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األمير 
يهنئ الرئيس 

اللبناني بذكرى 
االستقالل

في  العدد 

06
اليت

 السكر عدو.. 
راقبه لتأمن شره

¶ الرياضة والتغذية الصحية 
أفضل عالج للوقاية منه

الكويت  | ص05

 602 منتحر في الكويت 
خالل 8 سنوات 

خالد الحطاب

على غرار أنظمة اإلقامة املعمول بها في بعض الدول املجاورة؛ 
ل��ت��ع��زي��ز االن���ف���ت���اح ودع����م ال��ت��ن��وع االق���ت���ص���ادي، ك��ش��ف م��ص��در 
ٍه ملنح إقامات تتراوح مدتها بني 5 و15 عامًا  مسؤول عن توجُّ
للوافدين املستثمرين وأصحاب الشركات واملشاريع التجارية 

والرؤساء التنفيذيني في بعض األعمال.
إل��ى تعديل نظام  الحكومة تتجه  وق��ال املصدر ل� سبقلا: »إن 
اإلقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال اإلقامة في البالد، من 
الذين  الوافدين  لبعض  وذل��ك  الكفيل،  نظام  إل��ى  الحاجة  دون 

يخدمون االقتصاد الوطني«.

وأوضح أن هذه الخطوات بدأت بصورة عملية، أخيرًا، بتحديد 
اإلقامات  نظام  من  املستفيدين  أوج��ه  لبعض  املعنية  الجهات 
ال��ج��دي��د، ال���ذي يستهدف أص��ح��اب االس��ت��ث��م��ارات ال��راغ��ب��ني في 
تنفيذ مشاريع داخل البالد أو أصحاب املشاريع القائمة، الذين 
18«، وسيجري  »امل���ادة  الحالي  النظام  وف��ق  إق��ام��ات  يحملون 

منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عامًا على »كفالة الدولة«.
وف����ي ح���ني اع��ت��ب��ر امل���ص���در أن »ه�����ذه ال��خ��ط��وة ت��ع��ت��ب��ر حلحلة 

»أن��ه��ا ستعزز خطة جذب  إل��ى  أش���ار  ال��ح��ال��ي«،  الكفيل  لنظام 
االس���ت���ث���م���ارات إل����ى ال����ب����الد، وم���ن���ح ح���ري���ة ال���ح���رك���ة ألص��ح��اب 
املستثمرين في نظام  أن يجري فصل  املتوقع  الشركات، وم��ن 
م��ن��ح اإلق���ام���ات ع��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة، ومنحهم 
قر 

ُ
إق���ام���ات خ��اص��ة ب��ه��م، وف���ق ل��وائ��ح وإج������راءات ق��ان��ون��ي��ة ست

قريبًا«.
»كفيل  إقامة  منح  آلية  أيضًا  »التعديل سيطول  أن  إل��ى  ولفت 

ال��راغ��ب��ني فيها، وال  نفسه« م��ن خ��الل تسهيل اإلج����راءات على 
سيما من أقام في البالد ملدة طويلة، وقدم لها خدمات جليلة، 
أو ع��م��ل ف��ي ال��ج��ه��از ال��ح��ك��وم��ي ول��دي��ه ق���درة م��ال��ي��ة ع��ل��ى إدارة 
ال��ت��وج��ه ال  ال��ح��اج��ة للعمل«، مبينًا أن »ه���ذا  ش��ؤون��ه م��ن دون 
يزال قيد التباحث في الجهات ذات العالقة، وعلى رأسها وزارة 

الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة«.

بعد »أمازون« و»IBM« و»هواوي«

»بوينغ العالمية« تحطُّ في الكويت
إبراهيم محمد

أع��ل��ن��ت ش��رك��ة ب��وي��ن��غ ال��ع��امل��ي��ة ال���رائ���دة ف��ي 
مكتب  اف��ت��ت��اح  ع��ن  رسميًا  ال��ط��ي��ران  صناعة 
م��ع هيئة  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ك��وي��ت  ف��ي  لها  ج��دي��د 
ت��ش��ج��ي��ع االس��ت��ث��م��ار امل��ب��اش��ر، ل��ت��ن��ض��م إل��ى 
أمازون  مثل  العاملية،  الشركات  من  سلسلة 
ف��ي  االس����ت����ث����م����ار  ق�������ررت  وه����������واوي،   IBMو
ال����س����وق ال���ك���وي���ت���ي خ�����الل ال���ف���ت���رة األخ����ي����رة 
الق���ت���ن���اص ال����ف����رص االس���ت���ث���م���اري���ة امل���ت���اح���ة 

حزمة  من  واالستفادة  املنطقة،  وفي  محليًا 
األجنبي.  للمستثمر  قدم 

ُ
ت وضمانات  مزايا 

وأك�������د ال���ع���ض���و امل����ن����ت����دب ل���ش���رك���ة »ب���وي���ن���غ 
ال��ك��وي��ت« ال��ع��م��ي��د امل��ت��ق��اع��د م��س��اع��د ال��ه��ول��ي 
ال��ش��رك��ة  ل���� سبقلا »أن  ت��ص��ري��ح خ���اص  ف���ي 
ال���ع���امل���ي���ة وج������دت ف����ي ال���ك���وي���ت ب���ي���ئ���ة ع��م��ل 
خ���ص���ب���ة، وت���ع���اون���ًا ح���ك���وم���ي���ًا غ���ي���ر م���ح���دود 
التي  املباشر  االستثمار  تشجيع  هيئة  عبر 
والتواجد  املكتب  الفتتاح  ال��دع��م  ك��ل  قدمت 

عمالئنا«. من  بالقرب 

ول��ف��ت إل���ى ح���رص »ب��وي��ن��غ« ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل 
م����ع اح���ت���ي���اج���ات ال����دول����ة ال���ت���ن���م���وي���ة، ال���ت���ي 
 ،»2035 ج���دي���دة  »ك���وي���ت  رؤي�����ة  ت��ض��م��ن��ت��ه��ا 
ح��ي��ث س��ت��أخ��ذ ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا ن��ق��ل خ��ب��رات��ه��ا 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة واإلداري�������������ة إل������ى ال���ش���ب���اب 
ال����ك����وي����ت����ي ع����ب����ر م�����رك�����ز ال������ت������دري������ب، ال������ذي 
ي���س���ت���ه���دف ت����دري����ب ال����ش����ب����اب ع���ل���ى ال���ق���ي���ام 
ب���األع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة ال���ف���ردي���ة، وت��ق��دي��م ك��ل 
ال����دع����م ال����واج����ب ل���ل���ش���ب���اب ال���ك���وي���ت���ي خ���الل 

املقبلة.  الفترة 

وك����ان����ت ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا ق����د ت���س���ب���ب���ت ف��ي 
الكويت{، وهي  }بوينغ  افتتاح مكتب  تأخر 
ال���خ���ط���وة ال���ت���ي ك���ان م���ق���ررًا ل��ه��ا أن ت��ت��م ف��ي 
الفائت )2020(. يشار  العام  الربع األول من 
اإلع��الن عن  امل��ق��ب��ل��ة ستشهد  ال��ف��ت��رة  أن  إل��ى 
بعد  العاملية،  ال��ش��رك��ات  م��ن  العديد  افتتاح 
ان��ت��ه��اء ه��ي��ئ��ة ت��ش��ج��ي��ع االس��ت��ث��م��ار امل��ب��اش��ر 

تراخيصها. إصدار  من 

¶   الهولي لـ سبقلا: الشركة ستنقل خبراتها  التكنولوجية واإلدارية إلى الشباب الكويتي 

ه لمنحها على »كفالة الدولة«.. وتعديل وشيك آللية أذونات العمل توجُّ

إقامة 15 عامًا للمستثمرين الوافدين

الكويت  | ص02

الكويت  | ص03

اقتصاد  | ص10

الكويت  | ص03

أكدت تضامنها مع صفاء زمان.. وطالبت بكشف مالبسات إحالتها إلى النيابة

23 جمعية نفع عام للحكومة: ال للمساس بحرية التعبير
تـــتـــمـــتـــع  ال  األمــــــنــــــيــــــة  الــــــجــــــهــــــات   ¶
ــــة ــــدول ـــمـــتـــانـــة ال ــــة ب ــــخ ــــراس ـــثـــقـــة ال ـــال ب

ــات  ــوم ــل ــع ــم ال أمـــــن  ــة  ــي ــع ــم رئـــيـــســـة ج  ¶
ـــــا ـــــه ـــــاص ـــــص ـــــت تـــــــحـــــــدثـــــــت فـــــــــــي اخ

الــدولــة  تــقــديــر جــهــات  يــكــون  نــأســف أن   ¶
الدول الشقيقة بهذا الضعف  للعالقات مع 

وضعت 23 جمعية نفع عام الحكومة أمام مسؤولياتها، في 
األمنية ال  الجهات  أن  ال��رأي، مشددة على  يتعلق بحرية  ما 

تتمتع بالثقة الراسخة بمتانة هيبة الدولة.
 ��� أم���س  ل��ه��ا تلقته سبقلا  ب��ي��ان  ف��ي   ������� الجمعيات  وط��ال��ب��ت 
إدارة  مجلس  رئيسة  بإحالة  املتعلقة  املالبسات  بتوضيح 
الجمعية الكويتية ألمن املعلومات، عضوة هيئة التدريس في 
كلية العلوم الحياتية د.صفاء زمان إلى النيابة وأمن الدولة، 

 التضامن معها.
ً
مؤكدة

وتحقيق  الدولة  أمن  باستدعاء  »فوجئنا  الجمعيات:  وقالت 

على خلفية تصريحاتها  زم��ان  د.ص��ف��اء  مع  العامة  النيابة 
كمتهمة  معها  والتحقيق  للكويت،  املعلوماتي  األم��ن  ح��ول 
حول ما أدلت به من معلومات ضمن تخصصها«، معتبرة 
أن »هذا الحديث يؤثر في هيبة الدولة ويهز العالقات مع بلد 

شقيق، ويثير الذعر بنی املواطننی«.
الجهات  تمتع  ع��دم  م��ن  نأسف  »وإذ  الجمعيات:  وأض��اف��ت   
يكون  أن  أو  ال���دول���ة،  هيبة  بمتانة  ال��راس��خ��ة  بالثقة  األم��ن��ي��ة 
تقديرها للعالقات مع الدول الشقيقة بهذا الضعف، عوضًا 
ع���ن ال��ت��ع��ام��ل م���ع ش��خ��ص��ي��ة أك��ادي��م��ي��ة ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة غير 

الالئقة، نؤكد أن حرية التعبير حق كفله الدستور واإلعالن 
العاملي لحقوق اإلنسان، وكم كنا نتمنى أن تتعامل الجهات 
ال��ح��ك��وم��ي��ة ال���ت���ي ح���رك���ت ال��ش��ك��وى ب��امل��س��ؤول��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة، 

وتوضح مالبسات املوضوع بكل شفافية وحيادية«.
ودعت الجمعيات الحكومة إلى »إنشاء جهاز خاص إلدارة 
امل��خ��اط��ر واألم����ن ال��س��ي��ب��ران��ي؛ ل��ي��ك��ون ص��م��ام أم����ان وط��ن��ي��ًا؛ 
ملواجهة أي حوادث تطرأ في املستقبل وفق النهج االستباقي 

 من التعاطي معها وفق ردات الفعل«.
ً
بدال

7% منهم كويتيون.. والهنود في 
صدارة الوافدين وفق دراسة حكومية 

م��ن  ال��م��ن��ت��ح��ري��ن  غ���ال���ب���ي���ة   ¶
والمنزلية الهامشية  العمالة 

ال��ن��س��اء  ي��س��ب��ق��ون  ال����رج����ال   ¶

النفس  ق��ت��ل  ق����رار  ات��خ��اذ  ف��ي 

ال���م���ن���ت���ح���ري���ن  م������ن   %61  ¶
ع��ام��اً و35   19 بــيــن  أعــمــارهــم 

¶  التعديل سيطول آلية منح إقامة »كفيل نفسه« لتسهيل اإلجراءات للراغبين فيها 
¶ خطوات واجبة لجذب االستثمارات إلى البالد ومنح حرية الحركة ألصحاب الشركات

»معهم أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران«

البحرين: ضبط عناصر خططت لعمليات إرهابية
أمس،  البحرينية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
لعمليات  خططوا  عناصر،  على  القبض 
أسلحة  ضبطت  أنها  إلى  الفتة  إرهابية، 

إيران. مصدرها  ومتفجرات، 
وق�����ال�����ت ال�������������وزارة: »ف�������ي ع���م���ل���ي���ة أم���ن���ي���ة 
املخابرات  جهاز  مع  بالتعاون  استباقية 
تم  الجنائية،  واألدلة  واملباحث  الوطني 
في  إرهابية شرعت  عناصر  على  القبض 
ال��ت��خ��ط��ي��ط واإلع�����داد ل��ع��م��ل��ي��ات إره��اب��ي��ة 
وضبط  األهلي،  والسلم  األم��ن  تستهدف 
لدى  إيران،  مصدرها  ومتفجرات  أسلحة 
ت���ل���ك ال���ع���ن���اص���ر امل���رت���ب���ط���ة ب���م���ج���م���وع���ات 

إيران«. في  إرهابية 
وس��ب��ق ل��ل��ب��ح��ري��ن أن ن��ج��ح��ت ف��ي إح��ب��اط 
ه����������ا إي����������ران، ك���ان���ت  ع���م���ل���ي���ات ت����ق����ف وراء
ت��س��ت��ه��دف أم��ن��ه��ا ال���وط���ن���ي. ف��ف��ي ي��ول��ي��و 
ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة{،  }ال��داخ��ل��ي��ة  أع��ل��ن��ت   ،2015
إح����ب����اط م���ح���اول���ة ل���ت���ه���ري���ب أس���ل���ح���ة ع��ن 
ط��ري��ق اث��ن��ني م��ن م��واط��ن��ي��ه��ا ع��ل��ى ع��الق��ة 
ب���إي���ران واع���ت���رف���ا ب��ت��س��ل��م ال��ش��ح��ن��ة ال��ت��ي 
وذخيرة  آلية  وأسلحة  متفجرات  شملت 
م����ن إي����ران����ي����ني خ������ارج امل����ي����اه اإلق���ل���ي���م���ي���ة 

. ينية لبحر ا
بعد  الجديدة  الخلية  عن  اإلعالن  ويأتي 
اخ���ت���ت���ام م���ؤت���م���ر ح������وار امل���ن���ام���ة ل���أم���ن، 
ال������ذي ت����ط����رق خ����الل����ه أك����ث����ر م����ن م���س���ؤول 
إل�����ى ال���ت���ه���دي���دات ال���ت���ي ت��م��ث��ل��ه��ا ط���ه���ران 

املنطقة. في  وسياستها 
دولي  | ص14 سوداني مسن رافعاً شارة النصر مطالباً بعودة الحكم المدني في الخرطوم

السودان.. 
المسار االنتقالي 

على المحك
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ال���واق���ع أرض  ع��ل��ى  ال��ت��ش��ري��ع��ات  ب��ت��ف��ع��ي��ل  م���ت���زاي���دة  م��ط��ال��ب 

العنف ضد النساء
ر.. والتطبيق مفقود القانون متوفِّ

أميرة بن طرف
ي���أت���ي ال���ي���وم ال���ع���امل���ي ل��ل��ق��ض��اء ع��ل��ى ال��ع��ن��ف ضد 
امل�������رأة، ال�����ذي ي���ص���ادف 25 ن��وف��م��ب��ر م���ن ك���ل ع���ام، 
ليثير الشجون والتساؤالت بسبب تزايد معدالت 
ال��ق��وان��ن  ف��ي تفعيل  ال��ن��س��اء«، وال��ت��أخ��ر  »تعنيف 

على أرض الواقع لحماية نصف املجتمع. 
 ومنذ أن خرجت الكويت، بإقرارها قانون العنف 
االس��ري ع��ام 2020، من دائ��رة ال��ف��راغ التشريعي 
ملناهضة ال��ع��ن��ف ض��د امل����رأة، ك��ان��ت ع��ل��ى موعد 
م��ع ب��ارق��ة أم���ل، ف��ي ان��ه��اء ال��ظ��اه��رة ع��ب��ر وج��ود 
 رغم صدور 

ْ
اط��ار قانوني يحمي املعنفات، لكن

ال��ق��ان��ون ه��ن��اك ق��ص��ور ف��ي التنفيذ، تمثل بعدم 
اآلن، وع��ل��ى رأسها  ال��ق��ان��ون حتى  ب��ن��ود  تفعيل 
انشاء مالجئ للمعنفات واملعنفن، التي تعتبر 
»صمام امان« تحد من زيادة نسبة الجرائم في 

الكويت.
وال يمكن اعتبار العنف ظاهرة محلية فقط، فعلى 
ال��ذي حققه )وال يزال(  سبيل املثال، فإن االنتشار 
ال���ذي ع���رض أخ��ي��را   MAID ال��خ��ادم��ة، او مسلسل 
على منصة نيتفلكس، لم يكن محض صدفة، فقد 

حمل رسائل قوية وواقعية من واقع قضايا املرأة 
ال��ت��ي ب���دت ه��م��وم��ه��ا واح�����دة ف���ي ك���ل امل��ج��ت��م��ع��ات، 
وم��ع��ارك��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق ذات���ه���ا ت��ت��ش��اب��ه ف���ي ال��ش��رق 
والغرب، فذات القضايا املتعلقة بالعنف النفسي، 
واه���م���ي���ة وج�������ود م����الج����ئ ل���ل���م���ع���ن���ف���ات، وق���ض���اي���ا 
قصص  على  تنطبق  وغ��ي��ره��ا،  التعليم  استكمال 

واقعية كثيرة ومشابهة في البالد.
ف��ق��ص��ة امل��س��ل��س��ل، ت��ن��ط��ب��ق ب��امل��ض��م��ون، دون����ا عن 
التفاصيل، على قصة مواطنة في العقد الثالث من 
لتعرضها  ع��ن زوج��ه��ا  االن��ف��ص��ال  لت 

ّ
عمرها، فض

اال  املستمر هي وابنها،  اللفظي والنفسي  للعنف 
م��ن جهة،  االن��ف��ص��ال  لفكرة  اسرتها  تقّبل  ع��دم  ان 
وع����دم وج����ود م��الج��ئ ح��ك��وم��ي��ة م���ن ج��ه��ة اخ���رى، 
قاداها الى العودة الى زوجها من جديد، لتتعرض 
لذات املمارسات العنيفة السابقة، في مشهد يؤكد 

اهمية وجود مالجئ للمعنفات في البالد. 
ورغم عدم وجود احصائيات رسمية تبن العدد 
ال��ب��الد، فقد اش���ارت دراس��ة  ف��ي  الفعلي للمعنفات 
سابقة الستاذة االعالم بجامعة الكويت د.فاطمة 
ان نسبة 53% من  ال��ى  بالقبس،  ��ش��رت 

ُ
ون ال��س��ال��م 

النساء في الكويت تعرضن ألحد اشكال العنف.

نور بن حيدر:
وعي المرأة بحقوقها 

يجعلها تدافع عن نفسها

ق�������رَّ ق����ان����ون ال��ع��ن��ف 
ُ
»ف�����ي ح����ن أ

األس�����������������ري ودخ��������������ل ح���ي���ز 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ؛ ل��ك��ن إل���ى اآلن ال 
��ف��ات وال 

َّ
م���اج���ئ ل��ل��م��ع��ن

ن���ع���رف ال���س���ب���ب«. ه��ك��ذا 
ب�����دأت امل��ح��ام��ي��ة ن����ور بن 

 
ً
ح���ي���در ح��دي��ث��ه��ا، م���ؤك���دة

ض�����������رورة ت����وف����ي����ر م���اج���ئ 
��ف��ن ع��ل��ى ح��دٍّ 

َّ
��ف��ات وامل��ع��ن

َّ
ل��ل��م��ع��ن

قر عام 
ُ
أ  املثل ب�قانون الطفل الذي 

ً
سواء، ضاربة

2015، والذي نص على انشاء ماجئ للمعنفن 
من االطفال لكن الى اآلن ال ماجئ لهم. 

أن توافر املاجئ  واش���ارت بن حيدر ل� سبقلا 
املعنفن،  الجرائم بحق  ارت��ك��اب  ف��رص  م��ن  يقلل 
ويحميهم من األضرار التي ممكن أن تلحق بهم 
من ج��راء وج��وده��م في مكان اإلق��ام��ة أو السكن 
 أن 

ً
نفسه مع من يمارس التعنيف عليهم، مشيرة

يقل س��وءًا عن  الضحية ال  النفسي على  العنف 
العنف املادي.

وش��������ددت ع���ل���ى اه���م���ي���ة وع�����ي االن�����س�����ان، وع��ل��ى 
الخصوص املرأة، بحقوقها، فمتى ما عرفت املرأة 
للدفاع  موقفًا  وات��خ��ذت  االي���ذاء  حقوقها رفضت 
االستقال  أن  ذات��ه  بالوقت   

ً
م��ؤك��دة نفسها،  ع��ن 

املادي هو الدرع الحصينة حيث تستطيع ضحية 
االلم  مسببات  عن  باالبتعاد  ق��رار  اتخاذ  العنف 
واملعاناة، اما اذا كان املعنف تابعًا ماديًا للجاني 
فذلك بمنزلة الحكم بالسجن املؤبد بالبقاء تحت 

رحمته.

بدور الرشيد: إلعداد الئحة قانون العنف األسري
العنف  لقانون  الداخلية  الائحة  الجميع بانتظار  أن  الرشيد  أكدت املحامية بدور 

االسري لتفعيله، مشيرة إلى أن املجلس االعلى لشؤون االسرة يتوجب عليه 
تحديد لجنة مختصة إلعداد الائحة الداخلية لهذا القانون.

واكدت الرشيد ل� سبقلا اهمية وجود ماجئ للمعنفات لتطوير املجتمع 
والحفاظ على االمن واالرتقاء بمكانة امل��رأة، مشيرة الى زي��ارة لها برفقة 
ملاجئ  املحامن  لجمعية  التابعة  امل���رأة  لجنة  ف��ي  االرب���ش  منى  املحامية 

اجتماعيات  اختصاصيات  ب��وج��ود  تميزت  ال��ت��ي  الخليج،  ب���دول  املعنفات 
واطباء وشرطة مجتمعية واختصاصين نفسين ملعالجة املشاكل التي تواجه 

املعنفة وايواءها لخفض احتمالية الجرائم.

تعديل وشيك آللية أذونات العمل.. و15 عامًا إقامة للمستثمرين الوافدين

نظام الكفيل في دائرة الحلحلة
خالد الحطاب

بعد سنوات من االنتقادات الموجهة 
إلى نظام الكفيل، دخل هذا النظام في 

دائرة الحلحلة، فيما بدا سوق العمل على 
موعد مع تغييرات جوهرية كشف عنها 

مصدر مسؤول ل� سبقلا.

أش��ار امل��ص��در إل��ى أن ه��ذه التغييرات يفترض أن 
ت���رى ال���ن���ور خ���الل ال��ف��ت��رة ال��ق��ري��ب��ة امل��ق��ب��ل��ة، حيث 
تعكف عليها الجهات املعنية وفق خطة مدروسة، 
وذل����ك مل��واك��ب��ة ال��ت��وج��ه��ات ال��رام��ي��ة إل���ى ال��ت��ن��وي��ع 

االقتصادي والتحوالت الحادثة في سوق العمل.
وعلى غرار أنظمة اإلقامة املعمول بها في بعض 
ال����دول امل���ج���اورة ل��ت��ع��زي��ز االن��ف��ت��اح ودع���م التنوع 
االقتصادي، كشف مصدر مسؤول عن توجه ملنح 
للوافدين  إقامات تتراوح مدتها بن 5 و15 عامًا 
امل��س��ت��ث��م��ري��ن وأص�����ح�����اب ال����ش����رك����ات وامل���ش���اري���ع 
التجارية والرؤساء التنفيذين في بعض األعمال.
وق����ال امل���ص���در ل���� سبقلا إن ال��ح��ك��وم��ة ت��ت��ج��ه إل��ى 
ت��ع��دي��ل ن��ظ��ام اإلق���ام���ات وأذون�����ات ال��ع��م��ل وتنويع 
أش��ك��ال اإلق��ام��ة ف��ي ال��ب��الد، م��ن دون ال��ح��اج��ة إل��ى 
ن���ظ���ام ال���ك���ف���ي���ل، وذل������ك ل��ب��ع��ض ال����واف����دي����ن ال���ذي���ن 

يخدمون االقتصاد الوطني.

خطوات عملية 

وأوض��ح أن ه��ذه الخطوات ب��دأت بصورة عملية، 
أخ���ي���رًا، ب��ت��ح��دي��د ال��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ل��ب��ع��ض أوج���ه 
امل��س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ن���ظ���ام اإلق����ام����ات ال���ج���دي���د ال���ذي 
ي��س��ت��ه��دف أص���ح���اب االس���ت���ث���م���ارات ال���راغ���ب���ن في 
تنفيذ مشاريع داخل البالد او أصحاب املشاريع 
ال���ق���ائ���م���ة، ال���ذي���ن ي��ح��م��ل��ون اق����ام����ات وف����ق ال��ن��ظ��ام 
إق��ام��ات  »امل�����ادة 18«، وس��ي��ج��ري منحهم  ال��ح��ال��ي 

تصل مدتها إلى 15 عامًا على »كفالة الدولة«.
ال���خ���ط���وة تعتبر  وف��ي��م��ا اع��ت��ب��ر امل���ص���در أن ه����ذه 
ح��ل��ح��ل��ة ل��ن��ظ��ام ال��ك��ف��ي��ل ال���ح���ال���ي، أش����ار إل����ى أن��ه��ا 
ستعزز خطة جذب االستثمارات إلى البالد ومنح 
حرية الحركة ألصحاب الشركات، ومن املتوقع أن 
يجري فصل املستثمرين في نظام منح اإلقامات 
عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم اقامات 
قر 

ُ
خاصة بهم، وفق لوائح واجراءات قانونية ست

قريبًا.

ول��ف��ت إل���ى أن ال��ت��ع��دي��ل س��ي��ط��ول أي��ض��ًا آل��ي��ة منح 
إقامة »كفيل نفسه« من خ��الل تسهيل اإلج��راءات 
على الراغبن فيها، ال سيما من أقام في البالد ملدة 
طويلة وقدم لها خدمات جليلة أو عمل في الجهاز 
شؤونه  ادارة  على  مالية  ق���درة  ول��دي��ه  الحكومي 
التوجه ال  أن ه��ذا  الحاجة للعمل، مبينًا  من دون 
يزال قيد التباحث في الجهات ذات العالقة، وعلى 
ال��ع��ام��ة للقوى  ال��داخ��ل��ي��ة وال��ه��ي��ئ��ة  رأس��ه��ا وزارة 

العاملة. 

إقامات ال�ستينين

الهيئة  في سياق آخ��ر، كشف مصدر مسؤول في 
العامة للقوى العاملة دخول غالبية املقيمن ممن 
بلغوا 60 عاما من حملة الشهادات الثانوية العامة 
وما دون في دوام��ة مخالفات قانون اإلقامة، بعد 
مرور أكثر من عشرة أشهر على تطبيق قرار منع 

تجديد اذن العمل لهم.
إل��ى أن ه���ؤالء الستينين تفاقمت  امل��ص��در  ول��ف��ت 
أع��ب��اؤه��م بسبب ال��غ��رام��ات امل��ال��ي��ة امل��ت��رت��ب��ة على 

مخالفة اإلق��ام��ة، ورغ���م ص���دور 3 أح��ك��ام قضائية 
تنتصر لهم وتلغي قرار عدم التجديد إلقاماتهم، 
األمل  التجديد والحسم، وتبدد  ي��زال��ون خ��ارج  ال 
ال���ذي ج���رى منحه ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة ب��وج��ود تعديالت 
حيث  االنتظار،  بوابة  في  أدخلتهم  واستثناءات 
ان��ت��ه��ت إق��ام��ات امل��ئ��ات م��ن��ه��م، ع���الوة ع��ل��ى انتهاء 

التمديد القانوني للبعض اآلخر.
وأش�����ار امل���ص���در إل���ى أن ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة تستقبل 
ق��ان��ون اإلق��ام��ة من  ال��ع��ش��رات م��ن مخالفي  يوميا 
أذون���ات  ل��ت��ج��دي��د  منهم  م��ح��اول��ة  ف��ي  ال�ستينين 
ال��ع��م��ل، ل��ك��ن الهيئة ل��م تتلق ح��ت��ى ي���وم أم���س أي 
ت��ع��ل��ي��م��ات ج���دي���دة ب��ش��أن ال��س��م��اح ب��ال��ت��ج��دي��د أو 

تطبيق أي آلية تخصهم.
وذكر: هناك بعض من املقيمن طلب التجديد وفق 
أي شروط رغبة منهم في تجاوز املخالفات التي 
على  ق��درت��ه  وع���دم  بدينارين  يوميا  عليه  تسجل 
ان  مبينا  طبيعي،  بشكل  اليومي  عمله  ممارسة 
مجلس ادارة الهيئة أقر التعديالت املطلوبة على 

القرار، وهو بانتظار توقيع الوزير املختص.

م������������وج������������ز م�����ح�����ل�����ي

منح  آل��ي��ة  س��ي��ط��ول  ال��ت��ع��دي��ل   ¶
لتسهيل  نفسه«  »كفيل  إقامة 

اإلجراءات للراغبين فيها 

¶ خطوات واجبة لجذب االستثمارات 
إل���ى ال��ب��اد وم��ن��ح ح��ري��ة ال��ح��رك��ة 

ألصحاب الشركات

¶ أبناء ال�60 في دائرة المعاناة رغم 
صدور 3 أحكام لمصلحتهم

»الشؤون«: تقديم المساعدات 
االجتماعية »أوناين«

كشفت الوكيلة املساعدة للتنمية االجتماعية في وزارة 
ال��وزارة  الهاجري عن عزم  االجتماعية هناء  الشؤون 
اطاق آلية جديدة لطلب املساعدات االجتماعية، وذلك 
امليكنة  مراحل  اكتمال  بعد  »أوناين«  ال� خدمات  عبر 

املختلفة.
وأض��اف��ت ال��ه��اج��ري ف��ي تصريح ص��ح��اف��ي، سيكون 
ه���ن���اك ب���رن���ام���ج إل���ك���ت���رون���ي ت��ج��ري��ب��ي ي��م��ك��ن ط��ال��ب 
املساعدات من متابعة حالة ملفه، سواء االستمرارية 
أو اإلغ��اق، الفتة إل��ى رب��ط قريب لخدمة الهاتف، من 
توافر  للمستفيدين حال  ارس��ال رسالة نصية  حيث 

تغيير على حالة امللف.
الخيرية،  الجمعيات  م��ع  اإلل��ك��ت��رون��ي  ال��رب��ط  وب��ش��أن   
أشارت الهاجري إلى أن »الشؤون« جاهزة للربط اآلن 
م��ع وزارة ال��خ��ارج��ي��ة وال��ب��ن��ك امل��رك��زي، وه��ن��اك بعض 
عليها،  والعمل  مراجعتها  تجري  التي  الفنية  األم��ور 
ومن ثم تحديد موعد اطاق الربط اآللي بن الجهات 

الحكومية والجمعيات.

7 خطوات مرتقبة

 5 ب��ي��ن  ت����ت����راوح  إق���ام���ة   -  1
ال��ف��ئ��ات ل��ب��ع��ض  ع���ام���اً  و15 

ن��ظ��ام  ف����ي  ال���ت���وس���ع   -  2
»ك�������ف�������ي�������ل ن�����ف�����س�����ه« 

ف���ي  ت�����س�����ه�����ي�����الت   -  3
اإلق�����ام�����ة ل��ل��م��س��ت��ث��م��ري��ن

اإلق��ام��ات  أش��ك��ال  تنويع   -  4
وت����س����ه����ي����ل اإلج�������������راءات

ن����ظ����ام  ت������ع������دي������ل   -  5
إص���������دار أذون����������ات ال��ع��م��ل 

المستفيدين  ت��ح��دي��د   -  6
الجديد اإلق��ام��ات  ن��ظ��ام  م��ن 

ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن  ف���ص���ل   -  7
ف���ي ن��ظ��ام م��ن��ح اإلق���ام���ات 
ع����ن »ال�����ق�����وى ال���ع���ام���ل���ة«

أميرة بن طرف
ت���ؤك���د االرق�������ام ال��رس��م��ي��ة ل��ل��ع��ام��ل��ن ف���ي ال��ق��ط��اع 
الحكومي ان ما يقارب نصف الكويتين العاملن 
ف����ي ه�����ذا ال���ق���ط���اع ه����م م����ن اص����ح����اب ال���ش���ه���ادات 
االرق��ام  تبن  بينما  الجامعية،  وف��وق  الجامعية 
منخفضة  الوسطى  التعليمية  الطبقة  نسب  ان 
م���ق���ارن���ة ب���ال���ج���ام���ع���ي���ن ف����ي ال���ق���ط���اع ال��ح��ك��وم��ي 

رغ���م ان اح��ت��ي��اج��ات ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة تكشف 
ال��ح��اج��ة امل��ل��ح��ة ل��ل��خ��ري��ج��ن م���ن ح��م��ل��ة ال��دب��ل��وم، 
وذل����ك ل��س��د ال��ن��ق��ص ف���ي 4 م��ج��م��وع��ات وظ��ي��ف��ي��ة، 
التجاري  كالتفتيش  التفتيش  تخصصات  مثل 
البيئة  وح��م��اي��ة  وم��ق��اي��ي��س  واوزان  وال��ص��ن��اع��ي 
وغيرها، وكذلك دبلوم تخصصات الدعم االداري 
التخصصات  ودب��ل��وم  وال��ط��ب��اع��ة،  كالسكرتارية 
ال��ه��ن��دس��ي��ة م��ث��ل ه��ن��دس��ة ح���اس���ب آل����ي وص��ي��ان��ة 

حاسب آلي، وكذلك تخصصات دبلوم القانون.
وك����ش����ف����ت اح����ص����ائ����ي����ات ح����دي����ث����ة ع�����ن امل���س���ت���وى 
التعليمي للعمالة الوطنية في القطاع الحكومي، 
ان نحو 48% من اجمالي الكويتين العاملن في 
ال�����وزارات وامل��ؤس��س��ات الحكومية ه��م م��ن حملة 
بينما  وال��دك��ت��وراه،  واملاجستير  ال��ب��ك��ال��وري��وس، 
الجامعية  ودون  ال��ث��ان��وي��ة  ف��وق  ش��ه��ادات  حملة 
اج��م��ال��ي  م��ن  ال���ى %14.2  ت��ص��ل نسبتهم  ب��ال��ك��اد 

الكويتين في القطاع.
وب��ي��ن��ت االرق�������ام ان ن��س��ب��ة االم���ي���ة م��ن��ع��دم��ة بن 
املوظفن الحكومين الكويتين، وكذلك نسبة من 
بلغت نسبة  بينما  فقط،  والكتابة  القراءة  يجيد 
الوطنية  العمالة  م��ن  االب��ت��دائ��ي��ة  ال��ش��ه��ادة  حملة 
بينما   ،%10.7 املتوسطة  الشهادة  1.2%، وحملة 
امل��وظ��ف��ن الكويتين ه��م من  21.4% م��ن اج��م��ال��ي 

حملة شهادة الثانوية او ما يعادلها.

نصف العمالة الوطنية في القطاع الحكومي.. جامعيون فأعلى

الستينيون بانتظار تجديد إقاماتهم )تصوير: محمود الفوريكي(

الكويت وبنغادش:
تعزيز العاقات المشتركة 

المشاركون في االحتفال

مي السكري 
في إطار التعاون املشترك، أعلنت الكويت وبنغادش 
عن تدريبات عسكرية مشتركة وتعاون شامل في كل 

املجاالت، والعمل معًا على تعزيز العاقات. 
وش����دد ن��ائ��ب رئ��ي��س األرك������ان ال��ع��ام��ة ل��ه��ي��ئ��ة اإلم����داد 
الثنائية  العاقات  عمق  على  العبيدي  خالد  والتموين 

بن الكويت وبنغادش.
جاء ذلك خال االحتفال الذي أقامه امللحق العسكري 
في سفارة بنغادش أول من أمس بمناسبة الذكرى ال� 

50 للقوات املسلحة البنغادشية.

»التربية«: استثناء
7 تخصصات من شرط الخبرة

هاني الحمادي
ط��ل��ب من  ق��د  ال��ع��ام  التعليم  ق��ط��اع  أن  علمت سبقلا 
نظيره القطاع اإلداري استثناء 7 تخصصات مطلوبة 
م���ن ش��رط  ال��ح��ال��ي 2021 – 2022  ال���دراس���ي  ل��ل��ع��ام 
الخبرة، وذل��ك بسبب نقص أع��داد املعلمن في بعض 
امل��دارس، إضافة الى فتح مدارس جديدة ال سيما في 

منطقة االحمدي التعليمية.
وذكرت املصادر التخصصات التي تم استثناء شرط 
التعليمي  بالسلك  العمل  ف��ي  للراغبن  منها  ال��خ��ب��رة 
فقط(،  )ذك���ور  اإلنكليزية  اللغة  وه��ي  التربية  ب���وزارة 
تخصصات  وجميع  فقط(،  )ذك��ور  الفرنسية  واللغة 
ال���ع���ل���وم م��م��ث��ل��ة ف����ي ال���ف���ي���زي���اء وال���ك���ي���م���ي���اء واألح����ي����اء 
وال��ج��ي��ول��وج��ي��ا )ذك����ور ف��ق��ط(، إض��اف��ة إل���ى تخصص 
 ع���ن تخصص 

ً
ال��ري��اض��ي��ات )ذك�����ور وإن������اث(، ف��ض��ا

الفيزياء )إناث(.
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األمير يهنئ الرئيس اللبناني 
بذكرى االستقالل

ب���ع���ث س���م���و أم����ي����ر ال���ب���اد 
الشيخ نواف األحمد برقية 
تهنئة إلى الرئيس اللبناني 
ال������ع������م������اد م�����ي�����ش�����ال ع�����ون 
استقال  ذك��رى  بمناسبة 

باده.
وب���ع���ث س���م���و ول�����ي ال��ع��ه��د 
ال���ش���ي���خ م���ش���ع���ل األح����م����د، 
ورئ������ي������س م����ج����ل����س األم������ة 
م�������رزوق ال���غ���ان���م، ورئ���ي���س 
م����ج����ل����س ال���������������وزراء س��م��و 
ال����ش����ي����خ ص����ب����اح ال����خ����ال����د، 

برقيات مماثلة.

سفير أذربيجان: الكويت سّباقة 
في تعليم الالجئين السوريين

أت سفارة أذربيجان بفوز وحصول الكويت 
ّ
هن

ع���ل���ى م���ق���ع���د ف�����ي امل���ج���ل���س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ال���ت���اب���ع 
ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

»اليونيسكو« للفترة من 2021 وحتى 2025.
وق����ال س��ف��ي��ر أذرب��ي��ج��ان ل���دى ال��ب��اد إي��ل��خ��ان 
ق����ه����رم����ان ف�����ي ت���ص���ري���ح ص���ح���اف���ي أم������س إن 
ال��ك��وي��ت ك��ان��ت ح��اض��رة ف��ي مختلف هيئات 

»اليونيسكو«، وحققت رسالتها بكرامة.

املنظمة،  أنشطة  ال��ك��وي��ت دع��م��ت  أن  وأض���اف 
وق�������دم�������ت دع������م������ًا م�����ال�����ي�����ًا ك�����ب�����ي�����رًا مل����ش����اري����ع 
»ال��ي��ون��ي��س��ك��و« ف���ي ال���ب���ل���دان امل����ج����اورة، مثل 

اليمن ولبنان والعراق. 
النبيلة موضع  اللفتات  ه��ذه  أن  إل��ى  وأش���ار 
تقدير كبير من قبل قيادة املنظمة، وكذلك من 
قبل دول العالم كخطوة إنسانية كبرى. فهي 

سّباقة في هذا الدعم اإلنساني.

كوثر  وال��س��ام  للتنمية  امل���رأة  رئيسة معهد  أعلنت 
ال��ج��وع��ان ان��ع��ق��اد امل��ن��ت��دى ال��خ��ل��ي��ج��ي االف��ت��راض��ي 
وم����وض����وع����ه: »األب�����ع�����اد االج���ت���م���اع���ي���ة ل��ل��ج��ائ��ح��ة.. 
ت��ص��ورات.. نظرة مستقبلية، وذل��ك خال  تأثيرات.. 
الفترة من 27 - 29 نوفمبرالجاري، من 7 - 10 مساء 

.»ZOOM عبر منصة
 وق��ال��ت ال��ج��وع��ان: ي��ش��ارك ف��ي امل��ن��ت��دى الخليجي 

ومتخصصة  أك��ادي��م��ي��ة  شخصية   24 االف��ت��راض��ي 
ومهتمة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتساءلت الجوعان – ملاذا يعقد هذا املنتدى؟ وملاذا 
االجتماعية  ال��ح��ي��اة  ف��ي  ك��ورون��ا  تأثير  ن��ؤك��د على 
وت����أث����ي����ره����ا م�����ن ال����ن����اح����ي����ة ال���ص���ح���ي���ة وال���ن���ف���س���ي���ة 
والسياسية  واالق��ت��ص��ادي��ة  والتعليمية  واملعيشية 

واإلعامية وماذا قدم املجتمع املدني؟

وأضافت: ما يهمنا في املقام األول وضع يدنا على 
والتعليمي  االجتماعي  املشهد  ف��ي  التأثير  أهمية 
إج���راءات سياسية ملواجهة  أي��ة  لتفعيل  والقانوني 
ه���ذا ال���وب���اء، ك��ذل��ك ال���وق���وف ع��ل��ى م��وق��ف الحكومة 
ومعطيات  وم��واق��ف،  كإسهامات  الخاص  والقطاع 
املعيشي  االجتماعي  املشهد  عن  وإحصائية  عامة 
لألسر بصفتها التحدي االجتماعي األول، مركزين 

على انعكاسات األزمة على واقع األسرة وأية أزمات 
مستقبلية يفرضها استمرار هذا الفيروس املتحور.

وأشارت الجوعان إلى أهداف املنتدى ومنها:
1 - رص��د أه��م اآلث��ار واملشاكل التي خلفها انتشار 
فيروس كورونا على املجتمع بصفة عامة، واملشاكل 
ات��خ��ذت ملحاربة  التي  اإلج����راءات  ترتبت على  التي 

الفيروس.

2 - كيفية مواجهة األسر لآلثار السلبية. 
3 - اآلثار االقتصادية للطاقات البشرية.

4 - اآلث�������ار ال���ج���وه���ري���ة ع���ل���ى ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب 
ال����ب����ش����ري )ال���ص���ح���ة  واالس����ت����ث����م����ار ف����ي رأس امل�������ال 

والتعليم واملعارف(.
 وغيرها من األه��داف والتي سيتناولها الباحثون 

في املنتدى.

ZOOM خالل الفترة من 27 - 29 الجاري عبر منصة

المنتدى الخليجي االفتراضي يناقش األبعاد االجتماعية للجائحة
كوثر   الجوعان

أكدت تضامنها مع رئيسة جمعية أمن المعلومات

23 جمعية نفع عام للحكومة:
الجهات األمنية ال تحظى بالثقة الراسخة

وضعت 23 جمعية نفع ع��ام الحكومة أمام 
ال���رأي،  ب��ح��ري��ة  يتعلق  فيما  م��س��ؤول��ي��ات��ه��ا، 
م��ط��ال��ب��ة ب��ت��وض��ي��ح ك��ل امل��اب��س��ات املتعلقة 
ال��ج��م��ع��ي��ة  ادارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س���ة  ب���إح���ال���ة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ألم���ن امل��ع��ل��وم��ات وع��ض��وة هيئة 
التدريس في كلية العلوم الحياتية د.صفاء 

زمان إلى النيابة وأمن الدولة.
 وف��ي��م��ا أك�����دت ج��م��ع��ي��ات ال��ن��ف��ع ال���ع���ام عن 
م��ع زم���ان، ش���ددت على أن حرية  تضامنها 
ال��ت��ع��ب��ي��ر م���ك���ف���ول���ة، وه�����ي ح����ق دس����ت����وري، 
وامل����س����اس ب��ه��ا م����رف����وض، م���ش���ددة ع��ل��ى أن 
مع  بالتعامل  ُم��ط��ال��ب��ة  الحكومية  ال��ج��ه��ات 

القضية بكل شفافية وحيادية.
ال��ع��ام ف��ي ب��ي��ان لها  وق��ال��ت جمعيات النفع 
تلقت سبقلا نسخة منه امس: فوجئنا كما 
فوجئ الكثيرون بخبر استدعاء أمن الدولة 
زم��ان  د.ص��ف��اء  م��ع  العامة  النيابة  وتحقيق 
ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال��ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي��س��ة م��ج��ل��س ادارة 
ألمن املعلومات وعضوة هيئة التدريس في 
الكويت  جامعة  ف��ي  الحياتية  العلوم  كلية 
الى التحقيق على خلفية تصريحاتها حول 
والتحقيق  الكويت  لدولة  املعلوماتي  األمن 
معها كمتهمة حول ما أدلت به من معلومات 
ضمن تخصصها، معتبرين أن هذا الحديث 
يؤثر في هيبة الدولة ويهز العاقات مع بلد 

شقيق ويثير الذعر بنی املواطننی.

هيبة الدولة

وأض���اف���ت ال��ج��م��ع��ي��ات: إذ ن���أس���ف م���ن ع��دم 
ت��م��ت��ع ال���ج���ه���ات األم���ن���ي���ة ب��ال��ث��ق��ة ال��راس��خ��ة 
تقديرها  يكون  أن  أو  ال��دول��ة،  هيبة  بمتانة 
للعاقات مع الدول الشقيقة بهذا الضعف، 
أكاديمية  التعامل مع شخصية  عوضًا عن 
بهذه الطريقة غير الائقة، نؤكد أننا نؤمن 
ن��ح��ن ج��م��ع��ي��ات ال��ن��ف��ع ال��ع��ام امل��وق��ع��ة أدن���اه 
بأن حرية التعبير حق كفلته املادة ال�36 من 
ال���19 من االع��ان  الدستور الكويتي وامل���ادة 

ال��ع��امل��ي ل��ح��ق��وق االن���س���ان، وك���م ك��ن��ا نتمنى 
التي حركت  الحكومية  الجهات  تتعامل  أن 
ال���ش���ك���وى ب��امل��س��ؤول��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة وت��وض��ح 

مابسات املوضوع بكل شفافية وحيادية.
وأردف�����ت ب��ال��ق��ول: ك��ن��ا ن��أم��ل ب��ع��دم امل��س��اس 
وإسقاط  صفاء  للدكتورة  العلمية  باملكانة 
ت���ل���ك ال���ت���ه���م امل���وج���ه���ة ال���ي���ه���ا ف���إن���ن���ا ن��دع��و 
ال��ح��ك��وم��ة ال����ى إن���ش���اء ج��ه��از خ����اص إلدارة 
امل��خ��اط��ر واألم�����ن ال��س��ب��ران��ي ل��ي��ك��ون ص��م��ام 
أم���ان وطنيا مل��واج��ه��ة أي ح���وادث ت��ط��رأ في 
املستقبل وف���ق ال��ن��ه��ج االس��ت��ب��اق��ي ب���داًل من 

التعاطي معها وفق ردات الفعل.

ال���ت���ع���ب���ي���ر ب�����ح�����ري�����ة  ال������م������س������اس  ع����������دم   -  1

2 - التعامل مع قضية د.صفاء زمان بكل حيادية وشفافية

ال��م��خ��اط��ر إلدارة  ح���ك���وم���ي  ج����ه����از  ت���أس���ي���س   -  3

4 - النهج االستباقي أفضل من التعاطي مع ردات الفعل

الجمعيات الموقعة 
على البيان

ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
ال���ن���س���ائ���ي���ة، ج��م��ع��ي��ة ال��خ��ري��ج��ن، 
ج�����م�����ع�����ي�����ة امل��������ح��������ام��������ن، راب������ط������ة 
جمعية  الشفافية،  االجتماعين، 
ال����دك����ت����ور ال���ك���وي���ت���ي���ة، ال��ج��م��ع��ي��ة 
الجمعية  ال��ك��وي��ت��ي��ة،  االق��ت��ص��ادي��ة 
الديموقراطية،  للتنمية  الكويتية 
وتقييم  ملتابعة  الكويتية  الجمعية 
الكويتية  الجمعية  البرملاني،  األداء 
ل��ل��ع��م��ل ال��وط��ن��ي، ج��م��ع��ي��ة ال��ث��ق��اف��ة 
الكويتية  ال��ج��م��ع��ي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
ل�������ل�������ت�������راث، ج����م����ع����ي����ة اإلص����������اح 
االجتماعي، الرابطة الوطنية لألمن 
األسري، الجمعية الكويتية لجودة 
التعليم، الجمعيه الكويتية للخدمة 
االج���ت���م���اع���ي���ة، ج��م��ع��ي��ة ال���ح���ري���ة، 
جمعية حماية املستهلك، الجمعية 
ال���ك���وي���ت���ي���ة ل����إع����ام واالت�����ص�����ال، 
الجمعية الكويتية ألمن املعلومات، 
التنموية،  االع��م��ال  ري���ادة  جمعية 
ال��ج��م��ع��ي��ه ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة، 
ال���ج���م���ع���ي���ه ال���ك���وي���ت���ي���ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 

االستراتيجي.

¶ نطالب باإلعالن عن تفاصيل التحقيقات بكل وضوح وشفافية 

4 مطالب
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 مقايضات إلزالتها بين نواب والحكومة 

 قسائم خيطان تحت األنقاض

فهاد الشمري وحمد الحمدان 
ف���ه���ن���اك ف����ي خ���ي���ط���ان ال���ج���ن���وب���ي، وت����ح����دي����دا ف��ي 
أنقاض تحتاج 3.5 ماليني دينار  القطعتني 1 و2 
م����ن أج�����ل إزال���ت���ه���ا ب��ح��س��ب إف�������ادة ع���ض���و ال��ل��ج��ن��ة 
التقشف  الصحية سعدون حماد، وألننا في زمن 
وشح السيولة فإن املليون لها ثقلها وعبئها على 

امليزانية.
رفعوها  والحلول  حلوال،  ي��ري��دون  املنطقة  أهالي 
إلى النواب، واألعضاء نقلوها إلى الحكومة وفق 

سيناريوهني:

سريعا  األنقاض  كل  إزالة  األول: 
وتسليم القسائم للمواطنين.

ألفا من قيمة   11 الثاني: خفض 
يتحمل  والمواطن  القسيمة 

كلفة اإلزالة.

هذه التفاصيل وزيادة ستعرض على سمو رئيس 
املنطقة  أه��ال��ي  ف��ي اجتماع طلبه  ال����وزراء  مجلس 

بمعية نواب، وفق إفادة اللجنة اإلسكانية.

م���ن ج��ه��ت��ه، ط���ال���ب ع��ض��و ل��ج��ن��ة ش�����ؤون اإلس���ك���ان 
والعقار النائب سعدون حماد سمو رئيس الوزراء 
م��ن جنوب  األن��ق��اض  إزال���ة  بالتدخل لحل مشكلة 

خيطان وتسليم القسائم للمواطنني. 

أوامر تغييرية

وق�����ال ح���م���اد ف���ي ت��ص��ري��ح ب���امل���رك���ز اإلع����الم����ي في 
مجلس األمة إن تدخل سمو رئيس مجلس الوزراء 
أص��ب��ح ض����رورة ف��ي ظ��ل ت��داخ��ل امل��س��ؤول��ي��ات بني 
ع��دد م��ن ال��ج��ه��ات، كاشفا ع��ن ع��زم��ه وممثلني عن 
سكان املنطقة طلب مقابلة رئيس ال��وزراء لعرض 

األمر عليه.
وأوض�������ح ح���م���اد أن ال��ل��ج��ن��ة اإلس���ك���ان���ي���ة ن��اق��ش��ت 
خ���الل اج��ت��م��اع��ه��ا أم���س م���وض���وع إزال�����ة األن��ق��اض 
م���ن ال��ق��ط��ع��ت��ني ١ و٢ ب��م��ن��ط��ق��ة خ��ي��ط��ان ال��ج��ن��وب��ي 
واالن���ت���ه���اء م���ن أع���م���ال ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة للمنطقة 

وتوزيع أذونات البناء للمواطنني.
ت��داخ��ل أعمال  أي��ض��ا  اللجنة ناقشت  ان   وأض���اف 
العديد م��ن ال����وزارات ف��ي ه��ذه املنطقة وت��م سماع 
رأي��ه��م ف��ي امل��وض��وع، حيث أك���دوا ض���رورة إح��داث 
أوامر تغييرية في عقد املقاول الحالي إلزالة هذه 
االنقاض بقيمه تصل إلى 3.5 ماليني دينار وبمدة 

تصل إلى ٦ شهور.

كما يبدو أن اللجان البرلمانية تتحرك شيئا فشيئا نحو رفع األنقاض من فوق 
جملة من المقترحات التي أتخمت جدول أعمالها.

وتلقت الحكومة من لجنة الشؤون الصحية وحدها أمس، 38 اقتراحا برغبة، 
بعد أن أمطرتها اللجنة المالية البرلمانية قبل يومين بـ 17 اقتراحا كذلك، 

في وقت كانت لجنة شؤون اإلسكان والعقار تزحزح قسائم خيطان من تحت 
األنقاض.

 المنفوحي: نقل الموظف
غير الملتزم بإنجاز المعامالت

زكريا محمد

شدد املدير العام للبلدية 
على  املنفوحي  أح��م��د  م. 
وض����ع ن���ظ���ام ي���ه���دف إل��ى 

ض���ب���ط ال�����ج�����ودة وق���ي���اس 
ال���ت���زام  م����دى  مل���راق���ب���ة  األداء 

املوظفني املناط بهم العمل على 
األن��ظ��م��ة االل��ك��ت��رون��ي��ة ب��ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ة 

بالسرعة الالزمة في الوقت املحدد.
وأك�������د امل���ن���ف���وح���ي ف�����ي ت���ع���م���ي���م أص������دره 
مل��ت��اب��ع��ة ت��ق��ي��ي��م أداء م��س��ؤول��ي ال��ب��ل��دي��ة 
ال��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى األن���ظ���م���ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، 
وح����ص����ل����ت سبقلا ع����ل����ى ن���س���خ���ة م���ن���ه، 
»ض����رورة ال��ت��أك��د م��ن حجم ودق���ة انجاز 
وسرعة  امل��ع��ام��الت  تأخير  وع���دم  العمل 
التقييم يشمل  أن  إل���ى  م��ش��ي��رًا  اإلن���ج���از، 
ال���ق���درات ال��ل��غ��وي��ة ال��خ��اص��ة واس��ت��خ��دام 
الكمبيوتر حسب حاجة الوظيفة للعمل 
ع��ل��ى األن��ظ��م��ة االل��ك��ت��رون��ي��ة وت��ط��وي��ره��ا 
ب���م���ا ي��ع��ك��س م���س���ت���وى ال���خ���دم���ة ورض����ا 
امل��ت��ع��ام��ل��ني، وق������درة ش��اغ��ل��ي ال��وظ��ائ��ف 
اإلش���راف���ي���ة ع��ل��ى ق���ي���ادة امل����رؤوس����ني من 
خ���الل امل��ت��اب��ع��ة ال��ي��وم��ي��ة ل��ل��م��وظ��ف��ني في 

انجاز األعمال«.

ودع������������ا ج����م����ي����ع م����وظ����ف����ي 
ال���ب���ل���دي���ةب���س���رع���ة إن���ج���از 
األنظمة  على  امل��ع��ام��الت 
اإلل����ك����ت����رون����ي����ة، واألخ������ذ 
لعناصر  االع��ت��ب��ار  بعني 
التقييم عند تقييم الكفاءة 
ال���س���ن���وي، ك���م���ا ي���ج���ب ع��ل��ى 
ش��اغ��ل��ي ال���وظ���ائ���ف اإلش���راف���ي���ة 
إنجاز  ومتابعة  العمل  وت��وزي��ع  تقسيم 
األع����م����ال ب���ه���دف م��ع��رف��ة م���واط���ن ال��خ��ل��ل 
والقصور واتخاذ ما يلزم تجاه املوظف 
بالسرعة  املعامالت  بانجاز  امللتزم  غير 
الالزمة وطلب إحالته للتحقيق، والنظر 
كذلك في نقله لوظيفة ال يتم من خاللها 
تقديم  مجال  ف��ي  الجمهور  م��ع  التعامل 
ال��ت��خ��ط��ي��ط  إدارة  وإخ�����ط�����ار  ال����خ����دم����ات 
التقرير  ضمن  لرفعها  ب��ذل��ك  وال��ب��ح��وث 

الشهري املحال للمدير العام.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر، أح����ال امل��ن��ف��وح��ي إل��ى 
امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي ت��ق��ري��را ب��امل��واف��ق��ة على 
طلب الهيئة العامة للرياضة بتخصيص 
موقع نادي للفروسية بمنطقة الجليعة 
بمحافظة األحمدى - بجانب طريق رقم 
245 ومطل على طريق امللك فهد بن عبد 

العزيز بمساحة 500 ألف متر مربع.

أحمد المنفوحي

فهاد الشمري
ق�����������ال م�������ق�������رر ل�����ج�����ن�����ة ال�������ش�������ؤون 
ال�����ت�����ش�����ري�����ع�����ي�����ة وال������ق������ان������ون������ي������ة 
ال���ب���رمل���ان���ي���ة ه����ش����ام ال���ص���ال���ح إن 
ال����ل����ج����ن����ة ال����ت����ش����ري����ع����ي����ة ان���ت���ه���ت 
خ���الل اج��ت��م��اع��ه��ا ي���وم أم���س ال��ى 
تشكيل لجنة خاصة بني اللجنة 

ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة وم��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد 
ل���ت���ع���دي���ل ص���ي���اغ���ة ب���ع���ض م�����واد 
مشروع بقانون تعارض املصالح 
ب���م���ا ي��ح��ق��ق ال���ع���دال���ة وي����زي����ل أي 
ش����وائ����ب أو م���ث���ال���ب دس���ت���وري���ة، 
خ���اص���ة ان ال���ق���ان���ون ال��س��اب��ق قد 
الدستورية  املحكمة  فيه  انتهت 

الى عدم دستوريته وبطالنه.

وأض������اف ال��ص��ال��ح ف���ي ت��ص��ري��ح 
ل���� سبقلا: اس��ت��ع��رض��ت ال��ل��ج��ن��ة 
خ����الل اج��ت��م��اع��ه��ا ام����س  جميع 
مواد القانون باالضافة الى عدد 
اقتراحات نيابية اخ��رى حول   ٣
نفس الفكر، وانتهت الى تشكيل 
ل��ج��ن��ة خ���اص���ة ب���ني ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة 
وم����ك����اف����ح����ة ال�����ف�����س�����اد ل���ت���ع���دي���ل 

صياغة بعض امل��واد بما يحقق 
ال���ع���دال���ة وي���زي���ل أي ش���وائ���ب أو 
م���ث���ال���ب دس����ت����وري����ة، خ���اص���ة ان 
فيه  انتهت  ق��د  السابق  ال��ق��ان��ون 
امل��ح��ك��م��ة ال���دس���ت���وري���ة ال����ى ع��دم 
دس��ت��وري��ت��ه وب���ط���الن���ه. م��ت��وق��ع��ًا  
عرض القانون على املجلس في 

اولى جلساته.

الحمد: إعفاء 
المستأجر من األجرة 

طيلة فترة األوبئة
تقّدم النائب أحمد الحمد باقتراح 
فقرة  إضافة  بخصوص  بقانون 
البند رقم 1 من املادة  جديدة إلى 
581 م���ن امل���رس���وم ب��ق��ان��ون رق��م 
القانون  67 لسنة 1980 بإصدار 
امل��دن��ي. ون��ص االق��ت��راح ف��ي امل��ادة 
ت����ض����اف ف��ق��رة  األول��������ى ع���ل���ى أن 
جديدة للبند رقم 1 من املادة 581 
م���ن امل���رس���وم ب��ال��ق��ان��ون رق����م 67 
نصها  إل��ي��ه  امل��ش��ار   1980 لسنة 

اآلتي:
العامة  السلطة  قامت  إذا  أن��ه  »كما 
ال��دول��ة  ال��ع��م��ل ف��ي م��راف��ق  بتعطيل 
وذل�����ك بسبب  وق���ف���ه���ا،  أو  ال���ع���ام���ة 
أو  أو األم��������راض  ت��ف��ش��ي األوب����ئ����ة 
أو  الطبيعية،  ال���ك���وارث  أو  ال����زالزل 
آخر  أو ألي سبب  ال��ح��رب  بسبب 
ح��م��اي��ة ل��ل��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة أو األم���ن 
للبلد،  ال��ع��ل��ي��ا  للمصلحة  أو  ال��ع��ام 
انتقاص  أو  ذل��ك غلق  وترتب على 
ك��ب��ي��ر ف���ي ان��ت��ف��اع امل��س��ت��أج��ر من 
ال��ع��ن امل���ؤج���رة، ي��ع��ف��ى امل��س��ت��أج��ر 
م������ن دف��������ع ق����ي����م����ة األج������������رة ط��ي��ل��ة 
ال��ت��ع��ط��ي��ل، ب��ش��رط أال يكون  ف��ت��رة 
ذلك  في  املستأجر هو من تسبب 
الغلق أو االنتقاص الكبير النتفاعه 

من العن املؤجرة«.

»الفنية«: ما 
الجهة المشرفة 

على تنفيذ ميناء 
مبارك الكبير؟

زكريا محمد
دع����ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة ف���ي امل��ج��ل��س 
ال����ذي عقدته  ال��ب��ل��دي ب��اج��ت��م��اع��ه��ا 
ال���ع���ض���و د. ع��ل��ي  أم�����س ب���رئ���اس���ة 
ب��ن س��اي��ر إل���ى إح��ال��ة ط��ل��ب وزارة 
األش���غ���ال ال��ع��ام��ة الع��ت��م��اد ح���دود 
واس���ت���ع���م���االت األراض�������ي ل��ل��م��وق��ع 
الكبير  م���ب���ارك  مل��ي��ن��اء  امل��خ��ص��ص 
البحري ضمن جزيرة بوبيان إلى 
ملخاطبة مجلس  التنفيذي  الجهاز 
الوزراء ملعرفة الجهة املشرفة على 

تنفيذ املشروع.
تنظيم  إع��ادة  اللجنة على  ووافقت 
ع��ق��ارات ورث��ة املغفور له ب��إذن اهلل 
تعالى الشيخ جابر األحمد الجابر 
الصباح الواقعة في منطقة الزهراء 
طلب  إح��ال��ة  طلبت  فيما   ،2 قطعة 
العبدلي  منطقة  في  توسعة كشك 
البلدية  إل��ى  البنزين  جنوب محطة 

إلعداد تقرير.

هشام الصالح: لجنة  إلزالة شوائب »تعارض المصالح«

◄

◄

هشام الصالح

معوقات متشابكة
بن حماد أن هناك معوقات متشابكة تواجه مشروع قسائم جنوب خيطان مثل مناقصة مشروع 
محوالت الكهرباء، حيث سيتم إغالق املناقصة في تاريخ ٣٠ نوفمبر الجاري وإذا لم يتم إقرار األمر 

التغييري وإزالة األنقاض فإن مناقصة املحوالت سيتم تأجيلها إلى موعد آخر.

قرارات » الصحية«
اللجنة أقرت مجموعة من  النائب خليل الصالح ان  على صعيد آخر، أعلن عضو لجنة الشؤون الصحية 
الصحة  وزارة  ف��ي  للعاملن  الطبي  للطاقم  اإلج���ازات  باستبدال رصيد  اق��ت��راح  بينها  برغبة،  االق��ت��راح��ات 
العامة  النقدي وتخفيض الحد األدنى لسن الكويتية املتزوجة املستحقة للمساعدة  البدل  والحصول على 
من 55 إلى 45 عاما. وقال الصالح ل� سبقلا: كما وافقت اللجنة على تخصيص 4 عيادات لغسل الكلى في 

مركز صباح األحمد وتخصيص أندية رياضية في املطالع، وأرجأت البت في قانون العمل الخيري.

تحليل إخباري 
محمد السندان 

 لماذا »شكرًا عبيد«

عند البعض.. ثقيلة؟!
بعد حل عقدة ملف العفو رغم ثقله، إال أن عبارة »شكرا عبيد« 

كانت أثقل عند البعض! 
وق���د ل��وح��ظ س��ك��وت ب��ع��ض امل��ع��ف��و عنهم ف��ي م��ل��ف ال��ع��ف��و، مما 
اثار العديد من التساؤالت في االوساط الشعبية حول سر هذا 
التجاهل او التغافل ملوقف النائب عبيد الوسمي الذي سعى بدعم 

اغلبية نواب كتلة 31 إلنهاء ملف العفو عبر الحوار الوطني.
النهائي، لكن الصمت يبقى مستمرا  امللف بشكله  ورغم طوي 

دون افصاح اصحابه عن ماهية االسباب وراء ذلك التجاهل؟!
فاذا كان التجاهل له مبرر او تفسير عند الخصوم السياسين، 
فانه ال مبرر له عند بعض املعفو عنهم، فهم يدركون قبل غيرهم 
حجم الجهود واملساعي التي بذلت لحل ملف شائك بقي معلقا 
ق��راب��ة ٤ س��ن��وات م��ن��ذ ان ص���درت اح��ك��ام قضائية ب��ح��ق ن��واب 

سابقن وشباب ادينوا في هذه القضية.
وال تزال جميع التساؤالت املثارة حول اسباب تجاهل او تغافل 
ي��ك��ون��وا ضمن اول م��ن ش��ك��روا تلك  ان  م��ن ك��ان يفترض بهم 
املساعي والجهود، تبحث عن اجابة منطقية تسندها مبررات او 
تفسيرات مقنعة، خاصة ان الرأي العام اثنى على الدور الكبير 
ال���ذي ق��ام ب��ه ال��دك��ت��ور عبيد ال��وس��م��ي ف��ي ه��ذا ال��ج��ان��ب وتحمله 
التشكيك والتخوين، وال زالت،  التي بلغت حد  الهجمة الشرسة 
رغم ما نتج عنه من عفو كريم خال من اي شروط او تنازالت او 

تحصن لرئيس الحكومة!
وامل���ف���ارق���ة ان امل��رح��ب��ن ب��ال��ع��ف��و م���ن اص���ح���اب ال��ق��ض��ي��ة وك��ذل��ك 
ال��خ��ص��وم امل��ع��ت��رض��ن، اش��ت��رك��وا ف��ي ح��ال��ة الصمت ع��ن النطق 
بعبارة »شكرا عبيد« التي كانت ثقيلة، لدرجة ان بعض املعفو 
عنهم عجز عن نطقها اثناء الفرحة العارمة التي عاشوها خالل 

عودتهم الى الكويت.
الشكر  بالعفو توجيه  املشمولون  ملاذا استكثر  السؤال:  ويبقى 
ال���ى ال��دك��ت��ور عبيد ال��وس��م��ي ال���ذي ق���ام ب��ج��ه��ود وم��س��اع كبيرة 

توجت بعفو كريم من قبل سمو االمير؟
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7% منهم كويتيون.. والهنود في صدارة الوافدين وفق دراسة حكومية

602 منتحر في الكويت خالل 8 سنوات

 أكدت الدراسة الحكومية، التي أجريت حول 
انماط االنتحار في الكويت بني عامي 2014 
و2018 م��ن قبل باحثني ف��ي دائ���رة األم��راض 
االكلينيكية في كلية الطب بجامعة الكويت 
ال��ج��ن��ائ��ي��ة، ون��ش��رت  ل��أدل��ة  ال��ع��ام��ة  واالدارة 
أن   ،Public Health م���ج���ل���ة  ف����ي  ن���ت���ائ���ج���ه���ا 
االن���ت���ح���ار ي��ع��ت��ب��ر اح�����دى م��ش��ك��ات ال��ص��ح��ة 
ال���ع���ام���ة ف����ي ع�����دة دول ح�����ول ال���ع���ال���م وأح����د 

االسباب العشرة للوفاة.
وأج����ري����ت ه����ذه ال����دراس����ة خ����ال ت��ل��ك ال��ف��ت��رة 
بعد  الكويت  ف��ي  االنتحار  اتجاهات  ملعرفة 
فحص ملفات االدارة العامة لأدلة الجنائية 
ع��ن طريق  وت��ب��ني تسجيل 297 ح��ال��ة وف����اة 
االن��ت��ح��ار، وت��ب��ني أن ال��رج��ال أك��ث��ر ج���رأة من 
النساء في االنتحار، كما أن أغلب املنتحرين 

بالكويت عمالة منزلية وهامشية.
واه���ت���م���ت ال����دراس����ة ب���اي���ج���اد ال���ع���اق���ة بني 
والجنس  كالعمر  الديموغرافية  العوامل 
وم��ن��ط��ق��ة ال��س��ك��ن واالن���ت���ح���ار ب��اس��ت��خ��دام 
م��ن��ه��ج��ي��ة اح���ص���ائ���ي���ة، وأظ����ه����رت ال��ن��ت��ائ��ج 
اعمارها  ال����297 كانت  االنتحار  أن ح��االت 
تتراوح ما بني 19 و35 عاما بنسبة 60.6 
في املئة وما بني 36 و65 عاما بنسبة 36 

في املئة.
81.1 في  ال��غ��ال��ب��ي��ة بنسبة  ال���رج���ال  وي��ش��ك��ل 
العينة مكونة م��ن 20 جنسية  امل��ئ��ة، وك��ان��ت 
م��خ��ت��ل��ف��ة، واح���ت���ل ال��ه��ن��ود ال���ص���دارة بنسبة 
اقلية  الكويتيون  ك��ان  بينما  امل��ئ��ة،  ف��ي   60.2

بنسبة 7.4 في املئة.

تعزيز التوعية

وب���ي���ن���ت ال������دراس������ة ان ال���ش���ن���ق ه�����و ط���ري���ق 
العينة بنسبة  اف���راد  ل��دى  املفضل  االن��ت��ح��ار 

األح��م��دي هي  امل��ئ��ة، وأن محافظة  ف��ي   90.6
االكثر تسجيا لضحايا بنسبة 30 في املئة 
متبوعة بالفروانية بنسبة 25.9 في املئة ثم 

الجهراء بنسبة 21.5 في املئة.
الدراسة أن على حكومة   واظهرت نتائج 
ال���ك���وي���ت ان ت���س���ت���ه���دف امل���ج���م���وع���ة ال��ت��ي 
تسجل اك��ث��ر ع��دد م��ن ال��وف��ي��ات ع��ن طريق 
االن�����ت�����ح�����ار م�����ن خ�������ال ت����ع����زي����ز ال���ت���وع���ي���ة 
والتعليم وتوعية أرباب العمل واملوظفني 
م��ن خ��ط��ورة ه���ذه ال��ح��ال��ة وال��ع��وام��ل التي 

تقود الناس الى املوت. 
 وب��ح��س��ب اح���ص���ائ���ي���ات م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة 
الى  ي���ؤدي سنويا  االن��ت��ح��ار  ف��ان  العاملية 
م��ق��ت��ل ن���ح���و 800 أل�����ف ش���خ���ص، وك���ان���ت 
امل���ن���ظ���م���ة ق�����د اع����ت����رف����ت ب�����ه ك���م���ش���ك���ل���ة م��ن 

مشكات الصحة العامة.

¶ غالبيتهم من العمالة الهامشية والمنزلية

االنتحار في المحافظات:
 األحمدي أوالً ثم 

الفروانية فالجهراء 
وحولي رابعاً 

فالعاصمة.. وأخيراً 
مبارك الكبير 

الرجال أجرأ
من النساء

في اتخاذ قرار
قتل النفس 

االنتحار يؤدي سنوياً 
إلى مقتل نحو

800
ألف شخص حول 

العالم

مواد سامة
 

ال��ى أن دراس���ات اخ��رى في اململكة العربية السعودية بينت ان طرق  ال��دراس��ة  أش��ارت 
نجزتا في الهند بني عامي 2007 

ُ
االنتحار والجنسيات شبيهة بالكويت، لكن دراستني أ

و2013 أظهرتا ان االنتحار بتناول السم هو الطريقة االكثر شيوعا، متبوعة بالحرق، 
ثم الشنق. وعزت الدراسة عدم اللجوء الى االنتحار بتناول مواد سامة في الكويت أو 

دول الخليج الى صعوبة الحصول على هذه املواد مقارنة بدول شبه القارة الهندية.

العمالة المنزلية

أن��ه لم يكن مفاجئا ان تسجل كل من االح��م��دي والفروانية  ال��ى  ال��دراس��ة  لفتت 
وال��ج��ه��راء اكبر ع��دد م��ن ح��االت االنتحار بسبب وج��ود ع��دد كبير م��ن العمالة 
بأنها  تتميز  الجهراء  ان محافظة  وامل���زارع، كما  البناء  وف��ي مواقع  املصانع  في 
فيها  تتركز  الكويتية  العائالت  ألن  املنزلية،  العامالت  م��ن  ع��دد  اكبر  تحتضن 

ويصل معدل العامالت الى اثنتني في كل اسرة.

 الشنق أواًل
 اوضحت الدراسة ان االنتحار شنقا هو الطريقة املفضلة لألشخاص الذين ينوون 
وض���ع ح��د لحياتهم ف��ي ال��ك��وي��ت وت��ب��ني ذل���ك خ���الل دراس����ات س��اب��ق��ة، خ��اص��ة ل��دى 

األشخاص القادمني من شبه القارة الهندية.
واشارت الدراسة الى أنه من غير الواضح ما إذا كان هؤالء يصلون الى الكويت وهم 
يعانون من اكتئاب او أن ظروفهم االجتماعية في الكويت هي من تقودهم الى عوامل 

القلق النفسي واالكتئاب.

 بيئة عمل
الكويت  السياسيني في  القرار من  الحكوميني وصناع  املسؤولني  الدراسة  شجعت 
الى معالجة هذه املشكلة لخلق بيئة عمل صحية ألرباب العمل واملوظفني والعمال، ما 

سيسمح بالتقليل من حجم الظاهرة في الكويت.

 عوامل االكتئاب
اعتبرت الدراسة ان هذا يساعد في فهم عوامل االكتئاب وادارتها كما ينبغي تشجيع 
ارباب العمل على املشاركة في هذه الزيارات لفهم كيفية ادارة موظفيهم حتى يوفروا 
العمل فهم االش��ارات  ارب��اب  لهم بيئة عمل صحية بأقل ضغوط، كما ينبغي على 

املبكرة لالكتئاب واالفكار االنتحارية وطلب مساعدة املختصني عند الحاجة.

 عوامل ديموغرافية
ال��دي��م��وغ��راف��ي��ة، م��ث��ل السن  ال��ع��وام��ل  ال���دراس���ة ف���إن االح��ص��ائ��ي��ات بينت ان  بحسب 
لكن  االنتحار،  طريقة  مع  كبيرة  لها عالقة  يكن  لم  واملحافظة  والجنس  والجنسبة 
تطبيق نموذج االنحدار اللوجتسي بنينّ وجود عالقة قوية بني العوامل الديموغرافية 

مجتمعة واالنتحار شنقا.

 تراجع متواضع
الحظت الدراسة تراجعا متواضعا في مؤشر االنتحار في الكويت الذي انتقل من 
ال��ف ساكن، لكن مشكلة  ال��ى 2018 لكل مئة  الفترة من 2014  ال��ى 2.3 خ��الل   3.2
اج���راءات قليلة جرى  ت��زال م��وج��ودة، وان  املنزلية ما  العمال والعمالة  ل��دى  االنتحار 

اتخاذها لحل املشكلة.

؟

2

3

1

كيف انتحروا
269 انتحروا شنقاً.

21 ألقوا أنفسهم من عٍل.
5 بطلق ناري

2 حرقاً

المنتحرون آخر 3 سنوات

 87 حالة خالل 2019 
95 حالة خالل 2020
120 حالة خالل 2021

ترتيب المحافظات 
89 حالة انتحار في األحمدي

77 في الفروانية
64 في الجهراء

34 في حولي
26 في العاصمة

7 في مبارك الكبير
 

جنسيات المنتحرين
هــــــــــنــــــــــديــــــــــاً
ك��������وي��������ت��������ي��������اً
م�������ص�������ري�������ي�������ن
إي�������ران�������ي�������ي�������ن
س�����ودان�����ي�����ي�����ن
ع��������������راق��������������ي 
ل��������ب��������ن��������ان��������ي 
س������������ع������������ودي

 

االنتحار حسب الجنس
رج�����������������������������������الً
ام��������������������������������رأة

 

 2.3 حالة
لكل 100 ألف نسمة 

 
الطريقة  زال  م��ا  الشنق 
ال��ش��ائ��ع��ة ل��الن��ت��ح��ار في 

الكويت

الهند  م���ن  غ��ال��ب��ي��ت��ه��م 
الجزيرة  شبه  دول  وم��ن 
بنغالدش  وهي  الهندية 

ونيبال وسيالن

ال��م��ن��ت��ح��ري��ن من  أك���ث���ر 
م��س��ت��وي��ات اج��ت��م��اع��ي��ة 

واقتصادية متدنية 

 241
 56

 179
22
8
 3
2

  1
 1
 1

محمد إبراهيم

بعد أن قرعت سبقلا أجراس الخطر بعددها الصادر في 15 نوفمبر 2021 
تجاه تزايد معدالت االنتحار في الكويت، كشفت أرقام دراسة حكومية 

عن ارتفاع ملحوظ في معدالت قتل النفس، حيث انتحر نحو 300 مواطن 
ومقيم خالل الفترة من 2014 - 2018، بيد أن سبقلا حصلت على أرقام 

أخرى من واقع سجالت المخافر لتظهر وقوع 302 حالة انتحار خالل 
السنوات الثالث التالية لفترة اإلحصائية »من يناير 2019 - حتى نوفمبر 

من المنتحرين أعمارهم 2021«، أي أن إجمالي عدد المنتحرين خالل 8 سنوات بلغ 602 حالة.
بين 19 و35 عامًا..

بين 36 و65 عامًا

%61

%36

عدد سبقلا الصادر في 15 نوفمبر 2021
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اليت
LIGHT

5 نصائح لتهدئة السعال

1 - الماء الدافئ المحلَّى بالعسل 

ال���ع���اج���ات امل��ن��زل��ي��ة م���ن أه����م ال���وس���ائ���ل لتخفيف 
ال��س��ع��ال وت��ه��دئ��ت��ه وتقليل امل��خ��اط، وي��ج��ب ش��رب 
ال��ك��ث��ي��ر م����ن ال���س���وائ���ل ع���ن���د اإلص����اب����ة ب��ال��س��ع��ال، 
وكذلك تناول القليل من العسل قبل النوم. وتشير 
الدراسات إلى أن املاء الدافئ املحلى بالعسل يمكن 
أن يساعد في تخفيف السعال. لكن تذكر أال تعطي 
العسل لألطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا. 
ويمكنك أيضًا استخدام املنتجات الطبيعية التي 
ال ت��ح��ت��اج إل���ى وص��ف��ة ط��ب��ي��ة، ال��ت��ي ت��ح��ت��وي على 
ج���رع���ات منخفضة ج���دًا م���ن األس���ب���ري���ن، وع��ن��دم��ا 
يجري تطبيقه على األنسجة امللتهبة الناتجة عن 
في  فإنه يساعد  العلوي  التنفسي  الجهاز  ع��دوى 

تقليل أعراض التهاب الحلق.

2 - أدوية السعال 

ال��س��ع��ال ال��رط��ب ي��ك��ون م��ص��ح��وب��ًا ب��امل��خ��اط أو ما 
يسمى البلغم، وإذا كان من الصعب إخراج املخاط 
أو إذا ك��ان سميكًا ف��ا ب��أس م��ن أخ��ذ دواء مذيب 

للبلغم.

يؤدي ذلك إلى تفكيك تلك املادة اللزجة ومساعدتك 
على التخلص منها. أما إذا كنت تعاني من سيان 
األن��ف أو التنقيط الداخلي على الحلق، فاألفضل 

استخدام دواء يجفف، مثل سودافيد.
ت��ح��ق��ق م���ن ال��ط��ب��ي��ب أي���ض���ًا ق��ب��ل اس���ت���خ���دام دواء 
ال����س����ع����ال ل�����ح�����االت خ���ط���ي���رة م���ث���ل ان����ت����ف����اخ ال���رئ���ة 
واالل���ت���ه���اب ال���رئ���وي وال���ت���ه���اب ال��ش��ع��ب ال��ه��وائ��ي��ة 
امل��زم��ن أو ال��رب��و. وال ت��ع��ِط أدوي���ة ال��س��ع��ال وال��ب��رد 

لألطفال دون سن الرابعة.
في حال السعال الجاف، من املناسب تناول األدوية 
املهدئة التي تساعد في وقف الرغبة في السعال، 
لكن  أف��ض��ل.  بشكل  ال��ن��وم  على  تساعد  أن  ويمكن 
ال تعِط ه��ذا ال��ن��وع م��ن األدوي���ة لألطفال دون سن 

الرابعة، ألنه قد تكون له آثار جانبية خطيرة.

3 - تجّنب المضاد الحيوي

ع����ادة، ال ت��وق��ف امل���ض���ادات ال��ح��ي��وي��ة ال��س��ع��ال؛ ألن 
معظم حاالت السعال ناتجة عن عدوى فيروسية، 
اإلن��ف��ل��ون��زا، وستتحسن في  أو  ال��ب��رد  ن���زالت  مثل 

غضون أسبوع.
امل���ض���ادات ال��ح��ي��وي��ة تعمل ف��ق��ط ع��ل��ى االل��ت��ه��اب��ات 

السعال  لم يتحسن  وإذا  البكتيريا.  التي تسببها 
للتأكد  متخصصًا،  طبيبًا  فاستشر  أسبوع،  بعد 
من أن السبب ليس بكتيريًا، مثل التهاب الجيوب 
الرئوي. وإذا كان األمر كذلك،  األنفية أو االلتهاب 

فقد تحتاج إلى مضاد حيوي.

4 - أدوية الحساسية والربو

تسعل،  أو  تعطس  الحساسية  تجعلك  أن  يمكن 
م���ض���ادات  ي���س���اع���د دواء  ق����د  ب��ك��ل��ي��ه��م��ا.  ت���ق���وم  أو 

الهيستامني بتخفيف السعال.

5 - تجّنب التدخين

م���ن امل��ح��ت��م��ل أن����ك ت��س��ع��ل م���ن ال��ت��دخ��ني أو م��ج��رد 
رائحته، خاصة في الصباح. لكنها قد تكون عامة 
على شيء أكثر خطورة. يؤدي التدخني أحيانًا إلى 
يتحول  التهابًا،  ويسبب  الهوائية،  املسالك  تهيج 
إل���ى ال��ت��ه��اب ال��ش��ع��ب ال��ه��وائ��ي��ة. وي��م��ك��ن أن يكون 
أيضًا عامة تحذير من اإلصابة بالسرطان. راجع 
طبيبك إذا كنت تسعل دم��ًا أو إذا استمر السعال 

أكثر من شهر واحد.

معلومات ال تعرفونها عن الهربس
بحسب تقرير نشرته مجلة Santé، هناك نوعان من 
ال��ن��وع األول، ويسمى أيضًا  ف��ي��روس  ال��ه��رب��س، هما: 
قرحة البرد، وينتشر بشكل رئيسي من خال مامسة 
األغ��ش��ي��ة امل��خ��اط��ي��ة. وف��ي��روس ال��ن��وع 2، وينتقل عن 
طريق االتصال الجنسي، ويسبب الهربس التناسلي، 
ال��ذي يظهر على شكل ق��رح ف��ي األع��ض��اء التناسلية 
أو ال���ش���رج. وه�����ذان ال���ن���وع���ان م���ن ال��ه��رب��س م��ع��دي��ان 
ج���دًا وغ��ي��ر ق��اب��ل��ني ل��ل��ش��ف��اء ح��ت��ى ب��ع��د ع���اج م��ض��اد 
أن  ال��ن��ادرة يمكن  ال��ح��االت  للفيروسات، وف��ي بعض 
التهاب  إل��ى مضاعفات خطيرة، مثل  العدوى  ت��ؤدي 
املعلومات  ال��ع��ني، وفيما يلي بعض  أو تلف  ال��دم��اغ 
األس���اس���ي���ة، ال���ت���ي ي��م��ك��ن أن ت��س��اع��د ع��ل��ى ف��ه��م ه��ذه 

العدوى بشكل أفضل والوقاية منها:

1 ــ الهربس هو عدوى شائعة 
وف����ق م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ف����إن أك���ث���ر م���ن 3.7 
عامًا،   50 عن  أعمارهم  تقل  ممن  مليارات شخص، 
أي نحو نصف سكان املعمورة مصابون بالهربس 

ال��ب��س��ي��ط م��ن ال��ن��وع األول، وت���ق���ّدر امل��ن��ظ��م��ة أن 417 
مليون شخص تتراوح أعمارهم بني 15 و49 عامًا 
م��ص��اب��ون ب��ال��ن��وع ال��ث��ان��ي امل���س���ؤول ع���ن اإلص���اب���ة 
أي  على  ليس  السبب  ول��ه��ذا  التناسلي.  بالهربس 
مصاب أن يشعر بالحرج، ألن العدوى شائعة جدًا.

2 ــ البثور ليست العارض الوحيد 
ي��ط��ل��ق ع��ل��ى اإلص����اب����ة ب���ال���ن���وع األول م���ن ف��ي��روس 
الهربس اسم »قرحة البرد«، لكن هذه البثور ليست 
سوى واحدة من أعراض الفيروس، ففي النوع األول 
أو الثاني من الهربس، يعاني املرضى من عامات 
ال��ح��م��ى وال���ص���داع وآالم  شبيهة ب��األن��ف��ل��ون��زا م��ث��ل 
ال��ج��س��م، وق��د تشمل األع����راض األخ���رى آالم���ًا أسفل 
الظهر وإف��رازات مهبلية غير عادية عند النساء أو 

حرقانًا عند التبول.

3 ــ خطير جداً خالل فترة الحمل 
يعد الهربس خطيرًا بشكل خاص أثناء الحمل، 

إذ ي��م��ك��ن أن ت����ؤدي ق��رح��ة ال���ب���رد إل���ى اإلص��اب��ة 
بالقوباء التناسلية التي تعرض الجنني لخطر 
العدوى عن طريق املشيمة أثناء الوالدة، ويمكن 
أن ت��ك��ون ل��ه��ذه اإلص���اب���ة ع���واق���ب وخ��ي��م��ة على 
صحة املولود، كتلف الجلد واألغشية املخاطية 
أو الحمى أو تلف العني أو حدوث تلف دائم في 

الجهاز العصبي.
وع��ن��د اإلص��اب��ة ب��ال��ه��رب��س أث��ن��اء ال��ح��م��ل، يجب 
استشارة الطبيب فورًا قبل اختيار العاج، إذ إن 
املراقبة الدقيقة في نهاية الحمل وأثناء الوالدة 
ال��ع��دوى،  ان��ت��ق��ال  م��ن خطر  ستقلل بشكل كبير 

وربما يفضل الطبيب إجراء والدة قيصرية.

4 ــ الهربس معٍد منذ الحكة األولى
ال ينتشر الفيروس عند ظهور البثور فحسب، 
ب���ل ي��ن��ت��ش��ر م���ن أول ح���ك���ة، ال�����ذي ق���د ي��س��ت��غ��رق 
عدة أسابيع. لذلك عليك أن تتخذ االحتياطات 
الازمة لحماية من حولك منذ بداية األع��راض 

األول������ى، ب��اإلض��اف��ة إل���ى ت��ج��ن��ب ت��ق��ش��ي��ر ال��وج��ه 
أو ت��ق��ش��ي��ر ال��ب��ث��ور ال���ت���ي ت��ظ��ه��ر ع��ل��ى ال��ش��ف��ت��ني 
ب��اس��ت��خ��دام ال��ش��م��ع، ألن ه���ذا ال��س��ل��وك سينشر 

الفيروس في جميع أنحاء الوجه.
خطر  ف��إن  التناسلي،  بالهربس  يتعلق  وفيما 
العدوى يكون مرتفعًا بشكل خاص أثناء نوبات 
ال��ح��ك��ة، ول��ك��ن أي���ض���ًا، ب���درج���ة أق����ل، خ����ارج ه��ذه 
االختصاصيون  يوصي  السبب  لهذا  ال��ف��ت��رات. 
ب��اس��ت��خ��دام ال��واق��ي ال��ذك��ري ل��ألش��خ��اص ال��ذي��ن 

يعرفون أنهم مصابون بالهربس التناسلي.

 5 ــ تكرار اإلصابة ليس أوتوماتيكياً 
ن��ح��ن ل��س��ن��ا م��ت��س��اوي��ن أم����ام ال��ه��رب��س، فبعض 
األش��خ��اص ن���ادرًا م��ا تتكرر إص��اب��ت��ه��م، وهناك 
الهربس  ف��إن  يكن  ومهما  بانتظام،  م��ن يصاب 
يمكن أن يظهر م��ج��ددًا ب��ع��د ال��س��ن��ة األول����ى من 
اإلصابة، خاصة لدى األشخاص الذين يعانون 

من ضعف الجهاز املناعي.

لطالما تم الترويج للكثير من 
المعلومات الخاطئة عن فيروس 

الهربس، الذي يسّبب ظهور 
حبوب حمى على الشفتين أو 

الهربس التناسلي، ورغم أن هذا 
المرض يمكن أن يكون حميداً، 

فإن المصابين به يواجهون 
ضغوطاً نفسية كبيرة.

والهربس هو عدوى تستمر 
مدى الحياة، وأحياناً تكون 
مصحوبة بأعراض قليلة أو 

معدومة، ويمكن اكتشافه من 
خالل األجسام المضادة في 

الدم. 

سليمة لبال

عندما يدخل الحلق جسم غريب أو غبار، أو يعاني من التنقيط األنفي الخلفي، فإن أولى ردات فعل الجسم تكون السعال، الذي قد 
يساعد على تنظيف الرئتين والقصبة الهوائية، لكنه يمكن أن يؤدي أيضاً إلى التهاب الخاليا المبطنة لمجرى الهواء العلوي، حيث 

يختفي العديد من أنواع السعال من تلقاء نفسه، مثل السعال الناتج عن البرد واإلنفلونزا. أما إذا كانت حالتك أكثر خطورة فال بد من 
عالج السبب، وبال شك هناك طرق للشعور بالتحسن، وفقاً لما استعرضه موقع »ويب ميد« الطبي، هي:

¶ إذا كان لديك سعال 
طويل األمد

¶ إذا كان السعال عميقًا 
مع الكثير من المخاط

¶ إذا كان المخاط دمويًا

¶ إذا استمرت الحمى ولم 
تختِف ألكثر من 10 أيام

¶ إذا كنت تعاني من أزيز
أو ضيق في التنفس

أو ضيق في الصدر

¶ إذا كان طفلك يعاني 
من قشعريرة أو نوبات 

سعال ليلي

¶ إذا كنت ال تشعر بتحّسن

مسّببات للسعال

إذا استمر السعال أكثر من 8 أسابيع، 
االرت��ج��اع  ه��و  السبب  أن يكون  يمكن 
الحمضي أو م��رض االرت��ج��اع املعدي 
السعال  ي��ك��ون  أن  يمكن  أو  امل��ري��ئ��ي. 
اإلن��زي��م  ملثبطات  الجانبية  اآلث���ار  م��ن 
ن��وع من  وه��و  لألنغيوتنسني،  املحول 
أدوي����ة ض��غ��ط ال����دم. وي��م��ك��ن أن يكون 
م��ن أع���راض ال��س��ع��ال ال��دي��ك��ي، وحتى 
ق��ص��ور ال��ق��ل��ب. ل���ذا ال ب��د م��ن متابعة 

طبية لجميع تلك الحاالت.

د. خلود البارون

د. والء حافظ

متى أزور الطبيب؟

د. وليد الضاحي: الرياضة والتغذية الصحية أفضل عالج للوقاية منه

السكر عدو.. راقبه لتأمن شره
السكري مرض مزمن، يدور حوله الكثير من الجدل 
وامل��ع��ت��ق��دات ال��خ��اط��ئ��ة، ل��ك��ن��ه - وف���ق ال��دك��ت��ور وليد 
الضاحي استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري 
ورئ���ي���س راب���ط���ة ال��س��ك��ر ال��ك��وي��ت��ي��ة - ي��ظ��ل »م��رض��ًا 
ال ي��ح��ص��ل ع���ل���ى ال���رع���اي���ة وال���ت���رك���ي���ز ال��ص��ح��ي��ح��ني 

والكافيني«.
وأوض�����ح ال���دك���ت���ور أن »ش���ي���وع اإلص���اب���ة ب��ال��س��ك��ري 
��ل��ون من 

ّ
محليًا جعله أم���رًا ي��ت��ن��ّدر ب��ه ال��ع��ام��ة، وي��ق��ل

ش����أن����ه، رغ�����م ك���ون���ه م���رض���ًا خ���ط���ي���رًا ي���دم���ر ال��ص��ح��ة 
وال���ح���ي���اة ت���دري���ج���ي���ًا«، الف���ت���ًا إل����ى أن »خ���ط���أ ت��ه��وي��ن 

األطباء للمرض«.
: »بعض األطباء يقولون للمريض إن 

ً
وش��رح، قائا

ال���ذي سيازمه  ال��س��ك��ري مثل صديقه  اع��ت��ب��ار  عليه 
ط���وال ح��ي��ات��ه«، م��ردف��ًا: »إال أن ال��س��ك��ري ف��ي ال��واق��ع 
ع���دو، ف��ال��ص��دي��ق ه��و ال���ذي ت��أم��ن غ���دره وت��رت��اح في 
وج��وده، أما العدو فعليك أال تأمن ش��ره، بل تراقبه 
وتتابعه بحرص. مشكلتنا أن الكثير من املرضى ال 

يعتقدون أن السكري عدو، بل يستخفون بضرره«.

الدولة تشجع على اإلصابة 

املشكلة الكبرى ���� وف��ق د.ال��ض��اح��ي ���� ه��ي أن »ال��دول��ة 
السكري  ومكافحة  امل��واط��ن  صحة  رع��اي��ة  تعتبر  ال 
والسمنة من أولوياتها اإلستراتيجية والتخطيطية. 
وي��م��ك��ن ال���ق���ول إن ال���دول���ة ت��ش��ج��ع األك�����ل وال��خ��م��ول 
أم��ر جلي عبر ما يتوافر محليًا من  والكسل، وذل��ك 
مطاعم وإعانات لوجبات سريعة وأغذية التموين 
والتربية،  التعليم  ون��م��ط  مناهج  وح��ت��ى  ال��غ��ذائ��ي، 
امل��ط��اع��م وتسمح  إع���ان���ات  ف��ي دول���ة تشجع  فنحن 
بتوصيل الطعام السريع إلى املنازل طوال الساعات 
ال����24، وه��ذا أم��ر ن��ادر ج��دًا ف��ي ال���دول املتقدمة. ومن 
ال  بشكل  السكنية مخططة  ف��امل��ن��اط��ق  آخ���ر،  ج��ان��ب 
يشجع أبدًا على املشي أو لعب األطفال، فا رصيف 
للمشاة أو مناطق واسعة وآمنة للعب األطفال. كما 

قلصت ال��دول��ة حجم امل��ن��ازل، ما تسبب في بناء كل 
األس���رة،  أف���راد  تكفي  حتى  للسكن،  األرض  مساحة 

ع���ل���ى ح���س���اب إل����غ����اء ال���ح���دي���ق���ة وس����اح����ة ال��ل��ع��ب 
الخارجية«. 

وت��اب��ع ال��ض��اح��ي: »ي��ف��ت��رض أن ت��ح��ذو ال��دول��ة 
العامة  التي تحافظ على الصحة  ال��دول  ح��ذو 
ع���ب���ر ت���وف���ي���ر ب���ي���ئ���ة ص���ح���ي���ة ت����ع����زز ال���ن���ش���اط 
الطعام  ق��وان��ني تنظم بيع  وال��ري��اض��ة وت��ض��ع 
األط��ف��ال  بصحة  االه��ت��م��ام  وت��زي��د  وتصنيعه 
ب��ش��ك��ل خ�����اص، ف��ك��ل ط��ف��ل ي���ول���د ف���ي ال��ك��وي��ت 
بالسكري  ليكون مصابًا  بنسبة %25  ض  معرَّ

في عمر ال���25. وجيل املستقبل ينمو ومعه تنمو 
ك���ارث���ة ص��ح��ي��ة ت��راف��ق��ه��ا ت��ك��ل��ف��ة اق��ت��ص��ادي��ة م��ه��ول��ة، 
ف��ت��ك��ل��ف��ة ع�����اج ورع����اي����ة م���ري���ض ال���س���ك���ري ال���واح���د 
مرتفعة ج���دًا. وامل���وض���وع ل��ي��س ص���رف أدوي����ة فقط، 
صحية  بمشاكل  سيصاب  مريض  رعاية  تكلفة  بل 
كثيرة ويتطلب رعاية من مختلف األطباء والدخول 
إل��ى العناية امل��رك��زة. وعلى سبيل امل��ث��ال، من ال��وارد 
أن يصاب مريض السكري وعمره 50 عامًا بالجلطة 
وصحيًا،  نفسيًا  يعاني  سيجعله  م��ا  السكر،  وق��دم 
وتتوقف إنتاجيته، ويحصل على التقاعد، فيعيش 

ع���ال���ة ع��ل��ى ال����دول����ة وع���ل���ى أس���رت���ه وح���ت���ى على 
نفسه«. 

كيف تصاب بالسكر؟

ال يأتي السكري في يوم وليلة، خاصة السكري 

من النوع الثاني، بل يأتي على مراحل، تبدأ مع 
التي  البنكرياس  في  البيتا  وم��وت خايا  فقدان 

تفرز األنسولني.
وال����دراس����ات ت��ؤك��د أن���ه ف���ي ال���ي���وم ال����ذي ي��ت��م فيه 

ت��ش��خ��ي��ص اإلص���اب���ة ب��ال��س��ك��ري ي���ك���ون 50% من 
خايا البيتا قد ماتت. ومن هنا يستمر االرتفاع 
ف����ي س���ك���ر ال������دم وت���دم���ي���ر ص���ح���ة ج��م��ي��ع أع���ض���اء 
الجسم مع مرور الوقت، ما لم يجِر القيام بكل ما 

يلزم للوقاية من السكري ومضاعفاته.

املرحلة الذهبية

الذهبية،  املرحلة  السكري تعتبر  مرحلة ما قبل 
ف���ه���ي ت���وف���ر ف���رص���ة ك���ب���ي���رة ل��ل��ن��ج��اة م��ن 
اإلص�����اب�����ة، وي���ج���ب ال���ت���رك���ي���ز ع���ل���ى وع���ي 
انتهازهم  األم��ر وأهمية  بهذا  املصابني 
ه��ذه ال��ف��رص��ة، ألن��ه متى م��ا ت��ده��ورت 
ال���ح���ال���ة وج������رى ت��ش��خ��ي��ص اإلص���اب���ة 
وصل  الصائم  سكري  )معدل  بالسكري 
إلى 7 ومعدل السكري التجسسي وصل إلى 6.5( 
ف��ا ع����ودة. ورغ���م ت��روي��ج عمليات ع���اج السمنة 
إل��ى معدالته  السكر  تعيد  التي  للسكري،  كعاج 
الطبيعية، لكن املرضى ال يشفون. فقد يتوقفون 
ع���ن أخ����ذ أدوي������ة ال��س��ك��ر ل���س���ن���وات، ل��ك��ن م��ت��ى ما 
ال��زائ��د والتغذية غير الصحية  ال���وزن  اس��ت��ع��ادوا 
س��ي��رج��ع ال��س��ك��ر وم��ض��اع��ف��ات��ه وي��ح��ت��اج امل��ري��ض 

إلى العاج.

أفضل عاج

املصابني  تناول  فائدة  كبيرة بني  دراس��ة  قارنت 
بمرحلة ما قبل السكري للعقار )دواء غلوكوفاج( 
أو ات��ب��اع��ه��م ن��م��ط ح��ي��اة ص��ح��ي )ت��غ��ذي��ة صحية 
ورياضة ملدة 150 دقيقة في األسبوع(، لتكشف أن 
ما يزيد على 60% ممن اتبعوا نظام حياة صحيًا 
في 30% فقط ممن 

ُ
بينما ش السكري،  م��ن  ��ف��وا 

ُ
ش

تناولوا عقار الغلوكوفاج.
ل�����ذا، م���ن ي��ق��ص��د ال��ط��ب��ي��ب ل���ت���ن���اول ال��غ��ل��وك��وف��اج 
أن  يعلم  أن  عليه  السكري  قبل  م��ا  كعاج ملرحلة 
اتباع نمط حياة صحية،  هناك دواء أفضل، هو 
لن يشفيك من السكري فقط بل سيحسن صحتك 

بشكل شامل.

بادر بالفحص منذ سن الـ25
نصح الدكتور وليد كل من وصل عمره إلى ال�25 وعنده عوامل خطر بقياس معدل السكر 
بشكل دوري، سواء مجانًا في املستوصف أو عبر جهاز املنزلي، موضحًا أن عوامل الخطر 

تتمثل في التالي:

المقاسات الذهبية
التي يجب الحذر منها 

◄ مرحلة ما قبل السكر:
معدل سكر الدم الصائم ما بني 5.6 إلى 6.9 وسكر الدم التجسسي 
ما بني 5.6 إلى 6.4. وهنا عليك عمل كل ما يلزم ملنع اإلصابة باملرض.

◄ إصابة بمرض السكري:
سكر الصائم 7 وأكبر وسكر التجسسي 6.5 وأكبر. وهنا تكون قد 

عت عقد الزواج مع السكري وال فرار لك منه.
ّ
وق

◄ زيادة الوزن والسمنة. 

◄ تقدم العمر.

◄ التاريخ العائلي.

◄ محيط الكرش أكبر من 88 سم للمرأة 
و102 سم للرجل. 

◄ ال��ح��ي��اة ال��خ��ام��ل��ة )ب��م��ع��ن��ى ع���دم وج��ود 
التزام بنشاط رياضي(. 

◄ توافر إصابة بارتفاع ضغط الدم. 

◄ إذا اك��ت��ش��ف ب��ال��ص��دف��ة ح���دوث ارت��ف��اع 
شديد في سكر الدم او إصابة املرأة بسكر 

الحمل سابقًا.



07 اليت الثالثاء 18 ربيع اآلخر 1443 هـ • 23 نوفمبر 2021 • السنة الـ 50 • العدد 17259
life style

8 أطعمة تجنب
االحتفاظ بها في الفريزر

1 - الحليب
للتجميد  ال��ح��ل��ي��ب  خ��ض��وع 
ف������ي ال�����ف�����ري�����زر ي���ت���س���ب���ب ف��ي 
ت��غ��ي��ر ق���وام���ه ك��ث��ي��رًا، ويمكن 
ح��ب��ي��ب��ات  إل�������ى  ي����ت����ح����ول  أن 
وثلج ألنه يحتوي على %87 
م��ن امل���اء. عند إذاب���ة الحليب 
ي��ت��ح��ول  ي���م���ك���ن أن  امل���ج���م���د، 
إل������ى ق���ط���ع وأج����������زاء م���ائ���ي���ة، 
ال��ده��ون  م��ح��ت��وى  زاد  فكلما 
ف���ي ال��ح��ل��ي��ب، زاد ان��ف��ص��ال��ه، 
وي���م���ك���ن اس���ت���خ���دام���ه وق��ت��ه��ا 
لصنع العصائر أو ألغراض 

الخبز فقط.

2 - الخيار
ع��ن��دم��ا ي��ت��م ت��خ��زي��ن ال��خ��ي��ار 
بكثرة في الفريزر، سيصبح 
م����ذاق����ه غ���ري���ب���ًا ت����م����ام����ًا، ك��م��ا 
ي���ت���أث���ر ق�������وام ال����خ����ي����ار، وق���د 
يتحول إلى رطب عند إذابته.

3 - البيض
خضوع البيض للتخزين في 
ال��ف��ري��زر س��ي��ؤدي إل��ى إتالفه 
حرفيًا، حيث إن تخزينه في 
توسيع  في  يتسبب  الفريزر 
محتوى امل��اء، ما قد يتسبب 
في حدوث صدع في الغالف 
ال���خ���ارج���ي وي��ج��ع��ل��ه ع��رض��ة 

للعديد من البكتيريا.

4 - الفاكهة
ب��ال��ف��واك��ه  إذا ك��ن��ت ت��ح��ت��ف��ظ 

ف���ي ال���ف���ري���زر، ف��س��ي��ؤدي ذل��ك 
إل�������ى ف����ق����دان����ه����ا ال���ك���ث���ي���ر م��ن 
ذلك  ليس  الغذائية،  قيمتها 
الفاكهة  فحسب، فعند حفظ 
في الفريزر، فإنه يجففها من 

الداخل ويؤثر في مذاقها.

5 - األطعمة المقلية
وامل�������ق�������ص�������ود ه������ن������ا ل���ي���س���ت 
ال����ع����ب����وات امل����ج����م����دة، وإن���م���ا 
ت����خ����زي����ن األط����ع����م����ة امل���ق���ل���ي���ة 
ال�������ط�������ازج�������ة، ف����ع����ن����دم����ا ي���ت���م 
إعادة  قليها بكثرة، من أجل 
نضعها  الح��ق��ًا،  استخدامها 
في الفريزر، وهذا يؤدي إلى 
صعوبة في إع��ادة التسخني 

وستفقد قوامها املقرمش.

6 - المعكرونة
إذا كنت تعتقد أن االحتفاظ 
ب�����امل�����ع�����ك�����رون�����ة امل����ط����ب����وخ����ة 

امل���ت���ب���ق���ي���ة ف�����ي ال����ف����ري����زر أم���ر 
ط��ب��ي��ع��ي، ف���ه���ذا خ���ط���أ، حيث 
ستصبح املكرونة املطبوخة 
محاولة  عند  طرية  بالكامل 

إعادة تسخينها.

7 - صلصة الطماطم
ع����ن����دم����ا ت���ح���ت���ف���ظ ب��ص��ل��ص��ة 
يتلف  ال��ف��ري��زر  ف��ي  الطماطم 

قوامها أيضًا.

8 - البطاطس
م������ن امل�������ع�������روف أن�����ه�����ا غ��ن��ي��ة 
ب����امل����ح����ت����وى امل������ائ������ي، وع���ن���د 
ت����خ����زي����ن����ه����ا ف��������ي ال�����ف�����ري�����زر 
إذا  ط�����������ري�����������ة،  س������ت������ص������ب������ح 
ك���ن���ت ت���ف���ك���ر ف�����ي االح���ت���ف���اظ 
ب�����ال�����ب�����ط�����اط�����س امل����ط����ب����وخ����ة 
امل��ت��ب��ق��ي��ة ف���ي ال���ف���ري���زر، ف��ُك��ن 
ب��أن��ه��ا سيتغير  ع��ل��ى دراي�����ة 

قوامها.

لماذا تتسبب 
مستحضرات التجميل 

في تهيج البشرة

مهاب نصر
ي��م��ك��ن أن ت��ه��ي��ج م��س��ت��ح��ض��رات ال��ت��ج��م��ي��ل ال��ج��ل��د 
وت��س��ب��ب م��ش��اك��ل م��ث��ل االح���م���رار واالل��ت��ه��اب��ات. إذا 
حدث هذا بشكل متكرر، فقد يؤدي إلى تلف الجلد. 
جميع مستحضرات التجميل، حتى األنواع املضادة 

للحساسية، يمكن أن تسبب آثارًا ضارة.
أو  ال��ج��ل��د  التجميل  مستحضرات  تهيج  أن  يمكن 
تسبب الحساسية. هاتان عمليتان مختلفتان. يبدأ 
ومع  وااللتهاب.  باالحمرار  رئيسي  بشكل  التهيج 
ذلك، في رد الفعل التحسسي قد تشعرين بالحكة 
ال��ح��االت قد  ال��ح��رق��ان، وف��ي كثير م��ن  أو اللسع أو 

تصابني بالبثور بحسب موقع »ستب تو هيلث«.
ال��ع��ط��ور وامل�����واد ال��ح��اف��ظ��ة ه��ي ال��ع��ن��اص��ر امل��س��ؤول��ة 
ع��ن أغ��ل��ب��ي��ة ت��ه��ي��ج ال��ج��ل��د وال��ح��س��اس��ي��ة. ع��ل��ى وج��ه 
ال���خ���ص���وص، أث���ب���ت امل��ت��خ��ص��ص��ون أن امل���ك���ون���ات 
من  أك��ث��ر  الجلد  تهيج  أن  يمكن  التالية  التجميلية 

غيرها:

◄ األمونيا: توجد بشكل أساسي في صبغات 
الشعر. ينتج عنه تهيج أو رد فعل تحسسي.

الكثير  في  املكون  هذا  يستخدم  الكبريتات:   ◄
من أنواع الشامبو. من املهم إلقاء نظرة على امللصق 
املوجود على زجاجة الشامبو إذا كنت تعانني من 

جفاف الجلد أو تهيج فروة الرأس بعد استخدامه.

◄ م��ل��ون��ات ظ���ال ال��ع��ي��ون: ال���ت���أث���ي���رات 
أن  واالل��ت��ه��اب. يمكن  االح��م��رار  ه��ي  الرئيسية هنا 

تتسبب أيضًا في دمع العني.

من  ل��ل��ع��دي��د  ال��رئ��ي��س��ي  امل���ك���ون  الريتينول:   ◄
كريمات مكافحة الشيخوخة. يجد بعض الناس أنه 

يسبب التهيج والجفاف.

في  ال��ع��ط��ور  امل��ت��خ��ص��ص��ون  ي��رب��ط  العطور:   ◄
املنتجات بتهيج الجلد في العديد من املناسبات.

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن أن����ه غ��ال��ب��ًا م���ا ي���ك���ون ال���ت���وق���ف عن 
استخدام املنتج الذي يسبب الحساسية أمرًا كافيًا، 
فإنه في بعض الحاالت قد يكون من الضروري زيارة 

طبيب األمراض الجلدية للحصول على عالج آخر.

2000 سعر حراري في اليوم.. 
رقم قد ال يناسب الجميع

لقد تم اعتماد هذا الرقم في تسعينيات القرن 
يأكل  ما  ملقدار  استطالعات  على  بناًء  املاضي 
اليوم. لذلك ليس مستغربًا أن  األميركيون في 
تجد أن هذا الرقم ليس مناسبًا للجميع، إذ لم 
يؤخذ بعني االعتبار، عند اعتماده، وزن الفرد 
أو عمره أو مستوى لياقته أو ظروفه الصحية 
أو ال��ع��وام��ل األخ���رى ال��ت��ي يمكن أن ت��ؤث��ر على 

مقدار ما يجب أن يأكل. 
يختلف عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها 
ال��ذي يجلس  الشخص  املحترف عن  الرياضي 
في وظيفة مكتبية طوال اليوم أو املراهق الذي 

يمر بطفرة في النمو.

كيف تعرف عدد السعرات الحرارية 
التي تحتاج إليها؟

يعتمد عدد السعرات الحرارية التي تحتاج إلى 
تناولها كل يوم على عوامل عديدة، منها عمرك 
ووزن����ك وج��ن��س��ك وم��س��ت��وى ن��ش��اط��ك وظ��روف��ك 

الصحية وأهدافك املتعلقة باللياقة البدنية. 

وال���ط���ري���ق���ة األك���ث���ر أم���ان���ًا واألك����ث����ر دق����ة مل��ع��رف��ة 
ع���دد ال��س��ع��رات ال���ح���راري���ة ال��ت��ي ت��ح��ت��اج إليها 
تغذية. وهناك بعض  اختصاصي  مقابلة  هي 
الوسائل املتاحة ملساعدتك على القيام بحساب 

تقريبي بنفسك.
اإلنترنت،  على  حاسبة  آل��ة   Mayo Clinic ل��دى 
تتيح لك إدخال عمرك وطولك ووزنك وجنسك 
وم���س���ت���وى ن���ش���اط���ك، ل��ت��ح��دي��د ع����دد ال��س��ع��رات 
الحرارية التي تحتاج إليها للحفاظ على وزنك 
مماثلة.  آل��ة حاسبة   Healthline ول��دى  الحالي. 
ل�����Healthline، ستحتاج إلى إنقاص كمية  وفقًا 
السعرات الحرارية التي تتناولها حاليًا بمقدار 
500 سعر ح��راري في اليوم من أج��ل التخلص 
م��ن رط���ل واح����د )453 غ���رام���ًا( م��ن وزن الجسم 

أسبوعيًا. 
وب��ش��ك��ل ع����ام، ت��ح��ت��اج امل����رأة إل���ى م��ا ب��ني 1500 
و2500 س��ع��ر ح����راري ف��ي ال���ي���وم، وال���رج���ل إل��ى 
من  اح��ت��ي��اج��ات��ك  ول��ك��ن  و3000.   2100 ب���ني  م���ا 
التي  للعوامل  تبعًا  فريدة  الحرارية  السعرات 

سبق ذكرها.

¶ االك��ت��ئ��اب أح���د أس��ب��اب 
انتفاخ البطن

متى تزور الطبيب لعاج الغازات؟
ب��دأت وسائل االعالم  حسب صحيفة لوفيغارو، فقد 
ف��ي ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة تهتم ب��م��رض سيبو )ف���رط نمو 
البكتيريا امل��ع��وي��ة ال��دق��ي��ق��ة( ال���ذي ي��رت��ب��ط ب��ال��غ��ازات 

الشديدة واالنتفاخ، ويشكو منه الكثير من املرضى.
ويوضح ميون أن هذا مؤشر على وج��ود عدد كبير 
الدقيقة، وعلى الخصوص  البكتيريا في األمعاء  من 

بعد الخضوع لعملية في الجهاز الهضمي.
ويمكن تأكيد تشخيص اإلصابة بهذا الداء من خالل 
اختبار تنفسي، ويشير االختصاصي الى أن األطباء 
يمكن أن يتعرفوا على املرض من خالل األعراض، لكن 
م��ن خ��الل التجربة ج��رى تأكيد إص��اب��ة م��ن 5 ال��ى 10 
ف��ي املئة م��ن امل��رض��ى ال��ذي��ن ل��م يخضعوا ألي عملية 

جراحية على مستوى الجهاز الهضمي.
أسباب متعددة  

وت��ع��د م��ت��الزم��ة ال��ق��ول��ون العصبي م��ن ب��ني األم���راض 
التي تتميز بشعور املريض بأعراض غير مريحة في 

الجهاز الهضمي، أبرزها االنتفاخ.
وت��ق��ول ال��دك��ت��ورة ب��ول��ني ج��وي اختصاصية أم��راض 
ال���ج���ه���از ال��ه��ض��م��ي إن امل����رض����ى ن�������ادرًا م����ا ي������زورون 
م��ا يشكون  أنهم غالبًا  رغ��م  ال��غ��ازات  الطبيب بسبب 
الذين يعانون  أم��ا االشخاص  البطن،  انتفاخ في  من 
ب��ش��دة وب��ش��ك��ل ي��وم��ي م��ن ه���ذا االن��ت��ف��اخ فيتأقلمون 
مع الوضع من خالل ارت��داء مالبس واسعة أو تبرير 

حالتهم بكونهم يملكون بطنًا كبيرًا.
وي��ع��ان��ي ال��ك��ث��ي��رون م��ن اإلح����راج بسبب ال���غ���ازات في 
األماكن العامة، خاصة عندما يقضون فترات طويلة 
ف���ي امل��ك��ت��ب أث���ن���اء ال��ع��م��ل، وي��ن��ص��ح ال��خ��ب��راء ب��زي��ارة 
الطبيب ف���ورًا إن ت��زام��ن االن��ت��ف��اخ م��ع أع���راض أخ��رى 
مثل ف��ق��دان ال���وزن وظ��ه��ور ال��دم ف��ي الفضالت وتغير 

في عملية العبور املعوي.
وت��ش��ي��ر ج���وي إل���ى أن أس��ب��اب ال��ش��ع��ور ب��ان��زع��اج في 
الجهاز الهضمي غالبًا ما تكون متعددة، لكن يجب 
أن نتساءل ف��ي حالة االن��ت��ف��اخ، عما إذا ك��ان املريض 

قد زاد وزنه أخيرًا أو تناول غذاء متوازنًا أوعانى من 
اإلمساك.

بالراحة  بالشعور  الصحي  الغذاء  يسمح  ما  وغالبًا 
على مستوى الجهاز الهضمي في غضون أسبوعني 
ال��ى ثالثة أسابيع، كما يجب ع��الج اإلم��س��اك إن كان 
ز 

ّ
املريض يعاني منه، ألن العبور املعوي البطيء يحف

ت��خ��ّم��ر األغ���ذي���ة غ��ي��ر امل��ه��ض��وم��ة ف���ي ال���ق���ول���ون، وه���ذا 
يعني إنتاج املزيد من الغازات.

ك��م��ا أن م���م���ارس���ة ال���ري���اض���ة ت��س��م��ح ب��ال��ت��خ��ل��ص من 
البدني أيضًا  ال��غ��ازات بشكل سريع وي��ؤدي النشاط 
ال��ذي يعد أحد أسباب انتفاخ  إلى مكافحة االكتئاب 

البطن.
وي��ذك��ر م��ي��ون أن 80 ف��ي امل��ئ��ة م��ن ال��غ��ازات امل��وج��ودة 
ف��ي األم��ع��اء م��ص��دره��ا ال���غ���ازات ال��ت��ي نبتلعها أث��ن��اء 
األكل، لذلك يفضل أن نتناول الطعام في هدوء كامل 

ونمضغ ببطء.
وفي ما يخص الطعام، يجب تجنب أي نظام غذائي 

والبقوليات  ال��غ��ازي��ة  وامل��ش��روب��ات  بالسكريات  غني 
واملحليات والكرنب ألنه يحفز التخمر، وفي املقابل، 
تجب زيادة حصتنا من األلياف حتى نسّرع العبور 
امل����ع����وي، ل���ك���ن ب���ع���د اس���ت���ش���ارة ال���ط���ب���ي���ب، ألن ب��ع��ض 

األلياف مزعج بالنسبة لألمعاء.

اختبار الالكتوز 

إن لم تكف كل هذه اإلجراءات للحد من هذه املشكلة، 
ال��الك��ت��وز، من  م��دى تحّمل  ال��خ��ب��راء باختبار  ينصح 
��ب ك��ل م��ش��ت��ق��ات ال��ح��ل��ي��ب ط��ي��ل��ة 15 ي��وم��ًا، 

ّ
خ���الل ت��ج��ن

وي��م��ك��ن ل��ل��م��رض��ى ال���ذي���ن ل���م ي��ت��ح��س��ن��وا ات���ب���اع ن��ظ��ام 
ال��س��ك��ري��ات، ألن عملية االمتصاص  غ��ذائ��ي خ��ال م��ن 
ل��دي��ه��م ال ت��ت��م ب��ش��ك��ل ك���ام���ل ع��ل��ى م��س��ت��وى األم���ع���اء 

الدقيقة.
الحالة باستشارة  وينصح املختصون في مثل هذه 
ب األطعمة الصناعية والسكريات 

ّ
خبير تغذية وتجن

وبعض الخضار والفواكه أيضًا.

سليمة لبال
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في 

ثالث دول، هي الواليات المتحدة والمملكة 
المتحدة والمكسيك أن أربعة أشخاص من 

أصل 10 يعانون من انتفاخ في البطن، بينما 
يعاني 5 أشخاص من كل 10 أفراد من الغازات.

لكن متى نقول إن هذا االنتفاخ مرضي وإن 
هذه الغازات تحتاج الى عالج وزيارة الطبيب؟

يقول البروفيسور فرانسوا ميون االختصاصي 
في أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى 

إدوار هيريو في ليون إن االجابة عن هذا 
السؤال صعبة لعدم وجود معيار خاص، 

مشيراً إلى أن درجة الشعور باالنزعاج هي 
ما تقود غالباً المرضى للتحرك والذهاب الى 

المستشفى.

؟
رافع البرغوثي

هل 2000 سعر حراري في اليوم مناسبة للجميع؟ سواء الحظت ذلك أم ال، فإن 
التغذية العامة ومعظم التوصيات الغذائية تعتمد على نظام غذائي يحتوي على 

 .healthdigest 2000 سعر حراري في اليوم، وفق ما يذكر موقع
تحسب معظم ملصقات التغذية، على سبيل المثال، النسبة المئوية من المقدار 

الموصى بتناوله، من أي عنصر غذائي معين، في نظام غذائي يحتوي على 2000 
سعر حراري. 

هناك أطعمة يمكن االحتفاظ بها في الفريزر من دون القلق بشأن جودتها 
الغذائية، ولكن بعض األطعمة يجب أال تخضع إلى التجميد في الفريزر بأي 

شكل من األشكال، ألنها قد تشّكل مخاطر صحية، وفقاً لتقرير موقع »تايمز 
أوف إنديا«:

يسرى مصطفى 

حذارِ من استعمال أطباق بالستيك

الميكروويف ال ُيفِقد األرز قيمته الغذائية

��ا 
ً
ه��ن��اك آالف م���ن أن�����واع األرز، وك����ل ن����وع ي��ج��ل��ب ش��ي��ئ

البني، على سبيل املثال، غني  فريًدا إلى املائدة. األرز 
بينما  »ب«،  وف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  وامل��غ��ن��ي��س��ي��وم  ب���األل���ي���اف 
يحتوي األرز األبيض على حمض الفوليك، ناهيك عن 
رائعة إلشعارنا  األرز  في  املوجودة  الكربوهيدرات  أن 

بالشبع وابقائنا نشطني.
يمنحنا األرز البني جرعة كبيرة من الحبوب الكاملة، 
ال��ت��ي تعتبر ض���روري���ة ل��ص��ح��ة ال��ق��ل��ب وم���ص���درا جيدا 
األرز  اع����داد  وألن  األك���س���دة.  وم���ض���ادات  للفيتامينات 
��ا ف��ي بعض األح��ي��ان، تعتبر 

ً
��ا وق��ت

ً
ق��د يستغرق أح��ي��ان

 ل���ه���ذه امل��ش��ك��ل��ة. 
ً
 س���ه���ال

ً
م��ن��ت��ج��ات األرز ال���ف���وري���ة ح�����ال

ال����ج����ودة،  ال���ح���اص���ل���ة ع���ل���ى ش����ه����ادة  وم���ن���ت���ج���ات األرز، 
ي��م��ك��ن طهيها ف��ي امل��ي��ك��رووي��ف، وه���ي ص��ح��ي��ة ت��م��اًم��ا 
م��ث��ل األرز ال���ع���ادي. ف��ال داع����ي ل��ل��خ��وف م��ن ط��ب��خ األرز 
ف��ي امل��ي��ك��رووي��ف، م��ا دام امل��ن��ت��ج م��ع��ت��م��دا م��ن الجهات 

املسؤولة عن الجودة والصالحية.
ت��ق��ول خ��ب��ي��رة ال��ت��غ��ذي��ة ك��ارول��ني وي��س��ت باسريللو ان 

البني  واألرز  التحضير  البني سريع  األرز  ب��ني  ال��ف��رق 
امل��ط��ب��وخ ب���ب���طء، ض��ئ��ي��ل م���ن ح��ي��ث ال��ق��ي��م��ة ال��غ��ذائ��ي��ة، 
ال��ف��وري  البني  األرز  أن  »ف��ي ح��ني  م��وض��ح��ة:  وتضيف 
ا، ثم تجفيفه )وه��ذا ي��ؤدي إلى 

ً
 مسبق

ً
يتم طهيه قليال

االخ��ت��الف غير  ف��إن  الغذائية(،  العناصر  ف��ق��دان بعض 
بارز«، ومع ذلك، تحذر باسريللو من اإلضافات املخفية 
املوجودة في األرز املنكه، حيث يرجح أن يكون محتوى 
املنتج من الصوديوم أو السكر اكبر في بعض الحاالت. 

خطر البالستيك 

ت���ع���ت���ب���ر ح�����اوي�����ات ال���ت���خ���زي���ن ال���ب���الس���ت���ي���ك���ي���ة وس��ي��ل��ة 
الكيميائية  امل����واد  أن  إال  ال��ط��ع��ام،  ب��ق��اي��ا  لحفظ  سهلة 
املستخدمة في البالستيك للحفاظ على متانته يمكن 
أن ت��ش��ك��ل م��خ��اط��ر ص��ح��ي��ة ف��ي امل����دى ال��ط��وي��ل. عندما 
ي��الم��س ال��ب��الس��ت��ي��ك ط��ع��ام��ن��ا ع��ن ق����رب، ت��ت��س��رب م��واد 
كيميائية ضارة إلى وجباتنا - وي��زداد خطر التسرب 
ع��ن��د ت��س��خ��ني ال��ب��الس��ت��ي��ك. ي��م��ك��ن أن ي�����ؤدي ذل����ك إل��ى 

الهرمونية  واالخ��ت��الالت  السمنة  مثل  مشاكل صحية، 
البالستيك في  ومشاكل الخصوبة. وتجنب استخدام 
امليكروويف، يقينا مشكالت صحية كبيرة. فلنستخدم 

العبوات الزجاجية.
وي��ن��ب��ه األس����ت����اذ ف���ي ك��ل��ي��ة ه����ارف����ارد ل��ل��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة 
د.روس هاوزر، الى إن األطعمة التي تحتوي على نسبة 
عالية من الدهون، مثل اللحوم واألجبان، اكثر عرضة 
المتصاص املواد الكيميائية، حتى ان استخدام غطاء 

بالستيكي ملنع تناثر الطعام يمكن أن يشكل خطًرا. 

احتياطات 

ل��ت��ق��ل��ي��ل امل����خ����اط����ر ال���ص���ح���ي���ة امل���رت���ب���ط���ة ب���اس���ت���خ���دام 
البالستيك في املدى الطويل، هناك احتياطات يمكنك 

اتخاذها:
◄ ض��ع��ي ف���ي اع���ت���ب���ارك اس���ت���خ���دام امل��ن��اش��ف ال��ورق��ي��ة 
كغطاء عند تسخني الطعام في امليكروويف، وتخلصي 

من أغطية الحاويات البالستيكية. 
خ��اٍل  بالستيك  استخدام  يمكن  الطعام،  إذاب���ة  عند   ◄
م��ن ال��ف��ث��االت وامل�����واد ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ال���ض���ارة، واألف��ض��ل 
استخدام وعاء زجاجي أو خزفي، لتقليل خطر التسرب 

الكيميائي. 
���رك���ت في 

ُ
◄ ت��خ��ل��ص��ي م���ن أي����ة ع���ب���وات ب��الس��ت��ي��ك��ي��ة ت

الشمس، أو اصبحت قديمة لتجنب احتماالت التسرب 
الكيميائي. 

رافع البرغوثي
سمعنا جميًعا تحذيرات من الطهي في أجهزة الميكروويف، وأحد التحذيرات األكثر شهرة هو 

أن طهي الطعام في الميكروويف يمكن أن يفقده العناصر الغذائية. لهذا السبب، قد يبذل 
البعض منا قصارى جهده لتجنب وجبات الميكروويف، فهل هذا صحيح بالفعل؟ 

وفًقا لـScience Focus، فإن بعض العناصر الغذائية ُتفقد حتًما في أثناء أي شكل من أشكال 
الطهي، وان أفران الميكروويف ال تدمر العناصر الغذائية أكثر مما يفعل الموقد.

هل تنطبق هذه القاعدة على األرز المطبوخ في الميكروويف؟

المشكلة سوء االستخدام
ت�����ح�����دث أض����������رار امل�����ي�����ك�����رووي�����ف ب���س���ب���ب س����وء 
اس���ت���خ���دام���ه.. اذا ام���ت���ص ج��س��م االن���س���ان أش��ع��ة 
امل���ي���ك���روي���ف، ف����إن ت��س��خ��ني ب��ع��ض األن���س���ج���ة قد 
يعرضها للتلف. وقد نبهت منظمة الصحة العاملية 
والخصيتني  ال��ع��ني  ألنسجة  ال��ح��راري  التلف  ال��ى 
الدموية  الشعيرات  كثير من  احتوائها على  لعدم 
التعرض  ي��ؤدي  ال��ح��رارة فيها. وق��د  ليتم تشتيت 
إعتام  إل��ى  الدقيقة  امل��وج��ات  م��ن  عالية  ملستويات 
عدسة العني، خصوصا إذا تعرضت تلك األنسجة 

الى مستويات طاقة عالية جدا، لفترات طويلة. 
في  الطعام  كبيرة من  ع��دم تسخني كمية  ويجب 
امليكروويف، ألن موجات امليكروويف لن تتغلغل 
يعني  م��ا  والفطريات،  البكتيريا  لتقتل  بداخلها، 

امكانية حدوث التسمم الغذائي.



أن تكتب على كفك بعض ذكريات
وترى الحصادين على وجوههم غبرة األيام

وتخيط كمك املقطوع من مناجل الوقت
ستعد ورق شجرة التفاح ورقة ورقة

أنا غير مشتعل بصوت الزرازير وهي تفر للبعيد
خذني كرماد ليس له مأوى 

خذني كرابية نبتت عليها أزهار الطيبة
ملواسم أخرى

أن تكتب على يديك لغة تتجاوز فيها ما عرفت
وما لم تعرفه وما لم تره 

فاألبطال ال يعلو صوتهم 
طاملا لم تشف أحالمهم 

لتعود كرامة الوجه
على املياه اإلقليمية لحدود الجرح

عندما نفضي الى أمهاتنا بموت ينتظرنا 
ونرى النهايات أقرب من غمضة عني

والشروع في مكون حقيقي للمكان والنور
ذلك الذي يتسرب من أدمغتنا كصهيل مشوش

كن كموسيقى تعزف على أطالل قديمة
في ليل به الريح غير مؤذية

كن أغنية لم تغن
في فرح عذراء لم يجرب العطر سطوته في منافي 

الحزن
كن »الكمنجة« على حائط ابنة ملحن مات

 
هي رغبة في نزال املستحيل
وقتل الفراغ اللزج في غرفنا

بل متاهة العرافني حني يبان على شفاههم
أسرار املاء فتهطل على صدورهم

أحرف املدد 
نحن بال ضمان

وبال أغطية كافية للتستر
الغائبون لهم أماكنهم 

ولنا املشي خلف جنازات القصائد
سندس التمائم في ريش الحمام الزاجل

علها تصل الى باب الغفلة
هنا الوقت ضيق كأوردتنا

والنهار قليل على خطواتنا
تلك املوزعة بحرفية على الطرقات

نكتب إلى أرواح تركناها في السنوات القديمة
ناس تناسيناها

ُ
أ

فوق مدرجات الدراسة وفي محطات األمسيات
كم من مقاعد في مقاه ال تذكرنا

سمرت أجسادنا على خشبها وثرثرنا
وحاسبنا لغرباء ال نعرفهم

نحن بال أسماء 
بال فانالت تقينا نظرات املغفلني

ما لنا والجروح التي اسودت 
من النبض املفضي الى الذاكرة

لن نرى حتى ال نصاب بعمى الترقب
انه الكي على أصابعنا

التي كانت تزخرف حيطان البيوتات القديمة

واألعتاب مهجورة من أيام الطيبني
فخار »القلة« كان الشارع يشرب ماءها

ما لنا يبسنا وترملت مواعيدنا
حيث ال أحد في انتظارنا

سهوا تسقط املرايا
سهوا تساقط أيام الغياب

يا حبيبي من يكتبني غيرك 
ومن أكتبه غيرك أيضا 

فثمة ساللم الى فوق
كل شيء هنا ليس لنا

فالفرح بمقاس صاحب الفرح
املوسيقى ال تصل ملسامع الجيران

قلت لي: احفظ طريق العودة
حني يعفرتك الحلم

انا تهجيت املوت وال موت
قلت أرتل للعاجزين الدامعة عيونهم

للواقفني على طلل البراءة

ال تكتب على يدك أسماء من صافحوك
األكف ال تحفظ غير اسماء الحميمني
املتحابني املرابطني حول طبلية الليل

أنا يهددني الغياب 
فالشموع ال تسأل الفراشات أنها النار

والبحار ال تسأل الصيادين
أن سمكي يحب الغرق

معطلة آبار املرايا حيث ال وجوه تبتسم لنا
هنا الرمال تقضي حاجتها
في جذوع شجر غير مثمر

هنا البنايات تلفظ أوالدها 
فال لون وال السماوات زرقاء

لي الحزن فال تتبعني
وجاوز الريح إن طرت

أنا عائد.. فاملسافة ال تقبل القسمة على خطوتني
والسيجارة التي في يدي رميتها هناك.

* شاعر مصري
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CULTURAL الثقافي

في كلمته االفتتاحية عّبر األديب طالب الرفاعي 
عن االمتنان لجهود مجموعة امللتقى وتعاونهم 
في  أسهموا  وال��ذي��ن  ال��دائ��م،  الثقافي  وتواصلهم 
الثقافية  الساحة  في  امللتقى سمعته  يكتسب  أن 

الكويتية. 
وع��ن م��وض��وع ال��ن��دوة األول����ى، ال��ت��ي تعد فاتحة 
النشاط بعد توقف طويل بسبب وباء »كورونا« 
وم���ا لحقه م��ن ال��ح��ج��ر االح���ت���رازي، ق���ال ال��رف��اع��ي 
إن اخ���ت���ي���ار م����وض����وع ال���ت���رج���م���ة ي����أت����ي م��ت��س��ق��ًا 
»ب��ي��ت  م���ع ت��أس��ي��س راب���ط���ة األدب������اء ال��ك��وي��ت��ي��ني ل���
جيل  لتأهيل  مهمة  خطوة  باعتباره  الترجمة«، 
جديد من املترجمني مع اتساع رقعة هذا النشاط. 

الترجمة األدبية

ث���الث م��ت��رج��م��ات اس��ت��ض��اف��ه��ن امل��ل��ت��ق��ى للحديث 
عن تجاربهن في عالم الترجمة، ال��ذي يقف على 
ح���دود اللغات وال��ث��ق��اف��ات، وف��ي ال��ب��داي��ة تحدثت 
امل��ت��رج��م��ة دالل ن��ص��راهلل ع��ن م��الب��س��ات تأسيس 
»ب��ي��ت ال��ت��رج��م��ة«، وم���ا ه���و م��خ��ط��ط ل���ه، إذ ق��ال��ت 
إن راب���ط���ة األدب������اء ف���ك���رت ف���ي إن���ش���اء ك���ي���ان، وإن 
واملترجمني،  بالترجمة  لالهتمام  م��ص��غ��رًا،  ك��ان 
حيث ال توجد مؤسسة تهتم بالترجمة وتأهيل 
امل���ت���رج���م���ني، وه������و م����ا ت���ط���م���ح إل����ي����ه ع���ب���ر »ب��ي��ت 
الترجمة«، فهناك الكثير من خريجي الجامعة من 
الشباب الكويتيني الذين يمكن االستفادة منهم. 

وعّبرت نصراهلل عن أملها في أن تلتفت الحكومة 
إل���ى أه��م��ي��ة ن��ش��اط ال��ت��رج��م��ة، معتبرة أن »م���ن ال 
يتقدم يتقادم«، فإذا لم ندرج الترجمة ضمن رؤية 
كبيرة  ث��غ��رة  ه��ن��اك  فستكون   2035 ف��ي  الحكومة 
في خطة التنمية. أما طموحات »بيت الترجمة« 
فهي تأهيل املترجمني ولفت االنتباه إلى أهمية 
الترجمة، والحقًا الطموح إلى استقطاب الشباب 

الراغبني في هذا التخصص. 
وأوضحت نصراهلل أن التركيز سيكون بداية على 
ال��ت��رج��م��ة ال��ت��ح��ري��ري��ة، ث��م االن��ت��ق��ال إل���ى الترجمة 
ال���ف���وري���ة، ك��م��ا أش�����ارت إل���ى أن ه��ن��اك ح��اج��ة إل��ى 
تعاون أستاذة متخصصني لإلفادة من خبراتهم 

في هذا املجال. 

تحديات

من جهتها، قالت املترجمة األردنية إيمان أسعد 
إن ال��ت��رج��م��ة األدب���ي���ة ف��ي ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ت��واج��ه 
عددًا من التحديات، التحدي األول هو أنها تعامل 
باعتبارها فنًا وضيعًا، بينما األحرى أن يعامل 
امل��ت��رج��م األدب����ي ع��ل��ى أن���ه م��ب��دع، ح��ي��ث ي��ج��ب أن 
يكون قارئًا ممتازًا وكاتبًا ممتازًا ومحررًا ممتازًا 

أيضًا.
التحدي الثاني مهني، ويتمثل في حاجة املترجم 

إل����ى ورش ع���م���ل. وم����ع ق��ل��ة م���دخ���ول امل��ت��رج��م��ني 
عن اآلداب عامة، ف��إن على ه��ذه ال��ورش أن تكون 
بأسعار رمزية ال تثقل كاهل املترجم، حتى تتاح 
التحدي  أم��ا  ل��ه فرصة تنمية خبراته وم��ه��ارات��ه. 
الثالث، فيتمثل في دور النشر التي، برأي إيمان 
أس��ع��د، ت��ت��ف��اوت ف��ي م��ا بينها م��ن ح��ي��ث الجدية 
واأله��م��ي��ة، م��ش��ي��دة ف��ي اآلن ن��ف��س��ه ب��م��ا اعتبرته 
نهضة للترجمة في الخليج مع بروز حركة قوية 
ل��ع��دد م��ن دور ال��ن��ش��ر امل��ت��م��ي��زة. وت��ن��اول��ت أسعد 
أنه يتناقض مع فكرة  الرقابة، معتبرة  موضوع 
ال��ت��رج��م��ة ب���األس���اس، ألن ال��ت��رج��م��ة ت��ف��ت��رض نقل 

ثقافة اآلخر املختلف عنا فكريًا وعقديًا، فمن غير 
وع��ادات��ه  ف��ك��ره  ي��ك��ون  أن  منه  ننتظر  أن  املنطقي 

مطابقة لرؤانا.

أدب اليافعني

وت��ن��اول��ت امل��ت��رج��م��ة ال��س��وري��ة ب��ث��ي��ن��ة اإلب��راه��ي��م 
جانب الترجمة الخاصة بكتب اليافعني، مشيرة 
إل���ى أن��ن��ا ن��ع��ان��ي م��ن ق��ص��ور ف��ي ف��ه��م ه���ذا األدب 
ال��ت��ي يجب أن يحظى ب��ه��ا، حيث إن ما  وامل��ك��ان��ة 
ينتج منه عربيًا عبر محاوالت خجولة ال ينجو 
م��ن امل��ب��اش��رة، بينما ي��ج��ب أن ي��ك��ون ه���ذا األدب 

بوابة لتحرير الخيال وامللكات األخرى. 

مداخالت

املترجم  أيضًا  األدبية، تحدث  الترجمة  بعيدًا عن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز امل��ع��وش��رج��ي ع���ن ال��ت��رج��م��ة ال��ف��وري��ة 
والحاجة  السياسي،  العمل  مجال  ف��ي  وأهميتها 
امل����اس����ة إل�����ى أع�������داد إض���اف���ي���ة م����ن امل���ت���رج���م���ني ع��ن 
محمد  د.  األكاديمي  تناول  بينما  مختلفة.  لغات 
ب���ن ن���اص���ر ع���الق���ة ط����الب ق��س��م ال��ل��غ��ة اإلن��ك��ل��ي��زي��ة 
بالترجمة، وإقبالهم على الترجمة السمع بصرية 
واملختصة بالتكنولوجيا وكذلك الترجمة األدبية. 
ك���ذل���ك ت���ح���دث امل���ت���رج���م س���الم���ة ع��ي��س��ى ع���ن عمله 
بترجمة األفالم الوثائقية، الفتًا إلى ضرورة إتقان 
اللغة العربية في عملية النقل إليها واالنتباه إلى 

موسيقاها الخاصة وسعة مفرداتها. 
وف���ي م��داخ��ل��ة ل���ه، ت��ح��دث د. ح��ام��د ال��ح��م��ود عن 
ت��ج��رب��ت��ه م����ع ال���ت���رج���م���ة وح���اج���ت���ه إل���ي���ه���ا ك���راف���د 
ملقاالته الصحافية التي بدأ كتابتها منذ املرحلة 
ترجمة  ف��ي  عند خبرته  ت��وق��ف  ك��ذل��ك  الجامعية، 
إح����دى ال��ق��ص��ائ��د امل��ه��م��ة ل��ل��ش��اع��ر وامل��غ��ن��ي ب��وب 
دي���الن ال��ح��ائ��ز ن��وب��ل ل����آداب، وك��ي��ف أن��ه��ا أم��دت��ه 
بمعرفة أوس��ع بأعمال دي��الن ومكانته الشعرية. 
وك�������ان ف�����وز دي�������الن ب���ن���وب���ل ق����د أث�������ار م����وج����ة م��ن 
متهمة  فحسب،  مغنيًا  اعتبرته  التي  التعليقات 
الجائزة باالنحراف عن خطها املفترض. كما أشار 
د. الحمود في رده على املترجم سالمة عيسى إلى 
باملوسيقية،  وح��ده��ا  تنفرد  ال  العربية  اللغة  أن 

وأن لكل لغة خصوصيتها وسماتها الجمالية. 

تكريم

ليلى  د.  الثقافي  امللتقى  ك��رم  اللقاء،  مستهل  في 
املالح أستاذة األدب اإلنكليزي في جامعة الكويت 
وترجمتها  واألكاديمية،  العلمية  جهودها  على 
األديب  أهداها  األدبية، حيث  األعمال  الكثير من 
ط���ال���ب ال���رف���اع���ي واألدي����ب����ة ل��ي��ل��ى ال��ع��ث��م��ان درع 

امللتقى. 

جائزة امللتقى للقصة القصيرة

أع��ل��ن ط��ال��ب ال��رف��اع��ي ع���ن ع����ودة ج���ائ���زة امللتقى 
تنطلق  حيث  القصيرة،  العربية  للقصة  الثقافي 
امل��ق��ب��ل. كذلك  ال��ع��ام  ف��ي مطلع  دورت��ه��ا الخامسة 
أعلن الرفاعي عن عقد ندوة خاصة خارج امللتقى 
ح��ول أع��م��ال عبدالعزيز ح��س��ني، وم��ن امل��رج��ح أن 

تعقد في مارس من العام املقبل.

تكريم الدكتورة ليلى المالح

مهاب نصر
الترجمة هي جسر إلى اآلخر، طريق إلى 

االنفتاح اإلنساني على التجارب والخبرات 
في عالم يزداد ترابطاً واعتماداً متبادالً، 

هكذا كان موعد الملتقى الثقافي، الذي 
يديره األديب طالب الرفاعي، مع انطالقة 

موسمه العاشر في ندوته األولى، 
التي جاءت بعنوان »الترجمة األدبية.. 

آمال وطموحات«، وحضرها العديد من 
المترجمين المتخصصين في مجاالت 
األدب واألكاديميين وذوي الخبرة في 

الترجمة الفورية، الذين بدورهم تحدثوا 
عن تجاربهم والعقبات التي تقف في 

سبيل تطور الترجمة في أوطاننا واتساع 
نطاقها وطبيعة الحاجة إليها. 

فنانة سعودية ترّوض الصخور

تجربة »مها الكافي« الفنية الجديدة
حجاج سالمة

ف����ي ت���ج���رب���ة ف��ن��ي��ة ج�����دي�����دة، ن��ج��ح��ت ال���ف���ن���ان���ة ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي��ة 
السعودية، مها الكافي، أن تقدم تجربة فنية جديدة، تضاف 
لرصيدها من التجارب واألعمال التشكيلية خالل مسيرتها 
ال��ف��ن��ي��ة ال���ث���ري���ة. واس��ت��ط��اع��ت »ال���ك���اف���ي« ت���روي���ج ال��ص��خ��ور 
الحجرية، واحتواء قساوتها، وتحويلها إلى لوحات للرسم.. 

بدال من ممارستها للرسم على لوحات الورق والقماش. 
الكافي،  مها  الفنانة  قدمتها  ال��ج��دي��دة،  الفنية  التجربة 
الجمعية  استضافته  ال���ذي  األخ��ي��ر،  خ��الل معرضها  م��ن 
عنوان  وحمل  ج��دة،  بمدينة  والفنون  للثقافة  السعودية 
»حديث الرواسي«، حيث احتوى على 91 عمال فنيا عبارة 
ب��ارزة،  ل��رم��وز وشخصيات وطنية  ل��وح��ات بورتريه  ع��ن 

ومثقفني وأدباء سعوديني. 

لوحات من الصخور 

فتشير  الصخرية،  لوحاتها  الكافي عن  مها  لنا  وتحكي 
إلى أنها تجلب صخور لوحاتها، من جبال طويق، ومن 
م��ن��اط��ق ع���دة داخ���ل وط��ن��ه��ا اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة.. 
وتشير إلى أن املعرض يحكي حكاية رواسي هذا الوطن، 
م����ن ح���ك���ام آل س����ع����ود، وامل����ؤس����س وامل����ل����ك امل����وح����د، امل��ل��ك 
أبنائه،  م��ن  آل س��ع��ود، رح��م��ه اهلل، وم��ن تبعه  عبدالعزيز 
رحمهم اهلل، حتى امللك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، 

وولي عهده األمني، سمو األمير محمد بن سلمان. 
كما أشارت إلى بعض الصخور املستخدمة في اللوحات 
ك��ام��ال، وأن��ه��ا تختار  بلغ طولها 170 س��م، ووزن��ه��ا طنا 
صخورا ذات لون واحد، لتستخدمها في رسم لوحاتها، 
ب��ع��ي��دا ع���ن ال��ص��خ��ور امل���ت���ع���ددة األل������وان ال���ت���ي ت��خ��ت��اره��ا 
ب��ن��ف��س��ه��ا، ح��ي��ث ت��ق��وم ب��ج��والت دوري����ة للبحث ع��ن قطع 
ال���ص���خ���ور امل��ن��اس��ب��ة ون��ق��ل��ه��ا إل����ى ورش���ت���ه���ا ب��اس��ت��خ��دام 
ال���رواف���ع ال��ش��اح��ن��ات، وأن���ه���ا ت��ل��ج��أ ك��ث��ي��را إل���ى اس��ت��خ��دام 

»الصاروخ الكهربي« لتهيئة القطع الصخرية للرسم. 
ول��ف��ت��ت »ال���ك���اف���ي« إل����ى أن��ه��ا ب��ات��ت ع��اش��ق��ة ل��ل��رس��م على 
ال��ص��خ��ور، وأن معرضها األخ��ي��ر اس��ت��غ��رق اإلع����داد ل��ه 9 
شهور كاملة، وأنها تستخدم في رسومها على اللوحات 

الصخرية، األلوان الزيتية واألكريليك. 

أسلوب فني خاص 

وت��ؤم��ن ال��ف��ن��ان��ة ال��س��ع��ودي��ة، م��ه��ا ال��ك��اف��ي، ب���أن ل��ك��ل فنان 
ت��ش��ك��ي��ل��ي أس���ل���وب���ه ال����خ����اص ف����ي ال�����رس�����م، خ���اص���ة رس���م 
ال��ب��ورت��ري��ه، ال���ذي أص��ب��ح ج���زءًا م��ن نتاجها ال��ف��ن��ي، حيث 
»ت��ح��رك ف��رش��ات��ه��ا روح ال��ش��خ��ص ال����ذي ت��رس��م��ه« وروح 
املكان والزمان الذي عاش فيه، أو عايشه بأفكاره ورؤاه، 
وال م��ان��ع ه��ن��ا م���ن أن ت��رس��م م��وق��ف أو ل��ح��ظ��ة م���ا، حيث 

تسمو اللقطة التصويرية في املخيلة. 
ُيذكر أن الفنانة التشكيلية السعودية، مها الكافي، تمارس 
النقد الفني بجانب الرسم، وتعمل مدربة فنية، وشاركت 
خالل العقدين املاضيني في عشرات املعارض وامللتقيات 
السعودية وخارجها، ولها  العربية  اململكة  داخ��ل  الفنية 
ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات الفنية وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة، م��ث��ل م��ب��ادرة 
املرضى  قلوب  على  البهجة  إلدخ���ال  سعادتي«  »لوحتي 
من  والكثير  حياتي«  »شجرتي  وم��ب��ادرة  باملستشفيات، 
الفنية بمناطق عديدة  ال��ج��داري��ات  ف��ي رس��م  امل��ش��ارك��ات 

داخل اململكة العربية السعودية.

األكف ال تتذكر أسماء من يصافحها
أحمد دياب *

افتتاح الملتقى الثقافي

ف����ي دورت��������ه ال���ع���اش���رة

»الملتقى الثقافي« انطلق بندوة حول قضايا الترجمة

¶ الرفاعي: اختيار موضوع الترجمة 
رابطة  تأسيس  م��ع  متسقًا  يأتي 
األدباء الكويتيين ل�»بيت الترجمة«

العربية اللغة  الحمود:  حامد  د.   ¶
بالموسيقية.. وح��ده��ا  تنفرد  ال 
ول�����ك�����ل ل����غ����ة خ���ص���وص���ي���ت���ه���ا

وسماتها الجمالية

سيكون  التركيز  نصرالله:  دالل   ¶
التحريرية ال��ت��رج��م��ة  ع��ل��ى  ب��داي��ة 

ثم االنتقال إلى »الفورية« 

نهضة  ه��ن��اك  أس��ع��د:  إي��م��ان   ¶
للترجمة في الخليج مع بروز حركة 
قوية لعدد من دور النشر المتميزة

من  نعاني  اإلب��راه��ي��م:  بثينة   ¶
اليافعين  أدب  فهم  ف��ي  ق��ص��ور 

والمكانة التي يجب أن يحظى بها
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التغييرمن بداية 
اليومي(%)العام 

▼%28.89▼مؤشر السوق األول 

▼%34.63▼50مؤشر رئيسي 

▼%32.87▼مؤشر السوق الرئيسي

▼%29.87▼مؤشر السوق العام

▼%29.53▼(ك.مليون د)القيمة السوقية 

▲

▼

▼

▼

▼

20212020▼

▲353.5208.3(مليون سهم)الكمية المتداولة 

▼55.439.6(.ك.مليون د)القيمة المتداولة 

▲12,6609,357عدد الصفقات

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

NM0.786.20.0280.016%0.0%472,322117%0.0200.53▲رمال13.61.2578.50.6000.401%2.9%001%0.52323.05▲التقدم24.92.207,372.51.0570.792%1.8%3,2613,16515%1.3-13.0-1.025▼وطني

NM0.8214.00.0860.056%0.0%1722050%0.0781.01▲مشاعرNM4.587.70.8250.403%0.0%001%0.4480.00═ياكو23.61.23792.50.2650.205%1.8%1,4385,53776%0.2600.00═خليج ب

NM0.352.20.0000.000%0.0%000%0.0110.00═اجوان31.619.05310.01.2401.200%0.8%000%1.2400.00═ميدان55.61.30996.00.6050.485%0.0%004%1-5.0-0.500▼تجاري

NM0.835.40.0690.025%0.0%19365538%0.0540.10▲المساكن25.74.91396%001.2%0.5رعاية صحيةNM0.83423.30.2640.186%0.0%14056312%0.2491.00▲اهلي

NM1.9212.90.3000.198%0.0%31245%0.2603.01▲دلقانNM1.3489.90.9900.700%0.0%12131%4-40.0-0.890▼سينما25.71.69774.30.3320.258%0.0%1233795%1.00-0.325▼المتحد

29.80.9014.50.1280.046%0.0%004%0.0990.00═ثريا10.21.215.20.1130.050%0.0%0020%0.0900.00═فنادقNM0.98252.60.2330.198%0.0%1,1905,33897%0.2230.00═الدولي

14.61.1012.60.1310.083%5.8%2520770%0.1200.00═أسس49.41.4668.00.2690.097%0.0%12452267%3-8.0-0.235▼سلطان.م20.51.06717.10.2400.195%1.8%6702,94918%0.2293.01▲برقان

NANA29.71.3111.018%1.5%342713%1-10.0-1.260▼بيتك ريتNM9.7444.50.0730.019%0.0%1592,249138%1-0.6-0.070▼ايفا فنادق36.73.807,107.80.8490.611%1.1%2,8383,36716%3.00-0.842▼بيتك

NM0.9016.10.2000.095%0.0%1971,85446%0.1072.02▲الند13.80.9465.50.1780.114%3.0%148724%0.1620.00═أولى وقود65.74.702,543.80.8350.516%0.0%1,0021,2418%2-14.0-0.800▼بنك بوبيان

NM1.123,034%12,03780,6901.0%1.5العقار30.70.7521.90.1120.060%1.9%1371,326202%1-1.0-0.104▼منتزهات18.32.45485.10.3230.228%0.0%2,2937,33742%3-9.0-0.308▼بنك وربة

6.21.33158.80.3170.119%0.0%4816466%2-5.0-0.288▼كويتيةNM184.62242.01.3450.588%0.0%36429851%1-9.0-1.210▼الجزيرة21.32.312,918.70.2970.204%1.3%9863,40934%1-3.0-0.288▼أهلي متحد

5.90.74114.30.2200.168%4.4%3516813%0.2132.01▲تسهيالت18.11.0063.90.1750.116%3.1%148912%1-2.0-0.158▼السور32.12.3224,384%13,94033,2861.1%1.9البنوك

1.51.1732.50.1450.059%0.0%4533,693581%1-1.0-0.122▼ايفاNM0.849.60.1220.064%0.0%1041,266184%0.0821.21▲فيوتشر كيدNM1.0810.60.0630.021%0.0%641,226178%2-0.9-0.053▼سنرجي

8.51.09205.90.2480.128%4.3%7532051%0.2351.00▲استثماراتNM0.8230.20.0990.036%0.0%89841.0%0.0861.82▲جياد16.01.14114.00.6690.447%4.8%002%0.6050.00═بترولية

NM1.48306.00.1700.140%3.2%1,54510,38118%0.15310.07▲مشاريع21.32.0039.60.3100.069%1.5%87316120.6%1.00-0.274▼العيد14.02.1678.51.1500.709%7.9%111%1-10.0-0.785▼نابسكو

NM1.1755.80.1270.050%0.0%2021,667154%2-3.0-0.120▼ساحلNM1.92680%1,0226,2630.7%7.3خدمات إستهالكية25.02.1443.50.0860.025%0.0%1526410%2-1.0-0.058▼بيت الطاقة

NM1.0547.70.1170.052%0.0%4924,602402%2-2.0-0.106▼البيت13.72.222,565.90.6410.581%3.4%1,6202,72416%1-4.0-0.593▼زينNM0.3913.00.0310.018%0.0%592,062389%0.10-0.029▼بتروجلف

50.41.22131.70.1830.055%0.0%148904314%1-2.0-0.164▼أرزان38.70.63336.70.7110.620%2.2%112%0.6680.00═أريد15.60.5939.30.2010.123%1.8%317150%1-2.0-0.162▼آبار

4.70.8788.00.2070.080%0.0%5052,725111%2-4.0-0.183▼المركزNM0.7116.70.0200.011%0.0%53127,862336%0.0190.32▲آن30.21.12299%1423,5704.1%1.5-النفط والغاز

11.31.1328.20.1980.123%0.0%1411314%0.1280.00═كميفك13.12.06429.50.9700.822%7.0%23275%0.8600.00═أس تي سيNM1.9027.00.4300.258%1.9%0014%0.37410.03▲سكب ك

NM0.8037.10.0950.039%0.0%7258,566735%1-1.1-0.083▼االولىNM0.9410.10.1240.051%0.0%1096154%0.1090.00═حيات كوم26.32.17494.20.9870.625%5.8%36039219%1.00-0.924▼بوبيان ب

NM0.251.80.0000.000%0.0%000%0.0060.00═المال14.71.733,359%2,18530,7103.7%0.7-إتصاالتNM1.8745.30.6750.449%4.5%000%0.4490.00═الكوت

25.84.62198.50.3400.076%0.0%3977%1-2.0-0.306▼الخليجي7.30.7275.70.4590.360%7.3%4712012%0.3900.00═كويت ت29.70.97406.70.4470.334%4.1%10428113%1.00-0.370▼القرين

4.01.35113.50.2040.097%0.0%2801,775341%0.1592.01▲أعيان 17.12.42313.01.2000.536%0.0%3042832%2-20.0-1.100▼خليج ت31.71.42973%4656734.9%21.5مواد أساسية

NM0.5221.00.0650.032%0.0%21394177%0.10-0.054▼بيان8.40.90109.40.5610.419%4.7%1573156%1-6.0-0.496▼اهلية ت56.50.7923.60.1690.073%0.0%1861,293298%0.1430.00═الخصوصية

34.20.7713.20.1060.061%0.0%67037%1-1.0-0.089▼أصول10.90.7128.20.1760.077%4.7%8657298%3-4.0-0.153▼وربة تNM0.94179.70.2660.215%0.0%5199%0.2450.00═اسمنت

5.80.7029.00.1250.042%0.0%7585058%0.0904.35▲كفيك13.51.2676.00.5270.212%1.3%000.1%0.3450.00═االعادة36.31.09203.61.0110.728%5.2%12412830%1-10.0-0.970▼كابالت

6.30.8347.60.1490.072%0.0%9568278%1-1.0-0.139▼كامكوNM0.816.50.0810.034%0.0%1149.0%5-3.2-0.061▼أولى تكافل12.11.3084.70.5240.392%4.3%9420279%0.4700.00═سفن

NM1.0236.90.1790.069%0.0%1801,104134%1-2.0-0.162▼وطنية د ق28.30.526.30.1020.020%0.0%22396327%0.0570.31▲وثاق13.51.45101.01.0500.766%4.0%151515%2.00-1.008▼بورتالند

7.81.0019.70.0970.036%0.0%674113%0.30-0.082▼يونيكاب8.70.8527.30.0000.000%7.9%000%0.1910.00═ب ك تأمين17.71.2923.20.2300.145%4.3%005%0.2300.00═ورقية

NM1.1124.00.1560.086%0.0%54488100%4-5.0-0.112▼مدار12.31.26642%6171,7002.4%7.6التأمينNM1.5412.10.1960.051%0.0%43715%6-6.0-0.103▼معادن

NM1.4117.90.2230.018%0.0%00338%0.1950.00═الديرةNM0.8220.50.0380.022%0.0%792,326109%0.0350.51▲صكوكNM0.5743.10.1430.082%0.0%7585,31772%0.1432.01▲أسيكو

3.51.5135.50.1570.120%0.0%5634,126117%0.1385.04▲الصفاة35.41.34173.40.1930.100%0.0%2,36212,664231%2-4.0-0.183▼عقارات كNM0.747.10.1800.069%0.0%002%0.1411.01▲الهالل

NM0.338.30.0370.024%0.0%26847333%0.0310.00═السالمNM0.5495.00.0850.043%0.0%2126212%0.0801.01▲متحدة23.00.8374.10.2180.150%0.0%7364%3-7.0-0.199▼الوطنية للبناء

NM0.486.40.0240.015%0.0%9457204%0.0200.00═اكتتاب37.81.37378.10.2420.071%0.0%6,80629,043137%3-8.0-0.229▼وطنيةNM0.995.40.0790.027%0.0%68990232%7-5.3-0.067▼المعدات

1.80.436.60.0190.015%0.0%00106%0.0160.00═المدينة69.11.87289.20.6070.501%5.1%427515%1-3.0-0.564▼صالحيةNM1.6712.00.1980.038%0.0%59445691%2-3.0-0.133▼إستهالكية

8.91.80139.90.3990.168%1.8%12134439%1-2.0-0.350▼نورNM0.87147.30.3740.235%0.0%371096%0.3411.00▲تمدين عNM0.985.50.0720.035%0.0%17308237%4-2.2-0.053▼صلبوخ

NM0.55132.50.4140.200%0.0%004%0.3840.00═تمدين أ21.50.4861.50.3450.170%0.0%3812215%1.00-0.316▼اجيال29.61.942,265.81.0900.592%0.9%3,5653,49431%2-17.0-1.016▼أجيليتي

30.31.329.30.0600.025%0.0%4658,25949%0.20-0.053▼السوريةNM0.6513.20.0850.030%0.0%47423%0.0560.51▲المصالح ع8.01.5558.60.9000.433%0.0%61095320%8-53.0-0.615▼تعليمية

34.10.5640.30.0570.034%0.0%741,50262%0.0500.92▲آسيا18.70.4523.50.0520.025%0.0%1332,894106%2-1.0-0.046▼ع عقاريةNM0.4715.70.0800.045%0.0%355116%0.0630.71▲تنظيف

71.71.1612.70.0870.057%0.0%22822%1-0.6-0.084▼المغاربيةNM0.8436.90.0910.047%0.0%17208113%0.0820.10▲اإلنمــاءNM0.5121.20.1060.044%0.0%1261,71670%1-1.0-0.073▼الرابطة

NM0.76140.60.1420.106%0.0%1261,018106%1-1.0-0.124▼االمتياز20.71.929610.8680.611%0.7%38146312%1-12.0-0.820▼المباني8.42.0461.90.6290.367%7.8%1225%0.53423.05▲المعامل

30.41.1624.10.0600.031%0.0%2284,068275%0.0560.00═منازلNM0.7037.00.1130.067%0.0%27253121%0.1071.01▲إنجازات6.03.80403.44.0303.200%12.1%4,5111,38743.5%3.3000.00═هيومن سوفت

7.11.04396.90.2960.165%0.0%7792,787108%1-4.0-0.278▼صناعاتNM0.779.70.0200.013%0.0%593,825305%0.0160.00═المستثمرون6.11.493.20.1150.032%0.0%1114%0.0800.00═امتيازات

NM0.685.40.1450.045%0.0%436128%1-1.0-0.108▼وربة كبيتل61.30.87244.80.1400.091%2.2%4835849%0.1330.00═التجاريةNM0.7110.90.0430.019%0.0%0099%0.0390.00═ميادين

45.41.0431.50.2280.102%0.0%2011188%0.1824.02▲عربي قابضةNM1.1510.80.0940.028%0.0%3944072%2-1.9-0.088▼سنامNM1.5761.10.3990.196%1.7%4613093%0.3562.01▲المشتركة

20.60.4636.10.0700.039%0.0%731,226229%1-0.4-0.059▼التخصيصNM0.6839.90.1160.057%0.0%58607134%0.0960.10▲أعيان عNM1.11112.10.3650.186%0.0%009%0.2933.01▲يوباك

NM2.049.80.0590.020%0.0%2744,77429%0.0595.310▲تحصيالتNM0.7920.80.0980.058%0.0%40469103%2-2.0-0.085▼عقارNM0.78231.40.2560.198%0.0%3221,31551%1-2.0-0.243▼أالفكو

13.62.80501.50.4650.293%0.0%4811,0926%1-3.0-0.445▼القابضة م ك10.40.939.60.0590.024%0.0%916762%1-0.7-0.050▼العقارية29.20.9218.80.1300.063%0.0%24211251%0.1150.00═مبرد

18.01.30364.40.1040.047%1.9%5,19353,51398%1-0.5-0.097▼تمويل خليجNM0.8354.50.1220.056%0.0%2873,619402%1-0.7-0.079▼مزاياNM0.2523.40.0340.027%0.0%0022%0.0320.00═لوجستيك

NM0.8435.50.1340.063%0.0%7796,492299%0.1180.00═إنوفست48.30.6124.00.0730.042%0.0%1051,606214%1-0.6-0.065▼تجارةNM1.5996.10.3990.310%0.0%7341,919114%1-5.0-0.380▼المتكاملة 

NM0.6730.20.1020.034%0.0%2255,612165%1-0.4-0.040▼بريق24.70.7511.40.0540.018%0.0%731,536262%0.0470.41▲التعمير ك9.90.6735.90.0990.063%5.1%001%0.0990.00═قيوين ا 

14.70.8314.80.0970.039%0.0%2027431%1-0.7-0.074▼عمار22.11.0936.90.1520.086%2.7%75015%0.1470.00═أركانNM0.2820.00.0690.028%0.0%1628721%3-1.6-0.056▼فجيرة ا

NM0.7522.80.0850.048%0.0%2737435%0.0743.04▲المنار NM0.3930.50.1240.091%0.0%001%0.1150.00═أرجان30.41.1269.50.1750.061%3.6%2135%0.1393.02▲اسمنت ابيض

13.97.40389.12.4321.091%2.1%1,00051945%1.93810.01▲البورصةNM2.5122.80.1210.045%0.0%2130312%1-0.5-0.071▼منشآت26.31.4560.50.4500.395%5.0%10726326%1-5.0-0.403▼جي تي سي

13.41.254,123%15,452136,2071.0%0.8خدمات ماليةNM1.0880.00.0880.040%0.0%1962,42350%0.20-0.080▼دبي االولى33.51.434,345%11,40520,5492.3%1.2صناعية

NM0.8710.20.1220.068%0.0%1538%2-2.0-0.102▼األنظمةNM0.8654.10.1040.038%0.0%1820194%1-1.1-0.089▼م االعمالNM0.603.50.0900.050%0.0%002%5-3.9-0.067▼النخيل

NM0.8710%150.0%3.8-تكنولوجياNM0.699.90.0000.000%0.0%000%0.0900.00═ريمNM1.0139.60.2100.177%0.0%21211%1-1.0-0.183▼مواشي

20.75.00262.90.2760.220%5.0%3021,26838%0.2393.01.3▲شمال الزورNM0.579.20.1050.027%0.0%74511,047643%0.0673.05▲مينا19.31.75193.70.6790.554%2.8%35458032%0.6100.00═ميزان

20.75.00263%3021,2685.0%1.3منافعNM0.172.10.0270.019%0.0%00111%0.0210.00═المدن34.91.52237%3565922.3%3.1-سلع إستهالكية

28.671.8142,745%57,924315,5131.58%1.5اجمالي بورصة الكويتNM0.5613.70.1230.027%0.0%4653930%1-1.0-0.091▼مراكز
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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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السوقية 

(مليون دك)
إقفال

(دك)

القيمة 
المتداولة

الكمية 
المتداولة

االسم 52إقفال خالل 
المختصر 
للشركة 
المدرجة

القيمة 
المتداولة

الكمية 
المتداولة

3,034.0(1.1%)1.47%

%47.61(%3.77)(%1.9)10.2تكنولوجيا 57.9(5.4%)

%52.62%0.84%4,123.20.1 خدمات مالية 315.5(17.6%)

396.10.9%0.51%(3.36%)

القيمةمؤشرات التداول
المتوسط اليوميالتغير 

24,383.7 بنوك

(%1.3)680.4 خدمات إستهالكية

(0.9%)1.89%29.66%

%اليومي 
%50.05%7.62(%1.2)642.4 التأمين

47.76% العقار

42,745.36(316.0)(0.73%)1.51%

%36.80%1.25(%1.1)4,344.5 صناعية 7,202.64(52.6)(0.72%)1.34%

%2.07(%3.13)(%0.2)236.9 سلع إستهالكية

(0.7%)1.51%29.53%

6,049.04(32.9)(0.54%)1.18%

(%0.8)298.9 النفط والغاز

42,745.4بورصة الكويت 1.39%(0.79%)(61.8)7,799.41

(1.55%)6.62% 6,242.05
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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

عائد 
التوزيعات 
النقدية

القيمة  
السوقية 

مليون )
(دك

52إقفال خالل 

إقفال
(دك)

التغير 
اليومي 

(فلس)

التغير 
اليومي 

(%)
للقيمة  للربحية

الدفترية

(35.1)(0.56%)1.22%

%21.46(%0.80)(%0.1)973.2 مواد أساسية

7.34%62.25%

(%0.62)(%0.70)(%0.5)3,358.9إتصاالت
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بعد »أمازون« و»IBM« و»هواوي«.. افتتحت مكتبها في البالد

»بوينغ« العالمية تحط رحالها في الكويت
إبراهيم محمد

رسمياً، أعلنت شركة بوينع العالمية 
الرائدة في صناعة الطيران، افتتاح مكتب 
جديد لها في الكويت بالتعاون مع هيئة 

تشجيع االستثمار المباشر، لتنضم الى 
سلسلة من الشركات العالمية مثل 

أمازون وIBM وهواوي، قررت االستثمار 
في السوق الكويتي خالل الفترة األخيرة 
القتناص الفرص االستثمارية المتاحة في 

المنطقة، واالستفادة من حزمة مزايا 
وضمانات وحوافز جاذبة ُتقدم للمستثمر 

األجنبي. 

وفي تصريح خاص لـ سبقلا، أكد العضو 
المنتدب لشركة بوينغ في الكويت 

العميد المتقاعد مساعد الهولي، »ان 
الشركة العالمية وجدت في الكويت بيئة 

عمل خصبة وتعاونا حكوميا غير محدود 
من قبل هيئة تشجيع االستثمار المباشر 

التي قدمت كل الدعم الفتتاح المكتب 
هنا والتواجد بالقرب من عمالئنا«.

احتياجات »رؤية 2035«
ال��ى ح��رص »ب��وي��ن��غ« على التفاعل م��ع احتياجات  ول��ف��ت 
ال���دول���ة ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي تضمنتها رؤي����ة »ك��وي��ت ج��دي��دة 
خ���ب���رات���ه���ا  ن���ق���ل  ع���ات���ق���ه���ا  ع���ل���ى  س���ت���أخ���ذ  ح���ي���ث   ،»2035
مركز  عبر  الكويتي  الشباب  ال��ى  واالداري����ة  التكنولوجية 
ال���ت���دري���ب ال�����ذي ي��س��ت��ه��دف ت���دري���ب ال���ش���ب���اب ع��ل��ى ال��ق��ي��ام 
ب��االع��م��ال ال��ت��ج��اري��ة ال��ف��ردي��ة وت��ق��دي��م ك��ل ال��دع��م املطلوب 

للشباب الكويتي خالل الفترة املقبلة.
وأض������اف ان ت���واج���د ب��وي��ن��غ ف���ي ال���ك���وي���ت س��ُي��م��ك��ن��ه��ا من 
والتواصل بشكل مباشر  ق��رب  التواصل مع عمالئها عن 
وسريع معهم، منوها الى ان الشركة ال تنحصر أعمالها 
ب���إن���ت���اج ال���ط���ائ���رات ف��ق��ط ب���ل ي��م��ك��ن��ه��ا ت��ق��دي��م ال���ع���دي���د من 

الخدمات االخرى.

استقطاب شركات عالمية
على صعيد متصل، أكدت مصادر ذات صلة أن انتشار 
جائحة كورونا في العالم كانت السبب في تأخر افتتاح 
ك��ان مقررا  ال��ت��ي  ال��ك��وي��ت، وه��ي الخطوة  مكتب بوينغ 
ل��ه��ا ان ت��ت��م ف��ي ال��رب��ع االول م��ن ال��ع��ام ال��ف��ائ��ت )2020(. 
وأشارت املصادر الى ان الفترة املقبلة ستشهد اإلعالن 
العاملية، حيث تعمل  ال��ش��رك��ات  م��ن  العديد  ت��واج��د  ع��ن 
ه��ي��ئ��ة ت��ش��ج��ي��ع االس��ت��ث��م��ار امل��ب��اش��ر ع��ل��ى االن��ت��ه��اء من 
إصدار التراخيص الالزمة لذلك، وهو األمر الذي يأتي 
ف��ي إط���ار رؤي���ة ال��ك��وي��ت 2035. وت��ت��ض��م��ن م��س��ؤول��ي��ات 
»ب��وي��ن��غ ال��ك��وي��ت« دع���م جميع أع��م��ال وح����دات بوينغ، 
التجارية،  ال��ط��ائ��رات  لصناعة  بوينغ  ش��رك��ة  فيها  بما 
وشركة بوينغ للدفاع والفضاء واألمن، وشركة بوينغ 

للخدمات العاملية.

حوافز االستثمار
أشارت املصادر الى وجود عدة عوامل دفعت شركة بوينغ 
التدريب،  مركز  وتأسيس  الكويت  في  لها  مكتب  الفتتاح 

ابرزها:

ال��ت��س��ه��ي��ات امل��ح��ف��زة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ه��ي��ئ��ة تشجيع 
وامل��زاي��ا  االج��ان��ب،  للمستثمرين  املباشر  االستثمار 
التي يضمنها القانون، ما يجعل الكويت بيئة جاذبة 

لاستثمار.

تحسن الكويت في بعض املؤشرات االقتصادية، 
وك���ان اب��رزه��ا م��ؤش��ر سهولة م��م��ارس��ة انشطة 
ت فيه 

ّ
االعمال الصادر عن البنك الدولي الذي حل

ال��ب��اد ضمن أك��ث��ر 20 دول���ة تحسنا م��ن أصل 
190 دولة.

االفتتاح الرسمي
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ك��ش��ف��ت ش��رك��ة ب��وي��ن��غ ف��ي ب��ي��ان رس��م��ي عن 
اف���ت���ت���اح م��ك��ت��ب ج���دي���د ف���ي ال���ك���وي���ت ب��ال��ت��ع��اون م���ع هيئة 
االستثمار  ق��ان��ون  وبموجب  املباشر  االستثمار  تشجيع 
املباشر في الدولة، الفتة الى انه من املقرر أن يبدأ مكتب 
بوينغ الجديد العمل، بعد افتتاحه من قبل كولجيت غاتا 
- أورا رئ��ي��س��ة ش��رك��ة ب��وي��ن��غ ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس���ط 
وتركيا وأفريقيا، ومساعد الهولي العضو املنتدب لشركة 

بوينغ في الكويت. 
بوينغ ودول��ة  »تربط شركة  أورا:   - وقالت كولجيت غاتا 
الكويت عالقة وثيقة تمتد لعقود وتعود بالفائدة املشتركة 
على كال الطرفني. ويتيح لنا املكتب الجديد تقديم خدمات 
ال��ك��وي��ت،  ف��ي  املعنية  وال��ج��ه��ات  املحليني  للعمالء  أف��ض��ل 
باإلضافة إلى بناء قاعدة صلبة للنمو املستقبلي. ويسر 

شركتنا اتخاذ هذه الخطوة املهمة في الكويت«. 

 الهولي لـ سبقلا: حريصون
على التفاعل  مع احتياجات 

الدولة ضمن »رؤية 2035«

المكتب يدعم جميع أعمال 
الشركة بما فيها  صناعة 
الطائرات التجارية والدفاع 

والفضاء واألمن

»هيئة تشجيع االستثمار« 
تستقبل  طلبات من شركات 

عالمية لدخول السوق الكويتي

»كورونا« تسببت بتأخير افتتاح 
المكتب الذي كان مخططاً له 

في العام الفائت 

نصف قرن من التعاون 
تعاونت »بوينغ« على مدى أكثر من 50 عامًا مع الكويت من خال تقديم مجموعة واسعة من املنتجات والخدمات 
التي تلبي احتياجات الدولة من الطيران التجاري والعسكري. كما تساهم بوينغ في تحقيق رؤية الكويت 2035 
من خال تقديم مساهمات ملحوظة على الصعيد املجتمعي وفي قطاع الطيران. وبدأ التعاون بني الكويت والشركة 
العاملية في عام 1968 عندما طلبت الخطوط الجوية الكويتية من الشركة تسليمها 3 طائرات نفاثة طراز 707، حيث 
استخدمت الخطوط الكويتية منذ ذلك الحني جميع أنواع طائرات بوينغ التجارية التي أنتجتها الشركة. بينما تعود 
بداية التعاون بني شركة بوينغ العاملية والقوات الجوية الكويتية إلى عام 1974 بعد طلب الحكومة الكويتية 36 طائرة 

A-4KU Skyhawks من الشركة العاملية، حيث ربطت الطرفني عاقة وثيقة منذ ذلك الحني.

■ ستأخذ على عاتقها نقل خبراتها التكنولوجية واإلدارية 
إلى الشباب الكويتي 

الفردية  التجارية  باألعمال  القيام  على  للتدريب  مركز   ■
وتقديم كل الدعم إلنجاح الشباب 

منتجات الدفاع 
والفضاء 

ت���ض���م ق���ائ���م���ة امل���ن���ت���ج���ات ال���ت���ي 
س��ل��م��ت��ه��ا ش���رك���ة ب��وي��ن��غ ل��ل��دف��اع 
وال��ف��ض��اء واألم����ن ل��دول��ة الكويت 
 ،AH-64D Apaches مروحيات
 ،F/A-18C/D وم������ق������ات������ات 
وطائرات نقل C-17s العسكرية، 
م���ت���ع���ددة   F/A-18 وم����ق����ات����ات 
 Harpoon وص�����واري�����خ  امل����ه����ام، 
ف��ي  ي����وج����د  ك����م����ا   .Block IC
ال��ك��وي��ت ط���اق���م دع����م م���ن ش��رك��ة 
ب��وي��ن��غ ل��خ��دم��ات م��ا ب��ع��د اإلن��ت��اج 
مل�����روح�����ي�����ات أب�����ات�����ش�����ي. وت����وف����ر 
ال��ش��رك��ة أي��ض��ًا خ��دم��ات صيانة 
وال���ت���دري���ب   F/A-18 م���ق���ات���ات 
من  فريق  إل��ى  باإلضافة  عليها، 
املختصني  امليدانيني  املهندسني 
م��ن   C-17 ط�����ائ�����رات  ب���خ���دم���ات 

صيانة ودعم لوجستي. 

3.5
مليارات دوالر.. 

استثمارات أجنبية 

وف��ق��ًا ألح����دث األرق�����ام ال��ص��ادرة 
رس����م����ي����ًا، ف����ق����د ت�����ج�����اوز ح��ج��م 
في  املباشر  األجنبي  االستثمار 
م��ل��ي��ارات  م��ا قيمته 3.5  ال��ك��وي��ت 
ت��ف��ع��ي��ل  ب�����دء  م���ن���ذ  وذل������ك  دوالر 
ق�����ان�����ون ت���ش���ج���ي���ع االس���ت���ث���م���ار 
 ،2015 ي���ن���اي���ر  م��ط��ل��ع  امل���ب���اش���ر 
لاستثمارات  األنشطة  زت 

ّ
وترك

امل��ب��اش��رة ال����واردة امل��واف��ق عليها 
ت���راك���م���ي���ًا ف����ي ق����ط����اع ال���خ���دم���ات 
بنسبة 100%، وتصدرها قطاع 
 ،%44.8 بنسبة  املعلومات  نظم 
النفط وال��غ��از %29.6،  وخ��دم��ات 
وت���وّزع���ت ال��ن��س��ب��ة امل��ت��ب��ق��ي��ة على 
خ���دم���ات اإلن�����ش�����اءات وال���ت���دري���ب 
وال���ص���ح���ة وال���ط���اق���ة وال���خ���دم���ات 
ال���ت���رف���ي���ه���ي���ة واالس������ت������ش������ارات. 
املباشرة  االستثمارات  وتوّزعت 
امل�����واف�����ق ع��ل��ي��ه��ا ت���راك���م���ي���ًا ع��ل��ى 
هذه  ��زت 

ّ
وت��رك أجنبية،  دول���ة   16

ال���ق���ارة  ف���ي دول  االس���ت���ث���م���ارات 
تلتها  األوروب��ي��ة بنسبة %74.9، 
قارة أميركا الشمالية 15.5%، ثم 

قارة آسيا %9.6.

أس�������ع�������ار ص���������رف ع������م������ات م�����ق�����اب�����ل ال�����دي�����ن�����ار 

وفق بيانات بنك الكويت املركزي

ال��������������������دوالر

ي�������������������������ورو

جنيه إسترليني

ريال سعودي

درهم إماراتي

الليرة التركية

302.55
341.15

406.65
80.78
82.38
27.07

-

-
-

منطقة القادسية
القيمة التقديرية للعقار كما في نوفمبر 2021

KD 520,000

أرض فضاء 500 م2

شارع واحد - داخلي

C O MA L H I S B A .
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11 مدينة تصدرت قائمة »نايت فرانك« في 2022

قفزات صاروخية ألسعار المنازل العالمية 

 سدني

اح��ت��ل��ت س��دن��ي امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة ف��ي قائمة 
»نايت فرانك« ألسعار املنازل السكنية مع 
توقع ارت��ف��اع األس��ع��ار األول��ي��ة بنسبة %9 
في ع��ام 2022، نتيجة إع��ادة فتح الحدود 
ب���ع���د ع��م��ل��ي��ات اإلغ�������الق األخ����ي����رة وح��ظ��ر 
السفر، وعودة املستثمرين، وتزايد شهية 
امل��ش��ت��ري��ن امل��ح��ل��ي��ني ل��ل��ب��ي��ت ال���ث���ان���ي على 

األراضي األسترالية.

 لوس أنجلوس

ج�������اءت »ل�������وس أن����ج����ل����وس« ف�����ي امل���رت���ب���ة 
الثالثة، حيث من املتوقع أن يؤدي الطلب 
ال����ق����وي ع���ل���ى امل����ن����ازل ال��ع��ائ��ل��ي��ة ال��ك��ب��ي��رة 
والتوافر املستمر ملعدالت الرهن العقاري 
املنخفضة إلى نمو األسعار بحوالي %8 

في عام 2022.

 أوكالند ولندن

من املتوقع أن تنمو األسعار السكنية في 
كل من أوكالند ولندن 7% خالل 2022، لكن 
ا 

ً
ملحوظ ا 

ً
تباطؤ ألوك��الن��د  النسبة  تمثل 

ك��ان��ت نسبة االرت��ف��اع 20% خالل  أن  بعد 
ل���ن���دن، ستمثل  إل����ى  ب��ال��ن��س��ب��ة  أم����ا   .2021
أق���وى م��ع��دل نمو ف��ي امل��دي��ن��ة منذ ثماني 
س���ن���وات، ح��ي��ث س��ت��ش��ه��د ن��ه��اي��ة عمليات 
اإلغ�������الق، وإع�������ادة ف��ت��ح ال���س���ف���ر، وان��ت��ه��اء 

عطلة رسوم الدمغة، وغياب االضطرابات 
ال��س��ي��اس��ي��ة ب��ش��أن خ����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا من 

االتحاد األوروبي.

جنيف 

بعد لندن، من املقرر أن تصبح مساكن 
م��ع  ف����ي أوروب��������ا  أداًء  األف����ض����ل  ج��ن��ي��ف 
األس��ع��ار بنسبة  توقع نمو رئيسي في 
أن  امل����رج����ح  م����ن  ح���ي���ث   ،2022 ف����ي   %6
من  جديدة  مجموعة  سويسرا  تجتذب 
املشترين األثرياء الذين ال ينظرون فقط 
إلى  أيضًا  ولكن  الضريبية،  امل��زاي��ا  إل��ى 
اللذين  ال��ح��ي��اة  وأس��ل��وب  الخصوصية 

توفرهما الدولة.

 هونغ كونغ

أم�����ا ف����ي ه���ون���غ ك����ون����غ، ف���م���ن امل���ت���وق���ع أن 
م��ن %8  الرئيسية  ي��ت��راج��ع نمو األس��ع��ار 
في ع��ام 2021 إل��ى 5% العام املقبل، حيث 
ي��ع��ت��ب��ر ال���ت���ب���اط���ؤ االق����ت����ص����ادي ف����ي ال��ب��ر 
ال��رئ��ي��س��ي ال��ص��ي��ن��ي، ج��ن��ًب��ا إل���ى ج��ن��ب مع 
الركود في مؤشر هانغ سنغ، من العوامل 
أن تتدفق  أيضًا  املتوقع  م��ن  لكن  امل��ق��ي��دة، 
القوة الشرائية من البر الرئيسي الصيني 

بمجرد إعادة فتح الحدود.

سنغافورة

ع���ل���ى ال��ن��ق��ي��ض م����ن ه���ون���غ ك����ون����غ، م��ن 

في  نمًوا  تشهد سنغافورة  أن  املتوقع 
أس��اس سنوي  السكنية على  األس��ع��ار 
ليصل إلى 5% في عام 2022، حيث إن 
محدودية املعروض من املنازل الفاخرة 
ال���ك���ب���ي���رة، إل������ى ج����ان����ب زي��������ادة ال��ط��ل��ب 
بمجرد تسهيل إجراءات السفر، سوف 
ي������ؤدي إل�����ى إن����ع����اش ن���ش���اط امل��ب��ي��ع��ات 

واألسعار.

نيويورك

ف���ران���ك« أن ترتفع  وت��وق��ع��ت »ن��اي��ت 
األس���ع���ار ال��س��ك��ن��ي��ة ف��ي »ن��ي��وي��ورك« 
من 1% في عام 2021 إلى 5% العام 

املقبل.

مدريد وباريس

أن تشهد مدريد وباريس  املتوقع  وم��ن 
نمًوا في األسعار بنسبة 6% و4% على 
التوالي في عام 2022، فإن هذا سيمثل 
أقوى أداء سنوي لكل مدينة منذ 2018 

و2019 على التوالي.

»نومورا«: خالل الـ12 شهراً المقبلة

4 دول ناشئة معرضة لمخاطر 
العملة.. بينها مصر وتركيا

إن عمالت  ن��وم��ورا،  الياباني،  االستثمار  بنك  ق��ال 
4 دول ن��اش��ئ��ة ت��ش��م��ل م��ص��ر وت���رك���ي���ا وروم���ان���ي���ا 
أزم���ات في  األك��ث��ر عرضة ملخاطر  وسريالنكا ه��ي 
أس��ع��ار ال��ص��رف خ���الل االث��ن��ي ع��ش��ر ش��ه��رًا املقبلة 

وفقًا ملؤشر »داموكليس«.
وك��ت��ب امل��ح��ل��الن روب س��وب��ارام��ان وري��ب��ي��ك��ا وان��غ 
ف���ي ت��ق��ري��ر ال���ي���وم، أن���ه رغ���م ال��ه��دن��ة ال��ت��ي قدمتها 
م��خ��ص��ص��ات ح��ق��وق ال��س��ح��ب ال��خ��اص��ة ب��ص��ن��دوق 
النقد الدولي، يشير »داموكليس« إلى أن العمالت 

األربع لم تخرج من دائرة الخطر.
العمالت  م��ن  ك��ل عملة  ت��ج��اوزت  التقرير  وبحسب 
األرب���ع ال��رق��م 100 على امل��ؤش��ر، م��ا يشير إل��ى أنها 

معرضة لخطورة عالية.
ويبني »داموكليس« الذي يستخدمه »نومورا«، أن 

من يتجاوز 100 نقطة، فهو يقترب من الوقوع في 
أزمة عملة، بينما الدولة التي تصل إلى 150 نقطة 
فإن عملتها معرضة للوقوع في أزمة في أي لحظة.
اإلجمالي  املجموع  ارتفع  التقرير  لبيانات  ووفقا 
ل�مؤشر »داموكليس« الذي يضم 32 دولة إلى 1328 
م��ن 1177، م��ا يشير إل���ى ارت��ف��اع ع���ام ف��ي املخاطر 

التي تتعرض لها عمالت األسواق الناشئة.
وأض�����اف ال��ت��ق��ري��ر إل����ى أن����ه م��ن��ذ ف���ب���راي���ر، ارت��ف��ع��ت 
تايالند،  بقيادة  دول��ة   11 ف��ي  »داموكليس«  نقاط 
وتراجعت في 5 دول فقط بقيادة أوكرانيا. ورجح 
ال��ت��ق��ري��ر اح��ت��م��ال��ي��ة ت��ط��ب��ي��ع ال���ف���درال���ي ل��ل��س��ي��اس��ة 
ال��ن��ق��دي��ة ب��ج��ان��ب ال��رك��ود االق��ت��ص��ادي ف��ي ال��ص��ني، 
بشكل خاص  غير محمود  مزيجًا  يمثل  م��ا  وه��و 

لألسواق الناشئة.

2022المدينة

10%ميامي

9%سدني

8%لوس أنجلوس

7%أوكالند

7%لندن

6%جنيف

6%مدريد

5%سنغافورة

5%نيويورك

5%هونغ كونغ

4%باريس

5 دوافع رئيسية لنمو األسعار 
تسهيل إجراءات السفر التي ستؤثر بااليجاب في املشترين ذوي الثروات العالية

ارتفاع أسعار الفائدة سيكون أقل تأثيًرا في السوق، حيث ال يزال املشترون 
النقديون يهيمنون على العديد من املدن

وصول املعروض إلى أدنى مستوياته القياسية في بعض األسواق الرئيسية، 
ر اإلنشاءات الجديدة بسبب الوباء وعرقلة ساسل التوريد

ُّ
إضافة إلى تأخ

املدخرات املتراكمة في الدول املتقدمة لم تستنفد بعد، بل ارتفعت الثروة بسبب 
ارتفاع قيمة األصول، سواء العقارات أو األسهم

هناك طلب على املنازل الثانية في أسواق سائلة وشفافة

توقعات نمو أسعار 
المساكن في 2022











محمد عواضة
تصدرت مدينة ميامي األميركية قائمة »نايت فرانك« ألسعار المساكن 

الرئيسية في العالم لعام 2022، مع توقع ارتفاع أسعار الفخمة منها بنسبة 
10% خالل 2022، حيث أدى نظام الضرائب المنخفض في فلوريدا، وأسعار 

المنازل التنافسية، وجاذبية الحياة الساحلية خالل األزمة إلى زيادة الطلب.

¶ المصدر: شركة نايت فرانك ¶
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ورقة ضغط أميركية لمجابهة األسواق وكبح األسعار

سحب مخزونات النفط اإلستراتيجية.. الرهان األخير

في محاولة أخيرة يائسة، بعد تزايد الضغط 
ال��ش��ع��ب��ي واإلع���ام���ي وارت���ف���اع س��ع��ر ال��وق��ود، 
مجابهة  إل����ى  األم��ي��رك��ي��ة  اإلدارة  ذه����ن  ت��ف��ت��ق 

أسواق النفط بفكرة جديدة تتمثل في:
اوال: التنسيق العاملي املشترك.

ث����ان����ي����ا: ت���ش���ك���ي���ل ف�����ري�����ق األح����������ام م�����ن ك���ب���ار 
املستهلكني في مواجهة فريق كبار املنتجني.

 الفكرة ليست جديدة كليًا، فالرئيس األسبق 
»أوب���ام���ا« ح���اول تنفيذها ف��ي 2011 م��ع أزم��ة 
الفاعلية  من  القدر  بهذا  تكن  لم  لكنها  ليبيا، 
هذه  تعتمد  املطلوب.  األث��ر  حدث 

ُ
لت والكفاءة 

اللعبة على اختبار أعصاب مستثمري وتجار 
عبر  النفسي  الضغط  تحت  ووضعهم  النفط 
ال��ت��ل��وي��ح ب���اس���ت���خ���دام ج��م��اع��ي ل��ل��م��خ��زون��ات 
اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ل���ل���دول ال���ك���ب���رى ف���ي ت��وق��ي��ت 
متزامن وباتصاالت مفتوحة في شكل تكافلي 

موحد بني قادة العالم املستهلك للنفط.

خطة لعب جديدة

قبل نحو 45 يوًما بدأت سلسلة من الضغوط 
والتصريحات والبيانات الصادرة عن البيت 
تنادي  املعنية  األميركية  وال��وك��االت  األبيض 
ب�����ض�����رورة خ���ف���ض أس�����ع�����ار ال����ط����اق����ة وزي�������ادة 
ال��ذي ازده��ر  امل��ع��روض ليقابل الطلب الهائل، 
ب���ع���د االن���ت���ع���اش االق����ت����ص����ادي األخ����ي����ر، وم���ن 
ن���اح���ي���ة أخ������رى اس���ت���م���رت أس����ع����ار ال���ن���ف���ط ف��ي 

مرتفعة  مستويات  على  ال��ث��ب��ات  أو  االرت��ف��اع 
قبل  بما  أو حتى  بعام سبق  باملقارنة  أص��ا 

الجائحة.
ل��ك��ن ب��ع��د ت��ص��ري��ح��ات اإلدارة األم��ي��رك��ي��ة عن 
خ���ط���ة ال���ل���ع���ب ال����ج����دي����دة: ال��ت��ن��س��ي��ق ال��ع��امل��ي 
إلى   

ً
قليا االنتباه  في  السوق  وب��دأ  املشترك، 

ه���ذا ال��ت��ح��رك ال��ج��دي��د م��ن ن��وع��ه، ليست امل��رة 
امل��رة  امل��خ��زون��ات، لكنها  م��ن  األول����ى للسحب 
األولى للتعاون الجماعي والتكافلي بني كبار 

امل��س��ت��ه��ل��ك��ني ف���ي ال��س��ح��ب م���ن اح��ت��ي��اط��ي��ات��ه��م 
االستراتيجية، ما نتج عنه انخفاض في سعر 
ال��ن��ف��ط ب��م��ق��دار، ورغ����م أن���ه ان��خ��ف��اض معقول 
قبل  ما  أعلى من مستويات  يظل  السعر  لكن 

الجائحة وال يعالج أزمة التضخم.

متعطشة للنفط

ب����س����ب����ب ان������خ������ف������اض ت����غ����ط����ي����ة امل������خ������زون������ات 
ل��اس��ت��ه��اك ال��ي��وم��ي ال��ه��ائ��ل، ال����ذي ت��ت��س��م به 

هذه القوى الصناعية الكبرى الشرهة للطاقة 
وامل��ت��ع��ط��ش��ة ل��ل��ن��ف��ط، ف����إن أث����ر ه����ذه ال��خ��ط��وة 
باستخدام ورقة االحتياطيات االستراتيجية 
والطلب  العرض  يتوازن  لم  ما  كله 

ُ
أ يؤتي  لن 

بشكل طبيعي.
لكن ما يجعل األسواق متفائلة بعض الشيء 
ب��ت��ح��س��ن أس���ع���ار ال��ن��ف��ط ه���و ع�����ودة إص���اب���ات 
كورونا لارتفاع في عدد من الدول املستهلكة 
للنفط ف��ي ال��ص��ني وأوروب�����ا – رغ���م أن���ه ش��يء 
براجماتية بحتة  – وه��ي نظرة  إنساني  غير 
ت���ف���ت���رض ع������ودة ب���ع���ض اإلغ�����اق�����ات، وه�����و م��ا 
يعني انخفاضًا في مشتريات الطاقة فيقترب 
وتهدأ  ال��ع��رض،  منحنى  إل��ى  الطلب  منحنى 

األسعار.
 

الطاقة  أرق��ام – بلومبرغ – وكالة  امل��ص��ادر:   ■
 – األميركية  الطاقة  معلومات  إدارة   – الدولية 

.cfr ستاتيستا – مركز أبحاث

وزير االستثمار البريطاني: في غضون عام

توقيع اتفاقية »التجارة« بين بريطانيا والخليج 
ت����ج����ري ب���ري���ط���ان���ي���ا م����ف����اوض����ات م����ع دول 
اتفاقية  بشأن  الخليجي  التعاون  مجلس 
االستثمار  وزي���ر  بحسب  ال��ح��رة،  للتجارة 
البريطاني جيري جريمستون، الذي أشار 
خ���ال م��ؤت��م��ر ف���ي دب����ي، إل���ى أن االت��ف��اق��ي��ة 
ستبرم في غضون 12 شهرا. يأتي ذلك عقب 
امل��اض��ي،  الشهر  رس��م��ي��ا،  بريطانيا  إع���ان 
ع��ن ان��ط��اق امل��ف��اوض��ات ب��ني دول الخليج 
وامل���م���ل���ك���ة امل����ت����ح����دة، ف����ي خ���ض���م امل��س��اع��ي 
البريطانية لتعزيز عاقاتها التجارية بعد 

انسحابها من االتحاد األوروبي.
الست،  الخليج  ودول  بريطانيا  وأط��ل��ق��ت 
مفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة، إذ 

االت��ح��اد  م��ن  انسحابها  ل��ن��دن منذ  تسعى 
األوروب���������ي ل��ت��ع��زي��ز ع���اق���ات���ه���ا ال��ت��ج��اري��ة 
التي  البحرين  أعلنت  كما  التكتل،  خ���ارج 
ت����ت����رأس ح���ال���ي���ا م��ج��ل��س ال����ت����ع����اون ل����دول 

الخليج العربية.
اقتصادية  عاقات  املتحدة  اململكة  وتقيم 
وسياسية وثيقة مع دول مجلس التعاون 
ال���خ���ل���ي���ج���ي، اذ ب���ل���غ���ت ق���ي���م���ة ال����ت����ب����ادالت 
التجارية بني اململكة املتحدة ودول الخليج 
أكثر من 30 مليار جنيه استرليني )40.3 
للحكومة  وف��ق��ا   ،2020 ع���ام  دوالر(  م��ل��ي��ار 
البريطانية التي تعتبر أن »اتفاقا تجاريا 
ب��االرت��ق��اء«،  ل��ع��اق��ات��ن��ا  م��وس��ع��ا سيسمح 

نقا عن وكالة األنباء الفرنسية.
وت���ع���د دول م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون ال��خ��ل��ي��ج��ي 
ب��ال��ف��ع��ل ش��ري��ك��ا ت���ج���اري���ا م��ه��م��ا، بحسب 
بيان الحكومة البريطانية، إذ بلغت قيمة 
البريطانية لها نحو 22 مليار  الصادرات 
دوالر(  م��ل��ي��ار   29.57( إس��ت��رل��ي��ن��ي  ج��ن��ي��ه 

العام املاضي.
وم����ن ش����أن ص��ف��ق��ة ال���ت���ج���ارة امل��ت��ق��دم��ة أن 
ال��ت��ال��ي في  امل��س��ت��وى  إل��ى  تنتقل بالعاقة 
الرقمية  التجارة  مثل  املستقبل  صناعات 
وال���خ���دم���ات وال��ن��م��و األخ���ض���ر م���ع ت��وف��ي��ر 
وظائف ذات رواتب أعلى في جميع أنحاء 

الباد.

ساويرس: المستثمرون األجانب خائفون بعض الشيء

الشركات الحكومية والتابعة للجيش
ُتزاحم القطاع الخاص في مصر

ق����ال امل��ل��ي��اردي��ر امل���ص���ري ن��ج��ي��ب س����اوي����رس: إن 
وليست  تنظيمية  »جهة  تكون  أن  يجب  ال��دول��ة 
مالكة« للنشاط االقتصادي في مصر، معتبرًا أن 
املنافسة بني القطاعني الحكومي والخاص »غير 

عادلة منذ البداية«.
وأض��اف ساويرس في مقابلة مع وكالة فرانس 
برس أن »الشركات اململوكة للحكومة أو التابعة 
للجيش ال تدفع ض��رائ��ب أو ج��م��ارك. ل��ذل��ك، فإن 

املنافسة من البداية غير عادلة«.
وت��ح��ت ن��ظ��ام ال��ق��ائ��د ال��س��اب��ق ل��ل��ق��وات املسلحة 

ملحوظًا،  نموًا  الجيش  اقتصاد  حقق  املصرية، 
امل��ش��اري��ع، وب��ن��اء على  إذ تسند إليه العديد م��ن 
ذل������ك ي���ق���ي���م ش�����راك�����ات م����ع م���ج���م���وع���ات ال���ق���ط���اع 
الخاص ملشاركته التنفيذ، من بينها »أوراسكوم 

لإلنشاء« اململوكة لعائلة ساويرس.
وي�����رى س���اوي���رس أن االق���ت���ص���اد امل���ص���ري تلقى 
دع���م���ًا م���ؤخ���رًا ب��س��ب��ب اإلن����ف����اق ال��ح��ك��وم��ي على 
البنية التحتية، مثل الطرق الجديدة والعاصمة 
ال��ج��دي��دة، وش���رك���ات ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ه��ي التي 

تبني هذه املشاريع.

اللعب بأوراق عدة
 تحاول اإلدارة األميركية اللعب بأوراق 
أسعار  ارت��ف��اع  أزم��ة  لمواجهة  ع��دة 

الطاقة:

الضغط على المنتجين )أوبك+(

يجري  األولى:  الورقة  تفلح  لم  لو 
المحلية  الشركات  على  الضغط 
ل��م��ن��ع رف�����ع األس����ع����ار ب��ش��ك��ل 

استغاللي

إيعاز  الثانية:  الورقة  تفلح  لم  لو 
قانون  إحياء  ب��إع��ادة  الكونغرس 
أوب���ك  دول  ل��م��ق��اض��اة  ق���دي���م 

)NOPEC(

ل���و ل���م ت��ف��ل��ح ال���ورق���ة ال��ث��ال��ث��ة: 
المخزونات  باستخدام  التلويح 

اإلستراتيجية األميركية للنفط

لو لم تفلح الورقة الرابعة: التلويح 
بالتنسيق الجماعي المشترك

مخزونات الصين

ف��ي ظ��ل أزم���ة ط��اح��ن��ة ت��ع��ان��ي منها »ب��ك��ن« 
املختلفة  الطاقة  م���وارد  ف��ي  النقص  بسبب 
تراجع  والغاز،  والنفط  الفحم  رأسها  وعلى 
االح��ت��ي��اط��ي م��ن ال��ن��ف��ط س����واء ال��ت��ج��اري أو 
االس���ت���رات���ي���ج���ي إل�����ى أق�����ل م���س���ت���وي���ات���ه م��ن 
ه��ذا  ان  ي���ب���دو  م���ا  وع���ل���ى  ن��وف��م��ب��ر 2008، 
ال���وض���ع ال��س��ي��ئ ك����ان س��ب��ب��ًا رئ��ي��س��ي��ًا في 
ع��ق��د م��ب��اح��ث��ات رف��ي��ع��ة امل��س��ت��وى ب��ن ق��ادة 
الواليات املتحدة والصن األسبوع املاضي، 
وهو أيضا كان الدافع األساسي الستجابة 
األميركية لإلفراج عن جزء  للدعوة  الصن 

من املخزونات لتهدئة لهيب األسعار.

1
2

3

4

5

السعي لتنسيق 
عالمي وتشكيل فريق 
من كبار المستهلكين 
في مواجهة المنتجين

ورقة االحتياطيات
لن تؤتي أُكلها ما لم 

يتوازن العرض والطلب 
بشكل طبيعي

عودة إصابات كورونا 
لالرتفاع تجعل األسواق 

متفائلة بتحسن
أسعار النفط 

تستمر فورة أسعار الطاقة العالمية في االرتفاع أعلى من متوسط 
السنوات بل والعقود األخيرة، من النفط إلى الغاز والفحم، لكن 

ال تزال الدول المستهلكة والمستوردة الكبرى تجري المحاولة تلو 
األخرى لكبح هذه االرتفاعات بطرق مختلفة، سواء بالضغط على كبار 

الدول المنتجة والمصدرة مثلما فعلت الواليات المتحدة في األيام 
ال�45 األخيرة، أو تنويع مصادر التوريد مثلما تحاول الصين، أو تقديم 
الدعم لشركات الطاقة والتكرير الوطنية؛ لمنع تمرير هذا التضخم 

في األسعار إلى المستهلك النهائي مثلما فعلت اليابان، لكن كل 
هذه الجهود لم تفلح في عالج المشكلة الرئيسية: رفع المعروض أو 

خفض الطلب لاللتقاء عند نقطة توازن.

التحقيق في اختالفات األسعار
عد أكبر مستهلك للنفط 

ُ
مع استمرار يأس اإلدارة واملشرعن في الواليات املتحدة، التي ت

الرئيس  أم��ر  الغاضب،  ال��ش��ارع  األس��ع��ار وتهدئة  العالم، وع��دم قدرتهم على خفض  في 
محتملة  وتالعبات  باألسعار  اختالفات  في  بالتحقيق  الفدرالية  التجارة  لجنة  »بايدن« 
في محطات الوقود، بما يمكن تسميته ب� »سلوك معاد للمستهلك« من جانب شركات 

توزيع النفط املحلية.

»أسيكو«: أرباح 
الربع الثالث  األولى 

منذ 5 سنوات

ق�����ال�����ت م����ج����م����وع����ة أس����ي����ك����و ان 
ال��ن��ت��ائ��ج امل��ال��ي��ة ل��ل��رب��ع ال��ث��ال��ث 
من 2021 شهدت تحقيق أرباح 
ألول م���رة م��ن��ذ خ��م��س س��ن��وات، 
م���دع���وم���ة ب��ال��ج��ه��از ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة م����ن ج���ه���ة، وب��ث��ق��ة 
األخ���رى،  الجهة  م��ن  املساهمني 
األم�����ر ال�����ذي أس���ف���ر ع���ن تحقيق 

األهداف التي كان مخططًا لها.
ونوهت املجموعة بأنها حققت 
ال���رب���ع  ف�����ي  م������رة  أرب�����اح�����ا ألول 
ال����ث����ال����ث م���ن���ذ خ���م���س س����ن����وات، 
ولكنها ليست املرة االولى التي 
عام  أرب��اح��ا بشكل  فيها  تحقق 
منذ خمس س��ن��وات ول��ذا وجب 

التنويه. 
وك����ان����ت ال���ب���ي���ان���ات امل����ال����ي����ة ق��د 
ك��ش��ف��ت ع���ن ت��ح��ق��ي��ق امل��ج��م��وع��ة 
 152.74 بقيمة  ص��اف��ي��ة  أرب���اح���ا 
أل����ف دي���ن���ار ف���ي ال���رب���ع ال��ث��ال��ث، 
م��ق��ارن��ة ب��خ��س��ائ��ر م��ال��ي��ة بقيمة 
11.7 م��ل��ي��ون دي���ن���ار ف���ي ال��ف��ت��رة 
أدى  م���م���ا   ،2020 م����ن  امل���م���اث���ل���ة 
ل���ت���ق���ل���ي���ص ال����خ����س����ائ����ر امل���ال���ي���ة 
دي��ن��ار  أل����ف   665.957 ل��ت��ص��ب��ح 
التسعة األول��ى من  عن الشهور 
م��ال��ي��ة  ب��ن��ت��ائ��ج  م���ق���ارن���ة   2021
سلبية بلغت 37.9 مليون دينار 
ل���اش���ه���ر ال���ت���س���ع���ة األول���������ى م��ن 

 .2020
ك��م��ا حققت امل��ج��م��وع��ة إي����رادات 
م��ل��ي��ون  ب��ق��ي��م��ة 20.2  ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة 
دينار عن الربع الثالث من 2021 
م����ق����ارن����ة ب�������إي�������رادات ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة 
بلغت 12.4 مليون دينار لنفس 
حققت  ك��م��ا   ،2020 م���ن  ال���ف���ت���رة 
 56.12 بلغت  تشغيلية  إي���رادات 
م�����ل�����ي�����ون دي�������ن�������ار ع�������ن األش�����ه�����ر 
التسعة املنتهية في 30 سبتمبر 
 39.73 ب���إي���رادات  م��ق��ارن��ة   2021
مليون دينار عن الفترة نفسها 

من 2020.
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 يجمع تناقضات ومهارات كثيرة

منصب الرئيس التنفيذي.. دور يتعدى اإلدارة

■ عليه أال يظهر في 
صورة القبيح الذي 

يعيش على قمة بركان

■ يتقن فن االحتواء 
والتعاطف واإلنجاز 

والتفكير اإلستراتيجي

■ تيم كوك لقب بـ»تيم 

المستمتع«.. ورئيس 
»مايكروسوفت« 
بـ»ساتيا الودود«

■ الشركات العصرية ال 
تحتاج إلى وحوش.. إنما 

أناس يتمتعون بملكة 
التعاطف 

■ المهارات االجتماعية 
يحتاجها الرئيس إلقناع 

الموظفين والسوق 
والشركات

■ القائد عليه أن يكون موهوبًا أكثر من 
بقية الموظفين.. ويسحق المنافسين

■ صفات الرئيس لم تتغير لكنها أصبحت 
تشترط ميزات تفصيلية أكبر

سليمة لبال

ما أن دخل مكتبه في ذلك الصباح، حتى استنفر سكرتيرته وطلب 
منها استدعاء كل المستشارين والقياديين الذين يعتمد عليهم 

في إدارة الشركة التي أّسسها قبل 20 عاما. وما هي إال بضع دقائق 
حتى جاؤوا جميعهم، وعالمات الحيرة والتساؤل عن سر ّاالجتماع 

غير المبرمج تعلو وجه كل واحد منهم، وحين جلسوا إلى الطاولة 
المستديرة،التي غالبا ما كانوا يناقشون حولها استراتيجية الشركة، 

بادرهم بالقول: أريد بروفايال مبتكرا لرئيس تنفيذي يناسب المرحلة... 
أريد من كل واحد منكم أن يتحدث عن الصفات والمميزات التي 

ينبغي أن أبحث عنها في المرشح للمنصب. 

قصة خبرية

ألقاب الرؤساء

ق��ب��ل س���ن���وات ك���ان���ت ال��ص��ح��اف��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
والعارفون بأغوار أسواق املال يطلقون ألقابا 
ع��ل��ى ال���رؤس���اء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ن األك��ث��ر ش��ه��رة في 
األلقاب مرتبطة  العالم، وغالبا ما كانت هذه 
ب��ش��خ��ص��ي��ات��ه��م ال��غ��اض��ب��ة أو امل��ت��وح��ش��ة في 

اإلدارة.
السابق،  بيم  ص��ن  األميركية  الشركة  فرئيس 
»رام��ب��و« بسبب ت��زام��ن ان��ت��ش��ار ص��ور  ��ب ب���

ّ
��ق

ُ
ل

ظهر فيها وهو يحمل ذخيرة على صدره، مع 
سياسة التسريح الجماعي التي انتهجها في 
لجنرال  السابق  الرئيس  اكتسب  فيما  وق��ت��ه، 
النيوترون«  »ج��اك  لقب  ويلش  ج��اك  الكتريك 
لجلفه وحّدة طباعه في التعامل مع املوظفن 
فورتشن  مجلة  منحته  ال��ذي  وه��و  الفاشلن، 

في 1990 لقب »مدير القرن«. 
السكرتيرة  ك��ان��ت  وبينما  ال��ن��ق��اش،  ذروة  ف��ي 
مدير  ت��دخ��ل  ال��ن��ق��اط،  أب���رز  تسجل  التنفيذية 
التسويق قائال:»لنكن واقعين... هذا النوع من 
األل��ق��اب ص���ادم ال��ي��وم وال��ش��رك��ات العصرية ال 
تحتاج إلى وحوش وأشخاص غير طبيعين، 
إنما أناس يحسنون فن االحتواء ويتمتعون 
ب��م��ل��ك��ة ال����ت����ع����اط����ف... ان�����ظ�����روا ال�����ى ت���ي���م ك���وك 
الرئيس التنفيذي لشركة أبل، أنه يلقب ب�«تيم 
املستمع«، بينما ُيلقب ساتيا ناديال الرئيس 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة م��اي��ك��روس��وف��ت ال��ع��م��الق��ة 

»ساتيا الودود«. ب�

السّر في التفاصيل

ف����ي ال�����واق�����ع ل����م ت��ت��غ��ي��ر ال���ص���ف���ات األس���اس���ي���ة 
ل��ل��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي، وه���ي أن ي��ك��ون مجتهدا 
ومنفتحا وواث��ق��ا من نفسه وص��ب��ورا، كما أن 
أصبحت  ولكنها  أي��ض��ا،  تتغير  ل��م  ال��ش��رك��ات 

تشترط ميزات تفصيلية أكثر، بينها:
اوال: القدرة على املنافسة خالل فترة طويلة.

ثانيا: تقديم إثباتات نجاح تشغيلية ومالية.
كبيرة  مكافآت  الشركات  ترصد  املقابل،  وف��ي 
ل��ت��ش��ج��ي��ع امل���وظ���ف���ن ال���ط���م���وح���ن وال���ج���ادي���ن 
بلوغ مراتب عليا. هنا توقف  إلى  واملتلهفن 
دراسة  للشركة طويال، مستذكرا  املالي  املدير 
 2600 ح��ول  شيكاغو  جامعة  أع��دت��ه��ا  حديثة 
م���رش���ح مل��ن��اص��ب إداري�������ة م��خ��ت��ل��ف��ة، وق������ال: إن 
ال���ن���ت���ائ���ج أوض�����ح�����ت س���ه���ول���ة ال����ت����ع����رف ع��ل��ى 
أنهم  ذل��ك  رئ��ي��س تنفيذي،  امل��رش��ح��ن ملنصب 
يتميزون عن غيرهم في التفاصيل، فبينما ركز 
التحليل  على  مالي  مدير  ملنصب  املرشحون 
اك��ث��ر، ن��ال امل��رش��ح��ون ملنصب رئ��ي��س تنفيذي 
على  وال��ق��درة  بالكاريزما  ترتبط  اكبر،  نقاطا 

إنجاز البرامج والتفكير االستراتيجي.

المهارات االجتماعية

ل��ك��ن ال ت��ب��دو ال��ص��ف��ات ال��س��ال��ف��ة ال���ذك���ر كافية 
ب��ح��س��ب امل��س��ت��ش��ار االق���ت���ص���ادي، ال�����ذي ح���ّول 
ان��ت��ب��اه ال��ح��ض��ور ال���ى نقطة أس��اس��ي��ة، ق���ال إن 
ال��ك��ث��ي��ر ي��غ��ف��ل��ه��ا، وه���ي امل���ه���ارات االج��ت��م��اع��ي��ة 
ال���ت���ي ي��ح��ت��اج��ه��ا ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي إلق��ن��اع 
امل��وظ��ف��ن وال���س���وق وال��ش��رك��ات ال��ت��ي يتعامل 
م��ع��ه��ا، م��س��ت��ن��دا ف���ي ذل����ك إل����ى دراس�����ة أخ����رى، 
أع���دت���ه���ا ك��ل��ي��ة أم���ب���ري���ال ل���ن���دن ب���ال���ش���راك���ة مع 

جامعة هارفارد وجامعة كورنيل.
ل الباحثون توصيفات كثيرة للمنصب 

ّ
لقد حل

اع��ت��م��دت��ه��ا ش���رك���ات أث���ن���اء ال��ب��ح��ث ع���ن رئ��ي��س 
تنفيذي جديد، ووج��دوا أن امل��ه��ارات املعرفية 
وح��ّس التشغيل وامل��ع��ارف املالية هي شروط 
أساسية للنجاح، لكن خالل العقدين املاضين 
االجتماعية  املهارات  على  التوصيفات  رك��زت 
التنسيق والتواصل مع  املديرين على  وق��درة 

عدة أشخاص.
 لكن لم تقّدر الشركات هذه املهارات في الوقت 

الراهن؟
ي���واص���ل امل��س��ت��ش��ار االق���ت���ص���ادي اس��ت��رس��ال��ه 
م��ع��ت��م��دا دوم�����ا ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ال����دراس����ة ذات���ه���ا، 
على  اعتمادا  اكثر  الشركات  أصبحت  فيقول: 
البيانات  في  املختصن  والباحثن  املطورين 
ومسؤولن في اإلعالم اآللي، تعّودوا جميعهم 
ع���ل���ى ال���ع���م���ل ب���ط���ري���ق���ة م��س��ت��ق��ل��ة، وال�����رؤس�����اء 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ون ف��ي م��ث��ل ه���ذه ال��ح��ال��ة، ل��ن يملوا 
يقتصر  وانما  فعله،  ينبغي عليهم  ما  عليهم 
ال��ج��م��ي��ع يعملون  أن  م��ن  ال��ت��أك��د  ع��ل��ى  عملهم 

بشكل فعال لتنفيذ اهداف الشركة. 

اإلقناع وليس التثقيف

لقد أك���دت ه��ذه ال��دراس��ة أن ال��ش��رك��ات الكبرى 
ت��ب��ح��ث اك���ث���ر ف���أك���ث���ر ع����ن رؤس��������اء ت��ن��ف��ي��ذي��ن 
الرئيس  مهمة  الن  امل���ه���ارات،  ب��ه��ذه  يتمتعون 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ف���ي ال��ن��ه��اي��ة ه���ي اإلق����ن����اع ول��ي��س 

تثقيف اآلخرين.

وف������ي امل���ح���ص���ل���ة ات����ف����ق امل���ج���ت���م���ع���ون ع���ل���ى أن 
إدارة  يتعدى  حاليا،  التنفيذي  الرئيس  دور 
الشركة، إذ عليه أن يحمل على عاتقه مهمات 

أخرى أهمها:

ــة داخـــل  ــام ــع 1 -  تــهــدئــة األجــــــواء ال
الشركة وتطوير سياستها العامة

التواصل  مــواقــع  عــواصــف  2 -  إخــمــاد 
االجتماعي

أفــراد  جميع  مثل  واحــدًا  يكون  3 -  أن 
الــمــجــتــمــع وال يــظــهــر فــي صــورة 
قمة  على  يعيش  الـــذي  القبيح 

بركان

ع��ام��ا ب��ع��د ع���ام وم���ع ات��س��اع ح��ج��م التحديات 
��د 

ّ
وال���ت���غ���ي���رات ال���ت���ي ي��ش��ه��ده��ا ال���ع���ال���م، ت��ت��ع��ق

امل����م����ي����زات امل���ط���ل���وب���ة ل���ش���غ���ل وظ���ي���ف���ة رئ���ي���س 
ت��ن��ف��ي��ذي ح���ت���ى أن���ه���ا أص���ب���ح���ت اك���ث���ر غ���راب���ة، 
إذ ع��ل��ى ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ف���ي ال��ن��ه��اي��ة أن 
الشركة  أكثر من بقية موظفي  يكون موهوبا 
ويسحق املنافسن مع اظهار التعاطف معهم 
ويستمع إليهم بطريقة جذابة ويكون عدوانيا 
التنفيذيون غير  ال��رؤس��اء  ك��ان  بلطف.. لطاملا 
عادين والحيلة اآلن هي ع��دم إظهار كل ذلك 
للعلن... هكذا اتفق املجتمعون وهذا ما دّونته 
ال��س��ك��رت��ي��رة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ف���ي ن��ه��اي��ة االج��ت��م��اع 
ت���م���ه���ي���دا ل����الع����الن ع����ن ال���وظ���ي���ف���ة واس���ت���ق���ب���ال 

املرشحن للمنصب.



ت��زام��ن��ًا م���ع اح���ت���ف���االت ال��س��ل��ط��ن��ة ب��ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي 
ملركز  التجريبي  التشغيل  إط��ار  وف��ي  املجيد،  ال����٥١ 
أم��راض  وبحوث  لعالج  املتكامل  قابوس  السلطان 
املعلومات  نظام  بتدشني  امل��رك��ز  احتفل  ال��س��رط��ان، 
إلدارة  ومتكامل  متقدم  نظام  وه��و   ،HIS الصحية 
امل��ع��ل��وم��ات ال��ط��ب��ي��ة ف��ي امل��ؤس��س��ات ال��ص��ح��ي��ة، يتم 
ت��ط��ب��ي��ق��ه ألول م�����رة ف����ي ال���س���ل���ط���ن���ة، وال�������ذي أن��ج��ز 
ب����ال����ش����راك����ة م�����ع ش����رك����ة دي�������ار ال������رائ������دة ف�����ي م���ج���ال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وق��د ص��رح ال��دك��ت��ور زاه���د امل��ن��ذري، رئ��ي��س اللجنة 
املعلوماتية باملركز، بأن نظام املعلومات الصحية 
القرارات التي يتخذها  يسهم بشكل كبير في دعم 
الفريق الطبي لعالج مرضى السرطان، فعبر النظام 
ي��ت��م ج���دول���ة م���واع���ي���د ج���رع���ات ال���ع���الج ال��ك��ي��م��اوي 
ب���س���ه���ول���ة وت���ن���ظ���ي���م م����واع����ي����د امل�����رض�����ى ب�����ني ق��س��م 

األشعة واملختبر والعمليات الجراحية والتنظيرية 
بالتكامل مع خدمات رعاية املرضى والتغذية.

العالية،  باملرونة  النظام  »يتميز  املنذري:   وأض��اف 
بحيث يتمكن الطبيب من الدخول للنظام ومتابعة 
نتائج ف��ح��وص امل��رض��ى ف��ي أي وق���ت، ك��ون��ه يحفظ 
بطريقة  له  الرجوع  ويمكن  املريض،  بيانات  جميع 
سريعة ومعرفة كل ما يجري للمريض من عمليات 
وت��ح��ال��ي��ل وح��ت��ى زي���ارات���ه ل��ل��ع��ي��ادات، وت��ت��م كتابة 

ال��ت��ق��اري��ر الطبية ع��ن ط��ري��ق ال��ن��ظ��ام نفسه م��ن دون 
الحاجة إلى الطبيب في املكتب، كما يمّكن املريض 
من الدخول إلى ملفه الصحي واالطالع على نتائج 

الفحوص«. 
التنفيذي  الرئيس  من جانبه، قال بشار العطعوط، 
لشركة الديار املتحدة: »يعد مركز السلطان قابوس 
املتكامل لعالج وبحوث أمراض السرطان من أحدث 
وتطبيقه  الحديثة  بتجهيزاته  املنطقة،  ف��ي  امل��راك��ز 
ألحدث النظم اآللية إلدارة املراكز الطبية. وتتشرف 

شركة الديار املتحدة بكونها الشريك في إنجاز نظم 
املعلومات املتكاملة إلدارة املركز بكل خدماته الفنية 
شركة  حققت  لقد  امل��رض��ى.  وع��الق��ات  والتمريضية 
إدارة  باهرًا في تطبيق نظم  املتحدة نجاحًا  الديار 
ولقد وظفت  العاملية،  س��اب  من شركة  املستشفيات 
شركة الديار املتحدة جميع خبراتها املتراكمة على 
مدى 40 عامًا، واتبعت أحدث األساليب واملنهجيات 
في تطبيق النظم وإدارتها بما يحقق التميز االداري 

والفني لهذا الصرح الطبي«.

ع ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي وج��م��ع��ي��ة ال���ه���الل األح��م��ر 
ّ
وز

الكويتي حقائب شتوية على 5000 عامل نظافة، وذلك 
ض��م��ن ح��م��ل��ة ك��س��وة ال��ع��م��ال ال��ش��ت��وي��ة، ال��ت��ي يدعمها 
ال���ب���ن���ك ف����ي إط������ار ال���ش���راك���ة وال����ت����ع����اون امل���ت���واص���ل م��ع 

الجمعية لدعم املجتمع.
 وت��س��ت��ه��دف ال��ح��م��ل��ة دع����م ال���ع���م���ال م���ن ذوي ال��دخ��ل 
املحدود ومنحهم ما يحتاجونه من مساعدات تقيهم 
برد الشتاء القارس والتكّيف مع فصل الشتاء. وتهدف 
كنوع  املجتمع  ف��ي  املحتاجة  الفئات  دع��م  إل��ى  الحملة 
عمال  االج��ت��م��اع��ي، السيما  وال��ت��ض��ام��ن  التعاطف  م��ن 
ال��ن��ظ��اف��ة ال��ذي��ن ي��ت��ع��رض��ون ل��ل��ب��رد، وب��ال��ت��ال��ي امل���رض، 
وذلك لحمايتهم وتسهيل عملهم واإلحساس بظروفهم 

والوقوف إلى جوارهم أسوة بباقي شرائح املجتمع.
 وب���ه���ذه امل���ن���اس���ب���ة، أث���ن���ى امل���دي���ر ف���ي إدارة ال��ع��الق��ات 
على  الباقر،  يعقوب  الوطني،  الكويت  بنك  في  العامة 
الوطني  ال��ك��وي��ت  بنك  تجمع  ال��ت��ي  املستمرة  ال��ش��راك��ة 
ال��ذي تقوم  الكويتي، وبالدور  الهالل األحمر  بجمعية 
به الجمعية واملساعدات واملبادرات التي تقودها على 

املستوى االنساني والخيري. 
 وأوضح الباقر أن حملة »كسوة الشتاء« لدعم العمال 
دعمًا  إمكاناتها  توظيف  إل��ى  تهدف  الدخل  محدودي 
ل���ه���م، وت��م��ك��ي��ن��ه��م اج��ت��م��اع��ي��ًا وال����وق����وف إل����ى ج��ان��ب��ه��م 

ومساعدتهم. 
ولفت الباقر إلى أن بنك الكويت الوطني يحرص دائمًا 
على دعم املبادرات اإلنسانية، ويعتز بأن يكون شريكًا 

دائمًا لجمعية الهالل األحمر. 
كما أن هذه املبادرة هي جزء ال يتجزأ من شراكتنا مع 
جمعية الهالل األحمر واستمرار ملبادراتنا املجتمعية 
وال��خ��ي��ري��ة امل��ش��ت��رك��ة، ال��ت��ي ت��ص��ب ف���ي اإلط�����ار ن��ف��س��ه، 
وتهدف إل��ى دع��م املحتاجني داخ��ل دول��ة الكويت على 

مدار العام.
 وقالت مديرة تنمية املوارد في جمعية الهالل األحمر 
ال��ك��وي��ت��ي، ش��ي��م��اء ال��ش��ط��ي: إن م��ش��روع ك��س��وة العمال 
2021 ي��أت��ي ف���ي إط����ار س��ع��ي ال��ج��م��ع��ي��ة ال���دائ���م إل���ى أن 

الفئات  يكون املستفيدون من خدماتها اإلنسانية من 
امل��ح��ت��اج��ة، ح��ي��ث اخ���ت���ارت ش��ري��ح��ة ال��ع��م��ال م���ن ذوي 
الدخل املحدود، معربة عن بالغ شكرها لبنك الكويت 
املجتمع  الفئة من شرائح  ه��ذه  لدعم  الوطني وتبرعه 

في الكويت.
 وأع���رب���ت ال��ش��ط��ي ع���ن ت��ق��دي��ره��ا ل��ت��ب��رع ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 
ال���وط���ن���ي، وال����ت����ع����اون امل���ث���م���ر م����ع ال���ج���م���ع���ي���ة، ودع���م���ه 
املتواصل لجهودها في كل مجاالت الرعاية االجتماعية 

الصحية والتعليمية واملجتمعية.

في بث مباشر عبر إذاعة نبض الكويت أقيم بمعرض 
KFH Auto، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة، 
الفائزين  أسماء  »بيتك«  الكويتي  التمويل  بيت  أعلن 
 
ً
ب��س��ي��ارة الن���دروف���ر دي��ف��ن��در و50 أل���ف م��ي��ل ل����50 عميال
ض���م���ن ح��م��ل��ة »ب���ط���اق���ت���ك ب����داي����ة رح���ل���ت���ك« امل��خ��ص��ص��ة 
مع  بالتعاون  م��اس��ت��رك��ارد،  »بيتك«  بطاقات  لحاملي 
م���اس���ت���رك���ارد وال���خ���ط���وط ال���ج���وي���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة – ن���ادي 

الواحة، وشركة علي الغانم وأوالده للسيارات.
والفائز بسيارة الندروفر ديفندر هو: أحمد محمد ابو 
 الفائزين ب�50 ألف ميل 

ً
عايشة. أما عن أسماء ال�50 عميال

أعلن »بيتك« أسماءهم عبر حساباته  لكل منهم، فقد 
.KFHGroup على قنوات التواصل االجتماعي

وعلى هامش السحب، قال نائب املدير العام للبطاقات 
امل��ص��رف��ي��ة ل��ل��م��ج��م��وع��ة ب��ال��ت��ك��ل��ي��ف ف���ي »ب��ي��ت��ك«، ط��الل 
ال��ع��رب��ي��د: »أب������ارك ل��ل��ع��م��الء ال��ف��ائ��زي��ن ب��ال��س��ح��ب األول 
م���ن ال��ح��م��ل��ة، ال��ت��ي ت��ت��ي��ح ف���رص ال���ف���وز ل������204 ف��ائ��زي��ن، 
االئتمانية  ماستركارد  )بيتك(  بطاقات  الستخدامهم 

واملسبقة الدفع«.
 وأش��ار الى ان الحمالت التي يطلقها »بيتك« متميزة 

وفريدة من نوعها وتضيف قيمة لتجربة العميل.
التي تؤهل العميل للدخول  ال��ش��راء،  وب��ني ان عمليات 
في السحب، تشمل جميع عمليات الشراء عبر بطاقات 
»بيتك« ماستركارد االئتمانية واملسبقة الدفع محليا 
وعامليا، بحيث يكون مقابل كل عملية شرائية محليا 

بقيمة دينار واحد يحصل العميل على فرصة لدخول 
السحب، ومقابل كل عملية شرائية عامليًا بقيمة دينار 
واحد يحصل العميل على 10 فرص للدخول بالسحب. 
ولفت العربيد الى ان الحملة تستمر ملدة 4 شهور حتى 

10 فبراير من العام املقبل 2022.
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يستمر حتى 25 نوفمبر

»طفل المستقبل«
تنّظم مسابقة البولينغ

»بوبيان« يرعى المعرض 
الوظيفي االفتراضي

»األهلي« يهنئ الرابحين
في»التحويل تغيير«

���م ش����رك����ة ط���ف���ل امل���س���ت���ق���ب���ل ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة 
ّ
ت���ن���ظ

البولينغ  مسابقة  ك��ي��د(  )ف��ي��وت��ش��ر  ال��ع��ق��اري��ة 
ب���ت���اري���خ 3 دي��س��م��ب��ر ف����ي م��وق��ع��ه��ا ال��ج��دي��د 
وتنطلق  أبو حليفة،  دوم  بمجمع  ديسكفري 
ال��ه��واة،  للشباب  تنافسي  إط���ار  ف��ي  املسابقة 
وت�����ه�����دف إل������ى زي���������ادة ن���ش���ر ث���ق���اف���ة ري���اض���ة 
اللعبة من  ه��ذه  ب��ه  تتمتع  مل��ا  نظرًا  البولينغ 
الرقي في التعامل مع الكرة بعيدًا ع�ن الحركة 
املبالغ بها، وسيشارك في املسابقة 72 العبًا 
في املنافسة على مراحل تحّدً وإثارة وإيجاد 
العبني مميزين سيحصلون على جوائز قيمة 
املستقبل مثل بالي  متنوعة مقدمة من طفل 
س��ت��ي��ش��ن5، ون��اي��ن��ت��ن��دو وس��ك��وت��ر ك��ه��رب��ائ��ي 

)شاومي(.
»ديسكفري«  افتتاح  تم  أن��ه  بالذكر  والجدير 
الجديد بمجمع دوم أبو حليفة، الذي يحظى 
وألول مرة بالتميز والترفيه واإلثارة في مكان 
واح��د، تناسب جميع الفئات وكافة الشرائح 
ال���ع���م���ري���ة ال���ت���ي ت��ش��ك��ل امل����زي����ج االج���ت���م���اع���ي 
ل��ي��ك��ون م��ق��ر ال��ع��ائ��ل��ة ال��ت��رف��ي��ه��ي، ح��ي��ث توجد 

أحدث وأكثر األلعاب إث��ارة للصغير والكبير 
ل���ي���ت���ش���ارك���وا ال����ف����رح����ة وامل�����غ�����ام�����رة ف�����ي ط��ف��ل 
منفردًا  امل��وق��ع  ه���ذا  يجعل  وال����ذي  املستقبل، 
ك��واح��د م��ن أح��دث امل��واق��ع الترفيهية، ويضم 
أل��ع��اب البولينغ وال��ب��ل��ي��اردو وأل��ع��اب  أح���دث 
VR، وك���ذل���ك ق��اع��ة أل���ع���اب ال��ف��ي��دي��و امل��ش��وق��ة، 
ومنطقة خاصة ألل��ع��اب األط��ف��ال، إل��ى جانب 

العديد من األلعاب الفردية والجماعية.

أع���ل���ن ب��ن��ك ب���وب���ي���ان ع���ن دع��م��ه 
ورع������اي������ت������ه مل�����ع�����رض ال����ف����رص 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة وال��دراس��ي��ة ال��راب��ع، 
أم���س  م�����ن  اول  ان���ط���ل���ق  ال��������ذي 
)األح����������د(، ت���ح���ت رع����اي����ة وزي����ر 
امل�����ض�����ف،  ع�����ل�����ي  د.  ال�����ت�����رب�����ي�����ة 
وتنظمه الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب افتراضيًا 

حتى 25 نوفمبر الجاري.
 وق�������ال امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ف��ي 
م���ج���م���وع���ة امل�����������وارد ال���ب���ش���ري���ة 

يمثل  املعرض  »ان  الرحماني:  خالد  البنك  في 
فرصة للمشاركة في الفعاليات التي من شأنها 
أن ت��زي��د م��ن م��ع��رف��ة ال��ش��ب��اب، ال س��ي��م��ا ال��ذي��ن 
على وشك التخرج أو حديثي التخرج بالعمل 
املصرفي بصفة عامة، والعمل في بنك بوبيان 
على وجه الخصوص، كونه يتمتع ببيئة عمل 

مختلفة ومميزة«.
وأض��اف »اننا في بوبيان نفتخر دائمًا كوننا 
كافة  توفير  مع  الوطنية  للعمالة  األكثر جذبًا 

ال���س���ب���ل واإلم����ك����ان����ات ل���ه���م م��ن 
أج���ل ص��ق��ل م��ه��ارات��ه��م والعمل 
ع������ل������ى ت������ط������وي������ره������ا ب����ج����ان����ب 
ثقافة  نشر  بمستوى  االرت��ق��اء 
االس��ت��ث��م��ار ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي بني 
ال��ش��ب��اب ال��ك��وي��ت��ي، ب��م��ا يسهم 
ف����ي ت���ع���زي���ز ال����ت����ط����ور وال���ن���م���و 
ف���ي ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واالب���ت���ك���ار 

لديهم«.
 وأوض�����ح ال��رح��م��ان��ي أن بنك 
ب����وب����ي����ان ي���ع���ت���ب���ر واح���������دًا م��ن 
ال��ش��ب��اب الكويتي  ال��ت��ي يضعها  ال��ب��ن��وك  أه��م 
ال���ط���م���وح ف����ي أول����وي����ات����ه ال���وظ���ي���ف���ي���ة ب��س��ب��ب 
امل��ن��اخ ال��ذي ي��وف��ره البنك للمزيد م��ن اإلب��داع 
واالب��ت��ك��ار وإط����الق ال��ط��اق��ات ال��ش��اب��ة، م��ؤك��دأ 
أن االه���ت���م���ام ب��امل��وظ��ف��ني وت��ن��م��ي��ة م��واه��ب��ه��م 
لبنك  الخمس  والقيم  األول��وي��ات  يأتي ضمن 
بوبيان وهي »التركيز على العمالء، االهتمام 
باملوظفني، اإلبداع واالبتكار، النزاهة والعمل 

الجماعي«.

أع������ل������ن ال�����ب�����ن�����ك األه�������ل�������ي ع���ن 
أس������م������اء ال����ف����ائ����زي����ن األرب�����ع�����ة 
ب���ال���س���ح���ب ال����ت����اس����ع ل��ح��م��ل��ة 
ألصحاب  تغيير«  »ال��ت��ح��وي��ل 
الرائد  الراتب، وهي  حسابات 

والبرستيج والنخبة. 
وق�����������د ت��������م إج����������������راء ال����س����ح����ب 
 ،2021 ن��وف��م��ب��ر   15 ب���ت���اري���خ 
ت��ح��ت إش����راف وزارة ال��ت��ج��ارة 
وال���ص���ن���اع���ة. وال���ف���ائ���زون ه��م: 
ع�����ب�����دال�����س�����الم م����ح����م����د رف����ي����ع 
م���ع���رف���ي، ت���ه���ان���ي ع���ل���ي س��ال��م 

م��ح��م��د، خ���ال���د ع����وض امل���ت���ول���ي ع���م���ر، وس��ي��م 
نزهي برسوم مساك.

ومن الجدير بالذكر أن السحب القادم واألخير 
 عن 

ً
سيقام بتاريخ 14 ديسمبر 2021. وفضال

ذلك، سيكون هناك 4 فائزين كل شهر لديهم 
فرصة للفوز باسترداد قيمة رواتبهم )2 من 
الكويتيني و2 من الوافدين(. وللتأهل لدخول 
السحب، يحتاج العمالء إلى إيداع راتب واحد 

في حسابهم قبل شهر من تاريخ السحب.
وب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل���ك، ف��إن��ه عند فتح حساب 
البنك األهلي الكويتي، يستطيع  الراتب لدى 
العمالء اختيار إحدى املكافآت التالية: هدية 
ن��ق��دي��ة ت��ص��ل إل����ى 1000 دي���ن���ار ل��ل��ك��وي��ت��ي��ني، 
قرض من دون فوائد يصل إلى 10 آالف دينار 
إلى  ف��وائ��د يصل  م��ن دون  ق��رض  للكويتيني، 

5000 دينار للوافدين.

ملصق البطولة للشباب الهواة

خالد الرحماني

ملصق الحملة

فريقا عمل »ديار المتحدة« ومركز السلطان قابوس

فريقا عمل »الوطني« و»الهالل األحمر«

جانب من اللقاء بحضور ممثل »التجارة«

طالبات قسم علوم الكمبيوتر

بالتعاون مع »ديار المتحدة« الكويتية

 لدعم محدودي الدخل على أبواب فصل الشتاء

سيارة الندروفر ديفندر و50 ألف ميل

 GUST تتفوق في مسابقة »دل تكنولوجي«

مركز قابوس لعالج وبحوث السرطان 
يدشن نظام المعلومات الصحية

»الوطني« و»الهالل األحمر« يوزعان كسوة الشتاء على عمال النظافة

»بيتك«يعلن الفائزين في »بطاقتك بداية رحلتك«

تمّكن فريق من طالبات السنة األخيرة، في تخصص 
ع����ل����وم ال���ك���م���ب���ي���وت���ر ف�����ي ج����ام����ع����ة ال���خ���ل���ي���ج ل��ل��ع��ل��وم 
والتكنولوجيا، من تحقيق املركز األول في التصفيات 
السنوية   Dell Technologies شركة  ملسابقة  النهائية 
السادسة ملشاريع التخرج على مستوى منطقة الشرق 

األوسط وروسيا وأفريقيا وتركيا.
وكان الفريق، الذي ضّم الطالبات: آية بيداس وفاطمة 
غ��ّدار وكوثر محيي، قد بلغ قائمة أفضل 25 مشروع 
وطالبة  طالبًا   1060 بمشاركة   ،235 أص��ل  م��ن  ت��خ��رج 
أكثر م��ن 100 جامعة، تمثل 19 دول���ة، بعد تقديم  م��ن 
وال���ذي  امل��ن��ص��ات،  امل��ت��ع��دد   ،Autemo تطبيق م��ش��روع 
يهدف إلى تحسني جودة حياة األطفال الذين يعانون 
االجتماعية،  مهاراتهم  تعزيز  خ��الل  م��ن  التوحد،  م��ن 
إذ يعمل التطبيق على تدريب مهارات الوجه واللفظ 
وامل���ع���رف���ة ل����دى األط����ف����ال ل��ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن ال��ت��ع��ب��ي��ر عن 

مشاعرهم.

األخ��ي��رة،  السنة  لطلبة  ت��ح��دي��دًا  املسابقة  ��ص��ص��ت 
ُ

وخ
التقدم  بمجاالت  متعلقة  مواضيع  على  تركيزها  مع 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات اإلل���ك���ت���رون���ي���ة، الس��ّي��م��ا 
ف��ي ال��ذك��اء االص��ط��ن��اع��ي وإن��ت��رن��ت األش��ي��اء واألنظمة 

.Multi-Cloud املتعددة السحابة

م���ن ج��ه��ت��ه، أع�����رب ن���ائ���ب رئ���ي���س ال��ج��ام��ع��ة ل��ل��ش��ؤون 
علم  بّسام  أ.د.  بالوكالة،  الجامعة  األكاديمية ورئيس 
الذي  الدين، عن سعادته بتحقيق هذا االنجاز املميز 
ذل���ك يمثل تأكيدًا  أن  إل���ى  ال��ج��ام��ع��ة، الف��ت��ًا  ب��ه  تفتخر 
وما  الطلبة  بها  يتمتع  التي  األكاديمية  الكفاءة  على 
ي��م��ت��ل��ك��ون��ه م���ن م���ه���ارات ال��ت��ف��ك��ي��ر ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي، متقدمًا 
ب��امل��ب��ارك��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى ج��ه��وده��م ال��ك��ب��ي��رة وتمثيل 
ال���ج���ام���ع���ة ب���أف���ض���ل ح����ض����ور ف����ي ح�����دث دول�������ي رف��ي��ع 

املستوى. 
م���ن ج��ان��ب��ه، أف����اد رئ��ي��س ق��س��م ع��ل��وم ال��ك��م��ب��ي��وت��ر في 
ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج، د. م��ح��م��ود ع��ل��ّي��ش، أن ه���ذا االن��ج��از 
ال����ذي ت��م تحقيقه ج���اء ب��ع��د ج��ه��د ك��ب��ي��ر وم��ث��اب��رة من 
ال��ط��ال��ب��ات امل��ش��ارك��ات ال��الت��ي ق��دم��ن م��ش��روع��ًا مميزًا، 
األم��ر ال��ذي يمثل ش��ه��ادة واض��ح��ة على م��ا يحظى به 
طلبة جامعة الخليج من موهبة ومهارات عصرية في 

ظل تمتعهم ببرامج أكاديمية ذات جودة عالية.

الطالبات آية بيداس وفاطمة غّدار وكوثر محيي

.. ويشارك في معرض »أنت قدها«
شارك بنك الكويت الوطني كراٍع 
ب��الت��ي��ن��ي ف���ي امل���ع���رض ال��س��ن��وي 
ال��������راب��������ع ل�����ل�����ف�����رص ال����وظ����ي����ف����ي����ة 
وال����دراس����ي����ة االف����ت����راض����ي »أن����ت 
ق�����ده�����ا«، ال�������ذي ن��ظ��م��ت��ه ال��ه��ي��ئ��ة 
ال����ع����ام����ة ل���ل���ت���ع���ل���ي���م ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي 
وال��ت��دري��ب، وع��ق��د اف��ت��راض��ي��ًا من 

21 وحتى 25 نوفمبر الجاري.
وب�����ه�����ذه امل����ن����اس����ب����ة، ق������ال امل���دي���ر 
العام للموارد البشرية ملجموعة 
ب���ن���ك ال����ك����وي����ت ال����وط����ن����ي، ع��م��اد 
ال��ع��ب��الن��ي: »ت��ع��د م��ش��ارك��ت��ن��ا في 

ه����ذا امل���ع���رض ت��أك��ي��دًا ع��ل��ى ت��ك��ري��س دور ال��ب��ن��ك 
ل��ل��ك��وادر الوطنية الشابة،  ال��داع��م��ني  أك��ب��ر  ك��أح��د 
العمل وتعريفهم بمتطلباتهم  وتأهيلهم لسوق 
واحتياجاتهم من أجل تحديد مساراتهم املهنية 

.»
ً
مستقبال

وأض���اف أن امل��ع��رض يعد م��ن امل��ن��اس��ب��ات املهمة 
وامل���وات���ي���ة ل��ع��رض ال���ف���رص ال��وظ��ي��ف��ي��ة ل���دى بنك 
املهارات  الشباب من ذوي  أم��ام  الوطني  الكويت 
واملواهب الواعدة، إضافة إلى كونه فرصة مميزة 

ل��ت��ق��دي��م خ����دم����ات ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة وت���ن���وي���ري���ة ت��س��اع��د 
وت��م��ك��ن ال��ش��ب��اب ال��ب��اح��ث��ني ع���ن ف����رص ع��م��ل في 
العمل  أج��ل استيعاب فكرة  م��ن  ال��خ��اص  القطاع 
بالقطاع املصرفي بشكل أفضل، ومساعدتهم في 
اتخاذ القرار املناسب بشأن مستقبلهم الوظيفي.
وأك�����د ال��ع��ب��الن��ي أن ال��خ��ري��ج��ني ي��ش��ك��ل��ون راف����دًا 
فهم  امل��واه��ب،  الستقطاب  للبنك  بالنسبة  مهمًا 
ي���س���اه���م���ون ف����ي أج����ن����دة ال���ت���ح���ّول ال��ك��ب��ي��ر ال����ذي 

يشهده البنك.

األنصاري مقدماً درعاً تكريمية إلى العبالني



خالد جان سيز

ف���ي ل��ح��ظ��ة ت��اري��خ��ي��ة ض��م��ن م��س��ي��رة 
ن وزراء الدفاع 

َّ
التكامل الخليجي، دش

أم�����س،  ال�����ت�����ع�����اون،  م���ج���ل���س  ف�����ي دول 
في  امل��وح��دة،  العسكرية  ال��ق��ي��ادة  مقر 
الرياض، وهي قيادة مركزية مشتركة، 
ت��رت��ب��ط ب��ه��ا »ق������وات درع ال���ج���زي���رة« 
وال����������درع ال����ص����اروخ����ي����ة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة، 
وك��ذل��ك م��رك��ز ال��دف��اع ال��ج��وي، ومركز 
ال��ق��ي��ادة ال��ب��ح��ري، وت��ه��دف ل��إش��راف 
ع��ل��ى ت��خ��ط��ي��ط ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��س��ك��ري��ة 
ال��ق��درات  وتعزيز  وإدارت��ه��ا،  املشتركة 
ال����دف����اع����ي����ة وم�����واج�����ه�����ة ال����ت����ه����دي����دات 

املحتملة.
وافتتح وزراء الدفاع في دول مجلس 
األمير  برعاية  الجديد،  املقر  التعاون 
محمد ب��ن س��ل��م��ان ول���ي ال��ع��ه��د نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في 
اململكة العربية السعودية، وبحضور 
األمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، 
ن�����ائ�����ب وزي����������ر ال�������دف�������اع ال�����س�����ع�����ودي، 
وب��م��ش��ارك��ة ن��اي��ف ال���ح���ج���رف، األم���ن 

العام للمجلس.
الدفاع لدى  وك��ان في استقبال وزراء 
وص���ول���ه���م إل����ى م��ق��ر ال���ق���ي���ادة، األم���ن 
ال�����ع�����ام ل���ل���م���ج���ل���س، وق�����ائ�����د ال����ق����ي����ادة 
العسكرية املوحدة، الفريق الركن عيد 

بن عواض الشلوي.
العسكرية  القيادة  مقر  تدشن  وج��اء 
امل������وح������دة خ������ال االج����ت����م����اع ال���ث���ام���ن 
عشر ل���وزراء ال��دف��اع، ف��ي مقر األم��ان��ة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ج��ل��س، ب���رئ���اس���ة ال��ف��ري��ق 

ال���رك���ن ع���ب���داهلل ب���ن ح��س��ن ال��ن��ع��ي��م��ي، 
وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين. 
وتناول االجتماع العديد من مواضيع 
العمل العسكري املشترك املدرجة على 
جدول األعمال، وجرى اتخاذ القرارات 

والتوصيات املناسبة بشأنها.

رسالة عزم

وأش������ار ال���ح���ج���رف إل����ى دور ال��ق��ي��ادة 
استضافة  ف��ي  وج��ه��وده��ا  السعودية 
امل���م���ل���ك���ة مل����ق����ر ال�����ق�����ي�����ادة ال���ع���س���ك���ري���ة 
امل���وح���دة، م��ب��ي��ن��ًا أن اف��ت��ت��اح��ه��ا ي��أت��ي 
في  العسكرية  املكتسبات  أب��رز  كأحد 
م���س���ي���رة م��ج��ل��س ال����ت����ع����اون، ورس���ال���ة 
عزم على حماية أمن ومكتسبات دول 

املجلس.

وأك����د أن اف��ت��ت��اح امل��ق��ر ال��ج��دي��د ي��أت��ي 
استقرار  على  املحافظة  ب��ه��دف  ك��ذل��ك 
دول املجلس ومقدراتها، بوجود قوة 
م��وح��دة ل���دول امل��ج��ل��س، ب��ري��ة وجوية 
وب��ح��ري��ة ودف����اع ج���وي، ت��ت��ن��اس��ب مع 
ال���ت���ه���دي���دات ال���ت���ي ت���ح���دق ب��امل��ن��ط��ق��ة، 
وت���ك���ون رادع�������ة، ل��ح��م��اي��ة م��واط��ن��ي��ه��ا 
خارجي  تهديد  أي  م��ن  ومكتسباتها 

يحاول النيل من أمنها واستقرارها.
وك�������ان امل���ج���ل���س األع����ل����ى ل����ق����ادة دول 
الخليج في دورته األخيرة وافق على 
ت��ع��دي��ل امل�����ادة ال��س��ادس��ة ف���ي ات��ف��اق��ي��ة 
الدفاع املشترك، لتغيير مسمى قيادة 
»ق����وات درع ال��ج��زي��رة امل��ش��ت��رك��ة« إل��ى 
»ال���ق���ي���ادة ال��ع��س��ك��ري��ة امل���وح���دة ل���دول 

مجلس التعاون«.
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الكيان الصهيوني يعتقل 50 ناشطًا من »حماس« بالضفة
أبوشخيدم. كشف جهاز  ف��ادي  الشهيد  التي نفذها  القديمة  القدس  السلسلة« في  »ب��اب  ي��وم من عملية  بعد 
»الشاباك« في الكيان الصهيوني أنه اعتقل ��� بالتنسيق مع قوات الجيش ��� خاليا تابعة لحركة حماس ضمت 
أكثر من 50 شخصًا، زاعمًا أنها خططت لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل الكيان الصهيوني. وتحدث »الشاباك« 
عن »بنية تحتية إرهابية كبيرة تابعة لحماس في الضفة الغربية، قادها صالح العاروري خططت لتنفيذ عمليات 
تفجيرية داخل إسرائيل«. وذكر أنه جرى ضبط أموال وأسلحة ومتفجرات كانت تعد لتصنيع أحزمة ناسفة.

األردن،  أثناء عودتها من  أب��و شخيدم  الشهيد  االح��ت��الل زوج��ة  ق��وات  اعتقلت  السلسلة«  »ب��اب  وعقب عملية 
، كما اندلعت مواجهات في محيط 

ً
ونقلتها إلى سجن املسكوبية في وقت شهد مخيم شعافط إضرابًا شامال

مدرسة الراشدية بالقدس املحتلة.

وزراء دفاع »التعاون« يفتتحون مقرَّها في الرياض

قيادة عسكرية خليجية موّحدة: رسالة عزم

لقطة جماعية في مقر القيادة العسكرية الموحدة

احتفالٌ رسمي صامت.. وعرض مدني يؤكد استمرار االنتفاضة

لبنان: »االستقالل« يجمع الرؤساء.. وال يطلق سراح الحكومة
بيروت - أنديرا مطر

تتقاطع الصورة السوداوية حيال الوضع في لبنان، الذي 
ال���78 في ظل شلل حكومي  أم��س بعيد استقاله  احتفل 
متماد وانحدار اجتماعي متسارع ينذر بانفجار وشيك 
قد ال يقتصر على انهيار القطاعات الصحية والتربوية 
واالق���ت���ص���ادي���ة، ب��ح��ي��ث ت��ت��ع��اظ��م امل����خ����اوف م���ن ان��ف��ات 
تقارير سفارات  باتت تحذر منه  ما  امنيا وه��و  الوضع 
بات  اللبنانيون يهاجرون ومن بقي منهم  فيما  غربية، 

يسأل أين االستقال؟ ومتى نحتفل به؟
ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئ��ي��س  يبذلها  ال��ت��ي  امل��س��اع��ي 
إلنعاش مجلس الوزراء ال تتجاوز اطار التمنيات، فحزب 
اهلل ال ي����زال م���ص���ّرًا ع��ل��ى ش��رط��ه ب��إق��ال��ة امل��ح��ق��ق ال��ع��دل��ي 
القاضي طارق بيطار مقابل املشاركة بجلسة الحكومة، 
فيما تبدو الوساطات على خط األزم��ة بن لبنان وعدد 
من دول الخليج مجمدة بانتظار الخطوة اللبنانية التي 

تبدأ باستقالة وزير االعام جورج قرداحي.
ام����س، اث���ر االح��ت��ف��ال ال��رس��م��ي ال��ص��ام��ت وب��ع��د ال��ع��رض 
العسكري الرمزي الذي نظمته قيادة الجيش، توّجه كل 

من رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء 
في سيارة واحدة، الى القصر الجمهوري في بعبدا، حيث 
عقدوا اجتماعا حواريًا ثاثيا دام نحو ساعة، وذلك بعد 

قطيعة استمرت ألسابيع بن عون وبري.
وبحسب معلومات ل� سبقلا تناول اللقاء مسألة انعاش 
مجلس الوزراء واستقالة قرداحي، ولكن من دون التوافق 
على خريطة طريق للحل. ف� »الثنائي الشيعي« لن يتنازل 
عن شروطه، وأّولها االطاحة برأس املحقق العدلي. علما 
ان رئيس البرملان نبيه ب��ري ال��ذي خ��رج من اللقاء قائا 
 متكامل، يجمع بن 

ّ
ال��ى ح��ل »ان ش��اء اهلل خير«، يسعى 

تكبيل بيطار واقالة قرداحي.
بدوره، شدد ميقاتي على ان التفاهم هو االساس، معتبرا 

ان اللقاء كان حوارًا جديًا و»بإذن اهلل يودي للخير«. 
وبموازاة االحتفال الرسمي، نظم املجتمع املدني وقوى 

وذلك  االستقال،  بمناسبة  تشرين مسيرة   17 انتفاضة 
ل��ت��وج��ي��ه رس��ال��ة ال���ى ال��س��ل��ط��ة ب���ان االن��ت��ف��اض��ة مستمرة 
مرفأ  ضحايا  اه��ال��ي  جانب  ال��ى  وقوفها  على  وللتأكيد 

بيروت في اصرارهم على الحقيقة والعدالة.

وش������ارك������ت ف�����ي ال�����ع�����رض اف���������واج م�����ن ق����ط����اع����ات م��ه��ن��ي��ة 
املهندسن واالطباء  االطفاء وفوج  ابرزها فوج  متعددة 

واملمرضن واإلعام واهالي شهداء املرفأ.

صور األقمار االصطناعية 

أم��ا ال��ح��دث اللبناني خ��ارج��ي��ًا ف��ك��ان ف��ي م��وس��ك��و، حيث 
عبداهلل  وزيرالخارجية  أجراها  التي  املحادثات  تطرقت 
بوحبيب مع نظيره الروسي سيرغي الفروف الى ملفات 
عدة، منها ما هو متصل بالتحقيقات في جريمة انفجار 
مرفأ بيروت، الى موضوع ترسيم الحدود وملفي النفط 
وال����ن����زوح ال����س����وري. وك��ش��ف وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي 
الصور  لبنان  مت 

ّ
سل موسكو  أن  ع��ن  الف���روف،  سيرغي 

على  بناء  وب��ع��ده،  االنفجار  قبل  بيروت  ملرفأ  الفضائية 
���س���اِع���د في 

ُ
 أن ت

ً
ط��ل��ب ال���رئ���ي���س ف��ادي��م��ي��ر ب���وت���ن، آم�����ا

التحقيق.
وفي مجال النفط كشف الفروف عن مشروع تنجزه شركة 
روسية اليصال املحروقات الى ميناء بيروت. مضيفًا أن 
»هناك شركات روسية تريد إعادة إعمار البنى التحتية 

لكن القرار يعود إلى لبنان«.

حمدوك: عدت للحفاظ على االنفتاح والمكاسب االقتصادية

السودان.. المسار االنتقالي على المحك
والء عايش 

م����ع ت���وق���ي���ع األط���������راف ال���س���ودان���ي���ة ات��ف��اق��ًا 
س��ي��اس��ي��ًا دخ���ل���ت ال����ب����اد م���رح���ل���ة ج���دي���دة، 
وب���������دأت ت����ح����رك����ات ف�����وري�����ة إلن�����ق�����اذ م���س���ار 

انتقالي ينهي أزمة استمرت قرابة الشهر.
مهامه  حمدوك  عبداهلل  باشر  الفور  وعلى 
تكنوقراط  لتشكيل حكومة  للوزراء  رئيسًا 
باملسار  التزامه  وأك��د  كفاءات مستقلة،  من 
الديموقراطي والحفاظ على حرية التعبير 
والتجمع السلمي وانفتاح أكبر على العالم، 
معربًا ع��ن أم��ل��ه ف��ي أن يصل ال��س��ودان��ي��ون 
إلى توافق لحقن الدماء، معتبرًا أن السودان 

كان على شفا هاوية.
وفي مقابلة مع »روي��ت��رز«، قال حمدوك إن 
ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى امل��ك��اس��ب االق��ت��ص��ادي��ة التي 
تحققت خال العامن املاضين كان من بن 
إل��ى منصبه  للعودة  التي دفعته  األس��ب��اب 
الجيش، مضيفًا:  اتفاق جديد مع  بموجب 
التكنوقراط  حكومة  أداء  يكون  أن  »نتوقع 
إي���ج���اب���ي ع���ل���ى األداء االق���ت���ص���ادي  أث�����ر  ل����ه 

ومعيشة املواطنن«.
وق���ال ح��م��دوك »م���ن ض��م��ن أس��ب��اب ع��ودت��ي 
ه��ي امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل��ك��اس��ب االق��ت��ص��ادي��ة 
واالنفتاح على العالم.. سنواصل تواصلنا 
م��ع م��ؤس��س��ات ال��ت��م��وي��ل ال��ع��امل��ي، وم��وازن��ة 
ال����ع����ام ال����ج����دي����د ال����ت����ي س���ت���ب���دأ ف����ي ي��ن��اي��ر 
س��ت��م��ض��ي ف���ي ن��ه��ج اإلص�����اح االق��ت��ص��ادي 

وفتح أبواب االستثمار«.
يمكن  التكنوقراط  حكومة  إن   

ً
قائا وتابع 

أن تساعد في تحسن االقتصاد الذي عانى 
من أزمة طويلة األمد. 

وأش���ار ح��م��دوك إل��ى أن الحكومة ق��د تعمل 
أيضًا على االنتهاء من اتفاق سام ُوقع مع 
سنوات  إلن��ه��اء  املتمردة  الجماعات  بعض 
من الصراع، وقال إن »الحفاظ على السام 
وتنفيذ اتفاق جوبا وإكمال عملية السام 
مع األطراف التي لم توقع على اتفاق جوبا 
في أعلى جدول أعمال الحكومة الجديدة«.

إطاق معتقلن 

في جانب آخ��ر، ب��دأت السلطات السودانية 
اإلف��راج عن عدد من املعتقلن السياسين، 
أب���رزه���م رئ��ي��س ح���زب امل��ؤت��م��ر ع��م��ر الدقير 
ورئ��ي��س ح���زب ال��ب��ع��ث ال��ع��رب��ي ع��ل��ي ال��ري��ح 

ال���س���ن���ه���وري وم���س���ت���ش���ار رئ����ي����س ال��������وزراء 
السياسي ياسر عرمان والقيادي في حزب 

األمة صديق املهدي.
ي��ت��ح��ف��ظ ع��ل��ى فيصل  ي����زال  إال أن األم����ن ال 
 
ً
اإلع��ام��ي، فضا صالح مستشار ح��م��دوك 

عن مستشاره األسبق فائز السليك.

مليونية الخميس

ميدانيًا، يسود الهدوء العاصمة الخرطوم 
ب���ع���د ي�����وم ح����اش����د م����ن ت����ظ����اه����رات ت��رف��ض 
إج���������راءات ال��ع��س��ك��ر وال���ت���س���وي���ة ب����ن ق��ائ��د 
ال���ج���ي���ش ع���ب���دال���ف���ت���اح ال���ب���ره���ان وح���م���دوك 
وس��ق��ط ف��ي��ه��ا ق��ت��ي��ل، ب��ي��ن��م��ا ت��س��ت��ع��د ل��ج��ان 
امل���ق���اوم���ة ل��ت��ن��ظ��ي��م ت���ظ���اه���رات ل��ي��ل��ي��ة ضمن 
جدول التصعيد الثوري املعلن من جانبها 
لهذا األسبوع الذي يشمل مليونية جديدة 

الخميس املقبل.
ف����ق����وى ال�����ث�����ورة ال ت�������زال ت����رف����ض م���ش���ارك���ة 
الجيش في السلطة، وتؤكد أن رفع البرهان 
اإلق�����ام�����ة ال���ج���ب���ري���ة ع����ن ح����م����دوك ل���ي���س إال 
 ج��دي��دًا 

ً
إلرض�����اء امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي وش���ك���ا

ل��ت��ث��ب��ي��ت ه��ي��م��ن��ة ال���ع���س���ك���ر ع���ل���ى امل���رح���ل���ة 
االن��ت��ق��ال��ي��ة، ك��م��ا ي��ش��ك��ك ك��ث��ي��رون ف��ي ق��درة 
إنه  مراقبون  ويقول  القيادة.  على  حمدوك 
فاعلية  أثبت  انقضى  ال��ذي  الشهر  ك��ان  إذا 
فإن  والداخلية،  الدولية  الضغوط  تضافر 
الوضع تغّير اآلن وضغوط الشارع ستزداد 

كذلك عدم االستقرار.

سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بعودة الحكم المدني  )أ.ف.ب(

سلطان ُعمان في قطر.. وتوقيع 6 اتفاقيات
ف��ي ث��ان��ي زي����ارة ل��ه إل���ى خ����ارج ال��ب��الد م��ن��ذ توليه 
مقاليد الحكم مطلع عام 2020 بدأ أمس سلطان 
 إل���ى ق��ط��ر تستمر 

ً
ع��م��ان ه��ي��ث��م ب��ن ط����ارق زي�����ارة

البلدين  بني  الوطيدة  العالقات  لتعزيز  ال��ي��وم،  إل��ى 
وتوثيق الروابط الثنائية.

األم��ي��ر ت��م��ي��م ب��ن ح��م��د آل ث��ان��ي ك���ان ف��ي مقدمة 
مستقبلي السلطان هيثم لدى وصوله إلى مطار 
ال���دوح���ة. وراف���ق���ت ط���ائ���رات ح��رب��ي��ة ت��اب��ع��ة للقوات 
ال��ج��وي��ة ال��ق��ط��ري��ة ط��ائ��رة ال��س��ل��ط��ان ال��ع��م��ان��ي ل��دى 
دخ��ول��ه��ا أج����واء ال���ب���الد. وت���ب���ادل ال��ُس��ل��ط��ان هيثم 
وال��ش��ي��خ ت��م��ي��م األوس���م���ة، ح��ي��ث ت��ق��ل��د أم��ي��ر قطر 
ال��ذي يعد  وس��ام ُعمان املدني من الدرجة األول��ى، 
أحد أرفع األوسمة الُعمانية ويمنح مللوك ورؤساء 
ال���دول، ومنح ب��دوره السلطان هيثم وس��ام سيف 

املؤسس، الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، الذي 
يعد أرفع األوسمة القطرية.

اململكة  إل����ى  ل��س��ل��ط��ان ع��م��ان  وك���ان���ت أول زي�����ارة 
العربية السعودية في 11 يوليو املاضي.

وف���ي م��ق��رال��دي��وان األم���ي���ري ب��ال��ع��اص��م��ة ال��ق��ط��ري��ة، 
ش��ه��د ال��ش��ي��خ ت��م��ي��م ب���ن ح��م��د وال��س��ل��ط��ان هيثم 
ت��وق��ي��ع 6 ات��ف��اق��ي��ات ت��ع��اون ف��ي م��ج��االت الجانب 
وم��ن��ع  ال��ض��ري��ب��ي  االزدواج  وت��ج��ن��ب  ال��ع��س��ك��ري 
ال��ت��ه��رب م���ن ال��ض��رائ��ب ع��ل��ى ال���دخ���ل ورأس امل���ال 
والنقل  والفنادق  والسياحة  واالستثمار  والعمل 
البحري واملوانئ. وقال الديوان األميري القطري إن 
صندوقي الثروة السيادية في البلدين الخليجيني 
وه���م���ا ج���ه���از ق���ط���ر ل��الس��ت��ث��م��ار وج����ه����از ع��م��ان 

لالستثمار وقعا اتفاق تعاون أيضًا.

األمير تميم مستقبالً السلطان هيثم في الدوحة أمس

روسيا تسلم لبنان صوراً
عن انفجار المرفأ.. ومشروع 
إليصال المحروقات إلى بيروت

ترتبط بها
الدرع الصاروخية 
والدفاع الجوي 

والقيادة البحرية

ُتشرف على تخطيط 
العمليات العسكرية 

المشتركة وإدارتها

إطالق سراح 4 سياسيين 
بارزين.. والشارع

نحو »تصعيد ثوري« 

جانب من العرض المدني بمناسبة عيد االستقالل تحت شعار »شعب جيش قضاء«

6 إشارات على تالشي اآلمال 
بإحياء االتفاق النووي

م���ع ت��ت��اب��ع اإلش������ارات ع��ل��ى ص��ع��وب��ة ح���ل ال��ع��ق��د، 
ت��ت��اش��ى اآلم������ال ت��دري��ج��ي��ًا ف���ي إح���ي���اء االت���ف���اق 
محادثات  من  السابعة  الجولة  ونجاح  النووي 

فيينا 29 الجاري.
للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير   

ّ
أم��س، ح��ط

ال����ذري����ة راف���ائ���ي���ل غ����روس����ي، ف���ي ط����ه����ران، وس��ط 
ص���ع���وب���ات ت���ه���دد ن���ج���اح زي����ارت����ه، أب����رزه����ا منع 
ال��وك��ال��ة م��ن دخ���ول منشأة تيسا  إي���ران مفتشي 
زي���ارة غ��روس��ي االجتماع  ك��رج. وسبقت  بموقع 
للوكالة، وسط  التابع  ال��ح��ك��ام،  ملجلس  ��رت��ق��ب 

ُ
امل

احتمال قرار ضد إيران، على خلفية مواصلتها 
التخصيب بمستويات عالية. 

الصهيوني  الكيان  يعتبر  ذل��ك،  م��ع  وب��ال��ت��وازي 
ات��ف��اق ف��ي فيينا أم��ر بعيد، مع  أن التوّصل إل��ى 
وج���ود رئ��ي��س إي��ران��ي »أك��ث��ر رادي��ك��ال��ي��ة«. وأف��اد 
وزي��ر الحرب بيني غانتس بأن الوضع الحالي 
للبرنامج النووي اإليراني ال يتوافق مع املعايير 
اتفاقًا نوويًا في ح��ال كان  املطلوبة، وأن��ه يؤيد 

يشمل تلك املعايير.
ل� »املوساد«  أما يوسي كوهن الرئيس السابق 
فاعتبر أن من املهم أن يحتفظ الكيان الصهيوني 
إي��ران  برنامج  إلحباط  مستقلة  عسكرية  بقدرة 
ال��ن��ووي، م��ردف��ًا أن االت��ف��اق املفيد لتل أب��ي��ب هو 
الذي ينص على »تفكيك منشآت إيران النووية«.
وي��م��ك��ن ت��ل��خ��ي��ص 6 إش�������ارات ت��ع��ك��س ص��ع��وب��ة 

إحياء االتفاق النووي:

1- م���واص���ل���ة ط����ه����ران ال��ت��خ��ص��ي��ب ب��م��س��ت��وي��ات 
ع���ال���ي���ة، وم��ن��ع��ه��ا امل��ف��ت��ش��ن م���ن دخ�����ول م��ن��ش��أة 
تيسا، ما يعكس سعيها إلى أن تكون قادرة على 

تطوير الساح النووي خال أشهر.
بإيران  ال��خ��اص  األم��ي��رك��ي  املبعوث  2 - تحذير 
روب�����رت م��ال��ي م���ن أن ط���ه���ران ت��ق��ت��رب م���ن نقطة 
ال����اع����ودة ن���ووي���ًا وأن ال���رئ���ي���س ج���و ب���اي���دن لن 

يسمح لها بامتاك الساح النووي.
ال��دف��اع األميركي لويد أوس��ن  3 - تأكيد وزي��ر 
خال »حوار املنامة 2021« أن »كل الخيارات بما 

فيها العسكرية« مطروحة للتعامل مع طهران.
أن  4 - ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز من 
طلبًا  رف��ض��وا  الصهيوني  الكيان  ف��ي  مسؤولن 
أميركيًا باالمتناع عن تنفيذ املزيد من الهجمات 

على املنشآت اإليرانية.
5 - ع���دم إش����ارة ع��ل��ي ب��اق��ري ك��ن��ي، ن��ائ��ب وزي��ر 
ال��خ��ارج��ي��ة اإلي���ران���ي وك��ب��ي��ر امل��ف��اوض��ن إل���ى أن 
ج��ول��ة 29 ال���ج���اري س��ت��ك��ون م��ف��اوض��ات ن��ووي��ة 
»ال  وتأكيده:  العقوبات«،  إلزال��ة  »مفاوضات  بل 
سبب يدعونا للتراجع عن سياستنا النووية ما 

لم يلتزم الطرف اآلخر«.
6 - وض���ع ط���ه���ران 3 ش����روط ل���ع���ودة واش��ن��ط��ن 
إل��ى االت��ف��اق، ه��ي أن تعترف ب��ارت��ك��اب خطأ في 
االن���س���ح���اب، وأن ت��رف��ع ج��م��ي��ع ال��ع��ق��وب��ات دف��ع��ة 
واحدة، وأن تقدم ضمانات بعدم خروج أي إدارة 

أخرى من الصفقة.
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»سلة« كاظمة يهزم »الكويت«
حقق كاظمة فوزا مستحقا على الكويت 89ــــ79 في املباراة التي جمعتهما أول من 
امس على صالة االتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري املمتاز لكرة 

السلة.
يليهما  نــقــاط،   8 الترتيب برصيد  الــكــويــت صـــدارة  النتائج شـــارك كاظمة  وبــهــذه 

الجهراء برصيد 7 نقاط، ثم القادسية والقرين وبرقان »6 نقاط«، 
وشهدت املباراة اقامة مباراة استعراضية على الكراسي املتحركة بني الشوطني.

شراكة »لصقل المواهب« بين اتحاد الكرة و»المدرسي«
عـــقـــد مـــســـاء األحــــــد املـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
الكويتي  االتحاد  بني  بالشراكة  الخاص 

لكرة القدم واالتحاد املدرسي الرياضي.
وحضر املؤتمر الوكيل املساعد للتنمية 
التربية  وزارة  فــي  واألنــشــطــة  الــتــربــويــة 
الــعــالــي، رئــيــس مجلس إدارة  والــتــعــلــيــم 
االتــــــحــــــاد املــــــدرســــــي الــــريــــاضــــي فــيــصــل 
االتحاد  إدارة  مجلس  وعضو  املقصيد، 
الكرة  لجنة  رئيس  الــقــدم،  لكرة  الكويتي 
الــنــســائــيــة فـــي االتــــحــــاد فــاطــمــة حــيــات، 
واألمــــــني الـــعـــام لــاتــحــاد صــــاح عيسى 
الــقــنــاعــي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى نـــائـــب رئــيــس 
مجلس إدارة االتحاد املدرسي الرياضي 
إدارة  مـــجـــلـــس  عـــــايـــــش، وعــــضــــو  ولــــيــــد 
االتحاد املدرسي الرياضي ناصر بنيان.

الــــــهــــــدف مــــــن هــــذه  وقـــــــــال املـــقـــصـــيـــد إن 

االتفاقية هو اكتشاف املواهب وصقلها، 
ودعمها سعيًا لتطوير الرياضة، وإعادة 

دور املدارس في البحث عن املواهب.
ووجــه الشكر إلى وزيــر اإلعــام والثقافة 
وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املـــطـــيـــري عــلــى دعـــمـــه الــكــبــيــر، وحــرصــه 

عــلــى االهــتــمــام بــاملــواهــب الــريــاضــيــة في 
إدارة  الشكر ملجلس  كما وجــه  املــــدارس، 

اتحاد الكرة على توقيع االتفاقية.
من جهتها، وجهت فاطمة حيات الشكر 
إلــــى االتــــحــــاد املــــدرســــي الـــريـــاضـــي على 
تــوقــيــع االتــفــاقــيــة، إذ إن هـــذه االتــفــاقــيــة 

تــــدعــــم عــــمــــل واســــتــــراتــــيــــجــــيــــة االتــــحــــاد 
الكويتي لكرة القدم، خصوصًا كرة القدم 

النسائية.
واعـــتـــبـــرت أن صــقــل هــــذه املــــواهــــب منذ 
الـــصـــغـــر يـــســـاهـــم فــــي تـــطـــويـــر املــنــظــومــة 

الرياضية بشكل كبير.
القناعي، األمني  قــال صــاح  من ناحيته، 
تشمل  االتفاقية  هــذه  إن  لاتحاد،  العام 
مهرجانات مشتركة بني الطرفني، تساعد 

على اكتشاف املواهب.
بــــصــــدد تــنــظــيــم  وأوضـــــــــح أن االتــــــحــــــاد 
الــدورات لتأسيس حكام ومدربني  عديد 
ملنتسبي االتحاد املدرسي الرياضي، في 
سبيل تطوير املنظومة، متمنيًا أن تكون 
للمنتخبات  رافـــــد  خــيــر  االتــفــاقــيــة  هــــذه 

الوطنية واألندية في املستقبل.

جانب من المؤتمر الصحافي

الهاجري وبوزيدار مساعَديِن

إبراهيم مدربًا للسالمية
عمر بركات

نــــادي  إدارة  مـــجـــلـــس  اســــتــــقــــرَّ 
الشيخ تركي  الساملية برئاسة 
تعيني  على  الصباح  اليوسف 

إبراهيم  محمد  الوطني  املـــدرب 
لــقــيــادة الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم 

بالنادي خلفًا للتونسي حاتم املؤدب، 
الذي جرت اقالته في وقت سابق، مع جهازه 

املـــعـــاون، عــقــب نــهــايــة مــبــاراة الــســاملــيــة والنصر 
ضمن افتتاح دوري STC املمتاز لكرة القدم.

وذكــرت مصادر لـ سبقلا أن إبراهيم اتفق مع 
تــعــاقــده مع  كــل تفاصيل  الــســمــاوي على  إدارة 
الساملية، بينما يبقى اإلعان الرسمي من قبل 

النادي خال الفترة الحالية بعد 
في ظل  العقود، خاصة  توقيع 
بعض األسماء التي اشترطها 
املــــــدرب لــلــتــواجــد فـــي جــهــازه 
 من 

ً
املــعــاون الـــذي سيضم كــا

املــدرب الوطني بــداح الهاجري 
والـــكـــرواتـــي بـــوزيـــدار مــســاعــَديــِن 

للمدرب.
وعلى الرغم من إقالته فإن املدرب التونسي 
حـــاتـــم املــــــؤدب تـــواجـــد فـــي تـــدريـــبـــات الــســاملــيــة 
أمــــس، ملــواصــلــة الــعــمــل وتــســلــيــم املــهــمــة بشكل 
رسمي للمدرب الجديد الذي سيسعى للوقوف 
وإعدادهم  بالاعبني  الخاصة  التفاصيل  على 

في الفترة املقبلة.

رأي
علي نجف

رحمك اهلل يا أبوعبد اهلل، وأستودعك اهلل 
يا أخي العزيز.

بــــوعــــبــــداهلل كـــــان نـــبـــأ وفــــاتــــك عـــلـــى قــلــبــي 
كــالــصــدمــة لــصــداقــة امـــتـــدت ألكــثــر مـــن 40 
سنة، حيث كنت لي نعم الصديق الصادق 
واألخ الـــوفـــي. رحــلــت إلــــى مـــثـــواك األخــيــر 
ولم يتبق لدي سوى الذكريات التي كانت 

تجمعنا بك وبأسرتك الكريمة.
فـــي يـــوم وداعـــــك وأثـــنـــاء عــمــلــيــة التشييع 
املختلطة بمشاعر الحزن واألسى والدموع 
الــصــامــتــة مـــرت عــلــي بــعــض املــحــطــات من 

حياتك ومسيرتك الحافلة باإلنجازات.
حـــيـــث كــــــان بــــوعــــبــــداهلل انــــســــانــــا خـــجـــوال 
وفنانا مرهف اإلحساس ومتعدد املواهب، 
رياضيا، ارتبط اسم مــرزوق سعيد باسم 
وانــــجــــازات الــــنــــادي الـــعـــربـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
وأيـــضـــا كــــان العـــبـــا مــمــيــزا فـــي كــــرة الــيــد، 
القوى 100 متر،  ألعاب  الكويت في  وبطل 
لكأس  الكويت  ملنتخب  لقيادته  باإلضافة 
الخليج الثالثة. ومن الناحية الفنية، يملك 
بــوعــبــداهلل صــوتــا واحــســاســا فنيا عاليا، 

الــفــنــون. ومن  أنـــواع  وكـــان عاشقا لجميع 
الــجــانــب الــوطــنــي، شــــارك بــوعــبــد اهلل في 
حــرب 67 مــع الجيش الــكــويــتــي، فــي أرض 
املعركة، وأيضا ساهم في عمليات املقاومة 
في الغزو العراقي، حيث كان على تواصل 
دائم مع املرحوم الشاعر فايق عبد الجليل 

لتسجيل بعض األغاني الوطنية.
ومــن األمـــور التي كــان دائــمــا يــرددهــا، هو 
أنه كان يتمنى أن يقابل السيدة املجهولة 
الــتــي تــبــرعــت لـــه بــكــلــيــة، حــيــث إنـــه أجـــرى 
عملية زراعة كلية في بداية األلفية الثانية.
وفي الختام نحن نعلم أن املوت حق على 
كــل انــســان ولــكــن فـــراق األصــدقــاء واألحــبــة 
دائــمــا صعب، وال نملك الــيــوم يــا صديقي 
الراحل سوى التضرع إلى اهلل أن يتغمدك 

برحمته.
رحمك اهلل يا بوعبد اهلل وغفر اهلل لك، كنت 
مبدعا ومتألقا وموهوبا، وستظل ذكراك 
الــعــطــرة وانـــجـــازاتـــك مــحــفــورة فـــي الــقــلــب 
والوجدان، وال حول وال قوة اال باهلل العلي 

العظيم.

وداعًا.. مرزوق سعيد 

 الهالل وبوهانغ لتحديد
»بطل آسيا«

تـــتـــرقـــب الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــريـــاضـــيـــة املــــبــــاراة 
النهائية لدوري أبطال آسيا، والتي تجمع 
فريقي الهال السعودي مع نظيره بوهانغ 
ستيلرز الكوري الجنوبي، في السابعة من 
الكويت، على ملعب  اليوم، بتوقيت  مساء 
اســـتـــاد املـــلـــك فــهــد الــــدولــــي فـــي الــعــاصــمــة 

السعودية الرياض.
وينفرد الفريقان بالرقم القياسي من حيث 
عدد األلقاب، ولكل منهما 3 ألقاب بعد أن 
توج الهال بلقب بطولة األندية اآلسيوية 
أبطال  دوري  لقب  ثم  و2000،   1992 عامي 

آسيا 2019.
وفـــي املــقــابــل، فـــاز بــوهــانــغ أيـــضـــًا، بلقبي 
بــطــولــة األنـــديـــة اآلســيــويــة أبــطــال الـــدوري 
 ،2009 آسيا  أبــطــال  ودوري  و1998،   1997
ويــــطــــمــــح كـــــل مـــنـــهـــمـــا لـــــانـــــفـــــراد بـــالـــرقـــم 
القياسي والهيمنة على عرش املسابقة في 
الــعــام التي تحمل فــي طياتها  نسخة هــذا 

اعتبارات عديدة على هذا الجانب.
ز من حظوظ الهال للظفر باللقب، 

ّ
وما يعز

 
ً
عودة العبيه املصابني الذين يشكلون ثقا
الشهراني  يــاســر  خصوصًا  تركيبته،  فــي 
املالي  وقبلهم  هيون-سو  جانغ  والــكــوري 

موسى ماريغا.
ويمتلك الهال نخبة من النجوم الدوليني، 

أمــــثــــال مـــحـــمـــد الــــبــــريــــك وســــلــــمــــان الـــفـــرج 
وســـالـــم الـــدوســـري ومــحــمــد كــنــو وصــالــح 
الـــشـــهـــري ونـــاصـــر الــــدوســــري إلــــى جــانــب 
غــومــيــس والـــبـــرازيـــلـــي مـــاتـــيـــوس بــيــريــرا، 
بــيــنــمــا يـــبـــرز فــــي صـــفـــوف بـــوهـــانـــغ، مــني 
كوانغ جيون، وســني جني هو وليم سانغ 
هيوب وسونغمو لي إلى جانب األسترالي 
الــكــســنــدر غـــرانـــت والـــكـــولـــومـــبـــي مــانــويــل 

باالسيوس.

جارديم: مباراة تاريخية 

قــال البرتغالي لــيــونــاردو جــارديــم، مــدرب 
مـــــبـــــاراة  فــــريــــقــــه ســــيــــخــــوض  الــــــهــــــال، إن 
تاريخية امام أحد الفرق الكبيرة آسيويا. 

وأضـــــاف، خـــال املــؤتــمــر الــصــحــافــي الــذي 
»فريقنا   :

ً
قـــائـــا الــنــهــائــيــة،  املـــبـــاراة  يسبق 

جاهز للمباراة، لم يستقبل فريقنا العديد 
من األهداف وهذا يدل على قوته«.

بينما أكد مدرب الفريق الكوري كيم جي-
دونـــغ أن فــريــقــه لــن يــتــأثــر بـــاألجـــواء التي 
وقــــال  األرض،  أصــــحــــاب  ملــصــلــحــة  تــمــيــل 
»ســــــوف نــــرتــــدي قــمــيــص الــــنــــادي بــفــخــر، 
في  الــحــاضــرة  الجماهير  مــع  وسنتعامل 
املـــلـــعـــب عـــلـــى أنـــهـــا جـــمـــاهـــيـــرنـــا، وســــوف 

نستمتع بخوض النهائي«.

 »أيامي سيريس كويت«
اختتمت جولتها األولى

ــتــمــت ريـــاضـــة املــحــركــات، 
ُ
اخــت

الـــجـــولـــة األولــــــــى مــــن بــطــولــة 
أيــــــامــــــي ســــيــــريــــس الــــكــــويــــت 
بتتويج  الكارتينغ،  لسباقات 
أحـــــــد عــــشــــر فـــــائـــــزا بــفــئــاتــهــا 
املـــخـــتـــلـــفـــة مــــــن اجــــمــــالــــي 15 
مـــتـــســـابـــقـــا مـــــشـــــاركـــــا، حــيــث 
البريطانية  املــتــســابــقــة  فـــازت 
غـــريـــس غـــرانـــثـــام مــــن مــمــلــكــة 
فــي  األول  بـــاملـــركـــز  الـــبـــحـــريـــن 
الــــــــى 12  فــــئــــة املــــيــــنــــي مــــــن 8 
ســـنـــة، وفــــــاز املـــتـــســـابـــقـــان مــن 
البحرين ايضا محمد الحسن 

بنفس  والــثــالــث  الثاني  باملركزين  النجار  وخــالــد 
وجابر  املعوشرجي  املتسابقان صقر  وفــاز  الفئة، 
الجونيور  لفئة  والثاني  األول  باملركزين  الصباح 
املــتــســابــق محمد  الــــى 15 ســـنـــة، وحـــصـــد  مـــن 12 
الكاظمي املركز األول بفئة السينيور من 15 سنة 
فما فوق، وفاز املتسابقان عبداهلل الغانم ومشاري 
الــعــنــزي بــاملــركــزيــن الــثــانــي والــثــالــث على التوالي 
الصراف  سعود  املتسابق  فــاز  فيما  الفئة،  بنفس 
فوق،  فما  30 سنة  املاستر من  بفئة  األول  باملركز 
واملــتــســابــقــان مــوســى عـــبـــدالـــرزاق وأحـــمـــد الــغــانــم 

باملركزين الثاني والثالث بذات الفئة.

املنظمة، وممثل شركة برومتركس  اللجنة  رئيس 
املــالــكــة لــحــقــوق تــســويــق بــطــولــة أيـــامـــي سيريس 
الكويت مبارك الرميضي ثمن جهود فريق العمل 
الـــذي تــجــاوز عـــدده الــــ35 شخصًا، اضــافــة الــى كل 
الجهات الداعمة الطاق النسخة الكويتية األولى 
من بطولة أيامي سيريس الدولية، مشيدًا بتعاون 
لتسهيل  للمحركات  الكويت  مدينة  على  القائمني 
والدعم  السباق،  حلبة  وتجهيز  التنظيم  اجـــراءت 
الامحدود من النادي الكويتي لرياضة املحركات 
املنظم الرئيسي للبطولة تحت مظلة الهيئة العامة 
للرياضة، والراعي الرئيسي للحدث شركة تويوتا 

الساير.

دوري أبطال أوروبا

أول  أمـــام  هرنانديز  تشافي  الجديد  برشلونة  مـــدرب  يقف 
اختبار جدي في مهمته اإلنقاذية للنادي الكاتالوني، عندما 
اليوم في الجولة الخامسة قبل  البرتغالي  يستقبل بنفيكا 

األخيرة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
قـــاد تــشــافــي فــريــقــه إلـــى فـــوز أول عــلــى إســبــانــيــول -1 صفر 
في الــدوري املحلي، ليرتقي إلى املركز السادس، بعد بداية 

موسم مخيبة أدت إلى إقالة الهولندي رونالد كومان.
القادم  تشافي  نهج  تطبيق  يحاول  وكأنه  برشلونة  وظهر 
قـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــني لــيــنــقــذ الـــفـــريـــق مــــن كـــبـــوتـــه الــفــنــيــة، 
إلــى تخليه عن  الــنــادي تحت ديـــون كبيرة أدت  يـــرزح  فيما 
لسان  املوسم  مطلع  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  أسطورته 

جيرمان الفرنسي.
 بــايــرن مــيــونــخ عــلــى دينامو 

ّ
وفـــي املــجــمــوعــة عــيــنــهــا، يــحــل

كييف متذيل الترتيب، بعد ضمان تأهله إلى دور الـ16.
وفـــي املــجــمــوعــة الــســادســة، يــأمــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد طي 
صفحة بــدايــة مــوســمــه املــخــيــبــة، الــتــي شــهــدت إقــالــة مــدربــه 
املتواضع  واتفورد  أمام  النرويجي سولشاير، بعد خسارة 

»بريميرليغ«. 4-1 أنزلته إلى املركز الثامن في ترتيب الـ

الــوســط السابق مايكل كــاريــك اإلشـــراف على  وتسلم العــب 
الــفــريــق فــي مــبــاريــاتــه املقبلة »فــي الــوقــت الـــذي يتطلع فيه 

النادي إلى تعيني مدرب مؤقت حتى نهاية املوسم«.
وستكون مواجهة »الغواصات« مصيرية لفريق »الشياطني« 
الذي يتعني عليه تجنب الخسارة، قبل الجولة االخيرة التي 

ستكون مفتوحة على جميع االحتماالت في حال سقوطه.
نقاط،  بسبع  فياريال  مع  الــصــدارة  في  يونايتد  ويتساوى 
لانقضاض  الجاهز  اإليطالي  أتاالنتا  عــن  نقطتني  بــفــارق 
على ثنائي الصدارة والذي يحل على يونغ بويز السويسري 

األخير )3(.
يوفنتوس  مــع  اللقب  حامل  اإلنكليزي  تشلسي  ويتصارع 
اإليطالي على صدارة املجموعة الثامنة، مع أفضلية للثاني 
الذي يتصدر بأربعة انتصارات كاملة وضمن التأهل مقابل 
أمــام »الــســيــدة العجوز«  الــذي خسر ذهــابــًا  ثاثة لتشلسي 

بهدف فيديريكو كييزا.
وســيــضــمــن الــفــريــق الــلــنــدنــي بــطــاقــة الــتــأهــل الــثــانــيــة بحال 
تعادله، بصرف النظر عن نتيجة املباراة الثانية بني زينيت 

الروسي )3( وماملو السويدي )صفر(.

 امتحان قاري لتشافي

القناةالتوقيتالفريقان

8.45beIN Sports 1 HD Premium مساءدينامو كييف × بايرن ميونخ

8.45beIN Sports 2 HD Premium مساءفياريال × مانشستر يونايتد

11.00beIN Sports 1 HD Premium مساءبرشلونة × بنفيكا

beIN Sports XTRA 1 11.00 مساءيونغ بويز × أتالنتا

11.00beIN Sports 2 HD Premium مساءتشلسي × يوفنتوس

11.00beIN Sports 3 HD Premium مساءإشبيلية × فولفسبورغ

11.00beIN Sports XTRA 2 مساءليل × سالزبورغ

المباريات المنقولة اليوم

 أسباب تجعل زيدان المدرب األمثل ليونايتد
بــمــدرب  يــونــايــتــد  نـــادي مانشستر  تحلم جــمــاهــيــر 
مـــثـــالـــي ُيـــنـــقـــذ تــشــكــيــلــة مـــدجـــجـــة بـــالـــنـــجـــوم مــن 
الــضــيــاع، عــقــب تــراجــع ُمــرعــب فــي الــنــتــائــج دفــع 
أولي  النرويجي  إلــى فسخ عقد  اإلدارة  مجلس 
غونار سولشاير، لترد أسماء مدربني مميزين، 

يتقدمهم الفرنسي زين الدين زيدان.

◄ عالقة قوية بنجوم الفريق
يتضح أن زيــدان هو األمثل لتولي هــذا املنصب 
ألســـبـــاب عــــدة، أولـــهـــا عــاقــتــه املــمــيــزة مـــع نــجــوم 
الــفــريــق، بعد أن دّرب رونــالــدو واملــدافــع الفرنسي 
رفائيل فـــاران فــي ريــال مــدريــد، وهما ثنائي يلعب 

أدوارًا مهمة مع »الشياطني«.

◄ مدرب يحسن التواصل
عــكــس مـــا يــشــاع حـــول صــعــوبــات زيـــــدان فـــي الــتــواصــل مع 
العــبــي  يونايتد بسبب عــامــل الــلــغــة، فــإن الــواقــع يخالف 
ذلك، بما أنه يتحدث اللغة الفرنسية التي يتقنها بعض 
فــاران وبوغبا وبايلي ومارسيال،  النجوم، من بينهم 
اللغة األسبانية التي يتحدث بها كافاني   عن 

ً
فضا

ورونالدو وبرونو، إضافة إلى ماتا وتيليس والحارس دافيد دي خيا.

◄ شخصية قوية
بلغ زيـــدان أعــلــى درجـــات الــتــفــوق الــكــروي بعد أن حقق عــديــد األلــقــاب 
وأهــدافــًا صعبة املنال، إذ ستفرض نجوميته في غــرف تغيير املابس 
شــيــئــًا مـــن االنـــضـــبـــاط، ألن أغــلــب الــاعــبــني يــقــتــدون بـــه ويــحــلــمــون في 
لكل كلمة يقولها بغاية تطوير  تحقيق نصف ما حققه، وسُينصتون 

الذات وتحسني نتائج الفريق.

◄ قدرة على حل المشاكل
اشتهر في السنوات األخيرة، بقدرته على معالجة املشاكل والخروج من 
الوضعيات الصعبة، إذ اصطدم بتراجع النتائج مع »امللكي« في موسمه 
األخير، وحقق لقب الدوري األسباني، قبل أن ُيعلن بعدها عن رغبته في 

الرحيل، من دون الكشف عن األسباب الحقيقية وراء ذلك.

◄ خبير بدوري األبطال
األوروبــيــة بعد غياب  الــكــأس  اإلنكليزي عــن معانقة  الــنــادي  يبحث 
في  »زيـــزو«  التي حققها  الثاثة،  التتويجات  تجعل  إذ  جــدًا،  طويل 
دوري أبطال أوروبــا، عشاق النادي يطالبون بقدومه من أجل بلوغ 

هذا الحلم وقيادة مشروع أوروبي تنافسي.

5

محمد إبراهيم

»يد« السالمية يتجاوز »العربي«
عـــاد الــســاملــيــة لــطــريــق االنـــتـــصـــارات بــعــد فــوزه 
عــلــى الــعــربــي 28ـ27 فـــي املــــبــــاراة الـــتـــي أقــيــمــت 
العبداهلل ضمن  الشيخ سعد  على صالة  أمــس 
اليد،  الــدوري املمتاز لكرة  التاسعة من  الجولة 
وكان الشوط األول قد انتهى ملصلحة السماوي 

بنتيجة 16ـ 15. 
ورفع الساملية رصيده الى 11 نقطة، بينما بقي 

األخضر على رصيده السابق 4 نقاط في املركز 
قبل االخير.  وفي مباراة أخرى حقق برقان فوزًا 
ثمينًا على كاظمة بنتيجة 27ـ26 بعد أن انتهى 

الشوط األول بالتعادل 14ـ14. 
ووصــــل بـــرقـــان الــــى الــنــقــطــة الـــعـــاشـــرة لــيــعــادل 
الكويت املتصدر،  كاظمة بذات الرصيد وخلف 

الذي يمتلك 18 نقطة.

سين جين هو سالم الدوسري
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الصــــالة 

4.55
فجر

2.31
عصر

6.18
شروق

4.50
مغرب

11.34
ظهر

6.11
عشاء

حالة البحر: خفيف إلى معتدل الموج )2 ـــ 5 أقدام(.
مالحظة: النشرة لـ12 ساعة فقط.

 مساًءصباحًا
12.38

صباحًا
3.29

مساًء
8.258.15

البحـــــــر

معتدل وتظهر بعض السحب المتفرقة
في وقت الحق والرياح شمالية غربية خفيفة 

إلى معتدلة، السرعة )12 - 38 كم/ساعة(.

16
الصغرى

27
الكبرى

%80
الطقس

أدنى جزرأعلى مد الرطوبةالحرارة

حصاد السنينكالم الناس
مبارك فهد الدويلة

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

أحمد الصراف

قلم ُحر
د. غدير محمد أسيري

ghadeer.aseri@alqabas.com.kw

شرفهم وشرفنا
يقول »حسان« إنه وصل إلى بريطانيا عام 1960. كان كل 
شيء غريبًا عليه كعربي ومسلم، ومن أسرة من إحدى قرى 

الشام.
لم يكن صعبًا عليه إيجاد عمل، ولكن البرودة كانت ال تطاق، 
ونوعية األكل أكثر صعوبة، والتواصل مع اإلنكليز، بالرغم 
، بسبب عائق اللغة، وطبيعة 

ً
من دماثة خلقهم، لم يكن سهال

له حينها طبقيًا متمسكًا  املجتمع اإلنكليزي املحافظ، وبدا 
التقدير واالح��ت��رام  أن��ه ك��ان يلقى  ب��األص��ول وال��ت��ق��ال��ي��د، إال 
مساعدًا  بها  يعمل  ك��ان  التي  الصغيرة  املنطقة  م��ن سكان 
لصاحب متجر متنوع األصناف، فسكان الحي كانوا دائمي 
املتجر، بسبب  انتهاء عمله في  االعتماد على خدماته، بعد 
تعدد مهاراته املهنية ومعرفته بالسباكة وسقي املزروعات 
وق��ص األع��ش��اب، وتنظيف األس��ط��ح، وح��ت��ى إص���الح بعض 
كما  العطاء.  له  يجزلون  وكانوا  البسيطة،  الكهربائية  اآلالت 
البيوت يدعونه أحيانًا إلى تناول فنجان  كانت بعض ربات 
 كبيرًا منهن، 

ً
م��ن ال��ش��اي معهن، وك���ان ذل��ك ش��رف��ًا وت��ن��ازال

وكان أحيانًا يلبي بعض الطلبات الغريبة منهن. 
الحظ بعد فترة فتورًا في العالقة معه، بحيث أصبحت تحية 
الرجال،  أم��ا  السيدات.  ك��ان يسمعه من  الصباح هي كل ما 
فال  تصرفهم،  كثيرًا  نفسه  ف��ي  ح��ّز  ت��م��ام��ًا.  تجاهلوه  فقد 
يتذكر أن شيئًا مريبًا بدر منه، هذا بخالف تأثير ذلك على 

دخله الشهري الذي تناقص بحدة.
قرر حسان مفاتحة سيدة كانت يومًا األكثر ت��وددًا له، عن 
سر الجفاء الذي أصبح يلقاه. ترددت قبل أن تقول له إن عليه 
فعالقته  سلوكها،  سوء  بسبب  ريتشارد،  السيدة  مقاطعة 
امرأة  املعنية  الجميع! استغرب كالمها، فالسيدة  بها تزعج 
إلى  الذهاب  واعتاد  يومًا جميلة،  ولم تكن  السن،  كبيرة في 
األم���ور، فهي بال زوج وال  الكثير من  بيتها ملساعدتها في 

أقارب.
استغرب كثيرًا ما سمع، وتذكر أنه ال أحد من أهل الحي كان 
يجاملها بكلمة أو حتى تحية، أو يزورها، ولكن لم يلفت ذلك 

انتباهه، وأرجعه إلى ما اتسموا به من برودة في العالقات.
ع���اود ال��س��ؤال أك��ث��ر ع��ن��ه��ا، وع���ن س��ب��ب رف���ض أه���ل املنطقة 
الحديث معها، فلم يتبرع أحد بالجواب. وفي كنيسة األحد، 
التي أصبح يرتادها، بسبب ما كان يشعر به من راحة نفسية 
بقصته،  وأخ��ب��ره  ان��ف��راد  على  بالقس  التقى  بداخلها،  وه��و 

ففوجئ بإجابة القس الذي أكد أنها »فاقدة للشرف«!
: أي شرف وهي في الثمانني من العمر؟!

ً
فرد متسائال

كان  بما  بينتا جهله  ال��س��اخ��رة  وج��ه��ه  وق��س��م��ات  ضحكته 
ق بقضايا 

ّ
يقصد، أو يعنيه بالشرف، وأن املوضوع ال يتعل

ب��ل ألن��ه��ا ك��ان��ت خ��الل فترة  ل��زوج��ه��ا،  جنسية، أو خيانتها 
وأث���ن���اء هجمات   )1945  �����  1939( ال��ث��ان��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ح���رب 
الطائرات األملانية على املدن البريطانية، ال تكترث بالتعليمات، 
مخالفة صريحة  ف��ي  بيتها،  ف��ي  ال��ش��م��وع  إش��ع��ال  وتتعمد 
ال  ك��ي  الكامل  بالتعتيم  تطالب  كانت  التي  الحكومة  ألوام���ر 

تستدل الطائرات األملانية على املناطق السكنية!
ُص�����دم ح���س���ان ل��س��م��اع امل��ع��ن��ى ال��ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��ش��رف ل��دي��ه��م، 
والبعيد كليًا عن األعضاء التناسلية؟ وتبني له مدى اختالف 
بريئات،  وأغلبيتهن  الفتيات،  ف��آالف  الشعوب.  بني  الثقافات 
دفعن خالل العقود املاضية حياتهن بسبب إشاعة أو لغط 
دار حول سلوكهن، فُسمعة العائلة أو القبيلة أهم من حياة 
فتاة! وأن يكتشف تاليًا أنها كانت عذراء لم تمس، خير من 
بقاء اللغط حول سلوكها دائرًا إلى األبد. هذا اإلصرار على 
الجنسية ال يسهل  ب��األم��ور  الشرف  رب��ط قضايا ومسائل 
الفكاك من أسره في ظل انحطاط مستوى املناهج الدراسية، 
وتساهل األحكام املنبثقة من نصوص قانونية، في التعامل 
م��ع ه���ذه ال��ق��ض��اي��ا، وق��ص��ة ال��ف��ت��اة ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ت��ي حجزتها 
أمها وأخوها في البيت، لشكهما في سلوكها، إلى أن لقيت 

حتفها، خير مثال.

هل سنشاهد 
حكومة غير..؟!

ل��ت��ش��ك��ي��ل  ألول م�����رة ي���ت���أخ���ر ت��ك��ل��ي��ف ش��خ��ص��ي��ة 
الحكومة الجديدة ألكثر من أسبوع، فقد تعودنا أن 
نفسه،  اليوم  في  وتقبل  استقالتها  الحكومة  تقدم 
وبعد  التقليدية،  امل��ش��اورات  تتم  التالي  ال��ي��وم  وف��ي 
التكليف، لكن م��اذا يعني هذا  ذلك يصدر مرسوم 
ال��ظ��روف حالت  أن  أم  ه��و مقصود  التأخير؟ وه��ل 

دون ذلك؟
إع����ادة تكليف  أن  األح�����داث  م��ن تسلسل  ال���واض���ح 
فبعد  متعسرة،  والدة  عانت  الخالد  صباح  الشيخ 
الواضح وج��ود رقم  نجاح الحوار الوطني كان من 
مؤثر من النواب لم يكن مرحبًا بما آلت إليه األمور، 
م��م��ا ي��زي��د م��ن م��خ��اوف ت��ج��دد ال��ت��وت��ر ب��ني ال��ن��واب 
لذلك  الحكومة،  رئيس  تكليف  أعيد  إذا  والحكومة 
 قبل إعادة اختياره، 

ً
كان من الضروري التريث قليال

ول��ع��ل ه���ذا ي��ف��ّس��ر ب��ع��ض امل��ق��اب��الت ال��ت��ي أج��رت��ه��ا 
ال��ق��ي��ادة ال��س��ي��اس��ي��ة م��ع ب��ع��ض ال���رم���وز السياسية 
ال���ذي يطرح  ف��ي األي����ام القليلة امل��اض��ي��ة. وال���س���ؤال 
نفسه ال��ي��وم: ه��ل ن��ت��وق��ع ح��ك��وم��ة غ��ي��ر م��ا تعودنا 
تعود حليمة  أم  ال��ح��وار،  نتائج  عليه، منسجمة مع 
إلى عادتها القديمة؟ هل نتوقع أن يستغل الرئيس 
متعاونة  ح��ك��وم��ة  لتشكيل  ال��ح��وار  أج����واء  امل��ك��ل��ف 
الحكومة  ستستغل  هل  وبرامجها؟  املعارضة  مع 
ال��ع��اق��ل��ة وامل��دع��وم��ة  ل��ل��م��ع��ارض��ة  ال��ج��دي��دة  النفسية 
ن��واب املهجر الذين سيكون لهم دور في طرح  من 
»تعاون  يرفع شعار  ال��ذي  السياسي  ال��رأي  وتبني 

بال تهاون«؟
الجديدة  وحكومته  املكلف  الرئيس  سيتنازل  ه��ل 
م��ن حكومات سابقة،  عليه  تعودنا  م��ا  بعض  ع��ن 
السلطة  واعتبار  التحدي  وروح  بالندية  كالتعامل 
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة خ��ص��م��ًا ال ب��د م��ن م��واج��ه��ت��ه وع��رق��ل��ة 

مشاريعه؟!
ه��ل س��ن��رى وزراء م��ن فئة رج���ال دول���ة، أم سنرى 
حكومة محاصصة تنزل األسماء على الرئيس من 

السقف؟
هل ستتم الترضيات على حساب الكفاءة والجودة، 
أم س��ي��ح��ص��ن رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ن��ف��س��ه ب��ن��وع��ي��ات 

تفرض احترامها على خصومها قبل غيرهم؟
بمعنى آخر.. هل سنرى حكومة غير هذه املرة؟!

أين الصفقة في الحوار؟

املهجرين  ع���ودة  أن  يعتقد  زال  وم���ا  ك���ان  ال��ب��ع��ض 
ت��م��ت ع��ل��ى ح��س��اب ك��رام��ت��ه��م وت����ن����ازالت ق��دم��وه��ا 
منذ  للعيان  ذل��ك سيظهر  أن  وأك���دوا  عنهم،  للعفو 
شيئًا  لكن  الكويت.  أرض  أقدامهم  مالمسة  لحظة 
من ذلك لم يظهر، فقد رجعوا ورؤوسهم مرفوعة، 
وتم استقبالهم استقبال األبطال، وخرجت الكويت 
بكل أطيافها لتعلن عن فرحتها بعودتهم وتتزين 
ل��ق��دوم��ه��م، م��م��ا ي��ع��ن��ي أن ع��ودت��ه��م ل���م ت��ك��ن على 
حساب مصالح الشعب وال على حساب كرامتهم، 
ح��ت��ى امل��ه��ج��ر فيصل امل��س��ل��م أص���در ب��ي��ان��ًا ي��ب��ارك 
ل��رف��ق��اء درب���ه ع��ودت��ه��م ب��ع��د ال��ع��ف��و ال��س��ام��ي عنهم، 
ويشكر سمو األمير على مبادرته امليمونة، ويعلن 
أنه سيرجع ألرض الوطن قريبًا جدًا. إذًا َمن تبقى 
من املشككني واملثبطني من الذين طعنوا في نوايا 
أطراف الحوار الوطني ونددوا بكل من ينفذ بنوده 

وأولها العودة إلى أرض الوطن؟!

هل تنجح الديموقراطية الفئوية؟
املشهد السياسي متغّير، وما يميز السياسة هو أن املصالح 
السياسية،  الظروف  متغيرون على حسب  واألبطال  تتغير، 
املتقدمة  املجتمعات  في  السلطة  مع  متغيرة  أيضًا  والعالقة 
س��ي��اس��ي��ًا، فعرفها ال��ب��اح��ث��ون وع��ل��م��اء ال��س��ي��اس��ة ب��أن��ه��ا فن 
فلسفة  أن  هيرقليطس  اليوناني  الفيلسوف  وي��رى  املمكن، 
سابق  التغيير  وأن  متغير،  ش��يء  ك��ل  وأن  عميقة،  التغيير 

للثبات.
وما نشهده في الفترة األخيرة من مشاهد سياسية بالبلد 
وفي  املصلحة،  ب��دواع��ي  تفسيرات  لها  األح��ي��ان  بعض  ف��ي 
الحديثة،  الديموقراطية  ملعاني  تحمل مالمح  ال  منها  العديد 
السياسي،  والتغيير  ال��ح��داث��ة  معاني  على  يتسلق  فالعديد 
وال ن��ج��د امل��ع��اي��ي��ر ت��ت��واف��ق م���ع امل���ب���ادئ ال��ت��ي ت��أس��س��ت لها 
الديموقراطية، فمن أهم التغييرات التي تنشأ بالسياسة في 
الذي  العصر الحديث هو ما يسمى »بالتحديث السياسي«، 

يعتبر االنتقال من وضع إلى آخر وفق العملية السياسية.
ف��ال��ع��دي��د ي��ت��واف��ق م��ع ال��ت��غ��ي��ي��ر ال��س��ي��اس��ي لتعطش ال��س��اح��ة 
ل��الس��ت��ق��رار وال���خ���وف م��ن ال��ف��وض��ى ال��س��ي��اس��ي��ة، ف��اإلن��س��ان 
والهدوء  والصفاء  السالم  الى  يميل  الحديثة  املجتمعات  في 
والسيطرة  الكريم  العيش  سبل  بتوافر  الحديث  السياسي 
على مستويات الفساد وتحقيق العدالة االجتماعية للجميع 

بفئاتهم وأقلياتهم.
وم����ن خ����الل م��راق��ب��ة امل��خ��ت��ص��ني ل��ل��م��ش��ه��د ال��س��ي��اس��ي، ف��إن 

إح��داث  ليس فقط  البلد سياسيًا هو  به  يمر  ال��ذي  التحديث 
ن��ت��ائ��ج س��ي��اس��ي��ة، ب���ل أي���ض���ا إح������داث االس���ت���ق���رار وال���ع���دال���ة 
الوقوف  فمفهوم  فئاتهم،  بكل  املجتمع  ملكونات  واإلن��ص��اف 
م���ن ال��ف��ئ��ة وال���ع���رق وامل���ذه���ب ه���و م���ا ي��ت��ن��اق��ض م���ع امل��ح��ت��وى 
الجوهري وما تأسست له الديموقراطيات في العالم الحديث.

التي  الكويت  في  الديموقراطية  التجربة  حداثة  من  وبالرغم 
مضى عليها نصف قرن، فإنها تواجه اليوم إشكالية جديدة 
لم تتوقعها في السابق، وهي كيفية التعامل مع الديموقراطية 
والقوى السياسية الجديدة التي تقودها، وأغلب أعضاء هذه 
م��ن خالل  فئوية، وتتسلق  أول��وي��ة  بها  بمقاعد  يفوز  ال��ق��وى 
ص��ن��ادي��ق االق��ت��راع ال��ت��ي تعيش مرحلة م��ا قبل ال��ح��داث��ة في 
واح��ت��رام  الحرية  مثل  لخطاب  ممكن  وه��ل  وال��ن��ه��ج،  السلوك 
اآلخ����ر ودول����ة ال��ق��ان��ون وامل���س���اواة وت��ك��اف��ؤ ال��ف��رص للجميع 
واحترام حقوق اإلنسان واألقليات واملدنية أن يشّرع قوانني 
من هذه العقول التي تتغنى بمصطلح الديموقراطية شكليًا؟ 
طريق  عن  بحداثته  الديموقراطية  مفهوم  ي��درس  أن  فيجب 
ترسيخ مفهوم الدولة الحديثة أو املجتمع املدني ودولة العدالة 
والقانون، ومحاربة الهوية الجماعية والوالء الفئوي بأشكاله 
في خلق  الحديث  املدني  املجتمع  الوهمية، وتشجيع شرائح 
التغيير بالدولة لتكون دولة حديثة مدنية تضم جميع الفئات 

بالتساوي والوقوف مع الحق ال مع العرق.
ودمتم ساملني،،،
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ـــ  99367869.

● محمد نايف عايد الشمري، ) 45 عامًا(، شيع، ت: 
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عـــامـــًا(،  الــدعــيــج،  )96  محمد  سعد  عبدالله   ●
ــ  ت:  99201116  الــــيــــوم،  صـــبـــاح  الــتــاســعــة  الــتــشــيــيــع 

.99201113 
ا ِإَليِه َراِجُعون َ« ِه َوِإنَّ ا ِللَّ »ِإنَّ

الحرارة تنخفض إلى 9 درجات لياًل بدءًا من اليوم

الكويت موعودة ببرد قارس ومطر متفاوت
محمد المصلح وأميرة بن طرف 

توقع خــبــراء األرصـــاد أن يكون البرد 
خالل فصل الشتاء لهذا العام قارسًا، 
مشيرين إلى أن املطر سيكون متفاوتًا 

بني الهطول الغزير واملتوسط.
وأوضح خبير األرصاد الجوية محمد 
كرم أن البالد تعرضت خالل اليومني 
املاضيني إلى حالة ارتداد للمنخفض 
األفريقي من جنوب الكويت وغربها، 
مــصــحــوبــة بــــريــــاح جــنــوبــيــة شــرقــيــة 
خــفــيــفــة إلـــى مــعــتــدلــة وتــشــكــيــالت من 

الغيوم.
وفـــي تــصــريــح لــــ سبقلا، أضــــاف كــرم 
أن الــغــيــوم تــكــاثــرت تــدريــجــيــًا، أمــس، 
ما أدى إلــى تساقط األمــطــار، متوقعًا 
استقرار الطقس اعتبارا من اليوم، مع 
الرياح  األمطار وتحول  ضعف فرص 
إلى شمالية غربية، ليستمر االستقرار 

حتى نهاية األسبوع الجاري.
وأشــار إلــى أن حالة الطقس ستشهد 
ابتداء من اليوم انخفاضًا في درجات 
الحرارة الصغرى لتصل إلى 9 درجات 

.
ً
مئوية ليال

لـــ سبقلا، توقع  وفــي تصريح مماثل 
خبير األرصاد الجوية عيسى رمضان 
استمرار األمطار املتفرقة في الهطول، 

الـــبـــالد بمنخفض  تـــأثـــر  إلــــى  مــشــيــرًا 
جــــوي وجــبــهــة هــوائــيــة دافـــئـــة رطــبــة، 
مــصــحــوبــة بــــريــــاح جــنــوبــيــة شــرقــيــة 
كان  التأثر  هــذا  وأن  السرعة،  معتدلة 
السبب وراء تهيئة فرص األمطار التي 

شهدتها البالد.
وتـــــوقـــــع رمـــــضـــــان أجــــــــــواء مــشــمــســة، 
الــــيــــوم وغــــــــدًا، حـــيـــث تــــكــــون مــعــتــدلــة 

نــــهــــارًا وبــــــــاردة نــســبــيــا خـــــالل الــلــيــل، 
ظهور  متوقعًا  الخميس،  نــهــار  حتى 
عطلة  خــالل  مــجــددًا  املتفرقة  السحب 
نهاية األسبوع، وأن تصاحبها رياح 
شمالية غربية، على أن تكون األجواء 
مــســتــقــرة مــــن دون أمــــطــــار، والــــريــــاح 
شـــمـــالـــيـــة غــــربــــيــــة، مـــــع أجـــــــــواء تــمــيــل 

للبرودة.

زحام شديد مع تساقط األمطار أمس )تصوير: حسني هالل(

ــــــورة الـــعـــمـــيـــري لـــــ سبقلا: الـــبـــطـــلـــة الـــكـــويـــتـــيـــة ن

منتخب الدراجات الهوائية سيكون مفاجأة »اآلسياد«
عمر بركات 

أعربت نورة العميري، كابنت منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية 
للسيدات الحاصل على 6 ميداليات متنوعة، عن سعادتها بالظهور 
املــمــيــز للمنتخب فــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة لــلــدراجــات الــهــوائــيــة، التي 
اختتمت منافساتها قبل أيام في العاصمة املصرية القاهرة، مشيرة 
إلــى انــه على الــرغــم مــن صعوبة املــنــافــســات، فإنها وزمــيــالتــهــا في 
املنتخب ُكن على مستوى املسؤولية والتحدي لحصد هذا العدد من 

امليداليات، التي لم يتوقعها أحد قبل منافسات البطولة. 

العام،  الــفــردي  فضية سباق  على  التي حصلت  العميري  وأشـــارت 
وبـــرونـــزيـــة فــــردي عــكــس عـــقـــارب الــســاعــة، إلـــى أن مــنــتــخــب ســيــدات 
الدراجات الهوائية يتطلع إلى مواصلة الظهور املميز خالل البطولة 
األهـــم واألقـــــوى، وهـــي دورة االلــعــاب اآلســيــويــة، »اآلســـيـــاد« املــقــررة 
خالل الفترة من 10 الى 25 سبتمبر العام املقبل، مؤكدة أن منصات 

التتويج تبقى الهدف األوحد للمنتخب في هذه املنافسات. 
الفترة  في  للبطولة  استعداداته  سيواصل  املنتخب  أن  إلــى  ولفتت 
املقبلة، سواء من خالل املشاركة في البطوالت املحلية أو املعسكرات 

الخارجية. 

عبدالله الرويشد:
أغنيتان جديدتان نهاية العام

محمد جمعة 
ــــفــــنــــان عـــــبـــــداهلل الــــرويــــشــــد  كــــشــــف ال
»سنغل«،  أغنيتني  لطرح  استعداده 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع االحـــــتـــــفـــــاء بـــالـــعـــام 
الـــجـــديـــد. وقــــــال الــــرويــــشــــد: »ســجــلــت 

أخــــيــــرًا أغـــنـــيـــتـــني، أتـــــعـــــاون فــيــهــمــا مــع 
مستوى  على  الهدهود،  عبدالقادر  الفنان 

اللحن، وفهد العيبان وأحمد الصانع، على مستوى الكلمات«.
وذكــر الــرويــشــد أنــه جــرى تصوير إحــدى األغنيتني فــي الكويت، 
تحت إدارة املخرج خالد الرفاعي، بينما يصور األخرى في دبي، 

مع املخرج بسام الترك.
وقال الرويشد إن جدول حفالته سيشهد لقاء الجمهوَرين القطري 
والسعودي قريبًا، واصفًا تعاونه املقبل مع الفنان خالد الشيخ، 

»القنبلة«. والشاعرة فتحية عجالن بـ
وأضـــاف أبــو خــالــد: »هــنــاك أغنية جــديــدة أخـــرى سنكشف عنها 
قريبًا مــن ألــحــان خــالــد الــشــيــخ، وكــلــمــات إنــســانــة أحــب مفرداتها 
»أبد  كلماتها:  وتقول  عجالن.  فتحية  الشاعرة  وهــي  وتفكيرها، 
واهلل ما اندم وال أصفق عليك الراح، وال أركض أدور ريحة عيونك 
ــك في ضلوعي أخضر األشــواق، وأقــول لك هاك خذ 

ّ
مثل األول، أمل

عمري في كل لحظة تقول فداك«.

9 طرق للتخسيس بال رياضة
الروبوتات وطائرات كاميكازي 

ستحسم حروب المستقبل

والء عايش
ق طائرة بيضاء من دون طيار عاليًا في 

ّ
يــوم مشمس، تحل في 

سماء أحد وديان كاليفورنيا، ثم تظهر إلى جانبها طائرة سوداء 
من دون طيار، أكبر حجمًا منها، تحاكي تحركاتها وتطاردها.

يقول كريس بروز من شركة Anduril Industries األميركية: »يبدو 
املشهد كما لو أن أسدًا يطارد فريسته في الغابة«.

في الواقع كان كريس يعرض بعضًا من أحدث منتجات شركته 
Anduril، حيث تنطلق الطائرة السوداء فجأة إلى أعلى بسرعة 

سقط أي جسم طائر.
ُ
100 ميل في الساعة، وتطارد وت

الــروبــوتــات  إن  تايمز  مــن صحيفة صــنــداي  كامبل  يقول ماثيو 
القاتلة وطــائــرات »كاميكازي« من دون طيار على وشــك تغيير 

الجيوش في جميع أنحاء العالم. 

لمن يعاني من وضع صحي يمنعه من ممارستها

محمد أمين
ربما سمعت أن أفضل طريقة لفقدان الوزن هي تناول كميات 
أكثر. هــذا يبدو رائعًا من  الرياضة  الطعام وممارسة  أقــل من 
الناحية النظرية، لكنه ال يناسب الجميع، فبالنسبة للبعض، 
الــنــشــاط الــبــدنــي لــيــس خـــيـــارًا عــنــد مــحــاولــة إنـــقـــاص الــــوزن، 
خصوصًا إذا كان يعاني من إصابة أو وضع صحي يمنعه من 
ممارسة الرياضة، مثل إصابة في الركبة أو التهاب باملفاصل 
أو آالم في العضالت، وهذا يدفع ملحاولة إيجاد طرق لفقدان 
الوزن دون ممارسة الرياضة، ربما يكون من أهمها، وفق »يو. 

اس. نيوزهيلث«، ما يلي:

1 - اســــتــــخــــدم أوعـــــيـــــة أكــــــل صــــغــــيــــرة، حـــيـــث تـــتـــمـــثـــل إحـــــدى 
اإلستراتيجيات الشائعة املستخدمة لفقدان الوزن في التالعب 
بــحــجــم أوانـــــي الــطــعــام، بــحــيــث نجعلها كــبــيــرة لــلــخــضــروات 

وصغيرة لباقي املأكوالت.

2 - خطط لتناول نصف ما تقدمه لك املطاعم من وجبات فقط، 
وخذ باقي الوجبة إلى البيت.

3 - تناول الطعام دون تشتيت النتباهك، حتى ال تأكل أكثر. 

4 - احرص على تناول الطعام الغني باأللياف. 
5 - اشرب كثيرًا من املاء.

6 - اجعل البروتني جزءًا رئيسيًا من نظامك الغذائي.
7 - خذ قسطًا كافيًا من النوم ال يقل عن 7 ساعات كل ليلة.

8 - احرص على تناول الطعام الصحي.
9 - التحلي بالصبر في هذه العملية، كما تنصح اختصاصية 

التغذية املسجلة هايدي كات من كلية ميلووكي التقنية.
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