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محمد الصقر لـ سبقلا حول تعديل قرار الـ»60«:

لمست لدى سمو ولي العهد تفّهمًا عميقًا للموضوع
■ نحن في طريق الوصول إلى قرار يتفق مع مصلحة الكويت االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، أول من أمس 
الكويت محمد جاسم  )األح���د(، رئيس غرفة تجارة وصناعة 
واالقتصادية  اإلنسانية  املشكلة  اللقاء  ت��ن��اول  حيث  الصقر، 
التي أوجدها قرار حظر إصدار إذن عمل جديد في البالد ملن 
بلغ 60 عامًا وما ف��وق، من العمالة الوافدة من حملة شهادة 

الثانوية العامة وما دونها.
وق��ال الصقر ل��� سبقلا إن��ه مل��س ل��دى سمو ول��ي العهد تفهمًا 
بأن  تامة  ثقة  أن��ه على  أب��ع��اده، مؤكدًا  للموضوع بكل  عميقًا 
هذا األمر في طريقه إلى الحل بقرار يتفق مع مصلحة الكويت 

االقتصادية واالجتماعية.
وفي ما يلي نص السؤال واإلجابة:

سبقلا: أول من أمس )األح��د( قابلتم سمو ولي العهد 
التي  ال��واف��دة  العمالة  الشيخ مشعل األح��م��د، ح��ول موضوع 
ال��ث��ان��وي��ة  ف���وق  ال��س��ت��ن، وال تملك ش��ه��ادة علمية  ت���ج���اوزت 

العامة، إلى ماذا انتهى هذا اللقاء؟

ل��دى  ب��ن��اءة ج����دًا، ومل��س��ت  امل��ق��اب��ل��ة  ك��ان��ت  محمد الصقر: 
سمو ولي العهد تفهمًا عميقًا للموضوع بكل أبعاده. وأثق 
تمامًا ب��أن املوضوع في طريق الوصول إل��ى ق��رار يتفق مع 
مصلحة الكويت االقتصادية واالجتماعية، كما ينسجم مع 

ممارستها اإلنسانية.

7 سنوات سجنًا للسهالوي وعبدالهادي مع الشغل والنفاذ

»التمييز« تقضي بحبس وكيلي »الصحة« السابقين
مبارك حبيب

ب��ات، أسدلت محكمة التمييز الستار على واح��دة من  في حكم نهائي 
جرائم الرشوة التي ال تزال تنظر املحاكم عددًا منها، حيث أّيدت حكم 
��ي وزارة ال��ص��ح��ة ال��س��اب��ق��ن خالد 

َ
االس��ت��ئ��ن��اف ال��ق��اض��ي ب��ح��ب��س وك��ي��ل

السهالوي ومحمود عبدالهادي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
ورفضت املحكمة أم��س الطعن املقدم من املتهمن، بعد أن ق��ررت وقف 
تنفيذ الحكم في جلسة سابقة، وهو األمر الذي يترتب عليه تأييد حكم 
ي��ورو،  م��الي��ن و691  غ��رام��ة 9  االستئناف بحبسهما، وإل��زام��ه��م��ا دف��ع 
وعزلهما من الوظيفة العامة، وعدم صالحيتهما لشغل أي وظيفة عامة 

الحقًا.
املتهمِن تهمة تقاضي رش��وة  إل��ى  أس��ن��دت  ق��د  العامة  النيابة  وك��ان��ت 

إلنجاز بعض العقود أثناء فترة عملهما في الوزارة.
عموميِن،  موظفِن  بصفتهما  املتهمن  إل��ى  العامة  النيابة  وأس��ن��دت 

تنفيذ  مل��ت��اب��ع��ة  ال���دائ���م���ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي���س  ال��ص��ح��ة  وزارة  وك���ي���ل  األول 
الطبية  واملؤسسات  وامل��راك��ز  ال���وزارة  بن  املبرمة  والعقود  االتفاقيات 
للشؤون  املساعد  الصحة  وزارة  وكيل  واآلخ��ر  العاملية،  واالستشارية 
الصحة  وزارة  أم��وال  على  املحافظة  ِن 

َ
ف

َّ
مكل وباعتبارهما  القانونية، 

حال تنفيذ االتفاقية املبرمة بن الوزارة ومستشفى أكاديمية كلينكام 
وتحسن  لتطوير  األمل��ان��ي��ة  يونسيرج  لجامعة  التابعة  ش��ت��رش��غ��ارت 
ال���خ���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة ب��م��س��ت��ش��ف��ى ال������رازي ل��ل��ع��ظ��ام، ح��ي��ث ت��ع��م��دا ال��ق��ي��ام 
بعلمهما على نحو يضر بمصلحة الجهة التابَعِن لها ليحصال على 
الدفعات  اعتمدا ص��رف  ب��أن  ذل��ك مقصدهما  م��ن  وبلغا  رب��ح ومنفعة، 
األربع األولى الواردة باالتفاقية إلى حساب املستشفى املذكور من دون 
وفقًا  املستهدفة  البنود  إنجاز  بها حجم  املبن  التقارير  ورود  انتظار 
صرفها،  ال��واج��ب  الدفعة  قيمة  عليها  بناء  تحتسب  والتي  لالتفاقية، 
مما لحق عنه صرف مبلغ 4.845.650 يورو من دون إنجاز املستشفى 

للعديد من االلتزامات التعاقدية.

السفير اإليطالي لـ سبقلا:
م الكويت الدفعة األولى  سنسلِّ

من »يوروفايتر« خالل أسابيع

مي السكري

كشف السفير اإليطالي لدى البالد كارلو بالدوتشي عن عزم بالده تسليم 
القليلة  األسابيع  للكويت خالل  »اليوروفايتر«  األول��ى من طائرات  الدفعة 
الصفقة تقوم على  بالدوتشي في تصريح ل� سبقلا: »إن  املقبلة. وق��ال 

الثقة والتعاون املتبادل، وجميع األطراف ملتزمة بقوة بنجاحها«.
وكانت الكويت وقعت في سبتمبر 2015، مذكرة تفاهم مع إيطاليا لشراء 
28 طائرة من طراز »يوروفايتر«، مقابل 8 مليارات يورو، على أن يجري 
األول��ى نهاية ع��ام 2020 لكن جائحة كورونا تسببت في  الدفعة  تسليم 
إلى  رقابية  تقارير  إش��ارة   عقب 

ً
الصفقة ج��دال وأث���ارت  التسليم.  تأخير 

الراحل الشيخ ناصر  الدفاع  العقد، ما دفع وزي��ر  تضخم كبير في قيمة 
الصباح األحمد، إلى تشكيل لجنة تحقيق مطلع 2019، بشأن التعاقدات 

العسكرية ومنها صفقة »يوروفايتر«.
ومؤخرًا، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر 
ال����واردة ف��ي تقرير دي���وان املحاسبة بشأن  ال��ع��ل��ي، أن��ه أح���ال امل��الح��ظ��ات 
الفساد  إل��ى هيئة مكافحة  »يوروفايتر«  تضخم في عقد ش��راء طائرات 

)نزاهة( للتحقيق فيها.

وزير الدفاع: 
دور الجيش 

بالسلم
ال يقل أهمية 

عنه في الحرب
الكويت  | ص05

ي وزارة 
َ
نفت وزارة الداخلية ما جرى تداوله ببعض مواقع التواصل االجتماعي بهروب وكيل

ِن خالد السهالوي ومحمود عبدالهادي بعد صدور حكم قضائي بحقهما 
َ
الصحة السابق

وسفرهما خارج البالد.
ت��داول��ه غير  ال����وزارة أن م��ا يجري  وأوض��ح��ت اإلدارة العامة للعالقات واإلع���الم األم��ن��ي ف��ي 
صحيح، وأنهما داخل البالد، وقد قام أحدهما بتسليم نفسه وج��اٍر ضبط اآلخر من قبل 

األجهزة األمنية املختصة.
م نفسه لتنفيذ حكم الحبس الصادر بحقه.

َّ
وكشف مصدر أمني ل� سبقلا أن السهالوي سل

م نفسه ال صحة لهروب الوكيَليِن.. والسهالوي سلَّ
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سفير أذربيجان: استئناف الرحالت 
الجوية مع الكويت قريبًا

مي السكري 
أذربيجان  أك��د سفير  فيما 
لدى البالد إيلخان قهرمان 
عمق العالقات الثنائية بني 

املجاالت،  في شتى  البلدين 
الرحالت  استئناف  عن  كشف 

الجوية مع الكويت قريبا.
وأض����اف ق��ه��رم��ان ف��ي م��ؤت��م��ر بمناسبة 

ل��ح��رب 44 ي��وم��ا الوطنية،  ال��س��ن��وي��ة  ال��ذك��رى 
»ل��دي��ن��ا آم����ال ك��ب��ي��رة ف��ي اس��ت��ئ��ن��اف ال��رح��الت 
ال���ج���وي���ة م����ع ال���ك���وي���ت ال���ص���دي���ق���ة ب���ع���د ف��ت��رة 
انتهاء الجائحة والتنمية الشاملة لعالقاتنا 
االقتصادية، الفتا الى أن دخول الزائرين الى 
وات���م���ام جرعتي   PCR ف��ح��ص يتطلب  ب����الده 

التطعيم دون االلتزام بالحجر الصحي«.
وأش�����ار إل���ى وج����ود م��ف��اوض��ات ب���ني سلطتي 
ال��ط��ي��ران امل��دن��ي ف��ي ال��ب��ل��دي��ن الع����ادة تسيير 

ال�����رح�����الت ب��ي��ن��ه��م��ا، الف���ت���ا إل���ى 
ل����ل����ب����الد  وص��������ول��������ه  ب�����ع�����د  أن 
أم��������س س���ي���ل���ت���ق���ي ب���م���س���اع���د 
وزي��������ر ال����خ����ارج����ي����ة ل����ش����ؤون 
الهيم  ناصر  السفير  أوروب���ا 
ل��ت��ه��ن��ئ��ت��ه ب��امل��ن��ص��ب ال��ج��دي��د 
وع��ق��د م��ح��ادث��ات ب��ش��أن توطيد 
ال����ع����الق����ات ب�����ني ال���ب���ل���دي���ن وال���ع���م���ل 
س��ري��ع��ا ع��ل��ى ع��ق��د اللجنة امل��ش��ت��رك��ة، حيث 
يتم اآلن االعداد لعقد هذه اللجنة بعد تحسن 
الظروف املتعلقة بكورونا، والتي من خاللها 
شتى  في  البلدين  بني  التعاون  تعزيز  سيتم 

املجاالت.
ودع��ا قهرمان رج��ال األع��م��ال إل��ى االستثمار 
ف��ي امل��ن��اط��ق امل��ح��ررة بعد أن ت��ق��وم السلطات 
االذرب���ي���ج���ان���ي���ة ب��ت��ج��ه��ي��زه��ا وإزال��������ة األل���غ���ام 
ال��ت��ي زرع��ت��ه��ا ق����وات االح���ت���الل، وت��ش��م��ل ه��ذه 
امل��دارس  وبناء  التحتية  البنية  االستثمارات 

مستقبلية  مشاريع  عن  فضال  واملستشفيات 
ت��ت��ع��ل��ق ب���ال���زراع���ة وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

واملجمعات الثقافية. 
الكويتي  االستثمار  مساهمة  »نتمنى  وق���ال 
في ترميم وتعمير اآلثار املادية والثقافية في 
األراض���ي امل��ح��ررة من االح��ت��الل وف��ي مشاريع 
الفتا  أخ���رى،  تنموية  واقتصادية  اجتماعية 
ال���ى ان���ه س��ي��ع��رض ك���ل ال���ف���رص االس��ت��ث��م��اري��ة 
ف���ي ب�����الده ع��ل��ى امل��س��ت��ث��م��ري��ن ال��ك��وي��ت��ي��ني من 
خالل غرفة الصناعة والتجارة مع تقديم كل 
الكويتية  االم���وال  رؤوس  ل��ج��ذب  التسهيالت 

الستغالل الفرص االستثمارية في بالده«.
وأشاد بدور الكويت في دعم بالده، مشيرا الى 
ال��دول  أوائ���ل  م��ن  الكويتية كانت  الحكومة  أن 
ال���ت���ي ق���دم���ت م���س���اع���دات إن���س���ان���ي���ة ل��ت��ح��س��ني 
ظ��������روف امل���ع���ي���ش���ة ل����أذرب����ي����ج����ان����ي����ني ال����ذي����ن 
أصبحوا الجئني ومشردين داخليا في حرب 

قره باغ األولى.

الذكرى السنوية لحرب 44 يومًا الوطنية
خالل الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوًما، 
مليئًا  تأريخًا  ـ  ككل  وشعبنا  جنودنا  كتب 
بــمــلــحــمــة بــطــولــيــة جـــديـــدة، وأظـــهـــرت بــســالــة 
وشجاعة عظيمتني. انتهى االحتالل الذي دام 
قرابة 30 عاما وتم تحرير أراضينا. ضحى 
الشعب األذربــيــجــانــي بـــأرواح حــوالــي 3000 
جندي في الحرب الوطنية العظمى واستعاد 

الحق والعدل.
كما تعلمون، خالل حرب قره باغ األولى في 
1991ـــ1994، احتلت جمهورية أرمينيا %20 
من أراضــي أذربيجان، بما في ذلــك قــره باغ 
الجبلية واملناطق السبع املحيطة بها. ونتيجة 
أذربيجاني  مليون  أكثر من  ــرد 

ُ
ط لالحتالل، 

مــن ديـــارهـــم وأصــبــحــوا الجــئــني ومــشــرديــن 
داخــلــًيــا. مــنــذ 30 عــاًمــا عــلــى وجـــه التقريب، 
اجرت أذربيجان محادثات سالم مع أرمينيا 
التابعة  من خــالل وساطة مجموعة مينسك 
ملنظمة األمـــن والــتــعــاون فــي أوروبــــا، وعولت 
عــلــى حــل الـــنـــزاع ســلــمــًيــا. ومـــع ذلــــك، نـــود أن 
نؤكد مع األسف أن السياسة التي تنتهجها 
أذربيجان،  ضــد  الطويل  املــدى  على  أرمينيا 
والـــتـــي عــرقــلــت بــاســتــمــرار عــمــلــيــة الـــســـالم، 
شكلت تهديدا وخطرا مستمرين لالستقرار 

والسالم في املنطقة.
ــتــخــذ ايـــة خـــطـــوات عــمــلــيــة حــيــال تنفيذ 

ُ
لـــم ت

احـــكـــام مـــا ورد فـــي قــــــرارات مــجــلــس األمـــن 
الــــدولــــي بـــشـــأن إنــــهــــاء الـــــعـــــدوان الــعــســكــري 
األرمني، واستعادة وحدة أراضي أذربيجان 
ــا، وعــودة  ــًي داخـــل حــدودهــا املــعــتــرف بها دول
ــا إلـــى وطــنــهــم،  ــًي الــالجــئــني واملـــشـــرديـــن داخــل

الدائمني في  وبالتالي ضمان السالم واألمــن 
املنطقة، وكذلك القرار الصادر في 14 مارس 
عـــام 2014 مــن مــجــلــس األمــــن الــتــابــع لألمم 
املتحدة بشأن »الوضع في األراضــي املحتلة 
بـــأذربـــيـــجـــان«، والـــــذي يــنــص عــلــى انــســحــاب 
الــــقــــوات األرمـــنـــيـــة املــســلــحــة مــــن األراضــــــي 
املــحــتــلــة، وظـــلـــت األحــــكــــام الــــــــواردة فـــي هــذه 
الوثائق حبرًا على ورق. ولم تسفر محادثات 
السالم املطولة التي أجرتها املنظمات الدولية 
املشكلة  تسوية  فــي  تتوسط  التي  املختصة 

عن أي نتائج ملموسة.
ا للمادة رقم 51 من ميثاق األمم املتحدة، 

ً
وفق

وعلى الرغم من تمتع أذربيجان بحق الدفاع 
عن النفس، فقد اتبعت دولتنا دائًما سياسة 
سلمية، تلتزم بمبادئ وقواعد القانون الدولي 
املــعــتــرف بــهــا عــاملــًيــا، وتـــحـــاول بــصــبــر حل 
تــرابــهــا سلميًا. ولــكــن، وعلى  مــســألــة وحـــدة 
لم تتخل أرمينيا عن  الجهود،  الرغم من كل 

سياستها العدوانية.
استخدمت   ،2020 سبتمبر   27 من  اعتباًرا 
ــــقــــوات املــســلــحــة األرمـــيـــنـــيـــة الـــتـــي تــقــدمــت  ال
بــمــطــالــبــات إقــلــيــمــيــة عــلــى أذربـــيـــجـــان حتى 
أسلحة محظورة، بما في ذلك أنظمة الصواريخ 
لتدمير  والتكتيكية،  العملياتية  الباليستية 
وحـــدات مــن الــقــوات املسلحة األذربــيــجــانــيــة، 
بالسكان  املكتظة  املــســتــوطــنــات  عــن   

ً
فــضــال

حتى اآلن مــن خــط املــواجــهــة مما أســفــر عن 
وإصــابــة   ،

ً
طــفــال  12 بينهم  مــدنــيــًا   94 مقتل 

، ودمــار أكثر 
ً
414 شخصًا، بينهم 50 طفال

ســكــنــيــة،  عـــمـــارة  و120  مـــنـــازل،   3410 مـــن 

و512 بنية تحتية مدنية، بما في ذلك العديد 
من املدارس واملستشفيات ورياض األطفال. 
لقي حوالي 30 شخًصا  الــحــرب،  نهاية  منذ 
مصرعهم بسبب األلغام اي األلغام املضادة 
لألفراد واملضادة للدبابات، وأصيب أكثر من 
100 مدني، كما اودت األلغام املزروعة بحياة 

صحافيني أذربيجانيني.
املحتلة  أراضيها  األذربيجانية  الدولة  حررت 
مــن قــبــل أرمــيــنــيــا فــي غــضــون 44 يــوًمــا من 
التي  الناجحة  املــضــادة  الهجومية  العمليات 
إلــى 10  مــن 27 سبتمبر  الفترة  فــي  نفذتها 
نــوفــمــبــر 2020 مـــن أجــــل اســـتـــعـــادة وحـــدة 
دولًيا  بها  املعترف  داخــل حدودها  أراضيها 
وإحــالل السالم واألمــن الدائمني في املنطقة، 
مــمــا مــكــنــهــا مـــن تــنــفــيــذ الـــــقـــــرارات األمــمــيــة 

املذكورة بمفردها.
بتوقيع البيان الثالثي في 10 نوفمبر 2020، 
العسكرية  العمليات  انتهاء جميع  أعلن  الذي 
بـــني أرمــيــنــيــا وأذربــــيــــجــــان، انــتــهــى الـــصـــراع 
يوًما،  التي استمرت 44  الحرب  تقريًبا. بعد 
ظـــهـــرت فــــرص جـــديـــدة فـــي جـــنـــوب الــقــوقــاز 
الــعــالقــات  لــضــمــان ســـالم مــســتــدام، وتطبيع 
ــا لــلــواقــع الــجــديــد، 

ً
بــني الــــدول وتــطــويــرهــا وفــق

تماًما،  املنطقة  األمــد في  الطويل  النزاع  وحل 
واســـتـــعـــادة جــمــيــع الـــعـــالقـــات االقــتــصــاديــة 

وصالت النقل في املنطقة.

بقلم سفير أذربيجان:

إيلخان قهرمان 

األمير وولي العهد استقبال أحمد النواف
ن���واف األح��م��د،  ال��ب��الد الشيخ  أم��ي��ر  استقبل سمو 
 على 

ّ
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، كل

حدة، في قصر السيف، صباح أمس، نائب رئيس 
الحرس الوطني الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف.
م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، ب��ع��ث س��م��و أم��ي��ر ال���ب���الد الشيخ 

إل��ى رئيس جمهورية  ن��واف األحمد برقية تهنئة 
ت���رك���م���ان���س���ت���ان ال���ص���دي���ق���ة، ق����رب����ان ق����ول����ي ب����ردي 
م��ح��م��دوف، ع��ب��ر فيها س��م��وه ع��ن خ��ال��ص تهانيه 
بمناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا له موفور 
كل  الصديق  وشعبها  ولبالده  والعافية،  الصحة 

التقدم واالزدهار.
األح��م��د،  الشيخ مشعل  العهد  ول��ي  وأرس���ل سمو 
ورئ���ي���س م��ج��ل��س األم�����ة م������رزوق ال���غ���ان���م، ورئ��ي��س 
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد برقيات 

ولي العهد مستقبالً أحمد النوافمماثلة.

 وزير الخارجية بحث تعزيز العالقات مع تراس وكليفرلي

بريطانيا: أعلى التقدير لجهود الكويت الستقرار المنطقة
ال���ت���ق���ى وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة وزي������ر ال���دول���ة 
ل��ش��ؤون مجلس ال�����وزراء ال��ش��ي��خ د.أح��م��د 
ال��ن��اص��ر م���ع وزي�����رة ال��خ��ارج��ي��ة وش���ؤون 
ال���ك���وم���ن���ول���ث وال���ت���ن���م���ي���ة وزي���������رة امل������رأة 
وامل���س���اواة إل��ي��زاب��ي��ث ت���راس أم���س، وذل��ك 
خالل زيارته الرسمية إلى اململكة املتحدة 

الصديقة.
وأش���������اد ال����ن����اص����ر ب���م���س���ت���وى ال���ع���الق���ات 
البلدين  ت��رب��ط  ال��ت��ي  واملتينة  التاريخية 
إل��ى ما يربو على  الصديقني وام��ت��داده��ا 
122 عاما، وبما ارتقت إليه تلك العالقات 
م����ن ش����راك����ة اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ف����ي م��خ��ت��ل��ف 
املتحدة  اململكة  م��واق��ف  امل��ج��االت. وث��م��ن 
الثابتة تجاه الحفاظ على أمن واستقرار 
ب��م��رور  إل���ى االح��ت��ف��ال  ال��ك��وي��ت، متطلعا 
125 ع��ام��ا ع��ل��ى ال��ع��الق��ات ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، 
بحلول عام 2024 وإلى املزيد من التعاون 

والتنسيق املشترك.
بدورها، أثنت تراس على املستوى املميز 
الكبيرة  التاريخية  للعالقات  وامل��رم��وق 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، م��ث��م��ن��ة وب���ع���ال���ي ال��ت��ق��دي��ر 
ال����ج����ه����ود ال����ت����ي ت���ب���ذل���ه���ا ال����ك����وي����ت ع��ل��ى 

امل��س��ت��وي��ني اإلق��ل��ي��م��ي وال���دول���ي لترسيخ 
دعائم األمن واالستقرار باملنطقة وكذلك 
دوره�����ا امل��م��ي��ز ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د اإلن��س��ان��ي 
ودع��م��ه��ا ل��ل��ش��ع��وب امل��ح��ت��اج��ة وامل��ن��ك��وب��ة 
م����ج����ددة م���وق���ف ب����الده����ا ف����ي ت���وف���ي���ر ك��ل 
م��ا م��ن ش��أن��ه ال��ح��ف��اظ على أم��ن وسالمة 
ال��وزي��ران كذلك مختلف  الكويت. وناقش 
املواضيع املتصلة بسبل توطيد وتنمية 
ال��ت��ع��اون ال��وث��ي��ق ف��ي مجمل ال��ق��ط��اع��ات، 

السيما السياسية واألمنية واالقتصادية 
تحقيقا للتقدم واالزدهار للبلدين. 

ك����م����ا ال����ت����ق����ى ال����ن����اص����ر أم�������س م�����ع وزي�����ر 
الدولة لشؤون الشرق األوس��ط في وزارة 

الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي. 
وأع�����رب ال��ن��اص��ر ع���ن ت��ط��ل��ع��ه الس��ت��ك��م��ال 
م���س���ي���رة ال���ع���م���ل امل���ش���ت���رك ب����ني ال��ب��ل��دي��ن 
ال���ص���دي���ق���ني ف�����ي ك�����ل امل������ج������االت، م��ش��ي��دا 
خ��������الل ال�����ل�����ق�����اء ب����ن����ت����ائ����ج أع������م������ال ل��ج��ن��ة 

البريطانية،  الكويتية  املشتركة  التوجيه 
ال���ت���ي اخ��ت��ت��م��ت أع��م��ال��ه��ا ف���ي ال��ع��اص��م��ة 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة )ل����ن����دن( األرب�����ع�����اء امل���اض���ي 
البلدين  بني  العمل  خطة  على  والتوقيع 
ال���ص���دي���ق���ني، وال���ت���ي ش��م��ل��ت ال���ع���دي���د من 
م����ج����االت ال���ت���ع���اون ال���دف���اع���ي���ة واألم���ن���ي���ة 
وال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة وال���ص���ح���ي���ة وغ���ي���ره���ا م��ن 

القطاعات.
م�����ن ج�����ان�����ب آخ�������ر اج����ت����م����ع ن�����ائ�����ب وزي�����ر 

الخارجية السفير مجدي الظفيري، أمس، 
م���ع ال��س��ف��ي��رة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ل����دى ال��ك��وي��ت 

السفيرة بليندا لويس.
وج��������رى خ������الل ال����ل����ق����اء م���ت���اب���ع���ة ن��ت��ائ��ج 
التوجيه  للجنة  ال����17  ال���دورة  اجتماعات 
امل��ش��ت��رك��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ال��ت��ي 
إل��ى بحث  ُعقدت أخيرا في لندن، إضافة 
ع���دد ت��ط��ورات األوض����اع ع��ل��ى الساحتني 

اإلقليمية والدولية.

.. وأثناء لقائه جيمس كليفرلي

تذليل العقبات للمواطنين 
الزائرين لبريطانيا

أكد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
بني  والــتــعــاون  التنسيق  أهمية  الــنــاصــر  د.أحــمــد  الشيخ 
سفارة الكويت لدى بريطانيا واملكاتب الفنية التابعة لها 

تحقيقا للمصلحة العليا للبالد.
وشـــدد عــقــب لــقــائــه اعــضــاء الــســفــارة ورؤســـــاء املكاتب 
امللحقة والفنية املعتمدة في العاصمة البريطانية على ان 
السياسية، بضرورة  القيادة  تعليمات سامية من  هناك 
الى  الزائرين  التي تواجه املواطنني  العراقيل  تذليل جميع 

اململكة املتحدة الغراض مختلفة.
وأكـــد أيــضــا اهمية الــعــالقــة الــتــي تــربــط الــكــويــت واململكة 
املــتــحــدة وضــــــرورة الــعــمــل عــلــى تــعــزيــزهــا عــلــى جميع 

االصعدة.
التي تبذلها املكاتب  واعــرب عن تقديره للجهود الكبيرة 
املواطنني،  مصلحة  فيه  ملا  السفارة  مع  بالتعاون  الفنية 
الرئيسة  الوجهات  من  تعتبر  »بريطانيا  ان  الــى  مشيرا 

واملهمة للكويتيني«.

األمير مستقبالً نائب رئيس الحرس الوطني

الناصر خالل لقائه مع إليزابيث تراس

إيلخان قهرمان
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سبقلا تنشر التوزيع الجديد لدوائر محاكم التمييز:

زيادة دوائر العمالي إلى 5.. و»المدني« إلى 4
الدائرة التجارية األولى:

1- املستشار أنور علي سلطان بورسلي )وكيل املحكمة(
2- املستشار حسني توفيق عبداملحسن سرحان

3- املستشار أحمد عبدالحميد محمد البدوي
4- املستشار أحمد صالح الدين عبدالسالم حسنني
5- املستشار أحمد محمد عبدالحليم حسني 

عضو املكتب الفني املستشار وائل الحسمني 
إشراف املستشار مجدي املسلمي 

وتعقد جلساتها يومي الثالثاء واألربعاء من كل أسبوع

الدائرة التجارية الثانية: 

1- امل��س��ت��ش��ار ي���ون���س م��ح��م��د ي���ون���س ال���ي���اس���ني )وك��ي��ل 
املحكمة(

2- املستشار عادل علي جاسم البحوه )وكيل املحكمة(
التميمي سويدان السعيد  املستشار طارق   -3

4 - املستشار أسامة جعفر محمد السيد
5- املستشار حسام عبدالعاطي سرحان 

عضو املكتب الفني املستشار وائل الحسمني 
إشراف املستشار مجدي املسلمي 

وتعقد جلساتها يومي األحد واإلثنني من كل أسبوع

الدائرة التجارية الثالثة:

1- املستشار يوسف عبداهلل جمعة العمران )وكيل 
املحكمة(

2- املستشار عبدالرحمن أحمد حامد مطاوع
3- املستشار محمد حسن منصور العبادي

4 - املستشار أحمد محمود صديق املنشاوي 
5- املستشار حمادة حمدة عبدالحفيظ إبراهيم

عضو املكتب الفني املستشار وائل الحسمني
إشراف املستشار مجدي املسلمي 

وتعقد جلساتها يومي اإلثنني والثالثاء من كل أسبوع

الدائرة التجارية الرابعة:

1- امل��س��ت��ش��ار خ��ال��د ص��ال��ح ع��ب��دال��ع��زي��ز امل��زي��ن��ي 
)وكيل املحكمة(

2- املستشار خالد مصطفى محمد السعدوني
3- املستشار محمود محمد قطب سعيد

السكري  الدين محمد  املستشار محمد س��راج   -4
)بعد استكمال واليته(

5- املستشار أحمد فاروق عبدالرحمن سيد أحمد 
)بعد استكمال واليته(

عضو املكتب الفني القاضي إيهاب الضويني 
إشراف املستشار مجدي املسلمي

من  والخميس  األرب��ع��اء  يومي  جلساتها  وتعقد 
كل أسبوع

الدائرة التجارية الخامسة:

السداني  حمد  راش��د  محمد  عصام  املستشار   -1
)وكيل املحكمة(

2- املستشار أحمد إلياس يوسف منصور
3- املستشار زياد مصطفى بشير إبراهيم

4 - املستشار أيمن يحيى عبداللطيف الرفاعي
5- املستشار محمد عبداملنعم الخالوي 

عضو املكتب الفني القاضي إيهاب الضويني
إشراف املستشار مجدي املسلمي 

وتعقد جلساتها يومي الثالثاء واألربعاء من كل أسبوع

 الدائرة التجارية السادسة:

1- امل��س��ت��ش��ار ع���ب���دال���ه���ادي ف��ه��د ال��ج��ف��ني )وك��ي��ل 
املحكمة(

2- املستشار زياد محمد أحمد غازي
3- املستشار أشرف أبو العز محمد أبو العز

4- املستشار هاشم توفيق هاشم
5- املستشار د. عاصم رمضان مرسي يونس

6- املستشار مراد عبدالصبور عبدالرحيم زناتي 
)بعد استكمال واليته( 

عضو املكتب الفني القاضي إيهاب الضويني 
إشراف املستشار مجدي املسلمي 

وتعقد جلساتها يومي اإلثنني والثالثاء من كل أسبوع

الدائرة التجارية السابعة:

1- املستشار محمد عبداهلل الونيان )وكيل املحكمة(
2- املستشار د. خالد أحمد عبدالحميد 

3- املستشار وائل إبراهيم الحسمني
4- املستشار شهاوي إسماعيل عبد ربه

5- املستشار محمود حسن عبداهلل التركاوي
عضو املكتب الفني القاضي إيهاب الضويني 

إشراف املستشار مجدي املسلمي
وتعقد جلساتها يومي اإلثنني والثالثاء من كل أسبوع

على  ال��م��واف��ق��ة   ■
ت����رت����ي����ب ج���ل���س���ات 
م���س���ائ���ي���ة وف��ح��ص 

الطعون

خ���اص���ة  دائ����������رة   ■

الجنسية..  لطعون 
وال�����م�����وظ�����ف�����ي�����ن 

والتعليم العالي

■ ندب 4 مستشارين 

ل���ع���ض���وي���ة م��ج��ل��س 
تأديب القضاة

ل���أح���وال  دائ������رة   ■

و3  ال����ش����خ����ص����ي����ة 
ومثلها  ل��ل��ج��زائ��ي��ة 

لإلدارية

المحرر القضائي
عقدت محكمة التمييز جمعيتها العمومية أمس برئاسة رئيس المحكمة رئيس المجلس األعلى 
للقضاء المستشار أحمد العجيل، واتخذت جملة من القرارات لمباشرة أعمال الموسم القضائي 
الجديد كان من أبرزها زيادة عدد دوائر العمالي من 4 إلى 5 دوائر، إضافة الى زيادة عدد دوائر المدني 

من 3 إلى 4 دوائر.
من  الشخصية  األحوال  دوائر  تقليص  أمس،  عقد  الذي  اجتماعها  في  العمومية  الجمعية  وقررت 

دائرتين إلى دائرة واحدة، واإلبقاء على 3 دوائر جزائية، وكذلك 3 دوائر إدارية.
الطعون  في  بالفصل  تختص  رابعة  وعمالية  مدنية  دائ��رة  إنشاء  العمومية  الجمعية  ق��ررت  كما 

المدنية والعمالية وما يحال إليها من رئيس المحكمة.
كما قررت اختصاص الدائرة اإلدارية الثالثة لنظر طعون األفراد المتعلقة بالجنسية والجهاز المركزي 
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أو أي جهة حكومية أخرى، وطعون األفراد المرفوعة 

من أو على وزارة التربية والتعليم العالي، وطعون الموظفين.
وجمال  العمران،  ويوسف  العبدالله،  عبدالله  هم:  مستشارين   4 العمومية  الجمعية  وندبت 

العميدي، وسلطان بورسلي، لعضوية مجلس تأديب القضاة.
هذا  طوال  سيتولونها  التي  الجديدة  ودوائرهم  المستشارين  توزيعات  على  سبقلا  وحصلت 

الموسم، وهي كاآلتي:

   الدوائر الجزائية

الدائرة الجزائية األولى:

1 - امل���س���ت���ش���ار أح����م����د م���س���اع���د ع���ب���د امل��ح��س��ن 
العجيل )رئيس املحكمة(

2 - امل��س��ت��ش��ار س��ل��ط��ان ن���وح س��ل��ط��ان ب��ورس��ل��ي 
)وكيل املحكمة(

3- املستشار محمد رضوان متولي أحمد
4 - املستشار جمال محمد حسني محمد حليس

5 - املستشار إيهاب علي قطب خليف 
6- املستشار أحمد محمد أحمد رضوان الحداد

جاد  محمود  ع��ب��دال��ه��ادي  محمد  املستشار   -7
)بعد استكمال واليته(

8- املستشار أيمن محمد عباس أبو علم )بعد 
استكمال واليته(

عضو املكتب الفني القاضي مفرح عبدالواحد
إشراف املستشار إيهاب الحلواني

وتعقد جلساتها يومي األح��د واإلثنني من كل 
أسبوع

الدائرة الجزائية الثانية:

العبداهلل  محمد  ج��اس��م  ع��ب��داهلل  املستشار   -1
املحكمة( )وكيل 

2- املستشار عطية أحمد عطية محمد
3- املستشار هاني محمد صبحي سيد

القضابي 4- املستشار خالد محمد أحمد 
5- املستشار عبدالباسط سالم حسن سالم

6- امل��س��ت��ش��ار ع���الء ال��دي��ن ك��م��ال أح��م��د ص��ال��ح 
واليته( استكمال  )بعد 

عبدالفتاح  الرجال  عز  عبدالنبي  املستشار   -7
استكمال واليته( )بعد  منصور 

محمد  عبدالعليم  جميل  ي��اس��ر  امل��س��ت��ش��ار   -8
)بعد استكمال واليته( أحمد 

البكري  محمد  م��ح��م��ود  محسن  امل��س��ت��ش��ار   -9
واليته( استكمال  )بعد 

   الدوائر اإلدارية

الدائرة اإلدارية األولى: 

1- املستشار محمد السيد يوسف الرفاعي )وكيل املحكمة(
2- املستشار سعد أنور زغلول الحمادي 

3- املستشار ناصر رضا عبدالرازق
4- املستشار عبدالعزيز السيد علي عبدالوهاب

5- املستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم
6- املستشار مجدي صالح يوسف الجارحي

عضو املكتب الفني املستشار أحمد مكي
إشراف املستشار إيهاب الحلواني

وتعقد جلساتها يومي الثالثاء واألربعاء من كل أسبوع

الدائرة اإلدارية الثانية وطلبات رجال القضاء:

1- املستشار د. جمال مبارك العنيزي )وكيل املحكمة( 
2- املستشار د. رضا محمد عثمان دسوقي 

3- املستشار محمد علي فكري حسن 
4- املستشار عبدالجواد عبدالغني مصطفی

5- املستشار عبدالنبي علي محمود زاهر
6- املستشار إيهاب عاشور الشهاوي عبدالعاطي

عضو املكتب الفني املستشار أحمد مكي
إشراف املستشار إيهاب الحلواني

وتعقد جلساتها يومي اإلثنني والثالثاء من كل أسبوع

الدائرة اإلدارية الثالثة: 
1 - املستشار د. عادل ماجد بورسلي )نائب رئيس املحكمة(

2- املستشار أحمد وجدي عبدالفتاح أحمد
3- املستشار إبراهيم مصري محمد مغيب

4 - املستشار هشام السيد سليمان عزب
5- املستشار ناصر محمد عبداملوجود محمد 

6- املستشار محمد محمد السعيد محمد
7- املستشار عاطف سعدي محمد علي

عضو املكتب الفني املستشار أحمد مكي 
إشراف املستشار إيهاب الحلواني 

وتعقد جلساتها يومي الثالثاء واألربعاء من كل أسبوع

الدوائر المدنية والعمالية

الدائرة املدنية والعمالية األولى:

1- املستشار فؤاد خالد موسى الزويد )وكيل املحكمة(
2- املستشار جمال مصطفى محمد حسن سالم

3- املستشار خلف سالم غيضان
4- املستشار يحيى عبداللطيف أحمد موميه

5- املستشار مصطفى محمد محمد عبدالعليم 
عضو املكتب الفني املستشار وائل الحسمني

إشراف املستشار مجدي املسلمي
وتعقد جلساتها يومي األحد واإلثنني من كل أسبوع

الدائرة املدنية والعمالية الثانية:

1- املستشار عادل عبداهلل علي العيسى )وكيل املحكمة( 
2- املستشار رضا إبراهيم الصغير إبراهيم 

3- املستشار علي محمد فؤاد شرباش 
4- املستشار حازم محمد شوقي أبو اليزيد محمد 
5- املستشار عبدالحميد محمود محمد الشربيني 

عضو املكتب الفني املستشار عمرو کريم 
إشراف املستشار مجدي املسلمي 

وتعقد جلساتها يومي األحد واإلثنني من كل أسبوع

الدائرة املدنية والعمالية الثالثة:

1- املستشار مشعل أحمد عبداهلل الجريوي )وكيل املحكمة(
2- املستشار جمال سعد الدسوقي شلبي

3- املستشار مصطفى ثابت حسني عبدالعال 
4- املستشار صالح عبدالعظيم محمد بدران

5- املستشار فوزي السعودي حمدان حسن
عضو املكتب الفني املستشار عمرو کريم

إشراف املستشار مجدي املسلمي
وتعقد جلساتها يومي الثالثاء واألربعاء من كل أسبوع

الدائرة املدنية والعمالية الرابعة:

1- املستشار خالد مبارك الوهيب )وكيل املحكمة(
2- املستشار د. عبيد مجول عبيد العجمي )وكيل املحكمة(

عبداللطيف  املستشار محمود محمد سعيد   -3
4 - املستشار عبداملقصود أحمد عطية 

5- املستشار شحاتة إبراهيم شحاتة سالم 
استكمال  )ب��ع��د  م��ب��ارك  عبداملجيد  ج���اد محمد  امل��س��ت��ش��ار   -6

واليته( 
عضو املكتب الفني املستشار عمرو کريم 

إشراف املستشار مجدي املسلمي 
وتعقد جلساتها يومي األحد واإلثنني من كل أسبوع

الدائرة العمالية الخامسة:
الرقدان )وكيل  املستشار صالح رشيد سالم رشيد   -1

املحكمة(
2- املستشار عبداهلل عيد حسن إبراهيم

3- املستشار وائل كمال السيد داود 
4- املستشار عدلي فوزي محمود مرزوق

5- املستشار مصطفى عبداللطيف محمد مصطفی 
عضو املكتب الفني املستشار عمرو کريم 

إشراف املستشار مجدي املسلمي 
وتعقد جلساتها يومي األربعاء والخميس من كل أسبوع

الدوائر التجارية

دائرة محكمة األسرة وطعون األحوال الشخصية: 
امل�����ح�����ك�����م�����ة( ال���������ك���������ن���������دري )وك����������ي����������ل  إب���������راه���������ي���������م  امل�������س�������ت�������ش�������ار إس����������ح����������اق ح�������س�������ني م�������ل�������ك   -1
امل������ح������ك������م������ة( )وك������������ي������������ل  ال�������ط�������ب�������ط�������ب�������ائ�������ي  ع��������ب��������دال��������رح��������م��������ن  ع������������دن������������ان  امل��������س��������ت��������ش��������ار   -2
امل�����ح�����ك�����م�����ة( ال���������رف���������اع���������ي )وك����������ي����������ل  ال�������س�������ي�������د ع����������ب����������داهلل  م������ح������م������د أح��������م��������د  امل�������س�������ت�������ش�������ار   -3
ق�������������ن�������������دي�������������ل س�������������������ي�������������������د  امل����������������������ه����������������������ن����������������������دس  ح�����������������������������������������������ازم  امل�������������������س�������������������ت�������������������ش�������������������ار   -  4
ال������������������دي������������������ن  زي�����������������������������������ن  ع���������������ط���������������ي���������������ة  خ����������������������ال����������������������د  م���������������ح���������������م���������������د  امل������������������س������������������ت������������������ش������������������ار   -5
اس�������ت�������ك�������م�������ال والي���������ت���������ه(  )ب���������ع���������د  ع������ب������دال������ع������ل������ي������م  م������ح������م������د  أح���������م���������د  امل�������س�������ت�������ش�������ار ط�����������ه   -6
ع�������������������ض�������������������و امل�������������������ك�������������������ت�������������������ب ال�������������������ف�������������������ن�������������������ي امل�������������������س�������������������ت�������������������ش�������������������ار ع������������������������م������������������������رو ک��������������ري��������������م 
إش��������������������������������������������������������������������������راف امل�������������������������س�������������������������ت�������������������������ش�������������������������ار إي�������������������������������������ه�������������������������������������اب ال����������������������ح����������������������ل����������������������وان����������������������ي 
وت����������ع����������ق����������د ج��������ل��������س��������ات��������ه��������ا ي������������وم������������ي األرب�������������������ع�������������������اء وال����������خ����������م����������ي����������س م��������������ن ك��������������ل أس����������ب����������وع
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دعوة إلى إصالح ملف قسائم الدولة.. ونقد لغياب المبادرات الحكومية

»مؤتمر كتلة الـ6 «: مشروع متكامل لإلصالح االقتصادي
فهاد الشمري 

ت��واص��ل��ت ف��ع��ال��ي��ات م��ؤت��م��ر ش���رك���اء ف���ي اإلص���اح 
والبناء، ال��ذي ينظمه ن��واب كتلة ال� 6  في مجلس 
األم��ة أم��س، وناقش قضية اإلص��اح االقتصادي، 

ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر.
 وش����دد ال���ن���واب ع��ل��ى دع��م��ه��م امل��ق��ت��رح��ات امل��ق��دم��ة 
ف��ي ال��ش��أن االق��ت��ص��ادي ف��ي م��ش��روع واح���د، يغطي 
لإلصاح  متكاملة  فكرة  ويقدم  املتشعبة  جوانبه 

املنشود.
 وأع�������رب ال���ن���ائ���ب ع����ب����داهلل ج���اس���م امل���ض���ف خ���ال 
امل��ن��اق��ش��ة، ع���ن دع��م��ه ك���ل امل��ق��ت��رح��ات ال��ت��ي تحقق 
عائدًا للدولة، مؤكدًا أهمية معالجة ملفات تتعلق 
بالجمارك وتأجير أماك الدولة وتحرير األراضي، 
ب���م���ا ي������ؤدي إل�����ى خ���ل���ق ف�����رص وظ���ي���ف���ي���ة ل��ل��ش��ب��اب 

الكويتي.
 وأك����د امل��ض��ف أن زي�����ادة اإلي�������رادات غ��ي��ر النفطية 
م��ط��ل��ب م��ل��حٌّ وه����دف م��ن��ش��ود ل��ل��م��ص��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة، 
م��ش��ي��رًا ف��ي ه���ذا ال��ص��دد إل���ى أه��م��ي��ة تشكيل لجنة 

ب��ال��ن��ف��ط، وأن���ه س��ي��ج��دد تقديم  ب��رمل��ان��ي��ة مختصة 
طلب تشكيلها في دور االنعقاد املقبل.

 م����ن ج���ه���ت���ه، ان���ت���ق���د ال���ن���ائ���ب م��ه��ن��د ال���س���اي���ر ع���دم 
وال��زراع��ي��ة  الصناعية  امل��ن��اط��ق  مخططات  تفعيل 
والتجارية، موضحًا أنها على الورق وليس لدينا 

قرار بهذا الشأن.
 وقال الساير إن ملف قسائم أماك الدولة يحتاج 
إل�����ى إص������اح ب���وض���ع ض����واب����ط ل��ل��ت��أج��ي��ر وال��ب��ي��ع 
وتحويل القسيمة من شخص إلى آخر أو جهة إلى 

أخرى.
 ب������دوره، أوض�����ح ال��ن��ائ��ب د. ح��س��ن ج���وه���ر ت��واف��ر 
القضية  ل��ع��اج  املتقاطعة  امل��ق��ت��رح��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
االق��ت��ص��ادي��ة، م��ن بينها م��ق��ت��رح ق���دم ف��ي مجلس 
مؤكدًا  الجمركية،  املستودعات  بخصوص   2009
أه��م��ي��ة ب���ل���ورة ه���ذه امل��ق��ت��رح��ات وال���خ���روج ب��رؤي��ة 

متكاملة تعالج كل الجوانب.
ول��ف��ت إل���ى ت��ق��دي��م ال��ن��واب ال��س��ت��ة منظمي املؤتمر 
اقتراحًا مشابهًا بهذا الخصوص، لتنظيم العديد 

من األمور ومن ضمنها املدن اإلسكانية الجديدة.

 من جهته، انتقد النائب د. حمد روح الدين بطء 
امل��ع��ال��ج��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة مل��ل��ف اإلص����اح االق��ت��ص��ادي، 
وغ���ي���اب امل����ب����ادرات ال��ح��ك��وم��ي��ة ف���ي ه����ذا ال��ج��ان��ب، 
مشيرًا إلى أن القضية تحتاج إلى تكامل حكومي 

وتعاون وزارات الدولة ملعالجتها.
للخطط  السيئ  التطبيق  أن  ال��دي��ن  روح  واع��ت��ب��ر   
 عن 

ً
عائق كبير أم��ام التقدم ف��ي ه��ذا امل��ل��ف، فضا

املستغلة بطرق غير  األراض��ي  الرقابة على  غياب 
مشروعة، الفتًا إلى تأثير أزمة كورونا وتداعياتها 
على االقتصاد واملشاريع التنموية كأحد املعوقات 

الطارئة.
 وأك�������د ال����ن����ائ����ب د. ب������در امل������ا أه���م���ي���ة ال���ص���ن���دوق 
واملتوسطة،  الصغيرة  امل��ش��روع��ات  لدعم  الوطني 
الف��ت��ًا إل���ى ح��اج��ت��ه إل���ى م��زي��د م��ن االه��ت��م��ام وق��ي��ام 
مضافة  قيمة  لتحقيق  ب��دوره��ا  التنفيذية  اإلدارة 

لاقتصاد الكويتي.
 وأع��������رب ع����ن دع����م����ه دم�����ج امل���ق���ت���رح���ات امل��ع��ال��ج��ة 
اقتراح واحد لتوفير بيئة اقتصادية  للقضية في 

أفضل للمبادر.

تقدم نائب رئيس املجلس البلدي عبداهلل املحري وعضو املجلس البلدي مشعل الحمضان 
تكون  واالت��ص��االت  املعلومات  لتكنولوجيا  ذكية  مدينة  إلقامة  موقع  بتخصيص  باقتراح 

املدن. هذه  الالزمة إلقامة  املتكاملة  التحتية  بالبنية  مجهزة 
التحول  م��ن  ال��ع��ال��م  م��ا يشهده  ظ��ل  ف��ي  ي��أت��ي  أن مقترحهما  وال��ح��م��ض��ان  امل��ح��ري  وأوض���ح 
على  منا  وحرصًا  بالكويت،  املميزة  التكنولوجية  املشاريع  ولكثرة  والرقمي،  اإللكتروني 

العاملية. الشركات  ولتوطني وجذب  والتنموي،  االقتصادي  النمو  دفع عجلة 

شارك في اجتماع »رؤساء المجالس الخليجية«

الغانم: مبادرة الشرق األوسط 
األخضر مهمة جدًا

ش��ارك رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم في 
أع���م���ال االج���ت���م���اع ال���خ���ام���س ع��ش��ر ألص��ح��اب 
امل��ع��ال��ي وال��س��ع��ادة رؤس����اء م��ج��ال��س ال��ش��ورى 
وال������ن������واب وال����وط����ن����ي واألم��������ة ب�������دول م��ج��ل��س 
ال��ت��ع��اون ل����دول ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة، وذل����ك عبر 

»تقنية االتصال املرئي«.
وت��������م خ��������ال االج�����ت�����م�����اع اخ�����ت�����ي�����ار م����وض����وع 
التعاون  مجلس  ل��دول  املشتركة  »السياسات 
ال��خ��ل��ي��ج��ي ل��ت��ن��ف��ي��ذ م����ب����ادرة ال���ش���رق األوس����ط 
األخ�����ض�����ر ف�����ي م����واج����ه����ة ت�����داع�����ي�����ات ال���ت���غ���ي���ر 
املناخي«، ليكون املوضوع الخليجي املشترك 

لعام 2022.
وأك����د ال��غ��ان��م ف��ي م��داخ��ل��ة ل��ه خ���ال االج��ت��م��اع 
أه���م���ي���ة ه������ذا امل�����وض�����وع وع����اق����ت����ه امل���ب���اش���رة 
السعودية  العربية  اململكة  ولي عهد  بمبادرة 

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان 
ق بمبادرة 

ّ
بن عبدالعزيز آل سعود في ما يتعل

السعودية الخضراء والشرق األوسط األخضر.
وقال الغانم »سيكون هناك نوع من االنسجام 
املنطقة في  بن مقترحنا وب��ن ما يحدث في 
ق بهذا امللف«، مؤكدًا أن هذه املبادرة 

ّ
ما يتعل

البيئية مهمة جدًا في هذا الوقت.
إلى  الجزيل  بالشكر  »أت��وج��ه  الغانم  وأض���اف 
رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين فوزية 
ع��ب��داهلل زي��ن��ل ع��ل��ى ع��ط��ائ��ه��ا وح��س��ن إدارت��ه��ا 
ط��ي��ل��ة ف���ت���رة رئ���اس���ت���ه���ا ل��ت��ج��م��ع��ن��ا ال��ب��رمل��ان��ي 
ال���خ���ل���ي���ج���ي«، م��ت��م��ن��ي��ًا ألخ�����ي رئ���ي���س م��ج��ل��س 
الشورى السعودي الشيخ د. عبداهلل بن محمد 
آل الشيخ التوفيق والسداد خال فترة رئاسته 

الحالية.

الغانم خالل مشاركته في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية

المحري والحمضان: 
مدينة لتكنولوجيا المعلومات 

ب  الحمد: األمير الراحل جنَّ
الكويت كوارث وأزمات

ق��ال  النائب أحمد الحمد إننا نستقبل ذك��رى وفاة 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب اهلل ثراه، 
بكثير من الحزن واألل��م واملحبة وامل���ودة وآالف من 
الدروس والعبر من سيرة حياته، رحمه اهلل، املفعمة 
بالحنكة واإلنجاز والتطور وبعد النظر واإلنسانية 

والوطنية الخالصة.
وأض�����اف ال��ح��م��د ان���ه ل���م ي���ت���ول، رح��م��ه اهلل، منصبا 
فيه وأض���اف وأنجز  أب���دع  إال  ال��ع��ط��رة  طيلة حياته 
وط�����ور، ف��ق��د وض����ع ب��ص��م��ات��ه ال���واض���ح���ة ف���ي م��ج��ال 
اإلع��ام وجعل من فترته فترة ذهبية... وف��ي مجال 
الدبلوماسية كانت إسهاماته على الصعيد املحلي 
بها  وشهد  واضحة  والعاملي  والعربي  والخليجي 

كل العالم.
وأكد انه في فترة حكم الشيخ صباح األحمد، رحمه 
األزم��ات  م��ن  الكثير  الكويت  م��ن تجنيب  تمكن  اهلل، 
ال��ت��ي وص��ل��ت ف��ي بعض األح��ي��ان ال��ى ح��د ال��ك��وارث، 
الصعيد  واق��ت��دار، وعلى  بكل حكمة  السفينة  وق��اد 
ال��ع��امل��ي، أل��ب��س ال��ش��ي��خ ص��ب��اح، رح��م��ه اهلل، الكويت 
الكويت  وجعل  العاملي  اإلنسانية  ت��اج  والكويتين 

مركزا إنسانيا عامليا دون كل الدول.

الطريجي: نتمنى نجاح جهود »العفو«
تمنى النائب عبداهلل الطريجي أن تتكلل الجهود املبذولة في ملف »العفو« بالنجاح، »ويعود 

إلى وطنهم معززين مكرمني«. السابقون  النواب  إخواننا 
وال��ذي  أي��ام  منذ  ُع��ق��د  ال��ذي  لالجتماع  األول��ي��ة  النتائج  »ب��ع��د  ل��ه  تغريدة  ف��ي  الطريجي  وق��ال 
والتكسبات  امل���زاي���دات  ع��ن  وب��ع��ي��دًا  ال��ن��واي��ا،  أط��راف��ه شخصية سياسية ص��ادق��ة  أح��د  ك��ان 
أن  ونتمنى  الصادقة،  الجهود  هذه  نبارك  العفو..  موضوع  في  االستفزازية  والتصريحات 

إلى وطنهم معززين مكرمني«. السابقني  النواب  إخواننا  بالنجاح، وعودة  تكلل 
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أكد أن ما قدمه خالل جائحة كورونا خير دليل على ذلك

وزير الدفاع: دور الجيش بالسلم ال يقل أهمية عنه في الحرب
أك��د ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال����وزراء وزي��ر 
ال����دف����اع ال��ش��ي��خ ح��م��د ج���اب���ر ال��ع��ل��ي أن 
ب��ه الجيش الكويتي  ي��ق��وم  ال���ذي  ال���دور 
في حالة السلم ال يقل أهمية عن دوره 

في حالة الحرب.
وقال خالل جولة تفقدية أمس في قيادة 
ال����دف����اع ض����د أس���ل���ح���ة ال����دم����ار ال��ش��ام��ل 
وم���ج���م���وع���ة س����راي����ا اإلن���������ذار ال���������راداري 
وق���ي���ادة ال��ص��ي��ان��ة وال���ت���زوي���د ال��ف��ن��ي إن 
»امل�����ه�����ام ال����ت����ي ك���ل���ف ب���ه���ا ال���ج���ي���ش م��ن 
م��ج��ل��س ال���������وزراء ط������وال ف���ت���رة ج��ائ��ح��ة 
ك�����ورون�����ا م����ن دع������م وإس�����ن�����اد ل����وزارت����ي 
ال���داخ���ل���ي���ة وال���ص���ح���ة خ���ي���ر دل���ي���ل ع��ل��ى 

صحة هذا الكالم«.
وشدد على أهمية ال��دور الذي تضطلع 
ب��ه ق��ي��ادة »ال��دف��اع« ض��د أسلحة الدمار 
ال����ش����ام����ل ف������ي ح�����ال�����ة ال����س����ل����م م������ن دع����م 
واملدنية  العسكرية  للقطاعات  واس��ن��اد 
وت��وع��ي��ت��ه��ا بكيفية ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل���واد 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة واإلش���ع���اع���ي���ة، وف����ي ح��ال��ة 
ال����ح����رب م����ن خ������الل ت��م��ك��ي��ن��ه��ا ل���ل���ق���وات 
امل��س��ل��ح��ة م���ن أداء م��ه��ام��ه��ا وم��واص��ل��ة 
عملياتها العسكرية في األجواء امللوثة.

مواكبة التطور

ك��م��ا أش���اد ال��ع��ل��ي ب��ال��ج��ه��ود ال��ت��ي تقوم 
ب��ه��ا ال���ق���ي���ادة ودور م��ن��ت��س��ب��ي��ه��ا امل��م��ي��ز 
خ���الل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، م���ؤك���دًا ح��رص 
ال��ت��ط��ور  م���واك���ب���ة  ع���ل���ى  ال�����دف�����اع  وزارة 
ال��ح��اص��ل ف���ي م��ج��ال ص��ن��اع��ة األج��ه��زة 
وامل����ع����دات امل��س��ت��خ��دم��ة ف���ي ه����ذا امل��ج��ال 
للعاملني  وال���وق���اي���ة  ال��ح��م��اي��ة  وت���أم���ني 
وامل��ت��درب��ني عليها ف��ي مختلف األج��واء 

والظروف.
إيجاز قدمه  إلى  الجولة  واستمع خالل 

آمر القيادة العقيد الركن زياد الهاجري 
بنينَّ فيه طبيعة املهام والواجبات املناطة 
ب���ق���ي���ادة ال�����دف�����اع ض����د أس���ل���ح���ة ال����دم����ار 
ال���ش���ام���ل ون���وع���ي���ة ال���ب���رام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة 
والتأهيل  اإلع����داد  عملية  ف��ي  امل��ع��ت��م��دة 
ملنتسبيها للتعامل مع مختلف املواقف 

واألحداث.
ك��م��ا اط��ل��ع وزي����ر ال���دف���اع ع��ل��ى األج��ه��زة 
وامل����ع����دات امل��س��ت��خ��دم��ة ف���ي ه����ذا امل��ج��ال 
وال���ت���ي ت��م��ك��ن ال��ع��ام��ل��ني ع��ل��ي��ه��ا م���ن أداء 
وتنفيذ مهامهم وواجباتهم على الوجه 

املطلوب.
ب��ع��د ذل���ك ق���ام ب���زي���ارة م��ج��م��وع��ة س��راي��ا 
الجوية  التابعة للقوة  ال���راداري  اإلن��ذار 
ح��ي��ث ك����ان ف���ي اس��ت��ق��ب��ال��ه م��س��اع��د آم��ر 

ال��ق��وة الجوية ال��ل��واء ال��رك��ن ط��ي��ار بندر 
امل���زي���ن وآم�����ر م��ج��م��وع��ة س���راي���ا اإلن�����ذار 
العنزي  ال��رك��ن أس��ام��ة  العقيد  ال����راداري 
ال�������ذي ق�����دم ش����رح����ًا ت��ف��ص��ي��ل��ي��ًا ب����ني م��ن 
املناطة  األع��م��ال وامل��ه��ام  خ��الل��ه طبيعة 
ب��امل��ج��م��وع��ة وم���ا ت��ق��وم ب��ه م��ن واج��ب��ات 
بالتعاون والتنسيق الدائم مع مختلف 
ال���ع���ام���ة  واالدارة  ال����ج����ي����ش  ق����ط����اع����ات 

للطيران املدني.
وأث���ن���ى وزي����ر ال���دف���اع ع��ل��ى ال�����دور ال���ذي 
يقوم به منتسبو املجموعة وما يشكله 
ال��ق��وات  ف��ي جهوزية  أهمية  م��ن  عملهم 
املسلحة ودرج��ة استعدادها فهم العني 
الساعة  م��دار  التي تعمل على  الساهرة 
لحفظ أمن وسالمة البالد واستقرارها.

اإلمداد والتموين

بعد ذلك انتقل وزي��ر الدفاع في جولته 
إل���ى ق���ي���ادة ال��ص��ي��ان��ة وال���ت���زوي���د الفني 
اإلم��داد والتموين، وكان  التابعة لهيئة 
ف����ي اس���ت���ق���ب���ال���ه ل�����دى وص����ول����ه م���ع���اون 
رئ��ي��س األرك������ان ال��ع��ام��ة ل��ه��ي��ئ��ة اإلم����داد 
العبيدي  خالد  ال��رك��ن  ال��ل��واء  والتموين 
وع���دد م��ن ق��ي��ادي��ي الهيئة. واط��ل��ع على 
آل��ي��ة سير العمل ف��ي امل��ش��اغ��ل وال���ورش 
ال���ف���ن���ي���ة، ك���م���ا اس���ت���م���ع إلي����ج����از م����ن آم���ر 
العقيد  الفني  الصيانة والتزويد  قيادة 
م���ه���ن���دس ع���ث���م���ان ال���س���ع���ي���د، ق������دم ف��ي��ه 
ش��رح��ًا ع��ن دور وواج���ب���ات ال��ق��ي��ادة في 
دع���م وم��س��ان��دة ع��م��وم وح����دات الجيش 

والجهات الرسمية في البالد.

حمد جابر العلي متفقداً قيادة الصيانة والتزويد الفني بهيئة اإلمداد

»المنبر« أطلق مبادرة لإلصالح السياسي:

عفو عن كل النشطاء 
السياسيين وأصحاب الرأي

خالد الحطاب
عن  أم��س،  الكويتي،  الديموقراطي  املنبر  أعلن 
آم��ن ديموقراطي« لحل  م��ب��ادرة »وط��ن  تقديمه 
األزم�����ة ال��س��ي��اس��ي��ة ب���ني ال��س��ل��ط��ت��ني ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
وال��ت��ش��ري��ع��ي��ة، ك��اش��ف��ا ع���ن ت��س��ل��ي��م ن��س��خ��ة من 
امل�����ب�����ادرة ل��رئ��ي��س��ي ال��س��ل��ط��ت��ني، م��ت��ض��م��ن��ة م��ا 
يتحمل  أن  على  نتائج،  م��ن  املنبر  إليه  توصل 
ك���ل ط����رف م��س��ؤول��ي��ت��ه ال��س��ي��اس��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة 
ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ ب��ن��وده��ا ح��ت��ى ت��ع��ود ح��رك��ة العمل 
البرملاني والحكومي مجددا بعد التعطيل غير 

املبرر لها. 
ودع�����ت امل����ب����ادرة إل����ى ال��ع��ف��و ع���ن ك���ل ال��ن��ش��ط��اء 
قانون  وت��ع��دي��ل  ال����رأي،  السياسيني وأص��ح��اب 
املقيدة للحريات،  القوانني  االنتخابات، وإلغاء 
وال��ع��م��ل م��ن أج���ل م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد، ومعالجة 
االختالل االقتصادي بطريقة آمنة دون املساس 

بأصحاب الدخول املتوسطة أو املحدودة.

ملف االستجوابات

وح��س��ب م��ا ج���اء ف��ي امل��ؤت��م��ر ال��ص��ح��اف��ي ال��ذي 
ُع����ق����د أم�������س ف�����ي م����ق����ر امل����ن����ب����ر، ف�������إن م����وض����وع 
وتأجيلها  تقديمها  وطريقة  »االس��ت��ج��واب��ات« 
ه��ي ال��ع��ق��دة ال��رئ��ي��س��ي��ة ف��ي م��ل��ف ال��ت��ع��اون بني 
السلطتني، حيث أكد رئيس اللجنة املركزية في 
املنبر بندر الخيران ردا على سؤال سبقلا حول 
الحوار،  إل��ى  للعودة  السلطتني  مطالبات  أب��رز 
بأن »تسحب السلطة التنفيذية طلبها بتأجيل 
االس��ت��ج��واب��ات« ف��ي ح��ني طلب أن ي��ك��ون اع��الن 
االس��ت��ج��واب��ات م��ن اع��ض��اء مجلس األم���ة وف��ق 
اللوائح وليس للتقييد املسبق بقدر املحاسبة 

والتحذير للمسؤولني.
وأضاف الخيران: ان أي مناخ إصالحي صحي 
ي��ل��ت��ق��ي ب��ج��م��ي��ع ال���س���ل���ط���ات وت����ه����دأ ب����ه األم�����ور 

سيكون بابا واسعا ملوضوع العفو واملصالحة 
الوطنية، متابعًا »لكن علينا ان نزيل التعقيدات 
املوجودة والتوصل آللية أفضل إليجاد مخرج 
ملوضوع العفو بشكل نبيل والنظر في قضايا 

السياسيني واملحكومني بقضايا الرأي العام«.
وحول أبرز الوعود التي تم تلقيها من السلطتني 
بشأن املبادرة وقرب حصول انفراجة سياسية، 
أكد الخيران »أن أهم وعد توصلنا إليه هو فتح 
باب الحوار الذي يعد بابا لفتح مسار التعاون، 
ع������الوة ع���ل���ى وج������ود امل����زي����د م����ن ال�����وع�����ود، ل��ك��ن 

تحتاج إلى ضغط مجتمعي وتكاتف«.

أبرز مطالب المبادرة
١ - العفو عن كل النشطاء 
السياسيين وأصحاب الرأي.

٢ - إلغاء القوانين المقيدة 
للحريات العامة وحرية الرأي.

٣ - تعديل قانون االنتخاب لضمان 
عدالة العمل البرلماني.

٤ - العمل من أجل مكافحة 
الفساد وانتشاره واستشرائه.

٥ - معالجة االختالل االقتصادي 
دون المساس بمحدودي الدخل.

 الصيانة.. عصب الجهوزية 

أكد وزير الدفاع أهمية الدور الذي تشكله الصيانة في عملية االرتقاء وتحسني مستوى 
األداء ف��ي ص��ف��وف منتسبي ال��ج��ي��وش ال��ح��دي��ث��ة، ف��ه��ي ال��ع��ص��ب وال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري في 
جهوزيتها واستعدادها وتحقيق االستدامة لعمل اآلليات واملعدات واألسلحة والتجهيزات 
املحافظة  في  واالسهام  تعطلها  الخسائر في حال  وتجنب  االفتراضي  وزي��ادة عمرها 
على املال العام من خالل حسن االدارة واملتابعة ألعمال الصيانة بكل أشكالها وأنواعها.

عزم ال يلين  

أش���اد وزي���ر ال��دف��اع ب��ك��ف��اءة وق����درة أب��ن��اء ال��وط��ن م��ن الحرفيني 
الذين  الفني،  وال��ت��زوي��د  الصيانة  ق��ي��ادة  منتسبي  م��ن  والفنيني 
يلني،  ال  بعزم  الساعة  م��دار  على  بسواعدهم  العمل  يواصلون 
وبعطاء ال ينضب وبنفوس يملؤها الحب والوفاء والوالء لخدمة 
هذا البلد املعطاء، واالسهام في تحقيق تقدمه وتطوره وازدهاره.

تعديل قانون االنتخابات وإلغاء 
القوانين المقيِّدة للحريات
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اب وآراء ُكتَّ

مالحظات
أ.د. عبدالله محمد الشيخ

- عندما هزم املنتخب اإلنكليزي في النهائي خرج الجمهور اإلنكليزي يكسر ويتلف 
الجمهور اإليطالي بقسوة بالغة، ويسخر  ويدمر ويشاغب بكل همجية ويتعدى على 
بعنصرية بغيضة ضد الالعبني أصحاب البشرة السوداء.. كم مرة هزم املنتخب الكويتي 
من املنتخبات األخرى وخرج الجمهور الكويتي متأملًا فقط، وإن احتج فباللسان، بل إن 

الفريق االسترالي الذي هزمنا ودعناه بكل حفاوة.
الكويتي  والجمهور  التربوية،  البريطانية  املدرسة  مخرجات  هو  اإلنكليزي  الجمهور   -
والعربي مخرجات املدرسة العربية األخالقية.. مرة أخرى »إنما األمم األخالق ما بقيت.. 
فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا« ولقد جاء هذا الدين الحنيف ليعزز مكارم األخالق والقيم 

والخلق واألدب، لهذا ال يريدون لهذا الدين أن ينهض ألنه إن نهض ساد.
بريطانيا ألنها أخرجت هكذا  املناهج في  بتغيير  - هل هناك من ربعنا من طالب 
العرب من  جمهور مشاغب ومشاكس عنيف وعنصري.. هل هناك من جماعتنا 
طالب بحذف مناهج إسرائيل التي تدعو الى سفك الدماء والتشجيع على االستيطان 
ه��ل ننسى ما  تتغير؟.  أن  التي يجب  ه��ي  أم فقط مناهجنا  وال��ت��ص��دي  واالق��ت��ح��ام 
الغربي  العالم  م��رأى ومسمع  والهرسك تحت  البوسنة  باملسلمني في  الصرب  فعله 
املتحضر من تجويع واعتقال وحجز وتعذيب واغتصاب، والقوات األممية الهولندية 
تتفرج، وأمني عام األمم وكأنه في عالم آخر فقط ألن الضحية من املسلمني؟، أراد 
الصرب إبادة العنصر املسلم من أوروب��ا وأيدهم العالم األوروب��ي الغربي املتحضر 
في ذلك، ترى أي مناهج دراسية وعقائد وأفكار أخرجت لنا شياطني االنس عديمي 

القيم واألخالق واإلنسانية؟ 

- االتحاد األوروبي يرفض وباإلجماع انضمام تركيا لهذا االتحاد مع أنها استوفت كل 
الشروط املطلوبة إال شرطًا واح��دًا غير معلن، وهو أن تتخلى عن هويتها اإلسالمية، 
لقد تم ضم دول ال تهش وال تنش ضعيفة وفقيرة، ولقد صرح أحد األعضاء البارزين 
باالتحاد أنه اذا تمت املوافقة على انضمام تركيا ألصبح العنصر التركي املسلم أغلبية 
في أوروبا.. إنه اإلسالم هو الذي يخشون غلبته.. هذا االتحاد يحارب الحجاب ومدارس 
فرنسا تمنع األم املحجبة من مرافقة األبناء أثناء الرحالت املدرسية فقط ألنها محجبة.. 
الدين شعار ملحاربة اإلره��اب أصبح مقررًا يوميًا في االع��الم، واملقصود  وفي بالدنا 
لكنه سينتشر بعز عزيز وبذل ذليل.  املشاعر اإلسالمية والدعوة والدعاة،  الغالب  في 

إنه نور اهلل.
- مؤسف أن البعض منا يحرث البحر ويحصد الهواء ويتبنى األوهام واالحالم وينطح 

الجبال وحني يدنو أجله يتوب ويردد رب ارجعون.
- تحذير: التركيبة السكانية األجنبية اآلسيوية مؤشر خطير يهدد هوية املجتمع العربي 
املسلم في مجتمعنا الخليجي بشكل عام، والكويتي بشكل خاص، سواء عمالة هامشية 
أو مهنية احترافية قد تسعى الى االقامة الدائمة، وقد تتملك وتستقر وقد تتجنس. ليس 
من اهتماماتها العروبة أو اإلسالم أو اللغة.. ومع انتشار املدارس الخاصة األجنبية فأي 

جيل خليجي تتوقع؟.. اللهم سلم.

وغاب قيادي 
شهم

عبدالمحسن يوسف جمال

ال��ى رحمة اهلل تعالى نجم آخ��ر من نجوم  انتقل 
الكويت  أه��ل  ل 

ّ
مث الكويت،  ف��ي  السياسي  العمل 

برملانيًا باقتدار، ثم كان أول من تقلد وزارة النفط 
الثروة  استمالك كامل  تم  وف��ي عهده  وأسسها، 

الوطنية وأصبحت شركة النفط كويتية %100.
ه��و م��ن أس���رة كريمة دخ��ل ث��الث��ة إخ���وة املعترك 
مجلس  ف��ي  الكويتي  الشعب  ومثلوا  السياسي 
االم�����ة، ه���م ال���ح���اج زي����د ال��ك��اظ��م��ي وع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
وع��ب��دامل��ط��ل��ب، ف���ي س��اب��ق��ة أظ��ن��ه��ا ل���م ت��ت��ك��رر في 

الحياة النيابية الكويتية.
عرفت بوهاشم من الصغر، حيث كانت تربطه مع 
أخي األكبر علي صداقة حميمة منذ دراستهما 
ف���ي ج��م��ه��وري��ة م��ص��ر، وت��ك��م��ل��ة دراس��ت��ه��م��ا في 

الواليات املتحدة االميركية.
وم����ن امل���ع���روف أن امل��رش��ح��ني ل��الن��ت��خ��اب��ات هم 
الذين يقيمون الوالئم للناخبني، ولكن أخي علي 
أق��ام وليمة ألخيه عبداملطلب حني قرر  ال��ذي  هو 
ال��ت��رش��ح، وال أن��س��ى ذل��ك ال��ي��وم ال���ذي شرفنا في 
النتخابات  وم��رش��ح��ًا  ع��زي��زًا  ال��وال��د ضيفًا  بيت 

مجلس االمة.
فيه  الكويتيني محبني  قلوب  في  بوهاشم  ع��اش 
ال��ش��ائ��ك��ة م��ن دون  ص��راح��ت��ه وط��رح��ه للقضايا 

مواربة.
كان يحاورنا بعد أن أصبح بعضنا أعضاء في 
أنه  أو يتوافق معنا، ومع  مجلس االم��ة ويختلف 
كان يحتد في النقاش أحيانًا، إال أنه سرعان ما 
تعيد  ما  التي سرعان  بقفشاته  الخواطر  يجبر 

االبتسامة الى النفوس.
التي تصدر من  العفوية  وك��ان يتميز بضحكته 
أعماق قلبه حني يتذكر بعض القضايا، أو يتبادل 

بعض املواقف املضحكة مع البعض.
ال��ى صاحب  زيارتنا كنواب سابقني  وحتى في 
السمو الشيخ صباح األحمد الصباح رحمه اهلل، 
ك���ان ي��ط��رح أم��ه��ات ال��ق��ض��اي��ا ال��ش��ائ��ك��ة بأسلوبه 
القضية  بالجد ويتناول  امل��رح  ال��ذي يمزج  املميز 

بأسلوب سلس.
ول��ط��امل��ا ك���ان س��م��و ال��ش��ي��خ ص��ب��اح ي��ت��ب��ادل معه 
ب���ع���ض امل����واق����ف ال���ط���ري���ف���ة ال���ت���ي ع���اش���اه���ا م��ع��ًا 

رحمهما اهلل.
ذه��ب��ن��ا ال���ى ح��ج ب��ي��ت اهلل ال��ح��رام م��ع��ًا ف��ي حملة 
ال���ت���وح���ي���د، ث���م ك��ن��ا م��ع��ًا ف���ي ل���ن���دن أث���ن���اء ال��غ��زو 
الصدامي للكويت، وعرفته عن قرب وتعاونا معًا 
في الندوات والدواوين التي كنا نزورها في لندن، 
وفي املسيرات املطالبة بعودة الكويت وفي مؤتمر 

جدة، وفي العمرة التي قمنا بها بعد املؤتمر.
ت��ع��رض ألك��ث��ر م��ن ح��ادث��ة ك���ادت ت���ودي بحياته، 
اغتياله،  قبل  فيصل  امللك  م��ن صافح  آخ��ر  فهو 
أم���ام عينيه، وت��ع��رض لهجوم ك��ارل��وس  واغ��ت��ي��ل 
ال���ذي اختطف وزراء األوب���ك وك���ان م��ن ضمنهم 
بوهاشم، ويروي الدكتور محمد نصير بهبهاني 
وك��ي��ل ال�����وزارة رح��م��ه اهلل، ال���ذي ك���ان معهم في 
االج��ت��م��اع أن عبداملطلب ك��ان واق��ف��ًا رغ��م إط��الق 
ال���ن���ار، ف��اض��ط��ررت ال���ى س��ح��ب��ه ل��الخ��ت��ب��اء تحت 
املقاعد تجنبًا للرصاص الطائش، حيث كتب اهلل 

لهم جميعًا عمرًا جديدًا آنذاك.
على  حريصًا  بوهاشم  الفاضل  أستاذنا  وك��ان 
الشأن الكويتي، ويجتمع مع أصحاب الشأن في 
ح����وارات ع��دي��دة ل��ل��وص��ول ال��ى أرض��ي��ة مشتركة 
بني السياسيني تجنبًا لالختالف وحرصًا على 

مصلحة الكويت.
ولطاملا اجتمعنا في ديوانه العامر أو في دواوين 
أهل الكويت للتباحث والتشاور، وتوحيد املواقف 
أيما  عليها  يحرص  ك��ان  التي  العامة  للمصلحة 
حرص، وكان يبدي أحيانًا مالحظاته على بعض 

مقاالتي ويفيدني بآرائه السديدة.
رحم اهلل فقيد الكويت برحمته الواسعة وأسكنه 
فسيح جناته، وألهم رفيقة دربه السيدة الكريمة 
الكرام  الكاظمي  أم هاشم وأبناءهما األع��زاء وآل 

ومحبيه الصبر والسلوان.
»إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

رأي وموقف

جشع أم خطأ تجاري؟
ال��والي��ات املتحدة الكشف ع��ن تسوية  ت��م ف��ي  ف��ي 21 يوليو 
قضائية تاريخية بمبلغ 26 مليار دوالر، بني شركة جونسون 
لألدوية  م��وزع��ني  ثالثة  أكبر  ل��ألدوي��ة ومعها  أن��د جونسون 
باملسكنات  املتعلقة  القضائية  ال��دع��اوى  لحل  أم��ي��رك��ا،  ف��ي 
األفيونية التي أدت إلى وفاة نصف مليون شخص، وزيادة 
دع��وى  م��ن 3000  أكثر  املسكنات.  تلك  اإلدم���ان على  نسب 
والقبائل  الواليات  حكومات  رفعتها  تاريخه  حتى  قضائية 
األميركية األصلية وبعض املستشفيات ضد صناع األدوية 
ال��ك��ب��ار وك��ب��ار م��وزع��ي��ه��م، تتهمهم ب��ال��دف��ع الس��ت��خ��دام تلك 
املسكنات بأكثر مما كان ضروريًا من الناحية الطبية، وأن 
املوزعني والعديد من الصيدليات لم يفعلوا ما يكفي لوقف 
أدى  مما  املجتمعات،  داخ��ل  األفيونية  املسكنات  تلك  تدفق 
إلى زي��ادة نسبة وفيات الجرعات الزائدة من تلك املسكنات 
بنحو 37% في عام 2020، وفقًا لبيانات الحكومة الفدرالية. 
الشركات املدعى عليها اختارت الطريق األسلم وهو التسوية 
 من املحاكمات املعقدة، خشية انكشاف تفاصيل 

ً
الودية بدال

جديدة قد تكون أكثر ضررًا عليها. وما زالت هناك قضايا 
أخرى ضد شركات أدوية عمالقة وشركات صيدلة ضخمة 
على  الحصول  أجل  من  ونيويورك،  كاليفورنيا  في محاكم 

ت��ع��وي��ض��ات م��م��اث��ل��ة. وي��ب��ق��ى ال��س��ؤال ق��ائ��م��ًا، ج��ش��ع أم خطأ 
تجاري؟ 

انتشار جائحة كورونا  قبل  الكمامات  أسعار  يتذكر  •الكل 
وال��ت��ي ل��م يتعد س��ع��ر ال��ع��ل��ب��ة ذات ال��خ��م��س��ني ك��م��ام��ًا دي��ن��ارًا 
كويتيًا واحدًا مع ندرة وجودها.. جاءت الجائحة واشتعلت 
أكبر كمية ممكنة  ال��دول لالستحواذ على  ح��رب كبرى بني 
الطبية  الكمامات  وأصبحت  العاملية،  األس��واق  في  ومتوافرة 
واحدة من أكثر السلع أهمية في العالم، وقفزت األسعار من 
إن وجدت،  دنانير،  إلى خمسة وستة  الواحدة  للعلبة  دينار 
التي  والشركات  املنتجة  الشركات  بني  محموم  وب��دأ سباق 
دخ��ل��ت م��ج��ال اإلن���ت���اج م��ع ف����ورة ال��ط��ل��ب الق��ت��ن��اص ال��ف��رص��ة 
وت��ح��ق��ي��ق أك��ب��ر ق���در م��ن األرب������اح. ال��ي��وم وص���ل س��ع��ر علبة 
دي��ن��ار،  ن��ص��ف  إل���ى  ح��ب��ة  الخمسني  ذات  ال��ك��م��ام��ات نفسها 
بسبب املنافسة الشديدة ووفرة االنتاج من الشركات املنتجة، 

وما زالت األسعار في هبوط. 

فيصل محمد بن سبت
@binsabt33

ال ُتقّيم األخالق بالكيلو
سعاد فهد المعجل

املتطرف،  وف��ك��ره  »داع���ش«  التي صاَحَبت ظهور  السياسية  األب��ع��اد  ظ��ل  ف��ي 
وعلى الرغم من رواج نظرية املساهمة األميركية والغربية في صناعة داعش 
في  الداعشي هو  الِفكر  أن  تجاوز حقيقة  يمكن  ال  فإنه  والقاعدة وغيرهما، 
أخ��رى،  وت��ي��ارات إسالمية  الوهابية  السلفية  وت��زاوج بني  لهجني  نتاج  النهاية 
أن  ل��وال  ��ق نجاحًا 

ّ
��ح��ق

ُ
ت أن  لها  ل��م يكن  ال��ت��آم��ري��ة هنا  األم��ي��رك��ي��ة  النظرية  وأن 

املنطقة بأسرها باتت ُمشّبعة بفكر ديني »صحوي« أصولي وُمتشّدد منذ 
فجر السبعينيات، وبالتالي مؤّهلة الستقبال مثل هذه األيديولوجيا العنيفة 
واملتطرفة، التي أباحت الخروج عن أدنى مقومات التسامح وعن ِقَيم الفروسية 
واألم��ان��ة وال��ص��دق، وك��ل ما ن��ادت به األدي��ان كافة من فكر تسامحي مسالم 

وأخالقي في توجهه ونزعته.
التعّرف  الِفكر املتطرف تكمن في  أول��ى الخطوات نحو محاربة مثل هذا   إن 
ق النجاح في هزيمته أو في 

ّ
على أيديولوجيته وفهمه من الداخل حتى يتحق

لتبرير  وتفاسيرها  بالعقيدة  تستجير  ما  غالبًا  ال��ِف��َرق  ه��ذه  فمثل  احتوائه، 
وجودها وتأمني بقائها، وهو أمر استدرج الكثير من الناس وجعلهم ُيبّررون 
طّرفة التي تمارسها هذه الفرق باعتبارها استعادة لإلرث 

َ
ت
ُ
بعض املفاهيم امل

الفكري، الذي أرساه ابن تيمية في القرن الثالث عشر، وفّسره وطّبقه فيما بعد 
محمد بن عبدالوهاب وأتباعه.

 لقد أّدت س��ي��ادة وهيمنة مثل ه��ذا الِفكر وع��ْب��ر أك��ث��ر م��ن أرب��ع��ة ع��ق��ود إلى 
��ط مخيف ف��ي م��ب��ادئ وأس��س األخ���الق التي ه��ي عماد ك��ل األدي���ان وأه��م 

ْ
��ل

َ
خ

نًا 
ّ
رك��ائ��ز امل��ج��ت��م��ع��ات امل��دن��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة، وأص��ب��ح معها م��ع��ي��ار األخ����الق ُمقن

الشكلي  بالجانب  بااللتزام  أو  الشعائر،  بممارسة  مطلق  وبشكل  وُمرتبطًا 
البحت من العقيدة.. كامللبس والهيئة الخارجية، فأصبحت معها املجتمعات 
من  وغ��اب  جهنم!  ن��ار  ومصيرها  أخالقية  غير  مجتمعات  املسلمة«  »غير 
طرح األدبيات األصولية التي بنى عليها »داعش« والقاعدة ممالكهما وشنا 
ود عن الشريعة! 

ّ
من خاللها حروبهما واستحقا وفقًا لها ثواب الجهاد والذ

غاب عنهما أن األخالق تحوي مفاهيم أشمل وأعمق.. دعت إليها كل األديان، 
وَحّض عليها اإلسالم بالدرجة األولى في قول الرسول »وإنما ُبعثت ألتمم 
مكارم األخ��الق«، فاألخالق مفهوم واسع يشمل العدل والعدالة واألمانة في 
ول واحترام حقوق وحريات اآلخرين، وحقهم في أن 

َ
العمل والّصدق في الق

يختلفوا معنا من دون أن نزدريهم أو نضطهدهم، وكلها أمور اختفت وبكل 
ِقَيم  بل ومن  والقاعدة..  الِفَرق األصولية كداعش  أسف من معاجم وسلوك 
بعض تيارات اإلسالم السياسي والجمعيات الخيرية، فأصبحت مؤسسات 
.. وهي املنوطة بها مسؤولية األئمة وخطباء املساجد 

ً
ك��وزارة األوق��اف مثال

ووعاظ اإلعالم.. أصبحت من أكثر الوزارات حصادًا ملؤشرات الفساد بشكل 
عام!

ن الشرق األوسط الديانات اإلبراهيمية الثالث.. وجميعها ديانات 
َ

ض
َ
لقد احت

حض على األخ��الق والتسامح وال��س��الم، وم��ع ذل��ك فقد ك��ان وم��ا ي��زال أكثر 
َ
ت

مناطق العالم سخونة وحروبًا وعنفًا ودمارًا ودموية، وحتمًا ال يمكن أن يكون 
الخلل بسبب ظهور هذه الديانات في هذه املنطقة الحيوية، بقدر ما هو خلل 
أصاب ُمماَرسة تلك الديانات، والتي ُيصر أتباعها على أنهم مصدر األخالق 

وحي بذلك.
ُ
الوحيد.. على الرغم من غياب الدالالت التي ت

الحياتية،  فاألزمات األخالقية تضرب عميقًا في منطقتنا وفي كل شؤوننا 
فالرشوة والفساد والعنف وقمع املرأة والتحّرش الجنسي والالتسامح وَرفض 
التي نزلت  املنطقة  اآلخ��ر.. كلها ممارسات أصبحت وبكل أسف من ِسمات 
ر األخالق العاملي.. وِقَيم 

ّ
فيها أهم األديان، خاصة إذا ما تمت مقارنتها بمؤش

 ،
ً
السالم والتسامح السائدة في دول الدينية إن صح القول.. مثل آيسلندا مثال

صّدر العالم كأكثر دولة 
َ
ت
َ
التي تعيش فيها نسبة عالية من الالدينيني..لكنها ت

ع بالسالم واألمان والتسامح!
ّ
مت

َ
ت
َ
ت

ال أح��د ي��ّدع��ي إط��الق��ًا أن مشكلتنا ه��ي م��ع ال��دي��ن.. ب��ل ه��ي ف��ي التزوير ال��ذي 
ون 

ّ
ة الدين ومن داخل عباءته، وهؤالء لألسف يحتل

ّ
ُيمارسه البعض تحت مظل

 
ً
مراكز التفسير والِخطابة والتشريع والَوعظ.. وإذا كان العالم اإلسالمي فعال

حريصًا على إعادة النصاب األخالقي املؤسسي إلى الدين اإلسالمي فلتكن 
اآلخ��ر  م��ع  والتعايش  والتسامح  الحر  الفكر  ُي��ح��ارب��ون  ف��ه��ؤالء  منهم،  البداية 

ع من مدافع داعش والقاعدة.
َ
بالكلمة، والتي هي أوق

قّيم القيمة األخالقية بالكيلو أو باألوقية.. فهي ِبمنزلة الظاهرة 
ُ
 ال يمكن أن ت

ّدة عبر شرائح بشرية ِضمن املجتمع الواحد، وقد تضيع قيمتها العليا إن 
َ
مت

ُ
امل

تم تحديد نطاق أو معيار فائدتها.

كفانا همزاً ولمزاً بالمؤسسين األوائل وذرياتهم
د. سعود محمد العصفور

من  أن  وهلة  ألول  إليها  الناظر  يظن  قضايا  ف��ي  بالنابل  الحابل  اختلط 
يتحدث فيها ناصح شفيق أمني على وطن جريح تغيرت رسومه بفعل 
إصالحية  بزعمه  دعوته  وأن  املنهجي،  وغير  املوضوعي  غير  التجنيس 
نبذ  في  أطيافه  بمختلف  الكويتي  املجتمع  إلى  مباشرة  موجهة بصورة 
التي أسست وسكنت  القديمة ذات األصول السكانية  العنصرية للكويت 
أرضها ابتداًء، وهذا ��� لعمري ��� غاية التنصل، وأبلغ الجحود لألجداد واآلباء 

ر أهلها من املؤسسني. دِّ
ُ
ِرم وق

ُ
املؤسسني، فما من دولة إال وقد احت

 والكويت قديمًا ذات النشاطني األساسيني املرتبطني بالبحر أصالة وهما: 
ال��غ��وص ع��ل��ى ال��ل��ؤل��ؤ، وال��س��ف��ر ال��ش��راع��ي، واج���ه أه��ل��ه��ا امل��ش��اق، وض��ح��وا 
وعثاء  وتكبدهم  امل��ح��دق��ة،  البحر  ألخ��ط��ار  بتعرضهم  والنفيس  بالغالي 
السفر إلى بالد بعيدة في سبيل توفير لقمة العيش الكريم ورفعة الوطن، 
إلى أن أنعم اهلل عليهم بظهور النفط، فكان لظهوره فرحة لهم ولذرياتهم 
ومن يعيش معهم على أرض الوطن. ويكفي داللة على مكونات املجتمع 
الكويتي آن��ذاك ما أف��رزه أول إحصاء سكاني لها سنة 1957 م، فالناظر 
املجتمع  مكونات  بجالء  اإلح��ص��اء س��وف يالحظ  لهذا  وتفحص  بتمعن 
والقبلة  الشرق،  وهي  العاصمة  الكويت  مدينة  في  األساسية  املناطق  في 
أغلبية سكانية  ك��ان��ت تمثل  امل��ن��اط��ق  )ال��چ��ب��ل��ة(، وال��وس��ط، وامل���رق���اب، تلك 

الحال  اليوم فقد تغيرت  أما  املناطق األخ��رى،  حضرية ساحقة عن بقية 
تمامًا بفعل التجنيس وما صاحبه من تجاوزات، وبروز مشاكل الحقة 
بوتقة  املكونات وذوبانها في  انسجام  الجنسية وع��دم  ازدواج��ي��ة  أبرزها 

الوطنية، وغير ذلك.
 إن التشكك بني الحني واآلخر والتنكر لجهود املؤسسني األوائل ينمان عن 
سوء طوية، وقلة بضاعة، وجهالة بتاريخ الكويت، فالعوائل الكويتية ذات 
األصول القبلية انصهرت في املجتمع الكويتي كوحدة واحدة وطنية، ولم 
تكن القبيلة هي املحرك لنشاطها وصدق انتمائها لألرض، بل كان الوطن 

هو الجامع لتلك العوائل واملحفز دائمًا لتأصيل الوطنية الحقة.
 واألم��ر ال��ذي ال يمكن ت��ج��اوزه أن من تجنس في مرحلة الحقة لم ينتِم 
الكويتية  ولهجتها  وتقاليدها  ع��ادات��ه��ا  يعرف  ول��م  ال��ع��وائ��ل،  لتلك  أص��ال��ة 
الفترة  النقص دائمًا يالحقه، من هنا يلجأ بني  ف��إن  ل��ذا  الجامعة ألهلها، 
واألخرى إلى التقليل من إنجازات املؤسسني األوائل وذرياتهم، التي هي 

األخرى شاكلتهم في صفاء القلوب وصدق الوطنية.
 ما فعله التجنيس وعدم توافقه ومواءمته مع التركيبة األصلية، أنه أوجد 
ونبذ  ق��واس��م مشتركة،  إي��ج��اد  خ��الل  م��ن  إال  استيعابه  يمكن  ال  مكونًا 
بها،  يتكلم  من  ألن  القبلية،  العصبية  رأسها  وعلى  املفرقة  املصطلحات 

ويعلي من شأنها، ويعدها نصرًا مؤزرًا على من تحضر وسار في درب 
الحضارة، يتناسى أن العوائل الكويتية من املؤسسني أيضًا لها أصولها 
القبلية الرفيعة، التي ال يناكفهم على نقائها وقوتها أحد، لذا فإن الحديث 
في سياق التقليل من شأن إنجازاتها، هو ذاته العنصرية القبلية التي ال 

يمكن قبولها في املجتمعات الحضرية.
 إن الكويت الحاضرة بحاجة ماسة إلى التسامح والتعايش بصورة تحفظ 
النيل منهم ملزًا  لألجداد واآلب��اء من املؤسسني وذرياتهم فضلهم، وعدم 
أو تصريحًا، وتحفظ أيضًا ملن تجنس الحقًا حقوقه وكرامته، وترحيب 
إل��ى تضمني  الحاجة ملحة  أن  ال��وط��ن، كما   في 

ً
به عنصرًا فاعال الجميع 

االنتماء  املختلفة بصورة مكثفة أسس  اإلع��الم  التعليم، ووسائل  مناهج 
للوطن واملواطنة الحقة، التي تعطي كل ذي حق حقه في عيش رغيد، ونبذ 
كل ما يدعو إلى عنصرية قبلية، أو عائلية، أو حزبية، أو طائفية بما يعود 

على الوطن بالخير والنماء.

على قدر أهل العزم تأتي العزائم
سامي فهد اإلبراهيم

الكويت  تسلمت   2021�������9�������9 الخميس  ي��وم  العربية  الجامعة  جلسة  ف��ي 
ال��رئ��اس��ة ال���دوري���ة للمجلس ال������وزاري ل��ج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، وق��ب��ل أن 
نسترسل في سرد حجم املسؤولية التي تنتظر الرئاسة، وكيف للكويت 
ألغام  املثقلة وسط حقول  التركة  تلك  أم��ام كل  التحرك  اولويات  أن تحدد 
معقدة تحيط بعاملنا العربي املشرذم، وخالفات انعكست ��� مع كل األسف 
إلى ذلك ما تقتضيه  أمرها، أضف  املغلوب على  العربية  الشعوب  ��� على 
نصوص لوائح الجامعة بأنه على الرئيس وفريقه اقتراح الحلول املناسبة 
الفترة  الرئاسة(، وهي  خالل فترة زمنية ال تتعدى األشهر الستة )فترة 
امللزمة التي حددتها لوائح الجامعة. أق��ول مجتهدًا، بل أك��اد أج��زم أن من 
وضع هذا النص قبل سبعة عقود تقريبًا كان مصممًا مع سبق اإلصرار 
لشل وعرقلة عمل أي رئيس ينشد اإلصالح والبناء. دعونا نسأل كيف 
األف��ق واإلخ���الص لقضايا  املتسلح بسعة  ك��ان ولفريقه  أي��ًا  الرئيس  لهذا 
ال���ذي يتطلب وقتًا  التعقيد  ذل��ك  ك��ل  م��ع  التعامل  أول��وي��ات  أن يضع  األم���ة 
 دؤوبًا ومرهقًا، ثم ليأتي بأنسب الحلول في غضون ستة 

ً
وعزيمة وعمال

ب��داي��ة التحرك؟ أم هو   وه��و األه��م 
ً
اليمن مثال أشهر ف��ق��ط؟! ه��ل سيكون 

السوادن أم ليبيا؟ ماذا عن سوريا، لبنان، تونس، العراق، الصومال؟ ولكن 
ودول��ي مشرف  إقليمي  للكويت من رصيد  ما  بإيجاز  ونرصد  لنتفاءل 
والنتائج  الجدوى  ذات  الناعمة  الخارجية  السياسة  في  عمره ستة عقود 
الفعلية، والتي وضع حجرها األساس فقيد الكويت الكبير األمير الراحل ��� 
طيب اهلل ثراه ��� الشيخ صباح األحمد وأضاف إليها باقتدار الشيخ الدكتور 
محمد صباح السالم، ومن بعده سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
الخالد، كان آخرها اجتماع »العال« الذي صفق الجميع لنتائجه التي خلقت 
روح��ًا توافقية جديدة ما بني جميع دول مجلس التعاون، يجب أن يبنى 
عليها وتزاد جرعتها، على أن يقبل هامش التباين الصحي في وجهات 
النظر وهو حق مشروع ال خالف عليه. كما ال يحق لنا أن ننسى أيضًا 
العامة لألمم املتحدة والذي  ذلك االجتماع األممي غير املسبوق للجمعية 
قبل  منهم  الكبير  العالم  زعماء  قاله  وم��ا  الكبير  فقيدنا  لتأبني  صص 

ُ
خ

ر الكثير 
َّ
الصغير في تلك الجلسة، من أن العالم قد فقد زعيمًا ملهمًا سخ

السلم  الفائتة لقضايا  ال��س��ت  العقود  ق���درات دول��ت��ه طيلة  م��ن وق��ت��ه وم��ن 
العاملي وسعادة شعوبه. كل ذلك الرصيد املشرف واحترام شعوب العالم 

للكويت سيساعدان بال شك وزير خارجيتنا الشاب النشط واملقتدر أن 
ينطلق لدوره املحوري في تخفيف وإزالة حدة االنقسام العربي الكارثي، 
ال��وزي��ر وه��و يتسلم مهامه  متكئًا على صيت دول��ي رف��ي��ع. يقول معالي 
ناقش جميع  االجتماع  إن  األول:  الجامعة  اجتماع  أثناء  األهمية  الشديدة 
توافقًا  بأن هناك  العربي، وذك��ر  العالم  بها  يمر  التي  والتحديات  املسائل 
املجاالت  العربية في كل  ال��دول  التي تجمع بني  التكاملية  العناصر  ح��ول 
والتعليم  الغذائي  ب��األم��ن  املتعلقة  وال��ج��وان��ب  واالستثمارية  االقتصادية 
التوفيق  الخ. ليس لدينا إال أن نقول ونرجو أن يكون  وتقنية املعلومات.. 
بأن  عندها سترون  إليه،  تسعون  ما  تحقيق  من  تتمكنوا  وأن  حليفكم، 
 واحترامًا، ثم ليضاف ذلك 

ً
الجميع سيقف لكم ولفريقكم املساعد إجالال

لسجل إنجازاتكم املشرف.
واهلل وحده املوفق.



أل��زه��اي��م��ر م��ن أم����راض ال��خ��رف ال��ت��ي ت��ت��زاي��د نسبة 
اإلصابة بها بشكل مضطرد سنويًا.

وب��ي��ن��ت دراس����ات أن ال��ن��س��اء أك��ث��ر ع��رض��ة لإلصابة 
ذلك  يعزى  ما  وغالبا  بالرجال،  مقارنة  بألزهايمر 
الى مسببات ثانوية، مثل عوامل هرمونية، وعيش 

النساء لسنوات أطول مقارنة بالرجال. 
وقال د.محمد البحراني اختصاصي طب األعصاب 
»حسب  الجهراء:  مستشفى  في  والخرف  السلوكي 
إحصائية أميركية في 2013، وصلت أعداد املصابني 
بألزهايمر إلى 5 ماليني، ويتوقع أن يتضاعف هذا 
العدد إلى 3 أضعاف عام 2050، ما ينذر بتضاعف 
األع�����ب�����اء ال���ص���ح���ي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة واالق���ت���ص���ادي���ة 
املترتبة على هذا املرض، فاملرض ال يؤثر سلبًا في 
املصاب فقط، بل على أسرته ومن يرعاه، فالتأثير 
االقتصادي مرتبط بغياب دور املريض ومن يرعاه 
ع����ن اإلن���ت���اج���ي���ة وزي��������ادة ال���ض���غ���ط ع���ل���ى ال���خ���دم���ات 

الصحية والرعاية االجتماعية«.

عوامل الخطر

◄ العمر: أه���م ع��ام��ل خ��ط��ر ه���و ت��ق��دم ال��ع��م��ر. ل���ذا، 
فسبب زيادة اإلصابة عامليًا هو زيادة أعمار البشر 
ال��خ��دم��ات الصحية، حيث  ال��ى تحسن  ال���ذي ي��ع��زى 
ترتفع نسبة االصابة بعد عمر السبعني، وكلما زاد 
العمر زادت نسبة االصابة بأمراض الخرف عمومًا. 
◄ اضطرابات األيض المزمنة: هي أمراض ترافق 
زيادة الوزن والسمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط 

الدم والكوليسترول.
وأش��������ارت دراس��������ات ال�����ى ارت����ب����اط إص����اب����ة ال��ش��ب��اب 
العمر م��ع زي��ادة  ف��ي منتصف  ال��دم  بارتفاع ضغط 
فرصة اإلصابة بألزهايمر. بينما ينعكس االمر في 
ك��ب��ار ال��س��ن، ح��ي��ث ي��رت��ب��ط ت��ك��رار االص��اب��ة بنوبات 
ه���ب���وط ض���غ���ط ال������دم م����ع ارت����ف����اع ف���رص���ة االص���اب���ة 

بمشاكل الذاكرة والخرف.

الضربات  ك��ح��وادث  الرأس:  لحوادث  التعرض   ◄
والصدمات الرأسية، ما يبرر إصابة الرجال املبكرة 
بألزهايمر نظرًا الى ميلهم الى ممارسة مهن حرفية 
والرياضة  اللعب  إلص��اب��ات  وتعرضهم  وعسكرية 

واملغامرة. 
الذهنية:  والنشاطات  العلمية  الدرجة   ◄
أش�����ارت دراس������ات إل���ى ارت���ب���اط ال��ت��ع��ل��ي��م واس��ت��م��رار 
ال��ت��ع��ل��ي��م ل��س��ن��وات اط�����ول م���ع ان��خ��ف��اض ف���ي نسبة 
االصابة، ما يدل على ان استمرار النشاطات الذهنية 
والتعليم يساهم في انشاء شبكات عصبية موازية 
في الدماغ او ما يسمى »املخزن الذهني االدراك��ي« 
)التي تعمل( في  النشطة  املنطقة  ال��ذي يزيد حجم 
الدماغ، فكلما زاد حجم املنطقة النشطة في الدماغ 
رتم  وتباطأ  بألزهايمر  االص��اب��ة  فرصة  انخفضت 

اعراض املرض. 
ارت���ف���اع  دراس�������ات  ب��ي��ت  النفسية:  األم���راض   ◄
ف��رص��ة اإلص��اب��ة بألزهايمر مل��ن يعاني م��ن أم��راض 
اضطرابات املزاج »كاالكتئاب« وفرط التوتر والقلق.
وق����د ت���ك���ون اإلص���اب���ة ب��االك��ت��ئ��اب ف���ي س���ن م��ت��ق��دم��ة 
مؤشرًا على بدأ مرض ألزهايمر، كما أن فرط التوتر 

يزيد من شدة أعراض املرض ويسّرع تفاقمه. 
◄ العامل الوراثي: وجود إصابة عائلية باملرض.

األعراض

ع����ادة م���ا ي��ش��ك��و امل���ري���ض أو ش��خ��ص ق��ري��ب ل���ه من 
األع���������راض أو ق����د ي���الح���ظ ط��ب��ي��ب��ه امل���ع���ال���ج ظ��ه��ور 
االع�����راض م���ن خ���الل م��راج��ع��ات��ه ال���دوري���ة ل��ل��ع��ي��ادة، 
فيشعر بخلل في الوظائف اإلدراكية، أهمها الذاكرة 
القصص  امل��دى. ونجد املصاب يكرر ذات  القصيرة 
القريبني منه  واالس��ئ��ل��ة، ينسى اس��م��اء االش��خ��اص 
وت���ن���اول أدوي���ت���ه ال��روت��ي��ن��ي��ة، وي��ع��ت��م��د ع��ل��ى كتابة 

نوتات حتى يتذكر االمور التي سيقوم بها.
ك��م��ا ي��ت��ك��رر ت���ع���رض ال���ن���س���اء امل���ص���اب���ات ب���ح���وادث 
ال��ط��ب��خ، م��ث��ل ن��س��ي��ان ال��غ��از او ال��ف��رن م��ف��ت��وح��ًا. وق��د 
ت��راف��ق ذل���ك م��ش��اك��ل ف��ي ال��ت��رك��ي��ز، م��ث��ل التششت أو 

ضعف التركيز. 

وهناك أعراض نادرة تحدث في بداية املرض، مثل 
ان يعاني من مشاكل في اختيار الكلمات )فال يعرف 
ك��ي��ف يعبر ع��م��ا ي��ري��د ق���ول���ه(، او ف��ق��دان اإلح��س��اس 
ب��االت��ج��اه��ات ون��س��ي��ان كيفية ال��ذه��اب ال��ى االم��اك��ن 

التي تعود عليها سابقًا )فيضيع ويتوه(. 

أهمية الفحص اإلكلينيكي 

أك�����د د.م���ح���م���د ع���ل���ى أه���م���ي���ة ال���ف���ح���ص اإلك��ل��ي��ن��ي��ك��ي 
وال���ط���ب���ي واس���ت���ب���ع���اد م���س���ب���ب���ات م���ش���اك���ل ال����ذاك����رة 
الدماغية،  الجلطات  خ��رف  مثل  األخ����رى،  وال��خ��رف 

واالس���ب���اب ال��ب��اط��ن��ي��ة، م��ث��ل خ��م��ول ال���غ���دة ال��درق��ي��ة 
واالكتئاب.

وقال إنه رغم اهمية اخذ التاريخ املرضي واالعراض، 
لكن من املهم أيضًا إخضاع املريض لعدة فحوصات 

طبية، مثل: 
الذاكرة  اختبارت  اكثر  من  الذاكرة:  اختبارات   ◄
التشخيص  ويتأكد   MOCA و   MMSE املستخدمة 
فترة  بينهما  تفصل  اخ��ت��ب��اري��ن  نتائج  أظ��ه��رت  اذا 
زمنية حدوث تدهور متسارع في القدرات الذهنية. 
تصوير  ◄ الفحوصات التصويرية اإلشعاعية: 
الدماغ عبر الرنني املغناطيسي او االشعة املقطعية 

قد يؤكد االص��اب��ة عبر اكتشاف ح��دوث ضمور في 
مركز الذاكرة الدماغي )منطقة الهايبوكامبس( بيد 
ل��ن ينفي التشخيص.  ان ع��دم وج��ود ه��ذا الضمور 
املغناطيسي  ال��رن��ني  عبر  ال��دم��اغ  تصوير  ويفضل 
ل��ك��ون��ه أك��ث��ر دق���ة ف��ي ت��ح��دي��د درج���ة ض��م��ور منطقة 
ال���ذاك���رة ف���ي ال���دم���اغ، رغ���م ان االش���ع���ة امل��ق��ط��ع��ي��ة قد 
ت��ك��ون ك��اف��ي��ة الس��ت��ث��ن��اء ال��ن��زي��ف ال��دم��اغ��ي واالورام 

واالستسقاء الدماغي. 
 :)SPECTأو  PET( النووية  األشعة  فحوصات   ◄
ف��ح��وص��ات أك��ث��ر دق���ة ف��ي اك��ت��ش��اف أن��م��اط مرضية 
م���ع���ي���ن���ة وال����ف����ص����ل ع���ن���د االش����ت����ب����اه ب�����ني االص����اب����ة 
بألزهايمر وأمراض أخرى بدقة. ويمكن االستعانه 
االب��ح��اث فقط  م��راك��ز  ف��ي  بفحوصات تتوفر حاليًا 
 )biomarker( البيولوجي  ال��واس��م  فحوصات  وه��ي 
العيادات  في  توفرها  ويتوقع  بألزهايمر.  املتعلقة 
ال��ط��ب��ي��ة ك������أداة ت��ش��خ��ي��ص��ي��ة ألم������راض ال���خ���رف في 

املستقبل.

لتأكيد تشخيص الحاالت المبكرة

وتابع الدكتور أن دقة التشخيص اإلكلينيكي تصل 
إلى 80%، لكن أحيانا عندما يكون العمر مبكرًا )50 
بنوع غير نمطي  باإلصابة  قد يشتبه  وأق��ل(  سنة 
وتغيرات  الكالم  في  بمشاكل  يتعلق  ألزهايمر،  من 
واألماكن  باالتجاهات  اإلحساس  سلوكية وضعف 

رغم جودة الذاكرة.
وفي هذه الحالة، يستعان بالفحوصات البيولوجية 

لبدأ عالج املريض عبر العالجات البيولوجية.
وتوفر املراكز البحثية )فحص الواسم البيولوجي( 

تشخيصا أكثر دقة.
وي��ت��ض��م��ن ه����ذا ال��ف��ح��ص ت��ح��ل��ي��ل ع��ي��ن��ة م���ن س��ائ��ل 
ال��ن��خ��اع ال��ش��وك��ي CSF )خ��زع��ه م��ن ال��ظ��ه��ر( لقياس 
ن��س��ب��ة ب��روت��ي��ن��ات ال���ت���او أو م��رك��ب��ات األم��اي��ل��وي��دز 

)تراكمات بروتينية مسببه ملرض ألزهايمر(.
ويتوقع في املستقبل أن يتوفر فحص يقيس نسبة 
ه���ذه ال��ب��روت��ي��ن��ات ع��ن ط��ري��ق ع��ي��ن��ة ال����دم او فحص 
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اليت
LIGHT

عبر تجميدها ثم تكسيرها تحت الجلد

»النحت البارد«.. تقنية إلذابة الدهون العنيدة
ت���ع���رض���ت ع����ارض����ة األزي���������اء ل���ي���ن���دا إي��ف��ان��غ��ل��ي��س��ت��ا 
أو  »ال��ك��ول سكلبتينج«  تقنية  إج���راء  بعد  للتشوه، 
»ال��ن��ح��ت ال���ب���ارد«، لنحت ال��ج��س��م، وب���داًل م��ن تقليل 

كمية الدهون التي كانت لديها تضخمت وزادت.
عرف باسم تضخم الدهون املتناقض 

ُ
وهذه حالة ت

املعالجة  املنطقة  األنسجة في  أو PAH حيث تنمو 
الزبد  م��ن  مثل قطعة  وت��ب��دو  أكبر وتتصلب  بشكل 
مخبأة تحت الجلد، ويتطابق النسيج املتضخم مع 
الشكل الطويل الرفيع لألداة املستخدمة في النحت. 
ووفق صحيفة نيوورك تايمز، هذا ما دفع عارضة 
 Zeltiq ق���ض���ائ���ي���ة ض�����د إل������ى رف������ع دع�������وى  األزي����������اء 
 Allergan تابعة لشركة Aesthetics Inc وهي شركة 
ت���ق���وم ب��ت��س��وي��ق وت���رخ���ي���ص أج���ه���زة ت��ل��ك ال��ت��ق��ن��ي��ة، 
 أن الشركة قد أخفت عمدًا املخاطر وفشلت في 

ً
مدعية

تحذير املستهلكني بشكل كاف من اآلثار الجانبية. 

ما تقنية النحت البارد؟

تعمل تقنية النحت البارد على نحت الجسم بإذابة 
الدهون العنيدة من خالل تجميدها، ومن ثم تكسير 
تقنية  تلك  سمى 

ُ
وت الجلد،  تحت  الدهنية  الخاليا 

»ال��ك��ول سكلبتينج« وه��ي ع��الج خ��ارج��ي معتمد  ب���
ال��غ��ذاء وال����دواء األم��ي��رك��ي��ة، ومصمم  م��ن قبل إدارة 
لقتل الخاليا الدهنية قرب سطح الجلد عن طريق 

��ع��رف ب��اس��م ت��ح��ل��ل ال��ده��ون 
ُ
ت��ب��ري��ده��ا، ف��ي عملية ت

بالتبريد.
التقنية  وراء هذه  الفكرة  مرة  العلماء ألول  واقترح 
ع�����ام 2008 اس����ت����ن����ادًا ج���زئ���ي���ًا إل�����ى ظ����اه����رة ن�����ادرة 
الشحمية  السبلة  »التهاب  تسمى  األط��ف��ال  تصيب 
امل����ص����اص����ة«، ال������ذي ي���ح���دث ع���ن���دم���ا ي��م��ت��ص ب��ع��ض 
الصغار املصاصات فتظهر على خدودهم  األطفال 
انقسامات دائمة ألن البرد يضر بالخاليا الدهنية 
الثمانينيات  ف��ي  امل��ج��اورة. وباملثل، الح��ظ األط��ب��اء 
أنه عندما تسير النساء على ظهور الخيل في البرد 
أفخاذهن، ومع  الدهون حول  أحيانًا  يفقدن  فإنهن 
ذلك، فهي تقنية ال تهدف ملساعدة األشخاص على 

فقدان كميات كبيرة من الوزن. 
وي���ق���ول ال���دك���ت���ور ب����ول ف���ري���دم���ان ط��ب��ي��ب األم�����راض 
ال���ج���ل���دي���ة ف����ي ه���ي���وس���ن وم����دي����ر م����رك����ز األم�������راض 
ليس عالجًا  »ه���ذا  ه��ن��اك:  الليزر  الجلدية وج��راح��ة 
إلنقاص الوزن، لكنه مخصص للجيوب العنيدة من 
الدهون التي ال تستجيب للنظام الغذائي وممارسة 
ب��وزن مثالي  الذين يتمتعون  املرضى  الرياضة في 

للجسم«.

قتل الخاليا الدهنية

ويتم وضع الجل على الجلد لحمايته من التلف ثم 
إلى  الجلد  لتبريد  أدوات خاصة  الطبيب  يستخدم 
ما فوق نقطة التجمد مباشرة في املناطق الدهنية 

مثل الذقن والبطن والفخذين والذراعني والظهر. 

وقالت الدكتورة ويتني بو طبيبة األمراض الجلدية 
في مدينة نيويورك: »البرودة يتم إعطاؤها للجلد 
الدهنية  الخاليا  تقتل  إل��ى ساعتني  دقيقة   30 مل��دة 
ال��ع��ض��الت أو خ��الي��ا  دون اإلض�����رار ب��األع��ص��اب أو 

الجلد املحيطة«. 
الدهنية تموت  الخاليا  أن  بو  الدكتورة  وأوضحت 

خالل شهر إلى ستة أشهر، وع��ادة يالحظ املرضى 
انخفاضًا في الدهون في املناطق املعالجة بحوالي 
20 ف��ي امل��ئ��ة. وغالبًا م��ا يتلقى امل��رض��ى عالجني أو 
ال���ده���ون بنسبة  ن��ف��س��ه��ا لتقليل  امل��ن��ط��ق��ة  ف���ي  أك��ث��ر 
40% إلى 50% والقضاء على االنتفاخات الصغيرة 

وإعطاء املنطقة مظهرًا أكثر تناسقًا.

ما مخاطر النحت البارد؟
أثناء اإلج��راء قد يشعر املرضى بإحساس شد على 
الجلد، حيث إن معظم اآلالت تشبه املكانس الكهربائية 
الشعور  مع  مكانه  في  الجلد  لتثبيت  الشفط  آلية  في 
ب���ال���ب���رودة، وع����دم ال���راح���ة ح��ت��ى ي��ت��خ��در ال��ج��ل��د أث��ن��اء 

الجلسة. 
وقالت الدكتورة بو إن بعض املرضى يشعرون أحيانًا 

بوخز وإبر مع عودة الشعور إلى منطقة العالج.
وفي األي��ام واألسابيع التي تلي العالج، وفقًا للشركة 
أي��ض��ًا م��ن سلسلة من  ي��ع��ان��ي امل��رض��ى  املصنعة ق��د 

اآلثار الجانبية املؤقتة، منها:

◄ احمرار وانتفاخات 
◄ تورمات وكدمات 

◄ وخز أو لسعات
◄ رخاوة ملحوظة

◄ تشنجات وألم 
◄ حكة أو حساسية الجلد

الذقن قد يعاني بعض  وعندما معالجة منطقة تحت 
املرضى أيضًا من الشعور باالمتالء في أسفل الحلق. 
الصقيع  لسعة  أيضًا  النادرة  الجانبية  اآلث��ار  وتشمل 
أن يستمر  ال���ذي يمكن  األل���م  أو  ال��دوخ��ة  أو  ال��ف��ت��ق  أو 

ألسابيع.

د.والء حافظ

د. خلود البارون

ت�����ع�����رض ألزم����������ة ف������ي ص����داق����ت����ه أن��������ه  ي�����ب�����دو    خ����ب����ي����رة أس�������ري�������ة: 

ابني ُيمضي وقته على اإلنترنت.. هل أصبح مدمن ألعاب؟
وليد منصور 

م رسالة إلى املتخصصة األسرية في 
ُ
أرسلت أ

ب��ارب��ي��ري، تقول  أن��ال��ي��زا  ال��غ��اردي��ان  صحيفة 
ف��ي��ه��ا: اب��ن��ي ي��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 14 ع���ام���ًا، وه��و 
طفلي الوحيد، انفصلنا أنا ووالده منذ بضع 

سنوات، وكان يلتقي والده بانتظام.
برع طفلي دائمًا في املدرسة، وهو موسيقي 
موهوب. عندما كان صغيرًا كان واثقًا وبليغًا، 
حيث يمكنه تكوين صداقات، أو إجراء محادثة 
مع أي شخص. قبل جائحة »كوفيد19-« لعب 
ف��ي ف��رق��ت��ني ف��ي امل���درس���ة، وأق����ام ص��داق��ات مع 
بعض األط��ف��ال األك��ب��ر سنًا، لكن م��ع اإلغ��الق، 
تالشت هذه الصداقات، وحتى في املدرسة لم 

يكن قادرًا على االختالط.

ع���ال���م  إل������ى  اب����ن����ي  اإلغ���������الق األول، رج������ع  ف�����ي 
األل���ع���اب ع��ب��ر اإلن���ت���رن���ت. أش��ع��ر ب��ال��ق��ل��ق اآلن 
من أنه يعاني من إدم��ان األلعاب. في العطلة 
ال��ص��ي��ف��ي��ة، ب��ال��ك��اد خ����رج م���ن غ��رف��ت��ه ل��ت��ن��اول 
الطعام. إنه على اتصال دائم إلى حد كبير مع 
العبني آخرين عبر اإلنترنت، لكنني أشعر أن 

هذه ليست عالقات ذات مغزى.
أح����اول ال��ت��ح��ّدث إل��ي��ه ف��ي معظم األي����ام ح��ول 
ك��ي��ف��ي��ة إع������ادة ال���ع���الق���ات وال����ص����داق����ات، لكنه 
ع����ادة م���ا ي��ت��ج��اه��ل ن��ص��ي��ح��ت��ي. ظ���ل منخرطًا 
في دراسته، وحصل على درجات ممتازة في 
طت 

ّ
الصيفية سل ال��ع��ط��ل��ة  ل��ك��ن  ال���ع���ام،  ن��ه��اي��ة 

واعتماده  االجتماعية،  مشاكله  على  الضوء 
على األلعاب عبر اإلنترنت، فهل أصبح مدمنًا 

على ألعاب اإلنترنت؟ 

»أتفهم مخاوفك، رسمت رسالتك صورة لفتى مشهور والمع، يبدو أنه تعّرض ألزمة في مجموعات صداقته، وسعى 
ط اإلغالق 

ّ
إلى الحصول على البديل في اللعب. ربما كان ابنك دائمًا يعاني من صعوبة التعامل مع أقرانه، حيث سل

الضوء على هذا. استشرت ريبيكا هاريس، املتخصصة في العالج النفسي ملدمني األلعاب، وأشارت إلى أن ابنك ما 
يزال يذهب إلى املدرسة، ويعمل بشكل جيد وينزل لتناول الوجبات، وكلها عالمات جيدة«.

وأردف��ت هاريس: »أدرك أن األلعاب، أو أي شيء ينطوي على حياة على اإلنترنت، أمر مرعب لكثير من اآلب��اء. لكن 
بالنسبة للكثير من الناس، فإن لها فوائد أيضًا. ما نقوله للناس في العيادة إن األلعاب أصبحت مشكلة. لكن يظل ابنك 
منخرطًا في دراسته، لذا ال يزال في العالم الواقعي وال يزال بإمكانه التركيز على أشياء أخرى غير األلعاب. يبدو كما 
لو أن ابنك بخير، ثم حدث اإلغالق، وقام بالكثير من األلعاب، وهذا أمر غير معتاد. لكنه عاد بعد ذلك إلى املدرسة، ولم 
تعد الصداقات. أتساءل عما إذا كان هذا يتعلق أكثر بأصدقائه«. وتابعت الخبيرة: »بمعنى آخر، ربما تمأل األلعاب 
الفراغ الذي كان موجودًا بالفعل بالنسبة له، وتساءلت هاريس عما إذا كان من املفيد أن تسأل بشكل شبه يومي عما 
يفعله في ما يتعلق بصداقاته، قائلة: أتساءل عما إذا كان هذا يؤكد حقيقة أنه ال أحد يتصل به أو على ما يبدو يريد 
رؤيته، وما إذا كان ذلك يعّزز القلق لكليكما؟ قد يدفعه هذا أكثر إلى البحث عن األمان في عالم األلعاب الخاص به. هل 

هناك شخص بالغ آخر يمكنه التحقق بلطف مما يجري مع ابنك؟ والده أو أي شخص آخر؟«.

 رد الخبيرة:

د. محمد البحراني: 80% دقة التشخيص اإلكلينيكي

عالج بيولوجي يبشر بعقاقير لمواجهة ألزهايمر

العالج البيولوجي 
ال��دواء والغذاء األميركية على عالج بيولوجي اسمه »أديكانا  منذ يونيو، تسارعت وتيرة موافقه فدرالية 

ماب«، وذلك بعدما أظهرت نتائج الدراسات املبدئية فعاليته في عالج املرحلة املبكرة وبطء تسارع املرض.
ال��دواء على ضوء نتائج الدراسات املبدئية واستمرار  وأف��اد د.محمد: »رغ��م وج��ود جدل حول فعالية هذا 
الدراسات عليه التي على ضوئها ستتم مراجعة نتائج فعاليته، فإن هذا األمر يبشر بظهور جيل جديد من 

العالجات البيولوجية لعالج هذا املرض االنتكاسي«.



وليد منصور
ملللددت األمللانللة الللعللامللة ملجلس الللللوزراء مللوعللد إغللاق 
مللنللاقللصللة عللقللد االسلللتلللشلللارات ملللحللطللة كللهللربللاء وملليللاه 
الللشللعلليللبللة الللشللمللاللليللة ملللللدة شلللهلللر، وذللللللك تللمللاشلليللًا مع 
 1.26 قيمتها  البالغة  للمحطة،  املزمعة  الخصخصة 

مليار دوالر.
العامة  للمناقصات  املللركللزي  الجهاز  حللدد  قللد  وكلللان 
26 سبتمبر موعدًا نهائيًا لتقديم العروض، في وقت 
ُيتوقع أن يتلقى مقترحات بحلول 26 أكتوبر املقبل، 

حسب ما ذكرته مجلة ميد.
وقللللدمللللت أربللللعللللة فلللللرق مللقللتللرحللًا للللللللللدور االسلللتلللشلللاري 
للللللللملللعلللاملللات فللللي نلللوفلللملللبلللر، بلللملللا فللللي ذللللللك »إرنلللسلللت 
 »Tribe Infrastructure«و وديلللللللويلللت  يللللونللللغ«  آنلللللد 

.»Cranmore«و
»ميد« إن إعادة التقديم مطلوبة بسبب  وقال مصدر لل
العطاء  ضمان  بكيان  املتعلقة  الصغيرة  التفاصيل 

املحدد في طلب العرض األصلي.
وذكلللللللرت »ملللليللللد« أن بلللرنلللاملللج الللخللصللخللصللة املللقللتللرح 
سلليللكللون علللللى ثلللاث ملللراحلللل: تللغللطللي املللرحلللللة األوللللى 
إنلللللشلللللاء شللللركللللة ملللسلللاهلللملللة كلللويلللتللليلللة، حللليلللث سلليللقللوم 
امللللسلللتلللشلللارون املللللخللللتللللارون بللللإجللللراء تللقلليلليللم للللللشللركللة 
وشللراء  الطاقة  تحويل  اتفاقية  وصياغة  وأصللولللهللا 
واملللاء،  الكهرباء  ووزارة  املساهمة  الشركة  بني  املياه 
التي تمتلك األصل حاليا، في حني ستغطي املرحلة 
اللللثلللانللليلللة طلللللرح عللللطللللاءات أسلللهلللم اللللشلللركلللة املللسللاهللمللة 
ة  كفاء لتحسني  املطلوبة  التأهيل  إعلللادة  وإجللللراءات 
األسهم  نقل  ستشمل  الثالثة  املرحلة  فيما  املصنع، 
املرحلة  تكتمل  أن  متوقعة  واملللواطللنللني،  للموظفني 

األولللللى خلللال 14 شللهللرا واملللرحلللللة الللثللانلليللة خلللال 29 
شهرا والثالثة خال 36 شهرا.

وأضافت »ميد« أنه تم اختيار محطة كهرباء شمال 
الللشللعلليللبللة، الللتللي تلللم بللنللاؤهللا علللللى أسللللاس الللهللنللدسللة 
واملشتريات والبناء بنظام تسليم املفتاح، كمشروع 
الللبللاد، حيث تبلغ قللدرة توليد  خصخصة رائللد فللي 
الطاقة الصافية ملحطة الوقود املزدوج 778 ميغاواط.

وأوضلللحلللت املللجلللللة أن املللصللفللاة لللديللهللا ثلللاث وحلللدات 
املللراحللل، بسعة  الفاش متعدد  تحلية تعمل بتقنية 

45 مليون غالون إمبراطوري في اليوم.
ووفقا لوزارة الكهرباء واملياه، تستخدم املحطة الغاز 
الللسللائللل كللوقللود  الللغللاز  الللطللبلليللعللي للتشغيل، ووقللللود 
احللتلليللاطللي، عللنللدمللا يللكللون اللللغلللاز الللطللبلليللعللي إملللا غير 

متوفر، أو خارج حدود الجودة أو الضغط املحددة.

اختيار محطة كهرباء شمال الشعيبة
كمشروع خصخصة رائد في البالد
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ُنّفذت خالل الجائحة.. واستفادت من التمويل المنخفض التكلفة

حزمة استحواذات كويتية في عقارات دبي

محمد عواضة
استثمارية  بيئة  خلق  على  اإلمللللارات  جهود  انصبت 
آمنة أمام مختلف االستثمارات األجنبية والخليجية 
قللوانللني مشجعة، لتكون مللركللزًا مللرمللوقللًا في  عبر سللن 
مجال االستثمار العقاري، من خال حرصها على فتح 

أوسع األبواب وتقديم مختلف التسهيات الجاذبة.
وكشف نائب رئيس مجلس األعمال الكويتي في دبي 
الكويتيني  املستثمرين  أن اجمالي عدد  السالم  فراس 
ألف   20.6 بلغ نحو  اإلملللارات  العقاري في  القطاع  في 
لاستثمارات  إجمالية  بقيمة  لعقار،  متملك  كويتي 

تقدر بل 181 مليار درهم إماراتي حتى نهاية 2019.
وقلللال الللسللالللم فللي تللصللريللح خلللاص لللل سبقلا إن هناك 
بللعللض الللشللركللات الكويتية قللامللت بللاسللتللحللواذات عللدة 
خللال أزمللة كورونا في قطاع العقار بدبي واإلمللارات 
وتوافر  القيمة  انخفاض  من  لها، مستفيدة  املللجللاورة 
الللتللمللويللل بتكلفة مللنللخللفللضللة، خللصللوصللًا بللعللد ازديللللاد 
نللسللبللة الللتللطللعلليللم، وانلللحلللسلللار وبلللللاء كللللورونللللا، وعللللودة 
 »2020 »إكسبو  انللطللاق  واقللتللراب  تدريجيًا،  األنشطة 
في شهر أكتوبر املقبل والتوسع في الرحات الجوية 

للطيران.
 

قيمة مضافة

وأضللللاف أن هللنللاك الللعللديللد مللن املجاميع 
االسلللتلللثلللملللاريلللة اللللكلللويلللتللليلللة اللللنلللشلللطلللة فللي 
الللقللطللاع الللعللقللاري فللي دبلللي، وذللللك بسبب 

املمتلئة  واللللرزنلللاملللة  الللكللثلليللرة  الللفللعللاللليللات 
طللللوال اللللعلللام بللاملللؤتللمللرات واملللللعللللارض الللتللي 

تللجللذب الللشللركللات واللللللزوار بللاملللايللني، مللا يخلق 
زخللمللًا كللبلليللرًا فلللي اإلملللللللارة، وهللللو قلليللمللة مللضللافللة 

لاستثمار العقاري بها.
 ولللفللت إلللى أن أسللعللار الللعللقللارات القائمة فللي اإلملللارات 
تللشللهللد تللحللسللنللًا، وهلللنلللاك ثللقللة فلللي اللللسلللوق، خللصللوصللًا 
الللتللزامللهللم بدعم  املحليني  املستثمرين  كللبللار  إبلللداء  مللع 

أحد  الفطيم  مجموعة  أطلقت  أن  بعد  استثماراتهم، 
أكلللبلللر املللسللتللثللمللريللن الللعللقللاريللني اإلملللاراتللليلللني ملللبلللادرة 
توظيف 3 آالف مواطن إماراتي، كما أعلن أكبر 
مساهم في شركة دامللاك عزمه االستحواذ 
اللللجلللزئلللي علللللللى أسلللهلللم اللللشلللركلللة امللللدرجلللة 
فللللي سلللللوق دبلللللي املللللالللللي، مللللؤكللللدًا أن هلللذه 

زت السوق.
ّ
التطورات اإليجابية حف

الفلل الجاهزة

وأوضح السالم أن التداول العقاري على الفلل 
13 منطقة  أكثر من  في  ارتفاعًا  الجاهزة شهد 
للشهر الللثللانللي علللللى الللتللوالللي، وملللع تللعللديللات قللانللون 
اإلقللللامللللة وزيللللللادة مللدتللهللا ومللملليللزاتللهللا للللللمللسللتللثللمللريللن 
األجللللانللللب، أصلللبلللح الللتللملللللك أسلللهلللل وأكلللثلللر جلللللدوى من 
الللتللأجلليللر، ملللا شللّجللع علللللى زيلللللادة االهللتللمللام األجللنللبللي 

بالفلل في التجمعات النموذجية الجاهزة.

مشاريع كويتية حيوية

وقال السالم إن إحدى أقدم الشركات العقارية الكويتية 
في اإلمللارات هي شركة عقارات الكويت، التي أدرجت 
أسللهللمللهللا فلللي بلللورصلللة دبللللي، واسلللتلللحلللوذت علللللى عللقللار 

فندقي في نخلة جميرا.
مللشللروعللًا كويتيًا مميزًا في  أيللضللًا  وأضلللاف أن هللنللاك 
أبلللو ظللبللي وهلللو »الللريللم ملللول« فللي جللزيللرة الللريللم، وقللد 
أفنيوز  إلى مشروع  باإلضافة  االكتمال،  على  شارف 
في موقع حيوي  املباني  تنفذه شركة  الللذي  الشارقة 
جللللدًا فلللي اإلملللللللارة، مللتللمللنلليللًا أن تلللكلللون هللللذه املللشللاريللع 
مللكللتللملللللة فلللي الللقللريللب الللعللاجللل، فللهللي تللمللثللل االهللتللمللام 
أهم  أحد  في  املتبادلة  االستثمارات  بتنمية  الكويتي 

األسواق اإلقليمية.

المستثمرون الكويتيون اقتنصوا فرصاً مجدية إبان الجائحة في العقارات اإلماراتية

¶ 20.6 ألف متملك كويتي باإلمارات.. باستثمارات تبلغ 181 مليار درهم

¶ غزارة الفعاليات في دبي باتت قيمة مضافة لالستثمار العقاري

¶ تعديل قانون اإلقامة شّجع األجانب على تملك الفلل الجاهزة

يعتبر القطاع العقاري في اإلمارات 
عموماً ودبي خصوصاً أحد أهم 

القطاعات الرئيسية في اقتصاد 
الدولة، حيث استطاع إثبات قوته 

وقدرته على التعافي السريع من 
تداعيات جائحة كورونا، ونجح إلى 

حد بعيد في التفوق على العقارات 
األخرى في معظم دول العالم، من 

حيث جاذبيته وعوائده المناسبة 
التي يحققها للمستثمرين.

فراس السالم

مبادرات أنعشت السوق
توقع خبراء عقاريون أن يشهد السوق العقاري في دبي مزيدًا من االنتعاش 
مع قرب معرض »إكسبو 2020« أوائل الشهر املقبل، وأشاروا إلى أن هذه 
املبادرات التي أطلقتها اإلمارات خالل الفترة السابقة، واملتمثلة بمنح اإلقامة 
وأصحاب  واملستثمرين،  األعمال،  رواد  تشمل  التي  معينة  لفئات  الذهبية 
لألجانب  السماح  إلى  باإلضافة  وغيرهم،  واألطباء  التخصصية،  املواهب 
بتملك الشركات بنسبة 100 في املئة، جميعها صّبت في مصلحة الدولة، 
واإلقليمية،  األجنبية  االس��ت��ث��م��ارات  ت��دف��ق  ف��ي  ملموس  بشكل  وس��اه��م��ت 

وانتعاش قطاع العقارات واقتصاد الدولة ككل.

الهروب إلى األرخص
أشار خبراء عقاريون إلى أن اإلمارات أصبحت الوجهة املفضلة لدى الكثير 
ال��ع��ق��اري،  ال��ق��ط��اع  ال��ذي��ن ي��ري��دون االس��ت��ث��م��ار أو التملك ف��ي  م��ن الكويتيني 
العقارات في االم��ارات رخيصة مقارنة باملبالغ  وع��زوا ذلك إلى أن أسعار 
الكويتي لشراء قطعة أرض أو سكن في  التي يحتاجها املواطن  الضخمة 
بلده، مضيفني أن موقع الكويت الجغرافي القريب من دبي التي يستغرق 
السفر إليها جوًا نحو 80 دقيقة قد زاد أيضًا من رغبة املواطنني الكويتيني 
في ش��راء منزل أو شقة في اإلم��ارة، ما جعلهم من ضمن أكبر املتملكني 

للعقار في دبي.

منطقة مشرف
القيمة التقديرية للعقار كما في سبتمبر 2021

KD 580,000

أرض فضاء 750 م2

شارع واحد - داخلي

»ميد«: البالغة قيمتها 1.26 مليار دوالر

تمديد موعد استشارات »الشعيبة الشمالية«

دول الخليج قد تنضم التفاق الضريبة على أرباح الشركات
توقعت خدمات ضرائب األعمال لدى »إرنست آند يونغ« في 
أفريقيا أن دول الخليج قد  منطقة الشرق األوسللط وشمال 

تنضم إلى االتفاق العاملي على أرباح الشركات.
وأشار وديع أبو نصر الشريك املسؤول لدى EY إلى زيادات 
مرتقب  آخرها  يكون  ربما  املضافة،  القيمة  ضريبة  بنسب 

السريعة  الضريبة  هللذه  رفللع  عبر  البحرين،  فللي  أن يحصل 
التطبيق من نسبة 5% إلى %10.

وتحدث عن اتفاق مجموعة الللدول السبع األكبر اقتصاديا 
بالعالم، في يونيو املاضي، على ضريبة بنسبة 15% على 
أرباح الشركات العاملية بكل البلدان، ودول الخليج جزء من 

هللذه املللعللاهللدة الللعللامللليللة، وبللالللتللالللي ربللمللا نللرى ضللرائللب على 
الشركات في البحرين واإلمارات وغيرهما.

كما أفاد بأن حاجة دول الخليج إلى تمويل العجوزات في 
امليزانية وتمويل املشاريع التي تقوم بها قد ترجح ظهور 

 للنسب فيها.
ً
ضرائب أو تعديا

البحرين تلغي الهيئة الوطنية للنفط والغاز
ذكرت وكالة أنباء البحرين أن العاهل البحريني أصدر مرسومًا ملكيًا يلغي 

الهيئة الوطنية للنفط والغاز، لتتولى وزارة النفط جميع مهامها.
الوطنية  النفط كل االعتمادات املدرجة للهيئة  الوكالة »ت��ؤول إلى وزارة  وقالت 
للنفط والغاز في امليزانية العامة للدولة وكل حقوقها والتزاماتها، وينقل إليها 
جميع موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية«.

 من أسواق الدين عدة مرات على 
ً
وجمعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز تمويال

مدى السنوات القليلة الفائتة، بما في ذلك إصدار صكوك بقيمة 600 مليون 
دوالر في أبريل، وللهيئة سندات تقليدية قائمة بقيمة 2.25 مليار دوالر، وفقًا 

لبيانات رفينيتيف.

السعودية تعتزم إصدار سندات خضراء قريبًا

سندات  إص���دار  تعتزم  اململكة  أن  السعودية  املالية  وزارة  ف��ي  م��س��ؤول  ذك��ر 
إلى احتواء  للنفط  املنتجة  اململكة  ال��ذي تسعى فيه  الوقت  خضراء قريبًا، في 
قة بالحوكمة لتوسيع قاعدة املستثمرين 

ّ
املخاوف البيئية واالجتماعية واملتعل

وتمويل انتقالها إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة.
املديني  ه��ان��ي  ال��دي��ن  إلدارة  ال��وط��ن��ي  للمركز  املكلف  التنفيذي  ال��رئ��ي��س  وق���ال 
التصدير،  ائتمان  وك���االت  م��ن  امل��دع��وم  التمويل  أيضًا  س��ت��درس  الحكومة  إن 

باإلضافة إلى الصكوك والسندات التقليدية. 

في النصف األول 2021

10% نمو اقتصاد سلطنة عمان
الثاني من 2021  الربع  في  بمعدل %10  نموا  اقتصاد سلطنة عمان  سجل 
على أساس سنوي، وبلغ 15.3 مليار ريال، بدعم من ارتفاع األنشطة النفطية 
وغير النفطية على حد سواء. زادت األنشطة النفطية في السلطنة بنسبة %8.7 
الغاز %2.  الخام 11%، بينما تراجعت أنشطة  النفط  مدفوعة بزيادة أنشطة 
كانت عمان قد أقرت خطة للتحفيز االقتصادي تقوم على تخفيض األعباء 
على الشركات واملستثمرين، بما يتيح لهم السيولة الالزمة للتوسع، تضمنت 
التي ستباشر  الشركات  على  وال��رس��وم  الضرائب  بتخفيض  متعلقة  حوافز 
نشاطها خالل عام 2021 في قطاعات التنويع االقتصادي، وتخفيض معدل 
و2021،   2020 لعامي  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  على  الدخل  ضريبة 

وفقًا لوكالة األنباء الُعمانية.

»المركزي«: سندات وتورق بـ 240 مليون دينار
أعلللللن بنك الللكللويللت املللركللزي امللس االثللنللني عللن تخصيص اصلللدار سندات 
وتورق بقيمة اجمالية بلغت 240 مليون دينار )792 مليون دوالر(. وقال 
»املللركللزي« في بيان تلقت سبقلا نسخة منه، إن اجللل االصلللدار بلغ ستة 
أشهر بمعدل عائد 1.25 في املئة. وأصللدر»املللركللزي« منذ اسبوع سندات 
ثاثة  بأجل  دوالر(  مليون   660 )نحو  ديللنللار  مليون   200 بقيمة  وتللورقللا 

أشهر وبعائد بلغ 1.125 في املئة.
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»رعاية حكوماتنا ستبقى عنصراً أساسياً في نجاح االستثمارات الخليجية البينية«

الصقر: إلرساء حقبة جديدة من التعاون مع اإلمارات
دينا حسان

ان  الصقر،  الكويت محمد  ق��ال رئيس غرفة تجارة وصناعة 
وعن  ومؤسساتها  الكويت  ع��ن  يعرفون  اإلم����ارات  ف��ي  أهلنا 
اق��ت��ص��اده��ا ورس����وخ ث��واب��ت��ه وط��م��وح رؤي��ت��ه م��ا ي��ع��رف��ه أه��ل 
ال��ك��وي��ت وم��ج��ت��م��ع أع��م��ال��ه��ا، وان ال��ك��وي��ت��ي��ن م��ط��ل��ع��ون على 

إنجازات اإلمارات ووثبة أبوظبي كأهلها.
 وتحدث الصقر في كلمته التي ألقاها خالل اجتماع الغرفة 
أم��س عن منطلقات  املستوى  اقتصادي رفيع  إم��ارات��ي  بوفد 
أس��اس��ي��ة ف��ي سبيل تطوير أوج���ه ال��ت��ع��اون االق��ت��ص��ادي بن 
ال��ب��ل��دي��ن ال��ش��ق��ي��ق��ن، ق��ائ��ال ان امل��ن��ط��ل��ق األول ه���و أن رع��اي��ة 
االستثمارات  نجاح  في  أساسيًا  عنصرًا  حكوماتنا ستبقى 
يجب  الخليجي  ال��خ��اص  القطاع  أن  غير  البينية  الخليجية 
أن يتحمل مسؤوليته التنموية والتكاملية ليكون في موقع 

املبادرة وفي موقع اإلدارة.
وامل��ن��ط��ل��ق ال��ث��ان��ي ه���و اع���ط���اء أول���وي���ة ل��ل��م��ش��اري��ع ال��خ��دم��ي��ة 
واالن��ت��اج��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��زز ال��ت��ك��ام��ل ب��ن دول مجلس ال��ت��ع��اون 
سواء في استخدام املدخالت أو في تلبية احتياجات األسواق 
من  تزيد  التي  الوسيطة  واملنتجات  الخدمات  تأمن  ف��ي  أو 

كفاءة املؤسسات وتنافسية املصانع في دول املجلس. 
التي  الصحية  الجائحة  دروس  فهو من  الثالث  املنطلق  أم��ا 
اجتاحت العالم، وأك��دت أن منطقتنا بالذات أح��وج ما تكون 
إلى السعي لتأمن حد كاف ومقبول من األمن الغذائي واألمن 
الصحي م��ن جهة، وإل��ى تطوير أنظمة وط��رق االم���داد فيما 
بينهما من جهة ثانية. وفي الختام أعرب الصقر عن تمنيه 
أن يشكل هذا اللقاء انطالقة تجسد العزم نحو إرساء حقبة 
جديدة من التعاون والشراكات املثمرة بن البلدين الشقيقن.

شراكات تنموية

وم���ن ج��ان��ب��ه، أك���د رئ��ي��س ات���ح���اد غ���رف ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة 
اإلم��ارات��ي��ة ع��ب��داهلل امل��زروع��ي ح��رص��ه على تعزيز ال��ش��راك��ات 
التنموية بن البلدين الشقيقن، مشيرًا إلى ان الكويت تمتلك 
الخارجية مرتكزة على  رؤية حكيمة في توجيه سياساتها 
إرث ط��وي��ل م���ن ال��ت��ج��ارب وامل����ب����ادرات ال��خ��ي��رة ال��ت��ي تكللت 

بالنجاح. 
وأض���������اف: »االج�������������راءات أص���ب���ح���ت أس����ه����ل ب��ك��ث��ي��ر وج����اذب����ة 
للمستثمرين، كما أنه من اهم ما نركز عليه هو التكنولوجيا 
ال��زراع��ي��ة وت��ط��وي��ره��ا ل��ل��خ��روج بمنتج ق���وي ي��دع��م ويساعد 

املجتمع وفي السياحة الصحية«.

مناخ استثماري

ال��ع��م��ل��ي��ات   - امل����ش����اري����ع  إدارة  م����س����ؤول����ة  ق����دم����ت  ب������دوره������ا، 
املباشر فئ سعد  االستثمارية في هيئة تشجيع االستثمار 
الشويب عرضا تقديميا تحت عنوان املناخ االستثماري في 
الكويت، بّينت من خالله أن هناك ركائز سبع لخطة التنمية 
وت��ح��ق��ي��ق رؤي����ة ال��ك��وي��ت 2035 وت��ح��وي��ل��ه��ا ال���ى م��رك��ز م��ال��ي 
وتجاري جاذب لالستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة 
النشاط االقتصادي، وهذه الركائز تتمثل في االعتماد على 
اقتصاد مستدام، وتوفير رعاية صحية عالية الجودة، وبنية 
تحتية متطورة، وكذلك الحرص على وجود رأس مال بشري 

مستدامة،  معيشية  وبيئة  فاعلة،  حكومية  وإدارة  إب��داع��ي، 
وأخيرا مكانة دولية متميزة.

الهيئة 1.2 مليار دينار  وكشفت عن بلوغ حجم استثمارات 
في مختلف القطاعات.

واشارت الشويب الى تمتع الكويت بمتانة أدائها االقتصادي 

قانونية  وبيئة  استثمارية،  بدرجة  سيادي  وتقييم  الكلي، 
ش��ف��اف��ة، وب��ي��ئ��ة ث��ق��اف��ي��ة م��ت��ن��وع��ة وم��ن��ف��ت��ح��ة، وث����روة نفطية 
نظام  ال���ى  ب��االض��اف��ة  منخفضة،  وم��خ��اط��ر سياسية  غ��ن��ي��ة، 
مصرفي مستقر، وموقع جغرافي إستراتيجي، وكذلك جودة 
ال��ب��ن��ي��ة التحتية وت��ن��اف��س��ي��ة ق��ط��اع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 
واالت����ص����االت، وت��ن��اف��س��ي��ة ت��ك��ال��ي��ف ع��ن��اص��ر االن���ت���اج، ع��الوة 
ع��ل��ى ال��دي��م��وق��راط��ي��ة ال��راس��خ��ة وان��خ��ف��اض م��ع��دل الضريبة 
الشرائية،  والقوة  الفرد  وارتفاع معدل دخل  الشركات،  على 
تعليمي  مستوى  ذات  شبابية  بفئة  تتمتع  الكويت  أن  كما 
عال، وتعتبر سوقا حيويا للمشاريع والفرص االستثمارية 
التنموية  للمساعدات  ع��ال  مستوى  توفير  ك��ذل��ك  ال���واع���دة، 

واإلنسانية.
لسنة   116 املباشر  االجنبي  االستثمار  ق��ان��ون  ان  واض��اف��ت 
2013 قد شهد العديد من التحسينات الجديدة، التي تشتمل 
لالنشطة  السلبية  القائمة  وتبني  ع��ام��ة،  هيئة  ان��ش��اء  على 
االقتصادية، وتحديد أنواع الكيانات االستثمارية، وتقليص 
م��دة ال��ب��ت ف��ي الطلبات، وإن��ش��اء ال��ن��اف��ذة امل��وح��دة، وتوسيع 

االنتفاع من املزايا لكل أنواع الشراكات.

فرص استثمارية

أبوظبي لالستثمار  املساطحة بمكتب  وأوض��ح رئيس قسم 
القطاع  استثمارات  بتعزيز  ملتزم  املكتب  أن  النعيمي  ياسر 
ال��خ��اص، ودع���م النمو القائم على االب��ت��ك��ار م��ن خ��الل تقديم 
خدمات دعم للمستثمرين والحوافز وتعزيز شراكات البنية 
التحتية وتسهيل االتفاقات الطويلة األمد بن كيانات القطاع 

الخاص والشركاء الحكومين.
النعيمي إلى أن فريق الخدمات  وعن دعم املستثمرين، لفت 
االس���ت���ش���اري���ة ال���خ���اص���ة ب���االع���م���ال ال���ت���اب���ع مل��ك��ت��ب اب��وظ��ب��ي 
لالستثمار يعمل على توفير كل الدعم املطلوب للمستثمرين 
االستثمار، ومن  امتداد مسيرة  التأسيس وعلى  مرحلة  من 
ال��ج��وان��ب ال��ت��ي ي��وف��ره��ا ت��ق��دي��م امل��ع��ل��وم��ات ح���ول ك��ل االم���ور 
مرتبطة  ب��ي��ان��ات  م��ن  فيها  بما  االع��م��ال،  بممارسة  املرتبطة 
ب��االق��ت��ص��اد وال��ق��ط��اع��ات ذات االول����وي����ة، ك��ذل��ك ال��ت��راخ��ي��ص 
واالنظمة  القوانن  ح��ول  املعلومات  ك��ل  وتوفير  واالذون����ات، 
املعمول بها، كذلك خدمات عقارية من خالل توفير مساحات 
العمل بأسعار معقولة، وتوفير الوسطاء والوكالء العقارين 
الختيار أفضل مواقع سكن للموظفن، واملساعدة في إصدار 

التأشيرات والخدمات املصرفية واملالية.
وأض����اف: ال ي��ق��ف األم���ر ع��ل��ى ذل���ك، ب��ل ي��ق��دم مكتب أب���و ظبي 
لالستثمار ال��ع��دي��د م��ن ال��ح��واف��ز امل��ال��ي��ة وغ��ي��ر امل��ال��ي��ة س��واء 
ال��ح��واف��ز  بشكل م��ب��اش��ر أو ب��ال��ت��ع��اون م��ع ش��رك��ائ��ه، وتتمثل 
امل��ادي��ة ف��ي تقديم ال��خ��ص��وم��ات وامل��ن��ح ل��دع��م االس��ت��ث��م��ار في 
االب��ت��ك��ار واس��ت��ث��م��ارات االس��ه��م وال��ح��واف��ز االخ���رى م��ن خالل 
ال��ش��رك��اء، أم��ا ال��ح��واف��ز غير املالية فتتمثل ف��ي امل��س��اع��دة في 
الوصول ال��ى االراض��ي ومساحات املكاتب وامل��راف��ق االخ��رى، 
واملساعدات التنظيمية بما في ذلك من التأشيرات واختيار 
التجريبية وغ��ي��ره��ا، وام��ك��ان االع��ف��اء م��ن رس��وم  التراخيص 
لالستثمار  ظبي  أب��و  مكتب  يقوم  كما  حكومية.  ومتطلبات 
ب��ت��س��ه��ي��ل االت���ف���اق���ي���ات ال��ط��وي��ل��ة األم�����د ب���ن ك��ي��ان��ات ال��ق��ط��اع 

الخاص والشركاء من املؤسسات الحكومية.

محمد الصقر متوسطاً )من اليمين( فهد الجوعان وأسامة النصف ووفاء القطامي )ومن اليسار( ضرار الغانم وعصام البحر )تصوير: حسني هالل(

محمد الصقر

التبادل التجاري

خالد  الصناعة  تنمية  مكاتب   – الصناعي  التطوير  إدارة  مدير  ق��ال 
مبارك بني زام��ة: إن العالقات بني االم��ارات والكويت قوية، حيث يبلغ 
حجم التبادل التجاري غير النفطي بني امارة ابو ظبي والكويت خالل 
التجارة  قيمة  بلغت  كما  دوالر،  مليار   14 االخ��ي��رة  الخمس  السنوات 
التجارة  ف��ي 2019، وبلغت قيمة  م��ل��ي��ارات دوالر  ف��ي 7  ال��دول��ت��ني  ب��ني 
كما وصلت   ،2019 في  دوالر  مليون   870 الجانبني  بني  االلكترونية 
قيمة التجارة في املعدات الصناعية 530 مليون دوالر، وقيمة التجارة 
ال��زراع��ي 485  القطاع  ف��ي  وال��ت��ج��ارة  دوالر،  مليون  التعدين 400  ف��ي 
ماليني   806 الكريمة  واالح��ج��ار  ال��ذه��ب  ت��ج��ارة  وقيمة  دوالر،  مليون 
مليون   682 الكيماويات  ت��ج��ارة  قيمة  وصلت  كما   ،2019 ف��ي  دوالر 

دينار في 2019، بلغت قيمة تجارة في املعادن 461 مليون دوالر.

1000 رخصة عمل لكويتيين
في أبوظبي 

راش��د عبدالكريم  أبوظبي  االقتصادية في  التنمية  دائ��رة  أش��ار وكيل 
البلوشي إلى ما يفوق 1000 كويتي يمتلكون رخص عمل في أبوظبي، 
و38 مصنعًا كويتيًا، و1004 ورشة حرفية، إضافة إلى 33 ألف كويتي 
القطاع  مشاركني في بورصة اإلم���ارات. معربًا عن أمله في أن يكون 
ملدينة  املستقبلية  ال��رؤى  تحقيق  في  فاعال  الكويتي شريكا  الخاص 
أبوظبي، وتطرق إلى دور دائرة التنمية واملهام التي تقوم بها من إعداد 
البرامج والخطط اإلستراتيجية واعتماد أفضل املمارسات االقتصادية 
واإلدارية وتوظيف املوارد البشرية على النحو األمثل واستخدام أحدث 
امل��ج��ال االق��ت��ص��ادي،  العاملية ف��ي  ال��خ��ب��رات  التقنيات واالس��ت��ف��ادة م��ن 
وقيادة األجندة االقتصادية إلمارة أبوظبي نحو تحقيق التوازن، التنوع 

واالستدامة في اقتصاد قائم على املعرفة.

محفظة المناطق الصناعية 

التنفيذي   قال رئيس قطاع املدن الصناعية واملنطقة الحرة والرئيس 
التابعة  أبوظبي –  الهاملي: إن موانئ  ملدينة خليفة الصناعية عبداهلل 
ال��ش��رك��ات القابضة على  »ال��ق��اب��ض��ة« ADQ تعد واح���دة م��ن ك��ب��رى  ل���
مستوى املنطقة وتمتلك محفظة واسعة من املؤسسات الكبرى العاملة 

في قطاعات رئيسية ضمن االقتصاد املتنوع في ابوظبي.
ولفت إلى أن محفظة املناطق الصناعية تشمل أكثر من 1500 مستثمر، 
ألف  استيعاب 500  على  ق���ادرة  عاملية  مدينة سكنية  م��ن 40  واك��ث��ر 
ساكن، وتبلغ املساجة اإلجمالية للمنطقة الحرة 100 كيلومتر مربع، 
مساحة  على  عامليًا،  والحرة  الصناعية  للمناطق  تجمع  أكبر  وتعتبر 

550 كيلومترًا مربعًا ويعمل بها أكثر من 70 ألف موظف.

يجب  ال��خ��ل��ي��ج��ي  ال���خ���اص  ال��ق��ط��اع   ¶

ال��ت��ن��م��وي��ة  م��س��ؤول��ي��ت��ه  ي��ت��ح��م��ل  أن 
والتكاملية

الخدمية  للمشاريع  أول��وي��ة  إع��ط��اء   ¶

واإلنتاجية لتعزيز التكامل الخليجي 

رؤي��ة  تمتلك  ال��ك��وي��ت  ال��م��زروع��ي:   ¶

حكيمة في توجيه سياساتها الخارجية

حجم  دي���ن���ار  م��ل��ي��ار   1.2 ال��ش��وي��ب:   ¶

استثمارات »تشجيع االستثمار المباشر«

¶ النعيمي: »أبوظبي لالستثمار« يوفر 
كل الدعم المطلوب للمستثمرين 

جانب من استقبال »الغرفة« الوفد اإلماراتي االقتصادي



ف���ي »ال���ي���وم ال��ع��امل��ي ل��ل��س��ي��اح��ة«، ال����ذي ي���ص���ادف 27 م���ن سبتمبر، 
العنجري،  ال��س��ي��اح��ة، نبيلة  ال��س��اب��ق لقطاع  امل��س��اع��د  ال��وك��ي��ل  دع��ت 
املسبوق  غير  باإلقبال  املتمثلة  الراهنة  العاملية  املوجة  اغتنام  إل��ى 
ع��ل��ى ال��س��ي��اح��ة امل��ح��ل��ي��ة ف���ي م��خ��ت��ل��ف ال�����دول وال���ب���ل���دان، ب��ع��د ف��ت��رة 
اإلغالق الطويلة بسبب فيروس كوفيد19-، وطالبت بمالقاة حاجة 
اإلس��راع  خ��الل  م��ن  والسياحة،  للترفيه  امل��اس��ة  واملقيمني  املواطنني 
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نبيلة العنجري

العنجري:  إلى متى تبقى الكويت محرومة من المشاريع الداخلية؟

دعوة الستغالل فرص الترفيه والسياحة

A320Neo من نوع إيرباص

»أالفكو« سلمت طائرة
إلى »الجزيرة«

لتمويل ش��راء  أالف��ك��و  أعلنت شركة 
الطائرات عن نجاحها في  وتأجير 
ال��ج��دي��دة  ال��ط��ائ��رة األخ���ي���رة  تسليم 
من طراز إيرباص A320Neo لشركة 
ب��ع��د تسلمها من  ال��ج��زي��رة  ط��ي��ران 
م���ص���ن���ع إي�������رب�������اص، وذل���������ك ض��م��ن 
إط����ار ص��ف��ق��ة ت��أج��ي��ر ث���الث ط��ائ��رات 
ل��ش��رك��ة   A320 إي����رب����اص م���ن ط�����راز 

الجزيرة للطيران.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة أالفكو أحمد الزبن، إن أالفكو 
اس��ت��ك��م��ل��ت ب��ن��ج��اح ع��م��ل��ي��ات ت��س��ل��ي��م 9 ط���ائ���رات ان��س��ج��ام��ًا مع 
الخطة املوضوعة لسجل الطلبات املقرر تسليمها للسنة املالية 

.2021 ���2020
ول��ف��ت إل���ى أن ال���ط���ائ���رات ال��ت��ي ت���م تسليمها ش��م��ل��ت ط��ائ��رت��ني 
وط��ائ��رت��ني   ،Sky ال��ت��ش��ي��ل��ي��ة  س��ك��اي  ط���ي���ران  ل��ش��رك��ة   A320neo
A320neo للخطوط الجوية اإلسكندنافية SAS، وأربع طائرات 
امل��ك��س��ي��ك��ي��ة  ال���ج���وي���ة  ف����والري����ز  ل��خ��ط��وط   A320NEO إي����رب����اص
Volaris، وطائرة A320neo لطيران الجزيرة، مبينًا أنه تم بيع 
اثنتني من أرب��ع ط��ائ��رات A320neo امل��ؤج��رة إل��ى Volaris خالل 

وقت التسليم.
وأع��رب الزبن عن سعادته باالنجاز ال��ذي حققته شركة أالفكو 
في السنة املالية الحالية بالنظر إلى التأثير غير املسبوق الذي 
ك��وف��ي��د�������19، منوهًا  ت��داع��ي��ات جائحة  م��ن  الصناعة  ع��ان��ت منه 
إل���ى ط��ي��ران   A320neo ف��ي اس��ت��ك��م��ال تسليم ط��ائ��رة ب��ال��ن��ج��اح 
لها  امل��خ��ط��ط  التسليم  اس��ت��ك��م��ال عمليات  وب��ال��ت��ال��ي  ال��ج��زي��رة، 

لتسع طائرات للسنة املالية الحالية. 

أحمد الزبن

حقق أعلى مستوى منذ 2018

النفط يواصل مكاسبه.. ويالمس 80 دوالرًا

دوالرًا   79.23 ليبلغ   %1.5 ب��رن��ت  خ���ام  زاد 
امل��اض��ي  ب��ع��دم��ا س��ج��ل األس��ب��وع  للبرميل، 
التوالي،ليصل  زي��ادة أسبوعية على  ثالث 
، في  ال��ى اعلى مستوى منذ اكتوبر 2018 
وقت صعد الخام األميركي 1.5% إلى 75.09 
دوالرًا للبرميل،بعدما سجل خامس زيادة 

أسبوعية على التوالي األسبوع املاضي.
وقالت »إيه إن زد« لألبحاث في مذكرة: »ال 
ي���زال ن��ق��ص امل��ع��روض ي���ؤدي إل���ى السحب 

من املخزونات في كل املناطق«.
وتشير أسعار النفط الصادرة �� أمس �� إلى 
ت��زاي��د اس��ت��ه��الك ال��خ��ام ف��ي ع��دي��د األس���واق 
ال����رئ����ي����س����ة ح�������ول ال�����ع�����ال�����م، وال����س����ح����ب م��ن 
توقعات  وس��ط  االح��ت��ي��اط��ي��ة،  مخزوناتها 
الربع  في  الصعود  في  األسعار  باستمرار 

األخير من 2021.
وي��ت��زام��ن ارت��ف��اع أس��ع��ار ال��ن��ف��ط م��ع زي���ادة 
ال��ط��ل��ب م���ن ج���ان���ب أس������واق أوروب��������ا، ال��ت��ي 
ت��ش��ه��د ارت����ف����اع����ًا ح������ادًا ف����ي أس����ع����ار ال���غ���از 

الطبيعي.
وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، 
بفعل زيادة الطلب وثبات املعروض، وسط 
تحذيرات أطلقها البيت األبيض، األسبوع 
داخل  الغاز  أسعار  في  بالتالعب  املاضي، 

القارة العجوز.
وت���ط���م���ح روس����ي����ا إل�����ى ت��ش��غ��ي��ل خ����ط ن��ق��ل 
الغاز »نورد ستريم« بعد ضغوط فرضها 

ترامب،  دونالد  األسبق  األميركي  الرئيس 
مل��ن��ع اع��ت��م��اد أك��ب��ر م��ن ج��ان��ب أوروب����ا على 

روسيا في قطاع الطاقة.

توقعات إيجابية

ف����ي غ����ض����ون ذل�������ك، رف������ع ب���ن���ك »غ���ول���دم���ان 
س����اك����س« ت���وق���ع���ات���ه ل���س���ع���ر م����زي����ج ب��رن��ت 
بحلول نهاية العام إلى 90 دوالرًا للبرميل 
بمعدل  ال��وق��ود  على  الطلب  تعافي  بسبب 
أس�����رع م���ن امل��ت��وق��ع م���ن ت���داع���ي���ات ان��ت��ش��ار 
م��ت��ح��ور دل��ت��ا م���ن ف���ي���روس ك���ورون���ا وآث���ار 

إعصار آيدا في اإلمدادات العاملية.
وقال »غولدمان ساكس« في مذكرة: »لدينا 
منذ فترة طويلة توقعات إيجابية ألسعار 
ال��ن��ف��ط، ل��ك��ن ال��ع��ج��ز ب��ني ال��ع��رض وال��ط��ل��ب 
ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن أك��ب��ر م��ن توقعاتنا مع 
ان��ت��ع��اش ال��ط��ل��ب ال��ع��امل��ي م���ن أث����ر م��ت��ح��ور 
دل��ت��ا ب��أس��رع م��ن توقعاتنا ال��س��اب��ق��ة وم��ع 
استمرار اإلمدادات العاملية عند مستويات 

أقل من توقعاتنا السابقة«.
وفي وقت سابق هذا الشهر اتفقت منظمة 
البلدان املصدرة للبترول )أوبك( وحلفاؤها 
»أوبك بلس« على التمسك بقرار اتخذ في 
ي��ول��ي��و امل���اض���ي ب���ال���ت���راج���ع ت��دري��ج��ي��ًا عن 

تخفيضات اإلنتاج.
وأض������اف »غ���ول���دم���ان س���اك���س« أن ال��ض��رر 
الذي ألحقه اإلعصار آيدا باإلمدادات محا 

أثر زي��ادة إنتاج أوبك بلس وفاقه وما زال 
إنتاج النفط غير الصخري مخيبًا لآلمال.

وف�����ي م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��وق��ع��ات��ه ل���ع���ام 2022، 
خ��ف��ض ال��ب��ن��ك م��ت��وس��ط ت��وق��ع��ات��ه للربعني 
الثاني والرابع إلى 80 دوالرًا من 85 دوالرًا 
ل��ل��ب��رم��ي��ل ف����ي ت���وق���ع���ات س���اب���ق���ة آخ������ذًا ف��ي 
االعتبار احتمال التوصل إلى اتفاق نووي 

أميركي ���� إيراني بحلول أبريل املقبل.

املخزونات األميركية

واق��ت��رب��ت امل��خ��زون��ات األم��ي��رك��ي��ة م��ن أدن��ى 
م����س����ت����وى ل����ه����ا ف�����ي ث�������الث س������ن������وات، وف����ي 
الوقت نفسه، يبدو أن ارتفاع أسعار الغاز 
ال��ن��ف��ط مع  ال��ط��ل��ب ع��ل��ى  الطبيعي س��ي��ق��ود 

استبدال املستخدمني للوقود.
وق��د ارت��ف��ع النفط بأكثر م��ن 80% خالل 

العاملي  الطلب  تعافي  مع  املاضي  العام 
م�����ن االض������ط������راب ال����ن����اج����م ع�����ن ال�����وب�����اء. 
ولجهة اإلمدادات، خففت منظمة البلدان 
امل���ص���درة ل��ل��ب��ت��رول )أوب������ك( وح��ل��ف��اؤه��ا 
بما في ذلك روسيا قيود اإلنتاج ببطء. 
املتطرف  الطقس  أدى  ذل���ك،  إل��ى  إض��اف��ة 
إل��ى إعاقة اإلنتاج  ال��والي��ات املتحدة  في 

املحلي.

»غولدمان ساكس« يتوقع وصوله إلى 90 دوالرًا بنهاية العام

توقعات باستمرار األسعار في الصعود في الربع األخير 2021

»توتال«: ذروة الطلب 
على النفط قبل 2030

حسام علم الدين
ت��وق��ع��ت ش��رك��ة ت���وت���ال ال��ف��رن��س��ي��ة ان يبلغ 
عام  قبل  ذروت���ه  النفط  على  العاملي  الطلب 
متوقعا  ك��ان  عما  مبكرة  ف��ت��رة  ف��ي   2030
س���اب���ق���ا، م���ش���ي���رة ال������ى ان����ه����ا ت���ف���ت���رض ان 
االس����ت����ه����اك ال���ع���امل���ي ل���ل���خ���ام س���ي���ب���دأ ف��ي 
االنخفاض قبل نهاية العقد الحالي. وقالت 
ع���م���اق ال��ن��ف��ط ال��ف��رن��س��ي��ة ف���ي ت��وق��ع��ات��ه��ا 
ال���س���ن���وي���ة ل��ل��ط��اق��ة ان ال���ط���ل���ب ع���ل���ى ال��ن��ف��ط 
ال���ى م��س��ت��وى ي���ت���راوح ب��ن 40  سينخفض 
و64 م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا ب��ح��ل��ول ع��ام 
ق��وة تغير  2050، وذل��ك اعتمادًا على م��دى 
ال��ع��ال��م وع���ادات  النفطية ح���ول  ال��س��ي��اس��ات 
ال���ب���ش���ر ف����ي اس����ت����ه����اك ال����ط����اق����ة وازدي��������اد 

استخدام الطاقة النظيفة. 
يذكر ان العالم استهلك 99.7 مليون برميل 
الطاقة  لوكالة  وفقًا   2019 ف��ي  يوميا  نفط 
الدولية قبل ان يهبط تفشي جائحة كورونا 
ب��االن��ش��ط��ة االق��ت��ص��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة ال���ى ادن��ى 
مستوياتها في العام املاضي. اشارة الى ان 
منتجي نفط وتجار توقعوا وصول الطلب 
الجائحة  الى مستويات ما قبل  النفط  على 
ب��ح��ل��ول اوائ������ل ال���ع���ام امل��ق��ب��ل م���ع اس��ت��م��رار 
ال��ع��امل��ي رغ��م ان فوائض  تعافي االق��ت��ص��اد 

طاقة التكرير قد تؤثر في تلك التوقعات.
وت��وق��ع��ت ال��ش��رك��ة ال��ف��رن��س��ي��ة زي����ادة توليد 
الطاقة النظيفة عن الضعف بحلول 2050، 
الشمسية  والطاقة  الرياح  تمثل طاقة  حيث 

اكثر من %85 من تلك الزيادة.

ارتفعت أسعار النفط في تداوالت أمس )اإلثنين( لليوم الخامس 
على التوالي، إذ يقترب خام برنت من 80 دوالراً للبرميل، وسط 

مخاوف بشأن المعروض، في وقت يزداد فيه الطلب ببعض 
مناطق العالم مع تخفيف إجراءات مكافحة الجائحة.

إلى وضع املشاريع املؤجلة قيد التنفيذ، السيما منها مشاريع تنمية 
الجزر الكويتية واملدينة الترفيهية وتطوير وترميم املرافق واملشاريع 

السياحية، لتتماشى مع الحد األدنى من متطلبات األسر والعائالت.
لفتت إلى أن منظمة السياحة العاملية جعلت عنوان االحتفال باليوم 
النمو  أج��ل  من  »السياحة  على  التركيز  العام  لهذا  للسياحة  العاملي 
ال��ش��ام��ل«، و»االح��ت��ف��ال ب��ال��ق��درة ال��ف��ري��دة للسياحة ع��ل��ى ض��م��ان ع��دم 
��ف أح���د ع��ن ال���رك���ب، ح��ي��ث ي��ب��دأ ال��ع��ال��م ف��ي االن��ف��ت��اح م���رة أخ��رى 

ّ
ت��خ��ل

والتطلع إلى املستقبل«.
وقالت العنجري إن »الفرصة املتوافرة حاليًا إلنعاش السياحة املحلية 
أن  كما   ألسباب موضوعية شتى، 

ً
تتكرر مستقبال ال  قد  الكويت  في 

إل��ى ه��در متزايد للموارد وللثروة  ضياع ه��ذه الفرصة س��وف ي��ؤدي 
الوطنية، وإل��ى إنفاق العائالت ج��زءًا مهمًا من دخلها على السياحة 
الخارجية في ظل غياب البدائل املحلية املنافسة، إضافة إلى األضرار 
التي ستلحق بمشاريع الضيافة والسياحة والترفيه املقرر تنفيذها 
أو املخطط لها، والبالغة قيمتها، حسب تقارير متخصصة، نحو 10.3 

مليارات دوالر«. 
وأوضحت أن »السياحة الداخلية في كل العالم تقريبا أخذت تشهد 
ف��ي األش��ه��ر األخ���ي���رة ان��ت��ع��اش��ات غ��ي��ر م��س��ب��وق��ة، ب��ع��د خ��س��ائ��ر طائلة 
كورونا  تداعيات  نتيجة  العالم  ف��ي  والسفر  السياحة  بقطاع  لحقت 
الداخلية طريقها  السياحة  ال��دول تعتبر  العديد من  إن  املستجد، بل 
الرئيسي حاليًا للخروج من عنق الزجاجة واألزمة االقتصادية وسط 
إجراءات الحجر وانتشار الفيروس املتحور. وحدها الدول املحرومة 
من بنية سياحية داخلية مزدهرة يضطر مواطنوها للجوء إلى السفر 
السياحي ف��ي ال��خ��ارج رغ��م ع��دم اخ��ت��ف��اء ال��ف��ي��روس، وم��ن امل��ؤس��ف أن 

تكون الكويت من هذه الدول«. 
املحلية  بالسياحة  االه��ت��م��ام  ت��أخ��ر  »اس��ت��م��رار  ال��ع��ن��ج��ري:  واختتمت 
ف��ي ال��ك��وي��ت سيجعل امل��ش��اري��ع امل��ؤج��ل��ة وامل��ت��أخ��رة ضعيفة ال��ج��دوى 
ر ت��س��وي��ق��ه��ا محليًا 

ّ
 م���ن ح��ي��ث ق��درت��ه��ا ال��ت��ن��اف��س��ي��ة، وت���ع���ذ

ً
م��س��ت��ق��ب��ال

التي  املنطقة  ف��ي  للسياحة  ال��ك��ب��ي��رة  النهضة  م��ع  خ��اص��ة  وإق��ل��ي��م��ي��ًا، 
تشكل املقاصد القريبة. ونجدد دعوة جميع املسؤولني عن االقتصاد 
وم��ص��ادر ال��دخ��ل ال��وط��ن��ي م��ن أج��ل اغ��ت��ن��ام ال��ف��رص��ة لتنشيط القطاع 

املحلي وإنقاذ مشاريع القطاع قبل فوات األوان«.



حصل مركز بورشه الكويت، 
شركة بهبهاني للسيارات، 

على »جائزة التسويق المبتكر« 
المرموقة لعام 2020  بفضل 

حملته المميزة لسيارة تايكان 
تحت عنوان »أصبح جوهرنا 

واحداً«، التي تضمنت العديد 
من الشخصيات الكويتية 

البارزة. وتم اإلعالن عن الجائزة، 
التي تنظمها شركة بورشه 

الشرق األوسط وأفريقيا، 
المكتب اإلقليمي للعالمة 

التجارية، والذي يرعى الوكالء 
في 18  دولة، خالل مؤتمر ُعقد 

مؤخراً .

سيارات 
11 اقتصاد وأعمال
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ت��ع��ت��ب��ر ه���ذه امل����رة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ي��ح��ص��ل ف��ي��ه��ا م��رك��ز 
طرحها  منذ  املرموقة  الجائزة  على  الكويت  ب��ورش��ه 
ل��ل��م��رة األول�����ى ف���ي ع����ام 2017 . ورك�����زت ال��ت��رش��ي��ح��ات 
الجديدة  ت��اي��ك��ان  ب��س��ي��ارة  ال��ن��اس  على سبل تعريف 
بالكامل  كهربائية  ري��اض��ي��ة  س��ي��ارة  أول  وه��ي  كليًا، 
م��ن ب��ورش��ه، وتحفيزهم ع��ل��ى ش��رائ��ه��ا. وط����ّور فريق 
مشاركة  شهدت  مميزة  حملة  الكويت  ب��ورش��ه  مركز 
الذين  املوهوبة،  الكويتية  الشخصيات  مجموعة من 
الرياضية والفنية  التخصصات  م��ن  ع��دد  ف��ي  ب��رع��وا 
ي����روون قصصهم ع��ن ق���وة اإلرادة  وال��ث��ق��اف��ي��ة، ح��ي��ث 
وال���ط���م���وح وامل���وه���ب���ة وي��رب��ط��ون��ه��ا ب��س��م��ات س��ي��ارة 

تايكان الفريدة .
وأش�������ار ه���ان���ي م����رع����ي، امل����دي����ر ال����ع����ام مل���رك���ز ب���ورش���ه 
الشخصية  اللمسة  تحمل  الحملة  أن  إل���ى  ال��ك��وي��ت، 
»بورشه«، وتضيفها  والعاطفية التي تربط العمالء ب�
إلى تايكان الجديدة التي تمثل خطوة نحو املستقبل 

بالنسبة إلى الشركة.
 وقال: »تركز الحملة على الشغف والتفاني في مجال 
واختارت  )#أصبح_جوهرنا_واحدًا(،  بعنوان  العمل 

الحملة فنانًا وفارسًا وسائق سباق وسّباحًا وخبير 
ل��ي��اق��ة ب��دن��ي��ة، واس��ت��ع��رض��ت ال��ش��غ��ف ال�����ذي دف��ع��ه��م 
ر ذلك على حياتهم، ثم 

ّ
للوصول إلى القمة، وكيف أث

املستدام  للمستقبل  حبهم  إل��ى  النهاية  ف��ي  انتقلت 

الذي يمكن أن توفره سيارة تايكان الجديدة« .
وأضاف: »نفخر بالفوز بهذه الجائزة للمرة الثانية، 
ويدرك عمالؤنا أن مركز بورشه الكويت يبحث دائمًا 
الجديدة إلنشاء محتوى  وامل��ب��ادرات  االبتكارات  عن 

ويربط  التجارية  العالمة  ومحبي  لعمالئنا  ج���ذاب 
قيم بورشه بأسلوب حياتهم« .

وت���م اخ��ت��ي��ار ال��ح��م��ل��ة ل��ل��ف��وز ب��ال��ج��ائ��زة ع��ل��ى أس��اس 
م����س����ت����وى اإلب������������داع ف������ي امل����ح����ت����وى واالب������ت������ك������ار ف��ي 
الحملة في  التفاعلي وكفاءة  التسويق  استراتيجية 
العام ومساهمتها في زي��ادة مبيعات  الوعي  تعزيز 
ال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة. ك��م��ا ت��ت��ض��م��ن م��ع��اي��ي��ر »ج��ائ��زة 

التسويق املبتكر« الكفاءة والجودة .
التسويق  قسم   � الفريق  مدير  بيتر،  م��ارك��وس  وهنأ 
: »تطلب 

ً
� قائال في بورشه الشرق األوس��ط وأفريقيا 

إط����الق أول س���ي���ارة ك��ه��رب��ائ��ي��ة ب��ال��ك��ام��ل م���ن ب��ورش��ه 
ال��ت��خ��ل��ي ع���ن أس��ال��ي��ب ال��ت��واص��ل ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة لتعزيز 
ل��ل��س��ي��ارات    E-Performance  ب��إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال���وع���ي 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، وال���وص���ول إل���ى م��ج��م��وع��ات مستهدفة 
ج���دي���دة. وق�����ّدم ف��ري��ق م��رك��ز ب���ورش���ه ال��ك��وي��ت حملة 
بصفات  وطموحاتهم  األف���راد  موهبة  ربطت  ج��ذاب��ة 
الرائدة  السيارات  التي تعتبر إحدى  سيارة تايكان، 
املخصصة  الكهربائية  ال��ري��اض��ي��ة  ال��س��ي��ارات  ضمن 

لالستخدام اليومي« .

سيارة بورشه تايكان الكهربائية بالكامل

مركز بورشه الكويت يفوز بجائزة التسويق المبتكر

مديرو ومسؤولو وفريق التسويق في مركز بورشه الكويت

حملة محلية على طراز »تايكان« تحت عنوان »أصبح جوهرنا واحداً«

مشاركة مواهب كويتية واعدة 
شهدت مقاطع الفيديو انتشارًا واسعًا ومشاركات كثيرة على مواقع التواصل االجتماعي املحلية والعاملية 
التابعة لبورشه، وتمت مشاركتها كثيرًا. وتتضمن هذه املقاطع املصورة 5 مواهب كويتية شملت يحيى 
ج��راغ، وه��و حرفي متخصص في األعمال الخشبية، ول��ؤي بهمن أح��د عشاق رياضة السيارات، وي��ارا 
الهنيدي بطلة الفروسية، وعبداهلل العسكري رائد في الرياضة واللياقة البدنية، وزين العابدين قلي بطل 
السباحة. وترتبط مهارات الشخصيات التي تم اختيارها ومواهبهم الخاصة بسيارة بورشه تايكان وكل 

ما تجسده من قيم .
: »يعكس هذا الجهد املشترك في مركز بورشه الكويت، من أجل تطوير هذه الحملة 

ً
وعلق هاني مرعي قائال

الناجحة، التفاني وااللتزام اللذين يتميز بهما فريقنا. لكن األهم هو دعم عمالئنا ووالؤهم لعالمة بورشه 
ألنهما األساس في نجاح الحملة« .

جائزة التسويق المبتكر

■ هاني مرعي:ركزنا على 
اللمسة الشخصية والعاطفية 
التي تربط العمالء بـ»بورشه« 

■ عملنا على سبل تعريف 
الناس بسيارة تايكان 

 الكهربائية وتحفيزهم 
على شرائها

 ■ نبحث عن االبتكارات 
والمبادرات الجديدة إلنشاء 

محتوى جذاب لعمالئنا 
ومحبي العالمة التجارية 
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التغييرمن بداية 
اليومي(%)العام 

▼%23.98▼مؤشر السوق األول 

▲%27.27▲50مؤشر رئيسي 

▼%23.52▲مؤشر السوق الرئيسي

▲%23.88▼مؤشر السوق العام

▲%23.14▼(ك.مليون د)القيمة السوقية 

▲

▲

▲

▼

▲

20212020▼

▲324.1196.2(مليون سهم)الكمية المتداولة 

▲52.436.0(.ك.مليون د)القيمة المتداولة 

▼11,8128,646عدد الصفقات

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

NM0.297.00.0690.027%0.0%0117%0.0470.00═مراكز13.31.2276.80.6000.401%2.9%9181%0.5123.01▲التقدم23.22.066,876.20.9650.792%2.0%1,9802,07013%0.2-2.0-0.956▼وطني

NM0.685.40.0280.016%0.0%291,68249%0.0180.95▲رمالNM4.507.50.8250.418%0.0%001%0.4400.00═ياكو21.61.13725.50.2570.205%2.0%1,7097,15263%0.2380.00═خليج ب

NM0.7412.60.0830.056%0.0%1825134%0.0700.00═مشاعر31.619.05310.01.2401.200%0.8%000%1.2400.00═ميدان55.61.30996.00.6050.485%0.0%3,0006,0002%0.5000.00═تجاري

NM0.352.20.0000.000%0.0%000%0.0110.00═اجوان25.64.89394%9181.2%0.5رعاية صحيةNM0.75379.10.2300.186%0.0%1406308%0.2230.00═اهلي

NM0.543.50.0450.025%0.0%21605350%0.0350.10▲المساكنNM1.2483.40.9900.700%0.0%001%0.8250.00═سينما25.31.66762.40.3270.258%0.0%29925%0.3200.00═المتحد

NM2.1114.10.3000.198%0.0%4616238%1-4.0-0.285▼دلقان10.01.185.10.0950.050%0.0%0020%0.0887.810▲فنادقNM0.98253.70.2330.198%0.0%2271,01480%1.00-0.224▼الدولي

28.20.8613.70.1280.046%0.0%151594%0.0934.04▲ثريا40.41.1955.60.2240.097%0.0%136938%0.1922.01▲سلطان.م18.00.93628.40.2370.200%2.1%8173,57017%0.2280.00═برقان

11.40.869.90.1020.083%7.4%11519%2-1.7-0.094▼أسسNM7.2433.00.0550.019%0.0%1432,743123%0.0520.61▲ايفا فنادق35.93.726,955.80.8310.611%1.1%1,6692,02514%1.00-0.824▼بيتك

NANA26.31.1501.018%1.7%333012%1.00-1.115▼بيتك ريت14.40.9968.40.1720.114%2.9%5532820%0.1690.00═أولى وقود63.24.522,448.40.8060.516%0.0%2262947%2.00-0.770▼بنك بوبيان

NM0.8314.80.2000.095%0.0%404149%1-0.5-0.099▼الند25.50.6218.20.0840.060%2.3%1,12313,272125%0.0863.54▲منتزهات15.72.10415.80.2770.228%0.0%6742,55231%0.2642.01▲بنك وربة

NM1.042,800%8,52785,9461.0%3.1العقارNM128.02167.80.8650.588%0.0%18922634%0.8390.00═الجزيرة20.92.262,857.90.2870.204%1.3%1,8486,52430%1-3.0-0.282▼أهلي متحد

6.01.28153.20.2950.119%0.0%15656459%0.2782.01▲كويتية19.01.0567.20.1730.116%3.0%6438810%1-2.0-0.166▼السور30.62.2123,299%12,31931,9231.2%1.0البنوك

5.60.70108.40.2100.168%4.7%5527110%0.2020.00═تسهيالتNM0.799.00.1220.064%0.0%23296140%0.0772.03▲فيوتشر كيدNM1.0210.00.0550.021%0.0%811,614130%3-1.4-0.050▼سنرجي

1.51.1331.50.1450.059%0.0%1761,504526%0.1180.00═ايفاNM0.4717.10.0730.036%0.0%0026.4%0.0490.00═جياد16.11.15115.30.6690.447%4.7%002%0.6120.00═بترولية

7.20.93175.20.2160.128%5.0%1,0095,03642%0.2002.01▲استثمارات21.72.0340.40.3020.069%1.5%89320107.8%1.00-0.279▼العيد14.22.1979.91.1500.709%7.8%561%1-9.0-0.799▼نابسكو

NM1.53316.00.1780.147%3.1%2717114%1-1.0-0.158▼مشاريعNM1.59565%1,69817,6420.9%3.1خدمات إستهالكية17.81.5331.10.0470.025%0.0%016%0.0411.44▲بيت الطاقة

NM1.0951.60.1090.050%0.0%6606,009122%0.1113.03▲ساحل13.92.252,600.60.6410.581%5.5%2,3923,96513%0.6011.00▲زينNM0.3511.60.0280.018%0.0%1,37351,965289%3-0.8-0.025▼بتروجلف

NM1.0849.10.1150.052%0.0%1,64615,147308%0.1092.02▲البيت37.20.60323.60.7110.620%2.3%22351%0.6420.00═أريد16.60.6342.00.2070.127%1.7%27156139%0.1733.02▲آبار

50.71.23132.50.1830.055%0.0%3462,117289%0.1654.02▲أرزانNM0.5312.30.0160.011%0.0%634,485174%0.0140.00═آن29.31.09290%1,48553,7424.3%2.1النفط والغاز

4.40.8282.70.1860.080%0.0%1751,01491%1-2.0-0.172▼المركز13.12.05427.00.9700.822%7.0%1421674%0.8550.00═أس تي سيNM2.0028.40.4300.258%1.8%0013%0.3921.00▲سكب ك

13.61.3633.70.1980.135%0.0%128313%4-6.0-0.153▼كميفكNM0.768.20.0940.051%0.0%76876113%0.0892.12▲حيات كوم24.82.05466.40.9600.625%6.1%374316%4.00-0.872▼بوبيان ب

NM0.8338.50.0950.039%0.0%6887,898632%1-0.6-0.086▼االولى14.81.743,372%2,6969,5285.3%1.2-إتصاالتNM1.8745.30.6750.449%4.5%000%0.4490.00═الكوت

NM0.251.80.0000.000%0.0%000%0.0060.00═المال7.50.7478.00.4590.360%7.1%003%0.4020.00═كويت ت30.41.00416.60.4470.334%4.0%6817910%1-3.0-0.379▼القرين

27.44.89210.20.3400.076%0.0%319576%0.3248.03▲الخليجي14.11.98256.70.9900.536%0.0%2632911%0.9023.00▲خليج ت31.11.40957%1052225.0%19.4مواد أساسية

4.01.35113.50.2040.097%0.0%7254,555292%0.1590.00═أعيان 8.40.91110.50.5610.419%4.7%005%0.5010.00═اهلية ت53.00.7422.10.1340.073%0.0%7955,952203%0.1343.02▲الخصوصية

NM0.5020.10.0650.032%0.0%631,241149%0.0510.00═بيان11.40.7529.50.1670.077%4.5%2012372%0.1600.00═وربة تNM0.94179.70.2660.215%0.0%1295228%1.00-0.245▼اسمنت

32.20.7212.40.0950.061%0.0%0012%0.0840.00═أصول13.91.3078.40.5270.212%1.3%000.1%0.3560.00═االعادة30.90.93173.00.8880.728%6.1%18622824%0.8249.01▲كابالت

5.60.6727.80.1250.042%0.0%4856053%0.0860.10▲كفيكNM0.655.20.0580.034%0.0%005.7%0.0490.00═أولى تكافل12.41.3387.10.5240.392%4.1%6613674%1.00-0.483▼سفن

6.10.8045.50.1360.072%0.0%2371,80760%0.1330.00═كامكو12.30.232.70.0330.020%0.0%12483137%1-0.2-0.025▼وثاق12.51.3593.80.9900.766%4.3%656913%0.9364.00▲بورتالند

NM0.8831.90.1450.069%0.0%3912,809100%1-2.0-0.140▼وطنية د ق8.70.8527.30.0000.000%7.9%000%0.1910.00═ب ك تأمين17.01.2422.30.2230.145%4.5%015%1.00-0.221▼ورقية

6.90.8817.30.0830.036%0.0%2313,14284%0.0720.71▲يونيكاب11.21.16588%2948972.6%0.2-التأمينNM1.7613.90.1960.051%0.0%22013%0.1181.01▲معادن

NM1.0823.30.1560.086%0.0%2662,45486%0.1094.04▲مدارNM0.5613.90.0340.022%0.0%832834%1-0.2-0.023▼صكوكNM0.4735.60.1360.082%0.0%8471549%0.1184.04▲أسيكو

NM1.3517.20.2230.018%0.0%01338%1-2.0-0.187▼الديرة29.21.11143.10.1500.100%0.0%4,52430,275180%0.1513.02▲عقارات كNM0.948.90.1780.069%0.0%002%0.17816.010▲الهالل

NM0.297.40.0340.024%0.0%1525,518219%0.0270.21▲السالمNM0.5495.00.0840.043%0.0%2936710%0.0800.30▲متحدة22.60.8273.00.2050.150%0.0%003%0.1960.00═الوطنية للبناء

NM0.446.00.0230.015%0.0%191,015165%0.0190.00═اكتتاب34.01.23340.10.2320.071%0.0%5272,541107%1.00-0.206▼وطنيةNM0.542.90.0430.027%0.0%1438990%1-0.2-0.037▼المعدات

1.80.436.60.0190.015%0.0%00106%0.0160.00═المدينة69.61.89291.20.5990.501%5.1%7513312%0.5680.00═صالحيةNM1.8513.20.1410.038%0.0%1,92113,620443%0.14712.09▲إستهالكية

8.91.80139.90.3790.168%1.8%5716033%3-11.0-0.350▼نورNM0.76129.20.3080.235%0.0%311034%1-2.0-0.299▼تمدين عNM0.794.40.0470.035%0.0%1413,36591%0.0421.84▲صلبوخ

NM0.48117.00.3570.200%0.0%17503%5-17.0-0.339▼تمدين أ18.10.4051.70.2650.170%0.0%271009%0.2664.02▲اجيال28.81.892,207.81.0770.592%0.9%1,4901,50626%0.9902.00▲أجيليتي

17.20.755.30.0400.025%0.0%006%0.0300.00═السوريةNM0.5711.50.0850.030%0.0%12116%0.0490.51▲المصالح ع9.11.7766.60.9000.433%0.0%81215%0.6990.00═تعليمية

31.10.5136.80.0540.034%0.0%4291052%1-0.4-0.046▼آسيا16.20.3920.40.0420.025%0.0%1714,29453%0.0401.03▲ع عقاريةNM0.4013.40.0780.045%0.0%1834066%0.0540.61▲تنظيف

65.41.0611.60.0800.057%0.0%0215%0.0770.00═المغاربيةNM0.7934.70.0850.047%0.0%2132,76587%0.0770.41▲اإلنمــاءNM0.3614.70.0640.044%0.0%691,35139%1-0.3-0.051▼الرابطة

NM0.81149.60.1340.106%0.0%3492,65780%0.1320.00═االمتياز19.61.83912.50.8100.611%0.7%23530211%1-6.0-0.779▼المباني8.32.0160.90.6290.367%7.9%101925%1-4.0-0.526▼المعامل

26.51.0121.00.0600.031%0.0%2314,713183%0.0491.02▲منازلNM0.5127.10.0880.067%0.0%1721049%2-1.5-0.079▼إنجازات6.13.84408.04.0303.200%11.9%1514536.2%2.00-3.338▼هيومن سوفت

6.30.91348.40.2470.165%0.0%1,2295,01391%1.00-0.244▼صناعاتNM0.759.50.0200.013%0.0%15810,432241%0.0150.21▲المستثمرون3.50.851.80.0720.032%0.0%1261%4-1.9-0.046▼امتيازات

NM0.493.90.0880.045%0.0%3241645%3-2.5-0.077▼وربة كبيتل58.00.83231.90.1310.091%2.3%4737042%0.1260.00═التجاريةNM0.7110.90.0430.019%0.0%0099%0.0390.00═ميادين

36.40.8325.30.1950.102%0.0%42759%3-4.0-0.146▼عربي قابضةNM0.938.70.0820.028%0.0%710054%1-1.0-0.071▼سنامNM1.6463.50.3990.196%1.6%8823780%0.3702.01▲المشتركة

19.60.4434.30.0610.039%0.0%1262,227188%1-0.5-0.056▼التخصيصNM0.6840.10.1160.057%0.0%1291,349108%0.0970.81▲أعيان عNM0.9293.70.3650.186%0.0%007%2-5.0-0.245▼يوباك

NM0.864.10.0300.020%0.0%002%0.0250.10▲تحصيالتNM0.7018.40.0750.058%0.0%991,34824%0.0753.04▲عقارNM0.73217.10.2450.198%0.0%8235738%0.2280.00═أالفكو

11.12.31412.40.3990.293%0.0%1875142%0.3666.02▲القابضة م ك8.50.767.80.0490.024%0.0%481,16632%2-1.0-0.041▼العقارية28.70.9018.50.1230.063%0.0%1471,290217%2-2.0-0.113▼مبرد

12.60.90254.50.0770.047%2.7%92513,72542%0.0670.91▲تمويل خليجNM0.8354.20.1220.056%0.0%1,20915,312330%0.0790.41▲مزاياNM0.2523.40.0340.027%0.0%0022%0.0320.00═لوجستيك

NM0.7130.10.1340.063%0.0%1881,879224%0.1000.00═إنوفست36.20.4618.00.0580.042%0.0%901,833168%0.0490.31▲تجارةNM1.5895.40.3990.310%0.0%20153280%0.3772.01▲المتكاملة 

NM0.6127.60.1020.034%0.0%00136%0.0370.00═بريق16.70.507.70.0390.018%0.0%712,243173%0.0321.55▲التعمير ك8.80.6031.90.0810.063%5.7%4551%0.0887.09▲قيوين ا 

11.30.6411.40.0800.039%0.0%004%0.0570.00═عمار18.30.9130.60.1430.086%3.3%2319311%0.1220.00═أركانNM0.2216.00.0460.028%0.0%006%0.0450.00═فجيرة ا

NM0.6319.40.0740.048%0.0%1423320%0.0631.52▲المنار NM0.3426.50.1130.091%0.0%001%0.1000.00═أرجان20.20.7446.20.0920.061%5.4%004%0.0920.00═اسمنت ابيض

13.37.06371.21.8721.091%2.2%36519840%1.8499.00▲البورصةNM1.8717.00.1210.045%0.0%007%0.0530.00═منشآت32.31.374,120%5,67230,7882.4%0.5صناعية

12.51.143,737%10,88195,7351.1%4.2خدمات مالية78.70.9872.50.0830.040%0.0%2193,01139%0.0730.30▲دبي االولىNM0.462.70.0740.050%0.0%000%0.0520.00═النخيل

NM0.849.80.1220.068%0.0%0436%0.0982.12▲األنظمةNM0.9559.60.1040.038%0.0%3573,59881%4-3.6-0.098▼م االعمالNM1.0440.50.2100.177%0.0%17919%0.1873.02▲مواشي

NM0.8410%040.0%2.0-تكنولوجياNM0.699.90.0000.000%0.0%000%0.0900.00═ريم19.81.79199.10.6790.554%2.8%27343626%2.00-0.627▼ميزان

20.54.96260.70.2760.220%5.1%5082,14533%0.8-2.0-0.237▼شمال الزورNM0.335.20.0490.027%0.0%9232231%1-0.5-0.038▼مينا35.71.55242%2905262.3%4.5سلع إستهالكية

20.54.96261%5082,1450.0%1.7منافعNM0.172.10.0270.019%0.0%00111%0.0210.00═المدن

27.481.7240,635%44,485329,1161.76%1.2اجمالي بورصة الكويت

عائد 
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الدفترية
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%19.38(%1.02)(%0.6)956.6 مواد أساسية

3.15%34.75%

(%0.24)(%1.25)%3,371.60.1إتصاالت
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القيمةمؤشرات البورصة والقيمة الرأسمالية
أداء قطاعات بورصة الكويتأداء المؤشرات

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

(0.1%)1.19%23.14%

5,623.317.70.14%2.10%

%289.80.1 النفط والغاز

40,634.8بورصة الكويت 0.95%(0.19%)(14.6)7,502.23

2.10%3.37% 5,900.53

40,634.85(43.5)(0.11%)1.19%

%29.72%0.46%4,119.80.2 صناعية 6,870.18(7.8)(0.11%)1.23%

%4.42%4.53%242.30.0 سلع إستهالكية

394.30.1%0.45%(3.79%)

القيمةمؤشرات التداول
المتوسط اليوميالتغير 

23,299.3 بنوك

%565.10.3 خدمات إستهالكية

(0.2%)1.04%23.89%

%اليومي 
%37.43(%0.22)%588.30.1 التأمين

36.35% %3.15(%0.2)2,799.7العقار

%42.11(%2.00)%9.82.2تكنولوجيا 44.51.4%

%38.34%4.18%3,737.40.2 خدمات مالية 329.1(12.9%)

(14.44%)

مضاعف السعر السعرمضاعف السعر السعر

%1.72(%0.8)260.7منافع(2.8%)11,648
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مصادر سبقلا: في »بارتشين«.. وليس نتيجة حريق

قتيالن للحرس الثوري بتجربة صاروخية فاشلة

محمد مجيد األحوازي
علمت سبقلا من مصادرها املطلعة 
أعلن  ال��ل��ذي��ن  القتيلني  أن  إي����ران  ف��ي 
الحرس الثوري عنهما، أمس، قضيا 
ف��اش��ل��ة،  ت��ج��رب��ة ص��اروخ��ي��ة  نتيجة 

وليس في حريق.
وك������ان ب���ي���ان ن���ش���ره م���وق���ع ال���ح���رس 
ال�����ث�����وري »س����ب����اه ن����ي����وز« أف�������اد ب���أن 
»م��رت��ض��ى ك��ري��م��ي وح��س��ني ع��ب��ادي 
اس�����ت�����ش�����ه�����دا ب����س����ب����ب إص���اب���ت���ه���م���ا 
ال��ب��ال��غ��ة«، ج���راء ح��ري��ق ان��دل��ع األح��د 
»ف�����ي أح�����د م����راك����ز ب���ح���وث االك���ت���ف���اء 
الذاتي للحرس غرب طهران، ما أدى 
إلى إصابة ثالثة من العاملني فيه«.

ول��م ي��ح��دد ال��ح��رس ال��ث��وري أسباب 
ان����دالع ال��ح��ري��ق أو م��ك��ان��ه، أو يقدم 
تفاصيل إضافية بشأن املنشأة التي 

طاولها. 
أن  ب�����ّي�����ن�����ت  م�������ص�������ادر سبقلا  ل�����ك�����ن 
ال��ح��ري��ق ان��دل��ع ف��ي م��وق��ع بارتشني 
ال���ع���س���ك���ري اإلس���ت���رات���ي���ج���ي، ش��رق��ي 
ط���ه���ران ال غ��رب��ه��ا، ون��ت��ي��ج��ة تجربة 

صاروخية فاشلة.
»ب����ي����ان  أن  امل�������ص�������ادر  وأوض�������ح�������ت 
ال��ح��رس ال���ذي ق���ال إن ال��ح��ري��ق وق��ع 
غرب طهران فيه شيء من التضليل، 
ان��ف��ج��ار  ان��دل��ع نتيجة  ال��ح��ري��ق  ألن 
ف��اش��ل ل��ت��ج��رب��ة ص���اروخ���ي���ة ج��ن��وب 
شرقي طهران، وفي مجمع بارتشني 

بالتحديد، وليس غرب طهران«.
وأك���������دت امل�����ص�����ادر أن »ع�������دد ق��ت��ل��ى 
م���ه���ن���دس���ي إن����ت����اج ال����ص����واري����خ ف��ي 
م��ن��ش��أة ب��ارت��ش��ني ق��د ي��رت��ف��ع بسبب 
ش���دة االن��ف��ج��ار ال����ذي وق���ع ف���ي أح��د 

صاالت املنشأة العسكرية«.
وب��ارت��ش��ني مجمع ع��س��ك��ري إي��ران��ي 
)ن��ح��و 30 ك��ي��ل��وم��ت��رًا ج��ن��وب شرقي 
ط���������ه���������ران( م�����خ�����ص�����ص ل����ع����م����ل����ي����ات 
ب���ح���ث وت���ط���وي���ر وإن�����ت�����اج ال���ذخ���ائ���ر 

وال��ص��واري��خ وامل��ت��ف��ج��رات، ومرتبط 
ارت�����ب�����اط�����ًا وث����ي����ق����ًا ب���م���ج���م���ع خ��ج��ي��ر 

إلنتاج الصواريخ. 

دخول أو مواجهة

م���ن ج��ه��ة ث���ان���ي���ة، ش�����ددت ال���والي���ات 
امل����ت����ح����دة خ�������الل اج����ت����م����اع مل��ج��ل��س 
محافظي الوكالة الذرية على وجوب 
أن تسمح إيران للمفتشني الدوليني 
ب���ال���دخ���ول إل����ى م��ج��م��ع ت��ي��س��ا ك���رج، 
وإع�������ادة ت��رك��ي��ب ك���ام���ي���رات امل��راق��ب��ة 
مع  سابقا  عليه  املتفق  النحو  على 
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

رافاييل غروسي.
وكانت الوكالة اتهمت طهران بمنع 
مفتشيها من تغيير بطاقات الذاكرة 
في كاميرات املراقبة في ورشة تصنع 
م��ك��ون��ات أج��ه��زة ال��ط��رد امل��رك��زي في 
العاصمة طهران،  ق��رب  ك��رج،  مدينة 
وذل������ك ب���ع���د أس���ب���وع���ني م����ن اإلع�����الن 

عمليات  بشأن  الجانبني  ات��ف��اق  ع��ن 
اإلي��ران��ي��ة،  ال��ن��ووي��ة  املنشآت  مراقبة 
م����ا ي���ن���اق���ض ب����ن����ود االت������ف������اق، وف���ق 

الوكالة.
ك���م���ا أك�������دت ال������والي������ات امل����ت����ح����دة أن 
ال����س����ل����ط����ات اإلي������ران������ي������ة س����ت����واج����ه 
إج���راءات م��ن قبل مجلس محافظي 

الوكالة إذا امتنعت عن ذلك.
وأشارت إلى أنه إذا فشلت إيران في 
ذل���ك، فسيتم ال��ت��ش��اور ع��ن ك��ث��ب مع 
اآلخ��ري��ن في  اإلدارة  أعضاء مجلس 
األي��ام املقبلة، من أج��ل االت��ف��اق على 

الرد املناسب.
ب�����دوره، اع��ت��ب��ر االت���ح���اد األورب�����ي أن 
ت��ط��ور مقلق للغاية.  خ��ط��وة ط��ه��ران 
وح������ث س���ف���ي���ر االت�����ح�����اد ف�����ي ف��ي��ي��ن��ا 
ستيفان كليمنت السلطات اإليرانية 
إلى  بالدخول  للوكالة  السماح  على 
تأخير، معتبرًا  ك��رج من دون  موقع 

أن ما حصل تطور خطير.

لن تشملها

في املقابل، انتقدت إيران التقرير، وقال 
م��ن��دوب��ه��ا ل���دى ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة كاظم 
آب���ادي إن تقرير غ��روس��ي بشأن  غريب 
م��ن��ش��أة ك���رج »غ��ي��ر دق��ي��ق«، مضيفًا أن 
إي������ران أك�����دت أن ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات األم��ن��ي��ة 
والقضائية بشأن »الحادث التخريبي« 
عملية  وأن  مستمرة،  ك��رج  منشأة  ف��ي 

الصيانة لن تشمل هذه املنشأة.
ك��م��ا ق����ال امل����ن����دوب اإلي����ران����ي إن����ه »م��ن 
امل��ؤس��ف أن���ه ب��ع��د 3 ع��م��ل��ي��ات إره��اب��ي��ة 
ف��ي منشآت إي���ران ال��ن��ووي��ة، ل��م تصدر 
الوكالة موقفًا الستنكار هذه الهجمات 
بمعداتها  أض����رار  م��ن  ألحقته  م��ا  رغ���م 

وتعريض سالمة مفتشيها للخطر«.
يذكر أن مجمع تسيا النووي استهدف 
إي��ران  واتهمت  طيار،  دون  من  بطائرة 
يقف  بأنه  الصهيوني  الكيان  ضمنيًا 

وراء التفجير.

مرحلة عدم يقين بعد االنتخابات.. وقلق أوروبي

ألمانيا: ترجيح تحالف حكومي ثالثي
خالد جان سيز

م��رح��ل��ة ع����دم ي��ق��ني ن��س��ب��ي، دخ��ل��ت��ه��ا أمل���ان���ي���ا، أم���س، 
م���ع م�������داوالت ص��ع��ب��ة م��ت��وق��ع��ة ل��ت��ش��ك��ي��ل ال��ح��ك��وم��ة 
امل���ق���ب���ل���ة، ح���ي���ث أظ����ه����رت أول������ى ال���ن���ت���ائ���ج ال��رس��م��ي��ة 
االشتراكي  الحزب  التشريعية حصول  لالنتخابات 
الديموقراطي بزعامة أوالف شولتز على 25.7% من 
ع��ل��ى املسيحّيني  ب��ف��ارق ضئيل  م��ت��ق��ّدم��ًا  األص�����وات، 
الشيت،  أرم���ني  بقيادة  املحافظني،  الديموقراطّيني 
الذين حصلوا على 24.1% من األصوات، وهي أدنى 

نسبة لهم.
ت��ق��ل عن  ن��س��ب��ة  ي��س��ب��ق للمحافظني أن س��ج��ل��وا  ول���م 
ملعسكر  ق��وي��ة  انتكاسة  النتيجة  ه��ذه  ل 

ّ
وتمث  ،%30

امل��س��ت��ش��ارة أن��ج��ي��ال م��ي��رك��ل، ف���ي وق����ت ت��س��ت��ع��د فيه 
لالنسحاب من الحياة السياسية.

وت��ك��م��ن امل��ش��ك��ل��ة ف���ي أن امل��ع��س��ك��َري��ن ي��دع��ي��ان أنهما 
سيشكالن الحكومة املقبلة، وينوي كل منهما إيجاد 

غالبية في البرملان.
وي��ف��ت��رض أن ت��ص��در ع��ن األح����زاب املختلفة ال��ت��ي قد 
ت��دخ��ل ف��ي ائ��ت��الف مقبل م��ؤش��رات ح��ول تحالفاتها 
املحتملة، لكن ذلك ال يحسم النتيجة، ففي أملانيا ال 
ما  النواب،  بل  املستشار،  مباشرة  الناخبون  يختار 
جدًا  معقدًا  إليها  التوصل  يبدو  غالبية،  تتشكل  إن 
هذه املرة، ألنها ينبغي أن تشمل ثالثة أحزاب، وهو 
أمر غير مسبوق منذ 1950 بسبب تشرذم األصوات.

وطوال املفاوضات لتشكيل ائتالف، ستتولى ميركل 
ت��ص��ري��ف األع����م����ال، م���ن دون أن ت��ت��م��ك��ن م���ن إط���الق 

مبادرات كبرى.
ويظهر استطالع للرأي نشر نتائجه معهد يوغوف 
)االئتالف(.  األول  الخيار  الناخبني تحبذ  أن غالبية 
أن يصبح مستشارًا،  ي��ج��ب  ش��ول��ت��ز  أن   %43 وي���رى 
وسيكون ذلك رهنًا بإرادة الحزبني الصغيرين الذين 

وصفتهما صحيفة بيلد بأنهما »صناع ملوك«.

كذلك، أعلن زعيم الليبراليني في الحزب الديموقراطي 
الحر كريستيان ليندنر أنه سيكون من »املستحسن« 
ف���ي ما  ي��ت��ن��اق��ش��ا أواًل  ال��خ��ض��ر »أن  ل��ح��زب��ه وح�����زب 
مع  كانا سيتحالفان  إذا  م��ا  ي��ق��ررا  أن  قبل  بينهما« 

املحافظني أو االشتراكيني الديموقراطيني.
وذك��رت مجلة دي��ر شبيغل أن »لعبة البوكر ب��دأت«، 
الرئيسية  األسئلة  تبقى  التصويت،  »بعد  مضيفة: 
مفتوحة: من سيتولى منصب املستشار؟ ما طبيعة 

التحالف الذي سيحكم البالد في املستقبل؟«.
ي���رى م��راق��ب��ون أن ال��خ��ري��ط��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ف���ي أمل��ان��ي��ا 
ستجد نفسها ألول م��رة ف��ي ت��اري��خ ال��ب��الد مضطرة 
البندستاغ،  إل��ى تشكيل تحالف حكومي ثالثي في 
ه����و ح���ك���وم���ة إش�������ارة امل��������رور، امل���ك���ون���ة ب����ني »ال���ح���زب 
االش�����ت�����راك�����ي ال�����دي�����م�����وق�����راط�����ي« )ق�����ائ�����د االئ�����ت�����الف( 
و»ال���خ���ض���ر« و»ال���دي���م���وق���راط���ي ال���ح���ر«، وت��م��ل��ك 416 
في  غالبية  أكبر  لديه  ال��ذي  السيناريو  وه��و  مقعدًا، 

البرملان.
بمفاوضات  سيمر  االئ��ت��الف  ه��ذا  مثل  تشكيل  لكن 
ص��ع��ب��ة ل���ل���غ���اي���ة، ف����ي ظ����ل ت���ب���اع���د م����واق����ف األح������زاب 
الديموقراطي  واالش��ت��راك��ي  فالخضر  فيه،  املشاركة 
ي���ن���ت���م���ي���ان ل����ي����س����ار ال������وس������ط، ب���ي���ن���م���ا ي����ع����د ال����ح����زب 

الديموقراطي الحر ليبراليا.
ال��س��ي��ن��اري��و ال��ث��ان��ي، ه��و »ت��ح��ال��ف ج��ام��اي��ك��ا« حيث 
قوية  حكومة  تشكيل  على  ب��ق��درت��ه  الش��ي��ت  يتمسك 
مع الخضر والديموقراطي الحر، قادرة على تحقيق 

االستقرار ألملانيا.
وقد يحصل نوع من »البلوكاج« كما وقع قبل أربع 
سنوات، ليتم تشكيل ما يسمى في أملانيا بالتحالف 
الكبير بني االشتراكيني واملحافظني، غير أن األنظار 
ه����ذه امل�����رة ت��ت��ج��ه ل��ل��ح��زب��ني ال��ل��ي��ب��ي��رال��ي وال��خ��ض��ر، 
إذ س��ت��ع��ود ل��ه��م��ا ال��ك��ل��م��ة األخ���ي���رة ف��ي ح��س��م الغلبة 
��ب��ان كفة 

ّ
ل��الش��ت��راك��ي��ني أو امل���ح���اف���ظ���ني، ف��ه��ل س��ي��غ��ل

االشتراكني أم سيعليان من حظوة املحافظني؟

بعيدًا عن الهجرة واإلسالموفوبيا
الحملة  األملاني خالل  السياسي  النقاش  أن موضوعات  الفرنسية  »لوباريزيان«  رأت صحيفة 
االنتخابية األخيرة كانت مختلفة كليا عما يتم التركيز عليه اآلن في نقاشات ما قبل الحملة 

االنتخابية الرئاسية بفرنسا، خاصة ما يتصل باإلسالم.
ففي أملانيا لم تكن الهجرة وما يتعلق بها حاضرة في الحملة االنتخابية إال قليال، وبدال من ذلك 

كانت املوضوعات االجتماعية أو االقتصادية مثل املناخ أو الديون في لب كل نقاش.
 للفرنسيني، حسب مراسل الصحيفة هانري فرني، لكن كلمة »إسالم« لم 

ً
قد يبدو األمر مذهال

طرق 
ُ
ستخدم وال مرة واحدة في املناظرات الكبيرة. ونادًرا ما استخدم مصطلح »الهجرة«، وإن ت

ُ
ت

له، ففي معظم الحاالت من قبل ممثلي حزب البديل اليميني املتطرف.
في حني لعبت الهجرة دوًرا محوريا في االنتخابات األملانية السابقة عام 2017، كما نظمت الحقا 

حركة »بيغيدا« الشعبوية تظاهرات مناهضة لإلسالم في عدة مدن أملانية.

¶ أميركا تخّير إيران: دخول موقع كرج أو مواجهة العواقب

المحقق العدلي بـ»جريمة المرفأ« تبلغ دعوى كف يده

لبنان: السياسة تهزم القضاء مجددًا

بيروت - أنديرا مطر
األول��ى للحكومة  الجلسة  انعقاد  عشية 
نجيب  رئيسها  جولة  وبعد  اللبنانية، 
للدعم، وجهت  األوروب��ي��ة طلبا  ميقاتي 
ال���ق���وى ال��س��ي��اس��ي��ة ض��رب��ة ال���ى ال��ق��ض��اء 
واس��ت��ق��الل��ي��ت��ه، وت��ح��اول ت��وج��ي��ه ضربة 
أخرى للديموقراطية عبر إلغاء تصويت 

املغتربني في انتخابات ربيع 2022. 
م��ا ح��ص��ل م��ع امل��ح��ق��ق ال��ع��دل��ي السابق 
في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي 
ف�������ادي ص�������وان ت����ك����رر أم������س م�����ع خ��ل��ف��ه 
املحقق القاضي طارق البيطار، وللمرة 
ال��ث��ان��ي��ة ي��ت��ه��اوى ال��ق��ض��اء أم����ام ال��ق��وى 

السياسية وفق مرجع قانوني. 
فبعد تهديد حزب اهلل للقاضي بيطار 
»ق���ب���ع���ه« وت��ش��ب��ي��ه امل��ف��ت��ي ال��ج��ع��ف��ري  ب����
ال�����ش�����ي�����خ أح������م������د ق������ب������الن ال�����ب�����ي�����ط�����ار ب���� 
»ديتليف ميليس جديد«، أكملت القوى 
ال��س��ي��اس��ي��ة م��ح��اص��رة امل��ح��ق��ق ال��ع��دل��ي 

بالقانون. 
فبعد دع���وى ال���وزي���ر ال��س��اب��ق وال��ن��ائ��ب 
نهاد املشنوق برد البيطار، تبلغ األخير 
رسميًا دعوى رّده عن امللف، وتم إلغاء 
الجلسات التي كانت مقررة الستجواب 
املدعى عليهم. واعتبارا من هذه اللحظة 
اإلج���راءات  وك��ل  تحقيقاته  بيطار  علق 
املتعلقة بملف تفجير املرفأ، إلى أن تبت 
أو  ال��دع��وى  بقبول  االستئناف  محكمة 
رفضها.  ك���ل ذل���ك وس���ط ص��م��ت م��ري��ب 
القضاء  ال��ع��دل ورئ��ي��س مجلس  ل��وزي��ر 

األعلى ومدعي عام التمييز. 
وفق مصادر قضائية، يأتي هذا التطور 
ب����ال����ت����زام����ن م�����ع م���ع���ل���وم���ات ت���ف���ي���د ب���أن 
املحقق العدلي توصل الى نتائج مهمة 
ب����دأ ي��ت��ض��ح م��ع��ه��ا ال���رس���م ال��ت��ش��ب��ي��ه��ي 
ل����ل����م����س����ؤول����ني ع�������ن ش����ح����ن����ة ن����ي����ت����رات 

األمونيوم التي فجرت العاصمة.
وباملوازاة مع كف يد البيطار عن ملف 
ت��ف��ج��ي��ر امل���رف���أ، ت��ت��ف��اع��ل ق��ض��ي��ة إق��ص��اء 
امل��غ��ت��رب��ني ع���ن امل��ش��ارك��ة ب��االس��ت��ح��ق��اق 
االن��ت��خ��اب��ي م���ن دون ت��ب��ن��ي ه����ذا األم���ر 
املح  أي جهة، باستثناء ما  رسميا من 

في  امل��ول��وي  الداخلية بسام  وزي��ر  اليه 
األسبوع  الجمهورية  رئيس  م��ع  لقائه 

املاضي. 
ومع بدء التداول باحتمال الغاء اقتراع 
امل��غ��ت��رب��ني، ت��ص��اع��دت امل���واق���ف امل��ح��ذرة 
وال���راف���ض���ة ل���ه���ذا االج�������راء، الس��ي��م��ا من 
ومجموعات  معارضة  شخصيات  قبل 
ل���ت ع��ن  امل���ج���ت���م���ع امل�����دن�����ي، ال���ت���ي ت���س���اء
ال���ه���دف م���ن ه����ذه ال��خ��ط��وة وخ��ل��ف��ي��ات��ه��ا 
م��ل��م��ح��ة ال����ى خ����وف االك���ث���ري���ة ال��ح��ال��ي��ة، 
امكان  م��ن  الشيعي  الثنائي  خصوصا 
ت��غ��ي��ي��ر امل��غ��ت��رب��ني مل����وازي����ن ال���ق���وى في 
البرملان املقبل نظرا الى تراجع حضور 
»ال�����ت�����ي�����ار ال�����وط�����ن�����ي ال������ح������ر« مل��ص��ل��ح��ة 

خصومه.
وم����ا ع��ب��ر ع��ن��ه رئ���ي���س ك��ت��ل��ة ح����زب اهلل 
النائب محمد رعد األحد حول األكثرية 

ال��ن��ي��اب��ي��ة أث����ار ق��ل��ق م��ع��ارض��ي ال��ح��زب 
ب���أن ي��ك��ون ال��ه��دف ف��ي امل��ح��ّص��ل��ة إل��غ��اء 
األدن��ى  وب��ال��ح��د  النيابية،  االن��ت��خ��اب��ات 
م��ن��ع ع����ودة ال��ع��م��ل ب���اق���ت���راع امل��غ��ت��رب��ني 
ه���������ؤالء، س���ي���غ���ّي���رون  ف�����ي رأي  ال�����ذي�����ن، 

معادلة املجلس املقبل.
 م��ص��ادر م��ق��رب��ة م��ن ال��ث��ن��ائ��ي الشيعي 
ال��ى مخاوف مبررة من ضغوط  أملحت 
قد يتعرض لها مناصرو حزب اهلل في 
الدول الغربية في حال قرروا املشاركة.

م��ن ن��اح��ي��ت��ه��ا، تعتبر م��ص��ادر ال��ق��وات 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب���أن االك��ث��ري��ة س��ت��ذه��ب ال��ى 
االن��ت��خ��اب��ات م��ك��ره��ة ول��ك��ن��ه��ا ستعمل 
على تقليص خسائرها الى الحد االدنى 
املغتربني.   أص�����وات  اق���ص���اء  م���ن خ���الل 
نتيجة  ال��ى  القواتية  امل��ص��ادر  وتستند 
االق�����ت�����راع ال���س���اب���ق���ة ل��ل��م��غ��ت��رب��ني، ال��ت��ي 

صبت ملصلحة القوى السيادية بالرغم 
م��ن ع���دم ح��م��اس��ة امل��غ��ت��رب��ني آن����ذاك، ألن 
البالد لم تكن في حالة انهيار بعد. لكن 
اليوم،  درج��ة   180 بنسبة  انقلب  الحال 

وهو ما يخيف االكثرية الحالية.
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة األس��ب��ق امل��ح��ام��ي زي��اد 
ب������ارود أك����د ل���� سبقلا أن ك���ل امل���ب���ررات 
إلق�����ص�����اء امل���غ���ت���رب���ني ع�����ن امل����ش����ارك����ة ال 
في  تنتهي  التسجيل  فمهلة  تستقيم، 
ال���وق���ت م��ت��اح��ا  ي�����زال  20 ن��وف��م��ب��ر، وال 
لدعوة املغتربني للتسجيل.  أما التذرع 
اللوجستية، فيخشى بارود  باألسباب 
أن يكون تمهيدًا لإلطاحة باالنتخابات 

للمغتربني وللمقيمني. 
وي������رد ب�������ارود ع���ل���ى م����ن ي���زع���م���ون ع���دم 
تأثير اص��وات املغتربني في اح��داث اي 
ان  بالقول  البرملان  تغيير في مشهدية 
ال��ح��ق ال���دس���ت���وري ي��ب��ق��ى ح��ق��ا اذا ك��ان 
مؤثرا بنسبة %»1« أو 50%، وال يمكن 
حرمان شخص تحت عنوان التأثير أو 

عدمه. 
أم������ا ب���ال���س���ي���اس���ة، ف����ص����وت ع������ام 2018 
ن���ح���و 47 ال������ف ل���ب���ن���ان���ي ف����ي ال����خ����ارج، 
ع���ل���م���ا ان امل���س���ج���ل���ني ك�����ان�����وا ن���ح���و 83 
أل��ف��ا، وه��و رق��م متواضع ج��دا بالنسبة 
ل���ع���دد امل��ن��ت��ش��ري��ن. ول���ك���ن ال����س����ؤال هل 
س��ي��ك��ون ع����دد امل��س��ج��ل��ني ل��الس��ت��ح��ق��اق 
ان  خ����ص����وص����ا  ال؟  ام  ك����ب����ي����را  امل����ق����ب����ل 
تشمل  سنتني  منذ  املستجدة  ال��ه��ج��رة 
الغاضبني على  الشباب  بمعظمها فئة 
ال��وض��ع ال��ق��ائ��م، وب��ال��ت��ال��ي ه��ل سيتجه 
ال��ع��ق��اب��ي« للطبقة  ه����ؤالء »ل��ل��ت��ص��وي��ت 
ال��س��ي��اس��ي��ة. واخ����ي����را، وف����ق اي ق��ان��ون 
سيصوت هؤالء: هل سيتم االبقاء على 
املقيمني؟  لغير  املخصصة  ال���6  املقاعد 
ال��ذي اعتمد في  ال��ى النظام  ام سنعود 
نائبا  لل�128  املقترع  ينتخب  اي   ،2018

كل حسب دائرته؟
ي��ق��ول ب����ارود ان���ه م��ن دع���اة ال��ع��ودة ال��ى 
دي��م��وق��راط��ي��ة ويتيح  اك��ث��ر  2018، ألن���ه 
م����ش����ارك����ة أك����ب����ر. وال������ع������ودة ال������ى ن��ظ��ام 
بمادة  القانون  2018 تستوجب تعديل 

ق تطبيق املقاعد ال�6.
ّ
وحيدة تعل

األردن: الملك في الحجر بعد إصابة ولي العهد بـ »كورونا«
دخل امللك األردني عبداهلل الثاني وعقيلته امللكة رانيا في الحجر املنزلي االحترازي ملدة خمسة 

أيام بعد إصابة نجلهما ولي العهد األمير الحسني بفيروس كورونا.
وقال الديوان امللكي إنه »بعد إجراء األمير الحسني بن عبداهلل، ولي العهد، الفحص الروتيني 
أظهرت النتيجة مساء االثنني إصابته بكورونا، وظهرت على األمير، الذي كان قد تلقى اللقاح 
ضد فيروس كورونا، أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جدًا«. وتابع البيان »ووفقًا للبروتوكول 
الصحي املتبع في حالة املخالطة سيخضع امللك عبداهلل وامللكة رانيا للحجر املنزلي االحترازي 

ملدة خمسة أيام، علمًا أن نتائج فحوصاتهما كانت سلبية«.

في مستهل جولة له في المنطقة

سوليفان يلتقي
ولي العهد السعودي

القومي األميركي جيك  بدأ مستشار األمن 
سوليفان، أمس، جولة في الشرق األوسط، 
اس��ت��ه��ل��ه��ا ب��ال��س��ع��ودي��ة، ح��ي��ث ال��ت��ق��ى ول��ي 

العهد األمير محمد بن سلمان.
وأف������اد م��ج��ل��س األم�����ن ال���ق���وم���ي ف���ي ال��ب��ي��ت 
السعودية  ب��أن سوليفان س��ي��زور  األب��ي��ض 
واإلمارات برفقة املبعوث األميركي الخاص 

لليمن تيموثي ليندركينغ.
وذكرت إميلي كورن الناطقة باسم املجلس 
بارزين  »زعماء  أن سوليفان سيجتمع مع 
ل��ب��ح��ث ال���ع���دي���د م���ن ال��ت��ح��دي��ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
والعاملية«، مضيفة أن منسق شؤون الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا في املجلس بريت 
ماكغورك انضم إلى سوليفان وليندركينغ.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة أسوشييتد 
ب���أن س��ول��ي��ف��ان سيلتقي ول���ي العهد  ب���رس 
ال��س��ع��ودي واألم��ي��ر خالد ب��ن سلمان نائب 
الوضع في  السعودي، لبحث  الدفاع  وزي��ر 

اليمن.
أكسيوس  وقبل نحو أسبوع، كشف موقع 
ال���ق���وم���ي  اإلخ������ب������اري أن م���س���ت���ش���ار األم�������ن 
األميركي يخطط للقيام بزيارة إلى الشرق 
األوس���������ط، ت���ش���م���ل ال���س���ع���ودي���ة واإلم���������ارات 
وم����ص����ر، ل���ي���ك���ون أرف������ع م����س����ؤول ف����ي إدارة 
ال��رئ��ي��س ج���و ب���اي���دن ي����زور امل��م��ل��ك��ة. ووع���د 
ب�����اي�����دن ب������أن ت�����واص�����ل ال������والي������ات امل���ت���ح���دة 
نفسها  ال��دف��اع عن  في  السعودية  مساعدة 
ض��د ال��ه��ج��م��ات ال��ص��اروخ��ي��ة ال��ت��ي تشنها 

ميليشيا الحوثي من اليمن. 
في سياق متصل، نقلت »أسوشييتد برس« 
عن مسؤولني عراقيني أن ممثلني من إيران 

والسعودية عقدوا، األسبوع املاضي، جولة 
ج��دي��دة م��ن امل��ح��ادث��ات ف��ي ب��غ��داد، ف��ي أول 
اجتماع من نوعه منذ أداء الرئيس اإليراني 
الجديد إبراهيم رئيسي اليمني الدستورية.
وأوضح مسؤول عراقي رفيع أن اللقاء بحث 
»املسائل العالقة بني البلدين وفقا لخريطة 
طريق جرى االتفاق عليها سابقا، بما في 
ال��ب��ل��دي��ن«  ب��ني  ال��دب��ل��وم��اس��ي  ذل���ك التمثيل 

مردفًا أن املحادثات كانت »إيجابية«.
ول����ع����ب ال�����ع�����راق ف����ي اآلون��������ة األخ�����ي�����رة دور 
ال���وس���ي���ط اإلق���ل���ي���م���ي ب����ني ال���ب���ل���دي���ن، وك����ان 
ال��ن��اط��ق ب��اس��م وزارة ال��خ��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي��ة 
امل��ح��ادث��ات بني  أن  أك��د  سعيد خطيب زاده 
طهران والرياض قبل أشهر حققت »تقدما 

جادًا« بشأن أمن الخليج.

أرفع مسؤول
في إدارة الرئيس

جو بايدن يزور المملكة 

محادثات إيرانية - 
سعودية »إيجابية« في 
بغداد األسبوع الماضي

صورة قمر صناعي لموقع بارتشين  العسكري في إيران

تمثال المغترب اللبناني شاهد على االنفجار والدمار في مرفأ بيروت

¶ إقصاء المغتربين عن االنتخابات.. هواجس األكثرية وطموح المجتمع المدني

زياد بارود لـ سبقلا:

الحق الدس��توري يبقى حقاً بمع��زل عن تأثيره.. 
العقاب��ي التصوي��ت  تخش��ى  سياس��ية  وق��وى 
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»األولمبي« يلتقي عمان السبت
ُعمان استعدادًا؛  إلى سلطنة  القدم، متجهًا  لكرة  األوملبي  اليوم وفد منتخبنا  يغادر 
لخوض لقاء تجريبي أمام نظيره العماني مساء السبت املقبل ضمن استعداداتهما 

لخوض االستحقاقات املقبلة.
اتاحة  إل��ى  غونزاليس  ك��ارل��وس  األسباني  بقيادة  للمنتخب  الفني  الجهاز  ويسعى 
الفرصة امام اكبر عدد من الالعبني خالل اللقاء، وذلك بهدف الوصول إلى التشكيلة 

التي سيتم االعتماد عليها في الفترة املقبلة.

في مباراة مثيرة

مكافآت لـ»األبيض«.. واعتراض كظماوي
عمر بركات

الكويت بعد  القدم بنادي  الفريق األول لكرة  الفرحة العبي  غمرت 
البالد أول  أمير  النهائي لكأس سمو  تأهل األبيض رسميًا للدور 
من أمس بفوزه على كاظمة بهدفني مقابل هدف في املواجهة التي 
 

ُ
جمعتهما على استاد علي صباح السالم بنادي النصر، ولم تخل
م��ن الندية واإلث����ارة ف��ي مجرياتها، وام��ت��دت األح���داث إل��ى م��ا بعد 

املواجهة.
اللقاء الذي بدأه األبيض بالتقدم عن طريق األوزبكي راشيدوف من 
ركلة جزاء، شهد تعادل البرتقالي عن طريق نجمه بندر بورسلي، 
قبل أن ينجح فيصل زاي��د في اح��راز ه��دف في الوقت القاتل »94« 

من زمن اللقاء.

الغانم: المشاركة لألكثر انضباطاً
أعرب خالد الغانم رئيس نادي الكويت عن سعادته بتأهل االبيض 
الى املباراة النهائية للكأس، معلنًا عن مكافأة قدرها 500 دينار لكل 

العب في الفريق.
واش���ار الغانم ال��ى أن األب��ي��ض نجح ف��ي تحقيق ال��ف��وز ف��ي ظ��ل ما 
ي��م��ت��ل��ك��ه ال��ف��ري��ق م���ن ع��ن��اص��ر ع��ل��ى أع��ل��ى م��س��ت��وى، وال س��ي��م��ا من 
املحترفني على مقاعد  اي من  أن وج��ود  املحليني، مؤكدًا  الالعبني 
ال���ب���دالء ان��م��ا ي��ع��ك��س ع���دم االع���ت���راف ب��األس��م��اء ب��ق��در ال��ع��ط��اء في 
التدريبات واالنضباط داخل امللعب ما يبقى املعيار االهم ألن يكون 

الالعب اساسيًا.
واوض����ح ال��غ��ان��م ان ال��ف��ري��ق رب��م��ا ع��ان��ى م��ن االج��ه��اد خ���الل ال��ل��ق��اء، 
ل��ق��اءات مهمة ف��ي فترة زمنية متقاربة، ما  خاصة ف��ي ظ��ل خ��وض 

ف بعض االصابات والغيابات عن تشكيل الكويت في املباراة.
َّ
خل

واشاد الغانم بآداء نادي كاظمة الذي كان ندًا قويًا في اللقاء وكان 
قريبا من تحقيق الفوز، اال ان خبرات العبي االبيض رجحت كفة 
الفريق، وص���واًل ال��ى األه��م ف��ي مثل ه��ذه ال��ل��ق��اءات وه��و امل���رور إلى 

املباراة النهائية.

البنوان: اختيار »محمود« يثير الشكوك
استغرب أسعد البنوان رئيس نادي كاظمة، إصرار اتحاد الكرة على 

تكليف الحكم علي محمود قيادة مباريات فريق كاظمة، وتحديدًا 
من  بالعديد  كاظمة  ن���ادي  ت��ق��دم  رغ��م  منها  واملصيرية  الحساسة 
أكثر من مناسبة، وبكتب رسمية صادرة  املطالبات لالتحاد وفي 
عن مجلس اإلدارة بتفادي مثل هذا التكليف، وأيضًا األمر ينسحب 
على حكم الفيديو املساعد يوسف نصار الذي تم تكليفه في جميع 
مباريات كاظمة والكويت خالل السنوات األخيرة كحكم ساحة أو 
كحكم للفار، مما وضعنا في دائرة الشك في ظل »األخطاء البدائية« 
التي يرتكبانها ضد فريق كاظمة ولعل آخرها ما حدث في مباراة 
أول من أمس التي أقصي فيها فريق كاظمة بشكل ال يقبله ال عقل 

وال منطق.
وش���دد ال��ب��ن��وان على أن االت��ح��اد ك��ان بإمكانه أن ي��رف��ع ال��ح��رج عن 
نفسه، ويستقدم حكامًا من الخارج ملباراتي الدور نصف النهائي 

لكأس سمو األمير من أجل التعامل بحيادية مع الجميع.
وقال البنوان: مباريات كرة القدم فوز وخسارة، وكالمنا يجب أال 

ُيفهم على أنه انتقاص من نادي الكويت صاحب االنجازات، وهو 
ليفوز ألنه  تقنية مساعدة  أي  أو  ال��ى مساعدة حكم  ليس بحاجة 
فريق عريق ومتمرس في البطوالت التي تتحدث عن نفسها منذ 

نشأته.

الفضلي يعترض.. ومحمود يتوّعد!
وعقب نهاية املباراة ابدى رئيس املركز االعالمي بنادي كاظمة 
د. ناصر الفضلي اعتراضه على الطاقم التحكيمي بقيادة علي 
ل��م يكن موفقًا في  الحكم  أن  م��ؤك��دًا  امل���ب���اراة،  إدارة  ف��ي  محمود 

اللقاء.
وام��ت��د اع��ت��راض الفضلي مل��واج��ه��ة ال��ح��ك��م ع��ل��ي م��ح��م��ود ف��ي املمر 
امل���ؤدي إل��ى غ��رف الالعبني وغ��رف��ة الحكام ف��ي ن��ادي النصر، اال ان 
في  بعد«  ما  في  و»محاسبته  عليه  بالرد  الفضلي  توّعد  محمود 

تصرفات مستغربة سواء من قبل مسؤول النادي أو حكم املباراة.

َم موبوكاني )تصوير: حسني هالل( دفاع كاظمة ُموِقفاً تقدُّ

الفحيحيل إلى تركيا
غ�����ادر ال���ب���الد م���س���اء أم�����س، ال��ف��ري��ق األول ل��ل��ك��رة ف���ي ن���ادي 
اس��ت��ع��دادًا لخوض  ت��رك��ي��ا، وذل���ك  إل��ى  الفحيحيل، متوجهًا 
ألكثر  الفريق  م��غ��ادرة  وتأجلت  املمتاز،  ال���دوري  منافسات 
ق بفيز املحترفني، وكذلك التأكد 

ّ
من مرة بسبب ظروف تتعل

من تفّرغ جميع الالعبني، ومن املقّرر أن يخوض الفريق 3 
أقصى  لتحقيق  املستوى  أندية تركية متفاوتة  ودي��ات مع 
استفادة. وكان الفحيحيل قد خاض عدة مباريات ودية بعد 
خروجه من بطولة ك��أس األمير في ال��دور األول أم��ام نادي 

خيطان. 
م���ن ج��ان��ب��ه، ان��ض��م ال���الع���ب س��ال��م ال��ه��اج��ري إل���ى ت��دري��ب��ات 
الفريق األول للكرة في نادي الفحيحيل بعد غياب لشهرين.

 »شباب السلة«
يختتم معسكره

للشباب تحت  الوطني  ي��وم غد منتخبنا  البالد  ال��ى  يعود 
ال��ذي يقيمه االتحاد  18 سنة، قادمًا من املعسكر التدريبي 
املقبلة  لالستحقاقات  اس��ت��ع��دادًا  اسطنبول،  ف��ي  للمنتخب 
التي  آسيا  لنهائيات  املؤهلة  الخليج  بطولة  رأسها  وعلى 

ستقام في دبي الصيف املقبل. 
وكان منتخبنا قد غادر الى اسطنبول في الثالث عشر من 
سبتمبر ال���ج���اري، ح��ي��ث خ���اض ال��ف��ري��ق 4 م��ب��اري��ات ودي���ة، 
ح��ي��ث خ��س��ر م���ن ف��ري��ق��ي اي���ف���س وغ��ل��ط��ة س�����راي وف�����از على 

تشفيكيا وبيبك.
رمضان  سلمان  البحريني  بقيادة  الفني  الجهاز  واستقر 
منافسات  ب��ه��ا  س��ي��خ��وض  ال��ت��ي  ال��رس��م��ي��ة  التشكيلة  ع��ل��ى 
الرابع من أكتوبر  التي ستنطلق في  الدرجة االول��ى  دوري 
امل��ق��ب��ل، ح��ي��ث ق����ررت ل��ج��ن��ة امل��ن��ت��خ��ب��ات أن ي��ش��ارك منتخب 

الشباب في دوري الدرجة االولى. 
من جانبه، ق��ال غ��ازي العتيبي رئيس وف��د املنتخب وأمني 
أب��دى رض��اه عما  الصندوق في االت��ح��اد، إن الجهاز الفني 
ق���دم���ه ال���الع���ب���ون خ����الل امل��ع��س��ك��ر، م��ش��ي��رًا ال����ى أن االت���ح���اد 
يسعى الى التواجد في نهائيات آسيا من خالل الفوز بلقب 

البطولة الخليجية املقبلة. 
امل��واه��ب  م��ن  ال��ع��دي��د  يمتلك  املنتخب  أن  العتيبي  وأض���اف 
الشابة التي قدمت نفسها خالل املباريات التجريبية بشكل 

مميز مما يبعث على االطمئنان.

القناةالتوقيتالفريقان

دوري أبطال أوروبا )المجموعات(

7.45beIN Sports 3 HD Premium مساءأياكس × بشكتاش

7.45beIN Sports 2 HD Premium مساءشاختار × انتر ميالن

10.00beIN Sports 1 HD Premium مساءسان جيرمان × مانشستر سيتي

10.00beIN Sports HD 2 English مساءاليبزيغ × كلوب بروج

10.00beIN Sports HD Xtra 2 مساءدورتموند × سبورتينغ لشبونة

10.00beIN Sports HD Xtra 1 مساءميالن × أتلتيكو مدريد

10.00beIN Sports 3 HD Premium مساءبورتو × ليفربول

10.00beIN Sports 2 HD Premium مساءريال مدريد × شيريف تيراسبول 

فالكاو يستعيد شبابهالمباريات المنقولة اليوم
أثبت الكولومبي راداميل فالكاو، 
مهاجم رايو فاليكانو، بما ال يدع 
مجااًل للشك، أنه واحد من طينة 
امل���ه���اج���م���ني ال���ك���ب���ار ف����ي ال���ع���ال���م، 
وأرق�����ام�����ه األخ�����ي�����رة ف����ي ال������دوري 

األسباني تبرهن على ذلك.
ومنذ عودته إلى أسبانيا  للمرة 
س��ج��ل   ،2013 ع�����ام  م���ن���ذ  األول�������ى 
ف���ال���ك���او ح���ض���ورًا م��م��ي��زًا ف���ي كل 
الليغا، بزيارة  جولة من ج��والت 

شباك املنافسني.
ع�����ام�����ًا(   35( ف�����ال�����ك�����او  وان�������ض�������م 
ل���ص���ف���وف راي�������و ف���ال���ي���ك���ان���و، ف��ي 
ص��ف��ق��ة ان���ت���ق���ال ح����ر، مل����دة م��وس��م 
واح�������د، وذل������ك ب���ع���د ان���ت���ه���اء ع��ق��د 

الالعب الكولومبي مع غلطة سراي التركي.
تواليًا،  الثالث  للقاء  األه���داف  مع  موعدًا  الكوملبي  املهاجم  وض��رب 
بعد أن سجل هدفني في آخر مباراتني، ليفرض نفسه ضمن نجوم 
املباريات األخيرة في الليغا، بفضل أهدافه الحاسمة، محققًا بداية 

غير متوقعة بعد مصاعبه وابتعاده عن املباريات.
لم يفقد حّسه  ��ه 

ّ
أن التي ش��ارك فيها  املباريات  وأثبت فالكاو خ��الل 

األخيرة  السنوات  في  عرفها  التي  الكبيرة  املعاناة  بعد  التهديفي، 
مع مختلف الفرق التي لعب لها، وخاصة نادي غلطة سراي التركي 

محطته األخيرة قبل العودة إلى الدوري األسباني.
وعكست أهداف »التيغري« حرصه الكبير على إعطاء مسيرته دفعًا 
ه لن يكون قادرًا على اللعب في مستوى 

ّ
جديدًا بعد أن ظن الجميع أن

عاٍل نتيجة املشكالت الصحية الكبيرة التي عانى منها في املواسم 
األخيرة.

فالكاو محتفالً بهدفه

»باريس × سيتي«.. قمة »األبطال«
سيتواجه باريس سان جيرمان الفرنسي 
وض��ي��ف��ه م��ان��ش��س��ت��ر س��ي��ت��ي اإلن��ك��ل��ي��زي 
ال��ي��وم ف��ي ق��م��ة ال��ج��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن دور 
املجموعات في دوري أبطال أوروب��ا في 

كرة القدم.
التقى الفريقان في مناسبتني في دوري 
األب����ط����ال، األول�����ى ف���ي رب����ع ن��ه��ائ��ي 2016 
- صفر(  2، و1   -  2( ت��أه��ل سيتي  عندما 
ب��ف��ض��ل ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي ك��ي��ف��ن دي ب���روي���ن، 
وال���ث���ان���ي���ة ف����ي ن���ص���ف ن���ه���ائ���ي ال��ن��س��خ��ة 
األخيرة عندما تفّوق سيتي مجددًا )2 - 
1، و2 - ص��ف��ر( بفضل ال��ج��زائ��ري ري��اض 

محرز ودي بروين.
ل��ك��ن م��واج��ه��ة ه���ذا امل���وس���م ت��ح��م��ل إث���ارة 
ك��ون��ه��ا ستجمع األرج��ن��ت��ي��ن��ي  إض��اف��ي��ة، 
العالم  ف��ي  الع��ب  أف��ض��ل  ميسي،  ليونيل 
ست مرات والقادم من برشلونة االسباني 
إلى سان جيرمان بصفقة حّرة، في حال 
ت��أك��دت م��ش��ارك��ت��ه ب��ع��د ت��ع��رض��ه إلص��اب��ة 
ال��دوري وغيابه ملباراتني، مع مدربه  في 

السابق في برشلونة بيب غوارديوال.
ص���ن���ع ال�����رج�����الن ال����ت����اري����خ م���ع���ًا ب���ق���ي���ادة 
ب��رش��ل��ون��ة إل����ى س��داس��ي��ة ت��اري��خ��ي��ة ع��ام 
ال���ذي  غ�����واردي�����وال،  ي��ع��ت��ب��ر  ف��ي��م��ا   ،2009
 
ّ
ي��ش��رف ع��ل��ى س��ي��ت��ي م��ن��ذ ع���ام 2016، أن

ميسي »أفضل العب في التاريخ« فسعى 
غ��ي��ر م����ّرة إل���ى ال��ت��ع��اق��د م��ع��ه، وآخ����ر ه��ذه 
امل��ح��اوالت ك��ان��ت الصيف امل��ن��ص��رم، لكن 

محاولته لم يكتب لها النجاح.
����ق 

ّ
ف������خ������الل وج�������������وده م�������ع م�����ي�����س�����ي، ح����ق

غوارديوال 14 لقبًا في 4 أعوام مع النادي 
ال��ك��ت��ال��ون��ي، م��ن بينها ل��ق��ب��ان ف��ي دوري 
أبطال أوروب��ا )2009 و2011(، وهو لقب 
ل��م يستطع إح����رازه ف��ي م��ا بعد م��ن دون 

ميسي.

الريال يستقبل شيريف 

يأمل اإليطالي كارلو أنشيلوتي مواصلة 

»شهر العسل« مع ريال مدريد االسباني 
ع���ن���دم���ا ي��س��ت��ق��ب��ل ش���ي���ري���ف ت���ي���راس���ب���ول 

املولدافي املغمور.
ف����ي م����دري����د، وص�����ف أن���ش���ي���ل���وت���ي ب���داي���ة 
»شهر العسل«  مشواره الثاني مع ريال ب�
بعد خمسة انتصارات وتعادلني ليتربع 
ع��ل��ى ص�����دارة ال�����دوري االس��ب��ان��ي ب��ف��ارق 
ث���الث ن��ق��اط ع���ن أت��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د ح��ام��ل 

اللقب وخمس عن غريمه برشلونة، فيما 
حقق فوزًا هامًا في بداية مشواره القاري 
ع���ل���ى أرض إن���ت���ر ب���ط���ل إي���ط���ال���ي���ا ب��ه��دف 

متأخر من البرازيلي رودريغو.
وف��ي��م��ا س��ي��ك��ون ري�����ال، ح��ام��ل ال��ل��ق��ب 13 
م����رة )رق����م ق���ي���اس���ي(، ح����ذرًا م���ن ش��ي��ري��ف 
على  بالفوز  مفاجأة صغيرة  فّجر  ال��ذي 
شاختار األوك��ران��ي، يأمل إنتر تعويض 
 ع��ل��ى 

ّ
س����ق����وط����ه س����ري����ع����ًا ع����ن����دم����ا ي�����ح�����ل

شاختار.

 ميالن لنقل نجاحه املحلي 

وت����ب����رز م���واج���ه���ة م���ي���الن اإلي����ط����ال����ي م��ع 
يحاول  حيث  االسباني،  مدريد  أتلتيكو 
مع  االفتتاحية  خسارته  تعويض  األّول 
ينوي  فيما   ،)3  -  2( اإلنكليزي  ليفربول 
األخير تحقيق فوزه الثاني عندما يحل 
ع��ل��ى ب���ورت���و ال��ب��رت��غ��ال��ي ال��ع��ائ��د ب����دوره 

بتعادل سلبي من أرض أتلتيكو.
وف���ي امل���ب���اراة ال��ث��ان��ي��ة، ي��ع��ي��ش ل��ي��ف��رب��ول 
ب����داي����ة م���م���ي���زة ف����ي ال��ب��ري��م��ي��رل��ي��غ ك��ون��ه 
الوحيد لم يخسر بعد ويتصدر الترتيب، 
ف���ي ظ���ل ال��ت��أل��ق ال��ك��ب��ي��ر ل��ن��ج��م��ه امل��ص��ري 
م��ح��م��د ص����الح ص���اح���ب خ��م��س��ة أه����داف 

حتى اآلن.
وف����ي امل��ج��م��وع��ة ال���ث���ال���ث���ة، ي���أم���ل ك���ل من 
أي��اك��س ال��ه��ول��ن��دي ودورت��م��ون��د األمل��ان��ي 
الثاني، عندما يستقبل  تحقيق فوزهما 
وال����ث����ان����ي  ال����ت����رك����ي  ب���ش���ي���ك���ت���اش  األول 

سبورتينغ البرتغالي.

نيمار ودي بروين في لقاء سابق بين سان جيرمان وسيتي

األندية البرتغالية تتصّدر عائدات بيع الالعبين

لم تحصل أي دولة حول العالم على أرباح مالية ضخمة كما فعلت البرتغال، من خالل عائدات بيع 
الالعبني في العقد األخير من الزمن، غير أن هذه األم��وال الضخمة لم تتحّول الى نجاحات على 

مستوى قدرة أنديتها على املنافسة أوروبيًا.
عّد البرتغال موطن أحد أشهر وكالء االعمال في العالم، جورج مينديس، ووفق تقرير لالتحاد 

ُ
ت

الدولي لكرة القدم »فيفا«، بالتزامن مع العيد العاشر لنظام مطابقة االنتقاالت »تي إم إس«، )وهي 
 االندية البرتغالية تتصّدر قائمة أكبر عدد 

ّ
املنصة التي أوجدت لتسجيل انتقاالت الالعبني(، فإن

ي��ورو. فبني عامي 2011 و2020، حصل  من االنتقاالت، بحصولها على عائدات بقيمة 2.5 مليار 
 البرتغال 

ّ
الدوري البرتغالي على نسبة 15 في املئة من الئحة أغلى الصفقات في العالم. ومعلوم ان

ل بثالثة أندية في دوري أبطال أوروبا هذا املوسم، لكن أي نجاح ملحوظ لم تحققه االندية 
ّ
تتمث

البرتغالية منذ إنجاز بورتو بإحراز اللقب القاري عام 2004 تحت قيادة املدرب جوزيه مورينيو.

أرتيتا.. من منبوذ إلى بطل
ت���ح���ّول���ت األي������ام ال��ص��ع��ب��ة ال���ت���ي ع��اش��ه��ا امل��دي��ر 
ال��ف��ن��ي األس���ب���ان���ي، م��ي��ك��ي��ل أرت���ي���ت���ا، ب��ع��د ب��داي��ة 
 ،

ً
سيئة لناديه أرسنال، إلى إشادة نّصبته بطال

بثالثية  توتنهام  الغريم  ف��وز مهم ضد  بفضل 
ال��دوري  مقابل ه��دف، في الجولة السادسة من 
االن���ك���ل���ي���زي، ج��ع��ل امل��ش��ج��ع��ني ي��ص��ف��ح��ون عنه 
م��ؤق��ت��ًا، وي��أم��ل��ون أن ت��ت��واص��ل االس��ت��ف��اق��ة التي 

طال انتظارها.
ون����ق����ل����ت ش���ب���ك���ة ب������ي ب������ي س������ي ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة، 
في  الفوز  قيمة  ال��ذي عكس  أرتيتا  تصريحات 
»دي��رب��ي ل��ن��دن«، وأع��اد به ال��ه��دوء للفريق، بعد 
أزمة نتائج غير مشهودة تاريخيًا، حيث أجبر 
يلتفوا ح��ول العبيهم  أن  املشجعني على  الفوز 
ال���ذي���ن ع���ان���وا ان���ت���ق���ادات م��س��ت��م��رة ف���ي ال��ف��ت��رة 

األخيرة.
وأبرز املدرب األسباني أهمية الفوز، فقال »لقد 
أعطينا مثااًل عما نستطيع تحقيقه، إنها ليلة 
خ���اص���ة، ن��ه��دي��ه��ا ل��ل��م��ش��ج��ع��ني ال���ذي���ن دع��م��ون��ا 
ع��ن��دم��ا ك��ن��ا ب��ح��اج��ة إل���ي���ه���م، وب���ه���ذا اك��ت��س��ب��ن��ا 
ثقتهم، علينا أن نكون ممتنني لهم، فهم كانوا 

معنا في األيام السيئة«.
قد ض��رب عصفورين بحجر،  أرتيتا  أن  ويبدو 
حيث أعاد الثقة لنجومه بعد أداء مخيب قدموه 
ف���ي األس���اب���ي���ع األول�������ى، واك���ت���س���ب دع����م محبي 
النادي الذين سيكونون رقمًا مهمًا في النتائج 
ال���ت���ي س��ي��ح��ق��ق��ه��ا »امل���دف���ع���ج���ي���ة« ب���ه���ذا امل��وس��م 

الصعب.

وح��ق��ق أرس��ن��ال 3 ان��ت��ص��ارات ف��ق��ط، وان��ه��زم في 
ثالث أخ��رى، مما جعل الفريق يكتفي باحتالل 
امل��رت��ب��ة ال���ع���اش���رة، ع��ل��ى غ��ي��ر ع���ادت���ه، أم����ر دف��ع 
باعتباره  أرتيتا،  ب��رأس  للمطالبة  باملشجعني 
ق���ب���ل أن  ال���ن���ت���ائ���ج،  ع����ن س������وء  امل�����س�����ؤول األول 

يتراجعوا عن ذلك.

أرتيتا محتفالً بشكل هستيري )أ.ف.ب(

ان���ت���ق���د ج����وزي����ه م���وري���ن���ي���و م����درب 
روما الحكم وكذلك حكم الفيديو 
امل���س���اع���د ب��ع��د ال���خ���س���ارة 2 - 3 
العاصمة  أم��ام التسيو في قمة 
بدوري الدرجة األولى اإليطالي 

لكرة القدم. وهذه الهزيمة الثانية 
للمدرب البرتغالي منذ توليه قيادة 

روم���ا ه���ذا ال��ص��ي��ف، وت��ق��دم الت��س��ي��و في 
النتيجة م��ن ال��دق��ي��ق��ة ال��ع��اش��رة وح��ت��ى ص��اف��رة 
النهاية. ولم يكن مورينيو سعيدًا بوجود خطأ 
محتمل في بناء هجمة الهدف الثاني لالتسيو، 
ال��ذي سجله بيدرو الع��ب روم��ا السابق بعد 19 
دق��ي��ق��ة، وي��ش��ع��ر أن م��ن��اف��س��ه ل���وك���اس ل��ي��ف��ا ك��ان 

يجب أن يتلقى بطاقة صفراء ثانية.
القدم  وق��ال مورينيو ملنصة دازن »تطورت كرة 

الحظ  لسوء  لكن  كثيرًا،  اإليطالية 
ل���م ي��ك��ن ال��ح��ك��م وح��ك��م ال��ف��ي��دي��و 
املساعد على املستوى املطلوب 

لهذه املباراة الرائعة«.
وأض�������اف »ف�����ي ه�����دف 2 - ص��ف��ر 
كان يمكن أن تصبح 1 - 1. أخطأ 
ال���ح���ك���م وح���ك���م ال���ف���ي���دي���و امل���س���اع���د، 
وهذا كثير جدًا. غابت البطاقة الصفراء 
الثانية أيضًا ع��ن ليفا ف��ي ق��رار م��ؤث��ر. ك��ان هذا 
ن��ف��س م���وق���ف ب��ل��ي��غ��ري��ن��ي ع��ن��دم��ا ت��ل��ق��ى ب��ط��اق��ة 

حمراء، لكن لم يحدث شيء«.
وت���اب���ع »ك���ن���ا ال���ط���رف األف���ض���ل ف���ي امل��ل��ع��ب. بكل 
يعني  فهذا  أه���داف،  ثالثة  استقبال  عند  تأكيد 
وجود شيء خطأ، لكن الهدفني الثاني والثالث 

ا من هجمتني مرتدتني«. جاء

مورينيو يهاجم التحكيم

◄ بات إميل سميث رو )21 عامًا و60 يومًا( أصغر العب يسجل ألرسنال في ديربي 
شمال لندن بالدوري، منذ تشامبرلني في سبتمبر 2014 )21 عامًا و43 يومًا(.

ال��دوري  تاريخ  بوكايو ساكا أصغر الع��ب في  يومًا، أصبح  بعمر 20 عامًا و21   ◄
اإلن��ك��ل��ي��زي، يسجل ه��دف��ًا وي��ص��ن��ع آخ���ر ف��ي دي��رب��ي ش��م��ال ل��ن��دن م��ت��ج��اوزًا سيسك 
فابريغاس في سبتمبر 2007، وثاني أصغر العب على اإلط��اق يسجل في ديربي 
ديسمبر  في  يومًا(  و340  )19 سنة،  بندتنر  نيكاس  بعد  املسابقات،  بجميع  لندن 

.2007
◄ تلقى توتنهام 3 أهداف أو أكثر في 3 مباريات متتالية في الدوري اإلنكليزي للمرة 

األولى منذ سبتمبر 2003.
◄ توتنهام هو ثاني فريق فقط في تاريخ الدوري اإلنكليزي، يفوز بأول 3 مباريات له 
في موسم واحد، ثم يخسر املباريات الثاث التالية، بعد إيفرتون في موسم )1993 - 

1994(، والذي أنهى املوسم في املركز ال�17.
◄ سجل أوباميانغ 8 أهداف في 12 مباراة ضد توتنهام.

من اللقاء
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يا »نزاهة« تحّركي
فقد أتعْبنا سموه بمطالباتنا

ال أدري من أخاطب، فسمو رئيس الوزراء، الذي توقف غالبًا منذ فترة 
عن قراءة مقاالتي، وهو اآلن خارج البالد في مهام رسمية! ومع زيدة 

»نزاهة«! »الجيلة« على الكبير اآلخر، لم يتبق لنا غير اللجوء لـ
العام، جاء آخرها متزامنًا  املال  السافرة على  االعتداءات  لقد تكررت 
مع تهديد الحكومة بأنها ستحاسب املقصرين والفاسدين وتحيلهم 
للنيابة، ولكن يبدو أن ذلك لن يحصل بطريقة، خاصة عندما يتعلق 
األمر بجهات أنيطت بها مهمة املحافظة على الدين واألخالق والعقيدة، 
قوائم  النور  إلــى  خرجت  فقد  للمخالفات.  ارتكابًا  األكثر  بأنها  علما 
إلى  املرسلة  األمامية«،  »الصفوف  بأسماء مستحقي مكافآت  تتعلق 
ديوان الخدمة املدنية، متضمنة أسماء أكثر من 214 ألف موظف، ليس 
لبعضهم عالقة بمكافحة »كورونا«، ليحصلوا على ما يقارب الستمئة 
مليون دينار، أو أكثر من ملياري دوالر!، ورقم )214 ألفًا( لم يتواجد 

ما يماثله حتى في دول غنية وسكانها ضعف عددنا.

***

هــذا التسيب فــي املــكــافــآت ال يــحــدث إال فــي دول لديها كــم كبير من 
ــفــســاد، وحــكــومــة ال تــتــصــرف بــأمــوالــهــا، وجـــهـــات تــعــلــم أنــهــا فــوق  ال

املحاسبة! 
فأنا أتفهم حصول العاملني في وزارة الصحة على نصيب األسد من 

امللياري دوالر، فقد أبلى العاملون فيها أحسن البالء. 
العاملني فيها  ألفًا من  الدفاع، وحصول 46  وأتفهم، بتردد، دور زارة 

على املكافآت. 
الفترة الكالحة  وأتقبل بسرور دور رجــال األمــن في حفظ األمــن في 

التي مرت علينا.. ولكن:
ما عالقة إدارة نزع امللكية بموضوع الصفوف األمامية، بحيث يتضمن 
الكشف عشرة أسماء فيها؟ وماذا عن اإلدارة املركزية لإلحصاء بـ72 

موظفًا؟ ومكتب اإلنماء بـ12 موظفًا؟ واملجلس الوطني بـ39 موظفًا؟
سنتجاوز نزع امللكية واإلحصاء واإلنماء، واملجلس الوطني، ونتساءل:

الــكــورونــا؟ فكشف  بمكافحة  الــقــرآن«  »هيئة طباعة ونشر  ما عالقة 
املكافآت تضمن أسماء ثالثني موظفًا فيها؟

وما عالقة أختها، األمانة العامة لألوقاف بالكورونا بـ77 موظفًا؟
أسماء من  لكي ترسل  األوقـــاف،  الثالثة، وزارة  ومــا عالقة شقيقتهم 
شــاركــوا فــي »مخيم كشفي« فــي عــز محنة الــكــورونــا، ومــن موظفي 

»قطاع القرآن الكريم« بالذات، وتطالب بمكافآت سخية لهم؟

***

نفى الوكيل األصيل وجود تالعب في كشوف املخيم الوهمي الكشفي، 
ولــكــن بــعــد انــكــشــاف عـــدم صــحــة كــالمــه، قـــام وكــيــل الـــــوزارة بــاإلنــابــة 
بإصدار قرار سحب فيه قراري صرف املكافآت للمشاركني في مخيم 

كشفي »وهمي«، واعتبر األمر كأن لم يكن؟

***

السؤال: أين هيئة النزاهة من هذه التجاوزات العلنية للمال العام؟
وكيف يصدر قرار بالصرف، وعندما تنكشف الفضيحة يتم سحب 

القرار واعتباره »كأن لم يكن«؟
أال يــعــنــي الــســكــوت عــن مــثــل هـــذه املــخــالــفــات الــخــطــيــرة أن لــكــل جهة 
حكومية حق ارتكاب ما تشاء من مخالفات، وإن انكشفت، فما عليها 

غير االعتذار والتعهد بعدم التكرار!
الــوزارة لالهتمام بشؤون  وأخيرًا كيف يمكن قبول وجــود إدارة في 
القرآن، وهيئة مستقلة للغرض نفسه، ولطباعته، وهي التي لم تقم على 

مدى عشر سنوات بطباعة نسخة واحدة منه؟
فّهمنا كيف.. يا شايف كيف؟

الكويت صخرة
في وجه التطبيع

دعــــاة الــتــطــبــيــع مــنــزعــجــون مـــن ســيــاســة حــكــومــة 
الكيان  ـــة  للتطبيع مــع دول مــقــاومــتــهــا  فــي  الــكــويــت 
بأي  للتقارب  محاولة  ألي  والرافضة  الصهيوني، 
شكل من األشكال مع هذا الكيان املسخ. وانزعاج 
الكويت أصبحت نموذجًا  كــون  ينطلق من  هــؤالء 
لـــلـــدولـــة الـــتـــي تــتــجــســد فـــي ســيــاســاتــهــا املــفــاهــيــم 
املصيرية  القضية  هذه  تجاه  والقومية  اإلسالمية 
ابهم، وخاصة 

ّ
ذات األولوية الشعبية. لذلك، تجد كت

الليبراليني منهم، يمّجدون دولة الكيان الصهيوني، 
حتى أن هناك من يذكر فضل هذا الكيان على دولة 

الكويت! 
اليهود حّرك مشاعر  للتطبيع مع  الكويت  مقاومة 
الـــشـــعـــوب اإلســـالمـــيـــة والـــعـــربـــيـــة، وأحــــــرج الــكــثــيــر 
مــن األنــظــمــة الــتــي طــّبــعــت معهم مــن دون مــراعــاة 

لشعوبها ومشاعرهم.
احــتــرامــهــا  مــن  تنطلق  للتطبيع  الــكــويــت  مــقــاومــة 
ملــواثــيــق األمـــم املــتــحــدة ومنظمة الــعــالــم اإلســالمــي 
دول مجلس  ومنطلقات  العربية  الجامعة  ومبادئ 

التعاون.
لرغبات  احترامها  بدافع  للتطبيع  الكويت  مقاومة 
شــعــبــهــا وتـــوجـــهـــاتـــه عـــلـــى اخــــتــــالف مـــشـــاربـــه، 
من  بيننا  املوجودين  صهاينتنا  بعض  باستثناء 

بني جلدتنا مع قلتهم.
ســتــظــل الـــكـــويـــت صـــخـــرة فـــي وجــــه الــتــطــبــيــع مع 
العرب  الصهاينة  أحالم  تتكّسر عليها  الصهاينة، 
وكل من يحمل مشاعر االنكسار والتردي، خاصة 
أولئك الذين خلت قلوبهم من مشاعر الوالء والبراء 
وتجّسدت في مواقفهم مظاهر الخضوع والخنوع.
في  والخنوع  االنكسار  حجم  تعرف  أن  أردت  إذا 
من  مواقفهم  إلــى  فانظر  املطبعني،  هـــؤالء  نــفــوس 
قــضــايــا األمـــــة املــصــيــريــة، فــهــم ال يـــــرون احــتــالل 
يــرون  ال  أنــهــم  كما   ،

ً
احــتــالال لفلسطني  الصهاينة 

ناهيك  أرضًا إسالمية،  األقصى  القدس واملسجد 
عـــن مــوقــفــهــم مـــن مــبــدأ املــقــاومــة الــتــي يسمونها 
مقاومة عبثية.. وليتهم استوعبوا حجم انهزاميتهم 
األخير  األميركي  الكونغرس  قــرار  وهم يسمعون 
بتزويد دولة الصهاينة بمبلغ مليار دوالر إضافي 
الــتــي تــحــمــي مــدن  الــحــديــديــة،  الــقــبــة  أداء  لتحسني 

االحتالل من صواريخ املقاومة العبثية )!( 
 هو أن 

ً
الغريب الذي الحظناه هو أن املعروف جدال

الحكومات واألنظمة دائمًا تراعي مشاعر شعوبها 
وخواطر الجيل الرائد فيها، لكن ما يحصل اليوم 
أن الــشــعــوب هـــي الــتــي تـــراعـــي تــوجــهــات األنــظــمــة 
وتدافع عن سياساتها.. لذلك، نجد الكثير من الذين 
أصبح  لفلسطني  الصهيوني  االحتالل  يؤيدون  ال 
ل من خطر هذا االحتالل، بعد أن رأى حكومته 

ّ
يقل

تطّبع مع هذا الكيان املحتل!
الــدول  لبقية  وقــائــدة  رائـــدة  الكويت وستظل  كانت 
والدفاع  التطبيع،  مقاومة  في  واإلسالمية  العربية 
عن املقدسات ودعم املقاومة حتى تتحرر فلسطني، 
كما وعدنا ربنا في سورة اإلســراء، وسيأتي هذا 

 غير آجل بإذن اهلل.
ً
اليوم عاجال

هل هناك إصالحات اقتصادية؟
الــحــديــث فــي الــشــأن االقــتــصــادي شــائــك، فيصاحبه 
الــحــوار للمس بجيب املــواطــن، والتطّرق إلــى اإلصــالح 
ــيــبــدأ بـــاملـــواطـــن صـــاحـــب الـــراتـــب  مـــن أســـفـــل الــــهــــرم، ل
االستراتيجيات  فــي  والــحــديــث  والــتــشــابــك  املــتــواضــع، 
لينتج  للدولة،  املستقبلية  والخطط  باآلليات  الخاصة 
عــنــه الــتــصــادم بــني املـــشـــّرع واملـــواطـــن واالنــقــســام بني 
االجتماعي، وتصعب  واالنغالق  االقتصادي  االنفتاح 

عليه الحلول املتقدمة االقتصادية في هذه املرحلة.
أن  يؤكد  لالستشارات،  »الــشــال«  ملركز  تقرير  فآخر 
لالنتعاش  األســبــاب  أهــم  مــن  الخارجية  االستثمارات 
ــــة، والـــســـبـــب فـــي عــــدم دخـــول  ــــدول االقـــتـــصـــادي فـــي ال
االستثمارات األجنبية للكويت يرتبط بعوامل رئيسية، 
أهــمــهــا الــتــنــاغــم الــســيــاســي الــداخــلــي، وحــجــم الفساد 
السياسية  الــتــيــارات  مــع  والــتــصــادم  بالبلد،  املتفشي 

الدينية في فترات زمنية متعاقبة. 
فمهم أن تهتم الدولة باالستثمار األجنبي، وال نستطيع 
تجاهل تاريخ البلد القديم، الذي كان يدل على االنفتاح 
التجاري مع باقي الدول، والعالقة الوطيدة التجارية مع 
التجاري  الــدول املحيطة، فإعادة انتعاش هذا االنفتاح 
املستثمر  على  التجارية  واملعامالت  السبل  وتسهيل 
األجــنــبــي مــهــمــان، حــيــث وصــلــت قيمة االســتــثــمــارات 
 2015 يناير  منذ  الــكــويــت،  داخـــل  املــبــاشــرة  األجنبية 

ولغاية اآلن، إلى 960 مليون دينار.
التقليدية  الخطوات  ببعض  الدولة جاهدة  وقد حاولت 
لإلصالحات السياسية، من خالل الحد من امليزانية، 
باملهمات  املتعلقة  املــصــروفــات  تخفيض  طــريــق  عــن 
الــرســمــيــة واملـــؤتـــمـــرات واملـــعـــارض والـــتـــدريـــب املحلي 
واملصاريف في قطاعات الضيافة بنسبة تتراوح بني 
الحكومية،  الجهات  إنفاق  بنود  لبعض   %50 ــ   %30

 يستشهد به املواطن البسيط. 
ً
لتكون مثاال

ا ما يحصل في العالم من خطط إلصالحات 
ّ
فلو قارن

اقــتــصــاديــة نــجــحــت بــهــا بــعــض الــبــلــدان بــعــد جائحة 
كورونا، لفهمنا املشهد االقتصادي وأصبحنا نقارن 
ونستعد للتوسع العاملي بعد نتائج 2020 االقتصادية، 
فـــالـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة احــتــلــت رأس الــقــائــمــة 
بالناتج املحلي اإلجمالي، حيث أصبح 19.48 تريليون 
دوالر أميركي، ونمو الناتج املحلي 2.27%، وأسهمت 
هــــذه الــنــتــائــج فـــي الــعــمــل الـــجـــاد مـــن خــــالل الــحــكــومــة 
في  املتقدمة  واألبــحــاث  الجامعات  وزيـــادة  الالمركزية 
تــطــور هــذه األرقــــام، وأيــضــًا الــصــني جـــاءت فــي املرتبة 
الثانية عامليًا، فالناتج املحلي اإلجمالي 12.23 تريليون 
دوالر أميركي، ونمو الناتج املحلي اإلجمالي هو %6.9، 
ويعد  اقتصاديًا،  نموًا  الـــدول  أســرع  مــن  الصني  وتعد 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فمبادرة الحزام والطريق 
تعد االنطالقة لسياسة الصني االقتصادية الخارجية.

والــكــويــت بــلــغــة املـــعـــدالت واألرقـــــام تــنــدرج فــي املــركــز 
الـ86 عامليًا من أصل 130 دولة، واألخيرة خليجيًا مع 
األسف في مؤشر مرونة األعمال التجارية لعام 2021 
األميركية، فهذا ما  أم غلوبل  أف  الــصــادر عن شركة 
اقتصادية  بإصالحات  التفكير  إلــى  ويدفعنا  يقلقنا 

تنقلنا إلى مراحل متطورة اقتصاديًا.
ولو الحظنا لغة الجيل القادم االقتصادية فهي مختلفة 
ومتوازنة مع ما يحدث في العالم، فالجرأة بالدخول في 
العمالت الرقمية من قبل الشباب والشابات الكويتيني 
ملواكبة العالم االقتصادي الحديث تجعلنا نقف ونفكر 
بعقول جديدة تتسق مع التحول والتطور الهائل الذي 

يحدث للفرد الكويتي وبطريقة تتقدم على املشّرع.
ودمتم ساملني.

العبدالله،  مشعل  عبدالله  زه��رة   •
أرملة أحمد بندر السلمان، )69 عامًا(، شيعت، ت: 

97676346 ـــ 60070020 ـــ 99092599.

محمد  ســالــم  أرمـــلـــة  الختالن،  سعد  بنه   •
شرار الختالن، )85 عامًا(، شيعت، ت: 94987477 

ـــ 99068468.
• م���ب���ارك ض���ي���دان ن��اص��ر ال��م��ش��اري 
ـــ   69690305 ت:  شــيــع،  عــامــًا(،   36( المطيري، 

94971770 ـــ 98811238.

عــامــًا(، شيع،   77( • خالد بدر حجاب فالح، 
ت: 90000357.

الجدعي،  سلطان  عبدالله  ف��الح   •
ـــ   99022654 ـــــــ   66741818 ت:  شــيــع،  عـــامـــًا(،   85(

.94045338

أشكناني،  عبدالله  يعقوب  محمد   •
)29 عامًا(، شيع، ت: 99091406.

• أمل سلمان علي المجادي، )60 عامًا(، 
شيعت، ت: 66686312.

 82( الحسينان،  فهد  جمعة  ن��ورة   •
عامًا(، شيعت، ت: 90022442.

الشايجي،  ناصر  صالح  ناصر  غنيمة   •
أرمــلــة عــبــدالــرحــمــن راشــــد الــواليــتــي، )83 عــامــًا(، 

ـــ  ـــ 99064704  ـــ 99735678  شيعت، ت: 66556747 

.99609803
• راشد عبدالرحمن راشد عبدالرحمن 

الدرباس، )61 عامًا(، شيع، ت: 97777292.
• خالد أحمد عبدالله الفهد، )78 عامًا(، 

شيع، ت: 66333393.

 77( المطيري،  فراج  محسن  مونس   •
عامًا(، شيع، ت: 55645588 ـــ 50662263.

 40( الحرمي،  حسن  أحمد  عبدالله   •
عامًا(، شيع، ت: 97881798 ـــ 96667312.

 26( الحديبي،  محمد  مساعد  لولوة   •
عامًا(، شيعت، ت: 99854338.

 »إنا لله وإنا إليه راجعون «

كوريا الجنوبية: فتح التأشيرات 
السياحية مع الكويت قريبًا

مي السكري 

أكـــــد ســـفـــيـــر كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــجـــديـــد لـــــدى الـــبـــالد 
تــشــانــغ بــيــونــغ هــا أن بــالده ال تــفــرض تــأشــيــرة دخــول 
اتخاذ  فرضت  كورونا  جائحة  أن  إال  الكويتيني،  على 
إلى  مشيرًا  الــدول،  مع جميع  وذلــك  ات،  اإلجــراء بعض 
أن اســـتـــحـــداث خــطــوط طـــيـــران مــبــاشــرة بـــني الــبــلــديــن 

لها. االقتصادية  الجدوى  على  يعتمد 
تــعــارفــي مــع مجموعة مــن الصحافيني، قال  لــقــاء  وخـــالل 
الــســفــيــر إن بــــالده مــفــتــوحــة الســتــقــبــال املــرضــى والطلبة 
الكويتيني حاليًا، وكذلك أصحاب املشاريع، متوقعًا فتح 

التأشيرات للسياحة قريبًا.
وأشاد السفير باإلجراءات التي اتبعتها الكويت ملواجهة 
الجائحة منذ بدايتها، موضحًا أن التخلص من »كورونا« 
قد يفتح املجال بشكل أوسع لتنمية التعاون االقتصادي 

بني البلدين.

وذكـــر أن الــشــركــات الــكــوريــة ساهمت بتنفيذ الــعــديــد من 
منها جسر  الــكــويــت،  فــي  الضخمة  الحيوية  املــشــروعــات 
جابر، ومصفاة الزور الجديدة، والوقود البيئي بمصفاة 

ميناء األحمدي.

»الميراث« أفضل نص مسرحي

10 »جوائز توني« لـ»الطاحونة الحمراء«
رافع البرغوثي

اقيم امس حفل توزيع »جوائز توني« في دورتها الـ74 لتكريم أفضل 
األعمال املسرحية األميركية، لعامي 2019 و2020، بعد تأجيل ألكثر 

من عام بسبب الجائحة. 
وحــصــلــت املــســرحــيــة االســتــعــراضــيــة »الــطــاحــونــة الـــحـــمـــراء!« على 
نصيب األسد، إذ فازت بعشر جوائز، أبرزها جائزة أفضل مسرحية 

استعراضية، وجائزة أفضل إخراج استعراضي )اليكس تيمبرز(.
وفازت »امليراث« للكاتب االميركي البورتوريكي ماثيو لوبيز، بأربع 
جــوائــز، منها جــائــزة أفــضــل نــص مسرحي، وجــائــزة أفــضــل ممثلة 
عاما،   90 العمر  مــن  البالغة  لــويــس سميث  نالتها  الــتــي  مــســانــدة، 

لتصبح أكبر الفائزين بها سنا منذ انطالق الجائزة عام 1947.

 وحــصــلــت مــســرحــيــة »تــرنــيــمــة عــيــد املـــيـــالد«، املــقــتــبــســة مـــن روايـــة 
ابــرزهــا جائزة أفضل موسيقى  ثــالث جــوائــز،  تشارلز ديكنز، على 

أصلية )كريستوفر نايتنجيل(.
وفـــــاز كــيــنــي لـــيـــون بـــجـــائـــزة أفـــضـــل إحـــيـــاء ملــســرحــيــة قـــديـــمـــة، عن 
إخراجه »مسرحية جندي« التي تدور حول العنصرية في الجيش 
ر ليون الحضور في كلمته بأنهم يجلسون على أرض  األميركي. وذكَّ
األمــيــركــيــني األصــلــيــني، وحـــث بـــــرودواي عــلــى ســـرد قــصــص جميع 

األميركيني.
وقد تضمن الحفل الذي حضره أبرز نجوم برودواي، واستمر اربع 
ســاعــات، العديد مــن الــعــروض املسرحية واألغــانــي، وقــالــت املمثلة 
الفائزة بجوائز »توني« ست مــرات، في تقديمها  أودرا ماكدونالد 

الحفل: »برودواي عادت، ويجب أن تكون أفضل، وستكون كذلك«.

خالية من الحبوب.. وجرت زراعتها في مختبر

إنتاج أول قهوة معدلة وراثيًا
خالد الحماد

تــقــريــر لصحيفة  كــشــف 
التليغراف أن علماء من 
فنلندا أنتجوا أول قهوة 
مـــعـــدلـــة وراثـــــيـــــًا )جــــرت 
زراعـــتـــهـــا فـــي املــخــتــبــر(، 
 
ً
تـــكـــون حـــال ويـــمـــكـــن أن 

ملنع إزالة الغابات.
ألن   ،

ً
مــثــال كالبرازيل  للقهوة  املنتجة  الـــدول  فــي  املطيرة  الغابات  إزالـــة  تجري  حاليًا، 

املتزايد  الطلب   عن 
ً
الــن تحتاج ضــوءًا، والغابات تحول دون وصــولــه، فضال شجرة 

باستمرار على القهوة، حيث يعتقد أن البريطاني العادي يستهلك 3 كيلوغرامات من 
القهوة كل عام.

وبينت دراسات أن زراعة الن ستتأثر بشكل كبير بتغّير املناخ، حيث من املتوقع أن 
تتسبب التغيرات القادمة بتقليل املساحة املناسبة لزراعة الن، بنسبة 50 في املئة.

وخّمر الباحثون في معهد أبحاث VTT في فنلندا، البلد الذي يشرب أفراده أكبر قدر 
من القهوة، مجموعة ذات »روائح ومذاقات«، مثل املشروبات التقليدية، وباستخدام 
أوراق نبات، شّكل رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية النباتية في املعهد الدكتور هيكو 

ريشر وفريقه خاليا، تكاثرت الحقًا.
التقليدية  الزراعة  الحيوية بداًل من  التكنولوجيا  »الفكرة هي استخدام  وقال ريشر: 
إلنتاج الغذاء، وبالتالي توفير طرق بديلة أقل اعتمادًا على املمارسات غير املستدامة«.

التجارة اإللكترونية تزدهر
في فرنسا.. رغم انتهاء اإلغالق

وليد منصور

قبل عامني، حصل التجار في مدينة أنجيه الفرنسية على 
مــنــحــة إلنـــشـــاء مــنــصــة تـــســـوق عــبــر اإلنـــتـــرنـــت، تـــهـــدف إلــى 

التنافس مع شركات أمثال »أمازون«.
انتشار وبــاء كورونا،  التي صاحبت  ومع موجة اإلغالقات 
ــقــل املــوقــع إلـــى الــخــدمــة، مــا وفـــر شــريــان حــيــاة لالقتصاد 

ُ
ن

املــحــلــي، ومــنــح تــجــار الــتــجــزئــة مــيــزة فــي أمــاكــن أخــــرى من 
البالد. 

»أدرك  بابريتز:  ستيفان  أنجيه  بلدية  رئيس  نائب  ويقول 
رجال األعمال أنهم بحاجة إلى تبني التجارة اإللكترونية. 
ومــع كوفيد 19 حــدث ذلــك أســـرع مما توقعه أي شخص«، 

وفق ما ذكر »بيزنس ويك«.
 Angers Shopping حققت   ،2020 أبــريــل  فــي  افتتاحها  ومنذ 
مبيعات تزيد على مليون يورو )1.2 مليون دوالر(، واستمرت 
في االزدهــار حتى مع تخفيف عمليات اإلغــالق، حيث يقدم 
التجار البالغ عددهم 180 نحو 90 ألف عنصر، من العطور 

ومستلزمات الحيوانات األليفة إلى فساتني الزفاف.
املتاجر،  فتح  إعــادة  بعد   

ً
قليال املبيعات  انخفضت  وبينما 

يقول التجار إن املنصة ساعدتهم في جذب عمالء جدد، بما 
يـــزوروا متاجرهم مطلقًا، مردفني:  لم  الذين  ذلــك بعض  في 
»إنــه حل جيد لألشخاص الذين يبحثون عن عنصر معني 

أو الذين ليس لديهم الوقت للحضور«.
ومع تزايد عدد األشخاص الذين يتسوقون عبر اإلنترنت، 
أراد العديد من تجار التجزئة املحليني االنتقال إلى التجارة 
أولئك  يتجاوز  بما  عمالئهم  قــاعــدة  لتوسيع  اإللكترونية، 
التي يبلغ عدد  املدينة  الذين قد يتجولون في طــرق وأزقــة 

سكانها 150 ألف نسمة.
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جائزة الشارقة كّرمت »بونبيل« لمحتواه الهادف

الكويتي بدر العيسى.. أفضل مؤثر عربي
أميرة بن طرف

فت جائزة الشارقة لالتصال الحكومي رائد األعمال الكويتي بدر نبيل العيسى 
ّ
صن

أفضل شخصية مؤثرة عبر وسائل التواصل االجتماعي على مستوى الوطن العربي.
الشهير بشخصية »بونبيل« نظير نشاطه في »إنستغرام«،  العيسى  اختيار  وج��اء 
الشبابية عربيًا،  امل��ب��ادرات  أفضل  ت��وك« ضمن  »ريختر  برنامج   عن تصنيف 

ً
فضال

وذلك خالل فعاليات الدورة الثامنة لفعاليات جائزة الشارقة لالتصال الحكومي التي 
أقيمت في اإلمارات، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة.

ال��راغ��ب بالنجاح عدم  إن��ه على  العيسى في تصريح ل� سبقلا  ق��ال  وبهذه املناسبة، 
االل��ت��ف��ات إل���ى امل��ح��ب��ط��ن، م��ؤك��دًا أن ال��ن��ج��اح الحقيقي ل��ي��س ل��ه ف��ق��ط ب��ل ل��ف��ري��ق عمل 

متكامل.
الوقت  إل��ى أن صانع املحتوى يستطيع أن يقدم محتوى هادفًا ومسليًا في  وأش��ار 
األك��ب��ر واألك��ث��ر متعة يكمن في  التحدي  أن  إل��ى  ذات���ه، ويحصل على متابعن، الفتًا 

تحقيق األثر اإليجابي في نفوس املتابعن.
وأفاد العيسى بأنه يسعى إلى تحويل قاعدته الجماهيرية في العالم االفتراضي إلى 
ال��واق��ع، وق��د نتجت عن ذل��ك م��ب��ادرات ناجحة، منها »ديوانية  مجتمعات نشطة في 
الشغوفن« لتبادل الخبرات شهريًا بن أكثر من 4 آالف شخص من مشاركي البرامج 

التدريبية.

النظام الغذائي الكثير الدهون
ع تساقط الشعر يسرِّ

د.والء حافظ
وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون بقسم بيولوجيا الخاليا الجذعية في جامعة تويكو في 
وفقًا  الشعر،  تساقط  تسريع  إل��ى  ي��ؤدي  أن  يمكن  بالدهون  غني  غذائي  نظام  اتباع  أن  اليابان 

لصحيفة التليغراف. 
ال��ده��ون كانت أكثر  التي وضعت تحت نظام غذائي عالي  الفئران  أن  ال��دراس��ة، تبّن  في 

البصيالت  تجديد  أوقفت  ب��دوره��ا  التي  الجسم،  في  االلتهابية  لالستجابات  عرضة 
وأدت إلى تساقط الشعر.

واألم��ر املثير للدهشة أن التدهور في بصيالت الشعر يمكن أن يحدث في أق��ل من 
أربعة أيام تقضيها في نظام غذائي غني بالدهون.

وأوضح هيرونوبو موريناغا املؤلف الرئيسي للدراسة أن النظام الغني بالدهون يسّرع من 
ق الشعر، عن طريق استنفاد البصيالت التي تعيد تغذية الخاليا الناضجة، التي تجعل الشعر 

ّ
ترق

ينمو، خاصة في الفئران الكبيرة السن. ومع تقدم السن، تفقد الخاليا الجذعية قدرتها على التجديد 
بكفاءة كما كانت تفعل من قبل، ما يجعل الشعر رقيقًا ويعّرضه للتساقط.

لتأثير نظامهم  املرضى بشكل عام باالنتباه  الجلدية د.علياء أحمد  األم��راض  ونصحت استشارية 
الغذائي وجعله متوازنًا يحتوي على كمية جيدة من البروتن والكربوهيدرات املعقدة.

بدر العيسى
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