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اقتصاد وأعمال  | ص13

قفزة كبيرة في تحصينهم خالل 10 أيام

تطعيم 50% من األطفال المسجلين للقاح

اقتصاد  | ص11

حمد السالمة وعبد الرزاق المحسن
في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الصحة توسيع دائرة 
العمالة،  تكدس  مناطق  في  »ك��ورون��ا«  التطعيم ضد 
ف��ي مسعى ل��وق��ف تفشي ال��وب��اء وم��ح��اص��رت��ه، أك��دت 
مصادر حكومية مطلعة أن حملة تطعيم األطفال بني 
12 و15 عاما، تسير بالشكل املطلوب، وهناك جهود 
ك��ب��ي��رة م���ن وزارة ال��ص��ح��ة ب���إش���راف ال���وزي���ر د.ب��اس��ل 
ال���ص���ب���اح ف����ي م����ا ي���خ���ص آل����ي����ات ت��ط��ع��ي��م ه�����ذه ال��ف��ئ��ة 

استعدادا للعام الدراسي املقبل.
وإذ أوضحت املصادر ل� سبقلا أن الحملة تستهدف 
أل��ف��ا م��ن شريحة األط��ف��ال ب��ني 12  تحصني نحو 280 
و15 عاما، كشفت في الوقت ذاته أن عدد الذين سجلوا 

في أول 10 أيام من هذه الفئة بلغ قرابة 67 ألفا، جرى 
أل���ف���ا و400 ط��ف��ل م��ن��ه��م، بما  ل��ن��ح��و 35  ال��ل��ق��اح  م��ن��ح 

يتجاوز نسبة نصف املسجلني.
وعن كيفية التعامل مع من يرفضون اللقاح، خصوصا 
في حال العودة إلى املدارس في العام الدراسي املقبل، 
ذكرت املصادر أن التعامل مع من يرفض التطعيم من 
وستعلنها  التربية،  ل���وزارة  آليته  ترك 

ُ
ست الفئة  ه��ذه 

قبل انطالق العام الدراسي حسب ما تراه مناسبا.
وع��ن األط��ف��ال ال��ذي��ن س��اف��روا إل��ى ال��خ��ارج م��ع ذويهم 
إن��ه سيتم تسجيلهم  املصادر  قالت  اللقاح،  أخ��ذ  قبل 

تمهيدا لتطعيمهم الحقا.
ف���ي ال���س���ي���اق، دش���ن���ت وزارة ال���ص���ح���ة، أم�����س، م��رك��زا 
املغطاة، في  الرياضية  ال��ص��االت  إح��دى  للتطعيم في 

وتيرة  لتسريع  منها  سعيا  ال��ش��ي��وخ،  جليب  منطقة 
تحصني املجتمع ضد »كورونا«، ومحاصرة االنتشار 

الوبائي في مناطق الكثافة العمالية العالية.
التابعة  العمالة  تطعيم  نحو  الصحة  وزارة  وتتجه 
ل���ش���رك���ات ال��ت��ن��ظ��ي��ف ال���ت���ي ت��خ��ض��ع إلش�������راف ب��ل��دي��ة 
ال���ك���وي���ت، ب���ع���د ان���ت���ه���اء ت���ل���ك ال���ش���رك���ات م����ن ت��س��ج��ي��ل 
خ��الل  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة  التطعيمات  منصة  ف��ي  عمالتها 

الفترة املقبلة.
للتطعيم  أخ��رى  }الصحة{ تدشني مراكز  ت��درس  كما 
ف���ي امل��ن��اط��ق ذات ال��ك��ث��اف��ة ال��س��ك��ان��ي��ة ف���ي م��ح��اف��ظ��ات 
حولي والفروانية واألحمدي قريبا، لتسريع الوصول 

إلى املناعة املجتمعية وعودة الحياة الطبيعية. 

ه لتحصين عمال شركات النظافة التابعة إلشراف البلدية س العمالة ¶ توجُّ ع دائرة التطعيم في مناطق تكدُّ ¶  »الصحة« توسِّ

 2020 ع��ن  ن��ق��دي��ة  أرب���اح���اً   %  25 ت��وزي��ع  أق����ّرت  عموميته    ¶
%  14.8 ب��زي��ادة  ص��اف��ي��ة..  أرب���اح���اً  دي��ن��ار  م��اي��ي��ن   10.1 ح��ق��ق   ¶
¶ سجل أداًء استثنائياً في 2020 رغم تداعيات الجائحة القاسية 
¶  واصل تمويل المشاريع الصناعية رغم عدم وضوح معالم األزمة 
¶  نمو إجمالي أصول البنك إلى 688.3 مليون دينار بنهاية 2020 

مؤسسة تايمز العريقة:

 جامعة AUM األولى
في الكويت والـ 24 عربيًا

¶  يعزز سمعة الكويت في مسيرة التعليم العالي محلياً وإقليمياً 
ف���ي إن���ج���از ج���دي���د، ص��ن��ف��ت م��ؤس��س��ة ت��اي��م��ز ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي، ج��ام��ع��ة ال��ش��رق 

عربيًا.  24 وال� الكويت  في  األولى   ،AUM األميركية  األوسط 
ت��رس��ي��خ��ا   Times ال����ص����ادر م���ن م���ؤس���س���ة ع���ري���ق���ة م���ث���ل  ال��ت��ص��ن��ي��ف  وي���ع���د ه����ذا 
تحققها  أن  استطاعت  التي  والعاملية  اإلقليمية  ومكانتها  املحلية  لريادتها 

قصيرة. فترة  غضون  في   AUM

¶ التصنيف 
الجديد يرسخ 

المستوى 
األكاديمي 

والمكانة اللذين 
 AUM حققتهما

إلغاء دفع الـ pcr بـ »كويت مسافر« للمحصنين                

أجواء البالد تنفتح للسفر                
محمد المصلح

دشنت الكويت أمس مرحلة جديدة على طريق فتح األجواء، حيث أعلنت اإلدارة العامة 
للطيران املدني عن السماح بالسفر والعودة من أول أغسطس وفق ضوابط تتماشى مع 
مستجدات الوضع الوبائي، والتطورات اإليجابية في أرقام كورونا مؤخرا ما دفع نحو 

االنفتاح.
وت��أك��ي��دا مل��ا نشرته سبقلا ف��ي ع��دده��ا ال��ص��ادر، أم���س، تحت ع��ن��وان: »3 مقترحات لحل 
مشاكل كويت مسافر«، أعلنت اإلدارة، إلغاء شرط دفع تكاليف فحص pcr خارج البالد في 
منصة »كويت مسافر«، أمام الركاب املحصنني، شريطة دفعها عقب وصولهم البالد، ومن 

ال يلتزم يحجر أسبوعًا منزليًا.
وحددت اشتراطات السفر التي ستطبق اعتبارا من األحد املقبل، حيث سيخضع جميع 
املواطنني املحصنني، لحجر منزلي ملدة أسبوع من تاريخ وصولهم إلى البالد، وفي حالة 
رغبتهم في إنهاء الحجر يقومون بإجراء فحص PCR واح��د والدفع داخ��ل البالد خالل 
فترة الحجر، وفي حالة ظهور نتيجة هذا الفحص مؤكدة الخلو من اإلصابة ينهى الحجر 
املطبق عليهم. وفي ما يخص إج��راءات سفر املواطنني، نص التعميم على عدم السماح 
أو  أو موديرنا  املواطنني غير املطعمني بجرعتني ضد كورونا من لقاحات فايزر  بسفر 

أكسفورد، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون، على أن يستثنى بعض الفئات.
شرط  معتمدة،  بلقاحات  املحصنني  العائدين  الوافدين  على  نفسها  ال��ش��روط  وتنطبق 
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 النصف: »البنك الصناعي« واجه األزمة بقوة وثبات

المواطنون المستثنون من السفر بال تطعيم:

4 فئات مستثناة من الحجر المؤسسي:

إجراءات المواطنين المحصنين بالخارج بلقاحات معتمدة: 

للتطعيم. الخاضعة  غير  العمرية  الفئات   -  1

2 - الحاصلون على شهادة معتمدة من »الصحة« 
صحية. ألسباب  اللقاح  على  حصولهم  بتعذر 

3 - الحوامل شريطة حصولهن على شهادة إثبات
الصحة. وزارة  م��ن  ومعتمدة  ص���ادرة  الحمل 

م��ن  وأق����ارب����ه����م  ال���دب���ل���وم���اس���ي���ون   -  1
ال����درج����ة األول������ى وع��م��ال��ت��ه��م ال��م��ن��زل��ي��ة.

ومرافقوهم. بالخارج  للعالج  المبتعثون   -  2

3 - الكوادر الطبية الحكومية واألهلية وأقاربهم 
المنزلية. وعمالتهم  األول���ى  ال��درج��ة  م��ن 

مــرافــق. بـــال  الــمــســافــرون  الـــقـــاصـــرون   -  4

¶ رفع شهادة تلقي اللقاح على موقع الصحة. 

¶ التسجيل في تطبيق »شلونك« و»كويت مسافر«. 

ال���وص���ول  ¶ ح���ج���ر م���ن���زل���ي أس���ب���وع���اً ع���ن���د 
س��ل��ب��ي.  PCR فـــحـــص  بـــنـــتـــيـــجـــة  يـــنـــهـــى 

المطلوب من المواطنين غير المحصنين:

اللقاحات المعتمدة:

إجراءات قدوم غير الكويتيين المطعمين 
في الخارج بلقاحات معتمدة:

تطبيق  فــي  الــتــســجــيــل    ¶
ـــة  ـــص ـــن ــــــك« وم ــــــون ــــــل »ش
»كــــــــويــــــــت مـــــســـــافـــــر«. 
عند   ،PCR فــحــص  ـــــراء  إج  ¶
ال������وص������ول إل�������ى ال����ب����الد.

ـــام في  أي ل��م��دة 7  ال��ح��ج��ر   ¶
المعتمدة.  ال��ف��ن��ادق  أح���د 
آخ���ر  PCR فـــحـــص  إجـــــــراء   ¶

في اليوم السادس من الحجر. 
الفحص  نتيجة  سلبية  مع   ¶
يستكمل الحجر 7 أيام بالمنزل.

¶  فايزر / بيونتك )جرعتان(.

¶ أسترازينيكا / أكسفورد )جرعتان(.

¶ موديرنا )جرعتان(.

¶ جونسون آند جونسون )جرعة واحدة(.

أعراض تمنع سفر القادمين للبالد:

- الرشح - العطاس - الكحة
- ارتفاع بدرجة الحرارة 

الــتــطــعــيــم  رفــــع شـــهـــادة   ¶
ع����ل����ى م�����وق�����ع ال����ص����ح����ة.

ــلــقــاح  ل أخــــذهــــم  ــــبــــات  إث  ¶
الطائرة. ركوب  قبل  إلكترونياً 

»شلونك«  فــي  التسجيل   ¶
و»كــــــــويــــــــت مـــــســـــافـــــر«.

أس���ب���وع���اً  م���ن���زل���ي  ح���ج���ر   ¶
سلبي.  pcr ب���إج���راء  ي��ن��ه��ى 
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تلّقيا كتاب »مشاهدات عبدالله بشارة« عن مسيرة الشيخ صباح األحمد

األمير وولي العهد تسّلما من الهاشل تقرير »استباق الصدمة«
استقبل سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان امس سمو الشيخ ناصر املحمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان امس محافظ البنك املركزي د.محمد الهاشل، حيث سلم 

سموه نسخة من التقرير السنوي للسنة املالية 2020/  2021 بعنوان »استباق الصدمة«.
واستقبل سمو األمير بقصر بيان امس عبداهلل يعقوب بشارة، حيث أهدى سموه كتابًا 

بعنوان »مشاهدات عبداهلل بشارة بني الخارجية واألمم املتحدة 1964 - 1981«.
وتضمن الكتاب مسيرة املغفور له، بإذن اهلل تعالى، سمو أمير البالد الراحل الشيخ صباح 
الكويتية  الدبلوماسية  ق��واع��د  ف��ي ترسيخ  م��ث��واه،  الجنة  ث��راه وجعل  اهلل  األح��م��د، طيب 

خليجيًا وعربيًا وعامليًا. 
الشيخ ناصر  ام��س سمو  بيان  األحمد بقصر  الشيخ مشعل  العهد  ول��ي  واستقبل سمو 

املحمد.
كما استقبل سموه محافظ بنك الكويت املركزي د.محمد الهاشل، حيث سلم سموه نسخة 

من التقرير السنوي للسنة املالية 2020/  2021 بعنوان »استباق الصدمة«.
واستقبل سمو ول��ي العهد بقصر ب��ي��ان ام��س ع��ب��داهلل ب��ش��ارة، حيث أه���دى س��م��وه كتابًا 
بعنوان »مشاهدات عبداهلل بشارة بني الخارجية واألم��م املتحدة 1964-1981«.  وتضمن 
الكتاب مسيرة املغفور له بإذن اهلل تعالى، سمو أمير البالد الراحل الشيخ صباح األحمد، 
الكويتية خليجيًا  الدبلوماسية  ق��واع��د  ترسيخ  ف��ي  م��ث��واه،  الجنة  ث��راه وجعل  اهلل  طيب 

وعربيًا وعامليًا.
واستقبل رئيس مجلس ال��وزراء سمو الشيخ صباح الخالد في قصر بيان أمس محافظ 
بنك الكويت املركزي د.محمد الهاشل، حيث سلم سموه نسخة من التقرير السنوي للسنة 

املالية 2020/  2021 م بعنوان »استباق الصدمة«. )كونا(

..ومتسلماً كتاب »مشاهدات عبدالله بشارة« عن مسيرة األمير الراحل .. ومتسلماً من الهاشل نسخة من تقرير السنة المالية 2020/ 2021 األمير مستقبالً ناصر المحمد

ولي العهد مستقبالً محافظ البنك المركزي

ولي العهد متسلماً الكتاب من عبدالله بشارة

القيادة تهّنئ ليبيريا بالعيد الوطني
بعث سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد برقية تهنئة إلى  رئيس ليبيريا الصديقة جورج 
تاولون، عّبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيًا سموه له 

موفور الصحة والعافية، وللبلد الصديق املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم، ورئيس 

مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، برقيات مماثلة. )كونا(

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس، مدير إدارة الشؤون 
األمنية لحرس املجلس بدر املطوع، حيث جرى تقليده رتبته الجديدة بعد أن 

جرت ترقيته من رتبة مقدم الى رتبة عقيد. 
حضر اللقاء األمني العام املساعد لشؤون حرس املجلس اللواء خالد الوقيت.

الغانم متوسطاً المطوع والوقيت

الغانم يقّلد مدير الشؤون األمنية 
لحرس المجلس رتبته الجديدة

المجمعات والمطاعم عادت إلى سيرتها األولى

محمد إبراهيم
ش��ه��دت امل��ج��م��ع��ات وامل���ط���اع���م وامل���ق���اه���ي ازدح���ام���ًا 
والتزامًا ملحوظًا من روادها، فيما عملت الجهات 
املختصة على التدقيق على شهادات التطعيم، ولم 

تسجل مخالفات باستثناء حاالت محدودة جدًا.
 وكان ليل امس مختلفًا، حيث عادت الحياة مجددًا 
واضحة  م��ش��ددة  تعليمات  وس��ط  املجمعات  لتلك 
وصريحة بعدم التهاون في تطبيق قرارات مجلس 

الوزراء وااللتزام بعدم دخول غير املطعمني.
ال���داخ���ل���ي���ة ف��ي  وك������ان الف���ت���ًا وج������ود رج������ال وزارة 
أمنية  بتعليمات  متسلحني  التجارية  املجمعات 
ب���ض���رورة ح��س��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال�����رواد م��ع ال��ح��رص 
على عدم دخول غير املطعمني باستثناء الحوامل 
ومن هم أقل من 16 عامًا ومن لديه عذر طبي، وذلك 
بالتعاون مع الجهات االخرى القائمة على تطبيق 

االشتراطات والقرارات.
وش���م���ل���ت ع���م���ل���ي���ة ت���ن���ظ���ي���م ال�����دخ�����ول ل��ل��م��واط��ن��ني 
وامل��ق��ي��م��ني م��ن ال��ح��اص��ل��ني ع��ل��ى ال��ل��ق��اح املجمعات 

ال��ت��ج��اري��ة ال��ك��ب��رى ب��ع��د ال��ث��ام��ن��ة م���س���اًء، وال��ت��ي 
م���رب���ع  م���ت���ر  آالف   6 ع���ل���ى  م���س���اح���ت���ه���ا  ت����زي����د 

وصاالت املطاعم واملقاهي واألندية الصحية 
وال����ص����ال����ون����ات ع���ب���ر ت��ط��ب��ي��ق��ي »ه���وي���ت���ي« 

و»مناعة«.
ك��م��ا ش��ه��د ال���ي���وم األول ل��ت��ط��ب��ي��ق ق�����رارات 
مجلس الوزراء في مجمعي األفنيوز و360 
س��الس��ة وي���س���را ف���ي ب���واب���ات ال���دخ���ول رغ��م 

التدقيق على برنامج هويتي ومناعة ومنع 
غير املطعمني من الدخول.

بائع خضار في المباركية بانتظار الزبائن )تصوير: محمودالفوريكي(المطاعم انتعشت أطفال يمرحون في المباركية

األفنيوز مزداناً برواده ليالً )تصوير: حسني هالل(

انتعشت لياًل في أول أيام تطبيق قرار مجلس الوزراء

¶ ازدحمت بروادها 
من المطعمين.. 

واألنشطة التجارية 
استعادت زخمها 

¶ جهود مكثفة من 
الجهات المعنية 

للتدقيق على 
شهادات أخذ اللقاحات 

ومنع غير المحصنين 

في أول أيام تطبيق قرار مجلس الوزراء بفتح جميع األنشطة أمام المطعمين 
طوال اليوم، تنفست المجمعات الصعداء مساء امس واستعادت زخمها 

المعهود كما كانت سابقاً قبل بدء جائحة فيروس كورونا.
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»الصحة« دّشنت مركزاً في جليب الشيوخ

دائرة التطعيم تتوّسع في مناطق سكن العمالة
عبدالرزاق المحسن

وم��ح��اص��رة  »ك���وف���ي���د19-«،  تطعيم  وت��ي��رة  لتسريع  منها  سعيًا 
دشنت  العالية،  العمالية  الكثافة  مناطق  في  الوبائي  االنتشار 
منطقة جليب  ف��ي  تطعيم  مركز  ف��ي  العمل  ام��س  الصحة  وزارة 

الشيوخ في إحدى الصاالت الرياضية املغطاة. 
 وأوض��ح��ت ال����وزارة ف��ي ب��ي��ان، أن ال��ط��اق��ة االستيعابية ت��ت��واءم 
لالنتظار  م��درج��ات  ت��واف��ر  م��ع  للمنطقة،  السكانية  الكثافة  م��ع 
تسهل على العمالة التي لديها مواعيد مسبقة، والقائمني على 
الخدمة بكل  تقديم  الطبية في  وال��ك��وادر  التنظيمية  اإلج���راءات 

سهولة ويسر. 
وأك������دت ال��������وزارة اس���ت���م���رار ال���ت���وس���ع ف���ي ت��ق��دي��م خ���دم���ة تطعيم 
الوبائي،  االنتشار  ملحاصرة  الرامية  الجهود  ضمن  كوفيد19-، 
بالجميع  مهيبة  العمالية،  الكثافة  تكدس  مناطق  في  سيما  ال 
الزمنية املحددة في  الفترة  التطعيم وموعده، وفق  التزام مكان 

الرسالة النصّية.

عمالة التنظيف

وف��ي س��ي��اق متصل، كشف م��س��ؤول صحي ل��� سبقلا ع��ن توجه 
التنظيف  لشركات  التابعة  العمالة  تطعيم  نحو  الصحة  وزارة 
ال��ت��ي ت��خ��ض��ع الش�����راف ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت، وذل����ك ب��ع��د ان��ت��ه��اء تلك 
الشركات من تسجيل عمالتها في منصة التطعيمات االلكترونية 

خالل الفترة املقبلة.
وأوض���ح امل��س��ؤول أن��ه سيتم تحديد م��وع��د وم��واق��ع إع��ط��اء تلك 
ال��ع��م��ال��ة ل��ل��ق��اح��ات امل���ض���ادة ل��ف��ي��روس ك���ورون���ا ف��ي وق���ت الح��ق، 
الفتًا الى حرص الوزارة على شمول هذه الشريحة ضمن حملة 
التطعيم التي انطلقت أواخر ديسمبر 2020، بهدف تسريع وتيرة 

التطعيمات والوصول الى املناعة املجتمعية خالل أشهر قليلة.
وأش��ار إل��ى ان ال���وزارة ت��درس تدشني مراكز أخ��رى للتطعيم في 
املناطق ذات الكثافة السكانية في محافظات حولي والفروانية 
واألح���م���دي ق��ري��ب��ًا، م��ش��ددًا ع��ل��ى أه��م��ي��ة التسجيل ب��امل��ن��ص��ة من 
قبل شرائح املجتمع كافة، بهدف الحصول على اللقاحات لدى 
، السيما في املناطق التي تمتاز 

ً
تدشني أي مراكز أخرى مستقبال

بوجود كثافة عمالية، ودون حدوث أي عوائق تتعلق بالتسجيل 
االلكتروني قد تؤخر إنجاز تطعيمهم.

خطوات نحو 
المناعة المجتمعية

التطعيم  زيادة 
ل����م����ح����اص����رة 
االن�������ت�������ش�������ار 

الوبائي

اس����ت����ه����داف 
الكثافة  أماكن 
ال���س���ك���ان���ي���ة 

العالية

اس�����ت�����ح�����داث 
م��راك��ز ج��دي��دة 

تفادياً للزحام

ال���وص���ول إل��ى 
الشرائح كافة 

كميات  تأمين 
ك����اف����ي����ة م��ن 
ال����ل����ق����اح����ات 

المعتمدة

في  ال���ت���ش���دد 
اإلج����������������راءات 

الوقائية

¶ مسؤول صحي ل� سبقلا: تحصين عمال شركات التنظيف التابعة إلشراف البلدية قريباً

¶  الطاقة االستيعابية لمركز الجليب تتواءم مع الكثافة السكانية وتوفير مدرجات لالنتظار 

◄

◄

◄

◄

◄

◄

314 حالة خالل 26 يوماً

يوليو »األقسى« بعدد الوفيات
عبدالرزاق المحسن

رغ��م امل��ؤش��رات ال��وب��ائ��ي��ة ال��ع��ام��ة االيجابية 
امل��س��ج��ل��ة ع���ن ف���ي���روس ك����ورون����ا ف���ي ال��ب��الد 
م���ؤخ���را، ف����ان ع����دد ال���وف���ي���ات ال���ت���ي ش��ه��ده��ا 
ال��ش��ه��ر ال����ج����اري، ت��س��ت��دع��ي ات���ب���اع ش��رائ��ح 
امل��ج��ت��م��ع مل���زي���د م���ن ال��ح��ي��ط��ة وال����ح����ذر، مع 
االشتراطات  تطبيق  م��داوم��ة  على  ال��ح��رص 
ال��ص��ح��ي��ة امل���ض���ادة ل��ل��وب��اء، وع����دم ال��ت��ه��اون 
فيها، ال سيما ما يتعلق بتجنب التجمعات 
االجتماعية،  املناسبات  وتنظيم  واملخالطة 
املغلقة، فضال عن ضرورة  االماكن  وتهوية 
املسجلني  ل��ك��ل  التطعيمات  وت��ي��رة  ت��س��ري��ع 

عبر املنصة االلكترونية.
امل��اض��ي��ة تسجيل 314  ي��وم��ا  ال���� 26  ش��ه��دت 
حالة وفاة بسبب مضاعفات الفيروس، في 
ت��داع��ي��ات  ب���دء  م��ن��ذ  األع��ل��ى  حصيلة تعتبر 
الجائحة أواخر فبراير 2020، مقابل تسجيل 
194 حالة وفاة خالل يونيو املاضي، و203 
وفيات في مايو، و244 وفاة في ابريل، و228 
وفاة خالل مارس، الفتة الى ان شهر فبراير 
الوباء، اضافة  شهد 124 حالة وف��اة بسبب 

الى 23 وفاة شهدها يناير 2021.
وم��ق��ارن��ة ب��ال��ع��ام امل��اض��ي 2020 ش��ه��د شهر 
ديسمبر تسجيل 53 وفاة، مقابل 101 حالة 

م���اي���و، و142 في  ف���ي  ن��وف��م��ب��ر، و186  خ���الل 
أغسطس،  ف��ي  و84  يوليو،  ف��ي  و93  يونيو، 

و79 خالل سبتمبر، و169 في اكتوبر.
وتعليقا على األرقام رأى مسؤول صحي أن 
ال��وب��اء يؤكد  أع���داد املتوفني نتيجة  ارت��ف��اع 
الصحية  باالشتراطات  االلتزام  اهمية  على 
التطعيمات،  ع��ل��ى  ب��ال��ح��ص��ول  م��ع االس�����راع 

ح���ي���ث ان���ه���م���ا ال���ح���ل األن����س����ب ل���ل���خ���روج م��ن 
الجائحة بأقل الخسائر.

املوجات الوبائية

وأوضح املسؤول أن املوجات الوبائية تشهد 
تغيرات على فترات متباعدة، وهو ما يؤدي 
ال����ى اس���ت���ق���رار ن��س��ب��ي اح���ي���ان���ا ف���ي م��ع��دالت 
االص��اب��ات وح��االت ال��دخ��ول للمستشفيات، 
ذلك  انعكاس  وبالتالي  احيانا،  وارتفاعها 
على الحاالت املنقولة للعناية املركزة، والتي 
تسفر عن تسجيل وفيات بسبب املضاعفات 

الخطيرة للفيروس.
وذكر ان البروتوكوالت العالجية املخصصة 
لها دور كبير في  لعالج مرضى كوفيد 19 
األس����ّرة املخصصة  إش��غ��ال  اس��ت��ق��رار نسبة 
العناية  وب��أق��س��ام  االج��ن��ح��ة  ف��ي  للمصابني 
انها  ك��م��ا  ال��ع��ام��ة.  املستشفيات  ف��ي  امل��رك��زة 
نسبة  وزادت  ال���وف���ي���ات  ع����دد  م���ن  ��ض��ت 

ّ
خ��ف

ال���ش���ف���اء م����ن ال����ف����ي����روس، م���وض���ح���ا أن ت��ل��ك 
البروتوكوالت تختلف من مريض إلى آخر، 

وبحسب الحالة الصحية للمصاب.
وش���دد امل��س��ؤول على اهمية م��داوم��ة األخ��ذ 
بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة اآلخرين 
والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد 

البدني في املواقع العامة والتجمعات.

الكويت الثالثة خليجيًا بالوفيات
حلت الكويت باملرتبة الثالثة خليجيا بنسبة الوفيات نتيجة مضاعفات كوفيد 19، بنسبة 0.58 % من عدد اإلصابات، 
وذلك بعد السعودية االولى بنسبة 1.58 %، وسلطنة عمان بـ 1.21 %، فيما حلت البحرين رابعة بـ 0.52 %، واالمارات 

خامسة بـ 0.29 %، وقطر سادسة بـ 0.27 %.

البروتوكوالت العالجية 
لها دور كبير في استقرار 

إشغال األسّرة
وخفض الوفيات

المداومة على تطبيق 
االشتراطات والحرص 

على أخذ التطعيمات.. 
طوق النجاة

وكيل التربية لـ سبقلا:

تعاملنا مع 300 طلب واستفسار
هاني الحمادي

أك���د وك��ي��ل وزارة ال��ت��رب��ي��ة، د. ع��ل��ي ال��ي��ع��ق��وب، 
م��واص��ل��ت��ه اس��ت��ق��ب��ال امل���راج���ع���ني ي��وم��ي��ًا ل��ل��رد 
إلى  واالستماع  املختلفة،  استفساراتهم  على 
م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م وت��ن��ف��ي��ذه��ا ب��ش��ك��ل ع���اج���ل وف���ق 
ال���ل���وائ���ح وال���ن���ظ���م امل���ع���م���ول ب��ه��ا ف���ي مختلف 

القطاعات.
وق����ال ال��ي��ع��ق��وب ل��� سبقلا إن ع���دد امل��راج��ع��ات 
وامل���ع���ام���الت ال���ت���ي ت���م اس��ت��ق��ب��ال��ه��ا ح��ت��ى أول 
إل��ى نحو 300 معاملة، جرى  م��ن أم��س وص��ل 
التعامل م��ع بعضها م��ن خ��الل ت��واج��د جهات 
االخ��ت��ص��اص ف��ي م��رك��ز االس��ت��ق��ب��ال للمتابعة 
واإلفادة بشكل مباشر، واالنتهاء من إجراءات 
امل����وض����وع����ات امل����ط����روح����ة، وم���ع���ام���الت أخ����رى 
ح��ي��ل��ت إل���ى ال��ق��ط��اع��ات املعنية إلج����راء ال���الزم 

ُ
أ

بشأنها.
ول��ف��ت ال��ي��ع��ق��وب إل���ى ال��ت��زام��ه ال��ق��ي��ام ب��أع��م��ال 
امل�����ت�����اب�����ع�����ة مل����خ����ت����ل����ف ال������ق������ط������اع������ات امل���ع���ن���ي���ة 
ب��امل��وض��وع��ات امل��ق��دم��ة م��ن امل��راج��ع��ني لضمان 
ع�����دم ت���أخ���ره���ا، ب���اإلض���اف���ة إل�����ى إب������الغ م���ق���ّدم 
ات��خ��ذت حيال طلبه،  التي  ب��اإلج��راءات  الطلب 
عن   

ً
فضال ف���ورًا،  إليها  انتهت  التي  والنتيجة 

ال��ق��ط��اع امل��س��ؤول حول  رف��ع تقرير دوري إل��ى 
املوضوعات املتعلقة باملراجعني وعمل جداول 

إحصائية بعد حصرها وفرزها وتصنيفها.

استعدادات العودة 

إلى ذلك، ترأس اليعقوب االجتماع األسبوعي 
مل��ج��ل��س ال����وك����الء امل���س���اع���دي���ن، مل��ن��اق��ش��ة آخ���ر 

االس����ت����ع����دادات ل��ل��ع��ام ال����دراس����ي امل��ق��ب��ل 2021 
ال���ت���دري���ج���ي���ة اآلم���ن���ة  ال����ع����ودة  ������ 2022، وخ���ط���ة 

للمدارس.
وتناول االجتماع عددًا من املقترحات، إضافة 
إلى شرح تفصيلي آللية العودة للمدارس مع 
ت��ط��ب��ي��ق االش���ت���راط���ات ال��ص��ح��ي��ة، واإلج������راءات 
االح���ت���رازي���ة ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ض��م��ان س��الم��ة الطلبة 

واملعلمني واإلدارة املدرسية.
للعودة  االستعداد  القطاعات  وأك��دت مختلف 
إل���ى ال���دراس���ة م��ن خ���الل خ��ط��ط مكثفة ستقوم 
ب��ه��ا ل��ض��م��ان اس��ت��ق��ب��ال ال��ط��ل��ب��ة ف��ي م��دارس��ه��م 
الصحية  ال���ظ���روف  رغ���م  امل��ق��ب��ل،  ف���ي سبتمبر 
والعالم  الكويت  بها  تمر  التي  واالستثنائية 

أجمع بسبب جائحة كورونا.
وتطرقت التصورات واالقتراحات إلى إمكانية 

العودة الكاملة للطلبة مع تطبيق اإلجراءات.

اليعقوب خالل استقبال المراجعين

مجلس الوكالء:
 استعدادات للعام الدراسي 

2021 - 2022 وتطبيق 
االشتراطات الصحية

خطط مكّثفة لضمان سالمة 
الطلبة داخل المدارس

في سبتمبر
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رداً على سؤال مهلهل المضف

وزير التجارة: العمالت الرقمية ضمن التحول الرقمي
حمد الحمدان

ال��ت��ج��ارة والصناعة  ك��ش��ف وزي���ر 
التي  الخطة  أن  السلمان،  عبداهلل 
تعدها هيئة أسواق املال ملواجهة 

تحديات التحول الرقمي تتضمن 
العمالت الرقمية.

وق����ال ال���وزي���ر ف���ي رد ع��ل��ى س���ؤال 
النائب مهلهل املضف، إن الهيئة 
ت��ق��وم ح��ال��ي��ًا ب��ت��ن��ف��ي��ذ م��ش��روع��ه��ا 

الخاص بوضع اإلطار التنظيمي 
للتقنيات املالية املرتبطة بأنشطة 
األوراق املالية، والذي يمثل هدفه 
ال���ع���ام ف���ي وض����ع إط����ار تشريعي 
القواعد  يتضمن  ش��ام��ل  ورق��اب��ي 

املنظمة للتقنيات املالية املرتبطة 
الخاصة  املالية  الخدمات  بمجال 
املالية،  األوراق  وأنشطة  ب���أدوات 
وذلك لحماية املتعاملني بأنشطة 
حقوقهم،  وح��ف��ظ  امل��ال��ي��ة  األوراق 
والذي يتفق مع نصوص وأهداف 

مواد قانون الهيئة ذات الصلة.
وأض���������اف: وي���س���ت���ه���دف امل���ش���روع 
ك��ال م��ن ال��ش��رك��ات واألف����راد الذين 
ي��ت��ط��ل��ع��ون إل���ى ت��وف��ي��ر امل��ن��ت��ج��ات 
أو ال��خ��دم��ات امل��ب��ت��ك��رة ف��ي مجال 
ال����ت����ق����ن����ي����ات امل�����ال�����ي�����ة امل����رت����ب����ط����ة 
وجميع  املالية،  األوراق  بأنشطة 
امل��ت��ع��ام��ل��ني م����ن ش����رك����ات وأف������راد 
ال��ذي��ن يتطلعون الس��ت��خ��دام هذه 

الخدمات/ املنتجات.
أه���������داف  ان  ال��������وزي��������ر  وأوض�������������ح 
امل��ش��روع تتمثل ف��ي ت��وف��ي��ر إط��ار 
تنظيمي متكامل للتقنيات املالية 
لدى هيئة أسواق املال، معد وفق 
أف��ض��ل ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات وامل��م��ارس��ات 
ال���ع���امل���ي���ة ف�����ي م����ج����ال ال���ت���ق���ن���ي���ات 
امل��ال��ي��ة، وت��ع��زي��ز ودع���م امل��ب��ادري��ن 
التقنيات  م��ج��ال  ف��ي  وامل��ب��ت��ك��ري��ن 
امل�����ال�����ي�����ة، ودع���������م رؤي���������ة ت���ح���وي���ل 
ال��ك��وي��ت ك��م��رك��ز م���ال���ي م���ن خ��الل 
أولوية  يعتبر  االبتكار  ان  إظهار 
تسهم في جذب الشركات الناشئة 
والشركات الكبرى العاملية لتقديم 
خ��دم��ات��ه��م وف���ت���ح ف�����روع ل��ه��ا في 
املنتجات  وتنويع  الكويت،  دول��ة 
االس���ت���ث���م���اري���ة وإي�����ج�����اد ق���ن���وات 
اس��ت��ث��م��اري��ة وت��م��وي��ل��ي��ة ج��دي��دة 
ت���س���ه���م ف������ي ت����ن����وي����ع االق����ت����ص����اد 

ال��وط��ن��ي، وامل��س��اه��م��ة ف��ي تحقيق 
ال��ش��م��ول امل��ال��ي م��ن خ���الل توفير 
خ���دم���ات م��ال��ي��ة ل��ش��ري��ح��ة أوس���ع 
فاعلية  أكثر  املجتمع وبشكل  من 
وك������ف������اءة، وح����م����اي����ة امل���ت���ع���ام���ل���ني 
ب���أن���ش���ط���ة وخ������دم������ات ال���ت���ق���ن���ي���ات 
خالل  من  حقوقهم  وحفظ  املالية 
ض����واب����ط ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة وإج���������راءات 

رقابية.
وأضاف: ونود اإلفادة بانه في ما 
يتعلق بتنظيم العمالت الرقمية، 
ف����إن دوره�����ا ف���ي م���ش���روع ال��ه��ي��ئ��ة 
يقتصر في أن تكون إحدى وسائل 
ال���دف���ع/ ال��ت��ع��ام��ل امل��ال��ي��ة امل��ت��اح��ة 
ف�����ي خ�����دم�����ات ال���ت���ق���ن���ي���ات امل���ال���ي���ة 
ال��ت��ي س��ت��ن��ظ��م��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة، وال��ت��ي 
وأنشطة  ب���أدوات  معنية  ستكون 
ان  ش�����رط  ف���ق���ط،  امل���ال���ي���ة  األوراق 
ت��ك��ون تلك ال��ع��م��الت م��ن العمالت 
من جانب  )مصرحة  لها  املصرح 
بالدولة(،  املعنية  الرقابية  الجهة 
حيث ان تنظيم العمالت الورقية 
أو ال���ع���م���الت ال���رق���م���ي���ة م����ن ح��ي��ث 
إص���دارات���ه���ا وس���ي���اس���ات ت��ح��دي��د 
ق���ي���م���ه���ا واع����ت����م����اد اس���ت���خ���دام���ه���ا 
ك��وس��ي��ل��ة دف�����ع )س�������واء ل��ل��ع��م��الت 
ال���ع���م���الت  أو  م���ح���ل���ي���ًا  امل������ص������درة 
ال��ق��ائ��م��ة ع��امل��ي��ًا(، ف��ه��و أم���ر معني 
ب��ج��ه��ات رق��اب��ي��ة أخ����رى ب��ال��دول��ة، 
وال ت��دخ��ل ض��م��ن ن��ط��اق امل��ش��روع 
واإلط���������ار ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ال�������ذي ي��ت��م 
إع�����داده م��ن ج��ان��ب ال��ه��ي��ئ��ة، حيث 
ال ي�����دخ�����ل ه�������ذا ال����ج����ان����ب ض��م��ن 

اختصاصات الهيئة.

¶ المشروع قيد اإلعداد ويستهدف توفير إطار تنظيمي كامل
بمساحة ال تقل عن 1.5 كم2

المطيري يطلب تخصيص مقبرتين 
في »صباح األحمد« السكنية

زكريا محمد
دعا نائب املدير العام لشؤون الخدمات 
ال��ب��ل��دي��ة خ��ل��ف امل��ط��ي��ري إل���ى مخاطبة 
امل���ؤس���س���ة ال���ع���ام���ة ل���ل���رع���اي���ة ال��س��ك��ن��ي��ة 
تقل  ال  ب��م��س��اح��ة  م��وق��ع��ني  لتخصيص 
عن 1.5 كيلومتر مربع إلنشاء مقبرتني 
صباح  منطقة  ف��ي  وال��ج��ع��ف��ري��ة  للسنة 

األحمد السكنية.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر، اص����در امل��دي��ر ال��ع��ام 
ل��ل��ب��ل��دي��ة م.أح����م����د امل���ن���ف���وح���ي ت��ع��م��ي��م��ًا 
ب��ش��أن آل��ي��ة ع��م��ل ت��ع��دي��ل ت��رق��ي��م القطع 
والقسائم مع بيان الشوارع وذلك بعد 

صدور قرار من املجلس البلدي.
وق�����������ال امل�����ن�����ف�����وح�����ي ت����ن����ق����س����م ال�����������دورة 
امل��س��ت��ن��دي��ة ب��ع��د ص����دور ق����رار امل��ج��ل��س 
ال���ب���ل���دي إل�����ى ن����وع����ني، وه���م���ا ال���خ���اص 

بتعديل ترقيم القطع فقط.
وفي حالة كان التعديل الصادر به قرار 
املساس  دون  فقط  القطع  ترقيم  يشمل 

بحدود القطع أو ترقيم القسائم، تقوم 
ب��م��خ��اط��ب��ة  ال���ع���م���ران���ي  ال��ت��ن��ظ��ي��م  إدارة 
الهندسية  )األنظمة  املختلفة  اإلدارات 
/    أف���رع ال��ب��ل��دي��ة ف��ي امل��ح��اف��ظ��ات حسب 
ال��خ��ارج��ي��ة املعنية  امل��ن��ط��ق��ة وال��ج��ه��ات 
وإف������ادت������ه������م ب������ص������دور ق���������رار امل���ج���ل���س 
ال��ب��ل��دي، وأن���ه ج���ار ال��ع��م��ل ع��ل��ى تعديل 
إدارة  ال��ص��ل��ة. وك���ذل���ك  امل��خ��ط��ط��ات ذات 
امل��س��اح��ة ل��ت��ع��دي��ل ب��ي��ان��ات امل��خ��ط��ط��ات 
املساحية مع الطلب بتزويدهم بنسخة 
االن��ش��اءات  امل��ع��دل، وإدارة  م��ن املخطط 
مع  والتنسيق  ال��ش��وارع  أرق���ام  لتدقيق 
إدارة املساحة إن وج��د أي تعديل على 

أرقام الشوارع.
امل���س���اح���ة  إدارة  ت����ق����وم  أن  إل������ى  ودع�������ا 
املساحية  املخططات  ب��ي��ان��ات  بتعديل 
م���ع ب���ي���ان ق�����رار امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي ورق���م 
العمراني وتزويد  التنظيم  إدارة  كتاب 
من  بنسخة  ال��ع��م��ران��ي  التنظيم  إدارة 

املخططات املساحية املعدلة.

الرومي: الواجهات البحرية متنفٌس 
للمواطنين والمقيمين

عبداهلل  البلدي  املجلس  عضو  استغرب 
ال�������روم�������ي م������ن ق�����ي�����ام ب����ع����ض ال����ش����رك����ات 
الدوحة  في  البحرية  الواجهة  باستغالل 
ك��م��واق��ف ل��ل��س��ي��ارات ال��خ��اص��ة ب��ه��ا، مما 
س��ي��ن��ع��ك��س س��ل��ب��ًا ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة 
وامل��ن��ظ��ر ال���ع���ام ل��ل��واج��ه��ات ال��ب��ح��ري��ة في 

الكويت.
املنظر  الحفاظ على  الرومي على  وش��دد 
ال����ع����ام ل���ل���واج���ه���ات ال���ب���ح���ري���ة، وت���ف���ادي���ًا 
البيئة  على  ومشكالت  تأثيرات  ل��ح��دوث 

ال���واج���ه���ات  ت���ك���ون ه�����ذه  ال���ب���ح���ري���ة، وان 
ال���ب���ح���ري���ة م��ت��ن��ف��س��ًا ل��ج��م��ي��ع امل���واط���ن���ني 
 ه��ل ه���ذه ال��ش��رك��ات 

ً
وامل��ق��ي��م��ني، م��ت��س��ائ��ال

ل���دي���ه���ا ع���ق���ود ب���اس���ت���غ���الل ه�����ذه األم���اك���ن 
ف���ي واج���ه���ة ال����دوح����ة ال��ب��ح��ري��ة ك��م��واق��ف 
لسياراتها؟ ودعا إلى تزويده بكل العقود 
للواجهات  املستغلة  للشركات  الخاصة 
ب��ال��دوح��ة إن وج���دت، وك��م عدد  البحرية 
ال���ش���رك���ات ال���ت���ي ت���ق���وم ب���اس���ت���غ���الل ه���ذه 

األماكن؟ .

عبدالله السلمانمهلهل المضف
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سبقلا تنشر إجراءات المغادرة والدخول للمواطنين والمقيمين

حجر مؤسسي وفحصا PCR للكويتيين غير المحصنين

محمد المصلح
تأكيدا لما انفردت بنشره سبقلا في عددها 

الصادر أمس بشأن »الغاء بند شرط دفع 
تكاليف فحص pcr خارج البالد امام الركاب 

المحصنين في منصة »كويت مسافر«، شريطة 
دفع التكاليف عقب وصولهم البالد، ومن 
ال يلتزم يحجر اسبوعاً منزلياً، أعلنت اإلدارة 

العامة للطيران المدني انه يطبق على جميع 
المواطنين المحصنين حجر منزلي لمدة اسبوع 

من تاريخ وصولهم الى البالد، وفي حالة 
 PCR رغبتهم إنهاء الحجر يقومون بإجراء فحص
واحد والدفع داخل البالد خالل فترة الحجر وفي 
حالة ظهور نتيجة هذا الفحص تؤكد الخلو من 

اإلصابة ينهي الحجر المطبق عليهم.
دعت اإلدارة العامة للطيران المدني، في 

تعميم موجه الى شركات الطيران العاملة 
في مطار الكويت بشأن اشتراطات السفر 

للمواطنين والمقيمين، إلى ضرورة العمل بما 
جاء في قرار مجلس الوزراء والسلطات الصحية 

بدولة الكويت.
وألغى التعميم أي تعاميم سابقة تتعارض مع 

ما جاء أعاله ويطبق هذا التعميم اعتبارا من 
يوم األحد المقبل في الساعة 12 ظهرا حسب 

التوقيت المحلي لدولة الكويت.

¶ الطيران المدني: إلغاء الدفع في منصة »كويت مسافر« للمطعمين

أكد التعميم عدم قبول أي راكب قادم من املواطنني واقاربهم من الدرجة األولى 
والعمالة املنزلية املرافقة لهم الى الكويت إال بعد حصولهم على شهادة فحص 
)PCR( سلبية س��اري��ة امل��ف��ع��ول 72 س��اع��ة  وت��اري��خ املسحة )ال��ف��ح��ص( ال��ى وقت 
القبول على الرحلة وأال تظهر عليه أي أعراض مثل »الرشح - والعطاس - ارتفاع 

بدرجة الحرارة - والكحة الخ...«، وفق الفئات التالية:

1- املتلقون اللقاح داخل الكويت وبعد ظهور اللون األخضر بتطبيق )مناعة/ هويتي( 
يستكملون التسجيل بتطبيق »شلونك« وبمنصة »کويت مسافر«.

2 - يطبق على جميع املواطنني املحصنني حجر منزلي ملدة اسبوع من تاريخ 
بإجراء فحص  الحجر يقومون  إنهاء  وف��ي حالة رغبتهم  الكويت  إل��ى  وصولهم 
PCR واحد والدفع داخل الكويت خالل فترة الحجر، وفي حالة ظهور نتيجة هذا 

الفحص تؤكد الخلو من اإلصابة ينهى الحجر املطبق عليهم.

يقومون  بالكويت  املعتمدة  ال��ل��ق��اح��ات  وم��ن  ال��ك��وي��ت  خ���ارج  للقاح  املتلقون   -  3

باعتماد شهادة تلقي اللقاح عن طريق رفعها بموقع وزارة الصحة ويستكملون 
ملدة  منزلي  الجميع حجر  على  ويطبق  مسافر«  و»کويت  »شلونك«  ب� التسجيل 
أسبوع من تاريخ وصولهم الى الكويت وفي حالة رغبتهم إنهاء الحجر يقومون 
بإجراء فحص )PCR( واح��د والدفع داخ��ل الكويت وفي حالة ظهور نتيجة هذا 

الفحص سلبية ينهى الحجر.

4 - غ���ي���ر امل��ح��ص��ن��ني ال����ذي����ن ي��ظ��ه��ر ال���ل���ون���ان األح����م����ر واألص����ف����ر ل���ه���م ب��ت��ط��ب��ي��ق 
»ك��وي��ت  وبمنصة  »ش��ل��ون��ك«  بتطبيق  التسجيل  يستكملون  )مناعة/ هويتي( 
مسافر« ويقومون بسداد قيمة عدد فحصي )PCR( واجراء أحدهما عند الوصول 
للكويت واآلخر باليوم السادس من الحجر املؤسسي، وكذلك سداد قيمة حجرهم 
)7( أيام بالحجر املؤسسي لدى أحد الفنادق املعتمدة وفي حال ثبوت الخلو من 

فيروس کورونا املستجد يستكمل مدة الحجر 7 أيام أخرى باملنزل.

5 - امل��ت��ل��ق��ون ل��ل��ق��اح خ����ارج ال��ك��وي��ت وم���ن ال��ل��ق��اح��ات غ��ي��ر امل��ع��ت��م��دة ف��ي ال��ك��وي��ت 
يعاملون معاملة غير املحصنني.

إجراءات القدوم للمواطنين

ال��م��ع��ت��م��دة ال��ل��ق��اح��ات  ب���أح���د  ال��م��ح��ص��ن��ي��ن  ل��ل��م��واط��ن��ي��ن  إال  س���ف���ر   ال   ¶
¶ معاملة المواطنين المطعمين بلقاحات غير معتمدة بالخارج كغير المحصنين 
ال��ق��دوم  قبل  الكويتيين  لغير   qr-code اإلل��ك��ت��رون��ي  التدقيق  إح��ض��ار   ¶

دعا تعميم »الطيران املدني« الى عدم السماح بالسفر 
ال����ى خ�����ارج ال��ك��وي��ت اال ل��ل��م��واط��ن��ني امل��ح��ص��ن��ني ب��أح��د 
اللقاحات املعتمدة لدى الكويت وظهور اللون األخضر 

بتطبيق »مناعة/ هويتي« وتستثنى الفئات التالية: 

1- الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم.
2 - الحاصلون على شهادة معتمدة من الصحة تفيد 

بتعذر حصولهم على اللقاح ألسباب صحية.

3 - ال��ح��وام��ل ش��ري��ط��ة ح��ص��ول��ه��ن ع��ل��ى ش��ه��ادة إث��ب��ات 
الحمل صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة.

4 - التأكيد على حصول الكويتيني على تأمني صحي 
ط��ي��ل��ة ف���ت���رة ت���واج���ده���م خ������ارج ال����ب����الد وي���غ���ط���ي ع���الج 

اإلصابة بفيروس كورونا.

ضوابط مغادرة الكويتيين 

إجراءات القدوم لغير الكويتيين
اللون  اللقاح داخ��ل الكويت وبعد ظهور  1- املحصنون املتلقون 
األخ����ض����ر ب��ت��ط��ب��ي��ق )م���ن���اع���ة/ه���وي���ت���ي( ي��س��ت��ك��م��ل��ون ال��ت��س��ج��ي��ل 

بتطبيق »شلونك« وبمنصة »كويت مسافر«.

أس��ب��وع من  مل��دة  2 - يطبق على جميع املحصنني حجر منزلي 
إن��ه��اء الحجر  الكويت وف��ي ح��ال��ة رغبتهم  ال��ى  ت��اري��خ وصولهم 
يقومون بإجراء فحص )PCR( واحد والدفع بداخل الكويت فترة 
الخلو من  الفحص تؤكد  ه��ذا  نتيجة  وف��ي حالة ظهور  الحجر، 

اإلصابة ينهى الحجر املطبق عليهم.

3 -  امل��ت��ل��ق��ون ل��ل��ق��اح خ����ارج ال��ك��وي��ت وم����ن ال��ل��ق��اح��ات امل��ع��ت��م��دة 
بالكويت يقومون باعتماد شهادة تلقي اللقاح عن طريق رفعها 
بموقع وزارة الصحة، على أن يتم إثبات تلقي اللقاح الكترونيا 
ق��ب��ل ال��ص��ع��ود ال���ى ال��ط��ائ��رة وع��ن��د ال���وص���ول م���ن خ���الل إم��ك��ان��ي��ة 
التسجيل  ويستكملون  بالكويت   )qr-code( اإللكتروني  التدقيق 
بتطبيق »شلونك« وبمنصة »كويت مسافر« ويطبق على الجميع 
الكويت، وفي  ال��ى  مل��دة أسبوع من تاريخ وصولهم  حجر منزلي 
حالة الرغبة بإنهاء الحجر، يقومون بإجراء فحص )PCR( واحد 
والدفع داخل الكويت خالل فترة الحجر، وفي حالة ظهور نتيجة 
هذا الفحص تؤكد الخلو من اإلصابة ينهى الحجر املطبق عليهم.

المستثنون من الحجر المؤسسي
1 - ال��ب��ع��ث��ات ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة وال��دب��ل��وم��اس��ي��ون امل��ع��ت��م��دون ل��دى 
الكويت وأقاربهم من الدرجة األولى )زوج - زوجة - أبناء(، سواء 

منفردين أو مجتمعني وعمالتهم املنزلية املرافقة لهم.

ومرافقيهم  بالخارج  للعالج  املبتعثون  الكويتيون  املرضى   -  2
بعد انتهاء فترة العالج )بشرط وجود الشهادة الدالة على ذلك 
صادرة من املكتب الصحي الكويتي في الدولة مقر تلقي العالج(.

ال��درج��ة  ال��ك��وادر الطبية الحكومية واأله��ل��ي��ة وأق��ارب��ه��م م��ن   - 3
أو مجتمعني  م��ن��ف��ردي��ن  أب���ن���اء(، س����واء   - - زوج����ة  األول�����ى )زوج 

ومرافقيهم من العمالة املنزلية )بشرط ابراز ما يثبت ذلك(.

4 - القاصرون املسافرون من دون مرافق.

اللقاحات المعتمدة
¶ فايزر بيونتك )جرعتان(.

¶ أسترازينيكا / أكسفورد )جرعتان(.
¶ موديرنا )جرعتان(.

¶ جونسون آند جونسون )جرعة واحدة(.



الكوليسترول مادة شمعية في الدم، 
يحتاج الجسم إليها لبناء الخاليا الصحية، 

لكن يمكن أن يتسبَّب ارتفاعها الشديد في 
زيادة خطر اإلصابة بالنوبة القلبية، فبسبب 

الكوليسترول المرتفع يمكن أن تتكون 
بات ُدهنية في األوعية الدموية الخاصة  ترسُّ

بالمريض، وفي نهاية المطاف، تنمو هذه 
بات وتؤدي إلى صعوبة تدفق الكمية  الترسُّ

الكافية من الدم عبر الشرايين، وأحياناً تنفجر 
ل جلطة، تسبب  بات فجأًة لُتشكِّ تلك الترسُّ

النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

الوراثة
 ما 

ً
ع���ادة لكن  الكوليسترول،  ارت��ف��اع  ت��وري��ث  يمكن 

الحياة  أس��ل��وب  الحالة نتيجة الت��ب��اع  ه��ذه  تحدث 
 
ً
غير الصحي، األمر الذي يجعل هذا االرتفاع قابال

للعالج والوقاية منه.
التمرينات  وممارسة  صحي  غ��ذائ��ي  نظام  باتباع 
الرياضية وتناول األدوية في بعض األحيان يمكن 

خفض الكوليسترول املرتفع.

األعراض
ارت���ف���اع ال��ك��ول��ي��س��ت��رول ف��ي ال����دم ل��ي��س ل��ه أع����راض، 
وإج��راء اختبار الدم هو الطريقة الوحيدة للكشف 

عن إصابتك.

متى تزور الطبيب؟
ا إذا كنت بحاجة إلى إجراء اختبار  اسأل طبيبك عمَّ
الذين  كوليسترول. ُيختَبر األطفال والشباب عادة 
ال ي��ع��ان��ون م��ن ع��وام��ل الخطر ألم���راض القلب مرة 
واح�����دة ب���ني ع��م��ري 9 و11ع����ام����ًا، وم����رة أخ����رى بني 

عمري 17 و19 عامًا. 
 ك��ل خمس س��ن��وات للبالغني 

ً
ُي��ع��اُد االخ��ت��ب��ار ع���ادة

امل���ص���اب���ني وال����ذي����ن ال ت���وج���د ل��دي��ه��م ع���وام���ل خطر 
لإلصابة بأمراض القلب.

األسباب
ُينقل الكوليسترول خالل الدم حيث يكون مرتبطًا 
ب الذي يجمع  بالبروتينات، وُيطلق على هذا املركَّ
الدهني،  ال��ب��روت��ني  اس��م  وال��ب��روت��ني  الكوليسترول 
وت��خ��ت��ل��ف أن�����واع ال��ك��ول��ي��س��ت��رول اس���ت���ن���ادًا إل����ى ما 

يحمله البروتني. 
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  ط���ع���ام ب���ال غ��ل��وت��ي��ن وم��ن��ت��ج��ات ال���ص���وي���ا ي��ح��ّس��ن��ان وظ��ي��ف��ت��ه��ا

خمول الغدة الدرقية.. ما سببه وتأثيراته؟
يحدث خمول )قصور( الغدة الدرقية عندما 

يفشل الجسم في إنتاج ما يكفي من هرمون 
الغدة المسؤولة عن توفير الطاقة لكل عضو 

تقريباً، ويؤثر الخمول بشكل شائع في األشخاص 
الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر، لكن يمكن 
أن يبدأ في أي عمر. ومع مرور الوقت، يمكن أن 
يؤدي هذا إلى عدد من المشاكل الصحية، بما 

في ذلك السمنة وآالم المفاصل.
تقع ال��غ��دة ال��درق��ي��ة ف��ي ال��ج��زء السفلي األم��ام��ي من 
الرقبة، وتنتقل الهرمونات التي تفرزها عبر مجرى 
الدم، وتؤثر في كل جزء من الجسم تقريبًا، بما في 

ذلك القلب والعضالت والجلد.

وظائف الغدة 

اس��ت��خ��دام خاليا  ف��ي كيفية  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  تتحكم 
ال��ج��س��م ل��ل��ط��اق��ة م���ن ال���ط���ع���ام، وه����ي ع��م��ل��ي��ة تسمى 
التمثيل الغذائي. يؤثر التمثيل الغذائي على درجة 
ح���رارة الجسم وض��رب��ات القلب وم���دى ج���ودة حرق 

السعرات الحرارية.
إذا لم يكن لديك ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية 
ف��س��وف ت��ت��ب��اط��أ ع��م��ل��ي��ات ج��س��م��ك، وه����ذا ي��ع��ن��ي أن 
الغذائي  التمثيل  ويصبح  أق��ل  ط��اق��ة  ينتج  جسمك 

بطيئًا.

أعراض الخمول 

ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��الم��ات واألع�����راض الرئيسية 
ل��ق��ص��ور ال��غ��دة ال��درق��ي��ة، تختلف ب��اخ��ت��الف ال��ف��رد، 

:Express وأكثرها شيوعًا وفقا ملوقع
1 - التعب. 

2 - زيادة الوزن. 
3 - الشعور باالكتئاب.

4 - انتفاخ وتوهج في الوجه. 
5 - اإلمساك. 

6 - الشعور بالبرد وانخفاض التعرق. 
7 - تباطؤ معدل ضربات القلب. 

8 - ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.
9 - جفاف الجلد والشعر.

10 - ضعف الذاكرة. 
11 - صعوبات الخصوبة أو تغيرات الدورة الشهرية. 

بها. 
ّ
12 - ضعف العضالت أو تصل

13 - أوجاع وقابلية للكسر.
14 - ألم وتيّبس في املفاصل. 

15 - بحة في الصوت.
وبالنسبة ملعظم األشخاص، ستتطور أعراض هذه 
الحالة تدريجيًا على مدار سنوات عدة، لذا فالطريقة 
الدقيقة الوحيدة ملعرفة ما إذا كان لديك مشكلة في 
ال��غ��دة ال��درق��ي��ة إذا ظ��ه��رت بعض تلك األع���راض هي 
إج�����راء اخ��ت��ب��ار وظ���ائ���ف ال���غ���دة ال���درق���ي���ة، ح��ي��ث يتم 
الهرمون  مستويات  لقياس  ال���دم  م��ن  عينة  اختبار 
ل��دي��ك. يمكن أن يعاني ك��ل م��ن ال��رج��ال وال��ن��س��اء من 

خ��م��ول ف��ي ال��غ��دة ال��درق��ي��ة، لكنه أك��ث��ر ش��ي��وع��ًا عند 
الحالة،  ه��ذه  تطوير  أيضًا  لألطفال  ويمكن  النساء. 

حتى إن بعضهم يولدون معها.
الغدة  ق��ص��ور  ع��ن  األط��ف��ال بحثًا  يتم فحص جميع 
الدرقية الخلقي باستخدام اختبار بقعة الدم عندما 

يبلغ الطفل نحو خمسة أيام من العمر.

ماذا تأكل؟

ا ل���Medical News Today، إذا كنت تتناول دواء 
ً
وفق

ل��ع��الج خ��م��ول ال��غ��دة ال��درق��ي��ة فعليك ب��ت��ن��اول��ه على 
معدة فارغة للسماح للجسم بامتصاصه بالكامل، 

األمر الذي قد يستغرق ما يصل إلى ساعة.
ل��ك��ن ي��م��ك��ن أن ت��ت��داخ��ل ب��ع��ض ال��ع��ن��اص��ر ال��غ��ذائ��ي��ة 
مع صحة الغدة الدرقية، وقد تخف أع��راض خمول 
ال���غ���دة ال���درق���ي���ة إذا ت���ن���اول ال���ن���اس ك��م��ي��ات أق����ل من 
األطعمة التي تحتوي على الغيتروجني، مثل اللفت 

و البروكلي والقرنبيط والكرنب. 
ت���ؤك���ل ه����ذه ال���خ���ض���روات ب��ك��م��ي��ات م��ن��ت��ظ��م��ة، وه��ي 

م��ف��ي��دة ل��ص��ح��ت��ك ال���ع���ام���ة، وال ت��ت��داخ��ل م���ع وظ��ي��ف��ة 
الغدة الدرقية، فقط عندما يتم تناول هذه األطعمة 
ال��ص��ح��ي��ة ب��ك��م��ي��ات ك��ب��ي��رة ق���د ت��ت��أث��ر وظ��ي��ف��ة ال��غ��دة 

الدرقية، وقد تكون األعراض أكثر حدة.
وأش���ارت األب��ح��اث إل��ى أن ف��ول الصويا ق��د يتداخل 
أي��ض��ًا م���ع ك��ي��ف��ي��ة إن���ت���اج ال��ج��س��م ل��ه��رم��ون��ات ال��غ��دة 
ال��درق��ي��ة. وت��م توضيح ذل��ك ف��ي دراس���ة حالة قدمها 
ام��رأة  إن  باليابان، حيث  ش��وا  ف��ي جامعة  باحثون 
ع��ام��ًا أصيبت بقصور ح��اد في   72 العمر  م��ن  تبلغ 
بانتظام  الدرقية ألنها كانت تستهلك  الغدة  نشاط 

مشروبًا صحيًا كثيفًا من الصويا ملدة ستة أشهر.
وبمجرد أن توقفت امل���رأة ع��ن ت��ن��اول امل��ش��روب، إلى 

جانب األدوية، تحسنت حالتها بشكل كبير.

ورأى باحث في جامعة سيليسيا الطبية في بولندا 
أن م���رض ال��غ��دة ال��درق��ي��ة امل��ن��اع��ي ال���ذات���ي غ��ال��ب��ًا ما 
ي��ك��ون م��ص��ح��وب��ًا ب��م��رض االض���ط���راب���ات الهضمية. 
ول���ه���ذا ف���إن إزال�����ة »ال��غ��ل��وت��ني« م���ن ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي 
الخبز  مثل  الدرقية،  الغدة  وظيفة  تحسن  أن  يمكن 
وامل��ع��ك��رون��ة وال��ح��ب��وب وال��ب��س��ك��وي��ت و امل��ق��رم��ش��ات 

والكعك واملعجنات والفطائر.

د.والء حافظ

◄ حليب الصويا
◄ صلصة الصويا

◄ التوفو
◄ امليسو

أطعمة ومشروبات

تحتوي

على الصويا: 

عدم الحركة والسمنة واألكل غير الصحي.. من أسبابه

ارتفاع الكوليسترول بشدة يصيبك بنوبة قلبية

تشمل الصرع وباركنسون وألزهايمر

تقنية جديدة تحّفز الدماغ لعالج االضطرابات العصبية

ي��ع��م��ل ب��اح��ث��ون ف���ي ك��ل��ي��ة ال��ط��ب ب��ج��ام��ع��ة إن��دي��ان��ا 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر تقنية غ��ي��ر ج��راح��ي��ة ل��ع��اج أم���راض 
االضطرابات العصبية، بما في ذلك األلم وإصابات 
باركنسون،  وم��رض  وال��ص��رع،  الرضحية،  ال��دم��اغ 

ومرض الزهايمر، واملزيد.

وش����رح ال��ب��اح��ث د. ش��ي��او م��ي��ن��غ ج���ن، أس��ت��اذ في 
 :

ً
ع��ل��م ال��ت��ش��ري��ح وع��ل��م ووظ���ائ���ف األع���ض���اء، ق��ائ��ا

ال��دم��اغ أو  »عندما يعاني شخص م��ن إص��اب��ة ف��ي 
األع��ص��اب أو تنكس ع��ص��ب��ي، ك��م��ا ه��و ال��ح��ال في 
الصرع وإصابات الدماغ الرضحية، فقد يؤدي هذا 
العصبية  الخايا  إلى فقدان وتلف  الدماغي  التلف 
ك��ك��ل. وغالبية  العصبي  ال��ج��ه��از  ف��ي ع��م��ل  وخ��ل��ل 
تثبيط  عبر  السيطرة  ت��ح��اول  امل��ت��وف��رة  ال��ع��اج��ات 

فرط االستثارة العصبية. لكننا وجدنا أن الضرر 
ال��ن��ات��ج ع���ن ف���ق���دان وت���ل���ف أن��س��ج��ة ال���دم���اغ يجعل 
نشاطه،  زي��ادة  عبر  ذل��ك  يعوض  العصبي  الجهاز 
 
ً
مما يدل على أننا نحتاج إلى تحفيز النشاط بدال

من تثبيطه«.
وف����ي ال�����دراس�����ة، ال���ت���ي ن��ش��رت��ه��ا م��ج��ل��ة ال��ع��اج��ات 
ال��ع��ص��ب��ي��ة، اس��ت��خ��دم ال��ب��اح��ث��ون ن��وع��ًا ج���دي���دًا من 
التي  الكهربية،  املغناطيسية  النانوية  الجسيمات 

يتم توصيلها بجزء في الدماغ، حتى تبعث موجة 
العصبي  النشاط  مغناطيسية تساهم في تحفيز 

في جزء محدد من الدماغ.
وأظهرت الدراسات املخبرية فعالية هذه التقنية في 
كما  التقليدية،  الطرق  يفوق  بشكل  الدماغ  تحفيز 

ز وظائف الدماغ العميقة.
ّ
أنها تحف

تسمح  النانوية  الجسيمات  »ه��ذه  شياو:  د.  وعلق 
بتحفيز ال��دم��اغ م��ن دون ال��ح��اج��ة إل��ى ال��ق��ي��ام بأي 

إج������راء ج����راح����ي، ح��ي��ث ت��ح��ق��ن ه����ذه ال��ج��س��ي��م��ات 
إل���ى منطقة  لتصل  ال��وري��د  ف��ي  ال��ن��ان��وي��ة كمحلول 
امل��س��ت��ه��دف��ة ع��ب��ر تطبيق م��غ��ن��اط��ي��س على  ال���دم���اغ 

الرأس«.
هذه  على  إنديانا  في جامعة  البحث  فريق  ويعمل 
التقنية العاجية منذ خمس سنوات، بالتعاون مع 
الباحثون ببدء دراس��ة هذه  جامعة ميامي، ويأمل 

التقنية على البشر خال العامن املقبلن.

د. خلود البارون

إذا ارتفع مستوى الدهون الثالثية فقد َيِصف طبيبك لك التالي:

ل إنتاج الكبد لكوليسترول البروتن الدهني 
ِّ
قل

ُ
◄ الفايبرات: ُيمِكن ألدوية الفايبرات، مثل الفينوفايبرات )تريكور وفينوجليد، وغيرهما( والغمفيبروزيل )لوبيد( أن ت

ع إزالة الدهون الثاثية املشبعة من الدم.  سرِّ
ُ
منخفض الكثافة )LDL( وت

ر النياسن فوائد 
ِّ
◄ نياسين: َيُحدُّ النياسن من قدرة الكبد على إنتاج كوليسترول منخفض الكثافة وكوليسترول البروتن الشحمي وضيع الكثافة، لكن ال ُيوف

أخرى غير الصبغة. إن النياسن قد ارتبط بضرر الكبد والجلطات فقد َينصح به األطباء اآلن فحسب لألشخاص الذين ال يستطيعون تناُول الستاتن )األدوية الخاِفضة 
للكوليسترول( ملعالجة املستويات العالية.

ات التي تحتوي على األحماض الدهنية أوميغا 3 في تقليل مستوى الدهون الثاثية املشبعة. وتكون متاحة بوصفة طبية أو دون  فيد املكمِّ
ُ
◄ أوميغا 3: ُيمِكن أن ت

ات األحماض الدهنية أوميغا 3 على أدوية أخرى  ر مكمِّ
ِّ
ؤث

ُ
. وُيمِكن أن ت

ً
ات التي ال تحتاج لوصفة فاحصل على موافقة طبيبك أوال  املكمِّ

َ
ذ

ْ
خ

َ
وصفة طبية. إذا اخترَت أ

تتناولها.

عوامل الخطورة
تشمل العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر اإلصابة 

بالكوليسترول الحاد ما يلي:
ال���ده���ون املشبعة  ت���ن���اول  ق���د ي��س��اع��د  1 - ال��ده��ون: 
امل����وج����ودة ف���ي امل��ن��ت��ج��ات ال��ح��ي��وان��ي��ة وال����ده����ون غير 
امل��ش��ب��ع��ة امل����وج����ودة ف���ي ب��ع��ض امل���خ���ب���وزات امل��ص��ن��ع��ة 
امليكروويف  ع في 

َّ
املصن تجاريًا واملخبوزات والفشار 

في ارتفاع مستوى الكوليسترول.
ت��زي��د األط��ع��م��ة ال��ت��ي ت��ح��ت��وي ع��ل��ى ن��س��ب��ة ع��ال��ي��ة من 
اللحوم الحمراء ومنتجات األلبان  الكوليسترول مثل 

كاملة الدسم من نسبة الكوليسترول في الدم.
2 - الّسمنة: وجود مؤشر كتلة الجسم بمقياس 30 

أو أكثر يعرضك لخطر ارتفاع الكوليسترول في الدم.
على  التمارين  تساعد  الرياضة:  ممارسة  قلة   -  3
زيادة الكوليسترول الحميد أو الكوليسترول »الجيد« 
ف��ي ال��ج��س��م م��ع زي����ادة ح��ج��م ال��ج��زي��ئ��ات ال��ت��ي يتكون 
منها الكوليسترول املنخفض الكثافة أو الكوليسترول 

»الضار« ما يجعله أقل ضررًا.
ما  ال���دم���وي���ة،  األوع���ي���ة  ج�����دران  ي��دم��ر  - التدخين:   4

 لتراكم الرواسب الدهنية. 
ً
يجعلها أكثر عرضة

5 - العمر: نظرًا ألن كيمياء جسمك تتغير مع تقدمك 
في العمر فإن خطر ارتفاع الكوليسترول في الدم يزيد، 
أق��ل ق��درة على إزال��ة  امل��ث��ال يصبح الكبد  فعلى سبيل 

الكوليسترول الضار مع تقدمك في السن.
ري: يساهم ارتفاع السكر في الدم في  كَّ 6 - داء السُّ
ارت��ف��اع م��س��ت��وي��ات ال��ك��ول��ي��س��ت��رول ال��ح��اد ال���ذي يطلق 
الكثافة للغاية وفي  البروتني الدهني منخفض  عليه 
انخفاض الكوليسترول الحميد، ويضرُّ ارتفاع نسبة 

السكر في الدم بطانة الشرايني أيضًا.

الوقاية
ل من 

ِّ
قل

ُ
تغييرات نمط الحياة لصحة القلب التي قد ت

ساِعدك في الوقاية 
ُ
مستوى الكوليسترول نفسها قد ت

وللوقاية  البداية،  من  الكوليسترول  نسبة  ارتفاع  من 
من ارتفاع نسبة الكوليسترول، يمكنك:

الفواكه  ز على  ُيركِّ امِللح  قليل  نظام غذائي  اعتماد   ◄
والخضروات والحبوب الكاملة.

��ة ال���ده���ون ال��ح��ي��وان��ي��ة واس��ت��خ��دام  ��يَّ ◄ ال���ح���دُّ م���ن ك��مِّ
دة باعتدال. الدهون الجيِّ

ص من الوزن الزائد.
ُّ
◄ التخل

◄ اإلقالع عن التدخني.
◄ م��م��ارس��ة ال��ت��م��اري��ن م��ع��ظ��م أي����ام األس���ب���وع مل���دة 30 

دقيقة على األقل.

األنواع
البروتني  ينقل   :)LDL( الكثافة  منخفض  الدهني  البروتين   -  1
ال���ده���ن���ي م��ن��خ��ف��ض ال��ك��ث��اف��ة أو ال��ك��ول��ي��س��ت��رول »ال����ض����ار« ج��س��ي��م��ات 
الكوليسترول في جميع أجزاء الجسم، ويتراكم كوليسترول البروتني 

ال��ده��ن��ي م��ن��خ��ف��ض ال��ك��ث��اف��ة ف���ي ج�����دران ال���ش���راي���ني ف��ت��ص��ب��ح متصلبة 
وضيقة.

يلتقط كوليسترول   :)HDL( 2 - البروتين الدهني عالي الكثافة
البروتني الدهني عالي الكثافة أو »النافع«، الكوليسترول الزائد ويعيده 
 ما يقيس فحص دهنيات الدم الدهون الثالثية أيضًا، 

ً
إلى الكبد. وعادة

وهي نوع من الدهون املوجودة بالدم، ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى 
الدهون الثالثية إلى زيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب.

وت���س���اه���م ال����ع����وام����ل ال���ت���ي ي��م��ك��ن��ك ال��ت��ح��ك��م ف���ي���ه���ا، م���ث���ل ع�����دم ال���ح���رك���ة، 
ارتفاع مستوى  والسمنة، واتباع نظام غذائي غير صحي، في 
الكوليسترول. كما قد تلعب العوامل التي تخرج عن 
، قد يمنع التكوين الجيني 

ً
سيطرتك دورًا. مثال

ال��خ��الي��ا م���ن ال��ت��خ��ل��ص م���ن ك��ول��ي��س��ت��رول 
الكثافة  منخفض  ال��ده��ن��ي  ال��ب��روت��ني 
من الدم بشكل أفضل أو يتسبب في 
إنتاج الكبد قدرًا كبيرًا من 

الكوليسترول.

أدوي���������ة ع������الج ارت�����ف�����اع ال�����ده�����ون ال���ث���الث���ي���ة
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life style

تعرقل نظامك الصحي وتأتي بنتائج عكسية

قل وداعًا للعادات الغذائية السيئة

ي��م��ك��ن أن ي��ك��ون إع�����داد ال���وج���ب���ات في 
 وب����أس����ع����ار 

ً
امل�����ن�����زل س����ري����ًع����ا وس�����ه�����ا

معقولة. ستخفض السعرات الحرارية 
وال�������ص�������ودي�������وم وال�����س�����ك�����ر وال������ده������ون 
التغذية  اختصاصية  ت��ق��ول  املشبعة. 
آنا تايلور »سيشكرك محيط خصرك 

ومحفظة نقودك والطبيب«.
ت����ك����ف����ي ث��������اث دق������ائ������ق إلع������������داد خ��ب��ز 
محمص م��ن ال��ح��ب��وب ال��ك��ام��ل��ة ب��زب��دة 
الجوز وأخذ قطعة من الفاكهة حوالي 

ثاث دقائق.
ال��غ��داء، فعليك ان  أم��ا بالنسبة لطعام 
تنسى الوجبات السريعة والكافيتريا، 
ال��ت��ي تقترح عليك  كما ت��ق��ول ت��اي��ل��ور، 
والتونة  الفاصوليا  تضيف  ان  كذلك 
ال���ى ال��س��ل��ط��ة ال���خ���ض���راء. وإذا ش��ع��رت 
باللنب  فعليك  الوجبات،  بني  بالجوع 

الزبادي والفواكه. 
دع�����ك م����ن ق����وائ����م ال���ط���ع���ام واق����ل����ع ع��ن 
ال��ت��ه��ام ال��ع��ش��اء ب��ا ح��س��اب ف��ي اث��ن��اء 

 من ذلك قم 
ً

مشاهدة التلفزيون. وبدل
بإعداد طبق صحي:

¶ امأل نصفه بالخضار غير النشوية 
)النيئة أو املطبوخة أو املجمدة(.

¶ ام��أل رب��ع��ه ب��ال��ك��رب��وه��ي��درات الغنية 
باأللياف )البطاطا الحلوة، املعكرونة 

املصنوعة من الحبوب الكاملة(.
¶ ام����أل رب��ع��ه ب��ال��ب��روت��ني ال��خ��ال��ي من 
ال���ده���ون )ب���ي���ض، دج������اج، س���م���ك، دي��ك 

رومي(.
ج������رب األع�����ش�����اب وال����ت����واب����ل ب���ح���ري���ة. 
��ا. ت��ق��ول 

ً
ق���م ب���إع���داد ال���وص���ف���ات م��س��ب��ق

الخضروات  تايلور »تحضير  السيدة 
ف����ي ع���ط���ات ن���ه���اي���ة األس����ب����وع ي��ج��ع��ل 
وج��ب��ات ال��ط��ع��ام خ���ال أي����ام األس��ب��وع 

.»
ً
أمًرا سها

تزود بالطاقة طوال اليوم 

ت��ن��ب��ه اخ��ت��ص��اص��ي��ة ال��ت��غ��ذي��ة ج��ول��ي��ا 
ال���وج���ب���ات  ال������ى ان ت���خ���ط���ي  زم����ب����ان����و 

ي�����ؤدي ع�����ادة إل����ى اإلف������راط ف���ي ت��ن��اول 
ال��ط��ع��ام وال��ل��ج��وء ال��ى خ��ي��ارات سيئة. 
وت���ن���ص���ح���ك ب������أن ت����ح����اول ال��ت��خ��ط��ي��ط 
لتناول وجباتك الرئيسية أو الخفيفة 
كل أربع او خمس ساعات خال اليوم 

لتجنب الشعور بالجوع الشديد.
م���ع���ظ���م  ان  ال���������ى  زم������ب������ان������و  وت�����ش�����ي�����ر 
األش���خ���اص ال��ذي��ن ي��ت��خ��ط��ون وج��ب��ات 
ال����ط����ع����ام ل ي����ش����ع����رون ب����ال����ج����وع ف��ي 
الصباح أو في أثناء النهار، ألن املعدة 
إذا  ال��ن��وم.  قبل  ام��ت��ألت بوجبة كبيرة 
ت��م��ك��ن��ت م���ن ت���ح���دي ن��ف��س��ك وال��ت��وق��ف 

ع��ن ت��ن��اول ال��ط��ع��ام ق��ب��ل ال��ن��وم بثاث 
ساعات، فقد تجد أنك تستيقظ جائًعا. 
ت����ن����اول وج����ب����ة اإلف�����ط�����ار ف����ي غ��ض��ون 
س��اع��ة أو س��اع��ت��ني ب��ع��د الس��ت��ي��ق��اظ، 
كما تنصح الختصاصية كيت باتون 
»يمكن تناول وجبة اإلفطار في أثناء 

التنقل أو في سيارتك. جرب ما يلي:
م��ن  ق���ط���ع���ة  أو  ال����ب����روت����ني  م���خ���ف���وق   ¶

الفاكهة.
¶ ب���ي���ض���ة م���س���ل���وق���ة م����ع ال���ف���اك���ه���ة أو 
قطعة من الخبز املحمص من الحبوب 

الكاملة.

¶ ن��ص��ف ك����وب م���ن ال���ج���نب م���ع نصف 
كوب من التوت الطازج أو املجمد.

¶ ك�����وب ل����نب زب��������ادي ي���ون���ان���ي خ��ال��ي 
الدسم مغطى باللوز أو الجوز.

ل طعام بعد العشاء

قد يكون من الصعب كسر عادة تناول 
الطعام في وقت متأخر من الليل. ابدأ 
بوضع قاعدة عدم تناول الطعام بعد 
العشاء، تقترح كريستني كيركباتريك 
ن��ظ��ام غذائي  ات��ب��اع  ان تتأكد أوًل م��ن 
صحي غني بالعناصر الغذائية على 
م����دار ال���ي���وم، ح��ت��ى ل ت��ت��ض��ور ج��وع��ًا 

بحلول الساعة 9 مساًء«.
ب��ع��د ذل���ك، ق��م ب��إزال��ة جميع ال��وج��ب��ات 
ال��خ��ف��ي��ف��ة ال��ل��ي��ل��ي��ة امل���ف���ض���ل���ة ل��ت��ج��ن��ب 
اإلغ����������������راء. وب�����ع�����د ب����ض����ع����ة أس����اب����ي����ع، 
س��ت��ت��م��ك��ن م����ن ال����ت����وق����ف ع����ن ال����ت����زود 
بالوقود والذهاب إلى الفراش. وتذكر 
ان ف���ق���دان ال������وزن ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ن��وم 

ا.
ً

الجيد أيض
األعشاب  السترخاء مع شاي  يمكنك 
ت����زال  ال����ن����وم. ول���ك���ن إذا ك���ن���ت ل  ق���ب���ل 
ج���ائ���ًع���ا، ف����ج����ّرب خ����ي����ارات م��ن��خ��ف��ض��ة 

الكربوهيدرات:
¶ الكرفس وزبدة الفول السوداني.

¶ كوب زبادي صغير.
¶ خيوط الجنب.

¶ مكسرات مشكلة.
¶ حفنة من التوت امللون.

كن لطيفًا مع نفسك
إن انتقاد الذات بسبب النكسات الغذائية 
لن يساعدك، بل سيزيد توترك. الرسائل 
على  وتساعدك  ا 

ً
هادئ تبقيك  اإليجابية 

التعامل مع التحديات التي تواجهك.
تتحدث  مثلما  نفسك  م��ع  ت��ت��ح��دث  ه��ل 
م��ع ص��دي��ق ط��ي��ب؟ أم أن��ك أق��ل تسامًحا 

ا؟ 
ً
وتعاطف

اب������دأ ب��م��اح��ظ��ة ال���ح���دي���ث ال��س��ل��ب��ي ع��ن 
ال��ن��ف��س. ث��م »اق��ل��ب ال��ن��ص« وت���درب على 

إرسال رسائل إيجابية.
إل��ى  ال��ن��ف��س  م��ع  السلبي  ال��ح��دي��ث  يميل 
أن ي��ك��ون دورًي�����ا. ق��د ت��ق��ول لنفسك »ال 
الكثير  أك��ل��ت  أن��ن��ي  أص���دق  أن  أستطيع 
م����ن ال����ح����ل����وى أم�������س. ك���ن���ت أرغ�������ب ف��ي 
ل��ك��ن ال يمكنني  ت���ن���اول ط��ع��ام ص��ح��ي، 
وأب���دأ من  أنني سأستسلم  أعتقد  ذل��ك. 
جديد يوم االثنني«. حاول إعادة صياغة 
امل��وق��ف بشكل إي��ج��اب��ي. ق��د تقول »لقد 
ا بالحلوى أمس. في املرة 

ً
استمتعت حق

القادمة، سأطلب من عائلتي مشاركتي 
ال��ح��ل��وى ح��ت��ى ال ينتهي ب��ي األم����ر ال��ى 
ت����ن����اول أك���ث���ر م���م���ا خ��ط��ط��ت ل������ه«. ك��ل��م��ا 
النفس،  عن  اإليجابي  الحديث  مارست 

أصبح األمر أسهل.

  بتدريب الدماغ والتقيد بقواعد صحية عدة

هكذا تواجهون اضطرابات الذاكرة
سليمة لبال 

ب��م��رور ال��س��ن��وات ت��ت��أث��ر ال���ذاك���رة بشكل 
متفاوت، وق��د تحدث ه��ذه الضطرابات 
تكون  وق��د  ت��دري��ج��ي،  أو  مفاجئ  بشكل 
م��ؤق��ت��ة أو دائ���م���ة، ك��م��ا ي��م��ك��ن أن ي��ع��ود 
س��ب��ب��ه��ا إل�����ى ت���ع���ب ب��س��ي��ط أو أم�����راض 
ع���ص���ب���ي���ة خ����ط����ي����رة ت����س����ت����دع����ي ت���دخ���ل 
الطبيب. لكن كيف يمكن أن نقي أنفسنا 
ز ق���وة ذاك��رت��ن��ا وس���ط م��ا نواجهه 

ّ
ون��ع��ز

ي��وم��ي��ًا م���ن ض��غ��وط زادت ح��دت��ه��ا بعد 
ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا؟ ي��ن��ص��ح امل��خ��ت��ص��ون، 
وف���ق ت��ق��ري��ر ن��ش��رت��ه ص��ح��ي��ف��ة ل��وم��ون��د، 
السلوكيات  م��ن  ب��ع��دد  التقيد  ب��ض��رورة 
ال��دم��اغ وال��ذاك��رة،  للحفاظ على س��ام��ة 

وفيما يلي أبرزها:
1 - األكل الصحي: يؤكد املختصون أن 
ت��ن��اول أغ��ذي��ة غنية ب��م��ض��ادات األكسدة 
وأوم��ي��غ��ا 3 ض����روري، ألن��ه��ا تساهم في 

مراقبة أكسدة خايا الدماغ.
ت�������ؤدي  ال���ري���اض���ة:  م���م���ارس���ة   -  2
ال����ت����م����ري����ن����ات ال����ري����اض����ي����ة إل��������ى ت���ط���ور 
ال��خ��اي��ات ال��ع��ص��ب��ي��ة وان��خ��ف��اض خطر 

اإلصابة باضطرابات الذاكرة.
يدمر  الزمن  بمرور  3 - تجنب القلق: 
ه��رم��ون ال��ك��ورت��ي��زون، ال���ذي ي��ت��م إف���رازه 
ي��ؤدي  ال��دم��اغ ويمكن أن  ال��ق��ل��ق،  بسبب 

إلى اضطرابات الذاكرة.
النوم  يعتبر  النوم بشكل كاف:   -  4
من أهم مقومات قوة الذاكرة كما يساعد 

في تخزين ذكريات جديدة.
5 - الحياة االجتماعية: التفاعل بشكل 
إيجابي مع املحيطني بك يسمح بالحفاظ 
الذين  فاألشخاص  ال��دم��اغ،  وظيفة  على 
ي����ت����ج����اذب����ون ال����ح����دي����ث ب����اس����ت����م����رار م��ع 
أص��دق��ائ��ه��م ي��واج��ه��ون ب��ش��ك��ل أق���ل خطر 

التعرض ملشاكل في الذاكرة. 
ال��ت��دخ��ني  ي��زي��د  التدخين:  ع��دم   -  6
خ���ط���ر اإلص�����اب�����ة ب����اض����ط����راب����ات ال��ق��ل��ب 
وال����ش����راي����ني، ك��م��ا ي��م��ك��ن أن ي�����ؤدي إل��ى 
اإلص�����اب�����ة ب���ج���ل���ط���ات دم���اغ���ي���ة وإت������اف 
الشرايني التي تغذي الدماغ باألكسجني.

كيف تدّرب الدماغ؟

ي���ل���خ���ص امل���خ���ت���ص���ون أه�����م م��ي��ك��ان��ي��زم��ات 
تدريب الدماغ على حفظ الذاكرة فيما يلي:

1 - م��م��ارس��ة أل���ع���اب إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة مثل 
الشطرنج والورق وغيرهما. 

2 - القيام بتمارين الذاكرة.
املتقاطعة  ال��ك��ل��م��ات  لعبة  م��م��ارس��ة   -  3

والبازل والسودوكو.

4 - قراءة الكتب واملقالت بانتظام.
العزف  5 - تعلم مهارات جديدة كتعلم 

على آلة موسيقية جديدة. 
6 - تنظيم رح��ات سفر والتعّرف على 

الناس.

5 أسباب تقتل الحب
محمد أمين

ال��وق��وع فيه تمامًا. إن��ه أم��ر طبيعي. وم��ع ذل��ك، فهو موقف  ال��ح��ب، مثل  الفشل ف��ي 
يحزننا دائمًا، أو يحزن الطرف الذي ما زال يرغب في استمرار هذه العاقة، على 
األقل. إن انهيار العاقة مع شخص أعطانا الكثير وتشاركنا معًا لحظات جميلة، 
يغرقنا في حزن قد يطول. ما هي األسباب الخمسة األكثر شيوعًا النهيار الحب؟ 

يورد موقع »ستيب تو هيلث« خمسة أسباب يعتبرها األهم:

1 �� االهتمامات لم تعد هي نفسها: السبب األول لفشل عاقة الحب 
هو عندما تختلف اهتمامات وأولويات وأحام الطرفني، حيث ال تعود هناك أشياء 

مشتركة بينهما.

2 �� فقد االحترام: بمجرد أن يوجه أح��د الطرفني اإله��ان��ات للطرف اآلخ��ر أو 
يسيء إليه لفظيًا، ال يعود ثمة مجال للحب.

3 �� الغيرة المفرطة وغير المبررة: السبب الثالث هو الغيرة التي تستدعي 
أحيانًا تدخل طبيب نفسي محترف. الغيرة املبالغ فيها تقّوض العاقات بني املحبني.

4 �� عدم االهتمام بالشريك: إهمال الشريك وعدم االهتمام بالتفاصيل 
املتعلقة به، ومفاجأة الشريك بهدية يحبها، يؤدي الى انهيار العاقة.

االحتياجات  تلبية  تتم  لم  إذا  اآلخر:  الطرف  احتياجات  تلبية  عدم   ��  5
العاطفية واملادية ألي من طرفي العاقة، فستصبح هذه العاقة هشة.

هل السير 
حافي القدمين 

يضر بالطفل؟
ك���م م����رة س��م��ع��ت أن امل��ش��ي ح��اف��ي 
القدمني كان ممنوعًا كطفل؟ بعض 
الباحثون  اكتشفها  ال��ت��ي  الحقائق 
كانت  كلما  أن���ه  إل���ى  م��ؤخ��رًا تشير 
األق����������دام ال���ص���غ���ي���رة أك����ث����ر ح���ري���ة، 
ت��ط��ورت بشكل أف��ض��ل وف���ق موقع 

»ستب تو هيلث«.
ي���ش���اع أن امل���ش���ي ح���اف���ي ال��ق��دم��ني 
م���ن ش���أن���ه أن ي�����ؤدي إل����ى أم����راض 
وذل��ك  خطأ.  ه��ذا  التنفسي.  الجهاز 
ت���دخ���ل ج��س��م��ك  ال���ف���ي���روس���ات  ألن 
العلوي  التنفسي  الجهاز  من خال 
ح���ت���ى ت����ص����اب ب�����ن�����زالت ال�����ب�����رد. ال 
ي���ن���ص���ح ب������ارت������داء األح�����ذي�����ة خ���ال 
األشهر األولى من العمر. وظيفتها 
ح���ص���ري���ة ض�����د ال�����ب�����رد وال����رط����وب����ة 
واإلص��������اب��������ات. وب����ال����ت����ال����ي، ي��م��ك��ن 
للجورب غير امللحوم أن يؤدي هذه 

الوظيفة بشكل مثالي.
ب���اإلض���اف���ة إل�����ى ذل������ك، ف�����إن ارت������داء 
األح���ذي���ة ل��ي��س ف���ك���رة ج���ي���دة خ��ال 
 
ً
مرحلة ما قبل الزحف أيضًا )عادة

ال���زح���ف  ق���ب���ل س����ن 8 أش����ه����ر( ألن 
م���ن دون���ه���ا ض�����روري ل��ن��م��و ال��ط��ف��ل 

النفسي.
بعد مرور 18 شهرًا على بدء الطفل 
في الوقوف، يمكن للطفل البدء في 
للحماية  امل��رن��ة  األح���ذي���ة  اس��ت��خ��دام 
للقدمني  أن تسمح  البرد. يجب  من 

بالتنفس.
ب���ع���د ذل������ك، ف����ي س����ن ال����راب����ع����ة، م��ن 
ال��������ض��������روري ح����م����اي����ة ال������ق������دم م��ن 
أن  يجب  وبالتالي،  معينة.  إصابات 
ت��ك��ون األح���ذي���ة أك��ث��ر ص��اب��ة، مثل 

تلك التي يستخدمها الكبار.

نصائح للتغّلب
على خسارة الحبيب

م��ن األم���ور املهمة ج��دًا ال��ت��ي يجب 
وضعها في االعتبار في أي عاقة أنه 

ال يوجد ش��يء مؤكد أو نهائي. ه��ذا هو 
وتدليله  بشريكك  االهتمام  أن  في  السبب 
أم��ر بالغ  وال��ح��رص على بناء عاقة جيدة 
األه���م���ي���ة. وم�����ع ذل������ك، ف�����إن ب���ع���ض امل���واق���ف 
التي  االهتمامات  أي��دي��ن��ا، مثل  ع��ن  خ��ارج��ة 
تتغير أو االحتياجات التي ال يتم إشباعها 
ألن��ن��ا ل��م ن��ع��د م��ت��واف��ق��ني. م����اذا يمكننا أن 

نفعل بعد ذلك؟ علينا أن نحاول التأقلم وبدء 
حياة جديدة.

أسباب اضطرابات 
الذاكرة

ع���زا امل��خ��ت��ص��ون، وف���ق ت��ق��ري��ر ل��وم��ون��د، 
أسباب اضطرابات الذاكرة إلى مواجهة 

البعض منا لحالت صعبة مثل:
1 - القلق والكتئاب. 

2 - الصدمات.
3 - تناول بعض األدوية مثل املهدئات 
وع����ق����اق����ي����ر ال������ن������وم وح�����ت�����ى م�����ض�����ادات 

الهيستامني.
4 - التعب واألرق.

الفيتامينات مثل  5 - نقص في بعض 
فيتامني ب1 وب12.

6 � ت���ن���اول ب��ع��ض امل���خ���درات وال��ك��ح��ول 
والتدخني. 

7 - ارتجاج الرأس والجلطات الدماغية.
كما يمكن لبعض األمراض أن تؤدي إلى 
الدماغ  أورام  مثل  ال��ذاك��رة،  اضطرابات 
وال��ت��ه��اب ال��س��ح��اي��ا ون��ق��ص األكسجني 
ف���ي ال����دم����اغ وم���رض���ى ال���زه���اي���م���ز وم��ن 

يخضعون لجراحة معقدة.

رافع البرغوثي
هل تعتمد على تناول الطعام خارج المنزل، وتتخطى وجبات، 

وتتناول وجبات خفيفة في الليل، ثم تعاقب نفسك على عدم 
فقدان الوزن؟ يؤكد اختصاصيو التغذية أن هذه العادات تأتي بنتائج 

health. عكسية. وإليك كيفية تغييرها وفق ما جاء في موقع
 .clevelandclinic

E 11 فائدة صحية لفيتامين
يسرى مصطفى

فيتامين E هو فيتامين قابل 
للذوبان في الدهون، وله 

خصائص مضادة لألكسدة، 
ويوجد بشكل طبيعي في 

العديد من الفواكه والخضروات 
والحبوب والمكسرات والزيوت، 

مثل زيت جنين القمح واللوز 
واألفوكادو وبذور عباد الشمس 

والسلمون والمانغو والكيوي 
والسبانخ والفليفلة.

ب���ح���س���ب م�����ا ن����ش����ره م����وق����ع ب���ول���دس���ك���اي 
ال��ص��ح��ي��ة،  ب���ال���ش���ؤون  امل��ع��ن��ي   ،Boldsky
يساعد استهاك هذه األطعمة في الحفاظ 
على مستويات كافية من فيتامني E في 
ال��ج��س��م وم��ن��ع ن��ق��ص��ان��ه، ال����ذي ي��م��ك��ن أن 
يحدث بسبب عدم انتظام في امتصاص 
بالتمثيل  م��ش��اك��ل  أو  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال���ده���ون 
التي  األدوي����ة  أو بسبب بعض  ال��غ��ذائ��ي، 
 E ت���ض���ع���ف الم����ت����ص����اص م�����ن ف���ي���ت���ام���ني
م���ن ال��ج��س��م، خ���اص���ة أن����ه ق���اب���ل ل��ل��ذوب��ان 
ف���ي ال����ده����ون، وه�����ذه ال��خ��اص��ي��ة ت��س��اع��د 
ع��ل��ى ت��خ��زي��ن��ه داخ����ل األن��س��ج��ة ال��ده��ن��ي��ة 
ل��إن��س��ان، وب��ال��ت��ال��ي ف��ه��و ل ي��ح��ت��اج إل��ى 

تناوله يوميًا.

وظائف متعددة

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن أن ف��ي��ت��ام��ني E م��ط��ل��وب 
للجسم  ض���روري  فإنه  صغيرة،  بكميات 
للحفاظ على العديد من وظائف الجسم 
وتنظيمها. تشمل بعض فوائد فيتامني 

E في الجسم ما يلي:

• فّعال كمضاد لألكسدة.
����ل م�����ن ف�������رص اإلص������اب������ة ب���م���رض 

ّ
• ي����ق����ل

الزهايمر.
ز وظائف الكلى.

ّ
• يعز

• ي��ق��ي م���ن م��خ��اط��ر اإلص����اب����ة ب���أم���راض 
القلب.

ما  أع���راض متازمة  • يساعد على منع 
قبل الحيض.

• يحافظ على الوظائف املعرفية ويمنع 
تلف األعصاب.

ز القدرة الجيدة على اإلبصار.
ّ
• يعز

• يقوي العضات.
• يحّسن الخصوبة عند الرجال.

• جيد للبشرة والشعر.

• يحّسن وظائف الكبد.

E أعراض نقص فيتامني

ت��ت��ض��م��ن ب���ع���ض ال����ع����ام����ات واألع�������راض 
الحيوية لنقص فيتامني E ما يلي:

• العيوب العصبية، مثل اختال وظائف 
امل�������خ واألع�������ص�������اب وال�����ن�����خ�����اع ال���ش���وك���ي 

والعضات.
• آلم العضات وضعفها.

اعتال  بما يشمل  ال��ع��ض��ات،  ت��ده��ور   •
عضلة القلب أو ضعف عضلة القلب.

• انخفاض أوزان املواليد الجدد.
• ص��ع��وب��ة ف���ي ت��ح��ري��ك ال��ع��ي��ن��ني ألع��ل��ى 

وألسفل
.
ً
• ضعف الرؤية ليا

• فقدان أو نقص اإلحساس بالهتزاز.
• الشعور بالخدر أو الوخز.

تنبيه واختيارات غذائية

ر الخبراء م��ن ت��ن��اول مكمات E من 
ّ
ي��ح��ذ

دون اس��ت��ش��ارة طبيب، م��ع ض���رورة عدم 
ت���ن���اول ال��ف��ي��ت��ام��ني مل���ن ي��ت��ع��اط��ون أدوي����ة 

مضادة للتخثر.
وي����وص����ي ال����خ����ب����راء ب���ت���ن���اول ال��ع��ن��اص��ر 
ال���غ���ن���ي���ة ب��ف��ي��ت��ام��ني E، م���ث���ل زي�����ت ع��ب��اد 
ال��ش��م��س وزي�����ت ف����ول ال���ص���وي���ا وال��ب��ن��دق 
وال���ف���ول ال��س��ودان��ي وال��س��ب��ان��خ وال��ك��رن��ب 

األخضر واملانجو والبروكلي واللوز.
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اب وآراء ُكتَّ

مستقبل قادة الغد.. حالك!عكس التيار
د. ضاري عادل الحويل

@dhuwail

الدولة، فإن عدد من هم أقل من  الرسمية في  بحسب اإلحصاءات 
18 سنة يفوق 102 ألف، واملتابع للقرارات التي تم إقرارها منذ بداية 
ت��أت في  لم  أنها  تتوالى، سيرى بوضوح كيف  وم��ازال��ت  الجائحة، 
مصلحة هذه الفئة املهمة التي تكاد أن تصل إلى ربع من يسكنون 
ل التعليم بكل أشكاله 

ّ
على هذه األرض الطيبة. أغلقت املدارس وُعط

 يشوبه الغش الفاضح وما صاحبه من 
ً
ملدة طويلة ليعود لنا هزيال

ظاهرة التفوق الوهمي، وآخر هذه القرارات إغالق النوادي الصيفية 
واألنشطة لهذه الفئة اليافعة، والتي هي في حقيقة األمر غير ممكنة 

من إيصال رسالتها أو معاناتها للمسؤولني.
ال��ص��ح��ي الي����زال غ��ي��ر مستقر وأن  ال��وض��ع  ب���أن  ال��ب��ع��ض يتحجج 
ه��ذه اإلج���راءات ض��روري��ة. نعم، صحة املجتمع، تأتي باملقام األول 

وخ��ص��وص��ًا ف��ي ظ��ل تفشي س���الالت ج��دي��دة أك��ث��ر ان��ت��ش��ارًا، لكن 
ال��دم��ار  امل��زي��د م��ن  الناجعة لتالفي  ال��ح��ل��ول  ال��س��ؤال يبقى: م��ا ه��ي 
االقتصادي، والنفسي، واالجتماعي، والتعليمي؟ أين هي الدراسات 
ال��ق��رارات؟ ما هي  ه��ذه  باتخاذ  اليها  االستناد  تم  التي  واملعلومات 
أسس املفاضلة بني الخيارات املتاحة، وما هي آلية مراجعة التدابير 
ر بأن القرارات غير املبنية 

ّ
واإلجراءات وتقييم مدى فاعليتها؟ نذك

على األدل���ة وال��ب��راه��ني ل��ن تجدي نفعًا. ب��ل األده���ى ه��و التعامل مع 
املعطيات بغموض ومن غير عرض شفاف ملجريات األمور، بحجة 
أن العامة ال يفقهون، رافعني راية: دع لنا القيادة واستمتع بالرحلة! 

وما أطولها من رحلة! 
 ما تكون صعبة وثقيلة، وبكل تأكيد 

ً
نعم القرارات في األزمات عادة

��رض��ي ال��ك��ث��ي��ري��ن، ل��ك��ن ال��ت��ف��رد ف��ي ات��خ��اذه��ا م��ن غ��ي��ر دراس���ة 
ُ
ل��ن ت

ل���أوض���اع بشكل م��ت��ك��ام��ل مبني ع��ل��ى أدل���ة وب���راه���ني، أو م��ش��ورة 
القرارات،  التي ستتأثر ج��راء هذه  الفئات  أو  القطاعات  ممثلني عن 
بل والتمادي في ظل عدم نجاحها ليس إال أمرًا فظًا. وما إن أبدى 
اء، حتى قامت الدنيا 

ّ
أحد رأيه في األمر أو حاول أن يقوم بالنقد البن

إب���داء أي رأي،  أّن  ب��ل يزعمون  وض��اق��ت عليه األرض بما رح��ب��ت! 
وإن كان رزينًا منطقيًا، فهو رسالة تّعبر عن رسالة ممتلئة بجحد 

نعم اهلل الكثيرة علينا، إضافة إلى عدم تقدير أو احترام املرابطني 
 في موقعه، بمواجهة هذا الفيروس البغيض! 

ٌ
األبطال والشجعان، كل

هيهات، هلل الحمد من قبل ومن بعد، وأكاد أجزم بأن السواد األعظم 
املرابطني  املخلصني  بكل جهود  ويشيد  يقّدر  الجميع،  يكن  لم  إن 
على ثغور الحرب الشعواء مع الفيروس من كل املواقع وكل امليادين. 
كما ال يفوتنا التذكير بحرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور، 
وان كانت بحدود ضيقة بحسب القوانني الحالية. رسالتنا واضحة: 

ال تهدموا مستقبل قادة كويت الغد وعمادها.
***

وداع����ًا ع��م��ي ال��غ��ال��ي ال��دك��ت��ور ع��ل��ي.. رح��م��ك اهلل برحمته ال��واس��ع��ة 
وأسكنك الفردوس األعلى. »إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

ومضات الحرية

المستقبل 
يحتفي 

بالمبادرين )2 - 2(

إيمان جوهر حيات

ت����دق امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة ن���واق���ي���س ال��خ��ط��ر، 
البريطانية  اإلن��س��ان��ي��ة  املنظمة  ن��ش��رت  وق���د 
املجاعة  فيروس  بعنوان  تقريرًا  »أوكسفام« 
التي  االس��ب��اب  املنظمة  وكشفت  تكاثر،  ف��ي 
أدت الزدي�������اد امل���ج���اع���ة ف���ي ال���ع���ال���م، وم��ن��ه��ا 
استمرار النزاعات املسلحة، وجائحة كوفيد 
19، وم��ش��ك��الت ال��ت��غ��ي��ر امل��ن��اخ��ي ب��اع��ت��ب��اره 
 ثالثًا في اتساع فجوة املجاعة، السيما 

ً
عامال

التي تتميز بطبيعة صحراوية أو  ال��دول  في 
شبه جافة.

09/07/2021 فرانس 24.
كما حذرت األمم املتحدة م��رارًا وتكرارًا من 
أثر الصراعات املتنامية والتغير املناخي على 
التغير  أح��دث��ه  م��ا  أصبح  والتنمية،  اإلن��س��ان 
البيئية  املنظومة  املناخي من خلل كبير في 
ي��ت��ص��در أغ��ل��ب خ��ط��اب��ات وت��ق��اري��ر املجتمع 
الدولي، التي بدأت برسم خطط محددة زمنيًا 
املستدامة  النظيفة  الطاقة  ال��ى  التحول  ألج��ل 
التقليدية،  الطاقة  م��ص��ادر  ع��ن  واالس��ت��غ��ن��اء 
القوى وسحب  ومن شأن ذلك قلب موازين 
ال���ب���س���اط م����ن ت���ح���ت أق�������دام ال�������دول امل��ن��ت��ج��ة 
للمصادر التقليدية الناضبة، وتحول تركيز 
القليلة  ال�����دول  إل����ى  ال��ج��ي��وس��ي��اس��ي��ة  ال���ق���وى 
ن���ادرة  أغلبها  ال��ت��ي  ال��خ��ام  ل��ل��م��ع��ادن  املنتجة 
امل��ت��ج��ددة،  ال��ط��اق��ة  منظومة  تحتاجها  وال��ت��ي 
الدهاليز،  من  الكثير  وبه  متشعب  املوضوع 
ال��ن��ادرة منها  امل��ع��ادن وخ��اص��ة  تلك  فأغلب 
الصني  وتعتبر  للبيئة!  ملوثة  وكذلك  ية  ُسمِّ
ال��ت��ي ت��رب��ط��ه��ا ع��الق��ة م��ت��ذب��ذب��ة م��ع ال��والي��ات 
املتحدة في الكثير من األمور، وآخرها ما هو 
مثار حاليًا على أشباه املوصالت التي تدخل 
ف���ي ت��ص��ن��ي��ع ج��م��ي��ع األج����ه����زة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
ملعظم  الرئيسي  املنتج  ال��ع��ال��م،  ف��ي  والتقنية 
تلك املعادن هو التنني، فهل سيؤدي التحول 
العاملي للطاقة إلى التعاون للوصول ألفضل 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��خ��ض��راء وال��ص��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة، أم 
الهيدروكربونية  اآلب��ار  املعارك من  ستنتقل 
إل����ى امل���ن���اج���م امل���ع���دن���ي���ة، ون���دخ���ل ف���ي حقبة 

جديدة من الصراعات الرقمية السيبرانية؟
رغم قتامة املشهد فإن ما تقدمه العلوم من 
اك��ت��ش��اف��ات ك��ف��ي��ل��ة ب���إع���ادة األم����ل ملستقبل 
أف��ض��ل، أص��ب��ح ال��ه��ي��دروج��ني األخ��ض��ر ال��ذي 
ي���ت���م إن���ت���اج���ه م����ن خ�����الل ع��م��ل��ي��ة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
���ع���رف ب��اس��م ال��ت��ح��ل��ي��ل ال��ك��ه��رب��ائ��ي لفصل 

ُ
ت

إلنتاج  امل��اء  في  األكسجني  عن  الهيدروجني 
ط��اق��ة دون ان��ب��ع��اث ث��ان��ي أك��س��ي��د ال��ك��رب��ون 
الدولي،  املشهد  يتصدر  الجوي  الغالف  في 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال��ه��ي��دروج��ني األخ��ض��ر 
ال ي������زال ف����ي م����ه����ده، ب�������ادرت ب���ع���ض ال�����دول 
ف��ي أخ���ذ خ��ط��وات ج��دي��ة ل��ت��ك��ون ف��ي طليعة 
رئيسًيا  يكون مصدًرا  أن  يمكن  ما  تطوير 
بيانات  لقاعدة  ا 

ً
ووفق املستقبل،  في  للطاقة 

الطاقة  لوكالة  التابعة  الهيدروجني  مشاريع 
ال��دول��ي��ة، ف��ق��د ت��م اإلع����الن ع��ن م��ا ي��ق��رب من 
الهيدروجني  320 مشروًعا تجريبًيا إلنتاج 
العالم - بإجمالي  األخضر في جميع أنحاء 
قدرة جهاز تحليل كهربي تبلغ حوالي 200 
الى  للوصول  وامل��ح��اول��ة مستمرة  م��ي��غ��اواط، 
ال��ج��ودة وخفض  تقنيات من شأنها حماية 
التكلفة لتحقيق مردود مجٍز وتصبح الطاقة 

في متناول الجميع.
االقتصادات  من  العديد  اهتمام  هو  الجميل 
الشرق أوسطية، وخاصة تلك املعتمدة على 
السعودية واإلمارات  العربية  النفط كاململكة 
وع���م���ان، ب��ال��ع��م��ل إلن���ت���اج ال��ط��اق��ة ال��خ��ض��راء 
لتقليل االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ن��ف��ط، وال��ت��واف��ق مع 
التحول منخفض الكربون الجاري في العالم 
ككل. واملؤسف أن الكويت السباقة في وضع 
الخطط واالستراتيجيات الواعدة مازالت في 
التي  والتمحيص  وال��ب��ح��ث  ال��دراس��ة  مرحلة 

تنتهي باإللغاء والتأجيل!
يعرفون  الذين  باملبادرين  يحتفي  املستقبل 
للتربع  امل��ن��اس��ب��ة  ال��ف��رص  يقتنصون  ك��ي��ف 

على كرسي الصدارة.

عندما انقلب السلطان على اإلخوان
فيصل محمد بن سبت

@binsabt33

ق��ب��ل ث��م��ان��ي س���ن���وات وت���ح���دي���دًا ف���ي 30 ي��ون��ي��و 2013، ش��ه��دت مصر 
الرئيس املصري محمد مرسي وجماعة  تظاهرات شعبية عارمة ضد 
اإلخوان التي ينتمي إليها، وانحاز الجيش املصري في ذلك الوقت لجانب 
الحراك الشعبي وتم عزل الرئيس مرسي املقرب من الرئيس أردوغ��ان، 
العليا،  الدستورية  املحكمة  السلطة مؤقتًا عدلي منصور رئيس  وتولى 
بعد انتهاء املهلة التي منحتها القوات املسلحة للقوى السياسية لتحقيق 
العالقات  تعرضت  وق��ت قصير  اليوم وحتى  ذل��ك  منذ  الشعب.  مطالب 
اإلخ��وان  لجماعة  تركيا  دع��م  بسبب  كبيرة  لتوترات  التركية  املصرية- 
ومركزًا  لهم  آمنًا  م��الذًا  تركيا  اعتبروا  الذين  الجماعة  قيادات  وإيوائها 
الرئيس السيسي وقيادات حكومته، والذي اعتبرته  دائمًا للهجوم على 
»الجماعة اإلرهابية«  مصر تحديًا لها وتأييدًا للجماعة التي صنفتها ب�
ال��ت��زم خاللها كل  ثماني س��ن��وات  ال��ب��الد.  اس��ت��ق��رار  ب��زع��زع��ة  واتهمتها 
طرف موقفه، وتدرجت العالقات بينهما من سيئ إلى أسوأ، ولكن كما 
يقال »دوام الحال من املحال« فكذلك العالقات بني األفراد والدول؛ فعدو 
األم���س ص��دي��ق ال��ي��وم وال��ع��ك��س صحيح، وه���ذا م��ا تيقنه ال��رئ��ي��س رجب 

أردوغان الذي اكتشف أن مصلحة تركيا تكمن في تحسني عالقاتها مع 
مصر، وبدأ مرحلة جديدة بني البلدين تتحول فيها تركيا من الخصم 
أجل تحسني  بتلبية مطالب مصر وشروطها من  الصديق، وتقوم  إلى 
اإلعالميني  وق��ف نشاط  ه��و  ال��ش��روط  تلك  أول  وك��ان  بينهما،  العالقات 
املصرين املحسوبني على جماعة اإلخوان على وسائل التواصل، وكذلك 
وقف قنواتهم الفضائية التي تبث من تركيا كل هجوماتها الشرسة ضد 
مصر، وهذا ما حدث حيث بدأت الحكومة التركية بتكميم أفواه املعارضة 
املصرية عندها ووقف نشاطاتها العدوانية ملصر، ومع هذا التحول بدأت 
م��خ��اوف أع��ض��اء جماعة اإلخ���وان ال��ذي��ن ات��خ��ذوا تركيا م���الذًا آم��ن��ًا لهم 
ف��داء تقدمه تركيا السترضاء مصر، خاصة وأن  من أن يكونوا كبش 
للعدالة املصرية، فبدأوا بالتسلل من تركيا بحثًا عن  أغلبهم مطلوبون 
مالذات جديدة آمنة لهم وألنشطتهم. واملثل يقول »الحي يقلب« والرئيس 

أردوغان خبير في ذلك.
والفاسدة،  الطاغية  الحكومات  وال��وق��وف في وج��ه  املعارضة  • في عالم 
سطر التاريخ القديم والحديث بطوالت من وقفوا في وجه الحكام الطغاة 

ن��ال��وا، ولكنهم صبروا وم��ا ح��ادوا عن  ون��ال��وا من السجن والتعذيب ما 
مبادئهم حتى تم لهم النصر. املهاتما غاندي وقف في وجه االستعمار 
اإلن��ك��ل��ي��زي للهند، ون��ي��ل��س��ون م��ن��ادي��ال وق���ف ف��ي وج���ه اح��ت��الل البيض 
لجنوب أفريقيا، وفوقهم كان اإلمام أحمد بن حنبل الذي خالف الخليفة 
ال��ق��رآن« فسجن وع��ذب لكنه لم يحد عن الحق  امل��أم��ون في فتنة »خلق 
حتى خرج من السجن، وشيخ اإلسالم ابن تيمية الذي صبر واحتسب 
وقال قولته املشهورة »سجني خلوة وقتلي شهادة« حتى فرج اهلل عنه. 
إل��ى تركيا وفتح املطاعم  الهرب  أف��راد املعارضة عندنا فقد فضلوا  أم��ا 
العيش، ثم بعد ذلك  واملقاهي هناك، وتنعموا وما زال��وا يتنعمون بلذيذ 
يدعون البطولة والتضحية في سبيل البلد، واملحزن في األمر أن هناك 

من يصدقهم.

نحو بناء منظومة تعليمية فاعلة
د. شيماء سلطان بستكي

ال شك أن التعليم هو حجر األساس لبناء أي أمة، وال شك أنه على أكتاف العلماء 
تنهض األمم وترتقي إلى األمام، وكلما كان التعليم جيدًا في أي بلد كان ذلك 

مؤشرًا على بذور النهضة والتقّدم. 
والتعليم هو عملية منظمة ومخططة، أركانها: املجتمع واملعلم واملنهج والطالب، 
إلى  باإلضافة  للطلبة،  املختلفة  وامل��ه��ارات  املعلومات  نقل  العملية  ه��ذه  وه��دف 

تنمية ثقافاتهم وأفكارهم. 
وتتنوع طرق التعليم إلى نوعني بارزين: فهناك التعليم التقليدي، وهناك التعليم 
اإللكتروني، الذي أصبح في عصرنا من األمور الضرورية واملهمة، السيما وقت 
األزم��ات.  ولعلنا نلقي الضوء في هذه السطور على النوع األول، وهو التعليم 
التقليدي، بإبراز مساوئه بغرض عالجها وتالفي أوجه النقص والقصور فيه، 
لتكون بحق منظومة  التعليم  لعلنا نسهم في وضع تصّور صحيح ملنظومة 

فاعلة قادرة على أن تأخذ بأيدينا نحو التقدم.
والناظر إلى التعليم التقليدي يجد أنه يقوم في مجمله على أسلوب التلقني، وال 
ز كثيرًا على األنشطة التي تظهر مواهب الطالب ومهاراتهم، كما أنه يهتم 

ّ
يرك

باملفاهيم واملعارف العلمية اهتمامًا مجردًا، فيحفظها الطالب من أجل االختبار 

ال من أجل العلم، كما أنه يهمل استخدام الوسائل التعليمية الحديثة التي تسهم 
في إيصال املعلومة وتوضيحها. يضاف إلى ذلك أن واضعي مناهج التعليم 
ال��ت��رب��وي، السيما  إل��ى الحقل  ال��رج��وع  ون ه��ذه املناهج م��ن دون  ُي��ِع��دُّ التقليدي 
املعلمني، ألخذ آرائهم. كما أن هذه املناهج في أغلبها تهمل الفروق الفردية بني 
الطالب، وتهمل تنمية امليول واالتجاهات الذاتية لهم، وتركز على املادة الدراسية، 

من دون تنمية روح االبتكار واإلبداع عند الطالب. 
أما ما يخص املعلم، فإن كثيرين منهم يقصرون جهدهم على املنهج بفرعياته 
االهتمام  دون  ومن  ومداركهم،  ثقافاتهم  من  يوسعوا  أن  دون  وجزئياته، من 

بجانب االستقصاء والبحث واالبتكار واإلبداع. 
يضاف إلى ذلك أن وجود أعداد كبيرة من الطالب في قاعات الدراسة يؤدي إلى 
خفض حيوية التواصل بني املعلم والطلبة، وخفض القدرات اإلبداعية للطرفني، 
فيتحّول املعلم إلى كونه جهاز تسجيل، والطالب إلى كونهم مجّرد مستمعني.

التاجر األسوة )213(
التجار الهبدان والراشد 
والدبوس.. أمثلة رائعة 
للوفاء وااللتزام األدبي

د.عبدالمحسن الجارالله الخرافي

املوقف الذي بني أيدينا لهؤالء الثالثة فيه وصية من األب 
ي والدهم الحميمني بعد وفاته، 

َ
ألبنائه بأن يبروا صديق

وأن ي��س��أل��وا عنهما دائ��م��ًا وي��ق��وم��وا ب��ب��ر أص��دق��ائ��ه��م��ا، 
له  إخ���الص صديقيه  م���دى  يعلم  ك���ان  االب  ون��ظ��رًا ألن 
وحبهما له؛ حيث كانت عالقة الصداقة بني ثالثتهم أكثر 
أبناءه  من عالقة األشقاء بعضهم ببعض، فقد أوص��ى 
بأنه في حالة إذا احتاجوا أي شيء أن يذهبوا ألي من 

هذين الصديقني الحميمني.
يروي عبدالعزيز أحمد إبراهيم الهبدان عن والده التاجر 
أنه إذا جاءه  أبناءه  الهبدان، أن وال��ده كان يوصي  أحمد 
األجل املحتوم وتوفاه اهلل وأشكل عليهم أي شيء بأن 
ال��راش��د،  ال��ت��اج��ري��ن محمد أح��م��د  ي��ذه��ب��وا إل��ى صديقيه 
وحمود جاسم الدبوس من دون أن يعلم هذان التاجران 
بوصية التاجر الهبدان ألبنائه، كما أوصاهما أيضا ببر 
صديقيه وزيارتهما والسؤال عنهما من حني آلخر بعد 

مماته.
ل��ق��د ت��وف��ي ال��ت��اج��ر أح��م��د إب��راه��ي��م ال��ه��ب��دان ع���ام 1984، 
واستمر أبناؤه في إدارة شؤون تجارة أبيهم بعد وفاته، 
الذي  التجاري  املجمع  بناء  إكمال  وكانوا يعكفون على 
بدأ أبوهم في إنشائه قبل أن يتوفاه اهلل بفترة وجيزة في 
منطقة أبو حليفة، وكان أبوهم قد اقترض مبلغًا ماليًا 
من بيت التمويل الكويتي إلنشاء املجمع التجاري، حيث 
ال��ق��رض على دف��ع��ات،  ي��ص��رف مبلغ  التمويل  ك��ان بيت 
وقدر اهلل أن يأتي موعد صرف دفعة من املبلغ، وكانت 
قيمتها نصف مليون دينار كويتي، فإذا ببيت التمويل 
الكويتي يمنع صرف تلك الدفعة املالية حتى يتم االنتهاء 
النظم  ال���وراث���ة، وذل���ك حسب م��ا تقتضيه  م��ن إج����راءات 

واللوائح املتعلقة بإدارة املخاطر في كل البنوك. 
وت��ذك��ر ع��ب��دال��ع��زي��ز ك���الم وال����ده رح��م��ه اهلل، ف��ذه��ب إل��ى 
ص��دي��ق وال�����ده م��ح��م��د أح��م��د ال���راش���د ف���ي م��ق��ر شركته 
وأخبره باألمر، فما كان من الراشد إال أن كتب شيكني 
كل شيك منهما قيمته ربع مليون دينار باسم عبدالعزيز 
التمويل واآلخ��ر من  الهبدان ليصرف أحدهما من بيت 
ليستوفي عبدالعزيز مبلغ نصف  األخ��رى  البنوك  أح��د 
املليون دينار لكي يعطيه للشركة إلكمال إنشاء املجمع 
التجاري، فتأثر عبدالعزيز وبكى ملا رأى بأم عينه أن ثقة 
وال��دب��وس كانت في محلها،  الراشد  وال��ده في صديقيه 
املتوفى  ال��راش��د بوصية صديقه  أحمد  ومل��ا علم محمد 
تأثر وبكى أيضًا هو اآلخر، ملا رأى بأم عينه مقدار ثقة 
حني  إليه  بالتوجه  أبنائه  وتوصية  ب��ه  ال��ه��ب��دان  صديقه 
. وذهب عبدالعزيز إلى 

ً
الحاجة فكان موقفًا مؤثرًا فعال

البنك فوجد أن مشكلته حلت، وصرف املبلغ املستحق 
من تركته من ميراث والده وأرجع الشيكني إلى الراشد 

وشكره على شهامته ونبل موقفه.
وانقضت املسألة وُحلت املشكلة وذهبت األزمة بفضل 
اهلل ت��ع��ال��ى، وب��ن��ي امل��ج��م��ع ح��ت��ى أص��ب��ح واح����دًا م��ن أه��م 
امل��ج��م��ع��ات ال��ت��ج��اري��ة ال��ن��اج��ح��ة وال��ش��ه��ي��رة ف��ي املنطقة 

العاشرة وبالتحديد في منطقة »بو حليفة«.
ولم يجد عبدالعزيز أيضًا إال الشهامة في صديق والده 
اآلخر حمود جاسم الدبوس، فحينما علم األخير بأمر 
أيضًا  ملساعدتهم  الفور  على  ف��زع  وإخ��وت��ه،  عبدالعزيز 
 رائعًا 

ً
وتقديم أي شيء يطلبونه، فكان هذا املوقف مثاال

إلخالص األصدقاء بعضهم لبعض.

بعد السالم

سباق الفضاء.. وصراع األرض
أ. د. خالد البقاعين

ي��ك��ون ه��ن��اك سفر  ت��ك��ون ه��ن��اك عطلة مطولة بمناسبة ع��ي��د، وال  ال��ن��ادر أن  م��ن 
لها رأي آخ��ر هذا  ك��ان  السفر  وسياحة، ولكن ظ��روف ك��ورون��ا والتقييدات على 
لم يكن هناك ه��روب من متابعة األخبار خالل هذا األسبوع. ومن  العام. ولذلك 
الطبيعي أن تتصدر األخبار الكوارث الطبيعية، مثل درجات الحرارة غير املسبوقة 
في كندا وكاليفورنيا، والحرائق املنتشرة هناك، وكذلك الفيضانات الكارثية في 
كل من أملانيا وهولندا وبلجيكا، وأخيرًا الصني، التي تسببت باملئات من القتلى، 

وسوف تكون لهذه األحداث مقالة قادمة.
إث��ارة لي شخصيًا، وخاصة دخول  األكثر  العلمية هي  التطورات  أخبار  وكانت 
وجيف  ب��ران��س��ون  ري��ت��ش��ارد  األب����رز،  ال��ث��الث��ة  التكنولوجيا  عمالقة  ب��ني  التنافس 
بيزوس وأيلون ماسك، مرحلة جديدة بتدشني السفر الشخصي والسياحي إلى 

الفضاء.
 Virgin Galactic ففي فترة أقل من أسبوع صعد ريتشارد برانسون بمركبة
ليكون أول شخص مدني يعيش تجربة انعدام الجاذبية ملدة دقائق على ارتفاع 
دقيقة في  مل��دة 11  برحلة  ب��ي��زوس  ليتبعه جيف  ال��ف��ض��اء،  ف��ي  كلم  ح��وال��ي 80 

كبسولته الفضائية Blue Origin التي هبطت بسالم.
وعلى الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن هذا شيء سخيف وتنافس بني األغنياء، 
ولكن في الواقع أن هذا التنافس سوف تكون له نتائج إيجابية كثيرة جدًا على 

صناعة الفضاء والتكنولوجيا والطيران بشكٍل عام. 
ونبقى في الفضاء، حيث أعلنت روسيا إطالق قمر »برتون-ام«، وهو الصاروخ 
 بوحدة »ناوؤكا«، وهي مختبر 

ً
األضخم في الترسانة الفضائية الروسية محمال

علمي حديث متكامل الستبدال املختبر القديم باملحطة الفضائية الدولية.
وم���ن روس��ي��ا أي��ض��ًا، ت��م ال��ك��ش��ف ع��ن ط��ائ��رة »ش��ي��ل م���ات« األح����دث ف��ي ترسانة 

األكثر تطورًا في  األميركية  تنافس طائرة إف35-  التي س��وف  س��وخ��وي، وه��ي 
العالم، وخاصة أنها سوف تكون أقل تكلفة بنسبة كبيرة. كما أعلنت روسيا عن 
ال��ذي يحتوي على  الصاروخي إس500-  الدفاع  لنظام  األول��ى  الناجحة  التجارب 

مميزات غير موجودة في أي نظام حالي في العالم.
السفر  العالم يستطيع  أس��رع قطار في  الصني عن  أعلنت  وفي األسبوع نفسه، 
بسرعة تصل إلى 600 كلم/ الساعة، مما يجعله أسرع مركبة أرضية، ويعتمد 
القطار الجديد على الدفع املغناطيسي، الذي يجعل املركبة تسير من دون مالمسة 
السكة مما يحقق استقرارًا وهدوءًا كبيرين جدًا، األمر الذي يجعل السفر أكثر 

راحة ورفاهية حتى من الطيران.
وعلى الرغم من أن اإلعالن عن كل هذه التطورات املدهشة جاء في أسبوع واحد، 
فإنها نتيجة لبحث علمي وتطوير ولسنوات كثيرة من الجهد والتخطيط والتمويل 
االستراتيجي، مما أدى إلى تراكم الخبرات اإلبداعية التي وصلت إلى قطف الثمار 

اآلن.
ومن الطبيعي أن تكون هناك أخبار من العالم العربي، ولكنها لأسف غير سارة 
كالعادة، فكان هناك انفجار في غزة، وآخر في بغداد، وأزمة سياسية مستمرة 
في لبنان مع ظلم وإذالل للشعب اللبناني، وأزمة أخرى في تونس، واستفزازات 

ملصر لدخول في حرب حول سد النهضة.
وكما هو الحال في التطوير التكنولوجي، فإن ما يحدث هنا هو غياب كامل للرؤية 

اإلستراتيجية البعيدة املدى في عاملنا املغّيب تمامًا عن عالم التطوير واالبتكار.

الصين وأفغانستان
نورة صالح المجيم

وضعت الصني منذ أن أطلقت مبادرة الحزام والطريق، أو طريق الحرير الجديد 
في 2015، أفغانستان كإحدى النقاط اإلستراتيجية في املبادرة. وتكمن أهمية 
الشرق  يتوسط  ال���ذي  اإلستراتيجي  موقعها  ف��ي  اإلستراتيجية  أفغانستان 
األوس��ط والخليج العربي ووس��ط آسيا وأوروب���ا، وهو ما سوف يقوي النفوذ 

االقتصادي والجيوسياسي العاملي للصني إلى مستويات كبرى. 
أفغانستان  التام من  املتحدة  ال��والي��ات  إدارة بايدن عن انسحاب  إع��الن  ف��ور   
ب��ح��ل��ول سبتمبر م��ن ه���ذا ال���ع���ام، خ��رج��ت ت��ق��اري��ر ع���دة م��وث��وق��ة ت��ت��ح��دث عن 
مفاوضات جارية بني بكني وحكومة كابول بشأن تمديد املحور االقتصادي 
الرئيسية مل��ب��ادرة الحرير، ليضم  امل��ح��اور  ال��ص��ني، واح��د م��ن أه��م  باكستان - 
أفغانستان. وتحدثت تقارير أخرى عن مفاوضات حول تأسيس طرق برية 
بني أفغانستان وباكستان، وتحديدًا في مدينة بيشاور الباكستانية في سياق 

املبادرة.
 ما بدا واضحًا للغاية، من خالل تصريحات بعض املسؤولني الصينيني، أن 
األميركي  االنسحاب  بعد  أفغانستان  الفراغ في  اقتناص فرصة  تعتزم  بكني 
ذل��ك، ص��ّرح أحد املسؤولني الصينيني بأن حضور  وتقوم بملئه. وفي سياق 
 حضور اقتصادي وليس 

ً
الصني في أفغانستان سيكون مرحبًا به ألنه أوال

عسكريًا، وثانيًا ألنه سيفيد جميع أبناء الشعب األفغاني.
الحرير  للغاية ألفغانستان في نجاح مبادرة  الحيوية  األهمية اإلستراتيجية   
س��ت��غ��ري ال��ص��ني يقينًا ع��ل��ى اس��ت��ك��م��ال مخططها ف��ي ت��م��دي��د ح��ض��وره��ا في 
لكن  عسكريًا.  وليس  اقتصاديًا  حضورًا  سيكون  بالفعل  وه��و  أفغانستان، 
ال��ذى يجب أن يثار اآلن: ه��ل ستنجح الصني ف��ي ه��ذا املخطط؟ وهل  ال��س��ؤال 

ستكتفي بهذا الحضور االقتصادي؟
 يبدو من املشهد الراهن في أفغانستان أن البالد تنزلق إلى حرب داخلية عنيفة 
بسبب إصرار »طالبان« على العودة للحكم. ففور إعالن بايدن عن االنسحاب 

التام من أفغانستان، اندفعت »طالبان« بشراسة في سياسة فرض األمر الواقع 
عبر السيطرة على مدن أفغانية عدة، بحيث أصبحت قريبة من السيطرة على 
كابول. وعودة »طالبان« األقوى على األرض إلى الحكم مجددًا في أفغانستان - 
وهو أمر متوقع - سيربك حسابات الصني في أفغانستان، ألنه ستتبعه موجة 

من التصعيد والعنف وعدم االستقرار.
 األمر املهم اآلخر هو أن حضور الصني في أفغانستان يجابه بتحدي زيادة 
إن  اإليغور، بل  العنيفة ضد مسلمي  الصني  العداء للصني على خلفية حملة 
موجة العداء ستمتد إلى مصالح الصني في مبادرة الحرير في الجوار األفغاني 
وبالتالي،  املتطرفة.  األص��ول��ي��ة  بالحركات  يعج  ال���ذي  آس��ي��ا  ووس���ط  باكستان 
فدخول الصني في مفاوضات مع »طالبان« من أجل استكمال مخطط مبادرة 
الحرير أم��ر غير متوقع في ظل عائق قضية اإلي��غ��ور. وحتى في ح��ال إتمام 
أفغانستان ستظل  املبادرة في  مفاوضات بني بكني و»طالبان«، فمشروعات 
عهد  في  ستتنامى  التي  أفغانستان،  في  املتشددة  الجهادية  الحركات  ه��دف 
»طالبان« بالدرجة، التي ال تستطيع »طالبان« ذاتها السيطرة عليها، وهو ما قد 
يجبر الصني على توسيع حضورها العسكري في أفغانستان لحماية املبادرة. 
 ختامًا، أفغانستان مقبرة كل القوى الكبرى على مدار التاريخ: إنكلترا، االتحاد 
السوفيتي، وأخيرًا الواليات املتحدة. حضور اقتصادي فقط للصني لن يكون 
ستكون  باملقابل،  أفغانستان.  في  الصني  مصالح  الستقرار  ضمانة  بمنزلة 
تورطها عسكريًا  التاريخية ألفغانستان حال  املقبرة  إح��دى ضحايا  الصني 

هناك.



09 بورصة
األربعاء 18 ذوالحجة 1442هـ • 28 يوليو 2021 • السنة الـ 50 • العدد 17158

التغييرمن بداية 
اليومي(%)العام 

▲%17.41▲مؤشر السوق األول 

▼%22.41▼50مؤشر رئيسي 

▲%18.85▼مؤشر السوق الرئيسي

▲%17.76▲مؤشر السوق العام

▼%17.00▲(ك.مليون د)القيمة السوقية 

═

▼

▲

▲

▲

20212020▲

▼333.3168.7(مليون سهم)الكمية المتداولة 

▲52.134.2(.ك.مليون د)القيمة المتداولة 

═12,0938,065عدد الصفقات

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

NM0.317.40.0690.027%0.0%13017%0.0490.00═مراكز17.71.2879.40.6000.401%2.8%000%0.5290.00═التقدم25.21.956,387.10.8890.792%2.1%4,8955,50310%0.1-1.0-0.888▼وطني

NM0.756.00.0280.016%0.0%420043%2-0.4-0.020▼رمال48.83.848.00.8250.424%0.0%001%0.4660.00═ياكو23.61.19759.00.2570.205%1.9%1,1374,53848%1-2.0-0.249▼خليج ب

NM0.6911.70.0830.056%0.0%2539129%1-0.5-0.065▼مشاعر39.46.93310.01.2401.200%0.0%000%1.2400.00═ميدانNM1.451,006.00.6050.500%0.0%121%0.5054.01▲تجاري

NM0.352.20.0000.000%0.0%000%0.0110.00═اجوان31.73.65397%000.6%1.4رعاية صحيةNM0.75374.00.2220.186%0.0%1928725%0.2200.00═اهلي

NM0.563.50.0450.025%0.0%30871331%1-0.4-0.035▼المساكنNM1.2783.40.9900.700%0.0%000%0.8250.00═سينما27.91.57712.40.3050.258%0.0%1103664%1.00-0.299▼المتحد

NM2.0513.60.2950.198%0.0%10037020%0.2755.02▲دلقان19.41.114.60.0920.050%0.0%0619%0.10-0.080▼فنادقNM0.97253.70.2300.198%0.0%9704,31559%1.00-0.224▼الدولي

22.20.8313.20.1280.046%0.0%1114%1-1.0-0.090▼ثرياNM1.3459.90.2240.097%0.0%2512231%0.2072.01▲سلطان.م29.00.92622.90.2370.200%2.1%2861,26413%1.00-0.226▼برقان

24.20.869.50.1020.083%7.7%0212%0.0900.00═أسسNM6.9327.10.0510.019%0.0%571,320115%0.0430.61▲ايفا فنادق42.43.506,533.80.7790.611%1.2%8,04110,36611%0.7741.00▲بيتك

NANA26.01.1001.018%3.0%79729%1.1001.00▲بيتك ريت17.70.8656.20.1680.114%3.5%4305%0.1391.01▲أولى وقود67.64.662,486.50.7690.516%0.0%2,4363,1186%0.78215.02▲بنك بوبيان

NM0.982,610%7,19261,3461.1%1.6العقار40.40.5816.40.0840.060%2.6%4456099%1-0.7-0.078▼منتزهات62.71.95396.90.2620.228%0.0%6752,66320%1-2.0-0.252▼بنك وربة

5.31.21132.90.2500.119%0.0%5842,43441%0.2415.02▲كويتيةNM18.15142.00.7350.588%0.0%26836626%3-24.0-0.710▼الجزيرة18.61.992,442.40.2470.204%2.0%2,3109,49824%1-2.0-0.241▼أهلي متحد

9.60.68107.90.2100.168%4.7%361797%0.2010.00═تسهيالت19.40.8555.40.1640.116%3.6%151066%0.1370.00═السور37.32.1321,975%21,05242,5071.3%2.7البنوك

2.81.5436.80.1430.059%0.0%1,0737,866487%0.1384.03▲ايفاNM0.688.40.1220.065%0.0%33459124%0.0722.23▲فيوتشر كيدNM0.999.90.0550.021%0.0%18377120%0.0490.51▲سنرجي

12.90.89156.00.1980.128%5.6%7240527%0.1780.00═استثماراتNM0.5019.10.0730.036%0.0%22924.1%3-1.4-0.055▼جياد16.41.18115.90.6690.447%4.7%002%0.6150.00═بترولية

NM1.74318.00.1780.147%3.1%2081,31111%1-1.0-0.159▼مشاريع23.91.9839.30.2670.069%1.5%13249097.1%0.2727.03▲العيد13.72.1690.01.1500.855%6.9%111%0.9001.00▲نابسكو

NM1.0748.70.0810.037%0.0%3684,81367%0.0782.84▲ساحلNM1.44512%5793,4881.0%3.4خدمات إستهالكيةNM1.6432.20.0470.025%0.0%143465%1-0.6-0.043▼بيت الطاقة

NM1.1150.00.1060.052%0.0%2,07518,996209%0.1116.06▲البيت14.12.292,561.60.6410.581%5.6%1,2272,07110%0.5922.00▲زينNM0.3311.00.0280.018%0.0%823,392239%1-0.3-0.024▼بتروجلف

NM1.34130.10.1600.055%0.0%3,40921,323247%0.1625.03▲أرزانNM0.60316.50.7110.621%2.4%461%1-4.0-0.628▼أريد30.40.6643.70.2070.127%0.0%101557133%2-3.0-0.180▼آبار

6.00.9186.50.1830.080%0.0%9585,38363%0.1804.02▲المركزNM0.4911.50.0160.011%0.0%282,108149%1-0.1-0.013▼آن36.81.13303%2164,6733.8%1.5النفط والغاز

20.71.4034.30.1800.135%0.0%0112%2-3.0-0.156▼كميفك12.72.13427.00.9700.822%7.0%1942263%1-8.0-0.855▼أس تي سيNM2.1529.70.4300.258%1.7%102511%0.4107.02▲سكب ك

NM0.8438.00.0950.039%0.0%1,47317,602569%0.0853.54▲االولى21.60.707.50.0830.051%0.0%4049991%0.0811.52▲حيات كوم24.72.04456.70.9600.625%6.3%12815014%1.00-0.854▼بوبيان ب

NM0.251.80.0000.000%0.0%000%0.0060.00═المال15.21.763,324%1,4934,9095.4%0.3إتصاالتNM2.4861.50.6420.610%3.3%000%0.6100.00═الكوت

NM5.25185.60.3390.076%0.0%10335373%4-12.0-0.286▼الخليجي9.00.8379.80.4440.360%7.0%5132%0.4111.00▲كويت ت29.21.01423.20.4470.334%3.9%2717098%0.3852.01▲القرين

4.61.20112.10.2040.097%0.0%3,73923,479241%2-4.0-0.157▼أعيان 10.51.58197.01.0000.597%0.0%441%0.97963.07▲خليج ت32.11.42971%4098844.9%21.2مواد أساسية

NM0.5720.40.0650.032%0.0%681,319141%0.10-0.052▼بيان8.60.96108.30.5610.419%4.8%001%0.4910.00═اهلية تNM0.6017.50.1180.073%0.0%1421,338127%0.1060.00═الخصوصية

55.90.7112.00.0950.061%0.0%4569%0.0810.00═أصول12.30.6525.40.1600.077%5.2%21465%1-1.0-0.138▼وربة تNM1.02178.90.2660.215%0.0%251036%1-2.0-0.244▼اسمنت

13.30.7330.00.1250.042%0.0%77250%1-0.9-0.093▼كفيك13.31.2571.60.5270.212%1.4%000.1%0.32516.05▲االعادة24.90.84158.50.8880.728%6.6%425619%1.00-0.755▼كابالت

12.10.8042.10.1290.072%0.0%1381,11546%0.1230.00═كامكوNM0.685.50.0580.034%0.0%005.5%1-0.5-0.051▼أولى تكافل10.01.3188.50.5240.392%4.1%16733964%0.4910.00═سفن

NM0.6724.40.1210.069%0.0%1781,66262%0.1071.01▲وطنية د ق34.70.252.90.0330.020%0.0%11450133%0.0270.73▲وثاق16.61.3188.90.9670.766%4.5%0011%0.8870.00═بورتالند

NM1.1519.40.0780.036%0.0%6868,76670%0.0815.17▲يونيكاب8.60.7127.30.0000.000%7.9%000%0.1910.00═ب ك تأمين15.60.8916.60.1950.145%6.0%003%0.1650.00═ورقية

NM1.4130.40.1560.086%0.0%1611156%3-5.0-0.142▼مدار11.51.06518%234822.9%1.3التأمينNM1.9816.30.1960.051%0.0%1813112%15-25.0-0.139▼معادن

NM1.6318.40.2230.018%0.0%14337%4-8.0-0.200▼الديرةNM0.5214.40.0340.025%0.0%451,83330%3-0.8-0.024▼صكوكNM0.5239.80.1360.082%0.0%4936840%2-3.0-0.132▼أسيكو

NM0.307.10.0340.024%0.0%13484199%2-0.5-0.027▼السالم33.91.03125.10.1400.100%0.0%3,03922,940131%0.1322.02▲عقارات كNM0.979.70.0950.077%0.0%011%0.0961.01▲الهالل

NM0.506.50.0230.015%0.0%261,279137%1-0.3-0.020▼اكتتابNM0.4477.20.0700.043%0.0%71145%0.0650.00═متحدة47.20.8573.70.2050.150%0.0%14703%2-4.0-0.198▼الوطنية للبناء

1.70.436.60.0190.015%0.0%00106%0.0160.00═المدينةNM1.21330.20.2210.071%0.0%1,0085,03979%0.2001.01▲وطنيةNM0.492.80.0430.027%0.0%11574%2-0.8-0.035▼المعدات

6.51.3097.10.2710.168%2.5%4418923%1.00-0.235▼نور12.81.73267.10.5990.501%5.5%27529%0.5211.00▲صالحيةNM0.957.10.0840.038%0.0%3424,442262%0.0795.17▲إستهالكية

NM0.4393.20.3300.200%0.0%132%0.27019.08▲تمدين أNM0.79121.40.2950.235%0.0%4162%1.00-0.281▼تمدين عNM0.684.10.0470.035%0.0%25165%1-0.2-0.039▼صلبوخ

NM0.626.30.0380.026%0.0%006%0.0360.00═السورية19.50.3746.90.2650.170%0.0%12508%1.00-0.241▼اجيال47.91.862,127.51.0770.592%0.9%1,9412,04122%0.9547.01▲أجيليتي

NM0.5438.30.0540.034%0.0%1533,24847%2-0.9-0.048▼آسياNM0.6312.40.0850.030%0.0%0016%0.0530.71▲المصالح ع10.51.9366.50.9000.433%0.0%172513%0.6980.00═تعليمية

NM0.9610.40.0800.057%0.0%2130111%5-3.5-0.069▼المغاربيةNM0.3719.60.0420.025%0.0%2769341%2-0.9-0.039▼ع عقاريةNM0.4214.10.0780.045%0.0%47162%0.0570.10▲تنظيف

NM0.76140.60.1340.106%0.0%7415,94662%0.1240.00═االمتيازNM0.7733.70.0850.047%0.0%4476,02374%0.0754.26▲اإلنمــاءNM0.3615.30.0640.044%0.0%1121835%0.0530.51▲الرابطة

21.50.9419.70.0600.031%0.0%3407,411152%1-0.6-0.046▼منازل33.51.74849.30.7610.611%0.8%1101529%0.7257.01▲المباني7.21.8563.70.6290.367%7.6%61223%1-8.0-0.550▼المعامل

7.60.99324.10.2350.165%0.0%1,0124,46262%0.2270.00═صناعات34.90.4825.30.0830.067%0.0%006%0.0730.00═إنجازات8.03.12427.84.0303.200%11.4%1,05230229.6%12.00-3.500▼هيومن سوفت

NM0.433.40.0800.045%0.0%0024%0.0670.00═وربة كبيتلNM0.769.50.0200.013%0.0%12784148%0.0150.00═المستثمرونNM0.691.60.0720.042%0.0%1331%6-2.6-0.039▼امتيازات

15.60.8127.50.1950.102%0.0%4729451%0.1593.02▲عربي قابضةNM0.71202.50.1170.091%2.6%8117,34632%2-2.0-0.110▼التجاريةNM0.7310.90.0430.019%0.0%0099%0.0390.00═ميادين

12.90.4435.20.0600.039%0.0%1202,088154%0.0580.41▲التخصيصNM0.877.90.0770.028%0.0%0026%0.0650.00═سنامNM1.4254.40.3990.196%1.9%8326468%0.3177.02▲المشتركة

NM0.874.20.0300.020%0.0%0152%2-0.5-0.026▼تحصيالتNM0.6739.50.1160.057%0.0%4905,04398%2-2.0-0.095▼أعيان عNM1.00100.20.3650.186%0.0%4155%2-6.0-0.262▼يوباك

11.42.14355.00.3950.293%0.0%251%2-5.0-0.315▼القابضة م كNM0.6316.50.0750.058%0.0%0019%0.0670.00═عقارNM0.70209.50.2450.198%0.0%14666130%1.00-0.220▼أالفكو

15.10.93257.90.0730.047%2.7%1,42420,48722%2-1.7-0.068▼تمويل خليجNM0.916.90.0490.024%0.0%26128%3-1.0-0.036▼العقارية67.90.8617.00.1230.063%0.0%58556193%0.1040.00═مبرد

NM0.8134.60.1340.063%0.0%3973,433203%1-1.0-0.115▼إنوفستNM1.1978.50.1220.056%0.0%7386,521163%0.1140.00═مزاياNM0.2523.40.0340.027%0.0%0022%0.0320.00═لوجستيك

NM0.6730.60.1020.042%0.0%3,22878,24689%6-2.8-0.041▼بريقNM0.4618.10.0580.042%0.0%7144161%1-0.4-0.049▼تجارةNM1.5694.10.3990.310%0.0%205365%0.3720.00═المتكاملة 

NM0.6511.30.0800.039%0.0%004%0.0570.00═عمارNM0.507.40.0390.018%0.0%6190166%2-0.7-0.031▼التعمير كNM0.2830.80.0660.035%0.0%004%0.0510.00═شارقة ا

NM0.6319.00.0740.048%0.0%69418%1-0.4-0.062▼المنار 20.80.8829.10.1430.086%3.4%0310%4-5.0-0.116▼أركان7.70.4625.40.0770.063%7.1%001%0.0700.00═قيوين ا 

11.95.46306.21.5601.091%2.6%1,7131,12033%1-10.0-1.525▼البورصةNM0.3729.70.1120.101%0.0%000%0.1120.00═أرجانNM0.2115.30.0450.028%0.0%41005%2-1.0-0.043▼فجيرة ا

21.61.123,470%24,483246,3561.2%5.3خدمات ماليةNM0.9617.40.1210.053%0.0%006%0.0540.00═منشآت14.60.5031.40.0710.061%8.0%042%3-2.0-0.063▼اسمنت ابيض

NM0.8910.70.1220.068%0.0%77034%0.1075.05▲األنظمةNM0.9268.40.0830.040%0.0%1231,77033%1-0.8-0.068▼دبي االولى77.81.304,031%4,15011,2712.4%0.8صناعية

NM0.8911%7700.0%5.3-تكنولوجياNM0.7145.70.0890.038%0.0%2735968%0.0760.20▲م االعمالNM0.573.40.0740.059%0.0%000%5-3.4-0.065▼النخيل

20.03.52246.40.2760.220%5.4%4271,90627%0.2240.00.0═شمال الزور41.40.679.90.0000.000%0.0%000%0.0900.00═ريمNM0.9939.90.2100.177%0.0%008%1-1.0-0.184▼مواشي

20.03.52246%4271,9060.0%1.8-منافعNM0.295.20.0490.027%0.0%10264221%2-0.7-0.038▼مينا17.61.73197.80.6790.554%2.8%30949319%2-10.0-0.623▼ميزان

37.951.6638,609%60,340378,3851.87%2.3اجمالي بورصة الكويت0.90.162.10.0270.019%0.0%00111%0.0210.00═المدن23.51.50241%3094942.3%2.0-سلع إستهالكية
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397.30.0%1.41%(3.06%)
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القيمةمؤشرات البورصة والقيمة الرأسمالية
أداء قطاعات بورصة الكويتأداء المؤشرات
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منطقة صباح السالم
القيمة التقديرية للعقار كما في يوليو 2021

KD 269,000

أرض فضاء 400 م2

شارع واحد - داخلي

C O MA L H I S B A .

المتبقي لها 1.1 مليار دوالر

»تعويضات الغزو« تدفع 600 مليون دوالر لـ  »البترول«

حسام علم الدين

افادت الوكالة بان مؤسسة البترول الكويتية نجحت بالحصول على مطالبات 
بـ14.7 مليار دوالر كتعويضات عن خسائر انتاج النفط واملبيعات واالضرار التي 
لحقت بحقول النفط خالل الغزو العراقي للكويت، متوقعة ان تحصل املؤسسة 
قريبا على جزء من تعويضات بـ1.1 مليار دوالر، وهو ما تبقى على العراق، من 
مطالب تقدمت بها املؤسسة، عن »الخسائر الناجمة عن الغزو، وفقدانها إنتاجا 

نفطيا بسبب أضرار واجهت بعض الحقول خالل الغزو«.
ويتم دفع املطالبات من صندوق األمم املتحدة للتعويضات، الذي يتلقى نسبة 
قــرار  بموجب  ومنتجاته؛  العراقي  النفط  تصدير  مبيعات  عــائــدات  مــن  مئوية 
صادر من مجلس االمن في 1991، بدفع العراق 52.4 مليار دوالر، ألفراد وشركات 
وأجــهــزة حكومية كويتية، لحقت بهم خسائر بسبب غــزو نظام صــدام حسني 
للكويت، وقــد حــدد هــذا املــعــدل بـــ 5 فــي املــئــة، وتــم خفض النسبة فــي أكــثــر من 

مناسبة لتصل الى 3%، فيما تدفع قيم التعويضات كل 3 أشهر.

»فيتش سوليوشنز«: بدعم تبني التجارة اإللكترونية

وتيرة تطور التكنولوجيا 
المالية في الخليج.. تتسارع

حسام عبد الرحمن 
أضافت فيتش سوليوشنز : في حني ان عدد 
سكان الخليج مرتفع مقارنة مع دول اخرى 
في املنطقة او حتى على مستوى العالم، اال 
ان لدى دول الخليج نسبة كبيرة من السكان 
مــقــارنــة بنضج  الــبــنــوك  املتعاملني مــع  غــيــر 
الناتج  من  الفرد  ونصيب  الرقمية  أسواقها 

املحلي االجمالي.
وتـــابـــعـــت: يـــوفـــر ارتــــفــــاع عـــــدد الـــســـكـــان فــي 
الـــخـــلـــيـــج فـــــرصـــــا كــــبــــيــــرة لــــالســــتــــفــــادة مــن 
الذكية،  الهواتف  عبر  املصرفية  التطبيقات 
كــمــا ان اســـــواق االتــــصــــاالت غــيــر الــنــاضــجــة 
خـــــارج دول الــخــلــيــج تــشــكــل فـــرصـــة هــائــلــة 
لتوسيع عمليات شركات االتصاالت لتصبح 
رائدة اقليميا في مجال التكنولوجيا املالية 
مـــن خــــالل اســـتـــخـــدام خــبــراتــهــا الــقــيــمــة في 

توفير التطبيقات الرقمية املتقدمة.

فرص شركات االتصاالت 

ان شركة زين  وذكــرت »فيتش سوليوشنز« 
بدأت بالفعل في هذه الرحلة ووسعت نطاق 
عروض خدمة »زين كاش« في بعض الدول 
االردن والــعــراق، حيث  التي تعمل بها، مثل 

ترتفع نسبة السكان املتعاملني مع البنوك. 
ونــــظــــم  الــــتــــشــــغــــيــــلــــيــــة  الــــبــــيــــئــــة  ان  ورغــــــــــــم 
التكنولوجيا املالية في دول الخليج ال تزال 
ناشئة الى حد ما، فإن االقبال الكثيف عليها 
كــــان مـــدعـــومـــا بـــاســـتـــخـــدام كــبــيــر لــلــهــواتــف 
الــذكــيــة وتـــعـــديـــالت تــنــظــيــمــيــة واســـعـــة. كما 
ان جــائــحــة كـــورونـــا وهـــبـــوط اســـعـــار النفط 
تبرزان اهمية تنويع اقتصادات دول الخليج 
واعـــتـــمـــاد تــقــنــيــات مــالــيــة مــتــطــورة تــســاهــم 
للتنمية  املنطقة  دول  ورؤى  خطط  بتنفيذ 
»فيتش سوليوشنز«  وأشــارت  االقتصادية. 
الــــى تــبــنــي دول الــخــلــيــج مــــبــــادرات الــتــحــول 
التكنولوجيا  حــلــول  تتضمن  الــتــي  الــرقــمــي 
النتشارها،  مشجعة  بيئة  خلق  مــا  املــالــيــة، 
فــقــد حـــــددت الـــســـعـــوديـــة فـــي »رؤيــــــة 2030« 
ســيــاســة تـــجـــاه مــجــتــمــع غــيــر نـــقـــدي، حيث 
املــالــيــة  املــعــامــالت  مــن  لتنفيذ %70  تــخــطــط 
بــشــكــل رقـــمـــي بــعــد 10 ســــنــــوات. واعــتــمــدت 

مدفوعات  استراتيجية  االماراتية  الحكومة 
رقمية لتحديث انظمة الدفع الخاصة بها. 

التجارة اإللكترونية 

الخليج  دول  ان  »فــيــتــش ســولــيــوشــنــز«  رأت 
تشهد نموا مستداما بالتجارة االلكترونية 
حتى 2025 مدعوما بارتفاع انفاق االسر ما 
يشير الى امكانيات قوية لنشر خدمات ذات 
قيمة اعــلــى. واوضـــحـــت ان الــنــمــو فــي تبني 
الــتــجــارة االلــكــتــرونــيــة فـــي الــخــلــيــج سيدعم 
املدفوعات الرقمية، الفتة الى انه نتيجة لذلك 
املالية  للتكنولوجيا  التشغيلية  البيئة  فــإن 
في املنطقة تميل الى التطور وزيادة تبنيها. 
الوكالة: تحتل شركات االتصاالت  واضافت 
عادة موقعا رئيسيا لتبني وتسهيل اعمال 
التكنولوجيا املالية، وفي حني ان هذا االمر 
قد يخلق بعض املخاطر للشركات الجديدة 
تتسع  الخليجية  الــســوق  ان  نعتقد  انــنــا  اال 
الجميع، ال سيما في مجال الخدمات املالية 
االلكترونية  التجارة  وشركات  الحدود  عبر 

حيث تستفيد من نمو اعمالها في السوق.

مساٍع لتمكينهم من استخراج تراخيص خاصة بدمغ الذهب وفحص األحجار الكريمة 

فرٌص لخريجي »الهندسة« في قطاع المعادن الثمينة 
علي الخالدي 

تلقت من  والــتــشــريــع  الــفــتــوى  ادارة  ان  علمت سبقلا 
بــتــعــديــالت على  طــلــبــا  والـــصـــنـــاعـــة  الـــتـــجـــارة  وزارة 
نـــصـــوص املــــرســــوم بـــالـــقـــانـــون رقـــــم 23 لــســنــة 1980 
فـــي شــــأن اإلشــــــراف والـــرقـــابـــة عــلــى املـــعـــادن الثمينة 

واألحجار ذات القيمة.
وكشفت مصادر مطلعة ان التجارة طلبت 20 تعديال 
املقترحة من  الــتــعــديــالت  الــحــالــي، وأن  الــقــانــون  على 
خريجي  الكويتي  للشباب  عمل  فــرص  خلق  شأنها 
»الــهــنــدســة« خــصــوصــا اصــحــاب شـــهـــادات الهندسة 
املــيــكــانــيــكــيــة والــصــنــاعــيــة والــكــيــمــيــائــيــة وهــنــدســة 
البترول وغيرها من التخصصات ذات العالقة، وذلك 
تراخيص تجارية  استخراج  مــن  تمكينهم  مــن خــالل 
خاصة في دمغ الذهب واملجوهرات وفحص االحجار 
الــكــريــمــة بــمــا فــيــهــا املــســابــيــح واكـــســـســـوارات الــزيــنــة 
االصــلــيــة والــســلــع املــرصــعــة مــثــل الــشــنــط والــســاعــات 

الثمينة واالقالم وغيرها.

املستثمر األجنبي

واضـــافـــت ان الــتــعــديــالت ســتــعــمــل عــلــى فــتــح الــســوق 
الكويتي للمستثمر االجنبي وعلى وجه الخصوص 

لـــلـــشـــركـــات االجـــنـــبـــيـــة واملــــــاركــــــات الـــعـــاملـــيـــة لــلــذهــب 
واملـــــجـــــوهـــــرات واالحــــــجــــــار الـــكـــريـــمـــة، الفــــتــــة الــــــى ان 
الـــتـــعـــديـــالت ســتــحــقــق انــســيــابــيــة كــبــيــرة فـــي تــجــارة 
معوقات  معالجة  مــع  واملــجــوهــرات  الثمينة  املــعــادن 

التجارة في السوق املحلي لهذا النشاط.
وتوقعت املصادر ان تحقق التجارة في هذا النشاط 

نموا في التعامالت بنسبة 100 في املئة مما ستنتج 
عنها زيادة ايرادات للدولة.

انــه يوجد في السوق الكويتي اكثر من 5 آالف  يذكر 
و400  الكريمة  واالحــجــار  واملــجــوهــرات  للذهب  محل 
املقترحة  التعديالت  جــدول   : )مالحظة  ذهــب.  ورشــة 

منشور على موقع سبقلا(

¶ »التجارة« طلبت 20 تعديالً على قانون اإلشراف والرقابة على المعادن الثمينة 
¶ ستفتح السوق أمام المستثمر األجنبي والماركات العالمية للذهب والمجوهرات
¶ 100 % نمو متوقع في تعامالت هذا النشاط مما يزيد من إيرادات الدولة 

فحص المعادن 
السفر  الصارمة في منافذ  الحكومية  الرقابة  املقترحة ستبقي على  التعديالت  ان  اكدت املصادر 
البالد، موضحة ان مراكز  التي تدخل  الكريمة  الذهبية واملجوهرات واالحجار  لفحص املشغوالت 
فحص املعادن ستستمر تحت اشراف قطاع حماية املستهلك التابع لوزارة التجارة والصناعة مع 

وجود ربط آلي لالشراف على مراكز الفحص الخاصة.

دفعت لجنة تعويضات تابعة لالمم 
المتحدة 600 مليون دوالر لمؤسسة 

البترول الكويتية كجزء من تعويضات عن 
الغزو العراقي للكويت قبل 3 عقود، 

ونقلت وكالة اسوشييتد برس انه من 
المتوقع سداد المبلغ خالل ايام.

واشارت الوكالة الى ان لجنة التعويضات 
دفعت حتى االن 51.3 مليار دوالر منذ 

الموافقة على مطالبات الكويت 
وحكومات دول اخرى ومنظمات دولية 

لتعويضات من العراق في 2005. 

¶ »المؤسسة« نجحت في الحصول على مطالبات بـ 14.7 مليار دوالر 
¶ 51.3 مليار دوالر إجمالي ما تسلمته الكويت حتى اآلن  

فرص هائلة لشركات 
االتصاالت لتصبح رائدة إقليمياً 

في مجال الـ»فينتك«

»زين« نجحت بتوسيع 
نطاق عروض خدمة »زين 
كاش« في األردن والعراق 

لدى الخليج نسبة كبيرة من 
السكان غير المتعاملين مع 

البنوك مقارنة بنضج أسواقها 

رة للمستثمرين  توقعات ُمبشِّ
االستثمارات  من  االكبر  الجزء  اجتذبت  الخليج  دول  ان  »فيتش سوليوشنز«  ذك��رت 
االم���ارات بنسبة %57،  ال��ى  اغلبها  االوس��ط في 2020 وتوجه  الشرق  الرأسمالية في 
مشيرة الى ان 13% من 114 صفقة استثمار رأسمالي في العام املاضي في املنطقة 

تمت في مجال التكنولوجيا املالية. 
املالية  بالتكنولوجيا  املهتمني  للمستثمرين  ايجابية  مستقبلية  نظرة  لدينا  واضافت: 
)فينتك( في الخليج، ونرى تدفقًا استثماريًا افضل في هذا املجال على املدى املتوسط، 
ال سيما في قطر، حيث االستثمارات في التكنولوجيا املالية محدود نسبيا مع انتعاش 

في سوق التجارة االلكترونية التي من املتوقع ان تنمو بنسبة 15% هذا العام.

من ميناء جاسك في 2022

إيران تعتزم تصدير مليون برميل من النفط
سليمة لبال 

بدأت إيران قبل بضعة أيام تشغيل خط أنابيب يمتد 
النفط  ألــف كيلومتر، يسمح لها بتصدير  على طــول 
مـــن مــيــنــاء جــاســك املــطــل عــلــى بــحــر عـــمـــان، وتــجــاوز 
مضيق هرمز، الذي يعد نقطة العبور اإلستراتيجية 
لـــنـــاقـــالت الــنــفــط الــخــلــيــجــيــة. ولــفــتــت إذاعــــــة فــرنــســا 
الدولية في تقرير لها أن الهدف الرئيسي للجمهورية 
اإلســالمــيــة هــو تــفــادي مضيق هرمز الــذي يمر عبره 
جــزء كبير مــن النفط الــذي تــصــدره دول الخليج الى 

دول آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
املنطقة حــســاســة جـــدًا، وتتميز  أن  الــتــقــريــر  وأوضــــح 
بوجود سفن حربية أجنبية بينها السفن األميركية، 
كما شهدت خالل الشهور القليلة املاضية عدة حوادث 
الثوري  للحرس  تابعة  ودوريـــات  أميركية  بــني سفن 
اإليراني. ومن املتوقع أن تتمكن إيران في البداية من 
مــن ميناء  برميل نفط يوميًا  الــف  تصدير نحو 350 
إلــى مليون برميل  الكمية سترتفع  جاسك، لكن هــذه 

بحلول مارس 2022.
الوقت  الجديدة كسب  املنشآت  لها هــذه  كما ستتيح 
 عــلــى أنها 

ً
الــــذي تــســتــغــرقــه عملية الــتــصــديــر، فــضــال

لــن تعتمد على جــزيــرة خــرج التي تعتبر أهــم منافذ 
تصدير النفط اإليراني في الخليج العربي. 

االلتفاف على العقوبات  

من  األميركية  العقوبات  تمنعها  الــتــي  إيـــران  وتــأمــل 
تــصــديــر نــفــطــهــا، بــــأن يــغــيــر خـــط األنـــابـــيـــب الــجــديــد 
الــوضــع. فقبل فــرض هــذه العقوبات في 2018، كانت 
طهران تصدر مليونني ونصف املليون برميل يوميًا، 
وســتــتــمــكــن بــســهــولــة مـــن االلـــتـــفـــاف عــلــى الــعــقــوبــات 
األمــيــركــيــة بــتــجــاوز مــضــيــق هـــرمـــز، ذلــــك أنـــهـــا دولـــة 
إذ  النفطية،  الحقول  من  العديد  كبرى وتملك  نفطية 
الرابعة  املرتبة  تمنحها  النفط  مــن  احتياطياتها  إن 
عامليًا بنحو 200 مليار برميل، وهو ما يعني أن هذه 
تمكنت  التي  إليــران  بالنسبة  إستراتيجية  الصناعة 
في يونيو املاضي من إنتاج مليونني ونصف املليون 

برميل بحسب إحصائيات أوبك.
غير أن الصادرات النفطية اإليرانية في الوقت الراهن 
العقوبات  بسبب  يوميًا  برميل  مليون  على  تزيد  ال 
األميركية، وكان وزير النفط اإليراني صرح في وقت 
سابق بأن بــالده قــادرة على مضاعفة صادراتها من 

النفط بمقدار ثالث مرات ان رفعت هذه العقوبات.

النفط ذريعة للمفاوضات  

إذا كانت  الــدولــيــة عما  إذاعـــة فرنسا  وتــســاءل تقرير 
إيران قادرة على العودة إلى مستوى صادراتها قبل 
منذ  مــشــاورات  باشرت  أن  بعد  األميركية،  العقوبات 
أبريل املاضي في فيينا مع القوى الكبرى؛ أي فرنسا 
وبــريــطــانــيــا وأملـــانـــيـــا وروســـيـــا والـــصـــني والـــواليـــات 
مراجعة  بهدف  وذلــك  مباشرة،  غير  بطريقة  املتحدة 
االتفاق النووي لعام 2015. وسيسمح إبرام اتفاق مع 
هــذه األطــــراف بــرفــع الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة والــحــد من 

برنامج طهران النووي.
ورغم أن املفاوضات شهدت تقدمًا كبيرًا لكنها توقفت 
في انتظار أن يتسلم الرئيس املحافظ الجديد إبراهيم 
رئيسي مهامه، إذ من املتوقع أن تستأنف في سبتمبر 
املقبل، لكن املؤكد وفق إذاعة فرنسا الدولية، هو عودة 
إيران إلى سوق النفط واستغاللها ميناء جاسك في 

تصدير نفطها بسهولة أكبر.

قالت وكالة فيتش سوليوشنز ان وتيرة تطور سوق التكنولوجيا المالية )فينتك( 
في الخليج تسارعت بشكل كبير خالل الـ18 شهرا الماضية، ويبدو انها في وضع 
جيد لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط، اال انها اشارت الى ان البيئة 

التشغيلية والنظم ال تزال غير ناضجة في دول عدة عند مقارنتها ببعض االسواق 
العالمية األكثر تطوراً. وتوقعت الوكالة ان يشهد النظام البيئي للتكنولوجيا 

المالية في الخليج طفرة في النمو قريبا، ألسباب تتعلق بتطور الصناعة وتحول 
اتجاهات االستهالك الناجم عن تفشي جائحة كورونا.

خط األنابيب الجديد يعيدها 
للسوق العالمي

صادراتها قبل العقوبات بلغت 
2.5 مليون برميل يومياً 

العراق يخصص 3 % من عائدات بيع النفط للجنة التعويضات األممية



11 اقتصاد
األربعاء 18 ذوالحجة 1442هـ • 28 يوليو 2021 • السنة الـ 50 • العدد 17158

عموميته أقّرت توزيع 25 % أرباحاً نقدية عن 2020

النصف: »الصناعي« واجه األزمة بقوة وثبات

أشاد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي، مصعب النصف، 
ع��ل��ى أداء ال��ب��ن��ك االس��ت��ث��ن��ائ��ي خ���ال ع���ام 2020، ب��ال��رغ��م م���ن ع��دم 
وضوح معالم األزمة االقتصادية على املستويني املحلي والعاملي 
في ظل تفشي فيروس كورونا املستجد، إذ ثبتت وكالة »فيتش« 
للتصنيف االئتماني تصنيف بنك الكويت الصناعي عند مستوى 
امل��دى مع نظرة  امل��دى البعيد، وعند F1 لائتمان قصير  +A على 

مستقبلية مستقرة.
والتي  الصناعية  امل��ش��اري��ع  بتمويل  البنك  استمر  النصف:  وق��ال 
ب��ل��غ م��ت��راك��م ع���دده���ا 1135 م��ش��روع��ًا ب��إج��م��ال��ي ال���ت���زام���ات ق���درت 
االئتمانية  التسهيات  توفير  ال��ى  باإلضافة  دي��ن��ار،  مليار  ب����1.31 
املتنوعة لعمائه الصناعيني، حيث سجل رصيد محفظة القروض 
في  دي��ن��ار،  149.6 مليون  ح��وال��ي  ع��ام 2020  نهاية  م��ع  الصناعية 
حني بلغ رصيد التسهيات التجارية نحو 173.6 مليون دينار مع 

نهاية العام.

التنمية االقتصادية 
أم���ا م��ن ج��ان��ب ج��ه��ود ال��ب��ن��ك امل��ت��واص��ل��ة ف��ي دع���م ع��ج��ل��ة التنمية 
االق��ت��ص��ادي��ة، ف��ق��د اس��ت��ع��رض ال��ن��ص��ف أه���م ان���ج���ازات ال��ب��ن��ك خ��ال 
2020 من خال إدارة البنك لثاث محافظ مالية متخصصة نيابة 
عن الحكومة، حيث تقدم محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة 
التمويل امليسر للكويتيني أصحاب االنشطة االقتصادية املختلفة، 
وذل�����ك وف����ق أح���ك���ام ال��ش��ري��ع��ة االس���ام���ي���ة. وي���اح���ظ خ����ال ال��ع��ام 
انخفاض أداء املحفظة عن األعوام السابقة، وذلك نتيجة تأثر الباد 
بجائحة فيروس كورونا املستجد )Covid-19(، حيث تمت املوافقة 
ب���4.34  يقدر  بما  التزاماتها  43 مشروعًا، وبلغ حجم  تمويل  على 
 ميسرًا ل�15 مشروعًا من 

ً
مايني دينار، كما قدمت املحفظة تمويا

عماء املحفظة املتضررين من جراء أزمة كورونا، بلغت قيمة هذه 

االلتزام  متراكم حجم  وبلغ  دي��ن��ار،  مليون   1.4 التمويات حوالي 
 175.79 نحو   2020 نهاية  املحفظة وحتى  تشغيل  منذ  بالتمويل 

مليون دينار قدمت لحوالي 1971 مشروعًا.

محفظة التمويل الزراعي
قروضًا  ق��دم��ت  ال��زراع��ي  التمويل  ان محفظة  ال��ى  النصف  وأش���ار 
الحيواني  واالن��ت��اج  الزراعية  االنشطة  لتمويل  25 مشروعًا  لعدد 
ال��ع��ام 2.32 مليون دينار.  بلغ اجماليها خ��ال  وال��ت��ي  واالس��م��اك، 
في حني بلغ حجم متراكم القروض التي قدمتها املحفظة للفترة 

)2020-2001( حوالي 133 مليون دينار لعدد 879 مشروعًا.
أما محفظة تمويل الصناعة وفقا ألحكام الشريعة االسامية فقد 
عام  ف��ي  املحفظة  تشغيل  منذ  بالتمويل  االل��ت��زام��ات  م��ت��راك��م  بلغ 

2009 وحتى نهاية 2020 حوالي 65 مليون دينار قدمت لعدد 33 
مشروعًا صناعيًا. 

ثبات األداء
الهادفة  استراتيجيته  الصناعي  البنك  »واص���ل  النصف:  وأض���اف 
لتعزيز دوره في دعم القطاع الصناعي وتمويل املشاريع الصناعية، 
التي شهدها عام 2020، حيث  كما نجح في مواجهة االضطرابات 
أصوله  وج���ودة  البنك  أداء  ث��ب��ات  املجمعة  امل��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  أثبتت 
 688.38 بلغ  االص���ول  اجمالي  ف��ي  ن��م��وًا  فقد حقق  امل��ال��ي��ة،  ومتانته 
مليون دينار بنهاية عام 2020، كما بلغ اجمالي اي��رادات التشغيل 
ربح  تحقيق صافي  من  البنك  وتمكن  دينار،  مليون   35.20 حوالي 
قدره 10.1 مايني دينار بزيادة قدرها 14.8% عن العام السابق وذلك 

بعد أخذ املخصصات االحترازية الازمة في نهاية عام 2020.

خطة إستراتيجية
ول��ف��ت ال���ى ان ال��ب��ن��ك يتطلع ف��ي امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة ب��م��واص��ل��ة دوره 
ضمن  املدرجة  االعمال  جملة  وتنفيذ  املشاريع  بتمويل  التنموي 
خطة البنك االستراتيجية بهدف االرتقاء في أدائه لخدمة العماء 
م��ن خ��ال م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات وم��واج��ه��ة التحديات ورف���ع الكفاءة 
االنجاز مع  املستويات حرصًا منه على ج��ودة  التشغيلية ألعلى 

املحافظة على جودة األصول واالدارة املهنية للمخاطر.
أع��ض��اء  ع��ن  االدارة تصريحه وب��ال��ن��ي��اب��ة  رئ��ي��س مجلس  واخ��ت��ت��م 
على  والعماء  املساهمني  لجميع  الجزيل  بالشكر  االدارة  مجلس 
ثقتهم الغالية بالبنك، كما تقدم بالشكر لجميع الجهات الرقابية 
والعاملني بالبنك على جهودهم وكفاءتهم في أداء مسؤولياتهم 

بإخاص.

كوادر وطنية

 اهتمامه 
ّ

ُج��ل أول��ى  البنك الصناعي  ان  النصف  اك��د 
الكوادر  استقطاب  على  وح��رص  البشرية  ب��امل��وارد 
ال��وط��ن��ي��ة امل��ؤه��ل��ة، إض���اف���ة ال���ى ال��ع��م��ل ع��ل��ى تطوير 
ج��ودة  لتحسني  الفنية  مهاراتهم  وتنمية  ق��درات��ه��م 
نسبة  ارتفعت  العمالء، حيث  رض��ا  وتحقيق  االداء 
العمالة الوطنية بالبنك الى 78% من اجمالي العاملني 
عام  ف��ي  م��ع نسبتها  مقارنة  ع��ام 2020  نهاية  م��ع 

2019 والبالغة %76.

   مؤشرات وأرقام 

ن��ج��ح ال��ب��ن��ك ف��ي م��واج��ه��ة االض��ط��راب��ات التي 
البيانات  اك��دت��ه  م��ا  وه��و   2020 ع��ام  شهدها 
أداء  ثبات  عن  كشفت  التي  المجمعة  المالية 
البنك وجودة أصوله ومتانته المالية، وفيما يلي 

ابرز المؤشرات المالية:

 688.38 الى  االصول  اجمالي  في  نمو 
مليون دينار بنهاية 2020.

ربح  صافي  تحقيق  من  البنك  تمكن 
قدره 10.1 ماليين دينار بزيادة %14.8.

الصناعية  المشاريع  عدد  متراكم  بلغ 
الممولة من قبل البنك 1135 مشروعاً 
مليار   1.31 بـ  قــدرت  التزامات  بإجمالي 

دينار.

سجل رصيد محفظة القروض الصناعية 
 149.6 حــوالــي   2020 ــام  ع نهاية  مــع 

مليون دينار.

نحو  التجارية  التسهيالت  رصيد  بلغ 
173.6 مليون دينار مع نهاية العام.

%  14.8 بــزيــادة  ديــنــار..  ماليين   10.1 بقيمة  صافية  أربــاحــاً  حقق   ¶
ابراهيم محمد 

وافقت الجمعية العمومية لبنك الكويت الصناعي 
على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 

بنسبة 25% عن عام 2020، كما تم انتخاب عضوين 
مستقلين في مجلس اإلدارة. واعتمدت الجمعية 

العمومية العادية للبنك، في اجتماعها الثامن 
واالربعين الذي عقد في مقر البنك أمس، عبر 

األنظمة اإللكترونية ووفقاً لدليل السياسات 
واإلجراءات للشركة الكويتية للمقاصة، جميع بنود 
جدول األعمال، ومنها تقرير مجلس اإلدارة وتقرير 

مراقب الحسابات والبيانات المالية المجمعة، والتي 
تشتمل على بيان المركز المالي، وبيان األرباح 

والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2020، وتمت المصادقة عليه. 

◄

◄

◄

◄

◄

ت���م���وي���ل  واص���������ل   ¶
الصناعية  ال��م��ش��اري��ع 
رغ������م ع������دم وض����وح 
م�����ع�����ال�����م األزم����������ة 

االقتصادية

م��ّول  »ال��ص��ن��اع��ي«   ¶
م����ش����روع����ًا..   1135
ب��إج��م��ال��ي ال��ت��زام��ات 

قدرت ب�1.3 مليار دينار

استثنائيًا  أداًء  سجل   ¶
الماضي  ال��ع��ام  خ��ال 
الجائحة  تداعيات  رغم 

القاسية 

التنمية  عجلة  دف��ع   ¶
االق����ت����ص����ادي����ة ع��ب��ر 
إس���ت���رات���ي���ج���ي���ة دع���م 
ال���ق���ط���اع ال��ص��ن��اع��ي 

وتعزيزه

   مصعب النصف

149.6 مليون دينار
رصيد محفظة القروض الصناعية.. 
و173.6 مليوناً للتسهيالت التجارية 

نمو إجمالي األصول إلى 688.3 مليون 
دينار بنهاية العام الماضي 

عقاريات 

@aldilaijan
aldilaijan@hotmail.com أخبار وتعليقات عقارية

سليمان الدليجان

الخبر األول:
شر 

ُ
ن االجتماعي خبر،  التواصل  انتشر في وسائل 

في جريدة األنباء بتاريخ 22 �� 7 �� 1975 عن ارتفاع 
السكنية، ووصل سعر  القسائم  جنوني في أسعار 
م2 بني  السالم 1000  القسيمة في ضاحية عبداهلل 
65 ألفًا إلى 70 ألف دينار، سعرها اليوم شارع واحد 
إلى  املتعاملون ذلك  بحدود 1.2 مليون دينار. وع��زا 
ال��ص��ف��ق��ات ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي ت��م��ت ب��ال��ف��روان��ي��ة )لشركة 
ال���ع���ق���ارات امل���ت���ح���دة(، وف����ي م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ارض��ي��ة ال��ت��ي 
حققتها شركة عقارات الكويت، األمران اللذان تسببا 
في توفر سيولة لدى املتعاملني نتيجة ارتفاع أسعار 

أسهم الشركتني.
التعليق: 

ما أشبه الليلة بالبارحة، وإن اختلفت أسباب االرتفاع، 
متاحة  مجدية  استثمارية  ف��رص  وج��ود  ع��دم  منها 
ل���رؤوس األم����وال الصغيرة، األم���ر ال���ذي أوج���د عامل 
املضاربة في السكن الخاص، باإلضافة إلى جوانب 
فنية، مثل انخفاض تكلفة االقتراض وأسباب أخرى. 

الخبر الثاني
ذكر لي أحد املتعاملني القدامى بالسوق العقاري عن 

ظاهرة انتشار الكذب بالسبعينات بني بعض وسطاء 
العقار، وذكر فيما ذكر أنهم قضوا نحبهم مبكرًا أو 

تركوا السوق وهم مفلسون.
التعليق:

الصامت عن  ب��ن  ع��ب��ادة  الصحيح روى  الحديث  ف��ي 

الرسول صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: »اضمنوا لي 
س��ت��ًا م��ن أن��ف��س��ك��م أض��م��ن ل��ك��م ال��ج��ن��ة: اص���دق���وا إذا 

حدثتم.. إلى آخر الحديث«. 

الخبر الثالث
ي��ق��ارب 65% خ��الل فترة  ال��خ��اص حقق م��ا  السكن 
الربع الثاني من عام 2021، بينما االستثماري حقق 

 .%25
التعليق:

م��ن امل��ت��وق��ع ب��ع��د ف��ت��ح امل��ط��ار ب��داي��ة أغ��س��ط��س املقبل 
ل���ق���دوم ال���واف���دي���ن األج���ان���ب، وت��خ��ف��ي��ف ق��ي��ود ح��رك��ة 
األف������راد ف���ي ال�����دول ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة، ارت���ف���اع ال��ط��ل��ب على 
العقارات االستثمارية، خصوصًا في قطاعي الشقق 
الفيال  إيجار  بلغ سعر  املفروشة واملنتجعات، حيث 
الجديدة على البحر ما يقارب 4 آالف دينار شهريًا.

الخبر الرابع
عن  تختلف  اإلس��ك��ان��ي��ة  القضية  معالجة  منطلقات 

معالجة ارتفاع أسعار العقار لكل قطاعاته.
التعليق: 

 ناجحًا لنجحت 
ً
لو كان فرض الرسوم )كمثال( حال

ق���وان���ني رس����وم األراض������ي ال��ف��ض��اء ف���ي ك��ب��ح ج��م��اح 
األسعار، والذي حصل العكس، ولو كان قرار مجلس 
العقار  األمة قبل سنوات عدة صائبًا لتقليل أسعار 
بفرض رسم 500 دينار على الوكالة العقارية منعًا 
ل���ل���م���ض���ارب���ة، الن��خ��ف��ض��ت األس����ع����ار وال�������ذي ح��ص��ل 
الخبرة  أه��ل  مع  للتشاور  التداعي  ف��إن  لذلك  العكس، 
العقارية سيكون طريقًا لحل كثير من  واالت��ح��ادات 

.
ّ

األمور العالقة الحالية من دون حل

الخبر الخامس
يستوعبها  ال  التوفير  في  الكويتي  الشباب  معاناة   
ال��ب��ع��ض م��ق��اب��ل ارت���ف���اع ال��ق��ي��م اإلي���ج���اري���ة وأق���س���اط 
ال��س��ي��ارة وامل�����دارس وغ��ي��ره��ا، األم���ر ال���ذي يستحيل 
من  التوفير حاليًا في سبيل ش��راء قسيمة سكنية 

السوق.
التعليق: 

م��ن امل��ؤك��د أن ال��ح��ل ل��ي��س ب��ت��وزي��ع ه��ب��ات ن��ق��دي��ة من 
ف���األم���ران سيخلقان  ال����روات����ب،  زي�����ادة  أو  ال��ح��ك��وم��ة 
تضخمًا باألسعار، األمر يحتاج لزيادة كمية العرض 
م����ن األص�������ول امل����ت����داول����ة امل���رغ���وب���ة ح���ت���ى ت��ن��خ��ف��ض 

األسعار.

عدم وجود فرص 
استثمارية مجدية متاحة 
لرؤوس األموال الصغيرة 

»السكن الخاص« حّقق
65% في الربع الثاني.. 

و»االستثماري« 25 %

»صندوق النقد«:
4.9% نمو االقتصاد العالمي في 2022

��ع��ات��ه 
ُّ
رف���ع ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دول���ي ت��وق

لنمو االقتصاد العاملي في العام املقبل 
مقابل   %4.9 إل��ى  ليصل   %0.5 بنسبة 

عات السابقة.
ُّ
4.4% في التوق

السعودية،  اقتصاد  الصندوق  وخ��ّص 
محدثة،  بتوقعات  املنطقة،  ف��ي  األك��ب��ر 
تضمنت توقعات بالنمو بنسبة %2.4 
في 2021، بانخفاض 0.5% عن توقعات 
اقتصاد  أن يتضاعف نمو  أبريل، على 
ب��ارت��ف��اع  إل���ى %4.8،  ف��ي 2002  امل��م��ل��ك��ة 

0.8% عن توقعات أبريل.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د ال���ش���رق األوس������ط وآس��ي��ا 
ع الصندوق نمو اقتصاد 

ّ
الوسطى، توق

ف����ي 2021،  ب��ن��س��ب��ة %4  ك���ك���ل  امل��ن��ط��ق��ة 
ب��زي��ادة 0.3% ع��ن توقعات أب��ري��ل، على 

أن ينمو بنسبة 3.7% في 2022.
ب���ح���س���ب ت���ق���ري���ر ت����وق����ع����ات االق���ت���ص���اد 
العاملي، فقد حافظ التقرير على رؤيته 
مل���ع���دل ن��م��و االق���ت���ص���اد ال���ع���امل���ي ل��ل��ع��ام 
النسبة نفسها  الجاري عند 6%، وهي 
ال���ت���ي ت��وق��ع��ه��ا ال���ص���ن���دوق ف����ي ت��ق��ري��ر 

أبريل املاضي.
��ع��ات النمو 

ُّ
وأرج���ع ال��ص��ن��دوق رف��ع ت��وق

ل���اق���ت���ص���اد ال�����ع�����ام ف�����ي ال�����ع�����ام امل��ق��ب��ل 
بنسبة 0.5% إلى حدٍّ كبير للدعم املالي 
ع في الواليات املتحدة، 

َّ
اإلضافي املتوق

م��ع م��ا يرتبط ب��ذل��ك م��ن ت��داع��ي��ات على 
االقتصاد العاملي.

 
َّ
وأش�����ار ت��ق��ري��ر ص���ن���دوق ال��ن��ق��د إل����ى أن
ال���وب���اء أخ���ذ منعطفًا ن��ح��و األس����وأ في 

ب��ع��ض أج������زاء م���ن ال��ع��ال��م م��ن��ذ إط��اق��ه 
لتقرير أبريل، وفي الوقت نفسه، ساعد 
ط����رح ال��ل��ق��اح ال��س��ري��ع ف���ي ت��ق��ل��ي��ل ع��دد 
ال����ح����االت ب��س��رع��ة ف���ي م��ن��اط��ق أخ����رى. 
 
ً
ت���ت���ب���اع���د االق�����ت�����ص�����ادات أك����ث����ر م���ت���أث���رة
ب��االخ��ت��اف��ات ف���ي وت���ي���رة ط���رح ال��ل��ق��اح 
 عملية 

َّ
ودعم السياسات. ومع ذلك؛ فإن

ال���ت���ع���اف���ي ال���س���ل���س���ة وال����دائ����م����ة ل��ي��س��ت 
يبدو  التي  األماكن  مضمونة حتى في 

 العدوى فيها تحت السيطرة.
َّ
أن

وب���رغ���م ح��ص��ول 35% م���ن ال��س��ك��ان في 
م��ة ع��ل��ى ج��رع��ت��ني  االق���ت���ص���ادات امل��ت��ق��دِّ
في  التطعيم  ح��ص��ة  ف���إن  التطعيم؛  م��ن 
أقل من  الدخل تمثل  البلدان منخفضة 

نصف تلك النسبة.

للربع الثاني على التوالي

ارتفاع أسعار المنازل بدبي
ق���ال���ت ش���رك���ة االس���ت���ش���ارات ن���اي���ت ف���ران���ك إن أس���ع���ار ال���ع���ق���ارات 
السكنية في دبي ارتفعت في ربع السنة من أبريل إلى يونيو مع 
نمو الطلب عقب الجائحة، لكن متوسط األسعار ما زال أقل 26 

في املئة عنه في أحدث ذروة للسوق قبل ست سنوات.
وق���ال فيصل دوران����ي رئ��ي��س أب��ح��اث ال��ش��رق األوس���ط ف��ي نايت 
فرانك إن متوسط أسعار الصفقات ارتفع نحو واحد في املئة في 
الربع الثاني من العام الجاري، إثر صعود نسبته 0.5 في املئة 

في الربع األول.
تضفي الزيادة شيئا من الحيوية الجديدة على السوق العقاري 
الذي مني بهبوط حاد لألنشطة في ذروة الجائحة بعد أن عانت 

من تراجع على مدار خمسة أعوام قبل ذلك.
والزيادة البالغة واحدا في املئة من أبريل إلى يونيو هي األسرع 
في ربع سنة منذ صيف 2014. وأبلغ دوراني رويترز أن مكاسب 
سجل لربعني متتاليني منذ الربعني األول والثاني 

ُ
ملموسة لم ت

من 2014.
وق���ال دوران����ي »ق���وة ال��دف��ع ال��ت��ي ب���دأت ت��ت��ك��ون ف��ي ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 
امل���اض���ي م��س��ت��م��رة ون����رى ارت���ف���اع���ا ب��ط��ي��ئ��ا ل��ك��ن م���ط���ردا ف���ي قيم 

الصفقات«.
وبدأ االقبال على شراء العقارات املمتازة في دبي، مثل الفيات 
الفارهة والشقق املطلة على الشاطئ، في الجزء األخير من العام 
امل��اض��ي م��ن مشترين ي��ري��دون م��س��اح��ات أك��ب��ر خ��ال الجائحة، 
مستغلني ان��خ��ف��اض األس���ع���ار ألق���ل م��س��ت��وى ف��ي ع��ش��ر س��ن��وات 

فضا عن تمويل ميسر وفتح االقتصاد مبكرا رغم الوباء. 
وأض��اف دوران��ي »أكبر انتعاش تشهده املنازل األكبر حجما - 
الفلل - إذ ان األسعار الحالية أقل نحو 17 في املئة عن آخر ذروة 
للسوق قبل ستة أعوام« مقارنة بأسعار كانت تقل 26.3 في املئة 

عن الذرى السابقة في 2014 - 2015.

توقعات صندوق النقد الدولي
لاقتصاد العالمي

مراجعة يوليو 2021

االقتصاد
العالمي

االقتصادات
الشرق األوسطالمتقدمة

وشمال أفريقيا
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مع خفض النظرة المستقبلية إلى »سلبية« نتيجة تراجع تصنيف الكويت

A تثبت تصنيف »الوطني« االئتماني عند S&P
أعلنت وكالة التصنيف العاملية »ستاندرد 
آن���د ب�����ورز« ت��ث��ب��ي��ت ال��ت��ص��ن��ي��ف االئ��ت��م��ان��ي 
عند  الوطني  الكويت  لبنك  األج��ل  الطويل 
A، ف��ي��م��ا ق���ام���ت ال���وك���ال���ة ب��خ��ف��ض ال��ن��ظ��رة 
امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة إل����ى س��ل��ب��ي��ة، وي���أت���ي تثبيت 
على  ت��أك��ي��دًا  للبنك  االئ��ت��م��ان��ي  التصنيف 
اح����ت����ف����اظ ال����وط����ن����ي ب��ت��ص��ن��ي��ف ائ���ت���م���ان���ي 
م��س��ت��ق��ل ب���ن األع���ل���ى ع��ل��ى م��س��ت��وى ب��ن��وك 
التصنيف  وك����االت  ب��إج��م��اع  ك��اف��ة  املنطقة 

االئتماني العاملية.
وأرجعت الوكالة خفض النظرة املستقبلية 
ل���ل���ب���ن���ك ن���ت���ي���ج���ة ل����خ����ف����ض ال���ت���ص���ن���ي���ف���ات 
االئ���ت���م���ان���ي���ة ال���س���ي���ادي���ة ال���ط���وي���ل���ة األج����ل 
للكويت من -AA إلى +A، مع اإلبقاء على 
ف��ي ظل  وذل���ك  املستقبلية سلبية،  ال��ن��ظ��رة 
ع���دم وج����ود إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ت��م��وي��ل طويلة 
األج�����ل ف���ي ظ���ل ع����دم ت��م��ري��ر ق���ان���ون ال��دي��ن 

العام. 
ويعكس تثبيت التصنيف االئتماني قدرة 
ال��ب��ن��ك امل��رت��ف��ع��ة ع��ل��ى ال���وف���اء ب��االل��ت��زام��ات 
أزم��ة جائحة كورونا  تداعيات  املالية رغم 
ع����ل����ى االق������ت������ص������اد وخ�����ف�����ض ال���ت���ص���ن���ي���ف 
االئتماني السيادي للدولة. كما يؤكد قوة 
ال��ع��ام��ة ال��ت��ج��اري��ة للبنك وت��ن��وع ن��م��وذج 
أعماله وج���ودة أص��ول��ه وم��ا يتمتع ب��ه من 
قاعدة رأسمالية مالية متينة واستقرار في 

معدالت التمويل والسيولة.
ويحتفظ بنك الكويت الوطني بمستويات 
رسملة متينة وسيولة مريحة، حيث يبلغ 
م��ع��دل ك��ف��اي��ة رأس امل����ال  18.2% م��ت��ج��اوزًا 
ال���ح���د األدن��������ى ل��ل��م��س��ت��وي��ات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

املطلوبة.
وق��������د ن����ج����ح ال����ب����ن����ك ف������ي ت���س���ع���ي���ر أح������دث 
إص��دارات��ه م��ن السندات لتأتي ب��ن األدن��ى 
على مستوى البنوك التقليدية في املنطقة، 
مما يعكس اإلقبال الكبير من املستثمرين 
ال���ع���امل���ي���ن رغ������م ال�����ظ�����روف االس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة 

الراهنة، ويؤكد ريادة البنك وما يتمتع به 
ائتمانية قوية تمكنه من جذب  من مكانة 

املستثمرين على املستوى الدولي.
وسجل بنك الكويت الوطني أرباحًا صافية 
بقيمة 160.8 مليون دينار عن فترة الستة 
أشهر األول���ى م��ن ع��ام 2021 واملنتهية في 
30 يونيو 2021 بنمو بلغت نسبته %44.7 
مقارنة بالفترة املماثلة من عام 2020. كما 
الثاني  الربع  رب��ح في  البنك صافي  سجل 
 ،2021 يونيو   30 ف��ي  واملنتهي  ال��ع��ام،  م��ن 
بواقع 76.5 مليون دينار بنمو على أساس 

سنوي نسبته %128.8.

»الغرفة«: إنجاز المعامالت إلكترونيًا
ذكرت غرفة تجارة وصناعة الكويت أنه من منطلق حرصها واهتمامها بتقديم 
تطلعات وطموح  لتلبي  خدمات مميزة وسريعة، وتحديثها بشكل متواصل، 
في  ذات��ه  الوقت  في  وتساهم  وقتهم وجهدهم،  توفير  على  وتعمل  أعضائها، 
ال��ذي أصبح مطلبًا دوليًا وض��رورة ملحة، السيما في  تعزيز التحول الرقمي 
فيروس  تداعيات  بسبب  البالد،  تشهدها  التي  الطارئة  الصحية  الظروف  ظل 
تتيح حاليًا  الغرفة  فإن  الوقاية،  بسبل  واألخ��ذ  الحذر،  التي تستدعي  كورونا 
باقة من الخدمات اإللكترونية املتكاملة، التي تغني املراجع عن الحضور ملقر 
الغرفة وفروعها لتخليص املعامالت، إذ باإلمكان حاليًا إنجاز املعامالت التالية 
www.Kuwaitchamber.org. إلكترونيًا« من خالل موقع الغرفة اإللكتروني«
شهادة  استخراج  السنوية،  ال��رس��وم  تجديد  الغرفة،  لعضوية  االنتساب   :kw
االنتساب )التسجيل( السنوي، املصادقة على صحة التواقيع من خالل تطبيق 
»هويتي« الخاص بالهيئة العامة للمعلومات املدنية، إجراء التعديالت التي تطرأ 
التجارة والصناعة، منها: دخول  على وضع املنشأه بعد اعتمادها في وزارة 
وخروج شركاء وتعديل بند اإلدارة وتعديل رأس املال وتعديل الكيان القانوني 

للترخيص، وغيرها من التعديالت.
وأضافت الغرفة أنها أخطرت الجهات الحكومية والخاصة ذات العالقة بهذه 
الخاصة  اإللكترونية  املعامالت  قبول  إل��ى  ودعتها  املستحدثة،  التطورات 
العمل بها في  التي سيتم وقف  الورقية،  بأعضائها، إلى جانب املعامالت 
مرحلة الحقة، ليتم االكتفاء باملعامالت اإللكترونية، ليواكب ذلك التطورات 
التكنولوجية، ويستوفي املتطلبات الدولية الخاصة بتحسني بيئة األعمال، 
ال��ت��ي تقضي ب��إن��ج��از امل��ع��ام��الت آل��ي��ًا وع���ن ب��ع��د، دون ال��ح��اج��ة للحضور 
الشخصي، للتوقيع على املستندات واألوراق املطلوبة، وأخيرًا لفتت الغرفة 
املعامالت ستكون من 8:00  إدارة  املراجعني في  أن مواعيد استقبال  الى 
صباحًا حتى 1:30 ظهرًا، وسيقتصر فقط على أصحاب املواعيد املسبقة 

التي يمكن حجزها عبر منصة الغرفة »حياك«.

»الوطني«: منذ 2010.. بـ 37 مليار دينار في الربع الثاني

»البورصة« تسّجل أعلى قيمة سوقية 
قال تقرير بنك الكويت الوطني إن النمو 
ال���ق���وي ال����ذي ش��ه��دت��ه ب���ورص���ة ال��ك��وي��ت 
ي��ع��زى م��ج��ددًا إل���ى األداء ال��ق��وي ملؤشر 
ال��س��وق ال��رئ��ي��س��ي )13.4% ع��ل��ى أس��اس 
رب������ع س�����ن�����وي(، إذ س���اه���م���ت ق���ط���اع���ات 
وال��ع��ق��ار  وال��غ��از  وال��ن��ف��ط  التكنولوجيا 
وال��ص��ن��اع��ة ب��أع��ل��ى نسبة م��ن امل��ك��اس��ب، 
إذ ارت���ف���ع���ت ال��ق��ي��م��ة ال��س��وق��ي��ة ب���دوره���ا 
إل���ى 37 م��ل��ي��ار دي���ن���ار، ف��ي��م��ا ي��ع��د أع��ل��ى 
املسجلة منذ عام 2010، في  املستويات 
حن ارتفع متوسط قيم التداول اليومية 
إلى 59 مليون دينار، مما يعكس ازدهار 
ونشاط وسيولة السوق. وارتفع مؤشر 
ال���س���وق ال���ع���ام ب��ن��س��ب��ة 15% م��ن��ذ ب��داي��ة 
ال��ع��ام ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ي��ون��ي��و امل���اض���ي، أي 
 م���ق���ارن���ة ب��س��وق��ي 

ً
ب�������أداء أض���ع���ف ق���ل���ي���ا
أبوظبي والسعودية.

أس�����واق دول مجلس  أن  ال��ت��ق��ري��ر  وأك����د 
ال������ت������ع������اون ال����خ����ل����ي����ج����ي ت�����ف�����وق�����ت ع���ل���ى 
ن��ظ��ي��رات��ه��ا ال��ع��امل��ي��ة ف���ي ال���رب���ع ال��ث��ان��ي 
امل��ك��اس��ب  م��ن  2021، مستفيدة  ع���ام  م��ن 
ال��ق��وي��ة ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ف���ي ال���رب���ع األول 
م���ن ال���ع���ام، م���ع ارت���ف���اع م��ؤش��ر م��ورغ��ان 
على   ،%8.7 بنسبة  الخليجي  ستانلي 
أس��اس رب��ع سنوي، على خلفية ارتفاع 
أسعار النفط، وإطاق برامج اللقاحات، 

وتحّسن آفاق أوضاع املالية العامة. 
أب����وظ����ب����ي وال����ك����وي����ت  إل�������ى أن  وأش�����������ار 
وال��س��ع��ودي��ة ح��ل��ت ف���ي م��رك��ز ال���ص���دارة 

و%11   %16 ن���س���ب���ة  ن����م����و  ب���ت���س���ج���ي���ل 
التوالي، في ظل تعزيز ثقة  و11% على 
تحسن  بفضل  السعودين  املستثمرين 
ال��ب��ي��ان��ات ال��ك��ل��ي��ة واإلع�����ان ع��ن سلسلة 
م���ن ال��خ��ط��ط االس��ت��ث��م��اري��ة ال��ك��ب��رى في 
اط������ار خ���ط���ة ش���ام���ل���ة ل���ت���ع���زي���ز ال��ت��ن��وي��ع 
االق���ت���ص���ادي. ك��م��ا س��ج��ل��ت ك���ل م���ن دب��ي 
 - وُع��م��ان والبحرين مكاسب قوية )%9 

10% على أساس ربع سنوي(.

املعنويات اإليجابية

بّن تقرير »الوطني« أن أس��واق األسهم 
ال����ع����امل����ي����ة واص������ل������ت رح�����ل�����ة ص���ع���وده���ا 
إذ  ع�����ام 2021،  م����ن  ال���ث���ان���ي  ال����رب����ع  ف����ي 
إل��ى أعلى  امل��ؤش��رات  وصلت العديد من 
م��س��ت��وي��ات��ه��ا امل��س��ج��ل��ة ع���ل���ى اإلط������اق. 
وك���ان ه��ذا االت��ج��اه ال��ص��ع��ودي مدعومًا 
التعافي  تجاه  التفاؤل  حالة  باستمرار 
االق����ت����ص����ادي ف����ي ظ����ل ت��ح��س��ن ب��ي��ان��ات 
برامج  نطاق  وتوسيع  الكلي  االقتصاد 

ت��وزي��ع ال��ل��ق��اح��ات ورف���ع ب��ع��ض ال��ق��ي��ود، 
وذل����ك ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��زاي��د ح��ال��ة ع��دم 
وع��ودة  بالتضخم،  يتعلق  فيما  اليقن 
 ،19 كوفيد  بجائحة  املرتبطة  امل��خ��اوف 
باإلضافة إلى تحول مجلس االحتياطي 
ال���ف���درال���ي ب��ن��ه��اي��ة ال���رب���ع ال��ح��ال��ي وف��ي 
م���س���ت���ه���ل ش����ه����ر ي����ول����ي����و ن����ح����و ت��ب��ن��ي 

سياسات أكثر تشددًا.
التي  النظرة اإليجابية  الرغم من  وعلى 
تتسم بها أس��واق األوراق املالية وآف��اق 
ال��ن��م��و االق���ت���ص���ادي ب��ص��ف��ة ع���ام���ة، ف��إن 
القياسي ألسعار  النمو  تشمل  املخاطر 
للتقييمات،  ال��ك��ب��ي��ر  واالرت���ف���اع  األس��ه��م 
ب���اإلض���اف���ة إل����ى إم��ك��ان��ي��ة زي������ادة م��ع��دل 
قد  املتحدة، مما  ال��والي��ات  التضخم في 
ي���ؤدي إل���ى إق����دام االح��ت��ي��اط��ي ال��ف��درال��ي 
ع��ل��ى ت��ق��ل��ي��ص ال��س��ي��اس��ات ال��ت��ي��س��ي��ري��ة 
ف���ي وق����ت م��ب��ك��ر، األم�����ر ال�����ذي ق���د ي���ؤدي 
بدوره إلى رفع معدل العائد الخالي من 
امل��خ��اط��ر وي��ض��غ��ط ع��ل��ى ع���اوة مخاطر 

األسهم. 
ف�����ي غ�����ض�����ون ذل���������ك، ت���ش���ي���ر امل�����زي�����د م��ن 
ال���ت���وق���ع���ات إل����ى أن األس���ه���م األوروب����ي����ة 
أدائ��ه��ا على نظيراتها في  ستتفوق في 
ع��ام 2021. وع��ل��ى النقيض م��ن ذل���ك، ما 
ت����زال األس������واق ال��ن��اش��ئ��ة ت��ع��ان��ي ب��ش��دة 
من تداعيات الجائحة، خاصة في آسيا 
بصفة رئيسية، مما يعيق النمو ويؤثر 

على املعنويات.

البنك يحتفظ
بتصنيف ائتماني 

مستقل بين األعلى 
على مستوى بنوك 

المنطقة كافة

أصدر تقريره السنوي الـ49 للسنة المالية 2020 ــ 2021

 الهاشل: األزمة أظهرت متانة »المركزي«
الدكتور  امل��رك��زي،  ال��ك��وي��ت  بنك  أك��د محافظ 
ي��ول��ي أهمية  »امل���رك���زي«  أن  ال��ه��اش��ل،  محمد 
خاصة لقضايا التمويل البيئي ضمن أهدافه 
وخ��ط��ط��ه امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ع��ب��ر ت��ط��وي��ر م��ع��اي��ي��ر 
اإلف���ص���اح ال��ب��ي��ئ��ي وم��ق��اي��ي��س األث�����ر ال��ب��ي��ئ��ي 
واملطالبات التي تترتب على البنوك في هذا 

الشأن.
وقال الهاشل، بمناسبة إصدار البنك تقريره 
 :2021  / امل��ال��ي��ة 2020  للسنة  ال�����49  ال��س��ن��وي 
إن السنة املالية التي يغطيها التقرير كانت 
من  مواجهته  في  البنك  نجح  ملا  استثنائية 
ت��ح��دي��ات ج���اءت ب��ه��ا ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، التي 
شكلت أزمة غير مسبوقة من حيث انتشارها 

جغرافيًا وامتدادها زمنيًا.
وأوض��ح أن »ح��االت اإلغ��اق الكلي والجزئي 
ال���ت���ي ط��ب��ق��ت ف���ي ك��ث��ي��ر م���ن ال������دول ول��ف��ت��رات 
م��ت��ف��اوت��ة أدت إل����ى ت���وق���ف ج��ان��ب��ي ال��ع��رض 
والطلب، مما جمد النشاط االقتصادي وأدى 
إلى فقدان هائل للوظائف وأضرار كبيرة في 

القطاعات االقتصادية املتنوعة«.
وأض�����اف أن���ه ع��ل��ى امل��س��ت��وى امل��ح��ل��ي زاد من 
األزم��ة ترافقها مع تدهور في أسعار  فداحة 
النفط، مما جعل منها أزمة مزدوجة تتطلب 

تراجع  اإلنفاق في ظل  مواجهتها مزيدًا من 
اخ��ت��ب��ارا  االزم����ة حملت  أن  مبينًا  اإلي������رادات، 
لحصافة السياسات النقدية والرقابية التي 
دأب »املركزي« على تطبيقها على مدار العقد 

املاضي.
وأف����اد ب���أن األزم����ة أظ��ه��رت م��ت��ان��ة »امل���رك���زي« 
وتمكنه من املحافظة على استمرارية األعمال 
لديه ولدى القطاع املصرفي في الباد لتقديم 
ال���خ���دم���ات امل���ال���ي���ة ل��ل��ج��م��ه��ور رغ����م ال���ظ���روف 
الضاغطة واالستثنائية وغير املسبوقة التي 

فرضتها الجائحة.
وذك�����ر أن »امل�����رك�����زي« واص�����ل ج���ه���وده خ��ال 
ال��س��ن��ة امل��ال��ي��ة امل��اض��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز االس��ت��ق��رار 
النقدي واملالي انطاقًا من نهجه االستباقي 
وتدخله املبكر، كما واصل استخدامه الفعال 
ملنظومة أدوات السياسة النقدية والسياسة 
وتوظيفها  الكلي،  التحوط  وأدوات  الرقابية 
ال��ن��م��و االق��ت��ص��ادي وامل��ح��اف��ظ��ة على  لتعزيز 
ج���اذب���ي���ة ال��ع��م��ل��ة ال���وط���ن���ي���ة ك����وع����اء م���وث���وق 

للمدخرات املحلية.
وأكد الهاشل أن الطبيعة غير املعهودة لهذه 
األزم������ة م��ن��ح��ت دور »امل�����رك�����زي« ك��م��س��ت��ش��ار 
تطلبت  استثنائية،  أه��م��ي��ة  للحكومة  م��ال��ي 

الوطني  االقتصاد  تحفيز  قيادة جهود  منه 
واملساهمة  الجائحة،  تداعيات  مواجهة  ف��ي 
ف���ي ت��ط��وي��ر امل��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ووض���ع 
املتصلة  القرارات  لتنفيذ  الرقابية  الضوابط 
الدراسات  واملالي، وتقديم  املصرفي  بالشأن 
وال���ت���ص���ورات مل��س��ار األزم�����ة وس��ب��ل معالجة 

أبعادها املختلفة.
وش�����دد ع��ل��ى أن����ه »م����ا زال م���ن امل��ب��ك��ر ال��ق��ول 
رغم  لألزمة  االقتصادية  التداعيات  بانتهاء 
مواجهتها  في  املتخذة  والتدابير  الخطوات 
إذ ال ت���زال ح��ال��ة ان��ع��دام ال��ي��ق��ن تهيمن على 

األفق املستقبلي لاقتصاد«.
ت���رك���ي���زه  ي����ص����ب  »امل���������رك���������زي«  أن  وأض�����������اف 
امل���س���ت���ق���ب���ل���ي ع����ل����ى ت����ع����زي����ز م����ت����ان����ة ال���ق���ط���اع 
املصرفي تحسبًا ملا قد يتخذه مسار األزم��ة 
م��ن ت���ط���ورات، ومل���ا ق��د ي��ض��م��ره املستقبل من 
 ع���ن امل���خ���اط���ر ال���ت���ي ت��ن��ط��وي 

ً
أزم�������ات، ف���ض���ا

مواجهة  عن سياسات  العودة  عملية  عليها 
األزمة، وأثر الرقمنة في تراجع دور الوساطة 

املالية للقطاع املصرفي. 
وأشار كذلك إلى أنه ال يمكن إغفال أثر بيئة 
ن��م��وذج  ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى  االق���ت���راض املنخفضة 

أعمال البنوك.

د. محمد الهاشل

تطوير معايير اإلفصاح 
البيئي والمطالبات التي 

تترتب على البنوك

األسواق الخليجية 
تتفّوق على نظيراتها 

العالمية في الربع الثاني

تثبيت التصنيف يعكس قدرة البنك المرتفعة على الوفاء بااللتزامات المالية
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جامعة الشرق األوسط األميركية 
ترسخ ريادتها المحلية

ومكانتها اإلقليمية

»تايمز للتعليم العالي«
تصنف AUM األولى

في الكويت والـ24 عربياً

تصنيف THE للجامعات العربية 2021
 تأكيدًا إليمانها الراسخ بالخصائص واملهام الفريدة للجامعات في املنطقة العربية، فقد صّممت 
THE تصنيف الجامعات العربية وأطلقته في عام 2021 بمنهجية تندرج تحت خمسة مجاالت 
األبحاث  وتأثير  االستشهادات   ،Research العلمية  األبحاث   ،Teaching التعليم  ج��ودة  رئيسية: 
حيث  م��ن  ال��ع��امل��ي  وامل��ن��ظ��ور   ،Society املجتمع  على  وت��أث��ي��ره��ا  امل��ع��رف��ة  نقل   ،Citations العلمية 

 .International Outlook استقطاب طلبة وباحثني من حول العالم
 والجدير بالذكر أنه تم تأهيل 155 جامعة من 15 دولة من منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 
 على 

ّ
ال��ذي يتطلب من الجامعات نشر 500 بحث علمي على األق��ل للمشاركة في هذا التصنيف 

مدى خمس سنوات لتأهيلها، أما على صعيد الكويت فقد تأهلت جامعتان هما جامعة الشرق 
األوسط األميركية وجامعة الكويت وحلت جامعة الشرق األوسط األميركية في املرتبة األولى.

 QS اللذين تحققا بتصنيف مؤسسة الكبير  امل��دوي، واإلن��ج��از  النجاح  بعد 
العاملية ل� AUM، كجامعة أولى في الكويت و33 عربيًا، تحقق AUM إنجازًا 
الشرق  جامعة  ال��ع��ال��ي،  للتعليم   Times تايمز  مؤسسة  صنفت  حيث  آخ���ر، 

األوسط األميركية AUM، األولى في الكويت وال�24 عربيًا.
ا لريادتها 

ً
ويعد هذا التصنيف الصادر عن مؤسسة عريقة مثل Times ترسيخ

أن تحققها AUM في  التي استطاعت  اإلقليمية والعاملية  املحلية ومكانتها 
هذه الفترة القصيرة. 

وعالمة  أكاديميًا،  الكويت  لسمعة  تعزيزًا  األك��ادي��م��ي،  اإلن��ج��از  ه��ذا  ويعتبر 
فارقة للتعليم العالي في بلدنا الحبيبة، ونقطة مضيئة في مسيرة التعليم 

العالي فيها.
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن مؤسسة تايمز Times تقيم وتراجع البحوث التي 

تقوم بها الجامعة، والسمعة األكاديمية بالدرجة األولى. 

ُخطى ثابتة.. رؤية واضحة.. وتطور مستمّر لـ AUM منذ تأسيسها

منتدى خاص إلعالن النتائج بحضور أكثر من 600 مشارك ومشاركة

مؤسسة »تايمز« للتعليم العالي عريقة 
بخبرتها الواسعة في التصنيفات الجامعية 

تعتبر مؤسسة التايمز للتعليم العالي، ومقرها لندن، أحد أهّم املراجع التي تدعم تمّيز 
األكثر  الجامعية  عّد تصنيفاتها 

ُ
ت كما  العالم.  أنحاء  في جميع  العالي  التعليم  قطاع 

شمولية وجودة عاملًيا، وذلك بسبب الخبرة الواسعة التي تمتلكها املؤسسة في تحليل 
العلمية.  واألب��ح��اث  واالستدامة  العالي  التعليم  لقطاع  التطويرية  ورؤيتها  البيانات 
فمنذ ما يقارب الخمسني عاًما، تلعب THE دورًا كبيرًا في عملية تقييم أداء الجامعات 

على مستوى العالم. 

يعد هذا اإلنجاز التاريخي لجامعة الشرق األوسط 
والعمل  التخطيط  م��ن  س��ن��وات  ث��م��رة  ه��و  األميركية 
لطلبتها،  تعليمية  ت��ج��رب��ة  أف��ض��ل  لتقديم  امل��س��ت��م��ّر 
نقلة  إلح����داث  ال��ع��زم   AUM ع��ق��دت تأسيسها،  فمنذ 
تقديم  خ��الل  من  العالي  بالتعليم  ولالرتقاء  نوعية 
برامج أكاديمية بمعايير عاملية وبناء حرم جامعي 

متكامل مع بيئة تعليمية مبتكرة.
 هذا االعتراف العاملي ب� AUM من قبل أحد أهّم 

ّ
وإن

مراجع لتصنيف الجامعات على مستوى العالم، هو 
اإلن��ج��از يعزز  ه��ذا  ان  للمنطقة بأسرها، حيث  فخر 
ويضعها   ،

ّ
ك��ك��ل املنطقة  ف��ي  ال��ع��ال��ي  التعليم  بصمة 

على خريطة التعليم العالي عربًيا وعاملًيا.
 هذا ليس اإلنجاز األّول من نوعه 

ّ
والجدير بالذكر أن

ل��ل��ج��ام��ع��ة، ف��ق��د مل��ع اس���م AUM ع��ل��ى م���دى ال��س��ن��وات 
م���ن خ���الل االع���ت���م���ادات وال��ت��ص��ن��ي��ف��ات وال��ت��ق��ي��ي��م��ات 

والشراكات العاملية.

وقد انعقد منتدى خاص إلطالق التصنيف للجامعات 
في  الجامعات  ه��ذه  بتمّيز  واالح��ت��ف��اء   ،2021 العربية 
حقل التعليم العالي عربيًا وعاملّيًا. واستقطب املنتدى 
وأكثر  العالم،  العالي حول  التعليم  قيادات وخبراء في 
م���ن 600 م���ش���ارك وم���ش���ارك���ة م���ن ك���اف���ة م��ؤس��س��ات 

التعليم العالي في العالم العربي. 
قبل  م��ن  التصنيفات  نتائج  إع���الن  امل��ن��ت��دى  وت��ض��ّم��ن 
دانكن روس مسؤول البيانات الرئيسي ملؤسسة تايمز، 
ون��ي��ك داي��ف��س م��دي��ره��ا اإلق��ل��ي��م��ي. عند إع���الن النتائج 
هنأ دانكن روس جامعة ال� AUM على املركز املتقدم 
الذي حصلت عليه في العالم العربي، واملركز األول في 
ال��ك��وي��ت كما تضّمن م��ح��اض��رات وح��ل��ق��ات ح���وار مع 
متحدثني وخ��ب��راء ورؤس����اء ون���واب رؤس���اء جامعات 
ع��رب��ي��ة ع��ري��ق��ة، ع��رض��وا ت��ج��ارب ن��اج��ح��ة للجامعات 
ودورها في تأدية رسالتها التعليمية في خدمة الوطن 
العربي. ومن أبرز املتحدثني: فرانسيسكو مارموليجو 
رئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر، الدكتور جورج 
جيفري  س��ال��ي   ،AUM ج��ام��ع��ة  رئ��ي��س  اليحشوشي 
القائد العاملي لشبكة التعليم في شركة بي دبليو سي

PwC، وفيل باتي مسؤول املعرفة الرئيسي ملؤسسة 
تايمز.

ورؤيــة  الــبــيــانــات  تحليل  فــي  واســعــة  خــبــرة   ¶
تطويرية لقطاع Higher Education واالستدامة
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سعّيد يتعّهد بحماية الحقوق والحريات والمسار الديموقراطي

هدوء يلّف تونس.. وترّقب لتعيين رئيس الحكومة
خالد جان سيز

ال��ه��دوء، أم��س، على محيط مقر البرملان  خيم 
والشوارع الرئيسية في العاصمة تونس، مع 
املرتبطة  الرئيس قيس سعّيد  ق���رارات  دخ��ول 

بإعالن التدابير االستثنائية يومها الثاني.
وب���دت س��اح��ة ب����اردو أم���ام م��ق��ر ال��ب��رمل��ان شبه 
امل���ارة، بينما انتشرت وح��دات من  خاوية من 
وانتشرت  املنطقة،  لتأمني  محيطه  ف��ي  األم��ن 
قوات الجيش أمام املقار واملنشآت الحساسة، 
خلي 

ُ
أ ال��ذي  القصبة،  بينها مقر الحكومة في 

من موظفيه بعد إعالن الرئيس توليه السلطة 
التنفيذية بنفسه.

وك������ان������ت س�����اح�����ة ب�����������اردو ش������ه������دت، اإلث�����ن�����ني، 
مناوشات بني أنصار حركة النهضة وأنصار 
س���ع���ّي���د، ك��م��ا اع��ت��ص��م رئ���ي���س ال���ب���رمل���ان راش���د 

الغنوشي داخل سيارته أمام املقر.
وف����ي وق����ت الح����ق، ع��ل��ق��ت »ال��ن��ه��ض��ة« رس��م��ي��ًا 
االع��ت��ص��ام، وق��ال��ت ال��ن��ائ��ب يمينة ال��زغ��الم��ي: 
»نحن ضد تقسيم الشارع ال نريد أن يحصل 

احتقان ونرفض ذلك«.

خريطة طريق

في سياق مواز، طالب سامي الطاهري األمني 
أكبر  للشغل«،  العام  »االتحاد  ل� املساعد  العام 
منظمة ع��م��ال��ي��ة ف��ي ال���ب���الد، ال��رئ��ي��س س��ع��ّي��د، 
ب��ض��رورة وض���ع خ��ري��ط��ة ط��ري��ق مل��ا ب��ع��د فترة 
الحالة االستثنائية، حتى ال تعود التجاذبات 
الحكومي.  العمل  تعطيل  يتم  وال  ج��دي��د  م��ن 
وأش����ار إل���ى أن ح��ل األزم����ة ال��ح��ال��ي��ة يكمن في 

تشكيل حكومة كفاءات.
وك���ان سعّيد ت��ع��ّه��د،، ف��ي اج��ت��م��اع م��ع رؤس��اء 
ع���دد م��ن امل��ن��ظ��م��ات امل��ه��ن��ي��ة، بحماية »امل��س��ار 
الديموقراطي وحماية الحقوق والحريات وأن 
تعّمق  بسبب  مؤقتة  االستثنائية  اإلج���راءات 
مس بأي 

ُ
األزم��ة، وأن الحريات والحقوق لن ت

شكل.

»النهضة« تدعو للحوار

ف���ي امل���ق���اب���ل، وع���ق���ب اج���ت���م���اع ط�����ارئ ملكتبها 
التنفيذي، دعت حركة النهضة )52 مقعدًا من 
أصل 217 مقعدًا في البرملان( إلى حوار وطني 

إلخراج البالد من األزمة، كما دعت سعيد إلى 
»ال���ت���راج���ع ع���ن ق���رارات���ه وم��ع��ال��ج��ة ال��ت��ح��دي��ات 
ضمن  البالد  منها  تعاني  التي  والصعوبات 

اإلطار الدستوري«.
وحذرت في بيانها من خطورة خطابات العنف 
والتشفي واإلقصاء، داعية كل التونسيني إلى 
التضامن وال��وح��دة، والتصدي لكل  مزيد من 

دعوات الفتنة واالحتراب األهلي.
من جهته، تعهد املشيشي بتسليم املسؤولية 
ألي شخص يختاره الرئيس، مؤكدًا في بيان 
 أو ج��زءًا من إشكال يزيد 

ً
أنه لن يكون معطال

»أعلن عن عدم  وق��ال:  تعقيدًا.  البالد  وضعية 
ت��م��ّس��ك��ي ب����أي م��ن��ص��ب أو أي م��س��ؤول��ي��ة في 

الدولة«.
����ظ����ر ت���ع���ي���ني س����ع����ّي����د رئ�����ي�����س ح���ك���وم���ة 

َ
وُي����ن����ت

وأعضائها.

القضاء يرفض

إل��ى ذل���ك، وب��ع��د أن أع��ل��ن سعّيد ع��زم��ه رئاسة 
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��م��وم��ي��ة، ك��ش��ف م��ج��ل��س ال��ق��ض��اء 
أكد  القرار، كما  أبلغ سعّيد رفضه  أنه  األعلى 
استقاللية السلطة القضائّية وضرورة النأي 

 التجاذبات السياسية.
ّ

بها عن كل
سعّيد  قيس  الرئيس  التقى  إن��ه  ق��ال  املجلس 
 
ّ
ب���دع���وة م���ن���ه، وت�����ّم ال��ت��أك��ي��د خ����الل ال���ل���ق���اء أن

العدلي،  ال��ق��ض��اء  م��ن  ج��زء  العمومّية  النيابة 
يتمتع أفرادها بالحقوق والضمانات نفسها 
امل���م���ن���وح���ة ل���ل���ق���ض���اء ال����ج����ال����س، وي���م���ارس���ون 
م��ه��ام��ه��م ف���ي ن���ط���اق م���ا ت��ق��ت��ض��ي��ه ال��ن��ص��وص 

القانونية الجاري العمل بها.

مواصلة الدور االستخباري ومحاربة اإلرهاب »فضفاضة«

اتفاق بايدن ــ الكاظمي.. جوانب غامضة وأسئلة مفتوحة
رأى م��س��ؤول��ون أم��ي��رك��ي��ون أن االت��ف��اق على 
في  األميركية  للقوات  القتالي  ال���دور  إن��ه��اء 
ال���ع���راق واإلب����ق����اء ع��ل��ى ال����دوري����ن ال��ت��دري��ب��ي 
واالس���ت���خ���ب���ارات���ي ل��ه��ا وم���واص���ل���ة ال��ت��ع��اون 
ف��ي محاربة اإلره����اب، ت��رك ج��وان��ب غامضة 

وأسئلة مفتوحة.
ج������اء ذل������ك ب���ع���د ان����ت����ه����اء ال����ج����ول����ة ال���راب���ع���ة 
اتفق  واألخيرة بني بغداد وواشنطن، حيث 
الكاظمي  ال��ع��راق��ي مصطفى  ال����وزراء  رئيس 
في  اإلثنني،  بايدن،  األميركي جو  والرئيس 
البيت األبيض، على سحب القوات األميركية 
ال��ع��راق بشكل كامل بحلول 31  القتالية من 
ديسمبر امل��ق��ب��ل، ون��ق��ل ال��ع��الق��ة األم��ن��ي��ة بني 
ال��ط��رف��ني إل���ى م��ه��ام اس��ت��ش��اري��ة وت��دري��ب��ي��ة، 
ودع����م ب��ن��اء ال����ق����درات ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ع��راق��ي��ة، 
واس���ت���م���رار ال��ت��ع��اون ض���د اإلره������اب، إض��اف��ة 
إل����ى دع����م ال����ع����راق ف���ي إج������راء االن���ت���خ���اب���ات، 

ومساعدته في مواجهة جائحة كورونا.
وق�����ال امل���س���ؤول���ون األم���ي���رك���ي���ون إن����ه بينما 
ي��ح��اول ال��ع��راق امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال���ت���وازن في 

ع��الق��ت��ه ب��ط��ه��ران وواش��ن��ط��ن، ف���إن ال��والي��ات 
املتحدة تسعى بشكل أساسي إلى منع إيران 
من استخدام العراق جسرًا يربطها بسوريا، 

ومن بعدها لبنان وحزب اهلل.
م����ن ج���ان���ب���ه���م، اع���ت���ب���ر م���راق���ب���ون أن ص��ي��غ��ة 
االنسحاب هذه تناسب واشنطن، إذ تساعد 
بايدن على االهتمام بشؤون بالده الداخلية، 

ك��م��ا ت��ح��م��ل ف���ي ج��وه��ره��ا رس���ال���ة م��زدوج��ة 
إل����ى ط����ه����ران، ف��م��ن ج��ه��ة ت���ل���وح أم���ي���رك���ا من 
خ��الل��ه��ا ب��اس��ت��ع��داده��ا مل���غ���ادرة ال���ع���راق عند 
ت��وف��ر ال���ش���روط، وع��ل��ى رأس��ه��ا ع����ودة إي���ران 
النووي، ومن جهة أخ��رى تريد  إلى االتفاق 
أم���ي���رك���ا اس���ت���خ���دام إع������ادة ال��ت��م��وض��ع ورق���ة 

ضغط في هذا االتجاه. 

وت�����داول�����ت وس����ائ����ل إع�������الم أج���ن���ب���ي���ة ص����ورًا 
ل��ب��اي��دن يحمل ورق���ة م��الح��ظ��ات ب��ي��ده أث��ن��اء 
ال���ك���اظ���م���ي، دّون ع��ل��ي��ه��ا م��الح��ظ��ت��ني  ل��ق��ائ��ه 
بشأن العراق هما: »اقتراح الواليات املتحدة 
لالستجابة للهجمات، وإيران تفكر في كبح 

الهجمات«.
وع���ل���ى ص��ع��ي��د م��ت��ص��ل، أف�����اد م���ص���در مطلع 
بوصول الجنرال إسماعيل قآني قائد فيلق 
ال��ث��وري إل��ى ب��غ��داد،  ال��ق��دس التابع للحرس 

في زيارة »سّرية«.
ورحبت قوى سياسية عراقية بنتائج جولة 
ال����ح����وار، أم����ا ال��ف��ص��ائ��ل امل��س��ل��ح��ة ال��ح��ل��ي��ف��ة 

لطهران، فلم تصدر أي موقف.
وف�������ي م�����ا ي�����زي�����د ال�����ت�����س�����اؤالت ع�����ن ط��ب��ي��ع��ة 
م��خ��رج��ات ال���ح���وار، أف����اد م��ص��در م��ط��ل��ع ب��أن 
الدولي  للتحالف  واف��ق على طلب  الكاظمي 
ي��ق��ض��ي ب��ح��ض��ور ض��اب��ط أم��ي��رك��ي ف���ي ب��رج 
املالحة الجوي لقاعدة اإلمام علي ومطار ذي 
قار، لتأمني اتصال مباشر الى مركز الحماية 

األميركي، حال وجود تهديد بهجمات.

ألمانيا: قتيل وجرحى في انفجار بمجمع كيماويات
إلى مقتل شخص وإصابة 16 على  األملانية  ليفركوزن  الصناعية في مدينة  باملنطقة  انفجار  أدى 
األقل، في حني تصاعدت سحابة سوداء داكنة في السماء. وأفادت سلطات مدينة ليفركوزن، شمالي 
كولونيا، بأن خدمات الطوارئ أنقذت 12 شخصًا، بينما تعرض 4 مصابني إلى جروح خطرة بعد 
إخماد النيران في موقع Chempark الذي يحوي عدة شركات متخصصة في الصناعات الكيماوية. 

إدارة  بمركز  التخزين  صهاريج  ف��ي  وق��ع  االن��ف��ج��ار  إن  الكيماويات  ملجمع  املشغلة  الشركة  وق��ال��ت 
ال��ن��ف��اي��ات، ث��م ت��ح��ول إل��ى ح��ري��ق الح��ق��ًا. ف��ي ح��ني صنف املكتب االت��ح��ادي األمل��ان��ي للحماية املدنية 
واملساعدة في حاالت الكوارث االنفجار بأنه »تهديد شديد« وطلب من السكان البقاء بداخل منازلهم.

بايدن مصافحاً الكاظمي بعد االتفاق وتظهر في يده ورقة المالحظات بالبيت األبيض )رويترز(

بعدم العودة إلى المفاوضات سريعاً

ر: إيران تعّرض  فرنسا تحذِّ
االتفاق النووي للخطر

محمد مجيد األحوازي 

التوصل  ف��رص  للخطر  إي��ران تعرض  إن  الفرنسية  الخارجية  قالت وزارة 
إلى اتفاق نووي جديد أو إحياء االتفاق النووي لعام 2015، من خالل عدم 
العودة إلى طاولة املفاوضات بسرعة. وح��ذرت املتحدثة باسم الخارجية 
ال��ن��ووي، قائلة: »إذا  االت��ف��اق  انهيار  م��ن  م��ول  ف��ون دي��ر  الفرنسية أغنيس 
استمرت إيران على نفس املنوال، فلن يتم تأجيل رفع العقوبات األميركية 

فحسب، بل سيتم تعريض االتفاق النووي، وذلك مرجح للغاية، للخطر«.
وعقدت الجولة األخيرة من املحادثات النووية في 20 يونيو، ومع اإلعالن 
أعلن عباس  اإليرانية،  الرئاسية  إبراهيم رئيسي في االنتخابات  عن فوز 
الجولة  أن  االي��ران��ي��ني،  املفاوضني  وكبير  الخارجية  وزي��ر  نائب  عراقجي، 

املقبلة من املحادثات تم تأجيلها إلى ما بعد تسلم رئيسي السلطة.
وقال مسؤولون غربيون وروس إنه من غير املرجح عقد جولة جديدة من 
يتغير  وق��د  إدارة جديدة  بسبب مجيء  أغسطس،  نهاية  املحادثات حتى 

الفريق االيراني املفاوض.
ف��ي غ��ض��ون ذل����ك، أع��ل��ن ال��رئ��ي��س امل��ن��ت��خ��ب اب��راه��ي��م رئ��ي��س��ي أن���ه س��ي��راج��ع 

املفاوضات ثم يتخذ قراًرا بشأنها.
ويعارض رئيسي تفكيك أجهزة الطرد املركزي املتطورة ووقف تخصيب 
60% م��ن ال��ي��وران��ي��وم، وه���ذا ال��ق��رار ي��ت��ع��ارض م��ع ال��ت��زام��ات إي���ران االت��ف��اق 
النووي وستواجه معارضة شديدة من الدول االوروبية والواليات املتحدة.
وتشير املصادر في إيران بأن فريق إبراهيم رئيسي النووي سيتشكل من 
اعضاء متطرفني رافضني تقديم اي تنازالت نووية للواليات املتحدة، ما 
قد يعرض االتفاق النووي الى االنهيار الكامل، وهذا ما تحذر منه حكومة 

حسن روحاني.

الكوريتان تعيدان
قنوات االتصال

بعد ان��ق��ط��اع دام اك��ث��ر م��ن ع��ام وت��زام��ن��ا م��ع ذك���رة ان��ت��ه��اء ال��ح��رب الكورية 
)1950 - 1953(، كشفت كوريا الشمالّية وجارتها الجنوبّية امس عن تحّسن 
صال التي كانت 

ّ
مفاجئ في عالقتهما الثنائية مع إعالن عودة قنوات االت

مقطوعة بينهما، وتبادل الرسائل بني مسؤولني من البلدين.
وي���ع���ّد اإلع�����الن امل��ف��اج��ئ م���ن ال��ط��رف��ني أول م��ؤش��ر إي��ج��اب��ي ب��ع��دم��ا ك��ان��ت 
��رة، م��ن��ذ ف��ش��ل 3 ق��م��م ب��ني ال��زع��ي��م ال��ك��وري 

ّ
امل��ح��ادث��ات ب��ني ال��ب��ل��دي��ن م��ت��ع��ث

الشمالي كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي - عقدت عام 
2018 في تحقيق أي تقارب دبلوماسي يذكر. 

وأفاد الطرفان، اللذان ُيعدان عمليًا في حالة حرب، عن إعادة تشغيل قنوات 
االتصال كافة وتبادلهما الرسائل الشخصية.

الجنوبّية، رسائل  الكورّية  الرئاسة  أعلنت  البلدين، وفق ما  ق��ادة  وتبادل 
إع��ادة  أن  وق���ررا  الثنائية.  ال��ع��الق��ات  ب��ه��دف تحسني  أب��ري��ل  شخصّية منذ 
ت��ش��غ��ي��ل ق���ن���وات االت���ص���ال س��ت��ش��ك��ل خ��ط��وة أول����ى م��ث��م��رة ن��ح��و اس��ت��ئ��ن��اف 

العالقات.
وأف�����ادت وزارة ال��ت��وح��ي��د ف��ي ك��وري��ا ال��ج��ن��وب��ي��ة ع��ن ات��ص��ال ه��ات��ف��ي جمع 
الزعيمني صباح امس. وقال مكتب مون إنهما »اتفقا أيضًا على استعادة 
الثقة املتبادلة بني الكوريتني في أقرب وقت ممكن واملضي قدمًا في العالقة 

مرة أخرى«.

العنف يحصد 430 قتياًل 
أميركيًا في أسبوع

في أعلى حصيلة منذ عقدين، شهدت الواليات املتحدة خالل أسبوع 
مقتل 430 أميركيا وإصابة 1007 آخرين بسبب العنف املسلح. ووفقًا 
ملنظمة »أرشيف عنف السالح« األميركية، وقع ما ال يقل عن 915 حادث 
ن��ار على مستوى البالد في الفترة الواقعة بني 17 و23 يوليو  إط��الق 

الجاري، بمعدل إطالق نار كل 12 دقيقة.
وقال املدير التنفيذي للمنظمة مارك براينت إن عددًا كبيرًا من الناس 
ب���ات���وا ي��خ��ش��ون ال���خ���روج إل���ى امل��ت��ن��زه��ات وم���راك���ز ال��ت��س��وق وح��ض��ور 
املباريات بسبب ح��وادث إط��الق النار، خاصة في شيكاغو. حيث قتل 
خ��الل عطلة نهاية األسبوع 5 رج��ال كانوا يقفون في ساحة مفتوحة 

على الجانب الجنوبي من املدينة.

المشيشي: سأسلم 
رئاسة الحكومة لمن 

يكلفه رئيس الجمهورية

 »النهضة« تدعو
 إلى حوار وطني

إلخراج البالد من األزمة 

الحريري يقترح رفع الحصانة عن الرؤساء في قضية مرفأ بيروت

لبنان: قطار تأليف الحكومة انطلق.. واالتجاه »تكنوقراط«
بيروت- أنديرا مطر

إل���ى »ض��م��ان��ات خ��ارج��ي��ة« وم��ب��ارك��ة محلية  مستندًا 
م���ن ال��ث��ن��ائ��ي ال��ش��ي��ع��ي ب��ش��ك��ل خ�����اص، أط���ل���ق رئ��ي��س 
الحكومة املكلف نجيب ميقاتي مسار التأليف بجولة 

استشارات نيابية غير ملزمة، مستمزجًا رأي الكتل. 
أج�����واء إي��ج��اب��ي��ة ظ��اه��ري��ة ط��غ��ت ع��ل��ى االس���ت���ش���ارات، 
يحمله  للحكومة  أول��ي��ًا  ت��ص��ورًا  حصيلتها  س��ت��ك��ون 
ليبني  ع��ون  ميشال  الجمهورية  رئيس  ال��ى  ميقاتي 
عليه. وتردد أن ميقاتي يتجه الى حكومة تكنوقراط 

تشرف على انتخابات نيابية.
النائب  الحر  الوطني  التيار  رئيس  أبلغ  ذل��ك،  ورغ��م 
ج���ب���ران ب��اس��ي��ل م��ي��ق��ات��ي ع���دم م��ش��ارك��ت��ه ب��ال��ح��ك��وم��ة، 
وت���دخ���ل���ه ف����ي ال���ت���أل���ي���ف، أم������ا م���ن���ح ال���ث���ق���ة ف���م���ره���ون 

ب��أن شرط  معلومات  وأف��ادت  والبرنامج.  بالتشكيلة 
امل���ب���ادرة الفرنسية في  ال��ث��ق��ة ه��و تبني  ب��اس��ي��ل مل��ن��ح 
ال��ب��ي��ان ال��������وزاري. ف���ي امل��ق��اب��ل ك����ان م���وق���ف ح����زب اهلل 
اختصاصيني  »وزراء  ب����� مطالبته  لناحية  »ملتبسًا« 

في الحياة االجتماعية«.
أما نائب رئيس املجلس النيابي إيلي الفرزلي فأشار 
إل��ى أن ع��دم مشاركة باسيل ال تعني ع��دم تدخله في 
بما  مرتبطًا  الرئاسة  يكون ختم  أال  »فاملهم  التأليف 

يقوله باسيل«.
السياسية بمعظمها  القوى  ذل��ك أجمعت  ع��دا  في ما 
على أمرين: ضرورة االستعجال بالتأليف، وتعففها 

عن أي مطلب وزاري خاص. 
ونقلت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أن عون 
توافق مع ميقاتي على اإلسراع في تشكيل الحكومة، 

م���ن دون ال��ت��ط��رق ال����ى ت��ف��اص��ي��ل ت��رك��ي��ب��ت��ه��ا. ون��ق��ل��ت 
املصادر بأن »مسألة تشكيل الحكومة لن تكون مسألة 

شهر بل أيام. 
 ال���ك���ات���ب ال��س��ي��اس��ي ي���وس���ف دي�����اب رأى ف���ي ات��ص��ال 
م��ع سبقلا أن امل��ش��اورات غير امل��ل��زم��ة ل��م ت��خ��رج بأي 
انطباع ج��دي��د، م��ردف��ًا أن االج���واء التي استشفت من 

قبل  تشكيل حكومة  استعجاله  ميقاتي هي  أوس��اط 
ذكرى تفجير مرفأ بيروت وأن نجاح مسعى ميقاتي 
م���ت���وق���ف ع���ل���ى ال���رئ���ي���س ع������ون. ك���اش���ف���ًا أن م��ع��ط��ي��ات 
ال��س��اع��ات االخ���ي���رة ال ت��ب��ش��ر ب��ال��خ��ي��ر، خ��ص��وص��ًا اذا 
كانت املعلومات املسربة بأن عون ال يزال مصرًا على 
على  يصر  كما  بالكامل،  املسيحيني  ال���وزراء  تسمية 
ويلفت  صحيحة.   وال���ع���دل،  ال��داخ��ل��ي��ة  حقيبتي  ن��ي��ل 
دي�����اب ال����ى أن ال��ح��ك��وم��ة ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ج���ب���ران ب��اس��ي��ل 
وال��ف��ري��ق ال��رئ��اس��ي ه��ي مسألة ح��ي��اة أو م���وت، وي��راد 

منها أن تكون خشبة الخالص للعهد.

الحريري والحصانات

ال���وزراء األسبق سعد  في سياق آخ��ر، اقترح رئيس 
ال��دس��ت��وري��ة والقانونية  امل���واد  ك��ل  ال��ح��ري��ري تعليق 

التي تعطي حصانة لرئيس الجمهورية. كما طالب 
السلطات  م��س��ؤول��ي  جميع  حصانة  بتعليق  أي��ض��ًا 
ص��ح��اف��ي  م��ؤت��م��ر  وف����ي  والتشريعية.   ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
بيروت  م��رف��أ  تفجير  جريمة  ف��ي  للحقيقة  خصصه 
كتلة  موقف  منتقدي  على  رد  إليها«،  »وكيف نصل 
امل��س��ت��ق��ب��ل م���ن ال��ع��ري��ض��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة ال��ت��ي ت��م��ن��ع رف��ع 
النواب املدعى عليهم من قبل املحقق  الحصانة عن 
ال��ع��دل��ي، وق����ال »ك��ت��ل��ة امل��س��ت��ق��ب��ل ل���م ت��ض��ع ن��ص��وص 
واملسؤولني من خالل  النواب  التي  تحمي  الدستور 
أن رئيس  لبنان دستور ينص على  الحصانة، ففي 
سعد  ول��ي��س  يحاكم  وال  حصانة  عليه  الجمهورية 
ال���ح���ري���ري م����ن وض�����ع ال����دس����ت����ور«، م��ع��ل��ن��ًا ان ت��ي��ار 
املستقبل تقدم باقتراح قانون يسقط الحصانات عن 

الجميع.

يوسف دياب لـ سبقلا: فريق 
عون يريد خشبة خالص.. 

وطريق ميقاتي غير معّبدة

جنود أمام البرلمان في العاصمة تونس )أ ف ب(
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كاظمة يعير الصعنون إلى الجهراء

وافق نادي كاظمة على إعارة حارس املرمى بدر الصعنون الى نادي الجهراء ملوسم واحد على 
سبيل اإلعارة. 

وكان الجهراء قد تقدم بطلب لضم الالعب الذي سبق له اللعب مع ناديي الساحل والساملية قبل 
عدة أسابيع، من جانبه أصبح الالعبان طالل العجمي وعثمان الشمري قاب قوسني أو أدنى 
من االنضمام لصفوف كاظمة في صفقة انتقال حرة بعد حصولهما على بطاقتها الدولية إثر 

احترافهما في الدوريني السعودي والعماني على التوالي.

 اليوحة ومضاوي..
يتطلعان لحضور مميز

الوطني أللعاب  تدريبات العبي منتخبنا  انطلقت 
القوى أمس في العاصمة اليابانية طوكيو، يعقوب 
ال��ي��وح��ة وم���ض���اوي ال��ش��م��ري ت��ح��ت ق���ي���ادة امل����درب 
ال��وط��ن��ي ب��در ع��ب��اس اس��ت��ع��دادا ل��خ��وض منافسات 
)طوكيو  والثالثني  الثانية  االوملبية  االل��ع��اب  دورة 
2020( التي تستمر حتى الثامن من اغسطس املقبل. 
الى  الكويت  غ��ادرت من  القوى  العاب  بعثة  وكانت 
طوكيو االحد املاضي متوجهني مباشرة الى القرية 

االوملبية، حيث يقيم وفد البعثة الكويتية. 
واستعد اليوحة والشمري للمشاركة في منافسات 
دورة االلعاب االوملبية طوكيو 2020 بصورة جيدة، 
ح��ي��ث دخ���ال ف��ي معسكر ت��دري��ب ف��ي ت��رك��ي��ا استمر 
مل��دة 50 ي��وم��ا ب��إش��راف امل���درب الوطني ب��در عباس 
ال��ذي  وال��س��رع��ة، وه��و  الحواجز  املختص بمسابقة 
اخ��ت��ي��ر م��ن ق��ب��ل االت���ح���اد اآلس���ي���وي للعبة كأفضل 
مدرب في آسيا )جائزة مدرب العام( عام 2019 حيث 
اقامه االتحاد  ال��ذي  السنوي  الحفل  تم تكريمه في 
قطر  ف��ي  اآلسيوية  البطولة  على هامش  اآلس��ي��وي 

آنذاك. 
وتتطلع العداءة مضاوي الشمري التي تشارك في 
ال���ى تسجيل ح��ض��ور مميز في  ع���دوًا  س��ب��اق 100م 
االوملبية  ال���دورات  االول��ى على مستوى  مشاركتها 
ال��ج��اري،  يوليو   30 ف��ي  املنافسات  تخوض  عندما 
ووصفت الشمري استعداداتها لخوض املنافسات 
ب��أن��ه��ا ك��ان��ت ق��وي��ة وم��م��ي��زة، وق��ال��ت »التحضيرات 
ان شاركت  بعد  وقوية  كانت جيدة   2020 لطوكيو 
التدريبية، واثمرت هذه  املعسكرات  العديد من  في 
ل��رق��م��ني ق��ي��اس��ي��ني من  ال��ت��ح��ض��ي��رات ع��ن تسجيلي 
خالل منافسات بطولة الدوري املاسي في قطر الذي 
ال��ع��داءات على مستوى العالم، وكذلك  يضم افضل 

في بطولة بورصا الدولية في تركيا«. 
وي��أم��ل ي��ع��ق��وب ال��ي��وح��ة امل���ش���ارك ف��ي امل��ن��اف��س��ات 3 
ف��ي بلوغ  ف��ي سباق 110م ح��واج��ز  املقبل  اغسطس 
التحضيرات  بعد  املسابقة  ل��ه��ذه  املتقدمة  االدوار 
ال��ق��وي��ة ال��ت��ي اج��راه��ا م��ن خ��الل املعسكرات املحلية 
والخارجية وكذلك البطوالت الكثيرة التي خاضها 
البطولة  املاضية، وك��ان آخرها في  السنوات  خ��الل 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي اق��ي��م��ت ف��ي ت��ون��س، ح��ي��ث ت��م��ك��ن من 

تحقيق امليدالية الذهبية. 

الرياضي في  التأهيل  اع��ادة  وتشرف اختصاصية 
اج��راء جلسات عالجية  على  الرويشد  دالل  البعثة 
تأهيلهم بعد خوضهم  والالعبني إلع��ادة  لالعبات 

للتدريبات اليومية واملنافسات الرسمية. 
وت���س���ع���ى ال���روي���ش���د م����ن خ�����الل اق����ام����ة ال���ع���دي���د م��ن 

ال���ج���ل���س���ات ال���ع���الج���ي���ة واع��������ادة ال���ت���أه���ي���ل ل��الع��ب��ني 
ال��وط��ن��ي، وذل���ك ملعالجة  ف��ي منتخبنا  وال��الع��ب��ات 
والظهور  العضلي  ال��ش��د  لتجنب  الجسم  ع��ض��الت 
بمستوى بدني مميز والذي يساهم بشكل كبير في 

تقديم الالعب افضل مستوياته الفنية.

جانب من استعدادات العداءة مضاوي الشمري

جابر ثامر الجابر

أكد عضو مجلس ادارة اللجنة االوملبية الكويتية الشيخ جابر ثامر الجابر 
البطل  ال��ذي حققه  التاريخي  االن��ج��از  االم��ن��ي��ات كبيرة بتكرار  ان  ال��ص��ب��اح، 
عبداهلل الرشيدي بعد فوزه بامليدالية البرونزية، وهي اول ميدالية خليجية 
يتم تحقيقها في اوملبياد طوكيو، واضاف: التطلعات كبيرة بإذن اهلل بتكرار 
ه��ذا االن��ج��از ورف���ع علم ال��ك��وي��ت م��رة اخ���رى ع��ن ط��ري��ق رم��ات��ن��ا ف��ي مسابقة 
»ت�����راب« ط���الل ال��رش��ي��دي وع��ب��دال��رح��م��ن ال��ف��ي��ح��ان وال��ص��ع��ود ع��ل��ى منصات 

التتويج مجددًا. 

جابر الجابر: نتطلع لتكرار اإلنجاز

بذلنا جهوداً كبيرة في »الفنية«

الشمري: استقالتي نهائية
عمر بركات

أك������د خ����ال����د ال����ش����م����ري، ع��ض��و 
ال���ك���رة  ات����ح����اد  إدارة  م��ج��ل��س 
امل��س��ت��ق��ي��ل، أن اس��ت��ق��ال��ت��ه م��ن 

بها  ت��ق��دم  ال��ت��ي  اإلدارة  مجلس 
ف����ي وق������ت س����اب����ق ن���ه���ائ���ي���ة وغ��ي��ر 

أي  أم��ام  الطريق  لقطع  وذل��ك  مسببة، 
م��ح��اوالت للعودة، مشيرًا إل��ى أن��ه سعى خالل 
فترة تواجده في املجلس إلى تقديم كل ما يمكنه 
لخدمة الكرة الكويتية بالشكل الصحيح، وذلك 
ال��ع��دي��د م��ن اللجان  م��ن خ���الل تكليفه ب��رئ��اس��ة 

على مدى تواجده في املجلس.
وأش������ار ال���ش���م���ري، ال�����ذي ت�����رأس ل���ج���ان ال��ح��ك��ام 
وامل���س���اب���ق���ات وم����ن ث���م ال��ف��ن��ي��ة، إل����ى أن ال��ع��م��ل 
ال��ف��ت��رات األخ��ي��رة من  الفنية خ���الل  اللجنة  ف��ي 
 شاقًا وكبيرًا، 

ً
ك��ان عمال املجلس  في  عضويته 

ف���ي ظ���ل ال��ع��دي��د م���ن ال���ظ���روف امل��ع��اك��س��ة ال��ت��ي 
امل��ن��ت��خ��ب األول،  امل��ن��ت��خ��ب��ات، ال سيما  واج��ه��ت 
التوقف لفترات طويلة بسبب جائحة  وأهمها 
كورونا، وهو ما تزامن مع إجراء عملية إحالل 
تواكبت  األول،  املنتخب  ف��ي ص��ف��وف  وت��ج��دي��د 
م��ع ال���دخ���ول ف��ي أج����واء امل���راح���ل ال��ح��اس��م��ة من 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة إلى نهائيات كأس 

وك����أس  ق���ط���ر  ف����ي  ال���ع���ال���م 2022 
آسيا 2023 في الصني.

ولفت الشمري إلى أن البعض 
رب����م����ا اخ�����ت�����زل ع����م����ل ال��ل��ج��ن��ة 
ال��ف��ن��ي��ة وت��ق��ي��ي��م��ه��ا م����ن خ���الل 
أن  إل�����ى  الف���ت���ًا  األول،  امل��ن��ت��خ��ب 
ال��ل��ج��ن��ة س��ع��ت إل���ى ال��ع��م��ل بشكل 
م����ت����واٍز ل���ب���ن���اء أج����ي����ال ج����دي����دة ل��ل��ك��رة 
الكويتية، من خالل االهتمام الكبير بمنتخبات 
امل��راح��ل السنية، وه��و م��ا دف��ع إل��ى التعاقد مع 
التدريبية  امل��درس��ة  لتوحيد  األس��ب��ان  امل��درب��ني 
ل��ل��م��راح��ل ال��س��ن��ي��ة، م���ؤك���دًا أن ق����رار االس��ت��ع��ان��ة 
ل��ه حيثيات  ك��ان��ت  األول  للمنتخب  ب��ك��اراس��ك��و 
ت��خ��ذ ك��ق��رار 

ُ
ك��ث��ي��رة، وإن ك���ان ف��ي األس����اس ق��د ا

في  املتبقية  الثالثة  ال��ل��ق��اءات  لخوض  مرحلي 
التصفيات.

وشدد الشمري على أنه طاملا أكد أن الهدف من 
إع��داد منتخب  السابقة هو  الفترات  في  العمل 
إلى  ال��ت��أه��ل  على  حقيقي  بشكل  ينافس  واع���د 
نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، 
وهو أمر واقعي للغاية في ظل أن االعتماد على 
املراحل الشابة يتطلب املزيد من الوقت لصقل 
ال��خ��ب��رات وإع�����داد ال��الع��ب��ني ل��خ��وض م��ث��ل ه��ذه 

االستحقاقات بالشكل املطلوب.

خالد الشمري

»كفيف« ُيبهر الجميع
أب�����ه�����ر ال����ن����ج����م ال���ي���اب���ان���ي 
»الكفيف« ريوسي أوتشي 
ف��ي  ال���ج���م���ي���ع  س����ن����ة(   21(
م����ن����اف����س����ات »ال����س����ك����اي����ت 
ب�����������ورد« ف������ي األومل�����ب�����ي�����اد، 
إذ ك����ان ي��س��ي��ر ب��م��س��اع��دة 
����س����اع����ده 

ُ
ال����ع����ص����ا ال�����ت�����ي ت

ع�����ل�����ى ت�����ح�����دي�����د وج����ه����ت����ه 
خ�����الل امل���ن���اف���س���ة، ل��ي��ك��ون 
ح���ال���ة ن�����ادرة ف���ي األل���ع���اب 

األوملبية.
وك���������ان أوت�������ش�������ي، ال���ب���ال���غ 
م����ن ال���ع���م���ر 21 س����ن����ة، ق��د 
م���ن   %95 ح�������وال�������ي  ف�����ق�����د 
ب��������ص��������ره ب�����س�����ب�����ب ح�����ال�����ة 
الشبكة  »ال��ت��ه��اب  ��س��م��ى 

ُ
ت

ال���ص���ب���اغ���ي«، وه����و م��رض 
وراث������������ي م�����زم�����ن ي��ت��س��ب��ب 
ب��ت��ص��ّب��غ أس�����ود واخ��ت��ف��اء 
ت������دري������ج������ي ل����ل����ب����ص����ر ف���ي 

ل��م تمنعه  ال��ع��ني، إال أن ه���ذه اإلص��اب��ة  شبكة 
م�����ن م����م����ارس����ة ري�����اض�����ة »ال����س����ك����اي����ت ب������ورد« 

واالستمتاع.
 :

ً
كشف »ال��ك��ف��ي��ف« أوت��ش��ي ع��ن تجربته ق��ائ��ال

»يمكن ملعظم الناس أن يدركوا كيف ستكون 
األمور بمجّرد الرؤية.. لكن في حالتي، بداية 
يجب أن أقوم بتجربة. أحاول اللمس وأحاول 
السكايت  بتجربة  قمت  اللوح.  على  الصعود 

بورد للمرة األولى، ثم أصبحت مدمنًا عليها«.
وأذهل هذا الشاب الجميع، كون هذه الرياضة 
ت��ح��ت��اج إل����ى ب��ص��ر ك��ام��ل ل��ت��ج��ن��ب ال��س��ق��ط��ات 
ال����ق����وي����ة واإلص��������اب��������ات، وح����ت����ى م�����ع ال����رؤي����ة 
ع��ل��ى األرض،  ال��ري��اض��ي��ون  ال��واض��ح��ة يسقط 
فكيف في حالة أوتشي، لُيثبت أنه حالة نادرة 
���ش���ارك ف��ي ري��اض��ة »ال��س��ك��اي��ت ب�����ورد«، وأن��ه 

ُ
ت

ليس هناك أي شيء مستحيل في الرياضة.

ريوسي أوتشي )ا.ف.ب(

تأهل تاريخي لـ»عصر«
ت�����أه�����ل ع����م����ر ع�����ص�����ر، ب����ط����ل ت��ن��س 
ال�����ط�����اول�����ة امل������ص������ري، ل�����ل�����دور رب����ع 
ال���ن���ه���ائ���ي مل���ن���اف���س���ات ف������ردي ت��ن��س 
ال����ط����اول����ة رج�������ال ب��������دورة األل����ع����اب 
ب��ع��د   »2020 »ط���وك���ي���و  األومل����ب����ي����ة 
الفوز على التايواني يوان تشوانغ 
ال������16  ف����ي م���ن���اف���س���ات دور  ت���ش���ي���ه، 
ب��ن��ت��ي��ج��ة 4 - 2، ف���ي امل����ب����اراة ال��ت��ي 

جمعت الالعبني أمس.
وح���ق���ق ع��ص��ر ال���ف���وز ب��ن��ت��ي��ج��ة 4�����3 
وب��واق��ع أش��واط »11�����8، 6�����11، 11����8، 
7������11، 11������9، 11�������5«، ليتأهل عصر 
ل����ل����دور رب�����ع ال���ن���ه���ائ���ي ف����ي إن���ج���از 

تاريخي. واصبح عمر عصر أول مصري وعربي 
ي��ت��أه��ل ل��ل��دور رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي ف��ي م��ن��اف��س��ات ف��ردي 

تنس الطاولة رجال في دور ألعاب أوملبية.

وي��ل��ت��ق��ي ع��م��ر ع��ص��ر ف��ي ال����دور رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي مع 
عاملًيا،  الثاني  املصنف  لونغ،  ما  الصيني  البطل 

اليوم.

حلم أوساكا.. يتبخرعمر عصر في مباراته أمس )رويترز(
ُمنيت اليابانية ناومي أوساكا، 
فة ثانية عامليًا، الباحثة 

ّ
املصن

عن املجد األوملبي على أرضها 
من  خ��روج��ه��ا  إث��ر  بانتكاسة، 
الدور الثالث ألوملبياد طوكيو 

ض�����م�����ن م�����ن�����اف�����س�����ات ال����ت����ن����س، 
بسقوطها أمام التشيكية ماركيتا 

فوندروشوفا الثانية واألربعني عامليًا 
.4 �� 6 ،1 �� 6

وك��ان��ت أوس���اك���ا اخ��ت��ي��رت إلض����اءة امل��رج��ل في 
ح��ف��ل اف��ت��ت��اح األل��ع��اب الجمعة ال��ف��ائ��ت، إي��ذان��ًا 

وأصبحت  املنافسات،  بانطالق 
ت���ح���ص���ل  ت�����ن�����س  الع������ب������ة  أول 
ع��ل��ى ه���ذا ال���ش���رف ف���ي ت��اري��خ 

األوملبياد.
وكانت أوساكا املرشحة األوفر 
ح���ظ���ًا ل���ل���ف���وز ب���ال���ذه���ب���ي���ة ب��ع��د 
األسترالية  أول���ى  فة 

ّ
املصن خ���روج 

آش��ل��ي ب��ارت��ي ال��ص��ادم م��ن ال���دور األول 
أرينا  ال��ب��ي��الروس��ي��ة  ثالثة  املصنفة  ث��م  األح���د، 
سابالينكا، وال سيما في ظل غياب العديد من 

املصنفات العشر األوليات.

بعال يعيد ذكرى تايسون
��ب��ع��د امل���الك���م امل���غ���رب���ي ي��ون��س 

ُ
اس��ت

ب���ع���ال م����ن أومل����ب����ي����اد ط���وك���ي���و ب��ع��د 
م���ن���اف���س���ه  أذن  ع������ض  م����ح����اول����ت����ه 
النيوزيلندي دافيد نييكا في دور 

ال�16 من وزن 91-81 كلغ.
 البطل 

ّ
وذّكرت هذه الحادثة ِبَعض

األم��ي��رك��ي ال��س��اب��ق م��اي��ك تايسون 
ألذن إيفاندر هوليفيلد عام 1997.

واندفع بعال نحو أذن النيوزيلندي 
ب��ي��ن��م��ا ك����ان ي��م��س��ك ب���ذراع���ي���ه، لكن 

��ب ال��ه��ج��وم ال�����ذي ح����دث في 
ّ
خ��ص��م��ه ن��ج��ح ب��ت��ج��ن

ال��ج��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة. ل��م ي��الح��ظ��ه ال��ح��ك��م السريالنكي 
شيروماال ثامبو أو القضاة الخمسة.

ن��زال سيطر عليها نييكا وحسمه -5صفر،  وبعد 
أعلن املنظمون عن استبعاد املالكم املغربي وإلغاء 

نتيجته برغم خسارته.
وجاء في بيان صادر عن مجموعة العمل الخاصة 
باملالكمة التابعة للجنة األوملبية الدولية أن بعال 
»كان لديه نية واضحة في عض أذن/وجه خصمه 

في الجولة الثالثة من املباراة«.

الفلسطيني يزين مجموعة يونس بعال محاوالً عض نييكا م 
َ
للَعل ظهر دبوس 

ش��ارات الع��ب التنس البريطاني أن��دي م��وراي، 
ف���ي دورات األل���ع���اب  ال��س��اب��ق��ة  م���ن م���ش���ارك���ات���ه 

األوملبية.
ونشر موراي على قصصه اليومية عبر حسابه 
الشخصي على موقع إنستغرام، مقطع فيديو، 
تظهر فيه الدبابيس التي جمعها من مشاركاته 

في األوملبيادات السابقة.

وع���ّب���ر الع���ب ال��ت��ن��س ال��ب��ري��ط��ان��ي ع���ن س��ع��ادت��ه 
ب��ج��م��ع ه����ذه ال�����ش�����ارات، م��ش��ي��رًا إل����ى أن ت��ب��ادل 
ال��دب��اب��ي��س م���ع ال��ري��اض��ي��ني اآلخ���ري���ن ه���و أح��د 

أفضل األشياء في األوملبياد.
ول��ن يتكمن م��وراي من الدفاع عن لقب الفردي 
أج��ب��ر، على  أومل��ب��ي��اد طوكيو 2020، بعدما  ف��ي 
الجولة  مباراة  قبل  اإلصابة  بسبب  االنسحاب 

األولى، مقررًا مواصلة املنافسة في الزوجي.

تحذير للفائزين من »عض« الميداليات
رغ���م ت��ح��ذي��ر امل��ن��ظ��م��ني ألومل��ب��ي��اد طوكيو 
ال���ف���ائ���زي���ن ب���امل���ي���دال���ي���ات م���ن ع��ض��ه��ا، فقد 
ت��ج��اه��ل ه�����ؤالء ذل����ك ال��ت��ن��ب��ي��ه، وواص���ل���وا 

ممارستهم لتلك العادة.
طوكيو  ألوملبياد  املنظمة  اللجنة  وذّك���رت 
»ليست  بأنها  بامليداليات  الفائزين   2020

لألكل«.
وق����ال ح��س��اب األومل���ب���ي���اد، ف��ي ت��غ��ري��دة في 
»تويتر«: »نريد تأكيد أن ميداليات طوكيو 

2020 ليست صالحة لألكل«.
مصنوعة  »ميدالياتنا  الحساب:  وأض��اف 
م�����ن م��������واد م����ع����اد ت����دوي����ره����ا م�����ن أج���ه���زة 

إلكترونية تبرع بها الجمهور الياباني«.
وب��ح��س��ب ت��ق��ري��ر ل��ص��ح��ي��ف��ة »إن��دب��ن��دن��ت« 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، ف����إن ع����ادة ع���ض امل��ي��دال��ي��ات 

التحقق  أج��ل  م��ن  إل��ى قيام كثيرين  ترجع 
من نقاء الذهب بعضه، حيث تترك األسنان 

أثرًا على املعدن املرن.
ق���ال  إن«،  إن  ل��ش��ب��ك��ة »س�����ي  وف�����ي ح���دي���ث 
امل�������ؤرخ امل��ت��خ��ص��ص ب���األل���ع���اب األومل���ب���ي���ة 
ل���ق���ط���ة ع��ض  دي���ف���ي���د وال���ي���ش���ي���ن���س���ك���ي: إن 
امل��ي��دال��ي��ة ب��ات��ت م��ح��ط اه��ت��م��ام امل��ص��وري��ن 

لهذه البطولة.
وصنعت ميداليات أوملبياد طوكيو 2020 
م����ن امل����ع����ادن امل��س��ت��خ��ل��ص��ة م����ن ال���ه���وات���ف 
امل���ح���م���ول���ة امل����ع����اد ت����دوي����ره����ا، واألج����ه����زة 
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة ال���ت���ي ت���ب���رع ب��ه��ا ال��ج��م��ه��ور 
الياباني. وبفضل هذه الهواتف واألجهزة، 
م��ن 5000 ميدالية  ي��ق��رب  م��ا  تمت صناعة 

البريطانيان توم دالي وماتي لي »يعضان« الميدالية )ا.ف.ب(ذهبية وفضية وبرونزية.

القناةالتوقيتالمنتخبان

أولمبياد طوكيو – )المجموعات(

11.00beIN Sports HD Xtra 2 صباحاًالسعودية × البرازيل

11.00beIN Sports HD 5 صباحاًألمانيا × ساحل العاج

11.30beIN Sports HD 4 صباحاًكوريا الجنوبية × الهندوراس

11.30beIN Sports 2 HD Premium صباحاًرومانيا × نيوزيلندا

2.00beIN Sports HD 4 ظهراًأسبانيا × األرجنتين

2.00beIN Sports HD Xtra 2 ظهراًأستراليا × مصر

2.30beIN Sports 2 HD Premium ظهراًجنوب أفريقيا × المكسيك

2.30beIN Sports HD 2 English ظهراًفرنسا × اليابان

المباريات المنقولة

عَلم فلسطين يزّين شارات موراي

»الكروس كاونتري« األولمبي
 سويسرا تكتسح منصة 

التتويج
اكتسحت سويسرا منصة التتويج في سباق »الكروس 
وجت 

ُ
كاونتري« في منافسات األوملبياد، وذلك بعد أن ت

ب��امل��ي��دال��ي��ات ال��ذه��ب��ي��ة وال��ف��ض��ي��ة وال���ب���رون���زي���ة ع��ب��ر 3 
رياضيات سويسريات، في واحد من أصعب السباقات 

وأكثرها تعبًا بدنيًا وذهنيًا.
وق���دم���ت ال��س��وي��س��ري��ة ي���والن���دا ن��ي��ف ع��رض��ًا ق��وي��ًا على 
كل  ت 

ّ
وتخط الذهنية  وال��ق��وة  البدني  التحمل  مستوى 

جبلية  )طرقات  الهوائية  ال��دراج��ات  صعوبات مضمار 
ج��دارة  عن  الذهبية  امليدالية  لتخطف  وع���رة(،  وطبيعة 
الثاني  واستحقاق بفارق كبير عن صاحبتي املركزين 
وال���ث���ال���ث. وال���الف���ت أن امل���رك���ز ال��ث��ان��ي ك����ان م���ن نصيب 
ال���دراج���ة ال��س��وي��س��ري��ة أي���ض���ًا، س��ي��ن��ا ف����ري، ال��ت��ي ك��ان��ت 
األقرب من صاحبة املركز األول، لكنها عانت من بعض 
النهاية  في  لتظفر  الوقت،  بعض  الصعوبات وخسرت 

بامليدالية الفضية في سباق »الكروس كاونتري«.

إلى نهائي سباق 800 م
 الحفناوي يخفق بالتأهل

ب��ع��د ي��وم��ني م��ن إح�����رازه ذه��ب��ي��ة ت��اري��خ��ي��ة ل��ت��ون��س في 
سباق 400 م حرة، أخفق السباح الشاب أيوب الحفناوي 
في التأهل إلى نهائي سباق 800 م في أوملبياد طوكيو.

 الحفناوي 
ّ

وفيما تأهل ثمانية سباحني إلى النهائي، حل
)18 عامًا( في املركز العاشر ضمن التصفيات.

وسّجل السباح الشاب الذي فاجأ العالم بإحراز ميدالية 
نادرة لتونس في مسابقات الحوض، زمنًا قدره 7:49.14 
امل��ت��أه��ل��ني 7:47.73 د وأّول��ه��م  دق��ائ��ق، فيما س��ّج��ل آخ���ر 

األوكراني ميخايلو رومانتشوك 7:41.28 د.
 املصري مروان القماش في 

ّ
وفي التصفيات عينها، حل

املركز السادس عشر )7:52.76 د( من أصل 33 مشاركًا.
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الصــــالة 

3.35
فجر

3.30
عصر

5.05
شروق

6.43
مغرب

11.54
ظهر

8.10
عشاء

حالة البحر: خفيف إلى معتدل الموج )1 ـــ 3 أقدام(.
مالحظة: النشرة لـ12 ساعة فقط.

 مساًءصباحًا
3.10

صباحًا
2.02

مساًء
8.419.24

البحـــــــر

شديد الحرارة ورطب نسبياً على المناطق 
الساحلية وتظهر بعض السحب المتفرقة والرياح 

شمالية غربية إلى متقلبة االتجاه خفيفة إلى 
معتدلة، السرعة )12 - 45 كلم/ ساعة(.
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أحمد الصراف

التزوير والتزييف
دائمًا  وم��ت��داول��ت��ان  متقاربتان  كلمتان  وال��ت��زي��ي��ف  ال��ت��زوي��ر 
أو  للمستند  يحدث  ال��ذي  العبث  على  يطلق  وكالهما  معًا، 
الوثيقة، كاألوراق النقدية أو ورقة رسمية أو وثيقة حكومية 
هو  ال��ت��زوي��ر  معنى  ب���أن  بينهما  التمييز  وي��م��ك��ن  وغ��ي��ره��ا، 
العبث والتحريف بالوثيقة أو مستند بالحذف أو اإلضافة، 
أو مستند جديد  إح����داث وث��ي��ق��ة  ف��ه��و  ال��ت��زي��ي��ف  أم���ا معنى 
صحيحًا..  مستندًا  أو  وثيقة  يحاكي  بشكل  واص��ط��ن��اع��ه 
التزوير  لكلمتي  واملباشر  ال��واض��ح  اللغوي  املعنى  ه��و  ه��ذا 

والتزييف.
اف��ت��ح��وا ملفات ال��ت��زوي��ر ش��اء م��ن ش��اء ورف���ض م��ن رف��ض، 
َعمد غض 

َ
ملفات التزوير يجب أال تطمس وأال تنسى وأال ُيت

وكل  الجنسية  ت��زوي��ر  ملفات  فتح 
ُ
ت أن  يجب  عنها،  النظر 

امللفات األخرى بكل تفاصيلها.
تداعياتها ألي  املسؤولون عنها وعن  أال يستسلم  نتمنى   
تهديد من هنا أو هناك أو تحذير من هنا أو هناك.. سواء 
كان هذا التهديد أو التحذير بشكل مباشر أو مبطن، إن كان 
موجهًا الى املعنيني عن هذا امللف بشكل  مباشر أو بشكل 

آخر من خالل الهمز واللمز.
التزوير، وخاصة في  أشكال  أي شكل من  م��ارس  كل من 
التزوير أو شارك ولو بتوقيع  ملف الجنسية.. أو علم بهذا 
بسيط على أي ورقة.. ولم يكن أمينًا مع هذه القضية بغض 
أو ع��الن، يعتبر م��زورًا بدرجات مختلفة..  النظر عن ف��الن 
 بشكل أو بآخر عن حاالت 

ً
ويعتبر ه��ذا اإلن��س��ان م��س��ؤوال

التزوير وتداعياتها كاملة.
التزوير هو طمس للحقيقة  بنية مبيتة.. ولحمتنا الوطنية   
هي في أن يكون الجميع أمينًا ومخلصًا لوطنه، وهذه اللحمة 
ال يمكن أن تكون وال تكتمل أبدًا بوجود مزورين بني بضعة 
آالف أو مئات اآلالف من املواطنني.. ألنهم سيكونون كالعفن 

الذي يمتد ويصل إلى أحشاء الوطن فيأكله ويضعفه.
 اللحمة هي أن نحافظ على الدائرة الوطنية املخلصة نظيفة 
ق��در اإلم��ك��ان، وأن نحاول كلنا، كل حسب جهده وق��درات��ه، 
على تنظيف كل جزئية في هذا الوطن من التخوين والتزييف 

والتدليس والخيانة بكل أشكالها وبكل الطرق املتاحة.
م��دس��وس في  ب��ط��يء  اإلن��س��ان بسبب س��م  يتسّمم  عندما 
طعامنا أو شرابنا.. ولم تظهر أعراض هذا التسمم إال بعد 
التسمم حصل  العالج ألن  أن نتجنب  فترة.. فهذا ال يعني 
منذ فترة.. بل العكس، يجب اتخاذ خطوات سريعة وفورية 
ون��اج��ع��ة وق���وي���ة وق��ط��ع��ي��ة.. ل��وق��ف ت���داع���ي���ات ه����ذا التسمم 

والحيلولة دون القضاء على الجسد كله.
شكرًا مل��ن ق��رع ج��رس ملف ت��زوي��ر الجنسية.. وش��ك��رًا ملن 
بالتنظيف.. وشكرًا ملن أصدر  بالبدء  الشجاع  القرار  اتخذ 
ل��ن��ا األم���ل ب��ال��ك��وي��ت الحقيقية..  حكمًا ف��ي ه���ذا امل��ل��ف أع���اد 

وشكرًا كبيرة لكل من أيد هذا التوجه ودفع به.

الوفيات
ت:  ش��ي��ع،  ع��ام��ًا(،   59( بوبشيت،  عبدالرحمن  صالح  خالد   ●

.94049349

عبدالحميد عبداهلل  زوج��ة  ● نجاة فهد عبدالله الشمالي، 
الرباح، )69 عامًا(، شيعت، ت: 99938299 – 65655500.

ت:  شيع،  ع��ام��ًا(،   82( العنزي،  القحص  فهاد  خلف  جاعد   ●
.55433353

● صديقة حيدر حسين حيدر، زوجة علي حسني غلوم عوض، 
)60 عامًا(، شيعت، ت: 95552228 – 66926996.

● نبوية صالح محمد العربي، أرملة متعب محمد الشعب، )76 
عامًا(، شيعت، ت: 99065021 – 66669551.

● فيحا حمد صدعان الصوابر، زوج��ة خلف قمدان دري��ع، )68 
عامًا(، شيعت، ت: 99845688 – 99882278.

ت:  ش��ي��ع،  ع��ام��ًا(،   79( علي،  محمد  غريب  محمد  يوسف   ●
.66888435

● عيد حراب سماح المطيري، )55 عامًا(، شيع، ت: 51000965.
● سارة محمد باقر إبراهيم إسماعيل الشيخ، أرملة سيد 
عباس املوسوي، )86 عامًا(، شيعت: ت: 99601442 – 90909050 

.99889309 –

● سلوى هاشم حسين هاشم، زوجة عبدالرحمن سليمان 
حسن أبو عبيد، )65 عامًا(، شيعت: 97507590 – 65519941.

● كاظمية عبد جراح، )70 عامًا(، شيعت، ت: 99660606.
● عجيبة حمد سالم العمر، أرملة عبدالوهاب علي النجدي، 

)86 عامًا(، شيعت، ت: 94094114 – 99633700.

ت:  شيع،  ع��ام��ًا(،   51( العنزي،  عبدالله  إسماعيل  الله  عطا 
.99031133

● شهاب أحمد العبدالله، )83 عامًا(، شيع، ت: 66266293.
 57( ب��وح��ق��ي��ي،  ع��ب��داهلل  أرم��ل��ة  نصيب،  نجم  عبدالله  دالل   ●

عامًا( شيعت، ت: 94494041 – 55119881.

● إبراهيم جاسم إبراهيم العبدالسالم، )64 عامًا(، شيع، 
ت: 99925633.

● علي عبدالرحمن علي الحويل، )66 عامًا(، شيع، الرجال: 
50531031، 99922329 النساء: 94474771، 96750022.

»إنا لله وإنا إليه راجعون«

الحفاظ على الواجهة البحرية يحتاج وقفة عاجلة

16.5 مليار دوالر..15 مليار يورو مبيعات المجموعة خالل 3 أشهر
سوق السينما الصيني في 2026

البحر يئن من المخلفات خالل العطالت

جنون السلع الفاخرة
LVMH يقفز بمبيعات

رافع البرغوثي

أن تصل   2026 - ال��ص��ي��ن��ي 2021  السينما  ع��ن س���وق  ت��ق��ري��ر  ت��وق��ع 
إيرادات السوق إلى 16.5 مليار دوالر أميركي بحلول عام 2026 من 
3.4 مليارات دوالر أميركي في عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب 
يبلغ 30.12% م��ن ع��ام 2020 إل��ى ع��ام 2026. وأش���ار التقرير ال��ى ان 

خدمة عرض االفالم عبر اإلنترنت ستكون »العمالق الجديد«.
ال���رائ���دة  ال��ص��ي��ن��ي��ة،   Timewaying أع��ل��ن��ت ش��رك��ة م���ن ج��ه��ة أخ�����رى، 
ب��دأت  ال��ذي   LED ان نظام األب��ع��اد،  التكنولوجيا ثالثية  ف��ي مجال 

تطويره في عام 2018 قد اجتاز خطة اختباره بنجاح. 
ث��ورة ف��ي تجربة  وق��ال��ت ف��ي بيان »نعتقد أن تقنية LED ستحدث 
مشاهدة السينما ألنها توفر شاشة سوداء تماما، تمتص الضوء 
أكثر من 20 ضعفًا مقارنة  التباين  يزيد نسبة  ب��داًل من عكسه، ما 
ا 

ً
ألوان سيوفر  التباين  نسبة  في  التحسن  وان  البيضاء.  بالشاشة 

نقية حقيقية«.

خالد الحطاب 
ي��ع��ت��ب��ر ال��ب��ح��ر امل��ت��ن��ف��س ال��وح��ي��د ل���أس���ر وال���ع���وائ���ل ل��ق��ض��اء 
أع��داد  تضاعفت  وفيما  الطبيعة،  أحضان  بني  الوقت  بعض 
انعدام  السفر وشبه  البالد بسبب قلة  الشواطئ في  مرتادي 
ال��ن��ف��اي��ات على  ت��راك��م��ت  ال��ع��ي��د،  الترفيه خ��الل عطلة  وس��ائ��ل 
رأسها  وعلى  املعنية  الجهات  استنفر  ما  البحرية  الواجهة 

البيئة.  هيئة 
وف��ي ال��وق��ت ال���ذي أط��ل��ق��ت ف��ي��ه ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت وه��ي��ئ��ة البيئة 
الشوارع حول  واعالنات  اإلع��الم  عبر وسائل  مكثفة  حمالت 
أه��م��ي��ة ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال���ج���زر وال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة خ���الل فصل 
النفايات وانتشارها يمثالن منظرا غير  الصيف، بات تراكم 
النظافة  عامل  يعد  ولم  عاجلة.  وقفة  ويستلزمان  حضاري، 
وفق ما رصدته سبقلا، قادرا على تنظيف الشواطئ وجمع 

كميات املخلفات، حيث تحتاج الشواطئ إلى معدات وآليات 
الرمال وتنظيف ما بني الصخور.  لغربلة 

ون����ظ����را ل���ع���دم اس���ت���ج���اب���ة ال��ك��ث��ي��ر م����ن امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني 
ات ال���ج���ه���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة وض������رورة االل����ت����زام ل��ل��ح��ف��اظ  ل����ن����داء
فترات  على  حمالتها  التفتيشية  ال��ف��رق  كثفت  البيئة،  على 

ومسائية.  صباحية 
وفي الحملة األخيرة التي شاركت فيها الضبطية القضائية 
حررت  البيئة،  شرطة  مع  والتنسيق  بالتعاون  البيئة  لهيئة 
ف����رق ال��ض��ب��ط��ي��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة س��ل��س��ل��ة م���ن امل���خ���ال���ف���ات ل����رواد 
ال���ش���واط���ئ ل���ع���دم ال��ت��زام��ه��م ب���إل���ق���اء م��خ��ل��ف��ات��ه��م ف���ي األم���اك���ن 
امل��خ��ص��ص��ة. وق��ال��ت م��دي��رة إدارة ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة واإلع���الم 
26 مخالفة  اإلبراهيم ل� سبقلا: تم تحرير  الهيئة شيخة  في 
خالل املسوحات امليدانية بالتنسيق مع شرطة البيئة األيام 

املاضية.

عمرو البساطي

ال��رائ��دة في مجال   LVMH حققت شركة
ال��س��ل��ع ال���ف���اخ���رة، م��ب��ي��ع��ات ق��ي��اس��ي��ة في 
ال���رب���ع ال���ث���ان���ي، ح��ي��ث س��ج��ل��ت م���ا ي��ق��رب 
م��ن 15 مليار ي��ورو خ��الل 3 أشهر فقط، 
الوباء،  انتشار  قبل  مبيعاتها  لتتجاوز 
وف���ق���ًا مل����ا أوردت��������ه ص��ح��ي��ف��ة ف��اي��ن��ن��ش��ال 

تايمز.
ال��ت��ي يسيطر عليها  امل��ج��م��وع��ة،  وق��ال��ت 
استفادت  إنها  أرن���و،  ب��رن��ارد  امللياردير 
م��ن الطلب ال��ق��وي ف��ي ال��والي��ات املتحدة 
املزيد  باعت  إذ  أسواقها،  أكبر  والصني، 
 Louis Vuitton م����ن  ال���ي���د  ح���ق���ائ���ب  م����ن 
بذلك  ل��ت��ت��ج��اوز  األث���ري���اء،  للمستهلكني 
وأضافت  الوباء.  انتشار  قبل  مبيعاتها 
الرغم   على 

َ
املتزايد لم يتالش الطلب  أن 

ب��ع��ض املستثمرين م��ن أن  م��ن م��خ��اوف 
س��ل��ع ال���رف���اه���ي���ة ق���د ت��ع��ان��ي ب��م��ج��رد أن 
ال��ن��اس م��ن اإلن���ف���اق ع��ل��ى السفر  يتمكن 

والترفيه مرة أخرى.
وبلغت اإلي���رادات في الربع الثاني 14.7 
م��ل��ي��ار ي�����ورو، ب���زي���ادة 14% ع���ن ال��ف��ت��رة 

نفسها من عام 2019 قبل الوباء، بينما 
املبيعات  ت��ق��در  املحللني  ت��وق��ع��ات  ك��ان��ت 

عند 14.2 مليار يورو.
وبحسب فايننشال تايمز، فإن النتائج 
ت��ظ��ه��ر ك��ي��ف ت��غ��ل��ب��ت أك���ب���ر م��ج��م��وع��ات 
ق�����ط�����اع ال�����رف�����اه�����ي�����ة ع����ل����ى ال����ت����ح����دي����ات 

ال��ت��ي ي��ف��رض��ه��ا ال���وب���اء، م��ث��ل اض��ط��راب 
املستهلكني  ت���رك  ال���ذي  ال���دول���ي  ال��س��ف��ر 
ال��ك��ب��ي��ر غير  اإلن���ف���اق  ال��ص��ي��ن��ي��ني ذوي 
قادرين على التسوق في أوروبا، وبداًل 
من ذلك، يتم اإلنفاق في الصني أو عبر 

اإلنترنت.

التليغراف:
ألول مرة.. اكتشاف أورام 

المخ من اختبار البول

د.والء حافظ
في اكتشاف جديد جرى تطوير اختبار بسيط للبول، يمكنه 

اكتشاف عالمات ورم دماغي.
اكتشفه  ال��ذي  االخ��ت��ب��ار،  يعمل  التليغراف،  ووف��ق��ًا لصحيفة 
علماء في مركز أبحاث السرطان في اململكة املتحدة، أيضًا 
ع��ل��ى ال�����دم، ح��ي��ث ك���ان م��وج��ه��ًا ل��ل��ب��ح��ث ع���ن ط���ف���رات معينة، 
ال��ب��ول، و83  ع��ن طريق  السرطانات  م��ن  املئة  ف��ي  والتقط 63 

في املئة عبر الدم. 
 EMBO Molecular شرت في مجلة

ُ
وأكد مؤلفو الدراسة التي ن

إمكانية  ف��ي  ي��أم��ل��ون  لكنهم  أول���ي���ة،  ال��ن��ت��ائ��ج  أن   Medicine
استخدامها لتحسني اكتشاف أورام الدماغ السرطانية.

وقال د. ريتشارد ماير مؤلف مشارك في الدراسة من معهد 
كامبريدج ألبحاث السرطان في اململكة املتحدة: »نعتقد أن 
االختبارات التي طورناها يمكن أن تكون قادرة في املستقبل 
نتائج  وتحسني  مبكرًا،  الدبقي  ال���ورم  تحول  اكتشاف  على 

املرضى«. 
وف���ي ال���وض���ع ال��ح��ال��ي، ت��ع��د ف��ح��وص��ات ال��ت��ص��وي��ر ب��ال��رن��ني 
املغناطيسي كل ثالثة أشهر الطريقة الوحيدة ملعرفة ما إذا 
ك��ان��ت ح��ال��ة امل��ري��ض ش��دي��دة ال��خ��ط��ورة م��ن ج���راء ورم دبقي 
جديد أو عائد، ويمكن أن يؤدي االنتظار الطويل بني عمليات 
الفحص إلى القلق والتوتر، بل قد يكون هذا االختبار بمنزلة 

تغيير للحياة.
وقال الدكتور ماير: »إذا تمكنا من إجراء اختبار دم أو بول 
منتظم، فلن نكتشف عودة الورم في وقت مبكر فحسب، بل 

يمكننا أيضًا إجراء تصرف إيجابي لصحة املريض«.

»الغارديان«:

كالب »ذكية« تنقذ العراق من ألغام »داعش«
وليد منصور

ح ملنطقة سنجار شمال العراق، ترك نايف قاسم كلبه برانكو يتنقل عبر األرض الجافة مربوطًا 
ّ
على السهل الواسع واملسط

بحبل طوله 30 مترًا، حتى توقف وجلس وهز ذيله، حيث اكتشف برانكو شيئًا ما تحت األرض.
عرف محليًا باسم VS500 يبلغ عرضها حوالي 30 سم، 

ُ
وعندما تم إحضار فريق إزالة األلغام للتحقيق، وجدوا عبوة ناسفة ت

مع غالف بالستيكي ومنصة ضغط مركزية، إذ إن العبوة واحدة من آالف األسلحة التي تم إنتاجها عندما سيطر تنظيم داعش 
على هذا الجزء من العراق، وفقًا لصحيفة الغارديان البريطانية. 

البلجيكية  الكالب  يتم استخدام  رائحة، حيث  له  إذا ظهرت  والتوقف  احترافية  الشم بطريقة  برانكو على  الكلب  وتم تدريب 
به  أؤم��ن  أن��ا  الناسفة،  العبوة  برانكو سيجد  أن  نايف بفخر: »علمت  ال��روائ��ح، ويقول  تمييز  أكثر مهارة في  واألملانية ألنها 

وبقدراته؛ إنه صديق لي أكثر من كونه كلبًا«.
لها، تعمل  التي تتخذ من بريطانيا مقرًا   )MAG( األلغام ليست جديدة، فاملجموعة االستشارية لألغام الكشف عن  وك��الب 
في شمال العراق منذ ثالثة عقود. في العام املمتد من يونيو 2020 إلى يونيو 2021، عثر فريق الكالب على 3540 لغمًا أرضيًا 
 و148 عبوة بدائية أخرى. إال أنه تم 

ً
ومتفجرات من مخلفات الحرب مع »داعش«، وتم تدميرها، بما في ذلك 670 لغمًا مرتجال

تقليص برنامج كالب »الكاشف الفائق« بسبب الصعوبات في التفاوض مع اإلدارة في سنجار.

المقالة العنصرية
عليها  القضاء  حاول 

ُ
ت التي  ال��دول  بعض  وهناك  العالم،  أنحاء  في جميع  العنصرية ظاهرة موجودة 

من خالل فرض عقوبات مشددة. وقد تعرضت الكثير من األقليات لالضطهاد في منطقتنا بسبب 
والبربر،  والبهائيون،  واآلش��وري��ون،  واألرم���ن،  والعلويون،  الشيعة  ه��ؤالء  وم��ن  الغالبية،  اختالفها عن 
واألقباط، واإلسماعيليون، واألكراد، والصحراويون، والتركمان، واليزيديون والنوبيون... إلخ. هذا، غير 
الطوائف املسيحية واملثليني وغيرهم. كما تعرض ما يماثلهم، كالسنة، لالضطهاد في املجتمعات ذات 

الغالبية الشيعية مثال.

***

تايمز  النيويورك  جريدة  وف��ي  القطرية،  وال��ع��رب  املصري  جريدتي  في  مقاال  الطحاوي  منى  نشرت 
بعنوان »العنصرية: سرية العالم العربي القذر«، حيث ذكرت أنها كانت شاهدة على هجمات عنصرية 
لعرب مصريني على أفارقة سود، غالبيتهم من السودان »الشقيق«. وقالت إن حرب دارفور العنصرية 

املخجلة لم تلق، طوال سنوات، أي اهتمام من العالم العربي!
وقالت إن هؤالء العنصريني العرب أنفسهم يكادون يبكون عند سماعهم عن »اإلسالموفوبيا« في 

الغرب، وكيف تتعرض األقليات املسلمة لسوء معاملة وعنصرية فيها!
تمركزت  حيث  العراقية–اإليرانية،  الحرب  خ��الل  ال��ع��راق  في  تجلياتها  أبهى  العنصرية  شهدت  كما 

ممارستها في العزل والقمع ملن تعود أصولهم إليران، أو لكردستان.
الدولية املعنية بحقوق اإلنسان، بيانا أدان��ت فيه رفض  كما أص��درت هيومن رايتس ووت��ش، املنظمة 
على  مواطنيها  بني  بشدة  ميز 

ُ
وت بأنها عنصرية،  املوريتانية  الحكومة  العربية وص��ف  ال��دول  بعض 

أساس العرق!
أما الحكومات السودانية املتعاقبة، ربما باستثناء الحالية، فقد مارست دائما القمع والتهجير والتمييز 

في شتى املجاالت ضد كل األقليات غير العربية وغير املسلمة فيها.
وفي تونس، هناك ممارسة ضد األفارقة السود، واألمر نفسه نجده بقوة أكبر في ليبيا. كما يلقى 

األفارقة السود واألمازيغ في املغرب معاملة سيئة جدا من الغالبية العربية 
ك��ان وم��ا زال  الزنجي  أن  أن تعلم  لك  املفاجئ  التونسي: قد يكون من  الرياحي،  ال��روائ��ي كمال  يقول 
ُمصطلحا يطلقه التونسيون على السود في بلدي! أنا أعتبر نفسي شخصا من أصل زنجي، على 
الرغم من أنني لست أسود، ولكني متعاطف تجاه السود من كل النواحي؛ خصوصا من ناحية الفكر 
حرر أنفسنا من اآلراء العنصرية املتعشعشة في 

ُ
والتراث والتاريخ. ونحن البيض لن نتحرر حتى ن

ره باقي األجناس وأتباع األديان األخرى، ويضيف: في الدول العربية، ال نزال 
ُ
أدمغتنا، التي تقوم على ك

يلعن بعضنا بعضا باستعمال عبارات من قبيل »أنت يهودي« أو »أنت كردي«، وهذا تمييز عنصري 
وديني خطير.

وفي تونس نسخر من الليبيني، وهناك نكت تسخر من الحمصيني في سوريا، وربما العكس صحيح. 
خفي كل هذا أو نصمت على هذا الواقع املرير مع أن هذه املسألة مهمة، وتبني 

ُ
ونحن العرب نحاول أن ن

أن مجتمعاتنا مريضة، وتعاني من عقدة اللون والعرق والجنس واألصل.
ففي دول الخليج نجد عنصرية ضد »الوافد« حتى لو كان مقيما من عشرات السنني ومولودا فيها، 
مقارنة بما نجده في الدول الغربية التي بإمكان املقيم فيها الحصول على الجنسية والتمتع بكل حقوق 

املواطنة بعد عدد من السنوات، كما أن عنصريتهم غير مقننة، كما هو الحال في الكثير من دولنا.
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