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التأمني الصحي 
للمتقاعدين.. 

حلم بعيد املنال!
تكلمنا عن التأمني الصحي للمتقاعدين الكويتيني 

منذ عام 2013 وأوضحنا احلاجة املاّسة لتقدمي 
مقترح بهذا الشأن، وبصراحة لم يقصر كل من 

احلكومة ومجلس األمة باالهتمام بفئة املتقاعدين 
الذين يحتاجون الرعاية الصحية بعد ترّدي حالتهم 

الصحية وخاصة بعد سنوات من اخلدمة وكبر 
السن، ولذلك متت املوافقة واصدر قانون رقم 114 
لسنة 2014 بشأن التأمني الصحي على املواطنني 
املتقاعدين )114/ 2014( على أن يتم تطبيقه خالل 

سنة، مرت سنة وجاءت التصريحات بعدها كالتالي: 
تطبيق التأمني الصحي على املتقاعدين بعد 8 ٭ 

أشهر هذا تصريح وزير الصحة د.العبيدي في شهر 
يناير2015.

بطاقات التأمني الصحي للمتقاعدين خالل شهرين   ٭
هذا تصريح الوكيل املساعد د.محمود العبدالهادي 

في ديسمبر 2015. 
بدء توزيع بطاقات التأمني الصحي على املواطنني   ٭

املتقاعدين بعد وصول رد ديوان احملاسبة قريبا 
جدا، وتوقيع العقد مع الشركة املسؤولة هذا تصريح 

الوكيل املساعد د.محمود العبدالهادي في فبراير 
 .2016

وزارة املالية أكدت على أن وزارة الصحة تستطيع   ٭
أن تبدأ فورا في إجناز اإلجراءات املطلوبة منها، مثل 

توقيع العقد مع الشركة التي وافقت عليها جلنة 
املناقصات املركزية بعد إجناز ديوان احملاسبة للدور 

املطلوب منه، على أن يتم توزيع بطاقات التأمني 
الصحي على املتقاعدين خالل أيام، هذا تصريح 
رئيس جلنة األولويات البرملانية النائب د.يوسف 

الزلزلة في ابريل 2016.
تنفيذ قانون التأمني الصحي للمتقاعدين وقف   ٭
عند ديوان احملاسبة لسبب يعنيهم، هذا تصريح 

وزير الصحة د.علي العبيدي في شهر مايو 2016. 
لم نتأخر بدراسة التأمني الصحي للمتقاعدين   ٭

وإنه رصد بعض املالحظات التي البد من 
استيضاحها من قبل وزارة الصحة كي ال يتحمل 

املال العام أعباء ال مبرر لها، هذا تصريح ديوان 
احملاسبة في شهر يونيو 2016.

والذي يتابع التأمني الصحي للمتقاعدين الكويتيني 
من صدور القانون في 2014 وحتى آخر تصريح 

لديوان احملاسبة في شهر يونيو 2016 يفهم شيئا 
واحدا، وهو أن هناك إما تأخير متعمد أوإهمال 

بسبب عدم التدقيق والدراسة الوافية قبل صدور 
القانون.

وكذلك عدم التنسيق في جميع املراحل مع اجلهات 
املعنية مثل ديوان احملاسبة وإدارة الفتوى والتشريع 

وامليزانية حتى ال تكون هنالك حجة لديهم بوجود 
مالحظات بعد مرور سنتني من اصدار القانون 

وصدور الالئحة التنفيذية. 
وجاءت املفاجأة األخيرة في تصريح رئيس جلنة 

امليزانيات النائب عدنان عبدالصمد في أول رمضان 
بأن احلكومة قررت جتميد مشروع مستشفى 

املتقاعدين، مبينا أن هذه اخلطوة اتت متهيدا لصرف 
النظر عن املشروع في حال جنحت جتربة التأمني 
الصحي للمتقاعدين، والظاهر انه لن يكون هناك 

مستشفى وال تأمني صحي للمتقاعدين ونسأل اهلل 
الصحة والعافية للجميع وخاصة املتقاعدين، واهلل 

معكم.

»االستثمارات«: األسهم الصغيرة 
جتذب املتداولني

»بيتك كابيتال«: انخفاض 
حجم التداول إلى النصف

قال تقرير صادر عن شركة االستثمارات الوطنية 
ان سوق الكويت لألوراق املالية تداوالت أنهى االسبوع 
املاضي عل���ى تباين في أدائه وذل���ك مقارنة مع أداء 
االسبوع املاضي، حيث ارتفع املؤشر السعري بنسبة 
0.6%، في حني تراجعت املؤشرات الوزنية )الوزني - 
مؤشر كويت NIC50 - 15( بنسب بلغت 0.1% و%0.4 
و0.3% على التوالي، كما تراجع املعدل اليومي للقيمة 
املتداولة بنسبة 41.5%خالل االسبوع ليبلغ 7.0 ماليني 

د.ك باملقارنة مع 11.9 مليون د.ك لالسبوع املاضي. 
وأشار التقرير الى ان تداوالت الفترة اتسمت بنوع 
من اخلمول والتي عادة ما تصاحب جلس���ات التداول 
خالل شهر رمضان املبارك، فعلى على الرغم من ارتفاع 
املؤشر السعري، إال ان السيولة املتداولة قد تراجعت 
بشكل واضح لتصل إلى مستوى 5.8 ماليني د.ك بتاريخ 
2016/6/7 وهي مستويات لم يشهدها السوق منذ يوليو 

2014 والتي كانت في شهر رمضان كذلك. 
هذا، وبالنظر إلى تباين أداء املؤش����رات جند انها 
تعكس استقطاب األسهم الصغيرة لشريحة كبيرة 
من املتداولني، وعزوف صناع الس����وق واالوس����اط 
االستثمارية عن األسهم التشغيلية من جهة أخرى، 
وهو يشكل عامال آخر س����اهم في انحسار السيولة 
إلى جانب عامل تقليص ساعات التداول بنسبة %25 
بالرغم من قيام شركة بورصة الكويت بزيادة وقت 
الت����داول في رمضان 30 دقيقة بهدف زيادة نش����اط 

السوق.

قال تقرير صادر عن شركة بيتك كابيتال التابعة لبيت 
التمويل الكويتي )بيتك( ان مؤش����رات بورصة الكويت 
شهدت أسبوعا سلبيا جديدا، وأغلق املؤشر السعري مع 
5410.60 بزيادة قدرها 0.62% ليصل 33.55 نقطة مقارنة 
مع األسبوع السابق. ومؤشر املثنى االسالمي شهد انخفاضا 
بنسبة 0.17% ليغلق عند 511.86 خالل األسبوع. في حني 
مؤشر كويت 15 أغلق عند مستوى 814.65 نقطة بانخفاض 
0.42% خالل األسبوع. وبني التقرير أن أداء االسبوع املاضي 
ش����هد تداوالت ب� 389.58 مليون سهم مقارنة ب� 779.24 
مليون سهم في السابق، أي بتراجع مقتربا من النصف، 
حيث بلغت القيمة السوقية االجمالية 24.49 مليار دينار 

بتراجع بنسبة 0.1% على أساس أسبوعي. 
وعلى صعيد الشركات اإلسالمية، من أصل 56 شركة 
إسالمية مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، بينما 
تراجعت أس����عار أسهم 24 ش����ركة خالل االسبوع. وبني 
التقرير ان القيمة السوقية ملجموع الشركات االسالمية 

املدرجة شهد تراجعا خالل إغالق االسبوع املاضي.

املجموعة وفرت ملوظفيها فرصة لالطالع على أحدث اجتاهات التوظيف

في ظل توقعات بتراجع حاد لقيمة اجلنيه

»زين« تعقد اجتماعها السنوي الستقطاب مواهب مع »لينكد - إن«

كيف سيؤثر انسحاب بريطانيا من »األوروبي« على املستثمرين اخلليجيني؟
االعتبار مصاحلهم االقتصادية، 
السيما بعد التوقعات من قبل 
وزارة اخلزانة البريطانية بان 
البالد س���تدخل مرحلة من 
الركود االقتصادي ملدة عام إذا 
ما صوتت لصالح االنسحاب 
من االحتاد، مع توقع تراجع 
الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 
تتراوح بني 3.6% و6%، وهو 
ما يعني خسارة نحو 820 ألف 
وظيفة مصحوبة بانخفاض 
في متوسط االجور واسعار 

املساكن.

ظرف صعب

وح�����ذر بينكرت�����ون 
املس���تثمرين على مستوى 
عامل���ي م���ن »ه���ذا الظرف 
الصعب« حاث���ا إياهم على 
الت���زام احليطة واحلذر مع 
احتمال إعادة تسعير األصول 

االستثمارية في بريطانيا.
وعلق على ذلك بالقول: 
»ال أنص���ح ب���أن يقتص���ر 
االس���تثمار عل���ى األموال 
النقدية الس���ائلة، حيث ان 
لدينا أوراق���ا مالية مقيمة 
بأقل من قيمتها احلقيقية، 
ولدينا الس���ندات والذهب، 
الى  اللجوء  ف���إن  وبالتالي 
تنويع األصول االستثمارية 
أمر مهم، ولكن بصورة عامة 
فإننا نعتقد اننا جنتاز فترة 
ترقب إلعادة تسعير األصول، 
وبعده���ا س���تكون فرصة 

لالستثمار«.

ان يتخ���ذوا مراك���ز حتوط 
في مواجه���ة تخفيض قيمة 
اجلنيه، وإذا كانت لديهم مراكز 
انكشاف كبيرة على االسواق 
البريطانية وتراجعت قيمة 
اجلنيه، فإنهم سيخس���رون 
الشرائية  القوة  على صعيد 
العاملية، وبالتالي فإن هذا ما 
يجب ان نتنبه لها بالنسبة 

لعمالء معينني«.
وأعرب مدير االستثمارات 
البريطانيني  ان  عن اعتقاده 
عندما يصوتون سيأخذون في 

مس���ؤولني عن ش���راء %30 
من العقارات الرئيس���ية في 

العاصمة البريطانية.

مراكز التحوط

وأضاف التقرير ان لندن 
كانت هدفا لنح���و 24% من 
األموال التي ضخها مستثمرون 
من الشرق األوسط في أسواق 
العقار العاملية والبالغة 11.5 

مليار دوالر.
وق���ال بينكرت���ون: »ان 
لدينا عمالء كثيرين ميكنهم 

املستثمرون في أسواق األسهم 
بعيدا عن اململكة املتحدة«.

وقال���ت الصحيف���ة ان 
تخفي���ض قيم���ة اجلني���ه 
سيضر بشدة باملستثمرين 
الذي استثمروا  اخلليجيني، 
بصورة جماعية املليارات من 
اجلنيهات في اسواق العقار 

البريطانية.
وقد أظه���ر تقرير صدر 
مؤخرا عن مؤسس���ة س���ي 
بي ار اي ان املش���ترين من 
الشرق االوسط رمبا يكونون 

محمود عيسى

حذر محافظ بنك إجنلترا 
املرك���زي مارك كارني من ان 
قيم���ة اجلنيه االس���ترليني 
قد تنخفض »رمب���ا بحدة« 
اذا صوت���ت بريطانيا على 

االنسحاب يوم 23 اجلاري.
وقال���ت صحيف���ة غلف 
بيزنس: انه يجري في الوقت 
احلاضر تشجيع املستثمرين 
اخلليجي���ني ذوي احليازات 
الكبيرة في  واالس���تثمارات 
اململكة املتحدة على التحوط 
في مواجهة انخفاض محتمل 
لقيم���ة اجلنيه، فيما يقترب 
موعد إجراء االس���تفتاء في 
البالد عل���ى تخلي بريطانيا 
عن عضوية االحتاد األوروبي، 
مش���يرة الى ان سعر صرف 
اجلنيه االسترليني انخفض 
الى أدنى مستوى في 7 سنوات 
م���ن 1.39 دوالر ف���ي فبراير 

املاضي.

االنسحاب والضعف

ق���ال مدير  م���ن جانبه، 
االستثمار والثروات اخلاصة 
في بن���ك فالكون البريطاني 
ديڤيد بينكرتون »ان اإلجماع 
العام في اآلراء هو أن اجلنيه 
سيضعف إذا صوتت اململكة 
املتحدة على االنسحاب، وذلك 
ألن املس���تثمرين ال يريدون 
ان يتضرروا بتخفيض قيمة 
العملة، ولهذا فقد نس���حب 

خالله أن يتفاعلوا ارتباطيا 
مع مؤسستهم، وأن يخلقوا 
معنى لديناميات التوظيف.

كما أن الش���ركات التابعة 
ملجموعة زين دأبت منذ ذلك 
احلني على التعاون من أجل 
حتقيق هدف موحد، وهو زيادة 
معدالت االستجابة واملشاركة 
بني املوظف���ني، وجاءت روح 
املوظف���ني إلى الواجهة خالل 
»مسح مشاركة املوظفني للعام 
2015«، وهو املسح الذي أسفر 
عن معدل اس���تجابة إجمالي 
بلغ أكثر من 90%، ونس���بة 
مش���اركة بلغت 76% مقارنة 
مع متوس���ط مشاركة قطاع 

االتصاالت البالغ %69.
وقد ج���رى وضع خطة 
اتصاالت مش���تركة من أجل 
ضمان نشر رسائل متسقة 
من خالل وس���ائط وقنوات 
إنترانت زين،  متنوعة مثل 
الفورية،  الرسائل  املدونات، 
االجتماعات املفتوحة، ومقاطع 
الفيديو، وعززت هذه احلملة 
أيضا مبادرة »أبطال«، وهي 
املبادرة التي شهدت االستعانة 
مبجموع���ة من املوظفني في 

زين.
وختمت الس���يف بقولها 
»إن أنشطة أعمال االتصاالت 
التط���ور  املتنقل���ة دائم���ة 
والتنافسية، مدفوعة بشكل 
رئيس���ي بفضل األشخاص 
االبتكاريني، وبينما تواصل 
مجموعة زين منوها، فإننا 
التركيز على  مستمرون في 
اس���تقطاب أفضل املواهب 
وتعزيز سمعتها باعتبارها 
جه���ة العم���ل املفضلة عند 
االختيار، كما أن )لينكد-إن( 
تدعم إستراتيجيتنا وتوفر 
فرص���ة للتفاعل م���ع أرقى 
املواهب على مستوى العالم 

وبالنطاق املناسب«.

املبادرات في مجال التوظيف 
وترسيخ عالمات جهات العمل 

التجارية«.
 وتابع أتاالي قائال: »نحن 
سعداء بكوننا هنا اليوم حيث 
ندعم مجموعة زين في حتقيق 
رؤيته���ا واس���تراتيجيتها 
اخلاصة باملواهب من خالل 
عقد هذا االجتماع األول من 
نوعه ف���ي املنطق���ة، حيث 
سلط هذا احلدث الضوء على 
أهمية إشراك املوظفني، وبحث 
مدى إمكانيتهم أن يصبحوا 
س���فراء ناجح���ني للعالمة 
التجارية وللثقافة اخلاصة 

بشركتهم«.
اجلدير بالذكر أن مجموعة 
زي���ن وظفت حوال���ي 800 
العام  موظف جديد خ���الل 
2015، وحتت شعار »معا«، 
قدمت املجموعة إطار عمل ذا 
مغزى استطاع املوظفون من 

التي تخدم اس���تراتيجيتها، 
وذلك انطالقا من أن توظيف 
أفضل املواهب والقدرة على 
االحتفاظ بها هو أمر محوري 
وأساسي للحفاظ على األهداف 

االستراتيجية«.
ق���ال رئيس  من جانبه، 
قط���اع حل���ول املواهب في 
القطاع اخلاص لدى »لينكدإن« 
في منطقة الش���رق األوسط 
وشمال أفريقيا أما أردا أتاالي 
»في لينكد-إن - ومن خالل 
حلول املواه���ب االبتكارية 
اخلاصة بنا - نحن ملتزمون 
بدعم شركائنا من أجل حتقيق 
مس���تهدفات أرب���اب العمل 
املتعلقة بالعالمات التجارية 
وباملواهب، ومنذ تعاوننا في 
العام 2014، جنحت لينكدإن 
ومجموع���ة زي���ن معا في 
بناء شراكة ناجحة سمحت 
للمجموع���ة بتنفي���ذ أحدث 

املوحدة م���ن أجل دعم فرق 
اس���تقطاب املواهب التابعة 
لها في عملي���ات املجموعة، 
وتعاونها مع »لينكدإن« في 
استضافة هذه القمة التفاعلية 
هو أح���د األمثل���ة على هذا 

النشاط.
وتعليقا عل���ى االختتام 
الناجح لهذا االجتماع، قالت 
املدي���رة التنفيذي���ة لقطاع 
املوارد البشرية في مجموعة 
زين مرمي السيف »في ضوء 
تركيزنا على تعزيز عالمتنا 
التجارية كجهة عمل مميزة، 
فإننا س���عداء بأن )لينكد-
إن( ق���د اخت���ارت مجموعة 
زين الستضافة أول اجتماع 
الستقطاب مواهب في املنطقة 

لدعمها في رحلتها«.
وأضافت السيف بقولها 
»تواصل مجموعة زين تعيني 
موظفني في مراكز أنشطتها 

أعلنت مجموعة زين أنها 
أنهت بنجاح فعاليات االجتماع 
السنوي الستقطاب املواهب 
للعام 2016 مع لينكد-إن، وهو 
الذي استهدفت منه  احلدث 
جذب مهني���ني محترفني في 
البشرية على  املوارد  مجال 
مس���توى عملياتها بغرض 
التعرف على طبيعة أحدث 

اجتاهات التوظيف.
وذكرت زي���ن التي متلك 
وتدي���ر ثمان���ي ش���بكات 
اتصاالت متطورة في منطقة 
الشرق األوس���ط وأفريقيا 
أن فعالي���ات االجتماع الذي 
عقدته في الكويت على مدار 
يومني ه���و األول من نوعه 
على مستوى املنطقة، حيث 
تولت إدارته شركة »لينكد-

إن«، وحضره عدد كبير من 
مس���ؤولي توظي���ف وفرق 
إدارة مواهب من الش���ركات 
التابع���ة ملجموعة زين، كما 
أن هذا احلدث يتماش���ى مع 
»مقت���رح قيمة جهة العمل« 
اخلاص مبجموعة زين ومع 
موضوعات »املشاركة«، و»معا 

نتواصل«.
وكان���ت مجموع���ة زين 
أبرمت اتفاقا مع »لينكد إن« 
في نوفمبر م���ن العام 2014 
من أجل تعزيز استراتيجيتها 
اخلاصة بترسيخ عالمة رب 
عم���ل التجار، واس���تقطاب 
املواه���ب ف���ي املنطقة، مما 
يسهم في متكينها من حتديد 
وتوظيف أفضل املواهب من 
بني أعضاء الشبكة االحترافية 
ل� »لينكدإن« على مس���توى 

العالم.
وتسعى مجموعة زين إلى 
املزيد م���ن تعزيز برنامجها 
الذي يحمل اس���م »برنامج 
مجتمع زي���ن واحد«، وذلك 
املبادرات  من خالل عدد من 

لقطة جماعية تضم موظفي »زين« و»لينكد - إن«

تشجيع املستثمرين اخلليجيني في بريطانيا على التحوط من مخاطر انسحابها من االحتاد األوروبي

»زين« توفر »HTC 10«اجلديد كلياً لعمالء الدفع املسبق
أعلنت زين الشركة الرائدة في تقدمي 
خدمات االتص��االت املتنقلة في الكويت 
عن طرحها جله��از HTC 10 اجلديد كليا 
لعمالئها من ذوي الدفع املسبق في جميع 
فروعها املنتشرة في الكويت وعلى متجرها 
اإللكترون��ي، لتوف��ر لهم بذل��ك فرصة 
االستمتاع بواحد من أحدث األجهزة الذكية 
على شبكتها األحدث واألكثر تطورا وفق 

 .LTE-A تقنية اجليل الرابع
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن 
اإلطالق جاء ليرسخ من جهودها لتوفير 
أفضل األجهزة الذكية واخلدمات املتطورة 
الت��ي تضم��ن لعمالئها جتربة سلس��ة 
تالق��ي طموحاته��م ورغباتهم مبختلف 
احتياجاته��م واس��تخداماتهم، وتزودهم 
بأحدث التكنولوجيا التي حتقق ما يتطلعون 
إلي��ه، والتزامها بوعودها بتقدمي األفضل 
واألكث��ر تطورا من اخلدم��ات العروض 

لعمالئها األوفياء.
وذكرت »زين« الت��ي حتتفظ بريادة 
 HTC الس��وق الكويتية أنها تطرح جهاز
10 اجلديد كليا ضمن باقة الهواتف الذكية 
بس��عر 21 دينارا شهريا، والتي تتضمن 
مجموع��ة من املزايا القيمة التي تش��مل 
50 جيجابايت م��ن إنترنت LTE-A فائق 
السرعة، مع 500 دقيقية مكاملات محلية، 
والتمتع بخدمة الرسائل النصية القصيرة 
بال حدود، وإنترنت Zain Wi-Fi مجانا في 

األڤنيوز وسوق شرق. 
وبينت الش��ركة أن اجله��از اجلديد 
يتميز بتصميم معدني متكامل مع غالف 
زجاجي أملس وشاشة ملس رائعة بحجم 5.2 
بوصات، ويحتوي اجلهاز على كاميرا خلفية 
متطورة بجودة 12 ميغابكسل مع تركيز 
تلقائي سريع يلتقط الصور بشكل رائع 
حتى أثناء احلركة، هذا باإلضافة لكاميرا 

أمامية تعد األولى من نوعها، حيث تتضمن 
ميزة الثبات البصري من أجل التقاط صور 

ال� Selfie بأفضل جودة ممكنة.
وأضافت »زين« أن جهازHTC 10 ميتاز 
بسماعات BoomSound املتطورة مع تقنية 
الصوت الشخصي وسماعات األذن التي 
تقدم جودة صوت غاية في النقاء، وتتسم 
بطارية اجلهاز اجلديد بالقوة، حيث تدوم 
بشكل أطول عن األجهزة األخرى املنافسة، 
وذلك ملدة يومني من االستخدام العادي.

وكشفت الشركة أن عمالءها سيتمتعون 
بجهاز HTC 10 مع هذه الباقة، التي متنحهم 
عدد دقائق أكثر، وخدمات رسائل نصية 
غير محدودة، مبينة أنها سعت جديا إلى 
دعم وتلبية تطلعات واحتياجات عمالئها، 
حيث انها عند وعدها دائما بتقدمي حلول 
عملية ألسلوب حياتهم سواء على املستوى 

الشخصي أو العملي.

حتليل

مستثمرو الشرق 
األوسط ميلكون 

30% من العقارات 
 الرئيسية 
في لندن


