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في  العدد
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الكويت

الغانم: لن نخضع لإلرهاب.. والدستور واضح

مقاطعة الحكومة ترفع سقف التصعيد

تعبت وأنا أبحث عن الرجل المناسب 
ليكون زوجي.. فماذا أفعل؟   

السفير األسباني لـ سبقلا: 
فر تمديد قيود السَّ

إلى نهاية يونيو الجاري
¶ لم نتلَق تعليمات الستئناف العمل 

بتأشيرات »الشنغن« 
¶ نعمل واالتحاد األوروبي

 العتماد »جواز سفر كورونا«
¶  نأمل من الكويت السماح بعودة 

األسبان العالقين

الكويت  | ص03

مبالغة وهدر في كمامات »الصحة«

فهاد الشمري وحمد الحمدان 

رفعت مقاطعة الحكومة لجلسة مجلس األمة التي خصصت أمس ملناقشة 
قانون بسط سلطة القضاء على قضايا الجنسية، سقف التصعيد النيابي 
ووضعت الحكومة واملجلس على مفترق ط��رق، بعد أن اعتبر 31 نائبًا في 
بيان لهم أن أبواب التعامل الدستوري الصحيح أغلقت، وأن املخرج الوحيد 

لألزمة هو رفع األمر إلى سمو األمير.
الحكومة،  الجلسة لعدم حضور  الغانم  م��رزوق  األم��ة  ورف��ع رئيس مجلس 
وذلك استنادًا إلى املادة 116 من الدستور، وسط اعتراضات عدد من النواب 

على رفعها.
ودعا الغانم النواب إلى التحرر من اإلرهاب املمارس عليهم من أقلية تزعم 
أنها توزع صكوك الوطنية؛ ألن ذلك سيدمر الوطن واملجتمع، مشددًا على أن 

الدستور الكويتي واضح، ولن يرهبنا أي شيء في تطبيقه.
وق���ال ال��غ��ان��م ف��ي ت��ص��ري��ح إل���ى الصحافيني ع��ق��ب رف���ع الجلسة إن���ه ت��م رف��ع 
ال��ج��ل��س��ة ال��خ��اص��ة وف��ق��ًا ل��ل��م��ادة 116 م��ن ال��دس��ت��ور، م��ؤك��دًا أن ه���ذا اإلج���راء 
الدستوري متبع منذ عام 1963، مشيرًا إلى أنه تم رفع الجلسة بسبب عدم 
حضور الحكومة 30 مرة في املجلس الحالي والفصول التشريعية السابقة، 

وجلسة أمس هي الجلسة ال� 31.
وأكد الغانم أن املوضوع موضوع بلد ومصلحة مواطنني، وأعاهدكم أمام 
الكويتي منذ شرفني بتحمل هذه  والشعب  األمير  أم��ام  كما عاهدتكم  اهلل 
املسؤولية، وأقسم باهلل العظيم ال يمكن أن أرضخ أو أخضع لإلرهاب مهما 

كانت شدته وسأستمر باّرًا بقسمي.
وفي أعقاب الجلسة، أص��درت كتلة ال���31 نائبًا في مجلس األم��ة بيانًا قالت 
فيه إن أبواب التعامل الدستوري الصحيح أغلقت، وأن األعمال املخالفة لكل 
األم��ة،  نظر  تحت  وقعت  املعتبرة  والواقعية  والسياسية  الدستورية  األط��ر 
األم��ة وال���وزراء على منع قيام األمة  اتفاق رئيَسي مجلَسي  وه��و ما يعني 
الرقابة والتشريع، وهو ما يمثل اعتداء مباشرًا على حقوق  ب��أدواره��ا في 

الشعب وسلطاته.
وأضاف البيان: »لذا فإننا ال نجد مخرجًا إال برفع األمر إلى سمو أمير البالد 

التخاذ ما يراه في هذا الشأن«.

محمد مراح
أب����ق����ت ب���ري���ط���ان���ي���ا ع���ل���ى ال���ك���وي���ت ض���م���ن ال��ق��ائ��م��ة 
الكهرمانية )البرتقالية( لقيود السفر، ولم تضفها 
إل�����ى ال���ق���ائ���م���ة ال����ح����م����راء ب���ع���د أن ك����ان����ت ص��ح��ي��ف��ة 
التلغراف البريطانية قد أكدت أن الكويت ستضاف 
إل���ى ال��ق��ائ��م��ة ال��ح��م��راء ال��ت��ي يمثل ال���واف���دون منها 

خطرًا كبيرًا النتقال فيروس كورونا.
دول   7 إض��اف��ة  ع��ن  البريطانية  السلطات  وأع��ل��ن��ت 
للسفر، وه��ي: مصر،  الحمراء  القائمة  إل��ى  ج��دي��دة 
ال��ب��ح��ري��ن، ال����س����ودان، أف��غ��ان��س��ت��ان، ك��وس��ت��اري��ك��ا، 

ترينداد وتوباغو، سيريالنكا.  
ع��ل��ى موقعها  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة  ال��ن��ق��ل  وزارة  ون���ش���رت 
اإللكتروني الرسمي القائمة الحمراء الجديدة، ولم 

تضف أي دول جديدة إلى القائمة الخضراء.
وش�����ددت ال��س��ل��ط��ات ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، ع��ل��ى أن جميع 
ال��ت��غ��ي��ي��رات ف���ي ال���ق���وائ���م س��ت��دخ��ل ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ 

الثالثاء املقبل 8 يونيو الجاري.
القائمة  من  البرتغال  تحويل  أيضًا،  القرار  وشمل 

الخضراء إلى القائمة الكهرمانية )البرتقالية(.
وكان وزير النقل البريطاني غرانت شابس قد أكد 
القائمة  ف��ي  البلدان  إل��ى  ف��ي وق��ت سابق أن السفر 
الكهرمانية )البرتقالية( ال يزال مقيدًا، ويلزم بعد 
ال���ع���ودة م��ن��ه��ا ال��ح��ج��ر ال��ص��ح��ي ف���ي ال��ب��ي��ت ع��ش��رة 
أيام، أو فحص سلبي من اإلصابة بالفيروس بعد 

خمسة أيام.

أضافت مصر والبحرين والسودان و4 دول أخرى إلى »الحمراء«

بريطانيا تبقي على الكويت ضمن القائمة الكهرمانية

الركود االقتصادي أغلق 70% منها

إيران: معارض السيارات محال خضار وبقاالت
محمد مجيد األحوازي

إل��ى تسوية في مفاوضات  للتوّصل  إي��ران   تجهد 
فيينا إلحياء االتفاق النووي، من أجل رفع العقوبات 
التي أرهقتها، وأدت إلى تدهور األوضاع االقتصادية 

بشكل لم يسبق له مثيل.
ال��وض��ع،  بلغها  ال��ت��ي  السيئة  للحالة  ان��ع��ك��اس  وف��ي 

ك���ش���ف رئ���ي���س ات����ح����اد ب���ائ���ع���ي ال����س����ي����ارات وم����اك 
املعارض في إيران سعيد مؤتمني عن إغاق %70 
من تلك املعارض، وتحويل البعض صاالت العرض 
مواد  وبقاالت  متاجر خضروات  إلى  بهم  الخاصة 
أن  غذائية. ونقل موقع »تجارة نيوز« عن مؤتمني 
القوة الشرائية للناس في سوق السيارات انخفضت 
بشكل حاد جدًا، وأن العماء ابتعدوا عن هذا السوق، 

مردفًا أن حالة عدم اليقني بشأن نتيجة االنتخابات 
الركود  نسبة  ارت��ف��اع  في  أيضًا  الرئاسية ساهمت 

في سوق السيارات، وإلغاء غالبية صفقاته.
ب���دوره���ا، أش����ارت وك��ال��ة أن��ب��اء إرن����ا إل���ى ان��خ��ف��اض 
بنسبة 20% إلى 30% في سوق السيارات املحلية 
وامل��ج��م��ع��ة وامل���س���ت���وردة ب��س��ب��ب ت���ده���ور األوض�����اع 

االقتصادية في الباد.

بارتفاع  أف��ادت  )إيسنا(  الطلبة  أنباء  وكالة  وكانت 
س��ع��ر ص���رف ال��ع��م��ات األج��ن��ب��ي��ة م��ق��اب��ل ال��ت��وم��ان 
��ر بشكل مباشر في أسعار أس��واق 

ّ
أث اإلي��ران��ي، ما 

املال، وكذلك أسواق السيارات في إيران.
األميركية  العقوبات  إن  اإلي��ران��ي��ة  الحكومة  وت��ق��ول 
باالقتصاد  اإلض���رار  ف��ي  مباشر  بشكل  ساهمت 

وتراجع القدرة الشرائية للمواطنني.

¶ ستستمر أسابيع لضخامة األموال 
المشبوهة وتعقيدات خيوط القضية

سبقلا - خاص
 علمت سبقلا أن النيابة العامة ال تزال تجري تحقيقاتها املاراثونية 
في ملفات الدفعة األخيرة من املشاهير املتهمني في »غسل األموال«.

املشاهير  من  ع��دد  تجميد حسابات  »النيابة«  رف��ع  من  الرغم  وعلى 
املتهمني خال الشهر املاضي، والتوقعات بحفظ »النيابة« لقضاياهم 
، فإن الدفعة األخيرة املكونة من 5 متهمني ال تزال التحقيقات 

ً
مستقبا

جارية معهم على قدم وساق.
أخ��رى؛  ق��د تستمر ألسابيع  التحقيقات  أن  ل��� سبقلا  وأك��د مصدر 

نظرًا لضخامة األموال املشبوهة، وتعقيدات خيوط القضية.
األخيرة،  املشاهير  دفعة  مع  التحقيقات  بشأن  التقارير  ه��ذه  وتأتي 
للقضاة  محاكمة  جلسات  عقد  الجنايات  محكمة  ب��دء  مع  بالتزامن 
امل��ت��ه��م��ني ف���ي »ش��ب��ك��ة ب���ن���ي���در« وال���ت���ي ق�����ررت امل��ح��ك��م��ة ح��ظ��ر نشر 
ووس��ط��اء،  أع��م��ال،  ورج����ال  ق��ض��اة،  ثمانية  فيها  وي��ت��ه��م  تفاصيلها، 

وآخرون.

عدد المتهمين فيها 5 أشخاص
تحقيقات النيابة  مع الدفعة األخيرة  

من »غسل المشاهير«.. مستمرة

¶ خبيرة أسرية: أنا أيضاً كنت أبحث.. أنصحك 
06باالستمتاع بحياتِك وسيأتيِك مرادِك                 اليت

¶ 31 نائباً: ال نجد مخرجاً إال برفع األمر إلى سمو األمير

¶ »التلغراف البريطانية« كانت قد أكدت أن المملكة المتحدة ستضيف الكويت إلى القائمة الحمراء

األزمــــة  إدارة  فـــي  ال���رؤي���ة  غ��ي��اب   ¶
األخــطــاء ــي  ف الـــوقـــوع  وراء  الــصــحــيــة 
األهــم  الملف  فــي  تخطيط  س��وء   ¶
الدولة إمكانات  من  استفادة  وعــدم 

كانت  المستوردة  الكميات  كلفة   ¶
إلنتاجها  مــصــنــع  ــر  ــب أك لــبــنــاء  تــكــفــي 
استوردت حيث  التقدير  في  المغاالة   ¶ 
650 مليون كمام تكفي 13 عاماً ونصف العام

عبيد الوسمي وحسن جوهر ومساعد العارضي وفارس العتيبي ومحمد الراجحي على منصة الرئاسة أمس بعد رفع الجلسة

إجراءات المسافرين إلى بريطانيا
اإلقـــامـــة  مـــكـــان  أو  الـــمـــنـــزل  فـــي  أيـــــام   10 الــصــحــي  الــحــجــر    ¶
الـــوصـــول الـــــركـــــاب قـــبـــل  تـــحـــديـــد مـــوقـــع  نــــمــــوذج  ¶  إكــــمــــال 
غرامة جنيه   500 دفع  أو  الماضية   72 الـ  الساعات  سلبي   PCR إحضار    ¶
الوصول بعد  والثامن  الثاني  اليومين  في  لفحصين  والدفع  الحجز   ¶
المنزلي الحجر  بمغادرة  تسمح  الخامس  اليوم  في  سلبية  نتيجة   ¶
الفحص إجــراء  يحتاجون  ال  دون  وما  سنوات   4 بعمر  األطفال   ¶
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السفير ميغيل أغيالر لـ سبقلا: نتمنى السماح بعودة مواطنينا العالقين

فر إلى أسبانيا لنهاية يونيو تمديد قيود السَّ

مي السكري 

م طلبات 
ّ
بخصوص تاريخ بدء تسل

تأشيرات »الشنغن« من قبل السفارة 
األسبانية، أوضح مورو أغيالر: »ال 
شيء جديدًا حتى اآلن في ما يتعلق 
بطلب وإص���دار وش��روط ه��ذا النوع 
تعليمات  نتلق  ولم  التأشيرات،  من 
الس��ت��ئ��ن��اف ال��ع��م��ل ب���ه���ا، وس��ن��ع��ل��ن 
م���وع���د اس��ت��ئ��ن��اف ه����ذه ال��ت��أش��ي��رات 
وش������روط������ه������ا ب�����م�����ج�����رد ح���ص���ول���ن���ا 

عليها«. 
وأش������ار إل����ى أن االت����ح����اد األوروب������ي 
والحكومة األسبانية يعمالن حاليًا 
»جواز  بشكل مكثف على الترويج ل�
سفر املناعة من الكورونا« املعروف 

أيضًا باسم شهادة املناعة.

وبّي أن جواز السفر هذا يؤكد مناعة 
ح��ام��ل��ه ض���د م���رض ك���ورون���ا، ويسمح 
ل���ل���م���س���اف���ر ب�����دخ�����ول ال�����ب�����الد وال���ت���ن���ق���ل 
الجرعة  استكمال  بعد  عبرها  بحرية 
الثانية من اللقاحات املعتمدة من قبل 
وكالة األدوي��ة األوروب��ي��ة وه��ي: فايزر، 
أسترازينيكا، جونسون اند جونسون 
وم����ودي����رن����ا، م��ض��ي��ف��ًا: ن��ح��ن م��ه��ت��م��ون 
»ج����واز س��ف��ر امل��ن��اع��ة من  ب��ال��ت��روي��ج ل�����
ال���ك���ورون���ا«، ل��ك��ن ال ي��وج��د ح��ت��ى اآلن 

موعد محدد لتطبيقه.
إل�����ى رؤي����ة  »ن��ت��ط��ل��ع  ب���ال���ق���ول:  وزاد 
أسبانيا  ف��ي  الكويتيي  أص��دق��ائ��ن��ا 
مرة أخرى، وأنا على ثقة من أن هذا 
سيكون قريبًا ب��دءًا من أولئك الذين 
ولديهم  ك��ام��ل  بشكل  تطعيمهم  ت��م 

شهادة صالحة بذلك«.

األسبان العالقون

م���ن ن��اح��ي��ة أخ�����رى، ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ع��ودة 
ل���م يتمكنوا  ال���ذي���ن  امل���واط���ن���ي األس���ب���ان 
م��ن ذل��ك إل��ى ال��ك��وي��ت، ق��ال م���ورو أغ��ي��الر: 
الحالي، هناك بضع عشرات  الوقت  »في 
م�����ن امل����واط����ن����ي األس�����ب�����ان امل���ق���ي���م���ي ف��ي 
ال��ك��وي��ت، ال��ذي��ن ل��م يتمكنوا م��ن ال��ع��ودة 
بسبب القيود في الدخول التي تفرضها 
ال��س��ل��ط��ات ال��ك��وي��ت��ي��ة«. وأض����اف: »ه���ذا ال 
ي��ؤث��ر ف��ق��ط ع��ل��ى األش��خ��اص امل��وج��ودي��ن 
ف��ي ال���خ���ارج، ب��ل ي��ؤث��ر أي��ض��ًا ع��ل��ى مئات 
األس���ب���ان ال���ذي���ن ي��ق��ي��م��ون وي��ع��م��ل��ون في 
الكويت، والذين ال يستطيعون السفر إلى 
أسبانيا لرؤية أقاربهم، أو ألمور خاصة 
ومعينة أخرى، حيث إنهم سُيمنعون من 

الدخول عند عودتهم«. 
ثقة  األسباني: »نحن على  السفير  وق��ال 
وأمل من أن السلطات الكويتية ستسمح 
في  املقيمي  األس��ب��ان  للمواطني  ق��ري��ب��ًا 
ال���ك���وي���ت ب����ال����ع����ودة، وك����ذل����ك ي��س��م��ح مل��ن 
بالقيام  ب��الده��م  إل��ى  السفر  ف��ي  يرغبون 
بذلك مع توفر الضمان الكامل لدخولهم 
عند عودتهم إلى الكويت، مؤكدًا أن هذا 
للجالية  بالنسبة  للغاية  مهم  امل��وض��وع 
األس��ب��ان��ي��ة ف���ي ال��ك��وي��ت، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
كونه طلبًا مشروعًا أتمنى أن تتم تلبيته 

من قبل أصدقائنا في الكويت قريبًا«.

ميغيل مورو أغيالر

»الخدمة المدنية« عن استقاالت األطباء:

ال صالحية للديوان في نظر األجور والمرتبات

ع��ل��ى إث����ر م���ا ت�����ردد م���ن ان���ب���اء ع���ن ت��ك��رار 
االس�����ت�����ق�����االت ض����م����ن ال�������ك�������وادر ال��ط��ب��ي��ة 
واصحاب املهن الطبية املساندة بالقطاع 
ال��ح��ك��وم��ي، بسبب ت��دن��ي االج����ور، بينت 
امل��ص��ادر ان ص��دور ق��ان��ون بشأن مزاولة 

م��ه��ن��ة ال���ط���ب وامل����ه����ن امل���س���ان���دة ل���ه���ا ف��ي 
اك��ت��وب��ر امل��اض��ي، خ���ّول ال��وزي��ر املختص 
ب��ص��الح��ي��ات م��ج��ل��س ال���خ���دم���ة امل��دن��ي��ة، 
ودي��وان الخدمة املدنية، وفقا للمادة 80 
بالقانون، فضال عن ان امل��ادة 81 اجازت 

ل���ل���وزي���ر وض����ع ج�����دول ب��ال��س��ق��ف األع��ل��ى 
امل����ادي  ل��ل��م��ق��اب��ل  أو االدن������ى او ك��ل��ي��ه��م��ا 
ال��ذي يتقاضاه مزاولو هذه املهن، نظير 
الخدمات التي يقدمونها في ممارستهم 
للمهن املنصوص عليها في القانون، مما 
مرتبات  ت��ح��دي��د  يتضمن  ذل���ك  ان  يعني 

واجور العاملي من اصحاب هذه املهن.
واش�������ارت امل����ص����ادر ال����ى ان ع����دم ص���دور 
ات��اح  ال���ذي  للقانون،  التنفيذية  ال��الئ��ح��ة 
االلتفات  ع��دم  ل��ص��دوره��ا، ال يعني  سنة 
الى القانون في شأن تحديد كل ما يتعلق 
اط��اره  ي��دخ��ل��ون ضمن  ال��ذي��ن  باملوظفي 
، األم����ر ال����ذي ي��ج��ع��ل امل��ج��ل��س وال���دي���وان 
ينأيان بنفسيهما عن النظر الى اي امر 
متعلق ب��ش��ؤون امل��وظ��ف، ف��ي ظ��ل اعطاء 

ه�����ذه ال���ص���الح���ي���ات ل��ل��ج��ه��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة 
او ال���وزي���ر امل��خ��ت��ص ف���ي ال���ق���ان���ون، ل��ع��دم 

الدخول في شبهة تعارض قانونية.
وب���ي���ن���ت ان������ه ال ي���م���ك���ن اخ�����ت�����زال اس���ب���اب 
أن�����ب�����اؤه�����ا،  وردت  ال�����ت�����ي  االس������ت������ق������االت 
ب��ان��خ��ف��اض االج����ور وامل��رت��ب��ات ف��ق��ط، بل 
اش���ار االط��ب��اء انفسهم ال��ى ع��ام��ل وج��ود 
س��وق تنافسي ف��ي ظ��ل جائحة ك��ورون��ا، 
س������واء ف����ي ال���ق���ط���اع ال����خ����اص، او خ����ارج 
الكادر  باعتبار  اقليميا وعامليا،  الكويت 
ال��ط��ب��ي )ال��ج��ي��ش األب���ي���ض( خ���ط ال��دف��اع 

األول في مواجهة الوباء.
واش�������ارت امل����ص����ادر ال����ى ان����ه وف���ق���ا الخ��ر 
بلغ  امل��دن��ي��ة،  الخدمة  دي���وان  احصائيات 
اج���م���ال���ي ع�����دد ال���ع���ام���ل���ي ف����ي م��ج��م��وع��ة 

 48 والصحية  الطبية  الخدمات  وظائف 
الفا و984 موظفا في كل الوظائف الطبية 
ال��ج��ه��ات الحكومية،  ل��ه��ا ف��ي  وامل��س��ان��دة 
الفا  و31  كويتيون،  و567  الفا   17 منهم 

و417 غير كويتي.
 وب��ي��ن��ت امل��ص��ادر ان ال���دي���وان ل��م يتسلم 
ب��اس��ت��ق��االت  ت��ف��ي��د  اوراق  اي  االن  ح��ت��ى 
بالقطاع  الطبية  ال��وظ��ائ��ف  م��ن  موظفي 
ال��ح��ك��وم��ي، ت��ف��وق االرق����ام امل��ع��ت��ادة حتى 
ال����دي����وان وب���رغ���م وج���ود  ان  االن، م��ب��ي��ن��ة 
ق��ان��ون امل��ه��ن الطبية س��ال��ف ال��ذك��ر، فانه 
ي��ت��اب��ع ع���ن ك��ث��ب ش����ؤون امل��وظ��ف��ي ك��اف��ة 
ل��ض��م��ان اس��ت��ح��ق��اق��ات��ه��م وع����دم امل��س��اس 
ب����ه����ا، ل���ك���ن ب���م���ا ي����ت����واف����ق م�����ع ال���ق���وان���ي 

واللوائح املعمول بها في البالد.

المحمد رئيسًا فخريًا لمجلس تعزيز 
الفرانكوفونية في الكويت

أع�������ل�������ن س���������ف���������راء ال�����������دول 
األع�������ض�������اء ف������ي امل���ن���ظ���م���ة 
ال��دول��ي��ة ل��ل��ف��ران��ك��وف��ون��ي��ة 
)OIF( املمثلة في الكويت 
ع�����������ن إن�����������ش�����������اء م����ج����ل����س 
ت���ع���زي���ز ال���ف���ران���ك���وف���ون���ي���ة 
ف���ي ال��ك��وي��ت م��ه��م��ت��ه دع��م 
إلى  التي تهدف  األنشطة 
ت���ع���زي���ز اس���ت���خ���دام ال��ل��غ��ة 
ال��ف��رن��س��ي��ة، م��ش��ي��ري��ن إل��ى 
ع��ن  أع����رب����ت  ال����ك����وي����ت  أن 
اس���ت���ع���داده���ا ل��الن��ض��م��ام 

إلى املنظمة.
وأش���ار ال��س��ف��راء ف��ي بيان 
م��ج��ل��س  أن  إل��������ى  أم���������س، 
ت���ع���زي���ز ال���ف���ران���ك���وف���ون���ي���ة 
ف����ي ال����ك����وي����ت ع���ق���د أول����ى 
التي  العمومية  جمعياته 

للعامي  اإلداري����ة  لجنته  خاللها  انتخب 
امل���ق���ب���ل���ي: األرج����ن����ت����ي وك�����ن�����دا وف���رن���س���ا 

ولبنان وتونس.
وت���ق���دم أع���ض���اء امل��ج��ل��س ب��ال��ش��ك��ر لسمو 
الشيخ ناصر املحمد على قبوله الرئاسة 
الفخرية للمجلس و»افتتاح أول جمعية 

عمومية«.
وش���دد س��م��وه ف��ي رس��ال��ة داف��ئ��ة وملهمة 
أل���ق���اه���ا ب��ال��ل��غ��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ع���ل���ى أه��م��ي��ة 
ال��ف��ران��ك��وف��ون��ي��ة وال���ل���غ���ة ال��ف��رن��س��ي��ة في 
ال��ك��وي��ت واه��ت��م��ام ال���دول���ة ب��ت��ع��زي��ز تعلم 
إث���راء ثقافة  ف��ي  ال��ت��ي »تسهم  اللغة  ه��ذه 
البالد وسكانها«. كما أشار إلى الحاجة 
إل���ى إن���ش���اء م��ج��ل��س م��ث��ل م��ج��ل��س تعزيز 
ال���ف���ران���ك���وف���ون���ي���ة ف����ي ال���ك���وي���ت م����ن أج���ل 
تقديم الدعم وضمان استمرار تعلم اللغة 

الفرنسية في الكويت.
وح��������دد أه����م����ي����ة م���ص���اح���ب���ة ه�������ذا ال����دع����م 
التربوي ببرنامج ثقافي من أجل تعزيز 
للفرنسية،  ال��ي��وم��ي��ة  وامل��م��ارس��ة  ال��ت��ب��ادل 

التي  الفرانكوفونية  الحتفاالت  كامتداد 
تقام كل عام في الكويت، وتشجيع تبادل 
الفرانكوفونية  أفكار وإقامة عالقات بي 

والكويتيي.
ال��س��ف��راء  وأع��ل��ن س��م��وه خ���الل مخاطبته 
أن������ه »ي���ع���ل���ق أم������ال ك���ب���ي���را ع���ل���ى ت��وس��ي��ع 
خالل  من  للفرانكوفونية  الترويج  مجال 
لتطوير  وج��ه��وده��م  املبتكرة  م��ب��ادرات��ه��م 

برنامج ثقافي وفني سنوي«.
وي����ه����دف امل���ج���ل���س إل������ى دع������م امل�����ب�����ادرات 
ال���ه���ادف���ة إل�����ى م���س���اع���دة ال��ك��وي��ت��ي��ي م��ن 
ج��م��ي��ع األع�����م�����ار، ع���ل���ى اك���ت���ش���اف ال���وج���ه 
التعددي للفرانكوفونية، وتقوية شبكات 

االتصاالت باللغة الفرنسية في الكويت.
ويتألف املجلس من سفراء الدول األعضاء 
ف���ي امل��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة ل��ل��ف��ران��ك��وف��ون��ي��ة، 
ويرحب بالشخصيات الكويتية من عالم 
السياسة واإلدارة والجمعيات واملجتمع 
املدني أو عالم التعليم والثقافة »أصدقاء 

الفرانكوفونية« باالنضمام إليه.

المحمد ملقياً كلمة عن بعد

حيثيات حكم رفض وقف االختبارات الورقية:

اللقاح متاح لجميع طلبة الـ 12
مبارك حبيب

ح����ص����ل����ت سبقلا ع����ل����ى ح����ي����ث����ي����ات ح��ك��م 
امل��ح��ك��م��ة اإلداري�������ة ال���ص���ادر أول م���ن أم��س 
ف���ي أول دع����وى م��وض��وع��ي��ة، وق��ض��ت فيه 
بتأييد قرار وزارة التربية ورفض الدعوى 
الورقية  إج��راء االختبارات  املطالبة بوقف 

للصف الثاني عشر.
وأك�������دت امل��ح��ك��م��ة اإلداري����������ة ف����ي ح��ي��ث��ي��ات 
لجميع  متاحًا  اص��ب��ح  اللقاح  »ان  حكمها 
ال���ط���الب ف���ي ه����ذه امل��رح��ل��ة وال���ذي���ن ب��ل��غ��وا 
إمكانية  السادسة عشرة«، بما يعني  سن 
ت��ح��ص��ي��ن��ه��م ض���د ف���ي���روس ك����ورون����ا ال���ذي 
ال��دع��وى بوقف االخ��ت��ب��ارات خوفا  تطالب 

من انتقاله إليهم.
وق���ال���ت امل��ح��ك��م��ة ان ال���ص���ف ال��ث��ان��ي عشر 
يحتاج الى تقييم دقيق للمستوى العلمي، 
واالخ����ت����ب����ارات ال���ورق���ي���ة ت��ك��ش��ف امل��س��ت��وى 
ال��ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��ط��ال��ب وت��ح��ق��ق م���ب���دأ ت��ك��اف��ؤ 

الفرص.
وخلصت املحكمة الى ان قرار وزارة التربية 
ليس مشوبًا بعيب استعمال السلطة وهي 

الجهة املختصة بإصدار هذا القرار.
وك��ان��ت املحكمة اإلداري����ة ق��د أص���درت أول 
م����ن أم�����س ح��ك��م��ًا ق��ض��ائ��ي��ًا ف����ي ال����دع����اوى 
امل��وض��وع��ي��ة ال��خ��اص��ة ب���ال���دع���اوى ال��ث��الث 

امل���ط���ال���ب���ة ب����وق����ف االخ�����ت�����ب�����ارات ال���ورق���ي���ة، 
وقضت برفض الدعوى وتأييد قرار وزارة 

التربية.
وسبق هذا الحكم 3 أحكام صدرت مؤخرًا 
ب���رف���ض 3 دع�������اوى ت���ط���ال���ب أي���ض���ًا ب��وق��ف 
ان���ع���ق���اد ت���ل���ك االخ����ت����ب����ارات امل����ق����رر ل���ه���ا أن 
الثانوية للصف  لطلبة  ال��ج��اري   9 تنطلق 
واألدب���ي،  العلمي  بالقسمي  عشر  الثاني 

و8 الجاري لطلبة التعليم الديني.

 أعلن السفير األسباني لدى البالد ميغيل مورو أغيالر أن قيود السفر إلى 
أسبانيا تم تمديدها مؤخراً نتيجة لوباء COVID-19 )سواء لدخول المسافرين أو 

خروجهم( حتى نهاية شهر يونيو الجاري. 

وقال مورو أغيالر، في تصريح خاص لـ سبقلا: إنه لهذا السبب، فيما يتعلق 
بإصدار التأشيرات، ال يمكن حالياً إصدار سوى التأشيرات الطويلة األجل )اإلقامة 

للعمل، المستثمرون، لم شمل األسرة أو االلتحاق بعائل، الدراسة، وغير 
الهادفة للربح(، وكذلك تلك المبررة في حاالت استثنائية، مثل حاالت العالج 

الضرورية والمثبتة.

تأشيرات
أسبانيا الحالية

¶ اإلقامة للعمل

¶ المستثمرون

¶ الدراسة

¶ غير الربحية

¶ لم شمل األسرة

 ¶ حاالت العالج

الضرورية والمثبتة

االختبارات الورقية
تكشف المستوى 

الحقيقي وتحقق مبدأ 
تكافؤ الفرص

قرار »التربية«
ليس مشوباً بإساءة 

استعمال السلطة

على  تنافسي  سوق   ¶
في  األبيض«  »الجيش 

ظل كورونا

¶ قانون المهن الطبية 
صالحية  الــوزيــر  أعطى 

تحديد سقف الرواتب

¶ مصادر: لم يرد لديوان 
استقاالت  أي  الخدمة 

بعد

أميرة بن طرف

أكدت مصادر مطلعة ان مجلس الخدمة المدنية وديوانه، يتابعان 
باستمرار طلبات الجهات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية واصحاب 

المهن المختلفة فيما يتعلق باالجور والمرتبات، والكوادر المالية، في 
اطار الصالحيات الممنوحة لهما، بينما ال صالحية للمجلس للنظر في 

اجور ومرتبات المهن التي تخضع للقوانين الخاصة.

الطلبة والمرضى أكثر المتضررين

تصنيف بريطانيا للكويت 
يربك المسافرين من البالد

محمد المصلح

القائمة  إل��ى  الكويت  بإضافة  البريطاني  التوجه  أح��دث 
الحمراء حالة من االرتباك بني صفوف املسافرين، بعد 
تكلفة  والسفر إضافة  السياحة  طلب عدد من مكاتب 
ي��ب��دأ م��ن 745 دي��ن��ارًا على ثمن  ال���ذي  الحجر الصحي 

تذاكر الحجز.
الراغبني  الكثير من  إن  املواطنني ل� سبقلا  أح��د  وق��ال 
إلغاء رحالتهم  إلى  لندن سيضطرون  إلى  الذهاب  في 
بسبب اشتراطات السفر الجديدة، مشيرين إلى أن أكبر 

املتضررين سيكون الطلبة واملرضى الذين يرغبون في 
العودة مرة أخرى الستكمال دراستهم أو عالجهم.

إلى  الكويت  بريطانيا  أن تضيف  الغريب  أن��ه من  وب��ني 
القائمة الحمراء على الرغم من إعادة الحياة مرة أخرى، 
مشيرًا إلى أن بريطانيا كانت تستقبل املواطنني أثناء 
الحجر الجزئي الشهر املاضي وهو أمر يثير االستفهام.

ودعا إلى ضرورة مراقبة عمل بعض مكاتب السفريات، 
التي تشترط على املواطنني استرجاع قيمة التذكرة، أو 
الذي ستقره بريطانيا في  الحجر الصحي  دفع تكلفة 
ال��ج��وي في  النقل  مخالفة صريحة الش��ت��راط��ات س��وق 

البالد.

لم نتلق تعليمات 
الستئناف العمل 

بتأشيرات »الشنغن« 

نعمل واالتحاد 
األوروبي حالياً 
العتماد »جواز
سفر كورونا«
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وف���ق ت��ق��ري��ر دي����وان امل��ح��اس��ب��ة � ال��ج��ه��ة األع��ل��ى رق��اب��ي��ا في 
الجهات  استوردتها  التي  الكمامات  تكلفة  تبلغ   � الكويت 
دينار،  مليون   80 الصحة  وزارة  رأسها  وعلى  الحكومية 
إلى  الطبية أدى  ت��ف��اوت أس��ع��ار ش��راء املستلزمات  ان  كما 

تحميل املال العام مبالغ كبيرة. 
ازمة  العامل في مواجهة  الطبي  الكادر  ه��ذا ويقدر حجم 
»ال��ص��ف��وف األم��ام��ي��ة« في  ك��ورون��ا او م��ا أص��ب��ح ي��ع��رف ب���
وزارة ال��ص��ح��ة م���ا ي��ص��ل ال����ى 40 أل����ف م���وظ���ف وم��وظ��ف��ة 
أطباء وممرضني  ال��وزارة من  يعملون بمختلف قطاعات 
وفنيني وصيادلة وإداريني وغيرهم من الوظائف األخرى.

فوق الحاجة
وأف�����ادت م���ص���ادر ذات ص��ل��ة ل���� سبقلا، ب���أن ح��اج��ة وزارة 
الصحة في األوقات االعتيادية من الكمامات الطبية تبلغ 
400 ال��ف ك��م��ام ش��ه��ري��ا، وأردف امل��ص��در ان��ه وع��ل��ى سبيل 
االفتراض؛ اذا ما كانت ال��وزارة تحتاج إلى 10 أمثال هذه 
كمام  م��اي��ني   4 استهاكها  فسيبلغ  األزم����ة،  وق��ت  الكمية 
شهريا، أي ما يعادل 48 مليون كمام سنويا، على افتراض 
استمرار االزم��ة -ال سمح اهلل-، وهذا الرقم يعني ان وزارة 
ال��ى 13 عاما و6 أشهر تقريبا الستهاك  الصحة بحاجة 
ه���ذا ال��ك��م الكبير م��ن ال��ك��م��ام��ات، اذا م��ا اف��ت��رض��ن��ا ان عمر 
الكمامات االفتراضي دائم، وليس لثاث سنوات فقط من 

تاريخ تصنيعها، علما بانه مّر على األقل اكثر من عام على 
تاريخ تصنيعها واستيرادها، واملتبقي من صاحيتها ال 

يزيد على السنتني.
وف���ي ح���ال ان��ت��ه��اء األزم����ة خ���ال سنتني وع����ودة استهاك 
ال���ك���م���ام���ات ال����ى امل���س���ت���وى االع���ت���ي���ادي )400 أل����ف ك���م���ام(، 
ستحتاج وزارة الصحة الى 4.8 مايني كمام سنويا، أي ان 
ل���125 عامًا الستهاك 600  التي استوردتها تكفي  الكمية 
مليون كمام فقط، مع تقدير ان كوادرها الطبية ستستهلك 

50 مليون كمام خال ازمة كورونا. 

تخطيط غائب
ال���ص���ح���ة م��ل��ف  وب���ه���ذا امل���ن���ط���ق، ت��ف��ت��ح ت���ع���اق���دات وزارة 

الحكومية،  الجهات  في  االستراتيجي  التخطيط  غياب 
خ��ص��وص��ا ف��ي وق���ت االزم������ات، اذ ان ن��ج��اح��ه��ا ف���ي ملف 
محدد، ال يعني السكوت عن مبالغتها في اهدار عشرات 
امل��اي��ني م��ن ال��دن��ان��ي��ر م��ن دون ع��ائ��د ي��ذك��ر ع��ل��ى ال��وط��ن 

واالفراد.
وبّينت مصادر طبية ل� سبقلا أن صرف وزارة الصحة هذا 
دليل غياب  فقط،  الكمامات  مثل  الكبير على منتج  املبلغ 
الخطط الحصيفة الخاصة في إدارة األزمات، إذ إن مبلغا 
بحدود 80 مليون دينار تقريبًا كفيل بإنشاء أكبر مصنع 
في الشرق األوسط لصناعة الكمامات الطبية وغيرها من 
امل��وازي��ة، وم��ن املعروف أن مثل ه��ذه الصناعات  املنتجات 
ل��ي��س��ت م��ع��ق��دة، وال���ك���وي���ت ن��ج��ح��ت ف���ي إن���ش���اء 4 م��ص��ان��ع 

كمامات إبان األزمة.

األزم��ات إدارة  في  الحصيفة  الخطط  غياب  كشفت  الشراء  طلبات  في  المغاالة   ■

عدة  تعاقدات  رفض  و»المحاسبة«  كمام..  مليار  من  أكثر  الستيراد  تخطط  كانت  الوزارة   ■

■ »الصحة« لديها كمامات تكفيها 13 عامًا ونصف العام في حال استمرار الجائحة 

سنوات  3 يتجاوز  ال  لالستخدام  االفتراضي  عمرها  كمام..  مليون   650 استوردت   ■

علي الخالدي 

كشفت تقارير األجهزة الرقابية عن قصور 
لدى وزارة الصحة في إدارة األزمات والتخطيط 

االستراتيجي للتصدي لها، مشددة على ان 
التجاوزات وهدر المال العام اللذين شابا ملف 
تعامل الوزارة مع أزمة »كورونا« يدلالن بوضوح 

على هذا القصور. 

وبحسب تقارير رقابية، فقد بالغت وزارة 
الصحة خالل االشهر االولى من جائحة كورونا 

في شراء »الكمامات« بمختلف أنواعها، 
حيث شرعت في التعاقد لشراء أكثر من مليار 
كمام، اال ان ديوان المحاسبة لم يمكنها من 

استكمال إجراءات التعاقد على 488 مليون 
كمام، وسمح فقط بتمرير عقود تشتمل 

على توريد 650 مليون قطعة فقط، عمرها 
االفتراضي لالستخدام ال يتجاوز 3 سنوات من 

تاريخ التصنيع.

غياب الخطط والسياسات العامة إلدارة األزمات والكوارث، وعدم االستفادة من 
اإلمكانات المتوافرة بالدولة. 

المعنية  والجهات  المختصين  من  ع��دد  أكبر  إش��راك  دون  بالقرارات  االن��ف��راد 
لالستفادة من خبراتهم. 

بدراسات  القيام  دون  الموازنة  عجز  ظل  في  طائلة  مبالغ  العام  المال  تحميل 
جدوى كافية لالحتياجات الحكومية. 

مخالفة لتعميم قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية.

عدم االهتمام بدعم المنتجات المحلية ذات األنشطة العاملة في المستلزمات 
الطبية األولية. 

وعدم  الرقابية،  التقارير  بحسب  االستيراد  إجراءات  في  الشفافية  غياب 
تضمين بوالص الشحن تفاصيل عن أعداد الكمامات المستوردة وتكلفة 

الشحن. 

تحميل المال العام رسوم شركات وكالء الخطوط المالحية، والمتضمنة رسوم 
األرضيات وأجور تخليص الحاويات ونقلها وتفريغها.
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كمامات »الصحة«..
مبالغة وهدر للمال العام

الحكومية،7 انعكاسات سلبية الجهات  بعض  مشتريات  في  الدقيق  التقدير  لغياب  كنموذج  الكمامات  ملف  ب��رز 
وهذا يدّلل على سلبيات عدة منها:

ال����م����ب����ال����غ����ة ف������ي ت���ق���دي���ر 
االح����ت����ي����اج م�����ن ال���ك���م���ي���ات

غ�������ي�������اب ال����������رؤي����������ة ف���ي 
ال���ص���ح���ي���ة األزم�����������ة  إدارة 

ط���ل���ب ك���م���ي���ات ب����ال ت��ق��دي��ر 
ل��������وق��������ت ص����الح����ي����ت����ه����ا

ك��ل��ف��ة ال��ك��م��ي��ة 
ال����م����س����ت����وردة 
ت����ب����ن����ي أك����ب����ر 
إلنتاجها مصنع 

الموازنة  إره��اق 
ب���ش���راء ك��م��ي��ات 
ل��ه��ا ح����اج����ة  ال 

الكمامات أبرز األخطاء في ملف 

◄

◄

◄

◄

◄

4 مصانع كمامات 

خالل األشهر األولى من انتشار الجائحة في الكويت، قامت وزارة 
التجارة والهيئة العامة للصناعة بتوفير التراخيص الالزمة إلنشاء 
امل��ع��دات  اس��ت��ق��دام  عملية  تسهيل  خ��الل  م��ن  للكمامات،  4 مصانع 
وآالت التصنيع واملواد األولية من خارج الكويت، وغطت تلك املصانع 
ج����زءًا م��ن اح��ت��ي��اج��ات ال��س��وق امل��ح��ل��ي أث��ن��اء االزم�����ة، ك��م��ا س��اع��دت 
اإلنتاجية من خالل  زي��ادة طاقته  للكمامات على  مصنعا رئيسيا 
املساهمة ف��ي نقل خ��ط إن��ت��اج ج��دي��د م��ن ال��خ��ارج، م��ع اإلش����ارة الى 
اعتمادًا من  ح��ازت  للكمامات  الجديدة  املصانع  منتجات  غالبية  أن 
وزارة الصحة الكويتية بأنها صالحة لالستخدام الطبي »الجراحي« 

والتقليدي.
 

شحنة في الميناء  لمدة 30 يومًا 

الجهات  أن تستعجل  تساءلت مصادر طبية: كيف لجهة حكومية 
الرقابية في استيراد مستلزمات طبية مثل الكمامات، في حني بقيت 
إح��دى الشحنات في امليناء ملدة تصل إلى 30 يومًا حتى تحركت 
الوزارة ونقلتها إلى مستودعاتها، األمر الذي أدى إلى تكّبد ميزانية 

ر في نقل الشحنة.
ُّ
الدولة مبالغ إضافية نتيجة التأخ

تقدير االحتياجات..  غير دقيق! 

خاطبت وزارة الصحة ديوان املحاسبة بتاريخ 6 أبريل 2020 بكتاب 
يشير إلى أن احتياجات األقسام من الكمامات الطبية خالل شهر 
م��ارس 2020 تبلغ 145 مليون كمام طبي، إال أن دي��وان املحاسبة 
وم��ن خ��الل الفحص ات��ض��ح ل��ه أن م��ع��دل االس��ت��ه��الك ال��ش��ه��ري أقل 
املبالغة  ل��وص��ف ه��ذه  ال��دي��وان  ال�����وزارة، مما ح��دا  بكثير م��ن تقدير 
بعدم الدقة في تقدير االحتياج، مما أدى إلى تحميل ميزانية الدولة 
مبالغ طائلة كان يمكن تفاديها لو قامت بتحري الدقة عند التقدير 

ومطابقتها مع االحتياجات واالستهالكات الفعلية من الكمامات.
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الغانم: الدستور لم يتغير.. ولن نخضع لإلرهاب 

فهاد الشمري وحمد الحمدان 

دع���ا رئ��ي��س م��ج��ل��س األم����ة م����رزوق ال��غ��ان��م ال��ن��واب 
إلى التحرر من اإلره��اب املمارس عليهم من أقلية 
تزعم أنها توزع صكوك الوطنية؛ ألن ذلك سيدمر 
الوطن واملجتمع، مشددا على أن الدستور الكويتي 

واضح ولن يرهبنا أي شيء في تطبيقه.
وقال الغانم في تصريح إلى الصحافيني عقب رفع 
الجلسة إنه تم رفع الجلسة الخاصة وفقا للمادة 
116 من الدستور، مؤكدًا أن هذا االجراء الدستوري 
متبع منذ عام 1963، ولن أستخدم بعض املفردات 
التي تم استخدامها من البعض، وال تليق بالعمل 
النيابي وال��رد عليها سهل؛ لكن من يملك الحجة 
هذه  استخدام  إل��ى  يحتاج  ال  واملستند  والبرهان 

املفردات.
الدستور تلزم بتمثيل  امل��ادة 116 من  أن  وأض��اف 
ال������وزارة ف���ي ج��ل��س��ات م��ج��ل��س األم����ة ب��رئ��ي��س��ه��ا أو 
ب��ع��ض أع��ض��ائ��ه��ا، م���ؤك���دًا أن ه����ذا ل��ي��س اخ��ت��راع��ًا 
م��ن م���رزوق الغانم ب��ل ه��و اج���راء متبع منذ بداية 
ال��دي��م��وق��راط��ي��ة إل��ى ال��ي��وم، ول��م ي��ح��دث ان ت��م عقد 
ال��ك��وي��ت��ي إال بحضور  ال��ب��رمل��ان  ت��اري��خ  جلسة ف��ي 

الحكومة.
وذكر الغانم انه تم رفع الجلسة بسبب عدم حضور 
والفصول  ال��ح��ال��ي  املجلس  ف��ي  م��رة   30 الحكومة 
الجلسة  ه��ي  أم���س  ال��س��اب��ق��ة، وج��ل��س��ة  التشريعية 

31، وك��ان��ت كلها ف��ي عهد رؤس���اء سابقني ون��واب 
ال��رئ��ي��س وه���م أح��م��د ال��س��رح��ان وأح��م��د ال��س��ع��دون 
وامل���رح���وم ج��اس��م ال��خ��راف��ي وع��ل��ي ال��راش��د وخ��ال��د 
ال��ك��ن��دري،  وعيسى  العنجري  وم��ش��اري  السلطان 

ومنه ايضًا.
ان��ه في جلسة 27 ابريل املاضي  إل��ى  ولفت الغانم 
صفق النواب بعد أن رفعت الجلسة لعدم حضور 
الحكومة بحضور 46 نائبًا، واليوم 34 نائبًا منهم 
اعتبروا رفع الجلسة تنقيحًا للدستور »ما عرفت 
ال��دس��ت��ور شنو ع��ن��دك��م؟ متسائال ه��ل ت��ري��دون أن 
البرملان يعقد  أك��ون أول رئيس مجلس في تاريخ 
جلسة دون حضور الحكومة باملخالفة للمادة 116 
من الدستور؟ فالدستور واح��د ولم يتغير أو يتم 

تنقيحه خالل شهر«.
وق��ال: ال يدعي البعض انه لم يكن متواجدًا معنا 
ق��ب��ل ش��ه��ر، وي��دع��ي تمسكه ب��ال��دس��ت��ور؛ ألن���ه ك��ان 
م��ع��ن��ا ف���ي م��ج��ل��س س��اب��ق وت��ح��دي��دًا ف���ي 22 م��اي��و 
الجلسة بسبب  السعدون  أحمد  رفع  2012 عندما 
ان��س��ح��اب ال��ح��ك��وم��ة، ول��م يكن حينها اع��ت��ذارًا من 
التنسيق  الحكومة عن ع��دم الحضور بسبب ع��دم 
تكلمت«،  كلمة  وال  »وان���ت  الحكومة  انسحبت  ب��ل 

ر ويعتقد أن الكون يلتف حوله، وأنه 
ّ
فال أحد ينظ

الخبير الدستوري الذي يفهم في الدستور.
ودع��ا الغانم »ك��ل من هو حريص على الدستور« 
ال��س��اب��ق��ة، ويتمسكون  ي��ري��د تغيير األع����راف  وم��ن 
ال���97 من الدستور فقط والتي هي أساسا  ب��امل��ادة 
تختص بصحة انعقاد الجلسات بتوافر النصاب، 
ب����أن ي��ت��وج��ه��وا إل����ى امل��ح��ك��م��ة ال���دس���ت���وري���ة بطلب 
ت���ف���س���ي���ر، وان�������ا س����أوق����ع م���ع���ك���م وأواف���������ق ع���ل���ى م��ا 
سيصدر من املحكمة، الفتا إلى ان مثل هذا الطلب 
تم تقديمه في املجلس املاضي وصوتت الحكومة 
ورئيس املجلس معه، وهناك من املعترضني اليوم 
م��ن ل��م ي��ص��وت م��ع��ه، ف��ه��ل ال��ه��دف ف��ق��ط التصعيد 

وخلق األزمات وتعطيل مصالح املواطنني.
وق���ال ك��ل��ي ث��ق��ة بغالبية ال���ن���واب، س���واء م��ن نتفق 
أو ال ن��ت��ف��ق م��ع��ه��م س��ي��اس��ي��ًا، ل��ك��ن��ه��م م��خ��ل��ص��ون 
وأعرف نواياهم الطيبة وهم يسعون إلى االنجاز 
املخلصني  املواطنني، ولهؤالء  وتحقيق طموحات 
أقول في رسالة صادقة »يا اخوان يا أعزاء تحرروا 
م��ن االره�����اب، ف��امل��وض��وع م��وض��وع ب��ل��د ومصالح 
النواب  أن اثنني أو ثالثة من  مواطنني، فال يجوز 
يصيغون بيانا ليوقع عليه البقية، وإال فإنهم غير 

وط��ن��ي��ني، فلستم م��ن ي���وزع ص��ك��وك ال��وط��ن��ي��ة، وال 
يشرفني أنا والكثير من النواب أنكم من يوزع هذه 
الصكوك، فال تقبلوا أن ثالثة فقط يكتبون بيانًا ثم 
يطلبون من البقية التوقيع عليه وإال سيتم تشويه 
سمعتهم في تويتر أو نهاجمم إعالميا، أو يكتب 
ال��راس  أن��ا  يعني  البقية،  وتلحقه  تغريدة  أح��ده��م 

والبقية تلحقني«.
امل��وض��وع موضوع بلد ومصلحة  ان  الغانم  وأك��د 
مواطنني، والدستور واضح وال يرهبنا شيء في 
امل��وض��وع أسمى من أي  ان يكون  تطبيقه، ويجب 
ل��ه��م بقلب ص��ادق  ل��ذل��ك أق���ول  خ��الف��ات شخصية، 
ت��خ��ل��ص��وا م��ن االره�����اب، ألن ال��خ��ض��وع ل��ه سيدمر 

الوطن واملجتمع.
واض�����ف أع���اه���دك���م ام�����ام اهلل ك��م��ا ع��اه��دت��ك��م أم���ام 
األمير والشعب الكويتي منذ شرفني بتحمل هذه 
املسؤولية، وأقسم باهلل العظيم ال يمكن أن أرضخ 
أو أخضع لإلرهاب مهما كانت شدته وسأستمر 

باّرا بقسمي.

بيان ال� 31 

وفي أعقاب الجلسة، اص��درت كتلة ال���31 نائبا في 
مجلس االمة بيانًا عقب رفع الجلسة قالت فيه انه 
بعد أن أغلقت أبواب التعامل الدستوري الصحيح، 
وب���ع���د ق���ي���ام رئ���ي���س م��ج��ل��س األم������ة ب���رف���ع ج��ل��س��ة 
2021/6/3 مكتملة النصاب وعلى نحو يمنع األمة 

من ممارسة
أدواره���������ا امل���ن���وط���ة ب���ه���ا رق����اب����ة وت���ش���ري���ع���ا، وذل����ك 
ي��س��م��ى بتأجيل  م���ا  ب��ذري��ع��ة  ب��ع��د االع���ت���داء األول 
التمادي مجددا  املزمع تقديمها تم  االستجوابات 
التشريع، فيكون بذلك قد  ف��ي  األم��ة  بتعطيل ح��ق 

ساهم واقعيا بإلغاء كل صالحيات مجلس األمة.
واضافت الكتلة في بيانها إن هذا املسلك الخطير 
الحكومة عن  ال��ذي تمثل بامتناع رئيس  املتعمد، 
وفي  وج��وده��ا،  استكملت عناصر  حضور جلسة 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  ع��ن��اص��ر  ب��اه��م  م��وض��وع يتعلق 
وحمايتها ادراكا باتصال األمر بمفاهيم املواطنة 
واالن�����ت�����م�����اء، وح����ت����ى ي���ت���وق���ف اس����ت����خ����دام ال���ه���وي���ة 
ال��ذي ال يتفق مع  الوطنية أداة لالبتزاز والتهديد 
ان  األف����راد، وح��ي��ث  ن��ف��وس  ف��ي  قداستها وقيمتها 
هذه األعمال قد وقعت تحت نظر األمة وباملخالفة 
ل��ك��ل األط�����ر ال���دس���ت���وري���ة وال��س��ي��اس��ي��ة وال��واق��ع��ي��ة 
املعتبرة، وهو ما يعني اتفاق الرئيسني على منع 
األمة ألدوارها في الرقابة والتشريع، وهو ما يمثل 

اعتداء مباشرة على حقوق الشعب وسلطاته.
لذا فإننا ال نجد مخرجا إال برفع األمر لسمو أمير 

البالد التخاذ ما يراه في هذا الشأن.

زكريا محمد
ي��ع��ق��د امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي ج��ل��س��ة ع��ادي��ة 
ي�����وم االث����ن����ني امل���ق���ب���ل ب���رئ���اس���ة أس���ام���ة 
العتيبي يبحث خاللها رد األمني العام 
ل��ل��م��ج��ل��س ب���در ال��رف��اع��ي ع��ل��ى خ��ط��اب 
وزيرة األشغال العامة د. رنا الفارس، 
ال��ت��ي أش����ارت ف��ي��ه إل���ى إح��ال��ة ال��ج��ه��از 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ف���ي ال��ب��ل��دي��ة إل����ى امل��ج��ل��س 
الكبير،  مبارك  ميناء  توسعة  مشروع 
ومضى عليه ما يزيد على 750 يوما، 
النهائي بشأنه،  ق��راره  اتخاذ  ولم يتم 
وتطلب من وزير البلدية شايع الشايع 
استخدام صالحياته بسحب املشروع 

واعتماده تطبيقًا للمادة 22 من قانون 
البلدية.

ال��ب��ل��دي  ال���ع���ام للمجلس  وب���ني األم����ني 
ب���در ال��رف��اع��ي ف��ي خ��ط��اب��ه إل���ى رئيس 
امل��ج��ل��س أن ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة س��ب��ق أن 

امل���وض���وع، وأوص����ت بإحالته  ن��اق��ش��ت 
إلى الجهاز التنفيذي في 2 ابريل 2019 
ألخ����ذ رأي ج���ه���از م��دي��ن��ة ال��ح��ري��ر من 
زال  وم��ا  الهيكلي،  املخطط  إدارة  قبل 

املوضوع لدى البلدية حتى تاريخه.
وس��ي��ط��ل��ع امل��ج��ل��س ع��ل��ى ال��ت��وص��ي��ات 
ال���ص���ادرة م���ن ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة، ومنها 
امل��واف��ق��ة ع��ل��ى اق���ت���راح ال��ع��ض��و حمدي 
ال����ع����ازم����ي ت���ع���دي���ل وإض�����اف�����ة أن��ش��ط��ة 
ج���دي���دة ل��ل��م��ن��اط��ق ال��ح��رف��ي��ة ب��إض��اف��ة 
10 أنشطة وه��ي: »ك��راج ع��ام - مغسلة 
س�����ي�����ارات - م���ع���ه���د ص���ح���ي وص����ال����ون 
- خ���دم���ة س���ري���ع���ة - ح����ي����وان����ات أل��ي��ف��ة 
وم��س��ت��ل��زم��ات��ه��ا - أث����اث وم��ف��روش��ات - 

ألعاب تسلية للكبار - مخبزآلي »فرن« 
- إطارات وقطع غيار - كافية«.

وس�����ي�����ن�����اق�����ش األع��������ض��������اء ال����ت����وص����ي����ة 
ب�����امل�����واف�����ق�����ة ع�����ل�����ى اق��������ت��������راح ال���ع���ض���و 
عبدالعزيز املعجل بشأن تعديل القرار 
ال��خ��اص ب��آل��ي��ة ع��م��ل إص����دار ش��ه��ادات 
األوص���������اف ل���ق���س���ائ���م امل�����ش�����اع، ب��ح��ي��ث 
ح��دة،  م��ش��اع على  لكل  املعاملة  ت��ك��ون 
وذل���ك لضمان ح��ق االف����راد، خصوصًا 
أنه معمول بها في الدوائر الحكومية 
مثل وزارتي العدل والكهرباء والهيئة 
في  وكذلك  املدنية  للمعلومات  العامة 
إص�����دار ت��راخ��ي��ص ال���ه���دم وال��ب��ن��اء في 

البلدية. 

اسامة العتيبي

الرئيس الغانم في حوار مع النواب المعترضين على رفع الجلسة أمس )تصوير: حسني هالل(

تأكيداً لما نشرته سبقلا، قاطعت 
الحكومة جلسة مجلس األمة التي 

خصصت أمس لمناقشة قانون بسط 
سلطة القضاء على قضايا الجنسية.

ورفع رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم 
الجلسة لعدم حضور الحكومة، وذلك 

استناداً إلى المادة 116 من الدستور 
وسط اعتراضات عدد من النواب على 

رفع الجلسة.
وقبيل رفع الجلسة، طالب عدد من 

النواب بينهم النائبان عبيد الوسمي 
والصيفي الصيفي رئيس مجلس األمة 

عدم رفعها بالقول »أنت مطالب 
كرئيس لمجلس االمة ان تبدأ الجلسة 

وال ترفعها وذلك لتوافر النصاب 
الكافي«.

وفي أعقاب ذلك، أعلن الرئيس الغانم 
عن رفع الجلسة قائالً ترفع الجلسة 

استناداً للمادة 116 من الدستور.
وخاطب النائب الوسمي الرئيس 

الغانم: »من الذي قال لك ان ترفع 
الجلسة، انت يجب أال تستمر برئاسة 

الجلسات لتخليك عن مسؤولياتك«، 
طالباً من النائب فرز الديحاني اعتالء 

منصة الرئاسة كونه أمين سر المجلس. 
وقال النائب ثامر السويط لن نقبل من 
هذه الحكومة حضور أي جلسة سواء 

عادية أو خاصة.

الحريص: اعتذرنا عن الجلسة 
لعدم التنسيق

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس األمة مبارك الحريص تقدير 
م��رزوق  األم��ة  رئيس مجلس  م��ن  املوجهة  للدعوة  الحكومة 
أمس  م��ق��ررة  كانت  التي  الخاصة  الجلسة  لحضور  الغانم 

الخميس. 
وق����ال ال���وزي���ر ال��ح��ري��ص ف���ي ب��ي��ان ص��ح��اف��ي إن ال��ح��ك��وم��ة 
املسبق  التنسيق  لعدم  الجلسة  ع��دم حضور  ع��ن  اع��ت��ذرت 
الجلسة تضمن  أن طلب عقد  الجلسة، السيما  معها حول 
تعديالت تشريعية تستوجب على الجهات الحكومية املعنية 
دراستها إضافة إلى االستماع لرأي املجلس األعلى للقضاء.

ودع����ا ال��ح��ري��ص أع���ض���اء م��ج��ل��س األم����ة إل���ى ال��ت��ن��س��ي��ق في 
الجلسات الخاصة أسوة بالجلسة األخيرة لتحقيق األهداف 
املرجوة منها، مشددا على أن الحكومة تمد يد التعاون مع 

االخوة النواب لتحقيق مصلحة الوطن وتطلعات املواطنني.

الوسمي: 
رفع الجلسة.. مؤامرة

قال النائب عبيد الوسمي ان رئيس مجلس االمة ال يصلح، النه 
لم يحترم االمة، وعلى الناس ان تتحمل مسؤولياتها. الفتا الى 
ان هذا التصرف، الذي قام به يعني انه سيتيح لرئيس الوزراء 

بأن ال يحضر الجلسات القادمة.
واض��اف ان االه��ان��ات التي وجهت ال��ى االم��ة يجب ان تتوقف 
الى  مشيرا  اسقاطهما،  من  الب��د  اللذين  الشخصني  قبل  من 
ان املجلس ليس لجنة بمجلس ال��وزراء، ورسالتي الى الشعب 
ان  الجلسة يجب  م��ؤام��رة رف��ع  ان  القلة، حيث  يجب محاسبة 
الشعب، س��واًء كان  يحاسب عليها كل من ش��ارك في إهانة 
أو عاونهم  للوزراء ومن سايرهم  أو رئيسًا  للمجلس  رئيسا 

في هذا النهج، وهذه الجلسة سيسجلها التاريخ.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه، ق���ال ال��ن��ائ��ب ع��ب��دال��ك��ري��م ال��ك��ن��دري ان م��ا ح��دث 
يقرر  م��ن  ه��و  الحكومة  للدستور، واص��ب��ح رئيس  تنقيح  ه��و 
حضور الجلسات، مخاطبًا الصحافيني املتواجدين في قاعة 
 رئيس الوزراء يحصن نفسه وال تخرجوا 

ً
مجلس األمة قائال

من القاعة، واليوم يومكم وهذا دوركم وال تتخلون عنه.

رداً على سؤال مهلهل المضف
وزير المالية يرفض الكشف 

عن تقارير تحقيقات »الرجعان«
رفض وزير املالية خليفة حمادة الكشف عن األدلة الناتجة 
عن التقارير النهائية لفريق الفتوى والتشريع القانوني في 
قضية املدير العام للتأمينات السابق فهد الرجعان، متذرعًا 

بعدم الدستورية.
املضف  مهلهل  النائب  س��ؤال  على  رده  في  واعتبر حمادة 
للتأمينات  ال��ع��ام��ة  امل��ؤس��س��ة  اج��ت��م��اع��ات  محاضر  طلب  أن 

بخصوص قضية الرجعان غير دستوري.
وأوضح الوزير أن املحكمة الدستورية قد أبانت في قرارها 
ال��ص��ادر  تفسير  لسنة 1982   3 رق��م  الطلب  ف��ي  ال��ص��ادر 
 3 رقم  الطلب  في  الصادر  وقرارها   1982 /11 /18 بجلسة 
لسنة 2004 )تفسيرًا دستوريًا( بجلسة 11/ 4/ 2005 عن 
البرملاني  التي يجب االلتزام بها لتوجيه السؤال  الضوابط 
م��ن ض��م��ن��ه��ا: ي��ج��ب أن يتضمن ال���س���ؤال ط��ل��ب ب��ي��ان��ات أو 
اس��ت��ف��ه��ام��ًا ع���ن أم����ر م��ح��دد ي��ري��د ال��س��ائ��ل ال���وق���وف على 
حقيقته أو اس��ت��ف��س��ارًا ع��ن م��س��أل��ة أو م��وض��وع م��ع��ني أو 
واقعة بذاتها أو استيضاحًا عن أمر مجهول أو مفروض 
أن السائل على األقل يجهله. أو توجيه النظر إلى أمر من 
ق��د يتوقع  ل���درء خطر  أو  ت��ص��رف  التحذير م��ن  أو  األم���ور 
حدوثه، وأنه ال يجوز أن يكون من شأن السؤال التدخل في 
ما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف سياسة 
الدولة الداخلية كطلب التكليف بعمل أو تصرف أو االمتناع 

عن عمل أو تصرف معني.
وأضاف الوزير انه للمسؤول الحق في الرد على السؤال بما 
ي��راه مناسبًا من بيان يفي بما هو مطلوب، دون أن يكون 
من شأن السؤال إلزامه تقديم مستندات أو أوراق أو وثائق 
مؤيدة أو مثبتة لصحة إجابته، ما لم يَر املسؤول تقديمها 

توضيحًا إلجابته على السؤال أو ألنها ال تكتمل بدونها.
وت���اب���ع ال���وزي���ر: أم���ا ب��ش��أن ط��ل��ب ال��ن��ائ��ب ال��ف��اض��ل ب��ت��زوي��ده 
للفريق  النهائية  التقارير  ع��ن  الناتجة  واألدل���ة  باملستندات 
ومحاضر  والتشريع  الفتوى  إدارة  شكلته  ال��ذي  القانوني 
مع  يتعارض  ذل��ك  ف��إن  املؤسسة،  إدارة  مجلس  اجتماعات 
الضوابط التي قررتها املحكمة الدستورية بالرد على السؤال 
ال��ص��ادر  ل��س��ن��ة 2004  ال��ب��رمل��ان��ي ف��ي ط��ل��ب تفسير رق���م 3 
بجلسة 11/ 4/ 2005 بأحقية الجهة في عدم تقديم أي أوراق 
لصحة  مثبتة  أو  م��ؤي��دة  ثائق  أو  أو مستندات  أو محاضر 
أن  أو  لإلجابة  تقديمها توضيحًا  الجهة  ت��َر  ل��م  م��ا  اإلج��اب��ة 

اإلجابة ال تكتمل من دونها.

مقاطعة الحكومة ترفع سقف التصعيد 

في جلسته العادية اإلثنين المقبل

»البلدي« يبحث إضافة 10 أنشطة للمناطق الحرفية

31 جلسة رفعت
لعدم حضور الحكومة

ب��ل��غ ع����دد ج��ل��س��ات م��ج��ل��س األم�����ة ال��ت��ي 
رف����ع����ت ل����ع����دم ح����ض����ور ال���ح���ك���وم���ة ف��ي 
مسيرة املجلس وحتى أمس ، 31 جلسة، 
في  الثاني  التشريعي  الفصل  في  أولها 
السابق أحمد  األم��ة  عهد رئيس مجلس 

زيد السرحان.

نص المادة 116

ي��س��م��ع رئ���ي���س ال����������وزراء وال�����������وزراء ف��ي 
ولهم  ال��ك��الم،  طلبوا  كلما  االم���ة  مجلس 
ان ي��س��ت��ع��ي��ن��وا ب��م��ن ي���ري���دون م���ن ك��ب��ار 
وللمجلس  عنهم،  ينوب  من  او  املوظفني 
عند  املختص  ال��وزي��ر  يطلب حضور  ان 
م��ن��اق��ش��ة ام����ر ي��ت��ع��ل��ق ب����وزارت����ه، وي��ج��ب 
ال�����وزارة ف��ي ج��ل��س��ات املجلس  ان ت��م��ث��ل 

برئيسها أو ببعض اعضائها.

لألمير  األم���ر  ب��رف��ع  إال  م��خ��رج��ًا  نجد  ال  ن��ائ��ب��ًا:   31  ¶



05 الكويت
الجمعة / السبت 4 و5 يونيو 2021 • السنة الـ 50 • العدد 17115

اب وآراء ُكتَّ

صفحات من تاريخ النضال الوطني
مسعود أحمد بيت سعيد*

س��ن��ح��اول أن ن��ض��يء ص��ف��ح��ة م��ش��رق��ة م���ن ن��ض��ال الشعب 
للعديد من  ملتبسة  تكون  ربما  التاريخ،  عبر  املديد  الُعماني 
األج��ي��ال، لعل ف��ي ه��ذه اإلن���ارة العبر وال����دروس، ونشير إلى 
امل��رج��ع ال��وح��ي��د امل��ت��واف��ر ع��ل��ى ح��د علمي »ع��م��ان ال��ث��ورة في 
طريق الحرية« الصادر بدمشق ١ كانون الثاني ١٩٥٤م، بقلم 

إبراهيم بن حمد الحارثي. 
 وف���ي ظ��ل ال��ت��ش��ظ��ي ال��ع��رب��ي وم���ا وص��ل��ت إل��ي��ه أح����وال األم��ة 
من  ومفهومًا  م��ش��روع��ًا  الحنني  يصبح  أزم����ات،  م��ن  العربية 
أكثر  باتت  التي  العربية  الجماهير  من  واسعة  قطاعات  قبل 
وعيًا وإدراكًا لقيمة وأهمية تلك الشعارات الوحدوية وضرورة 
تجديدها، حيث ال مستقبل لهذه األمة من دون وحدتها في 
تشير  العالم.  تقاسم  على  تعمل  التي  الكبرى  التكتالت  ظل 
ب��ي��ان��ات��ه��ا إل���ى أن���ه م��ن��ذ ان����دالع ث����ورة ع��م��ان ف��ي ١٩٥٦م على 

الرفض  وأن  تتوقف،  لم  والتضحيات  البريطاني  االستعمار 
األب��ط��ال  تستذكر  مستمر.  االس��ت��ع��م��اري  ل��ل��وج��ود  الشعبي 
عبر  االستعمار  ضد  الشرف  معارك  في  استشهدوا  الذين 
مراحل تاريخ النضال الوطني. وفي مقدمتهم املجاهد الكبير 
عزان بن قيس، الذي يعتبر نموذجًا حيًا للبطولة ورمزًا للكفاح 
والجهاد، وكذلك سعيد بن خلفان الخليلي، الذي خاض معارك 
بطولية دفاعًا عن شرف الوطن، والذي اعتقل وابنه بعدما لقن 
االعداء درسًا، مرورًا بشهيد الشرف صالح بن علي الحارثي 
قاهر املستعمرين على حد تعبير البيان، واملجاهد سالم بن 
راشد الخروصي الذي استشهد ضحية الغدر، والذي اختاره 
الشعب قائدًا لنضاله. وتقول لن ينسى الشعب العماني بطل 
املوقف  ال��ح��ارث��ي صاحب  ب��ن صالح  املجاهد عيسى  ث��ورت��ه 
خليل  اب��و  املحبوب  العالمة  عمان  مفخرة  وأي��ض��ًا  البطولي، 

محمد بن عبداهلل الخليلي، الذي وضع الشعب فيه الثقة فكان 
 لها. وتؤكد أن عمان قدمت على مر التاريخ اآلالف من 

ً
أه��ال

استقالل  ف��ي سبيل  اس��ت��رخ��ص��وا حياتهم  ال��ذي��ن  ال��ش��ه��داء 
عمان وحريتها ووحدتها. منهم املجاهد سعيد بن سليمان 
األخ��ض��ر، حيث  الجبل  ال���ذي استشهد على سفح  ال��ري��ام��ي، 
سالم  وامل��ج��اه��د  انكليزية،  كتيبة  م��ن حصد  ب��م��ف��رده  تمكن 
الخالدة،  بمواقفه  األع���داء  له  ال��ذي شهد  الحارثي  عبداهلل  بن 
اروع  ال��ذي سجل  الهدابي  البطل محمد بن خلفان  والشهيد 
سيف  ب��ن  عزيز  الهمداني  البطل  وك��ذل��ك  للتضحية،  ملحمة 

الرحبي، الذي كان مع الفدائي محمد بن خلفان الهدابي، فعزم 
ال��درب.  العهد على مواصلة  السالح وج��دد  الثأر لرفيق  على 
تاريخ  بأن  تذكر  الستة« حيث  الشهداء  وتتحدث عن »قصة 
عمان حافل باالستعدادات العظيمة للشعب العماني كانت وال 
تزال مبعث اإليمان املتوقد في نفوس أبناء هذا الوطن، وتشير 
ال��ح��ارث��ي، وال��ش��ه��ي��د سعيد  ب��ن محمد  الشهيد ح��اب��س  إل���ى 
العامري امللقب زوزو، والشهيد سعيد بن سلطان املشايخي 
وث��الث��ة آخ��ري��ن ل��م ت��ذك��ر أس��م��اءه��م م��ن بني بوحسن، كانوا 
القوات  يوم حاصرتهم  وذات  ببسالة خارقة.  العدو  يقابلون 
عليهم  فألقت  الطائرات  وباغتتهم  البريطانية من كل صوب 
 من القذائف والصواريخ حولت املركز ومن فيه الى تراب. 

ً
وابال

وهذا يظهر مدى بشاعة املستعمرين وطبيعتهم اإلجرامية.
* كاتب ُعماني

تآزر الشرفاء 
الجتثاث الفساد 

والفاسدين

د. سعود محمد العصفور

إنه الفساد آفة تهلك األمم، فحينما تفسد الذمم، 
وتغيب النفوس في متاهات األحالم الوردية، دون 
ضابط، وال رابط، على حساب اآلخرين، يتأصل 
ال��ف��س��اد وي����روج ل���ه، وي���ا ت��ع��اس��ة ال��ح��ال إذا ك��ان 
الضحية الوطن بكل أطيافه، دون مراعاة لتاريخ 
وطن تكاتف األجداد واألجيال في تتابعهم على 
ص��ن��ع إن��ج��ازات��ه ال��ت��ي ي��س��ع��د ب��ه��ا أب��ن��اء ال��وط��ن، 

ار من الالحقني.  مَّ وتحاكى قصصًا للسُّ
الوطن  م��ق��درات  ي��ده دون حياء على  امتدت  من 
وثرواته جاز للعدالة أن ترصده وتكشف عواره، 
متعدية  الجريمة  ألن  العقاب  أعظم  به  تلحق  ثم 
فال  قاطبة،  الوطن  ألبناء  الوخيمة  نتائجها  في 
ت��ه��اون وال تساهل ف��ي أم��ر ل��م ت���راَع فيه حرمة 
العظمى  كالخيانة  فيه  الخيانة  فكانت  ال��وط��ن، 
س����واء ب���س���واء، وال��ع��ب��رة ب��ق��ب��ي��ح ال��ف��ع��ل وف��داح��ة 

الجرم. 
 دول����ة ال��رف��اه��ي��ة ال��ت��ي ك��ن��ا ن��ح��ل��م ب��ه��ا ن��رج��و أال 
ت��ك��ون ح��ل��م��ًا ال ي��ت��ح��ق��ق، ف��آم��ال��ن��ا ال��س��اب��ق��ة في 
إقامة دولة عصرية باتت محل شك، الحلم الذي 
أس��ع��دن��ا م��ازل��ن��ا نعيش رس��وم��ه، م��دي��ن��ة زاه��ي��ة، 
روها لنا وأسموها »مدينة الحرير« مشابهة  صوَّ
ب��ه، وك��ع��روس ملحطات ط��ري��ق ال��ح��ري��ر امل��ع��روف 
تاريخيًا بكثرة محطاته التجارية الرائجة، وكان 
إل��ى أن يصل  ب��غ��داد  إذاك يبدأ م��ن ش��رق مدينة 
فرحتنا  مدينتنا  الصينية.  كاشغر  مدينة  إل��ى 
املرتقبة كانت تحاكي واحدة من محطات الطريق 
السلع  وببقية  أص��ال��ة  ال��ح��ري��ر  ب��ت��ج��ارة  الشهير 
امل��ج��ل��وب��ة وامل���ت���داول���ة ق��دي��م��ًا كبقية امل��ن��س��وج��ات 
األخ�����رى ال��ق��ط��ن��ي��ة وال��ك��ت��ان��ي��ة وال��ص��وف��ي��ة، وك���ذا 
والجلدية  املعدنية  والصناعات  والعطور  التوابل 
 ع��م��ا ي��ج��ل��ب من 

ً
وال��خ��ش��ب��ي��ة وال����خ����زف، ف���ض���ال

الشرقي  بفرعيها  السودانية  األفريقية  التجارة 
وغيرها  الكريمة  واألحجار  الذهب  من  والغربي 

من السلع الثمينة.
بالتجارة  يصلنا  ال���ذي  الكبير  م��ب��ارك  وم��ي��ن��اء   
اآلخر  هو  مرموقًا  ماليًا  مركزًا  لنصبح  العاملية 
نرجو أن يستكمل وأال يكون حلمًا عزَّ تحققه، 
فالوعود التجارية الرابحة غدت أمنية لكل تاجر 
والجميع  الوطن وخ��ارج��ه،  داخ��ل  ومستثمر في 
ي��رت��ق��ب اإلن���ج���از وف���ائ���دت���ه ع��ل��ى ال��ك��وي��ت ودول 
ال���ج���وار، وم���ا ات��ص��ل ب��ه��ا م��ن دول ع��ب��ر الخليج 
ال��ع��رب��ي وب��ح��ر ال��ع��رب ث��م ان��ف��ت��اح��ه ال��ع��امل��ي على 

املحيط الهندي. 
 والفساد نرجو أال تقف معه عجلة اإلسراع في 
اإلسكانية  امل��ش��اري��ع  ف��ي  ال��ش��ب��اب  تحقيق ح��ل��م 
ال���ت���ي ط�����ال ان���ت���ظ���اره���ا، وغ������دت ف����ي ط��م��وح��ات 
الراصدين في تعثر مالي غير مسبوق، فالعبرة 
بنائها  بتمويل  إنما  األرض،  ليست بتخصيص 
املساجد  من  ولواحقها  التحتية  بنيتها  وإنشاء 
وم������دارس وم��س��ت��ش��ف��ي��ات وم��خ��اف��ر وج��م��ع��ي��ات 

تعاونية وغيرها.
م��ا تكشف م��ن فساد ه��و غيض من  أن  يقيننا 
فيض، فالفساد عادة يتشعب بحسب املشاركني 
والفاسد  عرفهم،  في  املقدرة  ولكل حصته  فيه، 
ُي���خ���ب���ر ع���م���ن أف����س����ده، وت���ت���ب���ع م����واط����ن ال��ف��س��اد 
وتجفيف منابعه مسؤولية وطنية تتأصل فيها 
ال��ف��س��اد وال��ف��اس��دي��ن، وبذلك  ��خ��ب��ر ع��ن 

ُ
حماية امل

ص���الح األم���ر ون��ه��اي��ة م��ح��ت��وم��ة مل��ن تستر على 
الفساد وأهله.

 ال���ك���وي���ت ف��ت��ي��ة ب���أب���ن���ائ���ه���ا امل���خ���ل���ص���ني ف����ي ك��ل 
النوازل  عند  يظهرون  فهم  العصور،  من  عصر 
والخطوب، قلوبهم تكاد تنفطر على ما يصيبها 
من نكبات، وهم حماة الوطن وط��الب التضحية 
ألجله صيانة ورعاية وحفظًا ألمجاد األسالف 

 .
ً
ومن سار بركابهم صدقًا وعدال

 فما نحن فيه من إَح��ٍن وابتالء بالفساد وأهله 
بمشيئة من اهلل وعونه آفل ال محالة إن أخلصت 
ال��خ��ي��ر في  ال���ن���واي���ا وس�����ار أه��ل��ه��ا ع��ل��ى دروب 
إنها  ال��ص��الح.  أساليب  وابتكار  العطب  إص��الح 
يسكن  وم��ن  أبنائها  م��ن  الجميع  تدعو  الكويت 
على أرض��ه��ا م��ن ال��ش��رف��اء إل��ى ال��ت��آزر والتآلف 
والتكاتف في وجه َمن همهم اإلفساد وتحقيق 
وم��ن يسكن  ال��وط��ن  آنية على حساب  مكاسب 

على أرضه.

مهما طال الفراق أم قصر.. ال ينسى اإلنسان جذوره
محمد سالم البلهان

أع����اد ب��ي ب��ال��ذاك��رة م��ا ج���اء ف��ي م��ق��ال ال��ق��س ال��ف��اض��ل )ال��خ��وري 
أنطوان(، الذي نشرته وكالة األخبار »األولى نيوز« بعنوان »عد إلى 
الجذور«، وهذا ما يذكرني بالقول اإلنكليزي الشائع »ال مستقبل 
دون ماض« )NoFuture without past( وبعد قراءة ما جاء بهذه 
املقالة من كالم إنساني راق وعميق في مغزاه تذكرت أيام الطفولة 
وأنا بأحضان تلك السيدة الفاضلة املربية الحبشية التي جاء بها 
القدر والوالد رحمه اهلل، ألن تتولى العناية بتربيتنا أنا وأخي، وقد 
ثماني سنني  م��ن  أكثر  فيها  أعمارنا  تتجاوز  ال  مرحلة  ف��ي  كنا 
لألكبر منا سنًا، بعد أن فقدنا في تلك املرحلة الخطيرة من حياة 
اإلنسان حنان الوالدة التي توفاها اهلل إثر مرض عضال رحمها 
اهلل وأدخلها فراديس جنانه، كانت تلك املربية الفاضلة وسميت 
باسم )م��رزوق��ة( وق��د كنا نناديها )ب��األم م��رزوق��ة(، وق��د اتخذنا 
أن��ا وأخ��ي وال��دة ملا القيناه من حب وحنان وتربية فاضلة،  منها 

وأن اإلنسان إن لم يجد من يحنو عليه ويوجهه توجيهًا سليمًا 
في تلك املرحلة من حياته يفقد ج��ذورًا وقد تأخذه األح��داث إلى 

الضالل.
وح��ي��ن��م��ا ج����اء ال���ق���در أن أع���م���ل ب���ال���خ���ارج س��ف��ي��رًا ك���ان���ت ي��وم��ه��ا 
تصاحبني في كل تنقالتي في البلدان التي عينت فيها، التي منها 
جمهورية السودان الشقيق، وفي احدى األمسيات وكالعادة جئت 
جاءت  أنهت صالتها  أن  وبعد  الصالة،  تقيم  فوجدتها  لتحيتها 
ن��ح��وي، وه��ي تكفكف وت����داري دم��وع��ه��ا ب��ط��رف ردائ��ه��ا سألتها 
الوالدة ملاذا هذا البكاء هل أساء لك أحد؟ قالت: ال، لكنني التقيت هذا 
اليوم عائلة أثيوبية مقيمة في السودان، وحينما عرفتهم بنفسي 
بعد أن علمت بأنهم من سكان القرية التي ولدت فيها، وأنهم على 
معرفة بعائلتي، وأن هناك بعضًا من أفراد عائلتي على قيد الحياة 
ال يزالون يقيمون بتلك القرية التي ولدت فيها محتفظني باألرض 

الزراعية التي خلفها لهم اآلب��اء. وكم أود يا ول��دي لو سمحت لي 
التي  ب��الدي  ت��راب  ال��ح��دود ألقبل  بزيارتهم، ال سيما ونحن على 
غادرتها سنني طويلة كما تعلم وأعيش في أجوائها التي فقدتها 
ت���زال تتذكر املكان  أن��ه��ا ال  ل��و  م��ن دون رغ��ب��ة م��ن��ي، سألتها عما 
الذي ولدت فيه واملدينة والقرية التي عاشت فيها، قالت نعم ال أزال 
التي عشت فيها أول م��رة فهل تسمح  ب��الدي  أتصور في ذهني 
ذلك  لها على  وافقت  بالفعل  ال��ح��دود؟..  على  بزيارتها ونحن  لي 
وقد قمنا بإجراء ما يجب من إجراءات سفر تلبية لرغبتها.. وهذا 
دليل على أن اإلنسان مهما طالت به األيام ال ينسى جذوره.. إنها 

الجذور أصل اإلنسان.

ب بالبهارات  التعصُّ
الشرقية

طاهر جواد البغلي

ت���رى أم����رًا وت��ح��س ب��أن��ه خ��ط��أ أو غ��ي��ر م��ن��اس��ب ح��س��ب نظرتك 
الشخصية، فتفكر فورًا بمنعه أو بتغييره. ويبدو من السليم لك 
بأن تستخدم بسبيل ذلك كل وسيلة ممكنة. القرار يبدو جيدًا 

وبسيطًا اال انه قد يكون مدمرًا.
 قبل عشر سنوات دخل أحد األشخاص في الكويت على أربعة 
ممن كانوا يتناولون الطعام بأحد الجواخير في نهار رمضان. 
ف��ق��ام ب���إط���الق 12 ط��ل��ق��ة ع��ل��ي��ه��م ق��ت��ل ع��ل��ى إث���ره���ا ث��الث��ة منهم 
 متطرفًا على الثمن 

ً
وجرحت الرابعة. هذه الجريمة قدمت مثاال

الذي يتم دفعه من أجل تصحيح ما نراه خطأ. وبينت ضرورة 
السؤال الذي يجب ان نسأله ألنفسنا قبل كل تدخل بما يفعله 
الخطأ؟  ال��ذي يتم دفعه م��ن أج��ل تصحيح  الثمن  اآلخ����رون. م��ا 
وهل استخدام وسائل معينة سينتج عنها خطأ أكبر من الخطأ 

األصلي؟ 
أن  الى  أن أسعى بقدر املستطاع  إنَّ علّي واجبًا كإنسان عاقل 
أم��ن��ع نفسي م��ن ارت��ك��اب أف��ع��ال خطأ ب��ق��در م��ا أم��ن��ع اآلخ��ري��ن. 
وأن أح��رص على أن أص��ل ألفضل حكم أخ��الق��ي ممكن حتى 
 
ً
أراه خطأ التدخل بسلوك  االمتناع عن  الحكم  ه��ذا  ول��و تضمن 

ويراه اآلخرون صحيحًا. وبالتالي فإن التوقف عن منع أو تغيير 
ف��ك��رة خطأ يتبناها، ق��د ال يعبر  ي��م��ارس��ه غ��ي��رك، أو  أم��ر خطأ 
بالضرورة عن ضعف اإليمان بما تعتقد أو عن تراخيك بالقيام 
بفعل إيجابي للمجتمع؛ لكنه قد يكون الخيار األفضل الذي من 

املمكن اتخاذه بهذا املوقف. 
تقييم األخطاء مرتبط بقدرتنا على معرفتها، واملعرفة تحتاج 
أنفسنا ه��ل نميل لالستماع  ن��س��أل  أن  ل��ذل��ك علينا  اط���الع.  إل��ى 
ألنفسنا فقط؟ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر باالستماع 
اآلخ��ر  يغيب  فقط  ألنفسنا  استماعنا  وه��ل  ي��ؤي��دن��ا.  مل��ن  فقط 
ونتناسى بأنه إنسان مثلنا قد يصيب. كما اننا قد نخطئ. نحن 
متصورين  بأفكار خطأ  متمسكني  كنا  كم  بسهولة  نتذكر  ال 

أنها صحيحة. 
العقل البشري ممكن أن يخطئ مع عدم تجاهل أنه ربما ليست 
جميع األفكار قاطعة النتيجة كالرياضيات، لكن قد تكون هناك 
أم��ور نسبية. وف��ي إط��ار ال��وص��ول للمعرفة ال ب��د م��ن إدراك أن 
ال��ب��ش��ر ل��دي��ه��م م��ج��م��وع��ة ع��ق��ول ت��خ��ت��ل��ف وت��ت��واص��ل وت��ت��ك��ام��ل 
بشبكة معرفية تساعد اإلنسان لالستفادة من عقله وكذلك من 
عقول اآلخرين. وبالتالي فتعاملك مع املختلف بنظام االقصاء 

سيحرمك من التطور ويدخلك بضيق أفق التعصب. 
يعتبر التمييز أحد أقوى جذور التعصب. ربما يجد العديد من 
الناس إحساسًا ما بداخلهم يجعلهم يعتقدون بأنهم أفضل من 
اآلخرين، ويتمحور غالبا حول انتماء معني، جنسية، أو أصل، 
او جنس، أو معتقد، او غيرها. عادة ما تكون هذه األحاسيس 
م��ت��ج��ذرة ل��ك��ن��ه��ا متخفية خ��ص��وص��ًا ف���ي األح�����وال ال��ت��ي ي��ق��در 
اإلنسان  يخفيها  ربما  اجتماعيًا.  مقبولة  ليست  انها  اإلنسان 
عن نفسه أيضا كونها تخالف معتقداته التي تدعو إلى املساواة. 
إل��ى ف��ك��رة االخ��ت��الف بني  اإلح��س��اس باألفضلية يستند ع���ادة 
البشر، كون كل انسان فريدًا ومختلفًا عن اآلخرين ونتيجة لهذا 
االختالف، وقد يؤدي إنسان أمورًا معينة أفضل من اآلخرين، 
وربما أمورًا أخرى بشكل أقل جودة. اال ان هذا األمر وإن كان 
ال��ذي يقوم به اإلنسان  امل��ردود على العمل  ينعكس على تقييم 
البشر متساوون  فإنه ال ينعكس على قيمته كإنسان، فجميع 
باإلنسانية، وإدراك هذه املساواة يأتي من إدراك أن اآلخر إنسان 
مثلي عاقل ذو إحساس ومشاعر. ومن حقه مثلما من حقي أن 
يتخذ القرارات الخاصة بحياته وأن يتبنى آراء خاصة به ويعبر 
عنها. وبالتالي أرى من حق اآلخرين أن يكونوا مختلفني عني 

ما دام ما يمارسونه ال يؤذي غيرهم.
وطعمه  رائ��ح��ت��ه  تتغير  صالحيته  وتنتهي  اللحم  يفسد  ح��ني 
بسبيل  املطاعم  أصحاب  بعض  فيقوم  أكله،  من  الناس  وينفر 
القوية  النكهة  ذات  ال��ب��ه��ارات  م��ن  ك��ب��ي��رة  ب��إض��اف��ة كمية  ال��غ��ش 
وخ��ص��وص��ًا ال��ش��رق��ي��ة م��ن��ه��ا إلزال����ة ال��رائ��ح��ة وال��ط��ع��م الكريهني 
ليتمكنوا من بيعها. وهذا تماما ما يفعله الفكر املتعصب الذي 
فيتم رشه  ال��ن��اس.  ل��دى  يجد نفسه غير مقبول وال مستساغ 
تجعله  التي  الحجج  وبعض  واملعتقدات  األخ���الق  م��ن  ب��ب��ه��ارات 
 ل��دى اآلخ��ري��ن. ل��ذل��ك ي��ك��ون م��ن ال��واج��ب دائ��م��ًا مراجعة 

ً
م��ق��ب��وال

األفكار وتنقيتها لكي نعرف ما مكونات األفكار التي تبتلعها 
عقولنا.

نعم إللغاء قرار الـ »٦٠ عاماً«
سعود عدنان الصابري

أصدرت هيئة القوى العاملة قرار منع العمل للوافد الذي يبلغ ٦٠ 
القرار  هذا  ان  واعتقد  دون..  وما  الثانوية  الشهادة  لحملة  عاما 
مخجل وم��ؤس��ف ويضر امل��واط��ن أكثر م��ن ض��رره ل��ل��واف��د، وال 
مستفيد من هذا القرار. كل الدول تستقبل وترعى الخبرات لسد 
معاكسة  تكون  ما  دائما  قراراتنا  اال  االقتصادية،  احتياجاتها 
ل��وت��ي��رة ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة. اإلص�����الح ل���م ي��ك��ن ي��وم��ا ف���ي قطع 
االعتبارات  ف��وق  الوطنية  املصلحة  في  ك��ان يصب  بل  األرزاق، 
الديموغرافية، والخبرات املكتسبة لدى الوافدين املتضررين من 
هذا القرار نمت مع العشرات من السنوات وببساطة ال تشترى 
حتى م��ن أع���رق ال��ج��ام��ع��ات. ه��ذا دون ذك��ر األض���رار االنسانية 
التي تكمن في ما سيخلفه هذا القرار من ضياع وعدم استقرار 
ال��ك��وي��ت وت��رع��رع فيها  ال��واف��د خصوصا م��ن ع��اش ف��ي  لحياة 
منذ صغره وال يعرف بالدا غيرها. معاملة الوافد كأنه ضيف 
مؤقت ال تتماشى مع مفهوم املدنية الحديثة.. ولو كانت املواطنة 
الجنسية، فوفقا لهذا املنطق سيظلم  تنحصر في حمل وثيقة 
البدون في حصر بطوالتهم في الغزو العراقي لبالدنا. لن نخلق 
بيئة جاذبة للسياحة واالستثمار ابدا ما لم نتوصل الى قرارات 
تصون استقرار حياة املقيمني وال تشتتهم بعشوائيتها. الفقيه 

ك��اف��رة..  وإن كانت  العادلة  ال��دول��ة  يقيم  اهلل  ان  يقول  تيمية  اب��ن 
سر  اكتشفنا  فهل  مسلمة.  كانت  وإن  الظاملة  ال��دول��ة  يقيم  وال 
تأخر الكويت في مواكبة التنمية رغم خيراتها التي ال تعد وال 
ع��ز وجل  امل��ول��ى  علينا  أس��ب��غ  الحمد  دول، هلل  األي���ام  تحصى؟ 
الخارج ولكن  بواسع خيراته، فنادرا ما نرى كويتيا يعمل في 
هذا ال يعني استحالة حدوث ذلك مستقبال، فهل يرضى املواطن 
ان  بعد  بعشية وضحاها  الغربة  في  رزق��ه  أن يخسر  الكويتي 
بلغ من الكبر عتيا بقرارات مشابهة؟ شخصيا لن أتوانى يوما 
ف��ي مناصرة ه��ذه القضية ف��ي ساحة اإلرادة وأي��ن م��ا اتيح لي 
هذا  نهضة  ف��ي  مل��ن خدمني وشاركني  احسانا  ذل��ك  مناصرة 
الوطن ألن جزاء اإلحسان هو إحسان، خصوصا ملن بلغوا أرذل 
العمر. املطالبون باستمرار هذا القرار لن يتداركوا كارثية توابعه 
ال��خ��دم��ات، خصوصا  ب��أم عينهم تهالك ج��ودة  ي��روا  اال بعد أن 
اثر  الخدمات  اسعار  في  املتوقع  االرت��ف��اع  الحرفية، عوضا عن 

شح االيادي العاملة.

ُرقي األسرة.. رجل وامرأة
صالح الغازي

@salehelghazy

ملاذا ال نحتفل بالوالدين معًا؟
رغم أنهما ربيا وتعبا كالهما وليس أحدهما منفردًا!

من حقهما على حد سواء التكريم؛ ألنهما كونا الجزء األهم في 
حياة أوالدهما، هما ركنا األسرة وأساس املجتمع، إنهما الراعيان 
امل��ودة والحنان  واملعلمان األساسيان ألوالده��م��ا، هما معًا منبع 

واالحتواء والرعاية.
التربية، ويمكن معرفة حجمه  األه��م في  ال��دور  دورهما معًا هو 
أحد  اج���رام  أو  ن��راج��ع قصص تقصير  ك��أن  العكسية،  باملقارنة 
الوالدين في حق نفسه أو في حق أوالده، وتأثير ذلك في مستقبل 
الوالدين االنفراد وقتل دور اآلخر  األبناء! وأيضًا إذا قصد أحد 

بالتأكيد يرتكب جريمة خطيرة في حق األوالد وفي حق اآلخر.
تابعت ما حدث لطفل وطفلة فقدا والدهما ويعيشان مع والدتهما، 
طفلة  إل��ى  ت��ب��دل��ت،  وك��أن��ه��ا  وشقاوتها  حيويتها  ف��ق��دت  فالطفلة 
ساكنة مصدومة والطفل مألت عينه نظرة زائغة مشتتة، وفكرت 
إذا كان الذي حدث هو فقدان األم، ما األثر عليهما؟ ماذا يمكن أن 

يشعرا؟ بالتأكيد األمر على درجة الخسارة نفسها!
سنكتشف أن االحتفال بفضلهما وتكريمهما معا واجب، أليس 

كذلك؟
وع��ل��ى امل��ن��وال نفسه ع��الق��ة ال��رج��ل وامل����رأة ط��امل��ا ك��ان��ت متكافئة 
أو  للبنت  عيد  كأنه  الحب  بعيد  االحتفال  يتم  فلماذا  وإيجابية، 

الزوجة؟ فيحضر الرجل ألنثاه الهدية أو الدبدوب األحمر!
أليس الحب عالقة مشاركة وال يمكن أن تتم إال باالثنني؟!

مل���اذا ال ي��ت��ب��ادالن ال��ه��داي��ا؟ وأي��ض��ا ال��ع��الق��ة ب��ني ال����زوج وال��زوج��ة، 
املفترض قائمة على املشاركة واملساواة ملاذا ال تهديه ويهديها؟

ملاذا نتوقع دائمًا أن يهدي الرجل املرأة فقط؟
م��وروث��ات  م��ن  امل��ت��راك��م��ة  التاريخية  أس��ب��اب��ه  للمجتمع  ي��ك��ون  ق��د 
واعتقادات. قد يفسر البعض األمر أن املجتمع اإلنساني تمادى 
في ما يسمى بقهر األنثى فتمت مواجهتها برد فعل عنيف من 
مناصري املرأة أو الحركة النسوية وكانت معالجة األمر بترضية 

ما للمرأة وتمييزها في االحتفاالت!
كأن هناك خطأ كبيرًا صنعة املجتمع وحني أراد الحكماء تصليحه 

ارتكبوا الخطأ نفسه بالتمييز القسري، فلجأوا ملبدأ التعويض!
وقد يفسر البعض أن املرأة جميلة لطيفة ناعمة ودودة لذا يجب 

االحتفاء بها وتكريمها والرجل عليه التحمل أو االنتظار!
 happy wife happy« ق��ال لي صديقي املقرب أم إن األم��ر كما 

life«؟
أم إنه كما يكرر بعض الظرفاء اتقاء شر النكد؟

أرى عامة أن ننتصر لإلنسان وتكريمه على الدور الذي يقوم به 
بموضوعية.

وأقول لوالديَّ كل عام وأنتما بخير، تثمينًا لتفانيهما في تربيتي 
والتضحيات التي يقدمانها مدى الحياة. 

احتفل العالم قبل أيام وتحديًدا في األول من يونيو باليوم العاملي 
وأم حافظا على  أب  لكل  تقديرنا  نقدم  املناسبة  وبهذه  للوالدين 

تكوين أسرة راقية.

االقتصاد أولوية.. نرجوكم
محمد هزاع المطيري

تجعل  التي  ال��درج��ة  لهذه  ومريح  متني  االقتصادي  الوضع  هل 
الحيوية  القضية  ل��ه��ذه  االل��ت��ف��ات  ع��ن  ت���ام  غ��ي��اب  ف��ي  السلطتني 

الخطيرة، التي تمس كل مواطن يعيش على هذه االرض؟ 
العام،  الدين  قانون  مشروع  لتقديم  الحكومة  ذهبت  البداية  في 
نواب  من  تأييدها، خصوصًا  نحو  في حينه  التوجه  يكن  ول��م 
امل��ج��ل��س، ودخ����ل ال��ق��ان��ون ف��ي دوام����ة ب��ني ال��ت��ع��دي��ل وامل���زي���د من 

الدراسة ثم اختفى.
احتياطي  م��ن  السحب  ق��ان��ون  ب��م��ش��روع  الحكومة  توجهت  ث��م 
 املس بالصندوق ومستقبل 

ً
األجيال، فتعالت االص��وات رافضة

اجيال الكويت ثم تراجعت وسحبت املشروع. 
السؤال هنا: ما الحل لدعم االقتصاد الوطني؟ 

ال اقتراض وال سحب من املوجود! 
إذًا ما الحل لو وقعت ازمة جديدة بعد عام او عامني على سبيل 
املثال كأزمة مالية عاملية او ازمة صحية جديدة او استمر الوباء 

الحالي بالنشاط وعاد ليقوى اكثر؟ 
هل لدينا املالءة املالية التي تسمح بمواجهة اخطار اخرى جديدة 

بعد ان انهكت كورونا امليزانية للعام الثاني على التوالي؟ 
إذًا ال حل اال ان ندعو نواب املجلس لوضع يدهم بيد الحكومة 
ل��ت��ج��ن��ي��ب ال���دول���ة ش��ب��ح ازم����ة اق��ت��ص��ادي��ة ن��ح��ن ف���ي غ��ن��ى عنها 

.
ً
مستقبال

ن��ع��م ال م��ف��ر م��ن ال��ت��ع��اون إلق����رار ق��ان��ون ي��ن��ق��ذ اب��ن��اءن��ا وي��دع��م 
ح��اض��ره��م وم��س��ت��ق��ب��ل��ه��م.. م���ع ع��ل��م��ن��ا ب��ال��ف��ج��وة ال��ك��ب��ي��رة بني 
التعزيزية  امليزانية  الق���رار  جلسة  ع��ق��دت  كما  لكن  السلطتني، 
الورقية ودعم القضية  ملكافآت الصفوف االمامية واالختبارات 
بل  سبق،  عما  اهمية  تقل  ال  حاجة  هنالك  ايضا  الفلسطينية، 
واهم بكثير النها تعنى بمستقبل وطن واقتصاده وامن شعبه 
وه��ي االص���الح االق��ت��ص��ادي ال���ذي الب��د ان ينجز س���واء ب��إق��رار 
قانون الدين العام وهو االقرب واالفضل او بحلول اخرى تكون 

استراتيجية.
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اليت
LIGHT

1 - فكر

العالج  م��ن  املعرفي  ال��ج��زء  م��ن  التفكير  إستراتيجيات  ت��أت��ي 
ال��س��ل��وك��ي امل��ع��رف��ي، وت��س��اع��دن��ا ع��ل��ى م��م��ارس��ة ط���رق التفكير 
امل��ف��ي��دة. غ��ال��ب��ًا ال ن����درك أن ع��ق��ول��ن��ا ت��خ��ب��رن��ا ب��أم��ور بعضها 
ص��ح��ي��ح ك��ح��ق��ائ��ق، م��ث��ل »ال���س���م���اء زرق�������اء«، ل��ك��ن ق���د ال ي��ك��ون 
أو أن »ال أحد يحبك«  جميعها كذلك، فالتفكير بأنك »غبي« 
ل���ي���س ص���ح���ي���ح���ًا. ي��ع��ت��ب��ر ال���ت���ع���رف ع���ل���ى األف�����ك�����ار ك��ق��ص��ص، 
صحيحة أو غير صحيحة، مهارة ال تقّدر بثمن للتخلي عن 

طرق التفكير غير املفيدة.
◄ تدرب على مشاركة األفكار والمشاعر مع طفلك: 
غالبًا ما تأتي مشاعرنا من طريقة تفكيرنا. أفكار مثل »أنا لست جيدًا 
في هذا« يمكن أن تجعلنا نشعر بالحزن، وأفكار مثل »صديقي يحبني 
حقًا« يمكن أن تجعلنا نشعر بالسعادة. عندما تشعر بالضيق، اسأل 
نفسك: »ب��م��اذا كنت أفكر للتو؟« الح��ظ ما إذا ك��ان الشعور يأتي من 

الفكر. 

2 - افعل

السلوكي  العالج  من  السلوكي  الجزء  من  الفعل  أدوات  تأتي 
املعرفي، وتساعدنا في اختيار اإلجراءات التي تجعل الحياة 
أفضل. كآباء، يمكننا توجيه أطفالنا بالطرق التي يؤثر بها 
سلوكهم على صحتهم العقلية والعاطفية. يمكننا أن نالحظ 
أن الخروج من املنزل يرفع معنوياتهم. يمكننا أيضًا تشجيع 
أط��ف��ال��ن��ا ع��ل��ى ت��ط��وي��ر رع��اي��ة ذات��ي��ة متسقة، ورؤي����ة أنفسهم 
ك��أش��خ��اص ي��س��ت��ح��ق��ون االه��ت��م��ام ب��ه��م. وم���ن األف���ض���ل إب��ق��اء 

توجيهاتنا خفيفة ومختصرة.
لطيفًا  »ك��ن  شعار  طفلك  مشاركة  على  ت��درب   ◄
ال��ذي يمكن أن  مع نفسك«: اس��أل طفلك: ما هو الشيء الجميل 
تفعله لنفسك اليوم؟ يمكن أن يكون أي شيء، مثل تناول أحد األطعمة 
وشاركه  املفضلة.  مالبسه  ارت���داء  أو  يحبه،  كتاب  ق���راءة  أو  املفضلة، 

بالتفكير في ما يمكن أن يجعل يومه مميزًا. 

خبيرة أسرية: أنا أيضاً كنت أبحث.. أنصحك باالستمتاع بحياتِك وسيأتيِك مرادِك

تعبت وأنا أبحث عن الرجل المناسب.. فماذا أفعل؟
ترجمة: د. بلقيس دنيازاد عياشي 

أرسلت امرأة رسالة إلى خبيرة الشؤون األسرية في 
صحيفة »الغارديان« تقول فيها:

أن���ا ام�����رأة ع���زب���اء، أب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 48 ع���ام���ًا، أع��ي��ش 
جيدة  عائلتي  م��ع  عالقتي  ومستقلة،  رغ��ي��دة  حياة 
ج��دًا، ول��دي مجموعة جيدة من األص��دق��اء والعديد 
من الهوايات، لقد عانيت من قبل من صعوبات مع 
الصحة العقلية، لكني اآلن أفضل حااًل من أي وقت 

مضى.
الدنيا،  أجلس في كثير من األوق��ات لوحدي، وأتأمل 
وأت��س��اءل: مل��اذا إيجاد رج��ل مناسب ليكون زوج��ًا لي 
أمر صعب جدًا هذه األيام؟ لقد تعبت وأنا أبحث عن 
هذا الرجل املناسب، ولكن من دون جدوى، فهذا األمر 

هو الوحيد الذي ال أستطيع تحقيق النجاح فيه. 
ال��ت��ي أش��ع��ر فيها باليأس،  النقطة  إل��ى  لقد وص��ل��ت 
أري������د اس���ت���ك���ش���اف ط�����رق ل��ل��ش��ع��ور ب���ال���س���ع���ادة وأن����ا 
عزباء، إلخماد هذه الرغبة في العثور على زوج لي، 
أن��ن��ي س��أم��وت  ال��دائ��م أص��ب��ح ينحصر ف��ي  تفكيري 
وحيدة من دون أن أجرب شعور العيش مع شخص 

يحبني وأحبه.
أريد أن أعرف هل من املمكن تحقيق شيء مثل هذا؟ 
أي العيش في سعادة وأن��ا عزباء ط��وال حياتي، أو 
هناك طريقة أخرى يمكنني من خاللها إيجاد زوج 

مناسب والعثور على حياة أفضل؟

رد الخبيرة:
إل��ى تذكر حياتي  لقد دفعتني رسالتك  ال��واق��ع،  في 
ال����س����اب����ق����ة، أج�������د ن���ف���س���ي أح����ي����ان����ًا أص�������ف س����ن����وات 
العشرينيات والثالثينيات من عمري بأنها سنوات 

الوقت  غالب  في  امل��رء  فيها  يكون  التي  »العزوبية« 
الكثير من  وح��ي��دًا، وم��ع ذل��ك فقد كانت فيها أيضًا 

الرومانسية.
م���ا أري����د ق��ول��ه ل���ِك ه���و أن ع��ل��ي��ِك ال��ن��ظ��ر إل���ى ح��ي��ات��ِك 
الكثير من األشياء  التي تعيشينها اآلن، لديِك  هذه 

الرائعة في حياتِك، أصدقاء جيدون، وعائلة مقّربة، 
وهوايات، وحياة مهنية جيدة، إذن، فكري في األمر 
 مشروع إيجاد رجل مناسب لتعيشي 

ً
وانسي قليال

م���ع���ه، وت���وق���ف���ي ع���ن ال��ت��ف��ك��ي��ر ف���ي ال������زوج ب��اع��ت��ب��اره 
ط���م���وح���ًا م��ت��م��ي��زًا ف����ي ق���ائ���م���ة امل����ه����ام ال���ت���ي ت��ري��دي��ن 

تحقيقها، وبداًل من ذلك حاولي االستمتاع بالحياة 
التي لديك اآلن.

ل��ي��س ه��ن��اك ش��ك ف��ي أن���ِك س��ت��ص��ادف��ن ال��رج��ل املناسب 
اليوم أو غدًا أو في أي وقت آخر، وقد يكون لقاؤكما في 
محطة للحافالت أو في حفل عشاء أو في عطلة نهاية 

أسبوع وأنت تتجولن في الحديقة سيرًا على األقدام. 
أن يأتي رجل مناسب ورفيق جديد في الحياة هو 
أمر مفروغ منه، سواء كان ذلك بعد أسابيع أو أشهر 
أو حتى سنوات، ولكن كيف تقضن الوقت الفاصل 
بن العثور عليه والعيش حياة عزوبية ممتعة؟ هذا 

هو األمر األكثر أهمية بكثير. 
إن تحقيق اإلنجاز في عملنا والرضا بحياتنا هما 
وإن  إل��ى حياتنا،  أن نجلبه  يمكننا  استثمار  أعظم 
تقليل توقع أي اتحاد يجعل من السهل تكوين شيء 

ذي قيمة وإثراء عندما يحن الوقت.
أن��ا كخبيرة وف��ي السنة التاسعة  ل��ِك  أق���ول  أري���د أن 
وال���ث���الث���ن م����ن ع����م����ري، ك���ن���ت أب���ح���ث ك���ث���ي���رًا م��ث��ل��ِك، 
وبعد أن فشلت في العثور على رجل ليعيش معي، 
وي���ك���ون أب���ًا ألط��ف��ال��ي ال���ذي���ن ك��ن��ت أح��ل��م ب��والدت��ه��م، 
ق��ررت االس��ت��ف��ادة مما ك��ان ل��دي، وه��و االستقاللية، 
وأص���ب���ح���ت أت���ج���ول ف���ي ب���ق���اع م��خ��ت��ل��ف��ة ف���ي ال��ع��ال��م 
التقيت في  أن  إل��ى  ب��ه��ا،  وأع��ي��ش حياتي واستمتع 
منه  وأنجبت  وتزوجته  املناسب  بالرجل  ال��ب��رازي��ل 
طفلن ألعيش في سعادة غامرة، وأتمنى أن يحدث 

معك األمر نفسه.

خطوات بسيطة لتهدئة القلق والتوتر

؟كيف تدعم صحة طفلك النفسية

لم يسلم األطفال والمراهقون من آثار الجائحة النفسية والعقلية، فقد وجدت 
الدراسات البحثية معدالت عالية لالكتئاب والقلق بين شبابنا. 

في هذا السياق، يلعب الوالدان ومقدمو الرعاية دوراً مهماً في حماية الصحة 
العقلية ألطفالهم. قد يتردد العديد من اآلباء في المشاركة في رعاية الصحة العقلية 

ألطفالهم، لكن ال مفر من أن يلعب مقدمو الرعاية دوراً كبيراً في رفاهية أطفالهم كآباء 
أيضاً، بما في ذلك صحتهم العقلية والعاطفية.

قد يعاني البعض من إصابة أبنائهم بنوبات هلع وقلق من أمر ما. لذا نقدم لكم تلخيصاً 
للمبادئ األساسية للعالج السلوكي المعرفي CBT المهم في إدارة أزمات أطفالنا 

النفسية، وفقاً لما جاء في موقع »ويب ميد« الطبي. 
تتلخص هذه المبادئ في ثالث كلمات »فكر - افعل - تقمص«، حيث أظهرت دراسات 

بحثية كثيرة أن هذه األساليب يمكن أن تساعد في تهدئة القلق والتوتر، والتغلب على 
المشاعر الصعبة، واختيار اإلجراءات التي تجعل الحياة أفضل.

3 - تقّمص

ت�����أت�����ي امل������م������ارس������ات م������ن ع��ن��ص��ر 
ال���ي���ق���ظ���ة ف�����ي ال�����ع�����الج ال���س���ل���وك���ي 
املعرفي، ويمكن أن تساعدنا على 
الحالية،  اللحظة  ف��ي  االس��ت��رخ��اء 
وال���ت���خ���ل���ص م����ن امل�����خ�����اوف ب��ش��أن 
امل��س��ت��ق��ب��ل وال����ن����دم ع��ل��ى امل���اض���ي. 
ال��ي��ق��ظ��ة ال��ذه��ن��ي��ة ال ت��ع��ن��ي م��ج��رد 
الجلوس في تأمل صامت، يمكننا 
ف���ع���ل أي ش�����يء ب���وع���ي ي���ق���ظ. ك��م��ا 
ي���م���ك���ن���ن���ا ال���ت���خ���ل���ي ع�����ن امل����ق����اوم����ة 
امل��س��ت��م��رة ل��ج��ع��ل ال��ح��ي��اة تتحول 
ما  وقبول  نريدها  التي  بالطريقة 

يحدث.
م��ش��ارك��ة  ع���ل���ى  ت������درب   ◄
ط���ف���ل���ك ال���ت���ن���ف���س م����ن 3 
مناطق: اجلس بشكل مريح وأغلق 
قائم  اجلس  األول  التنفس  في  عينيك. 
الظهر وارفع رأسك عاليًا. اخرج الزفير 
ببطء. عند التنفس الثاني، الحظ الهواء 
وهو يدخل أنفك. ثم اخرج الزفير ببطء 
اشعر  الثالث،  التنفس  مع  أخ��رى.  م��رة 
ث��م اخ��رج  ال��ب��ال��ون،  ببطنك ينفجر مثل 
الهواء ببطء. كرر هذه األنفاس الثالثة 
عدة مرات، ثم انظر كيف تشعر عندما 

تنتهي.
ونظرًا ألننا نقدم ألطفالنا أدوات فعالة 
لالعتناء برفاهيتهم، فإننا سنستفيد 
أيضًا من طرق بسيطة لحماية عقولنا 
التأقلم  م��ه��ارات  سنبني  معًا  وقلوبنا، 

التي ستستمر مدى الحياة.

د. والء حافظ

د. خلود البارون

نادية نعيم: ال تخف من األخطاء والفشل

عش حياتك وتمتع بها.. وبادر بتحقيق أحالمك

لكل منا شخصية مختلفة، ولكل منا أمر يحبه أو عمل يرغب في القيام به. والسماح للنفس بعمل 
هذه األمور واتباع ما تمليه القلوب من العادات تجعلنا أكثر سعادة. وبغض النظر عن األعذار التي 

تعوقك، فالسؤال الوحيد الذي عليك طرحه على نفسك، هو: هل القيام بذلك سيجعلني سعيداً 
أم ال؟ في هذا السياق، شرحت نادية عبدالله نعيم، مدربة حياتية، قائلة: »ليس لديك خيار إال ان تعيش 

حياتك وتتمتع بها، فاأليام واألشهر والسنوات ستمضي سواء فعلت ما تحب وتصبو إليه أو امتنعت 
واستسلمت لإلحباط. وليس عليك أن تكون مثالياً أو تشعر باالستعداد للبدء، بل عليك أن تتبع قلبك وتكون على استعداد إلظهار 

نفسك والعمل بجهد فقط. لذا، إذا كنت كاتًبا، فاكتب. وإذا كنت متحدًثا، فتحدث. وإذا كنت مصوًرا، فالتقط صوًرا. وإذا كنت محباً 
لعمل معين فتشجع وقم به. اتبع قلبك واكتشف إلى أين سيأخذك«.

نقاط عليك تذكرها

نصحت املتخصصة نادية، بتذكر النقاط التالية للبدء في تحقيق 
ما يمليه عليك قلبك: 

تحبه  م��ا  اع��م��ل  المقارنة:  عن  وابتعد  نفسك  على  رك��ز   ◄
إل��ى م��ا يفعله اآلخ���رون.  ق��درات��ك وطاقتك م��ن دون النظر  ويناسب 
فالبعض عندما يتشجع ويبدأ بمشروع أو بعمل يحبه، قد يصاب 
باإلحباط عندما يقارن نفسه بطاقة وأسلوب االخرين. ومن الجمل 
البدء بمشروع هي »لو  البعض وتمنعهم من  التي تسبب احباط 
كان لدي مال او حتى واسطة مثل »فالن« لكنت بدأت بمشروعي«. 
بمشروع  ب���دأ  فالبعض 
أي  دون  م�������ن  ص����غ����ي����ر 
ولكنه  م����ال،  أو  واس���ط���ة 
وص������������ل ال������������ى ت���ح���ق���ي���ق 
أح���الم���ه وع��ي��ش ح��ي��ات��ه 
ال���ت���ي ي���رغ���ب ب���ه���ا. ل����ذا، 
وف���������ر ط�����اق�����ت�����ك ووق�����ت�����ك 
وم��������ش��������اع��������رك ل���ن���ف���س���ك 

وابتعد عن املقارنة. 

اخلق  بل  تنتظر  ال   -
ال��وق��ت ال��م��ن��اس��ب: 
البعض عن عدم  يتعذر 
ت��ج��رب��ت��ه��م م���ش���روع���ًا أو 
ما  لحلم  التخطيط  ب��دء 
ب���ع���ذر ك��ون��ه��م ب��ان��ت��ظ��ار 
امل���ن���اس���ب. فتمر  ال���وق���ت 
وهم  والسنوات  األشهر 
ال ي������زال������ون ف�����ي ق���ائ���م���ة 
االنتظار. ل��ذا، كف عن االنتظار واب��دأ اآلن. قرر ح��ااًل، بأنك ستقوم 
ب���اج���راء ات��ص��االت��ك وال��ب��ح��ث ع���ن م��ك��ان وع��م��ل خ��ط��ط لكيفية ب��دء 

املشروع. 

قد  ال��ت��ي  امل��ش��اع��ر  م��ن  ال��خ��وف  ◄ ال تخف من الخطأ والفشل: 
تجمد االنسان في مكانه من دون حركة. ولكن حتى تتقدم، عليك 
أن تتغلب على الخوف. لذا، ال تخف من الخطأ والفشل، واعتبرها 
م��ن طريق  ل��ت��ث��ري خ��ب��رت��ك وت��ق��رب��ك  الكثير  ت��ج��ارب ستتعلم منها 
ال���ن���ج���اح. ف��ح��ت��ى ل���و ت��ع��ث��رت ي��م��ك��ن��ك دائ���ًم���ا ال��ن��ه��وض م����رة أخ���رى 
واالستمرار. فال يوجد طريق سلس للنجاح، بل عليك دائما التغلب 

على التحديات.

◄ ال تتوقع حدوث نتائج سريعة: البعض يصاب باإلحباط ان 
لم يحصد مشروعه مكاسب مادية وشهرة كبيرة خالل عدة أشهر. 
فيعتقد أنه فشل ولم يحقق النتائج التي يتوقعها. والصحيح هو 

ان عليك ان تصر وتصبر وتتمتع بتحقيق مشروعك وحلمك.

فتتقبل  ن��ف��س��ك.  م��ع  ت��ك��ون ص��ري��ح��ا  ان  ع��ل��ي��ك  ◄ تقبل نفسك: 
عيوبك قبل مميزاتك. فهذا االمر سيزيد من طاقتك وقوتك النفسية 

حتى تزدهر وتعيش الحياة التي تريدها.

5 أسباب تدفعك إلى اتباع قلبك

مختلف  بشكل  العالم  ي��رى  منا  ك��ل  تفردك:  إلى  يحتاج  العالم   -  1
التي تربى ويعيش فيها وايضا  البيئة  من وجهة نظره، اعتمادا على 
على شخصيته ومعتقداته. لذا، فما تريد قوله وعمله وحتى الطريقة 
ال��ت��ي س��ت��ق��وم ب��ه��ا س��ت��ك��ون مختلفة ع��ن اآلخ���ري���ن. وه����ذه ه��ي األش��ي��اء 
التي ستجعل شخًصا آخ��ر يقول عنك: »ه��ذا الشخص يمثلني أو هذا 
التفرد  إل��ى  بحاجة  فالعالم  يناسبني«،  وم��ا  اري���ده  م��ا  ي��ق��دم  الشخص 

والتنوع في االعمال. 

االس��ت��ه��الك  ي��ح��ب��ون  األش���خ���اص  أك��ث��ر:   إنشاء  إل��ى  يحتاج  العالم   -  2
أك������ث������ر م�������ن االن���������ش���������اء، ألن 
اإلن���������ش���������اء ش����������يء ص����ع����ب. 
وح��ت��ى ع��ن��دم��ا ي��ك��ون األم��ر 
تعليق  ك��ت��اب��ة  م��ث��ل  بسيطًا 
ع����ل����ى م������واق������ع ال�����ت�����واص�����ل، 
ف��األش��خ��اص ي���ت���رددون في 
ان���ش���اء م���وق���ع خ����اص ب��ه��م، 
ل��ون ع��م��ا إذا  ألن��ه��م ي��ت��س��اء
ك������ان اآلخ����������رون س���ي���ج���دون 
محتواهم مفيًدا أو يخافون 
من وضع أنفسهم في مكان 
ل���ي���ح���ك���م ال�����ع�����ال�����م ع���ل���ي���ه���م. 
بينما ي��ك��ون م��ن امل��ري��ح أن 
الذين  اآلخ��ري��ن  على  نحكم 
أنفسهم بدال عنا.  يضعون 
ول���ك���ن ك����ن ش���ج���اع���ا وات���ب���ع 
الى  بحاجة  فالعالم  قلبك، 
مزيد من االختالف والتقبل 

لالنفرادية. 

3 - حتى تتوقف عن تخيل إجابات لسؤال »ماذا لو؟«: إن كنت 
ترغب في القيام بأمر ما مثل بدء صفحة في السوشيال ميديا أو العمل 
في مجال تعتقد أنه صعب، فبدال من االستمرار في تخيل اجابات على 
س��ؤال )م���اذا ل��و؟( ك��ن جريئا واج��ب ع��ن س��ؤال��ك عمليا. فكيف ستعرف 
اإلج��اب��ة إن ل��م ت��ح��اول اب���دا ال��ق��ي��ام بما ت��رغ��ب فيه ول��و م��رة على األق��ل؟ 
وكقاعدة إذا استمررت في التفكير وتخيل إجابات لهذا السؤال ألكثر من 
سنة، فتأكد من أنك ستستمر في التفكير في االمر طوال سنوات عمرك. 

لذا، تجّرأ وحاول حتى تعرف ما قد يحدث لو تحقق الحلم. 

وعمل  قلبك  متابعة  ف��ي  تبدأ  ل��م  إذا  - الدخول في عالم جديد:   4
أمور جديدة فلن تتطور شخصيتك وتعرف قدراتك وتتعلم أمورًا مذهلة 
وتقابل أشخاصًا مدهشن ومختلفن. لذا، بدال من اتباع ذات الروتن 

والحياة، اتبع قلبك حتى ينفتح لك عالم جديد ومثير.

5 - حتى تكون مصدر إلهام لآلخرين: بغض النظر عن مكانك في 
النجاح، فهناك شخص ما يريد سماعها. وعندما تشارك  ال��ى  رحلتك 
قصة كفاحك ونجاحك مع اآلخرين، فأنت ترسل لهم رسالة امل وتصبح 
م��ص��در إل���ه���ام. ف���ال ي��م��ك��ن ألي ش��خ��ص أن ي��ص��ل ال���ى ال��ن��ج��اح م���ن دون 
مجهود وسنوات من التعب والتحدي. وسماع ذلك سيشجعك ويشجع 

غيرك على البدء بالتغير واتباع القلب. 
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حتى ال تشعروا بالجوع عند الساعة العاشرة

هذه أفضل توليفة لوجبة اإلفطار

ال ي��ع��ن��ي اإلف���ط���ار ال��ص��ح��ي ت��ن��اول ك��م��ي��ة قليلة من 
ال��ط��ع��ام أو أغ���ذي���ة خ��ف��ي��ف��ة. ف���ي ال���واق���ع ي��ن��ب��غ��ي أن 
رئيسية،  عناصر  ثالثة  من  الصباح  افطار  يتكون 
ال��ده��ون واألل��ي��اف  حتى ال تشعروا بالجوع، وه��ي 
وال��ب��روت��ي��ن��ات، ف���إن ل��م ي��ك��ن اإلف���ط���ار ي��ح��ت��وي على 
كمية كافية من هذه العناصر، فستشعرون بالجوع 
ب��ال��س��ك��ري��ات فستشعرون  غ��ن��ي��ا  ك���ان  س��ري��ع��ا، وإن 

بالجوع بعد ساعة ثم بالتعب والرغبة في األكل.

إفطار الصباح الحلو 

يفضل البعض تناول املربى أو الحلويات صباحا، 

لكن إن كنتم ترغبون فعال بتناول السكريات فيفضل 
ت��ن��اول ال��ع��ص��ي��دة. اخ���ت���اروا ال��ح��ب��وب ال��ك��ام��ل��ة ألنها 
السكريات  ونسبة  الغذائية،  فوائدها  على  تحافظ 
غنية  أنها  كما  والحنطة،  الشوفان  مثل  قليلة  فيها 
وال��ده��ون  السكريات  ت��ع��ّدل مستوى  التي  ب��األل��ي��اف 
في الدم وتنتفخ في املعدة فتشعرون بالشبع. ضعوا 
اللوز  أو حليب  النباتي  الحليب  ف��ي  ال��ح��ب��وب  ه��ذه 
او ال��ش��وف��ان، وأض��ي��ف��وا حبة م��وز مقطعة ف��ي شكل 
دوائ��ر، وكمية من الزبيب واملكسرات لالستفادة من 
اوميغا3. تناولوا هذا مع مشروبكم الساخن املعتاد 

باالضافة إلى عصير ليمون أو عصير برتقال.
وان كنتم تحبون الساندويتشات، فمن الضروري 

اخ����ت����ي����ار خ���ب���ز م���ص���ن���وع م�����ن ط���ح���ن ذي ج�����ودة 
وي��م��ن��ح��ك��م األل���ي���اف وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وامل���ع���ادن وال 
ت��خ��ت��اروا  ال����دم. عليكم أن  ف��ي  ال��س��ك��ر  ي��رف��ع نسبة 
والستكمال  الطحن،  م��ن  املصنوع  الكامل  الخبر 

حصتكم من الدهون يجب تناول القليل من الزبدة 
املربى املصنوع في  أو  املنكهة بالعسل  الطبيعية 
ال��ب��ي��ت، م���ع ح��ص��ة م���ن ال���ي���وغ���ورت ت��ض��ي��ف��ون لها 

قطعا من املوز. 

التدخين يزيد خطر متالزمة الموت المفاجئ للُرّضع

الوصايا الصحية العشر للحامل
رافع البرغوثي

تقول البروفيسورة اودرا ميدوز ان 
المرأة إذا اختارت الحمل في وقت 

تعرف فيه أنها في أفضل حاالتها، فإن 
ذلك يزيد فرص الحمل الصحي والوالدة 

الصحية. وتضيف طبيبة التوليد في 
مستشفى بريغهام: هذا يعني أن 

على المرأة التأكد من أنها تتمتع بصحة 
جيدة، وان عليها مراعاة سنها قبل 
الحمل. فاألمهات الالئي ينجبن في 

سن مبكرة جدا، أو متأخرة، أكثر عرضة 
لخطر الوالدة المبكرة. كما أن المرأة 

التي تحمل قبل مضي 18 شهًرا على 
والدتها أكثر عرضة إلنجاب طفل خديج. 

وتقدم د. ميدوز النصائح العشر التالية 
للحامل:

سليمة لبال 

ينبغي أن يتضمن إفطار الصباح، سواء كان مالحا أو حلوا، كمية مناسبة من البروتينات 
واأللياف والدهون، حتى ال تشعر بالجوع في فترة الضحى، وتضطر اللتهام علبة كاملة 

من البسكويت عند الساعة العاشرة صباحا. هذه بعض النصائح أوجزتها طبيبة التغذية 
الكسندرا دالو في تقرير نشرته مجلة لوفيغارو، وأكدت خالله ضرورة اختيار األغذية بعناية.

أول تحٍد يمكن أن يواجهه الواحد منا عندما يستيقظ صباحا هو في الغالب تركيبة اإلفطار 
التي تسمح بتجنب األكل ما بين الساعة العاشرة والعاشرة و45 دقيقة. ويعاني كثيرون، 

وفق المختصين، هذه المشكلة، لذلك يجب تناول أكل صحي مشبع، بدل األكل عدة مرات 
وعدم تناول االفطار عند الساعة السادسة صباحا، ألننا مبرمجون وراثيا على الشعور بالجوع 

كل خمس ساعات.

إفطار الصباح المالح 

الكافي  الوقت  ال��ض��روري أن نخصص  من 
لتناول إفطار الصباح حتى نعي ما نأكل. 
وب��ال��ن��س��ب��ة مل���ن ي��ف��ض��ل��ون اإلف���ط���ار امل���ال���ح، 
ف��ي��ن��ص��ح ال���خ���ب���راء ب��ت��ن��اول س��ن��دوي��ت��ش��ات 
م����ح����ض����رة م�������ن  خ����ب����ز ال����ط����ح����ن ال���ك���ام���ل 
وال���زب���دة وال��ج��ن ال��غ��ن��ي ب��ال��ب��روت��ي��ن��ات مثل 
ج��ب��ن��ة االي���م���ان���ت���ال. وي��م��ك��ن أي���ض���ا ت��ن��اول 
سندويتشات البيض املغلي أو قطع الدجاج.

يمكن ش��رب عصير خ��ض��روات مثل  كما 
ال��ل��ي��م��ون  ال���ج���زر أو األف����وك����ادو او  ع��ص��ي��ر 
والزنجبيل وإلى جانبها صحن من البيض.

وبامكانكم إضافة زيت الزيتون على جبنة 
من   ولالستفادة  املكسرات،  وبعض  الفيتا 
فيتامينات إضافية تناولوا برتقالة أو قطعا 

من األناناس.  
وم���ه���م���ا ك����ان����ت ت���رك���ي���ب���ة اف����ط����ار ال���ص���ب���اح 
اح��رص��وا على أال ت��ب��دأوا ف��ي ال��ت��ذوق أثناء 
ارت������داء امل���الب���س او ت��ص��ف��ي��ف ال��ش��ع��ر، ألن 
أهمية  تأتي  هنا  وم��ن  الفم  ف��ي  يبدأ  الشبع 

إدراك أنكم تأكلون.

 بالغذاء المناسب والرياضة والعناية بالبشرة

تخّلصي من ترهل أسفل العضد
رافع البرغوثي

ال��ده��ون في  ت��راك��م  ال��ن��س��اء  تشكو الكثير م��ن 
املنطقة  ال��ع��ض��د، وف���ق���دان ه���ذه  أس��ف��ل  منطقة 
ث��ب��ات��ه��ا وت��ره��ل��ه��ا، وي��ب��ح��ث��ن ع��ن ط���رق فعالة 
ل��ج��ع��ل��ه��ا م����ش����دودة. وت�������زداد امل��ش��ك��ل��ة ع��ن��دم��ا 
تبدأ الكتلة العضلية في االنخفاض، وتواجه 
لألنسجة  الغذائي  التمثيل  في  أكبر  صعوبة 
ال���ده���ن���ي���ة. وي��م��ك��ن ب��ب��ع��ض ال��ج��ه��د ال���وص���ول 
املنطقة وتناسقها وظهورها  ه��ذه  ثبات  إل��ى 

باملظهر املطلوب.

حرق الدهون

م����ن أج�����ل م���ح���ارب���ة ال����ده����ون امل���وض���ع���ي���ة، م��ن 
ال��ض��روري تنشيط جسمك كله وتقليل وزنك 
اإلج��م��ال��ي. ون��ظ��رًا ألن��ه ال يمكن التخلص من 

ال����ده����ون ف���ي م���ك���ان واح������د، اب��ح��ث��ي ع���ن ط��رق 
لتقليل ع��دد السعرات الحرارية وال��ده��ون من 

دون القيام بأكثر مما تحتاج إليه صحتك.
��ب »األن���ظ���م���ة ال��غ��ذائ��ي��ة 

ّ
م���ن امل���ه���م أي���ض���ًا ت��ج��ن

املعجزة«، ألنها تفتقر إلى العناصر الغذائية. 
فإنها  وزن���ك،  إن��ق��اص  على  ت��س��اع��دك  وبينما 
ت��س��اع��د ع��ل��ى ف��ق��دان ك��ت��ل��ة ال��ع��ض��الت. وال��ح��ل 
ال��ج��ي��د ه���و ت��ق��ل��ي��ل ع���دد ال���س���ع���رات ال��ح��راري��ة 
في  بالتحكم  أي  تتناولينها،  وج��ب��ة  ك��ل  ف��ي 

الكمية.

زيادة صرف الطاقة

الطرق  أف��ض��ل  م��ن  اليومية  البدنية  التمارين 
ل��ح��رق ال��س��ع��رات ال��ح��راري��ة وتحسن صحتك 
وال��ح��ص��ول ع��ل��ى ج��س��م م��ت��ن��اس��ق. إن��ه��ا تزيد 
ص�������رف ال����ط����اق����ة ل�����دي�����ك، وت����ق����ل����ل م���س���ت���وي���ات 
ال��ك��ول��ي��س��ت��رول، وت���س���اع���د ف���ي ال���ح���ف���اظ على 

استقرار ضغط الدم.
ي��ج��ب أن ت��م��ارس��ي ال���ري���اض���ة مل����دة 20 دق��ي��ق��ة 
يوميًا، على األق��ل، أرب��ع م��رات، على األق��ل، في 

األسبوع. 

النظام الغذائي

ي���ج���ب أن ت��س��ت��ب��ع��دي م����ن ن���ظ���ام���ك ال���غ���ذائ���ي 
الطحن،  املكررة،  السكريات  التالية:  األطعمة 
امل����ش����روب����ات ال����غ����ازي����ة، ال���وج���ب���ات ال��س��ري��ع��ة، 

واللحوم املعالجة.
ال تؤدي هذه األطعمة إلى زيادة تراكم الدهون 
ف��ح��س��ب، ب���ل إن��ه��ا م��س��ؤول��ة أي��ض��ًا ع���ن إب��ط��اء 
السوائل  واحتباس  الغذائي  التمثيل  عملية 

وااللتهابات.
وع���ل���ي���ك زي��������ادة ت���ن���اول���ك م����ص����ادر ال���ب���روت���ن 
ال��دج��اج،  ال��ج��ودة، مثل: السمك، ص��در  العالي 
والبيض.  ال��ج��ن،  البقوليات،  ال��روم��ي،  ال��دي��ك 

ي���ج���ب إع����ط����اء األول�����وي�����ة الس���ت���ه���الك ال���ف���واك���ه 
والخضروات الطازجة، وشرب الكثير من املاء 

والسوائل الصحية.

التمارين 

ي��س��اع��دك ال��ق��ي��ام ب��ت��م��اري��ن ي��وم��ي��ة ع��ل��ى شد 
امل��ن��ط��ق��ة امل��ت��ره��ل��ة، وت��ق��وي��ة ك��ت��ل��ة ال��ع��ض��الت، 
وت��ق��ل��ي��ل ال��ج��ل��د امل��ت��ره��ل. م���ن امل��ث��ال��ي ال��ع��ث��ور 
أج���زاء جسمك  روت���ن يعمل على جميع  على 
أيضًا تمارين  في جلسة واح���دة، ولكن هناك 
م��خ��ص��ص��ة ل���ل���ع���ض���دي���ن. وي���م���ك���ن���ك م���م���ارس���ة 
تمارين  ب��ن  الجمع  أو  الدمبل  م��ع  القرفصاء 

الكارديو ورفع األثقال.
ب���غ���ض ال���ن���ظ���ر ع���م���ا ت���خ���ت���اري���ن، م����ن امل���ه���م أن 
لم يكن جسمك  إذا   

ً
تتمرني تدريجيًا، خاصة

أن  ال��ش��اق يمكن  ذل���ك. فالتمرين  م��ع��ت��ادًا على 
يؤدي إلى اإلصابة.

العناية بالبشرة
ي���ع���د االس����ت����ح����م����ام ب�����امل�����اء ال����ب����ارد 
وال���ت���دل���ي���ك ب���اس���ت���خ���دام م��ن��ت��ج��ات 
ش����د ال���ج���س���م ط���ري���ق���ة رائ����ع����ة ل��ش��د 
وت���ن���اس���ق م��ن��ط��ق��ة أس���ف���ل ال��ع��ض��د 
وال���ح���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا. ف��ه��م��ا ي��ح��ف��زان 
ال����دورة ال��دم��وي��ة ف��ي ه��ذه املنطقة، 
وي����زودان����ه����ا ب��األك��س��ج��ن وامل�����واد 
املغذية التي تحتاج إليها للنشاط 
الخلوي. ويمكن أن يؤدي التدليك 
باستخدام  دقيقة   20 إل��ى   15 مل��دة 
ت��ح��ف��ي��ز  إل�������ى  امل�����رط�����ب  ال�����زي�����ت أو 
السموم  وتقليل  اللمفاوي  الجهاز 

والتخلص من السيلوليت املزعج.

األطعمة  ت��ن��اول  الصحية:  األطعمة  تناولي   ¶
ال��ص��ح��ي��ة م��ه��م ب��ش��ك��ل خ����اص ل��ل��ح��وام��ل. ي��ح��ت��اج 

طفلك إلى العناصر الغذائية لينمو بشكل صحي 

وق�����وي ف���ي ال����رح����م. ت���ن���اول���ي ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ف��واك��ه 

الكاملة واألطعمة  امللونة والحبوب  والخضروات 

الدهون  منخفضة  واألطعمة  بالكالسيوم  الغنية 

املشبعة.

¶ تناولي فيتامينات ما قبل الوالدة يوميًا: 

املتعددة  الفيتامينات  أن يساعد تناول  يمكن 

ف��ي ضمان حصولك على  يومًيا  ال���والدة  قبل 

ال���ك���م���ي���ة امل���ن���اس���ب���ة م����ن ال���ع���ن���اص���ر ال���غ���ذائ���ي���ة 

أن��ت وطفلك في  ال��ت��ي تحتاجينها  األس��اس��ي��ة 

أثناء الحمل. وتشمل حمض الفوليك والحديد 

والكالسيوم.

إل���ى م��اء  ال��ح��ام��ل  ابقي رطًبة: ي��ح��ت��اج ج��س��م   ¶

أك��ث��ر م��م��ا ك���ان ي��ح��ت��اج ق��ب��ل ال��ح��م��ل، ي��ح��ت��اج ال��ى 

ثمانية أكواب أو أكثر كل يوم.

للوالدة:  السابقة  الرعاية  فحوصات  إلى  اذهبي   ¶

ي���ج���ب أن ت��ح��ص��ل��ي ع���ل���ى رع����اي����ة م��ن��ت��ظ��م��ة ق��ب��ل 

ال��������والدة م����ن م���ق���دم ال���رع���اي���ة ال���ص���ح���ي���ة. األم���ه���ات 

الالتي ال يتلقن رعاية منتظمة قبل ال��والدة أكثر 

عرضة إلنجاب طفل منخفض ال��وزن أو التعرض 

ملضاعفات أخرى.

¶ تجنبي بعض األطعمة: هناك بعض األطعمة 

ال��ت��ي ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ن��س��اء ت��ج��ن��ب ت��ن��اول��ه��ا ف���ي أث��ن��اء 

ال��ح��م��ل: ال��ل��ح��وم ال��ن��ي��ئ��ة، ال��ك��ب��د وال��س��وش��ي والبيض 

النيء واملايونيز، الجن الطري )فيتا، بري(، الحليب 

غ��ي��ر امل��ب��س��ت��ر. امل��ن��ت��ج��ات ال��ح��ي��وان��ي��ة ال��ن��ي��ئ��ة، وغ��ي��ر 

وبعض  ال��غ��ذائ��ي.  التسمم  تسبب  أن  يمكن  املبسترة 

األس���م���اك، ح��ت��ى ب��ع��د طهيها، يمكن أن ت��ك��ون ض��ارة 

بالجنن ألنها تحتوي على نسبة عالية من الزئبق.

¶ ال تدخني: التدخن غير صحي لك ولجنينك. 

يزيد خطر متالزمة موت الرضع املفاجئ والوالدة 

املبكرة واإلجهاض والنتائج السيئة األخرى.

ال��ي��وم��ي  ال��ت��م��ري��ن  ي��س��اع��دك  نشيطة:  كوني   ¶
ة ب��ط��رق أخ���رى ف��ي ال��ح��ف��اظ على 

ً
أو ال��ب��ق��اء نشيط

ملعرفة  طبيبك  استشيري  ال��ح��م��ل.  أث��ن��اء  صحتك 
مقدار النشاط البدني املناسب لك.

¶ اح��ص��ل��ي ع��ل��ى ل��ق��اح اإلن��ف��ل��ون��زا: ي��م��ك��ن 
ج��دا،  مريضة  الحامل  امل���رأة  تجعل  أن  لإلنفلونزا 
ت��زي��د م��خ��اط��ر ح���دوث م��ض��اع��ف��ات لجنينها.  وان 
يمكن أن يحميك لقاح اإلنفلونزا من مرض خطير 

ا.
ً

ويساعد في حماية طفلك بعد الوالدة أيض

¶ خذي قسطا كافيا من النوم: النوم لفترات 
ط��وي��ل��ة )م���ن 7 إل���ى 9 س���اع���ات( م��ه��م ل��ك ولطفلك. 
النوم على جانبك األيسر لتحسن تدفق  حاولي 

الدم.

ب��ال��غ  أم����ر  ال���ت���وت���ر  ت��ق��ل��ي��ل  إن  التوتر:  تقليل   ¶
األه���م���ي���ة ل��ت��ح��س��ن ن���ت���ائ���ج ال����������والدة. ي���ج���ب ع��ل��ى 
امل��واق��ف العصيبة ق��در اإلم��ك��ان،  ال��ح��وام��ل تجنب 

واالستعانة باألحبة في إدارة التوتر.

لماذا يصاب البعض بالحساسية 
من ممارسة الرياضة؟

مهاب نصر
ي���ح���دث ه����ذا ل���ع���دد ق��ل��ي��ل م���ن ال���ن���اس؛ ف��أث��ن��اء 
م���م���ارس���ة  أو  ال������دراج������ات  رك�������وب  أو  ال����ج����ري 
التمارين الرياضية بأي طريقة أخرى، يصاب 
أن تكون  ب��رد فعل تحسسي. يمكن  الشخص 
، مثل ق��رص��ات النحل، 

ً
األع���راض أكثر اع��ت��داال

أو يمكن أن ت��ك��ون خ��ط��رة ج����ًدا، ب��م��ا ف��ي ذل��ك 
الحساسية املفرطة.

نعرف جميًعا أن التمرين مفيد للجسم. وهذا 
من  األك��ب��ر  ل��ل��ج��زء  بالنسبة  بالطبع  صحيح 
من  صغيرة  ملجموعة  بالنسبة  ولكن  الناس. 
األشخاص الذين يعانون الحساسية املفرطة 
التمارين  الرياضة، فإن  الناتجة عن ممارسة 
الرياضية تربك الجسم وتؤدي إلى استجابة 
م���ن���اع���ي���ة. ت���م���اًم���ا ك���م���ا ه����و ال����ح����ال ف����ي أن�����واع 
أج��س��اًم��ا  ال��ج��س��م  ينتج  األخ����رى،  الحساسية 
مضادة - بروتينات في الدم تقاوم البكتيريا 
واألجسام الغريبة - على الرغم من أنها ليست 
ا للصحة. تطلق هذه 

ً
ضرورية في الواقع، وفق

األجسام املضادة عدة مواد كيميائية، إحداها 
أع��راض مثل حكة  هيستامن. والنتيجة هي 
ال��ج��ل��د، وق��رص��ات ال��ن��ح��ل، وال��وذم��ة الوعائية 
)ت���������ورم ت���ح���ت ال����ج����ل����د(، واح�������م�������رار، وض���ي���ق 
ال��ت��ن��ف��س، وال��ص��ف��ي��ر، وال��غ��ث��ي��ان، واإلس���ه���ال، 

والصداع.
وم����ع ذل�����ك، ه���ن���اك اخ���ت���الف رئ��ي��س��ي واح�����د بن 

ال��ن��وع م��ن الحساسية وأن���واع الحساسية  ه��ذا 
األخ������رى. م���ع امل�����واد امل��س��ب��ب��ة ل��ل��ح��س��اس��ي��ة مثل 
ال���ف���ول ال���س���ودان���ي أو ال��ع��ش��ب أو وب����ر ال��ق��ط��ط، 
يدخل البروتن الجسم عن طريق األنف أو الفم. 
لكن هذا ال يحدث مع EIA )الحساسية الناتجة 
عن ممارسة الرياضة(، لذلك من الناحية الفنية، 
فإنه ليس حساسية فعلية، كما أوضح الدكتور 
أن������درو م����ورف����ي، اخ��ت��ص��اص��ي ال��ح��س��اس��ي��ة في 
Suburban Allergy Consultants في بنسلفانيا، 

.Live Science�ل
أن تسبب  الخبراء كيف يمكن  لذلك ال يعرف 
ال��ت��م��اري��ن الحساسية. وم��ع ذل���ك، ف��إن م��ا هو 
البيئي قد يتم  التأثير  أن تقييم  معروف هو 
اختباره، في بعض الحاالت، من خالل مزيج 

من التمارين الرياضية وتناول طعام معن.
في بعض الحاالت، يمكن أن يكون السبب أي 
طعام يتم تناوله قبل التمرين، أو حتى مادة 
م��س��ب��ب��ة ل��ل��ح��س��اس��ي��ة ي��ت��م اس��ت��ن��ش��اق��ه��ا، مثل 
حطام عث الغبار أو جراثيم العفن. قد يتفاقم 
��ا بسبب األس��ب��ري��ن، واألدوي����ة 

ً
رد ال��ف��ع��ل أي��ض

مثل  لاللتهابات،  املضادة  الستيرويدية  غير 
اإليبوبروفن، أو عن طريق ممارسة الرياضة 
في الطقس شديد الرطوبة أو الحار أو البارد.
الطبيب.  فاستشر   ،EIA تعاني  كنت  إذا  لكن 
الهيستامن  م���ض���ادات  ب��ت��ن��اول  ن��وص��ي��ك  ق��د 
قبل نصف ساعة من التمرين، وأن يكون لديك 

جهاز استنشاق في متناول اليد.
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 ( ك.ألف د ) األدنىاألعلى(ألف سهم)( ك.ألف د ) األدنىاألعلى(ألف سهم)( ك.ألف د األدنىاألعلى(ألف سهم)(

NM0.317.30.0690.027%0.0%0017%0.0500.00═مراكز16.61.1974.30.5420.495%3.0%000%0.4950.00═التقدم23.71.835,984.30.8770.792%2.3%2,6823,2268%0.8320.00.0═وطني

NM0.846.70.0280.016%0.0%835139%1-0.2-0.022▼رمال52.44.128.60.8250.440%0.0%120%0.50037.08▲ياكو22.61.14728.50.2300.205%2.0%11,50048,86039%0.23910.04▲خليج ب

NM0.7713.10.0830.056%0.0%33827%1-0.8-0.073▼مشاعر39.46.93310.00.0000.000%0.0%000%1.2400.00═ميدانNM1.43996.00.6050.500%0.0%001%0.5000.00═تجاري

NM0.352.20.0000.000%0.0%000%0.0110.00═اجوان31.43.61393%120.6%0.2رعاية صحيةNM0.73362.10.2150.186%0.0%3921,8484%1-2.0-0.213▼اهلي

NM0.583.70.0450.025%0.0%18488313%1-0.5-0.037▼المساكنNM1.3890.80.9900.700%0.0%000%0.8980.00═سينما26.51.49676.60.2940.258%0.0%2408463%1.00-0.284▼المتحد

NM1.9613.00.2630.263%0.0%000%0.2630.00═دلقان16.80.964.00.0920.050%0.0%1014416%15-12.0-0.069▼فنادقNM0.94245.80.2230.198%0.0%1,1015,07838%1.00-0.217▼الدولي

21.40.8012.70.1280.046%0.0%1153%9-9.1-0.087▼ثرياNM1.1350.60.2000.097%0.0%179617%0.1750.00═سلطان.م28.80.91619.50.2340.210%2.1%8933,79612%0.2363.01▲برقان

23.80.859.30.1020.083%7.9%11112%4-3.5-0.089▼أسسNM7.3028.60.0510.019%0.0%571,278109%1-0.3-0.045▼ايفا فنادق41.03.386,314.30.7510.611%1.2%2,9924,0049%0.7480.00═بيتك

NANA25.21.0901.018%3.1%007%4.00-1.069▼بيتك ريت18.50.8958.70.1680.114%3.4%5384%0.1450.00═أولى وقود58.54.032,152.70.6830.516%0.0%2053045%1.00-0.677▼بنك بوبيان

NM0.942,490%6,58569,6631.2%0.2العقار40.00.5716.20.0820.060%2.6%5369672%1-0.6-0.077▼منتزهات61.21.90387.50.2590.228%0.0%18474915%1.00-0.246▼بنك وربة

4.00.92100.90.2120.119%0.0%31725%0.1830.00═كويتيةNM16.28127.40.7500.600%0.0%528119%2-11.0-0.637▼الجزيرة17.21.852,270.10.2380.204%2.1%13,08558,77516%0.2245.02▲أهلي متحد

9.50.68106.80.2100.168%4.8%201026%0.1991.01▲تسهيالت20.10.8957.50.1640.116%3.5%6455%1-1.0-0.142▼السور35.22.0120,737%33,275127,4861.4%1.0البنوك

2.41.3030.90.1270.059%0.0%6295,405402%0.1160.00═ايفاNM0.728.80.1220.067%0.0%32422109%0.20-0.076▼فيوتشر كيدNM1.0010.00.0530.021%0.0%801,603101%0.0500.00═سنرجي

13.40.92161.20.1980.128%5.4%2241,21520%0.1841.01▲استثماراتNM0.5420.60.0730.036%0.0%0022.2%0.0590.00═جياد20.11.45141.50.6690.447%4.6%46761%0.63025.04▲بترولية

NM1.70310.00.1780.147%3.2%1479447%0.1551.01▲مشاريع15.01.2524.70.1820.069%2.4%2131,24668.1%2-3.0-0.171▼العيد13.42.1388.51.1500.855%7.0%000%0.8850.00═نابسكو

NM1.0146.10.0750.037%0.0%1522,06551%0.0740.81▲ساحلNM1.37488%4464,0461.0%0.6خدمات إستهالكيةNM1.5229.80.0470.025%0.0%123074%1-0.3-0.040▼بيت الطاقة

NM0.8839.60.0790.042%0.0%3855,334122%2-1.2-0.071▼البيت14.22.302,578.90.6410.584%5.5%1,4242,3938%0.5961.00▲زينNM0.237.60.0280.018%0.0%622,408314%1-0.2-0.026▼بتروجلف

NM1.16112.40.1380.055%0.0%4,36631,715208%0.1405.04▲أرزانNM0.61322.60.7110.627%2.3%9141%0.6402.00▲أريد28.50.6240.90.2040.127%0.0%3321,979107%0.1691.01▲آبار

4.20.6359.60.1420.080%0.0%2782,25038%2-3.0-0.124▼المركزNM0.5312.60.0160.011%0.0%1137,800128%1-0.1-0.015▼آن38.71.18318%5326,3734.0%2.9النفط والغاز

22.21.4936.70.1540.118%0.0%473439%0.1390.00═كميفك12.62.12424.00.9700.822%7.1%21252%0.8494.00▲أس تي سيNM1.5321.00.3180.258%2.4%286%0.2911.00▲سكب ك

NM0.8236.80.0950.039%0.0%1,06312,773500%1-1.2-0.083▼االولى18.30.606.40.0780.051%0.0%710976%0.0690.00═حيات كوم26.32.18486.70.9600.625%0.0%1,5821,74110%1-5.0-0.910▼بوبيان ب

NM0.251.80.0000.000%0.0%000%0.0060.00═المال15.31.773,345%1,57510,3425.4%0.1إتصاالتNM2.4861.50.6420.610%0.0%000%0.6100.00═الكوت

NM4.33153.10.2790.076%0.0%10645359%0.2360.00═الخليجي9.00.8379.60.4390.360%7.0%7172%0.4100.00═كويت ت30.31.05439.70.4470.334%0.0%3578897%0.4000.00═القرين

5.01.29120.70.2040.097%0.0%1,4848,898160%0.1692.01▲أعيان 8.61.29161.00.9000.597%0.0%981221%0.80025.03▲خليج ت33.31.481,009%1,9422,6380.1%25.9مواد أساسية

NM0.5620.10.0650.032%0.0%1282,514123%0.0510.10▲بيان8.40.93105.80.5610.419%4.9%12261%0.4800.00═اهلية تNM0.5817.20.1110.073%0.0%8638,14573%0.1041.01▲الخصوصية

58.60.7412.60.1080.072%0.0%121447%0.0850.00═أصول12.40.6625.60.1600.077%5.2%1531,09958%0.1390.00═وربة تNM1.07188.50.2660.215%0.0%783055%0.2571.00▲اسمنت

14.50.8032.90.1250.042%0.0%2221248%1-1.0-0.102▼كفيك10.00.9453.80.5270.212%1.9%140.1%5-13.0-0.244▼االعادة24.70.83157.40.8880.729%6.7%1,1601,53714%3-24.0-0.750▼كابالت

9.40.6232.60.1130.072%0.0%3435230%0.0950.10▲كامكوNM0.725.80.0580.034%0.0%005.4%0.0540.00═أولى تكافل9.91.3088.00.5030.392%4.1%11122957%0.4888.02▲سفن

NM0.5821.20.1010.069%0.0%4547623%0.0930.00═وطنية د ق37.70.273.20.0330.020%0.0%10356128%0.0291.14▲وثاق16.31.2987.40.9670.766%4.6%14168%3.00-0.872▼بورتالند

NM1.0117.00.0780.036%0.0%2637655%0.20-0.071▼يونيكاب8.60.7127.30.0000.000%7.9%000%0.1910.00═ب ك تأمين16.90.9718.00.1950.145%5.5%012%1-1.0-0.179▼ورقية

NM1.5232.90.1550.086%0.0%2041,33549%0.1540.00═مدار10.20.95462%2811,6243.3%0.3التأمينNM2.5521.00.1960.051%0.0%6940711%1-2.0-0.179▼معادن

NM1.6618.70.2230.018%0.0%1474335%0.2040.00═الديرةNM0.6317.20.0340.026%0.0%1655,65312%1-0.3-0.029▼صكوكNM0.4735.90.1270.082%0.0%4840227%0.1190.00═أسيكو

NM0.317.50.0340.024%0.0%531,928165%0.0280.62▲السالم34.21.04126.00.1460.105%0.0%4213,187100%0.1330.00═عقارات كNM0.848.40.0910.077%0.0%000%0.0830.00═الهالل

NM0.506.60.0230.015%0.0%9445112%0.10-0.021▼اكتتابNM0.4375.90.0700.043%0.0%518194%0.0641.93▲متحدة38.70.6960.30.1800.150%0.0%8502%0.1621.01▲الوطنية للبناء

1.70.436.60.0190.015%0.0%00106%0.0160.00═المدينةNM0.90245.90.2000.074%0.0%2,01411,56055%2-4.0-0.172▼وطنيةNM0.523.00.0430.027%0.0%410768%0.0370.00═المعدات

6.21.2593.00.2710.168%2.7%6227919%1.00-0.225▼نور12.61.70263.50.5990.501%5.6%1773447%0.5140.00═صالحيةNM0.705.20.0820.038%0.0%018%0.0581.73▲إستهالكية

NM0.3883.50.3300.200%0.0%291%1.00-0.242▼تمدين أNM0.71110.20.2800.235%0.0%11422%2-5.0-0.255▼تمدين عNM0.744.40.0470.035%0.0%717558%0.10-0.042▼صلبوخ

NM0.606.10.0380.026%0.0%005%0.0350.00═السورية19.10.3645.90.2650.170%0.0%261106%2-4.0-0.236▼اجيال47.01.832,087.41.0770.592%0.9%4,5544,86917%2.00-0.936▼أجيليتي

NM0.4532.40.0470.034%0.0%1583,88519%1-0.4-0.041▼آسياNM0.6512.80.0850.030%0.0%11114%0.0540.31▲المصالح ع9.71.7861.50.9000.433%0.0%61949%2-14.0-0.645▼تعليمية

NM0.9510.20.0800.057%0.0%365339%6-4.4-0.068▼المغاربيةNM0.3619.00.0420.025%0.0%0028%0.0370.00═ع عقاريةNM0.4515.00.0780.045%0.0%2003,35652%0.10-0.060▼تنظيف

NM0.79145.10.1340.106%0.0%6855,31952%0.1280.00═االمتيازNM0.7332.30.0850.047%0.0%4664657%0.0720.00═اإلنمــاءNM0.3715.80.0640.044%0.0%3257726%3-1.9-0.055▼الرابطة

24.21.0522.20.0600.031%0.0%1573,048102%1-0.3-0.052▼منازل32.71.70828.20.7610.611%0.8%3575058%3.00-0.707▼المباني7.31.8764.30.6290.367%7.5%13023622%1-5.0-0.555▼المعامل

7.60.99324.10.2440.173%0.0%5842,57043%1-2.0-0.227▼صناعات35.80.4926.00.0830.067%0.0%052%0.30-0.075▼إنجازات8.33.22442.04.0303.200%11.0%49013621.7%3.61621.01▲هيومن سوفت

NM0.443.50.0800.045%0.0%45722%1-0.8-0.069▼وربة كبيتلNM0.8310.50.0200.013%0.0%1599,512133%0.0170.32▲المستثمرونNM0.932.10.0720.049%0.0%001%0.0520.00═امتيازات

19.41.0134.20.0000.000%0.0%000%0.1980.00═عربي قابضةNM0.68195.10.1170.091%2.7%5435,13523%0.1060.00═التجاريةNM0.7310.90.0430.019%0.0%0099%0.0390.00═ميادين

12.60.4434.60.0590.039%0.0%5369,424124%1-0.5-0.057▼التخصيصNM0.676.10.0600.028%0.0%1169%5-2.5-0.050▼سنامNM1.5760.40.3990.196%1.7%4071,21559%0.3528.02▲المشتركة

NM0.894.30.0300.020%0.0%002%0.0260.00═تحصيالتNM0.7141.90.1160.057%0.0%1321,30682%0.30-0.101▼أعيان عNM1.11111.30.3650.186%0.0%3115%0.2916.02▲يوباك

10.72.02335.80.3950.293%0.0%923090%10-34.0-0.298▼القابضة م كNM0.6617.10.0750.058%0.0%0017%0.0690.00═عقارNM0.73218.00.2390.198%0.0%3811,66723%0.2291.00▲أالفكو

13.60.84232.20.0680.047%2.9%3415,5577%0.0620.41▲تمويل خليجNM0.947.20.0490.024%0.0%0127%1-0.2-0.038▼العقارية69.20.8717.40.1120.063%0.0%41388140%0.1060.00═مبرد

NM0.7732.80.1220.063%0.0%53486152%1-1.0-0.109▼إنوفستNM0.9864.50.0920.056%0.0%1,45615,55373%0.0941.72▲مزاياNM0.2523.40.0340.027%0.0%0022%0.0320.00═لوجستيك

NM0.8739.30.1020.049%0.0%2,48946,23032%0.0521.12▲بريقNM0.4919.20.0580.042%0.0%581,141154%0.0521.43▲تجارةNM1.5593.30.4410.356%0.0%14434061%0.4240.00═المتكاملة 

NM0.7212.60.0800.039%0.0%002%0.0630.00═عمارNM0.537.70.0390.018%0.0%391,236142%0.0320.00═التعمير كNM0.2729.10.0570.035%0.0%1252%0.0482.25▲شارقة ا

NM0.6619.80.0740.048%0.0%711217%5-3.1-0.064▼المنار 19.00.8026.60.1430.086%3.8%333119%3-3.0-0.106▼أركان8.40.5027.90.0770.068%6.5%000%0.0770.00═قيوين ا 

9.54.39246.01.2901.091%3.3%866924%1-9.0-1.225▼البورصةNM0.3729.70.1120.101%0.0%000%0.1120.00═أرجانNM0.1812.90.0400.028%0.0%215343%0.0360.21▲فجيرة ا

20.21.043,237%14,742157,2551.3%0.1-خدمات ماليةNM1.3424.40.1210.063%0.0%1214%0.0761.82▲منشآت14.60.5031.30.0710.061%8.0%191%1-0.9-0.063▼اسمنت ابيض

NM0.829.90.1120.068%0.0%5055028%0.0995.96▲األنظمةNM1.0476.90.0780.040%0.0%6057,99323%0.0771.82▲دبي االولى77.51.294,019%8,82724,8292.4%0.8صناعية

NM0.8210%505500.0%15.3تكنولوجياNM0.7749.50.0890.038%0.0%2222,80462%0.0791.11▲م االعمالNM0.603.60.0740.062%0.0%000%0.0690.00═النخيل

21.03.69258.50.2760.236%5.1%5302,25122%0.8-2.0-0.235▼شمال الزور41.40.679.90.0000.000%0.0%000%0.0900.00═ريمNM1.0140.30.2100.177%0.0%038%1-1.0-0.186▼مواشي

21.03.69259%5302,2510.0%2.1-منافعNM0.336.00.0490.027%0.0%37850201%0.0440.00═مينا17.71.73198.50.6790.554%2.8%22836314%1-5.0-0.625▼ميزان

36.381.5937,009%69,013407,4251.83%0.7اجمالي بورصة الكويت0.90.162.10.0270.019%0.0%00111%0.0210.00═المدن23.61.51242%2283652.3%1.6-سلع إستهالكية
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القيمةمؤشرات البورصة والقيمة الرأسمالية
أداء قطاعات بورصة الكويتأداء المؤشرات

أداء مؤشر السوق العام لبورصة الكويت مقابل الكمية المتداولة من بدايةمن بدايةالتغييرالقيمة السوقية  القطاعات(%)الشهري (%)اليومي (نقطة)اليومي 
العام الشهراليوميك.مليون د

0.1%0.75%12.15%

5,188.55(21.4)(0.41%)0.12%

%318.21.8 النفط والغاز

37,008.6بورصة الكويت 6,803.4117.30.25%0.94%

2.87%13.51% 5,426.41

37,008.6035.40.10%0.75%

%26.54%0.82(%0.0)4,018.7 صناعية 6,256.755.70.09%0.74%

%4.43(%1.63)(%0.7)242.4 سلع إستهالكية

392.80.2%0.22%(4.16%)

القيمةمؤشرات التداول
المتوسط اليوميالتغير 

20,737.4 بنوك

(%0.8)487.8 خدمات إستهالكية

0.4%1.02%10.27%

%اليومي 
%7.92%0.28%462.00.5 التأمين

21.28% %0.17(%0.3)2,490.2العقار

%43.13%15.27%9.96.3تكنولوجيا 69.028.3%

%19.82(%0.07)(%1.1)3,237.1 خدمات مالية 407.431.4%

(15.16%)

مضاعف السعر السعرمضاعف السعر السعر

(%2.08)(%0.8)258.5منافع14,13010.8%
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العائد الجاري لألسهم . 2021 مارس 31مضاعف السعر للقيمة الدفترية محتسب على اساس األسعار الحالية وحقوق المساهمين كما في . 2021مضاعف السعر للربحية محتسب على اساس االسعار الحالية وصافي االرباح للربع األول من العام : مالحظة
 غير قابل لالحتسابNM غير مطابق  NA.  الشركات التي تختلف في سنواتها المالية يتم التعامل معها بشكل منفصل إلجراء أية تعديالت ضرورية بعد إعالن آخر نتائج مالية.  واألسعار الحالية2020محتسب على أساس التوزيعات النقدية لعام 
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منطقة جابر العلي
القيمة التقديرية للعقار كما في مايو 2021

KD 224,000

أرض فضاء400 م2

شارع واحد - داخلي

C O MA L H I S B A .

منتدى البحوث االقتصادية: الثروة النفطية مؤقتة

إيمان عطية 

ت��ظ��ه��ر األزم����ة امل���زدوج���ة ال��ح��ال��ي��ة أن ال��ث��روة 
ال��ن��ف��ط��ي��ة م���ؤق���ت���ة ف���ق���ط، وأن������ه ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى 
امل���واط���ن���ن االن���ت���ق���ال إل����ى ك��س��ب ال��ع��ي��ش من 
األن��ش��ط��ة اإلن��ت��اج��ي��ة ب���داًل م��ن االع��ت��م��اد على 
ال��وظ��ائ��ف امل��دع��وم��ة م��ن اإلي�����رادات النفطية، 
وف����ي ال��ع��ق��د االج���ت���م���اع���ي ال���ح���ال���ي، ت��ح��رص 
على  األم���ة  مجلس  ن���واب  وأغلبية  الحكومة 
بقاء االقتصاد في أيدي الدولة حتى تتمكن 
م���ن ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى امل��ح��س��وب��ي��ة ف���ي ت��وزي��ع 

الريع الذي يضمن االستقرار السياسي.
وأش��ار التقرير إلى الحاجة املاسة ملجموعة 
ش���ام���ل���ة م����ن اإلص�����اح�����ات ال����ض����روري����ة ل��ف��ك 
ذلك  في  بما  الكويتي،  االقتصاد  عن  القيود 
إنهاء نظام ضمان التوظيف العام والطبيعة 
غ���ي���ر ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى م���س���اه���م���ات امل���واط���ن���ن 
والقطاع الخاص لدولة الرفاهية االجتماعية 
وتعزيز إطار املساءلة في املشتريات العامة 
واملناقصات والعطاءات لضمان املنافسة في 

السوق.

سوق العمل

م��ن ح��ي��ث س���وق ال��ع��م��ل ف��ي ال��ك��وي��ت، تهيمن 
الخدمات على االقتصاد، إذ إن ما يقرب من 
ث��اث��ة أرب�����اع )74%( م���ن ال��ع��م��ال��ة ت��ع��م��ل في 
قطاع الخدمات وربعها في الصناعة، مع %2 
الصغير.  ال��زراع��ي  القطاع  ف��ي  يعملون  فقط 
وه���ن���اك ق��ط��اع ح��ك��وم��ي ك��ب��ي��ر ي��م��ث��ل ح��وال��ي 
ث��ل��ث��ي ال���ن���ش���اط االق���ت���ص���ادي ب��ال��ك��ام��ل، مما 
يترك حصة صغيرة للقطاع الخاص. وتؤثر 
ط��ب��ي��ع��ة االق��ت��ص��اد ال��ك��وي��ت��ي ف���ي خصائص 
امل����ش����اري����ع امل���ت���ن���اه���ي���ة ال���ص���غ���ر وال���ص���غ���ي���رة 
التي تأثر بها  الحجم والطريقة  واملتوسطة 
ال��ق��ط��اع ب���أزم���ة ك��وف��ي��د 19 وص���دم���ة أس��ع��ار 

النفط التي تلت ذلك.
وأفاد تقرير منتدى البحوث االقتصادية بأن 
النتيجة األولى العتماد االقتصاد على النفط 
هي انخفاض الحصة النسبية للمشروعات 
املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة في 
الكويت واحدة  لدى  إذ  االقتصادي.  النشاط 
من أقل كثافة في عدد املشروعات الصغيرة 
 
ً
واملتوسطة في املنطقة: هناك ما يزيد قليا
على 12 مؤسسة لكل 1000 شخص، وهو ما 
يقرب من نصف املتوسط في املنطقة العربية 
ككل )22.7(، وثلث ذلك في البلدان املستوردة 
للنفط. أما املناطق التي هي أساس املقارنة 
م���ث���ل أوروب���������ا ذات ال����دخ����ل امل���رت���ف���ع وآس���ي���ا 
ال��وس��ط��ى وش���رق���ي آس��ي��ا وامل��ح��ي��ط ال��ه��ادئ 
ح��وال��ي خمسة  امل��ش��اري��ع  تلك  كثافة  فلديها 

أضعاف كثافتها في الكويت.
ويساهم قطاع املشروعات املتناهية الصغر 
من  فقط   %3 بنسبة  واملتوسطة  والصغيرة 
الناتج املحلي اإلجمالي، مقارنة بنسبة %50 
ف���ي االق���ت���ص���ادات ذات ال���دخ���ل امل���رت���ف���ع. كما 
القوى  إجمالي  م��ن  فقط   %23 القطاع  يمثل 

ال��ع��ام��ل��ة ف��ي ال��ك��وي��ت، وه���و م��ا يمثل نصف 
املتوسط في االقتصادات ذات الدخل املرتفع 
القطاع  ف��ي  ويعمل  الناشئة.  واالق��ت��ص��ادات 

غالبا عمالة وافدة.

املشاريع الصغيرة

وتظهر دراسة استقصائية أجرتها شركة بن 
سري للعاقات العامة في الكويت أنه وكما 
هو الحال في البلدان األخرى، تميل املشاريع 
ال��ص��غ��ي��رة إل���ى أن ت��ك��ون م��ؤس��س��ات ي��اف��ع��ة، 
الصغيرة  املؤسسات  من   %60 إن حوالي  اذ 
)التي لديها أقل من عشرة عمال( يقل عمرها 
ع��ن أرب��ع س��ن��وات أو أق��ل. ونفس النسبة من 
أكثر  التي يعمل بها  )تلك  الكبيرة  الشركات 
ع��ام��ل( تعد قديمة أي يزيد عمرها  م��ن 100 
على 15 عاما. وال تشجع بيئة السياسات في 

الكويت هذه املشاريع الصغيرة على النمو.
وأض��������رت األزم��������ة امل������زدوج������ة ل�������ك���وف���ي���د 19 
وصدمة أسعار النفط بشكل غير متناسب 
ق�����ط�����اع امل�����ش�����روع�����ات امل���ت���ن���اه���ي���ة ال���ص���غ���ر 
وال���ص���غ���ي���رة وامل���ت���وس���ط���ة ف���ي ال���ك���وي���ت. اذ 

ش���م���ل م���س���ح ب���ن���س���ي���ري ل���ت���أث���ي���ر ف���ي���روس 
كوفيد 19- علي األعمال 536 شركة، كانت 
ل��ك��ن نتيجة  ق��ب��ل األزم����ة،  جميعها م��رب��ح��ة 
ل������أزم������ة، ق����ام����ت ن����ص����ف ال�����ش�����رك�����ات ال���ت���ي 
شملتها الدراسة )45%( بتعليق أو إغاق 
أعمالها، لكن وفي حن أن 60 في املئة من 
جميع املشروعات متناهية الصغر و70 في 
امل��ئ��ة م��ن جميع امل��ش��روع��ات ال��ص��غ��ي��رة قد 
أغلقت عملياتها، فإن 23 في املئة فقط من 

الشركات الكبيرة قامت بذلك.
عاوة على ذلك، تواجه املشروعات املتناهية 
ال��ص��غ��ر وال���ص���غ���ي���رة وامل���ت���وس���ط���ة ت��ح��دي��ات 
ت���دف���ق ن���ق���دي أك���ث���ر خ����ط����ورة م���م���ا ت��واج��ه��ه 
الشركات الكبيرة: تواجه 27% و35% و%24 
ال��ص��غ��ر وال��ص��غ��ي��رة  ال��ش��رك��ات متناهية  م��ن 
وامل����ت����وس����ط����ة ع���ل���ى ال����ت����وال����ي ت����ح����دي����ات ف��ي 
التمويلي  التمويل ورأس املال  الوصول إلى 
م��ق��ارن��ة ب��� 19% ف��ق��ط م��ن ال��ش��رك��ات الكبيرة. 
وب���ال���ت���ال���ي، ف�����إن ال���ش���رك���ات األك����ب����ر واألق������دم 
ل����م ت���ت���أث���ر ب����ش����دة م���ث���ل ال����ش����رك����ات األص���غ���ر 

والصغيرة واملتوسطة الحجم.

الكويتيون مطالبون بالتوجه نحو األنشطة اإلنتاجية

على  االعتماد  من  ب��داًل   ■
من  المدعومة  الوظائف 

اإليرادات النفطية

ت��ت��ط��ل��ب  اإلص�����اح�����ات   ■
ت��خ��ف��ي��ض ال���م���زاي���ا ال��ت��ي 
على  ال��ح��ك��وم��ة  ت��وزع��ه��ا 

المواطنين 

ض��م��ان  ن���ظ���ام  إن���ه���اء   ■
وتعزيز  العام..  التوظيف 
المناقصات  في  المساءلة 

لضمان المنافسة 

■ الحكومة ونواب يحرصون 
في  االق��ت��ص��اد  ب��ق��اء  على 
أي������دي ال����دول����ة ل��ض��م��ان 

االستقرار السياسي

■ الحاجة ماسة لمجموعة 
ش��ام��ل��ة م���ن اإلص���اح���ات 
االقتصاد  عن  القيود  لفك 

الكويتي

هل يمكن لجائحة كوفيد 19 أن تمثل نعمة مقنعة للخروج بعقد 
اجتماعي جديد في الكويت يصب في مصلحة المشاريع المتناهية الصغر 

والصغيرة والمتوسطة الحجم؟ يذهب تقرير صادر عن منتدى البحوث 
االقتصادية إلى أن األزمة المزدوجة للجائحة وانخفاض أسعار النفط 

يوفران فرصة لتبني اإلصالحات الالزمة لجعل اقتصاد البالد أكثر دينامية، 
ال سيما لجهة تشجيع االبتكار وخلق فرص العمل في قطاع األعمال 

الصغيرة.

ال ازدهار.. بدون 
المنافسة والتنويع !

أن تزدهر  للكويت  ان��ه ال يمكن  التقرير  ق��ال 
والتنويع،  املنافسة  دون  ال��ط��وي��ل  امل���دى  على 
وت��ن��ط��وي اإلص����اح����ات امل��ط��ل��وب��ة ع��ل��ى عقد 
اجتماعي جديد يتم بموجبه تخفيض املزايا 
التي توزعها الحكومة على املواطنني بشكل 
كبير. وتقدم األزمات الحالية فرصة للكويت 
إلعادة التفاوض على العقد االجتماعي دون 
وبالتالي  االجتماعية،  االض��ط��راب��ات  إش��ع��ال 
ف��ه��ي ف��رص��ة الع��ت��م��اد اإلص���اح���ات ال��ازم��ة 
ل��ج��ع��ل االق��ت��ص��اد أك��ث��ر دي��ن��ام��ي��ة وتشجيع 
امل���ش���روع���ات امل��ت��ن��اه��ي��ة ال��ص��غ��ر وال��ص��غ��ي��رة 

واملتوسطة وتوفير فرص عمل بعد األزمة.

دعم حكومي 

أنحاء  جميع  في  الحكومات  من  العديد  مثل 
مجموعة  الكويتية  الحكومة  أدخ��ل��ت  ال��ع��ال��م، 
م����ن ال���ت���داب���ي���ر ال���ن���ق���دي���ة وامل����ال����ي����ة، ب���اإلض���اف���ة 
إل���ى ذل����ك، ن��ف��ذت ال��ح��ك��وم��ة إج������راءات اإلن��ق��اذ 
امل��وج��ه��ة ت��ح��دي��دا إل����ى ال���ش���رك���ات ال��ص��غ��ي��رة 
امل��ش��روع��ات  معظم  لكن  ال��ح��ج��م.  واملتوسطة 
امل��ت��ن��اه��ي��ة ال��ص��غ��ر وال���ص���غ���ي���رة وامل��ت��وس��ط��ة 
ل���ه���ذه اإلج����������راءات، اذ إن أك��ث��ر  غ��ي��ر م���درك���ة 
م���ن 60% م���ن ال���ش���رك���ات م��ت��ن��اه��ي��ة ال��ص��غ��ر 
ون��ص��ف  ال���ص���غ���ي���رة  ال���ش���رك���ات  م����ن  و%56 
لديها  ليست  إما  الحجم  املتوسطة  الشركات 
دراي��ة  على  ليست  أو  بالحزمة  كاملة  معرفة 
ف�����إن 75% م��ن  ب���ال���ت���ف���اص���ي���ل. وب����امل����ق����ارن����ة، 
أو  كبيرة  دراي���ة  على  إم��ا  الكبيرة  ال��ش��رك��ات 
على دراية الى حد ما بالحزمة. يشير هذا إلى 
أن الدعم يتجه بشكل أساسي إلى الشركات 
الكبرى، مما يساعد على تفسير سبب عدم 
اح��ت��م��ال إغ����اق ال���ش���رك���ات ال��ك��ب��رى م��ق��ارن��ة 

بالشركات الصغرى. 
املساعدة  توزيع  التحيز في  أسباب هذا  أحد 
هو شرط األهلية للتقدم بطلب للحصول على 
قروض األزمات التي تتطلب امتثال الشركات 
الصغيرة واملتوسطة لنسبة سياسة التكويت. 

أكبر مشروع معالجة في العالم

الكويت ترسي عقود اإلصاح البيئي
وليد منصور

ذك���رت »م��ي��د« أن���ه ت��م م��ن��ح ال��ع��دي��د من 
ال��ع��ق��ود ك���ج���زء م���ن ب��رن��ام��ج اإلص����اح 
ال��ب��ي��ئ��ي ال��ك��وي��ت��ي ال����ذي ت��ب��ل��غ تكلفته 
مليارات الدوالرات، حيث فازت الشركة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��ب��ن��اء امل���ع���ام���ل وامل����ق����اوالت 
بعقد قيمته 56.8 مليون دينار )188.9 
مشروع  من   2 للمنطقة  دوالر(  مليون 
ال���ح���ف���ر وال����ن����ق����ل وامل����ع����ال����ج����ة ب��ش��م��ال 

الكويت.
ال��ع��م��ل: تمكن األع��م��ال  ن��ط��اق  ويشمل 
بما في ذلك صور األقمار االصطناعية 
ع��ال��ي��ة ال���دق���ة، وت���ق���اري���ر ال���ذخ���ائ���ر غير 
الطبوغرافية،  وامل��س��وح��ات  امل��ن��ف��ج��رة، 
وإزال��������������ة ال������ذخ������ائ������ر غ����ي����ر امل����ن����ف����ج����رة، 
وم������س������وح������ات امل�������������واد امل�����ش�����ع�����ة ال����ت����ي 
املياه  وت��ق��اري��ر  طبيعي،  بشكل  تحدث 
الجوفية، وأخذ عينات املياه السطحية 
وال������ع������ص������ارة، ون����ق����ل ووض��������ع ال���ت���رب���ة 
وإدارة  ال���ع���ي���ن���ة،  وت��ح��ل��ي��ل  امل���ع���ال���ج���ة، 
ال���ب���ي���ان���ات، وم���راق���ب���ة ع��ي��ن��ات ال��ت��رب��ة، 
وتصميم مكب توسعي بسعة 600 ألف 

متر مربع، وإنشاء مكب توسعي.

وي����ع����ال����ج امل������ش������روع ال����ت����رب����ة امل���ل���وث���ة 
الروضتن  حقلي  ف��ي  الواقعة  بالنفط 
وال��ص��اب��ري��ة ف��ي ال��ك��وي��ت، علمًا أن���ه تم 
 193.6 ب��ق��ي��م��ة   ،1 امل��ن��ط��ق��ة  ع���ق���د  م���ن���ح 
مليون دوالر، إلى مشروع مشترك بن 
ش��رك��ة خ��ال��د ع��ل��ي ال��خ��راف��ي وإخ���وان���ه 

ملقاوالت البناء وشركة المور.
وت��خ��ط��ط ال��ك��وي��ت ل��ت��ن��ف��ي��ذ م��ش��روع��ن 
رئ��ي��س��ي��ن مل��ع��ال��ج��ة ال��ت��رب��ة ك���ج���زء من 
ب��رن��ام��ج اإلص����اح ال��ب��ي��ئ��ي، وامل��ش��روع 

اآلخ�������ر ه����و م����ش����روع ج����ن����وب ال���ك���وي���ت 
للحفر والنقل واملعالجة.

الصناعات  مايو، حصلت شركة  وف��ي 
على  السفن  وب��ن��اء  الثقيلة  الهندسية 
مليون   55.6 ب��ق��ي��م��ة   2 امل��ن��ط��ق��ة  ح��زم��ة 
مل��ش��روع  دوالر(  م��ل��ي��ون   185.2( دي��ن��ار 
ب��رن��ام��ج  م��خ��ط��ط  م���ن  ك���ج���زء   SKETR

اإلصاح البيئي.
وب���رن���ام���ج اإلص�����اح ال��ب��ي��ئ��ي ه���و أك��ب��ر 
م����ش����روع م��ع��ال��ج��ة ب��ي��ئ��ي��ة ف����ي ال��ع��ال��م 
وق������د أس���س���ت���ه ل���ج���ن���ة األم��������م امل���ت���ح���دة 
ل����ل����ت����ع����وي����ض����ات ل����ل����س����م����اح ل���ل���ك���وي���ت 
بمعالجة األضرار البيئية الناتجة عن 

حرب الخليج 1990��1991.
وف���رض���ت ش���رك���ة ن��ف��ط ال��ك��وي��ت ق��ي��ودا 
تحد من عدد عقود اإلصاح التي يمكن 
ملقاول واحد الفوز بها. وبالنسبة لكل 
م��ن م��ش��روع ج��ن��وب الكويت وم��ش��روع 
على  املقاولون  اقتصر  الكويت،  شمال 

الفوز بعقد إلحدى املناطق املتاحة.
وم�����ع ذل������ك، ك�����ان م����ن امل���م���ك���ن ل��ل��م��ق��اول 
ي��ف��وز بمنطقة واح����دة ف��ي م��ش��روع  أن 
إل��ى منطقة واح��دة  الجنوب باإلضافة 

في مشروع الشمال.

برنامج اإلصالح البيئي الكويتي تبلغ تكلفته مليارات الدوالرات

دعا تقرير منتدى البحوث االقتصادية الى إدخال مجموعة شاملة من اإلصالحات الضرورية لفك   6 إصالحات شاملة لالقتصاد الكويتي
القيود عن االقتصاد الكويتي، وينبغي أن تشمل هذه اإلصالحات:

إنهاء نظام ضمان التوظيف العام والطبيعة غير القائمة على المساهمات لدولة الرفاهية لتوفير 
حوافز للمواطنين الكويتيين لالنخراط في االقتصاد.

تعزيز إطار المساءلة للمشتريات العامة والمناقصات والعطاءات من أجل ضمان المنافسة في السوق. 
الصادر  الجديد  العامة  المناقصات  لقانون  الفعلي  التنفيذ  ضمان  الضروري  من  المثال،  سبيل  فعلى 
مؤخراً، الذي يحكم منح مشاريع االستثمار العام، وهي خطوة أساسية لتحقيق المزيد من المنافسة.

في  السياسي  التدخل  عن  الشركات  لعزل  والخصخصة  القانونية  االحتكار  قيود  من  الشركات  تحرير 
إدارتها اليومية.

بالنسبة للقطاعات التي ستبقى في أيدي القطاع العام، ينبغي تنفيذ إصالحات في القطاع العام 
مثل دمج الشركات العامة من أجل تعزيز االستقاللية اإلدارية والمالية للشركات العامة. وستؤدي 
االستقاللية إلى تشديد قيود الميزانية »الناعمة« التي تواجهها الشركات عندما تعلم أن الحكومة 
على  المعتمدة  العامة  الشركات  انضباط  إلى  يؤدي  ما  والنفقات،  الدخل  بين  عجز  أي  ستعوض 
الحكومة. وإذا لم يتحقق مثل هذا االنضباط، فإن الشركات الفاشلة تضطر إلى الخروج من السوق 

دون أي فرصة لإلنقاذ.

%20 من ملكيتها لصندوق المشروعات.. والبقية لـ»البترول الوطنية«

شركة جديدة لتوزيع محطات 
الوقود على المبادرين

إبراهيم محمد 
كشف وزير التجارة والصناعة د. عبداهلل السلمان عن 
ات��ف��اق ال��ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي ل��رع��اي��ة وتنمية امل��ش��روع��ات 
ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة وش��رك��ة ال��ب��ت��رول ال��وط��ن��ي��ة على 
الوقود  محطات  بتوزيع  تعنى  جديدة  شركة  تأسيس 

على املبادرين تحت مظلة الصندوق.
وأش�����ار ال���وزي���ر ال���ى ان���ه ق���د ت���م ت��ش��ك��ي��ل ف��ري��ق ع��م��ل بن 
الصندوق الوطني ومؤسسة البترول الكويتية وشركة 
البترول الوطنية لتدارس نماذج عمل املشروع وتحليل 
ودراسة امكانية التنفيذ ودراسة جميع الجوانب الفنية 
الوقود  محطات  لنماذج  والقانونية  واملالية  واالداري���ة 
الشركة على  تأسيس  ال��ى  االن��ت��ه��اء  ت��م  املقترحة، حيث 
ال��وط��ن��ي��ة« 80% بينما تبلغ  »ال��ب��ت��رول  ت��ك��ون حصة  ان 
ب��ت��وزي��ع محطات  وت��ق��وم  فيها %20،  ال��ص��ن��دوق  حصة 
ال��وق��ود على امل��ب��ادري��ن م��ن خ��ال نقل ملكية 43 محطة 
ان يتم تخفيض  الوطنية، على  للبترول  وق��ود مملوكة 
استقرار  بعد  تدريجيا  منها  ال��ت��خ��ارج  او  مساهمتها 

عمل الشركة.
واك����د ال��س��ل��م��ان ردا ع��ل��ى س����ؤال ب���رمل���ان���ي، ع��ل��ى ت��وق��ي��ع 
ات��ف��اق��ي��ة ل��ل��ت��ن��س��ي��ق وال���ت���ع���اون ب���ن م��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول 
وال��ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي ب��ه��دف وض���ع آل��ي��ة ع��م��ل تتضمن 
االعمال  انجاز  بسرعة  التعاون  نطاق  وتعزيز  تحديث 
ذات ال��ص��ل��ة ب��ن ال��ط��رف��ن ب��م��ا ي��خ��دم امل��ص��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة 

دول��ة  اليها  تسعى  ال��ت��ي  االق��ت��ص��ادي��ة  التنمية  ويحقق 
الكويت من اجل تنفيذ عدد من االهداف منها:

● تسهيل التواصل بن املعنين باملؤسسة والصندوق.
● ت��ح��ف��ي��ز ان���ش���اء ص��ن��اع��ات ت��ح��وي��ل��ي��ة ت��س��ت��خ��دم م���واد 
اولية من القطاع النفطي لطرح فرص النشاء صناعات 

تحويلية تستخدم لقيم من القطاع النفطي للصندوق.
باعمال  مرتبطة  متميزة  اس��ت��ث��م��اري��ة  ف���رص  تحفيز   ●
القطاع النفطي لترويج فرص من خال الصندوق يقوم 
من خالها املبادرون النشاء صناعات او مرافق خدمة 

توفر املواد والخدمات للقطاع النفطي.
● تعزيز دور املبادرين في توفير املواد والخدمات ذات 
النفطي  للقطاع  التنافسية  والتكلفة  العالية  ال��ج��ودة 
زي���ادة مشاركتهم  ف��ي  امل��ب��ادري��ن  على مساعدة  والعمل 
في املناقصات واملمارسات املختلفة في القطاع النفطي.

»الكويتية 
لبناء المعامل« 

تفوز بعقد
بـ 56.8 مليون دينار

السلمان: نقل ملكية 43 محطة 
وقود تمهيداً لعملية التوزيع

زيادة دور المبادرين في القطاع 
النفطي خالل الفترة المقبلة

انضباطاً  يضفي  أن  شأنه  من  الــذي  األمــر  أفضل،  عامة  مالية  إدارة  ضمان 
مماثالً في المالية العامة وإعداد الحكومة إلدارة الصدمات المستقبلية.

وتشمل  للبالد.  النفطية  الثروة  استخدام  شفافية  لضمان  إصالحات  تنفيذ 
في  الشفافية  مــبــادرة  إلــى  االنضمام  هنا  المهمة  الحوكمة  إصــالحــات 
النفط  قطاع  في  الشفافية  قوانين  وســن   EITI االستخراجية  الصناعات 
والغاز، بما في ذلك مطالبة الحكومة والشركات بنشر عقود النفط وإجراء 

مشاورات عامة بشأن إدارة صناديق الثروة السيادية. 

ويخلص التقرير إلى أن التأثير المشترك لهذه اإلصالحات من شأنه أن يساعد 
في دعم بيئة جديدة تفتح فرصاً لمزيد من التنويع والتراجع التدريجي لدولة 
والشركات  المواطنين  مساهمة  على  القائمة  غير  الكويتية  الرفاهية 
للمؤسسات  ذلك  وسيسمح  الدولة.  ترعاه  الذي  والتوظيف  االقتصاد  في 
وسيتيح  بـــاالزدهـــار  الحجم  والمتوسطة  والــصــغــيــرة  الصغر  المتناهية 
للمواطنين االنخراط في وظائف خاصة منتجة وبالتالي تعزيز آفاق التنمية 

على المدى الطويل في البالد.
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األزمة المزدوجة الناجمة عن الجائحة فرصة لمصلحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة   
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عموميتها أقّرت عدم توزيع أرباح

استحوذا على 53 % من سيولة السوق األول أمس

■ 7.1 % مكاسب سهم »الخليج« منذ جلسة مراجعة »MSCI« نصف السنوية

»إيفا«: تسوية قرض بـ24.9 مليون دينار

»األهلي المتحد« و»الخليج« يقودان البورصة

سالم عبدالغفور

ق���اد »األه���ل���ي امل��ت��ح��د« وب��ن��ك ال��خ��ل��ي��ج ت�����داوالت ال��ب��ورص��ة 
ف���ي ج��ل��س��ة األم������س، ب��س��ي��ول��ة ب��ل��غ��ت 24.5 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 
في  امل��ت��داول��ة  السيولة  إجمالي  م��ن   %53 تمثل  للسهمني، 
السوق األول، بحصة 13 مليون دينار لألول و11.5 مليون 
ارتفع فيه سهم »األهلي  ال��ذي  الوقت  للثاني. وف��ي  دينار 
املتحد« بنسبة 2% قفز سهم »الخليج« بنسبة 4%، على 
وق���ع ال��ح��ك��م ال����ذي ت��ح��ص��ل ع��ل��ي��ه ال��ب��ن��ك ض��د أح���د عمالئه 
والذي يتعلق بمنازعة تنفيذ موضوعية بخصوص عقد 
تسهيالت ُمذيل بالصيغة التنفيذية، سبق تقديمه إلدارة 

أغسطس 2019، وتوقف   5 بتاريح  العدل  ب��وزارة  التنفيذ 
تنفيذه بعد حكم محكمة االستئناف بعدم صالحية العقد 
للتنفيذ؛ مما ترتب عليه توقف البنك عن مباشرة إجراءات 
للبنك  أع��اد  »التمييز«  ال��ص��ادر من  الحكم  أن  إال  التنفيذ، 

أحقية استكمال إجراءات التنفيذ. 
وب��ه��ذا ي��ك��ون س��ه��م »ال��خ��ل��ي��ج« ق��د ح��ق��ق م��ك��اس��ب سوقية 
بلغت 7.2% منذ نقله من قائمة األسهم املدرجة على مؤشر 
الشركات  مؤشر  إل��ى  العاملي  القياسي  ستانلي  م��ورغ��ان 
قد  للسهم  السوقي  السعر  وك��ان  الصغيرة.  السوقية  ذات 
ارتفع بنسبة 0.5% ليغلق على 223 فلسًا للسهم، من خالل 
ت����داول 117.44 م��ل��ي��ون س��ه��م، م��ن ن��ح��و 100 م��ل��ي��ون سهم 

 ،MSCI مل��ؤش��ر امل��ت��اب��ع��ة  ال��ص��ن��ادي��ق  ت��خ��ارج��ات  شملتها 
خالل جلسة تطبيق املراجعة نصف السنوية للمؤشر. 

على صعيد متصل، ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة % 
0.3 من خ��الل ت��داول 154 مليون سهم بقيمة 45.9 مليون 
دي��ن��ار، كما ارت��ف��ع امل��ؤش��ر ال��ع��ام بنسبة 0.09% م��ن خالل 

تداول 407 ماليني سهم بقيمة 69 مليون دينار. 
يذكر ان متوسط السيولة اليومية املتداولة في البورصة 
ال��ع��ام، مقابل 36.6  إل��ى 50.5 مليون دينار منذ بداية  قفز 
م��ل��ي��ون��ًا ف���ي ال���ع���ام امل����اض����ي، ك��م��ا ارت���ف���ع م��ت��وس��ط حجم 
ال����ت����داوالت ال��ي��وم��ي��ة ال����ى 333 م��ل��ي��ون س��ه��م، م��ق��اب��ل 178 

مليونًا في 2020.

دينا حسان 
العادية  العمومية  الجمعية  ان��ع��ق��اد  خ��الل  السلمي،  ق��ال 
أم����س: إن ال��ش��رك��ة ق��ام��ت ب��ت��س��وي��ة ج����زء م���ن م��دي��ون��ي��ت��ه��ا 
مل��ص��ل��ح��ة ب��ن��ك أج��ن��ب��ي ع���ن ط��ري��ق س����داد ع��ي��ن��ي م���ن خ��الل 
أص��ل خارجي )غير م��درج( بقيمة 2.8 مليون دي��ن��ار. وتم 
االتفاق أيضًا مع البنك األجنبي بشأن إعادة هيكلة باقي 
املديونية، حيث حلت شركة ذات صلة محل البنك األجنبي 

باملديونية، والبالغ مقدراها 65.5 مليون دوالر أميركي.
وأش��ار إلى أن هذا السداد واالتفاق ترتب عليه ربح قدره 
املديونية  )ع��ب��ارة عن خصم من مبلغ  10.2 ماليني دينار 
ن��ت��ي��ج��ة ال����س����داد(، م��وض��ح��ًا أن����ه »ت����م ال��ت��وص��ل الح���ق���ًا مع 
الشركة ذات الصلة على فائدة سنوية ثابتة بواقع %1.5، 

وتأجيل استحقاق املديونية على دفعات ملدة 5 سنوات«.

األداء املالي

الشركة  تسجيل  ع��ن  الشركة  إدارة  مجلس  تقرير  وكشف 
في 2020 أرباحًا بلغت 8.2 ماليني دينار )أي 33.01 فلسًا 
للسهم الواحد(، مقارنة بخسائر بلغت 18.4 مليون دينار 
)أي 73.82 فلسًا للسهم الواحد( في 2019. وتعود األرباح 

نتيجة تسويات قروض بنكية وإيراد عموالت.
وك���ان���ت أع���م���ال ال��ج��م��ع��ي��ة ق���د واف���ق���ت ع��ل��ى ك���اف���ة ب��ن��وده��ا 
امل���درج���ة ف���ي ج�����دول أع��م��ال��ه��ا م���ن ض��م��ن��ه��ا امل���واف���ق���ة على 
اقتراح مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة املالية 

املنتهية في 31 ديسمبر 2020. 

التابعة والزميلة

حققت  التكافلي  للتأمني  األول����ى  ش��رك��ة  أن  السلمي  أف���اد 
للسهم  فلسًا   53.44 )أي  دينار  5.6 ماليني  قدرها  خسائر 
ال���واح���د( ف��ي 2020 نتيجة ف���روق���ات ع��م��ل��ة أج��ن��ب��ي��ة ج��راء 
ال��ت��خ��ارج م��ن اس��ت��ث��م��ار ف��ي ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ت��رك��ي��ة، مقابل 
للسهم  ف���ل���وس   7.89 )أي  دي���ن���ار  أل����ف   840 ب��ل��غ��ت  أرب������اح 
7.9 ماليني  املساهمني  ف��ي 2019، وبلغت حقوق  ال��واح��د( 
دي��ن��ار ف��ي 2020، مقابل 8.7 ماليني دي��ن��ار ف��ي 2019، وقد 
مليون   14.2 لتبلغ   %0.39 بنسبة  امل��وج��ودات  انخفضت 
االل��ت��زام��ات بنسبة %12.6  ارت��ف��ع��ت  ف��ي 2020. كما  دي��ن��ار 

لتبلغ 6.2 ماليني دينار في عام 2020.
وأشار إلى إن النتائج التشغيلية اإليجابية، التي حققتها 
ملحفظتي   2020 خ��الل  التكافلي  للتأمني  األول���ى  ال��ش��رك��ة 
الجهود  بكل وض��وح  الوثائق، تعكس  املساهمني وحملة 
اإلدارة  مع  بالتعاون  اإلدارة  بذلها مجلس  التي  الحثيثة 
بها قطاع  يمر  التي  الصعبة،  الظروف  التنفيذية في ظل 

التأمني في الكويت. 
أما عن شركة إيفا للفنادق واملنتجعات، فقال إن مجلس 
إل��ى استمرار  ن��ظ��رًا  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن  الكثير  ي��واج��ه  اإلدارة 
حالة سوق العقار في دبي والجانح نحو البيع. إال أن لدى 
الشركة العديد من املشاريع التي سيجري تسليمها خالل 
الفترة املقبلة، باإلضافة إلى عدم االستقرار السياسي في 
جنوب أفريقيا، الذي أدى إلى عقبات اقتصادية، ونتيجة 
لذلك فقد حققت شركة إيفا للفنادق واملنتجعات إجمالي 
13.3 مليون  األم، بلغت  ال��ش��رك��ة  مل��ال��ك��ي  خ��س��ائ��ر، خ��اص��ة 
التشغيلية بلغت 21.9 مليون  اإلي���رادات  ب��أن  دينار. علمًا 

دينار.

السلمي مترئساً العمومية )تصوير: حسني هالل(

أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة االستشارات المالية 

الدولية القابضة، صالح السلمي، قيام 
الشركة خالل عام 2020 بتسوية قرض 

مع بنك محلي تبلغ قيمته 24.9 مليون 
دينار عدا الفوائد المستحقة، حيث تم 

االتفاق على سداد مبلغ وقدره 6 ماليين 
دينار على دفعتين كتسوية لكامل قيمة 

القرض، ولفت إلى أن الشركة قامت 
ببيع جزء من أصولها بقيمة تمثل %5 

من رأسمالها في سبيل سداد الدفعة 
األخيرة من التسوية، وقد ترتب على سداد 

كامل مبلغ التسوية المتفق عليها ربحاً 
وقدره 20 مليون دينار.

 8.2
ماليين دينار أرباح 2020

 20 
مليون دينار أرباحاً من سداد 

مبلغ التسوية 

بيع 5 % من األصول لسداد 
الدفعة األخيرة 

مشروع أم الهيمان
 

أوضح السلمي أن شركة أم الهيمان ملعالجة مياه الصرف الصحي، تمكنت من توقيع اتفاقية الشراكة بني القطاعني العام والخاص 
لنقل ومعالجة مياه الصرف الصحي TST PPP عام 2020، مع وزارة األشغال العامة في الكويت، وتتكون االتفاقية بالشراكة بني 

القطاعني العام والخاص لنقل ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وتابع: »خالل 2020 حصل مشروع أم الهيمان ملعالجة مياه الصرف الصحي على جائزة )أفضل صفقة شراكة بني القطاعني العام 
والخاص للسنة( في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، مقدمة من شركة بروجكت فاينانس انترناشيونال PFI، وهي شركة تابعة 

.»TRC لشركة تومسون رويترز كوربوريشن
وكشف أن الشركة حققت صافي ربح قدره 2.1 مليون دينار لعام 2020، الفتًا إلى أنها نجحت في 29 يوليو 2020، وخالل اإلغالق 
الناتج عن الجائحة، في تحقيق اإلقفال املالي، الذي يفي بالشروط املنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بني القطاعني العام والخاص 

لنقل ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتوقيع اتفاقيات املشروع والتمويل، ومن ثم الحصول على التمويل من تحالف بنوك.

»فيتش«: يعكس النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي

الضغط السلبي على بنوك 
الكويت ال يزال قائمًا

إيمان عطية

االئ��ت��م��ان��ي إن  ق��ال��ت وك��ال��ة فيتش للتصنيف 
التوقعات بشأن ما يقرب من نصف تصنيفات 
ت��زال سلبية،  الناشئة ال  البنوك في األس���واق 
إذ ت���ع���ك���س ال����ض����غ����وط ع����ل����ى ج��������ودة أص�����ول 
االضطرابات  وتأثير  الجائحة  البنوك بسبب 

االقتصادية التي حدثت العام املاضي.
وأض��اف��ت »ف��ي��ت��ش« ف��ي أح���دث ت��ق��اري��ره��ا، أنه 
بشكل عام لم يكن هناك سوى زي��ادة معتدلة 
في نسب القروض املتعثرة في معظم األسواق 
الناشئة، بل وانخفضت هذه النسب في بعض 
البلدان، بيد أن تدهور جودة القروض في عام 
2020 كان محجوبًا بفعل التدابير التنظيمية 
أو تخفيف عبء الديون، لكن هذه اإلج��راءات 
إم�����ا ان���ت���ه���ت م����ع ن���ه���اي���ة ال����ع����ام امل����اض����ي وإم����ا 
تنتهي هذا العام. وقد يؤدي ذلك إلى استمرار 
ال��ق��روض التي  الضغوط على معدالت ج��ودة 

أعلنت عنها البنوك في األسواق الناشئة.
وأف�������ادت »ف���ي���ت���ش« ب����أن ال���ت���وق���ع���ات ال��س��ل��ب��ي��ة 
���ت���رج���م إل��ى 

ُ
ل��ل��ك��وي��ت وع���م���ان وال���س���ع���ودي���ة، ت

بنوك  توقعات سلبية على تصنيفات جميع 
ه�����ذه ال����ب����ل����دان، أي أك���ث���ر م����ن ن���ص���ف ال��ب��ن��وك 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ال���ت���ي ت��خ��ض��ع ل��ل��ت��ص��ن��ي��ف، وم��ن 
املفترض أن تساعد أسعار النفط املرتفعة في 
تخفيف ب��ع��ض ال��ض��غ��وط، ل��ك��ن ارت��ف��اع سعر 
ال��ت��ع��ادل ف��ي امل���وازن���ات ال��ع��ام��ة ف��ي البحرين 
ت��ه��دي��دًا لألنظمة  وع��م��ان وال��س��ع��ودي��ة يشكل 

املصرفية لجهة خفض اإلنفاق الحكومي.

قروض غير منتظمة 

االئتمان  مخاطر  معدالت  »فيتش«  ووضعت 
التعثر  م��ع��دالت  ف��ي  واملتمثلة  األج��ل  الطويل 
الكويتية  البنوك  ال��ق��روض لجميع  ف��ي س��داد 
ع���ن���د ن���ظ���رة م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة س��ل��ب��ي��ة ب���ع���د إج�����راء 
ال��س��ي��ادي. ويعكس  التصنيف  ب��ش��أن  م��م��اث��ل 
ه�����ذا األخ����ي����ر م���خ���اط���ر ال���س���ي���ول���ة ع���ل���ى امل����دى 
القريب املرتبطة باالستنفاد الوشيك لألصول 
ال���س���ائ���ل���ة ال���س���ي���ادي���ة ف����ي غ����ي����اب ال��ت��ف��وي��ض 
البرملاني للحكومة باالقتراض. وإذا أدى ذلك 
البنوك،  في  الحكومية  الودائع  انخفاض  إلى 
فقد يؤثر أيضا في ملفات االئتمان املستقلة 
ل���ل���ب���ن���وك. ب���ي���د أن ف���ي���ت���ش ال ت���ت���وق���ع ح����دوث 
ذل����ك. وس��ت��س��ت��م��ر أس��ع��ار ال��ف��ائ��دة املنخفضة 
انخفاض قيمة  وارت��ف��اع رس��وم  لفترة طويلة 
ال��ض��غ��ط ع��ل��ى مقاييس ربحية  ف��ي  ال��ق��روض 
البنوك الخليجية، كما شهدت جودة األصول 
االقتصادي  االنكماش  نتيجة  طفيفًا  تدهورًا 
ال����ن����اج����م ع����ن ف����ي����روس ك�����ورون�����ا وان���خ���ف���اض 
أسعار النفط. غير أن التأثير الحقيقي ال يزال 
محجوبًا مؤقتًا من خالل برامج تأجيل سداد 

ال���ق���روض وامل����رون����ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل��ل��ب��ن��وك في 
إدراك أوجه القصور واالنخفاض في القيمة.

ي���ش���ك���ل ض��ع��ف  أن  واس����ت����ب����ع����دت »ف����ي����ت����ش« 
كبيرًا على  والربحية ضغطًا  األص���ول  ج��ودة 
بسبب  حاليًا  الكافية  امل��ال  رأس  احتياطيات 
ت��ب��اط��ؤ ن��م��و ال��ق��روض وان��خ��ف��اض م��دف��وع��ات 
األرباح. بيد أن الوكالة أشارت إلى أن مصدات 
إذا  للضغوط  تتعرض  ق��د  السليمة  السيولة 
بها  املرتبطة  وال��ك��ي��ان��ات  الحكومات  سحبت 
الودائع من النظام املصرفي لدعم نفسها، رغم 

عدم توقع حدوث ذلك.

انعكاسات التصنيف السيادي 

ال��ت��وق��ع��ات السلبية  ت��ق��ري��ر »ف��ي��ت��ش« إن  ق���ال 
السيادية  التصنيفات  بعض  تعكس  للبنوك 
األم، فمنذ  وال���ب���ن���وك  ال��ن��اش��ئ��ة  األس�������واق  ف���ي 
خ��ف��ض��ت   ،2020 م����ن  األول  ال���ن���ص���ف  ن���ه���اي���ة 
وك����ال����ة ف���ي���ت���ش ت���ص���ن���ي���ف���ات ب����ن����وك األس�������واق 
التوقعات  ت��ع��دي��ل  وت���م   .%8 بنسبة  ال��ن��اش��ئ��ة 
ال���خ���اص���ة ب��������8% أخ�������رى م����ن ب����ن����وك األس�������واق 
ال��ن��اش��ئ��ة إل����ى س��ل��ب��ي��ة خ����الل ال��ف��ت��رة ن��ف��س��ه��ا. 
وكانت معظم إجراءات التصنيف هذه ناتجة 
ع���ن ال��ت��ص��ن��ي��ف��ات ال��س��ي��ادي��ة ال��س��ل��ب��ي��ة. وذك���ر 
مرتفعة  السلبية  التوقعات  نسبة  أن  التقرير 
)80% من  الالتينية  أميركا  في  بشكل خ��اص 
تصنيفات البنوك( والشرق األوسط وأفريقيا، 
مع تركيز في الكويت وعمان واململكة العربية 
وتسود  وتركيا.  أفريقيا  وج��ن��وب  السعودية 
الهند(  )باستثناء  آسيا  ف��ي  املستقرة  اآلف���اق 
ورابطة الدول املستقلة )باستثناء بيالروسيا 
األعلى  الوقائية  امل��ص��دات  بسبب  وأرمينيا(، 
واع��ت��ب��ارات  التصنيف  ف��ي  الكبير  واالرت���ف���اع 

دعم الدولة.

تدهور جودة القروض 
في 2020 كان محجوباً 

بفعل التدابير التنظيمية 
أو تخفيف عبء الديون

مخاطر السيولة المرتبطة 
باستنفاد األصول السائلة 

السيادية قد تؤثر سلباً 
في البنوك 

مصدات السيولة قد تتعرض للضغوط إذا ُسحبت الودائع الحكومية
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تفاؤل حذر مع إعادة افتتاح المتاجر واألنشطة في لندن

السياحة تدعم عودة بطيئة للعقار البريطاني

جورج هاموند- »فايننشال تايمز«
ترجمة: هبة حماد

توقع بريان بيكل، الرئيس التنفيذي لشركة 
ش��اف��ت��س��ب��ري، ال��ت��ي تمتلك أج����زاء م��ن ش��ارع 
كارنابي والحي الصيني وسوهو، أال يعود 
الوضع إلى ما كان عليه في 2019 حتى عام 

 .2024
للسياح،  البطيئة  ال��ع��ودة  ب���دء  ج��ان��ب  وإل���ى 
ب��ي��ن��ت ش��رك��ة ش��اف��ت��س��ب��ري أن وت��ي��رة وشكل 
أي تعاف سيتم تحديدهما من خالل عوامل 
أخ������رى ب���م���ا ف����ي ذل�����ك ف��ع��ال��ي��ة ح��م��ل��ة ال��ل��ق��اح 
وظ��ه��ور س���الالت ج��دي��دة م��ن ال��ف��ي��روس، كما 
أوض��ح��ت أن ال��ح��ي��اة ب���دأت ت��ع��ود ب��ب��طء إل��ى 
ويست إند بعد 15 شهرا مصابة بالكدمات، 
ن��ت��ي��ج��ة ال��ق��ي��ود ال��ن��ات��ج��ة ع���ن ال���وب���اء وال��ت��ي 
أدت إل��ى ت��رك ش��وارع لندن مهجورة وزي��ادة 
وبالتالي  املنطقة.  ف��ي  الخالية  املتاجر  ع��دد 
املحتملون  وامل��س��ت��أج��رون  امل���ض���ارب���ون  ع���اد 
أعطت  أن  بعد  املاضية  الستة  األس��اب��ي��ع  ف��ي 
الحكومة موافقتها على إع��ادة فتح املحالت 
وامل���ط���اع���م ف���ي ال����ه����واء ال��ط��ل��ق ف���ي 12 أب��ري��ل 

املاضي. 
وقال بيكل: »نشعر بتفاؤل أكبر بكثير اآلن، 

ألول مرة منذ 15 شهرا، نحن لسنا في وضع 
واضح بعد إال أن كل شيء يسير في االتجاه 
ال��ص��ح��ي��ح«، مضيفًا أن إع����ادة ف��ت��ح األم��اك��ن 
امل��غ��ل��ق��ة اع���ت���ب���ارًا م���ن 17 م���اي���و ق���دم���ت دف��ع��ة 

أخرى.

ندوب الوباء

وان��خ��ف��ض��ت م��ع��دالت ال��ش��واغ��ر ف��ي القسيمة 
11.9 في  م��ن  ف��دان��ا   16 تبلغ مساحتها  التي 
املئة إلى 11.3 في املئة منذ 31 مارس، بينما 
ارت���ف���ع���ت امل����س����اح����ات امل����ع����روض����ة ف����ي ن��ف��س 
الفترة، إال أن تعافي ويست إند ال يزال ثابتا، 
الوباء  ن��دوب  املنطقة  وم��ن املرجح أن تحمل 

لبعض الوقت. 
وف�����ي األش����ه����ر ال���س���ت���ة ح���ت���ى ن���ه���اي���ة م�����ارس، 
م��ل��ي��ون  خ���س���رت ش���رك���ة ش��اف��ت��س��ب��ري 338.5 
جنيه إسترليني قبل خصم الضرائب، وذلك 
بسبب انخفاض تقييم محفظتها بنسبة 10 
ف��ي امل��ئ��ة م��ا أوص���ل الخسائر إل��ى 2.8 مليار 

جنيه إسترليني.
وجمع املالك 43 في املئة من اإليجار الذي كان 
العديد من  الفترة، مع إجبار  لهذه  مستحقا 

الشركات على اإلغالق ملعظم تلك الفترة.
ك��م��ا ارت��ف��ع��ت م���ع���دالت ال��ش��واغ��ر ف���ي منطقة 

وسط لندن خالل الوباء، حيث ألغت املتاجر 
ال��ت��ي ال تستطيع  وامل��ط��اع��م ع��ق��ود اإلي���ج���ار 
الفارغة  ال��وح��دات  ع��دد  م��ا ضاعف  تحملها، 
ف����ي م��ل��ك��ي��ة ش���اف���ت���س���ب���ري ب���أك���ث���ر م����ن ث��الث��ة 

أضعاف خالل األزمة.

ويتم حاليا توقيع عقود إيجار جديدة، ولكن 
في كثير من األحيان بتخفيضات كبيرة على 
لبيكل، حيث  وف��ق��ا  الجائحة  قبل  م��ا  أس��ع��ار 
اإليجار  في عقود  اإلي��ج��ارات  قيم  انخفضت 
الجديدة بنسبة 20 ف��ي امل��ئ��ة، ف��ي ح��ن ظلت 

عقود الضيافة وتأجير املكاتب أفضل.
هانت،  بيل  في  املحلل  ماثيو سابريا،  وق��ال 
ف��ي م��ذك��رة: »م��ن ال��واض��ح أن��ن��ا ل��م ن��خ��رج من 
األزم������ة ب���ع���د، إال أن اإلق����ب����ال ت��ح��س��ن، وب���ات 
ال��ع��رض«،  تحت  وامل��س��اح��ة  للنشاط  السماح 

ك��م��ا ارت���ف���ع���ت األس���ه���م ف���ي ش��اف��ت��س��ب��ري من 
أدنى مستوياتها عند 420 بنسًا في أكتوبر 
املاضي إلى 596 بنسًا يوم الثالثاء املاضي، 
م��دع��وم��ة ب��ن��ج��اح ال��ل��ق��اح وإع������ادة االن��ف��ت��اح 

التدريجي لالقتصاد املركزي في لندن.

3 سنوات أخرى حتى تتمتع ويست إند في لندن بالتعافي الكامل

 338
مليون جنيه إسترليني 
خسائر »شافتسبري« 

في 6 أشهر

 إعادة فتح األماكن 
المغلقة قدمت دفعة 

لعودة الحياة إلى 
طبيعتها

 التعافي لن يعود 
إلى ما كان عليه حتى 

عام 2024

لقد قبل الناس فكرة أن السياحة الدولية لن تعود هذا 
العام أو حتى العام المقبل، في وقت قد تمر ثالث سنوات 

أخرى حتى تتمتع ويست إند في لندن بالتعافي الكامل من 
حيث السياحة الدولية.

طموحات »دور داش« 
و»أوبر ايتس« تتجاوز 

بكثير مجرد توصيل وجبة 
غداء، إذ يسعى تطبيقا 

توصيل الطعام وراء 
فئة جديدة كاملة من 
الخدمات اللوجستية، 

وال يصنفان عملهما 
على أنه متخصص في 
توصيل طعام فحسب 

بل كسرعة وراحة. 

توسيع نطاق خدماتها يعزز هوامشها الضئيلة

تطبيقات التوصيل.. 
الرهان على سرعة تحقيق األرباح

بريتيكا رانا، جيوون كانغ - 
»وول ستريت جورنال«

ترجمة: إيمان عطية

تقول الشركتان، اللتان تسعيان إلى كسر 
حاجز تكبد الخسائر واالنتقال إلى مرحلة 
ت��ح��ق��ي��ق األرب�������اح، أن م���ا ي��س��م��ى ب��ت��ج��ارة 
الساعة التالية، والتي تشمل توصيل كل 
الصيدليات األساسية  أغ���راض  م��ن  ش��يء 
واملشروبات إلى أغذية الحيوانات األليفة 
عند الطلب، هي الجائزة التي قد تمكنهما 
نهاية  في  وتساعدهما  نموهما  دع��م  من 

املطاف على جني األرباح.
ال���ب���ق���ال���ة  رئ�����ي�����س  ب������ي������ري،  راج  وي������ؤك������د 
والقطاعات الجديدة في أوبر تكنولوجيز: 
»تكمن ق��وة أم����ازون ف��ي خ��دم��ة التوصيل 
التالي، نحن متجهون إلى قوة  اليوم  في 

التوصيل في الساعة التالية«. 
إلى  ال��ط��ع��ام  توصيل  تطبيقات  وت��ح��ت��اج 
أن تتشبث باملستهلكن، الذين فازت بهم 
أث���ن���اء ع��م��ل��ي��ات اإلغ������الق ب��س��ب��ب ج��ائ��ح��ة 
كورونا، حيث هناك مجموعة واسعة من 
األص���ن���اف امل��ت��اح��ة ح��س��ب ال��ط��ل��ب تعطي 
املستهلكن املزيد من األسباب لالستمرار 
التوصيل، في  إل��ى تطبيقات  ال��ع��ودة  ف��ي 
على  التنفيذيون  املسؤولون  يراهن  وقت 
أن الزبائن سيحافظون على عادة الطلب 
عبر تطبيقات التوصيل بمجرد اعتيادهم 

على الراحة.
ت��راه��ن ش��رك��ت��ا أوب����ر ودور داش ع��ل��ى أن 

تقدمانها،  التي  الخدمات،  نطاق  توسيع 
س���ي���س���اع���د ف�����ي ت���ع���زي���ز ه�����وام�����ش ال���رب���ح 

الضئيلة.
وعادة ما تكون طلبات البقالة واملشروبات 
أك��ث��ر رب��ح��ًا م���ن ال���ط���ع���ام، م��م��ا ي����ؤدي إل��ى 
زي����ادة اإلي�������رادات. وت��ق��ول ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات إن 
عن  ال��ت��وص��ي��ل  تكاليف  خ��ف��ض  بإمكانها 
السلع  البقالة وغيرها من  طريق تجميع 
الساخن،  ال��ط��ع��ام  م��ع  للتلف  القابلة  غير 
وي��م��ك��ن ل��ل��س��ائ��ق��ن ال��ت��ع��ام��ل م���ع ط��ل��ب��ات 
متعددة ف��ي وق��ت واح��د م��ن دون الحاجة 

إلى القلق بشأن أن تبرد الطلبية.
لكن بعض السائقن يقولون إن هذا النوع 
أن  يمكن  التوصيل  عمليات  م��ن  ال��ج��دي��د 
يكون محبطا، إذ إن بعض بائعي التجزئة 
يختارون  املتجر  داخ��ل  متسوقون  لديهم 
الطلبات ويحزمونها، لكن البعض اآلخر 
ال ي��ف��ع��ل ذل�����ك. وف����ي ت��ل��ك ال����ح����االت، ي��ق��ول 
م��ك��ل��ف��ون  إن���ه���م  أوب�����ر ودور داش  س��ائ��ق��و 
للزبائن  وال��ت��س��وق  ال��ط��ل��ب��ات  ن��ق��ل  بمهمة 

أيضا. 

الخدمات اللوجستية

لتجار  اللوجستية  الخدمات  توفير  يعد 
التجزئة والشركات األخ��رى، حيث يطلب 
العمالء مباشرة من مواقع تلك الشركات 
ع��ل��ى اإلن��ت��رن��ت، وت��ق��وم أوب����ر ودور داش 
عبر  الطلب  من  أكثر سالسة  بتوصيلها، 
التطبيقات، ألن الطلبات تنتظر السائقن 

عند وصولهم. 
ك��م��ا ت��ع��د ع��م��ل��ي��ة ت��وص��ي��ل ه���ذه ال��ط��ل��ب��ات 

التوصيل  بعمليات  مقارنة  ربحية  أك��ث��ر 
ش����رك����ات  ب���ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات، ألن  ال����خ����اص����ة 
ال���ت���وص���ي���ل ال ت��ن��ف��ق ع���ل���ى ال���ت���س���وي���ق أو 
كما  الطلبات،  وزي���ادة  لدعم  الخصومات 
أن���ه���ا ال ت��ع��ي��د األم�������وال ل��ل��م��س��ت��ه��ل��ك عند 

حدوث خطأ ما. 
م��ت��اج��رال��ت��ج��زئ��ة، م��ث��ل وول م����ارت، تجلب 
كميات كبيرة من الطلبات، مما يعني أن 
طلبات  ع��دة  تجميع  يمكنها  التطبيقات 
م���ن امل������واد غ��ي��ر ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ل��ف وخ��ف��ض 

تكاليف التوصيل.
الخدمات  م��ع  تتعامل  داش«  »دور  ك��ان��ت 
ل���ش���رك���ات م���ث���ل وول م����ارت  ال��ل��وج��س��ت��ي��ة 
أول شراكة  وأق��ام��ت  ال��ج��ائ��ح��ة.  قبل  حتى 
ورق  م��ث��ل  متنوعة  منتجات  لتقديم  ل��ه��ا 
التواليت ومعجون األسنان للمستهلكن 
في أواخ��ر ع��ام 2019، وتوسع ه��ذا الجزء 
من األعمال عندما ضربت األزمة الصحية 

العالم. 
»دور  ط��ل��ب��ات  ارت��ف��ع��ت  األول،  ال���رب���ع  ف���ي 
داش« من خارج نطاق املطاعم بنسبة 40 
ف��ي املئة ع��ن ال��رب��ع األخ��ي��ر م��ن ع��ام 2020، 
وه����و م���ا ي��م��ث��ل 7 ف���ي امل���ئ���ة م���ن إج��م��ال��ي 
أعمالها غير  إن  »أوب���ر«  وق��ال��ت  الطلبات. 
املتعلقة باملطاعم نمت بنسبة 70 في املئة 
خ����الل ال��ف��ت��رة ن��ف��س��ه��ا. وف����ي وق����ت س��اب��ق 
من هذا الشهر، رفعت دور داش تقديرها 
ل��ل��ع��ام ب��أك��م��ل��ه ل��ق��ي��م��ة إج��م��ال��ي ال��ط��ل��ب��ات 
املقدمة على منصتها إلى ما يصل إلى 38 
دوالر  مليار   33 من  ارتفاعا  دوالر،  مليار 

كانت قد حددتها قبل بضعة أشهر فقط.
إذ سيطرت  وس��ري��ع��ًا،  كبيرًا  النمو  وك���ان 
امل��ئ��ة م��ن مبيعات  ف��ي  ع��ل��ى 58  دور داش 
ال��ت��وص��ي��ل ال��س��ل��ع امل��ت��ن��وع��ة ف��ي منتصف 
أب��ري��ل، ارت��ف��اع��ا م��ن 16 ف��ي املئة قبل ع��ام، 
لتنتزع   YipitData األب��ح��اث  لشركة  وف��ق��ًا 
بذلك هيمنة زعيم الصناعة غوبوف، التي 
انخفضت حصتها في السوق إلى 27 في 
امل��ئ��ة م��ن 57 ف��ي امل��ئ��ة خ��الل نفس الفترة، 

.YipitData�وفقا ل
في وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة 
أوبر ايتس إنها ستدمج غوبوف املدعومة 
م��ن س��وف��ت بنك غ���روب ف��ي تطبيقها، في 
محاولة لتوحيد القوى للوقوف في وجه 

دور داش. 

■ الحاجة إلى التشبث بمستهلكي 
عمليات اإلغالق بسبب »كورونا«

■ 40 % ارتفاع طلبات »دور داش« 
من خارج نطاق المطاعم

مستودعات 
جديدة

الرئيس  نائب  قال دان فولكمان، 
إن شركة  األع��م��ال:  لقطاع  األول 
غ����وب����وف، وم���ق���ره���ا ف��ي��ادل��ف��ي��ا، 
ت��دي��ر أك��ث��ر م��ن 400 م��س��ت��ودع، 
حيث تخزن مخزونًا يتراوح بني 
التجميل  ومستحضرات  البقالة 
وال��ح��ي��وان��ات  األط��ف��ال  ومنتجات 

األليفة. 
وأض������اف ب���ي���ري م���ن »أوب�������ر« أن 
ال����ش����راك����ة الق������ت إع����ج����اب����ه، ألن 
غ�����وب�����وف ت���ع���م���ل م����ب����اش����رة م��ع 
املوردين، وتحصل على هوامش 
أفضل على ما تبيعه، مشيرًا إلى 
أن عمليات التوصيل أسرع ألنها 
ت���دي���ر م��س��ت��ودع��ات��ه��ا ال��خ��اص��ة، 
وي����م����ك����ن����ه����ا ال����ت����خ����ط����ي����ط ل���ب���ن���اء 
األحياء  في  جديدة  مستودعات 

التي يرتفع فيها الطلب.
التنفيذيون  امل��س��ؤول��ون  وي��ق��ول 
ف��ي م��ت��اج��ر ال��ب��ق��ال��ة إن ش��رك��ات 
ت��وص��ي��ل ال���ط���ع���ام ت���ت���ودد إل��ي��ه��م 
بصفقات وع��روض مغرية تزيد 
من القيمة التي يمكنهم إضافتها 

لخدماتهم.
الرئيس  س��ت��ي��رن،  نيل  ويضيف 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ش���رك���ة غ������ود ف���ود 
بقالة  س��اس��ل  م��ال��ك  هولدينغز، 
بريستول فارمز وليزي أكريس: 
»ه����ؤالء ال��رج��ال ي��ط��رق��ون أب���واب 

الجميع«. 
وت���ق���دم »اي��ن��س��ت��ا ك�������ارت«، ال��ت��ي 
م��ن نصف  أك��ث��ر  تستحوذ على 
م����ب����ي����ع����ات ت�����وص�����ي�����ل ال����ب����ق����ال����ة 
ف����ي ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة وف���ق���ًا ل���

ع��م��ول��ة  م����ع����دالت   ،YipitData
معها  ت��ل��ت��زم  ال��ت��ي  للمتاجر  أق���ل 
ب�����ال�����ح�����ص�����ري�����ة، وت�������ش�������دد ع���ل���ى 
أح���ج���ام س��ل��ة ال���ت���س���وق ال��ك��ب��ي��رة 

للمتسوقني. 

بصمة عالمية
يقول فؤاد حنون، رئيس القطاعات الجديد في دور داش: إن شركته تراهن على 
زيادة سرعة التوصيل وقاعدة عماء أكبر وتجربة توصيل الطعام من املطاعم 
لجذب البقالة ب��ع��روض امل��أك��والت ال��ج��اه��زة. ف��ي ح��ني يقول بيري إن أوب��ر ت��روج 

لوجودها الدولي، وهو ما يجذب البقالة ذات البصمة العاملية.
ويفيد مايك موليتور، رئيس قسم التجارة اإللكترونية والوالء في شركة باشاس 
للبقالة، إنه تلقى مقترحات من شركات توصيل عدة. وهو يفكر مليًا فيما إذا كان 
يريد أن ينضم إلى مقدم خدمة واحد، مضيفًا: »بالنسبة لي األمر يتعلق بما يلي: 

هل أريد أن أضع كل البيض في سلة واحدة«.

فّكر في التغيير

Dr.randa@alqabas.com.kw
@dr_randa_db

هل تعيين الموظفات
أكثر تكلفة من الموظف؟

الضريبة »الوردية«
يتوقع املنتدى االقتصادي العاملي أن األغلبية من األشخاص الجدد في القوى العاملة على 
مدار العقد القادم سيكونون من النساء، وبالتالي يشجع الشركات على متابعة التنوع وقبوله 
 من مجرد االستمتاع بالفكرة باعتبارها ثانوية في جدول أعمالها. عاوة 

ً
بشكل هادف بدال

النساء يحصلن  ت��زال هناك »ضريبة وردي���ة« تجعل  ال  أن��ه  أيضًا  الوكالة  تدعي  ذل��ك،  على 
باستمرار على أجر أقل بكثير مقابل نفس العمل الذي يؤديه الرجال. ومع الزيادة املتوقعة 
الشركات وصانعي  ب��ني  املسبق  التخطيط  تشجيع  يتم  العمل،  مكان  ف��ي  النساء  ع��دد  ف��ي 
السياسات ملساعدة العائات على إيجاد توازن أفضل بني العمل والحياة، كما يتم تشجيع 
 من مجرد 

ً
ب��دال العاملة  للمرأة  الفعلية  االحتياجات  إلى  السياسات على االستماع  صانعي 

افتراضها.

د. رندا دياب بهمن 

حتمية  ف��ك��رة  أخ����رى،  جنسانية  قضية 
ت��خ��ط��ر ف���ي أذه�����ان ال��ك��ث��ي��ري��ن أك��ث��ر مما 
ينبغي، وي��ق��ال إن أرب��ع��ة م��ن ك��ل خمسة 
أرباب عمل يفكرون بشكل غريزي مرتني 
اإلنجاب«.  النساء في »س��ن  في توظيف 
وم����ع ذل����ك ن������ادرًا م���ا ي��ض��ط��ل��ع أص��ح��اب 
ال��ع��م��ل وص��ان��ع��و ال��س��ي��اس��ات ب����أي ن��وع 
من الدراسة املجدية لتكاليف النساء في 
مكان العمل، لهذا عندما ُيسأل مباشرة: 
»هل توظيف النساء أغلى من الرجال؟«، 
ال أحد لديه حقًا إجابة مباشرة، وال حتى 
ال��ب��اح��ث��ني، وص���ن���اع ال��س��ي��اس��ة ي��ل��ج��ؤون 
سريعًا إلى األحاديث الدبلوماسية. غالبًا 
م���ا ت��ج��د ال��ن��س��اء أن��ف��س��ه��ن ي��داف��ع��ن عن 
دورهن في مكان العمل، بغض النظر عن 
من  وي��ب��دو  أدائ��ه��ن،  أو  املهنية  مرتبتهن 
القديمة،  الفكرة  ه��ذه  محاربة  املستحيل 
على الرغم من أنه بالكاد يوجد أي دليل 
علمي على أن توظيف النساء في الواقع 
أكثر تكلفة من الرجال. لذلك فإن أفضل 
طريقة ملعالجة هذا االعتقاد الخاطئ هو 
توضيح ما نعرفه بالفعل، وقد تم إثباته 
إذًا، كيف تصمد نظرية  وت��ك��رارًا.  م���رارًا 
التكلفة التقليدية هذه في وجه التدقيق أم 

أنها تستند فقط إلى االفتراضات؟

العواقب املالية

النساء يملن إلى أخذ  الرغم من أن  على 
إج�����ازة أط����ول م���ن ال���رج���ال، وي���رج���ع ذل��ك 
واألي��ام  العائلية  املسؤوليات  إل��ى  أساسًا 
عدد  يقع ضمن  معظمها  ف��إن  املرضية، 
األي���ام املسموح ب��ه��ا. ول��ك��ن، م��ن امل��ه��م أن 
أيضًا  امل��رأة تميل  أن  االعتبار  ُيؤخذ في 
إلى أن تحصل على أجر أقل من الرجل، 
وتؤكد الدراسات املحدودة املتوفرة حول 
هذا املوضوع أن متوسط األج��ر للرجال 
ي��ت��ج��اوز »ت��ك��ل��ف��ة« إج����ازة اإلن����اث ال��زائ��دة 
إذا م���ا ت��م��ت م��ق��ارن��ت��ه ب��ال��ن��س��ب��ة امل��ئ��وي��ة. 
وب��ال��ت��ال��ي، ب��ال��ن��ظ��ر إل���ى ال��ت��ك��ل��ف��ة ال��ن��ق��دي��ة 
األج��ور، نجد  يتعلق بفجوة  فيما  للمرأة 
ت��زال  العمل ال  ف��ي مكان  امل���رأة  أن تكلفة 
أقل من الرجل، خاصة إذا تم حساب أيام 
اإلجازة على أنها تكلفة يومية على مدى 

عام.

اإلنتاجية والوالء

إنتاجية  تكلفة  مناقشة  تتم  م��ا  ن���ادرًا 
امل����وظ����ف����ني وم������ع������دالت ال�������������دوران ع��ن��د 
مناقشة مسائل املساواة بني الجنسني، 
وه���ي أم���ور م��ع��روف��ة ع��ل��ى ن��ط��اق واس��ع 
على حد سواء  واملهنيني  الباحثني  بني 
لزيادة التكاليف. من هذا املنظور، تظهر 
ال����دراس����ات ال��ح��دي��ث��ة أن����ه ف���ي امل��ت��وس��ط 
تعمل النساء بجهد أكبر بنسبة 10 في 
املئة من الرجال في مكان العمل اليوم، 
حتى في املجال األكاديمي الذي يهيمن 
ع��ل��ي��ه ال���ذك���ور ب��ش��ك��ل ال ي��ق��ب��ل ال��ج��دل، 
فقد وجد أن فجوة األداء بني الجنسني 
ذات  غير  فهي  وبالتالي  هامشية حقًا، 
أه���م���ي���ة. ك���ذل���ك وف���ق���ًا مل��ج��ل��ة »ه����ارف����ارد 
الذكور  املوظفون  يظل  ريفيو«  بيزنس 
ف��ي ال���واق���ع م��ع ص��اح��ب ال��ع��م��ل لفترات 

زمنية أقصر. 
 
ً
وفي املقابل، أصبحت النساء أكثر ميا

ل��ل��ب��ق��اء م��ع ص��اح��ب ال��ع��م��ل ف��ي العقود 
األخيرة. لذلك، من الضروري النظر في 
ال��ع��ام��ة ع��ن��د ت��ق��دي��م مطالبات  ال���ص���ورة 
التكلفة، كما  جنسانية تتعلق بقضايا 
أن ترتيبات العمل املرنة، التي قد ُينظر 
سلبي  بشكل  مرتبطة  أنها  على  إليها 
بالتزام العمال بوظائفهم، لم تثبت أيضًا 

أن لها أي عاقة بانخفاض اإلنتاجية.

KCST عضوة هيئة التدريس في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا

المرأة تميل إلى أن 
تحصل على أجر أقل 

من الرجل

 دراسات حديثة تؤكد 
أنهن يعملن بجهد 

أكبر بـ10 % 
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ضمن الشراكة مع وكالة التصنيف االئتماني العالمية

»الوطني« يستقبل متدربي برنامج 
»شهادات ائتمان موديز«

الدفعة  الوطني  الكويت  بنك  استقبل 
الثامنة من متدربي برنامج »شهادات 
البنك  ال���ذي ينظمه  م���ودي���ز«،  ائ��ت��م��ان 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع وك��ال��ة م��ودي��ز العاملية 
بهدف  وذل��ك  االئتمانية،  للتصنيفات 
في  املصرفية  الكوادر  مهارات  تطوير 

البنك.
وح��ض��ر حفل االس��ت��ق��ب��ال، ال���ذي راع��ى 
والقواعد  الصحية  االشتراطات  كافة 
ال����ت����ي ت����راع����ي ال���ت���ب���اع���د االج���ت���م���اع���ي 
العامة،  السالمة  على  الحفاظ  بهدف 
نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت 
ال��ك��وي��ت سليمان امل���رزوق،  ال��وط��ن��ي – 
وامل������دي������ر ال�����ع�����ام ل�����ل�����م�����وارد ال���ب���ش���ري���ة 
عماد  الوطني  الكويت  بنك  ملجموعة 

العبالني، وقيادات أخرى من البنك.
ال�����ذي يستمر  ال���ب���رن���ام���ج،  وي��ت��ض��م��ن 
مدة شهرين وافتراضيًا وعبر منصة 
ال���ت���دري���ب اإلل���ك���ت���رون���ي���ة، ال���ع���دي���د م��ن 
الخدمات  مقدمة حول  منها:  املحاور، 
التعريف  امل��ال��ي،  والتحليل  املصرفية 
ال����ش����ام����ل ب����������إدارة امل����خ����اط����ر وه��ي��ك��ل��ة 
التحديات  أه��م  املصرفية،  املؤسسات 
وال��ص��ع��وب��ات االئ��ت��م��ان��ي��ة وال��ت��م��وي��ل، 
وك������ذل������ك ت���ح���ل���ي���ل ت����وق����ع����ات ال���ت���دف���ق 
النقدي للشركات، إضافة إلى الحلول 
ال��ب��ن��وك  ف���ي  اإلدارات  ت��ت��ب��ن��اه��ا  ال���ت���ي 

واملؤسسات املصرفية.
���ط ال���ب���رن���ام���ج ال����ض����وء ع��ل��ى 

ّ
ك���م���ا ي���س���ل

أساسيات إدارة العالقات مع العمالء، 

وس����ب����ل ت���ط���وي���ر م�����ه�����ارات ال���ت���واص���ل 
التوازن في املناقشات  معهم لتحقيق 
م�����ع أص�����ح�����اب األع�����م�����ال ل���ل���ك���ش���ف ع��ن 

االحتياجات وتطوير األفكار املالية.
ويشارك في البرنامج نحو 20 متدربًا 
ومتدربة من إدارات مختلفة في البنك، 
ت��ض��م م��ج��م��وع��ة ال��خ��دم��ات امل��ص��رف��ي��ة 
ل����ل����ش����رك����ات وم����ج����م����وع����ة ال����خ����دم����ات 
املصرفية الشخصية ومجموعة إدارة 
املخاطر، إضافة إلى مجموعة الفروع 

الخارجية وغيرها من اإلدارات املعنية 
األخرى.

ه���ذا وت��ج��ّس��د ال��ش��راك��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة مع 
االئ��ت��م��ان��ي،  للتصنيف  م��ودي��ز  وك��ال��ة 
ل�����ن�����ح�����و 5 س�������ن�������وات،  ت�����م�����ت�����د  ال�������ت�������ي 
اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ال���ب���ن���ك ال����رام����ي����ة إل���ى 
االرت����ق����اء ب���ال���ك���وادر ال��ب��ش��ري��ة، وال��ت��ي 
تشكل الدعامة األساسية لكل مؤسسة 
م��ت��م��ي��زة ورائ��������دة، وذل�����ك ع��ب��ر ت��وف��ي��ر 
أفضل البرامج التدريبية، كما ويشكل 

ت���رج���م���ة ل���خ���ط���ط ال���ب���ن���ك ال����ت����ي ت����ؤدي 
إل����ى إرس������اء ق���واع���د ت��ض��م��ن اح���ت���راف 
م����س����ار ال����ت����ط����ور ال����وظ����ي����ف����ي ل����ك����وادر 
م��ج��م��وع��ة ال��وط��ن��ي، وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون 
م����ع أع�������رق ال���ج���ام���ع���ات وامل���ؤس���س���ات 
في  ي��س��اه��م  ب��م��ا  ال��ع��امل��ي��ة،  التعليمية 
وإكسابها  املصرفية  القيادات  تأهيل 
الخبرة الكافية، باإلضافة إلى تدريب 
ت��ل��ك ال����ك����وادر ع��ل��ى م��واج��ه��ة مختلف 

التحديات في العمل املصرفي.

الدفعة الثامنة من المتدربين خالل اللقاء االفتراضي

AUM شارك بـ»المعرض الوظيفي« في

لدعم اأُلسر المتعففة

»األهلي« يدعم الشباب في 
تحقيق طموحاتهم المهنية

اتحاد المهندسين الفلسطينيين 
يكّرم »بنك الطعام«

شارك البنك األهلي الكويتي 
ب�����ال�����رع�����اي�����ة ال�����ذه�����ب�����ي�����ة ف���ي 
األول  ال�����وظ�����ائ�����ف  م�����ع�����رض 
م�������ن ن������وع������ه ال�����������ذي ن���ظ���م���ت���ه 
ج����ام����ع����ة ال������ش������رق األوس��������ط 
وال������ذي   ،AUM األم����ري����ك����ي����ة 
ان��ع��ق��د اف��ت��راض��ي��ًا ي��وم��ي 24 
و25 م��اي��و. وق��د ك��ان الهدف 
ال��رئ��ي��س��ي م���ن امل���ع���رض هو 
س�����د ال����ف����ج����وة ب�����ن ال���ط���الب 
وم���ت���ط���ل���ب���ات س�����وق ال��ع��م��ل، 
م���م���ا وف������ر ل���ل���م���ش���ارك���ن م��ن 
الطالب منصة سهلة أتاحت 
ممثلي  مقابلة  إمكانية  لهم 

البنك األهلي الكويتي.
تواصل  االفتراضي،  التوظيف  وخالل معرض 
خ��ري��ج��و ج��ام��ع��ة ال���ش���رق األوس������ط األم��ري��ك��ي��ة 
وال���ط���الب م���ع م��م��ث��ل��ي ال��ب��ن��ك األه���ل���ي ال��ك��وي��ت��ي 
ع����ن ط���ري���ق ال���ن���ق���اش���ات امل���ب���اش���رة وامل���ق���اب���الت 
الكويتي  األهلي  البنك  تلقى  كما  االفتراضية. 
عددًا من السير الذاتية للخريجن الجدد الذين 
أبدوا اهتمامًا باالنضمام إلى أكاديمية البنك 
لاللتحاق   – األف����راد  ل��ت��دري��ب  الكويتي  األه��ل��ي 
ب�������دورة ت���دري���ب���ي���ة ت���ه���دف إل�����ى ت��ن��م��ي��ة وص��ق��ل 
م��ه��ارات امل��ت��درب��ن ف��ي إط���ار ب��رن��ام��ج أدف��ان��ت��ج 
م��ن ال��ب��ن��ك األه���ل���ي. وس��ي��ت��م ال��ن��ظ��ر ف��ي طلبات 
املختلفة  األع��م��ال  م��ج��االت  لتحديد  املتقدمن 
بما يتماشى مع توجهات البنك وتركيزه على 
امل���واه���ب الكويتية  ت��وظ��ي��ف وت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات 

الشابة الواعدة.
وب��ص��ف��ت��ه أح���د امل��ش��ارك��ن ب��ال��رع��اي��ة ال��ذه��ب��ي��ة 
مل���ع���رض ال��ت��وظ��ي��ف ل��ج��ام��ع��ة ال���ش���رق األوس����ط 
افتراضية  ن��دوة  األهلي  البنك  م 

ّ
نظ األمريكية، 

املالي،  القطاع  عمل  بنموذج  الطالب  لتعريف 

ب���اإلض���اف���ة إل����ى اس��ت��ع��راض 
م�����زاي�����ا ال���ع���م���ل ف�����ي ال���ق���ط���اع 
امل�����������ص�����������رف�����������ي، وال����������ف����������رص 
ال�����وظ�����ي�����ف�����ي�����ة امل������ت������اح������ة ف���ي 
ال���ب���ن���ك. وم�����ن خ�����الل إش�����راك 
في  املختصن  الخبراء  أب��رز 
ال����ن����دوة، ت��م��ك��ن ال���ط���الب من 
اك���ت���س���اب م���ع���رف���ة ب��ال��ق��ط��اع 
واإلمل�����������ام ب���ال���خ���ب���رة ال��ف��ن��ي��ة 
الالزمة لدعم خطط تطورهم 
وكانت  املهنية.  حياتهم  في 
ال�����ن�����دوة االف����ت����راض����ي����ة ال��ت��ي 
ع��ن��وان »كيفية  ع��ق��دت تحت 
تحقيق التفوق في مقابالت 
ال��ع��م��ل وامل��س��ت��ق��ب��ل امل��ه��ن��ي م���ع ال��ب��ن��ك األه��ل��ي 
ال��ك��وي��ت��ي«، ق���د ج��ذب��ت اه��ت��م��ام أك��ث��ر م���ن 100 
ط���ال���ب ش����ارك����وا ب��ف��اع��ل��ي��ة ون���ش���اط ف���ي جلسة 

األسئلة واإلجابات املفتوحة.
وفي معرض تعليقها على هذه املشاركة، قالت 
أفراح األربش، مدير عام إدارة املوارد البشرية 
باإلنابة في البنك األهلي »إن توفير فرص عمل 
للشباب الكويتي ُيشّكل دافعًا رئيسيًا لتسريع 
تماشيًا  الوطنية  التنمية  خطة  تنفيذ  وت��ي��رة 
م��ع رؤي���ة دول���ة ال��ك��وي��ت 2035 ك��وي��ت ج��دي��دة«. 
وُيعّد معرض التوظيف نقطة االنطالق األولى 
طريقهم  ل��ش��ق  وال��ط��الب  للخريجن  بالنسبة 
املهني، كما يوفر لهم منصة مواتية من شأنها 
دع����م وت��ع��زي��ز ت��ط��وره��م ب��ش��ك��ل ف��ع��ال وتنمية 
املحترفن  املهنين  م��ن  ليصبحوا  م��ه��ارات��ه��م 
امل���س���ت���ع���دي���ن ل����الن����ض����م����ام إل�������ى س�������وق ال���ع���م���ل 
الخريجن  ك��ف��اءات  تطوير  أن  كما  التنافسي. 
وقدراتهم سيكون له أبلغ األثر في دعم وتمكن 
الشباب الكويتي للعب دور فاعل في دفع عجلة 

نمو وازدهار اقتصادنا املحلي املستدام«.

كّرم االتحاد العام للمهندسن الفلسطينين 
في الكويت البنك الكويتي للطعام واإلغاثة، 
الفلسطينية  الجالية  املتميز في دعم  ل��دوره 
في الكويت، وخصوصًا األسر املتعففة، وجاء 
ال��ت��ك��ري��م خ���الل اس��ت��ق��ب��ال ب��ن��ك ال��ط��ع��ام ل��وف��د 
الفلسطينين  ل��ل��م��ه��ن��دس��ن  ال���ع���ام  االت���ح���اد 
ب��رئ��اس��ة امل��ه��ن��دس ه��ش��ام ع��ب��دال��ن��ور رئ��ي��س 

الفرع. 
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة، ق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
إدارة البنك الكويتي للطعام واإلغاثة مشعل 
األن�����ص�����اري: إن ب��ن��ك ال���ط���ع���ام ح���ري���ص على 
الفلسطينية  ال��ج��ال��ي��ة  ألب���ن���اء  ال���دع���م  ت��ق��دي��م 
ف���ي ال���ك���وي���ت، وخ��ص��وص��ًا األس����ر امل��ح��ت��اج��ة، 
مشيرًا إلى أن البنك قّدم خالل شهر رمضان 
امل���س���اع���دات ال��غ��ذائ��ي��ة ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف ع���ن األس���ر 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة امل���ت���ع���ف���ف���ة ف����ي ظ����ل ال����ظ����روف 
وب��اء  نتيجة  ال��ع��ال��م  يشهدها  ال��ت��ي  الصعبة 

كورونا. 

وأكد األنصاري أن بنك الطعام ال يألو جهدًا 
ف��ي دع���م ك��اف��ة األن��ش��ط��ة وال��ج��ه��ود الخيرية 
وال��ت��ط��وع��ي��ة، ال��ت��ي م��ن ش��أن��ه��ا خ��دم��ة جميع 
ال��ك��وي��ت، وتسهيل كل  ف��ي  املحتاجة  ال��ف��ئ��ات 
ال��س��ب��ل إلن���ج���اح ه����ذه األن���ش���ط���ة وال��ح��م��الت 
وخيرها  نفعها  ليعود  الخيرية،  واملشاريع 
املجتمع، وبما يحقق  أكبر شريحة من  على 

املقاصد الشرعية املوضوعة لها. 
عبدالنور  هشام  املهندس  ثّمن  جهته،  وم��ن 
دور البنك الكويتي للطعام الكبير في تقديم 
امل���س���اع���دات ال��غ��ذائ��ي��ة ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف ع���ن األس���ر 
رم��ض��ان  ش��ه��ر  خ���الل  امل��ت��ع��ف��ف��ة  الفلسطينية 
امل���ب���ارك، وم���ا ب���ذل���وه م���ن ج��ه��د ودع����م ألب��ن��اء 
الجالية الفلسطينية في الكويت خالل الفترة 
اتحاد  وف��د  ك��ّرم  اللقاء،  وف��ي نهاية  املاضية. 
امل���ه���ن���دس���ن م��م��ث��ل��ي ب���ن���ك ال���ط���ع���ام ب��رئ��اس��ة 
م��ش��ع��ل األن���ص���اري، ح��ي��ث ت��م ت��ق��دي��م ال����دروع 

وشهادات التقدير.

أفراح األربش

جانب من التكريم

َأضافتها إلى مجموعتها الواسعة من العروض

stc توفر منتجات »غوغل« لتعزيز إنتاجية الشركات

..وتؤمن بنية االتصاالت لمشروع جسر جابر للتطعيم

ش��رك��ة  ذراع   ،solutions by stc أع���ل���ن���ت 
امل��ت��خ��ص��ص��ة   stc ال���ك���وي���ت���ي���ة  االت�����ص�����االت 
ف��ي ت��وف��ي��ر خ��دم��ات ال��ش��رك��ات، ع��ن إض��اف��ة 
العروض  مجموعة  إل��ى   Google منتجات 
 B2B ال��ح��ال��ي��ة مل��س��اع��دة ع��م��الء ال���ش���رك���ات
ع��ل��ى االن��ت��ق��ال إل���ى ع��ال��م ال��ح��ل��ول الرقمية، 

.iSolutions وذلك بالشراكة مع
 وت������أت������ي ه�������ذه ال����خ����ط����وة ان����س����ج����ام����ًا م��ع 
ال��ت��ح��والت ال��ت��ي ش��ه��ده��ا ال���س���وق ال��ع��امل��ي 
ن��ح��و ت��ع��زي��ز ح���ل���ول االت����ص����االت ال��ق��ائ��م��ة 
على اإلنترنت والحوسبة السحابية، التي 
من خالل  للشركات  الرقمي  التحول  تتيح 

رقمنة العمليات وتعزيز اإلنتاجية.
 وذك��رت solutions by stc في بيان لها أن 
 ،Google منتجات  م��ن  املتنوعة  املجموعة 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ال��ش��رك��ة اآلن، ت��ت��م��اش��ى مع 
رؤي��ت��ه��ا ل��ت��زوي��د ع��م��الء ال��ش��رك��ات بباقات 
م��ت��ن��وع��ة وغ��ن��ي��ة ب��امل��ن��ت��ج��ات وال���خ���دم���ات 

املبتكرة.
 وأش��������ارت ال����ش����رك����ة: ن���ظ���رًا إل�����ى امل���م���ي���زات 
تتميز  التي  االستخدام  وسهولة  العديدة 
 solutions by تعتقد   ،Google خدمات  بها 
stc، فإن هذه الحلول ستشكل إضافة مهمة 
الصغيرة  وامل��ؤس��س��ات  للشركات  ومفيدة 

واملتوسطة. 
 وس��ي��وف��ر ف��ري��ق ال���خ���ب���راء أي��ض��ًا للعمالء 
االستشارات التقنية والدعم الفني لضمان 
رحلة مستخدم سلسة نحو العالم الرقمي. 
وستنطلق ه��ذه الشراكة م��ن خ��الل إط��الق 
امل��ت��ن��وع��ة  وال���ب���اق���ات   Google Workspace
ال��ت��ي ت��خ��دم ق��ط��اع��ات ع���دة، ب��اإلض��اف��ة إلى 
الحلول  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  أخ���رى  ع���دة منتجات 

السحابية والتقنيات الرقمية.
 وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���أح���دث ال��ح��ل��ول ال��رق��م��ي��ة 
 Google فإن ،solutions by stc التي توفرها
توفر مجموعة من الخدمات ذات األسعار 
ال��ت��ن��اف��س��ي��ة ال��ت��ي ت��ل��ب��ي مختلف ق��ط��اع��ات 
ال��ع��م��ل، ب��م��ا ف���ي ذل���ك ال��ت��ع��ل��ي��م وال��خ��دم��ات 
امل��ال��ي��ة وال��ح��ك��وم��ي��ة وال��ش��رك��ات الصغيرة 
واملتوسطة. وبناًء على تفضيالت العميل، 

س��ت��ت��م إض���اف���ة ت��ط��ب��ي��ق��ات اإلن��ت��اج��ي��ة مثل 
Gmail وGoogle Forms وGoogle Drive و
باإلضافة   ،Meet & Chatو  Google Docs
إل������ى ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات األخ���������رى ال����ت����ي ت��ع��ت��ب��ر 

ضرورية كجزء من الباقات.
أي��ض��ًا االس��ت��ف��ادة من  ك��م��ا يمكن للعمالء   
خط منتجات Google املتكامل، الذي يضم 
 Meet وأج���ه���زة   Chromecastو  Jamboard
وم��ن��ص��ة  ال��ش��ه��ي��ر،   Chromebook وج���ه���از 
Google السحابية، التي تتضمن مجموعة 
م��ن خ��دم��ات ال��ح��وس��ب��ة ال��س��ح��اب��ي��ة، وال��ت��ي 
وعلى   Google أج��ه��زة  م��ع  بسالسة  تعمل 
تستخدمها  التي  نفسها  التحتية  البنية 

Google داخليًا إلدارة منتجات املستخدم.
 Google وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م، ي��ع��د
مثالية  أداة   Workspace for Education
لربط املعلمن بالطالب من خالل استخدام 
التعليم  مجموعة  وتعتبر  منتجات،  خ��ط 
ه���ذه مليئة ب��امل��ي��زات وس��ه��ل��ة االس��ت��خ��دام 
وآمنة للغاية للمدارس التي تطبق التعلم 
 Google ع��ب��ر اإلن��ت��رن��ت. ك��م��ا ي��أت��ي ك��ل م��ن
 Google Workspace forو  Workspace
التي   Google Cloud م��ي��زة  م��ع   Education

تتيح مشاركة تخزين البيانات داخليًا.

ش��رك��ة  ذراع   ،solutions by stc أع���ل���ن���ت 
امل��ت��خ��ص��ص��ة   stc ال���ك���وي���ت���ي���ة  االت�����ص�����االت 
ف��ي ت��وف��ي��ر خ��دم��ات ال��ش��رك��ات، ع��ن توفير 
والخدمات  الحلول  م��ن  واس��ع��ة  مجموعة 
الحديثة لبناء بنية تحتية رقمية متكاملة 
م��ش��روع جسر  ف��ي  والشبكات  لالتصاالت 
جابر للتطعيم عبر املركبات في الجزيرة 
الجنوبية لجسر جابر، وذلك وفقًا ألعلى 

املعايير العاملية.
 solutions by أش�����ارت  ال���ص���دد،  ه���ذا  وف���ي 
stc إل����ى ت��ع��اون��ه��ا م���ع ال��ش��رك��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
»كيبك«،  تكاملة 

ُ
امل البترولية  للصناعات 

البترول  التابعة ملؤسسة  إحدى الشركات 
ال��ك��وي��ت��ي��ة، وذل����ك ل��ت��زوي��د م���ش���روع جسر 
��ذه ال��ش��رك��ة في 

ّ
��ن��ف

ُ
ج��اب��ر للتطعيم، ال���ذي ت

جابر،  لجسر  الجنوبية  ال��ج��زي��رة  منطقة 
ب��ال��ُب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��رق��م��ي��ة ل��الت��ص��االت 
وال���ش���ب���ك���ات، وه�����و ال���ت���ع���اون ال������ذي ي��أت��ي 
لدعم الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة 
للتصدي  االستثنائية  ال��ظ��روف  ه��ذه  ف��ي 

ستجد.
ُ
النتشار فيروس كورونا امل

م��ش��روع  أن   solutions by stc وأوض���ح���ت 
جسر جابر للتطعيم باملركبات هو األول 
م���ن ن���وع���ه ف���ي ال���ك���وي���ت، وي��م��ت��از ب��ال��رب��ط 
ط��ري��ق  ع����ن  ال���ص���ح���ة  م����ع وزارة  امل���ب���اش���ر 
ال��س��رع��ة  ف��ائ��ق��ة   solutions by stc ش��ب��ك��ة 

األلياف  كيبل  طريق  ع��ن  املعلومات  لنقل 
.5Gو Fiber optic الضوئية

وم����ن ج��ه��ت��ه، ق����ال م��ح��م��د ن�����زار ال��ن��ص��ف، 
 :solutions by stc������������ل ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي���س 
»ن��ح��ن ف��خ��ورون ب��ال��ج��ه��ود ال��ك��ب��ي��رة التي 
هذه  إلنجاح  لدينا  العمل  فريق  رها 

ّ
سخ

 في 
ً
ال���ش���راك���ة ف���ي وق����ت ق���ي���اس���ي، خ���اص���ة

مثل هذه األوقات الصعبة واالستثنائية، 
م��م��ا ي���ؤك���د ح��رص��ن��ا ال��ب��ال��غ ع��ل��ى ت��وف��ي��ر 
ح��ل��ول وخ���دم���ات االت���ص���االت وال��ش��ب��ك��ات 
األس��اس��ي��ة األح����دث ووف���ق أع��ل��ى املعايير 
ل��خ��دم��ة امل��واط��ن��ن م���ن رّواد ج��س��ر ج��اب��ر 

للتطعيم باملركبات«.
املشروع  بتنفيذ  »قمنا  النصف:  وأض��اف 
غطي جميع 

ُ
بدقة وسرعة استثنائية لكي ن

االح��ت��ي��اج��ات ال��رق��م��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة ل��ل��ك��وادر 
الطبية واإلدارية العاملة في املشروع«.

 solutions by stc ف����ي  »ن���م���ت���ل���ك  وخ����ت����م: 
ف��ه��م��ًا ع��م��ي��ق��ًا الح��ت��ي��اج��ات ع��م��الئ��ن��ا مما 
امل��زود املفضل لحلول االتصاالت  يجعلنا 
ولن  املنطقة،  في  املعلومات  وتكنولوجيا 
ندخر جهدًا في تطوير حلول فعالة تحافظ 
على أعلى مستويات األمان لألنظمة عبر 
ب��دع��م من  اإلن��ت��رن��ت وال��ب��ي��ان��ات لعمالئنا 
إدارة  في  املتخصصة  الدولية  املؤسسات 

منع اختراق البيانات«.

solutions by stc حلول ومنتجات جديدة من

»شمال الخليج« تكشفممثلو الشركات المشاركة في تجهيز مركز التطعيم
عن الفائز بـ10 آالف دوالر

حملة شهر رمضان المبارك

ب��ع��د إط���الق ش��م��ال الخليج 
لسيارات  الحصري  الوكيل 
ه�����ي�����ون�����داي ف������ي ال����ك����وي����ت، 
املمّيز  ال��رم��ض��ان��ي  ال��ع��رض 
خالل شهر رمضان، أعلنت 
ال���ش���رك���ة ع����ن اس�����م ال���ف���ائ���زة 
امل��ح��ظ��وظ��ة روش���ن ج���ورج، 
التي اختيرت لربح الجائزة 
ال����ن����ق����دي����ة ال����ك����ب����رى ب��ق��ي��م��ة 
ه��ذا  وت��م��ّي��ز  دوالر.   10000
ال�������ع�������رض ب�����ق�����ي�����ام »ش�����م�����ال 
ال���خ���ل���ي���ج« ب���م���ن���ح ال���ع���م���الء 
أس��ع��ارا م��م��ّي��زة على أح��دث 

ط��������رازات ه����ي����ون����داي، ل�����دى ش������راء أي س���ي���ارة 
م��ن مجموعة م��م��ّي��زة م��ن س��ي��ارات ه��ي��ون��داي 

والعديد من املزايا األخرى القّيمة. 
 ف����ي ه�����ذه امل���ن���اس���ب���ة، ق�����ال م����دي����ر ال��ت��س��وي��ق 
ف���ي »ش���م���ال ال��خ��ل��ي��ج«، خ���ل���دون ع��ب��دال��ح��اف��ظ 
»يسعدنا فوز أحد عمالئنا بالجائزة النقدية 
الكبرى، ويسّرنا أن نسهم في إسعاد العمالء 
وإتاحة الفرص القّيمة أمامهم دائمًا، من خالل 

الخاص ملشاركتهم  ال��ع��رض  ه��ذا  إطالق مثل 
بهجة ال��ع��ي��د. وأّك����د م��واص��ل��ة ال��ش��رك��ة توفير 
أف��ض��ل ال���ع���روض ل��ه��م ع��ن��د ش����راء أي س��ي��ارة 
الربح،  وفرص  املمّيزة  األسعار  هيونداي من 
 عن باقة من املزايا األخرى القّيمة التي 

ً
فضال

في  واالستمرار  وثقتهم،  تنال رضا عمالئنا 
التي  املمّيزة  العروض واألفكار  تقديم أحدث 

تستقطب اهتمامهم«. 

الرابحة متسلمة جائزتها من »شمال الخليج«

»هواوي« تطلق مجموعة من »األجهزة الفائقة«
أط��ل��ق��ت ه������واوي م��ج��م��وع��ة م���ن األج���ه���زة 
املستهلكن  يمنح  مما  الجديدة،  الفائقة 
إم���ك���ان���ي���ة ال����وص����ول إل�����ى ت���ج���رب���ة س��ل��س��ة 
وذك���ي���ة ع��ب��ر أج���ه���زة م��ت��ع��ددة ف���ي جميع 

أنواع السيناريوهات املختلفة.
ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن وج�������ود ع������دد أك����ب����ر م��ن 
م��ن أي  أكثر  ف��ي حياتنا  الذكية  األج��ه��زة 
ال��ت��ي تقدمها  التجربة  ف��ان  وق��ت م��ض��ى، 
غالًبا ما تكون غير ذكية. تميل األنظمة 
امل��ن��ع��زل��ة إل����ى ت��ع��ق��ي��د االت����ص����ال ال��ب��ي��ن��ي 
وال��ع��م��ل��ي��ات، م��م��ا أدى ف���ي ال��ن��ه��اي��ة إل��ى 

تجربة مستخدم مجزأة.
تم تصميم تجربة الجهاز الفائق ملعالجة 
ألن��واع  لغة مشتركة  ي��وف��ر  املشكلة.  ه��ذه 
مختلفة من األجهزة لالتصال والتعاون، 

م�����م�����ا ي������وف������ر ل����ل����م����س����ت����خ����دم����ن ت����ج����رب����ة 
م��الئ��م��ة أك��ث��ر وس��ل��س��ة وآم���ن���ة. يستخدم 
التكنولوجيا املوزعة لتلبية االحتياجات 
أن��واع األجهزة املختلفة  املتنوعة لجميع 
ب��ن��ظ��ام واح����د ي��ت��ي��ح ال��ن��ش��ر امل����رن حسب 
ال���ح���اج���ة. ك��م��ا أن����ه ي��ج��م��ع ب���ن األج���ه���زة 
�����ا ف�������ي ج������ه������از ف����ائ����ق 

ً
امل����س����ت����ق����ل����ة س�����اب�����ق

األج��ه��زة  ي��دم��ج جميع  متماسك وش��ام��ل 
إمكانات  من  بحرية  لالستفادة  وامل���وارد 
احتياجات  بناًء على  له  املكونة  األجهزة 

املستخدمن في الوقت الفعلي.
وف������ي ج����دي����د ال����ش����رك����ة، أط���ل���ق���ت ه������واوي 
واألجهزة  الذكية  الساعات  من  مجموعة 
ال��ل��وح��ي��ة ال���ت���ي ت��ع��م��ل ب��ن��ظ��ام ال��ت��ش��غ��ي��ل 
س��اع��ت��ا  ذل�����ك  ف����ي  ب���م���ا   ،HarmonyOS 2

HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro، والجهاز 
اللوحي HUAWEI MatePad Pro الجديد 
م��ق��اس 12.6 ب��وص��ة. ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل��ك، 
 HUAWEI س����م����اع����ات  �����ا 

ً
أي�����ض أص���������درت 

م��ن  ال���ت���ال���ي  ال���ج���ي���ل  وه�����ي   ،FreeBuds 4

ال��ت��ي تعمل  ال��الس��ل��ك��ي��ة  األذن  س��م��اع��ات 
ب��ت��ق��ن��ي��ة ال���ب���ل���وت���وث وإل�����غ�����اء ال��ض��ج��ي��ج 
رائ���دت���ن هما  ال��ن��ش��ط ANC وش��اش��ت��ن 
 HUAWEI و   HUAWEI MateView

.MateView GT
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اليمن: انفجار »صافر« محتمل في أي لحظة
رت منظمة »غرينبيس« من احتمال وقوع انفجار في ناقلة نفط متهالكة قبالة اليمن »في أي لحظة«، 

ّ
حذ

داعية األمم املتحدة الى تحرك عاجل ملنع »كارثة«، وذلك قبيل جلسة ملجلس األمن ملناقشة هذه املسألة 
لألمم  تابعة  لبعثة  السماح  مساعي  أن  الحديدة  ميناء  على  يسيطرون  ال��ذي��ن  الحوثيون  أعلن  بعدما 
د الناقلة وصلت إلى »طريق مسدود«. واالنفجار على منت الناقلة قد يتسّبب بوقوع أحد 

ّ
املتحدة بتفق

أكبر 10 حوادث مماثلة في التاريخ، بحسب »غرينبيس« حيث ان السفينة »صافر« التي ُصنعت قبل 45 
ستخدم كمنّصة تخزين عائمة، محّملة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وهي مهجورة 

ُ
عامًا وت

اك ما أّدى الى تآكل هيكلها.
ّ
منذ 2015 وراسية قبالة ميناء الحديدة ولم تخضع ألي صيانة مذ

الحرائق الغامضة تبلغ مصفاة األحواز.. ومصنعاً في خراسان

هل ُيسَتهَدف نفط إيران قبيل رفع العقوبات؟
محمد مجيد األحوازي

الهائلة  الحرائق  أق��ل من 24 ساعة على  بعد 
التي اندلعت في منشأة طهران الكبرى للنفط، 
ت��ع��رض��ت م��ن��ش��أة ال��ن��ف��ط وال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات 
ال��ك��ب��رى ف���ي ق��ري��ة ب���روم���ي ب��م��دي��ن��ة األح�����واز، 
ذات الغالبية العربية، أمس، إلى حريق كبير، 
وك����ذل����ك األم������ر ش����ب ح���ري���ق ض���خ���م ب��م��ص��ن��ع 

أخشاب في مدينة سرخس بخراسان.
الناطق باسم الشركة الوطنية لحقول النفط 
ق��ال: »منذ  إي��ران شهرام وردك  الجنوبية في 
ال��ل��ي��ل��ة امل���اض���ي���ة، ت���س���رب ال��ن��ف��ط م���ن أن��ب��وب 
ب��روم��ي، وتمت  ق��ري��ة  ف��ي  ف��ي منشآت نفطية 
السيطرة على هذا التسرب، لكن النفط الذي 
انسكب على األرض خالل هذه الفترة وبسبب 
ال����ح����رارة ال���ش���دي���دة اش��ت��ع��ل��ت ال���ن���ي���ران ف��ي��ه«، 
مردفًا: »الحريق جرى احتواؤه من دون وقوع 
خ��س��ائ��ر ب��ش��ري��ة أو م���ادي���ة«. وذك����رت م��ص��ادر 
ل����� سبقلا أن خ��ط��وط  م��ط��ل��ع��ة م����ن األح���������واز 
إمداد وتصدير النفط إلى مصفاتي أصفهان 
وط��ه��ران ف��ي ه���ذه امل��ن��ش��أة ت��ع��رض��ت لحرائق 
إل��ى أض��رار مادية كبيرة. وهناك  هائلة، أدت 
أك��ث��ر م���ن 50 ب��ئ��رًا ن��ف��ط��ي��ة ف���ي ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة، 
قرابة 500 عائلة، وتقع على  برومي  ويسكن 
الطريق الرابط بني مدينة األحواز ومعشور، 

على بعد 13 كم من مدينة األحواز.

حوادث متالحقة

وك���ان���ت وس���ائ���ل إع�����الم إي���ران���ي���ة أف������ادت ب��أن 
حرائق شبت في 18 خزانًا نفطيًا في مصفاة 
تندجويان بمدينة شهر ري جنوبي طهران، 

وتمت السيطرة عليه.
وأوض����ح إس��م��اع��ي��ل ن��ج��ار رئ��ي��س م��ق��ر إدارة 
األزمات أن الحريق ناجم عن خلل فني، نافيًا 
النفط  وزي��ر  ق��ال  بينما  تخريبية،  عملية  أي 
ال��ح��ادث يعود  بيجن ن��ام��دار زنكنة إن »ه��ذا 

إل����ى ت���س���ّرب م���ن م��س��ت��ودع��ني ال ع���الق���ة لهما 
بعملية اإلنتاج، ولم يحدث أي خلل في إنتاج 
امل��ش��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة ف���ي ه����ذه امل���ص���ف���اة وف��ي 
ال��ب��الد، وه��ن��ال��ك اح��ت��ي��اط��ي��ات ك��اف��ي��ة ف��ي ه��ذا 

املجال«.
وامل��ص��ف��اة ال��ت��ي ان��دل��ع��ت فيها ال��ن��ي��ران تعمل 
منذ 1968 وهي مملوكة لشركة طهران لتكرير 
أل��ف برميل في  ال��ب��ت��رول، وتبلغ قدرتها 250 

اليوم.
ووقع الحريق في مصفاة طهران بعد ساعات 
على إعالن البحرية اإليرانية أن سفينة إمداد 
لوجستي )خ��ارك( يبلغ طولها أكثر من 200 
ع��م��ان، بعدما كافحت  ف��ي خليج  غ��رق��ت  متر 
ف���رق اإلط���ف���اء ل��س��اع��ات ط��وي��ل��ة ح��ري��ق��ًا ان��دل��ع 
الثالثاء على متنها. وتعتبر »خارك« السفينة 
ال���ل���وج���س���ت���ي���ة ال����وح����ي����دة ال����ع����اب����رة ل��ل��م��ح��ي��ط 
الخدمة  م��ن  وب��خ��روج��ه��ا  االي��ران��ي��ة  للبحرية 
سفنها  دع��م  ال��ف��ارس��ي��ة  البحرية  تستطيع  ال 
بشكل صحيح في عمليات االنتشار الطويلة 
أو في زمن الحرب، وليس هناك بديل لها في 

األفق املنظور.
وف���ي 2 م��اي��و امل��اض��ي ان��دل��ع ح��ري��ق بمصنع 
ك��ي��م��اوي��ات ع��ل��ى م��ش��ارف م��دي��ن��ة ق���م، وف���ي 8 
م��اي��و ان��دل��ع ح��ري��ق ه��ائ��ل ف��ي منطقة مغطاة 
بالقصب تابعة للبحرية في محافظة بوشهر.
وم����ن����ذ ال���ص���ي���ف امل�����اض�����ي ت���ن���دل���ع ال���ح���رائ���ق 
ف���ي غ���اب���ات وم����راع����ي إي�������ران، ب���اإلض���اف���ة إل��ى 
وق�����وع ح������وادث ف���ي ب��ع��ض امل����راك����ز ال��ن��ووي��ة 
وال���ص���اروخ���ي���ة وم��ح��ط��ات ال��ط��اق��ة وم��ن��ش��آت 
الشهر  كان  آخرها  والبتروكيماويات،  النفط 

الفائت في اصفهان وتبريز.

من يقف وراءها؟

وف����ي ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ى ت��ل��ك ال���ت���ف���ج���ي���رات، كشف 
إع���الم���ي���ون إي���ران���ي���ون م���ق���رب���ون م���ن ال��ح��رس 
ال���ث���وري ت�����وّرط ج��ه��ات خ��ارج��ي��ة ف���ي ح��ادث��ة 

تفجير السفينة خارك.
كذلك، كشفت مصادر سبقلا أن حديثًا يدور 
بني أوس��اط الحكومة اإلي��ران��ي��ة، ح��ول تنفيذ 
ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي ل��ت��ل��ك ال��ت��ف��ج��ي��رات، على 
خ��ل��ف��ي��ة ت���ص���ري���ح���ات ق������ادة ح���رك���ت���ي ح��م��اس 
والجهاد اإلس��الم��ي ح��ول دع��م إي���ران لهم في 
الكيان  على  األخ��ي��رة  الصاروخية  الهجمات 

الصهيوني.

وأف�����������ادت امل������ص������ادر اإلي�����ران�����ي�����ة سبقلا ب����أن 
الحكومة اإليرانية - خاصة وزارة الخارجية - 
وّجهت انتقادات إلى الحرس الثوري، بسبب 
الدعم  عن  الفلسطينية  الفصائل  تصريحات 
اإليراني، معتبرة أنها ربما وّرط��ت اي��ران في 
حرب غزة، ما يعرض األمن القومي اإليراني 
ألخ��ط��ار م��ت��زاي��دة، بينها اس��ت��ه��داف قطاعات 
ال��ن��ف��ط وال���ط���اق���ة وال��ت��أث��ي��ر ع��ل��ى امل��ف��اوض��ات 

النووية في فيينا.
وي����ت����س����اءل م����راق����ب����ون ع���م���ا إذا ك�����ان ال��ك��ي��ان 
ت��زاي��د  م��ع  إي����ران  ن��ف��ط  الصهيوني يستهدف 
الحديث أخيرًا عن اقتراب التوّصل إلى اتفاق 
العقوبات عن قطاع  رف��ع  في فيينا، سيشمل 

الطاقة اإليراني.
وأم����������س، ق�������ال ال����ن����اط����ق ال����رس����م����ي ل���الت���ح���اد 
األوروب�������ي مل��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق األوس������ط وش��م��ال 

اف��ري��ق��ي��ا ل���وي���س م��ي��غ��ي��ل ب��وي��ن��و إن ال��ج��ل��س��ة 
ال���س���ادس���ة م���ن م���ف���اوض���ات ف��ي��ي��ن��ا، األس���ب���وع 
املقبل، ستكون األخيرة، وسيتم التوصل إلى 

اتفاق.
وق����ب����ل����ه، أف�������اد م���ب���ع���وث االت�����ح�����اد األوروب��������ي 
ال���ذي ينسق امل��ح��ادث��ات إن��ري��ك��ي م����ورا: »أث��ق 
أن ال���ج���ول���ة امل��ق��ب��ل��ة س���ت���ك���ون ال���ج���ول���ة ال��ت��ي 

سنتوصل فيها أخيرًا التفاق«.

روحاني ينعت »صيانة 
الدستور« بالجهل

قبيل نحو شهرين من فترة رئاسته الثانية 
اإلي��ران��ي حسن  الرئيس  انتقد  واألخ��ي��رة، 
الدستور  مجلس صيانة  بشدة  روح��ان��ي 
وال��ن��اط��ق ب��اس��م��ه ع��ب��اس ع��ل��ي ك��دخ��دائ��ي، 
 إنه 

ً
: »ال ينبغي ألحد أن يقول جهال

ً
قائال

ال يهم إذا جاؤوا وصوتوا كثيرًا. صناديق 
االق���ت���راع ه��ي أه���م ال��ق��ض��اي��ا«، ف��ي إش���ارة 
غير مباشرة إلى كدخدائي، الذي قال في 
املنخفضة  املشاركة  إن  املاضي  مايو   18
��ل أي 

ّ
امل��ح��ت��م��ل��ة ف���ي االن���ت���خ���اب���ات ل���ن ت��م��ث

مشكالت قانونية وإن شرعيتها ستبقى 
سارية. وأكد روحاني أن صناديق االقتراع 
الثورة«، مستشهدًا  وحدها تمثل »جوهر 
ال��ذي  خميني،  امل��ؤس��س  للمرشد  بمقولة 
قال إن »الدور الرئيسي والحاسم للناس«.

ال��وج��وه اإلصالحية  إق��ص��اء جميع  وم��ن��ذ 
وامل��ع��ت��دل��ة امل��رش��ح��ة ل��الن��ت��خ��اب��ات م��ن قبل 
النقد لهذا  ي��ت��واص��ل  ال��دس��ت��ور«،  »ص��ي��ان��ة 
ال���ج���ه���از ال���ح���ك���وم���ي، رغ����م ت��أي��ي��د امل��رش��د 

األعلى علي خامنئي لقراراته.

إعالن االئتالف الحكومي ليس إال بداية.. ونتانياهو يحشد معسكره

البيد يكسب في اللحظات األخيرة
والء عايش 

ال يبدو أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامني 
نتانياهو سيستسلم سريعًا، إذ ال يزال يبذل 
قصارى جهده لإلطاحة باالئتالف الحكومي 
ال��ج��دي��د، وم��ن��ع نيله ال��ث��ق��ة، س���واء م��ن داخ��ل 
ال��ك��ن��ي��س��ت أو ال��س��ع��ي ل��ف��رض ح��ال��ة ط����وارئ 

تتمثل بتهديد أمني أو عسكري.
وأم����س ع��ق��د ن��ت��ان��ي��اه��و اج��ت��م��اع��ًا ط���ارئ���ًا مع 
 على 

ّ
رؤس����اء األح����زاب ف��ي م��ع��س��ك��ره، وح���ض

ع���دم ال��ت��ص��وي��ت ب��ال��ث��ق��ة مل��ا اس��م��اه »ح��ك��وم��ة 
خ���ط���ي���رة م����ن ال���ج���ن���اح ال����ي����س����اري«، ووص����ف 
امل��ش��ه��د ال��ح��ال��ي ب��أن��ه اح��ت��ي��ال ال��ق��رن ب��ع��د أن 
بينيت  نفتالي  اليميني  رفيقه  عليه  انقلب 
واختار التحالف مع زعيم املعارضة املنتمي 
ل��ل��وس��ط ي��ائ��ي��ر الب��ي��د ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن وع���ده 
علنًا بأنه لن يقدم على هذه الخطوة.  وقال 
نتانياهو: »بينيت باع النقب ملنصور عباس، 
يجب على جميع أعضاء الكنيست من اليمني 

رفض هذه الحكومة اليسارية الخطيرة«.
وك���ان رئ��ي��س ح���زب »ه��ن��اك مستقبل« يائير 
البيد قد أعلن في اللحظات االخيرة من ليل 
االرب���ع���اء أن���ه ن��ج��ح ف��ي االت��ف��اق ع��ل��ى ائ��ت��الف 
ح���ك���وم���ي، وس���ل���م ال���رئ���ي���س رؤوف�������ني ري��ف��ل��ني 
ت��وق��ي��ع��ات 61 ع��ض��وًا ف��ي ال��ب��رمل��ان يدعمونه 
انتهاء  ف��ي تشكيل االئ��ت��الف، قبل ساعة م��ن 
امل���ه���ل���ة امل���م���ن���وح���ة ل������ه. وذل�������ك ب���ع���د أن ت��ب��ني 
ل��ب��ي��ن��ت والب���ي���د أن���ه م���ن أج���ل إح���ب���اط ج��ه��ود 
ن��ت��ان��ي��اه��و، الب���د م���ن دع���م إح����دى القائمتني 
ال��ع��رب��ي��ت��ني »امل���ش���ت���رك���ة« و»امل�����وح�����دة«. وف��ي 
لن  أن��ه��ا  أعلنت  املشتركة«  »القائمة  أن  ح��ني 
تدعم حكومة برئاسة بينت ملواقفه اليمينية 
امل���ت���ط���رف���ة، أع���ل���ن رئ���ي���س »ال���ق���ائ���م���ة ال��ع��رب��ي��ة 
املوحدة« منصور عباس دعمه أي شخصية 
ق����ادرة ع��ل��ى تشكيل ح��ك��وم��ة، وواف����ق عباس 
ع��ل��ى دع���م »ك��ت��ل��ة ال��ت��غ��ي��ي��ر« ووض����ع شرطني 
أس��اس��ي��ني، األول واأله�����م ب��ي��ن��ه��م��ا، ه���و ع��دم 
»القائمة  م��ع  بينت   - ت��ف��اوض حكومة البيد 
كامينتس  ق��ان��ون  إل��غ��اء  والثاني  املشتركة«، 
ال�����ذي ي��ق��ض��ي ب��م��ض��اع��ف��ة ال���ع���ق���وب���ات وه���دم 

البيوت في الوسط الفلسطيني. وقال عباس: 
»وق���ع���ت ات��ف��اق��ًا م���ع الب���ي���د، ب��ع��د أن توصلنا 
إلى عدد من االتفاقات املهمة حول مواضيع 
الفلسطيني في  املجتمع  تصب في مصلحة 

تل أبيب«.

األمل موجود

رغم ذلك، ال تعني هذه الخطوات أن الحكومة 
ق���د ت��ش��ّك��ل��ت ب��ال��ف��ع��ل، وأن ن��ت��ان��ي��اه��و سقط 

لذا  األه��م،  الكنيست هي  سياسيًا، فنيل ثقة 
ال يزال األمل بالبقاء موجودًا لدى نتانياهو، 

وإن كان محدودًا. 
وأف��������ادت ص��ح��ي��ف��ة م���ع���اري���ف ال���ع���ب���ري���ة، ب���ان 
أم���ام الب��ي��د وائ��ت��الف��ه 11 ي��وم��ًا ل��الت��ف��اق على 
التشكيلة النهائية للحكومة، وعرضها على 
الكنيست ونيلها الثقة، وسيستمر التفاوض 

حتى أداء الحكومة االئتالفية اليمني.
إل������ى ذل��������ك، ق������دم أع�����ض�����اء »ك���ت���ل���ة ال��ت��غ��ي��ي��ر« 
ت���وق���ي���ع���ات���ه���م، ل���ت���غ���ي���ي���ر رئ����ي����س ال��ك��ن��ي��س��ت 
ليفني، بعضو  ي��اري��ف  نتانياهو  م��ن  امل��ق��رب 
ال��ك��ن��ي��س��ت م��ي��ك��ي ل��ي��ف��ن��ي م���ن ح����زب »ه��ن��اك 
فإن  ي��دي��ع��وت،  صحيفة  وبحسب  مستقبل«. 
الكنيست سيكون على جدول  تغيير رئيس 
ان عضو حزب  االثنني. وقالت  أعمال جلسة 
»ي��م��ي��ن��ا« ن��ي��ر أورب������اخ، س��ح��ب، ت��وق��ي��ع��ه من 
إزاحة  التغيير«، معارضا  »كتلة  بني أعضاء 
املقترح  الحالي، ما يعرض  الكنيست  رئيس 
للخطر كما يعرض االئتالف للتفكك، السيما 
ان����ه ي��ض��م 61 م���ن أع���ض���اء ال��ك��ن��ي��س��ت، وه��ي 
أق����ل أغ��ل��ب��ي��ة م��م��ك��ن��ة ف���ي ك��ن��ي��س��ت م���ك���ون من 
أن يخرج  م��ق��ع��دًا. وي��م��ك��ن ملنشق واح���د   120
ال��ت��ح��ال��ف ال��ج��دي��د ع��ن م���س���اره، ل��ي��ت��رك بذلك 

نتانياهو في السلطة.

أم���ام ذل���ك، ي��أم��ل الب��ي��د ال��ف��وز بثقة ال��ب��رمل��ان، 
وأن يطوي في األي��ام املقبلة صفحة حكومة 

نتانياهو. 
وقرر جهاز األمن الداخلي »الشاباك«، تأمني 
رئيس حزب »يمينا« نفتالي بينيت اعتبارًا 
م��ن ام���س ال��خ��م��ي��س، ب��ع��د أن ت��ع��رض االخ��ي��ر 

لتهديدات مباشرة.

حدث نادر

م���ش���ارك���ة »ال���ق���ائ���م���ة ال��ع��رب��ي��ة امل����وح����دة« في 
حكومة صهيونية، هي حالة نادرة والحدث 
األب�������رز واأله��������م، ال س��ي��م��ا أن���ه���ا األول�������ى م��ن 
نوعها. وبحسب صحيفة معاريف، استطاع 
رئ��ي��س ال��ق��ائ��م��ة م��ن��ص��ور ع��ب��اس ف��ي غصون 
أشهر بأن يكون احد الزعماء األكثر غزال في 
أح��زاب  لرؤساء  وتبني  الصهيونية.  الساحة 
كتلة التغيير أن االزم��ة مع عباس أخطر من 
األزمة مع شكيد وميخائيلي، إذ انه سياسي 
محنك، يعرف كيف يصر على مواقفه ويرفع 

مستوى مطالبه.
أف��ادت  ب��دوره��ا،  صحيفة يديعوت أحرنوت 
ب���أن ل��ق��اء ب��ي��ن��ي��ت والب���ي���د ب��م��ن��ص��ورع��ب��اس، 
والذي انتهى بتوقيع اتفاق تشكيل الحكومة 
 ب��ع��ودة ال��ح��ي��اة إل���ى طبيعتها 

ً
ي��ع��ط��ي أم����ال

ف��ي ال��داخ��ل امل��ح��ت��ل وإص����الح ال��ع��الق��ات بني 
أنه  وأض��اف��ت  واملستوطنني.  الفلسطينيني 
ح��دث ن���ادر، لكنه ليس ص��دف��ة، إذ تثبت كل 
االس���ت���ط���الع���ات أن ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��س��اح��ق��ة من 
بالحياة  م��ع��ن��ي��ون  والفلسطينيني  ال��ي��ه��ود 
امل����ش����ت����رك����ة، وت���ش���ه���د ع���ل���ى ذل������ك 4 م��ق��اع��د 
الحياة  ف��ي  ان��دم��اج��ي  لنهج  ع��ب��اس  جندها 

الصهيوينة العامة. 
صحيفة يسرائيل هايوم من جهتها، اعتبرت 
أن األح��������زاب ال���ع���رب���ي���ة، اق���ت���رب���ت ج�����دًا خ���الل 
ال��س��ن��وات االخ��ي��رة م��ن تحقيق ه��دف��ه��ا وه��و 
ت��ص��ف��ي��ة ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي ك���دول���ة قومية 
م��ع حكومة  أن��ه  أم��ا ه��آرت��س فقالت  لليهود. 
تغيير أو من دونها، أثبت الفلسطينيون مرة 
الصراع  بأنهم العبون أساسيون في  أخ��رى 

على مستقبل الكيان الصهيوني.

مكاسب القائمة العربية

»ال��ق��ائ��م��ة العربية امل��وح��دة« ك��ان��ت ق��د أك��دت 
أن���ه ت��م ال��ت��وص��ل إل���ى ات��ف��اق ت��اري��خ��ي مقابل 
م��ك��اس��ب وإن���ج���ازات ه��ي األض��خ��م واألوس����ع 
وم��ي��زان��ي��ات  الفلسطيني،  املجتمع  ملصلحة 
تتعدى ال� 53 مليار شيكل. وأعلنت عن بنود 

االتفاق وهي:
ال��ذي يتيح هدم  1 - تعديل قانون كمينتس 

منازل الفلسطينيني.
2 - ت���ول���ي ال��ق��ائ��م��ة رئ���اس���ة ل��ج��ن��ة ال��داخ��ل��ي��ة 
ومنصب  ال��ع��رب  ش���ؤون  ولجنة  بالكنيست، 

نائب رئيس الكنيست.
3 - االعتراف ب�3 قرى فلسطينية في النقب.

نصف البالغين في بريطانيا تلقوا جرعتين

مليارا جرعة لقاح أعطيت 
حول العالم

أع��ط��ي��ت أك���ث���ر م���ن م���ل���ي���اَري ج���رع���ة من 
ال��ل��ق��اح��ات امل���ض���ادة ل��ف��ي��روس ك��ورون��ا 
ف��ي ك��ل أن��ح��اء ال��ع��ال��م، بعد ستة أشهر 
الجماعية في  التلقيح  ب��دء حمالت  من 
دي��س��م��ب��ر 2020، وف��ق��ًا إلح��ص��اء أع��دت��ه 

وكالة فرانس برس.
وح��ق��ن م��ا ال ي��ق��ل ع��ن م��ل��ي��اري��ن و109 
ماليني و696 ألفًا و22 جرعة في 215 
ل��ه��ذا اإلح��ص��اء  ب��ل��دًا أو منطقة وف��ق��ًا 
ال������ذي أج������ري اس���ت���ن���ادا إل�����ى م���ص���ادر 

رسمية.
وف���ي ح��ني أع��ط��ي��ت ال��ج��رع��ة رق���م مليار 
ب���ع���د خ���م���س���ة أش�����ه�����ر، ف�����ي 24 أب����ري����ل، 
اس��ت��غ��رق األم����ر أق���ل م���ن ش��ه��ر ون��ص��ف 

الشهر ملضاعفة الجرعات.
خ�����ارج ال������دول ال��ص��غ��ي��رة، م���ا زال ل��دى 
ال����ك����ي����ان ال����ص����ه����ي����ون����ي أك�����ث�����ر ح���م���الت 
حت حوالي ستة 

ّ
التحصني تقدما إذ لق

من كل عشرة من سكانها بشكل كامل. 
القائمة،  التي تتصدر  ال���دول  ب��ني  وم��ن 
ك��ن��دا )59% م���ن ال��س��ك��ان ت��ل��ق��وا ج��رع��ة 
واحدة على األقل( وبريطانيا )%58.3( 
املتحدة  وال��والي��ات   )%56.6( وتشيلي 

.)%51(
وهناك ست دول فقط لم تطلق حمالت 
ت��ل��ق��ي��ح ح��ت��ى اآلن، أرب�����ع ف���ي أف��ري��ق��ي��ا 
وأريتريا(  وبوروندي  وتشاد  )تنزانيا 
وواح�����دة ف��ي آس��ي��ا )ك���وري���ا ال��ش��م��ال��ي��ة( 
وواح�����دة ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ب��ح��ر ال��ك��اري��ب��ي 

)هايتي(.
ول��ق��اح »أس��ت��رازي��ن��ي��ك��ا-أك��س��ف��ورد« هو 
إعطاؤه  يتم  العالم:  في  انتشارًا  األكثر 
ف�����ي أك����ث����ر م�����ن ث����الث����ة أرب���������اع ال���ب���ل���دان 
ح سكانها )170 على 

ّ
واألقاليم التي تلق

األق��ل من أص��ل 215(. وه��و متقّدم على 
ومنطقة  دول����ة   97( »ف��اي��زر-ب��ي��ون��ت��ك« 
على األق���ل( وم��ودي��رن��ا )46 على األق��ل( 
وسينوفاك )45 على األقل( وسبوتنيك-
ف���ي )40 ع��ل��ى األق������ل( وج���ون���س���ون أن��د 

جونسون )29 على األقل(.
وح��ق��ق��ت اململكة امل��ت��ح��دة ع��الم��ة ب���ارزة 
ف���ي م���ج���ال ال��ت��ل��ق��ي��ح ح��ي��ث ت���م ت��ح��دي��ث 
مات  وح���ذر  للسفر،  ال��خ��ض��راء  القائمة 
ه��ان��ك��وك م��ن أن���ه »م���ن ال��س��اب��ق ألوان���ه« 
ق���ي���ود  ك����ان����ت ج���م���ي���ع  ت���ح���دي���د م�����ا إذا 
كورونا يمكن أن تنتهي في 21 يونيو. 
ظهر أرقام جديدة لوكالة الصحة أن 

ُ
وت

قد  املتحدة  اململكة  في  البالغني  نصف 
اللقاح. وأعلن وزير  تلقوا جرعتني من 
على  الخبر  ال��زه��اوي،  نديم  اللقاحات، 
ت��وي��ت��ر: »م��ع��ل��م م��ه��م آخ���ر ال���ي���وم.. %50 

من جميع البالغني في اململكة املتحدة 
ح��ص��ل��وا ع��ل��ى ج��رع��ت��ني.. ش��ك��رًا لفريق 

رائع. نحن مستمرون«.

الدخول من فيتنام 

أنباء  وكالة  ذك��رت  منفصل،  في سياق 
اإلم�����������ارات أن ال����ب����الد س��ت��ع��ل��ق دخ����ول 
ال���ق���ادم���ني م����ن ف��ي��ت��ن��ام اع���ت���ب���ارًا م����ن 5 
يونيو ضمن إجراءات مكافحة انتشار 

فيروس كورونا. 
ب���دوره���ا، ب��اش��رت ال��ب��ح��ري��ن ف��ي إع��ط��اء 
ج����رع����ات م����ع����ززة م����ن ل����ق����اح »ف�����اي�����زر«، 
للمعرضني للخطر من مواطنيها، حتى 
ول���و ك��ان��وا ق��د ت��ل��ق��وا ال��ل��ق��اح الصيني، 
ستريت  »وول  صحيفة  نقلت  مل��ا  وف��ق��ًا 
الصحة  وزارة  وك��ي��ل  وق����ال  ج���ورن���ال«. 
ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة، ول���ي���د خ��ل��ي��ف��ة امل����ان����ع: إن 
السكان ممن هم فوق 50 عامًا، والذين 
يعانون من السمنة واألمراض املزمنة، 
جرعة  على  بالحصول  توصيتهم  تتم 
أخ��رى من لقاح فايزر، بعد ستة أشهر 
من تلقيهم لقاح »سينوفارم« الصيني 

بشكل كامل.
الوطني  البحرين  ف��ري��ق  عضو  وق��ال��ت 
مل����واج����ه����ة ف�����ي�����روس ك������ورون������ا ج��م��ي��ل��ة 
امل��ب��ادرة  إل��ى  الجميع  »ن��دع��و  السلمان: 
ملا  املنشطة  ال��ج��رع��ة  ألخ���ذ  بالتسجيل 
لها من دور في تطوير املنحى املناعي 
ل��ل��ج��س��م م����ن خ������الل ت���ك���وي���ن األج����س����ام 

املضادة لرفع املناعة«.
ال��ه��ن��د أول طلبية من  ��ع��ت 

ّ
ف��ي ح��ني وق

لقاح لم ينل موافقة السلطات الصحية، 
وذل����ك ب��ع��د ي���وم م���ن ت��ع��رض��ه��ا الن��ت��ق��اد 
امل���ح���ك���م���ة ال���ع���ل���ي���ا ل���ف���ش���ل ب���رن���ام���ج���ه���ا 
ل��ل��ت��ط��ع��ي��م ال������ذي ت�����رك امل����الي����ني ع��رض��ة 
مل���رض أودى ب��ح��ي��اة 338 أل���ف م��ص��اب. 
ال��ح��ك��وم��ة  إن  ال���ص���ح���ة  وزارة  وق����ال����ت 
من  لقاح  جرعة  مليون   300 ستشتري 
ش��رك��ة ب��ي��ول��وج��ي��ك��ال-إي امل��ح��ل��ي��ة على 
املرحلة  زال في  ما  اللقاح  أن  الرغم من 

الثالثة من التجارب السريرية.

االحتالل يعتقل طفلة  لرسمها علم فلسطين
ال ي��زال علم فلسطني، س��واء رفعه أو رسمه 
الصهيوني،  الكيان  وغضب  استياء  يثير 
ال س��ي��م��ا ف���ي ح���ي ال��ش��ي��خ ج����راح ب��ال��ق��دس. 
وأمس اعتقلت قوات االحتالل الطفلة نفوذ 
بتهمة  الحي  مدخل  عند  ع��ام��ًا(   14( حماد 
زميالتها.  وج��ه  على  فلسطني  علم  رسمها 
واق��ت��ادت��ه��ا إل����ى م��رك��ز ال��ش��رط��ة ف���ي ش���ارع 

صالح الدين الستجوابها.
إل��ى ذل���ك، م��ن امل��ت��وق��ع أن يجتمع األس��ب��وع 

امل��ق��ب��ل وف���د ص��ه��ي��ون��ي ف��ي ال��ق��اه��رة لبحث 
ص��ف��ق��ة ت���ب���ادل األس�����رى م���ع ح��رك��ة ح��م��اس. 
وأف��������ادت ق���ن���اة ك�����ان ال���ع���ب���ري���ة، أن�����ه ب��س��ب��ب 
تشكيل  بملف  الصهيوني  الكيان  انشغال 
ال��ح��ك��وم��ة، ق��د ال يملك ال��ق��درة ع��ل��ى املضي 

قدمًا في هذه الصفقة. 
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، ن��ش��رت صحيفة ه��آرت��س 
ال���ع���ب���ري���ة م����ق����ااًل أوض����ح����ت ف���ي���ه أن ج��ي��ش 
امل��دن��ي��ني  ال����ذي يختبئ وراء  ه��و  االح���ت���الل 

ت���ف���ع���ل  ي������دع������ي أن ح������م������اس  ك�����م�����ا  ول������ي������س 
ذل����ك. وق���ال���ت إن ق����ادة ت���ل أب��ي��ب عسكريني 
امل���دن���ي���ني،  وراء  ي���خ���ت���ب���ئ���ون  وس���ي���اس���ي���ني 
ال���ع���س���ك���ري���ة  ال�����ق�����ي�����ادة  م����ق����ر  أن  وال�����دل�����ي�����ل 
ال���ص���ه���ي���ون���ي���ة ي���خ���ت���ب���ئ خ���ل���ف م��س��ت��ش��ف��ى 
إيخيلوف في تل أبيب. وكذلك يفعل القادة 
امل��دن��ي��ون، ف��رئ��ي��س ال������وزراء ووزي����ر ال��دف��اع 
ال��ع��س��ك��ري يختبئون ف��ي األح��ي��اء  وال��ق��ائ��د 

السكنية.

ألول مرة يضم حزباً عربياً.. 
وثقة البرلمان وتجنب 

االنشقاقات أبرز التحديات

استبدال رئيس الكنيست 
المحسوب على الليكود 
قد يعصف باإلنجاز المهم

نفتالي بينيت ويائير لبيد ومنصور عباس يوقعون اتفاق االئتالف

البحرين تعطي جرعات 
معززة من »فايزر« 

لمن تلقوا 
»سينوفارم«

¶  انتقادات في طهران: توريطنا كالمياً 
في حرب غزة عّرض أمننا القومي للخطر

¶  مسؤول أوروبي: التوصل التفاق حول 
المقبل األسبوع  يكون  قد  »النووي« 

دخان كثيف يتصاعد من مصفاة األحواز بعد اندالع الحريق فيها
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حان باالستقالة من البرلمان الحكومة معلقة.. و»التياران« يلوِّ

لبنان: اجتماع مالي قضائي
د قرار »شورى الدولة« يجمِّ

بيروت - أنديرا مطر

انطفأت »محركات« االتصاالت الحكومية على 
وقيييع الييقييصييف الييسييييياسييي املييتييبييادل بيين رئيس 
الييجييمييهييورييية ميييييشييال عييييون واليييرئيييييييس املييكييلييف 
تشكيل الحكومة سعد الحريري، ما يؤشر الى 
ان صفحة تأليف الحكومة قد طويت مرحليا 

لتسلك البالد طريقها الى »جهنم«. 
ليييم تييفييض املييسيياعييي املييحييلييييية والييخييارجييييية الييى 
ايييجيياد مييخييرج لييالزميية املييسييتييمييرة ميينييذ 8 اشهر 
فيييييييميييا اليييييبيييييالد تيييييواصيييييل انيييييحيييييدارهيييييا عيييليييى كييل 
امليييسيييتيييوييييات. اليييطيييرفيييان ييييصيييعيييدان وييييليييوحيييان 
باالستقالة من املجلس النيابي. وتقول بعض 
نبيه بري  الرئيس  ابلغ  الحريري  ان  املييصييادر 

برغبته هذه. 
باستقالة  الحر  الوطني  التيار  يلوح  بيييدوره، 
قدرتها  ومييدى  يييدرس حساباتها  لكنه  كتلته 
عييييل احيييييييداث تييغيييييييير فييييي خيييرييييطييية الييييتييييوازنييييات 
الييسييييياسييييية، خييصييوصييا ان االحيييصييياءات تشير 
الى انه اكثر املتضررين شعبيا منذ انتفاضة 
اكييتييوبيير 2019 وميييا اعييقييبييهييا مييين أزميييييات مالية 

واقتصادية واجتماعية.
ويييسييتييميير تييييقيييياذف امليييسيييؤولييييييية عيييين الييتييعييطيييييل 
والعرقلة. الرئيس عون اشار في حديث ملجلة 
أنييه قييدم كل التسهيالت الالزمة لتأليف  األميين 
الحكومة، لكن الحريري لم يراع مبدأ الشراكة 
الييوطيينييييية. اميييا املييسييؤولييييية عيين االنييهيييييار املييالييي 
فرأى عون أن »مرتكبي جريمة االنهيار املالي 
بعضهم مييا زالييييوا فييي الييسييلييطيية والييزعيياميية الييى 

اليوم وهم يستميتون لالفالت من العقاب«.

ودائع الناس في املصارف 

فييي سييييياق آخييير، تييم الييتييراجييع عيين قيييرار مجلس 
شورى الدولة القاضي بالغاء تعميم مصرف 
لبنان رقم 151، الذي يسمح للمودعن بسحب 
بييياليييدوالر عييلييى سعر  أمييوالييهييم ميين حساباتهم 
مالي  اجتماع  بعد  وذلييك  لبنانية،  ليرة   3900
قييضييائييي ضييم اليييى رئيييييس الييجييمييهييورييية كييال من 
حيياكييم مييصييرف لييبيينييان ريييياض سييالميية ورئيييييس 

مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس.

بالتعميم  العمل  اسييتييمييرار  خبر  سييالميية  وزف 
رقم 151، بعد أن كان قد أعلن في وقت سابق 
الييتييزامييه بيييقيييرار مييجييلييس شييييورى اليييدولييية، وقييف 
املييصييارف  إعييطيياء  وبييالييتييوازي  التعميم،  تنفيذ 
حييق تسليم اليييودائيييع اليييدوالريييية بييالييليييييرة وفييق 

السعر الرسمي للصرف، أي 1500 ليرة.
والقرار الذي اثار بلبلة كبيرة دفعت باملودعن 
للتهافت الى ماكينات السحب اآللي، استطاع 
-عن غير قصد- توحيد خصمن. فخرج سالمة 
ن 

َ
وعييون ميين اجتماع يييوم أمييس، بييصييورة بطل

أنقذا املودعن من أنياب مجلٍس كاد بتسّرعه 
ى ميين ودائيييع فييي املييصييارف، 

ّ
أن يطيح بما تبق

بحسب الصحافي االقتصادي حسان خضر.
وردا على سييؤال قال سالمة ان مصرف لبنان 
»ليس مفلسا«، مشيرا إلى أن »أموال اللبنانين 
تعميم  سيصدر  وقريبا  باملصارف،  موجودة 

إلعادتها«.
 على ضفة االنهيار املالي ايضا، ألغى قضاة 

املييحييكييميية الييدولييييية الييخيياصيية بييلييبيينييان محاكمة 
اليييوزراء  امليييدان باغتيال رئيس  للرجل  جييديييدة 
رفيق الحريري عام 2005 ألنهم يتوقعون نفاد 
أموال املحكمة واضطرارها لإلغالق قبل اتمام 

مهمتها. 
وأدانيييييت املييحييكييميية الييعييام امليياضييي سليم جميل 
عييييياش العضو الييسييابييق فييي حييزب اهلل غيابيا 
الحريري  عيين مقتل  أسييفيير  اليييذي  التفجير،  فييي 
وكان  استئنافه.  في حكم يجري  آخرين،  و21 
ثانية في 16 يونيو  تبدأ قضية  أن  املقرر  من 
ملييحيياكييميية عييييياش بييتييهييميية اغييتيييييال أخييييرى وشيين 
هيييجيييميييات أخيييييييرى عيييليييى سييييييياسييييييين لييبيينييانييييين 
آخييرييين فييي 2004يييييييييي2005. لييكيين الييقييضيياة كييتييبييوا، 
ييشيير أميييس عييلييى املييوقييع اإللييكييتييرونييي 

ُ
فييي قييييرار ن

للمحكمة، أنهم ألغوا القضية »معتبرين أنه ال 
املرجح  بييدء محاكمة في يونيو من  طائل من 
بشكل كبير أن تنتهي في يوليو بسبب نقص 

املخصصات املالية«.

ترامب أغلق مدونته.. 
محبطًا من قلة قرائها

غلقت صفحة املدونة التي أطلقها الرئيس 
ُ
بعد شهر على إطالقها، أ

األميييييركييي الييسييابييق دونييالييد تييرامييب، حيث كشف فريقه أنييه سيطلق 
منصة اجتماعية جديدة رئيسية.

تييرامييب إن الصفحة »لن  كييبييار مييسيياعييدي  وقيييال جيسون ميلر، أحييد 
تعود«، مردفًا: »كانت مجرد مساعدة للجهود األوسع التي بذلناها 

ونعمل عليها«.
والذين يحاولون زيارة الصفحة يجدون اآلن رسالة تطلب معلومات 
االتصال الخاصة بهم لتلقي التحديثات عبر البريد اإللكتروني أو 

الرسائل النصية.
وفييي اسييتييقييراء لسبب اإلغييييالق، ذكيييرت صحيفة نيييييويييورك تايمز أن 
السابق  املييدييير  بييراد باسكال  أنشأتها شييركيية، يديرها  التي  املييدونيية 
لحملة تيييراميييب، كيييان الييهييدف ميينييهييا أن تييكييون مييركييزًا عييلييى اإلنييتييرنييت 
للداعمن ملشاهدة البيانات الصادرة عن الرئيس السابق والتواصل 
معه، إال أنها لم تحظ بمتابعن كثر، ما جعل ترامب يشعر باإلحباط.
وكيييانيييت صييحيييييفيية اليييواشييينيييطييين بيييوسيييت أفييييييادت بييييأن اليييتيييفييياعيييالت مع 
التي  األسابيع  فييي  انخفضت بشكل كبير  املييدونيية  امليينييشييورات على 
ألفًا، ثم  إلييى 30  اليوم األول،  ألييف تفاعل في  تلت إطالقها، من 159 

15 ألفًا يوميًا.
: »هذا من املفترض 

ً
وحينها قلل ترامب من أهمية هدف املدّونة، قائال

الجمهور دون نشر  إلييى  أفييكيياري  يييكييون وسيلة مؤقتة إليييصييال  أن 
األخبار الكاذبة، لكنها ليست منصة. إنها مجرد وسيلة للتواصل 

حتى أقرر ما سيكون عليه املستقبل، الختيار أو إنشاء منصة«.
التي تحمل اسم »من مكتب دونالد ترامب« في 4  املدونة  طلقت 

ُ
وأ

مايو املاضي، بعد شهور من حظر ترامب من قبل منصات التواصل 
االجتماعي، »تويتر« و»فيسبوك«.

الرئيس األميركي الـ 13 الذي تلتقيه
الملكة إليزابيث تستقبل بايدن 
بقلعة وندسور في غضون أيام

قيييال قييصيير بييكيينييغييهييام إن املييلييكيية إليييييزابيييييث الييثييانييييية مييلييكيية بييريييطييانيييييا 
ستلتقي الرئيس األميركي جو بايدن والسيدة األولى جيل بايدن 
في قلعة وندسور يوم 13 يونيو في ختام قمة مجموعة السبع التي 

تبدأ في بريطانيا األسبوع املقبل.
سيصبح بايدن الرئيس األميركي الثالث عشر الذي تلتقي به امللكة 
البالغة من العمر 95 عاما واألطول بقاء على العرش في بريطانيا، 
فيليب  األمير  وفيياة زوجها  لقاء رفيع منذ  أول  وسيكون االجتماع 

في أبريل.
بإنكلترا،  كييورنييوال  السبع فى  قييادة مجموعة  تستضيف بريطانيا 
فيما ستكون أول رحلة خارجية يقوم بها بايدن منذ وصوله إلى 

سدة الحكم في يناير.
وأمضت امللكة إليزابيث معظم فترة الوباء في وندسور، وهي أقدم 
قيم بها حفل 

ُ
وأكبر قلعة مأهولة في العالم تقع غربي لندن والتي أ

زفاف حفيدها األمير هاري وزوجته األميركية ميجان في 2018.

 سالمة: مصرف لبنان
ليس مفلساً.. وسنرد 

الودائع قريباً!

نقص التمويل يلغي بدء 
محاكمة جديدة للمدان 

باغتيال الحريري 

متظاهرون على جسر الرينغ وسط بيروت ليل األربعاء بعد البلبلة التي أثارها قرار »شورى الدولة« )أ ف ب(
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هاني يستكمل عالجه في قطر
غادر رضا هاني مدافع نادي القادسية واملنتخب الوطني إلى دولة قطر أمس الستكمال عالجه 
م��ن اإلص��اب��ة العضلية ال��ت��ي لحقت ب��ه خ��الل ه��ذا امل��وس��م وذل���ك ف��ي مستشفى سبيتار للطب 

الرياضي. ويسعى هاني أن يكون جاهزًا لبداية املوسم املقبل.
نادي  رئيس  الغانم  وخالد  القادسية  ن��ادي  وإدارة  األوملبية  اللجنة  الالعب  جانبه، شكر  من 
ال��ري��اض��ي��ة على مساندتهم  والجماهير  ال��ي��اس��ن  امل��ح��ام��ي عبدالرحمن  ال��ى  إض��اف��ة  ال��ك��وي��ت، 

ودعمهم.

األبيض يراقب نوركوفيتش
جنوب  صحافية  ت��ق��اري��ر  كشفت 

أفريقية، أن نادي الكويت دخل 
الالعب  مع  التعاقد  في سباق 
نوركوفيتش  سمير  الصربي 
ك���اي���زر تشيفز  ف���ري���ق  م��ه��اج��م 

ال��ج��ن��وب اف���ري���ق���ي، ال�����ذي ت��أه��ل 
دوري  بطولة  نهائي  نصف  إل��ى 

أبطال أفريقيا.
وق����ال����ت ص��ح��ي��ف��ة »ت���اي���م���ز الي������ف« ال��ج��ن��وب 

أف��ري��ق��ي��ة، إن ن����ادي ب��ي��رام��ي��دز امل���ص���ري وأب��ه��ا 

ال��س��ع��ودي م��ه��ت��م��ان أي��ض��ا بضم 
الالعب الذي يبحث عن العرض 

املالي األنسب له. 
بنهاية  ال��الع��ب  عقد  وينتهي 
امل������وس������م امل�����ق�����ب�����ل، وي�����ح�����ق ل��ه 
ال���ت���وق���ي���ع ألي ف���ري���ق ف����ي ش��ه��ر 
ي���ن���اي���ر امل���ق���ب���ل، وح������دد م��س��ؤول��و 
ك���اي���زر ت��ش��ي��ف��ز س��ع��ر ال���الع���ب بقيمة 
عقب  ع��ن��ه  ل��الس��ت��غ��ن��اء  دوالر  م��ل��ي��ون   2.25

نهاية املوسم الحالي.

سمير نوركوفيتش

البرازيل تتحدى اإلكوادور
إل��ى املحافظة  ال��ب��رازي��ل، بطلة العالم خمس م��رات،  تسعى 
على العالمة الكاملة والخروج بالفوز الخامس من خمس 
نقاط(   9( الثالثة  اإلك����وادور  تستضيف  عندما  م��ب��اري��ات، 
على ملعب »بيرا ريو« في بورتو اليغري، ضمن تصفيات 

أميركا الجنوبية املؤهلة ملونديال قطر 2022.
وخ��س��ر منتخب »ال��س��ي��ل��ي��س��او« م��ب��ارت��ن ف��ق��ط ف��ي ت��اري��خ 
مواجهاته مع األك��وادور، كلتاهما خارج الديار، مقابل 26 

انتصارًا وأربعة تعادالت.
ولم تخسر البرازيل أي مباراة في التصفيات املؤهلة إلى 
ف��ي آخ��ر 21 م��واج��ه��ة )16 انتصارًا  ال��ع��ال��م  نهائيات ك��أس 
وخ���م���س���ة ت�������ع�������ادالت(، وه������و ث����ان����ي أف����ض����ل س���ج���ل ل�����ه ف��ي 

التصفيات )31 مباراة سابقًا(.
إال أن امل����ب����اراة ل���ن ت���ك���ون س��ه��ل��ة أم�����ام أف���ض���ل ه���ج���وم في 
التصفيات، حيث سجلت االكوادور 13 هدفًا متفوقة بهدف 

واحد عن البرازيل.
وت���ب���رز م���واج���ه���ة ن��ي��م��ار ن��ج��م ب���اري���س ج���رم���ان ال��ف��رن��س��ي 
األه��داف  في  مشاركة  األكثر  الالعبان  وهما  مينا،  وأنخل 
في التصفيات )5(، مع ثالثة أهداف وتمريرتن حاسمتن 

للبرازيلي وهدفن وثالث تمريرات حاسمة لالكوادوري.
وت��ت��أه��ل أول أرب���ع���ة م��ن��ت��خ��ب��ات م��ب��اش��رة إل���ى ال��ن��ه��ائ��ي��ات 
ملحقًا  الخامس  املركز  أن يخوض صاحب  قطر، على  في 

.
ً
فاصال

نيمار يمر من العب اإلكوادور في لقاء سابق

البرازيل ستفتتح  إن  )الكونميبول(  القدم  لكرة  الجنوبية  أميركا  اتحاد  قال 
تقام  بينما  برازيليا،  العاصمة  في  فنزويال  بمواجهة  أميركا  ــ  كوبا  كــأس 

املباراة النهائية باستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو.
وتستهل البرازيل مشوارها في املجموعة الثانية بمواجهة فنزويال في استاد 
ماني غارانشيا يوم 13 يونيو. وتضم املجموعة الثانية كولومبيا واإلكوادور 

وبيرو أيضًا.
وتــفــتــتــح األرجــنــتــن مــبــاريــاتــهــا فــي مــلــعــب نــيــلــتــون ســانــتــوس فــي ريـــو دي 
جانيرو ضد تشيلي في 14 يونيو. كما تضم املجموعة بوليفيا وباراغواي 

وأوروغواي.

ديشامب يرفع الضغط عن بنزيمة
نجح منتخب فرنسا في تحقيق فوز 
ال��وي��ل��زي بثالثية  ن��ظ��ي��ره  ع��ل��ى  كبير 
ب��إط��ار  ج����اء  ودي  ل���ق���اء  ف���ي  رد،  دون 
ي�����ورو 2020،  ل��ب��ط��ول��ة  اس���ت���ع���دادات���ه 
ش���ه���د ع�������ودة ال���ن���ج���م ك����ري����م ب��ن��زي��م��ة 

لصفوف كتيبة »الديوك«.
وب����������دا دي�����ش�����ام�����ب، م����������درب م��ن��ت��خ��ب 
أداء فريقه، حيث  ع��ن  فرنسا، راض��ي��ًا 
ق��ال بعد امل��واج��ه��ة، وف��ي تصريحات 
لقناة »تي في ون« الفرنسية: »كانت 
هناك أشياء ج��ي��دة.. من ال��واض��ح أنه 
مع وجود العب واحد أقل للمنافس، 
ف��رص، ومن  الكثير من  حصلنا على 
ال��ج��ي��د إن���ه���اء امل����ب����اراة األول������ى ب��ه��ذه 

النتيجة«.

وحول بنزيمة، الذي أضاع ركلة جزاء 
ف���ي امل���واج���ه���ة، ق���ال م����درب »ال��ي��وف��ي« 
ال����س����اب����ق: »ك�����ري�����م ك������ان ح���زي���ن���ًا ب��ع��د 
الفرص التي أضاعها. لو سجل هدفًا 
لكان سعيدًا، وأنا أيضًا، ربما احتفظ 
ب���ال���ه���دف ل���وق���ت الح�����ق أك���ث���ر أه��م��ي��ة 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ن���ا. ب��ن��زي��م��ة ج�����زء ض��م��ن 
م���ن���ظ���وم���ة ج���م���اع���ي���ة ب���ف���ض���ل ط��ري��ق��ة 

لعبه«.
أقيد  »ل��م  بالقول:  وت��اب��ع تصريحاته 
غ��ري��زم��ان وم��ب��اب��ي وب��ن��زي��م��ة بمركز 
م��ع��ن، ت��رك��ت ل��ه��م ال��ح��ري��ة ك��ام��ل��ة في 
خ���ط ال���ه���ج���وم، وع���ن���دم���ا ن��ف��ق��د ال��ك��رة 
املكلفن  امل��ه��ام  تمامًا  يعلمون  ك��ان��وا 

بنزيمة مهدراً ركلة جزاءبها«.

القناةالتوقيتالفريقان

تصفيات كأس العالم )أميركا الجنوبية(

3.30beIN Sports 1 HD Premium فجر السبتالبرازيل × اإلكوادور

مباريات ودية

7.00beIN Sports 2 HD Premium مساءفنلندا × أستونيا

8.30beIN Sports 1 HD Premium مساءأسبانيا × البرتغال

9.45beIN Sports 2 HD Premium مساءإيطاليا × تشيكيا

المباريات المنقولة .. وتالقي فنزويال في افتتاح »كوبا ــ أميركا«

فاسكيز مستمر مع الريال
أعلن ن��ادي ري��ال مدريد األسباني لكرة القدم 
تمديد عقد العبه لوكاس فاسكيز حتى شهر 

يونيو 2024.
وقال النادي، في بيان على موقعه اإللكتروني 
ال��رس��م��ي، إن ال��الع��ب وق��ع على ع��ق��ده الجديد 
ب��ي��ري��ز في  ال���ن���ادي فلورنتينو  ب��رف��ق��ة رئ��ي��س 
من  ري��ال مدريد«  الرياضية »سيوداد  املدينة 

دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ري��ال مدريد،  في  13 موسمًا  فاسكيز  وقضى 
م��ن��ه��ا س��ت��ة م���واس���م ف���ي ال��ف��ري��ق األول، ال���ذي 
لعب معه 240 م��ب��اراة وسجل 26 ه��دف��ًا. وف��از 
لقبًا  ب���12  عامًا،   29 العمر  من  البالغ  املهاجم، 
مع الفريق األول في النادي، منها ثالثة ألقاب 
في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وثالثة ألقاب 
ال��دوري  العالم لألندية، ولقبان في  ك��أس  في 
األسباني، ولقبان في كأس السوبر األوروبي.

إنزاغي مدربًا لإلنتر رسميًا
أكد »إنتر ميالن«، بطل دوري 
ال����درج����ة األول�������ى اإلي���ط���ال���ي 
ل��ك��رة ال���ق���دم، أم����س، تعين 
س��ي��م��ون��ي إن����زاغ����ي م��درب��ًا 
ج���دي���دًا ل��ف��ري��ق��ه ب���ن���اء على 

عقد ملدة عامن خلفًا لسلفه 
ال��ذي استقال  أنتونيو كونتي، 

بلقب  للتتويج  الفريق  قيادته  رغم 
الدوري املحلي للمرة األولى منذ 2010 هذا 
املوسم. وجاء التعين الجديد عقب استقالة 

إن����زاغ����ي ال��خ��م��ي��س امل���اض���ي 
م���ن ت���دري���ب الت���س���ي���و، بعد 
ارت��ب��اط��ه ب��ال��ن��ادي مل��دة 22 

عامًا كالعب ومدرب.
إن����زاغ����ي )45 ع��ام��ًا(  ووق�����ع 
ع��ق��دًا مل���دة س��ن��ت��ن م��ع فريق 
مدينة ميالنو، وفق ما ذكر في 
األول��ى  تجربته  وسيخوض  ب��ي��ان. 
ال��ذي أش��رف عليه  بعيدًا عن فريق التسيو، 

منذ عام 2016.

توتنهام يفاوض كونتي
أج����������������رى ن����������������ادي ت�����وت�����ن�����ه�����ام 

اإلن�����ك�����ل�����ي�����زي ل������ك������رة ال�����ق�����دم 
ات�����������ص�����������االت م���������ع امل������������درب 
اإليطالي أنطونيو كونتي، 
م�������ن أج���������ل ت������ول������ي ق�����ي�����ادة 

ال��ف��ري��ق ف���ي امل���وس���م امل��ق��ب��ل، 
حسبما أفاد تقرير إخباري.

 
ً
وأصبح كونتي )51 عامًا( عاطال

ع��ن ال��ع��م��ل ب��ع��د رح��ي��ل��ه ع��ن ف��ري��ق إنتر 
ميالن الشهر املاضي، بعد أن قاده الستعادة 
لقب الدوري اإليطالي، الذي كان غائبًا عنه 

أن  وي���م���ك���ن   ،2010 ع�����ام  م���ن���ذ 
للعودة  مستعدًا  اآلن  يكون 
البريطانية  العاصمة  إل��ى 

لندن.
وذك������������رت وك������ال������ة األن�����ب�����اء 
البريطانية »بي أيه ميديا« 
امل���ح���ت���م���ل أن  أن ك���ون���ت���ي م����ن 
ينضم إلى فابيو باراتشي، الذي 
بتوتنهام،  ال��ك��رة  م��دي��ر  منصب  ت��ول��ى 
بعدما سبق أن عمل الثنائي معًا في نادي 

يوفنتوس اإليطالي.

كونتي

إنزاغي

سلة »األخضر« تضم 3 العبين
ن��ج��ح ف��ري��ق ال��س��ل��ة ب���ال���ن���ادي ال��ع��رب��ي ف���ي ضم 
3 الع��ب��ن دف��ع��ة واح������دة، وه���م ن��اص��ر امل��ط��ي��ري 
وم���ح���م���د ال���رج���ي���ب���ة وب������در امل���ط���ي���ري ف����ي س��ع��ي 
األخ��ض��ر ل��ت��دع��ي��م ص��ف��وف��ه اس��ت��ع��دادًا للموسم 
اليرموك،  ب��ن��ادي  املطيري  ناصر  ولعب  املقبل. 
بينما مثل الرجيبة أندية الشباب وكاظمة، وتم 
سابقة،  فترات  في  الوطني  للمنتخب  اختياره 
ب��ي��ن��م��ا ل��ع��ب ب����در امل��ط��ي��ري م���ع ان���دي���ة ال��ش��ب��اب 

واليرموك وكاظمة،
وح���ض���ر ح���ف���ل ض����م ال���الع���ب���ن رئ���ي���س ال���ن���ادي 
ع���ب���دال���ع���زي���ز ع�����اش�����ور ورئ�����ي�����س ق����ط����اع ال��س��ل��ة 

بالنادي مشاري بالل.
وكان األخضر قد ضم ايضا الى صفوفه محمد 
جاسم املال، ويسعى ايضا لضم العبن آخرين 
قبل الدخول في املعسكر االع��دادي للمسابقات 

املحلية.

قرر التجديد للتربي

كاظمة يفتح ملف »الكرة«

حكم عبدالمولى 

ناصر  الدكتور  كاظمة  ب��ن��ادي  االع��الم��ي  املنسق  أعلن 
ال��ب��ن��وان  ب��رئ��اس��ة اس��ع��د  ال��ف��ض��ل��ي ان م��ج��ل��س االدارة 
سيناقش ابتداء من االسبوع املقبل ملف الفريق االول 
الى ان  املقبل، مشيرا  القدم واالستعداد للموسم  لكرة 
االستقرار على رئيس جهاز الكرة من اولويات امللف، 
خاصة انه املنوط له اختيار الجهاز الفني وتعاقدات 
املحترفن، موضحا ان املجلس لم يبت حتى االن في 
قرار اعتذار فواز بخيت من رئاسة الجهاز والذي يضم 

ايضا بدر حجي،
مضيفا ان هناك توجها بتجديد التعاقد مع املحترف 
الجهاز  اعجاب  ن��ال  وال��ذي  فقط  التربي  احمد  الليبي 
الفني وكان اساسيا في غالبية املباريات التي خاضها 
الفريق في املوسم املاضي وفي نفس الوقت تقرر انتهاء 
عقود بقية املحترفن الليبي أكرم الزوي والبرزايلين 
هاميلتون وهاريسون واملالي حامد ماريوس. في حن 
الحبيتر  عمر  للمحلين  التجديد  على  النادي  استقر 
وشبيب الخالدي ومحمد العازمي، ومن املقرر تدعيم 
استعدادا  واجانب  بالعبن محترفن  الفريق  صفوف 

للموسم املقبل وامكانية اقامة معسكر خارجي.
وق����ال ال��ف��ض��ل��ي ان ان��ه��اء ال��ب��رت��ق��ال��ي م��س��اب��ق��ة ال����دوري 
املشاكل  ال��راب��ع يعد مرضيا في ظل  املركز  املمتاز في 
وال���ص���ع���وب���ات ال���ت���ي واج����ه����ت ال���ف���ري���ق م����ن اص���اب���ات 
وايقافات الالعبن واالخطاء التحكيمية التي تسببت 
طموحة  خطة  وهناك  النقاط،  من  العديد  خسارة  في 
ال��دع��م  ظ��ل  ف��ي  امل��ق��ب��ل  للموسم  ال��ف��ري��ق  اوراق  لترتيب 
وامل���س���ان���دة ال��ل��ذي��ن ي��ق��وم ب��ه��م��ا رئ��ي��س ال���ن���ادي اس��ع��د 
البنوان واعضاء املجلس، ليس في كرة القدم ولكن في 

بقية االلعاب.

البنوان مع العبي كاظمة في تدريب سابق

الهالل يبقي على غوميز وجيوفينكو
اس��ت��ق��رت إدارة ن����ادي ال���ه���الل ال��س��ع��ودي ل��ك��رة 
غوميز،  بافيتيمبي  الفرنسي  بقاء  على  ال��ق��دم 
الفريق  مع  واإليطالي سيباستيان جيوفينكو 

األول خالل املوسم املقبل.
ون����ش����رت ص��ح��ي��ف��ة »ال������ري������اض« ت���ق���ري���را ام���س 
الخميس ذكرت فيه ان إدارة الهالل أوكلت ملف 
مع  املوجودين حاليا  الستة  األجانب  الالعبن 
ال��ف��ري��ق »غ��وم��ي��ز وج��ي��وف��ي��ن��ك��و وك��اري��ل��و ودي 
ك���وي���الر ه���ي���ون وف��ي��ي��ت��و« إل����ى ال���ج���ه���از ال��ف��ن��ي 
ال���ج���دي���د ال�����ذي س��ي��ح��ض��ر ن��ه��اي��ة ش��ه��ر ي��ون��ي��و 

الحالي.
تعاقده  السعودي، رسميا  الهالل  ن��ادي  وأعلن 
م��ع امل����درب ال��ب��رت��غ��ال��ي ل��ي��ون��اردو ج��اردي��م ي��وم 

الثالثاء املاضي، ملدة موسم رياضي واح��د مع 
أفضلية التمديد ملوسم آخر.

وأش�������ارت ال��ص��ح��ي��ف��ة إل����ى أن امل������درب ال��ج��دي��د، 
ج����اردي����م، س��ي��ق��ف ع��ل��ى ال��ت��ق��اري��ر ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي 
وض���ع���ه���ا امل����دي����ر ال���ف���ن���ي ال���س���اب���ق ال��ب��رت��غ��ال��ي 
التي  األسماء  اختيار  م��وراي��س، وعليها سيتم 

ستبقى والتي ستغادر.
ومن املتوقع االستغناء عن االرجنتيني فييتو، 
بينما سيبقى غوميز وجيوفينكو اللذان ما زال 

في عقديهما موسم واحد.
للموسم  أجنبي  البحث عن ح��ارس  كما سيتم 
امل��ق��ب��ل ب��ج��ان��ب ص��ف��ق��ة ال���الع���ب امل���ال���ي م��وس��ى 

ماريغا.

تخفيض عدد أندية الدوري الفرنسي
األندية  لرابطة  العمومية  الجمعية  صوتت 
ال��ف��رن��س��ي��ة امل��ح��ت��رف��ة، أم����س، ع��ل��ى تخفيض 

عدد أندية الدوري الفرنسي.
الليج  أن��دي��ة  ع��دد  ووف��ق��ا للتصويت، ستقل 
وان من 20 إلى 18 ناديا اعتبارا من موسم 

.2024 - 2023
ال��ذي  وك��ان ن��ادي ميتز ه��و الفريق الوحيد 

اعترض على قرار التخفيض.
ويدخل القرار حيز التنفيذ بهبوط 4 أندية 
لدوري الدرجة الثانية وصعود فريقن فقط 

بنهاية موسم 2022 - 2023.
أما دوري الدرجة الثانية، فسيبقى بمشاركة 
20 ن���ادي���ا، ل��ك��ن ه��ن��اك ت��ف��ك��ي��را ف���ي إم��ك��ان��ي��ة 

تخفيضه إلى 18 ناديا.

لوكاكو يستبعد الرحيل
لكرة  البلجيكي  املنتخب  م��ه��اج��م  استبعد 
ال��ق��دم روم��ي��ل��و ل��وك��اك��و ال��رح��ي��ل ع��ن فريقه 
إن��ت��ر، ف��ي وق��ت ت���روج فيه إش��اع��ات مفادها 
ن��ي��ت��ه ت�����رك ب���ط���ل ال���������دوري اإلي����ط����ال����ي ع��ق��ب 

استقالة مدربه أنطونيو كونتي.
وقال لوكاكو الذي ضمه كونتي إلى صفوف 

اإلنكليزي، في  يونايتد  إنتر من مانشستر 
تصريح لقناة »في تي إم« البلجيكية »نعم، 
س��أب��ق��ى ف��ي إن��ت��ر. رب��م��ا ي��ج��ب أال أق���ول ذل��ك 
الذي  الرجل  مع  بالفعل  لكني تحدثت  اآلن، 
م��ن امل��ت��وق��ع أن يصبح امل���درب ال��ج��دي��د. لقد 

كانت محادثة إيجابية جدا«.
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د. محمد حسين الدالل

فقدان المبادرة والمشروع !
الحكومة واملجلس يفتقدان لإلرادة واإلدارة لوضع وتفعيل 
السياسية  األزم��ة  للخروج من  أو مبادرات حقيقية  مبادرة 
وأدواره��ا  عميقة،  سياسية  غيبوبة  في  فالحكومة  القائمة، 
ف��ن��واب��ه  امل��ج��ل��س  أم����ا  ل���ل���رؤي���ة واألداء،  وت��ف��ت��ق��د  م����ح����دودة، 
ات���ف���اق بينهم،  أف���ك���ار وأج���ن���دات م��ت��ع��ددة دون  ت��ص��ارع��ه��م 
للمستقبل  واض��ح��ة  خططًا  أو  رؤى  يملكون  ال  أن��ه��م  كما 
فقط  وإنما  مستدامة،   جذرية 

ً
حلوال يقدمون  وال  املنشود، 

 مؤقتة من أبرزها رحيل الرئيسني، وحتى هذا الحل 
ً
حلوال

ي��راوح  ال سيناريو واضحًا متفق عليه ملا بعد ذل��ك، ولذلك 
الطرفان في دوامة الصراع والحلول التكتيكية واملؤقتة التي 

تشعل نار التأزيم القائم بني الطرفني دون نهاية. 
يتطلعون  أفضل  ملستقبل  التواقون  وشبابها  الكويت  أه��ل 
إلى مبادرة ملشروع دولة من أحد طرفي الصراع أو كليهما، 
 ع��م��ل��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر ال��ح��ي��اة ال��س��ي��اس��ي��ة 

ً
م���ش���روع ي��ق��دم ح���ل���وال

واملدنية، مشروع يمثل جميع الكويتيني، ال مشروع شيخ أو 
تاجر أو نائب أو وزير أو متنفذ أو طائفة أو حزب.

غلّو املخربني

حني  واالستهجان  واالس��ت��غ��راب  الدهشة  مشاعر  تمتلكك 
التي  القضايا واألح���داث  أو تسمع كالمه في  تقرأ ألحدهم 
إنهم  فيها،   

ً
فاعال طرفًا  اإلسالمية  والشريعة  الدين  يكون 

العلمانيون الغالة املتعصبون في الفكر والعقل واملمارسة، 
رأي��ه��م وال يحترمون  إال  ي��رون  ال��ذي��ن ال  اإلقصائيون  إنهم 
ثقافة وقيم الغير، إنهم املحرضون ضد مخالفيهم ولو أدى 

ذلك إلى تدمير اآلخر وتعريضه للظلم.
ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة م���ن ال���ن���اس م��م��ن ل���م ي��ع��ج��ب��ه��م م��ق��اوم��ة ال��ش��ع��ب 
املحتل  مواجهة  في  أكبر«  »اهلل  ب�� هتفوا  ألنهم  الفلسطيني 
ال��ص��ه��ي��ون��ي، ول����م ي��ع��ج��ب��ه��م أن���ه���م ج����اه����دوا امل���ع���ت���دي على 
املحتل  ق��اوم��وا  الفلسطينيني  أن  يعجبهم  ول��م  مقدساتهم، 
الخانع  للتطبيع  امل���ؤي���دون  امل��ه��رول��ون  ألرض��ه��م، ه��م ذات��ه��م 
الغالة  املجرم واملحل، وه��ؤالء  الصهيوني  الكيان  الذليل مع 
واملسلم،  العربية  الشعوب  وتجاوزتهم  ال��ت��اري��خ،  تجاوزهم 

وتجاوزهم صاحب كل ضمير إنساني حي.
 ون��ه��ارًا ب��س��وء العمل 

ً
 ال��غ��الة امل��خ��رب��ون ه��م م��ن يجهر ل��ي��ال

الخيري واإلنساني، وهم بذلك ال ينطلقون من أسس قانونية 
أو موضوعية، إنما منطلقهم هو مخاصمة وإقصاء لكل من 
الخيري  العمل  أن  الخيري واإلنساني، مع  العمل  ل��واء  حمل 
جهات  من  عليه  والتدقيق  مراقبته  تتم  الكويتي  اإلنساني 
الخاص، فتتم مراقبته من وزارة  القطاع  ع��دة وف��ي  رسمية 
الشؤون ووزارة الخارجية، كما أن لكل جمعية خيرية مدقق 
حسابات رسميًا ومعتمدًا، وعند مطالبة الغالة إياهم بتقديم 
األدلة والبراهني املؤيدة لتلك املخالفات وفقًا لتلك االدعاءات 
القضائية يصمتون صمت أهل  املرسلة لتقديمها للجهات 

القبور.
لهؤالء الغالة واالنتهازيون نقول كفاكم هدمًا للعمل املدني 
ل��ل��ك��وي��ت وشعبها  ال����ذي ك���ان وم���ا زال ن��اف��ع��ًا  واإلن���س���ان���ي 
 وشعبًا تميزت محليًا 

ً
وجميع شعوب العالم، فالكويت قيادة

بذلك  ال��ك��وي��ت  ون��ال��ت  وال��خ��ي��ر،  اإلن��س��ان��ي  بعملها  وإقليميًا 
توافر  برهان على  أو  دليل  لديه  وم��ن  اإلنسانية،  دول��ة  لقب 
ويدنا  معه  فنحن  ي��دع��ي،  مل��ا  م��ؤي��دة  بمستندات  مخالفات 
مع يده وعليه ان يذهب للقضاء، أما خالف ذلك فان الطعن 
واالستهزاء والتحريض هي من فعل املخربني ممن يسعون 
في االرض الفساد وبما ال ينفع الناس، وص��دق املولى عز 
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التجار.. ومؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي!

»أص��داء  القيم  كتابه  في  الشايع  عبدالعزيز  امل��رح��وم  العم  يتحدث 
الذاكرة« - الذي أنصح جيل الشباب بقراءته - عن الدور التأسيسي 
لجهة وعيهم  ق��دي��م��ًا خ��ص��وص��ًا  ال��ك��وي��ت  ت��ج��ار  لعبه  ال���ذي  الكبير 
املستنير بقيام دولة حديثة بمؤسساتها االقتصادية والسياسية، 
ال سيما مبادرات القطاع الخاص مثل إنشاء بنك الكويت الوطني 
البترول  الكويتية وشركة  الجوية  النفط والخطوط  وشركة ناقالت 
الوطنية وغيرها من الشركات، وهذا الدور كان ُيعبر عن هواجس 
وطنية بقدر ما كان ُيعبر عن مصالح اقتصادية فأفكار من هذا 
النوع جعلت الكويت تدخل عالم التحديث والحداثة من أوسع أبوابه 

مما يعود بالنفع على الكويت قبل النفع على مؤسسيها.
ومن تلك األدوار املهمة التي قام بها التجار انطالقًا من مسؤولياتهم 
عن  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  بإنشاء  مبادرتهم  املجتمعية 
تدفع كل  التجارة والصناعة بحيث  القانوني غرفة  طريق ممثلهم 
شركة مساهمة »مبلغ ١٥٠٠ دينار لتأسيس« إضافة إلى نسبة من 
التأسيس وخفضت  عند   %5« املساهمة  الشركات  أرب��اح  صافي 
في ما بعد إلى 1%« كي تسهم في االستثمار بالعنصر البشري 
ودعم  تحفيز  وكذلك  العلمي  والبحث  العلوم  تشجيع  على  وتعمل 
الشباب الوطني نحو متابعة شتى املجاالت العلمية والتخصصية 
ال��راح��ل  األم��ي��ر  م��ع سمو  والتنسيق  بالتفاهم  ذل��ك  وك���ان  والفنية، 
الشيخ جابر األحمد عندما كان - وليًا للعهد - ليرأس مجلس إدارة 
املؤسسة إلضفاء نوع من الرسمية واألهمية حتى يمكن للمؤسسة 
عام  فقد ص��در  وبالفعل  النبيلة،  وغ��اي��ات��ه��ا  ب��أه��داف��ه��ا  االض��ط��الع 
للعهد  وليًا   - ك��ان  األحمد عندما  الشيخ جابر  ١٩٧٦ مرسوم من 
آنذاك وقد عدل الحقًا في عام ١٩٨٥ إلى صاحب السمو أمير البالد 
- باالعتراف بالشخصية املعنوية ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
- وكرجل قانون - أعتقد أن هذه الصفة االعتبارية ليس لها شبيه 
أو مثيل في النظام القانوني والتجاري واملؤسسي في الدولة، فهي 
من جهة مؤسسة أنشأها أفراد عبر كيانات تجارية مساهمة، ومن 
جهة أخرى صدرت بمرسوم أميري بحيث تكون إدارتها التنفيذية 
ال��خ��اص أيضًا  القطاع  م��ن  اإلدارة  وي��ك��ون مجلس  ال��خ��اص  للقطاع 
األمير،  السمو  البالد هو صاحب  في  أعلى سلطة  برئاسة   

ً
ممثال

وك��ان��ت ال��رغ��ب��ة ب��دع��م ال��ق��ط��اع ال��خ��اص مل��ا يتميز ب��ه م��ن ق���درة على 
الحكومية  املرونة واإلب��داع واإلنتاج خالفًا ملا تتسم به املؤسسات 

من بطء وبيروقراطية ورتابة.
لم  أننا  األول:  أم��ران مهمان:  السابق  التفصيل  والغاية من  القصد 
نعد نرى أية مبادرات إبداعية من القطاع الخاص مثلما كان عليه 
الحال في السابق اللهم إال بعض املحاوالت الخجولة التي ال ترقى 
أو تذكر وال نعلم ما األسباب الحقيقية وراء ذلك العزوف أو التردد، 
واآلخر أن بعض تلك املؤسسات التي كان للطبقة التجارية الريادة 
ال��وه��ن واإلخ��ف��اق عندما أصبحت بيد  ق��د أصابها  ف��ي تأسيسها 
اإلدارة الحكومية فقد خلت من التميز واالبتكار، واملطلع على أحوال 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي سيتبني له صدق وحقيقة ما نقول 
دون  م��ن  أو  بقصد  تهميشه  ت��م  أو  ال��خ��اص  القطاع  ابتعد  فعندما 
إدارة حكومية  م��ج��رد  املؤسسة  وأض��ح��ت  األح���وال  تغيرت  قصد 
تقليدية ، ال تختلف كثيرًا عن جميع إدارات وهيئات الدولة، لكنها 
تتمتع بميزانية ضخمة وتملك رصيدًا ضخمًا من األم��وال خارج 
ع��ن إط���ار ال��ج��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة، وه��و م��ا يستلزم ب��ال��ض��رورة ال��ع��ودة 
إل���ى ال��ج��ذور وال��ب��ح��ث ف��ي األس��ب��اب األول����ى ال��ت��ي ك��ان��ت تسكن في 
ال��رواد األوائ��ل وتصحيح أية اختالالت قد  صدر وعقل املؤسسني 
اإلنشاء، خاصة  املتكررة على مرسوم  التعديالت  نتيجة  حصلت 
في ما يتعلق باإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية والرقابة أو الحوكمة 
املؤسسية وربما يأتي يوم يتم فيه تسليط الضوء على املؤسسة 

بشيء أعمق وتفاصيل أكثر.

قارن بين قدرة المواطن على شراء عقار في البالد حالياً.. وفي الستينيات

»سألت أبوي« لعلي خاجه تحقق
100 ألف مشاهدة خالل ساعات

حيل جديدة لتفادي الرقابة الخوارزمية بخصوص فلسطين

الكتابة بالخط غير المنّقط..
تنتشر على »فيسبوك«

أميرة بن طرف 

ال��ذي يبث على تطبيق  حقق برنامج »م��ع علي خ��اج��ه«، 
 
ً
منصات سبقلا على مواقع التواصل االجتماعي، تفاعال
كبيرًا وصل إلى أكثر 100 ألف مشاهدة بعد ساعات من 
ال��ب��ث، ف��ف��ي ف��ق��رة ج��دي��دة ب��ع��ن��وان »س��أل��ت أب����وي« ناقش 
خ��الل��ه��ا ال��زم��ي��ل خ���اج���ه ق�����درة امل���واط���ن ع��ل��ى ش�����راء ع��ق��ار 
ف��ي ال��ب��الد، م��ق��ارن��ًا ب��ني ه���ذه ال��ق��درة للموظف ف��ي نهاية 

الستينيات، وفي الوقت الراهن.
وبحسبة تضمنت رواتب املوظفني وأسعار األراضي، قال 
خاجه إن املوظف األعزب الجامعي في نهاية الستينيات 
كان يتقاضى راتبًا ال يتجاوز 150 دينارًا، بينما كان سعر 
أرض في منطقة الروضة بمساحة 1000 متر مربع، 3 آالف 
ر املوظف 40% من راتبه شهريًا، 

ّ
دينار، الفتًا إلى أنه لو وف

س��ي��ح��ت��اج إل���ى أرب����ع س���ن���وات ف��ق��ط ل��ت��وف��ي��ر س��ع��ر األرض 
وشرائها.

وأش����ار إل���ى أن ال���ي���وم، رات���ب امل��وظ��ف ت��ق��ري��ب��ًا أل���ف دي��ن��ار، 
ب��ي��ن��م��ا س��ع��ر أرض ب��م��س��اح��ة ن��ح��و 280 م��ت��رًا م��رب��ع��ًا في 
املوظف  وف��ر  ل��و  بالتالي  دي��ن��ار،  أل��ف   200 الظهر  منطقة 
ليشتريها،  ع��ام��ًا  ل����41  فسيحتاج  رات��ب��ه شهريًا  م��ن   %40
مؤكدًا أن السعر العادل لألراضي مقارنة بالسابق يجب 

أال يتجاوز 25 ألف دينار.
وبني خاجه أن من الحلول الواجب تنفيذها هو تحرير 
مأهولة  الكويت  من   %15 إن  البالد، حيث  في  األراض��ي 
وإش��راك  فضاء،  أرض  منها   %85 بينما  فقط،  بالسكان 

القطاع الخاص لتطوير األراضي وبناء مدن سكنية.

محمد أمين  

القديم  العربي  النشر بالخط  العرب حلواًل بديلة مثل  وجد 
���ط، ل���ت���ف���ادي ال���رق���اب���ة ال���خ���وارزم���ي���ة ع��ل��ى م��وق��ع��ي 

ّ
غ��ي��ر امل���ن���ق

فيسبوك وتويتر.
االجتماعي  ال��ت��واص��ل  م��واق��ع  نشطاء  م��ن  كثير  اشتكى  فقد 
الذين أعربوا عن تضامنهم مع العائالت الفلسطينية املهددة 
بالتهجير م��ن ح��ي ال��ش��ي��خ ج���راح ف��ي ال��ق��دس وض���د ال��ح��رب 
على قطاع غزة، من إزالة منشوراتهم على منصتي فيسبوك 
وتويتر اللتني منعتا كثيرين من النشر ملدة 24 أو 48 ساعة 
أو تعليق حساباتهم بالكامل. مع تصاعد العنف الصهيوني 
ال��ج��دل ب��ني نشطاء  ض��د الفلسطينيني ف��ي ق��ط��اع غ���زة، ث���ار 
مواقع التواصل االجتماعي ومنصات التواصل االجتماعي 
نفسها. وبحسب فادي رمزي، مستشار التسويق اإللكتروني 
واملحاضر في اإلعالم الرقمي بالجامعة األميركية بالقاهرة، 

فإن خوارزميات فيسبوك وتويتر تقوم بوضع عالمات على 
بعض الكلمات والهاشتاغ حول األحداث في غزة.

ي���ق���ول رم�����زي مل���وق���ع »امل���ون���ي���ت���ور«، إن م��س��ت��خ��دم��ي وس��ائ��ل 
ال��رق��اب��ة على   لتجنب 

ً
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي اكتشفوا ح��ي��ال

فيسبوك، مثل استخدام اللغة العربية بال تنقيط. 
وأضاف رمزي »فشلت خوارزميات فيسبوك وانستغرام في 
 .

ً
مالحظة ذلك حتى اآلن، لكنني أعتقد أن ذلك لن يدوم طويال

.»
ً
سيكشف الذكاء االصطناعي هذه الحيل مستقبال

تتواصل مع كبار المسؤولين في صناعة األلعاب لالنضمام إليها »التليغراف«: خالل اإلغالق

Netflix ستوّفر ألعابًا إلكترونية.. باشتراكات شهرية مبيعات غير مسبوقة 
لروايات الخيال

عمرو البساطي 

إن��ش��اء  إل���ى  التكنولوجيا  ش��رك��ات  ك��ب��رى  تسعى  بينما 
منصات لأللعاب، تخطط منصة نتفليكس لدخول سوق 
األلعاب اإللكترونية، وفقًا ملا أوردته صحيفة الغارديان 

البريطانية.
 ،The Information and Reuters مل���وق���ع  ت��ق��ري��ر  وأف������اد 
امل���ت���خ���ص���ص ف�����ي ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، ب������أن ش�����رك�����ات م��ث��ل 
»مايكروسوفت« و»أب���ل« و»س��ون��ي« و»غ��وغ��ل«، تسعى 
أي��ض��ًا إل���ى ت��ع��زي��ز وج���وده���ا ف���ي ه���ذا ال���س���وق م���ن خ��الل 
إن���ش���اء م��ن��ص��ات ل���ألل���ع���اب، م��م��ا ي��ع��ن��ي أن »ن��ت��ف��ل��ي��ك��س« 
ستدخل في منافسة شرسة خالل الفترة املقبلة من أجل 

تعزيز إيراداتها.

يأتي ذلك، بينما تتواصل »نتفليكس« مع كبار املسؤولني 
إليها  االنضمام  بشأن  األل��ع��اب  صناعة  ف��ي  التنفيذيني 

لقيادة إنشاء خدمة ألعاب باشتراكات شهرية.
وفي وقت سابق، أنتجت الشركة مجموعة متزايدة من 
»األفالم التفاعلية«، مثل Black Mirror: Bandersnatch و
 ،Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend
التي تستخدم آليات ألعاب فيديو بسيطة وتفاعلية، في 
ح��ني كانت تلك األف���الم واألل��ع��اب أول��ى خ��ط��وات الشركة 
املبدئية في السوق، وقال ممثل »نتفليكس« إن استجابة 

املشتركني كانت إيجابية.
على  للتنزيل  قابلة  ألعاب  لطرح  »نتفليكس«  وتخطط 
ال��ه��وات��ف امل��ح��م��ول��ة، ول���ن ت��ك��ون ه��ن��ال��ك إع���الن���ات داخ��ل 

األلعاب.

خالد الحماد 

س��اع��د ال���ق���راء ال��ذي��ن ي��ب��ح��ث��ون ع��ن ال���ه���روب م��ن ال���واق���ع أث��ن��اء قيود 
اإلغالق ملواجهة كورونا، دار النشر بلومزبري على تجاوز السوق 

بزيادة املبيعات واألرباح.
ارتفاع  القراءة، مما أدى إلى  إلى  الناس تحولوا  وقالت الشركة إن 
إل��ى 19.2 مليون جنيه  أرب��اح ما قبل الضرائب بنسبة 22 في املئة 

إسترليني عن العام املنتهي في فبراير.
ووصلت اإليرادات أيضًا إلى مستوى قياسي، حيث ارتفعت 14 في 
املئة إلى 185.1 مليون جنيه إسترليني، بعد املبيعات القوية لكتب 
األطفال الخيالية، من سلسلة هاري بوتر إلى سلسلة عرش الزجاج. 
وارتفعت املبيعات عبر صناعة النشر األوسع بنسبة 2% فقط العام 

املاضي، وفقًا لجمعية الناشرين.
إل��ى 346  امل��ئ��ة لتصل  ف��ي   12 إل��ى  ارت��ف��ع��ت األس��ه��م بما يصل  كما 
ب��ن��س��ًا، م��م��ا ج��ع��ل ق��ي��م��ة ب��ل��وم��زب��ري ق��ري��ب��ة م��ن 300 م��ل��ي��ون جنيه 

إسترليني.
ي��ق��ول ال��رئ��ي��س التنفيذي ن��اي��ج��ل ن��ي��وت��ن، إن اإلق��ب��ال ال��ش��دي��د على 
ال��ك��ت��ب ال��ت��ي ت��غ��ط��ي م��وض��وع��ات م��ث��ل ال��خ��ي��ال ال��ع��ل��م��ي واالن���دم���اج 
االجتماعي، إلى اإلنسانية والطهي، ساعد على تحقيق أداء ممتاز. 
وأضاف »إن قدرتنا على التكيف مع الظروف املتغيرة بسرعة، جنبًا 
القوي،  امل��ال��ي  م��ن مركزنا  ق��وة استراتيجيتنا، بدعم  م��ع  إل��ى جنب 
قد مكنت بلومزبري من الخروج بقوة من هذه األزم��ة وتقديم هذا 

األداء املمتاز«.

ت:  ش��ي��ع��ت،  ع����ام����ًا(،   68( العتيبي،  سيف  سعود  هيا   ●
.99099110 – 99660081

● سارة فهاد ارشيد القروي، أرملة عبداللطيف محمد علي 
الحقان، )91 عامًا(، شيعت، ت: 97787647.

محمد  خليل  أرم��ل��ة  الشطي،  عبدالله  يوسف  غنيمة   ●
محمد علي الوزان، )72 عامًا(، شيعت، ت: 99111975.

● سعده سعيد غنام الشويمي، أرملة شويمي عوض بن 
جنعاء العازمي، )65 عامًا(، شيعت، ت: 99927698.

ع��ي��س��ى  إب���راه���ي���م  زوج������ة  الغانم،  عبدالله  سعد  فــرح   ●
الحوطي، )38 عامًا(، شيعت، ت: 99018343 – 99737473.

 59( ال��ش��م��ري،  ي��وس��ف  خ��ال��د  زوج����ة  نيران،  سوك  سونان   ●
عامًا(، شيعت، ت: 51585079.

● هاني خالد محمد ريس، )48 عامًا(، شيعت، ت: 97888336.
ت:  عامًا(، شيعت،   58( ● عمشاء مانع دهيم الدوسري، 

.66820098 – 55575592

»إنا لله وإنا إليه راجعون«

الزميل علي خاجه

1980 - أول كويتي يحصل على الدكتوراه 
في »السفن« من جامعة السوربون

ب��ع��د دراس�����ة خ����ارج ال���ب���الد دام����ت أرب���ع���ة ع��ش��ر ع��ام��ًا، 
ال��دك��ت��واره  ال��زع��اب��ي على  حصل زع��اب��ي حسني علي 
م��ن جامعة ال��س��ورب��ون ف��ي مجال »ال��س��ف��ن«، ليصبح 
أول كويتي يحصل على هذه الدرجة العلمية في هذا 

التخصص. 
وفي تاريخ 24 مارس 1980، أجرت سبقلا حوارًا مع 

الدكتور الزعابي، وفي ما يلي نص الحوار:
أول شاب كويتي يحصل على الدكتوراه في »السفن« 
م��ن ج��ام��ع��ة ال��س��ورب��ون ب��ف��رن��س��ا، ب��ع��د دراس����ة خ��ارج 
ال��ب��الد دام���ت أرب��ع��ة عشر ع��ام��ًا، وم��ن الطريف أن��ه لم 
ي��س��ت��ط��ع ال���وص���ول إل����ى ب��ي��ت��ه ال���خ���اص، ف��ق��د اخ��ت��ف��ت 
ك���ل امل��ع��ال��م ال��ت��ي ك���ان ي��ع��رف��ه��ا ق��ب��ل م��ض��ي 14 س��ن��ة، 
وأص��ب��ح��ت م��ن��ط��ق��ة ال���س���رة م��دي��ن��ة غ��اص��ة ب��ال��س��ك��ان، 

عامرة بالبيوت والفيالت والعمارات السكنية.
ك���ان���ت م��وه��ب��ة ال���ف���ن ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي ت��ع��ي��ش ف���ي ضمير 
ووج����دان زع��اب��ي حسني علي ال��زع��اب��ي، ف��ت��رك الكلية 
كثيرًا  يستمر  ول��م  ط��ي��ارًا،  يصبح  أن  قبل  العسكرية 
في كلية الحقوق ليكون محاميًا، فقد انتصرت إرادة 
الفن  أس��ات��ذة  بشهادة  ممتازًا  »نحاتًا«  ليصبح  الفن 
أق��ام ع��ددًا من املعارض الخاصة  التشكيلي بفرنسا، 

بإنتاجه وأعماله الفنية داخل الكويت وخارجها، كما 
اشترك مع زمالئه الفنانني الكويتيني، في حني عرض 

أخرى على املستويني العربي والدولي. 
يقول الدكتور الزعابي إنه في عام 1976 حصل على 
املاجستير بتقدير جيد وكان موضوع رسالته »الفن 
م��ن 1940���������1976، وفي  الفترة  ع��ن  املعاصر«  الكويتي 
عام 1977 حصل على الدبلوم في الفنون التشكيلية. 
وفي عام 1977 سجل موضوع رسالة الدكتوراه وكان 
أول  ليصبح  الكويتية«؛  العربي  الخليج  »س��ف��ن  ع��ن 
ك��وي��ت��ي يحصل ع��ل��ى ه���ذه ال��درج��ة العلمية ف��ي ه��ذا 

التخصص.

د. زعابي حسين علي الزعابي

 لتحميل تطبيق سبقلا:

SCAN ME
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