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«األشغال» في إطار سياسة التسليم الجزئي للمشاريع:

افتتاح 1750 مترًا ضمن مشروع 
«طريق الجهراء»

إشادة من «التضامن العاملي»
استقبل رئيس اتحاد عمال البترول سيف القحطاني، وفدًا دوليًا من مركز التضامن العاملي الذي 
يزور البالد حاليا، لالعراب عن تأييدهم لخطوات االتحاد للحفاظ على الحقوق واملكتسبات العمالية، 
ال سيما خالل الفترة االخيرة من اعالن االضراب ثم التوقف عنه اعالء للمصلحة الوطنية. وأشاد املركز 

باالجهزة االمنية وتعاملها خالل االضراب بما يعكس احترام الكويت للحريات، ال سيما النقابية.

      محمود الزاهي 

الــوكــيــل املــســاعــد لقطاع هندسة  أعــلــن 
املـــهـــنـــدس  االشـــــغـــــال  وزارة  فـــــي  الـــــطـــــرق 
احمد الحصان، افتتاح 1750 مترا ضمن 
مـــشـــروع تــطــويــر طــريــق الـــجـــهـــراء، وذلـــك 

خالل األيام العشرة املقبلة.
وأضاف الحصان في تصريح أمس أن 
االفتتاح يأتي في اطار سياسة التسليم 
تنتهجها  الــتــي  الــطــرق  ملشاريع  الجزئي 
الــــــــوزارة لـــالســـتـــفـــادة مــنــهــا فـــي تــحــديــث 

وتطوير شبكة الطرق في البالد.
وأوضح أن الجزء الذي سيتم افتتاحه 
تــتــلــخــص  املــــتــــحــــدة،  االمــــــم  مـــقـــابـــل دوار 
أهــمــيــتــه فــــي تــســهــيــل الـــحـــركـــة املــــروريــــة 
وتـــحـــقـــيـــق االنـــســـيـــابـــيـــة املـــطـــلـــوبـــة عــلــى 
الطريق ورفــع مستوى الخدمات وزيــادة 
مــســتــوى االمــــن والــســالمــة عــلــى الــطــريــق 
الـــــذي يــعــد مـــن أهــــم الـــطـــرق الـــتـــي تــخــدم 

املناطق السكنية ذات الكثافة العالية.

إنجازات مرتقبة
وبــني الحصان ان املــشــروع الــذي تبلغ 
يتضمن  ديــــنــــار،  مــلــيــون   264.5 تــكــلــفــتــه 
الـــجـــســـور  مــــن  مــــتــــرا  كـــيـــلـــو  انــــشــــاء 17.7 
الــعــلــويــة بــطــريــقــة الــقــطــع املــســبــقــة الصب 
و7.3 كلم بطريق الجهراء الرئيسي و2.4 
من  كلم  و8  معها  املتقاطعة  للطرق  كلم 
املـــنـــحـــدرات فــيــمــا يــبــلــغ طـــول الــنــفــق 620 

مترا.
واشــــار الــحــصــان الـــى ان املــرحــلــة املقبلة 
ســـتـــشـــهـــد الــــعــــديــــد مـــــن االنـــــــجـــــــازات داخـــــل 
مـــشـــاريـــع الــــطــــرق بـــدعـــم ومــــســــانــــدة وزيــــر 
االشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس 
االمـــــــة، د.عــــلــــى الـــعـــمـــيـــر، ووكـــيـــلـــة الــــــــوزارة، 
املهندسة عواطف الغنيم، وذلك ضمن جهد 
جماعي في الوزارة لدفع مسيرة القطاع من 
نقلة  التي ستحدث  مشاريعه،  انــجــاز  اجــل 

نوعية لشبكة الطرق في البالد.

  «الكهرباء» استجابت لمطالب نيابية:

تبديل أعمدة حديدية بالخشبية 
يقضي على السرقات

قـــــــــــــال الــــــــوكــــــــيــــــــل املــــــســــــاعــــــد 
وزارة  في  والتدريب  للتخطيط 
الـــــكـــــهـــــربـــــاء واملـــــــــــاء د.مــــشــــعــــان 
الـــــــوزارة  الـــعـــتـــيـــبـــي: إن خـــطـــوة 
باألعمدة  تستبدل  بأن  املتخذة 
الــخــشــبــيــة لــلــخــطــوط الــهــوائــيــة 
أخرى حديدية، من شأنها غلق 
الــــبــــاب أمـــــــام عـــصـــابـــات ســرقــة 
الـــخـــطـــوط الـــتـــي تــكــّبــد الــــــوزارة 

أمواًال طائلة. 
وأضــــــاف الــعــتــيــبــي امــــس ان 
هـــذا الــحــل يــطــرح لــلــمــرة االولـــى 
فــي الــكــويــت إليــقــاف الــســرقــات، 
أن األعـــمـــدة ستكون  الـــى  الفــتــا 
حــديــديــة، وهـــو مـــا يــحــول دون 
العدوان عليها، بينما الكيبالت 
مصنوعة من األملنيوم بدال من 
الــنــحــاس، أي أنــهــا لــيــســت ذات 
قيمة مادية جاذبة للعصابات. 

لــــــألعــــــمــــــدة  أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
الــحــديــديــة أيــضــا مــيــزة مــهــمــة، 
لــــكــــونــــهــــا تـــتـــحـــمـــل مــــــن 3 الــــى 
4 خــــطــــوط، مــــا يـــقـــلـــل مــــن عـــدد 
األعــمــدة على امــتــدادات الطرق، 
الــــــى ان االمـــــــر ســيــطــبــق  الفــــتــــا 
بداية على طول طريق الساملي 
جميع  على  التجربة  وستعمم 

مناطق الخطوط الهوائية. 
استجابت  الـــــوزارة  أن  وذكـــر 
فــي هـــذا االمـــر ملــا اثــــاره اعــضــاء 
مــجــلــس األمــــة حـــول املـــوضـــوع؛ 
تــــؤدي  كـــانـــت  الــــســــرقــــات  ان  اذ 
احــيــانــا الـــى انــقــطــاع الــتــيــار عن 
الـــشـــالـــيـــهـــات واملــــــــــزارع وانــــــارة 

الطرق. 
يـــذكـــر ان الـــــــــوزارة كـــانـــت قــد 
وّقعت اخيرا عقدا الن تستبدل 
الساملي  منطقة  اعــمــدة  بجميع 
الخشبية أخرى معدنية، وكذلك 
املتوّقع  ومــن  الــخــطــوط،  تغيير 

االنتهاء منها خالل عام.

البدء بطريق 
الساملي.. 

وتعميم التجربة 
بعد عام

مقابل دوار األمم 
املتحدة.. واالفتتاح
خالل الـ 10 أيام 

املقبلة

احمد الحصان ●
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� مقاالت

زاوية حادة

البعد اآلخر

بقعة ضوء

األنبياء،  باستثناء  إنــه  واملنطق  العقل  يقول 
فـــإن الــســلــوك اإلنــســانــي يــجــب أن يــبــقــى دائــمــًا 
خــــارج حــــدود الــتــقــديــس، وأن يــخــضــع لــشــروط 
الـــّتـــحـــلـــيـــل والـــتـــفـــســـيـــر وقـــوانـــيـــنـــهـــمـــا، وقـــواعـــد 
«ملاذا» في مواجهة بعض املسؤولني  «ليش» والـ الـ
الــرأي والقرار، ومن بأيديهم مصائر  وأصحاب 
بمواجهة  وأمانهم،  وأمنهم  ومصالحهم،  الناس 
مواطنني كل مشكلتهم أن لهم مصالح وحاجات 
دائــمــًا  وتــبــقــى  فــيــهــا، وأن تنجز  ينظر  أن  يــجــب 
خــــارج حــــدود املــشــاكــل واألمـــزجـــة الشخصية 

ألولئك املسؤولني وأصحاب الرأي والقرار.
الــحــمــد نــحــن ال نعيش فــي دولـــة عميقة  وهللا 
ولكْن  كغيرنا،  العميقة  لــلــدول  األمــنــي  باملفهوم 
ـــديـــنـــا شــــــيء يـــشـــبـــه ذلــــــك فـــــي نــــفــــوس بــعــض  ل
ـــــقـــــرار ومــــــن بــيــدهــم  املــــســــؤولــــني وأصـــــحـــــاب ال
مناصبهم  بحكم  يظنون  حــني  الــنــاس،  مصالح 
الــزائــلــة - بــصــرف الــنــظــر عــن مــســتــواهــا - أنهم 
لهم خيالهم  البشر، حني يصور  فــوق مستوى 
التقديس عند  وخيالؤهم بعيدًا أنهم في مرتبة 
تعاملهم مع البشر، بالتذمر وبالتثاقل من النظر 
متذرعني  وحوائجهم،  ومظاملهم  مشاكلهم  في 
واستعالء  ترفعًا  إما  والنظم  واللوائح  بالقوانني 
وغـــــــرورًا بــمــنــاصــب ومــــراتــــب زائــــلــــة، أو ملــجــرد 
مــن حيث  أفضل حاالتهم  فــي  يكونون  ال  أنهم 
الصفاء الذهني أو النفسي لسبب أو آلخر حني 
يقصدهم الناس، والغريب أن هذه الحالة تصبح 
مكاتبهم  ملــديــري  بالتبعية  فتنتقل  كــالــعــدوى؛ 
ــنــاس قــصــدوا  وســكــرتــاريــتــهــم أيــضــًا، ولـــو أن ال
أولئك املسؤولني في أوقات تجلٍّ وصفاء ذهني 
وملا  ومظاملهم،  ومشاكلهم  مصالحهم  ألنجزوا 
بما  لــوائــح وال يحزنون  قــوانــني وال  كانت هناك 

تحت أياديهم من سلطات واستثناءات. 
يقال إن كل إنسان يمر بفترة ال يطيق فيها 
التحدث ألحــد ويــتــأذى مــن أي  حتى نفسه وال 
له  فالتمسوا  نـــراه،  يبكي ولكننا ال  وقــد  شــيء، 
ــعــذر حــني ال تــرونــه بــالــوجــه الــــذي تــعــودتــم أن  ال
يلقاكم به. فللنفس آفاق ووديــان، ولعله حينها 
كان في واد غير واديكم، وفي صدره ما ال يطيق. 
ــــرأي والـــقـــرار وحتى  واملـــســـؤولـــون وأصـــحـــاب ال
األطباء وغيرهم، هم بشر، لهم حياتهم الخاصة 
وشؤونهم بكل ما يكتنفها من خفايا وشؤون، 
يتفاعلون معها وبكل ما يحيط بهم ســواء في 
يعطيهم  هــذا  هــل  ولــكــن  بيوتهم،  فــي  أو  عملهم 
الحق وقد قبلوا بمناصبهم بما لها وعليها من 
رّد الناس وعدم النظر في أمورهم والتقليل من 
احترام  بــاب  ومــن  نقترح  وكرامتهم.  اعتبارهم 
املعنيون  يحتجب  أن  أحــوالــهــم  وتــقــديــر  الــنــاس 
في منازلهم في فترات املنخفضات املزاجية، أو 
كتابة الفتات على أبواب إدارات ومقاّر أعمالهم 
بــمــا يــفــيــد أنــهــم خــــارج نــطــاق الــصــفــاء الــذهــنــي 
وعلى  أحد،  استقبال  واعتذارهم عن  والنفسي، 
أصــحــاب الــشــأن مــراجــعــتــهــم فــي أوقــــات أخــرى 
أوجــب  فــذلــك  املــزاجــيــة،  املنخفضات  زوال  حتى 
وشؤونهم  كراماتهم  فللناس  للتقوى،  وأقـــرب 
التي يجب أن ينظر فيها، وال عالقة لهم باألمزجة 
النوازع الشخصية ومراتب تقديس  أو  الخاصة 
النفس، ولو دامت لغيركم ما اتصلت إليكم.. واهللا 

املستعان.

رأس الغني والفقير، الكبير والصغير، وال يشعر 
بلذة النوم عليها إال مرتاح الضمير».

خارج حدود 
التقديس

عادل فهد الطخيم

لسنا في صدد تعريف علمي للمواطنة، وال في صدد كتابة مقال 
علمي، فلم يعد للعلمية واملوضوعية محل في عاملنا، بل هي مجرد 
والنخب  السياسيني  مــن  كثير  قبل  مــن  تستخدم  تذويقية  كلمات 
جمهور  أمــام  وسياسيًا  إعالميًا  لتلميع صورهم  رنانة  كشعارات 
أغلبه ال يعرف أصًال معالم الدولة الحديثة وال مقوماتها، ويغرق في 
تفاصيل مذهبية تعكس حجم الفراغ الذي يعاني منه، وحجم الفكر 
االستهالكي، الذي طغى على كل تفاصيله وتصرفاته، فاملجتمعات 

املنتجة ال تملك وقتًا إال للنهضة والتطور.
العدالة  مــيــزان  واالنــتــمــاءات ال  العصبيات  مــيــزان  فــدول يحكمها 
االنــتــمــاءات فيها  الــدســتــور،  الشرهة ال  واملــســاواة، تقودها منظومة 

ليست للوطن، بل للطائفة.
فعن أي وطن ومواطنة يتحدثون، بينما تحركهم معايير مذهبية 
في تقييم اآلخرين، وعن أي وطن ومواطنة يتحدثون، بينما ال يميز 
البعض بني حكم قاض يستند إلى القانون والعدالة، وحكم عاطفي 

مبني على توجهات شخصية.
وعــن أي وطــن يتحدثون ومــواطــنــة، حتى يــســاووا فــي أحكامهم 
البالد  أبرياء، ويهدد أمن  بني الضحية والجاني وبني املتورط بقتل 

والعباد، وآخر ال ناقة له وال جمل؟
أي مواطنة هذه التي ال تفقه أبجديات املساواة ومعايير التفاضل 

بني مواطنيها؟

الفساد  أال يعتبر  الشعب خيانة عظمى؟  أمــوال  أال تعتبر سرقة 
املستشري في أغلب مؤسسات الدول خيانة عظمى؟

أال يعتبر تورط سياسيني وأكاديميني في القتال في سوريا مع 
تنظيم داعش خيانة عظمى؟

هل فعًال من يتصدى للحفاظ على اوطاننا يراعي بذلك مصلحة 
األوطان والشعوب، أو يراعي تداخالته املذهبية على حساب مصلحة 

مواطنيه وأرضه؟
أال يعتبر تغليب مصالح اآلخرين على مصلحة الوطن هو انتهاك 

صارخ للوطنية؟
ما املعيار الذي يحكم اليوم؟ املواطنة أم االنتماء املذهبي؟

ال وجــود لديموقراطية، وال وجــود لدستور، وال قيمة الي شعار 
يتغنى باملواطنة والوطنية، طاملا البعض موغل بالعصبيات وتحكمه 

االنتماءات كلها إال االنتماء لألوطان.
وجود البعض هو الخيانة العظمى بعد أن فرش السجاد األحمر 

لكل أنواع التطرف ليدخل من أبوابنا. 
التمييز وتكميم  أوطاننا باتت في خطر، واالستمرار بسياسات 
األفـــــواه وتــعــطــيــل الــدســتــور بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، لــكــن هــل ادركـــت 
مقوماتها  كل  على  الخارجي  قبل  الداخلي  الخطر  حجم  الشعوب 

الوجودية؟
سؤال يحتاج إلى أن تعيه الشعوب أوًال كي تجيب عليه.

هنا في وطني ُتقدم لنا نعمة على طبق من ذهب، 
أال وهي مجانية التعليم، ولكن هل ما يقدم في حقيقة 
األمـــر هــو تعليم حــقــيــقــي؟! ومـــن املستفيد مــن هــذا 

النظام التعليمي؟!
وكامل  عقله  يترك  أن  بعد  املــدرســة  الطالب  يدخل 
تركيزه فوق وسادته باملنزل، ألنه موعود بتخصيص 
لــســيــادتــه، وبتوفير جميع  ســاعــات دراســيــة خــاصــة 
األسئلة الخاصة باالمتحان مع حلها، وسوف يكافأ 
مـــن أهــلــه إن أجــــاد الــنــقــل فـــي االخـــتـــبـــار، لــــذا أصــبــح 
على الــــوزارة أن تــدفــع لــلــمــدرس وعــلــى ولــي األمـــر أن 
الخصوصي  واملــدرس  الخصوصي..  للمدرس  يدفع 
يــكــســب! ولــكــن مــن يــعــّني ذلـــك املــفــلــس ويــفــتــح ذهنه 

وشهيته على التعلم؟!
العقول  بــنــاء األمـــم، ومــنــه تنهض  العلم أســـاس  إن 
الذمم  وأصحاب  العلم  يباع  وهنا  الحضارات،  وتبنى 
يــقــومــون بــشــراء الــنــتــائــج، ملــــاذا؟ مــن أجـــل أال يرسب 
بذلك  فإنه  فليرسب  يــدرس  ولــم  يفهم  لــم  إذا  الطالب، 
يكسب فرصة للتعلم واالستفادة، دعوه يتعرف على 
قيمة العلم بجهده، ويتذوق متعة البحث عن املعلومة 
وفــهــمــهــا وحـــــده، لــيــتــعــلــم كــيــف يــتــحــمــل املــســؤولــيــة، 

ولتسمحوا له بتعلم كيفية التخطيط للوقت وللنجاح، 
أنــه لن يصل إال ملا يستحقه، وأنــه لن يتمكن  علموه 
من الفرح بالنجاح من دون أن يكون قادرًا على تحمل 
التعب، وأنــه لن يجد أحــدا يعتمد عليه اال نفسه، في 

حني إن كان قد تعلم.
خــالصــة الـــقـــول: مــســاعــدتــكــم لــهــم عــلــى الــغــش في 
تخلقون  أنتم  غــدًا،  لكم  لغشهم  تدريب  هو  االختبار 

جيًال «اتكاليًا» وال يعرف قيمة اإلخالص واألمانة.
اليوم أنا على موعد مع االختبارات النهائية للثانوية 
الــعــامــة لــلــمــرة الــثــانــيــة، وقـــد تلقيت دعـــوة مــن إحــدى 
باستخدام  املجموعة  ملشاركة  الفصل  في  زميالتي 
السماعات كي أضمن الوصول إلى النسبة التي أطمح 
إليها، عودتي الى مقاعد الدراسة كانت ومازالت لهدف 
أضعه نصب عيني، فبعد أن أعطتني الدولة الحق في 
أخذتها  جــديــدة  لــي فرصة  اآلن تضمن  هــي  التعليم، 
بقرار جاد بأنني سوف أتحمل بها املسؤولية كاملة 
مــن دون أي اســتــهــتــار كــمــا بـــدر مــنــي ســابــقــًا، علني 
أســتــطــيــع بــذلــك تــعــويــض مــا فـــات، وأتــمــكــن مــن خلق 
الفرصة التي أستحقها، ولكن إذا كان الطريق ميسرًا 

ملن يجيد الغش والتحايل فقط، فأهًال بالرسوب.

أهًال بالرسوب..! املواطنة في بالد العجائب
أنفال عبدالباسط الكندريإيمان شمس الدين
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لإلحصاء  املركزية  اإلدارة  موقع  في  إحصائية  آخــر  أن  الغريب  من 
لعدد السكان هي لعام 2011، فهل هي مشكلة موظف املوقع أم نظام 
املدنية،  املعلومات  هيئة  موقع  هو  ربما  األكثر مصداقية  أمــا  بأكمله؟! 
الذي تمثل آخر بيانات معلنة فيه لتعداد السكان كما في 31 ديسمبر 
2015، عدد أربعة ماليني وثالثمئة نسمة، يمثل الكويتيون منهم %30، 
والوافدون 70% تقريبًا، وال ندري ما هي النسبة الحقيقية إذا ما أخذنا 
لوحت  التي  واملعلومات  لسنوات،  اقاماتهم  املنتهية  الوافدين  باالعتبار 
ألف  عــن وجــود 62  فــي جلسة مايو 2013  الهاشم  النائبة صفاء  بها 

جنسية مزّورة.  
يبدو أن أغلبية املواطنني واملسؤولني الحكوميني غير مكترثني لهذه 
الكارثة الديموغرافية التي كتبنا عنها مرارًا، فلقد صار واضحًا ظاهرة 
فيضان الوافدين على املناطق السكنية النموذجية، واستخدام مرافقها 
العامة، فالوافدون الذين يشّكلون ضعفي عدد السكان، قد فاق عددهم 
واملحاكم  الــعــدل  فـــوزارة  الحكومية،  القطاعات  أغلبية  فــي  النسبة  هــذه 
واألشــغــال  واألوقــــاف،  والصحة  التعليم  وكــذلــك  وافـــدة،  عمالتها  أغلبية 
والكهرباء واإلعــالم، وفي الدفاع والداخلية والنفط، أي حتى في أجهزة 

الدولة الحساسة.
القطاع األهلي الخاص،  الغريبة للعمالة في  التطور  لقد راقبنا أنماط 

وما على وزيرة الشؤون إال أن تشّكل لجانًا لرصد تلك األنماط، كتمركز 
عرقية محددة، وتزايد أعدادها في أعمال معينة، مثل جماعة البهرة التي 
يقال، وال نعلم مدى صحة ذلك، إن متنفذًا يقبض شيكًا سنويًا مقابل 
تسهيل اإلقامات لهم. لقد رصدنا ظاهرة تزايد العمالة الوافدة الهامشية 
في املجمعات التجارية في حولي والساملية والفروانية والجهراء، بحيث 
تجد عاملني أو أكثر في محل واحد ال يكاد يبيع شيئًا ذا قيمة، ناهيك 
املرموقة، وهو ما يدل من غير شك على  التجارية  عن سلسلة املحال 

تزايد عدد املستفيدين من بيع اإلقامات لغياب الرادع.
إن االزدحـــــام الــســكــانــي والــضــغــط عــلــى الــخــدمــات الــعــامــة، وتسليم 
مؤسسات الدولة الحيوية ألياد عاملة وافدة، باتت تسيطر على مفاصل 
وافـــدة صــارت  مــن طبقات  اقتصاد محلي غير حقيقي  الــدولــة، وخلق 
تخدم طبقات وافدة أخرى، تعمل كلها على نفخ بالون من املخاطر تثير 
الدولة عند حــدوث حالة من عدم  انهيار مؤسسات  إمكانية  قلقنا من 
االستقرار مع أحد املكونات الوافدة، أو خالف سياسي مع إحدى الدول 
التي  السكانية  للتركيبة  معالجة سريعة  يتطلب  ما  وهــو  العالقة،  ذات 

صارت تهدد أحد أركان أمننا القومي الذي صار بيد وافد.
***

إن أصبت فمن اهللا وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. 

عندما أرى من يبتسم، أيًا كان في الديوانية أو في أي لقاء أو حتى في 
الشارع، أسارع الى رد التحية وابتسم معه، من دون أن أعرف أو أتعرف 

عن سبب ابتسامته، بل اعتبرها تحية راقية موجهة إلى الجميع.
في أحيان كثيرة ال تريد أن تصدق نفسك، معقول االبتسامة أصبحت 
شبه غائبة، ال تــراهــا إال مــا نــدر، فــي الــشــوارع واملكاتب وبــيــوت محاطة 
بــالــراحــة والــخــدمــات والطمأنينة، هــي غــائــبــة، ال بــل هــنــاك عــالمــة تعجب 
«عسى ما شر اليوم أراك مبتسم»، ال حول وال قوة إال بــاهللا، واضــح أن 

األغلبية نست أو تناست أن االبتسامة صدقة. 
قرأت مقالة معّبرة، كاتبتها األستاذة املفتي، عنوانها كان «املرادحة»، 
اكتفي بعنوانها هكذا هي حالنا جلسة من دون الردح هي جلسة كئيبة 

ومملة.
وعائلتي  أنــا  يقول  رأيــه وسلوكه،  واحــتــرم  احترمه  لي صديق،  يقول 
الصغيرة اتفقنا شفاهة، ومنذ زمن، على أن تكون االبتسامة هي سمة 
منزلنا، نبتسم وأبناؤنا كذلك من هم معنا وجزء منا «العمالة املنزلية» 
نحترمها ونفرح عندما نبتسم معًا، قرارنا ومن في املنزل كان جماعيًا 

من دون سطوة وال إكراه، احترمه الجميع مقتنعني به.
الثقافة بشكل عــام، عداها ليس له  ال نقرأ من الصحف إال صفحات 
(األبــيــض  العربية  األفـــالم  على  مقتصرة  للتلفزيون  مشاهدتنا  مــكــان، 

واألسود)، رائعة هي بقامات ممثليها من الرجال والسيدات، وحتى أدوار 
التصوير ال  مــواقــع  رائــعــة ووقـــورة،  املمثلني واملمثالت  األطــفــال، مالبس 
تقل روعة، الحوار تعلمنا منه مفردات اللغة الراقية، الكوميديا الضاحكة 
ذات  األفــالم  اإلســفــاف، وأيضًا قصص  البعيد عن  الحوار  املغّلفة بخلق 
انتهاء سهرتنا األسرية نشاهد معًا بعضًا  قيمة ومعنى وفائدة، وقبل 
عبدالرضا سعد  بقاماتها، حسني  الكوميدية  الكويتية  من مسرحياتنا 
الفرج، خالد النفيسي، النمش، سعاد عبداهللا.. إلخ، بعدها نذهب إلى النوم 
موجبة..  وألســبــاب  نــدر  مــا  إال  يومي  بشكل  املشهد  يتكرر  مبتسمني، 
يضيف هذا الصديق النموذج يقول عندما أذهب لزيارة بعض من دواوين 
ســأل هل سمعت عن كذا وكــذا؟ وهل قرأت 

ُ
األحبة واألصدقاء، وعندما أ

عناوين صحف اليوم؟ وهل اطلعت على رسائل الواتس أب املعممة على 
جميع وسائل االتصال املرعبة، والتي هي ُصممت أصًال لغير هذا املنحى 
لــم أقــرأ ولــم أشــاهــد وال أريــد أن  املنحرف واملــــؤذي، وعندما يكون ردي 
أسمع، فالرد أو الجواب الذي أسمعه وأنا مبتسم إني غريب األطوار ولست 
ويرتفع  اآلراء،  وتتباين  ويحتدم،  الــحــوار  يبدأ  وعندما  الكوكب،  هــذا  من 
الــصــوت، أرى أنــه قد حــان وقــت االنــصــراف والــعــودة إلــى عاملنا الصغير 

(البيت واألسرة) نضحك ونبتسم ونشاهد معًا كما تعودنا.
واهللا وحده املوفق.

ال أميل إلى القول إن املشاركة في االنتخابات املقبلة ستمنح مشروعية 
سياسية وشعبية للصوت الواحد؛ وذلك ألن الحكومة كانت تبحث عن تلك 
كبير  اهتمام  القضية محل  هــذه  تعد  فلم  اآلن،  أمــا  البداية.  في  املشروعية 
بالنسبة لها، بعد أن فرضت الصوت الواحد كأمر واقع وبكل الوسائل، رغم 
لــذلــك، فــإن الحديث عن  الــذيــن شــاركــوا.  حجم السخط والغضب حتى مــن 
خطورة املشاركة غير محصور في زاوية منح املشروعية، وإنما يتجاوزها 

إلى أمور قد تكون أعمق ضررًا، وأوقع خطرًا!
عودة املقاطعني للمشاركة تعني اإلقرار بأن الحكومة استطاعت أن تلوي 
التي  الضمنية،  الرسالة  فإن  وبالتالي،  املتنوعة.  بأساليبها  املعارضة  ذراع 
أنه  هي  مباشر،  غير  بشكل  املعارضة  من  انتزاعها  في  الحكومة  نجحت 
كلما ارتفع سقف املطالبات، واحتدت لغة الخطاب، فعلى الحكومة استعمال 
ذات األسلحة املوجعة، وستجد املعارضة قد تخلت عن حدتها، وخّفضت 
ــقــواعــد الــتــي ترسمها  ســقــف مــطــالــبــاتــهــا، وقــبــلــت بــالــعــودة إلـــى املــلــعــب وال
الحكومة، وبذلك تكون املشاركة قد منحت تلك األسلحة اعترافًا بفاعليتها 

وقوتها.
التيارات السياسية ال تملك نفسًا طويًال للسير في  املشاركة تعني أن 
طريق اإلصالح الحقيقي، الذي يتطلب تضحية وصبرًا، وأنها ال تقوى على 
الحكومة، واملتمثل في ساحة  الــذي رسمته  الضيق،  الهامش  البقاء خــارج 

البرملان، الذي تحكم الحكومة هيمنتها عليه غالبًا، فالبرملان املنزوع املخالب 
يبقى هو امللعب، الذي ال يمكن التفكير في تغييره أو حتى تطويره تطويرًا 
جادًا.. ومن يفكر في ذلك، سيجد نفسه خارج اللعبة معزوًال، تمارس عليه 

كل أنواع الضغوط للعودة إلى لعبة محسومة النتائج.
الحكومة فرصة  السابقة تعني منح  الطريقة  إلى املشاركة بذات  العودة 
جديدة ملمارسة ذات األساليب، التي ما زالت تجيدها منذ أكثر من نصف 
التي لم توصلنا  قرن، واستمرار املعارضة بممارسة ذات األدوار السابقة 
إلى شيء، والتموضع في املكان الذي تريد الحكومة منها أن تبقى فيه إلى 
األبــد، وبالشك في أن جميع ذلك سيكون على حساب اإلصــالح الحقيقي 

الذي ربما تكون املشاركة سببًا في إطالة أمده.
إذا كانت املجالس السابقة ــ التي كانت تتمتع بحضور قوي للمعارضة 
ــ لم تستطع أن تمارس الدور املطلوب منها، فغالبًا سيكون مجلس الصوت 
الواحد املقبل أكثر عجزًا وضعفًا، حيث ال توجد أي مؤشرات باتجاه تخلي 
الحكومة عن نهجها السابق، أو امتالك املشاركني أدوات جديدة فاعلة قد 
تقلب املوازين. لذلك، فإن املجلس املقبل غالبًا لن يكون أكثر من نسخة رديئة 
من املجالس السابقة، وسيعود الناس بعد فترة بسيطة من وضع صوتهم 

الوحيد في الصندوق إلى الشكوى والتذمر..
 أتمنى أن أكون مخطئًا!

أمننا القومي بيد وافد  

هنيئًا لك في كوكبك

ماذا تعني املشاركة؟

بدر خالد البحر

سامي فهد اإلبراهيم

د. علي يوسف السند
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حينما قال الزميل اإلعالمي عبداهللا املديفر، 
عــام 2013،  يونيو  في  الجمعة  لقاء  نهاية  في 
كعادته مع ضيوفه: «انقلوا عن الدكتور عبداهللا 
بن ثاني أنه يقول: إلى اآلن ال نفهم ماذا نريد»، 
تــأكــيــدا عــلــى غــيــاب الــتــخــطــيــط االســتــراتــيــجــي 
اللقاء معي كان عن  أن  التعليم، وبخاصة  في 

صناعة املوهبة في السعودية. 
وما أن أعلن األمير محمد بن سلمان رؤية 
أيــام حتى قلت: «اآلن نحن  اململكة 2030 قبل 
استراتيجي  نــريــد»، ألنها تخطيط  مــاذا  نفهم 
محكم أشرف عليه مجلس التنمية واالقتصاد 
بــعــد عــقــد ورش عــمــل مــعــلــنــة، شـــــارك فيها 
عــــدد كــبــيــر مـــن طـــوائـــف املــجــتــمــع الــســعــودي، 
وبــعــد عصف ذهــنــي دقــيــق تــبــلــورت عنه هذه 
السياسيون  بها  أشــاد  التي  الطموحة،  الــرؤيــة 
ــعــالــم، حــتــى قـــال عنها  واالقــتــصــاديــون فــي ال
الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي 
على موقع تويتر: «تابعت باهتمامـ ــ مثل غيري 
الــيــوم.. رؤيــة  السعودية 2030  إطـــالق رؤيـــة  ـــ 
وللمنطقة..  للمملكة  واألمــــل  بــالــطــمــوح  مليئة 
بإنجازاتها».  الــعــالــم  ستفاجئ  شــابــة  وقــيــادة 
السعودية  بمبادرة  املتحدة  الــواليــات  ورحــبــت 
ــــة اقــتــصــاديــة، تــهــدف الــــى تــنــويــع  لــتــنــفــيــذ رؤي
اقتصادها وتحقيق تطلعات مواطنيها، ودعت 
افتتاحيتها،  في  البريطانية،  التايمز  صحيفة 
املجتمع الدولي الى تقديم الدعم الالزم لألمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان بــعــد إعـــالنـــه عـــن الـــرؤيـــة 
املــســتــقــبــلــيــة لـــلـــســـعـــوديـــة، وذكـــــــرت صــحــيــفــة 
هي  األميركية  مونيتور  ساينس  كريستيان 
األخـــرى مــقــاًال افتتاحيا تحت عــنــوان: «جــرأة 
رؤية السعودية»، ورأت أن طريقة تفكير األمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان تــحــاكــي أســـلـــوب عبقري 
ـــحـــاســـوب ومــــؤســــس شـــركـــة أبـــــل الــعــمــالقــة  ال

ستيف جوبز.
إن حديث األمير عن الرؤية املعلنة موسوم 
بالشفافية والقسوة في نقد الذات اللتني دائما 
املؤسسات  يبدأ بهما، والتركيز على دولــة  ما 
الــقــانــون، وضــبــط إدارة الــشــركــات،  ومــجــتــمــع 
واســتــراتــيــجــيــات الــثــقــافــة والــتــعــلــيــم والــهــويــة 
العربية واإلسالمية، والترفيه وتنمية اإلنسان 
السعودي وترتيب حياته، وغرس قيم الوسطية 

ونبذ التشدد والتنطع واإلرهاب.
نعم.. إن األمم التي تعرف ماذا تريد تعيش 
ذهنية  كحالة  ترسمها  التي  االستراتيجيات، 
مسيطرة على مفاصل حياتها كلها، من خالل 
غابت  «إن  منها:  املسيرة،  في  مهمة  مضامني 
األنانية فسيربح الكل»، «االستقرار يكون في 
ظل حقيقة الدولة ووهم السلطة وليس العكس»، 
«ال يضر فساد املرء مادام املنهج صالحًا»، «إن 
«للحياة  للقانون»،  فالسيادة  األخــالق  ضاعت 
«التثقيف  والــقــطــع»،  الــوصــل  يحكمها  نظرية 
الناعم هو األداة الفعالة»، وأخيرًا.. فرؤية 2030 
أحدهما  لتحقيقها:  مهمان  أمـــران  يعضدها 
التخلص  واآلخــــر  الــســعــودي،  اإلنــســان  تنمية 
مــن األيــديــولــوجــيــا الــشــريــرة (الــفــكــر البشري 

املتوحش).. واهللا من وراء القصد.
أيضا  فتنفيذها  ممكنة  األرقــــام  ومـــادامـــت 
ممكن إن كانت صادرة من عقلية مثل عقلية 
األمير محمد بن سلمان وفريقه املتخصص. 

واهللا من وراء القصد.
*أكاديمي سعودي 

أما اآلن.. فنحن 
نفهم ماذا نريد؟

د. عبدالله بن ثاني*
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الــســنــوات العشر املــاضــيــة كــانــت تركيا ومــازالــت  خــالل 
مــحــضــنــا لــعــشــاق حــريــة الــتــعــبــيــر والـــرافـــضـــني الســتــبــداد 
أنظمتهم الدكتاتورية، وخاصة من االسالميني، الذين تكالبت 
عليهم االمـــم مــن مــشــارق االرض ومــغــاربــهــا، وطــاردتــهــم 
 اال 

ً
األنــظــمــة االســتــخــبــاراتــيــة فــي دولــهــم، ولـــم يــجــدوا مــلــجــأ

تركيا أردوغان، ليحتضنهم ويوفر لهم العيش الكريم، الذي 
ُحرموا منه في بلدانهم، بعد أن ظنوا أن الديموقراطية وسيلة 
ترضي نتائجها الجميع، ففوجئوا بأن للديموقراطية أعداء، 
بأبجدياتها من  بها ويتغنى  يدندن  أعدائها من كان  وأول 

التيارات العلمانية والليبرالية ومدعي الوطنية! 
ُحـــرم مــن ممارسة  تركيا كــانــت ومــازالــت قبلة لكل مــن 
مــشــاعــره الــديــنــيــة والــتــعــبــيــر عــن انــتــمــائــه الــفــكــري بــحــريــة، 
الــذي  الـــذي يحكمها، والــحــزب  الــنــظــام  وذلـــك بسبب طبيعة 
يدير شؤون الدولة فيها، وهو حزب العدالة والتنمية بقيادة 
رجــب طيب أردوغــــان، الــذي استطاع خــالل عقد واحــد من 
تحويل تركيا من بلد متخلف ورجعي وبوليسي، الى بلد 
يــنــافــس الــــدول املــتــحــضــرة فــي اقــتــصــاداتــهــا، وفـــي احــتــرام 
فكر  فيها! وألن  العام  النظام  وفــي طبيعة  االنسان  حقوق 
الجميع  نجد  لذلك  اسالمية،  ومرجعيته  والتنمية»  «العدالة 
أتاتورك،  أفكار  ألغت  التي  الدولة،  التوافق مع هذه  حذر من 
الليبرالي، وهو  بمفهومها  الحرية  تــدرس  التي  االفكار  تلك 
التحرر من القيود الدينية، بينما تمارس أبشع أنواع التفرد 
بالرأي واقصاء اآلخر، واستبدلتها بأفكار ومناهج االسالم، 
مع مراعاتها للتاريخ والجيرة ومصالح البالد، التي ألزمتها 

باستمرار رفع شعار العلمانية شعارًا وليس واقعًا! 
اليوم فرح الليبراليون والعلمانيون بالخالف، الذي دب بني 
الرئيس ورئيس وزرائه، وصفقوا طويًال لهذا الخالف، ظنًا 
منهم أن رمزية اردوغان الى زوال، وأن شمس هذا النموذج 
الفذ الى املغيب، ولم يستوعبوا ولن يستطيعوا، ان الخلفية 
لهذه الرموز هي التربية االسالمية، التي تربوا عليها ونشأوا 
في أحضانها، وان الخالف وارد في أي لحظة، لكن املبادئ 
هي التي تحكم وتحدد حدود هذا الخالف، لذلك خرج داوود 
وال  الكبار،  اال  يفهمها  ال  بكلمات  استقالته  وأعلن  اوغــلــو، 
يستوعب معانيها اال الرجال، الذين يحترمون املبادئ التي 

تربوا عليها. 
الــيــوم تسمع وتــقــرأ تحليالت وتــفــاســيــر ملــا يــجــري من 
الوسطي،  االســالمــي  التيار  وخــصــوم  الليبراليني  املحللني 
كلها توحي بمدى الحقد والكره الذي يكنه هؤالء ألردوغان، 
ظنًا منهم بأن مرادهم تحقق، وأن استقرار االمــور لحزب 
العدالة والتنمية لم يعد متاحًا، وال يخفون تمنيهم للجيش 
البالد  وارجـــاع  النموذجية،  الديموقراطية  إلنــهــاء  بالتدخل 
الى املربع االول قبل عشر سنوات، عندما كان الجيش هو 
الــذي يدير شــؤون الــبــالد، بالضبط كما حــدث ويحدث في 
بعض البالد العربية، التي رجع العسكر يحكمون فيها من 
والعلمانية  الليبرالية  التيارات  رمــوز  وكلنا شاهدنا  جديد، 
ينتهي  ان  يتمنون  الــيــوم  هــم  العسكر، وهــا  لــعــودة  تصفق 
عهد أردوغــــان بــأي شكل، ولــو على يــد «داعــــش»! املهم ان 
يقلق مضاجع  الــذي  الحكام  مــن  الفذ  النموذج  هــذا  ينتهي 

بني علمان.
نقول لهؤالء رويــدًا رويــدا، فسيلقنكم اردوغـــان واوغلو 

درسًا لن تنسوه مدى الحياة!

تركيا وتمنيات 
العلمانيني

االقـــتـــراح الــنــيــابــي األخــيــر بــااللــتــفــاف عــلــى حــكــم املحكمة 
الــدســتــوريــة بــشــأن االخـــتـــالط. هـــو اقـــتـــراح لــتــشــريــع مخجل 
التكسب االنتخابي الرخيص،  على كل الصعد، ومقصود به 
واالنتخابات على األبواب، وقد ال نلوم معظم من تقدموا بذلك 
االقتراح، وحتما أن أغلبهم غير ملمني بنتائج فحواه، النتماء 
ذلك، ولكن شراهتنا  ُجبلت على  أغلبهم ملجتمعات محافظة، 
تــقــع عــلــى الــنــائــب الــــذي نــــراه مشتطا فــي كــل مــا فــيــه مــغــاالة 
وشطط، وهو الذي لم تمِض عليه أشهٌر قليلة  في النيابة التي 
ابتليت به وبأمثاله، ونحن ال نلومه على ذلــك، ألن من أتى به 
هم مجاميع املحافظني األصوليني املتزمتني، ولكن لومنا يقع 
ليس  وهــذا  انتخابه.  وراء  وقفت  متحضرة  مدنية  قــوى  على 

بموضوعنا. 
 ***

قانون عدم االختالط (سيئ الذكر)، وأعتز بعدم تصويتي 

إقــــراره عام  األمـــة عند  فــي مجلس  عليه عندما كنت عــضــوًا 
1996، وقد استغربت واستغرب كثيرون من أمثالي لعدم رد 
زميلنا الغالي وأحد قادة التنوير والليبرالية بهذا البلد املرحوم 
أحمد الربعي، لعدم طلبه من الحكومة رد ذلك القانون املجافي 
ملجرى وطبيعة األمور في ذلك الوقت؟! والتاريخ كفيل بإبراز 
األسباب ان شاء اهللا! وهذا القانون انحدر بالتعليم ولم يرفعه، 
بمعنى  للجنسني  وعــنــصــري  فــصــل جنسي  عــنــه  ينتج  ولـــم 
عب  الكلمة؟! بل ترتبت عليه توابع سلبية كثيرة، مثل كثرة الشُّ
املغلقة، وتأخير تخريج الطلبة والطالبات لقلة أحد العنصرين 
عب، وعدم توافر املدرسني لشعبتني بدل شعبة!  في أحد الشُّ

وحــني طعن على دســتــوريــة ذلــك الــقــانــون املــعــيــب، وضعت 
النقاط  نــور-  الدستورية- بحكم ُيسطر بحروف من  املحكمة 
الدكتور محمد  الزميل  الــحــروف.. حني قالت كما صرح  على 
الفيلي لـ � في 4 مايو الجاري بأن «املحكمة وصلت إلى ان 

النص كما هو يتضمن فقط وجود أماكن مخصصة للطالب، 
الطالب  أن وجــود  ذلــك  للطالبات، ومعنى  وأمــاكــن مخصصة 
داخل القاعة نفسها مع الطالبات ال يشكل إخالال بالقانون». 

لذلك نحن نناشد الشرفاء والشجعان من أعضاء مجلس 
األمة بالوقوف في وجه ذلك االقتراح واالقتداء بالنائب الشاب 
راكـــان النصف؛ الــذي صــرح لـــ � «إن قضية الفصل بني 
إلــى  كــونــهــا قضية ســيــاســيــة،  مــن  انتقلت  والــطــالــبــات  الطلبة 
هناك  وليس  املــلــف.  وأغــلــق  القضاء  فيها  بــت  قانونية  قضية 
النيابي، وأنــا ضده كونه يعيد املوضوع  املقترح  لهذا  تفسير 

للمربع األول». 
التربية  وزيــــر  ومـــن  الــرشــيــدة،  مــن حكومتنا  نتمنى  كــمــا 
ذلك  مثل  بحزم ضد  الوقوف  العيسى  بــدر  الدكتور  والتعليم 

العبث القانوني، وهذا التشريع األكثر من مخجل؟! 
وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم.

املــوافــق 1901م،  الــدكــتــور عيسى عبده عــام 1318هــــ  ولــد 
أبيها،  القاهرة، أسلمت عن بكرة  في عائلة نصرانية، تقطن 
عبده  عيسى  تسمية  وكــانــت  اإلســـالم،  بــديــن  منها  اقتناعًا 

الراسخ ألبيه. بهذا االسم، دليًال على عمق اإليمان 
ذلــك من  فــي سبيل  ـــ  تعالى  اهللا  ـــ رحمه  والــده  وقــد القــى 
وأبــنــاءه  ونـــدب نفسه  مــا القـــى،  األهـــل واألصــحــاب  مقاطعة 
لــلــدعــوة اإلســـالمـــيـــة، فــكــان عــيــســى  أكــبــر األبـــنـــاء، مــنــدفــعــًا 

االتجاه. بيئته في هذا  بحكم 
أبــيــه في  لــســان  ـــ على  اهللا  ـــ رحــمــه  عــبــده  يــقــول د.عيسى 
هو،  إال  يعلمه  ال  عهدًا،  ربي  وبني  بيني  «إن  تسميته:  سبب 
وإني أسير على الدرب ال أحيد، إنني حني تمّسكت باالسم 
أبــي، وهــو «عــبــده» تعلق رجائي بــأن يمتد بي  الــذي اخــتــاره 
رزق مولودًا أدعوه عيسى، وعاهدت 

ُ
األجل حتى أتزوج، وأن أ

ربي على أن أنشئه تنشئة صالحة، وألدُعَونَّ له بطول العمر 
والتوفيق إلى ما فيه رضا اهللا، وأن يكون له في حياته ومن 
العباد؛ ولذا جعلت من  ألسنة  الذكر على  بعد حياته أحسن 
السالم  عليه  عيسى  بــأن  بالحياة  تنبض  شهادة  الولد  هــذا 

عبده، وما هو بولده، تعالى اهللا عن ذلك علّوًا كبيرًا.
فكلما ذكره الذاكرون غائبا أو حاضرًا حيًا أو ميتًا.. كأن 
ذكرهم شهادة مني بني يدي اهللا جل وعال بأن عيسى عليه 

السالم عبده( ).
بعد حصول د.عيسى عبده على الثانوية التحق بمدرسة 
التجارة)  كلية  هــذا  زماننا  في  تعادل  (التي  العليا  التجارة 
ومن ثم تشبعت هذه الشخصية الفذة بفكرة االقتصاد منذ 

وقت مبكر من حياتها.
ــــ إلـــــى إنـــكـــلـــتـــرا،  ــــ ـ ــــ رحـــمـــه اهللا  ــــ ـ ســـافـــر د.عـــيـــســـى عـــبـــده 
ــتــحــق  لــيــســتــكــمــل بـــهـــا عـــدتـــه كـــاقـــتـــصـــادي نـــابـــه قــــديــــر، وال

علم  في  الدكتوراه  درجة  على  مانشستر، وحصل  بجامعة 
االقــتــصــاد، وملـــا كــانــت أســئــلــة االقــتــصــاد فــي هـــذه الجامعة 
الــربــوي، عــزم عيسى عبده  الفائدة واالقــتــصــاد  تــدور حــول 
ربا،  ألنها  الفائدة،  تحريم  عن  مستفيض  بحث  كتابة  على 

الفقه اإلسالمي. أقواله بأحكام  وأّيد 
وهــــنــــا، رفـــضـــت الـــلـــجـــنـــة املـــشـــرفـــة ورقــــــة الـــبـــحـــث جــمــلــة 
ــتــي كـــان يــظــن أنــهــا  وتــفــصــيــًال، واســتــدعــتــه إدارة الــكــلــيــة ال
ــتــخــبــره بــــأن إدارة  صـــاحـــبـــة نـــظـــرة مـــوضـــوعـــيـــة مـــحـــايـــدة ل
الــجــامــعــة لــيــســت مــكــانــًا إلظــهــار الــتــعــّصــب لــديــن دون آخــر، 
النظرية  ما ُعرف من  الورق  أن يضع على  املطلوب منه  وان 
اهللا  وهــب  لقد   ،( عاطفة(  أو  بنزعة  التأثر  دون  من  العلمية، 
وّقادًا، وبديهة حاضرة، وفكرًا  عز وجل عيسى عبده ذكاًء 
نــاضــجــًا، وأســلــوبــًا حكيمًا، فــي عــرض وجــهــة نــظــره. ورغــم 
إلى  تحتاج  البنوك  عمل  وبخاصة  االقتصادية،  القضايا  أن 
ومتابعة  بجوانبها،  واإلحاطة  الستيعابها  االختصاصيني 
لعيسى  األول  والهم  الشاغل  الشغل  كان  العاملية،  تطوراتها 
عبده ـــ رحمه اهللا ـــ مكافحة االقتصاد الربوي، وكان حيثما 
وجـــد قــبــوًال لــدعــوتــه، تــريــث وأقــــام فــي هـــذا املـــكـــان، وكــذلــك 
أصـــحـــاب الـــرســـاالت الــكــبــرى، وقـــد كـــان أســـتـــاذ االقــتــصــاد 
اإلســــالمــــي بــكــلــيــة الـــشـــريـــعـــة والــــقــــانــــون بــجــامــعــة األزهـــــر، 
ومــؤســس أول بــيــت إســالمــي (بــنــك) فــي مــديــنــة مــيــت غمر، 
بمصر عام 1963، وأصبح عدد املودعني فيه 59 ألف مودع 

في ثالث سنوات.
كــمــا أنـــشـــأ ـــــــ رحـــمـــه اهللا ـــــــ كــلــيــة االقـــتـــصـــاد اإلســـالمـــي 
الــريــاض،  فــي  اإلســالمــيــة  بــن ســعــود  اإلمـــام محمد  بجامعة 

كله. اإلسالمي  للعالم  نموذجًا  لتكون 
املقبل. املقال  ُيتبع في 
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تشريٌع مخجل؟! 
علي أحمد البغلي
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جزنه من العنب
 قيس األسطى

الخــوانــنــا الــعــراقــيــني أمــثــال جــمــيــلــة جــدًا، 
يـــحـــضـــرنـــي مــنــهــا وانــــــا اكـــتـــب هـــــذا املـــقـــال 
سلتنا»  نريد  العنب  من  «جزنه  يقول  مثل 
اللي عندنا. بمعنى خالص على األقل خلو 

احــــد أعـــضـــاء مــجــلــس األمــــة قــــدم أســئــلــة 
ولكنه  حقه،  من  وهذا  لوياك،  حول  برملانية 
انني  لــدرجــة  اخــتــالط ومــاســونــيــة  تكلم عــن 
لوياك هم من  وبنات  ان شباب  شككت في 

الحراري! باالحتباس  تسببوا 
ياسيدي يا نائب، لوياك تعمل من عقدين 
نفسه  فجر  من  منها  يخرج  لم  الــزمــان  من 
في شوارع بغداد أو حلب، ولم يخرج منها 
مــن انــتــهــى بــكــهــوف تـــورا بـــورا، ولـــم يخرج 
بها،  ليتصدق  الــنــاس  أمـــوال  أخــذ  مــن  منها 
فإذا بهذه األموال تتحول بقدرة قادر لدعم 
أسف  «املــنــاديــب»،  مجلس  مرشحي  بعض 

األمة.
ســيــدي الــنــائــب، ملـــاذا لــم تــســأل عــن حــال 
ــــم تــــســــأل عــــن تـــزويـــر  الــــــشــــــوارع؟ وملــــــــاذا ل
الصفقات،  عن  تسأل  لم  وملــاذا  الشهادات؟ 
قــــطــــارات والـــجـــواخـــيـــر  ام  طــــيــــارات كـــانـــت 

واالسطبالت؟
ســيــدي الـــنـــائـــب، انـــا اعــلــم ان عــلــى أيـــدي 
املجلس  تحول  األمــة  مجلس  أعضاء  بعض 
الـــى مــجــلــس تــوصــيــات ال يــهــش وال يــنــش، 
«رضينا  يقول  الــحــال  وواقــع  وهــم رضينه، 
ــهــم مــا رضـــى فــيــنــا» خــلــوا عنكم  بــالــهــم وال
لــويــاك، فــهــي مــن األشــيــاء الــجــمــيــلــة، الن اذا 
املؤسسات  ومالحقة  النهج  هذا  في  أكملتم 
الــنــاجــحــة، فــســيــنــطــبــق عــلــيــكــم املــثــل الــقــائــل 
يا  الــعــنــب».. وغطيني وصــوتــي  «جــزنــه مــن 

صفية.
فهل وصلت الرسالة؟.. آمل ذلك.

أوذينا من األميركان كثيرٱ..!

بــعــد أن تــصــالــحــت الــــواليــــات املــتــحــدة الـــيـــوم مـــع دول أمــيــركــا 
في  كــل شـــيء،  فــي  أن حاربتهم  بعد  لهم  واســتــجــابــت  الجنوبية، 
حياتهم االقتصادية وفي السياسة والحكم والشعوب على مدى 
أكثر من خمسني سنة، ودمرت البنية التحتية والفوقية، وقاطعتهم 
في حياتهم كلها، اليوم تعترف بخطيئتها وخطئها الجسيم الذي 
اقترفته تجاههم، وأن التعامل ما كان ينبغي أن يكون بهذه الصور 
البشعة واألليمة! فقد نهضت دولهم وما زالت باقية على رأسها 

كوبا.
إن من يقرأ ويسترجع تاريخ حرب الواليات املتحدة األميركية 
«سي آي أيه» فيها من دمار وتخريب؛ يخرج  والدول هذه وأفعال الـ
املنظمات  بمثله  تــأت  لــم  هــذه  أفعالها  ان  غــيــر،  ال  واحـــدة  بنتيجة 
اإلرهابية (املافيا) وال «القاعدة» اليوم و«داعش»، لقد أبيدت شعوب 
الــشــامــل وحجتها  الــدمــار  وعــمــار واســتــخــدمــت فيها كــل أسلحة 

كانت أنها تقاتل الشيوعية حتى ال تنتشر أو الروس.
واليوم وبعد أن تصالحت مع دول أميركا الجنوبية وهدأت نوعًا 
ما حدة املؤامرات والقتل وغيره في أي من العالم، فإلى أين حولت 
أميركا اهتمامها؟ ال شك في أنها حّولته إلى شرقنا وتحديدًا دولنا 
اإلسالمية والعربية من أفغانستان إلى العراق وسوريا وليبيا، وها 

هــي مــن بعد غــزو صــدام الكويت ثــم تحرير الــعــراق فــأحــداث 11 
من سبتمبر لغزو الدول العربية واإلسالمية، من هنا كانت بداية 
إنهاكه،  واإلسالمية، ومحاولة  العربية  األمتني  الضرب في جسد 
وتأخر تقدمه، واتهامه بجريمة لم يرتكبها اليوم، فأصبحت دولنا 
هي هدف أميركا األول واالستراتيجي إلى سنوات تعاونها في ذلك 
«القاعدة»  يعاونها في دولنا هما  أميركا ومن  إسرائيل، ومفتاح 
و «داعـــــش»، وهــمــا جــنــدهــا الــخــفــيــون، حــتــى تــقــوم الــــدول العربية 
بأنها  بنفسها  وتعترف  غفوتها  من  أو  من سباتها  واإلسالمية 
دول عظمى بدينها املؤيد من رب السماوات واألرض، واقتصادها 

املعتمد عليه العالم كله إلى مئات السنني.
أول  فــي  وعزتهم  بقوتهم  ويشعرون  يتحركون  بـــدأوا  ولعلهم 
اليمن  بــدأوا بحرب  الجديد عندما  تحالفهم  خطوة يخطونها في 

اليوم وتحريره من براثن الحوثيني.
أيها العرب واملسلمون، كان ينقصكم القائد، وها هو قد أظهره 
اهللا وهو امللك سلمان، فلم يبق لكم حتى تكتمل عزتكم وبقاؤكم 
ــاِس َال  الــنَّ ْكــَثــَر 

َ
أ َوَلــِكــنَّ  ْمـــِرِه 

َ
أ َغــاِلــٌب َعَلى  إال أن تلتفوا حوله {َواهللاَُّ 

َيْعَلُمون}، واعلموا أن أميركا لن تقف معكم، وإن وقفت معكم في 
الظاهر فستضربكم في الباطن وتؤملكم طويًال! واهللا املستعان.  
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«عموميتها» أقّرت توزيع 25% نقدًا

ر املرزوق: «سوق الساملية» تطوِّ
مجمعًا سكنيًا بـ21 مليون دينار

والـــرئـــيـــس  اإلدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  كـــشـــف 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة ســــوق الــســاملــيــة الــعــقــاريــة، 
مـــــــــرزوق خــــالــــد املــــــــــــرزوق، ان الــــشــــركــــة قـــامـــت 
بالدخول في استثمار عقاري عن طريق شراء 
الــســالــم، وذلـــك لبناء  أرض فــي منطقة صــبــاح 
مجمع سكني بكلفة اجمالية 21 مليون دينار، 
 33 مــن  يتألف  السكني  املجمع  ان  الــى  مشيرا 
طابقا ويحتوي على شقق سكنية فاخرة ذات 

اطاللة مميزة على البحر.
وأوضح املــرزوق، في تصريحات صحافية، 
عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة 
الــتــي عــقــدت بنسبة  الــعــقــاريــة،  ســوق الساملية 
بــالــدخــول  قـــامـــت  الــشــركــة  ان  حـــضـــور %100، 
عــن  عــــبــــارة  وهـــــو   ،THE GREY مــــشــــروع فــــي 
االحمد  مدينة صباح  في  بناء مجمع تجاري 
البحرية، وذلك بهدف تنشيط حركة الخدمات 
في املنطقة، وقد تم تأجيره بالكامل، ومن أبرز 
املــســتــأجــريــن فــي املــجــمــع مطعم دايــــري كوين 

وكوزمو انترتيمنت ومطاعم جورمينا.
الـــى ذلــــك، أعــلــن مـــــرزوق خــالــد املــــــرزوق عن 
تحقيق شركة سوق الساملية العقارية أرباحا 

مــقــارنــة  عــــن 2015،  لــلــســهــم  فــلــســا   57 بــــواقــــع 
بربحية للسهم بلغت 55 فلسا عن 2014.

التي  النقدية  الــتــوزيــعــات  املــــرزوق إن  وقـــال 
أقرتها الجمعية العمومية للشركة، التي بلغت 

25% نقدا، تعتبر مصدر فخر ملجلس اإلدارة، 
الذي أثبت أن األزمة املالية املحلية لم تؤثر في 
سير أعمال الشركة، مؤكدا أن سياسة مجلس 
الــشــركــة بمثل  تــأثــر  مــنــعــت  املــتــحــفــظــة  اإلدارة 
تلك األزمات، مبينا أن القيمة الدفترية للسهم 
ارتفعت خالل 2015 إلى 285 فلسا مقارنة بـ255 

فلسا لعام 2014.
وفــى السياق ذاتـــه، ذكــر املـــرزوق أن الشركة 
دخـــلـــت فـــي مــشــاريــع عــقــاريــة بــمــديــنــة صــبــاح 
األحمد البحرية، منها بناء مجمعات تجارية 
واالستثمار في أسواق مركزية ومطاعم ومقاٍه 
الــهــدف من  وأنــشــطــة ترفيهية، مــشــيــرا إلـــى أن 
هذه املشاريع الجديدة هو تنويع استثمارات 

الشركة وزيادة الدخل وخدمة رواد املنطقة.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي فـــي الـــشـــركـــة، فــهــد خــالــد 
بــشــكــل  يـــســـعـــى  اإلدارة  مـــجـــلـــس  إن  الـــكـــلـــيـــب، 
يعكف  حــيــث  الــشــركــة،  أنــشــطــة  لتنويع  دؤوب 
الــفــرص االستثمارية  الــعــديــد مــن  على دراســـة 
الشركة،  أغـــراض  تــنــدرج ضمن  الــتــي  املختلفة 
التي  التنموية  املــشــاريــع  فــي  باملشاركة  ســواء 
تــطــرحــهــا الــــدولــــة عــلــى الــقــطــاع 
الــــخــــاص بـــنـــظـــام الـــــــــــــــB.O.T، أو 
االستثمارية  الفرص  من  غيرها 
بــغــرض فــتــح مــجــاالت استثمار 

جديدة أمام الشركة.
وأوضــــح الــكــلــيــب أن الــشــركــة، 
وبــــالــــتــــعــــاون مـــــع شــــركــــة نــــوف 
الــــعــــقــــاريــــة، نـــجـــحـــت فــــي تــنــفــيــذ 
الضخم،  الساملية  مشروع سوق 
وهـــــو مــــا يــعــتــبــر نـــجـــاحـــا جــيــدا 
لــالســتــثــمــار ولــلــمــســاهــمــني فــي 
الشركة، مبينا أن نسبة اإلشغال 
لـــلـــســـوق بـــلـــغـــت بـــنـــهـــايـــة الـــعـــام 
أن  إلـــى  املــاضــي 98.6%، مــشــيــرا 
عدد زوار السوق بلغ 12 مليون 

زائر خالل 2015.
وانتخبت الجمعية العمومية 
جـــديـــدًا  ادارة  مــجــلــس  لــلــشــركــة 
ــ   2016 املقبلة  الــثــالث  للسنوات 
ــ 2018، مؤلفًا مــن: مــرزوق   2017
خالد املرزوق، فهد خالد الكليب، 
رائــــد جــــواد بــوخــمــســني، الشيخ 
سلمان دعيج الصباح، سليمان 
أحــمــد الــحــمــيــدي ومــســاعــد فهد 

الكليب.

نهى فتحي 

للتجارة  غــروب  راكومسكو  شركة  أعلنت 
الــــعــــامــــة واملـــــــقـــــــاوالت عـــــن طـــرحـــهـــا مـــشـــروع 
منتجع «دار دي فوليانو» في ايطاليا، بقيمة 
تتجاوز 500 مليون يــورو بعوائد تصل إلى 
25% بــتــمــويــل مــشــتــرك بـــالـــتـــعـــاون مـــع أحــد 

البنوك اإليطالية. 
الـــرئـــيـــس  اإلدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  وقـــــــال 
العام خليل  املدير  الراشد،  د.سالم  التنفيذي 
الــراشــد إن املــشــروع يقع على شــاطــئ البحر 
املتوسط في بلد الطبيعة والجمال (إيطاليا) 
على مساحة 750 ألف متر مربع، وإن «راكو 
مـــســـكـــو» تــعــتــبــر الـــشـــركـــة الــكــويــتــيــة االولـــــى 
الــتــي اتــخــذت قـــرارًا بــدخــول الــســوق العقاري 
اإليـــــطـــــالـــــي، وذلــــــــك بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الـــشـــركـــة 
(الــذراع  العقاري  للتطوير  املتحدة  االيطالية 
العقارية لتطوير املشاريع لشركة راكو مسكو 
للتجارة العامة واملــقــاوالت)، وذلــك من خالل 
فوليانو»  دي  «دار  منتجع  وتشييد  تنفيذ 
الساحلية  فــولــيــانــو  قــلــب منطقة  فــي  الــواقــع 
في ايطاليا، والتي اكتسبت مؤخرًا شعبية ال 
تقل عن أي واحدة من أكثر املناطق شهرة في 
إيطاليا، حيث يتميز املنتجع بقربه من أهم 
املراكز التجارية، املطاعم، األماكن الترفيهية، 
والــــعــــديــــد مـــــن مـــنـــاطـــق الـــــجـــــذب الـــســـيـــاحـــي 

األخرى.
وأضــاف ان املنتجع عبارة عن سيمفونية 
متناغمة تجمع بني الشكل الفخم واألسلوب 
املـــــريـــــح، فـــهـــو مــصــمــم لــيــجــمــع بــــني الـــروعـــة 
واملتعة من خالل املناظر الرائعة التي تشمل 
ســحــر الــبــحــر األبـــيـــض املـــتـــوســـط، الــحــديــقــة 

الطبيعة والبحيرة الخالبة.

مكونات املشروع
وحـــــول مـــكـــونـــات املــــشــــروع، أوضـــــح مــديــر 
الـــراشـــد أن منتجع «دار  الــشــركــة خــلــيــل  عـــام 
دي فوليانو» يضم فندقني 5 و6 نجوم، إلى 
جانب 855 شاليهًا فاخرًا ومتنوعًا من حيث 
املــســاحــة، الــتــي تـــتـــراوح بـــني 50 و340 مــتــرًا 
مربعًا، حيث يتميز كل شاليه بإطاللة خالبة 
تــعــّبــر عــن الــفــهــم الــعــمــيــق لــلــفــخــامــة، بعضها 
يطل على البحيرة والحديقة، ما يعطي راحة 
مفعمة بــروح الحياة، والبعض اآلخــر يتميز 
بــإطــاللــة عــلــى مــيــاه الــبــحــر الـــفـــيـــروزيـــة، كما 

ويــوجــد «روف» بــإطــاللــة فــاخــرة، إلــى جانب 
شقق الدوبليكس بمساحاتها املذهلة.

الفنادق
املوجودة ضمن  الفنادق  الى  أما بالنسبة 
املـــــشـــــروع، فـــقـــال الــــراشــــد إنـــهـــمـــا عــــبــــارة عــن 
فندقني فاخرين فئتي 5 و6 نجوم، يوفر كل 
منهما إقامة ملكية من خالل الغرف املفروشة 
بــأنــاقــة، والــتــي تتمتع بــأجــواء خــاصــة تمنح 
إطاللتها على  الراحة واالسترخاء من خالل 

مناظر ساحرة ملزيد من الرفاهية.
وحــــول املـــرافـــق املـــوجـــودة بــاملــشــروع، بني 
الـــراشـــد أن لــكــل مــنــتــجــع فـــي الــعــالــم مـــرافـــق، 
الـــى منتجع  أمـــا بالنسبة  تــمــّيــزه عــن غــيــره، 
بــتــقــديــم  يــتــمــيــز  فـــإنـــه  فـــولـــيـــانـــو»،  دي  «دار 
ـــ على  ـــ كــثــيــر مـــن الـــخـــدمـــات الــتــي مـــن بــيــنــهــا ـ
ســبــيــل املـــثـــال ال الـــحـــصـــر: خـــزانـــة األمــــانــــات، 
االســتــعــالمــات واإلرشــــــاد، الــصــحــف، تخزين 
األمتعة، املساعدة في تنظيم الرحالت، موقف 
عمل  فريق  إنترنت،  أعمال،  مركز  للسيارات، 
يجيد التحدث بعدة لغات، توصيل من وإلى 

املطار.. وغير ذلك الكثير من الخدمات.

مركز طبي
ــــــ بني  ـــ كــذلــك ـ ـــ وأضـــــاف ان املـــشـــروع يــضــم ـ
مــرافــقــه مــركــزًا طــبــيــًا، وذلـــك بــهــدف الحصول 
أو  أي متاعب صحية  مــن  إقــامــة خالية  على 
حوادث طارئة، حيث يعمل املركز الطبي على 
إشـــراف متخصصني في  الساعة تحت  مــدار 

تقديم  بهدف  وذلــك  الصحية،  الرعاية  مجال 
الـــعـــنـــايـــة الــصــحــيــة والـــطـــبـــيـــة الــــالزمــــة وقـــت 

الحاجة.
كذلك، قال إن املنتجع يضم مركزًا للعالج 
فيها  تكون  التي  الــحــاالت  ملعالجة  الطبيعي 
إعــاقــات  الشيخوخة،  بسبب  مــهــددة  الــحــركــة 
األطفال، أو اإلصابات الرياضية، وذلك بهدف 
في  الجسدية  والــقــدرة  الحركة  على  الحفاظ 

جميع مراحل الحياة.

مياه الينابيع الفوارة
بـــاالضـــافـــة إلــــى ذلــــك كـــلـــه، أكــــد الـــراشـــد أن 
بــأنــه  يـــمـــتـــاز  فـــولـــيـــانـــو»  دي  «دار  مــنــتــجــع 
فــــواره تستخدم  مــيــاه ينابيع  عــلــى  يــحــتــوي 
لــــعــــالج االعــــــصــــــاب، الـــــرومـــــاتـــــيـــــزم، الــهــيــكــل 
أمــراض  التنفسي،  الــجــهــاز  الــجــلــد،  العظمي، 
ما يجعله مقصدًا  الكثير،  ذلــك  القلب.. وغير 
على  العالجية  بالسياحة  للراغبني  رئيسيًا 

مدار العام.
يــــضــــم شـــاطـــئـــني  املــــنــــتــــجــــع  ان  وأضـــــــــــاف 
مـــحـــاط  وهـــــــو  لــــلــــســــيــــدات،  األول  خـــــاصـــــني؛ 
بــــســــور خـــشـــبـــي عــــريــــض ملــــزيــــد مـــــن الــــراحــــة 
والــخــصــوصــيــة، أمـــا الــثــانــي فــهــو مخصص 
ملمارسة مختلف األنشطة املائية، الفتًا إلى أن 
املنتجع يمتلك طائرة مائية للقيام بالرحالت 
املتوسط،  األبيض  البحر  على  االستطالعية 
واالستمتاع باكتشاف الجزر االيطالية، كما 
تتيح الطائرة فرصة مشاهدة املعالم الرائعة 

والتقاط صور من األعلى للمناظر الخالبة.

في إيطاليا.. وبعائد يصل إلى %25

«راكومسكو غروب» تطرح منتجع 
«دار دي فوليانو» بـ 500 مليون يورو

تصوير أحمد هواش ●مرزوق خالد املرزوق ● سالم الراشد وخليل الراشد خالل املؤتمر الصحافي 

الذهب يقلص مكاسبه
مع صعود الدوالر

قفز الــذهــب 1 فــي املــئــة أثناء 
بــعــد  األول،  امـــــس  ـــتـــعـــامـــالت  ال
الـــوظـــائـــف  بــــيــــانــــات  جـــــــاءت  أن 
االمــيــركــيــة فــي الــقــطــاعــات غير 
أبــريــل أضعف  الــزراعــيــة لشهر 
مـــــن املــــتــــوقــــع، وهــــــو مـــــا يـــعـــزز 
ــتــوقــعــات بــــأن يــؤجــل مجلس  ال
االحتياطي االتحادي املزيد من 

الزيادات في أسعار الفائدة.
وتــــــراجــــــع املـــــعـــــدن االصــــفــــر 
عـــن بــعــض مــكــاســبــه فـــي وقــت 
الحــــق فـــي الــجــلــســة مـــع تــحــول 
الـــدوالر إلــى االرتــفــاع أمـــام سلة 
ـــعـــمـــالت الـــرئـــيـــســـيـــة بــعــد  مــــن ال
ــــــــي رئــيــس  ــــيــــام دادل أن قــــــال ول
بــنــك االحــتــيــاطــي االتـــحـــادي في 
نــيــويــورك إن زيـــادتـــني ألســعــار 
تــبــقــيــان   2016 فـــــي  الـــــفـــــائـــــدة 

«توقعًا معقوًال».
وعــنــد أعــلــى مــســتــوى لــه في 
الــجــلــســة قــفــز ســعــر الــذهــب في 
املعامالت الفورية إلى 1295.70 
(االونـــــصـــــة)  لــــالوقــــيــــة  دوالرًا 
بــعــض  يــــتــــراجــــع عـــــن  أن  قــــبــــل 
مكاسبه إلى 0.81 في املئة عند 
في  لــالوقــيــة  دوالرًا   1288.00
ــتــعــامــالت فـــي الــســوق  آواخـــــر ال

االميركي.
ويــــنــــهــــي املــــــعــــــدن الـــنـــفـــيـــس 
االسبوع منخفضا 0.5 في املئة 
فــي تــنــاقــض حـــاد مــع االســبــوع 
املــــاضــــي عـــنـــدمـــا ســـجـــل أكــبــر 

زيادة منذ اوائل فبراير.
وقـــفـــزت الـــعـــقـــود االمــيــركــيــة 
في   1.7 يــونــيــو  تسليم  لــلــذهــب 
املــــئــــة لــتــســجــل عـــنـــد الــتــســويــة 

1294 دوالرًا لالوقية.
وأسعار الذهب للبيع الفوري 
مرتفعة حوالي 21 في املئة عن 
بدعم  العام  بداية  في  مستواها 
بــأن يبطئ مجلس  من توقعات 
االحــتــيــاطــي وتــيــرة رفــع أسعار 

الفائدة.
ومــــن بـــني املــــعــــادن الــنــفــيــســة 
االخرى ارتفعت الفضة 0.7 في 
لالوقية  دوالرًا   17.44 إلــى  املئة 
بــيــنــمــا صــعــد الــبــالتــني 1.7 في 
دوالرًا   1075.34 إلـــــــى  املــــئــــة 
 1.6 الـــبـــالديـــوم  وزاد  لـــالوقـــيـــة 
دوالرات  إلــى 606.33  املــئــة  فــي 
ـــنـــدن -  لـــالوقـــيـــة. (نــــيــــويــــورك، ل

رويترز)



أعــلــن بــنــك الــكــويــت الـــدولـــي (الــــدولــــي) عـــن فــــوزه بــجــائــزة 
«أفــضــل بــنــك إســالمــي فــي الــكــويــت» لــعــام 2016 مــن «وورلـــد 

فاينانس» للسنة الثالثة على التوالي.
املالي  بالشأن  املختصة  املجلة  مــن  الجائزة  هــذه  وتــأتــي   
واملصرفي األكثر شهرة في سوق لندن لألوراق املالية تقديرًا 
لنجاحات البنك املتميزة، والتزامه في تقديم حلول مصرفية 

رائدة وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء.
وقــــال رئــيــس مــجــلــس إدارة بــنــك الــكــويــت الـــدولـــي الشيخ 
مــحــمــد جــــراح الـــصـــبـــاح: «إنــــه لــفــخــر كــبــيــر لــنــا أن تسترعي 
عريقة  متخصصة  إعالمية  مؤسسة  وإنجازاتنا  نجاحاتنا 
بحجم «وورلد فاينانس» املشهود لها باملصداقية والحيادية 
مــؤخــرًا على  البنك  بعد حصول  فــي عملها، ال سيما  التامة 
الشريعة اإلسالمية  أحــكــام  مــع  «أفــضــل بنك متوافق  جــائــزة 
في الشرق األوســط» لعام 2016 من قبل «كابيتال فاينانس 

إنترناشيونال» املتخصصة في القطاع املالي واملصرفي». 
وأضـــاف أن «انــجــازات البنك املتتالية ومــا يحظى بــه من 
تكريم وجوائز ما هو سوى تأكيد على نجاحه وريادته في 
قطاع املصرفية اإلسالمية ودليل على ثقة عمالئنا بنا. كما 
يــعــودان  بها  يحظى  الــتــي  الطيبة  والسمعة  البنك  تميز  أن 
إلى عوامل ثالثة أساسية أال وهي: قيادته القوية الحكيمة، 
حرصه على مواكبة التطور التكنولوجي، فضًال عن اجتذاب 
واســتــقــطــاب الــخــبــرات ذات املــهــنــيــة الــعــالــيــة الــتــي ساهمت 
الريادية  البنك  مسيرة  مواصلة  في  مباشر  بشكل  جميعها 

على جميع األصعدة». 
وأكــد الــجــراح في ختام تصريحه عــزم البنك املضي قدمًا 
فــي ابــتــكــار وتــطــويــر مــجــمــوعــة املــنــتــجــات املــالــيــة اإلســالمــيــة 

التي يقدمها للعمالء، األفراد والشركات، لتلبية احتياجاتهم 
السر  أن  معتبرا  الــغــراء،  اإلسالمية  للشريعة  وفقًا  املصرفية 
الحقيقي وراء نجاحاته وريادته يكمن في مواصلة مسيرة 

اإلبداع والتغيير بكل ثقة ويسر.

حــصــد «بـــيـــت الــتــمــويــل الـــكـــويـــتـــي» (بـــيـــتـــك) جــائــزة 
«الــتــمــيــز فـــي نــمــو حــجــم اســتــخــدام الــبــطــاقــات دولــيــا» 
مــن «مــاســتــر كـــــارد»، تــقــديــرا الدائــــه املــتــمــيــز فــي تعزيز 
حــلــول الـــدفـــع بــاســتــخــدام الــبــطــاقــات املــصــرفــيــة ســـواء 
الجائزة  تأتي  حيث  البيع،  نقاط  او  االلكتروني  الدفع 
«بــيــتــك» في  الـــذي يحققه  للتميز والــنــجــاح  اســتــمــرارا 
مجال البطاقات املصرفية، والذي نال على اثره جائزة 

«االداء املتميز» من «ماستر كارد» في العام املاضي. بـ
وقام وفد من «ماستر كارد» بزيارة «بيتك»، حيث قّدم 
مالهوترا  راجــو  وافريقيا  االوســط  الشرق  في  رئيسها 
بحضور  للبنك،  الرئيسي  املقر  فــي  «بيتك»  لـــ  الجائزة 
مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــبــنــك مــحــمــد نــاصــر 
الفوزان، ورئيس الخدمات املصرفية لالفراد والخدمات 
املدير  ونائب  بــاور،  ديفيد  للمجموعة  الخاصة  املالية 

العام للبطاقات املصرفية للمجموعة جوليو لوبو.
تعزيز  في  «بيتك»  بجهود  مالهوترا  راجــو  وأشــاد 
مشيرا  ودوليا،  محليا  املصرفية  البطاقات  استخدام 
الــــى ان «بـــيـــتـــك» اظـــهـــر حـــرصـــا بــالــغــًا بــمــواكــبــة آخــر 
للدفع  املبتكرة  والتحديثات  التكنولوجية  التطورات 
بــاســتــخــدام الــبــطــاقــات املــصــرفــيــة مـــن خـــالل االلـــتـــزام 
بــاملــعــايــيــر الــعــاملــيــة لــجــودة الــخــدمــة وتــحــســني االداء 

العميل. الى  والوصول 
بــاالنــجــازات  «بــيــتــك» يتميز بسجل حــافــل  ان  وقـــال 
والـــنـــجـــاحـــات، بــيــنــمــا يــعــتــبــر الــــرائــــد فـــي قـــيـــادة تبني 
التكنولوجية في الدفع االلكتروني في الكويت في ظل 
التسارع امللحوظ في عالم التكنولوجيا، مشيرا الى ان 
«بيتك» اطلق العديد من البرامج والحمالت التسويقية 
املصرفية  البطاقات  اســتــخــدام  على  الــعــمــالء  لتشجيع 

عند تنفيذ عمليات الشراء محليا وخارجيا.
للبنك  التنفيذي  الرئيس  مستشار  قــال  جانبه،  مــن 
محمد ناصر الفوزان: إن الجائزة تؤكد كفاءة منتجات 
وخـــــدمـــــات «بـــيـــتـــك» وتـــمـــاشـــيـــهـــا مــــع اخـــــر الـــتـــطـــورات 
يألو جهدا في  ان «بيتك» ال  الى  التكنولوجية، مشيرا 
تــوظــيــف الــتــكــنــولــوجــيــا بــمــا يــصــب فــي خــدمــة العميل 
اصبحت  التكنولوجيا  ان  الــى  الفــتــا  البنك،  ومصلحة 

ركـــيـــزة اســـاســـيـــة لــلــنــمــو، وهــــي تــلــعــب دورا اســاســيــا 
بــتــزويــدنــا بــــــاالدوات والــحــلــول الـــالزمـــة لــضــمــان اعلى 
مستويات الخدمة بما يتوافق مع املعايير العاملية في 
الــدقــة واالمــــان والــســرعــة. واضـــاف ان تعزيز استخدام 
البيع  ونــقــاط  االلكتروني  بالدفع  املصرفية  البطاقات 
وتلبية احتياجات العمالء في هذا املجال هما جزء من 

استراتيجية «بيتك».
لــالفــراد  املصرفية  الــخــدمــات  رئــيــس  قــال  وبــدوره، 
والــــخــــدمــــات املـــالـــيـــة الـــخـــاصـــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة ديــفــيــد 
بــــــاور: إن «بـــيـــتـــك» حـــريـــص عـــلـــى مـــواصـــلـــة تــعــزيــز 
قــيــمــة بــطــاقــاتــه املــصــرفــيــة وتــوظــيــف الــتــكــنــولــوجــيــة 
لــتــحــقــيــق طـــمـــوح الـــعـــمـــالء بــفــعــالــيــة عـــالـــيـــة، مــعــربــا 
عــن تــفــاؤلــه بــاســتــمــرار الــتــعــاون مــع «مــاســتــر كــارد» 
حلول  توّفر  جديدة  تكنولوجية  حلول  الستكشاف 

املبتكرة. الدفع 
وأضاف ان بطاقات «بيتك» مسبقة الدفع واالئتمانية 

تتمتع بميزات فريدة، حيث توفر لحامليها خصومات 
وعروضًا تسويقية كبيرة، في اماكن حيوية ومتنوعة 
عــنــد اســتــخــدامــهــا فـــي دولــــة الــكــويــت أو حـــول الــعــالــم، 
تنافسية وخــدمــات على  ائتمانية  مــزايــا  تــقــدم  وكــذلــك 
مـــــدار الـــســـاعـــة، كــمــا انـــهـــا تــتــمــيــز بــتــصــمــيــمــهــا الـــرائـــع 
وبــخــضــوعــهــا ألعــلــى درجـــــات الــحــمــايــة واالمــــــان وفــقــًا 
للمعايير العاملية، حيث تتمتع بنظام 3D secure، يمكن 
مــن خــاللــهــا التحكم فــي الــبــطــاقــات واتــمــام الــعــديــد من 

العمليات بأمان وسرعة ويسر. 
وتــعــتــمــد جـــائـــزة «الــتــمــيــز فـــي نــمــو حــجــم اســتــخــدام 
الـــبـــطـــاقـــات دولـــيـــا 2015» عــلــى مــعــايــيــر تــشــمــل تــمــّيــز 
االلكتروني  الــدفــع  فــي  التكنولوجيا  تبّني  فــي  «بيتك» 
في الكويت، والتميز في نمو حجم استخدام البطاقات 
االلكتروني،  الدفع  وحلول  االداء  كفاءة  وكذلك  دولــيــا، 
وكفاءة منتجات وخدمات «بيتك» وتماشيها مع آخر 

التطورات التكنولوجية.

قـــّدمـــت شــركــة الــوطــنــي لــالســتــثــمــار خــدمــات 
اســتــشــاريــة حــصــريــة فـــي صــفــقــة الـــتـــخـــارج من 
شــركــة األصـــنـــاف املــتــنــوعــة لــلــتــجــارة املـــحـــدودة، 
والتي تم تأسيسها في السعودية في عام 2006، 
والتي تعود ملكيتها إلى رجل األعمال الكويتي 
فوزان سعود الفوزان الذي يمتلك خبرة واسعة 

في مجال األغذية تعود إلى عام 1982. 
وتـــــعـــــد شـــــركـــــة األصـــــــنـــــــاف مــــــن الــــشــــركــــات 
املـــتـــخـــصـــصـــة فــــي تــــوزيــــع األغــــــذيــــــة، وتــتــمــيــز 
بــمــجــمــوعــة فــــريــــدة تـــضـــم 50 عـــالمـــة تــجــاريــة 
مبيعاتها  تـــجـــاوزت  والــتــي  املــســتــوى،  رفــيــعــة 
تــلــك  وبــمــوجــب  دوالر،  مــلــيــون   100 الــســنــويــة 
الــصــفــقــة اســتــحــوذت املــحــفــظــة الــتــابــعــة لشركة 
غــلــف كــابــيــتــال املــتــخــصــصــة فــي االســتــثــمــارات 
البديلة ومقرها أبوظبي على 100% من شركة 

األصناف.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة الــوطــنــي 
«إن هذه  الحمد  لالستثمار فيصل عبداللطيف 

لتحقيق  مهمًا  إنــجــازًا  تمثل  الناجحة  الصفقة 
أهــــداف عميلنا االســتــراتــيــجــيــة، ونــحــن ســعــداء 

بأننا ساهمنا في إبرام هذه الصفقة بنجاح».
وأضاف الحمد أن «هذه الصفقة تتماشى مع 
الفوزان ومجموعته  فــوزان سعود  استراتيجية 
في  الغذائية  املـــواد  فــي قطاع  الــرائــدة  التجارية 
الــشــرق األوســــط مــنــذ 36 عــامــًا، وتــعــد نــمــوذجــًا 
هذا  فــي  الــواعــدة  الــتــجــاريــة  للسياسات  ناجحًا 

القطاع».
مــن جانبه، قــال فـــوزان ســعــود الــفــوزان «إننا 
العوائد  حققت  ألنها  الصفقة  بهذه  مــســرورون 
املرجوة، وأن التخارج يمثل فرصة للدخول في 
أنشطة وأسواق أخرى عاملية»، معربًا عن شكره 
لشركة الوطني لالستثمار «للدور املثالي الذي 
قامت به في إنجاز هذا التخارج، وتقديم الدعم 
مــبــادراتــنــا  كــل  فــي  املستمر ملجموعة شــركــاتــنــا 
يــرّســخ عالقتنا مــع شركة  االســتــراتــيــجــيــة، مما 

الوطني لالستثمار على املدى البعيد».

حــــصــــد الــــبــــنــــك األهـــــلـــــي الــــكــــويــــتــــي مــــؤخــــرًا 
جـــائـــزة «صــفــقــة الـــعـــام» عـــن قــــارة أفــريــقــيــا من 
مــجــلــة ذا بــانــكــر املـــرمـــوقـــة الــتــابــعــة ملــجــمــوعــة 
فــايــنــنــشــال تـــايـــمـــز الـــعـــاملـــيـــة املــتــخــصــصــة فــي 
الــشــؤون املــالــيــة واملــصــرفــيــة، عــن فــئــة صفقات 
الـــدمـــج واالســـتـــحـــواذ فـــي قــــارة افــريــقــيــا، وذلـــك 
البنك  أبرمها  التي  االستراتيجية  الصفقة  عن 
واســـتـــحـــوذ بــمــوجــبــهــا عـــلـــى بـــنـــك بـــيـــريـــوس ـــــــ 

مصر.
صفقة  الكويتي  األهلي  البنك  استكمل  وقــد 
االستحواذ على بنك بيريوس ـــ مصر في شهر 
تاريخية  خــطــوة  شــّكــل  مــا   ،2015 عــام  نوفمبر 
نطاق وجوده  وتوسيع  البنك  تطور  في  مهمة 
فــــي أهـــــم وأبــــــرز األســـــــواق فــــي املـــنـــطـــقـــة، وذلــــك 
البالغ  لخدمة عمالئه، من خالل شبكة فروعه، 

عددها 39 فرعًا في مصر. 
وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــبــنــك األهـــلـــي 
لنا  «إنه لشرف عظيم  العقاد:  الكويتي ميشال 
التكريم  فهذا  املرموقة،  الجائزة  بهذه  نفوز  أن 
املـــمـــيـــز الــــــذي يــــأتــــي فــــي أعــــقــــاب اســـتـــحـــواذنـــا 
ــــ مـــصـــر يـــشـــّكـــل خــطــوة  ــــ عـــلـــى بـــنـــك بـــيـــريـــوس ـ
اســتــراتــيــجــيــة، نــفــخــر بــهــا ملـــا تــمــثــلــه مـــن دور 
مــحــوري فــي تــطــور الــبــنــك وتــحــولــه إلـــى العــب 
إقليمي مهم. كما ونشعر باالعتزاز ملنحنا هذا 
التقدير من مجلة مالية عريقة مثل ذا بانكر».

وأضاف قائًال: «أود أيضًا بهذه املناسبة أن 
أتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة التحكيم 
الــذيــن أدركـــــوا أهــمــيــة هـــذه الــصــفــقــة والــجــهــود 
التي بذلت في سبيل ضمان نجاحها. كما أود 
أن أعّبر عن خالص شكري إلى أعضاء مجلس 
مــوظــفــني  مـــــن  زمـــــالئـــــي  جـــمـــيـــع  وإلـــــــى  اإلدارة 

ومـــســـاعـــديـــن فـــي كـــال املـــصـــرفـــني ملـــا أبــــــدوه مــن 
جــهــود مــخــلــصــة وتـــفـــاٍن فــي عــمــلــهــم أســهــم في 

نجاح تلك الصفقة».
ومــــــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر، أن هــــــذه الـــخـــطـــوة 
تنويع  في  تساهم  ســوف  مصر  في  التوسعية 
أعـــــمـــــال الـــبـــنـــك األهـــــلـــــي الـــكـــويـــتـــي وخـــدمـــاتـــه 
املصرفية وتوسيع انتشاره وتوسعه االقليمي، 
اسم بنك بيريوس ليصبح  يتم تغيير  وسوف 
ـــ مصر، وسيتم تعميمه  البنك األهلي الكويتي 
على جميع شبكة فروع البنك البالغ عددها 39 

فرعًا خالل النصف األول من عام 2016.
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ارتفاع ودائع البنوك العمانية 
إلى 11.9 مليار ريال

لبرج أولجانا ومشاريع أخرى
«أبيار»: تمويل

بقيمة 170 مليون درهم
أعــــلــــنــــت شــــركــــة أبــــيــــار 

لــلــتــطــويــر الـــعـــقـــاري عن 
تــحــقــيــق أعـــمـــال الــبــنــاء 
املــــــنــــــجــــــزة فــــــــي بــــــرج 
أولــجــانــا قــفــزة لتصل 
األعــــمــــال الــخــرســانــيــة 

ـــدور 26، وبنسبة  ال إلــى 
إنجاز بلغت %30.

وفــي هــذا اإلطـــار، قــال نائب 
الهولي:  جــاســم  محمد  أبــيــار  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
«اتخذنا اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ وإنجاز املشروع 
وفق الجدول الزمني املقرر، حيث حصلت الشركة على 
البنوك اإلماراتية لتمويل  عرض تمويل عقاري من أحد 
البرج ومشروعات أخرى بقيمة 170 مليون درهم، منها 
أولجانا، وهــو ما  بــرج  بناء  أعمال  لتمويل  110 ماليني  

يؤكد متانة الوضع املالي للشركة وأهمية مشاريعها».
استكمال  إلــى  الشركة تسعى  «إن  الــهــولــي:  وأضـــاف 
كل األعمال الخرسانية للمشروع في نهاية الربع الثالث 
من العام الجاري، على أن يتم االنتهاء من تشييد املبنى 

كامًال باملوعد املحدد في الربع الثاني من عام 2017».
وأوضــــح الــهــولــي: إن أولــجــانــا يــتــكــون مــن 43 طابقًا، 
بنماذج  ووحــدات سكنية  فيالز  السكاي  على  ويحتوي 
املــواصــفــات  نفس  فــي  تشترك جميعها  مــتــعــددة، حيث 

واملزايا، وتتمتع بمجموعة مميزة من املرافق العصرية.
وأشار إلى أن برج أولجانا يقع ضمن مشروع أكاسيا 
الصفوح  بمنطقة  بتطويره  الشركة  تــقــوم  الـــذي  أفنيوز 
األولـــــى بــمــديــنــة الــجــمــيــرا فـــي دبـــي بــمــوقــع مــتــمــيــز قــرب 
الــشــواطــئ الــعــامــة ومــجــمــوعــة مــن أفــخــم فــنــادق الخمس 

نجوم.

أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس ارتفاع القيمة اإلجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة عمان بنسبة 4.6% بنهاية فبراير املاضي، 
لتصل إلى 11.9 مليار ريال عماني مقابل 11.7 مليار ريال خالل الفترة نفسها من عام 2015. 

وذكرت النشرة اإلحصائية الشهرية الصادرة عن البنك املركزي العماني أن القيمة اإلجمالية لتلك الودائع تمثلت في ودائع األجل التي بلغت قيمتها 3 3.39 
مليارات ريال، وودائع التوفير التي بلغت 4.45 مليارات ريال، وودائع تحت الطلب التي بلغت قيمتها 3.76 مليارات ريال. (مسقط - كونا)

   المملوكة لفوزان الفوزان

«الوطني لالستثمار» مستشارًا لصفقة 
التخارج من «األصناف» السعودية

   الستحواذه على «بيريوس ـــ مصر»

«األهلي» يحصد من «ذا بانكر»
جائزة صفقة العام األفريقية 

  من «وورلد فاينانس»

«الدولي» يفوز بجائزة
أفضل بنك إسالمي في الكويت

فوزان الفوزان ● فيصل الحمد  ●

الجائزة ●

محمد الجراح ●

في نمو حجم استخدام البطاقات دوليًا

«ماستر كارد» تمنح «بيتك»
جائزة التميز 2015

مسؤولو الجانبني خالل تسليم الجائزة                  (بيتك) ●

صدور عدد مايو من «المصارف»

الحساوي: تطوير سوق السندات.. ضرورة
املــصــارف متضمنا تحليال ألبــرز  مــايــو 2016 ملجلة  عـــدد  صـــدر 
والعاملية.  واإلقليمية  املحلية  واالقــتــصــاديــة  املصرفية  الــتــطــورات 
الحساوي  حمد  د.  التحرير  رئــيــس  بقلم  الــعــدد  افتتاحية  وجـــاءت 
بعنوان «تطوير سوق السندات.. ضرورة» أشار فيها إلى أن أسواق 
مرحلة  فــي  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول  فــي  املحلية  الــســنــدات 
مبكرة من مراحل تطورها، مقارنة باملناطق األخرى على الرغم من 
األســواق  اقتصادات  من  عــدد  في  للتمويل  أهميتها كمصدر  تزايد 

الصاعدة.
وأضــــــاف الـــحـــســـاوي أن املـــطـــالـــبـــات بــتــطــويــر وتـــوســـيـــع أســــواق 
قــد تــصــاعــدت عــلــى مــدار  التقليدية واإلســالمــيــة  الــســنــدات املحلية 
السنوات القليلة املاضية في الكويت، في ضوء التوقعات باستمرار 
املدى  في  كبيرة  مالية  لعجوزات  للكويت  العامة  امليزانية  مواجهة 
املتوسط نتيجة لتراجع اإليرادات النفطية وتعدد الخيارات املتاحة 

لتمويل العجز، والتي من بينها إصدار سندات حكومية.
أكبر  أن هــذه األســــواق ستكتسب أهمية  الــحــســاوي على  وشـــدد 
تستلزم  ماسة  بحاجة  الكويت  أصبحت  الــقــادمــة، حيث  الفترة  فــي 

ضرورة اإلسراع في تطوير سوق السندات للمساهمة في توفير كل 
األدوات الالزمة لالستدامة املالية، وتعزيز قدرة االقتصاد الكويتي 
على مواجهة الصدمات املعاكسة، وتعزيز النمو االقتصادي ودعم 
التي  التنمية على نطاق أوســع، وذلــك في ظل املتغيرات  طموحات 
يشهدها االقتصاد العاملي وما تنطوي عليه من دورات اقتصادية 

تؤثر في ركائز االستقرار املالي لدى العديد من بلدان العالم.
سندات  لسوق  التحتية  البنية  تطوير  أن  على  الــحــســاوي  وأكــد 
عميق وأكثر سيولة يعتبر عملية مستمرة ومتنامية، لكنها تستلزم 
أدوات فاعلة وتعزيز اإلطار التنظيمي والقانوني. كما تتسق إقامة 
الــدولــة مــن دور متزايد  الــســنــدات املحلية مــع مــا تستهدفه  أســـواق 
للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو االقتصادي وتنويع األنشطة 
االقـــتـــصـــاديـــة، وهــــو مـــا ســيــتــطــلــب زيـــــادة مـــصـــادر الــتــمــويــل الــــالزم 
الحتياجات البنية التحتية الضخمة في إطار من التعاون املشترك 
بني القطاعني العام والخاص، لضمان توحيد الجهود وتوجيهها 

نحو تعزيز االستثمار والنمو في الكويت.
وأكد الحساوي على أن تطوير أدوات دين محلية تتمتع بالسيولة 

الرأسمالّية  البنية األساسية لألسواق  إلى تعميق  يــؤدي  أن  يمكن 
املحلّية وترسيخها. واعتقد أن البدء بالسندات الحكومية وما تقوم 
به وزارة املالية حاليا من إجراءات لتأسيس وحدة إلدارة الدين في 
الكويت، وتعزيز وظيفة إدارة الدين في الوزارة سيكون له انعكاسات 
إيجابية، حيث يؤدي وجود سوق لتداول السندات الحكومية بشكل 
نشط إلى توفير قاعدة لتسعير سندات الشركات بالعملة املحلية، 
االقتصادي،  النشاط  تنويع  تنفيذ متطلبات  إلى  ما سيؤدي  وهو 

وستزداد أهمية توافر التمويل طويل األجل.
وأشـــــار الـــحـــســـاوي إلــــى أنــــه يــمــكــن لـــســـوق الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة 
أن تحقق عــددا مــن املــزايــا إذا كانت تعمل بــكــفــاءة، حيث ستصبح 
املعيار أو املقياس لكل األسواق األخرى التي تصدر سندات بآجال 
اســتــحــقــاق مــمــاثــلــة، وســتــنــشــئ مــنــتــجــات مــالــيــة جــديــدة تـــؤدي إلــى 
ة املــالــيــة، فــضــال عــمــا ســتــؤديــه مــن تــنــويــع املخاطر  تحسني الــكــفــاء
االستثمارات  املحلي، وجــذب  االستثمار  املالي وتوطني  النظام  في 
الدولية ملمارسة دور مهم في تطوير السوق الثانوية ألدوات الدين 

غالف العدد ●الكويتية.

 محمد الهولي  ●
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إيران ستزيد صادراتها 
النفطية إلى إيطاليا

في الربع األول

«بيان»: 318.9 مليون دينار
أرباح 55 شركة

قال التقرير األسبوعي لشركة بيان لالستثمار 
إن ســـــوق الـــكـــويـــت لــــــــألوراق املـــالـــيـــة لــــم يــســتــطــع 
الحفاظ على مــســاره الــصــعــودي، الــذي شهده في 
أول  تـــــداوالت  لينهي  املــاضــيــة،  القليلة  األســابــيــع 
أســابــيــع شــهــر مـــايـــو، والـــــذي اقــتــصــرت تـــداوالتـــه 
على أربــع جلسات فقط، مسجًال خسائر جماعية 
الثالثة، حيث جاء ذلك على وقع موجة  ملؤشراته 
التي شهدها السوق خالل األسبوع، والتي  البيع 
شملت طيفًا واســعــًا مــن األســهــم املــدرجــة، السيما 
الــقــيــاديــة مــنــهــا والــثــقــيــلــة، وذلــــك وســـط انــخــفــاض 
والتي شهدت في إحدى  املتداولة،  للسيولة  الفــت 
جــلــســات األســـبـــوع أدنــــى مــســتــوى لــهــا مــنــذ شهر 

فبراير املاضي. 
وتعد مشكلة تراجع السيولة في سوق الكويت 
لـــألوراق املالية أحــد أهــم األســبــاب التي حــدت من 
تــطــوره فــي الــعــقــد األخـــيـــر، األمـــر الـــذي يــؤكــد عــدم 
العاملية،  املالية  األزمــة  السوق من تأثيرات  تعافي 
السيولة  تمثل  إذ  عــام 2008،  أواخــر  اندلعت  التي 
سمة أساسية في تطور أداء أسواق األسهم بشكل 
فــكــفــاءة هـــذه األســــواق تتحسن بشكل كبير  عـــام، 
كلما زادت السيولة املتداولة فيه، وبالتالي تتحقق 
وظائفها بشكل أفــضــل؛ ومــن املعلوم أن األمــر في 
سوق الكويت لــألوراق املالية ال يسير بهذا النهج 
متواصل  بشكل  تنحدر  فمؤشراته  اإلطـــالق،  على 

ومـــتـــكـــرر، وأســــعــــار الــكــثــيــر مـــن األســـهـــم املـــدرجـــة 
نــزوًال،  والــعــادلــة  الدفترية  قــد تخطت قيمتها  فيه 
املستثمرين،  ملعظم  مشجع  غير  الــســوق  وأصــبــح 
بل نقول أصبح سوقًا طــاردًا، وهو ما جاء بسبب 
ضعف ثقة املتداولني في السوق نتيجة عدم اتخاذ 
الدولة لخطوات جادة ومدروسة للقضاء على هذه 

املشكلة منذ بدايتها وحتى اآلن. 
وقـــد شــهــد الــســوق هـــذا األداء فــي ظــل اســتــمــرار 
انتظارًا  املتداولني  على  الهيمنة  في  الترقب  حالة 
إلفــصــاح الــشــركــات املـــدرجـــة عــن نــتــائــجــهــا املــالــيــة 
لفترة الربع األول من العام الجاري، وسط تخوفات 
بعد عن  تعلن  لم  التي  الشركات  أسهم  إيقاف  من 
القانونية  نتائجها، خاصة مع قرب انتهاء املهلة 
املحددة لإلفصاح، إذ لم يتبق سوى أسبوع واحد 
فقط على نهاية هذه املهلة، وعلى الرغم من ذلك فإن 
عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى يوم 
األربــعــاء املــاضــي وصــل إلــى 55 شــركــة، أي بنسبة 
29% فقط من إجمالي عــدد الشركات املــدرجــة في 
الــســوق الرسمي البالغ 186 شــركــة؛ هــذا وقــد بلغ 
إجمالي األرباح التي سجلتها الشركات املعلنة ما 
يقرب من 318.93 مليون دينار، بانخفاض نسبته 
0.21% عــن إجــمــالــي أربــــاح نــفــس الــشــركــات لــذات 
الفترة من العام املاضي، والتي بلغت آنذاك 319.59 

مليون دينار. 

قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن أسواق النفط لم تتأثر 
بفشل االتفاقية بني «أوبــك» وروسيا بشأن تجميد مستوى 
الشهرية منذ  أعلى مستوياتها  إلى  األسعار  لتدفع  اإلنتاج 

عام 2009.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعًا واضحًا خالل شهر أبريل، 
حيث لم تتأثر األسواق بفشل االتفاقية بني «أوبك» وروسيا 
الــذي ساهم في  بشأن تجميد مستوى اإلنــتــاج، وهــو األمــر 
رفــع األســعــار إلــى أعلى مستوياتها منذ سبع ســنــوات. فقد 
أنهى مزيج برنت الشهر مرتفعًا بنحو 22 في املئة ليصل إلى 
أعلى مستوياته منذ نوفمبر من عام 2015 عند 48.1 دوالرًا 
لــلــبــرمــيــل. كــمــا ارتــفــع مــزيــج غـــرب تــكــســاس املــتــوســط أيضًا 

بواقع 20 في املئة منهيًا الشهر عند 45.9 دوالرًا للبرميل. 
في   72 بنحو  ملحوظًا  انتعاشًا  النفط  أســعــار  وشــهــدت 
عامًا  ثــالثــة عشر  منذ  أقــل مستوياتها  بلغت  أن  بعد  املــئــة، 
في منتصف يناير. وجــاء هذا االنتعاش نتيجة العديد من 
االنتاج  وانقطاع  االنتاج  كاملحادثات حول تجميد  العوامل 
مــن بعض الـــدول األعــضــاء فــي منظمة أوبـــك وتــراجــع انتاج 
النفط الــصــخــري األمــيــركــي وتــراجــع الــــدوالر األمــيــركــي. ولم 
تتأثر األســــواق بــعــدم الــتــوصــل إلــى اتــفــاق لتجميد االنــتــاج 
بني «أوبك» وروسيا في االجتماع الذي عقد في الدوحة، بل 
بــدأت  التي  والسريعة  الضخمة  اإلنــتــاج  بانقطاعات  تــأثــرت 
الــعــراق ونيجيريا مــن بــني أكبر  منذ شهر فــبــرايــر. فقد كــان 
الدول املنتجة التي شهد انتاجها تراجعًا إثر انفجار أنبوب 
أعمال  إلــى غانا وذلــك نتيجة  بالنسبة  األمــر  نفطي، وكذلك 

صيانة طارئةا، وفي الكويت نتيجة إضراب عمال النفط. 
وكان من املمكن أن يكون لتوقف املحادثات حول تجميد 
اإلنتاج في اجتماع الدوحة أثر ملحوظ على األسعار، ولكن 
يبدو أن عودة ظهور املخاوف الجيوسياسية كان لها األثر 
األكبر على توقعات أسواق النفط، بعد أن غابت خالل تراجع 
منتصف  في  للبرميل  دوالرًا   115 من  السريع  النفط  أسعار 
بشكل  ازدادت  قـــد  املــــخــــاوف  تــلــك  حــــدة  أن  كــمــا   .2014 عــــام 
ملحوظ، ال سيما مع محدودية احتياطي النفط لدى الدول 

املنتجة. 
قد  أنها  إال  األســعــار،  التوقعات هبوط  تــرّجــح  ال  وبينما 
تشهد ضغوطًا خالل األشهر املقبلة تماشيًا مع ارتفاع انتاج 
وتصدير «أوبك» خالل فصل الصيف واستمرار ارتفاع انتاج 
الــتــي خسرتها حينما  الــســوقــيــة  إيــــران الســتــعــادة حصتها 
االنــتــاج،  انقطاعات  مــن  الــرغــم  العقوبات. وعلى  كانت تحت 

فــإنــه لــيــس مــن املــحــتــمــل أن تــرتــفــع أســعــار الــنــفــط الســتــمــرار 
املخزون  ارتفاع  واستمرار  الطلب  مستوى  بتجاوز  االنتاج 
النفطي وتــراكــمــه لـــدى أمــيــركــا واالقـــتـــصـــادات املــتــقــدمــة إلــى 
مستويات تاريخية. كما من املحتمل ان يتسبب بدء موسم 
الــكــرة األرضــيــة فــي فرض  التكرير فــي النصف الشمالي مــن 
ضغوطات على األســعــار، ال سيما أنــه املوسم الــذي يتراجع 
فيه نشاط التكرير ويتراكم تباعًا املخزون النفطي. وقد جاء 
أداء أســواق النفط أخيرًا مشابهًا ألدائها خالل الفترة ذاتها 
إلى  لتصل  النفط  أسعار  انتعشت  املاضي حينما  العام  من 
في  للبرميل  دوالرًا   67 عــنــد   2015 لــعــام  مستوياتها  أعــلــى 
للبرميل  إلــى 42 دوالرًا  مــايــو لتتراجع الحــقــًا  الــخــامــس مــن 

بحلول نهاية شهر أغسطس. 
وتـــوقـــع «الـــوطـــنـــي» أن يــتــم تــحــقــيــق تـــــوازن بـــني مستوى 
اإلنــتــاج ومــســتــوى الطلب خــالل الــربــعــني األخــيــريــن مــن عام 
2016، بــعــد أن يــصــل اســتــهــالك الــنــفــط إلـــى أقــصــاه ويسجل 

االنتاج من خارج منظمة أوبك تراجعًا أكبر، خصوصًا انتاج 
النفط الــصــخــري األمــيــركــي. وتــتــوقــع وكــالــة الــطــاقــة الدولية 
أن تصل األســـواق إلــى هــذا الــتــوازن بني اإلنــتــاج والطلب في 
الربع الثالث من عام 2016، كما تقدر أيضًا أنه بحلول الربع 
الرابع من عام 2016 سيكون إنتاج الدول من خارج املنظمة 
انتاج  يوميًا، وسيتسبب  برميل  ألــف   800 بنحو  تراجع  قد 

النفط الصخري األميركي بمعظم هذا التراجع. 
أن إنتاج  الى  الطاقة األميركية  وأشــارت وكالة معلومات 
أميركا الذي تراجع بواقع 1 في املئة في عام 2015، قد تراجع 
بــواقــع 3 فــي املــئــة أو بــواقــع 280 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــًا ليصل 
الــثــانــي والعشرين  إلــى 8.9 مــاليــني برميل يوميًا مــع حــلــول 
ارتــفــاع فاعلية وكفاءة  أن  الــعــام، حيث يبدو  أبريل لهذا  من 
اإلنتاج الذي شهدته أميركا رغم التراجع امللحوظ في نشاط 
قد  النفطية  الشركات  قبل  من  الرأسمالي  واإلنفاق  التنقيب 

بدأ فعليًا بالتراجع.

«برنت» يسّجل أكبر خسارة 
أسبوعية في 4 أشهر

ارتفعت أسعار النفط أمس األول، مدعومة بتراجع الدوالر في 
وقت سابق من الجلسة وحريق للغابات، قّلص إنتاج الخام من 
الرمال النفطية في كندا بمقدار الثلث، لكن خام برنت القياسي 
سجل أكبر هبوط أسبوعي في أربعة أشهر مع إقبال املستثمرين 
على مبيعات لجني االرباح في أعقاب مكاسبه القوية في أبريل.
أيضا من هجوم شّنه متشددون  الخام دعمًا  أسعار  ولقيت 
الغنية  النيجر  دلــتــا  فــي منطقة  لــشــركــة شــيــفــرون  عــلــى منصة 
بالنفط في نيجيريا وهبوط آخر في عدد الحفارات النفطية في 

الواليات املتحدة.
التداول مرتفعة  وأنهت عقود برنت ألقــرب استحقاق جلسة 
36 سنتا أو ما يعادل 0.80 في املئة لتسجل عند التسوية 45.37 

دوالرًا للبرميل.
وصــــعــــدت عـــقـــود خـــــام الـــقـــيـــاس االمـــيـــركـــي غـــــرب تــكــســاس 
44.66 دوالرًا  املئة، لتغلق عند  0.77 في  أو  53 سنتا  الوسيط 

للبرميل.
وينهي برنت االسبوع منخفضا 6 في املئة في أكبر خسارة 
أسبوعية منذ يناير، في حني تراجع الخام االميركي 3 في املئة. 
وجاء هذا الهبوط بعد مبيعات لجني االرباح في اوائل االسبوع 
في أعقاب املكاسب التي سجلها الخامان القياسيان في أبريل، 

والتي بلغت أكثر من 20 في املئة.
لــكــن محللني قــالــوا إن تخمة املــعــرض الــعــاملــي مــن الــخــام ما 
زالت قائمة، وهو ما يبقي احتمال أن تشهد األسعار املزيد من 

التراجع. (نيويورك ـــ رويترز)

قال مساعد وزير النفط االيراني ركن الدين جوادي، امس، ان بالده ستزيد صادراتها النفطية الى ايطاليا قريبا لتبلغ 65 
ألف برميل يوميا. وأوضح جوادي في تصريح لوكالة مهر االيرانية لالنباء، ان اتفاقية موقعة بني شركة النفط الوطنية االيرانية 
ومصفاة ساراس االيطالية تنص على بيع طهران 65 ألف برميل من النفط الخام يوميا لشركة ايني االيطالية. واشار الى 
انه يجري حاليا بيع كمية تتراوح بني 30 و35 ألف برميل من النفط الخام االيراني للشركة االيطالية يوميا. (طهران - كونا)

الطلب (مليون برميل يوميا على اليسار)
االنتاج (مليون برميل يوميا على اليسار)
التوازن/ تغيرات محتملة في االنتاج (مليون برميل يوميا على اليمني)
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{الوطني}: سجل أعلى زيادة شهرية منذ 7 سنوات في أبريل

النفط يرتفع إثر انقطاعات ضخمة في إنتاج «أوبك»
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أفقيًا:

عموديًا:

الكلمات املتقاطعة

SUDOKU

1 ــــ مسلسل من بطولة عادل إمام.
2 ــــ ألحان ــــ قبر ــــ احترَم.

3 ــــ عزَمت ــــ تدرك ــــ يعبئ.
4 ــــ آلة موسيقية ــــ حيوان قطبي ــــ أقفَلُه (معكوسة).

5 ــــ عتاب ــــ عقل.
6 ــــ حرف ندبة ــــ نْسخر.

7 ــــ أغنية ألم كلثوم.
8 ــــ تعاليم ــــ ضمير متصل.

9 ــــ يفصل في األمر ــــ اتركي.
10 ــــ عكس زفير ــــ يبَس.

11 ــــ ال يباح به ــــ قطة.
12 ــــ أَوت ــــ أغنية للمطرب عبدالرب ادريس.

1 ــــ أغنية للموسيقار محمد عبدالوهاب ــــ شْهد.
2 ــــ عاصفة بحرية ــــ أبي ــــ هز.

3 ــــ انتَهز ــــ يزيد.
4 ــــ للنهي ــــ طَوت ــــ قاِدم.

5 ــــ شقيقة والدي ــــ مدينة فرنسية.
6 ــــ خاصتها ــــ صوت الخيل.

7 ــــ أشاء ــــ من الكواكب السماوية.
8 ــــ ثغر ــــ فتيات ــــ نوافق.

9 ــــ نوتة موسيقية ــــ حرف نصب.
10 ــــ غزال ــــ منزل (معكوسة).
11 ــــ صْبر ــــ نعود (معكوسة).

12 ــــ يحملُه كل شخص ــــ عكس ثقيلة.

لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة، ثالث العاب سودوكو من مستويات متعددة: 
عادي، وسط، متقدم.

ضع بكل بساطة االرقام من ١ الى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي كل عمود 
وخط افقي وكل مربع صغير ٣*٣ على االعداد من ١ الى ٩ مرة واحدة فقط. يجب اال 

يظهر اي رقم مرتني في اي عمود، او خط افقي، او مربع صغير ٣*٣.
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٢٣ سبتمبر - ٢٣ اكتوبر٢١ مارس - ٢٠ ابريل
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الحل السابق
أفقيًا:

عموديًا:

1 ــــ َعطني املحبة.
2 ــــ طل ــــ غم ــــ بالبل.

3 ــــ يواصل ــــ آر ــــ شي.
4 ــــ المنا ــــ أن.

5 ــــ حن الحديد ــــ رج.
6 ــــ جب ــــ هنا ــــ قد.

7 ــــ وا ــــ يشتعل.
8 ــــ أب ــــ قبيلة ــــ ِحَمم.

9 ــــ بنك ــــ عار.
10 ــــ يافا ــــ كبير.

11 ــــ يلفُه ــــ ينبغي.
12 ــــ سر ــــ والدتي ــــ شر.
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حظك اليوم

امليزان

1 ــــ عطيل ــــ جوابي.
2 ــــ طلوا حبابنا.

3 ــــ أمن ــــ كفي.
4 ــــ صناديق ــــ ألو.

5 ــــ أغالل ــــ شبل ــــ فا.
6 ــــ لم ــــ تي ــــ هل.

7 ــــ أنَده عليك.
8 ــــ حبر ــــ ي ن ل ة ــــ بيت.

9 ــــ بل ــــ بدأ ــــ عيني.
10 ــــ شاة ــــ يحارب.

11 ــــ بيارق ــــ مرَّ ــــ غش.
َر. 12 ــــ فل ــــ نجدُهم ــــ غيَّ

قـــد ال يــتــوقــع شــخــص يــحــاول 
القوية  رغبتك  باستمرار  خــداعــك 
في إشراكه معك في عملك. حاول 
ان تــغــيــر تــفــكــيــرك لــتــصــبــح اكــثــر 
ايجابية من ذي قبل. احرص على 
عدم إنفاق الكثير من األموال على 

هوايتك املفضلة.

عليك ان تتأكد من أن شريك 
النظر  وجــهــة  يقاسمك  الحياة 
نفسها بشأن املستقبل وتربية 
االطـــفـــال وانــكــمــا تــســعــيــان مع 
بـــعـــض لـــبـــنـــاء بـــيـــت املــســتــقــبــل 

لتعيشا فيه بقية العمر.

تـــتـــوصـــل الــــيــــوم إلـــــى أفـــكـــار 
جـــــــيـــــــدة، وكـــــــــل مـــــــا عــــلــــيــــك هـــو 
التعبير عنها. دعوة لالحتفال 
بــعــرس احــــد األصــــدقــــاء تــدخــل 

عليك السعادة واملرح.

تــأكــد مــن أهمية الــنــقــاش في 
ترهق  ال  حتى  املهنية،  حياتك 
مع   بالديون  شركتك  أو  نفسك 
السنة  مــن  الثاني  الثلث  بــدايــة 
الــســوق جيدا  الــجــديــدة، ادرس 

من االن.

ســـــتـــــســـــاعـــــدك الـــــنـــــشـــــاطـــــات 
الـــريـــاضـــيـــة فــــي تــنــمــيــة فــكــرك 
تـــــــدع اآلخـــــريـــــن  االبــــــــداعــــــــي. ال 
يــــفــــقــــدونــــك أعـــــصـــــابـــــك الـــلـــيـــلـــة 
حتى ال يــؤثــر ذلــك فــي نشاطك 

اإلبداعي.

الــــوقــــت مـــنـــاســـب تـــمـــامـــا ألن 
جيدة،  سياحية  وجهة  تختار 
تــضــمــن لــــك فـــتـــرة مــــن الـــهـــدوء 
وطمأنينة وراحة مع العائلة. ال 

تنس ان تختار مطاعم  راقية.

يوم مشرق في حياتك العملية 
حيث تحصل على وظيفة مناسبة 
احــرص  التفكير.  حتى  تحتمل  ال 
عـــلـــى هـــــذا الـــعـــمـــل فــســيــضــمــن لــك 
مستقبلك حتى ولو لم يكن عائده 
املـــادي مــجــزيــا. ستحمل لــك فترة 

الظهيرة جوا من الرومانسية.

تــــتــــمــــيــــز بــــــــــــــروح مــــعــــنــــويــــة 
مرتفعة. سيستمر هذا النجاح 
للظهيرة إذا فكرت قليال وقررت 
االســــــتــــــراحــــــة لـــبـــعـــض الــــوقــــت 

وااللتقاء ببعض أصدقائك.

يــــــــــــوم مــــــنــــــاســــــب لــــلــــحــــصــــول 
عــلــى جــمــيــع املــعــلــومــات الــالزمــة 
للتقديم على املنحة التي تريدها 
عند عودتك للدراسة. من األفضل 
أن تـــحـــصـــل عـــلـــى كـــــل مـــــا تـــريـــد 
لتنجز ما تسعى إليه على النحو 

الصحيح ومن أول مرة.

يــنــصــحــك الــبــعــض بــمــمــارســة 
بـــعـــض األنــــشــــطــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
اليوم، ولكن من األفضل التوصل 
إلــــى حـــل لــبــعــض املـــشـــاكـــل الــتــي 
تـــــؤرقـــــك. تــتــمــيــز بــــقــــدر عـــــال مــن 
اليوم يجعلك متفوقا في  الذكاء 

كل شيء تقريبا.

طــــريــــقــــتــــك ســـــاعـــــدتـــــك عـــلـــى 
تــحــقــيــق خــــطــــوات إلـــــى األمـــــام 
فــــي املـــنـــافـــســـة الــــشــــديــــدة الــتــي 
تـــواجـــهـــهـــا. حــــــاول جــــاهــــدا أال 
تدخل في مشاحنات مع شريك 
حــيــاتــك الــيــوم، ألنــهــا لــن تكون 

على األرجح في مصلحتك.

حياتك تتغير نحو األحسن، 
إن حاولت أن تغير نمط حياتك 
وتــتــخــلــص مـــن االكـــــل الــســريــع 
فــورا وتــبــدأ فــي تــنــاول الخضر 

والفواكه بدل اللحوم.



دولي
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انسجامًا مع رؤية المملكة العربية السعودية {2030}

إعادة هيكلة لوزارات وأجهزة ومؤسسات حكومية 
الرياض- العربية نت- امر خادم الحرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز امس باجراء تغيير شامل 
وانسجامًا  املستمر  التطوير  منطلق  من  الحكومة  في 

مع رؤية اململكة العربية السعودية(2030).
تــضــمــنــت األوامــــــــر املــلــكــيــة إلــــغــــاء ودمــــــج وتــرتــيــب 
حــكــومــيــة،  وهـــيـــئـــات  وأجــــهــــزة  وزارات  اخـــتـــصـــاصـــات 
االجتماعية،  والــشــؤون  العمل  وزارتــــي  دمــج  تــم  حيث 
وجرى إلغاء وزارة املياه والكهرباء وتعديل اسم وزارة 
الحج والعمرة.وتم إنشاء هيئة عامة  إلى وزارة  الحج 
للترفيه، وتعديل اسم وزارة البترول إلى وزارة الطاقة 

والصناعة والثروة املعدنية.
النعيمي وزيــر  املــهــنــدس عــلــي  إعــفــاء  كــمــا تضمنت 
البترول من منصبه، وتعيني خالد الفالح وزيرًا للطاقة 
والصناعة والثروة املعدنية. وتم تعيني توفيق الربيعة 
وزيــــرا للصحة بـــدال مــن خــالــد الــفــالــح، وتــعــيــني ماجد 

القصبي وزيرا للتجارة واالستثمار.
وانــشــئــت هيئة عــامــة للثقافة يــرأســهــا وزيـــر اإلعـــالم 

والثقافة.
وجــــاء فــي األوامـــــر املــلــكــيــة كــمــا أفــــادت وكــالــة «واس» 
انـــه انــطــالقــا مــن حـــرص خـــادم الــحــرمــني الــشــريــفــني على 
دأبـــت عليها  الــتــي  والــتــطــويــر  التنمية  اســتــمــرار مسيرة 
بالدنا وهللا الحمد واملنة منذ توحيدها على يد املؤسس 
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه اهللا، ومن 
بعد أبنائه البررة، فقد واصل خادم الحرمني هذه املسيرة 
مــدروســة  خطط  ووفـــق  متكاملة  استراتيجية  إطـــار  فــي 
الــدراســات املتخصصة،  وضــعــت بعد إجـــراء العديد مــن 
بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء 
وإلغاء العديد من املجالس والهيئات واللجان، وإيجاد 
واآلخــر  واألمنية  السياسية  للشؤون  أحدهما  مجلسني 

للشؤون االقتصادية والتنمية،اللذين باشرا مهامهما.

 إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات
 وحــســب الــبــيــان فــانــه اعــيــدت دراســــة هيكلة بعض 
الــــــــوزارات واألجــــهــــزة واملـــؤســـســـات والــهــيــئــات الــعــامــة 

بمستوى  ويرتقي  املرحلة  متطلبات  مــع  يتوافق  بما 
الخدمات املقدمة للمواطن واملقيم، وصوًال إلى مستقبل 
زاهــــر وتــنــمــيــة مــســتــدامــة، مــمــا اســتــدعــى إلـــغـــاء ودمـــج 
واألجهزة  الـــوزارات  من  العديد  اختصاصات  وترتيب 
والهيئات العامة واملصالح الحكومية، واالوامر امللكية 
الكريمة شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات واألجهزة 

الحكومية وتعيني عدد من الوزراء واملسؤولني.

نص التغييرات
وجاءت التغييرات على الوجه اآلتي:

1 - تلغى «وزارة املياه والكهرباء».
ليكون  والصناعة»   التجارة  «وزارة  إســم  يعدل   -  2

«وزارة التجارة واالستثمار».
املــعــدنــيــة  الـــبـــتـــرول والــــثــــروة  اســــم وزارة  يـــعـــدل   - 3
املعدنية»،  والــثــروة  والصناعة  الــطــاقــة  «وزارة  ليكون 
إليها من  مــا سينقل  إلــى  بــاإلضــافــة  بالطاقة،  تختص 
املتعلقة  واألنشطة  بذلك  املتصلة  واملسؤوليات  املهام 
بــالــكــهــربــاء والــصــنــاعــة، كــمــا تــتــولــى إدارة «الــبــرنــامــج 

الوطني لتطوير التجمعات الصناعية».
البيئة  الــزراعــة» ليكون «وزارة  يعدل اسم «وزارة   -4
واملــيــاه والـــزراعـــة»، وتــنــقــل إلــيــهــا املــهــام واملــســؤولــيــات 

املتعلقة بنشاطي البيئة واملياه.
الــشــؤون اإلسالمية واألوقــاف  5- يعدل اســم «وزارة 
والــدعــوة واإلرشـــاد» لــيــكــون«وزارة الشؤون اإلسالمية 

والدعوة واإلرشاد».
الحج  «وزارة  لــيــكــون  الــحــج»  «وزارة  اســـم  يــعــدل   -6

والعمرة».
«الــعــمــل» و«الــشــؤون االجتماعية»  7- تدمج وزارتـــا 
والــتــنــمــيــة  الـــعـــمـــل  «وزارة  بـــاســـم  واحـــــــدة  وزارة  فــــي 

االجتماعية».
8- يــعــدل اســـم «الــرئــاســة الــعــامــة لــألرصــاد وحماية 
الــبــيــئــة» لــيــكــون «الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــــألرصــــاد وحــمــايــة 

البيئة»، ويكون لها مجلس إدارة.
9- يــعــدل اســـم «الـــرئـــاســـة الــعــامــة لــرعــايــة الــشــبــاب» 

مجلس  لها  ويكون  للرياضة»،  العامة  «الهيئة  ليكون 
إدارة يعني رئيسه بأمر ملكي.

10- يــــعــــدل اســــــم «هـــيـــئـــة تـــقـــويـــم الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــام» 
لــيــكــون«هــيــئــة تــقــويــم الــتــعــلــيــم»، وتــنــقــل إلــيــهــا املــهــام 

التعليم  وقياس  تقويم  بنشاط  املتعلقة  واملسؤوليات 
العامة  التعليم»، و«املؤسسة  العام والعالي فــي«وزارة 
للتدريب التقني واملهني»، وتدمج معها كل من«الهيئة 
الــوطــنــيــة لــلــتــقــويــم واالعـــتـــمـــاد األكـــاديـــمـــي»، و«املـــركـــز 
الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي»، و«مركز 
الــتــقــويــم واالعــتــمــاد الــتــقــنــي واملــهــنــي»، ويــعــني رئيس 

مجلس إدارتها بأمر ملكي.
الزكاة والدخل» لتكون «الهيئة  تحول«مصلحة   -11
العامة للزكاة والدخل»، وترتبط بوزير املالية، ويكون 

لها مجلس إدارة يرأسه وزير املالية.
ما  بكل  وتختص  للترفيه»،  عامة  «هيئة  تنشأ   -12
الترفيه ويكون لها مجلس إدارة يعني  يتعلق بنشاط 

رئيسه بأمر ملكي.
13- تنشأ «هيئة عامة للثقافة»، ويكون لها مجلس 

إدارة يرأسه وزير الثقافة واإلعالم.
14- يرأس وزير العمل والتنمية االجتماعية مجلس 

إدارة الهيئة العامة لألوقاف.
15- يــــرأس وزيــــر الــبــيــئــة واملـــيـــاه والــــزراعــــة مجلس 
إدارة كل من «الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة»، 
و«الــهــيــئــة الــســعــوديــة لــلــحــيــاة الــفــطــريــة»، و«املــؤســســة 

العامة لتحلية املياه املالحة».
إدارة  التجارة واالستثمار مجلس  وزيــر  يــرأس   -16
العامة  و«الهيئة  لالستثمار»،  العامة  «الهيئة  مــن  كــل 
السعودية  و«الهيئة  واملتوسطة»،  الصغيرة  للمنشآت 

للمواصفات واملقاييس والجودة».
17- يرأس وزير الصحة مجلس إدارة «هيئة الهالل 

األحمر السعودي».
18- يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية 
وينبع»،  للجبيل  امللكية  «الهيئة  من  كل  إدارة  مجلس 
السعودية  و«الهيئة  الصناعية»،  التنمية  و«صــنــدوق 
املساحة  و«هيئة  التقنية»،  ومناطق  الصناعية  للمدن 
عبدالعزيز  املــلــك  و«مــديــنــة  الــســعــوديــة»،  الجيولوجية 
لـــلـــعـــلـــوم والــــتــــقــــنــــيــــة»، و«هــــيــــئــــة تـــنـــمـــيـــة الــــــصــــــادرات 
الـــســـعـــوديـــة»، و«مـــديـــنـــة املــلــك عـــبـــداهللا لــلــطــاقــة الــذريــة 

واملتجددة».
يعني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء   -19

والدواء بأمر ملكي.
20- يعني رئيس مجلس املنافسة بأمر ملكي.

21- يعني رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء 
واإلنتاج املزدوج بأمر ملكي.

22- يعني بأمر من رئيس مجلس الوزراء من يتولى 
تنظيم  في  واالستثمار  التجارة  لوزير  املسندة  املهام 

جمعية حماية املستهلك.
بوزير  املدنيط  للطيران  العامة  «الهيئة  ترتبط   -23

النقل.
24- تــنــقــل املـــهـــام واملـــســـؤولـــيـــات الــخــاصــة بــاملــنــافــذ 
بــوزارة  املركزية  الخدمات  وكالة  تتوالها  التي  البرية 
املـــالـــيـــة إلــى«مــصــلــحــة الـــجـــمـــارك» لــتــكــون هـــي الــجــهــة 

املسؤولة عن املنافذ البرية.
25- تــســتــمــر األجــــهــــزة الــحــكــومــيــة املــعــنــيــة بــنــشــاط 
الــتــرفــيــه فـــي أعــمــالــهــا إلـــى حـــني قــيــام «الــهــيــئــة الــعــامــة 

للترفيه» بمزاولة اختصاصاتها.

 هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
26- تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق 
مــع مــن تـــراه مــن الجهات ذات العالقة - وخـــالل مــدة ال 

تتجاوز ثالثة أشهر باآلتي: 
 1 - اســتــكــمــال اإلجــــــراءات الـــالزمـــة إلنــفــاذ مقتضى 
أمــرنــا هـــذا فــيــمــا يتطلب ذلــــك، بــمــا فــيــه نــقــل وتــحــديــد 
االخــــتــــصــــاصــــات واألجـــــهـــــزة واملــــوظــــفــــني والـــوظـــائـــف 

واملمتلكات والبنود واالعتمادات وغيرها.
2 - مراجعة األنظمة والتنظيمات واألوامر والقرارات 
الــتــي تـــأثـــرت بــمــا ورد فـــي الــبــنــود الــســابــقــة، واقـــتـــراح 
تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة اآلثار 
املترتبة على ذلك بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود، 

وذلك الستكمال اإلجراءات النظامية الالزمة.
27- يــبــلــغ أمــرنــا هـــذا لــلــجــهــات املــخــتــصــة العــتــمــاده 

وتنفيذه.

�

تعديل اسم وزارة البترول 
لتصبح وزارة  الطاقة 

والصناعة والثروة املعدنية 

إعفاء وزير البترول
علي النعيمي وتعيني

خالد الفالح وزيرًا للطاقة 
والصناعة والثروة املعدنية

إنشاء هيئة عامة
للترفيه

من ذوي خبرة سياسية وإدارية

ترامب يبدأ اإلعداد الختيار نائب الرئيس

واشنطن ــــ شاهر زكريا

بعد فــوز املــلــيــارديــر دونــالــد تــرامــب، وخـــروج منافسيه 
تــيــد كـــــروز وجـــــون كــيــســك مـــن الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي لــلــحــزب 
الجمهوري، وبعد أن انجلى غبار املعركة بدأ ترامب حملته 
االســتــعــدادات، لوضع قائمة بأسماء،  مــن  بمرحلة جــديــدة 
يتم اختيار واحد منها، ليشغل منصب نائب الرئيس، في 

حال فوزه بالرئاسة.
الوطنية  اللجنة  مــع  املــبــاشــر  التنسيق  الحملة  وبـــدأت 
لــلــحــزب، مـــن خــــالل املــــشــــاورات واملـــبـــاحـــثـــات لــعــمــل حملة 
انـــتـــخـــابـــات جـــديـــدة عـــامـــة وواســــعــــة ضـــد مـــرشـــح الــحــزب 
الديموقراطي، بما في ذلك بحث التعيينات للموظفني في 
الحملة لنشرهم في الواليات األكثر سخونة في املنافسة ما 

بني الحزبني على املقعد الرئاسي.
وقـــال مــديــر حملة تــرامــب كـــوري لــيــوان دوســكــي مساء 
الثالثاء وقبيل ظهور نتائج انتخابات إنديانا: إن الحملة 
بــدأت البحث عن نائب للرئيس. واألربــعــاء أكــد ترامب من 
مرشحني  تختار  لجنة  بتشكيل  بـــدأت  حملته  أن  جــانــبــه، 
ملــنــصــب نــائــب الــرئــيــس. وتــضــم الــلــجــنــة املــرشــح الــرئــاســي 
السابق واملؤيد اآلن لترامب جراح األعصاب بن كارسون، 
 الـــــذي أكــــد ذلــــك مــســتــشــاره ارمـــســـتـــرونـــغ ولـــيـــامـــز لشبكة 

«سي إن إن». 
لــدى الحملة اآلن لشغل  وقــال مصدر رفيع إن املفاضلة 
الرئيس هي بني حاكم واليــة نيو مكسيكو سوزانا  نيابة 
مارتينيز، وحاكم كارولينا الجنوبية نيكي هالي، وحاكم 
أوهايو املرشح الرئاسي السابق جون كيسك، والسيناتور 
روب بورتمان من أوهايو. بيد أن بعضهم ينأى بنفسه من 

هذه القائمة.
فـــقـــال كــيــفــن ســمــيــث، املـــتـــحـــدث بـــاســـم بـــورتـــمـــان عضو 
مجلس الشيوخ، الذي يعيش أجواء تنافسية قوية إلعادة 
انــتــخــابــه مـــجـــددا فـــي املــجــلــس إنـــه لــيــس مــهــتــمــا لترشحه 
ملنصب نائب الرئيس في هذا الوقت، مضيفا «أنه يركز اآلن 

على سباق انتخابات مجلس الشيوخ».
أما نيكي هالي فقالت معلقة «لــدي احترام كبير إلرادة 
الــشــعــب، وكـــمـــا أقـــــول دائـــمـــا ســـأدعـــم املـــرشـــح الــجــمــهــوري 
ملنصب الــرئــيــس»، مضيفة: «مـــع أنــنــي مــســرورة وفــخــورة 
لترشيحي من قبل حملة ترامب، لكن جدول أعمالي مزدحم 

جدا بالتزامات تجاه كارولينا الجنوبية». 
أما كريس سانشيز املتحدث باسم حاكمة نيو مكسيكو 
ســــوزانــــا مــــا رتـــيـــنـــيـــز، فـــقـــال «إنــــهــــا لــيــســت مــهــتــمــة بــذلــك 
الــتــرشــيــح. لقد ذكـــرت مـــرارا وتــكــرارا أنــهــا ال تهتم ملنصب 

نائب الرئيس». 
وذكر سانشيز أنها «تقدر مثل هذا االهتمام ويضع نيو 
لخدمة  تماما  ملتزمة  لكنها  الــضــوء،  دائـــرة  فــي  مكسيكو 

مواطني الوالية».
السيناتور ماركو روبيو ضد  أيــدت  أن هالي  واملالحظ 
ترامب في االنتخابات التمهيدية في واليتها، وكانت تنتقد 
بشدة، وتحذر الناخبني ضد التدفق القوي للتصويت لذلك 

الصوت األكثر غضبا، قاصدة دونالد.
ويـــؤكـــد تـــرامـــب بــاســتــمــرار أنـــه ســيــخــتــار ملــنــصــب نــائــب 
الرئيس شخصا ذا خبرة سياسية وإداريــة، بدال من رجل 
أعمال مثله، ما يجعل االختيار موّفقا، حيث لديه عالقات 
الــكــونــغــرس، وبالتالي  متميزة مــع األعــضــاء األقـــويـــاء فــي 

يساعده في تمرير أجندته التشريعية.

 القائمة تضم كيسك
وهالي وبورتمان

وسط مشاعر غضب لتدهور الخدمات والكهرباء

تشييع جنازة ثالثة
 أطفال في غزة

خيم غضب وحـــزن شــديــدان امـــس، على 
أشقاء،  أطــفــال  موكب تشييع جــنــازة ثالثة 
قـــــضـــــوا فـــــي غـــــــزة جـــــــــراء حـــــريـــــق شـــــب فــي 
التيار  انقطاع  امتداد لحوادث  منزلهم في 

الكهربائي املتكررة في القطاع.  
وشـــيـــع املـــئـــات جــثــامــني األطــــفــــال، يــســرا 
(ثـــالثـــة أعــــــوام)، ورهــــف (عــــامــــان)، ونــاصــر 
(شهران) أبو هندي الذين قضوا الليلة قبل 
الشاطئ  فــي مخيم  الحريق  جــراء  املاضية 

لالجئني غرب مدينة غزة.
وردد املــشــيــعــون عـــبـــارات غــاضــبــة تندد 
بـــأزمـــات قـــطـــاع غــــزة جـــــراء الــنــقــص الــحــاد 
فـــي الـــخـــدمـــات األســـاســـيـــة خـــاصـــة الـــوقـــود 

وانقطاع التيار الكهربائي.
وقــــال جــهــاز الـــدفـــاع املــدنــي فــي غــــزة، إن 
الــحــريــق نتج عــن اســتــخــدام الشمع كبديل 
غاز  تسرب  مع  الكهربائي  التيار  النقطاع 

الطهي في املنزل.
كذلك  أسفر  الحريق  إن  مسعفون،  وقــال 
عن ثالث إصابات من أفراد العائلة، وصفت 

حالة إحداها بالخطيرة.
ويـــعـــتـــمـــد كـــثـــيـــر مـــــن ســــكــــان غــــــزة عــلــى 
الــشــمــوع أو مـــولـــدات الــكــهــربــاء الــصــغــيــرة 
في  منازلهم  إلنـــارة  بالبنزين؛  تعمل  التي 

ظل انقطاع الكهرباء معظم ساعات اليوم.
ولــــقــــي أكــــثــــر مـــــن 30 فــلــســطــيــنــيــا عــلــى 
األقـــل أغلبهم أطــفــال حتفهم جـــراء حــوادث 
حريق  مماثلة، بسبب أزمة انقطاع التيار 
الكهربائي خالل السنوات الخمس األخيرة.

الوضع املأساوي للخدمات
ويعاني سكان قطاع غزة البالغ عددهم 
مــلــيــون و900 الــــف نــســمــة، مـــن أزمــــة عجز 
إلى  تصل  الكهربائي  التيار  في  متواصلة 
أكثر من 60 باملئة، فضال عن ارتفاع معدالت 
اإلسرائيلي  الحصار  جــراء  والبطالة  الفقر 
املفروض عليهم منذ أكثر  من تسعة أعوام.

واتــــهــــمــــت حــــركــــة «حـــــمـــــاس» إســـرائـــيـــل 
بــاملــســؤولــيــة عـــن نــقــص الـــوقـــود، وحــمــلــت، 
فــي بــيــان صــحــافــي ، الــرئــيــس الفلسطيني 
مــحــمــود عـــبـــاس ورئـــيـــس الــحــكــومــة رامـــي 
«املــــــشــــــاركــــــة فــي  مــــســــؤولــــيــــة  الــــحــــمــــد اهللا 
املسؤولية في ظل حالة التمييز والتهميش 
الــتــي يــمــارســانــهــا ضـــد أهـــل غـــــزة»، حسب 

تعبيرها.
الشرطة في غزة،  أعلنت  يأتي ذلك فيما 
أنـــهـــا عـــثـــرت عـــلـــى رجـــــل يــبــلــغ (33 عـــامـــا) 

مــقــتــوال فــي شــمــال الــقــطــاع وســـط شبهات 
بـــإقـــدامـــه عـــلـــى االنـــتـــحـــار هـــربـــا مــــن واقــــع 

البطالة والفقر الذي يعانيه.

القصف املتبادل على الحدود
فــي غــضــون ذلـــك، استيقظ ســكــان قطاع 
غــــزة مـــجـــددا امــــس عــلــى دوي انـــفـــجـــارات، 
مـــع اســتــمــرار الــتــوتــر فـــي مــنــطــقــة الــحــدود 
بــني الــقــطــاع واســرائــيــل لــلــيــوم الــرابــع على 
الــتــوالــي رغــم تأكيد كــل مــن الطرفني عزمه 

على تفادي التصعيد.
      وكان نائب رئيس املكتب السياسي 
لــحــمــاس اســمــاعــيــل هــنــيــة، واضــحــا اذ اكــد 
«نحن ال ندعو لحرب جديدة». ومن جانبه، 
يخضع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني 
نتانياهو لضغوط قبل نشر تقرير ملراقب 
الـــدولـــة حـــول الــحــرب عــلــى قــطــاع غـــزة عــام 
غير  بانه  تفيد  تسريبات  ورود  مــع   ،2014

مؤات له.

 التصعيد ال يزال تحت السيطرة
ويــــــرى الــــخــــبــــراء فــــي الــــيــــوم الـــــرابـــــع مــن 
اســـتـــشـــهـــاد  الـــــــى  ادت  الـــــتـــــي  املـــــواجـــــهـــــات 
فلسطينية في الـ54 من العمر، ان التصعيد 
ال يــزال تحت السيطرة، اذ ال يرغب اي من 
خــوض  فــي  والفلسطينيني  االســرائــيــلــيــني 

حرب.
وتــــبــــذل مـــصـــر واطــــــــراف اخــــــرى جـــهـــودا 
لتثبيت التهدئة. وافاد هنية عن اتصاالت 
تـــجـــري مــــع قـــطـــر ومـــصـــر واالمـــــــم املــتــحــدة 
وتـــركـــيـــا «مـــــن اجـــــل كـــبـــح جـــمـــاح الــــعــــدوان 

االسرائيلي». (غزة- د ب أ، ا ف ب)

املواجهات
على الحدود

مع إسرائيل تدخل 
يومها الرابع

محتجون يرفعون الفتات ضد ترامب في يوجني بوالية أوريغون      (ا ف ب) ●
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