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اليت  | ص07

اقتصاد  | ص10

لمرضى ضغط الدم.. 
تناولوا أدويته صباحاً 

وقبل الرياضة
¶ التغييرات الصحية 
أساسية في خطة 

العالج

أمة  | ص05

الكويت  | ص03

الغانم: نأمل في دور مختلف ومثمر

األمير يفتتح دور االنعقاد اليوم
فهاد الشمري وحمد حمدان 

يتفضل سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد بافتتاح 
دور االن���ع���ق���اد ال����ع����ادي ال���ث���ان���ي ل��ل��ف��ص��ل ال��ت��ش��ري��ع��ي 
ال��س��ادس ع��ش��ر ملجلس األم����ة، وذل���ك ف��ي ت��م��ام الساعة 

الحادية عشرة من صباح اليوم.
وأعرب رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم عن أمله في 
أن يكون دور انعقاد مثمرًا ومختلفًا عن دور االنعقاد 
وما  السامي،  النطق  إل��ى  بإنصات  »ونستمع  املاضي، 

سيكون في حفل االفتتاح«.

وق���ال ال��غ��ان��م ف��ي ت��ص��ري��ح أم���س: »ن��ت��ش��رف باستقبال 
سمو أمير البالد وسمو ول��ي عهده األم��ن في افتتاح 
دور االنعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، 
وقد تم تأجيل موعد حفل االفتتاح من الساعة العاشرة 

صباحًا إلى الساعة الحادية عشرة صباحًا«.
إل���ى ذل����ك، اج��ت��م��ع 19 ن��ائ��ب��ًا م���ن ك��ت��ل��ة ال������31 ف���ي دي���وان 
ال��ن��ائ��ب ف���رز ال��دي��ح��ان��ي، م��س��اء أول م��ن أم���س، ملناقشة 
تشكيل اللجان البرملانية، وغاب عن االجتماع 12 نائبًا، 
وسط تأكيد من النواب الحضور على أن اختالف نواب 

الكتلة ال يعني االنقسام. 

ما  ه��ن��اك  »إن  ف��ي تصريح صحافي:  الديحاني  وق���ال 
يقارب 1000 اسم عليهم قضايا رأي واللجنة ستنظر 

بها«.
وح����ول ت���وزي���ر أح���د ال���ن���واب م���ن ال��ك��ت��ل��ة ف���ي التشكيلة 
الحكومية املقبلة، قال الديحاني إنه سيتم ترشيح أحد 
قبيلة مطير، وسنستقر على شخص منا  م��ن  ال��ن��واب 

لترشيحه في الحكومة املقبلة.
ب�����دوره، أك���د ال��ن��ائ��ب م��ه��ن��د ال��س��اي��ر أن���ه ال ان��ق��س��ام بن 

النواب،  لكن هناك تباينًا في وجهات النظر.

¶ »الـ31« نسقت للجان: مختلفون ولسنا منقسمين

ألغت حكم »االستئناف« بحبسهما 7 سنوات

»التمييز« تبرئ ضابَطي أمن الدولة من »التسريبات«
المحرر القضائي

أسدلت محكمة التمييز أمس الستار على قضية تسريبات 
القاضي  االستئناف  محكمة  حكم  ألغت  حيث  ال��دول��ة،  أم��ن 
ال��دول��ة بالسجن 7 سنوات  أم��ن  إدارة  ف��ي  ��ِن 

َ
ب��إدان��ة ض��اب��ط

من  ببراءتهما  مجددًا  وقضت  األمنية،  التسريبات  بدعوى 
االتهام، كما أيدت براءة 5 متهمن آخرين موجودين خارج 

البالد.
وقالت املحكمة في حيثيات حكمها ��� الذي حصلت سبقلا 
ع��ل��ى نسخة م��ن��ه: »إن االت��ه��ام ف��ي ه���ذه القضية ش��ائ��ع بن 

العاملن باإلدارة، وال يمكن حصره بشخص معن«.
وأشارت إلى أن اعترافات املتهم األول »الضابط« جاءت وليدة 
ها ال تطمئن ألوراق القضية واألدل��ة املقدمة إلدانة 

َّ
إك��راه، وأن
املتهمن.

ولم تلتفت املحكمة إلى ما جاء بأقوال املتهم الثاني بتحقيقات 

النيابة العامة بحق املتهم األول، من أنه علم منه بقيامه لدى 
م��غ��ادرت��ه إدارة م��ك��اف��ح��ة غ��س��ل األم�����وال وت��م��وي��ل اإلره����اب 
بالحصول على ملفات إلكترونية محفوظة على نظام شبكة 
املعلومات الداخلية الخاصة بتلك اإلدارة عن طريق نسخها 
على شريحة ذاكرة حفظ املعلومات اإللكترونية وأنه يحتفظ 

بها لديه. 

وقالت املحكمة إنها ال تطمئن لصحة هذه األقوال، وترى أنها 
جاءت لدفع االتهام عن نفسه بعد أن ُزجَّ به باتهامات خطيرة 
من قبل ضابط املباحث وما جاء باعترافات باطلة من قبل 
 ع��ن كونه 

ً
ال��ث��ان��ي، ف��ض��ال املتهم األول ف��ي ح��ق نفسه وح��ق 

ال��واق��ع��ة، وما  تلك  تتبنَّ منه تفاصيل  ق��ول مبهم ال  م��ج��رد 
ظروف إدالء املتهم األول له بتلك املعلومات ومدى صحتها، 
وأن أقوال املتهم الثاني في هذا الشأن جاءت مخالفة ألقوال 

املتهم األول.
وأشارت املحكمة إلى أنها بعد أن استعرضت األدلة األخرى 
ال���ت���ي رك���ن���ت إل��ي��ه��ا س��ل��ط��ة االت����ه����ام ف���ي خ��ص��وص��ي��ة ال��ت��ه��م 
املنسوبة لجميع املتهمن والتي ساقتها النيابة العامة كأدلة 
لثبوت االتهام، وهي شهادة الشهود من الثاني إلى الخامس، 
فقد تبن لها أن ه��ذه األدل��ة ال تصلح أن تكون سندًا إلدان��ة 

املتهمن.
الكويت  | ص02

محمد بن سلمان مرحباً بولي العهد

ولي العهد لقمة الشرق األوسط األخضر:

ر المناخي  استمرار التغيُّ
يقودنا إلى كوارث

للمنطقة جــديــدة  خــضــراء  حقبة  ــن  نــدشِّ سلمان:  بــن  محمد  األمــيــر   ¶
البيئية مبادراتها  في  السعودية  الكبرى  الشقيقة  تدعم  الكويت   ¶

السفيرة األميركية زارت الصقر في »الغرفة«:                
على الحكومات 

والشركات
 العمل معًا 

لتعزيز االقتصاد          

قضاؤنا الشامخ قال كلمته، وال نملك 
إال احترام أحكامه العادلة؛ واالعتذار 

لـ»الضابطّين البريئين« عن المانشيت 
المنشور في 7 سبتمبر 2020.

مختصر مفيد:
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محكمة التمييز أسدلت الستار على القضية التي شغلت الرأي

براءة ضابَطيِن و5 متهمين من »تسريبات أمن الدولة«

مطمئن��ة غي��ر  المحكم��ة 
العامة بحق  النيابة  الثاني بتحقيقات  املتهم  بأقوال  إلى ما جاء  التمييز  تلتفت محكمة  لم 
املتهم األول من أنه علم منه بقيامه لدى مغادرته إدارة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
بالحصول على ملفات إلكترونية محفوظة على نظام شبكة املعلومات الداخلية الخاصة بتلك 
اإلدارة عن طريق نسخها على شريحة ذاك��رة حفظ املعلومات اإللكترونية وأنه يحتفظ بها 
لديه، لعدم اطمئنان املحكمة لصحة هذه األقوال، وترى أنها جاءت لدفع االتهام عن نفسه بعد 
أن زج به باتهامات خطيرة من قبل ضابط املباحث، وما جاء باعترافات باطلة من قبل املتهم 
 عن كونه مجرد قول مبهم ال يبني منه تفاصيل تلك 

ً
األول في حق نفسه وحق الثاني، فضال

الواقعة، وما هي ظروف إدالء املتهم األول له بتلك املعلومات ومدى صحتها، وأن أقوال املتهم 
الثاني في هذا الشأن جاءت مخالفة ألقوال املتهم األول.

وأشارت املحكمة إلى انها وبعد أن استعرضت األدلة األخرى التي ركنت إليها سلطة االتهام 
في خصوصية التهم املنسوبة لجميع املتهمني، والتي ساقتها النيابة العامة كأدلة لثبوت 
االتهام وهي شهادة الشهود من الثاني إلى الخامس، فقد تبني لها أن هذه األدلة ال تصلح أن 

تكون سندًا إلدانة املتهمني.

ش����ه����ادة ب����ا ت��ف��اص��ي��ل
وقالت املحكمة إن دليل ذلك وشاهده أن شهادة الشهود املذكورين جميعهم خلت من بيان 
تفاصيل الوقائع واألفعال التي قام بها املتهمون واملثبتة الرتكابهم تلك الجرائم بعناصرها 
القانونية، فلم ينسب أي من الشهود املذكورين أي اتهام للمتهمني، سواء كان للمتهمني األول 

والثاني أو اآلخرين ال من قريب أو بعيد بارتكابهم الواقعة.
إلى  ب��األوراق ال يقطع بذاته  املرفقة  اإللكترونية  الذاكرة  أن ما ورد بتفريغ  واستطردت: كما 
نسبة االتهام ألي من املتهمني، وإنما تقتصر داللته على ما جاء بها من مشاهد، ولكن ليس 

فيها ما يقطع أو يشير الى قيام املتهمني بارتكاب الواقعة.

المعلومات حفظ  نظام 
وتابعت املحكمة: ما هو ثابت من التحقيق اإلداري، الذي قامت به إدارة أمن الدولة، ولجنة 
املشترك  املعلومات  اتسام نظام حفظ  ع��دم  الداخلية،  قبل وزي��ر  املشكلة من  الحقائق  تقصي 
بالسرية، حيث يتيح النظام لجميع الضباط ومنتسبي اإلدارة االطالع على املعلومات، وان 
األوراق واملعلومات والتسجيالت التي يتم تسليمها إلدارة في مبنى أمن الدولة من اإلدارات 
األخرى يتم وضعها في مشترك خاص ب��اإلدارات جميعها، ويمكن ألي شخص االطالع على 
ما فيه من معلومات وبيانات ما دام يعمل داخل هذه اإلدارة وحتى ولو كان من غير العاملني 
باإلدارات املختصة فإنه يمكنه االطالع على تلك املعلومات، ومنها اإلدارة القانونية املتواجدة 

في ذات املكان.

أول اجتماع للجنة العفو األميري اليوم

امل�����ص�����ادر أن »امل����واف����ق����ات  أوض����ح����ت 
العامة الخاصة  النيابة  النهائية من 
باملستفيدين من السوار اإللكتروني، 
وص������ل������ت إل���������ى ق������ط������اع امل�����ؤس�����س�����ات 
لإلفراج  األحكام  وتنفيذ  اإلصالحية 
إلى  مشيرة  املستفيدين«،  أولئك  عن 
ال��داخ��ل��ي��ة  م���ن وزارة  ف��ن��ي��ة  »ف���رق���ًا  أن 
في  ب��دأت  للمشروع  املنفذة  والشركة 
امل��س��ت��ف��ي��دي��ن، وك��ذل��ك  م��ن��ازل  معاينة 
ق��ي��اس م���دى ق���وة إرس����ال الشبكة من 
داخل تلك املنازل للوقوف على مدى 

جهوزية النظام«.

السوار اإللكتروني

ف�����ي ال����س����ي����اق، ق������ال رئ����ي����س ال��ل��ج��ن��ة 
والسياسية  املدنية  للحقوق  الدائمة 
في الديوان الوطني لحقوق اإلنسان 
استخدام  إن  املغامس،  السفير خالد 
ت��ق��ن��ي��ة ال����س����وار االل���ك���ت���رون���ي ب��دي��ال 

للعقوبات السالبة للحريات، خاصة 
في حالة الحبس االحتياطي كتدبير 
اح������ت������رازي وإص������الح������ي، أف����ض����ل م��ن 
مصادرة حرية الفرد كعقوبة مسبقة 
قبل الحكم القضائي، والذي يتنافى 
وحرياته  اإلنسان  حقوق  مبادئ  مع 

األساسية.
وأشاد املغامس في تصريح ل� سبقلا 
بخطوة اعتماد اللجنة العليا للعفو 
األم���ي���ري ق���واع���د ال��ع��ف��و ل��ع��ام 2021، 
ب����ن����اء ع���ل���ى ت���وج���ي���ه���ات س���م���و أم��ي��ر 
املساجني،  بعض  ع��ن  بالعفو  ال��ب��الد 
واس���ت���ك���م���ال���ه���م ل���ع���ق���وب���ات���ه���م ض��م��ن 
السوار  باستخدام  الجبرية  إقامتهم 

االلكتروني. 

ريادة كويتية

ت���ط���ب���ي���ق  أن  امل������غ������ام������س  وأض���������������اف 
لتنفيذ  استكمااًل  البديلة  العقوبات 

العقوبات للمحكومني يحقق الغرض 
ال����ج����وه����ري م����ن ت���أه���ي���ل امل��ح��ك��وم��ني 
ملعايير  إع��م��اال  باملجتمع،  ودم��ج��ه��م 
امل���واث���ي���ق ال���دول���ي���ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ح��ق��وق 

اإلنسان. 
وأش��ار إلى أن نشر مثل هذه التقنية 
تباعًا في االجراءات القانونية، يدفع 
بالحلول االنسانية في إدارة منظومة 
العدالة لكل أطراف عملية التقاضي، 
وي���خ���ف���ف م����ع����ان����اة امل���ح���ب���وس���ني م��ن 
امل���ن���ظ���ور اإلن����س����ان����ي واالج���ت���م���اع���ي، 
ال��دول��ي سيثمن  وال ش��ك أن املجتمع 
لدولة  اإلنسانية  امل��س��اع��ي  ه��ذه  مثل 

الكويت في مجال تنفيذ العقوبات. 
وث����م����ن امل����غ����ام����س ت����ج����رب����ة ال���ك���وي���ت 
ف���ي ه����ذا ال����ص����دد، ك��ون��ه��ا أول دول���ة 
ف�����ي ال�����ش�����رق األوس���������ط ت���ط���ب���ق ن���ظ���ام 
العقوبات البديلة أثناء تنفيذ عقوبة 

الحبس.

شبهة المخالفة اإلدارية 
تكتنف قرار العتيبي

تكليٌف ُمحال إلى النيابة 
بمهام مدير إحدى الهيئات

أميرة بن طرف وخالد الحطاب

كشفت م��ص��ادر مطلعة ل��� سبقلا أن ق��رار 
وزير الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة وزير 
املجتمعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال���ش���ؤون 
د.م��ش��ع��ان ال��ع��ت��ي��ب��ي ال����ذي أص����دره م��ؤخ��رًا، 
وي��ق��ض��ي ب��ت��ك��ل��ي��ف أح����د ال��ق��ي��ادي��ن ال��ق��ي��ام 
بمهام املدير العام إلحدى الهيئات التابعة له، 

تكتنفه شبهة املخالفة اإلدارية.
وقالت املصادر إن القيادي الذي كلفه الوزير 
مكافحة  إل��ى  العامة  الهيئة  أحالته  قد  كانت 
ال��ف��س��اد »ن����زاه����ة« إل����ى ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة قبل 
التحقيقات  الس��ت��ك��م��ال  ت��ق��ري��ب��ًا  أس��ب��وع��ن 

بشأن شبهة فساد في محاضر رسمية.
وأض�����اف�����ت: إن اإلج����������راءات امل��ت��ب��ع��ة إداري������ًا 
ف��ي م��ث��ل ه���ذه ال��ح��ال��ة م��ع ال��وظ��ائ��ف اإلداري����ة 
واإلش��راف��ي��ة ه��ي اإلي��ق��اف ع��ن العمل مل��دة 3 
التي  التحقيقات  م��ن  االن��ت��ه��اء  أش��ه��ر ح��ت��ى 

تقوم بها النيابة.
اإليقاف  أن  إلى  باإلشارة  املصادر  وختمت 
عن العمل في حاالت التحقيق يأتي من أجل 
سالمة  ول��ض��م��ان  ال��ع��ام��ة  املصلحة  تحقيق 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات وال��ت��أك��د م��ن ب����راءة امل��وظ��ف أو 

القيادي من أي شبهة فساد.

االتهام شائع وال يمكن حصره بشخص معين

إدارة  مثل  بامللفات  تحتفظ  التي  اإلدارة  يكون من  أن  التسريب ممكن  أن  إل��ى  املحكمة  أش��ارت 
املراقبة، بما يجعل االتهام شائعًا بن العاملن لدى تلك الجهات، فال يمكن حصرها بشخص 
 عما ثبت من أن التسجيالت سلمت قبل نشرها إلى أحد العسكرين إليصالها ألحد 

ً
معن، فضال

الضباط من العاملن في إدارة غسل األموال بناء على طلبه، ولم يكن بناء على طلب من املتهم 
األول ولم تسلم إليه كما زعم ضابط املباحث، وبالتالي فمن الجائز أن يكون أحد غير املتهم األول 
هو من قام بنسخ تلك املعلومات وتسريبها والتسبب بنشرها، خاصة أن هناك وقائع تتعلق 

بذات املوضوع تم نشرها بتاريخ سابق على الواقعة.

¶ إلغاء حكم حبس الضابطين الصادر من محكمة االستئناف
¶ حيثيات »التمييز«: األدلة ال تصلح أن تكون سندًا إلدانة المتهمين

¶ اعترافات المتهم األول وليدة إكراه.. والمحكمة لم تطمئن لألدلة

قرائن االتهام ال ترقى إلى دليل إدانة
قالت محكمة التمييز إنه ال يصح تأثيم إنسان، ولو بناء على اعترافه، متى كان ذلك مخالفًا للحقيقة والواقع، أما 
بالنسبة ملا ساقته النيابة العامة وقدمته من أوراق لتعزيز أدلة الثبوت، ومنها كشوفات أنظمة دخول منتسبي 
الداخلية،  ب��وزارة  الدخول والخروج  الجهاز املذكور، ونظام  العمل داخل  الدولة، ونظام حركة بطاقات  جهاز أمن 
ونظام حركة اتصاالت أجهزة الهواتف، والصور امللتقطة للتعليقات وأطراف التسجيالت واملستندات املنشورة 
على الحسابات املسجلة بأسماء تم النشر من خاللها على موقع التواصل االجتماعي، كل ذلك مجرد قرائن ال 
ترقى إلى دليل إدانة، فيستحيل بمجردها أن يثبت من خاللها تحديدًا لقاء املتهمن األول والثاني لالتفاق على 
للملفات والتسجيالت من مقر إدارة  الذاكرة بعد نسخه  الثاني حافظة  الواقعة، أو قيام األول بتسليم  ارتكاب 

غسل األموال، أو قيامه بدخول غير مشروع إلى جهاز الرقم اآللي.

وصول الموافقات 
النهائية

من النيابة 
للمستفيدين

من السوار 
اإللكتروني 

 فرق فنية
لمعاينة المنازل 

وقياس
اإلرسال بالتعاون

مع الشركة 
المنفذة

 المغامس
لـ سبقلا: السوار 

اإللكتروني يعزز 
مكانة الكويت 

الحقوقية دولياً

خالد المغامس

محمد إبراهيم ومحمود الزاهي

كشفت مصادر أمنية ل� سبقلا أن لجنة وضع قواعد العفو 
األميري، برئاسة المحامي العام المستشار محمد الدعيج، 

ستعقد أول اجتماع لها اليوم )الثاثاء(، وذلك لوضع الخريطة 
العامة لقواعد العفو لعام 2022.

وقالت المصادر »إن االجتماع من المرجح أن يشهد مرونة كبيرة، 
واقتراحات متبادلة بين األعضاء لدمج تهم جديدة لم تكن 

ع في قواعد  موجودة في السنوات السابقة، بهدف التوسُّ
العفو وتخفيف التكدس بين نزالء السجن المركزي«.

اقتراحات متبادلة.. ومرونة لتخفيف تكدس نزالء »المركزي«

المحرر القضائي 
أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية تسريبات أمن الدولة، وألغت حكم 

محكمة االستئناف القاضي بإدانة ضابطين في إدارة أمن الدولة بالحبس 7 
سنوات، بدعوى التسريبات األمنية، وقضت مجدداً ببراءتهما من االتهام، كما 

أيدت براءة 5 متهمين آخرين متواجدين خارج الباد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي حصلت سبقلا على نسخة 

منه إن االتهام في هذه القضية شائع بين العاملين باإلدارة وال يمكن حصره 
بشخص معين.

وأشارت إلى أن اعترافات المتهم األول )الضابط( جاءت وليدة إكراه، وأنها ال 
تطمئن ألوراق القضية واألدلة المقدمة إلدانة المتهمين.

جرد وزارة الشؤون للموظفين كشف المستور

عمالة وهمية بالعشرات في جمعيات تعاونية
خالد الحطاب 

علمت سبقلا أن قطاع التعاون في وزارة 
العاملني  للموظفني  ج���ردًا  ب���دأ  ال��ش��ؤون 
ب��ه��دف رص��د  ال��ت��ع��اون��ي��ة  ف��ي الجمعيات 
غ��ي��ر امل��ل��ت��زم��ني ب��ال��ع��م��ل وم��س��ج��ل��ني ل��دى 
للحصول  العاملة  للقوى  العامة  الهيئة 

على دعم عمالة. 
وقالت مصادر مسؤولة إن مفتشي قسم 
امل��ت��اج��رة وال���ف���روع ت��م��ك��ن��وا خ���الل األي���ام 
املاضية م��ن رص��د ع��ش��رات املوظفني في 
ع����دة ج��م��ع��ي��ات ت��ع��اون��ي��ة ل��ي��س��ت ل��دي��ه��م 
ب��ص��م��ة ول����م ي��ح��ض��روا ل��ل��ع��م��ل م��ن��ذ ع��ام 

2019، ب��ي��ن��م��ا ي��ح��ص��ل��ون ع��ل��ى روات��ب��ه��م 
كاملة ودعم العمالة من القوى العاملة. 

وق��ال��ت امل��ص��ادر: »ف��ي إح���دى الجمعيات 
ع���ث���ر ع���ل���ى ق���ائ���م���ة ت���ض���م 21 م���وظ���ف���ًا ف��ي 
إدارة املساهمني فقط، في حني ان تنسيق 
لثالثة  ك��ان  اإلدارة  ل��ه��ذه  ال��ش��ؤون  وزارة 
شواغر فقط، وعند طلب القوائم الخاصة 
بالحضور واالنصراف تبني عدم وجود 
ل��ه��م، وف���ي جمعية أخ����رى سجل  ب��ص��م��ة 
ع���ام 2019  م��ن��ذ  م��وظ��ف��ة  اإلدارة  م��ج��ل��س 
م��ع طلب ع��دم إص���دار بصمة ل��ه��ا، حيث 
ت��ح��ص��ل ش��ه��ري��ًا ع��ل��ى م��ب��ل��غ 250 دي��ن��ارًا 
الحضور  العمالة دون  دع��م  إل��ى  إض��اف��ة 

إلى مقر العمل«. 
ك��م��ا كشفت ع��ن رص���د تسجيل ن��ح��و 20 
ال��ع��ام��ة في  ال���ع���الق���ات  م��وظ��ف��ًا ف���ي إدارة 
إح�����دى ال��ج��م��ع��ي��ات دون ال���ح���اج���ة ل��ه��ذا 
العدد أو االلتزام بتنسيب وزارة الشؤون. 
وذك������رت امل����ص����ادر أن م��ف��ت��ش��ي امل��ت��اج��رة 
وال�����ف�����روع رف����ع����وا ت���ق���اري���ره���م ال���خ���اص���ة 
ب�����وج�����ود ه�������در ف�����ي أم����������وال امل���س���اه���م���ني 
واالم������وال ال��ع��ام��ة ف���ي ت��ع��ي��ي��ن��ات وهمية 
داخل التعاونيات للتنسيق بشأن ايقاف 
العاملة،  ال��ق��وى  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ملفاتهم 
م���ش���ي���رة إل�����ى »رص�������د ت��س��ج��ي��ل م��ق��ي��م��ني 
خ��ل��ي��ج��ي��ني ك���م���وظ���ف���ني ف����ي ال��ج��م��ع��ي��ات 

ي���ث���ب���ت  م�������ا  وج�����������ود  دون  ال�����ت�����ع�����اون�����ي�����ة 
ح��ض��وره��م إل����ى م��ق��ر ال��ع��م��ل أو االل���ت���زام 
الداخلية  به، وسيتم التنسيق مع وزارة 
ل���ب���ي���ان ح���ال���ة امل���ن���اف���ذ ق���ب���ل ط���ل���ب إن���ه���اء 
القانونية  اإلج����راءات  وات��خ��اذ  خدماتهم 

بحقهم«. 
وأك������دت أن »ال�����ش�����ؤون« ل���ن ت���ت���ه���اون في 
متابعة االعتداء على املال العام أو أموال 
امل��س��اه��م��ني وس���ت���ق���وم ب��م��ت��اب��ع��ة م��ل��ف��ات 
في  توظيفهم  م��ن  تتأكد  حتى  املوظفني 
األم��اك��ن امل��ط��ل��وب وج��وده��م فيها بهدف 
الجمعيات  املطلوب في  االح��الل  تحقيق 

التعاونية.
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ألطاف العيسى لـ سبقلا: الدعم النفسي ال يقل أهمية عن الدواء

»السدرة«.. خدمات متكاملة  لمرضى السرطان
مي السكري 

ال����������دع����������م ال�����ن�����ف�����س�����ي 
مل����ري����ض ال���س���رط���ان 
ال ي���ق���ل أه���م���ي���ة ع��ن 
ال������ع������اج ال�������دوائ�������ي، 
ف������ه������و أم�����������ر ح����ي����وي 

خ�������ال رح����ل����ة ال����ع����اج 
ح��ت��ى ال���ش���ف���اء، وه�����ذا ما 

ال��س��درة للرعاية  ي��وف��ره مركز 
النفسية ملصابي السرطان.

سبقلا ال��ت��ق��ت امل��ع��ال��ج��ة ال��ن��ف��س��ي��ة أل��ط��اف 
العيسى التي قالت إن املركز يقدم ملرضى 
ال���س���رط���ان ف���ي ال���ك���وي���ت خ���دم���ات ع��اج��ي��ة 
لهم  النفسية  الرعاية  توفير  عبر  متكاملة 
ولذويهم بخلق بيئة إيجابية تمكنهم من 
العالم  م��ع  والتعامل  امل��رض  م��ع  التعايش 
الخارجي بصورة أفضل عن طريق توفير 
ب���رن���ام���ج ت��ث��ق��ي��ف��ي ن��ف��س��ي ي��س��ل��ح امل��رض��ى 
النفسية  واإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ات  ب��امل��ع��ل��وم��ات 
وال���س���ل���وك���ي���ة ال��س��ل��ي��م��ة ال����ت����ي ت��س��اع��ده��م 
ع��ل��ى ال��ت��أق��ل��م م��ع ال��ح��ال��ة الصحية وت��ع��زز 

استجابتهم للعاج الطبي.

الرعاية املنزلية 

وب��ح��س��ب ال��ع��ي��س��ى: »ي���وف���ر امل���رك���ز خ��دم��ة 
ال�����رع�����اي�����ة امل����ن����زل����ي����ة ل����ل����ح����االت امل���ت���ق���دم���ة، 
ع��ب��ر ت��ق��دي��م ال���دع���م ال��ن��ف��س��ي وال��ت��م��ري��ض��ي 

للمريض وأسرته، وتترأس فريق عمل هذه 
الخدمة د. أمينة األنصاري استشارية طب 

تلطيفي«.
وتابعت: »قمنا بتدريب عدد من العاملني 
م��ن ف��ري��ق خ��دم��ة ال��رع��اي��ة املنزلية للسدرة 
من خال جمعية سند للرعاية التلطيفية 
ف������ي ل����ب����ن����ان، ل���ت���ع���ري���ف���ه���م ع����ل����ى ت���ق���ن���ي���ات 
تحديد  وط���رق  الحديثة،  املنزلية  ال��رع��اي��ة 
ح����اج����ات وأول������وي������ات امل����ري����ض وع���ائ���ل���ت���ه، 
اآلالم واألع�������راض  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  وك��ي��ف��ي��ة 

امل��ري��ض، وط���رق تقديم  ال��ت��ي يعاني منها 
الدعم االجتماعي والنفسي، وتمكني أفراد 
ب��دور  القيام  م��ن  الرعاية  ومقدمي  العائلة 

فاعل في رعاية املريض«.

الدعم املادي 

وأش�������ارت ال��ع��ي��س��ى إل����ى أن امل���رك���ز ي��ق��ّدم 
املتعثرين  للمرضى  امل���ادي  ال��دع��م  خدمة 
م�����ادي�����ًا وغ�����ي�����ر ال�����ق�����ادري�����ن ع����ل����ى ت��ح��م��ل 
بلغ  وق���د  وال���ع���اج،  التشخيص  تكاليف 

مريضًا   7053 املستفيدين  امل��رض��ى  ع��دد 
وم��ري��ض��ة وذل����ك م��ن��ذ أن ت��م تفعيل ه��ذه 

الخدمة عام 2018.
وتحدثت العيسى عن جلسة الدعم النفسي 
ل��ل��م��رض��ى وأهميتها  ال��ش��ه��ري��ة  ال��ج��م��اع��ي 
الفّعالة في تجاوز هذا املرض، الفتة إلى أن 
الهدف من إقامة هذه الجلسات توفير دعم 
ف��رص االل��ت��ق��اء باملصابني  نفسي وت��وف��ي��ر 
وكيفية  تجاربهم  م��ن  والتعلم  وال��ن��اج��ني، 
م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��ن��ف��س��ي��ة امل��ص��اح��ب��ة 

ل����ل����م����رض ب������ص������ورة إي����ج����اب����ي����ة ت�����رف�����ع م��ن 
النفسية  من حالتهم  معنوياتهم وتحسن 

والعاطفية.

التغذية الصحية 

وذك������رت ال��ع��ي��س��ى أن »ال�����س�����درة« ت��ح��رص 
على تقديم م��ح��اض��رات دوري���ة ع��ن ال��غ��ذاء 
ال��ص��ح��ي وأه��م��ي��ت��ه وك��ي��ف��ي��ة ت��ط��ب��ي��ق��ه في 
حياتنا اليومية، وذلك إيمانًا منها بأهمية 
التغذية الصحية السليمة وااللتزام بنمط 
غذائي صحي متوازن يساعد على الحماية 
وال��وق��اي��ة م��ن األم����راض وت��ح��س��ني الصحة 

النفسية للمرضى.
وأش��ارت إلى أنه تشارك في إقامة وتقديم 
ه�������ذه امل������ح������اض������رات ج�����ه�����ات م��ت��خ��ص��ص��ة 
واخ��ت��ص��اص��ي��و ت��غ��ذي��ة ع��اج��ي��ة ي��ق��وم��ون 
ب���ال���رد ع��ل��ى ج��م��ي��ع اس���ت���ف���س���ارات امل��رض��ى 

قة بالتغذية الصحية.
ّ
املتعل

ك�����م�����ا خ����ص����ص����ت »ال����������س����������درة« ب����رن����ام����ج����ًا 
ل��اه��ت��م��ام وال���ع���ن���اي���ة ب��ال��ب��ش��رة وال��ش��ع��ر، 
إل������ى ج����ان����ب ح���رص���ه���ا ال�����دائ�����م ع���ل���ى ع��م��ل 
باملظهر  االع��ت��ن��اء  لكيفية  ت��دري��ب��ي��ة  ورش 
الخارجي للمريضات وإعطائهن مزيدًا من 
الرضا والثقة بالنفس أثناء مرحلة العاج 
وب���ع���ده���ا، وت���ق���ام ه����ذه ال������ورش ب��م��ش��ارك��ة 
التجميل  م��ج��ال  ف���ي  متخصصة  ش���رك���ات 
وب�����ح�����ض�����ور م���ت���خ���ص���ص���ني ف������ي ال���ع���ن���اي���ة 

بالبشرة والشعر.

مركز السدرة للرعاية النفسية لمصابي السرطان )تصوير: حسني هالل(

7053
 مريضاً استفادوا 

من الدعم المادي 
منذ 2018 

االلتقاء بالناجين 
والتعلم من 

تجاربهم لمواجهة 
التحديات النفسية

محاضرات دورية عن 
الغذاء الصحي 

وكيفية تطبيقه 
في حياتنا

ولي العهد لمؤتمر قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر:

ر المناخي يقودنا إلى كوارث استمرار التغيُّ

أج����رى س��م��و ول����ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ م��ش��ع��ل األح��م��د 
ال��س��ع��ودي��ة ش���ارك خالها في  زي���ارة قصيرة إل��ى 
افتتاح مؤتمر قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر 
ال���ت���ي ان��ع��ق��دت ب��ال��ع��اص��م��ة ال��س��ع��ودي��ة ال���ري���اض، 
ب��رئ��اس��ة ول��ي العهد ال��س��ع��ودي األم��ي��ر محمد بن 
سلمان وحضور العديد من القادة واملسؤولني في 

املنطقة.
القمة ح��ذر سموه الشيخ مشعل  إل��ى  وف��ي كلمته 
ر املناخي يقودنا إلى  األحمد من أن استمرار التغيُّ
ض لسلسلة من الكوارث بما في ذلك حرائق  التعرُّ
الزراعية  املحاصيل  ودم��ار  والفيضانات  الغابات 
املياه والجوع وانتشار األمراض  والجفاف وشح 

واألوبئة.
وق����ال س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د إن ه���ذه ال��ق��م��ة ت��أت��ي في 
ظروف استثنائية، حيث تبرز حاجة العالم أجمع 
والبيئة  باملناخ  واالهتمام  االستدامة  خطط  إل��ى 
إل��ى أن دع��وة اململكة العربية  واالق��ت��ص��اد، منوهًا 
السعودية الشقيقة إلطاق هذه املبادرة نابع من 
دورها املحوري املسؤول في املنطقة والعالم أجمع 

إلرساء مفهوم األمن الشامل إنسانيًا واقتصاديًا 
وم���ن���اخ���ي���ًا وب���ي���ئ���ي���ًا، وه�������ذا ق����دره����ا واخ���ت���ي���اره���ا 
االستباقية  ال����رؤى  وامل��ظ��ل��ة ص��اح��ب��ة  القبلة  ف��ه��ي 
استشعارًا  واألكثر  املنطقة  عن  املسؤول  وااللتزام 

ملسؤوليتها الدولية. 
وأض�����اف س���م���وه: »إن اج��ت��م��اع��ن��ا ف���ي ه����ذه ال��ق��م��ة 
الجهود  إلن��ج��اح  السعي  على  دل��ي��ل  لخير  املهمة 
ر املناخي الذي  الدولية الرامية إلى مكافحة التغيُّ

ستعاني منه بعض الدول وال سيما الكويت«.
وش����دد س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ع��ل��ى أن ال��ك��وي��ت ك��ان��ت 
إل��ى تحقيق  الساعية  ال���دول  ف��ي طليعة  ت���زال  وال 
االس���ت���دام���ة ال��ب��ش��ري��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة، وش��ري��ك��ًا داع��م��ًا 
ل���ك���ل م����ا م����ن ش���أن���ه ت��ن��س��ي��ق ال���ج���ه���ود اإلق��ل��ي��م��ي��ة 

ر املناخي العاملي.  والدولية في مكافحة التغيُّ
: إن ال�����ك�����وي�����ت ل������م ول��������ن ت��ت��خ��ل��ى 

ً
وت������اب������ع ق�������ائ�������ا

ع�����ن ال����ت����زام����ات����ه����ا ف�����ي ه�������ذا ال�����س�����ي�����اق، ول����ه����ا م��ن 
ال��ش��واه��د بالتوقيع وامل��ص��ادق��ة ع��ل��ى االت��ف��اق��ي��ات 
وال��ب��روت��وك��والت اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة وامل��ش��ارك��ة 
للمشاركة  ال��ص��ل��ة، كما سعت  امل��ؤت��م��رات ذات  ف��ي 
حقوق  يحفظ  ات��ف��اق  ك��ل  إل��ى  للتوصل  بإيجابية 
التنمية  تحقيق  ب��ات��ج��اه  السير  ف��ي  املنطقة  دول 
املستدامة تماشيًا مع اإلستراتيجيات واألولويات 
ال��ت��ن��م��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل���ه���ا.. ك��م��ا ح��ث��ت ال��ك��وي��ت كل 
إلى  الساعية  الفعالة  االستجابة  العالم على  دول 

تحقيق االستدامة البيئية.
التي  الكويت  رؤي��ة  العهد  ول��ي  واستعرض سمو 

ت���ؤك���د أن م��س��ت��ق��ب��ل ال��ب��ش��ري��ة ي��ك��م��ن ف���ي ال��ح��ل��ول 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ل���أص���ول  ال��ح��ك��ي��م��ة  واإلدارة  ال���خ���ض���راء 
وأهمية ربط الجهود الفردية باملبادرات اإلقليمية 
والدولية.. وه��ذا ما تسعى إلى تحقيقه من خال 
مشاركتها في ه��ذه القمة وه��و نابع من حرصها 

على االستدامة البيئية.
وق��������ال س����م����وه إن������ه ان����ط����اق����ًا م�����ن رؤي��������ة ال���ك���وي���ت 
��ر امل���ن���اخ ف��إن��ه��ا ت��دع��م  واه��ت��م��ام��ه��ا ب���ظ���اه���رة ت��غ��يُّ
ال��س��ع��ودي��ة والعمل  ف��ي  بالكامل م��ب��ادرة األش��ق��اء 
ومقاصد  أه����داف  لتنفيذ  ج��ن��ب  إل���ى  جنبًا  معهم 
هذه القمة، وبما يعود على منطقة الشرق األوسط 
وبيئتها بالخير واملنفعة، مؤكدًا في هذا الصدد 
بتوجيهات  الكويت  توليه  ال��ذي  الكبير  االهتمام 
مباشرة م��ن ل��دن سمو أم��ي��ر ال��ب��اد الشيخ ن��واف 
األح��م��د للبيئة، وم��ا ت��واج��ه��ه م��ن ت��ح��دي��ات وذل��ك 
ال��ت��ي تحد م��ن االنبعاثات  عبر ات��خ��اذ اإلج����راءات 
وال��ع��م��ل م���ع امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ق��اص��د 

التنمية املستدامة.
وأك�����د س��م��و ول����ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ م��ش��ع��ل األح��م��د 
الكامل  دعمها  تجدد  الكويت  أن  كلمته  ختام  في 
لجهود شقيقتها الكبرى السعودية، وما طرحته 
من حزمة مبادرات لحماية البيئة وثقتها بحسن 
إدارة ه��ذا امل��ل��ف ال��ح��ي��وي ب��إش��راف األم��ي��ر محمد 
بن سلمان، كما تؤكد التزامها بما يتفق عليه في 
ض��وء إمكاناتها وم���وارده���ا ول��ن ت��دخ��ر ج��ه��دًا أو 
دعمًا أو امتثااًل لتحقيق التوصيات التي تتوصل 

إليها هذه القمة.
وخ��ت��م ب��ق��ول��ه: ال��ك��وي��ت ت���واق���ة ل��ت��ف��ع��ي��ل ال��ع��اق��ات 
الثنائية في شأن هذا امللف باملشاريع والدراسات 
ونقل التجارب والخبرات، وعلى رأسها العاقات 
��� السعودية فلنتعاون جميعًا ونتعاون  الكويتية 
ث��ن��ائ��ي��ًا ول���ت���ت���ع���اون م���ؤس���س���ات امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي 
والشعوب واألفراد في هذا امللف والدعوة مفتوحة 

للجميع وأبواب الكويت مفتوحة دائما وأبدا.

أمير قطر أثناء لقائه ولي العهد

ولي العهد مستقبالً ولي العهد البحريني

األمير محمد بن سلمان:

ندشن حقبة خضراء جديدة للمنطقة
السعودية برئاسة ولي  العاصمة  األوس��ط األخضر في  الشرق  انطلقت قمة 
العهد السعودي األمير محمد بن سلمان وعدد من قادة الدول وصناع القرار 
إلى  الكويت  وف��د  األحمد  الشيخ مشعل  العهد  ول��ي  وت��رأس سمو  العالم،  في 

القمة.
وخ���ال كلمته االف��ت��ت��اح��ي��ة، أك��د ول��ي العهد ال��س��ع��ودي أن ه��ن��اك ف��ج��وات في 
منظومة العمل املناخي في املنطقة، تحتم التعامل معها عبر تنسيق الجهود 

اإلقليمية ومشاركة الخبرات والتقنيات.
التغير  وم��واج��ه��ة  البيئة  ح��م��اي��ة  ت��ج��اه  ال��ج��ه��ود  لتنسيق  »نجتمع  وأض����اف: 
املناخي، ووضع منهجية عمل لتمكني تحقيق املستهدفات الطموحة، وخريطة 
طريق لتقليل االنبعاثات الكربونية في املنطقة بأكثر من 10% من اإلسهامات 

العاملية، وزراعة 50 مليار شجرة وفق برنامج يساهم في تحقيق نسبة %5 
أن  إل��ى  للتشجير«.  وأش��ار األمير محمد بن سلمان  العاملي  من املستهدف 
دول  لتحول  األسباب  أهم  كانت  التقليدية  الطاقة  بأن مصادر  تؤمن  اململكة 
حرك والدافع 

ُ
املنطقة والعالم من اقتصادات تقليدية إلى اقتصادات فاعلة، وامل

ندشن  »إننا  البشرية، مضيفًا:  عرفته  اقتصادي  نمو  أس��رع  نحو  الرئيسي 
حقبة خضراء جديدة للمنطقة، نقودها ونقطف ثمارها معًا، إيمانًا منا بأن 
آثار التغير املناخي ال تقتصر على البيئة الطبيعية فقط، بل تشمل االقتصاد 
واألمن. ومع ذلك، فنحن نعي أن التغير املناخي هو فرصة اقتصادية لألفراد 
لخلق  األخضر،  األوس��ط  الشرق  والتي ستحفزها مبادرة  الخاص،  وللقطاع 

وظائف نوعية وتعزيز االبتكار في املنطقة«.

مليار  بقيمة 39  للمناخ  م��ب��ادرت��ني  ع��ن  ب��ن سلمان  األم��ي��ر محمد  أعلن  كما 
ريال تساهم السعودية ب�15% منهما، وتأسيس مؤسسة املبادرة الخضراء 
، إضافة إلى إنشاء منصة 

ً
كمؤسسة غير ربحية لدعم أعمال القمة مستقبا

إقليمي  للكربون، وتأسيس مركز  الدائري  االقتصاد  لتطبيق مفهوم  تعاون 
واستخدامه  الكربون  الستخاص  إقليمي  مجمع  وإن��ش��اء  املناخي،  للتغير 
ومركز  املنطقة،  ف��ي  ب��ال��ع��واص��ف  املبكر  ل��إن��ذار  إقليمي  وم��رك��ز  وت��خ��زي��ن��ه، 
إقليمي  ب��رن��ام��ج  إل���ى  إض��اف��ة  السمكية،  ل��ل��ث��روة  امل��س��ت��دام��ة  للتنمية  إقليمي 
الستمطار السحب، حيث سيكون لهذه املراكز والبرامج دور كبير في تهيئة 
مستوى  ورف��ع  االنبعاثات  وتخفيض  البيئة  لحماية  ال��ازم��ة  التحتية  البنية 

التنسيق اإلقليمي.

مباحثات مع أمير قطر

على هامش قمة م��ب��ادرة الشرق األوس��ط األخ��ض��ر، ق��ام سمو 
ب��زي��ارة الشيخ  ول��ي العهد الشيخ مشعل األحمد مساء أم��س 
تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة، وذلك في مقر إقامته 

بالعاصمة الرياض.
وج���رى خ��ال ال��ل��ق��اء اس��ت��ع��راض ال��ع��اق��ات األخ��وي��ة الوطيدة 
بني البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ملا فيه مصلحة البلدين 
والشعبني الشقيقني، بإالضافة إلى مناقشة أبرز املستجدات 
أعمال  ج��دول  ومواضيع  والدولية  اإلقليمية  الساحتني  على 

القمة.

لقاء ولي العهد البحريني

اس��ت��ق��ب��ل س��م��و ول����ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ م��ش��ع��ل األح���م���د ف���ي مقر 
إقامته بمدينة الرياض مساء أمس ولي العهد رئيس الوزراء 
ال��ب��ح��ري��ن��ي األم��ي��ر س��ل��م��ان ب��ن ح��م��د، وذل���ك ع��ل��ى ه��ام��ش قمة 

مبادرة الشرق األوسط األخضر.
وجرى خال اللقاء استعراض العاقات األخوية الوطيدة بني 
البلدين  مصلحة  فيه  مل��ا  وتعزيزها  دعمها  وس��ب��ل  البلدين، 
والشعبني الشقيقني، إضافة إلى مناقشة أبرز املستجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية ومواضيع جدول أعمال القمة، 

متمنيًا له دوام الصحة وموفور العافية. ولي العهد مغادراً إلى السعودية.. وفي وداعه الغانم

.. ورئيسة وزراء تونس ونائب حاكم دبي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، في مقر إقامته 
بمدينة الرياض، أمس، رئيسة وزراء تونس نجاء بودن، على 

هامش قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر.
وج���رى خ��ال ال��ل��ق��اء اس��ت��ع��راض ال��ع��اق��ات األخ��وي��ة الوطيدة 
بني البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ملا فيه مصلحة البلدين 
والشعبني الشقيقني، باإلضافة إلى مناقشة أبرز املستجدات 
أعمال  ج��دول  ومواضيع  والدولية  اإلقليمية  الساحتني  على 
ال��ع��اف��ي��ة،  ال��ص��ح��ة وم���وف���ور  ل��ه��ا دوام  ال��ق��م��ة، متمنيا س��م��وه 

وللشعب التونسي الشقيق مزيدا من التقدم واالزدهار.
وكما استقبل سموه نائب حاكم دب��ي ونائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير املالية اإلماراتي الشيخ مكتوم بن محمد، وجرى 
اس��ت��ع��راض ال��ع��اق��ات األخ��وي��ة ال��وط��ي��دة ب��ني البلدين وسبل 
دعمها وتعزيزها ملا فيه مصلحة البلدين، إضافة إلى مناقشة 

أبرز املستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية.

ولي العهد لدى وصوله إلى السعودية

¶ الكويت تدعم الشقيقة الكبرى السعودية في مبادراتها البيئية

االستدامة لتحقيق  الساعية  الدول  طليعة  في  نحن   ¶
بيئية وأزم���ات  استثنائية  ظ��روف  ف��ي  تأتي  القمة   ¶
المحوري دوره��ا  من  نابع  للمبادرة  المملكة  إط��اق   ¶

ألطاف العيسى

ولي العهد ومحمد بن سلمان وأمير قطر متوسطين القادة المشاركين في القمة
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19 جمعية نفع عام في بيان مشترك:

نريد حوارًا وطنيًا إلنقاذ البالد وليس أشخاصًا معينين
أضافت: إن ملؤسسات املجتمع املدني من جمعيات نفع 
عام دورًا كبيرًا في تقديم الدعم والعون لهذا املجتمع من 
تقديم  انطالقه وم��ن  م��ن  التي تحد  امل��ع��وق��ات  تشخيص 
الحلول لالرتقاء به من واقع ما لدى القائمني عليها من 
دراية وإحساس باملسؤولية تجاه وطنهم بدافع الشعور 
باالنتماء لهذه األرض لتحقيق التنمية املستدامة ورؤية 

املستقبل.
وتابعت الجمعيات: من هنا تأتي أهمية إشراك جمعيات 
ال��ن��ف��ع ال���ع���ام ف���ي ح����وار ج��دي��د ب��م��ف��ه��وم��ه ال��وط��ن��ي ال���ذي 
يشمل جميع الفئات بهدف إنقاذ البالد من كل ما يعيق 
ع��ج��ل��ة ن��م��وه��ا وت��ط��وره��ا ول��ي��س إلن��ق��اذ أف����راد معينني، 
وهي رسالة موجهة ملن أوكل لهم سمو األمير مسؤولية 
الحوار الذي يبدو أنه حتى هذه اللحظة ال يزال يدور في 
حلقة العفو عن النواب السابقني وأصحاب الرأي حسب 

ما هو واضح على الساحة.

القضايا املصيرية

وشددت الجمعيات على ضرورة حوار يتناول القضايا 
ال���ت���ي ت��ت��ع��ل��ق ب��م��س��ت��ق��ب��ل ال���وط���ن وم���ؤس���س���ات���ه وأف������راده 

ع��ل��ى ج��م��ي��ع األص����ع����دة، ب��ح��ي��ث ال ت���ك���ون م��س��أل��ة ال��ع��ف��و 
م��ح��وري��ة ب��ال��ق��در ال���ذي تطغى ب��ه ع��ل��ى أول��وي��ة القضايا 
املصيرية على األصعدة الثالثة االقتصادي واالجتماعي 
بالبالد، ولكي تستطيع مؤسسات  للنهوض  والتنموي 

املجتمع املدني تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.
التحتية  ال��س��ك��ان��ي��ة وال��ب��ن��ي��ة  ال��ت��رك��ي��ب��ة  أن   وأوض���ح���ت 
والرعاية السكنية والتعليم والصحة وتكويت الوظائف 
ما يجعلها  األهمية  للحريات هي من  املقيدة  والقوانني 
أول��وي��ة على ط��اول��ة أي ح���وار وط��ن��ي مل��ا لها م��ن أث��ر في 
تحقيق التنمية املستدامة، وهو ما يقودنا إلى ضرورة 
إعداد خطة اقتصادية وهيكلية واضحة املالمح وجادة 
التفعيل والتطبيق ضمن برنامج زمني محدد للنهوض 
ما  تنفيذها في ظل  للبلد، ويمكن  االقتصادي  بالوضع 
نعيشه م��ن ت��ح��دي��ات ن��ظ��رًا ل��ت��واف��ر اإلم��ك��ان��ات وامل����وارد 
الزمن يضعنا  وال��ك��ف��اءات، غير أن تأخر ذل��ك لعقود من 
أم����ام م��ه��م��ة أص��ع��ب وه���ي م��ح��ارب��ة ال��ف��س��اد ال����ذي يمكن 
استئصاله بتطبيق األدوات الدستورية والقانونية أخذًا 
باالعتبار أن املواطنني سواسية في الحقوق والواجبات 
مما يجعل مسطرة القانون واحدة في تطبيق الجزاءات.

ضمانات مطلوبة

وأكدت جمعيات النفع قائلة: إننا على ثقة بجدية الحوار 
واملشاركني فيه رغم بطء وتيرته وما يدور على الساحة 
ي��ت��داول في وسائل تواصل  من تشكيك وتجاذبات وم��ا 
معروفة وغير معروفة املصدر أطلق لها العنان للخوض 
كمجتمع  ال��ح��ق  يعطينا  مما  وال��ن��ت��ائ��ج،  التفاصيل  ف��ي 
لطلب الضمانات من الحكومة واملجلس بأال تكون كلفة 
ال��ع��ف��و أع��ل��ى م��ن ق��ي��م��ة ال��ق��ض��اي��ا امل��ص��ي��ري��ة ل��أم��ة، وم��ن 
ال��ن��واب ضغوطهم  ت��ن��ازالت، وأال يمارس  غير تقديم أي 
مصالحهم  لتحقيق  التنفيذية  السلطة  ق���رارات  لتجيير 
في  بالتدخل  وال��س��م��اح  الفساد  استفحال  مقابل  اآلن��ي��ة 

االنتخابات.
قناعة  ع��ل��ى  ن��ح��ن  ب��ال��ق��ول:  بيانها  الجمعيات   وخ��ت��م��ت 
فيها على  إل��ى مرحلة نتسامى  لالرتقاء  الجميع  برغبة 
نستطيع  العزيز حتى  وطننا  أج��ل خدمة  م��ن  خالفاتنا 
 واعدًا 

ً
جميعًا بتوفيق من اهلل سبحانه أن نحقق مستقبال

لالجيال القادمة ومشرقًا للبالد في ظل راع��ي نهضتها 
سمو أمير البالد وسمو ولي عهده األمني.

الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية

التعليم  ل��ج��ودة  الكويتية  الجمعية 

ج���م���ع���ي���ة ال���خ���ري���ج���ي���ن ال��ك��وي��ت��ي��ة 

راب����������ط����������ة االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ي�����ن

الوطني للعمل  الكويتية  الجمعية 

ج���م���ع���ي���ة ال�����دك�����ت�����ور ال���ك���وي���ت���ي���ة 

البرلماني األداء  لتقييم  الكويتية  الجمعية 

السمعية لإلعاقة  الكويتية  الجمعية 

ال���راب���ط���ة ال��وط��ن��ي��ة ل���أم���ن األس����ري 

ال��ج��م��ع��ي��ة ال���ت���رب���وي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة

ج��م��ع��ي��ة ري�����ادة األع���م���ال ال��ت��ن��م��وي��ة 

الطفل لحماية  ال��وط��ن��ي��ة  الجمعية 

الكويتية  ال��ع��ام��ة  ال��ع��اق��ات  جمعية 

ج��م��ع��ي��ة اإلع���ام���ي���ي���ن ال��ك��وي��ت��ي��ة

ج��م��ع��ي��ة أع����ض����اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���س

ج���م���ع���ي���ة ال����ت����م����ري����ض ال���ك���وي���ت���ي���ة

اإلنسان  لحقوق  الكويتية  الجمعية 

الوطني ل��إلخ��اء  الكويتية  الجمعية 

راب�������������������ط�������������������ة األدب�������������������������������اء

أصدرت 19 جمعية نفع عام 
في الباد بياناً بعنوان: نريد 

حواراً وطنياً، طالبت في بضرورة 
إشراك المجتمع المدني في 

حوار يستهدف تحقيق تطلعات 
الوطن.

وقالت الجمعيات في بيانها: 
»يتابع المجتمع المدني 

ومؤسساته ما يدور على 
الساحة السياسية بعد صدور 
المبادرة السامية لسمو أمير 

الباد التي تنم عن حكمته لرأب 
الصدع وزيادة اللحمة الوطنية 

ونبذ الخافات وفتح صفحة 
جديدة لتحقيق األولويات 

لتكون الجبهة الداخلية أكثر 
قوة في مواجهة التحديات 

على الصعيدين المحلي 
والخارجي«.

الموقعون على البيان

ح�������ددت ج��م��ع��ي��ات 
النفع 7 قضايا منحتها 
على  األول��وي��ة  صفة 
طاولة أي حوار وطني 

وهي:
الس��كانية  التركيب��ة 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 
السكنية  ال��رع��اي��ة 
ال������ت������ع������ل������ي������م 
ال����������ص����������ح����������ة 
ت��ك��وي��ت ال��وظ��ائ��ف 
ال������ق������وان������ي������ن 
للحريات المقيدة 

 أولويات 
للحوار 7
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إشراك جمعيات النفع العام في حوار 
جديد بمفهومه الوطني

يجب أال تطغى مسألة العفو
على أولوية القضايا المصيرية

نطلب ضمانات بأال تكون كلفة العفو 
أعلى من قيمة القضايا المصيرية لألمة

يجب أال يمارس النواب ضغوطهم 
لتجيير قرارات السلطة التنفيذية 

لتحقيق مصالحهم اآلنية
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الغانم: نتطلع إلى دور مختلف ومثمر 

سمو األمير يفتتح دور االنعقاد اليوم

ف��ي تصريح مقتضب أمس  ال��غ��ان��م  وق���ال 
»ن��ت��ش��رف ب��اس��ت��ق��ب��ال س��م��و أم��ي��ر ال��ب��اد 
وس����م����و ول�����ي ع����ه����ده األم�������ن ف����ي اف���ت���ت���اح 
التشريعي  للفصل  الثاني  االن��ع��ق��اد  دور 
السادس عشر، وقد تم تأجيل موعد حفل 
االفتتاح من الساعة العاشرة صباحًا إلى 

الساعة الحادية عشرة صباحًا«.
إلى ذلك، اجتمع 19 نائبًا من كتلة ال�31 في 
ديوان النائب فرز الديحاني مساء أول من 
البرملانية،  اللجان  أم��س، ملناقشة تشكيل 

وغاب عن االجتماع 12 نائبًا. 
وقال الديحاني في تصريح صحافي »إن 
هناك ما يقارب 1000 اسم عليهم قضايا 

رأي واللجنة ستنظر بها«.
وح������ول ت����وزي����ر أح�����د ال����ن����واب م����ن ال��ك��ت��ل��ة 
ف����ي ال��ت��ش��ك��ي��ل��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة امل���ق���ب���ل���ة، ق���ال 
الديحاني إنه سيتم ترشيح أحد النواب 
من قبيلة مطير، وسنستقر على شخص 

منا لترشيحه في الحكومة املقبلة.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��ن��ائ��ب أح��م��د م��ط��ي��ع إن 
زال مدرجًا  م��ا  الصحة  ل��وزي��ر  استجوابه 

ع����ل����ى ج��������دول األع�������م�������ال، وع����ل����ى ال����وزي����ر 
االستعداد لذلك.

ما  أن  الصيفي  الصيفي  ال��ن��ائ��ب  واع��ت��ب��ر 
ح���دث ب���ن ال���ن���واب اخ���ت���اف ف���ي وج��ه��ات 
ال���ن���ظ���ر، م��ش��ي��رًا إل����ى أن ال����ن����واب ال��ت��س��ع��ة 
ستكون حصتهم محفوظة في انتخابات 

اللجان.
ب����دوره، ق���ال ال��ن��ائ��ب مهلهل امل��ض��ف »إن��ه 

ب��ن��اء ع��ل��ى ت��ص��ري��ح رئ��ي��س مجلس األم��ة 
س��ي��ص��در ت��ق��ري��ر خ���ال أس��ب��وع��ن ف���ي ما 
امل��ص��ال��ح��ة  ال��ع��ف��و، وإن ش����اء اهلل  ي��خ��ص 
الوطنية تتوج بعودة أحبائنا بالخارج«.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال ال��ن��ائ��ب ع���ب���داهلل ج��اس��م 
امل���ض���ف إن ه���ن���اك ق���ض���اي���ا م���ه���م���ة، وه���ي 
ت���ح���ت���اج إل������ى ب���ي���ئ���ة س���ي���اس���ي���ة م��س��ت��ق��رة 
الن��ط��اق��ة البلد م��رة أخ���رى نحو اإلن��ج��از 

لتستجمع مؤسسات الدولة قواها.
النواب،  البعض من  إمكانية توزير  وع��ن 
أوض���ح امل��ض��ف أن��ه ال يعلم إن ك��ان هناك 
ت����وزي����ر ل����ن����واب، الف���ت���ًا إل�����ى أن�����ه ل����ن ي��ق��ب��ل 

املنصب الوزاري. 
ب�����دوره، أك���د ال��ن��ائ��ب مهند ال��س��اي��ر أن���ه ال 
يوجد انقسام بن النواب، حيث إن هناك 
تباينًا في وجهات النظر، وال يوجد شك 

في أن النواب ال� 9 كان لهم دور كبير في 
ال��ف��ت��رة ال��س��اب��ق��ة، وه���ن���اك م��ح��اول��ة لشق 
ال����ص����ف����وف، م���وض���ح���ًا أن س���ح���ب امل���زم���ع 

تقديمه سيكون في الجلسة العادية.
من جانبه، قال النائب مساعد العارضي: 
ق����ض����ي����ة ال�����ع�����ف�����و ت�������م ح�����ل�����ه�����ا، وس���ح���ب���ت 
استجوابي املقدم إلى سمو رئيس مجلس 

الوزراء، امتثااًل لهذه األجواء باالنفراج.

¶ كتلة ال� 31 نس��قت 
مختلف��ون  للج��ان: 
منقس��مين  ولس��نا 

ال����دي����ح����ان����ي:  ¶ 

 وزي�������ر م�����ن ن�����واب
ق����ب����ي����ل����ة م���ط���ي���ر 

ال�������س�������اي�������ر:  ¶ 

س��ح��ب »ال��م��زم��ع« 
في الجلسة العادية

فهاد الشمري وحمد حمدان 
يفتتح سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد دور االنعقاد العادي 

الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر اليوم الثالثاء الموافق 26 
أكتوبر الجاري.

وأعرب رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم عن أمله في أن يكون دور 
انعقاد مثمراً ومختلفاً عن دور االنعقاد الماضي، »ونستمع بإنصات 

إلى النطق السامي، وما سيكون في حفل االفتتاح«.

١ - حسن جوهر 

2 -عبدالكريم الكندري 

3 - شعيب المويزري 

٤ - فايز الجمهور 

5 - بدر المال 

٦- محمد المطير 

٧- ثامر السويط

٨- خالد العتيبي

٩- حمدان العازمي

١٠- مرزوق الخليفة

١١- فارس العتيبي

١٢- مبارك الحجرف

1 - فرز الديحاني
2 - سعود بوصليب 

3 - احمد مطيع 
4 - محمد الراجحي 

5 - أسامة الشاهين
6 - الصيفي مبارك الصيفي 

٧- مهلهل المضف 

٨- مبارك العرو 

٩- صالح الشالحي 

١٠- أسامة المناور 

١١- مساعد العارضي 

١٢- حمد المطر 

١٣- عبدالله جاسم المضف

١٤- مهند الساير 

١٥- حمد روح الدين 

١٦- عبدالعزيز الصقعبي 

١٧- عبيد الوسمي 

١٨- بدر الحميدي 

١٩- محمد الحويلة

نواب لم يحضروا حضور اجتماع كتلة ال�٣١ 

 »البلدي« رفض مناقشة المشروع في جلسته أمس

العنزي: تكلفة باهظة لتعطيل قرار توسعة ميناء مبارك

رفض 9 أعضاء مناقشة طلب وزير البلدية 
شايع الشايع توسعة مشروع مبارك خال 
املوضوع  وإص��راره��م على بحث  الجلسة، 

من خال اللجنة املعنية.
وق�������ال ال����وك����ي����ل امل����س����اع����د ل�����ش�����ؤون ض��ب��ط 
م. عبداملحسن  األشغال  الجودة في وزارة 
العنزي بأن كل يوم تأخير في اتخاذ قرار 

التوسعة فيه تكلفة باهظة على الدولة.
واس���ت���خ���دم األع���ض���اء امل�����ادة 25 ب��إح��ال��ة 9 
ق������رارات ل��ل��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي رف��ض��ه��ا وزي���ر 
أبرزها  ال����وزراء، وم��ن  ال��ى مجلس  البلدية 
ت��ح��وي��ل م��ن��ت��زه أب���و حليفة ال���ى امل��ؤس��س��ة 

العامة للرعاية السكنية.
اف��ت��ت��ح رئ���ي���س امل��ج��ل��س أس���ام���ة ال��ع��ت��ي��ب��ي 
الجلسة الساعة العاشرة صباحًا باالطاع 
ع���ل���ى ال����رس����ائ����ل ال������������واردة، وم���ن���ه���ا رف���ض 
الائحة  بشأن  قراراملجلس  البلدية  وزي��ر 

الداخلية.
وواف������ق امل��ج��ل��س ع��ل��ى إح���ال���ة اع���ت���راض���ات 
وزير البلدية على قرارات املجلس وتشمل 
الائحة الداخلية، والسماح بإنشاء عرائش 
ومظات بحدائق مناطق السكن الخاص، 
وإغ����اق ن��ف��ق ال������دروازة، وال��ت��ع��دي��ات على 
الئحة امل��ح��ال، واس��ت��خ��دام نظام االش���ارات 
الكويت  حدائق  وتسمية  الذكية،  امل��روري��ة 
ب����أس����م����اء ال�����ش�����ه�����داء، وإل�����غ�����اء ت��خ��ص��ي��ص 
موقع محول كهربائي في منطقة قرطبة، 
وتغيير استعمال أرض منتزه أبو حليفة 
ال��ع��ام��ة  امل��ؤس��س��ة  ال���ى  وت��ح��وي��ل تبعيتها 
ل��ل��رع��اي��ة ال��س��ك��ن��ي��ة، وت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ن��ة عليا 
الى  الكويت  في  العمارية  الهوية  لتحديد 

مجلس الوزراء.

ميناء مبارك

وان����ت����ق����ل امل���ج���ل���س ل���ب���ح���ث خ����ط����اب وزي�����ر 

املخصصة  األرض  توسعة  بشأن  البلدية 
مليناء مبارك الكبير.

وأك�������دت ال���ع���ض���وة م���ه���ا ال���ب���غ���ل���ي ض�����رورة 
االس���ت���ع���ج���ال ف����ي م��ن��اق��ش��ة ه�����ذا امل���ش���روع 

الحيوي.
وأوض���ح العضو حمد امل��دل��ج ع��دم وج��ود 
ج���ه���ة م���ش���رف���ة ع���ل���ى امل������ش������روع، ووج���ه���ن���ا 
خطابًا بذلك إلى مجلس ال��وزراء ولم يأِت 

الرد.
تأخير  الحمضان  مشعل  العضو  ورف��ض 
املشروع، وكان ينبغي على اللجنة املعنية 
إح��ال��ة األم���ر إل���ى امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي الت��خ��اذ 

القرار املناسب.
ووص����ف ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د ل���ش���ؤون ضبط 
ال���ع���ام���ة  األش�������غ�������ال  وزارة  ف������ي  ال�������ج�������ودة 
ع��ب��دامل��ح��س��ن ال��ع��ن��زي امل���ش���روع ب��ان��ه مهم 
للدولة، والتأخير في إقرار التوسعة يكلف 

الدولة مبالغ باهظة.
وس���ق���ط اق����ت����راح ب��ع��ض األع����ض����اء ب��ع��رض 
املعاملة في الجلسة واتخاذ القرار بشأنها، 
لتتم مناقشة املوضوع في اللجنة املعنية.

املشروعات الصغيرة

وان��ت��ق��ل امل��ج��ل��س ل��ب��ح��ث ط��ل��ب ال��ص��ن��دوق 
ال����وط����ن����ي ل����رع����اي����ة وت���ن���م���ي���ة امل����ش����روع����ات 
ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة ت��خ��ص��ي��ص أرض 
بصفة مؤقتة، الستقطاب العربات املتنقلة 

وإنشاء سينما سيارات.
لرعاية  الوطني  الصندوق  مدير  وأوض��ح 
وت���ن���م���ي���ة امل�����ش�����روع�����ات ب����ال����وك����ال����ة ع�����ادل 
ال����ح����س����اوي، أن ال���ص���ن���دوق ق�����ام ب��ت��م��وي��ل 
ب��ل��غ��ت قيمتها ح��وال��ي  م��ش��اري��ع ش��ب��اب��ي��ة 
165 مليون دينار، مشيرًا إلى أن الصندوق 
س��ي��ف��رض إي���ج���ارات رم��زي��ة ع��ل��ى أص��ح��اب 

العربات.

ال���وزراء  وواف���ق املجلس على ق��رار مجلس 
ت��خ��ص��ي��ص أرض ب��م��س��اح��ة م���ل���ي���ون م��ت��ر 
م����رب����ع ب���ص���ف���ة م���ؤق���ت���ة خ������ال ال����ف����ت����رة م��ن 
ن��وف��م��ب��ر 2021 ومل������دة خ���م���س س���ن���وات،   1
مل���ص���ل���ح���ة ال�����ص�����ن�����دوق ال����وط����ن����ي ل���رع���اي���ة 
واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  وتنمية 
العربات  الستقطاب  الصبية،  املنطقة  في 

املتنقلة وإنشاء سينما للسيارات.
ودع�������ا األع�����ض�����اء إل������ى اع����ت����م����اد األن���ش���ط���ة 
ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة وال���ري���اض���ي���ة واالس���ت���ث���م���اري���ة 
وال����ت����ج����اري����ة م�����ن ق����ب����ل ال����ج����ه����ة امل����ش����رف����ة، 
والتنسيق مع جهاز تطوير مدينة الحرير 

وبوبيان والجزر الخمس.

مواقف السيارات

االش��ت��راط��ات  تعديل  على  املجلس  وواف���ق 
السيارات  بمواقف  الخاصة  وامل��واص��ف��ات 
النشاط بمنطقة  املطلوب توفيرها حسب 
ال���ش���وي���خ وال���������ري، ب���ح���ي���ث ي����ج����وز ت��وف��ي��ر 
م���واق���ف س����ي����ارات داخ�����ل ح�����دود ال��ق��س��ي��م��ة 
بمعدل سيارة واح��دة لكل 100 متر مربع 
م��ن ص��اف��ي امل��س��اح��ة اإلج��م��ال��ي��ة املستغلة 
كمكاتب، وموقف واحد لكل 50 مترًا مربعًا 
م��ن ص��اف��ي امل��س��اح��ة اإلج��م��ال��ي��ة املستغلة 

كمحال أو معارض.
وأق������ر األع�����ض�����اء ت��خ��ص��ي��ص م���وق���ع ن��ق��ع��ة 

ال��ش��م��ان ال��ك��ائ��ن��ة ف���ي ال���واج���ه���ة ال��ب��ح��ري��ة 
واملمثلة باملوقع رقم 3 والبالغة مساحتها 
م��ؤس��س��ة  مل��ص��ل��ح��ة  م���رب���ع���ًا  م����ت����رًا   56111

املوانئ الكويتية.
وقرر األعضاء املوافقة على اقتراح العضو 
املكلفة  اللجنة  ق��رار  بتعديل  هديان  أحمد 
ال��ق��ي��ام ب��اخ��ت��ص��اص��ات امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي، 
ل��ي��ك��ون ال��ت��أم��ن ع��ل��ى امل��خ��ي��م��ات الربيعية 
100 دي��ن��ار ف��ق��ط ب���داًل م��ن 300 دي��ن��ار لكل 
أل��ف متر أو أق��ل، تسترد بعد إزال��ة املخيم 

الربيعي ونظافة املوقع.
ورف������ع رئ���ي���س امل���ج���ل���س أس����ام����ة ال��ع��ت��ي��ب��ي 

الجلسة الساعة الثانية بعد الظهر.

الحضور في جلسة المجلس )تصوير: حسني هالل(

¶ الموافقة على تخصيص مليون م2 في »الصبية« ل�»المشروعات الصغيرة«
¶ تعديل اشتراطات مواقف السيارات في »الشويخ والري«

اقتراح مرفوض
أك���د ال��ع��ض��و ح��م��ود ال��ع��ن��زي ان��ه 
السماح  تطبيق مقترح  يمكن  ال 
السكن  ف��ي  أدوار  أرب��ع��ة  بالبناء 
م���ت���رًا   375 مل����س����اح����ة  ال�����خ�����اص 
ل��ع��دم زي���ادة نسبة  مربعًا، وذل���ك 
 »ان االق���ت���راح غير 

ً
ال��ب��ن��اء، ق��ائ��ا

قابل للتطبيق«.

مواقع إسكانية
دع����ا ال��ع��ض��و ح��س��ن ك���م���ال إل��ى 
ال���ت���رك���ي���ز ع���ل���ى ت���وف���ي���ر امل����واق����ع 
اإلس���ك���ان���ي���ة، وال ي���ج���وز ت��ح��وي��ل 
امل��ن��اط��ق ال��ن��م��وذج��ي��ة إل���ى أخ��رى 
غ��ي��ر ن��م��وذج��ي��ة، م��ش��ي��رًا إل���ى أن 
امل���ج���ل���س ال���ب���ل���دي ق�����ام ب��ت��وف��ي��ر 
ح��وال��ي 200 أل��ف وح���دة، وال��دور 
ع��ل��ى امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��رع��اي��ة 

السكنية لتوزيع هذه الوحدات.

الدور الرابع
سقط اقتراح باستخدام املادة 25 
إلحالة مقترح السماح ببناء دور 
الخاص  السكن  رابع في مناطق 
إل����ى م��ج��ل��س ال�������وزراء ب��رف��ض 8 

أعضاء وموافقة 8 أعضاء.

نسف الدروازة
ال��رن��دي  عبدالسام  العضو  ب��ن 
ان نفق دروازة العبدالرزاق يعتبر 
ت��اري��خ��ي��ًا، ول���ه م��ك��ان��ت��ه ع��ن��د أه��ل 
تريد  األش��غ��ال  ووزارة  ال��ك��وي��ت، 

نسف هذا املوقع.

من الجلسة  زكريا محمد
أقر المجلس البلدي في جلسته العادية األولى بعد العطلة الصيفية 

أمس، تخصيص أرض بمساحة مليون متر مربع بصفة مؤقتة، لمصلحة 
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 

منطقة الصبية، الستقطاب العربات المتنقلة وإنشاء سينما للسيارات.

 مجلس األمة يفتتح أعمال دور االنعقاد الثاني وسط جملة متغيرات

 رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم متحدثاً إلى وسائل اإلعالم



وزير الكهرباء.. الله بالخير
فيصل محمد بن سبت

@binsabt33

آل  الكبير  املمثل  وق��ف  »ال���ع���راب«  العظيم  السينمائي  الفيلم  ف��ي 
ال��ت��ي كان  باتشينو أم���ام زوج��ت��ه يشتكي لها ع��ن ع��وائ��ل امل��اف��ي��ا 
يحاول االبتعاد عنها وعن أعمالها اإلجرامية، وقال »بمجرد ظني 
أني خرجت منها، جروني لداخلها مرة أخرى«. وهذا لسان حال 
ومؤسساتها  الحكومة  انتقاد  تفادي  حاولنا  فكلما  منا،  الكثير 
والقائمني عليها، خرجوا علينا بتصرف يرفع ضغطنا ويجبرنا 
على االنتقاد والتهكم. اعتدت على تسديد فواتير الكهرباء واملاء 
منذ فترة عن طريق تطبيق وزارة الكهرباء، وقلنا الحمد هلل الوزارة 
وفرت علينا مشوار زيارة مركزها والوقوف بالدور والتذمر من 
فترة االنتظار. قبل أيام أردت دفع ما علي من مستحقات للوزارة 

عبر التطبيق، ولكن لسبب أو آلخر لم أتمكن رغم كل محاوالتي 
املتكررة. شددت الرحال وذهبت ملكتب الوزارة في جمعية مشرف 
ويا مسهل، فتحت الباب فصدمني املنظر الذي البد أن يرفع ضغط 
كل إنسان مهما كان هدوءه ورحابة صدره، صغيرًا كان أو كبيرًا 
في السن. موظف من جنسية عربية جالس على الطاولة املقابلة 
للباب وأمامه كرتون الفطاير وكوب القهوة ويسألك »دفع فواتير 
واال استفسار عن رصيد؟«. الصراحة، حالة النرفزة التي هبطت 
أتفاهم مع ذلك املوظف بلطف وه��دوء.  علي حالت بيني وبني أن 
الرصيد  إلى إحدى املوظفات الستخراج  عمومًا، ذهبت بعد ذلك 
بعد أن زودتها بالقراءات وقامت بالواجب على ما يرام، رغم روائح 

الطاولة املجاورة.  الذي اجتمعت عليه بعض املوظفات على  األكل 
إل��ى الصندوق عن  أذه��ب  أن  املوظفة قبل  أخ��ذت األوراق وس��أل��ت 
تطبيق ال��وزارة، فقالت »مو خوش تطبيق ال تستعمله«، قلت لها: 
طيب ن��دف��ع ع��ن ط��ري��ق تطبيق »س��ه��ل«، ق��ال��ت »م��ا سمعت فيه«. 
حطيت إيدي على »حلجي« ورحت الصندوق دفعت املبلغ بالكامل 
منتشرة  الظاهرة  ه��ذه  طبعًا  أوكسجني.  أب��ي  املكتب  من  وطلعت 

في جميع وزارت الدولة ومؤسساتها، دون حسيب أو رقيب، وما 
عليك إال أن تقف أمام بوابة ال��وزارة أو املؤسسة الحكومية لترى 
أعداد أفراد توصيل املأكوالت الداخلني والخارجني منها. فيا ترى 

هل هناك حياة ملن ننادي؟
• أحد أفراد املعارضة من الذين تركوا البالد بسبب كثرة مشاكله 
وإساءاته إلى دول الجوار عاد إلى الكويت أخيرا وقال في إحدى 
ت��غ��ري��دات��ه »ال ش���يء ي��ع��ادل ال��وط��ن ف��ه��و ال��ب��ي��ت وه���و ال��ق��رار وه��و 
املاضي وهو الحاضر وهو املستقبل«. كالم جميل ولكنه يتطلب 
 له ولجماعته عن سبب محاوالتهم تدمير هذا البلد الذي ال 

ً
سؤاال

شيء يعادله؟ 

ماذا عن رجال دين 
مسلمين..؟!

ناصر العبدلي

الكاثوليكية  الكنسية  ب��ني  يربط  صحافيًا  تقريرًا  ق��رأت  أي��ام  قبل 
واالعتداء الجنسي على األطفال وصغار السن من الجنسينن في 
التقرير تحقيقًا  ي��د رج��ال دي��ن، وق��د استدعى ه��ذا  م��ا يبدو على 
آخر قامت به جهة مستقلة في فرنسا بتكليف من الكنيسة هناك 
كشف عن تعرض ما يقارب 216 ألف طفل لالعتداء الجنسي خالل 

سبعني عامًا )1950، 2020(، قام به 2900 إلى 3200 رجل دين.
يقول املسؤول عن هذا التحقيق في فرنسا إن ما جرى كشف عن 
»ثقل الصمت الذي يخنق الجرائم« التي ارتكبها أولئك القساوسة، 
وي��ق��ص��د أن ه��ن��اك رب��م��ا ض��ع��ف ه���ذا ال��ع��دد ل��م يبلغ ع��ن م��ث��ل تلك 
إن حسبة  ي��ق��ول  كما  كثيرة،  م��ب��ررات  تحت  الجنسية  االع���ت���داءات 
الرسميني  املتحرشني غير  تم تضمني  إذا  تدخل  أن  يمكن  أخ��رى 
املشاركني في أنشطة الكنيسة هناك، إذ ربما يصل عدد املعتدى 

عليهم خالل الفترة نفسها إلى 330 ألفًا. 
استدعى هذا التقرير أيضًا تحقيقًا قامت به أجهزة أمنية مع أحد 
رجال الدين املسلمني في بلد خليجي، وسرب لي صديق جزءًا منه 
أنه استغل مع رج��ال دين آخرين فكرة  الدين خالله  اعترف رجل 
»الصحوة«  يسمى  ما  جماعات  تقيمها  التي  »الدعوية«  املخيمات 
ألك��ث��ر م��ن خ��م��س��ة ع��ق��ود ف��ي امل��ن��اط��ق ال��ب��ري��ة الص��ط��ي��اد األط��ف��ال 

وصغار السن واالعتداء عليهم جنسيًا.
املوضوع،  تكتمت على هذا  الحكومة هناك  إن  الصديق  ذلك  يقول 
ح��ت��ى ال ي��خ��رج للعلن خ��وف��ًا م��ن ت��داع��ي��ات��ه ال��دي��ن��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة، 
لكنها في الوقت نفسه استغلته كورقة للضغط على بعض أولئك 
»املشايخ« املنحرفني لالستفادة من عالقاتهم وتواصلهم مع بعض 
إضافة  عنهم،  املعلومات  بعض  على  للحصول  الدينية  التنظيمات 

إلى تحريكهم أحيانًا التخاذ مواقف تخدمها.
ليست هناك أرق��ام معلنة في ال��دول اإلسالمية وبينها دول عربية 
عن ظاهرة االعتداء الجنسي على األطفال في األماكن الدينية كما 
يحدث مع الكنيسة، وكما يحدث مع رجال دين من ديانات أخرى 
بينها ال��ي��ه��ودي��ة وال��ب��وذي��ة وال��ه��ن��دوس��ي��ة، رغ��م ت��واف��ر ه��ذه الظاهرة 
وت��س��رب م��ع��ل��وم��ات عنها ب��ني ال��ح��ني واآلخ����ر ف��ي م��راك��ز الشرطة 
وامل��خ��اف��ر، ورب��م��ا داخ���ل ت��ل��ك امل��ؤس��س��ات ال��دي��ن��ي��ة بسبب محاذير 
تلك  مثل  ح���دوث  تصديق  ع��دم  وبسبب  أول���ي،  كسبب  اجتماعية 
االنحرافات داخل املؤسسة الدينية اإلسالمية، مما يتطلب تحركًا 
على نطاق واسع لفضح تلك املمارسة والقضاء عليها كما حدث 

مع الكنيسة.

ما يستجد من أعمال

 الشباب والجرعة
الزائدة

يعقوب يوسف العمر

تعاطي املخدرات مصيبة، والجرعة الزائدة كارثة فوق املصيبة، فهي تقع 
ال��ذي��ن ه��م ف��ي مقتبل العمر ليس  على رأس��ي األم واألب، فضياع األب��ن��اء 
باألمر السهل على األسرة، والسبب رفقاء السوء الذين زّينوا لهم طريق 
املخدرات، فسلكوه وساروا معهم، والسؤال: كيف وصل رفقاء السوء إلى 
أبنائهم؟ الجواب هو غياب الرقابة األسرية على األبناء، فإن الشاة التي ال 
تحرس من صاحبها تأكلها الذئاب، فيجب على األسرة أن تتعّرف على 
أصدقاء أبنائهم، وأن يطلبوا منهم االبتعاد عن األشخاص السيئني وعدم 
أين يذهبون ومع  أبنائهم كل ش��يء،  أن يعرفوا عن  مصاحبتهم، ويجب 
من يلتقون، ألنه من املعروف جيدًا أن الصاحب ساحب. وعندما يسلك 
الشاب طريق املخدرات، فإن هذا الطريق فيه نهاية الشاب، فيكون فيه أشبه 
بامليت الحي في هذه الحياة، وإذا األسرة شعرت بأن ابنها يتعاطى وأرادت 
أن تمنعه عن التعاطي، فإن النصح ال يفيد أب��دًا، فلقد بلغ السيف العذل، 
ألن املدمن يصعب إيقافه عن التعاطي، وإن بعض املخدرات من الجرعة 
ل 

ّ
األولى يصبح الشاب مدمنًا. إن ازدياد تعاطي املخدرات بني الشباب يشك

ظاهرة تثير القلق في مجتمعنا حتى أصبحت بعض الشابات يتعاطني، 
وه���ذا أم��ر خطير ف��ي مجتمعنا، وال��س��ب��ب ي��ع��ود إل��ى رخ��ص ه��ذا املخدر 
وكثرة املروجني والتجار له، حيث هذا املخدر يصنع كيميائيًا، وصناعته 
 هو الشبو، حيث مفعوله أقوى من 

ً
سهلة، ومنه أنواع كثيرة، وأكثره تداوال

الهرويني وثمنه رخيص.
الجرعة الزائدة تحدث للمتعاطي إذا زاد عن الجرعة التي اعتاد على تعاطيها 
أو تركيبة املخدر بها نسبة املواد الكيميائية كبيرة، أو خلطة تركيبة املخدر 
امل��ادة املخدرة مشروبات كحولية،  بها مواد سامة أو املتعاطي تناول مع 

فإنه في هذه الحاالت يحدث هبوطًا في القلب ويفقد املتعاطي حياته.
إن الشاب املتعاطي يعتبر ميتًا بالحياة لو كان حيًا، إن كان يعمل فسوف 
ف��ي دراس���ت���ه، وذل��ك  ف��س��وف يفشل  تلميذًا  ك���ان  ع��م��ل��ه، وإذا  م��ن  يفصل 
لغيابه عن الوعي وتغّيره في املزاج والعزلة، لذلك يفقد كل شيء في هذه 
الحياة، وإن كثيرًا من املتعاطني للشبو تتحول شخصيتهم إلى شخصية 
النهار من دون أن يشعروا في  إجرامية قد يرتكبون الجرائم في وضح 
غالب األحيان.. وهذا ما نشاهده من كثرة الجرائم في البالد خالل هذه 
األي���ام، وم��رة أخ��رى نقول ألول��ي��اء األم��ور كونوا قريبني ج��دًا من أوالدك��م 
واع��رف��وا م��ن يصادقون وأي��ن يذهبون وال��ت��واص��ل معهم إذا خ��رج��وا مع 
أصدقائهم، وأنتم إذا خرجتم، فاصطحبوهم معكم وال تتركوهم في عزلة، 

بحيث ال تتركون فرصة لألشرار لالنفراد بهم، واهلل الحافظ.

مواطنون أم رعايا؟
سعاد فهد المعجل

كتب أخي العزيز »فيصل املعجل« مقالني في سبقلا تناول 
فيهما سبب اإلخفاقات التي نعاني منها عند كل محاولة 
امل��ق��ال األول كان  ت��ع��اون أو مصالحة.  مل��ش��روع إص���الح أو 
العفو..  ملناسبة  والثاني جاء  واالح��ت��واء«  »املعالجة  بعنوان 
وطني«..  أم مشروع  ق��رار سياسي  »العفو..  العنوان  فكان 
جاءت الحبكة في كال املقالني لتتناول الخلل في التعامل مع 
كل املشاريع اإلصالحية والتي تخفق غالًبا، ألنها تتعامل 
مع األع���راض وال تغوص في األس��ب��اب.. فتبقى متأرجحة 

دائًما وقابلة للبروز عند كل مأزق سياسي.
دانني في قضايا مختلفة.. يأتي 

ُ
 قرار العفو األخير عن امل

ك��خ��ط��وة أول����ى ف��ي ط��ري��ق األل����ف خ���ط���وة.. ف��امل��ص��ال��ح��ة -أي 
مصالحة - س��واء كانت ب��ني أط���راف وت��ي��ارات سياسية أو 
عة.. 

ّ
َوق

َ
بني دول وأنظمة قائمة، تبقى ُعرضة النتكاسات ُمت

وهو أمر شائع جًدا في عاملنا العربي.. الذي دائًما ما َيشَهد 
��ل��ه��ا م���ح���اوالت ُم��ص��ال��ح��ة ورأب 

ّ
��خ��ل

َ
��ت

َ
ن���زاع���ات وص���راع���ات ت

َص���دع.. س��رع��ان م��ا ت��ع��ود ال��ى هيئتها األول���ى أو رب��م��ا الى 
التقليدي  ال��س��ؤال  ت��أزًم��ا، مما يطرح  وض��ع أصعب وأك��ث��ر 
الدائم: ملاذا يفشل العرب دائًما في مشاريعهم التصالحية؟ 
وملاذا تبقى نتائج كل محاوالت الّصلح ورأب الصدع طويلة 

األمد أو قد ال تأتي أبًدا؟
ال��ع��رب��ي..  ال��ع��ال��م  ل����إدارة السياسية ف��ي  ن��م��وذج��ان   هنالك 
ال��دول��ة السلطوية.. األول  ال��ّرع��وي��ة.. ون��م��وذج  ال��دول��ة  ن��م��وذج 
ق مواطن مدعوم استهالكًيا.. مقابل مشاركة 

ْ
ل
َ
يقوم على خ

الخدمات  بكل  ع 
ّ
يتمت مشاركة..  دون  من  حتى  أو  ضئيلة 

مساهمة..  أدن���ى  دون  والتعليمية  والصحية  االجتماعية 

التي  القمعية،  البوليسية  اآلل��ة  فتحكمه  الثاني  النموذج  أم��ا 
مارس شرعيتها السياسية من خالل أجهزة استخباراتية 

ُ
ت

��ا بل 
ً
وع��ن��ي��ف��ة.. وك���ال ال��ن��م��وذج��ني ب��ال ش��ك ال يخلق م��واط��ن

موالًيا بشكل أو بآخر.
لألسف إن املواطن العربي ال يزال حائًرا في تعريف نفسه 
وتحديد موقعه.. وعّما إذا كان من املواطنني أم من الرعايا.. 
اإلن��س��ان  باعتباره  امل��واط��ن  تعريف  ي��أت��ي  ا ألرس��ط��و 

ً
فوفق

��ق��ل في 
َ
��س��ت

ُ
امل اإلن��س��ان  إرادت�����ه..  املسلوبة  العبد  ال��ح��ر غير 

الحياة السياسية.. أي يختار  قراراته بشأن مشاركته في 
له ِبَمْحض مشيئته الفردية.. والرعية في املقابل هم 

ّ
من ُيمث

األخ��ذ  م��ع  اآلخ��ري��ن..  م��ن تكون حريتهم مرتبطة بمشيئة 
في االعتبار أن تعريف »اآلخرين« هنا يشَمل رب األسرة 
س النظام السياسي.

ّ
وشيخ القبيلة واإلمبراطور أو من يترأ

التعريف  ه��ذا  ع��ن مثل  ج���ًدا  بعيدين  ن���زال   نحن قطًعا ال 
 - بالتحديد  بالكويت  ق 

ّ
يتعل هنا  والحديث   - لكن  الدقيق.. 

بحاجة ماّسة.. خاصة في ظل الحديث اليوم عن املصالحة 
َماَرَسة سياسية 

ُ
الوطنية والعفو.. وفتح صفحات جديدة مِل

تخدم البلد وأهله.. أقول نحن بحاجة الى إعادة بناء مفهوم 
الذي يقوم  ة بمعناها الشامل 

َ
ن
َ
ة بشكل جاد.. املواط

َ
ن
َ
املواط

على أساس العالقة التبادلية بني الفرد ووطنه.. وهي عالقة 
ا للظروف.. 

ً
حّول والتغّير وفق

ّ
ليست جامدة.. وإنما قاِبلة للت

أساسها احترام حقوق جميع أفراد املجتمع.. بشكل يخلق 
.. يساعد في 

ً
��ا ومساهًما وم��س��ؤوال

ً
م��ش��ارك ��ا 

ً
م��واط��ن معه 

سنا 
َ
مل قد  ولعلنا  ينتهي..  وبها  يبدأ  منها  ال��دول��ة، ألن  بناء 

التفاُعلّية إبان الغزو حني كان  ا من مثل هذه العالقة 
ً
شيئ

 ومساهًما طوًعا في الذود عن أرضه وبلده 
ً

املواطن مسؤوال
وموطنه.

���َه���د ال��ك��وي��ت م��ش��روًع��ا 
ْ

���ش
َ
 ل��ق��د ك����ان م���ن ال����ض����روري أن ت

كانت  أكبر خطاياهم  مدانني..  عن  للعفو  يهدف  ا 
ً
حق

َ
ُمست

اختلفت..  أدوات��ه��م  تكون  قد  وبلدهم..  ُحبهم ألرضهم  في 
البعض  يكون  وق��د  م��وّح��ًدا..  الهدف  يبقى  النهاية  لكن في 
عن  التعبير  ف��ي  وأسلوبهم  هِجهم 

َ
ن ف��ي  معهم  اختلف  ق��د 

ذلك الحب.. لكن يبقى أن األغلبية قد اتفقت على مشروعية 
مطالبهم.

���ت ال��ك��وي��ت وع���ْب���ر أك���ث���ر م���ن م��ئ��ة ع����ام خ��ط��وات 
َ
���ط

َ
 ل��ق��د خ

ِظل تحت واحته مواطنون ال 
َ
سديدة نحو بناء مجتمع َيست

قوا مجموعة من الحقوق املدنية 
ّ
رعايا.. استطاعوا أن يحق

والسياسية واالجتماعية واالقتصادية.. كان فيها القانون 
الترهيب، ه��و اإلط��ار  ال��خ��وف وال  العنف وال  وح���ده، وليس 
والدولة  الفرد من جهة  القائمة بني  العالقة  تلك  َم 

َ
ال��ذي حك

من جهة أخرى.
ة فيما 

ّ
َحق

َ
ست

ُ
 لذلك َينظر أهل الكويت اليوم الى الخطوات امل

الحقوق  ِحفظ  رأسها  على  يأتي  والتي  العفو..  قانون  بعد 
املواطنني  تحفيز  مقابل  ف��ي  السياسية  واآلراء  وال��ح��ري��ات 
على املساهمة وتقديم التزاماتهم وواجباتهم تجاه الدولة.. 
وما يتبع ذلك من تحّملهم ملسؤولية التشريع واملشاركة في 

شؤون وطنهم.

مدونة مسافر

جليب لندن
عدنان عبدالله العثمان

@AdnanAlothman

وأخيرًا وبعد معاناة كبيرة مع املكتب الثقافي ووزارة التعليم العالي 
��ل م��ص��اري��ف حفيدي الجامعية  وال��ل��ذي��ِن ق���ررُت ت��ج��اوزه��م��ا وت��ح��مُّ
وإلحاقه بجامعة »كوين ميري« في لندن، ولحني الجماعة يخلصون 
إجراءاتهم وبعدين نتحاسب، وسبق أن تكلمت بأكثر من مقال عما 
يجري من بعض العاملني هناك، والظاهر أن هذا املسلسل الدرامي 
ليله طويل، وحتى تكتمل الصورة ومع الدليل سوف أرجع لهم وعلى 
»الشق عود«  »ال��ح��ق��ران« وال  أسميه مسلسل  أفكر  ال��راح��ة، وقاعد 
مادري، ولكن نخلي التسمية لوقتها ونرجع إلى مقالي وبالذات عن 
منطقة »واي��ت تشابل« وهي منطقة تقع في حي »ت��اور هامليتس« 
ل��ن��دن، وق��د ك��ان لفترة طويلة م��ن األحياء  ف��ي ال��ط��رف الشرقي م��ن 
الفقيرة التي تعيش فيه الطبقة العاملة، وهي مشهورة لكونها مكان 
الثمانينيات  أواخ��ر  في  السفاح«  »ج��اك  ارتكبها  التي  القتل  جرائم 
التاسع عشر، املهم تغيرت تركيبة سكان منطقة »وايت  القرن  من 
تشابل« اليوم وأصبحت تحتوي على أصول عرقية متنوعة، واللي 
ك��ون جامعة  األق���دام  أزوره���ا وأكتشف معاملها مشيًا على  خالني 
لندن  ع��ن وس��ط  تبعد  ك��م  نعرف  م��ن هناك وحبينا  قريبة  الحفيد 
ونشوف الوضع على الطبيعة، ومع أنها من أرقى وأكبر الجامعات 
املنطقة  تلك  العبور من وس��ط  يتطلب  أن موقعها  إال  بريطانيا  في 
العام  ال��ش��ارع  جانبي  فعلى  عندنا،  الشيوخ  بجليب  ذكرتني  التي 
نجد خيامًا يباع بها املالبس الرخيصة وأحيانًا املستعملة وكذلك 
ال��خ��ض��روات واألس���م���اك واألث����اث ك��ل��ه ع��ل��ى ال��رص��ي��ف، بينما أيضًا 
تركية  وإم��ا  بنغالية  إم��ا  واملرخصة معظمها محال  القائمة  املحال 
»الدشداشة  يرتدون  طلبة  نظري  لفت  وأيضًا  العربي،  منها  وقليل 
أن هناك مدرسة  اتضح  اتجاههم  تتبع  و»القحفية« ومع  البيضاء« 
كبير  جامع  هناك  ك��ان  خطوة  ك��م  وبعد  املنهج،  إسالمية  آسيوية 
اللي عندنا، وهذا  الجليب  بكثير من  أنظف  املنطقة عندهم  ويمكن 
من جهد وجدية بلديتهم، ولكن ماني عارف تلك الخيام على أطراف 
الطرق هل هي مرخصة أم ال؟ وأضحت مدينة لندن مدينة لألجانب 
ف��ف��ي ك���ل ج��ه��ة ن��ج��د م��ج��م��وع��ة ع��رق��ي��ة ت��ت��ج��م��ع وت���ف���رض ثقافتها 
مجتمعه  مع  يندمج  منهم  وقلة  بوطنهم  هي  كما  حياتها  وطريقة 
الجديد، وأنا ال أتكلم عن املعتقد الديني فهو محترم ومقّدر ولكن 
األولى  النظرة  ابنتي ومن  الحياتية والثقافية، طبعًا  التصرفات  عن 
لتلك املنطقة اخترعت وخافت على ولدها، وطمنتها أنه راح يستعمل 
ا مثلنا والجامعة 

ً
الباص وامليترو بتنقله وم��اراح يمشي استكشاف

الغالبة  البسطاء فالسمة  مكانها زي��ن، وك��ذل��ك ال خ��وف م��ن ه��ؤالء 
عليهم التدين ومحالهم تعج ببيع سجادات الصالة ومالبس النساء 
ذات الطابع اإلسالمي، وهذا ال يعني عدم وجود الجريمة وقد تكون 
أقل بكثير من مناطق لندن االخرى، ولكن الحذر واجب على اإلنسان 
أينما حل، وعلشان تطمنني أكثر الحظي املنهوالت وأسالك الكهرباء 
كلها محلها محد سرقها مثل ما يسوون نظراؤهم عندنا في جليب 
الشيوخ الخارجة عن النطاق األمني بشكلها العام، ضحكت البنت 
ال��ع��دي��د م��ن الطلبة  ن��وع��ًا م��ا، خصوصًا أن ه��ن��اك  وأع��ت��ق��د اطمئنت 
الكويتيني معه بالفصل، وكانت نصيحتي له ولكل الطلبة بالحفاظ 
السوء، فكما يقال »الصاحب  على الصالة واالبتعاد عن أصحاب 
أط��راف ذات توجهات حزبية  السياسة وأي  ساحب« واالبتعاد عن 
الطلبة الجدد واالهتمام فقط  وتجمعاتها والتي تنشط باستقطاب 
وفقط بدراستكم وعليكم بالوسطية بكل ما تحمله الكلمة من معنى 
واحترام القانون، ومن هم مستضيفينكم في بلدهم والحرص على 

سمعة وطنكم فأنتم السفراء لهذا الوطن. 
وتسلمون.

ضياع الُهوية االقتصادية للكويت

بناء  م��ن  السابقة  الكويتية  ال��ح��ك��وم��ات  معظم  تتمكن  ل��م 
محاوالت  هناك  كانت  للكويت،  واضحة  اقتصادية  هوية 
واجتهادات من البعض بأن تكون الكويت عاصمة للنفط، 
والبعض اآلخر ينادي بأن تكون الكويت عاصمة للمطاعم، 
وآخرون يرون أن تكون الكويت واجهة سياحية خليجية، 

أو عاصمة لصناعة البتروكيماويات.
أط��ل��ق��ت امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة رؤي��ت��ه��ا ب����أن ت��ك��ون 
بالعمل  بالفعل  وب��دأت  لوجستيًا عامليًا،  السعودية مركزًا 
على تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية وبناء موانئ 
تنافس  عاملية  سياحية  وج��ه��ة  أصبحت  ودب���ي  ضخمة، 
أم��ا قطر، فأصبحت  آسيا.  وإيطاليا ودول ش��رق  فرنسا 
بلد الرياضات املتعددة من تنظيم كأس العالم 2022 إلى 
تنظيم بطوالت دولية مصنفة في التنس وفي ألعاب القوى 
تكون هناك هوية  الرياضية. عندما  املسابقات  ومختلف 
الجهود  يتم من خاللها توحيد جميع  واضحة ومحددة، 
وت��ع��م��ل ج��م��ي��ع م��ؤس��س��ات ال���دول���ة ل��ل��وص��ول إل����ى ال��ه��وي��ة 

االقتصادية التي نريد أن تكونها الدولة.
ال���ك���وي���ت ب��ل��د اإلن���س���ان���ي���ة، ول��ك��ن��ن��ا ن��ت��ح��دث ع���ن ال��ج��ان��ب 
االقتصادي. املشاريع التي تطرح بني فترة وأخرى تطرح 

بشكل عشوائي وغير منظم.
هل تصلح الكويت ألن تكون بلدًا سياحيًا؟ 

في ظل القوانني واإلدارة الحكومية الحالية ال، ال يمكن أن 
تكون الكويت بلدًا سياحيًا.

هل تصلح ألن تكون الكويت عاصمة للنفط؟ قطاع الطاقة 
الطاقة  إلى  العالم  لتوجه  نظرًا  بمراحل صعبة  يمر  حاليًا 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة وامل��ت��ج��ددة وإل����ى ص��ن��اع��ة ال��ن��ف��ط ال��ص��خ��ري في 
أميركا، وحيث إن هناك العديد من مشاريع تطوير القطاع 
النفطي املتوقفة، كما أن الكويت تواجه مشكلة في اإلنتاج، 
وق���ط���اع امل���وان���ئ ف���ي ال��ك��وي��ت ض��ع��ي��ف وال ت��وج��د م��وان��ئ 

متطورة، وال توجد خطة إلنشاء موانئ جديدة.
هل باإلمكان أن تصبح الكويت عاصمة للبتروكيماويات؟ 
التي تعمل في قطاع صناعة  الكويتية  الشركات  كم عدد 
البتروكيماويات؟ وهل هذه الشركات قادرة على أن تكون 
حدث  م��اذا  نعلم  كلنا  للكويت؟  للدخل  مساعدًا  م��ص��درًا 
مل��وض��وع ال��ش��راك��ة م��ع ال����داو، ال��ك��وي��ت ل��ن تصبح عاصمة 

للبتروكيماويات.
ال ت��وج��د ل��ل��ح��ك��وم��ة رؤي����ة وه���وي���ة وخ��ط��ة ع��م��ل واض��ح��ة، 
وسوف تستمر الفوضى والعشوائية، هذا هو الواقع الذي 
نعيشه حاليًا، في هذه الحياة طريقان: إما أن نتطور وإما 

أن نتدهور، نحن نسير في طريق مظلم.
لست متشائمًا، ولكن هذا هو الواقع، نتمنى أن تكون هناك 

رؤية للكويت في املستقبل القريب للتطوير واإلبداع.

فواز أحمــد الحمــــد

تساؤالت مواطنة!

شكراً حمد الجابر.. وال تلتفت لنشازهم
أسرار جوهر حيات

@AsrarHayat

ل��م ت��ع��د ت��ف��اج��ئ��ن��ا أص����وات ال��ن��ش��از ال��ت��ي ت��خ��رج ب��ني حني 
وآخر، ترفض أي خطوة نحو مزيد من الحريات واملساواة 
االص��الح��ات،  ه��ذه  ملعارضي  نكترث  نعد  ول��م  باملجتمع، 
ف��ق��د ت��ع��ودن��ا أن ت��ع��ل��و أص��وات��ه��م، خ��اص��ة اذا ك��ان��ت ه��ذه 
االص�����الح�����ات ت���ص���ب ف����ي خ���ان���ة ح����ق م����ن ح���ق���وق امل�����رأة 
للمرأة يرعبهم،  تقدم  أي  وك��أن  واالن��س��ان��ي��ة،  ال��دس��ت��وري��ة، 

ودائمًا ذريعتهم الدين، كما يفهمونه، أو العادات!.
أخيرًا، وبفضل فكر واٍع، وإصالحي، ومؤمن بأهمية بناء 
ال��دس��ت��وري��ة، بغض النظر ع��ن جنسه،  االن��س��ان وح��ق��وق��ه 
امل���رأة أن تحقق لها ج���زءًا آخ��ر م��ن حقها في  استطاعت 
العسكري،  السلك  بدخولها  املتمثل  ال��رج��ل،  م��ع  امل��س��اواة 

حتى وإن كان في الخدمات املساندة والهندسة والطب.
فقد كان قرار وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، قرارًا 
إيمانه بأهمية  إن دل فإنه يدل على  شجاعًا، ومستحقًا، 
بناء املجتمع على يد الرجل واملرأة على حد سواء، وإيمانه 
وال��رج��ل  امل���رأة  تعمل  أن  يعقل  فهل  مساواتهما،  بأهمية 
ألن  فقط  م��ن��ه؟!  أق��ل  تتقاضى  بينما  نفسها،  بالوظيفة 
الرجل ينتمي للسلك العسكري، بينما كان ممنوعًا عليها 

ان تنتمي للسلك عينه بسبب أنها أنثى!
ورغم أن هذه الخطوة، أتت متأخرة فإنها أتت شجاعة، غير 

آبهة بأصوات النشاز التي بدأت بالعلو، بينما كان يجب أن 
ينظر للمسألة، كحق إنساني، دون تمييز جنسي، فاملرأة، 

كما الرجل من حقها، أن تختار الوظيفة التي ترغب بها.
يعيد سيناريو فرض  أن  اشتهى  البعض،  أن  يبدو  ولكن 
ال��وص��اي��ة ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع، ل��ي��ب��دأ ب��ال��ت��وع��د، وت��ص��وي��ر األم��ر 

وكأنه مخالفة شرعية.
وال ن��ن��س��ى ه���ن���ا، أن ه����ذه األص��������وات، ت��ع��ل��و م���ع ك���ل حق 
ومكتسب جديد للمرأة، فمشهد رفض حقوقها السياسية 
ونصف  عقد  فقبل  ن��ن��س��اه،  حتى  البعد  ذاك  بعيدًا  ليس 
السياسي،  امل���رأة  ب��ال��رف��ض لحق  ال��ع��ق��د، تعالت أص��وات��ه��م 
بينما حصلت  ل��ل��م��رأة،  إلقصائهم  غ��ط��اء  ال��دي��ن  متخذين 
املرأة على حقها الدستوري، بفضل حكمة رجال وإيمانهم 
سلطتهم، آمنوا بمساواتها مع الرجل، فكانت املفارقة أن 
املعترضني كانوا أول املهرولني لكسب أصوات املرأة كونها 
قوة انتخابية تغير خريطة البرملان إن شاءت، بتصويتها!.

بايمان  ث��ق��ة،  كلنا  بينما  ال��رف��ض،  ي��ت��ك��رر مشهد  وال��ي��وم 
القيادة السياسية ووزير الدفاع بقدرات املرأة، وبحقوقها 
ليس دستوريًا فحسب،  الرجل،  املتساوية مع  وواجباتها 
بل حبًا للوطن، فشكرًا لك يا شيخ حمد الجابر، ونقولها 

وكلنا تأييد ملوقفك، ال تلتفت ألصوات النشاز.
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اب وآراء ُكتَّ



الفحص لمن تعّدى الـ30
أع��راض تنبئ املصاب، وحتى لو ظهرت عليه  ارتباطه بظهور  امل��رض قلة تشخيص اإلصابة مبكرًا نتيجة عدم  مشكلة هذا 
أعراض مبدئية تكون عامة ال يشك فيها املريض، مثل الصداع ومشاكل الرؤية. ويستمر املرض سنوات وتتراكم أضرار ارتفاع 

ضغط الدم وتلف األوعية الدموية إلى أن يصل إلى مرحلة النزف الدماغي أو النوبة القلبية، ما يعلل تسميته بالقاتل الصامت.
وبهدف اكتشاف اإلصابة مبكرًا قبل حدوث مضاعفات صحية، ينصح الجميع، خاصة من تعدى الثالثني ولديه عوامل خطر، 

بمراجعة الطبيب وقياس ضغط الدم.

م���ن أه���م األم�����راض ال��ت��ي ت��ؤث��ر م��ب��اش��رة في 
ص��ح��ة ال��ق��ل��ب وال���ش���راي���ن وت��س��ب��ب ال���وف���اة 
ارت�������ف�������اع ض����غ����ط ال�����������دم، امل����س����م����ى »ال����ق����ات����ل 

الصامت«.
أك������د رئ����ي����س وح���������دة ال���ق���ل���ب ب���م���رك���ز ح��ص�����ة 
العبدالرزاق للقلب في مستشفى الصب�اح د. 
موسي أكبر أهمية التشخيص املبكر وعالج 
ارتفاع ضغط الدم بشكل جدي منذ البداية؛ 
األم���ر ستترتب عليها  ب��ه��ذا  ألن االس��ت��ه��ان��ة 
 :

ً
م��ض��اع��ف��ات خ��ط��رة وم��م��ي��ت��ة. وش����رح، ق��ائ��ال

ت��زال أم��راض احتشاء  »بالنسبة للكويت، ال 
القلب )منذ عام 2008 إلى 2018( تحتل املركز 
األول في قائمة األمراض املسببة للوفاة، بيد 
أن أم����راض ارت��ف��اع ض��غ��ط ال���دم ص��ع��دت من 
املركز الثامن )عام 2008( إلى املركز السادس 
)ع���ام 2018(، م��ا ي��دل على ان��ت��ش��ار اإلص��اب��ة 

ومخاطرها على الصحة«.

خطة العالج
 

تغييرات  إدخ���ال  الحياة:  نمط  تغيير   -  1
ف��ي نمط الحياة ج��زء أس��اس��ي مهم  صحية 
في خطة العالج، وكل تغير يسبب انخفاضًا 
م��ل��ح��وظ��ًا ف��ي ض��غ��ط ال����دم االن��ق��ب��اض��ي، ل��ذا، 

ينصح املريض بالتالي: 
◄ خسارة الوزن الزائد.

◄ اتباع حمية داش )تغذية غنية بالخضار 
والفاكهة والسمك ومنخفضة الدهون(. 

◄ تقليل وتقنن تناول الصوديوم حتى ال 
يتعدى ملعقة صغيرة يوميًا ) 15 مليغرام(. 

◄ االبتعاد عن التدخن.
◄ االنتظام في ممارسة الرياضة املناسبة ) 

150 دقيقة في األسبوع(.
وف��ق  ال��دوائ��ي:  العالج   -  2
إستراتيجيات وخطة العالج 
ال������ت������ي اع����ت����م����دت����ه����ا ك�������ل م���ن 
ألمراض  األوروبية  الجمعية 

ال��ق��ل��ب وال��ج��م��ع��ي��ة األوروب���ي���ة 
ألم��راض ارتفاع ضغط ال��دم عام 

2018، املطبقة محليًا، فخطوات عالج 
امل���ص���اب ب��ارت��ف��اع ض��غ��ط ال����دم ت��ت��ب��ع النهج 

التالي: 
◄ العالج املبدئي )عند تشخيص اإلصابة(، 
ع��ل��ي��ك ت��ن��اول ال�����دواء امل���دم���ج، وه���و ح��ب��ة من 
 ACEI or ARB نوعن من األدوية )مثبطات
م��ث��ل   )CCB ال���ك���ال���س���ي���و ق����ن����وات  وم���ان���ع���ات 
والديوفان  بيز  واآلر  وكوفرسيل  زيستريل 
وال��ن��ورف��اس��ك وغ��ي��ره��ا، م��ا يعني أن جميع 
م��ن تشخص إص��اب��ت��ه ب��ارت��ف��اع ض��غ��ط ال��دم 
ينصح بتناول حبتن من كل دواء )أو حبة 
واح�����دة ت��ح��ت��وي ع��ل��ى ن��وع��ن م���ن العقاقير 

معًا(.
ل��ك��ن ه��ن��اك اس��ت��ث��ن��اًء، ح��ي��ث ينصح بتناول 
ن��وع دواء واح���د فقط مل��ن ي��ك��ون ل��دي��ه درج��ة 
م��ن��خ��ف��ض��ة م����ن م�����رض ارت����ف����اع ض���غ���ط ال����دم 
)مخاطر منخفضة( أو يكون كبيرًا جدًا في 

العمر )80 عامًا وأكبر(. 
◄ إذا لم يحقق العالج املبدئي الهدف )وهو 
انخفاض ضغط ال��دم إلى أقل من 140/   90( 
ي���ن ال��س��اب��ق��ن ع���ق���ار م��در  س��ي��ض��اف ل���ل���دواء
للبول )ي��ت��ن��اول 3 ح��ب��وب ف��ي ال��ي��وم أو حبة 

واحدة تحتوي عليها جميعًا(. 
◄ إذا لم تحقق الخطوة الثانية الهدف، وهو 
انخفاض وانتظام ضغط الدم خالل أسابيع 
عدة، سيعتبر املريض مصابًا بالنوع املقاوم 
من ارتفاع ضغط الدم، وعليه، سيتم تحويله 
إل����ى ت��خ��ص��ص��ي ارت����ف����اع ض��غ��ط ال�����دم حتى 

ل��ف��ح��وص ت��ب��ن املشكلة  ي��خ��ض��ع 
ويتم عالجه بالشكل املناسب. 
◄ إض���اف���ة م��ث��ب��ط��ات ال��ب��ي��ت��ا، 
إضافة إلى العقاقير السابق 
ذك��������ره��������ا، ف�����ه�����ن�����اك ف�����ئ�����ة م���ن 
عقار  بتناول  تنصح  امل��رض��ى 
إض���اف���ي م���ن م��ج��م��وع��ة مثبطات 
ال��ب��ي��ت��ا ع��ل��ى خ��ط��ة ع��الج��ه��ا، وتشمل 
تلك الفئة املصابن بفشل القلب واملصابن 

باالرتجاف األذيني.
ك���م���ا ي���ج���ب ت����ن����اول ال���ع���ق���ار ب���ع���د اإلص����اب����ة 
ب��ال��ج��ل��ط��ة أو ال��س��ك��ت��ة وم�����ن ق���ب���ل امل���ص���اب 
ب����آالم ال��ق��ل��ب وال���ذب���ح���ة ال��ق��ل��ب��ي��ة وال��س��ي��دات 

الصغيرات في العمر أو الحوامل.
 

مواعيد تناول العالج

بشكل عام، ينصح املريض بتناول عقاقيره 
ممارسة  ف��ي  يرغب  مل��ن  وبالنسبة  صباحًا، 
العقاقير  ت��ن��اول  عليه  الصباحية  الرياضة 

قبلها.
وشرح الدكتور موسى: »يرتفع ضغط الدم 
)م��ن  الصباحية  ال��ف��ت��رة  ف��ي  طبيعي  بشكل 
وتعرف  10 صباحًا( بشكل طبيعي.  إل��ى   6
ال��دم  ال��ظ��اه��رة الطبيعية باسم »ت��دف��ق  ه��ذه 
ال��ص��ب��اح��ي«، وه���و م���ا ي��ب��رر ارت���ف���اع ف��رص��ة 
إص���اب���ة امل���رض���ى خ����الل ال��ف��ت��رة ال��ص��ب��اح��ي��ة 
ال��ذب��ح��ة  ال��ق��ل��ب��ي��ة وال��س��ك��ت��ة وآالم  ب��ال��ن��وب��ة 

الصدرية.
ل��م يكن الشخص ري��اض��ي��ًا، فممارسته  وم��ا 
ل���ل���ري���اض���ة س��ت��س��ب��ب ف��س��ي��ول��وج��ي��ًا ح����دوث 
ارتفاع في ضغط الدم. لذا، عليه تناول دواء 
م��ن��اس��ب ذي م��ف��ع��ول ط��وي��ل )ي��م��ت��د مفعوله 
24 س��اع��ة( ف��ي ال��ي��وم ال��س��اب��ق، حتى يغطي 

مفعوله هذه الفترة الصباحية. 
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اليت
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ضوء النهار.. دواء يبعد عنك شبح االكتئاب
د. بلقيس دنيازاد عياشي

ال شيء أفضل من أن تستيقظ صباح كل يوم بمزاج 
ج���ي���د، ب��ع��د ل��ي��ل��ة ن��ل��ت ف��ي��ه��ا ق��س��ط��ًا ج���ي���دًا م���ن ال��ن��وم 

العميق.
ه��ذا األم��ر أصبح من املمكن تحقيقه، وف��ق ما كشفته 
دراس������ات ج���دي���دة ل��ب��اح��ث��ن، وال���س���ر ي��ك��م��ن ف���ي ق��ض��اء 
املزيد من الوقت في ضوء النهار، فقد وجد الباحثون 
أن ق��ض��اء امل��زي��د م��ن ال��وق��ت ف��ي ال��ه��واء ال��ط��ل��ق وتحت 
أشعة الشمس اللطيفة يمكن أن يحسن امل��زاج والنوم 
ت��ج��رب��ة إكلينيكية  ف��ي  ك��ب��ي��ر. وأك���د م��ش��ارك��ون  بشكل 
الحالة  أكبر يحسن  بشكل  النهار  التعرض لضوء  أن 
امل���زاج���ي���ة وال���ن���وم ب��ش��ك��ل أف���ض���ل. وي���ق���ول ال���خ���ب���راء إن 
ال��خ��روج ف��ي نزهة ح��ول املنتزه أو الحي ال��ذي تسكن 
فيه يساعد في إبعاد شبح االكتئاب، وقضاء املزيد من 
ال��ه��واء الطلق يمكن أن ي��ؤدي إل��ى تخفيف  الوقت في 

أعراض االكتئاب لدى األشخاص املصابن به.
ب����اس����ت����خ����دام امل����ع����ل����وم����ات ال���ص���ح���ي���ة م�����ن امل���ش���ارك���ن 
املتحدة،  اململكة  املسجلن في مجموعة Biobank في 
وجد باحثو جامعة موناش أن املشاركن أبلغوا عن 
قضاء 2.5 ساعة في وضح النهار يوميًا، وأن كل ساعة 
إضافية يقضيها هؤالء األشخاص في الهواء الطلق 
ترتبط باحتماالت أقل لإلصابة باضطراب االكتئاب.

أن��ج��وس س��ي بيرنز  الرئيسي للدراسة  امل��ؤل��ف  وق��ال 
ف��ي ج��ام��ع��ة م��ون��اش: »ف���ي ه���ذه ال���دراس���ة، الح��ظ��ن��ا أن 

زي��ادة الوقت الذي يقضيه املرء في الضوء الخارجي 
أث���ن���اء ال��ن��ه��ار ك��ان��ت م��رت��ب��ط��ة ب���أع���راض اك��ت��ئ��اب أق���ل، 
واحتماالت أقل الستخدام األدوية املضادة لالكتئاب، 

ونوم أفضل، وأعراض أقل لألرق«.
ويعود السبب في ذلك لوجود عالقة بن ضوء النهار 
املسؤولة  وه��ي  للجسم،  البيولوجية  الساعة  وإيقاع 
عن نقل املعلومات حول النوم وامل��زاج بشكل مباشر 
بعد  الفوائد حتى  ه��ذه  كل  وغير مباشر. وعثر على 
األخ��رى  البيئية  وال��ع��وام��ل  ال��ح��ي��اة  ف��ي نمط  التحكم 

التي قد تؤثر على الصحة العقلية والنوم.
ي���ق���ول ال���دك���ت���ور ج���اك���ل���ن ل����ن م�������دّرس ال���ت���خ���دي���ر ف��ي 
مستشفى م��اس��ات��ش��وس��ت��س ال��ع��ام وامل���ؤل���ف امل��ش��ارك 
الوقت  معرفة  على  الدماغ  الضوء  »يساعد  للدراسة: 
الضوء  ويتحكم  ال��ن��وم،  ووق���ت  لالستيقاظ  امل��ن��اس��ب 

نفسه أيضًا في كيفية معالجة العواطف«.

ويقول الدكتور شون كاين أستاذ مشارك في جامعة 
م����ون����اش وزم����ي����ل ال�����دراس�����ة: »ت���ت���أث���ر ه�����ذه ال���س���اع���ات 
ل��ل��ض��وء، فعندما يتلقى  ب��ال��ت��ع��رض  ب��ش��دة  ال��داخ��ل��ي��ة 
ال��ن��اس ال��ض��وء ف��ي األوق���ات الخاطئة م��ن ال��ي��وم، مثل 
تلقي الكثير من الضوء أثناء وقت النوم، فإنه يمكن 

أن يربك الدماغ ويعطل النوم واملزاج«.
ويضيف: »إن الناس يقضون اآلن املزيد من الوقت في 
س��اع��ات استيقاظهم ف��ي ظ��روف اإلض���اءة الصناعية 
بسبب ان��خ��ف��اض ال��ت��ع��رض ل��ض��وء ال��ن��ه��ار وإع����دادات 
اإلض��اءة الليلية الساطعة، وتظهر األبحاث أن ضوء 
الليل يؤثر بشكل غير مباشر في الحالة املزاجية عن 

طريق تعطيل النوم وإفراز الهرمونات«.
الليل،  أث��ن��اء  ال��ض��وء  الجسم  يتلقى  »عندما  وي��ت��اب��ع: 
فإن ذلك يثبط امليالتونن، وهو الهرمون املسؤول عن 

النوم«.

د. خلود البارون

األشعة تحت الحمراء
عالج واعد في منتصف العمر

أظ��ه��رت دراس���ة ج��دي��دة م��ن جامعة دوره����ام أن العالج 
أن يقلل بشكل كبير من  الحمراء يمكن  باألشعة تحت 

أعراض الخرف، وفق ما نشرت صحيفة التليغراف.
ووجد القائمون على الدراسة أن ارتداء القبعة الخاصة 
أدى  أسابيع  أربعة  مل��دة  يوميًا  دقيقة   12 األشعة  بتلك 
إل����ى ت��ح��ّس��ن م��ل��ح��وظ ف���ي ال����ذاك����رة وال���س���رع���ة ال��ذه��ن��ي��ة 

واملهارات الحركية الدقيقة.
وتشير الدراسات السابقة إلى أن العالج يمكن أن يكون 
ذل��ك تنعيم  النطاق، بما في  أخ��رى واسعة  تأثيرات  له 
ال��ت��ج��اع��ي��د وت��س��ري��ع ال��ت��ئ��ام ال����ج����روح، ح��ت��ى أن ه��ن��اك 
بعض األدلة األولية التي تشير إلى أنه قد يكون يومًا 

ما جزءًا من عالج السرطان. 
العالج بالضوء  أو  الحمراء  العالج باألشعة تحت  بدأ 
عندما  ال��س��ت��ي��ن��ي��ات،  ف��ي   )LLLT( امل��س��ت��وى  منخفض 
اكتشف أحد العلماء أن الليزر اللطيف يمكن أن يساعد 

في إعادة نمو الشعر في الفئران.
وع���ل���ى م����دى ع���ق���ود، ن��م��ت ش��ع��ب��ي��ت��ه واك��ت��س��ب��ت بعض 
ال��دع��م ال��ع��ل��م��ي م��ع دراس�����ات تختبر ق��درت��ه ع��ل��ى ع��الج 
أن  الدماغ، علمًا  األلم وشفاء الجلد وحتى اضطرابات 

البشرية،  للعن  م��رئ��ي��ة  ليست  ال��ح��م��راء  ت��ح��ت  األش��ع��ة 
الن��ه��ا ت��ت��ج��اوز ال���ت���رددات ال��ت��ي ي��م��ك��ن ل��ل��ع��ن البشرية 

رؤيتها.
ووف���ق���ًا ل���دراس���ة دوره�������ام، ف����إن ال���ع���الج ب��األش��ع��ة تحت 
املسؤول  الجزء  وه��ي  »امليتوكوندريا«  يحفز  الحمراء 
عن توليد الطاقة الالزمة لتشغيل بقية الخلية، فتطلق 
ما  الطاقة ATP، وه��و مركب غالبًا  م��ن مركبات  امل��زي��د 

يفتقر إليه مرضى الخرف.
للعالج  املحفزة  ال��ت��أث��ي��رات  أن  األب��ح��اث  وتظهر بعض 
باألشعة تحت الحمراء يمكن أن تظهر في مجموعة من 
الحاالت، خاصة الذين خضعوا لعملية جراحية، حيث 
التئام  ت��س��اع��د ع��ل��ى  أن���ه يمكن أن  إل���ى  تشير األب��ح��اث 
الجروح بشكل أسرع.  وتظهر العديد من الدراسات أن 
األشعة تحت الحمراء يمكن أن تعزز إنتاج الكوالجن، 

ما يجعل البشرة تبدو مشدودة.
وهناك دراسات جارية تختبر ما إذا كانت األشعة تحت 
ال��ح��م��راء ق���ادرة على ع��الج ال��س��رط��ان، ف��ي ع��الج جديد 

يسمى »العالج املناعي الضوئي«.
إل��ى أن األشعة تحت الحمراء يمكن  ال��دراس��ات  وتشير 
الخاليا  قتل  طريق  ع��ن  يعمل  هجينًا  عالجًا  تكون  أن 
 من خالل تشجيع الجهاز املناعي 

ً
السرطانية مباشرة

للمريض على مهاجمة الخاليا السرطانية.

د. والء حافظ

د. موسى أكبر: التغييرات الصحية أساسية في خطة العالج

لمرضى ضغط الدم.. تناولوا أدويته صباحًا وقبل الرياضة
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م����ا ال������ذي ي��م��ك��ن��ن��ي ف��ع��ل��ه ل��ت��ح��س��ي��ن ض���غ���ط ال�����دم؟
تعديالت

خفض 
الوزن

خطة نظام 
غذائي

ضبط تناول 
الصوديوم

ممارسة 
الرياضة

توصيات

الحفاظ على وزن 
طبيعي

نظام غذائي غني بالخضروات 
والفواكه وقليل الدهن 

واأللبان قليلة الدسم 

تناول ما ال يزيد على 1500 
ملغم يومياً من الصوديوم

ممارسة الرياضة باستمرار 
)من 90 إلى 150 دقيقة 

أسبوعياً(

معدل خفض ضغط الدم 

5
هكتا غرام

11
هكتا غرام

6 – 5
هكتا غرام

8 – 5
هكتا غرام

َفس وُنطّوره؟ كيف نحافظ على مستوى النَّ

حين نواجه مشاكل على مستوى الجهاز 
التنفسي، ندرك أهمية النََّفس ونفّكر في 

أبعاد أن يكون مستواه جيداً.
حين نتنفس يصل األكسجين إلى الرئتين، ثم 

ينتشر في الدم وينتقل إلى خاليا الجسم، 
بينما نتخّلص من ثاني أوكسيد الكربون.

ويقول األستاذ جان فيليب سانتوني، 
المتخصص في أمراض الجهاز التنفسي، 
في تقرير نشرته مجلة Santé، إن النَفس 

يكون جيداً حين نكون قادرين على التكيف 
مع حاجتنا من األكسجين.

وتختلف هذه الحاجة من شخص آلخر 
ومن حالة ألخرى، إذ يمكن أن تتضاعف 
عند النشاط البدني لدى األشخاص غير 

المتعودين على ممارسة الرياضة، وتزيد 
بنسبة 20 في المئة تحت تأثير االنفعال 

الشديد، عند الغضب مثالً أو الخوف أو 
المتعة، و30 في المئة لدى الحوامل عند 

بذل أي جهد متواضع، مثل المشي.

هل يتطّور مع العمر؟

ي�������ؤك�������د ال�������دك�������ت�������ور س������ان������ت������ون������ي أن 
ال�����ح�����وي�����ص�����الت ال�����ه�����وائ�����ي�����ة ت��ف��ق��د 

م��رون��ت��ه��ا م���ع ال��ت��ق��دم ف���ي ال��ع��م��ر، 
الشهيق  عند  تنتفخ  التي  وه��ي 

وتنكمش عند انتهاء الزفير.
ك���م���ا ي���م���ي���ل ال���ق���ف���ص ال����ص����دري 
��ب، وك��ذل��ك عضالت 

ّ
إل���ى ال��ت��ص��ل

ذلك  ف��ي  بما  التنفسي،  ال��ج��ه��از 
ال���ح���ج���اب ال���ح���اج���ز وال���ع���ض���الت 

ال���ورب���ي���ة، ب��ي��ن��م��ا ت���ك���ون ع��ض��الت 
كل  وتظهر  تناغمًا،  أق��ل  الظهر 
ه�����ذه األع���������راض ب��ش��ك��ل م��ب��ك��ر 

لدى املدخنن.
األع��راض  ه��ذه  وتتم مالحظة 

ل�������دى ال����غ����ال����ب����ي����ة ال���ع���ظ���م���ى م��ن 
الذين  السبعينين،  بعض  لكن  ال��ب��ش��ر، 

ل���م ي���دخ���ن���وا أب�����دًا وي���م���ارس���ون ن��ش��اط��ًا ب��دن��ي��ًا 
س َمن هم في األربعن، 

َ
ف

َ
عون بن

ّ
بانتظام، يتمت

وفق سانتوني.

سنا طبيعي؟
َ
ف

َ
كيف نعرف بأن ن

أط��ب��اء  يستخدمه  ال���ذي   TM6 اخ��ت��ب��ار  يسمح 
أمراض الجهاز التنفسي بقياس حالة النفس، 

وفق العمر والوزن والجنس.

وي��ع��ت��م��د ه���ذا االخ��ت��ب��ار ع��ل��ى ق��ي��اس امل��س��اف��ة 
الدنيا، التي يمكن أن نقطعها في 6 دقائق 
أثناء املشي على أرضية مسطحة، من 

دون اإلسراع وال التوقف. 
س؟ 

َ
ف

َّ
كيف نحافظ على الن

ينصح املتخصصون بممارسة 
ال���������ري���������اض���������ة ألن��������ه��������ا ت����س����م����ح 
ب�����امل�����ح�����اف�����ظ�����ة ع�����ل�����ى ع����ض����الت 
ال���ت���ن���ف���س، وت���ق���ي م����ن األم������راض 
ال��ت��ن��ف��س��ي��ة امل���زم���ن���ة، م��ث��ل ال��رب��و 
وح�����ت�����ى األش�������ك�������ال ال�����خ�����ط�����رة م��ن 
»ك�����وف�����ي�����د19-«، م��ث��ل��م��ا أث��ب��ت��ت 
دراس��������ة أم���ي���رك���ي���ة ف����ي اآلون������ة 

األخيرة.

س؟
َ
ف

َّ
ز الن

ّ
أي رياضة تعز

ب�����داًل م���ن م��م��ارس��ة ري���اض���ات ال��ت��ح��ّم��ل 
ك�����ال�����دراج�����ات ال����ه����وائ����ي����ة وال������رك������ض، ي��ن��ص��ح 
ال���ب���روف���ي���س���ور س��ان��ت��ون��ي ب��م��م��ارس��ة ري��اض��ة 
املشي الشمالي )النورديك(، ألنها األكثر تكيفًا 
: »ي����ط����ّور امل���ش���ي ال��ش��م��ال��ي 

ً
���س، ق����ائ����ال

َ
���ف

َّ
م���ع ال���ن

التنفسي من خالل استخدام  الجهاز  عضالت 
أعمدة التزلج شرط استعمالها بالتبادل، عبر 
الدفع إلى األمام تارة وإلى الخلف تارة أخرى، 

ملدة 30 دقيقة يوميًا«.

ماذا عن املدخنن؟

يعتبر االن��ت��ق��ال م��ن ت��دخ��ن 20 س��ي��ج��ارة إل��ى 
ع��ش��ر س���ج���ائ���ر، وم����ن ع��ش��ر إل����ى خ��م��س م��ف��ي��دًا 
التوقف  امل��ث��ال��ي ه��و  لكن  ع��م��ر،  أي  ف��ي  س 

َ
ف

َّ
للن

نهائيًا عن التدخن، وفق سانتوني.
البدني  ال��ن��ش��اط  تكثيف  أن  ننسى  أال  وعلينا 
ال ي��ع��ّوض أب����دًا اآلث����ار ال���ض���ارة ل��ل��ت��دخ��ن على 

القصبات الهوائية والرئتن.

س بمفردك؟
َ
كيف تقيس النف

ال��راح��ة  أث��ن��اء  ��س��ك 
َ
��ف

َ
ن أن تقيس مستوى  يمكن 

ب���وض���ع ي�����دك ع���ل���ى ص��������درك، واح����ت����س����اب ع���دد 
املرات التي ترتفع فيها وتنخفض خالل دقيقة 

واحدة.
ال��ذي يتمتع بصحة جيدة يتراوح  عند البالغ 
م��ت��وس��ط ع���دد م���رات ال��ش��ه��ي��ق وال��زف��ي��ر م��ن 12 
إل��ى 15 م��رة ف��ي الدقيقة، وق��د يرتفع ذل��ك عند 

البعض لدى ارتداء الكمام الطبي.
لكن إن زاد العدد عن 20 مرة، فينبغي استشارة 
��س 

َ
ط��ب��ي��ب، واألم�����ر ك��ذل��ك إن ش��ع��رن��ا ب����أن ال��ن��ف

ي��ض��ي��ق، م���ن دون س��ب��ب واض�����ح، ف��ه��ذا م��ؤش��ر 
- وف����ق م��ت��خ��ص��ص��ن - ع��ل��ى وج����ود ع��ائ��ق في 
الهواء  انتقال  دون  يحول  التنفسية،  امل��ج��اري 
الرئوي  االن��س��داد  اإلص��اب��ة بمرض  أو  كالربو، 

املزمن الذي يعيق وظيفة القصبات الهوائية.

سليمة لبال

كيف نحّد من ِقَصِره؟

��س ع��ن طريق 
َ
��ف

َّ
ال��ن ق��ص��ر  م��ن  ن��ح��د  أن  نستطيع 

االستنشاق عبر األنف، الذي يقوم بتصفية الهواء 
ومن  الرئتني،  إل��ى  قبل وصوله  وترطيبه  وتدفئته 
خ���الل ال��ت��أك��د م��ن أن ال��زف��ي��ر أط���ول م��ن الشهيق، 
الشخص يستنشق  ك��ان  إذا  امل��ث��ال،  فعلى سبيل 
أك��ث��ر م��ن 4 ث���وان، ن��ح��اول ال��زف��ي��ر ف��ي 6 ث���وان، إذ 

يساعد هذا على إبطاء معدل ضربات القلب.

◄ ح���اول ال��ح��ص��ول ع��ل��ى م��زي��د م��ن ال��ض��وء أث��ن��اء 
النهار. 

الليل  ف��ي  للضوء  التعرض  م��ن  أن تحد  ◄ ح���اول 
لتحسني الحالة املزاجية والنوم.

◄ ت��ع��ري��ض ال��ج��س��م ل��ض��وء ال��ن��ه��ار ي��س��اع��د على 
تعديل الساعة البيولوجية للجسم. 

للمشي  وال��ذه��اب  العمل  ◄ ج��رب االستيقاظ قبل 
أو الجلوس بالخارج لتناول مشروبك الصباحي.

◄ اب��ت��ع��د ع���ن ه��ات��ف��ك أو ج���ه���از ال��ك��م��ب��ي��وت��ر وال 
تستخدمهما في وقت متأخر من الليل.

◄ إذا شرقت الشمس احصل على أكبر قدر ممكن 
من الضوء وإذا غربت تجنب الضوء قدر املستطاع.

ن�����ص�����ائ�����ح ع����ل����م����اء
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التغييرمن بداية 
اليومي(%)العام 

▼%24.90▼مؤشر السوق األول 

▼%31.00▲50مؤشر رئيسي 

▼%29.73▼مؤشر السوق الرئيسي

▲%26.09▼مؤشر السوق العام

▼%25.57▼(ك.مليون د)القيمة السوقية 

▼

▼

▼

▼

▲

20212020▲

▼331.5210.6(مليون سهم)الكمية المتداولة 

▼52.638.6(.ك.مليون د)القيمة المتداولة 

▼12,0469,171عدد الصفقات

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

NM0.755.90.0280.016%0.0%422663%0.0190.32▲رمال12.71.1773.50.6000.401%3.1%001%3-16.0-0.490▼التقدم23.22.056,869.00.9650.792%2.0%3,6903,87214%0.9552.00.2▲وطني

NM0.8514.30.0830.056%0.0%2302,92942%0.0804.76▲مشاعرNM4.557.60.8250.403%0.0%001%0.4450.00═ياكو21.71.13728.50.2570.205%2.0%1,1694,88567%1.00-0.239▼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%254%0.5000.00═تجاري

NM0.583.80.0450.025%0.0%942,504398%0.0380.62▲المساكن25.44.85391%001.2%0.9-رعاية صحيةNM0.82414.80.2500.186%0.0%5812,38211%2-6.0-0.244▼اهلي

NM2.0513.70.3000.198%0.0%1542%0.2775.02▲دلقانNM1.2885.90.9900.700%0.0%001%0.8500.00═سينما25.81.69776.70.3300.258%0.0%341065%0.3260.00═المتحد

29.50.8914.30.1280.046%0.0%004%0.0980.00═ثريا12.71.506.50.1130.050%0.0%0020%0.1120.00═فنادقNM0.98252.60.2330.198%0.0%2,85412,76986%1-2.0-0.223▼الدولي

15.21.1413.10.1310.083%5.6%10886358%2-2.0-0.125▼أسس40.61.2055.90.2240.097%0.0%5126641%1-2.0-0.193▼سلطان.م18.50.95647.70.2370.200%2.0%3051,29918%0.2350.00═برقان

NANA28.11.1941.018%1.6%4313%1.19020.02▲بيتك ريتNM7.1932.90.0590.019%0.0%551,075129%0.0520.71▲ايفا فنادق36.03.736,972.70.8310.611%1.1%1,9632,38015%0.8261.00▲بيتك

NM0.8414.90.2000.095%0.0%6160916%1-0.6-0.100▼الند14.40.9968.40.1730.114%2.9%7142222%0.1690.00═أولى وقود63.54.542,461.10.8060.516%0.0%5256818%0.7742.00▲بنك بوبيان

NM1.092,935%15,841185,0161.0%5.1العقار30.10.7421.40.1050.060%2.0%3763,705171%1-1.0-0.102▼منتزهات16.92.26448.90.2880.228%0.0%1,1113,88036%0.2850.00═بنك وربة

6.41.35161.50.3050.119%0.0%14951562%0.2935.02▲كويتيةNM151.97199.21.0200.588%0.0%52652941%1.00-0.996▼الجزيرة21.62.342,949.10.2930.204%1.3%3,29511,29932%1-2.0-0.291▼أهلي متحد

5.60.70108.40.2100.168%4.7%2210811%0.2020.00═تسهيالت19.11.0567.60.1730.116%3.0%138010%1-1.0-0.167▼السور30.92.2323,517%15,52943,5571.2%1.0البنوك

1.51.1030.70.1450.059%0.0%1691,461546%1-1.0-0.115▼ايفاNM0.8710.00.1220.064%0.0%2823,329166%0.0861.11▲فيوتشر كيدNM1.0510.30.0570.021%0.0%34672154%1-0.7-0.051▼سنرجي

7.50.96181.40.2160.128%4.8%3101,49445%1-2.0-0.207▼استثماراتNM0.6122.40.0730.036%0.0%761,20831.2%0.0640.41▲جياد16.21.16115.70.6690.447%4.7%002%0.6140.00═بترولية

NM1.51312.00.1780.147%3.2%3061,96815%0.1560.00═مشاريع22.32.0941.40.3020.069%1.5%92323113.8%0.2862.01▲العيد14.12.1879.51.1500.709%7.8%111%2-15.0-0.795▼نابسكو

NM1.1755.80.1270.050%0.0%1971,636143%1-1.0-0.120▼ساحلNM1.72611%1,54110,9370.8%8.4خدمات إستهالكية23.62.0241.20.0560.025%0.0%3586%0.0551.94▲بيت الطاقة

NM1.1050.00.1170.052%0.0%9718,823363%1-1.0-0.111▼البيت13.82.232,583.30.6410.581%3.4%2,9614,97114%1-5.0-0.597▼زينNM0.3712.10.0290.018%0.0%27210,264334%1-0.3-0.027▼بتروجلف

47.91.16125.20.1830.055%0.0%4492,860299%1-2.0-0.156▼أرزان38.90.63338.20.7110.620%2.2%122%1-9.0-0.671▼أريد15.70.6039.60.2070.127%1.8%78486144%0.1631.01▲آبار

4.90.9191.80.1910.080%0.0%6253,28099%0.1912.01▲المركزNM0.6114.20.0170.011%0.0%86751,750238%5-0.8-0.016▼آن30.21.12298%38811,4814.1%4.0النفط والغاز

12.51.2531.00.1980.134%0.0%0013%0.1410.00═كميفك13.22.06430.50.9700.822%7.0%59695%2.00-0.862▼أس تي سيNM1.9627.90.4300.258%1.8%71813%0.3861.00▲سكب ك

NM0.8740.30.0950.039%0.0%2,95732,602685%0.0901.31▲االولىNM0.839.00.1030.051%0.0%15159130%0.10-0.097▼حيات كوم26.12.16490.40.9770.625%5.8%20422218%0.9172.00▲بوبيان ب

NM0.251.80.0000.000%0.0%000%0.0060.00═المال14.81.743,375%3,90456,9513.7%0.5إتصاالتNM1.8745.30.6750.449%4.5%000%0.4490.00═الكوت

24.84.44190.70.3400.076%0.0%4816876%1.00-0.294▼الخليجي7.40.7376.60.4590.360%7.2%18454%0.3950.00═كويت ت30.20.99413.30.4470.334%4.0%16945011%1-2.0-0.376▼القرين

4.11.40117.80.2040.097%0.0%1,3698,268323%0.1650.00═أعيان 14.11.99258.10.9900.536%0.0%9102%0.9072.00▲خليج ت31.81.43977%3806904.9%21.9مواد أساسية

NM0.5120.80.0650.032%0.0%1001,896155%0.0530.00═بيان8.70.94114.00.5610.419%4.5%005%0.5170.00═اهلية ت57.70.8124.10.1690.073%0.0%96661267%0.1461.01▲الخصوصية

35.30.7913.60.0990.061%0.0%6065624%2-1.5-0.092▼أصول11.90.7830.80.1760.077%4.3%159489%0.1674.02▲وربة تNM0.97185.50.2660.215%0.0%1074219%0.2530.00═اسمنت

6.20.7430.90.1250.042%0.0%99554%0.0960.91▲كفيك13.91.3078.40.5270.212%1.3%000.1%0.3560.00═االعادة32.50.98182.00.8880.728%5.8%11012726%0.8671.00▲كابالت

6.50.8548.60.1450.072%0.0%8157266%0.1422.01▲كامكوNM0.695.50.0620.034%0.0%2297.1%4-2.2-0.052▼أولى تكافل12.51.3487.40.5240.392%4.1%30061877%0.4851.00▲سفن

NM1.0538.00.1790.069%0.0%85512122%0.1672.01▲وطنية د ق19.90.374.50.0490.020%0.0%501,261220%0.0400.41▲وثاق13.31.4399.20.9900.766%4.0%11211514%0.99035.04▲بورتالند

7.00.9017.70.0830.036%0.0%1216292%0.0740.00═يونيكاب8.70.8527.30.0000.000%7.9%000%0.1910.00═ب ك تأمين16.51.2021.60.2230.145%4.6%135%0.2150.00═ورقية

NM1.2326.50.1560.086%0.0%7359297%0.1240.00═مدار11.41.17595%941,4372.6%1.6التأمينNM1.5812.40.1960.051%0.0%3432814%9-10.0-0.106▼معادن

NM1.2616.10.2230.018%0.0%422338%7-14.0-0.175▼الديرةNM0.7719.20.0360.022%0.0%1725,41384%0.0320.31▲صكوكNM0.5138.00.1360.082%0.0%1841,46055%0.1262.02▲أسيكو

3.71.6037.50.1570.120%0.0%2,43816,45282%1-1.0-0.146▼الصفاة33.31.26162.90.1700.100%0.0%2,73716,035203%0.1722.01▲عقارات كNM0.858.10.1800.069%0.0%7442%9-16.0-0.161▼الهالل

NM0.317.70.0340.024%0.0%1244,347259%0.0290.00═السالمNM0.5495.40.0840.043%0.0%2126211%1-0.5-0.080▼متحدة24.10.8777.80.2150.150%0.0%3134%3-6.0-0.209▼الوطنية للبناء

NM0.466.20.0230.015%0.0%9453172%1-0.1-0.019▼اكتتاب33.71.22336.80.2320.071%0.0%1,5427,579113%0.2041.00▲وطنيةNM0.854.60.0670.027%0.0%34610154%1-0.8-0.058▼المعدات

1.80.436.60.0190.015%0.0%00106%0.0160.00═المدينة70.41.91294.80.5990.501%5.0%11219614%0.5750.00═صالحيةNM2.1115.10.1980.038%0.0%4252,522613%3-5.0-0.168▼إستهالكية

9.31.87145.10.3790.168%1.7%0036%0.3630.00═نورNM0.92156.40.3740.235%0.0%1564326%1-3.0-0.362▼تمدين عNM1.025.70.0540.035%0.0%92317,409161%0.0545.912▲صلبوخ

NM0.55132.80.4140.200%0.0%27714%0.3858.02▲تمدين أ19.30.4355.20.2910.170%0.0%103611%2-6.0-0.284▼اجيال28.31.852,167.71.0770.592%0.9%1,8671,91728%0.9720.00═أجيليتي

27.31.198.40.0510.025%0.0%601,26614%0.0480.20▲السوريةNM0.6413.00.0850.030%0.0%3158219%0.0552.55▲المصالح ع10.62.0677.60.9000.433%0.0%81117%0.8144.00▲تعليمية

35.70.5942.20.0540.034%0.0%5095558%0.0530.61▲آسيا19.20.4624.10.0480.025%0.0%50410,67379%0.0471.23▲ع عقاريةNM0.4715.90.0780.045%0.0%811,29780%0.0641.73▲تنظيف

69.81.1312.30.0850.057%0.0%3035420%2-1.8-0.082▼المغاربيةNM0.8236.30.0850.047%0.0%3374,231100%0.0811.32▲اإلنمــاءNM0.3916.00.0640.044%0.0%3056042%0.0550.00═الرابطة

NM0.84155.30.1420.106%0.0%3032,22694%0.1371.01▲االمتياز19.91.85924.20.8100.611%0.7%9851,26511%0.78915.02▲المباني8.62.0963.10.6290.367%7.6%3625%0.5452.00▲المعامل

29.91.1423.80.0600.031%0.0%81314,893233%0.0552.75▲منازلNM0.6333.50.0940.067%0.0%7357,80873%0.0974.75▲إنجازات6.13.83406.94.0303.200%12.0%1705138.6%3.3299.00▲هيومن سوفت

6.50.94361.20.2540.165%0.0%1,3575,37196%1.00-0.253▼صناعاتNM0.779.70.0200.013%0.0%301,955271%1-0.2-0.016▼المستثمرون5.61.383.00.1150.032%0.0%4534%8-6.4-0.075▼امتيازات

NM0.766.00.1450.045%0.0%25208122%2-2.0-0.120▼وربة كبيتل59.90.85239.30.1320.091%2.2%7786,01746%0.1301.01▲التجاريةNM0.7110.90.0430.019%0.0%0099%0.0390.00═ميادين

36.90.8525.60.1950.102%0.0%1812663%0.1481.01▲عربي قابضةNM0.908.40.0820.028%0.0%0056%0.0690.00═سنامNM1.5861.30.3990.196%1.7%133684%1-2.0-0.357▼المشتركة

20.40.4635.80.0610.039%0.0%3716,306204%1-0.5-0.059▼التخصيصNM0.6940.60.1160.057%0.0%25253117%0.0980.40▲أعيان عNM1.11112.50.3650.186%0.0%12428%1-3.0-0.294▼يوباك

NM1.055.00.0350.020%0.0%3864%0.0312.59▲تحصيالتNM0.8522.30.0980.058%0.0%1351,52282%0.0910.40▲عقارNM0.76226.60.2450.198%0.0%3151,32343%0.2380.00═أالفكو

13.12.71484.60.4530.293%0.0%3588314%2-8.0-0.430▼القابضة م ك9.30.838.60.0500.024%0.0%1834,00744%0.0452.15▲العقارية28.70.9018.50.1230.063%0.0%51455232%0.1131.01▲مبرد

13.30.96269.60.0770.047%2.5%2,77338,79154%0.0710.51▲تمويل خليجNM0.8253.60.1220.056%0.0%6728,627357%0.20-0.078▼مزاياNM0.2523.40.0340.027%0.0%0022%0.0320.00═لوجستيك

NM0.8034.00.1340.063%0.0%5705,097270%0.1132.02▲إنوفست45.60.5822.60.0630.042%0.0%3105,131190%0.0612.44▲تجارةNM1.5795.10.3990.310%0.0%3981,06489%0.3761.00▲المتكاملة 

NM0.6127.60.1020.034%0.0%00136%0.0370.00═بريق20.30.619.30.0390.018%0.0%70418,367200%0.0394.714▲التعمير ك8.10.5529.40.0880.063%6.2%2201%0.0813.04▲قيوين ا 

15.20.8615.30.0900.039%0.0%4685,66914%15-13.3-0.077▼عمار20.00.9933.40.1430.086%3.0%43013%6-8.0-0.133▼أركانNM0.2719.10.0520.028%0.0%3756,92011%0.0542.65▲فجيرة ا

NM0.7322.40.0820.048%0.0%6994626%4-2.9-0.073▼المنار NM0.3829.20.1140.091%0.0%011%0.1100.00═أرجان36.11.3282.50.1630.061%3.0%1005955%0.1652.01▲اسمنت ابيض

14.27.54396.51.9901.091%2.0%1939842%5.00-1.975▼البورصةNM2.6223.80.1210.045%0.0%538269%0.0743.65▲منشآت26.41.4660.80.4500.397%4.9%5361,31518%2-8.0-0.405▼جي تي سي

12.91.203,972%18,050172,2361.0%6.6خدمات ماليةNM1.0175.00.0830.040%0.0%1251,67444%0.0750.71▲دبي االولى32.71.404,252%6,30139,9962.4%3.3صناعية

NM0.839.70.1220.068%0.0%32937%4-4.0-0.097▼األنظمةNM0.9257.90.1040.038%0.0%1711,78887%1-1.0-0.096▼م االعمالNM0.643.80.0900.050%0.0%1101%5-3.8-0.072▼النخيل

NM0.8310%3290.0%1.2-تكنولوجياNM0.699.90.0000.000%0.0%000%0.0900.00═ريمNM1.0540.90.2100.177%0.0%3216710%0.1894.02▲مواشي

20.34.92258.50.2760.220%5.1%3511,49235%0.4-1.0-0.235▼شمال الزورNM0.629.90.0490.027%0.0%4,78172,954322%0.07227.261▲مينا19.91.80200.10.6790.554%2.7%48276329%1-6.0-0.630▼ميزان

20.34.92259%3511,4925.1%0.8-منافعNM0.172.10.0270.019%0.0%00111%0.0210.00═المدن36.01.57245%5149392.2%0.3-سلع إستهالكية

27.791.7541,438%62,896524,7621.63%2.1اجمالي بورصة الكويتNM0.7117.30.1140.027%0.0%2421325%0.1155.05▲مراكز
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منطقة النزهة
القيمة التقديرية للعقار كما في أكتوبر 2021

KD 1,000,000

أرض فضاء 750 م2

شارع واحد - داخلي

مكتب لندن يدير أكثر من ثلث استثماراته

»صندوق األجيال« يستثمر في 230 ألف شركة عالمية
ابراهيم محمد 

ك��ش��ف��ت م���ص���ادر ذات ص���ل���ة، ان اس���ت���ث���م���ارات ص��ن��دوق 
األجيال القادمة تشهد تنوعًا كبيرًا وانتشارا جغرافيا 
واس���ع ال��ن��ط��اق، اذ ت��ت��وزع على ح��وال��ي 230 ال��ف شركة 
في األسواق العاملية وتستهدف تحقيق أفضل العوائد 

املتاحة وفق أدنى درجات املخاطر.
استراتيجيات  ف��ي  اي تغيير  ه��ن��اك  ك���ان  اذا  م��ا  وح���ول 
جائحة  فرضتها  التي  املتغيرات  وق��ع  على  االستثمار 
الرؤية  ان  أك��دت املصادر  العاملية،  كورونا في االس��واق 
على  تعتمد  ل��اس��ت��ث��م��ار  ال��ع��ام��ة  للهيئة  االس��ت��ث��م��اري��ة 
أه������داف م���ح���ددة أه��م��ه��ا ت��ح��ق��ي��ق ع���وائ���د م��ج��دي��ة على 
االس��ت��ث��م��ار ال��ط��وي��ل األج����ل ب��اس��ت��خ��دام أع��ل��ى امل��ع��اي��ي��ر 
املهنية بما يتيح لها التعامل مع املخاطر التي تتعرض 

لها االسواق والتقلبات املفاجئة. 
واشارت املصادر الى ان مكتب هيئة االستثمار في لندن 
يدير أكثر من ثلث استثمارات صندوق االجيال القادمة، 
من  البريطانية  الحكومة  من  بمعاملة خاصة  ويحظى 

ناحية الضرائب والتسهيات والحوافز االستثمارية. 
ال��ق��ادم��ة وف���ق إستراتيجية  وي��ع��م��ل ص��ن��دوق األج���ي���ال 
ال��ك��وي��ت  أف���ض���ل ادارة الح��ت��ي��اط��ي��ات  م��ح��ك��م��ة ت��ض��م��ن 
امل��ال��ي��ة ل��ت��وف��ي��ر اي������رادات ب��دي��ل��ة ع���ن ع���ائ���دات ال��ن��ف��ط، اذ 
تنتشر استثمارات الصندوق في اكثر من 125 اقتصادا 
ويتكون  والناشئة،  املتقدمة  االس���واق  بني  العالم  ح��ول 

صندوق األجيال القادمة من استثمارات خارج الكويت 
على أس��اس استراتيجية معتمدة لتوزيع األص��ول في 
كاألسهم  تقليدية،  أص���ول  ب��ني  ت��ت��راوح  ف��ئ��ات مختلفة، 
وال��س��ن��دات ف��ي ش��رك��ات حكومية وخ��اص��ة، وال��ع��ق��ارات، 
البديلة  واالستثمارات  الخاصة  املساهمات  وصناديق 

وغيرها. 
وتحكم صندوق األجيال القادمة استراتيجية استثمار، 
لاستثمار،  ال��ع��ام��ة  الهيئة  إدارة  مجلس  م��ن  معتمدة 
ت��ح��دد ال��خ��ط��وط ال��ع��ري��ض��ة ل��ل��م��ب��ادئ ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة في 
قة باملخاطر والعوائد، 

ّ
تواٍز مع أهداف الصندوق املتعل

تدار أصوله من مكاتب الهيئة في الكويت ولندن وفقًا 
لتوزيع املهام الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة.

األجــــل طـــويـــلـــة  ـــار«  ـــم ـــث ـــت االس »هـــيـــئـــة  إســتــراتــيــجــيــة  سبقلا:  لـــــ  مــــصــــادر   ¶

»ميد«: بقيمة 500 مليون دوالر

طرح ثالث مشروع رئيسي 
لمعالجة التربة

وليد منصور
أصدر الجهاز املركزي للمناقصات العامة 
دعوة لتقديم ثالث عطاء رئيسي ملعالجة 
التربة، مع تحديد املوعد النهائي لتقديم 

العطاءات في 23 يناير املقبل.
وذك����رت م��ج��ل��ة »م��ي��د« أن ق��ي��م��ة مناقصة 
اإلصاح تقدر بحوالي 500 مليون دوالر، 
وفقًا ملصادر الصناعة. في وقت من املقرر 
عقد اجتماع ما قبل العطاء في 6 ديسمبر 
املقبل. ومثل املناقصتني األولى والثانية، 
مناطق  إلى  الثالث  العطاء  تقسيم  سيتم 
على  ترسيته  وس��ت��ت��م  مختلفة،  وب��اق��ات 
مقاولني عدة، إذ ستركز املناقصة الثالثة 

على التربة امللوثة في جنوب الكويت.
امل��ت��وق��ع أن ي��ش��م��ل ن��ط��اق املناقصة  وم���ن 
املقبلة معالجة 8 إلى 9 مايني متر مكعب 

من التربة امللوثة.
وإل���غ���اء  ت���أخ���ي���ر  ت����م  ع�����ام 2021،  وخ������ال 
العديد من العطاءات املخطط لها لشركة 
ن��ف��ط ال��ك��وي��ت ب��س��ب��ب م��ش��ك��ات امل��ي��زان��ي��ة 
وت��أث��ي��ر أزم���ة ك���ورون���ا. وم���ن غ��ي��ر املتوقع 
أن تتأخر مناقصة اإلص��اح، ألن األم��وال 
ت����أت����ي م�����ن األم�������م امل����ت����ح����دة، ول������ن ت��ت��أث��ر 
ب��ض��غ��وط امل���ي���زان���ي���ة ف���ي ش���رك���ات ال��ن��ف��ط 

اململوكة للدولة في الكويت.
وت���م ت��ق��دي��م ال��ع��ط��اءات ال��خ��اص��ة بعقدين 
م��ن خمس حزم  يتألفان  آخ��ري��ن،  كبيرين 
م��ن��ف��ص��ل��ة، ف���ي ن��ه��اي��ة ع����ام 2020، وت��م��ت 

ترسية العقود في عام 2021.
العقد  ترسية  الثالثة  املناقصة  وستكون 
ال���رئ���ي���س���ي ال���ن���ه���ائ���ي ل����ه����ذه امل���رح���ل���ة م��ن 
م����ش����روع اإلص��������اح، وف�����ق امل�����ص�����ادر. ك��م��ا 
أن م���ن امل��ت��وق��ع أي���ض���ًا أن ت���ك���ون امل��ن��ط��ق��ة 
أكثر صعوبة،  الثالث  العطاء  في  املغطاة 
وت���ش���م���ل م����واق����ع ذات م���س���ت���وي���ات ت��ل��وث 
أع����ل����ى. وامل���ن���اق���ص���ات ج�����زء م����ن ب��رن��ام��ج 
ال��ذي   ،KERP ال��ك��وي��ت��ي البيئي  اإلص����اح 
ال�������دوالرات، وه��و  ت��ب��ل��غ تكلفته م��ل��ي��ارات 
العالم،  ف��ي  بيئية  معالجة  م��ش��روع  أك��ب��ر 
وقد تم إنشاؤه من قبل لجنة التعويضات 
للكويت  للسماح  املتحدة  ل��أم��م  التابعة 
عن  ال��ن��ات��ج��ة  البيئية  األض����رار  بمعالجة 

حرب الخليج 1990 �� 1991.

احتلت المرتبة الـ87 عالمياً

الكويت تتقدم 8 مراكز في مؤشر المدن العالمية
إيمان عطية 

ت���ق���دم���ت م���دي���ن���ة ال���ك���وي���ت 8 م����راك����ز ل��ت��ح��ت��ل 
ال��ت��اس��ع��ة إقليميًا وال������87 ع��امل��ي��ًا في  امل��رت��ب��ة 
وفقًا  ال��ع��ام،  لهذا   GCI العاملية  امل��دن  مؤشر 
لتقرير أع��دت��ه ش��رك��ة االس��ت��ش��ارات اإلداري����ة 
العاملية  امل��دن  مؤشر  م��ن  ويتألف   ،Kearney

.GCO وتوقعات املدن العاملية GCI
وال��دوح��ة  دب��ي  الكويت بعد  وج���اءت مدينة 
وال����ق����اه����رة وال�����ري�����اض وب����ي����روت وأب���وظ���ب���ي 
وجدة وعمان في مؤشر املدن العاملية، الذي 
يقيس امل��ش��ارك��ة ال��ع��امل��ي��ة ل�����156 م��دي��ن��ة عبر 
خمس فئات، وهي النشاط التجاري، ورأس 
والخبرة  املعلومات،  وت��ب��ادل  البشري،  امل��ال 
الثقافية، واملشاركة السياسية. ويسعى إلى 
ت��ق��دي��م رؤى ح���ول ك��ي��ف��ي��ة ت��أث��ي��ر ك��وف��ي��د19- 
وت���داب���ي���ر االح����ت����واء ال��ن��ات��ج��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى 
مشاركتها العاملية وتحديد الترابط العاملي 
ل��ل��م��دي��ن��ة، وت��ق��ي��ي��م ال���ق���درة ال��ت��ن��اف��س��ي��ة لتلك 
امل����دن، ع��ب��ر ه���ذه األب��ع��اد الخمسة م��ن خ��ال 
م����راع����اة ع����وام����ل م���ث���ل دي���ن���ام���ي���ك���ي���ات س���وق 
امل���دي���ن���ة وم���س���ت���وي���ات ال��ت��ع��ل��ي��م وال����وص����ول 

والترفيه  الثقافة  وخ��ي��ارات  املعلومات  إل��ى 
ووجود املنظمات املدنية الدولية.

 Global امل���دن العاملية ت��وق��ع��ات  وف��ي م��ؤش��ر 
ال��ذي يعتمد على 13 مؤشرًا   Cities outlook
امل����دن نفسها لوضعها  ت��ج��ه��ز  ك��ي��ف  وي��ق��ي��م 
امل��س��ت��ق��ب��ل��ي ك���م���راك���ز ع���امل���ي���ة، ج�����اءت م��دي��ن��ة 
ال����95 متراجعة 20 مركزًا  امل��رك��ز  ف��ي  الكويت 

عن العام لسابق حني احتلت املركز ال�75. 
وي�����اح�����ظ وج�������ود ت�����راج�����ع م���س���ت���م���ر مل��دي��ن��ة 
ال���ك���وي���ت ع��ل��ى ه����ذا امل���ؤش���ر م��ن��ذ ع����ام 2016 
)املركز 54( وعامي 2017 و 2018 )املركز 58( 
أب��وظ��ب��ي  )مل���رك���ز 68(. واح��ت��ل��ت  وع����ام 2019 
امل���رت���ب���ة ال���راب���ع���ة ع��امل��ي��ًا ف���ي م���ؤش���ر ال��ن��ظ��رة 
إشارة  في   ،GCO العاملية للمدن  املستقبلية 
إلى تركيز املدينة املستمر على توفير رعاية 
صحية عالية الجودة يمكن الوصول إليها، 

والتزامها بالحد من التأثير البيئي. 

التعافي اإلقليمي

وق����������ال أن�������ط�������وان ن�����ص�����ر، ال������ش������ري������ك، م���دي���ر 
امل���م���ارس���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ف���ي ك��ي��رن��ي ال��ش��رق 
األوسط »في منطقة الشرق األوسط وشمال 

اق���ت���ص���ادات دول مجلس  ت��س��ت��ع��د  أف��ري��ق��ي��ا، 
ال���ت���ع���اون ال��خ��ل��ي��ج��ي، وال س��ي��م��ا اإلم�������ارات 
العربية املتحدة واململكة العربية السعودية، 
الجهود  من  بدعم  اإلقليمي  التعافي  لقيادة 
املتسارعة لحكومتيهما عبر الفئات الخمس 

الرئيسية للمؤشر«. 
وسجلت الدوحة أكبر مكاسب على مستوى 
املركبة  ال��ف��وائ��د  نتيجة  م��دي��ن��ة،  ال��ع��ال��م ألي 
املستعادة  اإلقليمية  والعاقات  القتصادها 
ال��ت��وازن بني  حديثًا. وه��و م��ا يعكس أهمية 

االكتفاء الذاتي والتواصل العاملي.
وذك�����ر ت��ق��ري��ر ك��ي��رن��ي أن ن���ي���وي���ورك ول��ن��دن 
وب�����اري�����س وط���وك���ي���و اح���ت���ف���ظ���ت ب���م���راك���زه���ا 
 .GCI األربعة األولى في مؤشر املدن العاملية
واقترح التقرير خمس طرق يمكن لقادة املدن 
تواجه  التي  التحديات  معالجة  خالها  م��ن 
الفوز في املنافسة على  مدنهم. ويشمل ذلك 
الرقمي  االق��ت��ص��اد  وتبني  العاملية،  امل��واه��ب 
س��ري��ع ال��ن��م��و وض��م��ان امل���رون���ة االق��ت��ص��ادي��ة 
العاملية واملحلية،  امل����وارد  م��وازن��ة  م��ن خ��ال 
والتكيف في مواجهة تغير املناخ واالستثمار 

في الرفاه الشخصي واملجتمعي.

تمر القرارات االستثمارية لهيئة االستثمار عبر مراحل عدة أبرزها:
1 - دراسة السوق

2 - تحديد العوائد املستهدفة من االستثمار
3 - تحديد نسب املخاطرة التي يجب عدم تجاوزها

3 - تحديد املؤشرات القياسية ملقارنة األداء االستثماري لألموال املستثمرة
4 - تزويد مديري االستثمار بتلك الضوابط واالشتراطات تمهيدًا للشروع في االستثمار املستهدف

 أوزان االستثمارات 

تعتمد الهيئة العامة لالستثمارعلى ادارة ما نسبته اكثر 
من 30% من استثماراتها عبر االدارة املباشرة من خالل 
مكتب االستثمار الكويتي في لندن، بينما يتم استثمار 
نسبة الـ70% االخرى بصورة غير مباشرة عبر مديري 

االستثمار الخارجيني.
وكـــــانـــــت هـــيـــئـــة االســــتــــثــــمــــار قـــــد اشـــــــــارت مـــــؤخـــــرا الـــى 
األصـــول  مــن  عــلــى مجموعة  املستثمرة  أمــوالــهــا  تــوزيــع 
االستثمارية املتنوعة وبأوزان استراتيجية يتم تحديثها 
بناء على معطيات األسواق العاملية وتقوم الهيئة بتحديد 
النسبة املستهدفة لهذه األصول بناء على توقعاتها ألداء 
كل أصل، حيث حددت النسبة املستهدفة لالستثمار في 
االسهم بـ 55%، وهو االمر الذي كان وراء تحقيق االداء 
من  مستفيدا  الفائت،  العام  االجيال  لصندوق  القياسي 
االميركي،  السوق  اســواق االسهم وخاصة  اغلب  ارتفاع 
بينما حددت »الهيئة« النسبة املستهدفة لالستثمار في 
السندات بنحو 22.5%، ونسبة 10% لكل من االستثمار 
النسبة  تصل  بينما  البديلة،  واالســتــثــمــارات  العقار  فــي 
العامة  الهيئة  وتــصــنــف   .%2.5 نــحــو  للنقد  املستهدفة 
أكبر  قائمة  ضمن  الثالثة  املرتبة  فــي  حاليا  لالستثمار 
العالم من حيث األصول،  السيادية في  للثروة  صناديق 

بعد ارتفاع قيمة أصولها إلى نحو 700 مليار دوالر.

م�����راح�����ل االس���ت���ث���م���ار 

تستهدف تحقيق أفضل العوائد 
وفق أدنى درجات المخاطر 

معايير صارمة تتيح لها التعامل 
مع تقلبات األسواق المفاجئة

تحديد الموعد النهائي 
لتقديم العطاءات

في 23 يناير المقبل

المناقصة تشمل معالجة
8 إلى 9 ماليين متر مكعب 

من التربة الملوثة

المناقصة الثالثة ستركز على التربة الملوثة في جنوب البالد
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بزيادة 50 %.. والمخصصات تراجعت 24 %

بنك الخليج: 27.5 مليون دينار أرباح 9 أشهر 
أع��ل��ن ب��ن��ك ال��خ��ل��ي��ج ع���ن ن��ت��ائ��ج��ه امل��ال��ي��ة لألشهر 
 ص��اف��ي 

ً
ال��ت��س��ع��ة األول�����ى م���ن ع����ام 2021، م��س��ج��ا

ربح بلغ 27.5 مليون دينار خال األشهر التسعة 
املنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2021، وذلك بزيادة 
ن��س��ب��ت��ه��ا 50% م���ق���ارن���ة ب��ص��اف��ي رب����ح ب��ل��غ 18.4 
مليون دينار في الفترة نفسها من العام املاضي. 

وس���ج���ل ال��ب��ن��ك أرب����اح����ًا ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة ب���واق���ع 125.5 
م��ل��ي��ون دي���ن���ار ف���ي األش���ه���ر ال��ت��س��ع��ة امل��ن��ت��ه��ي��ة في 
سبتمبر 2021، وذلك بزيادة نسبتها 8% باملقارنة 

مع الفترة نفسها من عام 2020. 
ال��رب��ح مدفوعًا بشكل  ف��ي ص��اف��ي  التحّسن  وج���اء 
أس��اس��ي ب��االرت��ف��اع ف��ي ص��اف��ي إي������رادات ال��ف��وائ��د 
ب��اإلض��اف��ة إلى  بنسبة 6% أو 5.8 م��اي��ن دي��ن��ار، 
التحّسن في اإليرادات األخرى بنسبة 14% أو 3.4 
ماين دينار، كما انخفض إجمالي املخصصات 

بنسبة 24% أو 12 مليون دينار. 
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب����ج����ودة األص��������ول، ف���ق���د ق�����ام ب��ن��ك 
الخليج بتجنيب مخصصات بمقدار 37.6 مليون 
 30 بتاريخ  املنتهية  التسعة  األشهر  خ��ال  دينار 
سبتمبر 2021، بانخفاض بلغ 24% باملقارنة مع 
ي��زال البنك  امل��اض��ي. وم��ا  الفترة نفسها من العام 
 ،%472 تبلغ  وف��ي��رة  تغطية  نسبة  على  محافظًا 
والضمانات،  املخصصات  إجمالي  تشمل  حيث 

في حن بلغت نسبة القروض غير املنتظمة %1.3، 
التي  أق��ل من نسبتها  كما في 30 سبتمبر 2021، 

بلغت 1.5% عن الفترة نفسها من العام املاضي. 
ومقارنة بتاريخ 30 سبتمبر2020، ارتفع إجمالي 
املوجودات بواقع 7% إلى 6.3 مليارات دينار، كما 
ارت��ف��ع��ت ال��ق��روض وال��س��ل��ف امل��ق��دم��ة إل���ى العماء 
بنسبة 4% إلى 4.7 مليارات دينار، وازدادت حقوق 
دي��ن��ار.  مليون   653.6 إل��ى   %5 بنسبة  املساهمن 
دي��ن��ار، وذلك  4.1 مليارات  العماء  وبلغت ودائ��ع 

بزيادة نسبتها 5% باملقارنة مع العام املاضي. 
ال��رق��اب��ي للبنك على  امل����ال  ن��س��ب رأس  وح��اف��ظ��ت 

رأس  كفاية  معدل  بلغ  حيث  مستوياتها،  أفضل 
املال 16.2% كما في نهاية سبتمبر 2021 متجاوزًا 

بذلك الحد األدنى الرقابي. 

جودة األصول

رئ��ي��س مجلس  النتائج، ص���ّرح  ه��ذه  على  وتعليقًا 
 :

ً
ق��ائ��ا ب���ودي،  ج��اس��م مصطفى  الخليج  بنك  إدارة 

»لقد حافظ بنك الخليج على أدائه القوي خال الربع 
الثالث من عام 2021، مع تحّسن ملحوظ في العديد 
القوي  النمو  كما شهدنا  الرئيسية.  امل��ؤش��رات  من 
ف��ي مختلف أن��ش��ط��ة ال��ب��ن��ك وث��ب��ات ج���ودة األص���ول 

وم����رون����ة رأس امل�������ال، م���م���ا ي���ؤك���د إس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ن��ا 
وأض��اف:  للمخاطر«.  السليمة  وإدارت��ن��ا  الحصيفة 
»لقد شهدنا تأثيرًا قويًا وإيجابيًا على بيئة العمل 
وع���ل���ى االق���ت���ص���اد ب��ش��ك��ل ع����ام ت���زام���ن م���ع تكثيف 
حمات التطعيم التي غطت ما يزيد على 80% من 
السكان وعودة الحياة الطبيعية إلى الباد. ونأمل 
أن تستمر امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة ب��ه��ذه ال��وت��ي��رة ب��ات��ج��اه 

التعافي الكامل من الوباء«. 

إستراتيجية 2025

الخليج  لبنك  التنفيذي  الرئيس  ق��ال  جانبه،  م��ن 
الجديدة  اإلستراتيجية  »تستند  ض��اه��ر:  ط��ون��ي 
ع���ل���ى ال����ت����ح����ول ال����رق����م����ي ال����ش����ام����ل، وت����ه����دف إل���ى 
الكويت  في  الريادية  الخليج  بنك  مكانة  ترسيخ 
كبنك املستقبل. وبعد أن تمكن البنك من تحقيق 
النجاحات واإلن��ج��ازات على الصعيد  العديد من 
ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي وت��ع��ظ��ي��م ال��ق��ي��م��ة مل��س��اه��م��ي��ه، ه���ا هو 
اآلن يتطلع نحو املستقبل من خال استراتيجية 
تلبية  ف��ي  ال��ت��ي تساهم  املبتكرة  ال��خ��دم��ات  ت��وف��ر 

احتياجات العماء«. 
الخليج  بنك  إستراتيجية  »تهدف  ضاهر:  وتابع 
الجديدة إلى تزويد العماء بتجربة مصرفية غير 

مسبوقة في الكويت«.

A التصنيفات االئتمانية للبنك في المرتبة
في  للبنك  الطويل  المدى  على  الودائع  تصنيف  على  موديز  أبقت 

المرتبة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. 

فيتش ثبتت تصنيف البنك للمصدر على المدى الطويل عند المرتبة 
A+ مع نظرة مستقبلية سلبية. 

كابيتال إنتليجنس ثبتت تصنيف العمالت األجنبية للبنك على المدى 
الطويل عند المرتبة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. ◄

◄

◄ جاسم بودي:
 النمو القوي 

يؤكد اإلستراتيجية 
الحصيفة واإلدارة 
السليمة للمخاطر

طوني ضاهر:
 نهدف لتزويد 
العمالء بتجربة 

مصرفية غير 
مسبوقة

)اإلث��ن��ن(، رئيس غرفة  أم��س  ألينا روم��ان��وس��ك��ي،  ال��ب��اد،  ل��دى  السفيرة األميركية  زارت 
امل��واض��ي��ع ذات  م��ن  ع��ددا  اللقاء  الصقر، وت��ن��اول  الكويت محمد جاسم  ت��ج��ارة وصناعة 

الصلة باالقتصاد وتعزيز العاقات التجارية بن الكويت والواليات املتحدة االميركية. 
وقالت رومانوسكي في تغريدة عبر حسابها في تويتر: في الوقت الذي نتعافى فيه من 

تداعيات الجائحة، يجب على الحكومات والشركات العمل معًا لتعزيز االقتصاد.
الصقر كيف يمكن  الكويت محمد  أن��ا ورئيس غرفة تجارة وصناعة  وأض��اف��ت: ناقشنا 

لبلدينا االستفادة من فرص تجارية وتنموية جديدة لتوطيد عاقتنا االقتصادية.
يشار الى ان الكويت والواليات املتحدة االميركية تربطهما عاقات استراتيجية واسعة 

محمد الصقر مستقبالً السفيرة األميركيةتشمل مختلف الجوانب، االقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية.

السفيرة األميركية زارت الصقر في »الغرفة«:

على الحكومات والشركات 
العمل معًا لتعزيز االقتصاد

¶ ناقشا فرصاً تجارية 
وتنموية جديدة 

لتوطيد العالقات 
االقتصادية 
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»الوطني« يتوقع تقلُّص العجز إلى 3.6 % بنهاية 2021

نجاح برنامج اإلصالح العماني يعّزز النمو 
توقع تقرير بنك الكويت الوطني أن يؤدي ارتفاع أسعار 
النفط والوتيرة املتسارعة لخطى اإلصالحات إلى تعزيز 
نمو القطاع غير النفطي العماني، وتقليص عجز املالية 
حاد  بشكل  املدفوعات  مليزان  ال��ج��اري  والحساب  العامة 
ب��ح��ل��ول ع���ام 2024، م��م��ا سيساهم ف��ي ال��ح��د م��ن م��واط��ن 
ال��ض��ع��ف االق���ت���ص���ادي���ة، م��ش��ي��رًا إل����ى أن اإلص����الح����ات في 
ح��د ذات��ه��ا ق��د ت��واج��ه بعض امل��ق��اوم��ة، مما ق��د يستدعي 

تقليصها أو إبطاء وتيرتها الستدامة النمو.
العماني  ل��الق��ت��ص��اد  املستقبلية  »اآلف����اق  ال��ت��ق��ري��ر:  وق���ال 
ب����دأت ف���ي ال��ت��ح��ّس��ن ب��ع��د م����رور ع���ام 2020، م���ع اح��ت��م��ال 
ن��م��و ال���ن���ات���ج امل��ح��ل��ي اإلج���م���ال���ي ب��ن��س��ب��ة 2.1% ف���ي ع��ام 
امل��ت��وس��ط خ���الل الفترة  إل���ى ح��وال��ي 3.1% ف��ي  ث��م   ،2021
ال��ت��ي تتضمن  ال��ع��وام��ل  م��ن  مل��زي��ج  ���� 2024، نتيجة   2022
ال��ن��ف��ط وال���غ���از، وك��ذل��ك تطبيق الحكومة  إن��ت��اج  ارت���ف���اع 
لبرنامج اإلصالحات الهيكلية على نطاق موسع، إال أن 
اإلصالحات املتعلقة بتخفيض العجز من خالل تصحيح 
أوض���اع امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة ق��د ت��ؤث��ر سلبًا على النمو خالل 

املدى القصير«.
وعلى صعيد قطاع الطاقة، أكد التقرير أن تخفيف أوبك 

لخفض حصص اإلنتاج بداية من شهر أغسطس سيؤدي 
إلى زي��ادة إنتاج ُعمان من النفط بحوالي 8 آالف برميل 
يوميًا كل شهر، ليصل في املتوسط إلى 759 ألف برميل 
يوميًا في املتوسط. كما أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، 
الرئيسيني،  غ��زي��ر وخ���زان  إن��ت��اج حقلي  ب��زي��ادة  مدعومًا 
وال����زي����ادة ف���ي إن���ت���اج امل��ك��ث��ف��ات، س��ت��س��اه��م ف���ي تعويض 
العام بصفة عامة. وبالتالي  النفط هذا  إنتاج  انخفاض 
للقطاع  اإلج��م��ال��ي  املحلي  الناتج  ينمو  أن  املتوقع  فمن 
في   %3.6 وبنسبة   ،2021 ع��ام  ف��ي   %2.8 بنسبة  النفطي 
املتوسط خالل 2022 �� 2024. وتوقع »الوطني« أن يتقلص 

العجز إلى 3.6% بنهاية العام مقابل 10.5% في عام 2020.

القطاع غير النفطي

وف��ي ال��وق��ت ذات���ه، ب��نّي »ال��وط��ن��ي« أن نشاط القطاع غير 
النفطي استفاد من تعافي أنشطة االقتصاد بعد جائحة 
كوفيد19-، مما ساهم بالتزامن مع التزام الحكومة القوي 
باإلصالح والتنويع في توفير آفاق داعمة للنمو. وبعد 
النفطي بنحو  اإلج��م��ال��ي غير  املحلي  ال��ن��ات��ج  ان��خ��ف��اض 
4.4% في العام املاضي، من املتوقع أن يرتفع بنسبة %1.6 
في عام 2021 مع بدء انتعاش الطلب املحلي والخارجي.

وعلى املدى املتوسط، من املتوقع أن يتزايد نمو القطاع 
غير النفطي إلى أكثر من 3% بحلول عام 2024، مع بداية 
ظهور اآلثار اإليجابية لبرامج اإلصالحات الهيكلية على 

أرض الواقع، واستقرار أوضاع املالية العامة. 
وملواجهة الزيادة الحادة ملستويات العجز العام املاضي، 
ساعدت اإلجراءات التي أطلقتها الحكومة في عام 2020، 
إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، في تضييق فجوة العجز 
بشكل ح��اد بنسبة 46% على أس��اس سنوي لتصل إلى 

5% من الناتج املحلي اإلجمالي كما في شهر أغسطس. 

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

شح المعروض يصعد بالنفط ألعلى مستوياته
صعدت أسعار النفط أمس )اإلثنني(، لتواصل مكاسبها من األسبوع 
املاضي وتبلغ أعلى مستوياتها في سنوات عدة مع استمرار شح 
الواليات  الوقود في  القوي على  الطلب  العاملية في ظل  اإلم���دادات 
انتعاش االقتصادات  العالم، تزامنًا مع  أخ��رى من  املتحدة وأماكن 

من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
وارت��ف��ع��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 
الجمعة  ي��وم   %1.5 ارتفاعها  للبرميل بعد  إل��ى 84.38 دوالرًا   %0.7
املاضي والمست في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ 

أكتوبر 2014 عند 84.76 دوالرًا.
86.09 دوالرًا  إل���ى   %0.7 ب��رن��ت  ل��خ��ام  اآلج���ل���ة  ال��ع��ق��ود  وارت��ف��ع��ت 
وبلغ   ،%1.1 بلغت  ال��ت��ي  امل��اض��ي  الجمعة  مكاسب  بعد  للبرميل 
2018 عند  أك��ت��وب��ر  م��ن��ذ  أع��ل��ى مستوياته  ف��ي وق��ت س��اب��ق  ال��ع��ق��د 

86.43 دوالرًا.
وقال الرئيس التنفيذي ملؤسسة »إيموري فاند مانجمنت« تيتسو 
إيموري: »مع الطلب القوي على الوقود في الواليات املتحدة وسط 
شح املعروض، فما زال توجه سوق النفط قويًا إلى حد ما، ما دفع 

بعض املضاربني إلى التخلي عن مراكز البيع«.
وبعد أكثر من عام من انخفاض الطلب على الوقود، عاد استهالك 

5 س��ن��وات في  م��ع متوسطات  ليتماشى  التقطير  ون��وات��ج  البنزين 
الواليات املتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم.

صت شركات الطاقة األميركية األسبوع املاضي 
ّ
في غضون ذلك، قل

ع��دد ح��ف��ارات النفط وال��غ��از الطبيعي للمرة األول��ى في 7 أسابيع، 

ح��ت��ى م��ع ارت���ف���اع أس��ع��ار ال��ن��ف��ط، بحسب م��ا ق��ال��ت��ه ش��رك��ة خ��دم��ات 
الطاقة »بيكر هيوز«.

الفحم  ف��ي  النقص  امل��خ��اوف م��ن  النفط نتيجة  كما ارتفعت أس��ع��ار 
وال��غ��از بالصني والهند وأوروب����ا، م��ا دف��ع إل��ى التحول إل��ى الديزل 

وزيت الوقود لتوليد الطاقة.
وي����وم ال��خ��م��ي��س األس���ب���وع امل��ق��ب��ل، س��ي��ع��ق��د ت��ح��ال��ف »أوب�����ك ب��ل��س« 
اجتماعًا لبحث ت��ط��ورات س��وق ال��خ��ام ع��امل��ي��ًا، وات��خ��اذ ق���رار بشأن 

تخفيف قيود اإلنتاج الحالية البالغة 4.6 ماليني برميل يوميًا.
وكان البنك الدولي أعلن أن االرتفاع الكبير ألسعار النفط العاملية 
النمو العاملي، ومن غير املرجح أن تنحسر هذه األسعار  قد يهدد 

قبل عام 2023.
ووف����ق ت��ق��ري��ر للبنك ال���دول���ي ب��ش��أن ت��وق��ع��ات أس����واق ال��س��ل��ع، فمن 
املتوقع أن تسجل أسعار الخام في نهاية العام 70 دوالرًا للبرميل، 

أي أعلى ب�70% مقارنة بعام 2020.
وق����ال ك��ب��ي��ر خ���ب���راء االق��ت��ص��اد ف���ي ال��ب��ن��ك ال���دول���ي أي���ه���ان ك��وس��ه إن 
»ارتفاع أسعار الطاقة يشّكل مخاطر كبيرة على التضخم العاملي 
في املدى القريب. وإذا استمر، فمن املمكن أن يؤثر في النمو في دول 

تستورد الطاقة«.

2.1 % نمو متوقع
للناتج المحلي اإلجمالي 

في 2021

¶ نقص الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا

¶ التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الطاقة

توقعات بتجاوز 
»بيتكوين« 100 ألف دوالر
بيتكوين  سعر  يتجاوز  أن  بريطاني  تقرير  توقع 
مستوى املئة ألف دوالر قريبًا، وأن تصبح منافسًا 
قويًا للذهب كأحد املللاذات اآلمنة التي ُيقبل عليها 
املستثمرون لحماية أنفسهم وأموالهم من التضخم 

وتقلبات العمات التقليدية.
واسللللتللللدل الللتللقللريللر اللللللذي نللشللرتلله صللحلليللفللة ديلللللي 
إكللسللبللرس على هللذه الللتللوقللعللات مللن خللال الحركة 
»قيمة  أن  إلللى  مشيرًا  االفتراضية،  للعملة  السابقة 
بيتكوين تضاعفت منذ آخر هبوط تم تسجيله قبل 
ثاثة أشهر عندما وصلت إلى مستوى الثاثني ألف 
دوالر، ومن ثم عادت لترتفع فوق الستني ألفًا«، ما 
يعني أنها من املمكن أن تعود لارتفاع إلى ما فوق 
تللرتللد صللعللودًا بعد أن هبطت من  ألللف عندما  املللئللة 

مستويات الستني ألفًا.
فللي وقلللت سللابللق مللن هلللذا الللشللهللر، أصلللدر »جلللي بي 
املستثمرين  أن  »يبدو  فيها:  جاء  مذكرة  مورغان« 
املؤسسيني يعودون إلى بيتكوين، وربما يرون أنها 

وسيلة تحوط تجاه التضخم أكثر من الذهب«.

)النمو السنوي %(
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في 9 أشهر.. وربحية السهم بلغت 9 فلوس 

»األهلي« يحقق 21.1 مليون دينار أرباحًا صافية

ب��ل��غ��ت اإلي���������رادات ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة ل��ل��ف��ت��رة 
ال��ح��ال��ي��ة 116.4 م��ل��ي��ون دي��ن��ار، ب��زي��ادة 
ال��ف��ت��رة نفسها من  ب��امل��ق��ارن��ة م��ع   %13
ارتفعت األرب��اح  امل��اض��ي، بينما  ال��ع��ام 
التشغيلية لتصل إلى 62 مليون دينار، 
وهي تمثل زيادة بنسبة 17% باملقارنة 
مع الفترة نفسها من عام 2020. ويعزى 
هذا التحّسن في األداء إلى الكفاءة في 
ال��دخ��ل  وت��ح��ّس��ن  األم�����وال،  تكلفة  إدارة 
م���ن ال���رس���وم وال���ع���م���والت، وان��خ��ف��اض 

مخصصات خسائر االئتمان.
أم����ا إج���م���ال���ي امل�����وج�����ودات، ف��ق��د ارت��ف��ع 
إل����ى 5.2 م��ل��ي��ارات  ل��ي��ص��ل  ب��ن��س��ب��ة %4 
من  نفسها  الفترة  م��ع  باملقارنة  دي��ن��ار 
ال����ع����ام امل����اض����ي، وذل������ك ن��ت��ي��ج��ة زي�����ادة 
االس����ت����ث����م����ارات وت���ح���ّس���ن امل�����وج�����ودات 
ال��س��ائ��ل��ة، ب��ي��ن��م��ا ان��خ��ف��ض��ت ال��ق��روض 
والسلفيات بنسبة 3% لتصل إلى 3.2 
م��ل��ي��ارات دي��ن��ار. ونمت ودائ���ع العمالء 
م��ل��ي��ارات   3.8 إل���ى  لتصل   %13 بنسبة 

دينار. 

للبنك  ال��ع��م��وم��ي��ة  امل���ي���زان���ي���ة  وت��ت��م��ي��ز 
القوي  امل���ال  رأس  م��ع  الجيد  بوضعها 
التغطية  وم��ع��دالت  الكافية  والسيولة 
بلغت  وق��د  املتعثرة.  للقروض  العالية 
2.6%، وه��ي  امل��ت��ع��ث��رة  ال��ق��روض  نسبة 
ت��ص��ل نسبتها  ب��م��خ��ص��ص��ات  م��غ��ط��اة 
ك��ف��اي��ة  م����ع����دل  ب���ل���غ  ك���م���ا   .%258 إل������ى 
بلغت حقوق  فيما   %17.15 امل��ال  رأس 

املساهمني 512 مليون دينار.
وف���������ي م������ع������رض ت���ع���ق���ي���ب���ه ع�����ل�����ى ه�����ذه 
ال����ب����ي����ان����ات امل�����ال�����ي�����ة، ص�������رح ال���رئ���ي���س 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���ج���م���وع���ة ال���ب���ن���ك األه���ل���ي 
: »لقد 

ً
الكويتي ج��ورج ري��ش��ان��ي، ق��ائ��ال

مدعومًا  ق��وي��ًا،  ماليًا  أداًء  البنك  حقق 
ب���ن���ظ���رة م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ح�������ذرة ي���س���وده���ا 
التفاؤل بشأن تحّسن االقتصاد الكلي 
األم��وال  تكلفة  انخفضت  كما  للكويت. 
أما  ال.  فعَّ إدارتها بشكل  نتيجة  لدينا 
ع��م��ل��ي��ات��ن��ا ف���ي اإلم������ارات وم���ص���ر، فهي 
م��س��ت��م��رة ف��ي األداء ال��ج��ي��د، م��ع زي���ادة 
اإلي��رادات التشغيلية في مصر بنسبة 

ط هذه النتائج الضوء على 
ّ
12%. وتسل

ت��ق��دم البنك خ��الل ال��ف��ت��رات امل��ال��ي��ة هذا 
ال��ع��ام، وت��ؤك��د أن��ن��ا نسير ع��ل��ى النهج 
مستدامة  مالية  نتائج  لتقديم  السليم 

ملساهمينا«.
وأض�����������اف: »م����س����ت����م����رون ف�����ي ت��ط��ب��ي��ق 
إس����ت����رات����ي����ج����ي����ت����ن����ا إلع��������������ادة ت���ن���ظ���ي���م 
م���ي���زان���ي���ت���ن���ا، ب���ت���رك���ي���زن���ا ع���ل���ى زي������ادة 
أوج����ه ال���ت���آزر وال���ت���ع���اون ع��ب��ر ك��ي��ان��ات 
ل��خ��دم��ة ج��م��ي��ع عمالئنا  م��ج��م��وع��ت��ن��ا، 
ب��ش��ك��ل ك��ام��ل ف���ي امل��ن��اط��ق ال��ج��غ��راف��ي��ة 
أننا  التي نمارس فيها عملياتنا، كما 
 ع��ل��ى 

ً
س���ن���واص���ل ت���رك���ي���زن���ا م��س��ت��ق��ب��ال

أهدافنا اإلستراتيجية من أجل تحقيق 
ملساهمينا.  وم��س��ت��دام��ة  ق��وي��ة  ع���وائ���د 
وعالوة على ذلك، فإن استثماراتنا في 
ال��ت��ح��ّول ال��رق��م��ي تحقق ل��ن��ا ال��ك��ف��اءات 
وسنستمر  مؤسستنا.  داخل  املطلوبة 
في االستثمار في موظفينا وتقنياتنا 
وقدراتنا التي تشكل جزءًا أساسيًا من 

إستراتيجية النمو لدينا«.
وق������د ن���ج���ح ال���ب���ن���ك األه�����ل�����ي ال���ك���وي���ت���ي 
مؤخرًا في تدشني أول إصدار لسندات 
م���ق���وم���ة ب���ال���دي���ن���ار ب��ق��ي��م��ة 50 م��ل��ي��ون 
دينار، والذي شهد إقبااًل قويًا من قبل 
امل��س��ت��ث��م��ري��ن، ح��ي��ث ت���ج���اوز االك��ت��ت��اب 

مبلغ اإلصدار املستهدف. 
ومما ال شك فيه أن نجاح إص��دار هذه 
ال���س���ن���دات ي�����دل ع���ل���ى ث���ق���ة ال����س����وق ف��ي 
عام،  بشكل  الكويتي  املصرفي  القطاع 

والبنك األهلي الكويتي بشكل خاص.
وي������واص������ل ال����ب����ن����ك األه�����ل�����ي ال���ك���وي���ت���ي 
التركيز على تطوير موظفيه من خالل 
 Moody’s - إطالق برنامج الخريجيني
ABK، تماشيًا مع التزام البنك بإنشاء 
وت��ب��ن��ي ث��ق��اف��ة ق��وي��ة ت��ق��وم ع��ل��ى األداء 
ب����ه����دف ت���ط���وي���ر امل�����واه�����ب وت���ع���زي���زه���ا 
داخل البنك. كما يتم تشجيع املوظفني 
وقد  والتطوير.  التعليم  مواصلة  على 
وضع البنك خطة تعليم وتطوير فعالة 
ل��ل��غ��اي��ة ت��ت��ض��م��ن ال��ت��ع��ل��م امل��ج��ان��ي من 
خالل العديد من املنصات اإللكترونية.

جورج ريشاني:
نواصل تركيزنا 

لتحقيق عوائد قوية 
ومستدامة 

عملياتنا في اإلمارات 
ومصر مستمرة في 

األداء الجيد

9 من 10 يمتلكون كل 
الموارد أو بعضها ألداء 

مهامهم عن ُبعد

أعلن البنك األهلي الكويتي عن تحقيق ربح صاف بمبلغ 21.1 
مليون دينار لفترة األشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، 

بالمقارنة مع صافي خسارة بمبلغ 7.9 ماليين دينار في الفترة 
نفسها من عام 2020. كما بلغت ربحية السهم 9 فلوس بالمقارنة 

مع خسارة بمقدار 9 فلوس عن الفترة نفسها من عام 2020. 

التحّول الرقمي

 Ask تماشيًا مع تركيز البنك على تحسني خدمة العمالء من خالل التحول الرقمي، أطلق البنك برنامج املحادثة الذكي للعمالء
 ،Blockchain وأعلن عن اإلنجاز الناجح للمرحلة األولى إلثبات املفهوم الخاص بحلول تكنولوجيا سلسلة الكتل ،Sanad

.eKYC »والنموذج اإللكتروني »اعرف عميلك
وترقية  للمدفوعات  الوطني  الكويت  نظام  لدعم  األساسية  اإللكترونية  املصرفية  منصته  بتطوير  مؤخرًا  البنك  ق��ام  كما 

مستوى نظام بطاقات االئتمان إلى أحدث نسخة من هذا النظام.
وقد أطلق البنك مؤخرًا حساب السحب األول »الفوز«، الذي يهدف إلى تسهيل ونشر ثقافة ادخ��ار إيجابية بني املواطنني 
الكويتيني واملقيمني. ويقدم حساب »الفوز« أكبر جائزة سحب أسبوعية بمبلغ 10 آالف دينار، وجائزة السحب الكبرى التي 

سيتم دفعها على مدى 10 سنوات، بمعدل 5 آالف دينار شهريًا.

الوزان: المركز يشهد مرحلة جديدة

»التحكيم التجاري« يتوسع باستخدام التكنولوجيا 
عقد مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم 
التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة 
الكويت، اجتماعه الثالث لهذا العام في 
مقر املركز بمبنى الغرفة، برئاسة رئيس 
مجلس اإلدارة عبدالوهاب محمد الوزان 

وبحضور أعضاء املجلس.
واس��ت��ع��رض امل��ج��ل��س ت��ق��ري��ر امل���رك���ز عن 
ال���ف���ت���رة م���ن ش��ه��ر ي��ن��اي��ر إل����ى منتصف 
يتضمنه  بما   ،2021 لعام  أكتوبر  شهر 
م�����ن م�����ح�����اور م���خ���ت���ل���ف���ة، ح����ي����ث أش�����رف 
امل��ج��ل��س م��ن خ���الل ه���ذا االج��ت��م��اع على 
أع��م��ال امل��رك��ز وان��ط��الق امل��وس��م الثقافي 
الجديد، وتناول العديد من املوضوعات 
املدرجة على جدول األعمال، واستعرض 
فعاليات  م��ن  العلمية  األنشطة  خاللها 
قضايا  وإحصائيات  تدريبية  وب��رام��ج 
على  عرضت  التي  والتوفيق،  التحكيم 
امل����رك����ز خ������الل ه������ذا ال�����ع�����ام، وال����ت����ي ب��ل��غ 
إجمالي املطالبات فيها اثنني وعشرين 

مليون دوالر تقريبًا.
ال����وزان أن امل��رك��ز يشهد مرحلة  وص���رح 

ج��دي��دة م��ن ال��ع��م��ل تتسم ب��ال��ت��وس��ع في 
اس���ت���خ���دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ح��دي��ث��ة في 
جميع فعاليات املركز وأنشطته، وكذلك 
املختلفة  ال��ج��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  تفعيل 
من خالل توقيع اتفاقيات تعاون تهدف 
في  وتفعيله  التحكيم  ث��ق��اف��ة  ن��ش��ر  إل���ى 
األوس��������اط ال���ق���ان���ون���ي���ة وال���ت���ج���اري���ة ف��ي 
ال����ك����وي����ت، وذل������ك ب���م���واك���ب���ة االس���ت���ع���داد 

ل��الن��ت��ق��ال ل��ل��م��ق��ر ال���ج���دي���د ب��م��ا ف��ي��ه من 
إم����ك����ان����ات ح���دي���ث���ة وم����س����اح����ات ك��ب��ي��رة 
ت���س���ت���وع���ب خ����دم����ات امل����رك����ز وأن��ش��ط��ت��ه 

املختلفة.
العديد من  إقامة  املركز بصدد  أن  وأك��د 
ال��ف��ع��ال��ي��ات واألن���ش���ط���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة خ��الل 
الفترة القادمة، بالتعاون مع العديد من 
الجهات املحلية والدولية والتي يرتبط 

معها املركز باتفاقيات تعاون.
امل��رك��ز ب��ص��دد ت��وق��ي��ع اتفاقية  ي��ذك��ر أن 
وال��ت��ش��ري��ع  ال���ف���ت���وى  إدارة  م����ع  ت����ع����اون 
ي����وم األرب����ع����اء امل���ق���ب���ل، ف���ي م��ق��ر اإلدارة 
ح��ي��ث ت��ت��ض��م��ن ه����ذه االت��ف��اق��ي��ة م��ح��اور 
أساسية للعمل املشترك في نشر ثقافة 
ال��ت��ح��ك��ي��م، وإق���ام���ة ال���ب���رام���ج وال��ق��ض��اي��ا 
القانونية املستجدة في الساحة املحلية 

واإلقليمية.
ت���ج���در اإلش�������ارة إل����ى أن م���رك���ز ال��ك��وي��ت 
للتحكيم التجاري قد أقام أمس االثنني 
حلقة نقاشية عن بعد بعنوان »دعاوى 
ال���ت���ح���ك���ي���م امل��������وازي��������ة« ال����ت����ي ت��ض��م��ن��ت 
التحكيم  دع�����اوى  بمصطلح  ال��ت��ع��ري��ف 
امل������وازي������ة، وأس����ب����اب����ه، وس���ل���ب���ي���ات���ه ع��ل��ى 
التحكيمية،  امل��ن��ظ��وم��ة  وع��ل��ى  األط�����راف 
باإلضافة إلى الحلول املمكنة للحد من 
دع�����اوى ال��ت��ح��ك��ي��م امل����وازي����ة. وق���د ش���ارك 
ب���ال���ح���ل���ق���ة أك����ث����ر م����ن خ���م���س���ة وس��ب��ع��ني 
م����ش����ارك����ًا م�����ن ال���ق���ان���ون���ي���ني وال����خ����ب����راء 

واملستثمرين.

الوزان مترئساً اجتماع مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري

ثلثا المهنيين في الكويت 
يتوقعون ازدياد العمل عن ُبعد

أظ���ه���ر اس���ت���ب���ي���ان ح���دي���ث أن ح����وال����ي ث��ل��ث��ي 
ب���أن العمل  ي��ع��ت��ق��دون  ال��ك��وي��ت  ف��ي  املهنيني 
عن ُبعد سيزداد أو سيبقى كما هو اآلن بعد 
صرح  بينما  ك��ام��ل،  بشكل  الجائحة  انتهاء 
25% فقط أن وضع العمل سيعود كما كان 

في مرحلة ما قبل الجائحة.
»العمل عن  املجيبني في استبيان  وبحسب 
ُب��ع��د ف���ي ال���ش���رق األوس�����ط وش���م���ال أف��ري��ق��ي��ا 
2021«، ال���ذي أج���راه ب��ي��ت.ك��وم، ي��وف��ر العمل 
ع��ن ُب��ع��د م��ج��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن امل���زاي���ا بما 
في ذلك توفير وقت الذهاب من وإل��ى مكان 
ال��ع��م��ل )51%(، وال���ق���درة ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار مكان 
اإلج������راءات  وت��ق��ل��ي��ل   ،)%48( ل��ل��ع��م��ل  م���ري���ح 
املكتبية )45%(، باإلضافة إلى تمضية املزيد 
 ،)%40( األص���دق���اء  العائلة/   م��ع  ال��وق��ت  م��ن 

وتعزيز اإلنتاجية واألداء )%35(.
وم��ع س��م��اح ال��ع��دي��د م��ن م��ؤس��س��ات الكويت 
ل��غ��ال��ب��ي��ة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ف��ي��ه��ا ب��ال��ع��م��ل عن 
ُبعد، حرصت معظمها على تسهيل وصول 
امل��وظ��ف��ني إل���ى ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات امل��س��ت��خ��دم��ة في 
العمل عبر أجهزتهم، وتعزيز التواصل عبر 
شبكة اإلن��ت��رن��ت. وف��ي ه��ذا اإلط���ار، أك��د أكثر 
من 9 من 10 مجيبني )95%( أنهم يمتلكون 

كل أو بعض املوارد التي يحتاجونها إلنجاز 
أع��م��ال��ه��م ع���ن ب���ع���د. ب��ي��ن��م��ا ص����رح 5% فقط 
ع��ن ع��دم امتالكهم ألي م��ن امل���وارد املطلوبة 
إلن���ج���از م��ه��ام��ه��م ع��ل��ى ال��ن��ح��و امل��ط��ل��وب عن 

ُبعد.
ويقّدر املوظفون الراحة التي يوفرها العمل 
م��ن امل���ن���زل، الس��ي��م��ا اآلب����اء واألم���ه���ات منهم 
وال�����ذي�����ن ي���ح���ت���اج���ون ل��ل��ع��م��ل وف�����ق ج�����داول 
زمنية أكثر مرونة. وبحسب االستبيان، قال 
11% من املجيبني إنهم يفضلون العمل في 
أي��ام األس��ب��وع، بينما صرح  منازلهم ط��وال 
ي��ف��ض��ل��ون  أن���ه���م  ال��ن��ص��ف )%51(  أك���ث���ر م���ن 
ال��ن��ظ��ام ال�����ذي ي���م���زج ب���ني ال��ع��م��ل م���ن امل��ن��زل 

والعمل من املكتب.



وق�����ع ب���ن���ك ال���ك���وي���ت ال��وط��ن��ي 
مذكرة تفاهم مع كلية الكويت 
للعلوم والتكنولوجيا لتبادل 
ال���خ���ب���رات، وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 
ف����ي ع������دد م����ن امل������ج������االت، م��ن 
ب��ي��ن��ه��ا ال���ت���دري���ب وال��ت��ق��ن��ي��ات 

الرقمية.
وش��ه��د ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى م��ذك��رة 
ال��ت��ف��اه��م ف���ي امل���ق���ر ال��رئ��ي��س��ي 
ل��ل��ب��ن��ك ك����ل م����ن امل����دي����ر ال���ع���ام 
ملجموعة  ال��ب��ش��ري��ة  ل��ل��م��وارد 
ب������ن������ك ال�������ك�������وي�������ت ال�����وط�����ن�����ي 
ع����م����اد ال����ع����ب����ان����ي، ورئ����ي����س 
ك�����ل�����ي�����ة ال�������ك�������وي�������ت ل����ل����ع����ل����وم 

والتكنولوجيا د. خالد البقاعني، وذلك بحضور 
عدد من مسؤولي البنك والجامعة.

وبهذه املناسبة، قال العباني: »سعداء بالشراكة 
مع إحدى الجامعات املتميزة في الكويت، حيث 
ت��ه��دف م��ذك��رة التفاهم إل��ى م��د ج��س��ور التعاون 
وت��ي��س��ي��ر ف�����رص ال���ت���ح���اق ط�����اب ك��ل��ي��ة ال��ك��وي��ت 
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب��ال��ب��رام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة 
االح��ت��راف��ي��ة ال��ت��ي ي��وف��ره��ا ال��ب��ن��ك، ب��اإلض��اف��ة إلى 

االس���ت���ف���ادة م���ن إم���ك���ان���ات وخ����ب����رات ال��ك��ل��ي��ة في 
العلمية  والبحوث  األكاديمية  البرامج  مجاالت 
امل��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي ال��ب��رم��ج��ي��ات وأم����ن امل��ع��ل��وم��ات 

والتقنيات الرقمية«.
بتعزيز  ملتزم  »ال��وط��ن��ي«  أن  العباني  وأض���اف 
ال����ش����راك����ات م����ع ال���ج���ه���ات ال���ف���اع���ل���ة ف����ي ال��ك��وي��ت 
وخارجها، وذلك لدعم وتطوير الكوادر الوطنية 

الطموحة و توفير فرص العمل املناسبة لهم .

أع����ل����ن����ت ال����ش����رك����ة ال���وط���ن���ي���ة 
التعليمية  للخدمات  العاملية 
ال��ت��اب��ع��ة   NEST وال����ت����دري����ب 
ل��ل��ش��رك��ة ال���وط���ن���ي���ة مل��ش��اري��ع 
التكنولوجيا، إحدى شركات 
الهيئة العامة لاستثمار، عن 
إطاق املعهد الوطني إلعداد 
ال���ق���ادة. وأف�����ادت ال��ش��رك��ة ب��أن 
امل��ع��ه��د ق���د ق����ام خ����ال ال��ف��ت��رة 
األول�����������ى م������ن إط������اق������ه ب��ع��ق��د 
سلسلة مؤتمرات عبر تطبيق 
جائحة  ظ����روف  ب��س��ب��ب  زوم، 

كورونا محليًا وعامليًا.
وأش�����ارت إل���ى أن امل��ع��ه��د ق��ّدم 

أربعة أشهر  م��دار  ُعقدت على  سلسلة مؤتمرات 
ت���ت���ك���ون م����ن 6 م���ؤت���م���رات و6 ج���ل���س���ات م��ت��اب��ع��ة 
ف��ي ال��ف��ت��رة م��ن 15 ي��ون��ي��و إل���ى 12 أك��ت��وب��ر 2021 
الجامعيني  واألس���ات���ذة  ال��خ��ب��راء  ك��ب��ار  بمشاركة 
م���ن ك��ل��ي��ة إم��ب��ري��ال ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة إلدارة األع��م��ال 
وج��ام��ع��ة   )LBS( األع����م����ال  إلدارة  ل���ن���دن  وك��ل��ي��ة 
ج���������ورج واش����ن����ط����ن األم�����ي�����رك�����ي�����ة، ح����ي����ث ق����ام����وا 
املديرين  م��ن  جمهور  على  محاضراتهم  ب��إل��ق��اء 
املحليني  ال��ف��رق  وامل��دي��ري��ن ورؤس���اء  التنفيذيني 
من كا القطاعني الحكومي والخاص في مختلف 

الصناعات واملهن.
وتناولت املؤتمرات خال الفترة املاضية قضايا 
الرقمي،  والتحول  األجيال،  قيادة  مثل  متنوعة، 

املناصب  امل��رأة  وتبوؤ  والغاز،  النفط  ومستقبل 
ال��ق��ي��ادي��ة، بما ي��ت��واف��ق م��ع رؤي���ة ال��ك��وي��ت 2035، 
وذلك بحضور ممثلي كبرى الشركات الكويتية، 
العامة  الهيئة  الخليج،  بنك  زي��ن،  شركة  ومنها 
املباشر،  االستثمار  تشجيع  هيئة  لاستثمار، 
البترول، شركة نفط  الشايع، مؤسسة  مجموعة 
الكويت، شركة ناقات النفط والشركة البترولية 

املتكاملة، وغيرها.
وكشفت الشركة أن املعهد الوطني للقادة يعتزم 
تقديم سلسلة من املؤتمرات الجديدة ابتداء من 
يناير 2022 من خال شراكة مع مؤسسات عاملية 
ثقافة  لغرس  الجامعات  أساتذة  وكبار  مرموقة 

التعليم املستمر.

أعلنت شركة املا العاملية للتمويل عن تعاقدها 
ال��رائ��دة في  املتكاملة،  إث��م��ار للحلول  م��ع ش��رك��ة 
ب���ن���اء ودع�����م ال��ن��ظ��م امل��ال��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، لتصميم 
»املا  بها  الخاصة  اإللكترونية  البوابة  وتنفيذ 
والتنسيق  بالتعاون  وذل��ك  اون��اي��ن«،  للتمويل 
م��ع ه��ي��ئ��ة امل��ع��ل��وم��ات امل��دن��ي��ة م��ن خ���ال تطبيق 
هويتي. وستتمكن الشركة من خال هذه البوابة 
اإللكترونية من تقديم خدمات تمويل األفراد كافة 
في مرحلتها األول��ى، دون حاجة العماء لزيارة 
أو  الخدمات  عن  لاستفسار  س��واء  الشركة  مقر 
التقديم على إحدى تلك الخدمات، وإرفاق جميع 
امل��س��ت��ن��دات امل��ط��ل��وب��ة ع��ن��د ط��ل��ب منتج تمويلي، 
مناقشة  كافة من  التمويل  مراحل  إنجار  وحتى 
التوقيع على  وإت��م��ام  التمويل  م��ك��ون��ات  وإق����رار 

امل��س��ت��ن��دات، م��ن ث��م إدارة ع��ن��اص��ر ال��ت��م��وي��ل من 
س����داد وال���ح���ص���ول ع��ل��ى اإلي����ص����االت وال��ك��ش��وف 
املختلفة وخدمات ما بعد البيع. وتحرص شركة 
املا العاملية للتمويل من خال هذه املنصة على 
االستفادة من التقدم الكبير في مجال الخدمات 
التقنيات  هذه  وأنسب  أح��دث  واختيار  الرقمية، 
لتسهيل تقديم خدماتها لعمائها في إطار من 
للتعامات  الحماية  درج��ات  وأعلى  االنسيابية 

املالية في الفضاء اإللكتروني.

التوعية املصرفية  ضمن جهوده في دعم حملة 
ب��م��ب��ادرة من  انطلقت  ال��ت��ي  دراي����ة«،  »لنكن على 
الكويت،  وات��ح��اد مصارف  امل��رك��زي  الكويت  بنك 
تسليط  )بيتك(  الكويتي  التمويل  بيت  ي��واص��ل 
الضوء على حقوق العماء من ذوي االحتياجات 
توفرها  التي  بالخدمات  التعريف  مع  الخاصة، 

البنوك لهم.
وي���ت���ي���ح »ب���ي���ت���ك« ل���ه���ذه ال���ش���ري���ح���ة م����ن ال��ع��م��اء 
إم��ك��ان��ي��ة االس���ت���ف���ادة م���ن امل��ن��ت��ج��ات وال��خ��دم��ات 
امل���ص���رف���ي���ة، م����ع ت���وف���ي���ر ك����ل ال����وس����ائ����ل ال��ك��ف��ي��ل��ة 
ب��ح��ص��ول��ه��م ع��ل��ى ال��خ��دم��ات امل��ص��رف��ي��ة م��ن دون 
تحملهم أي رس��وم أو تكاليف إضافية، ويشمل 
ذلك تخصيص فرع خاص لهم في كل محافظة، 
م��ع م��واق��ف س��ي��ارات م��ائ��م��ة وم��ق��اع��د متحركة، 
وغير ذلك من الوسائل الازمة للعماء من ذوي 

االحتياجات الخاصة. 
آل��ي واح���دًا على  كما يوفر »بيتك« جهاز ص��رف 
األق�����ل ف���ي ال���ف���رع ال�����ذي ي���ق���دم خ���دم���ات م��ص��رف��ي��ة 
ل����ذوي االح��ت��ي��اج��ات ال���خ���اص���ة، ي��م��ك��ن ال��وص��ول 

إل���ي���ه ب���س���ه���ول���ة، وي����وف����ر ال��خ��ص��وص��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة 
للعميل عن طريق غرفة زجاجية تفتح بالبطاقة، 

وتتوافر فيه خاصية استخدام السماعات. 
الفئة من  ي��ق��ّدم »بيتك« لهذه  وع���اوة على ذل��ك، 
ال���ع���م���اء خ����دم����ات خ����زائ����ن أم�����ان�����ات، وم��وظ��ف��ني 
م��ت��درب��ني ع��ل��ى ل��غ��ة اإلش�����ارة ل��ل��ت��واص��ل م��ع ه��ذه 
ال��ش��ري��ح��ة م���ن ال���ع���م���اء، ون���م���اذج خ��اص��ة بفتح 
الحساب، وغيرها من العقود واملعامات املالية 
توفير  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة   ،Braille بنظام  املطبوعة 
الخدمة الصوتية على املوقع اإللكتروني للبنك، 
م����ا ي��س��ه��ل ل��ل��ع��م��ي��ل ال���ح���ص���ول ع���ل���ى ال���خ���دم���ات 

املصرفية عبر اإلنترنت. 
وال يدخر»بيتك« جهدًا في تقديم خدماته لذوي 
االحتياجات الخاصة بالشكل األمثل، بما يدعم 
إس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه ف���ي خ��دم��ة ك���ل ش���رائ���ح ال��ع��م��اء، 
مؤكدًا الحرص الكبير على االهتمام بالعماء من 
ذوي االحتياجات الخاصة، وتسهيل حصولهم 
ال��خ��دم��ات امل��ص��رف��ي��ة بسهولة وي��س��ر وفقًا  ع��ل��ى 

ألعلى معايير الجودة واألمان.
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نّظمت حملة توعوية بعنوان »ننهض معاً«

Cisco بالتعاون مع شريكها

»شيري الغانم« تقّدم الدعم النفسي 
والعاطفي لمريضات السرطان

م خدمات SD-WAN الُمدارة  »زين« تقدِّ

»ماستربيس إمبراس« أحدث إبداعات »موريس الكروا«

ف���ي إط�����ار م��س��ؤول��ي��ات��ه��ا االج��ت��م��اع��ي��ة وت��ف��اع��ل��ه��ا مع 
السيدات،  من  العماء  الحتياجات  وتلبية  مجتمعها 
وتزامنًا مع شهر التوعية بسرطان الثدي طيلة شهر 
مجموعة  للسيارات«  الغانم  »شيري  مت 

ّ
نظ أكتوبر، 

م���ن األن��ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��خ��اص��ة ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة، 
ب��ه��دف ن��ش��ر ال���وع���ي وامل��ع��رف��ة ح���ول ض�����رورة الكشف 

املبكر عن سرطان الثدي في سبيل الشفاء التام منه. 
الغانم  »ش��ي��ري  قّدمتها شركة  التي  الجهود  وت��ه��دف 
الثدي،  الوعي بسرطان  رف��ع مستوى  إل��ى  للسيارات« 
وذلك تحت عنوان »ننهض معًا« بالشراكة مع »جمعية 
السدرة« لتقديم الدعم النفسي والعاطفي لكل النساء 

اللواتي عانني وحاربن سرطان الثدي.
وم���ن ض��م��ن األن��ش��ط��ة ال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي ق��ام��ت ال��ش��رك��ة 
أب��رز  م��ن  واح����دة  بتغليف  ال��ش��رك��ة  ق��ام��ت  بتنظيمها، 
طرازاتها الرائدة، سيارة تيجو 8 برو، باللون الوردي 
م��ع ك��ت��اب��ة رس��ال��ة ملهمة ل��ل��ت��وع��ي��ة ب��س��رط��ان ال��ث��دي، 
وذلك على شاحنة جابت ش��وارع الكويت. كما قامت، 
وبالتعاون مع مستشفى »طيبة«، بتقديم خصم %50 
ف��وق سن  النساء  لجميع  امل��ام��وغ��رام  فحوصات  على 

األربعني.
الحملة بتغطية إعامية الق��ت ص��دى طيبًا،  وحظيت 
لتصل بذلك إلى شريحة كبيرة من السيدات، كما أنها 
والهادفة،  املتنوعة  الفعاليات  من  مجموعة  تضمنت 
استضافتها جمعية السدرة، بحضور رئيسة مجلس 

إدارتها الشيخة عزة جابر العلي الصباح.
وق���د واص���ل���ت »ش���ي���ري ال��غ��ان��م ل��ل��س��ي��ارات« دع���م ه��ذه 
القضية في ص��االت العرض من خ��ال وض��ع بطاقات 

توعية ونشرها عبر وسائل التواصل االجتماعي. 
ابتدأت الفعاليات واألنشطة الخاصة بهذه الحملة مع 
دورة »يوغا«، كونها إحدى األنشطة التي تساعد على 

تحسني الصحة النفسية والتي تعد عنصرًا أساسيًا 
في رحلة عاج مريضات السرطان، وقد أقيمت الدورة 
ب��ت��اري��خ 6 أك��ت��وب��ر ال���ج���اري ف���ي م��ق��ر ج��م��ع��ي��ة س���درة 

بمشاركة 12 سّيدة.
ك���م���ا ت��ض��م��ن��ت ال��ح��م��ل��ة أي���ض���ًا إق����ام����ة ورش������ة خ��اص��ة 
ومميزة لتنسيق الزهور وذلك يوم األربعاء 13 أكتوبر 
الجاري، بالتعاون مع شركة ف��اوورد للزهور، والتي 
شاركت فيها 12 سيدة بتنسيق باقات الزهور والورد 

الخاصة بهن.
العامات  الغانم« مع عدد من  هذا وتعاونت »شيري 
ال��ت��ج��اري��ة ال���ب���ارزة ف��ي م��ج��ال امل���أك���والت وامل��ش��روب��ات 
الرائدة في الكويت، مثل »زو بيكري« و»سوبر فوود« 

و»نقوة«.

وتوفر »شيري الغانم« مجموعة جديدة ومتطورة من 
سيارات شيري ، وتضم سيارات أري��زو 6 برو، تيجو 
2 برو، تيجو 4 برو، تيجو 7 برو باإلضافة إلى تيجو 
ال���س���ي���ارات بمحركاتها  ب����رو. وت��ت��م��ي��ز ج��م��ي��ع ه���ذه   8
االق���ت���ص���ادي���ة ف���ي اس���ت���ه���اك ال����وق����ود وع���ال���ي���ة األداء، 
الصينية  والتي طورتها بعناية كبيرة شركة شيري 

العماقة. 

������دارة 
ُ
امل  SD-WAN ل���خ���دم���ات أع��ل��ن��ت زي����ن ع���ن إط���اق���ه���ا 

لتكون   ،Cisco ال��ع��امل��ي  شريكها  م��ع  بالتعاون  للشبكات 
SD- ب��ذل��ك أّول ُم�����زّود خ��دم��ة ف��ي ال��ك��وي��ت ُي���ق���ّدم خ��دم��ات
WAN ذات املواصفات العاملية لعماء األعمال لتمكينهم 
من تحسني شبكاتهم بالشكل الذي ُيناسب احتياجاتهم 

ختلفة مع املوازنة ما بني األداء والتكلفة. 
ُ
امل

وذكرت الشركة أن اإلعان عن إطاق الخدمة قد جاء على 
هامش ُمشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية. 
وفي تعليقها على اإلعان، قالت إيمان الروضان الرئيسة 
الكويت: »م��ع إط��اق ه��ذه الخدمة  التنفيذية لشركة زي��ن 
��م��ت��دة 

ُ
امل ال��ت��وس��ع بشراكتنا  ف��ي  ال��ي��وم، نستمر  ال��ج��دي��دة 

أهدافنا  تحقيق  نحو  وذل���ك   ،Cisco ال��ع��امل��ي  شريكنا  م��ع 
شتركة لخدمة احتياجات مجتمع األعمال الكويتي بكل 

ُ
امل

فئاته، من خال جلب الخدمات والحلول األكثر ابتكارًا من 
ي«. 

ّ
األسواق العاملية وطرحها حصريًا في السوق املحل

: »نفخر ب��ك��ون زي��ن أّول ُم���زّود 
ً
وأض��اف��ت ال��روض��ان ق��ائ��ل��ة

خدمة في الباد ُيقّدم خدمات SD-WAN ذات املواصفات 
واسعة  شريحة  ستخدم  ال��ت��ي   ،Cisco م��ن  عامليًا  األع��ل��ى 
العامة  والهيئات  الكبيرة  املؤسسات  تشمل  من عمائنا 
حدث 

ُ
وأصحاب الشركات الصغيرة واملتوسطة، حيث ست

هذه الخدمة نقلة نوعية في جودة وكفاءة شبكة العميل 
بما يتناسب مع احتياجاته الفريدة من نوعها«.

وتابعت الروضان: »إن إطاقنا لهذه الخدمة يأتي تماشيًا 
الشبكات  زي���ن لجلب خ��دم��ات  ف��ي  الحثيثة  م��ع ج��ه��ودن��ا 
الكويتي،  األعمال  ملجتمع  تطّورًا  واألكثر  األح��دث  اآلمنة 
ة استراتيجيتنا للتحّول 

ّ
كما يأتي هذا اإلعان تحت مظل

أعمال  قطاع  تمكني  إل��ى  م��ن خالها  نهدف  التي  الرقمي 
 في الدولة«. 

ً
ة أكثر كفاء

التحّول  »إن توظيف حلول  بقولها:  الروضان  واختتمت 
دمًا في تطوير 

ُ
الرقمي الحديثة قد بات ضروريًا للُمضي ق

بها، وبما  املرتبطة  التحديات  األعمال وتجاوز  قطاعات 
أن زين تخدم أكبر قاعدة عماء في الكويت، فنحن نكثف 
م���ن ج��ه��ودن��ا إلث�����راء ت��ج��رب��ة ع��م��ائ��ن��ا ب��ال��ح��ل��ول األح���دث 

واألكثر تطورًا بالتعاون مع شركائنا العامليني«.

تعتبر ساعة ماستربيس امبراس بمنزلة مزيج 
من التعبير الفني واإلبداع التقني، بفضل جمال 
طريقة التقويم التراجعي والطريقة االستثنائية 
ال��ث��وان��ي الصغير، حيث ي��دور  ف��ي ع��رض مؤشر 
ال���ق���ل���ب���ان، وه�����ي ع����ب����ارة اس���ت���ع���ارة م���ج���ازي���ة ع��ن 
ال��ذي قد يحلق بأي عاقة  االرتفاع واالنخفاض 
م��ه��م��ا ك���ان���ت، وم���ع ذل���ك ي��ظ��ل ال��ق��ل��ب��ان م��ًع��ا على 

الدوام، مرتبطني في عناق أبدي مستمر.
تجمع هذه القطعة الزمنية ما بني الجمال الجذاب 
يتوفر هذا  الساعات.  وخبرة مذهلة في صناعة 
الطراز في إصدارين، حيث يتميز أحدهما بقرص 
س��اع��ة أف��ي��ن��ت��وري��ن أزرق واآلخ�����ر ب��ق��رص س��اع��ة 
من  تنبثق  مشعة  بخطوط  مزين  أبيض  صدفي 

مؤشر الثواني الصغير.
يضفي هيكل الساعة املصنوع من الفوالذ املقاوم 
ل��ل��ص��دأ ب��س��م��اك��ة 40 م���م ح���ض���ورًا ق��وي��ًا وج��اذب��ًا 
للمعصم، وهي بمنزلة رفقة رائعة وذات قيمة ألي 
مجموعة أزياء راقية. يوجد داخل اإلطار الفاخر 
جهاز حركة الساعة من عيار ML258. تتميز هذه 
عالية  نهائية  بلمسات  األوت��وم��ات��ي��ك��ي��ة  ال��ح��رك��ة 
الجودة، مثل الجسور املطلية بالروديوم واملزينة 
بتدرج حلزوني، وإطار مفتوح مطلي بالروديوم 
املزين بنمط كوت دو جنيف الرأسي، ومزيج من 

الزخرفة املسفعة والزخرفة املتدرجة الحلزونية. 
وإلى أبعد ما تكون سببا داعيًا لابتسامة، تتمتع 

هذه الساعة بالعديد من الصفات الداخلية.

ت��وض��ح ع��ق��ارب ال��س��اع��ات وال��دق��ائ��ق ذات الشكل 
ال��وق��ت بوقع  ال��ش��ج��ر  أوراق  ع��ل��ى هيئة  امل��ف��ت��وح 
صوتي واضح ذي أسلوب مميز. يوجد في الجزء 
السفلي من القرص عقرب يشبه السهم إشارة إلى 
سهم الحب لكيوبيد. حيث يشير ذلك إلى مؤشر 
التاريخ الرجعي، معبرًا عنه بذوق عاٍل على شكل 
ال��ش��ع��ور بحالة حب  ال���دوائ���ر. وع��ن��د  سلسلة م��ن 
أو تقع في الحب كما هو شائع، يمكن القلب أن 
ال��رأس  غمر  ويمكن  النبضات  م��ن  نبضة  ي��ف��وت 
بشكل ملحوظ، حيث العبارة الشعرية على قرص 

، كثيرًا، بجنون!«.
ً
الساعة، »أحبك قليا

وم�����ع ذل������ك، ت��ت��م��ث��ل ق��ط��ع��ة امل����ق����اوم����ة ف����ي س��اع��ة 
م��اس��ت��رب��ي��س ام���ب���راس ف��ي ن��م��وذج ع���رض عقرب 
ال��ث��وان��ي ال��ص��غ��ي��رة، وه���و إع�����ادة ت��ف��س��ي��ر مل��ؤش��ر 
ال��ع��ج��ل��ة امل���رب���ع���ة ال���ح���اص���ل ع��ل��ى ب������راءة اخ���ت���راع 
مل���وري���س الك������روا. ك���ل س���ن م���ن ه����ذا امل���ؤش���ر ل��دي��ه 
ت���ع���ري���ف ف����ري����د م����ن ن����وع����ه، ح���ي���ث ت����م ت��ص��م��ي��م��ه 
ال��ت��ع��ام��ل مع  ال��ص��غ��ر خ���ال  ل��ت��ف��اوت��ات متناهية 
نظيره املجاور له بدقة ال مثيل لها. تشير العامة 
السرية إلى الثانية السائدة دون إفساد التصميم 
النظيف لقرص الساعة. يتميز كا اإلصدارين من 
ساعة ماستربيس امبراس بتفسيرهما الخاص 

ملظهر القلب.

لمشاهدة
 الفيديو

ورشة تنسيق الزهور سيارة تجوب الشوارع تحمل إعالن الحملة

صورة جماعية للمشاركات في الفعاليات

الروضان متوّسطة عيد شكري ونّواف الغربللي ومسؤولي »سيسكو«

العبالني والبقاعين في حفل التوقيع

إبداع ال حدود له

لتبادل الخبرات في التدريب والرقمنة

شركة صناعة الساعات السويسرية العريقة

بالتعاون مع »إثمار للحلول المتكاملة«

ضمن حملة »لنكن على دراية«

»الوطني« يوقع مذكرة
kcst تفاهم مع

»الوطنية للخدمات التعليمية« 
تطلق معهد إعداد القادة

»المال للتمويل«
تطرح منصتها اإللكترونية

»بيتك« يعّرف بخدمات البنوك 
لذوي االحتياجات
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اعتقال رئيس الوزراء وأعضاء في المكون المدني واقتيادهم إلى جهة مجهولة

السودان.. في قبضة »العسكر« مجددًا

بعد ساعات من تقديم املبعوث األميركي للقرن األفريقي 
جيفري فيلتمان اقتراحات من شأنها أن تخرج السوادن 
السيادة  من أزمته خللال لقاء جمعه مع رئيس مجلس 
عللبللد الللفللتللاح الللبللرهللان، نللفللذت قلللوة مللن الللجلليللش سلسلة 
اعتقاالت طالت املكون املدني في السلطة وفي مقدمتهم 
فللي حكومته  عللبللد اهلل حللمللدوك ووزراء  اللللللوزراء  رئلليللس 
وقللليلللادات ملللن قلللوى »إعلللللان الللحللريللة والللتللغلليلليللر«، وسللط 

حديث عن انقاب عسكري.
أن  اإلعلللام  أفلللادت وزارة  فللي صفحتها على »فيسبوك« 
رئلليللس الللللللوزراء اقللتلليللد إللللى مللكللان مللجللهللول، مللشلليللرة إلللى 
أن اللللقلللوات الللعللسللكللريللة احللتللجللزت حلللملللدوك داخللللل منزله 
ومارست عليه ضغوطًا إلصدار بيان يؤيد حل مجلس 

السيادة والحكومة، لكنه رفض.
ونقلت الوزارة عن حمدوك دعوته السودانيني في رسالة 
من مقر إقامته الجبرية إلى التمسك بالسلمية واحتال 

الشوارع للدفاع عن ثورتهم. 
مللكللتللب رئلليللس الللللللوزراء أكلللد أن قلللوة عللسللكللريللة اختطفت 
إلللى جهة مجهولة،  واقتادتهما  فجرًا  وزوجته  حمدوك 
وشدد على أن ما حدث يمثل تمزيقًا للوثيقة الدستورية 

وانقابًا على مكتسبات الثورة.
 وعقب حللملللللة االعلللتلللقلللاالت هلللللذه، أطللللل رئللليلللس املللجلللللس 
السيادي الفريق عبدالفتاح البرهان ليعلن حالة الطوارئ 
وأكد  الدستورية،  الوثيقة  مللواد  العمل ببعض  وتعليق 
السيادة  مجلس  حللل  الرسمي  التلفزيون  بثه  بيان  فللي 
االنتقالي ومجلس الللوزراء وإعفاء الوالة وتجميد عمل 

لجنة إزالة التمكني إلى حني مراجعة أعمالها.
إلى  كللفللاءات  البرهان بتشكيل حكومة  املقابل، وعللد  في 
عامة  انتخابات  وإجللراء  االنتقالية  املرحلة  انتهاء  حني 
فلللي عللللام 2023، مللتللعللهللدًا بلللإشلللراك الللشللبللاب فلللي »بللرملللان 

ثوري« يحقق مطالب الشعب. 
وأكللللللللد ُمللللضللللي اللللللقلللللوات امللللسلللللللحلللة فلللللي إكلللللملللللال اللللتلللحلللول 
الديموقراطي حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية 

منتخبة.

إلى الشوارع لحماية الثورة

وفيما كان التلفزيون الرسمي يتلو بيان البرهان، كان 
العاصمة  مئات آالف السودانيني يتدفقون إلى شللوارع 
الخرطوم ومدينة أم درمللان احتجاجًا على ما اعتبروه 
انقابًا عسكريًا، مطالبني بحماية الثورة وتسليم الحكم 

للمدنيني.
الشوارع  يغلقون  متظاهرين  مصورة  لقطات  وأظللهللرت 
ويشعلون اإلطارات، بينما استخدمت قوات األمن الغاز 
يهتفون  املتظاهرون  وُسمع  لتفريقهم.  للدموع  املسيل 

»الشعب أقوى« و»االنسحاب ليس خيارا«.
كما شهد محيط مقر القيادة العامة للقوات املسلحة في 

الخرطوم اشتبكات أدت إلى إصابة 12 شخصا.
وقال أحد املواطنني: »نرفض سيطرة العسكر ولن نعود 
الللبللاد كلها  الللوضللع مستمرًا،  هللذا  دام  مللا  إلللى منازلنا 

مغلقة وننشد الدولة املدنية التي ترعى مصالحنا«.
وأوضح آخر: »نزلنا إلى الشوارع لرفع صوتنا ال لحكم 

العسكر ومدنية حتى النصر«.
وكان تجمع املهنيني وقوى حزبية قد دعوا السودانيني 
للنزول إلى الشوارع وقطع الطريق على تحرك العسكر.

ووصلللللف تللجللمللع املللهللنلليللني، أحللللد امللللحلللركلللني األسللاسلليللني 
لللانللتللفللاضللة اللللتلللي أسلللقلللطلللت علللملللر الللبللشلليللر علللللام 2019، 
»االنللقللاب«، داعلليللا إلللى »املللقللاومللة الشرسة  االعللتللقللاالت بللل
له«. وناشد »الجماهير الخروج إلى الشوارع واحتالها 
وإغاق كل الطرق باملتاريس واإلضراب العام عن العمل 

والعصيان املدني«.
ثورة  الثورة  وامليليشيات،  العسكر  »لن يحكمنا  وتابع 

شعب.. السلطة والثروة للشعب«.

ودعلللا الللحللزب الللشلليللوعللي إللللى عللصلليللان مللدنللي وإضللللراب. 
كما أعلن اتحاد الطيارين وتجمع املصرفيني اإلضراب 
قللررت االنسحاب  التي  العام، كذلك فعلت نقابة األطباء 

من املستشفيات العسكرية.

انقاب مرفوض

وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق املهدي أكدت 
أن أي انقاب مرفوض، وسيقاوم بكل الوسائل املدنية، 
سيجدون  املعتقلني  غير  الحكومة  وزراء   

ّ
أن وأضللافللت 

رة الجميع من 
ّ
طللريللقللة للللللتللواصللل وتللرتلليللب األمللللور مللحللذ

إراقلللة قللطللرة واحلللدة مللن دملللاء الللشللعللب، وأن الللشللراكللة بني 
املدنيني والعسكريني أصبحت في وضع خطير.  مؤكدة 

أنها تتحدث بصفتها نائب رئيس حزب األمة. 
وكللللد حللللزب املللؤتللمللر اللللسلللودانلللي أن ملللا يلللجلللري »انلللقلللاب 
عسكري وعودة إلى العهد املظلم«. من جانبه، أكد عضو 
املللجلللللس اللللسللليلللادي مللحللمللد الللتللعللايللشللي رفللضلله للتحرك 

: »االنقاب خيانة«.  
ً
العسكري قائا

تنديد وقلق

دولللليلللًا، أعللربللت واشللنللطللن عللن قلللللق بللالللغ إزاء االسللتلليللاء 

للله مللخللالللف لللإعللان 
ّ
الللعللسللكللري علللللى الللسلللللطللة، معتبرة أن

الللللدسللللتللللوري. وقللللللال فللليلللللللتلللملللان:»هلللذا ملللخلللاللللف للللإعلللان 
الللديللمللوقللراطلليللة للشعب وغير  الللدسللتللوري والللتللطلللللعللات 
 أي تغييرات في 

ّ
مقبول بتاتًا«، مؤكدًا: »كما قلنا مرارًا إن

األميركية  املساعدة  تعرض  بالقوة  االنتقالية  الحكومة 
للخطر«.

األوروبلللي  لاتحاد  الخارجية  للسياسة  األعلللللى  املمثل 
جوزيب بوريل دعا جميع املعنيني والشركاء اإلقليميني 
إلعلللللادة الللعللمللللليللة االنللتللقللاللليللة اللللسلللودانللليلللة إلللللى مللسللارهللا 

الصحيح.
أيضًا  قلقها  عللن  العربية  الجامعة  أعللربللت  جانبها،  مللن 
ودعللللت جللملليللع األطلللللراف إللللى االللللتلللزام بللاتللفللاقللات الللفللتللرة 
االنللتللقللاللليللة. فللي وقلللت قللالللت وزارة الللخللارجلليللة املللصللريللة، 
إن الللقللاهللرة تتابع عللن كثب الللتللطللورات ودعلللت األطلللراف 
لتغليب  النفس،  »ضبط  بل االلللتللزام  إلللى  كافة  السودانية 

املصلحة العليا«.
أما ممثل األمني العام لألمم املتحدة في السودان فولكر 
ه قلق جدًا بشأن محاوالت تقويض 

ّ
بيرتس فشّدد على أن

 االعلللتلللقلللاالت 
ّ
عللمللللليللة االنلللتلللقلللال اللللسللليلللاسلللي، واعلللتلللبلللر أن

اللللتلللي طلللاللللت رئللليلللس اللللللللوزراء وامللللسلللؤوللللني الللحللكللوملليللني 
والللسلليللاسلليللني غلليللر مللقللبللولللة، داعلليللًا إللللى اإلفللللراج الللفللوري 

عنهم.
ويرى مراقبون أن ما حدث من تطورات يضرب التسوية 
الللسلللللملليللة ويللعلليللد الللفللوضللى والللعللقللوبللات اللللدولللليلللة، وأن 
اللللللجللوء إلللللى اللللشلللارع هللللذه املللللرة بلللن يللصللب بللالللضللرورة 
ملصلحة الغالبية وقد ال ينجح في ترجيح كفة املحتجني 

على العسكر.

■ إعالن حالة الطوارئ وحل مجلَسي السيادة والوزراء ولجنة التمكين

سوريا تعلن تعّرضها لـ»عدوان صهيوني جديد«
قال مصدر في وزارة الخارجية السورية إن الكيان الصهيوني نفذ فجر اإلثنني »عدوانًا جديدًا« 
الللعللدوان محاولة يائسة من  إلللى أن »هللذا  استهدف املنطقة الجنوبية في سوريا. وأشللار املصدر 
االحتال بعد إتمام املصالحات في محافظة درعا«، مضيفًا أن »سوريا تؤكد حقها وقدرتها على 

الرد على هذه االعتداءات«.
وكان »املرصد السوري لحقوق اإلنسان« قال إن طائرة صهيونية استهدفت بصاروخني مركزين 
عسكريني للجيش السوري وحلفائه عند أطراف مدينة البعث وقرية الكروم في محافظة القنيطرة.
صواريخ  أطلقت  »إيلللران  إن  بالنشر  ُسمح  بند  تحت  العبرية   12 القناة  قالت  متصل،  سياق  فللي 

مضادة للطائرات صوب طائرات صهيونية خال عمليات قصف على سوريا مؤخرًا«.

لبنان: مخابرات الجيش تستدعي جعجع بملف »الطيونة«
بيروت أنديرا مطر

الى  فللي لبنان مللن أروقلللة الحكومة  الللصللراع السياسي 
القضاء، وسط تعطل السلطة التنفيذية بفعل اشتراط 
مللكللون مللن مللكللونللاتللهللا إقللالللة املللحللقللق الللعللدلللي الللقللاضللي 
طلللارق بلليللطللار السللتللئللنللاف اجللتللمللاعللاتللهللا، فللي وقلللت بللدأ 
برنامجها  تنفيذ  على  الحكومة  بللقللدرة  الثقة  انللعللدام 
االصاحي يتردد في مواقف دولية بمقدمتها فرنسا.

تلللطلللورات قللضللائلليللة خللطلليللرة حللصلللللت أمللللس فلللي ملفي 
إليها  أضيف  الطيونة،  وأحلللداث  املرفأ  تفجير  جريمة 
االنتخاب  قللانللون  مناقشة  مللع  متوقعة  نيابية  منازلة 
امللللردود من رئيس الجمهورية، وسللط مخاوف من أن 
يكون الهدف من دفع االمللور الى حدها االقصى ابرام 
الللعللدالللة  وتللطلليللح  للسياسة  الللقللضللاء  تستتبع  تللسللويللة 
والحقيقة، في وقت عمل املوظفون في قصر العدل على 

العتمة في ظل انقطاٍع كامل للتيار الكهربائي.
مجلس الللقللضللاء األعلللللى اسللتللدعللى املحقق الللعللدلللي في 
جريمة املرفأ القاضي طارق بيطار وتّم االستماع اليه 
والتداول معه بما هو مثار بشأن امللف. وتّم التشديد 
بللأسللرع وقللت ممكن  التحقيق  إنللجللاز  العمل على  على 
 إللللى تحقيق 

ً
وفلللق االصللللول الللقللانللونلليللة، وذلللللك تللوصللا

 املرتكبني، وفق بيان 
ّ

العدالة وتحديد املسؤوليات بحق
املجلس األعلى.

وفللي مؤشر على اصللرار بيطار على استكمال مهمته 
بللالللرغللم مللن كللل التهديد والللوعلليللد، ارسلللل وزيلللر العدل 
أشللار فيه  النيابي  املجلس  إلللى  الللخللوري كتابًا  هنري 
إللللى إصللللرار املللحللقللق بلليللطللار علللللى املللتللابللعللة فللي ماحقة 
الوزراء السابقني والنواب الحاليني، استنادا الى املادة 

الل٩٧ من النظام الداخلي ملجلس النواب.
اما التطور األخطر الذي سيكون له تللرددات سياسية 

وشللعللبلليللة، فللتللمللثللل بللاسللتللدعللاء مللديللريللة امللللخلللابلللرات في 
الجيش اللبناني رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجع الى التحقيق لسماع افادته حول قضية حوادث 
اليه  الرمانة، بصفة مستمع  - عني  الشياح   - الطيونة 
في التاسعة من صباح غد )األربعاء( في فرع التحقيق 
الللخللاص بها فللي وزارة الللدفللاع، وقللد تللم تبليغ جعجع 

لصقا في مقر اقامته في معراب.
اسللتللدعللاء جعجع  اللبنانية وضللعللت  الللقللوات  مللصللادر 
اطللار  فللي  القضية،  فللي  املعتدي  الفريق  اسللتللدعللاء  دون 
لتدفيعها  ورئيسه  اللبنانية  الللقللوات  حللزب  مللن  النيل 

املهادنة،  ورفضها  والسيادية  الوطنية  مواقفها  ثمن 
خللصللوصللا فللي جللريللمللة امللللرفلللأ. واعللتللبللرت ان مللا حصل 
يؤكد هيمنة حزب اهلل على كل مفاصل الدولة، مذكرة 
بلللأن مللحللاولللة إعلللللادة علللقلللارب الللسللاعللة إللللى اللللللوراء عبر 
تركيب امللفات لن ينجح، ألن مشكلة حزب اهلل ليست 
مع جعجع، بل مع جمهور عريض من اللبنانيني من 
»ما  ان  اعتبرت  جعجع  ستريدا  النائبة  الطوائف.  كل 
نشهده في اآلونللة األخيرة من هجوم ضار على حزب 
»القّوات« ليس محض صدفة ابدًا وليس وليد لحظته، 
وإنللمللا هللو مرحلة جللديللدة مللن مللراحللل محاولة حصار 

واحتواء »القّوات« من قبل أعداء مشروع الوطن الحر 
السيد املستقل«.

وذكلللللرت جللعللجللع انللله بللالللرغللم ملللن الللتللشللابلله الللكللبلليللر في 
الشكل ما بني اليوم وعام 1994 )تاريخ اعتقال جعجع 
بملف كنيسة سيدة النجاة( إال أن الفارق في املضمون 
كللبلليللر جللللدًا، لللنللاحلليللة أن الللقللاصللي واللللدانلللي واألكللثللرّيللة 
الللذي يحاك  بّينة من  اليوم على  الشعب  الساحقة من 

لنا وترفضه رفضًا قاطعًا.
وفلللي آخلللر املللسللتللجللدات الللقللضللائلليللة فللي ملللللف الللطلليللونللة، 
فقد  الجرحى،  وعللشللرات  قتلى   7 نتيجتها  التي سقط 
تمت احالة امللف الى قاضي التحقيق العسكري األول، 
القاضي فادي صللّوان، بعد أن ادعى مفّوض الحكومة 
لدى املحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على 68 
شخصًا من بيهم 18 موقوفًا، بجرائم القتل ومحاولة 
الللقللتللل وإثللللللارة الللفللتللنللة الللطللائللفلليللة والللتللحللريللض عليها 
في  والتخريب  صة 

ّ
مرخ غير  حربية  أسلحة  وحلليللازة 

املمتلكات العامة والخاصة. 
وبحسب املعلومات فإن من بني املوقوفني 13 من سكان 
عني الرمانة، و3 من منطقة الشياح، إضافة إلى عسكري 
السورية يعمل  التابعية  األشللخللاص من  وأحللد  وحيد 
املللا املللدعللى عليهم غلليللر املللوقللوفللني فمعروفة  نلللاطلللورًا. 

هوياتهم بشكل واضح في مقاطع فيديو. 

دعوى ضد نصر اهلل

وفللللي تلللداعللليلللات هللللذا امللللللللف ايلللضلللا، تلللقلللدم عللللدد أهللالللي 
منطقة عللني الللرمللانللة املللتللضللرريللن مللن أحلللداث الطيونة 
بللللدعللللوى قلللضلللائللليلللة ضللللد أمللللللني عللللللام حللللللزب اهلل حللسللن 
التحقيق فاعلني  نصراهلل شخصيًا وكل من يظهرهم 
أو مشتركني أو محّرضني أو متدخلني أو مندسني أو 

متواطئني أو مرهبني.

عاء على 68 بأحداث الطيونة.. شكوى من متضررين ضد نصرالله ¶ االدِّ

تراجع جميع المؤشرات 
الديموغرافية إليران

مجلس القضاء استمع لبيطار: إلنجاز تحقيقات جريمة المرفأ بأسرع ما يمكن

محمد مجيد األحوازي 
اإليراني  تقرير مركز اإلحصاء  بالتزامن مع نشر 
حلللللللول زيللللللللللادة نلللسلللبلللة اللللللطلللللاق وانلللللخلللللفلللللاض عللللدد 
الللزيللجللات فللي الللبللاد، حللذر صللالللح قاسمي رئيس 
مركز الدراسات السكانية اإلستراتيجية من حالة 
إيللران أكثر من  املؤشرات السكانية، حيث خسرت 

550 ألف مولود خال السنوات الخمس األخيرة.
ر صللللالللللح ملللللن تلللللراجلللللع »جلللمللليلللع امللللللؤشلللللرات 

ّ
وحلللللللللذ

»إذا تجاهلت  أنه  إليللران« موضحًا  الديموغرافية 
الللحللكللومللة واللللبلللرمللللان اللللسلللنلللوات الللثللمللانللي املللقللبلللللة 
تراجع سكان الباد، فإننا سنفقد النافذة الذهبية 
للسكان في الباد، وحينها لن يكون بإمكاننا فعل 

أي شيء«.
واضاف قاسمي: »في حني تم تسجيل 1.570.000 
مولود عام 2015، انخفض معدل املواليد كل عام 
حللتللى علللام 2011 حلليللث بلللللغ نللحللو مللللليللون مللولللود، 
وهذا يعني أننا فقدنا أكثر من 550 ألف مولود في 
السنوات الخمس املاضية«. ووفقًا لقاسمي، يبلغ 
إيللران حاليًا 0.6%، وأن  معدل النمو السكاني في 
من املتوقع في السنوات العشر إلى الخمس عشرة 

القادمة سيكون 0% ثم سالبًا.
وأفاد هذا الباحث السكاني بأن معدل الخصوبة 
في إيللران )متوسط   عللدد األطفال لكل امللرأة( يبلغ 
1.6 طللفللل لللكللل امللللرأة، مللردفللًا أن هلللذا الللرقللم هللو أقللل 
معدل خصوبة اللليللوم فللي منطقة الللشللرق األوسللط 

وشمال أفريقيا.
وفللللي حلللني لللفللت قللاسللمللي إلللللى حللقلليللقللة أن %10.5 
مللن سللكللان الللبللاد مللن كللبللار الللسللن، قللال إنلله بحلول 
عللام 2050 سيرتفع هللذا الللرقللم إلللى أكثر مللن %32، 
وبالتالي خال 30 عامًا ستكون إيللران دولة كبار 

السن أو في مرحلة انفجار الشيخوخة.

والء عايش 
انتشار للجيش واغالق جسور وأنفاق وانقطاع في خدمة اإلنترنت والكهرباء، وإغالق المطار 

وتعليق الرحالت الدولية.. في المقابل مئات آالف الجماهير خرجت إلى الشوارع مشعلة إطارات 
السيارات هاتفة »الشعب أقوى«.. هكذا بدا حال السودان منذ فجر أمس.

ففيما كان الشعب ينتظر مرحلة جديدة من االنتقال السياسي تفضي إلى الوصول إلى 
حكم مدني ديموقراطي، انقلبت األمور رأساً على عقب في ظل تطورات متسارعة شهدها 

السودان أخيراً بسبب توترات بين المكونين العسكري والمدني، وضعت البالد مجدداً أمام مصير 
مجهول وسط تحذيرات من مواجهات جديدة بين القوات المسلحة والشعب يعيد األمور إلى 

المربع األول.

■ مئات اآلالف خرجوا إلى الشوارع لحماية الثورة.. 
ودعوات للعصيان المدني 

زوجة وزير: أخذوه بالقوة
أك���دت زوج���ة وزي���ر ش���ؤون م��ج��ل��س ال����وزراء ال��س��ودان��ي 
خ���ال���د ع��م��ر ي���وس���ف اع��ت��ق��ال��ه م���ن ق��ب��ل ق����وة ال ت��ع��رف 
املنزل  وح��اص��روا  كبيرة  ق��وة  »وصلت  وقالت  هويتها. 
ب��ش��ك��ل م���ف���اج���ئ ف����ي 3:30 م����ن ف���ج���ر االث����ن����ن، ك���ان���وا 

لدينا حراسة«.  أن  يعتقدون 
وأض���اف���ت »ف��ت��ح ل��ه��م خ��ال��د ال���ب���اب، ف���أخ���ذوه م��ع��ه��م حتى 
إن��ه طلب تغيير ثيابه وارت���داء أي ش��يء في رجله، لكنهم 

رفضوا وأخذوه بالقوة«. 
وأش����ارت ال��زوج��ة إل��ى أن ال��ق��وة ك��ان��ت ع��ب��ارة ع��ن عربات 
ب��دون لوحات  األم��ن��ي(  للنقل  بوكس نصف نقل )مركبة 
معدنية وال أرق����ام، ب��اإلض��اف��ة إل���ى س��ي��ارة م��ن ن���وع الن��د 

كروز. كما كان األفراد يرتدون لباسًا مدنيًا.

لقاء سري سبق األحداث
قبل ساعات من اعتقال رئيس الوزراء عبداهلل حمدوك، كان قد التقى األخير رئيس مجلس السيادة 
عبدالفتاح البرهان ليل األحد- االثنن، ملناقشة املقترحات التي قدمها املبعوث األميركي إلى القرن 
األفريقي جيفري فيلتمان. وقد طلب حمدوك من البرهان مهلة حتى 30 من الشهر الجاري من أجل 

الرد على تلك املقترحات.

شرق السودان يؤيد الجيش
بعد إعالن حالة الطوارئ في السودان، أكد مجلس نظارات البجا في شرق البالد تأييده للتحركات 
التي اتخذتها القوات األمنية وانحيازه للجيش. وأوض��ح أمن الشباب في املجلس كرار عسكر أن 
حكومة عبداهلل حمدوك حزبية، متهمًا إياها بتجاوز الوثيقة الدستورية، وأكد أن فريقه يريد تشكيل 

حكومة مدنية وليست حزبية.

مركبة متهالكة قرب ما تبقى من صوامع المرفأ.. وفي اإلطار كتاب استدعاء جعجع

متظاهر سوداني رافضاً إجراءات الجيش خالل احتجاجات في الخرطوم أمس )أ.ف.ب(
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 اليوسف لـ سبقلا:

ترتيبات خاصة لـ»نهائي كأس األمير«
عمر بركات 

ت���ت���واص���ل اس����ت����ع����دادات ات���ح���اد ال��ك��رة 
ب�����رئ�����اس�����ة ال����ش����ي����خ أح�����م�����د ال���ي���وس���ف 
ك��أس سمو   نهائي  لتنظيم  ال��ص��ب��اح، 
أمير البالد، واملقررة يوم ٢٣ ديسمبر 
ف��ي م��ب��اراة تجمع ب��ن الكويت  املقبل، 
وال���ق���ادس���ي���ة وت���ق���ام ف���ي اس���ت���اد ج��اب��ر 

الدولي. 
وكشف اليوسف في تصريح ل� سبقلا 
ع��ن ت��رت��ي��ب��ات غ��ي��ر م��س��ب��وق��ة لالتحاد 
في نهائي الكأس، والتي تأتي لتواكب 
االحتفال بمرور عام على تولي سمو 
الجابر الصباح  ن��واف األحمد  الشيخ 
الى  ال��ب��الد، س���ّدة الحكم، مشيرًا  أم��ي��ر 
ان االتحاد يقوم حاليًا باإلشراف على 
إع���داد أوب��ري��ت خ��اص لهذه املناسبة، 
ب��االض��اف��ة ال��ى ال��ع��دي��د م��ن الفعاليات 

الجماهيرية األخرى. 
وأض���اف أن االت��ح��اد وّج��ه ال��دع��وة الى 
ك���ل م���ن رئ��ي��س االت���ح���اد ال���دول���ي ل��ك��رة 

انفانتينو،  جياني  السويسري  القدم 
ورئ����ي����س االت����ح����اد اآلس����ي����وي ال��ش��ي��خ 
س��ل��م��ان ب���ن اب���راه���ي���م، ورئ���ي���س ات��ح��اد 
غ���رب آس��ي��ا األم��ي��ر ع��ل��ي ب��ن ال��ح��س��ن، 
باالضافة الى جميع رؤساء اتحادات 

الكرة الخليجية. 

كما بن أن االتحاد أيضًا وّجه الدعوة 
ال����ى م���درب���ي امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي األول 
م���ن أص���ح���اب اإلن����ج����ازات م���ع األزرق، 
وم��ن��ه��م ال���ب���رازي���ل���ي ك����ارل����وس ال��ب��رت��و 
ب���ي���ري���را م�����درب امل��ن��ت��خ��ب، وال��ح��اص��ل 
على لقب كأس آسيا ١٩٨٠ وال��ذي قاد 

 ،١٩٨٢ مل��ون��دي��ال  للتأهل  أيضًا  االزرق 
ب��االض��اف��ة  وم��س��اع��ده ج���واد مقصيد، 
ال�����ى امل�������درب ال���وط���ن���ي ص���ال���ح زك���ري���ا، 
الالعبن  م��ن  الذهبي  العصر  ون��ج��وم 
ت���ق���دي���رًا مل��س��ي��رت��ه��م ال���ح���اف���ل���ة ل��خ��دم��ة 

املنتخب الوطني.

صالح زكريا كارلوس ألبرتوأحمد اليوسف

»األولمبي« يختتم 
استعداداته لبنغالدش

ي��خ��ت��ت��م ال����ي����وم م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
األومل������������ب������������ي ت������دري������ب������ات������ه 
اس������������ت������������ع������������دادًا ل�������ب�������داي�������ة 
ال����ت����ص����ف����ي����ات اآلس����ي����وي����ة 
امل�����ؤه�����ل�����ة إل��������ى ن���ه���ائ���ي���ات 
كأس آسيا تحت 23 سنة، 
ح���ي���ث ي���س���ت���ه���ل امل��ن��ت��خ��ب 
ات��ه ض��م��ن امل��ج��م��وع��ة  ل��ق��اء
ال��راب��ع��ة غ���دًا ب��ل��ق��اء نظيره 
ال��ب��ن��غ��الدش��ي ف���ي اف��ت��ت��اح 

التصفيات.
وي��ت��ط��ل��ع ال���ج���ه���از ال��ف��ن��ي 
ل�����ل�����م�����ن�����ت�����ح�����ب، ب������ق������ي������ادة 
األس��������ب��������ان��������ي ك��������ارل��������وس 
غ���ون���زال���ي���س، وم��س��اع��دي��ه 
الخليفي  ط��ارق  الوطنين 
وم�����ح�����م�����د ال���������ع���������زب، إل�����ى 

املنتخب،  العبي  على جهوزية جميع  الوقوف 
باإلضافة إلى االستقرار على تشكيلة املنتخب 
في  عليها  االعتماد  والتي سيتم  الالعبن  من 
ال��ل��ق��اء االف��ت��ت��اح��ي، وذل����ك ب��ع��د أن ق���ام ال��ج��ه��از 
خ������الل األي���������ام امل����اض����ي����ة ب����اس����ت����ع����راض ب��ع��ض 
في  البنغالدشي،  للمنتخب  املسجلة  اللقاءات 
ال��وق��ت ال���ذي ك���ان امل��ن��ت��خ��ب ق��د واج���ه املنتخب 
السعودي في منافسات غرب آسيا خالل وقت 

سابق.
ورّك����ز امل����درب خ���الل األي����ام امل��اض��ي��ة ع��ل��ى ع��الج 
األخ��ط��اء، ال��ت��ي وق��ع فيها ال��الع��ب��ون ف��ي الفترة 
املشاركة ببطولة  املاضية، س��واء على مستوى 
غرب آسيا أو اللقائن التجريبين أمام املنتخب 
ال��ق��ط��ري خ��الل املعسكر ال��ت��دري��ب��ي، ال���ذي أقامه 
امل��ن��ت��خ��ب ف���ي ال���دوح���ة اس���ت���ع���دادًا ل��ل��ت��ص��ف��ي��ات، 
وأه���م���ه���ا األخ����ط����اء ال���دف���اع���ي���ة وس�����وء ال��ت��م��رك��ز 
لالعبي الخط الخلفي، ع��الوة على التركيز في 

ما  وه��و  الهجمات،  وإن��ه��اء  الهجومي  الجانب 
عانى منه املنتخب في اللقاءات األخيرة بإهدار 

بعض الفرص التهديفية السهلة.
ك��م��ا ي���رّك���ز م����درب ال���ح���راس ع��ل��ى ع���الج أخ��ط��اء 
ال��ح��راس��ة أي��ض��ًا، ال��ت��ي شهدتها ه��ذه ال��ل��ق��اءات، 
وم���ن ث��م االس��ت��ق��رار ع��ل��ى ال��ح��ارس ال���ذي سيتم 

االعتماد عليه في التصفيات.
وأع���ل���ن ال���ج���ه���از ال��ف��ن��ي أم����س ق��ائ��م��ة امل��ن��ت��خ��ب 
ه��م: خالد  الع��ب��ًا   23 وال��ت��ي ضمت  للتصفيات، 
ال��ع��ج��اج��ي، ع��ب��دال��رح��م��ن ك��م��ي��ل، ع��ب��دال��رح��م��ن 
الفضلي، راشد الدوسري، جاسم عتيج، يوسف 
عبدالرسول،  علي  ن��اج��ي،  عبدالعزيز  ال��ح��ق��ان، 
خالد صباح، حمد القالف، ناصر فالح، مهدي 
دشتي، عثمان الشمري، حسن اشكناني، فهد 
ال��ف��ض��ل��ي، ع��ب��داهلل ال���ج���زاف، ي��وس��ف ال��رش��ي��دي، 
عيد ال��رش��ي��دي، ب��ن��در ال��س��الم��ة، ف���واز املبيلش، 
مبارك الفنيني، طالل القيسي، وسلمان البوص.

مبارك الفنيني خالل تدريبات »األولمبي« أمس

الكويت في صدارة دوري »اليد«
انفرد نادي الكويت بصدارة الدوري املمتاز لكرة اليد، بعد فوزه الكبير على العربي 40 ــ 22 

في ختام الجولة الخامسة من املسابقة. 
ورفــع »األبــيــض« رصــيــده إلــى 10 نقاط فــي صـــدارة الترتيب، متقدمًا بــفــارق نقطتني عن 

الساملية، الذي تعّرض للهزيمة األولى أمام برقان 26 ـــ 25، 
وبقي العربي في املركز السادس برصيد 4 نقاط، حيث تعّرض للهزيمة الثالثة له مقابل 

انتصارين فقط.

.. ورجب يترك »يد« كاظمة
قــّدم املــدرب املصري مــروان رجب اعتذاره عن مواصلة مشواره مع الفريق األول 
لكرة اليد في نادي كاظمة، وذلك بسبب ظروف خاصة، وقررت إدارة النادي إسناد 
تدريب الفريق إلى مساعده ياسر محمد لقيادة الفريق حتى يتم التعاقد مع مدرب 
جديد لقيادة الفريق، وتقدمت اإلدارة بالشكر إلى املدرب على ما قّدمه للفريق خالل 

الفترة املاضية، ويحتل البرتقالي الترتيب الرابع في دوري اليد برصيد 5 نقاط.

منتخب السرعة
يشارك في بطولة العالم

ي��ت��ط��ل��ع م��ن��ت��خ��ب ال���ك���وي���ت ل���ك���رة ال���س���رع���ة إل���ى 
للعبة،  ال���32  العالم  اإلن��ج��از في بطولة  تحقيق 
ت��ون��س، وتستمر  أم��س بضيافة  انطلقت  ال��ت��ي 

حتى األول من نوفمبر املقبل.
وق�����ال رئ���ي���س وف����د األزرق ي���اس���ر أب����و ال��ح��س��ن 
إن امل��ن��ت��خ��ب اس��ت��ع��د ج��ي��دًا ل��ل��ب��ط��ول��ة م��ن خ��الل 
أرض  ذل��ك على  يترجم  أن  ال��ت��دري��ب��ات، متمنيًا 
الواقع من خالل حصد امليداليات على مستوى 

الكبار والناشئن.
أن املنتخب سيشارك في  أب��و الحسن  وأض��اف 

جميع املنافسات بالبطولة، وأبرزها »السولو« 
و»السنقل« و»الدبل« للرجال والسيدات.

 م��ن م��ش��رف املنتخب 
ً
وي��ض��م وف��د املنتخب ك��ال

الفني ناجح  ال��دك��ت��ور محسن دش��ت��ي، وامل��دي��ر 
سالم، والالعبن جعفر املوسوي وميثم دشتي 
وف���ه���د ال���غ���ل���وم وس�������ارة ال����ق����الف وط���ي���ب���ة غ��ل��وم 
وأن���وار ال��ح��واج وشيخة العنزي ون��ور العنزي 
يمثل  بينما  ال��ع��ن��زي،  وزي��ن��ة  القحطاني  وه��ب��ة 
ف��ئ��ة ال��ش��ب��اب ال��ش��ق��ي��ق��ان ح��س��ن وم��ح��م��د م��ي��رزا، 

والالعبة مريم محسن. )كونا(

وفد منتخب الكويت للسرعة

القناةالتوقيتالفريقان
الدوري األسباني )المرحلة الحادية عشرة(

10.00beIN Sports HD 1 مساءإسبانيول × أتلتيك بلباو
10.00beIN Sports HD 3 مساءفياريال × قادش

الدوري اإليطالي )المرحلة العاشرة(

9.45Lega Serie A YouTube مساءميالن × تورينو
كأس الرابطة )دور الـ16(

9.45beIN Sports 1 HD Premium مساءتشلسي × ساوثمبتون
9.45beIN Sports 2 HD Premium مساءأرسنال × ليدز

المباريات المنقولة اليوم

سولشاير في مهب الريح
أصبح منصب املدرب النرويجي أولي غونار سولشاير 
في  اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر  لفريق  الفني  امل��دي��ر 
مهب الريح بعد هزيمة مذلة صفر - 5 على ملعبه أمام 

غريمه ليفربول في الدوري اإلنكليزي املمتاز.
ومنذ رحيل امل��درب األسكتلندي أليكس فيرغسون عن 
أولد ترافورد، بعد رحلة امتدت قرابة 27 عامًا، لم ينجح 
أي مدرب من الذين تولوا املنصب بعده في إعادة الهيبة 

إلى »الشياطن« على الصعيد املحلي.
 وفي ما يلي نتائج املدربن الذين أشرفوا على يونايتد 

بعد انتهاء حقبة فيرغسون:

ديفيد مويس )2013 - 2014( 
بعد  ناجحة  انتقالية  ف��ت��رة  ف��ي  يونايتد  آم���ال  تبخرت 
مغادرة فيرغسون حن أقيل املدرب األسكتلندي ديفيد 
ع عقدًا لست 

ّ
مويس، عقب عشرة أشهر فقط، رغم أنه وق

س���ن���وات ب��س��ب��ب ال��ن��ت��ائ��ج ال��س��ي��ئ��ة، وخ��ي��ب��ة أم���ل ع��ش��اق 
ال��ع��م��الق اإلن��ك��ل��ي��زي ال���ذي ك���ان ق��د ف���از بلقبه ال���� 20 في 

دوري األضواء في املوسم السابق.
وك����ان امل��س��م��ار األخ��ي��ر ف��ي ن��ع��ش ع��الق��ة م��وي��س بمالك 
النادي الهزيمة صفر- 2 أمام مضيفه إيفرتون الذي كان 
مويس يدربه في السابق. وكانت تلك املرة األولى التي 
يفوز فيها الفريق القادم من مرسيسايد على يونايتد 

في ملعبه وخارجه في 44 عامًا.
يونايتد  ع��ش��اق  يتذكر  السيئة،  ال��ع��روض  ع��ن  وب��ع��ي��دًا 
ف��ت��رة م��وي��س ب��ح��س��رة ب��ال��غ��ة ب��ع��د إخ���ف���اق ال���ن���ادي في 
التأهل لدوري األبطال للمرة األولى منذ موسم 1995 - 

1996 والخروج من املربع الذهبي للدوري للمرة األولى 
منذ 1991.

فان غال )2014 - 2016(
أقيل امل��درب الهولندي لويس ف��ان غ��ال بعد يومن من 

ق��ي��ادة ال��ف��ري��ق ل��ل��ف��وز ب��ل��ق��ب ك���أس االت���ح���اد اإلن��ك��ل��ي��زي، 
بعد أن فقد مالك يونايتد صبرهم عقب إخفاق املدرب 
األبطال في موسم  ل��دوري  الفريق  الهولندي في قيادة 

شهد تذبذبًا في املستوى.
النادي بعد دقائق  وتسربت أخبار رحيل فان غال عن 
ب��االس بعد وقت  الفريق 2 - 1 على كريستال  ف��وز  م��ن 

إضافي، ليحقق يونايتد أول لقب في ثالث سنوات.
واح��ت��ل ي��ون��اي��ت��د وق��ت��ه��ا امل��رك��ز ال��خ��ام��س ف��ي ال����دوري، 
وأخفق في التأهل لدوري األبطال. وتسبب أداء الفريق 
امل���م���ل ف����ي ص���ي���ح���ات اس���ت���ه���ج���ان م����ن ال���ج���م���اه���ي���ر ض��د 
يحقق  يونايتد  ك��ان  التي  املباريات  في  الالعبن حتى 

فيها انتصارات.

 مورينيو )2016 - 2018(
ك��ت��ب��ت أس�����وأ ب���داي���ة مل���وس���م ف���ي 28 ع���ام���ًا وال��ك��ث��ي��ر من 
ف��ي عالقة  األخ��ي��ر  الفصل  الباهتة  ال��دف��اع��ي��ة  ال��ع��روض 
املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالنادي، وزاد األمور 

سوءًا بهزيمة قاسية 1 - 3 أمام ليفربول.
وف��از مورينيو ب��ال��دوري األوروب���ي وك��أس الرابطة في 
أول م��وس��م ل��ه م��ع ي��ون��اي��ت��د، ق��ب��ل أن ي��ق��ود ال��ف��ري��ق إل��ى 
امل��رك��ز ال��ث��ان��ي وال��ص��ع��ود لنهائي ك��أس االت��ح��اد، حيث 
خ��س��ر أم����ام تشلسي ف��ي م��وس��م��ه ال��ث��ان��ي، ل��ك��ن امل��وس��م 

الثالث كان كارثيًا.
وبدأ أكثر املدربن شهرة في كرة القدم في توجيه اللوم 
لالعبيه بعد كل هزيمة في موسمه األخير، وك��ان يرد 

على منتقديه بسرد نجاحاته السابقة.

سولشاير مصدوماً من النتيجة

 مشاهد في قمة
مارسيليا وسان جيرمان

كالسيكو  على  السلبي  التعادل  سيطر 
الدوري الفرنسي، الذي جمع مارسيليا 
ضد ضيفه باريس سان جيرمان، ضمن 

الجولة ال�11 من املسابقة.
املوقعة املرتقبة، ورغم انتهاء نتيجتها 
ب���ال���ت���ع���ادل ال���س���ل���ب���ي، ل��ك��ن��ه��ا ش���ه���دت 5 

وقائع مثيرة للجدل، وهي كالتالي:

جحيم »فيلودروم«

ش��ه��دت امل��ب��اراة ال��ت��ي لعبت على ملعب 
مشحونة،  جماهيرية  أج��واء  فيلودروم 
خ���اص���ة م����ن ج���ان���ب ج��م��اه��ي��ر أص���ح���اب 
مع  التاريخية  ل��ل��ع��داوة  بالنظر  األرض 

باريس سان جيرمان.
تيفو  بعمل  مارسيليا  جماهير  ق��ام��ت 
مثير، فضال عن إطالق األلعاب النارية، 
وهو ما دفع قوات األمن في اللقاء للحذر 

من إمكانية حدوث أي تجاوزات.
فضال عن ذلك، فقد توقفت املباراة مرتن 
بعد  مارسيليا  جماهير  ش��غ��ب  بسبب 

إلغاء هدف لكل فريق في الشوط األول.

طرد حكيمي

خ��ط��ف امل��غ��رب��ي أش����رف ح��ك��ي��م��ي ظهير 
سان جيرمان األنظار، ولكن ليس بسبب 
مستواه، بل لحصوله على بطاقة حمراء 

مباشرة.
ف���ق���د ش����ه����دت ال���دق���ي���ق���ة ال����������57 م�����ن ع��م��ر 
امل����ب����اراة، ح��ص��ول ح��ك��ي��م��ي ع��ل��ى بطاقة 
ح����م����راء م����ب����اش����رة، ب��س��ب��ب ت���دخ���ل ع��ل��ى 
مهاجم مارسيليا املنفرد باملرمى، وذلك 

عقب الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو.

اقتحام ألجل ميسي

وقبل نهاية املباراة بدقائق، وفي هجمة 
بقيادة األرجنتيني ليونيل ميسي نجم 
س����ان ج���ي���رم���ان، اق��ت��ح��م أح����د مشجعي 

مارسيليا ملعب اللقاء.
ه��ذا املشجع، ذه��ب باتجاه ميسي، قبل 
أن يسرع رج��ال األم��ن إلى أرض امللعب، 

ويقومون بإبعاده بشكل سريع.

صيام ليونيل

واص�������ل م���ي���س���ي ص���ي���ام���ه ع�����ن ت��س��ج��ي��ل 
األه��داف مع باريس سان جيرمان على 
ص��ع��ي��د ال������دوري ال��ف��رن��س��ي، ع��ل��م��ا ب��أن��ه 
أح��رز 3 أه��داف في دوري أبطال أوروب��ا 

هذا املوسم.

وت���ع���د ه�����ذه امل������رة األول�������ى ال���ت���ي ي��ف��ش��ل 
أول 4  التسجيل خ��الل  ف��ي  فيها ميسي 
مباريات من عمر موسم مسابقة دوري 
السابق  ن��ادي��ه  رف��ق��ة   2006 - م��ن��ذ 2005 

برشلونة اإلسباني.

نيمار تحت الحراسة

وم�������ن ب������ن أب���������رز امل�����ش�����اه�����د ف������ي ال���ق���م���ة 
ال��ف��رن��س��ي��ة ال��س��ل��ب��ي��ة، ه���ي ل��ح��ظ��ة ق��ي��ام 
ال��ب��رازي��ل��ي ن��ي��م��ار ب��ت��ن��ف��ي��ذ رك��ل��ة ركنية 

تحت حراسة األمن.
هاجمت جماهير مارسيليا نيمار بشدة 
وب��دأت  ب��ل  الركنية،  الركلة  تنفيذه  عند 
عليه، وهو  األش��ي��اء  بقذف بعض  تقوم 
ما جعل األمن يسرع ناحيته ملساعدته 

على تنفيذ الركلة الركنية.

نيمار لحظة تسديده للركلة الركنية وسط حماية األمن

»لعنة« فيرغسون تطارد مدربي يونايتد 

كومان مستاء من 
جمهور برشلونة

يـــشـــعـــر رونــــــالــــــد كـــــومـــــان املــــديــــر 
ــفــنــي لــبــرشــلــونــة بــاســتــيــاء بــالــغ  ال
الكاتالوني،  الجمهور  فعل  رد  من 
 ،2  -  1 الكالسيكو  خــســارة  عقب 
فـــي الــجــولــة الــعــاشــرة مـــن الــــدوري 

األسباني لكرة القدم.
وكان كومان قد تعرض إلى ردود 
برشلونة  جمهور  من  عنيفة  فعل 
أثــنــاء مــغــادرتــه مللعب »كــامــب نــو« 

عقب الكالسيكو.
ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، 
فــــإن كـــومـــان مــســتــاء مـــن املــوقــف 
الذي تعرض له عقب املباراة، حيث 
اعـــتـــرضـــوا  املــشــجــعــني  بـــعـــض  إن 
وإهانته،  بتوبيخه  وقــامــوا  طريقه، 

وبعضهم ضربه في السيارة.
وأشــــــارت إلــــى أن كـــومـــان لـــم يكن 
قــــــادرًا عــلــى اإلســــــراع فـــي الــقــيــادة 
بسيارته، بسبب خطر دهس أحد 

املشجعني.
وأوضـــــحـــــت أن كــــومــــان عـــــاد إلـــى 
مـــنـــزلـــه غـــاضـــبـــًا وحـــزيـــنـــًا بــســبــب 
املوقف، خصوصًا أن زوجته كانت 
مــعــه فــي الــســيــارة، ولـــم تعتد على 

هذه املواقف.
يــذكــر أن بــرشــلــونــة أصــــدر بــيــانــًا، 
تويتر،  الرسمي على  عبر حسابه 
قـــال فــيــه »بــرشــلــونــة يــديــن العنف 
واالســـتـــخـــفـــاف الـــلـــذيـــن واجــهــهــمــا 
املــدرب رونالد كومان، وهو يغادر 

ملعب كامب نو«.
سيتخذ  الكاتالوني  »النادي  وتابع 
إجـــــراءات أمــنــيــة وانــضــبــاطــيــة، ملنع 

.»
ً
حدوث ذلك مستقبال

5

انطالق دوري الهوكي للسيدات
افتتح نادي األلعاب الشتوية الكويتي منافسات بطولة الدوري الكويتي الوطني لهوكي الجليد 
للسيدات بمشاركة 4 فرق محلية، ويستمر ل�15 جولة، وُيقام على صالة النادي في منطقة بيان.
وجمعت أول��ى مباريات البطولة فريقي »بلو ويفز« و»واي��ل��د ك��ات��س«، وأس��ف��رت عن ف��وز األول 

بنتيجة 11 �� 3، علمًا أن الدوري يشهد أيضًا مشاركة ناديي دايموتد وقالديتر.
البطولة تكتسب أهمية كبيرة هذا املوسم، كونها  النادي خالد املطيري إن  وق��ال نائب رئيس 
للمشاركة في بطوالت خارجية  املدعو  الكويتي  املنتخب  أهم محطة الختيار العبات  ستكون 

عدة، والتي تأتي في مقدمتها تصفيات كأس العالم للعبة عن القارة اآلسيوية.
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الصــــالة 

4.37
فجر

2.42
عصر

5.57
شروق

5.07
مغرب

11.32
ظهر

6.24
عشاء

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

 مساًءصباحًا
1.38

صباحًا
4.28

مساًء
9.129.09

البحـــــــر

مائل للحرارة والرياح متقلبة االتجاه إلى 
جنوبية شرقية الحقاً خفيفة إلى معتدلة، 

السرعة )6 - 26 كم/ساعة(.

19
الصغرى

33
الكبرى

%31
الطقس

أدنى جزرأعلى مد الرطوبةالحرارة

الوفيات

حصاد السنينكالم الناس قلم ُحر
مبارك فهد الدويلة د. غدير محمد أسيري

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

أحمد الصراف

ghadeer.aseri@alqabas.com.kw

جنيفر بيل غيتس.. 
والمدرسة الحكومية

توصلت لقناعة بأن السلطة الحكومية ال تريد، أو ال تستطيع حاليًا فك تحالفها 
مع القوى الدينية، أو التخلي عنها. وال تود، ألسباب تتعلق بمزاج املرحلة الحالية، 
 ي��د اإلخ���وان ع��ن التعليم، على ال��رغ��م م��ن املستوى امل��ت��ردي ال��ذي وص��ل له، 

َّ
غ��ل

اإلب���داع  وقضايا  وال��ف��ن��ون  واآلداب  كالثقافة  مهمة  أخ���رى  أنشطة  ف��ي  وت��أث��ي��ره 
األخرى!

***

التطرق لهذا  التعليم سنستمر في  وإلى أن تنشل يد الجهات املعرقلة لنهضة 
املوضوع، واقتراح الحلول واستنباط املخارج، لعل وعسى أن نلحق بالقارب قبل 
ف املقررات وجمودها وانتشار الغش بشكل غريب وخطير، 

ُّ
غرقه نتيجة تخل

خاصة في مجتمع غارق حتى أذنيه في.... التدين!

***

يقول قارئ متابع وسياسي واقتصادي مخضرم، عافت نفسه العمل الحكومي، 
تعليقًا على مقالي األخير عن التعليم، أنه سبق أن اقترح على كبار املسؤولني، 
التخطيط،  أكثر من وزي��ر تربية، خاصة خ��ال فترة عضويته بمجلس  وعلى 
تحويل مسؤولية التعليم للقطاع الخاص، ضمن خطة محددة، وكيف كان هؤالء 

 من التصدي للمهمة.
ً
يعجبون بأقواله، ولكن يتراجعون تاليًا، ربما وجا

يطرح الصديق األسئلة الوجيهة التالية:
ملاذا تتوافر قوائم انتظار طويلة جدًا لالتحاق بمدارس خاصة، وليس هناك ما 

يماثل ذلك اإلقبال على أي مدرسة حكومية؟
وملاذا نجد أن غالبية من يتلقون تعليمهم العالي في دول مثل مصر أو السعودية 
هم من خريجي املدارس الحكومية، بينما نجد غالبية من يكملون دراستهم في 

الجامعات املرموقة واملعترف بجودتها من خريجي املدارس الخاصة؟
وإل��ح��اق  بالكثير  التضحية  املتواضعة  ال��دخ��ول  أص��ح��اب  حتى  يفضل  ومل���اذا 
البيت،  عن  بعيدًا  وغالبًا  توصيلهم،  عناء  وتجشم  الخاصة،  باملدارس  أبنائهم 
 من إلحاقهم باملدارس الحكومية، القريبة من البيت، التي توفر كل شيء.. 

ً
بدال

مجانًا؟
وملاذا نجد أن الغش أصبح جزءًا من التعليم الحكومي، وال نجد ما يماثله في 

املدارس الخاصة؟
وملاذا نجد أن أعلى نسب النجاح املحققة في نهاية أي عام دراسي هي لخريجي 
املدارس الخاصة، وليس الحكومية، على الرغم من أن طاب األخيرة أكثر قدرة 

على الغش؟
وملاذا نجد أن غالبية معلمي الحكومة مسيسون، وأعضاء في أحزاب دينية، وال 

نجد الظاهرة نفسها في »الخاصة«؟
في وض��ع خطة  التفكير جديًا  الحكومة  على  الكثير..  وغيرها  األسباب  لهذه 
عشرية أو عشرينية تقوم خالها بتحويل جزء من مباني مدارسها بأسعار 
ل��ي��ق��وم بعملية  ال��خ��اص  للقطاع  أو ج��زئ��ي��ًا  ب��ال��ك��ام��ل  مل��ش��اري��ع مملوكة  رم��زي��ة 
التدريس، ومن ثم مراقبة النتائج والتوسع في التجربة أو رفضها، على ضوء 
املخرجات والنتائج، خاصة أن الخصخصة ستحقق للدولة وفرًا ماليًا كبيرًا، 
اإلص���رار على وضع  الحصافة  قلة  وم��ن  أف��ض��ل.  غالبًا  امل��خ��رج��ات  وستكون 
املدرسي  الحصول على محصول جيد، فالجو  ع 

ُّ
البذور في تربة سيئة وتوق

الحكومي أصبح خربًا ومسمومًا بسبب تقادم املناهج وتخلفها، وما تعرض 
له املدرس الحكومي من تسييس واضح، هذا بخاف طرق وسياسات التدريس 

الحكومية البالية.

***

العالم، قرانها  ث��راء في  الرجل األكثر  ابنة  ماحظة: عقدت جنيفر بيل غيتس، 
على املصري نائل نصار، البالغ من العمر 30 عامًا.

التقت جنيفر نصار في جامعة ستانفورد العريقة، وأحبته، وزارت الكويت قبل 
»كورونا«، للتعرف على أسرته!

م في الكويت وهو من خريجي مدارسها الخاصة!
َّ
نائل نصار تعل

حوار األغلبية.. وأولويات األقلية!
التي  السياسية  امل��ش��اه��د  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  تمعننا  ب��ع��د 
تمر بها دولة الكويت لتحقق ما يسمى باالستقرار 
ال���س���ي���اس���ي، ن���ج���د امل���ش���ه���د ي��ص��ب��ح أك���ث���ر ت��ع��ق��ي��دًا، 
خ��ص��وص��ًا ب��ع��د أن أخ�����ذت األج����ن����دات واألول����وي����ات 
األغلبية  م��ص��ال��ح  وف���ق  وت��ت��غ��ي��ر  تتفكك  وال��ص��ف��وف 
ف��ي ه���ذا امل��ش��ه��د، وت��ح��ت غ��ط��اء ال��دي��م��وق��راط��ي��ة وم��ن 
هم األكبر عددا لتحقيق سيادة الفكر القبلي الديني 
وافتقار  للنوع  واملتحيز  والعرقي  والطبقي  والفئوي 
وال��ح��وار  املشهد  ف��ي  امل���رأة كمكون سياسي  وج���ود 
ال��س��ي��اس��ي ال���ح���س���اس األخ����ي����ر، ب��ع��ك��س م���ا تحققه 
املتطورة  املجتمعات  ف��ي  الديموقراطية  ال��س��ي��اس��ات 

التنموية.
فنجد بعد دعوة سمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد 
ال��ج��اب��ر ال��ص��ب��اح، ح��ف��ظ��ه اهلل ورع�����اه، وب��م��س��اه��م��ات 
سمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد الجابر 
يتسم  السياسي  املشهد  أخ��ذ  اهلل،  حفظه  ال��ص��ب��اح، 
باالتجاه لتوحيد الجهود ونبذ الخافات وإيجاد حل 
االستقرار  وأهمها  املطروحة،  القضايا  ملجموعة من 
للعمل  العديد،  يترقبه  الذي  السلطتني  السياسي بني 
بتسريع القوانني بما يخدم املواطن ويرتقي بمستوى 
حياته ومعيشته، ويضمن له الحياة الكريمة املتطورة.

وم���ن أه���م م��ت��ط��ل��ب��ات امل��ج��ت��م��ع ال��ك��وي��ت��ي ف���ي امل��رح��ل��ة 

ال���ق���ادم���ة ه���و ت��غ��ي��ي��ر ال���ق���وان���ني امل���ت���أخ���رة ال���ت���ي تضر 
املواطن، وضمان حريات األفراد في الكام والتعبير 
واملمارسات اإلنسانية العادلة، وأن يكون املواطن هو 
مسطرتها  بقوانني  ال��ق��رارات  أه��م  وتغيير  املستفيد، 
واحدة، لترتقي بالوطن واملواطن وتعم املنفعة العامة 
غير الشخصية ألبناء هذا الوطن من استقرار وأمن.

وح��ت��ى ال ت��ت��ك��رر امل��ش��اه��د ال��س��ي��اس��ي��ة امل��ت��أخ��رة في 
امل��ط��ال��ب��ات ل���أس���م���اء، ف��ي��ج��ب اس���ت���ب���دال ال��س��ي��اس��ات 
ال��ع��ام��ة ب��ه��ذه امل��ط��ال��ب��ات ل��ت��ك��ون م��ع��ي��ارا ع��ام��ا غير 
شخصي وغير مرتبط بالعدد أو بالكثرة تحت غطاء 
البعض  وليس  العديد  منها  ليستفيد  الديموقراطية، 
في  وتساهم  العامة  املصلحة  فتخدم  املواطنني،  من 
السياسي  اإلقصاء  ونبذ  الشخصانية  عن  االبتعاد 

في حال كان ذلك السياسي ال ينتمي لأغلبية.
فالكويت بأمس الحاجة لتعزيز ثقافة الحوار واحترام 
واملحافظة  املجتمع،  مكونات  في  وع 

ّ
والتن االخ��ت��اف 

ع��ل��ى ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة، وح��م��اي��ة ال��ن��س��ي��ج املجتمعي 
ونشرها  ال��ح��وار  ثقافة  وترسيخ  وتعزيز  بأقلياته، 
بني أفراد املجتمع بجميع فئاته، بما يحقق املصلحة 
ال���ع���ام���ة وي���ح���اف���ظ ع���ل���ى ال����وح����دة ال���وط���ن���ي���ة ل��ن��ض��م��ن 

استقرارًا سياسيًا حقيقيًا وليس شكليًا...
ودمتم ساملني.

ليش زعالنين..؟!
األبطال املهّجرون في تركيا سيعودون بإذن اهلل بعد صدور 
مرسوم العفو املتوقع بعد إعادة تشكيل الحكومة الجديدة، 
وقبل استئناف مجلس األمة لجلساته بعد جلسة االفتتاح. 
مع االستقالة املتوقعة للحكومة بعد جلسة االفتتاح ستسقط 
كل االستجوابات، ويسقط معها قرار املجلس محل الخاف 

!
ً
والقاضي بتحصني رئيس الحكومة مستقبا

لن يكون هناك قرار جديد لتحصني أحد.. والعفو سيشمل 
ال���رأي، وب��األخ��ص من  مئات املتهمني وامل��دان��ني ف��ي قضايا 
تعّرض للذات األميرية والقضاء والدول الشقيقة والصديقة، 
ال��ذات اإللهية وال األشخاص  وال يشمل املدانني في قضايا 

االعتباريني.
بداية دور  السلطتني مع  سيكون هناك تعاون ملحوظ بني 
االنعقاد، وسنشاهد إقرار قوانني وتعديل أخرى سيئة طال 

انتظار تعديلها وتحقيق نواب لوعودهم االنتخابية. 
ل��ن ي��ك��ون ه��ن��اك ت��ع��دٍّ على ال��دس��ت��ور ف��ي ب��ن��ود ال��ح��وار، ولن 
يكون هناك تجاوز لحقوق الشعب ومكتسباته، وسنشاهد 

النتائج اإليجابية واضحة مع بداية دور االنعقاد.
وال���س���ؤال اآلن: م��ا ال���ذي ي��زع��ج حبايبنا ف��ي امل��ع��ارض��ة من 
ت��ح��ق��ي��ق ه����ذه ال��ن��ت��ائ��ج؟ ه���ل ه���و اس���ت���م���رار رئ���ي���س مجلس 
للحكومة  رئيسًا  الخالد  بقاء صباح  أم  في منصبه؟  األم��ة 

الجديدة؟ أم استمرار التعاون واإلنجاز وعدم حل املجلس؟
البعض يريد الخلط بني تحقيق مكتسبات شعبية وإنجازات، 

والتخاذل والتهاون في ممارسة النواب لدورهم الرقابي! 
على املعارضة الجديدة بتكوينها الجديد أن تمارس دورها 
زنة بعيدًا عن التشنج واالستفزاز، 

ّ
في معارضة عاقلة ومت

وك���ذل���ك ب��ع��ي��دًا ع���ن ال���ت���ه���اون ف���ي م��م��ارس��ة ال�����دور ال��رق��اب��ي 
والتشريعي.

وعلى الحكومة أن تدرك أن ذلك فرصة الختبار مصداقيتها 
ف��ي ال��ت��ع��اون، ف��إم��ا ن��ج��اح العقل وإم���ا ال��ع��ودة إل��ى الفوضى 

وضياع الطاسة!

اختيار مدير جديد للجامعة 

م��ن 1600  أكثر  التي تضم  ال��ك��وي��ت،  أن جامعة  ُيعقل  ه��ل   
عضو هيئة تدريس، ال تجد بينهم سوى 33 مرشحًا فقط 
تنطبق عليهم شروط لجنة االختيار ملنصب مدير الجامعة؟

ب��ني ه��ؤالء،  أن يتم اختيار ثاثة مرشحني م��ن  وه��ل يعقل 
وأحدهم عليه من املشاكل األكاديمية ما عليه؟

بيانًا  التدريس  أن تصدر جمعية أعضاء هيئة  يعقل  وه��ل 
توجه سياسي!  لديه  ال��ذي  امل��رش��ح،  باستبعاد  فيه  تطالب 
 ليس لديه فكر سياسي خوفًا 

ً
بمعنى أنهم يريدون مسؤوال

من توجيه املخرجات الجامعية إلى الفكر الذي يحمله؟!
املهم أن لجنة االختيار، واملكونة من عدة أساتذة من مختلف 
ع��ن صحة  النظر  الثاثة بغض  ه��ؤالء  اخ��ت��ارت  التوجهات، 
االخ��ت��ي��ار م��ن ع��دم��ه، وذل���ك بعد ع��دة اجتماعات ومقابات 
لكل من انطبقت عليه معايير اللجنة، ورأت أن هؤالء الثاثة 

يصلحون لهذا املنصب ولديهم اإلمكانيات إلدارته بنجاح.
تم رفع هؤالء الثاثة إلى وزير التعليم العالي، الذي يفترض 
ال����وزراء م��ن دون تغيير في  إل��ى مجلس  ب���دوره أن يرفعها 

اختيار اللجنة.
ال���ي���وم ي��ش��اع أن وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي ب����دأ ب��ع��م��ل��ي��ة إن����زال 
ب��راش��وت��ي ملرشح ل��م يكن واردًا ف��ي ق��وائ��م اخ��ت��ي��ارات لجنة 

االختيار! وهذه كارثة إن صحت.
نتمنى أن يحسم مجلس الوزراء االختيار بعيدًا عن الضغوط 
والتدخات التي دمرت البلد طوال السنوات الثاثني املاضية.

● إسماعيل علي أحمد علي، )73 عامًا(، شيع، ت: 
.66660345

● بدور إبراهيم حسين المذكور، زوجة علي فالح 
راش����د ال��ت��م��ي��م��ي، )39 ع���ام���ًا(، ش��ي��ع��ت، دي����وان س��ام��ي ذي��اب 

التميمي، الروضة، ق3، ش38، م8، ت: 98066888.

 68( العسعوسي،  عبدالرحمن  صالح  عمر   ●
النساء:  ال��رج��ال: ش���رق، دي���وان العسعوسي،  ع��ام��ًا(، ش��ي��ع، 

صباح السالم، ق10، ش1، ج 6، م13، ت: 99955586.

»إنا لله وإنا إليه راجعون«

في »بيت الموسيقى والمعرض الدائم للفنون التشكيلية«

4 أصوات كويتية تشدو بأنغام األصالة
محمد جمعة 

اص�����وات ت��ح��م��ل ع��ب��ق امل���اض���ي وأص���ال���ت���ه ان��س��اب��ت بني 
حضور تقّدمه وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب 
املوسيقى  »بيت  بتدشني  إيذانًا  املطيري،  عبدالرحمن 
واملعرض الدائم للفنون التشكيلية«، وهو ملتقى جديد 
الثقافة والفنون في  التحتية لقطاَعي  البنية  يعزز من 
للعود وأخ��رى  دارًا  ال��ب��الد، ويجمع تحت سقف واح���د 

 عن معرض دائم للفنون التشكيلية.
ً
للكتب، فضال

وف���ي ل��ي��ل��ة اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ش��ه��دت ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات 
املصاحبة لهذا الحدث، مثل تدشني كتاب »منهج خليل 
ك��ارادوم��ان« للدكتور بسام البلوشي، شدت 4 أصوات 
ك��وي��ت��ي��ة ب��م��ج��م��وع��ة م��م��ي��زة م���ن األغ���ن���ي���ات ال��ت��راث��ي��ة، 

متنوعة القوالب واملقامات املوسيقية، بمصاحبة فرقة 
»الليوان« بقيادة املايسترو أحمد العود.

بدأ الحفل بمقطوعة موسيقية للمؤلف العاملي شوبان، 
ثم شدت  وم��ن  العود،  املايسترو  برؤية  الفرقة  قدمتها 
يا  ياألسمر  و»آه  دمعتي«  »ي��ا  ب��� الدليمي  دالل  الفنانة 

زين«.
ث����م ك�����ان ال���ح���ض���ور ع���ل���ى م���وع���د م����ع ف���ق���رة امل����ط����رب م��ع 
عبدالعزيز املسباح، الذي قدم ببراعة »يا سدرة العشاق« 
و»مسموح«، ليترك مكانه للفنانة والء الصراف، حيث 

قدمت أغنية »أال يا عبرة تجرى« و»يا حبيبي«.
وك���ان مسك ال��خ��ت��ام م��ع امل��ط��رب ج��اس��م ب��ن ث��ان��ي، ال��ذي 
»ي��ا م��ن ي���رد ال��غ��ال��ي ال���زع���الن« و»أم  أط���رب ال��ج��م��ه��ور ب���

السالم«.

جاسم بن ثاني والء الصراف عبدالعزيز المسباحدالل الدليمي

عيسى رمضان لـ سبقلا:

أمطاٌر خفيفة
بدءًا من الغد

أميرة بن طرف

عيسى  ال��ج��وي��ة  األرص��اد  خبير  كشف 
أمطار  لهطول  فرصة  أول  عن  رمضان 

خ��ف��ي��ف��ة م��ت��ف��رق��ة ع���ل���ى ب���ع���ض امل���ن���اط���ق، 
ب�����دءًا م���ن غ���د األرب�����ع�����اء، وذل�����ك م���ع ب����وادر 

ت���ش���ك���ل ب���ع���ض ال���س���ح���ب ال����ت����ي ت����زي����د ك��م��ي��ات��ه��ا 
. لخميس ا

وبنّي رمضان ل� سبقلا أن هذه األمطار قد تكون على شكل رذاذ 
خ��ف��ي��ف، م��ت��وق��ع��ًا أن ي��ب��دأ أول امل��ن��خ��ف��ض��ات ال��ج��وي��ة ال��خ��ري��ف��ي��ة 

والعراق.  والكويت  السعودية  في  بتأثيره 
من  بدءًا  الشرقية  الجنوبية  بالرياح  ستتأثر  الكويت  أن  وذكر 

الخميس. مساء  النسبية  الرطوبة  ارتفاع  مع  الغد، 
ال���س���ح���ب امل���ت���ف���رق���ة ت��س��ت��م��ر ال��ج��م��ع��ة  وأش������ار رم����ض����ان إل�����ى أن 
وال���س���ب���ت ن���ه���ارًا، ب��ي��ن��م��ا ت��س��ت��م��ر ال���ري���اح ال��ج��ن��وب��ي��ة ال��ش��رق��ي��ة 
ال��رؤي��ة األف��ق��ي��ة أحيانًا  ، م��ع ان��خ��ف��اض 

ً
ل��ي��ال وال��رط��وب��ة امل��رت��ف��ع��ة 

الخفيف.  الضباب  وتكّون 
وق�������ال: »ه������ذه ال���س���ح���ب ه����ي األول�������ى خ�����الل م����وس����م ال����وس����م ف��ي 
ال��ك��وي��ت«، م��ت��وق��ع��ًا زي��ادة ك��م��ي��ة األم��ط��ار خ��الل ال��ن��ص��ف ال��ث��ان��ي 
م��ن ن��وف��م��ب��ر، ع��ل��ى أن ي��ب��دأ ف��ص��ل ال��ش��ت��اء ب��ع��د ال��رب��ع األول من 

املقبل. ديسمبر 

عمر بركات

واصلت السّباحة الكويتية الرا دشتي )17 عاما( تألقها في املشاركات الخارجية باسم الكويت، محققة امليدالية الذهبية في سباق 100م 
ابو ظبي،  االماراتية  العاصمة  25 مترا، واملقامة في   - القصير  للمجرى  للسباحة  العربية  البطولة  الثاني من  اليوم  صدر في منافسات 

وتنتهي االربعاء املقبل بمشاركة 174 سباحًا وسباحة من 17 دولة عربية.
في  السابقة  مشاركتها  ظل  في  السيما  االخيرة،  الفترة  في  الكويتية  للسباحة  الكبير  التطور  مدى  ليعكس  دشتي  تتويج  ويأتي 
خالل  العربية  البطولة  منافسات  في  اخرى  مليداليات  الكويت  تحقيق  على  عالوة  قلي،  عباس  زميلها  رفقة   ،2020 طوكيو  اوملبياد 
100 م��ت��ر ف��راش��ة، بينما ح��ص��د ف��ي��ص��ل ال��ت��ن��اك  ال��ي��وم��ني امل��اض��ي��ني، ح��ي��ث ح��ص��د ال��ب��ط��ل ول��ي��د ال��ع��ب��دال��رزاق امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة ل��س��ب��اق 
متر   100 سباق  في  السمحان  مشاري  حققها  التي  البرونزية  امليدالية  الى  باالضافة  سنة«،   15  –  14« فئة  متنوع  متر   200 فضية 

18 سنة«.  –  16« ملرحلة  فراشة 

الرا دشتي تفوز بـ»ذهبية« جديدة في أبو ظبي

بمشاركة الفنانة القديرة سعاد عبدالله

»تشيللو«.. فيلم سعودي 
بمقاييس عالمية

محمد علي 

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية املستشار تركي آل الشيخ، 
املالمح األولية لفيلم »تشيللو«، وهو تجربة سينمائية سعودية، بمقاييس 

عاملية، ومشاركة كويتية، تتمثل في الفنانة القديرة سعاد عبداهلل.
وقال آل الشيخ »في أجواء سّرية، وعلى مدى سنتني من الكتابة واالتصاالت 
والغوص في عالم السينما، من مخرجني ومنتجني وشركات، انتهيت من 
ال���ذي اس��ت��غ��رق اإلع����داد له  م��ن فيلمي األول تشيللو،  آخ���ر مشهد  ت��ص��وي��ر 
شهورًا، وتم تصويره في 8 أسابيع«، مبينًا أن »70% من الفيلم تم تصويره 
ف��ي اململكة، ب��ني ال��ري��اض وض��رم��ا وال��ع��ال، و 30% ف��ي أوروب����ا، عبر شركة 

وطنية سعودية«.
وح��ول فريق العمل، أف��اد آل الشيخ بأن العمل يضم أكثر من 200 سعودي 
املكياج،  وفي  التصوير،  املخرجني ومديري  أكبر  يد  على  وتعلموا  تدربوا 
ق��ام به مخرج أميركي كبير،  وامل��الب��س، والديكور، كاشفًا أن إخ��راج الفيلم 
بمشاركة مدير تصوير إيطالي- أميركي عاملي، وخبراء صوت وموسيقى 
وإض��اءة، وأن جودته لن تقل عن أكبر األف��الم في هوليوود، وسيطرح عام 

2022 في دور السينما العاملية أواًل، ثم املنصات بعد ذلك. 
ف��س��أذك��ره��م قريبًا بالتفصيل، لكن  الفيلم،  أب��ط��ال  »أم���ا ع��ن  ت��رك��ي  واخ��ت��ت��م 
الفيلم نجم  أبطال  وع��رب وعامليون، وبني  األبطال سعوديون وخليجيون 
حائز األوسكار، و6% من أبطال الفيلم سعوديون، دعمًا لصناعة السينما 

السعودية وسيدبلج الفيلم إلى 7 لغات«.

ضمادة ذكية ال تحتاج نزعًا: الجرح التأم
د.والء حافظ

ط�����ور ب���اح���ث���ون ف����ي ج���ام���ع���ة ب���ول���ون���ي���ا ف��ي 
إي���ط���ال���ي���ا ض�����م�����ادة ذك����ي����ة ج������دي������دة، ت��خ��ب��ر 
األط��ب��اء م��ا إذا ك��ان ال��ج��رح ق��د تعافى، دون 

الحاجة إلى إزالتها. ووفق صحيفة التليغراف، استطاعت 
داخ��ل  استشعار  أج��ه��زة  استخدام  الجديدة  التكنولوجيا 

الضمادة الحديثة إلبالغ املمارسني الطبيني 
ال��ج��رح بشكل ك���اٍف ومتى  ع��ن وق��ت تعافي 
الضمادة  لهذه  ويمكن  آم��ن��ة.  إزالتها  تكون 
الحديثة نقل املعلومات السلكيًا حول مدى 
ف��ي عملية  ال��ج��رح، كمؤشر رئيسي  رط��وب��ة 
الرطوبة،  مستويات  قياس  يمكنه  مستشعر  عبر  الشفاء، 

ومصمم لنقل البيانات بعد ذلك إلى هاتف ذكي قريب.

صندوق استثمار سيصبح
أول شركة إدارتها نسائية بالكامل

وليد منصور
ك��ش��ف��ت ص��ح��ي��ف��ة ال����غ����اردي����ان أن ص��ن��دوق 
اس���ت���ث���م���ار ي����رك����ز ع���ل���ى ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة 
أول شركة ذات مجلس  يستعد ألن يصبح 

إداري ن��س��ائ��ي ب��ال��ك��ام��ل ت��ط��رح ف���ي ب��ورص��ة 
لندن لألوراق املالية.

وذك�����ر ص���ن���دوق االس���ث���ت���م���ار األخ���ض���ر »أت����رات����و إن��س��اي��د 
أنه يريد جمع 150 مليون جنيه إسترليني من  إنرجي« 
خالل اإلدراج في لندن الشهر املقبل، في وقت تديره ثالث 
نساء، يشكلن مجلس إدارته، متجاوزًا األهداف الطوعية 
لتولي املزيد من النساء مناصب عليا في معظم شركات 

ملناصري  آخ��ر  انتصارًا  ه��ذا  ويمثل  فوتسي. 
هامبتون  مراجعة  كشفت  أن  بعد  ال��ت��ن��وع، 
- ألكسندر املدعومة من الحكومة في وقت 
س��اب��ق م��ن ه���ذا ال��ع��ام أن��ه��ا ح��ق��ق��ت هدفها 
املتمثل في 33% من مناصب مجلس اإلدارة 
في فوتسي 100 وفوتسي 250 التي تشغلها 

النساء بحلول نهاية عام 2020.
وستشرف رئيسة »أتراتو« جولييت دافنبورت، ورئيسة 
فاي  التنفيذية  غير  واملديرة  وود،  مارلني  التدقيق  لجنة 
غوس لعمليات »أتراتو«، على االستثمار بشكل أساسي 
املثبتة على أسطح  الكهروضوئية  الشمسية  األل��واح  في 

املستودعات واملصانع واملباني الصناعية األخرى.
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