات السياسية ،وي��رون قصص عزل الكفاءات،
والهدر املالي من اختالسات وشبهات ورشى وعموالت،
وأغ�ل��ب املتهمني بذلك ل��م يخضعوا للمساءلة والحساب،
وفساد منظومة القيم التي نراها في شراء األصوات قبل
االنتخابات ،أو تزوير الشهادات األكاديمية ،أو استغالل
سلطة املناصب للتكسبات السياسية واملصالح الخاصة،
أو طمس وتسويف القضايا الحقوقية واالنسانية ،وتقييد
الحريات بقوانني تعسفية ،والتشبث بسياسة فرق تسد،
التي قسمت املجتمع الى شرائح مختلفة ،منها من فقدت
األم ��ل ب ��اإلص�ل�اح ،وال �ت��زم��ت امل��راق �ب��ة وال �ص �م��ت ،وأخ ��رى
متمردة غاضبة ،وشريحة ال مبالية إال بما تحظى به من
مكتسبات ،وال تهمها املصلحة العامة بشيء.
أغ �ل��ب امل��واط �ن�ين ف �ق��دوا ال�ث�ق��ة ب�م��ؤس�س��ات ال ��دول ��ة ،وه��ذا
ب�ح��د ذات ��ه م��ؤش��ر خطير ي��دع��و ال��ى ال�ق�ل��قُ ،وي�ف�ت��رض أن
ُ
تولى نصيبا من االهتمام ،فثقة الشعب أس��اس شرعية
ال�ح�ك��وم��ة ،وت�ج��اه��ل ذل��ك ل��ن ي�ق��ود إال ال��ى ال �ق�لاق��ل ،التي
شهدناها جميعا في أغلب الدول التي من حولنا.
الحل لكل مشاكلنا ليس بحجب التداول بقضايا الفساد،
وال يقتصر على إنشاء املزيد من الهيئات الرقابية وسن
التشريعات امل�ق�ي��دة ،ب��ل ي�ب��دأ ببناء الثقة ف��ي ن�ف��وس كل
املواطنني بال تمييز ،وتقليص الفجوة التي باعدتهم عن
بعضهم وعن الحكومة ،وتمكينهم وإشراكهم في صنع
ال �ق��رار ،وذل��ك يحتاج ال��ى ج�ه��ود فعلية تحترم الدستور
وامل��واث�ي��ق ال��دول�ي��ة ،ومؤمنة ب�ض��رورة التغيير ،وليس الى
تصريحات ووعود ُمعلبة ترتطم بأمواج الجمود وتتكسر
املصداقية.
آن األوان للتغيير ..وكفانا شتاتًا ومراوغات.

اإلن�س��ان��ي وت�ق��وي�ت��ه للتمكن م��ن ال��وص��ول ل�ل�ص�لاح وال �ف�لاح.
ما ج��دوى التدين والعبادات وتحمل الجوع والعطش وقضاء
ُ
العمر في ُدور العبادة إن لم يكن ذا تأثير ايجابي على الفرد
َّ
وبناء إنسان خلوق صالح رحيم متحضر عف اللسان كما
َ
ُ
َ
املؤمن َل ُي ُ
درك ُ
الصائم
درجة
بحسن الخلق
جاء بالحديث «إن
ِ
ُ
ٌّ
القائم» ..عباداتنا تنفعنا نحن ،واهللُ غني عنها! خلقنا لنكون
ً
متحضرا لكائن يختار الخير وهو ٌ
ً
قادر على الشر،
نموذجا
ُ
يختار الرحمة وه��و ق� ٌ
يختار العدل ويترك
�ادر على القسوة،
ً
الظلم ،لنكن «بأحسن تقويم» وف��ق��ا الختياراتنا وق��رارات�ن��ا.
ُ
العقيدة ٌ
خاص بني اإلنسان ّ
شأن ٌّ
ورب��ه ،بينما ُحسن التعامل
واألخ�لاق ،نظافة القلب واليد ،ونبذ التعصب والتمييز أجمل
ما يراه الناس من دين الشخص وعقيدته .القرار بيدنا للبدء
بتقييم الذات وتقويم مسار الحياة.
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د .ناصر بهبهاني :يجب عالج أسبابه فوراً ..وعدم االعتماد على أدوية الصيدلية

السعال المزمن قد يستمر  3أشهر ..ويسبب االختناق
د .خلود البارون

سواء كنت مصابا ً بنزلة برد أو شفيت منها ،فاستمرار السعال
لفترة طويلة من األعراض المزعجة والمقلقة التي تدفع
المصاب إلى قصد العيادات الطبية واالستعانة بالعقاقير
المباعة في الصيدليات والوصفات الشعبية .وعن السعال
المزمن «يسمى شعبيا الكحة المزمنة» شرح د .ناصر حسن
بهبهاني ،استشاري األمراض الصدرية والجهاز التنفسي
قائال «ال أبالغ عند القول بأن الكحة (السعال) من أهم
األعراض واألكثر شيوعا ً بين قاصدي العيادات الطبية «سواء
طبيب الرعاية األولية أو اختصاصي أمراض الصدر».
وفق التعريف الطبي ،يصبح السعال مزمنًا
ان استمر مل��دة ثالثة أشهر وأك�ث��ر .ولكن ال
ينصح املصاب باالنتظار ط��وال ه��ذه الفترة
الطويلة قبل قصد الطبيب ،بل عليه اإلسراع
لحل املشكلة مبكرًا .فهذا التعريف يستخدمه
األطباء لتحديد الفاصل الزمني الفارق بني
الكحة قصيرة األمد والكحة املزمنة.
أنواعه
يمكن تقسيم السعال املزمن وف��ق مصدره
إلى:

 - 1ال�ج�ه��از ال�ت�ن�ف�س��ي ال�ع�ل��وي كالحنجرة
والقصبة الهوائية

يتميز ه ��ذا ال �ن��وع م��ن ال�س�ع��ال ب��أن��ه يظهر
على شكل نوبات تزداد وتيرتها مع التحدث
وال �ض �ح��ك ،وغ��ال �ب��ا م��ا ت�ص��اح�ب�ه��ا أع ��راض
أخ � ��رى م �ث��ل ال �ش �ع��ور ب �ح �ك��ة (ه� � ��رش) ف��ي
البلعوم وتغير الصوت .وأحيانا قد يصاحب
ن��وب��ات ال �س �ع��ال ش �ع��ور امل �ص��اب ب��اخ�ت�ن��اق
م ��ؤق ��ت «ع � ��دم دخ � ��ول ال � �ه ��واء إل� ��ى ال�ق�ص�ب��ة
الهوائية» ،مما يترتب عليه صدور صوت عال
عند محاولة التنفس .وسبب هذه الحالة هو
تقلص وشد األحبال الصوتية بشكل مؤقت.
ورغ ��م ال �ف��زع ال ��ذي تسببه ن��وب��ات االخ�ت�ن��اق
للمصاب واملحيطني ب��ه ،فانها ال تعد حالة
خ �ط��رة وت� ��زول ت��دري�ج�ي��ا م��ع م ��رور ال��وق��ت.
ويجب تعليم املريض كيفية التعامل مع حالة
االختناق بحيث يحاول االسترخاء والتنفس
ببطء وهدوء ،وعدم الشد على الحنجرة الى
ان يزول تقلص االحبال الصوتية.

 - 2ال �ج �ه��از ال �ت �ن �ف �س��ي ال �س �ف �ل��ي ك��ال�ش�ع��ب
الهوائية والرئتني

غ��ال�ب��ا م��ا ي �ك��ون ه ��ذا ال �ن��وع أخ ��ف ش ��دة من
السعال امل��راف��ق ملشكالت الجهاز التنفسي
العلوي ،ويحدث بشكل مستمر وليس على
شكل نوبات متكررة وشديدة .كما يالحظ

مايو كلينك

املصاب خروج مخاط (بلغم) سواء الشفاف
أو الداكن.
أسبابه
ت �خ �ت �ل��ف أس �ب ��اب ��ه وت �ت �ن ��وع وف� ��ق م �ص��در
ال �س �ع��ال ،وب �ش �ك��ل ع� ��ام ،أك �ث��ر س �ب��ب ش��ائ��ع
للسعال هو تهيج البلعوم والحنجرة ،نتيجة
ل�لإص��اب��ة ب�ن��زل��ة ان�ف�ل��ون��زا او ب��رد أو التهاب
الحنجرة .وف��ي ه��ذه الحالة ،فعادة ما يكون
مؤقتا (م��ن أسبوع إل��ى أسبوعني) ثم يزول
مع زوال أعراض نزلة البرد .ولكن احيانا قد
يستمر لعدة أسابيع رغم زوال أعراض نزلة
البرد ،مما يدل على وجود مسبب او مشكلة
أخرى تسبب استمرار «الكحة» ،مثل:
 - 1ارت �ج��اع (تنقيط) ال�س��ائ��ل األن �ف��ي ،ال��ذي
عادة ما يحصل ملن يعانون التهاب الجيوب
األنفية أو حساسية األنف.
 - 2ت � �ن� ��اول ب� �ع ��ض أدوي � � � ��ة ع� �ل��اج ارت � �ف� ��اع
ض �غ��ط ال � ��دم (ب �خ ��اص ��ة ع �ق��اق �ي��ر م�ث�ب�ط��ات
األنجيوتنسني) .وهذا النوع من السعال عادة
ما يحصل خالل  3أشهر من بدء تناول هذه
األدوي� ��ة ،وال يمكن ع�لاج��ه واي�ق��اف��ه إال عبر
ال�ت��وق��ف ع��ن األدوي ��ة واس�ت�ب��دال�ه��ا بعالجات
أخرى مناسبة.
 - 3االص ��اب ��ة ارت �ج ��اع ح��ام��ض امل �ع��دة إل��ى
امل� ��ريء .وب �م��ا ان ل�ي��س ك��ل م �ص��اب بمرض
االرتجاع املريئي يشعر بأعراض الحموضة
(ال � �ح� ��ارج) ،ل ��ذا ف �ق��د ي�ص�ع��ب ع �ل��ى ال�ط�ب�ي��ب
تشخيص هذا املسبب للسعال .وهنا تكمن
صعوبة التشخيص من دون إج��راء فحص
خاص ،مثل منظار املعدة أو فحص حموضة
املريء على مدى  24ساعة.
 - 4اإلص��اب��ة بمرض رئ��وي مثل االلتهابات
ال ��رئ ��وي ��ة ،س ��رط ��ان ال ��رئ ��ة ،ت �ج �م��ع ال �س��وائ��ل
ف��ي ال�غ�ش��اء ال�ب�ل��وري .وع ��ادة م��ا ي��راف��ق هذه
االمراض أعراض واضحة مثل ارتفاع درجة
ال�ح��رارة ،بلغم داك��ن ال�ل��ون ،وصعوبة تنفس

ووج��ود دم في البلغم .ويمكن تشخيصها
عبر أشعة الصدر.
 - 5اإلصابة بحساسية الصدر أو الربو أو
ال�ت�ه��اب ال�ش�ع��ب ال�ه��وائ�ي��ة امل��زم��ن .وع ��ادة ما
يصعب تشخيصها عبر أشعة الصدر ألن
ال��رئ��ة تبدو طبيعية .ل��ذا ،يعتمد التشخيص
ع �ل��ى خ �ب��رة ال �ط �ب �ي��ب وال �ف �ح��ص ال �س��ري��ري
وإجراء فحص يقيس كفاءة الرئتني.
 - 6اإلص� ��اب� ��ة ب��ال �ت �ه��اب ال �ش �ع��ب ال �ه��وائ �ي��ة
امل ��زم ��ن ،ال� ��ذي ي �ع��رف ب ��أن س�ب�ب��ه ال��رئ�ي�س��ي
هو التدخني بكل أنواعه (س��واء السجائر او
الشيشة).
 - 7من دون سبب
تستمر الكحة لدى بعض األشخاص نتيجة
للتعود  ،Habitual coughوعادة ما يصعب
عالج هذا النوع والسيطرة عليه.
أدوات التشخيص
 - 1الفحص االكلينيكي والتاريخ املرضي.
 - 2أشعة الصدر ضرورية لكل مريض.
 - 3فحص وظائف التنفس لتقصي وجود
أي ضيق في الشعب الهوائية بسبب اإلصابة
بالربو.

 - 4أش�ع��ة ال�ج�ي��وب االن�ف�ي��ة ف��ي ح��ال��ة وج��ود
أعراض تدل على التهابها.
 - 5فحص يقيس نسبة الحموضة في املريء
على مدى  24ساعة .قد يكون هذا الفحص
ضروريا حتى ملن ال يشكو من الحموضة،
ألن��ه ق��د ي�ك��ون مصابا ب��ارت�ج��اع امل ��ريء من
دون الشعور بهذه العرض.
 - 6أح�ي��ان��ا ي�ح�ت��اج الطبيب لتصوير ال��رئ��ة
باألشعة املقطعية حتى يتأكد ويقيم بعض
ال�ت�ف��اص�ي��ل ،ال �ت��ي ق��د ال ت �ك��ون واض �ح��ة في
األشعة العادية.
تشخيص سبب السعال المزمن
وح��ول كيفية ال�ت��وص��ل ال��ى املسبب الرئيسي
للسعال امل��زم��ن ش��رح د .ناصر ق��ائ�لا :أفضل
ط��ري �ق��ة ل�ل�ت�ع��رف ع �ل��ى ك�ي�ف�ي��ة ت��وص��ل طبيب
أم ��راض ال�ص��در ال��ى تشخيص سبب السعال
املزمن عند معاينة امل��ري��ض ،هو التعرف على
ت �س �ل �س��ل األف � �ك ��ار وال� �خ� �ط ��وات ال �ت ��ي ي�ت�ب�ع�ه��ا
وتقييمه للحالة .ف��أول س��ؤال يتبادر إلى ذهنه
ه��و االح �ت �م��االت ال � ��واردة م�ث��ل ت �ن��اول امل��ري��ض
أدوية تسبب الكحة أو التدخني ،أو وجود أسباب
يمكن تشخيصها عبر أشعة الصدر ،مثل:

 4طرق لمعالجة الصداع النصفي المرتبط بفترة الحيض

الصداع والهرمونات ..ما الرابط بينهما
أيام عدة من الدورة الشهرية ،واالستمرار في تناولها ملدة
أسبوعني بعد بداية الدورة الشهرية.
كنت تشعرين بصداع نصفي أثناء ال��دورة الشهرية
إذا ِ
بالكامل ،أو إذا لم تكن ال��دورة منتظمة لديك ،فقد يوصي
الطبيب بتناول األدوية الوقائية كل يوم.
َّ
تتضمن األدوي��ة اليومية حاصرات بيتا أو مضادات
وقد
ّ
ال �ت �ش��ن��ج أو ح ��اص ��رات ق �ن��وات ال �ك��ال �س �ي��وم أو م �ض��ادات
االكتئاب أو املغنيسيوم .قد يفكر طبيبك أيضا في الحقن
الشهري بكالسيتونني الببتيد املرتبط بالجني ()CGRP
لألجسام امل�ض��ادة األح��ادي��ة للمساعدة في منع الصداع؛
ً
خاصة إذا كانت األدوي��ة األخ��رى غير ّ
فعالة .وسيفحص
األط�ب��اء على األرج��ح أي ح��االت مرضية أخ��رى يمكن أن
ُ
تصاب بها لتحديد ما األدوية التي ستناسب حالتك على
أفضل نحو.
ّ
وقد تساعد ّ
التغيرات في نمط الحياة ــــ مثل التخلص من
عوامل التوتر ،وع��دم تفويت وجبات وممارسة الرياضة
وح َّدته.
بانتظام ــــ في تقليل تكرار الصداع النصفي ومدته ِ

يؤدي الكثير من العوامل إلى حدوث حاالت الصداع لكل
من الرجال والنساء ،بما في ذلك التاريخ األسري والعمري.
ً
وم ��ع ذل ��ك ،ت�لاح��ظ ال �ن �س��اء ،ع � ��ادة ،ع�لاق��ة م��ا ب�ين ح��االت
ّ
والتغيرات الهرمونية.
الصداع
وتلعب هرمونات االس�ت��روج�ين والبروجيستيرون دورا
الطمث والحمل ،وقد تؤثران أيضا
رئيسا في تنظيم دورة
ّ
في العمليات الكيميائية املتعلقة بحاالت الصداع في املخ.
أن ت �ك��ون ل��دي��ك م �س �ت��وي��ات ث��اب �ت��ة م ��ن االس �ت ��روج�ي�ن قد
ّ
يحسن حاالت الصداع ،في حني يمكن أن تؤدي اإلصابة
ب�م�س�ت��وي��ات االس �ت��روج�ي�ن ال �ت��ي ت�ن�خ�ف��ض أو ّ
تتغير
إل��ى ّ س��وء ح��االت ال �ص��داع .وم��ع ذل��ك ،يمكن أن تؤثر
التقلبات في مستويات الهرمونات في أنماط حاالت
الصداع ،فأنت لست تحت رحمة هرموناتك كليا.
أثناء فترة الحيض
تشكو الكثيرات من النساء من الصداع النصفي قبل فترة
الحيض أو أثناءها.
وت�ت��م معالجة ال �ص��داع النصفي امل��رت�ب��ط ب�ف�ت��رة الحيض
بطرق عدة ،وتشمل:

استخدام موانع الحمل الهرمونية

 - 1الثلج
استخدمي قطعة ق�م��اش ب ��اردة أو ح��زم��ة م��ن الثلج على
املنطقة املؤملة على رأسك أو رقبتك.

 - 2تمارين االسترخاء

ّ
جربي تمارين االسترخاء لتقليل الضغط.

 - 3االرتجاع البيولوجي

ق��د ّ
يحسن االرت �ج��اع البيولوجي م��ن ال �ص��داع ،م��ن خالل
مراقبة كيفية استجابة جسمك للضغط.

ّ
 - 4مسكنات اآلالم

العالج الوقائي:
كنت تشعرين بالكثير من نوبات الصداع املوهنة
إذا ِ

ل �ل �ق��وى ف ��ي ال �ش �ه��ر ال ��واح ��د ،ف �ق��د ي��وص��ي
ال �ط �ب �ي��ب ب ��ال� �ع�ل�اج ال ��وق ��ائ ��ي ب��اس �ت �خ��دام
م�ض��ادات االلتهاب الستيرويدية أو أدوي��ة
التريبتان.
إذا كانت ال��دورة الشهرية ل��دي� ِ�ك منتظمة ،فقد تكون
أكثر الطرق فاعلية هي تناول األدوية الوقائية للصداع قبل

قد تؤدي موانع الحمل الهرمونية ،مثل حبوب منع الحمل
أو الالصقات أو الحلقات املهبلية ،إلى تغيير أنماط الصداع
ّ
يتحسن ال�ص��داع ،أو ي��زداد س��وءا ،وأحيانا
امل��وج��ودة؛ قد
يبقى على الحال نفسها.
في بعض السيدات ،قد تفيد موانع الحمل الهرمونية في
تقليل معدل حدوث الصداع النصفي ذي الصلة بالدورة
ال�ش�ه��ري��ة ،وت�ق�ل�ي��ل ِح��دت��ه بتقليل االن �خ �ف��اض ال �ح��اد في
االستروجني املرتبط بالدورة الشهرية.
وقد يكون استخدام موانع الحمل الهرمونية للوقاية من
�دورة الشهرية مناسبا
ال �ص��داع
النصفي ذي الصلة ب��ال� ُ
ُ
للنساء الالتي لم ت ْج ِد معهن الوسائل األخرى.
قد تعاني النساء األخريات في البداية من الصداع ُالنصفي
أث �ن ��اء اس �ت �خ��دام م��وان ��ع ال �ح �م��ل ال �ه��رم��ون �ي��ة .إذا أص �ب� ِ�ت
بالصداع النصفي عند استخدام موانع الحمل الهرمونية،
فاستشيري طبيبك.

 - 1سرطان الرئة.
 - 2تليف الرئتني.
 - 3االلتهاب الرئوي املزمن مثل الدرن.
 - 4أسباب أخرى عديدة.

ث ��م ي �ب �ح��ث ع ��ن وج � ��ود م �س �ب �ب��ات ال ي�م�ك��ن
تشخيصها عبر أشعة الصدر مثل األمراض
التالية:

 - 1الربو الشعبي.
 - 2التهاب الشعب الهوائية املزمن الناتج من
التدخني.
 - 3ارت � �ج � ��اع (ت �ن �ق �ي ��ط) ال� �س ��ائ ��ل األن� �ف ��ي،
وخ� �ص ��وص ��ا ل � ��دى امل� �ص ��اب�ي�ن ب �ح �س��اس �ي��ة
الجيوب االنفية او التهاب مزمن في الجيوب
األنفية.
وم�م��ا ذك��ر ،يتضح ت�ع��دد أس�ب��اب وم�ص��ادر
السعال امل��زم��ن ،وبالتالي على الطبيب أخذ
التاريخ املرضي بشكل دقيق ،والتركيز على
األع ��راض ال�ت��ي ت��راف��ق ال�س�ع��ال مثل ان�س��داد
األنف ،صوت الصفير والشعور بالحموضة
(الحارج).
العالج
اش��ار الدكتور ناصر ال��ى أن األدوي��ة املثبطة

للسعال (ع�لاج��ات سائلة ت�ب��اع على ارف��ف
الصيدليات م��ن دون وصفة طبية) ال تنفع
عادة في عالج السعال املزمن ،بل تستخدم
ل�ع�لاج السعال املصاحب لنزلة ال�ب��رد فقط.
وأضاف موضحا :أهم عالج للسعال املزمن
هو عالج مسببه الرئيسي او إزالته .فإن كان
س�ب�ب��ه ت �ن��اول دواء م��ا ف�ي�ج��ب ت�غ�ي�ي��ره ،وإن
كان سببه التدخني فيجب اإلقالع عنه فورا.
وإذا ك��ان سببه اإلص��اب��ة بمرض مثل الربو
أو التهاب صدري او ارتجاع عصارة املعدة،
فيجب عالج هذه األمراض ،وذلك سيؤدي الى
اضمحالل السعال إل��ى أن يختفي .ويجدر
ذكر أن الطبيب قد يكتشف وجود أكثر من
مسبب للسعال املزمن لدى املريض الواحد،
فقد يشكو من الربو وارتجاع عصارة املعدة
م�ع��ا .وف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة يجب ع�لاج املرضني
معا حتى يمكن ان يخف السعال ويختفي.
أدوية شعبية مفيدة
في كثير من األحيان يستفيد املصابون من
ت�ن��اول أدوي��ة شعبية لعالج السعال املزمن،
مثل شاي الحلبة ،والعسل ،والزنجبيل ،وحبة
البركة ،وشراب الجوافة.

للوقاية من الفيروسات..
إجراءات احترازية يجب اتباعها أثناء السفر
د .والء حافظ
وس � � ��ط ت� �ف� �ش ��ي ف� � �ي � ��روس ك � ��ورون � ��ا،
نصحت وزارة ال�خ��ارج�ي��ة األميركية
وم� ��راك� ��ز ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى األم� � ��راض
وال��وق��اي��ة منها  ،CDCبتجنب السفر
غ�ي��ر ال �ض ��روري ،خ��اص��ة إل��ى ووه��ان
الصينية ومقاطعة ه��وب��ي ،ال�ت��ي نشأ
فيها الفيروس.
وت��ؤك��د ال�س�ل�ط��ات ال�ص�ح�ي��ة أن خطر
اإلص � ��اب � ��ة م �ن �خ �ف��ض ف � ��ي ال � ��والي � ��ات
املتحدة وأوروب ��ا ،لكنهم ي�ح��ذرون من
توقع امل��زي��د م��ن ال�ح��االت ،حيث جرى
تأكيد أول ثالثة مرضى يوم الجمعة.
ولكن مع اإلب�لاغ عن الحاالت اآلن في
أكثر من  12دول��ة أخ��رى ،واملسافرين
م��ن مختلف امل ��دن ف��ي ال �ص�ين ،ال��ذي��ن
ي�ص�ل��ون إل��ى ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ودول
أخ� ��رى ف��ي أق �ن �ع��ة ،ف ��إن ال �ق �ل��ق ب�ش��أن
العبور والسفر مرتفع.
ولتخفيف امل �خ��اوف إذا ك��ان��ت هناك
خ �ط��ط ل�ل�س�ف��ر ،إذ ي�ش�ع��ر ال�ك�ث�ي��رون
بالقلق م��ن انتشار ف�ي��روس ك��ورون��ا،
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية
ت �ق��ري��را ي �ت �ض �م��ن ب �ع��ض اإلج � � ��راءات

االحترازية ،حيث ال يزال هناك الكثير
م�م��ا ي�ج��ب م�ع��رف�ت��ه ح��ول كيفية منع
تفشي ال��وب��اء ،خاصة م��ع املسافرين
من أماكن مختلفة ،فقد يصاب الناس
أثناء السفر.
وذك � ��ر امل ��دي ��ر ال �ط �ب��ي ال �س��اب��ق مل��رك��ز
السيطرة على األم��راض وعميد كلية
نيويورك الطبية ،د .روب��رت آملر :من
املحتمل جدًا أن يكون هناك مسافرون
ي��ذه�ب��ون إل��ى أم��اك��ن ب�ع�ي��دة ج �دًا بعد
انتشار امل��رض وق��د يحملونه؛ فعليك
ببعض التعليمات:
 1ـــ اعتزل التجمعات قدر اإلمكان.
 2ـــ غسل اليدين جيدًا وبشكل متكرر
واستخدام معقم اليدين.
 3ـ �ـ �ـ اس� �ت� �خ ��دام ال �ك �م��ام��ات ال��وق��ائ �ي��ة
املحكمة.
 4ـــ استبدال الوسائد واألغطية على
منت الطائرة بأخرى شخصية لتقليل
املخاطر.
 5ـــ ارتداء قفازات في محطات االنتظار
ف��ي امل�ط��ار ووس��ائ��ل النقل ال�ع��ام تحد
من انتقال الجراثيم والفيروسات ،مع
تجنب ملس األسطح التي ملسها الكثير
من األشخاص اآلخرين.

الثالثاء  3جمادى اآلخرة  1441هـ •  28يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16703

اليت 13

فنون

عُ رِضت على مسرح الدراما ضمن فعاليات «جابر الثقافي»

تتحطم روابط العائلة!
َّ
«الثمن» ..عندما
محمد علي
ثمة مجموعة من التساؤالت تطارد أي مخرج
ع�ن��دم��ا ي �ق��رر ال �ت �ص� ّ�دي ل�ع�م��ل م�س��رح��ي :من
أي� ��ن س �ي �ب��دأ؟ وك �ي��ف س �ي �ق� ّ�دم ف �ك��رت��ه؟ وم��ا
األداة األش��د ق��وة في منظومته التي سيعتمد
عليها ليعبر بمشروعه إل��ى بر األم��ان؟ أزعم
ان املخرج املميز هو من ي��درك مواطن القوة،
ويشتغل عليها بالتوازي مع جميع عناصر
العرض املسرحي ،ورغم ان «الثمن» ،الذي بدأ
ع��روض��ه ي��وم الخميس امل��اض��ي على مسرح
ال��درام��ا بمركز الشيخ جابر األح�م��د الثقافي
ح�ق��ق امل �ع��ادل��ة ال�ص�ع�ب��ة ـــــ ب ��أن ق � ّ�دم مخرجه
ال �ش��اب ي��وس��ف ال �ح �ش��اش ف��رج��ة ف��ي س�ي��اق
درامي مميز ،أرسى قواعده الكاتب األميركي
الشهير آرث ��ر م�ي�ل��ر ،وص ��اغ ال�ق�ص��ة بحرفية
ع��ال�ي��ة ،ليسقطها على ال��واق��ع املحلي الكاتب
املخضرم عبدالعزيز السريع ـــــ فإن الحشاش
كان مدركا تماما أنه يمتلك أداة مهمة ،تتمثل
ّ
في عنصر التمثيل الذي شكل قوامه أربعة من
املمثلني يتمتعون بحضور طاغ وقدرة كبيرة
على تلبس الشخصية وتطويعها وتطويرها؛
أي� �ض ��ا ل ��ذل ��ك ك � ��ان واض � �ح� ��ا م � ��دى اش �ت �غ��ال
الحشاش على ابطال عمله الذين كانوا الرقم
األصعب في هذا املشروع املسرحي.
مسرحية «الثمن» ،التي جاءت ضمن فعاليات
املوسم الثقافي ملركز الشيخ جابر األحمد،
ك��ان��ت م��ن ب�ط��ول��ة ال�ف�ن��ان ال�س�ع��ودي ع�ب��داهلل
السدحان ،إلى جانب ناصر كرماني وفاطمة
الطباخ وشهاب جوهر من الكويت ،والعمل
من تأليف الكاتب املسرحي األميركي آرثر
ميلر ،ومعالجة محلية ل�لأدي��ب عبدالعزيز
السريع ،ومن إخراج يوسف الحشاش.

األقل شهرة
ل �ع��ل َم� ��ن ح��ال �ف��ه ال �ح ��ظ ل �ي �ق��رأ ه� ��ذا ال �ن��ص،
ال ��ذي ي�ع��د األق ��ل ش �ه��رة ب�ي�ن أع �م��ال ال�ك��ات��ب
األم�ي��رك��ي ،خصوصا ان��ه ص��اغ اح��داث��ه في
ّ
مرحلة م�ت��أخ��رة م��ن ح�ي��ات��ه ،ي��درك ج�ي��دا ان
م��ن يتجاسر ع�ل��ى إخ��راج��ه فسيكون ام��ام
مهمة صعبة ،خصوصا ان أحداث املسرحية
منزل األسرة الذي
تدور في مكان واحد ،وهو ّ
يشهد عودة شقيقني لبيع متعلقات والديهما
عقب رحيله ،حيث ت��دور األح��داث في زمان
وم�ك��ان واح ��د ،وه�ن��ا ت�ب��رز أهمية االشتغال

رائد المسرح االجتماعي
ي �ع �ت �ب��ر آرث � ��ر م �ي �ل��ر واح � � �دًا م ��ن أع �ظ��م
ال �ك��ات��ب امل �س��رح �ي�ي�ن األم �ي��رك �ي�ي�ن ف��ي
ال �ق��رن ال�ع�ش��ري��ن وأح ��د ع�م��ال�ق��ة رم��وز
األدب والسينما األم�ي��رك�ي��ة على مدى
 61ع��ام��ا ،ف��ي ب��داي��ة ال�ت�ح��اق��ه بجامعة
م �ي �ت �ش �غ��ان اخ � �ت� ��ار م �ل �ي��ر ت�خ�ص��ص
الصحافة ثم انتقل إلى األدب اإلنكليزي
فحصل على درج��ة البكالوريوس في
عام  ،1938خالل فترة دراسته كتب أول
مسرحية له ،بعنوان ،NO VILLAIN
وف��از عنها بجائزة ،وأن�ت��ج ميلر الكثر
م��ن األع �م��ال ف��ي جميع ف ��روع الكتابة،
وم��ن امل�س��رح ،إل��ى ال��رواي��ات والقصص
القصيرة واملقاالت والشعر والنثر .وفي
عام  1968كتب مسرحية «الثمن» ،التي
تعد واح��دة من أنجح مسرحياته التي
ت�ش�م��ل أي �ض��ًا «ك�ل�ه��م أب �ن��ائ��ي» و«م��وت
ّ
متجول» ،و«البوتقة».
بائع

السريع صاغها
محل ّيا ً عن نص
ميلر ..وتصدَّ ى
الحشاش لإلخراج
السدحان
وكرماني والطباخ
وجوهر أجادوا في
التعامل مع
شخوصها
مشهد من العرض المسرحي

على عنصر التمثيل و«الكاركتر» التي يجب
ان تتحمل ب�م�ف��رده��ا مهمة إي �ص��ال الفكرة
ل�ل�م�ش��اه��د م��ن دون ال �س �ق��وط ف��ي ف��خ امل�ل��ل.
اب �ط��ال «ال�ث�م��ن» ك��ان��وا ع�ل��ى ق��در امل�س��ؤول�ي��ة،
واستطاعوا بالفعل ان يترجموا أفكار ميلر
بذكاء ،عندما اجاد كل منهم في التعامل مع
الشخصية التي أسندت اليه ،بداية من الفنان
ال �س �ع��ودي ع �ب��داهلل ال �س��دح��ان ال� ��ذي ج� ّ�س��د
دور «بوسليمان» ت��اج��ر األث ��اث؛ وه��و رجل
على مشارف التسعني من عمره ،ورغم ذلك
يتمتع بحنكة وذك��اء ومكر ،ال يجاريه فيها
ّ
اح��د ،وك��ان ال�س��دح��ان موفقا ف��ي االشتغال
على هذا «الكاركتر» الذي سبق ان قدمه في
اعمال درامية عدة.
بينما ك��ان لقاء ناصر كرماني ب��دور الشقيق
األك � �ب ��ر م �ن �ص��ور وش � �ه ��اب ج ��وه ��ر ال�ش�ق�ي��ق
األصغر مباراة في األداء ،فقد كان كل منهما
يعمل في املساحة الدرامية املخصصة له ،اما
فاطمة الطباخ في دور «وسمية» ،وه��ي زوجة
الشقيق األكبر ،فقد تعاملت بأسلوب مختلف
م��ع ه ��ذه ال�ش�خ�ص�ي��ة ل �ل��زوج��ة واب �ن��ة ال �ع��م ،في
ال��وق��ت ن�ف�س��ه ،ورغ ��م ان امل��وض��وع اج�ت�م��اع��ي
بحت ،صاغ احداثه ميلر عام  1968فإن السريع
اشتغل على العظمة الرئيسية ،وأسقط االحداث

عبدالعزيز السريع بين الحضور

ع �ل��ى ال ��واق ��ع ب �ح��س م �ح �ت��رف خ �ب �ي��ر ب�خ�ب��اي��ا

املاضي والحاضر ،وبرؤية كاتب يحمل نظرة ميراث

مستقبلية ،ف��ي ح�ين وق��ف الحشاش كمخرج
مثل «املايسترو» من خلف الستار.

وت� � ��دور اح� � ��داث امل �س��رح �ي��ة ح� ��ول م �ي��راث
عائلي (أث��اث)ُ ،يعرض للبيع بعد وف��اة رب

والد ماركل يهدد مجدداً :سأكشف كل شيء في المحاكم

ملكة بريطانيا عرضت على هاري وميغان
التخلي عن األلقاب الملكية قبل زفافهما

األس��رة ،وتناقش املسرحية القيمة املادية
وامل�ع�ن��وي��ة لقطع األث ��اث ف��ي س�ي��اق سقوط
ال ��رواب ��ط ال�ع��ائ�ل�ي��ة واص �ط��دام �ه��ا بصخرة
امل� ��اض� ��ي ،وي �س �ل ��ط ال �ع �م ��ل ال � �ض� ��وء ع�ل��ى
القرارات التي يتخذها شقيقان ،والصراع
الناشئ بينهما ،بسبب اختالف ّ
توجهات
ك ��ل م �ن �ه �م��ا ورح �ل �ت �ه �م��ا ف ��ي ال �ب �ح��ث ع��ن
السالم مع امل��اض��ي ،واألم��ل في املستقبل،
وتتميز املسرحية ب��أن اح��داث�ه��ا ت��دور في
م �ك��ان واح ��د وزم ��ان واح ��د ،ح�ي��ث ت�ت�ن��اول
العالقة بني شخصياتها األرب��ع ،من خالل
الحوار الكاشف عن أبعاد تلك الشخصيات
وقيمها ومنطلقاتها.
ّ
وت��وث��ق امل�س��رح�ي��ة ل�ق��اء شقيقني ف��ي منزل
والديهما ،بعد رحيله بسنوات لبيع اثاث املنزل،
ومن خالل حديثهما تتكشف لنا خلفية كل
منهما؛ األول أمضى عمره شرطيا ،إل��ى ان
ّ
ترقى لضابط ويستعد للتقاعد ،يعيش على
ذكرى والده ،في حني الثاني ّ
تمرد على واقعه،
وهجر األب ،واختار ان يعيش مع أم��ه ،التي
ّ
طلقها أبوه عقب خسرانه أمواله ،بسبب أزمة
س��وق امل �ن��اخ ،وتتجلى ل�ن��ا أس �ب��اب ال�خ�لاف،
ّ
وتسبب في قطيعة
ال��ذي دب بني الشقيقني،
بينهما ،وبني أخ ،قلبه معلق باملاضي ،وآخر

ي�ن�ظ��ر للمستقبل ،وي��رف��ض ان ي�س�ق��ط في
دوامة العاطفة ..وتدور األحداث إلى ان يظفر
الدالل «بوسليمان» في نهاية العمل باألثاث.

العرض األول
وعرضت املسرحية للمرة األولى عام 1988
على مسرح الدسمة في افتتاح الدورة األولى
مل�ه��رج��ان ال �ف��رق امل�س��رح�ي��ة األه�ل�ي��ة ال�ش��اب��ة
ال �ت��اب �ع��ة ل� ��دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي،
وأخ��رج �ه��ا ح�ي�ن�ه��ا امل �س��رح��ي ال��راح��ل ف��ؤاد
ّ
تصور للتلفزيون ،وق��دا اختار
الشطي ،ولم
ال �ك��ات��ب ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �س��ري��ع ف��ي معاجلته
للنص األصلي إلباسه الثوب الكويتي ،بحيث
تسقط أح��داث�ه��ا على واق��ع املجتمع املحلي،
وحظيت املسرحية آن��ذاك ب��أص��داء إيجابية،
ولكنها لم ُت ّ
قدم للعرض العام ،بسبب تزامن
عرضها مع حادث اختطاف طائرة الجابرية،
ونظرا إلى أهمية املسرحية بني أعمال آرثر
ميلر من جهة وإلى موضوعها الرئيس الذي
م��ا زال ص��ال�ح��ا لتسليط ال �ض��وء ع�ل�ي��ه في
الوقت الحالي ،من جهة أخ��رى رأى السريع
إع��ادة عرضها برؤية إخراجية جديدة ومع
فريق مختلف من املمثلني.

في أول تصريح لها منذ  10سنوات

زينة تكشف تفاصيل زواجها من أحمد عز

زينة في لقاء مع اإلعالمي عمرو أديب على قناة  mbcمصر

محمد مراح
كشفت مصادر صحافية أن ملكة بريطانيا
إليزابيث الثانية ،عرضت على حفيدها األمير
هاري وزوجته ميغان ماركل ،العيش من دون
أل�ق��اب ملكية قبل زفافهما ال��ذي ت��م ف��ي مايو
 ،2018لكن ميغان أرادت التوقف عن التمثيل
والعيش كعضو في العائلة امللكية.
وأوض �ح��ت امل �ص��ادر لصحيفة The Sun
البريطانية أن امللكة ،البالغة من العمر 93
عاما ،قدمت في شهر مايو  2018عرضا
إل ��ى م�ي�غ��ان م��ارك��ل ،م��ن أج ��ل ال�ع�ي��ش من
دون أل� �ق ��اب م �ل �ك �ي��ة ،وه� ��و ال� �ع ��رض ال ��ذي
يمنحها حرية مواصلة مسيرتها املهنية
ف��ي ال�ت�م�ث�ي��ل ،ول�ك��ن م�ي�غ��ان ك��ان��ت سعيدة

في بداية األمر بأنها ستتوقف عن التمثيل
وتنضم إلى العائلة امللكية.
ويقول مصدر الصحيفة إن «امللكة كانت تأمل
ف��ي أن ه��ذا ال�ع��رض (املتمثل ف��ي بقاء ميغان
تمارس مهنتها في التمثيل) سيساعدها على
االندماج بسالسة وسط الحياة امللكية» ،ولكن
قالت النجمة األميركية ميغان ماركل حينها
«إنها تريد اع�ت��زال التمثيل ألنها كانت تريد
العمل مع أعضاء العائلة املالكة».
هذا وأعلن قصر باكنغهام يوم السبت أنه
من الربيع املقبل ،سيتوقف ه��اري وميغان
عن استخدام ألقاب صاحب السمو امللكي
وسينسحبان من الواجبات امللكية ،بما في
ذلك التعيينات العسكرية الرسمية التي كان
يتمتع بها األمير هاري.

تحذيرات الوالد
من جهة أخرى ،عاد والد ميغان ماركل ،توماس
ماركل ،إلى التهديد مجددا ،قائال إنه «سيكشف
كل شيء إن جرته ابنته إلى املحاكم ،وفي حال
واجهها هناك» ،وفق ما اوردته صحيفة Daily
 Mailالبريطانية .وكانت ميغان ماركل واألمير
ه��اري ق��د رفعا دع��وى قضائية ض��د صحيفة
بريطانية ق��اال إنها «ن�ش��رت خطابا شخصيا
أرسلته ميغان إلى والدها في أغسطس .»2018
وقال توماس إنه« :وافق بالفعل على أن يكون
شاهدا وتعهد بفضح ما قال إنه أكاذيب روجت
عنه في وسائل اإلع�لام» .وعاد توماس للقول
إن قرار األمير هاري وميغان ماركل بالتخلي
عن واجباتهما امللكية« ..هو أغبى شيء».

ميزانيته لم تتخط  40مليوناً

 283مليون دوالر ..إيرادات  Knives Outخالل شهرين
أحمد بدر
رغم أن ترتيب فيلم  knives outفي إيرادات
السينما األميركية لهذا األسبوع كان العاشر،
حيث لم يحصد سوى  3.7ماليني دوالر ،فإن
الفيلم حقق مفاجأة كبيرة منذ طرحه ،عندما
تمكن م��ن ح�ص��د  151م�ل�ي��ون دوالر داخ��ل
أميركا.
وب�ح�س��ب م��وق��ع «م��وف��ي ن �ي��وز» ال �ف �ن��ي ،ف��إن
الفيلم األميركي ،الذي يدور في إطار بوليسي

تشويقي مرتبط بالجريمة ،تمكن من تحقيق
رقم كبير من اإليرادات داخل الواليات املتحدة
األم �ي��رك �ي��ة ف �ق��ط ،ب�ل�غ��ت  151م�ل�ي��ون دوالر،
بينما بلغت إيراداته العاملية نحو  283مليون
دوالر ،في حني أن ميزانيته لم تتخط حاجز
الـ 40مليون دوالر.
والفيلم من إخ��راج ري��ان جونسون ،وش��ارك
ف��ي ب�ط��ول�ت��ه ك��ل م��ن دان� �ي ��ال ك��ري��غ وك��ري��س
إيفانس ،وآنا دي أرماس ،وجرى البدء بعرض
الفيلم في  27نوفمبر .2019

ك �ش �ف��ت ال �ف �ن��ان��ة امل �ص��ري��ة زي �ن��ة ع��ن
تفاصيل عالقتها وزواجها من الفنان
أح�م��د ع��ز ،وال�ت��ي أنكرها األخ�ي��ر بعد
حملها في َ
توأمني.
وقالت زينة في أول تصريح لها منذ
 10سنوات ،خالل لقائها مع اإلعالمي
عمرو أديب في برنامج الحكاية ،املذاع
ع �ب��ر ق �ن��اة  MBCإن �ه��ا ت ��زوج ��ت من
ال �ف �ن��ان أح �م��د ع��ز  15ي��ون �ي��و ،2012
واحتفال بزواجهما في حفل ،حضره
عدد من األصدقاء وزمالء من الوسط
ال �ف �ن ��ي ك� ��ان� ��وا ع �ل ��ى ع� �ل ��م ،وت �ض �ي��ف
زي�ن��ة :وس��اف��رن��ا ّلقضاء شهر العسل
ف��ي أم �ي��رك��ا ووث��ق �ن��ا ع�ق��د ال � ��زواج في
القنصلية بأميركا ،وأقمنا الكثير من
ال �ع��زوم��ات ألص��دق��ائ�ن��ا أث �ن��اء إقامتي
معه في منزله بمصر ،ولكنه لم يرغب
في اإلعالن عن زواجنا لإلعالم.
وأض � ��اف � ��ت زي � �ن ��ة خ �ل��ال ل �ق��ائ �ه��ا م��ع
اإلع�ل�ام ��ي ع �م��رو أدي � ��ب ف ��ي ب��رن��ام��ج
ال �ح �ك ��اي ��ة ،امل � � ��ذاع ع �ب��ر ق� �ن ��اة :MBC
ح�م�ل��ت ف��ي اب �ن ��اي ،وف ��ي ال �ب��داي��ة ك��ان
س�ع�ي�دًا ج � ّ�دًا بخبر ال�ح�م��ل ،ث��م اق�ت��رح
أن أجهض الحمل ،وتردد حتى ال يقع
في هذا اإلثم ،ثم اقترح أن أنجب ولداي
في أميركا ،وأقيم هناك وأت��رك مجال
ال�ف��ن ،وي�ق��وم بزيارتنا واإلن �ف��اق ،وأن��ا
وافقت على ه��ذا االق�ت��راح ألن األطفال
نعمة كبيرة م��ن رب�ن��ا ،وف��ق م��ا ذك��رت
صحيفة األهرام املصرية.
وتابعت قائلة :ذهبت إل��ى أميركا في
شهر مايو ،وكنت بصحبة أحمد عز
وأخ �ب��رن��ي أن وال ��ده ف��ي والي ��ة ميامي
مريض ،واكتشفت بعد ذلك بالصدفة
عودته الى مصر من دون أن يخبرني،
وأن �ج �ب��ت ول� � ��داي ف ��ي ش �ه��ر أك �ت��وب��ر،

ساعدتني في باقي القضايا.
وأردف � ��ت ق��ائ �ل��ة :أح �م��د ع��ز ام�ت�ن��ع عن
إج� ��راء تحليل ال �ـ  ،DNAع�ل��ى ال��رغ��م
م ��ن ذه ��اب ��ي ث�ل�اث م � ��رات ،ول ��م ي��رغ��ب
في الحضور وكل فترة يقوم باتخاذ
إجراءات ملنع الولدين من السفر.

التب ُّرع بالدم

أحمد عز

وط�ل�ب��ت م�ن��ه ح�ض��ور عملية ال��وض��ع،
خاصة أن حالتي الصحية كانت سيئة
وأنجبت في الشهر السابع ،ولكنه لم
يأت ،واعتذر بسبب ارتباطه بعمل.
وأك � � � � ��دت زي � �ن � ��ة أن أح � �م � ��د ع � ��ز ق ��ام
َ
ب��اس �ت �خ��راج ش �ه ��ادت ��ي م �ي�ل�اد اب�ن�ي��ه
بنفسه عن طريق التواصل باإليميل،
وهذا إثبات باعترافه.
وت��اب �ع��ت ق��ائ �ل��ة :ع �ق��ب ذل ��ك ظ �ه��ر في
ب��رن��ام��ج ع�م��رو ال�ل�ي�ث��ي ،ون�ف��ى عالقته
بي ووج��ود أي عالقة بيننا ،وق��ال إنه
سيتوجه ببالغ للنائب العام ،يتهمها
ب �ت��زوي��ر ه��ات�ين ال �ش �ه��ادت�ين وت�ح� ّ�ول��ت
القضية ل�ل�ج�ن��اي��ات ،وج ��رى التحقيق
معي أليام عدة متتالية ،وهذا ردا على
ك��ل شخص اتهمني أنني ب��دأت برفع
قضايا ض��ده ،وه��ذا ل��م ي�ح��دث .أحمد
ع��ز ه��و ال��ذي ب��دأ ب��رف��ع ال�ق�ض��اي��ا ،وتم
التعاون مع مكتب التعاون الدولي وتم
غلق القضية في البداية ض��دي ،ولكن
استطعت ال��وص��ول ال��ى وث��ائ��ق مهمة

وروت زي� �ن ��ة ت �ف��اص �ي��ل واق� �ع ��ة ت�ع��ب
ط�ف�ل�ي�ه��ا ،وال �ت��ي ط�ل�ب��ت ف�ي�ه��ا م��ن عز
ال� �ت� �ب � ّ�رع ب ��ال ��دم ل �خ��وف �ه��ا م ��ن ان �ت �ق��ال
األمراض ،قائلة« :طلبت من عز أن يأتي
إل��ى أميركا ّ
للتبرع ب��ال��دم لهما ،وك��ان
رده غريبا ل�ل�غ��اي��ة» ،حيث ق��ال« :بقى
هما دول اللي فضلتيهم عليا ،إن شاء
اهلل ترجعي من غيرهم».

األزمة انتهت
وأك � � � ��دت ال� �ف� �ن ��ان ��ة زي � �ن� ��ة أن أزم �ت �ه ��ا
بخصوص زواج�ه��ا م��ن الفنان أحمد
عز انتهت تمامًا ،وحصلت على حقها
بالقانون ،وبفضل املحاكم الشرعية،
وبفضل دول��ة القانون التي تنعم بها
مصر اآلن .وأش��ارت زينة إل��ى أن عز
ال يزال مصممًا على إشعال األزمات.
وق��ال��ت« :أحمد عز ق��ال لصاحبتي أنا
م��ش هسيبها ،ول��و أن��ا م��ت مصطفى
أخويا مش هيسيبها ،ولو أخويا مات،
والده مش هيسيبوها».
وأشارت إلى أن َ
ولديها طلبا منها عدم
ال�ت�ح��دث بطريقة سيئة ع��ن وال��ده�م��ا،
ول ��و أخ �ط��أ ف�ي�ه��ا ي �ج��ب أن ت�ت�ج��اه�ل��ه،
وقالت إنها أخطأت ّ
وتحملت مسؤولية
الخطأ كاملة.

 14اليت

ميديا

الثالثاء  3جمادى اآلخرة  1441هـ •  28يناير  • 2020السنة الـ  • 48العدد 16703

ترامب وإدارته ع َّززا انتشارها

«نيويورك تايمز» أبعد ما تكون عن االنهيار
يتخطى عدد مشتركيها  10ماليين في 2025
َّ
■ تطمح إلى أن
■ جنت أرباحاً ..بقيمة  16مليون دوالر بين يوليو وسبتمبر الماضيين

سليمة لبال

زادت كراهية دونالد ترامب لصحيفة «نيويورك تايمز»
منذ توليه السلطة ،ومؤخرا أعلن في إحدى تغريداته
على «تويتر» وفاة الصحيفة التي تعد من بين أكبر
«دمرها المسؤولون
ّ
الصحف في العالم .لقد كتب
وحطموا قيمها وسلبوها سمعتها ..لن تعود أبدا إلى
ّ
سابق عهدها ،ولن تستعيد أبدا وجاهتها ومكانتها
باإلدارة الحالية».
هل فعال ماتت «نيويورك تايمز»؟ ال قطعًا..
فالصحيفة األميركية في حالة جيدة جدا،
وه��ي مدينة بجزء من ذل��ك لترامب وإدارت��ه،
ال�ل��ذي��ن ك��ان��ا م��وض��وع «امل��ان�ش�ي��ت» ،م��رات ال
تحصى.
ف��ي ال��رب��ع ال�ث��ال��ث م��ن ال�ع��ام امل��اض��ي سجلت
«ن�ي��وي��ورك تايمز»  273أل��ف مشترك جديد
ف ��ي ن �س �خ �ت �ه��ا ال��رق �م �ي��ة ،م ��ا رف� ��ع م�ج�م��وع
مشتركيها إل��ى  5م�لاي�ين م�ش�ت��رك ،بينهم
 525ألفًا في الخارج .وقال مارك تومبسون
في مقابلة مع مجلة لونوفيل اوبسارفاتور
الفرنسية إن العدد أكبر عشرة أضعاف مما
كان عليه ،حني تولى منصب الرئيس املدير
العام للصحيفة.
وي �ط �م��ح ت��وم �ب �س��ون ال� ��ى أن ي�ت�خ�ط��ى ع��دد
مشتركي «ن�ي��وي��ورك تايمز» حاجز عشرة
ماليني مشترك في غضون  .2025وتشير
النتائج الى ان الصحيفة جنت أرباحًا بقيمة
 16مليون دوالر بني شهري يوليو وسبتمبر
املاضيني ،وتعتزم شراء مقرها الفاخر ،الذي
كانت قد أجرته قبل عشرة أعوام ،وهذا يعني
أن إفالس «نيويورك تايمز» ال يوجد إال في
مخيلة ترامب.

استثمار في الموارد البشرية
ّ
ل �ك��ن ،ك�ي��ف ت�م��ك�ن��ت ص�ح�ي�ف��ة ورق �ي��ة ،ليس
م��ن البقاء على قيد الحياة فقط ،وإن�م��ا من
االزده��ار وتحقيق أرب��اح؟ تعتمد «نيويورك
تايمز» على قاعة تحرير قوية ،قوامها 1700
صحافي .وي��ؤك��د تومبسون أن االستثمار
ق ��وي ج ��دا ف��ي امل � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة .وي�ض�ي��ف
«رهاننا على الصحافة النوعية سيسمح لنا
بالبقاء واستقطاب مشتركني جدد».
عامليا
األفضل
وتعد صحيفة نيويورك تايمز
ّ
ف��ي ت�ن��اول�ه��ا ل�ك��ل امل��وض��وع��ات ،س ��واء تعلق
األم��ر ب��ال�ح��دث املحلي أو امل�ن��وع��ات أو حتى
السياسي ،م��رورا باملطبخ وال�ع�ل��وم ،ولكنها
تسعى لتوسيع تأثيرها بتطوير خدماتها،
فبودكاست ذي داي�ل��ي ذو العشرين دقيقة
ال ��ذي ي�غ��ذي��ه ص�ح��اف�ي��و ال �ج��ري��دة ب��األخ�ب��ار

يوميا ،يستقطب أكثر من مليوني مستمع،
وأم � ��ا ال �س �ل �س �ل��ة ال��وث��ائ �ق �ي��ة امل � �ص� � ّ�ورة «ذي
ويكلي» فقد عرفت بداية رائعة.
وتدخل هاتان التجربتان ضمن عملية تطوير
وت�ن��وي��ع واع� ��دة ،ذل��ك أن رق��م اع �م��ال ال�ق�ط��اع
ارتفعت بنسبة  30في املئة في غضون عام
واحد لتصل الى  45مليون دوالر.
وتكفي ق��راءة بعض امل�ق��االت ،لنفهم ال��ى اي
درج��ة أصبحت «نيويورك تايمز» صحيفة
خارج املعايير ،وتجب أيضا قراءة تحقيقها
ّ
امل �ت��أن��ي ال ��ذي ت�ض�م��ن ش �ه��ادات م��ن االرض
وت�س�ج�ي�لات رادي� ��و ل�ط�ي��اري��ن وف�ي��دي��وه��ات
ارش�ي�ف�ي��ة أك ��دت م��ن دون أدن ��ى ش��ك ت � ّ
�ورط
ط��ائ��رات قتالية روس�ي��ة ف��ي عمليات قصف
عمدية ،استهدفت مستشفيات سورية.
وعلينا اي�ض��ا ان نعيد ق��راءة التحليل ال��ذي
نشرته لـ 11الف تغريدة نشرها ترامب على
حسابه على «تويتر» وارفقته برسم بياني
أو العمل الجبار الذي قامت به خالل تغطيتها
للحريق الذي أتى على جزء كبير من كنيسة
ن� ��وت� ��ردام ف ��ي ب� ��اري� ��س ،وع �ل ��ى ال �خ �ص��وص
ال�ت�ح�ق�ي��ق ال� ��ذي ن �ش��رت��ه ف ��ي  16س�ب�ت�م�ب��ر،
وتضمن استخدام وسائط عدة ،ما أثار غيرة
قاعات التحرير الباريسية.

أهداف طموحة
م ��ا ع ��دا ب �ع��ض ال �ع �ن��اوي��ن ال��وط �ن �ي��ة ،ت�ع��ان��ي
الصحافة الورقية في الواليات املتحدة ،بعد
أن سيطر االعالم االلكتروني ،ما دفع الكثير
من العناوين الى التأقلم ،فآخر عدد من مجلة
ذي نيويوركر تضمن  3صفحات اعالنية
ف�ق��ط ،و«ن�ي��وي��ورك ت��اي�م��ز» ليست ف��ي منأى
من ذلك .ففي آخر فصل من السنة املاضية،
تراجع حجم االعالن االلكتروني بنسبة 5.4
�داف تومبسون طموحة
ف��ي امل�ئ��ة .وت�ب��دو أه� ُ
ج��دا ،لكنها قد تؤتي أكلها بسبب التنافس
املستمر لــ «نيويورك تايمز» مع «واشنطن
بوست».
ف �م �ن��ذ ان �ت �خ��اب دون ��ال ��د ت ��رام ��ب اس �ت �ع��ادت
الصحيفتان شيئا م��ن زم��ن «ووت ��ر غيت»

■ تعتمد على قاعة تحرير قوية ..قوامها  1700صحافي
■ إفالس «نيويورك تايمز» ليس إال في مخيلة ترامب

« نيويورك تايمز» تكذب ادعاءات ترامب حول إخفاقها

بفضل االن�ف��رادات التي تميزتا بها بانتظام
خ�ل��ال ال �ف �ت ��رة ال �س��اب �ق��ة ،ل �ك��ن ال �ك �ث �ي��ر م��ن
املطلعني والعارفني بقطاع االع�لام يفضلون
الى جانب «نيويورك تايمز» ،طريقة معالجة
«واشنطن بوست» وافتتاحياتها العدوانية
اكثر .ويقول ج��اي روس��ن استاذ الصحافة
الى جامعة نيويورك واملتخصص في مجال
تأثير وسائل االعالم في مقابلة مع لونوفيل
اوبسارفاتور« :مثل أغلب الناس ،أن��ا اعرف
وأقدر أن تغطية اخبار الرئاسة في واشنطن
ب ��وس ��ت ت � �ج� ��اوزت ال �ت �غ �ط �ي��ة ف ��ي ن �ي��وي��ورك

تايمز».
وارت �ك �ب��ت «ن �ي��وي��ورك ت��اي �م��ز» أخ �ط��اء ع��دة،
استخدمها ترامب وحلفاؤه ضدها ودفعته
الى اتهامها بصناعة االخبار الكاذبة .وكانت
الصحيفة ق��د ن�ش��رت مقتطفات م��ن كتاب،
وقعه اثنان من صحافييها ،كشفا فيه عن
ضحية جديدة لقاضي املحكمة العليا بريت
كافانو حول واقعة ّ
تحرش ،لكنهما لم يذكرا
أنها رفضت إج��راء مقابلة معهما ،وأنها ال
تتذكر ما اذا كان القاضي قد اعتدى عليها.
مهما يكن ،وجدت «نيويورك تايمز» نفسها

لم ينجح أحد
تمثل وارن جناح اليسار في الحزب الديموقراطي ومركزها دوما جيد في استطالع الرأي ،حيث تحل بانتظام في املرتبة الثالثة وراء
نائب الرئيس السابق جو بايدن ،ومنافسه اليساري بارني ساندرز.
وإن كانت كلوبوشار معتدلة في مواقفها وبعيدة في الترتيب على مستوى استطالعات ال��رأي ،إال أن «نيويورك تايمز» تقدر
مميزاتها وتجربتها الطويلة في مجلس الشيوخ وقدرتها على جمع املعسكرين ،تجعل منها خبيرة التوافقات وشخصية تجمع
جناحي الحزب ،وربما االمة وفق «نيويورك تايمز».
وألول مرة ،أعلنت الصحيفة بكل شفافية وفي برنامج تلفزيوني عن الطريقة التي اختارت من خاللها من ّتدعمه خالل انتخابات
ّ
وتضمنت الطريقة اجراء مقابالت صحافية مع  9مرشحني 7 ،رجال ،بمن فيهم األوفر حظًا بالفوز باالنتخابات
الرئاسة املقبلة.
التمهيدية للحزب الديموقراطي ،وال أحد منهم نجح في إقناع إدارة التحرير.

أغلقت عشرات المواقع الفلسطينية من دون تفسير

وسائل التواصل تتواطأ مع إسرائيل
محمد أمين
أقدم موقع تويتر ،مؤخراً،
على إغالق حسابات شبكة
القدس اإلخبارية ،وهي
مؤسسة إعالمية فلسطينية
كبيرة ،دون سابق إنذار أو
تفسير.
و ُيعد هذا اإلجراء الرقابي،
المثير للقلق ،مؤشراً آخر
على تواطؤ شركات التواصل
االجتماعي الكبرى مع محاوالت
إسرائيل لطمس األخبار
والمعلومات حول انتهاكاتها
لحقوق الفلسطينيين.
ق��ال��ت ش�ب�ك��ة االع �ل�ام الفلسطينية ف��ي بيان
لها األسبوع املاضي إنه تم وقف حساباتها
الرئيسية األرب�ع��ة منذ اسبوعني دون سابق
إنذار أو توضيح.
وأش� ��ارت ال��ى إن �ه��ا ب��ذل��ت ج �ه��ودا للطعن في
التعليق من خالل موقع تويتر ولكنها لم تتلق
أي رد.
ً
ع� � � � ��ادة م � ��ا ي � �ق� ��وم م� ��وق� ��ع ت ��وي� �ت ��ر ب ��إخ� �ط ��ار
املستخدمني بانتهاكاتهم املزعومة لشروط
ال �خ��دم��ة وي�ع�ط�ي�ه��م ال �ف��رص��ة إلزال� ��ة امل�ح�ت��وى
املخالف أو الطعن في أي ق��رار ،لكنه لم يتبع
ه� ��ذا اإلج � � ��راء م ��ع ه� ��ذه امل��ؤس �س��ة اإلع�لام �ي��ة
الفلسطينية.
ً
وكتب موقع «االنتفاضة اإللكترونية» أيضا
إلى الفريق الصحافي في تويتر يوم السبت
املاضي للحصول على تعليق ح��ول الخطوة
التي قامت بها الشركة ض��د ه��ذه املؤسسة،
لكن دون جدوى.
ق��ال��ت شبكة ال�ق��دس اإلخ�ب��اري��ة إن�ه��ا «ترفض
االس�ت�ج��اب��ة ل�ض�غ��وط إس��رائ�ي��ل ال�ت��ي ت�ح��ارب
املحتوى الفلسطيني بحجة مكافحة العنف
واإلره� � ��اب» .وأض��اف��ت أن «ه ��ذه امل�م��ارس��ات
تشكل ت�ح�ي��زا ت��ام��ا ل�لاح�ت�لال اإلس��رائ�ي�ل��ي
ضد الشعب الفلسطيني».

تويتر يغلق مواقع فلسطينية

مرحلة جديدة
وك��ان م��وق��ع «االن�ت�ف��اض��ة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة» ينقل
ب ��اس� �ت� �م ��رار ،ت� �غ ��ري ��دات ش �ب �ك��ة ال � �ق ��دس ف��ي
ت�ق��اري��ره ،ألن�ه��ا غ��ال�ب��ا م��ا ك��ان��ت ت�ق��دم تغطية
م �ب��اش��رة ت�ق��ري�ب��ا ل�ل�أح��داث ع�ل��ى األرض في
ج�م�ي��ع أن �ح��اء األراض � ��ي امل�ح�ت�ل��ة ف��ي ال�ض�ف��ة
الغربية وقطاع غزة .وتعتبر تغطياتها موثوقة
للغاية.
وسبق ملوقع تويتر فرض الرقابة العسكرية
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة م��ن خ�ل�ال إج �ب��ار املستخدمني
ع �ل��ى ح � ��ذف ت� �غ ��ري ��دات م � �ح� ��ددة ب �ط �ل��ب م��ن
السلطات اإلسرائيلية.
لكن إغالق حسابات بالكامل من املوقع يمثل
مرحلة جديدة في املحاوالت املبذولة ملنع تدفق
املعلومات حول فلسطني.
ي��أت��ي إج ��راء ت��وي�ت��ر ف��ي أع �ق��اب ق ��رار اتخذته
السلطة الفلسطينية م��ؤخ��را بحظر عشرات
امل��واق��ع اإللكترونية التابعة لعدد م��ن وسائل
اإلع�لام الفلسطينية ،بما فيها شبكة القدس
ن�ف�س�ه��ا ،ف��ي إط ��ار ح�م�ل��ة ك�ب�ي��رة ع�ل��ى حرية
التعبير.
وت ��أت ��ي ح �م �ل��ة ت��وي �ت��رب �ع��د أن ف� ��رض م��وق��ع
ف �ي �س �ب��وك ح �م �ل��ة رق ��اب ��ة م �ن��ذ زم� ��ن ط��وي��ل

بسرعة وسط حقل ألغام ،بعد ان كشفت أن
م��ن دف��ع ال��ى ال�ب��دء ف��ي اج ��رءات ع��زل ترامب
وقدم الشكوى ،هو ضابط في االستخبارات
االميركية .وه��و خيار داف��ع عنه الصحافي
دين باكيت ليمنح مصداقية للمخبر.
وهكذا اصطف «تويتر» واليمني املتطرف ضد
الصحيفة ،بحجة تعريض حياة الرجل وعائلته
ل �ل �خ �ط��ر ،ب �ع��د أن ان �ت �ش��ر اس �م��ه ع �ل��ى م��واق��ع
التواصل االجتماعي ،لكن يبدو ان «نيويورك
ت��اي �م��ز» ،ذات  168ع��ام��ًا وال �ت��ي ي �ك��ره ت��رام��ب
تأثيرها وقوتها ،أبعد ما تكون عن القبر.

ت� �س� �ت� �ه ��دف ال� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن وامل� � �ن� � �ش � ��ورات
الفلسطينية.
أش � ��ار م �س �ت �خ��دم��و ت��وي �ت��ر إل� ��ى أن ت�ع�ل�ي��ق
ح�س��اب��ات شبكة ال �ق��دس ت��زام��ن م��ع إغ�لاق
ال� �ح� �س ��اب ��ات امل ��رت �ب �ط ��ة ب �م �ن �ظ �م��ات ت �ق ��اوم
إسرائيل ،خاصة حماس والجهاد اإلسالمي
نْ
اللتي تعتبرها إسرائيل وال��والي��ات املتحدة
«إرهابيتني».
تأتي هذه الرقابة بعد ضغوط من أعضاء
ال �ك��ون �غ��رس ال ��ذي ��ن ك �ت �ب��وا ف ��ي سبتمبر
ال� ��ى م ��وق ��ع ت��وي �ت��ر وش� ��رك� ��ات ال �ت��واص��ل
االج �ت �م��اع��ي األخ� � ��رى م �ط��ال �ب�ين ب��إغ�ل�اق
بعض الحسابات.

خطة تفصيل ّية
وطالب املشرعون األميركيون هذه الشركات
تقديم خطة تفصيلية وج��دول زمني لكيفية
إزالة محتوى وحسابات «املنظمات اإلرهابية».
ب��اإلض��اف��ة إل��ى حسابات ال��دع��اي��ة التي تنشر
املحتوى اإلرهابي .وفي رد فعل مبدئي على
امل �ش��رع�ين ،أع �ل��ن ت��وي �ت��ران��ه ب ��دأ ف��ي إزال� ��ة ما
يسمى باملحتوى «اإلرهابي».
ولكن شركة تويتر قاومت مبدئيا ،الضغوط

من أجل اتخاذ مزيد من اإلج��راءات الصارمة
ض ��د خ �ط��اب��ات ب �ع��ض األح � � ��زاب ال�س�ي��اس�ي��ة
ووسائل اإلعالم.
وأعلن تويتر إنه «قد يقدم استثناءات محدودة
للمجموعات ال�ت��ي ق��ام��ت ب��اإلص�ل�اح أو التي
تشارك حاليا في عمليات حل سلمي ،وكذلك
املجموعات ال�ت��ي تضم ممثلني ت��م انتخابهم
للمناصب العامة م��ن خ�لال انتخابات ح��رة،
كما ه��و ال�ح��ال م��ع الجناح السياسي لحركة
حماس».
ل �ك��ن امل� �ش ��رع�ي�ن ع � � ��ادوا مل �ه��اج �م��ة ت��وي �ت��ر
وات�ه�م��وه ب�ـ«ان�ت�ه��اك ال�ق��ان��ون األم�ي��رك��ي من
خ�لال الدعم الصارخ للمنظمات اإلرهابية
األجنبية».
ً
ولكن ب��دال م��ن ال��دف��اع ع��ن الحق ف��ي حرية
التعبير ،يبدو أن تويتر قد رضخ هذه املرة
ل�ل�ض�غ��وط ال�س�ي��اس�ي��ة وال �ت��ره �ي��ب وأوق ��ف
م �ج �م��وع��ة واس� �ع ��ة م ��ن ال �ح �س ��اب ��ات ال �ت��ي
تعارض السياسات اإلسرائيلية واألميركية
م �ث��ل ش �ب �ك��ة ال � �ق ��دس ،م ��ع ان �ه ��ا م�ج�م��وع��ة
مستقلة.

إغالق حسابات أخرى
ل�ق��د وق��ع ع��دد م��ن أع �ض��اء ال�ك��ون�غ��رس ال�ع��ام
املاضي ،كتابًا يطالبون فيه الحكومة األميركية
ب��إع�لان ق�ن��اة ال�ج��زي��رة «وك�ي�لا أجنبيا» ألنها
بثت فيلما وثائقيا يكشف عن أنشطة سرية
إلس��رائ�ي��ل وال�ل��وب��ي الصهيوني ف��ي ال��والي��ات
املتحدة.
وف��ي النهاية ،ل��م تجرؤ قناة الجزيرة مطلقًا،
على عرض الفيلم الوثائقي بعنوان «اللوبي -
الواليات املتحدة» ،بعد تعرض قطر لضغوط
شديدة من اللوبي اإلسرائيلي.
وأق � ��دم ت��وي �ت��ر ف ��ي ش �ه��ر س�ب�ت�م�ب��ر امل��اض��ي،
ع�ل��ى اغ�ل�اق ح�س��اب��ات ت��اب�ع��ة ل��وس��ائ��ل إع�لام
ومسؤولني كوبيني .وفي العام املاضي ،أغلق
أي �ض��ًا ح �س��اب��ات ت�خ��ص ال �ف��ري��ق ال�ص�ح��اف��ي
للحكومة الفنزويلية .لكنه يتساهل مع املواقع
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ال�ت��ي ت�ح��رض ع�ل��ى ال�ع�ن��ف ضد
الفلسطينيني وغ��ض البصر ع��ن التهديدات
بالقتل ضد أعضاء في الكونغرس ،خصوصا
الهان عمر.

بين مرشحتين
ع� ��ادة م��ا ت�ع�ل��ن ال �ص �ح��اف��ة االم �ي��رك �ي��ة دع��م
مرشح أو آخ��ر خ�لال االنتخابات الرئاسية،
وه� ��ذا ت�ق�ل�ي��د ام �ي��ري �ك��ي خ ��ال ��ص ،ل �ك��ن ألول
م ��رة ت�ع�ل��ن ص�ح�ي�ف��ة ن �ي��وي��ورك ت��اي�م��ز دع��م
م��رش �ح �ت�ي�ن ،ه �م��ا ك ��ل م ��ن ال �س �ي �ن��ات��ورت�ين
إليزابيث وارن وأمي كلوبوشر.
وح�ت��ى ت�ب��رر الصحيفة ازدواج �ي��ة ق��راره��ا
ودع� �م� �ه ��ا ل �ش �خ �ص �ي �ت�ين دي �م��وق��راط �ي �ت�ي�ن،
ت �ت �ب �ن �ي��ان ب ��رن ��ام� �ج�ي�ن م �خ �ت �ل �ف �ت�ي�ن ،ق��ال��ت
«نيويورك تايمز» إنها ترغب في املصالحة
ب�ي�ن خ �ي��ار رادي �ك ��ال ��ي ،ت�م�ث�ل��ه وارن ،وآخ��ر
واقعي تدعمه كلوبوشار .وكتبت الصحيفة
ف��ي افتتاحيتها األح ��د امل��اض��ي« :ل�ق��د ك��ان
ه� �ن ��اك ف ��ي ه� ��ذه ال �ل �ح �ظ��ة ن� �ق ��اش م �ه��م ب�ين
ال��رؤي�ت�ين اللتني يمكن ان ت�ح��ددا مستقبل
الحزب وربما البلد» ،وتابعت« :يرى البعض
داخ � ��ل ال� �ح ��زب أن ال��رئ �ي��س ت ��رام ��ب غ��ري��ب
االط� ��وار ،وي�ع�ت�ق��دون أن ال �ع��ودة ال��ى اميركا
أكثر منطقية ممكنة».
واوض � � �ح� � ��ت ال� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة أن ال� �ن� �م ��وذج�ي�ن
ال��رادي �ك��ال��ي وال��واق �ع��ي ي�س�ت�ح�ق��ان اخ�ت�ب��ارا
جديا ،ولهذا السبب فانها تدعم املرشحتني
االك�ث��ر فعالية ،وه�م��ا اليزابيث وارن وإيمي
كلوبوشار.

مجلة «أميركا» تناقش صراعاتها التاريخية:

الهوية األميركية
ارتبطت في عمقها بالحرب

جيمس الروي

ّ
دع ��ت امل �ج �ل��ة ال�ف�ص�ل�ي��ة «أم� �ي ��رك ��ا» ك��ت��اب��ًا
ع ��دة ،ب�ي�ن�ه��م ج�ي�م��س إل � ��روي ،إل ��ى تحليل
ال �ص��راع��ات ال�ت��ي صنعت ت��اري��خ ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ع ��دده ��ا االخ �ي��ر.
وجاء غالف املجلة مستفزًا ومباشرًا ،وفق
صحيفة لوموند الفرنسية ،حيث تضمن
السؤال التالي« :هل تحب أميركا الحرب؟»
وق ��ال م��دي��ر امل�ج�ل��ة ال�ف�ص�ل�ي��ة ،ف��ران�س��وا
ب��وس �ن��ال ،ف��ي اف�ت�ت��اح�ي��ة ال �ع��دد األخ �ي��ر:
«قبلنا أم ال فإن الهوية االميركية مرتبطة
ف��ي ال �ع �م��ق ب��ال �ح��رب» .وع �ل��ى ال��رغ��م من
أن بوسنال أثنى على الثقافة واملجتمع
االميركي ،فإنه أشار الى ثغرات واضحة
ال يمكن تالفيها في التحليل.
وف � ��ي م� �ق ��ال اف� �ت� �ت ��اح ��ي ح � ��ول ال� �ت ��اري ��خ
العسكري للواليات املتحدة ،كتب املؤرخ
ب��رون��و ك��اب��ان أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ول��دت
من ح��رب ،وعرفت أقل من  20سنة أمنًا
ً
في كل تاريخها ،ويبدو ه��ذا قليال حتى
بالنسبة لدولة حديثة نسبيًا.
ّ
لقد غ��ذت ال�ح��رب وبشكل عميق الخيال
األم�ي��رك��ي ف��ي األدب ،ك�م��ا ف��ي السينما.
وف��ي ال��واق��ع ف��إن ت��اري��خ ال��والي��ات املتحدة
هو تاريخ صراعات طويلة ومتتالية ضد
الهنود وضد االنكليز وضد املكسيكيني،
ك�م��ا أن ح��رب االن �ف �ص��ال حطمت الحلم
االم �ي��رك��ي ،وم ��ا ت ��زال ال �ي��وم ه��ي ال�ح��دث
األكثر صدمة في التاريخ األميركي.
وقد برزت الواليات املتحدة في  1917مع

تدخلها في الحرب االوروبية كقوة عاملية
ج��دي��دة .وك�ت��ب ب��رون��و ك��اب��ان« :ف��ي ال��واق��ع
أن أك�ب��ر ح��رب خاضها األم�ي��رك�ي��ون هي
الحرب العاملية الثانية ،التي تحولت خاللها
م ��ن دول� ��ة م �ت��واض �ع��ة ال �ح �ج��م إل ��ى جيش
ضخم تدعمه صناعة حربية قوية».
واعتقد األميركيون وفق املقال بأن هذه
ال �ح��رب ع��ادل��ة ،ل�ك��ن ل��م ي�ك��ن األم ��ر كذلك
خ�لال ح��رب فيتنام وال أفغانستان وال
حتى اثناء غزو العراق في .2003
وت� �ض� �م� �ن ��ت امل � �ج � �ل� ��ة م � �ق� ��اب�ل��ات ث� ��ري� ��ة،
م �ث��ل امل �ق��اب �ل��ة ال �ت��ي أج��ري��ت م��ع ال��روائ��ي
املتخصص في رواي��ات الجريمة جيمس
أل��روي ،وروائيني آخرين كتبوا نصوصًا
ع��ن ت �ج��ارب �ه��م ال�ش�خ�ص�ي��ة ف��ي ال�ج�ب�ه��ة،
م�ث��ل ت�ي��م اوب��راي��ن ،ال ��ذي ك�ت��ب ع��ن ح��رب
فيتنام« :لقد رمينا على هذا البلد الكبير
مثل كاليفورنيا قنابل أكثر من تلك التي
رميناها على الكرة االرضية كلها خالل
الحرب العاملية الثانية».
وأم� ��ا ك�ي�ف��ن ب� � ��اوورز ،ال� ��ذي خ ��دم س��اب�ق��ًا
خالل حرب العراق ،وأصدر رواية «الطيور
ال �ص �ف��راء» ،ف �ق��ال« :ي�ب�ق��ى ال�ج�ي��ش ال �ي��وم،
أح��د آخ��ر أع�م��دة الفخر ال��وط�ن��ي ،وإح��دى
املؤسسات النادرة التي يثق فيها الشعي
االم � �ي� ��رك� ��ي ،ول� �ك ��ن ه� �ن ��اك ح ��ال ��ة ض�ج��ر
متفاقمة من هذه الحروب التي ال تنتهي».
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لغياب القروض المتوافقة مع الشريعة

مبادرون «محرومون» من تمويل صندوق المشروعات
كشف عدد من المبادرين لـ سبقلا انه على الرغم من
مرور  7سنوات على اطالق الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،فان هناك شريحة كبيرة
من الشباب الكويتي ال تزال تعتبر نفسها «محرومة» من
حقها في االستفادة من تمويل الصندوق والبدء في تنفيذ
مشاريعها ،وذلك لسبب عدم توافر قروض متوافقة مع
الشريعة اإلسالمية.
علي الخالدي
أف ��اد ع ��دد م��ن امل �ب��ادري��ن ب ��ان مجلس
إدارة الصندوق الوطني للمشروعات
الصغيرة واملتوسطة ،غض النظرعن
ال�ت�ع��دي�لات ال�ت��ي اق��ره��ا مجلس األم��ة
ف ��ي ش �ه��ر اب ��ري ��ل م ��ن ع ��ام  2018على
ق ��ان ��ون ��ه ،وال � �ت� ��ي أل� ��زم� ��ت ال� �ص� �ن ��دوق
ب ��ال �ق �ي ��ام ب �ت �ع��دي��ل الئ �ح �ت ��ه ل�ي�ت�م�ك��ن
امل �ب��ادرون م��ن ال�ح�ص��ول على ق��روض
تتوافق مع احكام الشريعة اإلسالمية،
ل�ك��ن م � ّ�ر اك �ث��ر م��ن ع ��ام ون �ص��ف ال�ع��ام
ول��م يتغير ش ��يء ،علما ب��ان الالئحة
ت� ��م ت �ع��دي �ل �ه��ا ف� ��ي أك� �ت ��وب ��ر م� ��ن ع ��ام
 2018وشملت غالبية م��واده��ا ،اال ان
النقاط املتعلقة بالتمويل اإلسالمي
ل��م يشملها ال�ت�ع��دي��ل ،ع�ل��ى ال��رغ��م من
ان مجلس االم��ة واف��ق عليه بأغلبية
نوابه الساحقة.
وأك��دوا ان عددا من املبادرين الشباب
كانوا قد تقدموا فعليا الى الصندوق
الوطني لطلب تمويل ،وتمت املوافقة
ع�ل��ى طلباتهم ،ل�ك��ن ع�ن��د ال �س��ؤال عن
ن��وع التمويل اكتشفوا ان��ه «تقليدي»
ّ
ويحمل املبادر فوائد عالية ،فرفضوا
االستمرار في إنجاز املوافقات املتبقية

لنيل التمويل.
وقال عدد من املبادرين الذين تواصلت
معهم سبقلا ،ان ع��ددا منهم خاطب
ال � �ص � �ن� ��دوق ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �م �ش��روع��ات
ال �ص �غ �ي��رة ف ��ي ه ��ذا ال� �ش ��أن ،واج�ت�م��ع
مع مسؤوليه لحل اإلشكالية وتوفير
ق ��روض ت �ت��واف��ق م��ع اح �ك��ام الشريعة
اإلس�لام �ي��ة ،اال ان��ه ب�ع��د اك�ث��ر م��ن ع��ام
من االجتماعات لم يتحقق شيء ،ولم
ت�ث�م��ر ال �ل �ق��اء ات س ��وى وع� ��ود ال ت��زال
حبيسة االدراج.
وب� �ي� �ن ��وا ان ص� �ي ��اغ ��ة ع� �ق ��ود ت �م��وي��ل
املشروعات الصغيرة واملتوسطة مع
امل�ب��ادري��ن ،ت��وح��ي ف��ي ظاهرها بانها
ت� �ت ��واف ��ق م� ��ع ال� �ش ��ري� �ع ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة،
ب��اع�ت�ب��ار أن ه �ن��اك خ��دم��ات ورس��وم��ا
م �ح��ددة ،والتكلفة مبلغ مقطوع غير
مرتبط بقيمة القرض ،لكن من ناحية
واق �ع �ي��ة ه ��ذا االم� ��ر ي �ب��دو م �غ��اي �رًا ،اذ
ان تكلفة االق �ت��راض ع�ب��ارة ع��ن نسبة
م��رت �ب �ط��ة ب �ق �ي �م��ة ال �ت �م��وي��ل ب �ح �ي��ث ال
يتجاوز  %2من قيمة القرض ،وترتفع
وت �ن �خ �ف��ض ب �ح �س��ب ق �ي �م��ة امل� �ش ��روع،
وه��ذا ما اعتبروه محظورا شرعا ،اذ
يجب أال تكون ه��ذه ال��رس��وم مرتبطة
ب �ق �ي �م��ة ال � �ق� ��رض ،وان ت� �ك ��ون م �ح��ددة
مهما بلغت قيمة التمويل.

¶ يعتبرون قروضه غير
شرعية وليست «حسنة»
مستندين إلى فتوى
صادرة عن «األوقاف»
¶ تعديالت أقرّها مجلس
األمة بتوفير «تمويل
إسالمي» منذ أكتوبر
 ..2018ولم ُتعتمد بعد
¶ عقود التمويل ظاهرها
شرعي وباطنها فائدة
تقليدية متحركة بحسب
حجم القرض المطلوب
¶ مبادرون اجتمعوا مع
قياديين في الصندوق
وطالبوا بآلية تمويل
إسالمي ..والنتيجة وعود
حبيسة األدراج
¶ ربط تكلفة االقتراض
بقيمة التمويل سواء
بالرفع أو الخفض ..أمر
ً
شرعا
محظور

مبررات رفض التمويل
«التقليدي»
ي�س�ت�ن��د امل � �ب� ��ادرون ال �ك��وي �ت �ي��ون ال��راف �ض��ون
ل�ط��ري�ق��ة ال� �ق ��روض ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا ال �ص �ن��دوق
الوطني الحالية ،الى فتوى ص��ادرة عن وزارة
األوقاف ،مذيلة بتوقيع الوكيل املساعد لقطاع
اإلف �ت��اء وال�ب�ح��وث ال�ش��رع�ي��ة ب� ��وزارة األوق ��اف
وال�ش��ؤون اإلس�لام�ي��ة ،وال�ت��ي تنص على عدم
ج� ��واز ف ��رض رس� ��وم ع�ل��ى امل �ب��ادري��ن مقابل
ال �خ��دم��ات ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا ال �ص �ن��دوق ال��وط�ن��ي
م��ن (دراس� ��ات ،ودورات ..ال��خ ) ،وذل��ك حسب
الضوابط التالية:

1

أن تك��ون الرعاي��ة قرض��ا ً
حس��نا ً ال يحق��ق اي فوائ��د
ربحية للصندوق.

2

أن تك��ون الرس��وم مقاب��ل
خدمات فعلي��ة إذا قدمت
م��ن قب��ل الصن��دوق وان
تكون مبلغا ً موحداً.

3

أال تك��ون الرس��وم مرتبطة
بقيمة القرض.

4

أال تتكرر هذه الرسوم إال اذا
تكرر تقديم الخدمة.

5

إذا قدم��ت ه��ذه الخدمات
(دراس��ات ودورات) م��ن
جه��ة ثالث��ة ،ف�لا مانع من
أخ��ذ مقابل عليها حس��ب
ما يتفق عليه.
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في  ..2019بنمو %10.4

«بيتك» يحقق  251مليون دينار أرباحاً
قال رئيس مجلس اإلدارة في بيت التمويل
الكويتي (بيتك) حمد عبدالمحسن المرزوق ،إن
«بيتك» حقق -بفضل الله وتوفيقه -صافي ارباح
للمساهمين لعام  2019قدرها  251مليون دينار
مقارنة بمبلغ  227.4مليون دينار للعام السابق،
بنسبة نمو قدرها  .%10.4وبلغت ايرادات التمويل
 931.6مليون دينار ،بنسبة زيادة قدرها %8.1
عن العام السابق .وكذلك ارتفع صافي إيرادات
التشغيل إلى  510.1ماليين دينار ،بنسبة زيادة
قدرها  %12.5عن العام السابق .تحسنت نسبة
التكلفة إلى االيراد ،حيث انخفضت إلى %37.36
للعام  2019مقارنة بـ %39.20عن العام السابق.

النمو المستدام
يتماشى مع إستراتيجية
البنك الطموحة
تصنيفات ائتمانية عالية..
ونظرة مستقبلية
إيجابية
البنك يحقق أعلى
مستويات االبتكار والتميز
في خدمة العمالء
حصافة في إدارة
المخاطر ومصدات
قوية تجاه التقلبات
طرح حلول مالية
مبتكرة ..إضافة جديدة
للمميزات التنافسية
السيولة المرتفعة
واالنتشار الجغرافي..
ضمن عوامل القوة
نموّ ل المشاريع التنموية
ونسهم بتحقيق رؤية
كويت 2035
 %98من إجمالي
تعيينات  ..2019من نصيب
الكويتيين
قفزات نوعية
في تبني الـ FinTech
ونطبق الذكاء
االصطناعي في
العمليات المصرفية
دور بارز في االستدامة
والتنمية المجتمعية..
وتشجيع القدرات
االبتكارية لدى الشباب

بلغت ربحية السهم عن عام  2019ما قيمته
 36.45فلسًا م�ق��ارن��ة ب � �ـ 33.06فلسًا ع��ن ع��ام
 2018وبنسبة زيادة .%10.3
ج � � ��اءت ت� ��وزي � �ع� ��ات «ب� �ي� �ت ��ك» ل� �ل� �ع ��ام 2019
ك��ال �ت��ال��ي %3.120 :ل �ل��ودي �ع��ة ال �خ �م��اس �ي��ة،
و %2.620ل�ل��ودائ��ع االس�ت�ث�م��اري��ة املستمرة
و %2.075لوديعة السدرة و %2.475لوديعة
الديمة « 12شهرا» ،و 2.150%لوديعة الديمة
« 6أش�ه��ر» و %2.100للخطط االستثمارية
ط��وي�ل��ة األج ��ل و %0.800ل�ح�س��اب ال�ت��وف�ي��ر
االستثماري.
وأوص� ��ى م�ج�ل��س اإلدارة ب�م�ن��ح املساهمني
ت� ��وزي � �ع� ��ات ن� �ق ��دي ��ة ب �ن �س �ب��ة  %20وأس� �ه ��م
منحة بنسبة  ،%10بعد م��واف�ق��ة الجمعية
ال �ع �م��وم �ي��ة وال� �ج� �ه ��ات امل �خ �ت �ص��ة .وارت� �ف ��ع
اجمالي املوجودات ليصل إلى  19.391مليار
دي �ن��ار ،ب��زي��ادة ق��دره��ا  1.621م�ل�ي��ار دي�ن��ار،
وب�ن�س�ب��ة زي� ��ادة  %9.1ع��ن ع ��ام  ،2018كما
زادت م�ح�ف�ظ��ة ال�ت�م��وي��ل ل�ت�ص��ل إل ��ى 9.337
م�ل�ي��ارات دي�ن��ار ،ب��زي��ادة ق��دره��ا  146مليون
دينار ،وبنسبة زيادة  %1.6عن عام .2018
ك �م��ا ارت �ف��ع رص �ي��د االس �ت �ث �م��ار ف��ي ص�ك��وك
ل �ي �ص��ل إل � ��ى  2.276م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار ب ��زي ��ادة
ق��دره��ا  713م�ل�ي��ون دي �ن��ار وب�ن�س�ب��ة زي ��ادة
 %45.6عن نهاية العام السابق ،وأغلبيتها
تمثل استثمارًا في صكوك سيادية ،وكذلك
ارت� �ف� �ع ��ت ح� �س ��اب ��ات امل� ��ودع�ي��ن ل �ت �ص��ل إل��ى
 13.553مليار دي�ن��ار ،ب��زي��ادة ق��دره��ا 1.772
مليار دينار ،وبنسبة زيادة  %15.0عن عام
 ،2018كما بلغت ح�ق��وق املساهمني 2.060
م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار ب ��زي ��ادة ق ��دره ��ا  166م�ل�ي��ون
دينار ،وبنسبة زيادة  %8.8عن عام .2018
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل��ك ،بلغ م�ع��دل كفاية رأس
امل ��ال ( %17.67ب�ع��د ال�ت��وزي�ع��ات امل�ق�ت��رح��ة)،
متخطيا الحد االدنى املطلوب وقيمته ،%15
وهي النسبة التي تؤكد متانة املركز املالي
لـ«بيتك».

نتائج مالية قوية
وأض ��اف امل� ��رزوق ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي أن
َّ
ال�ن�ت��ائ��ج امل��ال�ي��ة ال�ق��وي��ة ال�ت��ي حققها البنك
خ�ل�ال ال �ع��ام امل��اض��ي إش� ��ارة واض �ح��ة على
نجاح «بيتك» في تعزيز موقعه الرائد عامليا
ف ��ي ص �ن��اع��ة ال �ت �م��وي��ل االس �ل�ام ��ي ،وت��أك�ي��د
قوته ومالءته املالية ،وتعزيز قيمة حقوق
مساهميه وم��ودع �ي��ه وت�ن�م�ي��ة ال�ع��ائ��د على
استثماراتهم ،مع تحقيق أعلى مستويات
االبتكار والتميز في خدمة العمالء.
ولفت امل��رزوق إل��ى أن النتائج املالية تؤكد
ّ
التكيف مع الظروف والتحديات
القدرة على
التي مرت بها األس��واق اإلقليمية والعاملية
في  ،2019منوها بحصافة البنك في إدارة
املخاطر والنهج الحذر ال��ذي خلق مصدات
قوية تجاه تقلبات األسواق نتيجة الظروف
وال�ت�ح��دي��ات االق�ت�ص��ادي��ة والجيوسياسية
في املنطقة والعالم.

االستحواذ ..منافع وإيجابيات
أكد امل��رزوق أن النمو في مختلف املؤشرات
امل��ال�ي��ة للبنك ي�ت�م��اش��ى م��ع االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
الطموحة واألداء العام للمجموعة ،ويعكس
ق��وة أنشطة ال�ب�ن��ك ،وزي ��ادة ك�ف��اءة التكلفة،
ون �ج��اح اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ت�ح�ق�ي��ق االس �ت��دام��ة
ف��ي النمو م��ن خ�لال التركيز على األنشطة
املصرفية األس��اس�ي��ة ،منوها بتحقيق نمو
م �ت��واص��ل ف ��ي ص��اف��ي اإلي � � � ��رادات ،م��دع��وم��ًا
بزيادة االي��رادات التشغيلية ،وبالتالي نمو
ف��ي ص��اف��ي ال ��رب ��ح .وذك ��ر أن «ب �ي �ت��ك» نجح

«المركزي»:
سندات وتورق بـ  200مليون دينار
أعلن بنك الكويت املركزي عن إصدار سندات ّ
وتورق بقيمة  200مليون دينار كويتي.
وأف ��اد البنك ف��ي ب�ي��ان تلقت سبقلا نسخة منه ام��س ب��ان م�ع��دل ال�ع��ائ��د على هذا
االصدار يبلغ  %2.75ألجل ثالثة اشهر.

«التجاري» :استقالة الخالد
اعلن البنك التجاري الكويتي عن استقالة حازم مشاري الخالد من عضوية مجلس
االدارة .وقال البنك في افصاح على موقع البورصة امس ،ان االستقالة تعود السباب
خاصة ،وجار اتخاذ االج��راءات الالزمة بشأن استدعاء عضو احتياطي الستكمال
دورة مجلس االدارة الحالية التي تنتهي في  31ديسمبر .2020

حمد المرزوق

النتائج القوية
ً
عالميا
تعزز موقع البنك الرائد
في صناعة التمويل اإلسالمي
 ..وتؤك��د قدرت��ه عل��ى التك ّي��ف م��ع الظ��روف
والتحديات في األس��واق اإلقليمي��ة والعالمية

مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية
بنسبة  %20وأس��هم منحة بنسبة %10

االستدامة والتنمية المجتمعية
أوض��ح امل ��رزوق أن «بيتك» حقق إن �ج��ازات كبيرة على مستوى املسؤولية
االجتماعية واستراتيجية التنمية املستدامة ،حيث شملت م�ب��ادرات خدمة
املجتمع مختلف الجوانب االجتماعية والبيئية والصحية والتعليمية وذوي
االحتياجات الخاصة ،والشباب والرياضة ودعم املبادرين وتشجيع االبتكار
وريادة االعمال واالبداع لدى الشباب ،والجهود التطوعية ،وقد حصل «بيتك»
على جوائز مرموقة في هذا املجال.

ف��ي ت��وف�ي��ر مجموعة واس �ع��ة م��ن ال�خ��دم��ات
واملنتجات والحلول املالية التي انفرد بها
في السوق الكويتي ،لتكون اضافة جديدة
إل��ى امل �م �ي��زات ال�ت�ن��اف�س�ي��ة ال �ت��ي يتمتع بها
البنك.
ولفت املرزوق إلى أن استحواذ «بيتك» على
البنك األهلي املتحد ش.م.ب الذي وافقت عليه
ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة ل�ل�م�س��اه�م�ين م��ؤخ��را،
ي�ح�ق��ق ال �ع��دي��د م ��ن امل �ن��اف��ع واالي �ج��اب �ي��ات،
ح �ي��ث ي �ص��ب ف ��ي خ��ان��ة ت �ح �س�ين م��ؤش��رات
الربحية ،فقد بينت الدراسات املعدة من قبل
املستشارين أن الزيادة املتوقعة في ربحية
السهم املستقبلية نتيجة لهذا االستحواذ
 EPS Accretionستكون األعلى مقارنة مع
صفقات االس�ت�ح��واذ ال�ت��ي تمت ف��ي منطقة
ال�خ�ل�ي��ج وال� �ش ��رق األوس� � ��ط ،وس� ��وف ينتج
عن الدمج آث��ار إيجابية ملصلحة مساهمي
«بيتك» بسبب االرتفاع املتوقع في نصيبهم
من األرباح والتوزيعات النقدية.
وأشار املرزوق إلى أن االستحواذ سيحسن
م��ن ج ��ودة أص ��ول ال�ك�ي��ان ال�ج��دي��د وارت �ف��اع
ال �ق��اع��دة ال��رأس �م��ال �ي��ة وم� �ع ��دالت ال�س�ي��ول��ة
وكفاءة رأس املال بمعدالت تفوق متطلبات
ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة ،ك �م��ا أن ��ه س �ي��ول��د أك�ب��ر
وأف �ض��ل ب�ن��ك م�ص��رف��ي إس�لام��ي ف��ي ال�ع��ال��م
م��ن حيث امل��وج��ودات ،ليتبوأ «ب�ي�ت��ك» بعد
ذلك املكانة األولى واملستحقة محليًا بقيمة

م��وج��ودات ت�ب�ل��غ ح��وال��ي  101م�ل�ي��ار دوالر
أميركي.

التحول الرقمي
أك��د امل��رزوق أن «بيتك» حقق قفزات نوعية
ف��ي ت�ن�ف�ي��ذ اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �ت �ح��ول ال��رق�م��ي،
م � ��ن خ� �ل ��ال ت� �ب� �ن ��ي آخ � � ��ر وأح� � � � ��دث وس ��ائ ��ل
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل��ال �ي��ة  FinTechوت�ط�ب�ي��ق
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي والروبوت
ف��ي ال�ع�م�ل�ي��ات امل�ص��رف�ي��ة وت�ح�ق�ي��ق التميز
في الخدمة املصرفية عبر املوبايل Mobile
 ،Bankingض �م��ن م�ه�ن�ي��ة ع��ال �ي��ة وم�ع��اي�ي��ر
ع��امل �ي��ة وع� �ل ��ى م �س �ت��وى امل �ج �م ��وع ��ة ،األم ��ر
ال ��ذي ي�س��اه��م بمنح العميل ت�ج��رب��ة رقمية
اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة وم �س �ت ��دام ��ة ،وي� �ق ��ود ال �ت �ط��ور
الرقمي في الصناعة املصرفية.
ولفت إل��ى أن «بيتك» افتتح نحو  10ف��روع
 ،KFH Goم �ن �ت �ش��رة ف� ��ي م� ��واق� ��ع ح �ي��وي��ة
مختلفة ف��ي ال �ك��وي��ت ،م�ن��وه��ا ب ��أن «ب�ي�ت��ك»
ح�ص��د ج��ائ��زة أف �ض��ل م�ن�ت��ج ع�ل��ى م�س�ت��وى
الشرق األوسط لـ KFH Goمن مجلة EMEA
 Financeال �ع��امل �ي��ة ،وذل � ��ك ت �ق��دي��را ل �ك �ف��اءة
ال �خ��دم��ات ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا ه ��ذا ال �ف��رع ال��ذك��ي
املبتكر تلبية لتطلعات العمالء.
�اض ف��ي
وأك � � � ��د امل � � � � � ��رزوق أن «ب � �ي � �ت � ��ك» م � � � � ٍ
استثماراته في التكنولوجيا لتعزيز قدراته
ال��رق �م �ي��ة ،م�ب�ي�ن��ا أن األه �م �ي��ة ال �ت��ي يوليها

البنك للرقمنة وتطوير خدماته ومنتجاته
تخدم العمالء وتساهم ف��ي تطوير القطاع
املصرفي املحلي ،وأيضًا تتقاطع مع خطة
ال��دول��ة ض�م��ن رؤي ��ة ال�ك��وي��ت  2035ال��رام�ي��ة
إلى التحول نحو اقتصاد معرفي قائم على
االبتكار والتكنولوجيا.

تصنيفات ائتمانية عالية
ن � ��وه امل � � � ��رزوق إل � ��ى ال �ت �ص �ن �ي �ف��ات ال �ع��ال �ي��ة
ال�ت��ي ح�ص��ل عليها «ب�ي�ت��ك» م��ن ق�ب��ل كبرى
م��ؤس�س��ات التصنيف االئ�ت�م��ان��ي ال�ع��امل�ي��ة،
مشيرا إلى ان وكالة «موديز» ثبتت تصنيف
ال��ودائ��ع بالعمالت املحلية واألجنبية على
امل ��دي�ي�ن ال �ق��ري��ب وال �ب �ع �ي��د ل� �ـ «ب �ي �ت��ك» ع�ن��د
 ،A1/Prime-1ك�م��ا ث�ب�ت��ت ال��وك��ال��ة التقييم
االئ� �ت� �م ��ان ��ي األس � ��اس � ��ي  ،BCAوال �ت �ق �ي �ي��م
االئتماني األساسي املعدل Adjusted BCA
ع�ن��د م�س�ت��وى  ،baa3فيما رف�ع��ت «م��ودي��ز»
النظرة املستقبلية لتصنيفات «بيتك» على
املدى البعيد من مستقرة إلى إيجابية.
وأوض �ح ��ت ال��وك��ال��ة ف��ي ت �ق��ري��ره��ا ،أن ه��ذه
ال �ت �ص �ن �ي �ف ��ات ج� � � ��اءت ف � ��ي ض� � ��وء م ��واف �ق ��ة
م�س��اه�م��ي «ب �ي �ت��ك» ع �ل��ى االس �ت �ح ��واذ على
البنك «األهلي املتحد -البحرين».
ذك � � ��ر امل � � � � ��رزوق أن «ب � �ي � �ت� ��ك» ح� �ق ��ق ت �ق��دم��ا
اس � �ت � �ث � �ن� ��ائ � �ي� ��ا وم� � �ل� � �ح � ��وظ � ��ا ف � � ��ي ت �ط �ب �ي��ق
استراتيجية املوارد البشرية ،حيث بلغ عدد
املوظفني الكويتيني من التعيينات الجديدة
في العام املاضي  337من أصل  343موظفا
ج ��دي ��دا ،أي م ��ا ي� �ع ��ادل  %98م ��ن إج �م��ال��ي
التعيينات .عالوة على ذلك ،يشكل املوظفون
الكويتيون من هم دون  30عاما ما نسبته
 %84من اإلجمالي.
وق��ال إن «بيتك» أنجز خ�لال ال�ع��ام املاضي
تدريب  3120من موظفيه عبر نحو  16ألف
مقعد تدريبي ،مشيرا إلى أن ذلك يؤكد ريادة
«بيتك» كأبرز مؤسسات القطاع الخاص في
ت��وظ�ي��ف وت��أه�ي��ل ال�ش�ب��اب ال�ك��وي�ت��ي ،ضمن
إس�ت��رات�ي�ج�ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة ل�ل�ت��دري��ب وت�ط��وي��ر
املواهب.

%10.3

زي��ادة إي��رادات التموي��ل

زيادة في ربحية السهم
ً
فلس��ا
لتصل إل��ى 36.45

إل��ى  931.6ملي��ون دينار

%12.5

ق� ��ال ح �م��د امل � � ��رزوق إن «ب �ي �ت��ك» ف��از
ب� �ج ��وائ ��ز رف �ي �ع ��ة م� ��ن ج� �ه ��ات ع��امل �ي��ة
مرموقة معنية بمتابعة أعمال البنوك
وامل��ؤس�س��ات امل��ال�ي��ة ،ك�ج��ائ��زة «أفضل
بنك في الكويت» لعام  2019من مجلة
 Euromoneyالعاملية الرائدة في عالم
األع� �م ��ال ،وج ��ائ ��زة «أف �ض��ل م��ؤس�س��ة
مالية اسالمية في العالم لعام »2019
من مجموعة  Global Financeالعاملية،
وغيرهما م��ن ال�ج��وائ��ز ال�ع��امل�ي��ة ،وذل��ك
ح�س��ب م�ع��اي�ي��ر ومنهجية ك��ل مجلة.
وأع� ��رب امل � ��رزوق ع��ن ث�ق�ت��ه ب�م��واص�ل��ة
«ب�ي�ت��ك» ت�ع��زي��ز ن�ت��ائ�ج��ه امل��ال�ي��ة وأدائ ��ه
ال �ق��وي ،متقدما بالشكر للمساهمني
والعمالء على دعمهم وثقتهم بأعمال
وانشطة «بيتك» ،وكذلك توجه بالشكر
إلى الجهات الرقابية ،وأثنى على جهود
االدارة التنفيذية واملوظفني على ادائهم
املتميز ،م��ؤك��دا ض��رورة الحفاظ على
ريادة «بيتك».

بنوك المجموعة..
عناصر قوة
ل�ف��ت امل� ��رزوق إل��ى أن م��راك��ز السيولة
املرتفعة التي يتمتع بها «ب�ي�ت��ك» ،هي
م ��ن ض �م��ن ع ��وام ��ل ال� �ق ��وة ال��رئ�ي�س�ي��ة
ل�ل�ب�ن��ك إل ��ى ج��ان��ب ال��رق �ع��ة ال�ج�غ��راف�ي��ة
التي يغطيها وشبكة بنوك املجموعة
املنتشرة في تركيا وأملانيا والبحرين
وم��ال�ي��زي��ا وال�س�ع��ودي��ة ،ب��االض��اف��ة إلى
تنوع خدماته املصرفية واالستثمارية،
وتوافقها مع آخر تطورات التكنولوجيا
املالية.

تمويل المشاريع
التنموية

أرقام ومؤشرات

%8.1

جوائز عالمية
مرموقة

%9.1

نم��و إي��رادات التش��غيل

ارتفاع إجمالي الموجودات

إل��ى  510.1ماليي��ن دينار

إل��ى  19.39ملي��ار دين��ار

 %17.6معدل كفاية رأس المال (بعد التوزيعات المقترحة)

أك��د امل ��رزوق ع�ل��ى دور «ب�ي�ت��ك» ال��رائ��د
في دع��م االقتصاد الوطني ومساندة
خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت وامل�ن�ط�ق��ة
عبر املشاركة في تمويل املشروعات
الضخمة ،مبينا أن ذل��ك يعتبر ركيزة
أساسية لتحويل البالد إلى مركز مالي
وتجاري إقليمي وعاملي.
ول �ف��ت إل ��ى ت �ن��وع امل�ح�ف�ظ��ة التمويلية
ل �ـ«ب �ي �ت��ك» ل�ت�ش�م��ل ق �ط��اع��ات ح�ي��وي��ة
م �خ �ت �ل �ف��ة ،ب �م��ا ف �ي �ه��ا ال� �ط ��اق ��ة وامل � ��اء
وال � � �ك � � �ه� � ��رب� � ��اء وال � �ب � �ن � �ي � ��ة ال� �ت� �ح� �ت� �ي ��ة
واالن�ش��اءات ،منوها ب��دوره البارز في
إص��دارات الصكوك لكثير من البنوك
وال�ش��رك��ات املحلية وال�ع��امل�ي��ة ،وكذلك
للحكومات ،مؤكدا االستعداد الكامل
ملواصلة تمويل املشروعات الحكومية
التنموية.

«التجارة» تسلمت محضر عمومية «بيتك»
لنشره في الجريدة الرسمية
علي الخالدي
ك �ش �ف��ت م � �ص� ��ادر م �ع �ن �ي��ة ل � �ـ سبقلا ،ان
وزارة ال � �ت � �ج ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة ت �س �ل �م��ت
م �ح �ض��ر ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ال �ع��ادي��ة
وغ�ي��ر ال�ع��ادي��ة لبيت ال�ت�م��وي��ل الكويتي
وال� � �ت � ��ي ان � �ع � �ق� ��دت األس � � �ب� � ��وع امل� ��اض� ��ي،
ح�ت��ى ي�ت�س�ن��ى ل�ه��ا ب��اإلي �ع��از ب�ن�ش��ره في
ال� �ج ��ري ��دة ال��رس �م �ي��ة «ال� �ك ��وي ��ت ال� �ي ��وم»،
ويأخذ قوته القانونية بالنفاذ ،بحسب
اإلج ��راء ات املتبعة ف��ي ه��ذا الخصوص.
وأف��ادت امل�ص��ادر ب��ان «ال�ت�ج��ارة» ممثلة
بقطاع الشركات والتراخيص التجارية

ق��ام��ت ب�م�خ��اط�ب��ة ك��ل م��ن ه�ي�ئ��ة أس ��واق
امل��ال ،وبنك الكويت امل��رك��زي ،باإلضافة
ال��ى ج�ه��از ح�م��اي��ة امل�ن��اف�س��ة وذل��ك ألخ��ذ
م ��واف� �ق� �ت� �ه ��ا ع� �ل ��ى م� ��ا أق� ��رت� ��ه ال �ج �م �ع �ي��ة
العمومية لبيت التمويل ف��ي  20يناير
الجاري.
وأشارت الى ان موافقة الجهات الرقابية
ت��أت��ي ح�ت��ى ت �ك��ون ع�م�ل�ي��ة امل��واف �ق��ة على
محضر عمومية ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل «كاملة
ال��دس��م» م��ن الناحية القانونية .وبينت
امل � � �ص� � ��ادر ان � � ��ه م � ��ن امل � �ت� ��وق� ��ع ان ت �ص��ل
م��واف �ق��ات «امل ��رك ��زي وامل �ن��اف �س��ة وه�ي�ئ��ة
األس� ��واق» خ�ل�ال األي ��ام ال�ق�ل�ي�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة،

خاطبت «المركزي»
و«أسواق المال»
و«المنافسة»
ألخذ مباركتها
على مقررات
العمومية

متوقعة ان يتم نشر محضر العمومية
ف � ��ي ال � �ج� ��ري� ��دة ال ��رس� �م� �ي ��ة ف � ��ي ع ��دده ��ا
ال�ص��ادر ي��وم االح��د املقبل او ال��ذي يليه
كأبعد تقدير.
يشار الى ان عمومية بيت التمويل اقرت
على توصية مجلس اإلدارة باالستحواذ
ع �ل��ى  %100م ��ن أس� �ه ��م رأس � �م� ��ال ال �ب �ن��ك
األهلي املتحد ،عن طريق تبادل األسهم،
ك �م��ا واف� �ق ��ت ع �ل��ى إدراج ب �ي��ت ال �ت �م��وي��ل
ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي ب ��ورص ��ة م�م�ل�ك��ة ال�ب�ح��ري��ن
وت �ف��وي��ض م�ج�ل��س اإلدارة أو م��ن يكلفه
بتحديد تاريخ تنفيذ ال�ق��رار وات�خ��اذ كل
اإلجراءات الواجبة لتنفيذه.
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أصدر بنك الكويت المركزي بيانا صحافيا بمناسبة انتهاء زيارة بعثة خبراء صندوق
النقد الدولي للبالد خالل الفترة  20-7يناير  2020في إطار المشاورات الدورية لعام
 ،2020بموجب المادة الرابعة التفاقية إنشاء الصندوق ،حيث تولى بنك الكويت
المركزي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والجهات المحلية المعنية إنجاز
الترتيبات الخاصة بتلك الزيارة بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب
االجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة
األوضاع االقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع
المصرفي والمالي.

أدل��ى ال��دك�ت��ور محمد ي��وس��ف الهاشل محافظ بنك
الكويت امل��رك��زي بتصريح ح��ول تلك ال��زي��ارة أوج��ز
ف �ي��ه أب� ��رز م �ض��ام�ين ال �ب �ي��ان ال �خ �ت��ام��ي ال� ��ذي أع��دت��ه
البعثة .وأش��ار املحافظ إل��ى أن البيان الختامي قد
أب ��رز ط�ب�ي�ع��ة ال�ت�ح��دي��ات ال�ه�ي�ك�ل�ي��ة ال �ت��ي ي��واج�ه�ه��ا
االق�ت �ص��اد ال�ك��وي�ت��ي وس�ب��ل م��واج�ه�ت�ه��ا .وق��د رح��ب
ال �ب �ي��ان ال �خ �ت��ام��ي ل�ب�ع�ث��ة ال �ص �ن��دوق ب �ج �ه��ود بنك
ال �ك��وي��ت امل��رك��زي ل�ت�ع��زي��ز م�ت��ان��ة ال �ق �ط��اع امل�ص��رف��ي
واملالي وزيادة تحصينه.
وأوض� ��ح امل �ح��اف��ظ أن ال �ب �ي��ان ال�خ�ت��ام��ي للبعثة قد
جاء ضمن ثالثة محاور رئيسية ،تشمل التطورات
املالية الكلية الراهنة في دولة الكويت ،والتوقعات
االق �ت �ص��ادي��ة ال �ك �ل �ي��ة وامل �خ ��اط ��ر ال �ت��ي ت ��واج ��ه تلك
التوقعات ،ومناقشة السياسات.
ّ
بتحسن نمو القطاعات غير
وأشاد البيان في بدايته
النفطية ال��ذي بلغ نحو  %3في ع��ام  2019مدفوعا
بقوة اإلن�ف��اق الحكومي واإلن�ف��اق االستهالكي .في
ح�ين ت��أث��ر نمو ال�ق�ط��اع النفطي بانخفاض أسعار
النفط وكميات إنتاجه ،حيث انكمش الناتج املحلي
اإلجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بنحو  %1في
ظل تمديد اتفاقية «أوب��ك »+لتخفيض اإلن�ت��اج من
َ
النفط .وعليه ،ف��إن��ه م��ن امل��ق� َّ�در أن يحقق االقتصاد
املحلي نموًا بنحو  %0.7في عام  2019مقارنة بنحو
 %1.2في عام .2018
وتشير توقعات البعثة إل��ى ارت�ف��اع إن�ت��اج الكويت
م��ن النفط بنحو طفيف ف��ي ع��ام  ،2020ليصل إلى
 2.7مليون برميل يوميًا ،ما ي��ؤدي إلى نمو الناتج
املحلي اإلج�م��ال��ي الحقيقي للقطاع النفطي بنحو
 .%0.3ك�م��ا ي�ت��وق��ع ن�م��و ال �ن��ات��ج امل�ح�ل��ي اإلج�م��ال��ي
الحقيقي للقطاعات غير النفطية بنحو  %3في عام
 ،2020وأن تتسارع وتيرة ذلك النمو ليصل إلى نحو
 %3.5ف��ي امل ��دى امل�ت��وس��ط ،م��دع��وم��ًا ب��زي��ادة ك��ل من
اإلنفاق الحكومي والتوظيف ونمو االئتمان .وعليه،
تتوقع البعثة أن يبلغ نمو الناتج املحلي اإلجمالي
الحقيقي نحو  %1.5في ع��ام  2020وأن يبلغ %2.7
على املدى املتوسط.
ّ
وفي ما يتعلق بتطورات األسعار املحلية ،وفي ظل
ارتفاع كل من أسعار املواد الغذائية والنقل ،وتباطؤ
وتيرة تراجع اإليجارات في القطاع السكني ،تتوقع
البعثة أن يبلغ معدل التضخم السنوي لعام 2019
نحو  ،%1.1وأن يصل إلى نحو  %1.8في عام ،2020
وذلك مع بدء ارتفاع اإليجارات في القطاع السكني.

وعلى صعيد امليزان الداخليّ ،
سجل رصيد املوازنة
العامة (بعد خصم مخصصات صندوق احتياطي
األج �ي ��ال ال �ق��ادم��ة ،واس �ت �ب �ع��اد دخ ��ل االس �ت �ث �م��ارات
ال �ح �ك��وم �ي��ة) ع �ج �زًا ب�ن�ح��و  %8م ��ن ال �ن��ات��ج امل�ح�ل��ي
اإلجمالي للسنة املالية  ،2019/18حيث لم تتمكن
ال�ح�ك��وم��ة م��ن إص � ��دار أي دي ��ن ج��دي��د م�ن��ذ أك�ت��وب��ر
 ،2017في انتظار موافقة مجلس األم��ة على قانون
الدين العام الجديد ،األمر الذي اضطر الحكومة إلى
السحب من أص��ول صندوق االحتياطي العام لسد
العجوزات في املوازنة العامة.
ّ
أما في ما يتعلق بامليزان الخارجي ،فتتوقع البعثة
ت��راج��ع ف��ائ��ض ال�ح�س��اب ال �ج��اري مل �ي��زان م��دف��وع��ات
دول� ��ة ال �ك��وي��ت ل�ي�ص��ل إل ��ى ن �ح��و  %8.5م��ن ال�ن��ات��ج
امل �ح �ل��ي اإلج �م��ال��ي ف ��ي ع ��ام  ،2019ف ��ي ظ ��ل ت��راج��ع
الصادرات النفطية وارتفاع الواردات.
وفي سياق آخر ،أوضحت البعثة أن التدابير املالية
التي تعتزم الحكومة اتخاذها ملواجهة التحديات
ُ ّ
ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى امل ��دى ال�ق��ري��ب م �ح ��دودة ،ح�ي��ث ت��رك��ز
الحكومة على اإلجراءات املتاحة لها والتي ال تتطلب
تغييرات تشريعية .وق��د ح��ددت لذلك مجموعة من
خيارات الترشيد في النفقات العامة ،وتشمل )1 :سد
الثغرات في برامج الدعوم والتحويالت االجتماعية
املختلفة )2 .ترشيد اإلنفاق الرأسمالي )3 .الحد من
الهدر في اإلنفاق العام من خالل تحسني املشتريات.
وفيما يتعلق باإليرادات العامة ،أشارت البعثة إلى
أن الحكومة الكويتية تخطط لزيادة اإلي��رادات غير
النفطية م��ن خ�ل�ال )1 :إدخ ��ال الضريبة االنتقائية
على التبغ واملشـــروبــات السكريـــة املخطط لها منذ
فتـرة طويلة )2 .إعادة تسعير الخدمـــات الحكوميـــة.
 )3وتعزيز تحصيل اإليرادات العامة.
وت�ت��وق��ع البعثة أن ت ��زداد االح�ت�ي��اج��ات التمويلية
ل �ل �ح �ك��وم��ة ب �س��رع��ة ،وأن ي �ت �ح��ول رص �ي ��د امل ��وازن ��ة
العامة (بعد احتساب دخل االستثمارات الحكومية،
واستبعاد مخصصات صندوق احتياطي األجيال
ال�ق��ادم��ة) م��ن ف��ائ��ض ق��دره  %5.5م��ن الناتج املحلي
اإلج�م��ال��ي ف��ي ع��ام  2019إل��ى عجز بالقيمة نفسها
ب �ح �ل��ول ع� ��ام  .2025وض �م ��ن س �ي �ن��اري��و اس �ت �م��رار
التحويل إل��ى ص�ن��دوق احتياطي األج�ي��ال القادمة،
واستبعاد دخل االستثمارات الحكومية ،فإن أرصدة
ُ
امل��وازن��ة ال�ع��ام��ة ستحقق ع �ج��وزات م��ال�ي��ة تراكمية
بنحو  55مليار دينار ُ(يعادل نحو  180مليار دوالر
أم�ي��رك��ي) ع�ل��ى م��دار األع ��وام ال�س�ت��ة ال�ق��ادم��ة .ودون

ثناء على ما يقوم به
بنك الكويت المركزي
◄  %17.6كفاية رساميل بنوك الكويت

◄ %1.2

القروض غير المنتظمة وتغطيتها %229

ن� ��وه ال �ب �ي��ان ال �خ �ت��ام��ي ل�ب�ع�ث��ة ص� �ن ��دوق ال�ن�ق��د
ال��دول��ي ب� ��األداء ال �ق��وي ل�ل�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي ال��ذي
ع�ك�س�ت��ه ن�س�ب��ة ك �ف��اي��ة رأس امل� ��ال ال �ت��ي بلغت
نحو  %17.6ف��ي سبتمبر  ،2019وم��ا تتمتع
به البنوك املحلية من سيولة وفيرة علــى املـــدى
القصــير .وفي هــذا الصــدد أيضا ،سجل معــدل
صـافي القـــروض غيــر املنتــظمة ،بعد خصم
امل�خ�ص�ص��ات امل� �ح ��ددة ،م�س�ت��وي��ات منخفضة
بلغت نحو  %1.2من إجمالي محفظة القروض،
مما يعكس تحسن جودة األصول لدى البنوك،
وك ��ذل ��ك ارت �ف �ع��ت ن�س�ب��ة ت�غ�ط�ي��ة امل�خ�ص�ص��ات
للقروض غير املنتظمة إلى نحو  ،%229وتراجع
صافي الدخل من الفوائد نتيجة تقليص هامش
أسعار الفائدة على اإلق��راض املصرفي وتكلفة
األم� ��وال .ه ��ذا ،وت�ت��وق��ع البعثة أن ي�ت�س��ارع نمو
ح�ج��م االئ�ت�م��ان م��ع ت��دف�ق��ات إض��اف�ي��ة محتملة
األموال ووفرة السيولة املصرفية.
لرؤوس
ّ
وف ��ي م��ا ي�ت�ع��ل��ق ب��ال�س�ي��اس��ة ال �ن �ق��دي��ة ،أش ��ارت
البعثة إلى قرار بنك الكويت املركزي في أواخر
ع��ام  2018بزيادة سقف القروض الشخصية
ال��ذي اتخذه في ضوء الظروف النقدية املواتية،
ق��د أث�م��ر ت�س��ارع��ا ف��ي نمو االئ�ت�م��ان املصرفي
ف��ي دول ��ة ال �ك��وي��ت .ك�م��ا أث�ن��ت ال�ب�ع�ث��ة ع�ل��ى دور
ب�ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي ف��ي اس �ت �خ��دام مختلف
أدوات السياسة النقدية بحرفية عالية للحفاظ
على جاذبية ال��دي�ن��ار الكويتي ودع��م اإلق��راض
ّ
املوجه لالقتصاد .وبالرغم من قيام االحتياطي
ال�ف��درال��ي األم�ي��رك��ي ب��رف��ع أس�ع��ار ال�ف��ائ��دة على
ّ
ال� ��دوالر األم �ي��رك��ي ف��ي ع��ام  ،2018إال أن بنك
الكويت املركزي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير
(باستثناء مارس  ،)2018وقام فقط برفع سعر
الفائدة على اتفاقيات إع��ادة ال�ش��راء «الريبو».
وأش ��ارت البعثة إل��ى أن بنك الكـويت املــركزي
خــــالف قرارين لالحتيـــاطي الفدرالي األميركي
بتخفيض أسعار الفائدة على الدوالر األميركي
خالل عام  ،2019وج��اراه في تخفيضه الثالث
ألسعار الفائدة في أكتوبر .2019
وعلى صعيد سياسة سعر ال�ص��رف ،اعتبرت
ال �ب �ع �ث��ة أن رب� ��ط س �ع��ر ص� ��رف ال��دي �ن��ار بسلة
«غير معلنة» من العمالت هي سياسة مالئمة
ل�لاق�ت�ص��اد ال�ك��وي�ت��ي وق��د ق��دم��ت دع��ام��ة ّفعالة
ومرونة نسبية لسعر الصرف خالل فترة قوة
الدوالر األميركي.

استخدام األدوات
النقدية بحرفية عالية
سياسة سعر الصرف
مالئمة لالقتصاد
مناقشات إلعداد خطة
جديدة لضمان الودائع
إل ��ى ج��ان��ب ذل ��ك ،أث �ن��ت ال�ب�ع�ث��ة ع�ل��ى س�ي��اس��ات
ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي ال��رق��اب�ي��ة الحصيفة في
التنظيم واإلش ��راف ،التي ساهمت ف��ي الحفاظ
ع�ل��ى م��رون��ة ال�ق�ط��اع امل �ص��رف��ي .وت��دع��م البعثة
خ�ط��ط ال�ب�ن��ك امل ��رك ��زي إلج� ��راء دراس� ��ة شاملة
ألدوات التحوط الكلي لضمان استمرارها في
تعزيز مرونة القطاع املالي ،ومنع تراكم املخاطر
النظامية ،وتحقيق ال �ت��وازن بعناية ب�ين أه��داف
االس �ت �ق��رار امل��ال��ي وال�ن�م��و االق �ت �ص��ادي .وت��دع��م
ال�ب�ع�ث��ة أي �ض��ا ال �ج �ه��ود ال �ج��اري��ة ل�ت�ع��زي��ز األط��ر
اإلشرافية والتنظيمية وتعزيز اإلش��راف القائم
على املخاطر .ه��ذا ،وق��د رحبت البعثة بالتقدم
ف��ي س�ب�ي��ل إن �ش��اء ه�ي�ئ��ة ش��رع�ي��ة م��رك��زي��ة في
البنك املركزي ،وال��ذي من شأنه تقليل املخاطر
الناجمة عن االختالف في االجتهادات الفقهية
لدى البنوك اإلسالمية.
وترى البعثة ضرورة مواصلة السلطات الكويتية
بذل الجهود لتعزيز إدارة األزم��ات ووض��ع أطر
لتسوية أوض��اع البنوك ف��ي ح��ال تعثرها ،كما
ينبغي أن تركز اإلصالحات على تطوير النظام
الحالي لإلفالس وإع��ادة هيكلة البنوك ،وتقليل
امل�خ��اط��ر األدب �ي ��ة ،وت�ش�ج�ي��ع ان�ض�ب��اط ال �س��وق،
واملساعدة في حماية امل��وارد املالية .ولتحقيق
ه��ذه الغاية ،كانت السلطات الكويتية قد أعدت
مسودة قانون في هذا الشأن ،وبدأت مناقشات
داخلية إلعداد خطة مناسبة لضمان الودائع في
الكويت.

◄ الحكوم��ة تح��اول س��د ثغ��رات الدع��وم والتحوي�لات االجتماعي��ة
◄ نح��و الح��د م��ن اله��در ف��ي اإلنف��اق م��ن خ�لال تحس��ين المش��تريات
◄ ترش��يد اإلنف��اق الرأس��مالي ج��زء م��ن خط��وات ضب��ط النفق��ات
◄ إدخ��ال الضريب��ة االنتقائي��ة عل��ى التب��غ والمش��روبات الس��كرية
◄ إع��ادة تس��عير الخدم��ات الحكومي��ة وتعزي��ز تحصي��ل اإلي��رادات العامة
◄ الصن��دوق :عل��ى الحكوم��ة تقلي��ص فات��ورة الروات��ب واحت��واء نموها
◄ ..كم��ا عليه��ا ترش��يد الدع��وم وإص�لاح التحوي�لات إل��ى المؤسس��ات العام��ة
◄ ف��رض ضريب��ة قيم��ة مضاف��ة بنس��بة  %5يوس��ع القاع��دة الضريبي��ة
◄ توس��يع نط��اق ضريب��ة الدخ��ل وف��رض ضرائ��ب عل��ى الس��لع الكمالي��ة
اللجوء إل��ى مصادر التمويل األخ��رى ،وف��ي ظل األوض��اع
ال�ح��ال�ي��ة ف�ي�م��ا يتعلق ب��ال�ت�ح��وي��ل إل ��ى ص �ن��دوق األج �ي��ال
القادمة ،فسوف تكون تغطية هذه االحتياجات التمويلية
تحديا ج��دي��ا ،م��ا س�ي��ؤدي إل��ى استنفاد أص��ول صندوق
االحتياطي العام املتاح في أقل من عامني ،بينما سيستمر

إجمالي أصول الهيئة العامة لالستثمار باالرتفاع.
وأش��ارت البعثة في بيانها الختامي إل��ى أهمية تقليص
بشكل
فاتورة األج��ور العامة تدريجيا من خالل املواءمة
ٍ
أوث��ق بني أج��ور القطاع العام والقطاع الخاص واحتواء
نمو األج��ور ف��ي املستقبل .كما أن م��واء م��ة هيكل األج��ور

ال�ع��ام��ة ،وتعزيز ال �ع�لاوات على أس��اس ال�ك�ف��اءة ،وخفض
فروقات األج��ور املرتفعة للغاية في القطاع العام مقارنة
ب��ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ،وال�ت��رش�ي��د امل � ��دروس ل �ل��دع��وم ال�ع��ام��ة
وإص�لاح التحويالت إلى املؤسسات العامة ،من شأنه أن
يولد وفورات كبيرة.
ّ
ك �م��ا أك � ��دت ال �ب �ع �ث��ة ف ��ي ب �ي��ان �ه��ا ال �خ �ت��ام��ي ع �ل��ى ض ��رورة
ال�ت�س�ع�ي��ر ال �ع��ادل ل�ل�خ��دم��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ع�ن��د م�س�ت��وي��ات
اس �ت ��رداد ال�ت�ك��ال�ي��ف ،وت��رش �ي��د ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ح��وي�لات إل��ى
امل��ؤس�س��ات املختلفة م��ن خ�لال الضبط والتنفيذ ال�ج��اد،
وزي � ��ادة االس �ت �ث �م��ارات ال �ع��ام��ة امل� �ع ��ززة ل�ل�ن�م��و وت�ح�س�ين
كفاءتها .ومن شأن فرض ضريبة القيمة املضافة بنسبة
 %5توسيع القاعدة الضريبية ،وتحقيق إي ��رادات ثابتة
للموازنة العامة ،واملساعدة في رفع مستوى القدرة على
إدارة الضرائب ،وتوسيع تغطية ضريبة الدخل وفرض
الضرائب على السلع الكمالية.
ُ
دخ �ل��ت وفقا
وت��رح��ب البعثة بالتعديالت األخ �ي��رة ال�ت��ي أ ِ
للقانون رقم  9لسنة  2019بشأن تنظيم تبادل املعلومات
َّ
االئتمانية والذي مكن شركة شبكة املعلومات االئتمانية
م ��ن ال �ب ��دء ف ��ي ت�ج�م�ي��ع امل �ع �ل��وم��ات االئ �ت �م��ان �ي��ة ال�خ��اص��ة
ب��ال�ش��رك��ات ،وك��ذل��ك ع��ززت جمع البيانات ع��ن املقترضني
األفراد ،حيث تم إنشاء نظام تصنيف شامل على مستوى
ال��دول��ة ،ما أت��اح للبنوك ق��درة أكبر على تسعير املخاطر.
وتعتقد البعثة أن بنك الكويت املركزي لديه قائمة واسعة
م��ن أدوات ال �ت �ح��وط ال�ك�ل��ي وال �ج��زئ��ي ل�ل�ح��د م��ن امل�خ��اط��ر
املحتملة على االستقرار املالي ،وأن جهوده جديرة بالثناء
ف��ي ت�ع��زي��ز ح�م��اي��ة املستهلك وت�ع��زي��ز ال�ث�ق��اف��ة امل��ال�ي��ة ،ما
ُيساعد في تخفيف املخاطر للمقترضني األفراد.
وأخ � �ي� � ً�را ،رح �ب��ت ال �ب �ع �ث��ة ب��ال �ت �ق��دم امل �س �ت �م��ر ف ��ي تحسني
ب�ي�ئ��ة األع� �م ��ال ،ح �ي��ث ت �ح� ّ�س��ن ت��رت �ي��ب دول� ��ة ال �ك��وي��ت في
ت�ق��ري��ر «س �ه��ول��ة م �م��ارس��ة أن�ش�ط��ة األع �م ��ال» ال �ص��ادر عن
ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي ل �ع��ام  2020ب�ف�ض��ل اإلص�ل�اح ��ات ف��ي ب��دء
األع�م��ال التجارية ،والحصول على الكهرباء ،والحصول
ع�ل��ى االئ �ت �م��ان ،وال �ت �ج��ارة ع�ب��ر ال �ح��دود .وت�ش� ّ�ج��ع البعثة
خطط السلطات الكويتية الرامية إل��ى املزيد من تبسيط
عملية التسجيل واإلس��راع في إص��دار تراخيص األعمال
واالس�ت�ي��راد وإزال ��ة الحواجز التنظيمية أم��ام االستثمار
األجنبي املباشر.
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استثماراتها زادت  %25في أقل من عام

ِّ
المتميزة» ترفع حصتها
«الراية
في «ميداف لالستثمارات» إلى %35
بشير سليمان
عقدت شركة ال��راي��ة املتميزة القابضة مؤتمرًا
صحافيًا ب�ح�ض��ور ممثلني ع��ن اإلدارة العليا
يترأسهم جاسم الفجي ،نائب رئيس مجلس
اإلدارة وع ��دن ��ان ال �س��ال��م ،ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي،
إضافة الى فريق عمل الشركة وحضور حاشد
من قبل ممثلي الوسائل اإلعالمية في الكويت
املطبوعة وااللكترونية واملرئية.
واس �ت �ع��رض��ت ال �ش��رك��ة آخ ��ر امل �س �ت �ج��دات ح��ول
عمليات «ال�ق��اب�ض��ة» ال�ت��ي تأسست ف��ي م��ارس
 2019ب� �ن ��اء ع �ل��ى اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة اس �ت �ث �م��اري��ة
توسعية في أسواق رأسية ،دعما لخطة الكويت
للتنمية  2035ال�ت��ي تتضمن ف��ي أه��م بنودها
ت�ح��وي��ل ال�ك��وي��ت ال��ى م��رك��ز م��ال��ي واس�ت�ث�م��اري
واع��د في املنطقة ،وذل��ك من خالل التركيز على
سياسة التنويع االق�ت�ص��ادي وإي�ج��اد مصادر
ج��دي��دة ل�ل��دخ��ل وت�ق�ل�ي��ل امل�خ��اط��ر ح��رص��ا على
م�ص�ل�ح��ة امل�س�ت�ث�م��ري��ن .وب �ن��اء ع �ل �ي��ه ،ان�ط�ل�ق��ت
ال��راي��ة املتميزة القابضة ف��ي ال�س��وق الكويتي
وف� ��ق رؤي � ��ة ت��وس �ع �ي��ة ت �ش �م��ل أس� � ��واق امل�ن�ط�ق��ة
والعالم؛ وباالستناد الى بنود استراتيجيتها،
ح��رص��ت ال ��راي ��ة ال �ق��اب �ض��ة م �ن��ذ ب��داي �ت �ه��ا على
اق�ت�ن��اص ال�ف��رص االستثمارية ال��واع��دة ،حيث
ك��ان��ت ب��اك��ورة اس�ت�ث�م��ارات�ه��ا االس �ت �ح��واذ على
 %35م ��ن ش ��رك ��ة ال �ب �ح��ر امل �ت ��وس ��ط واف��ري �ق �ي��ا
القابضة «ميداف لالستثمارات» والتي تندرج
تحتها م �ي��داف امل��ال�ي��ة ال�ت��ي صنفت ع�ل��ى انها
ب�ن��ك اس�ت�ث�م��اري متكامل ف��ي ال �س��وق امل�ص��ري،
مع التركيز على أنشطة سوق املال ،والخدمات
املالية غير املصرفية واالستثمار املباشر؛ يذكر
أن الراية القابضة هي من أبرز املستثمرين في
ميداف القابضة والتي ي��رأس مجلس ادارتها
أيضا عدنان سلمان السالم.
اس�ت�ه��ل امل��ؤت�م��ر بكلمة ل�ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
إدارة الراية القابضة جاسم الفجي الذي تحدث
ع��ن هيكلية ال�ش��رك��ة ودور مجلس اإلدارة في
اإلشراف على توسعات القابضة االستراتيجية
بالتعاون مع اإلدارة التنفيذية واللجان املدققة
وتقديم االستشارات الضرورية لذلك .كما لفت
الفجي الى حرص الراية القابضة على ان تشكل
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وتطوير قدراتها.

الفجي :جميع استثماراتنا
مدرة للدخل وال نستثمر
في مشاريع نمطية
السالم :مفاوضات
لالستحواذ على بنك
استثماري في سويسرا
«الراية القابضة» مشروع
كويتي يتجه بقوة
نحو العالمية
تأسيس «ميداف  -بريطانيا»
لدراسة الفرص االستثمارية
في أوروبا
ق ��اع ��دة اس �ت �ث �م��اري��ة ك��وي �ت �ي��ة ص �ل �ب��ة وت�ح�ف�ي��ز
ال �ت �ن ��وع االق� �ت� �ص ��ادي وف � ��ي ت �ث �ق �ي��ف امل� �ه ��ارات
الكويتية حول أهمية القطاع االستثماري ،مع
إعطائها ف��رص��ة ل�لان�خ��راط ف��ي فريقها املهني

آفاق واعدة
ك �ش��ف ال ��رئ �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل ��راي ��ة ال �ق��اب �ض��ة
ع ��دن ��ان س �ل �م��ان ال �س��ال��م  ،أن ال ��راي ��ة امل�ت�م�ي��زة
القابضة تتجه ال��ى آف��اق واع ��دة م��ن االزده ��ار،
اذ ح�ق�ق��ت ن �م��وا ف��ي اس�ت�ث�م��ارات�ه��ا ف��ي م�ي��داف
ال �ق��اب �ض��ة ب��ال �س��وق امل �ص��ري ب�ن�س�ب��ة  %25في
فترة لم تتخط العام بعد ،مؤكدا أن هذا النمو
ه��و م��ؤش��ر دام� ��غ ع�ل��ى ج� ��دوى االس �ت �ث �م��ار مع
ضمان عوائد مجدية للمستثمرين ،نظرا الى
ان السوق املصري يعتبر من األس��واق الواعدة
لالستثمارات األجنبية بالنظر الى التسهيالت
االستثمارية التي يمنحها للمستثمرين ،حيث
يحتل م��رت�ب��ة متقدمة ع��امل�ي��ا ف��ي ت��وف�ي��ر مناخ
م�س�ت��دام لالستثمار ويتمتع ب��درج��ة استقرار
دولية عالية ،كما يتمتع ببنية تحتية تنافسية
م �ش �ج �ع��ة ع �ل��ى االس �ت �ث �م ��ار؛ ي �ض ��اف ال� ��ى ذل��ك
التزام الحكومة املصرية بالتخطيط املستقبلي
وف��ق رؤي��ة طويلة األج��ل م��ع كامل استعدادها
لالستجابة الى التغيرات والتحديات بمرونة
وف �ع��ال �ي��ة .ي �ض��اف ال� ��ى ذل� ��ك ال �ت��وج��ه ال �ح��ال��ي
لتعزيز التعاون االقتصادي بني الكويت ومصر
لجهة البرامج االستثمارية ،إذ تشير التقديرات
الى ان نسبة االستثمارات الكويتية تبلغ نحو
 %25من حجم االستثمارات العربية في مصر،

ً
قريبا
شركة جديدة في مجال البرمجيات..
قال جاسم الفجي إن أي استثمار أو مساهمة أو استحواذ تقوم به شركة الراية املتميزة القابضة لن يكون تقليديًا أو نمطيًا ،كاشفًا عن اكتمال
االستعدادات لإلعالن عن تأسيس شركة للحلول التقنية والبرمجيات ،حيث ستطرح منتجني وتطبيقًا مبتكرًا ،وستنطلق أعمالها من مصر
كمرحلة أول��ى ،كما تحدث عن مفاوضات قطعت مرحلة متقدمة لالستحواذ على شركة لصناعة األجهزة التكنولوجية البسيطة في مصر
(مصنع تيلي مصر) ،نّ
وبي الفجي أن هدف الشركة هو الريادة في جميع املجاالت التي تعمل فيها بتوجيهات من مجلس اإلدارة.
ّ
وأعرب الفجي عن توقعاته بنجاح خطط شركة «الراية للطيران» ،خصوصًا في ظل السوق املتنامي لقطاع الطيران ،مبينًا أن الشركة ستخدم في
مرحلة أولى رحالت الحج والعمرة ،حيث أعلنت اململكة العربية السعودية عن رؤيتها باستقبال أعداد كبيرة من الراغبني في أداء مناسك الحج
والعمرة خالل السنوات املقبلة.
من جانبه ،أشارعدنان السالم إلى أن مصر حاضن جيد الستثمارات الشركة ،وأنها ّقدمت التسهيالت لتشجيع االستثمار ،وفتحت األبواب على
مصراعيها ألعمال الشركة املتنامية .وعلى هامش املؤتمر ،تم الكشف عن اللوغو الجديد املتميز لشركة الراية املتميزة القابضة ،وهو يؤشر إلى
سياسة التوسع املدروسة بعناية التي تقوم بها الشركة ،وبمعنى آخر إنها راية الكويت االستثمارية في العالم.

وتحتل املرتبة الثالثة بني هذه االستثمارات.
وأشار الى أن عمليات الراية القابضة تتخطى
أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتغطي
أس ��واق ��ا ف��ي أوروب � ��ا وال �ص�ي�ن وذل� ��ك م��ن خ�لال
حصتها في ميداف القابضة ،وأوض��ح السالم
في هذا االطار أن األخيرة قد عمدت الى تأسيس
شركة مالية في السوق البريطاني« :ميداف -
بريطانيا» ،حيث قامت باالستحواذ على شركة
استثمارية التي ستكون بمنزلة الذراع املالية،
لتتولى دراسة الفرص االستثمارية في أسواق
أوروبية واعدة أبرزها سويسرا والصني.
وش� ��رح ال �س��ال��م أن ال �ش��رك��ة ح��ال �ي��ا ف ��ي ص��دد
التفاوض لالستحواذ على بنك استثماري في
سويسرا ،على أن يتم اإلع�لان عن الصفقة في
وقت الحق.
كما تطرق السالم الى تطورات عمليات «ميداف
ال�ق��اب�ض��ة» ،م��ؤك�دًا أن ال�ش��رك��ة ت�ع��زز ح��ال�ي��ًا من
نطاق استثماراتها باتجاه قطاعات اقتصادية
م� �ت� �ن ��وع ��ة؛ ح� �ي ��ث ع �م �ل ��ت م � ��ؤخ � ��را ع� �ل ��ى ض��خ
االس �ت �ث �م��ارات ف��ي ق�ط��اع ال�ت�ع��دي��ن وال�ص�ن��اع��ة،
بما يعادل  10مليارات جنيه مصري ،اذ سوف
يجري قريبا اإلعالن عن استحواذها على ثالثة
مصانع ،من ضمنها اكبر مصنع إلعادة تدوير
ال � ��ورق ،ي �ض��اف ال ��ى ذل ��ك اس �ت �ح��واذه��ا م��ؤخ��را
على حصة  %26من أسهم شركة الثريا لتكرير
ال ��زي ��وت ،إذ ب�ل�غ��ت ق�ي�م��ة ال�ص�ف�ق��ة أك �ث��ر م��ن 30
مليون جنيه مصري ،وهي أكبر صفقة تبرمها
امل �ج �م��وع��ة ف ��ي ع ��ام  ،2019وج� ��ار دراس � ��ة رف��ع
الحصة الى  ،%51وذلك نتيجة ملا رأته الشركة
من تحقيق عوائد مجدية.

توسع في السعودية
كشف السالم أيضًا عن الخطة التوسعية للراية
القابضة في سوق اململكة العربية السعودية،
التي تعمل وفق استراتيجية بناءة على تطوير
عملياتها ،وت�ق��دي��م خ��دم��ات ن��وع�ي��ة ذات قيمة
م �ض��اف��ة ال ��ى ال �ع �م�ل�اء ،وذل� ��ك ال �ت��زام��ًا بدعمها
لخطة التنمية ال�س�ع��ودي��ة  ،2030ال��رام�ي��ة ال��ى
تنويع مصادر الدخل وتعزيز االقتصاد .وفي
ه��ذا اإلط ��ار ،أش��ار ال�س��ال��م ال��ى أن ش��رك��ة ال��راي��ة
ل�ل�ط�ي��ران ،ال�ت��ي ت��أس�س��ت ت�ح��ت مظلة «م�ي��داف
القابضة» ،وتهدف الى تغطية أسواق املنطقة،
ت �ش �ك��ل ق �ي �م��ة م �ض��اف��ة ألع � �م ��ال ش ��رك ��ة ال ��راي ��ة
املتحدة ،املتخصصة في اإلدارة الفندقية ،عبر
فرعها في اململكة العربية السعودية؛ إذ ترتكز
بنود استراتيجيتها التنموية على التحول الى
مزود خدمات موحد ،يحصل من خالله العميل
ع �ل��ى ب ��اق ��ات م�ت�ك��ام�ل��ة ل �ق �ض��اء م �ن��اس��ك ال�ح��ج
وال �ع �م��رة وت�ش�م��ل إق��ام��ة ف�ن��دق�ي��ة ،ت��ذاك��ر سفر،
خ��دم��ات ن�ق��ل ،تخليص م�ع��ام�لات ،التأشيرات،
وهذا غيض من فيض .وأوضح السالم أن شركة
الراية املتحدة العقارية ،التي تقع تحت مظلة
الراية القابضة ،تخطط للتوسع االستراتيجي
ف��ي س��وق اململكة عبر دراس��ة االس�ت�ح��واذ على
ف� �ن ��ادق ج ��دي ��دة ،وت �ن �م �ي��ة ح�ص�ت�ه��ا م ��ن س��وق
الضيافة الفندقية.

برعاية رئيسية من «الوطني»

«الدراسات المصرفية»:
برنامج للمديرين في القطاعات
ق � ��ال امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام مل �ع �ه��د ال � ��دراس � ��ات
امل �ص��رف �ي��ة األس� �ت ��اذ ال ��دك �ت ��ور ي�ع�ق��وب
ال��رف��اع��ي ،ان امل�ع�ه��د سيعقد برنامجا
ت��دري �ب �ي��ا ب �ع �ن��وان «إدارة ال �ت �ح��دي��ات
ال � �ج� ��دي� ��دة ب� ��إت � �ق� ��ان :ق� � �ي � ��ادة ال �ت �غ �ي �ي��ر
وإدارة األداء» ،ويحاضر في البرنامج
البروفيسور جيم داود – كبير الزمالء
ومدير تنفيذي في كلية هارفارد إلدارة
األع�م��ال ،وذل��ك ي��وم  8م��ارس املقبل في
فندق الجميراُ .
ويعقد البرنامج برعاية
رئيسية من بنك الكويت الوطني.
وأض� � ��اف ال ��رف ��اع ��ي أن ه� ��ذا ال �ب��رن��ام��ج
موجه للمسؤولني واملديرين العاملني
ف��ي ج �ه��ات وق �ط��اع��ات م�خ�ت�ل�ف��ة ،حيث
ستتم مناقشة مفاهيم حديثة ومهمة
ف��ي عالم األع�م��ال ،وال�ت��ي تؤثر وبشكل
م� �ب ��اش ��ر ف � ��ي ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ال � ��رف � ��ع م��ن
ان� �ت ��اج� �ي ��ة ه � ��ذه ال� �ق� �ط ��اع ��ات ،م� �ث ��ل :أن
تحقيق النجاح في عالم األعمال اليوم
يتطلب :إدارة وق �ي��ادة ف� ّ�ع��ال�ت�ين ،حيث
ستمكننا اإلدارة ّ
الفعالة من استغالل
نقاط ال�ق��وة لدينا ،وم��ن االس�ت�ف��ادة من
ن�م��وذج العمل ال�خ��اص ب�ن��ا ،للحصول
على أكبر فائدة ممكنة ،كما ستمكننا
القيادة ّ
الفعالة من العمل على االبتكار
والتعلم وخلق طرق لالزدهار في بيئة
عمل متغيرة ،وذلك من خالل استخدام
نموذج عمل جديد.
واوضح انه ستتم مناقشة أربع حاالت
عملية من كلية هارفارد إلدارة األعمال،
الك �ت �ش��اف وال �ت �ع��رف ع �ل��ى ال �ت �ح��دي��ات
ُ
التي تواجهها املنظمات املعقدة والتي
ت �ع �م��ل ت �ح ��ت ض �غ ��ط ش� ��دي� ��د ،وس� ��وف
ّ
َيط ِلع املشاركون على أفضل املمارسات
ّ
الفعالة للقيادة التنفيذية ،وأهم عوامل
تنفيذ االستراتيجية بنجاح ،مما يتيح

جيم داود

ينطلق  8مارس المقبل
بعنوان
«إدارة التحديات الجديدة
بإتقان :قيادة التغيير
وإدارة األداء»
ل �ه��م خ �ل��ق ت��أث �ي��ر إض��اف��ي ل �ل��دور ال��ذي
يقومون فيه كقادة.
وأض��اف الرفاعي أن املعهد مستمر في
تقديم هذه النوعية من البرامج ،والتي
ُ
ت �س �ل��ط ال� �ض ��وء ع �ل��ى امل �ف��اه �ي��م امل�ه�م��ة
وال�ح��دي�ث��ة ف��ي م�ج��ال ت�ط��وي��ر األع �م��ال،
وب��ال�ت�ع��اون م��ع م�ح��اض��ري��ن م��ن أفضل
امل�ن�ظ�م��ات ب��ال�ع��ال��م م�ث��ل كلية ه��ارف��ارد
إلدارة األع �م��ال ،وغ�ي��ره��ا م��ن املنظمات
واملؤسسات العاملية.

مبيعات المنازل األميركية الجديدة
تواصل تراجعها
تراجعت مبيعات املنازل األميركية الجديدة على غير املتوقع في ديسمبر املاضي،
م �ت��أث��رة ع�ل��ى األرج� ��ح ب�ن�ق��ص ف��ي ال ��وح ��دات األرخ � ��ص ،ل�ك��ن س ��وق اإلس �ك��ان يظل
مدعومًا بتدني أسعار الرهن العقاري .وقالت وزارة التجارة األميركية أم��س إن
مبيعات املنازل الجديدة انخفضت  0.4في املئة إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل
املوسمية بلغت  694ألف وحدة الشهر املاضي ،مع انخفاض املبيعات في الجنوب
إلى أدنى مستوى في أكثر من عام ،وهذا هو التراجع الشهري الثالث على التوالي
في املبيعات.
وج��رى خفض وت�ي��رة مبيعات نوفمبر إل��ى  697أل��ف وح��دة م��ن  719أل��ف وح��دة
في ال�ق��راءة السابقة .وت��رك��زت مبيعات الشهر املاضي في شريحة  200إل��ى 749
ّ
أل��ف دوالر .وشكلت مبيعات املنازل التي يقل سعرها عن  200أل��ف دوالر ،وهي
ال�ش��ري�ح��ة األع �ل��ى ط�ل�ب��ًا ،ع�ش��رة ف��ي امل �ئ��ة ف�ق��ط م��ن امل�ب�ي�ع��ات .وك ��ان اق�ت�ص��ادي��ون
ّ
استطلعت روي�ت��رز آراء ه��م توقعوا زي��ادة مبيعات امل�ن��ازل الجديدة ،التي تشكل
نحو  11.1في املئة من مبيعات سوق اإلسكان 1.5 ،في املئة إلى معدل يبلغ 730
ألف وحدة في ديسمبر( .رويترز)

الجمعية االقتصادية:

تحذير شديد اللهجة قبل فوات األوان
أصدرت الجمعية االقتصادية
تقريرا ،أمس ،تناولت فيه ما
عرضته وزارة المالية مؤخرا
بشأن المالمح الرئيسية
لمشروع قانون الميزانية
العامة للدولة للسنة المالية
 ،2021/2020والذي تضمن
عجزا تقديريا بنحو  7.7مليارات
دينار كويتي ،قبل استقطاع
مخصصات األجيال القادمة،
ونحو  9.2مليارات دينار بعد
االستقطاع.
وفي سياق الحلول المقترحة
لهذا العجز ،أشارت وزيرة
المالية إلى ضرورة إعادة النظر
في رواتب موظفي القطاع
الحكومي .وقد أثار تصريحها
هذا ردود فعل ساخطة من
جانب عدد من النواب وكتاب
األعمدة الصحافية ووسائل
التواصل االجتماعي ،وشرائح
مجتمعية كثيرة.

أوض� �ح ��ت ال �ج �م �ع �ي��ة اإلق� �ت� �ص ��ادي ��ة :أع �ق ��ب ذل��ك
ت��راج��ع وزي ��رة امل��ال�ي��ة ع��ن مضمون تصريحها،
ب��ل وت��أك�ي��ده��ا ب�ع��دم وج ��ود ن�ي��ة ل��دى الحكومة
للمساس ب��ال��دع��وم ،وأن م��ا قصدته بالنظر في
الرواتب إنما يتعلق بالبديل االستراتيجي ،الذي
ستترتب على تطبيقه زيادة رواتب موظفني في
القطاع الحكومي بنحو  .%30وقد رافق تراجع
الوزيرة عن تصريحاتها قيامها بإطالق وعود
ال تتطابق م��ع ب��رن��ام��ج ال�ع�م��ل ال�ح�ك��وم��ي ال��ذي
نص على «ضبط اإلنفاق الجاري ،وذل��ك بالحد
م��ن ال�ت��وس��ع ف��ي امل �ص��روف��ات ،وض �م��ان وص��ول

الدعم إل��ى مستحقيه» .وت��دل ه��ذه التصريحات
املتعارضة على أن الحكومة ال تملك برنامجا
حقيقيا وشفافا لإلصالح املالي ،وأن املسؤولني
ال�ح�ك��وم�ي�ين ،وع�ل��ى أع�ل��ى امل�س�ت��وي��ات ،م��ا زال��وا
ي�ط��رح��ون ح �ل��وال ارت�ج��ال�ي��ة غ�ي��ر واق�ع�ي��ة وغير
مدروسة.
وأك ��د أن ال�ع�ج��ز ال�ت�ق��دي��ري امل�ع�ل��ن ف��ي ب��رن��ام��ج
ال�ع�م��ل ال�ح�ك��وم��ي م��ا ه��و إال محصلة طبيعية
لتجاوز حجم اإلنفاق العام التقديري ،وهو 22.5
مليار دينار ،لحجم اإليرادات العامة التقديرية،
وهي  14.8مليار دينار .وقد ساد لغط كبير ،كما
هي العادة بعد كل إعالن عن عجز تقديري في
م�ش��روع ج��دي��د للميزانية ال�ع��ام��ة ،حيث ج��ادل
البعض ب�ع��دم وج��ود عجز فعلي ف��ي امليزانية
ال �ع��ام��ة ف ��ي ح��ال��ة إض��اف ��ة ع ��وائ ��د ال�ص�ن��دوق�ين
السياديني (االحتياطي العام وصندوق األجيال
القادمة) إلى اإليرادات ،علمًا بأن صندوق النقد
ال��دول��ي ك��ان ق��د ق��در ف��ائ��ض الحساب الختامي
للسنة املالية السابقة ،بعد إضافة تلك العوائد،
بنحو  5.3م�ل�ي��ارات دي �ن��ار .وال ب��د م��ن التأكيد
ف ��ي ه ��ذا ال �ص ��دد ب ��أن ه ��ذا ال �ف��ائ��ض س�ي�ت�ح��ول
إل��ى عجز فعلي خ�لال س�ن��وات قليلة مقبلة في
حالة استمرار اإلدارة املالية للدولة على نهجها
الحالي نفسه في اإلنفاق العام.
وأش��ار البيان إل��ى أن ال��دول��ة تلجأ إل��ى تغطية
ال �ع �ج��ز ال �ف �ع �ل��ي ل �ل �م �ي��زان �ي��ة م ��ن ال �س �ح��ب م��ن
ص�ن��دوق االحتياطي ال�ع��ام ،كما ه��و ال�ح��ال في
السنوات الخمس األخيرة ،بينما يحظر القانون
ع�ل��ى ال ��دول ��ة إض��اف��ة ع��وائ��د ص �ن��دوق األج �ي��ال
ال�ق��ادم��ة ،وه��و ال�ص�ن��دوق ال�س�ي��ادي األك�ب��ر ،إلى
اإلي��رادات العامة أو استخدام ه��ذه العوائد في
تمويل العجز ،حيث نص املرسوم بقانون رقم
 106لسنة  1976بشأن إنشاء احتياطي األجيال
ال �ق��ادم��ة ع�ل��ى إض��اف��ة ع��وائ��د اس�ت�ث�م��ارات��ه إل��ى
رصيده ،إذ إن الهدف من إنشاء الصندوق هو
تأمني مستقبل األجيال القادمة.
وقال :إن الجمعية االقتصادية تؤكد أن األسباب
الرئيسة وراء ه��ذا العجز املتكرر ف��ي امليزانية
ال �ع ��ام ��ة ل ��دول ��ة ال �ك ��وي ��ت ال ت �ك �م��ن ف ��ي ت�ض�خ��م
ف��ات��ورة ال��روات��ب ،وال ف��ي اإلن �ف��اق امل�ت��زاي��د على
ال��دع��وم ،ب��ل ه��ي نتيجة حتمية لضعف اإلدارة

◄ عالج عجز الموازنة

◄ هناك عجز

غائب ..والحكومة

عن تفعيل خطط

◄ وزارة المالية
ً
وعودا ال تتطابق
تطلق

مستمرة في حلول

تنويع االقتصاد

مع برنامج العمل

ارتجالية غير واقعية

وتنمية مصادر

الحكومي الخاص

وغير مدروسة

اإليرادات اإلضافية

بضبط اإلنفاق

◄ الحكومة ال تتصدى لملفات الهدر والفساد..
وال نلمس صدى لديها لتوصيات اإلصالح
االقتصادية الحكومية التي عجزت على مدى
س �ن ��وات ط��وي �ل��ة م ��ن ع �م��ر ال �ن �ف��ط ع ��ن م�ع��ال�ج��ة
الخلل الهيكلي ،املتمثل ف��ي اعتماد االقتصاد
الكويتي على مورد وحيد للدخل ،والتي عجزت
ع��ن تفعيل خ�ط��ط ج ��ادة للتنويع االق�ت�ص��ادي،
ّ
وعن تنمية مصادر إي��رادات إضافية ،وعن سن
تشريعات محفزة ومشجعة لالستثمار ،وعن
ّ
تبني سياسات دعم املنتجني األكفاء ومحاسبة
املقصرين.
كما أن عجز امليزانية ناتج عن استمرار النهج
ال�خ�ط��أ ف��ي إع� ��داد ت�ق��دي��رات�ه��ا إذ ت �ت��رك اإلدارة

املالية للجهات الحكومية تقدير احتياجاتها
من النفقات وفق نص املادة  5من القانون رقم 31
لسنة  1978بشأن قواعد إعداد امليزانيات العامة،
في وقت تتجاهل نص املادة  2من القانون نفسه
التي تشترط مراعاة امليزانية ملتطلبات خطط
التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وعجز امليزانية ناتج أيضًا عن استمرار الهدر
ف ��ي اإلن � �ف� ��اق ال � �ع� ��ام ،خ �ص��وص��ًا ف ��ي امل �ش��اري��ع
ال�ك�ب��رى وع �ق��ود ال�ص�ي��ان��ة واألوام� ��ر التغييرية
وم �خ �ص �ص��ات ال �ل �ج��ان ال �ص ��وري ��ة وح �س��اب��ات
العهد ،وكانت األم��ان��ة العامة للمجلس األعلى

للتخطيط وال�ت�ن�م�ي��ة ق��د ق ��درت ه ��ذا ال �ه��در في
دراس ��ة س��اب�ق��ة ع��رض�ت�ه��ا ع�ل��ى ملتقى ال�ك��وي��ت
لالستثمار ال��ذي عقد ف��ي  20/3/2018بنسبة
 %40م ��ن اإلن� �ف ��اق ال �ح �ك��وم��ي ،ورغ� ��م م� ��رور ما
يقارب السنتني على هذه الدراسة فلم نلمس أي
مبادرات أو إجراءات فعلية من جانب الحكومة
تهدف إلى وقف هذا الهدر ،أو الحد منه.
ً
وب� ��دال م��ن أن ت�ع�ل��ن ال ��وزي ��رة ف��ي م��واج �ه��ة ه��ذا
ال �ع �ج��ز ع��ن ب ��ذل ك��ل ال �ج �ه��ود امل�م�ك�ن��ة م��ن أج��ل
ً
معالجة أسبابه الحقيقية ،وب��دال م��ن أن تعلن
التزامها برنامج إصالح مالي حقيقي ،نجدها

ُ
تؤكد أن «الحكومة ستحارب» من أج��ل انتزاع
موافقة مجلس األم��ة على ق��ان��ون ال��دي��ن ال�ع��ام،
ال� � ��ذي ي� �ه ��دف إل � ��ى ت �م��وي��ل ال �ع �ج��ز ع ��ن ط��ري��ق
االستدانة من الخارج.
وتعرب الجمعية االقتصادية عن قلقها البالغ
م��ن اللجوء م�ج��ددًا إل��ى ال��دي��ن ال�ع��ام الخارجي،
ً
ب��وص �ف��ه م �ل��اذًا س� �ه�ل�ا ،ف ��ي ظ ��ل امل �ل��اءة امل��ال �ي��ة
العاملية التي تتمتع بها الكويت؛ إذ إن من شأن
م�ث��ل ه��ذا ال�ت��وج��ه أن ي��زي��د م��ن ت�ق��اع��س اإلدارة
ال �ع��ام��ة ع��ن ال�س�ي��ر ب��ات �ج��اه إص�ل�اح اق�ت�ص��ادي
ح �ق �ي �ق��ي ي �ن �ق ��ذ ال � �ك� ��وي� ��ت م � ��ن م� � � ��أزق اع �ت �م ��اد
مستقبلها على أس��واق النفط الدولية املتقلبة
وغير املضمونة في األمد البعيد.
إن عجز امليزانية املتكرر يكشف عجز الحكومة
عن التصدي مللفات الهدر والفساد ،كما يكشف
ع�ج��ز اإلدارة االق �ت �ص��ادي��ة وع ��دم ق��درت �ه��ا على
تنفيذ إص�ل�اح م��ال��ي واق�ت�ص��ادي حقيقي .وقد
سبق للجمعية االقتصادية الكويتية أن قدمت
إل��ى متخذي ال�ق��رار ف��ي الحكومة ال�ع�ش��رات من
التوصيات الهادفة إلى معالجة ضعف اإلدارة
االق �ت �ص��ادي��ة وال �ت �ص��دي مل�س�ب�ب��ات ال �ع �ج��ز في
امليزانية ،إال أنها لم تلمس صدى يذكر ملثل هذه
التوصيات .علمًا بأن صندوق النقد الدولي قد
ق��در الفائض ف��ي الحساب الختامي ع��ن السنة
امل��ال �ي��ة ل �ع��ام  2018/2019ب�ن�ح��و  5.3م�ل�ي��ارات
دي �ن ��ار ب �ع��د إض ��اف ��ة ه ��ذه ال �ع ��وائ ��د .وال ب ��د من
التأكيد ف��ي ه��ذا ال�ص��دد أن��ه ف��ي حالة استمرار
اإلدارة امل��ال�ي��ة ل�ل��دول��ة على نهج اإلن �ف��اق العام
ن�ف�س��ه امل�ت�ب��ع ح��ال �ي��ًا ،ف ��إن ه ��ذا ال �ف��ائ��ض امل�ق��در
م��ن ق�ب��ل ال �ص �ن��دوق س�ي�ت�ح��ول إل ��ى ع�ج��ز خ�لال
السنوات القليلة املقبلة.
وت�ج��دد الجمعية االقتصادية عبر ه��ذا البيان
دع ��وت� �ه ��ا إل � ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،ق �ب��ل ف� � ��وات األوان،
ل�ل�ال �ت��زام ب �ب��رن��ام��ج إص�ل��اح م��ال��ي واق �ت �ص��ادي
ح�ق�ي�ق��ي ي��رت �ك��ز ب �ش �ك��ل رئ �ي ��س ع �ل��ى اإلص�ل��اح
اإلداري وامل ��ؤس� �س ��ي ،وزي � � ��ادة ح �ج��م اإلن �ف ��اق
االستثماري ،وإط�لاق الحوافز الكفيلة بتفعيل
ّ
دور ال�ق�ط��اع ال �خ��اص م��ن خ�ل�ال ت�ب��ن��ي سياسة
استثمار وطنية ،للمساهمة في خلق اقتصاد
متنوع ومستدام ،وال�ح��رص على ع��دم املساس
بمكتسبات ورفاهية األسر الكويتية.
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«الوطني لالستثمار» :نمو قياسي بلغ %17.6

ورقة اقتصادية
عامر ذياب التميمي

 111مليار دوالر إصدارات الدين
في 2019
قال تقرير لشركة الوطني لالستثمار
إن النشاط اإليجابي في أسواق الدخل
الثابت العالمية استمر خالل الربع األخير
من  2019بفضل السياسة النقدية
المتشددة التي انتهجتها البنوك
المركزية لالقتصادات الكبرى ،ما انعكس
إيجاباً على فئة األصول هذه .إذ وبحسب
ما كان متوقعاًّ ،
خفض االحتياطي
الفدرالي األميركي خالل اجتماعه في
شهر أكتوبر سعر الفائدة بمقدار 25
نقطة أساس ،وهي المرة الثالثة خالل
 ،2019ليكون إجمالي الخفض  75نقطة
أساس ،ويصبح ضمن نطاق - %1.50
.%1.75
أشار تقرير الوطني لالستثمار إلى ارتفاع العائد
على سندات الخزانة األميركية ألج��ل  10سنوات
ب �م �ق��دار  25ن�ق�ط��ة أس� ��اس ع �ن��د  %1.92ف��ي ال��رب��ع
ّ
الرابع ،وذلك بعد تراجع املخاطر املتعلقة بالنزاع
ال �ت �ج��اري األم �ي��رك��ي  -ال �ص �ي �ن��ي إث ��ر اإلع �ل��ان عن
املرحلة األولى من الصفقة التجارية بينهما .ومن
املرتقب أن تؤدي الصفقة إلى إلغاء رسوم جمركية
أميركية سابقة .ورغ��م ارتفاعه ف��ي ال��رب��ع األخير،
ف��إن العائد على سندات الخزينة األميركية ألجل
 10سنوات انخفض بواقع  77نقطة أس��اس خالل
عام .2019
ورافقت جميع البنوك املركزية في مجلس التعاون
الخليجي خ�ط��وة االحتياطي ال�ف��درال��ي األميركي
َّ
في الربع األخير من  ،2019حيث خفضت أسعار
ال �ف��ائ��دة ب��واق��ع  25نقطة أس ��اس .وش �ه��دت ع�لاوة
املخاطر االستثمار ف��ي اإلص� ��دارات السيادية من
ال��درج��ة االستثمارية ف��ي ال�ش��رق األوس��ط وشمال
أف��ري�ق�ي��ا لخمس س �ن��وات تقلصًا ب��واق��ع  18نقطة
أس� ��اس ك �م �ع��دل وس �ط��ي خ�ل�ال ال��رب��ع ال ��راب ��ع .أم��ا
بالنسبة للدول املصنفة دون الدرجة االستثمارية،
ف��ان�خ�ف�ض��ت ع�ل��اوة امل �خ��اط��ر ب��ال �ب �ح��ري��ن ُ
وع �م��ان
ب��واق��ع  60و 90ن�ق�ط��ة أس ��اس ع�ل��ى ال �ت��وال��ي خ�لال
ال �ف �ت��رة ذات �ه��ا ،وان�خ�ف�ض��ت ع�ل�اوة امل �خ��اط��ر ل��دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ف ��ي ع ��ام  2019بعد
تراجع املخاطر املتوقعة في املنطقة.
ورأى ال �ت �ق��ري��ر أن ان �ض �م��ام األس� � ��واق الخليجية
إل��ى م��ؤش��ر «ج��ي ب��ي م��ورغ��ان» ل�س�ن��دات األس��واق
ال�ن��اش�ئ��ة يعتبر أك �ب��ر ح��اف��ز ألداء أس� ��واق ال��دخ��ل
ال� �ث ��اب ��ت اإلق �ل �ي �م �ي��ة ف ��ي  ،2019إذ س ��اه ��م إدراج
ال� �س� �ن ��دات ال �س �ي��ادي��ة ل �خ �م��س دول خ�ل�ي�ج�ي��ة في
اس�ت�ق�ط��اب ت��دف�ق��ات ج��دي��دة وع ��زز س�ي��ول��ة أس��واق
الدين اإلقليميةّ ،
مبينًا أن أداء أسواق الدخل الثابت
اإلقليمية كان متماشيًا مع أداء نظيرتها العاملية
خالل .2019
وك � �ش� ��ف ال� �ت� �ق ��ري ��ر ع � ��ن م� �ج� �م ��وع ال� � ��دي� � ��ون ال� �ت ��ي

مستشار وباحث اقتصادي كويتي
Email: ameraltameemi@gmail.com

ال عالج لعجز الموازنة
إال باإلصالح الجذري

إصدارات سندات وصكوك الشرق األوسط وشمال
أفريقيا في  2019وفق البلد
الكويت

المغرب
تونس

%2

%1

البحرين

%3

%1

عُ مان

%4
مصر

%7

اإلمارات

%38

قطر

%17
السعودية

%27
¶  18.2مليار دوالر اقترضتها كيانات المنطقة في الربع األخير
والقطاع المالي يستحوذ على  %65منها
¶ انضمام األسواق الخليجية إلى مؤشر «جي بي مورغان»
لسندات األسواق الناشئة أكبر حافز ألداء أسواق المنطقة
¶ إدراج السندات السيادية لـ 5دول خليجية في المؤشر
ساهم باستقطاب تدفقات جديدة ..وعزز سيولة أسواق
الدين اإلقليمية
اقترضتها كيانات منطقة الشرق األوسط وشمال
أف��ري�ق�ي��ا ال �ت��ي ب�ل�غ��ت ن�ح��و  18.2م�ل�ي��ار دوالر في
الربع األخير من  ،2019وهيمن القطاع املالي على
الصفقات الرئيسية ب�ح��وال��ي  %65م��ن املجموع،
بينما ساهمت الحكومات بنسبة  .%35وبشكل

عام ،وصل إجمالي إصدارات الديون في  2019إلى
مستوى قياسي بلغ  111.2مليار دوالر ،ب��زي��ادة
قدرها  %17.6مقارنة مع  ،2018وشهدت اإلصدارات
طلبًا ق��وي��ًا م��ن ق��اع��دة مستثمرين م�ت��زاي��دة ،وك��ان
أداؤها جيدًا نسبيًا في السوق الثانوي.

ي�ب��دو أن ه�ن��اك ال�ت�ب��اس��ًا ح��ول م�س��أل��ة عجز
امل� � ��وازن� � ��ة ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ،خ� �ص ��وص ��ًا ب �ع��د
تصريحات وزي ��رة املالية ع��ن حجم العجز
امل� �ت ��وق ��ع ف ��ي ال �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة 2021/2020
واملقدر بـ  9.2مليارات دينار ..العجز املتوقع
ق��در ع�ل��ى أس ��اس اإلن �ف��اق ال �ع��ام واإلي� ��رادات
املحتملة .ح�ي��ث ان اإلي � ��رادات حسبت على
أس � ��اس أن س �ع��ر ب��رم �ي��ل ال �ن �ف��ط ال �ك��وي �ت��ي
سيكون بحدود  55دوالرًا فقد أصبح العجز
ُ
قياسيا نظرًا لعدم التمكن من السيطرة علـى
اإلنفاق العام .وإذا كان الباب األول ،الرواتب
واإلج� � ��ور ،ي�ش�ك��ل أه ��م ب �ن��ود امل �ي��زان �ي��ة ف��إن
م��ن الطبيعي أن يثير امل�س��ؤول��ون إشكالية
التوظيف في الحكومة والقطاع العام والعبء
ال��ذي يمثله على الخزينة العامة .كما أن ما
يتعلق بالدعومات يستحق امل��راج�ع��ة ..لكن
هل يمكن التصدي للرواتب واألجور والدعم
م��ن دون إن �ج��از إص�ل�اح اق�ت�ص��ادي شامل
يعيد االقتصاد الكويتي إلى وضع طبيعي،
وتنخفض فيه التزامات الدولة إلى مستويات
مقبولة؟ وه��ل يمكن تحقيق ذل��ك اإلص�لاح
االق �ت �ص��ادي ف��ي غ �ي��اب اإلرادة السياسية
وتعثر كل املحاوالت السابقة املتعلقة بذلك
اإلص� �ل ��اح؟ إذًا ف� ��إن ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى عجز
املوازنة يتطلب إجراءات تتجاوز السياسات
املالية املعتمدة في الوقت الراهن.
ت �ط��رح ال �ح �ك��وم��ة رغ �ب �ت �ه��ا ب��إن �ج��از ق��ان��ون
للدين ال�ع��ام يرفعه م��ن  10م�ل�ي��ارات دينار
إلى  25مليار دينار .هناك محاذير الرتفاع
الدين العام في أي بلد ،مهما كانت إمكاناته
االقتصادية ،حيث ان خدمة الدين أو سداده
ستكون عبئًا على امليزانية ،وس��وف يفرد
بندًا ضمن امليزانية خالل السنوات القادمة قد
يؤدي إلى تعطيل تخصيص األموال لنفقات
ج��اري��ة أو رأس�م��ال�ي��ة مستحقة ..ف��ي الوقت
نفسه ف��إن السحب م��ن االح�ت�ي��اط��ي ال يعد
باألمر الحصيف ،وقد ينتج عن ذلك تصفير
ذلك االحتياطي خالل سنوات قليلة ..هناك
أهمية لترشيد اإلن�ف��اق على امل��دى القصير
قبل إنجاز التحوالت االقتصادية املطلوبة..
الشك أن اإلنفاق الجاري يشمل جوانب هدر
كبيرة يمكن للمسؤولني ف��ي اإلدارة املالية
تحديدها ووض��ع ح��د ل�ه��ا .كما أن الفساد
املصاحب للتعاقدات واملناقصات والتكاليف
الكبيرة للمشاريع واألعمال ،يمكن التصدي
لها بشكل احترافي بما يخفض من مستوى
اإلن �ف��اق ..إل��ى ذل��ك ،ال ي�ب��دو الجهاز اإلداري
للدولة متمتعًا بالكفاءة وحسن األداء ،حيث
ً
ان العديد من املشاريع تأخذ وقتًا طويال قبل
االنتهاء منها ،بما يعني زيادة في التكاليف
وت �ع �ط �ي��ل االس� �ت� �ف ��ادة م �ن �ه��ا م ��ن امل��واط �ن�ين
واملؤسسات االقتصادية ..وقد أكدت تقارير
ديوان املحاسبة االختالالت والتجاوزات في
التنفيذ ،وأهمية احترام البرامج الزمنية من

ترشيد اإلنفاق ..وقف
الهدر ..مكافحة
الفساد ..اإلصالح
اإلداري ..تسريع
المشاريع ..والضرائب
على أنواعها
كان اإلصالح مطروحا ً
منذ  60سنة عندما
كانت الميزانية 200
مليون دينار وسعر
البرميل  1.5دوالر!
دون أن ت��ؤخ��ذ ت�ل��ك امل�لاح �ظ��ات ال�ق�ي�م��ة في
االعتبار.
ي �ت �ع�ين ،أي �ض��ا ،ال�ت�ف�ك�ي��ر ج��دي��ًا ب��إم�ك��ان��ات
ت �ح �ق �ي��ق إي� � � � � ��رادات غ� �ي ��ر ن� �ف� �ط� �ي ��ة ،وم �ن �ه��ا
ال �ض��رائ��ب امل �ت �ن��وع��ة ..م�ع�ل��وم أن ال�ك��وي��ت لم
تطبق ضريبة القيمة املضافة ،املتفق عليها
خليجيًا ،بسبب م�ع��ان��دة مجلس األم��ة بما
ح� ��رم ال �خ��زي �ن��ة ال �ع��ام��ة م ��ن م �ئ ��ات امل�لاي�ين
م��ن ال��دن��ان �ي��ر .ي�م�ك��ن أي �ض��ا إن �ج��از ق��ان��ون
للضرائب على األرب��اح الرأسمالية املتحققة
من بيع االصول واألسهم والعقار بما يسهم
بتحقيق قيمة اإلي��رادات غير النفطية .كذلك
الب� ��د م ��ن ت�ط�ب�ي��ق ال �ض ��رائ ��ب ع �ل��ى األرب � ��اح
والدخول ،والتي تتحقق للشركات واألف��راد
ع� �ل ��ى أس � � ��اس ي� � �ع � ��ادل ،وب� �م ��وج ��ب ج � ��داول
ال�ض��رائ��ب ال�ت�ص��اع��دي��ة املتبعة ف��ي مختلف
البلدان ذات االقتصادات الرأسمالية .بطبيعة
الحال فان مثل هذه الضرائب توفر للخزينة
ً
العامة أمواال كبيرة إذا ما تم إصالح الهيكل
االقتصادي وتوسعت أعمال القطاع الخاص
من خالل برامج التخصيص ..ما أشرت إليه
ل�ي��س ب��ال�ج��دي��د ،وق��د ح��وت جميع التقارير
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��االق �ت �ص��اد ال �ك��وي �ت��ي ت��وص �ي��ات
م�ش��اب�ه��ة م�ن��ذ ب��داي��ة ال�ع�ه��د ال��دس �ت��وري في
ال�ب�لاد ،وك��ان أول�ه��ا تقرير البنك ال��دول��ي في
مطلع ستينات القرن املاضي عندما كانت
امليزانية العامة أق��ل من  200مليون دينار،
وعندما كان سعر برميل النفط بحدود 1.5
دوالر ..املالية العامة للدولة لن تكون مأمونة
من دون خيار اإلصالح االقتصادي املتوازن
والشامل.

رغم اعتبار التغ ّيرات المناخية تهديداً للبشرية

 2020عام االكتشافات النفطية الكبيرة
قيمة للمجتمعات ،كما ت��رى الشركة أن الطلب
على الطاقة سوف يتزايد في املستقبل القريب.
وت�ح��دث أح��د الساسة ف��ي ال�ن��روي��ج ع��ن ض��رورة
وقف أعمال البحث عن كميات جديدة من النفط
والغاز ،ألن الدولة اكتشفت بالفعل كميات هائلة
تزيد على االستخدام والطلب.

لم تنته االكتشافات النفطية بعد ،فعلى الرغم من توجه متصاعد ضد الوقود
األحفوري ،فقد اكتشفت شركات النفط والغاز الطبيعي  12.2مليار برميل
جديد من الخام ومكافئه خالل العام الماضي .ويتوقع محللون استمرار أعمال
االستكشاف والتنقيب عن النفط في العام الجاري وسط تكهنات بأن يكون 2020
عام اكتشافات قوية من الخام والغاز
الطبيعي.
كانت العديد من الشركات العاملية مثل «إكسون
م��وب �ي��ل» ات �ج �ه��ت ن �ح��و اس �ت �ك �ش��اف امل ��زي ��د م��ن
الحقول النفطية في اليابسة وفي أعماق البحار.
وع�ن��د الحديث ع��ن اكتشافات ع��ام  ،2019تكمن
كلمة السر في «غويانا» أو ربما «إكسون موبيل»
ال�ت��ي ت�ع��اون��ت م��ع «ه�ي��س ك ��ورب» و«س ��ي إن أو
أو س��ي» وزاد وج��وده��ا ف��ي أع�م��ال االستكشاف
ق �ب��ال��ة ال� �س ��واح ��ل .وق� � ��در م �ح �ل �ل��ون اس �ت �ك �ش��اف
النفط قبالة «غ��وي��ان��ا» ب��أن��ه ع��ادل م��ا ي�ق��رب من
 %15م��ن إج�م��ال��ي االك�ت�ش��اف��ات التقليدية العام
امل��اض��ي ،وي�ل�ي��ه اك�ت�ش��اف «غ ��ازب ��روم» ال��روس�ي��ة
من احتياطيات تقدر بنحو  1.5مليار برميل في
بحر «كارا».
ول��م تنجح املكسيك بشكل كبير ف��ي استخراج
ك�م�ي��ات نفطية ت�ج��اري��ة م��ن خ�م��س آب ��ار وصفت
ب��ال��واع��دة ،وف��ي ال �ع��ام ال �ج��اري تستعد ش��رك��ات
عاملية الستكشاف  2.5مليار برميل من النفط في
املكسيك.
وح �ق �ق��ت ب �ع��ض ال �ش��رك��ات ن �ج��اح��ات ف��ي أع �م��ال
ال �ت �ن �ق �ي��ب ع ��ن ال �ن �ف��ط وال � �غ� ��از ق �ب��ال��ة ال �س��واح��ل
وف��ي أع�م��اق بحرية رغ��م التعقيدات ب�ش��أن هذه
األن� �ش� �ط ��ة .إال أن� ��ه ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ال �ت �ح��ذي��رات
امل�ت�ص��اع��دة ب�ش��أن ال�ت�غ�ي��رات امل�ن��اخ�ي��ة ،ف�لا ت��زال
ب�ع��ض ال �ش��رك��ات ف��ي أوروب� ��ا ت�ت�ح��دى وت��واص��ل
أعمال التنقيب واالستكشاف.
ووصفت األم��م املتحدة أزم��ة التغيرات املناخية

ماذا عن عام 2020؟

اكتشاف  12.2مليار برميل
جديد من الخام ومكافئه
خالل العام الماضي
تكمن كلمة السر
في «غويانا» إذ جرى
اكتشاف  %15من إجمالي
االكتشافات التقليدية
في 2019
اكتشافات «غازبروم»
الروسية من االحتياطيات
قدرت بنحو  1.5مليار برميل
في بحر «كارا»

نصيب األسد من أعمال التنقيب سيكون لمنطقة الشرق األوسط

ب��أن �ه��ا ال �ت �ح��دي األك� �ب ��ر ال � ��ذي ي��واج �ه��ه ال �ع��ال��م
وي �ش �ك ��ل ت� �ه ��دي� �دًا ل �ل �ب �ش��ري��ة ،ون� ��اش� ��دت ب�ع��ض
املنظمات الحقوقية املدافعة عن البيئة شركات
الطاقة الكبرى ب�ض��رورة الوقف ال�ف��وري ألعمال
استكشاف وإنتاج النفط.

ورغ��م ذل��ك ،فقد أعلنت ش��رك��ات مثل «إكوينور»
ال� �ن ��روي� �ج� �ي ��ة م ��واص� �ل ��ة أن �ش �ط �ت �ه��ا م �ع �ل �ن��ة ع��ن
اكتشافات كبيرة من النفط والغاز كما تتباهى
بما وصفته بـ «االنتصار التقني» لصناعة الطاقة
في النرويج إلمداد البالد والعالم بالوقود ومنح

قالت شركة «ريستاد إنيرجي» إن الشرق األوسط
س �ي �ك��ون ل��ه ن�ص�ي��ب األس� ��د م��ن أع �م��ال التنقيب
واالكتشافات النفطية قبالة السواحل خالل العام
الجاري ،إذ يرى البعض أن أنشطة االستكشاف
ش �م��ال غ��رب أوروب� ��ا س�ت�ك��ون بطيئة ه��ذا ال�ع��ام
بسبب ع��دم النجاح املرغوب في  ،2019في حني
ستتجه دول أفريقية نحو زيادة معروضها من
الخام عن طريق البحث في مناطق جديدة.
على الجانب اآلخ��ر ،تشير التوقعات إلى أعمال
اس �ت �ك �ش��اف ن��اج �ح��ة ف��ي أس �ت��رال �ي��ا خ�ل�ال ال �ع��ام
ال� �ج ��اري ب �ع��د ال �ف �ش��ل ف��ي ب �ع��ض امل �ن��اط��ق خ�لال
.2019
وب ��وج ��ه ع� � ��ام ،س �ت �ش �ب��ه االك� �ت� �ش ��اف ��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة
الجديدة هذا العام نفس وتيرتها في  ،2019لكن
سيشهد  2020بعض التحول نحو التنقيب في
أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية.
وأف��اد محللو «ويست وود» بأن تكون «توتال»
و«إك ��وي� �ن ��ور» و«روي � � ��ال دات � ��ش ش� ��ل» و«إي� �ن ��ي»
على رأس الشركات التي ستحقق نجاحات في
االس �ت �ك �ش��اف ه ��ذا ال �ع��ام .ورغ ��م ت�ع��ال��ي أص ��وات
م�ط��ال�ب��ة ب��وق��ف ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ن�ق�ي��ب واس�ت�ك�ش��اف
ك �م �ي��ات ج ��دي ��دة م ��ن ال �ن �ف��ط وال� �غ ��از ال�ط�ب�ي�ع��ي،
واح �ت �م��االت ت��أث��ر املستثمرين ب�ه��ذه امل�ط��ال�ب��ات
لتخفض مؤسسات مالية ضخ استثمارات في
شركات النفط وال�غ��از ،ف��إن أنشطة االستكشاف
س��وف تستمر في  2020بنفس الوتيرة تقريبًا.
(أويل برايس ،سي إن بي سي ،أرقام)
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يهدّ د نمو االقتصاد العالمي إذا تأخر إيجاد عالج له

َّ
«كورونا» يتفشى في األسواق العالمية
¶ أسعار النفط تهبط إلى ما دون  60دوالراً ..للمرة األولى في ثالثة أشهر
في وقت تكافح الصين
الحتواء فيروس كورونا ،وبناء
المستشفيات في أوقات
حمى الفيروس
قياسية ،طالت ّ
أسواق المال العالمية وأسواق
العمالت والسلع ،فهبطت اسعار
النفط الخام دون  60دوالراً،
في ظل المخاوف من التأثير
االقتصادي للفيروس ،وتراجعت
األسهم االوروبية كما انخفض
اليوان والعمالت المرتبطة بالسلع
األولية ،في وقت سجلت أسعار
الذهب أعلى مستوياتها في
اسبوعين خالل تداوالت أمس.
ّ
وغذى االنتشار السريع للفيروس
المخاوف من تباطؤ الطلب على
ّ
تكهنات بأن «أوبك»
النفط وأثار
وحلفاءها ،بمن فيهم روسيا،
«أوبك ،»+سيقومون بالنظر في
تخفيضات اإلنتاج.
س�ع��ت ال�س�ع��ودي��ة واإلم � ��ارات إل��ى التقليل م��ن أث��ر
الفيروس أم��س ،حيث قال وزي��ر الطاقة السعودي
االمير عبدالعزيز بن سلمان إن بمقدور املجموعة
االستجابة ألي تغييرات ف��ي الطلب ،م��ؤك�دًا ثقته
باحتواء الفيروس الجديد ،مضيفًا ان ما يحدث في
األس��واق «مدفوع في األس��اس بالعوامل النفسية
وال �ن �ظ��رة ش��دي��دة ال �ت �ش��اؤم ،ال�ت��ي يتبناها بعض
أط��راف السوق ،على الرغم من أن أثره (الفيروس)
في الطلب العاملي على النفط محدود للغاية».
وقال األمير عبدالعزيز« :مثل هذا التشاؤم حدث
ف��ي ع��ام  2003أث�ن��اء األزم ��ة ال�ت��ي أح��دث�ه��ا انتشار
ف� �ي ��روس س � � ��ارس ،ول � ��م ي �ت��رت��ب ع �ل �ي��ه ان �خ �ف��اض
ُي��ذك��ر ف��ي ال �ط �ل��ب ع �ل��ى ال �ن �ف��ط» .م��ن ج��ان �ب��ه ،دع��ا
وزي��ر الطاقة االم��ارات��ي سهيل امل��زروع��ي االس��واق
ال��ى ع��دم املبالغة ،معتبرًا ان س��وق النفط مدفوع
«بعوامل نفسية».

النفط دون  60دوالرًا
واص�ل��ت أم��س ،أس�ع��ار النفط انخفاضها ،لتهبط
دون  60دوالرا للمرة األولى في نحو ثالثة أشهر
م��ع ارت� �ف ��اع ع ��دد ال��وف �ي��ات ال �ن��اج �م��ة ع��ن ف �ي��روس
كورونا في الصني ،واضطرار املزيد من الشركات
ّ
ال ��ى إغ �ل�اق أب��واب �ه��ا ،م��ا ّ
رج� ��ح ت��وق �ع��ات بتباطؤ
ال �ط �ل��ب ع �ل��ى ال �ن �ف��ط .وان �خ �ف��ض خ� ��ام ب ��رن ��ت ف��ي
ال� �ت ��داوالت ال�ص�ب��اح�ي��ة ل�ل�اس��واق االس �ي��وي��ة 1.95
دوالر أو  3.2في املئة إل��ى  58.75دوالرا للبرميل،
وهو أدنى مستوياته منذ أواخر أكتوبر املاضي،
ً
مسجال أكبر هبوط خالل الجلسة منذ الثامن من
يناير الجاري.
وتراجع الخام األميركي  1.77دوالر ،أو  3.3في املئة
إلى  52.42دوالرًا .كما تراجعت األسهم العاملية مع
تزايد قلق املستثمرين بشأن تسارع األزم��ة .وهو
ما ساهم في تزايد إقبال املستثمرين على املالذات
اآلمنة ،مثل الني الياباني وسندات الخزانة.

أسواق املنطقة
ل��م تكن أس��واق املنطقة بعيدة ع��ن حمى فيروس
«كورونا» ،إذ هوى املؤشر السعودي الرئيس 1.8
في املئة أم��س ،لتستمر الخسائر لليوم الخامس
على ال�ت��وال��ي .وفقد سهم البنك األه�ل��ي التجاري
 3.1في املئة ونزل سهم مصرف الراجحي  1.2في
املئة .في حني هبط مؤشر سوق دبي  1.2في املئة،
وفقد سهم بنك دبي اإلسالمي  1.7في املئة ،وهبط
س�ه��م ب�ن��ك اإلم� � ��ارات دب ��ي ال��وط �ن��ي  1.1ف��ي امل�ئ��ة،
بينما هبط م��ؤش��ر أبوظبي  1.2ف��ي امل�ئ��ة بقيادة
بنك أبوظبي األول ،الذي تراجع سهمه  1.4في املئة
قبل اجتماع مجلس إدارت��ه إلقرار النتائج املالية.
ونزل سهم بنك أبوظبي التجاري  2.8في املئة.
ف��ي الكويت انخفض امل��ؤش��ر ال�ع��ام  50.3نقطة او
ح��وال��ي  0.8ف��ي امل �ئ��ة ال ��ى  6282.7ن�ق�ط��ة ف��ي حني
ان �خ �ف��ض م ��ؤش ��ر ال � �س ��وق االول 68.5( % 0.97
نقطة) ليصل الى مستوى  6999.5نقطة  ،وتراجع
م��ؤش��ر قطر  0.9ف��ي امل�ئ��ة ،بعد خ�س��ارة سهم بنك
قطر ال��وط�ن��ي واح� �دًا ف��ي امل�ئ��ة ون ��زول سهم البنك

«كورونا» يضرب البورصات ..ويصيب قطاع النقل في آسيا بالشلل | أ.ف.ب

السعودية واإلمارات
ّ
قللتا من أثر الفيروس
في النفط« :ما يحصل
مدفوع بعوامل نفسية»
أونصة الذهب
تالمس أعلى مستوى
لها منذ الثامن من يناير..
لتسجل  1586.42دوالراً
اليوان الصيني يفقد % 0.6
من قيمته ..ليسجل أضعف
مستوى منذ بداية 2020
مقابل الدوالر
هبوط جماعي لألسواق
األوروبية ..و«الفرنسي»
األكثر تراجعاً ..وبورصة لندن
تفقد نحو %1.6
المستثمرون
ُّ
للتخلص
ي َّتجهون
من األصول المرتفعة
المخاطر

التجاري اثنني في املئة.
اما خ��ارج اس��واق دول مجلس التعاون الخليجي
فهبط املؤشر املصري الرئيس  0.6في املئة ،وتراجع
 28من بني  30سهما على مؤشر البورصة ،بما في
ذلك البنك التجاري الدولي الذي هبط بنسبة 0.6
في املئة.

األسواق العاملية
وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى
ما يزيد على  ،80ومددت الحكومة الصينية عطلة
العام القمري الجديد إلى الثاني من فبراير املقبل،
في مسعى إلبقاء أكبر ق��در ممكن من األشخاص
في املنازل ملنع انتشار الفيروس على نطاق أوسع.
وت ��راج � �ع ��ت أس� � � ��واق امل � � ��ال األوروب � � �ي� � ��ة ع� �ن ��د ب ��دء
جلساتها أم��س؛ إذ انخفض مؤشر بورصة لندن
 1.6في املئة ،مقارنة بيوم الجمعة املاضي ،النسبة
نفسها ال�ت��ي خ�س��رت�ه��ا ب��ورص��ة ف��ران �ك �ف��ورت .أم��ا
م��ؤش��ر ك��اك ـــــ  40ل�ب��ورص��ة ب��اري��س ف�خ�س��ر 1.7في
املئة.
وان �خ �ف �ض��ت أس �ه��م ش��رك��ات ال �ت �ع��دي��ن االوروب� �ي ��ة
بنسبة  3.1في املئة بسبب انكشافها على الصني،
وك��ان ذل��ك ال�ت��راج��ع ه��و األك�ب��ر ب�ين ك��ل القطاعات
الفرعية الرئيسة في أوروب��ا .وسجل املؤشر كاك
الفرنسي أداء من دون سائر بورصات املنطقة مع
انخفاض أسهم شركات السلع الفاخرة ،مثل «إل.
ف ��ي.إم.إت ��ش» وه�ي��رم��س وك�ي��رن��ج م��ال�ك��ه غوتشي،
ال �ت��ي تعتمد ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ع�ل��ى ال�ط�ل��ب الصيني،
بنسب تراوحت بني اثنني وثالثة في املئة.
وق��ال نعيم اسلم املحلل في مجموعة «اف��ا تريد»
إن اس� � ��واق أوروب � � ��ا «ت �ش �ع��ر ب �ق �ل��ق ع �م �ي��ق ب �ش��أن
فيروس كورونا مع ارتفاع الحصيلة إلى ثمانني

وفاة و 2700إصابة في الصني» .واضاف ان «األمر
األس� ��اس ه��و أن ال �ف �ي��روس أص �ب��ح ق��ات�لا ،وسبب
ذع��را كبيرا في األس ��واق» .ليتحدث املحللون عن
م �خ��اوف م�ت��زاي��دة م��ن ان تصبح األزم ��ة م�ث��ل تلك
ال �ت��ي ح��دث��ت ف��ي أس � ��واق امل� ��ال اآلس �ي��وي��ة ع�ن��دم��ا
ّ
تفشى فيروس سارس في .2003
وف��ي آس �ي��ا ،ت��راج�ع��ت ب��ورص��ة ط��وك�ي��و ف��ي جلسة
االفتتاح  1.9في املئة ،ثم أغلق مؤشر نيكاي على
ان�خ�ف��اض نسبته  2ف��ي امل�ئ��ة .كما ت��راج��ع املؤشر
اآلخر توبيكس بنسبة  1.6في املئة.
وشهدت اسعار أسهم شركات الطيران ووك��االت
ال�س�ف��ر وم�ن�ت�ج��ات م�س�ت�ح�ض��رات ال�ت�ج�م�ي��ل ال�ت��ي
تلقى رواجا كبيرا في الصني ،انخفاضا حادا.
وس�ج�ل��ت اس� ��واق امل ��ال ف��ي وي�ل�ي�ن�غ�ت��ون وم��ان�ي�لا
وجاكرتا تراجعا .في حني ارتفع سعر الني مقابل
ال � ��دوالر أك �ث��ر م��ن واح ��د ف��ي امل �ئ��ة ب�ع��د انخفاضه
لثمانية أشهر متواصلة .واصبح ال��دوالر يعادل
ّ
 108.93ينًا مقابل  109.23الجمعة.
وتراجع اليوان الصيني أكثر من نصف في املئة
ألدن ��ى م�س�ت��وى م�ن��ذ ب��داي��ة ال �ع��ام ال�ح��ال��ي ،بينما
انخفضت أيضًا العمالت املرتبطة بالسلع األولية،
م �ث��ل ال � � ��دوالر األس� �ت ��رال ��ي ب� �ش ��دة ،ن �ت �ي �ج��ة إق �ب��ال
املستثمرين الكبير على املالذات اآلمنة.
وه�ب��ط ال �ي��وان الصيني ف��ي امل�ع��ام�لات الخارجية
 0.6في املئة إلى  6.9783يوان للدوالر ،وهو أضعف
مستوياته منذ  31ديسمبر املاضي.
ف ��ي ح�ي�ن ت ��راج ��ع ال � � ��دوالر األس� �ت ��رال ��ي ،امل�ن�ك�ش��ف
ب�ق��وة على أداء االق�ت�ص��اد الصيني 0.5 ،ف��ي املئة
إلى  0.6787دوالر أميركي ،وهو أدن��ى مستوياته
منذ الثاني من ديسمبراملاضي .كما خسر الدوالر
النيوزيلندي  0.5في املئة.

األسواق المالية الخليجية
في دول مجلس التعاون
الخليجي ( 27يناير )2020

المالذات اآلمنة
في اسواق املعادن الثمينة ،ارتفعت أسعار الذهب ألعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعني أمس ،مع
ّ
توجه املستثمرين للتخلص من األصول املرتفعة املخاطر والبحث عن املالذات اآلمنة .وارتفع الذهب في
املعامالت الفورية  0.6في املئة إلى  1579.42دوالرًا لألونصة بحلول الساعة ال ـ  0633بتوقيت غرينتش.
وفي وقت سابق من الجلسة ،وصل سعر الذهب الى أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير ،مسجال
 1586.42دوالرًا.
وزادت العقود األميركية اآلجلة للذهب  0.5في املئة إلى  1579.50دوالرًا.
وبالنسبة الى املعادن النفيسة األخرى ،ارتفعت الفضة  0.4في املئة إلى  18.16دوالرا ،والمست في وقت
سابق أعلى مستوى لها منذ الثامن من يناير ،وسجلت  18.32دوالرا .وانخفض البالديوم  1.7في املئة
إلى  2387.19دوالرا لألونصة ،كما هبط البالتني  0.5في املئة إلى  996.15دوالرًا.

«فايننشال تايمز»« :البجعة السوداء» ّ
تخيم فجأة على سوق النفط
لم يكن ينقص أسواق النفط
اال فيروس كورونا الذي انطلق
من الصين ليضرب البورصات
العالمية ويولد هلعاً ما بعده
هلع ،فالخوف كفيل بجعل
الناس يتوقفون عن الحركة،
هذا ما افاد به احد متداولي
منتجات الطاقة لصحيفة
«فايننشال تايمز».

ً
يوميا
¶ «غولدمان ساكس»« :كورونا» قد يخفض الطلب بمقدار  300ألف برميل
ً
كثيرا ألن الرحالت الرئيسية ستستمر ..وإن تراجع عدد الركاب
¶ قطاع الطيران لن يتأثر
يشبه اوليفر جاكوب من شركة «بتروماتريكس» لالستشارات تأثير
تفشي فيروس كورونا على اسواق الطاقة بـ «البجعة السوداء» ،فاملتعاملون
ف��ي اس����واق ال��ن��ف��ط ي��ج��ب ان ي��ك��ون��وا ع��ل��ى اس��ت��ع��داد الي���ة اض��ط��راب��ات في
االم�����دادات نتيجة ال��ت��ه��دي��دات االي��ران��ي��ة ب��اغ�لاق مضيق ه��رم��ز او توقف
صادرات ليبيا ،لكن كان من الصعب تخيل ان يعمل فيروس جديد على
تعطيل خطط السفر في الصني املستورد االكبر للنفط في العالم.
ويقارن جاكوب استجابة السوق االن برد فعل املتداولني على التهديدات
الجيوسياسية ل�لام��دادات ويقول ان��ه من االم��ان البيع االن .لكن محللي

«غولدمان ساكس» ق��دروا تأثير الفيروس ب��االرق��ام استنادا ال��ى تفشي
«سارس» في  2003وتكيف الطلب الصيني على النفط ،بتراجع محتمل
في الطلب بمقدار  300الف برميل يوميا وهي كمية قليلة نسبيا من حجم
السوق العاملية.
واذا اقتصر التأثير على طلب النفط على هذه الكمية فان سعر خام برنت
قد يهبط ّ 3دوالرات للبرميل .ورغم ان تأثير الفيروس طال ايضا قطاع
الطيران وشل حركة التنقل ،اال ان منظمة «انرجي اسبكتس» ال تتوقع ان
يهبط الطلب على وقود الطائرات بشكل دراماتيكي.
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BUSINESS

 9محظوظين نالوا جوائز قيمتها أكثر من  60ألف دينار

ضاهر استقبل جاسم عباس

«الشايع» تعلن الفائزين
في سحوبات نادي االمتيازات
تستمر م�ج�م��وع��ة ال�ش��اي��ع ف��ي تقديم
امل� ��زي� ��د م� ��ن ال � �ج� ��وائ� ��ز ل ��زب ��ائ �ن �ه ��ا م��ع
بداية العام من خالل سحوبات نادي
االم � �ت � �ي ��ازات .وق� ��د أع �ل �ن��ت امل �ج �م��وع��ة
ع��ن أس�م��اء تسعة ف��ائ��زي��ن م��ن أعضاء
ال �ن��ادي ف��ي ال�س�ح��ب ن�ص��ف ال�س�ن��وي،
بجوائز بلغت قيمتها أكثر من  60ألف
دي �ن��ار ك��وي �ت��ي .وأع ��رب ال �ف��ائ��زون عن
س�ع��ادت�ه��م ال�ب��ال�غ��ة ب��ال �ف��وز ،م��ؤك��دي��ن
أنها الهدية املثالية للعام.
وح� �ص ��ل ال� �ف ��ائ ��ز األول ف ��ي ال �س �ح��ب
ن�ص��ف ال�س�ن��وي ع�ل��ى ج��ائ��زة قيمتها
 15أل ��ف دي �ن��ار ك��وي �ت��ي ،ف��ي ح�ي�ن ف��از
ث�لاث��ة آخ ��رون ب�ج��وائ��ز قيمتها 7500
دينار لكل منهم ،وربح خمسة أعضاء
جوائز بقيمة  5000دينار لكل منهم،
ك�م��ا ف��از ع�ش��رون آخ ��رون ف��ي السحب
ال � �ش � �ه� ��ري ب � �ج� ��وائ� ��ز ب� �ل� �غ ��ت ق �ي �م �ت �ه��ا
اإلج� �م ��ال� �ي ��ة  11000دي � �ن� ��ار ك��وي �ت��ي.
وتقدم جميع ه��ذه الجوائز للفائزين
كرصيد في بطاقات الشايع.
وح� �ق ��ق ن� � ��ادي االم � �ت � �ي� ��ازات ن �ج��اح��ا
ك� �ب� �ي ��را ف� ��ي ج � ��ذب أع � �ض� ��اء ج� � ��دد ف��ي
ال �ك��وي��ت واإلم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة
وقطر ُ
وع�م��ان والبحرين .وي��أت��ي هذا
ال�س�ح��ب ك �ج��زء م��ن م�ج�م��وع��ة واس�ع��ة
م��ن امل��زاي��ا وال �ع��روض ال�خ��اص��ة التي

نادي االمتيازات يجذب أعضاء جدداً من دول الخليج

ي �ق��دم �ه��ا ال �ب��رن��ام��ج ألع �ض��ائ��ه ال��ذي��ن
يحصلون على فرصة لدخول السحب
الشهري مقابل ك��ل  5دنانير كويتية
ي�ن�ف�ق��ون�ه��ا ل ��دى م��ا ي �ق��ارب  90ع�لام��ة

ت� �ج ��اري ��ة ع ��امل� �ي ��ة ت ��دي ��ره ��ا م �ج �م��وع��ة
الشايع .وسيدخل العضو في النادي
ت�ل�ق��ائ�ي��ًا ف��ي ال�س�ح��ب ن�ص��ف ال�س�ن��وي
لكل  1000دينار كويتي ينفقها خالل

مليونير الدانة الجديد
في ضيافة «الخليج»
نصف السنة.
وت � �ق� ��دم م �ج �م��وع��ة ال� �ش ��اي ��ع ألع �ض ��اء
ن� ��ادي االم� �ت� �ي ��ازات م �ج �م��وع��ة واس �ع��ة
م ��ن ال � �خ � �ي ��ارات ل� ��زي� ��ادة ف��رص �ه��م ف��ي
ال � �ف� ��وز ،ح �ي��ث ي �م �ك �ن �ه��م ال� ��دخ� ��ول ف��ي
ال� �س� �ح ��ب ع� �ن ��د ال � �ت � �س� ��وق ف � ��ي م �ح��ال
ال � �ش � ��اي � ��ع أو امل � �ط � ��اع � ��م أو وج � �ه� ��ات
الترفيه ال�ع��ائ�ل��ي ،وال�ت��ي تضم «ات��ش
آن ��د ام» ،و«م ��ذرك� �ي ��ر» ،و«دب �ن �ه��ام��ز»،
و«ف �ي �ك �ت��وري��ا س �ي �ك��ري��ت» ،و«ه ��ارف ��ي
ن� �ي� �ك� �ل ��ز» ،و«م � � � � ��اك» ،و«ب� � ��اث&ب� � ��ودي
وورك��س» ،و«ب��ي اف تشانغز» ،و«ذي
ت�ش�ي��زك�ي��ك ف ��اك �ت ��وري» ،و«ب ��ووت ��س»،
و«ب � � ��وت � � ��ري ب� � � � � ��ارن» ،و«ك � �ي� ��دزان � �ي� ��ا»
وغيرها الكثير.
كما يستفيد أعضاء برنامج مكافآت
س�ت��ارب�ك��س My Starbucks Rewards
ف� � ��ي ال� � �ك � ��وي � ��ت ت� �ل� �ق ��ائ� �ي ��ا م� � ��ن م� ��زاي� ��ا
العضوية في نادي االمتيازات ،حيث
ي �ح �ص �ل��ون ع �ل��ى ف ��رص امل �ش��ارك��ة في
السحوبات الشهرية ونصف السنوية
إذا ك��ان رق��م الهاتف ال��ذي سجلوا به
ف��ي ب��رن��ام��ج م �ك��اف��آت س�ت��ارب�ك��س هو
ال��رق��م نفسه املستخدم عند االش�ت��راك
ف��ي ن ��ادي االم �ت �ي��ازات .سيتم اإلع�ل�ان
عن الفائزين بالسحب نصف السنوي
القادم في يوليو .2020

بحضور اإلدارة التنفيذ ّية العليا

«المتحد» يحتفي بموظفيه
ً
تقديرا لجهودهم في 2019
ت� �ق ��دي ��را ل �ل �ج �ه��ود امل� �ت� �م� �ي ��زة واألداء
امل �ش �ه ��ود مل �خ �ت �ل��ف امل ��وظ �ف�ي�ن ف ��ي ك��ل
القطاعات ،أق��ام البنك األه�ل��ي املتحد
احتفاله السنوي لعام  2019بحضور
ل�ف�ي��ف م��ن اإلدارة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ال�ع�ل�ي��ا
وم �ج �م��وع��ة ك �ب �ي��رة م ��ن ال �ع��ام �ل�ين في
البنك.
وقد دأب البنك على إقامة هذا الحفل
ف��ي ك��ل ع ��ام ل�ت�ج�س�ي��د ال� �ت ��زام اإلدارة
ً
بدعم وتشجيع جميع املوظفني ،فضال
عن دور هذا الحفل في إتاحة الفرصة
للتعبير ع��ن م��دى االمتنان والتقدير
ل� �ل ��دور ال� �ح� �ي ��وي ل �ل �ع��ام �ل�ين وت �ك��ري��م
امل �ت �م �ي��زي��ن م ��ع اإلش� � � ��ادة ب �ج �ه��وده��م
امللموسة في تحقيق النجاح.
وت� �خ� �ل ��ل ال� �ح� �ف ��ل ت� ��وزي� ��ع ال� �ش� �ه ��ادات
ال �ت �ق��دي��ري��ة وال� �ه ��داي ��ا ال ��رم ��زي ��ة ع�ل��ى
املوظفني ذوي الخدمة الطويلة الذين
ً
أظ � �ه� ��روا درج � � ��ة ع��ال �ي��ة م� ��ن االل � �ت� ��زام
والتفاني تقديرًا لجهودهم املستمرة
ف� ��ي خ ��دم ��ة ال� �ب� �ن ��ك وال � �ت� ��ي أص �ب �ح��ت
م �ص��درا إلل �ه��ام ال�ع��دي��د م��ن امل��وظ�ف�ين
الذين التحقوا بالبنك فيما بعد .كما
شهد الحفل تكريم املوظفني واإلدارات
ال ��ذي ��ن ح �ص �ل��وا ع �ل��ى ج ��وائ ��ز دول �ي��ة
م��رم��وق��ة أو ق ��ام ��وا ب�ت�ح�ق�ي��ق ال�ت�م�ي��ز
في مجاالت مختلفة خالل عام ،2019
كما تم تكريم نجوم املبيعات وخدمة
ال �ع �م�لاء م��ن م��وظ�ف��ي ال �ف ��روع وم��رك��ز
ح �ي��اك��م وع� ��دد م ��ن م��وظ �ف��ي اإلدارات
األخ ��رى ممن يتعاملون م�ب��اش��رة مع
العمالء.
استهل ال�ح�ف��ل ،ال��ذي أق�ي��م ف��ي قاعة
الراية بالكويت ،بتالوة عطرة آليات
من القرآن الكريم وتضمن العديد من
الفعاليات واملسابقات.
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أنطوان ضاهر وأعضاء اإلدارة العليا مع جاسم عباس

استقبل بنك الخليج أمس ،جاسم محمد
عيسى عباس ،مليونير الدانة لعام ،2019
في املبنى الرئيسي للبنك .وأثناء الزيارة
قام أنطوان ضاهر وممثلو اإلدارة العليا
ف ��ي ال �ب �ن��ك ب�ت�س�ل�ي�م��ه ال �ج��ائ��زة ال�ن�ق��دي��ة
البالغة مليون دينار كويتي.
ت��م اإلع�ل�ان ع��ن أح��دث «مليونير ال��دان��ة»
خالل فعالية خاصة أقيمت في السادس
عشر من يناير الجاري ،بمجمع األفنيوز.
الفائز هو الرابع عشر الذي يحظى بهذه
ال� �ج ��ائ ��زة ال �ن �ق��دي��ة ال� �ت ��ي ت �ب �ل��غ ق�ي�م�ت�ه��ا
مليون دينار كويتي.
هذا ،وقد أعلن بنك الخليج عن أن الدانة
ك� �ب ��رت ،وإن ال� �ج ��ائ ��زة ال� �ك� �ب ��رى ل�س�ح��ب
الدانة السنوي ستكون  1.5مليون دينار
ك��وي �ت��ي ،وس �ي �ع �ق��د ال �س �ح��ب ف ��ي ت��اري��خ
 14ي�ن��اي��ر  ،2021وس �ت �ك��ون آخ ��ر ف��رص��ة
ل�ل�م�ش��ارك��ة ف�ي��ه ع�ب��ر اإلي� ��داع ف��ي حساب
الدانة في يوم  30سبتمبر .2020
وعلى هامش الزيارة ،قال مساعد املدير
ال� �ع ��ام ل�ل�ات �ص��االت ال �خ��ارج �ي��ة ف ��ي بنك
ال�خ�ل�ي��ج ،أح �م��د األم �ي��ر «ن��رح��ب ب��زي��ارة
مليونير ال��دان��ة ال�ج��دي��د لبنك الخليج،
ون� �ب ��ارك ل��ه ع �ل��ى ه ��ذه ال �ج��ائ��زة ال�ق�ي�م��ة.
ج��اس��م ع �ب��اس ه ��و ال �ف��ائ��ز ال ��راب ��ع عشر
الذي يحصل على جائزة املليون دينار،
ً
وبدء ا من سحب يناير القادم ،سيحصل
الفائز على املبلغ الجديد للجائزة وهو
مليون ونصف املليون!»
ويشجع بنك الخليج عمالء الدانة على
زي� ��ادة ف ��رص ف ��وزه ��م ،ع��ن ط��ري��ق زي ��ادة
امل�ب��ال��غ ال�ت��ي يتم إي��داع�ه��ا ف��ي الحساب،
ب��اس �ت �خ��دام خ ��دم ��ة ال ��دف ��ع اإلل �ك �ت��رون��ي
ال � �ج� ��دي� ��دة امل� �ت ��اح ��ة ع� �ب ��ر م� ��وق� ��ع ال �ب �ن��ك
اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.
ال��دان��ة ه��و ال �ح �س��اب ال��رئ�ي�س��ي ف��ي بنك

الخليج ،وهو متاح للكويتيني واملقيمني
ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ع� �ل ��ى ح� ��د س� � � ��واء .ول �ف �ت��ح
ح� �س ��اب ال� ��دان� ��ة ي �ت��وج��ب ع �ل��ى ال �ع �م�لاء
إي��داع مبلغ  200دي�ن��ار كويتي وإب�ق��اؤه
ف��ي ال��رص �ي��د ك�ح��د أدن� ��ى ل�ل�م�ش��ارك��ة في
س �ح��وب��ات ال� ��دان� ��ة ،وف� ��ي ح� ��ال ان�خ�ف��ض
رصيد العميل عن ه��ذا املبلغ يتم فرض
رس� ��وم ق��دره��ا  2دي �ن��ار ك��وي �ت��ي ش�ه��ري��ًا
حتى يتم استيفاء الحد األدنى للرصيد.
ويتسنى للعمالء ال��ذي��ن يقومون بفتح
ال �ح �س��اب أو إي� ��داع ال �ن �ق��ود ال��دخ��ول في
ال� �س� �ح ��وب ��ات االس� �ب ��وع� �ي ��ة ف� ��ي غ �ض��ون
يومني .يمنح حساب الدانة الفائزين في
سحوباته ،التي يقيمها على مدار العام،
جوائز نقدية يبلغ إجمالي قيمتها أكثر
 2مليون دينار كويتي.
ك �م��ا ي ��وف ��ر ح� �س ��اب ال� ��دان� ��ة ال� �ع ��دي ��د م��ن
الخدمات املتميزة لعمالئه ،منها خدمة
«بطاقة ال��دان��ة ل�لإي��داع ال�ح�ص��ري» التي
تمنح ع�م�لاء ال��دان��ة ح��ري��ة إي ��داع النقود
في أي وقت يناسبهم ،إضافة إلى خدمة
«ال �ح��اس �ب��ة» امل �ت��اح��ة ع �ب��ر م��وق��ع ال�ب�ن��ك
اإلل�ك�ت��رون��ي وتطبيق ال�ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة،
ِّ
وال�ت��ي تمكن عمالء ال��دان��ة م��ن احتساب
ف��رص �ه��م ل �ل �ف��وز ف� ��ي س� �ح ��وب ��ات ال ��دان ��ة
األسبوعية وربع السنوية والسنوية.
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي س� �ح ��وب ��ات ال� ��دان� ��ة رب��ع
ال �س �ن��وي��ة وال �س �ن��وي��ة ،ال ب��د أن ي�ح��اف��ظ
ُ
العمالء على الحد األدنى للرصيد قبيل
ك ��ل س� �ح ��ب .وت ��زي ��د ف� ��رص ال� ��دخ� ��ول ف��ي
ال�س�ح��ب ب�ش�ك��ل ي��وم��ي ،ل ��ذا ك�ل�م��ا ط��ال��ت
ف �ت��رة ب �ق��اء ال �ن �ق��ود ف ��ي ال �ح �س��اب زادت
فرص الفوز في السحوبات ،عالوة على
ذل��ك ،ستتم مكافأة العمالء على والئهم
وتحويل فرص فوزهم من العام املاضي
إلى العام املقبل.

من بنك الخليج

 5رابحين في سحب الدانة األسبوعي

جهاد الحميضي مع ممثلي اإلدارة التنفيذية في البنك

مثنية ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج أداء أع �م��ال البنك
ل �ع��ام  2019وم ��ا ح �ص��ده م ��ن ج��وائ��ز
دولية مرموقة ،إضافة إلى االنجازات
وال �ت �ط��ور وال �ت �ح �س��ن امل �ل �ح��وظ ال ��ذى
يشهده البنك عاما بعد عام ،ومؤكدة
أن ال��دع��م ال��ذي ق��دم��ه البنك م��ن خالل
خدماته ل�لأف��راد ومؤسسات األعمال
في الكويت والتي انعكست باإليجاب
على النمو االقتصادي للبالد ال يقل
أهمية عن األرقام املالية التي يحققها
البنك.

أمجد يونس
م��ن ج��ان�ب��ه ،أش��ار أم�ج��د ي��ون��س مدير
ع � ��ام أول امل ��ال� �ي ��ة ف� ��ي ال �ب �ن��ك األه �ل��ي
امل�ت�ح��د إل��ى ال�ن�ت��ائ��ج اإلي�ج��اب�ي��ة التي
ح�ق�ق�ه��ا ال �ب �ن��ك خ �ل�ال األش� �ه ��ر ال�س�ت��ة
األول� ��ى م��ن ع ��ام  2019ال �ت��ي ف��اق��ت ما

ت��م تحقيقه خ�ل�ال ال�ف�ت��رة نفسها من
ع ��ام  ،2018م�ع�ب��را ع��ن م ��دى ام�ت�ن��ان��ه
وتقديره لكل املوظفني على تفانيهم
ودوره� ��م ال�ح�ي��وي ف��ي تحقيق امل��زي��د
م��ن اإلن � �ج� ��ازات وال �ت �م �ي��ز ف��ي ال�ع��دي��د
من امل�ج��االت في سبيل تنمية املكانة
املرموقة للبنك األهلي املتحد كإحدى
املؤسسات املصرفية اإلسالمية التي
ت� �ن ��ال إع� �ج ��اب ال� �ع ��دي ��د م ��ن ال �ج �ه��ات
املحلية والعاملية ذات العالقة.

نقيب أمني
إض� ��اف� ��ة إل � ��ى ذل � � ��ك ،أك � ��د ن �ق �ي��ب أم�ي�ن
املدير العام للموارد البشرية بالبنك
األهلي املتحد أن هذا الحفل السنوي
هو ترجمة ل��روح العائلة التي تسود
ب�ي�ن م��وظ �ف��ي ال �ب �ن��ك ،وب �م �ن��زل��ة دل�ي��ل
واض ��ح ع�ل��ى أن ال�ب�ن��ك األه �ل��ي املتحد

ي �ق��دم ن �م��وذج��ا ل�ب�ي�ئ��ة ع �م��ل م�ت�م�ي��زة
تتضح من خالل قدرته على االحتفاظ
ب ��ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل ��وظ� �ف�ي�ن امل �ت �م �ي��زي��ن
وأص � �ح� ��اب امل � �ه� ��ارات ال �ع��ال �ي��ة ال��ذي��ن
ي �ع �ت �ب��رون ال� �ث ��روة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة للبنك
ألع ��وام ت��زي��د على العشرين ع��ام��ا مع
استمرارهم في العطاء وتحقيق املزيد
من النجاح.

مريم املضف
وم � ��ن ج��ان �ب �ه��ا ق ��ال ��ت م ��ري ��م امل �ض��ف
م �س��اع��دة م��دي��رع��ام امل � ��وارد ال�ب�ش��ري��ة
بالبنك األه�ل��ي املتحد ه��ذه املناسبة
ل�ي�س��ت م �ج��رد اح �ت �ف��ال ،ب��ل ه��ي كذلك
وسيلة لتقدير عطاء وتميز وتفاني
موظفينا وتشجيعهم على املزيد من
ال �ب��ذل وت�ع��زي��ز االن�ت�م��اء وال� ��والء ل��دى
العاملني في البنك.

أج� � � ��رى ب� �ن ��ك ال� �خ� �ل� �ي ��ج س� �ح ��ب ال� ��دان� ��ة
األس �ب��وع��ي ب �ت��اري��خ  26ي �ن��اي��ر ،وأع�ل��ن
من خالله عن أسماء الفائزين الخمسة
خالل الفترة من  23 – 19يناير ،2020
ب�ج��وائ��ز ن�ق��دي��ة ،قيمة ك��ل منها 1000
دينار كويتي أسبوعيًا.
وف��ي م��ا يلي أس�م��اء الفائزين الخمسة
لهذا األسبوع:
بدر ناصر علي الحوطي ،محمد عبداهلل

ع �ب��دال��رح �ي��م ن �ق��ي ،ن� ��وال أح �م��د ح �ف��ار،
راش��د طبيخ فهد الطبيخ ،كريشناناد
موكيوند.
ويشجع بنك الخليج عمالء الدانة على
زي ��ادة ف��رص ف��وزه��م ع��ن ط��ري��ق زي��ادة
امل�ب��ال��غ ال�ت��ي يتم إي��داع�ه��ا ف��ي الحساب،
ب��اس �ت �خ��دام خ��دم��ة ال ��دف ��ع اإلل �ك �ت��رون��ي
ال� �ج ��دي ��دة امل� �ت ��اح ��ة ع �ب ��ر م ��وق ��ع ال �ب �ن��ك
اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

من  25حتى  29فبراير

 Ooredooتدعم مشروع
«مروج» Scene

جهاد الحميضي
وقد ألقت جهاد الحميضي الرئيس
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ب��ال��وك��ال��ة ل�ل�ب�ن��ك األه�ل��ي
املتحد كلمة أعربت فيها عن فخرها
واع � �ت� ��زازه� ��ا ب� �ك ��ل م ��وظ� �ف ��ي ال �ب �ن��ك،
معربة عن تمنياتها للجميع باملزيد
من النجاح والتوفيق.
وأش��ادت الحميضي ب��األداء املتميز
ل �ل �م��وظ �ف�ي�ن واإلدارات ال � ��ذي � ��ن ت��م
تكريمهم والذين ما زالوا يساهمون
في تطور وازدهار أعمال البنك على
مختلف األصعدة بنشاط وإخالص،

جانب من الحفل
حانب من سوق Scene

تكريم مجموعة من الموظفين خالل الحفل

أع �ل �ن��ت  Ooredooال� �ك ��وي ��ت ،أول ش��رك��ة
ات � � �ص� � ��االت ت � �ق� ��دم ال� � �خ � ��دم � ��ات ال ��رق� �م� �ي ��ة
املبتكرة في الكويت ،عن دعمها ملشروع
م ��روج ال �ج��دي��د  Sceneال ��ذي ت��م إن �ش��اؤه
ب�ه��دف دع��م امل�ش��اري��ع ال�ش�ب��اب�ي��ة املحلية
وال� � �ش � ��رك � ��ات ال� �ع ��امل� �ي ��ة امل � �م � �ي� ��زة ،وذل � ��ك
ب��إع �ط��ائ �ه��م ف ��رص ��ة ل� �ع ��رض م�ن�ت�ج��ات�ه��م
وخ��دم��ات �ه��م امل�ت�ن��وع��ة ف��ي ال �س��وق ،ال��ذي
أق �ي��م ف��ي م�ج�م��ع م� ��روج امل��رح �ل��ة األول� ��ى،
ح �ي��ث ض ��م ال� �س ��وق امل �ن �ت �ج��ات ال �غ��ذائ �ي��ة
وال�ح��رف ال�ي��دوي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى القسم
املخصص لألطعمة ال��ذي يسلط الضوء
على تنوع األطعمة املحلية .كما تم تقديم
عروض حية ترفيهية وموسيقية مميزة،
إل��ى ج��ان��ب قسم خ��اص ألنشطة األط�ف��ال

ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة .ح �ي��ث س �ي �ق��ام س ��وق Scene
الثاني في الشهر القادم من يوم  25إلى
 29فبراير في مروج املرحلة الثالثة.
ص ��رح ��ت  Ooredooال �ك ��وي ��ت ح� ��ول ه��ذه
الرعاية «بأنها تفخر بدعم هذا املشروع
ال �ش �ب��اب��ي امل �م �ي��ز ال � ��ذي ي� �ب ��رز إب ��داع ��ات
امل �ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة الحجم
ف ��ي م �خ �ت �ل��ف امل � �ج� ��االت .دع� ��م Ooredoo
ل �ل �ش �ب��اب م �م �ت��د ع� �ب ��ر س �ي ��اس ��ة ال �ش��رك��ة
ل �ل �م �س��ؤول �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة امل �ب �ن �ي��ة ع�ل��ى
ق �ي ��م ال� �ت ��واص ��ل وااله � �ت � �م� ��ام وال� �ت� �ح ��دي،
ح �ي��ث ت�س�ع��ى  Ooredooل�ل�م�س��اه�م��ة في
دع ��م ال �ش �ب��اب م��ن خ�ل�ال استراتيجيتها
ل�ل�م�س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة امل �م �ت��دة ط��وال
العام».
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خدمة العمالء واالستدامة والتواصل االجتماعي

 500دينار لكل مشارك

«زين» تفوز بـ 3جوائز مرموقة

«الوطني» يعلن الفائزين
في حملة االسترجاع النقدي

غدير أسيري ُتقدّ م إحدى جوائز «زين» إلى رائد الثاقب بحضور خالد الصباح وجمال النصرالله

ح� � �ص � ��دت «زي � � � � � � ��ن» ،امل � � � � � � � ّ
�زود ال � ��رائ � ��د
للخدمات الرقمية ف��ي الكويت ،ثالث
ج��وائ��ز ف��ي قطاعات العالقات العامة
وخ��دم��ة العمالء ع��ن ع��ام  ،2019وذل��ك
على هامش الحفل الختامي لجائزة
ال �ك ��وي ��ت ل �ل �ع�ل�اق��ات ال �ع ��ام ��ة وخ��دم��ة
ّ
ال � �ع � �م�ل��اء ال� � �ت � ��ي ن ��ظ� �م� �ت� �ه ��ا ج �م �ع �ي��ة
ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة الكويتية ف��ي مركز
ال�ش�ي��خ ج��اب��ر األح �م��د ال�ث�ق��اف��ي تحت
رع ��اي ��ة س��ام �ي��ة م ��ن ح� �ض ��رة ص��اح��ب
ال �س �م��و أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
األحمد الجابر الصباح.
وأوض� �ح ��ت ال �ش��رك��ة أن ح �ف��ل ت��وزي��ع
ال � �ج� ��وائ� ��ز ق � ��د ش� �ه ��د ح � �ض� ��ور م �م �ث��ل
س �م��و أم� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ،وزي� � ��ر ال� �ش ��ؤون
االجتماعية د .غدير أسيري ،ورئيس
املراسم والتشريفات األميرية الشيخ
خ ��ال ��د ال� �ع� �ب ��داهلل ال� �ص� �ب ��اح ،ورئ �ي��س

ج�م�ع�ي��ة ال �ع�ل�اق��ات ال �ع��ام��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
جمال النصراهلل ،الذين قاموا بتكريم
«زين» على دورها الرائد في قطاعات
ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ع��ام��ة وخ ��دم ��ة ال �ع �م�لاء،
م�م�ث�ل��ة ف ��ي امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ق�ط��اع
رع��اي��ة ال�ع�م�لاء رائ��د ال�ث��اق��ب ،وم��دي��رة
إدارة ال � �ع �ل�اق� ��ات اإلع �ل�ام � �ي� ��ة ع��ال �ي��ة
ال �ع��وض��ي ،وم��دي��رة إدارة االس �ت��دام��ة
هيا املانع.
وح � �ص� ��دت «زي� � � ��ن» ال �ن �ص �ي��ب األك �ب ��ر
م � ��ن ال � �ج� ��وائ� ��ز خ �ل ��ال ال � �ح � �ف ��ل ،ح �ي��ث
ف � ��ازت ال �ش ��رك ��ة ب �ج ��ائ ��زة ال �ت �م� ّ�ي��ز ف��ي
خ��دم��ة ال �ع �م�لاء ع �ل��ى م �س �ت��وى ق�ط��اع
االت� � �ص � ��االت ل �ت �س �ل �ي��ط ال � �ض� ��وء ع�ل��ى
ت� �م � ّ�ي ��ز ج� �ه ��وده ��ا ف� ��ي ت� �ق ��دي ��م أف �ض��ل
م �س �ت��وي��ات خ ��دم ��ة ال� �ع� �م�ل�اء ل �ق��اع��دة
عمالئها األكبر في الكويت ،كما فازت
ّ
التميز في برامج املسؤولية
بجائزة

االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى ق �ط��اع
االتصاالت لتسليط الضوء على ّ
تميز
ح �م�لات �ه��ا االج �ت �م��اع �ي��ة واإلن �س��ان �ي��ة
وال �خ �ي��ري��ة ف��ي إط ��ار استراتيجيتها
ُ
امل �ت �ك��ام �ل��ة ل�ل�اس �ت��دام��ة وامل �س��ؤول �ي��ة
االجتماعية على مدار العام ،هذا إلى
ّ
التميز
ج��ان��ب حصولها على ج��ائ��زة
ف��ي ح �س��اب��ات ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
(ت �ط �ب �ي��ق ان �س �ت �غ ��رام) ع �ل��ى م�س�ت��وى
قطاع االتصاالت لتسليط الضوء على
ّ
تميز جهودها اإلبداعية في التفاعل
م � ��ع ع� �م�ل�ائ� �ه ��ا ع � ��ن ط � ��ري � ��ق وس� ��ائ� ��ل
التواصل االجتماعي.
وبينت ال�ش��رك��ة أن جمعية العالقات
ال �ع��ام��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ق��د خ�ص�ص��ت ه��ذه
ال � �ج� ��ائ� ��زة إلب � � � ��راز ج � �ه� ��ود ال� �ش ��رك ��ات
وامل� ��ؤس � �س� ��ات امل� �م� �ي ��زة ف� ��ي م� �ج ��االت
ال� �ع�ل�اق ��ات ال� �ع ��ام ��ة وخ ��دم ��ة ال �ع �م�لاء

ف ��ي ال �ق �ط��اع�ين ال �ع ��ام وال� �خ ��اص على
مستوى دولة الكويت ،هذا باإلضافة
إلى إقامة العديد من ورش العمل التي
استهدفت موظفي قطاعات العالقات
العامة وخ��دم��ة العمالء ف��ي ال ��وزارات
وال � �ه � �ي � �ئ� ��ات وال � � �ش� � ��رك� � ��ات ال� �خ ��اص ��ة
وغيرها.
وأض ��اف ��ت «زي� � ��ن» أن ل �ج �ن��ة ال�ت�ح�ك�ي��م
التي قامت باختيار الفائزين ّ
تكونت
م ��ن م �ج �م��وع��ة م ��ن ال� �خ� �ب ��راء امل�ح�ل�ي�ين
وال� �ع ��امل� �ي�ي�ن ف � ��ي م � �ج � ��االت ال� �ع�ل�اق ��ات
ال �ع��ام��ة وخ��دم��ة ال �ع �م�لاء ،ح�ي��ث ق��ام��وا
بتقييم مجموعة من الشركات الرائدة
في الكويت استنادًا إلى أعلى املعايير
ال � �ع� ��امل � �ي� ��ة ،ال � �ت� ��ي ت� �ض � ّ�م� �ن ��ت ال �ت��رك �ي��ز
ع �ل��ى خ��دم��ة ال �ع �م �ي��ل وت �ل �ب �ي��ة رغ �ب��ات��ه
ّ
وتميز
واملشاركات االجتماعية الفاعلة
النشاط اإلعالمي وغيرها من املعايير.

ألدائه وتفوقه في طرح حلول رقمية مصرفية ابتكارية

«وربة» ّ
يتوج بجائزتين من IFM
س��اه��م األداء امل�ت�م�ي��ز ل�ب�ن��ك ورب� ��ة ون�م��و
ع �م �ل �ي ��ات ��ه امل � �ت � �ص ��اع ��دة ف � ��ي ع� � ��ام 2019
ب�ح�ص��ول��ه ع�ل��ى ج��ائ��زت�ين م��رم��وق�ت�ين من
 ،International Finance Magazineوهي
جائزة البنك األسرع نموًا في الكويت لعام
 ،2019وجائزة «التطبيق األفضل ابتكارًا»
ف��ي الكويت .وت�ج��در اإلش��ارة إل��ى أن هذه
الجائزة هي للسنة السادسة على التوالي
ال �ت��ي ي�ح�ص��ده��ا ال �ب �ن��ك ف��ي ف �ئ��ة «ج��ائ��زة
البنك األسرع نموًا في الكويت لعام ،»2019
ح�ي��ث ك��ان ق��د م�ن��ح أي �ض��ًا ج��ائ��زة «ال�ب�ن��ك
األس��رع ن�م�وًا ف��ي الكويت ف��ي ع��ام »2019
م��ن مجلة بانكر ميدل إي�س��ت .وق��د تسلم
الجائزة شاهني الغانم الرئيس التنفيذي
ل�ب�ن��ك ورب ��ة خ�ل�ال ح�ف��ل ت�س�ل�ي��م ال�ج��وائ��ز
ال ��ذي نظمته امل�ج�ل��ة ف��ي دب��ي ب�ت��اري��خ 23
يناير  ،2020بحضور نخبة من صانعي
ال �ق��رار ،وت�ع��د املجلة م��ن ال�ج�ه��ات ال��رائ��دة
في تحليل وتوفير معلومات وافية حول
مجتمع التمويل العاملي بطريقة دقيقة،
ب �س �ي �ط��ة وس �ه �ل��ة االس �ت �ي �ع ��اب .وت�ع�ت�م��د
املجلة أسلوبًا تحليليًا عميقًا بوصفها
م �ص ��درًا إل �ك �ت��رون �ي��ًا ي �س��اع��د ال� �ق ��راء على

شاهين الغانم يتسلم إحدى الجائزتين من «بانكر ميدل إيست»

فهم ال�ق��وى املحركة للسوق بشكل أوف��ى.
وتبني جوائزها باالستناد إلى تطورات
األس��واق وأداء القوى االقتصادية املبينة
ّ
فيها .وهي تشكل مرجعًا أساسيًا للقراء
ي �ل �ق��ي ال� �ض ��وء ع �ل��ى ت �غ �ي �ي��رات األس � ��واق،
م��ا ي�ع�ط�ي�ه��م ف �ك��رة ج�ل�ي��ة ع��ن اإلج � ��راءات

ّ
االقتصادية املعقدة الحاصلة في مجتمع
األعمال العاملي.
وف��ي م�ع��رض تعليقه ع�ل��ى ال �ج��ائ��زة ،ق��ال
ش��اه�ين ح�م��د ال�غ��ان��م ال��رئ�ي��س التنفيذي
ل�ب�ن��ك ورب ��ة إن ال �ج��وائ��ز ال �ج��دي��دة للبنك
ت ��أت ��ي ل �ت��ؤك��د ت� �ط ��ور ع �م �ل �ي��ات��ه وت� �ب ��وؤه

مكانة ريادية في السوق الكويتي ،وهذا
مثبت ب��األرق��ام ال�ت��ي حققها البنك خالل
ال�ع��ام وال�ت��ي تعكس امل�س��ار ال��ذي تسلكه
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ب �ن��ك ال �ح��ال �ي��ة .وأض� ��اف
ّ
أن البنك ق��د تمكن خ�لال ه��ذه ال�ف�ت��رة من
ط��رح خدمات ومنتجات مصرفية رقمية
س��اه �م��ت ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ف ��ي ت �ع��زي��ز ق�ط��اع
ال �ص �ي��رف��ة اإلس�ل�ام �ي ��ة ،وت�ل�اق ��ت م ��ع روح
ال�ع�ص��ر وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ت��ي ت�ع��د ال�ي��وم
املطلب األول للعمالء.
وأكمل الغانم أن البنك خ�لال ع��ام 2019
ق��د ع�م��ل ع�ل��ى ت�ع��زي��ز خ��دم��ات��ه ال��رق�م�ي��ة
عبر الشبكة االلكترونية ،والتي شهدت
ارت�ف��اع��ًا غير مسبوق ف��ي ق��اع��دة عمالء
ب�ن��ك ورب ��ة ال��ذي��ن ي�س�ت�خ��دم��ون ال�ح�ل��ول
املصرفية اإللكترونية ،سواء عبر موقع
ال �ب �ن��ك اإلل �ك �ت��رون��ي ع �ل��ى اإلن �ت ��رن ��ت أو
م ��ن خ �ل�ال خ ��دم ��ات ت�ط�ب�ي��ق ورب � ��ة على
ال� �ه ��وات ��ف ال ��ذك� �ي ��ة ،الف� �ت ��ًا إل � ��ى أن ذل ��ك
ارتبط بالنمو الكبير في ع��دد العمالء،
وبالتالي ف��إن ع��دد العمليات املصرفية
باستخدام ك��ل ال�ق�ن��وات تضاعف خالل
السنوات األخيرة.

«لولو هايبر» تطلق مهرجان India Utsav 2020
أط �ل �ق��ت ل��ول��و ه��اي �ب��رم��ارك��ت ،ال�ش��رك��ة
ال��رائ��دة في مجال البيع بالتجزئة في
امل �ن �ط �ق��ة ،ح�م�ل�ت�ه��ا ال �ت��روي �ج �ي��ة India
 ،Utsav 2020ف ��ي م �ت �ج��ره��ا بمنطقة
الري.
واف � �ت � �ت� ��ح ال� � �ح � ��دث ال� �س� �ف� �ي ��ر ال� �ه� �ن ��دي
ج � �ي � �ف� ��ا س � � ��اغ � � ��ار ب � �ح � �ض � ��ور اإلدارة
ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�م�ج�م��وع��ة وك �ب��ار امل�س��ؤول�ين
واملدعوين الخاصني ومجموعة كبيرة
من املهنئني.
وت ��م خ�ل�ال ال �ح �م �ل��ة ال �ت��روي �ج �ي��ة ال�ت��ي
استمرت ملدة أسبوع ،في جميع منافذ
ل��ول��و ه��اي�ب��رم��ارك��ت ف��ي ال�ف�ت��رة م��ن 22
إل� ��ى  28ي �ن��اي��ر ،ت �ق��دي��م م �ج �م��وع��ة من
املنتجات الهندية ،بما في ذلك مالبس
املوضة ،بأسعار خاصة جدا.
وم � � ��ن ب �ي��ن أه � � ��م م � ��ا ت� �م� �ي ��ز ب � ��ه ع ��رض
 India Utsav 2020ت��واج��د ال�ع��دي��د من
ب��وث��ات ال �ط �ع��ام ال �ه �ن��دي��ة ال �ت��ي ق��دم��ت
مجموعة متنوعة من األطباق الهندية

منتجات هندية متنوعة

السفير الهندي وإدارة «لولو» خالل قص شريط االفتتاح

ال� �ل ��ذي ��ذة .ك �م��ا ت ��م ت ��زوي ��د م �ن��اف��ذ بيع
ل��ول��و ه��اي �ب��رم��ارك��ت امل�خ�ت�ل�ف��ة ب�ص��ور
وب��وس�ت��رات ل�لآث��ار الهندية التقليدية
م ��ن ج �م �ي��ع أن� �ح ��اء ال� �ب�ل�اد ت �ك �ش��ف عن

اإلمكانات السياحية الضخمة للهند.
وت� ��وف� ��ر ال� � �ع � ��روض ال� �ت ��روي� �ج� �ي ��ة م�ث��ل
 India Utsav 2020للمتسوقني فرصة
ل�لاس �ت �ف��ادة م��ن م�ج�م��وع��ة واس �ع��ة من

جانب من الجولة في السوق
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امل�ن�ت�ج��ات ال�ه�ن��دي��ة ب��أس�ع��ار تنافسية
ل � �ل � �غ� ��اي� ��ة ،ت � ��رف � ��ع م � � ��ن س � �م � �ع ��ة ل ��ول ��و
هايبرماركت في توفير منتجات عالية
الجودة بأسعار مغرية.

أع�ل��ن ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي ع��ن ن�ت��ائ��ج سحب
ن�ه��اي��ة ال �ع��ام لحملة االس �ت��رج��اع ل�غ��اي��ة ،%50
التي تضمنت فوز  20من املشاركني في الحملة،
بمبلغ  500دينار كويتي لكل مشارك.
والفائزون بمبلغ  500دينار كويتي في حملة
االس �ت��رج��اع ه��م :ص�ب��اح خ��ال��د زغ�ي��ر ال�ش�م��ري،
ل��ول��وة مصطفى م��رزوق امل ��رزوق ،قاسم محمد
ع�ل��ي ال�ف�ض�ل��ي ،ع�ل��ي ع �ب��داهلل م�ح�م��د ال�ص�ب��اح،
أحمد محمد عثمان املوسى ،عصام حاج علي،
ب��رج �ي��ش ت �ي��اج��ي ه � ��اري راج ،م� �ش ��اري أح�م��د
محمد الصبيحي ،ستيفن كيبوانا ،عمر محمد
ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ق �ن ��اوي ،ط� ��ارق ع �ب��دال �ك��ري��م زام��ل
ال ��زام ��ل ،س ��اره ف�ه��د م� ��رزوق ال �ص��وي�ل�ان ،أح�م��د
عزالدين محمود إبراهيم ،سشاليا لويشيرس
اليجامان امينيشا ،فؤاد فوزي عبد الخضراء،
ع �ب��داهلل أح �م��د ص �ب��اح ال �س��ال��م ال �ص �ب��اح ،علي
محمد حجي غلوم اكبر ،فيصل فهد عبدالعزيز
امل��زي �ن��ي ،راوي � ��ة ش��اك��ر ع �ب��دامل �ج �ي��د ال�ك��اظ�م��ي،
وباسم جبرا عيسى شحيبر.
وك ��ان «ال��وط �ن��ي» ق��د أط �ل��ق ح�م�ل��ة االس �ت��رج��اع
لغاية  %50عند استخدام بطاقات  Visaالوطني
االئتمانية املؤهلة لدفع قيمة املشتريات لدى
م�ج�م��وع��ة م��ن ك �ب��رى امل �ح��ال ال �ت �ج��اري��ة ،وال�ت��ي
انتهت في  31ديسمبر املاضي.
وبهذه املناسبة ،أعلن بدر الجناح ،من الخدمات
املصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني،
ً
قائال«:لقد أطلقنا حملة االس�ت��رج��اع ف��ي شهر
أكتوبر من العام املاضي ،حيث منحنا العمالء

بدر الجناح

ف��رص��ة اس�ت��رج��اع لغاية  %50على املشتريات
ً
ال �ي ��وم �ي ��ة ،ف� �ض�ل�ا ع ��ن ال �ح �ص ��ول ع �ل��ى ف��رص��ة
الدخول في السحب والربح ،ونحن سعداء اآلن
باإلعالن عن الفائزين بمبلغ  500د.ك».
وأك ��د ال �ج �ن��اح أن ال�ح�م�ل��ة ق��د اس �ت �ح��وذت على
اهتمام وتفاعل كبير من عمالء البنك ،خاصة
ان� �ه ��ا ت ��أت ��ي ض �م ��ن اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ب �ن ��ك ف��ي
التواصل م��ع العمالء بشكل مستمر والتعرف
ع �ل ��ى اح �ت �ي ��اج ��ات �ه ��م ،ب� �ه ��دف ت �ق ��دي ��م ع� ��روض
وحمالت استثنائية تلبي تطلعاتهم ،إذ يجري
ت�ص�م�ي�م�ه��ا خ �ص �ي �ص��ًا ل �ت �ت �م��اش��ى م ��ع أن �م��اط
حياتهم املتنوعة.

المعاد تدويره كيميائياً بنسبة %25

«إيكويت» :إنتاج ناجح
لـ«تيريفثاالت البولي إيثيلين»
ف��ي خ �ط��وة س�ب��اق��ة ع�ن��وان�ه��ا االب �ت �ك��ار ال�ن��وع��ي
ال �ه��ادف إل��ى تلبية الطلب ال�ع��امل��ي لالستخدام
امل �ت��زاي��د ل�ت�ي��ري�ف�ث��االت ال �ب��ول��ي إي�ث�ي�ل�ين امل �ع��اد
تدويره كيميائيا ،أعلنت مجموعة ايكويت عن
اإلنتاج الناجح للدفعة األولى من فيريديس .25
ويعتبر هذا املنتج نوعًا جديدًا من تيريفثاالت
البولي إيثيلني من الدرجة الغذائية الذي تقوم
بتصنيعه شركة إيكويبوليمرز ،حيث تعتمد
ف��ي إن�ت��اج��ه ع�ل��ى  %25م��ن ت�ي��ري�ف�ث��االت البولي
إي�ث�ي�ل�ين امل �ع��اد ت��دوي��ره كيميائيا م�م��ا يساهم
بشكل ملحوظ في تقليص الحاجة لتيريفثاالت
ال�ب��ول��ي إيثيلني ال �خ��ام ،وب��ال�ت��ال��ي إن�ش��اء نظام
حلقة في االقتصاد الدائري املغلق.
وك �ج��زء م��ن اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ت�ن�م�ي��ة امل�س�ت��دام��ة
الخاصة بها ،أطلقت شركة إيكويبوليمرز هذا
املشروع املبتكر في عام  2009لتعزيز استخدام
ت �ي��ري �ف �ث��االت ال �ب��ول��ي إي�ث�ي�ل�ين امل �ع ��اد ت ��دوي ��ره،
وال��ذي ّ
يعد أس��اس��ًا لصناعة العديد م��ن قناني
امل �ش��روب��ات ال�ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة .وك��ان��ت ال �ش��رك��ة قد
ب� ��دأت ب�ت�ط��وي��ر ف �ي��ري��دي��س  ،10إح� ��دى درج ��ات
تيريفثاالت البولي إيثيلني التي تحتوي على
نسبة ت�ص��ل إل��ى  %10م��ن ت�ي��ري�ف�ث��االت البولي
إي �ث �ي �ل�ين امل� �ع ��اد ت� ��دوي� ��ره .أم� ��ا ف ��ي ع� ��ام ،2016
ت��وص �ل��ت ش ��رك ��ة إي �ك��وي �ب��ول �ي �م��رز إل � ��ى إط �ل�اق
م� �ش ��روع ف �ي��ري��دي��س  25ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ع�لام��ة
تجارية رائدة لزيادة كمية املواد املعاد تدويرها
وال�ت��ي تدخل ف��ي صناعة التيريفثاالت البولي
إيثيلني الخاص بها.
وفي تصريح له ،أعلن ناصر الدوسري ،النائب
األول للرئيس التنفيذي في مجموعة ايكويت:
«ن��واص��ل ال�ت�ق��دم ف��ي مسيرتنا نحو أداء بيئي
ع��ال م��ن خ�ل�ال تشغيل م�ن�ش��آت تصنيع عاملية
امل�س�ت��وى ،أم��ا تصنيعنا ل�ت�ي��ري�ف�ث��االت البولي
إيثيلني امل�ع��اد ت��دوي��ره كيميائيًا بنسبة %25

ّ
فيعد إنجازًا بارزًا في تاريخ الشركة» .وأضاف:
ّ
«لقد بذلت كل من الفرق الفنية البتروكيماوية
ّ
والتجارية جهدًا مشتركًا مكننا من التوصل إلى
فيريديس  25ال��ذي س��وف يحقق ف��وائ��د بيئية
واجتماعية وتجارية بالغة األثر».
وي�ت��وف��ر ف�ي��ري��دي��س  25ف��ي ال �س��وق ح��ال�ي��ًا عبر
شركة إيكويبوليمرز التابعة ملجموعة ايكويت
وال �ت��ي تخطط الس�ت�ه��داف األس� ��واق األوروب �ي��ة
بشكل أساسي.
وم��ن جهته ،ق��ال مؤيد الفارسي ،مدير األعمال
ال�ت�ج��اري��ة ع��امل�ي��ا لتيريفثاالت ال�ب��ول��ي إيثيلني
ف��ي شركة إيكويبوليمرز« :ه�ن��اك طلب متزايد
على القناني املصنوعة من تيريفثاالت البولي
إي �ث �ي �ل�ين وت �ت �م �ث��ل م �ه �م �ت �ن��ا ف ��ي ت��وف �ي��ر م�ن�ت��ج
م�س�ت��دام يلبي متطلبات ال��رع��اي��ة االجتماعية
وال�ص�ح�ي��ة .وق ��د ك�ش�ف��ت تقنية إع� ��ادة ال�ت��دوي��ر
ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي ع��ن آف� ��اق ج��دي��دة مل �ج��ال ال�ص�ن��اع��ة
ّ
ال�ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة ،م�م��ا م��ك�ن�ن��ا م��ن م�ع��ال�ج��ة اآلث ��ار
البيئية املتزايدة واملخاوف املتعلقة بالنفايات
على نحو رشيد ومستدام .ولقد استغلت شركة
إيكويبوليمرز ه��ذه الفرصة التي باتت ركيزة
أس��اس �ي��ة ل�ل�ش��رك��ة ل �ت��وف�ي��ر امل ��زي ��د م ��ن ال�ح�ل��ول
املبتكرة في املستقبل».

ً
ً
عاما
مديرا
محمد شوي
لـ«فولكس واغن الكويت»
اعلنت شركة بهبهاني للسيارات ،أحد الشركات
الرائدة للسيارات في الكويت والوكيل الحصري
ل�ع�لام�ت��ي ف��ول�ك��س واغ ��ن وب��ورش��ه ال�ت�ج��اري��ة في
الكويت منذ  ،1957رسميًا عن تعيني محمد شوي
مديرًا عامًا لفولكس واغ��ن الكويت ،وذل��ك ابتداء
من يناير .2020
وينضم شوي إلى فولكس واغ��ن الكويت بخبرة
تمتد ألكثر من  17عامًا في قطاع السيارات .وكان
ق��د شغل ش��وي العديد م��ن املناصب اإلداري ��ة في
أب��رز وك ��االت ال�س�ي��ارات وينضم ل�ق�ي��ادة فولكس
واغن الكويت بدوره لتوجيه إستراتيجية الشركة
وتوجهات العالمة التجارية .وم��ن الجدير ذكره
أن محمد ش��وي ه��و لبناني األص��ل وم��ن مواليد
ال �ك��وي��ت وق ��د ع�م��ل  17ع ��ام ف��ي امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال �س �ع��ودي��ة .وم ��ن امل ��ؤك ��د أن م �ه��ارات��ه وخ �ب��رات��ه
ال �ق �ي ��ادي ��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة س �ت �ق��وم ب ��دف ��ع ال �خ �ط��ط
املستقبلية لفولكس واجن الكويت إلى األمام.
وت�ع�ل�ي�ق��ا ع�ل��ى ال�ت�ع�ي�ين ال �ج��دي��د ،ت �ح��دث محمد
شوي ،املدير العام لشركة فولكس واجن الكويت
ق��ائ�لا« :أس�ع��دن��ي أن أق��وم بقيادة ع�لام��ة تجارية
رائ� ��دة وت �ط��وي��ر ودع ��م خ��دم��ة ال �ع �م�لاء ال �ت��ي هي
م��ن أول��وي��ات الخطط االنمائية واالستراتيجية.
ً
وأن��ا على كامل الثقة من مشوار النجاح ،خاصة
ل��وج��ود ف��ري��ق عمل متمرس ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى دعم
ق��ائ��م م��ن ش��رك��ة ب�ه�ب�ه��ان��ي ل �ل �س �ي��ارات م��ن خ�لال
استثمارات ضخمة ملركزي املبيعات والصيانة .ال
يزال قطاع السيارات والسوق الكويتي قويًا وفي
تطور مستمر ،ونتطلع إل��ى استمرار النجاحات
ف��ي ال �ك��وي��ت .ت�ع��د ف��ول�ك��س واغ ��ن ع�لام��ة ت�ج��اري��ة
راس�خ��ة ف��ي ال�ب�لاد وستستمر ف��ي تقديم التميز

محمد شوي

في الخدمة ومجموعة متنوعة من سيارتها ،كما
ُ
تتميز أيضا بتكنولوجيا مبتكرة لتوفير تجربة
لعمالئنا ال مثيل لها.
تعمل ف��ول�ك��س واغ ��ن ال�ك��وي��ت وش��رك��ة بهبهاني
للسيارات باستمرار لتحقيق هدفهما في تقديم
أعلى مستويات الخدمة للعمالء .ويحمل مستقبل
فولكس واغ��ن الكويت العديد من املشاريع التي
َ
ستنطلق قريبا وال�ت��ي ب��دأت بالتبلور م��ن خالل
ص��ال��ة ال �ع��رض ال �ج��دي��دة ف��ي منطقة ال ��ري ،التي
تعتبر أك�ب��ر ص��ال��ة ع��رض ف��ي ال�ع��ال��م ،ب��االض��اف��ة
الى استثمار ضخم يتضمن مركز الخدمة ومركز
ال�ح��دادة وال�ص�ب��غ .كما يمثل تعيني امل��دي��ر العام
ال �ج��دي��د خ �ط��وة أخ � ��رى ل ��زي ��ادة وت �ع��زي��ز ن�ج��اح
الشركة.
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ً
دوليا
«الصحة العالمية» :تهديد كورونا «مرتفع»
ً
ّ
ّ
املستجد ،معتبرة أنه
صححت منظمة الصحة العاملية أمس تقييمها لتهديد فيروس كورونا
ً
أصبح «مرتفعًا» على املستوى الدولي ولم يعد «معتدال» كما كانت تصفه حتى اآلن بسبب
«خطأ في الصياغة».
وكانت املنظمة تعتبر حتى اللحظة خطر الفيروس «مرتفعًا ج�دًا في الصني ومرتفعًا على
ً
ّ
ومقرها جنيف
املستوى اإلقليمي ومعتدال على املستوى الدولي» .وقال متحدث باسم املنظمة
«كان هناك خطأ في الصياغة وصححناه»( .أ.ف.ب)
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تسجيل أول حالة وفاة في بكين ..والحصيلة تجاوزت الـ80

«كورونا» يعزل  56مليون شخص عن العالم
ق��ال��ت الحكومة الصينية إن ع��دد ال��وف�ي��ات ج��راء
ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا ارت� �ف ��ع إل� ��ى اك �ث ��ر م ��ن  80بعد
تسجيل  24حالة وف��اة إضافية ف��ي إقليم هوبي
وسط البالد واول حالة وفاة في العاصمة بكني.
كما ُسجلت  371حالة إصابة جديدة بالفيروس،
ما يرفع العدد اإلجمالي لإلصابات إلى أكثر من
 2700حالة في عموم البالد .ومددت سلطات بكني
إج ��ازة رأس ال�س�ن��ة الصينية ح�ت��ى األح ��د املقبل
الحتواء انتشار املرض.
وأعلنت السلطات في مدينة بكني ام��س عن أول
حالة وفاة في العاصمة الصينية.
وال�ض�ح�ي��ة رج ��ل ي�ب�ل��غ خ�م�س�ين ع��ام��ًا زار مدينة
ووهان ،مركز الوباء ،في الثامن من
يناير وبعد عودته إلى بكني بسبعة أيام أصيب
بمرض مع حرارة مرتفعة ،وفق ما

أف��ادت لجنة الصحة في العاصمة .وقضى امس
جراء فشل في التنفس.
وت�ك��اف��ح ال�ص�ين م��ن أج��ل اح �ت��واء ان�ت�ش��ار امل��رض
بعزل مدن كاملة في إقليم هوبي.
وت �ش �ت �ب��ه ال �س �ل �ط��ات ف ��ي إص ��اب ��ة  5794شخصًا
آخ��ري��ن ب��ال �ف �ي��روس ال� ��ذي اك �ت �ش��ف ألول م ��رة في
ديسمبر املاضي وفقًا ملفوضية الصحة الوطنية.

إجراءات مشددة
وع��زل��ت ال �ص�ين إق�ل�ي��م ه��وب��ي ال ��ذي ت�ف�ش��ى فيها
املرض الفيروسي ،في عملية غير مسبوقة تؤثر
على عشرات املاليني من السكان.
وت�خ�ض��ع م��دي�ن��ة ووه� ��ان  -م��رك��ز إق�ل�ي��م ه��وب��ي -
للحجر ال�ص�ح��ي م�ن��ذ الخميس امل��اض��ي ،بهدف
الوقاية من انتشار امل��رض .وف��ي املجمل ،ثمة 56

مليون شخص مقطوعون عن العالم.
ّ
وك� � � ��ان م � �س� ��ؤول� ��ون ص� �ي� �ن� �ي ��ون ق � ��د ح � � � � ��ذروا م��ن
أن ال� �ف� �ي ��روس ق � ��ادر ع �ل��ى االن� �ت� �ش ��ار خ �ل�ال ف �ت��رة
الحضانة ،أي قبل ظهور األعراض على الشخص
امل � �ص� ��اب ،وه� ��و م ��ا ي �ج �ع��ل م ��ن ال �ص �ع��ب اح �ت ��واء
امل � ��رض .وي �ع �ت �ق��د امل� �س ��ؤول ��ون أن ف �ت��رة ح�ض��ان��ة
املرض في البشر تتراوح بني يوم واحد و 14يومًا.
وال� �ف� �ي ��روس ن �ف �س��ه ع� �ب ��ارة ع ��ن ش �ك��ل ج ��دي ��د م��ن
م�ج�م��وع��ة ف �ي��روس��ات ك ��ورون ��ا ،وه ��ي ع��ائ �ل��ة من
الفيروسات تصيب عادة الحيوانات.
ولدى البشر يتسبب نوع من الفيروس في نزالت
ال�ب��رد ،لكن نوعًا آخ��ر  -وه��و فيروس «س��ارس» -
أسفر عن مقتل مئات األشخاص في انتشار واسع
عام .2003
ويسبب ف�ي��روس ك��ورون��ا التهابًا ح��ادًا وخطيرًا

في الجهاز التنفسي ،وال يوجد له عالج أو لقاح
محدد.
وانضم أكثر من نصف مليون شخص ،يعملون
في املجال الطبي ،إلى عمليات الوقاية والسيطرة
والعالج في مقاطعة هوبي.
وأعلنت وسائل إعالم صينية تحقيق أول نجاح
ف ��ي ع�ل�اج ح� ��االت اإلص ��اب ��ة ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا.
وذكرت وكالة أنباء الصني الجديدة (شينخوا)
أن ح��ال��ة  11م��ن أف��راد األط�ق��م الطبية املصابني
ب��ال�ف�ي��روس ت�ح�س�ن��ت ،م�ش�ي��رة إل��ى أن األع��راض
ال�س��ري��ري��ة عند ه��ؤالء األش�خ��اص ص��ارت تحت
السيطرة.
ويجري حاليًا بناء مستشفيني جديدين للطوارئ،
يسعان م��ا ال يقل ع��ن ألفي س��ري��ر ،بينما تسارع
املصانع في إنتاج األقنعة واملالبس الواقية.

عامل طبي يرتدي مالبس واقية وهو يمشي في الشارع بالقرب من مركز صحي في ووهان وسط الصين | ا ب

«الصحة» تدرس تشغيل الكاميرات الحرارية بالمنافذ البرية

إرجاع  9صينيين من المطار ..وال إصابات بكورونا
عبدالرزاق المحسن ومحمد المصلح
أث ��ار ق ��رار إرج ��اع وزارة ال��داخ�ل�ي��ة  9م�س��اف��ري��ن صينيني
قادمني إلى البالد عبر مطار الدوحة حالة من اللغط أمس.
فبينما أعلنت نقابة العاملني في الطيران املدني أن إرجاع
الركاب القادمني من هونغ كونغ يعود إل��ى االشتباه في
إصابتهم بفيروس كورونا ،مطالبني بإقرار بدل عدوى او
تأمني صحي لهم ،نفى نائب امل��دي��ر ال�ع��ام ل�ش��ؤون مطار

الكويت الدولي م .صالح الفداغي وجود أي حاالت اشتباه
أو إصابة بفيروس كورونا ملسافرين قادمني من الصني
عبر مطار الدوحة.
وق� ��ال ال �ف��داغ��ي ل �ـ سبقلا ان ��ه ج ��رى ال �ت��واص��ل م��ع وزارة
ال�ص�ح��ة ال�ت��ي اف ��ادت ب�ع��دم وج ��ود أي ح ��االت م�ص��اب��ة او
مشتبه بها حاملة للفيروس .وحول نموذج ارجاع الركاب
م��رة أخ��رى ل��ذات الوجهة القادمني منها ،ق��ال الفداغي ان
هذا االجراء تتخذه وزارة الداخلية ألسباب خاصة بها.

وأض ��اف ان اإلج � ��راءات ال�ص�ح�ي��ة ال��وق��ائ�ي��ة ال �ط��ارئ��ة ملنع
انتشار االم��راض الوبائية تسير بصورة طبيعية وهناك
جهود تبذل على مدار الساعة من قبل فرق العمل ملتابعة
كل الركاب القادمني الى البالد عبر الجهاز املركزي لقياس
درجة الحرارة املوزعة على مباني املطار.
إل ��ى ذل � ��ك ،واص �ل ��ت وزارة ال �ص �ح��ة اس �ت �ن �ف��اره��ا مل�ت��اب�ع��ة
فيروس كورونا الجديد ،وأكدت مصادر مطلعة لـ سبقلا
ان ال ��وزارة ت��درس تفعيل الكاميرات الحرارية في املنافذ

ال �ب��ري��ة ب�ح�س��ب م�ت�ط�ل�ب��ات امل��رح �ل��ة وم� ��دى ت��وس��ع دائ ��رة
ال �ف �ي��روس ،الف �ت��ة ال ��ى ان ال �ف �ت��رة ال �ح��ال �ي��ة ت�ش�ه��د ت��وزي��ع
ب��روش��ورات وبوسترات توعوية على القادمني من عموم
املنافذ.
وك ��ان مجلس ال�ص�ح��ة ل ��دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي
قد أكد ان دول الخليج العربي خالية حاليا من الفيروس
امل �س �ت �ج��د ،داع �ي ��ا امل �س��اف��ري��ن ال ��ى ال � ��دول ال �ت��ي ظ �ه��ر بها
الفيروس الى توخي الحيطة والحذر.

عدد اإلصابات سيبلغ ذروته
في أبريل ومايو

باحثون:
عدد اإلصابات

تجاوز 40

ً
ألفا

قال باحثون من جامعة هونغ كونغ إنه يجب
ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ات �خ��اذ اج� � ��راءات «ص��ارم��ة»
ّ
تقيد تحركات الناس للسيطرة على انتشار
ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد ،وق��در الباحثون
بناء على نماذج حسابية أن عدد اإلصابات
تجاوز االربعني ألفا .وأص��در ه��ؤالء العلماء
من جامعة هونغ كونغ تحذيرهم بعد تسارع
انتشار الفيروس الذي أدى إلى  80حالة وفاة
معلنة في الصني.
وأع�ل��ن رس�م�ي��ا ع��ن  2744ح��ال��ة إص��اب��ة في
الصني ،من بينها رضيع يبلغ عمره تسعة
أش� �ه ��ر ،ف ��ي ح�ي�ن ت �ض��اع��ف ع� ��دد ال �ح ��االت
املشتبه فيها خالل  24ساعة ليبلغ  6آالف
حالة .وقال مدير مجموعة االبحاث غابريال
ل �ي��ون��غ «ي �ج��ب ع�ل�ي�ن��ا االس �ت �ع ��داد الح�ت�م��ال
ت �ح��ول ه� ��ذا ال ��وب ��اء االس �ت �ث �ن��ائ��ي إل� ��ى وب ��اء
ّ
عاملي» .وأضاف «يجب اتخاذ اجراءات مهمة
وص��ارم��ة ف��ي أق ��رب وق ��ت م�م�ك��ن ل�ل�ح��د من
تحركات السكان».
واستنتج ليونغ وفريقه ،بناء على النماذج
ال �ح �س��اب �ي��ة الن �ت �ش��ار ال� �ف� �ي ��روس ،أن ال �ع��دد
الحقيقي لالصابات يتجاوز بكثير الحصيلة
التي أعلنتها السلطات التي ال تشمل سوى
ال �ح��االت املعلنة رس�م�ي��ا .وق � ّ�در ل�ي��ون��غ ،بناء
على معطيات احصائية ّ
نظرية ،خالل مؤتمر
صحافي ف��ي هونغ كونغ أن «ع��دد الحاالت
املؤكدة الحاملة لألعراض يجب أن يكون في
ح��دود  25أو  26ألفا في اليوم األول للسنة
ال�ص�ي�ن�ي��ة ال �ج��دي��دة» .وأض� ��اف أن ��ه ف��ي ح��ال
اح �ت �س��اب ال� �ح ��االت ال �ت��ي ال ت� ��زال ف��ي ف�ت��رة
الحضانة ،والتي لم تظهر عليها بعد أعراض
الفيروس «يقترب العدد من  44ألفا».
ورأى ل�ي��ون��غ إن��ه ي�م�ك��ن ل�ع��دد اإلص��اب��ات أن
ي�ت�ض��اع��ف ك��ل س�ت��ة أي ��ام ،ليبلغ ذروت ��ه في
اب��ري��ل وم��اي��و ف��ي امل �ن��اط��ق ال �ت��ي وج ��د فيها
الوباء بالفعل ،لكنه اعترف بإمكانية خفض
نسق العدوى في حال اتخاذ اجراءات صحة
عامة فعالة.
وتبقى مدينة ووهان ومقاطعة هوباي بصفة
ع��ام��ة م��رك��ز ان �ت �ش��ار امل� ��رض .ل�ك��ن رص��دت
أي �ض��ا ح ��االت ف��ي ع ��دد م��ن امل ��دن الصينية
الكبرى ،على غرار بكني وشنغهاي وشينجن
وك��ان�ت��ون .وق��ال ليونغ «ن�ت��وق��ع رؤي��ة مراكز
انتشار دائمة للوباء في هذه املدن الكبرى».
وف��ي حني اعتبر أن الحجر الصحي «سليم
ت �م��ام��ا» ،رأى ال�ب��اح��ث أن االج � ��راءات «ق ��د ال
تكون كافية ملنع تسرب الوباء للمدن الكبرى
األخرى»( .أ ف ب)

حيوانات غريبة في أقفاص وأكوام من الطيور

سوق صيني لألطعمة منبع الفيروس الغامض
ان�ت�ش��رت ص��ور ل�ح�ي��وان��ات غ��ري�ب��ة م�ح�ش��ورة في
�وام م��ن ال �ط �ي��ور امل�س�ل��وخ��ة
أق �ف�
�اص ص�غ�ي��رة وأك� � � ٍ
ُ َ
ُ
ال��ت� ِق��ط��ت ف��ي س��وق لألطعمة يعتقد بأنها كانت
نقطة البداية النتشار فيروس كورونا الصيني،
وفقا ملا نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.
بمدينة ووهان الواقعة بمقاطعة هوبي الصينية،
ُ
ت�ب��اع أط�ب��اق مثل ال�ق�ن��ادس وح�ي��وان��ات ال��راك��ون،
والتي تخضع حاليًا للحجر الصحي.
وف �ي �م��ا ي�ع�ت�ق��د ب �ع��ض ال�ص�ي�ن�ي�ين أن ت �ن��اول تلك
امل�خ�ل��وق��ات غ�ي��ر االع�ت�ي��ادي��ة ُي�م�ك��ن أن يشفي من
األم � ��راض م �ث��ل ال�ض�ع��ف ال�ج�ن�س��ي ل ��دى ال��رج��ال،
ٌ
وح�ت��ى ال�س��رط��ان ،ت�ح� َّ�دث م�غ�ت� ٌ
مقيم باملدينة
�رب
مل �ج �ل��ة  Timeوق � ��ال إن ال� �س ��وق «م �ش �ه��ور» ببيع
املخلوقات الغريبة وهي ال تزال حية.
يانشونغ هوانغ خبير الصحة العامة في مجلس
ال �ع�لاق��ات األج�ن�ب�ي��ة أض� ��اف أن ب�ي��ع ال�ح�ي��وان��ات
الحية متجذر في عمق الثقافة الصينية ،مع أنه
غير قانوني.
وم� ��ن أج� ��ل ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ع �ش ��اء ط� � ��ازج ،ي�ع�م��د
املشترون إلى تعذيب الحيوانات الحية ،وهو ما
ُيعد ملمحًا للترف الغربي.
َّ
إال أن ��ه م�ن��ذ ان �ت �ش��ار ال �ف �ي��روس ف��ي ووه� ��ان ظلت
َّ
تتجدد ملطالبة الشرطة بتطبيق قوانني
الدعاوى
تمنع تجارة واستهالك الحيوانات الغريبة.
وأص��درت وزارة ال��زراع��ة الصينية ق��رارًا في وقت

مبكر من ه��ذا األسبوع بفرض قيود على تجارة
ال �ح �ي��وان��ات ال �ب��ري��ة ،ك��اس �ت �ج��اب��ة ل �ل �ك��ارث��ة ال�ت��ي
اتخذت من مدينة ووهان الصناعية الكبرى مركزًا
لها.

وجه التحديد ما هي الفصائل التي كانت تباع في
سوق ووهان ،لكن إبستني يقول إن الثدييات التي
توجد عادة في مثل تلك األس��واق ،مثل حيوانات
الغرير ،والنمس ،والكالب ،والراكون ،والزباد ،قد
تكون مرتبطة بانتقال الفيروس الجديد للبشر.

من هذه األماكن تبدأ األوبئة
فيما ل��م يعلن ال�ب��اح�ث��ون بعد ع��ن م�ص��در محدد
لهذا الوباء ،ال��ذي يمكن أن يؤثر على العديد من
الحيوانات مثل الكثير م��ن الفيروسات األخ��رى،
ك��ان إغ�لاق س��وق هونان لبيع امل��أك��والت البحرية
ب��ال �ج �م �ل��ة أح� ��د أول اإلج � � � ��راءات ال �ت ��ي ات �خ��ذت �ه��ا
سلطات مدينة ووه ��ان ،وه��و امل�ك��ان ال��ذي ترجع
إليه  41حالة من أولى الحاالت املصابة.
ي � �ق ��ول ج� � ��ون إب� �س� �ت�ي�ن ع ��ال ��م األوب� � �ئ � ��ة ب�م�ن�ظ�م��ة
« :Ecohealth Allianceذلك املكان ُيعد اآلن صندوقًا
أسود كبيرًا».
كان جون في الصني بعد انتشار فيروس سارس،
وس��اع��د ال�ج�ه��ود العاملية املستمرة مل��ا ي�ق��رب من
عقدين إلي�ج��اد مصدر ذل��ك الفيروس ف��ي الحياة
ال� �ب ��ري ��ة ،وال � � ��ذي أص� � ��اب أك� �ث ��ر م ��ن ث �م��ان �ي��ة آالف
شخص ،وقتل أقل من  .800وربط سارس بالعديد
م��ن ال �ح �ي��وان��ات ،م��ن ب�ي�ن�ه��ا ال �خ �ف��اف �ي��ش ،وزب ��اد
النخل املقنع الشبيه بالقطط.
ك�م��ا ت �ع��رف ال�خ�ف��اف�ي��ش ب��أن�ه��ا ت�ح�م��ل ف�ي��روس��ات
كورونا ،لكن العلماء لم يفهموا الفيروس الجديد

ووهان ليست الوحيدة

لحوم الحيوانات معروضة للبيع في سوق األطعمة في ووهان | ديلي ميل

وكيف قفز من الحيوانات إلى البشر بشكل كامل
بعد.
يقول إبستني إن العلماء يشكون ،لكنهم لم ُيثبتوا
بعد أن ف�ي��روس ووه ��ان ق��د ج��اء م��ن الخفافيش.
وقبل أن يؤثر على البشر ،فمن املرجح أن يكون قد

معروف بعد.
قفز إلى حيوان ثديي غير
ٍ
ّ
معلقًا على تكهنات وسائل اإلعالم التي انتقدتها
أخيرًا مقالة نشرت في مجلة  ،Natureقال إبستني:
«ال يوجد دليل معقول على أن الثعابني متورطة
في انتشار ذلك الفيروس» .وال يعلم الباحثون على

وف ��ي م ��دن م�ث��ل ب�ك�ين وش�ن�غ�ه��اي وه��ون��غ ك��ون��غ،
هناك عالمات لألسواق التي تقدم الطعام للذواقة
الذين ينشدون «يي وي» أو النكهة البرية.
ل �ك��ن ف ��ي م ��دن امل �ق��اط �ع��ات وف ��ي ب �ع��ض األم��اك��ن
ف ��ي الوس وف �ي �ت �ن��ام وك �م �ب ��ودي ��ا ،وغ �ي��ره��ا م��ن
ب�ل�اد ج�ن��وب ش��رق آس �ي��ا ،فيمكن ألول �ئ��ك ال��ذي��ن
يرغبون في أكل تلك األطباق الغريبة أن يجدوا
كل أنواع املخلوقات معروضة للبيع :البنغول،
الغرير ،السمندل ،العقارب ،القنافذ وحتى جراء
الذئاب.
ُ
وت �ظ �ه��ر ص ��ورة م�ن�ت�ش��رة ع�ل��ى اإلن �ت��رن��ت لقائمة
األط �ع �م��ة ل ��دى م�ت�ج��ر ف ��ي س ��وق ووه � ��ان ُي�س�م��ى
«لعبة الثروة الحيوانية البرية للجماهير» أكثر
من  110أنواع من الكائنات الحية للبيع.
ُ
وتظهر سجالت املحكمة أن السلطات في هوبي،
امل�ق��اط�ع��ة ال �ت��ي ت�ق��ع ف�ي�ه��ا م��دي�ن��ة ووه� ��ان ،أج��رت
ّ
ت�ح�ق�ي�ق��ات ف ��ي  250ح��ال��ة ت �ت �ع��ل��ق ب �ن �ق��ل وص�ي��د
الحيوانات البرية غير املشروع في  2019فقط.
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أميركا تعود بقوة ..وأنقرة تدعم صمود الفصائل بوجه النظام

معركة شمال سوريا تحتدم ..فلمن الغلبة؟
تسجيالت لمقاتلين
أفغان في إدلب مليئة
باللغة الطائفية

تصاعدت الجولة الجديدة من
العنف في سوريا بشكل
دراماتيكي في اليومين
الماضيين ،ما طرح عالمات
استفهام كبيرة عن مدى
قدرة النظام السوري وخلفه
روسيا من حسم معركة
استعادة ادلب عسكريا ً وانهاء
البقعة االخيرة للمعارضة
المسلحة ،قبل االنتقال إلى
فرض الشروط على طاولة
المفاوضات المعطلة لغاية
اآلن ،رغم تشكيل اللجنة
الدستورية .وتساءل مراقبون
عن كيفية التح ّرك التركي
واالميركي في المرحلة
المقبلة بعد ان ضربت موسكو
ّ
تعهداتها السابقة
بجميع
عرض الحائط.
سوريون هاربون من جنوب إدلب باتجاه المجهول على الحدود التركية | أ.ف.ب

محرر الشؤون الدولية
أوش�ك��ت ق��وات ال�ن�ظ��ام ال �س��وري على السيطرة على
م �ع��رة ال�ن�ع�م��ان ث��ان��ي أك �ب��ر م ��دن م�ح��اف�ظ��ة إدل ��ب في
ش �م��ال غ ��رب س ��وري ��ا ،وال �ت��ي ب��ات��ت ش�ب��ه خ��ال�ي��ة من
ال �س �ك��ان ،ب �ع��د أس��اب �ي��ع م ��ن االش �ت �ب��اك��ات وال�ق�ص��ف
العنيف ب��دع��م ج��وي روس ��ي .وت�ش�ه��د املنطقة التي
ت� ��ؤوي ث�لاث��ة م�لاي�ين ش �خ��ص ،ن�ص�ف�ه��م ت�ق��ري�ب��ًا من
ال �ن��ازح�ين ،تصعيدًا عسكريًا ي�ت��رك��ز ف��ي ري��ف إدل��ب
الجنوبي وحلب الغربي ،حيث يمر جزء من الطريق
ال��دول��ي ال��ذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق.
وت��رك��ز ال�ق�ص��ف ال �ج��وي أم��س ع�ل��ى ال�ط��ري��ق ال��دول��ي
شمال مدينة معرة النعمان باتجاه سراقب ،كما على
ّ
ريفها الغربي واملدينة شبه محاصرة ،وتمكن النظام
من قطع األوتوستراد الدولي املعروف بـ M5ويحاول
قطع أوص��ال معرة النعمان من الجهة الشمالية ،إذ
قطع الطريق بني املعرة ومدينة سراقب وأريحا.
وي �ش ��اب ��ه ت� �ق � ّ�دم ق � ��وات ال �ن �ظ ��ام ف ��ي م� �ع ��رة ال �ن �ع �م��ان
سيناريو مدينة خان شيخون في الريف الجنوبي،
ّ
ع�ب��ر ق�ط��ع أوص ��ال امل��دي �ن��ة ،وت�ج��ن��ب ال��دخ��ول بشكل
مباشر إلى املدن الكبرى ،خوفا من مقاومة كبيرة من
فصائل املعارضة.
وت �ن �ت �ه��ج ق � ��وات ال �ن �ظ��ام وروس� �ي ��ا س �ي��اس��ة األرض
املحروقة عبر تصعيد القصف بشتى أنواع األسلحة.
وأوضح قادة ميدانيون في فصائل املعارضة أسباب
ت �ق��دم ق� ��وات ال �ن �ظ��ام ف��ي ري ��ف إدل� ��ب خ�ل�ال ال�ي��وم�ين
املاضيني ،وقال قائد في «الجبهة الوطنية للتحرير»
املنضوية إن النظام يتبع سياسة األرض املحروقة،
وه ��ي ال �ع��ام��ل األس� ��اس ف��ي ان �س �ح��اب ال�ف�ص��ائ��ل من
م �ن��اط��ق االش �ت �ب��اك .واالس �ت��رات �ي �ج �ي��ة األخ� � ��رى ،هي
إدخ � ��ال م �ج �م��وع��ات اق �ت �ح��ام روس �ي ��ة ب �ع��د ال�ق�ص��ف
تعمل على إنشاء خرق في الخطوط الدفاعية لقوات
املعارضة.

مصر ..حكم نهائي
بحظر النقاب بين
أستاذات الجامعات
قضت املحكمة اإلداري��ة العليا في مصر ،وهي
أعلى هيئة قضائية وأحكامها نهائية وباتة،
ب�ح�ظ��ر ال �ن �ق��اب ب�ي�ن ع �ض��وات ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري��س
ب��ال�ج��ام�ع��ات ،ورف �ض��ت امل�ح�ك�م��ة ال�ط�ع��ن ال��ذي
ت �ق��دم��ت ب ��ه  82م �ن �ت �ق �ب��ة م ��ن ع � �ض ��وات ه�ي�ئ��ة
التدريس بجامعة القاهرة إللغاء قرار محكمة
ال�ق�ض��اء اإلداري ،وق ��رار ال��دك�ت��ور ج��اب��ر نصار
رئيس الجامعة األسبق رقم  1448لسنة ،2015
ب�ش��أن حظر النقاب لعضوات هيئة التدريس
والهيئة املعاونة من طالبات الدراسات العليا
داخل املعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية
لطالبات الدراسات العليا.
وقضت املحكمة اإلداري��ة العليا بتأييد الحكم
ال� �ص ��ادر ع��ن م�ح�ك�م��ة ال �ق �ض��اء اإلداري وق ��رار
رئ�ي��س جامعة ال�ق��اه��رة ،وك��ذل��ك توصية هيئة
م �ف��وض��ي ال ��دول ��ة ال �ت��ي ذك� ��رت ف ��ي ت �ق��ري��ر لها
باستمرار حظر النقاب ،ألنه يؤثر على العملية
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال �ت��واص��ل ب�ي�ن ال �ط��ال��ب وع�ض��وة
التدريس.
وفي يناير من عام  ،2016قضت محكمة القضاء
اإلداري ب��رف��ض ال��دع��اوى ال�ق�ض��ائ�ي��ة املطالبة
ب�ب�ط�لان ق� ��رار رئ �ي��س ج��ام�ع��ة ال �ق��اه��رة بحظر
النقاب لعضوات هيئة التدريس بالجامعة.
وق ��ال ال��دك �ت��ور ج��اب��ر ن �ص��ار رئ �ي��س ال�ج��ام�ع��ة
وقتها في تصريحات لـ«العربية.نت» إن قرار
ح �ظ��ر ال �ت ��دري ��س ب��ال �ن �ق��اب داخ � ��ل ال �ج��ام �ع��ات
صحيح وال يخالف القانون ،موضحًا أن القرار
يهدف إلى املصلحة العامة وملصلحة الجامعة
وي� �ح� �م ��ي ح � �ق ��وق ال � �ط�ل��اب وي� ��ؤم� ��ن ال �ع �م �ل �ي��ة
التعليمية ،كما يمنع دخول املتطرفني والغرباء
إلى الجامعة.
وكانت محكمة القضاء اإلداري قد قضت أيضًا
في سبتمبر املاضي بتأييد ق��رار حظر النقاب
في األماكن العامة والشارع املصري.
وأش � � ��ارت إل� ��ى أن ان �ت �ش��ار ال �ن �ق��اب ف ��ي اآلون� ��ة
األخ�ي��رة يعتبر ظ��اه��رة خطيرة على املجتمع،
ويمثل مشكلة أمنية إلمكانية التخفي وراءه
في نقل املتفجرات واملخدرات.

¶ قوات األسد تروِّ ج لسيناريو كيماوي
مزعوم في ريف حلب الغربي
¶ اقتحاميون روس لـ «أرض محروقة»..
ومدنيون ينزحون نحو المجهول
نزوح نحو املجهول
وش�ه��دت منطقة جبل ال��زاوي��ة وس��راق��ب بريف إدل��ب
ن��زوح األه��ال��ي باتجاه املناطق القريبة م��ن الحدود
التركية ،وقالت إحدى النازحات إن النزوح جاء بعد
ت �ق��دم ال�ن�ظ��ام ف��ي ال��ري��ف ال �ش��رق��ي ،وخ��وف��ا م��ن قطع
الطرقات بني املدن والبلدات .وأضافت إن القصف لم
يهدأ .واملدنيون ينزحون نحو املجهول.
وي�ع�ت�ب��ر ج�ب��ل ال��زاوي��ة منطقة اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة بسبب
ارت �ف��اع��ه وإط�لال��ه ع�ل��ى م�س��اح��ات واس �ع��ة ف��ي إدل��ب،
خ��اص��ة س�ه��ل ال �غ��اب ،األم ��ر ال ��ذي ص�ع��ب ع�ل��ى ق��وات
النظام السيطرة عليه.

ترويج للكيماوي
وب ��دأ ال �ن �ظ��ام ال �س��وري ب��ال �ت��روي��ج ل�ق�ص��ف ك�ي�م��اوي
في منطقة ري��ف حلب الغربي ،عبر استخدام رواي��ة
متكررة ،تتهم فصائل املعارضة بالتحضير لهجوم
باألسلحة الكيماوية في املنطقة .ونقلت وكالة األنباء
السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري امس،
أن الفصائل ،التي وصفها بـ«التنظيمات اإلرهابية»
ّ
في إدلب وغرب مدينة حلب ،تحضر لـ«فبركة» هجوم
كيماوي ،بدعم تركي ،واتهام النظام به لوقف تقدمه

في تلك املناطق ،وفق زعمه.
وتثير هذه الرواية املتكررة ّ
تخوفا لدى أهالي املنطقة
من تنفيذ هجوم بغاز كيماوي وتبريره الحقا أمام
املجتمع الدولي.
وت� �ص � ّ�دت ف �ص��ائ��ل امل �ع ��ارض ��ة امل ��دع ��وم ��ة م ��ن ت��رك�ي��ا
ملحاوالت تقدم ق��وات النظام املتكررة في ريف حلب
ال �غ��رب��ي ،وس� ��ط م� �ع ��ارك ب�ي�ن ال �ط��رف�ي�ن ع �ل��ى أط� ��راف
املنطقة ،ال سيما على محور جمعية الزهراء.

وفرة «التاو»
وت��زاي��دت خ�لال ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة م��ؤش��رات استخدام
ال�ف�ص��ائ��ل امل��دع��وم��ة م��ن ت��رك�ي��ا ل�ل�ص��واري��خ امل�ض��ادة
للدروع ،من أنواع مختلفة .وتوضح البيانات املرفقة
بتسجيالت م�ص� ّ�ورة على معرفات الجيش الوطني
السوري ،كثرة استخدام صواريخ التاو االميركية ،ما
يعني امتالك املعارضة كميات كبيرة منها.
وك��ان وفد من االستخبارات التركية برئاسة رئيس
االستخبارات ،هاكان فيدان ،اجتمع مع قادة فصائل
امل �ع��ارض��ة ،وق ��دم ل�ه��م وع ��ودا بتقديم األس�ل�ح��ة ،إل��ى
جانب الحديث عن «مفاجآت» خالل املرحلة املقبلة.
وج ��رى االج �ت �م��اع ب�ين ال�ط��رف�ين ف��ي أن �ق��رة الخميس

املاضي ،وطلب الوفد التركي من القادة الصمود في
التصدي لهجمات قوات النظام .في حني أكد مصدر
ثان في املعارضة أن املجتمعني تلقوا اتصاال
عسكري ٍ
من الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان.

عودة أميركية
وف��ي امل�ق��اب��ل ،أع ��ادت ال�ت�ح� ّ�رك��ات األم�ي��رك�ي��ة األخ�ي��رة
ف��ي ش�م��ال ش��رق��ي س��وري��ا ،ال �س��ؤال م�ج��ددا ع��ن شكل
التنسيق ب�ين ال�ق��وى الفاعلة ف��ي تلك املنطقة ودور
وح �ج��م ك��ل م �ن �ه��ا .ووف� ��ق م��راق �ب�ي�ن ،ف ��إن ال �ت �ع��زي��زات
ال�ع�س�ك��ري��ة األم�ي��رك�ي��ة ال�ك�ب�ي��رة إل ��ى امل�ن�ط�ق��ة ،تحمل
رس��ائ��ل م�ه�م��ة إل��ى روس �ي��ا ،ال �ت��ي ش �ه��دت دوري��ات�ه��ا
امل� �ت ��زاي ��دة ف ��ي ري� ��ف ال �ح �س �ك��ة ،ص� ��دام� ��ات ع� ��دة ب�ين
الطرفني على االرض.
وب �ع��د ال �ت��راج��ع االم �ي��رك��ي ع��ن امل �ل��ف ال �س��وري خ�لال
األش �ه ��ر امل��اض �ي��ة ،س �ع��ت روس �ي ��ا إل ��ى ال�ت�غ�ل�غ��ل في
منطقة شرقي الفرات عبر التخطيط لتأسيس قواعد
عسكرية دائمة لها في مناطق اإلدارة الذاتية الكردية.
ّ
تصدرت
لكن خ�لال األسابيع األول��ى م��ن ع��ام ،2020
ال �س �ج��االت ب�ي�ن ال�ج�ي�ش�ين االم �ي��رك��ي وال ��روس ��ي في
امليدان واجهة األحداث ،حيث كاد بعضها يسفر عن
تبادل إلطالق النار.
آخر تلك الصدامات ،وقع في السبت ،حني اعترضت
دوري� ��ة روس �ي��ة دوري� ��ة أم�ي��رك�ي��ة ف��ي ن��اح�ي��ة ت��ل تمر
بريف الحسكة ،وتطور إلى قيام الطرفني باستعراض
قدراتهما الجوية في املنطقة لساعات.
وع� �ل ��ى ض � ��وء ه � ��ذا ال � �ت � �ص ��ادم ،ق � ��ال ال �ب �ن �ت��اغ��ون إن
ال�ع�س�ك��ري�ين األم�ي��رك�ي�ين سيبقون ف��ي م��واق�ع�ه��م في
سوريا ،مع الحرص على إبقاء االتصال مع نظرائهم
الروس .وكانت مجلة نيوزويك قالت إن إدارة ترامب
ت�خ�ط��ط إلرس� ��ال دب ��اب ��ات ،م��ن أج ��ل ن�ش��ره��ا ب�ح�ق��ول
النفط شمال شرقي سوريا؛ إلبعاد النظام السوري
عن املنطقة.

ن �ش��رت م �ج �م��وع��ة «م ��ارك ��و م �ي��دي��ا س �ن �ت��ر» امل�س�ت�ق�ل��ة
تسجيالت صوتية قالت إنها تعود إلى حديث مقاتلني
أفغان خالل خوضهم ملعارك ضد املعارضة في إدلب.
وب�ح�س��ب م��ا ن�ش��رت��ه ص�ح�ي�ف��ة ال �ت �ل �غ��راف ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة
كشفت التسجيالت آلية توجيه مقاتلني إيرانيني وأفغان
خالل العمليات العسكرية الدائرة.
وي� �ع ��رض ال �ت �ق��ري��ر م �ح �ت��وى ال �ح ��دي ��ث ب�ي�ن اث� �ن�ي�ن م��ن
املقاتلني استطاعت املنظمة ال��وص��ول إل�ي��ه عبر ضبط
وتيرة البث اإلذاعي التابع للفصائل اإليرانية واألفغانية
امل�ق��ات�ل��ة ،خ�ل�ال ش�ه��ر اك�ت��وب��ر  ،2019وب�ع�ض�ه��ا خ�لال
األسابيع األخيرة التي سبقت نشر التسريبات .وتشير
ال�ت�س�ج�ي�لات امل �س��رب��ة إل ��ى ط�ل��ب أح ��د امل�ق��ات�ل�ين رأس�ي�ن
حربيني متفجرين ،ويقول «دعنا نذهب باتجاه الجبهة
سويا ولنرى أي موقع عسكري سنستهدف ..لنتسلل
بشكل س��ري ون�ض��رب ،ثم نأخذهما» .ويجيبه املقاتل
ال�ث��ان��ي« ،ل��ن يستطيعوا ال��دف��اع ع��ن أنفسهم ..سنحقق
النصر ،ال تقلق».
واش ��ارت التسجيالت إل��ى استعانة املقاتلني ف��ي أثناء
ق�ت��ال�ه��م ب�م�ن��اج��اة رم ��وز دي �ن �ي��ة ،ووص �ف��ت االت �ص��االت
اإلذاع �ي��ة امل�س��رب��ة بأنها مليئة باللغة الطائفية .وقالت
زميلة برنامج الشرق األوس��ط بمعهد أبحاث السياسة
ال �خ��ارج �ي��ة ،إل �ي��زاب �ي��ث ت� �س ��ورك ��وف ،إن م ��ا تتضمنه
التسجيالت ليس فقط تهديدا لحياة أهالي إدلب ،وإنما
لدينهم .وكان قائد ميليشيا «فاطميون» األفغانية قال
االسبوع املاضي إن قاسم سليماني قبل اغتياله كان قد
أصدر تعليمات الستراتيجية املجموعة شبه العسكرية
ل�ل�س�ن��وات ال�خ�م��س امل�ق�ب�ل��ة ،وإن اغ�ت�ي��ال��ه ل��ن ي�س�ب��ب أي
اضطرابات.

الحرس الثوري يعترف بدوره
في قمع احتجاجات سوريا
نشرت وكالة ف��ارس اإليرانية الرسمية تقريرا تحدثت
خالله عن دور فيلق القدس التابع للحرس الثوري في
ق�م��ع االح�ت�ج��اج��ات السلمية ال�ت��ي ان��دل�ع��ت ف��ي س��وري��ا
 .2011وقالت الوكالة في تقرير حمل عنوان «مقاتلون
بال حدود» إن كبار القادة اإليرانيني اتخذوا قرارا مهما
ب�ت�ك�ل�ي��ف ف�ي�ل��ق ال �ق��دس ب��دخ��ول س��وري��ا ب�ج��دي��ة وم�ن��ع
سقوط نظام الرئيس بشار االسد .وكان الوجود األول
لفيلق القدس عبر تدريب أجهزة الشرطة السورية على
كيفية ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل�ت�ظ��اه��ري��ن ف��ي ال �ش��وارع ،بحسب
ال��وك��ال��ة ،ال�ت��ي اع�ت�ب��رت أن ال�ن�ق��ص ف��ي م �ع��دات الشرطة
ك��ان اح��دى املشاكل التي صعبت إدارة األزم��ة ،لذلك تم
تقديم الدعم وامل�ع��دات لها .كما أرس��ل الفيلق ع��ددا من
الضباط األمنيني ال�س��وري�ين إل��ى إي��ران لتدريبهم على
إدارة األزم��ات وأع�م��ال االستخبارات واألم��ن .وبحسب
الوكالة ،فإن الخبراء اإليرانيني أك��دوا أن معالجة النظام
للمتظاهرين كانت تفتقر إلى الذكاء الكافي وعدم وجود
تقدير دقيق لألزمة وجذورها.
وي��أت��ي ال�ت�ق��ري��ر ب�ع��د أي ��ام م��ن ن�ش��ر ال�خ�ب�ي��ر ف��ي معهد
ه��دس��ون ف��ي وزارت� ��ي ال�خ��ارج�ي��ة وال��دف��اع األميركيتني
ومجلس األم��ن القومي ،مايكل دوران ،تسجيال لوزير
الدفاع السوري علي عبد اهلل أيوب ،وهو يتحدث عن دور
قائد فيلق القدس السابق ،قاسم سليماني ،في سوريا
وتخطيطه للحملة العسكرية على حي بابا عمرو في
حمص التي انتهت بمجزرة.

ترامب سيقول لنتانياهو :أمامك ستة أسابيع لتنفيذ الخطة

فرص تحقيق «صفقة القرن» تقترب من الصفر
■ الفلسطينيون يرفضون الخطة وقد ينسحبون من «أوسلو»
يستعد ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي ،دون��ال��د ت��رام��ب ،لنشر
ت�ف��اص�ي��ل خ�ط�ت��ه ل�ل�س�لام ف��ي ال �ش��رق األوس� ��ط ال�ت��ي
ط��ال تأخيرها ،لهذا التقى ،االث�ن�ين ،رئيس ال��وزراء
اإلس��رائ�ي�ل��ي بنيامني ن�ت��ان�ي��اه��و ،وزع �ي��م امل�ع��ارض��ة
اإلسرائيلي بيني غانتس ،في اجتماعني متعاقبني،
ومن املقرر أن يلتقي ترامب مع نتانياهو مرة أخرى
ال �ث�لاث��اء ،ح�ي��ث س�ي�ت��م إع�ل�ان ال �خ �ط��ة .وق ��ال مصدر
أم �ي��رك��ي أن ��ه م ��ن امل ��رج ��ح أن ي �ن��اق��ش ت ��رام ��ب خ�لال
محادثاته مع الزعيمني بعض تفاصيل خطته.
ووف �ق��ا مل �س��ؤول ك�ب�ي��ر ب��واش �ن �ط��ن،ح �س��ب صحيفة
ي��دي �ع��وت اح ��رن ��وت ،س �ي �ق��دم ت ��رام ��ب ج� ��دوال زم�ن�ي��ا
لتنفيذ الخطة التي تتزامن مع موعد االنتخابات في
إسرائيل وسيقول ترامب لنتانياهو الرسالة التالية:
«أمامك ستة أسابيع للبدء بتنفيذ الخطة ،إن شئت».
وقال املسؤول «إن ترامب يريد التأكد من أن نتانياهو
وغانتس يدعمان الخطة قبل تقديمها للجمهور»،
مضيفا «ال�ف�ك��رة ه��ي ال�ح�ص��ول على دع��م الزعيمني
نتانياهو وغانتس دون النظر الى ما سيحدث في
 2مارس (في االنتخابات اإلسرائيلية)».
في الوقت الذي يستعد فيه ترامب الطالع نتانياهو
وغ ��ان� �ت ��س ع� �ل ��ى ت �ف��اص �ي��ل ال� �خ� �ط ��ة ،ق � ��ال ال ��زع� �م ��اء
الفلسطينيون إن ��ه ل��م ي �ح��دث ات �ص��ال بينهم وب�ين
اإلدارة األميركية ،وح��ذروا من ع��دم نجاح أي اتفاق
دون مشاركتهم .كما هددوا باالنسحاب من اتفاقية
أوس �ل��و ال�ت��ي ت�ح��دد ال�ع�لاق��ة م��ع إس��رائ �ي��ل ،ف��ي ح��ال
أعلن ترامب خطته للسالم.
وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود عباس،
م��رارا خ�لال العامني املاضيني ،رف��ض الفلسطينيني
ُ
ل �ـ«ص �ف �ق��ة ال� �ق ��رن» امل ��زع ��وم ��ة ،ألن �ه��ا ت� �خ ��رج ال �ق��دس
والالجئني والحدود من طاولة املفاوضات .وصفقة
ال� �ق ��رن امل ��زع ��وم ��ة ،ه ��ي خ �ط��ة ت��دع��ي واش �ن �ط��ن أن�ه��ا
ل �ت �س��وي��ة ال �ق �ض �ي��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،دون أن ت�ع�ط��ي
للفلسطينيني كامل حقوقهم املعترف بها دوليا.
وكان ترامب قد توقع أن يكون رد فعل الفلسطينيني

على الخطة سلبيا في البداية ،لكنه وصفها بأنها
«إيجابية لهم للغاية».
وت �ت �ض �م��ن خ �ط��ة ال� �س�ل�ام ال �ت ��ي ت ��م ت �س��ري��ب ب�ع��ض
بنودها ،االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية في جميع
م�ن��اط��ق ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة وض ��م م�ن��اط��ق واس �ع��ة من
الضفة ،بما في ذلك غور األردن .وتشمل الخطة مزاعم
تنازالت إسرائيلية ،مثل إخالء بؤر استيطانية ونقل
أحياء إلى الفلسطينيني شرق القدس املحتلة.
وق ��ال ��ت ص �ح �ي �ف��ة ي ��دي� �ع ��وت أح � ��رون � ��وت ،إن ف��رص

«داعش» يعلن بدء
استهداف إسرائيل
إلسقاط الصفقة

فلسطينيون متظاهرين ضد صفقة القرن ..والرئيس ترامب في غزة أمس | أ ف ب

ت�ح�ق�ي��ق خ �ط��ة ت ��رام ��ب امل �ع��روف��ة ب �ـ«ص �ف �ق��ة ال �ق ��رن»،
تقترب من الصفر ،مؤكدة أن «إسرائيل تسير نحو
خ�ي��ار دول��ة الفصل ال�ع�ن�ص��ري» .وزع�م��ت الصحيفة
في مقالها االفتتاحي الذي كتبه ناحوم برنياع ،أن
«صفقة القرن» ،تحتوي على «نقاط صعبة الهضم،
لغانتس وف��ري�ق��ه ولكتلة اليمني أي�ض��ا منها؛ أوال،
م�ن��اط��ق واس �ع��ة ف��ي داخ� ��ل ال �خ��ط األخ �ض��ر ستنقل
للفلسطينيني ،ف��ي منطقة حلوتسا ف��ي النقب (في
وادي عارة ،بني باقة الغربية وسهل مرج ابن عامر)».
وث ��ان� �ي ��ا« ،ن� �ص ��ف امل �ن �ط �ق��ة (ج) س �ت �ن �ت �ق��ل ل �س �ي��ادة
إس ��رائ� �ي ��ل ،وال �ب��اق��ي س�ي�ن�ت�ق��ل إل ��ى دول� ��ة ف�ل�س�ط�ين.
ث��ال�ث��ا ،سيتم إخ�ل�اء  10000مستوطن يسكنون في
ال�ب��ؤر االستيطانية .راب�ع��ا ،سيتعني على إسرائيل
أن تتخلى عن أحياء في شمال القدس كانت ضمت
إليها في .»1967
وع�ل�ق��ت الصحيفة ب�ق��ول�ه��ا« :ل�ي��س ش�م�ع��ون بيرس
م��ن سيقسم ال �ق��دس ،ب��ل نتانياهو ه��و م��ن سيقسم
ال� �ق ��دس» ،م�ع�ت�ب��رة أن «ه� ��ذا ل�ي��س ه��ام��ا ك �ث �ي��را ،ألن
اح �ت �م��ال أن ت�ت�ح�ق��ق ال �خ �ط��ة األم �ي��ري �ك �ي��ة ق��ري��ب من
الصفر».
في غضون ذل��ك ،أعلن تنظيم داع��ش االرهابي امس
ع��ن ب ��دء «م��رح �ل��ة ج��دي��دة» ت�س�ت�ه��دف إس��رائ �ي��ل في
ُ
تسجيل ص��وت��ي ن�س��ب للمتحدث باسمه وتناقلته
حسابات متطرفة على تطبيق تلغرام .وقال املتحدث
أب��و ح�م��زة ال�ق��رش��ي ف��ي تسجيل م��دت��ه أك�ث��ر م��ن 37
دقيقة إن زعيم التنظيم الجديد أبا إبراهيم الهاشمي
ال �ق��رش��ي «ع ��زم ع�ل��ى م��رح�ل��ة ج��دي��دة أال وه ��ي ق�ت��ال
اليهود واسترداد ما سلبوه من املسلمني» .وقال «ما
زال��ت ع�ي��ون أج�ن��اد ال�خ�لاف��ة ف��ي ك��ل م�ك��ان على بيت
املقدس» ،متعهدًا بهجمات كبيرة «في قادم األيام».
ول ��م ي �ت��م ال �ت��أك��د م��ن ص �ح��ة ال�ت�س�ج�ي��ل م �ب��اش��رة إال
أن��ه ج��رى نشره على حسابات تعود للتنظيم على
تطبيق ت�ل�غ��رام .ودع��ا التنظيم إل��ى إف�ش��ال «صفقة
القرن»( .وكاالت)
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وشعب ثائر على أسوار «قلعة ساحة النجمة»
ٌ
إجراءات أمنية مشددة..

لبنان :إقرار الموازنة خلف جدران الفصل
¶ مشهد لم يألفه اللبنانيون في سنوات الحرب ..وسابقة نيابية خطيرة
في «قلعة النواب» بساحة
النجمة وسط بيروت ،ه ّرب
ممثلو الشعب اللبناني موازنة
 2020عبر دهاليز سياسية
ودستورية ،بعد أن حصنوا
أنفسهم بجدران فصل
اسمنتية ،تفاديا لغضب
المحتجين ،الذين كانوا في
المقابل يثورون خارج هذه
األسوار ويخوضون مواجهات
عنيفة مع القوى األمنية في
وسط المدينة.
لم يتمكن الشارع المنتفض من
منع الجلسة المخصصة
لمناقشة موازنة حكومة
الرئيس المستقيل سعد
الحريري ،لكنه نجح في تحويل
مجلس النواب إلى «سجن كبير»،
في مشهد لم يألفه اللبنانيون
في سنوات الحرب األهلية.
بيروت  -أنديرا مطر
ف��ي س��اب�ق��ة ن�ي��اب�ي��ة ،أق��ر م�ج�ل��س ال �ن��واب م��وازن��ة ع��ام
 2020ف��ي جلسة واح ��دة وس��ري�ع��ة ل��م ت�س�ت�غ��رق أكثر
م ��ن س ��اع �ت�ي�ن .ال �ج �ل �س��ة ،ال� �ت ��ي أث � � ��ارت س� �ج ��اال ح��ول
دس �ت��وري �ت �ه��ا ،ش �ه��دت ج�م�ل��ة م��واق��ف الف �ت��ة ،إذ أق��رت
ب �م��واف �ق��ة  49ن��ائ �ب��ا ي �ن �ت �م��ون إل� ��ى ك �ت��ل «ح � ��زب اهلل»
و«ح��رك��ة أم ��ل» و«ال �ت �ي��ار ال��وط�ن��ي ال �ح��ر» ،ف��ي مقابل
معارضة  13وامتناع  8نواب ،بينهم نواب من «اللقاء
الديموقراطي» .أم��ا ن��واب «املستقبل» فانقسموا بني
االم �ت �ن��اع وامل �ع��ارض��ة .وت��أخ��ر ع�ق��د ال�ج�ل�س��ة لبعض
الوقت لعدم توافر النصاب ،الذي تأمن بحضور نواب
من كتلة املستقبل التي نجحت في انتزاع موقف من
رئيس الحكومة الجديدة حسان دياب بتبني املوازنة،
ال��ذي أج��اب على س��ؤال م��ن النائبني بهية الحريري
وسمير الجسر ق��ائ�لا« :ل��و كنت ال أتبنى امل��وازن��ة ملا
ّ
كنت هنا اليوم» .وفي مشهد غير مألوف مثل الحكومة
في الجلسة رئيسها حسان دي��اب ،بعدما غ��اب كامل
أع�ض��ائ�ه��ا ،موضحا أن الحكومة ف��ي ظ��ل وضعيتها
الراهنة قبيل نيلها الثقة هي حكومة تصريف أعمال،
ويفترض أن يكون عملها محصورا في إع��داد البيان

محتجون يشتبكون مع قوات األمن بعد سقوط جريح | أ.ف.ب

الوزاري ،كما أنه ال يمكنها استرداد املوازنة أو عرقلة
موازنة أعدتها الحكومة السابقة.
الرئيس نبيه بري ّ
أقر بضغط االحتجاجات الشعبية
وفعاليتها ،إذ ق��ال« :ال�ي��وم فعلنا املستحيل ،وطلبنا
تدخل الجيش حتى استطعنا عقد الجلسة» .وطالب
بري النواب بعدم مغادرة مبنى البرملان قبل االنتهاء
م��ن إق ��رار امل��وازن��ة «ألن ��ه سيصعب ع�ل��ى أي ن��ائ��ب إن
خرج أن يعود».
النائب جميل السيد رأى أنه «من الجريمة أن تصدر
امل��وازن��ة كما ه��ي ونحن ف��ي حالة سريالية فوضوية
غير مسبوقة ال ينطبق عليها أي نص دستوري قائم
ال في لبنان وال في أي بلد آخر» ،الفتا إلى أنه «ليس
م��ن ح��ق مجلس ال�ن��واب أن يلبس الحكومة الجديدة
ثوبا ليس لها».

أفضل من الفراغ!
وع�ق��ب ال�ت�ص��دي��ق ع�ل��ى امل ��وازن ��ة ،ع�ل��ق رئ�ي��س ال�ح��زب
«ال �ت �ق��دم��ي االش �ت��راك��ي» ول �ي��د ج�ن�ب�لاط ع�ب��ر حسابه
على «تويتر» قائال« :خطوة تصديق امل��وازن��ة أفضل
من الفراغ واعتماد القاعدة االثنية عشرية .يبقى على
الحكومة أن تطرح اإلصالحات الجدية وفي مقدمها

رئيس الحكومة الجديدة حسان دياب وحيداً على مقاعد الوزراء خالل إقرار الموازنة أمس | أ.ف.ب

دياب حضر الجلسة
«وحيداً» ..وحكومته أُلبست
ثوبا ً لم تحكه
قطاع الكهرباء مع الهيئة الناظمة وقانون استقاللية
القضاء .إنه بداية طريق طويل آخذين بعني االعتبار
القوى وأشباح املاضي املهيمنة على الحكومة والتي
ال تبشر بالخير».

رشق البيض
وتزامنا مع انعقاد الجلسة ،وفي ظل دع��وات الحراك
ّ
للتجمع ف��ي محيط وس��ط ب �ي��روت ،ات�خ��ذت
الشعبي
ال�ق��وى األمنية إج ��راءات أمنية م�ش��ددة ،عند امل��داخ��ل
املؤدية إلى البرملان ،منعا لتكرار ما حدث في األسابيع
األول ��ى لالنتفاضة ،عندما نجح املحتجون ف��ي منع
ع�ق��د جلسة ت�ش��ري�ع�ي��ة .وق��ام��ت ال �ق��وى األم�ن�ي��ة بعزل

وت�ح�ص�ين امل�ن�ط�ق��ة امل�ح�ي�ط��ة ،ح�ي��ث وض �ع��ت ج��دران��ا
اسمنتية على معظم املداخل ،واستمر نقل البلوكات
االسمنتيةطوال الليل إلقفال كل الطرق .ونتيجة لذلك،
بدت بيروت منطقة معزولة.
وح �ص �ل��ت إش � �ك� ��االت ع� ��دة ب�ي�ن امل �ح �ت �ج�ين وع �ن��اص��ر
الجيش الذين انتشروا بكثافة في املنطقة .وحاولت
العناصر األمنية إرج��اع املعتصمني إل��ى نقطة أبعد
عن املجلس ،بعد محاوالت عدد من املتظاهرين خرق
األس�لاك الشائكة بهدف الوصول إلى مبنى البرملان،
ونجاح بعضهم في خ��رق السياج الحديدي الشائك.
ك�م��ا ع �م��دت م�ج�م��وع��ة م��ن ال �ش �ب��ان إل ��ى رش ��ق ال�ق��وى
األمنية بالحجارة واملفرقعات النارية.
وق�ب�ي��ل ان�ع�ق��اد الجلسة ت��م ق�ط��ع ب�ع��ض ال�ط��رق��ات في
بيروت وفي منطقة ذوق مكايل شمال بيروت .وكانت
عناصر من القوة الضاربة في الجيش أقامت حاجزا
على اتوستراد نهر الكلب وقامت بتفتيش الحافالت.
وان�ت�ش��ر عبر م��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي مجموعة
من املتظاهرين حاولوا قطع موكب الوزير سليم عون
وت��وج�ه��وا إل�ي��ه هاتفني «ح��رام��ي ح��رام��ي» .ورد عون
على سيدة م��وج��ودة ب�ين املتظاهرين« :وح��دي متلك
حرامية».

ريفي :سقطتم
وف ��ي رد ع�ل��ى اإلج� � ��راءات ال �ت��ي ح��ول��ت منطقة وس��ط
بيروت إلى «سجن» كبير ،اعتبر الوزير السابق أشرف
ريفي أن «سلطة يجتمع برملانها خلف جدران الفصل،
سلطة ف��اق��دة للشرعية الشعبية ،وال ح��ل أم��ام�ه��ا إال
الرحيل» .وأض��اف« :عمليا سقطتم .استقيلوا إرادي��ا
قبل أن يسقطكم الشعب».
م ��ن ج��ان �ب��ه ،اع �ت �ب��ر وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ن��اص �ي��ف حتي
خ�لال م��راس��م التسليم والتسلم م��ع وزي��ر الخارجية
السابق جبران باسيل ،أن علينا القيام بتحرك ناشط
نحو عواصم القوى الكبرى وال��دول العربية الشقيقة
وال� � ��دول ال �ص��دي �ق��ة وك ��ذل ��ك م ��ع امل �ن �ظ �م��ات وال�ه�ي�ئ��ات
الدولية واإلقليمية املعنية للعمل على توفير كل أوجه
الدعم للبنان.
وف��ي امل��واق��ف ال��دول�ي��ة م��ن حكومة ح�س��ان دي ��اب ،قال
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن «الكرة
اآلن ف��ي م�ل�ع��ب ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،وع �ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ات�خ��اذ
اإلج� � ��راءات ال �ت��ي ن � ّ�ص عليها اج �ت �م��اع ب��اري��س لدعم
ل �ب �ن��ان» .وع �م��ا إذا ك��ان يعتبر ح�ك��وم��ة ح �س��ان دي��اب
حكومة حزب اهلل ،قال« :ال يعود لي إطالق أحكام على
الحكومة وننتظر البيان الوزاري».

حراك العراق ينظم صفوفه بعد استهدافه بالقتل وحرق الخيام

صواريخ السفارة األميركية ..رسائل بال توقيع
محرر الشؤون الدولية

ّ
يلف الغموض الساحة العراقية منذ مقتل العقل املنظم
للعالقات ب�ين الفصائل املتنافسة ال�ت��ي تشكل الحشد
الشعبي ،املتمثل بقائد فيلق ال�ق��دس ق��اس��م سليماني
ونائب رئيس الحشد ورجل طهران القوي في العراق ابو
مهدي املهندس .وقد تجلى هذا الغموض امس بتنصل
الفصائل املوالية الي��ران كافة من الرسائل الصاروخية
التي سقطت ألول مرة على مبنى السفارة االميركية في
بغداد مخلفة اض��رارًا وثالثة جرحى تم اج�لاؤه��م على
الفور من قبل الجانب األميركي.
ورأى م��راق �ب��ون ان ه ��ذا ال�ت�ن�ص��ل م��ن ق�ب��ل ال�ف�ص��ائ��ل ال
س�ي�م��ا «ع �ص��ائ��ب أه ��ل ال �ح��ق» وم�ن�ظ�م��ة ب ��در ،ه��و ل��درء
اي مسؤولية عنها تفاديًا لتعرض مسؤوليها ملصير
املهندس وسليماني وبالتالي تالفي املزيد من الضياع
والتوتر الذي يصيب عصب الحشد الشعبي مع تنامي
الحركة االحتجاجية في الشارع ضد الفساد والفاسدين
املحميني بقوة السالح.
فأمس أعاد املتظاهرون املناهضون للحكومة واالحزاب
امل�ت�ح�ك�م��ة ب��ال�س�ل�ط��ة ن�ص��ب خ�ي��ام�ه��م ال �ت��ي أح��رق��ت في
أنحاء العراق ،سعيًا ملواصلة زخم احتجاجاتهم وسط
ت �خ��وف م ��ن ت�ص�ع�ي��د ع �ق��ب ال �ه �ج��وم ال �ص ��اروخ ��ي على
السفارة األميركية في بغداد ،حيث يخشى الناشطون
م��ن أن ي��ؤدي ال�ص��راع ب�ين ط�ه��ران وواشنطن إل��ى إنهاء
ح��راك�ه��م االح�ت�ج��اج��ي ال��ذي يعد أك�ب��ر اح�ت�ج��اج شعبي
يشهده العراق منذ عقود.
وف� �ج ��ر أم � � ��س ،ق� �ت ��ل م �ت �ظ��اه��ر ب ��ال ��رص ��اص ال� �ح ��ي ف��ي
م��دي �ن��ة ال� �ن ��اص ��ري ��ة ف ��ي ج� �ن ��وب ال� � �ع � ��راق ،خ �ل��ال إق � ��دام
مسلحني م�ج�ه��ول�ين ،ق�ي��ل ان �ه��م ي�ن�ت�م��ون ل�ل�ح�ش��د ،على
اقتحام الساحة امل��رك��زي��ة لالحتجاجات وإح ��راق خيام
ّ
امل �ت �ظ ��اه ��ري ��ن .ول� �ي ��ل األح� � ��د االث � �ن�ي��ن ،أق� � ��دم م �س��ل �ح��ون
ّ
ّ
يستقلون ّ
رباعية الدفع على اقتحام
سيارات
مجهولون
وح� ��رق خ �ي��ام امل�ع�ت�ص�م�ين ف��ي س��اح��ة ال �ح �ب��وب��ي وس��ط
الناصرية ،مطلقني النار على املعتصمني ما اسفر عن
مقتل متظاهر آخر وجرح اكثر من  .70لكن بعد ساعات
ق�ل�ي�ل��ة ،رد م �ت �ظ��اه��رون ب��إغ�ل�اق ج�س��ري��ن رئ�ي�س�ي�ين في
املدينة كما ع�م��دوا إل��ى بناء هياكل م��ن ال�ط��وب بعد أن
أح��رق املسلحون خيامهم ،وقالت الشرطة إن محتجني
اق �ت �ح �م��وا م ��رك ��زا ل �ل �ش��رط��ة وأش �ع �ل��وا ال �ن ��ار ف ��ي خمس
سيارات على األقل كانت تقف داخله قبل أن يغادروه.
وفي بغداد ،استؤنفت االشتباكات صباح أمس في وسط
العاصمة ،حيث أطلقت الشرطة ال�غ��از املسيل للدموع
على املحتجني .فيما شهدت مدينة النجف املقدسة لدى
ً
الشيعة هجومًا مماثال ،قام خالله مسلحون مجهولون

ب�ح��رق خ�ي��ام متظاهرين .كما أغ�ل��ق محتجون مصفاة
للنفط في محافظة املثنى جنوبي العراق ،ومنعوا دخول
وخروج شاحنات نقل املشتقات النفطية ،حسب مصدر
أمني.

السفارة ..ودعوات التهدئة
إل ��ى ذل� ��ك ،ان �ب��رت ال �ح �ك��وم��ة ال �ع��راق �ي��ة إل ��ى ال ��دع ��وة إل��ى
التهدئة في اعقاب استهداف السفارة االميركية ،فيما
ّ
دع ��ت ال ��والي ��ات امل��ت �ح��دة ال� �ع ��راق إل ��ى ح �م��اي��ة امل�ن�ش��آت
ّ
ّ
األميركية ،بعد أن طالت ثالثة صواريخ
الدبلوماسية
ّ
ك��ات�ي��وش��ا ،م��ن اص��ل خ�م�س��ة ،ال�س�ف��ارة األم�ي��رك��ي��ة داخ��ل
ّ
املنطقة الخضراء الشديدة التحصني ف��ي ب�غ��داد .وق��ال
م �ت �ح� ّ�دث ب��اس��م وزارة ال �خ��ارج� ّ�ي��ة األم �ي��رك� ّ�ي��ة ف��ي ب�ي��ان
«ندعو حكومة ال�ع��راق إل��ى ال��وف��اء بالتزاماتها لحماية
م�ن�ش��آت�ن��ا ال��دب �ل��وم��اس� ّ�ي��ة» ،مضيفًا أن ��ه «م �ن��ذ سبتمبر
وق��ع أكثر من  14هجوما من جانب إي��ران وامليليشيات
ّ
ّ
أميركيني ف��ي ال�ع��راق».
امل��دع��وم��ة إي��ران� ّ�ي��ا ض� ّ�د موظفني
ّ
ّ
ّ
األمني متوترًا ،وما زالت
املتحدث «ال يزال الوضع
وتابع
ّ
ُ ّ
الجماعات املسلحة املدعومة م��ن إي��ران تشكل تهديدا.
لذلك ،نبقى يقظني».
رئ �ي��س ح�ك��وم��ة ت�ص��ري��ف األع �م��ال ال�ع��راق�ي��ة ع ��ادل عبد
املهدي أدان استهداف السفارة ،وق��ال إن��ه أم��ر بمالحقة

«العصائب» تنأى بنفسها..
المالكي يرفضها ..والعامري
يعتبرها لخلق فتنة
مراقبون :الفصائل وضعت
قرارها بيد الصدر ..واألخير أعلن
«تجميد المقاومة»
املسؤولني عن الهجوم لتقديمهم للعدالة ،محذرًا من أن
«اس�ت�م��رار ه��ذا ال�ت�ص��رف االن �ف��رادي ال�لام�س��ؤول ّ
يحمل
ال�ب�لاد كلها تبعاته وت��داع�ي��ات��ه ال�خ�ط�ي��رة ،وي ��ؤدي إلى
االض ��رار باملصالح العليا للبلد وع�لاق��ات��ه بأصدقائه؛
مما قد يجر العراق ليكون ساحة حرب».
بدورها ،قالت الخارجية العراقية إن استهداف السفارة،
ل� ��ن ي ��ؤث ��ر ف� ��ي ال� �ع�ل�اق ��ات االس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة ب �ي�ن ب �غ ��داد

وواشنطن ،مؤكدة أن «الهجوم ُمدان قانونًا وعرفًا» كما
وصفته بـ«العدوان».
وف��ي وق��ت تتهم واشنطن كتائب «ح��زب اهلل» العراقي،
التي تمولها وتدربها إي��ران ،بالوقوف وراء الهجمات،
نأت جماعة «عصائب أهل الحق» بنفسها عن الهجوم،
وشددت أنه ال عالقة لها به ،وأنها استغنت عن استخدام
صواريخ «الكاتيوشا» منذ سنوات.
وق� ��ال امل �ت �ح��دث ال �ع �س �ك��ري ب��اس��م ال �ع �ص��ائ��ب ،ج��واد
الطليباوي« :أكدنا في وقت سابق أن فصائل املقاومة
ل ��ن ت �س �ت �ه��دف ال� �س� �ف ��ارات وال �ب �ع �ث��ات ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
ف��ي ال �ب�لاد ،وأن ردن��ا على عملية اغ�ت�ي��ال أب��و مهدي
املهندس ،لن يقل عن مستوى رد إي��ران على اغتيال
قاسم سليماني».
ب��دوره علق رئيس تحالف الفتح ه��ادي العامري ،على
قصف ال�س�ف��ارة ،مشيرًا ال��ى ان االع�ت��داء على السفارات
ه��دف��ه اع��اق��ة رح �ي��ل ال �ق ��وات االج �ن �ب �ي��ة .وق � ��ال« :ن��رف��ض
االع �ت��داء على م�ق��ار ال�س�ف��ارات والبعثات الدبلوماسية
االجنبية بالعراق».
رئ �ي��س ائ �ت�ل�اف دول� ��ة ال �ق��ان��ون ن� ��وري امل��ال �ك��ي ،اع��رب
ب ��دوره ،ع��ن رفضه الستهداف البعثات الدبلوماسية
والسفارات ،مؤكدًا ضرورة العمل على التهدئة وتجنب
التصعيد.

القرار عند الصدر
وي � ��رى م ��راق �ب ��ون ان م �س��ارع��ة ال �ف �ص��ائ��ل إل� ��ى ن �ف��ي ت�ب�ن��ي
ال�ص��واري��خ الخمسة ،م��رده إل��ى ان ه��ذه الفصائل ت��ري��د ان
تحافظ على االت�ف��اق ال��ذي ت��م ف��ي ق��م ح��ول تسليم مقتدى
ال �ص��در ق �ي��ادة م��ا أس �م��وه «ف�ص��ائ��ل امل �ق��اوم��ة» ،ب�ع��د مقتل
سليماني ،ال سيما ان الصدر اعلن خالل «مليونية» الجمعة
امل��اض�ي��ة تجميد امل�ق��اوم��ة ض��د ال��وج��ود االج�ن�ب��ي ف��ي ه��ذه
املرحلة .وق��ال مراقبون مطلعون على ال��وض��ع العراقي ان
الصدر يعطي االولوية في الوقت الحالي إلى اعادة ضبط
الوضع الداخلي وان�ه��اك ال�ح��راك ال��ذي خ��رج عن سيطرته،
اض ��اف ��ة إل� ��ى ان� �ه ��اء ال� �خ�ل�اف ��ات ب�ي�ن م �ي �ل �ي �ش �ي��ات ال �ح �ش��د.
واستشهد هؤالء بما نشره موقع فارارو اإليراني االسبوع
املاضي ،عن عودة النظام االيراني إلى التركيز على الصدر
بعد اخضاعه له مجددًا ،وذكر موقع فارارو أنه «عقب مقتل
سليماني واملهندس ،عمدت طهران إلى اتباع خطة جديدة
لتعزيز نفوذها في العراق بالتعاون مع حزب اهلل اللبناني
وأن الصدر أصبح أحد أركان هذا الترتيب الجديد بعد فشل
الشخصيات القريبة من إيران بمن فيهم املالكي والعامري،
بالسيطرة على التطورات السياسية والشعبية» ،مضيفا
أن اي� ��ران ت ��رى أن ال �ص��در ي�ت�م�ت��ع بشعبية ك�ب�ي��رة م�ق��ارن��ة
ب��ال�س�ي��اس�ي�ين اآلخ ��ري ��ن ،وأن � ��ه ق � ��ادر ع �ل��ى ال �س �ي �ط��رة على
الجماعات املسلحة.

طائرة إيرانية تخرج عن مسارها جنوب البالد

الطائرة تستقر في احد شوارع معشور

خرجت ط��ائ��رة رك��اب إي��ران�ي��ة ،صباح أم��س ،ع��ن امل��درج أث�ن��اء هبوطها في
مطار معشور في إقليم االحواز جنوبي البالد ،لتستقر في شارع عام من
دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.
رواد مواقع التواصل االجتماعي تداولوا مقاطع فيديو لحظة إخالء ركاب
الطائرة وهي من طراز بوينغ  MDالتي تحطمت عجالتها ،وكان على متنها

 150راكبا نجوا بأعجوبة من الحادث.
وب��دا ال��رك��اب وه��م يخرجون بطريقة غريبة ،حيث أظهرهم الفيديو وهم
يمشون على جناح الطائرة التي تحطمت عجالتها تماما ،ومنهم من خرج
من الباب األمامي للطائرة.
املتحدث باسم هيئة الطيران املدني اإلي��ران��ي ق��ال إن طائرة رك��اب إيرانية

تعود إلى شركة «كاسبني» للطيران ،أثناء هبوطها في مطار معشور جنوب
البالد قادمة من العاصمة طهران ،انحرفت عن مسارها في مدرج املطار،
واصطدمت بجدار على حاشية املدرج ،ولم تقع أي إصابات بني الركاب.
تأتي الحادثة بعد أيام من اسقاط الحرس الثوري الطائرة األوكرانية ،التي
راح ضحيتها أكثر  170شخصا.
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هو ..هو!!

تنظيم رائع

استفسر الكثيرون من متابعي نهائي كأس
آس�ي��ا ل�ك��رة ال�ي��د ع��ن ه��وي��ة رئ�ي��س االت�ح��اد
اآلسيوي ،وملاذا لم يظهر في البطولة أبدًا؟!
ال� �ج ��واب :م��ا زال ال�ش�ي��خ أح �م��د ال�ف�ه��د هو
رئ�ي��س االت �ح��اد اآلس �ي��وي للعبة ،وانتخب
بالتزكية حتى !!2021

ن��ال��ت ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�ب�ط��ول��ة اآلس �ي��وي��ة لليد
إشادة جميع الوفود املشاركة لظهور صالة سعد
ال�ع�ب��داهلل ف��ي أبهي زينتها ف��ي امل�ب��اراة النهائية،
وإق��ام��ة حفل خ�ت��ام مبسط امتزجت فيه االغ��ان��ي
الوطنية ب��اإلض��اءة امللونة على ج��وان��ب الصالة
مما اضاف املزيد من النجاح وروعة التنظيم.
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قطر بط ً
ال لليد اآلسيوية
عمر بركات
واصل منتخب قطر االول لكرة اليد بسط قبضته على كأس آسيا لكرة
اليد وذلك بحصده للقب للمرة الرابعة على التوالي ،ورفع رصيده الى
اربعة ،عقب فوزها على كوريا الجنوبية بنتيجة (( ،) ٢١ - ٣٣الشوط
االول  ) ١١ - ١٤ف��ي امل �ب��اراة النهائية للنسخة التاسعة ع�ش��رة والتي
اقيمت مساء امس على مجمع الشيخ سعد العبداهلل للصاالت املغطاة
في صباح السالم.
وتساوى املنتخب القطري مع «أزرق اليد» في عدد القاب البطولة ،بعد
ان ظفر به اعوام  2014و 2016و 2018و ،2020فيما خسر النهائي مرتني
( 2002و .)2012وم��ا زال املنتخبان ب�ع�ي��دان ع��ن ال��رق��م القياسي ال��ذي
تحوزه كوريا الجنوبية التي سبق لها ان نالت اللقب  9م��رات اع��وام
 1983و 1987و 1989و 1991و 1993و 2000و 2008و ،2012علما انها
خسرت في املباراة النهائية  3مرات من قبل ( 1977و 1995و.)2006
وج��اء التتويج بعد تفوق العنابي في ظل ما يمتلكه من العبني على
اعلى مستوى بقيادة االسباني فاليرا فييرا الذي نجح في قيادة العبوه
الى منصة التتويج عن جدارة واستحقاق في ظل تألق املنتخب سواء
في النواحي الدفاعية او الهجومية بوجود رافائيل كابوتيه وفرانكيس
وحسن مبروك ،باالضافة الى يوسف بن علي واحمد مددي وبتصديات
حاسمة ل�ل�ح��ارس االب ��رز ف��ي آس�ي��ا دان�ي�ي��ل س��اري�ت��ش ال��ذي ك��ان عالمة
فارقة في اداء ونتائج العنابي على مدار البطولة وصوال لحسم اللقب.
وعلى الجانب اآلخر لم ينجح املنتخب الكوري الجوبي بقيادة مدربه
كو كانغ في مجاراة منافسة مع استمرار الوقت وذل��ك على الرغم من
البداية القوية للمنتخب الذي نجح في مجاراة منتخب قطر ومعادلة
النتيجة ف��ي النصف االول م��ن ال�ش��وط االول اال ان خ�ب��رات وجاهزية
العبي املنتخب القطري حالت دون اكمال كوريا للمسيرة ومن ثم يزيد
ً
الفارق مع مرور الوقت وصوال لنهاية اللقاء.

ً
ثالثا
اليابان
حقق منتخب اليابان املركز الثالث في البطوله اآلسيوية لكرة اليد
ب�ف��وزه امل�ث�ي��ر ع�ل��ى منتخب ال�ب�ح��ري��ن بنتيجة  26 / 27ب�ع��د م�ب��اراة
حماسية وسريعة بني الطرفني.
انتهى شوطها االول ملصلحة البحرين  .14 / 15الجدير بالذكر ان
املنتخبني الياباني والبحريني قد ضمنا تأهلهما الى نهائيات كاس
العالم  ٢٠٢١في مصر.

ساريتش األفضل في النهائي
حصل الحارس القطري املميز دانييل ساريتش على جائزة
اف�ض��ل الع��ب ف��ي امل �ب��اراة النهائية وذل��ك بعد تألقه ف��ي قيادة
العنابي للقب.

يوسف بن علي العب قطر يصوب على مرمى كوريا

فهد الناصر يتوج البطل

استديو التحليل..
مجهود كبير
ب ��ذل االس �ت��دي��و ال�ت�ح�ل�ي�ل��ي امل �ص��اح��ب ل�ل�ب�ط��ول��ة في
قناة كويت سبورت ،والذي يقدمه االعالمي عبداهلل
ح �س�ين وم �ح �ل �ل��و االس� �ت ��دي ��و ،ج� �ه ��ودا ك �ب �ي��را خ�لال
مباريات البطولة ،من خالل تحليل املباراة بصورة
فنية دقيقة وتثقيف َم��ن ليس ل��ه اط�لاع بلعبة كرة
ال �ي��د ،وم��واك �ب��ة ك��ل ك �ب �ي��رة وص �غ �ي��رة ف��ي ال�ب�ط��ول��ة
اآلسيوية.

عبدالله حسين وضيوفه نبيل طه وحامد العمران وعباس طه

ً
رئيسا للجنة الحكام
عقلة

الدريع :أناشد وزير الداخلية
إلثبات حالة
ناشد رئيس اللجنة االنتقالية للنادي العربي بدر الدريع وزير الداخلية
أن��س الصالح بالسماح له بتسجيل حالة إثبات في مخفر القادسية،
بعد رف��ض تسجيل ح��ال��ة منعه م��ن دخ��ول مقر مجلس إدارة ال�ن��ادي
العربي من قبل موظفني في ال�ن��ادي ،لتمكينه من تسلم إدارة النادي
من املجلس املنحل ،طبقًا لكتاب تكليف من اللجنة االنتخابية ،وبناء
على قرار الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت في  9يناير في
مدرسة اقرأ .وقال الدريع إن من حقه كمواطن وطبقًا للقانون والنظام
األساسي للنادي إثبات حالة منعه من تنفيذ قرار العمومية صاحبة
اليد العليا ،مضيفًا أنه يشعر بأن هناك تعليمات بعدم تسجيل إثبات
الحالة .وأك��د الدريع أن الساعات املقبلة ستشهد تطورات أخ��رى بعد
االستعانة بمكتب محاماة إلنصافه وتنفيذ قرار العمومية.

«خليجية الطائرة» ..جاهزة لإلقالع
ُ
�واص��ل اللجنة املنظمة العليا للبطولة الخليجية ال �ـ �ـ 37لألندية
ت� ِ
األبطال للكرة الطائرة ،والتي يستضيفها نادي الكويت خالل الفترة
م��ن  4ال��ى  12ف�ب��راي��ر امل�ق�ب��ل ،اس�ت�ع��دادات�ه��ا الستضافة ه��ذا الحدث
الخليجي البارز ،الذي يأتي ألول مرة بعد رفع اإليقاف عن الرياضة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ،ب�م�ش��ارك��ة  6أن��دي��ة ه��ي :ال�ك��وي��ت (امل�س�ت�ض�ي��ف) وال�ه�لال
ال�س�ع��ودي وال�س�ي��ب العماني وال�ش��رط��ة ال�ق�ط��ري وال�ع�ين االم��ارات��ي،
ودار كليب البحريني.
وكانت اللجنة التنظيمية للكرة الطائرة في دول مجلس التعاون
الخليجي ق��د أطلقت اس��م سمو أمير ال�ب�لاد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح على كأس النسخة الــ.37

ق� ��رر م �ج �ل��س ادارة ات� �ح ��اد ك� ��رة ال� �ق ��دم في
اج�ت�م��اع��ه ال ��ذي ع�ق��د ،اول م��ن ام ��س ،إع��ادة
ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن ��ة ال � �ح � �ك ��ام ب ��رئ ��اس ��ة ن��ائ��ب
رئ�ي��س مجلس ادارة االت �ح��اد أح�م��د عقلة
ال�ع�ن��زي ،وتكليفه ب��إع��ادة تشكيل أع�ض��اء
اللجنة ،ووج��ه مجلس االدارة الشكر الى
أع �ض ��اء ل�ج�ن��ة ال �ح �ك��ام ال �س��اب �ق�ين ورف ��ض
االس�ت�ق��ال��ة ال�ت��ي ت�ق��دم ب�ه��ا صبيح اب��ل من
عضوية املجلس ،ف��ي ح�ين اعتمد املجلس

موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية
ل�ل�ات �ح��اد ف ��ي  17م � ��ارس امل �ق �ب��ل وت�ك�ل�ي��ف
ع �ض ��وة امل �ج �ل��س ف��اط �م��ة ح �ي ��ات ب��رئ��اس��ة
اللجنة املنظمة للبطولة الخليجية لكرة
ق ��دم ال �ص ��االت ال �ت��ي ت�ن�ظ�م�ه��ا ال �ك��وي��ت في
مارس املقبل.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،اك� ��د ص �ب �ي��ح اب� ��ل ان� ��ه ي��رف��ض
اآلراء ال �ت��ي ت�ط��ال��ب ب��اس�ن��اد رئ��اس��ة لجنة
الحكام ال��ى شخصية اجنبية ،مشيرا الى

ان الرئيس الوطني ملم بشخصية الحكم
ال�ك��وي�ت��ي وق� ��ادر ع�ل��ى ال�ت�ع��ام��ل م �ع��ه .وع��ن
ت �ك ��رار اخ �ط ��اء ب �ع��ض ق� � ��رارات ال �ح �ك��ام في
املباريات رغ��م وج��ود تقنية الفار ،ق��ال ابل
ان حكام تقنية الفار يحتاجون الى بعض
ال ��وق ��ت الك �ت �س ��اب ال� �خ� �ب ��رة ،ودائ � �م� ��ا ك�ن��ت
اط��ال��ب ح �ك��م ال �س��اح��ة ب� �ض ��رورة م�ش��اه��دة
ال�ف�ي��دي��و ب�ن�ف�س��ه ل�ل�ت��أك��د م��ن ص�ح��ة ق ��راره
وعدم االعتماد كليا باتصاالت حكام الفار.

بنك الخليج
يتصدر البولينغ
ضمن بطولة دوري املصارف للبولينغ الـ  23التي ينظمها نادي
املصارف في ن��ادي الكويت للبولينغ ،تصدر بنك الخليج املركز
األول مل�س��اب�ق��ة ال�ث�لاث��ي ب�م�ج�م��وع ن �ق��اط  ،1564وج ��اء ف��ي امل��رك��ز
ال�ث��ان��ي ف��ري��ق بنك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي ب� �ـ 1470نقطة ،واح�ت��ل املركز
الثالث بيت التمويل الكويتي بمجموع  1449نقطة.
واشاد رئيس اللجنة الرياضية طالل النصار بمستوى البطولة
ال�ف�ن��ي ،وه�ن��أ ال�ن�ص��ار ال �ف��رق امل�ت�ص��درة ل�ل�م��راك��ز ال�ث�لاث��ة األول ��ى،
وتمنى التوفيق لجميع الفرق املشاركة في البطولة.

فريق بنك الخليج

بعد أن أجبره شوروسبري على اإلعادة

كلوب يتخبط في التشكيل
قرر األملاني يورغن كلوب ،املدير الفني
لفريق ليفربول ،لعب م�ب��اراة اإلع��ادة
أم � ��ام ش ��وروس� �ب ��ري ت � ��اون ف ��ي ال� ��دور
الرابع من كأس إنكلترا بالبدالء ،بعد
ال �ت �ع��ادل اإلي �ج��اب��ي ب�ين ال�ف��ري�ق�ين في
املباراة األولى بنتيجة .2 - 2
وق � ��ال ك� �ل ��وب ف ��ي ت �ص��ري �ح��ات مل��وق��ع
ناديه الرسمي ،ام��س« :لن نشارك في
ال�ل�ق��اء امل �ع��اد بالتشكيلة األس��اس�ي��ة،
ن � �ظ � �رًا ل� �ح ��اج ��ة ص� �ل ��اح وف� � � ��ان داي � ��ك
وآخرين إلى الراحة اإلجبارية».
وأص� �ب ��ح م ��ن امل ��ؤك ��د ل �ع��ب ل �ي �ف��رب��ول
مل �ب��اراة ش��وروس �ب��ري ت ��اون ب��ال�ف��ري��ق
ال��ردي��ف ،كما ح��دث ض��د أس�ت��ون فيال
في كأس الرابطة ،حينما ترك املدرب
األمل��ان��ي مهمة اللعب لفريق الشباب،
ليخسر بنتيجة خمسة أهداف مقابل
ال شيء.
ي� ��ذك� ��ر أن ل � �ي � �ف ��رب ��ول ل� ��دي� ��ه م � �ب� ��اراة

مؤجلة أم��ام وس��ت ه��ام يونايتد في
ال�ب��ري�م��رل�ي��غ ،س�ت�ق��ام غ��دا (األرب �ع ��اء)،
على أرضية ملعب لندن األوليمبي.
وع � � ��ودة ل �ل �م �ب ��اراة س �ج��ل ل �ل �ي �ف��رب��ول
ال�لاع��ب ال �ش��اب ك��ورت�ي��س ج��ون��ز()15
ودونالد (خطأ في مرمى فريقه .)46
ونجح جاسون كومينغ في تسجيل
هدفني لفريق ش��وروس�ب��ري،األول من

ركلة ج��زاء فى الدقيقة ال �ـ ،65وأض��اف
الهدف الثانى في الدقيقة الـ.75
وك��ان مانشستر سيتي ح��ام��ل اللقب
ومانشستر يونايتد قد تأهال للدور
ثمن النهائي م��ن ك��أس انكلترا لكرة
ال �ق��دم ب �ف��وزي��ن س�ه�ل�ين ع �ل��ى ف��ول�ه��ام
من الدرجة االولى  - 4صفر وترانمير
روفرز من الثانية  - 6صفر.

المباراتان المنقوالتان اليوم
الفريقان

التوقيت

القناة

كـأس رابطة إنكلترا
استون فيال × ليستر سيتي

 10.45م

beIN SPORTS HD2

كأس إيطاليا
ميالن × تورينو

 10.45م

beIN Sports HD 3

ق��ام ممثل راع��ي البطولة الشيخ فهد
ن��اص��ر ص�ب��اح االح �م��د رئ�ي��س اللجنة
االومل �ب �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ،ن��ائ �ب��ًا ع��ن سمو
الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس
مجلس الوزراء راعي البطولة بتتويج
ً
العنابي بطال للبطولة التاسعة عشرة
وراف� � ��ق ال �ن��اص��ر ال �ش �ي��خ ج ��وع ��ان ب��ن
حمد آل ثاني رئيس اللجنة االوملبية
ال �ق �ط��ري��ة ال� ��ذي ح ��رص ع �ل��ى ال �ت��واج��د
مل � � � � ��ؤازرة ال � �ع � �ن� ��اب� ��ي ،ب� ��االض� ��اف� ��ة ال ��ى
مسؤولي اتحاد اليد واللجنة املنظمة
العليا للبطولة.

جمهور شوروسبري يقتحم أرضية الملعب «فرحاً» بعد التعادل مع ليفربول | رويترز

الزامل :الملحق اآلسيوي
ظالم!
حكم عبدالمولى
أكد ِّ
املنسق اإلعالمي بنادي الكويت عمر الزامل أن نادي الكويت طوى
ص�ف�ح��ة ال �خ��روج م��ن امل�ل�ح��ق اآلس �ي��وي امل��ؤه��ل ل� ��دوري األب �ط��ال لكرة
القدم ،بعد خسارته امام استقالل طهران االيراني في املرحلة الثانية
بثالثة أه��داف ل�لا ش��يء ،مشيرا ال��ى ان «االب �ي��ض» ت�ع� ّ�رض للظلم في
قرعة مباريات امللحق ،والتي ــــ كالعادة ــــ ال تنصف االندية الكويتية
في خوض جميع مبارياتها خارج البالد ،وضيق الوقت بني كل مباراة
وع��دم تكافؤ الفرص بني االن��دي��ة املشاركة في امللحق ،فضال عن عدم
وجود مجال للتعويض ،وذلك بخروج املغلوب من املباراة االولى.
وقال الزامل ان امللحق اصعب من دوري املجموعات في دوري االبطال،
الذي من حق نادي الكويت املشاركة فيه مباشرة من دون الدخول في
امللحق ..واألسوأ أن هناك أندية آسيوية ،نحن افضل منها بمراحل فنيا
وامكانيات ،لكن يبدو أن االتحاد اآلسيوي يعاند األندية الكويتية.
م��ن ن��اح �ي��ة أخ � ��رى ،ب��اش��ر ال �ف��ري��ق األول ل �ك��رة ال �ق��دم ب �ن��ادي ال�ك��وي��ت
تدريباته عقب عودته من دب��ي ،استعدادًا ملالقاة التضامن الخميس
املقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري  stcاملمتاز لكرة
ال�ق��دم ،وش��ارك ف��ي ت��دري�ب��ات الفريق جميع ال�لاع�ب�ين ،باستثاء أمجد
عطوان الذي ّ
تدرب منفردا بعد دخوله مرحلة التأهيل وتماثله للشفاء
من االصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية ،في حني ينتظر النادي
من لجنة املسابقات باتحاد الكرة تحديد موعد مباراتي «األبيض»
ّ
املؤجلتني أمام الشباب والنصر في الدوري املمتاز.
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عالمية

رحيل ..أسطورة!

حقائق عن براينت

الصحف العالمية تتفاعل مع «الفاجعة» ..وتستذكر ما َّ
قدمه الالعب
 1.2مليار على «ويبو» االجتماعية شاهدوا وسم «كوبي مات»
تحطم
ّ
تصدّ ر خبر مصرع أسطورة دوري كرة السلة األميركي للمحترفين كوبي براينت األحد في حادث
مروحية ،أدى الى مقتل ثمانية أشخاص آخرين ،بينهم ابنته جيانا ( 13عاماً) ،العناوين ليس فقط في
الواليات المتحدة ،بل في شتى أرجاء العالم.
ولقي براينت ،المتوج بلقب الدوري األميركي خمس مرات بقميص لوس أنجلوس ليكرز ،حتفه األحد
تحطم مروحية ،كانت تقله في كاالباساس ،مدينة لوس انجلوس ،جنوب والية كاليفورنيا.
ّ
نتيجة
خرجت مجلة سبورتس إيلوسترايتد األميركية بصورة الب��ن ال�ـ41
عاما الذي اعتزل اللعب عام  ،2016باألبيض واألسود ،كاتبة «كوبي
براينت 1978 ،ـــــ .»2020
وف ��ي ال �ط��رف اآلخ� ��ر م��ن ال �ب�ل�اد ع�ل��ى ال �س��اح��ل ال �ش��رق��ي ،ن�ش��ر م��وق��ع
ص�ح�ي�ف��ة «ن �ي��وي��ورك ت��اي �م��ز» ن �ب��ذة م �ط��ول��ة ع��ن ب��راي �ن��ت ،م �ش �ي �دًا بـ
«مسيرته االستثنائية».
ً
وكتب جايسون غراي في صحيفة وول ستريت جورنال مقاال تحت
عنوان« :م��اذا يعني كوبي براينت؟» ،معتبرا أن نجم ليكرز السابق
ّ
«جسد الشخص املهيمن في الرياضة املعاصرة».
ّ
وعم الحزن القارة األوروبية بنفس القدر ،ال سيما في إيطاليا ،حيث
قضى براينت ج��زءا م��ن طفولته بصحبة وال ��ده ،ال��ذي ك��ان محترفا
هناك.
وخرجت صحيفة غازيتا ديلو سبورت ،بعنوان «ال تراجيديا» ،أي
امل��أس��اة ب��اإلي�ط��ال�ي��ة ،م��ذك��رة ب �ق��درة ب��راي�ن��ت ع�ل��ى «ت �ح��دث اإليطالية
بطالقة» أثناء إقامته في البالد.
ونشرت الصحيفة أيضا مقطع فيديو لبراينت أيام الصغر يلعب كرة
السلة في بيستويا ،توسكانا.
وبدورها ،استذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت عشق براينت
إليطاليا وك��رة ال�ق��دم ،حيث ك��ان م��ن مشجعي ن��ادي م�ي�لان ،وف��ق ما
أكد مؤخرا بالقول «كررت دائما ..إنه إذا تم قطع يدي اليسري ،فدمي
سيكون باللونني األسود واألحمر (لونا ميالن) ،أما إذا قطعت يدي
اليمنى فالدم سيكون باللونني األصفر واألورغواني (ليكرز)».
وت� �ح ��دث ��ت «م � ��ارك � ��ا»؛ ال �ص �ح �ي �ف��ة ال ��ري ��اض �ي ��ة األك� �ث ��ر ش �ع �ب �ي��ة ف��ي
أسبانيا ،عن «األل��م واملجد» بعد مصرع براينت ،وعلى الرغم من
انشغال البالد بوباء كورونا القاتل ،الذي أصيب به أكثر من 2700
شخص في أنحاء البالد ،أحدث مصرع براينت صدمة كبيرة جدا
في الصني ،العاشقة لكرة السلة ،وحيث يحظى نجم ليكرز السابق
بمكانة خاصة جدا.
فقد شاهد وس��م «كوبي م��ات» أكثر من  1.2مليار على شبكة ويبو
االجتماعية املوازية لــ«تويتر» ،ونشرت أكثر من مليون رسالة بعد
ساعات قليلة من إعالن وفاته.
وف ��ي رس��ال �ت��ه األخ �ي ��رة امل �ن �ش��ورة ف��ي ح�س��اب��ه ع�ل��ى م��وق��ع «وي �ب��و»،
أرسل براينت تمنياته ملشجعيه الصينيني ،بمناسبة السنة القمرية
الجديدة ،قائال «أتمنى لكم السعادة والصحة»( .أ.ف.ب)

كوبي وبجواره ابنته جيانا التي كانت برفقته في
المروحية المنكوبة

ترامب :خبر مؤلم
نعى الرئيس األميركي دون��ال��د ترامب مصرع
نجم كرة السلة السابق كوبي براينت.
وق��ال ت��رام��ب على صفحته الشخصية بموقع
تويتر« :تشير التقارير إلى مقتل كوبي براينت
أس�ط��ورة ك��رة السلة وث�لاث��ة آخ��ري��ن ف��ي ح��ادث
تحطم ط��ائ��رة هليكوبتر ف��ي كاليفورنيا ،هذا
خبر مؤلم!».

خطأ تلفزيوني ينهي
حياة جيمس

التغريدة االخيرة لبراينت كانت تهنئة لزميله ليبرون جيمس

قدمت هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي) اعتذارا ملتابعيها
عقب الخطأ ال��ذي ص��در عند تغطية ح��ادث وف��اة أس�ط��ورة كرة
السلة األميركية ،كوبي براينت.
وقامت «بي بي سي» خالل إحدى نشرات األخبار بعرض صور
ول�ق�ط��ات للنجم األم�ي��رك��ي اآلخ ��ر ل�ي�ب��رون جيمس الع��ب ل��وس
أنجلوس ليكرز الحالي ،باعتبار أنه الراحل كوبي براينت ،ما
أثار ردود فعل سلبية بسبب الخلط بني النجمني ،وفق ما ذكرت
العني اإلخبارية.
من جانبه أظهرت لقطات مؤثرة نجم كرة السلة ليبرون جيمس،
وهو منهار بالبكاء ،فور علمه بوفاة صديقه براينت .في مطار
ل��وس أنجلوس ال��دول��ي ،بعد وص��ول ط��ائ��رة أف��راد فريقه لوس
أنجلوس ليكرز ،عائدين من مباراة في فيالدلفيا.
وك��ان جيمس قد تحدث عن براينت بشكل مطول ومؤثر ،قبل
ّ
مقتله ب �س��اع��ات ،وذل ��ك ع�ن��دم��ا ح��ط��م ج�ي�م��س ال��رق��م القياسي
لبراينت في عدد النقاط املسجلة في كرة السلة عبر التاريخ.
وكانت تغريدة براينت االخيرة عبر حسابه في «تويتر» تحمل
تهنئة لجيمس على تحطيمه رقمه القياسي.

تفاصيل الحادث
 الساعة ال �ـ �ـ 9:06صباحا بتوقيتاميركا ..غادرت املروحية من مطار
جون واين في مقاطعة أورانغ حتى
ّ
وصلت إلى جلينديل ،حيث حلقت
امل��روح �ي��ة ف ��وق امل�ن�ط�ق��ة ف��ي دوائ ��ر
ّ
ألكثر من  10دقائق حتى تتمكن من
ّ
م��واص�ل��ة رح�ل�ت�ه��ا ،حينها ت�ح��دث
ال �ط �ي��ار م��ع ب ��رج م��راق �ب��ة ب��ورب��ان��ك
إلبالغه بأنه سيذهب على الطريق
السريع .101
ل�ك��ن م �س��ؤول��ي ال �ب��رج اخ �ب��روه ان��ه
س �ي �ت �ع�ّي�نّ ع �ل �ي��ه االن �ت �ظ��ار مل ��دة 15
دق �ي �ق��ة ،وح ��ث ال �ط �ي��ار ع �ل��ى ات �ب��اع
ق ��واع ��د ال �ط �ي ��ران امل ��رئ ��ي ال �خ��اص��ة
ب �س �ب��ب ال� �ض� �ب ��اب ال � � ��ذي وق � ��ع ف��ي
مدينة لوس أنجلوس ،وبدوره أكد
الطيار مرتني ملسؤولي املراقبة أنه
فهم املوقف وأنه سيتبع إرشاداته.
 بعد دقائق قليلة من هذا املوقف،أص �ب �ح��ت امل ��روح� �ي ��ة م �ع �ت �م��دة ف��ي
السيطرة عليها من قبل مسؤولي
م��راق �ب��ة «س ��وك ��ال» ال��ذي��ن ح��اول��وا
االت �ص��ال ب��امل��روح �ي��ة ،ل�ك��ن ال�ط�ي��ار
�وان من
لم ي��رد عليهم ،وذل��ك قبل ث� ٍ
اختفاء املروحية من الرادار.
 ال�س��اع��ة ال� �ـ� �ـ 9:40ص �ب��اح��ا ..ع��ادتامل� ��روح � �ي� ��ة م� � ��رة أخ � � � ��رى ،ب ��ات �ج ��اه
ال �ج �ن��وب ال �ش��رق��ي ،وص� �ع ��دت إل��ى
ارت �ف��اع ي��زي��د ع�ل��ى  2000ق��دم ف��وق
مستوى سطح البحر ،ثم انحدرت
ّ
وت�ح��ط�م��ت ع�ل��ى س�ف��ح أح ��د ال�ت�لال
ع�ل��ى ارت �ف��اع ح��وال��ي ح��وال��ي 1400
قدم.
ّ
 الساعة الــ 9:45صباحًا ..تم تلقيآخر إشارة من الطائرة في الساعة
ال � �ـ � �ـ 9.45ص �ب��اح��ا ،ب �ع��دم��ا ك ��ان من
املتوقع لها الهبوط في مطار سان
غابرييل.
وفي النهاية ..أظهرت البيانات بعد
سقوط املروحية على األرض ،حيث
ّ
ك��ان��ت ت�ح��ل��ق ب�س��رع��ة ح��وال��ي 160
ً
عقدة ( 184ميال في الساعة) وتنزل
ب �م �ع��دل ي��زي��د ع �ل��ى  4000ق ��دم في
الدقيقة ،وبسبب ذلك أكدت الشرطة
االم �ي��رك �ي��ة أن ت��أث�ي��ر ت�ل��ك ال�س��رع��ة
أدى إلى تناثر حطام املروحية على
مساحة بحجم ملعب لكرة القدم.

ً
هدفا
نيمار يهديه

نجوم الكرة يستذكرون الراحل

المروحية لم ُيسمح لها بالطيران!

ت�ح� ّ�دث نجوم ك��رة ال�ق��دم ع��ن النجم الراحل
ك��وب��ي ب��راي �ن��ت ب�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ح��زن واألس ��ى
لفقدانه ،وقال النجم البرتغالي كريستيانو
رون � ��ال � ��دو« ،ح ��زي ��ن ل �س �م��اع��ي ه � ��ذا ال �خ �ب��ر
امل �ف �ج��ع ع ��ن م � ��وت ك ��وب ��ي واب� �ن� �ت ��ه ج �ي��ان��ا.
كوبي كان أسطورة حقيقية ،ومصدر إلهام
للكثيرين.».
وم��ن جهته ،عبر النجم ليونيل ميسي عن
ً
حزنه العميق ،ق��ائ�لا« :أفتقد الكلمات ..كل
أفكارنا مع عائلة كوبي وأصدقائه .كان من
دواع ��ي س ��روري ال�ت�ع� ّ�رف ال�ي��ه وأن أت�ش��ارك
معه لحظات جميلة .إنه نابغة.»..

ف � ّ�ج ��رت ص�ح�ي�ف��ة دي �ل��ي م �ي��ل ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ال�ش�ه�ي��رة
م�ف��اج��أة م��ن ال�ع�ي��ار الثقيل ،بالكشف ع��ن أن الطائرة
لم يتم السماح لها بالطيران ،نظرا إلى سوء األحوال
ال �ج��وي��ة ،وان� �ع ��دام ال��رؤي��ة ب�س�ب��ب ال �ض �ب��اب وال�غ�ي��وم
املتلبدة في هذه املنطقة  ،ولكن قائد املروحية لم يلتزم
التعليمات ،وأصر على التحليق.
ّ
وواص�ل��ت «دي�ل��ي ميل» ان��ه عقب التحليق تلقى قائد
امل��روح �ي��ة رس��ال��ة م��ن إدارة ال �ط �ي��ران امل��دن��ي أخ �ب��روه
خ�لال �ه��ا أن ال � � ��رادار ال ي� ��رى ال� �ط ��ائ ��رة ،وال يستطيع
تتبعها  ،وبعدها انقطع االتصال مع الطائرة ،بعدها
ّ
تحطمت الطائرة نتيجة اصطدامها بأحد التالل في
كاالباساس وسط الضباب الكثيف.

وانضم إليهم النجم ال��دول��ي محمد صالح
ب ��ال� �ق ��ول «أت� � �ق � � ّ�دم ب ��أح ��ر ال� �ت� �ع ��ازي ل �ع��ائ �ل��ة
وأص ��دق ��اء ك��وب��ي ب��راي �ن��ت ،ومل ��ن م��ات��وا في
الحادث املريع».

■ ُولد في  23أغسطس من عام .1978
■ وال� � ��ده ه ��و ج ��و ب��راي �ن��ت الع� ��ب س �ل��ة س��اب��ق،
ومدرب حالي.
■ بدأ مسيرته االحترافية عام  1996مع الليكرز،
وه ��و ال �ف��ري��ق ال� ��ذي ص �ن��ع ال �ت��اري��خ م �ع��ه حتى
اعتزاله .2016
■ خاض أول مباراة في دوري السلة االميركي
بعمر  18عامًا وشهرين ،ليصبح أصغر العب
يشارك في البطولة.
■ ف��ي ع��ام  ،2006ق��ام بتسجيل  81ن�ق�ط��ة ضد
راب� �ت ��ورز ،وه ��و ث��ان��ي أك �ث��ر ال �ن �ق��اط ف��ي ت��اري��خ
البطولة االميركية.
■ تحصل على ميداليتني ذهبيتني في األلعاب
األوملبية.
■ يحتل املركز الثالث في قائمة أكثر املسجلني
ف��ي ت��اري��خ ال �س �ل��ة االم �ي��رك �ي��ة .ب ��رص� �ي ��د33.643
نقطة.
■ ح�ص��د  5أل �ق��اب م��ع ل�ي�ك��رز ف��ي ب�ط��ول��ة دوري
السلة.
■ ف ��از ب �ج��ائ��زة األوس� �ك ��ار ألف �ض��ل ف�ي�ل��م رس��وم
متحركة قصير عام  ،2018يحمل اسم «عزيزتي
كرة السلة».
■ يحتل املركز الرابع في ترتيب اكثر الالعبني
ً
تسجيال ف��ي دوري السلة االم�ي��رك��ي ب�ـ 33.643
نقطة.
ُ
ّ
■ توفي في  26يناير  2020بسبب تحطم طائرة
مروحية جنوب والية كاليفورنيا.

حطام الطائرة متناثر في كل مكان بالتالل
جنوب كاليفورنيا

نيمار مودِّ عاً براينت على طريقته | رويترز

بعد معرفته بخبر مقتل براينت،
أق��دم النجم ال�ب��رازي�ل��ي نيمار على
إه � ��داء ه��دف��ه ب ��ال ��دوري ال�ف��رن�س��ي،
م�س��اء األح ��د ،ل�لاع��ب ال��راح��ل ،على
طريقته الخاصة.
وب� �ع ��د ت �س �ج �ي �ل��ه ال � �ه� ��دف ال �ث��ان��ي
ل�ف��ري�ق��ه ب��اري��س س��ان ج�ي��رم��ان في
م ��رم ��ى ل �ي ��ل ،م ��ن رك �ل ��ة ج� � ��زاء ،رف��ع
ّ
يتوجه
نيمار يديه للسماء ،قبل أن
ال��ى ك��ام�ي��را امل �ب��اراة وي��رف��ع بيديه
ال��رق��م  ،24وه��و رق��م قميص النجم
األميركي الراحل.
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معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة
االتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ( 8ـــ 30
كلم /ساعة).

أعلى مد
البحـــــــر

8.23 8.40 3.01 1.03
ً
صباحا

مساءً

عندما يربح الجميع
ُ
أشيع أن في نية سمو رئيس الوزراء مراجعة وضع عدد من الهيئات
واملجالس وإعفاء املسؤولني عنها أو إلغاء بعضها .ومساهمة منا في
هذا الجهد نضع بتصرف سموه هذه العينات:
ال يختلف اث �ن��ان ع�ل��ى أن ال �ه��در وال�ف�س��اد ف��ي ال�ك��وي��ت ش�م�لا معظم
ال ��وزارات ،ول��م يتركا قطاعا أو جهة ،حتى أكثرها ورع��ا وتدينا ،إال
وأفسداها.
بالرغم من كل ما يشاع أو يقال ،فإن القضاء على الهدر والحد من
الفساد ليس مستحيال ،متى ما توافرت الرغبة والعزم على مكافحة
الهدر والفساد!
من أب��واب الفساد التي يسهل سدها ،وسيكون لها م��ردود إيجابي
كبير على االقتصاد ككل ،هو باب دفعات املقاولني وم��وردي السلع
والخدمات ملختلف الجهات الحكومية.
تبدي وزارة ما رغبتها في بناء أو شراء مادة أو خدمة ،فتقوم بتقديم
طلب لوزارة املالية لرصد مبلغ في موازنة العام التالي لتنفيذ املشروع.
بقبول مجلس األمة ملوازنة الجهة املعنية يصبح املبلغ بتصرفها ،ليبدأ
استدراج العروض ،وترسية العقد على جهة ما لتنفيذ املطلوب.
ك��ان األم��ر يسير بسالسة بهذه الطريقة لعدة عقود ،إل��ى أن انتبهت
«ج�ه��ات معروفة» إل��ى أن باإلمكان اإلث��راء ب�ص��ورة غير شرعية من
الوضع ،فبدأ التواطؤ بني هذه الجهات ومحاسبي ومسؤولي الدفعات
ف��ي أغ�ل��ب ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ،للتعمد ف��ي ت��أخ�ي��ر دف �ع��ات امل�ق��اول�ين
وامل��وردي��ن ،بحجة ع��دم وج��ود رصيد ،ثم االتصال بعدها باملوردين
واملقاولني عارضني خدمة «التعجيل في دفعاتهم» ،مقابل مبلغ محدد،
ومع الوقت أصبح األمر عرفا ،والضحية األخ�لاق واملقاول أو التاجر
الشريف الرافض لهذا األسلوب ،وتاليا املال العام!
رفض التاجر او املقاول لهذا األسلوب دفعه الى ترك الساحة ملن يقبل
الدفع ،كي ال يتعرض لإلفالس نتيجة تأخير س��داد املستحق عليه،
كما حدث مع غيرهم.
أما غالبية املقاولني واملوردين ،فقد اضطروا الى رفع أسعار موادهم
وخدماتهم لتغطية إما تكلفة الرشى املطلوب دفعها ،لتعجيل السداد،
أو لتغطية تكلفة التأخير.
حل هذا الوضع الفاسد ليس صعبا ،وسيضع حدا للسوق السوداء
للدفعات ،ويخرب بيوت الطفيليني الفاسدين ،ويتمثل تطوير آلية الدفع
وتحسينها بتعديل شروط مناقصات الدولة ،بحيث يكون هناك التزام
واضح وغير قابل لإللغاء بسداد دفعات املقاول أو املورد خالل مدد
ملزمة محددة بعد  60أو  90يوما مثال من انتهاء اإلنجاز أو التسليم
الدوري أو النهائي .وبوجود هذا االلتزام في العقد يمكن للمورد ترتيب
دفعاته للغير على هذا األساس ،ويمكنه كذلك خصم  Discountهذا
االل �ت��زام ل��دى ال�ب�ن��وك املحلية ،وال�ح�ص��ول على تسهيالت مصرفية،
شريطة عدم وجود أي مخالفات عليه.
من كل ذلك سينتج:
أ ــ عودة كل املقاولني واملوردين الشرفاء الى السوق الذي تركوه لسبب
أو آلخر ،مما يعني تنافسية أعلى وعروضا أفضل.
ب ــ انخفاض تكلفة املشاريع على املال العام.
ج ــ توسيع قاعدة املوردين لسهولة الحصول على التمويل من البنوك،
بعد أن أصبحت الدفعات مضمونة السداد بعد فترة محددة ،مما يعني
تنافسية أعلى.
د ــ انخفاض كلفة تسعير املخاطر ،وانخفاض تكلفة التمويل ،إضافة
الى مزايا عدة أخرى.
وب�ه��ذا تستفيد جميع األط� ��راف ،وي�ت��م ال�ق�ض��اء ب�ص��ورة كاملة على
الطفيليني املستفيدين من الوضع الخرب الحالي.
نتمنى قيام السيدة وزيرة املالية بتبني هذا املقترح البسيط والفعال،
وسيكتب نجاحه حتما في ميزان حسناتها!

عبد الرحمن الحريبي ..من الفن إلى االختراعات

مايو كلينك

فقدان الذاكرة..
 7نصائح لتحسين ذاكرتك
ال يمكنك العثور على مفاتيح سيارتك؟ تنسى قائمة
البقالة؟ ال تستطيع تذكر اسم مدربك الشخصي
َ
لست لوحدك.
المفضل في صالة األلعاب الرياضية؟
ينسى جميع األفراد أشياء من حين إلى آخر .ومع ذلك،
فقدان الذاكرة ليس بشيء تستخف به.
على الرغم من أنه ال توجد ضمانات عندما يتعلق األمر
بمنع فقدان الذاكرة أو الخرف ،فإن بعض األنشطة قد
تساعد .ضع في اعتبارك  7طرق لتقوية ذاكرتك:
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 2ـــ المداومة على النشاط
العقلي

مثلما أن النشاط البدني يساعد
ف��ي ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى ل�ي��اق��ة ال�ج�س��م،
فاألنشطة املحفزة للعقل تحافظ
ع � �ل� ��ى ن� � �ش � ��اط ع � �ق � �ل� ��ك ،م � �ث� ��ل ح��ل
الكلمات املتقاطعة ،قد تساعد في
الوقاية من فقدان الذاكرة.
 3ـــ التفاعل االجتماعي بانتظام

يساعدك التفاعل االجتماعي على
منع االكتئاب والضغط النفسي،
إذ إن ك �ل �ي �ه �م��ا ق ��د ي� ��ؤدي� ��ان إل��ى
فقدان الذاكرة.
 4ـــ التنظيم

من املرجح غالبًا أن تنسى األشياء
إذا ك��ان منزلك ف��وض��وي��ًا ،وكانت

 5ـــ نم جيداً

ي� �ل� �ع ��ب ال� � �ن � ��وم دورًا م� �ه� �م ��ًا ف��ي
مساعدتك على ترسيخ ذكرياتك،
حتى تتمكن م��ن استدعائها في
أي وقت في املستقبل.
 6ـــ اتباع نظام غذائي مفيد
لصحتك

عشاء

شاهت الوجوه

عبد الرحمن الحريبي

صناعة خطوط إنتاج لهم ،حيث سيتم
رسم آلية جديدة وهي مكونة من خطوط
صغيرة جديدة حتى تكون في متناول

الفقراء ،خصوصًا أن أعدادهم كبيرة في
العالم ،وفي نفس الوقت ،حمايتهم من
الشرائح األخرى كالشركات وغيرها.

أحمد بدر

ع��ن ال�خ�س��ائ��ر ال�ك�ب�ي��رة ال �ت��ي تسببت فيها
خ��دم��ة ال�ب��ث املباشر لشركة دي��زن��ي ،والتي
قدرها مايكل ناثانسون ،مؤسس «موفيت
ن��اث��ان�س��ون» ل�لأب�ح��اث ،بنحو  4.5مليارات
دوالر ،م�ت��وق�ع��ا أن ت�س�ت�م��ر ه ��ذه ال�خ�س��ائ��ر
حتى .2023

واع �ت �ب��رت ال��وك��ال��ة أن س ��وق األس �ه��م يمكن
اع� �ت� �ب ��اره م �ق �ي��اس��ا أك �ث ��ر دق� ��ة ل �ل �ن �ج��اح��ات،
ح�ي��ث إن ال �ع��ام ال �ج��دي��د ش�ه��د ت �ق��دم أس�ه��م
«نتفليكس» على «ديزني» وشركات أخرى،
حيث ارتفعت بنسبة  3.8في املئة مع إغالق
يوم االثنني املاضي.

عندما وقف أحمد فضل في مجلس األمة معلقًا على جواب
وزيرة األشغال واإلسكان السابقة ،همز وغمز في شخصي،
وأغ �ل��ظ ع�ل��ي ال �ق��ول ت�ح��ت ق�ب��ة ال �ب��رمل��ان ،وه ��و ي�ع�ل��م ج �ي �دًا أن
حصانته البرملانية تمنعني من مقاضاته ،مما ح��دا النائب
املحترم محمد الدالل أن ينبري له ويذكره بأن من تتهجم عليه
غير موجود ،وال يملك إمكانية الرد عليك ،و«عيب عليك» أن
تستغل حصانتك وتسيء له!
استمعت الى كالمه وإساءته ،وألنني ال أملك مقاضاته ،كتبت
في تويتر أطالبه باملناظرة التلفزيونية ليعلم الناس ان كان
ج��واب ال�س�ي��دة ال��وزي��رة وامل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي زودت امل��ذك��ور بها
صحيحة أم م�غ�ل��وط��ة؟! وط�ب�ع��ًا ل��م ي�ت�ج��اوب م��ع ال�ط�ل��ب ،كما
توقعت ،خوفًا من أنني أتطرق الى موضوع يتجنبه كثيرًا وهو
موضوع جنسيته!
وق �ب��ل أن أش� ��رع ب ��ال ��رد ع �ل �ي��ه ،ق ��ام ال �ك��ات��ب أح �م��د ال �ص��راف
ً
باستغالل الحدث ،وكأنه لم يصدق خبرًا ،فكتب مقاال كرر
ف�ي��ه امل�ع�ل��وم��ات امل�غ�ل��وط��ة م��ن دون اع�ت�ب��ار مل�ص��داق�ي�ت�ه��ا من
عدمها ،ألنه لم يتعود أن يتحقق مما يكتب ع��ادة ،خاصة أن
معظم ما يكتب منقول من «غوغل» ،وكما يقولون العهدة على
«غوغل»!
ال�ي��وم ردي سيكون مختصرًا ألن مساحة الكتابة بالعمود
تمنعني من التوسع!
أما الحديث عن تأخري باملشاريع الثالثة التي ذكرها ،فهذا
غ�ي��ر ص�ح�ي��ح ج�م�ل��ة وت�ف�ص�ي�لا ،ف�م�ش��روع ض��اح�ي��ة ع�ب��داهلل
املبارك صممته بالتضامن مع مكتب املهندس جاسم قبازرد
بعد التحرير ،ولم نتأخر فيه يومًا واح�دًا ،ولم تصدر بحقنا
غ��رام��ة ت��أخ�ي��ر وتسلمنا أج��ورن��ا غ�ي��ر م�ن�ق��وص��ة ،وب�ش�ه��ادة
إنجاز من مدير مؤسسة اإلسكان!
أم��ا م�ش��روع امل�ط�لاع السكني ،ال��ذي يتباكى فيه على أهالي
امل�ط�لاع عندما يسكنون بيوتهم فليس ل��ي ع�لاق��ة ف�ي��ه ،ولم
أصممه ولم أشرف على تنفيذه! ولعل الوزيرة ،أو لعله ،خلط
بني ه��ذا املشروع ومشروع آخ��ر في املطالع ،وه��و عبارة عن
مخطط هيكلي ملدينة سكنية ،لكنه مشروع لم َير النور ولم
يؤخذ به ،وحتى هذا املشروع األخير لم تكن لي عالقة مباشرة
فيه ،اذ ك��ان التعاقد ب�ين مؤسسة اإلس�ك��ان وش��رك��ة أجنبية
استعانت بالباطن بعدة مكاتب هندسية محلية الستكمال
املخطط الهيكلي ،وكان مكتبي من بينها ،وقد أنجزنا العمل
من دون تأخير ،لكن املشروع ككل لم تأخذ به املؤسسة ،ولم
يكن هناك تأخير ال علينا وال على غيرنا كما ادعى املذكور!
املشروع األخير هو مشروع مدينة صباح االحمد ،الذي وقعته
في يناير  ،2007وسلمت مخططات شبكة الطرق والخدمات
وش �ب �ك��ة م �ي��اه األم� �ط ��ار وش �ب �ك��ة ال� �ص ��رف ال �ص �ح��ي ك��ام�ل��ة
ومعتمدة من وزارة األشغال ،ومصدقة من مؤسسة االسكان
يوم  23ــ  6ــ  !2007ثم فوجئت بوزارات الدولة األخرى تتأخر
في اعتماد مخططات مرافقها ،مثل املساجد واملدارس والبريد
واملراكز الصحية وغيرها ،بل كثير من هذه ال��وزارات طالبت
بتغيير مساحات هذه املرافق ،وكل ذلك موثق بكتب رسمية،
ول�ع��ل م��ن األس�ب��اب الرئيسية للتأخير طلب وزارة األوق��اف
تغيير مساحة أح��د املساجد من اثني عشر أل��ف متر مربع
الى مئة وعشرين ألف متر مربع! ليكون مسجد دولة كبيرًا،
وعندما طالبتهم بعمل ملحق عقد رفضوا (!!) وقالوا سنمدد
ع�ق��دك! وبعد االنتهاء م��ن تصميم املسجد ،وتسليمهم كل
املخططات ،ورخصة األحمال الكهربائية طالبوني برخصة
كهربائية كاملة ،وه��ذا بخالف املتعارف عليه ف��ي مثل هذه
املشاريع ،ومع هذا سلمت املخطط لوزارة الكهرباء ،ولم تخرج
الرخصة من الوزارة إال بعد تسعة عشر شهرًا (!!) ثم يأتي
نائب ليقف ويحمل املكتب الهندسي سبب التأخير في هذا
املشروع!
كل ما حدث هو محاولة من الوزيرة املذكورة ونائبها للتغطية
على األسباب الحقيقية لغرق مدينة صباح االحمد ،وتبيان
امل�ك�ت��ب امل�ص�م��م ب��ال�ت�ق�ص�ي��ر ،ول�ل�ع�ل��م ف ��ان ك �ف��االت��ي م��ازال��ت
عند ال ��وزارة ،ل��م استرجعها بقيمة  750000د.ك (سبعمئة
ّ
وخمسني أل��ف دي�ن��ار) ،ودفعتي األخ�ي��رة ل��م أتسلمها بقيمة
 650000د.ك (ستمئة وخمسني ألفًا) ،ومع انه تم االنتهاء من
املشروع رسميًا في  1ـــ  3ـــ !2019
مغالطات وتشويه ّ
متعمد من وزي��رة مستقيلة رغمًا عنها،
ونائب وكاتب ال يكترثان بتحري الدقة والحقيقة ،ويتهمان
رادع من ضمير.
خصومهما بالطالعة والنازلة من دون ٍ

الوفيات

الهاشمي 89( ،ع��ام��ًا) ،شيع،
ل � �ل� ��رج� ��ال :ح �س �ي �ن �ي��ة م �ع��رف��ي
ال �ق��دي �م��ة ،ل �ل �ن �س��اء :ال �ج��اب��ري��ة،
ق ،9ش ،6م( ،49مساء فقط) ،ت:
.66589747
● شما ملفي مبارك الهدية،

أرم �ل��ة ح �م��دان ح �م��ود ال�ه��دي��ة،
( 76ع ��ام ��ًا) ،ش �ي �ع��ت ،ل �ل��رج��ال:
ج ��اب ��ر األح � �م � ��د ،ق ،1ش،148
م ،475ل�ل�ن�س��اء :ال �ق �ص��ور ،ق،2
ش ،19م ،9ت- 99075377 :
.67710012
● فهد فريج العلي الفريج،

( 88ع � ��ام � ��ًا) ،ش � �ي ��ع ،ل� �ل ��رج ��ال:
دي� ��وان ال �ف��ري��ج ،ال �ع �م��ري��ة ،ق،3
ش ،3م ،49للنساء :الزهراء ،ق،4
ش ،411م ،55ت.66390390 :
● ف���اط���م���ة أح����م����د أح���م���د

ي�م�ك��ن أن ي �ك��ون ال �ن �ظ��ام ال�غ��ذائ��ي
ال �ص �ح��ي ج� �ي� �دًا ل �ل �ع �ق��ل ك �م��ا ه��و
ج� �ي ��د ل� �ل� �ق� �ل ��ب .ت� � �ن � ��اول ال� �ف ��واك ��ه
والخضروات والحبوب الكاملة.

ال��ع��ي��د 77( ،ع� ��ام� ��ًا) ،ش �ي �ع��ت،
للرجال :الحسينية الهاشمية،
الصليبخات ،ق ،4ش ،114ج،1
م ،1للنساء :حسينية قمر بني
هاشم ،الدعية ،ق ،2ش ،23م،31
ت.99667167 - 55440770 :

ات � �ب ��ع ت ��وص� �ي ��ات ع� �ل��اج ط�ب�ي�ب��ك
ألي ح��ال��ة ط �ب �ي��ة ،م �ث��ل االك �ت �ئ��اب
وارت� � �ف � ��اع ض �غ��ط ال� � ��دم وارت � �ف ��اع
نسبة الكولسترول وداء السكري
والسمنة وفقدان السمع.

● أحمد عبد العزيز عبد العزيز

 7ـــ إدارة األمراض المزمنة

6.42 12.01

m.alduwailah@alqabas.com.kw

● س��ي��د ف��اض��ل ال��س��ي��د علي

 1ـــ ممارسة األنشطة البدنية

شروق

مغرب

حصاد السنين

● عبد الله بدر محمد المضف،

فالنشاط البدني يزيد م��ن تدفق
ال � ��دم إل � ��ى ال �ج �س��م ك� �ل ��ه ،ب �م��ا ف��ي
ذل��ك ال��دم��اغ ،وه��ذا قد يساعد في
الحفاظ على قوة ذاكرتك.

5.22 6.39
ظهر

( 41عامًا) ،شيع ،للرجال :ديوان
املضف ،الدعية ،ق ،4ش ،45م،3
ل �ل �ن �س��اء :أب��وال �ح �ص��ان �ي��ة ،ق،9
ش ،44م ،86ت- 99929911 :
.99010493

م ��ذك ��رات ��ك م �ب �ع �ث��رةّ .
دون امل �ه��ام
وامل��واع�ي��د واألح ��داث األخ ��رى في
دفتر مذكرات أو مفكرة أو برنامج
تخطيط إلكتروني خاص.

عصر

مبارك فهد الدويلة

مليون مشترك في «..» Disney+
خالل شهرين فقط

ب�ع��د ال�ن �ج��اح ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي حققته عمالقة
اإلن� �ت ��اج ال �س �ي �ن �م��ائ��ي وال �ت��رف �ي��ه «دي ��زن ��ي»
بإطالقها خدمة البث املباشر عبر تطبيق
« »+ Disneyف��ي ن��وف�م�ب��ر امل ��اض ��ي ،ع�ن��دم��ا
اشترك في اليوم األول فقط نحو  10ماليني
مستخدم ،كشفت وكالة بلومبيرغ األميركية
أن عدد مشتركيها بلغ حاليا  25مليونا.
وق ��ال ��ت ال ��وك ��ال ��ة األم �ي ��رك �ي ��ة إن «دي ��زن ��ي»
ت� � �ح � ��اول ف � ��ي ال � ��وق � ��ت ال � �ح� ��ال� ��ي أن ت �ج �ع��ل
تطبيقها « »+ Disneyثابتا وأساسيا لدى
املستخدمني ،وليس خيارا إضافيا بجانب
« ،»Netflixف �ه��ي ت ��ري ��د أن ت �ص �ب��ح ب��دي�لا
تنافسيا ل�ل�خ��دم��ة ال �ت��ي سبقتها ف��ي البث
ب �ع��دة أش �ه��ر ،وال �ت��ي ب �ل��غ ع ��دد مشتركيها
حتى اآلن نحو  167مليون مستخدم.
وبحسب ال��وك��ال��ة ،يمكن أن تساعد األرق��ام
ال�ق��وي��ة ل�ع��دد املشتركني ف��ي إب�ع��اد األن�ظ��ار

مساءً

الصــــالة

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

أحمد الحافظ
a.alsarraf@alqabas.com.kw

ً
صباحا

فجر

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

أطلق «سفينة األمل» لدعم المشاريع الصغيرة

كان الفنان عبد الرحمن الحريبي نجمًا
المعا في عالم الغناء ،لكنه اليوم نجم
في عالم االختراعات ،حيث نال  6براءات
اختراع مختلفة.
وأط�ل��ق الحريبي م�ش��روع سفينة األم��ل
ل��دع��م امل �ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة
وم� �ت� �ن ��اه� �ي ��ة ال � �ص � �غ� ��ر ،وه � � ��و م� �ش ��روع
ف��ري��د م ��ن ن��وع��ه ي��دع��م االس �ت �ث �م��ار في
االخ� �ت ��راع ��ات ال �ج��دي��دة ،ف��ي ح�ي�ن أع�ل��ن
النائب علي الدقباسي تبنيه للمشروع
من خالل قانون سيعرض على مجلس
األمة.
وق ��ال ال�ح��ري�ب��ي ف��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ سبقلا،
إن ال�ف�ك��رة األس��اس �ي��ة م��ن امل �ش��روع هي
ت ��رج� �م ��ة أف � �ك� ��ار امل� �خ� �ت ��رع�ي�ن م� ��ن خ�ل�ال

أدنى جزر

5.19

3.01

أح���م���د 48( ،ع � � ��ام � � ��ًا) ،ش� �ي ��ع،
ل �ل��رج��ال :ص �ب��اح ال �س��ال��م ،ق،7
ش ،1ج ،5م ،13للنساء :صباح
ال � �س� ��ال� ��م ،ق ،7ش ،1ج ،1م،7

ت- 99767849 - 55530059 :
.99660607
● محمد خالد جاسم الحمدان،

( 31ع � ��ام � ��ًا) ،ش � �ي ��ع ،ل� �ل ��رج ��ال:
الفنطاس ،ق ،2ديوان الحمدان،
ل � �ل � �ن � �س � ��اء :ال� � �ف� � �ن� � �ط � ��اس ،ق،4
ش ،103م ،433ت- 99990986 :
.97669586 - 99446708
● كامل حسين علي الدشتي،

( 59ع � ��ام � ��ًا) ،ش � �ي ��ع ،ل� �ل ��رج ��ال:
م �س �ج��د ال � �ب � �ح ��ارن ��ة ،ال ��دع� �ي ��ة،
ل �ل �ن �س��اء :ح�س�ي�ن�ي��ة أم ال�ب�ن�ين،
الرميثية ،ت.98730000 :
● حسام داود حمود المطوع،

( 53ع � ��ام � ��ًا) ،ش � �ي ��ع ،ل� �ل ��رج ��ال:
دي � � ��وان ال� �ق� �ن ��اع ��ات ،ال �ش��وي ��خ،
للنساء :الشعب ،ق ،4ش ،40م،8
ت.22665522 - 24843681 :
● خديجة عيسى عبد الكريم
ال��ش��ره��ان ،أرم �ل��ة ن��اص��ر فهد

ال �ع�ل�اج 72( ،ع ��ام ��ًا) ،التشييع
ب� � �ع � ��د ص � �ل� ��اة ع� � �ص � ��ر ال � � �ي� � ��وم،
للرجال :القادسية ،ق ،9ش��ارع
ال�ق��اه��رة ،مقابل ح��ول��ي ،دي��وان
ال �ش ��ره ��ان ،ل �ل �ن �س��اء :ال �ق �ص��ور،
ق ،7ش ،38م ،69ت.99027825 :
● عايشة يوسف علي باش،

أرملة عبد العزيز عبد الرحيم
علي نقي 93( ،عامًا) ،التشييع
ب� � �ع � ��د ص � �ل� ��اة ع� � �ص � ��ر ال � � �ي� � ��وم،
للرجال :مسجد الوزان ،مشرف،
(اع� �ت� �ب ��ارًا م ��ن ي� ��وم األرب � �ع� ��اء)،
ل �ل �ن �س��اء :ب � �ي ��ان ،ق ،3ال� �ش ��ارع
األول ،ج ،1م ،8ت.60626655 :
إنا لله وإنا إليه راجعون

