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عه 38 نائبًا: استقرار سياسي دائم وتعاون بناء  بيان التماس العفو وقَّ

صفحٌة جديدة للكويت

أزمة مهارات تعرقل  
انتعاش قطاعات 

الضيافة بالخليج 

 »صندوق النقد«: 
توقعات إيجابية القتصاد 

الكويت 
¶  بنمو 0.9% و%4.3 

في 2021 و2022 

زيادة الحقائب إلى 21.. واستحداث »البيئة وتغير المناخ«

تعديٌل وزاري في قطر.. وانضمام امرأتين
 حكوميًا 

ً
أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعديال

تضمن زيادة عدد ال��وزارات من 16 إلى 21 بعد فصل عدد من 
املناخ، وت��م تعيني  للبيئة وتغير  ال���وزارات واستحداث وزارة 

فالح بن ناصر آل ثاني وزيرًا لها.
وبموجب التعديل الجديد، انضمت امرأتان إلى وزيرة الصحة 
امل��رأة الوحيدة في مجلس  ال��ك��واري، التي كانت  حنان محمد 
حقيبة  النعيمي  ال��ج��ب��ر  ع��ل��ي  ب��ن��ت  بثينة  وتسلمت  ال�����وزراء، 
ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي، وم���ري���م ب��ن��ت ع��ل��ي امل��س��ن��د وزارة 

التنمية االجتماعية واألسرة.
للمالية، وصالح  ال��ك��واري وزي��رًا  التعديل تعيني علي  وشمل 
ال��ع��ل��ي وزي����رًا ل��ل��ري��اض��ة وال��ش��ب��اب، وع��ب��داهلل السبيعي وزي���رًا 
اإلسالمية،  وال��ش��ؤون  ل��أوق��اف  وزي��رًا  الغانم  للبلدية، وغانم 
وم���ح���م���د ب����ن ح���م���د آل ث����ان����ي وزي��������رًا ل���ل���ت���ج���ارة وال���ص���ن���اع���ة، 
وع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن ح��م��د ب��ن ج��اس��م وزي����رًا ل��ل��ث��ق��اف��ة، وع��ل��ي بن 
سعيد املري وزيرًا للعمل، باإلضافة إلى محمد بن علي املناعي 

وزيرًا لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، ومحمد بن عبداهلل 
السليطي وزيرًا للدولة لشؤون مجلس الوزراء.

ك��م��ا ت��م إن��ش��اء دي����وان ال��خ��دم��ة امل��دن��ي��ة وال��ت��ط��وي��ر الحكومي، 
وت��ع��ي��ني ال��ف��ري��ق ال��رك��ن ال��ط��ي��ار س��ال��م ال��ن��اب��ت رئ��ي��س��ًا ألرك���ان 

القوات املسلحة.

البرلمان أقرَّ اقتراع المغتربين.. وجعجع يرد على نصرالله غداً

ال تزال أنظار اللبنانيني مشدودة إلى املأزق القضائي - السياسي، 
ال سيما ب��ع��د ال��ك��الم ال��ت��ه��دي��دي ل��أم��ني ال��ع��ام ل��ح��زب اهلل حسن 
مئة  بجهوزية  اللبنانية، مستعينًا  القوات  ح��زب  تجاه  نصراهلل 

ألف مقاتل من الحزب.
وف��ي ح��ني علمت سبقلا أن رئ��ي��س ح��زب ال��ق��وات سمير جعجع 
سيرد على نصراهلل الخميس، حضر القاضي ط��ارق بيطار إلى 
العدل، واستأنف عمله محققًا في جريمة مرفأ  مكتبه في قصر 
ب��ي��روت. وأف���ادت معلومات بأنه ح��دد نهار الجمعة في ال���29 من 
أكتوبر موعدًا لجلستي استجواب النائبني نهاد املشنوق وغازي 
للبحث  بعد  يجتمع  ل��م  األع��ل��ى  القضاء  أن مجلس  علمًا  زعيتر، 

في مصيره.
في األثناء، وبخالف ما كان متوقعًا، مرت جلسة مجلس النواب 
التشريعية بهدوء نسبي، ولم تحضر مسألة تنحية بيطار وال 
أحداث الطيونة. وصّوت املجلس على تقريب موعد االنتخابات 
إل��ى ال����27 م��ن م��ارس املقبل، وأق��ر تعديل امل���ادة ال����122 م��ن قانون 
االنتخابات، وحصر اقتراع املغتربني ب�128 نائبًا في الدوائر ال�15 
في لبنان، الغيًا املقاعد الستة في الخارج، وأسقط اقتراح الكوتا 

النسائية. 
التيار الوطني الحر جبران باسيل على تقديم  واعترض رئيس 
م���وع���د االن���ت���خ���اب���ات، م���ت���ذرع���ًا ب���ع���وام���ل ال��ط��ق��س وال����ص����وم عند 
الطوائف املسيحية، وهدد أنه سيطعن باألمر، فعاجله بّري: »ما 

حدا يهددني، كل شي بسمح فيه إال التهديد«.

لبنان: تقريب موعد االنتخابات إلى مارس

فهاد الشمري وحمد حمدان 
 عنوانها الصفح 

ً
 جديدة

ً
تفتح الكويت اليوم، صفحة

بناء  استكمال مسيرة  أج��ل  من  والتعاون  والتسامح 
الوطن ومستقبل أبنائه.

وأمس، أصدر 38 نائبًا بيانًا بشأن التوجيه األميري 
التمس  السلطتني،  ب��ني  العالقة  املشاكل  جميع  بحل 
���ع���ون م���ن س��م��و أم��ي��ر ال���ب���الد ال��ش��ي��خ ن���واف 

ِّ
ف��ي��ه امل���وق

األح��م��د ال��ت��ك��رم ب��امل��واف��ق��ة على ال��ب��دء ب��أول��ى خطوات 
أبناء  ع��ن  العفو  ب��إق��رار  الشاملة  الوطنية  املصالحة 

الكويت املحكومني لرأي أو موقف سياسي.
وت����ال ال���ب���ي���ان ال���ن���ائ���ب د.ع���ب���ي���د ال���وس���م���ي ف���ي م��ؤت��م��ر 
األم��ة وبتفويض من رئيس مجلس  صحافي »باسم 
األم���ة م���رزوق ال��غ��ان��م«، م��ش��ددًا على أن خ��ط��وة العفو 
ستؤدي إلى استقرار سياسي دائم وقواعد سياسية 
البرملان  كافة، في  األط��راف  اء بني 

ّ
بن جديدة وتعاون 

وخارجه، لفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة.

وق�����ال ال���وس���م���ي ف���ي ال���ب���ي���ان: »إن م���ا ي��ش��ه��ده ال��ع��ال��م 
واإلقليم من تغيرات متسارعة ومستجدة وتحديات 
ك��ب��رى، اق��ت��ص��ادي��ة وسياسية وأم��ن��ي��ة، ي��وج��ب علينا 
ج��م��ي��ع��ًا ن��ب��ذ ال���خ���الف���ات، وال���ت���ج���اوز ع��م��ا ت��ب��ق��ى في 
األنفس والضمائر، واالبتعاد عن االختالفات، والعمل 

بروح األسرة الواحدة«.
 وأض��اف: »ل��ذا، نلتمس من سموكم التكرم باملوافقة 
على البدء بأولى خطوات املصالحة الوطنية الشاملة 
ب��إق��رار ال��ع��ف��و ع��ن أب��ن��اء ال��ك��وي��ت امل��ح��ك��وم��ني ل���رأي أو 
موقف سياسي تحكمه ظروف حدوثه ووقته، وحتى 
ال تبقى هذه امللفات عائقًا من دون خلق أرضية هادئة 
مؤكدين  كبری،  بتحديات  يحاط  في مجتمع صغير 
ل��س��م��وك��م أن ه����ذه ال���خ���ط���وة س���ت���ؤدي إل����ى اس��ت��ق��رار 
سياسي دائم وقواعد سياسية جديدة وتعاون بناء 
بني األطراف كافة، في البرملان وخارجه، لفتح صفحة 
ب��ي��ض��اء ل��ك��وي��ت ج���دي���دة، آم��ل��ني م���ن س��م��وك��م ال��ت��ك��رم 

باملوافقة على هذه املبادرة«.

مؤشراتها في أعلى مستوى منذ 6 سنوات

البورصة ترحب باالنفراجة السياسية
سالم عبدالغفور 

الكويت  ب��ورص��ة  م��ؤش��رات  اكتست  السياسية،  االن��ف��راج��ة  وق��ع  على 
أمس باللون األخضر، وسط مكاسب جماعية لكل املؤشرات من دون 

استثناء، مسجلة معدالت قياسية للمرة األولى منذ نحو 6 سنوات.
وح��ق��ق��ت امل���ؤش���رات ال��ث��اث��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة أع��ل��ى م��س��ت��وى ل��ه��ا م��ن��ذ 31 
ارتفاع بنسبة  السوق األول على  غلق مؤشر 

ُ
أ ديسمبر 2015، حيث 

0.3%، ليكسر حاجز ال�7500 نقطة، وارتفع السوق العام بنسبة %0.4 

ليستقر عند 6955 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 
السوقية  القيمة  0.6% مغلقًا عند مستوى 6062 نقطة، فيما قفزت 
لبورصة الكويت بنحو 188 مليونًا، لتستقر عند مستوى 41.2 مليار 

دينار، بنمو 24.9% منذ بداية العام.

تعليق البت بها لإلداريين 
واألمناء المساعدين

صرف مكافآت 
»الـصيفي« 

ألساتذة الجامعة
أميرة بن طرف

بدر  د.  باإلنابة  الكويت  جامعة  مدير  واف��ق 
 

ٍّ
البديوي على صرف مكافأة »الصيفي« لكل

من أعضاء الهيئتني األكاديمية واألكاديمية 
امل��س��ان��دة ل��ل��ف��ص��ل ال���دراس���ي ال��ص��ي��ف��ي ال���ذي 

انتهى في سبتمبر املاضي.
إن  ل������� سبقلا:  م���ط���ل���ع���ة  م������ص������ادر  وق������ال������ت 
���ه ب��ص��رف امل��ك��اف��آت ل��أس��ات��ذة  ال��ب��دي��وي وجَّ
امتنع  بينما  امل��س��ان��دة،  األكاديمية  والهيئة 
ع���ن امل���واف���ق���ة ع��ل��ى ص����رف م��ك��اف��أة ال��ص��ي��ف��ي 
ل���إداري���ني واألم���ن���اء امل��س��اع��دي��ن ف��ي األم��ان��ة 

العامة للجامعة.
وأض���اف���ت امل���ص���ادر أن ال��ب��دي��وي أح����ال ملف 
م����ك����اف����آت ال���ص���ي���ف���ي ل�������إداري�������ني واألم������ن������اء 
الجامعة  ع��ل��ى مجلس  ل��ل��ع��رض  امل��س��اع��دي��ن 
املقبل، بينما لم يجِر تحديد موعد الجتماع 
امل��ج��ل��س ب��ع��د، م��م��ا ي��ع��ن��ي ت��ع��ل��ي��ق ال��ب��ت في 

صرف مكافآت اإلداريني إلى حني انعقاده.

سالم محمد وحمد الحمدان
الخاصة  األف���راد والكيانات  ق��وائ��م  أن  امل��رك��زي  الكويت  أك��ّد بنك 
بمكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة الخزانة األميركية 
غ��ي��ر م��ل��زم��ة دول���ي���ًا. وأوض�����ح ف���ي رد ع��ل��ى س����ؤال ب��رمل��ان��ي ح��ول 
العقوبات األميركية على أعضاء شبكة من القنوات املالية التي 

تمول حزب اهلل اللبناني، من بينهم كويتيون، أن قوائم مراقبة 
األص��ول األجنبية لم يصدر بشأنها أي ق��رارات من قبل مجلس 
العقوبات  تجاه  القائم  االل��ت��زام  تأتي ضمن  ال  وبالتالي  األم���ن، 
الصادرة وفق ما تتطلبه امل��ادة 25 من القانون 106 لسنة 2013 

بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وأش������ار إل����ى أن ال���ق���وائ���م ال����ص����ادرة ع���ن م��ك��ت��ب م��راق��ب��ة األص����ول 

األجنبية التابع لوزارة الخزانة األميركية ال تأتي ضمن االلتزام 
القائم على املؤسسات املالية، ومن بينها الخاضعة لرقابة بنك 
قانون  املحددة في  املالية  املركزي واألعمال واملهن غير  الكويت 
ال��وزاري��ة وتعليمات  غسل األم���وال وتمويل اإلره���اب وال��ق��رارات 

»املركزي« ذات الصلة. 

بشأن اتهامات موجهة إلى كويتيين ضمن شبكة تمول »حزب الله«

»المركزي«: قوائم »الخزانة األميركية« غير ملزمة
¶ لم يصدر بشأنها أي قرارات من قبل مجلس األمن

¶ البيان تاله الوسمي »باسم األمة وبتفويض من الرئيس الغانم« 

الغانم يداً بيد مع الوسمي بعد تالوة بيان التماس العفو.. وبدا النائبان سعود بوصليب وفرز الديحاني

د. صالح السعيدي يكتب:
اتفاق »ال غالب 
وال مغلوب«.. 

وبالتزامات متبادلة

مريم المسندبثينة النعيمي

   نواب: شكرًا أمير العفو
وجه عدد من النواب إلى سمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد أسمى كلمات الشكر، مشددين على أن الكويت 
تعيش أجمل أيام بعد حسم ملف العفو. وقال النواب في تغريدات لهم عبر حساباتهم: »إن أمير العفو نواف 

الخير، صاحب املبادرة الكريمة وغير املستغربة من سموه الكريم«.
وأضافوا: »اليوم تتجلى لنا حكمة والد الجميع املعهودة، التي نتلمسها بني الفينة واألخرى تجاه أبناء الكويت.. 
فالتسامح كان ��� وال يزال ��� سمة من سمات أهل الكويت، حكامًا ومحكومني«.  وأوضح النواب أن الشعب يتطلع 

ن من البناء واإلصاح.
ِّ
لخطوات أخرى يتحقق معها بناء سياسي سليم للحياة الديموقراطية في الباد، تمك

بيان مرتقب 
للديوان األميري 

بشأن العفو                
ــى تــجــهــيــزه  ــل ــــديــــوان يــعــكــف ع ال  ¶
ــــى الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة ـــه إل ـــع ورف

¶ العفو الكريم يأتي في أعقاب انتهاء 
الوطني الــحــوار  مــن  ـــى  األول المرحلة 
علمت سبقلا من مصادر رفيعة، أن بيانًا مرتقبًا 
بشأن العفو األميري عن أبناء الكويت املحكومني 
في بعض القضايا، سيصدر، وأن الديوان األميري 
يعكف على تجهيزه ورفعه إلى القيادة السياسية.

وق��ال��ت امل���ص���ادر: إن ال��ب��ي��ان ب��ش��أن ال��ع��ف��و الكريم 
الحوار  األول��ى من  املرحلة  انتهاء  أعقاب  يأتي في 
ال��وط��ن��ي ب���ني ال��س��ل��ط��ت��ني ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال��ت��ش��ري��ع��ي��ة، 
ه سمو أمير الباد إلى عقده، بغية تهيئة  الذي وجَّ
التعاون وتوجيه  األج��واء لتوحيد الجهود وتعزيز 
كل الطاقات واإلمكانات لخدمة الوطن العزيز ونبذ 
العقبات  وت��ج��اوز  املشاكل  وح��ل جميع  الخافات 
 لراية 

ً
 للمواطنني ورفعة

ً
التي تحول دون ذلك، خدمة

الوطن العزيز ومكانته السامية.
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الخالد والناصر استقبال وزير خارجيته
تطوير العالقات مع الصومال

اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء س��م��و ال��ش��ي��خ ص��ب��اح ال��خ��ال��د ب��ح��ض��ور وزي��ر 
الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر ���� في قصر 
ال��دول��ي بجمهورية الصومال  الخارجية والتعاون  ال��ش��ؤون  ���� وزي��ر  أم��س  بيان 
له وذل��ك بمناسبة  املرافق  الشقيقة محمد عبدالرزاق محمود والوفد  الفدرالية 

زيارته للبالد.
ف��ي ال��س��ي��اق، ال��ت��ق��ى ال��ن��اص��ر ن��ظ��ي��ره ال��ص��وم��ال��ي أم����س، وت���ن���اول ال��ل��ق��اء مجمل 
عالقات التعاون الثنائية الوثيقة واملتينة التي تربط البلدين الشقيقني وسبل 
تطوير هذه العالقات وتنميتها في مختلف املجاالت، إضافة إلى مناقشة أبرز 
املستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها املنطقة. وزير الخارجية خالل لقائه مع نظيره الصوماليالخالد مستقبالً وزير خارجية الصومال

استقبل سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد في دار يمامة ظهر 
ال��غ��ان��م،  م����رزوق  والتنفيذية  التشريعية  السلطتنِي  رئ��ي��َس��ي  أم���س 

وسمو الشيخ صباح الخالد.
من جانب آخ��ر، استقبل سمو أمير البالد الشيخ ن��واف األحمد في 

دار يمامة ظهر أمس سمو الشيخ ناصر املحمد.
كما استقبل سموه في دار يمامة ظهر أمس رئيس ديوان املحاسبة 
فيصل ال��ش��اي��ع، ال���ذي ق���دم إل���ى س��م��وه ت��ق��ري��ر دي����وان امل��ح��اس��ب��ة عن 
املشمولة  الجهات  ميزانيات  تنفيذ  واملراجعة على  الفحص  نتائج 

برقابته وحساباتها الختامية للسنة املالية 2020����2021.
العهد الشيخ مشعل األحمد في دار  من جهته، استقبل سمو ولي 

يمامة ظهر أمس سمو الشيخ ناصر املحمد.
كما استقبل سمو ولي العهد في دار يمامة ظهر أمس رئيس ديوان 

إل��ى س��م��وه نسخة م��ن تقرير  ق��دم  ال���ذي  ال��ش��اي��ع،  املحاسبة فيصل 
ديوان املحاسبة عن نتائج الفحص واملراجعة على تنفيذ ميزانيات 
املالية  للسنة  الختامية  وح��س��اب��ات��ه��ا  ب��رق��اب��ت��ه  امل��ش��م��ول��ة  ال��ج��ه��ات 

.2021���2020

ولي العهد متسلِّماً تقرير »المحاسبة« من فيصل الشايع..ومتسلِّماً تقرير »المحاسبة« من الشايعاألمير مستقبالً ناصر المحمد

عزَّى نظيره األميركي بوفاة كولن باول

وزير الدفاع استقبل 
سفيَري أذربيجان وباكستان

استقبل نائب رئيس مجلس 
ال����وزراء وزي���ر ال��دف��اع الشيخ 
ح��م��د ج���اب���ر ال��ع��ل��ي ������� أم����س ��� 

س��ف��ي��َري أذرب���ي���ج���ان أل��ي��خ��ان 
ق����ه����رم����ان، وب���اك���س���ت���ان س��ي��د 

سجاد حيدر.
ف��ي   ��������� ال����دف����اع  وزارة  وق����ال����ت 
ال��ش��ي��خ  ب���ي���ان ص��ح��اف��ي: »إن 
ح��م��د ج��اب��ر ال��ع��ل��ي ب��ح��ث مع 
ق��ه��رم��ان ع����ددًا م��ن امل��واض��ي��ع 
ذات االهتمام املشترك وسبل 
ت����ع����زي����ز أواص�����������ر ال�����ت�����ع�����اون، 
والكويت،  ب��الده  بني  والعمل 
 إل���ى اس��ت��ع��راض آخ��ر 

ً
إض���اف���ة

ال������ت������ط������ورات وامل����س����ت����ج����دات 
ع���ل���ى ال���س���اح���ت���ني اإلق��ل��ي��م��ي��ة 

والدولية«.

تعزيز التعاون

وأض���اف���ت: »أن وزي����ر ال��دف��اع 
ت��ب��ادل األح���ادي���ث ال��ودي��ة مع 
وبحث  الباكستاني،  السفير 
م���ع���ه س���ب���ل ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون 
وال��ع��م��ل ال��ج��م��اع��ي امل��ش��ت��رك 
ب������ني ال����ب����ل����دي����ن ال���ص���دي���ق���ني، 
وأش�������������اد ب����ع����م����ق ال�����ع�����الق�����ات 
الوثيقة واملتميزة التي تربط 

الكويت وباكستان«.
الشيخ  بعث  ثانية،  م��ن جهة 
ح����م����د ج����اب����ر ال����ع����ل����ي ب���رق���ي���ة 
ت����ع����زي����ة إل�������ى وزي���������ر ال�����دف�����اع 
األميركي لويد أوسنت بوفاة 
وزي�����ر ال���خ���ارج���ي���ة األم��ي��رك��ي 
األرك��ان  األسبق رئيس هيئة 
املشتركة األسبق كولن باول.

وقالت وزارة الدفاع في بيان 
العلي  ال��وزي��ر  »إن  ص��ح��اف��ي: 
اس��ت��ذك��ر ف��ي برقيته امل��واق��ف 
امل���ش���رف���ة وال���ج���ه���ود ال����ب����ارزة 
ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا ال��راح��ل ف��ي دع��م 
العادلة  وال��ق��ض��اي��ا  الشرعية 
لهيئة  قيادته  خ��الل  للكويت 
األرك��ان املشتركة إبان عملية 
عاصفة الصحراء عام 1991«.

وزير الدفاع مستقبالً السفير الباكستاني

استقبل رئيَسي السلطَتيِن وناصر المحمد وفيصل الشايع

م تقرير »المحاسبة« عن ميزانيات الجهات األمير تسلَّ



الوسمي: ابتسم.. أنت في الكويت العظيمة

»تويتر«  ف��ي  حسابه  على  الوسمي  د.عبيد  النائب  د  غ���رَّ
: »أجمل األيام أن تفرح الكويت قيادة وحكومة وشعبًا 

ً
قائال

وكل أيامكم أعياد.. ابتسم.. أنت في الكويت العظيمة«.

محمد الحويلة: نبارك للكويت العفو الكريم

ق���ال ال��ن��ائ��ب م��ح��م��د ال��ح��وي��ل��ة ف��ي ح��س��اب��ه ع��ل��ى »ت��وي��ت��ر«: 
»الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات.. تمت املوافقة على 
الصباح  األح��م��د  ن��واف  الشيخ  العفو  أمير  قبل  م��ن  العفو 

حفظه اهلل ورعاه«. 
وأضاف: »نبارك للكويت وأهلها وألنفسنا هذا العفو الكريم، 
وبإذن اهلل تقر أعيننا بعودة إخواننا ألرض الكويت ساملني«.

الصيفي الصيفي: العفو ُحسم

أكد النائب الصيفي الصيفي أن »موضوع العفو ُحسم، وهذا 
»ن��واف  امل��ك��ارم  األم��ي��ر صاحب  ليس بمستغرب على سمو 
العفو« »نواف الكبير« وولي عهده »مشعل االصالح«، نتمنى 
أن نبدأ صفحة جديدة من البناء والتنمية ومكافحة الفساد«.

: »سنرى 
ً
قائال »تويتر«  في  الصيفي على حسابه  وأض��اف 

وأصحاب  السياسيني  والناشطني  السابقني  النواب  إخواننا 
الرأي قريبًا على أرض الوطن«.

عبدالكريم الكندري: عفو كريم من أمير كريم

ق����ال ال���ن���ائ���ب ع��ب��دال��ك��ري��م ال���ك���ن���دري ع��ب��ر ح��س��اب��ه في 
»تويتر«: »مبادرة مقدرة من صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد الصباح ��� حفظه اهلل ��� تجاه أبنائه.. 
فالتسامح ك��ان وال ي��زال سمة من سمات أه��ل الكويت 

حكامًا وشعبًا«.

مجلس األمة
03 الكويت
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الوسمي تال البيان »باسم األمة وبتفويض من رئيس المجلس مرزوق الغانم«

38 نائباً يلتمسون العفو من سمو األمير:
خطوة ستؤدي إلى استقرار دائم

أص����در 38 ن��ائ��ب��ًا ب��ي��ان��ًا أم���س )ال��ث��اث��اء( 
ب���ش���أن ال���ت���وج���ي���ه األم����ي����ري ب���ح���ل ج��م��ي��ع 
التمس  السلطتني،  ب��ني  العالقة  املشاكل 
عون من سمو أمير الباد الشيخ 

ِّ
فيه املوق

نواف األحمد التكرم باملوافقة على البدء 
ب�����أول�����ى خ�����ط�����وات امل���ص���ال���ح���ة ال���وط���ن���ي���ة 
الكويت  أب��ن��اء  ع��ن  العفو  ب��إق��رار  الشاملة 

املحكومني لرأي أو موقف سياسي.
وتا البيان النائب د. عبيد الوسمي في 
مؤتمر صحافي »باسم األمة وبتفويض 
من رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم«، 
مشددًا على أن خطوة العفو ستؤدي إلى 
استقرار سياسي دائم وقواعد سياسية 
جديدة وتعاون بناء بني األط��راف كافة 
ف����ي ال����ب����رمل����ان وخ�����ارج�����ه ل���ف���ت���ح ص��ف��ح��ة 

بيضاء لكويت جديدة.
وقال الوسمي في البيان ما يلي: انطاقًا 
م���ن اع���ت���ب���ارات م��س��ؤول��ي��ات��ن��ا ال��ش��رع��ي��ة 
وال���وط���ن���ي���ة وال���ق���ان���ون���ي���ة واألخ����اق����ي����ة، 
واس���ت���ج���اب���ة ل���رغ���ب���ة س���ام���ي���ة وت���وج���ي���ه 
مسؤول من مقام سمو األمير الرفيع بحل 
جميع امل��ش��اك��ل ال��ع��ال��ق��ة، وه���و م��ا يمثل 
ت��ح��ي��ة وت��ك��ري��م��ًا ل��ل��ش��ع��ب وم��ؤس��س��ات��ه، 
وتلبية للعديد من املبادرات الخيرة التي 

دع����ت ل��ه��ا م��ج��ام��ي��ع ن��ي��اب��ي��ة وس��ي��اس��ي��ة 
الوطنية،  املصالحة  لتحقيق  وشعبية 
أف��رادًا  الجميع  تكليف يوجب على  فهو 
ومؤسسات أخذه بعني االعتبار کمهمة 
بمقتضياتها  وال��ن��ه��وض  األداء  واج��ب��ة 
خدمة للكويت وشعبها وقيادتها، وهو 
تكريم لصدوره من مقام كريم إلى مقام 
األم��ة املستحق، وف��ي ظ��رف يوجب على 
ت��داع��ي��ات��ه وان��ع��ك��اس��ات��ه  ال��ج��م��ي��ع إدراك 

داخليًا وخارجيًا.
إن ما يشهده العالم واإلقليم من تغيرات 
م��ت��س��ارع��ة وم��س��ت��ج��دة وت��ح��دي��ات كبرى 
اق���ت���ص���ادي���ة وس��ي��اس��ي��ة وأم���ن���ي���ة ي��وج��ب 
وال��ت��ج��اوز  ال��خ��اف��ات  نبذ  جميعًا  علينا 
ع����م����ا ت���ب���ق���ى ف������ي األن������ف������س وال����ض����م����ائ����ر 
بروح  والعمل  االختافات  واالبتعاد عن 
التي  الضوابط  ال��واح��دة وضمن  األس���رة 
أك����ده����ا ال����دس����ت����ور وب���ن���ي���ت ع��ل��ي��ه��ا ق��ي��م 

املجتمع ومسلماته.
لذا نلتمس من سموكم التكرم باملوافقة 
ع��ل��ى ال���ب���دء ب���أول���ى خ���ط���وات امل��ص��ال��ح��ة 
ال���وط���ن���ي���ة ال���ش���ام���ل���ة ب����إق����رار ال���ع���ف���و ع��ن 
أب�����ن�����اء ال����ك����وي����ت امل����ح����ك����وم����ني ل��������رأي أو 
حدوثه  ظ��روف  تحكمه  سياسي  موقف 
ووق���ت���ه���ا، وح��ت��ى ال ت��ب��ق��ى ه����ذه امل��ل��ف��ات 
ع���ائ���ق���ًا م����ن دون خ���ل���ق أرض����ي����ة ه���ادئ���ة 
ف���ي م��ج��ت��م��ع ص��غ��ي��ر ي���ح���اط ب��ت��ح��دي��ات 
ك�����ب�����ری ت�����وج�����ب ع����ل����ى أب����ن����ائ����ه ج��م��ي��ع��ًا 
ت���وج���ي���ه ال����ط����اق����ات وال����ج����ه����ود ل��ع��م��ل��ي��ة 
جميعًا  نحتاجه  ال���ذي  الحقيقي  ال��ب��ن��اء 
ف���ي ه����ذه ال���ف���ت���رة ال��دق��ي��ق��ة وال��ح��س��اس��ة 
م���ن ت���اري���خ امل��ن��ط��ق��ة وال��ع��ال��م وال��ت��ع��اون 
امل��ش��ت��رك ب���ني م��ؤس��س��ات��ه وأف������راده وف��ق 
ال���ض���واب���ط وال����ح����دود ال��ص��ح��ي��ح��ة ال��ت��ي 
تستهدف حماية املصالح العليا للباد 
لسموكم  م��ؤك��دي��ن  وق��ي��ادت��ه��ا،  وشعبها 
أن ه��ذه ال��خ��ط��وة س��ت��ؤدي إل��ى استقرار 
وقواعد سياسية جديدة  دائ��م  سياسي 
وت����ع����اون ب���ن���اء ب����ني األط��������راف ك���اف���ة ف��ي 
بيضاء  صفحة  لفتح  وخ��ارج��ه  البرملان 
لكويت جديدة، آملني من سموكم التكرم 

باملوافقة على هذه املبادرة.

الغانم متوسطاً مجموعة من النواب أمس

نواب: شكرًا أمير العفو
وجه عدد من النواب إلى سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد أسمى كلمات 

الشكر، مشددين على أن الكويت تعيش أجمل أيام بعد حسم ملف العفو.
الخير،  ن��واف  العفو  أمير  إن  لهم عبر حساباتهم:  تغريدات  في  ال��ن��واب  وق��ال 

صاحب املبادرة الكريمة وغير املستغربة من سموه الكريم.
وأضاف النواب: »اليوم تتجلى لنا حكمة والد الجميع املعهودة، التي نتلمسها 
ال��ك��وي��ت.. فالتسامح ك��ان وال ي��زال سمة من  ب��ني الفينة واألخ���رى تجاه أب��ن��اء 
الشعب يتطلع  أن  ال��ن��واب  الكويت حكامًا وم��ح��ك��وم��ني«. وأوض���ح  أه��ل  س��م��ات 
في  الديموقراطية  للحياة  سليم  بناء سياسي  معها  يتحقق  أخ��رى  لخطوات 

البالد تمكن من البناء واالصالح.

ع�������ب�������ي�������د ال�������وس�������م�������ي 
ف�����������������رز ال��������دي��������ح��������ان��������ي 
ف�����������اي�����������ز ال�������ج�������م�������ه�������ور 
س���������ع���������ود ب�����������و ص����ل����ي����ب
ح���������م���������د ال���������راج���������ح���������ي

م���������������ب���������������ارك ال����������ع����������رو 
م������س������اع������د ال������ع������ارض������ي 
ص����������ال����������ح ال������م������ط������ي������ري

أح���������������م���������������د م������ط������ي������ع 
ح�������������م�������������د ال���������م���������ط���������ر 
أس���������ام���������ة ال�����ش�����اه�����ي�����ن
خ��������ل��������ي��������ل ال��������ص��������ال��������ح
ح�������م�������د ال������ه������رش������ان������ي

ع�����������ل�����������ي ال���������ق���������ط���������ان
س��������������ع��������������دون ح�������م�������اد
س�������ل�������م�������ان ال�������ع�������ازم�������ي
م�����������ب�����������ارك ال�����ع�����ج�����م�����ي
ي�����������وس�����������ف ال�������غ�������ري�������ب
ح���������������م���������������ود م���������ب���������رك
خ������������ال������������د ال��������ع��������ن��������زي
ه�����������ش�����������ام ال��������ص��������ال��������ح
س���������ع���������د ال�������خ�������ن�������ف�������ور
أح��������������م��������������د ال�������ح�������م�������د
ع���������دن���������ان ع����ب����دال����ص����م����د

ع����ب����دال����ع����زي����ز ال���ص���ق���ع���ب���ي 
ال�������دي�������ن  روح  ح�������م�������د 

م������ه������ل������ه������ل ال�����م�����ض�����ف 
م�������ح�������م�������د ال������ح������وي������ل������ه 
ع���ب���دال���ل���ه ج����اس����م ال��م��ض��ف 
أس�����������ام�����������ة ال��������م��������ن��������اور 
ع����ب����دال����ك����ري����م ال����ك����ن����دري 
ح��������������س��������������ن ج����������وه����������ر 
ب�������������������در ال�������ح�������م�������ي�������دي 
ال�����ص�����ي�����ف�����ي ال����ص����ي����ف����ي 
م��������ه��������ن��������د ال��������س��������اي��������ر
أح��������م��������د ال�����ش�����ح�����وم�����ي

ع�����ب�����دال�����ل�����ه ال����ط����ري����ج����ي 
ن����������اص����������ر ال������������دوس������������ري
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كتلة الـ 6:
لحظة تاريخية 

تعيشها الكويت

قال نواب كتلة الستة في تغريدة 
موحدة »إن الكويت تعيش لحظة 
ت��اري��خ��ي��ة ب��ان��ت��ظ��ار ال��ت��ق��اء اإلرادة 
لتتوج  الشعبية  واإلرادة  السامية 

باملصالحة الوطنية«.
وأض������������اف ال�������ن�������واب »ش������ك������رًا ي��ا 
ص����اح����ب ال���س���م���و ع���ل���ى ع��ف��وك��م 
الكويتي  للشعب  وشكرًا  الكريم، 

الوفي، والقادم أفضل«.

عبيد الوسمي

محمد الحويلة

الصيفي الصيفي

عبدالكريم الكندري

تحليل إخباري
د. صالح السعيدي

اتفاق »ال غالب وال مغلوب«.. وبالتزامات متبادلة
دور انعقاد صاخب، اشتبك خالله املجلس والحكومة 
أن��ه ال  يعتقد  الجمهور  م��ا جعل  املستويات،  ك��ل  على 
ل��ت��س��وي��ٍة تنهي حالة  أف���ق  ال��ص��راع وال  لنهاية  ف��رص��ة 

االنسداد السياسي الذي دخلته البالد ألشهر عدة.
ل��ك��ن ف��ي األم���ت���ار األخ���ي���رة م��ن س��ب��اق ع��ض األص��اب��ع 
انعقاد جديد  أي��ام قليلة من بدء دور  املتبادل، وقبيل 
ل الجانبان إلى اتفاٍق يعالج قضية  ملجلس األمة، توصَّ
رين في الخارج، التي أشعلت الصراع  العفو عن املهجَّ
بني الطرفني، وكانت املحرك الفعلي لألزمة السياسية 

في البالد.
ورغ����م ص��خ��ب ال���ص���راع وح��دت��ه وت��ط��ّرف��ه ف��ي أح��اي��ني 
كثيرة، فإن هذه النهاية كانت متوقعة، بل ومنتظرة؛ ألن 
���� استنفدا كل األسلحة  ���� املعارضة والسلطة  الطرفني 
واستهلكا كل ما هو متوافر من أوراق وأدوات ضغط 
 ��� 8 أشهر 

ً
في الصراع الذي استمر دور انعقاد كامال

���� إلى أن وصلت النتيجة بينهما إلى التعادل السلبي.

قناعة مشتركة

مشتركة  قناعة  إل��ى  الفريقني  أوص��ل��ت  النتيجة  ه��ذه 
ك��ام��ل  ان��ت��ص��ار  م��ن��ه��م��ا لتحقيق  ف��رص��ة ألي  ب��أن��ه ال 

السياسي  ال��ظ��رف  معطيات  إل��ى  بالنظر  اآلخ���ر،  على 
ال��ح��اك��م، وم��وازي��ن ال��ق��وى القائمة، وك���ان واض��ح��ًا من 
جولة الصراع األولى أنه ال إمكان لدخول الحكومة دور 
االنعقاد املقرر أواخر الشهر الجاري من دون التوصل 
مع املعارضة إلى اتفاق ينهي حالة التأزيم املستحكمة، 
وم���ا ك���ان ممكنًا ال��وص��ول إل���ى ات��ف��اق ك��ه��ذا م��ن دون 

الدخول من بوابة األزمة الفعلية )قضية العفو(.
وبالفعل، دخل الطرفان جولة مفاوضات، كان معلومًا 
أن مآلها اتفاق بالتزامات متبادلة، وبضمانات كافية، 
 على 

ً
��نِي أص����ال

َ
��ي األزم����ة م��ت��ف��ق

َ
ب��ال��ن��ظ��رإل��ى ك���ون ط��رف

���ز على 
َّ
ال��ع��م��وم��ي��ات، ح��ت��ى ق��ب��ل »ال����ح����وار«، ال����ذي ت���رك

السرعة  سبب  وه��و  وال��ج��زئ��ي��ات،  التفاصيل  مناقشة 
نجز بها االتفاق، حيث لم يستغرق سوى بضع 

ُ
التي أ

جلسات وأيام قليلة إلتمامه.

أكبر مكاسب

وان��ص��ب ت��رك��ي��ز امل��ت��ح��اوري��ن ع��ل��ى تحقيق ك��ل ط��رف 
أقصى قدر من املكاسب ونيل أكبر عدد من الضمانات، 
وأسبق  للمكاسب،  جنيًا  أس���رع  ك��ان��ت  الحكومة  لكن 
حصدًا للفوائد، فقد حققت مكاسب إستراتيجية منذ 

توازي  طرف  لكل  مكاسب   ¶
ما قّدمه من تنازالت

لــلــحــكــومــة  مــكــاســب   3  ¶
معسكر  ع  تصدُّ بداية  بينها 

المعارضة

ملف  حــــررت  ــة  ــارض ــع ــم ال  ¶
قضية العفو من االستغالل 

ب والتكسُّ

إصــرارهــا  لها  ل  وُيسجَّ  ..  ¶
ـــاء مـــبـــدأ الــنــظــر  ـــغ ــى إل ــل ع
المزمع  االســتــجــوابــات  فــي 

تقديمها

دخولها الحوار، وحتى قبل الوصول إلى نتائج، ولعل 
االنقسام املتعدد الذي أصاب معسكر املعارضة، سواء 
النواب،  بني مجموعة  أو حتى  أنفسهم،  املهجرين  بني 
ع  كان أول مكاسب الحكومة، التي تحقق لها أول تصدُّ
في معسكر املعارضة، عبر بداية انقسام النواة الصلبة 
لكتلة ال�31 بعد إعالن االتفاق، فغدا مجموعها قرابة 22 
كتلة  مقابل  في  وتلتزمه،  وتؤيده  االتفاق  تدعم  نائبًا، 

الرفض، املكونة من 9 نواب، التي تعارض ما جرى.
أكثر من ذلك، فقد قضت الحكومة عمليًا على شعار 
»ال للرئيَسنِي« الذي كان من شعارات املرحلة السابقة، 
نِي بالشعار، وهما رئيس  ِسف عمليًا بجلوس املعنيَّ

ُ
ون

الحكومة ورئيس املجلس، وجهًا لوجه، مع وفد الحوار 
النيابي، وهما من ساهم في صياغة بنود االتفاق.

ل في تحصني غير معلن 
َّ
املكسب الثالث للحكومة تمث

لرئيس ال��وزراء، تشكلت معامله في ثنايا إعالن ال� 40 
نائبًا، الذي تاله عبيد الوسمي، وتحدث عن الوصول 

إلى استقرار سياسي دائم.

أقل ثمن

أم���ا امل��ع��ارض��ة، ف��ق��د ن��ال��ت جملة م��ك��اس��ب، أهما 

وتمكنت  ممكن،  ثمن  ب��أق��ل  العفو  قضية  إن��ه��اء 
أزال��ت  التي  سابقًا،  املتبعة  العفو  آلية  تغيير  م��ن 
ال���ح���رج ال��س��ي��اس��ي أم�����ام ال���راغ���ب���ني ف���ي ال���ع���ودة، 
وفتحت املجال أمام إنهاء هذا الفصل املحزن من 
الحياة السياسية الكويتية، واستطاعت عبر هذا 
املكسب تحقيق هدف آخر هو تحرير هذا امللف 
ب  من فرصة االستغالل السياسي وشبهة التكسُّ

النيابي.
كما سيؤدي نجاح املعارضة في إغالق هذا امللف 
ال���31 وإع��ادة بناء كتلة معارضة  إلى فلترة كتلة 
أكثر انسجامًا وأقوى التزامًا، ويسجل للمعارضة 
ث��ب��ات��ه��ا وإص����راره����ا ع��ل��ى إل���غ���اء م��ب��دأ ال��ن��ظ��ر في 
الذي  الشيء  تقديمها، وهو  املزمع  االستجوابات 
 كبيرًا، نتيجة الشبهات الدستورية التي 

ً
أثار جدال

أحاطت به.
ف��ي امل��ح��ص��ل��ة، ف���إن إن��ج��از ه���ذا االت���ف���اق ل��م يكن 
م���ف���اج���أة ب��ال��ن��ظ��ر إل����ى م����وازي����ن ال���ق���وى ال��ق��ائ��م��ة، 
مغلوب«،  وال  غالب  »ال  اتفاقات  وه��و من صنف 
وبالتزامات متبادلة، يحقق بها كل طرف قدرًا من 

املكاسب يوازي ما قدمه من تنازالت.
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اختصاصي بيئي لـ سبقلا:

التلوث بالفسفور والنترات أعلى
خالد الحطاب

كشف اختصاصي علوم األرض والبيئة د.نواف املطيري 
أن تلوث جون الكويت ليس حديثًا، بل مستمرًا منذ أكثر 
من 10 سنوات، وهو ما كشفت عنه دراس��ات علمية عدة 

نفذها ونشرها في مجالت علمية.
وق����ال امل��ط��ي��ري ل��� سبقلا إن ال���دراس���ات ال��ت��ي ق���ام بها 
في  امل��ي��اه  لنوعية  والزمانية  املكانية  األن��م��اط  درس��ت 
في  كشفت  التي  املحطات،  بيانات  باستخدام  ال��ج��ون 
م��ع��ظ��م��ه��ا وج����ود »ال��ف��س��ف��ور، وال���ن���ت���رات، واألك��س��ج��ن 
امل���ذاب، وم��واد صلبة عالقة تتقلب في أكثر من موقع 
وأوقات مختلفة«، مبينًا أن هذه املواد امللوثة ما زالت 

موجودة حتى اآلن.
ولفت إلى أن مصدر امللوثات كان من العوامل الثابتة، مثل 
مجارير مياه األمطار، واملياه القادمة من شط العرب، مشيرًا 
إلى أن الدراسات كشفت أن شبكة الرصد الحالي غير كافية 

للمناطق شديدة التلوث، مثل خليج الصليبخات.
وأض���اف: »ل��وح��ظ م��ن خ��الل تحليل العينات أن مجارير 
مياه األمطار تسببت بتلوث املياه البحرية بشكل واسع، 

وبزيادة نسب األكسجن املذاب الضار«.
وبن املطيري أن املياه باتت ضحلة في الجانب الغربي 
من الجون، بسبب دوران املياه البطيء، إلى جانب تحلية 
املياه، وتسرب الصرف الصحي على طول املنطقة بسبب 

مجارير األمطار.
اما في الجهة الشرقية من الجون، فكانت املياه ذات جودة 
ه��ن��اك أنشطة سلبية تؤثر  لكن  ال��ع��ذب��ة  امل��ي��اه  م��ن  عالية 
واالستصالح  والتنموية  الترفيهية  األنشطة  مثل  فيها، 

والتجريف على طول السواحل.
وكشف امل��ط��ي��ري، أن ال��دراس��ة بينت أن امل��ي��اه ف��ي شاطئ 
ال��ق��ادم��ة من  امل��ج��اري��ر، وامل��ي��اه  الصليبخات ملوثة بفعل 
إل��ى رص��د تراكيز عالية من النترات  ال��ع��رب، مشيرًا  شط 

في هذه املنطقة.

أضرت بمكونات البيئة البحرية.. وتسببت في نفوق األسماك

مجارير األمطار أكبر ملوث لمياه الجون

خالد الحطاب
ق��ال امل��ص��در امل��س��ؤول ل��� سبقلا إن الهيئة 
ت���رك���ي���ب   2018 دي���س���م���ب���ر  م����ن����ذ  ح�����اول�����ت 
م��ح��ط��ات م��ع��ال��ج��ة امل���ي���اه داخ����ل امل��ج��اري��ر 
مياه  ع��ن  ال��ن��ات��ج��ة  ال��ت��ل��وث  نسبة  لتقليل 
الصرف الصحي التي تصب فيها بسبب 
الهيئة  رغبة  أن  إال  القانوني،  غير  ال��رب��ط 
اص���ط���دم���ت ب��ال��ج��ه��ات ال���رق���اب���ي���ة، وج���رى 
تحويل األم��ر إلى وزارة األشغال، لكنه لم 
يتم أي شيء حتى اآلن، مبّينًا أنه قد سبق 
أن ت��م ت��ح��دي��د م��ي��زان��ي��ة ق��دره��ا 11 مليون 

دينار لهذا املشروع.
وب����ّن أن م��ع��ظ��م ح����وادث ن��ف��وق ال��ك��ائ��ن��ات 
السالم  تتكرر وتمتد من شاطئ  البحرية 
وح��ت��ى ش��اط��ئ ال���دوح���ة ال��غ��رب��ي��ة، مشيرًا 
إل����ى ت��غ��ي��ر ل����ون امل�����اء وال���ت���رب���ة ف���ي بعض 
األي�����ام إل����ى ال���ل���ون األس������ود، وذل�����ك بسبب 
التغير في الخواص فيزيائيًا وكيميائيًا، 

نتيجة ازدياد مادة كبريتيد الهيدروجن 
م����ن ال���ت���ف���ك���ك امل����ي����ك����روب����ي، ن����ظ����رًا الزدي�������اد 
امل����واد ال��ع��ض��وي��ة ف��ي غ��ي��اب أو ق��ل��ة نسبة 
وقلة  النخفاض  باملاء  امل��ذاب  األوكسجن 
التيارات، ألن املنطقة شبه مغلقة، ما ينتج 
ال��ه��ي��دروج��ن  ان��ب��ع��اث غ���از كبريتيد  ع��ن��ه 
الذي تشبه رائحته رائحة البيض الفاسد.

نفوق األسماك

وتسبب تلك التغيرات املتكررة في حاالت 
البكتريا  ت��ك��اث��ر  نتيجة  ل��أس��م��اك،  ن��ف��وق 
الضارة، وهو ما حدث مؤخرًا، وفي أبريل 
املمتدة من شاطئ  الشواطئ  في  املاضي، 
ال���س���الم إل����ى ج����ون ال��ص��ل��ي��ب��خ��ات، بسبب 
تؤثر  ال��ت��ي  الساحلية  ال��ب��ش��ري��ة  األن��ش��ط��ة 
سلبًا ف��ي ج���ودة م��ي��اه البحر وت���ؤدي إلى 
انخفاضها، وحدوث ظاهرتي املد األحمر 
ون��ف��وق األس���م���اك، ع����الوة ع��ل��ى ت��غ��ي��ر ل��ون 

املياه بالقرب من مجارير األمطار.
مجارير األمطار أبرز مصادر تلويث جون الكويت  )تصوير: حسني هالل(

التلوث مــعــدل  يــزيــد  بــالــمــجــاريــر  مــعــالــجــة  مــحــطــات  تــركــيــب  تــأخــيــر   ¶
ُينفذ لــم  لــكــنــه  ديـــنـــار..  مــلــيــون   11 الــمــحــطــات  مــشــروع  مــيــزانــيــة   ¶

نوفمبر وأبريل 
شهرا النفوق

ت���س���ب���ب ح����رك����ة ال���ت���غ���ي���ر ف����ي درج����ة 
ح���������رارة م����ي����اه ال���ب���ح���ر ف�����ي ش���ه���ري 
نوفمبر وأب��ري��ل من كل ع��ام، وتغير 
حركة التيارات املائية ودرجة الحرارة 
الجوية، في تكاثر أنواع من الطحالب 
ال��دق��ي��ق��ة وأخ����رى ض����ارة ل��ه��ا ال��ق��درة 

على التسبب في نفوق األسماك.
وت����ح����اول ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة م���ن خ��ال 
األشغال  وزارة  م��ع  مشترك  فريق 
من  العينات  رف��ع  وبشكل مستمر 
امل���ي���اه ال��ق��ري��ب��ة م���ن م��ج��اري��ر م��ي��اه 
األمطار، ووضع ماحظات حولها 
التخاذ اإلجراءات املناسبة للتقليل 

من نسب التلوث.

رغم محاوالت الهيئة العامة للبيئة منذ نحو 3 سنوات 
تركيب محطات معالجة داخل مجارير صرف مياه األمطار، 

فإن الروتين الحكومي والدورة المستندية ما زاال يعطالن 
هذه الخطوة الضرورية في تقليل التلوث الذي تعاني 

منه بعض الشواطئ داخل جون الكويت، بحسب مصدر 
مسؤول في هيئة البيئة.

مجارير مياه األمطار

ـــر ـــائ ـــج الــــصــــيــــد ال

المهملة الشباك 

رصد المؤشرات البكتيرية

العينات  التحليلية على جمع  املختبرات  للبيئة من خال مركز  العامة  الهيئة  درج��ت 
لفترة  البكتيرية  املؤشرات  أجل رصد  مواقع مختلفة، من   7 والشاطئية من  البحرية 

طوارئ نفوق األسماك واملد األحمر.

من أسباب تلوث الشواطئ
ال���م���اء دوران  ق���ل���ة 

ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة

الملوحة نسب  ارتفاع 

ــلــمــهــمــالت  ــــادي الـــشـــواطـــئ ل ــــرت إلــــقــــاء م
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جهات حكومية ترفض تزويد الصحافيين بالمعلومات.. النتفاء المصلحة

من المسؤول عن حرمان الصحافة من حق االطالع؟
سالم عبدالغفور

ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن أن ق����ان����ون ح����ق االط�������اع ع��ل��ى 
امل��ع��ل��وم��ات ص���در ل��ي��ع��زز إرس����اء م��ب��دأ الشفافية 
وال��ن��زاه��ة ف��ي امل��ع��ام��ات االقتصادية واإلداري����ة، 
بما يكفل تحقيق اإلدارة الرشيدة ألموال وموارد 
وم��م��ت��ل��ك��ات ال����دول����ة واالس����ت����خ����دام األم���ث���ل ل��ه��ا، 
وتجسيدًا للهدف األول من أهداف الهيئة العامة 
للقانون  الفعلية  املمارسة  فإن  الفساد،  ملكافحة 

تستبعد السلطة الرابعة كليًا من حق االطاع.
ف����ق����د رف�����ض�����ت ج�����ه�����ات ح���ك���وم���ي���ة ع�������دة ت����زوي����د 
ال��ص��ح��اف��ي��ن ب���امل���ع���ل���وم���ات، ع��ل��ى اع���ت���ب���ار أن��ه��م 
غ��ي��ر مشمولن ب��ق��ان��ون ح��ق االط����اع وال��ائ��ح��ة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل���ه، م���ا ي��ع��د م��ن��ع��ًا ل��ه��م م���ن م��م��ارس��ة 
دوره���م امل��ش��روع ف��ي الكشف ع��ن مكامن الفساد 
وبما  األص��ع��دة،  واإلداري وعلى مختلف  امل��ال��ي 
ي��ع��ك��س االه���ت���م���ام ال����دول����ي وامل���ح���ل���ي ب��م��ح��ارب��ة 

الفساد.
وقالت إح��دى الجهات الحكومية في رده��ا على 

طلب صحافي م��ق��دم ب��ه��ذا ال��ش��أن »إن���ه بموجب 
أح��ك��ام م����واد ال��ق��ان��ون 12 ل��س��ن��ة 2020 ف��ي ش��أن 
حق االطاع على املعلومات والئحته التنفيذية 
امل��ذك��ورة، يتضح انتفاء املصلحة في ما يخص 
الطلب،  نموذج  في  ال���واردة  املطلوبة  املعلومات 
باعتباركم محررًا صحافيًا في جريدة، كما أنها 

ال تمس أيًا من حقوقكم«.
القانون حدد تعريف الطلب بأنه  وأوضحت أن 
على  ل��اط��اع  للجهة  الشخص  يقدمه  ك��ل طلب 
املعلومات والقرارات اإلدارية التي تمس حقوقه 
وصور الوثائق املرتبطة بها أو الحصول عليها، 
وذل����ك وف��ق��ًا ل��ل��ن��م��وذج امل��ع��د ل��ه��ذا ال���غ���رض. كما 
أوضح ان الشخص هو »كل شخص طبيعي أو 
معنوي له مصلحة في االط��اع على املعلومات 

والقرارات أو الحصول عليها«.

سرية املعلومة

وأض��اف��ت: نصت امل���ادة ال����10 م��ن الفصل ال��راب��ع 
»ط��ل��ب ال��ح��ص��ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات م��ن ال��ق��ان��ون« 

ع���ل���ى أن�����ه »إذا اح����ت����وى ال���ط���ل���ب ع���ل���ى أك���ث���ر م��ن 
معلومة، وك��ان بعضها يدخل في نطاق حماية 
ال��خ��ص��وص��ي��ة امل���ح���ددة ف��ي ه���ذا ال��ق��ان��ون، فعلى 

وإال  ذل��ك ممكنًا  ك��ان  الطلب متى  الجهة تجزئة 
تم رفضه«، في حن نصت املادة ال�12 من الفصل 
على  القانون  من  املعلومات«  »حماية  الخامس 

أنه »يحظر على الجهة الكشف عن املعلومة في 
الحاالت اآلتية:

1 �� إذا تقررت السرية بموجب الدستور أو قانون 
��� ب��ن��اًء على عرض  أو ب��ق��رار م��ن مجلس ال����وزراء 
الوزير املعني ��� باعتبار األوراق التي تضمنتها 

سرية وللمدة التي يحددها املجلس.
2 �� إذا كانت املعلومة تتضمن سرًا تجاريًا وكان 
م����ن ش�����أن ن���ش���ره���ا إض����ع����اف م��ص��ل��ح��ة ت��ج��اري��ة 

ومالية لذوي الشأن.
3 �� إذا كان من شأن الكشف عن املعلومة إحداث 
خطر جدي وجسيم يؤثر في اقتصاد الدولة أو 
الصحة  أو على  بالعملة  العامة  بالثقة  املساس 

العامة أو البيئة«.
وي���ف���ت���ح ه�����ذا األم������ر امل����زي����د م����ن األس���ئ���ل���ة ب��ش��أن 
امل��س��ؤول ع��ن ح��رم��ان السلطة ال��راب��ع��ة م��ن الحق 
املعلومات، خاصة عند  ب��االط��اع على  األص��ي��ل 
تشريع القانون الذي علقت عليه آمال كبيرة في 
إمكانية فتح ملفات الفساد التي لم يكن متاحا 

فتحها قبل صدور القانون؟

■ كيف يستقيم التوجه لمحاربة الفساد مع حجب المعلومات عن السلطة الرابعة؟

تحويل أرض خباري للصناعات الخفيفة واألنشطة التجارية

»الفنية« وافقت على تطوير 
المدينة المائية

زكريا محمد
أوص������ت ال���ل���ج���ن���ة ال���ف���ن���ي���ة ف����ي امل��ج��ل��س 
أمس  عقدته  ال��ذي  باجتماعها  البلدي 
ب����رئ����اس����ة ال���ع���ض���و د. ع���ل���ي ب����ن س��اي��ر 
املشروعات  شركة  طلب  على  باملوافقة 
ال���س���ي���اح���ي���ة ت���ط���وي���ر م����ش����روع امل���دي���ن���ة 
امل��ائ��ي��ة )األك�����واب�����ارك(، وم���رك���ز ال��خ��دم��ة 
في الواجهة البحرية الثانية، واملوافقة 
ع��ل��ى ط��ل��ب إح����دى ال��ش��رك��ات ال��ع��ق��اري��ة 
امل����اص����ق����ة  خ�������ب�������اري  أرض  ت�����ط�����وي�����ر 
الخفيفة  للصناعات  األح��م��دي  ملصفاة 

واألنشطة التجارية.
وأق������رت ال��ل��ج��ن��ة ن��ق��ل ت��ب��ع��ي��ة امل��ك��ت��ب��ات 
املجلس  إل��ى  التربية  وزارة  م��ن  العامة 
واآلداب،  وال���ف���ن���ون  ل��ل��ث��ق��اف��ة  ال���وط���ن���ي 
ت���ن���ف���ي���ذًا ل�����ق�����رار م���ج���ل���س ال�������������وزراء، م��ع 
ال��س��م��اح ب��إض��اف��ة أن��ش��ط��ة ت��ج��اري��ة في 

املكتبات، كما وافقت على طلب الهيئة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��رق وال��ن��ق��ل ال��ب��ري اع��ت��م��اد 
م���واص���ف���ات ج���س���ور امل����ش����اة، وامل���واف���ق���ة 
ع��ل��ى ط��ل��ب ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ص��ن��اع��ة 
إعادة تنظيم القسيمة رقم 1 في منطقة 

صبحان الصناعية قطعة 5.
اق��ت��راح بتعديل  إح��ال��ة  اللجنة  وق���ررت 
الجزء الخاص باالرتداد بائحة البناء 
ف����ي م���ن���اط���ق ال���س���ك���ن ال����خ����اص، وط��ل��ب 
شركة املرافق العمومية بشأن استخدام 

أسطح مباني املواقف املتعددة األدوار 
اقتراح  وإح��ال��ة  التنفيذي،  الجهاز  إل��ى 
ال���ع���ض���و ح���م���د امل����دل����ج ب���ش���أن ال��س��م��اح 
بإقامة املعارض املؤقتة برسوم محددة 

إلى اإلدارة القانونية.

بن ساير مترئساً االجتماع

مجرد سؤال

متابعة:  مصادر  تساءلت 
ك���ي���ف ي��س��ت��ق��ي��م ال���ت���وج���ه 
الحكومي والرغبة النيابية 
وال����ش����ع����ب����ي����ة ب����م����ح����ارب����ة 
ال����ف����س����اد، وي���ت���م ح���رم���ان 
وس��ائ��ل اإلع���ام امل��ق��روءة 
وامل��س��م��وع��ة وامل��رئ��ي��ة من 
التي تعزز  األدوات  إحدى 
دوره�������������ا ف�������ي م���ك���اف���ح���ة 
أش��ك��ال��ه،  بجميع  ال��ف��س��اد 
ع��ل��ى اع���ت���ب���ار أن���ه���ا تمثل 
ال����س����ل����ط����ة ال������راب������ع������ة ف���ي 
امل��ج��ت��م��ع ب��ع��د ال��س��ل��ط��ات 
ال����������ث����������اث ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي�����ة 
والتشريعية والقضائية؟!

اتفاقية العمالة المنزلية الهندية:

خالد الحطاب 

مقابل اعتماد مجلس الوزراء في اجتماعه أول من أمس 
مشروع مرسوم باملوافقة على مذكرة تفاهم مع الهند 
املنزلية، علمت  العمالة  التعاون حول استخدام  بشأن 
املوافقات  أط��ر  تحديد  ف��ي  نجحا  الجانبن  أن  سبقلا 

بشأن االتفاقية الخاصة باستقدام العمالة املنزلية. 
ووفق مصادر مطلعة فإن الهند اشترطت في االتفاقية 
تحديد فئة العمر للعقود الجديدة للعامات عند 30 
عامًا بحد أدنى وال يزيد على 55 عامًا، كما اشترطت 

ك��ذل��ك أال ي��ق��ل ال���رات���ب ع���ن 100 دي���ن���ار ش��ه��ري��ا، وف��ت��ح 
حساب بنكي يتم تحويل الراتب عليه بدال من تسليمه 

باليد. 
واشارت املصادر إلى أن من البنود كذلك ان يكون العقد 

معتمدًا من السفارة ومن وكالة استقدام معتمدة. 
إل���ى ذل���ك، ق���ال رئ��ي��س ات��ح��اد م��ك��ات��ب اس��ت��ق��دام العمالة 
املنزلية خالد الدخنان ل� سبقلا إن »تحديد فئة العمر 
ع��ن��د 30 ع���ام���ًا خ��ف��ض م���ن إج��م��ال��ي ال��ع��ق��ود ال��ج��دي��دة 

القادمة من الهند«. 
ولفت إلى أن الكويت منذ توقيع مذكرة التفاهم منعت 

إصدار تأشيرات ملن هم أقل من 30 عامًا. 
في السياق، قال مصدر مسؤول في القوى العاملة إنه 
عن  العمالة  هندية الستقدام  مكاتب   10 تحديد  ج��رى 

طريقها.

100 دينار راتب شهري عبر حساب بنكي

منع استقدام من هنَّ أقل 
من 30 عاماً
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رجاء دشتي: ال أسبرين بشكل روتيني لكبار السن.. إال لحاالت خاصة

7 خطوات للوقاية من الجلطات القلبية

ب���ش���أن م���ا ورد ف���ي ال���ت���وص���ي���ات ال���ح���دي���ث���ة، أف����ادت 
الدكتورة رجاء دشتي استشارية أمراض القلب في 
أوقفت  الجديدة  »التوصيات  ب��أن  ل��� سبقلا  حديث 
ب��ال��ف��ع��ل ت���ن���اول األس���ب���ري���ن ب��ش��ك��ل ي���وم���ي ل��ل��وق��اي��ة 
الدماغية،  والسكتات  القلبية  ال��ن��وب��ات  م��ن  األول��ي��ة 
ل��ك��ن��ه��ا أب���ق���ت وص����ف األس���ب���ري���ن ف���ي ح���ال���ة ال��وق��اي��ة 
ال���ث���ان���وي���ة مل���ن أص���ي���ب���وا ب��ن��وب��ة ق��ل��ب��ي��ة أو س��ك��ت��ات 

دماغية سابقة، وهم تحت إشراف طبي«.
األسبرين  استخدام  ينبغي  »ال  الدكتورة:  وش��ددت 
ي��ح��دده��ا الطبيب  ال��ت��ي  بشكل روت��ي��ن��ي، ع��دا للفئة 
امل���ع���ال���ج، ب��ع��د ح���س���اب ن��س��ب��ة االس����ت����ف����ادة، م��ق��ارن��ة 

بمخاطر النزيف«. 

األولية والثانوية

أوض����ح����ت دش����ت����ي أن م����وض����وع ت����ن����اول األس���ب���ري���ن 
استشارة  دون   - ت��ن��اول��ه  توقيف  يجب  وال  محسوم 
الطبيب املعالج - بالنسبة لحاالت الوقاية الثانوية، 
وه������م م�����ن ي���ت���ن���اول���ون���ه ل����ع����اج ال���ج���ل���ط���ات ال��ق��ل��ب��ي��ة 
وانسدادات الشرايني وتقليل املخاطر الناجمة عنها 
قدرة  لألسيرين  ان  مبينة   ،

ً
مستقبا تكرارها  ومنع 

على منع تراكم الصفائح الدموية، كونه مذيبًا فعااًل 
للتخثرات الدموية، وفي ما بعد يفيد بعمليات القلب 
الجراحية والقسطرات التداخلية وتركيب الدعامات.

وع���ن ال��وق��اي��ة األول���ي���ة، أف����ادت دش��ت��ي ب��أن��ه��ا تعني 
اس��ت��ه��داف أش��خ��اص أص��ح��اء أو م��ن ل��دي��ه��م ع��وام��ل 
م��خ��اط��رة م��ث��ل ارت���ف���اع ال��ض��غ��ط أو ال��ك��ول��ي��س��ت��رول 
أوال��ت��دخ��ني أو غ��ي��ره��ا وال��ت��دخ��ل ف��ي ع��اج��ه��م قبل 
وقوع أول نوبة قلبية أو دماغية قد تكون نتيجتها 
ال���وف���اة، ع��ل��م��ًا ب���أن 80% م��ن ح����االت ال���وف���اة امل��ب��ك��رة 

باإلمكان تفاديها.
ت���رك���ز ال���وق���اي���ة األول����ي����ة ع���ل���ى ال��ت��ح��ك��م ف����ي ع���وام���ل 

املخاطرة هذه عن طريق الخطوات التالية:

1 - إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة.
2 - اتباع نظام غذاء صحي. 

3 - ممارسة الرياضة. 
4 - اإلقالع عن التدخني. 

5 - التحكم بالضغوط النفسية. 
6 - الحصول على ساعات كافية من النوم.

7 - ت��ن��اول األدوي����ة إذا ل���زم األم����ر، م��ث��ل أدوي���ة 
الضغط والكوليسترول.

في  األسبرين  أن استخدام  إل��ى  وأش���ارت دشتي 
الوقاية األولية كان موضوعًا مثيرًا للجدل لوقت 
طويل، ورغم اختاف الخبراء وتفاوت الدراسات 

ب���ش���أن ت���ف���وق ف����وائ����د األس����ب����ري����ن ع���ل���ى م��خ��اط��ر 
ان���ه ك���ان ي��وص��ى ب��ه لشريحة كبيرة  ال��ن��زي��ف إال 
م��ن امل��ج��ت��م��ع، ل��م ت��ك��ن ق��د أص��ي��ب��ت ب��أزم��ة قلبية، 
حتى بدأت إدارة الغذاء والدواء األميركية إرسال 
تحذيرات متكررة عام 2014 للمرضى بشأن عدم 
ت���ن���اول األس���ب���ري���ن دون اس���ت���ش���ارة ط��ب��ي��ة، وذل���ك 

ملخاطر النزيف.

آثار جانبية تفوق الفوائد

وأج���روا  النظر  أع���ادوا  الباحثني  أن  دش��ت��ي  وبّينت 
املزيد من الدراسات، خاصة التحليلية، في محاولة 
لحسم الجدل، وكانت نتائج أهم ثاث دراسات تفيد 

أن  يمكن  الخطورة  العالية  أو  املتوسطة  الفئة  ب��أن 
تستفيد من األسبرين بنسبة 9 - 10% للوقاية من 
الجلطات القلبية والدماغية، لكن مع وجود نسبة ال 

يستهان بها من النزيف.
وأشارت إلى أن تحليل بيانات 13 دراسة عام 2019 
القلبية  للجطات   %9 بمعدل  ان��خ��ف��اض  إل��ى  يشير 
للجلطات  ب��م��ع��دل %10  وان��خ��ف��اض  ال��خ��ط��رة  غ��ي��ر 
من  أغلبها  للنزيف،   %46 نسبة  مقابل  ال��دم��اغ��ي��ة، 

الجهاز الهظمي و37% للنزيف الدماغي.
وق��ال��ت د.دش��ت��ي: »وب��ال��ت��ال��ي، ف��األع��راض الجانبية 
وإجمالي  الفائدة،  إل��ى تاشي  أدت  النزيف  نتيجة 

الوفيات كان متساويًا«. 

5 توصيات
أوضحت دشتي أن التوصيات

بشأن األسبرين جاءت حاسمة
للفئات التالية: 

ع��دم وص��ف األس��ب��ري��ن بشكل روتيني 
للمرضى دون وجود إثبات على وجود 
تصلبات في الشرايني، خاصة عند من 

نسبة املخاطرة لديهم أقل من %10.

ال��ح��ذر م��ن اس��ت��خ��دام األس��ب��ري��ن لكبار 
السن فوق ال�60 لالرتفاع الشديد لخطر 

النزيف.

يجب ع��دم اس��ت��خ��دام األس��ب��ري��ن بشكل 
روت���ي���ن���ي ل����دى م���رض���ى ال��س��ك��ر إال مع 
وج�����ود ع���وام���ل خ��ط��ر أخ�����رى أو إث��ب��ات 

ب في الشرايني.
ّ
وجود آثار تصل

املتوسطة  الخطورة  ذات  للفئة  بالنسبة 
العالية، أي من تفوق نسبة املخاطرة  أو 
بفعالية  تشير  فالدراسات   %10 لديهم 
األس���ب���ري���ن ف���ي ب��ع��ض ال����ح����االت، وع��ل��ى 
ال��ط��ب��ي��ب امل��ع��ال��ج م��ن��اق��ش��ة امل���وض���وع مع 
امل���ري���ض وت��ق��ي��ي��م ال���وض���ع، خ���اص���ة من 

ناحية مخاطر النزيف.

ال����رج����ال أك���ث���ر اس���ت���ف���ادة م����ن ال���ن���س���اء، 
ل��ع��الج  ي���ت���ن���اول���ون دواء  ال���ذي���ن  خ���اص���ة 
ال��ك��ول��ي��س��ت��رول، وه����م م���ن ال��ف��ئ��ات ال��ت��ي 
تستفيد من األسبرين بنسة 12% وفقًا 

لدراسة فرعية.

أصبح األطباء أكثر حذراً وحرصاً في وصف األسبرين للمرضى، وبينهم مرضى السكري، حيث لم 
يعد يوصى لهم بشكل منتظم، ألن األبحاث في اآلونة األخيرة أظهرت أنه قد يؤدي إلى زيادة 

خطر النزيف مع تقدم العمر، الذي يحدث بسرعة نسبية بعد أن يبدأ الشخص في االستخدام 
المنتظم لألسبرين، خاصة للوقاية األولية من السكتات الدماغية والجلطات القلبية.

د. والء حافظ
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دراسة جديدة تنصح بمراقبته مبكراً

ارتفاع ضغط الدم يؤثر في عمر الدماغ
سليمة لبال 

ال يزال التمتع بضغط دموي معتدل مفيدًا للصحة، 
ف��ن��ح��ن ن��ع��رف م��ن��ذ ب��ض��ع��ة أع�����وام - ب��ف��ض��ل ال��ع��دي��د 
م��ن ال���دراس���ات - أن األش���خ���اص ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
يواجهون خطر شيخوخة  الدموي  الضغط  ارتفاع 
ال���دم���اغ ب��ش��ك��ل أس�����رع، ك��م��ا أن���ه���م ع���رض���ة ل��إص��اب��ة 
بالخرف وبأمراض القلب والشرايني، وحتى السكتة 

الدماغية.
 Frontiers in ف��ي مجلة ن��ش��رت  ل��ك��ن دراس����ة ح��دي��ث��ة 
ال��دم��وي  ال��ض��غ��ط  أن  كشفت   Aging Neuroscience
أكثر  ال��ب��ق��اء  ال��دم��اغ على  امل��ع��ت��دل يسمح بمساعدة 
ش��ب��اب��ًا ل��ف��ت��رة ال ت��ق��ل ع��ن 6 ش��ه��ور م��ق��ارن��ة بالعمر 
الضغط  أن  الباحثون  وأوض��ح  للشخص.  الحقيقي 

الدماغ بشكل  الدموي املرتفع يؤدي إلى شيخوخة 
أس�����رع، ل��ك��ن��ه ي��رف��ع أي��ض��ًا خ��ط��ر اإلص���اب���ة ب��أم��راض 
عدة، بينها أمراض القلب، غير أن هذا الوضع يعني 
أيضًا األش��خ��اص ال��ذي��ن يعانون م��ن ارت��ف��اع طفيف 

في الضغط الدموي.
وبينما تضاعف عدد األشخاص الذين يعانون من 
ارتفاع الضغط الدموي ممن تتجاوز أعمارهم ال� 30 
خ���ال ال��س��ن��وات األخ���ي���رة، وص���ف ال��ب��اح��ث��ون نتائج 

»املثيرة لاهتمام«. دراستهم ب�
املتخصص  أبهاياراتنا  والتر  البروفيسور  ويقول 
ف��ي أم����راض ال��ق��ل��ب ورئ��ي��س ال��ف��ري��ق البحثي إن من 
ال���ض���روري ت��غ��ي��ي��ر ن��م��ط ال��ح��ي��اة وال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي 
الدموي بشكل كبير،  الضغط  ارتفاع  مبكرًا لتجنب 

بداًل من انتظار تحول الوضع الى مشكلة صحية.

املقارنة بني شخص يعاني  أبهاياراتنا، فإن  ووف��ق 
من ضغط دموي أكبر من 135/85 مع شخص قراءته 
هي 110/70 أظهرت أن العمر الدماغي لألخير أكثر 
شبابًا بستة شهور إذا ما احتسبنا عمره الحقيقي. 
أكثر  الباحثون  درس  النتائج  ه��ذه  إل��ى  وللتوصل 
من 2000 مسح دماغي لنحو 686 شخصا يتمتعون 

بصحة جيدة وتتراوح أعمارهم بني 44 و76 عامًا.
وج���رى خ��ال ال��دراس��ة ق��ي��اس الضغط ال��دم��وي لكل 
ف����رد، ث���م ق��ي��اس��ه أرب����ع م����رات خ���ال ف��ت��رة ت��ص��ل إل��ى 
12 ع��ام��ًا، وس��م��ح ذل���ك بضبط ال��ع��م��ر ال��دم��اغ��ي لكل 

شخص بهدف تحديد الصحة العامة للدماغ.
الباحثون أهمية مراقبة ومتابعة الضغط  وأوض��ح 
الدموي مبكرًا، حتى وإن كانت آثار ارتفاع الضغط 

الدموي ال تظهر إال بعد سنوات عدة.

د. يوسف الصالح: يقسم إلى 4 مراحل رئيسية من حيث درجة تقدمه

سرطان الثدي.. 85% نسبة الشفاء عند اكتشافه مبكرًا

من الطبيعي أن تنقسم خايا الجسم بشكل مستمر 
وبوتيرة ثابتة حتى تتشكل خايا جديدة تستبدل 
التالف منها، كما توجد مواد يفرزها الجسم تحدد 

متى تتوقف الخلية عن االنقسام وتموت.
لكن في حاالت معينة، قد تنقسم الخايا بشكل غير 
وتفقد  الطبيعي،  م��ن  أس��رع  بشكل  وتتكاثر  س��وي، 
خاصية املوت، فتكون تكتات يطلق عليها »أورام« 

وتكون حميدة أو خبيثة.
وي���ش���رح د. ي���وس���ف ال��ص��ال��ح اس���ت���ش���اري ال��ج��راح��ة 
»السرطان   :

ً
ق��ائ��ا الشفاء،  دار  في مستشفى  العامة 

ع��ب��ارة ع��ن ان��ق��س��ام خ��ل��وي غ��ي��ر منتظم وخ����ارج عن 
السيطرة، وقد يتكون ويصيب أي جزء في الثدي«.

ووفق إحصائيات الواليات املتحدة، يعتبر  سرطان 
الثدي األكثر شيوعًا عند النساء بعد سرطان الجلد، 
ب��ي��ن��م��ا ت��ش��ي��ر اإلح��ص��ائ��ي��ات امل��ح��ل��ي��ة وت��ص��ري��ح��ات 
املسؤولني في وزارة الصحة إلى احتاله املركز األول 
ال��ك��وي��ت. أم���ا م��ن ح��ي��ث التكلفة، فترتفع  ب��ني ن��س��اء 
أض��ع��اف  أو س��ت��ة  إل���ى خمسة  ع��اج��ه لتصل  تكلفة 

تكلفة عاج سرطان القولون. 

األعراض

◄  تكتل أو تثخن  في أنسجة الثدي بشكل يختلف 
عن األنسجة املحيطة به. 

◄ تغير في حجم الثدي أو مظهره. 
أو  ال���ث���دي  ف���ي ج��ل��د  ت��غ��ي��ي��ر  أو  وت��ق��ش��ر  ◄  احمرار 

الحلمة. 
◄ خروج إفرازات دموية. 

◄ حلمة مقلوبة حديثة الظهور. 
وت��ج��در اإلش����ارة إل��ى خطأ رب��ط ال��س��رط��ان م��ع الشعور 
باأللم، فأغلبية األورام السرطانية ال تسبب األلم. بيد أن 
عدم وجود األلم ال يعني بالضرورة أن الورم سرطاني.

8 عوامل ترفع الخطر

1 - ع��وام��ل وراث��ي��ة: وج���ود ت��اري��خ إص��اب��ة بسرطان 
الثدي في العائلة. 

2 - ع���وام���ل خ��ط��ر ب��ي��ئ��ي��ة: م��ث��ل ال��ت��ع��رض ل��ل��ت��ل��وث 
البيئي.

3 - الجنس: تتضاعف فرصة إصابة النساء كثيرًا 
م��ق��ارن��ة ب��ال��رج��ل )ي��ق��در ب��أن 1% م��ن ال��رج��ال يصاب 
بسرطان الثدي(، لكن الرجل غالبًا ما يصاب بأنواع 

سرطان أكثر عدائية وانتشارًا، مقارنة بالنساء.

4 - تقدم العمر: قد يصيب أي فئة عمرية، لكنه أكثر 
شيوعًا في الفئة التي تعدت األربعني. 

5 - اس���ت���خ���دام ال���ع���اج ال���ه���رم���ون���ي: م��ث��ل امل��ك��م��ات 
وحبوب  الطمث  مرحلة  أع���راض  ل��ع��اج  الهرمونية 

منع الحمل لفترة طويلة. 

6 - ال����ت����ع����رض ل����إش����ع����اع ال����ع����اج����ي: م���ث���ل ع���اج 
السرطان خال مرحلة الطفولة أو الشباب. 

7 - زيادة الوزن والسمنة. 
8 - ت���ع���رض ال���ج���س���م ل���اض���ط���راب���ات ال��ه��رم��ون��ي��ة 

الطبيعية لفترة طويلة.

أهمية الكشف املبكر 

تعتمد  نسبة الشفاء من سرطان الثدي على نوعية 
ودرجة تقدم السرطان عند اكتشافه،  وقد تصل نسبة 
الشفاء إلى أكثر من 85% عند اكتشافه في املرحلتني 

األولى والثانية.
الطبيب  مراجعة  ف��ي  املريضة  أس��رع��ت  كلما  وعليه، 
عند ظهور أي أعراض أو تغيير في حالة الثدي كانت 

نسبة الشفاء أعلى.
وم���ن ه��ن��ا ت��أت��ي أه��م��ي��ة ال��ك��ش��ف امل��ب��ك��ر ع���ن س��رط��ان 
ال��ث��دي ال���ذي ي��ه��دف إل���ى تشخيص وع���اج س��رط��ان 

الثدي قبل ظهور أي أعراض. 

مراحل سرطان الثدي 

أرب��ع مراحل رئيسية من  إل��ى  الثدي    يقّسم سرطان 
ح��ي��ث درج�����ة ت���ق���دم ال���س���رط���ان ع��ن��د اك��ت��ش��اف��ه، وه��ي 

»املجهري« و»املوضعي« و» املستفحل« و»املنتشر«.
وق���ال د. ي��وس��ف: »ي��ع��ت��م��د تصنيف س��رط��ان ال��ث��دي 
ال��ورم،  وجود وع��دد الغدد  على عوامل، منها: حجم 
اللمفاوية املتأثرة بالورم، انتشار الورم إلى مناطق 
أخ���رى خ���ارج الثدي.  ك��م��ا م��ن امل��ه��م تقييم ع��دوان��ي��ة 
ال������ورم م���ن ح��ي��ث درج�����ة وس���رع���ة ان��ق��س��ام��ه وش��ك��ل��ه 

التناسلية  للهرمونات  استجابته  وم��دى  النسيجي 
ووجود مستقبات هرمونية على سطحه. فجميعها 
ال��ازم��ة  العاجية  الخطة  تحديد  ف��ي  مهمة  ع��وام��ل 

والتنبؤ بمدى االستجابة للعاج«.

خطة العاج

 عند االش��ت��ب��اه ب��وج��ود س��رط��ان ال��ث��دي عبر الكشف 
املبكر أو الكشف السريري، سيتم  تقييمه عبر تصوير 
س��ون��ار واألش��ع��ة، وأخ��ذ خزعة ملعرفة حجم ومكان 
املستقبات  وأي���ض���ًا فحص   ن���وع���ه،  وت��ح��دي��د  ال�����ورم 
)اختصاصي  ف��ري��ق طبي  ي��ق��وم  بعدها  ال��ه��رم��ون��ي��ة. 

ج����راح����ة ال����ث����دي واخ���ت���ص���اص���ي ال����ع����اج ال��ت��ك��م��ي��ل��ي 
األنسجة(  علم  واختصاصي  األش��ع��ة  واختصاصي 
ببحث الحالة للوصول إلى الخطة العاجية األنسب.

باملريضة،  قة 
ّ
املتعل الظروف  باالعتبار  األخ��ذ  ويتم 

م��ث��ل: ال��ص��ح��ة ال���ع���ام���ة، رغ��ب��ة امل��ري��ض��ة ف���ي اخ��ت��ي��ار 
ال��خ��ي��ارات العاجية  ال��ث��دي. وتشمل  ال��ع��اج وب��ق��اء 
 مما ي��ل��ي: ال��ع��اج االس��ت��ب��اق��ي، إج��راء 

ً
بعضًا أو ك��ا

استئصال جراحي كلي أو جزئي، العاج التكميلي 
ب���أن���واع���ه اإلش���ع���اع���ي وال��ك��ي��م��اوي وال���ه���رم���ون���ي، ثم 
امل��ت��اب��ع��ه امل��ن��ت��ظ��م��ة ل��ح��ال��ة ال���ث���دي امل���ص���اب وال��ث��دي 

اآلخر.

 هل يزيد حجم الثدي الكبير 
فرصة اإلصابة بالسرطان؟

يصيب سرطان الثدي النساء بغض النظر عن حجم 
الثدي،  إال أن حجم الثدي له اعتبار رئيسي في تحديد 
وع��دم  ال��ث��دي  على  املحافظة  ويمكن  ال��ع��الج.  نوعية 
اس��ت��ئ��ص��ال��ه ف��ي ح��ال��ة وج���ود ورم صغير ف��ي ث��دي 
للثدي  الكلي  باالستئصال  ينصح  قد  بينما  كبير، 
الصغير الحجم او استبدال التركيبات التجميلية به. 

هل يرفع عالج العقم الخطر؟ 

 ع�����الج ال���ع���ق���م وال���ح���م���ل ق����د ي���ك���ون م���ف���ي���دًا ل��ل��ث��دي، 
فالحمل والرضاعة الطبيعية يقلالن تعرض الثدي 
ل��ل��دورة  امل��راف��ق��ة  ال��دوري��ة  الهرمونية  ل��الض��ط��راب��ات 
بسرطان  اإلصابة  احتمال  ي��زداد  الشهرية،  بينما 
ال���ث���دي ع��ن��د ع���دم اإلن���ج���اب وب����دء ال��ط��م��ث ف���ي سن 
الرضاعة  وع��دم  وانتهائه في سن متأخرة  مبكرة 

الطبيعية.

د. خلود البارون
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منها الخمول واإلكثار من الوجبات الخفيفة

7 عادات غير صحية تعّرضك لخطر »السكري«

1 ــ تناول المشروبات الغازية
يقول توماس هورفيتس، اختصاصي طب األسرة 
في هوليوود في لوس أنجلوس: إن »إحدى العادات 
الشائعة غير الصحية هي شرب الصودا بدل املاء. 
م��ح��ت��وى ال��س��ك��ر ف���ي ال��ع��ن��اص��ر ال��ت��ي ي��ت��م ت��ن��اول��ه��ا 

بشكل شائع يمكن أن يكون مرتفعًا للغاية«. 
الغدد  اختصاصية  واي���ن،  كاثلني  ال��دك��ت��ورة  تتفق 
ال��ص��م��اء ال���ت���ي ت��ع��ال��ج م���رض���ى ال��س��ك��ري ف���ي م��رك��ز 
وي��ك��س��ن��ر ال��ط��ب��ي ب��ج��ام��ع��ة والي����ة أوه���اي���و، ع��ل��ى أن 
»إي���ق���اف امل��ش��روب��ات ال��غ��ازي��ة ي���ؤدي إل���ى ف��ق��دان 20 

 من الوزن في وقت قصير«.
ً
رطال

محمد أمين
وصل مرض السكري إلى مستويات قياسية في الواليات المتحدة، حيث يبلغ عدد المصابين 

ما يقرب من 34 مليون شخص، أو 10.5% من السكان. تحدث اإلصابة بالسكري عندما 
يكون الجسم غير قادر على معالجة سكر الدم بشكل مناسب. يمكن أن يؤدي ذلك إلى 

تلف األوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، مما قد يؤدي إلى اإلصابة بأمراض القلب 
والسكتة الدماغية وفقدان البصر وبتر األعضاء. لكن داء السكري عموماً ال يتطّور بين عشية 

وضحاها. قد تؤدي األشياء الصغيرة التي تقوم بها بانتظام، من دون تفكير، إلى زيادة 
المخاطر. يقول األطباء، الذين يعالجون مرض السكري لموقع eatthis، إن العادات اليومية 

هي التي تؤدي إلى اإلصابة بمرض السكري.

5 ــ اإلكثار من الجلوس
ح���ت���ى إذا ك���ن���ت ت����م����ارس ال����ري����اض����ة ب���ان���ت���ظ���ام، 
ف���إن ال��ج��ل��وس ل��ف��ت��رات ط��وي��ل��ة ي��م��ك��ن أن يحدث 
ال��س��ك��ر في  ت��زي��د م��ن نسبة  ت��غ��ي��رات استقالبية 
ال����دم وت��ع��رض ص��ح��ة ق��ل��ب��ك ل��ل��خ��ط��ر، ك��م��ا تقول 
ف��ي مركز  الصماء  ال��غ��دد  ريتنغر، طبيبة  س��ارة 
ب���روف���ي���دن���س ال��ص��ح��ي ف���ي والي�����ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا. 
وتوصي بضبط منبه يذكرك بالوقوف والتحرك 

كل ساعة ملدة 5 �� 10 دقائق.

6 ــ االعتياد على األكل العرضي
ي��ق��ول ري��ت��ن��غ��ر: »إذا وج����دت ن��ف��س��ك ب��ال��ق��رب من 
الثالجة، اسأل نفسك: ملاذا أتناول الطعام؟ هل أنا 
جائع؟ أم أشعر بامللل أو التوتر؟«. يقول إنه من 

املفيد قصر تناول الطعام على الوجبات فقط.

7 ــ عدم الحصول على الدعم الكافي
ي��ق��ول ريتنغر إن���ه »م���ن ال��ص��ع��ب ت��ن��اول الطعام 
الصحي في كل األحيان. لكن من األسهل الحفاظ 
على نظام تغذية صحي إذا ك��ان ك��ل م��ن حولك 

يفعلون الشيء ذاته«.

4 ــ اتخاذ خيارات غذائية غير صحية
الطعام،  اإلف���راط في تناول  ب 

ّ
لتجن النصائح  ه��ذه  واي��ن  تقدم 

الذي يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري ومشاكل صحية أخرى:
◄ ال تشتِر وجبات خفيفة )سناكس(. 

◄ تحّكم في الكميات باستخدام أطباق أصغر في املنزل.
◄ في وقت الوجبة، تناول الخضار والسلطة أواًل.

2 ــ اإلكثار من أكل السكر
ي���ق���ول ه���ورف���ي���ت���س: »م������رض ال���س���ك���ري ه����و ع���دم 
ق�������درة ج���س���م���ك ع���ل���ى ت���وف���ي���ر ك���م���ي���ة ك���اف���ي���ة م��ن 
)السكر(  الغلوكوز  ب��دخ��ول  للسماح  األنسولني 
إل�����ى ال���خ���الي���ا ال���ج���ائ���ع���ة ف����ي ج���س���م���ك. وأف���ض���ل 
ط��ري��ق��ة لتجنب ذل���ك ه��و ات��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذائ��ي ال 
ي���ؤث���ر ع��ل��ى إم��������دادات األن���س���ول���ني ال���خ���اص���ة ب��ك. 
ال��ت��ي تحتوي على  األط��ع��م��ة  وي��وص��ي باختيار 
نسبة قليلة من السكر، مثل البروتني والحبوب 
الكاملة والخضروات بداًل من الحبوب املكررة أو 

الحلويات«. 

3 ــ عدم القيام بنشاط كاٍف
يعد نمط الحياة الخامل أحد عوامل الخطر 
الرئيسية ملرض السكري. النبأ السار: »أي 
نشاط يمكن أن يحّسن حساسية األنسولني 
��ئ ت��ق��دم م��رض ال��س��ك��ري«، كما تقول 

ّ
وي��ب��ط

واين، التي تقترح املزيد من املشي يوميًا.

وحدة التصميم.. سر جمال الفيال
رافع البرغوثي 

الفيال تعني الفضاء واإلمكانات الهائلة والخيال 
بال عوائق. إذا كنت قد بنيت فيال، فال بد أن ذلك 
ومناقشات.  وتصميم  وتصور  تخطيط  بعد  تم 
وم����ع ذل����ك، ف����إن امل��ه��م��ة ال ت��ن��ت��ه��ي ع��ن��د ال��واج��ه��ة 
ال��خ��ارج��ي��ة، ف���األه���م ه���و ال���داخ���ل وك��ي��ف تجعله 

أفضل مساحة ممكنة لك ولعائلتك. 
وما يجعل الداخل جميال هو التوازن الصحيح 
بني الديكور والتصميم املناسبني، مع مزيج من 
األل��وان تكمله تباينات رائعة، من دون املساومة 
ع���ل���ى االح����ت����ي����اج����ات ال���وظ���ي���ف���ي���ة. وإل����ي����ك ب��ع��ض 
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تصميم موحد

ال���ت���زم ب��ل��وح��ة أل������وان م���ح���اي���دة أو م���أل���وف���ة، مثل 
الباستيل والرمادي والبيج، مع تباين بني هذه 
األل���وان وأل���وان أغمق وأع��م��ق. طبق ذل��ك على كل 
ش���يء، م��ن مجموعات األرائ����ك واألث����اث إل��ى ورق 
ال��ح��ائ��ط وامل��ل��ح��ق��ات. إذا ش��ع��رت ب��وج��ود رت��اب��ة، 
أض��ف ملسة م��ن التباين م��ع ال��وس��ائ��د امل��ل��ون��ة أو 

الثريا املميزة. 
ال���ف���خ���ام���ة ال ت���ت���ح���ق���ق ب���امل���ب���ال���غ���ة، ب�����ل ب���وج���ود 
املعلقة  األسقف  معًا.  تنسجم  متناسقة  عناصر 
امل����ض����اءة ج����ي����ًدا، وال����رده����ات امل���ك���س���وة ب���األل���واح 
واألرض��ي��ات  الباهتة،  الذهبية  التشطيبات  ذات 
وال����ج����دران ال��خ��ش��ب��ي��ة، وال���ث���ري���ات امل���زخ���رف���ة هي 
عناصر تصميمية مناسبة تماًما، واملهم وحدة 

التصميم. 

سحر القديم

جميل أن تكون محاطًا بما يحمل ملسة من سحر 
العالم القديم، تشعرك باأللفة وتستدعي الذكريات 
وت��س��اع��د ع��ل��ى ال��ش��ع��ور ب���ال���راح���ة ال��ن��ف��س��ي��ة. زي��ن 
منزلك باألثاث القديم والسجاد املزخرف والثريات 
البصمة  يحمل  وم���ا  ال��ق��دي��م��ة،  وال��ل��وح��ات  املعلقة 

الحميمة التي تريحك وتمتع حواسك.

مساحة لكل شيء

يجب أن تكون هناك مساحة لكل شيء. ال تبالغ في 
وف��ر مساحة  أخ���رى.  على حساب  بأشياء  العناية 
ل��إك��س��س��وارات األس��اس��ي��ة، وال��س��ج��اد، واملقتنيات 
التي عدت بها من سفرك.. مساحة في املطبخ لكل 
م��ن األرف���ف والثالجة واألج��ه��زة األخ���رى.. مساحة 
بد  وال  االستحمام.  ول���وازم  للمناشف  الحمام  في 

من مساحات ال يوجد فيها أي شيء.
م���ن أج����ل ال��ت��م��ت��ع ب���ال���ه���دوء ح��ي��ث ي��م��ك��ن��ك ال��ت��أم��ل 
ب��د م��ن مساحة طبيعية وه��ادئ��ة  واالس��ت��رخ��اء. ال 
ح����ول امل���ن���زل. أن��ش��ئ أم���اك���ن ج��ل��وس ل��ق��ض��اء وق��ت 
ه�������ادئ ف����ي امل�����س�����اء، أو م���س���اح���ة ت��س��ت��م��ت��ع ف��ي��ه��ا 
ب��ه��واي��ت��ك، وت��ن��س��ى م��ش��اغ��ل ال��ع��م��ل، ت��س��ل��ي نفسك 

وتنعم بلحظات صفاء وسالم.

الترفيه العائلي

يفرغون  ح��ني  العائالت  أف���راد  لجمع  هناك طريقة 
م��ن أع��م��ال��ه��م ه��ي غ���رف ال��ت��رف��ي��ه ال��واس��ع��ة ال��ع��ازل��ة 
ل����ل����ص����وت. وي���م���ك���ن إن�����ش�����اء م����س����اح����ات خ���ارج���ي���ة 
وشرفات مع أثاث مناسب وعناصر ديكور أخرى. 
كما يمكن تصميم منطقة للطهي وتناول الطعام 
ب��ط��ري��ق��ة ت��س��ه��ل ال���ح���رك���ة وت���ك���ون م��ش��رق��ة ج��ذاب��ة 

ونابضة بالحياة.

5 فيتامينات تساعدك
في التغّلب على االكتئاب

ل��ف��ي��ت��ام��ني D هو  ال��رئ��ي��س��ي  امل��ص��در  إن   :D ــ فيتامين  1
ضوء الشمس، وهو عنصر غذائي أساسي للغاية يمكنه عالج 
االكتئاب، إلى جانب العديد من األمراض األخرى. ومن املعروف 
ال��دم��اغ، وبالتالي  فيتامني D يقوي مستقبالت معينة في  أن 
ي���زي���د م���ن م��س��ت��وي��ات ال��س��ي��روت��ون��ني، ع��ن��دم��ا ي��ص��ل م��س��ت��وى 
هرمون السيروتونني ملعدالت مناسبة في الدماغ، يمكن تقليل 
أعراض االكتئاب، ويتوافر فيتامني D أيضًا في صفار البيض 

والجنب واللحم البقري والبرتقال واألسماك وحليب الصويا.

على  ت��ح��ت��وي  ال��ت��ي  األط��ع��م��ة  تعتبر   :B6 فيتامين  ــ   2
ف��ي��ت��ام��ني B6 م��ن ال��ع��ن��اص��ر ال��غ��ذائ��ي��ة األخ�����رى، ال��ت��ي ي��م��ك��ن أن 
إنها تعزز عمل األعصاب  االكتئاب، حيث  أع��راض  تخفف من 
ف���ي ال����دم����اغ، وت��س��اع��د أي��ض��ًا ف���ي ح���ل م��ش��ك��الت ع����دم ال���ت���وازن 
أن يكون سببًا لالكتئاب،  وال��ذي يمكن  الدماغ،  الهرموني في 
الغنية بفيتامني B6، مثل  األطعمة  أن تساعدنا إضافة  يمكن 
والبيض  والفاصوليا  الكامل  القمح  واألسماك وخبز  الدجاج 

والخضروات وما إلى ذلك، إلى النظام الغذائي.

3 ــ فيتامين B3: يمكن أن يساعد فيتامني B3 في تعزيز 
في عالج  املساعدة  وبالتالي  الدماغ،  في  السيروتونني  إنتاج 
 B3 االكتئاب. إن بعض أفضل مصادر الغذاء الغنية بفيتامني
ه��ي الفطر وال��ف��ول ال��س��ودان��ي وال���ب���ازالء ال��خ��ض��راء واألس��م��اك 

والديك الرومي ولحم البقر، الذي يتغذى على األعشاب.

ُتظهر أحدث التقارير أن أكثر من 5% من سكان كوكب األرض يعانون من االكتئاب، لكن نوع النظام 
الغذائي ونمط الحياة، اللذين يتبعهما اإلنسان، لهما دور رئيسي عندما يتعلق األمر بالصحة 

العامة جسدياً ونفسياً.
وبحسب تقرير نشره موقع »بولدسكاي«، المعني بالشؤون الصحية، لوحظ أن اإلفراط في 

استهالك األطعمة غير الصحية، مثل الوجبات السريعة والمقلية والحلويات وما إلى ذلك، لبضعة 
أيام متتالية يمكن أن يتسبب في اإلصابة بالمرض، وبالمثل، عندما يكون النظام الغذائي صحياً 

ومتوازناً فإنه سرعان ما يالحظ الشخص أنه أصبح بحالة جسمية ونفسية مزدهرة.
ويمكن أن تساعد بعض األطعمة في عالج االكتئاب، أي أن المكونات، مثل الفيتامينات والبروتين 

ودهون أوميغا3- في بعض األطعمة، يمكن أن تسهم في تخفيف أعراض االكتئاب والسيطرة 
عليها. وتشمل قائمة الفيتامينات، التي يمكن أن تساعد في الوقاية أو عالج بعض أعراض 

االكتئاب بشكل طبيعي، ما يلي:

من  ال��ع��دي��د  أظ���ه���رت   :B12 فيتامين  ــ   4
أن تناول نظام غذائي غني  البحثية  ال��دراس��ات 
ب��ف��ي��ت��ام��ني B12 ي��م��ك��ن أن ي��س��اع��د ف���ي اس��ت��ق��رار 
الحالة املزاجية وتحسني الطاقة النفسية وتقليل 
االك���ت���ئ���اب أي���ض���ًا، ح��ي��ث ي��م��ك��ن ل���ه���ذا ال��ف��ي��ت��ام��ني 
ال��ن��اق��الت العصبية في  أن ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ص��ح��ة 
بفيتامني  الغنية  األطعمة  قائمة  تشمل  الدماغ. 
B 12 ال���ل���ح���وم وال���ك���ب���د م����ن ال�����دواج�����ن وامل���ح���ار 

واألسماك والحليب ومنتجات األلبان.

5 ــ فيتامين C: يعتبر فيتامني C من أكثر 
العناصر الغذائية تنوعًا في فوائدها الصحية، 
وال���ت���ي ت��ش��م��ل ع����الج االك���ت���ئ���اب، ح��ي��ث أظ��ه��رت 
الدراسات البحثية التي أجريت على مر السنني 
الحالة  تحسني  ف��ي  كبير  تأثير   C لفيتامني  أن 
مثل  لالكتئاب،  أع��راض معينة  وتقليل  املزاجية 
نقص التركيز. وتشير الدراسات إلى أن السبب 
ي��ح��اف��ظ على  أن  ي��م��ك��ن   C ف��ي��ت��ام��ني ي���رج���ع ألن 
تجديد خ��الي��ا ال��دم��اغ. وم��ن امل��ع��روف أن أفضل 
امل���ص���ادر ال��غ��ذائ��ي��ة ل��ف��ي��ت��ام��ني C ه���ي ال��ب��رت��ق��ال 
وال�����ت�����وت وال����ك����ي����وي وال���ق���رن���ب���ي���ط وال���ب���روك���ل���ي 

والطماطم والسبانخ والخضروات الورقية.

بخاخات الوسائد.. هل تعينك على النوم؟
مهاب نصر

ال��ن��وم،  ف��ي  ت��واج��ه صعوبة  إذا كنت 
ف��رب��م��ا ت���ك���ون ق���د ج���رب���ت ك���ل ش��يء 
. من 

ً
ملساعدة نفسك على النوم ليال

بني العديد من العالجات الطبيعية 
الوسائد  تعتبر بخاخات  امل��وج��ودة، 

خ����ي����اًرا ش���ائ���ًع���ا وغ���ي���ر م��ك��ل��ف ن��س��ب��ًي��ا. 
املعبأة في زجاجات  السوائل  ه��ذه  تحتوي 

ع��ل��ى م��ك��ون��ات ع��ش��ب��ي��ة ُي���زع���م أن��ه��ا ت��ري��ح الجسم 
وتحفز على النوم. قم برش مكوناتها املهدئة على 
وسادتك، كما يقول مؤيدوها، وسوف تغفو في أي 

وقت من األوقات.

كيف تعمل البخاخات

بحسب موقع هيلث الين، أظهرت األبحاث من عام 
2015 أن تدخالت العالج بالروائح تبدو فعالة في 
على  الوسائد  بخاخات  تحتوي  قد  النوم.  تعزيز 
ل��ذا فليس  ع��دد ال يحصى من تركيبات املكونات، 
من املستغرب أن تكون األب��ح��اث ح��ول خلطات أو 
عالمات تجارية معينة محدودة. لكن هذا ال يعني 
أن مكوناتها الفردية لن ترسلك إلى أرض األحالم.

يسرى مصطفى 

مضغ العلكة قد يساعد في إنقاص الوزن
د. والء حافظ

قد ال يعرف الكثير أن مضغ العلكة يرتبط بعدد من 
قدرتها  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  املحتملة،  الصحية  ال��ف��وائ��د 
ال��دراس��ات  من  العديد  أظهرت  أنفاسك.  إنعاش  على 
أن مضغ العلكة يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر 
وزي��ادة الشعور باليقظة. هذا ألن فعل املضغ نفسه 
يمكن أن يزيد من مستويات الكورتيزول، التي تلعب 
دورًا م��ه��م��ًا ف���ي م��س��اع��دة ج��س��م��ك ع��ل��ى االس��ت��ج��اب��ة 
يحفز  أن  يمكن   Healthline م��وق��ع  وبحسب  للتوتر. 
م��ض��غ ال��ع��ل��ك��ة أي��ض��ًا ت��دف��ق ال��ل��ع��اب، ال����ذي ي��م��ك��ن أن 
ص من أي تصبغات وبقايا طعام 

ّ
يساعد في التخل

ف��ي ف��م��ك، وب��ال��ت��ال��ي ح��م��اي��ة أس��ن��ان��ك م��ن ال��ت��س��وس، 
خاصة إذا كنت تمضغ علكة خالية من السكر. كذلك 
السيئة  البكتيريا  كمية  تقليل  في  تساعد  أن  يمكن 
إل��ى ذل���ك، يمكن أن  ب��اإلض��اف��ة  ف��ي فمك بشكل كبير. 
ي��س��اع��د م��ض��غ ال��ع��ل��ك��ة ال��خ��ال��ي��ة م���ن ال��س��ك��ر ف���ي منع 
األطفال الصغار من اإلصابة بعدوى مؤملة في األذن 

الوسطى.

إنقاص الوزن

أح��د أساليب إنقاص ال���وزن، ال��ذي ليس صعبًا على 
اإلط����الق، ه��و م��ض��غ ال��ع��ل��ك��ة. وف��ق��ًا ل���������Healthline، ف��إن 
فمك  السكر في  الخالية من  العلكة  وض��ع قطعة من 

بني الوجبات يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع 
وم��ح��ارب��ة ال��رغ��ب��ة ال��ش��دي��دة. وج����دت دراس����ة أخ���رى، 
 ،Frontiers in Psychology الطبية  املجلة  في  شرت 

ُ
ن

ال��ذي��ن  األش��خ��اص  م��ن شهية  يقلل  العلكة  م��ض��غ  أن 
كانوا صائمني ملدة 10 ساعات. وذكرت كيري جانز، 
املحاله  غير  العلكة  مضغ  أن  التغذية،  اختصاصية 
ق��د ي��ك��ون ال��ح��ل األم��ث��ل للحمية ل��أش��خ��اص، ال��ذي��ن 
يتناولون سعرات حرارية زائدة عند الشعور بامللل.

سلبيات العلكة

يمكن أن يؤثر مضغ العلكة املفرط على عملية الهضم، 
م��م��ا يتسبب ف��ي اض��ط��راب امل��ع��دة، ح��ي��ث ينتهي بك 

األمر بابتالع جيوب إضافية من الهواء، التي يمكن 
ال��ب��ط��ن.  ف���ي  آالم  أو  ال����غ����ازات واالن���ت���ف���اخ  ت��س��ب��ب  أن 
ب���اإلض���اف���ة ال����ى أن امل��ح��ل��ي��ات ال��ص��ن��اع��ي��ة امل���وج���ودة 
ف��ي العلكة ال��خ��ال��ي��ة م��ن ال��س��ك��ر، ق��د يسبب االن��ت��ف��اخ 

والتشنج واإلسهال املزمن إذا تم مضغها بإفراط.
إذا ابتلعت قطعة من العلكة عن طريق الخطأ، فربما 
ق��د يستغرق سبع س��ن��وات،  ت��م إخ��ب��ارك أن هضمها 
لكن هذا ليس صحيحًا. فالعلكة غير قابلة للهضم، 
لكنها لن تبقى في معدتك لسنوات في كل مرة. إنما 
سوف تعبر جهازك الهضمي بعد حوالي 40 ساعة. 
ه��ذا يعني أن��ه على ال��رغ��م م��ن م��روره��ا عبر األم��ع��اء، 

فلن يتم هضمها مثل باقي الطعام الذي تتناوله.

◄ الالفندر: ربما يكون الالفندر املكون الذي تمت دراسته أكثر من غيره، وأثبت 
ارتباطه بنتائج النوم اإليجابية. خلصت مراجعة عام 2012 إلى أن زيت الالفندر 

قد تكون له فائدة من صغيرة إلى متوسطة للحث على النوم.

البابونج كعنصر مهدئ في الشاي،  قد تكون على دراي��ة بشرب  البابونج:   ◄
ولكن ماذا عن استنشاقه؟ إن األبحاث حول التأثيرات الحاملة لزيت البابونج ليست 
وس��ادت��ك. فحصت  على  ا 

ً
مكان قد تستحق  ولكنها  بالالفندر،  الخاصة  تلك  مثل  قوية 

دراسة عام 2013  آثار مزيج من زيت البابونج الروماني والالفندر وزهر البرتقال أجريت على 
ا في وحدة العناية املركزة. أولئك الذين تلقوا العالج بالروائح باشروا انخفاضًا في مستويات 

ً
56 مريض

القلق، وزيادة جودة النوم مقارنة بسائر املجموعة.

◄ الناردين: الناردين نبات مزهر معمر موطنه أوروبا وآسيا. في الصيف، عندما يصل ارتفاع النبات الناضج إلى 
1.5 متر، فإنه يحمل أزهاًرا زهرية أو بيضاء ذات رائحة لطيفة. قد يكون للمستخلص الخام من جذر الناردين تأثيرات 
مهدئة ومزيلة للقلق، ويباع عادة في كبسوالت املكمالت الغذائية لتعزيز النوم. تشير الدالئل القوية إلى حشيشة الهر 

كعالج عشبي آمن وفعال لتحسني النوم. أثبتت بعض الدراسات أن لهذا النبات فوائد عالجية للنوم.

◄ البرغموت: على غرار البابونج، يستخدم البرغموت في الزيوت العطرية والشاي. إنه املكون الذي يمنح شاي 
إيرل جراي نكهته املميزة. بينما قد ال يساعدك كوب كبير من الشاي األسود املحتوي على الكافيني على االسترخاء، 
إعطاء  تم  البرغموت خصائص تبعث على االسترخاء. في دراس��ة استقصائية أجريت عام 2015،  لزيت  أن  يبدو 
املشاركني جهاز استنشاق مملوءًا بالزيوت األساسية، يحتوي أحدها على البرغموت وخشب الصندل. أبلغ 64 في 

املئة من املشاركني عن تحسن في جودة النوم.

4 مكونات عطرية
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فنون

سبقلا واكبت تصوير المشاهد األولى في »الوفرة«

»الخطر معهم 4« أكشن وجريمة في 8 حلقات

»ال��خ��ط��ر م��ع��ه��م« م���ن ت��أل��ي��ف وإخ������راج ع��ب��داهلل 
ال���س���ل���م���ان، وي�����ش�����ارك ف����ي ب���ط���ول���ت���ه ن���خ���ب���ة م��ن 
ال��ع��ل��ي وع���ب���داهلل بهمن  ال��ف��ن��ان��ن بينهم ط���ارق 
وس���ع���ود ال��ش��وي��ع��ي وش���ه���اب ح��اج��ي��ه وح��س��ن 

إبراهيم وغيرهم.
ك��ان��ت ب��داي��ة ج��ول��ت��ن��ا م��ع ال��ف��ن��ان ط����ارق العلي 
ح��ي��ث ق����ال: »ب��ع��د ٢١ ع��ام��ًا ي��ع��ود امل��س��ل��س��ل من 
ج���دي���د، وأق�������دُم ش��خ��ص��ي��ة رج����ل ش���رط���ة ب��رت��ب��ة 
عقيد.. للعمل مكانة كبيرة في قلبي، والسيما 
أن ع��ن��د ع���رض األج�����زاء ال��س��اب��ق��ة أح����دث ضجة 
ك��ب��ي��رة، ون��ت��ط��ل��ع ل��ب��ص��م��ة م��خ��ت��ل��ف��ة ف���ي ال��ج��زء 

الرابع. 

املنصات الرقمية

ال��ع��ل��ي ث��م��ن ال��ت��وج��ه ل��درام��ا ال��ح��ل��ق��ات ال�����٨، وأن 
لها دور كبير في احياء هذا  الرقمية  املنصات 
ال��ق��ال��ب م��ن ج��دي��د، الف��ت��ًا ال���ى أن ال��ع��م��ل ل��ه بعد 
أمني، ويسلط الضوء على دور رج��ال الشرطة 

في مواجهة التحديات التي تواجه املجتمع. 
السلمان:  الفنان واملخرج عبداهلل  بينما يقول 

ال���ج���زء ال����راب����ع م���ن »ال���خ���ط���ر م��ع��ه��م« ال يمثل 
ة  عباء من  يأتي  انما  السابقة،  للنسخ  امتدادًا 
لنقدم  م��ن��ه��ا  انطلقنا  ال��ت��ي  ال��رئ��ي��س��ي��ة  ال��ف��ك��رة 
س��ل��س��ل��ة »ال��خ��ط��ر م��ع��ه��م«، ون���ط���رح ه����ذه امل���رة 
املوضوعات في ٨ حلقات بصورة  العديد من 
م��خ��ت��ل��ف��ة رؤي����ة م��ت��ط��ورة ت���واك���ب ال��ع��ص��ر، وال 

ابالغ عندما اقول إننا نوظف تقنيات تضاهي 
ما يتم استخدامه لتصوير اعمال االكشن في 
ه���ول���ي���وود، ف��ض��ا ع���ن ن��ج��وم امل��س��ل��س��ل ب��داي��ة 
من الفنان طارق العلي مرورا بالفنان عبداهلل 
ب��ه��م��ن ال���ى ج��ان��ب ن��خ��ب��ة ك��ب��ي��رة م��ن ال��ف��ن��ان��ن، 
مؤكدًا أن أول ٣ قصص في الحلقات األولى لم 

يتطرق لها من قبل في أي مسلسل عربي 

عمل بوليسي 

الفنان عبداهلل بهمن قال: العمل بوليسي، كنت 
أت��اب��ع املسلسل ع��ن��دم��ا ك��ن��ت ص��غ��ي��رًا وق��ب��ل ٢١ 
عامًا كان من انجح االعمال، لذلك عندما يعرض 
علي املشاركة في الجزء الرابع وبحضور الفنان 

طارق العلي فا مجال للتردد. 
وأض����اف ب��ه��م��ن: ال��ج��زء ال��ج��دي��د ف��ك��رت��ه جميلة 
ي��ط��رح ال��ع��دي��د م��ن امل��وض��وع��ات م��ث��ل مشاهير 
من  وغيرها  األم���وال  وغسل  ميديا  السوشيال 
األم�������ور ال���ت���ي ت���م���س امل��ج��ت��م��ع ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر، 
تذليل  على  الداخلية  ل���وزارة  بالشكر  متوجهًا 
ال���ص���ع���اب ك����اف����ة، وت���م���ن���ى أال ي���ص���در ال��ب��ع��ض 
أحكامًا على املسلسل قبل عرضه بشكل رسمي 
في ظل التطور التقني الكبير في صناعة الفن 

بشكل عام والدراما التلفزيونية تحديدًا.

شخصية مندوب

م���ن ج���ان���ب���ه، ي���ق���ول ال���ف���ن���ان س���ع���ود ال��ش��وي��ع��ي: 
»امل��س��ل��س��ل ل��ي��س ج���دي���دًا ع��ل��ى ال���ج���م���ه���ور، وال 
سيما أننا بصدد الجزء الرابع وتقدم من خال 
ال��س��ي��اق ال���درام���ي ل���أح���داث شخصية م��ن��دوب 
ال��ك��ات��ب  ف��ي حلقتن م��ن أص���ل ٨، وم���ع���روف أن 
ولديه  واس��ع  بخيال  يتمتع  السلمان  وامل��خ��رج 
ال��ق��درة ع��ل��ى م��ف��اج��أة امل��ش��اه��دي��ن بموضوعات 

مختلفة«. 
أما الفنان محمد أشكناني فثمن مشاركته في 
الجزء الرابع من العمل، والسيما أنه كان يشاهد 
املسلسل عندما كان صغيرًا، وأضاف: السلمان 
يقدم صورة مختلفة ونقلة في مستوى الدراما 

القصيرة«.

العلي: العمل له بعد أمني.. 
ويسلط الضوء

على جهود رجال الشرطة

السلمان: الحلقات
الـ3 األولى تحمل قضايا
لم ُيتطرَّق لها من قبل

بهمن: نطرح العديد
من الموضوعات المختلفة 

مثل غسل األموال

جاء إعالن المخرج والمنتج عبدالله السلمان عن جزء جديد من مسلسل »الخطر معهم« 
بعد ٢١ عاماً من النسخة الثالثة ليثير ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل االجتماعي، وال سيما 

مع اختالف الزمان والقضايا والموضوعات، ولكن السلمان أكد أنه لن يحيد عن الخط العام 
للعمل المعروف بأجواء األكشن واإلثارة والتشويق وآثر التكتم على التفاصيل األخرى، 

سبقلا واكبت تصوير بعض مشاهد األكشن في منطقة »الوفرة« حيث التقينا أبطال 
المسلسل ليتحدثوا عن الجديد الذي يقدمونه للجمهور.

محمد جمعة

انتهت من »حبي الباهر«.. وتصّور »وذهبت مع الماء«

زهرة الخرجي لـ سبقلا:
المنصات الرقمية أثبتت نجاحها

ث���ّم���ن���ت ال���ف���ن���ان���ة زه������رة ال��خ��رج��ي 
ت���ك���ري���م���ه���ا ف�����ي م����ه����رج����ان ن���ج���وم 
الفن واإلع��ام، وأكدت أهمية مثل 
هذه امللتقيات الفنية في لم شمل 

الفنانن.
 وك��ش��ف��ت زه�����رة، ف���ي ت��ص��ري��ح��ات 
انشغالها  ع��ن  ل��� سبقلا،  خ��اص��ة 
»وذهب  بعنوان  ثاثية  بتصوير 
 ع��ن مشاركتها 

ً
م��ع امل�����اء«، ف��ض��ا

ف���ي ال����درام����ا ال��رم��ض��ان��ي��ة »ح��ب��ي 
الباهر«. 

وح��ول ج��دي��ده��ا، ق��ال��ت: »انتهيت 
أخيرًا من مسلسل )حبي الباهر( 
للمخرج خالد جمال، ومن تأليف 
علياء الكاظمي، وبمشاركة نخبة 
احمد  بينهم  الفنانن،  من  كبيرة 
ال���س���ل���م���ان وب���اس���م���ة ح����م����ادة ود. 
الشطي  وف��وز  العبداملحسن  فهد 
وغ�����ي�����ره�����م، وامل����س����ل����س����ل م���ت���وق���ع 
عرضه خال شهر رمضان املقبل، 
وح���ال���ي���ًا أص�����ور ث��اث��ي��ة ب��ع��ن��وان 
)وذه������ب������ت م�����ع امل�����������اء(، ل��ل��م��خ��رج 
محمد دحام الشمري، ومن تأليف 
اجتماعي  والعمل  الشمري،  منى 
ال��ع��دي��د م��ن القضايا التي  ي��ط��رح 

اهتمامات  كبيرًا من  تشغل حيزًا 
امل��ج��ت��م��ع«. وأض���اف���ت: »ك���ان الفتًا 
أن امل��س��ل��س��ل ي��زخ��ر ب��ال��ع��دي��د من 
التفاصيل األسرية املهمة، ونحن 
ف��ي ح��اج��ة مل��ث��ل ت��ل��ك ال��ن��وع��ي��ة من 

األعمال الدرامية«.
وأكدت زهرة أن املنصات الرقمية 
أث����ب����ت����ت ن����ج����اح����ه����ا وع�����������ززت م��ن 

وجودها خال فترة كورونا. 
وأض��������اف��������ت: »أص�����ب�����ح�����ت ع��ن��ص��ر 
الجمهور  م��ن  كبير  لقطاع  ج��ذب 
وت�����س�����ت�����وع�����ب ج����م����ي����ع ال�����ق�����وال�����ب 
الدرامية«، الفتة إلى أن مسلسات 
ال��������������٣٠ ح����ل����ق����ة ل�����ه�����ا ج����م����ه����وره����ا 
وتحظى بشعبية، ال سيما خال 

شهر رمضان.

زهرة في مشهد من مسلسل »سما عالية«

انتهى من تصوير »ديستوبيا« و»القفص«

خالد أمين لـ سبقلا:
»محمد علي رود 2« في رمضان

ك����ش����ف ال����ف����ن����ان خ����ال����د أم�������ن ع��ن 
الثاني  لتصويرالجزء  استعداده 
م���ن م��س��ل��س��ل »م��ح��م��د ع��ل��ي رود« 
خ����ال األس���اب���ي���ع ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة 
ل����ع����رض����ه خ��������ال ش����ه����ر رم����ض����ان 
أم��ن في تصريحات  2022، وق��ال 
خ��اص��ة ل���� سبقلا: »أس��ت��ع��د ل��ب��دء 
ت��ص��وي��ر ال��ع��م��ل امل���ت���وق���ع ع��رض��ه 
ف���ي رم���ض���ان، األح������داث ل���ن ت��ك��ون 
امتدادًا للجزء األول، ولكن العمل 
ب���رم���ت���ه م��س��ت��وح��ى م����ن ال��ن��س��خ��ة 
األول�������������ى ال������ت������ي ع������رض������ت ال�����ع�����ام 
امل��اض��ي، ال سيما أن العمل حقق 
أصداء كبيرة حينها«. وأكد خالد 
أن ت��ص��وي��ر ال��ع��م��ل س��ي��ك��ون بن 

الكويت ودول أخرى، ومن املتوقع 
الكشف عن كل التفاصيل الحقًا.

م�����ن ج����ه����ة أخ����������رى، ك����ش����ف خ���ال���د 
ع�����ن اه����ت����م����ام����ه ب�����ص�����ورة ك���ب���ي���رة 

خ���ال ال��ف��ت��رة امل��اض��ي��ة ب��األع��م��ال 
امل����وس����م����ي����ة ال�����ق�����ص�����ي�����رة، وق��������ال: 
ت��ص��وي��ر مسلسلن،  ان��ت��ه��ي��ت م��ن 
أحداثه  وتقع  »ديستوبيا«  األول 
ف��ي 8 ح��ل��ق��ات م��ن ت��أل��ي��ف حبيبة 
ال�����ع�����ب�����داهلل وم�������ن إخ����������راج أح���م���د 
الثاني،  املسلسل  أما  عبدالواحد، 
ف���ب���ع���ن���وان »ال����ق����ف����ص« ل��ل��م��خ��رج 
في بطولة  املهنا ويشارك  جاسم 
العملن نخبة كبيرة من الفنانن.
حاليًا  املستقبل  أن  أم��ن  واع��ت��ب��ر 
ل��ل��م��ن��ص��ات ال���رق���م���ي���ة، وأوض�������ح: 
»ل������ذل������ك، س���ّج���ل���ت ح�����ض�����وري ف��ي 
عملن من املتوقع عرضهما قريبًا 

عبر املنصات الرقمية«.

خالد أمين

نوال تغني في »هال خورفكان« 
19 نوفمبر

تحيي قيثارة الخليج الفنانة نوال حفا غنائيا 
ضمن  املقبل  نوفمبر   19 ي��وم  م��س��اء  استثنائيا 
ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان »ه����ا خ���ورف���ك���ان« امل���ق���ام في 
إم���ارة ال��ش��ارق��ة، وم��ن املتوقع ان تقدم ن��وال باقة 
مميزة من اجمل اغنياتها، من جهة اخرى يفتتح 
النجمان عبداهلل الرويشد وأصالة نصري املوسم 
الجديد من موسم »ها خورفكان« املقرر انطاقه 

يوم ٢٩ من الشهر الجاري.
وب���ع���د ان ك�����ان م����ق����ررا اف���ت���ت���اح م���اج���د امل��ه��ن��دس 
وداليا مبارك الحفات لظروف خاصة بالنجوم 
املشاركن في ليلة االفتتاح، جرى تأجيل حفلهما 

إدارة  اخ��ت��ي��ار  ي��ن��اي��ر 2022، ووق����ع  ي���وم 14  إل���ى 
امل��ه��رج��ان على ال��روي��ش��د وأص��ال��ة لتنطلق رحلة 

الطرب بأمسية استثنائية.
وتقام حفات موسم »ها خورفكان« على املدرج 
افتتاحه  ال��ذي تم  ل� خورفكان،  الروماني الجديد 
العام املاضي، حيث استضاف أول حفل فني في 
تاريخه احتفااًل برأس السنة 2021، أحياه وقتها 
الجسمي وأن��غ��ام. وسيجمع موسم »ها  حسن 
خ���ورف���ك���ان« ع��ل��ى م���درج���ه ال���روم���ان���ي ه���ذا ال��ع��ام، 
العربي، حيث  العالم  نجوم  من  كبيرة  مجموعة 

سيجري اإلعان عن أسمائهم تباعا.

My Name نتفليكس« تروج للمسلسل الكوري«
ع��ل��ى وق���ع ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ي��ر ال����ذي ح��ق��ق��ه امل��س��ل��س��ل ال��ك��وري 
Squid،Game الذي تصدر قائمة األعلى مشاهدة في العديد 
الرقمية  املنصة  ت���روج  »نتفليكس«،  عبر  ال��ع��ال��م  دول  م��ن 
ل��ل��ج��زء األول م��ن مسلسل ك���وري جديد  األم��ي��رك��ي��ة ح��ال��ي��ًا 
 Squid Game في أن يسير على خطى 

ً
بعنوان My Name أما

ويلفت األنظار، املسلسل الجديد من بطولة  هان سو-هي،  
 بارك هي-سون،   آن بو هيون،   كيم سانغ-هو،   لي هاك جو، 
لانتقام بعد مقتل  ام���رأة متعطشة  أح��داث��ه ح��ول  وت���دور 
والدها، حيث تضع ثقتها بزعيم جريمة قوّي، وتنضّم إلى 

ق مرادها؟
ّ
قّوات الشرطة تحت إشرافه… فهل تحق

»كف ودفوف« في الصدارة
و»الهيبة« يزحف للمركز الثاني 

الدكتور  م���ازال مسلسل »ك��ف ودف���وف« للكاتب 
ح��م��د ش��م��ان ال���روم���ي وامل���خ���رج م��ن��ي��ر ال��زع��ب��ي، 
وب��ط��ول��ة الفنانة ه��دى حسن إل��ى ج��ان��ب نخبة 
م���ن امل��م��ث��ل��ن، ي��ت��ص��در ق��ائ��م��ة األع���ل���ى م��ش��اه��دة 
بينما نجح  ال��ك��وي��ت،  ف��ي  عبر تطبيق »ش��اه��د« 
مسلسل »الهيبة جبل« في احتال املركز الثاني، 
وال��ع��م��ل م���ن ب��ط��ول��ة ت��ي��م ح��س��ن، وت�����دور أح��داث��ه 
عندما يتحتم على )جبل( خوض معركة جديدة 
ب��ع��د اك��ت��ش��اف��ه وج����ود م��خ��ط��ط م��ن ق��ب��ل إره��اب��ي��ن 

لتحويل السد املائي، الذي يحمي الهيبة من الجفاف إلى منفذ للتهريب، فهل يتمكن جبل من إنهاء 
زه��رة«  تراجع مسلسل »صالون  املشاكل وتتعمق؟ في حن  ه��ذه  تتجّدد  أم  صراعاته ومشاكله، 

للفنانة ندين نسيب نجيم للمركز الثالث ضمن األعلى مشاهدة في الكويت.

The Continental ميل جيبسون يشارك في فيلم
كشفت تقاريرأجنبية عدة، عن انضمام النجم العاملي ميل جيبسون في 

 Starz شبكة  عبر  امل��ق��ررط��رح��ه   The Continental األك��ش��ن  فيلم  بطولة 
ال��ذي  ال��ف��خ��ري  ال��ف��ن��دق  املقبلة، وال���ذي سيسرد قصة تطوير  ال��ف��ت��رة 
يلجأ إليه القتلة في أحداث سلسلة جون ويك للنجم العاملي كيانو 
ريفز. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن جيبسون سيلعب 
دورالبطولة في الفيلم الذي انطلقت التحضيرات له عام 2018، ولم 

يكشف التقريرعن توقيت عرض الفيلم عبر الشبكة الشهيرة واكتفى 
ان يعلن عن انضمام جيبسون.

ذا  الشهير  »ال��ف��ن��دق  »The Continental« قصة  فيلم  ي��س��رد  أن  امل��ق��رر  وم��ن 
كونتيننتال«، وبداية تأسيسه عام 1975، من قبل وينستون سكوت، الذي كان يرغب في مواجهة 
ا عبر 

ً
انه تركه خلفه، وسرعان ما تتوالي األح��داث، ويرسم وينستون مساًرا مميت اعتقد  ماض 

العالم السفلي الغامض في نيويورك في محاولة مروعة لاستياء على الفندق الشهير، والذي 
يعد بمنزلة نقطة التقاء ألخطر املجرمن في العالم.

Platform المنصور:
تجربة »بس يا بحر«

يجب أن تستمر
أك���د ال��ف��ن��ان ال��ق��دي��ر محمد 

»بس  فيلم  أن  املنصور 
ي�������ا ب������ح������ر« ل���ل���م���خ���رج 
الراحل خالد الصديق 
وص����ل ب��ال��ك��وي��ت ال��ى 
ال��ع��امل��ي��ة، الف��ت��ًا ال���ى أن 

م�����وض�����وع ال�����دع�����م ح���ال 
ت���ج���رب���ة  اس������ت������م������رار  دون 

ال����س����ي����ن����م����ا ف�������ي ذل���������ك ال������وق������ت، 
ال��ى ض��رورة أن يستمر مشروع »ب��س يا  ومشيرًا 
بحر«، من خال أعمال مشابهة من املتوقع أن تقدم 

على شاكلته خال الفترة املقبلة. 
القدير عن تصوير  الفنان  أخ��رى، كشف  من جهة 
م��س��ل��س��ل »ن����وح ال��ع��ي��ون« مل��وس��م رم���ض���ان امل��ق��ب��ل، 
وق��ال املنصور في تصريحات ل� سبقلا »نواصل 
تصوير العمل تحت إدارة املخرج مصطفى رشيد، 
وال��ع��م��ل ك��ت��ب أح���داث���ه ج��م��ال ص��ق��ر وي���ش���ارك في 
حسن  بينهم  الفنانن،  من  كبيرة  نخبة  بطولته 
وع��ب��داهلل  الخطيب  وع��ل��ي جمعة وه���دى  املنصور 
ملك من البحرين، وغيرهم من املمثلن«، الفتًا الى 

ان املسلسل تراثي.
من جهة أخرى، نعى املنصور املخرج الراحل خالد 
له تجربة  متميزًا  »فقدنا مخرجًا  وق��ال  الصديق، 

مهمة وبصمات ال يمكن أن تنسى«.

بندر السعيد:
عمل جديد

عبر »نتفليكس« قريبًا
يتابع الكاتب واملنتج بندر السعيد ردود االفعال 
ت��ج��اه ف��ي��ل��م »ال��ك��ي��ل��و 300«، ال����ذي ي��ع��رض ح��ال��ي��ا 
ق���ال في  السعيد  امل��ح��ل��ي��ة،  السينما  ع��ب��ر ش��اش��ات 
الفيلم  ح��ق��ق��ه  ع��م��ا  »راض  ل���� سبقلا:  ت��ص��ري��ح��ات 
ع��ن��د ع��رض��ه ع��ب��ر امل��ن��ص��ات او ع��ن��د ط��رح��ه حاليا 
في السينما، واشكر كل فريق العمل على جهدهم 
ال��ك��ب��ي��ر، خ��ص��وص��ا ان��ن��ا ق��دم��ن��ا ف��ك��رة مختلفة في 

قالب اجتماعي لم يخل من كوميديا املوقف«.
لعمل  بندر عن االستعداد  اخ��رى، كشف  من جهة 
ج��دي��د م��ن امل��ت��وق��ع ع��رض��ه ع��ب��ر ش��ب��ك��ة نتفليكس 
ق��ري��ب��ا واض����اف: »أواص����ل ال��ع��م��ل م��ع امل��خ��رج ثامر 
العساوي لوضع اللمسات األخيرة على املشروع 
الفني الجديد، من املتوقع عرضه عبر »نتفليكس« 

وسوف نكشف كل التفاصيل في وقت الحق«.

طارق العلي والسلمان وبهمن في »الخطر معهم«

وعكة صحية أدخلت مشعل ليلي المستشفى.. 
وحالته مستقرة

إثرها  على  دخ���ل 
ُ
أ أم��س،  لوعكة صحية،  ميامي  فرقة  ليلي عضو  تعرض مشعل 

الجمهور على  الرندي  اتصال هاتفي مع سبقلا، طمأن خالد  املستشفى. وفي 
ع��ارض صحي بسيط، وحاليًا  الحمد حالته مستقرة،  : »هلل 

ً
ق��ائ��ا حالة مشعل، 

يتلقى العاج في أحد املستشفيات، ومن املتوقع عودته إلى املنزل قريبًا ليمارس 
حياته بشكل طبيعي«.

معه  ال��ت��واص��ل  على  وح��رص��ه��م  تفاعلهم  على  والفنانني  الجمهور  ال��رن��دي  وش��ك��ر 
لاطمئنان على حالة مشعل، مؤكدًا أن حب الناس هو الرصيد الحقيقي ألي فنان.
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التغييرمن بداية 
اليومي(%)العام 

▲%24.27▲مؤشر السوق األول 

▼%30.76▲50مؤشر رئيسي 

▲%28.98▲مؤشر السوق الرئيسي

▲%25.42▲مؤشر السوق العام

▲%24.92▲(ك.مليون د)القيمة السوقية 

▲

▲

▲

▲

▼

20212020▲

▲330.1210.0(مليون سهم)الكمية المتداولة 

═52.538.2(.ك.مليون د)القيمة المتداولة 

▲12,0059,116عدد الصفقات

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

NM0.766.00.0280.016%0.0%839963%1-0.2-0.020▼رمال13.21.2276.40.6000.401%2.9%001%0.50914.03▲التقدم23.02.046,818.70.9650.792%2.0%2,6732,81413%0.9480.00.0═وطني

NM0.8013.60.0830.056%0.0%3646640%2-1.9-0.076▼مشاعرNM4.557.60.8250.418%0.0%251%0.44522.05▲ياكو21.81.14731.60.2570.205%2.0%9644,02066%0.2400.00═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

NM0.573.70.0450.025%0.0%721,926392%3-1.0-0.037▼المساكن25.54.88394%251.2%0.2-رعاية صحيةNM0.82414.80.2480.186%0.0%20685210%0.2441.00▲اهلي

NM2.0713.90.3000.198%0.0%3612842%0.2807.03▲دلقانNM1.2885.90.9900.700%0.0%16191%0.8500.00═سينما25.71.69774.30.3270.258%0.0%2989215%0.3253.01▲المتحد

29.40.8914.30.1280.046%0.0%004%0.0980.00═ثريا12.71.506.50.1130.050%0.0%0020%0.1120.00═فنادقNM0.98253.70.2330.198%0.0%1,1204,97884%0.2240.00═الدولي

15.71.1813.50.1240.083%5.4%7295,78353%0.12911.09▲أسس40.81.2056.10.2240.097%0.0%126341%1-1.0-0.194▼سلطان.م18.50.95645.00.2370.200%2.0%5822,48818%0.2341.00▲برقان

NANA27.31.1551.018%1.6%2112%1.1557.01▲بيتك ريتNM7.3233.40.0590.019%0.0%25483128%0.20-0.053▼ايفا فنادق35.93.716,947.40.8310.611%1.1%4,0014,87015%0.8236.01▲بيتك

NM0.8415.00.2000.095%0.0%4444115%0.1000.61▲الند14.00.9666.80.1730.114%3.0%8250121%1-1.0-0.165▼أولى وقود63.24.522,448.40.8060.516%0.0%1071407%0.7702.00▲بنك بوبيان

NM1.072,896%8,82482,1611.0%3.7العقار29.80.7321.20.1000.060%2.0%6446,427164%0.1012.93▲منتزهات16.72.24444.20.2790.228%0.0%3,19211,25335%0.2823.01▲بنك وربة

6.41.36163.20.3050.119%0.0%14649562%0.2962.01▲كويتيةNM149.07195.40.9150.588%0.0%1,6031,65339%0.97762.07▲الجزيرة21.42.322,928.90.2890.204%1.3%1,6935,85731%0.2891.00▲أهلي متحد

5.60.70109.00.2100.168%4.7%16683211%0.2032.01▲تسهيالت18.91.0466.80.1730.116%3.0%2716410%0.1650.00═السور30.82.2223,403%14,83538,1931.2%0.5البنوك

1.51.1130.90.1450.059%0.0%78669544%2-2.0-0.116▼ايفاNM0.849.50.1220.064%0.0%3374,077159%0.0822.23▲فيوتشر كيدNM1.0710.50.0570.021%0.0%28536153%1-0.5-0.052▼سنرجي

7.30.93176.10.2160.128%5.0%13265945%0.2010.00═استثماراتNM0.5921.70.0730.036%0.0%721,14930.7%0.0620.51▲جياد16.21.16115.70.6690.447%4.7%002%0.6140.00═بترولية

NM1.53316.00.1780.147%3.1%2561,63514%0.1582.01▲مشاريع22.42.1041.70.3020.069%1.4%46160113.3%0.2880.00═العيد14.32.2080.11.1500.709%7.8%121%0.8011.00▲نابسكو

NM1.1956.70.1270.050%0.0%26212142%0.1220.00═ساحلNM1.71605%2,86214,6960.8%7.3خدمات إستهالكية22.81.9539.80.0560.025%0.0%224056%3-1.4-0.053▼بيت الطاقة

NM1.1351.30.1170.052%0.0%2612,305355%0.1141.01▲البيت13.92.242,596.20.6410.581%5.5%52387214%0.6001.00▲زينNM0.3611.90.0280.018%0.0%863,341320%0.10-0.026▼بتروجلف

49.21.19128.50.1830.055%0.0%1,0586,532296%1-1.0-0.160▼أرزان39.60.64344.30.7110.620%2.2%42612%0.68317.03▲أريد15.70.6039.60.2070.127%1.8%55341144%0.1631.01▲آبار

4.80.9090.90.1900.080%0.0%5629898%0.1891.01▲المركزNM0.6214.60.0170.011%0.0%60836,039224%2-0.4-0.017▼آن30.11.12297%1934,6244.1%3.7النفط والغاز

12.21.2230.40.1980.134%0.0%0013%5-7.0-0.138▼كميفك13.22.06430.50.9700.822%7.0%941095%0.8622.00▲أس تي سيNM1.9527.70.4300.258%1.8%359213%0.3830.00═سكب ك

NM0.8438.70.0950.039%0.0%3494,019672%1-1.0-0.087▼االولىNM0.808.60.1030.051%0.0%30326128%0.0940.51▲حيات كوم26.42.18496.30.9770.625%5.8%24926918%1-7.0-0.928▼بوبيان ب

NM0.251.80.0000.000%0.0%000%0.0060.00═المال14.91.753,394%1,29737,4085.3%1.0إتصاالتNM1.8745.30.6750.449%4.5%000%0.4490.00═الكوت

25.74.59197.20.3400.076%0.0%103276%0.3044.01▲الخليجي7.40.7376.80.4590.360%7.2%1343384%2-9.0-0.396▼كويت ت30.31.00415.50.4470.334%4.0%19551911%0.3784.01▲القرين

4.21.41119.20.2040.097%0.0%1,3347,929319%1-1.0-0.167▼أعيان 14.01.97255.50.9900.536%0.0%002%0.8980.00═خليج ت32.11.44985%4798804.9%22.9مواد أساسية

NM0.5020.30.0650.032%0.0%16309154%1-0.6-0.052▼بيان8.40.91110.30.5610.419%4.7%005%0.5000.00═اهلية ت58.10.8124.30.1690.073%0.0%2351,614266%1-1.0-0.147▼الخصوصية

36.10.8113.90.0950.061%0.0%1641,75421%0.0942.12▲أصول12.00.7931.10.1760.077%4.3%9958588%2-3.0-0.169▼وربة تNM0.94179.70.2660.215%0.0%743048%0.2451.00▲اسمنت

6.20.7531.20.1250.042%0.0%11554%0.0970.10▲كفيك13.91.3078.40.5270.212%1.3%000.1%0.3560.00═االعادة31.90.96178.90.8880.728%5.9%19523025%0.85215.02▲كابالت

6.40.8447.90.1430.072%0.0%106865%1-1.0-0.140▼كامكوNM0.786.30.0620.034%0.0%3496.9%0.0595.09▲أولى تكافل12.51.3588.00.5240.392%4.1%10521776%2.00-0.488▼سفن

NM1.0337.30.1790.069%0.0%163988121%2-4.0-0.164▼وطنية د ق20.40.384.60.0490.020%0.0%621,499215%1-0.4-0.042▼وثاق12.81.3795.60.9900.766%4.2%0014%0.9540.00═بورتالند

7.20.9218.20.0830.036%0.0%5673992%0.0760.71▲يونيكاب8.70.8527.30.0000.000%7.9%000%0.1910.00═ب ك تأمين16.61.2121.70.2230.145%4.6%015%2-4.0-0.216▼ورقية

NM1.2226.30.1560.086%0.0%2722,22295%0.1234.03▲مدار11.31.16590%2982,4712.6%0.7التأمينNM1.7613.90.1960.051%0.0%65013%0.1182.02▲معادن

NM1.3917.70.2230.018%0.0%00338%0.1930.00═الديرةNM0.7618.90.0360.022%0.0%1926,09380%0.10-0.032▼صكوكNM0.5037.70.1360.082%0.0%7660654%0.1250.00═أسيكو

3.41.4634.20.1570.120%0.0%2,28516,82957%3-4.0-0.133▼الصفاة32.01.21156.30.1620.100%0.0%2,42914,783199%0.1654.02▲عقارات كNM0.948.90.1800.069%0.0%152%0.17815.09▲الهالل

NM0.317.70.0340.024%0.0%772,662253%2-0.6-0.029▼السالمNM0.5494.90.0840.043%0.0%6175911%0.0800.10▲متحدة24.00.8777.50.2070.150%0.0%271314%0.2081.00▲الوطنية للبناء

NM0.466.10.0230.015%0.0%10529171%2-0.3-0.019▼اكتتاب33.71.22336.80.2320.071%0.0%5872,881112%0.2040.00═وطنيةNM0.915.00.0670.027%0.0%1362,196150%0.0620.91▲المعدات

1.80.436.60.0190.015%0.0%00106%0.0160.00═المدينة70.41.91294.80.5990.501%5.0%35962714%0.5750.00═صالحيةNM2.2616.20.1980.038%0.0%4172,294608%0.1802.01▲إستهالكية

9.31.87145.10.3790.168%1.7%0036%0.3630.00═نورNM0.94160.70.3740.235%0.0%2436585%0.3724.01▲تمدين عNM0.915.10.0540.035%0.0%39817144%0.0490.61▲صلبوخ

NM0.58140.10.3990.200%0.0%962373%0.4067.02▲تمدين أ18.30.4152.50.2750.170%0.0%228210%1.00-0.270▼اجيال28.31.852,167.71.0770.592%0.9%1,1841,22127%0.9721.00▲أجيليتي

27.81.218.50.0510.025%0.0%921,91712%0.0490.82▲السوريةNM0.5811.80.0850.030%0.0%35019%1-0.7-0.050▼المصالح ع10.42.0276.20.9000.433%0.0%4517%0.80010.01▲تعليمية

36.10.5942.60.0540.034%0.0%4648,81957%0.0531.83▲آسيا18.80.4523.70.0480.025%0.0%3878,40176%0.0460.10▲ع عقاريةNM0.4515.00.0780.045%0.0%5185574%2-1.0-0.060▼تنظيف

71.61.1612.60.0850.057%0.0%1411,66819%0.0840.81▲المغاربيةNM0.8236.00.0850.047%0.0%7289299%1-0.9-0.080▼اإلنمــاءNM0.3815.80.0640.044%0.0%2342542%0.0540.10▲الرابطة

NM0.82153.00.1420.106%0.0%1,51411,11493%1-2.0-0.135▼االمتياز19.51.81905.50.8100.611%0.7%32341911%0.7738.01▲المباني8.62.0963.10.6290.367%7.6%152825%0.5451.00▲المعامل

29.21.1123.20.0600.031%0.0%1512,801226%1-0.5-0.054▼منازلNM0.5629.60.0880.067%0.0%3724,34568%0.30-0.086▼إنجازات6.03.79402.64.0303.200%12.1%38411638.4%3.2940.00═هيومن سوفت

6.30.91348.40.2470.165%0.0%9473,87395%0.2440.00═صناعاتNM0.799.90.0200.013%0.0%804,995269%1-0.1-0.016▼المستثمرون7.51.834.00.1150.032%0.0%1143%3-3.0-0.099▼امتيازات

NM0.806.30.1450.045%0.0%92737120%0.1264.03▲وربة كبيتل59.40.85237.50.1310.091%2.2%1,52711,84645%0.1292.02▲التجاريةNM0.7110.90.0430.019%0.0%0099%0.0390.00═ميادين

38.10.8726.50.1950.102%0.0%0362%0.1533.02▲عربي قابضةNM0.908.40.0820.028%0.0%0056%0.0690.00═سنامNM1.5861.30.3990.196%1.7%15744684%0.35710.03▲المشتركة

19.70.4434.60.0610.039%0.0%2855,002198%1-0.4-0.057▼التخصيصNM0.7141.60.1160.057%0.0%1311,310117%0.1001.41▲أعيان عNM1.01102.50.3650.186%0.0%2659768%0.26811.04▲يوباك

NM1.115.30.0350.020%0.0%3893%0.0321.34▲تحصيالتNM0.8622.60.0980.058%0.0%2362,57780%0.0920.91▲عقارNM0.75223.70.2450.198%0.0%7703,24642%1.00-0.235▼أالفكو

12.92.67477.80.4150.293%0.0%8001,8784%0.42411.03▲القابضة م ك9.40.848.70.0500.024%0.0%613141%0.0450.00═العقارية28.50.8918.30.1230.063%0.0%24220230%0.1120.00═مبرد

13.10.94265.10.0770.047%2.6%2,07029,61652%0.0700.10▲تمويل خليجNM0.8354.00.1220.056%0.0%5436,921354%0.20-0.079▼مزاياNM0.2523.40.0340.027%0.0%0022%0.0320.00═لوجستيك

NM0.7833.10.1340.063%0.0%3673,332265%0.1100.00═إنوفست44.70.5722.20.0630.042%0.0%881,467188%0.0600.00═تجارةNM1.5895.40.3990.310%0.0%3941,05188%0.3772.01▲المتكاملة 

NM0.6127.60.1020.034%0.0%00136%0.0370.00═بريق18.80.578.70.0390.018%0.0%531,461191%4-1.4-0.036▼التعمير ك7.80.5328.30.0880.063%6.4%001%0.0780.00═قيوين ا 

13.90.7914.10.0890.039%0.0%1221,7438%0.0703.45▲عمار21.01.0435.20.1430.086%2.9%85713%0.1401.01▲أركانNM0.2417.10.0460.028%0.0%1242,6467%0.0483.07▲فجيرة ا

NM0.7623.20.0820.048%0.0%2837025%0.0750.10▲المنار NM0.3829.20.1140.091%0.0%001%0.1100.00═أرجان25.20.9257.50.1000.061%4.3%797194%0.11524.026▲اسمنت ابيض

13.57.19378.51.8721.091%2.1%88147142%1.88537.02▲البورصةNM2.2320.30.1210.045%0.0%3428%2-1.1-0.063▼منشآت26.81.4861.50.4500.397%4.9%1,9034,66612%0.4108.02▲جي تي سي

12.81.193,943%14,979125,4011.0%5.8خدمات ماليةNM1.0174.80.0830.040%0.0%901,20943%0.0750.30▲دبي االولى32.31.384,197%6,69025,1002.4%2.0صناعية

NM0.8510.00.1220.068%0.0%22436%0.1000.00═األنظمةNM0.9157.50.1040.038%0.0%3233687%0.0950.71▲م االعمالNM0.784.60.0810.050%0.0%171981%0.0898.010▲النخيل

NM0.8510%2240.0%1.8تكنولوجياNM0.699.90.0000.000%0.0%000%0.0900.00═ريمNM1.0641.40.2100.177%0.0%301619%0.1913.02▲مواشي

20.44.94259.60.2760.220%5.1%18277435%0.2361.00.4▲شمال الزورNM0.396.30.0490.027%0.0%13289268%0.0460.00═مينا20.31.84203.90.6790.554%2.7%28244329%0.6423.00▲ميزان

20.44.94260%1827745.1%0.4-منافعNM0.172.10.0270.019%0.0%00111%0.0210.00═المدن36.81.60250%3308022.2%1.8سلع إستهالكية

27.651.7541,224%50,973332,5401.77%1.5اجمالي بورصة الكويتNM0.6616.20.1090.027%0.0%4138424%0.1081.01▲مراكز

عائد 
التوزيعات 
النقدية

القيمة  
السوقية 

مليون )
(دك

52إقفال خالل 

إقفال
(دك)

التغير 
اليومي 

(فلس)

التغير 
اليومي 

(%)
للقيمة  للربحية

الدفترية

37.20.62%2.99%

%22.90%1.37%984.80.1 مواد أساسية

7.30%44.27%

%0.43%1.04%3,394.20.4إتصاالت
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القيمةمؤشرات البورصة والقيمة الرأسمالية
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منطقة هدية
القيمة التقديرية للعقار كما في أكتوبر 2021

KD 335,000

أرض فضاء 750 م2

شارع واحد - داخلي

على وقع االنفراجة السياسية

البورصة تسجل أعلى مستوى في 6 سنوات

سالم عبدالغفور 
على وقع االنفراجة السياسية ، اكتست مؤشرات 
ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت أم���س ب��ال��ل��ون األخ���ض���ر، وس��ط 
استثناء،  دون  امل��ؤش��رات  لكل  جماعية  مكاسب 
م��رة منذ نحو 6  م��ع��دالت قياسية ألول  مسجلة 

سنوات. 
وح���ق���ق���ت امل�����ؤش�����رات ال���ث���اث���ة ال���رئ���ي���س���ي���ة أع��ل��ى 
مستوى لها منذ 31 ديسمبر 2015، حيث أغلق 
ارت��ف��اع بنسبة %0.3،  ال��س��وق األول على  م��ؤش��ر 
ليكسر ح��اج��ز ال���� 7500 ون��ق��ط��ة، وارت��ف��ع ال��س��وق 

العام بنسبة 0.4% ليستقر عند 6955 نقطة.
كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة %0.6 
م��غ��ل��ق��ًا ع��ن��د م��س��ت��وى 6062 ن��ق��ط��ة، ف��ي��م��ا ق��ف��زت 
ال��ق��ي��م��ة ال��س��وق��ي��ة ل��ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت ب��ن��ح��و 188 

مليونا، لتستقر عند مستوى 41.2 مليار دينار.
ي��ذك��ر أن امل���ؤش���رات ال��ث��اث��ة ت���م ال��ع��م��ل ب��ه��ا منذ 
فيما توافرت  السوق،  م��ارس 2018 عقب تقسيم 
ب���ي���ان���ات ت���اري���خ���ي���ة اع���ت���ب���اري���ة ل���ل���م���ؤش���رات ق��ب��ل 
إط����اق����ه����ا ب����ث����اث س�����ن�����وات. وت���ش���ه���د م����ؤش����رات 
اذ  ال��ع��ام م��س��ارا تصاعديًا،  ب��داي��ة  البورصة منذ 
وصلت مكاسب مؤشر السوق االول الى %24.2، 
والسوق   »50 »رئيسي  م��ؤش��رات  ارتفعت  بينما 
30.7% و%29  ال��ع��ام بنسبة  وال��س��وق  ال��رئ��ي��س��ي 
ف��ي ح��ن بلغت مكاسب  ال��ت��وال��ي،  ع��ل��ى  و%25.4 

مليار   41.2 ال��ى  لتصل   %24.9 السوقية  القيمة 
دينار.

ت���ح���رك���ات  إن  اس����ت����ث����م����اري����ة  م������ص������ادر  وت������ق������ول 
الحالية  الفترة  ف��ي  تتركز  األج��ان��ب  املستثمرين 
ع��ل��ى اس��ت��ث��م��ارات ال��ص��ن��ادي��ق ال��ن��ش��ط��ة املتابعة 
ل���ل���م���ؤش���رات ال���ع���امل���ي���ة امل����درج����ة ع��ل��ي��ه��ا ب���ورص���ة 
 ،»s&p«و  »MSCI«و »ف���وت���س���ي«  وه����ي  ال��ك��وي��ت 
م��ش��ي��رة إل����ى أن ال���ص���ن���ادي���ق ال��خ��ام��ل��ة امل��ت��اب��ع��ة 
ل���ل���م���ؤش���رات ال���ع���امل���ي���ة ت���ت���ح���رك ب���ع���د امل���راج���ع���ات 
في  كبيرة  تغييرات  عنها  ينتج  ال��ت��ي  الفصلية 

الوزن باإليجاب او السلب أو االدراج واإللغاء.
ومن املتوقع أن تتم مراجعة بورصة الكويت على 
مؤشر »MSCI« في 11 نوفمبر املقبل، على ان يتم 
تنفيذها مطلع ديسمبر، وعلى مؤشر »فوتسي« 

في 19 نوفمبر على ان تطبق في 19 ديسمبر.

¶ مؤشرات »السوق األول« و»العام« و»الرئيسي« تجاوزت ذروة  ديسمبر 2015 

القيمة السوقية
تصعد 188 مليون دينار 

لتسجل 41.2 ملياراً 

ل إلى »النظيفة« »اإليكونوميست«: مشاكل خطيرة في التحوُّ

أول صدمة طاقة كبيرة
في العصر األخضر

وليد منصور 
املتحدة  األم��م  العالم في مؤتمر  ق��ادة  املقبل، سيجتمع  الشهر 
العاملية  الكربون  انبعاثات  املناخ 2021، لتحديد مسار  ر  لتغيُّ
يستعدون  وبينما   .2050 بحلول  صفر  إل��ى  لتصل  الصافية 
د ب��دوره��م ف��ي ه��ذا املسعى ال���ذي دام 30 ع��ام��ًا، ف��إن أول  للتعهُّ
م��خ��اوف ال��ط��اق��ة ال��ك��ب��ي��رة ف��ي ال��ع��ص��ر األخ��ض��ر يتكشف أم��ام 
»اإلي��ك��ون��وم��ي��س��ت« إن����ه م��ن��ذ م��اي��و  أع��ي��ن��ه��م. وي���ق���ول ت��ق��ري��ر ل���
ارتفعت أسعار سلة النفط والفحم والغاز بنسبة 95%، حيث 
محطات  تشغيل   ��� للقمة  املضيفة  ال��دول��ة   ��� بريطانيا  أع���ادت 
الطاقة التي تعمل بالفحم، ووصلت أسعار البنزين األميركي 
إلى 3 دوالرات للغالون، وانقطع التيار الكهربائي عن الصن 
والهند، وكان قد ذّكر الرئيس الروسي فاديمير بوتن أوروبا 

بأن إمداداتها من الوقود تعتمد على باده. 
وف��ي��رة،  ط��اق��ة  تحتاج  الحديثة  »ال��ح��ي��اة  أن  التقرير  ويضيف 
ف���دون���ه���ا ت��ص��ب��ح ال���ف���وات���ي���ر ب��اه��ظ��ة ال���ث���م���ن، وت��ت��ج��م��د امل���ن���ازل 
وتتوقف األعمال، إذ كشف الذعر العاملي عن مشاكل أعمق مع 
االستثمار  ذل��ك  ف��ي  بما  أن��ظ��ف،  إل��ى نظام طاقة  العالم  تحول 
غير الكافي في مصادر الطاقة املتجددة وبعض أنواع الوقود 
األحفوري االنتقالي، وزيادة املخاطر الجيوسياسية وهشاشة 
الطاقة، ودون إصاحات سريعة سيكون  أس��واق  السامة في 
ه���ن���اك امل���زي���د م���ن أزم������ات ال���ط���اق���ة، ورب���م���ا ث�����ورة ش��ع��ب��ي��ة ضد 

سياسات املناخ«.

نقص عاملي

وت��ؤك��د »اإلي��ك��ون��وم��ي��س��ت« أن ف��ك��رة ه���ذا ال��ن��ق��ص ال��ع��امل��ي في 
ال��ط��اق��ة، ب���دت سخيفة ف��ي ع���ام 2020 ع��ن��دم��ا ان��خ��ف��ض الطلب 
الثانية،  العاملية  الحرب  منذ  األكبر  وه��و   ،%5 بنسبة  العاملي 
ال��ط��اق��ة. ول��ك��ن مع  ف��ي صناعة  التكاليف  إل��ى خفض  أدى  مما 
عودة االقتصاد العاملي إلى طبيعته، ارتفع الطلب مع انخفاض 
النفط هي 94% فقط من  املخزونات بشكل خطير )مخزونات 
م��س��ت��واه��ا امل��ع��ت��اد، وت��خ��زي��ن ال���غ���از األوروب������ي 86%، وال��ف��ح��م 

الهندي والصيني أقل من %50(.

صدمات متوقعة

وي������رى ال���ت���ق���ري���ر أن األس��������واق ال��ض��ي��ق��ة م���ع���رض���ة ل��ل��ص��دم��ات 
في  بما  املتجددة،  الطاقة  لبعض مصادر  املتقطعة  والطبيعة 
الرياح  وقلة  وال��ح��وادث،  الروتينية،  الصيانة  اضطرابات  ذلك 
ف���ي أوروب������ا، وال��ج��ف��اف ال����ذي أدى إل���ى خ��ف��ض إن���ت���اج ال��ط��اق��ة 
الكهرومائية في أميركا الاتينية، والفيضانات اآلسيوية التي 

أعاقت شحنات الفحم. 
ورب��م��ا ينجو ال��ع��ال��م م��ن رك���ود ح��اد ف��ي ال��ط��اق��ة، وق��د يتم حل 
الثغرات وتعزز روسيا وأوبك على مضض إنتاج النفط والغاز. 
ومع ذلك، فإن التكلفة ستكون على األقل تضخمًا أعلى ونموًا 

أبطأ. وقد يكون املزيد من مثل هذه الضغوط في الطريق.

3 تحديات للطاقة
ي���ب���ل���غ  اإلن����ف����اق:  م��س��ت��وى   -  1
االس��ت��ث��م��ار ف���ي ال��ط��اق��ة ن��ص��ف امل��س��ت��وى 
امل���ط���ل���وب ل��ت��ل��ب��ي��ة ال���ط���م���وح ل���ل���وص���ول إل���ى 
يجب  إذ  ب��ح��ل��ول 2050،  ال��ص��ف��ر  ص��اف��ي 
أن ي��رت��ف��ع اإلن���ف���اق ع��ل��ى م���ص���ادر ال��ط��اق��ة 
املتجددة، كما يجب أن يتم تقليص العرض 
ال��وق��ود األح��ف��وري جنبًا إلى  والطلب على 
جنب، دون خلق تناقضات خطيرة. ويلبي 
ال��وق��ود األح���ف���وري 83% م��ن ال��ط��ل��ب على 
ال��ط��اق��ة األول���ي���ة، وه����ذا ي��ج��ب أن ينخفض   

ن��ح��و ال��ص��ف��ر. ف��ي ال��وق��ت ن��ف��س��ه، ي��ج��ب أن 
يتحول املزيج من الفحم والنفط إلى الغاز 
الذي يحتوي على أقل من نصف انبعاثات 
وضغط  القانونية  التهديدات  لكن  الفحم، 
إلى  أدت  اللوائح  من  والخوف  املستثمرين 
ت��راج��ع االس��ت��ث��م��ار ف��ي ال��وق��ود األح��ف��وري 

بنسبة 40% منذ 2015.

2 - الجغرافيا السياسية: املشكلة 
حيث  السياسية،  الجغرافيا  ه��ي  الثانية 
إنتاج  عن  الغنية  الديموقراطيات  تتوقف 
ال���وق���ود األح���ف���وري وت���ح���ول اإلم������داد إل��ى 
األنظمة األخرى مع ضغوط أقل وتكاليف 
أقل، بما في ذلك تلك التي يديرها الرئيس 
بوتني.  وقد ترتفع حصة إنتاج النفط من 
أوبك وروسيا من 46% اليوم إلى 50% أو 
أكثر بحلول 2030، علمًا بأن روسيا هي 
مصدر 41% من واردات أوروبا من الغاز، 
وس���ي���زداد ن��ف��وذه��ا م��ع ف��ت��ح خ��ط أن��اب��ي��ب 
»ن���ورد ستريم 2« وت��ط��وي��ر األس����واق في 

قارة آسيا. 

امل��ش��ك��ل��ة  األس����واق:  تصميم   -  3
األخ���ي���رة ه���ي ال��ت��ص��م��ي��م امل��ع��ي��ب ألس���واق 
ال���ط���اق���ة، ح���ي���ث ش���ه���د رف�����ع ال���ق���ي���ود م��ن��ذ 
العديد  تحول  امل��اض��ي  ال��ق��رن  تسعينيات 
من البلدان عن صناعات الطاقة املتداعية 
ال��ت��ي ت��دي��ره��ا ال��دول��ة إل���ى أن��ظ��م��ة مفتوحة 
والغاز  الكهرباء  أسعار  تحديد  فيها  يتم 
من قبل األسواق، والتي يتم توفيرها من 
يضيفون  الذين  املتنافسني  البائعني  قبل 

العرض إذا ارتفعت األسعار.

بشأن االتهامات الموجهة إلى شبكة تمول »حزب الله«.. متهم فيها كويتيون

»المركزي«: قوائم
»الخزانة األميركية« غير ملزمة

سالم محمد وحمد الحمدان
أكد بنك الكويت املركزي أن قوائم األفراد والكيانات 
التابع  األجنبية  األص���ول  م��راق��ب��ة  بمكتب  ال��خ��اص��ة 

لوزارة الخزانة األميركية غير ملزمة دوليًا.
جاء ذلك، ردًا على سؤال للنائب عبدالكريم الكندري 
ح��ول ال��ع��ق��وب��ات األم��ي��رك��ي��ة على أع��ض��اء شبكة من 
اللبناني من  ت��م��ول ح��زب اهلل  ال��ت��ي  ال��ق��ن��وات املالية 

بينهم كويتيون.
وأوض��������ح »امل������رك������زي« أن ق����وائ����م م���راق���ب���ة األص������ول 
األج��ن��ب��ي��ة ل���م ي���ص���در ب��ش��أن��ه��ا أي ق������رارات م���ن قبل 
مجلس األمن، وبالتالي ال تأتي ضمن االلتزام القائم 
تجاه العقوبات الصادرة وفق ما تتطلبه املادة ال�25 
ب��ش��أن مكافحة غسل  ال��ق��ان��ون 106 لسنة 2013  م��ن 

األموال وتمويل اإلرهاب.
وأش���ار إل��ى أن ال��ق��وائ��م ال��ص��ادرة ع��ن مكتب مراقبة 
الخزانة األميركية  ل��وزارة  التابع  األص��ول األجنبية 
ال تأتي ضمن االلتزام القائم على املؤسسات املالية 
املركزي  الكويت  بنك  لرقابة  الخاضعة  بينها  وم��ن 
واألع����م����ال وامل���ه���ن غ��ي��ر امل��ال��ي��ة امل���ح���ددة ف���ي ق��ان��ون 
غسل األم���وال وتمويل اإلره���اب وال��ق��رارات ال��وزاري��ة 

وتعليمات »املركزي« ذات الصلة.
وح�����ول ع��م��ل��ي��ات ت���ب���ادل ال��ع��م��ات وت���ج���ارة ال��ذه��ب 
واإلل��ك��ت��رون��ي��ات ملصلحة ك��ي��ان��ات اس��ت��خ��دم��ت ه��ذه 
العائدات لتمويل األنشطة اإلرهابية، أكد »املركزي« 
أنه غير معني بالرقابة على عمليات تبادل العمات 
ال��ت��ي ت��ت��م ع���ن ط��ري��ق م��ؤس��س��ات ال���ص���راف���ة، وك��ذل��ك 
ال��ذه��ب وامل���ع���ادن الثمينة واإلل��ك��ت��رون��ي��ات،  ت��ج��ارة 
علمًا بأن وزارة التجارة والصناعة معنية بالرقابة 
وتجار  العقار  وسماسرة  الصرافة  مؤسسات  على 

املعادن الثمينة واألحجار الكريمة واملحاسبن.
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ق��دي��م ب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل���رك���زي أو أي 
من البنوك أو الجهات الرقابية باغًا أو شكوى أو 

أجرى تحقيقًا ضد أفراد أو كيانات تجارية بشبهة 
غسل أموال وتمويل اإلرهاب مرتبطة باألسماء التي 
أث��ارت��ه��ا وزارة ال��خ��زان��ة األم��ي��رك��ي��ة، ف��ن��ود أن نشير 
إل��ى أن امل���ادة 14 م��ن ال��ق��ان��ون رق��م 106 لسنة 2013 
ب��ش��أن مكافحة غسل األم����وال وت��م��وي��ل اإلره����اب قد 
حددت املهام املنوطة ببنك الكويت املركزي وأبرزها 
إص��دار التعليمات إلى الوحدات الخاضعة لرقابته 
ال��ت��ي يتعن على تلك ال��وح��دات  ال��ت��داب��ي��ر  وت��ح��دي��د 
اتخاذها اتساقًا مع درجة املخاطر وحجم النشاط، 
الوحدات  تلك  امليداني على  الفحص  إلى  باإلضافة 

والتحقق من التزامها بمتطلبات القانون، وتطبيق 
بالقانون ح��ال تكشف  املنصوص عليها  ال��ج��زاءات 
وجود مخالفة لدى أي من هذه الجهات، وهو ما تم 

إيضاحه في التعقيب أعاه.
وق��د أوضحت امل��ادة 12 من القانون رق��م 106 لسنة 
املالية  باملؤسسات  املنوط  ال��دور  إليه  املشار   2013
)ومن بينها البنوك( واملهن غير املالية املحددة في 
لزم جميع 

ُ
القانون تجاه العمليات املشبوهة، التي ت

املالية  التحريات  وح��دة  بإخطار  املالية  املؤسسات 
 - امل��رك��زي  الكويت  بنك  ول��ي��س   - مباشرة  الكويتية 
دون تأخير، بأي معاملة أو محاولة إلجراء معاملة 
أو توافرت  إذا اشتبهت  النظر عن قيمتها،  بصرف 
دالئ��ل كافية لاشتباه بأن األم��وال التي تجري بها 
أو  بها  لها عاقة  أو  املعاملة متحصلة من جريمة 
أو  األم���وال  لغسل  بعملية  للقيام  استغالها  يمكن 
ت��م��وي��ل اإلره�����اب، وب��ال��ت��ال��ي ت��ق��ع م��س��ؤول��ي��ة إخ��ط��ار 
وح�������دة ال���ت���ح���ري���ات امل���ال���ي���ة ال���ك���وي���ت���ي���ة ع����ن وج����ود 
شبهة غسل األم���وال أو تمويل اإلره���اب على عاتق 
امل���ؤس���س���ات امل���ال���ي���ة واألع����م����ال وامل���ه���ن غ��ي��ر امل��ال��ي��ة 
امل���ح���ددة، وذل����ك ح���ال اش��ت��ب��اه أي م��ن��ه��ا ف���ي وج���ود 
هناك محاولة إلجرائها  أو  تمت  عمليات مشبوهة 

من قبل أي من عمائها أو املتعاملن معها.
 ع��ن أن امل���ادة 16 م��ن ال��ق��ان��ون امل��ش��ار إل��ي��ه قد 

ً
ف��ض��ا

الكويتية، وهي  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ح��ري��ات  وح���دة  اختصت 
بنك  تتبع  - وال  اعتبارية مستقلة  وح��دة شخصية 
- باملسؤولية عن تلقي اإلخطارات  املركزي  الكويت 
عن أي معاملة مشبوهة أو محاولة إلجراء معاملة 
تكون  أن  في  يشتبه  بما  املتعلقة  املعلومات  وطلب 
ع���ائ���دات م��ن ج��ري��م��ة، أو أم�����وااًل م��رت��ب��ط��ة بعمليات 
غ��س��ل أم����وال وت��م��وي��ل إره����اب، وم���ن ث��م تحليل تلك 
الدالئل  توافر  الوحدة، في حال  لتتولى  املعلومات، 
الكافية، إباغ النيابة العامة ليتم اتخاذ اإلجراءات 

الازمة بشأنها.

لم يصدر بشأنها أي قرارات
من قبل مجلس األمن

العمالت والذهب واإللكترونيات 
تحت رقابة »التجارة«

إجراء التحقيق ضد األفراد 
والكيانات يقع على عاتق النيابة

الصندوق الماليزي
في عهدة النيابة.. ولها الحق 

في استدعاء من تشاء

االستثمار في مصادر الطاقة المتجددة غير كاٍف

 أداء تصاعدي لمؤشرات البورصة منذ بداية 2021 

»صندوق النقد«: بنمو 0.9% و4.3% في 2021 و2022

توقعات إيجابية القتصاد الكويت
االقتصاد  ال��دول��ي توسع  النقد  توقع ص��ن��دوق 
ال���ك���وي���ت���ي ل��ي��س��ج��ل اج���م���ال���ي ال���ن���ات���ج امل��ح��ل��ي 
الحقيقي نموا بنسبة 0.9 باملئة في عام 2021 

و4.3 باملئة في عام 2022.
كما رجح تقرير نشره الصندوق بعنوان »آفاق 
االق���ت���ص���اد اإلق��ل��ي��م��ي: ال���ش���رق األوس�����ط وآس��ي��ا 
الوسطى« في الوقت نفسه نمو إجمالي الناتج 
املحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 
ب��امل��ئ��ة ف��ي ع��ام  ب��امل��ئ��ة ف��ي ع���ام 2021 و4.2   2.5
2022 فيما توقع أن يتزايد التضخم بها إلى 2.8 

باملئة في 2021 و2.4 باملئة في 2022.
الشرق  منطقة  تحقق  أن  كذلك  التقرير  وت��وق��ع 

األوسط وشمال أفريقيا نموا بنسبة 4.1 باملئة 
ف��ي ع��ام��ي 2021 و2022 ف��ي أع��ق��اب االن��ك��م��اش 

الحاد الذي شهدته العام املاضي.
الناتج  أن��ه يتوقع أيضا نمو إجمالي  وأض��اف 
القوقاز وآسيا الوسطى بنسبة  املحلي ملنطقة 
ب��امل��ئ��ة ف��ي ع��ام  ب��امل��ئ��ة ف��ي ع���ام 2021 و4.1   4.3

.2022
وأش�����ار ال��ت��ق��ري��ر إل���ى »أن ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة أح���رزت 
تقدما جيدا منذ بداية العام الجاري، باإلضافة 
والعديد  الخليجي  ال��ت��ع��اون  مجلس  دول  إل��ى 
واالقتصادات  للنفط  املصدرة  االقتصادات  من 
الناشئة في مرحلة توفير التطعيمات املضادة 

لفيروس كورونا املستجد«.
ولفت إلى أن البيانات املتاحة عن النصف األول 
م��ن ع���ام 2021 ت��ب��ن أن »ال��ت��ع��اف��ي مستمر رغ��م 

حاالت التفشي الجديدة للفيروس«.
وأوض���ح أن معدل البطالة ف��ي ال��ش��رق األوس��ط 
ارتفع إلى 10.7 باملئة في عام  وآسيا الوسطى 
ال��ش��رق األوس��ط  ف��ي منطقة  2020 و11.6 باملئة 

و8.7 باملئة في آسيا الوسطى.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���دول امل���ص���درة ل��ل��ن��ف��ط ت��وق��ع 
التقرير نمو اجمالي الناتج املحلي لتلك الدول 
بنسبة 4.5 باملئة في عام 2021 و4 باملئة في عام 

.2022
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نقص متزايد في عمالة الضيافة واألغذية والمشروبات

أزمة مهارات تعرقل تعافي قطاعات بالخليج

حسام علم الدين
أف�����اد ت��ق��ري��ر مل���وق���ع »أراب�����ي�����ان ب���زن���س« ب����ان ال��ف��ج��وة 
املتزايدة في العرض والطلب على الخبرات واملواهب 
ف��ي ت��ل��ك ال��ق��ط��اع��ات ف��ي ال��خ��ل��ي��ج ف��ي أغ��ل��ب امل��ن��اص��ب 
ما  و%30،   %20 ب���ن  ت����ت����راوح  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  وال���ف���ئ���ات 
على  واملطاعم  الضيافة  على شركات  القيمن  يجبر 
التخطيط لرفع أسعارها لتغطية التكاليف اإلضافية 

للتوظيف. 
ب��ي��ب��ول«  »ف����ود  ل����� ال���ش���ري���ك وامل����ؤس����س اإلداري  وق�����ال 
غريغ  املنطقة(  ف��ي  التغذية  لقطاع  توظيف  )ش��رك��ة 
راي��ت: إن الطلب على الخبرات واملواهب في قطاعي 
الفئات حاليًا هو  ف��ي جميع  امل��أك��والت وامل��ش��روب��ات 
الوقت  م��دار 12 عامًا، وأق��ر في  األكثر تنافسية على 
ن��ف��س��ه ب��أن��ه م���ن ال��ص��ع��ب ت��ح��دي��د ح��ج��م ال��ن��ق��ص في 
الوضع يتغير  القطاعن، ألن  الخبرات واملواهب في 

بشكل كبير وخاضع للعرض والطلب. 
ول���س���وء ال���ح���ظ ي���ت���راف���ق ن��ق��ص ال���خ���ب���رات وامل���واه���ب 

ف��ي قطاعي امل��أك��والت وامل��ش��روب��ات ف��ي ال��وق��ت ال��ذي 
تشهدان انتعاشا قويا في الخليج، بدعم من معرض 

»إكسبو دبي« واستئناف السفر وفتح الحدود. 
وق����ال راي����ت: »ن��ظ��را ألن ت��ل��ك ال��ق��ط��اع��ات ت��س��ي��ر نحو 
التعافي الثابت من أزم��ة ك��ورون��ا، فهناك حاجة إلى 
مهارات وظيفية أقوى لضمان أن تشهد استثماراتها 
ع��ائ��دات اس���رع. وم��ع ذل��ك ال خ��ب��رات وم��واه��ب كافية 
في السوق املحلية لتلبية متطلبات انتعاش قطاعي 
امل����أك����والت وامل����ش����روب����ات ف���ي ج��م��ي��ع أن���ح���اء منطقة 

الخليج«. 

مستقبل القطاعات

وأوض����ح م��س��ؤول��ون ت��ن��ف��ي��دي��ون ك��ب��ار ف��ي ش��رك��ات 
للتكنولوجيا  املتزايد  االت��ج��اه  إل��ى  رائ��دة  توظيف 
ال�����ذي ي���ح���دث ف���ي ق���ط���اع���ات ال��ض��ي��اف��ة وامل����أك����والت 
وامل����ش����روب����ات، وي��ن��ظ��ر إل����ى ذل����ك ال���ت���ط���ور ك��م��ك��ون 
حيوي ملستقبل القطاعات في جميع أنحاء املنطقة، 
وكسبب آخر للفجوة املتزايدة في العرض والطلب 

للخبرات واملواهب. 
وفي هذا الصدد، قال مدير خدمة العمالء في »اي أم 
»جعلت  ب��ورك:  تشارلي  لالستشارات،  بارتنرز«  اي��ه 

قطاعات  ف��ي  واالب��ت��ك��ار  التكنولوجيا  تبني  ك��ورون��ا 
ال��ض��ي��اف��ة وامل���أك���والت وامل��ش��روب��ات ف��ي الخليج أم��را 
ال مفر منه، وق��د نتج عن ذل��ك ارتفاعات مضافة في 

إيراداتها بمليارات الدوالرات«. 
ال����ى ذل�����ك، ي��ش��ي��ر م��ط��ل��ع��ون ع��ل��ى ق��ط��اع��ي امل���أك���والت 
امل��اه��رة  والعمالة  ال��خ��ب��رات  أن توظيف  وامل��ش��روب��ات 
املستويات  جميع  عبر  املطلبات  م��ع  تتناسب  ال��ت��ي 
س��ي��ؤدي إل��ى ارت��ف��اع تكاليف األج���ور االج��م��ال��ي��ة في 

القطاعن. 

زيادة التكاليف

ق���ال���ت امل���دي���رة اإلداري�������ة ل��ق��ط��اع ال��ض��ي��اف��ة ف���ي »دب���ي 
اتيليه ه��اوس«، بانشالي ماهيندرا: »نشهد ارتفاعا 
في تكاليف األج��ور بنسب تتراوح بن 7% و8%، ما 
سيؤدي إلى زيادة نفقات املطاعم لنسب تتراوح بن 
28% و30%«، م��ح��ذرة م��ن أن ه��ذا س��ي��ؤدي بالتأكيد 
إلى زيادة األسعار في قوائم طعام املطاعم في العديد 

من األماكن. 
وأش���ارت إل��ى أن موظفن كثر ف��ي قطاعي امل��أك��والت 
الخليج تمكنوا فعال من االستفادة  واملشروبات في 
م��ن ه��ذا ال��وض��ع، وانتقلوا إل��ى العمل ب��روات��ب أعلى 
رغم عدم وجود خبرة خاصة أو فريدة لديهم، مبينة 
أنه في حال لم تتم معالجة هذا النقص في الخبرات 
وامل��واه��ب ف��ي تلك ال��ق��ط��اع��ات، ف��إن ذل��ك س��ي��ؤدي إلى 
زيادة كبيرة في تكاليف ونفقات املطاعم في الخليج 

عموما واإلمارات خصوصا.

فجوة متزايدة في العرض والطلب على خبرات قطاع المطاعم

 شركات الضيافة تخطط 
لرفع أسعارها لتغطية 

التكاليف اإلضافية 
للتوظيف

الطلب على مواهب 
قطاعي المأكوالت 
والمشروبات األكثر 

تنافسية في 12 
عامًا

عقاريات 

@aldilaijan
s.aldilaijan@alqabas.com.kw

إشارات عقارية

سليمان الدليجان

اإلشارة األولى.. حمراء
وسطاء  بعض  بني  الشريفة  غير  املنافسة  استمرار 
العقار في نشر األكاذيب أو األخبار غير الصحيحة، 
السوق بهدف  لقيمة  تقييم عقاري مخالف  إب��داء  أو 
إيقاف بيعه لوسيط، هنا نقول إن األرزاق مكتوبة وما 
أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك.

 
اإلشارة الثانية.. حمراء

إصرار وزارة التجارة على اشتراك مراقب التزام في 
دورة غسل األموال ملدة أسبوع، ثم اختباره بعد 20 
يومًا للتأكد من ترسيخ املعلومات، كل هذا من أجل 
تجديد رخصة مكتب أو شركة عقارية ومهن أخرى. 
من املؤكد أن معظم دول الخليج، إن لم يكن كلها، ال 
ال��وزارة  ف��إن عجزت  الطبيعي،  النظام غير  تتبع ه��ذا 
عن تتبع أو التأكد من وج��ود أم��وال مشبوهة داخل 
ألف طريقة وطريقة  املحلي، فهناك  العقاري  السوق 
ملعرفة ذلك من دون الحاجة إلى إجبار وسيط عقاري 
عمره قارب ال�80 سنة على الدخول في دورة غسل 
األم���وال مل��دة خمسة أي��ام! ونما إل��ى علمي أن بعض 

وسطاء العقار تم استثناؤهم.. فهل هذا صحيح؟ 

اإلشارة الثالثة.. صفراء
ارت���ف���اع ال���ت���داول خ���ال ال��ش��ه��ر امل��اض��ي ف��ي القطاع 
من  نفسه  الشهر  م��ع  م��ق��ارن��ة   %72 نحو  السكني 
����رب تهدئة 

ُ
ال��ع��ام 2020 إش����ارة إل���ى ق���وة ال��ق��ط��اع وق

األسعار.

اإلشارة الرابعة.. صفراء
ال�����ص�����ورة ض���ب���اب���ي���ة ن��س��ب��ي��ًا ف����ي ب���ع���ض امل���ن���اط���ق، 
الشريط  على  )امل��ط��اع��م(  الترفيهية  امل��ش��اري��ع  مثل 
ال��س��اح��ل��ي، ح��ي��ث إن ال���ع���روض م���ت���واف���رة ك�����أراٍض 
مؤجرة.  ومجمعات  األس���ود  على  وم��ب��اٍن  مرخصة 

القطاع في  البعض من االستثمار في هذا  وتخّوف 
غير محله العتبارات عديدة: 

إل��ى  امل���ش���روع م���ن 2000 م2  ت��غ��ي��ر ت��رخ��ي��ص   �����  1
 عدد املعروض.

َّ
10000 م2، وبالتالي قل

2 �� ع��ودة الكثير من ال��ف��روع للفتح م��رة أخ��رى بعد 
عودة الحياة شبه الطبيعية. 

3 ���� اس��ت��م��رار ال��ط��ل��ب ع��ل��ى االس��ت��ث��م��ار ف��ي محات 
املطاعم واملقاهي. 

اإلشارة الخامسة.. خضراء
ل ال��ط��ل��ب م��ن ال��ق��ط��اع ال��ح��رف��ي ب��ات��ج��اه القطاع  ت��ح��وَّ
االستثماري، وارتفاع في أسعار متر البيع بالقطاع 
الشهرين األخيرين نتيجة  االستثماري 5% خال 

الطلب واملضاربة.

اإلشارة السادسة.. خضراء
املنافسة بني تجار السوق ال تعني تحطيم اآلخرين، 
تنافسية  بيئة  إل��ى  أحيانًا نحتاج  ت��دان،  فكما تدين 
عادلة وال نحتاج إلى تأجيج أجواء السوق العقاري، 
وال��ب��ع��ض م��ن ت��ج��ار ال��س��وق يحسد اآلخ��ري��ن على 
التجار كانوا في  أن  العلم  باعه. مع  ما اشتراه وم��ا 
وما  والسبعينات  الستينات  ف��ت��رة  )خ���ال  ال��س��اب��ق 
قبلها( يبارك بعضهم لبعض عند إتمام صفقة من 

دون حسد أو بغض.

5 % ارتفاع سعر متر البيع 
في القطاع االستثماري 

خالل شهرين 

رغم استمرار قطاعات الضيافة واألغذية والمشروبات في الخليج بالتعافي من 
األثر االقتصادي السلبي لجائحة كورونا، إال أنها تواجه تحديا جديدا يتمثل بنقص 

الخبرات والمواهب، وفقا لخبراء التوظيف.

»الوطني«: خالل الربع الثالث من العام الحالي

السعودية الوحيدة عربياً ضمن مؤشر »ميرسر«

ارتفاع طفيف لعائدات السندات الكويتية

أفضل 10 دول للمعاشات التقاعدية في 2021

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن عائدات 
السندات السيادية المتوسطة األجل 
في دول مجلس التعاون سارت على 

خطى ارتفاع عائدات السندات في 
األسواق العالمية خالل الربع الثالث من 

العام الحالي، إذ أدى ارتفاع المعدالت 
العالمية »الخالية من المخاطر« إلى 

توقع المستثمرين عائدات أعلى من 
أدوات الدين الخليجية ذات المخاطر األكثر 

ارتفاعاً، مما أدى إلى تراجع معدالت 
الطلب وانخفاض الحق في أسعار 

السندات، مما يعني ارتفاع العائدات.

ف��ي ص��دارة  إل��ى أن البحرين ج���اءت  التقرير  أش���ار 
الدول الخليجية من حيث ارتفاع عائدات السندات. 
وك����ان ن��م��و ع���ائ���دات ال��س��ن��دات ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة األخ���رى 
بمعدالت أكثر تواضعًا )حوالي 6 �� 14 نقطة أساس( 
بينما ارتفع عائد السندات الكويتية بشكل طفيف 
)2 نقطة أس��اس(. أما بالنسبة للنظرة املستقبلية، 
في  الخليجية  ال��س��ن��دات  ع��ائ��دات  آف���اق  فستستمر 
االعتماد على تعافي االقتصاد اإلقليمي والعاملي، 
واتجاه عائدات السندات العاملية، وتطورات احتواء 

الجائحة، باإلضافة إلى تحركات أسعار النفط.

اإلصدارات الخليجية

ال���دي���ن  أدوات  إص��������دار  أن  »ال����وط����ن����ي«  وأوض��������ح   
الخليجية سجلت مستويات قوية في الربع الثالث 
من عام 2021، إذ بلغت قيمتها 27.2 مليار دوالر، 
الصادرة  الدين  أدوات  قيمة  إجمالي  بذلك  ليصل 
خالل األرب��اع الثالثة األول��ى من العام الحالي إلى 
81 مليار دوالر، بانخفاض هامشي مقارنة بالفترة 
املماثلة من العام املاضي )86 مليار دوالر(. وجاءت 
إصدارات السندات السيادية في قطر واإلمارات في 

الصدارة خالل الربع الثالث من العام.
ت��ظ��ل إص�������دارات دول مجلس  أن  ال��ت��ق��ري��ر  وت���وق���ع 
التعاون الخليجي في حدود معقولة خالل الفترة 
تمويل  الحتياجات  ن��ظ��رًا   ،2021 ع��ام  م��ن  املتبقية 
ال��ع��ج��ز، وم����ع اس���ت���ف���ادة ال��ح��ك��وم��ات م���ن اس��ت��م��رار 
ان��خ��ف��اض ت��ك��ال��ي��ف االق����ت����راض، وذل����ك ع��ل��ى ال��رغ��م 
النفط حاليًا  ال��ذي تشهده أسعار  أن االرت��ف��اع  من 
س��ي��ؤدي إل��ى خفض متطلبات االق��ت��راض إل��ى حد 
عام  املستقبلية حتى  التوقعات  إل��ى  وبالنظر  م��ا. 
النفط  أس��ع��ار  ب��م��س��ار  اإلص�����دارات  2022، ستتأثر 
وبمدى ضبط أوضاع املالية العامة، الذي ما يزال 
يعتبر من أبرز املجاالت الرئيسية التي تركز عليها 

ال��ع��دي��د م��ن ال����دول. إض��اف��ة إل���ى ذل���ك، ف���إن احتمال 
تشديد البنوك املركزية للسياسة النقدية قد يدفع 
على  االرت��ف��اع  نحو  الخليجية  السندات  بعائدات 
االق��ت��راض،  املتوسط، مما يزيد من تكاليف  امل��دى 
وي��������ؤدي إل������ى ت���ب���اط���ؤ وت����ي����رة إص��������دار ال���س���ن���دات 

الخليجية.

في  ال��ع��ال��م،  األول���ى على مستوى  امل��رت��ب��ة  آيسلندا  احتلت 
م��ؤش��ر م��ع��ه��د »م��ي��رس��ر« ال��ع��امل��ي ل��ل��م��ع��اش��ات ال��ت��ق��اع��دي��ة 
لعام 2021، تلتها هولندا في املرتبة الثانية، بينما جاءت 

الواليات املتحدة األميركية في املركز التاسع.
الفرعية  للمؤشرات  ُمرجحًا  متوسطًا  املؤشر  ويستخدم 
نتائج  اململكة  أظهرت  وقد  والنزاهة،  للكفاية واالستدامة 
إيجابية في جميع ه��ذه امل��ج��االت، كما وُي��ق��ارن 43 نظامًا 
للدخل التقاعدي في جميع أنحاء العالم، ويغطي 65% من 

سكان العالم.
وس��ّج��ل��ت امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ل��ل��ع��ام ال���راب���ع على 
التوالي نتائج متسقة في مؤشر »ميرسر« لتحتل املرتبة 
ال�26 في املؤشر، إذ حصلت على مؤشر إجمالي بلغ 58.1 
الدولة  وتعتبر  املاضي،  العام  نقطة  ب���57.5  مقارنة  نقطة، 

العربية الوحيدة التي شملها املؤشر.
ال��ك��ف��اي��ة، بسبب  وس��ّج��ل��ت امل��م��ل��ك��ة 61.7 نقطة ف��ي م��ؤش��ر 
ارت���ف���اع ن��س��ب��ة اس���ت���ب���دال امل���ع���اش���ات ال��ت��ق��اع��دي��ة وارت���ف���اع 
صافي مدخرات األسرة، كما سّجلت 50.9 نقطة في مؤشر 
ملزايا  خصصة 

ُ
امل اإللزامية  املساهمات  بفضل  االستدامة 

التقاعد.
ك��م��ا س��ّج��ل��ت أع���ل���ى درج�����ة ب��ل��غ��ت 62.5 ن��ق��ط��ة ف���ي م��ؤش��ر 
النزاهة، بسبب هيكل الحوكمة القوي في ما يتعلق بنظام 

املعاشات التقاعدية. )أرقام(

عوائد السندات السيادية الخليجية المتوسطة األجل

المصدر: تومسون رويترز داتاستريم، حتى تاريخ 15 اكتوبر

الدول األوليات في مؤشر »ميرسر سي أف إيه«
القيمة اإلجمالية للمؤشر )بالنقاط(الدولة

84.2آيسلندا

83.5هولندا

82.0الدنمارك

75.2النرويج

75أستراليا

73.3فنلندا

72.9السويد

71.6الواليات المتحدة

70.7سنغافورة

70سويسرا

مكاسب 
السندات العالمية

أف�����اد ال��ت��ق��ري��ر ب����أن ارت����ف����اع ع����ائ����دات ال��س��ن��دات 
بقيادة  ج��اء  األج��ل  املتوسطة  العاملية  السيادية 
ال��س��ن��دات ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ألج���ل 10 س���ن���وات، ال��ت��ي 
وصلت إلى 1.1% في بداية شهر أكتوبر، وذلك 
للمرة األولى منذ مارس 2020 في ظل توقعات 
ب��ت��ط��ب��ي��ق س��ي��اس��ة أك���ث���ر ت���ش���ددًا ن���ظ���رًا ل��ت��زاي��د 
ض��غ��وط األس���ع���ار. وارت��ف��ع��ت ع��ائ��دات ال��س��ن��دات 
الجاري  السندات  ش��راء  برنامج  من  الرغم  على 
تطبيقه حاليًا، وال��ذي ع��ادة ما يمارس ضغوطًا 

هبوطية على العائدات بسبب زيادة الطلب. 
وف����ي غ���ض���ون ذل�����ك، ارت���ف���ع���ت ع����ائ����دات س��ن��دات 
ال��خ��زان��ة األميركية ألج��ل 10 س��ن��وات بمقدار 8 
نقاط أساس، على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 

1.5% في أواخر شهر سبتمبر املاضي.

عائدات السندات الخليجية 
تقتفي أثر نظيراتها 

في األسواق العالمية

 81 مليار دوالر قيمة أدوات 
الدين الخليجية الصادرة

في 9 أشهر 
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أثنى على مستوى االستجابة مع الحملة 

م البنوك المتميزة في دعم »لنكن على دراية« الهاشل ُيكرِّ
أثنى املحافظ الهاشل على تميز الجهود التي قدمها كل من بنك 
الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الخليج وبنك 
وربة، كما أشاد بمستوى التفاعل مع الحملة واالستجابة لها 
الجهود  تضافر  أن  مضيفًا  الكويتية،  البنوك  جميع  قبل  م��ن 
التي بذلتها جميع وحدات الجهاز املصرفي أسهمت بوضوح 
في إنجاح الحملة وانتشارها ألوسع شريحة من عمالء القطاع 

املصرفي الكويتي.
على  »لنكن  املصرفية  التوعية  أن حملة  إل��ى  امل��ح��اف��ظ  وأش���ار 
دراي���ة« ق��د انطلقت ف��ي ب��داي��ة ال��ع��ام ب��م��ب��ادرة م��ن بنك الكويت 
امل��رك��زي وال��ب��ن��وك ال��ك��وي��ت��ي��ة، وب��ال��ت��ع��اون م��ع ات��ح��اد م��ص��ارف 
ل��دى أوس��ع  املالية  الثقافة  إل��ى رف��ع مستوى  الكويت، وت��ه��دف 
ش��ري��ح��ة م���ن امل��ج��ت��م��ع، وزي������ادة ال���وع���ي ل����دى ال��ج��م��ه��ور ب���دور 
ال��ق��ط��اع امل��ص��رف��ي، وكيفية االس��ت��ف��ادة م��ن ال��خ��دم��ات املتنوعة 

التي تقدمها البنوك على الوجه األمثل. 
امل��رك��زي ال  الكويت  إن بنك  ب��ال��ق��ول،  الهاشل  ال��دك��ت��ور  واختتم 
يدخر جهدًا في سبيل نشر التوعية املالية واملصرفية وحماية 
ح��ق��وق ال��ع��م��الء ف��ي ظ��ل ال��ت��ط��ور ال��ه��ائ��ل ل��ل��خ��دم��ات املصرفية 
اإللكتروني  االحتيال  أب��رزه��ا  من  من مخاطر،  وم��ا يصاحبها 
وتنوع أساليبه، األمر الذي يستدعي استمرار التوعية كنهج 
متواصل، وتعزيز دور القطاع املصرفي الكويتي في املسؤولية 

املجتمعية.

صورة جماعية للمكرمين مع محافظ البنك المركزي

عصام الصقر متسلماً درعاً تكريمية من الهاشل.. وبدا عبدالمحسن الرشيد 

كّرم محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور 
محمد يوسف الهاشل البنوك الكويتية 

المتميزة في دعم حملة التوعية المصرفية 
»لنكن على دراية«، وتوفيرها كل إمكاناتها 
في التواصل مع العمالء من خالل قنواتها 

اإللكترونية وحساباتها على منصات التواصل 
االجتماعي، وكذلك من خالل تنظيم أنشطة 

أسهمت بتقديم محتوى يناسب شرائح 
العمالء كافة، بهدف المساهمة في 

نشر مواد الحملة على أوسع نطاق لزيادة 
الوعي لدى الجمهور حول مجموعة من 

الموضوعات ذات الصلة بالثقافة المالية 
والمصرفية. 

 »المركزي« ال يّدخر جهداً 
في سبيل نشر التوعية

 المالية والمصرفية 

استمرار تعزيز دور القطاع 
المصرفي الكويتي في 
المسؤولية المجتمعية

 تضافر جهود جميع وحدات 
الجهاز المصرفي أسهم

 في إنجاح الحملة 

»S&P«: ضعف السياحة الدولية سيؤثر في االقتصاد

انتعاش العمالت المشفرة

دبي مقبلة على تعاٍف 
طفيف  في 2021 

بيتكوين تصعد ألعلى 
مستوياتها في 6 أشهر

ق����ال����ت س����ت����ان����درد ان������د ب�������ورز غ��ل��وب��ل 
مقبلة  دب��ي  إن  االئتمانية  للتصنيف 
ع��ل��ى ت���ع���اف ط��ف��ي��ف ه����ذا ال���ع���ام على 
خ��ل��ف��ي��ة ارت����ف����اع وت���ي���رة ال��ت��ط��ع��ي��م في 
املرتبطة  ال��ق��ي��ود  وتخفيف  اإلم�����ارات، 
ب�����ف�����ي�����روس ك���������ورون���������ا، ل�����ك�����ن ض���ع���ف 
في  ال��دول��ي��ة سيؤثر  السياحة  ن��ش��اط 

االقتصاد حتى أواخر 2022.
وق���ال���ت وك���ال���ة ال��ت��ص��ن��ي��ف االئ��ت��م��ان��ي 
التجارة  م��رك��ز  اق��ت��ص��اد  ف��ي تقرير إن 
وال����ت����م����وي����ل وال����س����ي����اح����ة ف�����ي ال���ش���رق 
العام  امل��ئ��ة  ف��ي  انكمش 10.9  األوس���ط 
امل���اض���ي، إذ أس��ه��م ال���رك���ود ف���ي ق��ط��اع 
الناجم عن فيروس كورونا  السياحة 
ب���ن���س���ب���ة 56 ف�����ي امل����ئ����ة م�����ن إج���م���ال���ي 

التراجع.
وأض���������اف »م���س���اه���م���ة ال���س���ي���اح���ة ف��ي 
ال��ن��ات��ج امل��ح��ل��ي اإلج���م���ال���ي ال��ح��ق��ي��ق��ي 
ت���راج���ع���ت إل�����ى ح����وال����ي 13 ف����ي امل��ئ��ة 
ف��ي 2020 م��ن 18 ف��ي امل��ئ��ة ف��ي 2019. 
وجاءت 30 في املئة أخرى من التراجع 
من   2020 ف���ي  امل���ئ���ة  ف���ي   10.9 ال���ب���ال���غ 

قطاعي تجارة الجملة والتجزئة«.
وت���ت���وق���ع س����ت����ان����درد ان�����د ب�������ورز ن��م��و 
العام،  املئة ه��ذا  اقتصاد دب��ي 3.5 في 
وهو ما يعود في األس��اس إلى معدل 
التطعيم املرتفع، إذ تلقى أكثر من 85 
في املئة من سكان اإلم��ارات جرعتني، 
بكوفيد��19  املرتبطة  القيود  وتخفيف 
ع��امل��ي��ا، م��ش��ي��رة ال���ى أن م��ع��رض دب��ي 
ت��أج��ل  ال������ذي  ال���ع���امل���ي،  إك���س���ب���و 2020 
ع��ام��ا ب��س��ب��ب ال��ج��ائ��ح��ة وان��ط��ل��ق ه��ذا 
الشهر، ينظر إليه على أنه يقدم دعمًا 
قبل  متوقعًا  ك��ان  مما  أق��ل  لالقتصاد 

كوفيد��19.
واخ���ت���ت���م���ت »ن���ت���وق���ع أال ي����ع����ود ع���دد 
ال����زائ����ري����ن ال����واف����دي����ن إل������ى دب������ي إل���ى 
أواخ�����ر 2022  م��س��ت��وي��ات 2019 ح��ت��ى 
ع���ل���ى األق��������ل. وم�����ع ذل������ك، ف���م���ن وج��ه��ة 
ال��ذي يستمر  الحدث  نظرنا، سيؤدي 
س����ت����ة أش�����ه�����ر إل�������ى ت���ح���س���ني إش����غ����ال 
ال���ف���ن���ادق وزي�������ادة اإلق����ب����ال ف���ي م��راك��ز 
التسوق، مما يعود بالنفع على قطاع 

التجزئة«. )رويترز(

صعدت عملة بيتكوين مجددا لتقترب 
من أعلى مستوياتها على اإلطالق خالل 
املتعاملون  عليها  ويراهن  أشهر،  ستة 
م��ع ت��وق��ع��ات ب��ت��دف��ق��ات اس��ت��ث��م��اري��ة في 
أص��ول بيتكوين والعمالت املشفرة مع 
إن��ش��اء ص��ن��دوق أس��ه��م أم��ي��رك��ي يعتمد 

على العقود اآلجلة، وفقا لرويترز.
إلدارة   ProShares ش����رك����ة  وك����ش����ف����ت 
األص�����ول، ع��ن خ��ط��ط األس���ب���وع امل��اض��ي 
م����ت����داول  ن���ق���د  أول ص�����ن�����دوق  إلط��������الق 
للعقود اآلجلة للبيتكوين في الواليات 
��ا لوثيقة 

ً
امل��ت��ح��دة ف��ي أق����رب وق����ت، وف��ق

إفصاح تنظيمية. ويعد هذا الصندوق 
مختلفة   

ً
أص������وال ت��ت��ض��م��ن  م��ال��ي��ة  أداة 

وي��م��ك��ن ت��داول��ه��ا ف���ي ال��ب��ورص��ة ت��م��اًم��ا 
مثل األوراق املالية األخرى.

بنسبة  بيتكوين  عملة  قيمة  وارتفعت 
1.5% خ���الل ال��ت��ع��ام��الت اآلس��ي��وي��ة في 
أكتوبر لتصل إلى أكثر من 62.6 دوالرا، 
وي��ع��د ه���ذا أع��ل��ى م��س��ت��وى ل��ه��ا م��ن��ذ أن 
 64.8 بلغت  قياسية  ذروة  إل��ى  وص��ل��ت 
أل��ف دوالر ف��ي أب��ري��ل. ه���ذا، وق��د ترتفع 
األس���ع���ار ال���ف���وري���ة إذا اس��ت��م��ر ال��ت��دف��ق 

النقدي.
ي����رى امل���ل���ي���اردي���ر، م�����ارك ك����وب����ان، ال���ذي 
تقدر فوربس ثروته بنحو 4.5 مليارات 
ميزة  تمتلك  بيتكوين  عملة  أن  دوالر، 
خ���اص���ة ع����ن ب���اق���ي ال���ع���م���الت امل���ش���ف���رة، 
حيث قال في تغريدة له على تويتر إن 
بيتكوين هي »األكثر احتفاظا بالقيمة 

في السوق«.
وي��ع��ت��ق��د ك���وب���ان أن ه����ذه امل���ي���زة ت��ع��ود 
إل���ى خ��ص��ائ��ص خ��وارزم��ي��ات وتصميم 
أنه  ل��درج��ة  وال��ن��ادرة،  املميزة  بيتكوين 
الذهب،  من  قيمة  أكثر  البيتكوين  ي��رى 
وي���ت���وق���ع أن ع��م��ل��ت��ي ب��ي��ت��ك��وي��ن وإي��ث��ر 
يتهافت  التي  األص��ول  من  ستصبحان 

عليها املستثمرون مع زيادة الطلب.
ويدافع املهوسون ببيتكوين عن وجهة 
املشفرة  العملة  إن  ت��ق��ول  ال��ت��ي  ن��ظ��ره��م 
تعد نظاًما ماليا ال مركزيا لديه القدرة 
على استبدال األنظمة املالية التقليدية، 
وي����ن����ظ����رون إل���ي���ه���ا ك���وس���ي���ل���ة ل��ل��ت��ب��ادل 
والتحوط ضد التضخم، بحسب شبكة 

سي إن بي سي.
وك��ان��ت ال��س��ل��ف��ادور ق��د دخ��ل��ت ال��ت��اري��خ 
م��ط��ل��ع س��ب��ت��م��ب��ر، ف��أص��ب��ح��ت أول دول���ة 
ذات سيادة تستخدم البيتكوين كعملة 
ال��ط��ري��ق للمقيمني  ي��م��ه��د  م���ا  رس��م��ي��ة، 
ل����دف����ع ال�����ض�����رائ�����ب وال�������دي�������ون األخ�������رى 
بالعملة املشفرة، والسماح ملئات اآلالف 
م��ن ال��ش��رك��ات ف��ي جميع أن��ح��اء ال��ب��الد 
ب��ق��ب��ول��ه��ا ك��وس��ي��ل��ة ل���ل���دف���ع. واح��ت��ف��ل��ت 
ال���دول���ة ال��واق��ع��ة ف��ي أم��ي��رك��ا ال��وس��ط��ى، 
ال���ت���ي ي��ب��ل��غ ع����دد س��ك��ان��ه��ا 6.5 م��الي��ني 
نسمة بهذه املناسبة من خالل عمليات 
ش��راء بيتكوين بقيمة 20 مليون دوالر 
اآللي  الصراف  املئات من أجهزة  ونشر 
ل��ع��م��ل��ة ال��ب��ي��ت��ك��وي��ن ف����ي ج��م��ي��ع أن���ح���اء 

البالد.

تزامناً مع ارتفاع مستويات النفط

ر من التراجع عن تنفيذ اإلصالحات »المحاسبين« تحذِّ
ح���������ذرت ج���م���ع���ي���ة امل����ح����اس����ب����ني وامل����راج����ع����ني 
الكويتية من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى 
تراجع الحكومة عن إصالحاتها االقتصادية 
ال��ت��ي ت��ع��ه��دت ب��ه��ا وق���ت أزم����ة ت���راج���ع أس��ع��ار 

النفط وتفشي فيروس كورونا. 
وف����ي ه����ذا ال���س���ي���اق، أش�����ار رئ���ي���س مجلس 
الطبيخ  الجمعية فيصل عبداملحسن  إدارة 
أن م��ن ب��ني ت��ل��ك اإلص���الح���ات امل��ل��ح��ة: زي���ادة 
ن���س���ب ت���ك���وي���ت امل����واط����ن����ني ف����ي ال��ق��ط��اع��ني 
الحكومي والخاص، ورفع مساهمة القطاع 
ال���خ���اص ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ امل���ش���روع���ات امل���درج���ة 
ف��ي خ��ط��ط ال��ت��ن��م��ي��ة، ب��اإلض��اف��ة إل���ى املضي 
قدمًا في تنويع مصادر الدخل، ناهيك عن 
اإلصالحات الكبيرة واملرتقب تحقيقها في 
الجهاز اإلداري للدولة والتي ستدفع نحو 
تمكني األجهزة الحكومية املعنية من تنفيذ 
رؤية كويت جديدة 2035، والتي تعد بوابة 
االقتصادي  املسار  لتعزيز  الحقيقية  األم��ل 

على املدى الطويل. 
واستدرك الطبيخ بالقول إن ارتفاعات أسعار 
النفط ستحسن، بال شك، من مواجهة تحديات 
الحالي  املالي  العام  في  الدولة  ميزانية  عجز 
متدنية،  ملستويات  لتتقلص   ،2022  /  2021
قدرها البعض دون ال�5 مليارات دينار، نزواًل 
في  دي��ن��ار  مليار   12.1 البالغة  تقديراتها  م��ن 
ال��ق��درة الحكومية  امل��ي��زان��ي��ة، وه��و م��ا سيعزز 

نحو تنفيذ مشاريعها التنموية املؤجلة.
وأش���������ار إل������ى أن ت�����راج�����ع وت�����ي�����رة اإلص�����اب�����ات 
ملستويات متدنية والتحضير للعودة الكاملة 
للحياة الطبيعية سيدفع إلى تحسني وتيرة 
األداء االقتصادي ويقلص كثيرًا من الخسائر 

الحادة التي عاناها االقتصاد. 

تنسيق الخدمات

وب����ني أن م���ن ب���ني ال���ع���وام���ل ال���ت���ي م���ن ش��أن��ه��ا 
ال��دول��ة ما يتعلق  تحسني وض��ع السيولة في 
بالتنسيق بني ال��وزارات والهيئات الحكومية 
املستقلة لالستفادة من خدماتها املتاحة فيما 
ب��ي��ن��ه��ا، م��ش��ي��رًا إل���ى أن ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��خ��دم��ات 
في   100 ب��ن��س��ب��ة  ل��ي��س��ت مستغلة  ال��ح��ك��وم��ي��ة 
املئة، وبالتالي يمكن لجهات أخرى االستفادة 

منها، األم��ر ال��ذي سيوفر عشرات املاليني من 
الدنانير سنويًا على ميزانية الدولة. 

وقال إن تبني مقترح تأسيس هيئة للمحاسبة 
وامل��راج��ع��ة الكويتية ف��ي ال��ك��وي��ت، ع��ل��ى غ��رار 
م���ا ه���و ق���ائ���م ف���ي دول م����ج����اورة، س��ي��ك��ون له 
املهنة،  أداء  وت��ط��وي��ر  ف��ي تحسني  األث���ر  ب��ال��غ 
النفطية  اإلي����رادات غير  ف��ي تعزيز  واإلس��ه��ام 
ف��ي م��ي��زان��ي��ة ال���دول���ة م��م��ا سيخفف االع��ت��م��اد 
ع��ل��ى ال��ن��ف��ط ف���ي امل���ي���زان���ي���ة، ك��م��ا أن ت��أس��ي��س 
املالية  ال��ب��ي��ان��ات  شفافية  م��ن  سيعزز  الهيئة 
ال��ش��رك��ات ب��أن��واع��ه��ا املختلفة،  ال���ص���ادرة ع��ن 
م���ا ي��ن��ع��ك��س إي���ج���اب���ًا ع��ل��ى ح���ق���وق م��س��اه��م��ي 
ال��ش��رك��ات وت��ط��وي��ر ب��ي��ئ��ة األع���م���ال، م��ب��ي��ن��ًا أن 
ت��ل��ك ال��ه��ي��ئ��ة س��ت��ع��زز ال��ث��ق��ة ل���دى املستثمرين 
في الداخل والخارج وتؤدي في الوقت نفسه 

العمل  إل��ى  ال��ج��ام��ع��ات  إل��ى تشجيع خريجي 
بمهنة املحاسبة واملراجعة، ما يعزز من دور 
الجمعية ف��ي ض��م امل��زي��د م��ن ال��ش��ب��اب مل��زاول��ة 

املهنة في العديد من القطاعات. 

الحوار الوطني

وشدد الطبيخ على أهمية التوافق الحكومي 
توافقية  بنتائج  للخروج  الحكومي  النيابي 
تنفيذ  االق��ت��ص��ادي، وتدفع نحو  املسار  تعزز 
ف��ي خ��ط��ة كويت  امل��درج��ة  امل��ش��اري��ع التنموية 
جديدة 2035 وتدفع بالتالي إلى تعزيز وضع 
س��ي��ول��ة االح��ت��ي��اط��ي ال��ع��ام ال���ذي ي��ع��ان��ي شبه 
الجفاف منذ تداعيات أزمة كورونا وتراجعات 

أسعار النفط. 
وأوضح أن الحوار الوطني وتوقيته، يستمد 
التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف  من  قوته 
م��ن��ذ تفشي  االق���ت���ص���ادي  األداء  م��ن��ه��ا  ع���ان���ى 
فيروس كورونا في م��ارس 2020، حيث تقدر 
األرق�������ام ال����ص����ادرة ع���ن ال��ب��ن��ك ال����دول����ي حجم 
بنهاية  االقتصاد  سيتكبدها  التي  الخسائر 
العام الحالي بحدود 17 مليار دوالر، ناهيك 
قطاع  منه  يعاني  ال���ذي  الصعب  ال��وض��ع  ع��ن 
ع��ري��ض م���ن أص���ح���اب امل���ش���روع���ات ال��ص��غ��ي��رة 
في  السيولة  مستويات  وتراجع  واملتوسطة، 
صندوق االحتياطي العام وما شكله ذلك من 

ضغط كبير على ميزانية الدولة.

فيصل الطبيخ

الطبيخ: 
رفع نسب التكويت.. 

وإصالح الجهاز اإلداري 
ضرورتان ملحتان

مع تصاعد تكاليف الطاقة

»ميركيوريا«: البرميل إلى 100 دوالر هذا الشتاء
»رغ���م أن��ه م��ن امل��ت��وق��ع أن ُي��ت��داول النفط 
ب��ني 80 إل���ى 90 دوالرًا ف��ي ال��ش��ت��اء، ف��إن 
م��س��ت��ب��ع��د«،  غ���ي���ر  دوالر   100 م���س���ت���وى 
ه��ذا م��ا توقعه م��ارك��و دون��ان��د الرئيس 
التنفيذي ملجموعة »ميركيوريا إنرجي 

غروب« لتداول السلع.
وأوض���ح دون��ان��د »م��ع تصاعد تكاليف 
الطاقة التي تساهم في تأجيج التضخم، 
العاملي  االق��ت��ص��اد  تعافي  م��ع  بالتزامن 
آثار الجائحة، فقد تواصل األسعار  من 
الصعود«، جاء ذلك أثناء قمة بلومبيرغ 

»إن إي إف« في لندن.
وأض��������������اف: »م��������ن ال����ص����ع����ب ت����خ����ي����ل أي 
س���ي���ك���ول���وج���ي���ة ل����ل����س����وق ق����ب����ل ال���ش���ت���اء 
بخالف الصعود، فلدينا نظرة إيجابية 

تجاه أسعار السلع والطاقة«.
وارت�����ف�����ع�����ت أس������ع������ار ال����ن����ف����ط أم�������س م��ع 
اس�����ت�����م�����رار أزم���������ة ف�����ي إم�������������دادات ال����غ����از 
أنحاء  في  والفحم  والكهرباء  الطبيعي 
ال���ع���ال���م، ف��ي��م��ا أدى ان���خ���ف���اض درج�����ات 
املخاوف  إلى إحياء  الصني  الحرارة في 
أكبر مستهلك للطاقة  ك��ان  إذا  بشأن ما 
املحلي  الطلب  تلبية  يمكنه  ال��ع��ال��م  ف��ي 

على التدفئة.
وارت���ف���ع خ���ام ال��ق��ي��اس ب��رن��ت 35 سنتًا، 
بما يعادل 0.4 في املئة إلى 84.68 دوالرًا 

امل��ئ��ة  ف����ي  ه���ب���ط 0.6  أن  ب���ع���د  ل��ل��ب��رم��ي��ل 
سبعة  مرتفعًا  العقد  ي���زال  وال  اإلث��ن��ني، 

في املئة تقريبًا منذ بداية الشهر.
ورب����ح����ت ال����ع����ق����ود اآلج����ل����ة ل����خ����ام غ���رب 
ت��ك��س��اس ال��وس��ي��ط األم��ي��رك��ي 70 سنتًا 
أو 0.9 في املئة لتصل إلى 83.14 دوالرًا، 
بعد أن ارتفعت 0.2 في املئة في الجلسة 
ال��س��اب��ق��ة وب��ن��ح��و ع���ش���رة ف���ي امل���ئ���ة ه��ذا 

الشهر.

وق�����ال م��ح��ل��ل ش�����ؤون ال��ن��ف��ط ف���ي ش��رك��ة 
السمسرة »بي.في.إم أويل أسوسيتس« 
ف��ي ل��ن��دن ت��ام��اس ف��ارج��ا »ع��ن��دم��ا يكون 
ال�����س�����وق ف�����ي ح����ال����ة ص�����ع�����ود، ع��������ادة م��ا 
يكون خام برنت هو الذي يقود مسيرة 
ال����زي����ادة، ل��ك��ن ه����ذه امل�����رة ت���وف���ر م��س��ائ��ل 
م��ح��ل��ي��ة )ف����ي ال����والي����ات امل���ت���ح���دة( دع��م��ًا 

إضافيًا لخام غرب تكساس الوسيط«.
وأف�����اد م��ت��ع��ام��ل��ون وم��ح��ل��ل��ون ب���أن���ه مع 
انخفاض درجات الحرارة في ظل اقتراب 
الشمالي  الكرة  الشتاء في نصف  فصل 
وزيادة الطلب على التدفئة، فمن املرجح 
أن ت��ظ��ل أس��ع��ار ال��ن��ف��ط وال��ف��ح��م وال��غ��از 

الطبيعي مرتفعة.
وارت���ف���ع���ت ال���ع���ق���ود اآلج����ل����ة ل��ل��ف��ح��م ف��ي 
ال����ص����ني 7.8 ف����ي امل����ئ����ة أم�������س، ف����ي ح��ني 
مثل  املخاطر،  العالية  األص���ول  ارتفعت 
األس��ه��م أي��ض��ًا. وم��ن املتوقع أن يتسبب 
الطبيعي  الفحم وال��غ��از  ارت��ف��اع أس��ع��ار 
في آسيا في تحول بعض املستخدمني 
التكلفة  املنخفض  النفط  إلى  النهائيني 
. ل��ك��ن ب��ي��ان��ات رس��م��ي��ة أظ��ه��رت أن 

ً
ب��دي��ال

أزم����ة ال��ط��اق��ة ال��ت��ي ت��س��ب��ب��ت ف���ي ارت��ف��اع 
األسعار تضر أيضًا بالنمو االقتصادي 
ال���ص���ي���ن���ي ال��������ذي ان����خ����ف����ض إل�������ى أدن�����ى 

مستوياته في عام.

ارتفاع أسعار النفط
 مع استمرار أزمة

في إمدادات الغاز 
الطبيعي والفحم

تصاعد تكاليف الطاقة يسهم في تأجيج التضخم



 قالت شركة العقارات املتحدة  أن مشروع 
»أب����������راج ح����ص����ة« ال���س���ك���ن���ي ح���ص���ل ع��ل��ى 
»أف��ض��ل تطوير سكني« وج��ائ��زة  ج��ائ��زة 
��وج 

ُ
»أف��ض��ل تصميم س��ك��ن��ي«، ف��ي ح��ن ت

م���ش���روع »م��ن��ت��ج��ع أس��وف��ي��د« ف���ي مدينة 
م��راك��ش ب��امل��غ��رب ع��ل��ى ج��ائ��زت��ي »أف��ض��ل 
تصميم  »أفضل  وكذلك  سكني«  مشروع 

فندق« ملنتجع سانت ريجس مراكش. 
كما حاز مشروع »بيوت حصة« السكني 
ج������ائ������زة »أف������ض������ل ت���ص���م���ي���م ل���ل���م���س���اك���ن 
امل���ت���ع���ددة«، ب��اع��ت��ب��اره م���ن روائ�����ع أع��م��ال 
إت��ش« لالستشارات  »إس إس  دار  شركة 
ال��ه��ن��دس��ي��ة، واح������دة م���ن أب�����رز ال��ش��رك��ات 
االس����ت����ش����اري����ة ال���ه���ن���دس���ي���ة وامل���ع���م���اري���ة 

الرائدة في منطقة الشرق األوسط.
وأشار البيان الى أن أهمية هذه الجوائز 
للتميز  معيارًا  باعتبارها  تبرز  العاملية 
ف���ي ق��ط��اع ال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري ب��امل��ن��ط��ق��ة. 
قبل  من  الثالثة  املشاريع  تم تصنيف  إذ 
ل��ج��ن��ة ت��ح��ك��ي��م م��س��ت��ق��ل��ة ت���ض���م م��اي��زي��د 
ع��ل��ى 80 خ��ب��ي��رًا م���ن ن��خ��ب��ة ال���خ���ب���راء في 
تقييمهم  تركز  العاملي،  العقاري  القطاع 
امل��واص��ف��ات كالتصميم  ال��ع��دي��د م��ن  على 
وال����ج����ودة وت���واف���ر ال���خ���دم���ات واالب��ت��ك��ار 

وااللتزام باالستدامة والتسويق. 

شهادة عاملية

اإلدارة  م���ج���ل���س  رئ�����ي�����س  ن�����ائ�����ب  وق���������ال 
وال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ج��م��وع��ة م���ازن 
ع���ص���ام ح����وا »إن ال���ف���وز ب���ه���ذه ال��ج��وائ��ز 
املرموقة يعّد بمنزلة شهادة عاملية تعزز 
ت��ف��ّوق ش��رك��ة ال��ع��ق��ارت امل��ت��ح��دة لتطوير 
أف���ض���ل م��ش��اري��ع��ه��ا وت��ص��ن��ي��ف��ه��ا، ضمن 
على  املتخصصن  ال��ع��ق��اري��ن  امل��ط��وري��ن 

مستوى الوطن العربي وأفريقيا«.
���م���ك���ن���ن���ا ه������ذه ال����ج����وائ����ز م��ن 

ُ
وأض��������اف »ت

ترسيخ مكانتنا بن املطورين العاملين، 
وامل�����ض�����ي ق����دم����ًا ب���ح���رص���ن���ا ع���ل���ى ت��ل��ب��ي��ة 
مقدمة  ف��ي  إنهم  حيث  العمالء،  تطلعات 
اه��ت��م��ام��ن��ا وك���ذل���ك ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى تبني 
جماليات  على  تعتمد  طموحة  منهجية 
ال���ت���ص���م���ي���م وج����������ودة امل����ن����ت����ج، م���ؤك���دي���ن 
ح����رص ال��ش��رك��ة ال���دائ���م ع��ل��ى ط����رح أرق���ى 

املشاريع السكنية والتجارية والترفيهية 
وال��ف��ن��دق��ي��ة األك��ث��ر اب��ت��ك��ارًا ع��ل��ى مستوى 
ال���ك���وي���ت وامل��ن��ط��ق��ة ك���ك���ل، وال���ت���ي تتميز 
استخداماتها بالجودة العالية واالبتكار 
وت����رت����ق����ي ب����أس����ل����وب ج����دي����د ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
السكني والرواد للعيش والترفيه والعمل 

في آن واحد«.

للتطوير  التنفيذي  املدير  ق��ال  جهته،  من 
امل����ه����ن����دس م�����ش�����اري س���ل���ي���م���ان امل���ح���ي���الن 
»ح���ص���ول���ن���ا ع���ل���ى ه�����ذا ال���ت���ك���ري���م ال���رف���ي���ع 
ل���ج���وائ���ز ال���ع���ق���ارات ال��ع��رب��ي��ة واألف��ري��ق��ي��ة 
الرائدة كمطور  لعام 2021 يؤكد مكانتنا 
عقاري جدير بالحفاظ على أرقى معايير 
التقنيات  وتوظيف  واالس��ت��دام��ة  االبتكار 

امل�����ت�����ط�����ورة، ض����م����ن ال����ف����ن����ون ال���ه���ن���دس���ي���ة 
املعمارية والتصاميم الداخلية ملشاريعنا. 
وإن ه��ذا اإلن��ج��از ما هو إال إثبات ودالل��ة 
على سعينا املستمر في جميع مشاريعنا 
إلض�����اف�����ة ال���ل���م���س���ات ال����راق����ي����ة وال����ج����ذاب����ة 
لترسي أسسًا مبتكرة في فنون التصميم 

والهندسة املعمارية«.

BUSINESS
13 اقتصاد وأعمال
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عبر تقديمها الدعم اللوجستي

»صناعات الغانم« ترّكز جهودها 
مع »الزراعة« لتخضير البالد

ان��ط��الق��ًا م���ن م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا االج��ت��م��اع��ي��ة 
ك��ش��ف��ت »ص��ن��اع��ات ال��غ��ان��م« ع��ن دعمها 
للموسم  التخضير  لحملة  اللوجستي 
الزراعي 2021/2022 التي أطلقتها الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
في بداية أكتوبر، والتي ستستمر حتى 
ال��ح��م��ل��ة  ت����ه����دف   .2022 م�������ارس  ن���ه���اي���ة 
البيئية  االس��ت��دام��ة  لتحقيق  التطوعية 
ال��ب��الد من  ف��ي  وتنمية الغطاء األخ��ض��ر 
خالل التطوع بغرس أشجار السدر بداًل 
من النخيل في مختلف املحافظات. هذا 
وت��س��ه��م »ص��ن��اع��ات ال��غ��ان��م« ع��ن طريق 
ت���ق���دي���م ال�����دع�����م ال���ل���وج���س���ت���ي م�����ن خ���الل 
»شركة واشنطونيا الزراعية« باإلضافة 
إل����ى س��ل��س��ل��ة م��ق��اه��ي »ك���وس���ت���ا ك��وف��ي« 

التابعتن لها.
وف����ي ت��ع��ل��ي��ق ل���ه ح����ول ذل�����ك، أك����د م��دي��ر 
ع�����ام ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل����ش����ؤون ال����زراع����ة 
وال��������ث��������روة ال���س���م���ك���ي���ة ال����ش����ي����خ م��ح��م��د 
التخضير  أن حملة  ال��ص��ب��اح  ال��ي��وس��ف 
هي انطالقة مشوار املليون ميل لزراعة 
أش��ج��ار ال��س��در ف��ي ال��ك��وي��ت، مضيفًا أن 
النباتات  من  لكونه  السدر جاء  اختيار 
العالية،  ال��ح��رارة  ال��ت��ي تتحمل درج���ات 
وال تستهلك الكثير من املياه وال تحتاج 
لصيانة دائمة، على عكس النخيل الذي 
ي��ح��ت��اج ل��رع��اي��ة ك��ب��ي��رة وم���ي���اه ك��ث��ي��رة. 

باملشاركة  الصباح  اليوسف  أش��اد  كما 
ال���ف���اع���ل���ة مل���ؤس���س���ات ال���ق���ط���اع ال���خ���اص، 
الس���ي���م���ا ص���ن���اع���ات ال���غ���ان���م، م����ن خ���الل 
ال��ل��وج��س��ت��ي وامل��ع��ن��وي لتحقيق  ال��دع��م 

أهداف هذه الحملة.
اإلدارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س  أك������د  وب����������دوره 
التنفيذي لشركة صناعات الغانم قتيبة 
ال���غ���ان���م، اع�����ت�����زازه ب���دع���م ه�����ذه ال��ح��م��ل��ة، 
مشيرًا إلى أهمية هذه املبادرة الوطنية 
ال��ه��ادف��ة إلث����راء ال��ب��ي��ئ��ة ب��ش��ك��ل م��س��ت��دام، 
آم�����ال ب���اس���ت���م���رار امل���ج���ام���ي���ع ال��ت��ط��وع��ي��ة 
وم���ؤس���س���ات امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي وال��ق��ط��اع 

ال���خ���اص ب���امل���ش���ارك���ة ف���ي ه����ذه ال��ح��م��ل��ة. 
ع��ن  أع���ب���ر  أن  إال  ي��س��ع��ن��ي  »ال  وأض�������اف 
الفخر باملتطوعن كافة الذين يشاركون 
في هذه الحملة الوطنية، واضعن بعن 
االعتبار أهمية العطاء للمجتمع. مما ال 
أطلقتها  ال��ت��ي  الحملة  ه��ذه  أن  فيه  ش��ك 
والثروة  ال��زراع��ة  لشؤون  العامة  الهيئة 
ال��س��م��ك��ي��ة ت���ع���د م����ث����ااًل م���م���ي���زًا ل��ت��ض��اف��ر 
التطوعية واألف���راد مع  املجاميع  جهود 
للعمل  والخاصة  الحكومية  املؤسسات 
معًا من أجل الحفاظ على بيئة الكويت 

الغالية«.

قتيبة الغانممحمد اليوسف الصباح

دورات لتدريب الموظفين وتطويرهم 
في »تعاونية الروضة«

افتتحت جمعية الروضة وحولي التعاونية أولى فعاليات 
ودورات قسم التدريب والتطوير إلعداد املوظفن وتأهيلهم 
وامل��ه��ارات  اإلستراتيجية  الخطة  وتطبيق  لرؤية  والسعي 
القيادية، تحت رعاية رئيس مجلس اإلدارة خالد السداني، 
وإشراف رئيس قسم التدريب والتطوير بدر الياقوت، وذلك 
لتحفيز نخبة م��ن امل��وظ��ف��ن امل��ش��ارك��ن ب��امل��ه��ارات ال��الزم��ة 
األدوات،  ع��ل��ى  وت��ع��ري��ف��ه��م  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  إدارة  ف��ي  للنجاح 
وت��أص��ي��ل م��ع��رف��ة امل��ش��ارك��ن ب���ال���دورة وب��امل��ف��اه��ي��م اإلداري����ة 
ال��ح��دي��ث��ة، وت��ن��م��ي��ة ال��ف��ك��ر واإلب�������داع وخ���ل���ق روح امل���ب���ادرة 

للموظف وإدارة الوقت وبناء فرق عمل فعالة.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس اإلدارة خالد السداني: 
أه����داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وذل�����ك  ت���دري���ب���ي���ة،  دورة  أول  ان���ط���الق  إن 
الجمعية ورؤيتها ولجانب مهم من الخطة االستراتيجية 
2024 لتأهيل وكسب القيادات اإلشراف والكفاءة في تسيير 
ال��ع��م��ل، وي���ه���دف أي��ض��ًا إل����ى ت��أه��ي��ل ف��ئ��ة اإلدارة ال��وس��ط��ى 
ومتميزين  فعالن  ق���ادة  ليصبحوا  اإلش��راف��ي��ة  وال��وظ��ائ��ف 

يستطيعون النهوض بالعمل وتطويره. 
وأش�����ار ال���س���دان���ي إل����ى أن ال��ع��ن��ص��ر ال��ب��ش��ري ه���و األه����م في 

ن��ه��وض أي م��ؤس��س��ة، م���ؤك���دًا أن ال��ت��دري��ب ي��ش��م��ل مختلف 
األقسام اإلدارية لبناء شخصية املوظف في الجانب اإلداري، 
وع��ل��ى ك���ل امل��س��ت��وي��ات إلح�����داث ت��غ��ي��ي��ر إي��ج��اب��ي م���ن خ��الل 
استثمار خبراتهم الوظيفية واملشاركة الفعالة في التنفيذ 
واإلشراف على خطط التنمية وترجمتها إلى واقع مملوس.
كما أوضح أن الدورة كانت بمنزلة تحفيز وتوجيه وإعداد 
البشري، وللذين عليهم  للعنصر  والرئيسي  الفاعل  ال��دور 
االع��ت��م��اد ف��ي ن��ج��اح ودف���ع عجلة ال��ت��ط��وي��ر، وب��ه��دف صقل 
املبدعن،  وتحفيز  ل��إب��داع  بيئة مشجعة  وخ��ل��ق  امل��ه��ارات 
وال���ح���رص ع��ل��ى أن ت��ك��ون ال�����دورة إلع����داد امل��وظ��ف املتميز، 
باإلضافة إلى التميز في تنمية املهارات القيادية واملهنية 
ل���ل���ق���ي���ادات م���ن خ����الل دورات م��ت��ك��ام��ل��ة ت��ؤه��ل��ه��م ل��ل��ق��ي��ادة 
، مبينًا أن املوسم الثاني سيشهد تنظيم عدد من 

ً
مستقبال

ف��ي تقديم دورة  التدريبية، وق��د ش���ارك  ال����دورات وال����ورش 
ال��ع��م��ل واإلش������راف عليها  ال��ق��ي��ادي��ة إلدارة ف��ري��ق  امل���ه���ارات 
ال����دورة انطالقة  ال��ج��زاع، م��ؤك��دًا أن ه��ذه  املتميز د. ج��اس��م 
املنطقة  أي��ض��ًا للمساهمن وأب���ن���اء  ع���دة س��ت��ط��رح  ل�����دورات 

قريبًا.

السداني والمنيس والبسام خالل تكريم جاسم الجزاع

من فئة 5 نجوم عن مشاريع »أبراج حصة« و»بيوت حصة« و»أسوفيد«

»العقارات المتحدة« تحصد 5 جوائز مرموقة

جائزة أفضل تصميم لمشروع أبراج حصة

جائزة أفضل تطوير لمشروع أبراج حصة

جائزة أفضل تصميم للمساكن المتعددة لمشروع بيوت حصة جائزة أفضل مشروع سكني لمنتجع أسوفيد في مراكش جائزة أفضل تصميم فندق سانت ريجيس في المغرب

 حوا: 
شهادة عالمية تعّزز 

تفّوقنا بتطوير أفضل 
المشاريع

تّرسخ مركزنا بين 
رين العالميين  المطوِّ

المحيالن: 
ر  تؤكد مكانتنا كمطوِّ
عقاري يحافظ على 

أرقى المعايير 

اإلنجاز إثبات على 
السعي المستمر 
إلضافة اللمسات
الراقية والجذابة 

حصدت شركة العقارت المتحدة، كبرى الشركات العقارية في 
الكويت والشرق األوسط وشمال أفريقيا، خمس جوائز مرموقة 

من فئة 5 نجوم لمشاريعها التطويرية، وذلك ضمن جوائز 
العقارات العربية واألفريقية لعام 2021، التي منحتها المنظمة 

الدولية لجوائز العقارات أخيراً، في حفل افتراضي يوم الخميس 7 
أكتوبر في مدينة إيسيكس بالمملكة المتحدة. 

تحفة معمارية
يعد مشروعا »أبراج حصة« و»بيوت 
حصة  بضاحية  السكنيان  ح��ص��ة« 
امل����ب����ارك م���ن أب�����رز م���ش���اري���ع ش��رك��ة 
ال���ع���ق���ارات امل���ت���ح���دة ف���ي ال���ك���وي���ت، إذ 
تنهض »أب����راج ح��ص��ة« ع��ل��ى ارت��ف��اع 
تحفة  تصميمها  ليغدو  ط��اب��ق��ًا،   40
معمارية رائعة ونقلة هندسية نوعية 
���ر 

ّ
مل���ف���ه���وم س���ك���ن���ي م����ع����اص����ر، ل���ت���وف

ل��س��اك��ن��ي��ه��ا م���ج���م���وع���ة واس����ع����ة م��ن 
املساكن العصرية تجمع بني الفخامة 
وال����رف����اه����ي����ة، وت����ت����ن����وع ب�����ني ال��ش��ق��ق 
وط����واب����ق ال���دوب���ل���ك���س وك��ل��ه��ا م��ؤل��ف��ة 
ن��وم تتمّيز بمناظر  م��ن ث��اث غ��رف 
بانورامية خابة على البحر واملدينة.

ي����ت����ك����ّون م�����ش�����روع »ب�����ي�����وت ح���ص���ة« 
م���ن 40 وح����دة ت����اون ه����اوس راق��ي��ة، 
مكونة من أرب��ع غرف ن��وم، وبنايتني 
لكل  طابقًا   12 ب��ارت��ف��اع  متجاورتني 
م��ن��ه��م��ا، ت��ش��م��ل 104 ش��ق��ق ف��اخ��رة 
متضمنتني  ن��وم  غرفتي  م��ن  مكونة 
7 وح��دات بنتهاوس، صممت بأعلى 
وسط  والرفاهية  الفخامة  مستويات 
طبيعة ناضرة وبإطالة على الخليج 
مدينة  قلب  من  مقربة  وعلى  العربي 

الكويت النابضة. 
يوفر املشروعان السكنيان للقاطنني 
املرافق  من  متنوعة  مجموعة  فيهما 
وال���خ���دم���ات، ل��ي��ض��ي��ف��ا ب���ذل���ك ت��ج��رب��ة 
الحداثة  بني  تجمع  معاصرة  سكنية 
الشركة  حققت  وق��د  والخصوصية. 
السكنية  للوحدات  مبيعات  إجمالي 
ف��ي أب����راج ح��ص��ة بنسبة ت��ص��ل إل��ى 
»بيوت  م��ن   %24 نسبة  وبيع   ،%57

حصة«. 

منتج سياحي سكني
على صعيد م��ش��روع »أس��وف��ي��د« في 
م��دي��ن��ة م���راك���ش ب��امل��غ��رب، ف��ه��و يمتد 
مربع،  متر  مليون   2.5 مساحة  على 
ويتمع بموقع إستراتيجي حيث يبعد 
نحو 8 كيلومترات عن مطار مراكش 

الدولي.
وسكنيًا  س��ي��اح��ي��ًا  منتجعًا  وي��ع��ت��ب��ر 
 م����ت����ع����دد االس����ت����خ����دام����ات 

ً
م����ت����ك����ام����ا

ب��أس��ل��وب ف��اخ��ر، لينقسم  وم��ص��م��م��ًا 
إلى مراحل، تضم األولى ناديًا للغولف 
امل���ك���ّون م��ن 18 ح��ف��رة وال��ح��ائ��ز على 
العديد من الجوائز العاملية، إلى جانب 

عدد من الفيات السكنية الراقية.
امل����رح����ل����ة ال���ث���ان���ي���ة ل���ل���م���ش���روع ت��ض��م 
منتجع سانت ريجيس مراكش، أحد 
ال��ع��امل��ي��ة من  ف��ن��ادق سلسلة م��اري��وت 
م��ن غرف  ن��ج��وم، ويتألف  فئة خمس 
وف����ل����ل ص���م���م���ت ب���أع���ل���ى م��س��ت��وي��ات 
ال��رق��ي وال��ف��خ��ام��ة، إل���ى ج��ان��ب ال��ع��دي��د 
التي  الترفيهية  والخدمات  املرافق  من 

تتميز بمواصفات عاملية.
ك���م���ا س���ت���ض���م امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة ف��ي 
»أس���وف���ي���د« م��ج��م��وع��ة م���ن ال���وح���دات 
ال��س��ك��ن��ي��ة ال���راق���ي���ة، م��ن��ه��ا ف��ل��ل تحمل 
عامة تجارية، وفلل استثمارية، وفلل 
إلى أنشطة  سكنية وشقق باإلضافة 

تجارية متنوعة.
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إيران توقف إنتاج لقاحاتها ضد »كورونا«
أعلن أحمد كريمي، مدير مشروع لقاح »فخرا« اإليراني ضد فيروس كورونا املستجد، عن قرار 
وقف إنتاج هذا اللقاح، بحجة عدم استخدامه من قبل اإليرانيني، وسط انتقادات بفيضان اللقاحات 
الغربية. وبحسب كريمي فإن عدد املتطوعني الذين وافقوا على أخذ اللقاح االيراني انخفض بعد 
دخول اللقاحات األجنبية إلى البالد أخيرًا، مضيفا أن لقاحات كورونا املحلية غالبيتها في مرحلة 
التجارب السريرية، والشركات املصنعة تواجه تحديات كثيرة في االنتاج. مؤكدًا ان وزارة الصحة 
االيرانية قطعت وعودًا بالشراء املسبق للقاحات فخرا، لكن حتى اآلن لم تتخذ أي إجراء فعلي، ما 

يثبت انها ال تثق باملنتج اإليراني.

استقال واعداً بالكشف قريباً عن »أسباب معقدة« وراء الفشل

زلماي خليل زاد.. المخضرم الذي أعيته أفغانستان
والء عايش 

ب��ع��د س���ن���وات ق��ض��اه��ا ال��دب��ل��وم��اس��ي األف���غ���ان���ي األص����ل، 
زمل�����اي خ��ل��ي��ل زاد ف���ي خ����وض م���ف���اوض���ات ش���اق���ة، أع��ل��ن، 
 
ً
قائال أفغانستان،  إلى  أميركي  استقالته كمبعوث  أمس، 
األفغانية وحركة  الحكومة  السياسية بني  الترتيبات  إن 

طالبان »لم تحقق التقدم الذي كنا نتصوره«.
مضيفًا أن »األسباب وراء ذلك معقدة، وسأشارككم ما أراه 

بخصوص ذلك في األيام واألسابيع املقبلة«. 
وأك����د وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي أن��ت��ون��ي بلينكن خبر 
االس��ت��ق��ال��ة، وأف���اد ب��أن ت��وم��اس وي��س��ت، ن��ائ��ب خليل زاد، 

سيشغل منصبه.
خ��ل��ي��ل زاد ال�����ذي وص��ف��ت��ه وزي�����رة ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة 
السابقة كونداليزا رايس بأنه »امللك ذو القدرة الهائلة في 
مفاوضات،  أي  يخض  لم  املتناحرة«  اآلراء  بني  التوفيق 
أن سيطرت »طالبان« على  أي تصريح، منذ  ول��م يصدر 
أف��غ��ان��س��ت��ان، ول����م ي��ح��ق��ق ال���ه���دف امل���رج���و ف���ي ب���ل���ده األم، 
الدبلوماسية  اإلخفاقات  أكبر  من  لواحد  وجهًا  وأصبح 

األميركية، وفق دبلوماسيني أميركيني. 
ى زاد ملف العالقة بني الواليات املتحدة وأفغانستان 

ّ
تول

السابق  األميركي  الرئيس  إدارة  عام 2018 بعدما عينته 

املفاوضات  على  لإلشراف  خاصًا  مبعوثًا  ترمب  دونالد 
م��ع »ط��ال��ب��ان«، ال��ت��ي أث��م��رت امل��ف��اوض��ات الح��ق��ًا ع��ن اتفاق 
تاريخي أبرم في الدوحة في فبراير 2020 تعّهدت أميركا 
مفاوضات   

ّ
لكن التالي.   ال��ع��ام  ف��ي  باالنسحاب  بموجبه 

تقدم  أي  لم تحرز  السالم بني »طالبان« وحكومة كابول 

ي��ذك��ر، وع��ن��دم��ا دن��ا م��وع��د االن��س��ح��اب األم��ي��رك��ي ان��ه��ارت 
القوات األفغانية التي بنتها الواليات املتحدة على مدى 

20 عامًا.
وبدا أن االتفاق الذي رسم خيل زاد معامله لم يكن أكثر من 
ن��ّص على أن تغادر  ت��ن��ازالت أميركية، إذ  م��ج��ّرد سلسلة 

أن  ودون  للنار  وق��ف  دون  أفغانستان  املتحدة  ال��والي��ات 
تضع حتى إطار عمل ألي عملية سالم تنهي الحرب.

خ��ل��ي��ل زاد )70 ع��ام��ًا( دب��ل��وم��اس��ي م��خ��ض��رم ي��ت��ح��ّدر من 
الباشتو  لغتي  ويجيد  إيرانية،  وأص��ول��ه  الشريف،  م��زار 
وآسيا  الخليج  ش���ؤون منطقتي  ف��ي  وال����داري. تخصص 

الوسطى في عهد الرئيس جورج بوش، كما شغل منصبًا 
في مجلس األمن القومي.

ليونته جعلته قادرًا على املرور من حقبة ريغان الرامبوية 
إل����ى ح��ق��ب��ة ج����ورج ب����وش األب ل��ي��ص��ب��ح س��ك��رت��ي��رًا ث��ان��ي��ًا 
ملساعد نائب وزير الدفاع األميركي للتخطيط السياسي، 
��ق��ت ب���ه ل��ي��خ��ت��اره ال��رئ��ي��س ب��ي��ل ك��ل��ي��ن��ت��ون خ��ب��ي��را 

ّ
ث���م ح��ل

سياسيا بارزا ومساعدًا خاصًا للرئيس واملدير األول في 
مجلس القومي األميركي لشؤون الخليج العربي وجنوب 

غرب آسيا.
وف����ي ال���ع���راق ك����ان ل��خ��ل��ي��ل زاد ت��ج��رب��ت��ه ال���خ���اص���ة، حيث 
»العراقيني  ل� ال��خ��اص  ال��رئ��اس��ي  امل��ب��ع��وث  ت��ول��ى منصبي 
ال��خ��ارج، ثم  منصب  العراقية في  األح���رار« أي املعارضة 
التجربة  ه��ذه  ع��ن  وكشف  العراق.   ف��ي  األميركي  السفير 
ف��ي ك��ت��اب��ه »ال��س��ف��ي��ر م��ن ك��اب��ول إل���ى ال��ب��ي��ت األب��ي��ض عبر 
ع��ال��م م���ض���ط���رب«، ون��ش��ر م��ع��ل��وم��ات م��ث��ي��رة ح����ول خطط 
ك��ان��ت عالقته  كيف  ال��ع��راق. وروى  على  للسيطرة  إي���ران 
��ب العالقة معه كان 

ّ
 إن م��ن رت

ً
ق��ائ��ال م��ع قاسم سليماني، 

الزعيم الكردي الراحل جالل الطالباني الذي شغل منصب 
الرئيس العراقي الحقًا. كما لم يغفل خليل زاد عن اإلشارة 
إل���ى ال����دور ال���س���وري ف��ي إذك����اء ال��ع��م��ل��ي��ات اإلره��اب��ي��ة في 

العراق آنذاك.

لم يخض أي مفاوضات أو يصّرح 
منذ سيطرة »طالبان« على كابول

يتحّدر من مزار الشريف وأصوله 
إيرانية ويجيد لغتي الباشتو والداري

كشف الدور السوري
في إذكاء اإلرهاب في العراق

عبر رعاية جماعات متطرفة

تصويت الخارج
لـ 128 ينتصر.. وسقوط 

الكوتا النسائية

باسيل يلّوح بالطعن 
متحججاً بالطقس 

والصوم..
وبري: ال أحد يهددني

مالي في قطر 
ضمن جولة 

لبحث التطورات 
مع الحلفاء

غروسي: 
اكتمال صيانة 

معدات 
المراقبة لكل 

مواقع إيران
ما عدا كرج

جلسة برلمانية هادئة غاب عنها ملفا المرفأ والطيونة

لبنان: إقرار موعد االنتخابات واقتراع المغتربين
بيروت - أنديرا مطر

في غمرة األزمات املعيشية املتواصلة 
التي يواجهها لبنان حكومة وشعبًا، 
ف��ال ت��زال األن��ظ��ار م��ش��دودة إل��ى امل��أزق 
ال��ق��ض��ائ��ي - ال��س��ي��اس��ي ال�����ذي ي����زداد 
تعقيدًا، ال سيما بعد الكالم التهديدي 
لألمني العام لحزب اهلل حسن نصراهلل 
تجاه املحقق العدلي والقضاء وفريق 

من اللبنانيني.
نصراهلل أعطى مساء اإلثنني إرشاداته 
للجمهورية، مستعينًا بجهوزية مئة 
أل����ف م��ق��ات��ل م���ن ال����ح����زب، واس��ت��ه��دف 
إي��اه إلى إيجاد املخرج  القضاء داعيًا 
إلق����ال����ة ال���ق���اض���ي ب���ي���ط���ار، ذاه����ب����ًا إل���ى 
يوفر  أن  دون  من  بالدكتاتور،  وصفه 
ق���ي���ادة ال��ج��ي��ش م���ن م��ه��م��ة م��ح��اس��ب��ة 
امل��ت��ورط��ني ف��ي أح����داث ال��ط��ي��ون��ة. لكن 
ح���زب  ع���ل���ى  ان���ص���ب���ت  ه���ج���وم���ه  ذروة 
القوات اللبنانية »الساعي إلى إشعال 

الحرب األهلية« على حد قوله.
وف��ي��م��ا ل��م ي��ص��در ب��ع��د أي م��وق��ف عن 
ال���ق���وات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ع��ل��م��ت سبقلا أن 
رئ��ي��س ال���ح���زب س��م��ي��ر ج��ع��ج��ع س��ي��رد 
املقبلني  اليومني  خ��الل  ن��ص��راهلل  على 
ف���ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي أو ف���ي م��ق��اب��ل��ة 

تلفزيونية.
بإدخال  ينذر  املستجد  التصعيد  هذا 
أزم��ة سياسية جديدة بعد  البالد في 
أك��ث��ر م���ن ش��ه��ر ع��ل��ى ت��ش��ك��ي��ل حكومة 
مهمتها وضع خطة إلخراج البالد من 
دوامة االنهيار االقتصادي، وأصبحت 
الثنائي  رف���ض  ب��س��ب��ب  ال��ي��وم  معطلة 
»حزب اهلل وأمل« عقد أي جلسة ما لم 
تكن مخصصة للبت في إقالة القاضي 

بيطار.
وف��ي ال��س��ي��اق، أك��د وزي���ر الثقافة )عن 
ح��رك��ة أم���ل( أن���ه إذا دع���ا م��ي��ق��ات��ي إل��ى 
جلسة، فسيحضرها، معتبرًا أنه يجب 
على وزير العدل واملؤسسة القضائية 
إي���ج���اد ال���ح���ل ب��م��س��أل��ة االرت����ي����اب من 

املحقق العدلي.

االنتخابات البرملانية

في األث��ن��اء، وبخالف ما ك��ان متوقعًا، 
مرت جلسة مجلس النواب التشريعية 
أمس بهدوء نسبي ولم تحضر مسألة 
تنحية املحقق العدلي القاضي طارق 

انعكست  وال  امل�����داوالت،  خ��الل  بيطار 
حملة حزب اهلل على القوات اللبنانية 

على النقاشات.
 وص����ّوت امل��ج��ل��س ع��ل��ى ت��ق��ري��ب موعد 
املقبل  م��ارس  م��ن  إل��ى 27  االنتخابات 
بداًل من شهر مايو، وأقر تعديل املادة 
122 م��ن ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات، وحصر 
اقتراع املغترين ب�128 نائبًا في الدوائر 
ال�����15 ف��ي ل��ب��ن��ان، الغ��ي��ًا امل��ق��اع��د الستة 
ف��ي ال��خ��ارج. وأس��ق��ط املجلس اق��ت��راح 
الكوتا النسائية الذي كان يطمح إلى 

تخصيص 26 مقعدًا للنساء. 
وش����ه����دت ال��ج��ل��س��ة ت����وت����رًا ح������ادًا ب��ني 
رئ���ي���س امل���ج���ل���س ن��ب��ي��ه ب�����ري ورئ���ي���س 
ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر ج��ب��ران باسيل، 
م��ا اس��ت��دع��ى ت��دخ��ل رئ��ي��س الحكومة 

للتهدئة. 
فالتيار الوطني الحر وحزب اهلل كانا 
مع إعطاء الحق للمغتربني باالقتراع 
ل��س��ت��ة ن������واب ف���ق���ط، أم�����ا ب��ق��ي��ة ال��ك��ت��ل، 
ف��ك��ان��ت م��ع االن��ت��خ��اب ل��� 128 ك��م��ا في 

االنتخابات املاضية.
وب��ع��د ت��ص��وي��ت امل��ج��ل��س ع��ل��ى تقريب 

م��وع��د االن��ت��خ��اب��ات، اع��ت��رض باسيل 
ع��ل��ى االم����ر، م��ت��ذرع��ًا ب��ع��وام��ل الطقس 
وح�����ص�����ول ع�����واص�����ف ف�����ي ال����ت����واري����خ 
عملية  تصّعب  لالنتخابات،  امل��ح��ددة 
االق���ت���راع، ب��اإلض��اف��ة إل���ى ت��ق��اط��ع ع��دد 
ال��ص��وم عند  م��ن املهل االنتخابية م��ع 
الطوائف املسيحية. لكن بري رد عليه 
: »ص��وت��ن��ا وخ��ل��ص��ن��ا وم��ن��ك��م��ل 

ً
ق���ائ���ال

أنه  باسيل  ه��دد  وع��ن��دم��ا  بالجلسة«. 
االنتخابات،  م��وع��د  بتغيير  سيطعن 
عاجله بّري: »ما حدا يهددني، كل شي 

بسمح فيه إال التهديد«.

فائض القوة 

وبالعودة إل��ى خطاب أم��ني ع��ام حزب 
بتحليل  اللبنانيون  انشغل  فقد  اهلل، 
م��ض��م��ون��ه واش����ارات����ه، اذ ان ش��ظ��اي��اه 
طالت قوى حليفة، وتضمنت تهديدا 
توّجه  وه��و  اللبنانيني.  ملعظم  ناعما 
اللبنانية سمير  لرئيس حزب القوات 
ج��ع��ج��ع م���ن دون ان ي��س��ّم��ي��ه م����ّرة في 
ناصحا  حساباته  لتصحيح  خطابه، 
ال��ق��وات ب���أن »ق��ع��دوا ع��اق��ل��ني وت��أدب��وا 
وخذوا العبرة من حروبنا  وحروبكم «.
وف���ق م��ص��در س��ي��اس��ي ع���اد ح���زب اهلل 
الى االستثمار في فائض قوته، وهو 
ل��ن ي��ت��ورع ع��ن اس��ت��خ��دام س��الح��ه في 
ال�����داخ�����ل ل���ش���ل أي م����ش����روع س��ي��اس��ي 
أو ق��ض��ائ��ي أو أم��ن��ي ال ي��ت��ن��اس��ب مع 

مصلحة حزبه. 
»م����ئ����ة ال����ف«  وه�����و ف����ي اع����الن����ه ع����ن ال�����

مقاتل انما كان يريد طمأنة جمهوره 
ب��ع��د ض��رب��ات متتالية م��ن خ��ل��دة ال��ى 
ش���وي���ا ال����ى ال���ط���ي���ون���ة. ورب���م���ا تقصد 
ال���ق���ول إن ع���دد م��ق��ات��ل��ي��ه ي��ف��وق ع��دي��د 

الجيش اللبناني. 
الرسميني،  امل��ص��در صمت  واس��ت��غ��رب 
خ��ص��وص��ا رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ال���ذي 
ح�����رج م��س��ي��ح��ي��ا، خ��ص��وص��ا ان���ه منذ 

ُ
أ

س��ن��وات ي��ح��اول ان ي��ظ��ه��ر ان���ه حامي 
استعادة  على  والحريص  املسيحيني 
ح��ق��وق��ه��م، ل��ي��خ��رج ن���ص���راهلل ب��األم��س 
معلنا ان حزب اهلل املدافع األوحد عن 

املسيحيني في لبنان وسائر املشرق.
في املقابل، رأى رئيس حزب الوطنيني 
االح������رار ك��م��ي��ل ش��م��ع��ون ب��ع��د زي��ارت��ه 
رئيس حزب القوات سمير جعجع ان 
»م���ن امل��م��ك��ن أن ي��ك��ون ل���دى ح���زب اهلل 
ه���ؤالء يقفون  أن  إال  م��ق��ات��ل  أل���ف   100
ف���ي م��واج��ه��ة م���ا ي��زي��د ع��ل��ى مليوني 
 االح�����رار ال��ى 

َ
ل��ب��ن��ان��ي«، م��ؤك��دا وق����وف
جانب القوات اللبنانية.

ول���ف���ت ش��م��ع��ون ع��ق��ب ال���ل���ق���اء إل����ى أن 
»الزيارة أتت لتأكيد التضامن الكامل 
م�����ع ج���م���ي���ع م����ج����م����وع����ات »امل����ق����اوم����ة 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة« )م��ص��ط��ل��ح ت��ط��ل��ق��ه ع��ل��ى 
ن���ف���س���ه���ا األح�������������زاب امل���س���ي���ح���ي���ة م��ن��ذ 

.»)1975

بيطار استأنف عمله

وغداة الكالم الناري لنصراهلل، وفيما 
وقع رئيس الجمهورية مرسوم تعيني 
ع���ض���وي���ن ف����ي امل���ج���ل���س ال����دس����ت����وري، 
وم��رس��وم تعيني امل��دي��ر ال��ع��ام ل���وزارة 
فيد ان القاضي ط��ارق بيطار 

ُ
أ ال��ع��دل، 

حضر أمس الى مكتبه في قصر العدل 
واس���ت���أن���ف ع��م��ل��ه ك��م��ح��ق��ق ع���دل���ي في 
طبيعي  بشكل  امل��رف��أ  ان��ف��ج��ار  جريمة 
ب��ع��د ت��ب��ل��غ��ه ق�����رار ال���غ���رف���ة األول������ى في 
م��ح��ك��م��ة ال��ت��م��ي��ي��ز رف�����ض ط���ل���ب ال����رد 
املقدم بحقه من قبل النائب علي حسن 
خليل، علما ان مجلس القضاء األعلى 
لم يجتمع بعد للبحث ودراس���ة مدى 
الى  العدلي  املحقق  ض��رورة استدعاء 

اي اجتماع، ولم يحدد أي موعد بعد.
ودعما للقاضي بيطار، نفذت »جبهة 
من  ون��اش��ط��ون  اللبنانية«  امل��ع��ارض��ة 
الحراك املدني وقفة رمزية أم��ام قصر 

العدل.

أوستن: ال دولة ثالثة لديها فيتو على انضمام كييف إلى ناتو

مساعدة عسكرية أميركية ألوكرانيا.. وتحذير لروسيا
أج�����رى وزي�����ر ال����دف����اع األم���ي���رك���ي ل��وي��د 
أوس���ن خ���الل زي��ارت��ه أوك��ران��ي��ا، أم��س، 
م����ف����اوض����ات م����ع ال���رئ���ي���س األوك�����ران�����ي 
ال��دف��اع  ف��ول��ودي��م��ي��ر زيلنسكي ووزي����ر 
أن������دري ت������اران ح����ول ت��ق��دي��م امل��س��اع��دة 
ال���ع���س���ك���ري���ة األم����ي����رك����ي����ة إل�������ى ك��ي��ي��ف 
ملواجهة روسيا، وج��رى تسليم كييف 

جزءًا من هذه املساعدة.
ف��ي  أوك����ران����ي����ا  ت���خ���وض   ،2014 وم���ن���ذ 

التي  ال��ب��الد،  القرم شرقي  شبه جزيرة 
ضمتها روسيا منذ ذلك الوقت، حربًا 
ض����د ان���ف���ص���ال���ي���ني، ي���ن���ال���ون دع���م���ًا م��ن 
ف النزاع أكثر من 13 ألف 

ّ
روسيا، وخل

قتيل.
ودعا أوسن روسيا إلى إنهاء العدوان 
ع���ل���ى ش���ب���ه ج����زي����رة ال����ق����رم األوك���ران���ي���ة 
وال���ت���وق���ف ع���ن زع���زع���ة االس���ت���ق���رار في 
منطقة البحر األسود. وتابع: »تحدثنا 

م��ن أج���ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ب��ني الحلفاء 
في املنطقة للرد على زعزعة االستقرار 
من قبل روسيا… في منطقة حساسة 
وأساسية لنا، ونحن ملتزمون باألمن 

هنا ومساعدة حلفائنا«.
وحول اعتراض موسكو على انضمام 
أوك���ران���ي���ا إل����ى ح��ل��ف ش��م��ال األط��ل��س��ي 
)ناتو(، قال أوس��ن: »ال بلد ثالثًا لديه 
ح����ق ال���ن���ق���ض ع���ل���ى ق����������رارات ع��ض��وي��ة 

ناتو... أوكرانيا -كما سمعتموني أقول 
سابقًا- لها الحق في تقرير سياستها 
أنها  ون��ت��وق��ع  املستقبلية،  ال��خ��ارج��ي��ة 
أي  ذل��ك دون  ق���ادرة على فعل  ستكون 

تدخل خارجي«.
وذك��ر مسؤول أميركي ب��ارز أن أوسن 
بحث تعزيز إصالح الجيش األوكراني 
وصناعته العسكرية وتعميق سيطرة 

املؤسسات املدنية على هذا القطاع.

وف�����ي ن���ه���اي���ة أغ���س���ط���س امل�����اض�����ي، زار 
زيلنسكي وتاران واشنطن؛ حيث جدد 
الرئيس جو بايدن تعهده بدعم كييف 

ضد روسيا،
وغ�����ادر ال��رئ��ي��س األوك����ران����ي واش��ن��ط��ن 
ب������ع������د ح������ص������ول������ه م�����ن�����ه�����ا ع������ل������ى وع������د 
ب��م��س��اع��دات ع��س��ك��ري��ة إض��اف��ي��ة بقيمة 
ت��ت��ض��م��ن ص��واري��خ  دوالر،  م��ل��ي��ون   60

محمولة مضادة للدروع.

تل أبيب تقر خطة لضرب 
منشآت إيران النووية

خالد جان سيز
تعهد وزير الحرب في الكيان الصهيوني بيني غانت، 
بفعل ك��ل م��ا يمكن ملنع إي���ران م��ن أن تتحول إل��ى دول��ة 

»عتبة نووية«. 
وخ����الل م��ن��اق��ش��ة أج��رت��ه��ا ل��ج��ن��ة األم����ن وال��خ��ارج��ي��ة في 
ال��ك��ن��ي��س��ت ح���ول م��ي��زان��ي��ة وزارة ال���دف���اع، ق���ال غ��ان��ت��س: 
»ت���ق���ت���رب إي�������ران م����ن م���س���ت���وى ت��خ��ص��ي��ب )ي����وران����ي����وم( 
ي��س��م��ح ل��ه��ا ب���أن ت��ك��ون دول����ة ع��ت��ب��ة )ن���ووي���ة(، وسنفعل 
ب��وس��ع��ن��ا للحيلولة دون ح����دوث ذل����ك«، م��ردف��ًا:  ك��ل م��ا 
»س��ن��س��ت��ث��م��ر ف���ي ق�����درات دف��اع��ي��ة وه��ج��وم��ي��ة ون��ح��ّس��ن 

تفوقنا التكنولوجي«.
وصادقت تل أبيب على تخصيص ميزانية لبناء قدرات 
هجومية لضرب منشآت إيران النووية، وخصصت لهذا 

الهدف 5 مليارات شيكل )1.55 مليار دوالر(.
أي��ام من  ال��� 12 إن ذل��ك يأتي بعد  القناة العبرية  وقالت 
نشر سالح الطيران األميركي صورًا من تجربة أجراها، 
الصهيوني  الكيان  في  بما يحدث  ترتبط بشكل وثيق 
التجربة على قنبلة  من استعدادات، حيث جرى إج��راء 

ج���دي���دة خ���ارق���ة ل��ل��م��خ��اب��ئ 
والحصون.

إل��ى ذل���ك، وب��ع��د ي���وٍم واح��ٍد 
م������ن م������ح������ادث������ات ه���ات���ف���ي���ة 
اإليراني  بينه وبني نظيره 
اللهيان،  عبد  أم��ي��ر  حسني 
ب����ح����ث وزي����������ر ال����خ����ارج����ي����ة 
ال��ق��ط��ري ال��ش��ي��خ محمد بن 
ث���ان���ي مع  آل  ع��ب��دال��رح��م��ن 
الخاص  األميركي  املبعوث 
إلي����ران روب��ي��رت م��ال��ي آخ��ر 
التطورات بشأن محادثات 
ف���ي���ي���ن���ا إلح������ي������اء االت�����ف�����اق 

النووي.
وك���������ان م�����ال�����ي أع�����ل�����ن ن��ي��ت��ه 
زي��������ارة ال���س���ع���ودي���ة وق��ط��ر 
واإلم����������ارات، وق������ال: »ه��ن��اك 
اح��ت��م��ال��ي��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ع��دم 
ع���ودة ط��ه��ران، وسنتحدث 
م�����������ع ح������ل������ف������ائ������ن������ا ب������ش������أن 
ال���خ���ي���ارات ال��ت��ي ل��دي��ن��ا في 
ح��������ال ع��������دم ال�������ع�������ودة إل����ى 

االتفاق النووي«.
وفي وقت سابق، أكد وزي��ر خارجية االتحاد األوروب��ي 
ج��وزي��ب ب��وري��ل أن���ه م��ن غ��ي��ر امل��رت��ق��ب ع��ق��د أي ل��ق��اء مع 
اإليرانيني، اليوم، في بروكسل حول استئناف املحادثات 

بشأن امللف النووي.
وج�����اء ت��ص��ري��ح ب���وري���ل ردًا ع��ل��ى اق���ت���راح إي������ران ت��وج��ه 
امل���ف���اوض ف���ي امل��ل��ف ال���ن���ووي ع��ل��ي ب���اق���ري، ال���ي���وم، إل��ى 
ب��روك��س��ل ل��ب��ح��ث م��واض��ي��ع ع��ال��ق��ة، وذل����ك ب��ع��د ل��ق��اءات 
امل��ف��اوض األوروب���ي أنريكي م��ورا ف��ي ط��ه��ران، األسبوع 

املاضي.
الخارجية نيد  الناطق باسم وزارة  قال  وفي واشنطن، 
برايس إن »الهدف الذي ننشده هو فيينا، وليس خطوة 

وسيطة في بروكسل«.
أنتوني  األم��ي��رك��ي  ال��خ��ارج��ي��ة  م��ن ناحيته، بحث وزي���ر 
بلينكني مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل 

غروسي تطورات امللف اإليراني وأهمية عمل الوكالة.
وأفاد مدير الوكالة باكتمال صيانة معدات املراقبة لكل 
: »لم نحصل بعد على إذن 

ً
مواقع إيران ما عدا كرج، قائال

الوصول إلى منشأة كرج النووية«.

قّرر النائب عن حزب القوات اللبنانية بيار بو عاصي حضور جلسة مجلس النواب على متن ATV ومن دون حراسة أو مواكبة 
أمنية لكنه تسلح بمسدس بقى معه طيلة الجلسة، كما شهدت عدسات اإلعالم مصافحة بينه وبين النائب عن حركة 

أمل هاني قبيسي
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مؤتمر »سبل تطوير الشأن الرياضي وتطبيق االحتراف«

فليطح: »المالية« قلصت ميزانية الرياضة 

حكم عبدالمولى 

أع���ل���ن امل����دي����ر ال����ع����ام ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ري��اض��ة 
ح����م����ود ف���ل���ي���ط���ح أن�������ه »ال م���ش���ك���ل���ة م�����ع ال��ل��ج��ن��ة 
األومل��ب��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة«. ج���اء ذل���ك خ���ال ف��ع��ال��ي��ات 
ال��ي��وم ال��ث��ان��ي م��ن م��ؤت��م��ر »س��ب��ل ت��ط��وي��ر ال��ش��أن 
ال���ري���اض���ي وت��ط��ب��ي��ق االح�����ت�����راف« ال�����ذي تنظمه 
األمانة العامة ملجلس األمة تحت عنوان تطوير 
األندية واالتحادات الرياضية بحضور الدكتور 
ع��ب��داهلل ال��ط��ري��ح��ي ع��ض��و مجلس األم���ة امل��ش��رف 
على املؤتمر، وعبدالعزيز عاشور رئيس النادي 
ال��ع��رب��ي وأس���ع���د ال���ب���ن���وان رئ��ي��س ن����ادي ك��اظ��م��ة 

وقايد العدواني أمني سر اتحاد اليد.
ال��ت��ي تحكم  »ال��ق��وان��ني ه��ي  أن  وأض����اف فليطح 
ال����ع����اق����ة ب����ني ال���ه���ي���ئ���ة وال���ل���ج���ن���ة األومل����ب����ي����ة ف��ي 
ت���خ���ص���ي���ص امل����ي����زان����ي����ة ل����ان����دي����ة واالت�������ح�������ادات 
الرياضية«، مشيرًا إلى »أن ال��دور ال��ذي يقوم به 
في  الناصر  فهد  الشيخ  االوملبية  اللجنة  رئيس 
االنشطة الرياضية يتوقع له النجاح ومستقبا 
واع���دا ف��ي ق��ي��ادة دف��ة األومل��ب��ي��ة«، وكشف فليطح 
عن معاناة الهيئة في امليزانية املخصصة، حيث 
طلبت الهيئة من وزارة املالية العام الحالي 150 
صم 

ُ
مليون دينار تمت املوافقة على 85 مليونًا، خ

أي  الحكومية،  الجهات  ببقية  أس��وة   %35 منها 
جرى تقليص ميزانية الرياضة. 

البنوان: نحتاج إلى تشريع 
أك��د أس��ع��د ال��ب��ن��وان أن ال��ري��اض��ة تحتاج إل��ى تشريع 
الرياضة  ف��ي تحويل  الكلي  االح��ت��راف  إل��ى  للوصول 
إل��ى صناعة ت��ج��اري��ة، ووض���ع ج���دول زم��ن��ي لتطبيق 
 أن أغلب 

ً
اإلستراتجية والدعم املالي املناسب، خاصة

األن��دي��ة وم��ن��ه��ا ك��اظ��م��ة ت��ع��ان��ي م��ن ق��ل��ة ال��دع��م امل��ال��ي، 
اخ��ت��ي��ار األع��ض��اء  ف��ي  األن��دي��ة عليها دور  أن  مضيفًا 
امل��رش��ح��ني ال���ى االت����ح����ادات ال��ري��اض��ي��ة، وذل����ك حسب 
نقاط التفوق لكل لعبة يجري تشكيل االتحادات من 

أجل وصول العضو املناسب في االتحاد املناسب. 

عاشور: مشاكل وحلول الرياضة
قال عبدالعزيز عاشور إن مشاكل الرياضة وحلولها 
تتلخص في أرب��ع نقاط هي: قلة املنشآت واملاعب 
ال��ري��اض��ي��ة؛ وي��م��ك��ن ح��ل��ه��ا ب��ق��ي��ام ال��ه��ي��ئ��ة ب��إص��دار 
ت��رخ��ي��ص م��ؤق��ت ل��ت��ح��وي��ل ال��س��اح��ات ال��ت��راب��ي��ة إل��ى 
ماعب تدريب للفرق الرياضية وتخصيص امللعب 
الرئيسي إلقامة املباريات فقط، والنقطة الثانية عدم 
تطبيق االحتراف الكلي لاعب الكويتي حتى اآلن؛ 
وحلها يمثل في تعيني الاعبني في هيئة الرياضة 
براتب يعادل االحتراف الكلي، وبذلك يمنح التفرغ 

ل��ل��ري��اض��ة، وال��ن��ق��ط��ة ال��ث��ال��ث��ة رع��اي��ة امل��وه��وب��ني من 
الكويت  الجنسية وم��وال��ي��د  م��ح��ددي  ال��اع��ب��ني غير 
ويجب دعمهم ماليًا بداًل من خروجهم إلى البلدان 
االخ���������رى، وال���ن���ق���ط���ة األخ�����ي�����رة اس���ت���ق���ال���ي���ة االن���دي���ة 
واالت������ح������ادات ال���ري���اض���ي���ة ب���اي���ج���اد اس���ت���ث���م���ار ك����اٍف 

للصرف على أنشطتهم. 

العدواني: ميزانية »اليد« 48 ألف دينار
الرياضية  االت��ح��ادات  أغلبية  إن  ال��ع��دوان��ي  قايد  ق��ال 
ت��ع��ان��ي م���ن م��ش��اك��ل ع���دي���دة م��ن��ه��ا ع����دم ت���واف���ر امل��ق��ار 
 ع���ن قلة 

ً
وامل���ن���ش���آت ل��ك��ي ت���م���ارس أن��ش��ط��ت��ه��ا، ف���ض���ا

الدعم املالي، كاشفًا أن امليزانية التي تصرف التحاد 
اليد تبلغ 48 ألف دينار فقط سنويًا، والتي ال تكفي 
الوطنية  واملنتخبات  االت��ح��اد  أنشطة  على  للصرف 
في مراحلها املختلفة، وأضاف العدواني أن الرياضة 
القطاع  إلى صناعة احترافية وشراكة مع  في حاجة 

الخاص.

مقصيد: أين ميزانية الثقافة؟
ق����ال رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ث��ق��اف��ة ب���ال���ن���ادي ال��ع��رب��ي حسني 
مقصيد إن ال��ن��ش��اط ال��ث��ق��اف��ي أح���د ال��ن��ظ��م االس��اس��ي��ة 
لاندية، وعلى الرغم من ذلك ال يتمتع بالدعم املالي 
وال ن���ع���رف ال��ج��ه��ة امل���س���ؤول���ة ع���ن ال���ص���رف، واض����اف 
مقصيد ان��ه عندما ت��ول��ى رئ��اس��ة ات��ح��اد االس��ك��واش 
انشأ افضل مجمع للعبة في العالم اشاد به االتحاد 

الدولي.

البنوان والطريجي والعدواني وعاشور خالل المؤتمر )تصوير: حسني هالل(جانب من مداخلة فليطح.. وإلى جانبه مطلق نصار

ممتاز »السلة« ينطلق اليوم
تنطلق اليوم منافسات بطولة ال��دوري املمتاز لكرة السلة للموسم الرياضي 2021 - 2022 في 
نسختها ال�59 بمشاركة 6 أندية، وتستمر حتى أبريل املقبل، في حني تلعب 7 أندية أخرى في 
دوري الدرجة األول��ى. وتتنافس في البطولة أندية الكويت )حامل اللقب( وكاظمة والقادسية 
والجهراء وبرقان والقرين، وسيلتقي في يوم االفتتاح الكويت »بطل الخليج ووصيف العرب« 

مع القرين، والجهراء مع القادسية.
يذكر أن ال��دوري العام لكرة السلة انطلق في املوسم الرياضي 1961����1962 ويتصدر القادسية 

 للقب )23 مرة(، تاه الكويت )12 مرة(، ثم كاظمة )9 مرات(، فالعربي )8 مرات(.
ً
أكثر الفرق نيا

حضور المطوع 
حرص قائد فريق القادسية بدر املطوع على حضور املؤتمر بالزي العسكري ـــ 

كونه يعمل في مجلس األمة ـــ واالستماع إلى وجهات نظر الحاضرين.

المزيدي: معاناة في تأشيرات المحترفين 
كشف أمني سر النادي العربي فؤاد املزيدي أن األندية تعاني من إجــراءات استخراج تأشيرات الالعبني 
األجانب بسبب شرط غريب هو تقديم شهادة جامعية للمحترف، مطالبًا بايجاد حل بتمديد التأشيرة 

ألكثر من 7 أشهر.
األجانب  الالعبني واملدربني  الداخلية تأشيرة رياضية تمنح  اقترح حمود فليطح استحداث وزارة  بينما 

فرصة الدخول إلى البالد لتوقيع العقد وتولي مهامهم على أن تكون مدة التاشيرة كافية.

نصار: المشكلة في اإلدارة
 أكــد االعــالمــي مطلق نصار أن مشكلة الرياضة في 
الالعبني، مضيفا  او  املنشآت  في  وليس  فقط  االدارة 
عــــن تـــفـــاؤلـــه بــــوجــــود رئـــيـــس مــجــلــس األمــــــة مـــــرزوق 
ان الصحافة  الرياضية. واشــار نصار  لتطوير  الغانم 
الرياضية في السابق كانت في القمة ولها تاريخ حافل 

على املستوى الخليجي في وجود نخبة من النقاد. 

الشمالي: فوضى في اإلعالم 
قــــال رئــيــس قــســم الـــريـــاضـــة فـــي جـــريـــدة الــجــريــدة 
عــبــدالــكــريــم الــشــمــالــي إن االعــــالم يسير دائــمــا في 
ان  الــى  الرياضي، مشيرا  التطور  مع  مــتــواٍز  طريق 
عدم معرفة الجيل الحالي بنجوم الكرة في عصرها 
الذهبي بسبب توجيه وتاثير االعالم الرياضي الذي 

يشهد حاليا فوضى في البرامج الرياضية. 

السهلي: الحكومة مقصرة 
اكـــد رئــيــس قــســم الــريــاضــة فـــي الــســيــاســة ســطــام 
الــســهــلــي أن الــحــكــومــة مــقــصــرة فــي الــصــرف على 
الـــريـــاضـــة مــطــالــبــًا االتـــــحـــــادات بـــعـــدم مــنــح حــقــوق 
بيع  أن  مضيفًا  باملجان،  الرياضية  الــدوريــات  نقل 
االندية  ميزانية  انــعــاش  فــي  النقل سيسهم  حقوق 

واالتحادات.

»األولمبي« يختتم معسكر 
الدوحة.. و»صباح« خارج الحسابات

عمر بركات

ي��ع��ود غ���دًا منتخبنا االومل���ب���ي الق���ام���ة ت��دري��ب��ات��ه 
ال��ي��وم��ي��ة، ال��ت��ي ت��م��ت��د ح��ت��ى االث��ن��ني امل��ق��ب��ل، وه��و 
م����وع����د م�����غ�����ادرة ال����وف����د ال�����ى اوزب����ك����س����ت����ان ال��ت��ي 
اس���ت���ق���ر ع��ل��ي��ه��ا االت����ح����اد االس����ي����وي الس��ت��ض��اف��ة 
املؤهلة  بالتصفيات  ال��راب��ع��ة  امل��ج��م��وع��ة  ل��ق��اءات 
ال��ى نهائيات ك��أس اس��ي��ا تحت 23 س��ن��ة، امل��ق��ررة 
ك��ا  امل���ج���م���وع���ة  ف����ي اوزب���ك���س���ت���ان 2022. وت���ض���م 
السعودية،  اوزب��ك��س��ت��ان،  ال��ك��وي��ت،  م��ن منتخبات 

وبنغادش.
وكان اتحاد الكرة قد اعتذر عن استضافة لقاءات 
الكويت بوقت  ف��ي  اق��راره��ا  ت��م  ان  املجموعة بعد 
س���اب���ق، ل��ع��دم ت��ل��ق��ي وف���د امل��ن��ت��خ��ب ال��ب��ن��غ��ادش��ي 
ل��ل��ق��اح امل���ض���اد ل��ف��ي��روس ك���ورون���ا، ل��ي��ت��م تحويل 

الوجهة بقرار من االتحاد االسيوي يوم امس.
ومن املنتظر ان تبدأ مواجهات املجموعة بالجولة 

االولى في السابع والعشرين من الشهر الجاري، 
الثانية بتاريخ 30 من اكتوبر  فيما تقام الجولة 
الثالثة  الجولة  بلقاءات  الجوالت  تختتم  ان  قبل 

بتاريخ 2 من نوفمبر.
الخارجي في  االومل��ب��ي قد اختتم معسكره  وك��ان 
العاصمة القطرية الدوحة يوم أول من امس، وذلك 
ب��اق��ام��ة ل��ق��اء ت��ج��ري��ب��ي ث���اٍن ام���ام ن��ظ��ي��ره القطري 
انتهى بالتعادل بهدفني لكل منهما، واحرز هدفي 
منتخبنا الع���ب ال��ق��ادس��ي��ة ع��ي��د ال��رش��ي��دي، ال��ذي 
عاد من االصابة، وكانا من ركلتي جزاء احتسبتا 

للمنتخب.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل، اس��ت��ق��ر ال��ج��ه��از ال��ف��ن��ي على 
تحوم  في حني  لإلصابة،  خالد صباح  استبعاد 
ال��ش��ك��وك ح���ول ال��ت��ح��اق ب��ن��در ال��س��ام��ة بصفوف 
املنتخب خال التصفيات للسبب نفسه، ويتواجد 
ال��ث��ن��ائ��ي ف���ي ال���دوح���ة الس��ت��ك��م��ال ع��اج��ه��م��ا في 

اكاديمية سبيتار.

فوزان كبيران للعربي والقادسية
��ق ال��ع��رب��ي ف����وزًا ك��ب��ي��رًا ع��ل��ى ال��س��اح��ل 5 - 2، 

ّ
ح��ق

الفريقني على استاد نادي  ال��ذي جمع  اللقاء  في 
ال��ش��ب��اب ف���ي ال��ج��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة، ض��م��ن امل��ج��م��وع��ة 

األولى من بطولة كأس االتحاد لكرة القدم.
وس��ّج��ل أه���داف »األخ��ض��ر« أي��م��ن محمود وع��اء 
ال���دال���ي وال��س��ن��وس��ي ال����ه����ادي، وأض�����اف ال��ه��دف��ني 
اآلخ����ري����ن ك����ل م����ن ع���ل���ي خ���ل���ف وس���ي���ف ال���ح���ش���ان، 
ال��ذي خاض لقاءه األول بعد انتقاله من صفوف 
القادسية، ورفع »األخضر« رصيده إلى 4 نقاط، 

بينما بقي الساحل من دون رصيد. 

ب كاظمة على الشباب 
ّ
وفي املجموعة ذاتها، تغل

ب��رب��اع��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة س��ج��ل��ه��ا ال���ب���رازي���ل���ي س��ان��ت��ان��ا 
)ه��دف��ان( وحمد الحربي وب��ن��در ب��ورس��ل��ي، ورف��ع 
البرتقالي رصيده إلى 4 نقاط، بينما بقي الشباب 

على رصيده السابق 3 نقاط. 
��ق ال��ق��ادس��ي��ة ف���وزًا 

ّ
وف����ي امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة، ح��ق

م��س��ت��ح��ق��ًا ع��ل��ى ال��ت��ض��ام��ن ب��ن��ت��ي��ج��ة 4 ����� 2، سجل 
وب��در  الظفيري،  وأح��م��د  تتار  البوسني  األه���داف 
امل��ط��وع )ه���دف���ان(، ل��ي��رف��ع األص��ف��ر رص��ي��ده إل���ى 6 

نقاط، بينما يمتلك التضامن 4 نقاط.

مستوى رفيع »لبولينغ« الكويت
السيدات  منافسات  ال��ي��وم  تختتم 
التي  املفتوحة،  الكويت  في بطولة 
ي��ن��ظ��م��ه��ا م���رك���ز ن������ادي ال��ب��ول��ي��ن��غ 
ال��ك��وي��ت��ي، وس���ط م��ش��ارك��ة واس��ع��ة 
م���ن ج��م��ي��ع دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون 
الحالية  املسابقة  وتعد  الخليجي. 
آخ������ر م���ن���اس���ب���ة م���ه���م���ة ي���ت���م ف��ي��ه��ا 
ال��ت��ح��ض��ي��ر ب��ش��ك��ل م��ث��ال��ي لبطولة 

العالم، التي تستضيفها اإلمارات الشهر املقبل.
من جهته، أش��اد الع��ب املنتخب السعودي األمير 
م��ح��م��د ب���ن س��ل��ط��ان آل س���ع���ود ب��امل��س��ت��وى ال��ف��ن��ي 

ال�����رف�����ي�����ع ال����������ذي ت����ش����ه����ده ب���ط���ول���ة 
الكويت، بمشاركة نجوم اللعبة في 
الخليجي،  ال��ت��ع��اون  م��ج��ل��س  دول 
وب��ال��ت��ن��ظ��ي��م امل���ت���ق���ن ل��ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا، 
املنافسة وكثرة عدد  رغ��م صعوبة 

املشاركني.
وق���������ال: »س����ع����دن����ا ب����امل����ش����ارك����ة ف��ي 
البطولة، التي تعتبر إعدادًا مثاليًا 
الشهر  منتصف  العالم  بطولة  ف��ي  امل��ش��ارك��ة  قبل 
األج���واء  م��ن  السعودية  امل��ش��ارك��ة  تستفيد  املقبل، 

التنافسية واملستوى الجيد للبطولة الحالية«.

القناةالتوقيتالفريقان

دوري األبطال )المجموعات(

7.45beIN Sports 1 HD Premium مساءبرشلونة × دينامو كييف

7.45beIN Sports 2 HD Premium مساءسالزبورغ × فولفسبورغ

10.00beIN Sports 3 HD Premium مساءبنفيكا × بايرن ميونخ

10.00beIN Sports english  2 مساءيونغ بويز × فياريال

10.00beIN Sports english  1 مساءمانشستر يونايتد × أتالنتا

10.00beIN Sports 2 HD Premium مساءتشلسي × مالمو

10.00beIN Sports 3 HD Premium مساءزينيت × يوفنتوس

10.00beIN Sports HD 1 مساءليل × إشبيلية

»األبيض« عينه على »النهائي السادس«
ي����ح����ل ن���������ادي ال����ك����وي����ت ض���ي���ف���ًا ع����ل����ى امل����ح����رق 
على  ال��ي��وم  مساء   7.00 الساعة  ف��ي  البحريني 
اس����ت����اد »ع���ل���ي ب����ن م���ح���م���د« ف����ي ع��������راد، ض��م��ن 
النهائي لبطولة كأس  ال��دور نصف  منافسات 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 2021، في ما يعّد 

نهائي منطقة الغرب.
وكان املحرق تأهل ملواجهة الكويت بعد تفوقه 
على العهد اللبناني بثاثية نظيفة في الدور 
نصف النهائي ملنطقة غرب آسيا، بينما تفوق 

الكويت على السلط األردني بهدفني دون رد.
وي��ت��ط��ل��ع األب���ي���ض ب���ق���ي���ادة م���درب���ه ال��ت��ون��س��ي 
فتحي الجبال لبلوغ نهائي املسابقة التي أحرز 
لقبها 3 مرات، معتمدًا على كتيبة من النجوم 
امل��ح��ت��رف��ني ي��ق��وده��م ال��ن��ي��ج��ي��ري أوب����ي ميكيل 
وال��ك��ون��غ��ول��ي م��ب��وك��ان��ي وامل��غ��رب��ي ب���ن رح��م��ة 
واألس���ت���رال���ي م���اك���غ���وان، ب��االض��اف��ة ال���ى نخبة 
م��ن ال��اع��ب��ني امل��ح��ل��ي��ني وأب���رزه���م ف��ي��ص��ل زاي��د 
وي���وس���ف ن��اص��ر وس���ام���ي ال��ص��ان��ع وال���ح���ارس 

املخضرم حميد القاف. 
ال��ك��وي��ت معسكرًا ف��ي مدينة دبي  ن���ادي  وأق���ام 
للمواجهة، خاض خاله مواجهتني  استعدادًا 
ودي��ت��ني أم����ام ال��ن��ص��ر وال��ت��ي خ��س��ره��ا »2 - 3« 

والجزيرة والتي فاز فيها بنتيجة »2 - 1«. 

من جانبه، يأمل املحرق بقيادة مدربه املحلي 
النهائية  امل���ب���اراة  ب��ل��وغ  ف��ي  ال��س��ع��دون  عيسى 
وتحقيق ال��ل��ق��ب ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د 13 ع��ام��ًا، 
لكن املهمة لن تكون سهلة أمام صاحب األرض 
ب��األل��ق��اب  ب��ال��ف��وز  القياسية  وص��اح��ب األرق����ام 
امل��ح��ل��ي��ة، ك��ون��ه ي��م��ر بمرحلة م��ن ع���دم ال��ت��وازن 
املحلي،  املمتاز  ال���دوري  منافسات  ف��ي  خاصة 
مع احتاله املركز العاشر األخير برصيد نقطة 

واحدة فقط من ثاث مباريات.
وه����ي امل����رة األول�����ى ل��ل��م��ح��رق ال��ب��ح��ري��ن��ي ال��ت��ي 
ي����واج����ه ف��ي��ه��ا ف���ري���ق���ًا م����ن ال���ك���وي���ت ف����ي ت���اري���خ 
مشاركاته اآلسيوية، بينما واجه الكويت الفرق 
البحرينية األخرى في سبع مناسبات، فاز في 
خمس منها وخسر اثنتني ولم يسبق لألبيض 
أن خسر في الدور نصف النهائي للبطولة في 

املرات الخمس التي بلغ بها هذا الدور. 
وسيلتقي الفائز في املباراة املتأهل من مباراة 
ن��اس��اف ك��ارش��ي األوزب��ك��ي وضيفه واري���ورس 
ال��س��ن��غ��اف��وري ع��ن منطقة ش���رق آس��ي��ا، وال��ت��ي 
ستقام في الساعة الرابعة عصر اليوم، وتصب 
ال��ت��رش��ي��ح��ات مل��ص��ل��ح��ة ن���اس���اف ال�����ذي يمتلك 
خ��ب��رة آس��ي��وي��ة ك��ب��ي��رة م��ق��ارن��ة بخصمه ال��ذي 

يصل لهذا الدور للمرة االولى في تاريخه. 

ميكيل وزايد من أهم ركائز »األبيض«

المباراة المنقولة 
القناة الناقلةالتوقيتالمباراة

أبوظبي الرياضية7 مساءالكويت×المحرق

سيكون نادي برشلونة األسباني أمام حتمية الفوز لتفادي الخروج املبكر 
من مسابقة دوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم، وذل��ك حني يستقبل دينامو 
الخامسة  الثالثة من منافسات املجموعة  الجولة  كييف األوكراني ضمن 

اليوم.
األرجنتيني  األس��ط��وري  نجمه  رح��ي��ل  بعد  عليائه  م��ن  برشلونة  وس��ق��ط 
امل��اض��ي، وب��داي��ة متذبذة  ف��ي الصيف  إل��ى س��ان ج��ي��رم��ان  ليونيل ميسي 
الجولتني  في  تواليًا  هزيمتني  إل��ى  تعرض  ق��اري��ًا، حيث  وكارثية  محليًا، 
ال��س��اب��ق��ت��ني أم����ام ب��اي��رن م��ي��ون��خ األمل���ان���ي ص��ف��ر - 3، وب��ن��ف��ي��ك��ا ال��ب��رت��غ��ال��ي 
بالنتيجة ذات��ه��ا، ليحتل ق���اع ال��ت��رت��ي��ب ب��ا ن��ق��اط، م��ا وض��ع��ه أم���ام خطر 
ال��خ��روج من الباب الضيق للمسابقة األع��رق قاريًا وامل��ت��وج بها 5 م��رات، 

آخرها في عام 2015.
التوالي، وبعد  الثالث على  االنتصار  إلى تحقيق  بايرن ميونخ  ويتطلع 
ان��ت��ص��اره على ليفركوزن 5 - 1 األح���د امل��اض��ي ب��ال��دوري األمل��ان��ي، يتمتع 
بايرن بمعنويات هائلة قبل مباراته اليوم أمام بنفيكا البرتغالي ضمن 

املجموعة الخامسة.
أما تشلسي، فيتطلع إلى نفض غبار هزيمته أمام يوفنتوس في الجولة 

املاضية، عندما يستضيف ماملو السويدي في املجموعة الثامنة.
ويلتقي مانشستر يونايتد مع أتانتا اإليطالي في املجموعة السادسة.

برشلونة لتفادي الخروج المبكر
المباريات المنقولة اليوم
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حالة البحر: خفيف إلى معتدل الموج )1 ـــ 3 أقدام(.
مالحظة: النشرة لـ12 ساعة فقط.

 مساًءصباحًا
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صباحًا
2.40

مساًء
8.208.23

البحـــــــر

مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة 
إلى معتدلة، السرعة )10 - 30 كم/ساعة(.

23
الصغرى

35
الكبرى

%31
الطقس

أدنى جزرأعلى مد الرطوبةالحرارة

الوفيات

رنة قلمكالم الناس
إقبال األحمد

a.alsarraf@alqabas.com.kwI.alahmad@alqabas.com.kw

أحمد الصراف

النفيسة النادرة
فاجأني تنوع وحجم الجمع الذي رأيته في املقبرة، في تلك الساعة املبكرة من صباح أول من 
أمس. رأيت بينهم مواطنني ومقيمني هنودًا ودروزًا وسنة وشيعة وبهرة ومسيحيني كاثوليكيني 
وأقباطًا وبوذيني وغيرهم.. من نساء ورجال من مختلف األعمار، وبمالبس وطنية ودينية أو 
عناء  الجميع  تجشم  بكثير، حيث  العشر  تجاوزت  وخلفيات  وم��ن مشارب وجنسيات  عادية 
املقاييس  بكل  استثنائية  إنسانة  على  األخ��ي��رة  النظرة  إلل��ق��اء  ع���ادي  غير  وق��ت  ف��ي  الحضور 

اإلنسانية!

***

قد ال يعني اسم »نفيسة معز علي« الكثير ملن لم يعرفها، وحتى لبعض من عرفوها، ولكن من 
 من ريش.

ً
تّعرف عليها عن كثب يعلم جيدًا أنها مالك ولكن بأجنحة من حب بدال

يقول د. حسام عبدالباقي إنها »سيدة غير شكل«، ولها فضل كبير عليه وعلى أسرته، بالرغم 
من كل ما بينهما من فوارق وثقافة ودين ومجتمع وجنسية وغيرها، فهو لبناني وهي هندية. 
ويقول إنه التقاها للمرة األولى في ناد رياضي، وأصبحا شبه صديقني مع الوقت. ويقول إنه 
أي��ام، بسبب ظ��روف صعبة ك��ان يمر بها، فاستفقدته  ال��ذه��اب للنادي لبضعة  تخلف م��رة عن 
وسألت عنه وعرفت منه، بعد إلحاح، أنه يمر بضائقة مالية صعبة جدًا، وبحاجة لالقتراض من 
البنك، وهذا يتطلب توافر من يكفل القرض. عرفت منه املبلغ وأحضرته معها في اليوم التالي، 
وإزاء إصرارها الغريب قبل منها كريم مبادرتها، ولم يقتنع بإصرارها الغريب اآلخر في رفض 

حتى تسلم وصل أمانة منه.
املالي، وتغير وضعه لألفضل بكثير، وكل ذلك بفضل سيدة بالكاد يعرفها، ولم  حل إشكاله 

يربطه بها أمر غير »الصحبة الرياضية« ومع هذا كانت أفضل من ألف صديق وألف قريب!

***

لن أس��رد هنا ما أعرفه عن جمال روحها، عبر معرفتي بها على مدى أكثر من ثالثني عامًا، 
ولن أسرد ما أخبرني به بعض أقربائها عنها، فهذا يتطلب صفحات عدة. ولكن سأتطرق ملا 
ذكرته دكتورة األورام السرطانية املميزة سوسرانا ناير، من أن نفيسة التي كانت يوما إحدى 
تزورها  كانت  الخارجية حيث  عيادتها  يومي من  ج��زءًا شبه  الوقت  مع  مريضاتها، أصبحت 
وتتفقد مرضاها، وخاصة من أصحاب الحاجات، ومن النساء األجنبيات بالذات، األكثر حاجة. 
م��ن إرش���ادات  ف��ي أحلك س��اع��ات حياتهن، بما كانت تقدمه لهن  كما كانت مصدر راح��ة لهن 
أسرته،  وعلى  املريض  على  وتبعاته  الخبيث،  امل��رض  بذلك  ذات خبرة سابقة  كونها  ونصائح، 
البيت الضرورية، في ظروف مادية  وحاجة النساء منهن ملن يرشدهن للمواءمة بني متطلبات 
صعبة، ومتطلبات العالج األكثر أهمية، في فترة تتسم بالكثير من االرتباك والعجز عن التصرف 

والحاجة املاسة لكلمة طيبة ويد حانية.
تستطرد الدكتورة ناير قائلة إنها كانت تعتمد على استعداد نفيسة الغريب للتطوع واملساعدة 
في أي ظرف، وعلى ابتسامتها التي لم تكن تفارقها، وثقتها وطيبتها وتواضعها الجم، بالرغم 
من كل املزايا املادية والعلمية التي كانت تمتلكها، وكيف أن نفيسة كانت تتحلى بإحساس قوي 

باملسؤولية املجتمعية. 
ويقول استشاري األورام املعروف سانجي ثوروثل إن نفيسة كانت مريضة غير عادية، فهي من 
القلة النادرة التي لم تكن تشتكي من مرضها، بل كانت دائمًا تقول إنها »أوكي«، وكان يعلم جيدًا 

أنها كانت تعاني، ولكنها لم تسمح يومًا آلالمها أن تؤثر في بيتها أو عملها التطوعي الخير.
لقد رحلت عنا نفيسة معز علي، ولكنها ستبقى حتمًا في ذاك��رة أهلها ومحبيها وكل أولئك 

الذين مدت لهم يومًا يد املساعدة ألنهم كانوا بحاجة إليها، وليس ابتغاء ألية منفعة.

صورة.. لفتت نظري
لفتت نظري صورة رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة 
الكويتية، وهو يكرم عاملة فلبينية قررت العودة لبالدها 
ل��دى إح��دى األسر  بعد عمل استمر أكثر من ٣٣ عامًا 

الكويتية.
وجاء في التعليق على الصورة.. ان هذه العاملة أو املربية 
ك��ان��ت م��ث��ال االم���ان���ة واالخ�����الص ط��ي��ل��ة س��ن��وات عملها 

بالكويت، األمر الذي أكسبها احترام كل من حولها.
املخلصة، الن  العاملة  ليس  الصورة،  فّي هذه  أثارته  ما 
هناك الكثيرات مثلها في بيوت كويتية في كل املناطق.. 
التقدير وه��ذه االلتفاتة من جهة خيرية، جندت  بل هذا 
مختلفة،  م��ج��االت  ف��ي  الكويتيني  غير  لتكريم  نشاطها 
أعمالهم  ف��ي  الكثير  الكثير  م��ن حياتهم  أع��ط��وا  وال��ذي��ن 

داخل الكويت..
من  ب��ش��يء  ل��ل��واف��دي��ن  ونظرتهم  البعض  تعامل  طريقة 
عند  أصبحتا سمتني  لألسف  االح��ت��رام..  وقلة  الدونية 
البعض، ولوال إلغاء قرار عدم التجديد ملن بلغ عمره ٦٠.. 
لهذه  التقدير  لعدم  النقد..  الحكومة جانب من هذا  لنال 

الفئة، وخاصة من تميز بملف أبيض طيلة فترة عمله .
ال��ت��ق��دي��ر  ال���ن���اس ال  يستحق م��ن��ا س���وى  ال���ن���وع م���ن   هذا 
مجال  أي  في  بالعمل  وتفانيهم  إلخالصهم  والعرفان، 
املقيمني(  )أي  عليهم  نستكثر  أن  ال  ال��ك��وي��ت..  داخ����ل 
ال��ت��ع��ام��ل االن���س���ان���ي، وامل��ط��ال��ب��ة ب��رح��ي��ل��ه��م واالس��ت��ع��الء 
عليهم من خالل أسلوب وطريقة التحدث عنهم في كل 
بشيء  للوافدين  ونظرتهم  البعض  فتعامل  املناسبات.. 

من الدونية أمر مرفوض. 
ل��ف��ت��ة ج��م��ي��ل��ة ت��ف��ي��ض ان��س��ان��ي��ة م���ن ج��م��ع��ي��ة ال��ص��داق��ة 
الخيري..  بالعمل  شفافيتها  عنها  امل��ع��روف  الكويتية، 
 من حياتها 

ً
لهذه السيدة املربية التي نذرت جانبًا طويال

للعمل عند أسرة كويتية سنوات طويلة )حسب ما جاء 
في الخبر(.. وقررت أخيرًا العودة لبالدها بعد أن أعطت 
أن  إال  بمقابل(..  ذل��ك  ك��ان  )وإن  من شبابها وصحتها 
أقل ما يمكن تقديمه لها ولكل من هم مثلها.. هو الشكر 

واالمتنان والتقدير واالحترام.
بعض  عند  نجدها  ال  ول��ألس��ف،  االن��س��ان��ي��ة،  اللمسات 
ال���ن���اس.. الن��ه��م ي���ج���دون ف��ي��ه��ا ول���ألس���ف أل���ف م����رة، أن 
م��ن يخدمهم ه��و إن��س��ان أق��ل منهم، وم��ن ث��م يجب أال 
ينعم بما ينعمون به.. وال يستحقون الشكر والتعامل 

االنساني.
شكرًا لجمعية الصداقة الكويتية م��رة، وأل��ف شكر لكل 
من يهتم بمن يخدم عنده بالبيت أو املكتب أو الشركة، 

ويقدر جهده ويحنو عليه وينظر اليه بعني االنسانية.

● محمد صويان طامي الهاجري، )94 عامًا(، شيع، ت: 99862555.
● فؤاد عبدالرحمن شيخوه بلباس، )61 عامًا( شيع، ت: 98806882 – 97845785.

»إّنا لله وإّنا إليه راجعون«

المطيري لـ سبقلا: أجهزة قياس على مناهيل الجابرية والسرة

مبادرة شبابية للحدِّ
من الغازات السامة في الجو

أميرة بن طرف 
في مبادرة شبابية هدفت لتحسني 
السامة  ال��غ��ازات  من  والحد  البيئة 
في الجو، قدمت مجموعة شبابية 

مبادرة لتركيب أجهزة قياس الغازات 
الجابرية  السامة في مناهيل بمنطقتي 

والسرة، بالتنسيق مع وزارة األشغال العامة.
وفي هذا اإلطار، كشف مشرف الفريق صاحب 
املبادرة د.مشاري املطيري أن الخطوة جاءت 
بناء على شكاوى أهالي املنطقتني من انبعاث 
ب���ع���ض ال�����روائ�����ح ال���ك���ري���ه���ة ف����ي ب���ع���ض ال��ق��ط��ع 
السكنية، ألسباب مختلفة، قد يكون منها صب 

فات بعض األنشطة التجارية في 
ّ
مخل

مناهيل ص��رف األم��ط��ار، الف��ت��ًا إلى 
أن ش���رك���ة ل�����وذان ال��ب��ي��ئ��ي��ة ب����ادرت 

بطرح فكرة لتركيب األجهزة.
أن  سبقلا  ل���������  امل������ط������ي������ري  وب����������ني 
األج����ه����زة ت���ح���دد ن���وع���ي���ة ال����غ����ازات 
الحاجة  دون  م��ن  وم��ص��دره��ا،  املنبعثة 
إل���ى  األش����غ����ال  وزارة  م��ه��ن��دس��و  ي��ن��ت��ق��ل  ألن 
م��ك��ان امل��ن��اه��ي��ل، ب���ل ع��ب��ر ن��ظ��ام آل����ي، م��ردف��ًا 
االستجابة  سرعة  سيحسن  القياس  هذا  أن 
ل��ح��ل م��ش��ك��ل��ة االن���ب���ع���اث���ات، م���ا ي��ح��اف��ظ على 
 عن 

ً
صحة املواطنني وقاطني املنطقة، فضال

البيئة. قانون حماية  تطبيق 

الربيان ثروة من الفيتامينات والمعادن
وليد منصور

الربيان منخفض السعرات الحرارية - 100 سعر 
ح����راري ف��ي 15 ج��م��ب��ري كبير - إض��اف��ة إل���ى أن��ه 
للبروتني، ويحتوي  الطهي ومصدر جيد  سهل 
على أكثر من 20 نوعًا من الفيتامينات واملعادن، 

بما في ذلك اليود والكالسيوم واملغنيسيوم. 
وت��وف��ر ح��ص��ة واح����دة م��ن ال��رب��ي��ان أك��ث��ر م��ن 70 
ف��ي امل��ئ��ة م��ن اح��ت��ي��اج��ات ال��ب��ال��غ��ني ال��ي��وم��ي��ة من 
السيلينيوم، وهو معدن نادر يساعد في تقليل 
االل���ت���ه���اب وي����ع����زز االس���ت���ج���اب���ة امل���ن���اع���ي���ة، وف���ق 

صحيفة واشنطن بوست.
وم���ع ذل����ك، يتجنب ب��ع��ض ال��ن��اس ال��رب��ي��ان ألن��ه 
يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، كما 
أن  يمكن  ال��رب��ي��ان  أن  م��ن  بالقلق  البعض  يشعر 

يتلوث بالبكتيريا أو املعادن الثقيلة.
ون��ظ��رًا ألن امل��ح��ار م��ن أه��م مسببات الحساسية 
ال��غ��ذائ��ي��ة، ف��ق��د ي��س��ب��ب ال��رب��ي��ان ت��ف��اع��الت ت��ه��دد 
الحياة ل��دى بعض األش��خ��اص. وعلى الرغم من 
ف��إن��ه يحتوي  ال��رب��ي��ان،  ف��ي  الكوليسترول  ك��ث��رة 

على نسبة منخفضة من الدهون املشبعة.
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