
أّيدت براءة جميع المتهمين في شبكته من التهمة

»االستئناف« تبرئ اإليراني صالحي  من »غسل األموال«
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سموه افتتح دور االنعقاد بالنطق السامي

األمير: ليوفقنا الله لخدمة الكويت وأهلها

اقتصاد

»بيتك« يوقع اتفاقية مع 
»الهالل األحمر«  لدعم الجهود 

اإلغاثية  في األردن

)الثالثاء(،  أم��س  األح��م��د،  ن��واف  الشيخ  البالد  أمير  ل سمو 
َّ

تفض
بافتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر 

ملجلس األمة.
ودعا سموه في النطق السامي املولى سبحانه وتعالى أن يوفق 
الكويت وأهلها  دول���ة  وال��رش��اد لخدمة  ال��ص��الح  فيه  مل��ا  الجميع 

األوفياء.
ال��غ��ان��م ب��دع��وة سمو أمير  وأش���اد رئ��ي��س مجلس األم��ة م���رزوق 
ال���ب���الد إل����ى ال���ح���وار ب���ن ال��س��ل��ط��ت��ن ك���م���ب���ادرة أس��ه��م��ت ب��ك��س��ر 
��ِن، م��ث��ن��ي��ًا ف��ي ال��وق��ت ن��ف��س��ه على  ال��ج��م��ود وال���رك���ود ال��س��ي��اس��يَّ
األطياف  مختلف  من  األم��ة  ملمثلي  وال��ف��وري  السريع  التجاوب 

الكريمة. الدعوة  والتوجهات مع هذه 
د الغانم في كلمته أمس ��� التي ألقاها في افتتاح دور االنعقاد  وأكَّ
العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر ��� »أن تحقيق 
كما  التحصن،  أو  املحاسبة،  ع��دم  يعني  ال  السياسي  االستقرار 
السياسي  االس��ت��ق��رار  تحقيق  ب��ل يجري  البعض،  قبل  م��ن  يشاع 
باالستخدام الحصيف والصحيح والحكيم لألدوات الدستورية«، 
مضيفًا »لقد أخطأنا جميعًا، ومن دون استثناء، فال نكابر، وإذا 
ك��ن��ا ن��ري��د ف��ت��ح ص��ف��ح��ة ج��دي��دة يستفيد م��ن��ه��ا امل���واط���ن امل��ه��م��وم 
ب��م��ش��ك��الت��ه ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة وامل��س��ت��ح��ق��ة، ف���ال ب���د ل��ن��ا م���ن ال���رج���وع إل��ى 

الثوابت الدستورية كما رسمها املؤسسون األوائل«.
الكثير من  ال��ت��ص��ارع كثيرًا، وأضعنا  »ل��ق��د جربنا  ال��غ��ان��م:  وذك���ر 

الوقت، واستنزفنا الكثير من الطاقات والجهود، فماذا جنينا؟«.
د سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ صباح الخالد  ب��دوره، تعهَّ
ل��س��م��و األم���ي���ر ب���أن ال��ت��الح��م وال���ت���ع���اون ب���ن امل��ج��ل��س وال��ح��ك��وم��ة 
 
ً
املجلس حافال انعقاد  ليكون دور  الجميع  رائ��َدي��ِن بن  سيظالن 

باإلنجازات. 
د الخالد ��� في كلمته التي ألقاها أمس ��� على ضرورة إعطاء   وشدَّ
ال في دفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن  القطاع الخاص دوره الفعَّ
التعاون  ِن 

َ
السلطت اقتصادية توجب على  يمر بتحديات  العالم 

واملالية  االقتصادية  اإلصالحات  لتنفيذ  ج��ادة؛  باتخاذ خطوات 
وفق برنامج زمني مدروس وعاجل.

د املسؤولية املشتركة لتسخير جميع الطاقات بإقرار منهج   وأكَّ
إصالحي شامل، ُينهي حالة الركود والجمود.

ال للقطاع الخاص ¶ الغانم: االستقرار السياسي ال يعني التحصين  ¶ الخالد: منهٌج إصالحي شامل.. ودوٌر فعَّ

المجلس اختار لجانه في جلسة هادئة
ف����ي ج���ل���س���ة ه�����ادئ�����ة، ان���ت���ه���ى م���ج���ل���س األم�����ة، 
أم����س، م���ن ت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ان��ه ال���دائ���م���ة وامل��ؤق��ت��ة 
التشريعي  الفصل  من  الثاني  االنعقاد  ل��دور 

السادس عشر.
أمني  بمنصب  الديحاني  ف��رز  النائب  واحتفظ 
سر املجلس بالتزكية، كما احتفظ النائب أسامة 

الشاهني بتزكية املجلس بمنصب املراقب. 

وأك��د رئ��ي��س مجلس األم��ة م���رزوق ال��غ��ان��م أن 
االس���ت���ج���واب���ات س���ت���درج ع��ل��ى ج����دول أع��م��ال 
ال��ج��ل��س��ة امل��ق��ب��ل��ة، امل���ق���رر ع��ق��ده��ا 9 ن��وف��م��ب��ر، 
م��ش��ي��رًا إل���ى أن ت��أج��ي��ل االس��ت��ج��واب��ات ه��دف��ه 

أتحمل  »وأنا  املجلس،  استقرار  على  الحفاظ 
املجلس  أمام  القرار  هذا  في  كاملة  املسؤولية 

الكويتي«. الشعب  وأمام 
دائمة  لجنة   13 األمة تشكيل  وحسم مجلس 

باالنتخاب. لجان   6 بالتزكية، مقابل  ومؤقتة 
لتشكيل لجان  نيابية  املجلس طلبات  ورفض 
األعمال، وشؤون  بيئة  بشأن تحسني  مؤقتة 
ال���ن���ف���ط وال�����ط�����اق�����ة، وش���������ؤون غ���ي���ر م���ح���ددي 
شؤون  اختصاصات  على  وأبقى  الجنسية. 
ل��ل��ج��ن��ة   

ً
أص����ي����ا اخ���ت���ص���اص���ًا  اإلع����اق����ة  ذوي 

الصحية. الشؤون 

»هيئة االستثمار« تستهدف مبادرات السعودية الخضراء
إيمان عطية

ت��ع��ت��زم الهيئة ال��ع��ام��ة ل��الس��ت��ث��م��ار، ال��ت��ي ت��دي��ر ال��ص��ن��دوق ال��س��ي��ادي 
امل��ب��ادرات الخضراء  ��� االستثمار في  ��� قوامه 700 مليار دوالر  للبالد 
التي كشفت عنها اململكة العربية السعودية، في الوقت الذي يحتشد 
فيه أكبر منتجي النفط في الشرق األوس��ط؛ لدعم الجهود املبذولة؛ 
لخفض انبعاث الغازات املسببة لالحتباس الحراري، وفقًا ملا ذكرته 

وكالة بلومبيرغ.
وقال العضو املنتدب للهيئة العامة لالستثمار غانم الغنيمان: »كل 
العامة لالستثمار،  الهيئة  إلى  بالنسبة  للغاية  املبادرات مهمة  هذه 
وسنستثمر في هذه املبادرات طاملا أنها في النهاية ستكون ملصلحة 

البيئة واألجيال القادمة«.
 FII املستقبلي  االس��ت��ث��م��ار  م��ب��ادرة  ه��ام��ش  نقاشية على  وف��ي حلقة 
التي سيدعمها صندوق  امل��ب��ادرات  الغنيمان  ال��ري��اض، لم يحدد  في 

العامة  الهيئة  ال��ه��دف ه��و أن تجد  أن  إل��ى  ال��س��ي��ادي، مشيرًا  الكويت 
لالستثمار طرقًا للمساعدة في خفض درج��ات الحرارة في املنطقة، 
التي تتزايد سنويًا. وأضاف الغنيمان: »هذه املبادرات ليست باملهمة 
األق��ل فلنبدأ  السهلة، سيستغرق األم��ر س��ن��وات وس��ن��وات، لكن على 
ولنجمع ك��ل ج��ه��ودن��ا وق��درات��ن��ا معًا وم��ن ث��م يمكننا ال��وص��ول إلى 

أهدافنا في املستقبل«.

الغنيمان: سنستثمر لمصلحة البيئة واألجيال القادمة

¶  االستجوابات على جلسة 9 نوفمبر

¶ ال عالمات للمرض 
عند 81% من حاالت 

ابيضاض الدم لدينا

»حمدوك ضيف في منزلي وليس معتقالً«

قائد الجيش السوداني 
َيِعُد بدولة مدنية

والء عايش 
ث��وري  لفعاليات تصعيد  اس��ت��ع��دادات  وق��ع  على 
ك���ب���رى ف����ي ال�����س�����ودان، دع�����ا إل���ي���ه���ا ت���ح���ال���ف ق���وى 
امل��رك��زي«،  املجلس  مجموعة  والتغيير-  »الحرية 
اختفت  ال��ط��وارئ،  حالة  لكسر  املهنين،  وتجمع 
مظاهر ال��ح��ي��اة ف��ي ال��خ��رط��وم وم��دي��ن��ة أم درم��ان 
غ����ل����ق����ت ال�����ط�����رق، إم�����ا ب���ج���ن���ود ال���ج���ي���ش، وإم����ا 

ُ
وأ

قطاعات  غلقت 
ُ
أ كما  محتجون،  أقامها  بحواجز 

ح��ي��وي��ة أخ�����رى ك���ال���ب���ن���وك، ف���ي وق����ت أع���ل���ن ق��ائ��د 
من  ج��دي��دة،  ق���رارات  البرهان  عبدالفتاح  الجيش 
بينها حل النقابات واالتحادات املهنية، مؤكدًا أن 
القوات املسلحة اتخذت هذا املوقف إلعادة البريق 
إل��ى ث��ورة الشعب، الفتًا إل��ى أن��ه »خ��الل األسبوع 
األخير كان هناك تحريض ضد القوات املسلحة«، 
مشيرًا إلى أن » املخاطر التي شهدناها كان من 

املمكن أن تقود إلى حرب أهلية«.
شكل 

ُ
وأشار البرهان إلى أنه خالل األيام املقبلة ست

م��ج��ال��س ال��ع��دال��ة، م��ؤك��دًا أن ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة ال 

بمفردها،  االنتقالية  املرحلة  تستكمل  أن  يمكن 
وت��ح��ت��اج إل���ى م��ش��ارك��ة ال��ش��ع��ب. ووع����د ال��ب��ره��ان 
وتشكيل  ال���ث���ورة،  ش��ب��اب  م��ن  تشريعي  بمجلس 
مجلس سيادة، وحكومة مدنية بتمثيل حقيقي 
من جميع الواليات، وإلغاء قانون الطوارئ بعد 

إعادة تشكيل مؤسسات الدولة.
وق���ال إن رئ��ي��س ال�����وزراء ع��ب��داهلل ح��م��دوك ضيف 
في منزله لحمايته من قيود فرضتها عليه قوى 
، وسيعود إلى بيته بعد 

ً
سياسية، وليس معتقال

ه��دوء األم���ور، وب��اق��ي الشخصيات م��وج��ودة في 
مكان الئق.

وك������ان م���وق���ع »أك����س����ي����وس« األم���ي���رك���ي أف������اد ب���أن 
قيام  بإمكانية  مسبقًا  األميركين  أبلغ  البرهان 
ع��ن��اص��ر داخ�����ل ال��ج��ي��ش ب��ات��خ��اذ إج�������راءات ضد 
ال��ح��ك��وم��ة امل��دن��ي��ة. ف��ي امل��ق��اب��ل، أع��ل��ن��ت واش��ن��ط��ن 
ت��ع��ل��ي��ق م��س��اع��دات��ه��ا ل���ل���س���ودان م���ن مخصصات 
امل��س��اع��دات ال��ط��ارئ��ة ال��ب��ال��غ��ة 700 م��ل��ي��ون دوالر، 

فتية سودانيون رافعين شارات النصر عند حاجز من اإلطارات المشتعلةوطالبت باإلفراج عن جميع املعتقلن.
 في الخرطوم احتجاجاً على قرارات الجيش.. وفي اإلطار  عبدالفتاح البرهان

ل  هجوم سيبراني يعطِّ
محطات الوقود في إيران

محمد مجيد األحوازي 
تعّرضت إيران، أمس، لهجوم سيبراني على النظام املعلوماتي لتوزيع 
إل��ى تشكل طوابير  البنزين في املحطات، وأدى  أوق��ف توزيع  ال��وق��ود، 
طويلة. ونقل التلفزيون الرسمي عن املجلس األعلى لألمن القومي أن 

تفاصيل الهجوم ومنشأه موضع تحقيق.
املحطات،  لتشغيل مضخات  املخصص  الذكي  النظام  الهجوم  ل 

ّ
وعط

الذي يعمل باستخدام بطاقات إلكترونية تتيح الحصول على حصة 
شهرية من الوقود املدعوم، على أن يتم دفع ثمن الكمية املعّبأة )مدعومة 

كانت أم بالسعر العادي( ببطاقات مصرفية.
وقال علي فروزنده الناطق باسم وزارة البترول: »بالنظر إلى أن نظام 
بطاقة الوقود غير متصل باإلنترنت، فسيتم تخزين حصص الناس«.
صور  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  شرت 

ُ
ن متصل،  سياق  وف��ي 

وكتب  للتهكير،  تعّرضت  ط��ه��ران،  في  مثبتة  رقمية  إعانية  للوحات 
عليها سؤال مفاده »خامنئي! أين بنزيننا؟«.

وأملحت وكالة فارس إلى أن توقيت الهجوم السيبراني مرتبط باقتراب 
زي��ادة  ق��رار  شرارتها  كانت  التي   ،2019 نوفمبر  احتجاجات  ذك��رى 
السيبراني وسط  الهجوم  مع  التعامل  إي��ران  ال��وق��ود. وتحاول  أسعار 
ض��غ��وط للتفاوض م��ج��ددًا ح��ول إح��ي��اء االت��ف��اق ال��ن��ووي. وق���ال كبير 
مفاوضيها نائب وزير الخارجية علي باقري إنه سيتوجه إلى بروكسل 
غدًا، ملناقشة ما أسماه محادثات »موجهة نحو النتائج« مع منسق اللجنة 
النووي. لكن روبرت مالي املبعوث األميركي الخاص  املشتركة لاتفاق 
إي��ران ستكون في فيينا، وليس في  إلي��ران ق��ال إن اإلجابة على أسئلة 

بروكسل، و»عليها أن تسمع الجواب منا«.

المحرر القضائي
محكمة  حكم  أم��س  االستئناف  محكمة  أّي���دت 
فؤاد  اإلي��ران��ي  املتهم  ببراءة  القاضي  الجنايات 
ص���ال���ح���ي، وج��م��ي��ع امل��ت��ه��م��ني، م���ن ت��ه��م غسل 
األم��������وال، ف���ي أول ح��ك��م اس��ت��ئ��ن��اف��ي ت��ص��دره 
املحاكم بإحدى قضيتي شبكة صالحي، املتهم 

فيها 19 شخصًا، بينهم »رجال أعمال«.
وأك�������دت م��ح��ك��م��ة االس���ت���ئ���ن���اف أن�����ه ال ج��ري��م��ة 
ل��اع��ت��داء ع��ل��ى امل���ال ال��ع��ام، مستندة إل���ى حكم 
إل��ى  ع���ادت   

ً
أم����واال ه��ن��اك  وأن  التمييز،  ملحكمة 

ال�4 مايني  صندوق املوانئ باألرباح، وأن مبلغ 
املوانئ،  له عاقة بصندوق  القضية ليست  في 

وإنما هو مال خاص.

في السياق، قال املحامي د. يوسف الحربش إن 
البراءة الصادر  محكمة االستئناف أّيدت حكم 
بعد  دي��ن��ار  م��اي��ني   4 بمبلغ  موكلينا  ملصلحة 
الواقعة وسامة مصدر  ع��دم صحة  أثبتنا  أن 
األم���وال محل االت��ه��ام، واس��ت��ن��دت املحكمة إلى 

حكم سابق قّدمناه أثبت سامة األموال.
ي��ش��ار إل���ى أن م��ح��ك��م��ة االس��ت��ئ��ن��اف أّي�����دت في 

جلستها أمس حكم الجنايات القاضي بحبس 
صالحي ومتهم آخ��ر، مل��دة 4 س��ن��وات، عن تهم 

ق بتزوير أوراق مركبات.
ّ
تتعل

وال ت����زال م��ح��ك��م��ة ال��ج��ن��اي��ات ت��ن��ظ��ر ال��ق��ض��ي��ة 
بتهم  صالحي  مع  قضاة  فيها  املتهم  الثانية 
غسل األموال والتي صدر قرار بحظر النشر 

فيها.

16 األخيرة

توجه لتمديد إشراف الديوان األميري 
على مركز جابر.. عاماً

األمير محيياً حضور جلسة افتتاح مجلس األمة وإلى يساره ولي العهد وإلى يمينه الغانم )تصوير: حسني هالل(
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أ رئيسي أوزبكستان والنمسا األمير هنَّ
ب��ع��ث س��م��و أم��ي��ر ال���ب���اد ال��ش��ي��خ ن����واف األح��م��د 
أوزبكستان  إلى رئيس جمهورية  برقية تهنئة 
الصديقة شوكت ميرضاييف، عبر فيها سموه 
انتخابه  إع����ادة  بمناسبة  ت��ه��ان��ي��ه  خ��ال��ص  ع��ن 
رئاسية  لفترة  أوزب��ك��س��ت��ان  لجمهورية  رئيسًا 
جديدة، متمنيًا سموه له كل التوفيق والسداد 
الطيبة  وللعاقات  والعافية  الصحة  وم��وف��ور 
ب����ن ال���ب���ل���دي���ن ال���ص���دي���ق���ن امل����زي����د م����ن ال��ت��ط��ور 

والنماء.
كما بعث سمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد 
ب��رق��ي��ة ت��ه��ن��ئ��ة إل����ى رئ���ي���س ج��م��ه��وري��ة ال��ن��م��س��ا 
بيلن  دي��ر  ف��ان  د.ألكسندر  الصديقة  االتحادية 
بمناسبة  تهانيه  ع��ن خالص  فيها سموه  عبر 
العيد الوطني لباده، متمنيًا له موفور الصحة 
والعافية ولجمهورية النمسا وشعبها الصديق 

املزيد من التقدم واالزدهار.
وأرسل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
ورئ��ي��س مجلس األم���ة م���رزوق ال��غ��ان��م، ورئيس 
م��ج��ل��س ال�������وزراء س��م��و ال��ش��ي��خ ص���ب���اح ال��خ��ال��د 

برقيات مماثلة.
الدستورية  ال��س��ي��اق، أش���اد رئ��ي��س املحكمة  ف��ي 
باالنتخابات  أم��س  ناجي  ب��ن  محمد  املستشار 
الرئاسية في جمهورية ازوبكستان التي أجريت 
ل��ل��م��ع��اي��ي��ر  ال����ج����اري وت���م���ت وف���ق���ًا  ب���ن 22 و26 
وأس��ف��رت  والشفافية،  وال��ن��زاه��ة  الديموقراطية 
عن إعادة انتخاب الرئيس شوكت ميرضاييف 

لوالية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات.
وق���ال امل��س��ت��ش��ار ب��ن ن��اج��ي إن���ه تلقى دع���وة من 
في  للمشاركة  الكويت  ل��دى  أوزبكستان  سفارة 
الرئاسة بصفة مراقب دولي،  انتخابات  عملية 
الف��ت��ًا إل���ى أن ذل���ك ي��أت��ي ت��ق��دي��رًا ل����دور املحكمة 

الدستورية الكويتية الرائد وخبرتها املميزة.
وأض������اف أن امل���س���ؤول���ن ف���ي اوزب���ك���س���ت���ان على 
الكويتية  ال��دي��م��وق��راط��ي��ة  بالتجربة  ت��ام  إي��م��ان 
في  البرملانية  انتخاباتها  وشفافية  وب��ن��زاه��ة 
ال����ب����اد، وال���ت���ي ت���ج���رى دائ���م���ًا وف���ق���ًا ل��ل��م��ع��اي��ي��ر 

الديموقراطية والنزاهة الدولية.

شكر محمد بن سلمان على كرم الضيافة وحفاوة االستقبال

ولي العهد: قمة الشرق األوسط األخضر 
ز االعتماد على الطاقة النظيفة ستعزِّ

ب��ع��ث س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ مشعل 
األح���م���د ب��رق��ي��ة ش��ك��ر إل����ى أخ���ي���ه األم��ي��ر 
م��ح��م��د ب����ن س���ل���م���ان ول�����ي ال���ع���ه���د ن��ائ��ب 
رئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر ال��دف��اع في 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ال��ش��ق��ي��ق��ة، 
أع�����رب ف��ي��ه��ا س���م���وه ع���ن خ���ال���ص ش��ك��ره 
وتقديره على ما حظي به والوفد املرافق 
م���ن ك���رم ال��ض��ي��اف��ة وح���ف���اوة االس��ت��ق��ب��ال 
خال الزيارة الرسمية، ومشاركة سموه 
في القمة األولى ملبادرة الشرق األوسط 
األخ�����ض�����ر، ال���ت���ي ع���ق���دت أول م����ن أم���س 
ف���ي م��دي��ن��ة ال���ري���اض ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

السعودية الشقيقة.
وأش��اد سمو ولي العهد بما اتسمت به 
هذه القمة املهمة من تنظيم متقن وإدارة 
متميزة وما سينتج عنها من مساهمة 
في تعزيز االعتماد على الطاقة النظيفة 
للتحديات  والتصدي  العامة  والصحة 

البيئية.
س��ائ��ا س��م��وه امل��ول��ى ع��ز وج���ل أن يديم 
ع���ل���ى أخ���ي���ه األم����ي����ر م��ح��م��د ب����ن س��ل��م��ان 
موفور الصحة ودوام العافية وأن يحقق 
الشقيقة  ال��س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  للمملكة 
في  والنماء  التقدم  كل  الكريم  وشعبها 
الحرمن  ل��خ��ادم  الحكيمة  ال��ق��ي��ادة  ظ��ل 

الشريفن امللك سلمان بن عبدالعزيز.
وك����ان س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ مشعل 

األح��م��د ق��د ش����ارك ف��ي ال��ق��م��ة ع��ل��ى رأس 
وفد رسمي، وألقى كلمة خال افتتاحها 
��ر  ح������ذر ف���ي���ه���ا م����ن أن اس����ت����م����رار ال��ت��غ��يُّ
لسلسلة  ض  التعرُّ إل��ى  يقودنا  املناخي 
من الكوارث بما في ذلك حرائق الغابات 

والفيضانات ودمار املحاصيل الزراعية 
والجفاف وشح املياه والجوع وانتشار 

األمراض واألوبئة.
وش����������دد س����م����و ول��������ي ال����ع����ه����د ع����ل����ى أن 
ال����ك����وي����ت ك����ان����ت وال ت�������زال ف�����ي ط��ل��ي��ع��ة 

االستدامة  تحقيق  إل��ى  الساعية  ال���دول 
لكل  داع��م��ًا  وشريكًا  والبيئية،  البشرية 
اإلقليمية  الجهود  ما من شأنه تنسيق 
املناخي  ��ر  ال��ت��غ��يُّ ف��ي مكافحة  وال��دول��ي��ة 

العاملي.

ولي العهد لدى عودته إلى البالد من السعودية الليلة قبل الماضية وفي استقباله الغانم والمحمد والخالد

جمعية الصداقة الكويتية اإلنسانية:

حملة مساعدة المعسرين 
من مرضى غسل الكلى مستمرة

تواصل جمعية الصداقة الكويتية اإلنسانية 
مساعدة  تستهدف  التي  املختلفة،  أنشطتها 

املحتاجن على أرض الكويت.
وأك���د م��دي��ر ع��ام الجمعية خ��ال��د ب��ن سبت أن 
ح��م��ل��ة »خ��ي��رن��ا ف���ي ك��وي��ت��ن��ا« ال��ت��ي أطلقتها 
ال����ج����م����ع����ي����ة، وامل����خ����ص����ص����ة ك���ل���ي���ة مل���س���اع���دة 
املعسرين من مرضى الفشل الكلوي مستمرة 

حتى نهاية الشهر الجاري.
وأض���اف ب��ن سبت ف��ي تصريح ص��ح��اف��ي، أن 
الهدف من تلك الحملة هو تغطية مصاريف 
غ����س����ل ال����ك����ل����ى ل��������������1000 ح�����ال�����ة م������ن امل����رض����ى 
م���ن معاناتهم  ال��ت��خ��ف��ي��ف  ب��ه��دف  امل��ع��س��ري��ن، 

ورفع العبء عن كاهلهم.
بالكامل  تذهب  التبرعات  مبالغ  أن  وأوض��ح 
ل��ت��غ��ط��ي��ة ج��ل��س��ات غ��س��ل ال��ك��ل��ى م���ن دون أي 

استقطاعات تأخذها الجمعية منها.

وجدد خالد بن سبت دعوة الجمعية من خال 
حملتها اإلنسانية لكل من يرغب في املساهمة 
بهذه الحملة، س��واء من املواطنن أو املقيمن 
ب���ال���ت���واص���ل م����ع ال��ج��م��ع��ي��ة م����ن خ�����ال ه��ات��ف 
رقم:25640151 - 90056080 أو من خال موقع 
خ��ال  م���ن  أو   www.khf-kwt.com ال��ج��م��ع��ي��ة 

.KHF_KWT وسائل التواصل االجتماعي

دعم كويتي لحق الشعوب في تقرير مصيرها
اك������دت ال���ك���وي���ت، أم������س، دع���م���ه���ا م���ب���دأ ت��م��ك��ن 
الشعوب من حقها في تقرير مصيرها، مشيرة 
إلى أنه يعد أحد أهم املبادئ املنصوص عليها 

في ميثاق األمم املتحدة.
جاء ذلك خال بيان الكويت ال��ذي ألقاه نائب 
م��ن��دوب��ه��ا ال���دائ���م ل���دى األم����م امل��ت��ح��دة ال��وزي��ر 
امل����ف����وض ب�����در امل���ن���ي���خ أم������ام ال��ل��ج��ن��ة ال���راب���ع���ة 

للجمعية العامة لألمم املتحدة.
وقال املنيخ انه على الرغم من أن دولة فلسطن 
بالحكم  املتمتعة  غ��ي��ر  األق��ال��ي��م  ض��م��ن  ليست 

ال���ذات���ي ال��ت��ي تنظر ال��ل��ج��ن��ة ف��ي أوض��اع��ه��ا إال 
»ان��ن��ا ن��ؤك��د ض����رورة إن��ه��اء االح���ت���ال ال��ك��ام��ل 
لألراضي الفلسطينية وأهمية حصول الشعب 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ع��ل��ى ك���ام���ل ح��ق��وق��ه ال��س��ي��اس��ي��ة 
املشروعة بما في ذلك حقه في تقرير املصير«.

إغاثة الاجئن

واش������ار ال����ى ان����ه رغ����م ال������دور امل���ه���م وال��ح��ي��وي 
وال������اغ������ن������ى ع�����ن�����ه ال�����������ذي ت������ق������وم ب�������ه وك�����ال�����ة 
األم������م امل���ت���ح���دة إلغ����اث����ة وت���ش���غ���ي���ل ال��اج��ئ��ن 

الفلسطينين )أونروا(، والذي تتجاوز ابعاده 
ح�����دود ال������دور اإلن���س���ان���ي ال��ن��ب��ي��ل ل��ت��ص��ل ال��ى 
السام  األم���ن واالس��ت��ق��رار وت��ع��زي��ز  استتباب 
ب��امل��ن��ط��ق��ة، ف�����إن ال����وك����ال����ة، ل����ألس����ف، ت��ت��ع��رض 
ويشكك  والي��ت��ه��ا  يستهدف  سياسي  لهجوم 
بنزاهتها في سبيل تقويض حقوق الاجئن 

الفلسطينين.
ان ذل���ك األم���ر يتطلب حمايتها م��ن أي  امل��ن��ي��خ  واك���د 
اعتبارات سياسية وتوفير الدعم املالي املستدام لها 

لاضطاع بواليتها على أكمل وجه.

رؤية متجددة آمنة.. بتحديث الهوية المؤسسية

التأمينات تعزز خطة التطوير اإلستراتيجي

للتأمينات  العامة  للمؤسسة  العام  املدير  قال 
االج��ت��م��اع��ي��ة م��ش��ع��ل ال��ع��ث��م��ان: »ن��ط��ل��ق ال��ي��وم 
املرحلة  لتعكس  للمؤسسة  ال��ج��دي��دة  ال��ه��وي��ة 
ال���ج���دي���دة م���ن ال��ت��ط��وي��ر اإلس��ت��رات��ي��ج��ي ال���ذي 
يقوده العاملون في جميع قطاعات التأمينات 
وإدارات����ه����ا م��ن��ذ أع�����وام. ف��ق��د ب����دأت ال��ت��أم��ي��ن��ات 
أواخ����ر ع���ام 2015 ب��ال��ت��ط��وي��ر ت��دري��ج��ي��ا، وف��ي 
عام 2017 شرعنا في تطوير قطاع االستثمار، 
وتوسعة  بالكامل  هيكلته  إع���ادة  تمت  حيث 
بخبرات  وتعزيزه  االستثماري  الفريق  حجم 

استثمارية كويتية«.
وأضاف »كما تم إعادة بناء محفظة املؤسسة 
االستثمارية ووض��ع إج��راءات عمل مؤسسية 
ذل��ك كله  العاملية، وت��م  املمارسات  وف��ق أفضل 
وااللتزام  الحوكمة  قواعد  تمليه  ما  في ض��وء 
إع�����ادة تشكيل  إل���ى  ل��ه��ا  ام��ت��د تطبيقنا  ال��ت��ي 
ل��ج��ن��ة ال��ت��دق��ي��ق وامل���خ���اط���ر، ول��ج��ن��ة اس��ت��ث��م��ار 
أم������وال امل���ؤس���س���ة وت���ح���دي���د اخ��ت��ص��اص��ات��ه��م��ا 
جهود  كملت 

ُ
واست الحوكمة،  نظام  ض��وء  ف��ي 

ب��إع��ادة بناء  ال��ت��ط��وي��ر ف��ي ع���ام 2019 إذ قمنا 
ال��ه��ي��ك��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ل��م��ؤس��س��ة وب����دأن����ا ف��ي 
تطوير الخطة اإلستراتيجية التي نعمل على 

أساسها اليوم«.

قطاع االستثمار

وتابع العثمان: إن النجاح في تطوير قطاع 

االستثمار أكسب املؤسسة إصرارًا على أن 
ت��ش��ه��د ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات األخ����رى نجاحًا 
 ما لم يكن أكبر، وأصبح ذلك أساس 

ً
مماثا

شملت  حيث  التالية،  السنوات  ف��ي  العمل 
تنفيذية  مبادرة   26 اإلستراتيجية  الخطة 
تطول جميع قطاعات املؤسسة وإداراتها. 
وم�����ن أب������رز األول�����وي�����ات »ت��ف��ع��ي��ل ال��ت��ح��ول 
ال���رق���م���ي« ال���خ���اص ب���رف���ع ك���ف���اءة ع��م��ل��ي��ات 
هي  وال��ت��ي  والخدمية،  الداخلية  املؤسسة 
أحد أعمدة خطة التأمينات اإلستراتيجية.
امل��رح��ل��ي��ة  اإلن������ج������ازات  أح�����د  ك�����ان  وأردف: 
ل���خ���ط���ة ال����ت����ح����ول ال����رق����م����ي ه�����و ال���ت���ط���وي���ر 
ال��س��ري��ع ف���ي ال��خ��دم��ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ال��ت��ي 
ت��ق��دم��ه��ا ال���ت���أم���ي���ن���ات م����ن خ�����ال م��وق��ع��ه��ا 
اإللكتروني وتطبيق »التأمينات ذخر«، ال 
وال��ذي  وتحدياتها،  الجائحة  أثناء  سيما 
التطبيق  ف��ي  ال��ت��أم��ي��ن��ات  بمساهمة  ج  ����وِّ

ُ
ت

ال��ح��ك��وم��ي امل���وح���د »س���ه���ل«، وال��ع��م��ل ج��ار 
على إضافة املزيد من الخدمات األخرى به.

شفافية ووضوح

م���ن ج��ان��ب��ه، أوض����ح رئ��ي��س ق��ط��اع اإلدارة 
ال��ع��ام��ة خ��ال��د ال���ه���اج���ري: ت��ح��دي��ث ال��ه��وي��ة 
املؤسسية هو إحدى املبادرات التي تخللت 
مراحل التطوير اإلستراتيجي، وقد تضّمن 
موقعًا إلكترونيًا جديدًا أسهل استخدامًا، 

وح���رص���ن���ا ف���ي ه����ذا ال��ت��ح��دي��ث ال�����ذي ج��اء 
ت��ح��ت ع��ن��وان »رؤي����ة م��ت��ج��ددة آم��ن��ة« على 
تبني هوية تعّبر عن الشفافية والوضوح، 
ولذلك جاء الشعار الجديد ممّيزًا لحروف 
ك��ل��م��ة »ال���ت���أم���ي���ن���ات« ب��خ��ص��ائ��ص ح��دي��ث��ة 
التأمينات،  تشهده  ال��ذي  التطوير  ت��واك��ب 
وت���رم���ز ف���ي ال���وق���ت ن��ف��س��ه إل���ى أف���ق مدينة 
ال���ك���وي���ت، ب��م��ا ف��ي��ه ص����رح ال��ت��أم��ي��ن��ات وم��ا 
له من متانة نظام الرعاية االجتماعية 

ّ
يمث

يمّيز  أزرق  وبلون  الكويت وديمومته،  في 
يتنا.

ّ
محل

وت���ج���در اإلش������ارة إل����ى أن ت��ح��دي��ث ال��ه��وي��ة 
امل����ؤس����س����ي����ة ي���ت���ط���ل���ب م�������راع�������اة ط��ب��ي��ع��ت��ه 
سيستمر  فإنه  السبب  ول��ه��ذا  التدريجية، 
ال��ص��ادرة  الوثائق  بكل  بالتعامل  السماح 
نهاية  القديم حتى  بالشعار  املؤسسة  عن 

العام املقبل.
وق���د أك���د ال��ع��ث��م��ان ف��ي خ��ت��ام ال��ت��ص��ري��ح أن 
االس���ت���دام���ة ف���ي ت��ق��دي��م خ���دم���ات ت��أم��ي��ن��ي��ة 
كريمة  معيشة  لضمان  رائ���دة  واجتماعية 
التأمينات،  من  اإلستراتيجي  الغرض  هو 
الخطط واأله���داف  ُوِض��ع��ت جميع  وال���ذي 
م��س��ي��رة  وإن  ل���خ���دم���ت���ه،  اإلس���ت���رات���ي���ج���ي���ة 
ال���ت���ط���وي���ر م��س��ت��م��رة ب���م���ا ي���ع���زز اس���ت���دام���ة 
الدور التأميني الرائد للتأمينات، ويضمن 

العيش الكريم للمواطن.

خالد بن سبت:
نستهدف تغطية 
مصاريف 1000 حالة

¶ اتسمت بتنظيم متقن وإدارة متميزة

خالد بن سبت

تعّبر عن الوضوح 
والشفافية وتتمّيز 

بخصائص حديثة

بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة واألربعين من 
البدء بتطبيق نظام التأمينات االجتماعية في الكويت، 

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية الهوية 
المؤسسية الجديدة، التي تعّد امتداداً للتطوير الذي 

تم في السنوات القليلة الماضية وألحقها بركب 
المؤسسات المتطورة إدارياً تبعاً ألحدث أساليب العمل 

وأكثر المعايير صرامًة.
وجاء في باكورة تحديث الهوية المؤسسية الذي 

دشنته التأمينات شعار المؤسسة الجديد وموقع 
إلكتروني ُمجّدد يلّبي احتياجات المستفيدين، ال سّيما 

مع النمو الواضح في أعداد المعامالت اإللكترونية التي 
تجاوزت 550 ألف معاملة منذ بداية العام الحالي وحتى 

سبتمبر الماضي.

السعي الستدامة 
خدمات تأمينية 

واجتماعية رائدة

خالد الهاجري:مشعل العثمان: 

1 - رفع اإلقبال على الخدمات اإللكترونية بنسبة 500% في 2020.
ب��ال��ك��ام��ل إداري����ا وتقنيا ورف���ع طاقته  االت��ص��ال  إع����ادة هيكلة م��رك��ز   - 2

التشغيلية.
وفرع  التأمينية  الحماية  مد  لتقديم خدمات  غرناطة  ف��رع  - تخصيص   3
ض��اح��ي��ة م��ب��ارك ال��ع��ب��داهلل ل��خ��دم��ة امل��راج��ع��ن م��ن ف��ئ��ة ك��ب��ار ال��س��ن وذوي 

االحتياجات الخاصة مع االستمرار في استقبالهم بجميع الفروع.
4 - نجاح برنامج ربط أنظمة املؤسسة مع أنظمة 57 جهة أخرى لتمكن 

إنجاز التعامالت اإللكترونية بسرعة وموثوقية.
5 - إنجاز أكثر من 550 ألف معاملة إلكترونية منذ بداية عام 2021 حتى 

سبتمبر املاضي.

6 - إعادة بناء الهيكل التنظيمي للمؤسسة بصورة تواكب النمو املتزايد 
في أعداد املستفيدين من نظام التأمينات االجتماعية.

7 - إنشاء إدارة الحوكمة وااللتزام.
8 - إعادة تشكيل لجنة التدقيق واملخاطر ولجنة استثمار أموال املؤسسة 

في مجلس اإلدارة وتحديد اختصاصاتهما في ضوء نظام الحوكمة.
9 - إعادة هيكلة قطاع االستثمار على ضوء قواعد الحوكمة.

10 - ت��ح��ق��ي��ق م��ع��دل ع��ائ��د ع����ام ع��ل��ى االس��ت��ث��م��ار ل��ل��س��ن��ة امل��ال��ي��ة امل��اض��ي��ة 
)2020/  2021( يساوي 16.5% وهو معدل غير مسبوق في تاريخ التأمينات.

أداء في  11 - نمو قيمة أص��ول املحفظة االستثمارية 20.9% وهو أفضل 
تاريخ التأمينات.

أبرز إنجازات التأمينات حتى 2021:
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عمومية الجمعية اعتمدت التقريرين المالي واإلداري

انتخاب مجلس إدارة »الصحافيين« بالتزكية
ال���ع���ادي���ة لجمعية  ال��ع��م��وم��ي��ة  ال��ج��م��ع��ي��ة  اع���ت���م���دت 
اإلداري  التقريرين  باإلجماع  الكويتية  الصحافيني 
ع��ام 2020، كما اعتمدت  اإلدارة عن  وامل��ال��ي ملجلس 
امل���ي���زان���ي���ة ال��ت��ق��دي��ري��ة ل���ع���ام 2021 وم��ك��ت��ب ال��ب��زي��ع 
ل���ع���ام 2021 ف��ي  وش���رك���ائ���ه���م ل��ت��دق��ي��ق ال���ح���س���اب���ات 
االج��ت��م��اع ال����ذي ُع��ق��د م��س��اء االث���ن���ني امل���اض���ي بمقر 

الجمعية املؤقت. 
وح��ض��ر ع��ن ال��ج��م��ع��ي��ة ع��دن��ان ال���راش���د؛ أم���ني ال��س��ر، 
وج���اس���م ك���م���ال؛ أم����ني ال���ص���ن���دوق، وم��م��ث��ل��و وزارة 
مدير  ب��ن شفلوت  االجتماعية خالد سعد  ال��ش��ؤون 
م��راق��ب  العجمي  وظ��اف��ر  األه��ل��ي��ة،  الجمعيات  إدارة 
الباحث  العتيبي  األهلية، ومحمد  الجمعيات  إدارة 
القانوني، وكل من نوف املويزري، ومنيرة العجمي، 
ال��ب��زي��ع لتدقيق  امل��ط��ي��ري، وم���ن���دوب مكتب  وع��ل��ي��اء 

الحسابات أحمد شعالن.
واع��ت��م��د م��ج��ل��س إدارة ج��م��ع��ي��ة ال��ص��ح��اف��ي��ني في 
اج��ت��م��اع��ه األول ال����ذي ُع��ق��د م��س��اء االث��ن��ني أس��م��اء 

ال���ج���دي���د، حيث  ال��ج��م��ع��ي��ة  إدارة  م��ج��ل��س  أع���ض���اء 
اف��ت��ت��ح االج���ت���م���اع ال���زم���ي���ل ع���دن���ان ال����راش����د، أك��ب��ر 
أعضاء  فيها  بكلمة ترحيبية هنأ  األع��ض��اء سنًا، 
ت��زك��ي��ة  ب��ح��ص��ول��ه��م ع��ل��ى  ال���ج���دد  م��ج��ل��س اإلدارة 
أن  األعضاء  العمومية وتمنى من  الجمعية  وثقة 
ي��ع��م��ل��وا مل��ا ف��ي��ه ال��خ��ي��ر للصحافة وال��ص��ح��اف��ي��ني. 
 ت��زك��ي��ة واخ��ت��ي��ار الزميلة 

ً
ث��م ط��ل��ب ال���راش���د ب���داي���ة

ملسيرتها  للجمعية  فخرية  رئيسة  حسني  فاطمة 
االنتخابات  باب  تح 

ُ
ف ذلك  بعد  املشهودة،  املهنية 

ل��ل��م��ن��اص��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، وه���ي ال��رئ��اس��ة وأم��ان��ت��ي 
الراشد  السر وال��ص��ن��دوق، وق��د تم اختيار عدنان 
اإلدارة، وج��اس��م كمال  مل��ج��ل��س  رئ��ي��س��ًا  ب��ال��ت��زك��ي��ة 
ب���ال���ت���زك���ي���ة ألم����ان����ة ال����س����ر، وده�����ي�����ران أب�����ا ال��خ��ي��ل 
ال��ص��ن��دوق، وراب��ع��ة حسني مكي  بالتزكية ألم��ان��ة 
الجمعة مديرة للمقر، إضافة إلى عضوية كل من 
فاطمة حسني )الرئيس الفخري(، وعويد العنزي، 

وعبدالرحمن العليان.
ج��م��ع��ي��ة  إدارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س  ال������راش������د  وت�����ق�����دم 
ال���ك���وي���ت���ي���ة وأع�����ض�����اء م���ج���ل���س إدارة  ال���ص���ح���اف���ي���ني 
العمومية على  الجمعية  بالشكر ألعضاء  الجمعية 
اإلداري  التقرير  واعتمادهم  اإلدارة  بمجلس  ثقتهم 
واملالي، وملمثلي وزارة الشؤون على حسن تعاونهم، 
اإلداري  والجهاز  الجمعية  إدارة  مجلس  وألع��ض��اء 

على جهودهم خالل الفترة املاضية.

 الراشد رئيساً.. وكمال
أميناً للسر.. وأبا الخيل 

ألمانة الصندوق

عدنان الراشد وجاسم كمال وخالد بن شفلوت وأحمد شعالن خالل الجمعية العمومية

66.5% من موظفيه الكويتيين دون عمر 40 عامًا

»شباب« القطاع الحكومي.. عائق يقلص فرص التوظيف
أميرة بن طرف

في وقت يبدو فيه تحديد أسقف مليزانية الجهات 
الفرص  توفير  في  التوسع  أم��ام  عائقًا  الحكومية 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة ف���ي ال��ق��ط��اع ال��ح��ك��وم��ي، ت��ش��ي��ر األرق����ام 
الكبيرة  النسبة  ف��ي  ث��اٍن يتمثل  إل��ى وج��ود عائق 

للشباب في القطاع الحكومي.
فأبسط معادالت توفير فرص وظيفية للشباب في 
املؤسسات الحكومية، هي خروج الكوادر العاملة 
ب���ع���د ال���ت���ق���اع���د، ودخ�������ول ع���ن���اص���ر ش���اب���ة ج���دي���دة 
مكانها، إال ان هذه املعادلة تبدو شبه صعبة في 
البالد، ألن الغالبية العظمى من موظفي املؤسسات 
ال��ح��ك��وم��ي��ة م���ن ال��ش��ب��اب، وي��ت��ط��ل��ب خ��روج��ه��م من 
دائرة العمل للتقاعد، على االقل عقدين من الزمن.

وب��ل��غ��ة األرق�����ام ووف��ق��ا إلح��ص��ائ��ي��ات س���وق العمل 
ال��رس��م��ي��ة، ف���إن 91.5% م���ن ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة في 
القطاع الحكومي هم دون الخمسني عامًا، و%66.5
 من الكوادر الكويتية العاملة في القطاع الحكومي 
ي��ع��ن��ي ان ه���ذه النسبة  م���ا  م���ا دون 40 ع���ام���ًا،  ه���م 

ت��ح��ت��اج م��ا ال ي��ق��ل ع��ن 20 ع��ام��ا أو اك��ث��ر للتقاعد، 
بينما نسبة من تجاوزوا الخمسني عاما هي %8.5 
ف��ق��ط م���ن ال��ع��ام��ل��ني ف���ي ال��ق��ط��اع ال��ح��ك��وم��ي، منهم 

0.8% تجاوزوا الستني.
وت����ؤك����د ه�����ذه األرق��������ام أن ال���ش���ب���اب ه����م ال��غ��ال��ب��ي��ة 
العظمى في القطاع الحكومي، وبالتالي لن يكون 
ت��ق��اع��ده��م ق��ري��ب��ًا ل��ي��وف��ر ف��رص��ا وظ��ي��ف��ي��ة ل��ل��ك��وادر 

الجديدة واملتوقع تخرجها.
ويؤكد واقع التوظيف في البالد، انه لم يعد هناك 
ب��د م��ن ض����رورة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ج��دي��د ال��ت��ش��ري��ع��ات 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ت��ش��ج��ي��ع ال���ش���ب���اب، وش����رك����ات ال��ق��ط��اع 
ال���خ���اص ع��ل��ى ح���د س������واء، الس��ت��ق��ط��اب ال��ع��ن��اص��ر 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��ل��ع��م��ل ف���ي ه����ذا ال���ق���ط���اع، ب��ي��ن��م��ا ت��ب��دو 
ال���ح���اج���ة م��ل��ح��ة ل��خ��ل��ق أم������ان وظ���ي���ف���ي ي�������وازي م��ا 
ي���وف���ره ال��ق��ط��اع ال��ح��ك��وم��ي ل��ل��ك��وادر ال��وط��ن��ي��ة في 
القطاع الخاص، باملقابل، فإن املشاريع املستقبلية 
ف���ي خ��ط��ط ال��ت��ن��م��ي��ة ي��ج��ب أن ت��ض��ع ب��اع��ت��ب��اره��ا 
ع���دد ال��ف��رص ال��وظ��ي��ف��ي��ة ال��ت��ي س��ت��وف��ره��ا، مقارنة 

بامليزانية التي تتطلب إلنشائها.

مع فتح التأشيرات من جديد

تنسيق كويتي ـــ مصري 
لمحاصرة عقود العمل الوهمية

القاهرة - محمد عبدالناصر
ال���ع���ام���ل���ة  ال�����ق�����وى  وزارة  أن  سبقلا  ع���ل���م���ت 
امل��ص��ري��ة ت��ج��ري ح��ال��ي��ًا ع��م��ل��ي��ة ت��دق��ي��ق على 
عقود العمل القادمة من الكويت؛ حرصًا على 
والعقود  الهامشية  العمالة  أزم��ة  تكرار  ع��دم 
وسببت  السطح  على  ظهرت  التي  الوهمية، 
أزمة عمالية خالل جائحة كورونا، وال سيما 
مع عودة فتح التأشيرات )الفيز( في الكويت 

من جديد.
وق������ال م���ص���در م���ط���ل���ع: »إن ه���ن���اك ت��وص��ي��ات 
ب���ال���ح���رص ع���ل���ى دراس��������ة ال���ع���ق���ود ال���خ���اص���ة 
القطاعني  في  املصرية  العمالة  مع  بالتعاقد 
األه���ل���ي وال��ح��ك��وم��ي ف���ي ال��ك��وي��ت، وم��راج��ع��ة 
ت��ط��اب��ق��ه��ا واستيفائها  م��ن  وال��ت��أك��د  ال��ب��ن��ود 
املعايير العاملية في التعاقد العمالي، أهمها 
األج���������ور وال����ع����ط����ل ال���س���ن���وي���ة واألس���ب���وع���ي���ة 
وال��ب��دالت  واالجتماعية  الطبية  والتأمينات 

ألصحاب املهن الخطرة والنادرة«.
لت  وأوضح املصدر أن ترشيحات ال��وزارة فعَّ
املصرية  ال��ع��م��ال��ة  الخ��ت��ي��ار  إض��اف��ي��ة  معايير 
الكويتي والعربي،  العمل  املطلوبة في سوق 
والتطبيقية،  التحريرية  لالختبارات  إضافة 
وإج��راء محاضرات مهنية ودورات تدريبية، 
وثقافته  املضيف  البلد  ب��ق��وان��ني  وال��ت��ع��ري��ف 

العامة.
 مستمرًا مع 

ً
وب���نيَّ امل��ص��در أن ه��ن��اك ت��واص��ال

والعمل  الشؤون  وزارة  في  الكويتي  الجانب 
ملراجعة العقود والتأكد من وجودية الشركات 
ونشاطها على أرض الواقع وتاريخها املهني 
أي  ح��ال سجلت ض��ده��ا  وس��ج��ل مخالفاتها 

مخالفة عمالية.
وق��ال املصدر إن تشديد اإلج��راءات من شأنه 
إنهاء أزمة العقود الوهمية وتجارة اإلقامات 
التي عانى منها البلدان مؤخرًا خالل جائحة 

كورونا.

»الكهرباء«: سعياً لتوفير احتياجات المشاريع التنموية الحيوية

التيار إلى محطة التحويل 
الرئيسية في مشروع المطار

محمود الزاهي
امل������ش������اري������ع  إدارة  م�������دي�������ر  ك������ش������ف 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ف��ي ق��ط��اع ال��ن��ق��ل التابع 
ل���������وزارة ال���ك���ه���رب���اء وامل��������اء م.ف���ي���ص���ل 
ال���س���م���ي���ط أن ال���ق���ط���اع ان���ت���ه���ى أم���س 
)الثالثاء( من تشغيل معدات محطة 
ال���ت���ح���وي���ل ال���رئ���ي���س���ي���ة ف����ي م���ش���روع 
امل����ط����ار ال���ج���دي���د »م���ح���ط���ة D« ج��ه��د 

132/11 ك.ف.
وتوقع السميط في تصريح ل� سبقلا 
ت��ش��غ��ي��ل م����ع����دات م��ح��ط��ة ال��ت��ح��وي��ل 
الرئيسية باملطار »E« في 21 نوفمبر 
األشغال  وزارة  مع  بالتنسيق  املقبل 
ل��ل��ط��ي��ران  ال���ع���ام���ة  واإلدارة  ال���ع���ام���ة 

املدني.
وأوض������ح أن إن���ج���از امل����ش����روع ي��أت��ي 
في إط��ار ح��رص ال���وزارة على توفير 
ال����ط����اق����ة ال����ك����ه����رب����ائ����ي����ة ل���ل���م���ش���اري���ع 
وفي  ال��دول��ة،  تنفذها  التي  التنموية 

مقدمتها مشروع املطار الجديد.

تأمني الطاقة

وأش��ار السميط إلى أن التعاقد على 
ث��م تشغيل معدات  ت��زوي��د وت��رك��ي��ب، 
ه���ات���ني امل��ح��ط��ت��ني ال��رئ��ي��س��ي��ت��ني م��ن 
قبل الكهرباء يهدف للمحافظة على 
وتأمني  الكهربائية  الشبكة  استقرار 
اح����ت����ي����اج����ات ال����ط����اق����ة ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة 
واس���ت���م���راري���ة ال��ت��ي��ار مل��ن��ش��آت م��ط��ار 
ال��ك��وي��ت ال��دول��ي ال��ج��دي��د، ال���ذي يعد 
أح���د امل��ش��اري��ع االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة التي 
ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا ح��ال��ي��ًا ل���دع���م ال��ب��ن��ي��ة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��دول��ة م���ن خ����الل ت��ط��وي��ر 
ودع���م حركة  ال��ج��وي  النقل  منظومة 
الطيران الخاص والتجاري والشحن 
ال�����ج�����وي، وك�����ذل�����ك ت���وف���ي���ر إم���ك���ان���ي���ة 
أن��واع الطائرات بما  استقبال جميع 
فيها العمالقة، لتعزيز وزيادة حجم 
ال��ط��اق��ة االس��ت��ي��ع��اب��ي��ة وال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة 

مل���ط���ار ال���ك���وي���ت ال����دول����ي، م���ا ي��ؤه��ل��ه 
ل��ي��ك��ون م��ح��ورًا إقليميًا ض��م��ن رؤي��ة 
الكويت 2035 الهادفة لتحويل البالد 

إلى مركز مالي وتجاري عاملي.

أعمال الربط

ول��ف��ت ال��س��م��ي��ط إل���ى أن���ه ب��ال��رغ��م من 
اإلج�����������راءات ال���ت���ي ت����م ات����خ����اذه����ا ف��ي 
ال��ك��وي��ت مل��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، 
وت����ع����ط����ل وص��������ول االخ���ت���ص���اص���ي���ني 
م����ن ال����ش����رك����ات امل���ص���ن���ع���ة ل��ل��م��ع��دات 
إل����ى ال���ك���وي���ت، ف����إن أع���م���ال امل��ش��اري��ع 
اإلن���ش���ائ���ي���ة ال���خ���اص���ة ب��ن��ق��ل ال��ط��اق��ة 
ال����ك����ه����رب����ائ����ي����ة )خ�������ط�������وط ه����وائ����ي����ة 
وك���ي���ب���الت أرض���ي���ة وك���ذل���ك م��ح��ط��ات 
ت���ح���وي���ل رئ���ي���س���ي���ة ل���خ���ف���ض ال��ج��ه��د 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي(، ق���د اس��ت��م��ر ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
ليتم االلتزام بالبرامج املعدة مسبقًا 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ أع���م���ال رب����ط ش��ب��ك��ات ال��ن��ق��ل 
الكهربائية فيما بينها، وكذلك الربط 
الكهربائية  الطاقة  توليد  بمحطات 
املوجودة في مناطق بعيدة من خالل 
الهوائية  ال��خ��ط��وط  عبر  ال��ط��اق��ة  نقل 
والكيبالت األرضية ملسافات بعيدة، 
ح��ت��ى ت��ص��ل إل���ى م��ح��ط��ات ال��ت��ح��وي��ل 
ال����رئ����ي����س����ي����ة ال����ق����ري����ب����ة م������ن م���ن���اط���ق 

األحمال الكهربائية الجديدة.

إحدى العامالت تتابع عملية التشغيل في محطة التحويل

تركيب 28 محطة في »المطالع«
من  انتهى  النقل  قطاع  إن  السميط  فيصل  الكهربائية  امل��ش��اري��ع  إدارة  مدير  ق��ال 
تركيب 28 محطة تحويل رئيسية في مشروع مدينة املطالع، ويتم حاليًا تركيب 12 
محطة أخرى في مرحلة اإلنشاء والبناء. وأضاف أن الوزارة انتهت كذلك من تركيب 
مغذيات الكيبالت الرئيسية بني محطات التحويل األربع الرئيسية في املدينة، وحاليا 
توليد  بني محطة  الرئيسي  الهوائي  الخط  تركيبات  أعمال  من  االنتهاء  انتظار  في 

القوى الكهربائية في الصبية واملحطات الرئيسية في املطالع.
ولفت إلى أنه من املتوقع إطالق التيار الكهربائي في املحطات الرئيسية باملشروع في 
الربع األول من 2023 وفق الخطة املوضوعة من قبل الوزارة بالتنسيق مع الجهات 

األخرى في الدولة.

 السميط
لـ سبقلا: تركيب 

 المحطة الثانية
21 نوفمبر المقبل

الجامعة األميركية:

شراكة تدريب معتمدة لمركز  
CertNexus التعليم المستمر مع

أعلن مركز التعليم املستمر )CCE( في الجامعة 
مع  شراكته  ع��ن   )AUK( الكويت  ف��ي  األميركية 
CertNexus - هيئة إصدار الشهادات التي توفر 
شهادات التكنولوجيا الناشئة وأوراق االعتماد 
الرقمية لألعمال التجارية والبيانات والتطوير 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ع���ل���وم���ات وامل��ت��خ��ص��ص��ني في 
األم�������ن، م���ش���ي���رًا إل�����ى ت���وس���ي���ع ق���ائ���م���ة ش���ه���ادات 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ن��اش��ئ��ة امل���وث���وق���ة وامل��ط��ل��وب��ة 
التدريب  ج���دول  إل��ى  الرقمية  االع��ت��م��اد  وأوراق 

الخاص بالشركات والعامة.
وقالت مديرة مركز التعليم املستمر )CCE( نهال 
 CertNexus أن ش��ه��ادات لقد وج��دن��ا  ال��ش��اف��ع��ي: 
ه�����ي ال����ح����ل األف�����ض�����ل ل���ل���م���وظ���ف���ني وامل���رش���ح���ني 
ال���ذي���ن ي��ت��ط��ل��ع��ون إل���ى إن���ش���اء ث��ق��اف��ة ت��رك��ز على 
امل��ه��ارات  لدعم  طريقة  توفير  م��ع  التكنولوجيا 

واملعرفة.

الحلول  تستكشف  اليوم  املؤسسات  ألن  ونظرًا 
فإن  ال��س��وق،  ف��ي  مؤهلة  لتصبح  التكنولوجية 
أم��ر بالغ  امل��ه��ارات  إل��ى توحيد معايير  الحاجة 

األهمية. 
وتعليقًا على الشراكة، قال جيف فيليس رئيس 
التعليم  م��رك��ز  ي��ك��ون  أن  »يسعدنا   :CertNexus
ال��ج��ام��ع��ة األم���ي���رك���ي���ة في  ف���ي   )CCE( امل��س��ت��م��ر
ت��دري��ب معتمد  ال��ك��وي��ت )AUK( أح����دث ش��ري��ك 
ل��دي��ن��ا. ل��ق��د ط��ورن��ا دورات ت��دري��ب��ي��ة وش��ه��ادات 
عالم  ف��ي  معايير  ت��ق��دم  رق��م��ي��ة  اع��ت��م��اد  وأوراق 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال���ن���اش���ئ���ة، وح���ق���ي���ق���ة أن م��رك��ز 
التعليم املستمر وسع عروضه لتشمل دوراتنا 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��وض��ح ب��ش��ك��ل أك��ب��ر ض����رورة 
التصديق على هذه املهارات، ونحن متحمسون 
ل��ت��وح��ي��د ال��ج��ه��ود ودع�����م ق��درت��ه��م ع��ل��ى ت��ق��دي��م 

أحدث تدريب وشهادات تكنولوجيا«.

تقاعد معظم 
موظفي الجهات 

الحكومية يحتاج
إلى عقدين

مطلوب تشريعات 
لخلق فرص وظيفية 

للشباب في 
»الخاص«

التوظيف في القطاع الحكومي يواجه عقبات مستقبلية
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سمو األمير افتتح دور انعقاد المجلس:

ليوفقنا الله لخدمة الكويت وأهلها األوفياء
■ الغانم: أخطأنا جميعاً وال نكابر.. وجّربنا التصارع فماذا جنينا؟

أش�����اد رئ���ي���س م��ج��ل��س األم�����ة م������رزوق ال���غ���ان���م ب��دع��وة 
سمو أمير البالد إلى الحوار بني السلطتني كمبادرة 
مثنيًا  السياسيني،  وال��رك��ود  الجمود  بكسر  أسهمت 
ف���ي ال���وق���ت ن��ف��س��ه ع��ل��ى ال��ت��ج��اوب ال��س��ري��ع وال���ف���وري 
ملمثلي األم���ة م��ن مختلف األط��ي��اف وال��ت��وج��ه��ات مع 

هذه الدعوة الكريمة.
وأك��د الغانم في كلمته أم��س، التي ألقاها في افتتاح 
التشريعي  الفصل  م��ن  الثاني  ال��ع��ادي  االن��ع��ق��اد  دور 
ال������س������ادس ع����ش����ر، أه���م���ي���ة ت���ف���ع���ي���ل م�����ب�����ادئ ال����ح����وار 
البناء  والنقد  املستديرة  امل��ائ��دة  وسياسة  وال��ت��واف��ق 
ب��داًل من وصفات التصارع  لحل املشكالت املصيرية، 

واالشتباك السياسي والطعن والتشكيك والتخوين.
وذك���ر ال��غ��ان��م »ي���ا ص��اح��ب ال��س��م��و ال أح���د فينا ينكر 
قلوبنا جميعًا، عدم  تكتنف  التي  ال��رض��ا،  ع��دم  حالة 
ال��ذي اعترى العمل السياسي في  الرضا من الجمود 
الكويت، واملراوحة - إن لم أقل التراجع - على صعيد 

التعاطي السياسي مع قضايانا الوطنية«.
وأضاف الغانم »بعد إضاعة الكثير من الوقت، وبعد 
أن فوتنا العديد من الفرص املواتية، للبدء في العمل 
الجماعي البناء، جاءت دعوة سموكم إلى الحوار بني 

السلطتني، كتدخل ساٍم من قبلكم، وكمبادرة أسهمت 
في كسر الجمود وال��رك��ود، فكان أن رد ممثلو األم��ة، 
الدعوة  ه��ذه  على  والتوجهات،  األطياف  من مختلف 

بالتجاوب السريع والترحيب الفوري«.
وأش�������ار ال���غ���ان���م »ع���ق���ب االن���ت���ه���اء م����ن ب���ع���ض م��ل��ف��ات 
إل��ى مرئياته،  ال��ح��وار، استمعتم يا سمو األمير  ه��ذا 
تحقيق  شأنها  م��ن  خ��ط��وة  لكل  مباركتكم  وأعطيتم 
االس�����ت�����ق�����رار ال����س����ي����اس����ي وإش������اع������ة م����ن����اخ ال����ت����ع����اون 

واإلنجاز«.
وذك����ر ال��غ��ان��م »ألن���ك���م ي���ا س��م��و األم���ي���ر ت��ح��م��ل��ون بني 
وسيرة  سيرتكم  وألن  ح��ان��ي��ًا،  أب��وي��ًا  قلبًا  جوانحكم 
من سبقوكم هي سيرة التسامي والتسامح والترفع، 
امل��ادة  تفعيل  ومبهجًا،  مفرحًا  إع��الن��ًا  وك���ان  أعلنتم، 
وكلفتم  ال��خ��اص،  بالعفو  قة 

ّ
واملتعل الدستور  م��ن   75

رؤساء السلطات الثالث باقتراح الضوابط والشروط، 
��ق��ة ب���ه���ذا امل����ل����ف، ل��ي��ت��ح��ق��ق ال���ت���الق���ي امل��ح��م��ود 

ّ
امل��ت��ع��ل

ب��ني اإلرادة األم��ي��ري��ة وال��رغ��ب��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة وف���ق األط��ر 
الدستورية املتعارف عليها«.

وأضاف الغانم »نأمل من اهلل تعالى أن تتوج جهودنا 
ج��م��ي��ع��ًا ف���ي ت��ح��ق��ي��ق ان���ف���راج���ات، ي��س��ع��د ب��ه��ا الشعب 

الكويتي، بمباركة ورعاية من سموكم الكريم«.
وبنّي الغانم »من خالل قراءة التاريخ البعيد والقريب، 
نستطيع أن ن��ق��ول وب��ش��ك��ل ي��ك��اد ي��ص��ل إل���ى ال��ج��زم، 
إن ال���ح���وار وال���ت���واف���ق وس��ي��اس��ة امل���ائ���دة امل��س��ت��دي��رة 
وال����ع����ص����ف ال����ذه����ن����ي امل����ت����واص����ل، وال���ك���ل���م���ة ال��ط��ي��ب��ة 
الصادقة، واألسلوب الحضاري الراقي، والنقد البناء، 

كانت دائمًا الوصفة املثلى لحل كل مشكالتنا«.
السياسي  االشتباك  وال  التصارع،  »ال  الغانم  وش��دد 
وال  التهديد،  وال  التشكيك،  وال  الطعن،  وال  امل��وت��ور، 
الوعيد، وال التخوين، سبل ناجحة لوضع مشكالتنا 

على طريق الحل«.
وق���ال ال��غ��ان��م »أري����د أن أق���ول ه��ن��ا وب��ك��ل وض����وح: لقد 
أخطأنا جميعًا، جميعًا ومن دون استثناء، فال نكابر، 
وقد كانت هناك ومنذ الجلسة األول��ى لدور االنعقاد 

األول أفعال وردود أفعال، وشد وجذب«.
وأوض����ح ال��غ��ان��م »إذا ك��ن��ا ن��ري��د ف��ت��ح صفحة ج��دي��دة 
الحقيقية  بمشكالته  املهموم  امل��واط��ن  منها  يستفيد 
وامل��س��ت��ح��ق��ة، ف���ال ب���د ل��ن��ا م���ن ال����رج����وع إل����ى ال��ث��واب��ت 

الدستورية كما رسمها املؤسسون األوائل«.
وذك����ر ال��غ��ان��م »أق�����ول ه��ن��ا وب��ك��ل وض����وح إن تحقيق 

االس���ت���ق���رار ال��س��ي��اس��ي ال ي��ع��ن��ي ع����دم امل���ح���اس���ب���ة، أو 
ال��ت��ح��ص��ني، ك��م��ا ي��ش��اع م��ن ق��ب��ل ال��ب��ع��ض، وإن��م��ا يتم 
الحصيف  باالستخدام  السياسي  االستقرار  تحقيق 
والصحيح والحكيم لألدوات الدستورية، كما رسمه 

آباؤنا املؤسسون«.
كثيرًا، وأضعنا  التصارع  »لقد جربنا  الغانم  وأش��ار 
ال��ط��اق��ات  م��ن  الكثير  ال��وق��ت، واس��ت��ن��زف��ن��ا  م��ن  الكثير 
ال��ش��ع��ب يشتكي  ف���م���اذا ج��ن��ي��ن��ا؟ م���ا زال  وال���ج���ه���ود، 
م��ن م��ل��ف التعليم وامل��ل��ف ال��ص��ح��ي، وم���ا زال���ت األس��ر 
وما  اإلس��ك��ان،  تنتظر حلواًل عملية ملشكلة  الكويتية 
 وجامدًا، وما 

ً
زال امللف االقتصادي وإصالحه معطال

زال ال��ن��ف��ط م��ص��در دخ��ل��ن��ا ال��وح��ي��د، ون��ح��ن، ل��ألس��ف، 
غافلون عن تلك االستحقاقات«.

وشدد الغانم: »الواجب علينا جميعًا أن نتداعى إلى 
املصيرية،  الوطنية  قضايانا  نحو  جهودنا  توحيد 
وأن  والتجاهل،  والتسويف  التأجيل  تحتمل  ال  التي 
نتفق على تبنيها، ونتحد في توليها بطرح واقعي، 
السياسية  امل��زاي��دات  ع��ن  بعيدًا  عملي،  برنامج  وف��ق 
واألساليب الفوضوية، لنحمل بصدق هموم الشعب 
على عاتقنا، تحقيقًا لطموحاته وتلبية الحتياجاته«.

تهنئة أميرية

الشيخ  البالد  أمير  بعث سمو 
تهنئة  برقيتي  األح��م��د  ن���واف 
إل����ى ال��ن��ائ��ب��ن ف����رز ال��دي��ح��ان��ي 
أمن سر مجلس األمة وأسامة 
ع����ي����س����ي ال�����ش�����اه�����ن م�����راق�����ب 
م���ج���ل���س األم���������ة، ع���ب���ر ف��ي��ه��م��ا 
س����م����وه ع�����ن خ����ال����ص ت��ه��ان��ي��ه 
ب���ت���زك���ي���ت���ه���م���ا مل���ن���ص���ب أم����ن 
س����ر م���ج���ل���س األم�������ة وم����راق����ب 
لهما  س��م��وه  متمنيًا  امل��ج��ل��س، 
كل التوفيق والسداد لإلسهام 
في خدمة الوطن العزيز ورفعة 

رايته.
 ك��م��ا ب��ع��ث س��م��و ول����ي ال��ع��ه��د 
الشيخ مشعل األحمد برقيتن 
م���م���اث���ل���ت���ن ل��ت��ه��ن��ئ��ة ال���ن���ائ���ب���ن 
ف��������رز ال�����دي�����ح�����ان�����ي أم��������ن س��ر 
مجلس األم���ة وأس��ام��ة عيسي 
األمة  مجلس  مراقب  الشاهن 
نها سموه خالص تهانيه  ضمَّ
ب��ت��زك��ي��ت��ه��م��ا، م��ت��م��ن��ي��ًا س��م��وه 

لهما كل التوفيق والسداد.

مبادرة األمير بالحوار الوطني 
أسهمت بكسر الجمود

 االستقرار السياسي 
ال يعني التحصين 

 الثوابت الدستورية مدخلنا 
لفتح صفحة جديدة

 القضايا الوطنية 
ال تحتمل التسويف

تفضل سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد، أمس الثالثاء، بافتتاح دور 
االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس األمة.

ودعا سموه في النطق السامي المولى سبحانه وتعالى، أن يوفق الجميع 
لما فيه الصالح والرشاد لخدمة دولة الكويت وأهلها األوفياء.

وقال سموه في نطقه السامي »على بركة الله وبعونه سبحانه وتعالى 
نفتتح دور االنعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس عشر لمجلسكم 
الموقر، داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما فيه الصالح 

والرشاد لخدمة وطننا الكويت وأهله األوفياء«.

تأجيل االستجوابات إلى الجلسة المقبلة

دور الوسمي

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم أن االستجوابات ستدرج على 
جدول أعمال الجلسة املقبلة، وتأجيل االستجوابات هدفه الحفاظ على 
أمام  ال��ق��رار  ه��ذا  في  كاملة  املسؤولية  أتحمل  وأن��ا  املجلس،  استقرار 
النائب  ت��س��اؤالت  الكويتي. ج��اء ذل��ك ردًا على  املجلس وأم��ام الشعب 
على  املقدمة  االستجوابات  إدراج  ع��دم  أس��ب��اب  ع��ن  العازمي  ح��م��دان 
جدول االعمال و»هل هذا االمر من االتفاق السري الذي تم في الحوار 

الوطني؟«. وأوضح الرئيس الغانم ان جلسة اليوم )أمس(، ذات طبيعة 
خ��اص��ة، وال��رئ��ي��س ي��ح��دد ال��ج��دول ضمن ال��الئ��ح��ة، وأن���ا بالتوافق مع 
مكتب املجلس أجلت االستجوابات الى الجلسة املقبلة، لعل اهلل يحدث 
أمرا حتى موعدها، واملسؤول عن جدول االعمال هو الرئيس، وتقديرًا 
مني تم عرض الجدول على أمانة املجلس، واالستجوابات لم تحذف 

وستكون موجودة في جدول الجلسة القادمة.

قال الغانم في كلمته: »أخص بالشكر األخ الزميل الدكتور عبيد 
ال��وس��م��ي، ال����ذي ش��ه��د ل��ه ال��ج��م��ي��ع ب��أن��ه ق��د ت��ج��اوز آالم����ه، وك��اب��د 
تلبية  م��ج��ازف��ًا بصحته،  ال��ع��الج��ي��ة،  ف��ق��رر قطع رحلته  أوج��اع��ه، 
العليا،  الوطنية  للمصلحة  وتغليبًا  للحوار،  السامي  املقام  لدعوة 
فلم يتخذ من خالفه السياسي معنا ذريعة للتخلي عن مواجهة 
القضايا املصيرية، بل تسامى على ذلك بموضوعية، وأقدم على 

املشاركة بمسؤولية«.
وأوضح الغانم: »كانت ملشاركة الدكتور عبيد الوسمي بالغ األثر 
في نجاح أولى خطوات الحوار، وكان ذلك محط ثناء ومحل إطراء 
السياسية  ال��ق��ي��ادة  وم��ن  ب��ل  الكويتي فحسب،  الشعب  م��ن  ليس 
أيضًا، فله من األمة عاطر الثناء، وصالح الدعاء، بأن يمن اهلل عليه 

بعاجل الشفاء«.

سمو األمير محيياً حضور جلسة افتتاح مجلس األمة.. وإلى جواره سمو ولي العهد ورئيس مجلس األمة  )تصوير: حسني هالل(

الوزراء على مقاعدهم أمس في الصفوف األمامية

ترحيب باألمير  وولي العهد
 :

ً
رّح����ب ال��غ��ان��م ف���ي م��س��ت��ه��ل ك��ل��م��ت��ه ب��س��م��و أم��ي��ر ال���ب���الد ق��ائ��ال

»باألصالة عن نفسي، ونيابة عن الزمالء أعضاء مجلس األمة، 
أرحب بكم يا سمو األمير أجمل ترحيب، في بيت الشعب، الذي 
عليكم، حاكمًا  وإج��م��اع��ه  الشعب  بيعة  ون��ي��ف،  ع��ام  قبل  شهد 
وأميرًا وأبًا للسلطات، ال تدشينًا لحكم جديد، بل امتدادًا لحكم 
قديم راسخ ومتأصل، حكم توارثته أسرة الخير، كابرًا عن كابر، 
 عن عادل، رسخته بالحكمة والشورى، وعززته بالعدل 

ً
وع��ادال

وفن  للمسؤولية،  سيرة  التاريخ،  عبر  وسجلته  الحق  وإح��ق��اق 
بن  الكبير،  ال��وال��د  أيها  بكم  فمرحبًا  وتحملها،  بها  االض��ط��الع 

أبنائك وإخوانك«.
وأضاف الغانم: »كما أرحب عظيم الترحيب، بعضدكم وسندكم، 
وسيف يمينكم، سمو ولي العهد األمن، الشيخ مشعل األحمد 
الجابر الصباح، رعاه اهلل، الذي حظي قبل عام، على ثقة سمو 

األمير الغالية، وبثقة وإجماع وبيعة شعبكم األصيل«.



ال للقطاع الخاص«   »خطوات جادة لمعالجة الوضع االقتصادي.. ودور فعَّ

الخالد: منهج إصالحي شامل ينهي الجمود
■ الحوار الوطني أثمر التوافق بمد يد التعاون بين السلطتين

دور  افتتاح  في جلسة  ألقاها  كلمة  في  الخالد  ش��دد 
االن���ع���ق���اد ال���ع���ادي ال��ث��ان��ي ل��ل��ف��ص��ل ال��ت��ش��ری��ع��ي ال�����16 
ملجلس األمة على أن برنامج عمل الحكومة تناول أهم 
التي  وامل��ش��ك��ات  القضایا  م��واج��ه��ة مختلف  م��ح��اور 
تهم ال��وط��ن وامل��واط��ن��ن، م��ؤك��دًا أن الحكومة ل��ن تألو 

جهدا في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.
وأوض�������ح أن�����ه ب���ن���اء ع���ل���ى ال���ت���وج���ي���ه ال���س���ام���ي ل��س��م��و 
أم��ي��ر ال���ب���اد ان��ط��ل��ق ال���ح���وار ب���ن م��م��ث��ل��ي السلطتن 
املزید  تحقيق  سبل  ملناقشة  والتنفيذیة  التشریعية 
م���ن االس���ت���ق���رار ال��س��ي��اس��ي وت��ه��ي��ئ��ة األج������واء لتعزیز 
ال��ت��ع��اون ب��ن السلطتن وف��ق��ا ل��ل��ث��واب��ت ال��دس��ت��وری��ة، 
التطلع  مع  السامي  التوجيه  ه��ذا  الجميع  ثّمن  ولقد 
ال��ذي ساد  السياسي  والتوتر  االحتقان  ح��دة  إلن��ه��اء 

دور االنعقاد املاضي.
وذك���ر أن��ه لقد أث��م��ر ه��ذا ال��ح��وار على ال��ت��واف��ق م��د ید 
العليا  للمصلحة  تحقيقا  ال��س��ل��ط��ت��ن  ب��ن  ال��ت��ع��اون 
ل��ل��ب��اد، وق��د أك��د ذل��ك الغالبية م��ن أع��ض��اء مجلسكم 
املوقر - من خال االلتماس املرفوع إلى سمو األمير 
ل��ت��ف��ض��ل س���م���وه ب��ال��ع��ف��و ع����ن ب���ع���ض أب����ن����اء ال��ك��وی��ت 
املحكوم عليهم في قضایا تحكمها ظ��روف حدوثها 
وت��وق��ي��ت��ه��ا، وذل����ك ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ح��ق��ي��ق االس��ت��ق��رار 
��اء ب��ن األط���راف 

ّ
السياسي ال��دائ��م وق��واع��د ت��ع��اون ب��ن

كافة في مجلس األمة وخارجه تفتح صفحة بيضاء 
لكویت جدیدة.

وإع���م���اال مل��ا ُج��ب��ل ع��ل��ي��ه ال��ش��ع��ب ال��ك��وی��ت��ي ال��وف��ي في 

العادات الكریمة من تسامح ومحبة وتسام وحرصا 
من حضرة صاحب السمو األمير -حفظه اهلل ورعاه- 
على املحافظة على الوحدة الوطنية وحل امللفات التي 
تشكل عائقا.. فقد قرر سموه - استخدام صاحياته 

الدستوریة املقررة باملادة )75( من الدستور.
ومن هذا املقام فباسمي وإخواني ال��وزراء وباسمكم 
جميعا أرفع لسموه وافر تقدیر أهل الكویت وخالص 
االستجابة  على  والعافية  بالصحة  لسموه  الدعوات 
ال��س��ام��ي��ة اس��ت��م��رارا م��ن س��م��وه ف��ي ت��ك��ری��س ال��ع��ادات 
ال��ك��وی��ت��ي��ة األص��ي��ل��ة م��ع ال��ت��ع��ه��د ل��س��م��وه ب���أن توطيد 
ال��ت��اح��م وال��ت��ع��اون ب��ن امل��ج��ل��س وال��ح��ك��وم��ة سيظل 
رائد الجميع لبذل مزید من الجهد والعمل ليكون دور 
االنعقاد هذا حافا باإلنجازات التي تنسجم مع آمال 
وتطلعات أهل الكویت في مجتمع یعم الخير والرخاء 

أرجاءه واألمن واالستقرار ربوعه.
تضمنها  وق��د  كثيرة  الحكومة  اهتمامات  أن  ش��ك  ال 
ب��رن��ام��ج عملها ال����ذي ت��ن��اول أه���م م���ح���اوره م��واج��ه��ة 
م��خ��ت��ل��ف ال���ق���ض���ای���ا وامل����ش����ك����ات ال����ت����ي ت���ه���م ال���وط���ن 
وامل��واط��ن��ن، كما أن��ه ق��دم خ��ال جلسات ال��ح��وار بن 
التوجيه  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ان��ط��ل��ق  ال���ذي  السلطتن  ممثلي 
بهذا  املتعلقة  النيابية  املقترحات  م��ن  ع��ددا  السامي 
البرنامج ال شك أنها جدیرة باالهتمام والدراسة، مع 
ف��ي اإلس��راع  سهم 

ُ
ت ب��أي مقترحات ج��دی��دة  الترحيب 

بتحقيق الرخاء واالزدهار.
  وأشار الخالد إلى أنه قد بلغت نسبة متلقي جرعتي 

ال��ل��ق��اح م��ن املستحقن م��ا ی��زی��د على 82% م��ن خال 
إنشاء 103 مواقع لتلقي اللقاحات.

بتحدیات  یمر  ال��ع��ال��م  أن  عليكم  ال یخفى  وأض����اف:   
اق���ت���ص���ادی���ة ن��ت��ي��ج��ة اآلث������ار امل��ت��رت��ب��ة ع��ل��ى ال��ج��ائ��ح��ة 
على  یتوجب  ال���ذي  األم���ر  العاملية  األس���واق  وتقلبات 
لتنفيذ  ج���ادة  خ��ط��وات  ب��ات��خ��اذ  ال��ت��ع��اون  السلطتن 
اإلصاحات االقتصادیة واملالية ملعالجة االختاالت 
ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة ال���ت���ي ی��ع��ان��ي��ه��ا اق��ت��ص��ادن��ا ال��وط��ن��ي وف��ق 

برنامج زمني مدروس وعاجل، ومن أهم خطواته الحد 
من مظاهر الهدر وترشيد اإلنفاق الحكومي وتنویع 
م��ص��ادر ال���دخ���ل، وإع�����ادة ال��ن��ظ��ر ف��ي س��ي��اس��ة تسعير 
ال��خ��دم��ات وسياسة ال��دع��م امل��ال��ي للسلع وال��خ��دم��ات، 
بما یضمن وصوله إلى مستحقيه الفعلين ومن دون 

املساس بأوضاع ذوي الدخل املحدود.
 وسعيًا لتأمن مقومات اإلص��اح االقتصادي تؤكد 
الحكومة ضرورة إعطاء القطاع الخاص دوره الفّعال 

ف��ي دف���ع ع��ج��ل��ة التنمية وه���و م��ا ی��س��ت��ل��زم امل��زی��د من 
اء بن مجلسكم املوقر والحكومة، 

ّ
التعاون الواعي البن

املشترك إلص���دار مشروعات  العمل  أول��وی��ات  ل��وض��ع 
القوانن التي تحقق تلك األهداف الوطنية.

وقال الخالد: »تؤكد الحكومة مجددا اتخاذ اإلجراءات 
املباشرة  أشكاله  بجميع  الفساد  على  للقضاء  كافة 
وغ���ي���ر امل���ب���اش���رة واس��ت��ئ��ص��ال��ه وت��ج��ف��ي��ف م��ن��اب��ع��ه ال 
س��ي��م��ا ت���أم���ن م��ت��ط��ل��ب��ات ت��ع��زی��ز ال���ن���زاه���ة وال��ت��ح��ول 
هيكلة  وإع�������ادة  ال��ح��ك��وم��ي  األداء  وت���ط���وی���ر  ال���رق���م���ي 
ال��ج��ه��از ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��دول��ة وت��رك��ي��ب��ة ال��ق��وى العاملة 
وت��ط��وی��ر ت��ش��ری��ع��ات ال��خ��دم��ة امل��دن��ي��ة وإع�����داد ب��رام��ج 
التدریب املناسبة للمستویات الوظيفية املختلفة بما 
یكفل رفع الكفاءة واملقدرة لجميع العاملن بالدولة«.

وش���دد ع��ل��ى أن أع��ب��اء امل��س��ؤول��ي��ة الجسيمة ف��ي ه��ذه 
ال��غ��ال��ي تقع على  ت��اری��خ وطننا  م��ن  الدقيقة  امل��رح��ل��ة 
ذلك  تحقيق  إن  حيث  معا  والحكومة  املجلس  عاتق 
مسؤولية مشتركة تستوجب تسخير جميع الطاقات 
كل  وتتضافر  العليا  امل��ص��ال��ح  وتغليب  واإلم��ك��ان��ات 
ال���ج���ه���ود مل���واك���ب���ة ال���ت���ط���ورات امل��ت��س��ارع��ة ف���ي ال��ع��ال��م 
وم���واج���ه���ة ال���ت���ح���دی���ات وامل���ت���غ���ي���رات، ب����إق����رار م��ن��ه��ج 
إص���اح���ي ش���ام���ل، ُی��ن��ه��ي ح���ال���ة ال����رك����ود وال���ج���م���ود، 
وُیشيع أجواء األمل والتفاؤل، وُیطلق مسيرة الوطن 
الغالي على درب التنمية واالزدهار مع التأكيد أن من 
أولویات الحكومة قضایا الصحة والتعليم واإلسكان 
وق���ض���ای���ا امل������رأة وال���ش���ب���اب واالس���ت���ث���م���ار ف���ي تنمية 
مستدامة  مهنية  م��س��ارات  وخلق  وطاقاتهم  عقولهم 
لهم ودع���م امل��ق��ت��رح��ات ك��اف��ة ال��ت��ي م��ن شأنها تحقيق 
ال���رخ���اء امل��ج��ت��م��ع��ي وال��ت��ط��وی��ر امل��ؤس��س��ي وف����ق أط��ر 

القوانن املنظمة.

الخالد خالل كلمته في جلسة افتتاح دور االنعقاد أمس  )تصوير: حسني هالل(

تعهد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لسمو األمير بأن التالحم 
والتعاون بين المجلس والحكومة سيظالن رائدين بين الجميع ليكون دور 
انعقاد المجلس حافال بإنجازات تنسجم مع آمال وتطلعات أهل الكويت. 

05 الكويت األربعاء 21 ربيع األول 1443 هـ • 27 أكتوبر 2021 • السنة الـ 50 • العدد 17236
مجلس األمة

 الديحاني احتفظ بأمانة السر.. والشاهين بالمراقب 

المجلس يشكل لجانه.. سقوط »النفط« و»تحسين األعمال«
فهاد الشمري وحمد حمدان

بعد انتهاء جلسة افتتاح مجلس األمة، استأنف رئيس 
امل��ج��ل��س م����رزوق ال��غ��ان��م ال��ج��ل��س��ة الن��ت��خ��اب أم���ن السر 

واملراقب وتشكيل اللجان البرملانية الدائمة واملؤقتة.
ى املجلس النائب فرز الدیحاني ملنصب أمن السر  وزكَّ

والنائب أسامة الشاهن ملنصب مراقب املجلس.
����ن رئ��ي��س م��ج��ل��س األم����ة م����رزوق ال��غ��ان��م وال��ح��ك��وم��ة  وأبَّ
ال��ن��ائ��ب ال���وزی���ر ال���راح���ل ع��ب��دامل��ط��ل��ب ال��ك��اظ��م��ي وك��ذل��ك 

الوزیر السابق فيصل بوخضور.
ب��ن��د  إدراج  ع�������دم  ح�������ول  ن����ق����اش����ًا  ال���ج���ل���س���ة  وش�����ه�����دت 
االستجوابات على جدول أعمال الجلسة، بدأ به النائب 
ح���م���دان ال���ع���ازم���ي ال����ذي أش����ار إل����ى أن ال���س���واب���ق تفيد 
ليرد  االفتتاحية،  الجلسة  على  االستجوابات  ب���إدراج 
التأجيل جاء  ب��أن  الغانم  م���رزوق  األم��ة  رئيس مجلس 

تقدیرًا منه.
وق����ال ال��ن��ائ��ب ال��ص��ي��ف��ي ال��ص��ي��ف��ي: »أس���ج���ل اح��ت��رام��ي 
األول، حيث  االنعقاد  دور  في  ال��ن��واب  زمائي  لجميع 
ق��ام��ت ال��ح��ك��وم��ة ب��ت��وج��ي��ه أص��وات��ه��ا ل��ف��ئ��ة م��ع��ي��ن��ة من 
النواب واختيارهم في اللجان وإقصاء آخرین واليوم 
إذا الحكومة لدیها نية لاستقالة فلنؤجل انتخابات 
ال��ل��ج��ان ح��ت��ى ت��أت��ي ح��ك��وم��ة، واذا ال ت��وج��د اس��ت��ق��ال��ة 
ل��ل��ح��ك��وم��ة ف��ع��ل��ي��ه��ا أن ت��ق��ف ب��م��س��اف��ة واح������دة مل���ا فيه 
ت��ع��اون بن  ه��ن��اك  ی��ك��ون  أن  ال���ب���اد، متمنيًا  مصلحة 

السلطتن«.
وأضاف أن الكرة اليوم في ملعب الحكومة، وهذا اليوم 
إم���ا أن ت��ك��ون صفحة ج��دی��دة وإم���ا س����وداء ت��ض��اف ال��ى 

سابقاتها.
وق����ال ال��رئ��ي��س م�����رزوق ال���غ���ان���م: ال أس��ت��ط��ي��ع أن أن��ت��ظ��ر 
حكومة تستقيل. أنا امام الئحة الختيار أعضاء اللجان.
وان�����ت�����ق�����ل امل����ج����ل����س ال�������ى ان�����ت�����خ�����اب ع����ض����وی����ة ال���ل���ج���ان 
و4  بالتزكية  دائ��م��ة  لجان   8 تشكيل  وحسم  البرملانية، 
م��ن��ه��ا ب��االن��ت��خ��اب، وه���ي ل��ج��ان ال��ع��رائ��ض وال��ش��ك��اوى، 
واألول��وی��ات، وحمایة  الختامي،  والحساب  وامليزانيات 

األموال العامة.
لتمثيل  ن��واب   4 باختيار  للتصویت  املجلس  انتقل  ثم 
امل���ج���ل���س ف����ي ال���ب���رمل���ان ال���ع���رب���ي، وف������از ال����ن����واب ن��اص��ر 
ومحمد  العتيبي  وخالد  الطریجي  وعبداهلل  الدوسري 

الحویلة بمنصب عضو بالبرملان العربي.
وانتقل املجلس لعرض الطلبات املقدمة لتشكيل اللجان 
البرملانية املؤقتة، حيث أوضح الرئيس الغانم أن هناك 
13 طلبًا لتشكيل لجان مؤقتة وه��ذا سيواجه صعوبة 
بتوافر النصاب في هذه اللجان لكثرتها واألمر متروك 

لكم.
وواف������ق امل��ج��ل��س ب���ع���دد 31 ص���وت���ا ع��ل��ى ال��ط��ل��ب امل��ق��دم 
لتشكيل لجنة شؤون االسكان واإلعمار، فاز بعضویتها 
ب��ع��د ال��ت��ص��وی��ت ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار أع��ض��ائ��ه��ا ال���ن���واب علي 

وخالد  الصقعبي  وعبدالعزیز  الجمهور  وفایز  القطان 
العتيبي وسعدون حماد.

كما وافق املجلس على تشكيل لجنة الظواهر السلبية، 
وت��م��ت ت��زك��ي��ة ال���ن���واب ص��ال��ح امل��ط��ي��ري وم��ح��م��د املطير 

وخالد العتيبي لعضویتها.
وقال النائب محمد املطير إن هناك لجانًا مؤقتة تفرغ 

اللجنة املالية من محتواها.
ورفض املجلس طلب تشكيل لجنة مؤقتة لتحسن بيئة 
األعمال، بينما وافق على تشكيل لجنة مؤقتة لشؤون 
األسرة واملرأة والطفل، وزكى لعضویتها النواب خليل 

الصالح واسامة املناور واسامة الشاهن.
وتراجع املجلس عن تشكيل لجنة لشؤون ذوي االعاقة 
ال��ع��دد امل��ط��ل��وب لعضویتها بعد ان واف��ق  ل��ع��دم ت��واف��ر 
على تشكيلها ليبقي اختصاصها ضمن اعمال اللجنة 

الصحية.
ووافق املجلس على تشكيل لجنة مؤقتة تعني بالدفاع 
عن حقوق االنسان، وزكى لها النواب عدنان عبدالصمد 

وثامر السویط وشعيب املویزري.
وزك�����ى امل��ج��ل��س ال����ن����واب ح��م��د امل���ط���ر وم��ه��ل��ه��ل امل��ض��ف 
ب��ش��ؤون  تعني  م��ؤق��ت��ة  لجنة  ال��ع��رو لعضویة  وم��ب��ارك 

البيئة.
ك��م��ا واف����ق ع��ل��ى ت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ن��ة م��ؤق��ت��ة ت��ع��ن��ي ب���امل���وارد 
ال��ب��ش��ری��ة وج����رت ت��زك��ي��ة ال���ن���واب أح��م��د م��ط��ي��ع ومحمد 

الحویلة وهشام الصالح لعضویتها.

وق��ال النائب عبداهلل جاسم املضف: أحترم وجهة نظر 
الزماء، ولهذا أشرح مبررات طلبي لتشكيل لجنة تعنى 
بالنفط وال��ط��اق��ة، وال��ه��دف م��ن ه��ذه اللجنة املؤقتة هو 
توفير فرص عمل للشباب وكيف نكون مقنعن بتنویع 

مصادر الدخل ونحن ال نعمل من أجل ذلك.
وأكد النائب محمد املطير ان ما یحدث هو تفریغ لعمل 
القطاع  تبتزون  بأنكم  تتهمون  وس��وف  املالية،  اللجنة 
النفطي ومن لدیه اقتراحات عليه تقدیمها للجنة املالية.
وقال النائب مهند السایر إن كل اآلراء لها كامل االحترام 
وتشكيل اللجنة ليست له عاقة بما یقال وبالعكس لكم 
ن��ه��ای��ة دور  ف��ي  ف��ي عملها  اللجنة  ف��ي محاسبة  ال��ح��ق 

االنعقاد.

وقال الرئيس الغانم سنحتكم إلى املجلس بشأن لجنة 
مؤقتة لشؤون النفط والطاقة.

ل��ش��ؤون النفط  ل��ج��ن��ة م��ؤق��ت��ة  ورف����ض امل��ج��ل��س تشكيل 
املضف  عبداهلل جاسم  النائب  انتقد  في حن  والطاقة، 
اللجنة،  تشكيل  على  التصویت  ع��ن  الحكومة  ام��ت��ن��اع 
االمتناع عن تشكيل  بتبریر  والحكومة  النواب  مطالبًا 

اللجنة وعدم املوافقة عليها.
والریاضة،  للشباب  لجنة  املجلس على تشكيل  وواف��ق 
وتم انتخاب النواب عبداهلل الطریجي ومبارك العجمي 
وع���ب���داهلل ج��اس��م امل��ض��ف ل��ع��ض��وی��ت��ه��ا، ف���ي ح���ن رف��ض 
املجلس تشكيل لجنة مؤقتة تعني بشؤون غير محددي 

الجنسية. 
وق�����ال ال��ن��ائ��ب س���ع���دون ح���م���اد إن ت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ن��ة لغير 
: ه���ل تم 

ً
م���ح���ددي ال��ج��ن��س��ي��ة ل��ي��س ل���ه م���ب���رر، م��ت��س��ائ��ا

تجنيس املستحقن من »البدون« او منحت لهم اقامات 
دائمة من خال لجنة مؤقتة لهم، حيث إن هذا امللف من 

اختصاص لجنة الداخلية والدفاع.
وق������ال ال���ن���ائ���ب م�������رزوق ال��خ��ل��ي��ف��ة إن ال��ل��ج��ن��ة ال��س��اب��ق��ة 
للبدون اقرت قانون الحقوق املدنية لهم وتمت إحالته 
ال��ى املجلس، أم��ا ف��ي م��ا یخص التجنيس واالج���راءات 

التنفيذیة فهو امر من اختصاص الحكومة.
وب��ع��د ان��ت��ه��اء املجلس م��ن تشكيل ال��ل��ج��ان امل��ؤق��ت��ة رفع 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم الجلسة على أن تعقد 

الثاثاء املوافق 9 نوفمبر املقبل.

جانب من الحضور النيابي

المجلس والحكومة 
يؤبنان  الكاظمي

والحجي 

أّبن رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم أمس النائب 
السابق وأول وزير للنفط عبداملطلب عبدالحسني 

الكاظمي، مستذكرًا مناقبه وإسهاماته املتميزة.
وق������ال ال���غ���ان���م »ف����ق����دت ال���ك���وي���ت ق���ب���ل أك���ث���ر م��ن 
العم  وه��و  املخلصني،  أب��رز رجاالتها  أح��د  شهر 
السابق  النائب  الكاظمي  عبدالحسني  عبداملطلب 
وأول وزير للنفط بالكويت، والذي شهدت تجربته 
كان  والتحديات،  املحطات  من  العديد  السياسية 
 ل��ل��س��ي��اس��ي امل��خ��ل��ص وال��ب��رمل��ان��ي 

ً
خ��ال��ه��ا م���ث���اال

املثابر والوزير املنجز«.
وأض�������اف »ب����األص����ال����ة ع����ن ن��ف��س��ي ون���ي���اب���ة ع��ن 
اإلخ�����وة أع���ض���اء م��ج��ل��س األم�����ة، أت���ق���دم ب��ص��ادق 
وللشعب  الفقيد  املواساة ألس��رة  العزاء وخالص 
امل���ول���ى ع���ز وج����ل أن يتغمد   

ً
ال���ك���وي���ت���ي، س���ائ���ا

الصبر  أهله وذوي��ه  الفقيد بواسع رحمته ويلهم 
والسلوان«.

العزاء  الفقيد، مقّدمة خالص  أّبنت الحكومة  كما 
ألس��رت��ه وال��ش��ع��ب ال��ك��وي��ت��ي، وق����ال وزي����ر ال��دول��ة 
لشؤون مجلس األمة مبارك الحريص »لقد فقدت 
أب��رز رجاالتها  أح��د  أكثر من شهر  الكويت قبل 
ال��ع��م ع��ب��دامل��ط��ل��ب عبدالحسني  امل��خ��ل��ص��ني، وه���و 
ال��ك��اظ��م��ي ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق وه���و أول وزي����ر نفط 
كويتي، والذي شهدت تجربته السياسية العديد 

من املحطات والتحديات«.
ن الغانم الوزير السابق فيصل الحجي بو  كما أبَّ

خضور، مستذكرا جهوده في خدمة الوطن.
وق�����ال ال���غ���ان���م: »ف���ق���دت ال���ك���وي���ت أح����د رج��االت��ه��ا 
الحجي  فيصل  السابق  ال��وزي��ر  وه��و  املخلصني، 
بوخضور، الذي كانت له إسهاماته الكبيرة، سواء 
من خال عمله الوزاري أو الدبلوماسي قبل ذلك«.

وأضاف الغانم: »باألصالة عن نفسي ونيابة عن 
اإلخوة أعضاء مجلس األمة أتقدم بصادق العزاء 
الكثر،  الفقيد ومحبيه  امل��واس��اة ألس��رة  وخالص 
بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  وج��ل  املولى عز   

ً
سائا

رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان«.
الدولة لشؤون  الحكومة على لسان وزي��ر  نت  وأبَّ
بالقول:  الفقيد،  ال��ح��ري��ص  م��ب��ارك  األم���ة  مجلس 
»ال���ح���ك���وم���ة ب�����دوره�����ا ت���ش���اط���ر أس������رة امل���رح���وم 
ال��س��اب��ق، ملا  ال��وزي��ر  فيصل الحجي ب��و خ��ض��ور 
له من إسهامات كبيرة في تنمية الباد، صادق 
الفقيد  ال��ع��زاء ألس���رة  امل���واس���اة«، مقدما خ��ال��ص 

وللشعب الكويتي.

رفض لجان 
رف���ض امل��ج��ل��س أم���س ط��ل��ب��ات ن��ي��اب��ي��ة لتشكيل 
ل���ج���ان م��ؤق��ت��ة ب���ش���أن ت��ح��س��ني ب��ي��ئ��ة األع���م���ال، 
وش��ؤون النفط والطاقة، وش��ؤون غير محددي 
لجنة  اخ��ت��ص��اص��ات  أن  على  وأب��ق��ى  الجنسية. 
ش�����ؤون ذوي اإلع����اق����ة ض��م��ن ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون 

الصحية كاختصاص أصيل لها.

انتهى مجلس األمة في جلسته أمس من تشكيل لجانه 
الثاني، باإلضافة إلى لجنة إعداد  الدائمة لدور االنعقاد 
م��ش��روع ال��ج��واب ع��ل��ى ال��خ��ط��اب األم���ي���ري، ح��ي��ث حسم 
تشكيل 8 لجان بالتزكية بينها لجنة إعداد الجواب على 

الخطاب األميري، و4 لجان باالنتخاب. 
وزك�����ى امل��ج��ل��س ل��ل��ج��ن��ة إع������داد م���ش���روع ال����ج����واب على 
الخطاب األميري النواب: حمد سيف الهرشاني، وأحمد 
العرائض  للجنة  انتخب  فيما  الشاهني،  وأسامة  الحمد، 
الحجرف  الظفيري وم��ب��ارك  ث��ام��ر  ال��ن��واب:  وال��ش��ك��اوى 

وال���ص���ي���ف���ي ال��ص��ي��ف��ي وم���س���اع���د ال���ع���ارض���ي وس���ع���ود 
أبوصليب.

كما زكى املجلس للجنة الشؤون الداخلية والدفاع النواب: 
د.علي القطان وسعدون حماد ود.حمود مبرك العازمي 
وم��ح��م��د ال���راج���ح���ي وم������رزوق ال��خ��ل��ي��ف��ة، وج����رت ت��زك��ي��ة 
أعضاء لجنة الشؤون املالية واالقتصادية لكل من النواب: 
وأسامة  الغريب  ويوسف  الحمد  وأحمد  العنزي  د.خالد 
الشاهني وسلمان الحليلة ود.بدر املا وشعيب املويزري. 
الشؤون  لجنة  أعضاء  املجلس  اختار  كذلك،  وبالتزكية 

التشريعية والقانونية، وهم: د.حمد روح الدين ود.عبيد 
ومبارك  الساير  ومهند  الطريجي  اهلل  ود.عبد  الوسمي 
زكى  كما  الصالح،  ود.هشام  الحليلة  الخجمة وسلمان 
املطر  د.ح��م��د  ال���ن���واب:  وال��ث��ق��اف��ة  التعليم  ش���ؤون  للجنة 
وس����ع����دون ح���م���اد وم��ه��ل��ه��ل امل���ض���ف وف���اي���ز ال��ج��م��ه��ور 
الصحية  ال��ش��ؤون  لجنة  ولعضوية  الحويلة،  ود.محمد 
واالجتماعية والعمل جرت تزكية النواب: د.أحمد مطيع 
وف����رز ال��دي��ح��ان��ي ود.ص���ال���ح امل��ط��ي��ري وخ��ل��ي��ل ال��ص��ال��ح 

وسعد الخنفور.

أما لجنة الشؤون الخارجية فزكى املجلس لعضويتها 
ال����ن����واب:  ب����در ال��ح��م��ي��دي، وف������ارس ال��ع��ت��ي��ب��ي، وأس���ام���ة 
امل����ن����اور، ود.ع���ب���دال���ك���ري���م ال���ك���ن���دري، وع���ب���داهلل امل��ض��ف، 
الصيفي  ال��ن��واب:  ال��ع��ام��ة  امل��راف��ق  وزك���ى لعضوية لجنة 
الصيفي ود.حمد روح الدين ود.صالح املطيري وفارس 
العتيبي ود.حمود العازمي ومبارك الحجرف ومساعد 

العارضي. 
وب��االن��ت��خ��اب ح��س��م امل��ج��ل��س ع��ض��وي��ة لجنة امل��ي��زان��ي��ات 
والحساب الختامي ملصلحة النواب: عدنان عبد الصمد، 

د.ع��ل��ي ال��ق��ط��ان، ود. ب���درامل���ا، م��ب��ارك ال���ع���رو، وي��وس��ف 
الغريب، وخالد العتيبي، وشعيب املويزري، كما انتخب 
ال��ن��واب:  ال��ع��ام��ة  األم����وال  حماية  لجنة  لعضوية  املجلس 
املضف  ومهلهل  العجمي  وم��ب��ارك  الطريجي  د.ع��ب��داهلل 

ود.هشام الصالح ود.عبدالعزيز الصقعبي.
 وانتخب املجلس لعضوية لجنة األولويات النواب: أسامة 
املناور ود.عبدالعزيز الصقعبي ود.خالد العنزي أعضاء، 
التشريعية  ال���ش���ؤون  ل��ج��ن��ت��ي  إل���ى رئ��ي��س��ي  ب��اإلض��اف��ة 

والشؤون املالية واالقتصادية.

»الدائمة«.. 8 بالتزكية و4 باالنتخاب
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اليت
LIGHT

د. فهد المطوع: نادر جداً أن يصابوا بسرطان الجلد بسببه

عالجات حديثة ُتعيد لون الجلد لمرضى البهاق
البهاق أحد األم��راض الجلدية املنتشرة في العالم، 
للجلد عبر  الطبيعي  اللون  ب��زوال  ويعرف تحديدًا 
ت��ش��ّك��ل ب��ق��ع ب��ي��ض��اء واض��ح��ة، وق���د ي��ك��ون ف��ي مكان 

.
ً
واحد في الجسم أو شامال

أو  الصبغية  الخاليا  ف��ق��دان  بسبب  البهاق  ي��ح��دث 
امللونة التي تنتج مادة امليالنني، وهي توجد بشكل 
أساسي طبيعي في الجلد، وفي حويصالت الشعر 
وال��ف��م )أي ال��ش��ف��اه( وال��ع��ي��ون، وب��ع��ض م��ن األج���زاء 

العصبية املركزية.
وت��ع��ت��ب��ر ك��م��ي��ة ون��وع��ي��ة خ��الي��ا امل��ي��الن��ني العنصر 
امل��ح��دد ل��ل��ون الجلد وال��ش��ع��ر وال��ع��ي��ون، ال��ت��ي تميز 

الناس عن بعضهم. 
وأكد د. فهد املطوع استشاري الجلدية والعالجات 
والتجميل والليزر في حديث للقبس أن »البهاق من 
ينتقل  لكنه غير معد، وال  الشائعة ج��دًا،  األم���راض 
ع��ن ط��ري��ق ال��ل��م��س، وألن���ه م��رض مناعي تقاتل فيه 
خاليا املناعة خاليا الصبغة في اإلنسان وتدمرها، 
وبالتالي يفقد اإلنسان لون الجلد في بعض مناطق 

الجسم«، موضحًا أن هناك 3 أنواع للبهاق، هي:
◄ األول م���ا ي��ص��ي��ب م��ن��اط��ق م��ت��ف��رق��ة م���ن ال��ج��س��م، 
وع����ادة م��ا ي��ك��ون ب��ص��ورة م��ت��س��اوي��ة ب��ني الجهتني 

اليمنى واليسرى، وهو النوع الشائع غالبًا. 
◄ الثاني ما يصيب األطراف مع الوجه فقط.

◄ ال���ث���ال���ث ي��ص��ي��ب ج��ه��ة واح������ده ف��ق��ط م���ن ال��ج��س��م، 
وغالبًا ال ينتشر، ويظل محدودًا في املنطقة املصابة.

عالجات حديثة 

أوض�����ح امل���ط���وع أن »ه���ن���اك ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ع��الج��ات 
ال��ف��ع��ال��ة ال��ي��وم مل���رض ال��ب��ه��اق، أش��ه��ره��ا ال��ع��الج��ات 
امل���وض���ع���ي���ة، وت��ش��م��ل اس���ت���خ���دام ب��ع��ض ال��ك��ري��م��ات 
أوشبيهها،  ال��ك��ورت��ي��زون،  م���ادة  ال��ت��ي تحتوي على 
م��ث��ل ك��ري��م ال��ب��روت��وب��ي��ك واإلل��ي��دي��ل، وه��ن��اك ال��ع��الج 
ال���ض���وئ���ي وال���ل���ي���زر، وه����و م���ن ال���ع���الج���ات ال��ف��ع��ال��ة، 
وكذلك تناول الحبوب التي تنظم جهاز املناعة مثل 
جلسات  مع  خاصة  وامليثادريكسيد،  الزيلجانس، 
العالج الضوئي لتسريع رجوع الصبغة للمريض«.
أي��ض��ًا ج���راح���ات يمكن  ال��دك��ت��ور أن »ه��ن��اك  وأردف 
للمريض، من أهمها  إع��ادة الصبغة  أن تساعد في 
ع��م��ل��ي��ة زراع�����ة ال��خ��الي��ا ال��ص��ب��غ��ي��ة أو ن��ق��ل��ه��ا، وه��ي 
إج�����راء ب��س��ي��ط ي��ت��م ف���ي ع���ي���ادة ال��ط��ب��ي��ب، ي��س��ت��غ��رق 
من ساعة إل��ى ساعتني، من خ��الل أخ��ذ شريحة من 
الجلد تحتوي على الصبغة، يتم استخراج الخاليا 
ال��ص��ب��غ��ي��ة م��ن��ه��ا وزراع���ت���ه���ا ف���ي امل��ن��اط��ق��ه امل��ص��اب��ة 

بالبهاق، لتساعدها في استعادة اللون الطبيعي«.

استرداد لون الجلد

وأض���اف امل��ط��وع أن »ه��ن��اك ع��الج��ات حديثة أخ��رى، 
مثل حقن ال��خ��الي��ا امل��ج��ه��ري��ة، ال��ت��ي يتم أخ��ذه��ا من 
ب��ص��ي��الت ال���ش���ع���ر، وح��ق��ن��ه��ا ف���ي امل���ن���اط���ق امل��ص��اب��ة 
لتحفيز الصبغة بشكل فعال، والكثير من العالجات 
ال��ج��دي��دة ال���ي���وم ب��ات��ت ف��ع��ال��ة، وت��س��اع��د ف���ي إع���ادة 
ال��ص��ب��غ��ة إل�����ى امل��ن��ط��ق��ة امل���ص���اب���ة ل�����دى ال��ك��ث��ي��ر م��ن 
امل���رض���ى، ل��ك��ن األم����ر يعتمد ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة امل��ص��اب��ة 

ن��ف��س��ه��ا«، م��وض��ح��ًا أن »منطقة ال��وج��ه وال��رق��ب��ة من 
أسهل املناطق في استعادة اللون، أما األطراف، مثل 
أصابع اليد والقدم فمن أصعبها، والسبب أن هنالك 
الكثير من البصيالت في هذه املناطق فال تستجيب 

بسهولة«. 

األضرار الجلدية

أم����ا ع���ن األض������رار ال��ج��ل��دي��ة ال���ت���ي ق���د ي��ع��ان��ي منها 

للشمس  »تعرضه  أن  املطوع  فذكر  البهاق،  مريض 
مل��دة طويلة ق��د ي���ؤدي إل��ى ح���دوث ح��روق��ات بسبب 
ع��دم وج���ود صبغة امل��ي��الن��ني ف��ي امل��ن��اط��ق املصابة، 
ب 

ّ
الشمس لتجن وبالتالي ينصح باستخدام واقي 

مثل هذه الحروق في هذه املناطق. وما عدا ذلك ال 
امل��ري��ض، ووف��ق  أض���رار جلدية أخ���رى للبهاق على 
أح��دث ال��دراس��ات، من النادر جدًا أن يصاب مريض 
الرغم من عدم وجود  الجلد، على  البهاق بسرطان 

مادة املالنني التي تحمي من تلك األورام«. 

الحالة النفسية

ب���نّي امل���ط���وع أن���ه »رغ����م أن ال��ح��ال��ة ال��ن��ف��س��ي��ة ليست 
سببًا ف��ي ظ��ه��ورامل��رض ب��األس��اس، خ��اص��ة إذا كان 
امل��ري��ض ال يحمل جينات امل���رض، ف��إن س��وء الحالة 
النفسية يمكن أن يزيد من انتشار املرض في كثير 

من الحاالت«.

5 نصائح مهمة للمرضى

1 - التعرض للشمس باعتدال 
لتحفيز الجلد.

2 - استخدام كريمات واقية من 
الشمس.

3 - تحسين الحالة النفسية 
واالبتعاد عن المكّدرات.

4 - تذكر أن هناك الكثير من 
العالجات الحديثة الفعالة.

5 - التغذية السليمة وتناول 
الفواكه والخضروات.

د. والء حافظ

دراسة سويسرية تؤكد أنه يحّسن الحركة

البرد يخفف أعراض »التصّلب اللويحي«

ب 
ّ
التصل بمرضى  رفقًا  أكثر  الشتاء  ك��ان  ل��و  م��اذا 

��ب العصبي 
ّ
ال��ل��وي��ح��ي، أح���د أن����واع م���رض ال��ت��ص��ل

املتعدد MS؟
ف��ي ال��واق��ع، ه��ذا م��ا ترّجحه نتائج دراس���ة جديدة 
أجراها باحثون من جامعة جنيف، أكدوا فيها أن 
درجات الحرارة غير املرتفعة يمكن أن تساهم في 

التخفيف من أعراض ذلك املرض.
ووف���ق ال���دراس���ة، ال��ت��ي ن��ش��رت نتائجها ف��ي مجلة 
Cell Metabolism، فإن التعرض للبرد يدفع الجسم 
إل���ى ت��وج��ي��ه ك��ل ج��ه��ازه امل��ن��اع��ي للمحافظة على 
الحرارة، وهذا يؤدي في الوقت ذاته إلى تخفيض 
مستوى ن��ش��اط ال��ج��ه��از امل��ن��اع��ي ون��ش��اط��ه املضر، 
الذاتية  املناعة  أم���راض  تطور  إض��ع��اف  وبالتالي 

ب اللويحي.
ّ
مثل التصل

تحويل الطاقة

للتوصل إلى هذه النتائج، فحص الباحثون فئران 
تجارب تعاني من التهاب الدماغ والنخاع املناعي 
ال���ذات���ي ال��ت��ج��ري��ب��ي، وه����و ن����وع م���ن أن������واع م��رض 

ب العصبي املتعدد.
ّ
التصل

وي���������ق���������ول م������ي������رك������و ت������راج������ك������وف������س������ك������ي أس������ت������اذ 
لكلية  ال��ت��اب��ع  ال��س��ك��ري  م��رك��ز  ف��ي  الفيسيولوجيا 
العلمي  الفريق  ورئيس  جنيف  جامعة  في  الطب 
إن الباحثني تساءلوا في البداية عما إذا كان من 
حني  الجسم  يبذلها  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ة  تحويل  املمكن 

يخرج جهاز املناعة عن السيطرة إلى نشاط آخر.
وبناء على هذه الفرضية، وضع الباحثون فئران 
ال��ت��ج��ارب ف��ي بيئة ب���اردة ال ت��ت��ج��اوز فيها درج��ة 
التأقلم  ال��ح��رارة 10 درج��ات مئوية، بعد فترة من 

مع الخفض التدريجي لدرجة الحرارة.
تحّسن االضطرابات الحركية  

الحظ الباحثون تطورًا كبيرًا في الوضع الصحي 
للفئران خالل بضعة أيام، خصوصًا على مستوى 
ال��ح��رك��ة، إذ ان��ت��ق��ل��ت م��ن م��رح��ل��ة ع���دم ال���ق���درة على 
إل��ى شلل بسيط في  الخلفية  املشى على أطرافها 
الذي  البرد  إل��ى  ذل��ك  تراجكوفسكي  الذيل. ويعزو 
ي��ع��ّدل ن��ش��اط ال��خ��الي��ا االل��ت��ه��اب��ي��ة وح��ي��دة ال��ن��واة 
بخفض ق��درت��ه��ا ع��ل��ى إن��ت��اج أج��س��ام م��ض��ادة، ما 
يقلل نشاط الخاليا اللمفاوية التائية التي تلعب 

دورًا مهمًا في املناعة الذاتية.
الطريق  النتائج تمّهد  ه��ذه  ف��إن  الباحثني،  ووف��ق 
أس��اس��ي ح��ول تخصيص  أم���ام مفهوم بيولوجي 

مصادر الطاقة.
ب اللويحي من أمراض املناعة الذاتية 

ّ
ويعد التصل

األكثر شيوعًا للجهاز العصبي املركزي، ويتجلى 
في تفاعل الجهاز املناعي ضد مادة امليلني، وهي 
أح��د م��ك��ون��ات ال��غ��الف ال��واق��ي ل��أل��ي��اف العصبية 
ال��ح��اس��م��ة ل��ن��ق��ل اإلش�������ارات ال��ع��ص��ب��ي��ة ف���ي خ��الي��ا 

الدماغ والنخاع الشوكي.

وفي معظم األحيان، فإن هذا املرض املزمن يتطور 
من خالل ظهور التهابات مركزة وعالمات عصبية 
عدة، مثل االضطرابات الحركية والشعور بالوخز 
واض���ط���راب���ات ال���ح���واس وال����ت����وازن أو االن��خ��ف��اض 

املفاجئ في الرؤية.

د. إسكندر العوضي تخصصي عالج األورام في »مايو كلينيك«:

العالج بالخاليا التائية تحول ثوري ضد السرطان

املناعي،  الجهاز  في  سلبي  تأثير  السرطان  لخاليا 
فهي تقوم بتثبيط فعاليته وإيقافها، حتى تتمكن 
من النمو واالنتشار بحرية. لذا، فابتكار تقنية تزيد 
م��ن ق��وة وك��ف��اءة الجهاز املناعي م��ن ش��أن أن يمهد 
ال��ط��ري��ق ل��ع��الج ال���س���رط���ان ب��ش��ك��ل ك���ام���ل. وم����ن هنا 
ج��اءت فكرة عالج لتنشيط وتسليح خاليا الجهاز 
املناعي أو إع��ادة برمجتها، حتى تصبح أكثر فتكًا 

بالخاليا السرطانية.
وأث����ب����ت ال����ع����الج امل���ن���اع���ي ف��ع��ال��ي��ت��ه ف����ي أن��������واع م��ن 
ال����س����رط����ان����ات »ال����س����ائ����ل����ة«، م���ث���ل س����رط����ان����ات ال����دم 
واألع���ض���اء امل��ن��ت��ج��ة ل���ل���دم، ب��ي��د أن ن��ت��ائ��ج��ه ال ت���زال 

محدودة في محاربة السرطانات الصلبة. 
وذك��������ر د. إس����ك����ن����در ال����ع����وض����ي ت���خ���ص���ص���ي ع����الج 
ف���ل���وري���دا: »ال���خ���ي���ارات   - ك��ل��ي��ن��ي��ك  م���اي���و  ف���ي  األورام 
الجراحة  ه��ي  ال��س��رط��ان  لعالج  الثالثة  الكالسيكية 
الكيماوي. لكن خالل  وال��ع��الج اإلش��ع��اع��ي وال��ع��الج 
السنوات االخيرة انضمت إلى تلك القائمة أنواع من 
السرطانية دون  الخاليا  األدوي��ة املصممة ملهاجمة 
الطبيعية، تعرف باسم العالج املوّجه. كما أضيفت 
ل��ه��ا ف���ي اآلون�����ة األخ���ي���رة ت��ق��ن��ي��ة واع�����دة ف���ي ال��ع��الج 
امل��ن��اع��ي تستغل ال��خ��الي��ا ال��ت��ائ��ي��ة، ال��ت��ي ت��ش��اب��ه في 
الورمية  الذين يبحثون عن الخاليا  عملها الجنود 
ثم يقومون بتدميرها والتخلص منها، حيث وافقت 
األميركية على عالج ساهم  الغذاء وال��دواء  فدرالية 
في حدوث تحول ثوري، خاصة ملكافحة سرطانات 
ال���دم وال��ل��ي��م��ف��وم��ا وغ��ي��ره��ا، وه���و ال��ع��الج بالخاليا 
الخيمرية  املستضد  مستقبالت  باستخدام  التائية 

 .»)CAR T-cell(

كيف يتم العالج؟ 

للتفصيل، خالل جلسات هذا النوع من العالج يتم 
التائية(  )الخاليا  املناعية  الخاليا  من  عينة  سحب 
ل��ل��م��ري��ض، ح��ت��ى ي���ق���وم م��خ��ت��ب��ر خ����اص ب��ت��ع��دي��ل��ه��ا 
في  معينة  ع��الم��ة  لتستهدف  وراث���ي���ًا«  »ه��ن��دس��ت��ه��ا 
ي��زي��د ق��درت��ه��ا ف��ي التعرف  ال��خ��الي��ا السرطانية )م��ا 
ع��ل��ي��ه��ا(، وأي���ض���ا مل��ض��اع��ف��ة ع����دد ال��خ��الي��ا امل��ن��اع��ي��ة 

»املدربة«.
بعد ذلك، يخضع املريض لنوع من العالج الكيماوي 
أي  لقتل  اللمفاوية(،  األوعية  بنضوب  )املتخصص 
خاليا تائية في الجسم، حتى ال تتنافس مع الخاليا 

التائية املعدلة عند إعادتها إلى املريض.
وف���ي ال��ن��ه��اي��ة، ي��ت��م ح��ق��ن ال��خ��الي��ا امل��ع��دل��ة ف��ي جسم 
املريض، حيث تنتقل في جميع أنحاء الجسم، بحثًا 

عن الخاليا السرطانية وتدمرها.

هَدفة بالعالج
َ
ست

ُ
السرطانات امل

وافقت »إف دي أي« األميركية على العالج بالخاليا 
الخيمرية  املستضد  مستقبالت  باستخدام  التائية 

لأورام السرطانية التالية:
◄ اب��ي��ض��اض ال��ل��م��ف��اوي��ات ال��ح��اد )ج��م��ي��ع األن����واع( 

حتى سن 25 عامًا.
◄ ليمفوما الخاليا البائية الكبيرة املنتشرة. 

◄ ل��ي��م��ف��وم��ا ال���خ���الي���ا ال��ب��ائ��ي��ة ال��ك��ب��ي��رة امل��ن��ص��ف��ي��ة 
األولية واملتحولة من ورم الغدد الليمفاوية.

◄ ليمفوما الخاليا البائية الشديدة والعدوانية.
◄ بعض أنواع سرطان الغدد الليمفاوية. 

◄ املايلوما املتعددة.
كما يمكن استخدام هذا النوع من العالج للمصابني 
ب�����األم�����راض ال��ت��ن��ك��س��ي��ة أو ال���ع���ن���ي���دة، ب���م���ا ف����ي ذل���ك 

سرطانات األعضاء الصلبة.

املرضى املؤهلون

وح����ول امل��رض��ى امل��ؤه��ل��ني ل��ل��خ��ض��وع ل��ه��ذا ال��ن��وع 
من العالجات، بنّي إسكندر: »حتى يكون املريض 
 ل���ل���ع���الج ب���ال���خ���الي���ا ال���ت���ائ���ي���ة ب��اس��ت��خ��دام 

ً
م����ؤه����ال

يكون  أن  ي��ج��ب  الخيمرية  املستضد  مستقبالت 
أن  املهم  الكيماوي. وم��ن  العالج  بالفعل  تلقى  قد 
العالج  طريقة  لفهم  الحالة  الطبي  الفريق  يقّيم 
امل��ن��اس��ب��ة وم���ا إذا ك���ان ال��ع��الج ب��ال��خ��الي��ا التائية 

خيارًا مناسبًا«.

ولفت الدكتور إلى حاالت ال يناسبها هذا العالج، 
وهي:

◄ الذين ال ُيعتبرون مناسبني للعالج الكيماوي 
)لنضوب األوعية اللمفاوية(. 

م����رض  أي  أو  ن���ش���ط���ة  ب�����ع�����دوى  امل�����ص�����اب�����ون   ◄
- غ��ي��ر  امل���ع���ال���ج  - وف�����ق رأي  ي��ج��ع��ل��ه��م  ق����د  آخ�����ر 
م��ن��اس��ب��ني ل��ل��خ��ض��وع ل��ل��ع��الج ب��ال��خ��الي��ا ال��ت��ائ��ي��ة 
آث��اره��ا  أو  الخيمرية  املستضد  مستقبالت  ذات 

الجانبية.
مثل  الصلبة  ال��س��رط��ان��ات  امل��ص��اب��ون ببعض   ◄

»سرطان الدماغ«.

مخاطر وآثار جانبية

م��ع طبيبهم  امل��رض��ى  أهمية تحدث  د. إسكندر  أك��د 
 :

ً
ومناقشتهم املخاطر املحتملة للعالج، وشرح، قائال

»يعاني معظم املرضى من ردة فعل تجاه هذا النوع 
م��ن ال��ع��الج، م��ا ي��ب��رر ب��ق��اءه��م ف��ي املستشفى ألي���ام، 
العالج لتتم مراقبتهم  وحتى ألسابيع، بعد جلسة 
وال��ت��ع��ام��ل م��ع أع��راض��ه��م. وع����ادة م��ا تظهر أع���راض 
ردة الفعل في غضون ساعات إلى أيام بعد الحقن«، 

مردفًا أنها تشمل اآلثار الجانبية التالية:
◄ ان����خ����ف����اض ع������دد خ����الي����ا ال�������دم ن���ت���ي���ج���ة ل��ل��ع��الج 

الكيماوي.
◄ متالزمة إفراز السيتوكني التي قد تسبب الحمى 
وس����رع����ة ض����رب����ات ال���ق���ل���ب وان���خ���ف���اض ض���غ���ط ال����دم 

وانخفاض األكسجني في الدم.
◄ ال���ت���أث���ي���رات ال��ع��ص��ب��ي��ة امل���ع���روف���ة ب���اس���م ال��س��م��ي��ة 
ال��ع��ص��ب��ي��ة ال���ت���ي ق����د ت��س��ب��ب ارت���ب���اك���ًا أو رع���ش���ة أو 
صعوبة في التواصل. لكن بشكل عام، من املمكن أن 
يخفف فريق الرعاية الطبي من اآلثار الجانبية، إال 
أن السمية طويلة املدى للعالج ال تزال قيد الدراسة. 

تجارب ناجحة

الدكتور: »في مايو  أف��اد  الناجحة،  وح��ول التجارب 
كلينك، لدينا العديد من التجارب الناجحة في عالج 
ال��س��رط��ان ب��ال��خ��الي��ا ال��ت��ائ��ي��ة، وأظ���ه���رت ال���دراس���ات 
أن ه����ذا ال���ع���الج ي���وف���ر ن��ت��ائ��ج م���م���ت���ازة ل��ل��م��ص��اب��ني 
بسرطانات الدم بشكل خاص، فبعد العالج أصبحت 
الالهودجكينية  ال��ل��ي��م��ف��وم��ا  ح����االت  م��ن   %54  -  40
خ��ال��ي��ة م���ن ع���الم���ات وج�����ود ال���س���رط���ان، و81% من 
ح����االت اب��ي��ض��اض ال����دم ال��ل��ي��م��ف��اوي ال���ح���اد )جميع 
األنواع( تصبح خالية من عالمات وجود السرطان«.

سليمة لبال

¶ ال عالمات للمرض عند 81% من حاالت ابيضاض الدم لدينا
د. خلود البارون
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يعّرضك إلى ضعف العظام وسرعة ضربات القلب

هذا ما يفعله بك نقص فيتامين ب 12

1 - الشعور باالكتئاب
ه���ن���اك راب������ط م���ؤك���د ب����ن ن��ق��ص 
فيتامن ب 12 واالكتئاب، ولكن 
ال ي����زال م��ن غ��ي��ر امل���ع���روف كيف 
بالحالة   12 ب  فيتامن  يرتبط 
املزاجية. فاالكتئاب أحد أعراض 
ول���ك���ن   .12 ب  ف���ي���ت���ام���ن  ن���ق���ص 
لسوء الحظ أن B12 ليس عالجًا 

فّعااًل لالكتئاب.

محمد أمين
مع توافر العديد من المصادر المختلفة لفيتامين B12، فقد يبدو من المستحيل تقريباً 

حدوث نقص في هذا الفيتامين الموجود في كل شيء من البيض والتونة واللحوم 
والدجاج والحليب والزبادي. يوجد الفيتامين أيضاً في شكل مكمل غذائي. ومع ذلك، فال 

يزال من الممكن إصابة شخص ما بنقص فيتامين ب 12.
عندما ال يحصل الجسم على ما يكفي من فيتامين ب 12 يكون ذلك بسبب أن أجسامنا ال 

تمتص الكثير من هذا الفيتامين، بغض النظر عن كمية الطعام أو المكمالت الغذائية التي 
نتناولها. لكن هذا ليس كل شيء. فمع تقدمنا في العمر، نميل إلى تناول كميات أقل من 
الفيتامين. باإلضافة إلى ذلك، يمكن للعمليات الجراحية وبعض األدوية وأمراض مثل الذئبة 

وكرون أن تزيد من احتماالت انخفاض مستوى الفيتامين في الجسم.
من دون كمية كافية من فيتامين ب 12 قد تواجه حالة تسمى »الذهان«، وقد تعاني من 

الهلوسة، مثل سماع الموسيقى في حالة عدم تشغيلها. وسواء كان انخفاض B12 هو 
السبب أم ال، فإن على أي شخص يعاني من الهلوسة أو التوهم استشارة الطبيب على 

الفور. ويورد موقع »ليف سترونغ« أعراضاً أخرى لنقص فيتامين ب 12:

6 - مشاكل النوم
 
ً
يمكن ألشياء كثيرة أن تعطل النوم الجيد ليال
بالطبع،  ب��دق��ة.  ال��س��ب��ب  ت��ح��دي��د  يصعب  بحيث 
من السهل التعامل مع الحاالت الواضحة، مثل 
تناول الكثير من الكافين. لكن نقص الفيتامن 

يمكن أن يسبب األرق.

7 - فرط نشاط المثانة أو خمولها
ي��م��ك��ن أن ي���ك���ون ل��ت��ل��ف األع����ص����اب ال���ن���ات���ج ع��ن 
املستويات املنخفضة من فيتامن ب 12 عدد من 
التأثيرات في الجسم، ومن اآلث��ار أنك قد تشعر 

بفرط نشاط املثانة أو خمولها. 

8 - سرعة ضربات القلب
أو عدم انتظامها

يمكن أن تكون التغييرات في معدل ضربات القلب 
ف���ي ح��ال��ة ال���راح���ة إش�����ارة إل���ى ن��ق��ص ف���ي فيتامن 
B12، حيث إذا تم تجاهل هذه األعراض، فيمكن أن 
ق بالقلب.

ّ
تتطور إلى مشاكل صحية خطيرة تتعل

9 - الدوخة والدوار
ت��خ��ي��ل أن���ك ت��ق��ض��ي وق��ت��ًا ممتعًا م��ع األص���دق���اء، 
ب��دوار  التلفاز. وح��ن تقف فجأة تشعر  تشاهد 
وتسقط على األريكة. إذا حدث لك ذل��ك، فابحث 

عن فيتامن ب 12. 

2 - كسور العظام
على الرغم من كل ما تعلمناه 
ع���ن ج��س��م اإلن����س����ان، ف���ال ت���زال 
ه��ن��اك ج��وان��ب م��ن��ه ال نفهمها 
ت���م���ام���ًا، م��ن��ه��ا أن ع�����دم ت���واف���ر 
ك��م��ي��ة ك���اف���ي���ة م����ن ف��ي��ت��ام��ن ب 
12 ي���ؤث���ر ف���ي ك��ث��اف��ة ال��ع��ظ��ام، 
وب���ال���ت���ال���ي س��ه��ول��ة ت��ع��رض��ه��ا 

للكسر.

3 - مشاكل في الرؤية
فقدان البصر من نقص فيتامن 
م��ع  أم�������رًا ش����ائ����ع����ًا.  ل���ي���س  ب 12 
ي����ح����دث ذل����ك  ف���ي���م���ك���ن أن  ذل��������ك، 
ح��ت��ى إذا ك���ان ن��ظ��ام��ك ال��غ��ذائ��ي 
من  كافية  كميات  على  يحتوي 
ي���ؤدي تجاهل  أن  وي��م��ك��ن   .B12
إل��ى تأثر  ال��رؤي��ة  التغييرات ف��ي 

البصر بشكل دائم.

4 - النوبات
ال��دم��اغ،  ف��ي  ي��ؤث��ر  أن  ن��ق��ص فيتامن ب 12 يمكن 
ف���ل���ي���س م�����ن امل���س���ت���غ���رب أن ت����ك����ون ال����ن����وب����ات م��ن 
األعراض املحتملة لنقص فيتامن ب 12. وتحدث 
النوبة عندما يرسل الدماغ نبضات كهربائية غير 
طبيعية. نتيجة لذلك، يمكن أن يبدأ الشخص في 

التشنج وقد يفقد وعيه.

5 - طنين األذن
إذا ذه��ب��ت إل���ى حفلة مل��وس��ي��ق��ى ال����روك وح���دث لك 
ط���ن���ن ف����ي أذن������ك )امل�����ع�����روف أي���ض���ًا ب���اس���م ال���رن���ن 
املستمر في األذنن(، فربما تكون تعاني من نقص 
من  ل��ك مجموعة  ق��د يسبب  ال���ذي   ،12 فيتامن ب 
امل��ش��ك��الت ال��ص��ح��ي��ة ت���ت���راوح ب��ن ال��ق��ل��ق وم��ش��اك��ل 

النوم إلى مشكالت في التركيز والذاكرة.

يمكن استخدامه في إعداد الكعك والمعجنات

طحين اللوز مفيد للقلب والعقل
رافع البرغوثي

لدقيق  ب��دي��ل  ع��ن  إذا كنت تبحث 
ال��ل��وز. ال  ف��ي طحن  القمح، ففكر 
ت��خ��ل��ط ب��ي��ن��ه وب���ن وج��ب��ة ال��ل��وز، 
اللوز  ال��ل��وز مصنوع م��ن  فطحن 
بينما وجبة  امل��ط��ح��ون،  امل��ق��ش��ور 

اللوز تشمل القشرة. 
ب����دي����ل ص��ح��ي  ال�����ل�����وز  إن دق����ي����ق 
إذا ك��ن��ت ت��ف��ّك��ر ف���ي ات���ب���اع ن��ظ��ام 
غ���ذائ���ي خ����اٍل م���ن ال��غ��ل��وت��ن، ألن��ه 
يحتوي على نسبة منخفضة من 
ال��ك��رب��وه��ي��درات. وخ��الف��ًا للدقيق 
املكرر، ال يحتوي دقيق اللوز على 
مؤشر جاليسيمي مرتفع، أي أن 
تناوله ال ي��ؤدي إلى ارتفاع سكر 
ال�����دم، م��م��ا ي��ج��ع��ل��ه خ���ي���ارًا أف��ض��ل 
إذا كنت مصابًا بمرض السكري، 
إل��ى ضبط نسبة  أو كنت تسعى 

السكر في الدم.
وطحن اللوز مغذ بشكل مدهش. 
ت���وف���ر األون���ص���ة ال����واح����دة م��ن��ه 6 
غرامات من البروتن و3 غرامات 
من األلياف. وت��زود أوقية واحدة 
م����ن����ه ج���س���م���ك ب��������9 غ������رام������ات م��ن 
ال���ده���ون األح���ادي���ة غ��ي��ر املشبعة. 
وإضافة إلى ذلك، يحتوي طحن 
امل����دخ����ول  م����ن  ع���ل���ى %35  ال����ل����وز 
ب��ه م��ن فيتامن  امل��وص��ى  اليومي 
يحتوي  كما  لألكسدة،  املضاد   E
ع����ل����ى امل���ن���غ���ن���ي���ز وامل���غ���ن���ي���س���ي���وم 

وال����ن����ح����اس وال����ف����وس����ف����ور، وف���ق 
.healthdigest  موقع

مفيد لقلبك وعقلك

ي��رت��ب��ط ف��ي��ت��ام��ن E امل���وج���ود في 
دق����ي����ق ال�����ل�����وز ب���ت���ق���ل���ي���ل م���خ���اط���ر 
اإلص���اب���ة ب���أم���راض ال��ق��ل��ب. يمكن 
ل��ل��ده��ون األح���ادي���ة غ��ي��ر املشبعة 
أن تساعد على خفض مستويات 
ال��دم،  الكوليسترول »ال��ض��ار« في 
م��م��ا ي��س��اع��د ع��ل��ى ال��ح��م��اي��ة من 
أمراض القلب والسكتة الدماغية، 
األم��ي��رك��ي��ة.  ال��ق��ل��ب  وف��ق��ًا لجمعية 
اللوز كذلك على خفض  ويساعد 
ي��زي��د من  ال���دم، ويمكن أن  ضغط 

.Science Daily تدفقه، وفقًا ملجلة
ف��ي��ت��ام��ن  أن  األب�����ح�����اث  وت���ظ���ه���ر 
E م���ف���ي���د ل��ل��ع��ق��ل أي����ض����ًا، ب��ف��ض��ل 
خ��ص��ائ��ص��ه امل����ض����ادة ل���ألك���س���دة، 
اإلدراك  ب��ت��ح��س��ن  م���رت���ب���ط  ف���ه���و 
وال��ذاك��رة، مما ق��د يقلل م��ن خطر 
اإلصابة بمرض الزهايمر. وإذا تم 
استخدام فيتامن E مع مضادات 
األك�����س�����دة األخ��������رى أو م���ض���ادات 
االلتهاب، فقد يكون أكثر فاعلية. 
في  اللوز  دقيق  استخدام  يمكنك 
إع�����داد ال��ك��ي��ك وال��ك��ع��ك وال��ف��ط��ائ��ر 
احتوائه  ل��ع��دم  لكنه  وامل��ع��ج��ن��ات، 
ع��ل��ى ال��غ��ل��وت��ن، ال ي��ص��ل��ح كثيرًا 

لصنع الخبز.

ده على المذاق الطبيعي للطعام عوِّ

هل يحتاج طفلك إلى الملح في وجبته؟
مهاب نصر

أول شيء يجب فهمه هو أن امللح 
ي��ت��ك��ون أس���اًس���ا م���ن ال��ص��ودي��وم، 
ه������ذا امل�����ع�����دن م���ه���م ج�������ًدا ل��ص��ح��ة 
اإلنسان، ولكن بالكمية املناسبة. 
الصوديوم بشكل طبيعي  يوجد 
امللح  ف��إن إضافة  ل��ذا  الطعام،  في 
إل�����ى ال���وج���ب���ات ل���ي���س ض����رورًي����ا، 
وي���زي���د م���ن ت��ن��اول��ك ل���ه ع���ن ال��ح��د 
ال��ح��د  ت�����ج�����اوزت  إذا  ال���ط���ب���ي���ع���ي. 
املرغوب فيه من الصوديوم، فقد 
بحسب  بصحتك  ال��ض��رر  ت��ل��ح��ق 

.youaremom موقع

املذاق الطبيعي

ي��رت��ب��ط س��ب��ب ع���دم إض���اف���ة امل��ل��ح 
إل������ى ط����ع����ام األط�����ف�����ال ب���ال���ح���اج���ة 
إل���ى ت��ع��وي��د أذواق���ه���م ع��ل��ى امل���ذاق 
العادات  ودم��ج  للطعام  الحقيقي 
الغذائية الجيدة والحفاظ عليها.
ب���اإلض���اف���ة إل����ى ال��ح��د م���ن ت��ن��اول 
امل������ل������ح، م������ن ال��������ض��������روري ت��ج��ن��ب 
إل��ى مستحضرات  السكر  إض��اف��ة 
األطفال. يمكن أن يؤثر هذا املكون 
ف���ي أداء أج���س���ام���ه���م، ألن��ه  س��ل��ًب��ا 
ي��ع��زز ال��ت��ه��اب األم��ع��اء وي��زي��د من 

مستويات السكر في الدم.
ي��رت��ب��ط ت���ن���اول ال��س��ك��ر ب��ان��ت��ظ��ام 
خ��الل امل��راح��ل املبكرة م��ن الحياة 
ب��زي��ادة خ��ط��ر اإلص��اب��ة بالسمنة 
وم������رض ال���س���ك���ري م����ن ال����ن����وع 2. 

لهذا السبب، من املهم استخدامه 
باعتدال وتجنبه كلما أمكن ذلك.

وب����امل����ث����ل، ان���ت���ب���ه ب���ش���ك���ل خ���اص 
ل��ل��م��ل��ص��ق��ات ال���غ���ذائ���ي���ة. ت��ح��ت��وي 
ذات  امل�����ن�����ت�����ج�����ات  م�������ن  ال������ع������دي������د 
االستهالك الشائع على سكريات 
م��خ��ف��ي��ة ب���داخ���ل���ه���ا، ع���ل���ى ال���رغ���م 
م����ن أن ن��ك��ه��ات��ه��ا ال ت��ظ��ه��ر ذل����ك. 
الطماطم  مثال على ذل��ك صلصة 
املعبأة.  الخبز  ش��رائ��ح  أو  املعبأة 
تراجع  أن  املهم  م��ن  السبب،  لهذا 
ب��ع��ن��اي��ة م��ك��ون��ات األط��ع��م��ة ال��ت��ي 
تشتريها من السوبر ماركت قبل 

تقديمها لألطفال.
ك��م��ا رأي��ن��ا، ف���إن أف��ض��ل خ��ي��ار هو 

ت��ج��ن��ب اس���ت���خ���دام امل���ل���ح ك��م��ك��ون 
ك��ن��ت  وإذا  األط������ف������ال.  ط����ع����ام  ف����ي 
ستدمجه في استعداداتك، فافعل 
ذل��ك بكميات معتدلة، ما لم يشر 
ط���ب���ي���ب���ك ب����خ����الف ذل������ك ألس���ب���اب 

صحية معينة.
االستراتيجية،  ه���ذه  ب��اس��ت��خ��دام 
س���ت���ت���م���ك���ن م������ن ج����ع����ل ال����ص����غ����ار 
الحقيقي  امل�����ذاق  ع��ل��ى  ي���ع���ت���ادون 
ل��ل��ط��ع��ام، وه���ي ع����ادة ج��ي��دة ج���ًدا 
من وجهة نظر التغذية. غالًبا ما 
غنية  منتجات  الصناعات  ت��ق��دم 
ب���ال���ن���ك���ه���ة وم���غ���ش���وش���ة ت��ح��ت��وي 
م���واد ض���ارة أو كميات غير  على 

مناسبة للصحة.

يمكن أن يؤّثر في صحة العين والقرنية

تركيب الرموش.. مخاطر يجب عدم تجاهلها
سليمة لبال 

ترغب الكثير من السيدات في الظهور 
برموش كثيفة وطويلة، فيلجأن إلى تركيب 
الرموش الصناعية ويخترن الطول والسمك 
المناسبين لهن، لكن هذا السلوك ال يخلو 

من مخاطر اإلصابة بالتهابات أو حساسية 
تضر بصحة العيون. هذه بعض النصائح 

التي ينبغي عليكن اتباعها قبل التفكير 
في هذه الخطوة، وفق المجلة الفرنسية 

الشهيرة »60 مليون مستهلك«:

ه���ن���اك ط���ري���ق���ت���ان ل��ت��ث��ب��ي��ت ال����رم����وش ال��ص��ن��اع��ي��ة 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ن��س��اء ال��ل��وات��ي ي��رغ��ن ف���ي ذل����ك، ف��إم��ا 
زيارة خبيرة تجميل أو استخدام أدوات التثبيت 
الذاتي. وينصح الخبراء بزيارة اختصاصية، ألن 
ال��غ��راء ال��ف��وري، ال���ذي يستخدم ف��ي ه��ذه العملية، 
يمكن أن يسبب تفاعالت ثانوية مزعجة، في حال 
المس العن أو البشرة، الحتوائه على مواد مسببة 
ال��ف��ورم��ال��دي��ي��د،  م��ث��ل  مهيجة  وم����واد  للحساسية، 

التي تسّبب التهاب امللتحمة.
لذلك تواجه السيدة خطر تورم الجفون أو إحمرار 
والحكة،  ال��دم��وع  أو  للضوء  الحساسية  أو  العن 

وق���د ي��ت��ط��ور تهيج ال��ج��ل��د إل���ى ال��ت��ه��اب أك��ث��ر ح��دة 
ل��ل��ج��ف��ون وال��ت��ه��اب��ات يمكن أن ت��ؤث��ر ع��ل��ى بياض 

العن والقرنية. 
وت����ش����ي����ر ط���ب���ي���ب���ة ال����ع����ي����ون ك�����ات�����ي أل�����ب�����و إل�������ى أن 
ال��غ��راء،  على وض��ع  م��درب��ة  التجميل  اختصاصية 
كما  الجفن،  على  أن تضعه  قبل  باختباره  وتقوم 
ستستخدم كمية أقل، لذلك من الضروري اختيار 
أن ننسى  الرموش بعناية، من دون  مكان تركيب 
األدوات معقمة، واملنتجات تحتوي  أن  التأكد من 

على كمية أقل من املواد املثيرة للحساسية. 
جفاف القرنية  

الكثيفة تزيد خطر  الرموش  فإن  املجلة،  وبحسب 
اإلص���اب���ة ب��ق��م��ل ال����رم����وش، ال����ذي ي��م��ك��ن أن ينتقل 

إليها عن طريق األدوات غير املعقمة في صالونات 
التجميل، لذلك عليكن الحرص على اختيار املكان 

النظيف.
لكن الغراء ليس املشكلة الوحيدة وفق الخبراء، إذ 
الرموش الصناعية.  أثناء وضع  يوجد خطر آخر 
وتقول طبية العيون إن الرموش الطويلة والكثيفة 
ت��ح��ف��ز ج��ف��اف ال��ق��رن��ي��ة ف���ي ك���ل ع��م��ل��ي��ة رم����ش مما 
يعرضها لإلصابة بأي عدوى، لذلك على الزبونات 
ع���دم س��ح��ب أو ح��ك ال���رم���وش ال��ص��ن��اع��ي��ة ح��ت��ى ال 

تتعرض الرموش الطبيعية ألي أذى. 
وي��ح��ذر ال��خ��ب��راء م��ن ت��رك��ي��ب ال��رم��وش الصناعية 
أث��ن��اء ارت���داء ال��ع��دس��ات أو ف��ي ح��ال��ة إص��اب��ة العن 
ب���ع���دوى أو ب��ع��د ع��م��ل��ي��ة ج���راح���ي���ة ع��ل��ى م��س��ت��وى 
ال��ع��ي��ون، وي��ن��ص��ح��ون ب��زي��ارة طبيب ال��ع��ي��ون قبل 
خبيرة التجميل للتأكد من عدم وجود أي مشكلة.

أصباغ الرموش والحواجب خطرة

 وال�����خ�����ط�����ر األخ������ي������ر ي���ت���ع���ل���ق ب����ص����ب����غ ال�����رم�����وش 
والحواجب. وتقول مجلة »60 مليون مستهلك« إن 
هذه األصباغ عادة ما تتكون من مواد مثيرة جدًا 

للحساسية ويمنع استخدامها على البشرة.
وب��ح��س��ب امل���ج���ل���ة، ل��وح��ظ��ت ب��ع��د اس���ت���خ���دام ه��ذه 
امل����ل����ون����ات اإلص�����اب�����ة ب���ال���ت���ه���اب ال���ج���ف���ن وال���ت���ه���اب 

امللتحمة الحاد.

من جهة أخرى، يورد موقع »افري داي هيلث« أربع خرافات تتعلق بنظافة الجسم:
1 ــ الخرافة األولى: أنت بحاجة إلى استخدام أعواد القطن لتنظيف أذنيك

تم اختراع عود القطن في عام 1923، عندما الحظ مؤسس الشركة، Leo Gerstenzang، زوجته وهي 
تضيف قطعًا من القطن إلى أعواد األسنان لتنظيف أذن طفلها. يؤكد دوغالس هيلدرو، طبيب األذن 
القطن  ع��ود  أن فكرة استخدام   ،Yale Medicine السمع وال��ت��وازن في مركز لبرنامج  الطبي  واملدير 

لتنظيف األذنن خاطئة - وقد تكون غير آمنة.

2 ــ الخرافة الثانية: إن هناك طريقة معينة لتنظيف األماكن الحساسة
أكثر عرضة لإلصابة  أن يجعلك  ال��ض��روري يمكن  التنظيف غير  إن ه��ذا  امل��رأة يقول  مكتب صحة 
باألمراض املنقولة جنسيًا. عالوة على ذلك يمكن أن يتسبب الغسل أثناء الحمل في حدوث الوالدة 

املبكرة، كما تقول د. مارينيس.

3 ــ الخرافة الثالثة: اغسل يديك دائمًا بالماء الساخن
هذا صحيح: غلي املاء يقتل البكتيريا الضارة بشكل فعال، كما تشير منظمة الصحة العاملية. لكن د. 
مارينيس تجادل بأن ال دليل علميًا على أن غسل اليدين باملاء الساخن ضروري لتنظيفهما. وتؤكد 

أن املاء الدافئ يكفي. لكن األهم هو استخدام الصابون في الغسل.

4 ــ الخرافة الرابعة: قاعدة الـ5 ثوان تعني أن الطعام آمن لألكل
يعود تاريخ قاعدة الخمس ثواٍن إلى القرن الثالث عشر امليالدي، عندما ورد أن جنكيز خان طبق »قاعدة 
خان« في مآدبه، مشيرًا إلى أنه »إذا سقط الطعام على األرض، فيمكنه البقاء سليمًا لخمس ثوان«، لكن 
األبحاث أثبتت أن األكل بمجرد مالمسته األرض قد يصبح ضارًا بالصحة. فالبكتيريا قد تلتصق به 

حال سقوطه على األرض.

االستحمام اليومي قد يضر ببشرتك الطبيعية

4 خرافات تتعلق بنظافة الجسم
محمد أمين 

أث������ار امل���م���ث���الن أش����ت����ون ك���وت���ش���ر وم���ي���ال ك��ون��ي��س 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  ضجة  مؤخرًا 
عندما كشفا أن االستحمام ليس ج��زءًا من جدول 
األس��رة اليومي، وأنهما يستحمان عند الضرورة 

القصوى فقط! 
ق����ال ك��وت��ش��ر: »ال أغ��س��ل ج��س��دي ك��ل��ه ب��ال��ص��اب��ون 
ب��امل��اء لالستحمام، وليس  أكتفي  لكنني  ي��وم،  ك��ل 

بالضرورة أن أفعل ذلك كل يوم«.
: »ال يجب 

ً
وافق املمثل سام شيبرد الزوجن، قائال

التخلص من كل الزيوت الطبيعية املوجودة على 
بشرتك باستخدام قطعة صابون كل يوم«.

 وق��ال��ت زوج���ت���ه، امل��م��ث��ل��ة ك��ري��س��ت��ن ب��ي��ل، إن وق��ت 
االستحمام ليس أولوية بالنسبة ألطفالهما أيضًا.

االستحمام اليومي

ي��ت��ع��ل��ق  ع����ن����دم����ا  امل����ش����اه����ي����ر  األزواج  ي���خ���ط���ئ  ال 
األم����ر ب��ع��ادة ال��ن��ظ��اف��ة ه����ذه، ك��م��ا ي��ث��ن��ي داري����ن بي 
م��اري��ن��ي��س، دك���ت���وراه ف��ي ال��ط��ب، وأس���ت���اذ مساعد 
في طب الطوارئ في كلية سيدني كيميل الطبية 
بجامعة توماس جيفرسون في فيالدلفيا، على ما 
صرح به هؤالء املمثلون، وأضاف أن »االستحمام 
ال���ي���وم���ي ي��م��ك��ن أن ي��ج��ف��ف ب���ش���رت���ك، وال���ص���اب���ون 
املضاد للبكتيريا يمكن أن يقتل خصائص البشرة 
الطبيعية«. ومع ذلك، فإن االستحمام اليومي ليس 
كما  ال��ص��ح��ة،  على  خ��ط��رًا  أو  للقلق  سببًا حقيقيًا 

تشير الدكتورة مارينيس.
ف�����ي ب����ع����ض ال�������ح�������االت، ق�����د ي����ك����ون االم�����ت�����ن�����اع ع��ن 
االس��ت��ح��م��ام ف��ك��رة س��ي��ئ��ة. ي��ق��ول ري��ت��ش��ارد أن��ت��اي��ا، 
في جامعة  لألطفال  الجلدية  األم���راض  مدير طب 
ي���ي���ل م��ي��دي��س��ن ف����ي ن���ي���و ه����اف����ن، ك��ون��ي��ت��ي��ك��ت، إن 
ألولئك  مفيدًا  يكون  أن  يمكن  اليومي  االستحمام 
الذين يعانون من اضطرابات جلدية معينة، مثل 

التهاب الجلد واألكزيما. 
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منطقة الزهراء
القيمة التقديرية للعقار كما في أكتوبر 2021

KD 482,000

أرض فضاء 500 م2

شارع واحد - داخلي

تكليف وزارات وهيئات بإعداد قواعد تزيد مساهمته في تعزيز النزاهة

تعاون حكومي مع »الخاص« لمكافحة الفساد

علي الخالدي 

الفساد  مكافحة  على  العزيمة  ع��ق��دت  الحكومة  أن  ي��ب��دو 
وتكريس النزاهة والشفافية نهجًا ومسلكًا على مستوى 

جميع مؤسسات وإدارات الدولة،
التجارة  وزارة  ف 

َّ
كل ال����وزراء  أن مجلس  علمت سبقلا  إذ 

وال���ص���ن���اع���ة وال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة ل���ل���ش���راك���ة ب����ن ال��ق��ط��اع��ن 
ال��ع��ام وال��خ��اص إع���داد ق��واع��د وق����رارات لتشجيع القطاع 
ال���خ���اص ع��ل��ى امل��س��اه��م��ة ف���ي ت��ع��زي��ز ال���ن���زاه���ة وم��ك��اف��ح��ة 
د مجلس  ال��ف��س��اد ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ج��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة. وش����دَّ
ال������وزراء ������� ف���ي وث��ي��ق��ة ح��ص��ل��ت سبقلا ع��ل��ى ن��س��خ��ة منها 
اعتبارات  بتعزيز  الكفيلة  التدابير  اتخاذ  ض��رورة  على   ���
بيئة  يحقق  بما  ال��خ��اص،  القطاع  في  والشفافية  النزاهة 
عمل تجارية توفر فرصًا متكافئة للجميع، وتعزز التنمية 

املستدامة ألفراد املجتمع الكويتي بأكمله.

اإلبالغ عن الفساد

»ال��ت��ج��ارة« تطوير  ال���وزراء  ف مجلس 
َّ
التفاصيل، كل وف��ي 

التشريعات املتعلقة بتجريم الفساد في القطاع الخاص، 
وبمراجعة وتعزيز نظم وإجراءات التدقيق املحاسبي في 
اختالفها،  على  ال��خ��اص��ة  التجارية  وال��ك��ي��ان��ات  ال��ش��رك��ات 
م���ع وض����ع ب���رام���ج ل��ل��ت��وع��ي��ة وال���ت���دري���ب وال��ت��ش��ج��ي��ع على 

املمارسات األخالقية في ممارسة األعمال التجارية. 
ب��ض��رورة  والصناعة  ال��ت��ج��ارة  وزارة  التكليف  أح���اط  كما 
���ال���ة ل��ت��ع��زي��ز  ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق آل���ي���ات وت��ش��ري��ع��ات ف���عَّ
ال���ت���ع���اون وال���ش���راك���ة ب���ن ال��ق��ط��اع��ن ال���ع���ام وال���خ���اص في 
القطاع الخاص في تطبيق  الفساد، وتأكيد دور  مكافحة 
الفساد من خالل  اإلب��الغ عن  آليات قوية وفعالة لتيسير 
��غ��ن ع���ن ال���ف���س���اد وال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي م��رت��ك��ب��ي��ه 

ِّ
ح��م��اي��ة امل��ب��ل

ومقاضاتهم. وش��دد على ض��رورة التقدم بقوانن إذا لزم 
األم����ر ي��ت��م رف��ع��ه��ا ال���ى م��ج��ل��س االم����ة إلق���راره���ا ي��ك��ون من 
م��ن جانب  ال��ف��س��اد  ع��ن  بلغن 

ُ
امل شأنها تشجيع وح��م��اي��ة 

القطاع الخاص.

د في تجريم »اإلثراء غير المشروع« بين موظفي وقياديي القطاع العام والشركات الحكومية ¶ تشدُّ

@aldilaijan
s.aldilaijan@alqabas.com.kw

إجراءات االقتراض السكني.. طويلة
لالقتصاد،  األساسي  املحرك  التمويلية  الجهات  تعدُّ 
وبالذات في العقار في كل أنواعه، وعند املقارنة بني 
عدد املقترضني للعقار السكني خالل العامني 2020 
و2021 نالحظ أن هناك زي��ادة في عددهم، مما يدل 
على أهمية التمويل أو االقتراض في القطاع العقاري. 
لكن من املالحظ في الكويت طول إجراءات االقتراض 
ال��س��ك��ن��ي، إذا م���ا ق���ورن���ت ب�����دول ال��خ��ل��ي��ج، وأوروب������ا، 
االقتراض  معاملة  إنجاز  يستغرق  ال  التي  وأميركا 

فيها 3 أسابيع كحد أقصى.
في إحدى الدول الخليجية شروط االقتراض تتطلب 
التالي: توافر الكهرباء واملاء، عمر البيت ال يزيد على 
م2،  ع��ن 175  تقل  البناء ال  - 30 س��ن��ة، مساحة   25
بينما ش��روط االق��ت��راض املحلية أش��د وأص��ع��ب، كما 
إن���ه ح��ال��ي��ًا تستغرق ش���روط اق��ت��راض ش���راء ع��م��ارة 
ال����60 ي��وم��ًا!! وق��د يقول قائل  استثمارية م��ا ي��ق��ارب 
إن تسهيل ش��روط االق��ت��راض قد يزيد من األسعار 
ن��ظ��رًا ل��إق��ب��ال امل��ت��وق��ع، وه���ذا ق���ول غ��ي��ر دق��ي��ق، حيث 
 

ّ
والحل أول��ى،  املقترضني  اإلج���راءات على  إن تسهيل 

االق��ت��راض فقط، بل بتوفير األراض��ي  ليس بتشديد 
السكنية واالستثمارية والحرفية بشكل أكبر. 

البحوث العقارية 

ال ت��س��ت��ق��ي��م األس�������واق االق���ت���ص���ادي���ة إال ب��ال��ب��ي��ان��ات 
وال����ب����ح����وث، ف���ف���ي إح������دى ال�������دول ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة، خ���الل 
اجتماعي مع إحدى الجهات الراغبة باالستثمار في 
ال��ك��وي��ت، اس��ت��غ��رب��ت ع���دم وج���ود ج��ه��ات استشارية 
)إال فيما ندر( فقلت لها: الحقيقة أن وسطاء العقار 
مجتهدون في أعمالهم، وغير متفرغني لعملية البحث 

العقارية، مثل معرفة  بالبحوث  القيام  أو  بيانات  عن 
عدد املزارع املعروضة للتنازل في السوق وأحجامها 
أو معرفة عدد األراضي االستثمارية املعروضة للبيع، 
 السبب في ذلك ثقافة البعض منهم أو أن العمل 

َّ
ولعل

على استبيان أو بحث عن أمر عقاري يستغرق وقتًا 
وال يوجد تقدير مالي مجٍز مقابل الجهد.

اإلسكانية  املشكلة  ع��ن  متنوعة  ب��ح��وث  ب��ع��دة  ق��م��ت 
وع����ن أع������داد األراض�������ي ال��خ��ال��ي��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة ال��ق��اب��ل��ة 
ل��ل��ت��وزي��ع االس���ك���ان���ي، وع����ن ح��ج��م األع������داد امل��ت��وق��ع��ة 
التجاري..  أو  الحرفي  العقار  في  لالستثمار  الطالبة 
ال��خ. ول��م أج��د من يهتم بذلك، بل أح��د البحوث املهمة 
وضع داخل أدراج مكتب مسؤول مهم، لذلك فإن رفع 
مستوى مهنة الوساطة أو التقييم العقاري يستدعي 
علمًا وم��ع��رف��ة ع��ن ط��ري��ق ن��ش��ر ال��ب��ح��وث وال��ب��ي��ان��ات 
في  حاليًا  معمول  ه��و  كما  ال  بالتفصيل،  ال��ع��ق��اري��ة 
موقع وزارة العدل بنشر بيعة بيت دون الدخول في 
يوجد  وه���ل  ال��غ��رف،  وع���دد  األدوار  وع���دد  تفاصيل 

حمام سباحة أو مصعد.. الخ؟!.

عقاريات
سليمان الدليجان

إنجاز الشروط لشراء عمارة 
استثمارية يستغرق

نحو 60 يوماً!

أرقام عقارية مهمة 
ع���دد ال���ع���م���ارات االس��ت��ث��م��اري��ة امل��ش��ي��دة ت��ق��ري��ب��ًا 3 آالف ع���م���ارة، ف���ي ح���ن أن ع���دد األراض����ي 
وق��وة  لالستثمار  ج��ذب��ًا  امل��ن��اط��ق  أك��ث��ر  بينما  تقريبًا،  قسيمة   1300 الخالية  االس��ت��ث��م��اري��ة 
املناطق  أم��ا  الفروانية.  الجابرية،  البحري،  الشعب  الساملية،  في  توجد  حاليًا  التأجير  في 
االستثمارية األخرى فتأثرت بشكل أكبر من إغالق املطار خالل الجائحة، وتأخر عودة كامل 

الحياة الطبيعية في الدولة.

صادرات »المحايدة« 
الحاجة  من  الجائحة  خ��الل  وحلفاؤها  أوب��ك  فرضتها  التي  الرئيسية  اإلن��ت��اج  تخفيضات  قلصت 
التدريجي من  التخلص  »أوب��ك +«  اعتزام تحالف  لكن مع  املنطقة،  العمليات في  إلى تكثيف  امللحة 
التعافي من  مع  النفط  العاملي على  الطلب  وارتفاع  أواخ��ر عام 2022  بالكامل بحلول  التخفيضات 

الجائحة قد يتم االعتماد على املنطقة املحايدة في زيادة املعروض. 
وتباينت أرقام صادرات النفط الخام من املنطقة املقسومة في 2021، اذ تراوحت بني 158 ألف برميل 
يوميا في أغسطس )اقل مستوى( إلى 231 ألف برميل يوميا في سبتمبر )اعلى مستوى(، وفقا 
لبيانات شركة كبلير للشحن، وأظهرت بيانات كبلير أن الصادرات تتجه بانتظام إلى الهند والصني 

وكوريا الجنوبية والواليات املتحدة.

تواجه مشاكل فنية بسبب طول فترة اإلغالق

»المنطقة المقسومة« تحتاج 5 سنوات 
إلنتاج 500 ألف برميل يوميًا

إيمان عطية
م���ن امل��ح��ت��م��ل أن ت��ح��ت��اج امل��ن��ط��ق��ة امل��ق��س��وم��ة، ال��ت��ي 
تشترك فيها الكويت والسعودية، إلى خمس سنوات 
الخام  النفط  إنتاج من  أقصى  لتحقيق  األق��ل،  على 
عند 500 ألف برميل يوميا، مع وجود تحديات فنية 
نتيجة إغالقها املطول ال تزال تعرقل تحقيق زيادة 
كاملة، بحسب ما ذكر مصدر مطلع على العمليات 

»ستاندرد آند بورز غلوبل بالتس«. ل�
وق������ال امل����ص����در، إن اإلن����ت����اج ال���ح���ال���ي م����ن ال��ج��ان��ب 
ب��رم��ي��ل يوميا،  أل���ف  أق���ل بقليل م��ن 100  ال��س��ع��ودي 
ويشير الرقم إلى أن إجمالي إنتاج املنطقة املقسومة 
أقل من 200 ألف برميل في اليوم، مع تقاسم اإلنتاج 

بالتساوي بن البلدين.
وأض�����اف ان����ه م���ن امل���رج���ح أن ي��ت��م ت��ح��دي��د إج��م��ال��ي 
اإلنتاج بن 400����450 ألف برميل يوميا في غضون 
5 س���ن���وات ب��س��ب��ب ال���ت���ح���دي���ات ال��ف��ن��ي��ة ب��ع��د إع����ادة 
أل��ف برميل  ع��ام 2020، وسيكون 500  التشغيل في 

في اليوم إنجازا كبيرا إذا تم تحقيقه.
ويعد هذا التقييم أقل تفاؤال بكثير من التقييم الذي 
قدمه الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية 
ه��اش��م ه��اش��م، ال���ذي ق��ال ف��ي 22 أك��ت��وب��ر إن املنطقة 

امل��ق��س��وم��ة ستصل إل���ى م��س��ت��وي��ات م��ا ق��ب��ل اإلغ���الق 
بحوالي 500 ألف برميل يوميا في 2022، وسترتفع 

إلى 700 ألف برميل في اليوم في 2023.
ج��اءت تعليقات هاشم ردا على انتقادات بشأن ما 

كشفته شركة نفط الكويت التابعة ملؤسسة البترول 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ع��ن ت��ق��ل��ص ال��ط��اق��ة اإلن��ت��اج��ي��ة ال��ق��ص��وى 
امل���س���ت���دام���ة ل���ل���ب���الد ب��ن��ح��و 18% ع���ل���ى م�����دى ث���الث 
سنوات إلى حوالي 2.58 مليون برميل يوميا. وقال 
إن الكويت تستهدف طاقة محلية تبلغ 3.2 مالين 
برميل في اليوم عام 2025، باإلضافة إلى 350 ألف 
ب��رم��ي��ل ف���ي ال���ي���وم م���ن ح��ص��ة ال��ك��وي��ت ف���ي امل��ن��ط��ق��ة 
املقسومة، ما يعني أن معدل إنتاج املنطقة املقسومة 

بالكامل يبلغ 700 ألف برميل يوميا.
وك��ان وزي��ر الطاقة السعودي األمير عبدالعزيز بن 
سلمان قال في 1 أبريل ان حصة اململكة من إنتاج 
اليوم،  أل��ف برميل في  املقسومة كانت 135  املنطقة 
أل��ف برميل في  اإلن��ت��اج 270  مما سيجعل إجمالي 

اليوم.

التوسع في التطوير 

ف��ي ذل��ك ال��وق��ت، ق��ال��ت م��ص��ادر منخرطة ف��ي العمل 
هناك إن قضايا معلقة من بينها املشاركة املالية ال 
تزال بحاجة إلى حل للسماح بالتوسع في التطوير. 
في  املقسومة  املنطقة  ف��ي  امل��وج��ودة  الحقول  وت��ق��ع 
األراض����ي ال��ب��ري��ة وال��ب��ح��ري��ة امل��ش��ت��رك��ة ب��ن البلدين 
ع��ل��ى ح���دوده���م���ا. وي���ت���م ت��ش��غ��ي��ل م��ن��ط��ق��ة ال��خ��ف��ج��ي 
في  الخليج  أرامكو ألعمال  قبل شركة  البحرية من 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة وش��رك��ة ن��ف��ط الخليج 
ال��ك��وي��ت��ي��ة، وه����ي وح�����دة ت��اب��ع��ة مل��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول 
وشركة  الكويت  نفط  شركة  تدير  بينما  الكويتية، 

شيفرون السعودية شركة نفط الوفرة البرية. 
السعودية  العربية  »ش��ي��ف��رون  إن  ش��ي��ف��رون  وق��ال��ت 
ت��زاالن  ال  الكويتية  الخليج  نفط  شركة  وشريكتها 
تركزان على زيادة اإلنتاج بأمان في عمليات الوفرة 
مستويات  على  التعليق  ع��ن  وامتنعت  املشتركة«، 
اإلن��ت��اج واأله����داف. وك��ان��ت املنطقة ش��ه��دت إنتاجا 
متقطعا، وقالت املصادر إن الشركات اضطرت إلى 
إعادة تأهيل الحقول والبنية التحتية بعد سنوات 

من عدم النشاط.

»ستاندرد آند بورز بالتس«: 
اإلنتاج الحالي أقل من 200 

ألف برميل مناصفة بين 
الكويت والسعودية 

الشركات اضطرت إلى إعادة 
تأهيل الحقول

 والبنية التحتية بعد سنوات 
من توقف النشاط

10 إجراءات 
ف مجلس الوزراء ديوان الخدمة املدنية 

ّ
كل

بما يلي: 

اإلج�������������راءات  وت����ب����س����ي����ط  م�����راج�����ع�����ة   -  1
ال��ب��ي��روق��راط��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة ل��ل��ح��ص��ول على 

الخدمات العامة.

وتطوير  إع����داد  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  متابعة   - 2
م��ن��ص��ات ال��ح��ك��وم��ة االل��ك��ت��رون��ي��ة ال��الزم��ة 
الخدمات  على  الحصول  إج���راءات  مليكنة 

العامة.

3 - إع�����داد أدل����ة م��ب��س��ط��ة ل��ل��ج��م��ه��ور عن 
ك��ي��ف��ي��ة ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ال��خ��دم��ات ال��ع��ام��ة 

ونشرها ورقيا والكترونيا. 

الفساد في  إدارة مخاطر  دم��ج نظم   - 4
القطاعات التي تقدم خدمات عامة لتحديد 
وم��ع��ال��ج��ة م��ك��ام��ن ال��خ��ل��ل ب��ش��ك��ل دوري 

ومستدام.

وتطوير  ال��ع��ام  القطاع  ن��زاه��ة  5 - حماية 
ف��ع��ال��ي��ة وك����ف����اءة ال���خ���دم���ات ال���ع���ام���ة ال��ت��ي 
وترقية  تعيني  إطارعمليات  ف��ي  يقدمها 

املوظفني والقياديني الحكوميني.

6 - م���راج���ع���ة وت��ن��ق��ي��ح م����دون����ات ق��واع��د 
والقياديني  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  موظفي  س��ل��وك 
ب��ال��دول��ة وإع�����داد وت��ن��ف��ي��ذ ب��رام��ج تدريبية 

لترسيخ النزاهة.

7 - إعداد مدونات سلوك خاصة بأعضاء 
مجلس األمة والعاملني في املجلس نهاية 

عام 2022.

8 - دعم املجلس األعلى للقضاء إلعداد 
وتعميم مدونات سلوك خاصة بالقضاة 
املوظفني  وس��ائ��ر  العامة  النيابة  وأع��ض��اء 
ال���ع���ام���ني ب���امل���رف���ق ال���ق���ض���ائ���ي واج���ه���زت���ه 
امل�����س�����ان�����دة، ب�����إش�����راف امل���ج���ل���س األع���ل���ى 

للقضاء.

الداخلية إلع��داد وتعميم  9 - دع��م وزارة 
م��دون��ات س��ل��وك خ��اص��ة بموظفيها بمن 
ف��ي��ه��م أع���ض���اء ال���ش���رط���ة ب���داي���ة م���ن ع��ام 

.2024

10 - إقرار آلية خاصة الختيار شاغلي 
امل���ن���اص���ب ال���ع���ل���ي���ا ب��ش��ك��ل ش���ف���اف وف���ق 

معايير موضوعية.

دوري���ة  تقييمات   ■

لقياديي  ومحاسبة 
الحكومية  الشركات 
شبهات  ت��واف��ر  ح��ال 
ت���ع���ارض  أو  ف���س���اد 

المصالح 

م���دون���ات  إع������داد   ■

س�������ل�������وك خ����اص����ة 
األمة  مجلس  بأعضاء 
وال���ع���ام���ل���ي���ن ف��ي 
عام  نهاية  المجلس 

 2022

إج����راءات  تبسيط   ■

إن����ج����از ال��م��ع��ام��ات 
الحكومية ذات المزايا 
على  للقضاء  المالية 

»الرشاوى«

وتشريعات  ق��رارات   ■

الوقاية  شأنها  م��ن 
م����ن ال���ف���س���اد ف��ي 
م��ج��ال ال��م��ن��اق��ص��ات 

العامة

8 متطلبات من »نزاهة« 

والمجتمع  العام  القطاع  جهود  بين  التكامل  تعزيز 
المدني في مجال التوعية العامة ضد الفساد.

الرقابة  مجال  في  المدني  المجتمع  مــبــادرات  دعــم 
أداء  فــي  الحكومية  الجهات  ـــؤازرة  وم المجتمعية 

دورها الرقابي.

في  الفساد  عن  المبلغين  حماية  وتعزيز  توسيع 
القطاع العام والخاص.

الحكومية  بالجهات  خــاصــة  خطة  وتنفيذ  ـــداد  إع
يتعلق  فيما  اإلعــالم  وسائل  مع  بفعالية  للتواصل 
لتدعيم  بــرامــج  وبــنــاء  والــفــســاد،  النزاهة  بمسائل 

النزاهة في عمل وسائل اإلعالم.

على ذات صلة، كلف مجلس الوزراء هيئة مكافحة الفساد »نزاهة« بالعمل على تحقيق المتطلبات التالية:

◄◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

آليات  الخاص في تطبيق  تأكيد دور القطاع   ■

وحماية  الفساد  ع��ن  اإلب���اغ  لتيسير  فعالة 
غين  المبلِّ

والشفافية  النزاهة  اعتبارات  تعزيز   ■

عمل  بيئة  يحقق  بما  »ال��خ��اص«  ف��ي 
تجارية وفرصًا متكافئة للجميع

»اإلثراء غير المشروع« 

تلقى  املدنية  الخدمة  دي���وان  أن  ذات صلة علمت سبقلا  وعلى 
تكليفًا من مجلس الوزراء بضرورة تعديل التشريعات الحالية 
نحو مزيٍد من التشدد في تجريم »اإلثراء غير املشروع« بالنسبة 
مل��وظ��ف��ي وق���ي���ادي���ي ال���ق���ط���اع ال����ع����ام، وك���ذل���ك م��وظ��ف��ي وق��ي��ادي��ي 
ال��ش��رك��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة، وإج�����راء تقييمات دوري����ة ل��ه��م ب��م��ا فيها 
املحاسبة والتدقيق والرقابة، وإرساء وتفعيل منظومة واضحة 
وشفافة لتحقيق »عدم تعارض املصالح«. وأفاد تكليف مجلس 
ال��وزراء بأن الحاجة باتت ملحة على ض��رورة مراجعة القوانن 
وتعزيز التدابير الخاصة في ضمان املساءلة ملوظفي وقياديي 
الشركات اململوكة للدولة، على أن يبدأ ديوان الخدمة العمل في 
إرساء هذه املتطلبات وتطبيقها على ارض الواقع خالل العامن 

املقبلن.

»رشاوى المعامالت« 

وشدد التكليف على مراجعة وتبسيط اإلجراءات البيروقراطية املطلوبة 
للحصول على الخدمات العامة وانجاز املعامالت في الدولة.

مبسطة  أدل��ة  وإع���داد  اإللكترونية،  الحكومة  منصات  وتطوير  وإع���داد 
ال��ع��ام��ة ون��ش��ره��ا ورقيا  ال��خ��دم��ات  ال��ح��ص��ول على  للجمهور ع��ن كيفية 

والكترونيا على ان يعمل الديوان خطة بذلك خالل العامن املقبلن.
واف��������ادت م����ص����ادر م��ط��ل��ع��ة ل����� سبقلا ان ب���ع���ض ع��م��ل��ي��ات »ال�����رش�����اوى« 
املتعلقة في  ال��دول��ة  ف��ي بعض معامالت  وال��واس��ط��ة واملحسوبية تكمن 
اراض  على  الحصول  مثل  املباشرة،  غير  او  املباشرة  املالية  االستفادة 
وه��ذه  مقابلها،  ام���وال  على  والحصول  للغير  بيعها  ممكن  مميزات  او 
املعامالت تتسم بطبيعتها املعقدة في بعض الوزارات بحيث تكون بيد 
الوزير او القيادي او املدير املسؤول عنها ويمنحها ألشخاص بعينهم 

سواء مقربن منه او متنفذين.

ــة  ــي ــون ــان ــق مـــراجـــعـــة الـــنـــصـــوص ال
المنظمة لتمويل الحمالت االنتخابية 

وتعديلها. 

عن  الكشف  بنظام  ــزام  ــت االل تعزيز 
الذمة المالية وتطويره.

شأنها  من  وتشريعات  قــرارات  سن 
الــفــســاد فــي مجال  ــة مــن  ــاي ــوق ال

المناقصات العامة.

لنشر  الــحــكــومــيــة  ــات  ــه ــج ال ـــم  دع
بشكل  أعمالها  عــن  المعلومات 

دوري بداية من مطلع 2022.
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لدعم الجهود المجتمعية واإلغاثية في األردن

»بيتك« يوقع اتفاقية مع »الهالل األحمر«

وقع بيت التمويل الكويتي )بيتك(، اتفاقية مع 
جمعية الهالل األحمر الكويتي، لتنفيذ مشاريع 
إغاثية وطبية لالجئني السوريني واملستضعفني 
في األردن، بالتعاون مع الهالل األحمر األردني، 
وذل���ك ف��ي تأكيد ج��دي��د على ري���ادة »ب��ي��ت��ك« في 
الحافل  سجله  وتميز  االجتماعية،  املسؤولية 
ب����اإلن����ج����ازات وامل�����ب�����ادرات ال���ت���ي أرس�����ت م��ف��ه��وم 
الكفاءة في تحقيق التنمية املجتمعية الشاملة.

للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  االتفاقية  ووق��ع 
أقيم  ف��ي حفل  ال��رش��ود،  ع��ب��دال��وه��اب  بالتكليف 
بمقر الهالل األحمر األردني في عّمان، بحضور 
األم��ي��ن��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ه��الل األح���م���ر ال��ك��وي��ت��ي مها 
ال��ق��ان��ون��ي��ة د.م��س��اع��د  ال��ب��رج��س، وم��دي��ر اإلدارة 
ال����ع����ن����زي، ورئ�����ي�����س ال�����ه�����الل األح�����م�����ر األردن��������ي 
الكويت  د.محمد الحديد، وذل��ك بحضور سفير 

عبدالعزيز الديحاني. 
الشتاء،  م��ب��ادرات كسوة  دع��م  االتفاقية  وتشمل 
في  كويتيني  أطباء  الطبية، ومشاركة  واإلغ��اث��ة 
مل��دة سنة،  ال��غ��ذاء  وت��أم��ني  الجراحية،  العمليات 
ال��ى جانب إنشاء ع��ي��ادة، وغير ذل��ك من أنشطة 

مجتمعية ضمن االتفاقية. 

خدمة املجتمع

وخ�������الل ك��ل��م��ت��ه ع���ل���ى ه����ام����ش ح���ف���ل ال���ت���وق���ي���ع، 
أع���رب ال��رش��ود ع��ن سعادته ف��ي إط���الق امل��ب��ادرة 
اإلنسانية التي تؤكد دور »بيتك« في املسؤولية 
االجتماعية، والتي تتعدى حدود املكان والزمان.
وأضاف »لقد حرص )بيتك( خالل مسيرة امتدت 
ألكثر من 40 سنة على أن يكون العمل اإلنساني 
وخدمة املجتمع ضمن أولوياته، كما أن مبادرات 
اإلغ��اث��ة ك��ان��ت وم��ا زال���ت ف��ي مقدمة ه��ذا العمل، 
واليوم نجدد مع إط��الق هذا املشروع اإلنساني 
م��ن خ���الل سلسلة م��ن ب��رام��ج ال��ت��ع��اون املشترك 

املثمر مع جمعية الهالل األحمر الكويتي، والتي 
نطمح أن تسهم في رفع املعاناة عن املتضررين«.
وأك�����د ال����رش����ود ال����ت����زام »ب���ي���ت���ك« دع����م م���ب���ادرات 
ج��م��ع��ي��ة ال���ه���الل األح���م���ر ال��ك��وي��ت��ي االج��ت��م��اع��ي��ة 
وج��ه��وده��ا االغ��اث��ي��ة، ال��ت��ي ط��امل��ا عكست الوجه 
انسانية  م��ش��روع��ات  بتبنيها  للكويت  امل��ش��رق 
واج���ت���م���اع���ي���ة ت�����ج�����اوزت ال�����ح�����دود ال���ج���غ���راف���ي���ة 
ب��ل��دان وج��غ��راف��ي��ات أخ��رى،  ال��ى  للكويت لتصل 
وهو ما عهده العالم عن الكويت وأهلها الذين 
ج��ب��ل��وا ع��ل��ى ف��ع��ل ال��خ��ي��ر وال��ع��ط��اء، م��ن��ّوه��ا ب��أن 
بسجل  تتمتع  الكويتية  االحمر  الهالل  جمعية 

حافل من االنجازات في جهود العمل االنساني 
والبرامج املجتمعية واالغاثية املختلفة.

وث��م��ن ال���رش���ود ج��ه��ود ج��م��ي��ع م���ن أس��ه��م��وا في 
ه���ذا امل���ش���روع، متطلعًا ال���ى ت��ح��ق��ي��ق امل���زي���د من 

اإلنجازات في هذا االطار. 

إشادات 

من جهتها، ثّمنت األمينة العامة للهالل األحمر 
الكويتي- مها البرجس دور »بيتك« املجتمعي، 
مبينة ان االتفاقية املوقعة مع »بيتك« تستهدف 
ب�����رام�����ج وأن����ش����ط����ة إغ����اث����ي����ة وط����ب����ي����ة ل���الج���ئ���ني 

ال���س���وري���ني وال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني واألس������ر األردن���ي���ة 
املحتاجة.

من جانبه، أش��اد رئيس الهالل األحمر األردن��ي 
د.م���ح���م���د ال���ح���دي���د ب���دع���م »ب���ي���ت���ك«، م��ث��م��ن��ًا ه��ذه 

املبادرة املجتمعية االنسانية. 
بدوره، قال سفير دولة الكويت عزيز الديحاني، 
إن م��س��ي��رة ال��ع��م��ل اإلن���س���ان���ي ورح���ل���ة ال��ع��ط��اء 
ال���ك���وي���ت���ي���ة ت����ع����دان م���س���أل���ة ت���ش���ارك���ي���ة م����ن ق��ب��ل 
والشعبية،  الرسمية  الدولة  مؤسسات  مختلف 
إلى جانب القطاع الخاص الكويتي املشهود له 

باملسؤولية وتنمية املجتمعات.

من اليمين عبدالعزيز الديحاني ومها البرجس ومحمد الحديد وعبدالوهاب الرشود

جانب من حفل توقيع االتفاقية

عبدالوهاب الرشود متسلماً التكريم من محمد الحديد

الرشود خالل كلمته 

الرشود خالل قص شريط افتتاح عيادة إهداء من »بيتك«

الرشود ضمن جولة لالطالع على سير عمل »الهالل األحمر األردني«

ي��ض��ط��ل��ع »ب��ي��ت��ك« ب�����دور رائ�����د ف���ي امل��س��ؤول��ي��ة 
أعلى  ضمن  عناصرها  بمختلف  االجتماعية 
املبادرات  من  العديد  في  أسهم  املعايير، حيث 
املجتمعية االستراتيجية مثل: سداد مديونيات 
العدل،  وزارة  مع  بالتعاون  املتعثرين  الغارمني 
يستفيد  دينار  مليون   20 املبلغ  تجاوز  حيث 
ن��ح��و ع��ش��رة آالف م��دي��ن متعثر. وك��ذل��ك  م��ن��ه 
امل��س��اه��م��ة ب��ح��ص��ة ك��ب��ي��رة ف���ي ص���ن���دوق دع��م 
والتدابير  واالح��ت��ي��اج��ات  الحكومية  امل��س��اع��ي 
العاجلة في مواجهة أزمة كورونا والذي بلغت 
أس��ه��م »بيتك«  ك��م��ا  دي��ن��ار،  م��اي��ني  قيمته 10 
م��ن��ف��ردًا ب��م��ب��ل��غ إض���اف���ي ل��ل��ص��ن��دوق. وأس��ه��م 
»بيتك« بدعم جمعية الهال األحمر الكويتي في 
توفير 40 نقطة أمنية متنقلة لخدمة السلطات 

األمنية في املحاجر الصحية. كما دعم جهود 
تخدم  س��ي��ارة   30 تقديم  عبر  الداخلية  وزارة 
تأدية  أثناء  بالوزارة  والعاملني  الداخلية  رج��ال 

مهامهم تجاه الدولة واملجتمع.
����ع »ب��ي��ت��ك« م��ع »ال��ه��ال األح��م��ر ال��ك��وي��ت��ي«، 

ّ
ووق

وامل��ف��وض��ي��ة ال��س��ام��ي��ة ل��أم��م امل��ت��ح��دة ل��ش��ؤون 
الاجئني في الكويت اتفاقية منحة بقيمة تبلغ 
إغاثة 3794 عائلة  الى  ألف دوالر تهدف   540
من الاجئني الروهينغا في بنغادش. كما وقع 
يتم  تعاون  اتفاقية  االحمر  الهال  جمعية  مع 
األيتام  دار  وتجهيز  تأسيس  إع��ادة  بموجبها 
في مدينة الريحانية التركية، بغية دعم األطفال 

االيتام من الاجئني السوريني.
اإلدم���ان  ع��اج  ببناء مستشفى  »بيتك«  وق���ام 

بتكلفة 4.5 مايني دي��ن��ار، وت��ب��رع إلن��ش��اء 15 
الطبية، ونجح  املنظومة  مركز إسعاف لتعزيز 
بإطاق حملة عاملية مستمرة ملكافحة مرض 
السكري بالكويت بالتعاون مع منظمة السكر 
العاملية. وفي مجال ذوي االحتياجات الخاصة، 
أس��ه��م »ب��ي��ت��ك« ب��إن��ش��اء ش��ال��ي��ه��ات ل��ن��زالء دور 
الرعاية بمنطقة الزور بتكلفة مليون دينار على 

مساحة 7 آالف متر مربع.
»بيتك« دور كبير في إسهامات مختلفة  كما ل�
مل��ؤس��س��ة ال��ك��وي��ت ل��ل��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي، ول��ب��رن��ام��ج 
دع�����م ال���ع���م���ال���ة ال���وط���ن���ي���ة، ومل���ع���ه���د ال�����دراس�����ات 
م��ب��ادرات مجتمعية  م��ن  ذل��ك  املصرفية، وغير 
مختلفة رسخت الريادة في التنمية املجتمعية 

املستدامة.

ال��م��س��ؤول��ي��ة  ال���رش���ود:   ■
العمل  ودع��م  االجتماعية 
أولوياتنا  ضمن  اإلنساني 

ألكثر من 40 سنة

ب���رام���ج  م����ن  س��ل��س��ل��ة   ■

المثمر  المشترك  التعاون 
األحمر  الهالل  جمعية  مع 

الكويتي

االت��ف��اق��ي��ة  ال���ب���رج���س:   ■

ت���س���ت���ه���دف ال���الج���ئ���ي���ن 
والفلسطينيين  السوريين 

واألسر األردنية المحتاجة

■ الديحاني: القطاع الخاص 
بالمسؤولية  له  مشهود 

وتنمية المجتمعات

مبادرات إستراتيجية عديدة
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»التحكيم التجاري« أقام ندوة »الوساطة القانونية«

الوزان: توفير فرص بديلة لحل المنازعات التجارية
ال��ت��ج��اري  ال��ك��وي��ت للتحكيم  أق���ام م��رك��ز 
الكويت،  وصناعة  تجارة  لغرفة  التابع 
القانون  ب��رن��ام��ج تطوير  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ال�����ت�����ج�����اري ال����ت����اب����ع ل������������وزارة ال����ت����ج����ارة 
ال���ع���ام���ة  واألم�����ان�����ة   ،CLDP األم���ي���رك���ي���ة 
والتنمية،  للتخطيط  األع��ل��ى  للمجلس 
ن�����دوة إل��ك��ت��رون��ي��ة ب���ع���ن���وان »ال���وس���اط���ة 
ال���ق���ان���ون���ي���ة«، أق��ي��م��ت ال����ن����دوة ع���ن ب��ع��د، 
ب����ح����ض����ور ال����س����ف����ي����رة األم����ي����رك����ي����ة ل����دى 
ال��ك��وي��ت ألينا ل.روم��ان��وس��ك��ي، واألم��ن 
ال�����ع�����ام ل���ل���م���ج���ل���س األع�����ل�����ى ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 

والتنمية بالكويت د.خالد مهدي.
وح���اض���ر ب��ال��ن��دوة ال��خ��ب��ي��ر ال���دول���ي في 
امل��ن��ازع��ات جيمس  البديلة لحل  ال��ط��رق 
ماكفيرسون. وشارك في الندوة العديد 

من الجهات واألوساط.
وت���ن���اول���ت ال����ن����دوة: ال���وس���اط���ة ال��دول��ي��ة 
ف��ي شبه ال��ج��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة، وال��وس��اط��ة 
والشريعة، باإلضافة إلى دراسة نموذج 
الندوة جلسة حوارية عن  دول��ي، وتلت 

قواعد املفاوضات وفن التفاوض.
امل���رك���ز  إدارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س  وص�������رح 
ع��ب��دال��وه��اب ال�����وزان ب���أن امل���رك���ز ي��رح��ب 
دوم��ًا بمثل هذا التعاون املثمر، ويبدي 
اس���ت���ع���داده ال���دائ���م إلق���ام���ة واس��ت��ض��اف��ة 
الفعاليات الجادة واملتميزة، والتي توفر 
ف���رص���ة ج���ي���دة ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��وس��ائ��ل 
البديلة لحل املنازعات التجارية، خاصة 
في ظل التطور االقتصادي الذي تشهده 
آليات االستثمار  الكويت، وكذلك تطور 

إل��ى ض���رورة أن تعمل  وص����وره، مشيرًا 
ال����ك����وي����ت ع���ل���ى اس���ت���ق���ط���اب امل�����زي�����د م��ن 
املستثمرين من خالل توفير كل وسائل 
الحماية الالزمة لرؤوس األموال في ظل 

سيادة القانون.
ف��رص��ة حقيقية  لديها  الكويت  أن  وأك���د 
وك���ب���ي���رة ل���ت���ط���وي���ر امل���ح���اك���م ال���ت���ج���اري���ة 
ل�����دي�����ه�����ا، م������ن خ��������الل ت����ح����دي����ث ال���ب���ن���ي���ة 
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ب���إض���اف���ة ق����وان����ن ج���دي���دة 
مجال  في  املتسارعة  التطورات  ملواكبة 
ال��ت��ح��ك��ي��م، وه�����و م����ا س����ي����ؤدي ب��ال��ت��ال��ي 
إلى تخفيف العبء على محاكم الدولة. 
خاصة مع ازدي��اد أهميته في املستقبل 
م���ع ال���زي���ادة امل���ط���ردة ف���ي االس��ت��ث��م��ارات 
التجارية وما ينشأ عنها من منازعات.

لتقديم خدمات الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة

»ضمان« توّقع اتفاقية
مع »الكويتية لرعاية المعاقين«

وق���ع���ت ش���رك���ة م��س��ت��ش��ف��ي��ات ال���ض���م���ان ال��ص��ح��ي 
الكويتية  الجمعية  مع  تعاون  اتفاقية  )ضمان( 
ل���رع���اي���ة امل����ع����وق����ن، ل���ت���ق���دي���م خ����دم����ات ال���رع���اي���ة 
اإلعاقات  ذوي  من  األولية لألشخاص  الصحية 
في  املتكاملة  الرعاية  لوحدة  التابعن  الشديدة 

مقر الجمعية. 
وق������ال ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ف����ي ش���رك���ة ض���م���ان، 
ثامر ع��رب: »إن اتفاقية التعاون هذه عبارة عن 
ش���راك���ة ت���أت���ي ف���ي س���ي���اق ح����رص ش���رك���ة ض��م��ان 
ع��ل��ى ت��وف��ي��ر ال��رع��اي��ة الصحية ال��ع��ال��ي��ة ال��ج��ودة 
رؤيتها  انطالقًا من  وذل��ك  املجتمع،  لكل شرائح 
لدورها الشامل من ناحية املسؤولية املجتمعية 
واه���ت���م���ام���ه���ا ب�������ذوي االح����ت����ي����اج����ات ال���خ���اص���ة، 
ب��اع��ت��ب��اره��م ج���زءًا ال ي��ت��ج��زأ م��ن امل��ج��ت��م��ع ضمن 

رؤية كويت جديدة 2035«. 
أن شركة ضمان ستقوم بموجب هذه  وأض��اف 
ف��ي مقر  رع��اي��ة طبية  االتفاقية بتقديم خ��دم��ات 
الجمعية تتضمن الفحوصات الطبية ومراجعة 
الحاالت املرضية والزيارات الدورية واستشارات 
طب األسنان، وتقديم برامج تدريبية للممرضن 
ف���ي ال��ج��م��ع��ي��ة، إض���اف���ة إل���ى ت��ن��ظ��ي��م م��ح��اض��رات 

توعوية مشتركة مع الجمعية.
وأش�������ار إل�����ى أن ش���رك���ة ض���م���ان ت��ن��ف��ذ ع������ددًا م��ن 
برامج املسؤولية املجتمعية لفئات مختلفة في 

املجتمع تنفيذًا لهدفها املتمثل في رفع مؤشرات 
الرعاية الصحية عبر تشجيع الصحة الوقائية 
ومستلزماتها،  وشروطها  بأهميتها  والتوعية 
خ��ص��وص��ًا م���ع ك����ون ه����ذه ال���ج���ه���ود امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
املستوى  ذات  الصحية  ال��رع��اي��ة  معايير  ضمن 

التي   ،JCI املشتركة  الدولية  اللجنة  من  العاملي 
ت���ق���وم ش���رك���ة ض���م���ان ب��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ف����ي م��خ��ت��ل��ف 

املجاالت.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، أع���رب���ت امل���دي���رة ال��ع��ام��ة للجمعية 
ال��ح��م��دان،  إل��ه��ام  امل��ع��وق��ن، د.  ل��رع��اي��ة  الكويتية 
م��ع شركة  امل��ب��ادرة  ع��ن شكرها وامتنانها لهذه 
ض����م����ان، ال���ج���ه���ة ال������رائ������دة ف����ي ت���ق���دي���م خ���دم���ات 
ال�����رع�����اي�����ة ال����ص����ح����ي����ة، وال�����ت�����ي ت���ع���ب���ر ع�����ن م����دى 
ال���ت���زام���ه���ا ب��م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا ودوره�������ا امل��ج��ت��م��ع��ي، 
ت��ق��وم الجمعية  أن��ه على م���دار 50 ع��ام��ًا   

ً
مضيفة

والتعليمية  الصحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  بتوفير 
والتأهيلية املتكاملة لألبناء من ذوي اإلعاقة من 

جميع الجنسيات ومن دون مقابل.

جانب من توقيع االتفاقية

فنادق شيراتون 
الكويت تحتفل 

بالعودة إلى 
الحياة الطبيعية

ب����ع����د اإلع�����������الن ع������ن ع������ودة 
ال��ح��ذرة  الطبيعية  ال��ح��ي��اة 
في الكويت، ودخول املرحلة 
األخ���ي���رة م��ن خ��ط��ة ال��ع��ودة 
ال��������ى ال�����ح�����ي�����اة ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 
وإلغاء القرارات االحترازية 
مل���واج���ه���ة وب�����اء ك��وف��ي��د 19 
إدارة  ق���ام���ت  ل��ل��م��ح��ص��ن��ن، 
ف���ن���ادق ش���ي���رات���ون ال��ك��وي��ت 
ش��ارك  خ��اص��ة،  باحتفالية 
ف��ي��ه��ا ك���ل امل���وظ���ف���ن ف��رح��ة 
ينتظر  مهمة  مرحلة  بلوغ 
أن ت��ن��ع��ك��س إي���ج���اب���ًا ع��ل��ى 

كامل قطاع الضيافة.
وب�����ه�����ذه امل����ن����اس����ب����ة، ت���ق���دم 
امل��دي��ر ال��ع��ام فهد أب��و شعر 
للعاملن  ال��ك��ب��ي��ر  ب��ال��ش��ك��ر 
في الصفوف األمامية على 
ج���ه���وده���م ال���ج���ب���ارة، ال��ت��ي 
ب����ذل����ت ف�����ي س���ب���ي���ل ت��وف��ي��ر 
وك��وي��ت  مجتمعية  س��الم��ة 
آم���ن���ة، م��م��ا ح��ق��ق ال��س��الم��ة 
ل��ك��ل موظفي  وال��ط��م��أن��ي��ن��ة 

الفندق وضيوفه.
ه�������������ذا وي������س������ت������م������ر ف�����ن�����دق 
ش�����������ي�����������رات�����������ون ال�������ك�������وي�������ت 
وف��ورب��وي��ن��ت��س ش��ي��رات��ون 
ال��������ك��������وي��������ت ب�����اس�����ت�����ق�����ب�����ال 
ال����ض����ي����وف ل���ق���ض���اء إق���ام���ة 
مميزة وراقية، كما تستقبل 
امل����ط����اع����م رواده������������ا ال����ذي����ن 
لقاء  إل��ى  العودة  ينتظرون 
األه����ل واألح���ب���ة ف���ي أج����واء 

راقية وخدمات فاخرة.
ك���م���ا اس���ت���ع���د ف����ري����ق ع��م��ل 
ال��������ح��������ف��������الت وال������ط������ل������ب������ات 
ال�����خ�����ارج�����ي�����ة ل���ت���ل���ب���ي���ة ك���ل 
امل����ن����اس����ب����ات، وال����ع����م����ل م��ع 
أص�����ح�����اب ال����������ذوق ال���رف���ي���ع 

لجعلها ذكريات خالدة.

»هيئة االستثمار« مهتمة بمبادرات السعودية الخضراء
إيمان عطية

ت��ع��ت��زم ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��الس��ت��ث��م��ار، ال��ت��ي 
ت��دي��ر ال��ص��ن��دوق ال��س��ي��ادي ل��ل��ب��الد وق��وام��ه 
املبادرات  في  االستثمار  دوالر،  مليار   700
الخضراء التي كشفت عنها اململكة العربية 
ال����ذي يحتشد فيه  ال��س��ع��ودي��ة، ف��ي ال��وق��ت 
أك���ب���ر م��ن��ت��ج��ي ال��ن��ف��ط ف���ي ال���ش���رق األوس����ط 
ل���دع���م ال���ج���ه���ود امل���ب���ذول���ة ل��خ��ف��ض ان��ب��ع��اث 
ال�����غ�����ازات امل��س��ب��ب��ة ل���الح���ت���ب���اس ال����ح����راري، 

بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
وق�������ال ال���ع���ض���و امل����ن����ت����دب ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة 
ل���الس���ت���ث���م���ار غ����ان����م ال���غ���ن���ي���م���ان: »ك�����ل ه���ذه 
املبادرات مهمة للغاية بالنسبة إلى الهيئة 
ف��ي ه��ذه  ل��الس��ت��ث��م��ار، وسنستثمر  ال��ع��ام��ة 
املبادرات طاملا أنها في النهاية ستكون في 

مصلحة البيئة واألجيال القادمة«.
وف����ي ح��ل��ق��ة ن��ق��اش��ي��ة ع��ل��ى ه��ام��ش م��ب��ادرة 
لم  ال��ري��اض،  ف��ي   FII املستقبلي  االستثمار 
التي سيدعمها  امل��ب��ادرات  الغنيمان  يحدد 
ص��ن��دوق الكويت ال��س��ي��ادي، مشيرًا إل��ى أن 
الهدف هو أن تجد الهيئة العامة لالستثمار 

طرقًا للمساعدة في خفض درجات الحرارة 
ف��ي املنطقة ال��ت��ي ت��ت��زاي��د س��ن��وي��ًا، وأض��اف 
باملهمة  ليست  امل���ب���ادرات  »ه���ذه  الغنيمان 
ال���س���ه���ل���ة، س�����وف ي��س��ت��غ��رق األم������ر س���ن���وات 
ل��ك��ن ع��ل��ى األق���ل فلنبدأ ونجمع  وس���ن���وات، 

كل جهودنا وقدراتنا معًا، ومن ثم يمكننا 
الوصول إلى أهدافنا في املستقبل«. 

السيادية  املؤسسات  املستثمرون من  وبدأ 

ف����ي أخ�����ذ امل����ب����ادئ ال��ب��ي��ئ��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
والحوكمة على محمل الجد، على الرغم من 
االنتقادات املوجهة إليهم بأنهم يتشبثون 

بمدى  االعتراف  في  تفشل  بإستراتيجيات 
سرعة ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وت��ع��ت��ب��ر ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��الس��ت��ث��م��ار أح��د 
األع������ض������اء امل����ؤس����س����ن مل���ج���م���وع���ة ال���ع���م���ل 
 One Planet Sovereign بصندوق  الخاصة 
Wealth ال���ذي ت��أس��س ف��ي ب��اري��س ف��ي ع��ام 
العمل  ف���ي  امل���ب���ادرة  م��ه��م��ة  2017، وت��ت��م��ث��ل 
على دمج مخاطر تغير املناخ واالستثمار 
في االنتقال السلس إلى اقتصاد منخفض 

االنبعاثات.
وك���ان���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��الس��ت��ث��م��ار، ال��ت��ي 
ف��ي العالم،  ال��ث��روة  أك��ب��ر صناديق  تعد م��ن 
األول��ي  ال��ع��ام  ال��ط��رح  ف��ي  استثمرت سابقًا 
لشركة أرامكو السعودية، ومن غير املعروف 
عن الصندوق السيادي الكويتي دخوله في 
املنطقة،  في  واس��ع  نطاق  على  استثمارات 
في وق��ت له ملكيات في امل��وان��ئ وامل��ط��ارات 
وتوزيع الطاقة على مستوى العالم. وتدير 
أجيال  صندوق  لالستثمار  العامة  الهيئة 
ت��م تصميمه  ال���ذي  ال��ك��وي��ت،  ف��ي  املستقبل 
قة 

ّ
لتقليل االعتماد على االستثمارات املتعل

بالنفط.

جهود السعودية البيئية  

ت��س��ع��ى امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة إل��ى 
البيئية،  ال��ق��ض��اي��ا  ف��ي  ج��ه��وده��ا  تكثيف 
ح��ي��ث ق���ال ول���ي ال��ع��ه��د األم��ي��ر محمد بن 
س���ل���م���ان اإلث����ن����ن إن امل���م���ل���ك���ة س��ت��ن��ش��ئ 
ودعم  الكربون،  ع��زل  لتحسن  صندوقًا 
خ��ط��ة إلط��ع��ام م��ئ��ات امل��اي��ن م��ن ال��ن��اس، 
تزويدهم بوقود طهي نظيف.  من خال 
م���ل���ي���ارات   10.4 امل����ب����ادرت����ان  وس��ت��ك��ل��ف 
ب������%15.  ال���س���ع���ودي���ة  وس��ت��س��اه��م  دوالر 
مراكز  السعودية  الحكومة  ستفتح  كما 
إقليمية لإلنذار املبكر بالعواصف وصيد 
السحب،  واستمطار  امل��س��ت��دام  األس��م��اك 
ب��أن تعمل  ال��س��ع��ودي  العهد  ول��ي  وتعهد 
امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى ت��ح��ي��ي��د ان��ب��ع��اث��ات غ����ازات 
االح����ت����ب����اس ال�����ح�����راري داخ������ل ح���دوده���ا 
بحلول عام 2060 التي قالت الكويت إنها 

تدعمها بالكامل.

عرب: تقديم فحوصات طبية 
وزيارات دورية واستشارات 

طب األسنان 

نسعى إلى إيجاد طرق 
تسهم في خفض درجات 

الحرارة المتزايدة
سنوياً بالمنطقة 

المبادرات ليست 
بالمهمة السهلة 

وتستغرق سنوات.. لكن 
فلنبدأ ونجمع جهودنا

غانم الغنيمان متحدثاً في مبادرة االستثمار المستقبلي

الغنيمان: سنستثمر لمصلحة البيئة واألجيال القادمة
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»الوطني« يتوقع عودة معدالت النمو 

التعافي االقتصادي 
في البحرين يسير بخطى ثابتة

التعافي  الوطني إن  الكويت  قال تقرير بنك 
ثابتة،  بخطى  يسير  البحريني  االقتصادي 
إذ س��اه��م ارت���ف���اع أس��ع��ار ال��ن��ف��ط ف��ي تعزيز 
اإلي��رادات الحكومية في ظل سعي الحكومة 
ن��ح��و إع����ادة ب��رن��ام��ج ال���ت���وازن امل��ال��ي مل��س��اره 
ال��ط��ب��ي��ع��ي ب���ع���د ال���ج���ائ���ح���ة. وب���ع���د ت��س��ج��ي��ل 
ارتفع  امل��اض��ي،  العام   %7.1 بنسبة  انكماش 
الناتج املحلي اإلجمالي غير النفطي بنسبة 
2.2% على أس��اس سنوي في النصف األول 
من 2021، متوقعًا تحسنًا إضافيًا قد يصل 
 2021 ع�����ام  ف����ي   %3.1 إل�����ى  ال���ن���م���و  ب���م���ع���دل 

بالكامل. 
وأش�����ار ال��ت��ق��ري��ر إل���ى أن ذل���ك ي��ع��ك��س ن��ج��اح 
ط����رح ب���رام���ج ال��ل��ق��اح��ات، وت��خ��ف��ي��ف ال��ق��ي��ود 
الصحية على املستوى املحلي، وكذلك على 
الخليجي،  ال��ت��ع��اون  م��ج��ل��س  دول  م��س��ت��وى 
وت���ع���اف���ي ق���ط���اع���ي ال���س���ي���اح���ة وال����خ����دم����ات، 
وارت���ف���اع أس��ع��ار ال��ن��ف��ط، وإح����راز ت��ق��دم على 
م��س��ت��وى م���ش���اري���ع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، ال��ت��ي 
يتولى تمويلها صندوق تنمية دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وأضاف »الوطني«: »أدى انخفاض اإليرادات 
الناجم عن تداعيات الجائحة )28-%( وزيادة 
اإلنفاق )%+ 5( إلى دفع العجز املالي ليصل 
املحلي اإلجمالي في  الناتج  12.9% من  إلى 
مما   ،2019 ع��ام  ف��ي   %4.7 مقابل   2020 ع��ام 
استدعى تأجيل استهداف الحكومة تحقيق 
التوازن في امليزانية من عام 2022 املحدد في 

برنامج التوازن املالي حتى عام 2024«. 
العجز بشكل حاد  ينخفض  أن  امل��ق��رر  وم��ن 
ه�����ذا ال����ع����ام إل�����ى 5.8% م����ن ال���ن���ات���ج امل��ح��ل��ي 
اإلجمالي بفضل ارتفاع أسعار النفط، وذلك 
على الرغم من تمديد تدابير التحفيز املالي، 

مثل برنامج دعم الرواتب، مما سيساهم في 
زيادة مستويات اإلنفاق. إال أن الحاجة إلى 
استمرار جهود الضبط املالي ما تزال قائمة. 
األولويات مواصلة تقليص  أب��رز  وستشمل 
ت���ه وزي�����ادة  اإلن����ف����اق ال���ع���ام م���ع زي������ادة ك���ف���اء
اإليرادات غير النفطية من خالل زيادة رسوم 

املرافق العامة. 

خفض العجز

إضافة إلى ذلك، بني التقرير أنه من املتوقع 
 %10 إل��ى  املضافة  القيمة  ضريبة  مضاعفة 
اع��ت��ب��ارًا م��ن ع���ام 2022. ه���ذا ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالعام املاضي، 
إذ م���ن امل��ف��ت��رض أن ي����ؤدي ذل���ك إل���ى خفض 
ال��ع��ج��ز ف��ي امل��ت��وس��ط إل���ى 3.1% م��ن ال��ن��ات��ج 
امل��ح��ل��ي اإلج��م��ال��ي خ���الل ال��ف��ت��رة امل��م��ت��دة ما 
بني 2022 �� 2024، إال أنه على الرغم من ذلك، 
ف��إن تأخير اإلص��الح��ات واس��ت��م��رار تسجيل 
ال��ن��ف��ق��ات خ���ارج امل��ي��زان��ي��ة ي��ع��ت��ب��ران م��ن أب��رز 

املخاطر التي تهدد آفاق املالية العامة.
املتخذة  التدابير  الرغم من  بأنه على  وأف��اد 
امل��رج��ح أن يظل  ف��إن��ه م��ن  ال��ع��ج��ز،  لتقليص 
ال��ع��ام أعلى م��ن 100% خالل  مستوى ال��دي��ن 

فترة التوقعات. 

في السنوات الثالث المقبلة

الرؤساء التنفيذيون في الكويت 
واثقون من نمو شركاتهم 

أظ��ه��رت نتائج اس��ت��ط��الع أج��رت��ه ش��رك��ة ك��ي ب��ي إم جي 
الكويت خالل شهري أغسطس وسبتمبر ضم أكثر من 
30 رئيسا تنفيذًيا في قطاعات مختلفة، ان 96 في املئة 
واثقون من نمو  الذين تمت مقابلتهم  املستطلعني  من 
ش��رك��ات��ه��م ف��ي ال��س��ن��وات 3-1 ال��ق��ادم��ة، ح��ي��ث ص���رح 88 
إلى  بأنهم يتطلعون  التنفيذيني  ال��رؤس��اء  املئة من  في 
املقبلة  الثالث  السنوات  في  استحواذ  بعمليات  القيام 

للمساعدة في نمو أعمالهم وتحويلها.
التنفيذيني انهم  ال��رؤس��اء  امل��ئ��ة م��ن  ف��ي  وق���ال نحو 72 
س����وف ي���ل���ج���أون إل����ى ت���داب���ي���ر م��ه��م��ة، م��ث��ل ال��ت��ح��ال��ف��ات 
املئة(،  أخ��رى )بنسبة 16 في  أط��راف  االستراتيجية مع 
وع��م��ل��ي��ات ال��دم��ج واالس��ت��ح��واذ )بنسبة 32 ف��ي امل��ئ��ة(، 
واالستعانة  املئة(،  في   20 )بنسبة  املشتركة  واملشاريع 

بمصادر خارجية )بنسبة 4 في املئة(.
 وفي حديثه عن النتائج العامة لالستطالع، قال الشريك 
»إنه  القناعي،  الكويت د.رش��ي��د  إم جي  املدير – كي بي 
ألمر رائ��ع أن نشاهد ع��ودة التفاؤل أخيًرا إلى مجالس 
اإلدارة ب��ع��د 18 ش��ه��ًرا م��ن ان��ت��ش��ار ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د19-، 
حيث يدفع الرؤساء التنفيذيون عجلة النمو ويرغبون 
تتقدم  كانت مؤسساتهم  التي  الوتيرة  إلى  العودة  في 
ب��ه��ا م��ن��ذ س��ن��ة ون���ص���ف ال���س���ن���ة، ف��ه��ي ت��ت��م��ح��ور ح��ول 
األشخاص وتحركها األهداف، مع وجود قيمة العالمة 

التجارية في صميم عملياتهم«.

االستثمار التكنولوجي

الذين تمت  التنفيذيني  الرؤساء  املئة من  أعطى 80 في 
م��ق��اب��ل��ت��ه��م األول����وي����ة ل��الس��ت��ث��م��ار ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ل��دى 

سعيهم لتحقيق النمو.
وُي���ظ���ه���ر ال��ب��ح��ث أن ال����رؤس����اء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني ي��خ��ط��ط��ون 
��ا ل��ل��ق��ي��ام ب��م��ا ف��ي وس��ع��ه��م لتحقيق ال��ن��ج��اح على 

ً
أي��ض

املدى املتوسط إلى الطويل، حيث ذكر 52 في املئة انهم 
بشكل  التفكير  اكتشاف  عمليات  ف��ي  العمل  يعتزمون 
متطور وإمكانيات االب��ت��ك��ار، ف��ي ح��ني ق��ال 68 ف��ي املئة 

ان��ت��ظ��ار أن يفاجئهم  م��ن املستطلعني إن��ه��م ع��وض��ا ع��ن 
على  بنشاط  يعملون  فهم  مبتكرة،  بأفكار  املنافسون 

تطوير وتغيير القطاع الذي يعملون فيه.
املرونة في العمل  

التنفيذيني تقليل  ال��رؤس��اء  م��ن  املئة فقط  ف��ي   8 يعتزم 
تحركاتهم أو مساحات مكتبهم. عالوة على ذلك، صرح 
امل��رون��ة في  ان مؤسساتهم ستطبق  املئة منهم  ف��ي   28
العمل ليومني أو أكثر عن ُبعد ملعظم موظفيها، بينما 
أعمالهم نحو مساحة  إل��ى توجيه  املئة  ف��ي   48 يتطلع 

عمل مشتركة. 
��ا زي���ادة ملحوظة ف��ي ع��دد ال��رؤس��اء 

ً
وك��ان��ت ه��ن��اك أي��ض

التنفيذيني الذين يتطلعون إلى االستفادة من مجموعة 
م��ه��ارات أوس���ع، حيث يتطلع م��ا يصل إل��ى 32 ف��ي املئة 

إلى توظيف املهارات التي تعمل في الغالب عن ُبعد.

يعطون األولوية لالستثمار 
التكنولوجي لتحقيق النمو

اإلصالحات الضريبية

يعتقد 76 في املئة من الرؤساء التنفيذيني أن الجائحة 
ق��د م��ارس��ت ضغوطًا على امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة، وي��ج��ب أن 
األط���راف  املتعدد  للتعاون  ح��اج��ة ملحة  ه��ن��اك  ت��ك��ون 

بشأن نظام الضرائب العاملي.

مخاطر النمو
 

عند النظر في مخاطر النمو على مدى ثالث سنوات، 
ي��ص��ن��ف ال����رؤس����اء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ون ف���ي ال���ك���وي���ت األم���ن 
أن  الخطر رقم 1، ويتفقون على  أنه  السيبراني على 
ضرورية  ستكون  القوية  السيبرانية  االستراتيجية 

لتعزيز الثقة بني أصحاب املصلحة. 

 %80

يتطلعون إلى توظيف المهارات %32
التي تعمل بالغالب عن ُبعد

حاجة لمزيد من ضبط 
األوضاع المالية رغم 

انخفاض عجز الميزانية 
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MEA Businessو SAMENA Council من أفضل خدمات مصرفية لألفراد بالكويت وأفضل مكافآت بالمنطقة

»زين« تفوز بثالث جوائز في إنجازات األعمال »الوطني« يحصد جائزتين من »تريل بليزر«

وم��ج��ل��س   MEA Business م��ج��ل��ة  م��ن��ح��ت 
س��ام��ي��ن��ا ل���ات���ص���االت م��ج��م��وع��ة زي����ن ث��اث 
ج��وائ��ز ف��ي م��ج��ال »إن���ج���ازات األع���م���ال«، في 
الحفل السنوي الذي عقدته في دبي مؤخرًا 
ع���ل���ى ه���ام���ش ف���ع���ال���ي���ات م���ع���رض ج��ي��ت��ك��س 

.2021
�����وج�����ت م���ج���م���وع���ة زي�����ن ف����ي ث�����اث ف��ئ��ات 

ُ
وت

م����ع����ت����م����دة م������ن ج�����ان�����ب م����ج����ل����س س���ام���ي���ن���ا 
ت�����ح�����ال�����ف ش�����رك�����ات  ل������ات������ص������االت - وه���������و 
االت������ص������االت ال��������ذي ي���غ���ط���ي ث������اث م��ن��اط��ق 
ج��غ��راف��ي��ة واس��ع��ة م��ن ال��ع��ال��م )ج��ن��وب آسيا 
وال��ش��رق األوس���ط وش��م��ال أفريقيا( - وه��ي: 
ال�����ري�����ادة ف����ي م���ج���ال ال���ت���ق���ن���ي���ات ال���ج���دي���دة، 
التحالفات والشراكات في مجاالت االبتكار، 
��ع��د هذه 

ُ
ال��رائ��دة، وت واملنتجات وال��خ��دم��ات 

ال��ج��وائ��ز ال��ث��اث ج��زءًا م��ن برنامج الجوائز 
 MEA السنوي الذي تطلقه الدورية الدولية
الحديثة،  التقنيات  العديد من قطاعات  في 
ب���ه���دف ت��س��ل��ي��ط ال����ض����وء ع���ل���ى اإلن�����ج�����ازات 
أس��واق  مستوى  على  املهمة  التكنولوجية 

املنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا 
في مجموعة زين، نواف الغربللي: »تحرص 
زي�����ن ع���ل���ى أن ي���ك���ون االب����ت����ك����ار ف����ي ص��م��ي��م 
في  ترى  إذ  والتجارية،  التشغيلية  أعمالها 
االبتكارات التكنولوجية الفرص التي تخدم 
في   4Sight أعمالها  استراتيجية  توجهات 

التحول إلى مزود خدمات رقمي«.
وأوض��������ح أن ه�����ذه ال����ج����وائ����ز ال����ث����اث ت��ب��رز 
اإلن���ج���ازات ال��ت��ي ق��ام��ت بها زي��ن خ��ال هذه 
ال��ف��ت��رة ف��ي أك��ث��ر م��ن م��ج��ال، ك��م��ا أن��ه��ا تبرز 
جهود املجموعة في قطاعات النمو الجديدة 

في مجاالت االبتكارات الرقمية.

5G�جائزة ال

الجائزة  زي��ن   MEA Business منحت مجلة 
ال��ري��ادة في مجال التقنيات  األول��ى في فئة 
اإلقليمي  ال��ري��ادي  للنشر  تقديرًا  ال��ج��دي��دة، 
بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ال��خ��ام��س،  الجيل  لتقنيات 
املجموعة في أس��واق: الكويت، والسعودية، 

ث���م ف���ي ال��ب��ح��ري��ن الح���ق���ًا، إذ ك��ان��ت زي����ن من 
أوائل املشغلني املتبنني لنشر تقنيات الجيل 

الخامس في أسواق الشرق األوسط.

Zain Esports.. جائزة التحالفات

 ف�����ازت »زي������ن« ب���ال���ج���ائ���زة ال��ث��ان��ي��ة ف���ي فئة 
تكريمًا  االب��ت��ك��اري��ة  وال��ش��راك��ات  التحالفات 
لتعاونها مع شركة YaLLa Esports وغيرها 
من الكيانات في املنطقة، مثل Playhera في 

السعودية، وAlHub في الكويت.

»تمام« السعودية.. جائزة 
املنتجات

 منحت مجلة MEA Business الجائز الثالثة 
والخدمات  املنتجات  فئة  في  زين  ملجموعة 
ال�����رائ�����دة، إذ ح�����ازت ش���رك���ة ت���م���ام ل��ل��ت��م��وي��ل 
ال��س��ع��ودي��ة في  )ت���م���ام( - ذراع ش���رك���ة زي����ن 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ال��ي��ة »ف��ي��ن��ت��ك« ����� ال��ج��ائ��زة 
ت��ق��دي��رًا ل��ل��ش��رك��ة ع��ل��ى ج��ه��وده��ا ف���ي زي����ادة 

مستوى الشمول املالي في اململكة.

حصد بنك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي ج��ائ��زت��ني من 
ج���وائ���ز »ت���ري���ل ب��ل��ي��زر اآلس��ي��وي��ة ال��س��ن��وي��ة 
ل��ل��ع��ام  ت��ق��دي��م��ه��ا  ي��ت��م  ال���ت���ي  ل���ع���ام 2021«، 
ال���ث���ان���ي ع���ش���ر، ح���ي���ث ف�����از ال���ب���ن���ك ب��ج��ائ��زة 
أف��ض��ل ب��ن��ك ل��ل��خ��دم��ات امل��ص��رف��ي��ة ل��أف��راد 
ف��ي ال��ك��وي��ت، ك��م��ا ح��ص��ل ب��رن��ام��ج مكافآت 
والء/   برنامج  أفضل  جائزة  على  الوطني 

مكافآت في املنطقة. 
وتقدم مجلة »ريتايل بانكر إنترناشيونال« 
جوائز تريل بليزر اآلسيوية، بالتعاون مع 
مجلة »ميد الشرق األوسط«، التي تأسست 
ع����ام 1957 وال�����رائ�����دة ف���ي ت��ق��دي��م األخ���ب���ار 
والبيانات االقتصادية املتخصصة، ومزود 
البيانات العاملي »غلوبل داتا« املتخصص 
في تقديم البيانات والبحوث، بحيث يضم 
فريق العمل أكثر من 2000 محلل وباحث، 
والذكاء  املعلومات  تقنية  في  خبيرًا  و150 
االص����ط����ن����اع����ي، إل������ى ج����ان����ب أك����ث����ر م�����ن 50 
الطويلة  الخبرات  أص��ح��اب  م��ن  استشاريًا 
في مجال االستشارات اإلستراتيجية، هذا 
باإلضافة إلى التعاون مع مؤسسة »أرينا 
إن��ت��رن��اش��ي��ون��ال« امل��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي تنظيم 

املؤتمرات العاملية.

املؤسسات املتميزة

وت����ه����دف ج����وائ����ز ت���ري���ل ب���ل���ي���زر اآلس���ي���وي���ة 
إلى  ل��أف��راد  املصرفية  للخدمات  السنوية 
تسليط الضوء على املؤسسات املتميزة في 
قطاع الخدمات املصرفية لأفراد والتمويل 

االستهاكي على مستوى قارة آسيا.
وف����ي ه����ذا ال����ع����ام، ت���م ت��ك��ري��م ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 
ال��وط��ن��ي، ب��اع��ت��ب��اره ال��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��زة أفضل 
للعماء في منطقة  برنامج والء ومكافآت 

الشرق األوسط بأكملها، حيث يعد برنامج 
نوعه  من  فريدًا  برنامجًا  الوطني  مكافآت 
ف���ي امل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث ي��ق��دم ل��ع��م��اء ب��ط��اق��ات 
ال��وط��ن��ي االئ��ت��م��ان��ي��ة ن��ق��اط م��ك��اف��آت قّيمة 
نفقاتهم  على  بناًء  ومواكبة الحتياجاتهم 

باستخدام هذه البطاقات.
وتأتي تلك الجائزة بالتزامن مع التحديات 
يؤكد  مما  ك��ورون��ا،  فرضتها جائحة  التي 
الرقمية،  الخدمات  تقديم  ف��ي  البنك  تفوق 
إض���اف���ة إل���ى ح��رص��ه ع��ل��ى م��ك��اف��أة عمائه 
م���ن خ����ال ب��اق��ة اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة م���ن ال��ع��روض 

والجوائز املتميزة. 
وي���س���ع���ى ال����وط����ن����ي إل������ى ت���ق���دي���م خ���دم���ات 
م��ص��رف��ي��ة ح��ص��ري��ة وم��ت��م��ي��زة، ب��م��ا يعكس 
ري����ادت����ه ع��ل��ى م��س��ت��وى ال���ك���وي���ت وامل��ن��ط��ق��ة 
وال���ت���زام���ه ت��ج��اه ع��م��ائ��ه ب��ح��ص��ول��ه��م على 

تجربة مصرفية شاملة تلبي احتياجاتهم 
وتناسب تطلعاتهم.

ك����م����ا ت����رك����ز إس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ال����وط����ن����ي ف��ي 
تلبية اح��ت��ي��اج��ات ع��م��ائ��ه ع��ل��ى ال��ت��واص��ل 
ال���دائ���م م��ع ك��ل ش��رائ��ح��ه��م، وال��ت��ع��رف على 
قنوات  خ��ال  من  بالتفصيل  احتياجاتهم 
وأس���ال���ي���ب تحليلية  م��ت��ع��ددة  إل��ك��ت��رون��ي��ة 
متطورة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء 

االصطناعي. 
ويتمّيز برنامج مكافآت الوطني بتصميم 
ك���اف���ة ال���ع���روض وامل���ك���اف���آت ل��ت��ائ��م أن��م��اط 
الحمات  وإط���اق  املتنوعة،  العماء  حياة 
االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ع��ل��ى م�����دار ال����ع����ام، وت��ق��دي��م 
جوائز وع��روض حصرية تساهم في إثراء 
ال��ت��ج��رب��ة امل��ص��رف��ي��ة ال���ت���ي ي��ح��ص��ل عليها 

حاملو بطاقات الوطني االئتمانية. 
ال��ح��ي��اة لطبيعتها، أط��ل��ق بنك  وم��ع ع���ودة 
الكويت الوطني باقة متنوعة من املكافآت 
االستثنائية لعمائه، والتي تشمل حمات 
االسترجاع النقدي، مكافآت تحويل الراتب 
وغ����ي����ر ذل������ك م����ن ال�����ع�����روض وال���س���ح���وب���ات 
ال��ت��ي الق���ت ق��ب��واًل واستحسانًا  ال��ح��ص��ري��ة 

ملحوظني من العماء.

وليد الخشتي وريان التركينواف الغربللي وعبدالرحمن المفدى

تفعيالً لركائز إستراتيجيته للمسؤولية االجتماعية واالقتصادية

■ النصف: رعاية مبادرة »إنوفا« للنهوض بجيٍل جديٍد من القادة الشباب 

»المركز« يرعى الوفد الطالبي الممثل للكويت في »هارفارد«

في إطار التزامه نحو بناء القدرات البشرية، 
أع��ل��ن امل���رك���ز امل���ال���ي ال��ك��وي��ت��ي »امل���رك���ز« عن 
دع���م���ه ل��ج��ه��ود م���درس���ة إن���وف���ا اإلن��ك��ل��ي��زي��ة 
الدولية IIES، بهدف تسهيل مشاركة الوفد 
ال��ط��اب��ي م��ن مختلف م����دارس ال��ك��وي��ت في 
لنموذج  والستني  الثامن  السنوي  املؤتمر 
ل���أم���م امل���ت���ح���دة 2022،  ال���ع���امل���ي  ه�����ارف�����ارد 
بوالية  بوسطن  مدينة  ف��ي  وال���ذي سيعقد 
 30 ���� ال��ف��ت��رة م��ن 27  ماساتشوستس خ��ال 
يناير 2022. وب��اإلض��اف��ة إل��ى ه��ذه امل��ب��ادرة 
من قبل »إنوفا«، تم إطاق تطبيق إلكتروني 
 ل��ك��ل ال��ج��ام��ع��ات 

ً
ف��ري��د U-APP ي��ع��د دل���ي���ا

الطلبة  على  مما يسهل  ال��رائ��دة،  والكليات 
إمكانية اختيار الجامعة املناسبة والتقديم 

على عدة جامعات بسهولة.
وم��ن��ذ ق���راب���ة س��ب��ع��ة ع���ق���ود، ي��ج��م��ع مؤتمر 
ن���م���وذج ه����ارف����ارد ال���ع���امل���ي ل���أم���م امل��ت��ح��دة 
السنوي أكثر من 2000 طالب على مستوى 
أهم  العالم ملناقشة  أن��ح��اء  ك��ل  م��ن  الكليات 
ال���ق���ض���اي���ا ف����ي ال���ع���ال���م واس���ت���ن���ب���اط ح���ل���وٍل 
ال��دول��ي��ة.  ال��ش��ؤون  ف��ي  الصعبة  للتحديات 
وخ���ال ال��ح��دث ال���ذي يستمر ألرب��ع��ة أي���ام، 
ن��ظ��رٍة متعمقة  ع��ل��ى  امل��ش��ارك��ون  سيحصل 
على أعمال األمم املتحدة من خال املشاركة 
املهمة،  العاملية  القضايا  ح��ل  ف��ي  النشطة 
ومن بينها التحديات الناجمة عن جائحة 
ك����وف����ي����د19-، إل�����ى ج���ان���ب ت���ط���وي���ر م���ه���ارات 

التفاوض والدبلوماسية والتواصل.
وت����أت����ي رع����اي����ة »امل�����رك�����ز« ل���ل���وف���د ال��ط��اب��ي 

امل����������ش����������ارك ف��������ي امل�������ؤت�������م�������ر ت�����م�����اش�����ي�����ًا م���ع 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه ل��ل��م��س��ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
إلى  بموجبها  يسعى  التي  واالق��ت��ص��ادي��ة، 
تعزيز مساهمته في تنمية املجتمع، وبناء 
قاعدة قوية من الشباب الفاعل واملؤهل في 

الكويت.
 وم��ن خ��ال دع��م م��ب��ادرة م��درس��ة »إن��وف��ا«، 
يهدف »امل��رك��ز« إل��ى لعب دوٍر م��ح��ورٍي في 
تمكني الشباب عبر تزويدهم بفرٍص واعدٍة 
القيادية عبر  امل��ه��ارات وال��ق��درات  الكتساب 

أرقى املؤسسات حول العالم.
وب���ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة، ص����رح ال��ع��ض��و امل��ن��ت��دب 
ف��ي  األع������م������ال  وت����ط����وي����ر  ال������ث������روات  إلدارة 
»امل�������رك�������ز« ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف ول����ي����د ال���ن���ص���ف، 

: »ن��ع��ت��ز ب��ش��راك��ات��ن��ا م���ع ال��ع��دي��د من 
ً
ق���ائ���ا

دعم  ف��ي  ال��ت��ي تساهم  امل��رم��وق��ة،  املنظمات 
طاقات  وتعزيز  البشرية،  اإلمكانات  وبناء 
وم����ه����ارات األف�������راد ف�����ي م��خ��ت��ل��ف امل���ج���االت 
التعليمية والثقافية والرياضية والصحية 
واالق��ت��ص��ادي��ة، وذل���ك ان��ط��اق��ًا م��ن التزامنا 
أج��ل مستقبل  من  الشباب  في  باالستثمار 
ملبادرة  رعايتنا  وتهدف  للكويت.  مستدام 
مدرسة )إنوفا( إلى النهوض بجيٍل جديٍد 
م���ن ال����ق����ادة ال���ش���ب���اب ال���ط���م���وح���ني، وال���ذي���ن 
ي��ت��م��ت��ع��ون ب���امل���ه���ارات ال��ع��ال��ي��ة، وي��م��ل��ك��ون 
ال�����ق�����درة ع���ل���ى ص���ن���ع ت��غ��ي��ي��ر إي���ج���اب���ي ف��ي 

املجتمع واالقتصاد الوطني«.
للمسؤولية  »امل��رك��ز«  إستراتيجية  وت��ق��وم 

االجتماعية واالقتصادية على ثاث ركائز 
أس���اس���ي���ة، وه����ي ب���ن���اء ال����ق����درات ال��ب��ش��ري��ة، 
التنمية  مبادئ  مع  األعمال  بيئة  ومواءمة 
في  الرشيدة  الحوكمة  وتعزيز  املستدامة، 

بيئة األعمال. 
وق�������د ت�����ع�����اون »امل�������رك�������ز« م�����ع ال����ع����دي����د م��ن 
والخاصة  الحكومية  والهيئات  املؤسسات 
إلط���اق م���ب���ادراٍت واس��ع��ة ال��ن��ط��اق للتنمية 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة، م���ث���ل: جمعية 
ال�����ه�����ال األح�����م�����ر ال����ك����وي����ت����ي، وال���ج���م���ع���ي���ة 
املستشفيات،  األطفال في  لرعاية  الكويتية 
ومنظمة لوياك غير الربحية، ومدرسة »أي 
سي ميان« لكرة القدم في الكويت، ومركز 

سرطان األطفال في لبنان.

 عبداللطيف وليد النصف جانب من الطالب المشاركين

 KGL السفير الهندي زار
وبحث تعزيز العالقات التجارية 

زار سفير جمهورية 
ال��ه��ن��د ل���دى ال��ك��وي��ت 
ج������������������ورج س�����ي�����ب�����ي، 
وال����������وف����������د امل�������راف�������ق 
ل������ه، م���ق���ر م��ج��م��وع��ة 
ش����������رك����������ات راب�������ط�������ة 
ال���ك���وي���ت وال��خ��ل��ي��ج 
وك���ان   ،KGL ل��ل��ن��ق��ل 
ف������������ي اس������ت������ق������ب������ال������ه 

ال��ش��رك��ة ماهر  إدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س 
معرفي، بهدف مناقشة سبل توطيد 
ال��ع��اق��ات ال��ت��ج��اري��ة وال��ت��ع��ّرف على 
ال��ف��رص امل��ت��اح��ة ف��ي شتى امل��ج��االت، 
الكويتية  وتشجيع KGL والشركات 
ع��ل��ى ال���دخ���ول ف���ي ش���راك���ات ت��ج��اري��ة 
واستثمارية مع نظيراتها من الهند 
ت���م���ث���ل أن���ش���ط���ة ع�������دة، ب����ه����دف ج���ذب 
اللقاء  شّكل  مما  األجنبي،  املستثمر 

نقاشًا مثمرًا بني الطرفني.
لقائه KGL على  السفير في  وشجع 
زيادة استثماراتها في الهند، خاصة 
في األعمال التي تتميز بها املجموعة 
في العمليات اللوجستية والتخزين 
الثقيلة  امل��ع��دات  واستيراد  واملناولة 
ال��ت��اب��ع��ة ألع���م���ال���ه���ا، ب���اإلض���اف���ة إل��ى 
القطاعات.  شتى  ف��ي  الفنية  العمالة 
م��ن ج��ان��ب آخ���ر، ق���ال م��دي��ر االت��ص��ال 
وال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة ح��س��ني ع����رب: إن 
باالستثمار  عملت   KGL م��ج��م��وع��ة 
ف���ي ال��ه��ن��د م��ن��ذ ع����ام 1954 ع��ل��ى يد 
امل����ؤس����س ال�����راح�����ل إس���م���اع���ي���ل ع��ل��ي 

دشتي، أي ما يقارب ال�65 عامًا حتى 
يومنا هذا في األعمال التجارية بني 

املجموعة والهند.
ال���ت���ب���ادل  وأك�������د أن إج����م����ال����ي ح���ج���م 
ال���ت���ج���اري ب���ني ال��ك��وي��ت وال��ه��ن��د بلغ 
في األع��وام املاضية ما يقارب عشرة 
ل��دى  م���ل���ي���ارات دوالر، وه���ن���اك رغ��ب��ة 
امل��س��ت��ث��م��ر ال���ك���وي���ت���ي ف����ي امل����زي����د م��ن 
األعمال واالستثمار مع الهند، وذلك 
ل���ج���ودة م��ن��ت��ج��ات��ه��ا وان���ف���ت���اح بيئة 
األع���م���ال ف��ي��ه��ا وح��س��ن ال��ت��ع��ام��ل مع 
امل��س��ت��ث��م��ر األج��ن��ب��ي، ف���ي امل��ق��اب��ل، إن 
الوطنية  ب��ال��ش��رك��ات  ممثلة  ال��ك��وي��ت 
م��م��ي��زات تؤهلها  ل��دي��ه��ا  ال��ك��وي��ت��ي��ة، 
ألن ت��ك��ون م��رك��زًا ماليًا وت��ج��اري��ًا في 
امل��ن��ط��ق��ة ب��ش��ك��ل ع������ام، ول��ل��م��ن��ت��ج��ات 
ال�����ه�����ن�����دي�����ة ب����ش����ك����ل خ�����������اص، مل���ت���ان���ة 
االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي ال��ك��ل��ي ول��وج��ود 
ش���ب���اب ك��وي��ت��ي م���ب���دع ف���ي امل���ج���االت 
االق����ت����ص����ادي����ة وال����ت����ج����اري����ة ون���ظ���ام 
م���ص���رف���ي م��س��ت��ق��ر وب���ي���ئ���ة ق��ان��ون��ي��ة 

شفافة.

KGL زيارة السفير الهندي لمقر شركة
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التغييرمن بداية 
اليومي(%)العام 

▲%24.97▲مؤشر السوق األول 

▲%31.39▲50مؤشر رئيسي 

▼%30.00▲مؤشر السوق الرئيسي

▲%26.20▲مؤشر السوق العام

▼%25.69▲(ك.مليون د)القيمة السوقية 

▲

▲

▼

▲

▲

20212020▲

▼333.6210.7(مليون سهم)الكمية المتداولة 

▲52.838.7(.ك.مليون د)القيمة المتداولة 

▲12,0979,184عدد الصفقات

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

NM0.745.80.0280.016%0.0%738763%2-0.3-0.019▼رمال13.21.2276.50.6000.401%2.9%001%0.51020.04▲التقدم23.22.066,876.20.9650.792%2.0%12,47313,00914%0.9561.00.1▲وطني

NM0.8514.40.0830.056%0.0%811,00842%0.0800.10▲مشاعرNM4.557.60.8250.403%0.0%001%0.4450.00═ياكو22.21.16743.70.2570.205%1.9%8,59035,40468%0.2445.02▲خليج ب

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

NM0.644.20.0450.025%0.0%77618,992417%0.0423.910▲المساكن25.64.89394%001.2%0.1-رعاية صحيةNM0.82414.80.2500.186%0.0%5823911%0.2440.00═اهلي

NM2.0413.70.3000.198%0.0%103943%1.00-0.276▼دلقانNM1.3489.90.9900.700%0.0%111%0.89040.05▲سينما25.81.69776.70.3300.258%0.0%1203695%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%1,5186,81086%0.2230.00═الدولي

15.21.1413.10.1310.083%5.6%9577159%0.1250.00═أسس42.71.2658.80.2240.097%0.0%6193,06442%0.20310.05▲سلطان.م18.60.96650.50.2370.200%2.0%4321,83318%0.2361.00▲برقان

NANA28.11.1941.018%1.6%3313%1.00-1.189▼بيتك ريتNM7.2433.00.0590.019%0.0%45877129%0.0520.31▲ايفا فنادق35.93.716,947.40.8310.611%1.1%2,9063,52115%3.00-0.823▼بيتك

NM0.9316.50.2000.095%0.0%6185,79720%0.11010.511▲الند14.30.9868.00.1730.114%2.9%4627722%1-1.0-0.168▼أولى وقود64.04.582,480.20.8060.516%0.0%1,0131,3008%0.7806.01▲بنك بوبيان

NM1.092,946%24,059256,0211.0%5.5العقار29.80.7321.20.1050.060%2.0%3803,785172%1-1.0-0.101▼منتزهات16.82.25445.70.2880.228%0.0%1,0703,77136%1-2.0-0.283▼بنك وربة

6.31.33159.30.3050.119%0.0%13246162%1-4.0-0.289▼كويتيةNM154.11202.01.0200.588%0.0%1,4741,47242%1.01014.01▲الجزيرة21.62.342,949.10.2940.204%1.3%1,9986,87332%0.2910.00═أهلي متحد

5.60.70109.00.2100.168%4.7%16782211%0.2031.00▲تسهيالت18.91.0466.80.1730.116%3.0%169410%1-2.0-0.165▼السور30.92.2423,533%30,17773,1281.2%1.1البنوك

1.51.1030.70.1450.059%0.0%2061,805546%0.1150.00═ايفاNM0.879.90.1220.064%0.0%1111,306167%0.30-0.086▼فيوتشر كيدNM1.0410.20.0570.021%0.0%811,595155%1-0.5-0.051▼سنرجي

7.40.95180.50.2160.128%4.9%2521,22845%1.00-0.206▼استثماراتNM0.6222.80.0730.036%0.0%3675,59032.8%0.0651.12▲جياد16.21.16115.70.6690.447%4.7%002%0.6140.00═بترولية

NM1.50310.00.1780.147%3.2%8145,23715%1-1.0-0.155▼مشاريع22.12.0741.10.3020.069%1.5%109387114.1%1-2.0-0.284▼العيد14.82.2883.01.1500.709%7.5%441%0.83035.04▲نابسكو

NM1.1956.70.1270.050%0.0%2632,198144%0.1222.02▲ساحلNM1.75620%3,16816,8530.8%10.0خدمات إستهالكية23.72.0341.30.0560.025%0.0%71396%0.0550.10▲بيت الطاقة

NM1.0949.50.1170.052%0.0%4434,035364%1-1.0-0.110▼البيت13.72.222,570.30.6410.581%3.4%3,4915,87314%1-3.0-0.594▼زينNM0.3712.20.0290.018%0.0%31411,667337%0.0270.10▲بتروجلف

47.91.16125.20.1830.055%0.0%8225,297300%0.1560.00═أرزان39.00.63339.20.7110.620%2.2%21312%0.6732.00▲أريد15.60.5939.30.2070.127%1.8%37230144%1-1.0-0.162▼آبار

4.90.9091.40.1920.080%0.0%2991,577100%1-1.0-0.190▼المركزNM0.6515.10.0170.011%0.0%98157,395244%0.0171.06▲آن30.51.13302%44313,6364.1%5.1النفط والغاز

12.51.2531.00.1980.134%0.0%0013%0.1410.00═كميفك13.22.06431.00.9700.822%7.0%2082425%0.8631.00▲أس تي سيNM1.9327.50.4300.258%1.8%3813%2-6.0-0.380▼سكب ك

NM0.8639.90.0950.039%0.0%1,40115,603689%1-0.9-0.089▼االولىNM0.828.80.1030.051%0.0%78813131%2-1.6-0.096▼حيات كوم26.02.15488.80.9770.625%5.9%596418%3.00-0.914▼بوبيان ب

NM0.251.80.0000.000%0.0%000%0.0060.00═المال14.71.743,364%4,77964,3543.7%0.1إتصاالتNM1.8745.30.6750.449%4.5%000%0.4490.00═الكوت

25.04.47192.00.3400.076%0.0%113776%0.2962.01▲الخليجي7.40.7376.60.4590.360%7.2%36914%0.3950.00═كويت ت30.00.98411.10.4470.334%4.0%11631111%1-2.0-0.374▼القرين

4.11.39117.10.2040.097%0.0%1,83311,167325%1-1.0-0.164▼أعيان 14.22.00259.00.9900.536%0.0%772%0.9103.00▲خليج ت31.71.42973%1783834.9%21.4مواد أساسية

NM0.5321.60.0650.032%0.0%3225,905157%0.0551.94▲بيان8.70.94114.00.5610.419%4.5%005%0.5170.00═اهلية ت58.10.8124.30.1690.073%0.0%1521,046268%0.1471.01▲الخصوصية

36.60.8214.10.0990.061%0.0%6366925%0.0953.44▲أصول11.70.7630.20.1760.077%4.4%7444989%2-3.0-0.164▼وربة تNM0.97186.30.2660.215%0.0%5209%0.2541.00▲اسمنت

5.90.7129.70.1250.042%0.0%3335654%4-3.7-0.092▼كفيك13.91.3078.40.5270.212%1.3%000.1%0.3560.00═االعادة32.30.97181.20.8880.728%5.8%13715926%4.00-0.863▼كابالت

6.40.8447.90.1450.072%0.0%4162,97967%1-2.0-0.140▼كامكوNM0.776.20.0620.034%0.0%077.1%0.0585.711▲أولى تكافل12.31.3286.50.5240.392%4.2%10622077%1-5.0-0.480▼سفن

NM1.0437.80.1790.069%0.0%64386122%1-1.0-0.166▼وطنية د ق18.60.344.20.0490.020%0.0%1594,164224%6-2.6-0.038▼وثاق13.21.4298.81.0000.766%4.1%323214%4.00-0.986▼بورتالند

6.90.8917.50.0830.036%0.0%3953493%1-1.0-0.073▼يونيكاب8.70.8527.30.0000.000%7.9%000%0.1910.00═ب ك تأمين16.51.2021.60.2230.145%4.6%005%0.2150.00═ورقية

NM1.2226.30.1560.086%0.0%1451,17197%1-1.0-0.123▼مدار11.41.17596%2764,7192.6%1.7التأمينNM1.6312.80.1960.051%0.0%32914%0.1093.03▲معادن

NM1.3216.80.2230.018%0.0%842338%0.1838.05▲الديرةNM0.8120.00.0360.022%0.0%2557,81685%0.0341.55▲صكوكNM0.5138.00.1360.082%0.0%10785455%0.1260.00═أسيكو

3.61.5536.20.1570.120%0.0%1,0167,00685%3-5.0-0.141▼الصفاة33.91.28165.80.1730.100%0.0%3,42119,618205%0.1753.02▲عقارات كNM0.848.00.1800.069%0.0%182%1-1.0-0.160▼الهالل

NM0.328.00.0340.024%0.0%61720,713267%0.0301.04▲السالمNM0.5394.80.0840.043%0.0%4860511%1-0.5-0.080▼متحدة24.50.8879.00.2180.150%0.0%14674%0.2123.01▲الوطنية للبناء

NM0.476.20.0230.015%0.0%1186,033173%0.0200.21▲اكتتاب34.71.26346.70.2320.071%0.0%4,73022,725114%0.2106.03▲وطنيةNM0.824.50.0670.027%0.0%1091,916156%3-1.5-0.056▼المعدات

1.80.436.60.0190.015%0.0%00106%0.0160.00═المدينة70.31.90294.30.5990.501%5.0%35161414%1.00-0.574▼صالحيةNM2.0814.90.1980.038%0.0%1,2847,862622%1-2.0-0.166▼إستهالكية

9.31.87145.10.3790.168%1.7%0036%0.3630.00═نورNM0.91155.10.3740.235%0.0%13386%1-3.0-0.359▼تمدين عNM1.226.80.0580.035%0.0%1,95230,088190%0.06510.619▲صلبوخ

NM0.55132.20.4140.200%0.0%812124%1-2.0-0.383▼تمدين أ19.60.4456.20.2910.170%0.0%9533111%0.2895.02▲اجيال28.61.872,187.71.0770.592%0.9%4,0624,14928%0.9819.01▲أجيليتي

29.41.289.10.0510.025%0.0%3366,60618%0.0513.78▲السوريةNM0.6212.60.0850.030%0.0%901,65520%3-1.7-0.053▼المصالح ع10.42.0276.20.9000.433%0.0%253117%2-14.0-0.800▼تعليمية

36.80.6143.50.0540.034%0.0%2835,19459%0.0541.73▲آسيا20.30.4925.40.0480.025%0.0%81016,45182%0.0502.65▲ع عقاريةNM0.4816.00.0780.045%0.0%72211,25485%0.0640.20▲تنظيف

70.51.1412.50.0850.057%0.0%1113120%0.0830.81▲المغاربيةNM0.8236.00.0850.047%0.0%1201,508101%1-0.6-0.080▼اإلنمــاءNM0.3916.10.0640.044%0.0%1342,43443%0.0560.61▲الرابطة

NM0.82153.00.1420.106%0.0%3,82627,93196%1-2.0-0.135▼االمتياز19.81.84918.40.8100.611%0.7%27535111%1-5.0-0.784▼المباني8.52.0862.90.6290.367%7.7%162925%2.00-0.543▼المعامل

29.61.1223.50.0600.031%0.0%4898,932235%1-0.7-0.055▼منازلNM0.6534.50.0980.067%0.0%1,31513,48477%0.1002.83▲إنجازات6.13.86409.44.0303.200%11.9%3309938.7%3.34920.01▲هيومن سوفت

6.60.96367.00.2550.165%0.0%2,2508,77297%0.2574.02▲صناعاتNM0.779.70.0200.013%0.0%18311,699273%1-0.1-0.016▼المستثمرون5.61.383.00.1150.032%0.0%184%0.30-0.074▼امتيازات

NM0.756.00.1450.045%0.0%42361123%1-1.0-0.119▼وربة كبيتل59.90.85239.30.1320.091%2.2%1331,02646%0.1300.00═التجاريةNM0.7110.90.0430.019%0.0%0099%0.0390.00═ميادين

37.10.8525.80.1950.102%0.0%2617463%0.1491.01▲عربي قابضةNM0.908.40.0820.028%0.0%0056%0.0690.00═سنامNM1.5760.70.3990.196%1.7%7220384%1-3.0-0.354▼المشتركة

21.10.4736.90.0610.039%0.0%1,09618,210207%0.0611.83▲التخصيصNM0.6839.90.1160.057%0.0%1561,611118%2-1.5-0.096▼أعيان عNM1.09110.90.3650.186%0.0%361278%1-4.0-0.290▼يوباك

NM1.035.00.0350.020%0.0%004%2-0.5-0.030▼تحصيالتNM0.8422.10.0980.058%0.0%1812,02583%1-0.6-0.090▼عقارNM0.75224.70.2450.198%0.0%4812,03743%1-2.0-0.236▼أالفكو

12.92.68478.90.4530.293%0.0%2215174%1-5.0-0.425▼القابضة م ك9.70.879.00.0500.024%0.0%3056,44248%0.0472.04▲العقارية28.70.9018.50.1230.063%0.0%1241,113232%0.1130.00═مبرد

13.50.97273.40.0770.047%2.5%3,38546,68455%0.0721.01▲تمويل خليجNM0.8253.30.1220.056%0.0%7559,738358%1-0.5-0.077▼مزاياNM0.2523.40.0340.027%0.0%0022%0.0320.00═لوجستيك

NM0.8234.60.1340.063%0.0%2,31120,252277%0.1152.02▲إنوفست46.10.5822.90.0630.042%0.0%3074,956192%0.0620.71▲تجارةNM1.5694.40.3990.310%0.0%37099290%1-3.0-0.373▼المتكاملة 

NM0.6127.60.1020.034%0.0%00136%0.0370.00═بريق21.50.659.90.0410.018%0.0%76018,112208%0.0412.46▲التعمير ك7.80.5328.30.0880.063%6.4%3431%4-3.0-0.078▼قيوين ا 

15.40.8715.50.0970.039%0.0%4165,18316%0.0781.01▲عمار20.00.9933.40.1430.086%3.0%0013%0.1330.00═أركانNM0.2719.00.0560.028%0.0%751,37711%1-0.3-0.053▼فجيرة ا

NM0.7623.30.0820.048%0.0%3040626%0.0762.84▲المنار NM0.3829.20.1140.091%0.0%3261%0.1100.00═أرجان34.11.2578.00.1750.061%3.2%322015%5-9.0-0.156▼اسمنت ابيض

14.27.54396.71.9901.091%2.0%53827342%1.9761.00▲البورصةNM2.4822.50.1210.045%0.0%111769%5-3.9-0.070▼منشآت26.41.4660.60.4500.397%5.0%19147018%1.00-0.404▼جي تي سي

12.91.203,972%24,824245,0981.0%6.6خدمات ماليةNM1.0275.40.0830.040%0.0%901,20644%0.0750.41▲دبي االولى32.81.404,263%10,57666,8692.4%3.6صناعية

NM0.8510.00.1220.068%0.0%1737%0.1003.03▲األنظمةNM0.9157.40.1040.038%0.0%2442,57088%1-0.8-0.095▼م االعمالNM0.674.00.0900.050%0.0%1191%0.0753.24▲النخيل

NM0.8510%170.0%1.8تكنولوجياNM0.699.90.0000.000%0.0%000%0.0900.00═ريمNM1.0540.90.2100.177%0.0%2010810%0.1890.00═مواشي

20.44.94259.60.2760.220%5.1%18378035%0.2361.00.4▲شمال الزورNM0.8012.80.0820.027%0.0%7,75883,742383%0.09321.530▲مينا19.81.79198.80.6790.554%2.8%14823429%1-4.0-0.626▼ميزان

20.44.94260%1837805.1%0.4-منافعNM0.172.10.0270.019%0.0%00111%0.0210.00═المدن35.91.56244%1693612.3%0.7-سلع إستهالكية

27.821.7641,477%98,834742,2091.62%2.2اجمالي بورصة الكويتNM0.7117.30.1150.027%0.0%5850225%0.1150.00═مراكز
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القيمةمؤشرات البورصة والقيمة الرأسمالية
أداء قطاعات بورصة الكويتأداء المؤشرات

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

0.1%2.16%25.69%

5,918.2212.20.21%5.33%

%301.61.1 النفط والغاز

41,477.2بورصة الكويت 7,561.823.80.05%0.87%

5.15%7.57% 6,091.84

41,477.1639.40.10%2.16%

%34.25%3.59%4,263.40.3 صناعية 6,999.166.30.09%1.96%

%5.00(%0.71)(%0.5)243.7 سلع إستهالكية

394.10.8%(0.13%)(3.85%)

القيمةمؤشرات التداول
المتوسط اليوميالتغير 

23,533.0 بنوك

%620.01.4 خدمات إستهالكية

0.1%1.05%25.13%

%اليومي 
%39.19%1.67%595.90.1 التأمين

43.49% %5.51%2,946.40.4العقار

%44.72%1.83%10.03.1تكنولوجيا 98.857.1%

%47.04%6.58(%0.0)3,972.3 خدمات مالية 742.241.4%

(14.80%)

مضاعف السعر السعرمضاعف السعر السعر

(%0.42)%259.60.4منافع22,07020.8%
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. 2021 يونيو 30مضاعف السعر للقيمة الدفترية محتسب على اساس األسعار الحالية وحقوق المساهمين كما في . 2021 يونيو 30 شهرا المنتهية في 12مضاعف السعر للربحية محتسب على اساس االسعار الحالية وصافي االرباح لفترة ال : مالحظة
 غير قابل NM غير مطابق  NA.  الشركات التي تختلف في سنواتها المالية يتم التعامل معها بشكل منفصل إلجراء أية تعديالت ضرورية بعد إعالن آخر نتائج مالية.  واألسعار الحالية2020العائد الجاري لألسهم محتسب على أساس التوزيعات النقدية لعام 
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رسالة للمرشد على لوحات إعالنية »خامنئي! أين بنزيننا؟«

هجوم سيبراني يعّطل محطات الوقود في إيران
محمد مجيد األحوازي 

أدى هجوم سيبراني في إيران، أمس، إلى إيقاف نظام 
توزيع البنزين في محطات الوقود، ما أدى إلى تشكل 

طوابير طويلة أمام املحطات.
وأكدت السلطات أن الخلل سببه »هجوم سيبراني«، 
وف��ق التلفزيون الرسمي، ال��ذي ك��ان ق��ال بداية إن��ه ما 
ح���دث ن��ت��ج ع��ن »خ��ل��ل ف��ي ال��ن��ظ��ام امل��ع��ل��وم��ات«، وب��ث 
لقطات ملحطات مقفلة، بينما اصطفت سيارات على 

مقربة منها.
ون��ق��ل��ت ال��ق��ن��اة ال��رس��م��ي��ة ع���ن امل��ج��ل��س األع���ل���ى ل��أم��ن 
ال��ق��وم��ي أن ال��خ��ل��ل ن��ت��ج ع��ن »ه��ج��وم س��ي��ب��ران��ي على 
أن  ال��ى  مشيرة  ال��وق��ود«،  لتوزيع  املعلوماتي  النظام 

»تفاصيل الهجوم ومنشأه موضع تحقيق«.
وأك����د ع��ل��ي ف����روزن����ده ال��ن��اط��ق ب��اس��م وزارة ال��ب��ت��رول 
: »هناك مشكلة فنية في نظام 

ً
حدوث االنقطاع، قائال

ال  لكن  بالوقود،  التزود  عملية  الوقود عطلت  بطاقة 
الحر  بالسعر  البنزين  استخدام  الناس  بإمكان  ي��زال 

في املحطات«.
وأع���ل���ن ع���ن ج��ه��ود ي��ب��ذل��ه��ا خ���ب���راء ال��ش��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة 
مطمئنًا  املشكلة،  لحل  البترولية  املنتجات  ل��ت��وزي��ع 
ال��وق��ود غير  ال��ن��اس أن��ه بالنظر إل��ى أن ن��ظ��ام بطاقة 
متصل باإلنترنت سيتم تخزين حصصهم، ولن تكون 

هناك مشكلة في الحصص املخزنة في البطاقات.
ك��م��ا أف�����اد ف����روزن����ده ب����أن ال���ش���رك���ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ت��وزي��ع 
املنتجات النفطية أوقفت تشغيل النظام الذكي بسبب 

هذا الخلل.
أما وزير الداخلية أحمد وحيدي فشدد على أن الخلل 
ال��ى مشكلة تقنية  »ي��ع��ود  ال��وق��ود  ف��ي عمل محطات 

سيتّم حلها قريبًا«.

عمالء أجانب

م��ن ناحيتها، ت��ح��دث��ت وك����االت األن��ب��اء اإلي��ران��ي��ة عن 
»هجوم إلكتروني قام به عمالء أجانب«، حيث نقلت 
ع��ن همايو صالحي  )إي��س��ن��ا(  الطلبة«  أن��ب��اء  »وك��ال��ة 
وقوع  تأكيده  الوقود  مالكي محطات  رئيس جمعية 
هجوم إلكتروني على محطات الوقود، قبل أن تحذف 

الخبر بعد فترة وجيزة، دون أي تفسير.
أم�����ا وك����ال����ة ت��س��ن��ي��م ف����أف����ادت ب�����أن امل����س����وح امل��ي��دان��ي��ة 
والتقارير العامة أشارت إلى »مشاكل فنية في نظام 
الوقود« وأن »محطات الوقود في معظم أنحاء البالد 

تعرضت لعطل وخلل في تزويد الوقود«.
���ش���رت ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��واص��ل 

ُ
وف����ي س���ي���اق م��ت��ص��ل، ن

في  مثبتة  رقمية  إعالنية  للوحات  االجتماعي ص��ور 
طهران، تعّرضت للتهكير، وكتب عليها سؤال مفاده 

»خامنئي! أين بنزيننا؟«.
ولفتت »إيسنا« إلى أن »الصور ال��واردة من أصفهان 

الرقمية في هذه املدينة  اللوحات اإلعالنية  تظهر أن 
رس��ال��ة:  عليها  إل��ك��ت��رون��ي، وظ��ه��رت  لهجوم  تعرضت 
البنزين املجاني في محطة # جماران، و خامنئي! أين 

بنزيننا«.
وجرت أيضًا إزالة هذا الخبر من موقع »إيسنا« بعد 

بضع دقائق فقط.

احتجاجات نوفمبر

ال��ى ذل���ك، أمل��ح��ت وك��ال��ة ف���ارس املحسوبة على التيار 
املحافظ الى أن يكون توقيت هجوم مرتبط باقتراب 
ذكرى احتجاجات نوفمبر 2019، التي كانت شرارتها 
قرار زي��ادة أسعار الوقود، في خضم أزمة اقتصادية 

حادة.
وخ�����الل ه����ذه ال����ح����وادث ال���ت���ي ت��ع��ام��ل��ت م��ع��ه��ا ق���وات 
األم����ن ب��ال��ش��دة، ووص��ف��ت��ه��ا ال��ح��ك��وم��ة ب��أن��ه��ا »أع��م��ال 
حرقت محطات وقود 

ُ
شغب« دّبرها »أعداء« أجانب، أ

ومحال  لهجمات  شرطة  مراكز  وتعّرضت  ومصارف 
االنترنت  بشبكة  االت��ص��ال  قطع  كما  للنهب،  تجارية 

لنحو أسبوع.
وبعدما امتنعت على مدى أشهر عن توفير حصيلة 
ل��ل��ض��ح��اي��ا، أع��ل��ن��ت ال��س��ل��ط��ات اإلي���ران���ي���ة م��ق��ت��ل 230 
شخصًا خالل أعمال العنف هذه، لكن خبراء مستقلني 
يعملون ملصلحة األمم املتحدة ذكروا أن الحصيلة قد 

تتجاوز 400 قتيل.

هجمات سابقة

��ل��ت إي�����ران ف���ي األع������وام امل��اض��ي��ة ه��دف��ًا ل��ع��دد من 
ّ
وم��ث

م����ح����اوالت ال��ه��ج��م��ات امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة، م��ث��ل ت��ل��ك ال��ت��ي 
ش��ه��دت��ه��ا ف��ي ي��ول��ي��و ح��ني تعطل امل��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي 

لوزارة النقل.
بوست  واشنطن  صحيفة  تحدثت   ،2020 مايو  وف��ي 
األميركية عن وقوف الكيان الصهيوني خلف هجوم 
مدينة  في  الواقعني  امليناءين  أح��د  ط��اول  معلوماتي 
ب���ن���در ع���ب���اس ج���ن���وب���ي إي��������ران، ردًا ع���ل���ى ان�����ه ه��ج��وم 
إلكتروني إيراني على منشآت هيدروليكية مدنية في 

الكيان الصهيوني.
االتصاالت  وزارة  أعلنت  ذات��ه،  العام  فبراير من  وف��ي 
اإلي���ران���ي���ة أن��ه��ا ت��م��ك��ن��ت م���ن ص���ّد ه��ج��وم م��ع��ل��وم��ات��ي 
اس��ت��ه��دف ش��رك��ات م����زّودة ل��خ��دم��ات االن��ت��رن��ت، وأدى 

الضطراب االتصال بالشبكة لنحو ساعة.
وف����ي أواخ������ر 2019، أع��ل��ن��ت ط���ه���ران ت���ع���رض م��واق��ع 

حكومية لهجوم »شديد التنظيم«.
وت����ع����ود إح������دى أب������رز ال���ه���ج���م���ات االل���ك���ت���رون���ي���ة ال��ت��ي 
أصابت إيران الى سبتمبر 2010، حني ضرب فيروس 
ال��ن��ووي،  ببرنامجها  مرتبطة  منشآت  »ستاكسنت« 
الطرد املركزي  ما أدى إلى سلسلة أعطال في أجهزة 

لتخصيب اليورانيوم.

■ وكالة فارس تربط توقيت 
الهجوم باقتراب ذكرى 

احتجاجات نوفمبر

افتتح جلسات أول مجلس شورى منتخب

أمير قطر: نسعى لترسيخ الوفاق 
الذي تحقق في قمة العال

آل ثاني  الشيخ تميم بن حمد  أمير قطر  أك��د 
خ���الل اف��ت��ت��اح ج��ل��س��ة االن��ع��ق��اد ألول مجلس 
ش��ورى منتخب أن ب��الده لن تسمح بالقبلية 
والعصبيات البغيضة التي يمكن استخدامها 
منطلق حرصنا  »م���ن  وق����ال:  وال���ه���دم.  للعبث 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز امل��واط��ن��ة امل��ت��س��اوي��ة وترجمتها 
امل��واط��ن  عمليًا بوصفها ع��الق��ة م��ب��اش��رة ب��ني 
وال�����دول�����ة ت���ق���وم ع���ل���ى ال���ح���ق���وق وال����واج����ب����ات، 
أص�����درت ت��ع��ل��ي��م��ات��ي مل��ج��ل��س ال�������وزراء للعمل 
على إعداد التعديالت القانونية الالزمة التي 

تضمن هذه الغاية وعرضها على املجلس«.
وأض������اف األم���ي���ر أن امل���واط���ن���ة ل��ي��س��ت م��س��أل��ة 
ووالء  حضارية  مسألة  ب��ل  فحسب،  قانونية 
اجتماعيًا   

ً
ع��م��ال تتطلب  وواج���ب���ات  وان��ت��م��اء 

ال���ق���ب���ل���ي���ة  أن  م����ك����ث����ف����ًا. وأوض������������ح  وت������رب������وي������ًا 
يمكن  أن��واع��ه��ا  ع��ل��ى  البغيضة  وال��ع��ص��ب��ي��ات 
��س��ت��خ��دم غ��ط��اء ل��ل��ه��دم وإف���س���اد ال��وح��دة 

ُ
أن ت

الوطنية.
وأك������د ال���ش���ي���خ ت��م��ي��م أن ق���ط���ر م�����رت ب��م��رح��ل��ة 
تحديث س��ري��ع، وأن��ج��زت شبكة أم��ان واسعة 
تضاهي الدول املتقدمة، مبينًا أن بالده خطت 
خ���ط���وات م��ه��م��ة ف���ي ت��ح��ق��ي��ق األم�����ن ال��غ��ذائ��ي 
على  والحفاظ  االقتصادية  التنمية  وتحقيق 

سعر صرف الريال.
وعن عالقاتها الدولية، لفت األمير إلى أن قطر 
ذكر إيجابيًا في األزمة األفغانية الختيارها 

ُ
ت

س��ي��اس��ة ال��وس��اط��ة ب���داًل م��ن ال���ح���روب، مشيرًا 
أنها تملك عالقات جيدة مع جميع دول  إل��ى 

العالم. 
وقال الشيخ تميم ان عالقات األخّوة والتاريخ 
وال��ج��غ��راف��ي��ة ت��ح��ت��م امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى مجلس 
يتناسب  بما  بمؤسساته  واالرت��ق��اء  التعاون 
م��ع ط��م��وح��ات ال��ش��ع��وب ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة، مضيفا 
»ح����رص����ن����ا ع���ل���ى ت����ج����اوز ال����خ����الف����ات داخ���ل���ه 
بالحوار، كما نسعى إلى ترسيخ الوفاق الذي 

تحقق في قمة العال وتطويره«.
واض����������اف ان ب��������الده ت���ن���ط���ل���ق م�����ن م���ب���ادئ���ه���ا 
الراسخة، في ما يتعلق بالعدالة في العالقات 
ال��دول��ي��ة، وم��ن أن��ه��ا ج��زء م��ن العاملني العربي 
واإلسالمي، مؤكدا حرص قطر على التوصل 

إلى عالقات جيدة مع جميع دول العالم.
وخ��الل الجلسة األول��ى جرى انتخاب النائب 
ح���س���ن ع����ب����داهلل ال���غ���ان���م رئ���ي���س���ًا ألول ب���رمل���ان 
ال��دك��ت��ورة حمدة بنت حسن  منتخب، وف���ازت 
متقدمة  ال��رئ��ي��س  ن��ائ��ب��ة  بمنصب  ال��س��ل��ي��ط��ي 

على املرشحني علي الخيارين وسعد املسند.

األمير تميم مفتتحاً مجلس الشورى أمس

طوابير أمام محطة في طهران وسط اضطراب في نظام توزيع البنزين عقب هجوم سيبراني.. وفي االطار 
رسالة إلى خامنئي »أين بنزيننا؟«

اللجان النيابية رفضت رد عون لتعديالت قانون االنتخاب

 استدعاء جعجع يتفاعل..
والراعي يتحرَّك باتجاه الرئاسات الثالث

بيروت - أنديرا مطر 

األي������ام ال��ص��ع��ب��ة ال���ت���ي ي��م��ر ب��ه��ا ل���ب���ن���ان، بحسب 
ت��وص��ي��ف ال���ب���ط���ري���رك امل����ارون����ي ب���ش���ارة ال���راع���ي، 
تخطت الواقع السياسي واالقتصادي واملعيشي 

لتالمس السلم واالستقرار األهليني. 
وفي ظل تحذيرات من انفجار اجتماعي وشيك، 
اك��ت��م��ل��ت م��ق��وم��ات ال��ت��وت��ي��ر، وق���د س��ل��ك��ت األم���ور 
القوات  منحى خطيرا مع استدعاء رئيس ح��زب 
اللبنانية دون س��واه م��ن االف��رق��اء امل��ت��ورط��ني في 
أح����داث ال��ط��ي��ون��ة إل���ى ال��ق��ض��اء، م��ا اح����دث موجة 
غ��ض��ب ع���ارم���ة ف���ي ال����ش����ارع امل��س��ي��ح��ي اس��ت��دع��ت 
امل��ارون��ي��ة رفضًا  البطريركية  م��ن  ع��اج��ال  ت��ح��رك��ا 
ملنطق االستضعاف وتركيب امللفات واستحضار 

زمن االنقسام الطائفي.
يرتسم سيناريوهان  املواجهة،  اشتداد  ظل  وف��ي 
األخير  استجابة  ع��دم  اس��ت��دع��اء جعجع:  بعد  مل��ا 
ل������الدالء ب��ش��ه��ادت��ه أم�����ام م���دي���ري���ة امل���خ���اب���رات في 
الجيش اللبناني، وهو قرار بات محسومًا بحسب 
مصادر قواتية، وبالتالي ذهاب امللف باتجاهات 
سياسية، فإما ينتهي األمر بإبقاء ورقة االستدعاء 

في الحفظ او يتحول الى مذكرة جلب.
وت����دارك����ا ل��ت��داع��ي��ات خ��ط��ي��رة ق���د ت��ن��ج��م ع���ن ه��ذا 
االس����ت����دع����اء، ج�����ال ال���ب���ط���ري���رك امل�����ارون�����ي ب���ش���ارة 
الراعي على الرؤساء الثالثة، حامال ملف جعجع 
رافضا االستنسابية واستفراد اي طرف في ملف 
الطيونة. فيما ت��ق��دم وك���الء رئ��ي��س ح��زب ال��ق��وات 
ب���م���ذك���رة إل�����ى م���ف���وض ال���ح���ك���وم���ة ل�����دى امل��ح��ك��م��ة 
تبليغ  أن  فيها  يبينون  عقيقي  ف��ادي  العسكرية 

جعجع غير قانوني.
الراعي  البطريرك  لفت  ب��ري  الرئيس  لقائه  وإث��ر 
ب���ري سيعمل  ل���دى  للحلول  اف��ك��ارًا مهمة  ان  ال���ى 
عليها، مؤكدا ان بري »شخص مسؤول وله حلول 
واستهجن  للحل«.   الطريق  اي��ن  وي��ع��رف  ورؤي���ة 
ال��راع��ي اس��ت��دع��اء جعجع ال��ى ال��ق��ض��اء، الفتا الى 
أن هناك خريطة طريق للحلول، ولكن ال مقايضة 

بني حادثة الطيونة وانفجار املرفأ.
 ب���امل���وازاة، ص���درت م��واق��ف م��ن اس��ت��دع��اء جعجع 
عن حلفائه السابقني بقيت في اطار املوازنة بني 
الطرفني على قاعدة تحقيق عادل غير استنسابي 

في حوادث الطيونة. 

رئ�����ي�����س ال����ح����ك����وم����ة ال�����س�����اب�����ق س����ع����د ال����ح����ري����ري 
العبثية،  خ��ان��ة  ف��ي  ل��ص��ق��ًا،  تبليغ جعجع  وض���ع 
و»ي���س���ت���دع���ي ال����ب����الد ال������ى م����زي����د م����ن االن���ق���س���ام 
ف���ي خ���دم���ة س��ي��اس��ات  ال����دول����ة  ادارات  وت���وظ���ي���ف 
االنتقام«، مطالبا بتبليغ كل املعنيني، شفاهة او 
املصلحة  مقتضيات  ام��ام  املثول  بوجوب  لصقًا، 
مقومات  م��ن  تبقى  بما  التفريط  وع���دم  الوطنية 

السلم االهلي. 
من جانبه، رأى رئيس الحزب التقدمي االشتراكي 
وليد جنبالط انه »من اجل تحقيق شفاف وعادل، 
وم���ن اج���ل ع���دال���ة ش��ام��ل��ة ب��ع��ي��دا ع���ن االن��ت��ق��ائ��ي��ة، 
م����ن االف����ض����ل ت���وق���ي���ف ج��م��ي��ع م��ط��ل��ق��ي ال����ن����ار ف��ي 
السجال  ه��ذا  الطيونة دون تمييز ووق��ف  حادثة 

السياسي العقيم واملدمر«. 
وف���ي س��ي��اق ت��ح��ق��ي��ق��ات امل��رف��أ ل��ف��ت م��وق��ف مفتي 
دار  ف��ي  دري���ان  اللطيف  عبد  الشيخ  الجمهورية 
السابق  الحكومة  الفتوى خالل استقباله رئيس 
ح���س���ان دي�������اب، ح���ي���ث اك�����د امل���ف���ت���ي ح���رص���ه ع��ل��ى 
ت��ح��ق��ي��ق ال��ع��دال��ة »وأن ي��ؤخ��ذ ب��ع��ني االع��ت��ب��ار ان 
الرئيس دي��اب يخضع للمجلس األعلى ملحاكمة 
الرؤساء وال��وزراء، وال يمكن أن نرضى بغيره إال 

بعد تعديل الدستور«.
ت��غ��ري��دة السفير السعودي  أم���س،  وك��ان��ت الف��ت��ة، 
وليد البخاري الذي استأنف نشاطه في بيروت، 
حيث زار مفتي الجمهورية وشيخ عقل املوحدين 
الدروز، وغرد كاتبا »ال شرعية ملشروع يقفز فوق 

هوية لبنان العربية«.
أم����ا ن��ي��اب��ي��ا، ف��ق��د ص��وت��ت ال��ل��ج��ان امل��ش��ت��رك��ة في 
الجمهورية  رئ��ي��س  رد  رد  ع��ل��ى  أم����س،  جلستها 
ب��م��وض��وع امل��ه��ل واإلب��ق��اء على ت��اري��خ ٢٧ م��ارس 
كتوصية إلج��راء االنتخابات ال��ذي تم إق��راره في 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة. ك��م��ا ص��وت��ت ال��ل��ج��ان ع��ل��ى إب��ق��اء 
قر لناحية تصويت املغتربني ل�128 

ُ
القانون كما أ

نائبًا.

»لوال تدّخل العسكر لشهدت البالد حرباً أهلية«

السودان: البرهان َيِعد بدولة مدنية
والء عايش 

بعد يوم من سيطرة الجيش على السلطة في السودان، 
وحل الحكومة املدنية، ما أدى إلى وقوع اضطرابات 
املشهد  لم يختلف  قتلى و140 مصابًا،   7 فيها  سقط 

كثيرًا.
مظاهر الحياة اختفت في العاصمة الخرطوم ومدينة 
أم درمان املقابلة لها على الضفة األخرى من نهر النيل، 
غ��ل��ق��ت ال��ط��رق، إم��ا بجنود ال��ج��ي��ش، وإم���ا بحواجز 

ُ
وأ

آالت  وت��وق��ف��ت  ال��ب��ن��وك  أغلقت  أق��ام��ه��ا محتجون. كما 
الصرف اآللي عن العمل وتطبيقات الهواتف املحمولة 
املستخدمة على نطاق واسع في تحويل األم��وال. وال 

تزال شبكة االتصاالت واإلنترنت مقطوعة. 
وفتحت بعض املخابز أبوابها في أم درم��ان، غير أن 
أطول  لساعات  في طوابير  للوقوف  اض��ط��روا  الناس 
امل��ع��ت��اد. وق���ال رج���ل ف��ي الخمسينيات م��ن عمره  م��ن 
يبحث عن دواء في إحدى الصيدليات بنبرة غاضبة: 

»نحن ندفع الثمن في هذه األزمة«.
ال��ع��ام عبر مكبرات  إل��ى اإلض����راب  ال��دع��وات  وسمعت 

الصوت في املساجد.
قرارات جديدة 

وبمرور الساعات تتكشف أكثر حقيقة إطاحة عسكر 
ال���س���ودان ب��ش��رك��ائ��ه��م امل��دن��ي��ني ف��ي م��ج��ل��س ال��س��ي��ادة. 
الجيش  ب��أن قائد  وأف��اد موقع »أكسيوس« األميركي 
عبدالفتاح البرهان أبلغ األميركيني مسبقًا بإمكانية 
ق��ي��ام ع��ن��اص��ر داخ����ل ال��ج��ي��ش ب��ات��خ��اذ إج������راءات ضد 

الحكومة املدنية.
الذي  املوقع عن مصادر مطلعة على االجتماع  ونقل 
ج����رى ب���ني ال���ب���ره���ان وامل���ب���ع���وث األم���ي���رك���ي إل����ى ال��ق��رن 
تطرق  ال��ب��ره��ان  إن  قولها  فيلتمان  األف��ري��ق��ي جيفري 
إلى إمكانية قيام عناصر في الجيش باتخاذ قرارات 

بسبب الخالفات مع الحكومة املدنية.
وب��ع��د م���رور أق���ل م��ن 48 س��اع��ة ع��ل��ى االج��ت��م��اع، أعلن 
ال����ب����ره����ان ح����ال����ة ال������ط������وارئ وح������ل م���ج���ل���س ال���س���ي���ادة 
ق العمل ببنود من الوثيقة الدستورية. 

ّ
والحكومة، وعل

وأم��س، أصدر البرهان ق��رارات جديدة، من بينها حل 
القوات  النقابات واالتحادات املهنية أيضًا، مؤكدًا أن 
امل��س��ل��ح��ة ات��خ��ذت ه���ذا امل��وق��ف إلع����ادة ال��ب��ري��ق ل��ث��ورة 
الشعب السوداني، وقدمت كل ما يمكن أن تتنازل عنه 
لتحقيق أحالم الشعب. وتابع: »خالل األسبوع األخير 

املسلحة، وشعرنا  ال��ق��وات  ه��ن��اك تحريض ض��د  ك��ان 
بوجود عداء واستهداف لنا«.

ال��خ��الف  م��ع فيلتمان كيفية ح��ل  »ن��اق��ش��ن��ا  وأض�����اف: 
بني القوى السياسية والجيش، وناقشنا مع حمدوك 
توسعة املشاركة السياسية حتى الليلة األخيرة قبل 
األح��داث«. وأكمل: »إال أن املخاطر التي شهدناها في 
األس��ب��وع امل��اض��ي ك��ان م��ن املمكن أن تقود ال��ب��الد إلى 

حرب أهلية«.

وأش���ار البرهان إل��ى أن��ه خ��الل األي���ام املقبلة ستشكل 
ال��ق��وات املسلحة ال يمكن  ال��ع��دال��ة، م��ؤك��دًا أن  مجالس 
أن تستكمل املرحلة االنتقالية بمفردها، وتحتاج إلى 

مشاركة الشعب السوداني.
امل���ج���ل���س  ي�����ك�����ون  ع����ل����ى أن  واس�����ت�����ط�����رد:»س�����ن�����ح�����رص 
ال��ت��ش��ري��ع��ي م���ن ش��ب��اب ال���ث���ورة، واالن���ت���ق���ال الحقيقي 
مجلس  تشكيل  وسيتم  مدنية،  حكومة  إل��ى  سيكون 
س���ي���ادة وح���ك���وم���ة، ل��ك��ن ب��ت��م��ث��ي��ل ح��ق��ي��ق��ي م���ن جميع 
ل���ل���وزراء«. وأض���اف:  ال���والي���ات، وسيتم تعيني رئ��ي��س 
»سنلغي قانون الطوارئ بعد إعادة تشكيل مؤسسات 

الدولة«.
وع���ن ع���زل ح��م��دوك وب��اق��ي ال������وزراء، أك���د ال��ب��ره��ان أن 
ج��م��ي��ع��ه��م ب��خ��ي��ر وس���ي���ع���ودون ف����ور أن ت��ه��دأ األم����ور، 
مضيفًا أن حمدوك ضيف في منزله لحمايته من قيود 
، وسيعود 

ً
فرضتها عليه قوى سياسية، وليس معتقال

إلى بيته بعد هدوء األمور، وباقي الشخصيات التي 
جرى التحفظ عليها موجودة في مكان الئق.

وت���ق���دم ال���ب���ره���ان ب��ال��ش��ك��ر إل����ى ح���م���دوك ع��ل��ى ال��ف��ت��رة 
إزالة  أن لجنة  إلى  املاضية كرئيس للحكومة، مشيرًا 
التمكني ضرورية لتفكيك ما مر به السودان خالل 30 

عامًا. 

غضب وتصعيد

ف��ي امل��ق��اب��ل، أف���ادت وزارة اإلع���الم ال��س��ودان��ي��ة ال��ت��ي ال 
تزال موالية لحمدوك بأن الدستور االنتقالي ال يعطي 
ال��ح��ق ف��ي إع���الن ح��ال��ة ال���ط���وارئ إال ل��رئ��ي��س ال����وزراء، 
وتصرفات الجيش تعد جريمة. وأضافت أن حمدوك 

ال يزال هو ممثل السلطة االنتقالية الشرعية.
م���ن ج��ان��ب��ه��م، ال ي�����زال م��ح��ت��ج��ون ي���رف���ض���ون ق�����رارات 
البرهان، ويواصلون إحراق إطارات السيارات وإغالق 

الطرق الرئيسية والجسور.
ودع�����ا ت��ح��ال��ف ق����وى »ال���ح���ري���ة وال��ت��غ��ي��ي��ر- م��ج��م��وع��ة 

املجلس املركزي« إلى التصعيد الثوري السلمي. 
ب�������دوره، أف�����اد ت��ح��ال��ف ق����وى ال���ح���ري���ة وال��ت��غ��ي��ي��ر ب��أن 
وم��لء  ك��ب��رى  تصعيدية  لفعاليات  ت��ج��ري  الترتيبات 
ال����ش����وارع ب��ال��س��ودان��ي��ني ف���ي ح���ش���ود غ��ي��ر م��س��ب��وق��ة. 
وأك���د تجمع امل��ه��ن��ي��ني ض����رورة ك��س��ر ح��ال��ة ال���ط���وارئ، 
وقال:»البرهان كتب نهايته بيده، وعليه اآلن أن يواجه 

غضبة شعب حررته ثورة ديسمبر من الخوف«.
ف��ي ح��ني اح��ت��ف��ى م��ن��اص��رو ق���وى »ال��ح��ري��ة والتغيير- 
في  الرئاسي  القصر  أم��ام  الوطني«  امليثاق  مجموعة 

الخرطوم بقرارات البرهان. 
بدوره، أكد املجلس األعلى لنظارات البجا والعموديات 
املستقلة في السودان أنه لن يتم فتح موانئ السودان 

إال بإلغاء مسار الشرق.

عقوبات وتقييم

إل��ى ذل���ك، وع��ل��ى ض��وء ت��ح��ذي��رات م��ن ع���ودة ال��س��ودان 
أعلنت واشنطن تعليق مساعداتها  املربع األول،  إلى 
للبالد من مخصصات املساعدات الطارئة البالغة 700 

مليون دوالر.
وطالبت وزارة الخارجية األميركية مسؤولي الجيش 

السوداني باإلفراج عن جميع املعتقلني.
وق������ال امل���ت���ح���دث ب���اس���م ال���خ���ارج���ي���ة األم���ي���رك���ي���ة ن��ي��د 
برايس إن ما قام به البرهان ينتهك ميثاق الدستور 
السوداني، مشيرًا  للشعب  الديموقراطية  والتطلعات 
إلى أن بالده ستعيد تقييم عالقاتها من كل الجوانب 

إال في حال استعادت الحكومة االنتقالية سلطتها.

حمدوك ضيف في منزلي 
وليس معتقالً.. وسيعود إلى 

بيته بعد هدوء األمور

استعدادات لفعاليات 
تصعيدية كبرى وملء الشوارع 

بحشود غير مسبوقة

 البطريرك الماروني:
ال مقايضة بين ملفي المرفأ 

وأحداث الطيونة

رات« تابعة إليران استهدفت »التنف« أميركا: »مسيَّ
قال مسؤولون في »وزارة الدفاع األميركية« )البنتاغون( أمس إن الواليات املتحدة ترجح أن إيران 
ت على الهجوم الذي شنته طائرات مسّيرة، ليل األربعاء )الخميس( على 

ّ
هي من أّمنت املعدات وحث

قاعدة قوات »التحالف الدولي« في منطقة التنف شرقي سوريا.
ووفقًا ملا نقلته وكالة أسوشيتد برس، أكد املسؤولون أن الهجوم »نفذته خمس طائرات إيرانية 
املعارضة  من  ومقاتلني  أميركية  ق��وات  يحوي  ال��ذي  الجانب  ضربت  باملتفجرات  محملة  مسّيرة 
إي��ران«، مشيرين إلى أن طهران »سّهلت«  السورية في القاعدة العسكرية«، لكنها »لم تنطلق من 

تنفيذ الهجوم.

البرهان متحدثاً خالل مؤتمر صحافي أمس
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ضمن تصفيات آسيا

»األولمبي« في مواجهة بنغالدش
عمر بركات

القدم  لكرة  األومل��ب��ي  منتخبنا  اليوم  يستهل 
نهائيات  إل���ى  امل��ؤه��ل��ة  بالتصفيات  ات��ه  ل��ق��اء
آس���ي���ا ت��ح��ت 23 س���ن���ة، وذل�����ك ع��ن��دم��ا ي��واج��ه 
ن���ظ���ي���ره ال���ب���ن���غ���ادش���ي ف����ي ال�����واح�����دة ظ��ه��رًا 
ب��ال��ت��وق��ي��ت امل��ح��ل��ي ف��ي ال��ع��اص��م��ة األوزب��ك��ي��ة 
املجموعة  ل��ق��اءات  تستضيف  التي  طشقند، 
الرابعة بالتصفيات، بعد اعتذار الكويت عن 

االستضافة في وقت سابق.
آخر  لقاء  املجموعة  في  اليوم  وتشهد جولة 
األرض  صاحب  أوزبكستان  منتخب  يجمع 
السعودي  األومل��ب��ي  املنتخب  م��ع  والجمهور 

ويقام في التوقيت نفسه.
وي���س���ع���ى »األومل�����ب�����ي« إل�����ى ت��ح��ق��ي��ق ال���ب���داي���ة 
من  وذل���ك  التصفيات،  ان��ط��اق��ة  ف��ي  املطلوبة 
خ����ال ال���ف���وز وال ب���دي���ل ع��ن��ه ل��ض��م��ان ن��ق��اط 
امل��واج��ه��ة ال��ت��ي س��ت��ب��ث ش��ي��ئ��ًا م���ن األري��ح��ي��ة 
ي��ه امل��ق��ب��ل��ن، خ��ص��وص��ًا  ف���ي امل��ن��ت��خ��ب ب��ل��ق��اء
وال�����س�����ع�����ودي  األوزب���������ك���������ي  امل����ن����ت����خ����ب����ن  أن 

سيستصدمان في جولة اليوم.
وي����ع����ول ال���ج���ه���از ال���ف���ن���ي ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ب��ق��ي��ادة 
على محوري  غونزاليس  كارلوس  األسباني 
ال��ه��ج��وم ع��ي��د ال���رش���ي���دي وم���ب���ارك ال��ف��ن��ي��ن��ي، 
ب����اإلض����اف����ة إل������ى ي����وس����ف ال����رش����ي����دي ك�����رأس 
حربة، باإلضافة إلى املساندة الهجومية من 
ال��دوس��ري  راش���د  ال��ج��ن��ب، خصوصًا  ظهيري 
في الجانب االيمن، إال أن املدرب وعلى الرغم 
من النزعة الهجومية املتوقعة، فسيكون حذرًا 
على مستوى الدفاع، حيث ال مجال لتلقي أي 
هدف قد يربك الحسابات في اللقاءات املقبلة.

»األولمبي« يبدأ مشواره اآلسيوي

غونزاليس: مهمة صعبة 
أعرب مدرب منتخبنا األوملبي كارلوس غونزاليس عن أمله في أن يقدم املنتخب مستوى يليق باسمه وتاريخه قبل مواجهة 
بنغالدش اليوم، وقال في املؤتمر الصحافي الخاص باملباراة إن مباراة بنغالدش تعتبر مهمة صعبة، وإن على األزرق تقديم 

كل ما في جعبته لتخطي هذه املباراة وحصد أول 3 نقاط له من أجل إسعاد الجماهير الرياضية. 
الثالث، موضحًا أن  النقاط  الفريق عيد الرشيدي إن زمللالءه جاهزون للمواجهة، وأعينهم على حصد  من جانبه، قال نجم 

»األوملبي« يحسب حساب خصمه البنغالدشي املتطور فنيًا.

هنري: ميسي يعيش في عزلة
قال الاعب الدولي السابق تييري هنري إنه يشعر 
وك��أن ليونيل ميسي »م��ع��زول« في فريقه الجديد 

باريس سان جيرمان الفرنسي.
وذك����ر ال��زم��ي��ل ال��س��اب��ق مل��ي��س��ي ف���ي ب��رش��ل��ون��ة، في 
ح����وار م���ع »آر م���ي س���ي س���ب���ورت«: »إن����ه )م��ي��س��ي( 
أق����ل«، مضيفًا: »ل��ن  ال��ك��رة بشكل  م��ع��زول، وي��ل��ع��ب 

أقول إنه حزين، لكنه معزول«.
وتابع: »ال يقدم ميسي اإلضافة املرجوة في الجهة 
اليمنى.. في املنتصف، يمكنه ضبط إيقاع اللعب«.
وأوض�����ح ه���ن���ري: »ي��ج��ب إي���ج���اد ص��ي��غ��ة م���ا لجعل 

مبابي ونيمار وميسي يلعبون معًا«.
وأردف: »من الواضح أنه عندما تكون منعزاًل، فلن 
يكون لك تأثير في الفريق، ثم أنك تلمس الكرة بشكل 
أق��ل«. وق��ال تييري، ال��ذي لعب مع ميسي ملدة ثاث 
�� 2010، »إن الفريق  سنوات في برشلونة من 2007 
الباريسي يجب أن يستفيد أكثر من ميسي، مقارنة 

مع التركيز على الشاب الفرنسي كيليان مبابي«.

فيراتي يغيب

م��ن ج��ان��ب��ه، أع��ل��ن ب��اري��س س���ان ج��ي��رم��ان متصدر 
ال������دوري ال��ف��رن��س��ي ل��ك��رة ال���ق���دم ال��ث��اث��اء أن الع��ب 
وسطه الدولي اإليطالي ماركو فيراتي سيغيب عن 
املاعب ملدة أربعة أسابيع، بسبب إصابة في وركه 

األيسر تعرض لها في الكاسيكو أمام مرسيليا.
 28( فيراتي  أن  بيان  ف��ي  الباريسي  ال��ن��ادي  وأف���اد 
عامًا( يعاني »من الورك األيسر مع إصابة عميقة 
في العضات املائلة. من املتوقع أن يغيب لفترة 4 

أسابيع اعتمادًا على مدى تطّور )حالته(«.
أم����ا ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��واف��د ال��ج��دي��د امل���داف���ع االس��ب��ان��ي 
سيرخيو راموس فهو »يتطّور بشكل جيد للغاية« 
وم����ن امل��ت��وق��ع ع���ودت���ه ل��ان��ض��م��ام إل����ى امل��ج��م��وع��ة 

»خال األسبوع املقبل«.
ميسي

ال مفاجآت في كأس االتحاد لـ»الطائرة«
انطلقت بطولة كأس االتحاد للكرة الطائرة بإقامة خمس مباريات، في املجموعة األولى فاز العربي 
على اليرموك بثاثة أشواط لشوط، بينما تخطى القادسية خصمه التضامن بسهولة 3-0، كذلك لم 
يجد الجهراء صعوبة في تخطي عقبة الشباب حيث هزمه 3-0، وفي املجموعة األولى حقق الكويت 

فوزًا مستحقًا على برقان 3-0 بينما تجاوز الساحل عقبة الصليبخات 3 - 1. 
الجهراء،  اليرموك، والعربي مع  القادسية مع  )الخميس(، حيث يلتقي  الثانية غدًا  وتقام الجولة 
لقاء  الثانية  املجموعة  بينما ستشهد  االول��ى،  املجموعة  الشباب، ضمن مباريات  والتضامن مع 

كاظمة أمام الساحل والكويت مع الصليبخات.

معلول مدربًا لـ »األبيض«
استقر مجلس ادارة نادي الكويت 

ب�����رئ�����اس�����ة خ�����ال�����د ال�����غ�����ان�����م ع��ل��ى 
معلول  نبيل  التونسي  امل���درب 
لقيادة الفريق األول لكرة القدم 
مل��واط��ن��ه فتحي  ب��ال��ن��ادي خلفًا 

ال��ج��ب��ال، وذل���ك بعد ق���رار سابق 
إلدارة العميد بإنهاء عقد الجبال 

البحريني  املحرق  من  الخسارة  عقب 
نهائي  في  بهدفن لاشيء  املاضي  االرب��ع��اء 

كأس االتحاد اآلسيوي ملنطقة غرب اسيا. 
وجاء قرار الغانم خال تصريح ألحد البرامج 
التلفزيونية كشف فيه عن هوية مدرب االبيض. 
األول  ال��وط��ن��ي  ق��ي��ادة منتخبنا  وس��ب��ق ملعلول 
الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٧،  القدم خ��ال  لكرة 
وك��ان اخ��ر منتخب ق��اده هو املنتخب السوري 

االول لكرة القدم. 
وت���أت���ي خ���ط���وة إدارة األب���ي���ض ب��م��ن��زل��ة ت��ح��رك 

م��ب��ك��ر إلع����ادة تصحيح األوض����اع 
ال���ف���ن���ي���ة ب����ال����ف����ري����ق، وذل��������ك ق��ب��ل 
االس�������ت�������ح�������ق�������اق�������ات امل����ح����ل����ي����ة 
انطاقة  ف��ي  املتمثلة  الرسمية 
املقبل،  املمتاز نوفمبر  ال��دوري 
ب���االض���اف���ة ال����ى خ����وض ن��ه��ائ��ي 
ك�������أس س����م����و ام�����ي�����ر ال�����ب�����اد ام�����ام 

القادسية ٢٣ ديسمبر املقبل. 
وك�����ان ال���ج���ب���ال ق���د ق����اد ف���ري���ق ن�����ادي ال��ك��وي��ت 
ي��وم ام��س ام��ام اليرموك في اخ��ر لقاء له ضمن 
التنشيطية،  االت���ح���اد  ك���أس  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف��س��ات 
وال������ذي ان��ت��ه��ى ب���ف���وز األب���ي���ض ب��ث��اث��ة اه����داف 

مقابل هدف.
وم����ن امل���ق���رر وص����ول م��ع��ل��ول ال����ى ال���ب���اد خ��ال 
ال��س��اع��ات ال��ق��ادم��ة ل��ل��ت��ع��اق��د رس��م��ي��ا واالت���ف���اق 
ع���ل���ى ك����ل ال��ت��ف��اص��ي��ل ال���خ���اص���ة ب���ب���ن���ود ال��ع��ق��د 

والجهازالفني املعاون له.

وفد الغوص يشارك
في »الكونغرس الدولي«

غ���ادر أم���س وف���د ال��ن��ادي الكويتي 
ل����ل����غ����وص واإلن��������ق��������اذ، ب���رئ���اس���ة 
ال���ن���ادي  إدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س 
م. ط��ال ال��س��رح��ان، إل��ى مدينة 
ش�����رم ال���ش���ي���خ امل���ص���ري���ة، وذل����ك 

ل����ح����ض����ور ك����ون����غ����رس االت�����ح�����اد 
الدولي للغوص.

ال��ن��ادي محمد  ويضم الوفد أم��ن سر 
محمد  اإلدارة  م��ج��ل��س  وع���ض���و  ال����ص����رع����اوي، 
ال���خ���راف���ي، وم���دي���ر ل��ج��ن��ة ال��ت��ص��وي��ر ت��ح��ت امل���اء 
مهدي بن حيدر، وعضو لجنة سباحة الزعانف 
علي الغنام. وقال أمن السر محمد الصرعاوي 
إن كونغرس االتحاد الدولي للغوص سيشهد 
ل��ل��ف��ت��رة  االت�����ح�����اد  إدارة  م���ج���ل���س  ان����ت����خ����اب����ات 

اللجان  انتخابات  وكذلك  املقبلة، 
ال����ع����ام����ل����ة، وال�����ت�����ي س���ن���ق���وم م��ن 
خ���ال���ه���ا ب���ت���رش���ي���ح 3 أع���ض���اء 
ل��ان��ض��م��ام إل���ى ال��ل��ج��ان، وه��م: 
محمد الخرافي )مرشح اللجنة 
ال���ع���ل���م���ي���ة(، وم����ه����دي ب����ن ح��ي��در 
التصوير(،  الفنية  اللجنة  )مرشح 
ع��ل��ي ال��غ��ن��ام )م���رش���ح ال��ل��ج��ن��ة الفنية 

لسباحة الزعانف(.
وأضاف الصرعاوي أن أعضاء االتحاد العربي 
ل���ل���غ���وص س���ي���ع���ق���دون اج���ت���م���اع���ًا ع���ل���ى ه��ام��ش 
ان���ت���خ���اب���ات االت����ح����اد ال����دول����ي، وذل�����ك مل��ن��اق��ش��ة 
عدد من األم��ور التي تساهم في تطور رياضة 

الغوص.

غلوم مدربًا لـ»يد كاظمة«
سيتولى املدرب الوطني خالد غلوم تدريب الفريق األول لكرة اليد في نادي كاظمة 
حتى نهاية املوسم بعد موافقة اتحاد كرة اليد على إعارة املدرب الذي يتولى حاليًا 
مللروان  املصري  للمدرب  خلفًا  املنصب  غلوم  وسيتولى  الشباب،  منتخب  تدريب 
تدريبيًا   

ً
لللظللروف خللاصللة، ويمتلك غلوم سجال مللن منصبه  استقال  الللذي  رجللب 

 بدأه منذ عام 1992 حيث تولى تدريب العديد من الفرق املحلية واملنتخبات 
ً
حافال

الوطنية.

.. وعامر خارج تشكيلة المنتخب
خرج محمد عامر العب نادي الكويت من تشكيلة املنتخب الوطني الذي يستعد 
لخوض منافسات بطولة قطر الدولية الودية في نوفمبر املقبل، وذلك بسبب اإلصابة 
التي لحقت به، حيث ستبعده عن املالعب لفترة ال تقل عن شهر، وكان الالعب قد 

تعرض لإلصابة خالل مباراة العربي على مستوى الرباط الخلفي للركبة.

القناةالتوقيتالفريقان

الدوري األسباني )المرحلة الحادية عشرة(

8.00beIN Sports HD 2 مساءريال مايوركا × إشبيلية

8.00beIN Sports 1 HD Premium مساءرايو فاليكانو × برشلونة

10.30beIN Sports 1 HD Premium مساءريال مدريد × أوسا سونا

الدوري اإليطالي )المرحلة العاشرة(

7.30Lega Serie A YouTube مساءيوفنتوس × ساسولو

9.45Lega Serie A YouTube مساءإمبولي × انتر ميالن

كأس الرابطة )دور الـ16(

9.45beIN Sports 2 HD Premium مساءوست هام × مانشستر سيتي

9.45beIN Sports HD Xtra 2 مساءليستر سيتي × برايتون

9.45beIN Sports HD Xtra 1 مساءبيرنلي × توتنهام

9.45beIN Sports 3 HD Premium مساءبريستون × ليفربول

الدوري الفرنسي )المرحلة الثانية عشرة(

10.00beIN Sports HD 2 مساءنيس × مرسيليا

المباريات المنقولة اليوم

يونايتد يمنح سولشاير فرصة أخيرة

كومان.. باٍق
برشلونة  ن��ادي  جماهير  توقعت 

ال��رئ��ي��س  إدارة  ق��ي��ام  األس��ب��ان��ي 
خ�����وان الب���ورت���ا ب��إق��ال��ة امل����درب 
ال����ه����ول����ن����دي رون������ال������د ك����وم����ان، 
ب��ع��دم��ا ت��ع��ّرض ل��خ��س��ارة مؤملة 

ف��ي »ال��ك��اس��ي��ك��و«، أم���ام الخصم 
ال���ت���اري���خ���ي ري�����ال م����دري����د، ب��ه��دف��ن 

م��ق��اب��ل ه����دف وح���ي���د، ض��م��ن م��ن��اف��س��ات 
األسبوع العاشر من »الليغا«.

إدارة  أن  األسبانية  »م��ارك��ا«  صحيفة  وكشفت 
الرئيس خوان البورتا قّررت استمرار االعتماد 
على امل��درب كومان، خال الفترة املقبلة، وعدم 
إق���ال���ت���ه، ألن����ه ي���ق���وم ب��ب��ن��اء ف���ري���ق ج���دي���د، مما 
سيشكل صدمة لجماهير نادي برشلونة، التي 
كانت تتوقع إقالته، عقب هزيمة »الكاسيكو«.

الب���ورت���ا ستصبر  ال��رئ��ي��س  إدارة  ان  وت��اب��ع��ت: 
ع��ل��ى امل������درب ال���ه���ول���ن���دي، ف���ي ال���ف���ت���رة امل��ق��ب��ل��ة، 

مواجهتي  في  النتائج  وستراقب 
ال������دوري األس���ب���ان���ي، ب��اإلض��اف��ة 
إلى املباريات املقبلة في دوري 
أب��ط��ال أوروب����ا، وبعدها سيتم 

إصدار القرار النهائي.
إدارة  م���ج���ل���س  أن  وأوض������ح������ت 
الرئيس خوان البورتا وضع ثقته 
الكاملة في كومان، لكن كل شيء معتمد 
ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج، وب��خ��اص��ة امل��ب��اري��ات ف��ي دوري 
أبطال أوروب��ا، ألن رئيس برشلونة يريد رؤية 

فريقه في دور ال�16 من املسابقة القارية.
وختمت: ان املدرب الهولندي لم يستطع قيادة 
ب��رش��ل��ون��ة إل����ى ت��ح��ق��ي��ق االن���ت���ص���ار ع��ل��ى ف��ري��ق 
النخبة ف��ي أوروب���ا، بعدما ف��از ف��ي لقاء وحيد 
فقط خارج أرضه على يوفنتوس، فيما تعادل 
مع أتلتيكو مدريد وسان جيرمان، وُمني بسبع 

هزائم.

ح��ص��ل أول���ي غ��ون��ار س��ول��ش��اي��ر م���درب مانشستر ي��ون��اي��ت��د على 
فرصة لقلب األمور في أعقاب هزيمة منكرة بخماسية من دون رد 

على ملعبه أمام الغريم ليفربول يوم األحد املاضي.
ورغ����م ال��ت��ك��ه��ن��ات ع���ن ق���رب رح��ي��ل��ه ب��ع��د ق���راب���ة ث���اث س���ن���وات في 
املنصب، فقد احتفظ سولشاير بمكانه، وقالت مصادرعدة لوكالة 
رويترز إنه سيقود الفريق في مباراته يوم السبت أمام توتنهام.

ومن املقرر عودة العبي يونايتد ملعقلهم التدريبي في كارينغتون، 
إلى  الفريق  النرويجي مهمة صعبة إلع��ادة  امل��درب  حيث سيبدأ 
ال��ط��ري��ق ال��ص��ح��ي��ح، ب��ع��د أداء ص���ادم أم���ام ل��ي��ف��رب��ول واالس��ت��ع��داد 
مل��واج��ه��ة ت��وت��ن��ه��ام. وب��ع��د ال��رح��ل��ة مل��واج��ه��ة ت��وت��ن��ه��ام، سيسافر 
ي��ون��اي��ت��د إل���ى إي��ط��ال��ي��ا مل��واج��ه��ة أت��ان��ت��ا ف��ي دوري األب���ط���ال ي��وم 

الثاثاء املقبل.
ويتصدر يونايتد مجموعته، ويبدو في موقف قوي للتأهل لدور 

الستة عشر. 
وسيلعب بعدها على أرضه مع مانشستر سيتي بقيادة املدرب 
منكرة  هزيمة  أي  سولشاير  يتحمل  ل��ن  حيث  غ���واردي���وال،  بيب 

أخرى مثلما حدث أمام ليفربول. 

وق���ال���ت م���ص���ادر ق��ري��ب��ة م���ن ال���ن���ادي إن ي��ون��اي��ت��د ال 
املباريات  بسبب  متسرع،  تغيير  إج���راء  ف��ي  يرغب 
وأت��ان��ت��ا وسيتي،  ت��وت��ن��ه��ام  أم���ام  الثقيلة  ال��ث��اث 
الفريق  أداء  املشاكل في  ويركز حاليًا على إص��اح 

ونتائجه.
 وي���أت���ي ت��ج��دي��د ال��ث��ق��ة رغ����م ال��ض��غ��وط ال��ه��ائ��ل��ة على 
سولشاير البالغ عمره 48 عامًا بعد الهزيمة املذلة. 

وذك���رت وس��ائ��ل إع��ام أن أنطونيو كونتي م��درب 
ي���وف���ن���ت���وس وت��ش��ل��س��ي ال���س���اب���ق أب������دى اه��ت��م��ام��ًا 
باملنصب، وهناك مزاعم عن حالة من التذمر في 

غرفة املابس.
النتائج  استمرار  أن  يعلم جيدًا  لكن سولشاير 

ي��وم األح��د،  الهزيل، مثلما ح��دث  السيئة واألداء 
سيطيح ب��ه م��ن ت��دري��ب ال��ن��ادي، ال��ذي ل��م يفز بلقب 

الدوري اإلنكليزي املمتاز منذ فعلها يونايتد في آخر 
الفريق في  أليكس فيرغسون مع  األس��ط��ورة  مواسم 

.2013

ساري يتهم العبيه 
بالخيانة

تعّكرت األج��واء كثيرًا داخل غرفة مابس التسيو، 
بعد بعض األحاديث التي دارت فيها، عقب سلسلة 
ال��ه��زائ��م ال��ت��ي ض��رب��ت ال��ف��ري��ق، وآخ���ره���ا ال��خ��س��ارة 
الجولة  4، ضمن   -  1 فيرونا  أم��ام هياس  الثقيلة 
التاسعة من الكالتشيو. وكشف تقرير لصحيفة إل 
ميساغيرو اإليطالية أن ماوريتسيو ساري مدرب 
الاعبن داخ��ل غرفة تغيير املابس،  التسيو سأل 
ع��م��ا إذا ك���ان���وا ي����ري����دون إق���ال���ت���ه، ف���ي ظ���ل سلسلة 

النتائج السلبية التي يتعرض لها الفريق.
توجه  السابق  نابولي  م���درب  أن  التقرير  وأض���اف 
ب��ه��ذا ال���س���ؤال، ب��ع��د ال��ه��زي��م��ة 0 - 3 أم����ام ب��ول��ون��ي��ا، 

واستمرار األزمة أمام هياس فيرونا.
واع����ت����رف س������اري ب�����أن الت���س���ي���و »ذاب ك��ال��ث��ل��ج ف��ي 
ال��ش��م��س«، ق��ب��ل أن ي��أم��ر ك���اودي���و ل��وت��ي��ت��و رئ��ي��س 
ن�����ادي ال��ع��اص��م��ة ال���اع���ب���ن ب���االن���س���ح���اب، م��ط��ال��ب��ًا 
بضرورة دخول الفريق في معسكر مغلق من أجل 

تصحيح مساره.

مارسيلو سيرحل عن الريال
أك������دت ت���ق���اري���ر إخ����ب����اري����ة أن ال���ظ���ه���ي���ر ال���ب���رازي���ل���ي 
امل��خ��ض��رم، م��ارس��ي��ل��و، س��ي��رح��ل ب��ن��ه��اي��ة ع��ق��ده مع 
ن����ادي ري����ال م���دري���د، وال�����ذي س��ي��ن��ت��ه��ي ف���ي ي��ون��ي��و 
املقبل، خاصة مع تراجع دوره داخل الفريق امللكي. 
مارسيلو  أن  ال��ري��اض��ي��ة  آس  صحيفة  وأوض���ح���ت 
ل��ن يتمكن على األرج���ح م��ن م��واص��ل��ة م��ش��واره في 

قارة أوروب��ا، وربما يعود إلى باده للعب في أحد 
أنديتها قبل االعتزال.

وي�����درك م��ارس��ي��ل��و أن���ه أص��ب��ح م���ن ال��ص��ع��ب اللعب 
ك��أس��اس��ي ف��ي م���رك���زه، ف��ي ح��ض��ور ك��ل م��ن ميندي 
أيضًا  وي���درك  غوتييريز،  وميغيل  وناتشو  وأالب���ا 
أن هذا املوسم سيكون األخير له مع النادي امللكي.

ديباال وكييزا أساسيان أمام ساسولو
قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس إن الثنائي 
الهجومي باولو ديباال وفيدريكو كييزا سيلعبان في 
الدرجة  أمام ساسولو في دوري  التشكيلة األساسية 
األول�����ى اإلي��ط��ال��ي ل��ك��رة ال���ق���دم ال���ي���وم األرب����ع����اء، حيث 
تألقه  إلى استعادة  القادم من تورينو  الفريق  يسعى 

أمام املرمى.
ورغم نجاح يوفنتوس في قلب موسمه مؤخرا، حيث 
لم يخسر في آخر تسع مباريات في كل املسابقات لم 

يسجل فريق املدرب أليغري أكثر من هدف في املباراة 
الواحدة في آخر خمس مواجهات.

وق���ال أل��ي��غ��ري ف��ي مؤتمر صحافي ام��س ال��ث��اث��اء انه 
سيبدأ بديباال وكييزا املباراة أمام ساسولو.

واض���اف »أص��ب��ح م��ن س��م��ات ال��ف��ري��ق تقاسم األه���داف 
رونالدو  )كريستيانو  الاعبن  أح��د  بيع  بعد  خاصة 
ال��ذي سجل 30 هدفا املوسم  إلى مانشستر يونايتد( 

املاضي لذلك سأدفع بديباال وكييزا«.
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مائل للحرارة وتتكاثر السحب تدريجياً والرياح 
متقلبة االتجاه إلى جنوبية شرقية الحقاً خفيفة 

إلى معتدلة، السرعة )8 - 30 كم/ساعة(.
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عبدالعزيز بن طالل بن عبدالعزيز آل سعود*أحمد الصراف

الديانة والثقافة 
واألخالق والماء

اكتراث  كبير  دون  من  غالبًا  الدينية  شعائرهم  الغالبية  ي��ؤدي 
بما حولهم وبمتطلبات البيئة واملحافظة على الثروات الطبيعية، 
ذل��ك،  على  ي��ام��ون  وال  الحديث،  العصر  تعقيدات  م��ن  وغيرها 
والفرائض،  الشعائر  أداء  ه��و  املهم  أن  األع��ظ��م  ال��س��واد  العتقاد 

وغير ذلك ال يعني الكثير.
ف��ال��ن��اس، ب��م��ن ف��ي��ه��م امل��س��ل��م��ون، وف���ي أي���ة ب��ق��ع��ة ك��ان��وا ه��م في 
الحقيقة أبناء بيئتهم. والبيئة في اإلسام املبكر كانت بسيطة، 
حيث ال حركة م��رور وال تلوث ه��واء وال ض��وض��اء، وال جبال 
ق��م��ام��ة، وال ش���يء م��ن أم����راض ال��ع��ص��ر أو ال��ظ��واه��ر املصاحبة 
كبير  البيئة  قضايا  تلق  ل��م  وبالتالي   ،

ً
م��ث��ا الصناعي  للتقدم 

اهتمام في دولنا!

***

أمانة  مسؤولي  بأحد  باالتصال  تقريبًا  أسبوعني  قبل  قمت   
لألعمال  ب��أم��وال طائلة مخصصة  التي تحتفظ  الجهة  ال��وق��ف، 
ال��خ��ي��ري��ة، وق��ل��ت ل��ه م��ا م��ع��ن��اه إن ال��ع��ال��م رب��م��ا س��ئ��م م��ن ت��ك��رار 
موضوعات ومجاالت الصرف على األعمال الخيرية، وحصرها 
في حفر آبار وتوظيف الدعاة، وطباعة كتب، وربما حان الوقت 
للخروج من هذه الشرنقة، فكل املليارات التي صرفت، على غير 
، ذهبت هباء وال يزال من صرفت عليهم 

ً
التعليم العصري، مثا

املايني على سابق جهلهم وتخلفهم ومرضهم!
وق��ل��ت ل��ه إن م��ن ال��ض��روري ال��خ��روج إل��ى م��ج��االت خير أرح��ب 
 
ً
وأكثر منفعة، كاالهتمام بالبيئة. فكميات املياه التي تهدر مثا

في آالف املساجد وامل��دارس واملصالح الحكومية، أمر ال يمكن 
السكوت ع��ن��ه. وك��ي��ف أن ب��اإلم��ك��ان توفير أك��ث��ر م��ن 70% من 
ه��در امل��ي��اه ف��ي ه��ذه األم��اك��ن م��ن خ��ال تركيب حنفيات تعمل 
بفوائده  مقارنة  الكثير  يكلف  لن  مشروع  وه��و  باالستشعار، 

العظيمة.
ره بوعده 

ّ
، ونكتب لنذك

ً
والحقيقة أن تجاوب املسؤول كان جميا

الطيب.

***

بسبب تدني سعر مياه الشرب، فإن الكويت هي األعلى خليجيًا 
في استهاك الفرد، حيث يبلغ 440 ليترًا.. في اليوم!!

ال��رق��م املخيف،  ف��ه��ل يستطيع أي »م��ؤم��ن ع��اق��ل« ت��ص��ّور ه���ذا 
ومدى خطورته على دخل الدولة وعلى البيئة؟

فاملياه يتم تكريرها من البحر، وعملية التكرير تحتاج مايني 
السمية  عالية  ملوثات  التكرير  ع��ن  وتنتج  النفط،  م��ن  األط��ن��ان 
املال  إيجابًا في  يؤثر  االستهاك  تقليل في  وك��ل  بحرًا وج��وًا، 
ي��ود أن يفهم من  امل��واط��ن، فهل يعي أو يفهم أو  ال��ع��ام وصحة 
العامة  امل���دارس واملساجد واألم��اك��ن  أو من يدير  املناهج  يضع 

هذه الحقائق ويتمعن في هذه األرقام.. أشك في ذلك كثيرًا؟

***

يتكلف إنتاج 1000 جالون من املاء بني 8 إلى 9 دنانير، ويباع 
لألفراد ب�800 فلس، ولصاحب الصهريج ب�500 فلس فقط!!

كما أن نسبة كبيرة م��ن امل��ي��اه امل��ك��ررة ت��س��رق، أو تتسرب في 
الرهيب،  الهدر  األرض، وليس هناك كثير اهتمام بمعالجة هذا 

فالخير »واجد«! 
البيت  ف��ي  امل��ي��اه  اس��ت��ه��اك  م��ن  للتقليل  وب��م��ب��ادرة شخصية 
واملكتب، قمت بتركيب حنفيات تعمل باالستشعار. كما قمت 
بوضع ما وزنه كيلوغرام من البحص داخل حاويات املاء في كل 
دورة مياه، لتقليل الهدر. وأتوقع أن الوفر، بعد سنة فقط، ومن 

بيت واحد، سيقارب العشرين ألف ليتر!

دشداشة وبشت.. وال بدلة؟
 تراثنا جميل..  واألجمل أن نتمسك به ونحافظ عليه ونفخر به، ألن 

اللباس الشعبي و التقليدي من أجمل ما تلبسه الشعوب.
الدشداشة الكويتية والغترة إضافة للبشت، لوحة خليجية وكويتية 
بنا كل  دائ��م��ًا، ألنها ملتصقة  ورائ��ح��ة ال نستشعرها  نكهة  ذات 

لحظة.. بخاف األمر عند اآلخرين.
الكويت  أت��اب��ع مشاركات وف��ود  الفترة األخ��ي��رة، وأن��ا  ف��ي  الحظت 
اجتماعات..  أو  مؤتمرات  س��واء  رسمية،  خارجية  مناسبات  ف��ي 
وأعضاء  امل��س��ؤول��ني  أرى  كبار  وأن��ا  الضيق  م��ن   وشعرت بشيء 
الوفود الكويتية في غالبيتهم وهم بالبدالت الغربية، مبتعدين عن 
سلط كل وسائل 

ُ
ت تراثهم وتاريخه في فرص ومناسبات  رائحة 

االعام التقليدية واملتطورة عليها.
أج��م��ل من  ال��ش��ع��ب��ي.. وال  بلباسنا  ون��زه��و  أن نفخر  الجميل  م��ن 
وفودنا  خاصة  تلبسهما  عندما  الكويتيني  والبشت  ال��دش��داش��ة 

الرسمية العالية املستوى.
الكويتية  ال��وف��ود  ك��ل  ��ل��زم 

ُ
ت عليا  تعليمات  ه��ن��اك  ت��ك��ون  أن  أتمنى 

الرفيعة املستوى واملتجهة الى أي دولة.. باللباس الشعبي الجميل.. 
في نشاطها الرسمي.. فهذا الزي يمثل الدولة والبيئة.. وال أجمل 
من أن يتعرف الناس على هوية اإلنسان الوطنية من لباسه عند 

نا الوطني.  كزيِّ
ً
أول طلة له، خاصة اذا كان جميا

ال يختلف اثنان أن للباسنا الوطني هيبة ووقارًا، خاصة أنه يحكي 
تاريخًا وظروفًا.. ومريح جدًا في اللبس.

الدشداشة تعكس خصوصية طقسنا وبيئتنا وما يتطلب ذلك من 
اللباس الفضفاض واللون الفاتح صيفًا والداكن شتاء.

أما الغترة فكانت تستخدم قديمًا للتلثم والحماية من الحر والغبار 
ال��ن��اس يلبسونها م��ن دون ع��ق��ال، ألنها  وال��ش��م��س، وك���ان معظم 
ش��يء أس��اس��ي لتغطية ال���رأس منذ ب��ل��وغ ال��رج��ل س��ن ال��رش��د وال 

يمكن خروجه من دونها.
ومختلفة بحسب  ب��أل��وان جميلة  ع��ب��اءة  م��ن  أجمله  وم��ا  البشت   
الخاصة، وهو  املناسبات  ارت��داؤه في  يتم  االستخدام.. وغالبًا ما 
رمز للهوية الكويتية إضافة إلى أنه يضيف أناقة وزهوًا عند لبسه.

إن  يقول  الِعقال، فهناك من  لبس  أص��ل  ال��رواي��ات بشأن  اختلفت 
أصل استخدامه لتثبيت الغترة، لتغطية الرأس وحمايته من حرارة 
الشمس صيفًا، أو الشماغ االحمر لتدفئة الرأس من البرد القارس 
شتاء، وهناك رواية أخرى تقول إن العقال هو لربط الناقة لتثبيتها، 

ومتى ما أرادوا التنقل بها من مكان آلخر وضعوه فوق الغترة.
هذه الحكايات الجميلة وهذا التراث األجمل هو أجمل ما نقدم به 
أنفسنا عند االل��ت��ق��اء ب��اآلخ��ري��ن م��ن ح��ض��ارات وت���راث مختلف.. 
العالم  تلتقي حضارات  املستوى عندما  العالية  الكويتية  فالوفود 
ال بد أن تحكي تراث بلدها، وهي تصافح أو تتناقش أو تحاور أو 

تفاوض العالم الخارجي.
لم يمر علّي في عمري أن لبس مسؤول عربي أو غربي الدشداشة 
والغترة خال زيارة دولة خليجية.. إال الرئيس األوغندي األسبق 
ع��ي��دي أم���ني.. وك���ان خ��ال ن��زول��ه م��ن ال��ط��ائ��رة ف��ي تلك اللحظات.. 

غريبًا.
كويتي،  املستوى  ورفيع  ب��ارز  أن نضع صورتني ملسؤول  يكفي 
 غربيًا أو عربيًا مرتديًا البدلة والكرفتة، 

ً
األولى وهو يقابل مسؤوال

وإن كانتا م��ن أرق��ى دور األزي���اء األوروب��ي��ة.. والثانية وه��و مرتٍد 
الدشداشة والغترة والبشت.. لنعرف الفرق.

قد ال يكون من حقي أن أتعدى على حريات املسؤولني وغيرهم في 
ما يلبسون.. ولكني أعتقد، وليسمح لي الجميع، أن أعبر عن رأيي 

الذي أعتقد أن هناك من يؤيدني فيه ألسباب وجيهة.
للتوضيح.. من حق أي مسؤول أن يلبس ما يريد خارج ساعات 
النشاط  خ��ال  أع��اه هو  اقترحته  فما  بالخارج..  الرسمية  املهمة 

الرسمي فقط.
اعذروني.

مستقبل التعليم العالي عربيًا..
اإلنترنت ليست اإلجابة المثلى

لن يعود التعليم العالي إلى ما كان عليه قبل جائحة 
بالتعامل  وبدأنا  أدركناها  كلما  كورونا، هذه حقيقة 
والتقدم  لاندماج  فرصنا  زادت  أس��رع  بشكل  معها 

ضمن مشهد سنرى فيه تغيرات سريعة وقاسية. 
التقليدي بصورته الحالية لم يعد ق��ادرًا على  التعليم 
باالعتماد  ليس  والحل  املتسارعة،  املتغيرات  مواكبة 

الكامل على التعليم عبر اإلنترنت أيضًا.
وفي حقيقة األمر فإن معظم الصور التي نراها اآلن 
واملنافسة  لاستمرار  تعد صالحة  لم  العالي  للتعليم 
وت��خ��ري��ج ط���اب ق��ادري��ن ع��ل��ى االن���خ���راط ب��ك��ف��اءة في 
وأس���واق عمل  فهي صنعت ملجتمعات  العمل،  س��وق 

لم تعد متوافرة. 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ق��ل��ي��دي ب��ص��ورت��ه ال��ح��ال��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة على 
ومحاضرات  ال��ط��اب،  وآالف  عماقة،  جامعية  م��ب��اٍن 
لن  ي��واج��ه تحديات وج��ودي��ة، فالحكومات  وح��ض��ور، 
تستطيع االستمرار لألبد في فتح الجامعات وتوسيع 
التعليمية،  ال���ك���وادر  ال���ف���روع وت��وف��ي��ر  امل��ب��ان��ي وزي�����ادة 
هذا نموذج مكلف ويتطلب هياكل تمويلية مستمرة 
وم���ت���ص���اع���دة، واأله������م م���ن ذل����ك أن����ه ال ي���وف���ر ف��رص��ًا 
امل��ق��اع��د، وه��ن��اك  م��ح��دودي��ة  للتعلم بسبب  م��ت��س��اوي��ة 
والنتيجة ال  ع��امل��ي كبير حاليًا ح��ول ج����دواه،  ن��ق��اش 

تميل ملصلحته. 
ع��ام��ًا، محققًا  ق��ب��ل 20  اإلن��ت��رن��ت  ع��ب��ر  التعليم  ظ��ه��ر 
من %900  بأكثر  الفتة وتضاعف كصناعة  أرق��ام��ًا 
تبلغ 19% سنويًا،  نمو  وم��ع نسبة  ع��ام 2000،  منذ 
التخصصات  العديد من  أثبتت حاجة  التجربة  ولكن 
ال��ع��ل��م��ي��ة إل���ى ت��ع��زي��ز م���ه���ارات ال��ط��اب ت��ح��ت إش���راف 
مباشر أو من خال العمل مع مجموعات، إلى جانب 
 )soft skills( الحاجة لتعزيز بعض املهارات الناعمة
م��ث��ل ال��ع��م��ل م��ع ف��ري��ق، وال��ن��ج��اح ف��ي ح��ل امل��ش��ك��ات، 
وم���ه���ارات ال��ت��واص��ل، وال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ف��اوض، وه��ي 

مهارات ضرورية للتقدم في سوق العمل. 
الخمس  السنوات  النموذجني رأينا خال  وبني هذين 
املاضية تناميًا مستمرًا لدور التعليم املدمج، وكشفت 
الجائحة العديد من مزاياه، وتبنته معظم املؤسسات 
التعليمية، وأرى أنه سيشكل مستقبل التعليم بشكل 

عام.
ف��ال��ت��ع��ل��ي��م امل���دم���ج ي��س��ت��غ��ل ك���ل م���زاي���ا ال��ت��ع��ل��ي��م عبر 
اإلن���ت���رن���ت، ك��م��ا أن���ه ي��وف��ر أف��ض��ل م���ا ي��ق��دم��ه التعليم 

الحضوري، ولكن بفاعلية أعلى وكلفة أقل. 
ف��ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل��ث��ال ي��ت��ي��ح ه���ذا ال��ن��م��وذج م��ن التعليم 
االستفادة القصوى من املباني الجامعية حيث يمكن 
التعليمي أن يخدم ما  النظام  ملبنى واح��د ضمن هذا 
ي��ق��رب م��ن خ��م��س ج��ام��ع��ات مختلفة، وي��م��ك��ن ل��ك��ادر 
أك��ادي��م��ي واح���د أن يغطي اح��ت��ي��اج��ات ج��ام��ع��ات ع��دة 

شرط أن يكون متمكنًا من أدوات عصره. 
كما يتيح التعليم املدمج للطاب الوصول إلى أفضل 
الجامعات، وسهولة اختيار املسارات الدراسية، ودعم 
التعلم ال���ذات���ي، ب��رس��وم أق���ل، وك��ف��اءة أع��ل��ى ف��ي إدارة 

الوقت. 
ويوفر التعليم املدمج املليارات على الحكومات بشكل 
وصيانتها  ج��دي��دة  م��ب��اٍن  بناء  تكاليف  مثل  مباشر، 
وتأمني الرواتب املتزايدة للكوادر األكاديمية واإلدارية، 
كما أن��ه ي��ق��دم العديد م��ن امل��ي��زات غير امل��ب��اش��رة مثل 

يسهم  مما  امل���روري  ال��زح��ام  وتخفيف  الطاقة  توفير 
ف��ي تحسني ج��ودة الحياة ف��ي امل���دن، واأله���م م��ن ذلك 
والجوهر في التعليم املدمج أنه ينقل املعرفة ومصادر 
التعلم للمتعلم أينما كان، ووقتما شاء متخطيًا عوائق 
ن املتعلم في أي 

ِّ
الزمان واملكان، وبمعنى آخر فإنه يمك

مكان وفي أي وقت. 
أكثر  الجميع  ب��ات  الجائحة،  بعد  أن��ه  من  الرغم  وعلى 
 لفكرة التعليم املدمج، سواء الطاب، أو املعلمون، 

ً
تقبا

ال��ح��ك��وم��ات، ول��ك��ن تبقى هناك  أو  األم�����ور،  أول���ي���اء  أو 
أولها رفض  العربي،  أمامنا في عاملنا  تحديات ماثلة 
ل��ف��ك��رة ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة التعليم،  ال��ق��دي��م«  »ال���ح���رس 
واعتماد اإلنترنت عنصرًا أساسيًا فيها، إضافة إلى 
ال��دول،  من  الكثير  في  الرقمية  التحتية  البنية  ضعف 
لتطويرها،  األج��ل  طويلة  استثمارات  إل��ى  وحاجتها 
ك���م���ا أن ه�����ذا ال���ت���ح���ول ف����ي ش���ك���ل ال��ت��ع��ل��ي��م ي���ج���ب أن 
ومحتوياتها  وشكلها،  املناهج،  في  تحول  يصاحبه 

وآليات تدريسها. 
ال��ق��روض  وأي��ض��ا ه��ن��اك ف��ج��وة تمويلية حقيقية، ف��ي 
الطابية، يجب بحثها، فا تزال بعض األسر والطاب 
يعانون من توفير املتطلبات التقنية الازمة لاستفادة 
من التعليم عبر اإلنترنت، وتقتصر برامج املنح حاليًا، 
على تغطية املصاريف الدراسية والشخصية بحدها 

األدنى. 
وأود تسليط الضوء على بعض النقاط التي يجب أن 

نعمل عليها سويًا. 
يقبلوا  أن  إل��ى  العرب  األكاديميون  القياديون  يحتاج 
رات العاملية التي يشهدها التعليم،  ويتفاعلوا مع التغيُّ
وأن يعيدوا النظر في قناعاتهم حول آليات التعلم، كما 
أدع���و ص��ن��اع ال��ق��رار ف��ي ك��ل دول���ة عربية ل��ب��دء بحوث 
ج��ادة ح��ول آل��ي��ات وف��رص وت��ح��دي��ات تطبيق التعليم 

املدمج بشكل واسع وسريع. 
القطاع  تفعيل شراكة واسعة بني  إلى  أيضًا  ونحتاج 
التحتية  البنى  فتطوير  األكاديمية،  والجهات  الخاص 
عبر  التعليم  في  والتوسع  املناهج،  الرقمية، وتحسني 
الخاص،  القطاع  مع  شراكة  دون  تنجح  لن  اإلنترنت، 
تطوير  ف��ي  دور  الربحي(  )غير  الثالث  القطاع  وعلى 
ب��رام��ج لتمكني امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ف��ق��ي��رة وال��ف��ئ��ات األش��د 
فالتعليم  ال��رق��م��ي،  التعليم  ف��ي  االن���دم���اج  م��ن  ح��اج��ة 
التنمية  الفقر، وتحقيق  ركيزة أساسية لكسر دوائ��ر 

املستدامة.
وأخيرًا هناك دور جوهري لإلعام، في دع��م صناع 
ال����ق����رار، وت��ث��ق��ي��ف ال���راف���ض���ني ل���ان���دم���اج وال��ت��غ��ي��ي��ر، 
عملية  ف��ي  االن��خ��راط  على  ال��خ��اص  القطاع  وتشجيع 
إدراك  إل���ى  ي��ق��ود مجتمعاتنا  وف��ت��ح ح���وار  ال��ت��ط��وي��ر، 
على  وفوائدها  التعليمية،  تطوير منظومتنا  ض��رورة 
كل األصعدة، والخسائر التي سنعاني منها اقتصاديًا 

واجتماعيًا وإنسانيًا، إن بقينا رافضني للتغيير. 
الكثير،  سيكلفنا  حاسمة  ق���رارات  ات��خ��اذ  تأخير  إن 
فمن غير املعقول أن تتغير أشكال اإلنتاج واألسواق 

واملعرفة، ويبقى التعليم مكانه ال يحرك ساكنًا. 

* رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية 
)أج���ف���ن���د(.. رئ��ي��س م��ج��ل��س أم���ن���اء ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة 
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»إنا لله وإنا إليه راجعون«

 مصادر لـ سبقلا: سيجري التجديد للشركة المشغلة تعويضًا عن فترة إغالق »كورونا«

توجه لتمديد إشراف الديوان األميري على مركز جابر.. عامًا
مع عودة الحياة إلى طبيعتها واستئناف األنشطة والفعاليات الفنية والثقافية 
في دول الجوار، وبعد طول انتظار، ربما يكون الكويتيون على موعد مع موسم 
أن  أبلغت مصادر سبقلا  الثقافي، حيث  الشيخ جابر األحمد  راب��ع ملركز  ثقافي 
لة للمركز ملدة عام 

ّ
القليلة املقبلة ستشهد تجديد العقد مع الشركة املشغ األي��ام 

إضافي، بعد انتهائه األحد املاضي، على أن يعيد الديوان األميري بعد ذلك طرح 
املناقصة مجددًا.

وفي سياق يدعم هذا التوجه، أكد مصدر في وزارة اإلعالم ل� سبقلا أن إدارة مركز 
جابر ال تزال تحت إشراف الديوان األميري، مضيفًا أن الوزارة لم تتلق أي تكليف 

آخر يتعلق بإدارتها للمرفق.
ويثار من وقت آلخر الحديث حول احتمال انتقال تبعية املركز إلى »اإلعالم«، وال 
يزال كويتيون كثر متخوفني من دخول املركز دوامة الروتني الحكومي وأن يبقى 
الوضع على ما هو عليه، فال ُيعَرف متى ستبدأ أنشطة وفعاليات املوسم الجديد 

وال مصير املركز وتبعيته النهائية.
ل املركز نقطة تحول كبيرة في تاريخ الحياة الثقافية في الكويت حتى مطلع 

ّ
ومث

مارس 2020 عندما تم تعليق أنشطته بسبب جائحة كورونا.
وك���ان م��ن امل��ف��ت��رض أن تنطلق فعاليات ع��رض »ال��ك��وي��ت ت��ن��ادي«، وه��و اإلن��ت��اج 

الضخم واألول من نوعه، خالل مارس من العام املاضي، لكن الحلم توقف.
��م خصيصًا  وك��ان م��ن امل��ق��رر أن يقام ال��ع��رض ف��ي ال��ه��واء الطلق، على مسرح ُص��مِّ
ليتناسب مع هذا العمل الضخم، بالتعاون مع فرقة رامبرت البريطانية للرقص، 
باإلضافة إلى رواد التصاميم املسرحية شركة »59 برودكشنز« الحائزة جوائز 
عاملية عدة. ويجسد هذا العمل قصة الكويت وفنونها من خالل تجربة فريدة غير 
مسبوقة، تجمع بني املوسيقى املبتكرة والرقصات التقليدية الكويتية املعاصرة، 
 
ً
 أمام الجمهور على سطح املبنى الخارجي ملركز جابر، مستغلة

ً
بث مباشرة

ُ
التي ت

التصميم املعماري األشبه بالجوهرة.
محبة الجمهور لفعاليات املركز لم تأت من فراغ، فخالل مسيرة أربع سنوات لعب 
املركز دورًا مهمًا في استقطاب 270 ألف زائر ل�328 فاعلية مختلفة، بمشاركة أكثر 
من ستة آالف فنان وفنانة، بني موسيقيني ومغنني وراقصني ومحاضرين، مثلوا 
أكثر من 35 دول��ة حول العالم، وذل��ك من خالل موسم أول تجريبي، تبعته ثالثة 

مواسم تميزت باستقطاب العديد من العروض العاملية.
وال يختلف اثنان على أهمية الدور الذي لعبه املركز، وأنه كان املتنفس الترفيهي 
األوحد للكويتيني، وشاهدًا على تميزهم، ثقافيًا وحضاريًا، كما أن املركز يتمتع 

بضخامة التجهيزات والتقنيات والقاعات املصممة بشكل مدروس وعلمي.

اليوغا اللطيفة تخّفف آالم التهاب المفاصل
د. والء حافظ

يشمل ال��ت��ه��اب امل��ف��اص��ل أمل��ًا وتيّبسًا ف��ي امل��ف��اص��ل ف��ي جميع أن��ح��اء ال��ج��س��م، وال��ش��ك��ل األكثر 
شيوعًا له هو هشاشة العظام، الناجمة عن الضغط على املفاصل، علمًا أن التهاب املفاصل 

الروماتويدي هو اضطراب في املناعة الذاتية يهاجم فيه الجهاز املناعي للجسم املفاصل.
ف��ي مركز جونز هوبكنز  املفاصل  التهاب  اليوغا على مرضى  تأثيرات  ح��ول  دراس���ة  ووف��ق 
الل��ت��ه��اب امل��ف��اص��ل ف��ي ب��ال��ت��ي��م��ور، ف���إن م��م��ارس��ة ال��ي��وغ��ا اللطيفة م��ف��ي��دة ل��أش��خ��اص ال��ذي��ن 
وكذلك  الجراحة،  بعد  ما  وآالم  الظهر  وأل��م  املفاصل  التهاب  مثل  مزمنة،  آالم  مع  يتعاملون 

مجدية ملن كان من املتوقع له الحركة على كرسي متحرك في وقت الحق من العمر.
 وينصح ستيفاني موناز، معالج اليوغا املعتمد من الرابطة الدولية ملعالجي اليوغا، واملؤلف 
التهاب  إدارة  البدني عامليًا كجزء أساسي من  بالنشاط  املشارك في دراس��ة جونز هوبكنز، 

املفاصل، ويوصي بممارسة اليوغا اللطيفة خمسة أو ستة أيام في األسبوع.

■ مصدر في »اإلعالم«: ال تكليف لنا بإدارة المرفق

صورة جماعية  لفريق عمل مركز جابر الثقافي »أمام المركز«.. بمناسبة انتهاء عقد الشركة المشغلة
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