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مبارك حبيب

وللمرة  بأحرف مضيئة،  تكتب  ومرافعة  تاريخية،  في سابقة 
األولى في تاريخ القضاء الكويتي، منذ تعيني املرأة في منصب 
»وك���ي���ل ن��ي��اب��ة«، اع��ت��ل��ت وك��ي��ل ال��ن��ائ��ب ال���ع���ام م��ن��ي��رة ال��وق��ي��ان، 
أمس، منصة القضاء في محكمة الجنايات، لتقود أول مرافعة 
م���اراث���ون���ي���ة، ف���ي ج��ري��م��ة ق��ت��ل ب��ش��ع��ة ارت��ك��ب��ت��ه��ا م��واط��ن��ة ضد 

خادمتها.
املرافعة التي وصفها النائب العام املستشار ضرار العسعوسي 
وإيمانًا  الكويتية،  امل��رأة  نجاح  ملسيرة  »استكمااًل  تأتي  بأنها 
بدورها وقدراتها وكفاءتها في شتى املجاالت، وتسجل سابقة 
الكويتي«،  القضائي  النظام  تاريخ  األول��ى من نوعها في  تعد 
شهدت في أحداثها انتصارا لفئة مستضعفة في البالد هي فئة 

الخدم وعمال املنازل.
وإذ ط��ال��ب��ت ال��وك��ي��ل م��ن��ي��رة ال��وق��ي��ان ب���إن���زال أق��ص��ى ال��ع��ق��وب��ة 
بالقاتلة، قالت في مرافعتها: إن املتهمة أفرغت غلها باملجني 
عليها في منظر تعيا به طاقة اإلنسان، شهيدًا على انحطاط 
ش��ذوذ مشاعرها إل��ى م��ا دون وح��ش ال��ح��ي��وان، فلم تحفل بها 
وأذن���اه���ا ت��م��زق��ان ك��ال��غ��رب��ال، ول���م ترحمها وه���ي ج��اث��ي��ة تحت 
إال عزمًا  تذرها  لم  الهطال،  قدميها، وبالخوف يحبس دمعها 
واهيًا تنحل آماله األسقام، وبالًء على شقاء نبذتها بعيدًا وبال 

دواء حتى عضها الجوع بنابه، وتركتها تواجه املوت الزؤام.
ال��ج��زاء الزم���ًا في  ك��ان  ب��ال��ق��ول: وم��ن هنا  واختتمت مرافعتها 
سبيل ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ك��ي��ان املجتمع م��ن أن ي��ن��ال م��ن��ه اإلج����رام، 
أمر  إذ فيه  املجتمع،  ل��رك��ائ��ز وج���ود  ل��ل��ع��دال��ة، وص��ون��ًا  تحقيقًا 
الحياة واملوت. وملا كانت الحياة هبة اهلل املقدسة، فإنه ال يجدر 
أقصى  بتوقيع  نطالب  هنا  وم��ن  بحقها.  إال  يهدرها  أن  بأحد 
عقاب على املتهمني نكااًل من اهلل، و»كل ساق سيسقى بما سقى 

وال يظلم ربك أحدًا«.

منيرة الوقيان أول سيدة تعتلي منصة القضاء للترافع أمام »الجنايات«

مرافعة تاريخية للمرأة الكويتية
¶ طالبت في أول مرافعة ماراثونية بإعدام مواطنة قتلت خادمتها
¶ العسعوسي: سابقة أولى من نوعها في تاريخ القضاء الكويتي 

9.9 % انكماش االقتصاد في 2020 مقارنة بنمو 0.4 % خالل 2019

»المركزي« ُيحذر من تخفيض إضافي لتصنيف الكويت 
السيادي.. ما لم ُتنفذ اإلصالحات االقتصادية

ال���م���ص���روف���ات  ن���س���ب���ة   %  52  ¶
المحلي..  ال��ن��ات��ج  إل��ى  الحكومية 
عالمياً  األعلى  ومن  خليجياً  األعلى 

قدرتها  أثبتت  الكويتية  البنوك   ¶
ع���ل���ى م����ق����اوم����ة ال����ص����دم����ات.. 
ومؤشراتها للسالمة المالية متينة

عام ماراثوني في مالحقة 
 مجرمي »غسل األموال«

¶  النيابة 
واصلت 

جهودها 
لمحاصرتهم 

رغم التحديات 
 والعقبات

¶ القضايا تتوالى ابتداء
 من  »النائب البنغالي« مروراً 

 ب�»صالحي« حتى »محاكمة القضاة«

¶ رغم الضغوط الشديدة من 
أقطاب لحفظها.. النيابة ال تزال

 تحقق مع »الدفعة األخيرة« 
 من غسل المشاهير
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منيرة الوقيان مترافعة أمام هيئة المحكمة
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الديوان األميري يشكر المعزين بوفاة منصور األحمد

األمير وولي العهد استقبال الغانم والخالد ووزراء
استقبل سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد بقصر 
السيف صباح أمس، كال على حدة، سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، ورئيس مجلس األم��ة مرزوق 
الخالد،  ال��وزراء سمو الشيخ صباح  الغانم، ورئيس 
ون��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء وزي���ر ال��دف��اع الشيخ 
ح��م��د ال��ج��اب��ر، ون��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء وزي��ر 
ال��ع��دل وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون ت��ع��زي��ز ال��ن��زاه��ة ع��ب��داهلل 

الرومي.
الشيخ مشعل  العهد  ول��ي  استقبل سمو  من جانبه، 
األح��م��د، ال��غ��ان��م وال��خ��ال��د وال��ج��اب��ر وال���روم���ي ووزي���ر 
الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د. أحمد الناصر، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.

وف����ي ح���ن ت���واص���ل���ت ب���رق���ي���ات وات����ص����االت ال��ت��ع��ازي 
بوفاة الشيخ منصور األحمد، تقدم الديوان األميري 
باسم سمو األمير وأسرة آل الصباح بالشكر الجزيل 
بتقديم  الذين شاركوا  كافة  واملقيمن  املواطنن  ال��ى 
ت���ع���ال���ى أن ي��ج��زي��ه��م خ��ي��را  ال����ت����ع����ازي، س���ائ���ل���ن اهلل 
بواسع  الفقيد  يتغمد  وان  مكروه  كل  من  ويحفظهم 

رحمته وان يسكنه فسيح جناته.
وك��ان سمو األمير تلقى اتصالن هاتفين أم��س من 
ملك األردن عبداهلل الثاني بن الحسن ورئيس مجلس 
فيهما عن  أعربا  الحلبوسي،  العراقي محمد  النواب 
امل��واس��اة لسموه ولألسرة  التعازي وص��ادق  خالص 
اهلل  األحمد، سائلن  منصور  الشيخ  بوفاة  الحاكمة 
بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح  يتغمده  أن 
ج��ن��ات��ه وأن ي��ل��ه��م س���م���وه واألس������رة ال��ك��ري��م��ة جميل 

الصبر وحسن العزاء. 
كما تلقى سمو األمير رسالة تعزية من سمو رئيس 

الحرس الوطني الشيخ سالم العلي.
وق���د ع��ب��ر س��م��وه ع���ن خ��ال��ص ش��ك��ره ع��ل��ى م���ا ع��ب��روا 
عنه من طيب املشاعر وصادق املواساة بهذا املصاب 

األليم، راجيًا سموه لهم وافر الصحة والعافية.
العهد اتصاالت هاتفية  ول��ي  من جانبه، تلقى سمو 
م��ن ك��ل م���ن: أم��ي��ر ق��ط��ر ال��ش��ي��خ تميم ب��ن ح��م��د، وول��ي 
العهد نائب رئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر ال��دف��اع في 
ال��س��ع��ودي األم���ي���ر م��ح��م��د ب���ن س��ل��م��ان، وول����ي العهد 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال��������وزراء ال��ب��ح��ري��ن��ي األم���ي���ر س��ل��م��ان 
ب��ن ح��م��د، وأم��ي��ر منطقة ت��ب��وك ب��ال��س��ع��ودي��ة ف��ه��د بن 
سلطان، اعربوا خاللها عن خالص تعازيهم وصادق 
املغفور  بوفاة  الحاكمة  ولألسرة  لسموه  مواساتهم 
الشيخ منصور األح��م��د، سائلن  ب��إذن اهلل تعالى  له 
ب��واس��ع رح��م��ت��ه ومغفرته  أن يتغمده  ت��ع��ال��ى  امل��ول��ى 
وي��س��ك��ن��ه ف��س��ي��ح ج��ن��ات��ه، وأن ي��ل��ه��م س��م��وه واألس����رة 

الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
وقد عبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره ملا أبدوه 
من صادق املواساة وخالص التعازي والدعاء، راجيا 

من املولى عز وجل ان ال يريهم مكروها بعزيز.

.. والرومي

ولي العهد مستقبالً الجابر والعلي والناصر

األمير مستقبالً الغانم

 االعتداءات الحوثية على السعودية
تهديد مباشر لألمن الخليجي

استقبل وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون 
في  الناصر،  أحمد  د.  الشيخ  ال���وزراء  مجلس 
ديوان عام وزارة الخارجية، املبعوث الخاص 
اليمن مارتن  إلى  املتحدة  العام لألمم  لألمن 

غريفيث، بمناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وق����دم غ��ري��ف��ي��ث ش��رح��ا ع���ن آخ����ر امل��س��ت��ج��دات 
وال����ت����ط����ورات ال���ح���اص���ل���ة ف����ي ال���ي���م���ن، م��ع��رب��ا 
ع����ن ب����ال����غ ال���ث���ن���اء وال���ت���ق���دي���ر ل�������دور ال���ك���وي���ت 
وإس��ه��ام��ات��ه��ا ن��ح��و دع���م ال��ي��م��ن، خ��اص��ة على 
إل��ى  ال��رام��ي��ة  وملساعيها  اإلن��س��ان��ي،  الصعيد 
املعاناة  وتخفيف  واالس��ت��ق��رار  األم��ن  تحقيق 

اإلنسانية التي يعيشها شعبه الشقيق.
م����ن ج���ان���ب���ه، ج�����دد ال���ن���اص���ر ال�����ت�����زام ال��ك��وي��ت 
اليمن واستقراره، وإع��ادة  الوقوف مع وح��دة 
األم���ن واألم����ان إل���ى رب��وع��ه، وم��س��ان��دت��ه��ا لكل 
ال��ج��ه��ود ال���رام���ي���ة ل��ل��وص��ول إل����ى ح���ل يفضي 
إل����ى س����الم دائ�����م ل���ألزم���ة ف���ي ال���ي���م���ن، م��ش��ددا 
السعودية للسالم  املبادرة  على أهمية تنفيذ 
عليها،  املتفق  ال��ث��الث  واملرجعيات  اليمن  ف��ي 
وامل���ت���م���ث���ل���ة ب����امل����ب����ادرة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة وآل��ي��ت��ه��ا 
التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني 

الصلة  األم���ن ذات  وق�����رارات مجلس  ال��ش��ام��ل، 
ومنها القرار 2216.

وأك��د دع��م الكويت ل��الج��راءات والجهود التي 
يقوم بها املبعوث الخاص في هذا اإلطار. كما 
ج���دد إدان����ة ال��ك��وي��ت واس��ت��ن��ك��اره��ا للهجمات 
ال��ت��ي تقوم  واالع���ت���داءات املستمرة وامل��ت��ك��ررة 
بها امليليشيات الحوثية على اململكة العربية 
ال���س���ع���ودي���ة ال���ش���ق���ي���ق���ة، وال����ت����ي ت���ع���د ت��ه��دي��دا 
ال��ق��وم��ي الخليجي وال��ع��رب��ي،  م��ب��اش��را ل��ألم��ن 
م���ؤك���دا م��وق��ف ال��ك��وي��ت ال��ث��اب��ت وال���داع���م لكل 
للحفاظ  السعودية  تتخذها  التي  اإلج���راءات 

على أمنها واستقرارها.

السفيرة عائشة كويتاك:

120 ألف كويتي زاروا تركيا في 2020

مي السكري 
قالت السفيرة التركية في مؤتمر صحافي عقدته أمس 
ر، أنه باملقارنة 

َ
ف بمناسبة موسم السياحة وقيود السَّ

التي يتخذ  ال���دول  أكثر  الكويت  السكان تعد  ع��دد  م��ع 
معظم مواطنيها من تركيا وجهة سياحية لهم، الفتة 
إل���ى أن���ه ف��ي ع���ام 2019، زار ت��رك��ي��ا أك��ث��ر م��ن 374 أل��ف 
ال��ع��ام املاضي،  ألفا  ت��ج��اوز ع��دده��م 120  كويتي، فيما 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ق��ي��ود امل��ف��روض��ة ع��ل��ى ال��س��ف��ر بسبب 

.Covid-19 وباء
وأض������اف������ت: »ي���م���ك���ن ل��ل��ك��وي��ت��ي��ن ال���س���ف���ر إل������ى ت��رك��ي��ا 
وال��رح��الت الجوية امل��ب��اش��رة إل��ى ب��الدن��ا مستمرة من 

قبل شركات الطيران التركية والكويتية«.

شهادة التطعيم

وأشارت إلى أنه عند الدخول إلى تركيا من الكويت، لن 
يتم الطلب من املسافرين تقديم نتيجة سلبية الختبار 
PCR ف���ي ح����ال ت��ق��دي��م وث��ي��ق��ة ص������ادرة ع���ن ال��س��ل��ط��ات 
الكويتية الرسمية تفيد بأنهم قد تلقوا التطعيم قبل 
14 يوًما على األقل من دخول تركيا و/ أو أنهم أصيبوا 

باملرض وتم الشفاء منه خالل األشهر الستة املاضية، 
ه��ؤالء  على  الصحي  الحجر  تدابير  تطبيق  يتم  ول��ن 

الركاب.
وزادت بالقول »إذا لم يتمكن املسافرون القادمون من 
ال��ك��وي��ت م��ن ت��ق��دي��م ش��ه��ادة ل��ق��اح أو امل��س��ت��ن��دات التي 
فإن  امل��ذك��ورة،  للقواعد  ا 

ً
وفق باملرض  إصابتهم  تثبت 

من  س��اع��ة   72 قبل  سلبي   PCR اختبار  نتيجة  تقديم 
 Rapid سلبية  سريع  اختبار  نتيجة  أو  تركيا  دخ��ول 
Antigen Test بحد أقصى 48 ساعة قبل دخول تركيا 
تعتبر كافية، مضيفة: »م��ن ناحية أخ��رى، قد يخضع 
 PCR األش�����خ�����اص ال����ذي����ن ي���دخ���ل���ون ت���رك���ي���ا الخ���ت���ب���ار

عشوائيا عند الوصول«.

وأش��������ارت ك���وي���ت���اك إل�����ى أن امل���واط���ن���ن ال��ك��وي��ت��ي��ن ال 
ي���ح���ت���اج���ون إل�����ى ت���أش���ي���رة دخ������ول ل��ل��ق��ي��ام ب��رح��الت��ه��م 
ال���س���ي���اح���ي���ة إل������ى ت����رك����ي����ا، وي���م���ك���ن ل����ألج����ان����ب ال���ذي���ن 
للحصول عليها عبر  التقديم  تأشيرة  إلى  يحتاجون 
م طلبات تأشيرة تركيا«، مضيفة »أنه منذ 

ّ
»مركز تسل

افتتاح املركز، أصبحنا نقوم بعملية استقبال الطلبات 
وسرعة  وفعالية  راح��ة  أكثر  بطريقة  التأشيرة  ومنح 

إلخواننا وأخواتنا في الكويت«.

إجراءات اإلصابة

وع��ن اإلج����راءات التي يجب اتخاذها ف��ي ح��ال أصيب 
السائح ب���Covid-19 خالل إجازته في تركيا، أوضحت 
كويتاك أن��ه ف��ي إط���ار ش��ه��ادة »السياحة اآلم��ن��ة«، فإن 
التي تحتوي على 30 غرفة  اإلق��ام��ة،  الفنادق وم��راف��ق 
ال��زائ��ري��ن  ل��ع��زل  أو أك��ث��ر، م��ل��زم��ة بتخصيص م��ن��اط��ق 
الزائر  إصابة  تشخيص  تم  »وإذا  مضيفة:  املصابن، 
بغرف  وأق���ارب���ه  ت��زوي��ده  فسيتم   ،Covid-19 ب��ف��ي��روس 
م���ح���ددة ل���ل���ع���زل، ل��ل��م��دة وال����ش����روط امل����ح����ددة ف���ي عقد 
اإلقامة، وإذا ظهرت على املريض أعراض شديدة، يتم 

تحويله إلى املستشفى«.
وأضافت »أن فوائد القطاع السياحي ليست اقتصادية 
فقط، إنما يساهم أيضًا في تحقيق التقارب والتفاهم 
بن شعوبنا، متمنية أن ترى املزيد من السياح األتراك 
يقومون بزيارة الكويت أيضًا، وأن تخفف الكويت قيود 
األع��م��ال واألش��خ��اص  ل��رج��ال  بالنسبة  السفر، خاصة 

الذين يسافرون ألغراض ضرورية وأساسية«.

الخالد تسلم رسالة إلى األمير من الرئيس الغزواني

الكويت وموريتانيا:
استكشاف فرص تعزيز التعاون

استقبل رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد في قصر السيف أمس، املبعوث 
له  املرافق  اليمن مارتن غريفيث والوفد  املتحدة في  العام لألمم  الخاص لألمن 

بمناسبة زيارته للبالد.
كما استقبل رئيس الوزراء، بحضور وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، وزير الشؤون الخارجية والتعاون واملوريتانين 
في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير املالية املوريتاني محمد األمن ولد 
الذهبي، حيث تم تسليم رسالة خطية من الرئيس املوريتاني محمد ولد الشيخ 

الغزواني إلى سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد.
من  ترأسها  رسمية،  مباحثات  جلسة  وموريتانيا  الكويت  ع��ق��دت  ال��س��ي��اق،  ف��ي 
للشؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  املالية  وزي���ر  بحضور  الخارجية  وزي���ر  الكويتي  الجانب 
االقتصادية واالستثمار خليفة حمادة، في حن ترأس الجانب املوريتاني وزير 

الشؤون الخارجية والتعاون.
تربط  التي  املتينة،  التاريخية  الثنائية  العالقات  تعزيز  أط��ر  الجانبان  وت��ن��اول 
البلدين  الوثيق بن  التعاون  الكويت وموريتانيا، واستعرضا جميع أوجه  بن 
ال��ف��رص  الشقيقن ف��ي مختلف امل���ج���االت وع��ل��ى امل��س��ت��وي��ات ك��اف��ة، واس��ت��ك��ش��اف 
املشتركة  واملصالح  باملنفعة  يعود  بما  التعاون  ذلك  لتعزيز  واملتنوعة  العديدة 

للبلدين وشعبيهما الشقيقن.
اإلقليمية  الساحتن  على  املستجدات  آخ��ر  مناقشة  املباحثات  خ��الل جلسة  وت��م 

والدولية والتطورات التي تشهدها املنطقة.
وتأتي هذه املباحثات في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير املوريتاني 

الخالد متسلماً رسالة الرئيس الموريتاني لألميروالوفد املرافق له إلى البالد في الفترة من 11 إلى 15 الجاري.

 بالدنا توفر السياحة اآلمنة 
والسهولة في السفر

السياح األجانب
معفون من االلتزام بالقيود 

المطبقة في تركيا

الرحالت الجوية المباشرة 
مستمرة من قبل شركات 
الطيران التركية والكويتية

التسجيل الرقمي 
ش����ددت ك��وي��ت��اك ع��ل��ى ض����رورة ال��ت��س��ج��ي��ل ال��رق��م��ي 
للدخول إلى تركيا، مشيرة إلى أنه يجب على جميع 
الركاب إكمال تسجيل الدخول الرقمي الخاص بهم 
على http://register.health.gov.tr في غضون 72 

ساعة قبل دخول تركيا. 
وأضافت »أنه بعد اكتمال التسجيل بنجاح، سيكون 
لديك رمز شخصي HES، يجب تقديمه في شكل 
رقمي أو مطبوع عند الوصول، ويجب أن يكون هذا 
ال��رم��ز م��ازم��ًا للمسافر خ��ال إج��ازت��ه ف��ي تركيا، 
رق���م���ًا، يستخدم  أو 12  م���ن 10  م��ك��ون  رق����م  وه����و 
تركيا  داخ��ل  والتنقل  للسفر  تذاكر  على  للحصول 
ك��اف��ة، كما يستخدم  ال��ع��ام  النقل  ب��واس��ط��ة وس��ائ��ل 
الرمز للحد من انتشار فيروس Covid-19 وإبطاء 
 عن أنه يوفر املعلومات للمسافرين، 

ً
انتشاره، فضا

الذين أصيبوا بالفيروس، أو الذين خالطوا أو كانوا 
.»Covid-19 على اتصال بمرضى

التأمين الصحي 
الصحية  التأمينات  جميع  أن  ك��وي��ت��اك  أوض��ح��ت 
تركيا  في  املمكنة  العاجات  تغطي  ال  قد  الدولية 
في حال اإلصابة بفيروس SarsCoV-2، ناصحة 

بضرورة التأكد من ذلك قبل بدء الرحلة.
وذكرت أنه يمكن للمسافرين إلى تركيا الحصول 
ع��ل��ى ت��أم��ن ص��ح��ي خ���اص إض��اف��ي ق��ب��ل دخ��ول 
املرخصة  التأمن  بشركات  قائمة  وتوجد  الباد، 
من قبل وزارة الصحة التركية إلصدار »بوليصات 
تأمن لكوفيد« للسياح األجانب القادمن إلى تركيا. 
اإللكترونية  الصفحة  ع��ل��ى  إل��ي��ه  ال��وص��ول  يمكن 

./https://www.covidinsurance4turkey.com

مراكز اختبار PCR المعتمدة
بّينت كويتاك أنه باإلضافة إلى املطارات الدولية، مثل 
أنطاليا وموغا وبودروم وإزمير وإسطنبول، يوجد 
حوالي 480 مركزًا معتمدًا ليتمكن الزوار من إجراء 

اختبار Covid-19 قبل مغادرتهم تركيا.

فيما أشادت السفيرة التركية لدى البالد عائشة كويتاك بالعالقات السياحية 
التي وصفتها بالمميزة بين بالدها والكويت، أعلنت عن بدء الموسم السياحي 
في بالدها هذا العام بعد شهر رمضان مباشرة فضال عن استعداد بالدها التام 

الستضافة الكويتيين في كل الوجهات السياحية اآلمنة هذا العام.

األمم المتحدة
تشيد بدعم الكويت 

الستقرار اليمن

الناصر مجددًا:

¶ ال اختبار PCR للقادمين من الكويت.. وال حجر صحياً للمطعمين

عائشة كويتاك
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منيرة الوقيان مترافعة أمام هيئة المحكمة

منيرة الوقيان

منيرة الوقيان أول وكيل نيابة تترافع أمام الجنايات:

قاتلة خادمتها فقدت الرحمة وتستحق اإلعدام

قال النائب العام املستشار ضرار العسعوسي 
الكويتية،  امل���رأة  ن��ج��اح  ملسيرة  استكمااًل  إن��ه 
وإيمانًا بدورها وقدراتها وكفاءتها في شتى 
امل��ج��االت، وف��ي سابقة تعد االول��ى من نوعها 
وغيره  الكويتي  القضائي  النظام  ت��اري��خ  ف��ي 
م���ن األن��ظ��م��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ف���ي ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، 
منيرة  العاصمة  نيابة  وكيل  األس��ت��اذة  تولت 
املرافعة  واداء  العامة  النيابة  تمثيل  الوقيان 

امام محكمة الجنايات في جريمة قتل.
وأض����اف ال��ع��س��ع��وس��ي ف��ي ت��ص��ري��ح صحافي 
التدريبية  ل��ل��دورة  النجاح كثمرة  ه��ذا  »ي��أت��ي 
ف���ي إع������داد امل���راف���ع���ات ال��ش��ف��وي��ة وص��ي��اغ��ت��ه��ا 
أعدتها  التي  الجنايات،  أم��ام محاكم  وأدائ��ه��ا 
النيابة  أع��ض��اء  م��ن  كويتية  ك���وادر  ونظمتها 
ال��ع��ام��ة، ت��ح��ت إش����راف امل��ح��ام��ي ال��ع��ام م��ب��ارك 
الرفاعي، وشارك فيها 32 وكيل نيابة � بينهم 

4 وكيالت � اجتازوها جميعًا بنجاح«.

تفاصيل املرافعة

وبالعودة إلى املرافعة في القضية واحداثها، 
تعذيبهم  ف��ي  املجرمني  أن  الوقيان  أك��دت  فقد 
للضعفاء وحطهم من كرامتهم وحضهم على 
إسقاط آدميتهم سينالون جزاءهم من العقاب 

في الدنيا قبل اآلخرة. 
واض����اف����ت ف����ي م���راف���ع���ت���ه���ا: إن ال������ذي ت��ط��رح��ه 
إذ  املجرمني ببعيد،  ه��ؤالء  م��ن  صحفنا ليس 
يموج بجروح نازفة، يناديها األلم ويحتجرها 
ال����دم، وت��م��زق م��ن ي��م��ر ب��ب��ص��ره ع��ل��ى أح��داث��ه��ا 
كمدًا، من حال امرأة سردقها العذاب بسياطه، 
ف��خ��ط أخ��ادي��د م��زق��ت م��ا تبقى م��ن مالمحها، 
م��س��ت��ب��ي��ح��ًا ت��ل��ك ال������روح امل��س��ك��ي��ن��ة ال���ت���ي رم��ت 

ب��ه��ا األي�����ام ف���ي ق��ب��ر املتهمني 
ف����م����ن����ه����ا ال�����ق�����ل�����ب واج���������ف، 

وال�����ن�����ف�����س م�������روع�������ة، م��ن 
ه���ول م��ا الق���ت م��ن س��وء 
ال��ع��ذاب، ف��ت��ارة تلتحف 
وفينًا  ب��ال��وج��ه،  هونها 
تصلى بالصدر والظهر 

وال��������������ذراع��������������ني، وح����ي����ن����ًا 
تتضور جوعًا على هونها 

والجراح.
ّ

وحشية وغل

أفرغت  املتهمة  ان  ال��ع��ام  النائب  وق��ال��ت وكيل 
غلها في منظر تعيا به طاقة اإلنسان، شهيدًا 
على ان��ح��ط��اط ش���ذوذ مشاعرها إل��ى م��ا دون 
وح�����ش ال����ح����ي����وان، ف���ل���م ت��ح��ف��ل ب���ه���ا وأذن����اه����ا 
جاثية  وه��ي  ترحمها  ول��م  كالغربال،  تمزقان 
ت���ح���ت ق���دم���ي���ه���ا، وب���ال���خ���وف ي��ح��ب��س دم��ع��ه��ا 
الهطال، لم تذرها إال عزمًا واهيًا تنحل آماله 
األسقام، وبالًء على شقاء نبذتها بعيدًا وبال 

بنابه،  ال��ج��وع  دواء حتى عضها 
وتركتها تواجه املوت الزؤام.

وب��ع��د اس��ت��ع��راض��ه��ا وق��ائ��ع 
لجريمتها  املتهمة  ارت��ك��اب 
وم�����������������ن س����������اع����������ده����������ا ف�����ي 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا، ط��ال��ب��ت ب���إن���زال 
أق���س���ى ال��ع��ق��وب��ة ب��ال��ق��ات��ل��ة، 
واختتمت مرافعتها بالقول:

شاءت إرادة الحكيم الخبير أن 
يجعل هذا البلد آمنا ويرزق أهله 
ف��ان��ب��ج��س��ت األرض من  ال��ط��ي��ب�����ات،  م�����ن 
خيراتها تفيء على الكويتيني نفحات من نع�م 
اهلل التي ال تعد وال تحصى. وج��اء القدر بها 
لها  ن��زح  كبيرًا،  وقلبًا  ي��دًا رحيمة  العالم  إل��ى 
الطيبون م��ن األخ�����وة واألص���دق���اء م��ن أصقاع 
األرض، يطلبون الرزق الحالل، ويسهمون مع 
أبناء الوطن في نهضته على املستويات كافة، 
ف��ي ك��ده��م ورغ��ده��م س��واء  فكانوا قسيمًا لهم 
بسواء، ال فرق بينهم بسبب الدين أو الجنس 
الكويتيون وشركاؤهم في  ال��ع��رق. وع��اش  أو 

ال��ح��ي��اة م���ن ع��م��ال امل���ن���ازل ف���ي ت��آل��ف ورح��م��ة 
ضمن روح األسرة الواحدة، تحت سقف واحد 
وكما  الحقيقة،  تلك  احتقار،  وال  استكبار  بال 
أن لكل قاعدة شواذ فقد ضل فريق منهم س�واء 
السبيل، محتقرًا للعامل املنزلي، متعاليًا على 
ب�ال  ه�����وادة، ويعامله  ضعفه، يقسو علي�ه بال 
لخلق  في حقوقه، مجسدًا  يعدل  وال  إنصاف 
ال��ك��راه��ي�����ة ف��ي م��داه��ا امل��ن��ف��ل��ت، وم��ن��ح��درًا إل��ى 
م��ن تعذيب  ف��ي معاملته  امل��م��ارس��ات  أب��غ�����ض 
وت��ن��ك��ي��ل ب��ص��ورة م��ت��ع��م��دة م��ت��ك��ررة، ح��ت��ى إن 
بعضه�م بلغ فيه األمر إلى أن ينزل باإلنسان 
يهدمه،  ث�م  يبنيه  ث��م  فيهدمه  األش��ي��اء  منزلة 
ب��م��ا ي��دم��ر ال�نفس ال��ب��ش��ري��ة وي��س��ح��ق روح��ه��ا 
العنصرية  بلطخة  ويدمغها  للبق�اء،  املتوثب�ة 
املقيتة فتستوي لدى املعنف الحسنة والسيئة 
ويتش�رد نور الضمير منها وينتشر في فضاء 
ال��ظ��الم، ذل��ك أن ك��ل م��ا تمسه ال��ق��وة تحط من 
ه��ي نفسها  فاللطخة  ال��ت��م��اس،  ك�ان  أي�ًا  ق��دره 
أح��رق  أم  امل���رء لصفعة مهين�ة  ت��ع��رض  س���واء 

حيًا حتى املوت.

أقصى العقاب

وختمت الوقيان بالقول: ومن هنا كان الجزاء 
الزمًا في سبيل الحفاظ على كيان املجتمع من 
أن ينال منه اإلجرام، تحقيقًا للعدالة، وصونًا 
ل��رك��ائ��ز وج����ود امل��ج��ت��م��ع، إذ ف��ي��ه أم�����ر الحي�اة 
وامل����وت. ومل���ا ك��ان��ت ال��ح��ي��اة ه��ب��ة اهلل امل��ق��دس��ة، 
فإنه ال يجدر بأحد أن يهدرها إال بحقها. ومن 
أقصى  بتوقيع  نطالبكم  الرئيس  سيدي  هنا 
ع��ق��اب على املتهمني ن��ك��ااًل م��ن اهلل. »ك��ل ساق 

سيسقى بما سقى وال يظلم ربك أحدًا«.

¶ سابقة
تعد األولى من 

نوعها في تاريخ 
النظام القضائي 

الكويتي 

¶ المرافعة 
استكمال لمسيرة 

نجاح المرأة 
الكويتية واإليمان 

بكفاءتها

حضور وتأثير ومرافعة
شهدت املرافعة املاراثونية امام محكمة الجنايات، التي ترأسها املستشار متعب العارضي، 
الكافي  بالوقت  للنيابة  املحكمة  وسمحت  الحاضرين،  من  وت��أث��رًا  املحامني  من  حضورا 
والتي  كافة،  واألدل��ة  الظروف  لشرح  الفرصة  لها  واتاحت  بالكامل،  القضية  أوراق  لعرض 
انتهت بمطالبة وكيل النائب العام في إيقاع عقوبة اإلع��دام بحق املتهمة، ليعم األمن الذي 

اعتاده الناس في هذه األرض ويأخذ كل ذي حٍق حقه.

مبارك حبيب 

للمرة األولى في تاريخ القضاء 
الكويتي، ومنذ تعيين المرأة 

في منصب »وكيل نيابة«، 
اعتلت وكيل النائب العام 

منيرة الوقيان، أمس، منصة 
القضاء في محكمة الجنايات 
لتقود أول مرافعة ماراثونية، 

في واحدة من أبشع جرائم 
القتل التي ارتكبتها مواطنة 

ضد خادمتها.

النائب العام
ضرار العسعوسي: 

تركتها جائعة 
ومريضة 

وعاملتها 
بوحشية 

الحيوان.. ونطالب 
بالقصاص 

ليستوي العدل

أفرغت غّلها 
في منظر تعيا 

به طاقة اإلنسان 
شهيداً على 

انحطاط شذوذ 
مشاعرها

لم ترحمها 
وهي جاثية 

تحت قدميها 
وبالخوف يحبس 
دمعها الهطال

نبذتها بعيداً بال 
دواء حتى عّضها 

الجوع بنابه 
وتركتها تواجه 

الموت الزؤام

الجزاء الزم في 
سبيل الحفاظ 

على كيان 
المجتمع من أن 
ينال منه اإلجرام

كلمة حق

a.botrosfarag@alqabas.com.kw

الموسيقى التصويرية )١(

المستشار عادل بطرس

التصويرية  املوسيقى  أن  نعلم  كلنا 
أصبحت جزءًا من العمل السينمائي 
أو املسرحي أو التلفزيوني أو اإلذاعي، 
الذي نشاهده أو نسمعه، ولكن القليل 
أو أهميتها، بل  منا يدركون فائدتها 
بها خاصة  قد يضيقون  البعض  إن 
إذا م���ا ك����ان ص��وت��ه��ا م��رت��ف��ع��ًا، ألن��ه 
يحرمهم من االستمتاع بالحوار، ومع 
تعد  التصويرية  املوسيقى  ف��إن  ذل��ك 
في صناعة  األساسية  العناصر  من 
هذه األعمال، فهي تلعب دوًرا حساًسا 
ف��ي رس���م م��ع��ال��م إض��اف��ي��ة للقصة ال 
يمكن للمؤلف كتابتها، أو في إيصال 
مشاعر ال يمكن للممثل تقمصها أو 
النطق بها، فهي اللمسة األخيرة التي 
ت��غ��ل��ف امل��ش��ه��د ال��س��ي��ن��م��ائ��ي بسحر 
إل��ى عالم آخر،  املشاهد  خ��اص ينقل 
يسكنه أبطال العرض الذي نشاهده، 
ا على كشف األحداث 

ً
كما تعمل أحيان

اس���ت���ط���اع  إذا  ل��ل��ف��ي��ل��م،  امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
امل��ش��اه��د ف��ه��م��ه��ا وت��ح��ل��ي��ل��ه��ا، فهناك 
أب��ع��اده��ا  ن���درك  أن  م��ش��اه��د ال يمكن 
التصويرية،  موسيقاها  وج���ود  ل��وال 
ال��ى درج���ة أن بعض ال��ن��ق��اد ي���رون أن 
التي تصاحب  التصويرية  املوسيقى 

األفالم، تمثل نصف الصورة.
املوسيقى  أن  الكثيرون  يعلم  ال  وق��د 
ال��ت��ص��وي��ري��ة ظ��ه��رت ف��ي األف����الم قبل 
ال��ح��وار، ففي فجر صناعة  أن يظهر 
السينما العاملية، وعلى وجه التحديد 
ف�����ي ع���ش���ري���ن���ي���ات ال�����ق�����رن امل����اض����ي، 
ك��ان��ت األف����الم ص��ام��ت��ة، ول��ه��ذا ك��ان��وا 
ي���س���ت���ع���ي���ن���ون ب���امل���وس���ي���ق���ى ل��ت��ف��س��ر 
أمامه  يراها  التي  الحركات  للمشاهد 
أف��الم  لها  مثال  وأب���رز  الشاشة،  على 
زلنا  ما  التي  القديمة  شابلن  شارلي 
نراها حتى اليوم ونعجب بها، ففيها 
ي���ت���م ع�����رض ال���ف���ي���ل���م ال���ص���ام���ت ع��ل��ى 
ال��ش��اش��ة ب��ي��ن��م��ا ي��ق��وم امل��وس��ي��ق��ي أو 
عازف البيانو بعزف املقطوعات التي 
امل���ع���روض لتساعد  امل��ش��ه��د  ت��ن��اس��ب 

املتفرج على فهمه. 
ال��ق��رن نفسه، فقد  ف��ي ثالثينيات  أم��ا 
اختلف الوضع تمامًا مع ظهور املؤلف 
)ماكس  الشهير  األميركي  املوسيقي 
ستينر(، الذي حصل على األوسكار 
أل���ف املوسيقى  أن  ب��ع��د  م����رات،  ث���الث 

التصويرية لعشرات األف��الم، وكشف 
ل��ل��ج��م��ي��ع ك���ي���ف ي���م���ك���ن ل��ل��م��وس��ي��ق��ى 
أن ت��غ��ي��ر م���ن ش��ك��ل ال��ف��ي��ل��م، ووض���ع 
مقطوعات موسيقية تتناسب بشكل 
ملحوظ م��ع أح���داث الفيلم وت��ؤث��ر في 
امل��ت��ف��رج��ني ت��أث��ي��رًا ب��ال��غ��ًا، وق���د تمكن 
املوسيقى  أن يحول مجرى  بذلك من 
ال��ت��ص��وي��ري��ة ف���ي األف�������الم، ب��ح��ي��ث لم 
ت���ع���د م���ج���رد م���ق���ط���وع���ات ع��ش��وائ��ي��ة، 
م��دروس��ة،  موسيقى  أصبحت  وإن��م��ا 
وظهر  والجمهور،  الصورة  بني  تربط 
ذل�����ك ج��ل��ي��ًا ف����ي أف������الم ع����دي����دة م��ن��ه��ا 
»كازابالنكا« و»ذهب مع الريح« التي ال 

تزال تعيش بيننا، حتى هذه اللحظة.
املوسيقى  م��ن  الغاية  تتحقق  وحتى 
ال���ت���ص���وي���ري���ة، ف����إن م��رح��ل��ة ال��ت��أل��ي��ف 
املوسيقي ال تبدأ إال بعد االنتهاء من 
اطالع  فيتم  بالكامل،  الفيلم  تصوير 
مؤلف املوسيقى على مشاهد الفيلم 
والسيناريو، حتى يتمكن من صياغة 
موسيقى تتناسب مع إيقاع املشاهد 

التي عاش أجواءها بأحاسيسه.
وم���ع ان��ط��الق ش����رارة ال��ح��رب العاملية 
ال��ث��ان��ي��ة ف���ي األرب��ع��ي��ن��ي��ات م���ن ال��ق��رن 
 مؤثرًا في 

ً
ال�20، بدت املوسيقى عامال

قامت  الحرب،  انتهاء  فبعد  السينما، 
مجموعة من الشباب بتغيير التوجه 
ونقلها  التصويرية  للموسيقى  العام 
م���ن ط��اب��ع ال��س��ي��م��ف��ون��ي��ة ال��ث��ق��ي��ل��ة إل��ى 

طابع موسيقي أخف.
الخمسينيات  ف���ي  ان��ع��ك��س  م���ا  وه���و 
اهتمام  ازداد  ذات����ه، ح��ي��ث  ال��ق��رن  م��ن 
ال��ج��م��ه��ور ب��امل��وس��ي��ق��ى ال��ت��ص��وي��ري��ة، 
وأص���ب���ح���وا ي���ت���ل���ذذون ب���ه���ا، خ��اص��ة 
عندما أطلقت أغنية »نهر القمر« التي 
م��ن مليون نسخة، وهو  أك��ث��ر  ب��اع��ت 
رق���م ق��ي��اس��ي ف���ي ذل���ك ال���وق���ت. وأدى 
إلى دخ��ول األغنية عوالم  النجاح  هذا 
األفالم، وذلك في فترة الستينيات من 
ال��ق��رن ذات���ه أي��ض��ًا، وأص��ب��ح��ت مؤثرة 

جدًا في أحداثها، خاصة.
 وش����ه����د ذل�����ك ال���ع���ق���د ظ����ه����ور ن��ج��وم 
)ال��ف��ي��س بريسلي(،  م��ث��ل:  م��ع��روف��ني، 
البيتلز(  و)كليف ريتشارد(، و)فرقة 
في  كبيرة،  بفاعلية  وه��ؤالء ساهموا 
إدخ������ال ف��ن��ه��م إل����ى ع����دد م���ن األف����الم 
ال���س���ي���ن���م���ائ���ي���ة. ك���م���ا ش����ه����دت ف���ت���رة 

ب���ات  م����ا  أي����ض����ًا، والدة  ال��س��ت��ي��ن��ي��ات 
يعرف ب� »موجة جيمس بوند«، والتي 
أل��ف��ه��ا ج���ون ب����اري، وف���ي ال��ع��ق��د ذات���ه، 
برزت أيضًا ظاهرة األفالم املوسيقية 
التي تضم الكثير من الغناء والرقص، 
م��ث��ل ف��ي��ل��م »م����اري ب��وب��ن��ز« و»ص���وت 
امل�����وس�����ي�����ق�����ى«. وم��������ع ب������داي������ة ع��ص��ر 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ف���ي ال��س��ب��ع��ي��ن��ي��ات من 
الظاهرة  ه��ذه  استبدلت  ال�����20،  ال��ق��رن 

باملوسيقى الحاملة أو الفنتازية.
ح���ي���ث ق�����اد ه�����ذه ال����ظ����اه����رة س��ت��ي��ف��ن 
س��ب��ي��ل��رغ وج�������ورج ل����وك����اس، ال���ل���ذان 
مثل:  أف��الم خيالية،  أخرجا مجموعة 
»ح����رب ال��ن��ج��وم« ال��ت��ي اح��ت��اج��ت إل��ى 
م���وس���ي���ق���ى ت���ص���وي���ري���ة ق�������ادرة ع��ل��ى 
الخيال، والتي  إلى عالم  نقل املشاهد 
املوسيقي جون  امللحن  خلفها  وقف 
وي��ل��ي��ام��ز، ال����ذي ف���از ب��خ��م��س ج��وائ��ز 

لألوسكار خالل مشواره الفني.
والتسعينيات  الثمانينيات  فترة  أم��ا 
 مهمًا ف��ي مسار 

ً
ف��ق��د ب���دت م��ف��ص��ال

امل���وس���ي���ق���ى ال���ت���ص���وي���ري���ة، وب������دأ ذل���ك 
م�����ع ظ�����ه�����ور »ال����ت����أل����ي����ف امل���وس���ي���ق���ي 
االل��ك��ت��رون��ي«، وب��ق��ي��ت ه���ذه ال��ظ��اه��رة 
م��س��ي��ط��رة ع��ل��ى األف�����الم ح��ت��ى وقتنا 
ال��ح��ال��ي، وب����رزت ه���ذه امل��وس��ي��ق��ى في 
أف����الم »رج����ل امل��ط��ر« و»األس�����د امل��ل��ك« 
أل��ف موسيقاها  و»امل���ص���ارع«، وال��ت��ي 

التصويرية امللحن هانز زيمر.
وكذلك برز امللحن جيمس هورنر في 
أف���الم »أس��اط��ي��ر ال��خ��ري��ف«، و»ال��ق��ل��ب 
جميل«.  و»عقد  و»تايتنك«  الشجاع« 
التصويرية  املوسيقى  فإن  وبال شك 
في العديد من األفالم أصبحت مؤثرة 
جدًا والفتة للنظر، وكذلك قادرة على 
حدث  كما  طويلة،  لفترات  تعيش  ان 
ف���ي أف�����الم »ال�����ع�����راب« ل��ل��م��ل��ح��ن نينو 
روتا، و»الرسالة« ملوريس غار، و»ملك 
ال���خ���وات���م« ل����ه����وارد ش�����ور، وغ��ي��ره��ا. 
مجرد  ليست  املوسيقى  فيها  وب��دت 
عنصر إضافي كما كان في بدايات 
ال��س��ي��ن��م��ا، وإن��م��ا ذات ح��ض��ور ق��وي، 
ومؤثرة  شيقة  أن��م��اط  جملة  وتمتلك 

في املشاهد.
ه��ذا عن االف��الم األجنبية، ولكن ماذا 
عن االفالم العربية؟ هذا ما سنعرفه 

في االسبوع القادم باذن اهلل.
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 ال����ن����ائ����ب ال��ب��ن��غ��ال��ي

 ال��ص��ن��دوق ال��م��ال��ي��زي

 غ���س���ل ال���م���ش���اه���ي���ر

م���ح���اك���م���ة ال���ق���ض���اة

◄

◄

◄

◄

 أبرز القضايا:

رغم الضغوط الشديدة التي تمارسها بعض األقطاب

عام ماراثوني في مالحقة غاسلي األموال
النيابة واصلت جهودها لمحاصرتهم رغم التحديات والعقبات

¶ القضايا تتوالى ابتداء من »النائب البنغالي« مروراً بـ»صالحي« حتى »محاكمة القضاة«

المتهمين  حجز  استطاعت   ¶
من  ومنعتهم  الكويت  داخ��ل 

الهرب إلى الخارج

ال��ق��ض��اي��ا  م��ع��ظ��م  ان���ت���ه���اء   ¶
الفساد  ملفات  حقيقة  بإثبات 
وال��ض��ل��وع ف���ي ج���رائ���م غسل 

األموال

المحرر القضائي

مالحقة  في  جبارة  جهوداً  تقريباً  عام  منذ  العامة  النيابة  تبذل 
الرغم  وعلى  األموال،  غسل  قضايا  في  والضالعين  الفاسدين 
وعلى  القضايا،  تلك  خالل  من  ف  تكشَّ الذي  الفساد  حجم  من 
النيابة  لتحقيقات  كان  التي  المشبوهة  األموال  حجم  من  الرغم 
عام  طوال  العامة  النيابة  ظلت  عنها،  الكشف  فضل  الماراثونية 
كامل تقريباً، تواصل جهودها المضنية، في مالحقة قضايا هؤالء 
المتهمين بقضايا الفساد وغسل األموال، رغم التحديات الجمة، 
تتناسب  ال  التي  المحلية،  القوانين  قصور  ومنها  واجهتها،  التي 

مع جرائم غسل األموال العالمية وتطورها.

بكشف  سبقلا،  انفردت  التي  البنغالي«  »النائب  قضايا  ومن 
القضاة  محاكمة  إلى  صالحي،  اإليراني  شبكة  إلى  تفاصيلها، 
الثمانية، وقد انتهت في معظمها بإثبات حقيقة ملفات الفساد 
بأحكام  معظمها  وانتهاء  األموال،  غسل  جرائم  في  والضلوع 
بالسجن بحق المتهمين فيها، منع أياً من المتهمين من الهرب 

إلى الخارج كما حصل في قضايا أخرى.

وال تزال النيابة العامة تحقق في العديد من قضايا غسل األموال، 
أمرهم  حسم  يتم  لم  الذين  المشاهير  من  لعدد  ملفات  وأبرزها 
حتى اللحظة بسبب ضخامة الملفات ومراجعتها وتدقيقها مع 

فريق وكالء النيابة العامة وتحديداً في نيابة األموال.

النيابة ال تزال تحقق مع الدفعة األخيرة من غسل المشاهير
الدفعة  قضايا  لحفظ  وأقطاب  أطراف  تمارسها  التي  الكبيرة  الضغوط  من  الرغم  على 
األخيرة من غسل المشاهير، أكد مصدر مطلع لـ سبقلا أن النيابة تواصل التحقيقات في 
هذه القضية المعقدة التي تتضمن مبالغ مليونية مشبوهة، مؤكدا أن ال كبير وال صغير 

أمام عدالة القانون.

بعد  والثانية  األولى  الدفعتين  متهمي  حسابات  عن  أفرجت  قد  العامة  النيابة  وكانت 
سقوط تهمة غسل األموال عنهم، إال أن الدفعة األخيرة ال تزال قيد التحقيق الذي امتد 
ألكثر من عام ونصف العام، مما يعكس حجم المبالغ المشبوهة المتصلة بالمتهمين 

في هذه الدفعة.

بالغات غسل 
األموال..

ال تتوقف
ق���د ي��ت��وق��ع ال��ب��ع��ض أن ق��ض��اي��ا غسل 
االم��وال انتهت او توقفت، لكن الحقيقة 
ل���� سبقلا أن ق��ض��اي��ا  ال���ت���ي ت��ك��ش��ف��ت 
غسل االموال ال تزال تتدفق الى النيابة 

العامة.

مزورو البصمة
والشهادات  أعادوا

المبالغ إلى الخزينة 
أب��ل��غ م��ص��در مطلع سبقلا ب��أن هناك 
قضايا عدة قد تكون غائبة عن البعض، 
املتهمني  إل��زام  العامة  النيابة  استطاعت 

فيها إعادة األموال إلى خزينة الدولة.
ول��ف��ت امل���ص���در إل����ى أن����ه م���ن أب����رز ه��ذه 
القضايا: مزورو بصمة الدوام، ومزورو 
العديد  إن  حيث  الجامعية،  ال��ش��ه��ادات 
النيابة  إل���ى  األم����وال  ب��إع��ادة  ق���ام  منهم 
السبيل  العامة وتقدموا بطلبات إخالء 

لحني إصدار األحكام بحقهم.

القرار النهائي بانتظار وصولها من الخارج 

الصندوق الماليزي..  التقارير الدولية تؤجل حسم القضية 
من الواضح جليًا أن قضية الصندوق املاليزي لم تتجه نحو حسم القرار من قبل النيابة، وربما تبقى مدة طويلة، ال يعلمها أحد.

وقال مصدر مطلع ل� سبقلا إن النيابة العامة أجرت تحقيقاتها مع املتهمني وانتهت من هذا األمر، وقامت بإرسال مخاطبة لجهات خارجية طلبت منها االستفسار عما اذا كانت هناك 
أموال مشبوهة أو منهوبة من تلك الدول من عدمه.

: حتى اآلن لم يتم الرد، واألمر سيبقى معلقًا إلى حني ورود إجابة من تلك الدول، وتحديدًا )ماليزيا(؛ ألن التحقيقات كلها ستعتمد على مصدر الشاكي، وإال سيكون 
ً
وتابع املصدر قائال

مآل البالغ حفظه اذا لم يكن هناك شاك او متضرر، وبالتالي فإن القرار النهائي لهذا البالغ الذي قدمته الحكومة بحاجة إلى رد رسمي وحاسم.



أمة وبلدي

المناور للسلمان:
هل ُمنح وزير 
حالي قسائم 

صناعية؟
وج�����ه ال���ن���ائ���ب أس����ام����ة امل���ن���اور 
التجارة  س��ؤاال برملانيا لوزير 
وال��ص��ن��اع��ة ع��ب��داهلل ال��س��ل��م��ان، 
أو من  قبله  م��ن  املوافقة  بشأن 
للصناعة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ق��ب��ل 
مل����ن����ح وزي���������ر ت�����م ت���ع���ي���ي���ن���ه ف��ي 
ال��ت��ش��ك��ي��ل ال���ح���ك���وم���ي األخ���ي���ر 
ق��س��ائ��م ص��ن��اع��ي��ة، س�����واء ك��ان 
مالكا منفردا للنشاط التجاري 
امل��م��ن��وح ل��ه ال��ت��رخ��ي��ص أو مع 
ش������رك������اء؟ م���س���ت���ف���س���را ع�����ن اي 
اخ�����ط�����ار او إف�����ص�����اح م�����ن ق��ب��ل 
أح��د ال����وزراء ال��ذي��ن عينوا في 
ال��ت��ش��ك��ي��ل ال���ح���ك���وم���ي األخ���ي���ر 
عن وجود شراكة له في أي من 
للحصول  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ش��رك��ات 
ع��ل��ى ق��س��ائ��م ص��ن��اع��ي��ة س���واء 

شراكة عائلية أو مع آخرين. 
باملستندات  ب��ت��زوي��ده  وط��ال��ب 
ممن  وزراء  ب��ت��خ��ارج  املتعلقة 
الحكومي  التشكيل  في  عينوا 
األخ��ي��ر م��ن ال��ش��رك��ات املتقدمة 
ب��ط��ل��ب ال��ح��ص��ول ع��ل��ى قسائم 

صناعية؟ 
وتساءل عن اي تخارج للوزراء 
م����ن ال���ش���رك���ات امل���م���ن���وح���ة ل��ه��ا 
ق��س��ائ��م ص��ن��اع��ي��ة، وف��ي��م��ا إذا 
املعينني  ال�������وزراء  م���ن  أي  ك����ان 
أخ��ي��را ق��د ح��ص��ل ع��ل��ى قسيمة 
ص���ن���اع���ي���ة ق���ب���ل ال����ت����خ����ارج م��ن 
أو  العائلية  بشركته  ش��راك��ت��ه 
امل����ت����ش����ارك ف���ي���ه���ا م����ع آخ����ري����ن، 
م���ط���ال���ب���ا ب����ت����زوي����ده ب��ب��ي��ان��ات 
ال������ت������خ������ص������ي������ص وال�������ن�������ش�������اط 
املخصص والشركة املخصص 
ل���ه���ا وت�����اري�����خ ت���ق���دي���م ال��ط��ل��ب 
التخصيص،  على  بالحصول 
وك����ذل����ك ت����زوي����ده ب��ن��س��خ��ة م��ن 
ق��������رارات ت��خ��ص��ي��ص ال��ق��س��ائ��م 
الصناعية منذ تاريخ 1 يناير 

2021 وحتى تاريخ اإلجابة.

إقامة بعض األنشطة في القسائم

الجمعة: تعديل نظام البناء
في المناطق الزراعية والحيوانية

زكريا محمد
ك���ش���ف ن���ائ���ب امل����دي����ر ال���ع���ام 
العاصمة  بلديتي  ل��ش��ؤون 
والجهراء م. فيصل الجمعة 
عن إجراء الدراسات لتعديل 
ب���ش���أن   13 رق��������م  ال�������ج�������دول 
االش���ت���راط���ات وامل��واص��ف��ات 
الخاصة باملناطق الزراعية 

ومناطق تنمية الثروة الحيوانية امللحق بالقرار رقم 
206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء.

وق���ال الجمعة ف��ي خ��ط��اب وج��ه��ه إل��ى ق��ط��اع التنظيم 
سبقلا  عليه  واطلعت  الهيكلي  واملخطط  العمراني 
انه بمناسبة قيامنا مع اإلدارة القانونية باستكمال 
م��راج��ع��ة وت��ع��دي��ل ال���ج���داول امل��ل��ح��ق��ة ب��ائ��ح��ة تنظيم 
أعمال البناء الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 206 
تعديل  ب��ص��دد  حاليا  فإننا  وت��ع��دي��ات��ه،   2009 لسنة 
ال���ج���دول رق����م 13 ب���ش���أن االش���ت���راط���ات وامل���واص���ف���ات 
الثروة  تنمية  ومناطق  ال��زراع��ي��ة  باملناطق  الخاصة 
الحيوانية، وحيث انه صدر قرار لجنة شؤون البلدية 
ف���ي 27 اب���ري���ل 1992 امل���ع���دل ب���ق���رار امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي 
ال��ص��ادر ف��ي 12 أكتوبر 2020، وال���ذي ت��م بموجبهما 
امل���واف���ق���ة ع��ل��ى إق���ام���ة ب��ع��ض األن���ش���ط���ة ف���ي ال��ق��س��ائ��م 
العاملة  للقوة  العامة  الهيئة  التي تقع تحت إش��راف 
واملخصصة لاتحاد الكويتي للمزارعني في منطقتي 
العبدلي وال��وف��رة، وق��د ح��دد ال��ق��رار األخ��ي��ر أن تكون 
امل��ب��ان��ي م��ن دور أرض���ي ف��ق��ط، وأن مساحة املطعم ال 
تزيد على 400 متر مربع واملأكوالت الخفيفة بمساحة 

30 مترا مربعا.
وأضاف الجمعة ان األمر يستلزم تحديد املواصفات 
بتلك  فيها  امل��ح��ات  ب��إق��ام��ة  امل��س��م��وح  للبناء  الفنية 
أي��ة مقترحات حول  إل��ى اإلف����ادة ع��ن  القسائم، داع��ي��ًا 
ارت����ف����اع امل���ب���ن���ى وم���س���اح���ة امل���ح���ل امل���س���م���وح ب����ه وأي 
مواصفات فنية أخرى ترون إضافتها للبناء الخاص 

بتلك املحات .

فيصل الجمعة

 »المالية« تبحث عن مخرج لتعويض متضرري »النصب العقاري«

الحكومة تعّطل  مناقشة خطتها
فهاد الشمري وحمد الحمدان

ال��ش��ؤون  ع��ن اجتماع لجنة  الحكومة  غ��ي��اب  ��ل 
ّ
ع��ط

بقانون  م��ش��روع  مناقشة  أم���س،  البرملانية  امل��ال��ي��ة 
ب�����ش�����أن إص�����������دار ال����خ����ط����ة اإلن����م����ائ����ي����ة ل���ل���س���ن���وات 
»2020�������������2021 / 2024�������������2025«، واالق���ت���راح بقانون 
بإنشاء صندوق لتعويض املتضررين من عمليات 

النصب العقاري.
وي����أت����ي ه�����ذا ال���غ���ي���اب، ف����ي ظ����ل دع�������وات ح��ك��وم��ي��ة 
واالقتصادي  املالي  الوضع  معالجة  في  ل��إس��راع 
ف��ي خطتها »إل���ى أن السنوات  ل��ل��دول��ة، إذ أش���ارت 
بثمن  ت��ق��ّدر  ال  ف��رص��ة  بمنزلة  ه��ي  املقبلة  الخمس 
إذا م���ا ت��م��ك��ن��ا خ��ال��ه��ا م���ن ع��م��ل م���ا ي��ل��زم إلح���داث 

التغييرات التي يحتاج إليها البلد«. 
املالية ع��ن مخرج  اللجنة  ف��ي غضون ذل��ك، تبحث 
لتعويض املتضررين من النصب العقاري في ظل 
نفاد سيولة االحتياطي العام، الذي يصّعب مهمة 

إقرار قانون تعويضهم.
وق�����ال رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ائ��ب أح���م���د ال��ح��م��د: »إن 
ال��ل��ج��ن��ة اس��ت��دع��ت ب��ع��ض امل��ت��ض��رري��ن م���ن قضايا 
النصب العقاري، واستمعت إلى آرائهم «، مضيفًا 
أن اللجنة بعد ذلك رفعت االجتماع لعدم حضور 
املالية خليفة حمادة والتجارة والصناعة  وزيري 

د. عبداهلل السلمان.
وأوضح الحمد أنه بناء على عدم حضور الوزيرين  
تم رفع االجتماع ، مؤكدًا أن قضية النصب العقاري 
مهمة وتمس شريحة مهمة جدًا من املواطنني، كما 
أن���ه ي��ح��ت��اج إل���ى ق�����رارات، م��ن ضمنها ال��س��ح��ب من 
االحتياطي العام، وقرارات أخرى تخص مسؤولية 

وزارة التجارة في هذا الشأن.
وب��خ��ص��وص ال��خ��ط��ة اإلن���م���ائ���ي���ة، ق����ال ال��ح��م��د إن��ه 
للسبب ذات����ه، وه���و ع���دم ح��ض��ور وزي���ر امل��ال��ي��ة، تم 

تأجيل االجتماع إلى وقت آخر، سيتم الترتيب له 
الحقًا، مشيرًا إلى أنه في الخطة بنود تضر املواطن 
الضرائب، ويجب مناقشتها  الكويتي، مثل فرض 

مع وزير املالية.
االجتماع  الحكومة  حضور  ض���رورة  الحمد  وأك��د 
امل��ق��ب��ل، ممثلة ب��وزي��ري امل��ال��ي��ة وال��ت��ج��ارة، التخاذ 
قرارات بشأن موضوعي النصب العقاري والخطة 

اإلنمائية.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة خ��ل��ي��ل ال��ص��ال��ح ل� 
سبقلا: إن قضية تعويض املتضررين من النصب 
ال���ع���ق���اري غ���اي���ة ف���ي األه���م���ي���ة، ون���ح���ن م��ت��م��س��ك��ون 
أال  الحكومة، ويجب  بتعويضهم، وهي مسؤولية 
تتنصل منها، مشددًا على رفض أي بنود في خطة 
التنمية ت��م��س ج��ي��ب امل���واط���ن أو ت��ه��دد اس��ت��ق��راره 

املعيشي.
وق����ال ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ائ��ب س���ع���دون ح���م���اد، في 
تصريح باملركز اإلعامي ملجلس األمة: إن حضور 
الوزيرين مهم التخاذ القرارات، خصوصًا بالنسبة 

املتضررين من  ب��ش��أن تعويض  ب��ق��ان��ون  ل��اق��ت��راح 
السحب  االقتراح  يتضمن  العقاري، حيث  النصب 
املقابل صندوق  ف��ي  بينما  ال��ع��ام،  االحتياطي  م��ن 
االحتياطي فارغ ال يحتوي شيئًا، وبالتالي يجب 
أن يوضح وزير املالية اآللية واملخرج لتعديل هذا 

املقترح.
وأض�����اف ح��م��اد أن م���ن ض��م��ن ع��م��ل��ي��ات النصب 
ال��ع��ق��اري ت��وج��د إح���دى ال��ش��رك��ات عليها قضايا 
ع��دي��دة م��رف��وع��ة م��ن امل��واط��ن��ني، وص��اح��ب��ه��ا ك��ان 
موجودًا في رحلة للعاج بالخارج، ولوحظ أنه 
في اليوم نفسه، الذي توفي فيه، تم تحويل مبلغ 

32 مليون دينار للخارج باسم وافد عراقي.
وب�������نّي أن ال����ه����دف م����ن ذل������ك ح���ت���ى ال ي��س��ت��ط��ي��ع 
الحل  أن  ال��ورث��ة، مؤكدًا  إل��ى  اللجوء  املتضررون 
األمثل ملثل تلك املشاكل هو املوافقة على االقتراح 
ب��ق��ان��ون ف��ي اج��ت��م��اع األس��ب��وع امل��ق��ب��ل، بحضور 
وزي����ري امل��ال��ي��ة وال��ت��ج��ارة، وإح���ال���ة ال��ت��ق��ري��ر إل��ى 

مجلس األمة.

الحمد: خطة التنمية
تضر المواطن 

الصالح: تعويض متضرري 
النصب العقاري واجب

حماد: 32 مليون دينار
حولت لوافد من حساب 

متوفى عليه قضايا

3 نواب: لتحويل زكاة أموال الشركات إلى بيت الزكاة
قدم النواب أسامة الشاهني وعبدالعزيزالصقعبي 
وح���م���د امل���ط���ر اق���ت���راح���ا ب���ق���ان���ون ب���إض���اف���ة ف��ق��رة 
ج��دي��دة إل���ى امل����ادة 2 م��ن ال��ق��ان��ون رق���م 46 لسنة 
2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات املساهمة 

العامة واملقفلة في ميزانية الدولة.
ونص االقتراح على ان تضاف فقرة جديدة إلى 
امل��ادة 2 من القانون املشار إليه نصها ان »تقوم 
وزارة املالية بتحويل القدر الذي يمثل زكاة عن 

املبالغ  م��ن  للقانون  الخاضعة  ال��ش��رك��ات  أم���وال 
املحصلة إلى بيت الزكاة«.

ملا  ان��ه  امل��ذك��رة االيضاحية لاقتراح  ف��ي  وبينوا 
ك���ان ال��ق��ان��ون رق���م 46 لسنة 2006 ب��ش��أن ال��زك��اة 
واملقفلة  ال��ع��ام��ة  املساهمة  ال��ش��رك��ات  ومساهمة 
ال��دول��ة ي��ح��دد نسبة 1% م��ن أرب��اح  ف��ي ميزانية 
املساهمة  الشركات  ومساهمة  للزكاة  الشركات 
بيت  وك���ان  ال��دول��ة،  ميزانية  ف��ي  واملقفلة  العامة 

ال��زك��اة وف���ق ق��ان��ون إن��ش��ائ��ه ي��ن��ص ع��ل��ى أن بيت 
ال���زك���اة ه���و ال��ج��ه��ة ال��رس��م��ي��ة امل��خ��ت��ص��ة بتسلم 
ال�����زك�����اة م����ن امل����������وارد امل������ذك������ورة، وإن���ف���اق���ه���ا ف��ي 

مصارفها الشرعية.
ل��س��ن��ة 2006 ينص  رق����م 46  ال���ق���ان���ون  ك����ان  ومل����ا 
املالية أخذ  أن على وزارة  امل���ادة 3 منه على  ف��ي 
موافقة هيئة الفتوى ب��وزارة األوق��اف والشؤون 
اإلس����ام����ي����ة ب����ش����أن إن�����ف�����اق األم�����������وال امل��ح��ص��ل��ة 

ال��ش��رع��ي��ة، ومل���ا ك��ان��ت هيئة  متضمنة امل��ص��ارف 
الفتوى ب��وزارة األوق��اف والشؤون اإلسامية قد 
ع��ن طريق  ال��زك��اة  املالية بصرف  وزارة  نصحت 
بيت الزكاة باعتباره الجهة املعتمدة في تحديد 
أن تبني  ل��ذل��ك وب��ع��د  ل��ل��زك��اة،  ال��ف��ئ��ات املستحقة 
لنا أن وزارة املالية ال تقوم بتحويل كامل القدر 
امل��ح��ص��ل ك��زك��اة إل���ى ب��ي��ت ال���زك���اة، ت��ق��دم��ن��ا بهذا 

التعديل على القانون.

أعضاء اللجنة المالية خالل اجتماعهم أمس

فات القطان: قسٌم خاص إليواء المعنَّ
قسم  بتخصيص  االجتماعية  الشؤون  وزارة  من  ق��رار  بإصدار  فيه  طالب  برغبة  باقتراح  القطان  علي  النائب  تقدم 
خاص إليواء املعنفات يتبع إدارة الحضانة العائلية التابع لقطاع الرعاية االجتماعية وذلك بصورة )مؤقتة(، كونها جهة 
مختصة بإيواء فئة مجهولي الوالدين، تكون من مهامها العمل على تطبيق نص امل��ادة 5 من القانون رقم 16 لسنة 

2020 في شأن الحماية من العنف األسري.
واقترح القطان أن يشرف على قسم إيواء املعنفات مكتب وزير الشؤون االجتماعية مباشرة، وأن يتبع مراقبة دور 
الفتيات من الناحية اإلدارية والفنية، وأن يتم التنسيق مع الشرطة املجتمعية في تقديم الشكاوى. ونص املقترح على 

توفير أقصى درجات التقاضي كما هو الحاصل بني وزارة الشؤون االجتماعية مع مكتب محاماة ملتابعة قضايا مجهولي الوالدين املعمول به بموجب 
القانون رقم 80 لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية، وذلك ملتابعة قضايا املعنفات وأخذ املشورة، و تخصيص مكاتب لقسم املعنفات في جميع 

املحافظات، و تأهيل متخصصات للعمل بأقسام إيواء املعنفات )املؤقت( لتلقي الشكاوى على الخط الساخن على مدار 24 ساعة يوميًا.

علي القطان

الكويت06
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اليت
LIGHT

إصابة إريكسن أعادت إلى األذهان خطورة السقوط المفاجئ لالعبين

»السرعة واالحترافية«..
كلمة السر في إنعاش القلب

حول أهمية التدخل الطبي السريع في مثل هذه الحاالت، 
قال د. عبداملجيد البناي، طبيب منتخب الكويت الوطني 
لكرة القدم، في حيث لـ سبقلا، إن »التدخل السريع إلنقاذ 
املــصــابــن فــي املــاعــب، خــاصــة إذا كــانــت اإلصـــابـــات في 
الرأس أو الرقبة، أو كانت الحالة سقوطًا مفاجئًا، يعني 
الذي  إنقاذ حياة الاعب، تماما كما حدث مع إريكسن، 
واملحترف  السريع  التدخل  ولــوال  مفاجئًا،  كــان سقوطه 

من قبل الطاقم الطبي ملا تم إنقاذه من السكتة القلبية«.
وأوضح البناي أنه »في النوبة القلبية أو السكتة القلبية 
يتوقف القلب عن أدائه، ما يؤدي إلى سقوط املريض في 
فحصه،  عبر  لكن  ميت،  كأنه  فيبدو  كاملة،  إغماء  حالة 
ــــس، فــيــحــتــاج إلــــى الــتــدخــل 

َ
ــــف

َ
ُيـــاحـــظ وجـــــود نــبــض ون

الصدر  الضغط على  مــن خــال  القلب،  السريع إلنــعــاش 
بقوة، وتكرار تلك العملية«.

وأضاف البناي »خال أول 3 - 4 دقائق من الحالة يمكن 
إنــقــاذ املــريــض، لكن إذا تعدى األمــر هــذه الدقائق يكون 
هناك تأثير على املخ، ويمكن أن تحدث الوفاة خال 8 - 
10 دقائق. كما يمكن لجهاز الصدمات الكهربائية تعزيز 
املوقف وإنقاذ املصاب«، مشيدًا بما فعله الطاقم الطبي 
مــع الــاعــب الــدنــمــاركــي، مــن خــال االحــتــرافــيــة والسرعة 
الفائقة باإلنعاش القلبي الرئوي والصدمات الكهربائية 

ليتم إنقاذ حياته.

السقوط المفاجئ

املتطور  الكهربائية  الصدمات  بــأن جهاز  البناي  وأفــاد 
مــتــوافــر فــي الــكــويــت فــي حقيبة اإلســعــافــات األولــيــة في 
كــل نـــاٍد ريــاضــي، مبينًا أن الــكــويــت اســتــطــاعــت توفيره 
مثل  في  الازمة  اإلسعافات  لتقديم  الدولي  االتحاد  من 
هذه الحاالت، وفقًا لتوصيات الطب الرياضي في جميع 
املـــؤتـــمـــرات، الــتــي شــــددت خــــال اآلونـــــة األخـــيـــرة بشكل 
خاص على اإلنعاش القلبي في حاالت السقوط املفاجئ 

وأسباب الوفاة داخل املاعب.
مــن جــانــب آخــــر، أشــــار الــبــنــاي إلـــى أن »ســقــوط الــاعــب 
املــفــاجــئ بـــا مــشــاركــة أحــيــانــًا يـــحـــدث بــســبــب اإلجـــهـــاد 
للمريض،  إغماء  في حالة  يتسبب  ما  العالي،  الــحــراري 
ولـــكـــن ال يــحــتــاج إلــــى صـــدمـــات كــهــربــائــيــة، ويــمــكــن أن 

يستعيد الوعي بمجرد عمل اإلنعاش القلبي السريع«.
وحول السقوط املفاجئ أثناء املشاركة أو نتيجة تصادم 
ــاحــظ صــعــوبــة فــي التنفس 

ُ
مـــا، قـــال الــبــنــاي: »عــنــدمــا ت

س يكون ذلــك على األرجــح 
َ
ف

َ
الن وارتــفــاع العن وانقطاع 

بسبب بلع اللسان، ما يستلزم إسعافًا سريعًا بحركات 
مــعــيــنــة تــحــت الـــرقـــبـــة يــجــيــدهــا املــســعــف لــفــتــح مــجــرى 

س دون الحاجة إلى إنعاش قلبي«.
ّ
التنف

تدريب مستمر

وبّن البناي أن »الكثير من حاالت السقوط املفاجئ قد 
تــحــدث فــي الــعــديــد مــن األلــعــاب الــريــاضــيــة، ولــيــس فقط 
فــي كــرة الــقــدم، ويــتــم التعامل معها فــي نـــوادي الكويت 
بــاحــتــرافــيــة شـــديـــدة، وإنـــقـــاذ الـــاعـــب، لــيــعــود ملــمــارســة 

حياته بشكل طبيعي«.
الــتــدريــب املستمر على  الطبية  الــكــوادر  أن »عــلــى  وذكـــر 
سرعة التعامل مع إصابات الاعبن، خاصة حاالت بلع 

اللسان«. 
»عــدم السماح للمصابن بهذه الــحــاالت )مع  وأوصــى بـــ
بعد  اللعب حتى  بمواصلة  السقوط(  اختاف مسّببات 
اإلفــاقــة، إال بعد مـــرور 24 ســاعــة مــن وجـــود املــصــاب في 

العناية الفائقة في املستشفى املتخصص«.

اإلسعافات األولية

وذكــــر الــبــنــاي أن »اإلســـعـــافـــات األولـــيـــة يــمــكــن أن تــكــون 
حاجة ملّحة في كل منزل، خاصة مع األطــفــال، لتسريع 
إنــقــاذهــم فــي حــالــة بــلــع أحــدهــم جسمًا صلبًا مــن شأنه 
إغاق مجرى التنفس، لكن يمكن للتعامل مع حالة كهذه 
بهدوء وسرعة إذا كان الشخص مدربًا، وعدا ذلك، فعدم 
التدخل السريع والــهــادئ يمكن أن يــؤدي إلــى الوفاة أو 
عدم استعادة اللياقة الكاملة، كما حدث في الكويت مع 
الاعب األردني أحمد هايل، فبسبب التأخير البسيط في 
ت نسبة األكسجن في املخ، 

ّ
إسعافه عندما بلع لسانه، قل

وعلى الرغم من إفاقته الكاملة لم يستطع إكمال مشواره 
الرياضي بعد ذلك«. 

الخطورة تبدأ منذ 
الدقيقة السادسة بعد 

الفشل في إنعاش القلب

من ناحيته، أشاد د. أحمد عبدالملك استشاري طب العائلة وزميل الكلية 
الملكية البريطانية لطب العائلة بروعة التصرف مع حالة إريكسن وسرعة 

تصرف كابتن الفريق الالعب سيمو كيير قبل وصول الطاقم الطبي 
بخطوات مهمة كالتالي:

1 - وضع الالعب على وضعية اإلفاقة على اليمني.
2 - التأكد من انفتاح مسالك الهواء )عدم بلع اللسان(.

س.
ّ
3 - التأكد من استمرارية عملية التنف

4 - اضغط بيديك على منتصف صدره. 
5 - استخدم يديك للضغط بقوة وسرعة بطريقة معينة على صدر الشخص املصاب. 

وهذه الضغطات أهم خطوات اإلنعاش القلبي الرئوي.

6 - استخدم وزن جسمك كله )ال ذراعيك فقط( عند إجراء الضغطات.
7 - اضغط بقوة بمعدل من ١٠٠ إلى ١٢٠ ضغطة في الدقيقة.

8 - اسمح للصدر باالرتداد )الرجوع( بعد كل ضغطة.
9 - فتح مجرى التنفس. 

10 - باتباع مناورة إمالة الرأس ورفع الذقن. ضع راحة يدك على جبهة الشخص وأِمل رأسه 
برفق إلى الخلف. وبعد ذلك، ارفع الذقن برفق إلى األمام باليد األخرى لفتح مجرى الهواء.

11 - بعد فتح م��ج��رى ال��ه��واء )ب��اس��ت��خ��دام م��ن��اورة إم��ال��ة ال����رأس(، اض��غ��ط على املنخرين 
 فم الشخص املصاب بفمك تغطية محكمة.

ِّ
لغلقهما كي تجري تنفسا من الفم إلى الفم، وغط

سني إلنقاذ املصاب في حال عدم ارتفاع الصدر، كرر مناورة 
َ
ف

َ
12 - استعد إلعطاء ن

س الثاني.
َ
إمالة الرأس ورفع الذقن، ثم أعِط النف

وذكر عبدامللك أن تلك اللحظات الحرجة حملت دروسًا عدة جديرة باالستفادة منها، أبرزها 
أهمية سرعة البديهة واالحترافية، وما قام بفعله بقية الالعبني من اإلحاطة باملريض إلتاحة 
ب���أي إرب����اك م��ن قبل  ل��ه��م  التسبب  ب��ه��دوء، دون  ال��ح��ال��ة  للتعامل م��ع  ال��ط��ب��ي  ال��ف��رص��ة للطاقم 
اإلعالميني أو الجمهور، وكذلك ُمخرج النقل، تعامل مع تصوير املوقف باحترافية فنية، حيث 
نقل الصورة من بعد، حتى ال يزيد التوتر. وشدد دكتور عبدامللك على أنه في حال عدم وجود 
خبرة في التعامل مع مثل هذه الحاالت يجب وضع املريض فقط في وضعية اإلفاقة والتأكد 
من عدم بلعه لسانه واالتصال باإلسعاف، دون تأليف وضعيات أو حركات قد تضر املريض. 

د. والء حافظ وأحمد الحافظ 

حادثة سقوط نجم منتخب الدنمارك لكرة 
القدم كريستيان إريكسن )29 عاماً(، مغشياً 
عليه، خالل مباراة فريقه مع منتخب فنلندا، 

مساء السبت، أعادت إلى األذهان بعضاً 
من أخطر اإلصابات التي شهدتها المالعب 

العالمية، وقّدمت درساً مهماً عن ضرورة 
السرعة والفعالية إلنقاذ من يتعّرض لحوادث 

مماثلة.
إريكسن سقط على األرض مغشياً عليه دون 

تدخل من أي العب آخر في الدقيقة 40 من 
زمن اللقاء، قبل أن يتدخل فريق إسعاف 
طبي ويقدم له تدليكاً قلبياً، بينما شّكل 

زمالؤه دائرة حوله، وبدا بعضهم وهو يبكي.
وأشادت صحف عالمية بالعمل السريع 

والفعال للطاقم الطبي، الذي أنقذ حياة 
إريكسن، ففي أقل من 20 دقيقة، قدم 

اإلسعافات الضرورية ووضع الالعب على متن 
سيارة إسعاف ونقله إلى المستشفى.

3  أسباب للسكتة القلبية في المالعب
وعن أسباب التعرض إلى السكتة القلبية في املالعب، قال د. أحمد إن ذلك قد يعود إلى:

1 - عيوب خلقية في القلب - 2 - جلطة مفاجئة - 3 - أسباب أخرى كثيرة
وحول أسباب الوفاة، أشار إلى أنها تحدث بعد الفشل في إنعاش القلب، سواء بشكل يدوي أو بالصدمات 

الكهربائية في الدقائق األولى مباشرة، وتبدأ الخطورة منذ الدقيقة السادسة بعد توقف القلب.

د. عبدالمجيد البناي:

إنقاذ المصاب يكون 
خالل أول 3 - 4 دقائق.. 

وإال تضّرر المخ

د. أحمد عبدالملك
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االكتئاب هو مرض حقيقي وشائع ينكر وجــوده وأهميته 
الكثيرون، بيد أن اإلحصاءات تشير إلى إصابة 350 مليون 
شــخــص فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. ويـــعـــد االكـــتـــئـــاب سببًا 
لإلعاقة لدى كل من النساء والرجال. وبغض النظر عن العرق 
الجميع  العمر،  حتى  أو  االجتماعي  أو  املـــادي  املستوى  أو 
الرئيسية املرتبطة  بــه. ومــن أهــم املشكات  عرضة لإلصابة 
بـــاالكـــتـــئـــاب هــــي بـــقـــاء املـــصـــابـــن بــــه صـــامـــتـــن ومــنــعــزلــن. 
االنتقاد  الفهم والــخــوف من  العار وســوء  الكثير من  فهناك 
وبــخــاصــة مــن قــبــل الـــرجـــال. فعلى الــرغــم مــن تــزايــد حمات 
على  النفسين  واالختصاصين  األطباء  وتشديد  التوعية 
مصداقية األمراض النفسية وتوافر املساعدة والعاج، فإن 
هناك صورة نمطية سائدة تصف النساء بأنهن ضعيفات 
وعاطفيات ويحتجن للمساعدة، بينما تعتبر هذه الصفات 

شائنة إن اقترنت بالرجل. 
السبب ليس بيولوجيًا بل مكتسبًا  

الــرجــال بعدم طلب  أبحاث تؤكد عاقة بيولوجية تربط  ال 
املــســاعــدة الطبية عند املـــرض، ولــكــن هــنــاك أدلـــة تكشف أن 
ذلك يرجع الى سلوك مكتسب. وقد لفت أطباء كثيرون أثناء 
الرجال بصحتهم  اهتمام  قلة  ظاهرة  الــى  الطبية  لقاءاتهم 
)الـــجـــســـديـــة( وتــفــضــيــلــهــم تــأجــيــل اســـتـــشـــارة الــطــبــيــب رغــم 
معانتهم من االعراض الى ان تتفاقم حالتهم، فيضطروا الى 
قصد املستشفى. كما يفضل البعض اتباع اسلوب التغاضي 
عن األعــراض وعــاج النفس بالنفس، بل وحتى العناد في 

املــرض والتغلب  بــأن عليهم تحدي  العاج العتقادهم  أخــذ 
عليه. فــإذا كــان هــذا هو اسلوب تعامل الرجل مع األعــراض 
الــجــســديــة، فــتــعــامــلــه مــع أعـــراضـــه ومــشــاكــلــه الــنــفــســيــة أشــد 
سوءًا. فقلة من الرجال يعترف بمشاعره ويصرح بما يشعر. 
مما يجعل اكتشاف اي خلل أو اضطراب نفسي أمرًا صعبًا 

وال يحدث إال بعد تفاقم سوء الحالة.
وقد يرجع ذلك الى عوامل عدة تبدأ منذ الصغر، فاستخدام 
 )مــثــل: الــرجــل ال يبكي، الــرجــل قـــوي، الرجل 

ً
الــوالــديــن جــمــا

تنمي  األلــم وال يشتكي(  يتحمل  الرجل  نفسه،  يعتمد على 
، مما يمنع 

ً
في الولد أن عليه أن يكون صلبًا، وقويًا، ومستقا

الرجال عن طلب املساعدة من اآلخرين بمن فيهم االطباء او 
حتى الحديث عن املشاعر. 

بــــن د. حـــســـن الـــشـــطـــي، اخـــتـــصـــاصـــي الـــطـــب الــنــفــســي فــي 
مستشفى األميري، أن أعراض االكتئاب تظهر بشكل مختلف 
لــــدى كـــل مـــصـــاب. وحــتــى لـــو تــشــابــهــت األعـــــــراض، فطريقة 
أيضًا  وتختلف  بــل  الــجــنــســن،  بــن  تختلف  عنها  التعبير 
فــي كــل فئة عــمــريــة. وشـــرح مــوضــحــا: »تشخيص االكتئاب 
عمومًا يستند إلــى تــاريــخ شــكــوى بــأعــراض معينة ملــدة ال 
تقل عن االسبوعن. ورغم تشابه هذه األعراض بن النساء 
والرجال املصابن فإن طريقة تعبير وتعامل كل جنس معها 
يختلفان. فالرجل يتعامل مع العصبية والكآبة بشكل أكثر 
عنفًا مقارنة باملرأة، فيكون سريع الغضب، وأكثر عصبية، 
فتتعامل مع اضطراب مزاجها  املــرأة  أما  وصراخًا، وعنادًا. 
وإضافة  والكتمان.  والعزلة  والبكاء  اللفظية  الشكوى  عبر 
العقلية  للصحة  الوطني  املعهد  تقرير  وبحسب  ذلـــك،  إلــى 
)NIMH(، فإن الرجال املكتئبن قد يكونون أكثر معاناة مع 
باألنشطة  االهتمام  وانخفاض  والغضب  الطاقة  انخفاض 

اآلخــر،  االخــتــاف  بالنساء.  مقارنة  النوم  ومشاكل  املعتادة 
هو في األفكار االنتحارية. فرغم أن األفكار االنتحارية تظهر 
لدى املكتئبن من الجنسن، فإن الرجال يكونون أكثر عنفًا 
ودموية في محاولة االنتحار. فقد كشفت دراســات عــدة أن 
نسبة محاوالت انتحار النساء املكتئبات تفوق تلك للرجال 
املكتئبن، بيد أن عدد وفيات الرجال املنتحرين هو األكبر«.

أعراض االكتئاب

إلــى استمرار  االكــتــئــاب يستند  أن تشخيص  د. حسن  شــرح 
مــعــانــاة الشخص ملــدة أســبــوعــن على األقـــل مــن 5 أعـــراض أو 
أكثر من قائمة االعراض التسعة املميزة لاكتئاب العام، وهي: 
1 - الحالة املزاجية السيئة )الشعور بالحزن والفراغ واليأس 

وبعدم القيمة الذاتية(
2 - انخفاض الطاقة أو الخمول والتعب املزمن.

3 - انخفاض االهتمام باألنشطة والهوايات املجببة سابقًا.
4 - فقدان الوزن أو اكتسابه بسبب فرط الشهية أو قلتها.

5 - اضطرابات النوم، كفرط النوم أو األرق.
6 - صعوبة التركيز وتشتت التفكير والتردد.

7 - العزلة أو االنسحاب االجتماعي.
8 - فرط العصبية والهياج أو الغضب.

9 - التفكير في املوت واالنتحار وتمني املوت. وفي مرحلة 
متقدمة من املرض قد يحاول املكتئب االنتحار فعليًا.

ال��ع��ام،  ال��دك��ت��ور م��وض��ح��ا: »لتشخيص االك��ت��ئ��اب  وأض����اف 
فيجب ت��واف��ر 5 أع���راض على األق��ل م��ن ه��ذه 9 أع���راض، مع 
شرط أن يتوافر من ضمنها إما قلة املزاج وإما عدم الرغبة 
ق��د ال تظهر  املكتئبني  أن بعض  ي��دل على  ال��ح��ي��اة. مما  ف��ي 

عليهم الكآبة وتدهور املزاج والحزن«.

  د. حسين الشطي: يظهر بشكل أكثر عنفاً وعصبية عندهم.. مقارنة بالمرأة

أعراض رئيسية لالكتئاب عند الرجال 9

مثل  نفسي  واض��ط��راب  بمشاكل  الشعور  عند  املساعدة  طلب  واإليجابي  الطبيعي  من   ◄
االكتئاب. 

البدنية. فالرجل لن يتردد  العقلية بأمراض الصحة  ◄ من املفيد تشبيه مشكالت الصحة 
في مراجعة الطبيب لو كان مصاًبا بمغص أو مرض السكري. لذا، فيجب أال يختلف األمر لو 

أصيب باالكتئاب أو أي مشكلة تتعلق بالصحة النفسية.
◄ تعليم األوالد والرجال كيفية التعبير عن العواطف واملشاعر. 

العاطفية  الدعم ألي شخص يعاني من االكتئاب. فاالستماع للمشاعر والتجربة  ◄ تقديم 
ال��ت��ي يشعر بها شخص منطقية  الطريقة  ل��م تكن  إن  األه��م��ي��ة. وح��ت��ى  ب��ال��غ  أم��ر  للشخص 

بالنسبة لك، عليك االستماع له واحترام ما يشعر به. 
◄ ال تتجاهل التعليقات حول االنتحار وإيذاء النفس. واعتبرها إنذارًا وطلبًا ماسًا للمساعدة.

العالج

د. خلود البارون 
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ن وظائف المخ.. وتمنع تدهور اإلدراك والذاكرة تحسِّ

سودوكو.. جمباز الدماغ

رغم أن اللعبة تعتمد على األرقام، فإنك لست بحاجة إلى امتالك 
ومع  ممتعة،  إنها  ممارستها.  لبدء  الرياضية  امل��ه��ارات  أفضل 

املمارسة تبدأ في بناء مهاراتك وتنميتها.
لعب سودوكو يجلب العديد من الفوائد لعقلك. ستقوم بتدريب 
امل��ه��ارات  بعض  ��ا 

ً
أي��ض وتكتسب  بالفعل  تمتلكها  التي  امل��ه��ارات 

املثال، فسودوكو تدريب إلدراك��ك وذاكرتك  الجديدة. على سبيل 
ومنطقك وت��ن��س��ي��ق��ك. وق���د أظ��ه��رت ال���دراس���ات ال��ت��ي أج��ري��ت على 
استخدام الرياضيات في هذا النوع من األلعاب، أن من املهارات 
لعبة  ممارسة  أن  يعني  ه��ذا  والصبر.  والخيال  البراعة  املطلوبة 
املواقف  التعامل مع  تعلم كيفية  س��ودوك��و س��وف تساعدك على 

العصيبة. إنها فكرة جيدة أن تبدأ بألغاز أسهل.

أهمية تمرين الدماغ

اليومي، مثل لعب س��ودوك��و، يحفز  التعلم  أظهرت األب��ح��اث أن 
املعرفي. كل هذا  التدهور  امل��خ ويمنع  ال��دم��اغ ويحسن وظائف 
يترجم إلى تمتع بصحة افضل، ومقاومة أكبر للنسيان وضعف 
الذاكرة والتدهور االدراكي. ستكون أكثر يقظة وستظل قدراتك 

قوية لفترة طويلة.
عرف األنشطة املشابهة للعبة سودوكو، التي يمكنك القيام بها 

ُ
ت

لتمرين عقلك، باسم جمباز الدماغ، ويتم استخدامها على نطاق 
واسع لتقوية مهارات كاإلبداع وتطويرها.

فرضيات ونظريات.. وال دليل قاطعاً

لماذا يبدو التثاؤب معديًا
رافع البرغوثي

التثاؤب سلوك شائع بين 
البشر، يحدث عادة قبل النوم 

مباشرة، أو عندما نستيقظ، أو 
عندما نشعر بالجوع أو الملل، 

ويميل هذا السلوك إلى أن 
يكون شائعاً بين الحيوانات 

)القطط والكالب والقردة..(، 
فما سببه؟

 ،steptohealth بحسب موقع
فإن ما يقرب من ثلثي الناس 

حساسون لعدوى التثاؤب. 
يتثاءبون غريزياً إذا رأوا شخصاً 

آخر يتثاءب. لماذا؟ 
من بين أكثر السلوكيات 

البشرية شيوعاً، ربما يكون 
التثاؤب هو األقل فهماً. 

لقد حاولت نظريات عديدة 
تفسير األمر. ولكن حتى اآلن ال 

يوجد دليل قاطع على سبب 
محدد. وما هو مطروح مجّرد 

فرضيات. 

10 نصائح
الختيار نظارة مناسبة

سليمة لبال 
نحتار كثيرًا أثناء اختيار نظارة مناسبة بني آالف األنواع واألشكال 
املتوافرة في السوق، لكن مهما كانت ماركة النظارة، سواء كانت 
للرؤية أو نظارة شمسية، فعليك أن تتقيد بمجموعة من املعايير، 

حتى يزيدك هذا االكسسوار بهاء وجاذبية وليس العكس.

1 ــ على النظارة أن تناسب شكلك، فأثناء قياسك احرص على 
رؤي���ة نفسك ف��ي امل���رآة م��ن أع��ل��ى رأس���ك وإل���ى أخ��م��ص قدميك. 
ب أبدًا اقتناء نظارة كبيرة الحجم وأنت 

ّ
والنصيحة هنا هي تجن

قصير ونحيف.

2 ــ على إطار النظارة التي تختارها أن يتبع منحنى الحاجبني 
وال يقطعهما أبدًا.

3 ــ خذ بعني االعتبار حجم املسافة بني عينيك: اختر لونًا داكنًا 
للعينني  بالنسبة  فاتحًا  إط���ارًا  أو  متباعدتني،  عيناك  كانت  إن 
زجاجتي  بني  ال��ذي يصل  الجزء  هو  الجسر  فهذا  املتقاربتني. 

النظارة ويلتصق باألنف.

أو  إن كان لديك أنف كبير وطويل اختر جسرًا منخفضًا  ــ   4
يكون لونه داكنًا، وبالنسبة ألصحاب األنوف القصيرة، فيفضل 

أن يكون الجسر عاليًا وبلون فاتح.

5 ــ كلما كان لون النظارة داكنًا كان شكلها مهمًا على الوجه.
ب النظارات ذات الشكل املنحرف، مثل النظارات املرتفعة 

ّ
ـ تجن 6ـ 

ألع��ل��ى، ال��ت��ي ت��ت��خ��ذ ش��ك��ل ال��ف��راش��ة، خ��اص��ة إن ك��ان��ت عيناك 
منخفضتني.

7 ــ على النظارة أن تكون متناسبة مع الوجه، فإن كانت كبيرة، 
سيبدو وجهك ضيقًا، وإن كانت صغيرة جدًا سيبدو وجهك 

أكثر اتساعًا.

ـ خالل اختيار النظارة عليك أن تفكر في الكلمات التي تصف  8ـ 
نقله لآلخر عن هويتك.  ال��ذي تريد  بها شخصيتك، واالنطباع 
عليك أن تعي الرسالة التي تنقلها وتحدد شكل الشخصية، التي 

تحبها أكثر وترغب في أن تبرزها وتقّدرها.

9 ــ يمكن أن تمنحك النظارات ذات اللونني تأثيرات جميلة جدًا، 
فاللون الحي والدافئ، مثل األحمر وال��وردي والعنابي، املوجود 
عليك  لذلك  نظرتك ويضيء وجهك،  النظارة سينير  داخ��ل  في 
للون  بالنسبة  وأم��ا  ال��ب��اردة كاألخضر واألزرق.  األل���وان  تجنب 
تقع ضمن  ال��ت��ي  األل����وان  تختار  أن  فيمكن  للنظارة  ال��خ��ارج��ي 

مجموعة األلوان الفاتحة.

10 ــ دومًا أثناء اختيار لون النظارة عليك أن تختار اللون الذي 
)opticien يناسب لون شعرك. )عن موقع

رافع البرغوثي

سودوكو لعبة ذهنية معقدة، تقتضي وضع األرقام في شبكة، وترتيب األرقام يتطلب الكثير من الجهد، الذي يسبب إطالق الخاليا العصبية، 
وقد ثبت علميا ان ذلك يعود على الدماغ بفوائد عديدة، فهو تمرين لتركيزك وذاكرتك بحسب ما يذكر موقع steptohealth. تتكون هذه 

اللعبة من ملء شبكة خاليا )9 في 9(، مقسمة إلى شبكات أصغر )3 × 3( بأرقام من 1 إلى 9. يتم تقديم األلغاز مع بعض األرقام التي تم ملؤها 
بالفعل، والتي ُتعرف باسم أرقام أو أدلة. اللعب بسيط للغاية، على الرغم من وجود سودوكو بمستويات مختلفة من الصعوبة.

1� التفكير املنطقي
التفكير املنطقي هو القدرة على فهم محيطك والعالقات 
ب��ن اإلج�����راءات أو األش��ي��اء أو الحقائق.  أو االخ��ت��الف��ات 
تتعلم هذا من خالل التحليل والفهم والتجريد والخيال.

أل��ع��اب مثل س��ودوك��و  ال���دراس���ات، تتضمن  ��ا لبعض 
ً
وف��ق

مشكالت رياضية غريبة تحفز التفكير املنطقي، وخاصة 
التفكير املنطقي الرياضي.

2� التفكير السريع
ب���م���ج���رد أن ت���ب���دأ ف����ي إك����م����ال س����ودوك����و واالن����ت����ق����ال م��ن 
م��س��ت��وي��ات أس��ه��ل إل���ى أل��غ��از أك��ث��ر ص��ع��وب��ة، س��ت��رى أن��ك 
بمرور الوقت ستتمكن من إكمالها بشكل أسرع فأسرع، 
موضع  وضعته  ال���ذي  والتجريد  التحليل  بفضل  وذل���ك 
ال��ذي تحفزه  ال��س��ري��ع،  بالتفكير  ه��ذا  إل��ى  التنفيذ. يشار 

وتحسنه سودوكو.

ي��م��ك��ن إج��م��ال ف��وائ��د س���ودوك���و، خ��اص��ة ل��ل��دم��اغ، ك��م��ا يلي:     فوائد سودوكو

3� التركيز
تتطلب سودوكو مهارات عدة، منها التركيز، الذي يعد تقريًبا 
��ا أس��اس��ًي��ا إلك��م��ال ال��ل��ع��ب��ة ب��ن��ج��اح. عليك تجنب ت��ك��رار 

ً
ش��رط

األرقام أو وضعها بشكل غير صحيح.
وق��د أظ��ه��رت األب��ح��اث أن لعبة س��ودوك��و م��ن أفضل األنشطة 
ال��ت��رب��وي��ة-ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي ي��م��ك��ن م��م��ارس��ت��ه��ا ف���ي ال��ف��ص��ول 

الدراسية لزيادة انتباه الطالب وتركيزهم.

4� حل املشكالت
ع��ن��دم��ا ت��ب��دأ ف��ي ل��ع��ب س���ودوك���و، س��ت��درك أن��ه��ا ق��د ت��ك��ون مملة 
ومحبطة قليال، ألن اكمالها يحتاج منك الى وقت طويل، ألنك 
مبتدئ ل��م ت��ط��ور ك��ل م��ه��ارات��ك ب��ع��د. وف��ي س��ي��اق ال��ل��ع��ب، تتعلم 
تطوير قدرتك على حل املشكالت بمزيد من التركيز. فقد أثبت 
األرق���ام  على  القائمة  والتعليمية  ال��ري��اض��ي��ة  األل��ع��اب  أن  العلم 

تسهم في زيادة هذه القدرة.

5� الوظيفة املعرفية
يمكن أن تؤثر العديد من العوامل في جودة الوظيفة اإلدراكية، 
وخاصة الشيخوخة. وجدت دراسة جمعت عينات من البالغن 
الذين تتراوح أعمارهم بن 50 و 93 عاًما، أن للممارسة املتكررة 
ألل��غ��از األرق�����ام م��ث��ل س���ودوك���و ارت��ب��اط��ا ق��وي��ا ب��ج��ودة الوظيفة 

املعرفية.

6� تقليل التوتر
اإلجهاد هو نتيجة لإلرهاق، ويتجلى على املستوين الجسدي 
املفروضة  النفسية  املتطلبات  بسبب  األرج���ح  على  والعاطفي، 
ال��دم��اغ، ويؤثر في الصحة بطرق متعددة. واألل��ع��اب التي  على 
كنت  ف��إذا  للغاية.  مريحة  س��ودوك��و  مثل  عقلًيا  نشاطا  تتطلب 
قد مررت بيوم مرهق، فإن تخصيص 10 دقائق للعبة سودوكو 
حتى  وتنشيطه،  ذهنك  تصفية  على  يساعد  أن  يمكن  بسيطة 

تتمكن من العودة إلى العمل مجدًدا.

منها البروكلي والقرنبيط

خضروات.. تجنبها إذا كان لديك قولون عصبي 6
مهاب نصر

متالزمة القولون العصبي IBS هي اضطراب 
م���ع���دي م���ع���وي م����زم����ن، ي��ت��م��ّي��ز 
البطن وتغيرات في  بألم في 
ح����رك����ات األم�����ع�����اء. ف����ي ح��ن 
 IBS�������ل ال����دق����ي����ق  ال���س���ب���ب  أن 
غ��ي��ر م��ع��روف، ف���إن ب��ع��ض األط��ع��م��ة يمكن أن 
تتسبب في هياجه، وقد تسبب أيضًا أعراضًا 
غير مريحة في الجهاز الهضمي، مثل االنتفاخ 
وال��ت��ش��ن��ج وال����غ����ازات واإلم���س���اك واإلس����ه����ال، كما 
األطعمة  تؤثر  دليجيست«.  »هيلث  موقع  يذكر 
املختلفة على األشخاص املختلفن، ولكن كقاعدة 
عامة، فإن األطعمة التي تحتوي على »الفودماب«، 
أو ال��ك��رب��وه��ي��درات امل��خ��م��رة، ت��ك��ون أكثر 
صعوبة في الهضم، ويمكن أن تبدأ 
ال��ذي يظهر  التفاعل  عندها في 

آثارها.

ل��س��وء ال��ح��ظ، ه���ذا يعني أن���ك ق��د ت��ح��ت��اج إل���ى االب��ت��ع��اد عن 
ب��ع��ض ال���خ���ض���روات امل��ف��ض��ل��ة ل���دي���ك. إذا ك��ن��ت ت��ع��ان��ي من 
م��ت��الزم��ة ال��ق��ول��ون ال��ع��ص��ب��ي، فعليك ت��ج��ن��ب ت��ن��اول بعض 
الثوم  يشمل  وبعضها  تهيجه،  أن  يمكن  التي  الخضروات 
والبصل  ال��ث��وم  يحتوي  الصليبية.  وال��خ��ض��روات  والبصل 
ع��ل��ى ال���ف���رك���ت���ان���ز، وه����و ن����وع م���ن ال���ك���رب���وه���ي���درات يصعب 
هضمه وتفتيته في األم��ع��اء. قد ي��ؤدي تناولها إل��ى غ��ازات 
مؤملة وانتفاخ. كما يصعب على الجسم هضم الخضروات 
الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل، وقد 

تسبب الغازات واإلمساك.

خضروات يمكنك تناولها

م��ا ال��خ��ض��روات ال��ت��ي يمكنك ت��ن��اول��ه��ا إذا ك��ن��ت ت��ع��ان��ي من 
متالزمة القولون العصبي؟ بالتأكيد، يمكن أن تحد اإلصابة 
بمتالزمة القولون العصبي من عدد الخضروات التي يمكنك 
الخضروات  الكثير من  الحظ، هناك  تناولها، ولكن لحسن 
األخرى الغنية باملغذيات لالختيار من بينها، التي يسهل 
هضمها. على سبيل املثال، الخضروات التي تحتوي على 

أقل  للتخمير  القابلة  ال��ك��رب��وه��ي��درات  م��ن  منخفضة  نسبة 
عرضة لتهيج القولون العصبي لديك وتسبب عدم الراحة، 
ك��م��ا ي��ذك��ر م��وق��ع »ل��ي��ف س��ت��رون��غ«. وذل����ك ألن ال��خ��ض��روات 
ال���ت���ي ت���ح���ت���وي ع���ل���ى ن��س��ب��ة م��ن��خ��ف��ض��ة م����ن ال����ف����ودم����اب أو 
الكربوهيدرات املخمرة يسهل هضمها وتفككها في األمعاء 

الدقيقة.
ب��ع��ض ال���خ���ض���روات ال��ت��ي ي��م��ك��ن��ك االس��ت��م��ت��اع ب��ه��ا إذا ك��ان 
الخضراء  والفاصولياء  والكرفس  الجزر  تشمل   IBS لديك 
والباذنجان والخيار والفلفل والبامية والكوسا والبطاطا 
ال��ح��ل��وة وال��ط��م��اط��م وال��ب��ط��اط��ا وال��ك��رن��ب ال��ص��ي��ن��ي وب��راع��م 
ال���ف���اص���ول���ي���اء وال����ث����وم امل���ع���م���ر. ال���خ���ض���روات ال���ورق���ي���ة مثل 
ال��س��ب��ان��خ وال��ج��رج��ي��ر آم��ن��ة نسبيًا ل��أك��ل. ف��ي ح��ن أن ه��ذه 
ال��ق��ائ��م��ة ه���ي ق���اع���دة ع��ام��ة ج���ي���دة، ف����إن ال��ط��ري��ق��ة ال��وح��ي��دة 
القولون العصبي لديك هي  التي تحفز  ملعرفة الخضروات 
التخلص التدريجي من بعض األطعمة من نظامك الغذائي، 
ثم إعادة تقديمها على مراحل. سيساعدك القيام بذلك على 
فهم الخضروات التي يمكن ملعدتك أن تتحملها، وتلك التي 

ال تستطيع معدتك تحملها.

؟
قال الطبيب اليوناني أبقراط أن التثاؤب يزيل الهواء املستعمل ويجدده 
بهواء نقي. يبدو أن هذه الفرضية تتوافق مع حقيقة أنه عندما تنخفض 
مستويات األكسجن بسبب النعاس، فإن التثاؤب يكون طريقة سريعة 
الحي. هذه نظرية مثيرة للجدل، كما أشار  الكائن  لحقن األكسجن في 

الباحثون، ال يمكن تأكيدها أو استبعادها تمامًا.

التنشيط

بسبب  يقظتنا  مستوى  ينخفض  عندما  نتثاءب  فإننا  واع���ن،  كنا  إذا 
ال��ن��ع��اس وامل��ل��ل وم���ا إل���ى ذل���ك. ب��ال��ت��ث��اؤب نعيد ت��وج��ي��ه ان��ت��ب��اه��ن��ا وه��ذا 
يعطينا دفعة إضافية ضرورية من اإلث��ارة. ومع ذل��ك، على الرغم من أن 
 .%100 بنسبة  تجريبيًا  إثباتها  يتم  ل��م  الفكرة  ف��إن  منطقيًا،  يبدو  ذل��ك 
وه��ن��اك ح��اج��ة إل��ى م��زي��د م��ن البحث للربط سببيًا ب��ن مستوى اإلث���ارة 

والتثاؤب.

درجة حرارة الجسم

ه���ذه ه��ي ال��ن��ظ��ري��ة ال��ت��ي اكتسبت أك��ب��ر ق���در م��ن ال��ج��اذب��ي��ة ف��ي ال��س��ن��وات 
لدراسة  إقناعًا. وفقًا  األكثر  البيانات  التي توفر  النظرية  األخيرة، ألنها 
التثاؤب يساعد على خفض درجة  فإن   ،Eldakar 2013و Gallup أجراها

الحرارة لتبريد الدماغ وجعله يعمل بشكل أفضل.
ال��ت��ث��اؤب، يكون هناك ارت��ف��اع في  تشير البيانات ب��وض��وح إل��ى أن��ه قبل 
درجة الحرارة ينخفض بسرعة بعد كل تثاؤب. إذا كنت ترغب في القضاء 
ال��ب��رودة على  ف��إن وض��ع قطعة قماش مبللة بماء شديد  ال��ت��ث��اؤب،  على 

جبهتك له التأثير نفسه.
وقد أكدت ذلك دراسات أخرى، ولذلك هناك مصداقية كبيرة لهذه النظرية. 
ومع ذل��ك، يشير الباحث الرئيسي في الدراسة إلى أن النظريات الثالث 
املذكورة سابقًا متوافقة، ورغم أن هذه النظرية تتمتع بصحة أكثر، فإنه 

ال ينبغي لنا استبعاد إمكانية وجود عالقة بن النظريات الثالث.

عدوى التثاؤب

التثاؤب  أن  األول��ى مفادها  التثاؤب.  ع��دوى   هناك نظريتان في تفسير 
يساعد على توافق سلوكيات املجموعة. إنه جزء من سلوكيات التقليد. 
على سبيل املثال، تميل الحيوانات االجتماعية إلى أداء سلوكيات محددة 

في الوقت نفسه، مثل األكل، والحركة، ووضعية الجسم، وما إلى ذلك.
من شأنه  يتثاءب  فرؤية شخص  التعاطف.  إل��ى  تشير  الثانية  النظرية 
تنشيط دوائر الدماغ للتعاطف، بما في ذلك الخاليا العصبية املرآتية، 

التي تعمل كانعكاس داخلي للحركات التي نالحظها في اآلخرين.
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الجلوس في المنزل أفضل من القبول بأدوار تقليدية 

زهرة عرفات لـ سبقلا:
البطولة ال تقاس بمساحة الدور بل بتأثيره

خطفت الفنانة زهرة عرفات األنظار خالل شهر رمضان 
الماضي عندما اطلت في عملين دراميين هما 

»الوصية الغائبة« و»يجيب الله مطر« بشخصيتين 
مختلفتين تماما، زهرة تخلت عما تعتبره بعض 

الفنانات عنصر جذب من ازياء ومكياج لتتعايش مع 
الشخصية التي تجسدها وتعبر عنها في جميع 

حاالتها، عرفات كانت تقبض على مفردات كل دور 
وتتوحد معه، من يشاهدها في كل عمل على حدة 

من الصعب ان يلمس اي وجه شبه مع اآلخر، زهرة 
دخلت اخيرا تصوير مسلسل جديد بعنوان »مفتاح 

صول« للكاتبة سحاب والمخرج محمد كاظم، ومن 
المتوقع عرضه قريبا، فضال عن مشاركتها في 

مسرحية »قحفية وغترة وعقال« مع جروب »البالم«، 
والتي انطلقت عروضها قبل ايام، الفنانة البحرينية 

تحدثت لـ سبقلا عن نشاطها الفني الفترة المقبلة.

بداية تقول زهرة عن »مفتاح صول«: »دائما ما اترك للمشاهد 
م��س��اح��ة م���ن ال���ت���وق���ع، ول���ك���ن س����وف ات���ح���دث ع���ن شخصيتي 
بشكل عام، هي ام مكافحة تسعى لتحقيق احالمها واناتها، 
ولكنهم كأسرة يصادفون سوء حظ من ثم يتعرضون الحداث 
واسرتها  األم  تلك  ت��واج��ه  حياتهم،  نسق  ف��ي  ت��ؤث��ر  مختلفة 
ق��دم��ت من  ت��ح��دي��ات ع���دة، املسلسل بشكل ع���ام مختلف ع��م��ا 
ق��ب��ل م��ن م��ش��اري��ع درام��ي��ة مختلفة، ه��ن��اك توليفة ج��دي��دة ما 
الدرامية  الخطوط  ظل  في  كوميدي  والاليت  التراجيدي  بني 
املتشعبة التي يزخر بها املسلسل، تجربة جديدة اتمنى تنال 

اعجاب الجمهور.

قالب موسيقي 

ان��ه الف��ت وتعقب  اس��م املسلسل، السيما  توقفنا مع عرفات عند 

على هذا االمر قائلة: »بالفعل من يسمع اسم »مفتاح صول« قد 
يعتقد انه يذهب الى قالب موسيقي، وان احداثه تدور في إطار 
فني، ولكن املسلسل بعيد تماما عن تلك املنطقة، وإنما فلسلفة 
املوسيقي ال يكتمل من  السلم  ان  االس��م  ه��ذا  الكاتبة من اختيار 
غير مفتاح ص��ول ك��ذل��ك ه��ن��اك اح���داث ف��ي حياتنا ل��ن تكتمل إال 

بمفتاح صول«. 
وح��ول عرض املسلسل خ��ارج سباق رمضان وتغير امل��زاج العام 
للجمهور اوض���ح���ت: »ف���ي رم��ض��ان م��ن ال��ص��ع��ب ان ي��ج��د ال��ف��ن��ان 
لنفسه موضع قدم في ظل زحمة األعمال، ومثلما موسم رمضان 
مهم ايضا العرض في املواسم املوازية ال يقل اهمية، الن الجمهور 
يركز وايضا املحطات تهتم بالعمل بصورة اكبر، خصوصا انه 
داخ��ل سباق رمضان قد تجد لكل محطة 5 او 6 مسلسالت على 

سبيل املثال.

وتوقفنا مع زهرة عند نشاطها خالل رمضان املاضي عندما 
اط��ل��ت ف��ي »ال��وص��ي��ة الغائبة« و»ي��ج��ي��ب اهلل م��ط��ر« وحرصها 
على  نسير  كنا  سابقة  ف��ت��رة  »خ���الل  موضحة:  التجديد  على 
توقفت  الشخصي  الصعيد  على  وان���ا  يتغير  ال  واح���د  اي��ق��اع 
لفترة وعند العودة لنشاطي الفني قررت ان اعبر عما داخلي 
من طاقة تمثيلية، لذلك اصبح الدور هو ما يفرض علي شكل 

الشخصية«.

حدث مختلف 

واشارت عرفات الى انها تبحث دائما عن االفكار واضافت: »اتطلع 
الى الفكرة الجديدة وليس فقط التواجد من اجل التواجد، اذا لم 
يكن هناك حدث مختلف فإن الجلوس في املنزل افضل من اطاللة 
الفنان ومكانته  الجمهور منها وتؤثر في اسم  تقليدية قد يمل 

وحضوره في املشهد الفني«.
واك����دت ان��ه��ا ال تفضل م��س��اح��ة ال����دور ال��ك��ب��ي��رة، واس��ت��ط��ردت في 
ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه: »امل��س��اح��ة ال��ك��ب��ي��رة م��ره��ق��ة وم��ت��ع��ب��ة وق���د تسبب 
ضياع الخط الدرامي من الفنان، افضل ال��دور املميز وال يشترط 
في البطولة ان تكون من الجلدة للجلدة، وإنما مشاهد رئيسية 

محركة لالحداث اقدمها وانا مستمتعة بالعمل. 
وثمنت زه��رة مشاركتها مع ج��روب البالم في مسرحية »قحفية 
وغ���ت���رة وع���ق���ال« وق���ال���ت: »ت��ج��رب��ة م��س��رح��ي��ة م��خ��ت��ل��ف��ة نستقبل 
أحمد  تأليف  م��ن  والعمل  اليرموك  مسرح  على  حاليا  الجمهور 
ال��ع��وض��ي، وم��ن إخ���راج ع��ب��داهلل ال��ب��در، واش���ارك ف��ي البطولة إلى 
النصار  وعبدالعزيز  العونان  واحمد  البالم  الفنان حسن  جانب 
وخ���ال���د ام��ظ��ف��ر وم��ح��م��د ال���رم���ض���ان وف���ه���د ال��ب��ن��اي وغ��ي��ره��م من 

الفنانني«.

زهرة عرفات

خارج السباق 
العمل قد بدأ  الجدير بالذكر ان مسلسل »مفتاح ص��ول« من تأليف سحاب وم��ن إخ��راج محمد كاظم، وك��ان 
تصويره قبل فترة، ولكن توقف بسبب اإلغالق الجزئي قبل ان تستأنف الشركة املنتجة التصوير مجددا، ومن 
املتوقع ان يكون املسلسل جاهزًا للعرض خارج املوسم الرمضاني، ويشارك في بطولة »مفاتح صول« نخبة 
ي الشرقاوي، 

َ
نجوم منهم زهرة عرفات، هنادي الكندري، غادة الزدجالي، شهاب جوهر، عبداهلل التركماني، ف

محمد الحداد، رندا حجاج، كفاج الرجيب، أحمد السداني، شبنم خان، الطفلة ريان دشتي، الطفلة الجوري، علي 
الغريب وغيرهم.

¶ عرض المسلسالت في المواسم الموازية ال يقل أهمية عن رمضان

¶ أبحث عن أفكار جديدة تنقلني إلى مناطق مختلفة
¶ »قحفية وغترة وعقال« تجربة مسرحية مميزة 

محمد جمعة

عبدالرسول لـ سبقلا:
20 عاماً على الورشة المسرحية األهم للهواة

ك���ث���ي���ر م����ن امل����وه����وب����ني، ول����ك����ن ق���ل���ة م���ن���ه���م ي����ج����دون ج��ه��ة 
تحتضنهم وتضع اقدامهم على الطريق الصحيح، ليسلك 
كل منهم دربه مدفوعا بآمال وأح��الم وطموحات، مسرح 
الشباب كان وم��ازال الباب الكبير الذي يخرج العديد من 
ن��ج��وم ال��س��اح��ة الفنية ف��ي مختلف م��ج��االت ال��ف��ن، س��واء 
او في  امل��س��رح  او على خشبة  او خلفها  ال��ك��ام��ي��رات  ام���ام 

الكواليس.
ف��ي ه���ذا ال��ش��ه��ر ي��ص��ادف م���رور 20 ع��ام��ا ع��ل��ى أه���م ورش��ة 
تخرج  ن��واة  كانت  بالكويت،  املسرح  تاريخ  في  مسرحية 
فيها النجوم إلى الساحة الفنية، تلك الورشة التي نظمها 
م��س��رح ال��ش��ب��اب ع����ام 2001 ب���رؤي���ة وإش������راف م���ن امل��خ��رج 
عبداهلل عبدالرسول، رئيس مسرح الشباب حينها، وتقدم 
لها ما يقارب ال�80 شابا وفتاة، ودرب فيها املخرج حسني 
ق���زق، والدكتور  ف��اي��ز  ال��س��وري املخضرم  وال��ف��ن��ان  املسلم، 
ش��ري��ف ص���ال���ح، وف��ي��ص��ل ال��ع��م��ي��ري، وع��ب��دال��ع��زي��ز ص��ف��ر، 

ود.عبداهلل العابر، ود.فهد الهاجري، ود.مبارك املزعل. 
الورشة  كواليس  عبدالرسول  يستذكر  الصدد،  ه��ذا  وف��ي 
ف���ي ح��دي��ث��ه م���ع سبقلا ق���ائ���ال: راع��ي��ن��ا ان ن����درس منهجا 
متكامال لفنون املسرح للمنتسبني للورشة التي استمرت 
ل��ش��ه��ري��ن، واس��ت��م��رت م��وس��م��ني ون��ت��ج ع��ن��ه��ا ت��ق��دي��م ع��دة 
مشاريع مسرحية، كما نتج عنها املشروع املسرحي »حلم 
أيام  ملتقى  عنها مشروع  نتج  وبعدها  العربي«،  السمك 
املسرح للشباب، وشهد بعد ذل��ك والدة مهرجان من أهم 
وهو  ال��ع��رب��ي،  العالم  ف��ي  للشباب  املسرحية  املهرجانات 
»م��ه��رج��ان أي���ام امل��س��رح ل��ل��ش��ب��اب« ال���ذي اس��ت��م��ر ب��دورات��ه 
املتتالية حتى وصل إلى 13 دورة مسرحية، وحينها مع 
أق��وم بالتنسيق مع د. فوزي  الورشة كنت  بداية مشروع 
فهمي، رئيس أكاديمية الفنون بجمهورية مصر العربية 
ال��ورش��ة  ب��م��ش��روع  امل��ش��ارك��ني  ال��ش��ب��اب  الشقيقة، لحضور 
ع����روض م��ه��رج��ان ال��ق��اه��رة ال���دول���ي ل��ل��م��س��رح التجريبي، 

وال������ذي ي��ع��ت��ب��ر ب���واب���ة امل��س��رح��ي��ني ال���ع���رب ل���الط���الع على 
التجارب املسرحية العاملية، وليكون لديهم مخزون بصري 
على  وي��س��اع��ده��م مستقبال  م��ه��ده��ا  ف��ي  تجربتهم  ي��ث��ري 
اكتشاف التجارب املسرحية العاملية، ومن ثم التنسيق مع 
عميد املعهد العالي للفنون املسرحية بالكويت في وقتها، 
املتميزين  إلل��ح��اق  رم��ض��ان،  عبداللطيف  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور 
م���ن ال���ورش���ة ب��امل��ع��ه��د، وب��ال��ف��ع��ل ه��ن��اك م���ن اك��م��ل امل��ش��وار 

األكاديمي وجمع بني املوهبة والتدريب والدراسة.
ويضيف عبدالرسول: تعتبر تلك الورشة من أهم الورش 

بالكويت، السيما  املسرحية  الحركة  املسرحية في تاريخ 
ان��ه��ا ك��ان��ت تعنى ب��ال��ه��واة وك��ان��ت أك��ب��ر مساحة لتدريب 
كما  متتاليني،  ع��ام��ني  مل��دة  واس��ت��م��رت  مسرحيا،  الشباب 
ان م��ش��روع ال����ورش امل��س��رح��ي��ة ب��ال��ك��وي��ت ب��ش��ك��ل ع���ام ب��دأ 
على يدي الراحل زكي طليمات، من خالل مركز الدراسات 
من  لتعود  ب��ال��ت��دري��ج  تختفي  ان  قبل  حينها،  املسرحية 
بوابة مسرح الشباب بشكل واسع وعلمي منذ الثمانينات 
م��ن ال��ق��رن امل��اض��ي، وك��ان��ت اح��د اه��م االس��ال��ي��ب االساسية 

التي حرصت على تأصيلها.

الشباب المشاركون في الورشة

عبد الرضا وشجون في مشهد من »مالك رحمة«

عبدالرضا لـ سبقلا: 

»مالك رحمة«
عبر المنصات قريبًا

ان��ت��ه��ى ال��ف��ن��ان وامل��ن��ت��ج ع���ب���داهلل ع��ب��دال��رض��ا اخ��ي��را 
للكاتب أحمد  »م���الك رح��م��ة«،  ت��ص��وي��ر مسلسل  م��ن 
العوضي واملخرج محمد سمير، وال��ذي تقع احداثه 
املتوقع عرضه قريبا عبر احدى  في 8 حلقات وم��ن 
تصريحات  في  عبدالرضا  وثمن  الرقمية،  املنصات 
خ��اص��ة ل��� سبقلا ت��ع��اون��ه م��ع الفنانة ش��ج��ون، وق��ال 
»بعد ان تعاونا معًا في العديد من االعمال املسرحية 
ي��ت��ج��دد ال���ل���ق���اء م���ع ال��ف��ن��ان��ة ش���ج���ون، ات���وج���ه ال��ي��ه��ا 
في  نوفق  ان  واتمنى  الفنية،  ثقتها  واث��م��ن  بالشكر 
الجمهور عند عرض  البهجة وال��س��رور على  ادخ��ال 

املسلسل«.
وي���ض���ي���ف ع����ب����داهلل ح�����ول »م������الك رح����م����ة«: امل��س��ل��س��ل 
تدور احداثه حول فتاة تقع ضحية للتنمر والعنف 
االسري، ونتابع من خالل السياق العام لألحداث ان 
اغلب ابطال العمل ضحايا في فترات زمنية مختلفة 
من حياتهم، والعمل حقبوي يتكلم عن فترة زمنية 
سابقة، ووفرنا »لوكيشنات« تناسب الفكرة ما بني 
املستشفى واملنزل، فضال عن تصوير بعض االحداث 
ف����ي ام����اك����ن ع����ام����ة، وت�����م ب���ن���اء دي�����ك�����ورات خ��ص��ي��ص��ا 
عند  الجمهور  يكتشفه  س��وف  م��ا  وه���ذا  للمسلسل، 

مشاهدة العمل.
وح���ول دوره ي��وض��ح ع��ب��داهلل »اش����ارك ف��ي املسلسل 
بشخصية شهاب، شاب غامض يخفي وراءه العديد 

من االسرار التي سوف تتكشف تباعا«.
م���ن ج��ه��ة اخ������رى، اك����د ع��ب��دال��رض��ا اه��م��ي��ة امل��ن��ص��ات 
ال��رق��م��ي��ة، وق����ال ان��ه��ا اص��ب��ح��ت ن���دا ق��وي��ا للمحطات 
ال��ف��ض��ائ��ي��ة، واض����اف »وال اب��ل��غ ع��ل��ى ذل���ك م��ن ان كل 
محطة تسعى ألن يكون لديها ظهير رقمي يعزز من 

حظوظها في املنافسة«. 
ي���ذك���ر ان »م�����الك رح���م���ة« م���ن إخ������راج م��ح��م��د سمير 
وت��أل��ي��ف ال��ك��ات��ب أح��م��د ال��ع��وض��ي وم���ن إن��ت��اج إيغل 
ف��ي��ل��م، ب���ال���ت���ع���اون م���ع »ك�����ات وي�����ل« ل��ل��ف��ن��ان ع��ب��داهلل 
ع���ب���دال���رض���ا، وي����ش����ارك ف���ي ب��ط��ول��ة امل��س��ل��س��ل نخبة 
السبتي وم��رام  بينهم: ش��ج��ون وغ��دي��ر  الفنانني  م��ن 
النبهان وعبداهلل  ال��ه��ادي وحصة  البلوشي وش��وق 
التركماني  ال��ع��وض��ي وع���ب���داهلل  ع��ب��دال��رض��ا وأح��م��د 

وحسني الحداد وحسن إبراهيم.

أهم مخرجات 
الورشة 

ت����م����خ����ض ع������ن ال�����ورش�����ة 
نظمها  ال��ت��ي  امل��س��رح��ي��ة، 
م�����س�����رح ال�����ش�����ب�����اب ع����ام 
وب��������روز  ت���م���ي���ز   ،2001
العديد من نجوم الساحة 
ال�����ف�����ن�����ي�����ة، وال��������ذي��������ن ل���ه���م 
حضور مؤثر في املشهد 
والخليجي  املحلي  الفني 
والعربي حاليا وابرزهم: 

يعقوب عبداهلل

حمد العماني

محمد الحملي

عبداملحسن العمر

حمد اشكناني

علي العلي

عصام الكاظمي

حصة النبهان

عبداهلل البدر

عبداهلل التركماني

نصار النصار

ميثم بدر

عبداهلل الرميان

هدى حسين أنجزت تصوير »كف ودفوف«
انتهت الفنانة هدى حسني أخيرًا من تصوير مسلسل »كف ودف��وف« في مملكة 
الفنانني.  من  كبيرة  نخبة  وبمشاركة  الزعبي،  منير  املخرج  قيادة  تحت  البحرين، 
وكانت هدى قد بدأت رحلتها مع تصوير العمل الجديد قبل شهر رمضان بأيام، 
وتوقع البعض عرضه في السباق الدرامي، غير أن بوصلة العمل تغّيرت قبل انطالق 
املوسم األبرز بأيام. وتتعاون هدى في املسلسل مع الكاتب الدكتور حمد شمالن 
الرومي، واملخرج منير الزعبي، وهو من إنتاج إيغل فيلمز. ويشارك في أداء األدوار، 
إلى جانب الفنانة هدى، كل من الفنانني الكويتيني شيماء علي وخالد البريكي وآالء 
شاكر، والفنان السعودي إبراهيم الحساوي، إلى جانب عدد من النجوم البحرينيني، 
النجوم  الفنان محمد ياسني )بابا ياسني(، وعبداهلل ملك، وع��دد من  من ضمنهم 

الشباب، منهم لولوة املال وروان مهدي ومنيرة محمد وأحمد شعيب.

بوشهري والنمر يلتقيان
في »دار غريب« 

ق الفنان عبداهلل بوشهري لقاءه والفنان عبداملحسن 
ّ
وث

ال��ذي يصّور  النمر دراميًا في مسلسل »دار غريب«، 
إدارة  تحت  البحرين،  مملكة  ف��ي  حاليًا 
املخرج حسني الحليبي، من خالل 
ص����ورة ن��ش��ره��ا ع��ب��ر حسابه 
ال���رس���م���ي ب��م��وق��ع ال��ت��واص��ل 
االج���ت���م���اع���ي »إن���س���ت���غ���رام«، 
وت�����ص�����دى ل���ك���ت���اب���ة أح������داث 
امل���س���ل���س���ل امل����ؤل����ف ح��س��ني 
امل���ه���دي، ب��ي��ن��م��ا ي���ش���ارك في 
القفاص  عبداملحسن  بطولته 
وج���م���ع���ان ال���روي���ع���ي وش��ي��م��اء 
س��ب��ت وم��ح��م��د ع���اش���ور وش��ي��م��اء 
رحيمي وغيرهم من الفنانني، والعمل كان يحمل اسم 
القائمون عليه تغيير  أن يقرر  الجميالت«، قبل  »حظ 

اسمه إلى »دار غريب«. 

هاريسون فورد
Indiana Jones يستأنف تصوير

كشفت تقارير إعالمية عاملية عن عودة النجم الشهير هاريسون 
 ،Indiana Jones م��ن فيلم ال��خ��ام��س  ال��ج��زء  إل��ى تصوير  ف���ورد 

بزي  م��ن ص���ورة  بأكثر  ال��ع��امل��ي  النجم  حيث ظهر 
شخصيته الشهيرة التي قدمها في سلسلة 

أف��الم سابقة قبل اتخاذ ق��رار العودة لها 
م���ن ج���دي���د، غ��ي��ر أن ال��ت��ص��وي��ر ت��وق��ف 
كثيرًا بسبب جائحة كورونا. وتأجلت 
ال��ع��م��ل، ال��ذي  ال��ب��داي��ة لتصوير  ض��رب��ة 
السلسلة  محبي  من  كثيرون  ينتظره 
أن  ك��ورون��ا، إال  الشهيرة، بسبب وب��اء 

ال��ش��رك��ة امل��ن��ت��ج��ة ق����ررت م���ؤخ���رًا ب��داي��ة 
ليليق  مكثفة  اس���ت���ع���دادات  م��ع  ال��ت��ص��وي��ر 

العمل بما سبق وتم تقديمه. الجزء الخامس 
من انديانا جونز يقوم ببطولته هاريسون فورد، 78 عامًا، وبدأ 
الذي استخدمه قبل بضعة  امتداد املسار نفسه  التصوير على 

.Mission Impossible 7 أسابيع فقط توم كروز في فيلم

spot light
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اتجاهات

الكويت بالد العرب
د. بلقيس النجار

القرن  م��ن  الستينيات  أواخ���ر  ال��ى  الخمسينيات  منتصف  منذ 
املاضي، كانت عبارة »الكويت بالد العرب« تزين األظرف البريدية 
الفتية  الكويت  ترحيب  م��دى  ع��ن  للتعبير  الكويت  م��ن  املرسلة 
وبطبيعة  الحديثة.  نهضتها  بناء  في  للمشاركة  العرب  بجميع 
ال��دول العربية، وانما  الحال لم تقتصر هذه املشاركة على أبناء 
شملت أيضا ال��دول األجنبية األخ��رى. وك��ان هذا هو الحال في 
الكويت، الجميع يعمل بألفة وإخالص وتعاون من دون أي تفرقة 
تمتزج  حيث  املتحضرة،  ال���دول  بنى 

ُ
ت وه��ك��ذا  دينية.  أو  عرقية 

ال��ث��ق��اف��ات امل��ت��ع��ددة وي��س��ود ال��ت��س��ام��ح ال��دي��ن��ي واالج��ت��م��اع��ي في 
املجتمع. ولكن حتى يتحقق ذلك، يجب أن يكون هناك تخطيط 
ورؤي��ة  بعيدة  نظرة  لهم  وتكون  والقياديني  املسؤولني  قبل  من 

مستقبلية.
وه����ذا م��ا ك���ان ي��ح��دث ف��ي ال��ك��وي��ت ف��ي ت��ل��ك ال��ف��ت��رة، ح��ي��ث ك��ان 

لآلخر  ومتقبلة  ومتسامحة  مستنيرة  عقول  ذوي  املسؤولون 
لكل من  قبلة  الكويت  غ��دت  تفرقة، حتى  او  تمييز  أي  من دون 
اآلم��ن��ة ليستقر فيها مع  وال��ب��ي��ئ��ة  ال��ش��ري��ف  ال��ع��ي��ش  ع��ن  يبحث 
ذوي��ه لعدة أجيال. وقد استوطن الكويت مئات اآلالف من عرب 
يعرفون  وال  فيها  يعيشون  وأحفادهم  وابناؤهم  هم  وأج��ان��ب، 
وطنا آخر، ويعملون بحب وأمانة وإخالص ولهم اسهامات في 
او  او تعليمية  البالد س��واء كانت اقتصادية  شتى املجاالت في 
فنية او صحية ولطاملا كانت الكويت مكانا جاذبا لذوي الخبرات 
في شتى املجاالت ملا كانوا يجدونه من تقدير واحترام وحسن 

معاملة.
��خ��ِط��ط وامل��س��ؤول وال��ق��ي��ادي في 

ُ
امل ل��أس��ف تغيرت نوعية  لكن 

البالد خالل العقود املاضية، فحلت قوى التزمت والتعصب بدال 
من االنفتاح، وسادت العصبية القبلية بدال من التسامح وتقبل 

كان  وآخرها  املتخبطة  وال��ق��رارات  اإلدارة  اآلخ��ر وغرقنا بسوء 
البالد عند تجاوزهم  العاملني في  املقيمني  قرار االستغناء عن 
لعمر الستني عاما. ودعونا نتخيل التركيبة السكانية بعد عقد 
من الزمان لنرى أن نوعية املقيمني اختلفت تماما عن السابق، 
للكويت  السريع وتنظر  الربح  فغالبا ستكون عمالة تبحث عن 
على انها محطة انتقالية لتأمني املستقبل في بالد أخرى ليس 
ال��ض��روري أن تكون موطنها األص��ل��ي. ولتحقيق ذل��ك فلن  م��ن 
لالحتياجات  اال  البالد  داخ��ل  أي مصروفات  العمالة  تنفق هذه 
فغالبا  ج��دا،  االقتصادي ضئيال  تأثيرها  الضرورية وسيكون 

ما تكون هذه العمالة عزابا غير متزوجني او تركوا عائالتهم في 
بالد أخرى. فاملوظف املقيم لن يغامر بتكوين جذور في البالد 
وبناء مستقبل البنائه وحياته في الكبر طاملا أن هناك تاريخا 
معينا يجبره على ترك البالد. ورب العائلة لن يغامر بإحضار 
مهددا  فيها  يكون  وحيث  لهم  استقرار  ال  حيث  عائلته،  أف���راد 

بالطرد في أي لحظة.
لنِعد حساباتنا مرة أخرى ونِعد النظر في القوانني التي تنتقص 
بالخبرات  نرحب  كنا  كما  ُعد 

َ
ون بالدنا  في  االنسان  آدمية  من 

والطاقات التي تضيف الى مسيرة الكويت. وأنا هنا ال أدعو الى 
فتح ال��ب��اب على مصراعيه وان��م��ا ادع��و ال��ى س��ن ق��وان��ني تنتقي 
أحب  ملن  املجال  ونفسح  الشريف  بالعمل  يرغب  بمن  وترحب 
الكويت وشعبها وخدم بإخالص أن يقضي بقية عمره بأمان 

بيننا.

 المشكلة
 في قوانيننا وليست

في الوافدين

سعاد فهد المعجل
طت الضوء عليهما بشكل 

ّ
قضيتان أثارتهما الكورونا وسل

الثانية  أما  التعليم..  األول��ى تتعلق بمستقبل  غير مسبوق.. 
على  الكويت..  في  للوافدين  املناسب  العدد  محورها  فكان 
اعتبار أن الجملة صحيحة هنا.. أي أن هنالك بالفعل عددا 

مناسبا.
 الكويت دولة صغيرة سكانيا.. ومع ظهور النفط.. واتساع 
رقعة مؤسسات الدولة وتشّعب شؤونها.. تضاعفت الحاجة 
لالستعانة باليد العاملة إلدارة شؤون الدولة.. وبالفعل فقد 
س��اه��م م��ئ��ات اآلالف م��ن االخ����وة ال��واف��دي��ن، ع��رب��ا ك��ان��وا أم 
غيرهم، في إثراء مسيرة الكويت العلمية والصحية والفنية 

وفي سائر املجاالت األخرى.
 اتسعت رقعة الكويت سكانيا ووظيفيا وتضاعف فيها عدد 
الوافدين بسبب الحاجة لهم والتي خلقها مثل ذلك التوسع 
املقابل  ف��ي  ال��ك��وي��ت��ي.. لكن  العنصر  ف��ي  ن���درة ملموسة  م��ع 
بدأت معها الخطط والخطوات العشوائية التي ال تستند الى 
الدراسات الكافية وال الرؤى الحصيفة.. وذلك بهدف احتواء 
ما أصبح ُيطلق عليه اليوم تعديل التركيبة السكانية.. والتي 
يؤّيدها ومن دون تصّور للبديل 92% من الكويتيني بحسب 
ردود  وتؤّيده  تدفعه  تأييدا  يبقى  لكنه  العشوائية..  العينات 

أفعال على الفوضى التي حدثت إبان الكورونا.
 جاءت خطة التكويت في السبعينيات كأّول الحلول.. بتكويت 
الوظائف.. وكانت البداية من قطاع التعليم، حيث أدى التسّرع 
والعجلة هنا.. الى تشجيع خريجي املرحلة الثانوية لاللتحاق 
ليكونوا  فقط  عامني  بعد  وتأهيلهم  آن��ذاك  املعلمني  بمعاهد 
في صدارة الهيئة التعليمية.. أما الكارثة هنا فقد كانت في 
ال��رغ��م من  االب��ت��دائ��ي��ة.. على  امل��راح��ل  ف��ي  للتدريس  تعيينهم 
هذه  في  التعليم  ملهنة  الضروريني  والتأهيل  الخبرة  ان��ع��دام 
��رة.. وال��ت��ي ع��ادة م��ا تكون ش��روط العمل فيها 

ّ
امل��راح��ل امل��ب��ك

أكثر صرامة ومتطلبات من تعليم املراحل العمرية املتقّدمة.. 
الجهاز  ف��ي  التكويت  أو  اإلح���الل  خطة  ك��ان��ت  فقد  وبالفعل 
ال��ي��وم في  آث��اره��ا  نلمس  امل��ق��اي��ي��س..  ك��ارث��ي��ة بكل  التعليمي 
ي املخيف في مستويات التعليم وُمخرجاته بشكل عام.

ّ
التدن

 ال��ي��وم ي��ع��ود م��ث��ل ه���ذا ال��ت��خ��ّب��ط ف��ي ال��ت��ع��ام��ل م��ع التركيبة 
ال��س��ك��ان��ي��ة م��ن خ���الل ق��وائ��م آلالف ال��واف��دي��ن ال��ذي��ن ق����ّرروا 
بالتخّبط  مباشر  وبشكل  ترتبط  ألسباب  الكويت  م��غ��ادرة 
الحكومي الواضح في معالجة مشاكلها وبشكل عام وليس 

في مسألة الوافدين فقط.
الوافدين  ثلث  أملانية، فإن   بحسب استطالع نشرتة شبكة 
في الكويت قد غّيروا خططهم املستقبلية بسبب الكورونا.. 
وأن واحدا من كل 3 يخطط حاليا ملغادرة البالد الى وطنهم 
تلك  َص��َدق��ت  ف��ي��ه.. وإن  آخ��ر لالستقرار  بلد  ع��ن  البحث  أو 
األرقام فنحن بال شك ُمقِبلون على أزمة في سوق العمل.. 
ستكون لها انعكاسات خطيرة.. وستكون لها أبعاد كارثية 
على عجلة االقتصاد وجودة العمل في الدولة بشكل عام.. 
املعتادة  الترقيعية  حلولها  الى  الحكومة  ستسعى  وبالطبع 
لتصحيح ذلك.. وكما حدث مع حالة فرض الكوتا الكويتية 
َج عن ذلك من تزييف واستنزاف 

َ
ت
َ
على القطاع الخاص وما ن

ال��ت��الع��ب بمفهوم دعم  ��ة وذل���ك م��ن خ��الل 
ّ
ال��خ��ط سيئ لتلك 

بمنزلة تشجيع من  يكون  أن  ��َرض 
َ
ُي��ف��ت ك��ان  وال���ذي  العمالة 

الدولة للقطاع الخاص على توظيفه للعمالة الوطنية، فإذا به 
يتحُول الى ما يشبه عمليات التحايل على النظام.. والتنفيع 
السيئ الذي أحَدَث خلال في امليزانية وفي ِقَيم العمل بشكل 

عام.
ر 

ّ
ت تحذيراتها من العمالة الوافدة.. لم توف

َ
ق

َ
األبواق التى أطل

حال وال بديال واح��دا.. بخالف الصراخ والتحذير األجوف، 
ّصصون الحلول العملية والذكية 

َ
خ

َ
ت
ُ
ر امل

ّ
قابل يوف

ُ
بينما في امل

ل 
ّ
شك

ُ
التي تهدف الى استقطاب العمالة الوافدة املاهرة والتي ت

ف��ي حاجة  ت��زال  الكويت ال  أن  ال��ى املجتمع، خاصة  إض��اف��ة 
ماّسة لها.. مع تقنني االستعانة بالعمالة الهامشية التي هي 

ّجار األنفار واإلقامات.
ُ
وبكل أسف رأسمال ت

الحكومة اليوم ُمطالَبة وبشكل مباشر وفوري بإعادة النظر 
في الكثير من القوانني التي أجَبَرت نسبة كبيرة من الوافدين 
زة 

ّ
امل��غ��ادرة.. كما أن عليها أن تخلق بيئة جديدة محف على 

قِطبة ال طاردة لعقول ومهارات وكفاءات لن تستغني 
َ
وُمست

عنها الكويت أبدا.. فالعالم اليوم وفقا ملفهوم القرية الواحدة 
ق باشتراطات 

ّ
صال ومتالصقا، خاصة في ما يتعل

ّ
أصبح ُمت

ال��ق��رارات  على  انعكس  وبشكل  والعمل  ال��س��وق  ومتطلبات 
قة باستقطاب العمالة وبغض النظر عن منشأها.

ّ
تعل

ُ
امل

ا النظر في مشكلة التركيبة السكانية، لوجدنا أن 
ّ
 ولو أمعن

املشكلة ليست ف��ي ال��واف��دي��ن، وإن��م��ا ف��ي ق��وان��ني ال��دول��ة التي 
عيق الحركة باتجاه مناخ مناسب وسليم للعمل وللمعيشة.. 

ُ
ت

ِرن.. وليس للمزاج 
َ
لطة فيه للقانون العملي امل مناخ تكون السُّ

الوقتي أو للرغبات املرحلية العابرة.
 آخ��ره��ا ج��اء ف��ي استمرار حظر ع��ودة ال��واف��دي��ن املغادرين 
مع كل ما يحمله مثل هذا القرار من تعّسف ورؤية قصيرة 
املشكلة  أن  ج��ي��دا... وستجدون  تمّعنوا  لذلك  ����دة.. 

ُ
وامل امل��دى 

تكمن فينا وفي قوانيننا قبل أن تكون مشكلة وافدين.

مال عمك ال يهمك!جرة قلم
علي أحمد البغلي

الحكومة الرشيدة تعلن لنا يوما بعد يوم عن قرب افالسها، 
ومن ناحية أخرى، نراها تعمل وفق مبدأ »اصرف ما في 
الجيب يأِت ما في الغيب«.. فقد صدمنا ولم نفق بعد من 
صدمة صرف 600 مليون دينار على ما أسمته مكافأة 
املرضي  الصفوف  لكل  ستدفع  التي  األم��ام��ي��ة،  الصفوف 

عنها حتى لو كانت صفوفًا خلفية! 
آخ���ر ص��دم��ة م���رت ع��ل��ي��ن��ا.. ه��ي ت��ص��رف ق���ام ب��ه مسؤولو 
ال������وزارة ال��ت��ي ال ل����زوم ل��ه��ا ب��ن��ظ��ري، وه���ي وزارة األوق����اف 
وال���ش���ؤون اإلس��الم��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وده��ا أص��ول��ي��و ه���ذا ال��وط��ن 

املبتلى بأغلبهم.
ي��وم 9 يونيو  ال���وزارة كما نشرت صحيفة السياسة  ه��ذه 
م��ن خزائن  وال  قيادتها  م��ن جيب  ليس  تبرعت  ال��ج��اري، 
ماليزية  لجامعة  العامة  أموالنا  بل من  األصولية،  أحزابهم 
معترف  غير  الجامعة  ه��ذه  ك��وي��ت��ي..  دي��ن��ار  مليون  بمبلغ 
مبلغ  أن  وربما  بالكويت،  التي تصدرها حتى  بالشهادات 

م��ل��ي��ون دي��ن��ار ك��وي��ت��ي، ذه��ب��ت مل��س��ان��دة ت��ل��ك ال��ج��ام��ع��ة في 
نشاطات اخرى وبقرار من قيادات في وزارة األوقاف، ألن 
تلك القيادات تتفق مع الجامعة في القيام بتلك النشاطات. 

غسلنا أيدينا من مسؤولي حكومتنا الرشيدة التي دللت 
أمثال هذه القيادات األصولية املتشددة للعقود التي خلت، 
في  قامت  التي  الوطنية  الحركة  وب��ني  بينها  ت���وازن  لخلق 
الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن املاضي، 
وما زالت، املساندة قائمة في غض نظر الحكومة الرشيدة 
عن نشاطات هؤالء حتى لو اتصلت بنشاطات ليس لنا علم 
بها وال تفيدنا بشيء وقد تكون مشبوهة، وال نزال نتذكر 
صرف الحكومة للماليني حتى يتم االفراج عن أحد هؤالء 
الطالبانيني في سجن غوانتانامو منذ سنوات عدة!! او المل 
معقود على ديوان املحاسبة والشرفاء من أعضاء مجلس 
5 ديسمبر ملحاسبة املسؤولني االوقافيني عن صرف مبلغ 
املليون دينار على الجامعة املاليزية املثيرة للجدل، وإرسال 

النيابة، وذل���ك لكي يكون  ث��م  ل��ن��زاه��ة،  امل��وض��وع  أوراق ه��ذا 
ذل��ك درس��ا ال ينسى م��ن قبل م��ن أم��ر بصرف ذل��ك املبلغ 
أردت مساندة  إذا  أن��ك  ه��ذه االشكال  وأمثاله.. ولكي تفهم 
هؤالء.. فاصرف عليهم من أموالك وأموال حزبك األصولي 
الحصول  ف��ي  ي��ذك��ر  أي مجهود  ت��ب��ذل  ل��م  ال��ت��ي  املاليينية، 
عليها؛ ألنها تستقطع من أموال الزكوات والصدقات على 
والهبات  العطايا  أو من  »والقائمني عليها«..  قاعدة  أساس 
االح���زاب  منتسبي  بها  ال��رش��ي��دة  أغ��رق��ت حكوماتنا  ال��ت��ي 
املاليني  األصولية من جمعيات خيرية وصناديق تكسب 

من دون تعب. 
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

من الذاكرة

العراق يستغيث 
مدنياً

خالد أحمد الطراح
@Kaltarrah

تشتد أزمة #العراق يومًا بعد يوم ومنذ سنوات بعد سقوط 
فالفوضى   ،2003 أب��ري��ل  ف��ي  الطاغية ص���دام حسني  ن��ظ��ام 
السياسية واالن���ف���الت األم��ن��ي واالغ��ت��ي��االت ب��ات��ت ج���زءًا من 
م��خ��ط��ط م��م��ن��ه��ج ض���د اس���ت���ق���رار ال���ع���راق وأم���ن���ه ع��ل��ى شتى 

املستويات.
على الرغم من وضوح املشهد العراقي والتدخل اإليراني عبر 
املنتفضني  وقتل  العراقية  ال��دول��ة  مفاصل  ف��ي  ميليشياتها 
والدولي  العربي  املوقف  الغموض يكتنف  ي��زال  العراقيني، ال 
تجاه ال��ع��راق ال��ذب��ي��ح، ب��ل ال��الم��ب��االة ف��ي وض��ع ال��ع��راق املعقد 

سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.
على  اإلي��ران��ي،  ال��ق��رار  رهينة  العراقية  االنتخابات  أصبحت 
ال��رغ��م م��ن ك��ل امل��س��اع��ي وامل���ح���اوالت السلمية ال��ع��راق��ي��ة في 
ان��ت��ش��ال ال��ب��ل��د م��ن ن��زي��ف ط��ائ��ف��ي دم���وي وال��ن��ه��وض ب��ال��دول��ة 
م��دن��ي��ًا، ب��ع��ي��دًا ع���ن م��ش��اري��ع امل��ح��اص��ص��ة وخ���ط���ط ت��م��زي��ق 

مكونات املجتمع العراقي.
تحولت #ثورة_تشرين الواعدة إلى هدف مباشر مليليشيات 
الشعب  أبناء  من  املنتفضني  اغتيال  بهدف  وأحزابها  إي��ران 
العراقي، ووأد روح الحلم العراقي املدني في تحقيق إصالح 
اق��ت��ص��ادي وس��ي��اس��ي، بغية إج��ه��اض ه��ذه ال��ث��ورة السلمية 

وقمعها.
الطابع  السياسية ذات  العراقية  املبادرات  العديد من  خرجت 
تحديات شتى بسبب  انطالقها  منذ  تواجه  أنها  إال  امل��دن��ي، 
ت��ح��ال��ف��ات وم��خ��ط��ط��ات غ��ي��ر م���ش���روع���ة ب���ني ق����وى ط��ائ��ف��ي��ة 
وعسكرية عراقية موالية لطهران، وهنا يكمن أساس التحدي 

الكبير الذي يواجهه العراق شعبًا ووطنًا.
فقد قرعت مبادرة »موطني«، وهي املبادرة الوطنية العراقية 
املدنية مجددًا أجراس إنذار بالخطر املحيط بالعراق، من دون 

أن يبصر فيها الضمير العربي بيقظة وفطنة سياسيتني!
ال��ت��اس��ع من  أطلقت م��ب��ادرة »م��وط��ن��ي« م��ن��اش��دة حديثة ف��ي 
يعد  وأبنائها،  تشرين  ل��ث��ورة  ودع��م��ًا  انتصارًا   ،2021 مايو 
تزايد عدد الضحايا والشهداء، حيث يقدر عددهم بتسعمئة 
 بتركيز اعالمي عربي ودولي عادل 

َ
شهيد، إال أنها لم تحظ

والبعيد  العراق  من  القريب  الجوار  من  اهتمام سياسي  وال 
أيضًا.

فقد رك��ز إن���ذار »م��وط��ن��ي« على خ��ط��ورة ال��وض��ع ف��ي ال��ع��راق 
بظاللها  ألقت  التي  واالغتياالت  املنفلت  السالح  »واستمرار 
على جدوى االنتخابات كوسيلة للتغيير السلمي والتحذير 
م���ن م���ص���ادرة ل��ل��ح��ري��ات وق��ت��ل م��م��ن��ه��ج ض���د أب���ن���اء ال��ع��راق 

املنتفضني ضد ظلم ميليشيات ايران وأحزابها«.
ي��ك��م��ن ال���ه���دف م���ن ال��ت��دخ��ل اإلي���ران���ي ب��ال��ش��أن ال��ع��راق��ي في 
االنتباه  تشتيت  أيضًا  ويستهدف  #ثورة_تشرين  إجهاض 
عن حجم برك الدماء العراقية، التي شهدتها ساحات التظاهر 

وقمعها كما شاهدها العالم عبر وسائل االعالم املختلفة.
ولوال سكوت الضمير العربي والدولي على ما يشهده العراق 
امليليشيات  لتلك  بالطمأنينة  »الشعور  س��اد  ملا   ،2003 منذ 
وأح���زاب���ه���ا ب���ال���رج���وع ل��ل��ق��ت��ل وال��ت��غ��ي��ي��ب ج���ه���ارًا ن���ه���ارًا دون 
الحكومة  بعد سكوت  أو خجل، خصوصًا  خ��وف  وازع من 

ومؤسساتها األمنية عن كل تلك املمارسات«.
ذهبت أموال شتى من بعض الدول لزعامات عراقية منحازة 
دون  م��ن  عبثية،  سياسية  انتقائية  وه��ي  شخصية،  ملنافع 
الوضع  بينما  األم���وال،  ه��ذه  ملصير  الحتمية  النتيجة  إدراك 
الشعب  العراقي يئن من معاناة قاسية طالت جميع أطياف 

العراقي.
يواجه  ال��ذي  وقسوته،  الكبير  التحدي  الرغم من حجم  على 
ال��ش��ع��ب ال���ع���راق���ي، ف��إن��ن��ي ع��ل��ى ث��ق��ة ب����أن ال��ن��ه��اي��ة ال��ح��ت��م��ي��ة 
ث��ورة تشرين عبر وح��دة عراقية في  ستتبلور في انتصار 
استقرار  تستهدف  التي  العربية،  غير  املخططات  مواجهة 

العراق بسالح »الغدر الوالئي«.

الكالم الحر

األغلبية البرلمانية واألغلبية النيابية..
صراع يتطلب حالً وسطاً

داهم القحطاني
دخ��ل��ن��ا ف���ي ال��ش��ه��ر ال���س���ادس م��ن��ذ اإلع�����الن ع���ن ن��ت��ائ��ج 
ان��ت��خ��اب��ات م��ج��ل��س األم����ة ل��ع��ام 2020، وال ت����زال األزم���ة 
التي  النيابية  األغلبية  ب��ني  حدتها  تتصاعد  السياسية 
تتكون من نواب املعارضة، وبني األغلبية البرملانية التي 
تتكون من الحكومة والنواب السبعة عشر املؤيدين لها 

والذين يشكلون معها األغلبية البرملانية.
ال���ن���واب امل��ع��ارض��ون ل��ل��ح��ك��وم��ة ال ي��ب��دو أن��ه��م سيقبلون 
ل��م يتم إل��غ��اء ق��رار تأجيل  بحل وس��ط لهذه األزم���ة طاملا 
ال��ح��ك��وم��ة، وه��و  ل��رئ��ي��س  االس��ت��ج��واب��ات امل��زم��ع تقديمها 
البعير كما  التي قصمت ظهر  القشة  الذي بمنزلة  القرار 

يقال.
وفي املقابل، رئيس الحكومة بالطبع لن يقبل بالصعود 
مل��ن��ص��ة االس����ت����ج����واب، ألن ذل�����ك ي��ع��ن��ي وب���ش���ك���ل ق��اط��ع 
التصويت مع قرار عدم التعاون معه على اعتبار أن ذلك 
يتطلب فقط 25 صوتا من أصل 31 صوتا تحظى بها 

املعارضة.
ولكن ما هي خيارات الحكومة؟

مع  تمتعها  ظ��ل  ف��ي  الكثير  تفعل  أن  تستطيع  الحكومة 
األق��ل��ي��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة ب��األغ��ل��ب��ي��ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة وه���ي 33 ص��وت��ا، 
فتستطيع مثال أن تعقد جلسات خاصة للتصويت على 
القضايا التي تهمها أو تهم األقلية النيابية التي تتعاون 
النيابية  األق��ل��ي��ة  طلبتها  ال��ت��ي  ال��خ��اص��ة  كالجلسة  معها 

الخميس املقبل.

وال���ح���ك���وم���ة ت��س��ت��ط��ي��ع أن ت���ن���ه���ي أزم�������ة ق�������رار ت��أج��ي��ل 
تأجيل  على  بالتصويت  تقديمها  امل��زم��ع  االستجوابات 
كل استجواب يقدم لرئيس الوزراء على حدة باملدة التي 
تحددها طاملا كانت الالئحة الداخلية تسمح بذلك، ولكن 
عليها مواجهة الشارع الكويتي ألن هذا التحصني يلغي 
أرك��ان  أه��م  يعتبر  وال���ذي  البرملانية،  ال��رق��اب��ة  ح��ق  عمليا 

الديموقراطية البرملانية.
ال شك أن الحل األنسب لأزمة السياسية يتمثل في حل 
مجلس األمة، وإعادة تشكيل الحكومة برئيس جديد ال 

عداوات لديه مع نواب املعارضة.
القيام بتحرك  وإن لم يتيسر ذلك فعلى نواب املعارضة 
ب���راغ���م���ات���ي ي��ت��م��ث��ل ف����ي ح���ض���ور ال���ج���ل���س���ات ال���ع���ادي���ة، 
في  تقديمها  املزمع  االستجوابات  تأجيل  ق��رار  وانتقاد 
ه���ذه ال��ج��ل��س��ات، وإت���اح���ة ال��ف��رص��ة ل��ل��ن��واب ال��ذي��ن ق��دم��وا 
اس��ت��ج��واب��ات ب��رمل��ان��ي��ة ل��الس��ت��م��رار ف��ي��ه��ا، ف��ال��غ��ي��اب عن 

الجلسات يضعف نواب املعارضة ويحد من تأثيرهم.
ولكن وفي كل األحوال ال يحق ألي مكون في املعارضة أن 
يتراجع في هذا الوقت بالذات ألسباب تتعلق بمصالحه 
الخاصة، فالتراجع هنا سيعتبر بمنزلة طعنة في الظهر.

 تطويق أمني.. وغياب األغلبية
عن ساحة اإلرادة..!

يعقوب عبدالعزيز الصانع
@ylawfirm

نجحت وزارة الداخلية في إرباك حضور اعتصام ساحة 
القريبة،  اليها واملواقف  اإلرادة بإغالق كل الطرق املؤدية 
م���ع إص���داره���ا ب��ي��ان��ًا أن وض���ع أج���ه���زة ال��ت��ك��ي��ي��ف ل��س��وء 
لكن  الداخلية،  عناصر  مهمة  وتسهيل  الجوية  األح���وال 
اعتصام اإلرادة تم رغم سوء الجو والخوف من عقوبة 
االشتراطات الصحية، وأفضل من عّبر عن ذلك د. بدر 
االعتصام هو  ان هذا  النيابية،  األغلبية  ال��داه��وم، منسق 
األول وليس األخير، واليوم كان باسم قضية العفو، وفي 
الناحية  اعتصامات مختلفة، ولكن من  القريب ستكون 
لكالم  فردية  تصريحات  من  فوضى  اإلعالمية شهدت 
مكرر ومعروف من جميع الناشطني، وباملقارنة مع تنظيم 
ندوات ساحة اإلرادة في الحراك سابقًا، استغل البعض 
أن  ونعتقد  املعتصمني،  لتشويه ص��ورة  امل��ق��ارن��ات  ه��ذه 
الجائحة هي السبب الرئيسي الذي منع أي جهة من أن 
وكراسي  ألج��ه��زة  تحتاج  رسمية  ن���دوات  بتنظيم  تفكر 
القول إن املشهد سيتوقف عند  وغيرهما، وال أستطيع 
والتنفيذية  ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة  السلطتني  أن  ط��امل��ا  ال��ح��د،  ه���ذا 
أعمالهما معلقة في مجلس األم��ة، فمتى تحركت عجلة 
الشيخ  الحكومة  رئيس  بقبول  العادية  الجلسات  انعقاد 
ص��ب��اح ال��خ��ال��د ال��ص��ع��ود مل��ن��ص��ة االس��ت��ج��واب نستطيع 
القول إن االعتصام في ساحة اإلرادة ال حاجة له للظروف 
التي جعلت من مؤيدي الحراك واملعارضة  االستثنائية، 
ي��س��ج��ل��ون م��واق��ف��ه��م ف���ي غ����رف »ك���ل���وب ه������اوس«، لكن 
اآلخ��ر أخطر  والطعن في  التخوين  استدراكًا ملقالنا عن 
على  ال���ذي  السليم  التشخيص  ه��و  اإلرادة،  س��اح��ة  م��ن 
هذا  النيابية،  األغلبية  مع  أزمتها  عن  وبمعزل  الحكومة 
الخطر الذي قد يتمدد للشارع، فاإلسفاف والشتائم بني 
بعض األفراد الحانقني على األوضاع السياسية يشكالن 
للحكومة، بل  انتقادات  أو خوفًا من  أمنيًا  هاجسًا ليس 
الوحدة الوطنية يستخدمها البعض كسالح في محاربة 
خصومه السياسيني، وبهذا نقصد فريقًا مع املعارضة 

وفريقًا يدعي أنه مع االستقرار، بل إن هناك من يهاجم 
إقرار  فرصة  وتفويت  تخاذلهم  بحجة  النيابية  األغلبية 
الشامل، ونقف عند ه��ذه اإلش��ارة ونطالب  العفو  قانون 
بإنهاء النزاع النيابي والحكومي، قبل أن تنتقل السجاالت 
»كلوب  ف��ي  الكويتي  الشعب  مكونات  ب��ني  الشخصانية 
ه��اوس« إلى واقع مغاير ال نرضاه على الجميع، وهناك 
ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو ن��ش��ط��اء ف��ي ال���داخ���ل وال���خ���ارج ي��ح��اول��ون 

تصوير كل ما سبق بالتحريض أو بالتخوين.

غياب األغلبية عن ساحة اإلرادة

لو أملك القرار قبل انعقاد االعتصام في ساحة اإلرادة، 
الداهوم،  النيابية د. بدر  أو كنت بمكان منسق األغلبية 
أو حضرت اجتماعاتهم، لكنت أول من يطلب منهم عدم 
االشتراطات  أو  األمني  التطويق  بسبب  ليس  الحضور، 
لكن  ل��إع��الم،  التصريح  م��ن  عليهم  خ��وف��ًا  أو  الصحية، 
داخ��ل  النيابية  األغلبية  تصعيد  م��ع  أتفق  األول���ى  للمرة 
السالم،  ع��ب��داهلل  قبة  تحت  بصفاتهم  السياسي  امللعب 
ولكن هذه األمنية قد ال تستمر في هذا االحتقان وعدم 
اتجاه  ف��ي  للدفع  السلطتني  ب��ني  للجلوس  ب���وادر  وج���ود 
مرتقبة  سيناريوهات  وتبقى  األم���ة،  مجلس  اس��ت��م��رار 
بحضور  امليزانيات  جلسة  انعقاد  منها  عنها،  نعلم  ال 
األقلية النيابية والحكومة وترحيل األزمة ملا بعد أكتوبر، 
ساحة  ع��ن  مختلفًا  مكانًا  النيابية  األغلبية  تختار  أو 
اإلرادة ي��ت��ي��ح ل��ه��م ال���راح���ة ف��ي اع��ت��ص��ام��ه��م ون��دوات��ه��م.. 

وشكرًا. 
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حتى نهاية مارس 2021

3 مليارات دوالر خسائر مصفاة فيتنام

الشديد  استغرابها  ذاتها  املصادر  أب��دت 
م��ن ع���دم ق��ي��ام ش��رك��ه ال��ب��ت��رول الكويتية 
ال����ع����امل����ي����ة ب����ت����زوي����د ل���ج���ن���ة امل����ي����زان����ي����ات 
ال����ب����رمل����ان����ي����ة خ�������ال االج�����ت�����م�����اع األخ����ي����ر 
خسائر  بخصوص  الكاملة،  باملعلومات 
ش����رك����ة م���ص���ف���اة ف���ي���ت���ن���ام، وم������ا ي��ت��ع��ل��ق 
ب��امل��ب��ال��غ اإلض��اف��ي��ة واالل���ت���زام���ات امل��ال��ي��ة 
ال��ش��رك��اء دفعها إلع��ادة  ال��ت��ي يجب على 

هيكلة الشركة.
وقالت املصادر إن املستشار املالي لشركة 
إل��ى مؤسسة  ق���ّدم دراس���ة  مصفاة فيتنام 
 ،2021 م��اي��و  شهر  الكويتية  في  ال��ب��ت��رول 
 2.5 وق���دره  م��ن خالها ض��خ مبلغ  يطلب 
مالية  وال��ت��زام��ات  ك��ت��م��وي��ل  م��ل��ي��ار دوالر، 
إضافية من الشركاء إلعادة هيكلة الشركة 
وإنقاذها. ولفتت إلى أن »البترول العاملية« 
ط���ل���ب���ت م����ن امل���ؤس���س���ة ض��������رورة ال���ت���دخ���ل 
وإجراء اتصاالت مع الشركاء الفيتناميني 

الرافضني دفع أي مبالغ إضافية ملشروع 
خ���اس���ر، ب���اإلض���اف���ة ال����ى أن��ه��ا ت��ع��م��ل على 
ت��رت��ي��ب زي������ارة ل���وف���د ن��ف��ط��ي ال����ى ف��ي��ت��ن��ام 
ف��ي ح��ال فشلت  ف��ي شهر سبتمبر 2021، 
محاوالت إقناع الشريك الفيتنامي بقبول 
الذي  املصفاة،  اإلضافي ملشروع  التمويل 

يتعّرض لخسائر كبيرة. 
 وأع��������رب��������ت امل��������ص��������ادر ع�������ن اس���ت���ي���ائ���ه���ا 
تقديم  وع���دم  م��ع��ل��وم��ات،  إخ��ف��اء  لتعّمد 
»املؤسسة« و»البترول العاملية« لجميع 
املعلومات واملستندات الخاصة بمبالغ 
ال���ت���م���وي���ل اإلض���اف���ي���ة امل���ط���ل���وب���ة إلع�����ادة 
لجنة  ال��ى  فيتنام  هيكلة شركة مصفاة 
امل���ي���زان���ي���ات ال���ب���رمل���ان���ي���ة، خ���ص���وص���ًا أن 
امل��ؤس��س��ة ق��د تضطر إل���ى س��ح��ب املبلغ 
املطلوب من »األرب��اح املحتجزة« لديها 
ل��ت��غ��ط��ي��ة أي م���ب���ال���غ إض���اف���ي���ة ت��ط��ل��ب��ه��ا 
ال���ب���ن���وك ال���دائ���ن���ة إلع������ادة ه��ي��ك��ل��ة ش��رك��ة 

مصفاة فيتنام الخاسرة. 
ودع���ت امل��ص��ادر إل��ى ض���رورة العمل على 
ح����ث م���ؤس���س���ة ال���ب���ت���رول ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى 

م���واف���ق���ات م��س��ب��ق��ة م���ن م��ج��ل��س األم�����ة ألي 
���دف���ع إلع�����ادة هيكلة 

ُ
م��ب��ال��غ إض��اف��ي��ة ق���د ت

تكون  لكي  فيتنام،  مصفاة  شركة  تمويل 

ه����ن����اك م����راق����ب����ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ع���ل���ى م��ي��زان��ي��ة 
أن  خاصة  العاملية«،  و»البترول  املؤسسة 

خسائر املصفاة آخذة بالتفاقم.

تمويل »المشاريع الصغيرة« بحاجة للمراجعة
قرر صندوق المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة التوقف عن تقديم 
تمويالت للمشاريع الجديدة اعتباراً 

من بداية عام 2020 بعد انتشار وباء 
كورونا، وقد تم تبرير ذلك بتراجع سيولة 

الصندوق والذي تأسس وحدد له 
رأسمال اسمي قدره مليارا دينار. لكن 

يجب التمعن في المسألة بمقاربة 
شمولية. كما هو معلوم أن عمليات 

تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
بدأت قبل تأسيس الصندوق بسنوات 
عديدة، عندما أسست الهيئة العامة 

لالستثمار شركــة متخصصـــــــة »الشركة 
الكويتية لتطوير المشاريع الصغيرة« 

في عام 1997 برأسمال قدره مليون 
دينار، وأوكل لها إدارة محفظة حكومية 

سميت بمحفظة صندوق االستثمار 
الوطني. 

ع���م���ل���ت ال���ش���رك���ة ل����ع����دة س����ن����وات ف����ي م���ض���م���ار دع���م 
أصحاب املشاريع الصغيرة والشراكة معهم في عدد 
من املشاريع الصغيرة واملتوسطة، كما أن الحكومة 
الصغيرة  امل��ش��اري��ع  لتمويل  أخ���رى  أوك��ل��ت محفظة 
وامل����ت����وس����ط����ة ل���ب���ن���ك ال����ك����وي����ت ال����ص����ن����اع����ي. وأك������دت 
واجهت  مولت  التي  املشاريع  غالبية  أن  ال��دراس��ات 
مصاعب عديدة ولم يحالف النجاح إال ع��ددا قليا 
منها. ربما كانت تلك املشاريع التي مولت من قبل 
املحفظة املدارة من بنك الكويت الصناعي أفضل من 

حيث الجدوى والقدرة على االستمرارية.

تغييرات إدارية

ت�����أس�����س ال�����ص�����ن�����دوق ال����وط����ن����ي ل����رع����اي����ة وت���ن���م���ي���ة 
القانون  بموجب  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات 
اب��ري��ل، ع��ام 2013 بهدف تمويل  98/2013 في شهر 
امل������ب������ادرات ال����ه����ادف����ة ل���ت���أس���ي���س م���ش���اري���ع ص��غ��ي��رة 
الهدف  وك��ان  الكويتي.  الشباب  قبل  من  ومتوسطة 
الكويتيني  أي��ض��ا، تحفيز  ال��ص��ن��دوق،  ت��أس��ي��س  م��ن 
الدخل  تحقيق  من  تمكنهم  خاصة  مشاريع  إلقامة 
ب��ع��ي��دًا ع���ن ال��وظ��ي��ف��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة وت��ع��زي��ز مساهمة 
املواطنني في سوق العمل وأنشطة القطاع الخاص. 
ح��دد رأس��م��ال ال��ص��ن��دوق االس��م��ي ب��� 2 مليار دينار 
ت���دف���ع م���ن ال��خ��زي��ن��ة ال���ع���ام���ة ع��ل��ى دف���ع���ات وح��س��ب 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال���ت���م���وي���ل. ك��م��ا ت���ق���رر ب��م��وج��ب ال��ق��ان��ون 
املذكور أن يتم تمويل املشروعات بنسبة 80 في املئة 
من احتياجاتها على أن يقدم املبادر 20 في املئة من 
تلك االحتياجات. كذلك اشترط الصندوق أن يوظف 
املشروع من موظف إلى 50 موظفا كويتيا وأال تزيد 

كلفة اإلنشاء على 500 ألف دينار.
الصندوق،  تأسيس  منذ  املاضية،  السنوات  وخ��ال 
تعرض الصندوق لتغيرات في اإلدارة ومشكات في 
إلى  املستحقة. يضاف  أو  املجدية  املشاريع  تحديد 
ذلك أن الجهات الرقابية أش��ارت الى انها لم تتمكن 
م��ن تحديد ع��دد امل��واط��ن��ني ال��ذي��ن ت��م توظيفهم في 
ال��ص��ن��دوق. وقد  م��ن  بتمويل  التي حظيت  املشاريع 
أوصى ديوان املحاسبة في تقرير مهم له »بضرورة 

العمل على تحديد عدد العاملني في أنواع املشاريع 
التي يمولها الصندوق، وتعديل الائحة التنفيذية 
ال��ذي يمكن معه قياس  العليا،  م��ن اإلدارة  ب��ق��رار  أو 
ع����دد ال���ف���رص ال��وظ��ي��ف��ي��ة ال���ت���ي أت���اح���ه���ا ال��ص��ن��دوق 

الوطني والذي يعتبر من أهم أهداف إنشائه«.

تعطل التمويل

أه��م  ب��ع��دم تحقيق  املتمثلة  اإلخ��ف��اق��ات  ه���ذه  تشكل 
األه���داف، وه��و توظيف أع��داد كبيرة من املواطنني، 
تتعلق  ألس��ب��اب  التمويل  تعطل  ع��ن  الناتجة  وت��ل��ك 
ب��إم��ك��ان��ات امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة م��ن أه��م األس��ب��اب الداعية 
مل����راج����ع����ة ف���ل���س���ف���ة ت����م����وي����ل امل�����ش�����اري�����ع ال���ص���غ���ي���رة 
املشاريع  أن  معلوم  إدارت��ه��ا.  وأساليب  واملتوسطة 
ع��ص��ب  ت���م���ث���ل   »SMES« وامل����ت����وس����ط����ة  ال���ص���غ���ي���رة 
بنسبة  وتساهم  املتقدمة  الرأسمالية  االق��ت��ص��ادات 
الناتج املحلي اإلج��م��ال��ي. وف��ي األوض���اع  ف��ي  مهمة 
االق���ت���ص���ادي���ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ت���ف���وق أع������داد امل��ؤس��س��ات 
ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة أع����داد ت��ل��ك ال��ك��ب��ي��رة الحجم، 
كما أن دور هذه املشاريع الصغيرة واملتوسطة في 
ال��ت��وظ��ي��ف يعتبر اس��اس��ي��ًا ف��ي س���وق ال��ع��م��ل.. على 
الصغيرة  املشاريع  استراليا تمثل  املثال في  سبيل 

م��ا ي��ق��ارب 98 ف��ي املئة م��ن ك��ل املنشآت االقتصادية 
ال��ب��اد. كذلك تساهم ه��ذه املشروعات بما يقدر  في 
4.7 مايني  اإلجمالي وتوظف  املحلي  الناتج  ب�ثلث 
م��ن العاملني ف��ي ال��ب��اد. أم��ا ف��ي شيلي فتمثل هذه 
املشاريع ما يقارب 99 في املئة من إجمالي املنشآت. 
وهناك بلدان نامية تمكنت من تعزيز دور األعمال 
ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة وال��ت��ي ت��وظ��ف أق���ل م��ن 100 
ع��ام��ل أو م��وظ��ف ف���ي امل��ن��ش��أة ال����واح����دة، وم����ن ه��ذه 
البلدان تونس. أما في الواليات املتحدة فإن األعمال 
في  خمسني  م��ن  أكثر  توظف  واملتوسطة  الصغيرة 
املئة من العاملني في الباد وتساهم ب� 40 في املئة 

من الناتج املحلي اإلجمالي؟
م��ن��ذ ب��داي��ة ع��ص��ر ال��ن��ف��ط ف��ي ال��ك��وي��ت ازدادت أع���داد 
امل����ش����اري����ع ال���ص���غ���ي���رة ف�����ي ال�����ب�����اد ب�����م�����ب�����ادرات م��ن 
ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة أو م���ن ال��ه��ن��ود وش��م��ل��ت أع��م��ال��ه��ا 
أن��ش��ط��ة ع��دي��دة منها ال��خ��دم��ات وال��ت��وزي��ع السلعي 
وال��ص��ن��اع��ات ال��ص��غ��ي��رة وورش ال��ت��ص��ل��ي��ح. وت��ق��در 
أعداد هذه املنشآت بأكثر من 85 في املئة من إجمالي 
تعداد  تقديرات  االقتصادية حسب  املؤسسات  عدد 
امل��ن��ش��آت، ال����ذي ت��ج��ري��ه اإلدارة امل��رك��زي��ة ل��إح��ص��اء 
بني فترة زمنية وأخرى. اعتمدت هذه املنشآت على 

ال��ت��م��وي��ات ال��خ��اص��ة وق�����روض ال��ب��ن��وك ال��ت��ج��اري��ة. 
لكنها ظلت تعتمد على العمالة الوافدة ولم تساهم 
إال بنسبة متواضعة ربما ال تزيد عن 3 في املئة من 
بموجب  ال��ح��ال  بطبيعة  اإلج��م��ال��ي.  املحلي  ال��ن��ات��ج 
ال��ق��ان��ون ف��إن ه��ذه امل��ن��ش��آت اع��ت��م��دت على ش��ري��ك أو 

مساهم كويتي وإن كان في أغلب األحوال صوريًا.

معاناة املبادرين

هناك معاناة من قبل العديد من املبادرين خصوصًا 
بعد بداية جائحة كورونا وفرض القيود وعمليات 
الحظر وتوقف األعمال واألنشطة االقتصادية. لكن 
هناك معضات ذاتية وموضوعية تواجه عددًا من 
املشاريع ومبادريها تتمثل بالشكوك حول الجدوى 
االقتصادية أو التشبع في السوق الذي يواجه أنشطة 
محددة مثل املطاعم واملقاهي والخدمات الشخصية 
مثل محال التجميل وعدد آخر من األنشطة. ويبدو 
تحديد  ف��ي  تفلح  ل��م  املتعاقبة  الصندوق  إدارات  أن 
امل���ع���اي���ي���ر األس����اس����ي����ة ل���ت���م���وي���ل امل����ش����اري����ع وأه��م��ي��ة 
االقتناع بالجدوى االقتصادية وقدرة املشروع على 
توظيف املواطنني وتحقيق مساهمة معقولة، قيمة 
املحلي اإلجمالي وكذلك تمكني  الناتج  مضافة، في 
ص��اح��ب امل���ش���روع م��ن تحقيق ع��ائ��د م��ق��ب��ول وق���درة 
أهمية  الدين.. وهكذا يتضح  على مواجهة خدمات 
أن يتم تطوير أنظمة مؤسسية للتعامل مع التمويل 
أن بنك  البيان  ع��ن  امل��ش��اري��ع.. غني  ل��ه��ذه  املؤسسي 
ال��ك��وي��ت ال��ص��ن��اع��ي أث��ب��ت خ���ال ال��س��ن��وات وال��ع��ق��ود 
امل��اض��ي��ة ق����درة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م���ع م��ش��اري��ع ع��دي��دة 
وصعبة في الباد، خصوصًا في قطاع الصناعات 
التحويلية، ويمكن أن يتحول البنك إلى بنك تنموي 
القطاعات  مختلف  ف��ي  امل��ش��اري��ع  بتمويل  يضطلع 
غير النفطية أو حتى تلك التي تعتمد على مدخات 
ن��ف��ط��ي��ة ب���درج���ات م��ت��ف��اوت��ة. وع��ل��ى أن ي��ت��م ت��ح��وي��ل 
ويعهد  الصناعي  البنك  إلى  الصندوق  مسؤوليات 
املشروطه  التنموية  التمويل  عمليات  األخ��ي��ر  لهذا 
 لتحقيق القدرة على 

ً
بدقة والتي تتطلب زمنًا طويا

مواجهة التزاماتها بإمكاناتها الذاتية وعوائدها.

إل��ى  ن��ف��ط��ي  وف����د   ¶

الشركاء  إلقناع  فيتنام 
ضخ  على  بالموافقة 
ينقذ  إض��اف��ي  تمويل 

الشركة 

ت����س����ح����ب  ه����������ل   ¶

المبلغ  »ال��م��ؤس��س��ة« 
ال���م���ط���ل���وب إلع������ادة 
»األرب���اح  م��ن  الهيكلة 

المحتجزة«؟

ُح���ج���ب���ت  ل������م������اذا   ¶

م��ع��ل��وم��ات ال��خ��س��ائ��ر 
وال�����ت�����زام�����ات إع������ادة 
عن  المصفاة  هيكلة 

لجنة الميزانيات؟

سعد الشيتي

كشفت مصادر نفطية تفاصيل جديدة حول شركة مصفاة فيتنام، 
التي تستثمر الكويت فيها مع شركاء يابانيين وفيتناميين، والتي 

كانت وما زالت محل جدل منذ مراحلها األولى في عام 2007، مشيرة 
إلى استمرار نزيف الخسائر في المشروع، حيث بلغ إجمالي الخسائر 

حتى 31 مارس 2021 حوالي 3 مليارات دوالر، مما يعني أن هناك 
ملياري دوالر خسائر إضافية منذ عام 2019.

مليار دوالر مبالغ والتزامات 
إضافية يجب دفعها 

إلعادة هيكلة المصفاة

2.5

»ستاندرد أند بورز«: مع خطط الصين لالكتفاء الذاتي

شركات البتروكيماويات الخليجية 
مهتمة باألسواق األفريقية

حسام علم الدين

ت��وق��ع��ت وك��ال��ة س��ت��ان��درد أن���د ب���ورز ب��ات��س أن تحافظ 
شركات البتروكيماويات في الخليج على مستوى في 
العام الحالي عند 175 مليون طن / متر بالتزامن مع بدء 
الصني ��� هي وجهة تصدير رئيسية للبتروكيماويات ��� 
باالكتفاء الذاتي ما سيدفع الشركات الخليجية العاملة 

في هذا املجال إلى االهتمام باألسواق األفريقية. 
الوكالة  ف��ي  البتروكيماويات  محللي  كبير  ع��ن  ونقلت 
ال��ح��ال��ي��ة لتقليل  ال��ص��ني  اي���ش���وار ي��ي��ن��ي��غ��اال: أن ج��ه��ود 
ال���خ���ارج ت��ت��ض��م��ن ب��ن��اء  ال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات م���ن  واردات 
مثل  بتروكيماوية  م��واد  إنتاج  لزيادة  مصاٍف ضخمة 

النافتا وتأمني املواد الخام إلنتاج مواد كيماوية. 
وأضاف: ومع الوتيرة الحالية لاستثمارات ونمو الطلب 
املرتفع على البتروكيماويات في مرحلة ما بعد جائحة 
كورونا، فإن الصني قد ال تتمكن من تحقيق االكتفاء 
الذاتي الكامل قريبا في بعض املنتجات البتروكيماوية. 
ل����اك����ت����ف����اء ال������ذات������ي م��ن  وت������اب������ع: ان خ����ط����ط ال�����ص�����ني 
في  لاستثمارات  تحديات  ستخلق  البتروكيماويات 
ال�����دول ال��ت��ي ت��م��ل��ك ف���وائ���ض ف���ي ان��ت��اج��ه��ا م��ث��ل ال��ش��رق 

االوسط واميركا. 
م��ن جهته، أوض���ح ع��ب��دال��وه��اب ال��س��ع��دون األم���ني العام 
ل��ات��ح��اد ال��خ��ل��ي��ج��ي ل��ل��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات وال��ك��ي��م��اوي��ات 
)جيبكا( أن الصني تشكل أكبر أسواق البتروكيماويات 
الفتًا  ال��ص��ادرات،  اجمالي  م��ن   %23.8 بنسبة  للخليج 
إلى أن الصني تعمل على زيادة اإلنتاج املحلي وخفض 
الذاتي  امل��واد وسط حملة لاكتفاء  واردات��ه��ا من بعض 
الخليجية  الشركات  تؤثر سلبا في ص��ادرات  قد  التي 
. وأش��������ار إل�����ى أن أك����ب����ر أس��������واق ش���رك���ات 

ً
م���س���ت���ق���ب���ا

وتمثل %68  آسيا  في  تقع  الخليجية  البتروكيماويات 
من صادراتها، الفتًا إلى أنه مع تغير املشهد في الصني 
الذاتي فيهما، فستحدث  والهند بسبب خطط االكتفاء 
في  سوقية  بحصة  لاحتفاظ  ش��دي��دة  منافسة  هناك 

األسواق اآلسيوية. 
وقال السعدون: نرى فرصًا كبيرة في األسواق األفريقية 
الطلب على  أن تخفف من مخاطر هبوط  التي يمكنها 
كما  للبتروكيماويات.  الخليجية  ال��ش��رك��ات  منتجات 
الصناعية  امل��ن��ت��ج��ات  ن��ح��و  اآلن  ال��ش��رك��ات  ت��ل��ك  ت��ت��ج��ه 
يتم  وال��ت��ي  معينة.  كيماوية  م��واد  مثل  القيمة  املرتفعة 

انتاجها عادة بكميات أقل بكثير لقيمتها. 

عامر ذياب التميمي
a.altameemi@alqabas.com.kw )مستشار وباحث اقتصادي( 

تأجيل مشاريع بسبب »كورونا« 
قالت »ستاندرد أند بورز باتس« إن »كورونا« أدت 
الى تأخير عمليات تطوير وإعادة تشكيل مشاريع 
مشروع  تقليص  وت��م  الخليج،  في  للبتروكيماويات 
مشترك بني »ارامكو« و»سابك« لتحويل النفط الخام 
ت 

ّ
الى مواد كيماوية بقيمة 20 مليار دوالر، كما أجل

واجلت  للبتروكيماويات.  لفان  راس  م��ش��روع  قطر 
الكويت م��ش��روع ال���زور ف��ي ال��ب��اد وال��دق��م ف��ي عمان 

بالشراكة مع شركة النفط العمانية. 
امل��ش��اري��ع الخليجية  إل��ى أن بعض  ال��س��ع��دون  ول��ف��ت 
الضخمة أحرزت تقدمًا، بما فيها مشروع الفارابي 
م��ل��ي��ار دوالر، وم��ش��روع  ب��ك��ل��ف��ة  ل��ل��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات 
»ام�����ي�����رال« امل���ش���ت���رك ب���ني »ارام�����ك�����و« و»ت�����وت�����ال« في 
السعودية، كما تسير االع��م��ال ف��ي م��ش��روع »ب��روج 
4« االماراتي في املوعد املحدد، متوقعا االنتهاء من 

جميع تلك املشاريع بحلول 2023 الى 2024.

الجدوى االقتصادية وهندسة التمويل

أو  مبادريه  نوايا  على  اعتمادًا  النجاح  من  غيرها،  أو  الكويت،  في  اقتصادي  مشروع  أي  يتمكن  لن 
أصحابه، بل هناك أهمية للتيقن من الجدوى االقتصادية وهندسة التمويل بمعايير سليمة وتوفير 
رقابة وإشراف مناسبني من الجهات املمولة. كما أن استمرارية القدرة على توفير التمويل من الجهة 
القروض  لتسديد  الازمة  اإلي���رادات  وتحقيق  أعمالها  في  النجاح  من  املشاريع  تمكني  يتطلب  الدائنة 
وفوائدها وتعزيز التدفق النقدي ملؤسسات التمويل. وقد يكون من املفيد دراسة أوضاع تلك املنشآت 
العديدة في الباد والتي قامت بجهود وأموال أصحابها على مدى يقارب السبعني عامًا من دون أن 
تعتمد على تمويات ميسرة من الخزينة العامة. ربما نستفيد من تجارب هذه املؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة وكيف تمكن أصحابها من تحقيق الثروة من خال جهودهم املضنية وإداراتهم ألعمالهم! 
العمل اإلداري وتكليف مؤسسة متخصصة  القوانني ذات الصلة وترشيق  تظل هناك أهمية لتعديل 

بتمويل املبادرات املتعلقة باملشروعات الصغيرة واملتوسطة.

في  النجاح  من  ¶ تمكينها 
استمرارية  يضمن  أعمالها 

القدرة على تمويلها 

¶ إدارات الصندوق المتعاقبة 
لم تفلح في تحديد المعايير 

األساسية للتمويل

م��س��ؤول��ي��ات  ل��ت��ح��وي��ل   ¶
»ال���ص���ن���دوق« إل����ى ال��ب��ن��ك 

الصناعي

غ���ال���ب���ي���ت���ه���ا   ¶
مصاعب  واج��ه��ت 
ع�������دي�������دة ول�����م 
إال  ال��ن��ج��اح  يحالف 
منها قلياًل  ع��ددًا 

»ال����ص����ن����دوق«   ¶
ت���ع���رض ل��ت��غ��ي��رات 
ومشكالت  إداري���ة 
ف���������ي ت����ح����دي����د 
المشاريع المجدية

منطقة حطين
القيمة التقديرية للعقار كما في مايو 2021

KD 416,000

أرض فضاء 400 م2

شارع واحد - داخلي

من الضروري تطوير أساليب إدارتها



ر محافظ بنك الكويت املركزي، الدكتور 
ّ
حذ

محمد يوسف الهاشل، من تخفيض اضافي 
ومزيد  السيادي،  االئتماني  التصنيف  في 
م����ن ال���ت���داع���ي���ات واالن���ع���ك���اس���ات ال��س��ل��ب��ي��ة 
ع��ل��ى األوض�������اع االق���ت���ص���ادي���ة وامل���ال���ي���ة في 
 عن ما يتبع ذل��ك من ارتفاع 

ً
ال��دول��ة، فضال

ال��ك��ل��ف��ة ع��ل��ى امل����ال ال���ع���ام ف���ي ح����ال ال��ل��ج��وء 
إل����ى االق����ت����راض م���ن األس�������واق ال��خ��ارج��ي��ة، 
وض��رر بالغ على سمعتها املالية املشهود 
ب���ه���ا ل���س���ن���وات ط���وي���ل���ة، وان���ع���ك���اس���ات ه���ذا 
ال���ت���خ���ف���ي���ض ع���ل���ى ال����ق����ط����اع امل����ص����رف����ي ف��ي 
ال��ذي طاملا حافظ على تصنيفات  ال��دول��ة، 
التصنيف  بذلك  يساندها  عالية  ائتمانية 

االئتماني السيادي للدولة.
وع������ل������ى ص����ع����ي����د اإلش�����������������راف وال�������رق�������اب�������ة، 
ا ل��ح��زم��ة اإلج�����راءات ال��ن��ق��دي��ة التي 

ً
وت��ع��زي��ز

ط��ب��ق��ه��ا »امل����رك����زي« ب��ه��دف دع���م ال��ق��ط��اع��ات 
االقتصادية الحيوية، واملشاريع ذات القيمة 
امل��ض��اف��ة ل��الق��ت��ص��اد امل��ح��ل��ي، وامل��ت��ض��رري��ن 
م���ن أف�����راد وم���ش���اري���ع ص��غ��ي��رة وم��ت��وس��ط��ة 
وش���رك���ات ب��ه��دف م��س��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى تخطي 
ظروف الجائحة، قام البنك املركزي بتعديل 
تعليماته الرقابية وأدوات سياسة التحوط 
الكلي، بتخفيف متطلبات النسب الرقابية 
ع��ل��ى ص��ع��ي��د م��ع��اي��ي��ر ال��س��ي��ول��ة، وم��ع��اي��ي��ر 
اإلق��������راض  وم���ع���اي���ي���ر  امل���������ال،  ك���ف���اي���ة رأس 
الحيوي  دوره��ا  أداء  على  البنوك  ملساعدة 
في االقتصاد وتحفيزها على تقديم مزيد 

من القروض.
مؤشرات متينة  

أن��ه بالرغم م��ن متانة  إل��ى  وأش���ار املحافظ 
وقدرتها  للبنوك  املالية  السالمة  مؤشرات 

ع��ل��ى م��ق��اوم��ة ال��ص��دم��ات ف���إن ب��ن��ك الكويت 
املركزي سيظل مستمًرا في رقابته اللصيقة 
للقطاع املصرفي واملالي، وعلى نحو ُيراعي 
التحّوط املتوازن بحيث تبقى البنوك قادرة 
ودون  عالية  بكفاءة  خدماتها  تقديم  على 
انقطاع ملختلف قطاعات االقتصاد الوطني 
في ضوء متابعة يقظة لتطورات األوضاع 
االقتصادية واملصرفية وإلى أن يتم العبور 
ب���س���الم م����ن األزم��������ة ال����راه����ن����ة. وس��ي��س��ت��م��ر 
البنك املركزي في تعزيز االستقرار النقدي 
واالستقرار املالي، وهما شرطان أساسيان 
– وإن كانا غير كافيني- لتحقيق االستقرار 

ستدام.
ُ
االقتصادي امل

وأك��������د ع���ل���ى أه���م���ي���ة اإلس�����������راع ف�����ي ت��ن��ف��ي��ذ 
اإلص������الح ال���ش���ام���ل ل���الخ���ت���الالت ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة 
��ل��ة 

ّ
ال��ت��ي ُي��ع��ان��ي م��ن��ه��ا االق���ت���ص���اد، وامل��ت��م��ث

ب��ت��ن��ام��ي اخ����ت����الالت امل���ال���ي���ة ال���ع���ام���ة، حيث 
ي��ح��ت��ل ب���ن���د امل����ص����روف����ات ال���ج���اري���ة )ال���ت���ي 

والتحويالت  العاملني  تعويضات  تشمل 
والدعوم الحكومية املختلفة( الجزء األكبر 
م���ن اإلن���ف���اق ال���ع���ام، ف��ي��م��ا ت��ع��ت��م��د امل���وازن���ة 
العامة للدولة إلى حد كبير على اإليرادات 
ال��ن��ف��ط��ي��ة ال��ت��ي ت��ش��ك��ل ق��راب��ة 90% وتشكل 
أي��ض��ا ن��ح��و 90% م��ن إج��م��ال��ي ال���ص���ادرات 
ال��س��ل��ع��ي��ة، وي��ب��ل��غ إس���ه���ام ال��ق��ط��اع النفطي 
45% م����ن ال���ن���ات���ج امل���ح���ل���ي اإلج����م����ال����ي، م��ا 
يؤكد استمرار هيمنة القطاع النفطي على 
مختلف مفاصل االقتصاد الكويتي، ويزيد 

من خطورة هذا االعتماد املفرط على النفط 
أننا ال نملك التحكم بسعره املتقلب، فضال 
عن أنه مهدد على املدى الطويل بانخفاض 
الطلب العاملي بعد أن باتت ظاهرة التغير 
امل��ن��اخ��ي ت����ؤرق ق����ادة ال��ع��ال��م، وب���ات���وا أكثر 

جدية في معالجتها.

هيمنة الدور الحكومي 

وأوضح أن من بني االختالالت كذلك هيمنة 
االقتصادي  النشاط  على  الحكومي  ال��دور 

وم��ح��دودي��ة دور ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ف��ي دفع 
ع���ج���ل���ة ال���ن���م���و االق�����ت�����ص�����ادي. ف���ع���ل���ى م���دى 
عند  العام  اإلنفاق  استمر  املاضية  العقود 
ف��ي  ت���س���ارع���ا  ازدادت  ع���ال���ي���ة،  م���س���ت���وي���ات 
السنوات األخيرة، فشهدنا قفزات الفتة في 
بنود املصروفات الجارية حتى بلغت %88 
املوازنة  في  الفعلية  املصروفات  جملة  من 
نسبة  ت��ص��ل  ف��ي��م��ا   ،2020  -  2019 ال��ع��ام��ة 
املحلي  الناتج  إل��ى  الحكومية  امل��ص��روف��ات 
اإلج��م��ال��ي ن��ح��و 52%، وه���ي ب��ذل��ك األع��ل��ى 
خ��ل��ي��ج��ي��ا وم����ن األع���ل���ى ع��امل��ي��ا، إذ ي��ت��راوح 
أن هذا  - 38، بيد  ب��ني %30  العاملي  امل��ع��دل 
اإلنفاق السخّي ال يقابله تميز في الخدمات 
التي ما زالت تخسر  الحكومية وكفاءتها، 
امل��ق��ارن��ة أم����ام خ���دم���ات ال�����دول امل��ق��ارب��ة لنا 
م��ن ح��ي��ث أوض��اع��ه��ا امل��ال��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 

وحجم اإلنفاق العام.
وثالث تلك االختالالت يختص بهيكل سوق 
ال��ع��م��ل ال��ن��ات��ج��ة ع���ن اس��ت��ق��ط��اب ال��ح��ك��وم��ة 
ل��ل��ج��زء األك���ب���ر م���ن ال��ع��م��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة وم��ا 
للحكومة  الوضع من تحديات  ذل��ك  يخلقه 
في توفير فرص العمل لألعداد املتزايدة من 
امل��واط��ن��ني، وه��ي نتيجة م��ن نتائج هيمنة 
ال��دور الحكومي في االقتصاد، حيث ينوء 
ال��ق��ط��اع ال��ح��ك��وم��ي وح����ده ب��ع��بء ت��وظ��ي��ف 
81% من قوة العمل الكويتية، وليس خفّيا 
ما يجلبه ذلك من تضخم املوازنة وتفشي 
ال��ب��ي��روق��راط��ي��ة وض��ع��ف األداء وان��خ��ف��اض 
فيما  املقنعة،  البطالة  وانتشار  اإلنتاجية 
الخمس  السنوات  أن  إلى  التقديرات  تشير 
امل���ق���ب���ل���ة س��ت��ش��ه��د دخ�������ول ن���ح���و 100 أل���ف 

مواطن ومواطنة إلى سوق العمل.
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تركيز الكويتيين ينصب على »المتميزة« واألصول عالية الجودة

آفاق تصاعدية لنمو العقار اإلماراتي

هبة حماد

م����ال����ك ش����رك����ة م�������دى ال����ع����ق����اري����ة )ال�����ك�����وي�����ت - 
اإلمارات( صالح العصيمي يقول إن األسعار 
في سوق دبي العقاري كانت في انخفاض ملا 
ي��ق��ارب 7 س��ن��وات، إال أن��ه وع��ل��ى م��دى الستة 
أش���ه���ر األخ����ي����رة ب�����دا ت��ح��س��ن ف����ي امل����ؤش����رات 
السكني )شقق وف��ل��ل( بعض  ال��س��وق  ليشهد 
االن��ت��ع��اش ف��ي األس��ع��ار بنسبة ارت��ف��اع تصل 
إلى 10% تقريبا، وباملقارنة بني أسعار العقار 
ال��ح��ال��ي��ة م��ع أس��ع��ار ع���ام 2020، ف��ق��د شهدت 
زي�������ادة ب��ن��س��ب��ة 6.3% م����ع ت���وق���ع���ات ب���زي���ادة 

متباطئة خالل األشهر املقبلة.
وات��ف��ق��ت آراء ال��خ��ب��راء أن ال��ع��ق��ارات ال��ف��اخ��رة 
ب���م���خ���ت���ل���ف أن����واع����ه����ا ق�����د ت���ع���ي���ش ح����ال����ة م��ن 
االزده���������ار، ف���ي وق����ت ي���ب���دو أن س����وق ال��ع��ق��ار 
اإلم����ارات����ي ي���وف���ر ح��ال��ي��ا ب��ع��ض آف�����اق للنمو 
بالنسبة للمستثمرين، ال سيما مع استمرار 
ت��ن��ف��ي��ذ امل���ش���روع���ات ال���ع���ق���اري���ة امل���رب���ح���ة رغ��م 
التوقعات،  تقلب  ق��د  التي  امل��خ��اوف  استمرار 
وبناء على ما أعلنه كبار املطورين العقاريني 
فإن السوق السكني اإلماراتي سيشهد إضافة 
ألف وحدة سكنية خالل عام 2021، إال أنه من 
املرجح أن يشهد السوق انخفاضًا في معدل 
ت��ح��وي��ل ال���ح���ج���وزات امل��س��ب��ق��ة إل����ى ع��م��ل��ي��ات 

شرائية فعلية. 
وف���ي ه���ذا ال���ص���دد، أف����اد ال��ع��ص��ي��م��ي »ش��ه��دت 
ال��ت��ي ت��زي��د قيمتها على  ال��ف��اخ��رة  ال��ع��ق��ارات 
ارتفاعات تتجاوز  إم��ارات��ي  10 ماليني دره��م 
ب��ك��ث��ي��ر م��س��ت��وي��ات م���ا ق��ب��ل ال��ج��ائ��ح��ة حسب 
األراض���ي  دائ����رة  ف��ي  املسجلة  ال��ب��ي��ع  عمليات 
واألمالك في دبي، حيث كان هناك 90 معاملة 
ف��ي ه��ذا ال��ق��ط��اع ف��ي أب��ري��ل امل��اض��ي، وشكلت 

نخلة الجميرا 43% من إجمالي املبيعات«.
وأض���������اف: »ه����ن����اك ال���ك���ث���ي���ر م����ن االي���ج���اب���ي���ات 
يخبئها ه���ذا ال��ق��ط��اع ل��ل��م��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة ل��ه��ذا 
أبريل  الجاري وحتى  العام  العام. منذ مطلع 
امل����اض����ي، اس���ت���م���رت دب����ي ف���ي ت��ك��ث��ي��ف ال��ط��ل��ب 
أن وصل متوسط اإلشغال عند  إلى  العقاري 
61% ما يعكس نسبة نمو بنسبة 6.8% مقارنة 
من  النسبة  ه��ذه  وتشكل   .2020 أب��ري��ل  بشهر 
اإلشغال لهذه الفترة واحدة من أعلى املعدالت 
العاملية بعد ميامي 63%، وسنغافورة %64«.

انتعاش جزئي

ق��ط��اع ال��ف��ن��ادق ال��ف��اخ��رة وامل��ن��ت��ج��ع��ات كانت 
برأي العصيمي، املستفيد األكبر من معدالت 
ال���ط���ل���ب، ح���ي���ث ش���ه���دت ن���م���وا ف����ي اإلي��������رادات 
أب���ري���ل 2020،  ب��ش��ه��ر  م���ق���ارن���ة  ب��ن��س��ب��ة % 40 
وي��ع��ود ذل��ك إل��ى امل��رون��ة ف��ي اإلج����راءات أثناء 
ف��ت��رة ال���وب���اء وال��ت��ي م��ّك��ن��ت دب���ي خ��الل��ه��ا من 
اج���ت���ذاب ال���س���ي���اح، وت���ق���در ب��ع��ض ال��ت��وق��ع��ات 
الحالية أن عام 2023 هو العام املنتظر الذي 
ستتجاوز فيه دبي مستويات إيرادات الغرفة 

املتاحة مقارنة بعام 2019.
ف���ي وق���ت ذك���ر ف����راس ع����ادل ال��س��ال��م ال��رئ��ي��س 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ش���رك���ة ال���س���ال���م ال���ع���امل���ي���ة ن��ائ��ب 
ف��ي دب��ي أن  رئيس مجلس األع��م��ال الكويتي 
ال��ف��ن��ادق األق���ل تصنيفا ال ي���زال تحت  ق��ط��اع 
ض��غ��وط��ات ك��ب��ي��رة، نتيجة ال��ت��ن��اف��س ال��ق��وي 
ب���األس���ع���ار، وف����ي ظ���ل ان���ع���دام امل��ن��اف��س��ة على 
ال��ف��ن��ادق في  ال��خ��دم��ات يشهد قطاع  مستوى 

دبي لفئة 3 و4 نجوم نسب إشغال أقل.
وق���ال ال��س��ال��م إن ق��ط��اع ال��ف��ن��ادق ال��ف��اخ��رة في 
دب����ي ي��ش��ه��د ان��ت��ع��اش��ا ج��زئ��ي��ا ب��ع��د ال���ع���ودة 
ال���ت���دري���ج���ي���ة ل���ل���ح���ي���اة م���دع���وم���ا ب��ال��س��ي��اح��ة 

ال��س��م��اح بالسفر  ث��م  ب��امل��ق��ام األول  ال��داخ��ل��ي��ة 
ل���ل���زوار م��ن ال��س��ع��ودي��ة، ح��ي��ث ش��ه��دت بعض 
األسواق كدبي مول والفنادق من فئة 5 نجوم 

حجوزات متزايدة خالل شهر يونيو.

االستثمار عبر املضاربة

وع�����ن االس���ت���ث���م���ارات ال��ك��وي��ت��ي��ة ف����ي ال��ق��ط��اع 
العقاري اإلم��ارات��ي، أش��ار السالم إل��ى أن هذا 
النوع من االستثمارات لم يشهد زيادة كبيرة 
على الرغم من تدني األسعار عند املقارنة بما 
قبل الجائحة، وذلك لتوجه املستثمر الكويتي 
ل��ق��ط��اع��ات أخ���رى ليستفيد م��ن ال��ن��م��و األك��ب��ر 
الرقمية  ال��خ��دم��ات  كقطاع  األع��ل��ى  والربحية 

واملالية التي تشهد إقباال أكبر حاليا بدبي.
بالوحدات  املضاربة  عبر  »االستثمار  وتابع 
ال��ع��ق��اري��ة ي��ش��ه��د ان��خ��ف��اض��ا، ف��ال��ط��ل��ب حاليا 
املشاريع  العقاري يتجه نحو  في سوق دبي 
ال��ق��ائ��م��ة ول���ي���س ال��ب��ي��ع ع��ل��ى امل��خ��ط��ط، وذل���ك 
ل�����وص�����ول ال�����س�����وق مل���رح���ل���ة ال���ت���ش���ب���ع وك���ث���رة 
ال������وح������دات امل����ع����روض����ة ب����ال����س����وق، ون��ت��ي��ج��ة 
ل��الس��ت��خ��دام  ال��ص��ف��ق��ات  ن��س��ب��ة  ازدادت  ل��ذل��ك 
ال��ش��خ��ص��ي وال���س���ك���ن ال���خ���اص ف���ي امل��ش��اري��ع 
ال���ق���ائ���م���ة م����ع ت����واف����ر ت���م���وي���ل ب���ن���ك���ي ب��ن��س��ب 
تنافسية ودفعات أولية منخفضة على فترات 
س�����داد ط��وي��ل��ة ت��م��ت��د إل����ى أك���ث���ر م���ن 20 ع��ام��ا 
لتنخفض تكلفة التملك العقاري وتصبح أقل 

من االيجار«.

الفرص املتاحة

ف��ي ح��ني ش���دد ب��ع��ض ال��خ��ب��راء ع��ل��ى ض���رورة 
م����راع����اة امل��س��ت��ث��م��ري��ن ال���راغ���ب���ني ب��اق��ت��ن��اص 
ال���ف���رص ب���دخ���ول ال���س���وق ف���ي ال���وق���ت ال���راه���ن، 
ال سيما م��ع وص���ول األس��ع��ار مل��ع��دالت جيدة 

ل���ل���ش���راء، ب���اإلض���اف���ة إل�����ى ال��ت��س��ه��ي��الت ال��ت��ي 
الدفعات  في  للمستثمرين  املطورون  يقدمها 

املقدمة.
وم��م��ا ال ش��ك فيه أن ال��ق��وان��ني ال��ج��دي��دة التي 
ت��س��م��ح ل���ألج���ان���ب ب��ال��ت��م��ل��ك ب��ن��س��ب��ة %100 
واإلق�������ام�������ة ال����ذه����ب����ي����ة وال����ت����س����اه����ل ف�����ي م��ن��ح 
ال��ج��ن��س��ي��ة اإلم���ارات���ي���ة ن��ج��ح��ت ب��ج��ذب امل��زي��د 
من االهتمام بالسوق العقاري وتعزيز مناخ 
م��ع االس��ت��م��رار بإعادة  االستثمار بشكل ع��ام 
من  اإلم���ارات  لطيران  الدولية  الوجهات  فتح 

مطار دبي.
وي��ف��ي��د ال��س��ال��م »ت��ش��ه��د م��ن��اط��ق داون ت���اون 
ون���خ���ل���ة ج���م���ي���را اه���ت���م���ام���ا م���ت���زاي���دا م����ن ق��ب��ل 
امل���س���ت���ث���م���ري���ن ال���ك���وي���ت���ي���ني ك����ون����ه����ا وص���ل���ت 
العقار  بأسعار  امل��ق��ارن��ة  عند  مغرية  ألس��ع��ار 
في الكويت، مع فارق الخدمات، فعلى سبيل 
امل����ث����ال وح������دة ع���ق���اري���ة م���ك���ون���ة م����ن غ��رف��ت��ني 
وص��ال��ة ت��ب��ع��د 5 دق��ائ��ق ع��ن دب���ي م���ول سيرا 
ع��ل��ى األق�����دام ت��ع��رض اآلن بمبلغ ي���ت���راوح ما 
ب��ني 1.8 م��ل��ي��ون دره���م إل���ى 2.3 م��ل��ي��ون دره��م 
بمعدل  شاملة  خ��دم��ات  تكلفة  م��ع  كمتوسط 
22.6 درهما للقدم الواحدة، وفي حال التأجير 
يتراوح صافي االيجار من 82 ألف درهم إلى 
103.6 االف درهم سنويا مع اختالف األحجام 

واإلطاللة واملطور«. 
وع����ل����ق ال���ع���ص���ي���م���ي ق����ائ����ال: »ال�����ف�����رص دائ���م���ا 

متوافرة في السوق وبأي قطاع 
الكويتيني يقومون حاليا  املستثمرين  أن  إال 

بالتركيز على العقارات املتميزة 
واألصول عالية الجودة، حيث تعتبر الفرصة 

سانحة في الوقت الراهن المتالك 
ع��ق��ار ب��ه��ذه امل���واص���ف���ات وب���أس���ع���ار منطقية 

وواقعية أكثر«. 

العقارات الفاخرة بمختلف أنواعها قد تعيش حالة من االزدهار

مستقبل المكاتب
ف��ي دراس����ة ح��ص��ري��ة ت��ق��دم��ت ب��ه��ا شركة 
م���دى ال��ع��ق��اري��ة ل���� سبقلا ع��ك��س��ت فيها 
واق��������ع ح������ال ك�����ل م�����ن ع�����ق�����ارات امل���ك���ات���ب 
دبي  والصناعي في سوق  واالستثماري 

العقاري جاء فيها:
م��ع ب��داي��ة ال��ج��ائ��ح��ة ع��ان��ت ال��ش��رك��ات من 
رك�����ود االق���ت���ص���اد ون���ق���ص ف���ي ال��س��ي��ول��ة، 
األم����ر ال����ذي أج��ب��ر ب��ع��ض ال��ش��رك��ات على 
تسليم عملهم، حيث اتجه بعض املوظفني 
للعمل من املنزل، وبالتالي ال تزال إيجارات 
املكاتب تعاني حالة من عدم الثبات، ناهيك 
ع���ن ع����دم ات���ض���اح ال���رؤي���ة ل����دى أص��ح��اب 

العمل في ما يخص مستقبل املكاتب. 
ومنذ عام 2020 توقف اجمالي املعروض 
من املكاتب في دبي عند 101.72 مليون 
ق���دم م��رب��ع م��ن اج��م��ال��ي امل��س��اح��ة القابلة 
مجموعه  م��ا  ط��رح  املتوقع  وم��ن  للتأجير 
10.88 م���اي���ني ق����دم م���رب���ع م���ن اج��م��ال��ي 
بني  ال��س��وق  ف��ي  للتأجير  القابلة  املساحة 

األعوام 2021 - 2025.

القطاع االستثماري
شهد القطاع االستثماري تحديا هذا العام 
نتيجة وب���اء ك��ورون��ا م��م��ا ش��ك��ل ضغطا 
ع��ل��ى القيمة االي��ج��اري��ة وذل���ك إم���ا بسبب 
ف���ق���د ال���ع���ام���ل���ني ل��وظ��ائ��ف��ه��م أو ت��خ��ف��ي��ض 
الرواتب لدى بعض الشركات، مما أدى إلى 
إل��ى %8  م��ن %6  يقدر  انخفاض نسبي 
على القيمة االيجارية. وفي اآلونة األخيرة 
ب������ات امل���س���ت���ث���م���رون ي���ف���ض���ل���ون ال���ت���وج���ه 
بنسب  لتوافرها  وذلك  الجاهزة،  للبنايات 
ج��ي��دة ج���دا م��ق��ارن��ة ب��ال��ق��ي��ام ب��اس��ت��ح��داث 
مبان جديدة خاصة في ظل ارتفاع أسعار 
مواد البناء وما يواجه السوق العقاري من 

تحديات كثيرة.

..والصناعي
ش��ه��د ال��ق��ط��اع ال��ص��ن��اع��ي أك���ب���ر ق����در من 
االستقرار مقارنة بالقطاعات األخرى في 
املاضية، حيث شهد  االثني عشر شهرا 
الطلب األكثر على أنواع معينة من األصول 
العقارية منها املخازن واللوجستيات من 

الدرجة األولى.

6.8 مليارات دينار 
فائض ميزان المدفوعات 

حقق الحساب الجاري مليزان مدفوعات دولة الكويت فائضا بنحو 6.8 مليارات 
دينار، ُيعادل 16.4% من الناتج املحلي اإلجمالي خال األرباع الثاثة األولى من 

 لكل من:
ً
عام 2020، وجاء فائض الحساب الجاري محصلة

دينار مليار   0.8 والخدمي  السلعي  الميزان  فائض   ■
دينار م��ل��ي��ارات   9.9 األس��اس��ي  ال��دخ��ل  م��ي��زان  ف��ائ��ض   ■
دي��ن��ار م��ل��ي��ارات   3.9 ال��ث��ان��وي  ال���دخ���ل  م���ي���زان  ع��ج��ز   ■

مؤشرات سالمة القطاع المصرفي 
استعرض التقرير االقتصادي لبنك الكويت املركزي مؤشرات القطاع املصرفي في 

2020 على الشكل اآلتي: 

3.3 % نمو الميزانية المجمعة للبنوك المحلية 
48.9 % انخفاض أرباح البنوك إلى 495 مليون دينار 

ارتفاع معيار السيولة إلى 31.4 % 
انخفاض صافي الربح إلى متوسط الموجودات بنحو 0.7% 

ارتفاع المطالب على القطاع الخاص إلى ودائع القطاع الخاص إلى 111.5 %
زيادة معدل كفاية رأس المال للبنوك المحلية إلى 19 %

ستكون له تداعيات 
سلبية على األوضاع 

االقتصادية وضرر 
بالغ على سمعة 

البالد المالية

ارتفاع الكلفة 
على المال العام في 

حال اللجوء إلى االقتراض 
من األسواق الخارجية

%9.9 
انكماش اقتصاد الكويت 
في 2020 مقارنة بنمو 

0.4% خالل 2019

 %52 
نسبة المصروفات 

الحكومية إلى الناتج 
المحلي.. األعلى خليجياً 

ومن األعلى عالمياً

البنوك الكويتية أثبتت 
قدرتها على مقاومة 

الصدمات.. ومؤشراتها 
للسالمة المالية متينة

مر السوق العقاري في دبي بموجة من التحديات منذ عام 2015، 
ومع دخول جائحة كوفيد 19، وما خلقته من تداعيات اقتصادية 

وعقارية على األسواق الخليجية والعالمية، كان من شأنه زيادة 
الضغوط على قطاعات العقار اإلماراتية. 

على الرغم من ذلك، فان بعض المتفائلين والمختصين يرون أن 
مؤشرات عقارات دبي تشهد في اآلونة األخيرة تحسنا ملحوظا قد 

يستمر بالتوجه تصاعديا ببطء وعلى شاكلة تدريجية، في وقت أن 
القطاع االستثماري لم يبِد مرونة بالتعافي في ظل مخاوف استمرار 

موجات كورونا المتحورة. سبقلا استطلعت آراء خبراء ومختصين 
بشأن مستقبل االستثمارات الكويتية في دبي وفي ما يلي 

التفاصيل:

كشف تقرير بنك الكويت المركزي االقتصادي لعام 2020، عن 
انكماش الناتج المحلي اإلجمالي لدولة الكويت باألسعار الثابتة 

بمعدل 9.9% خالل العام الماضي مقارنة، كما انخفضت قيمة الناتج 
المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية بنحو 23.2%. وجاء هذا التراجع 

مدفوًعا بشكل أساسي بانخفاض متوسط سعر برميل النفط 
الكويتي ليصل إلى 41.5 دوالًرا للبرميل بانخفاض 35.2%. وسجل 

معدل التضخم مقاًسا بالرقم القياسي ألسعار المستهلك بدولة 
الكويت ارتفاًعا ليبلغ نحو 2.1% خالل عام 2020 بعد أن سجل نحو %1.1 
خالل عام 2019، كما تراجع إجمالي أعداد السكان بدولة الكويت في 

نهاية عام 2020 بنحو 2.2% مقارنًة بنمو 3.3% في نهاية 2019.

»ما لم تتخذ إجراءات جدية وملموسة في اإلصالحات المالية واالقتصادية«

»المركزي« ُيحذر من تخفيض إضافي لتصنيف الكويت

د.محمد الهاشل

◄

◄
◄
◄
◄
◄

العصيمي: 
6.3 % انتعاش جزئي 

للسوق السكني
 بدبي مقارنة  مع 2020

¶ ارتفاعات العقارات 
الفاخرة تتجاوز مستويات 

ما قبل الجائحة 

السالم:
قطاع الفنادق األقل 

تصنيفًا تحت ضغوطات 
التنافس باألسعار

¶ الطلب يتجه نحو 
المشاريع القائمة.. 

ال البيع على المخطط



ق����ال ال��ت��ق��ري��ر: ي��أت��ي ه����ذا ال��ن��م��و ف���ي أع��ق��اب 
االن��خ��ف��اض غير امل��س��ب��وق إلج��م��ال��ي الناتج 
وه��و   ،%8.0 ب��ن��ح��و  وامل���ق���در   ،2020 امل��ح��ل��ي 
االنخفاض األكثر ح��دة له منذ ح��رب 1991، 
��ل األداء األس����وأ ع��ل��ى م��س��ت��وى دول 

ّ
م��ا ي��م��ث

مجلس التعاون الخليجي.
وم�����ع ت���وق���ع ارت�����ف�����اع إن����ت����اج ال���ن���ف���ط ب��ش��ك��ل 
ه��ام��ش��ي ف��ق��ط ه����ذا ال����ع����ام، س��ي��ق��ت��ص��ر نمو 
فقط.   %0.9 بنحو  الكويت  ف��ي  النفط  قطاع 
ون��ظ��رًا ألن ق��ط��اع النفط يمثل ح��وال��ي %50 
م���ن إج��م��ال��ي ال��ن��ات��ج امل��ح��ل��ي، ف���إن ال��ت��ع��اف��ي 
االق����ت����ص����ادي ف����ي ال���ك���وي���ت س��ي��ت��ع��ث��ر ح��ت��ى 

انتهاء اتفاق »أوبك+« في أبريل 2022.

عودة األعمال

وبينما يتعافى إجمالي الناتج املحلي غير 
أن يعود  املرجح  النفطي تدريجيًا، من غير 
إل����ى م��س��ت��وى م���ا ق��ب��ل ال��ج��ائ��ح��ة ح��ت��ى ع��ام 
2022. ويشير تقرير املستجدات االقتصادية 
إلى أن إنهاء حظر التجّول املرتبط بفيروس 
ك���ورون���ا م��ؤخ��رًا م��ن ش��أن��ه أن ي��س��م��ح ملزيد 
من األعمال بالعودة إلى مزاولة نشاطاتها، 
ب��م��ا ف���ي ذل����ك ال��س��م��اح ب��ال��ج��ل��وس وت���ن���اول 
ال���ط���ع���ام داخ������ل امل���ط���اع���م، م���م���ا س���ي���ع���زز م��ن 
تعليق  مواصلة  مع  ولكن،  العائالت.  إنفاق 
في  املباشر  التعليم  مثل  النشاطات،  بعض 
امل�������دارس، وال�����ذي م���ن امل��ت��وق��ع أال ُي��س��ت��أن��ف 
حتى شهر سبتمبر، ال تزال الجائحة تفرض 

تحديات مستمرة على حركة األعمال. 
النمو  أن  إيكونوميكس«  »أكسفورد  وتقدر 
غ��ي��ر ال��ن��ف��ط��ي س��ي��ص��ل إل���ى 3.1% ف��ي 2021 

و4.7% في 2022.
وت��ؤث��ر م��ع��دالت ت��وف��ي��ر وت��وزي��ع ال��ل��ق��اح في 
ال��ك��وي��ت ع��ل��ى ث��ق��ة امل��س��ت��ه��ل��ك واألع���م���ال في 
ال���ت���ع���اف���ي. ف��ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ت���س���ارع م��ع��دل 
التطعيم في اآلونة األخيرة، ال تزال الكويت 
متراجعة ع��ن ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ل��دان امل��ج��اورة 
ل��ه��ا، ح��ي��ث تلقى ح��وال��ي ث��ل��ث ال��س��ك��ان فقط 
جرعة واحدة على األقل. ومع ذلك، فإن القرار 
األخير بحظر سفر املواطنني غير املطّعمني 
امل��ب��اش��ري��ن يجب أن يشجع على  وأق��ارب��ه��م 
زي��ادة معدالت التطعيم بني املواطنني، مما 
يبعث على التفاؤل بإمكانية تحقيق مناعة 

القطيع قبل نهاية هذا العام.

هجرة الوافدين

وم���ن ال��ع��وام��ل ال��ت��ي أث����رت ف��ي ال��ن��م��و أيضًا 

ال��واف��دي��ن ف��ي الكويت، حيث  انخفاض ع��دد 
أن��ه انخفض بنسبة 4% في ع��ام 2020  ورد 
ب��ع��دم��ا ض��رب��ت ال��ج��ائ��ح��ة ن��ش��اط التوظيف 
ف���ي ال��ق��ط��اع��ات ال��رئ��ي��س��ي��ة، ال س��ي��م��ا ال��ب��ن��اء 

والعقارات والتصنيع. 
وت���وق���ع ت��ق��ري��ر »امل��س��ت��ج��دات االق��ت��ص��ادي��ة« 
أنه لن يكون هناك انتعاش كبير على املدى 
القريب، خاصة أن الكويت تتبنى سياسات 
تهدف  م��ت��زاي��د، حيث  بشكل  وطنية  ه��ج��رة 
ال��ح��ك��وم��ة إل���ى خ��ف��ض ن��س��ب��ة ال��واف��دي��ن إل��ى 

30% من 65% الحالية. وسيؤثر هذا النهج 
النمو  من  يحد  مما  والتنويع،  التعافي  في 
الفعلي واملحتمل، ويتناقض مع السياسات 
واإلصالحات التي أدخلتها اإلمارات وقطر، 
لتحفيز  األجنبية  املساهمة  تتبنى  وال��ت��ي 
املحاسب  آرم��س��ت��رون��غ،  مايكل  وق��ال  النمو. 
اإلق��ل��ي��م��ي ملعهد  ال��ق��ان��ون��ي املعتمد وامل��دي��ر 
الشرق  في   ICAEW القانونيني  املحاسبني 
األوسط وافريقيا وجنوب آسيا: »من املؤكد 
أن اعتماد الكويت على النفط في وقت يشهد 

التنويع.  ج��ه��ود  سيعيق  التقلب  ه���ذا  م��ث��ل 
في  تعزيز نشاطها  الحكومة على  ق��درة  إن 
املقبلة  النفطي خ���الل األش��ه��ر  غ��ي��ر  ال��ق��ط��اع 
س��ي��ح��دد م����دى س���رع���ة ال���ب���الد ف���ي ال��ت��ع��اف��ي 
الكويت  رؤي��ة  ظل  في  وتحقيق طموحاتها 
وت��ج��اري��ًا على  م��ال��ي��ًا  م��رك��زًا  لتصبح   2035

الصعيدين اإلقليمي والدولي«. 

قيود امليزانية

وذك������ر ال���ت���ق���ري���ر أن ق���ي���ود امل���ي���زان���ي���ة ت��ل��ق��ي 

ب��ث��ق��ل��ه��ا ع��ل��ى آف�����اق ال��ن��م��و، إذ ات���س���ع عجز 
املوازنة في الكويت إلى ما يقرب من %29 
أكبر  م��ن  املحلي، وه��و  الناتج  م��ن إجمالي 
العالم، حيث  معدالت العجز على مستوى 
 .%32 م��ن  بأكثر  النفط  ع��ائ��دات  انخفضت 
وم�����ن امل���ف���ت���رض أن ي������ؤدي ت���ع���اف���ي أس���ع���ار 
النفط إل��ى مستويات أق��رب إل��ى مستويات 
ال��ت��ع��ادل ف��ي امل��ي��زان��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة إل���ى دع��م 
اإلي�������رادات ال��ع��ام��ة وت��ض��ي��ي��ق ال��ف��ج��وة ه��ذا 
عاني من عجز 

ُ
العام، لكن املوازنة ستظل ت

ك��ب��ي��ر ب��ح��وال��ي 16% م���ن إج��م��ال��ي ال��ن��ات��ج 
املحلي.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن الكويت لديها 
م����دخ����رات ك���ب���ي���رة ت���ق���در ب��ن��ح��و 435% م��ن 
ال��ن��ات��ج امل��ح��ل��ي، لكنها مخصصة  إج��م��ال��ي 
يمكن  وال  املستقبلي،  ل��الس��ت��خ��دام  ق��ان��ون��ًا 
ال������وص������ول إل����ي����ه����ا ل���ت���ل���ب���ي���ة االح����ت����ي����اج����ات 
ال��ح��ال��ي��ة. وف����ي غ��ض��ون أش���ه���ر، ق���د ت��واج��ه 
األج��ور  لدفع  السيولة  في  نقصًا  الحكومة 
والرواتب، والتي تمثل وحدها حوالي %75 

من إجمالي اإلنفاق الحكومي.

اقتصاد14
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»الوطني«: صعدت إلى أعلى مستوياتها عالمياً

األسهم تمتص »طفرة التضخم«
الكويت الوطني إن مؤشر  قال تقرير بنك 
املتحدة  ال��والي��ات  ف��ي  املستهلكني  أس��ع��ار 
ش��ه��د أس���رع وت��ي��رة ن��م��و ل��ه م��ن��ذ 13 ع��ام��ًا، 
إذ ارت��ف��ع امل��ؤش��ر ف��ي ش��ه��ر م��اي��و امل��اض��ي 
ب��ن��س��ب��ة 5% ع���ل���ى أس������اس س���ن���وي م��ق��اب��ل 
ت��وق��ع��ات ب��ت��س��ج��ي��ل��ه ن���م���وًا ب��ن��س��ب��ة %4.7. 
وتمثل تلك القراءة أعلى معدل نمو ملؤشر 
أس����ع����ار امل��س��ت��ه��ل��ك م���ن���ذ أغ���س���ط���س 2008 
ع��ن��دم��ا ارت���ف���ع ب��ن��س��ب��ة 5.3% ع��ل��ى أس���اس 
سنوي، قبل أن تؤدي األزمة املالية العاملية 
إلى دخول الواليات املتحدة في حالة ركود 
التضخم  م��ع��دل  إل��ى  وبالنظر  اق��ت��ص��ادي. 
األس���اس���ي، ف��ق��د ارت��ف��ع��ت األس���ع���ار بنسبة 
3.8% على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة 

منذ عام 1992.
وأوضح التقرير أن أسواق األسهم العاملية 
بتقييم  املستثمرين  قيام  ظ��ل  ف��ي  ارتفعت 
التوقعات املتوازنة التي تشير إلى انتعاش 
اق��ت��ص��ادي ق���وي. إذ ارت��ف��ع م��ؤش��ر فوتسي 
ل��أس��ه��م ال��ع��امل��ي��ة إل����ى أع���ل���ى م��س��ت��وي��ات��ه 
امل���س���ج���ل���ة ع���ل���ى اإلط���������الق، م��ض��ي��ف��ًا ن��س��ب��ة 
1.1% لقيمته خالل الشهر. وشهدت »وول 
ستريت« ارتفاعات قياسية، ووصل مؤشر 
س��ت��ان��درد أن��د ب���ورز إل��ى أع��ل��ى مستوياته 

على اإلطالق، وصواًل إلى 4249 نقطة. 
أما في أوروبا، فقد ارتفع مؤشر ستوكس 
ق��ي��اس��ي ج���دي���د، بينما  إل���ى م��س��ت��وى   600
بنسبة  البريطاني  فوتسي  م��ؤش��ر  ارت��ف��ع 
حافظت  ال��س��ن��دات،  إل��ى  وباالنتقال   .%0.6
ال��ذي ب��دأ في وقت  األسعار على ارتفاعها 
س��اب��ق م��ن األس��ب��وع، مما أدى إل��ى تراجع 
ال��ع��ائ��د ع��ل��ى س���ن���دات ال��خ��زان��ة األم��ي��رك��ي��ة 
ألج����ل 10 س���ن���وات إل����ى أدن�����ى م��س��ت��وي��ات��ه 
املسجلة في 3 أشهر ليصل إلى %1.4280. 
وأن��ه��ى ال�����دوالر األس���ب���وع م��ن دون تغيير 
يذكر على ال��رغ��م م��ن النمو ال��ذي ع��ادة ما 
ي��ش��ه��ده ف��ي ظ��ل االرت���ف���اع ال��ح��اد لبيانات 

التضخم.
وف����ي ال���وق���ت ال���ح���اض���ر، ت���واص���ل ض��غ��وط 
األسعار ترسيخ قواعد اقتصاد يوازن بني 
تسارع وتيرة الطلب ونقص املواد وأحيانًا 
كثب  ع��ن  املستثمرون  وس��ي��راق��ب  العمالة. 
االج��ت��م��اع ال��ش��ه��ري للبنك امل���رك���زي خ��الل 
األسبوع الجاري بعد أن دعا نائب رئيس 
م���ج���ل���س االح���ت���ي���اط���ي االت�����ح�����ادي ران�������دال 
كوارلز إلى إجراء مناقشات حول تقليص 
 120 البالغة  الشهرية  السندات  مشتريات 
مليار دوالر. وأنهى الدوالر األسبوع دون 
ت��غ��ي��ي��ر ي��ذك��ر ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ن��م��و ال���ذي 
ع����ادة م��ا ي��ش��ه��ده ف��ي ظ��ل االرت���ف���اع ال��ح��اد 

لبيانات التضخم.

النبرة التيسيرية 

وأش������ار »ال���وط���ن���ي« إل����ى أن ال��ب��ن��ك امل���رك���زي 
األوروب�����ي أع��ل��ن ال��خ��م��ي��س امل��اض��ي ال��ت��زام��ه 
ي��ورو،  تريليون   1.85 بقيمة  س��ن��دات  ش���راء 

وذل��ك حتى م��ارس 2022 كجزء من برنامج 
ش�����راء ال����ط����وارئ ال���وب���ائ���ي، وأب���ق���ى أس��ع��ار 
ال��ف��ائ��دة م���ن دون ت��غ��ي��ي��ر ك��م��ا ك���ان متوقعًا 
بصفة عامة. إال أن إعالن السياسة النقدية لم 
يقدم أية إشارات بشأن التخفيف التدريجي 
توقعات  رف���ع  ب��ع��د  التيسيرية  ل��ل��س��ي��اس��ات 
و2022.    2021 ل���ع���ام���ي  وال���ن���م���و  ال��ت��ض��خ��م 
وب���ال���ن���ظ���ر إل�����ى ال���ب���ي���ان���ات، ف��ل��ق��د ت���ج���اوزت 
املستهدف   %2 مستوى  التضخم  م��ع��دالت 
م���ن ق��ب��ل ال��ب��ن��ك امل����رك����زي األوروب��������ي ل��ل��م��رة 
األول�����ى م��ن��ذ ع����ام 2018. وارت���ف���ع ال��ت��ض��خ��م 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال����ي����ورو ب��ن��س��ب��ة 2% ف���ي م��اي��و 
املاضي بعد ارتفاعه بنسبة 1.6% في أبريل، 
م��م��ا أث����ار م���خ���اوف امل��س��ت��ث��م��ري��ن وأص��اب��ه��م 
امل��رك��زي  البنك  تجنب  بسبب  األم���ل  بخيبة 
األوروب��������ي م��ن��اق��ش��ة ال��ت��خ��ف��ي��ف ال��ت��دري��ج��ي 
للتدابير التيسيرية في اجتماعه األخير، إال 
اليورو  الطاقة في منطقة  ارتفاع أسعار  أن 
بنسبة 13.1% على أس��اس سنوي يعد من 

أبرز العوامل الرئيسية لهذا االرتفاع.

تقييم التوقعات المتوازنة يشير إلى انتعاش اقتصادي قوي

النفط يتحّرك ضمن نطاق محدود
 

أفاد »الوطني« بأن أسعار النفط انخفضت عقب صدور بيانات التضخم األميركية، 
 
ً
إال أنها انتعشت الحقًا في ظل إغالق مزيج خام برنت تداوالت األسبوع مسجال

مكاسب بنسبة 1.6% ليتخطى مستوى 72.65 دوالرًا للبرميل. وعلى غرار النفط، 
تراجعت أسعار الذهب كرد فعل أولي، إذ انخفض سعر األوقية إلى ما دون 1880 
النفط  الطلب على  ت��ج��اوز  ال��دول��ي��ة  الطاقة  ف��ي وق��ت توقعت وك��ال��ة  ل��أوق��ي��ة،  دوالرًا 
مستويات ما قبل الجائحة بنهاية عام 2022. وأكدت الوكالة أن األوبك وحلفاءها 

بحاجة إلى »فتح الصنابير« وتعزيز إنتاج النفط ملواكبة الطلب العاملي.

التضخم في أميركا 
يسجل أسرع وتيرة

نمو منذ 2008

»األوروبي« أبقى
على سعر الفائدة 

والتزم شراء السندات

االنخفاض غير المسبوق 
للناتج المحلي

في 2020..
األكثر حدة منذ 1991

النمو غير النفطي سيصل 
إلى 3.1% في 2021
و4.7% خالل 2022

اعتماد البالد على الخام 
وسط تقلبات األسعار 
سيعيق جهود التنويع

خفض نسبة الوافدين 
يؤثر في التعافي والتنويع 

ويحد من النمو 

»أكسفورد إيكونوميكس« يتوقع نقصاً في سيولة دفع األجور والرواتب

عجز موازنة الكويت بين األكبر عالميًا

الموازنة ستظل ُتعاني من عجز كبير بـ 16% من إجمالي الناتج المحلي

توصل تقرير جديد إلى أن اآلفاق 
االقتصادية للكويت تتحسن ببطء، 

مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط. 
ومع ذلك، ستحتاج البالد إلى تعزيز 

اقتصادها غير النفطي، حيث إن 
خفض إنتاج النفط حسب اتفاق 

»أوبك+« واستمرار تداعيات الجائحة، 
من شأنه أن يؤدي إلى إبطاء وتيرة 

التعافي.
وأفاد التقرير الجديد مستجدات 

اقتصادية: الشرق األوسط للربع الثاني 
من عام 2021، الذي أعدته »أكسفورد 

إيكونوميكس« بتكليف من معهد 
المحاسبين القانونيين في انكلترا 

وويلز ICAEW، بأن توقعات نمو إجمالي 
الناتج المحلي في الكويت كانت %2.5 

لعام 2021، وسيدعمها التوسع في 
القطاع غير النفطي.

الضغوط المرهقة
املحاسبني  ملعهد  االقتصادي  املستشار  ليفرمور،  سكوت  ق��ال 
القانونيني ICAEW وكبير الخبراء االقتصاديني في »أكسفورد 
بوتيرة  للكويت  االق��ت��ص��ادي��ة  اآلف���اق  »تتحسن  إيكونوميكس«: 
بطيئة، بعد الصدمة املزدوجة لجائحة كورونا وانخفاض أسعار 
ال��ن��ف��ط، م��م��ا ف���رض ض��غ��وط��ًا ش��دي��دة ع��ل��ى امل��ي��زان��ي��ة الحكومية 

ذل��ك، هناك مسألة مهمة  وم��ع  ع��ام 2020.  بالفعل في  »املرهقة« 
أخرى وهي عدم قدرة الكويت على االقتراض بعد انتهاء سريان 
قانون الديون في الكويت في 2017. كيف ومتى تتعامل الحكومة 
مع أزمة تشريعات الديون سيحدد املدى الذي يمكن أن تحفز فيه 

الكويت التعافي هذا العام وما بعده«.

»كامكو«: مع توقعات بتشديد أوضاع السوق

مكاسب متواصلة ألسعار النفط 

ذك����ر ت��ق��ري��ر ك��ام��ك��و إن��ف��س��ت ح����ول أداء 
النفط  أن أسعار  العاملية،  النفط  أس��واق 
صعدت فوق أعلى مستوياتها املسجلة 
منذ عامني، متخطية مستوى 70 دوالرا 
للبرميل، بفضل تحسن توقعات الطلب، 
العرض على  في  التحكم  إل��ى  باإلضافة 
املدى القريب. وبدأ الشهر بشكل إيجابي 
بعد أن قررت أوبك وحلفاؤها باإلجماع 
التمسك بالخطة الحالية وزيادة اإلنتاج 
ت��دري��ج��ي��ًا خ���الل األش��ه��ر امل��ق��ب��ل��ة. ووف��ق��ًا 
ل���ل���خ���ط���ة، س���ت���ق���وم امل���ج���م���وع���ة ب����زي����ادة 
االم���������دادات ب���م���ق���دار 0.7 م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل 
مليون  و0.84   2021 ي��ون��ي��و  ف���ي  ي��وم��ي��ًا 
ي��ول��ي��و 2021. وم��ن  ف���ي  ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ًا 
بمقدار  املتبقية  ال��ك��م��ي��ة  زي����ادة  امل��ت��وق��ع 
5.8 ماليني برميل يوميًا تدريجيًا حتى 
االجتماعات  لنتائج  وفقًا   ،2022 أب��ري��ل 

الشهرية التي سيعقدها املنتجون.
أما على صعيد الطلب، فقد أشار التقرير 
الى أن إدارة معلومات الطاقة األميركية 
ت���وق���ع���ت زي���������ادة اس����ت����ه����الك ال���ن���ف���ط ف��ي 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ب��وت��ي��رة أس���رع خ��الل 
ال��ع��ام ال��ح��ال��ي بنمو م��ت��وق��ع ق���دره 1.49 
مليون برميل يوميًا، وصواًل إلى 19.61 
املتوقع  بينما من  برميل يوميًا،  مليون 
 
ً
أن يكون الطلب في عام 2022 أقل قليال

مما كان متوقعًا في السابق. كما أشارت 
وكالة الطاقة الدولية إلى تعافي الطلب 
الجائحة بحلول  إلى مستويات ما قبل 
ع��ام 2022 ومعاودة  الثاني من  النصف 
ب��رم��ي��ل  م���ل���ي���ون  ت���خ���ط���ي م���س���ت���وى 100 
يوميا، وحثت منتجي أوبك+ على زيادة 
اإلنتاج لتجنب ارتفاع األسعار بدعم من 
ب��إم��دادات  يتعلق  وفيما  الطلب.  ارت��ف��اع 
أوب��ك وحلفاءها  أن  التقرير  ب��ني  النفط، 
 0.2 اإلم���دادات بمقدار  تقديرات  خفضت 

م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ًا ون��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك، 
تتوقع ت��راج��ع م��خ��زون النفط ف��ي ال��دول 
االقتصادي  التعاون  بمنظمة  األع��ض��اء 
وال��ت��ن��م��ي��ة ب��وت��ي��رة أع��ل��ى خ���الل النصف 
ال��ث��ان��ي م���ن ع���ام 2021. واس��ت��م��ر إن��ت��اج 
النفط الخام في الواليات املتحدة قريبًا 

من مستوى 11 مليون برميل يوميًا. 

االتجاهات الشهرية

النفط  أوضح تقرير »كامكو« أن أسعار 
ش��ه��دت م��ك��اس��ب م��ت��واص��ل��ة م��ن��ذ ب��داي��ة 
الطلب  يونيو 2021 على خلفية تحسن 
ال����ذي ش��ه��دن��اه ف���ي األس�����واق األم��ي��رك��ي��ة 
واألوروب������ي������ة، إل�����ى ج���ان���ب ت��ح��ك��م أوب����ك 
ايضًا في  املتحدة  وال��والي��ات  وحلفائها 
م��س��ت��وي��ات اإلن���ت���اج. وت���م ت����داول العقود 
املستقبلية ملزيج خام برنت بسعر 72.32 
دوالرا للبرميل في 10 يونيو 2021، فيما 
يعد أعلى املستويات املسجلة منذ مايو 
2019 وذل��ك في ظل تزايد معدالت طرح 
اللقاحات على مستوى العالم، مع تركيز 

األسواق املتقدمة اآلن على تسريع وتيرة 
ب��رام��ج ال��ل��ق��اح��ات ف��ي األس�����واق النامية 
وبقية انحاء العالم. وبلغ متوسط سعر 
دوالرا   68.54 ب���رن���ت  خ�����ام  م���زي���ج  س���ل���ة 
مستوياته  أع��ل��ى  ي��ع��د  وال����ذي  للبرميل، 
ارتفاعه  بعد   ،2019 أبريل  منذ  املسجلة 
بنسبة 6.3 في املئة على أس��اس شهري 
ف��ي م��اي��و 2021. وش��ه��د خ��ام أوب���ك نموًا 
امل��ئ��ة ليصل في  ف��ي   5.8  بنسبة 

ً
م��م��اث��ال

ل��ل��ب��رم��ي��ل،  دوالرا   66.9 إل�����ى  امل���ت���وس���ط 
بينما شهد النفط الخام الكويتي أعلى 
معدل نمو بنسبة 5.9 في املئة ليصل في 

املتوسط إلى 67.5 دوالرا للبرميل.

الطلب على النفط

وأفاد التقرير بأنه تم تعديل الطلب على 
النفط ورفعه مما يعكس بصفة رئيسية 
تزايد الطلب في منطقة الشرق األوسط 
الثاني من  الربع  أكثر من املتوقع خ��الل 
ب���داي���ة فصل  ع����ام 2021، ح��ي��ث ش���ه���دت 
ال���ص���ي���ف ف����ي م��ن��ط��ق��ة ال����ش����رق األوس�����ط 
ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة، مما 
أدى إلى زي��ادة استهالك الوقود لتوليد 
ال��ك��ه��رب��اء، وس��ج��ل اس��ت��ه��الك ال��ك��ه��رب��اء 
ف��ي ال��ك��وي��ت ارت��ف��اع��ا قياسيًا ف��ي اآلون��ة 

األخيرة بسبب موجة الحر. 
وع��ل��ى صعيد آخ���ر، شهد إن��ت��اج األوب��ك 
النفط الخام أكبر زي��ادة شهرية في  من 
س��ت��ة أش��ه��ر خ���الل ش��ه��ر م��اي��و 2021. إذ 
برميل  م��ل��ي��ون   25.5 امل��ج��م��وع��ة  أن��ت��ج��ت 
ي���وم���ي���ًا خ�����الل ال���ش���ه���ر، م��س��ج��ل��ة زي�����ادة 
قدرها 0.4 مليون برميل يوميًا. وجاءت 
ت���ل���ك ال�����زي�����ادة ب��ص��ف��ة رئ��ي��س��ي��ة ن��ت��ي��ج��ة 
الرت��ف��اع إن��ت��اج ال��س��ع��ودي��ة ال���ذي ع��وض 
إنتاج منتجي  الهامشي في  االنخفاض 

األوبك اآلخرين.

تحسن الطلب 
والتحكم في العرض 

على المدى القريب

استهالك قياسي 
للكهرباء في الكويت 

بسبب موجة الحر 

حصص الدول األعضاء في األوبك من االنتاج النفطي لشهر مايو 2021 – )مليون برميل يوميًا(
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خالل لقاء الرشود مع محافظ العاصمة طالل الخالد»أجيليتي«: تقدم العالج بالمجان في الكويت

في »الثقافي البريطاني« حتى 31 ديسمبر  عبر طرح برامج علمية وتقنية

»بيتك« يدعم مبادرة تجميلبناء أول صالة ألعاب رياضية حسية
مرافق العاصمة  وشوارعها

»الوطني«: خصم 20 % للعمالء 
على دورات اللغة اإلنكليزية

ACK تجدد اتفاقية التعاون مع »الدفاع«

بالتعاون  قامت شركة أجيليتي، 
م���ع ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��رع��اي��ة 
ج��م��ع��ي��ة  أول  وه�������ي  امل�����ع�����وق�����ن، 
خدماتها  تقدم  بالكويت  خيرية 
م��ن جميع  لألطفال ذوي اإلع��اق��ة 
ب��ب��ن��اء  ال��ج��ن��س��ي��ات دون م���ق���اب���ل، 
ري����اض����ي����ة  أل�������ع�������اب  ص������ال������ة  أول 
حسية متخصصة تتبع املعايير 
ال��دول��ي��ة ف��ي ال��ك��وي��ت. وم��ن املقرر 
تسليم الصالة الرياضية بنهاية 

عام 2021.
وس�����ي�����ت�����ي�����ح ت�������ب�������رع أج����ي����ل����ي����ت����ي 
األلعاب  صالة  تجهيز  للجمعية 
ال���ري���اض���ي���ة وال���ت���ك���ام���ل ال��ح��س��ي 
ف�����ي »وح����������دة ت����أه����ي����ل األط�����ف�����ال« 
إكلينيكية  ب��م��ع��دات  وت���زوي���ده���ا 
إدراك  ل��ت��ح��س��ن  م��ص��م��م  وأث�������اث 
م��س��ت��خ��دم��ي��ه��ا ال��ح��س��ي ل��ل��ح��رك��ة، 
ووض�����ع�����ي�����ة ال����ج����س����م وت�������وازن�������ه، 
املكاني. سيتمكن  الوعي  وزي��ادة 
اختصاصيو العالج في الجمعية 
من توجيه وإرش��اد املستخدمن 
م���ن خ���الل األن��ش��ط��ة ال��ت��ي ت��ه��دف 
إل��������ى زي������������ادة ت����ك����ام����ل امل������ه������ارات 
الحركية الدقيقة والقوة واملرونة 

والتنسيق والوعي بالجسم.
وب�����ه�����ذه امل����ن����اس����ب����ة، ق�������ال ط�����ارق 
س����ل����ط����ان ال�����رئ�����ي�����س ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ألج���ي���ل���ي���ت���ي »ص�����������االت األل�����ع�����اب 
ال���ري���اض���ي���ة وال���ت���ك���ام���ل ال��ح��س��ي 
األه���م���ي���ة  ف�����ي  غ����اي����ة  أدوات  ه�����ي 
إلع����ادة ال��ت��أه��ي��ل وت��ع��دي��ل سلوك 
ال�����ش�����ب�����اب  م��������ن  اإلع���������اق���������ة  ذوي 
والبالغن، للمساعدة في دمجهم 
ب���امل���ج���ت���م���ع وت����غ����ي����ي����ر ح���ي���ات���ه���م 
ل��ألف��ض��ل، وي��س��ع��دن��ا أن ن��ت��ع��اون 
م���ع ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��رع��اي��ة 
املعوقن في تقديم الدعم لتنفيذ 
خ��ط��ت��ه��ا ل���ب���ن���اء وت��ج��ه��ي��ز ص��ال��ة 
األل���ع���اب ال��ري��اض��ي��ة ال��ح��س��ي��ة. إن 
الجمعية  دع��م  ملتزمة  أجيليتي 

حياة  لتحسن  معها  وال��ت��ع��اون 
أكثر من 500 طفل وبالغ من ذوي 

اإلعاقة في الكويت«.
وت���ع���م���ل ال����ت����دري����ب����ات ال��ع��الج��ي��ة 
ف���ي ص�����االت األل����ع����اب ال��ري��اض��ي��ة 
ال��ح��س��ي��ة ع��ل��ى ت��ح��س��ن م���ه���ارات 
ال�����ت�����واص�����ل ل�������دى امل���س���ت���خ���دم���ن، 
وزيادة فترات انتباههم وتحسن 
لهذه  وي��م��ك��ن  ال��ب��دن��ي��ة،  صحتهم 
ال�������ص�������االت اس����ت����ي����ع����اب وت���ل���ب���ي���ة 
اح����ت����ي����اج����ات امل���س���ت���خ���دم���ن م��ع 
مستويات  م��ن  واس��ع��ة  مجموعة 
القدرة ملراحل مختلفة من اإلعاقة. 

الخدمات التأهيلية

ب����دوره����ا، ق��ال��ت ال���دك���ت���ورة إل��ه��ام 
ال��ح��م��دان، امل��دي��ر ال��ع��ام للجمعية 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��رع��اي��ة امل��ع��وق��ن »إن 
األطفال  تأهيل  وح��دة  استحداث 
لتطوير  األول����ى  ال��خ��ط��وة  يعتبر 
الخدمات التأهيلية التي تقدمها 
ال���ج���م���ع���ي���ة ال����ك����وي����ت����ي����ة ل���رع���اي���ة 
امل����ع����وق����ن، ال���ت���ي ت���دع���م األط���ف���ال 
إم��ك��ان��ات��ه��م  إدراك  ف���ي  وال��ش��ب��اب 
من  مجتمعاتهم.  ف��ي  وامل��ش��ارك��ة 
برامجنا  وتطوير  تحديث  خ��الل 
ومرافقنا مع هذا املرفق الجديد، 
يمكننا توفير التقييمات الفردية 

وال������ع������الج وال���ت���ث���ق���ي���ف ال��ص��ح��ي 
التأهيل،  إلع���ادة  ال���الزم  املناسب 
وق�������د وف�������ر ل����ن����ا دع�������م أج��ي��ل��ي��ت��ي 
القدرة والوسائل املناسبة للقيام 
ب���ذل���ك. إن ه����ذا س��ي��س��اع��د م��ئ��ات 
إمكانية  ويمنحهم  األش���خ���اص، 
ال������وص������ول إل�������ى ال�����رع�����اي�����ة ال���ت���ي 

يحتاجونها«. 
وت��أس��س��ت ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
 1971 ع�������ام  امل����ع����وق����ن  ل����رع����اي����ة 
في  خ��ي��ري��ة  أول جمعية  ل��ت��ك��ون 
ال��ك��وي��ت ت��ق��دم خ��دم��ات لألطفال 
الفئات  م��ن جميع  اإلع��اق��ة  ذوي 
وال��ج��ن��س��ي��ات دون م��ق��اب��ل، وت��م 
ت����أس����ي����س ال���ج���م���ع���ي���ة م������ن ق��ب��ل 
م��خ��ل��ص��ن حريصن  م��ت��ط��وع��ن 
ع��ل��ى ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ات ل��ألط��ف��ال 
ال��ع��بء  ذوي اإلع���اق���ة وت��خ��ف��ي��ف 
ع��ل��ى أس���ره���م وم��ق��دم��ي ال��رع��اي��ة 
ومساعدتهم، من خالل تثقيفهم 
وزي������ادة م��ع��رف��ت��ه��م وت��وج��ي��ه��ه��م 
التعليم والتأهيل املناسب  نحو 
اإلع�����اق�����ة.  ذوي  م�����ن  ألح���ب���ائ���ه���م 
وم���ن���ذ ذل�����ك ال����وق����ت وال��ج��م��ع��ي��ة 
ت������وف������ر ال������رع������اي������ة وال������خ������دم������ات 
امل������ت������ك������ام������ل������ة ال��������ت��������ي ت���ت���ض���م���ن 
والنفسية  التأهيلية  ال��خ��دم��ات 
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة في 
ومراكز  الرئيسي  الجمعية  مقر 
ال����رع����اي����ة ال���ن���ه���اري���ة ف����ي ك����ل م��ن 
م���ح���اف���ظ���ات ح����ول����ي وال����ج����ه����راء 

واألحمدي.
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ه���ذه ال��ش��راك��ة 
ه��ي ج���زء م��ن ال��ت��زام ط��وي��ل األم��د 
من قبل أجيليتي لتمكن الشباب 
ال����ك����وي����ت����ي وت����ع����زي����ز ق����درات����ه����م، 
وق����������د ق������ام������ت أج����ي����ل����ي����ت����ي ع���ل���ى 
م����دار ال���س���ن���وات ال��ع��ش��ر امل��اض��ي��ة 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع إن����ج����از ول����وي����اك 
ريادة  على  التدريب  برامج  لدعم 

األعمال.

الشيخ  العاصمة،  محافظ  ث��ّم��ن 
ط���الل ال��خ��ال��د األح��م��د ال��ص��ب��اح، 
م�����س�����اه�����م�����ات ب�����ي�����ت ال����ت����م����وي����ل 
ال��ك��وي��ت��ي )ب��ي��ت��ك( االق��ت��ص��ادي��ة 
وها 

ّ
من والبيئية،  واالجتماعية 

بدور البنك البارز في االقتصاد 
ال����وط����ن����ي م������ن خ�������الل أن���ش���ط���ت���ه 
والتمويلية  املصرفية  وأع��م��ال��ه 
وج������ه������وده ف�����ي دع������م ال���ش���رك���ات 
ال���وط���ن���ي���ة وم���ش���اري���ع ال��ت��ن��م��ي��ة، 
وك��ذل��ك ب����دوره امل��ج��ت��م��ع��ي ال��ذي 
القطاع  مستوى  على  ب��ه  يتميز 
م��ب��ادرات مختلفة،  الخاص عبر 
ك��ان لها األث���ر االي��ج��اب��ي الكبير 
ع���ل���ى امل���ج���ت���م���ع، م����ؤك����دًا أن ذل���ك 
يتقاطع مع أه��داف الدولة بدعم 
ال���ت���ن���م���ي���ة امل���ج���ت���م���ع���ي���ة وخ���دم���ة 

املصلحة العامة للبالد.
 وأشاد املحافظ خالل استقباله 
ال���رئ���ي���س ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل��ج��م��وع��ة 
عبدالوهاب  بالتكليف،  »بيتك« 
ال���رش���ود، ب����دور »ب��ي��ت��ك« الكبير 
ف��ي ت��وف��ي��ر ف���رص ع��م��ل للشباب 
ال����ك����وي����ت����ي وت����ط����وي����ر ق����درات����ه����م 
ومهاراتهم بما يشكل رافدًا مهمًا 
ب��ال��ت��وازي م��ع جهود ال��دول��ة في 
توظيف الشباب، معتبرًا أن هذا 
األم��ر يشكل قوة دفع لالقتصاد 
املحلي وركيزة أساسية للمضي 
ق���دم���ًا ف����ي ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ت���ط���وي���ر 
ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ش��ب��اب امل��ب��دع 

أصحاب الكفاءة العالية.

النهوض باالقتصاد

وب����������دوره، أك�����د ال�����رش�����ود ال���ت���زام 
تحقيق  ف��ي  باملساهمة  »ب��ي��ت��ك« 
والنهوض  الكويت  ف��ي  التنمية 

ب�����االق�����ت�����ص�����اد وت������ق������دي������م أرق�������ى 
الخدمات املصرفية والتمويلية، 
 
ً
م��ب��ي��ن��ًا أن ل����دى »ب���ي���ت���ك« س��ج��ال

 ب���امل���س���اه���م���ات ال����ت����ي ت��م 
ً
ح����اف����ال

تنظيمها بالتعاون مع محافظة 
مجتمعية  ب��رام��ج  ف��ي  العاصمة 
م��خ��ت��ل��ف��ة، م���ث���ل ح���م���الت إف���ط���ار 
الصائم، برنامج مدفع رمضان. 
وأوضح أن »بيتك« يدعم مبادرة 
م��ح��اف��ظ��ة ال��ع��اص��م��ة ف��ي تطوير 
وت����ج����م����ي����ل م������راف������ق ال���ع���اص���م���ة 

وشوارعها.
ال�����رش�����ود أن »ب���ي���ت���ك«  وأض��������اف 
ي�����ض�����ط�����ل�����ع ب����������������دور رائ����������������د ف����ي 
املسؤولية االجتماعية بمختلف 
ع��ن��اص��ره��ا، م��ش��ي��را إل���ى م��ب��ادرة 
س��������داد م����دي����ون����ي����ات ال����غ����ارم����ن 
املتعثرين، الذين صدرت بحقهم 
أح�������ك�������ام ق����ض����ائ����ي����ة ب���ال���ض���ب���ط 
وزارة  مع  بالتعاون  واإلحضار، 
ال���ع���دل، ح��ي��ث ت���ج���اوز امل��ب��ل��غ 20 
مليون دينار يستفيد منه نحو 
عشرة آالف مدين متعثر. وكذلك 
م���س���اه���م���ات مل���ؤس���س���ة ال���ك���وي���ت 

ل���ل���ت���ق���دم ال����ع����ل����م����ي، ول���ب���رن���ام���ج 
دع���م ال��ع��م��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة، وملعهد 

الدراسات املصرفية.

مساهمات »بيتك«

وأش����ار ال��رش��ود إل���ى أن »بيتك« 
أوف����ى ب��ال��ت��زام��ات��ه ت��ج��اه ال��دول��ة 
واملجتمع خالل جائحة كورونا 
عبر مساهمات مختلفة، منوهًا 
ب����م����س����اه����م����ة »ب�����ي�����ت�����ك« ب��ح��ص��ة 
كبيرة في صندوق دعم املجهود 
بنك  عنه  أع��ل��ن  ال���ذي  الحكومي، 
ال��ك��وي��ت امل���رك���زي، وال����ذي بلغت 
قيمته 10 مالين دينار كويتي، 
كما ساهم »بيتك« منفردًا بمبلغ 
إض��اف��ي ل��ل��ص��ن��دوق. ك��م��ا ساهم 
»ب���ي���ت���ك« ب���دع���م ج��م��ع��ي��ة ال��ه��الل 
األح���م���ر ال��ك��وي��ت��ي ودع����م ج��ه��ود 
ال��داخ��ل��ي��ة ووزارة  م��ن وزارة  ك��ل 

الصحة.
وش��������دد ال������رش������ود ع����ل����ى أه���م���ي���ة 
االس�����ت�����دام�����ة وامل����ح����اف����ظ����ة ع��ل��ى 
ال����ب����ي����ئ����ة ع�����ب�����ر االس�����ت�����ث�����م�����ارات 
ال��ب��ن��ك  دور  م��ب��ي��ن��ًا  امل����س����ؤول����ة، 

ف��ي ه���ذا اإلط����ار ع��ب��ر »ال��ص��ك��وك 
»ص�������ك�������وك  أو  ال����������خ����������ض����������راء« 
 green ال����خ����ض����راء«  االس����ت����دام����ة 
إل����ى جمع  ت���ه���دف  ال���ت���ي   Sukuk
ال��ت��م��وي��ل م���ن أج����ل االس���ت���دام���ة، 
ح����ي����ث ت���خ���ص���ص ت���م���وي���الت���ه���ا 
تتعلق  للبيئة  صديقة  ملشاريع 
وإنتاج  التحتية  البنية  بتنمية 
من  ذل��ك  وغ��ي��ر  النظيفة،  الطاقة 

املشاريع املرتبطة باالستدامة.
وأك��د أن »بيتك« ال ي��ّدخ��ر جهدًا 
ف���ي دع����م خ��ط��ة ال��ت��ن��م��ي��ة ضمن 
رؤية الكويت 2035، عبر تمويل 
امل������ش������اري������ع ال����ت����ن����م����وي����ة ودع������م 
واملتوسطة،  الصغيرة  الشركات 
واملضي قدمًا في جهود توطن 
العمالة التي حقق فيها »بيتك« 

مؤشرات إيجابية متقدمة.

مرجع في الصيرفة اإلسالمية

واختتم الرشود بتأكيد حرصه 
ع��ل��ى ق���ي���ادة ص��ن��اع��ة ال��ص��ي��رف��ة 
اإلسالمية على املستوى العاملي، 
وتجسيد مكانة الكويت املشّرفة 
ع��امل��ي��ًا، م���ن خ����الل دور »ب��ي��ت��ك« 
ال��رئ��ي��س��ي وال��ف��اع��ل ف��ي صناعة 
ال��ت��م��وي��ل اإلس����الم����ي ع���امل���ي���ًا، إذ 
يتمتع بانتشار جغرافي عاملي، 
وب��ش��ب��ك��ة ف�����روع ك��ب��ي��رة واس��ع��ة 
االن��ت��ش��ار وخ��ب��رة عريقة جعلت 
منه مرجعًا في الخدمات املالية 
اإلسالمية، مشيرًا إلى التقديرات 
العاملية لريادة »بيتك«، وآخرها 
ج���ائ���زة أف���ض���ل م��ؤس��س��ة م��ال��ي��ة 
إس��الم��ي��ة ف��ي ال��ع��ال��م ل��ع��ام 2021 
م����ن م��ج��ل��ة »غ���ل���وب���ل ف��اي��ن��ن��س« 

العاملية املرموقة.

ي����ل����ت����زم ب����ن����ك ال����ك����وي����ت ال���وط���ن���ي 
ب���ت���وف���ي���ر ال������ع������روض ال���ح���ص���ري���ة 
ل����ع����م����الئ����ه، ال�����ت�����ي ت���ت���ن���اس���ب م��ع 
اح����ت����ي����اج����ات����ه����م ع����ل����ى اخ����ت����الف 
ش��رائ��ح��ه��م. وف���ي إط����ار اه��ت��م��ام��ه 
بعمالئه الشباب، عمد »الوطني« 
إل����ى ت��ق��دي��م خ��ص��م ب��ن��س��ب��ة %20 
على كافة دورات اللغة اإلنكليزية 
البريطاني  الثقافي  املجلس  ف��ي 
في الكويت لعمالء باقة الشباب. 

حاملي  م��ن  البنك  عمالء  يحصل 
أو  اآلل��ي  للسحب  الشباب  بطاقة 
املسبقة  ال��وط��ن��ي  ال��ش��ب��اب  بطاقة 
الدفع على الخصم، الذي يستمر 
حتى 31 ديسمبر 2021، ويشمل 
كافة دورات اللغة اإلنكليزية التي 

يوفرها املجلس.
ي�����م�����ّك�����ن ال�������ع�������رض ع������م������الء ب����اق����ة 
ال��ش��ب��اب م���ن ت��ح��س��ن م��ه��ارات��ه��م 
ملساعدتهم  اإلنكليزية  اللغة  ف��ي 
التعليمية،  أه��داف��ه��م  تحقيق  ف��ي 

ك���م���ا ي���س���اع���ده���م ف����ي االس���ت���ع���داد 
والتخطيط   IELTS الم��ت��ح��ان��ات 

للدراسة في الخارج. 
وب����ه����ذه امل���ن���اس���ب���ة، ق�����ال ي��وس��ف 
العوضي، من مجموعة الخدمات 
امل���ص���رف���ي���ة ال��ش��خ��ص��ي��ة ف����ي ب��ن��ك 
ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي: »ن��ح��رص على 
دع���م ال��ش��ب��اب ال��ك��وي��ت��ي وت��ط��وي��ر 

مهاراته التزامًا من البنك بالقيام 
ب���م���س���ؤول���ي���ات���ه ت����ج����اه امل��ج��ت��م��ع، 
وإي���م���ان���ًا م��ن��ه ب��م��ا ي��م��ث��ل��ه صقل 
م�������ه�������ارات ال�����ش�����ب�����اب م������ن رك����ي����زة 
أس���اس���ي���ة ف����ي س��ع��ي��ن��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق 

النمو املستدام«. 
وأض�������اف ال����ع����وض����ي: »ن���ت���واص���ل 
م��ع ع��م��الئ��ن��ا ال��ش��ب��اب ب��اس��ت��م��رار 
ل�����ل�����وق�����وف ع����ل����ى اح���ت���ي���اج���ات���ه���م 
وت��ق��دي��م ال���ع���روض ال��ت��ي تناسب 
ن����م����ط ح���ي���ات���ه���م ب����ال����ش����راك����ة م��ع 
م������ؤس������س������ات رائ��������������دة ف�������ي ك����اف����ة 
املجاالت«.  وأكد العوضي زيادة 
اإلقبال على حساب باقة الشباب 
ف��ي اآلون����ة األخ��ي��رة،  بشكل كبير 
ف��ي ظ��ل م��ا ي��وف��ره البنك لعمالئه 
في تلك الفئة العمرية من خدمات 
تم تصميمها خصيصًا لهم، إلى 
تقديم  ف��ي  الهائل  التفوق  ج��ان��ب 
الدفع  وح��ل��ول  الرقمية  الخدمات 

املتطورة. 

ج�������ددت ال���ك���ل���ي���ة األس����ت����رال����ي����ة ف��ي 
الكويت اتفاقية التعاون مع وزارة 
العسكري،  التعليم  هيئة  ال��دف��اع، 
ف����ي م���ج���ال ال���ت���دري���ب وال��ت��ع��ل��ي��م. 
وقد وقع االتفاقية مساعد رئيس 
الكلية للخدمات املساندة م. صقر 
التعليم  هيئة  ورئيس  الشرهان، 
ال����ع����س����ك����ري ال������ل������واء ال�����رك�����ن ف��ه��د 

الطريجي.
 ش��م��ل��ت االت���ف���اق���ي���ة ط�����رح ب���رام���ج 
ع��ل��م��ي��ة وت��ق��ن��ي��ة م���ن ق��ب��ل ال��ك��ل��ي��ة 
ل������������وزارة ال�������دف�������اع، ب���االس���ت���ع���ان���ة 
ب���������ال���������خ���������ب���������رات وال�����������ك�����������ف�����������اءات 
ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة ل���دي���ه���ا، س������واء ف��ي 
إقامة الدورات التدريبية أو إعداد 
ال��دراس��ي��ة واالس��ت��ش��ارات  املناهج 
ال���ت���خ���ص���ص���ي���ة.  وت���ع���ل���ي���ق���ًا ع��ل��ى 
ت��ج��دي��د االت��ف��اق��ي��ة، ق���ال ال��ش��ره��ان 
»ه���ن���اك ع���الق���ة ق���وي���ة ب���ن ك���ل من 
الدفاع،  األسترالية ووزارة  الكلية 
وت��������ع��������ززت أك������ث������ر ب�����ع�����د ت���ج���دي���د 
ه����ذه االت���ف���اق���ي���ة. ف��ن��ح��ن ع��ل��ى أت��م 
الدفاع  وزارة  ملساندة  االستعداد 
ف����ي م���ج���ال ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب. 

ال��دائ��م  للتعاون  نتطلع  أن��ن��ا  كما 
مع الجهات الرسمية األخ��رى في 
الحبيب  وطننا  ي��خ��دم  بما  البلد 

وأبناءنا الطلبة«.
وت����اب����ع »ال ب����د م����ن اإلش��������ارة إل���ى 
مميزات كلية الطيران لدى الكلية 
األسترالية، حيث حصدت العديد 
م����ن ال���ن���ج���اح���ات، أب����رزه����ا ت��ق��دي��م 
ص��ي��ان��ة  ه���ن���دس���ة  دب�����ل�����وم  دورة 
 )B1.1( امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة  ال����ط����ائ����رات 
وه���ن���دس���ة ص���ي���ان���ة إل��ك��ت��رون��ي��ات 
 B2( )B1.1+B2( ال�������ط�������ي�������ران 

توفر  وال��ت��ي   )combined course
صيانة  هندسة  دب��ل��وم  لخريجي 
 )B1.1( امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة  ال����ط����ائ����رات 
م���س���ارا ع��ل��م��ي��ا مل��ت��اب��ع��ة ال���دراس���ة 
وال��ح��ص��ول على ش��ه��ادة معترف 
إتمام  وع��ن��د  وع��امل��ي��ًا.  بها محليًا 
ال�����������دورة ي���ح���ص���ل ال����ط����ال����ب ع��ل��ى 
ف��رص��ة ال��ت��ق��دي��م وال��ح��ص��ول على 
شهادة مهندس صيانة الطائرات 
AME والتي بدورها تعطي طلبة 
ال��ك��ل��ي��ة األس��ت��رال��ي��ة األول���وي���ة في 

الحصول على فرصة عمل«.

طارق سلطان

يوسف العوضي

إلهام الحمدان

طالل الخالد وعبدالوهاب الرشود السلطان: 
ملتزمون 

دعم الجمعية 
الكويتية لرعاية 

المعوقين

 تحسين حياة 
500 طفل وبالغ 
من ذوي اإلعاقة 

في الكويت

 الحمدان: دعم 
»أجيليتي« 

وّفر لنا القدرة 
والوسائل 
المناسبة 

»ضمان« تنضم لقاعدة 
NDNQI البيانات في

أعلنت شركة مستشفيات الضمان 
ال���ص���ح���ي )ض����م����ان( ع����ن ت��وق��ي��ع��ه��ا 
قاعدة  إل��ى  بموجبه  تنضم  ات��ف��اق��ًا 
ال�����ب�����ي�����ان�����ات ال����وط����ن����ي����ة مل�����ؤش�����رات 
التابعة   NDNQI التمريض  ج��ودة 

لجمعية التمريض األميركية.
وب���ه���ذا ال���خ���ص���وص، ق���ال���ت م��دي��رة 
في شركة  التمريض  إدارة خدمات 

ض���م���ان، ت��ي��ن��ا ب���ارام���اق���ي���ان »ت��ع��ت��ب��ر م���راك���ز ض���م���ان ل��ل��رع��اي��ة 
الصحية األولية حاليا أول مراكز طبية في الكويت تنضم إلى 

هذه القاعدة العاملية للبيانات«.
وأشارت بارامقيان إلى أن شركة ضمان تواصل تطوير أسس 
ج���ودة خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة ب��م��ا ي��ت��م��اش��ى م��ع معايير 
مجال  ف��ي  املهنية  املستويات  أعلى  لتقديم  العاملية،  ال��ج��ودة 
التمريضية  الرعاية  خدمات  تقدم  في  يسهم  بما  التمريض، 
ل��ل��م��رض��ى وامل��ج��ت��م��ع ب��ن��اء ع��ل��ى امل��ع��اي��ي��ر امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى األدل���ة 
البرنامج  ع��م��ل  ف��ك��رة  »تستند  ب��ارام��ق��ي��ان  وت��اب��ع��ت  العلمية. 
على جمع وتقييم البيانات املتعلقة بالرعاية التمريضية من 
امل��ؤش��رات، وث��م مقارنتها  ف��ي ه��ذه  امل��راك��ز الصحية املسجلة 
الحجم  ناحية  من  امل��وازي��ة  الصحية  املرافق  ونتائج  بتقارير 
ون��ط��اق ال��خ��دم��ات م��ن مختلف أرج����اء ال��ع��ال��م، وذل���ك لحرص 
ش��رك��ة ض��م��ان على تقديم خ��دم��ات ذات ج���ودة عالية مقارنة 

باملؤسسات املشابهة على مستوى العالم«.

الشرهان والطريجي خالل تجديد االتفاقية

تينا باراماقيان
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التغييرمن بداية 
اليومي(%)العام 

▲%13.47▲مؤشر السوق األول 

▼%19.69▲50مؤشر رئيسي 

▲%16.09▲مؤشر السوق الرئيسي

▲%14.12▲مؤشر السوق العام

▲%13.34▲(ك.مليون د)القيمة السوقية 

▲

▲

▼

▲

▲

20212020▲

▲336.4179.5(مليون سهم)الكمية المتداولة 

═51.236.7(.ك.مليون د)القيمة المتداولة 

═12,0328,516عدد الصفقات

 ( ك.ألف د ) األدنىاألعلى(ألف سهم)( ك.ألف د ) األدنىاألعلى(ألف سهم)( ك.ألف د األدنىاألعلى(ألف سهم)(

NM0.327.40.0690.027%0.0%59517%3-1.5-0.051▼مراكز16.21.1772.80.5420.401%3.1%7150%0.48530.07▲التقدم23.91.846,041.90.8770.792%2.2%4,6585,5419%0.8401.00.1▲وطني

NM0.776.20.0280.016%0.0%733142%3-0.7-0.020▼رمال49.63.908.10.8250.428%0.0%241%9-44.0-0.473▼ياكو23.21.17746.80.2520.205%1.9%2,0598,40142%0.2451.00▲خليج ب

NM0.8013.70.0830.056%0.0%3040427%0.0761.32▲مشاعر38.16.71300.01.2001.200%0.0%000%1.2000.00═ميدانNM1.43996.00.6050.500%0.0%001%0.5000.00═تجاري

NM0.352.20.0000.000%0.0%000%0.0110.00═اجوان30.43.50381%9190.6%2.8-رعاية صحيةNM0.73365.50.2170.186%0.0%1506994%1.00-0.215▼اهلي

NM0.634.00.0450.025%0.0%1343,423318%0.0402.57▲المساكنNM1.3588.80.9900.700%0.0%000%1.00-0.879▼سينما27.21.53695.70.2940.258%0.0%2608963%0.2921.00▲المتحد

NM1.9713.10.2650.250%0.0%000%0.2650.00═دلقان15.40.883.60.0920.050%0.0%57118%10-6.8-0.063▼فنادقNM0.96250.30.2230.198%0.0%4,42019,90145%1-2.0-0.221▼الدولي

23.40.8713.90.1280.046%0.0%023%0.0955.97▲ثرياNM1.3158.80.2200.097%0.0%10351421%0.2032.01▲سلطان.م29.80.94640.50.2440.210%2.0%21387612%0.2441.00▲برقان

24.90.899.80.1020.083%7.5%0012%0.0930.00═أسسNM7.2128.20.0510.019%0.0%551,262110%0.0440.82▲ايفا فنادق41.13.396,331.20.7510.611%1.2%6,2418,3199%0.7500.00═بيتك

NANA25.31.0901.018%3.1%33318%1.00-1.071▼بيتك ريت18.20.8857.90.1680.114%3.4%271894%0.1431.01▲أولى وقود60.34.162,219.40.7020.516%0.0%7331,0505%2.00-0.698▼بنك بوبيان

NM0.962,552%7,628104,2761.1%2.6العقار41.10.5916.60.0820.060%2.5%2993,81077%0.0792.23▲منتزهات62.91.96398.50.2590.228%0.0%23593016%0.2531.00▲بنك وربة

4.10.94103.10.2120.119%0.0%12466926%0.1874.02▲كويتيةNM16.59129.80.7350.588%0.0%12118820%0.6497.01▲الجزيرة18.01.942,371.50.2380.204%2.1%12,95655,72719%0.2347.03▲أهلي متحد

9.60.68107.90.2100.168%4.7%19956%1-2.0-0.201▼تسهيالت20.30.9058.30.1640.116%3.4%14985%0.1443.02▲السور35.72.0421,057%31,926102,3391.4%2.6البنوك

2.51.3632.50.1270.059%0.0%2,68322,054427%0.1222.02▲ايفاNM0.738.90.1220.067%0.0%39506113%0.0771.52▲فيوتشر كيدNM0.979.60.0530.021%0.0%24493104%1-0.7-0.048▼سنرجي

12.10.84146.30.1980.128%6.0%11669522%1-1.0-0.167▼استثماراتNM0.5420.60.0730.036%0.0%0022.2%0.0590.00═جياد16.81.21118.70.6690.447%4.6%001%0.6300.00═بترولية

NM1.71312.00.1780.147%3.2%2531,6308%0.1561.01▲مشاريع16.91.4027.80.1820.069%2.2%3711,98771.9%0.19215.08▲العيد13.42.1388.51.1500.855%7.0%000%2-22.0-0.885▼نابسكو

NM1.1050.00.0790.037%0.0%2723,39359%0.0801.11▲ساحلNM1.40499%1,0338,6251.0%3.0خدمات إستهالكيةNM1.6031.40.0470.025%0.0%054%0.0420.41▲بيت الطاقة

NM0.8940.20.0790.042%0.0%6699,278130%0.0721.52▲البيت14.02.282,548.60.6410.584%5.6%1,5552,6389%2.00-0.589▼زينNM0.3511.60.0280.018%0.0%843,322211%0.0250.10▲بتروجلف

NM1.11107.60.1440.055%0.0%2,01814,846216%1-1.0-0.134▼أرزانNM0.61322.60.7110.627%2.3%801241%0.6404.01▲أريد32.40.7046.60.2040.127%0.0%1,0165,260117%0.1923.02▲آبار

4.40.6662.50.1420.080%0.0%2752,12040%0.1300.00═المركزNM0.5312.60.0160.011%0.0%755,178132%1-0.2-0.015▼آن37.31.14306%1,1249,0813.8%0.9-النفط والغاز

21.81.4736.10.1540.118%0.0%231689%1-1.0-0.137▼كميفك12.62.12424.50.9700.822%7.1%1251472%1-9.0-0.850▼أس تي سيNM1.7323.90.3540.258%2.1%10297%0.3300.00═سكب ك

NM0.8839.70.0950.039%0.0%2,02422,660520%0.0892.02▲االولى18.20.596.30.0780.051%0.0%2131176%4-3.2-0.068▼حيات كوم26.22.18486.20.9600.625%0.0%15416911%1.00-0.909▼بوبيان ب

NM0.251.80.0000.000%0.0%000%0.0060.00═المال15.21.763,315%1,8578,3995.4%0.8-إتصاالتNM2.4861.50.6420.610%0.0%000%0.6100.00═الكوت

NM5.38190.10.2790.076%0.0%2,0777,33363%0.29325.09▲الخليجي9.00.8379.60.4390.360%7.0%9232%0.4109.02▲كويت ت29.91.03433.10.4470.334%0.0%711827%0.3942.01▲القرين

5.21.34125.70.2040.097%0.0%1,3027,279167%2-4.0-0.176▼أعيان 8.91.34167.80.9000.597%0.0%22261%0.83429.04▲خليج ت33.21.471,005%2353810.1%25.4مواد أساسية

NM0.6121.80.0650.032%0.0%2714,899128%0.0560.31▲بيان8.70.96109.10.5610.419%4.7%5101%0.4950.00═اهلية تNM0.6619.30.1160.073%0.0%5254,55894%0.1171.01▲الخصوصية

59.00.7512.60.0930.061%0.0%4467%0.0860.00═أصول12.30.6525.40.1600.077%5.2%53660%0.1380.00═وربة تNM1.08190.70.2660.215%0.0%471846%0.2603.01▲اسمنت

14.40.7932.60.1250.042%0.0%1111048%0.1011.01▲كفيك9.50.8951.30.5270.212%2.0%000.1%0.2330.00═االعادة24.90.84158.70.8880.729%6.6%53671016%0.7563.00▲كابالت

9.90.6634.60.1130.072%0.0%4242031%0.1011.01▲كامكوNM0.675.40.0580.034%0.0%1195.4%0.0500.00═أولى تكافل10.01.3188.70.5030.392%4.1%17335257%0.4921.00▲سفن

NM0.6925.00.1130.069%0.0%3823,41727%0.1100.00═وطنية د ق35.70.253.00.0330.020%0.0%05129%2-0.5-0.028▼وثاق16.51.3188.60.9670.766%4.5%2212519%0.8844.00▲بورتالند

NM1.0217.10.0780.036%0.0%2231456%0.0712.23▲يونيكاب8.60.7127.30.0000.000%7.9%000%0.1910.00═ب ك تأمين15.30.8816.30.1950.145%6.1%022%4-7.0-0.162▼ورقية

NM1.5132.70.1550.086%0.0%14696752%0.1530.00═مدار10.40.96469%421203.2%1.8التأمينNM2.6321.70.1960.051%0.0%0011%0.1852.01▲معادن

NM1.6218.30.2230.018%0.0%420335%1-1.0-0.199▼الديرةNM0.5515.00.0340.025%0.0%1285,01916%5-1.2-0.025▼صكوكNM0.4836.80.1270.082%0.0%1301,07528%0.1223.03▲أسيكو

NM0.327.70.0340.024%0.0%531,879182%0.0290.10▲السالم33.91.03125.10.1390.100%0.0%1,1778,961104%0.1321.01▲عقارات كNM0.848.40.0910.077%0.0%000%0.0830.00═الهالل

NM0.486.20.0230.015%0.0%12608115%1-0.2-0.020▼اكتتابNM0.4273.70.0700.043%0.0%4724%0.0620.00═متحدة37.90.6859.20.1800.150%0.0%7432%0.1594.03▲الوطنية للبناء

1.70.436.60.0190.015%0.0%00106%0.0160.00═المدينةNM0.99270.20.2000.074%0.0%1,93010,14762%0.1891.01▲وطنيةNM0.522.90.0430.027%0.0%12170%0.10-0.037▼المعدات

6.11.2291.30.2710.168%2.7%21496620%1-2.0-0.221▼نور12.71.72266.60.5990.501%5.6%26507%0.5205.01▲صالحيةNM0.725.40.0820.038%0.0%3618%1-0.8-0.060▼إستهالكية

NM0.3985.20.3300.200%0.0%5191%0.2470.00═تمدين أNM0.71109.30.2800.235%0.0%002%0.2530.00═تمدين عNM0.694.20.0470.035%0.0%411,03161%4-1.5-0.040▼صلبوخ

NM0.575.80.0380.026%0.0%0105%5-1.7-0.033▼السورية19.20.3646.30.2650.170%0.0%276%1.00-0.238▼اجيال46.21.792,049.51.0770.592%0.9%1,4541,58118%2.00-0.919▼أجيليتي

NM0.4934.80.0470.034%0.0%1,19027,62226%0.0441.64▲آسياNM0.6212.40.0850.030%0.0%815015%0.0530.10▲المصالح ع9.81.8262.60.9000.433%0.0%192910%0.6572.00▲تعليمية

NM0.9510.20.0800.057%0.0%131979%0.10-0.068▼المغاربيةNM0.3920.30.0420.025%0.0%1513,88930%0.0402.57▲ع عقاريةNM0.4715.80.0780.045%0.0%2614,16055%0.0632.34▲تنظيف

NM0.76139.40.1340.106%0.0%1,63013,15555%2-3.0-0.123▼االمتيازNM0.8135.80.0850.047%0.0%97512,41263%0.0804.66▲اإلنمــاءNM0.4217.90.0640.044%0.0%2544,29028%0.0626.612▲الرابطة

25.81.1223.70.0600.031%0.0%85415,977108%0.0553.57▲منازل33.51.74849.30.7610.611%0.8%1912648%0.7253.00▲المباني7.41.8864.90.6290.367%7.4%1222%0.5600.00═المعامل

7.30.96312.70.2320.165%0.0%1,6147,36546%0.2191.00▲صناعات36.70.5026.60.0830.067%0.0%364832%0.10-0.077▼إنجازات8.23.19437.64.0303.200%11.1%491422.5%3.58058.02▲هيومن سوفت

NM0.443.50.0800.045%0.0%0022%0.0700.00═وربة كبيتلNM0.8010.00.0200.013%0.0%50631,197141%4-0.7-0.016▼المستثمرونNM0.882.00.0720.049%0.0%001%0.0490.00═امتيازات

19.41.0134.20.0000.000%0.0%000%0.1980.00═عربي قابضةNM0.70198.80.1170.091%2.6%9286123%0.1081.01▲التجاريةNM0.7310.90.0430.019%0.0%0099%0.0390.00═ميادين

12.50.4334.30.0590.039%0.0%2464,381128%0.0560.10▲التخصيصNM0.686.20.0600.028%0.0%009%0.0510.00═سنامNM1.5459.00.3990.196%1.7%4914360%0.3443.01▲المشتركة

NM0.904.30.0300.020%0.0%002%0.0260.00═تحصيالتNM0.7644.50.1160.057%0.0%1931,83085%0.1072.02▲أعيان عNM1.14114.40.3650.186%0.0%145%0.2991.00▲يوباك

11.02.07343.70.3950.293%0.0%000%0.3050.00═القابضة م كNM0.6316.50.0750.058%0.0%11118%0.0670.00═عقارNM0.76228.50.2450.198%0.0%6882,87425%1.00-0.240▼أالفكو

14.30.88244.30.0680.047%2.8%1,30520,3089%0.0651.83▲تمويل خليجNM0.947.10.0490.024%0.0%0027%0.0370.00═العقارية75.00.9518.80.1230.063%0.0%2632,282172%1-1.0-0.115▼مبرد

NM0.8335.50.1220.063%0.0%3903,337156%0.1183.03▲إنوفستNM1.0468.60.0980.056%0.0%1,21712,28582%0.1002.32▲مزاياNM0.2523.40.0340.027%0.0%0022%0.0320.00═لوجستيك

NM0.7835.30.1020.045%0.0%63613,50253%1-0.4-0.047▼بريقNM0.4919.10.0580.042%0.0%901,760155%0.0521.12▲تجارةNM1.6398.10.4550.356%0.0%4851,09365%0.4460.00═المتكاملة 

NM0.6511.50.0800.039%0.0%003%0.0570.00═عمارNM0.537.80.0390.018%0.0%18566146%1-0.4-0.033▼التعمير كNM0.3032.60.0570.035%0.0%931,7883%0.0541.43▲شارقة ا

NM0.6619.80.0740.048%0.0%1726517%2-1.0-0.064▼المنار 20.10.8528.10.1430.086%3.6%8729%0.1122.02▲أركان8.40.5027.90.0770.068%6.5%000%0.0770.00═قيوين ا 

9.54.38245.31.2901.091%3.3%75361725%1.2223.00▲البورصةNM0.3729.70.1120.101%0.0%000%0.1120.00═أرجانNM0.2014.60.0420.028%0.0%153593%0.0413.59▲فجيرة ا

20.51.063,286%21,670212,6221.2%1.4خدمات ماليةNM1.1220.30.1210.061%0.0%162504%10-6.7-0.063▼منشآت14.30.4930.80.0710.061%8.1%2401%0.0620.41▲اسمنت ابيض

NM0.9010.90.1200.068%0.0%2118829%0.1090.00═األنظمةNM1.0980.80.0800.040%0.0%4395,50926%0.0812.84▲دبي االولى77.41.294,010%5,31926,9502.4%0.6صناعية

NM0.9011%211880.0%27.0تكنولوجياNM0.7849.90.0890.038%0.0%5671563%0.0801.82▲م االعمالNM0.533.20.0740.062%0.0%010%5-3.0-0.061▼النخيل

21.33.76262.90.2760.233%5.0%2881,20723%0.2390.00.0═شمال الزور41.40.679.90.0000.000%0.0%000%0.0900.00═ريمNM1.0140.30.2100.177%0.0%201108%0.1860.00═مواشي

21.33.76263%2881,2070.0%0.4-منافعNM0.346.20.0490.027%0.0%1543,481206%0.0451.74▲مينا18.31.80205.80.6790.554%2.7%41063615%0.6489.01▲ميزان

36.761.6137,403%71,584474,9521.81%1.8اجمالي بورصة الكويت0.90.162.10.0270.019%0.0%00111%0.0210.00═المدن24.31.55249%4317472.2%1.2سلع 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

0.4%1.82%13.34%

5,284.8533.80.64%1.98%

(%0.4)306.4 النفط والغاز

37,402.8بورصة الكويت 6,866.3319.70.29%1.87%

(0.95%)9.30% 5,549.28

37,402.81143.80.39%1.82%

%26.27%0.60%4,010.20.3 صناعية 6,328.9023.70.38%1.90%

%7.40%1.17%249.31.1 سلع إستهالكية

380.81.0%(2.83%)(7.08%)

القيمةمؤشرات التداول
المتوسط اليوميالتغير 

21,057.3 بنوك

%499.31.3 خدمات إستهالكية

0.4%2.58%11.97%

%اليومي 
%9.55%1.80%469.01.6 التأمين

24.27% %2.64%2,551.60.7العقار

%57.74%27.04%10.90.0تكنولوجيا 71.618.0%

%21.62%1.43%3,285.70.8 خدمات مالية 475.028.7%

(13.72%)

مضاعف السعر السعرمضاعف السعر السعر

(%0.42)%262.90.0منافع14,29010.2%

معدل 
دوران  

السهم منذ 
 بداية العام

عائد 
التوزيعات 
للقيمة  للربحيةالنقدية

الدفترية

القيمة  
السوقية 

(مليون دك)
إقفال

(دك)

القيمة 
المتداولة

الكمية 
المتداولة

االسم 52إقفال خالل 
المختصر 
للشركة 
المدرجة

القيمة 
المتداولة

الكمية 
المتداولة

مضاعف السعر السعر

(ك.د)اسبوع (ك.د)اسبوع (ك.د)اسبوع  التغير 
اليومي 

(فلس)

التغير 
اليومي 

(%)

االسم 
المختصر 
للشركة 
المدرجة

معدل 
دوران  

السهم منذ 
 بداية العام

عائد 
التوزيعات 
النقدية

القيمة  
السوقية 

مليون )
(دك

52إقفال خالل 

إقفال
(دك)

التغير 
اليومي 

(فلس)

التغير 
اليومي 

(%)
للقيمة  للربحية

الدفترية

االسم 
المختصر 
للشركة 
المدرجة

القيمة 
المتداولة

الكمية 
المتداولة

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
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المؤشر(مليون سهم) (مليون سهم)الكمية  مؤشر السوق العام



والء عايش 

ف�������ي ي���������وم وص���������ف ب�����ال�����ت�����اري�����خ�����ي ف���ي 
ودع  امل��ح��ت��ل��ة،  الفلسطينية  األراض�����ي 
بيبي«  »امللك  أمس  الصهيوني  الكيان 
املتطرف  اليمني  رأس  على  حكم  ال���ذي 
مل���دة 12 ع��ام��ًا، وف��ش��ل ف��ي ال��ن��ه��اي��ة في 
تشكيل ح��ك��وم��ة ك���ان ي��س��ع��ى ل��ه��ا بعد 
ن��ح��و ع���ام���ني م���ن ال���ج���م���ود ال��س��ي��اس��ي 
ت��خ��ل��ل��ت��ه��م��ا أرب�����ع�����ة ان����ت����خ����اب����ات غ��ي��ر 

حاسمة.
وفي حدث استثنائي صادق الكنيست 
ف������ي ج����ل����س����ة ع����اص����ف����ة ع����ل����ى ح���ك���وم���ة 
التغيير الجديدة بقيادة الثنائي يائير 
رغ��م محاوالت  بينيت،  ونفتالي  البيد 
وق���ال  إلفشالها.   امل��ت��ك��ررة  ن��ت��ان��ي��اه��و 
ن��ت��ان��ي��اه��و ل��ل��ق��ن��اة 13 ال��ع��ب��ري��ة »ه���ذه 
أمسية حزينة للغاية ملاليني املواطنني- 

سنعود أسرع مما تعتقدون«.
أل��ق��اه��ا  بكلمة  جلسته  ال��ك��ن��ي��س��ت  وب����دأ 
رئ���ي���س ال��������وزراء ال���ج���دي���د وزع���ي���م ح��زب 
رغم  فيها  أك��د  بينيت،  نفتالي  »يمينا« 
م���ق���اط���ع���ت���ه م���������رارًا، م����ن ج����ان����ب أع���ض���اء 
م��ن��ت��م��ني ألح�������زاب م��ع��س��ك��ر ن��ت��ان��ي��اه��و، 
الصهيوني  ال��ك��ي��ان  على  سيحافظ  أن��ه 
ك���دول���ة ق��وم��ي��ة وق���وي���ة ودي��م��وق��راط��ي��ة 
ل��ل��ش��ع��ب ال����ي����ه����ودي، واع�������دًا ب�����أن ي��م��ث��ل 
ائ���ت���الف ال��ت��غ��ي��ي��ر ال���ك���ي���ان ال��ص��ه��ي��ون��ي 
ب��رم��ت��ه. ك��م��ا ش��ك��ر ن��ت��ان��ي��اه��و وزوج��ت��ه 
س���������ارة وت����ع����ه����د ب����م����واص����ل����ة األن���ش���ط���ة 
االس���ت���ي���ط���ان���ي���ة ف�����ي ال���ض���ف���ة ال���غ���رب���ي���ة، 
وتطرق إلى موضوع تبادل األسرى مع 
حماس، وعبر عن التزامه إع��ادة جثتي 
الجنديني الصهيونني من غزة ك� »واجب 
مقدس ينبغي تنفيذه بمسؤولية«. كما 
شدد بينيت على أن »الكيان الصهيوني 
لن يسمح إليران بامتالك سالح نووي«، 
رافضا إحياء االتفاق النووي مع طهران. 
ف����ي امل���ق���اب���ل، ت����راج����ع رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة 
البديل ورئيس حزب »هناك مستقبل«، 

ي��ائ��ي��ر الب��ي��د ع��ن إل��ق��اء خ��ط��اب��ه، بسبب 
ص��ي��ح��ات أع���ض���اء ال��ك��ن��ي��س��ت امل��ن��ت��م��ني 
»أع��ت��ذر ألمي  وق���ال:  نتانياهو.  ملعسكر 
ال���ت���ي ت��ج��ل��س ه���ن���ا، إن���ه���ا ت��خ��ج��ل منكم 
أيضا«. وأض��اف: »هي وكل مواطن آخر 
الدولة، يخجل منكم، ويتذكر سبب  في 

استبدالكم«.
وانتقل نتانياهو و»الليكود« واألحزاب 
ال����ت����ي ت��������دور ف�����ي ف����ل����ك����ه، إل�������ى ص���ف���وف 

املعارضة.
وت���ع���ه���د ن��ت��ان��ي��اه��و ب�����أن ي���ك���ون ص���وت 
امل���ع���ارض���ة ف���ي ب�����الده ق���وي���ا وواض���ح���ا. 
أن  لنا  ���ّدر 

ُ
ق »إذا  البرملان  وق��ال مخاطبا 

امل��ع��ارض��ة، فسوف نفعل ذلك  ف��ي  نكون 
ورؤوس����ن����ا م��رف��وع��ة ح��ت��ى ن��س��ق��ط ه��ذه 
البالد  لقيادة  ونعود  السيئة  الحكومة 

على طريقتنا«. 
وق�������ال: »إي��������ران ت��ت��ف��ه��م ال���ح���ك���وم���ة ال��ت��ي 
س��ي��ت��م ت��ش��ك��ي��ل��ه��ا ه���ن���ا، ل���ذل���ك، ال عجب 
أن��ه��م يحتفلون، ألن��ه��م ي��درك��ون أن��ه من 

أبيب  اآلن فصاعدا س��وف تكون في تل 
حكومة ضعيفة، ومتراخية، ومتماشية 
م��ع إم����الءات املجتمع ال���دول���ّي«. وت��اب��ع: 

»ب���اس���ت���ث���ن���اء إي���������ران، ال���ت���ح���دي ال��ث��ان��ي 
أم��ام��ن��ا ه��و منع ق��ي��ام دول���ة فلسطينية 
ت��ه��دد وج���ودن���ا«. وك���ان األخ��ي��ر ق��د نشر 
 :

ً
ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ت��وي��ت��ر مل��ن��اص��ري��ه ق��ائ��ال

»أحبكم، وشكرا لكم«.
وم�����س�����اء ال���س���ب���ت ت���ظ���اه���ر م���ن���اه���ض���ون 
لنتانياهو أمام مقر إقامته حيث علقت 
الف���ت���ة س������وداء ع��ل��ى ج�����دار ك��ت��ب عليها 
»م����ع ال��س��الم��ة ي���ا ب��ي��ب��ي م���ع ال��س��الم��ة«، 
بقرع  محتفلني مسبقًا برحيله، وقاموا 
ال��ط��ب��ول، وارت�����دوا س��ت��رات ك��ت��ب عليها: 
»بيبي ارحل«. أما أنصاره، فأكدوا أن ما 
ان��ق��الب على زع��ي��م ك��رس حياته  حصل 

ألمن تل أبيب. 
وش��ك��ل االئ���ت���الف ال��ج��دي��د ع��ل��ى أس���اس 
ات��ف��اق ي��ت��ول��ى ب��م��وج��ب��ه ف��ي أول عامني 
الزعيم اليميني املتطرف نفتالي بينيت 
م املنصب إلى 

ّ
رئاسة الوزراء قبل أن يسل

الوسطي  »ه��ن��اك مستقبل«  ح��زب  زعيم 
الجديد  التحالف  مهندس  البيد،  يائير 

ليحكم حتى نوفمبر 2025، وتتألف هذه 
الحكومة م��ن 28 وزي���را و6 ن��واب وزراء 
كما يشارك فيها ألول مرة حزب عربي. 
نتخب ميكي ليڤي من حزب »هناك 

ُ
كما ا

مستقبل« رئيسًا جديدا للكنيست. 

تحديات كبيرة

وف���ي���م���ا س��ت��س��ع��ى ال���ح���ك���وم���ة ال���ج���دي���دة 
ال����ى ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��ق��ض��اي��ا ال��داخ��ل��ي��ة 
إلن����ع����اش االق����ت����ص����اد، وت���خ���ف���ي���ف ح���دة 
ال���ش���رخ ال���داخ���ل���ي وال��ت��ق��ط��ب ال��س��ي��اس��ي 
واالج���ت���م���اع���ي ف���ي ت���ل أب���ي���ب، س��ت��واج��ه 
ف�����ور ت��ول��ي��ه��ا ال��س��ل��ط��ة ت���ح���دي���ات ع����دة، 
أهمها التوتر في األجواء العامة، بسبب 
مسيرة األعالم التي من املقرر تنظيمها 
ال���ث���الث���اء ال����ق����ادم ف����ي ال����ق����دس وواف���ق���ت 
ش��رط��ة االح���ت���الل ع��ل��ي��ه��ا. ال س��ي��م��ا وأن 
ح��م��اس دع���ت إل���ى ال��ن��ف��ي��ر ال���ع���ام، وق���ال 
ال��ن��اط��ق ب��اس��م ال��ح��رك��ة م��ح��م��د ح��م��ادة: 
»ل��ي��ك��ن ال��ث��الث��اء ي���وم نفير ورب����اط نحو 
امل��س��ج��د األق���ص���ى، وي����وم غ��ض��ب وت��ح��ٍد 

للمحتل«. 
ف��ب��ع��د إل���غ���اء امل���س���ي���رة أول م����رة ف���ي 10 
سعى  املاضي،  الخميس  ومجددًا  مايو 
قبل  بتنظيمها  السماح  ال��ى  نتانياهو 
التصويت األح��د وفق اتفاق محدد بني 
ال���ش���رط���ة وامل���ن���ظ���م���ني. وت���س���ّب���ب إص����رار 
ن���ت���ان���ي���اه���و ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ب��ات��ه��ام��ه 
بتأجيج الوضع واتباع سياسة األرض 

املحروقة. 
وي�����رى م��ح��ل��ل��ون أن ت��ه��دي��د ن��ت��ان��ي��اه��و 
س���ي���ظ���ل ي���ل���ق���ي ب���ظ���الل���ه ع���ل���ى ال���س���اح���ة 

السياسية ويشكل تهديدًا.
ك���ذل���ك، ي����دور ج����دل ك��ب��ي��ر ح����ول م���ا بعد 
امللف  م��ع  للتعامل  بالنسبة  نتانياهو 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي. وف������ي ه������ذا ال����ص����دد أك���د 
ل��ن يختلف كثيرًا  ب��ع��ده  م��ا  أن  محللون 
ع��ّم��ا س��ب��ق��ه، ف��س��ق��وط��ه ال ي��ع��ن��ي سقوط 
ال��ي��م��ني، ب���ل ات���ج���اه أك��ث��ر إل����ى م��زي��د من 

التطّرف.
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مقتل 4 من جماعة أبو سياف بينهم »قاطع الرؤوس«
قتلت قوات فلبينية أربعة مسلحني من جماعة »أبو سياف« في معركة باألسلحة النارية، بجنوبي 

البالد، بينهم قائد متهم بقطع الرؤوس وانتحاري محتمل.
ي��ادا في منزله في  وكانت ق��وات الجيش مدعومة بالشرطة تنفذ أمر اعتقال للقبض على إنجام 
قرية آالت ببلدة جولو في مقاطعة سولو، عندما فتح هو ورجاله النار. ويادا متورط في عمليات 
خطف فلبينيني وأجانب من أجل الفدية من بينهم ثمانية صيادين أندونيسيني اختطفوا في البحر 
للغاية، حيث قطع رؤوس املدنيني  أوائ��ل عام 2020، وك��ان معروفًا بأنه عنيف  قبالة ماليزيا في 

املأسورين، من بينهم سائحان كنديان تم قطع رأسيهما.

ردت على انتقادات مرشحين للرئاسة اإليرانية

حكومة روحاني ترفض تحميلها مسؤولية قمع »ثورة البنزين«
محمد مجيد األحوازي 

التابع  اإليرانية  الرئاسة  اإلعالمي في  املكتب  رفض 
حول  ال��رئ��اس��ة  مرشحي  بعض  ان��ت��ق��ادات  للحكومة 
ق��م��ع ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي��س ح��س��ن روح���ان���ي اح��ت��ج��اج��ات 
 
ً
نوفمبر 2019، أو ما تعرف ب� »ثورة البنزين«، قائال
إن »ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع االض����ط����راب����ات ل��ي��س��ت من 

مسؤوليات الحكومة«.
وش����دد ب��ي��ان امل��ج��ل��س ال���ص���ادر، أم����س، ع��ل��ى أن ق��رار 
ع 

ّ
»رفع سعر البنزين قرار وطني وسيادي رئيسي وق

عليه رؤساء السلطات الثالث«، وتمت املوافقة عليه 
وتوقيعه من قبل املرشد األعلى علي خامنئي.

وف���ي امل��ن��اظ��رة ال��ث��ال��ث��ة ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة التي 
ع��ق��دت 12 ال����ج����اري، ن��ف��ى إب���راه���ي���م رئ��ي��س��ي، رئ��ي��س 

ال��ق��ض��اء وامل��رش��ح ال��رئ��اس��ي، دوره ف��ي امل��واف��ق��ة على 
 إن روحاني كان مسؤواًل 

ً
زيادة سعر البنزين، قائال

عن جميع القضايا واألحداث املتعلقة بنوفمبر 2019. 
وانتقد علي رض��ا زك��ان��ي، وه��و مرشح رئ��اس��ي آخر 
روحاني، وحّملها  املحافظني، حكومة  لتيار  ينتمي 
مسؤولية قمع احتجاجات نوفمبر. وقال إنها كانت 

غير كفؤة في إدارة قضية ارتفاع سعر البنزين.
اتهامات  ال��رئ��اس��ة وص��ف  ف��ي  املكتب اإلع��الم��ي  لكن 
امل���رش���ح���ني ب��أن��ه��ا »ات���ه���ام���ات غ��ي��ر ع����ادل����ة«، وط��ل��ب 
ب 

ّ
منهم عدم التنّصل من املسؤولية، عن طريق تجن

األكاذيب الصريحة التي تستهدف حكومة روحاني.
إل���ى ذل����ك، ت��ع��رض��ت أس����رة امل���ص���ارع اإلي���ران���ي نافيد 
ع��دم ي��وم 12 سبتمبر 

ُ
أف��ك��اري، بطل املصارعة ال��ذي أ

2020، للضرب واالعتقاالت، بسبب احتجاجها على 

استمرار سجن شقيقي نافيد، وحيد وحبيب.
وق���ال���ت م���ص���ادر ح��ق��وق��ي��ة إن ق�����وات األم�����ن اع��ت��ق��ل��ت 
ال��ن��اش��ط��ة ال��ح��ق��وق��ي��ة ن��رج��س م��ح��م��دي، وال��ن��اش��ط��ني 
زاده،  ب��وران ناظمي وزميله جعفر عظيم  العماليني 
في  نوفمبر،  احتجاجات  أمهات ضحايا  واثنني من 

شيراز، أثناء محاولتهم زيارة عائلة أفكاري. 

شحنة صواريخ

م���ن ج��ه��ة ث���ان���ي���ة، ي���ت���زاي���د ال��ق��ل��ق ب���ش���أن ال��س��ف��ي��ن��ت��ني 
إلى  األس��ب��وع  بنهاية  ستصالن  اللتني  اإلي��ران��ي��ت��ني 
ف��ن��زوي��ال، خشية إي��ص��ال��ه��م��ا ق����درات ح��رب��ي��ة ج��دي��دة 
ل تهديدًا 

ّ
- أرض، تمث إليها، خاصة ص��وراي��خ أرض 

لجيرانها، خاصة كولومبيا.
ه���ذا وي��ب��دو أن ال��ت��وص��ل الت��ف��اق ب��ني أم��ي��رك��ا وإي���ران 

في محادثات فيينا هو أمر بعيد املنال في وقت لم 
حل فيه الكثير من القضايا الصعبة، وفقًا لصحيفة 

ُ
ت

واش���ن���ط���ن ب���وس���ت. وت���ق���ول ال��ص��ح��ي��ف��ة إن »ك����ال من 
الواليات املتحدة وإيران تريدان شيئًا يجعل االتفاق 
م��ق��ب��واًل ف��ي ال���داخ���ل، ول��ك��ن ق��د ي��ك��ون م��ن املستحيل 
على الطرف اآلخ��ر تقديم هذا الشيء، فإيران تسعى 
للحصول على تأكيدات بأن عودة الواليات املتحدة 
إل����ى االت���ف���اق ال���ن���ووي ل���ن ي��ت��م ال���ت���راج���ع ع��ن��ه��ا، ول��ن 
إدارة  أم��ا  العقوبات.  ف��رض  مستقبلية  إدارات  تعيد 
 على أن االتفاق 

ً
بايدن فتريد أن توافق إيران صراحة

س��ي��ؤدي إل��ى م��ف��اوض��ات أخ���رى ملتابعة ق��ي��ود أط��ول 
الصواريخ  وبرامج  النووي،  برنامجها  وأق��وى على 
الباليستية، وسجل حقوق اإلنسان، ودعم جماعات 

إرهابية«.

عائلة المصارع نافيد أفكاري 
تتعرض للضرب واالعتقال

محادثات فيينا..
جولة سادسة واالتفاق

يبدو بعيد المنال

رئيس الحكومة السابق 
ألنصاره: شكراً لكم.. 

سنعود قريباً 

»مسيرة األعالم«
غداً أول تحٍد..

والفصائل تدعو
إلى انتفاضة

اللقاح شرط 
دخول المراكز 
التجارية بداية 

أغسطس

»األولوية لمن يؤدي الفريضة ألول مرة«

السعودية: السماح للمرأة 
بالحج دون محرم

ن��ش��رت وزارة ال��ح��ج وال��ع��م��رة ال��س��ع��ودي��ة االش��ت��راط��ات 
وآلية التسجيل عبر املسار اإللكتروني لحجاج الداخل 
للحج  التسجيل  للمرأة  ال��ش��روط  ال��ع��ام، وسمحت  لهذا 

دون محرم »مع عصبة النساء«.
عبر  التسجيل  ال���وزارة،  أعلنتها  التي  اآللية  وتضمنت 
الداخل، مع مراعاة  اإللكتروني لحجاج  الرابط واملسار 

االشتراطات التالية: 
ال���ف���ئ���ات  ت����ك����ون  »أن 
إلى   18 م��ن  العمرية 
65 ع���ام���ًا، وي��ش��ت��رط 
ال��ت��ح��ص��ني ب��أن��واع��ه 
ال�����ث�����الث�����ة )م���ح���ص���ن 
ج����رع����ة  م����ح����ص����ن   -
م��ح��ص��ن   - واح�����������دة 
متعاٍف، والخلو من 

األمراض املزمنة«.
وأت������اح������ت ال�����������وزارة 
للمقيمني  التسجيل 
م�����ن داخ��������ل امل��م��ل��ك��ة 

واملواطنني السعوديني، ممن لم يسبق لهم الحج خالل 
السنوات ال� 5 األخيرة، كما أكدت وزارة الحج والعمرة أن 
تسجيل الراغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل 

دون محرم »مع عصبة النساء«.
وأش�����ارت ال�����وزارة إل���ى أن ال��ف��رز ي��ت��م ب��ن��اء ع��ل��ى تحقيق 
لم يسبق  املعايير الصحية والتنظيمية، واألولوية ملن 

له أداء فريضة الحج، مع مراعاة الفئات العمرية.
السعودي  الرسمي  التلفزيون  ق��ال  منفصل،  سياق  في 
 ع��ن ق���رار ص���ادر ع��ن وزارة ال��ت��ج��ارة إن اململكة لن 

ً
ن��ق��ال

ت��س��م��ح ل��غ��ي��ر امل��ح��ص��ن��ني ب��ل��ق��اح ال���وق���اي���ة م���ن ف��ي��روس 
ك����ورون����ا ب����دخ����ول امل����راك����ز ال���ت���ج���اري���ة اع���ت���ب���ارًا م����ن أول 

أغسطس.
وقالت الوزارة: »سيكون التحصني بلقاح كورونا شرطًا 

لدخول املنشآت التجارية بجرعة واحدة على األقل«.

بتهمة التحريض على مناهضة الحكم

األردن: محاكمة المتورطين في 
»قضية الفتنة« األسبوع المقبل

ص���ادق���ت م��ح��ك��م��ة أم����ن ال���دول���ة ف���ي األردن، ع��ل��ى ال��ق��رار 
ال��ظ��ن��ي ال���ص���ادر ب��ح��ق رئ��ي��س ال���دي���وان امل��ل��ك��ي األس��ب��ق، 
باسم عوض اهلل، والشريف حسن بن زيد، املوقوفني في 
قضية زع��زع��ة أم��ن  األردن واس��ت��ق��راره، امل��ع��روف��ة باسم 

»قضية الفتنة«.
وذك���رت وك��ال��ة االن��ب��اء االردن��ي��ة )ب��ت��را( ان النائب العام 
ملحكمة أمن الدولة القاضي العسكري حازم عبد السالم 
امل���ج���ال���ي ص�����ادق ع��ل��ى ق�����رار ال���ظ���ن ال����ص����ادر ع���ن م��دع��ي 
ع��ام محكمة أم��ن ال��دول��ة ف��ي القضية، ال��ت��ي أس��ن��د فيها 
للمتهمني تهمة »التحريض على مناهضة نظام الحكم 
ال��ق��ائ��م ف��ي امل��م��ل��ك��ة«، ب��االض��اف��ة إل��ى »جناية  السياسي 
القيام بأعمال من شأنها تعريض سالمة املجتمع وأمنه 
للخطر وإح��داث الفتنة )...( وتهمة حيازة مادة مخدرة 
ب��ق��ص��د ت��ع��اط��ي��ه��ا امل���س���ن���دة ل��ل��م��ش��ت��ك��ى ع��ل��ي��ه ال���ث���ان���ي«. 
وأوض��ح��ت ال��وك��ال��ة أن محكمة أم��ن ال��دول��ة ستنظر في 

قضيتهما.
لتتم  االت��ه��ام  ب��الئ��ح��ة  عليهما  املشتكى  تبليغ  وس��ي��ت��م 
إحالتهما فيما بعد إلى محكمة أمن الدولة املختصة في 
النظر فيها، للبدء بإجراءات املحاكمة، ومن املتوقع بدء 

محاكمة املتهمني األسبوع املقبل.
الثاني، في 7 مايو  العاهل األردن���ي امللك عبداهلل  وك��ان 
امل��اض��ي، ق��ال ان »الفتنة وئ���دت«، مطمئنا شعبه ب��أن ال 
أح��د ف��وق استقرار الوطن. ووص��ف األزم��ة بأنها األكثر 
إيالما خالل حكمه املستمر منذ 22 عاما، ألنها جاءت 

من داخل األسرة امللكية ومن خارجها.

استعداد لمواجهة الصين وروسيا.. والتعامل مع »كورونا«

قمة »جي ــ7«: رسائل حازمة.. ويد ممدودة
1- دع��������وة ال����ص����ني إل������ى اح������ت������رام ح���ق���وق 
اإلن����س����ان وال����ح����ري����ات ف����ي ب��ش��ي��ن��ج��ي��ان��غ 
وال��ح��ك��م ال��ذات��ي ل��ه��ون��غ ك��ون��غ واس��ت��ق��رار 

مضيق تايوان
2- معارضة أي محاوالت أحادية لتغيير 
ال��راه��ن ف��ي بحر الصني الشرقي  ال��وض��ع 

وبحر الصني الجنوبي 
3 - دعوة روسيا إلى إجراء تحقيق عاجل 
ح����ول اس���ت���خ���دام أس��ل��ح��ة ك��ي��م��اوي��ة على 

أراضيها
للمجتمع  املمنهج  للقمع  ح��د  وض���ع   -  4
املدني ولوسائل اإلعالم املستقلة، وكشف 

املسؤولني عن شن هجمات إلكترونية.
5 - الدعوة إلى تحقيق شفاف وعلمي في 
خ��ب��راء وتجريه  ي��ق��وده  ال��ث��ان��ي��ة  مرحلته 
م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ب��ش��أن م��ص��در 

كوفيد��19 يشمل الصني
����7« بالتبرع بمليار  6 - تعّهد دول »ج��ي 
جرعة من اللقاحات ضد »كورونا« خالل 

العام املقبل
7 - الترحيب بخطة صندوق النقد الدولي 
مل��س��اع��دة  دوالر  م��ل��ي��ار   650 ل��ت��خ��ص��ي��ص 

الدول في مواجهة »كورونا«.
8 - التخلي عن استخدام الهيدروكربونات 
في مجال الطاقة وخفض انبعاثات ثاني 

بحلول  النصف  بمقدار  الكربون  أكسيد 
2030

9 - التعهد بتحقيق انبعاثات صفرية من 
ثاني أكسيد الكربون في بلدانهم قبل عام 

2050
10- تأكيد االلتزام بجمع 100 مليار دوالر 

سنويًا تنفيذًا التفاقية باريس للمناخ
11 - دع���م ت��أس��ي��س ن��ظ��ام ض��ري��ب��ي »أك��ث��ر 
إن���ص���اف���ًا« ي���ف���رض ح����دًا أدن�����ى ل��ل��ض��رائ��ب 
على الشركات ويشمل حملة ضد التهّرب 

الرغم من دعوتها بكني  الضريبي وعلى 
إل���ى االل���ت���زام ب��ح��ق��وق اإلن���س���ان، ف���إن دول 
الصني  تناصب  ال  أن��ه��ا  أك���دت  املجموعة 
ال������ع������داء، وت����ح����ت����اج ال���ع���م���ل م���ع���ه���ا ل��ح��ل 
مشكالت كبرى في العالم. وشّدد الرئيس 
ال���ف���رن���س���ي إي���م���ان���وي���ل م����اك����رون ع���ل���ى أن 
مناهضًا  ناديًا  »ليست  السبع  مجموعة 
الصناعية  ال����دول  أن  م��وض��ح��ًا  ل��ل��ص��ني«، 
ل��دي��م��وق��راط��ي��ات«  ��ل »تجمعًا 

ّ
ت��م��ث ال��س��ب��ع 

ت��س��ع��ى إل�����ى »ال���ع���م���ل م����ع ال���ص���ني ب��ش��أن 

ال���ق���ض���اي���ا ال���ع���امل���ي���ة ك����اف����ة« ب���م���ع���زل ع��ن 
الخالفات.

امل���ج���م���وع���ة  ب����ي����ان  ع����ل����ى  ال����ص����ني  وردت 
ب��ت��ح��ذي��ره��ا أن »األي�����ام ال��ت��ي ك��ان��ت تقرر 
فيها مجموعات صغيرة من الدول مصير 
العالم قد ولت منذ فترة طويلة«، وفق ما 
لدى  الصينية  السفارة  باسم  ناطق  ذك��ر 

لندن.
وع���ق���ب ال���ق���م���ة، ق�����ال ال���رئ���ي���س األم���ي���رك���ي 
ج��و ب��اي��دن: »ع����ادت أم��ي��رك��ا إل���ى الساحة 
ب��ح��ض��ور ك���ام���ل« ف���ي ال���ش���ؤون ال��دول��ي��ة. 
وق���ال إن��ه أب��ل��غ ال��رئ��ي��س الصيني ب��أن��ه ال 
يسعى ل��ل��ص��دام. كما أض���اف أن ب���الده ال 
تسعى إلى الصدام مع روسيا، متعّهدًا أن 
يكون »واضحًا جدًا« مع الرئيس الروسي 

فالديمير بوتني خالل قمتهما املقبلة.
وك������ان ب���وت���ني ق�����ال إن ق��م��ت��ه م����ع ب���اي���دن 
س��ت��ك��ون »م���ن أج���ل اس��ت��ع��ادة ات��ص��االت��ن��ا 
ال��ش��خ��ص��ي��ة وع���الق���ات���ن���ا وإق�����ام�����ة ح����وار 
تلك  ف��ي  فعالة حقًا  آل��ي��ات  مباشر وخلق 
مشتركة«.   مصالح  تمثل  التي  امل��ج��االت 
م���ع���رب���ًا ع����ن اس����ت����ع����داد روس����ي����ا ل��ت��س��ل��ي��م 
املتحدة  ال��والي��ات  إل��ى  اإلنترنت  مجرمي 
»ش������رط ق���ي���ام واش���ن���ط���ن أي���ض���ًا ب��ت��س��ل��ي��م 

املجرمني إلى روسيا«.

نفتالي بينيت يتعهد بمواصلة االستيطان ومنع إيران من »النووي«

الكيان الصهيوني يودع حكم نتانياهو

متظاهرون أمام الكنيست يدعمون تشكيل الحكومة الجديدة )أ ف ب(

خالد جان سيز
في ختام قمتها 

بمنتجع كاربيس باي 
في منطقة كورنوال 

في إنكلترا، أمس، 
بدت مجموعة الدول 

الصناعية السبع الكبرى 
وقد استمّدت زخماً 

كبيراً بعودة الواليات 
المتحدة بقوة إلى 

الساحة الدولية، لتدعم 
القوى الديموقراطية 
في مواجهة تحديات 

العصر، وأبرزها جائحة 
كورونا، والمناخ، 
وتدخالت الصين 

وروسيا.
وجاء في البيان 

الختامي للمجموعة:

بايدن وزوجته جيل بجانب ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في قلعة وندسور )رويترز(
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يدا الكويت والسالمية يتقدمان بـ »اآلسيوية«
ل���س���امل���ي���ة  ا ب����ن����ادي  ل����ي����د  ا ل����ك����رة  االول  ل����ف����ري����ق  ا ح���ق���ق 
ل��ع��ش��ري��ن  ل��ث��ال��ث��ة وا ف��وزه االول ب��ال��ب��ط��ول��ة االس��ي��وي��ة ا
ل����ان����دي����ة االب������ط������ال ع����ل����ى ف�����ري�����ق ك���������زرون االي�����ران�����ي 
ل��ث��ان��ي��ة ب��امل��ج��م��وع��ة  24 ض��م��ن ال��ج��ول��ة ا  - 30 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
ف��ي  ن��ق��ط��ت��ن  ل���س���م���اوي اول  ا ب��ذل��ك  ل��ي��ح��ص��د  االول����ى، 
ل���ف���ري���ق االي����ران����ي  ل���ب���ط���ول���ة، ب���ي���ن���م���ا ت���ل���ق���ى ا م����ش����وار ا
ل���ج���ول���ة  ا ف����ي  ان س���ب���ق وخ����س����ر  ب���ع���د  ث����ان����ي خ����س����ارة 

االول��ى م��ن م��ض��ر ال��س��ع��ودي.
ل��ك��وي��ت ق��د ح��ق��ق ف��وزا  ل��ي��د ب��ن��ادي ا وك��ان ف��ري��ق ك��رة ا
ل��ب��ط��ول��ة  ص��ع��ب��ا ع��ل��ى ال��وح��دة ال��س��ع��ودي ف��ي اف��ت��ت��اح ا
ال��اع��ب  ف��ي��ه��ا  ت���أل���ق  م���واج���ه���ة  ف���ي   27  -  28 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
ل��ع��دوان��ي ال��ذي ن��ج��ح ف��ي اح��راز ه��دف  ال��ش��اب س��ي��ف ا
ل����ث����وان����ي االخ�����ي�����رة م����ن ع��م��ر  ل���ح���س���م ل���اب���ي���ض ف����ي ا ا
.24  - 25 ل��ل��ق��اء ك��م��ا ف��از  ع��ل��ى م��س ك��رم��ان االي��ران��ي  ا

ل���غ���ان���م الع��ب��ي  ل���ك���وي���ت خ���ال���د ا وك���اف���أ رئ���ي���س ن����ادي ا
الع���ب  ل���ك���ل  إج������ادة  م���ك���اف���أة  1000 دوالر  ب������� االب����ي����ض 

ل��ل��ق��اء. جانب من لقاء السالمية وكزرونت��ق��دي��رًا مل��ا ب��ذل��وه م��ن ج��ه��ود خ��ال ا

ت��ل��ق��ى ع���م���رو ع���ب���د ال��ف��ت��اح 
العب نادي الجونة املصري 
ع���رض���ا م����ن ن������ادي ال��ع��رب��ي 

ل��ان��ت��ق��ال إل���ى ص��ف��وف��ه خ��ال 
فترة االنتقاالت الصيفية الحالية، 

ويتبقى لاعب موسم واح��د فقط فى 
ع��ق��ده م��ع ال��ن��ادي امل��ص��ري، وي����درس ال��اع��ب ال��ع��رض 
املقدم له من بطل الدوري املمتاز لحسم موقفه حسب 

ما ذكرت صحيفة »أخبار اليوم« املصرية.
وسبق لاعب امللقب ب� »عموري« أن لعب في صفوف 
نادي خيطان، حيث تسلسل في مراحله السنية قبل 
أن يصل للفريق األول ليثبت جدارته ويخطف أنظار 
النادي االسماعيلي الذي انتقل إليه قبل أن يذهب الى 

الجونة.

رأي 
يوسف الشهاب

ما أبكاك أبكانا يا بدر!
ما كنت أنتظر يومًا من االيام منذ أن عرفنا 
ال��اع��ب امل��وه��وب والنجم ب��در امل��ط��وع يصول 
ال��ك��رة محليًا وخارجيًا  ف��ي ماعب  وي��ج��ول 
ضمن منتخبنا الوطني أن أراه باكيًا حزينًا 
م����ن ال����خ����س����ارة، وق�����د ك���ن���ا ن������راه ب���اك���ي���ًا ع��ن��د 
االنتصار دائمًا على الصعيد الوطني، كأحد 
نجوم األزرق الذي ما تأخر يومًا عن خدمته 
الواسعة، هكذا عرفنا هذا  وفرحة جماهيره 
ال��ن��ج��م ال���ذي ح��م��ل ع��ل��ى ع��ات��ق��ه سمعة ال��ك��رة 

الكويتية في املحافل الخارجية.
البكاء على غير ما انتطرناه  امل��رة ج��اء  ه��ذه 
في لحظة الفرح من هذا النجم جاءت تعكس 
حجم امل���رارة واألس���ى واألل���م معًا، على واق��ع 
الكويتية منذ أكثر  ال��ك��رة  م��ري��ر راف���ق رح��ل��ة 
م��ن ثاثة ع��ق��ود، وج���اءت ال��دم��وع معبرة عن 
اب��ن وِف��ي لوطنه، وق��د رأى ب��اده  حرقة قلب 
امل��ش��ارك��ة  ع��ن  ب��ع��ي��دي��ن  ال��وط��ن��ي  ومنتخبها 
املشاركة  ه��ذه  على  املنافسة  وحتى  الدولية 

فيها على األقل.
التي  ال��دم��وع  ب��در املطوع على تلك  فمن يلوم 
اغ����رورق����ت ع��ي��ن��اه ب��ش��ه��ق��ات ت��ع��ب��ر ع���ن ذاك 
الحزن، الذي اعتصر قلبه بعد نكسة الجمعة 
امل����اض����ي ب���ك���ل م���رارت���ه���ا وأح����زان����ه����ا، وال���ت���ي 
التي بكت حتى  أفئدتنا  الى  تسلل مشهدها 
ق��ب��ل ع��ي��ون��ن��ا، وه���و ال���ذي ك���ان ينتظر لحظة 
ذلك  فيطير  العالم،  ك��أس  ال��ى  والعبور  ال��ف��وز 
اتحادات  يد  ه��وى على   

ً
ليصبح خياال الحلم 

متعاقبة، أضاعت فرصة البناء الكروي بكل 
معانيه، وربما حتى أبجديات هذا البناء.

ومن يلوم بدر املطوع حني يبكي وقد كانت 
رف��ع��ة اسم  امللعب  رف���اق  أمانيه وم��ع��ه بعض 
ال���ك���وي���ت ف����ي ك����ل م��ح��ف��ل اق��ل��ي��م��ي ودول�������ي.. 

ف��س��ام��ح اهلل م���ن ك���ان���وا س��ب��ب��ًا وع���ث���رة أم���ام 
ت��ط��ورن��ا ال���ك���روي وال���ري���اض���ي ب��ش��ك��ل ع���ام، 

وسامح اهلل من أبكانا وأبكى بدر قبلنا.
ل��ي��ت األم����ر ب��ك��ل م��ا ع��ان��ي��ن��اه م��ن إس��ق��اط��ات 
ك���روي���ة وري���اض���ي���ة ي��ت��وق��ف ع��ل��ى االح���ت���راف 
امل���ط���ل���وب، ب��دل��ي��ل أن���ن���ا ك��ن��ا ف���ي ط��ل��ي��ع��ة دول 
املنطقة الخليجية والعربية، وكانت رياضتنا 
يشار إليها بكل بنان، ولم يكن لدينا احتراف 
ب��ل ك��ان��ت ه��ن��اك كوكبة م��ن رج���ال الرياضة 
الحقيقيني من ذوي التاريخ والتجربة واالدارة 
الرياضية على السواء، وهذا ما اضعناه حني 
س��اه��م��ت ب��ع��ض ان��دي��ت��ن��ا ل��اس��ف ب��إي��ص��ال 
من ال تاريخ له بالرياضة وال بالكرة بشكل 
ال��ى املناصب ب��االت��ح��ادات وحتى في  خ��اص 
معظم األندية التي كان يجب عليها أن تكون 
يؤهله مستواه  ال��ذي  الاعب  إلع��داد  مطبخًا 

للدخول ضمن الفرق الوطنية املختلفة.
ك��ن��ت ع��ل��ى ق��ن��اع��ة م��ن��ذ أن ج���اء ه���ذا االت��ح��اد 
وال������ذي ك����ان ق��ب��ل��ه أن ك��رت��ن��ا س����وف تشهد 
واالرتقاء  النجاح  من   

ً
ب��دال والسقوط  الفشل 

أسبابه  له  الفشل  لكن  اليهما؛  نتطلع  اللذين 
وه��و م��ا الزم��ن��ا م��ن خ��ال س��وء اختيار من 
يقود االتحاد الذي أحمته لاسف املجامات 
االهتمام  النيابية وعدم  االنتخابية  واملصالح 
رياضتنا  وضعت  وكلها  الفاعل  الحكومي 

اليوم في موقع ال يفرح به إال حاسد.
علتنا ليست باملال الذي توفره الدولة للرياضة 
وأولها منتخباتنا الوطنية. علتنا فيمن تسلق 
يملك  ال  وه��و  الرياضية  املناصب  على سلم 
أدنى مقومات الرياضة ومفاهيمها، اللهم إال 
باالنتخابات  منهم  واالس��ت��ف��ادة  اإلرض����اءات 

واملجامات وغيرها وال شيء غير ذلك.

العبو األردن تحت أنظار أنديتنا
ذكرت وسائل أعام أردنية أن أحد العبي املنتخب األردني أصبح قاب قوسن أو أدنى من االنضمام الى 
صفوف نادي الكويت، وقالت صحيفة »الغد« األردنية أن الاعب بدأ مفاوضاته مع األبيض منذ وجود 
الفريق  يتواجد  حيث  الكويت،  في  املفاوضات  واستكملت  دب��ي،  بمدينة  معسكره  في  االردن���ي  املنتخب 
العالم وأسيا.  كذلك يحظى  الى كأس  املؤهلة  املشتركة  التصفيات األسيوية  األردن��ي لخوض مباريات 
أكثر من العب في صفوف األردن بمتابعة من قبل األندية املحلية، وذلك بعد نجاح تجربة األردنين عدي 

الصيفي وبهاء عبدالرحمن في الدوري املمتاز لكرة القدم.

الهالل واالتحاد يتنافسان على سليماني
كشفت صحيفة سعودية، أن البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب الهال السعودي، يريد ضم املهاجم 

الجزائري، إسام سليماني، العب أوملبيك ليون، لصفوف الفريق في فترة االنتقاالت الصيفية.
وسبق أن لعب سليماني تحت إشراف املدرب البرتغالي في ناديي سبورتنج لشبونة البرتغالي، 
وموناكو الفرنسي. ووفقا ملا ذكرته صحيفة »الرياض أوناين«، فإن جارديم يرغب في التعاقد مع 

النجم الجزائري، ولم تكشف مزيدا من التفاصيل غير أن الهال رفع عرضه لضم الاعب.
ويعد سليماني ضمن اهتمامات اتحاد جدة، الذي يسعى لتدعيم صفوفه بمهاجم جديد في ظل 

تراجع مستوى الصربي ألكسندر بريجوفيتش واقتراب رحيله عن الفريق.

د حسابات لبنان كوريا يعقِّ
تعقدت حظوظ منتخب لبنان في بلوغ الدور 
ال��ث��ال��ث وال��ح��اس��م م��ن ال��ت��ص��ف��ي��ات امل��زدوج��ة 
امل��ؤه��ل��ة إل���ى ن��ه��ائ��ي��ات م��ون��دي��ال ق��ط��ر 2022 
وك����أس آس��ي��ا 2023، ب��ع��دم��ا ت��ل��ق��ى خ��س��ارت��ه 
الثانية تواليًا أمام نظيره ومضيفه الكوري 
الجنوبي 1���2 األح��د، ضمن الجولة العاشرة 

)األخيرة( من منافسات املجموعة الثامنة.
وت���ج���م���د رص���ي���د ل���ب���ن���ان ع���ن���د 10 ن���ق���اط ف��ي 
الكوري  املنتخب  تصدر  فيما  الثاني،  املركز 
التلقائي  ت��أه��ل��ه  ن��ق��ط��ة ض��ام��ن��ًا  ب��رص��ي��د 16 
 
ً
إل���ى ال��ن��ه��ائ��ي��ات ال��ق��اري��ة ف���ي ال���ص���ن، ف��ض��ا

ع��ن ت��واج��ده ف��ي ال����دور ال��ح��اس��م امل��ؤه��ل إل��ى 
نهائيات مونديال قطر.

وي��ت��أه��ل إل���ى ال�����دور ال��ن��ه��ائ��ي م���ن تصفيات 
ك����أس ال���ع���ال���م ص���اح���ب امل���رك���ز األول ف���ي كل 
مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات 
ف��ي املجموعات  ال��ث��ان��ي  امل��رك��ز  تحصل ع��ل��ى 

الثماني.
ن��ت��ائ��ج  األرز«  م��ن��ت��خ��ب »رج������ال  وس��ي��ن��ت��ظ��ر 
التي تستكمل غدًا  الجولة األخيرة  مباريات 
الثاثاء، حيث يحتاج إلى تحقق شرطن من 
أربعة، هي: خسارة إيران من العراق، خسارة 
اإلمارات  السعودية، خسارة  أوزبكستان من 

من فيتنام، وتعثر األردن أمام أستراليا.
انطاقة  ك��ان��ت  غ��وي��ان��غ  وع��ل��ى ملعب مدينة 
امل����ب����اراة ل��ل��ب��ن��ان م��ث��ال��ي��ة، إذ اح���ت���اج الث��ن��ت��ي 
عشرة دقيقة ليفتتح التسجيل، عندما أرسل 
م��ح��م��د ح��ي��در ك���رة ع��رض��ي��ة ارت�����دت م���ن أح��د 
امل��داف��ع��ن ال���ى ح��س��ن »س���ون���ي« س��ع��د داخ���ل 
امل��ن��ط��ق��ة ق��ب��ل أن ي��ل��ت��ف ع��ل��ى ن��ف��س��ه وي��ّس��ج��ل 

بمساعدة القائم األيسر )12(.

وأح������ك������م امل����ن����ت����خ����ب ال�������ك�������وري ب����ع����د ت����أخ����ره 
املجريات، فارضًا طوقًا حول  السيطرة على 
التعادل  عن  باحثًا  اللبنانين،  ج��زاء  منطقة 
 »52« ال���� وح��ص��ل��وا على م��راده��م ف��ي الدقيقة 
م���ن رك��ن��ي��ة ن��ج��م ت��وت��ن��ه��ام اإلن��ك��ل��ي��زي س��ون 
ب��رأس��ه لترتد من  وخطفها س��ون��غ م��ن كيو 
رأس صبرا إلى الشباك معلنة التعادل )52( 
واحتسب الحكم القطري خميس املري ركلة 
ي���د على  ج�����زاء ألص���ح���اب األرض إث����ر مل��س��ة 
ج���وان األوم�����ري، ان��ب��رى ل��ه��ا س���ون وسجلها 
قوية في ال��زاوي��ة اليسرى رغ��م أن خليل كان 

قريبًا من صدها )66(. )أ.ف.ب(

صراع على الكرة بين سون وقاسم الزين

األرجنتين تصطدم بتشيلي
 2021 أميركا  كوبا  بطولة  ف��ي  مشوارها  األرجنتن  تستهل 
البرازيل بمواجهة صعبة أمام تشيلي، ضمن منافسات  في 

املجموعة األولى من البطولة.
ويسعى راقصو »التانغو« إلى تتويجهم األّول في املسابقات 
القارية والعاملية منذ 28 عامًا، وتحديدًا منذ فوزهم بكوبا 

أميركا بالذات عام 1993.
مع  اللقب  لنيل  البطولة مرشحة  األرج��ن��ت��ن  ت��ب��دأ  ك��ال��ع��ادة، 
البرازيل العماقة بقيادة نجمها نيمار.. زميل ميسي السابق 
في برشلونة قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، 

بصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.
ي��ت��ص��ّدر امل��ن��ت��خ��ب��ان راه���ن���ا ت��رت��ي��ب امل��ج��م��وع��ة امل���وح���دة في 

التصفيات املؤهلة إلى مونديال 2022.
ق مع ستة انتصارات تواليا، إال أن 

ّ
وإذا كانت البرازيل تحل

لكنها  أخيرين،  تعادلن  بعد  صعوبات  واج��ه��ت  األرجنتن 
ال��دوح��ة سهل  إل��ى  ال��ث��ان��ي، وي��ب��دو تأهلها  احتفظت باملركز 
امل��ن��ال. وم��ن امل��ت��وق��ع أن يعتمد م���درب االرج��ن��ت��ن سكالوني 
على الوتارو مارتينيز وغونزاليس للعب الى جانب ميسي 
في املقدمة بينما سيتكون الوسط من باريديس ودي باول 
اما الدفاع فسيتكون من اوتاميندي الذي سيحل بديا عن 
روم��ي��رو امل��ص��اب وي��س��ان��ده ك��وارت��ا واك��ون��ي��ا ومونتيل وفي 

حراسة املرمى مارتينيز 
سانشيز  ال��ك��س��ي��س  نجميها  ج��ه��ود  فستفتقد  تشيلي  ام���ا 

»لاصابة« وفيدال »إلصابته بفيروس كورونا«. 
ولكن مدرب الفريق االوروغوياني السارتي يملك عدة اوراق 
رابحة مثل الحارس املخضرم برافو والاعبن ميدل وبولغار 

ومينا وإيسا وفارغاس وارانغويز.
وكان الفريقان قد التقيا قبل أسبوع ضمن التصفيات املؤهلة 
الى كأس العالم وانتهت املباراة بالتعادل بهدف ملثله أحرز 
ه��دف االرج��ن��ت��ن ليونيل ميسي م��ن ضربة ج��زاء ولتشيلي 

الكسيس سانشيز.

من لقاء الفريقين في تصفيات المونديال

مباراتا اليوم   
كوبا أميركا )المجموعات(

Max 5 beIN Sports HD 12.00 منتصف الليل األرجنتين × تشيلي

Max 5 beIN Sports HD 3.00 فجر اإلثنين باراغواي × بوليفيا

العربي يراقب 
عبدالفتاح

عمرو عبدالفتاح

عبدالكريم يقود منتخبنا أمام البحرين
علمت سبقلا ان النية تتجه لدى مسؤولي اتحاد الكرة إلسناد تدريب االزرق عقب مباراة الصن 
تايبيه الى املدرب الوطني احمد عبدالكريم، على ان يتولى تدريب املنتخب خال مباراة البحرين 

في ملحق التأهل لكأس العرب.

االستقاالت إلى »العمومية«

»الكرة« ُيعفي كاراسكو.. 
عمر بركات

قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة في اجتماعه امس إعفاء املدرب 
االسباني اندريس كاراسكو من مهمة االشراف على االزرق، 
ل��ه، على ان  واعتبار م��ب��اراة الصن تايبيه غ��دًا هي االخ��ي��رة 
ي��ع��ود ل��ق��ي��ادة امل��ن��ت��خ��ب االومل���ب���ي. ك��م��ا ق���رر امل��ج��ل��س تحويل 
االس��ت��ق��االت ال��ت��ي ت��ق��دم ب��ه��ا ب��ع��ض االع���ض���اء ال���ى الجمعية 
ال��دع��وة لها خ��ال 45 يوم  العمومية لاتحاد، وال��ت��ي سيتم 

للبت في هذه االستقاالت، كونها استقاالت ُمسببة.
واعتبر مجلس االدارة جميع لجان االتحاد ُمنحلة في الفترة 
الحالية على ان يتم اعادة تشكيلها خال الفترة املقبلة وعقب 

نهاية لقاءات التصفيات االسيوية التي تستضيفها الباد.
ويأتي قرار االبقاء على كاراسكو لتدريب املنتخب االوملبي 
ف��ي ظ��ل ان االت��ح��اد تعاقد معه ف��ي االس���اس على ان يتولى 
تدريب االوملبي، باالضافة الى كون عقد االتحاد مع املدربن 

االسبان ومنهم كاراسكو يمتد لعامن.

الدعوة إلى »عمومية«

وتأتي الدعوة الى عقد جمعية عمومية لعرض االستقاالت 

اربعة من اعضاء االتحاد، وهم احمد عقلة  التي تقدم بها 
ال���ع���ن���زي ن���ائ���ب ال���رئ���ي���س وف���اط���م���ة ح���ي���ات وف���ه���د امل��ط��ي��ري 
واحمد عجب اعضاء املجلس، وذلك لكون هذه االستقاالت 
الحالي  االساسي  للنظام  ووفقًا  وبالتالي  مسببة،  ت  جاء
ل��ات��ح��اد ف���إن���ه م���ن امل��ف��ت��رض ان ت��ب��ت ال��ع��م��وم��ي��ة ف���ي ه��ذا 

الشأن.
على  لاتحاد  االس��اس��ي  النظام  تعديات  ع��رض  كما سيتم 
ال��ع��م��وم��ي��ة الع��ت��م��اد ه���ذه ال��ت��ع��دي��ات، وم��ن��ه��ا تقليص ع��دد 
ال��ى بعض االم���ور الفنية  ب��االض��اف��ة  اع��ض��اء مجلس االدارة، 

االخرى مثل اقرار عدد املحترفن لكل فريق.

أسباب الخروج 

ون���اق���ش امل��ج��ل��س خ����ال االج���ت���م���اع أس���ب���اب خ����روج منتخب 
العالم  القدم من تصفيات كأس  لكرة  األول  الوطني  الكويت 
في قطر 2022، وتقدم االتحاد باالعتذار إلى جماهير األزرق 
الوفية على عدم الوصول للدور الحاسم من تصفيات كأس 
املقبلة،  الفترة  األزرق خال  بمساندة العبي  العالم، مطالبا 
وال���ت���ي س��ت��ش��ه��د م��ش��ارك��ة امل��ن��ت��خ��ب ب��ت��ص��ف��ي��ات ك����أس آس��ي��ا 

املؤهلة إلى النهائيات في الصن 2023.

»األزرق« يختتم استعداداته لـ »تايبيه«
بالتصفيات  املجموعات  دور  ختام  في  الغد  ملواجهة  استعداداته  الوطني  منتخبنا  اليوم  يختتم 
االسيوية، والتي تجمعه بمنتخب الصني تايبيه في لقاء تحصيل حاصل، السيما ان نتائج مباريات 
االخير سيتم الغاؤها وفقًا لتعميم االتحاد االسيوي وعقب اعان كوريا الشمالية انسحابها من 

التصفيات بسبب جائحة كورونا.

مؤتمرات صحافية 
ت��ب��دأ ف��ي ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة م��ن ص��ب��اح ال��ي��وم امل��ؤت��م��رات الصحافية مل��درب��ي املنتخبات االرب��ع��ة التي 
الكويت والصني تايبيه واستراليا واالردن على  الغد االخيرة وهم مدربو  ستخوض لقاءات جولة 

التوالي.

نيبال غادر
غادر الباد امس وفد املنتخب النيبالي متجهًا الى باده، وذلك عقب خوضه اخر لقاء له بالتصفيات امام 

كاراسكواملنتخب االسترالي قبل ايام، والذي انتهى بفوز االخير بثاثة اهداف لاشيء.
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أريكسن.. أعاد ذكريات مؤلمة

بداية ثأرية إلنكلترا

هاشم الفضلي
ح��ال��ة م��ن ال��ت��رق��ب وال���رع���ب، س���ادت ع��ش��اق ك���رة ال��ق��دم 
حول العالم، بعد سقوط النجم الدنماركي كريستيان 
اريكسن مغشيًا عليه في الدقائق االخيرة من الشوط 
االول ملباراة منتخب بالده مع فنلندا ضمن منافسات 

كأس اوروبا.
لجميع  والدموع  والصدمة  بالصمت،  امتزج  الترقب 
م���ن ك���ان ف���ي م��ل��ع��ب ب���ارك���ن س��ت��ادي��ون ف���ي ال��ع��اص��م��ة 
الدنماركية كوبنهاغن، وامتدت مع مرور الوقت هذه 
القنوات  امل��ب��اراة عبر شاشات  الحالة ملعظم متابعي 
ما  الجميع  وي��ت��رق��ب  االن��ف��اس  لتنحبس  ال��ف��ض��ائ��ي��ة، 
س���ت���ؤول ال���ي���ه االم������ور ح��ت��ى ت���م اإلع������الن ع���ن س��الم��ة 

الالعب وتلقيه العالج.
ولعل هذه الحالة اعادت الى أذهان املتابعني العديد 
من الحاالت املشابهة لنجوم كبار تعرضوا إلغماءات 
وكبوات صحية خالل مباريات فرقهم او منتخباتهم، 
الذاكرة لحاالت أكثر  بل وتخطى األم��ر الى استدعاء 
ال��الع��ب��ني على املستطيل االخ��ض��ر،  ب��وف��اة بعض  أمل��ًا 

ح��م��ل��ت ت��ب��ع��ات واح����زان����ا ك��ب��ي��رة ل��ي��س ف��ق��ط ل��الع��ب��ني 
ال��س��اح��رة امل��س��ت��دي��رة. وم��ع تفشي هذه  ب��ل لجماهير 
الكثير  األخ��ي��رة بشكل يثير  ال��س��ن��وات  ف��ي  ال��ظ��اه��رة 
الوقاية، طالب  التساؤالت ح��ول األس��ب��اب وط��رق  من 
األعضاء  البلدان  )فيفا(  ال��ق��دم  لكرة  ال��دول��ي  االت��ح��اد 
الالعبني،  ل��دى  للقلب  الدقيقة  الفحوصات  بتكثيف 
للتأكد من سالمتهم وقدرتهم على ممارسة الرياضة 

بشكل طبيعي.

فحوصات طبية

للفحوص  ال��دول��ي بتوسيع برنامجه  االت��ح��اد  طالب 
ال��ط��ب��ي��ة ل��ي��غ��ط��ي ج��م��ي��ع ال��ب��ط��والت ال���دول���ي���ة، خ��اص��ة 
سنة 2011 بعد وفاة أنطونيو بويرتا، العب اشبيلية 
ال���22 من عمره، وبعدها  ومنتخب أسبانيا وه��و في 
ب���ي���وم واح�����د ل��ح��ق ب���ه امل���ه���اج���م ال���زام���ب���ي ت��ش��ي��س��وي 

أنسوفوا الذي توفي خالل تدريب فريقه.
إحصاءات مركز التقييم والبحث الطبي في االتحاد 
الدولي لكرة القدم )الفيفا( تقول إن 95% من إصابات 
م��الع��ب ال��ك��رة ه��ي إص��اب��ات ح���ادة، حيث يتم تقسيم 

ه����ذه ال����ح����االت إل����ى إص����اب����ات ن��اج��م��ة ع���ن االح��ت��ك��اك 
وأخرى ليس لها عالقة بذلك.

وب��ال��ن��س��ب��ة ل��إص��اب��ات غ��ي��ر ال��ن��اج��م��ة ع��ن االح��ت��ك��اك، 
العضالت  أو  املفاصل  ف��ي  ق��د تكون إص��اب��ات خفيفة 
أو التقلصات العضلية، أو قد تكون إصابات مهددة 
ل��ل��ح��ي��اة م��ث��ل األزم�����ات القلبية أو امل���وت امل��ف��اج��ئ في 

امللعب.
وق��د تكون اإلص��اب��ات امل��ه��ددة للحياة ن���ادرة إل��ى حد 
ما في كرة القدم، لكنها قد تكون شائعة في رياضات 
أخ�����رى م��ث��ل امل�����اراث�����ون، وي��ط��ل��ق ع��ل��ى ه����ذه ال��ظ��اه��رة 
اس���م »ال��س��ق��وط امل��رت��ب��ط ب��م��م��ارس��ة ن��ش��اط ري��اض��ي« 
ال��دم قد  وه��و ينجم عن انخفاض مفاجئ في ضغط 
يحدث أثناء ممارسة الرياضة. في هذا السياق، أجمع 
الرياضي  الطب  في  املتخصصني خاصة  من  العديد 
وأم�����راض ال��ق��ل��ب وال���ش���راي���ني، ع��ل��ى أن ح����االت ال��وف��اة 
أثناء املباريات أو التدريبات وحتى ممارسة الرياضة 
بشكل عام، قد تكون مرتبطة باإلجهاد الذي يتعرض 
امل��م��ارس، وبعض األم��راض التي تسبب السكتات  له 

القلبية، كمرض الشرايني التاجي.

كيير »المنقذ«

طبيب المنتخب: أعدنا كريستيان إلى الحياة

رجل المباراة
القدم عن اختيار  أعلن االتحاد األوروب��ي لكرة 
إيركسن  كريستيان  ال��دن��م��ارك  منتخب  الع��ب 
بنظيره  منتخبه  جمعت  ال��ت��ي  ل��ل��م��ب��اراة   

ً
رج���ا

الفنلندي، والتي انتهت بخسارة الدنمارك، بعد 
تعّرضه لحادثة كادت أن تودي بحياته. 

وقال »يويفا« في تغريدة نشرها على حسابه 
في تويتر »كرة القدم رياضة رائعة، وإيركسن 
يؤديها بروعة«، في إشارة إلى تصريح رئيس 
االتحاد األوروبي لكرة القدم بعد الحادثة، حيث 
قال »رجل املباراة هو إيركسن، أتمنى لك شفاء 

 كريستيان«.
ً
عاجا

الحالة »مستقرة«
أع��ل��ن االت���ح���اد ال��دن��م��ارك��ي ل��ك��رة ال��ق��دم أن الع��ب 
امل���ن���ت���خ���ب ك���ري���س���ت���ي���ان إري����ك����س����ن ال ي�������زال ف��ي 

املستشفى، لكنه في حالة »مستقرة«.
»تحدثنا  تويتر:  على  تغريدة  ف��ي  االت��ح��اد  وق��ال 
ه��ذا ال��ص��ب��اح إل��ى إري��ك��س��ن، ال���ذي أرس���ل تحياته 
إلى زمائه في املنتخب. حالته مستقرة، وما زال 

يرقد في املستشفى ملزيد من الفحوصات«.
»تلقوا  واملوظفني  املنتخب  أن  إل��ى  االت��ح��اد  ولفت 
امل���س���اع���دة م���ن ف���ري���ق األزم��������ات، وس��ي��واص��ل��ون 
بعد  بعضًا  بعضهم  مل��س��اع��دة  ه��ن��اك  ت��واج��ده��م 

الحادثة«.

كشفت صحيفة ديلي ستار اإلنكليزية أن قائد منتخب الدنمارك سيمون كيير كان البطل الحقيقي في عملية إنقاذ 
حياة زميله كريستيان إريكسن.

وقالت الصحيفة إن كيير أسرع في الذهاب نحو إريكسن بمجرد سقوطه وعّدل من وضعيته ملنع ابتاع لسانه 
لحظة إغمائه، ثم قام بعمل إنعاش قلبي ورئوي إلريكسن، قبل وصول الطاقم الطبي.

وأشادت الصحيفة بموقف قائد منتخب الدنمارك في التعامل مع بقية زمائه حتى االطمئنان على حالة إريكسن 
نبأ استفاقة  الساعة من توقفها، حتى وص��ول  لدى استئنافها بعد ساعة ونصف  املباراة  إلى مجريات  والعودة 

الاعب من الغيبوبة.

تحدث طبيب منتخب الدنمارك مارتن بويسن عن تدخل فريقه إلنقاذ حياة صانع ألعاب املنتخب الوطني كريستيان 
اريكسن، الذي أغمي عليه.

وقال بويسن، في مؤتمر صحافي بعد املباراة: »تم الطلب منا النزول إلى أرضية امللعب عندما انهار كريستيان، لم 
أره شخصيًا يسقط، لكن ما كان واضحًا بأنه فقد الوعي«.

وأضاف: »عندما وصلنا بالقرب منه، كان مستلقيًا على جنبه، كان يتنفس وقمت بجس نبضه، لكن فجأة تغيرت 
األمور كما شاهد الجميع وقمنا بتدليك قلبه وإنعاشه«.

ب��ه.. لقد  القيام  للبطولة بسرعة وبفضل مساعدته قمنا بما كان يتعني علينا  التابع  الطبي  الفريق  وتابع: »وص��ل 
نجحنا في إعادة كريستيان إلى الحياة«.

كيير متجهاً إلنقاذ زميله إريكسن )أ.ف.ب(

المباريات المنقولة
القناة التوقيت الفريقان

أمم أوروبا )المجموعات(

Max 1 beIN Sports HD 4.00 مساء إسكتلندا × تشيكيا

Max 1 beIN Sports HD 7.00 مساء بولندا × سلوفاكيا

Max 1 beIN Sports HD 10.00 مساء إسبانيا × السويد

النيجيري نوانكو كانو: تم اكتشاف معاناته من مشكلة في القلب وأجرى جراحة قلب مفتوح، ليكمل حياته بصمام في القلب 
ومارس الكرة حتى 2012.

األسباني روبن دي الريد: العب ريال مدريد األسباني السابق، سقط على أرض الملعب أثناء مباراة فريقه في كأس ملك أسبانيا، ليتم 
تشخيص حالته بأنه يعاني مشكالت في القلب التي سببت اعتزاله.

التشيكي باتريك شيك: العب ليفركوزن الحالي، حرمته مشكالت في القلب من انتقاله للعب مع يوفنتوس ولكنه عاد وسط »رقابة 
شديدة« على حالة قلبه.

األسباني داني كارفاخال: كانت مسيرته مهددة بالخطر بسبب عدوى فيروسية في الغشاء المحيط بالقلب، وغاب عن المباريات 
لفترة قبل أن يعود إلى المنافسات من جديد.

الكرواتي إيفان سترينيتش: في عام 2018، أظهر الفحص الطبي أنه يعاني مشكالت في عضلة القلب، حيث تبين وجود تضخم في 
مراحله األولى، ورغم أنه حصل بعد عالج استمر 3 أشهر على تصريح طبي للعودة إلى التدريب لكنه ال يشارك في المباريات.

الكاميروني مارك فيفيان: توفي على أرض الملعب أثناء مباراة الكاميرون أمام كولومبيا في نصف نهائي كأس القارات 2003، بسبب 
تضخم في عضلة القلب.

اإليطالي دافيدي أستوري: العب فيورنتينا عثر عليه ميتاً وبعد التشريح تبين أن الوفاة سببها »ازمة قلبية«. 

المصري محمد عبدالوهاب: العب نادي األهلي توفي أثناء تدريب فريقه بعدما سقط على األرض بسبب أزمة قلبية عام 2006 أودت 
بحياته.

األسباني انطونيو بويرتا: تعرض لنوبة قلبية خالل لقاء فريقه إشبيلية مع خيتافي، ورغم أنه خرج مستيقظا بعد إنعاشه تعرض لحالة 
انهيار أخرى داخل غرف المالبس، وبعد عدة أيام في المستشفى تم إعالن وفاته عام 2007.

الكونغولي فابريس موامبا: تعرض ألزمة قلبية خالل مباراة فريقه بولتون امام توتنهام في كأس انكلترا في مارس 2012، حيث سقط 
مغشياً عليه في الدقيقة 78 قبل أن يتم إنعاشه وأعلن اعتزاله في العام نفسه بعد أن أخبره األطباء ان ممارسته للرياضة ستشكل 

خطرا كبيرا عليه.
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إصابات.. ووفيات

وض��������ع رح�����ي�����م س���ت���ي���رل���ي���ن���غ امل���ن���ت���خ���ب 
ضمن  الصحيح  املسار  على  اإلنكليزي 
اإلط����الق منذ  ع��ل��ى  األول  للقبه  م��س��ع��اه 
 ل��ل��ع��ال��م ع���ام 1966 على 

ً
ت��ت��وي��ج��ه ب��ط��ال

أرضه، وذلك بقيادته للفوز على نظيره 
الكرواتي 1 - صفر في مواجهة ثأرية في 
املجموعة  األول��ى من منافسات  الجولة 

الرابعة لكأس أوروبا.
وب����م����ؤازرة ال��ج��م��ه��ور ال��ح��اض��ر ب��أع��داد 
م��ح��دودة في م��درج��ات »ويمبلي« الذي 
دور  ف���ي  إن��ك��ل��ت��را  م��ب��اري��ات  يستضيف 
املجموعات من النسخة الحالية املوزعة 
م���ب���اري���ات���ه���ا ع���ل���ى 11 م���دي���ن���ة أوروب����ي����ة 
اح��ت��ف��ااًل ب��ال��ذك��رى ال��س��ت��ني الن��ط��الق��ه��ا، 

الثالث  النقاط  ب���الده  ستيرلينغ  أه���دى 
ب��ه��دف ف���ي ال��دق��ي��ق��ة 57، وذل����ك ف���ي أول 
ظ��ه��ور ل��ه��ا ع��ل��ى أرض���ه���ا ض��م��ن بطولة 
كبرى منذ نهائيات كأس أوروب��ا 1996 

حني وصلت الى نصف النهائي.
وك��ان��ت امل��واج��ه��ة ث��أري��ة إلن��ك��ل��ت��را التي 
خسرت أمام كرواتيا 2 - 1 بعد التمديد 
ف����ي ن���ص���ف ن���ه���ائ���ي م����ون����دي����ال روس���ي���ا 
ت���واج���ه���ا  امل���ن���ت���خ���ب���ني  أن  ع���ل���م���ًا   ،2018
بعدها في دوري األم��م األوروب��ي��ة الذي 
أكثر  كبير  ح��د  ال��ى  ودي���ًا  يحمل طابعًا 
من مسابقة كبرى، وتعادال ذهابًا صفر 
- صفر وفاز »األسود الثالثة« إيابًا 2 - 1 

رحيم ستيرلينغ محرزاً هدفاً إلنكلترا )رويترز(على ملعب »ويمبلي« بالذات.
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الصــــالة 
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فجر

3.22
عصر

4.49
شروق

6.48
مغرب

11.48
ظهر

8.21
عشاء

حالة البحر: خفيف إلى معتدل الموج )1 ـــ 4 أقدام(.
مالحظة: النشرة لـ12 ساعة فقط.

 مساًءصباحًا
3.39

صباحًا
1.08

ظهرًا
8.129.00

البحـــــــر

حار ومغبر والرياح شمالية غربية خفيفة إلى 
معتدلة، السرعة )40 - 70 كم/ساعة(.
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%25
الطقس

أدنى جزرأعلى مد الرطوبةالحرارة

الوفيات

كالم الناس

a.alsarraf@alqabas.com.kwa.bishara@alqabas.com.kw

عبدالله بشارةأحمد الصراف

مع الخالن.. في وحدة األمان
التوقيع على وضع إطار التنسيق  التقدير ملبادرتها في  ننقل للقيادة صدق 
مع اململكة العربية السعودية، وتفويض د.الشيخ أحمد الناصر الصباح، وزير 
ـــ كويتية  الـــذي خــرج مــن قــنــاعــات ســعــوديــة  الــنــظــام  الــخــارجــيــة، التوقيع على 
مشتركة، ومــن واقـــع الــزخــم الــقــوي الـــذي يــدفــع بـــدول املجلس نحو االئــتــاف 

الوحدوي.
جاء ذلك من وعي بضرورات التآلف مع حقائق التطوير والتجديد ومع العزم 
على تقوية دعــائــم األمـــن واالســتــقــرار لـــدول مجلس الــتــعــاون والــحــفــاظ على 

سيادتها. 
 أحاسيس املستقبل، 

ً
توجه منذ أسبوعني سمو ولي العهد إلى الرياض، حاما

بن سلمان  األمير محمد  السعودية  العربية  اململكة  ولي عهد  ليلتقي بسمو 
الزمن،  متطلبات  مــع  يلتقي  بما  البلدين  بــني  املشترك  التوجه  على  ويتفقان 

ويضيف املزيد في فاعلية مجلس التعاون.
نحو  وقــطــر،  والبحرين  اإلمــــارات  قبلها  خطت  مثلما  الــكــويــت  تخطو  ومنها 
التي  الــزعــامــات  لهذه  التقدير  كــل  اآلمــنــة، وأســجــل  السعودية  الــخــان  سفينة 

تملكت الحصافة األمنية التاريخية. 
وتبرز هنا اململكة حاملة عقد املشاركة، وهو األمل الجماعي، الذي يسعى كل 
طرف خليجي لتحقيقه ساعيًا الستقرار راسخ والزدهــار مضمون وعطاء 

متدفق وانفتاح متميز بالتعطش الستيعاب املستجدات. 
أكتب كمواطن كويتي عاش في اململكة اثنتي عشرة سنة، تميزت بامتيازات 
امللك فهد، مع زيــارات  امللك خالد وتمددت مع  بــدأت مع  القيادة،  التواصل مع 
للملك عبداهلل، واستمرارية لقاءات مع امللك سلمان عندما كان أميرًا للرياض. 
لم تكن الرياض بهذا الزخم في الثمانينيات، كان مطارها صغيرًا، وحياتها 
بــا ضــجــيــج، وهـــي مصنع عــمــل مــتــواصــل مــع زيــــارات فــي إطـــار األصــدقــاء، 
السعودية،  البيوت  في  الكويتية  التمثيليات  تواجد  اتساع  انتباهي  أثار  ومما 
التي كانت أهم منابع التسلية، لم أكن قبل وصولي إلى الرياض أشاهد شيئًا 
منها، وحني وصلت الرياض بدأ أصدقائي من موظفي األمانة العامة يرسلون 
مــســاًء، ووجـــدت فيها فكاهة وضحكًا  األشــرطــة ملشاهدتها  هــذه  لــي بعض 
ودروسًا، وما يلفت النظر أن الحوارات تضم مفردات كويتية بحرية، وأغاني 
فيها شجن البحارة وأشواقهم، مع مبالغات في التعبيرات الكويتية، وقضيت 
وقتًا مع »رقية وسبيكة« ومع »درب الزلق« ولوحات غنائية يقودها املرحوم 
أكن على علم  ولم  الرقة »سعاد عبداهلل«،  »عبدالحسني عبدالرضا« وسمراء 

بمتابعة املجتمع السعودي للفنون الكويتية بهذا الشحن واملتابعة. 
كــانــت املــســرحــيــات الــكــويــتــيــة وجــودتــهــا وأغــانــيــهــا جــــزءا مـــن الــســوالــف في 

التجمعات السعودية، خاصة مع عطل نهاية األسبوع.
 استعرضت فيه املذكرات التي سجلها القنصل 

ً
في عام 1995 نشرت مقاال

البريطاني في جدة السير ريدر بوالرد Sir Reader Bullard عن استدعائه 
البريطاني  القنصل  عام 1938، ويشير  عبدالعزيز في صيف  امللك  قبل  من 
إلى أنه توجه إلى الرياض من جدة بالسيارة في رحلة استغرقت أيامًا، وقابل 
امللك عبدالعزيز في ديوانه وال يعرف مسببات االستدعاء، وعندما دخل مع 
امللك عبدالعزيز يقول القنصل ان امللك تكلم بقوة ضد بريطانيا، ألنها لم تبعد 
الحشود العراقية التي وضعها العراق على حدود الكويت مهددًا استقالها، 
ويطالب بسحبها وإال فإنه سيرسل جماعته للتعامل مع هذه القوات، ويضيف 

القنصل بأن امللك تحدث بلهجة منفعلة وبتصميم. 
وبعد يومني من نشر املقال في صحيفة سبقلا الكويتية، اتصل بي األمير 
طال بن عبدالعزيز من فرنسا، يسألني عن اسم الكتاب الذي نشرت فيه تلك 
املقابلة وأخبرني بأن سكرتيره سيتصل بي مباشرة، وهكذا وصل الكتاب 

إلى األمير طال، فهو حريص على االحتفاظ بكل ما له صلة بامللك. 
أرسل امللك عبدالعزيز، بعد انتهاء األزمة الكويتية عام 1938، األمير سعود، 
ولي العهد لينقل الدعم واملساندة إلى أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر، وكانت 
تلك الزيارة تاريخية في تحديدها للمواقف السعودية تجاه الكويت، وحرصها 

.
ً
على الحفاظ على كيانها وسيادتها نظامًا واستقاال

العاقات  روح  ويشكل  عبدالعزيز  امللك  حفره  الــذي  »العهد«  مع  وانسجامًا 
بني البلدين، كان صوت امللك سعود بن عبدالعزيز أول األصــوات التي تدين 
أطماع عبدالكريم قاسم في الكويت، كان ذلك عام 1961، وألحق تلك الوقفة 
الكويت، ولم  الدفاع عن  الصلبة بإرسال ألف جندي سعودي للمشاركة في 
العربية،  الجامعة  إلى  االنضمام  الكويت  انشغل بمتابعة طلب  يتوقف وإنما 
الرئيس جمال عبدالناصر متواصلة، فيها عتاب على  اتصاالته مع  وكانت 
املوقف املصري الذي كان يشترط على الكويت سحب القوات البريطانية قبل 
 في الجامعة، وفوض امللك سعود سفيره في الجامعة العربية 

ً
قبولها عضوة

املرحوم »طاهر رضوان« لإلصرار على استعجال قبول الكويت، وقد أصدرت 
بما  التفاصيل  كل  فيه  الدبلوماسية« وضعت  الكويت  »حــروب  اسمه  كتابًا 
فيها التطرق إلى جروح الكويت ومخاوفهًا انتظارًا لتحديد مصير عضويتها، 
وانتظرت الكويت شهرًا حتى قبولها بشروط إبعاد الوجود البريطاني الذي 
الترابط  الــكــويــت لسبعني ســنــة، ومــع االســتــقــال تعمقت خــيــوط  أمــن  حفظ 
التي صــارت ســاهــرًا حريصًا على  اململكة  مــع  التواصل  أحــبــال  وتضخمت 
الــكــويــت، وتــحــولــت بــذلــك املــمــلــكــة إلـــى عــضــد الــزمــن ورفــيــق الــحــيــاة وشــريــك 

املستقبل. 
كان امللك فهد حكيمًا في إدارتــه مللحمة التحرير، أســدًا في املعارضة، بليغًا 
في التعبير، حازمًا في املواقف، حاسمًا في القرار، سخيًا لضمان التحرير، 
 تكاليفهم، طالبًا مني إباغ 

ً
لراحتهم، متحما الكويت، ساعيًا  بأبناء  مرحبًا 

الكل، ومصيرنا  الكويتيني في السعودية بأنهم عائدون، فالشيخ جابر أمير 
واحد، وال انفصام، رهن امللك فهد كل ما تمثله اململكة وكل ما تملكه وكل ما 
تصل إليه من أجل التحرير، فالقيادة هي القدرة على تطويع القرار الصعب 
النبيل، ولــم يكن امللك فهد في مــزاج للوساطات فا حل إال  ألغــراض الهدف 
بتنفيذ إرادة األسرة العاملية، لم تتأثر صخرة اإلصرار لدى امللك فهد الذي لم 
تخيفه كلفة التحرير، فلم يعبأ بتهديد أو وعيد، كانت شجاعته عامل اليقني 

وحكمته مولد السكينة ودبلوماسيته مثال الشهامة. 
وتأتي مبادرة الكويت األمنية الشاملة تتويجًا متاحمًا عند الشدة وتفاهمًا 
حول ممرات املستقبل، وعاجًا لغدر الزمن، واستهدافًا لسيادة األمن والسام. 
بصراحة تأخرت الكويت في توقيع مبادرة الخان، وعلينا أن نرسم مامحها 
الحقيقية، فهي الخيار االستراتيجي الدائم والواعي لتعقيدات جغرافية املنطقة 
والعارف بتآمراتها واملجرب لخداعها، واملعالج ملخلفاتها من شهداء وتخريب 

وسرقات وتطاول في السفاهة والحقد. 
إن  الحياة،  الــذي يضمنا في  القطار  اململكة هي  بأن  الحقيقة ناصعة  وتبقى 
تعطل ضعنا، وإن تأذى صرخنا، وإن تجاوز السرعة فزعنا، وان هدأ ارتحنا، 
فقد اعتدنا على حكمة قائدها ووثقنا بها، ويشاركنا في رحلة القطار إخواننا 

في الخليج باالطمئنان إلى أن سكتنا ساملة. 
أتمنى من الشيخ أحمد الناصر الصباح، وزير الخارجية وزير شؤون مجلس 
الوزراء أن يخرج إلى أضواء التلفزيون ليشرح التفاصيل ويعرض هوية املرحلة 
القادمة ويتحدث عن حصادها ويبرز أولوياتها، فقد وقع على اتفاقيات، عليه 
التعريف  اآلمــال واألهــم  العامة، ومــا تشكله في الئحة  الحديث عن خطوطها 
بهوية االتفاق ودوره في االنصهار الخليجي الجامع وفي الربط بني الشركاء 

وأهميته في حفظ مسيرة املجلس ورعايتها وتأمني طريقها. 
ويعرف الشيخ الدكتور أحمد الناصر ضرورات الشرح البسيط حول موضوع 

سيطرح بشكل مكثف في املستقبل. 
الشيخ صباح األحمد، نقل بعض  املرحوم  أواخــر عــام 1964، طلب مني  في 
امللفات الطاع املرحوم الشيخ عبداهلل السالم، أمير الكويت، وذهبت إلى قصر 
السيف، وقدمت له ذلك امللف الخاص، كان يتناول وضع اليمن آنذاك واملواجهة 
الشيخ  كــان  بينما  وجلست صامتًا  واململكة،  بني مصر  واألمنية  السياسية 
الجليل يقرأ من ذلك امللف، انتهى من امللف وقال لي وأنا في طريقي عائدًا إلى 
الخارجية: »اننا في الكويت مرتبطون مع اململكة، بيننا عاقات تاريخ وروابط 
خاصة، ونظامها باٍق، بينما الضباط يأتون ثم يأتي غيرهم«.. أتذكر ذلك القول 
الشيخ عبداهلل  املــرحــوم  الــذي تحقق بعد وقــت قصير، وتبقى معاني حكمة 

السالم يصونها الزمن.

حقوق اإلنسان ومتحف الرسول
عــام 1948 من خال  يوليو 1789، وتكريسها  في  الفرنسية  الــثــورة  مبادئ  إعــان  منذ 
»اإلنـــســـان«، واالهــتــمــام بتعليمه ورفاهيته  اإلنـــســـان«، ومــكــانــة  الــعــاملــي لحقوق  »اإلعــــان 
وحريته ودوائه وطعامه، تتزايد في كل النظم والدساتير والقوانني. وليس صعبًا ماحظة 
أن أكثر الدول تقدمًا هي في الغالب األكثر اهتمامًا بمن يعيش على أرضها، سواء تعلق 
األمر برفاهيته أو حرياته أو بقية احتياجاته. حتى الصني، التي كان الحزب الشيوعي فيها 
يحظى باألهمية القصوى، وليس الفرد، اكتشفت أنها كلما زاد اهتمامها بحرية الفرد زاد 

إنتاجه وإبداعه.
*** 

ما الصورة التي سنراها إن ولينا وجوهنا صوب عاملنا التعيس، بتفرعاته الثاثة، املغربي 
واألوسط والجنوبي؟ 

نجد، كما يقول اللبناني إن كل شيء »زفت« إال الطرقات!
نجد أن كل شيء يتزايد سعره إال اإلنسان، فرفاهيته وصحته وكرامته في هبوط، وهي 

في آخر سلم األولويات في الكثير من دولنا!
نجد أن سجون األنظمة »الديموقراطية« أكثر شهرة من جامعاتها.. إن وجدت!

نجد أن اإلنسان هو في آخر قائمة اهتمامات السياسيني، إال في مواسم االنتخابات.. إن 
جرت!

وإن غالبية األنظمة ال تضع وزنًا لرأى املواطن أو رغباته، بعد أن سعت لتدجينه وإغراقه في 
بحر من األوراق واملعامات، واملمنوعات واملحظورات، بحيث تضاءلت طموحاته لتنحصر 
في إيجاد »لقمة العيش«، وترسيخ القناعة لديه بأنه »لو جرى جري الوحوش، فغير رزقه 

ما يحوش«!
***

الفرق بيننا، أو باألحرى بني الفلسطينيني وبني يهود إسرائيل، ليس في عدد الدبابات وال 
الدولي، وال في قوة االقتصاد والديموقراطية، بل في ما  الطائرات وال في االعتراف  قوة 

يتمتع به اإلسرائيلي من كرامة واحترام في وطنه! 
فغالبية دولنا ال تعطي اإلنسان حقه من االهتمام، فكيف نتوقع ممن لم يكن له رأي على 
مدى ألف عام، في كل أمور السلم، وفي قرار من يحكمه وكيف يحكم وما حقوقه، أن يكون 
له رأي في قرار الحرب، ويذهب لها من أجل وطن ال رأي له فيه وال كرامة وال احترام لذاته؟

أسئلة عدة تبقى من دون جواب، ومع غيابها يستمر تقهقرنا ويزداد تخلفنا، ونسعى، 
في محاولة للتغطية على فشلنا، للجوء للغيبيات والتراث لكي نلهي أنفسنا والناس بها.

فكيف يمكن أن نصدق أن هيئة أنشئت منذ عشر سنوات لغرض طباعة القرآن، وتفشل 
فــي طباعة نسخة واحـــدة منه، وال يسألها أحــد كيف حــدث ذلــك، وأيــن صرفت عشرات 
مايني الدنانير، ثم تقرر الحكومة بعدها حلها لفشلها الذريع، فتتدخل جهات مستفيدة 
من الفساد وتطيل عمرها، وتعدنا بأنها ستنجح وستطبع املصحف قريبا!! وفي أولى 
محاوالتها تفشل وتخرج نسخة مشوهة، وتحيل األمر للتحقيق، لترفع املسؤولية عنها، 

ولتضييع »السالفة«!
نفسها  الفاشلة  الهيئة  تكليف  الهمام  األوقـــاف  وزيــر  يقرر  أكــثــر،  »الجمهور«  وإلشــغــال 

اإلشراف على مشروع إقامة أكبر متحف في العالم للرسول األعظم.. في الكويت!!
عشرات املايني من الدنانير ستهدر، ولن يضيف هذا املتحف، إن بني وإن تم االنتهاء من 
جلب مواده، شيئا لعقيدة املسلم الصالح، بل سيضيف الشيء الكثير لجيوب من هم وراء 

هذا املشروع.
***

إن خلق مواطن يمكن االعتماد عليه ال يتم بغير احترام عقله.

ع��ب��داهلل  زوج����ة  العجيل،  محمد  إبراهيم  مها   ●
 �� ش��ي��ع��ت، ت: 96021000  ع���ام���ًا(،   68( امل���ح���ارب،  ح��م��ود 

.66250005
ت:  ش��ي��ع،  ع���ام���ًا(،   42( صالح،  قاسم  ضياء  أيمن   ●

.50911422 �� 66999568 �� 55224451 �� 66336117
● عبدالعزيز أحمد عبدالرسول حسن حيات، )60 

عامًا(، شيع، ت: 99633220 �� 99729886.
ت:  ش��ي��ع،  ع��ام��ًا(،   46( مهنا،  أحمد  صالح  صادق   ●

.51424499
أح��م��د  أرم���ل���ة  الــكــنــدري،  أحمد  محمد  مليحة   ●
يوسف عبداهلل محمد الكندري، )69 عامًا(، شيعت، ت: 

.99690080
 95( الرفاعي،  إبراهيم  سيد  عبدالله  سيد   ●

عامًا(، شيع، ت:99729377 �� 62226008.
س��ال��م  ج���وه���ر  س���ال���م  أرم���ل���ة  خلف،  مجيد  وفية    ●

دشتي، )78 عامًا(، شيعت، ت: 99658998 �� 66335444.
ف��اخ��ر  أرم���ل���ة  الــقــالف،  حسين  جعفر  كاظمية   ●
 94400125  ��  97992968 عامًا(، شيعت، ت:   81( الخباز، 

.99733393 ��
 85( علي،  ظاهر  أكبر  أرم��ل��ة  عبدالله،  علي  نساء   ●

عامًا(، شيعت، ت:66136494.
)45 عامًا(، شيع، ت:  ● ناصر هاشم غريب الغريب، 

.97113313 �� 99015869

»إنا لله وإنا إليه راجعون«

إصابة إريكسن أعادت إلى األذهان خطورة السقوط المفاجئ لالعبين 

»السرعة واالحترافية«.. كلمة السر في إنعاش القلب 

د. أحمد عبدامللك د. عبداملجيد البناي

د. والء حافظ وأحمد الحافظ 

حادثة سقوط نجم منتخب الدنمارك لكرة القدم 
كريستيان إريكسن )29 عامًا(، مغشيًا عليه، خالل 
السبت،  مساء  فنلندا،  منتخب  مع  فريقه  م��ب��اراة 
أع���ادت إل��ى األذه���ان بعضًا م��ن أخ��ط��ر اإلص��اب��ات 
ال��ت��ي ش��ه��دت��ه��ا امل��الع��ب ال��ع��امل��ي��ة، وق���ّدم���ت درس��ًا 
من  إلن��ق��اذ  والفعالية  السرعة  ع��ن ض���رورة  مهمًا 

يتعّرض لحوادث مماثلة.
وحول أهمية التدخل الطبي السريع في مثل هذه 
الحاالت، قال د. عبداملجيد البناي، طبيب منتخب 
الكويت الوطني لكرة القدم، ل� سبقلا، إن »التدخل 
السريع في حاالت اإلصابة باملالعب، خاصة إذا 
كانت اإلص��اب��ات ف��ي ال���رأس أو ال��رق��ب��ة، أو بحالة 
السقوط املفاجئ، يعني إنقاذ حياة الالعب، تمامًا 
ك��م��ا ح���دث م���ع إري��ك��س��ن، ف��ل��وال ال��ت��دخ��ل ال��س��ري��ع 

واملحترف من قبل الطاقم الطبي ملا تم إنقاذه من 
السكته القلبية«. وأضاف البناي: »خالل أول 3 - 
4 دقائق من الحالة يمكن إنقاذ املريض، لكن إذا 
تعدى األمر هذه الدقائق يكون هناك تأثير على 
املخ، ويمكن أن تحدث الوفاة خالل 8 - 10 دقائق«. 
استشاري  امللك  عبد  أحمد  د.  أش��اد  ناحيته،  من 
ال��ك��ل��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة البريطانية  ال��ع��ائ��ل��ة وزم��ي��ل  ط��ب 
الفريق الالعب سيمو  العائلة، بقيام كابنت  لطب 
ك��ي��ي��ر ب���خ���ط���وات ض����روري����ة ق��ب��ل وص�����ول ال��ط��اق��م 

الطبي، منها:
1 - وضع الالعب على وضعية اإلفاقة على اليمني.
2 - ال��ت��أك��د م��ن ان��ف��ت��اح م��س��ال��ك ال��ه��واء )ع���دم بلع 

اللسان(.
س. 

ّ
3 - التأكد من استمرارية عملية التنف

اليت ص08

كرم: األربعاء بداية استقرار الطقس

الغبار يعطل الموانئ.. 
والموجة مستمرة حتى الثالثاء

محمد المصلح

سببت م��وج��ة ال��غ��ب��ار ال��ت��ي ت��ض��رب ال��ب��الد، ان��ع��دام ال��رؤي��ة األف��ق��ي��ة في 
البحرية  امل��الح��ة  إل��ى توقف حركة  أدى  م��ا  وال��ب��ري��ة،  املكشوفة  املناطق 
أمس في موانئ البالد )الشويخ- الشعيبة- الدوحة( مؤقتًا بسبب تقلب 

األحوال الجوية.
وعلى النقيض من ذلك، سارت حركة املالحة الجوية بصورة طبيعية 
من دون أن تتأثر حركة الطائرات القادمة واملغادرة من الغبار الكثيف 

وتدني الرؤية األفقية.
إل��ى ذل��ك، كشف خبير األرص���اد الجوية محمد ك��رم ل� سبقلا أن البالد 
ت��ت��أث��ر ب��م��وج��ة ال��غ��ب��ار م��ن ن��ه��اي��ة األس��ب��وع امل��اض��ي، وستستمر حتى 
ال��ث��الث��اء، ع��ل��ى أن ي��ب��دأ االس��ت��ق��رار ال��ت��دري��ج��ي ل��ح��ال��ة ال��ط��ق��س م��ن ي��وم 
األربعاء. وأضاف كرم أن سرعة الرياح وصلت في املناطق املكشوفة إلى 
70 كيلو مترًا في الساعة، مما أدى الى انعدام الرؤية االفقية، مشيرا الى 
ان سبب الغبار يرجع الى تداخل املنخفض الهندي املوسمي مع املرتفع 

الجوي الشمالي الغربي، مما أدى إلى هبوب الرياح وإثارة األتربة.

خالل يوم واحد.. ومتفوقاً على أعمال سينمائية كبيرة

 Friends يحقق
HBO Max أعلى رقم مشتركين لـ

محمد جمعة  
امل��ف��ع��م��ة   ،Friends: The Reunion ح��ل��ق��ة  ح��ق��ق��ت 
بذكريات الحنني واالبتسامة والبكاء، ردود أفعال 
أحد   Friends ب��ني جمهور  واس��ع��ة، السيما  عاملية 
امل��وق��ف،  كوميديا  تعتمد  ال��ت��ي  املسلسالت  أش��ه��ر 
وال������ذي ان��ط��ل��ق ع���رض���ه خ����الل ت��س��ع��ي��ن��ي��ات ال��ق��رن 

املاضي واستمر حتى مطلع 2004.
لم  األشهر  للمسلسل  املميزة  ال��ع��ودة  نجاح  ولكن 
يقف عند هذا الحد، حيث حققت الحلقة انجازًا من 
ن��وع آخ��ر تمثل في حصد شبكة HBO Max أعلى 

رق��������م م������ن امل���ش���ت���رك���ني 
خ�����������الل ي�����������وم واح�����������د، 
م���ت���ف���وق���ة ب�����ذل�����ك ع��ل��ى 
أع�������م�������ال س���ي���ن���م���ائ���ي���ة 
 Godzilla م��ث��ل  ك��ب��ي��رة 
vs. Kong ونسخة زاك 
 Justice م����ن  س���ن���اي���در 

.League
وام��������ت��������دت ح����ل����ق����ة ل�����ّم 

إل��ى ساعة و43 دقيقة، شملت ع��دة محاور  الشمل 
رئ��ي��س��ي��ة، م��ن��ه��ا ع�����ودة امل��م��ث��ل��ني إل����ى األس���ت���ودي���و 
األص��ل��ي ال���ذي أع��ي��د ب���ن���اؤه، وال��ل��ق��اء ب��ي��ن��ه��م، وه��و 
مكتملني  معًا  فيه  يجتمعون  ال���ذي  ال��ث��ان��ي  ال��ل��ق��اء 

منذ نهاية املسلسل.
واستطاع املسلسل املكون من عشرة أجزاء، اجتذاب 
القليلة  السنوات  املشاهدين خالل  جيل جديد من 
املاضية، بفضل إعادة بثه على »نتفليكس«، حيث 
م���ا زال ي��ح��ق��ق م���ش���اه���دات ع��ال��ي��ة خ��ص��وص��ًا بني 

املشتركني العرب.
وارتبط نجوم Friends بعالقة وثيقة مع املشاهدين 
في شتى أنحاء العالم 
العشرة  املواسم  ط��وال 
ل�����ل�����م�����س�����ل�����س�����ل، ح���ي���ث 
وص���ل ع���دد م��ش��اه��دي 
ال��ح��ل��ق��ة األخ���ي���رة عند 
ع��رض��ه��ا ف��ي ال��والي��ات 
األول��ى  للمرة  املتحدة 
م������ل������ي������ون   52 إل�����������������ى 

مشاهدة.

تسعى الستعادة الثقة بمركز السيطرة على األمراض

والينسكي.. من أكثر النساء نفوذًا بأميركا
خالد الحماد 

في يومها األول كمديرة ملراكز السيطرة 
على األمراض والوقاية منها في يناير، 
أم������رت ال����دك����ت����ورة روش����ي����ل وال��ي��ن��س��ك��ي 

ب��م��راج��ع��ة ج��م��ي��ع اإلرش��������ادات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب� 
»كورونا« على موقع الوكالة على الويب، بعد 

رسالتها  وك��ان��ت  نصائحها،  بعض  إدارة  غيرت  أن 
واض���ح���ة: »م���رك���ز ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى األم�����راض وال��وق��اي��ة 
منها. لن يخضع بعد اآلن للتدخل السياسي«، وذلك 

بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
ب��ع��د أرب���ع���ة أش���ه���ر، أع��ل��ن��ت ال���دك���ت���ورة وال��ي��ن��س��ك��ي أن 
أن يتوقفوا عن  تم تطعيمهم يمكن  الذين  األشخاص 
ارتداء الكمامات في معظم األماكن. لم تذهل التوصية 
البيت األبيض فحسب، بل أذهلت أيضا قادة الواليات 

واملحليني.

وك����ان ال��رئ��ي��س ب��اي��دن ق��د وع���د ب���أن مركز 
السيطرة على األم��راض والوقاية منها، 
وامل��دي��ر ال���ذي اخ��ت��اره س��ي��ك��ون ح���رًا في 
اتخاذ ق��رارات تستند إلى أسس علمية 
ال���س���ي���اس���ي���ني. وب�����دت  م�����ن  ت����دخ����ل  دون 
ال���دك���ت���ورة وال��ي��ن��س��ك��ي، م��ن��اس��ب��ة بشكل 
الفور  على  تعيينها  بعد  وأصبحت  مثالي. 
واح��دة من أكثر النساء نفوذًا في البالد، والقى ذلك 
ومركز  العامة  الصحة  خ��ب��راء  قبل  م��ن  كبيرًا  ترحيبًا 

السيطرة على األمراض.
السابقة  غ��ون��در، املستشارة  ال��دك��ت��ورة سيلني  وق��ال��ت 
لبايدن إن الدكتورة والينسكي أفضل شخص يمكنه 
قيادة مركز السيطرة على األمراض. كما قال الدكتور 
أنتوني فاوتشي، املستشار الرئيسي لإلدارة األميركي 
قيادة  قدرتها على  ف��ي  تمامًا  يثق  إن��ه  ال��وب��اء،  بشأن 
مركز السيطرة على األمراض، وخروج البلد من الوباء.
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