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إدراج سجناء مشمولين بتهم جديدة كانت مستبعدة سابقًا

ع غير مسبوق بقواعد العفو األميري توسُّ

هكذا تعتني 
بالكليتين والمثانة

البنوك المركزية  لم تستسلم  
بعد لـ»البيتكوين«

»الوطني«:
254.8 مليون دينار أرباح 

9 أشهر.. بنمو %51 

ب كولن باول »كورونا« يغيِّ
ــس هــيــئــة األركــــــان خــال ــي رئ   ¶
ــــــــــرب تـــــحـــــريـــــر الـــــكـــــويـــــت ح
أمــيــركــي ــة  ــي ــارج خ ــــر  وزي أول   ¶
ــــــــن أصــــــــــــــول أفــــريــــقــــيــــة م
مصالح  بشأن  باول«  »مبدأ  صاغ   ¶
العسكرية والــضــربــات  ــا  ــرك ــي أم
أوبــامــا..  يدعم  جمهوري  أول   ¶
ــي ــخ ــاري ـــه ت ـــأن ووصــــــف فــــــوزه ب

محمد إبراهيم
العلي  ث��ام��ر  ال��داخ��ل��ي��ة الشيخ  ��ل وزي���ر  بينما ش��كَّ
������� أم���س ������� ل��ج��ن��ة ل��ق��واع��د ال��ع��ف��و األم���ي���ري ب��رئ��اس��ة 
كشفت  الدعيج،  محمد  املستشار  ال��ع��ام  املحامي 
م���ص���ادر أم��ن��ي��ة ل���� سبقلا أن ت��ع��ل��ي��م��ات واض��ح��ة 
املؤسسات اإلصالحية  لقطاع  وصريحة ص��درت 
املشمولني  أع���داد  ف��ي  ع  بالتوسُّ األح��ك��ام  وتنفيذ 
أع��دادًا  بالعفو للعام املقبل 2022، على أن يشمل 
ك��ب��ي��رة م���ن ج��م��ي��ع ال��ج��ن��س��ي��ات ت��ت��ض��م��ن اإلف����راج 

الفوري، وتخفيض العقوبة، وإسقاط مديونيات.
وقالت امل��ص��ادر: إن��ه سيجري ط��رح رؤي��ة جديدة 
ل��ق��واع��د ال��ع��ف��و ف��ي أول اج��ت��م��اع ل��ل��ج��ن��ة، لتشمل 
م��دان��ني ف��ي قضايا ل��م تكن م��درج��ة سابقًا، وذل��ك 
في إطار تخفيف أعداد النزالء داخل السجون بما 
 باألمن، مع األخذ في االعتبار إبعاد بعض 

ُّ
ال يخل

الوافدين لقضاء بقية عقوباتهم في بلدانهم.
م��ن جانب آخ��ر، كشفت امل��ص��ادر ع��ن أن األسبوع 
على  اإللكتروني  ال��س��وار  تطبيق  سيشهد  املقبل 
امل��س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن���ه، ب��ع��د ان��ت��ه��اء ال��ت��رت��ي��ب��ات بني 

وزارة الداخلية والنيابة العامة والشركة املوردة 
للسوار.

وأك��دت املصادر أنه ال تهاون مع املستفيدين من 
ال��س��وار، إذ ت��م وض��ع آلية لتتبعهم وتنفيذ امل��دة 
املتبقية من عقوباتهم، والتي تقل عن 3 سنوات 
 على 

ً
في منازلهم من دون الخروج منها، مشددة

أن��ه في ح��ال ع��دم ال��ت��زام املحكوم جميع الشروط 
إعادته  »الداخلية«  ل� د يحق  التعهُّ في  املوضوعة 
إلى محبسه واتخاذ اإلج��راءات القانونية بحقه، 

واستكمال املدة داخل املؤسسات اإلصالحية.

¶  تطبيق السوار اإللكتروني فعلياً مطلع األسبوع المقبل.. وال تهاون مع المخالفين

عناصر نسائية لتدريبهن.. وال مبيت للمتدربات

تسجيل الكويتيات بالجيش »أونالين« آخر العام

محمد إبراهيم 
حددت وزارة الدفاع أمس مالمح خريطة الطريق لتنفيذ قرار السماح 
 إلى أن االستعانة بالعنصر 

ً
بقبول املرأة الكويتية في الجيش، مشيرة

م��راح��ل، حيث سيكون االنتساب  الجيش تجري وف��ق 3  ف��ي  النسائي 
بالحرس  التفتيش  قسم  وف��ي  والهندسية  الطبية  الخدمات  ف��ي  لهن 

األميري والبرمجة وسالح اإلشارة.
العام  النساء سيكون نهاية  لقبول  التسجيل  أن فتح  ال���وزارة  وأك��دت 
الجاري عبر موقعها الرسمي »أونالين« على أن تنخرط املرأة الكويتية 
في السلك العسكري مطلع فبراير املقبل بنحو 150 امرأة كدفعة أولى.

وبينما أعلن معاون رئيس األركان العامة للجيش اللواء الركن د.خالد 
الكندري أنه ال مبيت أثناء التدريب للعنصر النسائي، مشيرًا إلى أن 
عناصر نسائية ستتولى تدريب املنتسبات، بنيَّ رئيس فرع الشؤون 
النساء  دخ��ول  أن  العنزي  د.محمد  الحقوقي  الركن  العقيد  القانونية 

للجيش ال يخالف نصوص الدستور.
ع العنصر  وق��ال الكندري خ��الل مؤتمر صحافي، أم��س، إن ق��رار ت��ط��وُّ
النسائي وااللتحاق بشرف الخدمة العسكرية لرتبة ضباط اختصاص 
والطبية  الطبية  التخصصات  على  سيقتصر  وأف���راد،  وضباط صف 
املساعدة والتخصصات الفنية، مبينا أن هناك حاجة ماسة للعنصر 
ال��ن��س��ائ��ي ب��ال��ج��ي��ش، وأن ش����روط ت��ط��وع ال��ع��ن��ص��ر ال��ن��س��ائ��ي مطابقة 

لشروط تطوع العسكريني.
بدوره، توقع مدير مديرية التعبئة العامة العقيد الركن طارق الصبر 
بدء قبول النساء ودخول ال��دورات بداية العام املقبل، وتحديدًا مطلع 
ف���ب���راي���ر، الف���ت���ا إل����ى أن ال��ع��ن��ص��ر ال��ن��س��ائ��ي ي��س��ت��ح��ق روات������ب م��ط��اب��ق��ة 
لرواتب العسكريني وبدالتهم وعالواتهم، ويجري العمل على تحديد 

التخصصات واألعداد املطلوبة وفقًا الحتياجات الجيش.

علي الخالدي وأميرة بن طرف
املناصب  الدولة وأجهزتها، قالت مصادر حكومية لـ سبقلا: »إن وتيرة تغييرات  القياديني في هيئات   ملسار تغيير 

ً
استكماال

القيادية ومجالس إدارات بعض الهيئات والجهات الحكومية ستتسارع خالل الفترة املقبلة«.
وكشفت املصادر أن عدد املناصب القيادية الشاغرة يصل إلى أكثر من 70 شاغرًا، أبرزها قياديون في جهات ذات طابع مالي 
 إلى مؤسسات 

ً
ي التجارة واملالية، وهيئة أسواق املال، وبنك الكويت املركزي، وجهاز حماية املنافسة، إضافة

َ
واقتصادي، مثل وزارت

 أنه جرى ترشيح عدد من القياديني لشغل تلك املناصب.
ً
تعليمية، وجهات مثل »األوقاف« و»الشؤون« و»الداخلية«، مبينة

 وقالت املصادر: »إن النهج الجديد بخصوص تعيني أعضاء مجالس إدارات الهيئات واألجهزة الحكومية، سيكون مختلفًا بشكٍل 
 به في السابق، إذ إن عنوان التعيني سيكون الكفاءة والخبرة في العمل املناط بالقيادي املزمع تعيينه، وذلك 

ً
ا كان معموال جذري عمَّ

للتخلص من خمول بعض الهيئات واإلدارات، ووضعها على سكة اإلنجاز والتطوير«. 
وأوضحت املصادر أن ترشيق الجهاز الحكومي أصبح حاجة ماسة وليس ترفًا، ولم يعد ممكنًا استمرار قياديني ومجالس إدارات 
في عدد كبير من املؤسسات الحكومية دون مستوى أهداف رؤية »كويت 2035«، ما يبشر بتغييرات واسعة النطاق على مستوى 
 أن تشهد األسابيع املقبلة تعيينات جديدة تضم شخصيات ووجوهًا شابة.

ً
غالبية قياديي الهيئات واألجهزة الحكومية، متوقعة

وأكدت أن عددًا كبيرًا من املديرين املرشحني ملناصب قيادية رسب في اختبارات تعيني القياديني مؤخرًا، التي تشترط إملام القيادي 
بمهارات اللغة اإلنكليزية واإلدارة والصفات الشخصية، إضافة إلى املهارات املالية. 

¶ متوقع دخول 150 امرأة في أول دفعة مقبوالت بالجيش

ؤ مناصب قيادية رسبوا في االختبارات المطلوبة ¶  مرشحون لتبوُّ

أرباحنا  نمو  الساير:   ¶
ــة مــركــزنــا  ــاب ــد ص ــؤكِّ ي
ـــاح  ـــج الــــمــــالــــي.. ون
ع  للتنوُّ إستراتيجيتنا 
ل الــرقــمــي ـــوُّ ـــح ـــت وال

نــتــائــجــنــا  ال���ص���ق���ر:   ¶
ـــــــد حـــصـــافـــة  ـــــــؤكِّ ت
في  إســتــراتــيــجــيــتــنــا 
إدارة المخاطر ونهجنا 
ــاً ــي ــخ ــاري ط ت الــمــتــحــوِّ

¶ تناَول الخضروات والفواكه.. 
واشرب األعشاب المناسبة

أبرز الجهات والهيئات المتوقع أن تشهد 
تغييرات جذرية في مجالس إداراتها

مؤسسة البترول الكويتية1

جهاز حماية المنافسة2

الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة3

مؤسسة الموانئ الكويتية4

المجلس األعلى للتخطيط5

هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات6

بنك الكويت المركزي7

تغييرات واسعة النطاق على مستوى قيادييها

موجة التغيير في الهيئات والجهات الحكومية.. مستمرة

ب مبادرات لحل األزمة ترقُّ

ل الحكومة لبنان: أحداث الطيونة تعطِّ
بيروت - أنديرا مطر 

ي جريمة تفجير 
َ
يترقب اللبنانيون تبلور اتجاهات األمور في ملف

مرفأ بيروت واألحداث األليمة التي جرت في منطقة الطيونة، حيث 
إن الخيارات تتمحور حول إيجاد ترتيب يرضي حزب اهلل وحركة 
أمل بإقالة املحقق العدلي في جريمة املرفأ القاضي طارق بيطار، 
وهـــو أمـــر ستنتج عــنــه ارتـــــدادات سلبية عــلــى الــحــكــومــة، الــتــي أكــد 
الـــوزراء،  إلــى جلسة ملجلس  يدعو  لــن  أنــه  رئيسها نجيب ميقاتي 

القضاء  يبحث مجلس  اإلطــــار،  وفــي  للمشكلة.    
ّ

حــل إيــجــاد  قبل 
األعلى اليوم عن حبل نجاة، تتراوح مخارجه بني حصر التحقيقات 
باملوظفني، على أن يحيل التحقيق مع النواب والــوزراء إلى املجلس 
األعلى ملحاكمة الرؤساء والوزراء، في حني طرح وزير العدل هنري 

خوري إنشاء هيئة اتهامية عدلية.
ج مع 

ُّ
أما في ملف اشتباكات الطيونة، فهناك مساٍع لتخفيف التشن

ب ملبادرات لحل األزمة قبيل الجلسة التشريعية األربعاء. وفي 
ُّ
ترق

هذا السياق، زار رئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط، 

بــري، مساء أمــس، داعيًا إلى االحتكام  النواب نبيه  رئيس مجلس 
إلى القضاء في ما حدث. وأوضح أنه يدرس كيفية إيجاد مقاربة 
مــوحــدة فــي مــوضــوع التحقيقات فــي انفجار املــرفــأ، مــؤيــدًا فكرة 

إنشاء هيئة اتهامية عدلية.
ومساء أمس، اتهم األمني العام لحزب اهلل حسن نصراهلل، حزب القوات 
برنامج  أن  إلــى  مشيرا  مقاتلة،  ميليشيا  وتــدريــب  بتسليح  اللبنانية 
»القوات« هو الحرب األهلية التي ستؤدي إلى تغيير ديموغرافي وإقامة 

كانتون مسيحي.

 مجلس الوزراء
يرجئ قرارات عودة الحياة

 إلى جلسة مقبلة
حمد السالمة

رغم أن لجنة طوارئ كورونا الوزارية رفعت تقريرًا إلى مجلس 
��� بشأن ع��ودة الحياة الطبيعية، متضمنًا حزمة  ��� أم��س  ال���وزراء 
ق������رارات ت��ت��ع��ل��ق ب��ف��ت��ح ب��ع��ض األن��ش��ط��ة امل��غ��ل��ق��ة، الت���خ���اذ ال��ق��رار 
إل��ى الجلسة   ال��ق��رار  ارت��أت تأجيل اتخاذ  ف��إن الحكومة  بشأنها، 

املقبلة.
وب��ح��س��ب م��ص��ادر سبقلا، ف���إن ال��ل��ج��ن��ة رف��ع��ت ت��وص��ي��ات بشأن 
األنشطة املنتظر فتحها، وأبرزها: »صاالت األفراح واملناسبات 
 إلى رصِّ الصفوف في 

ً
بأنواعها، والسماح بالتجمعات، إضافة

األماكن  ف��ي  الكمامات  لبس  بعدم  السماح  ع��ن   
ً
امل��س��اج��د، فضال

املفتوحة«.
وقالت  املصادر: »إن املجلس استعرض خالل اجتماعه األسبوعي 

ر تأجيل اتخاذ القرار إلى جلسة مقبلة«. تقرير اللجنة، لكنه قرَّ

  حسم العفو.. اليوم
تمهيدًا  العفو  ملف  الــيــوم حسم  الكويتي  الــشــارع  يترقب 

لعودة أبناء الكويت في تركيا إلى حضن الوطن.
الــقــيــادة السياسية  وفـــي هـــذا اإلطـــــار، عــلــمــت سبقلا أن 
التشريعية  السلطتني  رئيَسي  )الــثــالثــاء(  الــيــوم  ستلتقي 

والتنفيذية.
نــائــبــًا مـــن كتلة لــــ سبقلا أن 21  نــيــابــي   وأكـــــد مـــصـــدر 

الـ 31 يؤيدون مساعي العفو التي جاءت في إطار »املؤتمر 
ـــ 21 على رســالــة مشتركة  ال الــوطــنــي«، حيث وقــع الــنــواب 
سترفع إلى املقام السامي، ينشدون فيها »العفو الكريم« 

عن أبناء الكويت في تركيا.
وأوضــح املصدر لـ سبقلا أنــه من املتوقع أن يرتفع عدد 

النواب إلى 38 نائبًا مع انضمام نواب كتلة الـ 17.
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ى الرئيس األميركي بوفاته.. واستقبل ولي العهد والغانم والخالد ووزراء عزَّ

األمير: لكولن باول مواقف مشرفة بدعم الكويت

إلى  تعزية  برقية  األح��م��د  ن��واف  الشيخ  ال��ب��اد  أمير  بعث سمو 
ه عن خالص  ر فيها سموُّ الرئيس األميركي جوزيف ر. بايدن عبَّ
تعازيه وصادق مواساته بوفاة وزير الخارجية األسبق رئيس 
ه  هيئة األرك����ان امل��ش��ت��رك��ة األس��ب��ق ك��ول��ن ب����اول، م��س��ت��ذك��رًا س��م��وُّ
مواقفه املشرفة تجاه الكويت ودعم قضاياها العادلة، راجيًا له 

الرحمة وألسرته جميل الصبر.
وأرسل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، ورئيس مجلس 
األمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح 

الخالد برقيات مماثلة.
الشيخ نواف األحمد  الباد  أمير  ثانية، استقبل سمو  من جهة 
في دار يمامة ظهر أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
ورئ��ي��س مجلس األم���ة م���رزوق ال��غ��ان��م، ورئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
سمو الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدولة  الخارجية وزير  العلي، ووزير  الشيخ حمد جابر  الدفاع 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر، ووزير الداخلية 
العدل  وزي��ر  ال���وزراء  رئيس مجلس  ون��ائ��ب  العلي،  ثامر  الشيخ 

وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبداهلل الرومي.
دار  الشيخ مشعل األحمد في  العهد  ب��دوره، استقبل سمو ولي 
ال��غ��ان��م، ورئيس  يمامة ظهر أم��س رئ��ي��س مجلس األم��ة م���رزوق 

م��ج��ل��س ال�������وزراء س��م��و ال��ش��ي��خ ص���ب���اح ال���خ���ال���د، ون���ائ���ب رئ��ي��س 
العلي، ووزي��ر  الشيخ حمد ج��اب��ر  ال��دف��اع  ال���وزراء وزي��ر  مجلس 
د.أحمد  الشيخ  ال��وزراء  لشؤون مجلس  الدولة  وزي��ر  الخارجية 

ال��ن��اص��ر، ووزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��ش��ي��خ ث��ام��ر ال��ع��ل��ي، ون��ائ��ب رئيس 
ال��وزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة  مجلس 

عبداهلل الرومي.

.. وعبدالله الرومي.. وصباح الخالداألمير مستقبالً الغانم

ولي العهد مستقبالً وزراء الدفاع والداخلية والخارجية

الناصر بحث العالقات 
مع نظيره الياباني 

هاتفيًا
أج��رى وزي��ر الخارجية وزي��ر الدولة 
ل��ش��ؤون مجلس ال�����وزراء ال��ش��ي��خ د. 
هاتفيًا   

ً
اتصاال أمس  الناصر  أحمد 

الصديقة  اليابان  مع وزي��ر خارجية 
موتيغي تويشيميتسو، جرى خالله 
الثنائية الوثيقة التي  بحث العالقات 
ت���رب���ط ال��ب��ل��دي��ن ال���ص���دي���ق���ن، وآخ���ر 
املستجدات على الساحتن اإلقليمية 

والدولية.

أميرة بن طرف
ف���ي ال���وق���ت ال����ذي ت���زاي���دت ف��ي��ه امل��ط��ال��ب��ات م���ؤخ���رًا لبعض 
جزمت  املالية،  وامل��زاي��ا  البدالت  لبعض  بضمهم  املوظفني 
بأن  سبقلا  ل�  املدنية  الخدمة  مجلس  في  مطلعة  مصادر 
هذه املطالبات غير مستحقة، ألن صرف البدالت والكوادر 
ت��واف��ره��ا، أهمها أن تتطلب  ف��ي إط���ار ش���روط يجب  ي��أت��ي 

طبيعة العمل صرفها.

وق���ال���ت امل���ص���ادر إن ج��م��ي��ع ال��وظ��ائ��ف ال��ح��ك��وم��ي��ة تتمتع 
ب��ك��وادر وم��زاي��ا مالية م��ت��ع��ددة، وذل���ك بعد ح��زم��ة ق���رارات 
ص���درت ع���ام 2012، م��ؤك��دة أن إق����رار ه���ذه امل���زاي���ا ت��م وف��ق 
دراسة شاملة، تضمن صرفها لكل مستحقيها، مبّينة في 
الوقت ذاته أنه طاملا كان املوظف مستحقًا مليزة مالية ما، 
ال��ق��رارات وال��ق��وان��ني، وذل��ك للبدالت  تصرف ل��ه بقوة ه��ذه 

والكوادر القائمة.
إل���ى ذل���ك، ش���ددت امل���ص���ادر ع��ل��ى أن إق����رار أي م��ي��زة مالية 

ات، وهو مرهون  جديدة كبدل، أو كادر ما، يتطلب 5 إجراء
ات أواًل  ب���ض���رورة ت��واف��ر ال��س��ي��ول��ة امل��ال��ي��ة، وت��ب��دأ اإلج�����راء
بطلب يقدم من جهة العمل إلى ديوان الخدمة املدنية، ثم 
دراسته من فريق مختص بالديوان، وثالثًا مخاطبة وزارة 
الكادر الجديد، ورابعًا  التأكد من أحقية إقرار  املالية عند 
في حال موافقة املالية يتم استكمال الدراسة في الديوان، 
وأخيرًا رفع الصورة النهائية إلى مجلس الخدمة املدنية 

املنوط به املوافقة من عدمها.

مصادر في »الخدمة المدنية« لـ سبقلا:

المطالبات األخيرة بالبدالت غير مستحقة
  ¶ 5 إج������راءات إلق�����رار ال���ك���وادر وال���ب���دالت ال��ج��دي��دة ش���رط ت���واف���ر ال��س��ي��ول��ة

»الصداقة اإلنسانية« 
كرَّمت قدامى 

المقيمين بالكويت

في ملسة إنسانية، واستمرارًا لتحقيق أه��داف جمعية 
مختلف  مع  وتواصلها  اإلنسانية  الكويتية  الصداقة 
فئات املجتمع، وتقديرًا لجهود املقيمني الذين يقدمون 
خ���دم���ات���ه���م امل���خ���ت���ل���ف���ة، واص������ل رئ���ي���س م��ج��ل��س إدارة 
الجمعية أح��م��د ال���ص���راف ت��ك��ري��م ق��دام��ى امل��ق��ي��م��ني في 

الكويت.
وشمل التكريم هذه املرة السيدة لورديس، التي تعمل 
الكويتية منذ ثاثة وثاثني عامًا،  ل��دى إح��دى االس��ر 
عملت خ��ال��ه��ا ب��ك��ل أم��ان��ة وت��ف��ان وإخ����اص، وكسبت 
ث��ق��ة م��ن عملت ع��ن��ده��م وت��ق��دي��ره��م واح��ت��رام��ه��م، وق��دم 
واملجتمعي،  اإلنساني  لدورها  تقديرًا  هدية  الصراف 

وذلك بعد أن قررت العودة النهائية ملوطنها الفلبني. 
ال��ص��راف ع��ن تقديره الكبير لكل م��ن يقيم في  وأع���رب 
الكويت ويؤدي عمله بإخاص وتفان، ويقدم خدماته 
الكويتي  املجتمع  ب��ع��ادات  وملتزمًا  ال��ق��وان��ني  م��راع��ي��ًا 

وتقاليده.

الصراف مكرماً لورديس

بعد تقييم األفرع النشطة وتصنيفها

اعتراف دولي بـ »بيتا جاما سيجما« 
إلدارة األعمال بالجامعة األميركية

الشرفية»بيتا جاما  الجمعية  منحت 
األم��ي��رك��ي��ة في  ال��ج��ام��ع��ة  سيجما« 

ال��ك��وي��ت اع��ت��راف��ًا دول��ي��ًا بصفتها 
فرعًا للجمعية األم.

ي��أت��ي ه���ذا االع���ت���راف ب��ع��د تقييم 
األف�������������رع ال����ن����ش����ط����ة ب���ال���ج���ام���ع���ة 

وت���ص���ن���ي���ف���ه���ا، وف����ق����ًا إلن���ج���ازات���ه���ا 
إدارة  تعليم  مجال  في  ومساهماتها 

األعمال.
»ب��ي��ت��ا جاما  ل��� ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  امل���دي���رة  أل��ري��ت��ش،  وق��ال��ت كريستينا 
سيجما«: »التأهل للحصول على هذا االعتراف يعد مؤشرًا على 
أن التميز األكاديمي في الجامعة األميركية يحظى بتقدير كبير، 
ويدل على الجهد الذي يبذله أعضاء الفرع لتعزيز مكانة بيتا 

غاما سيغما في الحرم الجامعي«.
وعلقت األستاذة املساعدة في املحاسبة بالجامعة األميركية في 
هذا  أهمية  على  شبلي  د.فاطمة  الجمعية  ومستشارة  الكويت 
التأهل لهذا االعتراف  »إن��ه لشرف وإنجاز كبير  اإلنجاز قائلة: 
في عامنا األول كفرع BGS وفي مثل هذه الظروف غير العادية 

.»Covid-19 الناتجة عن وباء
و»بيتا جاما سيجما« هي جمعية شرفية دولية إلدارة األعمال 
للمؤسسات املعتمدة من AACSB. وطلبة إدارة األعمال وما قبل 
إدارة األعمال في السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة من الدراسة 
املصنفون بني أعلى 10 في املئة من فئتهم سيتأهلون لانضمام 

إلى الجمعية الشرفية.

د. فاطمة شبلي

تسلمت 167 طلباً قامت بفحصها

»األشغال«: لجنة تظلمات »كورونا« 
انتهت من إعداد تقريرها

محمود الزاهي
تظلمات  بفحص  الخاصة  اللجنة  أن  سبقلا  علمت 
ال��ص��ف��وف  ب���ش���أن م���ك���اف���أة  م��وظ��ف��ي وزارة األش����غ����ال 
تمهيدًا  أعمالها  من  )اإلث��ن��ني(  أم��س  انتهت  األمامية 

لرفع التقرير الخاص بها إلى قياديي الوزارة.
وأبلغت مصادر مطلعة سبقلا بأن إجمالي التظلمات 
ال��ت��ي تلقتها اللجنة خ��ال امل���دة امل��ح��ددة وف��ق��ًا لقرار 
تشكيلها بلغ 172 تظلمًا، تم فحصها جميعا خال 

الفترة املاضية.
من جانب آخر، قالت املصادر إن قيمة العقد املوقع بني 
ال��وزارة وجامعة الكويت إلجراء اختبارات الوظائف 
اإلشرافية بلغت 50 ألف دينار، وإن إجمالي املتقدمني 
لاختبار بلغ 506 موظفني بواقع 400 مهندس و53 
الطابع  ذات  للوظائف  و53  واملحاسبني  للقانونيني 
الواحد  امل��وظ��ف  اختبار  تكلفة  أن  يعني  م��ا  اإلداري، 

بلغت نحو 99 دينارًا.
وخ���اض امل��رش��ح��ون السبت امل��اض��ي االخ��ت��ب��ار، وأك��د 
النتيجة  ب��أن  أبلغوهم  عليه  املشرفني  أن  منهم  ع��دد 

سيتم إرسالها إلى الوزارة.
وح����س����ب امل�����ص�����ادر ف����إن����ه ي��ن��ت��ظ��ر إب�������اغ امل���رش���ح���ني 
تقدير  أق��ص��ى  ع��ل��ى  األرب���ع���اء  أو  ال��ث��اث��اء  بالنتيجة 
ليتحدد بعدها موعد املقابلة الشخصية للناجحني 
م���ع ل��ج��ن��ة ش����ؤون امل��وظ��ف��ني ف���ي ال������وزارة ال��ت��ي تمثل 

الخطوة األخيرة قبل إعان تسكني تلك الوظائف.

رئيس التحرير 
استقبل سفير كوريا 

الجنوبية
ال��زم��ي��ل ول��ي��د عبداللطيف  ال��ت��ح��ري��ر  اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س 
ال��ن��ص��ف، أم����س، س��ف��ي��ر ج��م��ه��وري��ة ك���وري���ا الجنوبية 
ل��دى الكويت، تشونغ بيونغ � ه��ا، وج��رى خ��الل اللقاء 
ق بالقضايا 

ّ
الودية، ال سيما ما يتعل تبادل األحاديث 

اإلعالمية ذات االهتمام املشترك.
رئيس التحرير مستقبالً سفير كوريا الجنوبية )تصوير: حسني هالل(

50 ألف دينار
كلفة إجراء اختبارات »اإلشرافية« 

في جامعة الكويت
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االنتساب على 3 مراحل.. والتسجيل »أونالين« آخر العام

»الدفاع« رسمت خريطة قبول الكويتيات بالجيش

محمد إبراهيم 

أك����د ال���ل���واء ال���ك���ن���دري خ����ال م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي ُع��ق��د 
أم�����س أن ت��ع��ي��ن ال���ع���ام���ات ب�����ال�����وزارة م��ت��ط��وع��اٍت 
ع لكل الكويتيات هدفنا  هدفنا األول، وإعان التطوُّ
النسائي في  العنصر  ع  أن تطوُّ إلى  الثاني، مشيرًا 
 عن 

ً
الخدمة العسكرية وليد دراس��ات سابقة، فضا

االستعانة بتجارب دول مجلس التعاون الخليجي 
في تعين العنصر النسائي، وتم تفعيل األمر بناء 
ال��وزراء  على دع��م وتوجيهات نائب رئيس مجلس 

وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.
وااللتحاق  النسائي  العنصر  ع  ت��ط��وُّ ق��رار  إن  وق��ال 
بشرف الخدمة العسكرية لرتبة ضباط اختصاص 
وضباط صف وأفراد، سيقتصر على التخصصات 
ال��ط��ب��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة امل��س��اع��دة وال��ت��خ��ص��ص��ات الفنية 
وف����ق����ًا الح����ت����ي����اج����ات ال����ج����ي����ش، م���ب���ي���ن���ًا أن ش�����روط 
ت��ط��وع ال��ع��ن��ص��ر ال��ن��س��ائ��ي م��ط��اب��ق��ة ل��ش��روط تطوع 

العسكرين.

التسجيل »أوناين«

وع�����ن م����راح����ل ال��ت��س��ج��ي��ل وم�����وع�����ده، أوض������ح م��دي��ر 
الصبر  الركن طارق  العقيد  العامة  التعبئة  مديرية 
ع العنصر النسائي نهاية  ن عن فتح تطوُّ

َ
أنه سُيعل

العام الحالي بالتسجيل »أوناين« وإرسال رسالة 
نصية أو إيميل للمعنية لتقديم املستندات، وأخيرًا 
ت��ت��م إج�������راءات ال��ق��ب��ول وال��ف��ح��ص األم���ن���ي وال��ط��ب��ي 
القبول  املتوقع  من  أن��ه  مبينًا  الشخصية،  واملقابلة 
ودخ���ول ال����دورات ف��ي ب��داي��ة ال��ع��ام املقبل، وتحديدًا 

مطلع فبراير.

وأش�����ار إل���ى أن م���دة ال��ت��دري��ب وامل����ق����ررات وامل��ن��اه��ج 
ال��دراس��ي��ة وآل��ي��ة ال��ح��ض��ور ف��ي ال�����دورة ت��ح��دد وف��ق 
ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أنها  التخصصات امل��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا، م��ع 
م��ش��اب��ه��ة ل�����دورات ال��ع��س��ك��ري��ن، م��ع اس��ت��ب��ع��اد م��ا ال 

يتماشى مع الطبيعة الخاصة للعنصر النسائي.
ول��ف��ت إل���ى أن ال��ع��ن��ص��ر ال��ن��س��ائ��ي ي��س��ت��ح��ق روات���ب 
م��ط��اب��ق��ة ل����روات����ب وب������دالت وع�������اوات ال��ع��س��ك��ري��ن، 
التخصصات واألع��داد  العمل على تحديد  ويجري 

املطلوبة وفقًا الحتياجات الجيش.

حاجة ماسة 

إلى ذلك، قال اللواء الركن د. خالد الكندري إن املرأة 
إل��ى جانب  ب���إدارة أزم��ة ك��ورون��ا  الكويتية ساهمت 
ال���رج���ل، م��رح��ب��ًا ب��ان��ض��م��ام��ه��ا إل���ى ج��ان��ب أشقائها 
ال بكل  العسكرين في الجيش الكويتي كعنصر فعَّ
املجاالت التخصصية واإلدارية، مشيدًا بدورها في 

دعم الدولة بحالة السلم والحرب واألزمات الطارئة، 
مستذكرًا دورها الكبير أثناء الغزو الغاشم.

وأض��اف أنه جرت االستعانة بتجارب دول مجلس 
ال��ت��ع��اون ال��خ��ل��ي��ج��ي ف��ي ت��ع��ي��ن ال��ع��ن��ص��ر النسائي 
ب��ال��ق��وات امل��س��ل��ح��ة، م��ش��ي��رًا إل���ى إص����دار ال��س��ع��ودي��ة 
ق����رار ت��ع��ي��ن وت���ط���وع ال��ع��ن��ص��ر ال��ن��س��ائ��ي بالجيش 
ال���س���ع���ودي، وت���م���ت االس���ت���ف���ادة م��م��ا وص���ل���وا إل��ي��ه 
ف���ي ال��ت��ج��رب��ة م���ن خ����ال ال���ق���ي���ام ب����دراس����ة م��ت��ك��ام��ل��ة 
والقانونية  واإلداري�����ة  الفنية  ال��ث��اث  ال��ن��واح��ي  م��ن 
العنصر  م��ن  الكويتي  الجيش  احتياجات  لتوفير 
النسائي نظرًا للحاجة املاسة لسد االحتياجات من 

التخصصات الفنية.

األنواط العسكرية 

من جهته، لفت رئيس فرع الشؤون القانونية العقيد 
الدستور  أن  إل��ى  العنزي  د. محمد  الحقوقي  الركن 

الكويتي نص في امل��ادة ال���41 أن »لكل كويتي الحق 
ف��ي العمل وف��ي اختيار ن��وع��ه« كما ن��ص ف��ي امل��ادة 
الوطن أمانة  الدولة وسامة  157 أن »السام هدف 
ف��ي ع��ن��ق ك��ل م��واط��ن وه���ي ج���زء م��ن س��ام��ة ال��وط��ن 

العربي الكبير«.
وبن أنه تسري على املواطنات الكويتيات اللواتي 
ي��ت��م تعيينهن ف��ي ال��ج��ي��ش م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ح��ق��وق 
 الحقوق الوظيفية 

ً
والواجبات الوظيفية، منها مثا

في الراتب والعاوات والبدالت والحق في األوسمة 
واألنواط العسكرية والحق في مدد الخدمة املطلوبة 
للتقاعد والحق في الترقية والحق في التعويض عن 

االصابة بالعمل وفقًا للضوابط املنصوص عليها.
وأش����ار إل���ى أن���ه يطبق ع��ل��ى امل��ع��ي��ن��ات م��ن العنصر 
ال��ن��س��ائ��ي ف���ي ال��ج��ي��ش ك���ل ال��ع��ق��وب��ات امل���ق���ررة على 
مع  تتنافى  التي  العقوبات  باستثناء  العسكرين 

طبيعتهن مثل السجن العسكري أو الحجز.

المتحدثون في المؤتمر الصحافي لوزارة الدفاع )تصوير: محمود الفوريكي(

مع استمرار تحسن مؤشرات الوضع الوبائي

»الصحة« تعاود افتتاح
المراكز الصحية

عبدالرزاق المحسن
م��������ع ان������خ������ف������اض م��������ع��������دالت االص�������اب�������ة 
ب��ف��ي��روس ك���ورون���ا وت��ح��س��ن امل���ؤش���رات 
اع��ادة  وم��ا صاحبها من  للوباء،  العامة 
اس��ت��ئ��ن��اف ألن���ش���ط���ة، وت���رق���ب مل���زي���د من 
الطبيعية،  الحياة  ال��ى  للعودة  االنفتاح 
أك�������د م�����س�����ؤول�����ون ص����ح����ي����ون ل������� سبقلا 
ال��ف��ت��رة  خ����ال  ت��ع��م��ل  ال��ص��ح��ة  وزارة  أن 
ال���ح���ال���ي���ة ع���ل���ى ت���س���ري���ع وت����ي����رة ال��ع��م��ل 
الرعاية  مراكز  من  وافتتاح عدد  إلنجاز 
الصحية االولية في اكثر منطقة، الفتن 
انها ستساهم في تخفيف الضغط  ال��ى 
على املستشفيات العامة بشكل ملحوظ.
ال������وزارة تتجه  وأض�����اف امل���س���ؤول���ون أن 
الف���ت���ت���اح م���رك���زي أب����و ف��ط��ي��رة ال��س��ك��ن��ي 
وال��ف��ن��ي��ط��ي��س ال��ص��ح��ي خ���ال ال��ش��ه��ري��ن 
امل���ق���ب���ل���ن، ع���ل���ى أن ي���ك���ون أب���ع���د ت��ق��دي��ر 
حيث  امل��ق��ب��ل،  ال��ع��ام  مطلع  الفتتاحهما 
سيساهمان في توفير الرعاية الصحية 
مع  سيما  ال  املنطقتن،  لسكان  ال��ازم��ة 
وج�����ود ع����ي����ادات ت��خ��ص��ص��ي��ة ل���ام���راض 
امل����زم����ن����ة وغ����ي����ره����ا ب����امل����رك����زي����ن امل����زم����ع 
اللمسات  حاليا  وي��ش��ه��دان  تدشينهما، 

االخيرة قبيل افتتاحهما.

مركز الرميثية

ولفت املسؤولون إلى أن مركز الرميثية 
ال���ت���خ���ص���ص���ي س���ي���ت���م اف���ت���ت���اح���ه ب��ش��ك��ل 
رس��م��ي اوائ����ل ال��ش��ه��ر امل��ق��ب��ل، وذل���ك بعد 
اع��ادة تأهيله واستغاله خال  ان تمت 
ال����ف����ت����رة امل����اض����ي����ة ك����ع����ي����ادات خ���ارج���ي���ة 
ملستشفى مبارك الكبير، مشيرين الى انه 
ال��ع��ام وام���راض  يتضمن ع��ي��ادات للطب 

واالذن  واالن��ف  السكرية،  والقدم  السكر، 
وال����ح����ن����ج����رة، ورع�����اي�����ة االم�����وم�����ة، وط���ب 

االسنان والصحة الوقائية.
وأش�����اروا، ال��ى ان��ه ستتم اع���ادة تشغيل 
م��رك��ز ال��ش��ه��داء الصحي خ��ال االس��ب��وع 
املقبل، وذل��ك بعد ان تم استغاله خال 
ازم�����ة ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا ك��م��رك��ز مل��ت��اب��ع��ة 
ت���ط���ب���ي���ق ب�����روت�����وك�����ول ال���ح���ج���ر امل���ن���زل���ي 
وعلى  بالفيروس،  املصابن  للمواطنن 
الى  الفتن  ومسائية،  صباحية  فترتن 
ان دخ����ول ت��ل��ك امل���راك���ز ل��ل��خ��دم��ة سيوفر 
الكثير من الجهد والعناء على املرضى، 
بدال من التوجه ملراكز صحية في مناطق 

مجاورة، أو حتى مستشفيات اخرى.

مزيد من العيادات

وشددوا، على اهمية التوسع في تدشن 
م���زي���د م���ن ال���ع���ي���ادات ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة في 
مراكز الرعاية االولية باملناطق الصحية، 
ح��ي��ث ان��ه��ا ت��س��اه��م ف��ي خ��ف��ض م��ع��دالت 
االق����ب����ال وال���ض���غ���ط ع���ل���ى امل��س��ت��ش��ف��ي��ات 
العامة، واقسام الطوارئ فيها، كما انها 
ت��س��اه��م ف���ي ت��ق��ل��ي��ص امل���واع���ي���د ال��ط��ب��ي��ة 
امل��م��ن��وح��ة ل��ل��م��راج��ع��ن، س�����واء ب��امل��راك��ز 

الصحية او املستشفيات.

رئيس اتحاد مكاتب السياحة والسفر لـ سبقلا:

أسعار تذاكر القادمين
من 3 وجهات زادت 5 أضعاف

محمد المصلح
بعد قرار مجلس ال��وزراء برفع الطاقة 
االس���ت���ي���ع���اب���ي���ة ل���ل���ق���ادم���ن إل�����ى م��ط��ار 
ق��ادم  ال��دول��ي لتكون 10 آالف  ال��ك��وي��ت 
ي���وم���ي���ًا، ال ي�����زال س����وق ال��ن��ق��ل ال��ج��وي 
يشهد ارتفاعًا مطردا في أسعار تذاكر 
السفر، التي وصلت الى حدود قياسية 
ب���س���ب���ب م����ح����دودي����ة امل����ق����اع����د وزي�������ادة 

االقبال بالعودة الى الباد.
وكشف رئيس اتحاد مكاتب السياحة 

والسفر محمد املطيري
ل��� سبقلا أن أس��ع��ار ال��ت��ذاك��ر للقادمن 
من وجهات الهند واالم��ارات والفلبن 
م���رت���ف���ع���ة، ح���ي���ث ب��ل��غ��ت ن���س���ب ارت���ف���اع 
ق�����������رارات  ب����س����ب����ب   ،%500 ال������ت������ذاك������ر 
محدودية املقاعد واالكتفاء بقدوم 10 
الطاقة  رف��ع  دون  ي��وم��ي��ًا،  آالف مسافر 

االستيعابية.

رفع القيود

وذك����ر امل��ط��ي��ري أن أس��ع��ار ال���ق���دوم من 
دب�����ي وال���ه���ن���د وال���ف���ل���ب���ن ت�����ت�����راوح م��ا 
ال���ى 400 دي��ن��ار، ال سيما ان  ب��ن 300 
القادمن من الهند والفلبن غالبيتهم 

اثقل  ال���ذي  األم���ر  املنزلية،  العمالة  م��ن 
هذه  ق��دوم  املنتظرين  املواطنن  كاهل 

العمالة.
ال��ى إلغاء قيود السفر،  ودع��ا املطيري 
ق����ائ����ا »ل����أس����ف ن���ح���ن أول م����ن ع��م��ل 
ال����ق����ي����ود وس���������وف ن�����ك�����ون آخ�������ر دول������ة 

ترفعها«.
م��ق��ع��د   2000 ت��ق��ري��ب��ًا  ه���ن���اك  ان  وب�����ن 

يوميًا من السعة غير مستغلة من قبل 
ب��ع��ض ش���رك���ات ال���ط���ي���ران، ل��ذل��ك تجب 
إع��ادة توجيهها إل��ى الهند واالم��ارات 

فورًا.
املطار  بفتح  مطالبته  املطيري  وج��دد 
بكامل السعة التشغيلية أسوة بالدول 
امل����ج����اورة ح��س��ب ال���وع���ود ال��ح��ك��وم��ي��ة 

عند وصول نسبة التطعيم إلى %80.

الحل باالنفتاح 

النقل الجوي  وتابع: »إن حاجة سوق 
أع����ل����ى وأك�����ب�����ر م�����ن ال�����وض�����ع ال���ح���ال���ي 
ألسباب عدة، منها رغبة عشرات آالف 
م��ن املقيمن ب��ال��ع��ودة إل��ى ال��ب��اد بعد 
م��ن��ع اس��ت��م��ر ل��ن��ح��و 8 اش���ه���ر، م��ش��ي��را 
ال���ى أن ال��ح��ل ب��االن��ف��ت��اح وع�����ودة فتح 
األجواء مع اتخاذ اإلجراءات والشروط 

الصحية.
وخ���ت���م ب�����أن ال���ك���ث���ي���ر م����ن دول ال��ع��ال��م 
ب���دأت ت��ع��ود ح��رك��ة ال��ط��ي��ران فيها إلى 
م���ع���دالت���ه���ا ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وه������ذه ال�����دول 
تتمتع بمعدالت تطعيم أقل أو تساوي 
م���ع���دالت ال��ت��ط��ع��ي��م ف���ي ال��ك��وي��ت، ال��ت��ي 
ت��ت��م��ت��ع ب���أع���ل���ى ن���س���ب ال���ت���ط���ع���ي���م ف��ي 

العالم.

القادمون من اإلمارات 
والهند والفلبين 

يواجهون محدودية 
المقاعد

مطالب بإلغاء قيود 
السفر وعودة حركة 

الطيران إلى طبيعتها

مركزا أبوفطيرة 
والفنيطيس قريباً.. 

والرميثية التخصصي 
مطلع نوفمبر

العيادات التخصصية 
بالمراكز خففت الضغط 

عن المستشفيات

تقليد الرتب 

ال������دورة س��ي��ج��ري تقليد  ال���دف���اع أن���ه ب��ع��د اج��ت��ي��از  أك����دت وزارة 
 أنه في ما 

ً
املنتسبات الرتب حسب الشهادة الدراسية، موضحة

أول،  رقيب  رتبة  ستمنح  الجامعية  ف��إن  الصف  ضباط  يخص 
والدبلوم ستمنح رتبة رقيب مع عالوتني، والثانوية ستمنح رتبة 

رقيب، بينما سيمنح األفراد وكيل عريف وجنديًا.

¶ عناصر نسائية لتدريب المنتسبات.. وال مبيت للمتدربات

¶ البداية بالتركيز على الخدمات الطبية والهندسية والبرمجة والتفتيش وسالح اإلشارة

¶ متوقع دخول 150 امرأة في أول دفعة مقبوالت بالجيش

ع لكل الكويتيات ثانيًا  ¶ تعيين العامالت بالوزارة متطوعات أواًل.. وإعالن التطوُّ

¶ العناصر النسائية تستحق رواتب مطابقة لرواتب العسكريين وبدالتهم وعالواتهم

رسمت وزارة الدفاع أمس خريطة 
انضمام المرأة الكويتية إلى 

القوات المسلحة، مشيرًة إلى 
أن االستعانة بالعنصر النسائي 

في الجيش الكويتي ستجري 
على 3 مراحل، في الخدمات 

الطبية والهندسية وفي 
قسم التفتيش بالحرس األميري 

والبرمجة وسالح اإلشارة.
وحددت نهاية العام الحالي 

موعداً للتسجيل عبر موقعها 
الرسمي »أونالين« على أن تنخرط 

المرأة الكويتية في السلك 
العسكرى مطلع فبراير المقبل 

بنحو 150 امرأة كدفعة أولى.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن 
فيه معاون رئيس األركان العامة 

للجيش اللواء الركن د. خالد 
الكندري أنه ال مبيت أثناء التدريب 

للعنصر النسائي، مشيراً إلى أن 
عناصر نسائية ستتولى تدريب 

المنتسبات.

مراحل ثالث

أن��ه ج��رى تحقيق ث��الث مراحل، األول��ى هي تسجيل الشباب  كشف العقيد الركن ط��ارق الصبر 
الكويتي بشرف الخدمة العسكرية في الوحدات املقاتلة، واملرحلة الثانية تسجيل الكويتيني وأبناء 
الكويتيات كجنود مهنيني حسب املهن املطلوبة لسد النقص في وحدات الجيش من الذين لديهم 
الطبية  الخدمات  مجال  ف��ي  النسائي  العنصر  تسجيل  فهي  األخ��ي��رة  املرحلة  أم��ا  مهنية،  ح��رف 

والخدمات العسكرية املساندة.

إحصاء 1965

أوضح العقيد الركن طارق الصبر أن تسجيل أبناء حملة إحصاء 1965 وما قبل وأبناء العسكريني 
والجنود املهنيني الذين لديهم حرف مهنية سيكون في املرحلة الرابعة التي سيتم االعالن عنها الحقا.

وأضاف الصبر أنه يتم حاليا تنفيذ املرحلة الثالثة الخاصة بالعنصر النسائي ليتم فتح باب التسجيل 
للتطوع بشرف الخدمة العسكرية في شهر ديسمبر املقبل، الفتًا إلى أنه سيكون التسجيل عن طريق 

املوقع اإللكتروني الرسمي لوزارة الدفاع بحيث يتضمن الشروط واملستندات املطلوبة.

466 موظفة 
بـ»الدفاع«

ق����ال����ت امل����م����رض����ة ف�����ي م��س��ت��ش��ف��ى 
جابر األحمد للقوات املسلحة مريم 
السلك  امل�����رأة  إن دخ����ول  ال���ك���ن���دري: 
ال���ع���س���ك���ري خ����ط����وة ن���اج���ح���ة، ول���ن 
ي���ك���ون ج���دي���دًا ع��ل��ي��ه��ا، خ��ص��وص��ًا 
املناصب  م��ن  ال��ع��دي��د  تقلدها  عقب 
إلى  مشيرة  ال��ق��ض��ائ��ي،  السلك  ف��ى 
للموظفات  ال��ق��ب��ول  ف��ي  االول���وي���ة  أن 
والبالغ  ال��دف��اع  ف��ي وزارة  ال��ع��ام��الت 

عددهن نحو 466 موظفة.

مدة الدورات
 

ح���ددت وزارة ال��دف��اع م���دة ال����دورات 
إليها  االن��ت��س��اب  ب��اب  ال��ت��ي سيفتح 
ف���ي ال��ت��خ��ص��ص ال��ط��ب��ي م���ن شهر 
إل�����ى دورة  إل�����ى 3 أش����ه����ر، إض����اف����ة 
ف����ي ال��ت��خ��ص��ص��ات األخ�������رى ت��ق��ام 
أشهر،   3 ومدتها  الوطني  بالحرس 
وسيتم اإلش��راف على ال��دورات من 

قبل طاقم نسائي.
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خالل السنوات الخمس المقبلة 

نسبة نمو استهالك الكهرباء قد تصل إلى %6
حمد حمدان

أكد وزير الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
مشعان العتيبي، أن النمو السنوي املتوقع 
ل��أح��م��ال ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ل��ل��س��ن��وات ال��خ��م��س 
القادمة سيبلغ نسبة   4% الى   6% من نسبة 
ال��ى أن ملحطات  الحالية، الف��ت��ًا  االس��ت��ه��اك 
إن���ت���اج ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ف���ي ع���ام 2021 
قدرة إنتاجية بحدود 18.500 ميغاواط في 

مستوى التشغيل اآلمن واملعتاد.
وأض����������اف ال���ع���ت���ي���ب���ي ف�����ي رد ع����ل����ى س�����ؤال 
برملاني للنائب محمد الحويلة، حول خطة 
وزارة ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء ف��ي م��واج��ه��ة زي���ادة 
األح�����م�����ال، أن أق���ص���ى ح���م���ل م����ن اس��ت��ه��اك 
ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ف���ي ال��ص��ي��ف م���ن ع��ام 
 ،2021 ���7 ���28 ب���ت���اري���خ  ت��س��ج��ي��ل��ه  ت���م   2021
امل��س��ت��ه��ل��ك��ة 15.670  ال���ط���اق���ة  ب��ل��غ��ت  ح���ي���ث 
م��ي��غ��اواط��ًا، أم���ا أق��ص��ى ح��م��ل م��ن استهاك 
الكهرباء في فصل الشتاء من عام 2021 فقد 
الطاقة  وب��ل��غ��ت   2021 ���4 ���25 ب��ت��اري��خ  س��ج��ل 

املستهلكة 11.150 ميغاواطًا.
ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء  أن وزارة  ال��ع��ت��ي��ب��ي  وب����ن 
الطاقة  إن��ت��اج  على  قدرتها  ل��زي��ادة  تخطط 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة، م�����ن خ������ال ت���ح���دي���ث ب��ع��ض 
ال�������وح�������دات ف�����ي م����ح����ط����ات ت����ول����ي����د ال����ق����وى 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة ال���ع���ام���ل���ة ح���ال���ي���ًا، ب���االض���اف���ة 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ م��ش��اري��ع إلن���ش���اء م��ح��ط��ات ت��ول��ي��د 

تلك  بعض  ان  ال��ى  مشيرًا  كهربائية،  طاقة 
امل��ش��اري��ع س���وف ت��ت��ول��ى ال������وزارة االش����راف 
مباشر،  بشكل  وتشغيلها  تنفيذها  ع��ل��ى 
وب��ع��ض امل��ش��اري��ع س���وف ت��ن��ش��أ ب��ال��ت��ع��اون 
م����ع ه��ي��ئ��ة ال���ش���راك���ة ب����ن ال���ق���ط���اع���ن ال���ع���ام 
ق��ان��ون تأسيس  وال��خ��اص، تنفيذًا ألح��ك��ام 

ش����رك����ات ك��وي��ت��ي��ة م��س��اه��م��ة ت���ت���ول���ى ب��ن��اء 
وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية 

املياه في الكويت.
وأوض�������ح أن�����ه ي���ت���ع���ذر ب���ي���ان ت��ك��ل��ف��ة إن���ش���اء 
ك���ل م��ح��ط��ة ف���ي ه����ذه امل���ش���اري���ع، وذل�����ك ألن 
الوزارة لم تنته من إجراءات طرح وترسية 

أن  مبينًا  التي تخطط إلنشائها،  املشاريع 
امل��ش��اري��ع ال��ت��ي س���وف تنفذ ب��ال��ت��ع��اون مع 
قانون  وف��ق  تكلفتها  تحدد  الشراكة  هيئة 
ت���أس���ي���س ال����ش����رك����ات امل���س���اه���م���ة ال���خ���اص 
ال��ك��ه��رب��اء وتحلية  م��ح��ط��ات  ب��ن��اء  بتوليها 

املياه الصادر في عام 2010.

العلي: القوات المسلحة 
مستعدة لمواجهة أي اعتداء

فهاد الشمري
أك��د ن��ائ��ب رئ��ي��س مجل�س ال�������وزراء وزي��ر 
العلي، في رده على  الدفاع الشيخ حمد 
سؤال برملاني وجهه النائب د.عبدالعزيز 
الصقعبي، أن تصريح وزارة الدفاع بعد 
 
ً
وق����وع ص�����اروخ ك��ات��ي��وش��ا ب��ال��ن��ف��ي ل��ي��ا
االس��ت��خ��ب��ارات  ع��م��ل تتطلبه  إال  ه���و  م���ا 
ال���ع���س���ك���ري���ة، وذل������ك ل���ع���دم ك���ش���ف م��وق��ع 
ال���ص���اروخ ح��ت��ى ال يستفيد من  س��ق��وط 
هذه املعلومات العدو مع وجود القيادات 
العسكرية في موقع الحدث، وقد يرتكب 
العدو حماقة أخرى بإطاق صاروخ آخر 
إلح���داث ع��دد م��ن اإلص��اب��ات البشرية أو 

املادية.
وق���ال ال��ع��ل��ي: وف��ي ص��ب��اح ال��ي��وم التالي، 
وب��ع��د ال��ت��أك��د م��ن امل��س��ح امل��ي��دان��ي ملكان 
س����ق����وط ال�������ص�������اروخ، وال���������ذي ق����ام����ت ب��ه 
الجهات املختصة التابعة لوزارة الدفاع، 
ولطمأنة املواطنن تم تأكيد الخبر وأنه 
لم تنتج عنه أية أضرار بشرية أو مادية. 
وبن العلي أن القوات املسلحة الكويتية، 
ال���دول���ة  م���ع ج��م��ي��ع وزارات  وب���ال���ت���ع���اون 
األخ�����رى ذات االخ���ت���ص���اص وب��ال��ت��ع��اون 
م��ع ال����دول ال��ص��دي��ق��ة، ت��ق��وم ب��واج��ب��ات��ه��ا 
املنوطة بها على أكمل وجه، وهي دائمًا 

على أهبة االستعداد ملواجهة أي اعتداء 
أو ردع أي���ة م��خ��اط��ر ت��ت��ع��رض ل��ه��ا دول��ة 

الكويت.
وتابع العلي: نقدر حرصكم واهتمامكم 
أن  اال  ال�����ك�����وي�����ت،  أم��������ن وس������ام������ة  ع����ل����ى 
البيانات والتفاصيل املطلوبة من السيد 
ال���ع���ض���و ح�����ول األج����ه����زة امل���س���ؤول���ة ع��ن 
في  امل��وزع��ة  الدفاعية  ال��رص��د واملنصات 
الكويتية، واإلفصاح عن غرف  األراض��ي 
العمليات املشتركة، تعتبر من املعلومات 
السرية للغاية، وعليه ومن باب التعاون 
إلى  العضو  السيد  ندعو  السلطات  ب��ن 
إي���ج���از س����ري ي��ش��رح م���ا ح����دث ف���ي ح��ال 
رغبته ملعرفة تفاصيل أكثر حول حادثة 

االختراق.

لوقف األنشطة التي تسبِّب الخلل في البيئة البرية

الحبيب: إزالة 2270 مخيمًا وغرفة كيربي
زكريا محمد

مكتب  ف���ي  ال��ت��ن��س��ي��ق  إدارة  م���دي���ر  ك��ش��ف 
الحبيب عن  للبلدية ج��اس��م  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
قيام الفرق الرقابية في بلديات املحافظات 
املعنية بإزالة 2270 مخيمًا وغرفة كيربي، 
ج����اخ����ورًا،  و172  خ���رس���ان���ي���ة،  ص���ب���ة  و32 
التخييم  م��واق��ع  ترابيًا ضمن  روف��ًا  و118 

في محافظتي الجهراء واألحمدي.
ف�����ي رده ع���ل���ى ت��وص��ي��ة  ال���ح���ب���ي���ب  وق��������ال 
املجلس البلدي بوضع حاويات للنفايات 
ع��ل��ى م���داخ���ل وم���خ���ارج ال��ص��ب��ي��ة )منطقة 
امل��خ��ي��م��ات(، وزي�����ادة ع���دد ال���ح���اوي���ات في 
البلدية  ب��ن  والتنسيق  العامة  الشواطئ 
الداخلية،  ووزارة  للبيئة  العامة  والهيئة 
الرقابة  لتشديد  البيئة  شرطة  في  ممثلة 
وت����س����ج����ي����ل امل����خ����ال����ف����ات ض������د األن���ش���ط���ة 
ال��ب��ش��ري��ة ال��خ��ط��أ ال���ت���ي ت�����ؤدي إل����ى خلل 

وت��ده��ور ش��دي��دي��ن ف��ي البيئة ال��ب��ري��ة: إن 
بلديتي حولي  العام لشؤون  املدير  نائب 
واألح���م���دي أف����اد ب���أن م���ا ي��خ��ص امل��ن��اط��ق 
ال��ش��م��ال��ي��ة، ف����إن ال���ج���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ق��ام��ت 
ب��وض��ع ح���اوي���ات ل��ل��ن��ف��اي��ات ع��ل��ى م��داخ��ل 

ومخارج الصبية.
وأضاف أنه تمت زيادة عدد الحاويات في 
البلدية  ب��ن  بالتنسيق  العامة  الشواطئ 
الداخلية  ووزارة  للبيئة  العامة  والهيئة 

ال��رق��اب��ة  ل��ت��ش��دي��د  ال��ب��ي��ئ��ة(  )إدارة ش��رط��ة 
وتسجيل املخالفات، حيث تم وض��ع 105 
التالية:  باملناطق  وذل���ك  ح��دي��د،  ح��اوي��ات 
»ش��ال��ي��ه��ات ال��خ��وي��س��ات، ج���ال ال�����زور، من 
ال��ج��س��ر ال���ث���ال���ث ح��ت��ى ال��ج��س��ر ال��خ��ام��س 
يمينًا ويسارًا، نهاية جسر جابر، الشاطئ 
الشاليهات،  امل��ي��اه حتى  أم��ام مضخة  م��ن 
ال���ش���ال���ي���ه���ات امل�����ج�����اورة ل��خ��ف��ر ال���س���واح���ل 
الجديد  البحيث  وط��ري��ق  وي��س��ارًا،  يمينًا 

حتى مدخل العبدلي«.
وأوض��ح أن ما يخص املناطق الجنوبية، 
ف�����إن�����ه ت�����وج�����د ح������اوي������ات خ�����اص�����ة ل��ج��م��ع 
ال��ن��ف��اي��ات ب��ال��ش��واط��ئ ال��ع��ام��ة امل��ف��ت��وح��ة، 
وتتم زيادتها وإلزام الشركات بتوفيرها، 
ك��م��ا ي��ت��م ال��ت��ن��س��ي��ق ال����دائ����م م���ع ال��ج��ه��ات 

الرقابية.
وعن املناطق البرية، قال إن هناك فرق عمل 
الساعة تقوم بتحرير  م��دار  ميدانية على 

ال��ت��ج��اوزات  وإزال���ة  للمخالفن  املخالفات 
ون��ق��ل��ه��ا إل���ى أم��اك��ن ال��ح��ج��ز ب��ال��ب��ل��دي��ة في 
م���ي���ن���اء ع�����ب�����داهلل ف�����ي ال����ج����ن����وب وم��ن��ط��ق��ة 
النعايم في الشمال، ويتم القيام باملتابعة 
ال��ي��وم��ي��ة امل��س��ت��م��رة، ح��ي��ث إن ه���ذه ال��ف��رق 
تلتزم بجداول خاصة بإزالة مخالفات البر 
واملعدة من قبل لجنة املخيمات الربيعية، 
البيئة  ش��رط��ة  م��ع  والتنسيق  ب��االش��ت��راك 
وجهاز األم��ن العام، وتحت إش��راف لجنة 

االشتراطات الصحية بمجلس الوزراء.
وب����ننّ ال��ح��ب��ي��ب أن����ه ت��م��ت م��خ��اط��ب��ة ن��ائ��ب 
بلديتي محافظتي  ل��ش��ؤون  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
الفروانية ومبارك الكبير بشأن املوضوع، 
وأفاد بأن إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
ال���ط���رق ب��ف��رع ب��ل��دي��ة م��ح��اف��ظ��ة ال��ف��روان��ي��ة 
ألعمال  ومستمرة  يومية  بمتابعة  ت��ق��وم 
ال��ن��ظ��اف��ة وت���ش���دي���د ال���رق���اب���ة ع��ل��ى جميع 

املناطق.

جاسم الحبيب

»الفنية« تبحث استعماالت 
أراضي ميناء مبارك الكبير

زكريا محمد

ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال���ل���ج���ن���ة  أن  ع��ل��م��ت سبقلا 
وامل���ال���ي���ة ف����ي امل���ج���ل���س ال���ب���ل���دي أوص����ت 
ف����ي اج��ت��م��اع��ه��ا أم������س، ب���امل���واف���ق���ة ع��ل��ى 
تخفيض قيمة تأمن املخيمات ليصبح 
ع��ل��ى أن يتم  ب����داًل م��ن 300،  100 دي��ن��ار 
الذي  الحالي،  القرار من املوسم  تطبيق 

سيبدأ اعتبارًا من 15 نوفمبر املقبل.
الفنية  اللجنة  تعقد  آخ���ر،  صعيد  على 
ف����ي امل���ج���ل���س ال���ب���ل���دي اج���ت���م���اع���ًا ال���ي���وم 
)ال���ث���اث���اء(، ت��ب��ح��ث خ��ال��ه ط��ل��ب وزارة 
األش���غ���ال اع��ت��م��اد ح����دود واس��ت��ع��م��االت 
األراض����������ي ل���ل���م���وق���ع امل���خ���ص���ص مل��ي��ن��اء 
م���ب���ارك ال��ك��ب��ي��ر ال��ب��ح��ري ض��م��ن ج��زي��رة 
للطرق  ال��ع��ام��ة  الهيئة  وط��ل��ب  ب��وب��ي��ان، 
والنقل البري اعتماد مواصفات جسور 

املشاة.
وس���ت���ن���اق���ش ال���ل���ج���ن���ة اق�����ت�����راح ال��ع��ض��و 
ح���م���د امل����دل����ج، ب���ش���أن ال���س���م���اح ب��إق��ام��ة 
املعارض املؤقتة القصيرة املدة برسوم 
م����ح����دودة، وخ���ط���اب امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي 
منطقة  بشأن  واآلداب  والفنون  للثقافة 
أس������واق امل���ب���ارك���ي���ة، امل���ن���اط���ق ال��ت��ج��اري��ة 
ال���راب���ع���ة وال���س���ادس���ة وال��س��اب��ع��ة، ون��ق��ل 

تبعية املكتبات العامة من وزارة التربية 
والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  إل��ى 
واآلداب، وإض��اف��ة أن��ش��ط��ة ت��ج��اري��ة إل��ى 

املكتبات العامة.
العامة  الهيئة  طلب  اللجنة  وس��ت��درس 
للصناعة إع��ادة تنظيم القسيمة رق��م 1 
بمنطقة صبحان الصناعية، قطعة رقم 
5، وخطاب شركة املشروعات السياحية 
ب��ش��أن ت��ط��وي��ر م��ش��روع امل��دي��ن��ة امل��ائ��ي��ة، 
وم���رك���ز خ��دم��ة 19 ب��ال��واج��ه��ة ال��ب��ح��ري��ة 
امل���راف���ق  إدارة  ش���رك���ة  وط���ل���ب  ال���ث���ان���ي���ة، 
العمومية بشأن استخدام أسطح مباني 
مواقف متعددة األدوار، ومشروع القطع 
التنظيمية ألجزاء العقارات غير املنظمة 

ضمن القطعة 9 في منطقة الفنيطيس.

»القانونية«: تأمين 
المخيمات الربيعية

100 دينار بدالً من 300

نفي الوزارة
سقوط الكاتيوشا ليالً 

عمل تتطلبه
االستخبارات العسكرية

الشاهين يسأل عن عدم تسجيل العاملين بالنفط
ضمن األعمال الشاقة 

ال��ى وزير  وج��ه النائب أسامة الشاهن س��ؤااًل برملانيًا 
فيه:  ق��ال  ال��ف��ارس  ال��ع��ال��ي محمد  التعليم  وزي���ر  النفط 
ان اإلحصائيات تقدر وج��ود 16 ألف كويتي وكويتية 
ي��ع��م��ل��ون ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ن��ف��ط��ي ال���خ���اص، م��م��ا يجعلهم 
العاملن  الكويتين  إجمالي  من  كبيرة  نسبة  يمثلون 
ف���ي ال��ق��ط��اع ال���خ���اص، وال���ذي���ن ي��ن��اه��ز ع���دده���م 75 أل��ف 
لضمان  ورعايتهم،  حمايتهم  يستوجب  مما  م��واط��ن، 

املحافظة على هذا القطاع املهم لتكويت القطاع النفطي 
وحماية الثروة القومية وتخفيفًا عن القطاع العام. 

ومل���ا ك���ان ع��م��ال ال��ق��ط��اع ال��ن��ف��ط��ي – ب��ش��ق��ي��ه ال��ح��ك��وم��ي 
وال���خ���اص – ي���واج���ه���ون م��خ��اط��ر ع��م��ل دائ���م���ة وع��ال��ي��ة 
األح��م��دي« األخير عنا  االحتمال، وم��ا حريق »مصفاة 

ببعيد.
العاملن في  املواطنن  افادته عن عدم تسجيل  وطلب 

القطاع النفطي الخاص ضمن األعمال الشاقة والخطرة 
في »التأمينات االجتماعية«؟

واس��ت��ف��س��ر ع��ن أع����داد امل��س��ج��ل��ن م��ن��ه��م ض��م��ن األع��م��ال 
ال��ن��ف��ط  ال���ش���اق���ة وال����خ����ط����رة؟ وم������ا ه����ي ج����ه����ود وزارة 
ومؤسسة البترول الوطنية باعتبارهم املهيمنن على 
القطاع في متابعة الشركات النفطية الخاصة في هذا 

املطلب العمالي املهم؟
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اب وآراء ُكتَّ

لبنان.. يسير نحو الضياع
أ. د. خالد البقاعين

الحزن ومثلي جميع  لبنان؟ وينتابني  م��اذا يحصل في  أفهم  لست 
املحبني للبنان، وأعتقد أن الوضع سوف يتدهور ويسوء ألنه ال يمكن 

أن يبقى كما هو عليه.
من املؤكد أن ما يحصل في لبنان هو انعكاس ملا يحصل في املنطقة 
والعالم بشكٍل عام، وال يمكن فهمه من دون الرجوع إلى الصراعات 
وإسرائيل  أميركا  بني  ما  والعالم  املنطقة  في  والرئيسية  األساسية 

وإيران وتركيا، وكذلك روسيا.
فعلى ما يبدو من التطورات واألحداث األخيرة، أن أميركا قّررت العودة 
نيويورك.  أب��راج  تفجيرات  قبل  ما  إل��ى حقبة  الدولية  في سياساتها 
ففي الفترة ما بني انتهاء الحرب الفيتنامية إلى اجتياح صدام للكويت، 
ُب��ع��د م��ن دون  لعبت ال��والي��ات األم��ي��رك��ي��ة دورًا ف��ي إدارة ح���روب ع��ن 
التدخل املباشر، وحتى في معركة تحرير الكويت، فلقد ارتأت حصر 
الحرب بتحرير الكويت فقط، ولم تحاول الدخول إلى العراق واحتالله.

ف���ي ت��ل��ك ال��ف��ت��رة ك��ان��ت ال���ح���رب ال���ب���اردة ه���ي ال���س���ائ���دة، وك����ان ه��دف 
أميركا تدمير االتحاد السوفيتي عبر تحالفات ومؤامرات، وبسباق 
ودع��م منظمات  الناتو،  إنشاء حلف  عسكري وسياسي عن طريق 
نجحت  األسلوب  وبهذا  وغيرها.  »طالبان«  مثل  السوفيت،  تحارب 
أميركا عن طريق اإلرهاق العسكري واالقتصادي في تفكيك االتحاد 
السوفيتي واملعسكر الشرقي. وكما فعلت أميركا في القرن املاضي، 
فها هي تقوم بالشيء نفسه مع الدول املحيطة بالعدو الجديد، وهو 

الصني، مثل أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.
األميركية منقادة  السياسة  ف��إن  األوس��ط،  بالشرق  يتعلق  فيما  أم��ا 
السياسة  فإن  وعليه  إي��ران،  من  اإلسرائيلية وخوفها  املصالح  وراء 
اقتصاديًا وعسكريًا من خالل  إي��ران  إره��اق  تتجه نحو  األميركية 
فتح العديد من الجبهات في املناطق املحيطة بإيران. فمن ناحية هناك 
التوتر الحاصل حاليًا على الحدود اإليرانية مع أذربيجان، والتدخل 

التركي في صراعه مع أرمينيا، وكذلك اشتداد ذروة الحرب في اليمن 
والقصف اإلسرائيلي املتواصل ألهداف إيرانية في سوريا هي أجزاء 
فإن هناك محاوالت سياسية إلثارة  يبدو  السلسلة، وكما  من هذه 
ردود فعل إيرانية ملا يحصل اآلن في العراق بعد االنتخابات األخيرة، 
التي ُمنيت فيها األحزاب املوالية إليران بهزيمة فادحة، وكذلك غض 
النظر األميركي عن االنفتاح السوري على املنطقة من خالل التطور 
امللحوظ للعالقات السورية األردنية واملصرية لتمهيد الطريق لتزويد 

لبنان بالغاز والكهرباء.
وكما كان في املاضي أصبح لبنان الساحة األبرز للقوى املتنافسة 

للتعبير عن قوتها ونواياها.
والتحقيقات في  الدولية  واملحاكمات  الحكومات  فمسرحية تشكيل 
ب��ي��روت م��ا ه��ي إال للتغطية على م��ؤام��رات خارجية،  ان��ف��ج��ار م��رف��أ 
ولألسف يعمل على التمثيل فيها شخصيات وطبقة سياسية منها 
فئة فاسدة في لبنان. فمن ال يعلم بأن »حزب اهلل« متورط في تخزين 
املتفجرات والتفجير الذي نتج عنها، ومعه أفراد من الطبقة السياسية 

املتآمرة على الشعب.
إن التظاهرات األخ��ي��رة كانت ف��ي األغ��ل��ب إلث��ب��ات ق��وة »ح��زب اهلل« 
ع��ل��ى إي��ق��اف التحقيق، وه���ي ف��ي ال��واق��ع م��ح��اول��ة م��ن »ح���زب اهلل« 
وإيران للقول بأنهما مازاال القوة املسيطرة، وكان االشتباك والقتل 
موجودة،  زال��ت  ما  املسيحية،  األخ���رى، وخاصة  القوى  أن  إلثبات 
وخصوصًا في منطقة عني الرمانة. وما بني هذا وذلك يسير لبنان 

نحو الضياع.

بوشهري 
والغانم 

واليعقوب

ناصر العبدلي

مثلما ننتقد أداء بعض املسؤولني الحكوميني في 
املطلوب، تكون  املستوى  أداؤه���م دون  ك��ان  ح��ال 
اإلشادة استحقاقًا للمسؤولني املتميزين، وطوال 
أن  امل��رء سيجد  التي يمر بها  التجربة اإلعالمية 
أه���م م��ن��ص��ب ف��ي ال��ق��ط��اع��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة منصب 
النجاح ونهايته تكمنان  ال��وزارة، ألن بداية  وكيل 
في هذا املوقع، فإذا كان من يشغل هذا املنصب 
ناجحًا صبغ قطاعات الوزارة بهذه الصبغة، وإذا 
كان عاجزًا عن اإلنجاز تحولت تلك القطاعات إلى 

عبء.
إل��ى الذهن في ه��ذا اإلط��ار املهندس محمد  يقفز 
ال��ك��ه��رب��اء وامل���اء األسبق  ب��وش��ه��ري وك��ي��ل وزارة 
ووزي���ر ال����وزارة نفسها ف��ي وق��ت الح���ق، ال���ذي لم 
 بسبب ضعف الحكومة، فقد كان 

ً
يستمر طويال

م��ن معنى،  الكلمة  بما تحمله  ال��رج��ل مميزًا  ذل��ك 
وأول تلك املميزات الحسم في اتخاذ القرار، وهي 
تلك  م��ن منصب حتى  أك��ث��ر  ف��ي  نفتقدها  م��ي��زة 
األي��ام زرته  ي��وم من  العليا، وأتذكر في  املناصب 
في مكتبه، ولفت نظري عدم وجود ملفات وأوراق 
عليه، كما يحدث مع بعض املسؤولني، وقد أبلغني 
ي��ت��ج��اوز  ال  مكتبه  ع��ل��ى  األوراق  ب��ق��اء  م��ع��دل  أن 

الخمسني دقيقة ليحسم إما سلبًا أو إيجابًا.
ال��ك��ه��رب��اء وامل���اء  أداء وزارة  ب��وش��ه��ري ط����ّور ف��ي 
، ول����م ي��س��ع��ف��ه ال���وق���ت ك��ث��ي��رًا 

ً
ع��ن��دم��ا ك����ان وك���ي���ال

ع��ن��دم��ا أص��ب��ح وزي�����رًا، ح��ت��ى ب���ات امل����رء يحصل 
على كل خدمات الوزارة من خالل الهاتف الذكي، 
ب��ك��ل تأكيد  ق����رار تعيينه وزي����رًا الس��ت��م��ر  ول����وال 
إل��ى كائن  ال���وزارة  في ه��ذا التطوير حتى تتحول 
افتراضي ال يحتاج املرء إلى زيارة مبناها لينجز 
معامالته اليومية، وقد حدثني في لقاءات سابقة 
لوال  التنفيذ  األف��ك��ار كانت بصدد  عن كثير من 
كثرة استقاالت الحكومات وإرباكها للعمل داخل 
قطاعاتها بسبب تلك االستقاالت غير املبررة ال 

سياسيًا وال تنفيذيًا.
املهندس وليد الغانم أتى إلى منصب الوكيل في 
الوقع على  وزارة األشغال بعد إخفاقات شديدة 
أداء الوزارة بشكل عام، فقد كادت تلك الوزارة أن 
السنوات  ط��وال  أدائها  »تتخشب« بسبب ضعف 
��ب م��ش��اك��ل ال��ط��رق 

ّ
امل��اض��ي��ة، وع��ج��زه��ا ع���ن ت��ج��ن

التحتية بشكل عام، ولوال بعض الجهود  والبنى 
امل��ت��واض��ع��ة ف��ي أك��ث��ر م��ن م��ك��ان، لكنا ننعى تلك 
ال�������وزارة، ح��ت��ى ت��ول��ى ال��غ��ان��م ه���ذا امل��ن��ص��ب وق���ام 
ببعض اإلجراءات اإلصالحية الجريئة، التي سمح 
له وضعه القانوني باعتمادها، ولوال بقاؤه فترة 
طويلة من دون »تثبيت« ألمكن تجاوز الكثير من 
والبنى  ال��ط��رق  الرئيسيني  امل��رف��ق��ني  ف��ي  ال��ع��ث��رات 
من  الكثير  أبقى  الحكومي  العجز  لكن  التحتية، 

الكفاءات في وضع »معلق« إداريًا.
أح��د  ال���ي���ع���ق���وب،  ع��ل��ي  د.  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  وك���ي���ل 
هذا  توليه  فترة  ورغ��م قصر  املميزين،  القياديني 
الزمن  مع  دخ��ل في سباق  فإنه  املنصب نسبيًا، 
لفترة  ش��اغ��رًا  املنصب  ه��ذا  بقاء  تبعات  ملعالجة 
ط��وي��ل��ة، ع��ن��دم��ا خ��ص��ص ف��ت��رة ي��وم��ي��ة ت��م��ت��د من 
التاسعة  ال��س��اع��ة  حتى  ف��ج��رًا  الخامسة  ال��س��اع��ة 
ص��ب��اح��ًا ف��ي ب��ه��و ال�����وزارة الس��ت��ق��ب��ال امل��راج��ع��ني 
التي  املشاكل  ح��ل  على  والعمل  مباشر،  بشكل 
ت��واج��ه��ه��م، س����واء أك���ان���وا م���ن ك�����وادر ال������وزارة أو 
الوكالء املساعدين في  خارجها، ويقول لي أحد 
ال��وزارة إن هذه الخطوة من جانب الوكيل أعطت 
فرصة كبيرة لهم للتفّرغ لحل مشاكل قطاعاتهم 
 من اإلرباك الذي كان يسود قطاعات الوزارة 

ً
بدال

املختلفة. 
هذه النماذج الثالثة تؤكد أن الكوادر املحلية قادرة 
على إنجاح القطاعات الحكومية املختلفة، فيما لو 
املعنوي  الدعم  خ��الل  من  كاملة  الفرصة  أعطيت 
املعنوي، خاصة  الدعم  ألن  املالي،  قبل  بالتحديد 
م���ن ال���ق���ي���ادات األع���ل���ى، ي��ع��ط��ي دف���ع���ة أك���ب���ر لتلك 
الكوادر لإلنجاز والتطوير، لكن واقع الحال غير ما 
يتمناه املرء، فالكثير من القيادات العليا مشغولة 
بصراعاتها وتسجيل النقاط على بعضها، األمر 
ال��ذي أدى إلى ت��ردي الحال بشكل غير مسبوق، 
ولوال تلك النقاط الثالث املضيئة وغيرها ملا أمكن 

إبقاء الوضع على حالة من التماسك.

ما يستجد من أعمال الخريف.. وأسطورة الحياة والموت
سعاد فهد المعجل

ت��ق��ول األس���ط���ورة إن »زي�����وس« ك��ب��ي��ر آل��ه��ة اإلغ���ري���ق، ك���ان م��ت��زوًج��ا أخته 
»ديميتر« آلهة الزراعة والطبيعة.. وحيث أنجبت منه ابنتها »بيرسيفيني« 
عِجَب بها اإلله »هيديس« ملك العالم الّسفلي، فقام 

ُ
آلهة الزهور، فَحَدَث أن أ

ها الى العالم الّسفلي حيث تزوجها 
َ
ذ

َ
باختطافها باالتفاق مع »زيوس«، وأخ

فت الزهور 
ّ
ت أمها »ديميتر« عليها كثيًرا، وبسبب حزنها توق

َ
هناك.. حِزن

لدى »زيوس«  القحط.. فتوّسلت »ديميتر«  الظهور وساد  واملحاصيل عن 
ف��ق��ام »ه��ي��دي��س« ب���إع���ادة »ب��ي��رس��ي��ف��ي��ن��ي« ال���ى أم���ه���ا.. وم���ع ع��ودت��ه��ا ع��ادت 
ومن  الطبيعة..  فأشرقت  م��ج��دًدا  للظهور  وال��ن��ب��ات��ات  وال��زه��ور  املحاصيل 
حينها صار االتفاق أن تزور »بيرسيفيني« العالم السفلي وتلتقي زوجها 
»هيديس« ألربعة أشهر في السنة.. فأصبحت زيارة »بيرسيفيني« للعالم 
ط الورق 

ُ
ف املحاصيل والزهور.. وتساق

ّ
ا بقدوم الخريف وتوق

ً
السفلي إيذان

وحلول الخريف بكل صوره.. ثم لتعود الثمار واألشجار للنمو بعودتها من 
ا ببدء الربيع.

ً
العالم السفلي كل عام إيذان

الخريف..  فصل  حلول  لتفسير  ال��ق��دم��اء  اليونانيني  أس��ط��ورة  كانت  تلك   
بها  صف 

َ
ت أو حكاية  على صياغة قصة  اليونانية  األساطير  دأب��ت  حيث 

السنة.. ومن قبلهم كان  الطبيعية، بما في ذلك تواتر فصول  الظواهر  كل 
فجاء  الطبيعية  ال��ظ��واه��ر  ت��ش��رح  ال��ت��ي  أساطيرهم  وال��س��وم��ري��ني  للبابليني 
ُمسمى شهر تموز.. وهو الشهر املرتبط بالصيف في التسمية السومرية 

َع 
َ
»ديموزي« أي إله املياه، حيث تحكي األسطورة بأن اإلله »ديموزي« قد وق

في غرام آلهة الخصب والحب والجمال »عشتار« وعاش االثنان في نعيم 
 على بيتهما اسم »بيت الحياة«، في إشارة الى أن هذا الزواج املقدس 

َ
طِلق

ُ
وأ

ه املياه والنباتات. 
ٰ
قد َجَمع بني إله الحب وإل

 قد يكون لكل فصل من فصول العام ِسَمته الطاغية واملميزة.. لكن يأتي 
الصيف  ه���دوء  ب��ني  الفاصل  فهو  التمّيز،  منبر  ��ص��ّدر 

َ
ل��َي��ت الخريف  فصل 

هيئة  على  فيأتي  وسخطه،  وغضبه  الشتاء  ورع��ون��ة  ورتابتهما،  والربيع 
لَيقِلَب  الصيف  ه 

ّ
الربيع وم��ا خط األل���وان تمحو كل ما رسمه  عاصفة من 

ب��دوره في  ال��ذي يبدأ  التضاريس، وُيقّدمها للشتاء  صفحة جديدة ع��ذراء 
رسم تضاريس ومعالم جديدة. 

ر بال شك بحياة 
ّ

 اقترن الخريف بفكرة املوت لدى الكثيرين، لكنه موت ُيبش
ة التي مسحت بشقاوة كل 

َ
جديدة.. فلوال جنون الخريف وريشته العاِصف

ْرش عباءته 
َ
ن الشتاء من ف

ّ
 الربيع، وملا تمك

ّ
ما سبقها من بصمات ملا حل

البيضاء وملا كان للصيف فرصة الشروق.
م���ع ك���ل م���ا ي��ح��م��ل��ه ال��خ��ري��ف م���ن ج��م��ال وأن���اق���ة ف���ي األل�������وان.. وس��ح��ر في 
ال��ه��رم وامل��وت  الكثير يصفه بموسم  أن  ال��خ��ط��وة.. إال  ف��ي  ال��ح��رك��ة.. وث��ق��ة 
وال����وداع؛ ف��األش��ج��ار تفقد ورق��ه��ا ال��ذي يتساقط ُم��ض��ّرًج��ا ب��دم��اء الفصل 
غادر أعشاشها باتجاه خط االستواء.. وتنشط حيوانات 

ُ
الشقي، والطيور ت

ا  ا من قدوم الشتاء والبرد، لكن أّيً
ً
وحشرات كثيرة في تخزين الغذاء خوف

من ذلك ال يعني أن الخريف هو موسم وداع أو هروب.. فالشجر ينزع رداءه 
به  وت��ع��ود  بيضها  ع 

َ
ض

َ
لت تهاجر  والطيور  بعد،  فيما  ج��دي��ًدا  زًي��ا  ليرتدي 

ل موسم العمل 
ّ
صغاًرا أحياء.. أما باقي املخلوقات.. فيأتي الخريف لُيشك

والنشاط وذلك في عملية تخزين الطعام وتوفيره.
 واح����ًدا.. فهو 

ً
واألل����وان وليس فصال الفصول  م��ن  ه��و مجموعة  الخريف   

م��ن سخونة  فيه بعض  وغ����روره.. كما  وأناقته  َص��ح��َوه  الربيع  م��ن  يحمل 
وسطوته  الشتاء  ق��وة  من  ا 

ً
شيئ الخريف  يحمل  كذلك  وقسوته..  الصيف 

طِلق كل أوتار الطبيعة.. هو ليس 
ُ
ورعونته.. الخريف هو السيمفونية التي ت

���َزق األل���وان وع��رب��دة الطبيعة وبوهيميتها 
َ
ن شهر امل��وت وال����وداع، ب��ل شهر 

األكثر  الطبيعة  رداء  ه��و  الخريف  وهيئة..  ل��ون  بألف  وال��ق��ادم��ة  الجامحة.. 
أن��اق��ة.. وه��و الحكاية ال��ت��ي خ��رج��ت م��ن ك��ل األس��اط��ي��ر ال��ت��ي دّون��ت��ه��ا جميع 
الحضارات، هو فصل بدء الحياة وإعالن عودة الروح في املخلوقات كافة، 
َرَجت ألوان الربيع.. وازدهرت النباتات وملا 

َ
فلوال تلّون الورق وسقوطه.. ملا خ

عادت »بيرسيفيني« الى أحضان أمها »ديمتير«.

مدونة مسافر

النفط وصحوة 
الموت

عدنان عبدالله العثمان
@AdnanAlothman

بفضل من اهلل بدأنا نرى أسعار النفط تأخذ في االرتفاع، 
ويتوقع لها أن تصل إلى ٩٠ دوالرًا للبرميل، وطبعًا هذا قد 
يكون طوق نجاة لحكومتنا الرشيدة، حيث يعالج لها نوعًا 
ح السيولة، وكم تمنيت أن يأتي هذا االرتفاع 

ُ
ما مشكلة ش

بعد عام أو عامني من اآلن، حتى يستمر وقوف الحكومة 
للدولة،  املالية  الهيكلة  على صفيح ساخن يعجل إصالح 
وي��ق��ل��ص ال��ف��س��اد وإض��اع��ة األم����وال ع��ل��ى م��ا ال يفيد وال 
يخدم مستقبل الدولة، ولكن من سوء الحظ جاء االرتفاع 
االرتفاع  ه��ذا  أن  أرى  فإني  املتواضع  وباعتقادي  مبكرًا، 
هو األخير ومن بعده لن نرى تلك األسعار، والدالئل على 
الوضع  يكون  ع��ام ٢٠٣٥ س��وف  فمع حلول  كثيرة،  ذل��ك 
ال��دول سوف تمنع  النفط، فكثير من  كارثيًا على أسعار 
وتضحي  امل��رك��ب��ات،  لتشغيل  النفط  مشتقات  استعمال 
املركبات الكهربائية هي السائدة، وكل دول الخليج تعمل 
اعتمادها  من  والتخلص  األم��ر  ه��ذا  ملواجهة  منذ سنوات 
ع��ل��ى ال��ب��ت��رول ك��م��ص��در رئ��ي��س��ي ل��ل��دخ��ل واالع��ت��م��اد على 
الطاقة النظيفة، وال أحد يستغرب لو قلت إن الكويت كانت 
الصحافي  ي��رج��ع لألرشيف  وال���ذي  ال��ش��أن،  ب��ه��ذا  سباقة 
توليد  املنطقة ملحطة  ف��ي  م��ش��روع  ف��ك��رة  أول  أن  س��ي��رى 
السبعينيات من  أواخ��ر  في  للكويت  كانت  نووية  كهرباء 
ال��ق��رن امل��اض��ي، وإن رج��ع��ن��ا أك��ث��ر ف��ك��ان ه��ن��اك أك��ث��ر من 
الكويت،  إل��ى صحراء  العرب  مياه شط  إليصال  مشروع 
مت 

ُ
َعظ وإن  واملستقبلية  التنموية  امل��ش��اري��ع  أن  بمعنى 

ك��ان��ت م��ح��ط أن���ظ���ار امل��س��ؤول��ني ب��ت��ل��ك ال��ح��ق��ب��ات، وأع��ت��ق��د 
الظروف السياسية داخليًا وخارجيًا وآثار الغزو الغاشم 
جعلتنا نحيد عن مسار التنمية، وما زاد الطني بلة تغلغل 
الفساد وإهمال الناشئة وتغيير املناهج لألسوأ واختالل 
املالية  ال��ك��وادر  منح  بمأساة  وانتهت  السكانية،  التركيبة 
تقابلها  لم  والتي  ال��دول��ة،  ملوظفي  االستمرارية  ذات صفة 
باالنتاجية وتنويع لالقتصاد وضبط املصروفات  زي��ادة 
غير الرأسمالية، وكانت الطامة الكبرى ما حدث من زيادات 
وامتيازات مهولة ملوظفي قطاع النفط، حيث أدى إلى زيادة 
تمايز وتفرقة  الكويتي، وخلق  النفط  برميل  إنتاج  تكلفة 
بني موظفي الدولة، املهم هذا االرتفاع في أسعار النفط ما 
هو إال صحوة امل��وت كما يقال، وإذا لم تستمر الحكومة 
ب��م��ش��اري��ع إص����الح االخ���ت���الالت االق��ت��ص��ادي��ة وإذا ل��م يع 
املواطن ومن خلفه نواب مجلس األمة أن تلك هي الفرصة 
للنجاة من فشل دول��ة محقق وضياع ملستقبل  األخ��ي��رة 
التاجر  من  الكل،  تعور  يقال  وكما  فاإلصالحات  أبنائنا، 
إل��ى املوظف، ولكن هو ع��وار وأل��م غير قاتل، ويأتي بعده 
ش��ف��اء دائ���م، نعم امل��واط��ن��ون يعانون م��ن ارت��ف��اع األس��ع��ار 
والقروض وطوابير السكن، ولكن زيادة الرواتب وإسقاط 
أو ت��أج��ي��ل ال���ق���روض ل��ي��س��ت ه���ي ال���ح���ل، ف��ت��ل��ك ال���زي���ادات 
زي��ادة نرى  األم��ر هي نقصان، فعند كل  بواقع  بالرواتب 
األسعار  ارتفاع  ذلك  دليل على  وأكبر  باألسعار،  ارتفاعًا 
ال��ق��روض األول وزي����ادة األس��ع��ار بعد  بعد تأجيل س���داد 
التأجيل الثاني، واالرتفاع املهول وغير املسبوق في أسعار 
األراضي السكنية ومواد البناء، فإذن الحل يكمن بهيكلة 
 
ً
فعال لينتج  ال��خ��اص  ال��ق��ط��اع  ودع���م  ل��الق��ت��ص��اد  حقيقية 

كعالة  وليس  للمواطنني  وظ��ائ��ف  ويخلق  ضرائبه  وي��دف��ع 
على مشاريع الدولة، وعلى الدولة تعظيم إيراداتها بالقدر 
لها التضخم، وعلى 

ُ
الذي تستطيع معه دعم رواتب ال يأك

وأكثر  إنتاجية  أكثر  ليكون  حياته  سلوك  تغيير  املواطن 
حكمة واقتصادًا عند إدارة مصاريفه االستهالكية، وعلى 
السياسية  الخالفات  تلك  وت��رك  بالناشئة  االهتمام  الكل 
كما  أبنائنا  نعمل ملستقبل  أن  فعلينا  الطعم،  »املاصخة« 

عمل آباؤنا وأجدادنا لنا.
وتسلمون.

»سلطانة« في نيويورك
أ.د. هشام العوضي

@Hesham_Alawadi

ل��م ت��ك��ن ُع��م��ان دول���ة خليجية ف��ح��س��ب، ل��ك��ن ام��ب��راط��وري��ة، ام��ت��دت ح��دوده��ا 
بن سلطان،  السلطان سعيد  ق��رر  في 1840،  الهند.  وش��رق  أفريقيا  لشرق 
كانت  نيويورك.  مع  التجاري  للتبادل  أميركا،  »سلطانة«  السفينة  ت��زور  أن 
الذي أبحر  القبطان األميركي  هذه أول زيارة خليجية للواليات املتحدة. قال 
»سلطانة«: »إن أشرعة السفينة كانت تحتضن الريح، وتوجهها إلى حيث  ب�
أي  بأشرعتها  وتتخطى  األطلسي،  تمخر عباب  أن  ق��ادرة على  كانت  نريد. 
عقبة تقابلها«. أرسل السلطان سعيد على منت السفينة، أحمد بن نعمان، كي 
 
ً
ه. ُوِلد أحمد بن نعمان في البصرة، من أب عربي، وأم من فارس. فضال

ّ
يمثل

ع��ن ذك��ائ��ه، وت��ق��واه، تمتع ب��ق��درة ن���ادرة ف��ي األع��م��ال البحرية. سافر للصني 
 87 نيويورك  إل��ى  رحلته  استغرقت  للسلطان.  مهمات  في  وأوروب���ا  ومصر 
انها 320 ألف نسمة. كتبت صحيفة 

ّ
يومًا. كانت نيويورك مدينة صاخبة، سك

أميركية تصف نيويورك: »ما أروع هذه املدينة، إنها ممتلئة باملفاجآت واملرح، 
ان نيويورك مادة 

ّ
وكل ما يثير الدهشة«. أعطى وصول السفينة الُعمانية سك

لنا  حقًا  مثيرة  مفاجأة  »إنها  نيويوركية:  صحيفة  كتبت  للفضول.  مثيرة 
نحن األميركيني«. 

للمرة  الُعمانيني  لرؤية  امليناء  رصيف  إل��ى  نيويورك  أبناء  من  الكثير  تدافع 

إل��ى االق��ت��راب وتحسس لحاهم للتأكد من أنها  أف���رادًا  األول���ى. دف��ع الفضول 
طبيعية، غير مستعارة. قالت صحيفة هيرالد: »كان العرب ينظرون حولهم، 
ي��ب��رم��ون ش��وارب��ه��م، ويستغربون م��ن ن��ظ��رات ال��ت��ع��ّج��ب«. ن��ال أح��م��د إعجاب 
ته وحلو حديثه. سئل عن رأيه في جمال املرأة األميركية مقارنة 

ّ
الجميع، لرق

باملرأة العربية. دافع عن جمال املرأة العربية بدبلوماسية. لم يقم أحمد بزيارة 
واشطن أو التقى الرئيس األميركي، مارتن يورين، ومع هذا قّدم له هدايا من 
السلطان. شملت الهدايا فَرسنْي من خيول السباق العربية، وعقدًا من اللؤلؤ، 
وحبتني كبيرتني من اللؤلؤ، و120 قطعة من األحجار الكريمة، وسبيكة من 
ينة من عطر الورد، وست عباءات 

ّ
الذهب الخالص، وسجادة حرير فارسية، وقن

الحزب  م��ن   - األم��ي��رك��ي  الرئيس  ك��ان  ب��ال��ذه��ب.  مرّصعًا  وسيفًا  كشميرية، 
الهدايا،  الرئيس  ِبل 

َ
ق الثانية.  الرئاسية  باالنتخابات   

ً
- مشغوال الديموقراطي 

لكن باع الفَرسنْي في مزاد علني، بهدف تحسني نسل الخيول األميركية. 

بنك للتنمية؟
عامر ذياب التميمي

ر بتأسيس بنك للتنمية في الكويت، 
ّ
جاءت األنباء لتشير إلى أن الحكومة تفك

الصغيرة  املشتريات  لتحويل صندوق  نوايا  وبعد ذلك ظهرت معلومات عن 
كان  وإذا  وامل���ب���ادرات.  امل��ش��روع��ات  تلك  بتمويل  يعتني  بنك  إل��ى  وامل��ت��وس��ط��ة 
للمشاريع  التمويل  عمليات  تطوير  ه��و  املالية  امل��ؤس��س��ات  إق��ام��ة  م��ن  ال��ه��دف 
وتعزيز  التنموية،  الجهود  دع��م  أج��ل  من  واملتوسطة  الصغيرة  وتلك  الكبرى 
دور القطاع الخاص وتمكني أصحاب املبادرات من تحسني القدرة على تحقيق 
القيم املضافة لالقتصاد الوطني، فإن تطوير أنظمة التمويل يتطلب معالجات 
محدود  بلدًا  املتميزة،  املالية  أوضاعها  م��ن  بالرغم  تظ�ل،  الكويت  منهجية.. 
أن  كما  الحجم،  اقتصادًا محدود  اقتصادها  ويعتبر  االقتصادية،  اإلمكانات 
امليزات النسبية التي تتمتع بها تظل محدودة.. يضاف إلى ذلك أن العديد من 
املؤسسات املالية قد تأسست في البالد منذ بداية عقد الخمسينيات من القرن 
البنوك والشركات االستثمارية  تلك  العديد من  الدولة في  املاضي، وساهمت 
إلى جانب القطاع الخاص. وربما آن األوان بعد هذه التجارب الطويلة تحديد 
األداء  وحسن  الجودة  لتحقيق  وأع��داده��ا ضمانًا  املناسبة  املالية  املؤسسات 
ذات  الجهات  يتعنّي على  امل��ؤس��س��ات.  ه��ذه  م��ن  االقتصادية  ال��ج��دوى  وتأكيد 
الصلة أن تعمل على االستفادة من املؤسسات والبنوك القائمة وتطوير إحداها 
التمويل  بنك تنموي يعمل على االض��ط��الع بعمليات  ف��ي  ع��دد منها  أو دم��ج 

الالزمة للمشاريع التنموية الكبرى واملشاريع الصغيرة واملتوسطة.
ولقد سبق أن طرحت إمكانية تحويل بنك الكويت الصناعي إلى بنك تنمية أو 
دمجه مع مؤسسات تمويلية أخرى، ليكون الكيان املناسب للقيام بالتمويالت 
كانت  م��ب��اش��رة،  التحرير  وبعد  عقدين،  وقبل  األج���ل.  والطويلة  املتخصصة 
رؤية بنك الكويت املركزي دمج عدد من البنوك لتكون أكثر قدرة على التمويل 
إن��ع��اش تلك  ب��د م��ن  الكويت وف��ي إط��اره��ا اإلقليمي، لذلك ال  واملنافسة داخ��ل 

مالية  أو  تمويلية  كيانات  من  قائم  هو  ما  تطوير  إمكانات  ودع��م  التوجهات 
دمج  يمكن  إذًا  امل��ن��ش��ود.  التنمية  بنك  بلوغ  أج��ل  م��ن  بينها  التكامل  وتعزيز 
الصندوق، الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، مع بنك الكويت 
الصناعي أو أي بنك آخر، وتعزيز القدرة على تطوير املنتجات واألدوات املالية 
التي تمكن من توفير التمويل ملختلف املشاريع الحيوية في البالد، وتشجيع 

عمليات التخصيص وتمويلها في إطار إصالح اقتصادي شامل.
ال شك أن قيام بنك التنمية على أسس سليمة يمكن من تحفيز املستثمرين 
إلى  الكويت، والسعي  أموالهم في مشاريع مناسبة في  األجانب من توظيف 
أو تطويرها  املؤسسات  قيام  البنك.  املناسب من هذا  التمويل  االستفادة من 
يجب أن يأتي ضمن فلسفة اقتصادية عقالنية وبرامج وإستراتيجيات تنموية 
الكويت 2035 والتأكد  األه��داف واألزم��ن��ة. هناك أهمية ملراجعة رؤي��ة  محددة 
من مدى إمكانية إنجاز األه��داف أو كيفية إنجاز تلك األه��داف اعتمادًا على 
العديد من املشاريع واملقترحات  آليات وأدوات مبتكرة ومبدعة.. لقد طرحت 
ضمن تلك الرؤية ولم يتم إنجاز األهداف بنسب مقبولة، بما يعني أن القدرات 
أهم  ل 

ّ
تمث التمويل  صناعة  إن  امل��ن��ال..  بعيدة  زال���ت  م��ا  والتمويلية  التنفيذية 

مرتكزات العمل التنموي، ولذلك ال بد أن نطّور مؤسساتنا القائمة واالستفادة 
من الكوادر املتخصصة وذات الخبرة القائمة على إدارتها.. املأمول أن نتفاعل 
مع الطروحات الجادة وتعزيز اإلمكانات لتحقيق التنمية املستدامة في البالد 

اعتمادًا على قيم وفلسفات اقتصادية مختلفة.

عدلوا.. عدلتساؤالت مواطنة!
أسرار جوهر حيات

@AsrarHayat

أنه شغل حيزًا كبيرًا،  الحديث عن تعديل حكومي مرتقب مؤخرًا، ويبدو  كثر 
وكذلك الحوار الوطني الذي دعا إليه صاحب السمو الشيخ نواف األحمد، حفظه 
ولكن  السلطتني،  أزم���ة  دوام����ة  م��ن  تخرجنا  ن��ت��ائ��ج  إل���ى  ي��ص��ل  أن  ونتمنى  اهلل، 
الكويتي،  الحكومي على قدر طموح الشعب  التعديل  اليوم أن يكون  كلنا رج��اء 
باختيارات صحيحة تصحح األزمات املتتالية التي وقعنا بها خالل آخر عامني.

 وقبل كل شيء، وفي ظل أخبار شح السيولة التي تطل علينا يوميًا، 
ً
فاليوم، وأوال

في  أن يستثمر  امل��ال��ي��ة، يستطيع  وزارة  رأس  على  كفؤ  اق��ت��ص��ادي  إل��ى  نحتاج 
، ثم يضع لنا 

ً
االرتفاع الطفيف بأسعار برميل النفط ملعالجة عجز امليزانية أوال

خطة تسهم في تنويع مصادر الدخل، بدل املضي في ميزانيتنا على »البركة«!.
التجارة، تسهم  وزارة  رأس  أخ��رى، على  اقتصادية  كفاءة وعقلية  إلى  ونحتاج 
في دعم مبادرينا الشباب، وتحرك الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة، فيبدو أنه تعطل من قبل كورونا، ثم استمر في التعطيل في 

منح الدعوم للشباب بحجة كورونا التي أصبحت شماعة كل تأخير! 
ونحتاج على وج��ه السرعة إل��ى وزي��ر كفؤ وق��ادر على اتخاذ ق��رار ج��ريء في 
لنا  الغرق في األمطار، وباتت تنتج  التي تعدت مرحلة  الطرق،  إص��الح منظومة 

أغطية مناهيل طائرة تحصد أرواح أبنائنا، بسبب الفساد.
ونحتاج إلى كفاءة، تنطوي تحت حقيبتها الوزارية املؤسسات املعنية بتوظيف 
العاملة،  للقوى  العامة  والهيئة  املدنية،  الخدمة  بديوان  املتمثلة  الوطنية،  الكوادر 
واد  أبنائنا في وظائف هي في  تكديس  ب��دل  ف��رص وظيفية حقيقية  في خلق 
آخ��ر، حيث نعيش وضعًا ال نحسد عليه، فمن جهة غص  وتخصصاتهم في 

القطاع الحكومي بأعداد مهولة من املوظفني بال إنتاج فعلي، بل حتى بعضهم 
ال يملكون مكاتب يداومون بها، ومن جهة قطاع خاص ما زال أعرج أمام جذب 

العنصر الكويتي، ما جعل األمر حتميًا في إصالح قطاعات التوظيف.
وكذلك نحتاج إلى إصالح في الصحة، فقد أرهقت قوانا القرارات املتخبطة طيلة 
أنقذنا، فخطتنا الصحية  ال��ذي  فترة كورونا، فمررنا بأزمة لطف اهلل بنا، وهو 
إلى  حّولنا  ال��ذي  التعليم،  ف��ي  وك��ذل��ك  وال��خ��ط��أ!  التجربة  مبدأ  على  قائمة  كانت 
أضحوكة أمام الدول األخرى بعد أن أصبح أبناؤنا متأخرين بأعوام عن أقرانهم 

في الدول األخرى!
م��ع األخ���ذ بعني االع��ت��ب��ار عند تعيني ال��ك��ف��اءات اإلص��الح��ي��ة، إع��ط��اءه��م املساحة 
الزمنية الطبيعية لعمل وزير، باإلضافة إلى الثقة الالزمة حتى يستطيع أن ُينجز 

ويصلح الخلل.
إل��ى إص��الح  أل��م، إن م��ا ذك��رت��ه هنا أمثلة، على قطاعات تحتاج  وأق��ول��ه��ا، وكلي 
املرتقب،  الحكومي  التعديل  ف��ي  ل��ل��وزراء  صحيح  باختيار  ب��داي��ة  ي��ب��دأ  ج���ذري، 
واملحاصصة،  الترضيات  أسلوب  واستخدام  نفسها،  األسماء  تدوير  عن   

ً
ب��دال

فالكويت أغلى وأسمى من أن نضع مصيرها على املحك، فتكفى يا سمو الشيخ 
صباح الخالد، هاملرة عدلوا التركيبة الحكومية.. عدل!
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األقدام.. متى يصبح جفافها 
مشكلة صحية؟

يمكن تطبيق التقشير على الجلد الرطب من خالل 
الكريمات أو املاسكات أو مبرد يدوي أو كهربائي 
أو ح���ج���ارة خ���اص���ة ت��س��ت��ع��م��ل ل���ه���ذا ال����غ����رض، إذ 
ي��س��م��ح وض����ع ال���ق���دم���ن ف���ي ح����وض م����اء م��ع��ت��دل 
الحرارة لبضع دقائق، بتسهيل القضاء على هذه 

الخاليا امليتة.
ل��ك��ن التقشير ال��دائ��م ال���ذي ي��ت��م أك��ث��ر م��ن م���رة في 
األسبوع قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ألنه يؤذي 
ال���ب���ش���رة ال���ت���ي ت���ت���ف���اع���ل، ف��ت��ص��ب��ح أك���ث���ر خ��ش��ون��ة 

وتظهر عليها املزيد من التشققات.

 مواد الترطيب

ي��ع��ّد ال��ت��رط��ي��ب ض���روري���ًا ح��ت��ى تستعيد ال��ب��ش��رة 
م���رون���ت���ه���ا ول���ي���ون���ت���ه���ا، وي���ن���ص���ح امل��ت��خ��ص��ص��ون 
م��ك��ون��ات نشطة  ب��اس��ت��خ��دام م��راه��م تحتوي على 
والغليسيرين،  والالنولن  الفازلن  مثل  ومهدئة، 
وال���زي���وت ال��ن��ب��ات��ي��ة، م��ث��ل زي���ت ال��ل��وز واألف���وك���ادو 
وزبدة الشيا، كما أن إضافة عناصر مقشرة، مثل 
ز تقشير طبقة الخاليا 

ّ
حمص الساليسيليك، تحف

امل��ي��ت��ة. ك��م��ا ي��ن��ص��ح��ون ب��ت��دل��ي��ك ال��ق��دم��ن ي��وم��ي��ًا 
ت��دل��ي��ك��ًا ه���ادئ���ًا، م��ع ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��ك��ع��ب وب��اط��ن 
املرطب بشكل  املرهم  امتصاص  يتم  ال��ق��دم، حتى 
 ع���ن ت��ج��ف��ي��ف امل��ن��ط��ق��ة ال��ف��اص��ل��ة بن 

ً
ج��ي��د، ف��ض��ال

ب نمو الفطريات. 
ّ
أصابع القدمن، لتجن

 الوقاية  

الغسل يوميًا  م��ن خ��الل  أق��دام��ن��ا  أن نحمي  يجب 
ب��ص��اب��ون خ��ف��ي��ف، وت��ج��ف��ي��ف��ه��ا ج���ي���دًا، ب��اإلض��اف��ة 
إلى اختيار األحذية املريحة املصنوعة من الجلد 
أو امل�����واد األول���ي���ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، واس��ت��ب��ع��اد ال��ج��ل��د 

الصناعي نهائيًا.
ليتر  م��ن  أك��ث��ر  ب��ش��رب  املتخصصون  ك��م��ا ينصح 
ون��ص��ف ال��ل��ي��ت��ر م��ن امل����اء ي��وم��ي��ًا ل��ض��م��ان ترطيب 

القدمن، وبإزالة أي جلد ميت يسّبب االحتكاك مع 
ب ارتداء أحذية مفتوحة 

ّ
الجوارب أو الحذاء، وتجن

تعرض  التي  والنعال  الصنادل  مثال  الخلف  م��ن 
ال����ق����دم مل���ش���اك���ل ص���ح���ي���ة. ي��م��ك��ن أن ي������ؤدي ن��ق��ص 
تشققات  تكوين  إل��ى  الشديد  الجفاف  أو  الرعاية 
عميقة في بعض األحيان، تسبب آالمًا أو نزيفًا أو 

مضاعفات، بسبب اإلصابة بعدوى ما.
وم������ن امل����ه����م ف����ي ه������ذه ال����ح����ال����ة اس����ت����خ����دام م��ره��م 
في  ي��س��اه��م  إذ  ال��ت��ش��ق��ق��ات،  ل���ع���الج   Cicabiafine
ت��ج��دي��د ال��خ��الي��ا وت��س��ري��ع ال��ش��ف��اء، ب��ف��ض��ل م���واد 
مثل حمض الهيالورونيك والباتينول، كما يمكن 
��ل ط��ب��ق��ة ع��ازل��ة 

ّ
اس���ت���خ���دام ض����م����ادات س��ائ��ل��ة ت��م��ث

حينما تجف، فتمأل تلك التشققات وتحمي القدم 
ح��ت��ى اس��ت��ع��ادة ال��ج��ل��د ل��ي��ون��ت��ه. ول��ي��ك��ون ال��ع��الج 
ارت���داء  ث��م  ال��ن��وم،  قبل  باستخدامه  ف��ع��ااًل ينصح 

جوارب قطنية، ليتفاعل طول الليل.

متى نزور الطبيب؟

على مريض السكري أن يستشير طبيبًا إذا شعر 
بآالم في القدمن، أو بمشاكل في الدورة الدموية 

على مستوى األعضاء السفلية.
كما يجب أيضًا أن نزور الطبيب حن تصبح هذه 

التشققات مؤملة، وحن تصاب بعدوى أو نزف.
وُي���ن���ص���ح أي���ض���ًا ب����زي����ارة ط��ب��ي��ب م��ت��خ��ص��ص ف��ي 
األقدام مرة واحدة سنويًا، خاصة بالنسبة لكبار 
ال��ذي��ن يعانون أكثر م��ن غيرهم م��ن جفاف  ال��س��ن، 

الجلد بسبب الشيخوخة.
ت��خ��ض��ع للكثير  أب����دًا ع���ن أن األق������دام  ت��غ��ف��ل��وا  وال 
فجفاف  مواجهتها،  ينبغي  ل��ذل��ك  ال��ض��غ��وط،  م��ن 
الجلد يؤدي إلى نمو خاليا الطبقة الخارجية من 
إل��ى ظهور  وي���ؤدي  قساوتها،  يعزز  مما  البشرة، 
تغذي  التي  الدهنية  الغدد  من  تحرمها  تشققات 

الجلد وتحميه.

على المتعافية استشارة طبيبها قبل تناول حبوب منع الحمل مجدداً

سرطان الثدي.. 5 عوامل تقلل اإلصابة بشكل كبير

رك�����زت أح�����دث ال�����دراس�����ات ع��ل��ى ت��ق��ي��ي��م ت��ق��ن��ي��ة فحص 
يمكن  حيث   SNPs ال��وراث��ي��ة  القابلية  م��واق��ع  وتحليل 
اخ��ت��ص��ار ال��ت��أث��ي��ر امل��ش��ت��رك ل��ه��ذه امل���واق���ع بمصطلح 

»درجات املخاطر متعددة الجينات«.
وعلى الرغم من أن كل عنصر من مواقع القابلية ينتج 
ع��ن��ه خ��ط��ر ض��ئ��ي��ل، إال أن ال��ت��أث��ي��ر امل��ش��ت��رك ل��درج��ات 
وراء  السبب  بأنه  ُيفترض  الجينات  متعددة  املخاطر 

18% من اإلصابة بسرطان الثدي في العائالت.
ول����م ي���ب���دأ ت��ط��ب��ي��ق ه����ذه ال��ت��ق��ن��ي��ة ب��ش��ك��ل روت��ي��ن��ي في 
املمارسة اإلكلينيكية، بيد أن األبحاث مستمرة لتقييم 
فائدة االستعانة بها عند تقييم مخاطر سرطان الثدي 

في املستقبل.

تقييم الخطر

ات��ح��اد عوامل  ال��ث��دي تكون نتيجة  اإلص��اب��ة بسرطان 
الجينات وت��اري��خ اإلنجاب  ع��دة، أي نتيجة مزيج من 
الثدي، وحتى خزعات  وكثافة  للهرمونات  والتعرض 

الثدي السابقة.

وي��م��ك��ن��ن��ا اس���ت���خ���دام ن���م���اذج ت��ق��ي��ي��م امل���خ���اط���ر )ل��دم��ج 
العديد من عوامل الخطر( بهدف تقديم تقدير شامل 
وموضوعي الحتمال إصابة كل سيدة على ح��دة، ما 
ي��س��اع��د ف��ي ت��وج��ي��ه ال��ت��وص��ي��ات ال��خ��اص��ة ل��ك��ل سيدة 
وإستراتيجيات  ال��ف��ردي  الفحص  توصيات  وتحديد 

الوقاية.

طرق العالج

وح�����ول ط����رق ال���ع���الج، ق���ال���ت د. ل���وري���ن: »ك����ل س��رط��ان 
ث��دي مختلف ع��ن غ��ي��ره، وع���الج بعض أن��واع��ه عملية 
معقدة جدًا. بداية، يجب تصنيف سرطان الثدي حتى 
يمكن تحديد خطة العالج، وع��ادة يتم استهدافه عبر 
كالجراحة  للثدي،  املوضعية  العالجات  من  مجموعة 
والعالج اإلشعاعي، باإلضافة إلى العالجات الجهازية 
املستهدفة.  وال��ع��الج��ات  ال��ك��ي��م��اوي  ك��ال��ع��الج  للجسم، 
مزيج  إل��ى  ال��ث��دي  بسرطان  املصابات  وتحتاج معظم 
من العالج املوضعي والجهازي لعالج السرطان بشكل 

كامل«.

يمكن تفاديها

الثدي ال يمكن  بعض عوامل خطر اإلصابة بسرطان 
ت��ف��ادي��ه��ا أو ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا، م��ث��ل ال��ج��ي��ن��ات وت��ق��دم 
ال��ع��م��ر وت��وق��ي��ت ب���دء وان��ت��ه��اء ال����دورة ال��ط��م��ث. ب��ي��د أن 

بعضها يمكن التحكم به عبر: 
1 - املحافظة على الوزن الصحي. 

2 - االنتظام في ممارسة التمارين الرياضية. 
3 - اإلقالع وتفادي التدخن. 
4 - اإلنجاب في سن مبكرة. 

5 - تكرار اإلنجاب والرضاعة الطبيعية.
وأش�������ارت دراس�������ات إل����ى م��الح��ظ��ة زي������ادة ب��س��ي��ط��ة في 
اللواتي لديهن تجربة سابقة في  الثدي لدى  سرطان 
ال��ت��دخ��ن. بيد أن األه���م م��ن ذل��ك ه��و ارت��ب��اط استمرار 
ال��ت��دخ��ن م���ع ت���زاي���د م��ع��ان��اة امل��ص��اب��ة م���ن م��ض��اع��ف��ات 

عالجات سرطان الثدي.

أدوية وقائية 

استخدامها  يمكن  وقائية  أدوي���ة  الحديث  الطب  ��ر 
ّ
وف

لسرطان  مرتفعة  ع��وام��ل  ل��دي��ه��ن  مل��ن  امل��خ��اط��ر  لتقليل 
ال����ث����دي، وه�����ي أدوي�������ة م����ض����ادة ل���ألس���ت���روج���ن، ورغ����م 
آث���ارًا جانبية مختلفة تجب  لها  أن  بيد  املفيد،  أث��ره��ا 

مناقشتها مع الطبيب.
لديهن عامل  الالتي  السيدات  الدكتورة على  وش��ددت 
خ���ط���ر م���رت���ف���ع ل���إص���اب���ة ب���س���رط���ان ال����ث����دي ب���ض���رروة 
استشارة الطبية حتى يناقشن بشكل مطول حالتهن، 
ف��ردي للوقاية من  إل��ى تحديد أفضل نهج  ويتوصلن 

املرض.

¶ أدوية وقائية يمكن االستعانة بها للمعّرضات لمخاطر عالية

حبوب منع الحمل
بعد الشفاء

ال��ت��ي شفيت من  ال��س��ي��دة  امل��ه��م أن تستشير  م��ن 
أي عقاقير  ت��ن��اول  ق��ب��ل  ال��ث��دي طبيبها  س��رط��ان 
حبوب  )مثل  األستروجني  هرمون  على  تحتوي 

منع الحمل أوالعالج الهرموني البديل(.
وخضعت هذه املسألة لجدل واسع في األوساط 
الطبية، وبشكل عام، تعتمد التوصية الطبية على 
ن���وع ال����ورم، ف���إن ك��ان��ت األورام ال��ت��ي ع��ان��ت منها 
ال��س��ي��دة م��ن ال��ن��وع األول����ي )ف���ي امل��راح��ل امل��ب��ك��رة( 
وك�����ان�����ت غ���ي���ر ح���س���اس���ة ت����ج����اه األس����ت����روج����ني، 
فيمكنها تناول الهرمون، مثل حبوب منع الحمل 
ب��ع��د اس��ت��ك��م��ال ال���ع���الج. أم���ا إذا ك���ان ال����ورم ال��ذي 
ف��ال تنصح  ل��أس��ت��روج��ني،  ب��ه حساسًا  أصيبت 
بتناولها. لكن هناك ح��االت خاصة، مثل معاناة 
بشكل  الطمث  انقطاع  فترة  أع��راض  من  السيدة 
حاد وشديد، ففي هذه الحالة يسمح لها بتناول 
ع��ق��اق��ي��ر ه��رم��ون��ي��ة ل��ف��ت��رة ق���ص���ي���رة، ألن ف��وائ��د 
العالج ستطغى على مخاطره، لكن على املريضة 

مناقشة األمر مع طبيبها املتخصص.

تعتقد سيدات أن عدم وجود تاريخ وراثي عائلي لإلصابة بسرطان الثدي سيجنبهن اإلصابة 
بهذا المرض الخطر، بيد أن السجالت والدراسات تشير إلى أن 75% من النساء المصابات بسرطان 

الثدي ليس لديهن تاريخ عائلي.
وفي تصريح لـ سبقلا، أفادت د. لورين كورنيل اختصاصية أمراض الثدي شديدة الخطورة في 
مستشفى مايو كلينيك »ُيعتقد أن نحو 5% - 10% فقط من جميع سرطانات الثدي ناتجة عن 

طفرة جينية معينة، ومن أبرز جينات BRCA-1 وBRCA-2، حيث ترتبط مع ارتفاع خطر اإلصابة بسرطان 
الثدي مدى الحياة بنسبة تصل إلى 50% - 80%. وبتنا نعرف أيضاً ارتباط جينات إضافية مع زيادة 

خطر اإلصابة بسرطان الثدي بدرجات متفاوتة. لذا، ُتنصح السيدات الالتي لديهن تاريخ عائلي قوي 
لإلصابة بسرطان الثدي أو أنواع أخرى من السرطان، مثل سرطان البنكرياس أو سرطان المبيض، 

بمقابلة الطبيب لتحديد ما إذا كان بإمكانهن االستفادة من االختبارات الجينية«.

سليمة لبال 
تفقد أقدامنا جمالها، وقد نشعر بألم فيها حين تظهر عليها التشققات، فما الذي 

ينبغي فعله لنتفادى جفاف القدمين؟ ومتى نزور الطبيب إذا استمرت اآلالم؟
وفق تقرير نشرته صحيفة لوفيغارو، ينصح الخبراء بالتقشير والتخلص من الخاليا الميتة 

في بعض مناطق القدم، حيث يمكن أن يكون الجلد سميكاً، لكي نستفيد استفادة 
قصوى من الكريمات المرطبة.

ــــاز الـــهـــضـــمـــي ــــه ــــج ــــــران فـــــي ال ــــــؤث الــــقــــلــــق واالكـــــتـــــئـــــاب ي

انتفاخ البطن والغازات..
أكثر لدى المكتئبين

المصابون باالكتئاب والقلق أكثر عرضة 
لإلصابة بالغازات من الذين ال يعانون من 

هذه الظروف. هذا ما توصل إليه باحثون 
في الواليات المتحدة، وفقاً لصحيفة 

التليغراف، حيث سأل الخبراء من قسم 
الطب بجامعة نورث كارولينا ما يقرب من 

6 آالف شخص في المملكة المتحدة 
والواليات المتحدة والمكسيك عن عادات 

الغازات لديهم على مدار 24 ساعة، باإلضافة 
إلى االستفسار عن صحتهم العقلية في 

األسبوع الماضي، فوجدوا أن المزيد من 
األشخاص الذين يعانون من الغازات يميلون 

إلى اإلبالغ عن مستويات أعلى من التوتر 
والقلق واالكتئاب.

يمكن أن يرجع التفسير املحتمل إلى الروابط بن 
الدماغ واألمعاء، فمن املعروف أن القلق واالكتئاب 
يسببا  أن  ويمكن  الهضمي،  ال��ج��ه��از  ف��ي  ي��ؤث��ران 
املعدة واإلس��ه��ال واإلم��س��اك وفقدان  تقلصات في 
ال��ش��ه��ي��ة، وت��ش��ي��ر ن��ظ��ري��ة أخ����رى إل���ى أن اإلح����راج 
ف��ي الصحة  ل��ه تأثير مباشر  ال��غ��ازات  الناتج ع��ن 

العقلية للمريض.
للقلق، حيث  البطن مدعاة  انتفاخ  ع��ادة، ال يكون 
يصدر الشخص العادي الغازات من 5 إلى 15 مرة 

في اليوم.
وي���وض���ح ج��ل��ن ج��ي��ب��س��ون أس���ت���اذ ع��ل��م األح���ي���اء 
الدقيقة في جامعة ريدينغ أنه في حن أن التجشؤ 
ال��ه��واء، ف��إن انتفاخ البطن ناتج  ناتج ع��ن اب��ت��الع 
عن البكتيريا املوجودة في القولون، التي تساعد 
أج��س��ام��ن��ا ع��ل��ى ت��ك��س��ي��ر ال���ط���ع���ام، وي���ك���ون ال��غ��از 

أحيانًا منتجًا ثانويًا لهذه العملية.
وعادة ما يكون هذا الغاز عبارة عن الهيدروجن 
الكربون وامليثان، وغالبًا جميعها  وثاني أكسيد 
غير ضارة جدًا، وتشير في الواقع إلى أن األمعاء 

تؤدي وظيفتها بشكل صحيح. 

أطعمة متهمة

ال��غ��ازات شديدة  االخ��ت��الف عندما تصبح  يحدث 
اليومية،  على حياتك  التأثير  ف��ي  وت��ب��دأ  وم��ؤمل��ة، 
ت���م���ام���ًا ك���ال���ذي���ن ي���ع���ان���ون م����ن م���ت���الزم���ة ال���ق���ول���ون 
العصبي، التي تحدث بسبب املضادات الحيوية، 
أو ك����رد ف��ع��ل ع��ل��ى س��ل��س��ل��ة م���ن األح�������داث امل���ؤمل���ة، 
أو ال��ت��س��م��م ال���غ���ذائ���ي، ث���م ت��س��ت��م��ر ال��ح��ال��ة بسبب 
ن���م���ط ال����ح����ي����اة وال������غ������ذاء، وق������د ت���س���ب���ب آالم�������ًا ف��ي 
إم��س��اك��ًا، حتى عند  أو  امل��ع��دة وانتفاخًا وإس��ه��ااًل 
األشخاص الذين ال يعانون من متالزمة القولون 
العصبي، وم��ن امل��ع��روف أن بعض األط��ع��م��ة، مثل 

الكرنب والقرنبيط والبروكلي تسبب الغازات لهم. 
وت��ع��ت��ب��ر ال��ن��خ��ال��ة وال���ف���ول وال���ع���دس وال��ب��ق��ول��ي��ات 
األخ������رى م���ن األط���ع���م���ة امل��ت��ه��م��ة أي���ض���ًا، وي��وض��ح 
ج���ي���ب���س���ون أن ك����ل ه�����ذه األط���ع���م���ة ت���ح���ت���وي ع��ل��ى 
ال���ك���رب���وه���ي���درات ال���ت���ي ت���ق���اوم ال��ه��ض��م ف���ي امل��ع��دة 
واألم��ع��اء ال��دق��ي��ق��ة، وت��ش��ق طريقها إل��ى ال��ق��ول��ون، 
وع���ن���د وص���ول���ه���ا، ت��ص��ب��ح ط���ع���ام���ًا ل��ت��ري��ل��ي��ون��ات 
البكتيريا املوجودة هناك، وتخّمر هذه البكتيريا 
أساسي  وبشكل  ال��غ��ازات،  وتنتج  الكربوهيدرات 
ال��ه��ي��دروج��ن وث���ان���ي أك��س��ي��د ال��ك��رب��ون وامل��ي��ث��ان، 
لذا  الجسم، ويطردها.  ال��غ��ازات ال يمتصها  وتلك 
غالبًا ما يتسبب النظام الغذائي الغني باأللياف 

في انتفاخ البطن الزائد.

املضادات الحيوية

رب���ط ب��ع��ض ال��خ��ب��راء ان��ت��ف��اخ ال��ب��ط��ن ب��اس��ت��خ��دام 
املضادات الحيوية. النظرية هي أن بعض األدوية 
الجهاز  ف��ي  السليمة  البكتيريا  ب��ع��ض  ت��دم��ر  ق��د 

الهضمي أثناء محاولتها القضاء على العدوى.

ويمكن أن تؤدي إزالة البكتيريا »املفيدة« إلى خلل 
إنتاج غازات  الحظ  الهضمي، ولسوء  الجهاز  في 

كريهة الرائحة.
ال ي���واف���ق ب��ي��ت��ر ه���وروي���ل أس���ت���اذ ال��ط��ب وأم����راض 
ال���ج���ه���از ال��ه��ض��م��ي ب��ج��ام��ع��ة م��ان��ش��س��ت��ر ع��ل��ى أن 
املضادات الحيوية تسبب الغازات بشكل مباشر، 
ل��ك��ن��ه ي���وض���ح أن امل����ض����ادات ال��ح��ي��وي��ة ل��إس��ه��ال 
يمكن أن تتسبب في زي��ادة رائحة الغازات سوءًا. 
وي��ض��ي��ف: »ي��م��ك��ن أن ت����ؤدي أي��ض��ًا إل���ى اإلص��اب��ة 
ب���م���ت���الزم���ة ال���ق���ول���ون ال���ع���ص���ب���ي، م����ا ي��ت��س��ب��ب ف��ي 

تعرض املرضى للغازات أكثر من املعتاد«.
دواء  أن  س����اب����ق����ًا  ال����ب����اح����ث����ون  ذل��������ك، وج�������د  وم�������ع 
ريفاكسيمن، وهو مضاد حيوي يستخدم لعالج 
اإلس����ه����ال، ه���و ع����الج ف���ّع���ال الن��ت��ف��اخ ال��ب��ط��ن، بما 
ف��ي ذل���ك األش���خ���اص ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ال��ق��ول��ون 

العصبي.
جميع  قتل  وراء  »ريفاكسيمن  ه��وروي��ل:  وي��ق��ول 
ل���ل���غ���ازات، ون���أم���ل أن تنمو  امل��س��ب��ب��ة  ال��ب��ك��ت��ي��ري��ا 

بكتيريا جديدة مكانها«.

د. والء حافظ

ال�����ع�����اج 
النظام الغذائي: إذا كان سبب انتفاخ البطن هو النظام الغذائي، فعليك تقليل 
وكذلك  والقرنبيط،  والبروكلي  وال��ب��ازالء  والفاصوليا  الجذرية  الخضروات  تناول 
األطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، التي تجعلنا نشعر بالغازات 

أكثر من املعتاد. 

المشي: يساعد املشي السريع في الهواء الطلق في تخفيف الضغط.

حبوب الفحم: يمكن أن تقلل حبوب الفحم )من الصيدليات( من الغازات.
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2
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د. خلود البارون

تحتاج دائماً إلى رعاية وترطيب
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أبرزها عصير الشوفان والخوخ

4 عصائر صباحية
تعّوضك عن وجبة اإلفطار

1 ــ عصير توت الموز
اج������م������ع ب�������ن ف�������وائ�������د امل�����������وز ال����غ����ن����ي����ة ب�����األل�����ي�����اف 
امل��ض��ادة لألكسدة  الخصائص  م��ع  وال��ب��وت��اس��ي��وم 
في العنب البري، وستحصل على خيار إفطار لذيذ 
بشكل ال يصدق لتحضير هذا العصير، ُيمزج املوز 
والسبانخ والحليب والتوت األزرق وب��ذور الكتان 
واألف��وك��ادو وال��ق��رف��ة. وف��ي ال��خ��اط ام��زج املكونات 

جيدًا، ثم اسكب املزيج في كوب واشربه.

2 ــ عصير الشوفان والخوخ
ام����زج دق��ي��ق ال��ش��وف��ان م��ع ال��خ��وخ ل��ل��ح��ص��ول على 
عصير فطور صحي وخفيف الوزن لتحضير هذا 
اليوناني  ال��زب��ادي  م��زج  م��ا عليك س��وى  العصير، 
وال��ح��ل��ي��ب وال����خ����وخ امل��ج��م��د وال���ش���وف���ان امل��ل��ف��وف 

والثلج واملوز املجمد.

3 ــ عصير األناناس
األن���ان���اس م��ص��در ج��ي��د لفيتامن C واألل��ي��اف، 
وي���م���ك���ن أن ي���س���اع���د ف����ي ال���ت���ع���ام���ل م����ع م��ش��اك��ل 
الجهاز الهضمي. يمكنك تحضير هذا العصير 
ع����ن ط����ري����ق م������زج ال������زب������ادي وق����ط����ع األن����ان����اس 

ومكعبات الثلج.

4 ــ عصير الفراولة والكيوي
الغنية بفيتامن  املصادر  الفراولة والكيوي من 
C ومضادات األكسدة. بصرف النظر عن تعزيز 
املناعة، يمكن أن يقدم هذا العصير فوائد صحية 
ه��ائ��ل��ة، ول��ت��ح��ض��ي��ر ه���ذا ال��ع��ص��ي��ر، ك��ل م��ا عليك 
فعله هو مزج الكيوي والفراولة واملوز والعسل 
ث��م سكبه ف��ي كوب  ال��خ��اط  ف��ي  وعصير التفاح 

وتناوله.

طرق طبيعية
لخفض ضغط الدم

محمد أمين
نصف الناس املصابني بارتفاع ضغط الدم 
املشكلة  ال��س��ي��ط��رة.  تحت  عليه  يحافظون 
لفترة  استمر ضغطك مرتفعًا جدًا  إذا  أنه 
ويتلف  يتمدد  أن  يمكن  ف��إن��ه  ج���دًا،  طويلة 

الشرايني.
الناتجة  يمكن أن تشمل املشاكل الصحية 
ع��ن��ه اإلص����اب����ة ب����أم����راض ال��ق��ل��ب وال��س��ك��ت��ة 
ال���دم���اغ���ي���ة وت���ل���ف ال��ك��ل��ى وف����ق����دان ال��ب��ص��ر 
وفقدان الذاكرة والتدهور املعرفي. لذلك من 

املهم معالجة ارتفاع ضغط الدم.
خط الدفاع األول: جرب التغييرات التالية في 
نمط الحياة كطرق طبيعية لخفض ضغط 

الدم، وفقًا ملوقع جونز هوبكنز. 

1 ــ توازن العناصر الغذائية: تناول 
كمية أق��ل م��ن ال��ص��ودي��وم )أق���ل م��ن 1500 
م��ل��غ ف��ي ال���ي���وم( وامل���زي���د م��ن ال��ب��وت��اس��ي��وم. 

تعّرف على أهم مصادر كل منها.

2 ــ ضع البروبيوتيك إلى جانبك: 
ي���رت���ب���ط ت�����ن�����اول األط����ع����م����ة ال����ت����ي ت��ح��ت��وي 
ع��ل��ى ال��ب��روب��ي��وت��ي��ك ����� ب��ك��ت��ي��ري��ا ح��ي��ة قابلة 
لالستهالك �� بتحّسن مستوى ضغط الدم. 

الــوزن:  من  قلياًل  ولو  افقد  ــ   3
وج��د ال��ب��اح��ث��ون أن ال���وزن ال��زائ��د يمكن أن 

يتسبب في الواقع بإصابة عضلة القلب. 

النشاط  أن  تعلم  ه��ل  أكثر:  تحّرك  ــ   4
مثل  لقلبك  مفيدًا  ي��ك��ون  أن  يمكن  ال��ب��دن��ي 

األدوية في بعض الحاالت؟ 

ل��دي��ه  ش��خ��ص  ك���ل  التوتر:  تجّنب  ــ   5
ب��ع��ض ال��ض��غ��ط ف���ي ح���ي���ات���ه. ل��ك��ن ال��ت��وت��ر 
دمك  يرفع ضغط  أن  يمكن  طويلة  لفترات 
األمثل  الطريقة  أط��ول.  لفترة  عاليًا  ويبقيه 
ل���الس���ت���رخ���اء وخ����ف����ض ض���غ���ط ال�������دم ه��ي 

ممارسة اليوغا.
يمكنك خفض ضغط  األح��ي��ان  ف��ي بعض 
ال����دم امل��رت��ف��ع ف��ق��ط م��ن خ���الل تغيير نمط 
ال��ح��ي��اة. وف��ي ح��االت أخ��رى يتطلب العالج 
أسلوب حياة صحيًا وأدوي��ة، وفقًا ملا قاله 
هوبكنز«  »ج��ون��ز  م��رك��ز  ف��ي  القلب  طبيب 

سيكارون مايكل بالها.

تؤدي إلى تغييرات في خاليا الثدي

مزيالت العرق.. 
تجّنبوا أمالح األلمنيوم

وأندري  ماندريوتي  الباحثان ستيفانو  أكد 
باسكال سابينو، في تقرير نشرته صحيفة 
لوفيغارو، وج��ود عاقة بن أم��اح األملنيوم 
واإلص���اب���ة ب��س��رط��ان ال���ث���دي، إذ ت����ؤدي ه��ذه 
األم�������اح إل�����ى ت���غ���ي���ي���رات ف����ي خ���اي���ا ال���ث���دي، 
ش��ب��ي��ه��ة ب��ال��ت��غ��ي��ي��رات امل���اح���ظ���ة ف���ي ب��ع��ض 

السرطانات.
وامل����ق����ل����ق ج������دًا ف����ي ال������دراس������ة ه����و أن أم����اح 
األمل���ن���ي���وم ت���ؤث���ر ف����ي ال���ج���ي���ن���ات، وإن ك��ان��ت 

كميتها قليلة جدًا.

اختاروا الخالية من أماح األملنيوم 

وم���ن امل��ت��وق��ع، ب��ح��س��ب ل��وف��ي��غ��ارو، أن ت��ق��ود 
دراس����ة ط��وي��ل��ة امل����دى، إل���ى ت��أك��ي��د خ��ط��ر ه��ذه 

امل�������واد، ل���ك���ن ي��ف��ض��ل اع���ت���م���اد م���ب���دأ ال���وق���اي���ة 
األورام،  ف���ي  امل��خ��ت��ص��ن  ال��ب��اح��ث��ن  ب��ح��س��ب 
وتجنب استخدام أي منتجات مزيلة للعرق، 
تدخل أماح األملنيوم في صناعتها، واقتناء 
عبارة  تحمل  التي  العضوية  العرق  مزيات 

»خالية من أماح األملنيوم«.
وت��خ��ت��ف��ي أم���اح األمل��ن��ي��وم، وف���ق ل��وف��ي��غ��ارو، 
ك���ل���وري���د  امل���ن���ي���وم  م���ن���ه���ا  أس����م����اء  ع������دة  وراء 
واملنيوم كلوروهيدرات واملنيوم كلوريدكس 

وغيرها.
وسواء كنتم تفضلون مزيل عرق في صورة 
ك��ري��م أو ب���خ���اخ، ت��ف��ّح��ص��وا دوم����ًا ال��ت��رك��ي��ب��ة 
ل��ل��ح��د م����ن خ���ط���ر ال���ت���ع���رض ل���ه���ذه امل���رك���ب���ات 

الكيميائية.

غالباً ما يكون الصباح وقتاً مزدحماً في بداية اليوم، خاصة لألشخاص الذين يعملون. وقد 
ال يكون من الممكن لبعض الناس الحصول على وجبة سريعة، ولكن تخطي وجبة اإلفطار 

قد تكون له عواقب وخيمة على الصحة.
إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة لتلبية متطلباتك الغذائية مع مواكبة الجدول الزمني 

المحموم، فيمكنك إضافة العصائر إلى وجبة اإلفطار؛ فهي طريقة رائعة للتعويض 
عن طقوس اإلفطار المفقودة، لكن صحتها تعتمد إلى حد كبير على طريقة التحضير 

.time now news والمكونات والحصص المستهلكة وفقاً لتقرير لموقع
وهذه أفضل 4 عصائر صحية للفطور:

يسرى مصطفى 

سليمة لبال

كيف تبّرد المشروبات
الساخنة جسدك

ت��ن��اول م��ش��روب س��اخ��ن ف��ي ي��وم ح��ار وج��اف 
ي��م��ك��ن أن ي��س��اع��د ف���ي ال����واق����ع ج��س��م��ك على 
ال����ب����رودة، وف��ق��ًا ل���دراس���ة أج���ري���ت ع����ام 2012، 
بجامعة  البشرية  الحركة  علم  كلية  نشرتها 
أوت����اوا. ك��ان التركيز األس��اس��ي ل��ل��دراس��ة هو 
دراس����ة كيفية ت��أث��ي��ر ال��س��وائ��ل ال��داف��ئ��ة على 

.Popular Science درجة حرارة الجسم، وفق
ق������ال أول��������ي ج��������اي، ال����ب����اح����ث ال���رئ���ي���س���ي ف��ي 
»م��ا وجدناه  ال��دراس��ة، ملجلة سميثسونيان: 
ه���و أن����ه ع��ن��دم��ا ت���ت���ن���اول م���ش���روب���ًا س��اخ��ن��ًا، 
زي��ادة غير متناسبة في  تكون لديك بالفعل 
أكثر  الساخن  امل��ش��روب  ال��ع��رق«. »نعم،  كمية 
سخونة م��ن درج��ة ح���رارة جسمك، ل��ذا فأنت 
الكمية  ال��ج��س��م، ول��ك��ن  إل���ى  ال���ح���رارة  تضيف 
ال���ت���ي ت���زي���د م���ن ت��ع��رق��ك - إذا ك����ان ي��م��ك��ن أن 
ال��ت��ي يكتسبها  ال���ح���رارة  أك��ث��ر م���ن    - يتبخر 

الجسم من املشروب«.
ي��م��ك��ن أن ي�����ؤدي ش����رب م���ش���روب س���اخ���ن في 

يوم حار إلى زيادة التعّرق. إذا كنت في بيئة 
تسمح لهذا العرق بالتبخر، فسوف تنخفض 

درجة حرارة جسمك.

؟

يعد شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي وضرورة الفحص المبكر والفحص 
الذاتي، لكن يبدو ضرورياً أيضاً أن نحظر استخدام بعض المواد الخطرة، التي يمكن 

أن تؤدي إلى ظهور السرطان، بينها أمالح األلمنيوم التي تدخل في تركيبة العديد 
من مزيالت العرق التي تباع في األسواق، بحسب دراسة حديثة أجراها باحثان 

.Grangettes يعمالن في مختبر سويسري تابع لمؤسسة

األطعمة المصّنعة.. تقّصر العمر
سليمة لبال 

ندرك جميعًا أن األكل السريع واألطعمة املتحولة 
مضرة للصحة، لكننا ال نعرف إلى أي مدى هي 
م��ض��رة، وم��ا ال���ذي يمكن أن تسّببه م��ن أم���راض، 
غير أن دراسة جديدة أظهرت أن تناول هذا النوع 
من الطعام يقّصر أعمارنا ببضع دقائق، فتناول 
املثال يكبدنا خسارة 36  ه��وت دوغ على سبيل 

دقيقة من حياتنا. 
أج��������رى ه�������ذه ال�������دراس�������ة ب����اح����ث����ون م�����ن ج���ام���ع���ة 
م��ت��ش��ي��غ��ان األم���ي���رك���ي���ة، وق����ام����وا خ���ال���ه���ا، وف���ق 
موقع Daily Geek Show، بتقييم وترتيب 5858 
م��ادة غذائية، وفق تأثيرها على صحة اإلنسان 
والبيئة، كما تمكنوا من تحديد قائمة األطعمة 
التي يمكن أن تقّصر من متوسط العمر املتوقع 
متوسط  تطيل  أن  يمكن  التي  واألط��ع��م��ة  لدينا، 

أعمارنا.
وبينت النتائج أن كل غرام من اللحوم املتحولة 
ل���0.45 دقيقة من متوسط  يتسبب في خسارتنا 

نتناوله  غ���رام  ك��ل  بينما يسمح  امل��ت��وق��ع،  عمرنا 
0.1 دقيقة من متوسط عمرنا  بربح  الفواكه  من 

املتوقع.
وي���ق���ول أول��ي��ف��ي��ي ج���ول���ي���ي، األس����ت����اذ ف���ي ع��ل��وم 
الصحة البيئية في جامعة متشيغان، والباحث 
الرئيسي في ال��دراس��ة: إن من ال��ض��روري تحديد 
جميع مكونات الطبق ملعرفه تأثيره على العمر 

االفتراضي للفرد. 

األطعمة المنبوذة
 

 قام الباحثون خالل هذه الدراسة بتقييم تأثير 
الهوت دوغ، وتبنّي لهم أن 61 غرامًا من هذا اللحم 
املصنع، يؤدي إلى خسارة 27 دقيقة من العمر، 
ول��ك��ن ه��ذه امل���دة، سترتفع إل��ى 36 دق��ي��ق��ة، حني 
نأخذ بعني االعتبار مكونات الطبق األخرى، مثل 

الصوديوم واألحماض الدهنية.
وعلى غرار الهوت دوغ، تؤدي الكثير من األطعمة 
املصنعة والشائعة بني الناس، إلى فقدان بضعة 
دق���ائ���ق م���ن ال���ع���م���ر، م��ث��ل ال��ل��ح��م ال��ن��ي��ئ أو غير 
ث��ان��ي��ة لشريحة  امل��ط��ب��وخ ج��ي��دًا )6 دق��ائ��ق و30 
والتشيز  ث���وان(  دق��ائ��ق و8   7( والبيتزا  واح���دة( 
برغر )8 دق��ائ��ق و8 ث���وان(. وعكس ذل��ك يسمح 
لنا السلمون بربح 13 دقيقة و5 ثوان عند تناول 
ثانية  وامل�����وز 13 دق��ي��ق��ة و30  ش��ري��ح��ة واح�����دة، 
واألفوكادو )دقيقتان و8 ثوان(، لكن املفاجأة هي 
أن سندويتشة زبدة الكاكاو والجيلي تضيف 33 

دقيقة ملتوسط عمرنا املتوقع.

تناَول الخضروات والفواكه.. واشرب األعشاب المناسبة

هكذا تعتني بالكليتين والمثانة

أكثر مشاكل الكلى واملثانة شيوعًا هي: االلتهابات، 
ف��ي تنقية  ال��ب��ول، مواجهة صعوبة  ان��س��داد مجرى 
الدم، ومشكات التحّكم باملثانة: سلس، والتغيرات 
في جدار املثانة التي تجعله غير قادر على االحتفاظ 

بكمية البول التي كان يحتفظ بها.
ول���ك���ل م���ن ه����ذه امل���ش���اك���ل ع���واق���ب ص��ح��ي��ة، تتطلب 
من  املريض  ملنع حالة  وال��ع��اج،  املبكر  التشخيص 

التدهور، الذي يجعل التعامل معها معقدًا.

متى تستشير الطبيب؟

إل�����ى ج���ان���ب إج��������راء ف���ح���ص أو ف��ح��ص��ن س��ن��وي��ن 
للتحقق من أن كل شيء على ما يرام، من الضروري 
إح���دى املشكات  إذا الح��ظ��ت  الطبيب  إل���ى  ال��ذه��اب 

التالية: 
¶ ألم عند التبول.

¶ ألم في منطقة أسفل الظهر.
¶ احتباس البول الحاد.

¶ التبول الاإرادي.

¶ وجود دم في البول.
¶ الرغبة املستمرة في التبول.

¶ حمى، قشعريرة، قيء، تعب شديد.

النظام الغذائي املناسب

ال��غ��ذائ��ي ض���روري للحفاظ على  االه��ت��م��ام بنظامك 
صحة الكلى واملثانة. 

اشرب كمية كافية من املاء كل يوم. يجب أال ننسى 
تعتمد  يوميًا  أن نشربها  التي يجب  امل��اء  أن كمية 
ع��ل��ى ع���وام���ل، م��ث��ل ال��ج��ن��س وال��ع��م��ر ون��م��ط ال��ح��ي��اة 
وال���ص���ح���ة. وب���ال���ت���ال���ي، ف����إن ال��ب��ال��غ��ن األك���ب���ر سنًا 
احتياجات  عن  مختلفة  ترطيب  احتياجات  لديهم 

الرياضي أو الطفل أو املراهق.
ب�����داًل م���ن امل���ش���روب���ات ال���غ���ازي���ة أو ال���س���ك���ري���ة، أع��ط 

األولوية ملا يلي:
الــبــري(:  الــتــوت  )خــاصــة  الفاكهة  عصائر   ◄
ت���أث���ي���ره���ا امل����ض����اد ل���ألك���س���دة ي���س���اع���د ف����ي ال��ع��ن��اي��ة 

بالجهاز البولي والوقاية من االلتهابات.

◄ ماء جوز الهند: يعتبر ماء جوز الهند املرطب 
واملنعش واملغذي خيارًا رائعًا.

أن  يمكن  الصنع(:  )المحلية  الفواكه  مياه   ◄
م��ن دون  امل��ن��زل،  ف��ي  امل��ش��روب��ات املصنوعة  تساعد 
سكر أو محليات أو أي نوع من املواد االصطناعية، 

في تعزيز الترطيب والعناية بالكلى.
العشبية،  المشروبات  بعض  تكون  قــد   ◄
ك��ال��ب��اب��ون��ج وال��ن��ع��ن��اع، ب��دائ��ل أف��ض��ل ل��ل��م��ش��روب��ات 
ال��غ��ازي��ة. ول��ك��ن إذا ك��ن��ت ت��خ��ض��ع ل��ن��وع م��ن ال��ع��اج 
ال�����دوائ�����ي، ف��م��ن األف���ض���ل اس���ت���ش���ارة ط��ب��ي��ب��ك ب��ش��أن 

الخيار املناسب.

األعشاب

ي��م��ك��ن مل���ش���روب���ات ب��ع��ض األع���ش���اب أن ت��س��اع��د في 
الحفاظ على صحة الكلى واملثانة:

- القراص والهندباء: مدّران للبول، وينظفان الكلى 
ص من حمض البوليك.

ّ
ويساعدان في التخل

لتحضير  الكلى.  تطهير  على  يساعد  البقدونس:   -
مل��دة 10 دقائق في   البقدونس  غلى حزمة 

ُ
ال��ش��راب ت

ليترين من املاء، وبعد فترة قصيرة، ُيصفى الشراب 
في خمسة  استهاكه  ل 

ّ
يفض الثاجة.  في  ويوضع 

أيام.

الخضروات والفواكه

النيئة ض��روري لصحة  الفاكهة والخضروات  تناول 
الغذائية  العناصر  من  بالعديد  ت��زوده  إنها  الجسم، 
ال��ت��ي نفقدها إذا قمنا  وامل����اء واألل���ي���اف واإلن��زي��م��ات 
ب��ط��ه��ي��ه��ا، وال���ت���ي ت��ع��ت��ب��ر ض����روري����ة ل��ع��م��ل��ي��ة تطهير 
ال��ج��س��م. وال���خ���ض���روات امل��ن��اس��ب��ة ل��ل��ع��ن��اي��ة ب��امل��ث��ان��ة 

والكلى تشمل ما يلي:
له  واألل����ي����اف،  ب���امل���اء  وغ���ن���ي  م��ن��ع��ش  ◄ الهليون: 
��ز ع��م��ل ال��ك��ل��ى، وت��زي��ل 

ّ
خ��ص��ائ��ص م����درة ل��ل��ب��ول ت��ح��ف

ز إفراغ البول.
ّ
السموم وتحف

ال��ت��ي  وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  ب���امل���ع���ادن  غ��ن��ي  السبانخ:   ◄
ص من السموم، 

ّ
ي الجسم وتدعم عمليات التخل

ّ
تغذ

وتنظيف الكلى.
مدر  النقع،  أو  للسلطات  مثالي  غ��ذاء  الكرفس:   ◄

للبول وغني باملعادن.
وامل���اء  وامل���ع���ادن  بالفيتامينات  غ��ن��ي  الشمندر:   ◄

 ممتازًا لسموم الكلى.
ً
واأللياف. ولهذا ُيعتبر مزيا

◄ الفاصوليا البيضاء: توفر الكربوهيدرات واأللياف 
والعناصر الغذائية املختلفة املفيدة جدًا للكلى.

يجب تضمن هذه األطعمة في نظام غذائي متوازن. 
ال تستهلكها حصريًا، ألن ذلك قد يؤدي إلى اختال 

التوازن في جسمك.
إن ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ال����غ����ذاء ال��ح��ق��ي��ق��ي، وال��ت��ق��ل��ي��ل من 
استهاك الدهون املشبعة واملعالجة، وامللح والسكر، 
بالكبد  لاعتناء  طريقك  الطبيب  ت��وص��ي��ات  وات��ب��اع 

والكلى واملثانة، وبصحتك عمومًا.

رافع البرغوثي
تعمل الكليتان والمثانة مع الكبد على إزالة السموم من الجسم، والتخّلص من الفضالت 

الموجودة في الخاليا، كما تؤدي العديد من الوظائف األخرى. 
ومن الضروري االعتناء بالكليتين حتى ال يثقلهما العبء الزائد، لتبقيا قادرتين على أداء 

وظائفهما. وكذلك يجب االعتناء بالمثانة، ففيها ُيخّزن البول الذي سيتم التخلص منه، 
وفق موقع »ستب توهيلث«.
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في 9 أشهر.. بنمو 51 % على أساس سنوي
ق 254.8 مليون دينار أرباحًا صافية »الوطني« يحقِّ

سجل البنك صافي ربح في الربع الثالث 
من العام واملنتهي في 30 سبتمبر 2021 
مليون   311.8( دينار  مليون   94.1 بواقع 
دوالر( بنمو 63.3% على أس��اس سنوي. 
ون���م���ت امل�����وج�����ودات اإلج���م���ال���ي���ة ك��م��ا في 
أساس  7.0% على  بواقع  نهاية سبتمبر 
 107.8( دي��ن��ار  مليار   32.5 لتبلغ  س��ن��وي، 
ال���ق���روض  ب��ل��غ��ت  ك��م��ا  دوالر(.  م���ل���ي���ارات 
والتسليفات اإلجمالية 19.0 مليار دينار 
)62.9 مليار دوالر(، مرتفعة بنسبة %7.5 
على أساس سنوي. وبلغ إجمالي حقوق 
املساهمني 3.4 مليارات دينار )11.4 مليار 
دوالر(، بارتفاع بلغت نسبته 8.5% على 

أساس سنوي.

مركز مالي صلب

م��ع��ق��ب��ًا ع���ل���ى ال���ن���ت���ائ���ج امل���ال���ي���ة ع����ن ف��ت��رة 
األشهر التسعة األولى من عام 2021، قال 
رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت 
الوطني ناصر مساعد الساير: »تسارعت 
وت��ي��رة نمو أرباحنا ف��ي األش��ه��ر التسعة 
األولى من العام رغم استمرار التحديات 
األم��ر  التشغيلية،  البيئة  تشهدها  ال��ت��ي 
ال�����ذي ي���ؤك���د م���ا ي��ت��م��ت��ع ب���ه ال���وط���ن���ي من 
م��رك��ز م��ال��ي ص��ل��ب ون���م���وذج أع��م��ال م��رن 
ونجاح استراتيجيته االستباقية للتنوع 

والتحول الرقمي«.
وأش����������ار إل�������ى أه����م����ي����ة ت����ك����ام����ل ع���م���ل���ي���ات 
الخدمات  تقديم  صعيد  على  املجموعة 
املصرفية التقليدية واإلسالمية من خالل 
بنك بوبيان الذراع اإلسالمية للمجموعة 
واالن�����ت�����ش�����ار ال����ج����غ����راف����ي ف�����ي األس��������واق 
الرئيسية في املنطقة والعالم، وما يمثله 
ذل��ك التكامل م��ن رك��ي��زة أس��اس��ي��ة لتفوق 

ال��وط��ن��ي وق���درت���ه ع��ل��ى ت��خ��ط��ي األزم�����ات 
وت���ح���ف���ي���ز ال���ن���م���و امل��س��ت��ق��ب��ل��ي امل���س���ت���دام 

ألعمال املجموعة.
وأوض����ح ال��س��اي��ر م��واص��ل��ة ال��ب��ن��ك ال��ق��ي��ام 
ب���������دوره ال����وط����ن����ي ف�����ي دع������م االق����ت����ص����اد، 
م��س��ت��ن��دًا إل����ى إم���ك���ان���ات ه��ائ��ل��ة وق���اع���دة 
ودائع متنوعة ومستقرة وسيولة مريحة 
ت��ع��زز ق��درت��ه ع��ل��ى ت��م��وي��ل ج��ه��ود ال��دول��ة 
لتعزيز تعافي االقتصاد، وسط توقعات 
بتسارع وتيرة ترسية املشروعات وزيادة 
العام  الرأسمالي للحكومة خالل  اإلنفاق 

املالي الجاري.
الوطني  الكويت  التزام بنك  الساير  وأكد 
املصالح،  أصحاب  لكل  العوائد  بتعظيم 

م����ن خ�����الل ال���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ق���دي���م خ���دم���ات 
م���ت���م���ي���زة ل����ل����ع����م����الء، وت���ح���ق���ي���ق أق���ص���ى 
اس��ت��ف��ادة للمساهمني م��ن خ��الل ال��ت��وازن 
ب���ني ال���ح���ف���اظ ع��ل��ى ال��رب��ح��ي��ة واس���ت���م���رار 
ال��ن��م��و امل��س��ت��ق��ب��ل��ي، وذل�����ك ب��ال��ت��زام��ن مع 
املجتمعية  ال��ب��ن��ك  ب��م��س��ؤول��ي��ات  ال��ق��ي��ام 
التي كانت حاضرة بقوة منذ بدء األزمة 
في  املدني  واملجتمع  الدولة  لدعم جهود 

التصدي للجائحة.
وأك����م����ل ال���س���اي���ر: »ن����ح����رص ع���ل���ى ال��ق��ي��ام 
بدور مستقبلي في دعم الجهود الرامية 
ومكافحة  الكربوني  الحياد  تحقيق  إل��ى 
ال��ت��غ��ي��ر امل��ن��اخ��ي ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ك��وي��ت 
وامل����ن����ط����ق����ة، وت����ؤه����ل����ن����ا ل����ذل����ك ج���ه���ودن���ا 

���ق���ة ب���ت���ط���ب���ي���ق ق����واع����د 
ّ
ال���ح���ث���ي���ث���ة امل���ت���ع���ل

البيئية  ال��ح��وك��م��ة وم��ع��اي��ي��ر االس���ت���دام���ة 
ونجاحاتنا  وامل��ؤس��س��ي��ة،  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
أفضل  تطبيق  ف��ي  املاضية  الفترة  خ��الل 

قة باالستدامة«.
ّ
املعايير العاملية املتعل

نجاح اإلستراتيجية

م�����ن ج����ان����ب����ه، ق������ال ال����رئ����ي����س ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
مل��ج��م��وع��ة ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي ع��ص��ام 
ج����اس����م ال���ص���ق���ر: »ي����ؤك����د ال���ن���م���و ال���ق���وي 
ألرباحنا نجاح إستراتيجيتنا الحصيفة 
ف��ي إدارة امل��خ��اط��ر، ال��ت��ي ت��أت��ي ف��ي إط��ار 
ن��ه��ج��ن��ا امل��ت��ح��وط ت��اري��خ��ي��ًا، م���ا ان��ع��ك��س 
إيجابًا على صافي األرباح نتيجة تحسن 
تكلفة املخاطر بالتزامن مع بدء التعافي 
والعودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية، 
وهو ما اتفق مع رؤيتنا منذ بدء األزمة«.
وأض���������اف ال����ص����ق����ر: »أك�����دن�����ا م�����ن ق���ب���ل أن 
أك��ب��ر املستفيدين  ب��ني  ال��وط��ن��ي س��ي��ك��ون 
املرن  أعماله  نموذج  بفضل  التعافي  من 
األنشطة  على  والتركيز  الرقمي  وتفوقه 
امل��ص��رف��ي��ة األس��اس��ي��ة، وق���د ان��ع��ك��س ذل��ك 
على تحسن صافي اإلي��رادات التشغيلية 
دي���ن���ار بنمو  م��ل��ي��ون  ب��ل��غ��ت 681.1  ال��ت��ي 

بلغت نسبته 7.7% على أساس سنوي«.
وأش���������ار إل������ى ت�����زام�����ن ال���ن���م���و ال�����ق�����وي ف��ي 
األرباح وتحّسن اإليرادات التشغيلية مع 
قوية  أص����ول  ج����ودة  بمعايير  االح��ت��ف��اظ 
ورس���م���ل���ة م���ري���ح���ة، ت���ؤك���د ص���الب���ة امل��رك��ز 
امل��ال��ي، إل���ى ج��ان��ب ال��ت��وّس��ع املستمر في 
قدمًا  امل��ض��ي  م��ؤك��دًا  العمومية،  امليزانية 
ف��ي ال��ب��ن��اء ع��ل��ى م��ا ت��م إح�����رازه م��ن ت��ق��ّدم 
الرقمي  التحّول  تنفيذ خريطة  في  هائل 
خالل الفترة املاضية، حيث أثبتت األزمة 
ال��وط��ن��ي االستباقية  ح��ص��اف��ة س��ي��اس��ات 
للتحول ال��رق��م��ي، وم���ا أث��م��رت��ه م��ن تفوق 
ب����ف����وارق ش���اس���ع���ة ع����ن أق������رب امل��ن��اف��س��ني 
وب��ن��اء ق����درات ه��ائ��ل��ة س��اه��م��ت ف��ي تلبية 
اح���ت���ي���اج���ات ال����ع����م����الء رغ������م م����ا ف��رض��ت��ه 

الجائحة من قيود وتداعيات.

عصام الصقر: ناصر الساير:

حصافة  د  تؤكِّ القوية  أرباحنا   ■
المخاطر  إدارة  في  إستراتيجيتنا 
ط ت��اري��خ��ي��ًا ون��ه��ج��ن��ا ال���م���ت���ح���وِّ

ن تكلفة المخاطر بالتزامن  ■ تحسُّ
الطبيعية  للحياة  ال��ع��ودة  م��ع 
يتوافق مع رؤيتنا منذ بدء األزمة

ج��ودة  م��ع  ت��زام��ن  أرباحنا  نمو   ■
واستمرار  قوية  ورسملة  أص��ول 
العمومية  بالميزانية  ��ع  ال��ت��وسُّ

قت  ل الرقمي تفوَّ ■  إستراتيجية التحوُّ
ب��ف��وارق ش��اس��ع��ة.. وب��ن��اء ق���درات 
عمالئنا اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  ه��ائ��ل��ة 

■ إقبال المستثمرين على إصداراتنا 
عالمتنا  ري��ادة  د  يؤكِّ السندات  من 
المالي م��رك��زن��ا  وص��الب��ة  التجارية 

مركزنا  صالبة  د  يؤكِّ أرباحنا  نمو   ■
إستراتيجيتنا  ون��ج��اح  ال��م��ال��ي 
ل ال��رق��م��ي ع وال����ت����ح����وُّ ل���ل���ت���ن���وُّ

المجموعة  عمليات  ت��ك��ام��ل   ■
األزم��ات  لتخطي  أساسية  ركيزة 
المستقبلي ال��ن��م��و  وت��ح��ف��ي��ز 

قدرتنا  ز  تعزِّ الهائلة  إمكاناتنا   ■
ع��ل��ى دع����م وت���م���وي���ل ج��ه��ود 
االقتصاد تعافي  لتعزيز  الدولة 

لكل  ال��ع��وائ��د  بتعظيم  نلتزم   ■
أص����ح����اب ال���م���ص���ال���ح وت��ح��ق��ي��ق 
ال���ت���وازن ب��ي��ن ال��رب��ح��ي��ة وال��ن��م��و 

■ ن��ت��ط��ل��ع إل���ى ت��ح��ق��ي��ق أق��ص��ى 
اقتصادات  تعافي  من  استفادة 
النفط  أسعار  ن  وتحسُّ المنطقة 

توّسع مستمر 
قال الساير: »نتطلع إلى استمرار التوسع في كل األسواق التي نعمل بها، واالستفادة 
من تعافي اقتصادات املنطقة والعالم وتحّسن أسعار النفط، وتوجه البنوك املركزية 
إلى تخفيف سياساتها التيسيرية في ظل االستغالل األقصى لكامل ما نتمتع به 

من قدرات وخبرات تؤهلنا لنكون أكبر املستفيدين من التعافي«. 

أعلى التصنيفات االئتمانية 
على  االئتمانية  التصنيفات  بأعلى  الوطني  الكويت  بنك  يحتفظ 
التصنيف  وك���االت  بإجماع  المنطقة  ف��ي  كافة  البنوك  مستوى 

االئتماني على الشكل التالي: 

A1 :وك���ال���ة م���ودي���ز ل��ل��ت��ص��ن��ي��ف االئ���ت���م���ان���ي

-AA :ل��ل��ت��ص��ن��ي��ف االئ���ت���م���ان���ي وك���ال���ة ف��ي��ت��ش 

 A االئتماني:  للتصنيف  ب��ور  آن��د  ستاندر  وك��ال��ة 

إلى  التشغيلية  اإلي��رادات  صافي  نمو   %  7.7
في  دوالر(  مليار   2.3( دي��ن��ار  مليون   681.1
بالفترة  مقارنة   2021 من  األولى  ال�9  األشهر 

نفسها من 2020

أساس  على  الموجودات  إجمالي  نمو   %  7
سنوي بنهاية سبتمبر 2021 لتبلغ 32.5 مليار 

دينار )107.8 مليارات دوالر(

على  والتسليفات  ال��ق��روض  زي���ادة   %  7.5
أساس سنوي لتصل إلى 19 مليار دينار )62.9 

مليار دوالر(

ودائع العمالء تصل إلى 17.4 مليار دينار )57.6 مليار 
دوالر( بتراجع نسبته 0.8% على أساس سنوي

مستوياتها  على  تحافظ  األص��ول  جودة  معايير 
القوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من 
تقابلها   ،%1.43 االئتمانية  المحفظة  إجمالي 

تغطية بنسبة %230 

مريحة  رسملة  بمستويات  المجموعة  احتفاظ 
مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 18.1%، متجاوزاً 

الحد األدنى للمستويات المطلوبة

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لألشهر التسعة األولى من 2021 والمنتهية في 
30 سبتمبر، محققا أرباحاً صافية بقيمة 254.8 مليون دينار )844.8 مليون دوالر(، بنمو بلغت 

نسبته 51.1% مقارنة بالفترة المماثلة من 2020، التي سجل فيها البنك أرباحاً صافية بقيمة 
168.7 مليون دينار )559.2 مليون دوالر(.

■

■

■

أرقام 
مؤشرات 

األداء

◄

◄

◄◄

◄

◄



علي الخالدي وأميرة بن طرف 
أصبح ترشيق الجهاز الحكومي حاجة ماسة وليس ترفا، 
ق��ي��ادي��ن وم��ج��ال��س ادارات في  ل��م يعد ممكنا اس��ت��م��رار  اذ 
الحكومية  واألج��ه��زة  والهيئات  املؤسسات  م��ن  كبير  ع��دد 
دون تحقيق انجازات تواكب رؤية الدولة الطموحة »كويت 
مستوى  على  النطاق  واسعة  بتغييرات  يبشر  ما   ،»2035
غ��ال��ب��ي��ة ال��ه��ي��ئ��ات واألج���ه���زة ال��ح��ك��وم��ي��ة، م��ع ت��وق��ع��ات ب��أن 
تشهد االسابيع القادمة تعيينات جديدة تضم شخصيات 

ووجوها شابة. 
وفي هذا السياق، قالت مصادر حكومية رفيعة ل� سبقلا، 
ان النهج الجديد بخصوص تعين اعضاء مجالس ادارات 
الهيئات او حتى على مستوى القيادات الحكومية سيتغير 
بشكل جذري عما كان معموال به في السابق، اذ لن تكون 
»الواسطة« عنوان التعين، بل الكفاءة والخبرة في العمل 
املناط بالقيادي املزمع تعيينه، وذلك للتخلص من خمول 
سكة  على  ووضعها  الحكومية  واالدارات  الهيئات  بعض 

االنجاز والتطوير. 
وأك�����دت امل���ص���ادر ان ع����ددا ك��ب��ي��را م���ن امل��دي��ري��ن امل��رش��ح��ن 
مل��ن��اص��ب ق���ي���ادي���ة، م���ن ض��م��ن��ه��م اس���ات���ذة ج��ام��ع��ي��ون، وق��ع 
في  لكنهم رسبوا  ق��ي��ادي،  لتولي منصب  االختيار  عليهم 
اختبارات تعين القيادات أخيرا، ومن اسباب عدم اجتياز 
اختبارات القبول عدم اجادة »اللغة االنكليزية«، او اجادة 
استخدام الحاسب اآللي وبعض البرامج اإللكترونية التي 
ا م���ن امل���راس���ات وال��ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ي، او لم  اص��ب��ح��ت ج����زء
يقدموا برنامج عمل اصاحيا للقطاع او ال��وزارة التي تم 

ترشيحهم لها. 

ف مع املتغيرات  التكيُّ

الباد مقبلة على تغييرات كبيرة  ان  ال��ى  املصادر  ولفتت 
جدا على املستوى االداري واالقتصادي، وذلك تنفيذا لرؤية 
2035 لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، ما 
يتطلب تعين قيادات على مستوى عالية من املهنية وروح 
الشباب القادرة على تطبيق رؤية الكويت على ارض الواقع. 
واش���ارت ال��ى ان تحقيق خطة »ك��وي��ت ج��دي��دة« املتضمنة 
الثالثة، روعي فيها تافي العوائق التي  الخطة االنمائية 
وقفت حاجزًا دون تحقيق اهداف الخطط السابقة، وأبرزها 
عدم قدرة غالبية قياديي الجهات الحكومية على التكيف 

مع املتغيرات االقتصادية الجديدة. 
إل���ى ذل����ك، ل��ف��ت��ت امل���ص���ادر إل���ى أن ع���دد امل��ن��اص��ب ال��ق��ي��ادي��ة 

الشاغرة يصل إلى أكثر من 70 شاغرا، أبرزها قيادات في 
التجارة،  وزارة  مثل  واق��ت��ص��ادي،  مالي  طابع  ذات  جهات 
و»امل���ال���ي���ة«، وه��ي��ئ��ة اس����واق امل����ال، وب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي، 
وجهاز حماية املنافسة، باالضافة الى مؤسسات تعليمية، 
»األوق��اف« و»الشؤون« و»الداخلية«، مبينة  وجهات، مثل 

أنه تم ترشيح عدد من القيادين لشغل تلك املناصب. 
وقالت املصادر ان تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء 
التي  أخ��ي��را،  الحكومة  قياديي  أم��ام  الخالد  الشيخ صباح 

جاء فيها »إن مركب الحكومة لن يتسع ألي قيادي ال يمتلك 
القدرة الفنية وغير قادر على تحمل أعباء املسؤولية خال 
املرحلة املقبلة«، لم تأِت من فراغ، خاصة ان الحكومة تظهر 
جدية هذه املرة حيال اج��راء تغييرات شاملة على الجسد 
الحكومي وتزويده بدفعة جديدة من القيادات القادرة على 

دفعه نحو األمام. 
هذا وكشفت تقارير رقابية عن وجود عوائق ادارية كبيرة 
امام تنفيذ مشاريع التنمية الحكومية، االمر الذي يحتاج 

م��ع��ه ب��ال��ف��ع��ل ال���ى ت��س��ون��ام��ي ق���وي لتغيير م��ف��ه��وم العمل 
ال��ج��دي��دة، وه��و ما  الحكومي واس��ت��خ��دام اس��ال��ي��ب االدارة 
ان��ت��ب��ه��ت ال��ي��ه ال��ح��ك��وم��ة أخ���ي���را، ح��ي��ث ق���دم دي����وان الخدمة 
الحكومي  للتدريب  وط��ن��ي  م��رك��ز  بإنشاء  مقترحًا  املدنية 
وت���ط���وي���ر م�����ه�����ارات امل���وظ���ف���ن وك����ذل����ك ت���أه���ي���ل امل��رش��ح��ن 
خطط  وي��دع��م  يعزز  بما  واالش��راف��ي��ة،  القيادية  للمناصب 
وتنمية مستوى  ت��ط��وي��ر  ف��ي  توجهاتها  ب��ش��أن  ال��ح��ك��وم��ة 

اإلدارة بصفة عامة. 

09 اقتصاد

مرشحون لتبّوؤ
مناصب قيادية رسبوا

في االختبارات المطلوبة 

قياديون يرأسون أجهزة
ذات طابع اقتصادي

وال يجيدون »اإلنكليزية«!

مصدر حكومي لـ سبقلا:
تعيينات جديدة تضم وجوهاً 
شابة في األسابيع المقبلة
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بـ101.5 مليار برميل.. تشّكل 6.6% من االحتياطي العالمي

الكويت السادسة عالميًا في االحتياطيات النفطية
من  عامليًا  ال��س��ادس��ة  املرتبة  إل��ى  الكويت  تراجعت 
ح��ي��ث اح��ت��ي��اط��ي��ات ال��ن��ف��ط امل��ث��ب��ت��ة ب�������101.5 مليار 
ال��ع��امل��ي  ب���رم���ي���ل، ب��ح��ص��ة 6.6% م����ن االح���ت���ي���اط���ي 
البالغ نحو 1.55 تريليون برميل بنهاية  النفطي، 

.2020
الخامسة  لتصبح  الكويت  على  اإلم���ارات  وتفوقت 
مليارات   107 يبلغ  مثبت  نفط  باحتياطي  عامليًا 
في  العاملي،  االحتياطي  من   %6.9 ويشّكل  برميل، 
من  العالم  دول  أكبر  كثاني  السعودية  ت 

ّ
حل وق��ت 

ح��ي��ث اح��ت��ي��اط��ي��ات ال��ن��ف��ط امل��ث��ب��ت��ة ب�������267.1 مليار 
ب��رم��ي��ل، ب��ح��ص��ة 17.2% م���ن االح��ت��ي��اط��ي ال��ع��امل��ي 

النفطي.
ووف�����ق رص����د اس��ت��ن��د إل����ى ب���ي���ان���ات وزارة ال��ط��اق��ة 
ال����س����ع����ودي����ة وب����ي����ان����ات م���ن���ظ���م���ة أوب���������ك، ارت���ف���ع���ت 
م��اي��ن   9 أو   %0.003 ال��س��ع��ودي��ة  االح��ت��ي��اط��ي��ات 

برميل خال 2020.
وت��ح��ت��ل اح��ت��ي��اط��ي��ات ال��ن��ف��ط ال��س��ع��ودي��ة ال��ت��رت��ي��ب 
ال���ث���ان���ي ع��امل��ي��ًا ب��ع��د ف���ن���زوي���ا ال���ت���ي ت��م��ل��ك 303.6 
مليارات برميل تمثل 19.6% من احتياطيات العالم.
 %31.1 النفط  من  السعودية  احتياطيات  وت��ع��ادل 
ال��ش��رق األوس���ط  م��ن االح��ت��ي��اط��ي ف��ي دول منطقة 
احتياطي  م��ن  و%21.6  ب��رم��ي��ل،  مليار   860 ال��ب��ال��غ 
برميل  ت��ري��ل��ي��ون   1.24 ال��ب��ال��غ  أوب����ك  م��ن��ظ��م��ة  دول 

بنهاية 2020.
وارتفعت احتياطيات النفط في العالم خال 2020 
صعود  بسبب  برميل(،  مليار   2.63(  %0.2 بنسبة 

االحتياطيات اإلماراتية بملياري برميل.

أكبر االحتياطيات عامليًا

وض����م����ن أك����ب����ر ع���ش���ر دول ف�����ي ال����ع����ال����م م�����ن ح��ي��ث 
احتياطي النفط املثبت، جاءت إيران خلف فنزويا 
 208.6 يبلغ  مثبت  نفطي  باحتياطي  والسعودية، 
االحتياطي  م��ن   %13.5 وي��ش��ّك��ل  ب��رم��ي��ل،  م��ل��ي��ارات 
برميل،  مليار   145 باحتياطي  ال��ع��راق  ثم  العاملي، 

ويشّكل %9.4.
نفط  باحتياطي  السابعة  املرتبة  روسيا  وحجزت 
م��ث��ب��ت ي��ب��ل��غ 80 م��ل��ي��ار ب��رم��ي��ل وي��ش��ّك��ل 5.2% من 
االحتياطي العاملي، ثم ليبيا ب� 48.4 مليار برميل، 

بما يمثل %3.1.
����ت ال�������والي�������ات امل����ت����ح����دة األم���ي���رك���ي���ة 

ّ
ت����اس����ع����ًا، ح����ل

ب��اح��ت��ي��اط��ي 44.5 م��ل��ي��ار ب��رم��ي��ل وي��م��ث��ل 2.9% من 

االح���ت���ي���اط���ي ال���ع���امل���ي، وع����اش����رًا ج�����اءت ن��ي��ج��ي��ري��ا 
ب��اح��ت��ي��اط��ي ن��ف��ط م��ث��ب��ت ي��ب��ل��غ 36.9 م��ل��ي��ار برميل 

ويشّكل 2.4% من االحتياطي العاملي.
النفط  احتياطيات  على  »أوب���ك«  بيانات  وتعتمد 

الصخري،  النفط  تشمل  وال  ال��ع��ال��م  ف��ي  التقليدي 
ل����ذا خ��رج��ت ك��ن��دا م���ن ق��ائ��م��ة أك��ث��ر ال�����دول ام��ت��اك��ًا 
لديها  االحتياطي  معظم  ألن  نظرًا  لاحتياطيات، 

من النفط الصخري.

تقترب من 50 مليون دينار سنوياً

كلفة استئجار المباني تسقط من خطط الترشيد الحكومي
سالم عبدالغفور

على الرغم من الخطط الحكومية املعلنة لترشيد 
بإيجاد حلول  ال����وزارات  امل��ص��روف��ات، ومطالبتها 
العامة، سقطت  املوازنة  جذرية في مواجهة عجز 
الكلفة اإليجارية التي تدفعها الدولة نظير تأجير 

��ف ال��ت��ي أعلن 
ُّ

امل��ب��ان��ي وامل���واق���ع، م��ن خ��ط��ط ال��ت��ق��ش
عنها مؤخرًا.

وك���ان���ت ال��خ��ط��ط ال��ح��ك��وم��ي��ة ق���د ش��م��ل��ت تخفيض 
النظر  وإع��ادة  بنسبة %10،  امليزانية  الصرف من 
ف���ي رس�����وم ال���خ���دم���ات، وت��خ��ف��ي��ض امل���ش���ارك���ة في 
امل��ع��ارض وامل��ه��م��ات ال��رس��م��ي��ة، وت��رت��ي��ب أول��وي��ات 

ه نحو فرض بعض  املشاريع، ووصلت إلى التوجُّ
الضرائب.

وأش������ارت م���ص���ادر اق��ت��ص��ادي��ة إل����ى أن اس��ت��ئ��ج��ار 
ال���ج���ه���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ل���ل���ع���ق���ارات ي��ج��ب أال ي��ك��ون 
م��ع  امل���س���اح���ة  ت��ت��ن��اس��ب  م����اس����ة، وأن  ل���ح���اج���ة  إال 
التعاقدات  بعض  أن  إل��ى  مشيرة  االح��ت��ي��اج،  ذل��ك 

اإليجارية ثابتة منذ عقود، والبعض اآلخر يبحث 
امل��ال  على  التكلفة  ع��ن  النظر  بغض  الفخامة  ع��ن 

العام. 
وامل��واق��ع  للمباني  اإلي��ج��اري��ة  التكلفة  أن  ��ن��ت  وب��يَّ
تكلف امل���ال ال��ع��ام سنويًا م��ا ي��ق��رب م��ن 50 مليون 
لترشيد  الحكومة  ال��ذي تسعى  الوقت  دي��ن��ار، في 

اإلن���ف���اق ووض����ع الئ��ح��ة ج���دي���دة إلي���ج���ارات أم���اك 
الدولة. 

وط���ال���ب���ت امل����ص����ادر ال��ح��ك��وم��ة ب����إع����ادة ال��ن��ظ��ر في 
وال سيما  املباني،  باستئجار  املتعلقة  إجراءاتها 
ال��ج��ه��ات ال��ت��ي ت��س��ت��أج��ر م��ب��ان��ي غ��ي��ر مستغلة أو 
تبالغ في املساحات اإليجارية دون الحاجة إليها.

على مستوى القياديين ومجالس اإلدارات

تغييرات واسعة تطول هيئات وأجهزة حكومية

..ومهاراتهم
1 - مهارات اللغة اإلنكليزية 

2 - مهارات إدارية 
3 - مهارات الصفات الشخصية 

4 - مهارات مالية 
5 - مهارات تخطيط

اختبارات القياديين 

يخضع املرشحون للمناصب القيادية الختبارات في 5 مجموعات ملهارات مختلفة، لكل منها 20 درجة، والجتياز 
االختبار على املرشح أن يحصل على 70 درجة. 

وتضم كل مجموعة عددًا من املضامني، ففي مهارات اللغة اإلنكليزية مطلوب من املرشح اإلملام ببعض املفردات 
والقراءة والفهم، بينما تضم املهارات االدارية، قياس ادارة االزمات، والقيادة والتنظيم، بينما تشمل مهارات الصفات 
امليزانيات،  وإع���داد  املالية  بالقواعد  املرشح  إمل��ام  فتختبر  »املالية«  أم��ا  وابتكارية،  اجتماعية،  م��ه��ارات  الشخصية 

ومهارات التخطيط تختبر التخطيط االستراتيجي والتفكير املنطقي وحل املشكالت وصنع القرار.

أبرز الجهات والهيئات المتوقع أن تشهد 
تغييرات جذرية في مجالس إداراتها

مؤسسة البترول الكويتية1

جهاز حماية المنافسة2

الصندوق الوطني للمشروعات 3
الصغيرة والمتوسطة

مؤسسة الموانئ الكويتية4

المجلس األعلى للتخطيط5

هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية 6
المعلومات

بنك الكويت المركزي7

هيئة أسواق المال8



اقتصاد10
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أطلقت عمالت رقمية خاصة بها

البنوك المركزية لم تستسلم بعد لـ»البيتكوين«
حسام علم الدين

غامضة  املشفرة  الرقمية  البيتكوين  عملة  ت��زال  ال 
لكثير من املستثمرين حول العالم، فمنهم من يقبل 
ل��ه ع��وائ��د مالية  عليها ك����أداة اس��ت��ث��م��اري��ة ت��ح��ق��ق 
غير  استثمارات  يعتبرونها  وآخ���رون  مستقبلية، 
ي��س��ت��خ��دم��ه��ا م��ج��رم��ون فيحجمون  آم���ن���ة وأم������وال 

عنها.
وي��ق��ول ت��ق��ري��ر »ن��اش��ي��ون��ال« إن االن��ق��س��ام العميق 
»بيتكوين«  يمنع  لم  املشفرة  الرقمية  العملة  حول 
من تحقيق قيمة سوقية بنحو تريليون دوالر، رغم 
إجراءات تنظيمية صينية كان بينها منع تعدينها 

على أراضيها. 
ويشير إلى أن العملة الرقمية املشفرة متقلبة جدًا 
أس��ع��اره��ا،  ت��ح��رك��ات  تفسير  أو  التنبؤ  ويستحيل 
م��ن املستثمرين  ع��دد قليل  ال��س��وق  إذ يهيمن على 
ي��ع��رف��ون ب��اس��م »ال��ح��ي��ت��ان«، ال��ذي��ن يمكنهم تغيير 
إقبالهم  أو  أسعارها حسب رغباتهم االستثمارية 
عليها م��ث��ل م��ؤس��س »ت��س��ا« إي��ل��ون م��اس��ك، ال��ذي 
يمكنه رفع أسعار »بيتكوين« بتغريدة واحدة فقط. 
وينقل ع��ن مؤسس منصة »ن��اي��س ه��اش« للعملة 
امل���ش���ف���رة، م���ات���ج���از س���ك���وري���ن���اك ق���ول���ه: »ب��ي��ت��ك��وي��ن 
وأصبحت  م��اس��ك،  تغريدات  م��ن  بالفعل  استفادت 
ت��ل��ك ال��ع��م��ل��ة أق����وى م��ن ال��ح��ك��وم��ات ال��ت��ي تعتبرها 

تشكل تهديدًا وقد أثبتت نفسها. 
ويذكر التقرير، أنه بعدما انخفض سعر بيتكوين 
إلى أقل من 30 ألف دوالر في 20 يوليو، يتضاعف 
سعرها اليوم إلى 60 ألف دوالر، ويعتقد البعض أن 

سعرها قد يصل قريبًا إلى 100 أو 120 ألف دوالر. 

فرصة نمو

وي���ؤك���د ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة »ان��ف��س��ت��م��ن��ت 
م���اس���ت���ي���ري«، م����ارك����وس دي م���اري���ا أن ارت���ف���اع���ات 
»بيتكوين« الحالية ليست إال البداية، حيث يمتلك 
4% من سكان العالم هذه العملة املشفرة، ما يعني 

أنها تملك فرصة كبيرة للنمو. 
وف�������ي ح�����ن س����ي����ج����ري ت����ع����دي����ن ن����ح����و 21 م���ل���ي���ون 
»بيتكوين« قريبًا، واعتبار بعض املستثمرين ذلك 
؛ ألنه يمكن تحويله إلكترونيًا في 

ً
يشكل ذهبًا سائا

دقائق حول العالم، يفسر دي ماريا ملاذا ال يشتري 
تنخفض  عندما  املشفرة  العملة  تلك  املستثمرون 
أس���ع���اره���ا، وي����ق����ول: »إن امل��س��ت��ث��م��ري��ن ي��ن��ت��ظ��رون 

بالسعادة  أن يشعروا  وب��داًل من  تحسن عواطفهم 
ع��ن��دم��ا ت��ن��خ��ف��ض أس���ع���اره���ا ي���ش���ع���رون ب��ال��خ��وف، 
بسعر  ويبيعون  مرتفع  بسعر  بالشراء  فيقومون 

منخفض بداًل من فعل العكس«. 

عمات خاصة

م���ن ج��ه��ت��ه، ال ي��ت��وق��ع ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة 
»س���االم���ان���ت���ك���س« ل���ح���ل���ول ال����دف����ع امل���ش���ف���ر، ري��ن��ي��ه 
بوماسل، أال تحل العمات املشفرة محل طرق الدفع 

التقليدية بل ستكون موازية لها. 
ورغم ذلك تقاوم بنوك مركزية حول العالم بإطاق 
إن  يقول  بوماسل  لكن  بها،  خاصة  رقمية  عمات 

هذا سيعزز العمات املشفرة الحالية بشكل أكبر.
إال أن ك��ب��ي��رة م��ح��ل��ل��ي االس���ت���ث���م���ار واألس��������واق في 
سوزانا  ال��دف��ع،  لخدمات  الن��دس��داون«  »هارغريفز 
لم  العالم  ف��ي  امل��رك��زي��ة  البنوك  أن  أش���ارت  ستريتر 

تستسلم بعد للعمات املشفرة. 
وتقول: »إن أصول العمات املشفرة غير الخاضعة 
إل��ى  م��ل��ي��ار دوالر  م��ن 800  أق���ل  م��ن  ن��م��ت  للتنظيم 
2.3 تريليون دوالر هذا العام وح��ده، بزيدة قدرها 

.»
ً
200% مع إمكان ارتفاعها أكثر مستقبا

وت��خ��ت��ت��م: »ل��ج��ن��ة ب�����ازل ل���اش���راف ع��ل��ى امل���ص���ارف 
العاملية تدرس جعل املؤسسات املالية التي تتبنى 
العمات املشفرة في أعمالها، أن تضع مخصصات 
من رساميلها لتغطية 100% من خسائر محتملة، 
وهذا يمكن أن يجعل التعامل في العمات املشفرة 
واالستثمار فيها مكلفًا ويحد من املضاربة عليها 

وينظم أعمالها«.

قنبلة موقوتةالبنوك المركزية أمام تحدي امتالك 4% من سكان العالم لـ»بيتكوين«

املركزي  إنكلترا  بنك  محافظ  نائب  يعتقد 
العمالت  ح��ول  التكهنات  أن  كونليف  ج��ون 
امل���ش���ف���رة أص���ب���ح���ت ك��ق��ن��ب��ل��ة م���وق���وت���ة ف��ي 
مواجهة القطاع املالي العاملي، والتي يمكن أن 

تنفجر في أي لحظة.

متقلبة جداً.. ويستحيل التنبؤ 
أو تفسير تحركات أسعارها

توقعات بتضاعف سعرها إلى 
100 أو 120 ألف دوالر

لجنة بازل تدرس جعل 
االستثمار فيها مكلفاً 

لتنظيم أعمالها

»بيتك«: بزيادة شهرية 1.1 %

44.4 مليار دينار إجمالي الودائع في أغسطس
الودائع في  الكويتي بأن إجمالي  التمويل  أف��اد بيت 
البنوك الكويتية بنهاية أغسطس 2020 ارتفع بنسبة 
شهرية 1.1%، بزيادة 492 مليون دينار، عقب زيادة 
شهرية محدودة في يوليو، مع زي��ادة طفيفة لودائع 
أي 130 مليون دينار،   ،%0.4 الخاص بنسبة  القطاع 
بينما ارتفعت الودائع الحكومية على أساس شهري 
5.2%، أي أعلى نسبة خال عامن وربع العام، مقتربة 

من 7.3 مليارات دينار. 
ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ارت��ف��ع ف��ي��ه االئ��ت��م��ان امل��م��ن��وح %0.7 
ب��ح��وال��ي 297 م��ل��ي��ون دي��ن��ار ف��ي أغ��س��ط��س. وت��ق��ت��رب 
ال��ب��ن��وك املحلية م��ن 44.4 مليار  ال���ودائ���ع ف��ي  أرص����دة 
دي���ن���ار، ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت أرص����دة ال��ت��س��ه��ي��ات االئ��ت��م��ان��ي��ة 

املمنوحة 41.2 مليار دينار. 
وق���ال »ب��ي��ت��ك« ف��ي ت��ق��ري��ره: إن���ه م��ع ان��خ��ف��اض أس��ع��ار 
الفائدة وثبات معدل سعر الخصم قد تتجه السيولة 
اقتصادية يتوقع فيها تحقيق عوائد  نحو قطاعات 
أكبر، ومنها التداوالت العقارية التي فاقت مستويات 
ما قبل أزمة كوفيد19- مقتربة من 447 مليون دينار 
في أغسطس، مرتفعة 9.7% على أس��اس شهري، في 
ح��ن ارت��ف��ع��ت ب��أك��ث��ر م��ن ن��ص��ف قيمتها ع��ل��ى أس��اس 
سنوي. فيما تقترب تداوالت بورصة الكويت من 1.3 
مليار دينار بزيادة شهرية ملحوظة وصلت %69.3، 

فيما تعد أعلى بنسبة 141% عن أغسطس 2020. 
وأض�������اف ال���ت���ق���ري���ر أن ال�����زي�����ادة ال���س���ن���وي���ة امل��ل��ح��وظ��ة 
ل��ودائ��ع القطاع الخاص االدخ��اري��ة وال��ودائ��ع  تستمر 
ال��ودائ��ع  ال���ذي تراجعت فيه  ال��وق��ت  ف��ي  الطلب،  تحت 
الودائع  تعد  كما  األجنبية،  بالعملة  وال��ودائ��ع  ألج��ل 
الحكومية أدنى على أساس سنوي للشهر الخامس 
ع��ل��ى ال��ت��وال��ي، ول��ك��ن بنسبة أق���ل ف��ي أغ��س��ط��س، فقد 
ان��خ��ف��ض ح��ج��م ال���ودائ���ع ع��ل��ى أس���اس س��ن��وي بنسبة 
أق��ل نسبته  تراجع سنوي  2.4% في أغسطس مقابل 
ن��م��وًا سنويًا  2.2% ف��ي ي��ول��ي��و، فيما سجل االئ��ت��م��ان 

نسبته 3.8% في أغسطس.

تراجع سنوي

وأك����د »ب��ي��ت��ك« أن ق��ي��م��ة ال��ت��راج��ع ال��س��ن��وي إلج��م��ال��ي 
الودائع بلغت نحو 1.1 مليار دينار، مع تراجع ودائع 
ال��ح��ك��وم��ي 2.3% )193 م��ل��ي��ون دي���ن���ار(، فيما  ال��ق��ط��اع 
انخفضت ودائع القطاع الخاص بشكل طفيف %2.3 
)887 مليون دينار(، بعدما سجلت معدالت زيادة في 

الشهور األخيرة من 2020.
الخاص من إجمالي  للقطاع  الودائع  ومازالت حصة 

الودائع قريبة من مستواها، مرتفعة بشكل طفيف إلى 
83.6% في أغسطس مقابل 84.2% في يوليو، ومن دون 
أغسطس  ف��ي  ع��ن حصتها   2021 أغسطس  ف��ي  تغّير 
الحكومي  ال��ق��ط��اع  ودائ���ع  حصة  مثلت  بينما   ،2020
16.4% في أغسطس مقابل 15.8% من إجمالي الودائع 
الحكومية  ال��ودائ��ع  ارتفاع  ل��ه، مع  السابق  الشهر  في 
ع��ل��ى أس���اس ش��ه��ري بنسبة أك��ب��ر م��ن ت��ح��ّس��ن ودائ���ع 
أس��اس سنوي  على  تراجعتا  فيما  ال��خ��اص،  القطاع 
من   %58.7 ال��ودائ��ع  إجمالي  ويمثل  متقاربة.  بنسبة 
 من 

ً
م��وج��ودات ال��ب��ن��وك ف��ي أغ��س��ط��س، أي أدن���ى قليا

حصة شكلت 59.4% في يوليو، وبالتالي مازالت عند 
أدنى مستوى لحصتها من املوجودات منذ عام 2009، 

ومقابل 62.6% في أغسطس 2020.
وأش��ار التقرير إلى أن ودائ��ع القطاع الخاص بنهاية 
دي���ن���ار،  م��ل��ي��ار   37.1 ب��ل��غ��ت ح���وال���ي  أغ��س��ط��س 2021 

 %2.3 إل��ى  نسبته  تضاعفت  سنويًا  تراجعًا  مسجلة 
في أغسطس مقابل 1.1% في يوليو، في حن تحّسن 
دي���ن���ار على  م��ل��ي��ون  أي 130   ،%0.4 ب��ن��س��ب��ة  ح��ج��م��ه��ا 

أساس شهري.
وتجاوزت الودائع تحت الطلب 10.9 مليارات دينار 
السنوي في  نموها  ت��زاي��د  وق��د   ،2021 أغسطس  ف��ي 
في  ب��ن��س��ب��ة %4  زادت  ب��ع��دم��ا   ،%4.5 إل����ى  أغ��س��ط��س 
ي��ول��ي��و 2021، ك��م��ا ارت��ف��ع��ت ودائ�����ع االدخ�����ار بنسبة 
10.6%، بالتالي تباطأ نموها السنوي في أغسطس، 
متتالية  أشهر  لعشرة  سنوية  زي���ادة  شهدت  بعدما 
ف��ي نهاية 2020 وب��داي��ة 2021 ه��ي األع��ل��ى خ��ال 10 
س����ن����وات، وب���ل���غ رص���ي���ده���ا 6.9 م���ل���ي���ارات دي���ن���ار في 
أغ��س��ط��س مرتفعة ب��ح��وال��ي 660 م��ل��ي��ون دي��ن��ار على 
أساس سنوي، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص 
إل��ى حوالي 17.2 مليار دي��ن��ار، بنسبة سنوية  ألج��ل 
ت���زاي���دت إل���ى 10% ف���ي أغ��س��ط��س م��ق��اب��ل 9%، أي ما 
يقترب من 1.9 مليار دينار على أساس سنوي، وقد 
يعود ذلك إلى وجود رغبة من األفراد نحو االستثمار 
في بعض القنوات البديلة التي انتعشت مؤخرًا، في 
ال��وق��ت ال���ذي انخفضت ف��ي��ه ودائ����ع ال��ق��ط��اع ال��خ��اص 
مليون   790 ب��ح��دود  طفيف  بشكل  املحلية  بالعملة 
 35 س��ن��وي متخطية  أس����اس  ع��ل��ى   %2.2 أي  دي���ن���ار، 

مليار دينار مع نهاية أغسطس 2021.

»بيتك كابيتال« تضيف األسواق األميركية إلى »بيتك للتداول«
ك��اب��ي��ت��ال األس����واق األميركية  أض��اف��ت ش��رك��ة بيتك 
إلى خدمة »بيتك للتداول«، وذلك إلتاحة مزيد من 
العماء من خال تداول  أم��ام  الفرص االستثمارية 
آم���ن وس��ري��ع ع��ب��ر ت��وس��ي��ع ن��ط��اق ال��خ��دم��ة، وتقديم 
م����ج����االت ج����دي����دة ل��اس��ت��ث��م��ار ب��ال��ن��ظ��ر ال�����ى ح��ج��م 
وت���ن���وع م���ج���االت ع��م��ل ال��ش��رك��ات األم��ي��رك��ي��ة، األم���ر 
الذي يتيح للعماء الفرصة للمساهمة بالكثير من 

القطاعات واقتناص الفرص.
»ب��ي��ت��ك  ف�����ي  إدارة األص���������ول  ق����ط����اع  رئ����ي����س  وق�������ال 
ك��اب��ي��ت��ال«، ع��ب��داهلل عيسى ال��ع��ل��ي: إن إت��اح��ة خدمة 
ف��ي أس���واق األس��ه��م األميركية  ال��ت��داول اإللكتروني 
ت��ن��ح��ص��ر ف����ي األس����ه����م وال����ش����رك����ات امل���ت���واف���ق���ة م��ع 
الشريعة اإلسامية، وتمثل إضافة األسواق العاملية 
ت���ط���ورًا ن��وع��ي��ًا ك��ب��ي��رًا ب��خ��دم��ات ال����ت����داول، متمثلة 

بخدمة »بيتك للتداول«.
وأش���ار إل��ى أن خ��دم��ة ال��ت��داول ب��األس��واق األميركية 
ت��أت��ي ف���ي أع���ق���اب ال��ن��ج��اح ب��ت��وف��ي��ر خ��دم��ة ال���ت���داول 
اإلل��ك��ت��رون��ي ف��ي ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت ومعظم األس���واق 
الجديدة  الخدمة  أن  الخليجية، معربًا عن ثقته في 
عماء  أم���ام  االستثمار  ف��رص  تنويع  ف��ي  ستساهم 
»ب��ي��ت��ك ل���ل���ت���داول«، وإم��ك��ان��ي��ة ال����ت����داول ع��ل��ى أس��ه��م 
ش���رك���ات ت��ع��م��ل ف���ي م���ج���االت م���ت���ع���ددة، ك��م��ا تغطي 

ال���خ���دم���ة ج���ان���ب���ًا م����ن االه����ت����م����ام ال�����واس�����ع ب��ال��س��وق 
األميركي لدى املتداولن في السوق املحلي، مشيرًا 
إلى أن عدد الشركات املتوافقة مع الشريعة اإلسامية 
ب��ال��س��وق األم���ي���رك���ي ك��ب��ي��ر، م��م��ا ي��ت��ي��ح ل��ل��م��ت��داول��ن 

فرصة االستثمار في العديد من القطاعات.
وأضاف العلي أن الخدمة الجديدة ستقدم للعماء 
مزايا عديدة من »بيتك للتداول«، وأبرزها التداول 
ف����ي أس��������واق ع�����دة م����ن خ�����ال ش���اش���ة واح���������دة، ه���ذا 
بالسرعة وسهولة  للتداول«  »بيتك  أنظمة  وتتميز 
االستخدام، كما يتم دعم العماء بفريق متخصص 
م���ن ال���وس���ط���اء ع��ب��ر م��رك��ز ات���ص���ال »ب��ي��ت��ك ل��ل��ت��داول 

.»1842000
امل��ت��داول  التي يتمتع بها  املميزات  م��ن  أن  وأوض���ح 
ع���ب���ر ال���خ���دم���ة ع����دي����دة، م��ن��ه��ا ع���ل���ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال: 
سهولة التداول عبر تطبيق »بيتك للتداول«، وربط 
ال��ح��س��اب امل��ص��رف��ي ب��ح��س��اب ال���ت���داول، ال���ت���داول في 
أس�����واق ع���دة ع��ب��ر ش��اش��ة واح�����دة، وت��ح��وي��ل ف���وري 
للعمات، ب��اإلض��اف��ة إل��ى ع��رض ال��ع��دي��د م��ن قوائم 
م��راق��ب��ة ال��س��وق ف��ي ال��ش��اش��ة ال���واح���دة، حيث يمكن 
للعميل إنشاء قوائم املراقبة املفضلة وإدخال سريع 
لألوامر، وعرض تفاصيل املحفظة، وأداء القطاعات 

واملؤشرات والعديد من املزايا األخرى.

بنك الكويت المركزي، بيت التمويل الكويتي

إجمالي الودائع المحلية للبنوك المحلية الكويتية في أغسطس 2021-2017

■ نمو ودائع القطاع الخاص إلى 
37.1 مليار دينار

■ زيادة ودائع القطاع الحكومي 
إلى 7.3 مليارات دينار 

عبدالله العلي:

توفر تداوالً آمناً وسريعاً على 
أسهم الشركات المتوافقة 

مع الشريعة اإلسالمية 

توقعات بأن تضطر 
إلى دفع سعر أعلى

بكثير للكميات 
اإلضافية المطلوبة

»ميد«: وسط بيئة األسعار المرتفعة

الكويت أكثر دول المنطقة 
تأثرًا من أزمة الغاز

وليد منصور

قال تقرير حديث على »ميد« إنه من املرجح 
أن تكون الكويت والعراق من بن دول منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي ستشعر 
بأكبر تأثير سلبي م��ن االرت��ف��اع األخ��ي��ر في 
أسعار الغاز العاملية، وفقًا لخبراء الصناعة.

وح��ط��م��ت أس���ع���ار ال���غ���از ال��ع��دي��د م���ن األرق����ام 
القياسية حول العالم في األسابيع األخيرة، 
أكثر  سترتفع  أنها  املحللن  بعض  ويتوقع 

في األشهر املقبلة.
أفريقيا،  في منطقة الشرق األوس��ط وشمال 
م����ن امل����رج����ح أن ت���ت���أث���ر م��ع��ظ��م ال�������دول ال��ت��ي 
بارتفاع  سلبًا  امل��س��ت��ورد  ال��غ��از  على  تعتمد 
األسعار العاملية، وفقًا ملا قاله محلل التنقيب 
املستقلة  الطاقة  أبحاث  واإلن��ت��اج في شركة 

Rystad Energy براناف جوشي.
وأض�����اف: »ع��ن��دم��ا نفكر ف��ي ال��خ��اس��ري��ن في 
ه��ذا امل��وق��ف، سيكون امل��س��ت��وردون ه��م أكثر 
م���ن س��ي��ع��ان��ي، خ��ص��وص��ًا إذا ل���م ي��ح��ج��زوا 

مشتريات باتفاقيات طويلة األجل«.
ويعتقد جوشي أن الكويت ستكون من أكثر 
ال��ش��رق األوس����ط م��ع��ان��اة وس��ط  دول منطقة 
بيئة األسعار املرتفعة، مشيرًا إلى أنه »نعلم 
أن ال��ك��وي��ت ل��دي��ه��ا ات��ف��اق��ي��ات ط��وي��ل��ة األم���د 
أن هناك كميات  أيضًا  نعلم  لكننا  مع قطر، 
إضافية مطلوبة لتلبية الطلب املحلي. اآلن، 
الغاز  ه��ذا  إل��ى ش��راء  الكويت  عندما تتطلع 
من السوق، فنتوقع أن تضطر إلى دفع سعر 

أعلى بكثير«.
وتخطط الكويت الستيراد كميات كبيرة من 
الغاز الطبيعي املسال )LNG( خال السنوات 
املقبلة. وفي أغسطس، كشفت »ميد« أنه من 

املتوقع أن يتم تشغيل محطة استيراد الزور 
البالغة  الكويت  ف��ي  امل��س��ال  الطبيعي  للغاز 

تكلفتها 2.9 مليار دوالر.
التي تديرها شركة »كيبيك«،  وتقع املحطة، 
ع���ل���ى ب���ع���د ن���ح���و 16 ك���ي���ل���وم���ت���رًا م����ن ح����دود 
ال����ك����وي����ت م�����ع ال����س����ع����ودي����ة، وه������ي م��ص��م��م��ة 
الس��ت��ي��راد م��ا ي��ص��ل إل���ى 22 م��ل��ي��ون ط��ن من 
ال��غ��از الشديد ال��ب��رودة ك��ل ع��ام، م��ا يجعلها 

األكبر من نوعها في الشرق األوسط.
أول شحنة غاز من قطر  املنشأة  واستقبلت 
ف��ي يوليو م��ن ه��ذا ال��ع��ام، وأت��اح��ت للكويت 
ال������وص������ول إل������ى ك���م���ي���ات ك���ب���ي���رة م�����ن ال���غ���از 
امل���س���ت���ورد ل���ت���زوي���د م��ح��ط��ات��ه��ا ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

بالوقود.
 HSBC وف��ي سبتمبر، ق��ال محللون في بنك
إن أسعار الغاز قد ال تستقر حتى عام 2023 
وتوقعوا أن تظل تكلفة الغاز مرتفعة بشكل 
ال��رب��ع األول م��ن ع��ام 2022  استثنائي خ��ال 

بسبب النقص العاملي.
ووس����ط أزم����ة ال��ط��اق��ة، ت��ض��اع��ف س��ع��ر مركز 
م��رات،  أرب��ع  القياسي   TTF الهولندي ال��غ��از 
وتضاعفت أسعار الغاز في آسيا ثاث مرات، 
وفي الواليات املتحدة، وصل العقد القياسي 

إلى أعلى مستوى له في سبع سنوات.

»باركليز« و»يو بي إس«:

أزمة »إيفرغراند«  
تتفشى في عقارات الصين

ر »يو بي إس« و»باركليز« من أن استمرار 
ّ
حذ

»إيفرغراند«  الصيني  ال��ع��ق��ارات  مطور  أزم��ة 
يؤثر في اقتصاد الصن األوسع نطاقًا.

وأكد املصرفان في التقرير الذي نشره موقع 
»بيزنس إنسايدر« أن تخلف »إيفرغراند« عن 
سداد فوائد سنداته الذي كان يلوح في األفق 
ال��ع��ق��ارات األوس���ع نطاقًا  يضغط على ق��ط��اع 
في الصن الذي يعد أحد العناصر األساسية 

لنمو االقتصاد.
وذك�����ر م��ح��ل��ل��و »ي����و ب���ي إس«: »ت���ظ���ل أس����واق 
ال��س��ن��دات ال��داخ��ل��ي��ة وال��خ��ارج��ي��ة ف��ي الصن 

مغلقة بفعالية أمام مطوري العقارات، كما أن 
املبيعات تتراجع«.

أن هناك  إل���ى  »ب��ارك��ل��ي��ز«  أش���ار محللو  فيما 
تدهورًا سريعًا في معنويات سوق اإلسكان، 
حيث انتشرت الصعوبات املالية التي تواجه 
»إي��ف��رغ��ران��د« إل��ى امل��زي��د م��ن امل��ط��وري��ن خال 

أكتوبر.
وخفض »يو بي إس« تقديرات نمو اقتصاد 
ال��ص��ن ه��ذا ال��ع��ام م��ن 8.2% إل��ى 7.6%، فيما 
ب��داًل من  إل��ى %8  »باركليز« توقعاته  ض 

ّ
خف

التقديرات السابقة عند %8.5.
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افتراضياً وبرعاية رئيس الوزراء.. يومي 15 و16 نوفمبر المقبل

»نوف إكسبو« تنّظم مؤتمر الكويت 
األول للشراكة بين القطاعين

امل��ك��ات��ب الهندسية  ات���ح���اد  أع��ل��ن رئ��ي��س 
وال������دور االس���ت���ش���اري���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة م. ب��در 
السلمان عن إقامة »مؤتمر الكويت األول 
العام والخاص«،  القطاعني  للشراكة بني 
النمو  تحت شعار »مسيرة شراكة نحو 
واالزده�������������ار«، وذل������ك ل���ل���م���رة األول�������ى ف��ي 
الكويت، وذل��ك بتنظيم من شركة »نوف 
املقبل  ن��وف��م��ب��ر  ي��وم��ي 15 و16  إك��س��ب��و« 

افتراضيًا عبر الفضاء السيبراني.
وأوض��ح السلمان، في بيان صحافي، أن 
برعاية رئيس مجلس  املؤتمر سيحظى 
ف 

ّ
الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث كل

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
العلي بحضور حفل  جابر  الشيخ حمد 

افتتاح املؤتمر باإلنابة عنه.
ويشهد املؤتمر حضورًا الفتًا للعديد من 
قياديي مؤسسات الشراكة بني القطاعني 
العام والخاص، تتقدمهم قيادات معنية 
م���ن األم����م امل��ت��ح��دة ورؤس������اء امل��ؤس��س��ات 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ش��راك��ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 
الدول الخليجية والعربية  والخاص من 
واألج����ن����ب����ي����ة، ك���م���ا ي����ش����ارك ف����ي امل���ؤت���م���ر 
ال����ع����دي����د م�����ن ال����خ����ب����راء وامل���ت���خ���ص���ص���ني 

والجهات الحكومية في الكويت.
وتعليقًا على دعم املؤتمر، قال السلمان: 
»ي��ع��ك��س دع���م ات��ح��اد امل��ك��ات��ب الهندسية 
وال������دور االس��ت��ش��اري��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة مل��ؤت��م��ر 
ال��ق��ط��اع��ني  ل��ل��ش��راك��ة ب���ني  ال��ك��وي��ت األول 
العام والخاص إيماننا بضرورة تعاون 
ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام وال����خ����اص ف����ي ت��ن��ف��ي��ذ 
م���ش���روع���ات خ���ط���ط ال��ت��ن��م��ي��ة ب��ال��ك��وي��ت، 
ول�����ج�����وء م���خ���ت���ل���ف ال���������دول إل������ى م���ع���ادل���ة 
ال����ت����ع����اون ه�����ذه ت���ه���دف إل�����ى االس���ت���ف���ادة 
التي يتمتع بها  القصوى من اإلمكانات 
فحيوية وشفافية  ق��ط��اع،  ك��ل  وي��وف��ره��ا 
وخ����ب����رة ال���ق���ط���اع ال����خ����اص ت���ت���ك���ام���ل م��ع 
ح��وك��م��ة وح����رص وخ���ب���رة ال��ق��ط��اع ال��ع��ام 
ل���ت���ص���ب ج����ه����ود ال���ط���رف���ني ف����ي م��ص��ل��ح��ة 
ال�������دول�������ة ال����ع����ل����ي����ا وت����ح����ق����ي����ق أه����داف����ه����ا 

التنموية«.

أهمية الشراكة

الكويت  تنبهت  »لقد  السلمان:  وأض���اف 
العام  القطاعني  ب��ني  الشراكة  أهمية  إل��ى 
وال��خ��اص منذ وق��ت طويل، وشرعت في 
وض����ع ال��ت��ش��ري��ع��ات ال����ازم����ة ل���ذل���ك، كما 
ح��رص��ت ع��ل��ى م��واك��ب��ة ت��ل��ك ال��ت��ش��ري��ع��ات 
لاتجاهات العاملية في هذا املجال، وكان 
آخرها القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن 
ال��ش��راك��ة ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام وال��خ��اص 
باملرسوم  ال��ص��ادرة  التنفيذية  والئحته 
رقم 78 لسنة 2015. هدف املشرع من خال 

ه���ذا ال��ق��ان��ون إل���ى وض���ع ن��ظ��ام متكامل 
لطرح وتنفيذ املشروعات اإلستراتيجية 
بنظام الشراكة في ظل سعي الدولة إلى 
تنويع االقتصاد، وتوجهها نحو إشراك 
القطاع الخاص في املشروعات التنموية 
بجذب  يسمح  استثماري  مناخ  وتهيئة 
والتكنولوجيا  الخاصة  األم���وال  رؤوس 

الحديثة واملعرفة«.
إل����ى تقييم  ي���ه���دف  امل��ؤت��م��ر  وأوض�����ح أن 
ت��ج��رب��ة ال���ك���وي���ت وال�������دول امل����ج����اورة في 
م����ج����ال ال����ش����راك����ة ب����ني ال���ق���ط���اع���ني ال���ع���ام 
التي  املعوقات  والخاص، والوقوف على 
ت��واج��ه م��ش��روع��ات ال��ش��راك��ة واالس��ت��ف��ادة 
م��ن ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة ف��ي ه���ذه ال����دول، 
وك�����ذل�����ك إل������ى ع������رض ال����ج����وان����ب ال��ف��ن��ي��ة 
ومتطلبات  الشراكة  لعقود  والتشريعية 
ن��ج��اح��ه��ا، وي���ه���دف أخ���ي���رًا ول���ي���س آخ���رًا 
إلى الخروج بالتوصيات املناسبة لدفع 

برنامج الشراكة في الكويت إلى األمام.
امل���ؤت���م���ر  أه�����������داف  أن  ال����س����ل����م����ان  وأك���������د 
»ك��وي��ت   2035 ال��ك��وي��ت  ل��رؤي��ة  تستجيب 
إل��ى مركز  ج��دي��دة« ف��ي »تحويل الكويت 
مالي وت��ج��اري ج��اذب لاستثمار، يقوم 
ف��ي��ه ال���ق���ط���اع ال���خ���اص ب���ق���ي���ادة ال��ن��ش��اط 
املنافسة  روح  فيه  وتشجع  االقتصادي، 
وترفع كفاءة اإلنتاج في ظل جهاز دولة 

وتحافظ  القيم  وت��رس��خ  داع���م،  مؤسسي 
على الهوية االجتماعية وتحقق التنمية 
البشرية والتنمية املتوازنة، وتوفر بنية 
أس��اس��ي��ة م��ائ��م��ة وت��ش��ري��ع��ات م��ت��ط��ورة 
بذلك  وامل��ؤت��م��ر  مشجعة«،  أع��م��ال  وبيئة 
ي��دع��م ت��وج��ه��ات ال��ك��وي��ت ن��ح��و م��ش��ارك��ة 
فاعلة مع القطاع الخاص وتوفير البيئة 
املائمة لذلك، خصوصًا أن خطة التنمية 
2035 تتضمن العديد من مشاريع البنية 

التحتية العماقة.

منصة متطورة

ب����دوره����ا، ق���ال���ت ش���رك���ة »ن�����وف إك��س��ب��و« 
إن����ه����ا اع����ت����م����دت امل����ن����ص����ة اإلل���ك���ت���رون���ي���ة 
الخدمات  لتوفر  العاملية   Vmeets لشركة 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال����ازم����ة إلق���ام���ة م��ؤت��م��ر 
ال��ق��ط��اع��ني  ل��ل��ش��راك��ة ب���ني  ال��ك��وي��ت األول 
العام والخاص افتراضيًا، فاملنصة توفر 
لقاعة  وتفاعلية  األب��ع��اد  ثاثية  تقنيات 
م��س��رح ل��ت��ق��دي��م امل���ح���اض���رات وال��ح��ل��ق��ات 
للمشاركني،  استقبال  وق��اع��ة  النقاشية، 
وقاعة معرض الستضافة أجنحة عرض 
ل��ل��ج��ه��ات امل���ش���ارك���ة، ك��م��ا ت���وف���ر امل��ن��ص��ة 
تقنيات آلية للدعوات والتسجيل وتأكيد 
ال���ح���ج���وزات، وت��ق��ن��ي��ات م��ت��ط��ورة إلدارة 

جميع مجريات املؤتمر آليًا.
وأوضحت الشركة أن املنصة اإللكترونية 
إمكانات  أي��ض��ًا  ال��راع��ي��ة  للشركات  ت��وف��ر 
وخدماتها  منتجاتها  ل��ع��رض  م��ت��ط��ورة 
خال  م��ن  الفنية  وإمكاناتها  وتجاربها 
أج��ن��ح��ة ال���ع���رض ال��خ��اص��ة ب��ه��ا، ويمكن 
مل���س���ؤول���ي���ه���ا أي����ض����ًا ال����ت����ح����دث م���ب���اش���رة 
م��ع ال��ح��ض��ور وج��م��ع ب��ي��ان��ات��ه��م وع��رض 
أشرطة فيديو وتقارير وكتيبات خاصة 
ب��ش��رك��ات��ه��م، وي��م��ك��ن ل��ل��ش��رك��ات ال��راع��ي��ة 
الحصول على حق االطاع على تسجيل 

كامل لفعاليات املؤتمر بعد انتهائه.

الشيخ حمد جابر العليالشيخ صباح الخالد

السلمان: دعم االتحاد 
لمشروعات الشراكة 

يعكس اإليمان بضرورة 
تعاون القطاعين

 المؤتمر ُيعقد للمرة 
األولى في الكويت.. 

ويشهد مشاركة 
خبراء ومتخصصين 
وقياديين عالميين

 الشراكة بين قطاعي 
اإلنتاج سبيل الدول 

لتنفيذ المشاريع 
العمالقة وخطط 
التنمية الضخمة

بدعوة من البنك
 المركزي لجمهورية 

كازاخستان

محاور المؤتمر
عما سيتم طرحه في املؤتمر، قال السلمان إن املؤتمر يتناول محاور عدة تتصل 
والتمويلية  امل��ال��ي��ة  وال��ج��وان��ب  ال��ش��راك��ة،  ل��ع��ق��ود  وامل��ؤس��س��ي  التشريعي  ب��اإلط��ار 
ملشروعات الشراكة، وآلية طرح مشروعات الشراكة مع عرض أفضل املمارسات 
والتجارب الناجحة، وأثر توزيع املخاطر بني القطاعني العام والخاص على املسائل 
التعاقدية، وآخرها االطالع على تطبيقات عملية وتجارب دولية ملشاركة القطاع 

العام مع القطاع الخاص.

إضافة إلى دوره عضواً في بنك التسويات الدولية

»المركزي« يطرح خبراته 
في نظم المدفوعات

عقد بنك الكويت املركزي اجتماعًا تشاوريًا 
عبر تقنية االتصال املرئي أمس، مع البنك 
املركزي لجمهورية كازاخستان، بعد تلقيه 
دعوة منه، حيث ناقش االجتماع عددًا من 
الجوانب املتعلقة بأعمال البنوك املركزية، 
الجانبني،  التعاون بني  أط��ر  رأسها  وعلى 
وت��ب��ادل امل��ع��رف��ة ف��ي ج��وان��ب ع��م��ل البنوك 
امل���رك���زي���ة ف���ي م���ج���االت ال��س��ي��اس��ة ال��ن��ق��دي��ة 
والسياسة الرقابية، وكذلك في مجال نظم 

الدفع والتسوية اإللكترونية. 
وذكر بيان لبنك الكويت املركزي أن النقاش 
ت���ن���اول ك���ذل���ك دور ب��ن��ك ال���ك���وي���ت امل���رك���زي 
كعضو في بنك التسويات الدولية واملهام 
ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ه����ذه امل��ؤس��س��ة ال��ع��ري��ق��ة، 
ع��ل��ى م��س��ت��وى رس����م ال��س��ي��اس��ات ال��ن��ق��دي��ة 
ومساهمات  عامليًا،  الرقابية  والسياسات 
ال��ك��وي��ت ف���ي ع��م��ل ه����ذه امل���ؤس���س���ة، وس��ب��ل 

التعاون بني الجانبني في هذا الشأن. 
الدولية،  التسويات  بنك  أن  بالذكر  يجدر 
م��ؤس��س��ة  ه����و  ع�����ام 1930،  ت���أس���س  ال������ذي 
دولية تعود ملكيتها إلى البنوك املركزية 
األع����ض����اء، وت��س��ع��ى إل����ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 
العاملي، وتقوم بالبحوث والتحاليل فيما 

ي��خ��ص ال��س��ي��اس��ات، ك��م��ا ت��ق��دم ال��خ��دم��ات 
امل����ص����رف����ي����ة ل����ل����ب����ن����وك امل������رك������زي������ة، وت���ض���م 
من   %30 لنحو  مركزية  بنوكًا  عضويتها 
دول العالم فيما تشكل تلك الدول مجتمعة 
95% من الناتج اإلجمالي العاملي. وتنطوي 
ضمن توابع بنك التسويات الدولية لجنة 
بازل للرقابة املصرفية التي تتركز أعمالها 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر امل��ع��اي��ي��ر ال��رق��اب��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة 
لدى  والجزئي  الكلي  التحوط  وسياسات 

البنوك.
واخ��ت��ت��م ال��ب��ي��ان ب��ال��ق��ول إن ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 
امل����رك����زي م��ن��ف��ت��ح ع���ل���ى ال���ت���ع���اون وت���ب���ادل 
الخبرات مع البنوك املركزية لجميع الدول، 
بما ي��ع��زز االس��ت��ق��رار ال��ن��ق��دي واالس��ت��ق��رار 

املالي على املستوى الدولي.

جانب من االجتماع االفتراضي

240 مليون دينار سندات وتوّرق
بقيمة إجمالية  وت���وّرق  امل��رك��زي تخصيص إص��دار سندات  الكويت  بنك  أعلن 
بلغت 240 مليون دينار )نحو 792 مليون دوالر(، وقال إن أجل اإلص��دار بلغ 

ستة أشهر، بمعدل عائد 1.250 في املئة.
وأص��در »املركزي« اإلثنني املاضي سندات وت��ورق بالقيمة نفسها ألجل ثالثة 

أشهر، وبعائد بلغ 1.125 في املئة.

م. بدر السلمان



البدء بالحملة التسويقية محلياً وفي المملكة المتحدة

جوائز نقدية للفرق الفائزة

انطالق أعمال Nomo Bank كأول
بنك رقمي إسالمي عالمي

»الخليج« يطلق بطولة البادل للجنسين

أع����ل����ن����ت م���ج���م���وع���ة ب����ن����ك ب����وب����ي����ان أن 
 Nomo ع��ام��ت��ه��ا ال���ت���ج���اري���ة ال���ج���دي���دة
Bank م��ن ب��ن��ك ل��ن��دن وال��ش��رق األوس���ط 
أعمالها  ب���دأت  ق��د  للمجموعة،  ال��ت��اب��ع 
ب��ال��ك��ام��ل ب��ع��د إط���اق ق��ائ��م��ة التسجيل 
ال��ب��ن��ك  ف�����ي  ي���ول���ي���و 2021  ف�����ي  امل���ب���ك���ر 
ال����ج����دي����د، ال������ذي ي���ع���د أول ب���ن���ك رق��م��ي 
إس��ام��ي ع��امل��ي م��ن ل��ن��دن، ل��دي��ه ال��ق��درة 
على تقديم خدماته للجميع س��واء من 

عماء بوبيان أو غيرهم.
وق������ال ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��خ��دم��ات 
املصرفية الشخصية والرقمية في بنك 
بوبيان، وعضو مجلس إدارة بنك لندن 
وال��ش��رق األوس����ط، ع��ب��داهلل التويجري: 
املصرفية،  ال��ح��دي��ث  ال��ب��ن��ك  ت��ج��رب��ة  »إن 
ال��ت��ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال���خ���دم���ات ال��رق��م��ي��ة 
للمستخدمني  ت��ت��ي��ح  أس���اس���ي،  ب��ش��ك��ٍل 
ت��ق��دي��م ط��ل��ب ل��ف��ت��ح ح���س���اب ب��ن��ك��ي في 
امل���م���ل���ك���ة امل���ت���ح���دة ف����ي غ���ض���ون دق���ائ���ق 

باستخدام الهواتف الذكية . 

 فرص البنك الجديد 

قال التويجري: »إن الخدمات املصرفية 
التي يقدمها Nomo Bank فريدة، حيث 
إن��ه��ا ت��ت��ي��ح ل��غ��ي��ر امل��ق��ي��م��ني ف��ي اململكة 
امل���ت���ح���دة م����ن ال���ك���وي���ت ف����رص����ة م��م��ي��زة 
لفتح حساب بنكي في اململكة املتحدة، 
والتمتع بجميع املزايا املرموقة للنظام 

املصرفي باململكة املتحدة«. 
بشكل  ال��زائ��ري��ن  للكويتيني  وبالنسبة 
م��ت��ك��رر ل��ل��م��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة، ف����إن ح��ل��ول 
امل���ص���رف���ي���ة  ل���ل���خ���دم���ات   Nomo Bank
ال��رس��وم  ب 

ّ
تجن للعماء  تتيح  املحلية 

إتاحة  إلى  باإلضافة  املرتفعة،  الدولية 
فرص استثمارية قد ال تتاح في املعتاد 

لغير املقيمني في اململكة املتحدة.
 Nomo وأش����ار ال��ت��وي��ج��ري إل���ى أن���ه م��ع
Bank ال رسوم على اإلنفاق في اململكة 
على  أو  اإلسترليني،  بالجنية  املتحدة 
التحويات إلى الحسابات البنكية في 
العماء  يساعد  ال��ذي  األم��ر  بريطانيا، 
ع���ل���ى اإلن����ف����اق وإرس��������ال أم���وال���ه���م ب��ك��ل 
س��ه��ول��ة أث���ن���اء ت���واج���ده���م ف���ي امل��م��ل��ك��ة 

املتحدة.
ك��ذل��ك   Nomo Bank ل���ع���م���اء  وي���م���ك���ن   
تنمية ثرواتهم في بريطانيا من خال 
ال����ودائ����ع ال��ث��اب��ت��ة ألج����ل ذات م��ع��دالت 
ال���رب���ح واألط������ر ال��زم��ن��ي��ة امل����ح����ددة، إل��ى 
جانب أن الحسابات محمية في اململكة 

ال���ودائ���ع، حتى  امل��ت��ح��دة، ح��ي��ث تتمتع 
ب��ال��ح��م��اي��ة  إس��ت��رل��ي��ن��ي،  ج��ن��ي��ه   85000
ب��م��وج��ب ن���ظ���ام ت��ع��وي��ض��ات ال��خ��دم��ات 

املالية.
م����ن ن���اح���ي���ة أخ��������رى، ق�����ال ال���ت���وي���ج���ري: 
تابعة  ت��ج��اري��ة  ع��ام��ة   Nomo ي��ع��ت��ب��ر«
لبنك لندن والشرق األوس��ط، وهو بنك 
املتحدة،  اململكة  ف��ي  بالكامل  م��رخ��ص 
وي��ت��ي��ح ال��ف��رص��ة ل��ل��ع��م��اء ل��اس��ت��ف��ادة 
م����ن أح�����د أرق������ى ال���ن���ظ���م امل���ص���رف���ي���ة ف��ي 

العالم«، مضيفًا »أن البنك الجديد يوفر 
الشريعة  م��ع  متوافقة  استثمار  ف��رص 
اإلسامية، من خال طرح ودائع ثابتة 
ذات أجل محدد وخدمات بنكية رقمية 
إسامية، متاحة للجميع من أي مكان 

في العالم«.
 من ج���ان���ب���ه، ق����ال ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل��ب��ن��ك ل���ن���دن وال����ش����رق األوس�������ط أن�����درو 
ب�����ول: »إن ب���ن���وك امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة هي 
أجمع، نظرًا  العالم  إعجاب من  موضع 
الس��ت��ق��راره��ا وم��رون��ت��ه��ا وامل��س��ت��وي��ات 
ال��ع��ال��ي��ة ل��ل��ح��وك��م��ة. وس��ت��س��اع��د رقمنة 
الخدمات على تمكني العماء في الشرق 
األوس����ط م��ن ف��ت��ح ال��ح��س��اب��ات البنكية 
ف���ي امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة واالس���ت���ف���ادة من 
مزاياها، مع االطمئنان إلى توافقها مع 

أحكام ومبادئ الشريعة اإلسامية«.
بتشكيل  ق��م��ن��ا   Nomo »ف����ي  وأض�������اف: 
ف���ري���ق رائ������ع م����ن م���م���ن ل���دي���ه���م خ���ب���رات 
س��اب��ق��ة ف���ي ال��ب��ن��وك ال��رق��م��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، 
وممن يمتلكون خبرة كبيرة في إنشاء 
ال��ن��ظ��م امل��ص��رف��ي��ة ال��رق��م��ي��ة. ك��م��ا قمنا 
ب���إح���راز ت��ق��دم كبير خ���ال ف��ت��رة زمنية 
ق��ص��ي��رة، وأت��ط��ل��ع إل����ى ال��ع��م��ل م���ع ه��ذا 

الفريق ملواصلة بناء البنك«.
ال���ت���ج���اري���ة  ال����ع����ام����ة   Nomo وي���ع���ت���ب���ر 
ال��ت��اب��ع��ة لبنك ل��ن��دن وال��ش��رق األوس���ط، 
وامل����ص����رح ل����ه م����ن ق���ب���ل ه��ي��ئ��ة ال���رق���اب���ة 
قبل  م��ن  للرقابة  ويخضع  التحوطية، 
 Financial Conduct هيئة السلوك املالي

Authority وهيئة الرقابة التحوطية.

أجرى بنك الخليج خال يومي الجمعة 
وال����س����ب����ت ب����ط����ول����ة ل����ري����اض����ة ال�����ب�����ادل، 
ف�����ي م����اع����ب ال������واح������ة ب���م���ن���ط���ق���ة ب��ن��ي��د 
ال���ق���ار، مل��ج��م��وع��ة م���ن ال���ف���رق ال��ن��س��ائ��ي��ة 
وال���رج���ال���ي���ة ال���ش���اب���ة م����ن م��ح��ب��ي ه���ذه 
اكتسبت شعبية عاملية  التي  الرياضة، 
ف��ي الفترة األخ��ي��رة. وأط��ل��ق البنك هذه 
التواصل  على  ح��رص��ه  ضمن  البطولة 
أف������راد امل��ج��ت��م��ع، بتنظيم  امل���ب���اش���ر م���ع 
فعاليات ترفيهية يشارك فيها الشباب 

والشابات على حد سواء.
اس���ت���م���رت ال���ب���ط���ول���ة ع���ل���ى م�����دى ي��وم��ي 
الرابعة  ال��س��اع��ة  م��ن  وال��س��ب��ت،  الجمعة 
ع��ص��ًرا وحتى العاشرة م��س��اًء. وش��ارك 
ف��ري��ق��ًا من  ���ا، م��ن��ه��ا 16 

ً
ف���ري���ق ف��ي��ه��ا 48 

مفتوحة  البطولة  كانت  وق��د  السيدات، 
ل��ك��ل م���ن ي���رغ���ب ب���امل���ش���ارك���ة م���ن ع��م��اء 
ب���ن���ك ال���خ���ل���ي���ج وغ����ي����ره����م. وف�����ي ن��ه��اي��ة 
البطولة، قدم بنك الخليج جوائز نقدية 
الفائز  ال��ف��ري��ق  حصل  حيث  للفائزين، 
بينما  دي��ن��ار،   1000 على  األول  باملركز 
ح��ص��ل ال��ف��ائ��زون ب��امل��رك��ز ال��ث��ان��ي على 
ال��ف��ائ��زون باملركز  500 دي��ن��ار، وح��ص��ل 
ال���ث���ال���ث ع��ل��ى 300 دي����ن����ار، إل����ى ج��ان��ب 

الدروع املسلمة لكل الاعبني.
وع���ن ف��ئ��ة ال��ش��ب��اب، ك���ان ال��ف��ري��ق الفائز 
بالجائزة األولى هو فريق عبدالرحمن 
وال���ج���ائ���زة  ه���اش���م،  وداوود  ال���ع���وض���ي 
الثانية كانت من نصيب حسن الغريب 
الجائزة  على  القطان، وحصل  ومحمد 

ال��ث��ال��ث��ة ع��ب��دال��ح��م��ي��د ال��ش��ط��ي وأح��م��د 
قاسم. أما فئة الشابات، ففاز فيها فريق 
بالجائزة  الفليج  ودان����ة  س��ي��راج  م��ري��م 
األولى، ودانة خاجة وياسمني السلطان 
ب��ال��ج��ائ��زة ال��ث��ان��ي��ة، وم���ري���م ال��س��دح��ان 

وريم العجيل بالجائزة الثالثة.
وح�������ول ه������ذه ال����ب����ط����ول����ة، ق������ال م��س��اع��د 
في  املؤسسية  لاتصاالت  العام  املدير 
ب��ن��ك ال��خ��ل��ي��ج، أح���م���د األم���ي���ر: أس��ع��دن��ا 
ال��ت��ي نظمناها  ال���ب���ادل  ب��ط��ول��ة  ن��ج��اح 
ل���48 فريقًا من الشباب، ضمن فعاليات 
م��ن  ن����ح����رص  ال����ت����ي   GB Community
خ��ال��ه��ا ع��ل��ى ال���ت���واص���ل م���ع ال��ج��م��ه��ور 
ب���ش���ك���ل م����ب����اش����ر. ب���ط���ول���ة ال�����ب�����ادل ه��ي 
واح������دة م���ن م����ب����ادرات ع���دي���دة ن��ح��رص 

بشكل  تقديمها  على  الخليج  بنك  ف��ي 
مستمر ضمن جهودنا نحو االستدامة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة. ن���ب���ارك ل��ل��ف��رق ال��ت��ي ف���ازت 
معنا في هذه البطولة، وندعو الجميع 
مل���ت���اب���ع���ة ب���ن���ك ال���خ���ل���ي���ج ع���ل���ى ق���ن���وات 
ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي ل��ل��م��ش��ارك��ة في 

فعالياتنا القادمة.
االت���ص���االت  إدارة  ف���ي  امل����دي����رة  وق���ال���ت 
املؤسسية، اريم حسن: نفخر بأن نكون 
ب���ادل نسائية،  ب��ط��ول��ة  تنظم  ج��ه��ة  أول 
ش�����ارك ف��ي��ه��ا 16 ف��ري��ق��ًا م���ن ال���ش���اب���ات، 
نتمنى أن يكن قد استمتعن بالبطولة، 
دائ��م��ًا وامل��ش��ارك��ة  ون��دع��وه��ن ملتابعتنا 
ف��ي األن��ش��ط��ة ال��ع��دي��دة ال��ت��ي يعمل بنك 

الخليج على تقديمها لهن«.

ملصق حملة بنك نومو

عبدالرحمن العوضي وداوود هاشم في المركز األول

الفائزون مع فريق بنك الخليج

دانة الفليج ومريم سيراج فازتا بالمركز األول في فئة الشابات

عبدالله التويجري

التويجري: يقّدم 
خدمات بنكية 

بريطانية متوافقة 
مع الشريعة 

اإلسالمية 

 بول: بنوك المملكة 
المتحدة مستقرة 

ومرنة وتتمتع 
بمستويات

حوكمة عالية 

 Nomo معنى كلمة

»ن��م��و«  كلمة  م��ن  مشتقة  كلمة  ه��ي 
ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، ال��ت��ي ت��ع��ن��ي ال��ن��م��و 
التي  الوعود  وه��ي  الجوانب،  في كل 
ي��م��ن��ح��ه��ا ال���ب���ن���ك ل���ع���م���ائ���ه، وق�����د ت��م 
اختيار االسم ليكون فريدًا، بسيطًا، 
ومناسبًا  والكتابة،  للنطق  مناسبًا 

للخدمات الرقمية.

لماذا تفتح حسابًا 
في Nomo Bank؟

- فتح الحساب في دقائق من خال 
وال��ت��ح��ك��م بحسابك  ال���ذك���ي  ه��ات��ف��ك 
على مدار الساعة في أي وقت ومن 

أي مكان. 
- رسوم مجانية للسحب النقدي في 
)ربما تكون هناك رسوم  بريطانيا 

بسيطة ملاكينات السحب(. 
ب���ال���ج���ن���ي���ه  ال�������ج�������اري  ال�����ح�����س�����اب   -

االسترليني والدوالر األميركي. 
- الحصول على بطاقة ماستركارد 

للسحب اآللي بالجنيه.
- التحويات املصرفية داخل اململكة 
امل���ت���ح���دة م���ج���ان���ي���ة، ب��ي��ن��م��ا ال���دول���ي���ة 

برسوم تنافسية.
بالجنيه  األج����ل  امل���ح���ددة  ال���ودائ���ع   -

االسترليني والدوالر األميركي.
- دعم باللغتني العربية واإلنكليزية.

-ال توجد أي��ة رس��وم خ��ال األشهر 
الثاثة األولى من فتح الحساب.

- ق��ري��ب��ًا إم��ك��ان��ي��ة ال��دف��ع واس��ت��خ��دام 
.Apple Pay خدمات

شكرًا  لـ »المركزي« 

ت����ق����ّدم ال���ت���وي���ج���ري ب���ال���ش���ك���ر ل��ب��ن��ك 
التي  الجهود،  على  املركزي  الكويت 
ي��ب��ذل��ه��ا ف���ي س��ب��ي��ل ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع 
امل���ص���رف���ي وم���واك���ب���ت���ه ل���ل���ت���ط���ورات 
ال���ح���اص���ل���ة ف�����ي م����ج����ال ال���خ���دم���ات 
امل��ص��رف��ي��ة ال��رق��م��ي��ة، وإع����داد البنوك 
لتكون أكثر جاهزية للمرحلة املقبلة 

من التغيير.

الشركة ُتعّزز شراكاتها في المجاالت التقنية

عقدت »عموميتها العادية« لـ2021

»زين« و»هواوي«: ُمذّكرة 
5Gتفاهم لتطوير البنية التحتية لـ

جمعية اإلصالح تعتمد 
التقريرين المالي واإلداري

 »تعاونية الفحيحيل« تسّلط 
الضوء على أنشطتها وخططها

أعلنت »زي��ن« عن توقيعها 
�����ذّك�����رة ت���ف���اه���م م����ع ش��رك��ة 

ُ
مل

ه������واوي ال���ع���امل���ي���ة، ل��ت��ع��زي��ز 
وت��ط��وي��ر ال��ُب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ال�����خ�����اص�����ة ب���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 

 .5G الجيل الخامس
أن هذه  الشركة  وأوض��ح��ت 
ال����خ����ط����وة س��ت��ف��ت��ح امل���ج���ال 
ل����ت����وف����ي����ر أف������ض������ل ت���ج���رب���ة 
ة  ع���م���اء، وت��ح��س��ني ال��ك��ف��اء
ال���ت���ش���غ���ي���ل���ي���ة ل���ل���ش���ب���ك���ة، إذ 

ي���أت���ي ه�����ذا ال���ت���ع���اون ض��م��ن 
ج��ه��وده��ا ل��ت��ع��زي��ز ري��ادت��ه��ا 
قّدم 

ُ
ت ات��ص��االت  ك��أول شبكة 

ال���خ���دم���ات ال���ت���ج���اري���ة ل��ه��ذه 
في  امل��ت��ط��ورة  التكنولوجيا 

السوق الكويتي.
وذكرت الشركة، في بيان صحافي، أن توقيع 
االت��ف��اق��ي��ة ج���اء ع��ل��ى ه��ام��ش ُم��ش��ارك��ت��ه��ا في 
بحضور  للتقنية،  جيتكس  أسبوع  فعاليات 
ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ف���ي ش��رك��ة زي���ن ال��ك��وي��ت 
إي���م���ان ال�����روض�����ان، ورئ���ي���س أع���م���ال ُم������زّودي 
االت����ص����االت ف���ي ه�����واوي ال���ش���رق األوس�����ط آن 

جيان. 
ال���روض���ان ال��رئ��ي��س التنفيذي  وق��ال��ت إي��م��ان 
ل���ش���رك���ة زي�����ن ال���ك���وي���ت: »ن���ت���وّس���ع ال����ي����وم ف��ي 
ش����راك����ت����ن����ا االس����ت����رات����ي����ج����ي����ة ف������ي امل�����ج�����االت 
أحدث  بتقديم  التزامنا  لنؤّكد  التكنولوجية، 
تتطلع  ما  فدائما  لقاعدة عمائنا،  الخدمات 
زي����ن إل����ى ت��ق��دي��م خ���دم���ات ذات ج�����ودة ع��ال��ي��ة 
ت���رت���ق���ي إل�����ى ط���م���وح���ات ورغ�����ب�����ات ع��م��ائ��ه��ا 

األفراد والشركات«.
وأضافت الروضان: »نبحث من خال هذا 
ال��ت��ع��اون ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��دي��د م���ن االب��ت��ك��ارات 
التكنولوجية الحديثة، خصوصًا املرتبطة 
 ،5G ب����أح����دث ت���ق���ن���ي���ات ال���ج���ي���ل ال���خ���ام���س
ال��ت��ي م���ن ش��أن��ه��ا ت��ق��وي��ة ت��غ��ط��ي��ة ال��ش��ب��ك��ة، 
وتطوير  االستيعابية،  طاقتها  وتحسني 
ستخدم 

ُ
تجربة العميل، وتحسني تجربة امل

عملية  وت��س��ري��ع   ،FWA بتقنية  ال��خ��اص��ة 

.»SA ة
ّ
ستقل

ُ
تطوير شبكة 5G امل

تبحث  التفاهم  ُم��ذّك��رة  أن  ال��روض��ان  وبينت 
أيضًا ُسبل تطوير العديد من مجاالت الُبنية 
الجوانب  لتنمية  الخاصة بشبكتنا  التحتية 
التي من شأنها تمكني خطط   ،5G���ب قة 

ّ
تعل

ُ
امل

التحّول الرقمي التابعة للعديد من القطاعات 
ال��ح��ي��وي��ة ال���ت���ي ت��خ��دم��ه��ا ع��م��ل��ي��ات زي����ن في 

الدولة.
ُم�����ذّك�����رة  ت����رت����ك����ز  ال��������روض��������ان: »ال  وت����اب����ع����ت 
التعاون هذه على إحراز التقّدم في الجوانب 
أيضًا  بل تمتد  والتقنية فحسب،  التشغيلية 
���س���ت���دام ال��ت��ي 

ُ
إل����ى ت��ط��ب��ي��ق أس��ال��ي��ب ال��ن��م��و امل

ن���ؤم���ن ب��أه��م��ي��ت��ه��ا ك���ث���ي���رًا، إذ س��ن��ب��ح��ث معًا 
عن  ال��ن��ات��ج��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  بصمتنا  تقليل  ُس��ب��ل 
ابتكارات  تطبيق  خ��ال  م��ن  وذل��ك  عملياتنا، 
كفاءة  وتحسني  االستخدام،  وتقليل  ترشيد 
��س��ت��دام��ة 

ُ
اس��ت��ه��اك ال��ط��اق��ة، ودع���م ال��ح��ل��ول امل

القطاعني  ف��ي  االت��ص��االت  بعمليات  الخاصة 
العام والخاص«. 

واخ��ت��ت��م��ت ال����روض����ان ب��ق��ول��ه��ا: »إن ال��ه��دف 
ال��رئ��ي��س��ي م��ن ه���ذا ال��ت��ع��اون ه��و أن نستثمر 
قطاع  ف��ي  شركائنا  م��ع  وخبراتنا  بجهودنا 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ل��ت��ح��ق��ي��ق ال����ت����ح����ّول ال��رق��م��ي 
ال���ش���ام���ل، ال�����ذي ت��ق��دم��ه ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ج��ي��ل 

الخامس ملجتمع األعمال الكويتي«.

ع����ق����دت ج���م���ع���ي���ة اإلص������اح 
االج�����ت�����م�����اع�����ي ج���م���ع���ي���ت���ه���ا 
ال��ع��م��وم��ي��ة ال���ع���ادي���ة م��س��اء 
ف���ي  أك������ت������وب������ر   17 األح������������د 
م����ق����ره����ا ال����ك����ائ����ن ب��م��ن��ط��ق��ة 
ال������روض������ة، وذل�������ك مل��ن��اق��ش��ة 
املالي  التقريرين  واع��ت��م��اد 
ال�����ف�����ت�����رة  ع���������ن  واإلداري 
امل��ن��ت��ه��ي��ة ف���ي 31 دي��س��م��ب��ر 

اإلدارة  مجلس  رئيس  بحضور  وذل��ك   ،2020
العومي  العام هشام  املذكور واألم��ني  د.خالد 
وامل����دي����ر ال���ع���ام م��ح��م��د ع���ب���دال���رح���ي���م، وم��دي��ر 
إدارة ال��ج��م��ع��ي��ات وامل���ب���رات ب�����وزارة ال��ش��ؤون 
االجتماعية عبدالعزيز العجمي، وعبدالكريم 
والعيبان  العصيمي  مكتب  ممثل  ال��س��م��دان 

للتدقيق املحاسبي )أرنست ويونغ(.
الجمعية  إدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س  اف��ت��ت��ح  وق����د 
بالحضور  االجتماع مرحبًا  امل��ذك��ور  د.خ��ال��د 
ومكتب  االجتماعية  الشؤون  وزارة  وممثلي 
التدقيق املحاسبي، وقد بدأ نقاش الحضور 
وت��ف��اع��ل  واإلداري،  امل���ال���ي  ال��ت��ق��ري��ري��ن  ح����ول 
بأسئلة  الجمعية  وأم��ان��ات  قطاعات  رؤس���اء 
نقاش  واستفساراتهم، حيث جرى  الحضور 
فاعل يدل على حرص األعضاء على مناقشة 

ج��وان��ب التقريرين ف��ي أج���واء ودي���ة، وتفاعل 
باإلضافة  فيهما،  ال���واردة  البيانات  مع  كبير 
االقتراحات  م��ن  العديد  الحضور  تقديم  إل��ى 
حول دور الجمعية في قضية مسلمي الهند، 
ال��ك��ت��اب، وغيرها  وم��وض��وع تطوير م��ع��رض 
التي تهتم بجوانب تطوير  امل��وض��وع��ات  م��ن 

العمل االجتماعي والخيري.
وجه  العمومية،  الجمعية  أع��م��ال  ختام  وف��ي 
ألع���ض���اء  ال���ت���ه���ن���ئ���ة  اإلدارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س 
ال��ج��م��ع��ي��ة ع���ل���ى اع���ت���م���اد ال���ت���ق���ري���ري���ن امل���ال���ي 
وال���س���داد  ال��ت��وف��ي��ق  دوام  م��ت��م��ن��ي��ًا  واإلداري، 
القطاعات  ورؤس����اء  اإلدارة  مجلس  ألع��ض��اء 
الجمعية  رؤي��ة  العاملني في تحقيق  وجميع 
العام  بالنفع  املتعلقة  وأه��داف��ه��ا  ورس��ال��ت��ه��ا 

للمجتمع الكويتي الكريم.

ق������������ال أم������������ني س���������ر م���ج���ل���س 
ال��ف��ح��ي��ح��ي��ل  ج��م��ع��ي��ة  إدارة 
ال��ت��ع��اون��ي��ة، ع���ادل ال��ع��ازم��ي: 
إن ال��ج��م��ع��ي��ة ق��ام��ت ب��إع��داد 
خ��ط��ط وت��ن��ف��ي��ذه��ا ل��ت��ط��وي��ر 
بهدف  التسويقية  العملية 
ت����ق����دي����م أف�����ض�����ل ال����خ����دم����ات 
السلع  وتوفير  للمساهمني 
من  وذل��ك  مناسبة،  بأسعار 
خ������ال إع���������داد م���ه���رج���ان���ات 
شهرية، ومهرجان الخضار 
ال������ذي ي���ق���ام ي���وم���ني م����ن ك��ل 

أسبوع، إضافة إلى مهرجان اليوم الواحد.
اإلدارة واج���ه فترة  أن مجلس  أي��ض��ًا  وأض���اف 
عصيبة أثناء أزم��ة جائحة ك��ورون��ا بنوع من 

التحدي وتم تجاوز تلك الفترة بنجاح.
م��ن  اإلدارة  م���ج���ل���س  ب������أن  ال����ع����ازم����ي  وص�������رح 
أول��وي��ات��ه ال��ح��رص والسعي دائ��م��ًا على زي��ادة 
اإليرادات املالية لتقوية املركز املالي للجمعية 
م��ن خال  وذل��ك  املساهم،  على  الفائدة  لتعود 
املنطقة،  وأه��ال��ي  املساهم  تخدم  أنشطة  ط��رح 
ح���ي���ث ت����م اإلع�������ان ع����ن ط�����رح أن���ش���ط���ة ب��س��وق 
ال��ض��اح��ي��ة، وت����م االن���ت���ه���اء أي���ض���ًا م���ن اع��ت��م��اد 
ع����دة أن��ش��ط��ة ب��امل��ي��زان��ني ف���ي ال���س���وق امل��رك��زي 
وج��������اٍر ت���ج���ه���ي���زه���ا، وك����ذل����ك اع����ت����م����اد ت��غ��ي��ي��ر 
ن��ش��اط أح���د ال��ف��روع غ��ي��ر املستغلة ف��ي إح��دى 

ال���ق���ط���ع ال���س���ك���ن���ي���ة، وس��ي��ت��م 
ط��رح��ه��ا ج��م��ي��ع��ًا ق��ري��ب��ًا في 
خدمة  منها  ال��ه��دف  أنشطة 
املساهمني وأهالي املنطقة. 

كما تم أيضًا بالفعل تحويل 
نشاط »أرض اإلدارة القديمة 
إداري  ن���ش���اط  م����ن  س���اب���ق���ًا« 
إل���ى ن��ش��اط ت���ج���اري، ون��ح��ن 
ب�����ص�����دد ال���ت���ج���ه���ي���ز إلع�������داد 
م��خ��ط��ط ل��ب��ن��ائ��ه وت��ق��س��ي��م��ه 
إل��ى أنشطة ع��دة لطرحه في 
تجارية  ع��ام��ة  ذات  أنشطة 

مميزة.
 كما حرص مجلس اإلدارة على راحة املساهم 
ورواد ال��س��وق، ف��ق��ام امل��ج��ل��س ب��ش��راء ط���اوالت 
املخارج  وتوسعة  متطورة،  بمكائن  كاشيرية 

لتسهيل عملية الحركة عند مكائن النقد.
والخدمات  االجتماعي  للجانب  بالنسبة  أم��ا 
امل���ق���دم���ة ل��ل��م��س��اه��م��ني وامل���ن���ط���ق���ة، ف���ق���د ق��ام��ت 
املميزة،  األل��ع��اب  م��راك��ز  ت��ذاك��ر  الجمعية بدعم 

 إلى األندية الصيفية الشهيرة. 
ً
إضافة

ب���أخ���ذ م��واف��ق��ات  أي���ض���ًا  وق�����ام م��ج��ل��س اإلدارة 
 ،1 قطعة  ممشى  لتطوير  املعنية  الجهات  م��ن 
وبالفعل تم بدء العمل به وإعداده، وجاٍر العمل 
على أخ��ذ ب��اق��ي امل��واف��ق��ات ال��ازم��ة الستكمال 

تطويره على أكمل وجه وبصورة حضارية.

الروضان وجيان خالل توقيع ُمذّكرة التفاهم

جانب من العمومية

عادل العازمي

■ الــــروضــــان: نــعــتــمــد تــطــبــيــق االبــتــكــارات 
التكنولوجية الحديثة بشبكة الجيل الخامس
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اقتصاد وأعمال12
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التغييرمن بداية 
اليومي(%)العام 

▲%23.83▲مؤشر السوق األول 

▲%29.96▲50مؤشر رئيسي 

▼%27.99▲مؤشر السوق الرئيسي

▼%24.84▲مؤشر السوق العام

▲%24.35▲(ك.مليون د)القيمة السوقية 

▼

▲

▼

▲

▲

20212020▲

▲330.1209.8(مليون سهم)الكمية المتداولة 

═52.538.1(.ك.مليون د)القيمة المتداولة 

═11,9989,092عدد الصفقات

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

NM0.776.10.0280.016%0.0%944062%0.0200.11▲رمال12.81.1874.30.6000.401%3.0%111%3-15.0-0.495▼التقدم23.02.046,818.70.9650.792%2.0%1,3041,37513%0.9480.00.0═وطني

NM0.8214.00.0830.056%0.0%1215940%0.0780.91▲مشاعرNM4.337.20.8250.418%0.0%131%5-22.0-0.423▼ياكو21.81.14731.60.2570.205%2.0%4,67819,44966%1.00-0.240▼خليج ب

NM0.352.20.0000.000%0.0%000%0.0110.00═اجوان31.619.05310.01.2401.200%0.8%000%1.2400.00═ميدان55.61.30996.00.6050.485%0.0%004%0.5000.00═تجاري

NM0.593.80.0450.025%0.0%24623391%1-0.5-0.038▼المساكن25.44.85391%241.2%0.8-رعاية صحيةNM0.81413.10.2480.186%0.0%3801,55910%0.2431.00▲اهلي

NM2.0213.50.3000.198%0.0%2942%2-6.0-0.273▼دلقانNM1.2885.90.9900.700%0.0%001%0.8500.00═سينما25.51.67767.20.3270.258%0.0%1113455%0.3221.00▲المتحد

29.40.8914.30.1280.046%0.0%044%0.0984.45▲ثريا12.71.506.50.1130.050%0.0%0020%0.1120.00═فنادقNM0.98253.70.2330.198%0.0%2,50911,19983%0.2240.00═الدولي

14.31.0812.40.1240.083%5.9%4633,86847%0.1182.02▲أسس41.01.2156.40.2240.097%0.0%7840241%0.1952.01▲سلطان.م18.40.95642.20.2370.200%2.0%7203,08718%0.2330.00═برقان

NANA27.11.1501.018%1.6%363112%2.00-1.148▼بيتك ريتNM7.3533.60.0590.019%0.0%6113128%0.0530.10▲ايفا فنادق35.63.696,896.70.8310.611%1.1%4,6235,65015%0.8175.01▲بيتك

NM0.8414.90.2000.095%0.0%1081,08015%1-0.6-0.099▼الند14.10.9767.20.1730.114%3.0%7244021%0.1661.01▲أولى وقود63.04.512,442.00.8060.516%0.0%3244207%3.00-0.768▼بنك بوبيان

NM1.062,876%12,172129,3191.0%3.0العقار28.90.7120.60.1000.060%2.0%1461,493161%0.0980.00═منتزهات16.52.22439.40.2770.228%0.0%2,0267,29734%0.2794.01▲بنك وربة

6.41.36162.10.3050.119%0.0%5719862%1.00-0.294▼كويتيةNM139.61183.00.8850.588%0.0%1,3371,48138%0.91530.03▲الجزيرة21.32.312,918.70.2880.204%1.3%2,4678,58331%0.2882.01▲أهلي متحد

5.50.70107.90.2100.168%4.7%3517411%0.2010.00═تسهيالت18.91.0466.80.1730.116%3.0%5030610%2-3.0-0.165▼السور30.72.2123,319%19,14358,9661.2%0.1البنوك

1.51.1331.50.1450.059%0.0%2692,297544%0.1180.00═ايفاNM0.819.30.1220.064%0.0%1111,399156%1-0.7-0.080▼فيوتشر كيدNM1.0810.60.0570.021%0.0%1613,041153%0.0531.43▲سنرجي

7.30.93176.10.2160.128%5.0%11256045%0.2010.00═استثماراتNM0.5921.50.0730.036%0.0%610430.4%0.0620.61▲جياد16.21.16115.70.6690.447%4.7%002%0.6140.00═بترولية

NM1.51312.00.1780.147%3.2%3101,97614%1-2.0-0.156▼مشاريع22.42.1041.70.3020.069%1.4%133460113.2%2-5.0-0.288▼العيد14.22.2080.01.1500.709%7.8%001%0.8000.00═نابسكو

NM1.1956.70.1270.050%0.0%3522,901142%1-1.0-0.122▼ساحلNM1.67592%1,9406,1970.8%5.1خدمات إستهالكية23.42.0040.80.0520.025%0.0%651,2076%0.0542.75▲بيت الطاقة

NM1.1250.90.1170.052%0.0%6185,447354%2-2.0-0.113▼البيت13.82.242,591.90.6410.581%5.5%46176914%0.5990.00═زينNM0.3611.90.0280.018%0.0%56321,565319%0.0260.73▲بتروجلف

49.51.20129.30.1830.055%0.0%2061,290296%0.1610.00═أرزان38.60.63335.70.7110.620%2.2%901322%0.6661.00▲أريد15.60.5939.30.2070.127%1.8%116718143%1-2.0-0.162▼آبار

4.80.8990.40.1900.080%0.0%9349798%0.1880.00═المركزNM0.6414.90.0170.011%0.0%1,16268,324220%0.0170.32▲آن30.11.12298%90526,5314.1%4.0النفط والغاز

12.91.2931.90.1980.134%0.0%106913%0.1451.01▲كميفك13.12.06429.50.9700.822%7.0%20235%4.00-0.860▼أس تي سيNM1.9527.70.4300.258%1.8%71813%1.00-0.383▼سكب ك

NM0.8539.10.0950.039%0.0%1,25214,156671%0.0881.21▲االولىNM0.808.60.1030.051%0.0%19208128%0.0930.00═حيات كوم26.62.20500.10.9770.625%5.7%25527218%2-17.0-0.935▼بوبيان ب

NM0.251.80.0000.000%0.0%000%0.0060.00═المال14.81.753,381%1,75269,4565.3%0.6إتصاالتNM1.8745.30.6750.449%4.5%000%0.4490.00═الكوت

25.34.53194.60.3400.076%0.0%123976%2-5.0-0.300▼الخليجي7.60.7578.60.4590.360%7.1%1603994%0.4055.01▲كويت ت30.00.98411.10.4470.334%4.0%17245611%1-3.0-0.374▼القرين

4.21.42120.00.2040.097%0.0%7804,653318%0.1681.01▲أعيان 14.01.97255.50.9900.536%0.0%002%1.00-0.898▼خليج ت32.01.44984%4347464.9%22.8مواد أساسية

NM0.5120.50.0650.032%0.0%641,237154%0.0520.10▲بيان8.40.91110.30.5610.419%4.7%005%0.5000.00═اهلية ت58.50.8224.40.1690.073%0.0%5403,627265%3-5.0-0.148▼الخصوصية

35.30.7913.60.0950.061%0.0%2883,14820%0.0922.22▲أصول12.30.8031.70.1750.077%4.2%5303,08588%0.1720.00═وربة تNM0.93178.90.2660.215%0.0%12478%1.00-0.244▼اسمنت

6.20.7531.20.1250.042%0.0%33054%0.0971.72▲كفيك13.91.3078.40.5270.212%1.3%000.1%0.3560.00═االعادة31.40.94175.70.8880.728%6.0%455325%1-7.0-0.837▼كابالت

6.40.8448.30.1430.072%0.0%3021265%1-1.0-0.141▼كامكوNM0.725.70.0620.034%0.0%5956.9%5-2.6-0.054▼أولى تكافل12.61.3588.30.5240.392%4.1%5931,22876%0.49013.03▲سفن

NM1.0638.30.1790.069%0.0%2621,573120%1-1.0-0.168▼وطنية د ق20.60.384.60.0490.020%0.0%2255,220214%4-1.7-0.042▼وثاق12.81.3795.60.9900.766%4.2%454914%0.9541.00▲بورتالند

7.10.9118.00.0830.036%0.0%2222,95192%0.0752.23▲يونيكاب8.70.8527.30.0000.000%7.9%000%0.1910.00═ب ك تأمين16.91.2322.20.2230.145%4.5%005%0.2200.00═ورقية

NM1.1825.50.1560.086%0.0%7462794%0.1192.02▲مدار11.31.17592%9218,8002.6%1.0التأمينNM1.7313.60.1960.051%0.0%1813%0.1161.01▲معادن

NM1.3917.70.2230.018%0.0%00338%0.1930.00═الديرةNM0.7619.00.0360.022%0.0%1574,91179%0.0320.00═صكوكNM0.5037.70.1360.082%0.0%3729254%0.1250.00═أسيكو

3.51.5035.20.1570.120%0.0%4,35331,66450%0.1377.05▲الصفاة31.21.18152.50.1620.100%0.0%2,41715,098197%0.1612.01▲عقارات كNM0.868.20.1800.069%0.0%172%4-7.0-0.163▼الهالل

NM0.317.90.0340.024%0.0%2518,538252%0.0290.41▲السالمNM0.5394.80.0840.043%0.0%0010%0.0800.00═متحدة23.90.8677.10.2070.150%0.0%15724%0.2071.00▲الوطنية للبناء

NM0.476.20.0230.015%0.0%804,092171%2-0.5-0.020▼اكتتاب33.71.22336.80.2320.071%0.0%4182,038112%1.00-0.204▼وطنيةNM0.904.90.0670.027%0.0%951,577147%0.0615.29▲المعدات

1.80.436.60.0190.015%0.0%00106%0.0160.00═المدينة70.41.91294.80.5990.501%5.0%24042014%0.5753.01▲صالحيةNM2.2416.00.1980.038%0.0%116649605%1-2.0-0.178▼إستهالكية

9.31.87145.10.3790.168%1.7%7921836%2-6.0-0.363▼نورNM0.93159.00.3640.235%0.0%2627195%0.36811.03▲تمدين عNM0.905.10.0540.035%0.0%531,092144%2-0.8-0.048▼صلبوخ

NM0.57137.70.3930.200%0.0%33843%0.3996.02▲تمدين أ18.40.4152.70.2750.170%0.0%72810%1-2.0-0.271▼اجيال28.31.852,165.41.0770.592%0.9%1,6181,66527%3.00-0.971▼أجيليتي

27.31.198.40.0490.025%0.0%2685,45911%0.0480.20▲السوريةNM0.5911.90.0850.030%0.0%1120919%0.0510.31▲المصالح ع10.32.0075.30.9000.433%0.0%55569717%3.00-0.790▼تعليمية

34.80.5741.20.0540.034%0.0%2284,44456%0.20-0.052▼آسيا18.80.4523.60.0480.025%0.0%2896,14574%3-1.3-0.046▼ع عقاريةNM0.4515.20.0780.045%0.0%891,46174%2-1.0-0.061▼تنظيف

70.91.1412.50.0850.057%0.0%1702,03818%0.0841.42▲المغاربيةNM0.8336.40.0850.047%0.0%2733,38599%1-0.5-0.081▼اإلنمــاءNM0.3815.80.0640.044%0.0%2240641%0.0540.20▲الرابطة

NM0.84155.30.1420.106%0.0%1,0387,47992%1-2.0-0.137▼االمتياز19.31.79896.10.8100.611%0.7%9061,19011%0.7653.00▲المباني8.62.0863.00.6290.367%7.6%1125%0.5444.01▲المعامل

29.51.1223.40.0600.031%0.0%3897,171225%0.0540.31▲منازلNM0.5629.70.0880.067%0.0%4,07748,02867%0.0864.15▲إنجازات6.03.79402.64.0303.200%12.1%46013938.3%1-17.0-3.294▼هيومن سوفت

6.30.91348.40.2470.165%0.0%7302,99595%0.2441.00▲صناعاتNM0.7910.00.0200.013%0.0%1539,407268%0.0160.00═المستثمرون7.71.894.10.0980.032%0.0%302853%0.1024.34▲امتيازات

NM0.776.10.1450.045%0.0%25202118%1-1.0-0.122▼وربة كبيتل58.50.83233.80.1310.091%2.3%8164445%0.1270.00═التجاريةNM0.7110.90.0430.019%0.0%0099%0.0390.00═ميادين

37.40.8625.90.1950.102%0.0%5234762%4-6.0-0.150▼عربي قابضةNM0.908.40.0820.028%0.0%58256%1-0.6-0.069▼سنامNM1.5359.50.3990.196%1.7%16046284%0.3472.01▲المشتركة

19.90.4434.80.0610.039%0.0%1222,138197%0.0570.41▲التخصيصNM0.7041.00.1160.057%0.0%1241,243116%2-2.4-0.099▼أعيان عNM0.9798.30.3650.186%0.0%401588%0.2570.00═يوباك

NM1.075.10.0300.020%0.0%511,5833%0.0314.015▲تحصيالتNM0.8522.40.0980.058%0.0%4575,01779%1-1.0-0.091▼عقارNM0.75224.70.2450.198%0.0%9133,87642%0.2364.02▲أالفكو

12.62.60465.40.4150.293%0.0%3077504%0.4133.01▲القابضة م ك9.40.848.70.0500.024%0.0%37141%0.0450.41▲العقارية28.50.8918.30.1230.063%0.0%106950230%1-1.0-0.112▼مبرد

13.10.94264.70.0770.047%2.6%2,27832,26451%1-1.0-0.070▼تمويل خليجNM0.8354.20.1220.056%0.0%5326,762353%0.0790.10▲مزاياNM0.2523.40.0340.027%0.0%0022%0.0320.00═لوجستيك

NM0.7833.10.1340.063%0.0%2492,307264%0.1103.03▲إنوفست44.70.5722.20.0610.042%0.0%5589,112188%2-1.0-0.060▼تجارةNM1.5794.90.3990.310%0.0%5811,55788%0.3753.01▲المتكاملة 

NM0.6127.60.1020.034%0.0%00136%0.0370.00═بريق19.50.599.00.0390.018%0.0%1213,245190%0.0380.41▲التعمير ك7.80.5328.30.0880.063%6.4%001%0.0780.00═قيوين ا 

13.30.7513.40.0890.039%0.0%527668%4-2.5-0.067▼عمار20.91.0334.90.1430.086%2.9%7051213%0.1397.05▲أركانNM0.2216.00.0460.028%0.0%451,0007%0.0450.10▲فجيرة ا

NM0.7623.20.0820.048%0.0%1261,68425%1-0.6-0.075▼المنار NM0.3829.20.1140.091%0.0%031%4-4.0-0.110▼أرجان19.90.7345.50.1000.061%5.5%5514%0.0911.01▲اسمنت ابيض

13.27.05371.01.8721.091%2.2%77041841%1.84833.02▲البورصةNM2.2720.60.1210.045%0.0%3448%0.0640.20▲منشآت26.21.4560.30.4500.405%5.0%2,0565,0709%1-6.0-0.402▼جي تي سي

12.71.193,916%16,704160,6711.0%5.1خدمات ماليةNM1.0174.50.0830.040%0.0%1602,13843%0.0750.30▲دبي االولى32.11.374,169%8,23226,4782.4%1.3صناعية

NM0.8510.00.1220.068%0.0%32736%0.1000.00═األنظمةNM0.9157.00.1040.038%0.0%6770787%1-0.6-0.094▼م االعمالNM0.714.20.0740.050%0.0%101341%0.08113.921▲النخيل

NM0.8510%3270.0%1.8تكنولوجياNM0.699.90.0000.000%0.0%000%0.0900.00═ريمNM1.0440.70.2100.177%0.0%11609%0.1881.01▲مواشي

20.34.92258.50.2760.220%5.1%18879835%0.2350.00.0═شمال الزورNM0.396.30.0490.027%0.0%631,374268%1-0.5-0.046▼مينا20.21.83202.90.6790.554%2.7%27443029%1.00-0.639▼ميزان

20.34.92259%1887985.1%0.8-منافعNM0.172.10.0270.019%0.0%00111%0.0210.00═المدن36.51.59248%2966242.2%1.0سلع إستهالكية

27.521.7441,035%62,690488,6191.78%1.1اجمالي بورصة الكويتNM0.6616.10.1090.027%0.0%6157424%0.1071.01▲مراكز
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إيران تطرح مبادرة »لم الشمل« بعد النتائج المخيبة لحلفائها

العراق: الصدر يفاوض لتشكيل تحالفات قوية
محمد مجيد األحوازي ووالء عايش

تتسارع األح��داث في العراق نحو مزيد من التصعيد، وال سيما مع 
املوالية  املسلحة  القوى  الحكومة، حيث تحاول  البحث بتشكيل  بدء 
إلي���ران إح���داث ف��وض��ى وتسخني األج����واء ف��ي ال��ش��ارع ل��ان��ق��اب على 
توا عكس توجهاتها، في وقت انتقل زعيم التيار  إرادة عراقيني صوَّ
الصدري مقتدى الصدر إلى بغداد لإلشراف على مفاوضات تشكيل 

الكتلة الكبرى وتسمية رئيس للحكومة.
وأوضح القيادي في التيار النائب السابق رياض املسعودي أن التيار 
ماٍض في تشكيل تحالفات سياسية قوية ق��ادرة على إعان حكومة 

جديدة في القريب العاجل. 
بدوره، أكد رئيس اللجنة التفاوضية التابعة للتيار الصدري، حسن 

العذاري، أن »املفاوضات تسير نحو األمام بأجواء هادئة«.
ف��ي امل��ق��اب��ل، ال ت��أل��و إي����ران ج��ه��دًا إلع����ادة رج��ل��ه��ا ف��ي ب��غ��داد إل���ى س��دة 
املطلعة في طهران بطرح  الحكم، حيث علمت سبقلا من مصادرها 
إي����ران م���ب���ادرة س��ي��اس��ي��ة ج��دي��دة ل��دع��م ت��رش��ي��ح زع��ي��م ائ��ت��اف »دول���ة 

القانون« نوري املالكي لرئاسة الحكومة.
وق��ال��ت امل��ص��ادر إن مكتب امل��رش��د علي خامنئي ط��رح امل��ب��ادرة تحت 
ع���ن���وان »م����ب����ادرة ط���ه���ران ل��ل��م ال���ش���م���ل«، ل��ت��ع��وي��ض ف��ش��ل ال��ج��م��اع��ات 
واألحزاب املوالية إليران في االنتخابات. وإن محمد كلبايجاني ��� رجل 
���� مع مجتبى خامنئي  الدين اإليراني البارز ورئيس مكتب خامنئي 
نجل امل��رش��د وص��اح��ب النفوذ ال��واس��ع، ي��ق��ودان ه��ذه امل��ب��ادرة. ووف��ق 
املصادر، فإن السفير اإليراني في بغداد الجنرال إيرج مسجدي اجتمع 
مع عدد من الزعماء السياسيني العراقيني لشرح املبادرة التي تحذر 
من انزالق العراق إلى حرب أهلية جديدة في حال لم يتم األخذ بعني 
االعتبار االستحقاقات السياسية للجماعات املوالية إليران. واقترح 
مسجدي إعطاء وزارة الداخلية إلى جانب وزارات ومناصب سيادية 
للتيار الصدري من أجل موافقته على عودة املالكي، موجهًا دعوة إلى 
زعماء الكتل السياسية واألحزاب العراقية لزيارة طهران لتجاوز أزمة 

االنتخابات تحت رعاية الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي.
نتائج  م  تقيِّ العامري  ه��ادي  برئاسة  الفتح  كتلة  ت��زال  ال  املقابل،  ف��ي 
االن��ت��خ��اب��ات واألس���ب���اب ال��ت��ي أدت إل���ى ه���ذا اإلخ���ف���اق ال��ك��ب��ي��ر، وأف���اد 
مصدر في الحشد الشعبي بتبادل قياديني سياسيني داخل التحالف 
اتهامات بشأن هذا التراجع، من سوء إدارة املاكينة اإلعامية وطريقة 
توزيع املرشحني ومحاولة أحزاب فرض مرشحها في منطقة واحدة.

التصويت  »الفتح« و»الحشد« عن  ع��زوف جماهير  أن  وأك��د كثيرون 

إلي���ران  امل��وال��ي��ة  للفصائل  م��م��ارس��ات قمعية تنسب  إل���ى  ي��ع��ود  لهما 
الساح  االق��ت��ص��اد واعتمادهما على  ت��ه��دف إلن��ع��اش  وغ��ي��اب خطط 

ودعم طهران.

ر الكرادة  اعتقال مفجِّ

ال��ع��راق��ي مصطفى الكاظمي ع��ن اعتقال  ال����وزراء  أم��ن��ي��ًا، أع��ل��ن رئ��ي��س 
االرهابي املدبر للتفجير الدامي الذي شهدته منطقة )الكرادة( وسط 
العاصمة بغداد قبل خمسة أعوام وأودى بحياة 300 شخص واصابة 

املئات بجروح مختلفة.
وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر: إن القوات العراقية نجحت بعد 
ماحقة مخابراتية معقدة خارج العراق في اعتقال االرهابي غزوان 
الزوبعي امللقب »بابي عبيدة بغداد« واملتورط بتدبير تفجير الكرادة 

وجرائم ارهابية اخرى.
بدوره، قال املتحدث باسم القائد العام للقوات املسحلة اللواء يحيى 
رسول إن عملية االعتقال تمت على يد جهاز املخابرات العراقي في 

عملية معقدة في احدى الدول دون ان يكشف عن تفاصيلها.

■ رئيس اللجنة التفاوضية: نسير نحو األمام بـ»أجواء هادئة«
■اعتقال المتورط بتفجير الكرادة الدامي عام 2016

 أنوار »المولد النبوي«
 تضيء مسجد

النوري بالموصل
العام على  ه��ذا  النبوي كانت مختلفة  املولد  ذك��رى 
سكان املوصل، فعلى وقع األناشيد الدينية، احتفل 
املئات بالعيد للمرة األولى في مسجد النوري، منذ 
أن دّم����ر ق��ب��ل س���ن���وات خ���ال امل���ع���ارك ض���د تنظيم 

»داعش«. 
الترميم برعاية منظمة األمم  وال يزال املسجد قيد 
امل��ت��ح��دة ل��ل��ت��رب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم )ي��ون��ي��س��ك��و(، 
خصوصًا مئذنته الحدباء التي تعود للقرن الثاني 
عشر، بعدما دّمر في يونيو 2017 بفعل متفجرات 

وضعها »داعش«.
واحتفى املئات تحت األض��واء وال��راي��ات التي زينت 
االحتفالية  وتخللت  املناسبة.  بهذه  املسجد  باحة 

صاة جماعية بعدما تم رفع األذان في الجامع.
وعلى مسرح شّيد أمام املئذنة الحدباء، التي لم تبق 
إال قاعدتها، قام خمسة رجال بثياب تقليدية بقرع 
دفوفهم وترداد أناشيد دينية تقليدية تمدح النبي. 

وترجع تسمية املسجد إلى بانيه، نور الدين الزنكي، 
عام 1172. ودمر املسجد ثم أعيد بناؤه في 1942، 
ول��م يبق من بنائه األصلي بعد ذل��ك س��وى مئذنته 
ال��ح��دب��اء. وم���ن ه��ن��اك، ق���ام زع��ي��م تنظيم »داع����ش« 
السابق، أبو بكر البغدادي، بأول ظهور له وأعلن في 

صيف عام 2014 قيام »الخافة«. 
وق����ال م�����روان م���وف���ق، م��ش��رف ت���رب���وي م���ن س��ك��ان 
الحفل يتخذ »رم��زي��ة  ه��ذا  أن  ع��ام��ًا(  امل��وص��ل )45 
إلع���ادة االذان وال��ص��اة ل��ه��ذا امل��ك��ان.. أه��ل املوصل 
ي��ري��دون أن ي��ع��ي��دوا ال��ح��ي��اة إل��ى م��ا ك��ان��ت عليه من 

خال هذا املكان«.

عراقيون يصلون خالل االحتفاالت بذكرى المولد النبوي الشريف في باحة مسجد النوري بالموصل )أ ف ب(

حركة أمل تتعهد بعدم السماح بتجاوز ما حصل

ل الحكومة لبنان: أحداث الطيونة تعطِّ
بيروت - أنديرا مطر 

على وقع تعطيل الحكومة اللبنانية والبلد بشكل عام، 
األم��ور في ملفي  اتجاهات  املقبلة  الساعات  تتبلور في 
جريمة تفجير مرفأ بيروت واألحداث األليمة التي جرت 

في منطقة الطيونة الخميس الفائت.
إي��ج��اد ترتيب يرضي  امل��اث��ل��ة تتمحور ح��ول  ال��خ��ي��ارات 
املحقق  ب��إق��ال��ة  أم��ل  الشيعي ح��زب اهلل وح��رك��ة  الثنائي 
ال��ع��دل��ي ف��ي جريمة امل��رف��أ ال��ق��اض��ي ط���ارق ب��ي��ط��ار، ال��ذي 
سيترك ترددات سلبية على عمل الحكومة، تؤكد للداخل 
على  كما  اهلل،  ل��ح��زب  الحكومة  انصياع  على  وال��خ��ارج 

القضاء الذي سيوقع على عدم استقاليته.
رئ���ي���س ال���ح���ك���وم���ة ن��ج��ي��ب م��ي��ق��ات��ي اك�����د ان�����ه ل����ن ي��دع��و 
 للمشكلة. 

ّ
إي��ج��اد ح���ل ق��ب��ل  ال�����وزراء،  إل���ى جلسة ملجلس 

)الثاثاء(،  اليوم  ال��ذي يجتمع  القضاء األعلى  ومجلس 
يبحث عن حبل نجاة القضاء، فيما تتراوح املخارج بني 
حصر التحقيقات باملوظفني على أن يحيل التحقيق او 
االدعاء مع النواب والوزراء إلى املجلس األعلى ملحاكمة 
الرؤساء والوزراء، في حني تحدثت مصادر وزارة العدل 
أن طرح وزير العدل هنري خوري بإنشاء هيئة اتهامية 
عدلية ه��و ال��ط��رح ال��ذي ال ي��زال األك��ث��ر تقّدمًا ف��ي سياق 

 األزمة الحاصلة حيال إقالة بيطار.
ّ

السعي لحل
اال انه، ومن خارج كل املطروح، ال يمكن اغفال ردة فعل 
القاضي بيطار امام ما يجري، خصوصًا انه يفترض ان 

يستأنف مهمته في التحقيق اليوم. 
ب���ال���ت���زام���ن، ت��ن��ع��ق��د ج��ل��س��ة ت��ش��ري��ع��ي��ة مل��ج��ل��س ال���ن���واب 
ف��ي تعديل  امل��ك��ت��ب وال��ب��ح��ث  مخصصة الن��ت��خ��اب هيئة 
ق���ان���ون االن���ت���خ���اب، وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ال����ج����دول امل��ح��دد 
ل��ل��ج��ل��س��ة ُي���ت���وق���ع ان ت���ت���ح���ول ال�����ى ع����راض����ة س��ي��اس��ي��ة 
أم��ل وح��زب اهلل،  الشيعي  الثنائي  ن��واب  ب��ني  للتصعيد 
اشتباكات  خلفية  على  اللبنانية  ال��ق��وات  ح��زب  ون���واب 
واملواقف  املتبادلة  االتهامات  بعد  خصوصا  الطيونة. 
املتشنجة التي لم تخل من التهديد والوعيد خال االيام 

املاضية. 
النائب علي دروي��ش من كتلة الرئيس ميقاتي توقع ان 
تبدأ املبادرات لحل األزم��ة بالظهور ابتداء من األربعاء 
بعد الجلسة التشريعية، وقال ان رئيس الحكومة وكل 
ال��ى خطوط خطيرة في هذه  االف��رق��اء تلمسوا الوصول 
املرحلة، وال بد من اجتراح الحلول للملمة األمور على أن 

تسفر االتصاالت عن بلورة مبادرات واضحة.

أمل: ال تجاوز 

ف��ي امل��ق��اب��ل، ت��وق��ف امل��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي ل��ح��رك��ة أم���ل أم��ام 
العصابات  ارتكبتها  التي  الكبيرة  »الجريمة  أسماه  ما 
ل االب���ري���اء، 

ّ
امل��س��ل��ح��ة وامل��ن��ظ��م��ة ب��ح��ق امل��ت��ظ��اه��ري��ن ال���ع���ز

ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��م��ارس��ون حقهم ال��س��ي��اس��ي امل��ش��روع في 
التعبير عن موقف األداء االستنسابي املشبوه للقاضي 
ط�����ارق ب���ي���ط���ار«، الف���ت���ة إل����ى »ان م���ا ج����رى ي��ض��ع جميع 
الجماعات من  أم��ام حقيقة ما تقوم به ه��ذه  اللبنانيني 
م��ح��اول��ة إلح��ي��اء ال��ف��ت��ن��ة ال��داخ��ل��ي��ة واالن��ق��س��ام ال��وط��ن��ي 
وت��ه��دي��د ال��س��ل��م االه���ل���ي وإع������ادة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني إل����ى زم��ن 

الحروب الداخلية«.
وش���ددت ال��ح��رك��ة على »ض����رورة ق��ي��ام األج��ه��زة االمنية 
والعسكرية والقضائية بدورها في توقيف كل الفاعلني 
واملتورطني واملحرضني، وإنزال العقوبات بهم، معاهدة 
القتلى والجرحى وكل اللبنانيني أنها لن تسمح بتجاوز 

ما حصل وااللتفاف عليه«.
من جانبه، أكد النائب عن حزب اهلل حسني الحاج حسن 
وج��ود دالئ��ل ع��دة تؤكد ت��ورط ال��ق��وات اللبنانية في ما 
الطيونة«، وم��ن بينها تصريح رئيس  »م��ج��زرة  أس��م��اه 
الحزب سمير جعجع ال��ذي قال بشكل واض��ح ان اهالي 
امل��ن��ط��ق��ة داف���ع���وا ع���ن ان��ف��س��ه��م، داع���ي���ا االج���ه���زة االم��ن��ي��ة 

للقبض على الفاعلني ورؤسائهم.

وزير خارجية أميركا األسبق غّيبه »كورونا«

كولن باول.. تراث جدلي بين اإلشادة واالنتقاد
خالد جان سيز

ربما يكون أبرز ما ُيقال عنه إذا أراد أحد وصفه أنه 
لعب دورًا مهمًا مع العديد من اإلدارات الجمهورية 
ف����ي ت��ش��ك��ي��ل ال���س���ي���اس���ة ال���خ���ارج���ي���ة األم���ي���رك���ي���ة ف��ي 
ال��س��ن��وات األخ���ي���رة م��ن ال��ق��رن ال��ع��ش��ري��ن وال��س��ن��وات 

األولى من القرن الحادي والعشرين.
فبعد مسيرة سياسية حافلة، غّيب فيروس كورونا، 
أمس، كولن باول، وزير الخارجية األميركي السابق، 
ال���ذي رح���ل ع��ن 84 ع��ام��ًا. وذك����رت عائلته أن���ه توفي 
بسبب مضاعفات »كورونا« على الرغم من أنه تلقى 
التطعيم بالكامل، مردفة: »فقدنا زوجًا رائعًا ومحّبًا، 

وأبًا وجدًا، وأميركيًا عظيمًا«.
وال يختلف اثنان على أن باول حقق إنجازات مهمة، 
وش��ه��دت رح��ل��ت��ه خ��ط��وات ك��ب��ي��رة، إال أن���ه ف��ي ال��وق��ت 

نفسه لقي انتقادات كثيرة بسبب مواقف اتخذها.
بداية املسيرة العسكرية لباول كانت حني شارك في 
احتياط قوات التدريب في الكلية بنيويورك، وجرى 

تعيينه في رتبة مازم ثان بعد تخرجه عام 1958. 
القتالية في  الخدمة  ب��اول جنديًا متميزًا خال  كان 
فيتنام، وأمضى سنوات طويلة في املجال العسكري 
املناصب،  م��ن  كبيرًا  ع���ددًا  ع��ام��ًا( شغل خالها   35(
وت��رق��ى إل���ى رت��ب��ة ج��ن��رال م��ن ف��ئ��ة أرب��ع��ة ن��ج��وم، ثم 
أصبح أول أميركي من ذوي البشرة السمراء يتولى 
القومي خال نهاية رئاسة  منصب مستشار األم��ن 

رون��ال��د ري��غ��ان، وكانت مهمته األخ��ي��رة هي منصب 
الرئيس الثاني عشر لهيئة األركان املشتركة، وصاغ 
»م���ب���دأ ب�������اول«، ال�����ذي ي���رك���ز ع��ل��ى امل���ص���ال���ح األم��ن��ي��ة 

األميركية والضربات العسكرية.
خال حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم 
عام 1991، كان باول رئيسًا لهيئة األرك��ان املشتركة 
للجيش األميركي في ظل إدارة الرئيس جورج بوش 
امل��ت��ح��دة في  ال���والي���ات  األب، وارت��ف��ع��ت شعبيته ف��ي 
املتحدة  ال��والي��ات  بقيادة  التحالف  انتصار  أع��ق��اب 
خ���ال ح���رب ال��خ��ل��ي��ج، واس��ت��م��ر ذل���ك ح��ت��ى منتصف 
ال��ت��س��ع��ي��ن��ي��ات، وك����ان ب����اول حينها ُي��ع��ت��ب��ر امل��ن��اف��س 
الرئيسي ليصبح أول رئيس أسود للواليات املتحدة.
وعام 2016، حصل باول على ثاثة أصوات انتخابية 
ملنصب رئ��ي��س ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، رغ���م أن���ه ل��م يكن 

مرشحًا لانتخابات في تلك السنة.
م��ا يعتبره ك��ث��ي��رون سقطة ب���اول ه��و ح��رب ال��ع��راق، 
ب��ع��دم��ا دف���ع - بصفته وزي���ر خ��ارج��ي��ة ج���ورج ب��وش 
خاطئة  استخباراتية  معلومات  تقديم  إل��ى   - االب��ن 

ال��ع��راق مصانع  املتحدة تتعلق بتطوير  األم��م  أم��ام 
متنقلة لتصنيع أسلحة بيولوجية، للدفاع عن حرب 
»وصمة عار« في  العراق، التي وصفها في ما بعد ب�

سجله.
واعترف باول بأن ذلك »لطخ« سمعته. وق��ال: »إنها 
وصمة، ألنني أنا من قدم هذا العرض باسم الواليات 
املتحدة أمام العالم، وهذا سيبقى جزءًا من حصيلة 

عملي«.
في 16 ديسمبر 2000 رشح بوش باول ليكون وزير 

الخارجية، ووافق مجلس الشيوخ باإلجماع.
وقبل أسابيع قليلة من االنتخابات األميركية 2008 
أعلن باول دعمه ألوباما، فكان أول عضو جمهوري 
ب��ارز وكبير يؤيد أوب��ام��ا. وبعد االنتخابات وصف 

فوز أوباما بالتاريخي.
العسكرية، وجرت  الجوائز  العديد من  ب��اول  وتلقى 
املؤسسات  امل��دارس وغيرها من  العديد من  تسمية 
ب��اس��م��ه، وه���و ي��ح��م��ل درج����ة ف��خ��ري��ة م��ن ال��ج��ام��ع��ات 

والكليات في جميع أنحاء الباد.

حكومة حمدوك تجتمع على وقع مطالبات بحلها

السودان أمام مخاض جديد.. 
والفترة االنتقالية مهددة

مخاض جديد يعيشه السودان لتحقيق أهداف 
الثورة التي أطاحت بنظام عمر حسن البشير، 

وسط توقعات بانهيار الفترة االنتقالية. 
وف��������ي خ�����ط�����وة ت����ص����ع����ي����دي����ة ج������دي������دة ح���اص���ر 
العسكري  امل��ك��ون  لتولي  م��ؤي��دون  متظاهرون 
ال���س���ل���ط���ة ك����ام����ل����ة، م���ق���ر م���ج���ل���س ال������������وزراء ف��ي 
ال��خ��رط��وم، ت��زام��ن��ا م��ع اج��ت��م��اع ط���ارئ ملجلس 
ال��وزراء دعا اليه عبداهلل حمدوك لبحث االزمة 
ولم يصدر عنه أي قرارات سياسية ولم يناقش 

حل الحكومة أو استقالة الوزراء.
ون��ق��ل��ت ق��ن��اة »روس���ي���ا ال���ي���وم« ع��ن م��ص��ادر أن 
ح���م���دوك، اق���ت���رح ت��ك��وي��ن ل��ج��ن��ة م���ن 6 أع��ض��اء 

يمثلون أطراف األزمة وهو رئيس اللجنة. 
ولليوم الثالث تواصل قوى منشقة عن الحرية 
والتغيير اعتصامهم قرب القصر الجمهوري، 
مرددين هتافات تدعو إلى حل الحكومة املدنية 
وإسقاط رئيسها. ومنعت الشرطة املعتصمني 
م��ن ال��وص��ول مل��ق��ر ال��ح��ك��وم��ة وأط��ل��ق��ت الشرطة 
ال���غ���از امل��س��ي��ل ل��ل��دم��وع ل��ت��ف��ري��ق��ه��م. م���ن جهته، 
أع��ل��ن م���س���ؤول ب��ل��ج��ن��ة ت��ن��ظ��ي��م االح��ت��ج��اج��ات، 

وقوع 5 إصابات.

ووسط تصاعد الخافات بني املكونني املدني 
أمني  االستراتيجي  الخبير  ط��رح  والعسكري، 
أولها  إسماعيل مجذوب ثاثة سيناريوهات، 
تشكيل حكومة كفاءات برئاسة حمدوك نفسه، 
م��ض��ي��ف��ا »ه����ذا ال��خ��ي��ار ق���د ي��ك��ون م��ق��ب��وال ل��دى 
عامة الشعب ومنصة التأسيس املنشقة، لكنه 
لن يكون مقبوال لدى مجموعة املجلس املركزي 

بقوى الحرية والتغيير«.
أم����ا ال��س��ي��ن��اري��و ال��ث��ان��ي ف��س��ي��ت��م��ث��ل ف���ي إل��غ��اء 
ال��وث��ي��ق��ة ال��دس��ت��وري��ة وع����ودة ال��ع��م��ل بدستور 
2005، كما يتصور املجذوب ال��ذي ق��ال إن هذا 
ال��خ��ي��ار ق��د يتسبب ف��ي »إع����ادة إن��ت��اج ال��ث��ورة 

وخروج التظاهرات«.
ال����س����ي����ن����اري����و ال�����ث�����ال�����ث ه������و اس������ت������م������رار ه����ذه 
االع��ت��ص��ام��ات ح��ت��ى ي��ق��دم ح��م��دوك استقالته، 
ويقدم املجلس املركزي لقوى الحرية والتغيير 

شخصية أخرى تشكل حكومة جديدة.
ويتوقع مجذوب أن تؤدي هذه السيناريوهات 
إل���ى ان��ه��ي��ار ال��ف��ت��رة االن��ت��ق��ال��ي��ة وال��ت��أث��ي��ر على 
ا ال  ات��ف��اق ال��س��ام ف��ي ج��وب��ا ال���ذي أص��ب��ح ج���زء

يتجزأ من الوثيقة الدستورية.

مجلس القضاء األعلى يقرر 
 اليوم إنقاذ القضاء
أو إنقاذ الحكومة

محادثات صياغة الدستور السوري تنطلق مجددًا
الدستورية  اللجنة  السادسة الجتماعات  الجولة  أعمال  انطلقت  أشهر،  تسعة  لنحو  توقف  بعد 

السورية في جنيف لبدء عملية صياغة دستور جديد في الباد، برعاية أممية.
وتأتي هذه املحادثات املقرر أن تستمر حتى آخر األسبوع في إطار جهود تبذلها األمم املتحدة 

لتوحيد جميع مكونات املجتمع السوري.
الدستورية أحمد  للجنة  املشاركني  الرئيسني  أن  أعلن  املتحدة غير بيدرسن  األم��م  وك��ان مبعوث 
كزبري )ممثل الحكومة( وهادي البحرة )ممثل املعارضة( قد شاركا معًا للمرة األولى إلعداد هذه 
الجولة، واتفقا على صياغة دستور جديد. معربًا عن أمله في أن تقدم هذه الجولة إنجازًا ملموسًا 
بعد فشل 5 ج���والت س��اب��ق��ة. وق���ال ال��ب��ح��رة إن وف��د امل��ع��ارض��ة يسعى إل��ى إص��اح��ات بما ف��ي ذلك 

الحقوق املتساوية لجميع السوريني.

خالل حرب تحرير الكويت كان 
رئيساً لهيئة األركان

اعترف بسقطته في الترويج لغزو 
العراق بحجة أسلحة بيولوجية
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 النظام األساسي للكرة
إلى »الهيئة« خالل أيام

ك��ش��ف م��ص��در م��س��ؤول في 
ات��ح��اد ال��ك��رة ل��� سبقلا، أن 
���ع���دل 

ُ
ال���ن���ظ���ام االس����اس����ي امل

وامل����ع����ت����م����د م������ن االت�����ح�����اد 
ال��دول��ي ل��ك��رة ال��ق��دم )فيفا( 
الهيئة  ال���ى  إرس��ال��ه  سيتم 
ال����ع����ام����ة ل���ل���ري���اض���ة خ���ال 
أي�������ام، م����ؤك����دًا أن االت���ح���اد 
ال ي��ت��ع��م��د ت��أخ��ي��ر إرس���ال���ه 
ينتظر  وإن��م��ا  الهيئة،  ال��ى 

بحضور  اجتماعًا  االدارة  مجلس  يعقد  أن 
ج��م��ي��ع أع��ض��ائ��ه، ع��ق��ب ع����ودة ب��ع��ض��ه��م من 
خارج الباد العتماد التعديات وإرسالها 
ف��ي غ��ض��ون األي���ام  م��ا سيتم  للهيئة، وه���و 

املقبلة. 
وأش������ار امل���ص���در ال����ى ان االت����ح����اد س��ي��دع��و 
ال��ى ان��ت��خ��اب��ات مبكرة ف��ور اع��ت��م��اد النظام 
امل��واد  الرياضة، ونشر  االس��اس��ي من هيئة 

امل������ع������دل������ة ف��������ي ال�����ج�����ري�����دة 
الرسمية وفقًا لائحة. 

وأض��اف أن االتحاد ملتزم 
ت��ط��ب��ي��ق اإلج����������راءات وف��ق��ًا 

للوائحه املنظمة. 
م������ن ج�����ان�����ب أخ���������ر, ع��ل��م��ت 
ال����ك����رة  ات�����ح�����اد  أن  سبقلا 
إس��ن��اد تحكيم مباراة  ق��رر 
الصاالت  كرة  نهائي كأس 
ل����ط����اق����م ت���ح���ك���ي���م أج���ن���ب���ي، 
وذل�����ك ح���رص���ًا ع��ل��ى إب���ع���اد أي����ة ش���ك���وك عن 
االمور التحكيمية في املباراة املهمة، والتي 

تجمع بني القادسية والساملية. 
وك���ان االت��ح��اد ق��د أع��ل��ن ع��ن تأجيل امل��ب��اراة 
يوم  م��ن  ب���داًل  املقبل  الخميس  م��س��اء  لتقام 
ان��ت��داب حكام  االث��ن��ني، وذل���ك حتى يتسنى 
امل���واج���ه���ة وف���ق���ًا مل���ص���در في  أج���ان���ب إلدارة 

االتحاد.

السالمية يواصل 
انتصاراته في »اليد«

حقق نادي الساملية انتصاره الرابع على التوالي 
في دوري كرة اليد بعد فوزه املستحق على نادي 
برقان 31 - 22 في املباراة التي جرت على صالة 
السالم ضمن  منطقة صباح  في  العبداهلل  سعد 

املرحلة الرابعة للدوري املمتاز لكرة اليد. 
ورف����ع ال��س��امل��ي��ة رص��ي��ده إل���ى 8 ن��ق��اط ف��ي امل��رك��ز 
األول، ب��ي��ن��م��ا ب��ق��ي ب���رق���ان ف���ي امل���رك���ز ال���س���ادس 
ت��ع��ادل كاظمة  آخ��ر،  لقاء  وف��ي  برصيد نقطتني. 
والفحيحيل 26 - 26 ليصل البرتقالي إلى النقطة 
له  نقطة  أول  الفحيحيل  حقق  بينما  الخامسة، 

في البطولة.

إشادة بتنظيم »الكويت للبولينغ«
اش��ت��دت اإلث����ارة ف��ي ب��ط��ول��ة ال��ك��وي��ت املفتوحة، 
الكويتي  البولينغ  ن���ادي  م��رك��ز  ينظمها  ال��ت��ي 
ال�����ري�����اض�����ي، م�����ع ب������دء ال����ع����د ال���ع���ك���س���ي ل��خ��ت��ام 
املنافسات السبت املقبل، في الوقت الذي توالت 
اإلشادات من الوفود الخليجية املشاركة، سواء 
ع��ل��ى صعيد ارت��ف��اع امل��س��ت��وى ال��ف��ن��ي أو حسن 

توقيت هذه املسابقة. 
امل��ش��ارك��ون على أن ه��ذه املسابقة تعد  وأج��م��ع 
خير استعداد لبطولة العالم املقررة في اإلمارات 
الشهر املقبل، وهو ما عّبرت عنه صراحة رئيسة 

الوفد اإلماراتي والاعبة هند يوسف الحمادي، 
ال��ت��ي أش����ارت إل���ى أن امل��ن��اف��س��ات ال��ح��ال��ي��ة تعد 
مثالية لاحتكاك واكتساب الخبرة بعد توقف 

دام سنتني جراء جائحة فيروس كورونا. 
وأشادت بحسن التنظيم وكرم الضيافة من قبل 
اللجنة املنظمة، كما توجهت بالشكر إلى رئيس 
االت��ح��اد ال��دول��ي واآلس��ي��وي وال��ك��وي��ت��ي الشيخ 
طال املحمد الصباح، الذي يحرص على تذليل 
ك��ل العقبات وت��ق��دي��م ك��ل م��ا م��ن ش��أن��ه االرت��ق��اء 

باللعبة.

»تنشيطية الكرة« تشهد 3 لقاءات
تقام اليوم 3 مباريات ضمن الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة كأس االتحاد التنشيطية 
لكرة القدم، حيث يتقابل متصدر املجموعة الثالثة الساملية برصيد 6 مع خيطان )الثالث( بفارق 
الربع، وف��ي الساعة  اال  الدبوس في الساعة السادسة  برصيد 3 نقاط، وذل��ك على استاد نايف 
اليرموك على  ��� نظيره  الشاب  ال��ذي سيلعب بفريقه   ��� )الثاني(  الكويت  الربع يلتقي  إال  الثامنة 
استاد مبارك العيار، كذلك يلتقي النصر والفحيحيل ضمن املجموعة الثانية على استاد ناصر 

العصيمي.

مؤتمر سبل تطوير الشأن الرياضي وتطبيق االحتراف

اض����اف ال��غ��ان��م ان ه���ذا امل��ؤت��م��ر ف���ي ح��ض��ور عمالقة 
ل��ت��رج��م��ة  ف���رص���ة ذه��ب��ي��ة  ال���ري���اض���ة ووزراء س��اب��ق��ني 
أغلبية كافية  أن هناك  م��ؤك��دًا  ال��واق��ع،  إل��ى  وجهاتهم 
في املجلس ومع الحكومة لتمرير أي تشريع تحتاجه 
ال���ري���اض���ة وال���ري���اض���ي���ون، وس���ب���ق أن ق��م��ن��ا ب���اص���دار 
ت��ش��ري��ع ف���ي اق����ل م���ن اس���ب���وع ب���االت���ف���اق م���ع االت���ح���اد 
الدولي لكرة القدم واللجنة االوملبية الدولية من اجل 

انقاذ الرياضة الكويتية من االيقاف الجائر.
الحلول،  ايجاد  في  ليست  املشكلة  ان  الغانم  واك��د 
ول��ك��ن ف��ي اي��ج��اد م��ن��ظ��وم��ة ري��اض��ي��ة متكاملة لها 
وفريق  األج���ل،  وطويلة  ومتوسطة  قصيرة  خطط 
ع���م���ل ق������ادر ل���ل���وص���ول ال�����ى اه�������داف اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
ت��ط��وي��ر ال��ري��اض��ة، الف��ت��ا ال���ى ت��ج��رب��ة دول مجلس 
التعاون الخليجي في تطبيق االحتراف، موضحًا 
ان ال����دول امل��ت��ق��دم��ة ري��اض��ي��ًا تمتلك رؤي���ة وج���دوال 
زمنيا واهدافا محددة من جميع االط��راف املعنية، 
وال��ج��م��ي��ع يعمل ك��ف��ري��ق واح���د ل��ل��وص��ول إل���ى تلك 
لم  وان  م��س��ان��دت��ه��م،  ت��ت��م  ت��ح��ق��ق��ت  واذا  االه�������داف 
تتحقق تتم معالجة الخلل سواء كان في العنصر 
البشري او العناصر املادية االخرى، مشيرا الى أن 
االنشطة املتعلقة بمحاولة انقاذ الرياضة الكويتية 
ي��ج��ب أن ت���رك���ز ع��ل��ى ه����ذا االم�����ر ف���ي ك��ي��ف��ي��ة وض��ع 
املنظومة املتكاملة، مشيدا بقدرات وتجارب النخب 
ال���ري���اض���ي���ة ف���ي أن ت���ق���دم ل��ل��ري��اض��ة وال��ري��اض��ي��ني 

تصورًا بهذه املنظومة.

المطيري: االحتراف على األبواب
أك�����د ال����وزي����ر ع���ب���دال���رح���م���ن امل���ط���ي���ري أن ب��رن��ام��ج 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ت��ط��وي��ر ال���ري���اض���ة واج�����ه ت��ح��دي��ات 
ك��ب��ي��رة، واس��ت��ط��ع��ن��ا ت��ح��وي��ل��ه ال���ى ف��رص��ة عظيمة 
م��ن خ���ال ش��راك��ة ال��ج��م��ي��ع م��ن ال��ق��ط��اع الحكومي 
ومجلس االم���ة، ال��ش��ري��ك االه���م الص���دار بيئة آمنة 
للتنفيذ على أرض الواقع، موضحًا أن هناك العديد 
ال��ق��ط��اع��ات ش��ارك��ت ف��ي وض���ع االستراتيجية  م��ن 
تم  بالهيئة  ال��ع��ام��ل��ني  م��ن  و99  متطوعني   7 منها 
تدريبهم واالس��ت��م��اع ال��ى جميع االف��ك��ار خ��ال 85 
يوما بواقع 564 ساعة عمل و146 ساعة تدريبية، 
وع��ق��دن��ا 66 ح��ل��ق��ة ت��ن��اق��ش��ي��ة واالس���ت���م���اع ال����ى 85 
هيئة رياضية و20 هيئة حكومية، وكانت مشاركة 
العنصر النسائي قد بلغت 46، وتم االستفادة من 
ت��ج��ارب 26 دول��ة متقدمة رياضيًا،  م��ن  56 تجربة 
إضافة الى دراسة 276 من مصادر املعرفة، واضاف 
لن تستطيع الهيئة الوصول الى منظومة متكاملة 

ب��م��ف��رده��ا وال ب��د م��ن ش��راك��ة ال��ج��م��ي��ع، م��ش��ي��رًا ال��ى 
ان هناك اج��راءات نهائية للوصول الى االحتراف 

الكلي والتفرغ الرياضي.

الناصر: التطوير من مهام »األولمبية« 
أك����د ال��ش��ي��خ ف��ه��د ال��ن��اص��ر ال��ص��ب��اح أن دور ال��ل��ج��ان 
االوملبية الوطنية بحسب امليثاق االوملبي يتمثل في 
بادها  ف��ي  االومل��ب��ي��ة  الحركة  ون��ش��ر وحماية  تطوير 
الحالي في  الوضع  أن  االوملبي. مضيفا  امليثاق  وفق 
دولة الكويت يجعل اللجنة االوملبية غير قادرة على 
واالن��دي��ة  الاعبني  االومل��ب��ي��ة، خصوصا  الحركة  دع��م 
ال��ق��درة املالية أو مسؤولية  واالت��ح��ادات لعدم وج��ود 
تخصيص امل��ن��ش��آت مل��زاول��ة ال��ن��ش��اط ال��ري��اض��ي، وأن 
ال��ح��ك��وم��ة امل��ت��م��ث��ل��ة ب��ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ري��اض��ة لها 
ال��س��ل��ط��ة امل��ط��ل��ق��ة وال���ق���رار االخ���ي���ر ب��خ��ص��وص ال��دع��م 
امل���ال���ي وامل���ن���ش���آت ال���ري���اض���ي���ة، م���ؤك���دًا ع����دم أخ����ذ رأي 
الرياضية  الهيئات  دعم  بما يخص  االوملبية  اللجنة 

والرياضيني. 
إلى  بالحياة يحتاج  أي تطوير  الناصر  وأض��اف 
بالهيئة  املتمثلة  وال��ح��ك��وم��ة  م��ال��ي��ة،  وق����درة  ق���رار 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ري��اض��ة ل��ه��ا ال��س��ل��ط��ة امل��ط��ل��ق��ة ب��ات��خ��اذ 
العودة  دون  الرياضية  الحركة  بما يخص  القرار 
لذلك  الكويتية،  االومل��ب��ي��ة  اللجنة  ب���رأي  االخ���ذ  أو 

ال ي���وج���د ت��ط��وي��ر ل��ل��ح��رك��ة ال��ري��اض��ي��ة االومل���ب���ي���ة. 
املتطورة  العالم  دول  في معظم  أن  الناصر  وذك��ر 
ب��ال��ح��رك��ة ال���ري���اض���ي���ة، خ��ص��وص��ا ف���ي ج��م��ه��وري��ة 
االميركية، وكذلك دول  املتحدة  والواليات  الصني 
ال���ج���وار م��ث��ل امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ودول���ة 
الوطنية هي من ترعى  اللجنة االوملبية  فإن  قطر 
ما  وحسب  الحكومي،  بالدعم  الرياضية  الحركة 
العمومية  الجمعية  االومل��ب��ي وق��رار  ج��اء بامليثاق 
ل��ام��م امل��ت��ح��دة، ف���إن ال��ل��ج��ن��ة االومل��ب��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
واالتحادات الرياضية هي من تضع استراتيجية 
الواقع  في  لكن  الحكومة،  مع  بالتعاون  الرياضة 

الحكومة املمثلة بالهيئة العامة للرياضة هي من 
تضع االستراتيجية العامة للرياضة.

وأوضح الناصر أن حسب امليثاق االوملبي فإن من 
مهام اللجنة االوملبية الكويتية نشر مبادئ التعليم 
في مجال الرياضة من خال نشر املبادئ االوملبية 
ع��ل��ى م��س��ت��وى امل�������دارس وامل���ع���اه���د وال���ج���ام���ع���ات، 
بينما م��ا ه��و ق��ائ��م ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت ه��و الهيئة 
العامة للرياضة ووزارة التربية ببرنامج االتحاد 
املدرسي دون اشراك اللجنة االوملبية الكويتية أو 
اخ���ذ رأي��ه��ا، ل��ذل��ك م��س��ت��وى التعليم ال��ري��اض��ي في 
مدارس دولة الكويت ال يرقى إلى تطوير املستوى 

الرياضي في الكويت.

فليطح: تشريع األندية التجارية
ق����ال ح���م���ود ف��ل��ي��ط��ح أت���ح���دث ال���ي���وم ل��ي��س ك��م��س��ؤول 
الواقع  ري��اض��ي، ولكن كرياضي س��اب��ق، وم��ن تجربة 
ان هناك ترديا في مخرجات االندية واالتحادات من 
االبطال الرياضيني، ومن الستينيات وحتى اليوم لم 
االتحادات تحاسبهم  او  االندية  ان عموميات  نسمع 
ال��ث��ق��ة، مطالبا مجلس االم��ة  ع��ن ه��ذا الخلل او ط��رح 
باصدارتشريع النشاء اندية تجارية خاصة لالعاب 
والطائرة  والسلة  ال��ق��دم  وه��ي  التنافسية،  الجماعية 
واليد، مضيفا ان على اللجنة االوملبية دور اكبر في 
م��راق��ب��ة االت���ح���ادات ودراس����ة ب��رن��ام��ج اع��داده��م ل��دورة 

باريس 2024.
ف��ي كرة  لديها منتخب  ك��ان  الكويت  ان  واك��د فليطح 
تاهل  العالم عندما  افضل 24 منتخبا في  القدم، من 
 142 الترتيب  في  اصبحنا  واالن   1982 العالم  لكاس 
عامليا، مما يدل على ان هناك خلا في املنظومة التي 

تدير اتحاد الكرة.

الغانم متوسطاً المطيري والناصر وفليطح )تصوير: حسني هالل(

جانب من المؤتمر )تصوير: حسني هالل(

الغانم: غياب المنظومة المتكاملة.. مشكلة

الدعوة إلى انتخابات فور النشر في الجريدة الرسمية

 الصقعبي:

الكويت متألقة في 
»الكرة االستعراضية«

ص������������رح رئ��������ي��������س ات������ح������اد 
م�����������������������ه�����������������������ارات ال�������������ك�������������رة 
االس�����ت�����ع�����راض�����ي�����ة د.ع����ل����ي 
ال���ك���وي���ت  أن  ال���ص���ق���ع���ب���ي، 
الرياضي  املشهد  تتصدر 
ل�����ل�����ك�����رة االس����ت����ع����راض����ي����ة 
ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��دي��ن ال��ع��رب��ي 

والعاملي.
الكويت بلغت نصف نهائي بطولة  أن  مضيفًا 
ال���ع���رب ل��ل��ك��رة االس���ت���ع���راض���ي���ة، ب��ف��ض��ل ج��ه��ود 
والشاب  محمد  عبدالوهاب  م��ن  امل��ك��ون  الفريق 
شزاد الذي تم اختياره من قبل النجم البرازيلي 
ن��ي��م��ار ل��ي��ك��ون م���ن ض��م��ن ف��ري��ق��ه ال��ع��امل��ي ال���ذي 

يتكون من خمسة العبني. 
ودع��������ا ال���ص���ق���ع���ب���ي ال����ش����ب����اب إل������ى ت���ب���ن���ي ه���ذه 
الكفاح  الشخص  تعلم  فهي  ك��ه��واي��ة،  ال��ري��اض��ة 
واالستمرارية واالجتهاد للوصول الى النجاح.

ليفربول × أتلتيكو.. »ساعة الحقيقة«
ي����س����ع����ى ف������ري������ق ل����ي����ف����رب����ول 
اإلن��ك��ل��ي��زي إل����ى االس��ت��ف��ادة 
م�����ن ال����ت����أل����ق ال�����اف�����ت ال�����ذي 
امل��ص��ري  نجمه  عليه  ��ع 

ّ
ي��وق

م����ح����م����د ص���������اح مل����واص����ل����ة 
ن��ت��ائ��ج��ه ال��ق��وي��ة ف���ي دوري 

أبطال أوروبا.
وي���ع���ّول ل��ي��ف��رب��ول ع��ل��ى ن��ج��م��ه امل��ت��أل��ق ص����اح، ال���ذي 
وص��ف��ه م��درب��ه ي��ورغ��ن ك��ل��وب ب��أن��ه »أف��ض��ل الع���ب في 
 اليوم ضيفًا على أتلتيكو 

ّ
العالم حاليًا«، عندما يحل

في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا في 
ر له الفوز على أتلتيكو في عقر  دِّ

ُ
كرة القدم.  وفي حال ق

دار األخير ملعب واندا متروبوليتانو، فإنه سيخطو 
خطوة كبيرة نحو بلوغ دور ال�16 من املسابقة القارية.
مع  البرتغالي  ب��ورت��و  يلتقي  ذات��ه��ا،  املجموعة  وف��ي 
م��ي��ان اإلي���ط���ال���ي، وك��اه��م��ا ي��رف��ع ش��ع��ار ال���ف���وز، ألن 
إح��دى  على  املنافسة  ع��ن  كثيرًا  سيبعدهما  ال��ت��ع��ادل 
ال���ب���ط���اق���ت���ني امل���ؤه���ل���ت���ني إل�����ى ال�������دور ال����ت����ال����ي. وي��م��ل��ك 
بورتو نقطة واح��دة مقابل ال شيء مليان العائد إلى 

املسابقات القارية بعد غياب طويل.
وفي املجموعة األولى، يستقبل سان جيرمان، اليبزيغ 
الفرنسية  العاصمة  برانس في  ب��ارك دي  على ملعب 

في مهمة سهلة.
وال������������ف������������ارق ك�����ب�����ي�����ر ب���ني 
الي����ب����زي����غ ف����ي امل���وس���م���ني 
امل�������اض�������ي�������ني وال������ف������ري������ق 
ال��ح��ال��ي، ف��ف��ي ع���ام 2020 
بلغ الفريق األملاني الدور 
نصف النهائي من دوري 
أبطال أوروبا وخسر أمام سان جيرمان بالذات صفر 
املوسم  املجموعات  ف��ي دور  الفريقان  ت��واج��ه  ث��م   .3  -

املاضي وتبادال الفوز.
 سيتي ضيفًا على بروج البلجيكي الذي يتقدمه 

ّ
 يحل

للتفريط  أم��ام »سيتيزنز«  بنقطة، وبالتالي ال مجال 
في أي نقطة. ويستقبل أياكس الهولندي  دورتموند 
األمل��ان��ي، ف��ي محاولة لفض ش��راك��ة ال��ص��دارة بينهما 

بعد فوزهما في املباراتني األوليني.
دوري  مفاجأة  امل��ول��داف��ي،  تيراسبول  شيريف  ويريد 
األبطال حتى اآلن، إضافة ضحية جديدة إلى سجله 

عندما يحل ضيفًا على إنتر ميان اإليطالي.
إل��ى استعادة توازنه  ري��ال مدريد  املقابل، يسعى  في 
م���ن خ����ال ال���ع���ودة ب��ال��ن��ق��اط ال���ث���اث م���ن م���ب���ارات���ه مع 
شاختار، معواًل على أهداف الفرنسي املخضرم كريم 

بنزيمة، الذي يتألق بشكل الفت هذا املوسم.

القناةالتوقيتالفريقان

دوري األبطال )المجموعات(

7.45beIN Sports 1 HD Premium مساءكلوب بروج × مانشستر سيتي

7.45beIN Sports 2 HD Premium مساءبشكتاش × لشبونة

10.00beIN Sports 2 HD Premium مساءسان جيرمان × اليبزيغ

10.00beIN Sports english  2 مساءأياكس × دورتموند

10.00beIN Sports 1 HD Premium مساءأتلتيكو مدريد × ليفربول

10.00beIN Sports Xtra 1 مساءبورتو × ميالن

10.00beIN Sports 3 HD Premium مساءشاختار × ريال مدريد

10.00beIN Sports Xtra 2 مساءإنتر ميالن × شيريف

المباريات المنقولة اليوم

كرم: كفاءات وليست عالقات

ط��ال��ب ن��ج��م ال���ك���رة ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��س��اب��ق م��ح��م��د ك��رم 
بضرورة تواجد أعضاء من الكفاءات في االتحادات 
اصحاب  يترأسها  وإداري��ة  فنية  ولجان  الرياضية 
ال���خ���ب���رة أم����ث����ال ج���اس���م ي���ع���ق���وب وف���ت���ح���ي ك��م��ي��ل، 
واالب��ت��ع��اد ع��ن اع��ض��اء ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة، مضيفًا 
أن��ه ال ب��د م��ن إي��ج��اد الئحة تنظم ترشيح مجالس 
للترشح ألكثر  االت��ح��ادات بحيث ال يسمح  إدارات 

من دورتني. 

حيات: رياضة المرأة مظلومة
أك���د رئ��ي��س ل��ج��ن��ة امل����راة ب��ال��ل��ج��ن��ة األومل��ب��ي��ة فاطمة 
حيات أن إستراتيجية الرياضة لم تنصف رياضة 
امل��رأة في حقوقها من حيث االح��ت��راف وإدراج��ه��ا 
ضمن كأس الدرع العامة »كاس التفوق« والتحفيز 
املالي على الرغم من التطور الذي تشهده الرياضة 
النسائية بعد تشكيل 14 لجنة نسائية في األندية 
و9 دوري�����ات ف��ي أل��ع��اب م��خ��ت��ل��ف��ة، م��ش��ي��رة إل���ى أن 

إستراتيجية الرياضة ال تمثل طموح املرأة.

غازي: الحد من إشهار األندية
قال عضو اللجنة األوملبية غازي الجريوي إن دور 
اللجنة ينصب حاليًا على تسجيل الوفود املشاركة 
إل��ى أن مشروع  ال��خ��ارج��ي��ة، مشيرًا  ال��ب��ط��والت  ف��ي 
العامة  الهيئة  أنشطة  األوملبي ما زال ضمن  البطل 
للرياضة، وطالب الجريوي بضرورة إجراء قانون 
جديد يحد من إشهار األندية، خصوصًا أن الفترة 
األخيرة شهدت إشهار أندية من دون الحاجة إليها.

حكم عبدالمولى

أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم أن الرياضة الكويتية بحاجة الى تحويل رؤى 
ونظريات تطويرها الى واقع عملي ملموس يستفيد منه الرياضيون، جاء ذلك خالل 

المؤتمر الذي عقد أمس تحت عنوان »سبل تطوير الشأن الرياضي وتطبيق االحتراف« 
الذي نظمته األمانة العامة لمجلس األمة تحت رعايته وبحضور عضو مجلس الألمة 

ومشرف المؤتمر عبدالله الطريجي وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن المطيري، ورئيس اللجنة األولمبية الشيخ فهد الناصر الصباح، والمدير العام 

للهيئة العامة للرياضة حمود فليطح، ونائب مدير الهيئة محمود أبل.
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الصــــالة 

4.32
فجر

2.48
عصر

5.52
شروق

5.14
مغرب

11.33
ظهر

6.31
عشاء

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

 مساًءصباحًا
12.42

صباحًا
1.48

ظهرًا
7.377.48

البحـــــــر

حار وتظهر بعض السحب المتفرقة والرياح 
شمالية غربية إلى متقلبة االتجاه خفيفة 

إلى معتدلة، السرعة )12 - 38 كم/ساعة(.

22
الصغرى

37
الكبرى

%27
الطقس

أدنى جزرأعلى مد الرطوبةالحرارة

الوفيات

حصاد السنينكالم الناس
مبارك فهد الدويلة

a.alsarraf@alqabas.com.kwm.alduwailah@alqabas.com.kw

أحمد الصراف

البحث عن السر الكبير.. باختصار!
تدهورت أمور كثيرة بالكويت في السنوات األخيرة، وشملت تقريبًا كل مجال 
وقطاع، ولم تترك شيئًا يمكن أن نفتخر به كأمة، وكل ذلك بسبب تدهور التعليم. 
بقنابل  أو ضربه  وتخريبه،  احتالله  يتطلب  ال  الحديث  العصر  في  بلد  فتدمير 
ال��غ��ش، حينها سيموت  ع��ن  النظر  التعليم فيه، وغ��ض  ب��ل فقط تخريب  ن��ووي��ة، 
امل��ري��ض ب��ن ي���دي الطبيب وس��ي��ن��ه��ار امل��ب��ن��ى ع��ل��ى رؤوس س��اك��ن��ي��ه، وسيضيع 
االقتصاد، وستنهار القيم وتتلف اإلدارة الحكومية بالكامل! ما يحير بالفعل أن 
املعنين باألمر لم يدركوا ذلك حتى اآلن، والحقيقة أن كل الدول التي تقدمت كان 
الفضل في تقدمها لنظامها التعليمي، وكل الدول التي انهارت كان السبب سوء 

نظامها التعليمي، وقد توجد أسباب أخرى، ولكن تبقى ثانوية. 

***

اللجان  كلت 
ُ

فش التعليم،  مستوى  ت��دن��ي  اس��ت��م��رار  إل��ى  امل��س��ؤول��ن  بعض  انتبه 
ذل��ك لسبب  أخ��رى، وانتهت كلها لالشيء، وك��ان  وخرجت بتوصيات ولحقتها 

ال تعرفه إال القلة. 
جاء بعدها مسؤولون آخرون وقرروا االستعانة بخبرات وتجارب الدول األخرى 
والبنك الدولي، فكانت التجربة السنغافورية، حيث اطلعوا عليها عن كثب، كما 
تمعنوا في التجربة الفنلندية، وعن كثب أيضًا، وتجمعت كثبان التقارير وارتفعت، 
لتنتهي جميعها لسراديب الوزارة، وتضيع مالين الدنانير التي صرفت عليها، 

ويستمر التدهور، والسبب ال تعرفه إال القلة.

***

املواطنن،  أكثر، فتنادت مجموعة من  األليم  الواقع  الكورونا فانكشف  ضربتنا 
الحكومة،  املبادرة، بعيدًا عن  التعليم ألخذ زمام  »املحروقة قلوبهم« على وضع 
في محاولة لوضع حل لتخلفنا الخطير. ومن رحم املعاناة خرجت مبادرة وطنية 
إس��راء  التعليم وتطويره، ش��ارك فيها أساتذة وخبراء تربويون، منهم  إلص��الح 
العيسى، وعهود العصفور، وعلي الكندري، وفاطمة الهاشم، وعبداهلل الفيلكاوي، 
وإبراهيم الحوطي، ويوسف املحميد، وبالتعاون مع مجموعة أكبر، حيث وضعوا 
عصارة أفكارهم وتجاربهم في مؤلف مكون من 156 صفحة مشخصن بدقة 
تصّرف  تحت  وضعت  التي  التوصيات  م��ن  بمجموعة  وانتهوا  التعليم،  وض��ع 

الحكومة ونظرها.

***

أعاله بغرض  الرائعة  املجموعة  أقامتها  التي  الندوة  شاركُت، بدعوة كريمة، في 
شرح مبادرتها، وشعرت بألم وأنا أقرأ القلق في عيونهم وحجم املسؤولية التي 
تصدوا لها وخوفهم من ضياع عملهم، الذي قضوا الكثير في إعداده، وصرفوا 

وبذلوا األكثر على تحقيقه كي ال ينتهي مع كثبان التقارير التي سبقته. 
مشاركتي في الندوة لم تكن من منطلق تربوي، لجهلي بهذا التخصص، بل من 
منطلق سياسي، وهذا الذي ربما لم تدركه كل الجهات التي تصدت لعملية تطوير 
اإلخ��وان،  مع  أو ضمنًا،  جهرًا  عامًا،  أربعن  منذ  السلطة  تحالفت  فقد  التعليم. 
التربية، ورأينا خالل عقود كيف عينت من جهة  األم��ور في  وسلمتهم مقاليد 
املتحزبن،  غ��الة  تمكين  مقابل  بهم،  يتشبهون  م��ن  أو  ليبرالين،  تربية  وزراء 
لهم بالسيطرة  التعليم واملناهج، وسمحت  من اإلخ��وان والسلف، من سياسات 
على عصب العملية التعليمية وهو املدّرس، ومنعت السياسين من االقتراب من 
»ممثليهم في ال��وزارة« أو تغييرهم، وحدث ذلك مع جميع وزراء التربية، إال من 

احترم نفسه وترك، لعجزه عن فعل شيء.
كما أن سياسة الترضية داخل مجلس األمة، ورضوخ الحكومة لطلبات النواب 
م��ن دون  ه��ؤالء  رغ��ب��ات  التربية، حسب  قياديي  تعين كبار  وق��ب��ول  املحافظن، 
ت��م تعيينه »بالواسطة« م��ن تخريب ودم���ار ف��ي عقول  اك��ت��راث مل��ا سيسببه م��ن 
األجيال القادمة، مع غياب تام ألية خطة تعليمية واضحة وملزمة للجميع وغير 

قابلة للتعديل.

***

ن��خ��ت��م ون���ق���ول، م��ك��رري��ن م���ا س��ب��ق أن ذك���رن���اه وك��ت��ب��ن��اه ف���ي ع���ش���رات امل��ق��االت 
أي��ة نهضة  ف��ي  أم��ل  أي  التعليم، وفقد  ف 

ّ
ف��ي تخل الكبير  السر  إن  وامل��ن��اس��ب��ات، 

العميق  الدينية  التيارات  نفوذ  يكمن في  اقتصادية،  أو حتى  ثقافية  أو  تعليمية 
داخل الدولة.

حقيقة »حقوق المرأة«
يخطئ من يظن أن زج املرأة في االنخراط بالقوات املسلحة هو 
انتصار لحقوقها املهدرة، فاليوم الجيش وقتال األعداء وحياة 
امل��ع��ارك وأص���وات القنابل وال��ص��واري��خ ورك���وب املخاطر، وغ��دًا 
سنسمع من يطالب بانخراطها بقوة اإلطفاء ومواجهة النيران 

وحمل خراطيم املياه ودخول مواقع اللهب إلنقاذ املحتجزين. 
ال��رب��ط ب��ن ح��ق��وق امل���رأة وب��ن م��ي��ادي��ن العمل م��ن دون اعتبار 
��ل��ق��ي ه���و خ��ط��أ ك��ب��ي��ر ي��ض��ر ب��امل��رأة 

َ
لطبيعتها وت��ك��وي��ن��ه��ا ال��خ

وينتهك حقوقها ويعارض فطرتها.
امل��رأة في كل  الغائبة أن بعض من يطالبون بانخراط  الحقيقة 
املجاالت هم من يرفضون منحها حقوقها في مجاالت أخرى 
تحتاجها أكثر من التعين في الجيش وخلف محرك الدبابات! 
فلعلنا نذكر في تسعينيات القرن املاضي عندما طالب بعض 
النواب اإلسالمين بمنح املرأة إجازة أمومة طويلة، وعارضها 
امل���رأة! وعندما  ال��ي��وم دع��اة حقوق  ن��واب م��ن يسمون أنفسهم 
انتقاص من  املبكر من دون  للتقاعد  امل��رأة مزايا  طالبنا بمنح 
االقتراح  امل��رأة إلجهاض هذا  أدعياء حقوق  قاتل  راتبها كيف 
الذي تقدمت به الكتلة اإلسالمية في مجلس األمة آنذاك! واليوم 
بالتأسيس  الكويتية  أب��ن��اء  منح  ت��ع��ارض  األب����واق  ه��ذه  نسمع 
بينما  الكويتية،  الجنسية  بائنًا  املطلقة من غير كويتي طالقًا 

من يسمونهم أعداء حقوق املرأة هم من يتبنون هذا االقتراح.

***

ال��ح��ق��وق إال بإعطائها  ي��ف��ه��م��ون ه���ذه  امل�����رأة ال   دع����اة ح��ق��وق 
ال��ح��ري��ة ف��ي أن تلبس م��ا ت��ش��اء وت��خ��رج م��ت��ى ت��ش��اء وم���ع من 
اعتبار ألي ض��واب��ط شرعية وأخ��الق��ي��ة، واآلن  م��ن دون  تشاء 
يرون حقوقها تتجسد في العمل في أي مجال من دون اعتبار 
لطبيعة تكوينها، وعندما يأتي املحك إلعطائها الحقوق املدنية 
واالجتماعية الحقيقية والنافعة لها تجدهم لها باملرصاد وأول 

الرافضن لهذه الحقوق.
اإلسالميون ليسوا ضد تعين املرأة في أي مجال ما دام يتوافق 
تعيينها  حتى  عليها،  اهلل  خلقها  ال��ت��ي  األن��ث��وي��ة  طبيعتها  م��ع 
بالجيش في وظائف تتناسب مع هذه الطبيعة ال يمانعون من 
بعده  وم��ا  النبوة  عهد  ف��ي  الصحابيات  فعل  على  قياسًا  ذل��ك 
ل��ه.. لكن زجها في ميادين مضّرة  الصحابة وقبولهم  ورض��ا 
أن يتوقف وتتوقف معه  ال��ذي يجب  ه��ذا  لها وبخصوصيتها 
حملة التباكي على هذه الحقوق كلما أثيرت مثل هذه املواضيع 
في محاولة من التيار الليبرالي الخليجي والكويتي بالذات كي 
ينسى ال��ن��اس مواقفهم امل��ت��خ��اذل��ة م��ن ال��ح��ري��ات ال��ع��ام��ة ودع��م 
ال��دي��م��وق��راط��ي��ة ب��ع��د أح����داث ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي وإج��ه��اض رغ��ب��ات 

الشعوب العربية في التغيير.

 تعقيب على توضيح جامعة الشدادية

 نشرت سبقلا في عددها األربعاء املاضي تعقيبًا من جامعة 
الجامعة  الشدادية على ما ذكرته من ع��دم وج��ود مسجد في 
ومطالبتي بفتح املصليات. وإذ أشكر األخوة في الجامعة على 
اهتمامهم ومتابعتهم لكل ما ينشر عن هذا الصرح األكاديمي 
هناك  ليس  اآلن  أن��ه حتى  األول���ى  تبيان حقيقتن:  أود  الكبير، 
امل��وج��ود  وأن  ال��ش��دادي��ة،  ج��ام��ع��ة  ف��ي  بمعنى مسجد  مسجد 
في املخطط ما زال حبرًا على ورق، وليس في منظور اإلدارة 
للبدء في بنائه.. ونتمنى أن  القريب خطة  الوقت  الجامعية في 
يتم االستعجال في إزالة املعوقات الفنية واملوقعية إن وجدت، 
فلعلي  املصليات،  أما  اإلنشاء.  للبدء في عملية  تاريخ  ووض��ع 
 ع��ن��دم��ا ذك����رت ع���دم وج���وده���ا، وأش��ك��ره��م على 

ً
ك��ن��ت م��خ��ط��أ

ب��أع��داد  م��ق��ارن��ة  ق���راءة سريعة لحجمها  ب��أن  ال��ت��وض��ي��ح، علمًا 
الطلبة في كل كلية يدل على مدى الحاجة ألعداد أكثر وأحجام 

أكبر، ونتمنى مراعاة ذلك في املشاريع املستقبلية.

عبدالله الويس لـ سبقلا: يلم شمل أصوات من مختلف األجيال

»ذرية مبارك«..
أوبريت وطني يجمع نجوم الكويت

محمد جمعة 
انتهى امل��خ��رج ع��ب��داهلل ال��وي��س أخ��ي��رًا م��ن أوبريت 
وط��ن��ي ب��ع��ن��وان »ذري����ة م���ب���ارك«، يجمع نخبة من 
نجوم األغنية الكويتية، ومن املتوقع عرضه قريبًا.
وفي حديث ل� سبقلا، قال الويس إن »أهم ما يميز 
أن��ه يلم شمل أص���وات كويتية م��ن مختلف  العمل 
ال���ص���ف األول، الس��ي��م��ا  ب����ن  ف����ي م�����زج  األج�����ي�����ال، 
ال���روي���ش���د ون��ب��ي��ل ون������وال وامل���س���ب���اح وال��ب��ل��وش��ي، 
وم���ج���م���وع���ة م���م���ي���زة م����ن ال����ش����ب����اب م���ث���ل ال��ش��ط��ي 

واملطرف والسالم«.
وت����اب����ع امل����خ����رج »ل����ك����ل ص������وت خ���ص���وص���ي���ت���ه ف��ي 
تجتمع  عندما  لذلك  الوطني،  الغناء  مع  التعامل 
ك����ل ه�����ذه األص���������وات ع���ل���ى ح����ب ذري�������ة آل م����ب����ارك، 
وص����واًل إل���ى ح��ض��رة ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��اد 
ن��واف األحمد، فإننا بصدد عمل مختلف،  الشيخ 
وأتمنى أن نكون على قدر الثقة واملسؤولية التي 
تجاه  الكويتين  مشاعر  ع��ن  للتعبير  تحملناها 

حضرة صاحب السمو وذرية مبارك«.
و»ذري������������ة م������ب������ارك« م�����ن ك����ل����م����ات ال����ش����اع����ر أح���م���د 
ال��ش��رق��اوي، وأل��ح��ان حمد الخضر، وت��وزي��ع ربيع 

الصيداوي.

 المخرج عبدالله الويس والرويشد خالل التصوير

 ستقفز أربعة أضعاف خالل 3 سنوات 

مليارات دوالر أرباح »أبل« من اإلعالنات في 2021
وليد منصور

كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن حصة شركة أبل تضاعفت في سوق إعانات تطبيقات الجوال ثاث مرات 
في ستة أشهر، بعد أن أدخلت تغييرات الخصوصية على أجهزة آيفون التي أعاقت املنافسن، وبينهم شركة 
»أبل« مسؤولة  فيسبوك. وقال الفرع، الذي يقيس فعالية التسويق عبر الهاتف املحمول: إن األعمال الداخلية ل�
اآلن عن 58 في املئة من جميع تنزيات تطبيقات آيفون، في وقت كانت حصتها قبل عام ال تتجاوز 17 في املئة.
من جهته، ق��ال رئيس تسويق املنتجات في الفرع أليكس ب��اور: »يبدو األم��ر كما لو أن إع��ان��ات بحث أب��ل قد 

انتقلت من اللعب في البطوالت الصغيرة إلى الفوز بالبطولة العاملية في فترة نصف عام«.
وسوق إعانات التطبيقات كبير وسريع النمو، حيث تقدر AppsFlyer، وهي شركة تحليل، أن اإلنفاق التسويقي 
على تطبيقات األجهزة املحمولة لكل من هواتف آيفون وأندرويد بلغ 58 مليار دوالر عام 2019، وسيتضاعف 

إلى 118 مليار دوالر بحلول العام املقبل.
في غضون ذلك، من املرجح أن تكسب »أب��ل« 5 مليارات دوالر من أعمالها اإلعانية في السنة املالية الحالية، 
و20 مليار دوالر في السنة في غضون ثاث سنوات، كما قال باحثون في Evercore ISI، بعد تأكيدهم أن تغيير 

خصوصية »أبل« قد غّير املشهد بشكل كبير.

لدى غالبية الناس.. والوجهة األولى أوروبا

رغبة كبيرة بالسفر في 2022
والء عايش

أن  ال���س���ف���ر  ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا   Amadeus ش����رك����ة  ك���ش���ف���ت 
لرحات  ال��دول��ي مستعدون  امل��س��ت��وى  امل��س��اف��ري��ن على 

جديدة، وأن أوروبا هي وجهتهم األولى.
ووفقًا الستطاع Amadeus، الذي تم إجراؤه في تسعة 
أسواق، مع 9074 مشاركًا، كشف 77 في املئة منهم أنهم 
مستعدون للسفر مرة أخرى، ويأملون القيام بذلك في 

.SchengenVisaInfo.com العام املقبل، وفقًا لتقارير
للعمل في وقت  إنهم سيسافرون  قال نصفهم  وبينما 
الحق من هذا العام، كشف املشاركون من فرنسا وأملانيا 
وال��ه��ن��د وأس��ب��ان��ي��ا وروس���ي���ا وس��ن��غ��اف��ورة واإلم������ارات 
أوروب��ا  أن  أي��ض��ًا،  املتحدة  وال��والي��ات  املتحدة  واململكة 
ه���ي ال��وج��ه��ة األول�����ى ل��ك��ا ال��ن��وع��ن م���ن ال��س��ف��ر: العمل 

والترفيه.

السفر  أنهم يعتزمون  إلى ذل��ك، ذكر املشاركون  إضافة 
للعمل، وكانت وجهاتهم األولى: أوروبا )37 في املئة(، 
آسيا )28 في املئة(، أميركا الشمالية )26%(، بينما أفاد 
24 في املئة بأنهم يعتزمون السفر إلى الشرق األوسط، 
وك���ش���ف 19 ف���ي امل���ئ���ة أن���ه���م س���ي���س���اف���رون إل����ى أم��ي��رك��ا 

الاتينية و19 في املئة إلى أستراليا.

أرم���ل���ة  ال��ص��ف��ار،  ب��ه��رام  عبدالعزيز  شريفة   •
)82 عامًا(، شيعت، ت: 60010063  عبدالكريم علي شموه، 

.60459996 ����

عباس  زوج��ة  الشطي،  محمد  مخيف  صبيحة   •
سالم محمد الشطي، )84 عامًا(، شيعت، تلفون: 99661744 

.55733555 ����

ا ِإَليِه َراِجُعون َ« ِه َوِإنَّ ا ِللَّ »ِإنَّ

ارتفاع سعر حذاء »فرقة الموت« 7800 في المئة

 Squid Game جائحة
تعصف بالعالم

رافع البرغوثي 

خدمات  انتشار  منها  ع��دي��دة،  نتائج  إل��ى  مؤدية  العالم  الحّبار«  »لعبة  اجتاحت 
تعليم اللغة الكورية على اإلنترنت، وانتشار لعبة »إشارة خضراء، إشارة حمراء« 
بن الكبار والصغار. وفي بريطانيا، ارتفعت مبيعات الحذاء »فانز« بنسبة 7800 

في املئة، ومع اقتراب عيد الهالوين ازداد اإلقبال على أزياء »فرقة املوت«.
وفي اسكتلندا، ارتفعت مبيعات املابس الرياضية ذات اللونن األحمر واألخضر، 
ومن املتوقع أن تمتلئ الشوارع بالذين يرتدونها في 31 أكتوبر. وتطّوع عدد من 

مواقع اإلنترنت في شرح كيفية عمل نسخ منها. 
وأص����درت م���دارس ف��ي أس��ت��رال��ي��ا ودول أوروب��ي��ة وآس��ي��وي��ة ت��ح��ذي��رات، ف��ي أعقاب 

تقارير عن تاميذ يلعبون ألعابًا خطيرة مستوحاة من السلسلة. 
أولياء  ب��دء تحقيق بعد ش��ك��اوى  وف��ي روس��ي��ا، أعلنت فرقة األخ���اق اإللكترونية 

األمور من تقليد أطفالهم للعنف الذي شاهدوه.

مجلس اإلدارة دعاه إلى الزيارة تقديرًا لعشقه للنادي

 »الهالل« السعودي يحتفي
بالطفل الكويتي خالد السعيدي

عمر بركات 
اح��ت��ف��ى ن����ادي ال��ه��ال ال��س��ع��ودي ب��ال��ط��ف��ل الكويتي 
خالد السعيدي، عند زيارته مقر النادي في الرياض 
قبل أيام، بدعوة من مجلس اإلدارة، الذي يرأسه فهد 

بن نافل.
��� وهو من ذوي   وفي حديث ل� سبقلا، أعرب السعيدي 
االحتياجات الخاصة ��� عن سعادته باالستقبال من قبل 
للهال  م��ؤك��دًا عشقه  ال��ه��ال،  إدارة والع��ب��ي وجماهير 
وم��ت��اب��ع��ت��ه م��ب��اري��ات��ه وأخ���ب���ار ال��ف��ري��ق ف���ي امل��ن��ت��دي��ات 

يوميًا.
 وأشار السعيدي إلى الكلمات املشّجعة التي تلقاها من 
رئيس ال��ن��ادي، ال��ذي أك��د له أن��ه ف��أل خير على الفريق، 
خاصة بعد أن فاز على منافسه بيرسبوليس اإليراني 
ليتأهل ملواجهة غريمه النصر في نصف نهائي دوري 

أبطال آسيا.
 وبعد حصوله على دافع معنوي كبير بزيارته لناديه 
أم��س، من السعودية،  املحبب الهال وع��ودت��ه، أول من 

يغادر السعيدي اليوم إلى لندن في رحلة عاجية.

ذوي  مـــــن  الـــســـعـــيـــدي   ■
ــــخــــاصــــة.. ــــات ال ــــاج ــــي ــــت  االح
ــــى لــنــدن  ويــــغــــادر الـــيـــوم إل
ــــة ــــي ــــالج ـــــــة ع ـــــــل فـــــــــي رح

السعيدي متوسطاً فريق الهالل السعودي

.. ومتحدثاً إلى سلمان الفرج قائد فريق الهالل

رياض العدساني5
يغادر المستشفى.. 
ويشكر أهل الكويت

خ������������رج ال�����ن�����ائ�����ب 
ال����س����اب����ق ري�����اض 
ال����ع����دس����ان����ي، م��ن 
بعد  امل��س��ت��ش��ف��ى 
ث������الث������ة أس����اب����ي����ع 
م�����ن دخ�����ول�����ه إث���ر 
ع���������ارض ص��ح��ي 
أل�������������ّم ب��������ه ت���ط���ل���ب 
دخوله إلى العناية 

املركزة.
وتوجه العدساني 
أهل  إل��ى  بالشكر 
ال����ك����وي����ت، وك���ت���ب 

إنك عفو كريم  »اللهم  أم��س:  عبر حسابه في »تويتر« 
ت��ح��ب ال��ع��ف��و ف��اع��ف ع��ن��ا، ال��ح��م��د هلل ال���ذي بنعمته تتم 
ال��ص��ال��ح��ات وب���دع���اء أه���ل ال��ك��وي��ت، وأن ي��رزق��ك��م دوام 
الصحة والعافية، ويكتب لكم الخير والسداد ويحفظكم 

بحفظه«.
وسبقلا ت��ت��م��ن��ى ل��ل��ع��دس��ان��ي ال��ش��ف��اء ال���ت���ام وم��وف��ور 
ال��ص��ح��ة وال���ع���اف���ي���ة، وت��ه��ن��ئ��ه ب��ع��ودت��ه س���امل���ًا إل����ى أه��ل��ه 

ومحبيه.
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